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حسني مصطفى حسني رمضان

دراسة لوقف األمري قيت الرجبى

عىل الرغم من الدور اهلام الذى قام به األمري قيت الرجبى عىل مرسح األحداث ىف اجلزء األخري من عرص املامليك

اجلراكسة ىف مرص والشام ( 923-784هـ  1517-1382/م) ،فإن كتب الرتاجم ختلو من ترمجة له .١وجترى هذه

املحاولة للتعريف به من خالل مجع ما تفرق من سريته ىف كتب احلوادث ،٢كام تساهم وثيقة وقفه ٣ىف إضافة بعض
اجلوانب التى مل يأت هلا ذكر ىف املصادر األخرى ومن أمهها بيته الدارس.

ترمجة األمري قيت الرجبى
بدأ ظهور اسم األمري قيت الرجبى ألول مرة ىف عرص السلطان األرشف قايتباى ( 901-872هـ  1496-1472/م)،٤

حني عينه السلطان ىف وظيفة بجمقدار عام  892هـ  1486/م .٥ورغم ضآلة شأن هذه الوظيفة إال أنه كان يقوم هبا
أحد اخلاصكية ،وهم طائفة من املامليك يقومون عىل خدمة السلطان وهم صغار السن ويالزمونه ىف أغلب أوقاته ،األمر

الذى يؤهلهم لإلمارة ثم املناصب الكربى بام فيها السلطنة نفسها.٦

 .١من أهم أمثلتها :الغزى ،الكواكب السائرة؛ ابن العامد احلنبىل،
شذرات الذهب؛ خري الدين الزركىل ،األعالم.
 .٢أمهها :ابن إياس ،بدائع الزهور؛ ابن طولون ،مفاكهة اخلالن.
 .٣وثيقة رق��م  247ب��دار الوثائق القومية بتاريخ  6رجب
 910هـ  1504/م .وهي صورة (نسخة) حيث تتعدد عادة النسخ
أو الصور من الوثيقة الواحدة ،وعن أسباب ذلك انظر :أمحد حممود
املرصي ،مصادر دراسة الوثائق العربية اإلسالمية ،ص .34
 .٤عن السلطان األرشف قايتباى وأهم آثاره انظر :ابن العامد ،شذرات
الذهب ،ج  ،8ص 9-8؛ حسنى نويرص ،جمموعة سبل السلطان قايتباى

بالقاهرة؛ منشآت السلطان قايتباى الدينية بمدينة القاهرة؛ عبد الرمحن
حممود عبد التواب ،قايتباى املحمودى.
 .٥ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص  .238والبجمقدار معرب
البشمقدار وتطلق عىل من يقوم بحمل نعل السلطان ،وتتكون من بشمق
أو بصمق الرتكية بمعنى نعل ،ودار الفارسية بمعنى ممسك؛ حسن الباشا،
الفنون اإلسالمية والوظائف ،جـ  ،1ص .305-304 ،295
 .٦ح��س��ن الباشا ،الفنون اإلسالمية وال��وظ��ائ��ف ،ج��ـ ،1
ص .466-462

حوليات إسالمية 2007 - 41
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وقد بدأ قيت رحلته مع اإلمارة بعد أربع سنوات فقط حني أنعم عليه السلطان ىف عام  896هـ  1490/م ضمن

أربعة من اخلاصكية بإمرة عرشة .٧وىف العام التاىل  897هـ  1491/م وبعد حدوث طاعون توىف فيه عدد كبري من
األمراء منهم واىل القاهرة ،قرر السلطان قايتباى تعيني األمري قيت ىف والية القاهرة .٨وقد هيأ له هذا املنصب املشاركة

ىف األحداث اهلامة ،ففى عام  900هـ  1494/م ملا وقعت اخلالفات واشتدت بني األمري اقربدى الدوادار واألمري

قانصوه مخسامئة ،٩انضم األمري قيت هو وجمموعة أخرى من األمراء إىل األمري قانصوه مخسامئة ،وقد متكن األمري اقربدى
الدوادار من القبض عىل جمموعة من أنصار األمري قانصوه مخسامئة منهم األمري قيت الرجبى ومرصباى الثور املعروف

بالرشيفى وتوجهوا هبم إىل السجن بالصبيبة.١٠

وعندما اشتد املرض بالسلطان قايتباى كان جلامعة األمري قانصوة مخسامئة دور كبري ىف تولية حممد بن قايتباى السلطنة

( 904-901هـ  1498-1496/م) ،١١األمر الذى أدى إىل عودة ظهور األمري قيت حيث أنعم عليه السلطان حممد

بن قايتباى عام  902هـ  1496/م بالتقدمة فصار أمري مقدم ألف .١٢ولكنه هرب واختفى ىف نفس العام هو وجمموعة
من األمراء أنصار األمري قانصوة مخسامئة الذى حاول االستيالء عىل السلطنة ولكنه فشل .١٣ثم عاود الظهور مرة أخرى

هو وجمموعة من األمراء وصعدوا إىل القلعة ملساندة السلطان حممد ضد األمري أقربدى الدوادار ١٤الذى اهنزم وفر إىل
الشام هو وجمموعة من األمراء املنارصين له ومن بينهم األمري جانم أملصبغة حاجب احلجاب ،فأخلع السلطان بوظيفته

عىل األمري قيت الرجبى ىف حمرم عام  903هـ  1497/م.١٥

وىف نفس العام تم تعيني األمري قيت الرجبى واألمري قانصوة الغورى  -كان وقتها أحد األمراء املقدمني وهو الذى

توىل السلطنة فيام بني عامى ( 922-906هـ  1516-1500/م)  -ضمن جتريده خرجت من مرص ملحاربة األمري
أقربدى الدوادار الذى كان قد فر إىل الشام وهنب العديد من الضياع حول دمشق وحلب ١٦وبعد توىل السلطان أبو

 .٧ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص  .271وأمري عرشة إحدى رتب
األمراء ىف عرص املامليك وهى من أقل رتب األمراء الذين يقودون أعداد ًا
من الفرسان ىف احلرب .حسن الباشا ،الفنون اإلسالمية والوظائف،
جـ  ،1ص .241-237
 .٨ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص .288
 .٩ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص  .324-309والدوادار
تتكون من كلمة دواة العربية ودار الفارسية بمعنى ممسك واملعنى هو
ممسك الدواة وهى من الوظائف التى يشغلها عسكريون وكان للسلطان
عدد كبري من الدوادارية أعالهم الدوادار الكبري .حسن الباشا ،الفنون
اإلسالمية والوظائف ،جـ  ،2ص .536-519
 .١٠ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص  .313والصبيبة والية صغرية
قرب دمشق ،كان هبا قلعة يعني السلطان واليها .ابن طولون ،مفاكهة
اخلالن ،ق  ،1ص 247؛ حسن الباشا ،الفنون اإلسالمية والوظائف،
جـ ،3ص .1310
 .١١ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص .324
 .١٢ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص  .339ومقدم ألف صيغة
مساوية ألمري مائة وهى املرتبة األوىل لألمراء ىف عرص املامليك،
خيتار السلطان منهم النواب وقائد اجليش وغريهم من أصحاب
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الوظائف اهلامة .حسن الباشا ،الفنون اإلسالمية والوظائف ،جـ ،1
ص 259-249؛ جـ  ،3ص .1128-1127
 .١٣ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص .346-342
 .١٤ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص .368
 .١٥ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص  .377وحاجب احلجاب
تعنى كبري احلجاب أو رئيسهم ويتبعه عدد من احلجاب ،وقد اتسعت
سلطتة ىف الدولة اململوكية فلم تقترص عىل استئذان السلطان للمقابلة بل
شملت مهام أخرى مثل الركوب أمام السلطان ىف املواكب السلطانية،
ويبلغه حاجات الناس ومطالبهم ،وتقديم ما يرد وما يعرض إىل
السلطان ،وعرض اجلند وغريها .حسن الباشا ،الفنون اإلسالمية
والوظائف ،جـ  ،1ص .408-380
 .١٦ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص .382-381
ابن طولون ،مفاكهة اخلالن ،ق  ،1ص .199
وعن السلطان الغورى وأهم آثاره انظر عىل سبيل املثال :ابن إياس،
بدائع الزهور ،جـ  ،4ص 491-3؛ جـ  ،5ص 102-3؛ عبد اللطيف
ابراهيم ،دراسات تارخيية وأثرية؛ حسن الباشا ،قانصوه الغورى،
ص 153-143؛ حممد فهيم ،مدرسة السلطان قانصوه الغورى.
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سعيد قانصوه األرشىف السلطنة عام  904هـ  1498/م ،ثار عرب عزالة عىل كاشف (حاكم) البحرية ،١٧وامتدت
ثورهتم إىل القاهرة حيث وصلوا إىل املعيرصة قرب ُطرا ،فعني هلم السلطان جتريدة ضمت العديد من األمراء من بينهم
األمري قيت الرجبى ،وكان هلم معهم واقعة مهولة عىل حد تعبري ابن إياس قتل فيها العديد من املامليك وجرح بعضهم

ومنهم األمري قيت الرجبى.١٨

ىف ذى القعدة عام  905هـ  1499/م ،أخلع السلطان امللك األرشف أبو النرص جان بالط من يشبك األرشىف

عىل األمري قيت الرجبى وعينه ىف نيابة طرابلس ١٩ولكنه مل يسافر إليها وأعاده السلطان ىف الشهر التاىل من نفس العام

إىل حجوبية احلجاب .٢٠وملا متادى األمري قرصوه نائب الشام ىف إظهار العصيان واخلروج عىل طاعة السلطان جان
بالط ،وتسبب ىف اضطراب أحوال الشام وانقطاع كل ما كان جيلب منها إىل مرص ،قام السلطان ىف ربيع األول سنة

 906هـ  1500/م باستعراض اجلند وعني جتريدة برئاسة األمري طومان باى أمري سالح ،وكان جاليش العسكر هو
األمري قيت الرجبى حاجب احلجاب.٢١

وىف مجادى األوىل من نفس العام أعلن األمري طومان باى أمري سالح وهو ىف الشام سلطنته وتلقب بامللك العادل أبو

النرص ،وقرر األمري قيت الرجبى ىف امرة السالح عوض ًا عن نفسه ،٢٢بينام قام السلطان جان بالط بتعيني األمري بردبك
املحمدى اإليناىل ىف حجوبية احلجاب عوض ًا عن قيت الرجبى بحكم عصيانه مع طومان باى .٢٣ثم عاد العادل طومان
باى إىل القاهرة ومعه األمراء وأمههم قانصوه الغورى وقيت الرجبى ىف مجادى اآلخرة من العام نفسه .٢٤ومل يمض

وقت حتى اضطربت األحوال بني السلطان العادل طومان باى وكبار األمراء ،ففى أوائل رمضان من العام نفسه أحس
األمري قيت الرجبى أمري سالح واألمري قانصوه الغورى أمري دوادار كبري برغبة السلطان ىف إيقاع الرش هبام ،وإلقاء القبض

عليهام ،لذلك مل يستجيبا لدعوته باحلضور إليه ،٢٥فكلف السلطان أعوانه بالبحث عنهام ،واستمرت حالة االضطراب إىل
آخر شهر رمضان حيث قاد األمري قيت الرجبى واألمري مرصباى العساكر بأسلحتهم وهامجوا السلطان العادل .٢٦وبعد

هروب السلطان استقر رأى األمراء ىف شهر شوال عىل اختيار سلطان جديد ،وقد فشلوا ىف أول األمر ثم استقر رأى
األمري قيت الرجبى واألمري مرصباى عىل اختيار األمري قانصوه الغورى لتوىل السلطنة ،وقد رفض الغورى ىف البداية
إىل أن تقدم األمري قيت الرجبى ومحل القبة والطري عىل رأسه  ،كام كان أول من قبل له األرض فتبعه بقية األمراء شيئ ًا

فشيئ ًا  .٢٧ثم أخلع السلطان الغورى عىل األمري قيت الرجبى وقرره ىف األتابكية.٢٨
 .١٧عن ثورات العربان ىف العرص اململوكى انظر عىل سبيل املثال:
سعيد عبد الفتاح عاشور ،العرص املامليكى ،ص .330-326
 .١٨ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص .414
 .١٩ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص .433
 .٢٠ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص .440
 .٢١ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص  .449وأمري سالح وظيفة
عسكرية كبرية ىف عرص املامليك وهى تىل وظيفة أتابك العساكر ،وهو
املرشف عىل خمازن األسلحة .حسن الباشا ،الفنون اإلسالمية والوظائف،
جـ  ،1ص  .227-225وجاليش العسكر هو حامل اجلاليش وهى راية
عظيمة ىف رأسها خصلة من الشعر .حممد قنديل البقىل ،مصطلحات
صبح األعشى ،ص .81
 .٢٢ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص .453
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 .٢٣ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص .455-454
 .٢٤ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص 457
 .٢٥ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص .475
 .٢٦ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،3ص .476
 .٢٧ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص  .4-3والقبة والطري هى
مظلة عىل هيئة القبة يعلوها شكل طري وتعرف باجلرت وحيملها أحد
أكابر األمراء عىل رأس السلطان .وتعد هى وتقبيل األرض من عالمات
السلطنة .حممد قنديل البقىل ،مصطلحات صبح األعشى ،ص .99
 .٢٨ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص  .8واألتابكية أصلها تركى
وهو اطا بمعنى أب ،وبك بمعنى أمري ،وتطلق ىف العرص اململوكى عىل
مقدم العساكر أو القائد العام عىل اعتبار أنه أبو العساكر واألمراء مجيع ًا.
حسن الباشا ،الفنون اإلسالمية والوظائف ،جـ  ،1ص .24-3
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مما سبق يتضح دور األمري قيت الرجبى مع السلطان الغورى ،وهذا الدور مل يتوقف بمجرد توىل الغورى السلطنة

وإنام قام األمري قيت بجمع ما يعرف بنفقة البيعة وهى مال يدفعه السلطان اجلديد لألمراء املامليك وكانت دار قيت

بجوار املدرسة الباسطية هى املكان الذى يستخرج فيه األموال من الناس كام امتد ذلك أيض ًا إىل املدرسة الباسطية رغم
ما شاب هذا العمل من ظلم .٢٩فمن مظاهر هذا الظلم أن األمري قيت قرر أن يؤخذ من ريع األوقاف سنة كاملة ومن
أجرة أمالك القاهرة من بيوت وربوع وحوانيت ومحامات وغيطان ومراكب وغري ذلك أجرة عرشة أشهر كاملة .وقد

استخدم املدرسة الباسطية كمكان حلبس الناس حتى يؤدوا ما قرره عليهم من أموال .٣٠ومل يكن يلتفت إىل شكوى

الناس مما حلقهم من ظلم ،رغم أن مجوع ًا من الناس كانوا يقفون له عند نزوله من القلعة للشكوى وقام بعضهم برمجه
باحلجارة ،فكانت النتيجة زيادة الظلم وسفك دماء العوام وهنب الدكاكني ،٣١ولكنه مل يعد بعدها يتوجه لفتح السد

عىل العادة عند وفاء النيل.٣٢

ومن مظاهر القرب الشديد بني األمري قيت الرجبى والسلطان الغورى أن األمري قيت كان يتوىل الشفاعة لألمراء

عند السلطان ،٣٣وكان بعد عودته من النزهة خارج القاهرة ،يطلع إىل القلعة ليخلع عليه السلطان وينزل إىل داره ىف

موكب حافل .٣٤كذلك قام األمري قيت بدور هام ىف تعيني حممد ابن السلطان الغورى ىف وظيفة شاد الرشاب خاناه بعد
أن كان السلطان يرفض حلداثة سن ابنه حممد .٣٥كام رفض األمري قيت أن يرد السلطان بعض األموال لأليتام والنساء
والصغار حيث كان هو من تسبب ىف قطع جوامكهم.٣٦

وىف رمضان  907هـ  1501/م ،تعرض األمري قيت وعدد آخر من األمراء ملحاولة اغتيال من قبل األمري مرصباى

ولكنه نجا منها ،٣٧وىف شوال من نفس العام انتقل من السكن ىف بيت األرشف جان بالط الذى بحارة عبد الباسط
وسكن باألزبكية ىف بيت األتابكى أزبك.٣٨

وىف أواخر ربيع األول  908هـ  1502/م ،أكمل األتابكى قيت الرجبى مجع األموال حتى يستطيع السلطان إمتام

توزيع نفقة البيعة عىل اجلند بعد أن ماطلهم ما يقرب من سنة ونصف .٣٩وىف نفس العام عني السلطان الغورى األمري
 .٢٩اب��ن إي��اس ،بدائع الزهور ،ج��ـ  ،4ص  .24 ،8واملدرسة
الباسطية هى مدرسة القاىض عبد الباسط باخلرنفش أثر رقم ،60
 823-822هـ  1420-1419/م .خريطة اآلثار اإلسالمية رقم ،1
مربع  3ز .املجلس األعىل لآلثار ،دليل اآلثار اإلسالمية ،ص .119
وعن القاىض عبد الباسط ومدرسته بالتفصيل انظر :السخاوى،الضوء
الالمع ،جـ  ،4ص 25؛ سامى نوار ،األعامل املعامرية.
 .٣٠ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص .15
 .٣١ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص .17
 .٣٢ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص  .66 ،36 ،18وعن االحتفال
بوفاء النيل وفتح السد وكرس اخلليج ىف العرص اململوكى انظر :قاسم
عبده قاسم ،دراسات ىف تاريخ مرص االجتامعى ،ص .109-106
 .٣٣ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص .42 ،39-38 ،21
 .٣٤ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص .60 ،23
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 .٣٥ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص  .24وعن معنى «شاد
الرشاب خاناه» فشاد هى اسم فاعل من شد بمعنى قوى أو أوثق وقد
شاع استخدام لفظ الشاد ملن يتوىل سلطات السيطرة واملراقبة واالرشاف
والتفتيش والتوجيه وكانت تضاف إىل اسم اجلهة التى يتوىل املوظف
اإلرشاف عليها« ،والرشاب خاناه» هى بيت الرشاب وكانت تشتمل عىل
كل أنواع األرشبة اخلاصة بالسلطان وكان هبا األوانى النفيسة .حسن
الباشا ،الفنون اإلسالمية والوظائف ،جـ  ،2ص .618-604
 .٣٦ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص  .26-25واجلامكية جتمع
جوامك وهى بمعنى الرواتب عامة .حممد قنديل البقىل ،مصطلحات
صبح األعشى ،ص .82
 .٣٧ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص .26
 .٣٨اب��ن إي��اس ،بدائع الزهور ،ج��ـ  ،4ص  .29وعن األمري
أزبك واألزبكية انظر :حسني عليوة ،األزبكية ،ص 69-65؛
.Behrens-Abuseif, Azbakiyya and its Environs
 .٣٩ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص .41
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قيت أمري ًا لركب املحمل بسبب اإلضطراب الذى حدث بمكة بسبب عربان بنى إبراهيم بقيادة اجلازانى ،وقد نجح
األمري قيت ىف مهمته حيث طردهم من مكة وقبض عىل مجاعة منهم وقيدهم باحلديد ،وملا بلغت البشارة بذلك مرص

أقيمت االحتفاالت سبعة أيام ،ثم وصل األمري قيت ومعه احلجاج إىل مرص ومعه األرسى ىف احلديد فلام دخل القاهرة

كان له يوم مشهود كام أشار ابن إياس .٤٠كذلك دقت البشائر بالشام وفرح الناس وأقاموا الزينات.٤١

وبرغم مظاهر قوة العالقة بني األمري قيت والسلطان الغورى السابق اإلشارة إليها ،فإن ابتداء اهتزاز هذه القوة كان

عام  910هـ  1504/م حني بلغ السلطان أن القاىض بدر الدين بن مزهر قد اجتمع باألتابكى قيت الرجبى وطلب منه
أن يتوىل السلطنة بد ً
ال من السلطان الغورى عارض ًا أن يدفع هو نفقة البيعة .٤٢ولكن السلطان أبقى عىل صلته باألمري
قيت حيث كان األمري قيت وجمموعة أخرى من األمراء املقدمني والقضاة األربعة أمام السلطان حني نقل اآلثار النبوية

الرشيفة واملصحف العثامنى إىل مدرسته بالغورية .٤٣كذلك قام السلطان بتعيني األمري قيت باشا للعسكر عىل رأس
جتريدة إىل بالد الشام ٤٤ولكنه عدل عن ذلك ملا علم أن األمري قيت خيطط لالستيالء عىل السلطنة وأنه كاتب األمري
سيباى نائب حلب بأن يظهر العصيان حتى خيرج إليه قيت ىف التجريدة وىف بالد الشام ينضم إليه أمراء آخرون منهم
دوالت باى نائب طرابلس ويعلن سلطنته من الشام كام فعل العادل طومان باى .ويقدم لنا ابن إياس وصف ًا تفصيلي ًا

لكيفية القبض عىل األمري قيت ىف يوم األثنني السادس عرش من رجب  910هـ  1504/م ،٤٥حيث كان واقفا بحوش
القلعة بني األمراء ،فأدخل إىل قاعة تسمى «البحرة» ٤٦وقيد باحلديد ،وقد استوىل السلطان عىل كل ممتلكات األمري قيت

فوجد عنده أشياء كثرية من السالح ومن الذهب ستني ألف دينار ومن اخليول والقامش وغريها أشياء كثرية ،ثم ىف شهر

شعبان أمر السلطان بسجن األمري قيت ىف قلعة االسكندرية ،فنزلوا به من القلعة حتت حراسة مشددة وهو مقيد باحلديد
وسافروا به ىف مركب إىل االسكندرية فسجن ىف الربج وهو مقيد باحلديد وقد قاسى ىف سجنه من األمري خدابردى نائب
االسكندرية  ،ولقد ضمن ابن إياس ىف وصفه السابق رأيه الشخىص ىف األمري قيت الرجبى حيث اعتربه ظامل ًا غشوم ًا

واسطه سوء قليل اخلري كثري األذى وقال فيه:

ق����د ك�����ان ق���ي���ت ب��اغ��ي��ا

ف���ج���ن���ى ع���ل���ي���ه ب��غ��ي��ه

 .٤٠ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص .57-56 ،54 ،50-49
وعن ركب املحمل ودورانه قبل سفره إىل احلج انظر :قاسم عبده قاسم،
دراسات ىف تاريخ مرص اإلجتامعى ،ص .101-100
 .٤١ابن طولون ،مفاكهة اخلالن ،ق  ،1ص .267
 .٤٢ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص  .67وعن القاىض بدر الدين
بن مزهر انظر :السخاوى ،الضوء الالمع ،جـ  ،11ص 89-88؛ عاصم
رزق ،دراسات ىف العامرة اإلسالمية.
 .٤٣ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص  .69وعن اآلثار النبوية
الرشيفة واملصحف العثامنى انظر :سعاد ماهر ،خملفات الرسول.
 .٤٤ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص  .72وباش العسكر ،مكونة
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م���س���رع
ول����ك����ل ش�����ر
ُ
م���ص���رع
ول����ك����ل ب�����اغ
ُ

من باش الرتكية بمعنى رأس أو رئيس والعسكر بمعنى اجلنود وهى
وظيفة عسكرية عالية ىف عرص املامليك .حسن الباشا ،الفنون اإلسالمية
والوظائف ،جـ  ،1ص .294-293
 .٤٥ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص  .74-73أشار ابن طولون
إىل أن ذلك كان يوم األربعاء اخلامس عرش من رجب .ابن طولون،
مفاكهة اخلالن ،ق  ،1ص .286-285
 .٤٦البحرة هى املنخفض من األرض ومستنقع املاء وىف العامرة
اململوكية تطلق عىل وسط املكان والشائع استخدامها لإلشارة إىل فسقية
كبرية وسط صحن اجلامع أو القاعة .حممد حممد أمني ،ليىل عىل إبراهيم،
املصطلحات املعامرية ،ص .20
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انقطع ذكر األمري قيت حتى عام  920هـ  1514/م حيث قام السلطان الغورى أثناء زيارته لالسكندرية ،بإرسال

هدايا له ىف سجنه ،وأمر بكرس قيده وهو ىف السجن وأمره بعدم مكاتبة أحد من األمراء ،فأجاب بالسمع والطاعة وظل

ىف سجنه بغري قيود ،٤٧وآخر مرة ذكر فيها ابن إياس األمري قيت ىف أحداث عام  922هـ  1516/م حيث أشيع أن
السلطان األرشف طومان باي أرسل بعض اخلاصكية إليه لنقله من ثغر االسكندرية إىل ثغر دمياط.٤٨

وىف ختام ترمجة األمري قيت الرجبى جتدر اإلشارة إىل أن ابن زنبل الرمال قد ذكر ىف أحداث هناية الدولة اململوكة

اسم أمري شبيه باسم األمري قيت الرجبى وهو األمري قيت الرحبى وال نعرف إن كان هو نفسه اسم األمري قيت الرجبى

قد كتب مصحفا حيث أغفل نقط حرف اجليم أو ألمري آخر ال سيام وأنه مل ترد أى إشارة عن تاريخ قيت الرحبى سوى

أنه قد قاتل مع السلطان طومان باى ضد السلطان سليم العثامنى وقتل عام  923هـ  1517/م.٤٩
ألقاب األمري قيت الرجبى

وردت سلسلة ألقاب األمري قيت الرجبى ىف نص اإلشهاد هبامش الوثيقة عىل النحو التاىل:٥٠

املقر الكريم العاىل املولوى األمريى الكبريى [األتا] بكـ[ـى] [املخدو]مى املشيدى السيفى قيت الرجبى.

افتتحت هذه السلسلة ٥١بلقب األصل «املقر» وهو لقب كناية مكانية يعنى موضع االستقرار ويستعار لإلشارة إىل

صاحب املكان تعظي ًام له واشتهر استخدامه لكبار األمراء العسكريني ،يليه ألقاب فرعية (توابع) مفردة أوهلا «الكريم»
وهو لقب ترشيف يستخدم للعسكريني واملدنيني ،ثم يأتى لقب «العاىل» وهو لقب ترشيف مرتفع القدر ،يليه لقب

«املولوى» وهو لقب نسبة من املوىل والتى تشري إىل السيادة ويستخدم عادة للسالطني وكبار رجال الدولة من األمراء
واملدنيني ،ثم «األمريى الكبريى» ورغم أنه يتكون من لقبى نسبة حيدد األول منهام «األمريى» طبقة امللقب حتديد ًا خاص ًا

كأحد كبار العسكريني ،فإنه جرت العادة عىل اعتبارمها وحدة لقبية واحدة تطلق عىل كبار وقدامى األمراء ،أما عن

لقب «األتابكى» فهو وإن كان لقب نسبة إىل وظيفة توالها األمري قيت بالفعل فإنه يستخدم أيض ًا كلقب فخرى لكبار
العسكريني ال سيام إذا جاء موقعه قبل االسم العلم كام ىف حالة األمري قيت  ،ولقب «املخدومى» من األلقاب الرفيعة

التى تشري إىل أن امللقب ىف درجة تؤهله ألن يكون خمدوم ًا لعلو رتبته ،ولقب «املشيدى» لقب نسبة من املشيد وهى فاعل
من التشييد وهو رفع البناء ،واملراد أنه يشيد قواعد اململكة ويرفعها ويستخدم دائ ًام بالياء لكبار العسكريني ،و «السيفى»
لقب نسبه من لقب اإلضافة سيف الدين وهو يشري إىل أن األمري قيت كان لقبه سيف الدين لوقوعه قبل االسم العلم

وهو أيض ًا من األلقاب الشائع استخدامها للعسكريني .كذلك وردت ىف نص الوثيقة عىل النحو التاىل :٥٢موالنا املقر
األرشف أبو العز قيت الرجبى ،ويالحظ أهنا تفتتح ٥٣بلقب األصل «موالنا» وأصله لقب موىل كام سبق إيضاحه مضاف ًا

 .٤٧ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص .425
 .٤٨ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،5ص .127
 .٤٩ابن زنبل ،الشيخ أمحد الرمال ،ت  960هـ ،آخرة املامليك،
ص .208 ،202 ،200 ،165
 .٥٠هامش الوثيقة  247بدار الوثائق ،السطر الثانى.
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 .٥١عن هذه السلسلة برتتيبها انظر :حسن الباشا ،األلقاب اإلسالمية،
ص ،519-516 ،392-390 ،438-437 ،494-489 ،108-106
.343 ،341 ،472-471 ،465-464 ،125-122 ،188-186
 .٥٢وثيقة رقم  247بدار الوثائق القومية سطر .87
 .٥٣حسن الباشا ،األلقاب اإلسالمية ،ص .161-160 ،521-519
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إليه ضمري مجع املتكلم وكان من ألقاب السالطني وكبار األمراء ،ثم لقب «املقر» يليه لقب «األرشف» عىل وزن أفعل
التفضيل من رشيف بمعنى عال وهو من أعىل األلقاب التوابع عىل لقب الكناية املكانية وكان يستعمل للسالطني ومن

يقرهبم ىف الرتبة ،ثم «أبو العز» وهو كنية األمري قيت وهى ترسى أيض ًا مرسى األلقاب الفخرية.
وقف األمري قيت الرجبى

ينتمى وقف األمري قيت الرجبى إىل النوع املعروف بالوقف األهىل ،ىف هذا النوع من الوقف خيصص الريع للواقف

نفسه ثم ذريته من بعده حلني انقراضهم ثم يؤدى إىل جهات اخلري ،وكان الواقف غالب ًا ما يعني نفسه ناظر ًا عىل الوقف .وكان
هذا النوع مزدهر ًا بشدة ىف العرص اململوكى حيث كان املامليك من السالطني واألمراء عموم ًا يلجأون إليه حلامية أمالكهم

وتأمني أمواهلم من املصادرات ويضمنون به ألنفسهم مورد ًا اقتصادي ًا ثابت ًا من ريعها ألنفسهم وألوالدهم من بعدهم.٥٤

وباستعراض تاريخ حياة األمري قيت يالحظ أنه ىف الفرتة التى تم فيها تسجيل هذا الوقف كان األمري يستشعر اخلطر

ال سيام وأنه كان يعد نفسه لالستيالء عىل السلطنة ،حيث كان هذا التسجيل قبل متام بناء البيت حيث ورد بالوثيقة ذكر
ألجزاء مل تكمل عامرهتا مثل طبقة صغرية ورواق مطل عىل الطريق ،٥٥وألنه تم إلقاء القبض عليه بعدها بعرشة أيام فقط ،

فتاريخ التسجيل  6رجب  910هـ  1504/م وتاريخ القبض عليه  16رجب طبق ًا لرواية ابن إياس كام سبق إيضاحه.

ولعل هذا الوقف يكون قد ضمن ألفراد ارسته من بعده السكن واملال الالزم حلياهتم ،حيث كان السلطان الغورى قد

صادر كل أمواله كام سبقت اإلشارة ،وقد أمجل ابن إياس ذلك بام نصه «ثم أن السلطان احتاط عىل موجود األتابكى قيت

من صامت وناطق ومل يرتك له شيئ ًا .»٥٦وال يعرف من أفراد أرسة األمري قيت سوى ابن واحد أشارت إليه الوثيقة وهو

«النارصى حممد» ٥٧الذي خصص له الوقف باإلضافة إىل ما كان يتوقع أن يرزق به من أبناء بعد تسجيل الوقف.٥٨

أما عن مكونات هذا الوقف فإنه يمكن التعرف عىل بعضها فقط بسبب فقد جزء كبري من الوثيقة متضمن ًا الربوتوكول

االفتتاحى وجزء من النص ،ويتضمن اجلزء املتبقى أهم مالمح البيت الذى بناه األمري قيت وستأتى اإلشارة إليه
تفصي ً
ال ،٥٩ثم قطعة أرض زراعية توصف ىف الوثيقة بأهنا «طينا سواد ًا» قدرها ثالثة قراريط ونصف قرياط وربع قرياط
من أراىض ناحية منية رشيف بالدقهلية من أعامل املنزلة .٦٠وقطعة أرض أخرى قدرها نصف سبع من سبعة أسباع من

أراىض ناحية أبو عىل القنطرة بالغربية.٦١

 .٥٤حممد حممد أمني ،األوقاف واحلياة االجتامعية ،ص .73-72
 .٥٥وثيقة رقم  247بدار الوثائق القومية ،سطر  .21 ،7والطبقة
وجتمع طباق هى وحدة سكنية مستقلة عام جياورها وتشتمل عادة عىل
إيوان ودورقاعة ومنافع ومرافق ،والرواق وجتمع أروقة وتطلق عىل
القاعة التى تكون أهم جزء ىف عامرة البيت وتتكون عادة من إيوانني
بينهام دورقاعة ويلحق هبا خزانات النوم وبقية املرافق .عبد اللطيف
إبراهيم ،وثيقة األمرياخور ،ص 231 ،229؛ حممد حممد أمني ،ليىل
عىل إبراهيم ،املصطلحات املعامرية ،ص .76-75 ،58-57
 .٥٦ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ  ،4ص .74-73
 .٥٧وثيقة رقم  247بدار الوثائق القومية ،سطر  .71والنارصى لقب
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نسبة من لقب اإلضافة نارص الدين أو امللة أو الدنيا والدين أو اإلسالم
وغريها.حسن الباشا ،األلقاب اإلسالمية ،ص .525
 .٥٨وثيقة رقم  247بدار الوثائق القومية ،سطر .71
 .٥٩وثيقة رقم  247بدار الوثائق القومية ،السطور .42-1
 .٦٠وثيقة رقم  247بدار الوثائق القومية ،السطور  .48-44هى
اآلن ميت رشيف .ابن دقامق ،االنتصار ،ق ،2ص 77؛ حممد رمزى،
القاموس اجلغراىف ،ق  ،2اجلزء األول ،القسم الثانى ،ص .204
 .٦١وثيقة رقم  247بدار الوثائق القومية ،السطور  .52-48ومازالت
تعرف هبذا االسم .ابن دقامق ،االنتصار ،ق  ،2ص 96؛ حممد رمزى،
القاموس اجلغراىف ،ق  ،2اجلزء الثانى ،القسم الثانى ،ص .23
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بيت األمري قيت الرجبى
من العرض السابق لسرية األمري قيت يتضح أنه سكن أو ً
ال ىف بيت األمري جان بالط بجوار مدرسة القاىض عبد

الباسط باخلرنفش ،ثم انتقل منها إىل بيت األمري أزبك من ططخ باألزبكية ،ومل يتضح ما إذا كان قد انتقل إىل بيته املوصوف
ىف الوثيقة من عدمه ،نظر ًا ألنه مل يكن قد اكتمل حني تم وقفه وتسجيله ولقرص املدة بني هذا التسجيل وعملية القبض

عليه كام سبق إيضاحه.

موقع البيت

وحدوده6٢

كان بيت األمري قيت يقع ىف منطقة تدخل اآلن ىف حرم جامعة األزهر ،بقرب جامع األزهر (خريطة  ،٦٣)1وقد تم

هذا التحديد من خالل حدود البيت الواردة بالوثيقة وما هبا من معامل ما زالت قائمة حتى اآلن.

احلد القبىل (اجلنوبى) كان املدرسة الغنامية التى ما زالت أهم معاملها قائمة داخل حرم جامعة األزهر ،وأصلها قاعة

سكنية حولت إىل مدرسة ولعل ذلك يفرس ملاذا بقيت بينام اختفت أغلب املنشآت املدنية باملنطقة .٦٤واحلد البحرى
(الشامىل) كان ينتهى إىل مكان يعرف باملرحوم املقر القاضوى الرشىف األنصارى ،٦٥وباقية إىل الطريق جتاه املدرسة العينية.٦٦

وهذه الطريقة ىف الوصف تعني طرىف احلد ،أى معلم ىف بدايته ومعلم ىف هنايته  ،واحلد الرشقى ينتهى إىل زقاق غري نافذ وفيه
بابان يتوصل منهام إىل درب يعرف باملرحوم املقر السيفى قراجا ٦٧وباقية أو الطرف اآلخر ينتهى إىل بري املدرسة الغنامية.
واحلد الغربى ينتهى إىل الطريق السابق اإلشارة إىل أنه جتاه املدرسة العينية وىف هذا احلد الباب والطاقات والرواشن.٦٨
ويتضح مما سبق أن البيت كان يمتد شام ً
ال من املدرسة الغنامية التى شكلت احلد اجلنوبى كام ً
ال وبالتاىل فهو حمصور
بني املدرسة الغنامية وشارع األزهر احلاىل وهى مساحة خالية من املبانى ،كام كان يمتد من الرشق إىل الغرب من مقابل

املدرسة الغنامية وحتى الطريق الذى كان جتاه املدرسة العينية.

ورغم إشارة الوثيقة إىل أن جدار البيت اجلنوبى مبنى جزء منه عىل أساسات قديمة تطلق عليها الوثيقة مصطلح «عتيقة

أو مزمنه» ،فإهنا مل ترش إىل املبنى السابق الذى كانت هذه األساسات ختصه كام هو شائع ىف كتابات الوثائق اململوكية.٦٩

 .٦٢وثيقة رقم  247بدار الوثائق القومية ،السطور .42-32
 .٦٣املجلس األعىل لآلثار ،دليل اآلثار اإلسالمية ،خريطة (،)1
مربع ح .5
 .٦٤أثر رقم  96مؤرخ بعام  774هـ  1373/م .أمينة فاروق عبد
املنعم ،قاعات سكنية ،ص .139-120
 .٦٥لعله القاىض املالكى عبد القادر األنصارى املتوىف 880هـ  1475/م.
ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ ،3ص .116
 .٦٦املدرسة العينية هى مدرسة بدر الدين العينى أثر رقم 102
مؤرخ بعام  814هـ  1411/م ،سعاد ماهر ،مساجد مرص ،جـ،4
ص 189-185؛ عاصم حممد رزق ،أطلس العامرة اإلسالمية والقبطية
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بالقاهرة ،جـ ،3ص .269-260
 .٦٧لعله قراجا أحد مماليك السيفى جانى بك نائب جدة املتوىف
 890هـ  1485/م؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،جـ ،3ص ،122 ،41
.217
 .٦٨الرواشن ،مجع روشن وهى من الفارسية روزن بمعنى الكوة أو
النافذة أو الرشفة ويقصد هبا ىف العامرة اململوكية اخلرجات البارزة عن
اجلدران وحتمل عىل كوابيل وقد يكون هلا درابزين أو تغشية من خشب
اخلرط .حممد حممد أمني ،ليىل عىل إبراهيم ،املصطلحات املعامرية،
ص .58
 .٦٩عبد اللطيف إبراهيم ،الوثائق ىف خدمة اآلثار ،ص .420-414
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ويبدو أن هذه املنطقة خالية من املبانى منذ فرتة طويلة إذ أنه بالرجوع إىل ما كتبه عىل مبارك عنها يتضح عدم إشارته

إىل بيت األمري قيت أو ما حل حمله رغم إشارته إىل املعامل القائمة باملنطقة مثل املدرسة الغنامية واملدرسة العينية .٧٠كذلك
مل تقدم خريطة احلملة الفرنسية جديد ًا ىف هذا الشأن رغم تسجيلها ألهم معامل املنطقة السابق اإلشارة إليها ضمن القسم
السابع( ٧١خريطة .)2

وطبق ًا ملا أورده املقريزى ىف خططه يتضح أن هذه املنطقة كانت تقع بني حارة كتامه وحارة الديلم ،حيث متتد حارة

كتامه إىل اجلنوب من املدرسة الغنامية باجتاه الباطلية ،٧٢بينام بيت األمري قيت يمتد إىل الشامل من املدرسة الغنامية جتاه

حارة الديلم بقرب املشهد احلسينى.٧٣

وعىل كل األحوال فإنه يمكن اعتبار املنطقة حول اجلامع األزهر من املناطق التى متيزت بوجود عامرة سكنية

ارستقراطية فإىل جانب بيت األمري قيت وشاكر بن الغنام والقاىض املالكى فقد كان جياورهم بيت خوند شقرا ابنة

السلطان حسن .٧٤وقد استمرت كذلك ىف العرص العثامنى ٧٥حيث ما زالت تضم أمثلة باقية مثل منزل زينب خاتون،٧٦
والست وسيلة ،٧٧واهلراوى.٧٨

مكونات بيت األمري قيت الرجبى

سبقت اإلشارة إىل النقص ىف املالمح الواردة ىف اجلزء املتبقى من وصفه بالوثيقة ويمكن الوصول إىل تصور كامل

له عن طريق املنهج التاىل:
أو ًال :البدء باألجزاء التى هلا وصف كامل بالوثيقة.

ثاني ًا :االستدالل من اجلزء املتبقى عىل األجزاء التى فقد وصفها والتى تشري الوثيقة إىل كل منها باملذكور واملذكور

أعاله.

ثالث ًا :بقية العنارص ويمكن التعرف عليها عن طريق الدراسة املقارنة لعنارص بيوت كبار األمراء ىف نفس الفرتة

التى أنشئ فيها البيت.

وجتدر اإلشارة ىف البداية إىل املالحظتني التاليتني:

 .٧٠عىل مبارك ،اخلطط التوفيقية ،جـ ،2ص 262؛ جـ ،6ص .28 ،24
 .٧١جومار ،وصف مدينة القاهرة  ، 8ص  136مربع .K4
 .٧٢املقريزى ،املواعظ واالعتبار ،جـ ،2ص .10
 .٧٣املقريزى ،املواعظ واالعتبار ،جـ ،2ص  .48 ،47 ،10- 8وقد
أشار املرحوم الدكتور عبد اللطيف ابراهيم إىل أن املساحة التى بني
اجلامع األزهر واملشهد احلسينى هى حظ اخلوخ السبع واألبارين .عبد
اللطيف إبراهيم ،الوثائق ىف خدمة اآلثار ،ص .399
 .٧٤املقريزى ،املواعظ واالعتبار ،جـ ،2ص  .74 ،40ويقوم حالياً
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األستاذ الدكتور حممد مصطفى نجيب بدراسة عن بيت خوند شقرا.
 .٧٥نلىل حنا ،بيوت القاهرة ،األشكال .36 ،35 ،31
 .٧٦أث������ر رق����م  77م�����ؤرخ 1125ه������ـ 1713/م

Revault, Maury, Palais et maisons du Caire III, p. 1-12.

 .٧٧أث�����ر رق���م  445م����ؤرخ 1074ه�����ـ 1664/م؛

Lézine, Trois palais, p. 35-45.

 .٧٨أث�����ر رق���م  446م����ؤرخ 1114ه�����ـ 1731/م؛

Maury, Palais et maisons du Caire IV, p. 39-66.
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األوىل :تتعلق بمواد البناء املستخدمة ىف بناء البيت فقد حددت الوثيقة ٧٩أن البناء كان باحلجر اجليد املصقول بكتل

ذات حجم صغري الشائع استخدامها ىف البناء ىف العرص اململوكى والذى تشري إليه الوثائق باحلجر الفص

كذلك استخدم الطوب اآلجر لبناء القاعات العلوية.٨١

النحيت٨٠

الثانية :أنه طبق ًا لطريقة الوصف الواردة ىف الوثيقة يالحظ أن املنهج املتبع هو نفس املنهج السائد ىف وصف العامئر

من حيث البداية من باب الدخول ثم احلوش أو الساحة الكشف (الصحن أو الفناء) الذى تتوزع حوله أجزاء البيت

ويشار إىل كل جزء بالباب املؤدى إليه ،وكانت العادة أن يبدأ باإلشارة إىل إمجاىل عدد هذه األبواب ثم يرشح كل منها
وقد بلغ عددها ىف بيت األمري قيت تسعة أبواب ،٨٢وقد وصلنا الوصف كام ً
ال بداية من الباب اخلامس ،بينام بلغ عدد
األبواب ىف وثيقة أزبك من ططخ الذى كان األمري قيت يسكنه أحد عرش باب ًا .٨٣

ً
أوال

األجزاء التى هلا وصف كامل

بالوثيقة٨4

الباب اخلامس :وهو باب معقود (مقنطر) يدخل منه إىل دهليز مغطى بقبو حجرى يتوصل منه إىل ساحة كشف

هبا بري ماء.

الباب السادس :وهو يؤدى إىل اجلزء اهلام ىف البيت وهو القاعة العلوية أو الرئيسية وجمموعة حجرات النوم وما

تستلزمه من وحدات اخلدمات وأمهها دورات املياه والتى تشري الوثيقة إىل الواحدة منها بالكرسى.٨٥

ويتوصل إىل هذا الباب من سلم مخس درجات وبسطة وهو باب ذو عتب مستقيم وصف ىف الوثيقة بأنه مربع وعىل

جانبيه جلستان ،يدخل منه إىل دركاة صغرية هبا مصطبة  ،وعىل يمنة الداخل باب يدخل منه إىل سلم يصعد من عليه
إىل دهليز مفروش بالرخام امللون به عىل يرسة الداخل منه مزملة .٨٦وبجانبها سلم يصعد من عليه إىل طبقة صغرية مل

تكن قد اكتملت عامرهتا ،ثم يتوصل من الدهليز نفسه إىل باب مربع يدخل منه إىل القاعة املكونة من إيوانني كبريين
متقابلني بينهام دورقاعة ،وأرضية القاعة مفروشة بالرخام وجدراهنا مكسوة بالبياض .وقد أفاضت الوثيقة ىف وصف
اإليوانني والدورقاعه عىل النحو التاىل:

أو ً
ال :اإليوان عىل يرسة الداخل

بصدره ثالثة شبابيك مغشاة بالنحاس مطلة عىل القيطون الذى ستأتى اإلشارة إليه .وتصف الوثيقة الشبابيك بأهنا

مسقفة بام يعنى أن هلا سمك ًا كبري ًا أو أهنا ىف دخلة عميقة ،ويعلو ذلك عرش قمريات .وهبذا اإليوان أربعة أبواب متقابلة،
.٧٩
.٨٠
.٨١
.٨٢
Behrens-Abuseif, Azbakiyya and its Environs, .٨٣
وثيقة رقم  247بدار الوثائق القومية سطر .34
سامى عبد احلليم ،احلجر املشهر ،ص .15-14
وثيقة رقم  247بدار الوثائق القومية ،سطر .36
وثيقة رقم  247بدار الوثائق القومية ،السطور .31 ،4

p. 109.

 .٨٤وثيقة رقم  247بدار الوثائق القومية ،السطور .32-3
 .٨٥الكرسى تطلق عىل اجللسة املرتفعة عن األرض وتستخدم عادة
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ىف الوثائق ملعنى املرحاض وتطلق عليه أغلب الوثائق كرسى راحة
أو كرسى خال .حممد حممد أمني ،ليىل عىل إبراهيم ،املصطلحات
املعامرية ،ص .95-94
 .٨٦املزملة تعنى القدور الفخار تكسى أو تلف أو تزمل بالقامش
املبلول حلفظ املاء دون عفن وهى تعنى دخلة مستطيلة الشكل ذات
واجهة مرتفعة توضع هبا القدور ويغشى تلك الدخلة حجاب من
اخلشب اخلرط .وعن املزملة بالتفصيل ووضعها املعامرى انظر :حممد
مصطفى نجيب ،املزملة ،ص .153-151
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األثنان عىل يرسة الصاعد لإليوان «حلية» أى من أجل حتقيق التوازن مع البابني املقابلني هلام ،تصف الوثيقة أحدمها بأنه

خرستان ٨٧بمعنى أنه يستخدم كدوالب حائطى أو كتبيه واآلخر يدخل منه إىل مبيت (حجرة نوم) صغرية هبا ثالث
شبابيك من خشب مطلة عىل القيطون وهى أيض ًا ذات عمق كبري حيث يشار إىل أهنا مسقفة ملمعة بالذهب.
ثاني ًا :اإليوان عىل يمنة الداخل للقاعة

به ثالث مراتب وهى جزء مرتفع من األرضية جماور لكل ضلع من أضالع اإليوان الثالثة ألن الضلع الرابع يفتح

بكامل اتساعه عىل الدورقاعة .وبصدره شاذروان ٨٨مرخم وجيرى املاء من الشاذروان إىل السلسال املرخم ثم إىل بحرة
(نافورة-فسقية) بالدورقاعة .وعىل جانبى الشاذروان بابان يغلق عىل كل منهام زوجا باب مطعم ،الذى عىل يمنة مستقبل

الشاذروان يتوصل منه إىل مبيت به شباك مطل عىل الطريق وباملبيت باب آخر يتوصل منه إىل مربع ستأتى اإلشارة إليه.
والباب الثانى الذى عىل يرسة مستقبل الشاذروان يدخل منه إىل دهليز به مرحاض (كرسى) وسلم هيبط منه إىل القيطون.
ويؤدى الدهليز نفسه إىل قبة هبا قمريات من زجاج ملون مفروش أرضها بالرخام امللون وجدراهنا مغطاة بالبياض .وهى

هبذا الوصف ربام تكون وحدة احلامم وإن كان من غرفة واحدة وليس من ثالث حجرات كام هى ىف تكوين احلاممات.
ثالث ًا :الدورقاعة

وهى املساحة املحصورة بني اإليوانني وتنخفض أرضيتها عن أرضية اإليوانني .وهبا مرتبتان متقابلتان احداها بجانب
باب الدخول هبا شباك مغشى بالنحاس مطل عىل الدوار الذى ستأتى اإلشارة إليه .واألخرى مقابلها ويعلو ك ً
ال منهام

أغانى ٨٩بواجهة من خشب مطىل بالذهب والالزورد ٩٠وبالدورقاعة فسقية ذات فوارين نحاس ،وللدورقاعة أربعة
أبواب متقابلة أحدها باب الدخول والثانى ىف جهته يدخل منه لسلم يصعد منه إىل األغانى الذى هو علو أحدى املرتبتني

وإىل رواق مل يكن قد اكتمل وله شبابيك مطلة عىل الطريق ،وهذا الرواق يعلو مربع ستأتى اإلشارة إليه .ويوصل السلم

نفسه إىل السطح والباب الثالث يدخل منه إىل مرحاض (كرسى) والرابع وهو املقابل لباب الدخول يدخل منه إىل سلم
هيبط منه إىل القيطون وعىل يرسة الصاعد منه دهليز يدخل منه إىل باب مربع يؤدى إىل قاعة صغرية مكونة من إيوان
واحد ودورقاعة وسقفها مطىل بالذهب والالزورد ،ويصعد من باقى السلم إىل األغانى الثانى علو املرتبة الثانية ثم

يصعد منه إىل السطح.

 .٨٧اخلرستان ،حجرة صغرية أو حاصل يستخدم كخزانة لوضع
األدوات عىل أرفف مثبتة باجلدران .عبد اللطيف إيراهيم ،وثيقة
االمرياخور ص .229
ً
 .٨٨الشاذروان وتكتب أحيانا بالدال ،فارسية معربة ويتكون من صدر
مزخرف عادة بمقرنصات من اخلشب أو احلجر وبه فتحه يصب منها املاء
ليسيل عىل السلسبيل وهو لوح من الرخام أو احلجر املنقوش مركب ىف
وضع مائل ينحدر من عليه املاء إىل حوض أسفله وخيرج من احلوض
قناة صغرية تسمى سلسال توصل املاء إىل الفسقية أو البحرة .حممد حممد
أمني ،ليىل عىل إبراهيم ،املصطلحات املعامرية ،ص .69-68
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 .٨٩األغانى ،ممر علوى ذو مقاعد خلف نوع من املرشبيات من
خشب اخلرط حتجب اجلالس خلفها ،وتكون متقابلة ىف العادة وتطل
عىل الدورقاعة أو الصحن أو اإليوان الذى تعلوه ،كام قد تطل عىل الفناء
أو اخلارج .حممد حممد أمني ،ليىل عىل إبراهيم ،املصطلحات املعامرية،
ص .16-15
 .٩٠الالزورد ،حجر طبيعى يتدرج لونه من األزرق الساموى إىل
األزرق الغامق ويستخدم ىف الوثائق للداللة عىل نوع من الطالء األزرق
جيمع مع التذهيب عادة ليظهر كل منهام اآلخر .حممد حممد أمني ،ليىل
عىل إبراهيم ،املصطلحات املعامرية ،ص .97
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حسني مصطفى حسني رمضان

الباب السابع :يتوصل إليه من سلم سبع درجات وبسطة يدخل منه إىل سلم يصعد عليه إىل باب مربع يدخل منه إىل

مربع به ثالثة شبابيك مطلة عىل الدوار وبه سدله هبا شباكان مطالن عىل الطريق وبجانب السدله باب مربع يدخل منه إىل

املبيت وبجانب باب الدخول باب يدخل منه إىل مرحاض ،واملربع مسقف سكندري ًا ٩١عىل مربعات وبصدره كتبيات.
وملا كان املربع السابق وصفه يمكن الوصول إليه من إيوان القاعة ،فإنه يمكن اعتباره أحد ملحقاهتا عىل الرغم

من عدم حتديد كاتب الوثيقة لوظيفته .والقاعة وملحقاهتا السابق اإلشارة إليها (شكل  )1تتفق ىف تصميمها العام وىف

وجود الشاذروان بصدر أحد أيواناهتا ووجود الفسقية (النافورة) ىف وسط الدورقاعة ووجود األغانى مع العديد من

النامذج اململوكية الباقية ومن أمهها قاعة قرص بشتاك( ٩٢شكل  )2وقاعة حمب الدين املوقع املعروفة بقاعة عثامن كتخد٩٣

(شكل  )4 ،3وقاعة طشتمر الدوادار املعروفة بمدرسة خشقدم األمحدى( ٩٤شكل  .)5كذلك تتشابه إىل حد كبري مع
أمثلة عثامنية باقية من أمهها قاعة بيت مجال الدين الذهبى ٩٥وقاعة بيت السحيمى ٩٦وبيت زينب خاتون.٩٧
الباب الثامن :يدخل منه إىل مرحاض وهو خيدم من يتواجد بالدور األرىض.

الباب التاسع :يدخل منه إىل طشتخاناه هلا منور وهى مكان معد لغسل املالبس وحتفظ به أدواته ،فض ً
ال عن الطست

واإلبريق اخلاصني بغسل األيدى.٩٨
ثاني ًا

أجزاء وردت هلا إشارة بالوثيقة وفقد وصفها

 .1الباب :٩٩يقع باب بيت األمري قيت بالضلع الغربى عىل الطريق املوصلة للمدرسة العينية ،وال شك أن هذا الباب

قد خضع للتقاليد اململوكية من حيث البناء باحلجر اجليد املصقول (احلجر الفص النحيت) ووقوعه ىف دخلة (حجر) يليه

مساحة تعرف بالدركاة يتصدرها عادة مصطبة جللوس احلارس أو البواب ،وبأحد جانبى الدركاة باب يؤدى إىل الفناء

الداخىل مبارشة أو عرب دهليز ،واملدخل هبذا الوصف يكون من النوع املنكرس للحفاظ عىل حرمة البيت وخصوصيته،
وقد استمر هذا األسلوب ىف العرص العثامنى.١٠٠

 .2الدوار :١٠١ويستخدم ىف الوثائق اململوكية بمعنى احلوش أو الفناء الداخىل ويالحظ أنه يستخدم عادة عندما

يكون الفناء صغري ًا «دوار لطيف» ،١٠٢وربام كان حوش بيت األمري قيت صغري ًا ،هلذا وجدت ساحة كشف أخرى هبا
 .٩١مسقف سكندري ًا مصطلح يقصد به أن السقف مقسم إىل مربعات
بواسطة براطيم خشبية ومزخرف بزخارف ملونة .عبد اللطيف إبراهيم،
وثيقة األمرياخور ،ص .226
 .٩٢أث��ر رق��م  34م��ؤرخ  740-735ه���ـ  1339-1334/م

Lézine, « Les salles nobles », p. 98-104, fig. 17, pl. XIII,
; Ali Ibrahim, Residential Architecture 2, p. 52-53, fig. 2

غزوان مصطفى ياغى ،العامئر السكنية ،ص .81-46
 .٩٣أثر رقم  50مؤرخ  751هـ  1350/م.

Lézine, « Les salles nobles », p. 123-127, fig. 24.

 .٩٤أثر رقم  153أنشأت عام  768هـ  1366/م وحتولت ملدرسة عام
 891هـ  1486/م Lézine, « Les salles nobles », p. 108-112,
fig. 19, pl. XX B؛ أمينة فاروق ،قاعات سكنية ،ص .171-140
 .٩٥أثر رقم  72مؤرخ 1047هـ 1637/م .رفعت موسى ،الوكاالت
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والبيوت اإلسالمية ،ص  ،313-243شكل .70
 .٩٦أثر رقم  339مؤرخ 1211-1058هـ 1796-1648/م.

Revault, Maury, Palais et maisons du Caire III,
.p. 93-120

 .٩٧أنظر هامش رقم .76
 .٩٨وقد يتسع معنى الطشتخاناه ليشمل ختزين املالبس والفرش .حممد
حممد أمني ،ليىل عىل إبراهيم ،املصطلحات املعامرية ،ص .77
 .٩٩وثيقة رقم  247بدار الوثائق سطر .42
 .١٠٠حممد حممد أمني ،ليىل عىل إبراهيم ،املصطلحات املعامرية،
ص  .47رفعت موسى ،الوكاالت والبيوت ،ص .221-216
 .١٠١وثيقة رقم  247بدار الوثائق ،سطر .28 ،9
 .١٠٢حممد حممد أمني ،ليىل عىل إبراهيم ،املصطلحات املعامرية،
ص .50
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بري املاء ،فاألول توزع حوله األبواب والثانى للخدمات حيث يمكن تركيب ساقية عىل البئر لرفع املاء لألجزاء العلوية
من البيت كدورات املياه واحلامم ولتشغيل الشاذروان والفسقية ،ومن األمثلة الباقية حلوش اخلدمات ذلك املوجود

ببيت السحيمى.١٠٣

 .3املطبخ :١٠٤املطبخ هو مكان إعداد الطعام وطبخه أى إنضاجه ويستلزم ذلك وجود مكان للنار يشار إليه ىف

الوثائق بنصبة الكوانني ،ومصدر للامء وجزء مكشوف من السقف خلروج الدخان ومن أمثلة وصف املبطخ بالوثائق
«مطبخ كبري أرىض به نصبة كوانني وحنيتان ومصاطب وبيت جرر وبالوعة مسقف ذلك غشيام بمامرق للدخان» و
«مطبخ بعضه كشف ساموى وبه كرسى خال ومدار سلم» و «مطبخ به إيوان مفروش بالبالط الكدان مسقف عقدا وبه

بئر ماء معني».١٠٥

 .4القيطون :١٠٦يستخدم هذا املصطلح ىف الوثائق اململوكية للداللة عىل املخدع أو املكان الذى يطل عىل املاء كالنهر

أو اخلليج أو بركة وجيمع قواطني ،وهو وحدة خاصة تكون عادة بالدور األرىض من البيت لتكون بقرب املاء ،وهو

خيتلف ىف تكوينه فقد يتكون من إيوان ودورقاعة أو إيوانني متقابلني بينهام دورقاعة وهو نفس تكوين القاعة مع وجود
شبابيك كبرية مطلة عىل املاء ،وقد يزود بوحدات خدمات كدورة املياه واخلزانات وقد يفرش بالرخام ويزود بفسقية،
وقد تتعدد القواطني ىف البيت الواحد ١٠٧ومن املعتقد أنه الوحدة املعادلة للمنظرة التى عرفت ىف العرص الفاطمى وكان

اخللفاء جيلسون فيها ملشاهدة االحتفاالت .١٠٨وملا كانت منطقة األزهـر التى هبا بيت األمري قيت الرجبى ختلو من املجارى
املائية كالنهر أو اخلليج أو حتى الربك .١٠٩فاألرجح أن األمري قيت قد استعار فكرة القيطون من بيت األمري أزبك من
ططخ عىل بركة األزبكية وهو البيت الذى كان يقيم فيه وقت إنشائه هلذا البيت وربام استلزم وجود هذا العنرص أن يقيم
األمري قيت ببيته حديقة أو فسقية كبرية (بحره) يطل عليها هذا القيطون وهو بذلك ربام كان أيض ًا بدي ً
ال للقاعة السفلية

التى كانت ختصص عادة لالستقبال وبحيث يستخدم أيض ًا ىف مشاهدة االحتفاالت ،إذ أن منطقة األزهر كانت من بني
املناطق التى تقام هبا االحتفاالت منذ العرص الفاطمى.١١٠

ثالث ًا

عنارص شاع وجودها ىف البيوت اململوكية ثم العثامنية

تساعد دراسة الوثائق والنامذج الباقية من البيوت اململوكية ،ىف استكامل تصور ما كان عليه بيت األمري قيت الرجبى،

ال سيام تلك البيوت التى يمكن وصفها أحيان ًا بالقصور أو بيوت الطبقة العليا من املجتمع (االرستقراطية) ،خصوص ًا

القريبة ىف التاريخ أو املعارصة لفرتة إنشاء األمري قيت لبيته سواء أكانت مستقلة أو ملحقة بمنشآت أخرى كالدينية ،ومن

 .١٠٣انظر هامش رقم .96
 .١٠٤وثيقة رقم  247بدار الوثائق ،سطر .3
 .١٠٥حممد حممد أمني ،ليىل عىل إبراهيم ،املصطلحات املعامرية،
ص 109؛ غزوان مصطفى ياغى ،العامئر السكنية ،ص .392-391
 .١٠٦وثيقة رقم  247بدار الوثائق ،السطور .24 ،19 ،11
 .١٠٧حممد حممد أمني ،ليىل عىل إبراهيم ،املصطلحات املعامرية،
ص .93-92

https://www.ifao.egnet.net

 .١٠٨املقريزى ،املواعظ واالعتبار ،ج��ـ ،1ص 470-465؛

Behrens-Abuseif, Azbakiyya and its Environs,
p. 103-104.

 .١٠٩عن اخلليج والربك بالقاهرة انظر :املقريزى ،املواعظ واالعتبار،
جـ ،2ص 165-139؛ عبد الرمحن زكى ،القاهرة تارخيها وآثارها،
ص .174-169
 .١١٠املقريزى ،املواعظ واالعتبار جـ ،1ص .465
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أهم هذه النامذج تلك املنسوبة ألمـراء كبـار مثل أزبك وقـرقامس ،واملنسوبة إىل سالطني مثل قايتباى والغورى،١١١

كذلك يمكن االستفادة من النامذج العثامنية املوصوفة ىف الوثائق والباقية حيث أهنا تضم أغلب عنارص البيت اململوكى
وإن تغريت بعض التسميات ،١١٢كام قد تضم الوثائق العثامنية وصف ًا لبيوت مملوكية .١١٣وقد أسفرت عملية املقارنة

عن رضورة وجود بعض العنارص تعد أساسية ىف تكوين البيت من أمهها األسطبل واحلواصل واملقعد وهناك عنارص
أخرى مثل الرشاب خاناه ،والفراشخاناه وغريها من الوحدات التى يتوقف وجودها عىل املساحة املخصصة للبناء

وقدرات ورغبات املالك.

 .١األسطبل :وجتمع اسطبالت وهى كلمة من أصل أغريقى وتكتب بالسني أو بالصاد ،وهى تعنى حمل أو موقف

اخليل ،ويعد األسطبل من امللحقات األساسية لقصور األمراء والسالطني إىل حد أنه قد تطلق كلمة اسطبل ويعنى هبا
القرص ،وعادة ما يشار إىل سعته ىف الوثائق بعدد اخليول التى يسعها ولالسطبل ملحقات هى املتبن وركاب خانه وطواله

وقد يكون به بائكة أو أكثر.١١٤

 .٢احلواصل :مجع حاصل وتطلق عىل املكان املخصص للخزن ،وعادة ما توجد بالدور األرىض لسهولة إدخال

وإخراج ما يراد ختزينه ،ويتكون احلاصل عادة من مساحة مستطيلة تسقف عادة بقبو ويغلق عليها باب يعلوه فتحة

شباك لإلضاءة وهتوية ما خيزن به.١١٥

 .٣املقعد :وهو املكان املعد للجلوس مشتقة من الفعل الثالثى قعد وتستخدم ىف الوثائق للداللة عىل وحدة معامرية

تبنى عادة ىف الدور األول فوق األرىض الذى قد تشغله احلواصل ،وهو عادة مفتوح بحيث يطل اجلالس فيه من أعىل
عىل الفناء الداخىل وما حييط به من وحدات وعادة ما تكون فتحاته ناحية الشامل الستقبال اهلواء ىف الصيف وقد تعددت

أنواع املقاعد ىف العامرة اململوكية والعثامنية.١١٦

وباكتامل هذا التصور للعنارص املعامرية لبيت األمري قيت الرجبي تكون الوثيقة قد أدت دورها يف إلقاء الضوء عىل

وقفه وأسهمت ىف الكشف عن طبوغرافية املنطقة التى يقع فيها البيت ،باإلضافة إىل التعريف بشخصه ودوره ىف تاريخ

املامليك اجلراكسة.

 .١١١انظر عىل سبيل املثال :حممد مصطفى نجيب ،مدرسة األمري كبري
قرقامس ،امللحق الوثائقى ص 33-28؛ عبد اللطيف إبراهيم ،الوثائق
ىف خدمة اآلثار ،ص .404-394

Revault, Maury, Palais et maisons I, p. 21-34; III,
p. 13-20, 31-46؛ حممد حممد أمني ،فهرست وثائق القاهرة ،ملحق ،1

ص  ،352-333ملحق  ،7ص .462-441

Behrens-Abuseif, Azbakiyya and its Environs,
p. 104-110؛ غ��زوان مصطفى ياغى ،العامئر السكنية الباقية،

ص 322-309 ،286-238 ،237 -207؛ حممد محزة احلداد ،سلسلة
اجلبانات ،ص .269-265
 .١١٢انظر عىل سبيل املثالLézine, Trois palais, p. 1-45 ; :

Revault, Maury, Palais et maisons I, p. 67-102; III,
; p. 1-12, 53-170 ; Maury, Palais et maisons IV, p. 1-98
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رفعت موسى ،الوكاالت والبيوت ،ص 237-203؛ نيىل حنا ،بيوت
القاهرة ،ص 79-70؛ رفعت موسى ،العامئر السكنية.
 .١١٣حممد حسام اسامعيل ،أربع بيوت مملوكية ،ص .102-49
 .١١٤حممد حممد أمني ،ليىل عىل إبراهيم ،املصطلحات املعامرية،
ص 14-13؛ حممد الششتاوى ،منشآت رعاية احليوان ،ص 281-224؛
غزوان مصطفى ياغى ،العامئر السكنية ،ص .398-395 ،37
 .١١٥حممد حممد أمني ،ليىل عىل إبراهيم ،املصطلحات املعامرية،
ص 31؛ رفعت موسى ،الوكاالت والبيوت ،ص 228-227؛ غزوان
مصطفى ياغى ،العامئر السكنية ،ص .393
 .١١٦حممد حممد أمني ،ليىل عىل إبراهيم ،املصطلحات املعامرية،
ص 114-113؛ رفعت موسى ،الوكاالت والبيوت ،ص 228؛ غزوان
مصطفى ياغى ،املقاعد ىف عامئر القاهرة السكنية ،ص .241-180
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وثيقة وقف السيفى قيت الرجبى رقم  247بدار الوثائق القومية
التاريخ  6رجب  910هـ
نـص الوثيقـة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

.........................الباب الثانى يتوصل منه إىل دهليز به عىل يرسه اخلارج

 ............ويقابل باب ........بعضه ساموى وبعضه معقود باحلجر وبجانب باب املطبخ سلم يأتى

ذكره فيه والباب اخلامس من التسعة أبواب املذكورة مقنطر يدخل منه إىل دهليز معقود باحلجر

يتوصل منه إىل ساحة كشف هبا بري ماء معني والباب السادس من التسعة أبواب املذكورة يتوصل

إليه من سلم مخس درج وبسطه وهو مربع يكتنفه جلستان يدخل منه إىل دركاه لطيفه هبا مصطبه عىل

يمنة الداخل باب يدخل منه إىل سلم يصعد من عليه إىل دهليز مفروش بالرخام امللون به عىل يرسة الداخل منه مزمله
وبجانبها سلم يصعد من عليه إىل طبقة صغرية مل تكمل عامرهتا ثم يتوصل من الدهليز املذكور إىل باب مربع يدخل منه اىل

قاعة حتوى إيوانني متقابلني بينها دورقاعه هبا مرتبتان متقابلتان احداها بجانب باب الدخول

هبا شباك نحاس مطل عىل الدوار املذكور واألخرى مقابلها ويعلو كال منهام أغانى بواجهة خشب...

10

مغرق بالذهب والالزورد بصدر اإليوان الذى عىل ُيرسة الداخل ثالث شبابيك نحاس مطلة عىل القيطون املذكور.

12

اثنان منها عىل ُيرسة الصاعد إليه حلية واآلخران أحدمها خرستان واآلخر يدخل منه إىل مبيت لطيف به ثالث

11

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

مسقفه ملعة مطلة عىل القيطون املذكور أعاله يعلو ذلك عرش قمريات وهبذا اإليوان أربعة أبواب متقابلة.
شبابيك من خشب مطله عىل القيطون املذكور مسقفه ملمعه بالذهب وباإليوان الكبري املقابل....
ثالث مراتب اثنتان يمنة ويرسة والثالثة بصدره وهبا شاذروان مرخم به ميازيب ...فله صحن...

برواز نحاس جيرى املاء من الشاذروان إىل السلسال املرخم ثم إىل بحرة بدور القاعة وبكتفى الشاذروان بابان

مطعامن بإزاء كل منهام باب مربع يغلق عليه زوجا باب مطعم احدامها وهو الذى عىل يمنه مستقبل الشاذروان
يتوصل منه إىل مبيت به شباك مطل عىل الطريق وباملبيت املذكور باب يتوصل منه إىل املربع اآلتى ذكره فيه

والباب الثانى منهام وهو الذى عىل يرسة مستقبل الشاذروان يدخل منه إىل دهليز به كرسى وسلم هيبط منه إىل

القيطون ويتوصل من الدهليز املذكور إىل قبة معقودة بالبناء وهبا قمريات من زجاج ملون مفروش أرضها بالرخام امللون
مسبلة بالبياض وبدورالقاعة بحرة بفوارين نحاس وأربعة أبواب متقابلة احدها باب الدخول املذكور والثانى

ىف جهته يدخل منه لسلم يصعد منه إىل األغانى الذى هو علو احدى املرتبتني وإىل رواق مل تكمل عامرته به معامل

شبابيك مطله عىل الطريق وهذا الرواق عىل املربع اآليت ذكره فيه ثم يصعد من السلم املذكور إىل السطح العاىل

عىل ذلك والباب الثالث الذى بدورالقاعه يدخل منه إىل كرسى والرابع وهو املقابل لباب الدخول يدخل منه إىل

سلم هيبط من بعضه إىل القيطون املذكور وبه عىل يرسة الصاعد منه دهليز يدخل منه إىل باب مربع يدخل منه إىل

قاعة لطيفة حتوى إيوانا واحدا ودورقاعة بغري كرسى ملمع سقفها بالذهب والالزورد ويصعد من باقى السلم إىل
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

األغانى الثانى علو املرتبة الثانية ثم يصعد منه إىل السطح مفروش أرض القاعه الكربى املذكورة بالرخام امللون مسبل
جدرها بالبياض والباب السابع من األبواب املذكورة يتوصل إليه من سلم سبع درج وبسطه

يدخل منه إىل سلم يصعد عليه إىل باب مربع يدخل منه إىل مربع به ثالثة شبابيك مطلة عىل الدوار املذكور..

سدلة هبا شباكان مطالن عىل الطريق وبجانب السدلة املذكورة باب مربع يدخل منه إىل املبيت املذكور أعاله وبجانب

باب الدخول باب يدخل منه إىل كرسى مسقف املربع املذكور سكندريا عىل مربعات بصدره كتبيات والباب
الثامن من األبواب التسعة يدخل منه إىل كرسى والباب التاسع يدخل منه إىل طشتخاناه

هبا منور ولكل من ذلك منافع ومرافق وحقوق وقنى خالصة له وحييط بذلك كله وحيرصه وحيتوى عليه
وعىل مجيع أجزائه حدود أربعة األول منها وهو القبىل ينتهى إىل رحاب املدرسة الغنامية

وىف هذا احلد جدار مبنى باحلجر الفص النحيت طوله من رشقيه إىل غربيه مخسة عرش ذراعا بالعمل ىف سمك ذراع

واحد وهو من حقوق هذا املكان موضوع هذا اجلدار املذكور فيه بحق عىل أساساته املزمنه وبعضه إىل البري املتعلقة

باملدرسة الغنامية وىف هذا احلد جدار مبنى بالطوب األمحر هو ظهر القاعة املذكورة بأعاليه طولوه [ كذا ] من رشقيه
إىل غربيه إىل جدار البري سبعة أذرع قيامه عن العتيق املزمن تسعة قراريط وباقى احلد املذكور إىل الصهريج وإىل

رحاب املصىل والثانى منها وهو البحرى ينتهى إىل مكان يعرف باملرحوم املقر القاضوى الرشىف االنصارى

تغمده اهلل تعاىل برمحته وباقيه إىل الطريق جتاه املدرسة العينيه والثالث منها وهو الرشقى

ينتهى إىل زقاق غري نافذ وفيه بابان يتوصل منهام إىل درب يعرف باملرحوم املقر السيفى قراجا وباقيه إىل البري
املذكورة أعاله وإىل دهليز باملدرسة الغنامية والرابع منها وهو الغربى ينتهى إىل الطريق.

وىف هذا احلد الباب والطاقات والرواشن بحد ذلك كله وحدوده وحقوقه وما يعرف به وينسب إليه اجلارى

ذلك بيد الواقف املشار إليه وملكه وترصفه وحيازته واختصاصه يشهد له بصحة ذلك املكتوب املنبه عليه أعاله
ومجيع احلصة التى قدرها ثالثة قراريط ونصف قرياط وربع قرياط من أصل أربعة وعرشين قرياطا

طينا سوادا شايعا ذلك بأراىض ناحية منية رشيف بالدقهلية من أعامل املنزلة ولكامل أراضيها حدود أربعة
احلد القبىل ينتهى إىل أراىض ناحية منية راىض وعصفور واحلد البحرى ينتهى إىل أراىض

ناحية منية مرحا واحلد الرشقى ينتهى إىل البحر الصغري واحلد الغربى ينتهى إىل أراىض البحرية

املاحلة ومجيع احلصة التى قدرها نصف سبع من سبعة أسباع طينا سواد ًا شايعا ذلك بأراىض ناحية

حمله أبو عىل القنطرة بالغربية ولكامل أراضيها حدود أربعة احلد القبىل ينتهى إىل أراىض ناحية أبو صري
واحلد البحرى ينتهى إىل ناحية صندفا واحلد الرشقى ينتهى إىل ناحية سمنود واحلد الغربى

ينتهى إىل ناحية صندفه أيض ًا بحد ذلك كله وحدوده وحقوقه وما يعرف به وينسب إليه خال ما يستثنى من ذلك

رشقا اجلارى ذلك بيد الواقف املشار إليه أعاله وملكه وترصفه وحيازته واختصاصه يشهد له بصحة ملكه لذلك

مكتوب التبايع الرشعى من بيت املال املعمور الورق الشامى املؤرخ باطنه برابع عرشين مجادى األول من شهور سنة

عرش وتسعاميه
54

الثابت ذلك مع ما به من الفصول املسطرة بحاشيته املحكوم بموجبه ىف الرشع الرشيف من قبل سيدنا العبد الفقري إىل
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56

السعودى احلنفى خليفة احلكم العزيز بالديار املرصية أيد اهلل تعاىل أحكامه وأحسن إليه بدالله اسجاله الكريم املسطر بظاهر

83

الربكات حممد
57

املكتوب املذكور املؤرخ بخطه الكريم بني سطوره اخلامس والعرشين من شهر مجادى األول الذى هو وبخط موثـقه

58

وتسعاميه وفصل الوفا وانحصار االرث املسطر هبامش باطن مكتوب التبايع املذكور املؤرخ بثامن عرش مجادى اآلخره

من شهور سنة عرشة

59
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سنة عرش وتسعاميه املذيل بالثبوت واحلكم من قبل سيدنا العبد الفقري إىل اهلل تعاىل الشيخ اإلمام العامل العالمه
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العزيز بالديار املرصية أيد اهلل تعاىل أحكامه وأحسن إليه ومن سيوضع اسمه آخر الفصل الذى سيسطر به ىف حمله بذلك

عند االحتياج إليه وسيخصم عىل املكتوب املذكور أعاله بقضية ذلك اخلصم الرشعى عىل العادة املوافق لتارخيه وشهادة

شهوده املعلوم ذلك مجيعه عند الواقف املشار إليه أعاله العلم الرشعى الناىف للجهالة رشعا

وقفا صحيحا رشعيا وحبسا رصحيا مرعيا ال يباع أصل ذلك وال يوهب وال يرهن وال يملك وال يناقل به

وال ببعضه وال يتطرق إىل ابطاله ونقضه كلام مر عليه زمان اكده وكلام مىض عليه أوان سدده وسنده قايام عىل

اصوله حمفوظا عىل رشوطه مسبال عىل سبله التى تذكر فيه أبد اآلبدين ودهر الداهرين انشاء موالنا

األمري قيت الرجبى الواقف املشار إليه أعاله تقبل اهلل تعاىل منه بره وصدقته وتواله وقفه هذا املعني أعاله عىل

نفسه الكريمة الطيبة السليمة أيام حياته احياه اهلل حياة طيبة ورزقه من العمر اجلزيل أجوده وأطيبه ينتفع بذلك

وبام شاء منه االنتفاع الرشعى عىل الوجه الرشعى ابدا ما عاش ودائام ما بقى من غري معارضة له ىف ذلك وال منازع وال
رافع ليده عن ذلك وال مانع ثم من بعد وفاته إىل رمحة اهلل تعاىل يكون ذلك وقفا رشعيا عىل ولده

النارصى حممد وعىل من حيدثه اهلل تعاىل من األوالد الذكور واالناث ثم من بعد كل منهم عىل من يوجد من أوالده وأوالد
أوالده وذريته ونسله وعقبه طبقة بعد طبقه ونسال بعد نسل حتجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفىل أبدا

ما عاشوا ودايام ما تعاقبوا يستقل بذلك الواحد منهم عند األنفراد ويشرتك فيه االثنان فام فوقهام عند االجتامع

عىل أنه من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو ولد ولد ولد أو أسفل من ذلك من ولد الولد انتقل نصيبه من ذلك

إىل ولده وإىل ولد ولده وإن سفل فإن مل يكن للمتوىف منهم ولد وال ولد ولد وال أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك
إىل اخوته واخواته املشاركني له ىف االستحقاق مضافا ملا يستحقونه فإن مل يكن للمتوىف منهم أخوة وال أخوات

فإىل من هو ىف درجته وذوى طبقته فإن مل يكن ىف درجته وال ذوى طبقته أحد فإىل أقرب الطبقات للمتوىف املذكور

وعىل أنه من مات منهم قبل دخوله ىف هذا الوقف واستحقاقه لشئ من منافعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل

من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه ىف االستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان حيا باقيا

يتداولون بينهم ذلك كذلك إىل أن يرث اهلل جل جالله وتقدست أسامؤه األرض ومن عليها وهو خري الوارثني فإذا

انقرضوا بأرسهم وأبادهم املوت عن آخرهم وخلت األرض منهم ومل يتبق منهم أحد كان ذلك وقفا عىل من يوجد من
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عتقاء الواقف املشار إليه أعاله أدام اهلل تعاىل عاله الذكور واإلناث وعتقاء أوالده كذلك ثم من بعدهم عىل أوالدهم

ثم عىل أوالد أوالدهم ثم عىل ذريتهم ونسلهم وعقبهم عىل النص والرتتيب املرشوح ىف حق أوالد الواقف املشار إليه وذريته

إىل حني انقراضهم فإذا انقرضوا بأرسهم أو مل يوجد منهم أحد حني ذاك كان ذلك وقفا مرصوفا ريعه ىف

وجوه الرب والقربات واألجور واملثوبات عىل الفقراء واملساكني أينام كانوا وحيثام وجدوا بحسب ما يراه الناظر عىل

هذا الوقف

86
87
88
89
90
91
92

واملتوىل عليه ويؤدى إليه اجتهاده جيرى احلال ىف ذلك كذلك إىل أن يرث اهلل سبحانه وتعاىل

األرض ومن عليها وهو خري الوارثني ورشط موالنا املقر األرشف أبو العز قيت الرجبى الواقف املشار

إليه أعاله أعز اهلل تعاىل أنصاره وضاعف اقتداره لنفسه ىف وقفه هذا رشوطا نص عليها وأكد ىف املصري إليها ومنها

أنه جعل النظر عىل ذلك والوالية عليه لنفسه الكريمة أيام حياته أحياه اهلل تعاىل حياة طيبة وله أن يسنده ويفوضه

ويوىص به ملن شاء فإن مات عن غري وصية وال إسناد وال تفويض أو فعل ذلك أو شيئ ًا منه وتعذر بوجه من

وجوه التعذرات الرشعية كان النظر عىل ذلك والوالية عليه لولده النارصى حممد املشار إليه أعاله مع مشاركة

اجلناب العاىل املولوى األمريى الكبريى املخدومى السيفى قانصوه احلسامى واجلناب العاىل املولوى األمريى

الكبريى املخدومى
93

السيفى جانم من قيت واجلناب العاىل املولوى األمريى الكبريى املخدومى السيفى قانم من قيت واجلناب العاىل

94

الكبريى املخدومى الرشىف يونس من قيت أعز اهلل تعاىل جناهبم مدة حياهتم ثم من بعد وفاهتم إىل رمحة اهلل تعاىل يستقل

املولوى األمريى

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

بالنظر عىل الوقف املذكور من يوجد من أوالد الواقف املشار إليه أعاله وأوالد أوالده وأوالد أوالد أوالده وذريته ونسله
وعقبه عىل النص والرتتيب املرشوح ىف االستحقاق املعني أعاله ثم من بعدهم يكون النظر عىل ذلك ملن يوجد من

عتقاء الواقف وعتقاء ذريته كام رشح ىف ذرية الواقف املشار إليه فإذا انقرضوا بأرسهم ومل يبق منهم أحد يكون النظر عىل

ذلك حلاكم املسلمني الشافعى بالديار املرصية وهلم جرا ومنها أنه جعل لنفسه أن يزيد ىف وقفه هذا

ما يرى زيادته وينقص ما يرى تنقيصه ويغري ما يرى تغيريه ويبدل ما يرى تبديله فيدخل فيه من شاء وخيرج منه من أراد

ويشرتط فيه لنفسه من الرشوط املخالفة لذلك ما يرى اشرتاطه يفعل ذلك ويكرره املرة بعد األخرى كلام بدا له ومنها

أنه جعل ألوالده وذريته ونسله وعقبه ما جعله لنفسه من الرشوط املذكورة وليس لغريهم من بعدهم فعل
شئ من ذلك فقد تم هذا الوقف ولزم ونفذ حكمه وانربم وصار وقفا رشعيا حمرما بحرمات اهلل

األكيدة فال حيل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يغري ذلك أو شيئا منه أو يسعى ىف إبطاله أو شئ منه فمن فعل ذلك

أو شيئا منه فاهلل سبحانه وتعاىل طليبه وحسيبه ورقيبه ومؤاخذه بفعله وجمازيه بعمله يوم القيامة

يوم احلرسة والندامة يوم التناد يوم عطش األكباد يوم يكون اهلل سبحانه وتعاىل احلاكم فيه بني العباد

ومن أعان عىل اثباته وتقريره بأيدى مستحقيه ورصفه يف مرصفه الرشعي برد اهلل تعاىل مضجعه ولقنه حجته

وجعله من الفائزين املطمئنني الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون ورفع الواقف املشار إليه أعاله

أدام اهلل تعاىل جمده وعاله عن وقفه هذا يد ملكه ووضع عليه يد نظره وواليته واعرف أنه عارف بجميع ما رشح أعاله
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وذلك بعد أن قرئ عليه حرفا حرفا ولفظة لفظة عىل مسامعه العالية وبه شهد عليه بذلك
وبالتوكيل ىف ثبوته وطلب احلكم به وسؤال اإلشهاد وأبد ًا الدافع ونفيه التوكيل الرشعى

بتاريخ سادس شهر رجب الفرد احلرام سنة عرشة وتسعامية
مثال

مثال

شهدت عىل الواقف

املشار إليه أعاله أدام اهلل

جمده وعاله بام نسب إليه

أعاله ىف تارخيه املعني أعاله

شهدا عند بذلك

أيدمها اهلل تعاىل وأحسن

إليهام ونفع بعلومهام

وكتبه

مثال

شهدت عىل الواقف

املشار اليه أعاله أدام اهلل تعاىل

جمده وعاله بام نسب إليه أعاله

ىف تارخيه املعني أعاله وكتبه
أمحد بن حممد امليمونى

موسى بن عىل الصويف

نص االشهاد هبامش الوثيقة (فصل اإلعذار)
1
2

مثال

احلمد هلل اشهد عليه املقر الكريم العاىل املولوى االمـريى الكبريى االتا بكـى املخدو مى املشيدى السيفى قيت

الرجبى الواقف املشار اليه اعاله اعز اهلل تعاىل انصاره وضاعف اقتداره شهوده االشهاد الرشعى
3

ىف صحته وسالمته وطواعيته واختياره وإنه ال دافع [له وال مطعن ىف] تكلم وال خـصـام وال نزاع ىف مجيع ما تضمنه

مكتوب الوقف املسطر اعاله وال فيمن شهد فيه وال ما شهد به فيه وال شئ من ذلك

4
5
6

مثال

شهد بذلك

شهد بذلك

عبد الرمحن بن حممد الباهى

					
7
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مراجع البحث
ً
أوال

املراجع العربية

أمحد حممود املرصى ،مصادر دراسة الوثائق العربية اإلسالمية،
حوليات إسالمية ،املجلد  ،40املعهد العلمى الفرنسى

لآلثار الرشقية ،القاهرة 2006 ،م.

أمينة فاروق عبد املنعم ،قاعات سكنية وقصور مملوكية حتولت

ملساجد ،رسالة ماجستري  -خمطوطة  -كلية اآلثار  -جامعة
القاهرة 2004 ،م.

ابن إياس (أبو الربكات حممد بن أمحد احلنفى ،ت  930هـ)،

ابن دقامق (ابراهيم بن حممد بن ايدمر ،ت  809هـ) ،االنتصار
لواسطة عقد األمصار ،قسامن ،دار اآلفاق العربية،
بريوت ،د .ت.

رفعت موسى ،الوكاالت والبيوت اإلسالمية ىف مرص العثامنية،
الدار املرصية اللبنانية ،القاهرة 1993 ،م.

— ،العامئر السكنية الباقية بمدينة القاهرة ىف العرص العثامنى ،دراسة

أثرية وثائقية ،رسالة دكتوراه  -خمطوطة  -كلية اآلثار

بدائع الزهور ىف وقائع الدهور ،حتقيق :حممد مصطفى،

 -جامعة القاهرة 1995 ،م.

القاهرة 1984-1982 ،م.

واقعة السلطان الغورى مع سليم العثامنى ،حتقيق عبد

 5أجزاء ،الطبعة الثانية ،اهليئة املرصية العامة للكتاب،

ابن زنبل (الشيخ أمحد الرمال ،ت  960هـ) ،آخرة املامليك أو

جومار ،وصف مدينة القاهرة وقلعة اجلبل ،ترمجة :أيمن فؤاد سيد،

املنعم عامر ،الطبعة الثانية ،اهليئة املرصية العامة للكتاب،

حسن الباشا ،الفنون اإلسالمية والوظائف عىل اآلثار العربية،

سامى عبد احلليم ،احلجر املشهر حلية معامرية بمنشآت املامليك ىف

— ،قانصوه الغورى ،ضمن كتاب القاهرة تارخيها ،فنوهنا ،آثارها،

سامى نوار ،األعامل املعامرية للقاىض زين الدين عبد الباسط،

مكتبة اخلانجى ،القاهرة  1988م.

 3أجزاء ،دار النهضة العربية 1966-1965 ،م.

مؤسسة األهرام ،القاهرة 1970 ،م.

القاهرة 1998 ،م.

القاهرة ،دار الوفاء للطباعة والنرش 1984 ،م.

رسالة ماجستري  -خمطوطة  -كلية اآلداب بسوهاج،

— ،األلقاب اإلسالمية ىف التاريخ والوثائق واآلثار ،دار النهضة

جامعة أسيوط 1980 ،م.

حسنى نويرص ،جمموعة سبل السلطان قايتباى بالقاهرة ،دراسة

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع 12 ،جزء يف  6جملدات،

العربية ،القاهرة 1978 ،م.

معامرية أثرية ،رسالة ماجستري  -خمطوطة  -كلية اآلداب،
جامعة القاهرة 1970 ،م.

— ،منشآت السلطان قايتباى الدينية بمدينة القاهرة ،دراسة معامرية
وأثرية ،رسالة دكتوراه  -خمطوطة  -كلية اآلثار ،جامعة

القاهرة 1975 ،م.

حسني عليوة ،األزبكية ،ضمن كتاب القاهرة تارخيها ،فنوهنا،
آثارها ،مؤسسة األهرام ،القاهرة 1970 ،م.

خري الدين الزركىل ،األعالم 10 ،أجزاء ،الطبعة الثانية ،بريوت،

السخاوى (شمس الدين حممد بن عبد الرمحن ،ت  902هـ)،
مكتبة القديس 1936-1934 ،م.

سعاد ماهر ،مساجد مرص وأولياؤها الصاحلون 5 ،أجزاء ،املجلس
األعىل للشؤون اإلسالمية ،القاهرة 1983-1971 ،م.

— ،خملفات الرسول ىف املسجد احلسينى ،دار النرش جلامعة القاهرة،
القاهرة 1989 ،م.

سعيد عبد الفتاح عاشور ،العرص املامليكى ىف مرص والشام ،الطبعة
الثانية ،دار النهضة العربية ،القاهرة 1976 ،م.

د .ت.
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ابن طولون (شمس الدين حممد ،ت  953هـ) ،مفاكهة اخلالن
ىف حوادث الزمان (تاريخ مرص والشام) ،حتقيق :حممد

مصطفى ،قسامن ،القاهرة 1964-1962 ،م.

قاسم عبده قاسم ،دراسات ىف تاريخ مرص االجتامعى ىف عرص

سالطني املامليك ،الطبعة الثانية ،دار املعارف ،القاهرة،
 1983م.

عاصم رزق ،دراسات ىف العامرة اإلسالمية ،جمموعة ابن مزهر

املجلس األعىل لآلثار ،دليل اآلثار اإلسالمية بمدينة القاهرة،

— ،أطلس العامرة اإلسالمية والقبطية بالقاهرة 5 ،أجزاء ىف

حممد حسام اسامعيل ،أربع بيوت مملوكية من الوثائق العثامنية،

املعامرية ،القاهرة ،املجلس األعىل لآلثار 1995 ،م.
 8جملدات ،مكتبة مدبوىل ،القاهرة 2001 ،م.

عبد الرمحن زكى ،القاهرة تارخيها وآثارها ( )1825-969من
جوهر القائد إىل اجلربتى املؤرخ ،الدار املرصية للتأليف
والرتمجة 1966 ،م.

إرشاف :جاب اهلل عىل جاب اهلل ،القاهرة 2000 ،م.

حوليات إسالمية ،املجلد الرابع والعرشون ،املعهد العلمى

الفرنسى لآلثار الرشقية ،القاهرة 1988 ،م.

حممد محزة احلداد ،سلسلة اجلبانات ىف العامرة اإلسالمية ،قرافة

القاهرة من الفتح اإلسالمى إىل هناية العرص اململوكى،

عبد الرمحن حممود عبد التواب ،قايتباى املحمودى ،اهليئة املرصية

مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة 2006 ،م.

عبد اللطيف ابراهيم ،دراسات تارخيية وأثرية ىف وثائق من عرص

اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة 1993 ،م.

العامة للكتاب ،القاهرة 1978 ،م.

الغورى ،رسالة دكتوراه  -خمطوطة  -كلية اآلداب -

جامعة القاهرة 1956 ،م.

حممد رمزى ،القاموس اجلغراىف للبالد املرصية ،قسامن ىف  6جملدات،
حممد الششتاوى ،منشآت رعاية احليوان بالقاهرة ىف العرصين

اململوكى والعثامنى ،رسالة دكتوراه  -خمطوطة  -كلية

— ،وثيقة األمرياخور كبري قراقجا احلسنى ،جملة كلية اآلداب

اآلثار  -جامعة القاهرة 2001 ،م.

— ،الوثائق ىف خدمة اآلثار ،ضمن دراسات ىف اآلثار اإلسالمية،

 -خمطوطة  -كلية اآلثار ،جامعة القاهرة 1977 ،م.

جامعة القاهرة ،املجلد  ،18اجلزء  ،2ديسمرب  1956م.

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،القاهرة،

 1979م.

عىل مبارك ،اخلطط التوفيقية اجلديدة ملرص ومدهنا وبالدها القديمة

حممد فهيم ،مدرسة السلطان قانصوه الغورى ،رسالة ماجستري
حممد قنديل البقىل ،مصطلحات صبح األعشى ،اهليئة العامة لقصور
الثقافة ،القاهرة 2006 ،م.

حممد حممد أم�ين ،األوق���اف واحل��ي��اة االجتامعية ىف مرص

والشهرية 20 ،جزء ،طبعة مصورة عن الطبعة الثانية ،اهليئة

( 923-648هـ  1517-1250/م) دراسة تارخيية

ابن العامد احلنبىل (أبى الفالح عبد احلى ،ت  1089هـ) ،شذرات

— ،فهرست وثائق القاهرة حتى هناية عرص سالطني املامليك

غزوان مصطفى ياغى ،املقاعد ىف عامئر القاهرة السكنية ىف العرص

نامذج ،املعهد العلمى الفرنسى لآلثار الرشقية ،القاهرة،

املرصية العامة للكتاب 1987-1986 ،م.

الذهب ىف أخبار من ذهب 8 ،أجزاء ،بريوت ،د .ت.

اململوكى والعثامنى ،دراسة أثرية حضارية ،رسالة ماجستري

 -خمطوطة  -كلية اآلثار  -جامعة القاهرة 1999 ،م.

— ،العامئر السكنية الباقية بمدينة القاهرة ىف العرص اململوكى،

دراسة أثرية حضارية ،رسالة دكتوراه  -خمطوطة  -كلية

اآلثار  -جامعة القاهرة 2004 ،م.

الغزى (نجم الدين حممد بن بدر الدين ،ت  1061هـ) ،الكواكب
السائرة بأعيان املائة العارشة ،حتقيق سليامن جبور،

 3أجزاء ،الطبعة الثانية ،بريوت 1979 ،م.
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وثائقية ،دار النهضة العربية ،القاهرة 1980 ،م.

 922-239هـ  1516-853/م ،مع نرش وحتقيق تسعة
 1981م.

حممد حممد أمني ،ليىل عىل إبراهيم ،املصطلحات املعامرية ىف

الوثائق اململوكية  923-648هـ  1517-1250/م،

مطبعة اجلامعة األمريكية بالقاهرة 1996 ،م.

حممد مصطفى نجيب ،مدرسة األمري كبري قرقامس وملحقاهتا،
دراسة أثرية معامرية ،رسالة دكتوراه  -خمطوطة  -كلية

اآلثار  -جامعة القاهرة 1975 ،م.
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حسني مصطفى حسني رمضان

، بيوت القاهرة ىف القرنني السابع عرش والثامن عرش،نلىل حنا

 العربى، ترمجة حليم طوسون،دراسة اجتامعية معامرية
.م1993 ، القاهرة،للنرش والتوزيع

 رجب6  ب��دار الوثائق القومية بتاريخ247 وثيقة رق��م
. م1504/  هـ910

 املزملة كمورد ملياه الرشب بمنشآت القاهرة ىف العرص،—
 العدد، جامعة القاهرة-  جملة كلية اآلثار،اململوكى

. م1977 ،الثانى

 املواعظ واالعتبار،) هـ845  ت،املقريزى ( تقى الدين أمحد بن عىل
، جزءان،بذكر اخلطط واآلثار املعروف باخلطط املقريزية
. م1987 ، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية،الطبعة الثانية
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خريطة  .١موقع بيت األمري قيت عىل خريطة اآلثار اإلسالمية.

خريطة  .٢موقع بيت األمري قيت الرجبى عىل خريطة احلملة الفرنسية.
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. تصور للقاعة العلوية وملحقاهتا ببيت األمري قيت.١ شكل
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. مسقط أفقى لقاعة قرص األمري بشتاك.٢ شكل
Alexandre Lézine, « Les salles nobles des palais mamelouks », AnIsl X, Le Caire, 1972, p. 101, fig. 17.
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: عن. مسقط أفقى لقاعة حمب الدين املوقع.٣ شكل
Alexandre Lézine, « Les salles nobles des palais mamelouks », AnIsl X, Le Caire, 1972, p. 124, fig. 24.

. رفع معامرى برنارد مورى. قطاع بقاعة حمب الدين.٤ شكل
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: عن. مسقط أفقى لقاعة األمري طشتمر.٥ شكل
Alexandre Lézine, « Les salles nobles des palais mamelouks », AnIsl X, Le Caire, 1972, p. 109, fig. 19.
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. بدار الوثائق القومية والنص اهلامشى٢٤٧  بداية نص الوثيقة رقم.١ لوحة
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. بقية وصف بيت األمري قيت وحدوده.٢ لوحة
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. بقية أوقاف األمري قيت.٣ لوحة
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. نص الوقف.٤ لوحة
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. بقية نص الوقف ورشوط الواقف.٥ لوحة
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. الربوتوكول اخلتامى واإلشهادات عىل الوقف.٦ لوحة
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