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عبد املنصف سامل حسن نجم

الرصة الرشيفة يف ضوء حجة قبض وتسلم واستغالل واستيفاء
( 1290هـ 1873 /م)
دراسة وثائقية

كانت الصرة المباركة موضع اهتمام حكام مصر ،وكانت ترافق كسوة الكعبة في مسيرها إلي األراضي الحجازية،

وكان يصحبها احتفال مهيب ،1وقد تناول العديد من الدارسين والباحثين كسوة الكعبة بالدراسة ،وذلك على مدار

العصور اإلسالمية ،2وبالتالي رأيت أن أقصر هذا البحث على نشر وثيقة جديدة لم يسبق نشرها تسمي « :وثيقة قبض
وتسلم واستغالل واستيفاء للصرة الشريفة » محفوظة بسجالت محكمة مصر الشرعية ،سجل رقم  ،50وثيقة رقم ،332

وقد تحررت في 11شوال سنة 1290هـ 2/ديسمبر سنة 1873م 3بين القائمين على الصرة وهم :بانوش أغا سر

سواري أمير الحج ،وعثمان بك أمين الصرة ،وأحمد عرفات باشكاتب الصرة ،والسيد أبو العال صراف الصرة ،وبين
القائمين على خزينة خديوي مصر.4

 .1درجت مرص عىل إرسال كسوة البيت احلرام إىل مكة املكرمة ،وكانت اهلدايا تصاحب ركب احلجيج دون أن يصحبها االحتفال الرائع الذي
استنه امللك الصالح نجم الدين أيوب ،فقد شاءت زوجته شجرة الدر أن تؤدي الفريضة املقدسة باحلج ،فصنع هلا زوجها هودج ًا فاخر ًا مزركش ًا
حيمله مجالن وأمر أن يصحب ركبها وزيره الكبري وفريق من اجلنود األشداء ،كانت الناس خترج تودع املوكب يف أفراح هبيجة ،ومنذ ذلك احلني
حافظت مرص عىل هذا املظهر التقليدي كل سنة حتى عهد قريب ،وكان يطلق عىل هذا االحتفال « موكب املحمل » (عبد الرمحن زكي ،موسوعة
مدينة القاهرة يف ألف عام ،ص .)265-264
 .2من هذه املؤلفات Jomier, Le mahmal et la caravane égyptienne des pèlerins de La Mecque, Le Caire, Ifao, 1953؛
حسني باسالمة ،تاريخ الكعبة املعظمة وعامرهتا وكسوهتا ،مكتبة الثقافة اإلسالمية ،القاهرة 2000م ؛ إبراهيم رفعت ،مرآة احلرمني،اجلزء األول،
دار الكتب املرصية ،القاهرة1925م ؛ حممد لبيب ،الرحلة احلجازية ،مطبعة اجلاملية ،القاهرة1329 ،هـ ؛ حممد فهيم ،خمصصات احلرمني الرشيفني
يف مرص إبان العرص العثامين ،دار القاهرة2001 ،م.
 .3يف نفس هذا العام (1290هـ) حصل اخلديوي اسامعيل عىل فرمان بتوسيع نطاق اإلمتيازات اخلديوية املرصية من السلطان عبد العزيز (عيل
مبارك،اخلطط التوفيقية ،ص.)194
 .4حتررت هذه احلجة بني القائمني عيل الرصة الرشيفة وبني القائمني عيل خزينة مرص والتي أطلقت عليها الوثيقة خزين خديوي مرص أي نسبت
خزين مرص كلها إيل اخلديوي إسامعيل مما يدل على ترصف اخلديوي يف خزينة البالد على إعتبار أهنا ملك ًا له (حمكمة مرص الرشعية ،سجل رقم
 ،50وثيقة رقم  ،332ص  ،205سطر  7إىل .)15
حوليات إسالمية 2011 - 45
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عبد املنصف سامل حسن نجم

عرض لنص الوثيقة
كام ورد بسجالت حمكمة مرص الرشعية
1ـ هو أنه بمجلس الشرع الشريف ومحفل الدين المنيف صانه المولى اللطيف عن التبديل والتحريف المنعقد

بديوان الرزنامة العامرة الكاينة بمصر المحروسة بخط

2ـ درب الجماميز بين يدي حضرة سيدنا وموالنا أفندي أشهد على نفسه كل من الجناب المكرم بانوش أغا سر

سواري أمير الحج الشريف المصري حاال ابن

3ـ عبد المقصود أغا براطلي والجناب المكرم عثمان بيك صدقي أمين الصرة الشريفة حاال ابن المرحوم علي

صاري إيللي ابن إبراهيم واألمثل المكرم الشيخ

4ـ أحمد العرفان باشكاتب الصرة الشريفة حاال ابن الحاج إسماعيل العرفان والمكرم السيد أبو العال صراف

الصرة الشريفة حاال ابن أبو العال ابن المرحوم

5ـ محمد الشهير بالبغدادي شهوده اإلشهاد الشرعي وهم بأكمل األوصاف المعتبرة شرع ًا بعد ثبوت معرفتهم

عينا بشهادة من يأتي ذكرهم فيه ثبوتا

6ـ شرعيا أنهم قبضوا وتسلموا واستغلقوا واستوفوا ووصل إليهم من خزينة حضرة موالنا الخديوي المعظم

إسماعيل باشا خديوي مصر

7ـ حاال من عهدة وكيله حضرة أحمد زكي بيك رزنمجي مصر حاال مبلغ وقدره ألف ألف غرش وأربعمائة ألف

غرش وثالثة وثمانون ألف غرش وتسعمائة

8ـ غرش وأربعة وخمسون غرشا وعشرة أنصاف فضه عمله صاغ ديواني يعدل حساب ذلك من األكياس التي

عبرة كل كيس منها خمسماية غرش

9ـ ألف كيس إثنان وتسعماية كيس وسبعة وستون كيسا وأربعماية غرش وأربعة وخمسون غرشا وعشرة أنصاف

فضة ما هوعن مرتبات

10ـ الصرة الشريفة لعربان األقطار الحجازية ومجاوري مكة والمدينة ومرتبات أهالي البلدين الطاهرتين

المذكورتين ألف ألف غرش ومايتا

11ـ ألف غرش وعشر آالف غرش وثالثماية غرش وثمانية وثالثون غرشا وثالثون نصفا فضة من ذلك وما هو

عن ثمن قناديل لزوم

12ـ الحرم الشريف المكي ثالثة آالف غرش وماية غرش وتسعة وخمسون غرشا من ذلك وما هو عن مصاريف

النحاير ثمانية وثمانون

13ـ ألف غرش من ذلك وما هو من مرتبات مذكورين بالرزنامة مجاورين بمكة المشرفة والمدينة المنورة أربعون

ألف غرش من ذلك وما هو.
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14ـ عن مصاريف الصرة الشريفة وثمن بن قهوة يشترى للحضرة الخديوية ستون ألف غرش من ذلك وما هو

أجرة جمال الصرة هو

15ـ وأمير الحج وعساكره وجمال فارغ مالن اثنان وثمانون آلف غرش وأربعماية غرش وستة وخمسون غرش ًا
وعشرون نصف ًا فضة
16ـ بـاقي ذلك وذلك بنقـد وعد وفرز ووزن السيد على أبو العال صراف الصرة الشريفة المذكور أعاله المتوجه

به هو وباقي المشهدين

17ـ المذكورين إلى الحرمين الشريفين المشـار إليـهما كتب الله سبحانه وتعالى سالمتهم وسالمة الحجاج

والغزاه والمسافرين في البر والبحر أمين المعين

18ـ بيــان مبـلغ الصرف المرقوم أعاله على الوجه المسطور بأعاليه بالكشف المشمول بإمضاء وختم حضرة

رزنمجى مصر الموحى إليه المؤرخ بيوم
19ـ تاريخه أدناه والمعين أيض ًا بيان ذلك وتحريره بدفتر كل من الخزينة والرزنامه العامرتين قبض ًا وتسلما
واستغالقا واستيفا ووصوال

 -20شرعيات بتمام ذلك وكماله باعترافهم بذلك بحضرة من سيذكر فيه اإلعتراف الشرعى وعلى المشهدين

المذكورين حفظ ذلك وصونه والخروج

 –21من عهدته بتسليمه ألربابه ومن له والية تسلم حكم المعتاد الجارى به العادة ولما صدر ذلك وتم على

الوجه المسطور بين يدى حضرة

 –22النايب الموحى إليه حكم بصحة اإلقرار بالتسلم والتسليم المذكورين حكما شرعيا صار ذلك بحضور كل

من األمثل المكرم إسماعيل عزت أفندي

 –23وكيل ديوان الرزنامة حاال واألمثل المكرم إبراهيم أفندي السركى ريس حسابات الرزنامة حاال إبن المرحوم

حسن السركى واألمثل

 –24المكرم أحمد نسيم أفندي الكاتب بديوان الرزنامة حاال إبن المرحوم محمد أفندي نسيم والمكرم الشيخ

محمد السنباطي الجاويش بديوان

 –25الرزنامة حاال إبن المرحوم محمد السنباطي والمكرم عثمان أفندي الشرقية ريس قلم الرزق بديوان الرزنامة

ابن على أفندي

 –26الشرقية والمكرم الشيخ مصطفى مبلغ جبل عرفات ابن المرحوم حسين وهم الموعود بذكرهم أعاله تم

عرض ذلك مفصال على حضرة

 –27موالنا أفندي الموحى إليه أعاله فلما أن أحاط علمه الكريم بذلك أمر بكتابته وقيده بالسجل المحفوظ

ضبطا للواقع ليراجع عند االحتياج

 –28إليه واالحتجاج به تحريرا في الحادي عشر شهر شوال

سنة  1290هـ5

 .5وردت هذه الوثيقة برقم  332بالسجل رقم  ،50بسجالت حمكمة مرص الرشعية ،وهي تيل حجة الرصة الرشيفة التي وردت بنفس السجل برقم .273
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قيمة الرصة وأوجه اإلنفاق كام حددهتا الوثيقة
حددت وثيقة الصرة الشريفة أوجه اإلنفاق التي سيتم إنفاق الصرة فيها ،وقد تم توضيح أوجه اإلنفاق كما ورد

بالوثيقة في الجدول التالي:
م
1

وجه اإلنفاق

المبلغ كما ورد بنص الوثيقة

ـ مليون وأربعمائة وثالث وثمانون ألف وتسعمائة وأربع وخمسون قرشا وربع ـ إجمالي قيمة الصرة بالقرش كما ورد بالوثيقة.
) 1 483 954.25قرش)

2

ـ ألفين وتسعمائة وسبع وستون كيسة وأربعمائة وأربع وخمسون قرشا وعشر أنصاف ـ إجمالي قيمة الصرة بالكيسة كما ورد بالوثيقة.
فضة ( 2 967كيسة و 454قرش و 10أنصاف فضة)

3

ـ مليون ومائتين وعشرة آالف وثالثمائة وثمان وثالثون قرش وثالثون نصف فضة ـ قيمة مرتبات أهالي البلدين الطاهرين( مكة والمدينة ).
( 1 210 338قرش و 30نصف فضة)

4

ـ ث��ل�اث����ة آالف وم�����ائ�����ة وت����س����ع وخ����م����س����ون ق���رش���ا ـ ثمن القناديل التي تعلق بالحرمين الشريفين.
( 3 159قرش)

5

ـ ثمان وثمانون ألف قرش ( 88 000قرش)

ـ مصاريف الهدي.

6

ـ أربعون ألف قرش( 40 000قرش)

ـ مرتبات المجاورين بمكة والمدينة المنورة

7

ـ ستون ألف قرش ( 60 000قرش)

ـ مصاريف الصرة وثمن ُبن يتم شرائه للخديوي.

8

ـ اثنان وثمانون ألف وأربعمائة وست وخمسون قرش وعشرون نصف فضة ـ أجرة جمال الصرة هو وأمير الحج وعساكره وجمال فارغ ومالن(أ).
( 82 456قرش و 20نصف فضة)

(أ) بلغت قيمة الرصة الرشيفة التي خرجت من مرص إىل األرايض احلجازية  1 48 3 95٤قرش وعرش أنصاف فضة ،وبحساب البنود التي ستنفق
فيها الرصة وجدت أهنا مطابقة متاما إلمجايل قيمة الرصة الرشيفة (حمكمة مرص الرشعية ،سجل رقم  ،50وثيقة رقم  ،332ص  ،205سطر  7إىل
 )15وقد تناقصت هذه القيمة يف عهد اخلديوي توفيق حيث بلغت قيمتها يف عام 1880ـ1881م حوايل  1 363 417قرش
Jomier, Le mahmal et la caravane, p. 150.
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العمالت التى وردت بوثيقة الرصة
خرجت الصرة الشريفة من مصر سنة 1290هـ 1873 /م وذلك لإلنفاق على الحرمين الشريفين في ذلك العام،

وبالتالي فإن العمالت التي ُوضعت بهذه الصرة عمالت ُضربت في عهد السلطان عبد العزيز بن محمود الثاني (تولى

من سنة  1277إلى 1293هـ 1876–1861/م ،وكان شديد الرغبة في اإلصالح لدرجة أنه أصدر وسام أسماه الوسام
العثماني يمنح لكل من يثبت جدارته في خدمة الدولة العثمانية ،وهددت بالد الغرب في عهده بالحرب على الدولة

العثمانية  ...واندلعت الثورة في تركيا بإيعاز من اليونان ،التي كانت تريد ضم كريت إليها ولكن السلطان أرسل إليها
أسطو ً
ال وأرسل إليه خديوي مصر فرقة عسكرية مصرية أبلت بالء ًا حسن ًا خصوص ًا في موقعة « اكرديون » وقد كافأه
السلطان بأن جعل والية مصر خديوية وحصرها في أسرة إسماعيل بفرمان صدر في  1ربيع أول سنة 1284هـ)،6حيث

تقع السنة التي خرجت فيها هذه الصرة في فترة حكمه ،وقد ضرب هذا السلطان عمالت عثمانية ذهبية وفضية

ونحاسية ،وقد حددت الوثيقة نوع العمالت التي وضعت بالصرة ،وهي القروش ،والنصف فضة أو البارة ،والكيسة،
وقد حددت الوثيقة نوع القروش التي وضعت بهذه الصرة وهي القروش الصاغ الديوانية ،والقرش الصاغ هو القرش

الذي يعادل أربعون بارة ،والديواني أي الذي صنع من الفضة الديوانية،ولم تحدد الوثيقة مكان ضرب هذه القروش

هل هي مضروبة في مصر أم في القسطنطينية؟ ولم تحدد كذلك هل هي من فئة القرش الواحد؟ أم هي مضاعفات
من القروش؟ ولذلك وجدت لزام ًا علي عندما أتناول أنواع هذه العمالت التي ُوضعت بالصرة الشريفة أن أشير إلي

القروش ومضاعفاتها التي ضربها هذا السلطان في القسطنطينية ومصر باإلضافة إلي أنواع العمالت األخرى التي

أوردتها الوثيقة.

القـــــــروش

ضرب السلطان عبد العزيز بن محمود عملة فضية على نفس طراز عملة السلطان عبد المجيد (حكم من سنة 1839

إلى  1861م ،وتولى الحكم وعمره  17سنة ،وكانت البالد في إضطراب بسبب موت السلطان محمود ،وهزيمة

نصيبين ،ثم تسليم أحمد فوزي باشا القبودان العام لألسطول هذا األسطول إلى محمد علي ،ألنه لم يقبل ببيع إستانبول
إلى الروس مثلما حدث فع ً
ال وهكذا فقدت الدولة سلطانها وجيشها وأسطولها) « 7المجيدية » فقد قام عقب توليه
بضرب سكة في القسطنطينية من ست فئات مختلفة وهي  20قرش،وهي تعادل ريال واحد ،وفئة  10قروش وهي

تعادل نصف ريال فضة ،وفئة  5قروش ،وهي تعادل ربع ريال فضة ،وقرشان وقرش واحد ،وعشرين بارة.8

 .6حسني جميب ،معجم الدولة العثامنية ،ص.297-294
 .7عيل سلطان ،تاريخ الدولة العثامنية ،ص .177
 .8منال اجلعار ،مسكوكات القسطنطينية يف العرص العثامين ،ص.177
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والقرش أو الغرش في األصل تحريف من الصفة الالتينية  grossusالتي كانت تنطق على أنماط مختلفة من الدينار

الذي سكه ألول مره بعض حكام األوربيون 9أو من اإليطالية  grossoمعناها ضخم ،وهو نقد إيطالي يساوى  25سنتيما،

وسمى بالضخم نسبة ألجزائه 10وإنتقلت هذه الكلمة إلي التركية ( )gurusمن االلمانية  groschenومن التركية إنتقلت

إلي العربية (قروش) والمفرد فيها قرش  ...وأقدم إشارة للقرش وردت في وثائق المحكمة الشرعية سنة 1026هـ
فصاعد ًا ولعل هذه القروش قد خرجت في هذا التاريخ أو قبله بقليل 11وخرجت ألول مرة في مصر في عهد علي

بك الكبير سنة 1183هـ 1769 /م ،وقد أشار إليها الجبرتي سنة 1186هـ 1772 /م ،وقام محمد بك أبو الذهب
بإلغاء قروش علي بك الكبير سنة 1186هـ 1772 /م بعد ندرة خام الفضة  ...وأثناء احتالل الفرنسيين لمصر ُأعيد
ضرب القروش بقيمة تقدر بأربعين نصف فضة ،وكذلك أنصافها ،وهي القطع ذات العشرين نصف فضة.12

وفي القرن التاسع عشر كانت القروش هي العملة الرئيسية في مصر فقد كانت قيمة األشياء ،غالبا ما تقدر بها،

وبما يعادلها من النصف فضة والكيسة والقروش التي وضعت بالصرة كانت من القروش الصاغ الديوانية.
الطراز األول:

القروش التي رضهبا السلطان عبد العزيز يف القسطنطينية

أو ً
ال :عملة العشرين قرش والعشر قروش والخمس قروش

وهذه العمالت هي الريال الكامل ،والنصف ريال ،والربع ريال ،وكانت هذه الفئات النقدية يحيط بكتابات كل

من الوجه والظهر إطار من حبيبات متماسة يليه إلى الداخل إطار مكون من مجموعة أهلة تتصل ببعضها وتشكل في
النهاية إطارا دائريا بداخل كل هالل نجمة خماسية األطراف وخارجه في مقابل النجمة ،وعند التقاء الهاللين توجد
وريده صغيرة خماسية البتالت « زهرة البابونج » وبدأ يصير عدد كل من األهلة اثني عشر هال ً
ال ومثلها يكون عدد

النجوم والوريدات ،وكانت تحمل على الوجه طغراء السلطان عبد العزيز بن محمود وأسفلها سنة ،2وعلى الظهر

عبارة « عز نصره ضرب في قسطنطينية سنة ( » 1277شكل.)1
ثاني ًا :القرش والقرشان

هذا الطراز خاص بالقرش والقرشان وكان يحيط بكل من الوجه والظهر إطارين ويحيط بكتابات ك ً
ال من الوجه
والظهر الداخلي اثنتي عشرة نجمة خماسية الرؤوس تشكل إطار ًا دائري ًا حول كتابات المركز ،وحافــة القطعة عبارة عن

دائرة من حبيبات متماسة ،وقد سجل على الوجه طغراء السلطان ودون أسفله كلمة سنة وفوقها العام الذي ضربت فيه،

أما الظهر فيحتوي على أربعة أسطر أفقية مضمونها « عز نصره ضرب في قسطنطينية سنة ( 13 » 1277شكل .)1
 .9أمحد الصاوي ،النقود املتداولة يف مرص العثامنية ،ص.95-94
 .10طوبيا العنييس ،تفسري األلفاظ الداخلية يف اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه ،ص.49
 .11أمحد الصاوي ،النقود املتداولة يف مرص العثامنية ،ص.95
 .12إيامن حممود عرفة ،النقود املتداولة زمن احلملة الفرنسية ،ص.72-71
 .13منال اجلعار ،مسكوكات القسطنطينية يف العرص العثامين ،ص.179-177
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الطراز الثاين:

القروش التي رضهبا السلطان عبد العزيز يف مرص

ضرب السلطان عبد العزيز فئات نقدية عديدة من القروش الفضية ومضاعفاتها في دار الضرب المصرية منها
العشرين قرش ،والعشرة قروش والخمسة قروش ،والقرشين ،والقرش الواحد ،وقد ضربت وفق ًا لطرازين األول:
يحمل علي الوجه طغراء السلطان عبد العزيز بصيغة « خان عبد العزيز بن محمود المظفر دائم ًا » ،وأسفلها حرف الـ ش
يعلوها قيمة النقد ،وعلي يمين الطغراء يوجد فرع نباتي ،وعلي الظهر ُكتبت عبارة « ضرب في/مصر » 1277/ويعلو

حرف الباء العام الذي ضربت فيه هذه العملة بالنسبة لحكم السلطان (شكل  .)2أما الطراز الثاني فكان يتشابه مع
الطراز األول تمام ًا إال أنه اختفي منه الفرع النباتي الذي كان يوجد علي يمين الطغراء (شكل )3في الطراز األول 14ومن

المرجح أن القروش التي أرسلت منها الصرة هي القروش التي ضربت في مصر في هذه الفترة ،وكانت من العمالت
الفضية من فئة القرش الواحد ألن كاتب الصرة ذكر أنها من القروش الصاغ الديواني وأورد قيمتها بالكيسة.
النصف فضة أو البارة

ورد هذا النقد في وثيقة الصرة الشريفة ،وهي أصغر الفئات النقدية التى كانت بهذه الصرة والنصف فضة نقد مصري

قليل الثمن ،واختلف سعره بإختالف السنوات ،ويجمع على أنصاف ويرجع أصل هذه التسمية ...عندما قام السلطان

الملك المؤيد شيخ المحمودي بضرب أنصاف دراهم عرفها العامة باسمه فكان يقال لها ميدى أو مؤيدى ،ويعود أقدم
ذكر مؤكد لهذه العملة إلى عهد المؤيد شيخ نفسه ،وقد استمر ضرب هذه األنصاف في العصر العثماني ،وقد إنفردت
مصر بضربها دون أقطار الدولة العثمانية ،وعرف العثمانيون هذه العملة المصرية باسم « البارة » ،وقاموا فيما بعد بضرب

البارة ،وكانت مرادفة للنصف فضة المصرية 15وكان النصف فضة يعادل  40 :1من القروش 16وكانت هذه العملة
خفيفة الوزن أكثر رقة من الورق وأقل نفخة تبعثرها ،ويوضع األلف منها في قاع قمع ورقي (قرطاس) إال أن الدولة

العثمانية كانت حريصة على الحفاظ على وزن وعيار أنصاف الفضة خاصة بعد أن فقدت البارة بإستانبول %40من

قيمتها من الفضة في الفترة من 1174-1134هـ1760–1720/م وتبعها انخفاض وزن وعيار البارات في مصر17

وكانت أنصاف الفضة تمثل العملة الرئيسية في مصر طوال القرن التاسع عشر ،وكانت تحسب بها قيمة األشياء،ووردت

في العديد من الوثائق التي ترجع إلى هذه الفترة.

عرف العثمانيون نقد مساوي للنصف فضة ،وهي البارة وأول من عرفها هو السلطان سليمان القانوني،وقد ضربها

العثمانية لتيسير العمليات التجارية،وأطلق على هذه العملة « مصرية » ألنها استعملت في الواليات العثمانية وخاصة
مصر،واشتق منها كلمة مصارى أي جمع مصرية المتداولة لدى الفلسطينيين إلي اآلن.

Olcer, Sultan Abdulaziz, p. 62, 76 .14

 .15أمحد الصاوي ،النقود املتداولة يف مرص العثامنية .85-84
 .16دار الوثائق القومية ،سجالت باب عايل ،سجل رقم  ،504وثيقة رقم  ،341ص  ،300سطر .62-61
 .17أمحد يوسف ،النقود يف فرتة عيل بك الكبري وقيمها النقدية ،ص.82
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وسك العثمانيون من البارة عدة مضاعفات بدء ًا بالقطعة ذات الخمس بارات التي يسميها األتراك « بشلك » ،ويطلق

عليها المصريون « خمسماية » وذات العشر بارات والتي يطلق عليها اسم « تلك » والقطعة ذات الخمسة عشرة بارة
والمعروفة باسم« نبشلك » وكان يسميها المصريون « النصف صلدي » .18

وفي مصر ضرب محمد علي منذ بداية حكمه النقود النحاسية  ...منها القطعة ذات البارة الواحدة ،وأكثر من

القطعة ذات الخمس بارات « البشلك »  ،19وخالل حكم عباس باشا األول ضربت قطع العشر بارات في عام

1266هـ 1849/م ثم ضربت قطع ذات العشرين بارة في عهد محمد سعيد باشا في عام 1277هـ 1861/م وتحمل
العام األول من تاريخ تولي السلطان عبد العزيز بن محمود الحكم ،وبعد تولي الخديوى إسماعيل الحكم أمر في عام

1282هـ1865/م بضرب القطع ذات العشرين بارة باسم السلطان عبد العزيز.20

وقد أورد  Olcerعدة أنواع من البارات ضربها السلطان عبد العزيز في مصر منها عملة األربعين بارة ،والعشرين
بارة ،والعشر بارات ،والثمان بارات واألربع بارات ،وقد ضربت هذه البارات وفق ًا لطرازين األول :يحمل علي الوجه

طغراء السلطان عبد العزيز ابن محمود خان وأسفلها حرف الباء يعلوها قيمة العملة ،وعلي يمين الطغراء يوجد فرع نباتي
وكأن النسيم يداعبه ،وعلي الظهر كتب مكان وتاريخ الضرب كالتالي «:ضرب في/مصر » 1277/ويعلو حرف الباء

في كلمة ضرب العام الذي ضربت فيه هذه العملة بالنسبة لسنة حكم السلطان(شكل ،)4أما الطراز الثاني :كان يتطابق
مع الطراز األول تمام ًا إال أن الفرع النباتي الذي كان يقع علي يمين الطغراء قد اختفي (شكل )4في هذا الطراز،21
وقد أشارت وثيقة الصرة الشريفة بأن الصرة كانت تضم عشرة أنصاف فضة وهي نفسها العشر بارات( 22شكل )4
وهذه القطعة تحمل على الوجه طغراء السلطان بصيغة « خان عبد العزيز بن محمود المظفر دائم ًا » وأسفلها ب ،10

وعلى الظهر « ضرب في مصر سنة .23 » 1277
الكيسة

هي مقدار من النقود كانت تعادل  500قرش 24وأصل الكيسة من العربية بكسر الكاف ممدودة والجمع أكياس

وكيسة ،وهو جراب تحفظ فيه النقود ،وهو قديما ليس محدود على وجه الدقة بمعنى أنه لم تكن له قيمة متعارف
عليها  ...وفي العهد العثماني تحديدا قبل قدوم الحملة الفرنسية سنة 1213هـ 1798 /م كان الكيس المصري يقدر
بخمسة وعشرين ألف نصف فضة أي ما يعادل  625قرش ًا.

 .18حممد مندور ،النقود املتداولة يف السودان يف عرص أرسة حممد عيل حتى هناية القرن التاسع عرش ،ص.122-120
 .19عبده أباظة ،النقود املتداولة يف عرص حممد عيل باشا ،ص .121-118
 .20حممد مندور ،النقود املتداولة يف السودان يف عرص أرسة حممد عيل حتى هناية القرن التاسع عرش ،ص .122
Olcer, Sultan Abdulaziz, p. 72, 77-79. .21
 .22النصف فضة عملة رضبت يف مرص وكانت تعادل  40/1من القرش ،وهي نفس قيمة البارة النحاسية التي رضبتها تركيا وكانت تعادل أيضا
 40/1من القرش.
Olcer, Sultan Abdulaziz, p. 70, 72, 78. .23
 .24أمحد تيمور ،معجم تيمور الكبري يف األلفاظ العامية ،ص .269
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وفي عهد محمد على أصبح الكيس المصري يعادل  500قرش أي ما يعادل عشرون ألف نصف فضة أي قلت قيمته
خمسة آالف نصف فضة ،وأصبح مساويا للكيس الرومي « التركي » تمام ًا الذي كان يقدر بعشرين ألف نصف فضة منذ

بداية ضربه ،25ونالحظ أن الكيس أستخدم تيسير ًا لعمليات البيع والشراء الكبير عند تحصيل األموال الحكومية خاصة بعد
تضاؤل حجم النصف فضة ،وأصبحت الكيسة هي العملة الرئيسية وفي وثائق القرن التاسع عشر كانت تقدر بها قيمة النصف

فضة والقروش،26وقد وردت الكيسة في وثيقة الصرة الشريفة كي تقدر بها قيمة القروش التي وضعت بهذه الصرة.27

النسبة املئوية
بني قيمة الرصة وبعض املنشآت التي ترجع إيل نفس هذه الفرتة
م
1

المبنى
القصر العـالي(أ)

تاريخ الوثيقة
1280هـ

ثمن المبنى
 30 000ثالثون ألف كيسة

بجزيرة الدوبارة

قيمة الصرة الشريفة

النسبة المئوية بين ثمن المبنى وقيمة الصرة

 2 967كيسة و454قرش

 -تعادل قيمة الصرة الشريفة ٪9.90تقريب ًا

و 10أنصاف فضة

من ثمن بيع القصر العالي

(جاردن ستي حالي ًا)
2

سراى العتبة الخضراء 1280هـ

 12 000اثنتا عشرة ألف كيسة

"

بميدان العتبة (ب)

3

4

فابريقة القطن

من ثمن إنشاء سراي العتبةالخضراء
1282هـ

 4 949كيسة و  73قرش

بشبرا(ج)

و 30نصف فضة

اإلسطبالت الخديوية 1284هـ

 2 200كيسة

"

5

 تعادل قيمة الصرة الشريفة  ٪60تقريب ًامن ثمن بيع فابريقة القطن بشبرا

"

ببوالق(د)

سراي أحمد باشا

 -تعادل قيمة الصرة الشريفة  ٪24.75تقريب ًا

 تعادل قيمة الصرة الشريفة  ٪133من قيمةإنشاء اإلسطبالت الخديوية في بوالق

1286هـ

 4 875كيسة

"

طلعت بالحلمية(هـ)

تعادل قيمة الصرة الشريفة  ٪60.85تقريب ًا
من قيمة تكاليف إنشاء سراي أحمد طلعت
باشا

6

سراي علي باشا

1287هـ

 2 340كيسة

"

مبارك بالحلمية(و)

7

سراي أبو بكر راتب

تعادل قيمة الصرة الشريفة  ٪125تقريب ًا من
قيمة تكاليف إنشاء سراي علي باشا مبارك

1287هـ

 1 600كيسة

"

باشا باألزبكية(س)

تعادل قيمة الصرة الشريفة  ٪185من قيمة
إنشاء سراي أبو بكر راتب باشا

ملحوظة :يرجي النظر يف الصفحة التالية لقراءة اهلوامش (أ ،ب ،ج ،د ،هـ ،و ،س) الخاصة بهذا الجدول.

 .25عبده أباظة ،النقود املتداولة يف عرص حممد عيل باشا ،ص .137-136
 .26سجالت باب عايل ،سجل رقم  ،420وثيقة رقم  ،462ص ،197سطر .252-251
 .27ذكر الكاتب قيمة الرصة بالقرش ووضح عدد األكياس التي توضع هبا هذه القروش حيث كان كل كيس يوضع به  500قرش.
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(أ) القرص العايل :أنشأه إبراهيم باشا وعقد به جملس املشورة ألول مرة سنة 1245هـ  ،وقد آل بعد وفاتـــه إىل ولديه أمحد باشا رفعت وإسامعيل باشا،
وآل هذا القرص إىل حممد سعيد باشا ثم إىل خوشيار هانم ثم آل إىل احلكومة املرصية التي باعته يف سنة 1898م إىل الدائرة السنية التي قامت ببيعه
سنة 1906م إىل رشكة شارل باكوس التي قامت بدورها ببيع أجزائه يف املزاد العلني واشرتت عائلة الوقاد املبنى الذي أضافه اخلديوي إسامعيل إىل
هذا القرص وأعادت بنائه يف حوش الوقاد باجلبانة الشاملية (سجالت الدائرة السنية ،سجل رقم  ،5900وثيقة ص  111؛ عبد املنصف سامل ،قصور
األمراء والباشوات يف مدينة القاهرة يف القرن التاسع عرش ،ص .) 83-81
(ب) رساي العتبة اخلرضاء :أنشأها عباس حلمي األول لوالدته بنبا قادون عىل أنقاض رساي أمحد باشا طاهر،وآلت فيام بعد إىل اخلديوي إسامعيل
الذي خصصها للمحكمة املختلطة ،وذلك أيام وزارة نوبار باشا ،وهدمت هذه الرساي عند توسيع ميدان العتبة اخلرضاء (سجالت باب عايل ،سجل
رقم ،492وثيقة رقم  ،49ص 227؛ عبد املنصف سامل ،قصور األمراء والباشوات يف مدينة القاهرة يف القرن التاسع عرش،ص .)154
(ج) فابريقة القطن بشربا :كانت تقع بروض الفرج بشربا وكانت خمصصة لصناعة القطن ،وكان تقع بجوار املبيضة التي كانت خمصصة لتبييض
وطبع املنسوجات التي تصنع يف هذه الفابريقة (سجالت الباب العايل رقم  ،504وثيقة رقم  ،341ص 299،300 ،298؛ عبد املنصف سامل،
قراءة يف وثيقتني ألثرين مندثرين (البصمخانة وفابريقة شربا) ،مقال ،جملة الروزنامة ،العدد األول ،دار الكتب والوثائق القومية،القاهرة2003،م،
ص 347إيل.395
(د) االسطبالت اخلديوية يف بوالق :شيدها اخلديوي إسامعيل يف  17حمرم سنة  1284هـ وهي ما تزال قائمة يف بوالق بجوار وزارة اخلارجية
(سجالت باب عايل ،سجل رقم ،512وثيقة رقم  )90وقد حرص عىل تشييدها بالقرب من رساياه وقصوره فهي تقع بالقرب من رساي بوالق
ورساي قرص النيل واجلزيرة ،ورساي القرص العايل ،باإلضافة إىل وجود العديد من الطرق والشوارع التي أنشأها اخلديوي إسامعيل التي تربط بني
اإلسطبالت وقصور عابدين واملنرية واإلنشاء ،ورسايات شربا والقلعة.
(هـ) رساي أمحد باشا طلعت :شيدها أمحد باشا طلعت باحللمية سنة 1286هـ 1869 /م عىل مساحة  7571.5ذراع وكانت بجوار رساي
احللمية التي شيدها عباس حلمي األول ،وبالقرب من رساي عيل باشا مبارك وال تزال بقايا هذه الرساي قائمة إىل اآلن بالسيوفية أمام قرص األمري
طاز (سجالت باب عايل ،سجل رقم  ،525وثيقة رقم  82؛عبد املنصف سامل ،قصور األمراء والباشوات يف مدينة القاهرة يف القرن التاسع عرش،
ص .)346
(و) رساي عيل باشا مبارك :شيدها عيل باشا مبارك باحللمية سنة 1287هـ 1870 /م وكانت تقع بالقرب من رساي احللمية ورساي أمحد باشا
طلعت ،وقد اندثرت هذه الرساي اآلن (سجالت باب عايل ،سجل رقم  ،532وثيقة رقم  ،185ص 352؛عبد املنصف سامل ،قصور األمراء
والباشوات يف مدينة القاهرة يف القرن التاسع عرش،ص .)346
(س) رساي أبو بكر راتب باشا :شيدها أبو بكر راتب باشا يف عام 1287هـ 1870 /م وكانت تقع بشارع قوله ،وتبلغ مساحتها  1 927.58م2
وقد اشرتى هذه املساحة بمبلغ  262 229.5قرش وكان ذلك بموجب وثيقة مؤرخة يف  13حمرم عام 286هـ 1869 /م (سجالت باب عايل،
سجل رقم  ،532وثيقة رقم  ،133ص 174؛ عبد املنصف سامل ،قصور األمراء والباشوات يف مدينة القاهرة يف القرن التاسع عرش ،ص.)216

ويتضح من هذا الجدول مدي القيمة الضئيلة التي مثلتها الصرة الشريفة بالنسبة لقيمة المنشآت والقصور والسرايات

التي شيدها الخديوي إسماعيل في مدينة القاهرة مما يدل علي أن الخديوي إسماعيل كان شغله الشاغل هو التشييد
والبناء.

طوائف القائمني عىل الرصة كام ورد باحلجة
أوردت الحجة في نصها بعض العاملين بالصرة الشريفة منها على سبيل المثال سر سواري أمير الحج ،وأمين

الصرة الشريفة ،وباش كاتب الصرة الشريفة ،وصراف الصرة الشريفة ،وسوف يتم تناول هذه الوظائف التي وردت

بنص الوثيقة.
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رس سواري

« سر » بفتح السين تعني رأس أو رئيس،وتدخل علي بعض األسماء فتعطيه معني صفة الرئيس ومنها سر عسكر أي
رئيس العسكر 28و« سواري » أي الجند الفرسان 29وتنسب كلمة سواري إلى مدرسة السواري التي ُأنشئت بأمر من

محمد علي باشا في ذي القعدة سنة 1246هـ  /أبريل سنة 1831م ،وخصص لها قصر مراد بك بالجيزة ،واستمرت
به حتى ألغاها عباس حلمي األول 30وأطلق لقب سر سواري على بانوش أغا 31الذي كان يعمل سر سواري ألمير

الحج ،وهي تعني قائد الفرسان أو قائد الجند التي كانت ترافق المحمل والصرة الشريفة.
أمري احلج

هذا اللقب وظيفي مؤلف من كلمتين هما أمير وتعني األمر والتسلط ،وهو من األلقاب الفخرية ُ ...
وأستعمل

كلقب دال على الوظيفة لوالة األمصار التابعة للخالفة اإلسالمية 32والحج نسبة إلي فريضة الحج.

وأمير الحج تعني قائد رحلة الحج لألراضي المقدسة ،وكان يعين من بكوات مصر ،وكان يخصص له مبالغ من

الخزينة األميرية ،ومن مهامه تنظيم قافلة الحج ،وحماية الحجيج أثناء رحلة الحج واستالم وإرسال المعونات والهدايا

لشيوخ األعراب لضمان سالمة القافلة.33
أمني الرصة

األمين كلمة عربية تجمع علي أمناء ،والمؤتمن الذي يستطيع المرء أن يضع فيه ثقته ،وعرفت في التركية باسم
« أمين » حيث كانت لقب ًا إداري ًا يدل على الناظر أو الوكيل ،وكان منصبه يعرف باسم « أمانت » وكان المدلول األول

للكلمة في العرف العثماني هو العامل يتقاضى مرتب ًا أو باسم السلطان يمنحه براءة ليتولى أمر مصلحة أو وظيفة أو
مورد من موارد اإليرادات واإلشراف على ذلك أو الهيمنة عليه 34والصرة الشريفة هي نفقات الحرمين الشريفين التي

Dogan, Dogan Bayak Turkce Sozluk, p. 1143 .28؛ حسني جميب،معجم الدولة العثامنية،مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة 1989م،
ص .106
 .29أمحد تيمور ،معجم تيمور الكبري يف األلفاظ العامية ،ص.148
 .30مصطفي بركات ،األلقاب والوظائف العثامنية ،ص.148
 .31بانوش أغا « :بانوش » اسم الشخص و« أغا » تعني الرئيس ،والواضح من معني اإلسم أن بانوش هذا كان يتويل وظيفة رئيس اجلند يف بعثة
احلج (أمحد السعيد ،تأصيل ما ورد يف تاريخ اجلربيت من الدخيل ،ص )17
 .32حسن الباشا ،األلقاب اإلسالمية يف التاريخ والوثائق واآلثار ،ص184 ،179
 .33أمحد شلبي ،أوضح اإلشارات فيمن وىل مرص القاهرة من الوزراء والباشات ،ص.807 ،804
 .34مصطفي بركات ،األلقاب والوظائف العثامنية ،ص .103
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تُرسل من مصر إلى البالد الحجازية ،وقد أطلق هذا اللقب الوظيفي على عثمان بك صدقي بن علي أغا الذي كان
شاهد ًا على حجة تسليم الكسوة الشريفة.35
باش كاتب الرصة

وهو كاتب ديوان إمارة الحاج ،وهو كاتب يتولى كتابة مراسالت أمير الحاج وأوامره ،وكان صاحب هذه الوظيفة

يتغير كلما ُعزل أمير الحاج عن وظيفته في كل عام 36وقد تولى هذه الوظيفة كما أوردتها حجة الصرة الشريفة المكرم
الشيخ أحمد العرفان ابن الحاج إسماعيل العرفان.37

وظائف أخرى
كانت متعلقة بالرصة ومل ترد يف نص هذه احلجة
كانت هناك وظائف أخرى متعلقة بالصرة الشريفة وكانت هذه الوظائف مشهورة في العصر العثماني ووردت في

وثائق العصر العثماني إال أنها لم ترد في نص هذه الوثيقة منها.
مبارشة الرصة

هو الموظف المالي واإلداري للقافلة وديوان إمارة الحاج ،ويشترط فيه شروط عديدة فالبد أن يكون مشهور ًا
بالعفة والتدبير في كتابته ومباشرته عارف بصناعة الكتابة وتنظيم الحسابات ،وأن يكون مدون ًا لكافة ما معه من األمانات
لتوصيلها إلى الحرمين الشريفين.

ويعد مباشر الصرة أهم موظف مالي ،حيث أنه المسؤول الثاني أمام السلطان العثماني مع أمير الحاج المصري

فيما يخص صرة الحرمين الشريفين ،وكان مشترك في المسؤولية فيما يخص المخصصات فإذا أوصل المخصصات
إلى ذويها فإنه يكون بريئ ًا ،ويأخذ إشهاد ًا يفيد ذلك حيث يوضع اسمه مقرون ًا باسم أمير الحاج.38

.35
.36
.37
.38

سجالت حمكمة مرص الرشعية ،سجل رقم  ،42وثيقة رقم  ،273ص  ،170سطر 3
حممد فهيم ،خمصصات احلرمني الرشيفني يف مرص إبان العرص العثامين ،ص .203
سجالت حمكمة مرص الرشعية ،سجل رقم  ،50وثيقة رقم  ،332ص  ،205سطر .4
حممد فهيم ،خمصصات احلرمني الرشيفني يف مرص إبان العرص العثامين ،ص .205

AnIsl 45 (2011), p. 339-360 ʿAbd el-Munṣif Sālim Ḥassan Niǧm
ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺗﺴﻠﻢ ﻗﺒﺾ ﺣﺠﺔ ﺿﻮﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺼﺮﺓAl-ṣurra al-šarīfa fī ḥuggat qabḍ wa tasallum wa istiġlāl wa istīfāʾ (1290 H. / 1873). Dirāsa waṯāʾiqiyya. .
ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ) ٠٩٢١ﻫـ ٣٧٨١ /ﻡ( .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺛﺎﺋﻘﻴﺔ
© IFAO 2023
AnIsl en ligne
https://www.ifao.egnet.net
)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

الرصة الرشيفة يف ضوء حجة قبض وتسلم واستغالل واستيفاء ( 1290هـ  1873 /م)

351

رصاف الرصة

من الواضح من خالل مسمى هذه الوظيفة أن صاحبها هو المنوط به صرف األموال المقررة إلى أصحابها ،وذلك

عندما يتسلمها من أمير الحاج ،ومباشرة الصرة في الحجاز ،فيقوم بتوزيعها مع المسؤولين بالمسجد الحرام في مكة
والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.39

الشهود عىل حجة الرصة
أوردت وثيقة الصرة الشريفة أسماء األشخاص الذين كانوا شهود ًا على حجة تسليم الصرة الشريفة حيث تم تسليم

الصرة من خزينة الخديوي إسماعيل إلى القائمين على أمرها ،وذلك في حضرة هؤالء الشهود ،وهم يعتبرون الشهود
الشرعيين على أمر تسليم الصرة الشريفة وهم:
روزناجمي مرص

« روزنامج » فارسي معناها السجل ،وكان هذا اللفظ مستعم ً
ال في الدولة الفاطمية 40والنسبة إليه الروزنامجي الذي

بعهدته السجل ،والروزنامة تعني (كتاب اليوم) أي دفتر اليومية حيث تعني كلمة « روز » اليوم و« نامه » تعني كتاب،
والكلمة في مجملها تعني دفتر اليومية وهي أداة النسب في اللغة التركية 41فيكون معناها إجما ً
ال كاتب اليومية.42
وكان يشترط في الروزنامجى أن يكون مسلم ًا عاق ً
ال ،وكان يعد كبير األفندية ورئيس الكتبة بمصر والحاكم عليهم،

وكان هذا الديوان في مصر يجبى الضرائب ،ويتولى اإلنفاق على بعض جهات البر كتشغيل الكسوة الشريفة،ونفقات

قالع الحجاز ومرتبات مجاوري الحرمين الشريفين ،وبعض أعيان إستانبول ،وطلبة األزهر ،والعتقاء والقضاه  ...وفي
عام 1265هـ 1848 /م الحق هذا الديوان بنظارة المالية ،وتحول بعد هذا اإللحاق إلي ما يشبه المصرف يودعه
األهالي رؤوس أموالهم لقاء راتب سنوي ،فلما كان قرض الروزنامة في أيام الخديوى إسماعيل صارت الرواتب
شهرية بسندات تعرف باسم (سندات إيراد مؤبد) ثم تولت نظارة الداخلية أعمال الروزنامة الخاصة بالحج ،وتولت

إدارة المعاشات بوزارة المالية صرف المعاشات .وانتهى عمل هذا الديوان ،43وقد قام روزنامجي مصر بوضع إمضاءه
وختمه على الكشف الذي يشتمل على مبالغ الصرة الشريفة.44

 .39حممد فهيم ،خمصصات احلرمني الرشيفني يف مرص إبان العرص العثامين،ص 206
 .40القلقشندي ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ،جـ  ،13ص  ،90جـ.164 ،15
Dogan, Dogan Bayak Turkce Sozluk, p. 1099 .41؛ شمس الدين سامي ،قاموس تركي استانبول1317هـ ،ص 674؛ أمحد السعيد،
تأصيل ما ورد يف تاريخ اجلربيت من الدخيل ،ص .117
 .42حممد األنيس،الدراري الالمعات يف منتخبات اللغات ،ص .276
 .43أمحد السعيد ،تأصيل ما ورد يف تاريخ اجلربيت من الدخيل ،ص .117
 .44سجالت مرص الرشعية ،سجل رقم  ،50وثيقة رقم  ،332ص  ،205سطر .18
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اجلاويش بديوان الروزنامة

كان للجاويش عند األتراك استعماالن ،األول مدني ،ويعني الموظفين الذين يتكون منهم العاملون في إدارات

القصر السلطاني على اختالفها ،والثاني عسكري ويعني عندهم العسكريين من الرتب الصغيرة ،45ومن االستعماالت

األخرى لهذه الكلمة أنها تطابق درجة التسلسل الطبقي لبعض الفرق الدينية اليزيدية والرفاعية كما كان يطلق على

طائفة من الموسيقيين وفي نقابات الحرف كان ثمة جاويشية مسؤولين عن مراعاة تنفيذ القواعد التي وضعها مجلس

النقابة 46وقد كان يتقلد هذه الوظيفة محمد السنباطي ،حيث كان يعمل جاويش بديوان الروزنامة وهو ممن حضروا
عملية تسليم الصرة الشريفة من خزينة الخديوي إلى القائمين على الصرة الشريفة.47
رئيس حسابات الروزنامة

وردت في الوثيقة بصيغة « الريس » وهو الذي يرأس حسابات الروزنامة،وقد تقلد هذه الوظيفة إبراهيم افندي

السركي،وكان ممن حضروا عملية تسليم الصرة الشريفة من خزينة الخديوي إلى القائمين عليها.48
رئيس قلم الرزق بديوان الروزنامة

تلقب بهذا اللقب الوظيفي علي أفندي الشرقية 49وكان يرأس قلم الرزق ،والرزقة كانت تعني بال مال 50أي يوزع

اإلنعامات واألموال علي الفقراء الذين اليملكون المال وكان علي أفندي ممن حضروا وشهدوا عملية تسليم الصرة
الشريفة من خزينة الخديوي إلى القائمين على تسليمها للحرمين الشريفين.
وكيل ديوان الرزنامة

يقصد بوظيفة الوكيل هنا هو ما يلي الروزنامجي في المرتبة،وقد تقلد هذا المنصب إسماعيل عزت أفندي ،وهو

ممن حضروا تسليم الصرة الشريفة للقائمين على إرسالها إلى الحرمين الشريفين.51

 .45مصطفي بركات ،األلقاب والوظائف العثامنية ،ص.188
 .46مصطفي بركات ،األلقاب والوظائف العثامنية ،ص .189،190
 .47سجالت مرص الرشعية ،سجل رقم  ،50وثيقة رقم  ،332ص ،205سطر .24
 .48القائمني عليها :أي املكلفني بإستالمه الرصة الرشيفة وتوصيلها إيل احلرمني الرشيفني.
 .49أفندي الرشقية :ترسب لفظ األفندي من اللغة البيزنطية إيل األتراك السالجقة ،واندمج يف الرتكية ،ثم أطلق يف النصف الثاين من القرن
اخلامس عرش علی املتعلم  ...ويف القرن التاسع عرش ُأطلق رسمي ًا علی األمراء العثامنيني(حسني جميب ،معجم الدولة العثامنية ،ص )34وافندي
الرشقية تعني أمري الرشقية.
 .50أمحد تيمور ،معجم تيمور الكبري يف األلفاظ العامية،جـ ،3ص .326
 .51سجالت حمكمة مرص الرشعية ،سجل رقم  ،50وثيقة رقم  ،332ص ،205سطر .22
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اخلامتة وأهم النتائج
تناولت الدراسة نشر لحجة الصرة الشريفة ،وذلك في ضوء حجة القبض والتسلم واالستغالل واالستيفاء التي

تمت بين خزينة الخديوي إسماعيل والقائمين على نقل هذه الصرة إلى الحرمين الشريفين ،وقد تحررت هذه الوثيقة

في  11شوال سنة  1290هـ  1870 /م ،وقد برزت من هذه الدراسة النتائج التالية:

ـ كانت الصرة الشريفة تالزم كسوة الكعبة عند إرسالها إلي الحرمين الشريفين ،ولذلك جاءت حجة الصرة الشريفة

تلي حجة كسوة الكعبة في سجالت محكمة مصر الشرعية.

ـ يتضح من نص الوثيقة أن كاتب حجة الصرة الشريفة كان دقيق ًا في حساباته ،وقد بدا ذلك عند حساب قيمة

الصرة الذي بلغ  1 483 95٤قرش وعشرة أنصاف فضة ،وبحساب قيمة ما سينفق في رحلة الحج ووجدت أنها
مطابقة للقيمة اإلجمالية التي أوردتها الحجة.

ـ من الواضح أن العمالت التي ُوضعت في هذه الصرة هي تلك العمالت التي ُضربت في عهد السلطان عبد

العزيز بن محمود الثاني الذي حكم من سنة  1277إلى1293هـ  1861 /إلي 1876م ،وكانت إما مضاعفات من
القرش مثل العشرين قرش أو العشرة قروش أو الخمسة قروش أو القرشيين ،أو كانت أجزاء من القرش مثل النصف

فضة أو البارة.

ـ تم تحديد النسبة المئوية بين قيمة الصرة الشريفة والقيمة التي تكلفها إنشاء وبيع بعض المباني التي ُشيدت في

هذه الفترة ،وقد اتضح أن قيمة الصرة كانت قليلة في هذا العام إذا ما قورنت بالمنشآت التي ُشيدت حينذاك.

ـ تم نشر حجة صرة النقود التي كانت ترسل كل عام من مصر إلي األراضي الحجازية ،وهذه الحجة تنشر ألول

مرة ،كما تم التعليق على ما ورد بها من حيث النص والمضمون ،ونشر جميع الوظائف واأللقاب الخاصة بالقائمين

على تسليم هذه الصرة أو الشهود الذين حضروا تسليمها.
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الوثائق واملصادر واملراجع
الوثائق

ً
أوال سجالت الباب العايل
ـ سجالت باب عايل ،سجل رقم  ،405وثيقة رقم .341

ـ سجالت باب عايل ،سجل رقم  ،504وثيقة رقم .341

ـ سجالت باب عايل ،سجل رقم  ،444وثيقة رقم .152

ـ سجالت باب عايل ،سجل رقم  ،525وثيقة رقم .82

ـ سجالت باب عايل ،سجل رقم  ،420وثيقة رقم .462
ـ سجالت باب عايل ،سجل رقم  ،465وثيقة رقم .409
ـ سجالت باب عايل ،سجل رقم  ،492وثيقة رقم .49

ـ سجالت باب عايل ،سجل رقم ،512وثيقة رقم .90

ـ سجالت باب عايل ،سجل رقم  ،532وثيقة رقم .133،185

ثاني ًا سجالت حمكمة مرص الرشعية
ـ سجالت مرص الرشعية ،سجل رقم  ،42وثيقة رقم .273

ـ مرص الرشعية ،سجل رقم  ،50وثيقة رقم .332

ثالث ًا سجالت الدائرة السنية
ـ سجالت الدائرة السنية ،سجل رقم  ،5900وثيقة ص .111

املصادر
ـ اب��ن عبد الغني (أمح��د شلبي اب��ن عبد الغني احلنفي

ـ مبارك (عيل باشا) ،اخلطط التوفيقية ،اهليئة املرصية العامة للكتاب،

توىل مرص القاهرة من الوزراء والباشات ،دار نرش الثقافة،

ـ حممد األنيس ،الدراري الالمعات يف منتخبات اللغات ،استنبول،

املرصي ،ت س 1150هـ ) ،أوضح اإلشارات فيمن

القاهرة1977 ،م.

ـ القلقشندي ( أيب العباس أمحد ،ت س821هـ ) ،صبح األعشى

القاهرة1980 ،م.

1894م.

يف صناعة اإلنشا ،اهليئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة،
2004م.
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املراجع العربية
ـ إبراهيم رفعت ،مرآة احلرمني ،اجلزء األول ،دار الكتب املرصية،

ـ شمس ال�ين س��ام��ي ،ق��ام��وس ت��رك��ي ،اق���دام مطبعة،

ـ أمحد تيمور ،معجم تيمور الكبري يف األلفاظ العامية ،دار الكتب

ـ طوبيا العنييس ،تفسري األلفاظ الداخلية يف اللغة العربية مع ذكر

ـ أمحد السعيد سليامن ،تأصيل ما ورد يف تاريخ اجلربيت من الدخيل،

ـ عبد الرمحن زكي ،موسوعة مدينة القاهرة يف ألف عام ،مكتبة

ـ أمحد الصاوي ،النقود املتداولة يف مرص العثامنية ،مركز احلضارة

ـ عبد املنصف سامل ،قصور األمراء والباشوات يف مدينة القاهرة يف

القاهرة1925 ،م.

والوثائق القومية ،القاهرة2001 ،م.
دار املعارف ،القاهرة1979 ،م.

العربية ،القاهرة2001 ،م.

استانبول 1317،هـ.

أصلها بحروفه ،دار العرب للبستاين ،القاهرة1989 ،م.

األنجلو املرصية ،القاهرة1978 ،م.

القرن التاسع عرش دراسة تارخيية وثائقية ،زهراء الرشق،

ـ حسن الباشا ،األلقاب اإلسالمية يف التاريخ والوثائق واآلثار،

القاهرة2002 ،م.

ـ حسني باسالمة ،تاريخ الكعبة املعظمة وعامرهتا وكسوهتا ،مكتبة

د.ت.

ـ حسني جميب املرصي ،معجم الدولة العثامنية ،مكتبة األنجلو

العرص العثامين ،دار القاهرة ،القاهرة 2001 ،م.

دار النهضة العربية ،القاهرة1978 ،م.
الثقافة اإلسالمية ،القاهرة2000 ،م.
املرصية ،القاهرة1989 ،م.

ـ عيل سلطان ،تاريخ الدولة العثامنية ،مكتبة طرابلس ،طرابلس،
ـ حممد فهيم بيومي خمصصات احلرمني الرشيفني يف مرص إبان
ـ مصطفي بركات ،األلقاب والوظائف العثامنية ،دار غريب،
القاهرة2000 ،م.

املراجع األجنبية
Dogan, M., Dogan Bayak Turkce Sozluk, Istanbul, 2005.
Jomier, J., Le mahmal et la caravane égyptienne des
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الرسائل العلمية
ـ أمحد يوسف ،النقود يف فرتة عيل بك الكبري وقيمها النقدية دراسة
أثرية فنية ،خمطوط ماچستري ،قسم اآلثار اإلسالمية بكلية

اآلثار ،جامعة القاهرة ،اجليزة2006 ،م.

ـ إيامن حممود عرفة ،النقود املتداولة زمن احلملة الفرنسية ،خمطوط
ماچستري ،قسم اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار ،جامعة

القاهرة ،اجليزة2006 ،م.
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ـ عبده أباظة ،النقود املتداولة يف عرص حممد عيل باشا ،خمطوط
ماچستري ،قسم اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار ،جامعة

القاهرة ،اجليزة1999 ،م.

ـ حممد مندور ،النقود املتداولة يف السودان يف عرص أرسة حممد عيل

ـ منال اجلعار ،مسكوكات القسطنطينية يف العرص العثامين ،خمطوط
ماچستري ،قسم اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار ،جامعة

القاهرة ،اجليزة2008 ،م.

حتى هناية القرن التاسع عرش امليالدي ،خمطوط ماچستري،

قسم اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار ،جامعة القاهرة ،اجليزة،

2007م.
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AnIsl 45 (2011), p. 339-360 ʿAbd el-Munṣif Sālim Ḥassan Niǧm
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 20قرش

 10قروش

 5قروش

قرش واحد

شكل  .1القروش التي رضهبا السلطان عبد العزيز بن حممود خان بالقسطنطينية ‹عملت بمعرفة الباحث›.

 20قرش

 10قروش

 5قروش

قرشان

شكل  .2الطراز األول للقروش التي رضهبا السلطان عبد العزيز بن حممود خان بمرص ‹عملت بمعرفة الباحث›.
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الرصة الرشيفة يف ضوء حجة قبض وتسلم واستغالل واستيفاء ( 1290هـ  1873 /م)

 20قرش

 5قروش

 10قروش
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قرشان

شكل  .3الطراز الثاين للقروش التي رضهبا السلطان عبد العزيز بن حممود خان بمرص ‹عملت بمعرفة الباحث›.

قرش واحد

 10بارات

 10بارات

شكل  .4الطراز القرش والواحد التي رضهبا السلطان عبد العزيز بن حممود خان بمرص ‹عملت بمعرفة الباحث›.
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AnIsl 45 (2011), p. 339-360 ʿAbd el-Munṣif Sālim Ḥassan Niǧm
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