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عهد  يف  ال�شادرة  الوثيقة  هــذه 
مبايعة  جمعت  العثمانية  الــدولــة 
ووقـــــف ونـــظـــارة وذلـــــك لـــــدار تقع 
ن  بـــحـــارة الــقــ�ــشــا�ــشــيــة بـــزقـــاق عـــاَّ
تدوينها  على  ويغلب  املكرمة  مبكة 
وتعدد  والتمجيد  والإفهام  التاأكيد 
الألـــــفـــــاظ واملـــــعـــــاين، حـــيـــث كــانــت 
املــبــايــعــة بــتــاريــخ 1245/2/16هــــــــــ، 
الــدار،  بوقفية  امل�شرتي  اأقــر  حيث 
مرعياً  �شريحاً  يكون حب�شاً  بحيث 
يــبــدل ول  يــرهــن ول  يــبــاع ول  ل 

ي�شتبدل به ول ببع�شه اأبد الآبدين 
ودهــر الــداهــريــن اإلــى اأن يــرث اهلل 
الأر�ــض ومن عليها، كلمات جامدة 
حـــــــررت بـــتـــاريـــخ 1245/2/16هــــــــــــــ 
القا�شي  قبل  من  باحلجة  اأحلقت 
بتاريخ  ونقلت  فهمي  عمر  ال�شيد 
1300/1/8هـــــ طبق الأ�ــشــل وجرى 
الناظر،  فقد  بعد  عليها  التهمي�ض 
ال�شرعي  احلاكم  عليها  عني  حيث 
املــوقــف �شخ�ض  اأقــــارب  بطلب مــن 
الــوقــف ويتابعه حلني  يــرعــى  اآخـــر 

وجــــود مـــن يــ�ــشــتــحــق الــنــظــارة من 
به  وجـــه  ومـــا  و�شيته  ح�شب  ذويـــه 
ناظر  يكون  بــاأن من  العايل  الأمــر 
�ــشــرورة تــواجــده يف مــوقــع الوقف 
وجرى حترير ما هم�ض به يف اليوم 
الثالث ع�شر من �شفر عام 1300هـ 
هــــذه الــوثــيــقــة رغــــم تـــكـــرار بع�ض 
اجلمل والألفاظ اإل اأنها تدل على 
حــفــظ احلــقــوق و�ــشــونــهــا وخا�شة 
تــلــك الـــعـــقـــارات املــحــيــطــة بــاحلــرم 

املكي ال�شريف.

من الوثائق العثمانية 1245هـ

وثيقة مبايعة دار بوق�س ووقفيتها بحارة الق�شا�شية 
بزقاق عالن مبكة املكرمة

ن�ض الوثيقة:
احلمد هلل عز �شاآنه

حمــررة  ووثــيــقــة  �شرعية  �شحيحة  حــجــة  هـــذه 
دامت  البهية  املكرمة  مرعية �شدرت مبحكمة مكة 
اآمــنــة حمــرو�ــشــة حممية بــني يــدي مــولنــا احلاكم 
ال�شرعي احلنفي الراجي لطف ربه اخلفي الوا�شع 
وجمده  ف�شله  دام  اأعــاه  الكرميني  وختمه  ا�شمه 
وعاه م�شمونها ح�شر اإلى املجل�ض ال�شرعي املكرم 
احلاج حممد عارف اجنو ابن يو�شف بوق�ض اجلاوي 
فيه ووقفيتها وح�شر  ذكرها  الآتــي  الــدار  �شراء  يف 
ال�شيخ يحيى ابن املرحوم  املكرم  البيع  حل�شوره يف 
وبطريق  نف�شه  عن  اأ�شالة  ال�شامي  حممد  ال�شيخ 
ال�شيخ  بنت  فاطمة  امل�شونة  كرميته  عــن  وكــالــتــه 
ب�شهادة  وكالته عنها  الثابتة  املذكور  ال�شامي  يحيى 
املكرمني ال�شيخ م�شطفى بن عبداهلل ازبلي وال�شيخ 
بها  العارفني  ال�شامي  عبدالرحمن  بــن  م�شطفى 
حممد  ال�شيخ  حل�شوره  وح�شر  ال�شرعية  املعرفة 
الطحيني  عــبــدالــرحــمــن  الــ�ــشــيــخ  املـــكـــرم  بـــن  رزق 
واأثـــبـــت اأيــ�ــشــاً وكــالــتــه يف الــبــيــع وقــبــ�ــض ثمنه عن 
خالته امل�شونة خديجة بنت املرحوم حممد فرحان 
البازقي اليماين �شهادة ال�شاهدين املذكورين اأعاه 
غــب ثــبــوت الــوكــالــتــني املــذكــورتــني ا�ــشــرتى املــكــرم 

اليون�ض من  بــن يو�شف  اأجنـــو  بــن  احلـــاج حممد عـــارف 
بائعيه املكرم ال�شيخ يحيى وال�شيخ حممد رزق املذكورين 
فباعه اأوًل �شجى املذكور اأ�شالة عن نف�شه ما ذكر اأنه له 
ولكرميته املذكورة وقد رجعته اأربعة ع�شر قرياطاً وقد 
ح�شر موكليه �شبعة قراريط وباعه ال�شيخ رزق عن خالته 
املذكورة وقدر ح�شتها ثاثة قراريط  امل�شونة خديجة 
والكل من اأربعة وع�شرين قرياطاً �شائق احل�ش�ض املبيعة 
غري مق�شومة يف كامل الدار الكائنة مبكة امل�شرفة بحارة 
كاملها  ويحد  عّان  بزقاق  املعروف  بالزقاق  الق�شا�شية 
النافذة  ال�شكة  وغرباً  النجار  �شرور  بكري  خرابة  �شرقاً 
وفيها بــاب الـــدار املــذكــورة و�ــشــامــا بيت اأحــمــد اجلــاوي 
املــعــروف قــدميــاً  بيت عــّان ومتــام احلــد ال�شكة وفيها 
وفيها  اجلبل  اإلــى  املو�شلة  النافذة  ال�شكة  حرمينا  بــاب 
الباب الثاين يحد ذلك وحدوده ومرافقه ومنافعه وما 
يعلوه وحتب اأحملته ون�شب اإليه �شرعاً �شدر منها بق�شد 
الإيجاب والقبول ال�شرعيني بثمن قدره وجملته ثاثة 
من  م�شلماً  ثمناها  فران�شياً  ريــاًل  واأربــعــون  ريــال  اآلف 
البايعني  بيد  املــذكــور  عــارف  امل�شرتي احلــاج حممد  يد 
اإقــرار  والــكــمــال ح�شب  بــالــوفــاء  املــذكــوريــن  يحيى ورزق 
و�شارت  واعرتافهما  ذلــك  بقب�ض  املذكورين  املبايعني 
الــدار واحلو�ض  اإليه مع  ا�شتملت  املــذكــورة مع ما  الــدار 
مــلــكــاً مــن اأمــــاك املــ�ــشــرتي املــذكــور وحــقــاً مــن حقوقه 
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�شهد بذلك 
علي ابن �شالح باعنرت

�شهد بذلك
علي بن زيد الدين مليباري

�شهد بذلك
حممد بن اإبراهيم مريزه

�شهد بذلك
عيد بن بطي الع�شريي

�شهد على حكم احلاكم
حممد بن عبداهلل باأحمدين

املحفوظ  ال�شجل  مــن  اأخــرجــت 
)ختمه(

الــ�ــشــيــد عــمــر فــهــمــي الــقــا�ــشــي 
مبكة املكرمة

نقلت هذه احلجة حرفاً بحرف من غري زيادة ول نق�شان من ال�شجل املحفوظ مبحكمة مكة املكرمة وهو 
�شنة  احلــرام من  الثالث من حمــرم  والألـــف حــرر يف  املائتني  بعد  والأربــعــني  للعام اخلام�ض  قا�شي مكة  �شجل 

ثاثمائة بعد الألف

يــتــ�ــشــرف يف ذلـــك تــ�ــشــرف املـــاك 
يف  احلــــقــــوق  وذوي  اأمــــاكــــهــــم  يف 
ع�شر  ال�شاد�ض  يــوم  حــرر  حقوقهم 
من �شفر اخلري من عام اخلام�ض 
والأربــــعــــني بــعــد املــائــتــني والألـــــف 
اأقر  اأن مت هذا البيع وال�شراء  فلما 
املذكور  عــارف  املكرم احلــاج حممد 
اإقــراراً �شحيحاً �شرعياً وهو بكامل 
ل�شحة  �ــشــرعــاً  املــعــتــرة  الــ�ــشــفــات 
اأنه وقف وحب�ض  ذلك ونفاذه عليه 
و�شبل واأكدوا طوعا هو له يف ملكه 
اأعاه  املحددة  املذكورة  الدار  كامل 
ابتغاء لوجهه الكرمي وطلباً لثوابه 
اجلــ�ــشــيــم وقـــفـــاً �ــشــحــيــحــاً �ــشــرعــيــاً 
وحــبــ�ــشــاً �ــشــريــحــاً مــرعــيــاً ل يــبــاع 
ي�شتبدل  ول  يــبــدل  ول  يــرهــن  ول 
قائماً  يـــزال  ل  بــل  ببع�شه  ول  بــه 
و�شروطه  و�شوابطه  اأ�ــشــولــه  على 
وروابــــــطــــــه اأبـــــــد الآبــــــديــــــن ودهــــر 
اأن يرث اهلل الأر�ض  اإلى  الداهرين 
ومــــن عــلــيــهــا وهــــو خـــري الـــوارثـــني 
اإنــ�ــشــاء الــواقــف املــذكــور وقــفــه هذا 
اأوًل على نف�شه وعلى اأولده واأولد 
تواجو  البوق�ض  اأهــل  وعلى  اأولده 
خــا�ــشــة ل يــ�ــشــاركــهــم مــ�ــشــارك ول 
ثـــواب ذلك  مــنــازع وجــعــل  ينازعهم 
لأبيه �نخو يو�شف و�أمه مك و�شرط 
اأن النظر اأول له على وقفه هذا اأو 
ثم  النظر لإخوانه  يكون  بعده  من 
اأولده ون�شله وعقبه  لأولده واأولد 

ثـــم يــكــون الــنــظــر لـــاأقـــرب لـــه من 
اأبــيــه واأمــــه مــلــك املــذكــوريــن اإذا مل 
ي�شرف  اأحــد يكون وقفاً  يكن منهن 
مبكة  وامل�شاكني  الفقراء  على  ريعه 
يكون  الفقراء  اإلــى  اآل  فــاإذا  امل�شرفة 
يويل  ال�شرعي  للحاكم  فيه  النظر 
ما  اأول  ومنها  �شاء  بنظره من  عليه 
يبداأ من غلته لعمارته وما فيه بقاء 
الناظر  يــوؤجــره  ل  اأنـــه  ومنها  عينه 

اإل لــعــمــارة �ــشــروريــة اأكـــر مــن عام 
فـــقـــد مت هـــــذا الــــوقــــف وا�ــشــتــكــمــلــت 
وقفاً  و�شار  اأحكامه  ومتــت  �شروطه 
اأوقــاف اهلل تعالى وحكم  �شرعياً من 
ولــزومــه  ب�شحبه  ال�شرعي  احلــاكــم 
يف �شمن دعـــوى �ــشــرعــيــة حـــرر يــوم 
ال�شاد�ض ع�شر من �شفر اخلري من 
املائتني  بعد  والأربــعــني  عــام خام�ض 

والألف.
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تهمي�س بتولية
 ناظر على الوقف

احلمد هلل وبعد
املحددة ببطن  الــدار  ال�شك وقــف  هــذا  م�شمون 
هــذه احلجة احلــاج حممد عــارف ابــن الــنــاخــوذه بن 
�شايف حممد بوق�ض اجلــاوي قد مات واآلــت النظارة 
من بعده مبوجب �شرطه املن�شو�ض عليه بباطن هذه 
احلجة اإلى اإخوانه ومل يكن اأحد منهم حا�شر مبكة 
وقد  العثمانية  العليه  الدولة  تبعة  من  لي�شوا  وهــو 
�شدر الأمر العايل الآن )ل يقام ناظر على الأوقاف 
مبكة املكرم من غري تبعت الدولة العلية العثمانية( 
وقد ح�شر جماعة من م�شتحقي الوقف املذكور هم 
ال�شيخ  واأخــــوه  البوق�ض  عــبــداهلل  بــن  عثمان  ال�شيخ 
حمــمــود بــن نــاخــوذه دوحـــه واأجـــو البوق�ض وحممد 
�شالح بن نوح واأجو البوق�ض وحممد اأمني بن اأحمد 
بن ناخوذة �شايف بوق�ض واأجو وحممد بن نور بوق�ض 
واأجو مولنا احلاكم ال�شرعي املو�شى اإليه واح�شروا 
اأنف�شهم العامل الفا�شل املدر�ض بامل�شجد احلرام  مع 
املكي ال�شيد �شامل بن ال�شيد اأحمد ابن ال�شيد ح�شن 
اإلى  الوقف  على  ناظراً  يكون  اأن  وارت�شوه  العطا�ض 
نظارة  م�شتحقي  من  اأحــد  املكرمة  مبكة  يح�شر  اأن 
طبق  على  �ملذكور  و�قفه  �شرط  موجب  على  �لوقف 
النظارة  باأنه �شالح يف  العايل وزكــوه وعدلوه  الأمــر 
اإليه  املو�شى  ال�شرعي  احلاكم  مولنا  من  والتم�شوا 
الــوقــف من  عــلــى هـــذا  ومــتــحــدثــاً  نـــاظـــراً  اأن يقيمه 
اإليه  املو�شى  ال�شرعي  احلاكم  فاأجابهم مولنا  قبله 
اإلى ذلك بعد اأن حتقق لديه اأنه ل يوجد الآن مبكة 
�ملكرمة ي�شتحق لنظارة هذ� �لوقف على طبق �شرط 
اأقــام مولنا احلاكم  العايل.  املــذكــورة والأمــر  واقفه 
ال�شيد  بن  �شامل  ال�شيد  املكرم  اإليه  املو�شى  ال�شرعي 
اأحــمــد الــ�ــشــيــد بــن حــ�ــشــن الــعــطــا�ــض املـــذكـــور نــاظــراً 
ومتحدثاً من قبله على كامل الدار الوقف املحدودة 
يحب  كما  عليها  بالقيام  واأمـــره  احلجة  هــذه  بيا�ض 
هلل تعالى و�أجر�نها يف جماريها على جهات و�شروط 
من  وعمارتها  احلجة  هــذه  بيا�ض  عليها  املن�شو�ض 
من  يح�شر  اأن  اإلــى  م�شياة  �شحيحة  نــظــارة  غلتها 
�ملذكور  و�قفها  �شرط  موجب  على  نظارتها  ي�شتحق 
�شامل  ال�شيد  املكرم  وقبل  العايل  الأمــر  طبق  وعلى 
املــذكــور هذه  العطا�ض  بــن ح�شن   اأحــمــد  ال�شيد  بــن 
هذه  بيا�ض  املحدد  الوقت  هذا  على  لنف�شه  النظارة 

اإليه قبوًل  املو�شى  ال�شرعي  احلجة من مولنا احلاكم 
ملا  وامتثل  ال�شرعي  باملجل�ض  م�شافهة  �شرعياً  �شحيحاً 
ذكر وحرر هذا بطلب الناظر ال�شيد �شامل املذكور ليكون 
الــهــادي وما  اإلــيــه واهلل  بــني ويعتمد عليه عند احلــاجــة 
هو الواقع جرى وحرر يف اليوم الثالث ع�شر من �شفر 
اخلري عام الثاثمائة بعد الألف من هجرته �شلى اهلل 

عليه و�شلم.     ختمه
�شهد على ذلك
ع�شام حممد ظراري

�شهد على ذلك
حممد بن اإ�شماعيل

�شهد على ذلك
علي حكم احلاكم ال�شرعي
ال�شريف عبداهلل العمري


