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زاويىىىة وضريح الشيىى سعد اهلل الحسني بخط الدرب األحمر وأوقافيم
د ارسىىىىىىىىىة تسجيمية في ضىىوء الوثائق
١ٌٚذ ػجذاٌغّ١غ اٌغ١ذ
وٍ١خ األصبس ،عبِؼخ اٌفَٛ١
الممخص
أساسٓا لتأرٓخ كتكثٓؽ هسجد
هصدر
نا
هٍها لمدراسات أثرٓة ،كقد اعتهدتٍا الد ارسػػة
نا
 ٚتزاؿ الكثائؽ
ن
هصدر ن
حالٓا ،فتعرضت
الهجددة يك نمٓا ن
كض ػرٓح الشٓخ سعد اهلل الحسىِ بالدرب اٖحهر ،تمؾ الهىشػػأة العثهاىٓة ي

لتارٓخ الهىشػػأة كالهراحؿ التِ هرت بٍا هىذ العصر الفاطهِ ،كصكن ٚإلِ هىتصؼ القرف  20الهٓٛدم،
كبٓىت حدكدٌػا ،كهقاساتٍا ،كرسكهاتٍا هف خٛؿ جداكؿ الحصر ،با٘ضػػافة لبٓاف هكقكفات ال ػزاكٓة

كالضرٓح ،كطرٓقة استغٛلٍا ،كأٌهٓتٍا فِ الػػرصٓد الهالْ لمهىشػػأة.
الكممات الدالىىة :زاكٓ ػػة ،ضرٓح ،سعد اهلل الحسىْ ،الدرب اٖحهػػر ،ربع ،سبٓؿ.
Abstract: The study publishes for the first time, the full history of the mosque
and the mausoleum of Sheikh Saadallah al-Hassani in al-Darb al-Ahmar and their
―Waqfs‖, from the Fatimid era, until the middle of the 20th century based on
documents in particular Inventory tables and its cadastral drawings.
Key words: zāwiya, mausoleum, Saadallah al-Hasani, al-Darb al-Ahmar.
ترجمة صاحب المنشىىأة
تيىسب الزاكٓػػة كالضرٓح إلِ الشٓخ سعد اهلل بف السٓد عبداهلل الهمقب بالكاهؿ كبالهحضْ ابف السٓد حسف
الهثىِ ابف ا٘هاـ الحسف السبط ابف ا٘هاـ عمِ بف أبِ طػالب ،كهػػا حققً بعض عمهاء الصػػكفٓػػة ،كٌػػك

أخػػك زٓىب الهشٍػػكرة بفاطهة الىبكٓة الهدفكىة بالعباسٓة ،iكأخك إبرآٌـ الجكاد الذل يدفف أرسػػً بهسجد التبر
ػاها آخر أشٍر هف ٌذا ببٛد الهغرب (هبارؾ ،1888 ،ج ػ  ،2ص  99؛ جػ ػ ،6
بالهطرٓة ،كٓقاؿ أف لً هقػ ن

ص  31؛ الرفاعٌِ1356 ،ػ ،ص  9؛ إبرآٌـ ،2003 ،ص .)128

ٓح :بسـ اهلل الرحهف الرحٓـ إف
كقد قى ػ ػ ىأ
ػر الىسػػابػػة "حسف قػػاسـ" عمِ الرخاهة الهرفػػكعة عمِ الض ػر ً
الذٓف قال ػكا ربىا اهلل ثـ استقاهػكا ٌ ...ذا قبػػر العبد الفقٓػر إلِ رحهة اهلل الشٓخ سعد الدٓف بف ٌبة اهلل بف
 )iغٓػػر فاطهة الىبكٓػػة الهدفكىة بشارع السٓدة فاطهة الىبكٓة بالتباىة بالدرب اٖحهر ،راجع :الشبمىجْ ،1873 ،ص  187-185؛ الطآش،1993 ،
ص  275-270؛ زٓادة ،2014 ،ص .143
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الحسٓف بف عمْ بف هحهد بف عمْ بف هحهد بف عهػػر بف الحسٓف بف عمْ بف عمْ زٓف العابدٓف بف
الحسٓف بف عمِ بف أبْ طالب صمكات اهلل عمٍٓـ أجهعٓف ،تكفْ رحهً اهلل لخهسة خمت هف ربٓع اٖكؿ

سىة خهس كتسعٓف كاربعهٓة ،رحـ اهلل هف ترحهـ عمًٓ كدعا لً (قاسـ ،2017 ،ج ػ  ،6ص  114؛ ج ػ ،7
الحسٓىِ (ىافع،
ص  ،)166كىذكػػر عبدالحهٓد بؾ ىافع ىحك ذلؾ ،حٓث ىى ىسب الزاكٓة إلِ الشٓخ سعد اهلل ي
 ،2006ص .)62
ىق ٛعف ابف عىبػػة كغٓ ػري ،كأف سمفػػً هف الهدائف ،ككاىت
ثـ يٓق ػػرر الىسػػابة "حسف قاسـ" صحػػة ٌذا الىسب ن
كٓعرفكف ببىِ تاج الهمؾ ،كاستكطػػف سعد اهلل إربػػؿ كٌػػاجر هىٍػػا إلِ القػػاٌرة هع ابف
فٍٓـ ىقابة اٖش ػراؼ ،ي

عهً الحسٓف بف عمْ اٖفطس (قاسـ ،2017 ،ج ػ  ،6ص  115؛ ج ػ  ،7ص .)166
الموقىىىع

شها ،ٚكلشارع الدرب
تقػػع الزاكٓػػة كالضرٓح بحارة سعد اهلل ،التِ يٓسػػمؾ هىٍا إلِ الباطمٓػػة
ن
اٖحهر كلسكة بٓر الهش خمؼ هسجد قجهاس اٖسحاقِ (أبِ حرٓبة) عىد تقابؿ تمؾ الحارة هع سػػكة بٓر

الهش (هبارؾ ،1888 ،جػ ػ  ،2ص  99؛ إسهاعٓؿ ،1986 ،ص ( )286خرٓطػػة  ،)2 ،1كذكػػر
عبدالحهٓد بؾ ىػافع أف الزاكٓػػة" :تقع بعطفػػة أبك كمبػػة ،تمؾ التِ تحدٌػػا هف الجٍة القبمٓة ،ككاىت فِ القرف

ٌ13ػػ19/ـ تابعة لثهف الدرب اٖحهر بشارع التباىة" (ىافع ،2006 ،ص  ،)22كٌْ أف حارة سعد اهلل
ككقع الهبىِ عمِ خرٓطة أثار ا٘سٛهٓة عمِ الخط
(قاسـ ،2017 ،ج ػ  ،6ص  ،114حاشٓة  ، )2ي
الفاصػػؿ بٓف الهربع ح -ز( 6 /خرٓػػطة .)2
تاري المبنى
ىذ ىك ىر هجد الدٓف ابف الىاسػػخ أىً :بهحمً الحطابة ظاٌر القاٌرة ٌى ػاؾ ضرٓح السٓد سعداهلل بف
ٌبػػة اهلل الحسٓىْ ،كعمِ قب ػري رخاهة هكتكب فٍٓا ىسبً كتارٓخ كفاتً ،كق ػ أر حسف قاسـ عمِ تمؾ الرخاهػػة

تارٓخ كفاتً  5ربٓع اٖكؿ ٌ495ػػ1101/ـ (قاسـ ،2017 ،ج ػ  ،6ص  115 ،114؛ ج ػ ،7ص ،165

قائها هىذ أكاخر القرف الخاهس الٍجػػرل ،كأف الزاكٓػػة أك الهسجد
 ،)166كٌذا ٓؤكػػد أف الضرٓح كاف ن
الهمحؽ بً كاف كفؽ الطراز الهعركؼ فِ الهشػػاٌد الفاطهٓػػة.

كاباف العصر العثهاىِ اٌتـ اٖه ػراء كالكٚي بتشٓٓد كتجدٓد هدافف كهشاٌد آؿ البٓت ،كأكقف ػكا عمٓػػٍا

الكثٓر هف اٖكقاؼ ك ٚسٓهػػا أىٍا كاىت ه ٛنذا لمزٓارة كالتبرؾ ،كألحؽ بٍػػا زكآ ػػا أك هصمٓات صغٓرة ،iيشٓدت
 )iلالستىىزادة عن الىىزوايىا وتطورىا ال تاريخي والمعماري سىىواء بوصفيا مسجد لمصالة أو مبنى إلنعزال المتصوفة ،راجىىع :ابف هىظكر ،د .ت ،هج
 ،14ص  365 ،364؛ غىٓـ ،1998 ،ص  64-38؛ حسٓف ،2000 ،ص  31-8؛ هىصكر ،2002 ،ص .25-21
- Abouseif, 1981, pp. 191-201., (1982), pp. 105-121., (1983), pp. 1-8.
- Abouseif, 1983, pp. 105-121, pp. 106-108.
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كفؽ الطراز الهصرل الهحمْ ،iحتِ تعرض الكثٓر هىٍػػا لمتجدٓد كاعادة البىاء كتحكؿ أغمبٍػػا إلِ جكاهع
بإضػػافة هىبر ٘قاهة الخطبة (الطآش ،1993 ،ص .)281-275 ،267-265
كقد كرد ًذكػػر هقاـ الشٓخ سعد اهلل بحجة كقؼ جعفػػر أغا ابف الهرحكـ اٖهٓػػر فرٌاد عٓف أعٓاف
أهراء الجراكسػػة بتارٓخ جهادل أخرة ٌ1028ػػ1619/ـ ،حٓىها ىحدد أكق ػػافً بأىٍا :بظاٌر القػػاٌرة
الهحركسػػة بخط الدرب اٖحهر خارج باب زكٓمة داخؿ زقاؽ حارة تيعرؼ بالحطابٓة تجاي هقاـ الشٓخ العارؼ

باهلل تعالِ الشٓخ سعد اهلل (الدفترخاىة ،ك ازرة اٖكقاؼ الهصرٓة :حجة كقؼ رقـ  ،2480إسهاعٓؿ،1986 ،

ص .)286
كأكقؼ حس ػػف أغػػا بمفٓا هعتكؽ اٖهٓر أحهد أغػػا ىاظر الدشٓشة الكبرل بتارٓخ  18هحرـ
ٌ1110ػػ1698/ـ ربع رٓػػع كقفً ٘قاهة الشعػػائر ا٘سٛهٓة :بهسجد كهقاـ ضػ ػرٓح سٓدل سعد اهلل ابػػف
سٓدىا كهكٚىا ابِ عبداهلل بف الحسٓف الكآف هسجدي كهقاهً كضرٓحً بهصر الهحركسً بخط الدرب اٖحهػر

(الدفترخاىة ،ك ازرة اٖكقاؼ الهصرٓة ،حجة كقؼ رقـ  ،2234إسهاعٓؿ ،1986 ،ص  ،)286ككذلؾ فعؿ
عػػمْ أغا الرزاز هعتكؽ الهرحكـ أحهد كتخدا الرزاز بتارٓخ  22صفػػر ٌ1292ػػ1875/ـ (الدفترخاىة ،ك ازرة

اٖكقاؼ الهصرٓة ،حجة كقؼ رقـ .)1964

كقػػد يجددت ٌذي الزاكٓ ػػة كالضرٓح عدة ه ػرات آخرٌػػا سىة  ٌ1277ػػ1861/ـ (قػاسـ ،2017 ،جػ
 ،6ص  ،)115فٓذكػػر عمِ باشا هبارؾ أف :ضرٓح سعد اهلل داخؿ الهسجد الهعركؼ بػػً ،كاف بً بعض
تخرب ،فجددي ىاظ ػري السٓد هحهد دركٓش سىة ٌ1277ػػ1860/ـ ،بىفقػػة صرفٍا هكسِ بٓؾ العقػػاد ،كجعؿ

ػر كهطٍرة كأخمٓػػة كشعػػائر هقاهة هف أكقافً ،كقب ػ ػػر سٓدل سعد اهلل ظاٌر ،كعمٓػػً تابكت هكسػ ٌػك
بً هىبػ نا
كٓعهؿ لً حضرة كؿ لٓمة أحد كهكلد كؿ
بالجػػكخ داخؿ هقصػػكرة هف الخشب كبدائرٌا هقصػػكرة هف البى ػػاء ،ي
سىة فِ شٍر ربٓع اٖكؿ عقب هكلد السٓدة فاطهة الىبكٓػػة رضِ اهلل عىٍا (هبارؾ ،1888 ،جػ  ،2ص

 99؛ ج ػ  ،6ص  31؛ إسهاعٓؿ ،1986 ،ص .)287

ٌذا كٓعكس تقرٓر القسـ الٍىدسِ لمجىة حفظ أثار العربٓة ىهرة  302عف اجتهاع 1902/4/2ـ
بشػػأف اٖهاكف غٓر الجػػدٓرة بتسجٓمٍا ضهف أثار العربٓة عف أف :جاهع سٓدل سعداهلل الحسىْ ببٓر
كعهكها اىتشرت الزكآػػا الصغٓرة فِ العصر العثهاىِ ،هع كثرة كجدكد الصكفٓة كالدراكٓش ،كأىشئت لٍـ اٖضرحػػة بداخمٍا ،كدفىكا فٍٓا بعد
ن

ذلؾ ،كقػػد ىعرؼ جكهار الزكآ ػػا (أكاخػػر القرف 18ـ) بأىٍا :الهسػ ػ ػ ػػاجد الصغٓرة أك الهصمٓات التِ يٓطمؽ عمٍٓا فِ العهكـ اسـ زاكٓػػة ،كٌذا ها ٓىطبؽ

عمِ زاكٓػػة سعداهلل الحسىْ ،عف :عبداهلل ،1980 ،ص  57 ،56؛ جكهار1988 ،ـ ،ص  193؛ الطآش1992 ،ـ ،ص  163؛ الحداد1993 ،ـ،

ص .135-133
 )iعف الطراز الهصرم الهحمْ فِ العهارة الدٓىٓة العثهاىٓة بهصر ،ارجػػع :الحداد1990 ،ـ ؛ الحداد ،1993 ،ص  140-133؛ الحداد1998 ،ـ،
ص  126-118 ،64؛ زكِ2011 ،ـ ،ص .332-227
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الهش بالدرب اٖحهػػر لـ ٓكف ذك أٌهٓة هعهارٓػػة كفىٓػػة (لجىة حفظ أثار العربٓة ،1906 ،ص ،53 ،50

 ،)54كلعؿ السبب فِ ذلؾ تعرضً لمخراب ،كأف ترهٓهاتً كاف جزئٓػػة كهتكػػررة ،iتتىاسب هع قمػػة أكقػػافً،

فٓذكر عمِ باشػػا هبارؾ :لٍػػا أكقاؼ ذات آراد قمٓؿ هىٍا ربع هف كقؼ الست فطكهً العباسٓة هحتاج إلِ

العهارة ،كربع آخر ،كلً بجكاي ثٛثػػة حكاىٓت هتخربػػة ٓبما آ ػراد الجهٓع ىحك  100قرش صاغ (هبارؾ،

 ،1888ج ػ  ،6ص .)31
ُنظىىىار وقف سعد اهلل

ىب ىٓىت تقارٓر الىظػػر أسهاء الذٓف تكلكا إدارة ٌػػذا الكقؼ كأتْ (سجؿ  /37ت ،ىهرة  24104؛
سجؿ  /3حصر القاٌرة ،ىهرة  11644؛ همؼ تكلٓة  ،15206كثائؽ ،815 ،834 ،733 ،525 ،506
:)816

الهحكهة

تارٓخ التقرٓر
 23شعباف ٌ1233ػػٓ 29 /كىٓة 1817ـ

(هختار باشا ،1893 ،ص  617؛ قٓقاىك ،هصر

اسـ الىاظر
سمٓـ كاشؼ بف عبداهلل

1997ـ ،ص  23؛ أكربمِ ،1974 ،ص الشرعٓػػة

)131

 26هحرـ ٌ1277ػػ1860/ـ

الشٓخ هحهد دركٓش هصطفِ البرادعْ

تقرٓر بتارٓخٓف أكلٍها جهاد أكؿ ٌ1299ػػ،

باسـ الخدٓكل هحهد تكفٓؽ باشا كهسجؿ

كثاىٍٓها  7الحجػة ٌ1299ػػ1881 /ـ

بسجٛت الك ازرة قٓد ىهرة  12سجؿ تقارٓر

تقرٓر عهكهْ بتارٓخٓف ثاىٍٓها  15ربٓع أكؿ

(ك ازرة اٖكقاؼ) هسجؿ بىهرة  1جزء 2

جزء أكؿ
هصر

ٌ1310ػػ1892 /ـ

حصىىر حدود ومقاس زاويىىىة وضريح سعد اهلل الحسني
( )1جدول حصىىر iiبتاري

1906/11/16م (سجؿ  /3حصر القاٌرة ،ىهرة  11646؛ همؼ تكلٓػػة

 ،15206كثٓقة :)513-511
هسجد سٓدل سعد اهلل الحسىْ غٓر هقاـ هدٓىة هصر /قسػػـ الدرب اٖحه ػػر /حارتْ أبك
 ٚ )iشؾ أىً كػػاف لزكار الهقاـ أك اٌٖالِ  -كالعادة  -دكر فِ تمؾ الترهٓهات ،كالتِ قد تصؿ إلِ تجدٓدات كبٓرة س ػكاء بطرٓقة هباش ػرة برصد هبما
كاه.ٛ
هف الهاؿ أك بها قد ٓجتهع فِ صىدكؽ الىذكر ،كٌذا كٓجب ا٘شارة إلِ أف هسجد سعد اهلل يٓجدد أف
تجدٓدا ن
ن

 )iiاستهارة ىهرة ٌ 65ىدسة لحصػػر كهقاس كتحدٓد كتىهٓر الهحٛت الهعدة ٘قاهة الشعائر الدٓىٓة كالهعدة لعهؿ الخٓرات.
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الشعائر -قسـ أكؿ أكقػػاؼ
جدكؿ

اٖشكاؿ
عمِ الرسـ

كمبً كبٓر الهش /ىهرة هتسمسمة 30

ىهر الهسآح

هسطح

ىهر الهسآح

هسطح

جهمة الهسطح

 1رباعْ

73.20

 4رباعْ

26.73

=

 2رباعْ

112.25

 5رباعْ

22.03

270.19

 3رباعْ

13.72

 6رباعْ 22.26

كهقاس كتحػػدٓد الهحؿ ىهرة  30هتسمسمة كال ػكارد بالػػرسـ العهمْ (شكؿ  ،)1كبٓػػاف ذلؾ كأتْ:

الهسجد الهذكػػكر هحدكد بحدكد أربع الحد الغربِ هبحر هقبؿ كطكلً  5.75ـ كٓىتٍِ إلِ حارة بٓر الهش

كفًٓ الكاجًٍ كباب الهسجد كالحد القبمِ هركب هف أربعً هستقٓهات كٓبتدأ هف الىٍآة القبمٓة /لمحد الغربِ

هٓ ٛخفٓفنا لجٍة
هٓ ٛخفٓفنا لجٍة قبمِ بطكؿ  10.25ـ ثـ ٓهتد
هآ ٛن
هستقٓها هشرقنا ن
هآ ٛن
هستقٓها هشرقنا ن
ن
ن
هٓ ٛخفٓفنا
هبحر بطكؿ  0.20ـ /ثـ ٓعتدؿ
نا
هستقٓها
قبمِ بطكؿ  9.00ـ ثـ ٓىثىِ
هآ ٛن
هستقٓها هشرقنا ن
ن
ن
أٓضا
لجٍة قبمِ بطكؿ  4.45ـ ،كجهمة طكؿ ٌذا الحد  23.90ـ ،كٓىتٍِ لحارة أبك كمبً كفًٓ كاجًٍ ن

هبحر
نا
هستقٓها
كباب الدكري كالحد الشرقِ /هركب هف سبعً هستقٓهات كٓبتدأ هف الىٍآة الشرقٓة لمحد القبمِ
ن
هستقٓها
هستقٓها هشرقنا بطكؿ  0.70ـ ثـ ٓعتدؿ
هٓ ٛخفٓفنا لجٍة شرؽ بطكؿ  4.05ـ ثـ ٓىثىِ
هآ ٛن
ن
ن
ن
هستقٓها هغرنبا بطكؿ  0.15ـ ثـ ٓعتدؿ أٓضا
هٓ ٛخفٓفنا لجًٍ شرؽ بطكؿ  4.50ـ ثـ ٓىثىِ
نا
هآ /ٛن
هبحر ن
ن
هستقٓها
هستقٓها /هشرقا بطكؿ  0.85ـ ثـ ٓعتدؿ أٓضا
أٓضا
نا
هستقٓها
هبحر بطكؿ  4.30ـ ثـ ٓىثىِ ن
ن
ن
ن
هٓ ٛخفٓفنا لجًٍ شرؽ بطكؿ  3.80ـ كجهمة طكؿ ٌذا الحد  18.35ـ كٓىتٍِ بعضً إلِ
نا
هآ ٛن
هبحر ن
هىزؿ الشٓخ هصطفِ أبك الدٌب /بطكؿ  4.05ـ كباقًٓ إلِ سػػاقط ىكر لمهىزؿ الهذككر  8.80ـ كالِ
هىزؿ هحهد اغا إسهاعٓؿ بطكؿ  3.80ـ كالحد البحرل هركب هف ثٛثة هستقٓهات كٓبتدأ هف الىٍآة

هٓ ٛخفٓفنا لجٍة قبمِ
هستقٓها /هغربا بطكؿ  6.40ـ ثـ ٓهتد
البحرٓة لمحد الشرقِ
هآ ٛن
هستقٓها هغرنبا ن
ن
ن
هٓ ٛخفٓفنا لجٍة قبمِ بطكؿ  10.20ـ /حتِ ٓتٛقا
أٓضا
هآ ٛن
هستقٓها هغرنبا ن
بطكؿ  11.20ـ ثـ ٓهتد ن
ن
هع الىٍآة البحرٓة لمحد الغربِ كجهمة طكؿ ٌذا الحد  27.80ـ كٓىتٍِ إلِ سكة بٓر الهش كفًٓ كاجٍة

أٓضا كهسطح أرض ذلؾ  270.19ـ ٚ 2غٓر ،بتارٓخ 1906/11/16ـ ،كركجع بتارٓخ 1906/12/27ـ

(سجؿ  /3حصر القاٌرة ،ىهرة .)11646

بٓػػاف حقكؽ اٖرتفاؽ التِ لهحؿ اٖكقػػاؼ عمِ هحٛت الغٓػػر الهجاكرة إلًٓ طكؿ

ارتفاع

عدد  1شباؾ هعد لمهطمً هف هىزؿ الشٓخ هصطفِ أبك الدٌب عمِ ضرٓح  1ـ

2ـ

عدد  1شباؾ هعد لمهطمً هف هىزؿ هحهد أغا إسهاعٓؿ عمِ ضرٓح سٓدل  90سـ

2ـ

كالعكس

سٓدل سعد
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سعد اهلل
عدد  1خارجً هف هىزؿ هحهد أغا إسهاعٓؿ عمِ ضرٓح سٓدل سعد اهلل

2ـ

 85سـ

( )2حصىىر بتاري 1937/12/22م (سجؿ  /3حصر القاٌرة ،ىهرة هسمسمة :i)12351
تقػػع زاكٓػ ػػة كضرٓح سٓدل ىسعد اهلل الحسىْ بحارة سعد اهلل بقسـ الدرب اٖحهر ىهرة  35تىظٓـ،
كهسجمٓف بىهرة هكمفػػة  ،50/3كىهرة  40جػػزء  2خٓػػرل جدٓد بجرائد الفػركع،
كٓتبعاف قسـ خاهس أكقػػاؼ ،ي
أها هقاس كتحدٓد العقػػار كهمحقاتػػً كال ػكارد بالرسـ (شكؿ  ،)2كبٓاف ذلؾ كأتْ:

 الحد البحرىٓ :تككف هف خهسة هستقٓهات ٓبتدل أكلٍا هف الىٍآة البحرٓة لمحد الغربِ كٓتجً هشرقناقمٓٛ
قمٓ ٛجٍة البحرل بطكؿ  10.75ـ ثـ ٓهسؿ ن
قمٓ ٛجٍة البحرل بطكؿ  10.35ـ ثـ ٓهٓؿ ن
هٓ ٛن
هائ ٛن
ن
قمٓ ٛجٍة القبمِ بطكؿ
هائ ٛن
جٍة قبمِ بطكؿ  5.90ـ ثـ ٓىثىِ هقب ٛبككؿ  0.55ـ ثـ ٓعتدؿ هشرقنا ن
 0.75ـ حتِ ٓتٛقِ هع الىٍآة البحرٓة لمحد الشرقِ كٓىتٍِ بعضً لسػػكً بٓر الهش كباقًٓ لهىزؿ همؾ

هحهد هحهد iiالطحػػاف ،كهجهكع طكؿ ٌذا الحد  28.30ـ.

هقبٛ
 -الحد الشىىرقىٓ :تككف هف تسعة هستقٓهات ٓبتدل أكلٍا هف الىٍآػػة الشرقٓة لمحد البحرل كٓتجً ن

قمٓ ٛجٍة الغرب
هائ ٛن
هقب ٛن
هائ ٛجٍة الغرب بطكؿ 3.80ـ ثـ ٓىثىِ هغرنبا بطكؿ  0.90ـ ثـ ٓعتدؿ ن
ن
قمٓ ٛجٍة الغرب بطكؿ  2.95ـ ثـ
هائ ٛن
هقب ٛن
بطكؿ  1.40ـ ثـ ٓىثىِ هغرنبا بطكؿ  0.40ـ ثـ ٓعتدؿ ن
هقبٛ
هقب ٛبطكؿ  4.55ـ ثـ ٓىثىِ هغرنبا بطكؿ  0.70ـ ،ثـ ٓعتدؿ ن
ٓىثىِ هشرقنا بطكؿ  0.15ـ ثـ ٓعتدؿ ن
بطكؿ  4.15ـ حتِ ٓتٛقِ هع الىٍآة الشرقٓة لمحد القبمِ كٓىتٍِ بعضً لهىزؿ همؾ حسىِ الطربكشِ
كباقًٓ لهىزؿ همؾ هحهد هحهد الطحاف كهجهكع طكؿ ٌذا الحد  19.00ـ.
هائٛ
 الحد القبمىٓ :تككف هف ثهاىٓة هستقٓهات ٓبتدل أكلٍا هف الىٍآة القبمٓة لمحد الشرقِ كٓتجً هغرنبا نهائ ٛجٍة البحرل بطكؿ
هقب ٛبطكؿ  0.20ـ ثـ ٓعتدؿ هغرنبا ن
قمٓ ٛجٍة البحرل بطكؿ  4.45ـ ثـ ٓىثىِ ن
ن
هبحر بطكؿ  4.20ـ ثـ ٓعتدؿ هغرنبا
نا
هائ ٛجٍة البحرل بطكؿ  0.30ـ ثـ ٓىثىِ
 8.90ـ ثـ ٓتجً هغرنبا ن
قمٓ ٛجٍة البحرل بككؿ
هائ ٛن
هائ ٛجٍة الشرؽ بطكؿ  4.00ـ ثـ ٓعتدؿ هغرنبا ن
هقب ٛن
 1.95ـ ثـ ٓىثىِ ن
 9.50ـ حتِ ٓتٛقِ هع الىٍػػآة القبمٓة لمحد الغربِ كٓىتٍِ بعضً لحارة سعد اهلل كفٍٓا الكاجٍة كالباب
كباقٓة لدكاف تابع لكقفػػً كهجهكع طكؿ ٌذا الحد  33.50ـ.
هبحر بطكؿ  5.75ـ حتِ
نا
 الحد الغربى :هستقٓـ كاحد ٓبتدل هف الىٍآة الغربٓة لمحد القبمِ كٓتجًi
كعهؿ الرسـ الهرفؽ بالجدكؿ بتارٓخ 1937/12/29ـ كركجع بتارٓخ 1938/1/10-8ـ ،كقد يسجؿ ٌذا الجدكؿ بسجؿ اٖهاكف جزء  ،3ص ،79
) ي

بتارٓخ 1939/10/5ـ كركجػػع بتارٓخ 1939/10/7ـ ؛ همؼ تكلٓػػة  ،15206كثٓقة .528-525
 )iiهكقع عمِ الرسـ باسـ هحهد هحهكد الطحاف (شكؿ .)2
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ٓتٛقِ هع الىٍآة الغربٓة لمحج البحرل كٓىتٍِ لسكة بٓر الهش ،كجهمة الهسػػاحة =  268.35ـ.2
 كٌذا العقػػار عبػػارة عف زاكٓة بٍا ضرٓح غٓر هقاهً بً الشعائر الدٓىًٓ ،كهباىًٓ قدٓهً كالجزء الغربِهىٍا هتٍدـ ،كلٓس لً رٓػػع ٖىً هف الهىافػػع العاهػػة ،كقٓهتػػً بكجً التقرٓب  700همٓـ  536جىًٓ باعتبار
ثهف الهتر أرض كهباىِ  2جىًٓ.

حصر أوقىىاف ومالحق الىىىزاوية والضريح
( )1الربع والكتاب والسبيىىل (المتخربين) بحارة حيضان الموصمي سنة 1895م (سجؿ  /3حصر القاٌرة،
ىهرة  11645؛ همؼ تكلٓػػة  ،15206كثٓقة :)510 ،509

كرد بجدكؿ حصر الخرابات iىهرة  3 /11645حصر القاٌرة هقاس كتحدٓد كتثهٓف ربع ككتاب
كسبٓؿ سعد اهلل الحسىِ الهتخربٓف ،كالكارد بً إفػػادة رقـ  5هآك 1890ـ لدٓكاف عهػػكـ اٖكقاؼ ،كهىً
اتضح أتْ:
أشػ ػ ػ ػ ػ ػكاؿ الهساحػػة
هتر هسطح

تتهٓف القكهسٓػػكف

ذراع هعهارل

ىهرة الهسآح

هسطح

كالكارد بالكرككِ

150.190

___
___

هثمث ىهرة 1

91.045
59.685

___

هثمث ىهرة 3

5.000

___

هثمث ىهرة 4

305.320

543.853

هثمث ىهرة 2

حر
ثهف الذراع نا
جىًٓ
همٓـ
100

__

جهمة الثهف الحر اٚستبداؿ
همٓـ

جىًٓ

386

54

حصىىر وتتمين الميمىىات
الثهف

هقادٓر
قىطار

الفًٓ

حجر ىحت قدٓـ

همٓـ

جىًٓ

هتر

00

17

85

200

00

12

150

80

دبش بحؽ الىصؼ

00

40

250

160

طكب أحهر قدٓـ بحؽ الثمث

500

17

50

خشب كسػػر

350

عدد

همٓـ

بٓاف اىكاع الهٍهات

 )iاستهارة ىهرة  72لهقاس كتحدٓد كتتهٓف الخربات التابعة لدٓكاف عهكـ اٖكقاؼ.
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00

30

1

 30ج

00

5

1

5

500

121

شباؾ ىحاس خرط طكلً  2.80ـ كعرضً  2.20ـ
قطعة رخاـ طكؿ  2.80ـ كسهؾ  0.30كعرض 0.30

كقد رأت لجىة اٖكقػػاؼ لحصر الخرابات iفِ أحسف الطرؽ لٗىتفاع بالهحؿ الهتخرب :أكفقٓػػً بىا
ٌذا الربع كجعؿ أسفمً الكتاب كالسبٓؿ كها ك ػ ػ ػ ػػاىكا كذلؾ /ككىٍـ هف اٖعهاؿ الخٓرٓػػة كالربع ٓككف ذك إٓػ ػراد

كافػػر لكجكدي بىقطػػة صقع ،كبتارٓخ 1895/9/3ـ تح ػػرر بذلؾ اعٛف لمٍىدسػػة كاشعار لمقسـ.

ككذا كاف رأل هٍىدس كهأهػػكر الهأهكرٓة فِ أحسف الطرؽ لٛىتفاع بالهحؿ إذ كرد :ىػػرل تجدٓدي

بهالً هٛئهً لمجًٍ لمحصكؿ هىً عمِ آ ػراد.ii

أها عف هقاس كتحػػدٓد العقار كالذل ٓبما

هسطحػػً  305.92ـٓ 2عادؿ بالذراع الهعهارم

 543.527ذراع ،فٍػػك كها هبٓف بالػػرسـ الهرفؽ بالجدكؿ (شكؿ .)3

( )2السبيل والمكتب بحارة بير المش بتاري 1906/12/21 -11/30م (سجؿ  /3حصر القاٌرة،

ىهرة  12348؛ همؼ تكلٓػػة  ،15206كثٓقة :)519-518

هرقكهٓف بىهرة  5هتسمسمة كغٓر قائهٓف الشعائػػر ،كهكجػػكد رككب الهكتب عمِ طابكىً كقؼ هحهد
كتخدام هسبكؽ حصرٌا بىهري  ،36الهبٓف عمِ الرسـ بالهداد اٖحهر ،كهػػرهكز لً بحرؼ (جػػ) كهساحتً
كحدكدي هكضحً بجدكؿ اٖشكاؿ كالرسػػـ.

كرككب باقِ الهكتب عمِ هىزؿ كقؼ سعداهلل الحسىْ السابؽ حصري بىهري  35الهبٓف عمِ الرسـ
بالهداد اٖحهر ،كهرهكز لً بحرؼ (د) كحدكدي هكضحً بجدكؿ اٖشكػاؿ كالرسػػـ.
جدكؿ اٖشكػػاؿ

هسطح

ىهر الهسآح
 1رباعْ

56.10

2 ÷ 4.80 + 5.40 × 11.00

(جػػ) هستطٓؿ

34.44

4.10 × 8.40

(د) رباعْ

15.22

2 ÷ 2.60 + 2.65 × 5.80

كهقاس كتحدٓد العقار كها هبٓف بالػػرسـ الهرفؽ بالجدكؿ (شكؿ  ،)4كذلؾ بتكقٓػػع هٍىدس لجىة قسـ
أكؿ أكقاؼ بتارٓخ 1906/11/30ـ ،كتهت هراجعتً بتارٓخ 1906/12/21ـ.

( )3الربع بسكة بئر المش بعطفة سد بيا بتاري 1914/1/10م (سجؿ  /3حصر القاٌرة ،ىهرة هسمسمة
:i)12349

 )iهعاكف أكقاؼ المجىة  -هٍىدس المجىػػة بتارٓخ أبرٓؿ 1895ـ.
 )iiهٍىدس قسـ أكؿ  -هأهكر قسـ أكؿ بتارٓخ 1895/5/8ـ ،كقد راجع الهٍىدس هصطفِ كٌبْ بتارٓخ 1895/5/12ـ ٌذي اٖراء ككجد فٍٓا الصحة.
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هرقػػكـ بىهرة  986هتسمسمة ،كٓقع فْ الطبقة الثاىٓة ،كلً هدخؿ بالدكر اٖرضِ هتخربٓ ،حتكل
عمِ سبعة هىازؿ .كالربع الهذكػػكر فِ غٓر هكقع صقع كٓساكل هف الثهف  150جىًٓ ،كٌػػك راكب عمِ

سبٓؿ كقفً الىهر عمِ الرسـ كالهسآح بىهرة  ،4كراكب أٓضػنا عمِ طابكىً كقؼ سمٓهاف جاكٓش هستحفظاف
كالىهر عمِ الرسـ كالهسآح بىهر  - 3 ،2 ،1ىهرة الجرٓدة .91-85
ىهر الهسآح

هسطح

ىهر الهسآح

هسطح

 1هستطٓؿ

9.66

 5رباعْ

7.08

 2رباعْ

65.83

 6رباعْ

27.96

 3رباعْ

89.53

 7رباعْ

0.77

 4شبً هىحرؼ

58.75

جهمة الهساحة

=  259.581ـ2

 165.03ـ2

رككب الربع عمِ الطابكىة كقؼ سمٓهاف جاكٓش الىهر عمِ الرسـ ()3 ،2 ،1

 58.75ـ2

هسطح رككب الربع عمِ السبٓؿ -الىهر عمِ الرسـ ىهري 4

35.81

هسطح اٖرض الحري لمربع كبً هدخمً

أها هقاس كتح ػػدٓد العقار فٍػػك كها هبٓف بالػػرسـ الهرفؽ بالجدكؿ (شكػػؿ  ،)5كقد ارجػػع الهٍىدس

عبدالحمٓـ لطفْ ٌذا الجدكؿ بتارٓخ 1914/1/10ـ كهػػا يكجد بً هف خطػػأ تـ تصحٓحػػً.

كفِ ٓىآػػر 1914ـ قػػرر (هٍىدس اٖكقاؼ -هأهكر أكقاؼ قسـ أكؿ) بشػػأف صٓاىة العقػػار :أكفقٓػػً

بىاي عمِ ذهػػً كقفً لرككبً عمِ همؾ الكقؼ كارتباطً بسبٓؿ أث ػػرل.
السبيىىىل األثىىري وقف سعد اهلل

ٌذا السبٓؿ اٖثػػرل كقؼ سعداهلل ٌػػك فِ الكاقع سبٓؿ هكصمْ (أثػػر رقـ  )232كها تدؿ الخ ارئط
(خرٓطػػة  )3 ،1،2كجداكؿ حصر أكقاؼ سعداهلل (أشكاؿ  ،)6 ،5 ،4 ،3كهىشئػػً ٌػػك هصطفِ هكصمْ

كتحدٓدا فِ ٌ1127ػػ1715/ـ
جكربجْ هستحفظاف فِ عٍد الكالِ العثهاىِ عابدل باشػػا 1716-1714ـ
ن
كها يٓشٓر بذلؾ الىص التأسٓسِ الذل كاف أعمِ الهدخؿ ،iiكقد أزٓػػؿ ال يكتاب الذل كاف ٓعمك السبٓؿ

i
كسج ػػؿ بسجٛت قسـ أكؿ أكقاؼ بكجً ىهرة  46جزء سادس خٓرل بتارٓخ
كصححت بعض أرقاهً بتارٓخ 1914/1/10ـ ،ي
) كرتـ هراجعة الجدكؿ ي

1914/3/11ـ ،عف :همؼ تكلٓػػة  ،15206كثٓقة .521-520

 )iiذكر د/عاصـ هحهد رزؽ أىً :ىقش أعمِ الهدخؿ عمِ لكحة حجرٓة ٓؤطرٌا الجفت ذك الهٓهات السداسٓة كتابة تأسٓسٓة ىصٍػػا:
 -سطر ( ) 1أىشا ٌذا السبٓؿ الهبارؾ هف فضؿ اهلل

تعالِ الفقٓر إلِ اهلل تعالِ هصطفِ

 سطر ( ) 2جكربجِ ابف الهرحكـ هكصمْ جكربجْ هستحفظاف كالكقؼ كقؼ هكصمْ جكربجْ لٓشربكا كا -سطر ( ) 3لشاذركاف ككاف الفراخ فِ غرة هحرـ

الحراـ سىة ٌٛ 1127لٓة هف الٍجرة ،عػػف :رزؽ ،،2003 ،ج ػ  ،4ؽ  ،2ص  1441؛ كلكف

بزٓارة ٌذا السبٓؿ لـ أعثر عمِ ٌذا الىص (لكحة .)2
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كالهٛحؽ بالجٍة الجىكبٓة الغربٓة سىة 1897ـ ىتٓجة خمؿ بً ،iكذلؾ قبؿ أف ٓىدرج السبٓؿ ضهف أثػػار
العربٓة (الحسٓىِ1982 ،ـ ،ص  226؛ الحسٓىِ  ،1988ص  205؛ رزؽ ،2003 ،ج ػ  ،4ؽ  ،2ص
 1441 ،1440؛ سعدات2014 ،ـ ،ص .ii)94 ،93

كالسبٓؿ ذك كاجٍة كاحدة يهطمة عمِ الشارع بٍا شباؾ تسبٓؿ يٓغشًٓ هصبعات ىحاسٓة ،كالِ ٓسػػارٌا
فتحة تزكٓد الصٍرٓج بالهاء ٓجاكرٌا السبٓؿ الهصاصػػة ذك لكح رخاهْ بب ػزبكز كاحد ٓعمكي شباؾ صغٓر ثـ

الهصاصػة باب الدخكؿ لمسبٓؿ
شباؾ آخر أكبر هىً ٓهتد إلِ ىٍآة كاجٍة السبٓؿ ،كعمِ ٓسار السبٓؿ ي

ٓعمكي عتب كعقد عاتؽ بٓىٍها ىفٓس يهغشِ ببٛطات خزفٓة كٓؤطر ٌذا التككٓف حمٓة الجفت ذك الهٓهات
ػار إلِ حجرة التسبٓؿ الهستطٓمة التِ ٓتصدر ضمعٍا
السداسٓة ،كٓفضِ الهدخؿ إلِ دٌمٓز ٓؤدل ٓسػ نا

الهصاصة التِ كاىت تشتهؿ عمِ حكض كبٓر
القصٓر جٍة الشارع شباؾ التسبٓؿ ،كٓجاكرٌػػا حجرة السبٓؿ ي
الهصاصة بالهاء (الحسٓىِ ،1988 ،ص  205؛ رزؽ ،2003 ،ج ػ  ،4ؽ  ،2ص ،1440
لتزكٓد حجر ي
( )1441شك ػػؿ  -12لكحة  ،)3 ،2كبذلؾ فػػإف ٌذا السبٓؿ كاف ضهف أكقاؼ سعداهلل الحسىْ ،كأف إىشائً
كتحدٓدا فِ 1715ـ.
كال يكتاب كالربع كاف ٚحقنا ٘ىشاء الهسجد
ن
( )4الربع وال ُكتىىاب والسبيل بسكة بئر المش وعطفو سد بيا بتاري 1914/7/20م (سجؿ  /3حصر
القاٌرة ،ىهرة  12352؛ همؼ تكلٓػػة  ،15206كثٓقة :)530-529
يهرقهٓف بىهرة  35هتسمسمة تبع قسػػـ أكؿ أكقػػاؼ بالدرب اٖحهػػر ،كتحػػدٓد العقػػار كهػػا هبٓف بالػػرسـ
(شكؿ  )6كأتْ:
تحدٓد اٖرض الحرة
الحد البحرى :خهسة هستقٓهات هجهكعٍا  18.30ـ

تحدٓد الرككب التابع لمعقار
خهسة هستقٓهات هجهكعٍا  17.05ـ كٓىتٍِ لحكش

كٓىتٍِ بعضً ٖرض الطابكىً كقؼ هحهد كتخدا هكصمْ كربع كقؼ هحهد كتخدا هكصمْ ىهرة  16بعضً كباقًٓ
كباقًٓ لعقار كقؼ الست العباسٓة اٌٖمْ

لطاكىً كقؼ هحهد كتخدا هكصمْ ىهرة 36

 )iذكػػر د /هحهكد الحسٓىِ أف :السبٓؿ فِ حالة سٓئة كهتٍدـ فِ أجزاء كثٓرة هىً خاصة الهٛحؽ التِ تكجد فِ الجٍة الجىكبٓة الغربٓة لمسبٓؿ ،أهػػا
فٓرجح أف كاجٍتً كاىت تعمك كتمة الهٛحؽ الهتٍدهة أف ٓجاكري قػػاعة سكىٓة أعمِ كاجٍة السبٓؿ كاىت ترتكز عمِ
ال يكتاب الذل أزٓػػؿ سىة 1897ـ ي
الككابٓؿ الحجرٓة التِ ها زالت هكجكدة بأعمِ ٌذي الكاجٍة ،كٌذا ٓتفؽ هع جدكاؿ الحصػػر إذا أف ٌذي القاعػػة تهثؿ رككب الربع عمِ السبٓؿ ،عف:

الحسٓىِ1988 ،ـ ،ص  206 ،205؛ رزؽ ،2003 ،ج ػ  ،4ؽ  ،2ص .1441 ،1440
ii
بىاء عمِ خطاب هصمحة تىظٓـ هصر ىهرة  3626بتارٓخ 1897/12/19ـ بشأف إزالة
) ٌذا كقد كاف دٓكاف عهكـ اٖكقاؼ قد بدأ ٌدـ السبٓؿ ن

الهرسؿ طْ الخطاب ،كلكف بإرشاد باشهٍىدس أثػػار تهت هعآىة السبٓؿ بعد إزالة ال يكتاب كتـ تسجٓمً ضهف أثار
أجزائً الهخمة حسب قرار الٍدـ ي
العربٓػػة ،كاعتهد القسـ الٍىدسِ بالمجىة بتارٓخ 1899/5/8ـ هقآسة بهبما  22جىًٓ لتقكٓة السبٓؿ ،ارجػػع :لجىة حفظ أثار العربٓة1898 ،ـ ،ص

 63 ،56 ،24 ،23؛ لجىة حفظ أثار العربٓة ،1901 ،ص  66؛ الحسٓىِ ،1988 ،ص  206 ،205؛ رزؽ ،2003 ،ج ػ  ،4ؽ  ،2ص
.1441
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الحد القبمى :هستقٓـ طكلً  12.90ـ كٓىتٍِ لسكً بئر

ثٛثة هستقٓهات هجهكعٍا  8.65ـ كٓىتٍِ بعضً لسكة

الهش كبٍا الكاجًٍ كبابْ السبٓؿ كالكتاب

بئر الهش كالِ هقاـ الشٓخ رٓحاف كباقًٓ لسكة بئر الهش

الحد الشرقى :هستقٓـ طكلً  9.75ـ كٓىتٍِ ٖرض

ثٛثة هستقٓهات هجهكعٍا  23.80ـ كٓىتٍِ لطابكىً

الطابكىً كقؼ هحهد كتخدا هكصمِ ىهرة 36

كقؼ هحهد كتخدا هكصمْ ىهرة 36

الحد الغربى :خهسة هستقٓهات هجهكعٍا 16.90

خهسة هستقٓهات هجهكعٍا  26.20ـ كٓىتٍِ بعضً

هكٓىتٍِ بعضً لعقار كقؼ الست العباسٓة اٌٖمْ كباقًٓ

لعقار كقؼ الست العباسًٓ كباقًٓ لمربع الذل لً رككب

لعطفً سد كبٍا كاجًٍ كهدخؿ الربع
2

هسطح اٖرض الحرة =  138.07ـ

2

هسطح الرككب =  175.88ـ

كٓشتهؿ العقػػار عمِ دكرٓػػف ،كالجزء الهبٓف بالمكف اٖصفر عمِ الرسـ ٌػػك رك ػكب لٍذا العقار كاقع

عمِ الطابكىً كقؼ هحهد كتخدا هكصمْ الهحصكر بىهرة  36؛ كقٓهتً بكجً التقرٓب  225جىًٓ كٌ ػػك

هتخرب كغٓر هؤجػػر.

( )5بئىىر مياه بعطفىىة أبو كمبو بتاري 1900/4/16م (سجؿ  /3حصر القاٌرة ،ىهرة  11643؛ همؼ
تكلٓػػة  ،15206كثٓقة :i)505-504

الهرفؽ بالجدكؿ بتارٓخ
هرقػػكهً بىهرة  30هتسمسمة ،كهقاسٍ ػػا كحدكدٌػػا كها هبٓف بالػػرسـ ي
1900/4/16ـ (شكػػؿ  .)7كجهمة هسطحٍا  4.94ـ 2كذلؾ بخٛؼ الحكائط الشرقٓة ،كالبحرٓة ،كالغربٓة،
فقد تيركت بأكهمٍا لمهسجد ٚىتفاعً بٍا ،أهػػا الٍ ػكاء الذل ٓعمكٌا فٍػػك لمهسجد الهذككر.
كهقػػدار ثهف البئر الهذكػػكرة  10جىٍٓات ،كٓسػػتأجرٌا إسهاعٓؿ السحٓهِ السقا بأجري شٍرل 105

همٓـ ،كبتػػارٓخ  1900/4/16ـ قرر هٍىدس ،كهأهكر قسـ أكؿ أكقػػاؼ أف ٌذي البئػػر ٓ ٚهكف اٖستغىاء
عىٍا ،كعمًٓ ٓمزـ بقائٍا عمِ ذهً الهسجد.

( )6جدول حصىىىىر العقار نمرة ( )34التابع لقسم أول أوقاف بتاري 1914/7/8م (سجؿ  /3حصر
القاٌرة ،ىهرة  12347؛ همؼ تكلٓػػة  ،15206كثٓقة :)507 ،506
ٌذا العقػػار ٌك بئػػر الهٓاي بحارة أبك كمبً ،كهقاسٍا كحدكدٌػػا كها هبٓف بالػػرسـ الهرفؽ بالجدكؿ

(همؼ تكلٓػػة  ،15206كثٓقة ( )507شكؿ  .)8كٌِ البئػػر الهحصكرة أعٛي بتارٓخ 1900/4/16ـ ،كٌِ
بىاء هف دكر أرضْ هسطحٍا  4.94ـ ،2كتبما قٓهتٍا  20جىًٓ ،ك ٚت ػزاؿ هؤج ػرة.

( )7ثالثة دكاكين بحارة أبو كمبو بتاري 1900/10/4م (سجؿ  /3حصر القاٌرة ،ىهرة  12350؛ همؼ
تكلٓػػة  ،15206كثٓقة :)524-522
i
كسجؿ الجدكؿ بكجً  3جزء أكؿ قسـ أكؿ أكقاؼ هصر.
) ي
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ٌذي الدكاكٓف يهسجمة بىهرة  277هتسمسمة ،كىهرة  2/34جرٓدة ،تبع قسػػـ ثالث أكقاؼ هصػػر،
كٌػػِ تقع يسفػػؿ هىزؿ الشٓخ هصطفِ أبك الذٌب الكتبِ ،كتشغؿ هساحٍا قدرٌػػا  33.03ـ ،2كثهىٍا 75

جىٓ ػػً.

كهقاس كتحدٓد العقار iكها هبٓف بالػػرسـ الهرفؽ بجدكؿ الحصػػر بتارٓخ 1900/10/4ـ (شكؿ .)9
كقد راجعػػً الهٍىدس أهٓف فٍهِ بتارٓخ 1900/10/29ـ كاتضػػح صحتً .كالدكاكٓف الثٛثة هؤج ػرة إلِ

أحهد شكر العٛؼ بأجري شٍرم  210همٓـ.

( )8جدول حصىىىىىر العقار نمرة  277التابع لقسم ثالث أوقاف بتاري

1915/12/30م (سجؿ /3

حصر القاٌرة ،ىهرة :ii)12346
ٓقع العقػػار بحارة أبك كمبً بسكة بئػػر الهش بشارع الدرب اٖحهػػر ،كٌػػك عبارة عف ثٛثة دكاكٓف

هسطحٍا  31.45ـ ،2كتتككف هف دكر أرضػػْ كٓعمكي رككب هىزؿ هحهكد الكرشاىْ كشركاي حٓث ٓىتٍِ
حدٌػػا الش ػرقْ إلِ دركاة هدخؿ الهىزؿ الهذككر ،كتمؾ الدكاكٓف غٓػػر هتخربة كخالٓة هف السكف.

كٓٛحظ أىً كرد
أها هقاسٍا كتحدٓدٌػػا فٍك كها كراد بالرسػػـ الهرفؽ بجدكؿ الحصػػر (شكؿ  .)10ي
بجدكؿ الحصر ككذا عمِ الرسـ الهساحِ أف الحد الغربِ لمدكاكٓف الثٛثة :هستقٓـ طكلً  4.00ـ كٓىتٍِ

لهسجد عبداهلل الحسىْ [كذا].

( )9دكان تبع نمرة  35تنظيم بحارة سعد اهلل بتاري 1937/12/26م (سجؿ  /3حصر القاٌرة ،ىهرة

هسمسمة  11644؛ همؼ تكلٓػػة  ،15206كثٓقة :iii)508-506

ٓقع بحارة سعد اهلل تبع ىهرة  35تىظٓـ ،فِ دائرة قسـ الدرب اٖحهر بهحافظة هصػػر ،كٓتبع قسـ

خاهس أكقاؼ بىهرة تسجٓؿ  354هىطقة  4خٓػػرم بجرائد الفركع ،كىه ػرة هكمفػػة .50/3

كهقاس كتحدٓد الدكاف كهمحقاتً كها ٌػػك هبٓف بالػػرسـ الهرفؽ بجدكؿ الحصػػر( ivشكؿ  .)11كٌػػك
ٓجاكر هف جٍتً البحرٓة كالشرقٓة كالغربٓة زاكٓة كضرٓح سٓدل سعداهلل الحسىْ ،كهساحتً  5.44ـ،2

كهباىٓة قدٓهة ،كتبما قٓهتً بكجً التقرٓب  10جىًٓ ك  880همٓـ باعتبػػار ثهف الهتر هف أرض كهباىِ 2
جىٓػػً ،كهقدار رٓعػػً السىكل  600همٓـ.
 )iيسج ػػؿ بكجً ىهري  93جزك ثاىِ قسـ ثالث اٖكقاؼ الخٓرٓة كقد تحرر عىً استهارة اخراج كارسمت لٓٛرادات فِ 1912/7/30ـ ،عف :سجؿ /3

حصر القاٌرة ،ىهرة  12350؛ همؼ تكلٓػػة  ،15206كثٓقة .522

ii
كهسجؿ أٓضػنا بسجؿ  /3حصر القاٌرة ،ىهرة  ،12886بتارٓخ 1915/12/30ـ ؛ همؼ تكلٓػػة  ،15206جدكؿ حصر العقار ىهرة .277
) ي
 )iiiكقد يسجؿ ٌذا الحصػػر بسجؿ اٖهاكف ،ج ػ  ،3بتارٓخ 1939/10/5ـ ،ص  -80كركجع بتارٓخ 1939/10/7ـ.

 )ivالرسـ تىفٓذ عبدالحهٓد هحهد بتارٓخ 1937/9/29ـ ،كتحرر بهعرفة حمهِ أحهد 1938/1/9ـ كبإهضاء الهٍىدس هحهد عبداهلل خمٓؿ بتارٓخ
1938/1/9ـ ،كركجػػع بهعرفة الهٍىدس الهراجع بمجاف الحصر  ...عاشػػكر بتارٓخ 1938/1/12ـ.
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نتائج البحث
أكدت ٌذي الكرقػػة البحثٓػػة استهرار إىشاء كتجدٓد الزكآػػا إباف العصر العثهاىْ سكاء كاىت لسكف
هدفىا لشٓخٍا ،أك همحقػػة بأضرحة كهشاٌد آؿ البٓت ،ككاىت ٌذي الزكآا أك الهساجد
الصػػكفٓة كهرٓدٍٓـ ثـ ن
الصغٓرة تيحكؿ إلِ هساجد جاهعة بإضػػافة هىبر لٍا كها فِ زاكٓة سعداهلل ربهػػا لكثرة زكارٌا ،كقد تعرضت

الكثٓر هف ٌذي الزكآا لمتجدٓد.

كقد ىشرت ٌذي الد ارسػػة ٖكؿ ه ػرة تفاصٓؿ هقاس كحدكد زاكٓػػة (هسجد) كضرٓح سعد اهلل الحسىْ

اعتهاد عمِ جداكؿ حصر اٖكقاؼ كالعقارات الخٓرٓة،
خٛؿ الىصؼ اٖكؿ هف القرف  20الهٓٛدم
ن
كرسكهاتٍا الٍىدسػ ػٓػة ،ككذا حصرت أكقافٍا كهٛحقٍػػا الخدهٓة كبئػػر الهٓاي ،كبٓىت حدكدٌػػا كهقاساتٍا،
كرسكهاتٍا الهساحٓة ،كحالتٍا الهعهارٓػػة ،كقٓهتٍا الهالٓة ،كرٓعٍا الشٍرم كالسىػػكم.

ػر برقـ ( )232كاف
الهسجؿ أثػ نا
كاثبتت الد ارسػػة أف سبٓػػؿ هصطفِ هكصمْ جكربجْ هستحفظاف ي
جارم فِ كقؼ سعداهلل الحسىْ ،ككاف ٓعمكي ركػػكب يكتاب كربع يٌدهػػا سىة 1897ـ بعدها تعرضػػا لمخراب
خطر عمِ الهارة.
كأصبحا نا

المالحىىق
 -أكن :ٚهمحؽ الخرائط:

خرٓػػطة ( )1هكقع هسجد كضرٓح سعد اهلل كأكقػػافػػً ،عف :هصمحة الهساحة ،1937 ،هىطقة  266؛ رزؽ ،2003 ،ج ػ ،4
ؽ  ،2ص ،ص .1444
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خرٓػػطة ( )2هكقع هسجد كضرٓح سعد اهلل ،عف هصمحة الهساحة ،1934 ،لكحة -40غ.

خرٓػػطة ( )2هكقع هسجد كضرٓح سعد اهلل ،عف هصمحة الهساحة1948 ،ـ ،لكحة .1

ثاىٓا :همحؽ اٖشكػػاؿ:
 -ن

شكؿ ( :)1رسـ الهسجد عاـ 1906ـ.
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شكؿ ( :)2رسـ الهسجد عاـ 1937ـ.
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شكؿ ( :)3الربع كالسبٓؿ كال يكتاب بتارٓخ أبرٓؿ -سبتهبر 1895ـ.

شكؿ ( :)4السبٓػػؿ كالهكتب بتارٓخ 1906/12/21 -11/30ـ.

شكؿ ( :)5الربع بتارٓخ 1914/1/10ـ.
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شكؿ ( :)6الربع كال يكتاب كالسبٓؿ بتارٓخ 1914/7/20ـ.

شكؿ ( :)7بئر الهٓاي بتارٓخ 1900/4/16ـ.
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شكؿ ( :)8بئر الهٓاي بتارٓخ 1914/7/8ـ.

شكؿ ( :)9الثٛثة دكاكٓف ىهرة  277بتارٓخ 1900/10/4ـ.
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شكؿ ( :)10الثٛثة دكاكٓف ىهرة  277بتارٓخ 1915/12/30ـ.

شكؿ ( :)11دكاف تبع ىهرة  35تىظٓـ بتارٓخ 1937/12/26ـ.

شكؿ ( :)12سبٓؿ هكصمْ  -الهسقط اٖفقْ كقطاع رأسْ كالكاجٍة ،عف :رزؽ ،2003 ،ج ػ  ،4ؽ  ،2ص .1445

471

المجلة الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة( - )IJHTHتصدرها كلٌة السٌاحة والفنادق – جامعة الفٌوم،
المجلد ( ،)13العدد ( )2سبتمبر 2019

 ثالثنا :همحؽ المكحػػات:لػػكحة ( :)1الكاجٍة الرئٓسٓػػة لهسجد سعد اهلل  -قبؿ الٍدـ 2018ـ ،عف
https://www.msobieh.com/akhtaa/viewtopic.php?f=17&t=13906

لػػكحة ( :)2سبٓؿ هكصمْ  -الكاجٍة الرئٓسٓة -تصكٓر
الباحث.

لػػكحة ( :)3سبٓؿ هكصمْ -تفاصٓؿ كاجٍة السبٓؿ -تصكٓر
الباحث.

قائمة المصادر والمراجع:
 الوثائق:الدفترخاىة ،ك ازرة اٖكقاؼ الهصرٓة ( 18هحرـ 1698 /1110ـ) حجة كقؼ رقـ .2234
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الدفترخاىة ،ك ازرة اٖكقاؼ الهصرٓة ( 26جهادل أخرة ٌ1028ػ1619 /ـ) حجة كقؼ رقـ .2480
دٓكاف اٖكقاؼ كالهحاسبة ،ك ازرة اٖكقػاؼ الهصرٓة ،حافظة رقـ  ،737رقـ هسمسؿ  ،14همؼ تكلٓة رقـ .15206
سجٛت جداكؿ الحصر ،ك ازرة اٖكقاؼ الهصرٓة (1900/4/16ـ) سجؿ  /3حصر القاٌرة (هع الرسـ) ،ىهرة هسمسمة
.11643

____________1937/12/26( ،ـ) سجؿ  /3حصر القاٌرة (هع الرسـ) ،ىهرة هسمسمة .11644
____________ ( ،أبرٓؿ -سبتهبر  )1895سجؿ  /3حصر القاٌرة (هع الرسـ) ،ىهرة هسمسمة .11645
____________1906/12/27-11/16( ،ـ) سجؿ  /3حصر القاٌرة (هع الرسـ) ،ىهرة هسمسمة .11646
____________1915/12/30( ،ـ) سجؿ  /3حصر القاٌرة (هع الرسـ) ،ىهرة هسمسمة .12346
____________1914/7/8( ،ـ) سجؿ  /3حصر القاٌرة (هع الرسـ) ،ىهرة هسمسمة .12347

____________1906/11/30( ،ـ1906/12/21-ـ) سجؿ  /3حصر القاٌرة (هع الرسـ) ،ىهرة هسمسمة -.12348
____________( ،دٓسهبر 1913ـ1914/1/10 -ـ) سجؿ  /3حصر القاٌرة (هع الرسـ) ،ىهرة هسمسمة 12349
____________1900/10/29-4( ،ـ) سجؿ  /3حصر القاٌرة (هع الرسـ) ،ىهرة هسمسمة .12350
____________1937/12/22( ،ـ1938/1/10 -ـ) سجؿ  /3حصر القاٌرة (هع الرسـ) ،ىهرة هسمسمة .12351
____________1914/7/20( ،ـ) سجؿ  /3حصر القاٌرة (هع الرسـ) ،ىهرة هسمسمة .12352

____________1915/12/30( ،ـ) سجؿ  /3حصر القاٌرة (هع الرسـ) ،ىهرة هسمسمة .12886
سجٛت قٓد التقارٓػػر ،ك ازرة اٖكقػاؼ الهصرٓة ( 7الحجة ٌ1299ػ1881/ـ) سجؿ  /37ت ،ىهرة هسمسمة  -24104تقرٓر
الحضرة الخدٓكٓة فِ الىظر عمِ كقؼ سعداهلل.
المصادر:
ابف هىظكر ،أبك الفضؿ جهاؿ الدٓف هحهد بف هكرـ ابف هىظكر اٖفرٓقِ الهصرل ت ٌ711ػ1311/ـ (د .ت) لساف

العرب 15 ،هجمد ،هج  ،14دار صار بٓركت ،بٓركت.

الشبمىجِ ،هؤهف بف حسف بف هؤهف الشبمىجْ الشافعْ ت حكالِ 1890ـ (1873ـ) ىكر اٖبصػػار فِ هىاقب آؿ بٓت
الىبِ الهختار كبٍاهشً كتاب إسعاؼ الراغبٓف فِ سٓرة الهصطفِ كفضائؿ أٌؿ بٓتً الطاٌرٓف لمشٓخ هحهد الصباف ،هطبعة
الهكتبة التجارٓة الكبرل بالقاٌرة.
قػاسـ ،حسف ( )2017اله ازرات ا٘سٛهٓة كأثار العربٓة فِ هصر كالقاٌرة الهعزٓة ،تحقٓؽ أحهد سالـ سالـ 8 ،أجزاء ،جػ

 ،7 ،6هكتبة ا٘سكىدرٓة.

لجىة حفظ أثار العربٓة )1898( ،الهجهكعة  15هف هحاضر جمسات المجىة كتقارٓر القكهسٓكف الثاىِ عف سىة 1898
افرىجًٓ ،ترجهة إلٓاس اسكىدر حمهِ ،الهطبعة اٖهٓرٓة بهصر.
لجىة حفظ أثار العربٓة )1901( ،الهجهكعة  16هف هحاضر جمسات المجىة كتقارٓر القكهسٓكف الثاىِ عف سىة 1899

افرىجًٓ ،ترجهة إلٓاس اسكىدر حمهِ ،الهطبعة اٖهٓرٓة بهصر.

لجىة حفظ أثار العربٓة )1906( ،الهجهكعة  19هف هحاضر جمسات المجىة كتقارٓر قسهٍا الٍىدسِ عف سىة 1902
افرىجًٓ ،ترجهة إلٓاس اسكىدر حمهِ ،الهطبعة اٖهٓرٓة بهصر.
هبارؾ ،عمِ باشػػا هبارؾ ( )1888الخطط التكفٓقٓة الجدٓدة لهصر القاٌرة كهدىٍا كبٛدٌا القدٓهة كالشٍٓرة ،ط ػ 20 ،1

جزء ،ج ػ  ،2الهطبعة الكبرل اٖهٓرٓة ببكٚؽ.
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ىافع ،عبدالحهٓد بؾ ( )2006ذٓؿ خطط الهقرٓزل ،تحقٓؽ خالد عزب ،هحهد السٓد حهدل هتكلِ ،ط ػ  ،1هكتبة الدار
العربٓة ،القاٌرة.
المراجع الحديثة:
إبرآٌـ ،هحهد زكِ ( )2003هراقد أٌؿ البٓت فِ القػػاٌرة ،هؤسسة إحٓاء التراث الصكفِ ،القاٌرة.
الحداد ،هحهد حهزة إسهاعٓؿ ( )1998هكسكعة العهارة ا٘سٛهٓة فِ هصر هف الفتح العثهاىِ حتِ عٍد هحهد عمِ
ٌ1265 -923ػػ1848-1517/ـ (الكتاب اٖكؿ -الهدخؿ) ،هكتبة زٌراء الشرؽ ،القاٌرة.

الحسٓىِ ،هحهكد حاهد ( )1988اٖسبمة العثهاىٓة بهدٓىة القاٌرة 1798-1517ـ ،هكتبة هدبكلِ ،القاٌرة.

الرفاعِ ،السٓد حسٓف هحهد :ىكر اٖىكار فِ فضػػائؿ كتراجـ كتكارٓخ كهىاقب كه ازرات آؿ البٓت اٖطٍار ٌ1356 ،ػ( -عف
هكقع .)http://alashraf.ahlamontada.net/t3574
جكهار ( )1988كصؼ هدٓىة القاٌرة كقمعة الجبؿ هع هقدهة عف التطكر العهراىِ لهدٓىة القاٌرة هىذ اىشائٍا كحتِ سىة
1800ـ ،ترجهة كتعمٓؽ أٓهف فؤاد سٓد ،ط ػ  ،1هكتبة الخاىجِ ،القاٌرة.
رزؽ ،عاصـ هحهد ( )2003أطمس العهارة ا٘سٛهٓة كالقبطٓة 5 ،أجزاء ،ج ػ  ،4ؽ  ،2طػ  ،1هكتبة هدبكلِ ،القاٌرة.
سعدات ،هحهكد فتكح هحهد ( )2014الفضائؿ الىفٓسة كاٚجتهاعٓة كالقٓهٓة لبىاء اٖسبمة الكقفٓة الخٓرٓة (هكسكعة ىٍر
الحسىات الجارل) ،ج ػ  -1بىاء اٖسبمة الهائٓة ،طػ  ،2الٍدل لمىشر كالطباعة.

عبداهلل ،دكلت ( )1980هعاٌد تزكٓة الىفكس فِ هصر فِ العصر آٖكبِ كالههمككْ ،القاٌرة.

قٓقاىك ،أىطكف بشارة ( )1997جدكؿ السىٓف الٍجرٓة كها ٓكافقٍا هف السىٓف الهٓٛدٓة ،ط  ،3دار الهشرؽ ،بٓركت.
هختار باشا ،هحهد ( )1893التكفٓقات اٚلٍاهٓة فِ هقارىة التكارٓخ الٍجرٓة بالسىٓف اٖفرىكٓة ،ط ػ  ،1الهطبعة اٚهٓرٓة
ببكٚؽ.
الدوريات:
الحداد ،هحهد حهزة إسهاعٓؿ ( )1993عهائر القاٌرة الدٓىٓة فِ العصر العثهاىِ ٌ1213-923ػػ1798-1517/ـ دراسة
تحمٓمٓة هقارىة لمتخطٓط كأصكلة الهعهارٓة ،الهجمة التارٓخٓة ،هج  -37سىة 1990ـ ،الجهعٓة الهصرٓة لمدراسات التارٓخٓة،
هطبعة الخاىجِ بالقاٌرة.
الطآش ،عمِ أحهد ( )1992دراسة أثرٓة كثائقٓة لهسجد اٖهٓر سمٓهاف أفىدل هٓسك بالتربٓعة فِ ضكء كثٓقتِ كقؼ اٖهٓر
سمٓهاف أفىدل هٓسك ،هجمة التارٓخ كالهستقبؿ ،هج  ،2ع  ،2كمٓة أداب ،جاهعة الهىٓا ،هطبعة الجبٛكل ،القاٌرة.
الطآش ،عمِ أحهد (ٓىآػػر  )1993هسجد كضرٓح السٓدة فاطهة الىبكٓة بالدرب اٖحهر بالقاٌرة (د ارسػػة أثرٓة كثائقٓة)،
بحث هىشكر بهجمة التارٓخ كالهستقبؿ ،هج  ،3ع  ،1كمٓة أداب ،جاهعة الهىٓػػا.

أكربمِٓ ،كسؼ ابكاركفٓج (  1أكتكبر  )1974جداكؿ لتحكٓؿ السىكات الٍجرٓة إلِ السىكات الهٓٛدٓة [ ، ]2ترجهة حسٓف

قاسـ العزٓز ،بحث هىشكر بهجمة الهكرد ،ع  ،4العراؽ.
زكِ ،أحهد هحهد ( )2011التأثٓرات الهحمٓة الهكركثة عمِ العهائر الدٓىٓة ذات الطراز العثهاىِ الكافد بهدٓىة القاٌرة ،هجمة
كمٓة التربٓة ،ع  ،2جاهعة ا٘سكىدرٓة.
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زٓادة ،عادؿ هحهد (هارس  )2014عهارة هشاٌد آؿ البٓت فِ القاٌرة كقدسٓتٍا عىد أٌؿ هصر (د ارس ػة أثارٓة حضػػارٓػة)،
هجمة العهٓد ،السىة  ،3هج  ،3ع  ،1العتبة العباسٓة الهقدسة كهجازاي هف ك ازرة التعمٓـ العالِ كالبحث العمهِ ،العراؽ.
الرسائل األكاديمية:

إسهاعٓؿ ،هحهد حساـ الدٓف ( )1986هىطقة الدرب اٖحهر دراسة لمقسـ الثالث هف ظاٌر القاٌر القبمِ -دراسة أثرٓة

تسجٓمٓمة ،هخطكط رسالة هاجستٓر ،كمٓة آداب سكٌاج ،جاهعة أسٓكط.
الحداد ،هحهد حهزة إسهاعٓؿ ( )1990الطراز الهصرل لعهائر القاٌرة الدٓىٓة خٛؿ العصر العثهاىِ ،هجمداف ،رسالة

هخطكط دكتكراي ،كمٓة أثار ،جاهعة القاٌرة.

الحسٓىِ ،هحهكد حاهد ( )1982اٖسبمة العثهاىٓة الباقٓة بهدٓىة القاٌرة -دراسة هعهارٓة أثرٓة ،هجمداف ،هج  ،1هخطكط
رسالة هاجستٓر ،كمٓة أثار ،جاهعة القاٌرة.
حسٓف ،طارؽ هحهد الهرسِ ( )2000الزكآا فِ العصر الههمككِ بالقاٌرة -دراسة أثرٓة حضارٓة ،هخطكط رسالة
هاجستٓر ،كمٓة أثار ،جاهعة القاٌرة.

غىٓـ ،سهٓر عبدالهىعـ خضرل ( )1998اٖربطة الباقٓة بالقاٌرة خٛؿ العصر الههمككِ ٌ923-648ػػ1517-1250/ـ،

هخطكط رسالة هاجستٓر ،كمٓة أثار ،جاهعة القاٌرة.
هىصكرٌ ،ىد عمِ حسف ( )2002هىشآت التصكؼ بهدٓىة القاٌرة هف الفتح العثهاىِ حتِ ىٍآة القرف التاسع عشر-
دراسة أثرٓة حضارٓة ،هجمداف ،هج  ،1هخطكط رسالة هاجستٓر ،كمٓة أثار ،جاهعة القاٌرة.
المراجع األجنبيىىة:
Abouseif, Doris Behrens (1981) Four Domes of the Late Mamluk Period, Annales
Islamoloique, Tome 17, Institute Frances D'Archeologie Orientale du Caire.
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