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٢٠٠٤  -  ٣٨ إسالمية حوليات

٦٩

الكبري رشقى القرص واملنطقة ملوخيا درب

بعض ودراسة االول القاهرة سور السابق عن البحث ىف بدأته والذ القاهرة مدينة خطط إستكامال ملوضوع دراسة
حوله وما الشوك قرص خط هو القاهرة من أخطاط مهم ط خُ لدراسة البحث هذا  أتعرض ىف له١، املجاورة احلارات
من كثري لغز حل اىل الوصول يمكن وبدراسته (الفاطمى) الكبري الرشقى للقرص متامخا كان  حيث ملوخيا] [درب
من أو الفاطمى العرص من القرص، خارج تقع  ألماكن أو نفسه  الرشقى  القرص من سواء  املجهولة،  القديمة املواضع
لإلستفادة التقريب، وجه عىل ولو اهلامة، القديمة والبنايات اآلثار ملواضع دقيق حتديد اىل عليه، للوصول الحقة عهود
تعود معامل قديمة من فيه كان موضع وما عن كل املختلفة بأخذ فكرة مسبقة املواضع احلفائر ىف ىف أعامل سواء ذلك من
موضوع ىف االبحاث الستكامل مهامهم لتيسري الدراسة للباحثني، من هذه لالستفادة أو العرص الفاطمى، اىل أغلبها ىف

القاهرة. خطط
مبانيها جدران بني نشأهتا، وقت االول زمنها من معامل ببقايا حمتفظة اليوم اىل التزال مدينة القاهرة أن احلظ وحلسن
عقار لكل  والفحص  التدقيق وجب لذلك يوم، بعد يوما الدقيق بالبحث عنها الكشف يمكن املبانى، تلك وأسفل
عىل للوقوف والرسم،  التصوير  بأعامل وتسجيلها  فضاء أرض أو زائل عقار كل أسفل  اآلثارية احلفائر وعمل قائم،

العظيمة. املدينة هذه آثار وتفاصيل معامل
من فيه، وبالرغم تصب روافد وله الفاطمى، العرص اىل التى ترجع املهمة القاهرة دروب  أحد هو ملوخيا ودرب
يفيد سوف له املجاورة واملواضع حتديد موضعه و الدقة، وجه عىل مكانه يُعرف ال جمهول التحديد، اىل اآلن فهو أمهيته

مدينة القاهرة. وخطط االسالمية جمال اآلثار ىف الباحثني
الواردة املختلفة العبارات استعراض فيه تم الذ البحث، هذا ىف االول املقام ىف املقريز خطط عىل االعتامد تم وقد
التوفيقية، اخلطط وىف االمالك حجج ىف بعض وردت أخر بعبارات مقارنتها مع والتعليق عليها املقريز خطط ىف
كانت التى املندثرة القديمة لآلثار وتعرضنا له إليه واملجاورة املفضية والدروب الدرب واحلارات هذا استعرضنا وقد

.٣٦ اسالمية حوليات جوهر، سور بحثنا انظر ١

العاميم أبو حممد
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٧٠

ىف ورودها ترتيب حسب قوسني، بني اآلن به املعروف االسم جانبه واىل القديم، كل درب برسمه عنوان وكتبنا هبا؛
كام يىل: املقريز خطط

درب ملوخيا -١
شعلة درب -٢

نادر درب -٣
راشد درب -٤

درب النمريي -٥
درب قراصيا -٦

درب السالمي -٧
ترك خاص درب -٨

شاطي درب -٩

الشوق) قرص (شارع ُملُوخيا درب .١ 
الفاضلية واملدرسة الشوك، قرص رحبة وباملوضوع:

وبني بينه فيام الرشقى الكبري، القرص رشقى يقع كان مهم خلط االسم القديم القواد، هو قائد أو حارة وخيا لُ مُ درب
الرشقى - [أنظر اخلريطة: ١]. - االول القاهرة سور

القواد، ألن قائد بحارة تعرف أوال وكانت ملوخيا، بدرب اآلن تعرف احلارة هذه املقريز: «حارة قائد القواد: قال
.٢«.. به هبا فعرفت يسكن قائد القواد كان امللقب جوهر حسني بن

كان وملوخيا  ملوخيا،  بدرب اآلن وعرف تقدم، كام القواد قائد بحارة يعرف كان الدرب هذا ملوخيا: «درب
مدرسة الدرب هذا وىف قتله؛ وبارش احلاكم وقتله الفراش، بملوخيا ويعرف اهللا، بأمر احلاكم ركاب اخلليفة صاحب
منها: ،أخر لبعض معامل نتعرض اخلطة قديام هذه صفة عىل وللتعرف اخلراب.»٣، اآلن اتصل به القاىض الفاضل؛ وقد

الشوك. قرص رحبة

م،  لندن، ٢٠٠٢ االسالمى، للرتاث  الفرقان مؤسسة ،٣ جملد ،٢ ج ،(املقريز واآلثار(خطط اخلطط ذكر واالعتبار ىف املواعظ  ،املقريز عىل بن أمحد ٢

.٣٩-٤٠ ص
.١١١ ص ،٣ م ،٢ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٣
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٧١

الشوك قرص  رحبة

الفاطمية، الدولة زوال وبعد الكبري، الرشقى القرص رشقى تقع مستطيلة  عظيمة رحبة كانت الشوك قرص رحبة
جنوبى رضوط) (رحبة أخر ورحبة ،برحبة االيدمر أصغرعرفت وأصبحت رحبة فيها للبناء نتيجة صغرت مساحتها

العرص العثامنى. ىف متاما ثم اختفت السابقة،
املقدار، االتساع، كبرية غاية ىف الرشقى، الكبري القرص  قبىل  كانت الرحبة هذه الشوك: قرص «رحبة :املقريز قال
خزانة الشوك عند قرص باب اىل امللكية واملدرسة احلسينى املشهد بجوار ملك أل احلاج االمري دار حيث وموضعها من
احلسينى، اليوم املشهد هو الديلم الذ باب من السالك وكان والسفينة، البنود خزانة باب العيد رحبة وبني وبينها البنود،
بالقرص يتصل وال يمينه، عىل أفتكني واملناخ ودار يساره، عىل القرص سور ويصري الرحبة، هذه ىف يمر البنود اىل خزانة
يبق منها مل حتى شئ، بعد شيأ فيها الناس أهله، فاختط بفناء القرص خرب أن اىل باقية الرحبة هذه ومازالت ألبتة؛ بنيان

.٤«صغرية تعرف برحبة االيدمر قطعة سو
اآلن: قرص الشوك رحبة موضع حتديد

القرص سور غربيها ومن واملناخ، دارأفتكني رشقيها من عليها ويطل له، موازية الكبري القرص كانت بجوار الرحبة هذه
االمري ومدرسة دار (من عند عطفة اجلاورعىل الدين، وحدها اجلنوبى جتاه عىلّ درب عند الشامىل وحدها الرشقى، الكبري
اىل الشوك أ قرص اىل باب الشامل نحو هناك من متتد املسجد احلسينى)، حيث رشقى الغالم شارع أم بأول ملك آل
من ذلك، هو نحو الشامل االمتداد من يمنعها كان والذ الشوق، قرص أول شارع عند الدين عيلّ درب مدخل عند

.(١ رقم امللحقة واخلريطة البنود خزانة القرص (ينظر: سور عن سمت البارزة البنود وجود خزانة
والذ الرئيسى، الشارع هو درب ملوخيا أن ،١٨، ١٩ القرنني ىف املحررة االوقاف حجج بعض ىف ورد مما ويؤخذ

قرص  ٣]، فشارع القزازين [صورة بشارع عمر، ومارا مقام سيد عند اجلعادية)٥ (باب شارع درب ملوخيا بباب يبدأ
وهى: املتفرعة منه، الدروب نفس االسم حتت ويتبعه ،االمحد مرزوق مسجد عند آخره حتى الشوق

جوهر. بسور وينتهى الرشق، جهة ىف وهو النمريي]، [درب احلامم درب -١
جوهر. بسور وينتهى الرشق، جهة ىف راشد]، وهو [درب الفراخة درب -٢

املرضعة]. [درب مويس] الشيخ [درب موسى اليامنى درب الشيخ -٣
ويمكن أن املقدم)؛ (درب عىلّ الدين درب و القزازين، درب مها ملوخيا دربان درب ىف فيصب الغرب جهة من أما

مثل: ملوخيا درب ذكر فيها يرد التى وبمراجعة بعض احلجج ملوخيا وروافده٦، درب كله: عن ذلك يقال
واملدرسة ملوخيا درب  من املتوصل الطريق عىل شارع ملوخيا بدرب بالقاهرة  ..» الوثائق: بدار ،١١٣ حجة -

م]. هـ/١٤١٠ ٨١٣] ..» بتاريخ سنة: ذلك وغري الفاضلية

.١٤٩ ص ،٣ م ،٢ ج املقريز،نفسه، عىل بن أمحد ٤

.٤٤ ٣٦، ص اسالمية حوليات جوهر، سور عن بحثنا انظر ٥
.٩٧٦ ،٤١٥، ٨٣٦ ،٣٨٩ ،٤١٧ أرقام:٤٤٥، االوقاف حجج ينظر ٦
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٧٢

ملوخيه، بدرب القديمة اجلاملية بخط الشوق داخل قرص املحروسة بمرص ..الكاين األوقاف: « بوزارة ٩٧٦ حجة -
أزقة وكان من [١١٦٢هـ/١٧٤٩م]؛ سنة: بتاريخ «.. عالم بالشيخ املعروفة هناك التى الطاحون جتاه الداخل يمنة عىل

والعطف. االزقة بني اآلن حتديده الصعب ومن فرج، درب ملوخيا القديمة: زقاق
قالوون، املنصور الطشتخاناه للملك مهتار بفرج عرف ملوخيا، درب أزقة ..من مجلة فرج: زقاق » :املقريز قال

.٧« سنة ٦٨٣هـ ىف حيا كان
رته حوّ ثم وخيا، لُ مُ ينطق لعله كان مثال) ١٥هـ (القرن هذا قديام برسمه يذكر - كام آخره باأللف ىف - (واسم ملوخيا
حى ىف ويه ارَ مخُ شارع اسم مع حدث مثلام املعروف، اسم النبات املأكول مثل نطق ـ املربوطة بالتاء - لوخية اىل مُ العامة

ية). اوّ رَ اىل مخَ ويه ارََ َ مخُ اسم حتوير تم حيث احلاىل، شربا
وهى: بدرب ملوخيا، مرتبطة ألهم منشأة ولنتعرض

الفاضلية املدرسة   
م هـ/١١٨٤ ٥٨٠

بن عىل عبد الرحيم الفاضل القاىض القاهرة، بناها من ملوخيا بدرب املدرسة هذه «املدرسة الفاضلية: :املقريز قال
ووقفها مائة، ومخس سنة ثامنني ىف بجوار داره وهى ووزيره، أيوب بن الدين يوسف صالح السلطان كاتب البيسانى،
ثم الشاطبية،  ناظم الشاطبى،  حممد  االمام فيها  أقرأ  لإلقراء،  قاعة فيها وجعل واملالكية الشافعية الفقهاء طائفتى عىل
يقال العلوم، سائر ىف الكتب من عظيمة مجلة املدرسة هبذه ووقف ،...... القرطبى، عمر بن حممد عبد اهللا تلميذه أبو
قرآن مصحف اىل اآلن وهبا خبز] ..، برغيف جملد كل كتبغا باع طلبتها العادل زمن .. [وىف ألف جملدة، أهنا كانت مائة

غربيه. من املحراب بجانب خزانة مفردة له ىف وهو ،... عفان بن عثامن مصحف الناس ....تسميه جدا، القدر كبري
وأجلها، وقد القاهرة أعظم مدارس من املدرسة هذه وكانت االيتام، برسم السبيل كتاب املدرسة جانب هذه واىل

ما حوهلا»٨. خلراب تالشت
بدرب وآدره  الفاضل القاىض مدرسة حيث  اآلن وموضعها القرص، خارج كانت هذه أفتكني ودار  ..» وقال:

ملوخيا»٩.
يمر خزانة البنود اىل احلسينى، املشهد اليوم هو الذ الديلم باب من السالك ...، وكان الشوك: قرص «رحبة وقال:

.١٠«.. ألبتة بنيان بالقرص يتصل وال يمينه، عىل أفتكني واملناخ و دار يساره، عىل الرحبة، ويصري سور القرص هذه ىف

.١٣٩ ص ،٣ م ،٢ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٧

.٤٦٢-٤٦٣ ٤-٢، ص م املقريز، نفسه، ٨
ص ٤٦٢-٤٦٣. ،٤ م ،٢ ج نفسه، ،بن عىل املقريز أمحد ٩

.١٤٩ ص ،٣ م ،٢ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ١٠
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٧٣

املعروف هو املذكور ودرب ملوخيا حملها مساكن، ىف قد زالت وبنى .. واآلن » الفاضلية: املدرسة باشا عن وقال عىل
 .١١«. احلسينى املشهد بجوار القزازين بدرب اليوم

شارع فروع أحد قرص الشوك بحارة اليوم يعرف الذ هو الدرب «هذا ملوخيا: درب عن رمز حممد بك وقال
اجلاملية ..»١٢. بقسم الشوك قرص

وأهنا خربت الشوك، قرص ىف حارة واقعة كانت بأهنا الفاضلية املدرسة موقع اهللا رمحه حدد التحديد هذا عىل وبناء
اهلجري١٣. السابع ىف القرن ومكتبتها هى وتالشت

الرحيم وأنه منذ نصف عبد كتاب حمل ىف ىف درب القزازين رقم ٢٤، املدرسة الفاضلية موقع قاسم وحدد حسن
العثامنى أخذ املصحف قد السلطان الغور أن الرحيم؛وذكر عبد سيد بزاوية كان يعرف (١٩ آخر القرن ىف أ) قرن

ابن إياس١٤. حسب وذلك اآلثار رباط من التى أخذها النبوية اآلثار ضمن بمدرسته وأودعه ٩١٠ هـ سنة ىف منها
متاما عمود الرشقى وهو منه االكرب القسم  وخصوصا الفراخة درب أن ليجد املنطقة  هذه  خطط  اىل  املتأمل إن
قد حال الدربني أن هذين أ السورأيضا، عىل ومتعامد مواز احلامم درب أن ويلحظ جوهر، القاهرة من عهد سور عىل
ومتعامدة مع موازية شك بال حدودها وكانت أفتكني واملناخ دار مثل القاهرة بداية منذ خمططة كبرية قديمة أماكن حمل
الفاضل القاىض وآدر مدرسة وبام أن أيضا١٥، القاهرة لسور موازيا يكاد يكون الرشقى القرص سور وىف مقابلتها السور،
أن جيوز فال شامال، البنود خزانة اىل جنوبا احلسينى يمني السالك من املشهد عىل كانت التى أفتكني دار موضع قد احتلت
ودرب الفراخة درب هبا التى الرشقية املنطقة حتتل أن جيب بل القزازين، درب اليوم هبا والتى أبدا، الغربية باجلهة تقع

وهو: الفراخة حلارة دراسة ضمن كان موضوعا الفاضلية نسوق هنا للمدرسة حتديد وللوصول اىل احلامم،

الفراخة درب زاوية

االمري أنشأها املدارس، ىف املذكورة القوصية املدرسة الدرب هذا بداخل وكان ... الفراخة: «درب باشا: عىل قال
الفراخة، درب وبزاوية الرحيم، الشيخ عبد تعرف بزاوية اآلن زاوية وموضعها ،املقريز ىف كام قوص، واىل الكرد

مقامة»١٦. وشعائرها عامرة وهى
حارة قرص بجوار الفراخة حارة ىف هى عبد الرحيم، بزاوية وتعرف أيضا الفراخة: حارة ٢٤: «زاوية ج٦، ص وىف

بالقوصية ...». تعرف صغرية عامرة، وكانت أوال مدرسة وهى املشهد احلسينى، قرب الشوك

القاهرة،  االمريية،  املطبعة ،٦ ج التوفيقية، اخلطط مبارك، باشا عىل ١١

.١٣ ص ، ١٣٠٥هـ
الكتب  دار ،٩ ج الزاهرة، النجوم  ،برد تغر بن يوسف املحاسن أبو ١٢

.٩٨ ص عنها)، مصورة (طبعة املرصية
الكتب  دار ،١١ ج النجوم الزاهرة، ،برد تغر بن يوسف املحاسن أبو ١٣

.١١٤ عنها)، ص مصورة املرصية (طبعة

١٩٤٢م،  القاهرة، االسالم، هد جملة ،٢ ج املرصية، قاسم، املزارات حسن ١٤

ىف وقائع الزهور بدائع ،احلنفى املرص اياس بن حممد أمحد بن ،٢٣٤ ص
االملانية، اسطنبول، املسترشقني جلمعية االسالمية النرشيات ،٤ ج الدهور،

.٦٩ ص م، ١٩٣١
.٣٦ اسالمية حوليات جوهر، سور بحثنا: أنظر ١٥

 ١٣٠٥ القاهرة، املطبعة االمريية، ،٢ ج التوفيقية، اخلطط مبارك، باشا عىل  ١٦

ص٧٥. هـ،
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٧٤

جران عىل خريطة مبني مستطيل مبنى يوجد ولكن (سنة ١٨٩٢م)، برواه خريطة عىل توجد ال أن هذه الزاوية نقول
شأن، ذا كان قديام أنه عىل يدل كبري مبنى وهو باشا، ذكرها عىل التى الزاوية أن يكون  املرجح (سنة١٨٧٤م) هو بك
نادر١٧، زقاق  (١) والعقار:  الفراخة درب من نادر زقاق اآلتية: األماكن  اآلن وحملها اآلن  الزاوية هذه اختفت وقد
السابقني، العقارين بني املحصور اجلزء وهو الشوق شارع قرص العقار (٣) الرشقى من واجلزء زقاق نادر، (٥) والعقار

. آخر مسجد ولكنها باشا؛ عىل يذكر كام القوصية ليست املدرسة شك بال الزاوية وهذه
أنشأها درب ملوخيا، من بالقرب سيف الدولة، ىف درب بالقاهرة، املدرسة هذه القوصية: «املدرسة يقول: واملقريز

قوص»١٨. واىل الكرد االمري
(أنظر: باشا؛ عىل يذكر كام الفراخة درب  ىف  وليست الشوك، قرص حارة داخل ىف  القوصية املدرسة إذن

نادر). درب
٢٧٢بتاريخ رقم ومنها: احلجة عىل بعض احلجج الفراخة، بعد االطالع درب راشد هو درب أن من التأكد تم وقد
الفراخة، بدرب اآلن املعروف راشد داخل درب القديمة اجلاملية .. بخط (باألوقاف): «مكان ١١٩٦هـ/١٧٨٢م سنة
الدرب داخل  االمحد حسني الشيخ زاوية من بالقرب املذكورة اجلاملية بخط مكان... ،.. الشوق قرص  من بالقرب
احلملة خريطة ٢٥٨عىل  (رقم حسني الشيخ وزاوية «... الفراخة بدرب يعرف واآلن قديام ملوخية بدرب املعروف

اآلن . االمحد مرزوق جامع هى السابع) القسم -
قرص بجوار ملوخيه بدرب املعروف الفراخة بدرب املحروسة بمرص الكاين «..املكان (باألوقاف): وحجة ٤٤٥

«.. الشوق
بتاريخ: «.. الفراخه بدرب تعرف بخوخة ملوخيه درب داخل  املحروسة بالقاهرة القديمة  اجلاملية و«..بخط

[١٢٢٢هـ/١٨٠٧م].
بالقاهرة املحروسة ذلك ..الكاين » وفيها: (١٨٤٠م)، ١٢٥٦هـ بسنة واملؤرخة بوزارة االوقاف، ٨٣٦ رقم وحجة

.«.. بدرب الفراخة يعرف واآلن ملوخيه، بدرب سابقا املعروف راشد القديمة بدرب اجلاملية بخط
ويغلب ملوخيا لدرب األهم الرافد هو أدق وبمعنى ملوخيا، درب ضمن من كان راشد درب سبق أن يتضح مما
الفاضل القاىض ومدرسة آدر حلت ثم احلامم، درب من الشامىل الدرب والقسم هذا حتتل كانت أفتكني دار أن الظن عىل
(شارع ملوخيا درب عىل مطال  كان باهبا األقل عىل  أو الفاضلية املدرسة واجهة أن فيه الشك ومما أفتكني، دار حمل
يعرف ما اىل وتقلصت الدرب، عىل املطلة أجزاؤها اختفت حوهلا، ما خلراب املدرسة اضمحلت وملا الشوق) قرص
عرص اخلديو اىل باقية وظلت العظيمة املدرسة أثر هذه عىل ودليل كمعلم وبقيت إحياؤها تم التى الفراخة، بزاوية حارة
دليل أكرب ولعل ١٨٩٢م، سنة بك برواه خريطة عىل توجد ال التاسع عرش، حيث القرن آخر اختفت ىف ثم اسامعيل،
التاسع عرش القرن ىف به تعرف كانت الذ الفاضلية، اسمها املدرسة بقايا هى املندثرة االن الفراخة أن زاوية حارة عىل

.الصعيد مِلك عىل ١٨٩٢ عام كان ىف العقار هذا ١٧

م،  ٢٠٠٢ لندن،  االسالمى، للرتاث  الفرقان مؤسسة ،٤ م  ،٢ ج ،(املقريز واآلثار(خطط اخلطط ذكر  ىف واالعتبار املواعظ  ،املقريز عىل بن أمحد ١٨

.٥٠٤ ص

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

AnIsl 38 (2004), p. 69-105    Muḥammad Abū-l-ʿAmāyim
.kabīr-al qaṣr-al šarqī minṭaqa-l-wa Mulūḫiyyā Darb درب ملوخيا والمنطقة شرقى القصر الكبير
© IFAO 2020 AnIsl en ligne https://www.ifao.egnet.net

http://www.tcpdf.org


الكبري رشقي القرص واملنطقة ملوخيا درب

٧٥

تكون ألن هلا باشا عىل وترجيح الفاضل، القاىض اسم وهو الرحيم»، عبد الشيخ أو «زاوية عبد الرحيم» «زاوية وهو
أن املدرسة إثبات تم أنه وبام ألن تكون مدرسة، ترشحها عالمات من فيها باشا عىل الحظه ما يبنيّ القوصية املدرسة
كانت التى البقعة حتتل كانت أن املدرسة الفاضلية املرجح من إذن نادر)، (درب قرص الشوق حارة كانت ىف القوصية
املدرسة ملوضع حمتلة االتية العقارات تكون ذلك وبناء عىل حوهلا، وما الفراخة، بدرب الرحيم عبد الشيخ زاوية هبا

وهى: املرجح، الفاضلية
.[١ اخلريطة [أنظر الصعيد عىل مِلك: نادر، وكان زقاق (١) - العقار

نادر. زقاق العقار(٥) -
وهو احلديد، عموم السكة باشكاتب صقر أمحد بك بيت وهو الشوق، قرص (٣) شارع العقار من الرشقى القسم -

واالتساع١٩. االتقان غاية ىف كبري بيت
الرحيم. هى موضع زاوية عبد املذكورة االربعة وهذه االماكن نفسه، نادر زقاق -

الفراخة. درب (٩) ،(٧) ،(٥) العقارات: -
نادر. زقاق (٤) العقار -

احلامم. درب عطفة من القوات قائد زقاق (٨) ،(٦ ) ،(٤) العقارات: -
احلامم. درب (٨) ،(٦) العقارين: -

نفسه. القوات»، قائد «زقاق -
الرس. باب كان ولعله احلامم، درب الفاضلية باب ىف للمدرسة ما كان وغالبا

الزغارى) (كفر شعلة درب .٢

وقد والعطوفية، الفهادين خط  اىل  ملوخيا درب باب من فيه املسلوك الشارع هو شعلة: «درب  :املقريز قال
اجلعادية) من الرشق [خارج (شارع باب درب ملوخيا الذ يقع خارج اآلن الزغار كفر هو شعلة ودرب خرب»٢٠.
الفهادين اىل  موصال كان الدرب هذا أن املقريز ماذكره  شامال؛ وحسب يتجه وهو ،[١ الصورة [أنظر جوهر] سور
وهاتني اجلهتني قديام الزغار كفر بني هناك وصل أن يكون البد ذلك عىل وبناء وماحوهلا) واىل العطوفية، (حارة الدير

االتصال كانت كام يىل: مناطق فمن املرجح أن وعليه احلملة، خريطة عىل بينها اتصال يوجد ال حيث
سور حتاذ التى - الساقية» «عطفة ومن الساقية»، «عطفة اىل ومنها «الزغار «كفر من الشامع» «عطفة  عرب .١
جوهر، سور [أنظر: جنوبيها العطوف ىف حارة أول عند جوهر سور ىف املفتوح الباب عرب العطوف» «حارة جوهر- اىل

.[٤١ ٣٦، ص إسالمية، حوليات

.٧٦ ص ،٢ ج مبارك، باشا عىل ١٩.١٣٠ ص ،٣ م ،٢ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٢٠
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٧٦

اىل هناك خليل، ومن  الشيخ مسجد من بالقرب الوسايمة»  مع «حارة الزغار» شامال «كفر آخر  عند اتصال .٢
الفهادين. اىل ومنها العطوف» «سكة واىل الوسايمة» «حارة

الشوك) قرص (حارة  نادر  درب .٣ 
القوصية واملدرسة  اجلاملية املدرسة وبه الدولة سيف درب 

بسيف عرف ملوخيا، ودرب راشد درب فيام بني اجلاملية، املدرسة بجوار الدرب هذا نادر: «درب :املقريز قال 
أوردها التى  العبارات ومن باهللا؛ العزيز  زمن ٣٨٢هـ سنة  صفر ١٢ يوم  املتوىف ونادر ،٢١«.. الصقلبى، نادر الدولة
ومع احلارة]، صورة و اخلريطة  [أنظر احلالية الشوق  قرص حارة هو أنه يتبني نادر، درب ذكر  حتو والتى  املقريز

مثل: التحديد، هذا يتأكد واآلثار، االماكن استعراض

اجلاملية) (اخلانقاه اجلاملية املدرسة  
٧٣٠هـ/١٣٢٩-١٣٣٠م

بدرب قديام املعروف الزقاق باب عىل القاهرة، من راشد درب بجوار املدرسة هذه اجلاملية: «املدرسة :قال املقريز
نادر ..»٢٢. سيف الدولة

الدين عالء الوزير االمري بناها من رحبة باب العيد، اليها من درب راشد يسلك بالقرب اجلاملية اخلانقاه وقال: «
بدرب مدرسة  وله ..» اجلامىل: مغلطا عن ابن حجر احلافظ  قال  ،٢٣«.. مائة، ثالثني وسبع سنة ىف اجلامىل مغلطا

ملوخية.»٢٤.
واجهة وهلا (٥ الشوق (رقم قرص حارة بأول اآلن اىل موجودة بقاياها تزال اجلاملية ال املدرسة وهى واخلانقاه اجلاملية
عالء الدين االمري املنشئ املدفون حتتها القبة الواجهة تقع وبطرف كبري تارخيى نقش عليها النحيت باحلجر مبنية شاملية
التاسع القرن  منتصف جتددت ىف منارة عثامنية بجواره وكان املجدد، املدخل يقع للواجهة اآلخر مغلطا، وبالطرف
واملتأمل واجلنوبى، الشامىل جانبيه من وبعض معامل والصحن املجدد القبلة ايوان وبقى ١٩١٩م، عام بعد اختفت عرش ثم
راشد (درب ودرب شامال) الشوق نادر( حارة قرص بني درب تقع فعال أهنا يلحظ عىل اخلريطة املدرسة هذه ملوضع

الشوق غربا). قرص (شارع ملوخيا ودرب جنوبا) الفراخة

ص ١٣٠-١٣١. ،٣ م ،٢ ج نفسه، ،بن عىل املقريز أمحد ٢١

ص ٥٧٥-٥٧٦. ،٤ م ،٢ ج نفسه، ،بن عىل املقريز أمحد ٢٢

.٧٤٣ ص ،٤ م ،٢ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٢٣

الثامنة،  املائة أعيان  ىف الكامنة الدرر العسقالنى، حجر  بن أمحد االمام ٢٤

١٣٥٠هـ، الدكن، آباد  حيدر العثامنية، املعارف دائرة جملس مطبعة ،٤ ج
.٣٥٤-٣٥٥ ص
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٧٧

راشد هو حارة ودرب الشوق، قرص شارع هو ملوخيا درب أن رصاحةً السابقة الثالث املقريز عبارات من ويؤخذ
نادر(حارة بأول درب كانت اجلاملية اخلانقاه وأن الشوق؛ قرص حارة هو نادر ودرب االوقاف؛ بشهادة حجج الفراخة

نادر. درب بآخر كانت سنر كام املدرسة القوصية وأن قرص الشوق)،

القوصية املدرسة

أنشأها  املدارس، ىف القوصية املذكورة املدرسة الدرب هذا بداخل وكان ... الفراخة: «درب مبارك: باشا عىل قال
درب وبزاوية الرحيم، عبد الشيخ بزاوية  تعرف زاوية اآلن  وموضعها ،املقريز ىف كام  قوص، واىل الكرد االمري

.٢٥«. وشعائرها مقامة عامرة الفراخة، وهى
بزاوية وتعرف اآلن اىل عامرة وهى ،... الشوك، قرص حارة الفراخة بجوار حارة ىف هى «املدرسة القوصية وقال:

.٢٦«.. الفراخة حارة
حارة الفراخة بجوار حارة ىف هى الرحيم، عبد وتعرف أيضا بزاوية الفراخة، حارة زاوية » الزوايا: ىف وذكرها -

.٢٧«... بالقوصية، تعرف مدرسة أوال وكانت عامرة، صغرية احلسينى وهى املشهد قرب الشوك قرص
ط.جديدة) ٢٣٤ ص (ج١، احلامم بعطفة درب عطية الشيخ بزاوية املدرسة القوصية موضع قاسم حسن حدد وقد
القوصية: «املدرسة يقول: فإنه باشا، أما املقريز عىل الزاوية التى رشحها اختفاء بعد باشا، وبعىل اجلغراىف بالعامل متأثرا
االمري، أنشأها املرصية، هلا وقف بالديار ملوخيا، ليس درب من الدولة بالقرب سيف درب ىف بالقاهرة، املدرسة هذه
سيف أن درب واقفها..»٢٨؛وبام ومل يذكر اسم القاىض ذكرها هكذا بالشام، وقفا هلا أن وقيل قوص، واىل الكرد ،.....
الفراخة درب وليست ىف الشوق، قرص ىف داخل حارة القوصية املدرسة تكون فعليه الشوق قرص حارة هو نادر الدولة
،البحراو) باحلارة التى  الدروب كل أن ويالحظ زوايا، توجد هبا اآلن ال الشوق حارة قرص  باشا؛ و عىل يذكر كام
هبا يوجد فال احلارة من الغربية اجلهة جوهر، أما سور عند رشقا وتنتهى جهة الرشق تقع البنات) الرصاص، الكاشف،
ىف يسمى كان الزقاق فهذا هناك، تقع كانت القوصية املدرسة الشامل؛ ولعل ىف احلارة هناية قرب سليامن» «زقاق سو
(خريطة سليامن الشيخ رضيح يوجد خريطة احلملة) حيث ١١٧ من الشيخ» (رقم « عطفة عرش بـ الثامن القرن أواخر
املالصق العقار[١٠] من الغربى الشامىل بالركن آخر رضيح سليامن، ويوجد زقاق [٥] العقار داخل (١٤٩ رقم برواه
آخر من [حسب املعلومات وقف عقارات جمموعة ذلك وبجوار اليمنى، مقام سيد وهو الغرب من السابق للعقار
قرص حارة ٣٣ ،١٨ الشوق، قرص حارة ٢٤ جزء من ٢٠، الرضيح، به وهو الذ سليامن زقاق ٥ وهى: القرن ١٩]

القاهرة،  االمريية،  املطبعة ،٢ ج التوفيقية، اخلطط مبارك، باشا عىل ٢٥

.٧٥ ص ١٣٠٥هـ،
.١٤ ص ،٦ ج مبارك، نفسه، باشا عىل ٢٦

.٢٤ ص ،٦ ج مبارك، نفسه، باشا عىل ٢٧

خطط واآلثار(  اخلطط ذكر ىف  واالعتبار املواعظ  ،املقريز عىل بن أمحد ٢٨

٢٠٠٢م، مؤسسة الفرقان للرتاث االسالمى، لندن، ،٤ م ،٢ ج ،( املقريز
.٥٠٤ ص
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٧٨

أخراحلارة موجودا ىف كان وجود أثر ما عىل دليال تكون الوقف العقارات من جياورمها الرضحيني وما فلعل هذين الشوق،
هلا بمرص. وقف وجود املدرسة انعدام هذه زوال سبب ولعل وتالشى، نادر) (درب

الفراخة) (درب راشد درب .٤ 
الفاضلية] [أنظر:املدرسة

.٢٩«العزيز الدولة راشد بيمني رف عُ البنود، خزانة جتاه الدرب «درب راشد: هذا :املقريز قال
خزانة تعرف موضعه وكان احلسينى، املشهد ورحبة العيد، باب رحبة بني فيام اخلط هذا البنود: خزانة «خط وقال:
أن اىل الفرنج  فيها أسكن ثم وأعياهنا، الدولة ألمراء  سجنا صارت ثم السالح، فيها يعمل أوال البنود، وكان  بخزانة

تقدم.»٣٠. كام واملسكن الطاحون فيها فبنى مكاهنا، وحكر ملك، آل احلاج االمري هدمها
سيف االمري عمرها القاهرة، من البنود خلزانة املجاور راشد بدرب الدار [املغريب]:هذه  املعز هبادر «دار وقال:

٧٣٩هـ. سنة شعبان ٩ اجلمعة املتوىف يوم ،٣١«.. ،املعز هبادر الدين
سيف بدرب قديام املعروف باب الزقاق عىل القاهرة، من راشد درب بجوار املدرسة اجلاملية:هذه املدرسة » وقال:

.٣٢«.. نادر الدولة
احلجج: احلجة ومن ..»٣٣؛ باب العيد رحبة من إليها راشد، يسلك من درب اخلانقاه بالقرب هذه اجلاملية: «اخلانقاه
خنجر أبو حسني املرحوم زوجة درب احلامم، ملكان بداخل الذ االجهور عثامن الشيخ «..مكان (باألوقاف): ١٠٩٩
..»بتاريخ: اجلعيدية سويقة بخط املحروسة بمرص ذلك الكاين االبواب وفيه  وللطريق، الفراخة بدرب واالماكن

[١٢٦٤هـ/١٨٤٨م].
ومن ملوخيا، درب أهم دروب راشد درب ويعترب شك، أدنى بال الفراخة درب هو راشد درب سبق، أن مما يتبني
املدرسة الفاضلية؛ دراسة موضع ح ذلك عند وضُ وقد النمريي(احلامم) درب من جزء أفتكني مع حمل دار كان أنه املرجح

البنود. خزانة راشد: درب جتاه وكان [أنظر اخلريطة]؛

البنود خزانة 

حقوقه ومن الكبري، للقرص البنود مالصقة خزانة «وكانت وقال: الرايات واالعالم، هى البنود :املقريز قال العالمة
ثالثة فيها وكان اهللا، بأمر بن احلاكم هاشم عىل أبو اهللا دين الظاهر إلعزاز اخلليفة بناها العيد، الشوك وباب قرص بني فيام

تارخيه.»٣٤. طى ىف ابن أبى ما ذكر عىل الصنائع، ىف سائر صانع مربزين آالف

.١٣١ ص ،٣ م ،٢ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٢٩

.١٠٤ م ٣،ص ،٢ ج نفسه، ،بن عىل املقريز أمحد ٣٠

.٢٥٠ ص ،٣ م ،٢ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٣١

م ٤،ص ٥٧٥-٥٧٦. ،٢ ج نفسه، ،املقريز عىل بن أمحد ٣٢

.٧٤٣ ص ،٤ م ،٢ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٣٣

ص ٣٩٥-٣٩٦. ،٢ م ،١ ج نفسه، ،بن عىل املقريز أمحد ٣٤
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الكبري رشقي القرص واملنطقة ملوخيا درب

٧٩

واستمرت حبسا، احلريق هذا البنود بعد خزانة جعلت وُ /١٠٦٨م، ٤٦١هـ سنة ٦ صفر البنود ىف خزانة احرتقت وقد
واملامليك االمراء فيه يُعتقل سجنا أيضا أيوب بنى ملوك الدولة فاختذها زالت أن اىل واالعيان لألمراء والوزراء سجنا
أنشد والذ االنبار ابن الذ قتل الفالحى، وابن ،االنبار ابن البنود ىف خزانة ودفن ص ٣٩٨]، [املرجع السابق

االضداد تزاحم من ا ضاحكً ا مرارً ا صار حلدً حلد قد ب رُ بجواره: يدفن وُ يُقتل أن قبل
هذا البحث]٣٥. آخر ىف موسى الشيخ عطفة [أنظر:

عن - - االوىل املقريز عبارة من ذلك ويتضح الفراخة)، راشد(درب درب مواجهة ىف تقع البنود خزانة  كانت
رشيد، باشا بيت االمري أمحد وهو قبل من مبارك باشا عىل حدده الذ املوضع ىف البنود خزانة تكون وبذلك راشد، درب
وهذا ،[١٤٩ ،١٤٤ [لوحة: الرتمجة، بعد خطأ كتبت ولعلها راشد، باشا أمحد بإسم بك» خرائط «برواه عىل الوارد وهو
قرص شارع ورقم (٨) (٦) رقم وهو قائمة، بقاياه التزال الصورة] أنظر - العثامنى منشآت العرص [من االثر البيت
اىل مساحة أيضا االتية العقارات إضافة ويمكن البنود، خزانة موضع وهو حيتل الدين، عىل درب الشوق، ورقم (٣)
و(١٢) شارع موسى، و(١٠) عطفة الشيخ من الدولة يمني زقاق و(٦) الدين، (٥) عىل (٥) درب وهى: البنود خزانة
يمكن ولكن طى، أبى ابن ذكرهم الذين ٣٠٠٠ صانع ال تستوعب أن  يمكن وهكذا اخلريطة)، (أنظر الشوق  قرص

.[«٢ «صورة الشوق ٦ شارع قرص املبنى رقم صورة [أنظر أيضا. الطوابق متعدد مبنى البنود خزانة اعتبار

م) احلامّ (درب النمريى درب .٥ 
الطفل  درب

عطية الشيخ زاوية لؤلؤ، محام ،االيدمر رحبة الشوك،  قرص املوضوع: وداخل

اهللا، لدين احلافظ اخلليفة أمراء أحد ،النمري حممد بن املجاهدين سيف باالمري النمري: عرف «درب :املقريز قال
يعرف درب داخله غري نافذ؛ وىف اآلن وهو راشد، درب ينفذ اىل كان الدرب وهذا ... ٥٣٦هـ سنة ىف عسقالن ووىل
النمريي] [درب بدرب الطفل اآلن وعرف اجليوش، أمري بن االفضل أتباع أحد األفضلني، وقاسم طاهر الداية: بأوالد

.٣٦«.االيدمر سويقة رحبة وبينهام الشوك، قرص باب قبالة فإنه قرص الشوك، مجلة خط من وهو

املأسورين  الفرنج من  لألرس منازل علت جُ البنود خزانة ان ثم  ... ٣٥

األسار قالوون بن حممد النارص امللك فيها فأنزل الشامية،  البالد من 
بأهاليهم فيها  يزالوا فلم هبا،  السجن وأبطل الكرك، من حضوره بعد
التجاهر من شنيعة منكرة وأمور  قبيحة  أفعال  فيها  هلم فصار وأوالدهم،
أرباب من إليها يدخل من ومحاية واللياطة، بالزنا والتظاهر  اخلمر ببيع 
أخذ عىل - جل ولو - أحد يقدر فال وغريهم، الديون وأصحاب اجلرائم
من ذلك ىف ير ملا عنهم يغىض والسلطان هبم واحتمى  إليهم صار  من
الفرنج، ملوك مهادنة من احلال اقتضاها التى والسياسة مراعاة املصلحة،
كثرت الذ اجلوكندار، ملك آل احلاج األمري منها  بالقرب يسكن وكان
انتقل له، قال والذ فيها الفرنج يفعله ما بخصوص للسلطان مفاوضته

وأصبح السلطان توىف فلام احلسينية، بالفعل اىل وانتقل ياأمري، عنهم أنت
البنود، خزانة اىل بالنزول القاهرة واىل أمر السلطنة، نائب ملك االمري آل
منها، االرس رج وخيُ والفواحش، اخلمر فيها من ما مجيع عىل حيتاط وأن
الناس ىف ونود ففعل، االرض، هبا ويسو دكا جيعلها  حتى  وهيدمها
عليه اآلن. املرجع السابق هى ما عىل الدور والطواحني فيها وبنوا فحكروها

بوالق. ط ص ٤٢٣-٤٢٥، ص٤٠٠-٤٠١، ج١، بترصف،
واآلثار(خطط  اخلطط ذكر ىف واالعتبار  املواعظ ،املقريز عىل  بن أمحد  ٣٦

٢٠٠٢م، لندن، االسالمى، للرتاث الفرقان ٣، مؤسسة م ،٢ املقريز)، ج
.١٣١ ص
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٨٠

أيوب، بنى من أمراء فرج مجال الدين باالمري عرفت ثم ،النمري بدرب قديام باجليم، كانت تعرف فرج: «حارة وقال:
.االيدمر رحبة عىل التعرف جيب وللتوكيد الشوك»٣٧؛ قرص خط من درب الطفل وهى اآلن داخلة ىف

االيدمري رحبة  
الشوك) قرص  رحبة (أنظر:

داره ألن بااليدمر وعرفت الشوك، قرص باب  رحبة مجلة من الرحبة هذه :االيدمر «رحبة :املقريز قال 
الدين بدر  االمري اىل نسبت  هناك، مشهورة  وهى البنود، خزانة  وبني احلسينى املشهد بني فيام الرحبة  «هذه هناك»٣٨،
أيام امللك ىف بيربس وعلت منزلته الظاهر امللك أمراء اليوم وكان من وهى باقية اىل عندها داره االيدمر، ألن بيلبك
القرص قبىل التى كانت الكبرية الرحبة مجلة من الرحبة ...وهذه ، ٦٨٧هـ سنة وتوىف ىف عنده وتقدم قالوون املنصور

بقرص الشوك»٣٩. املعروفة الكبري
٧) ورحبة القسم - خريطة احلملة عىل ٩٤ (رقم العثامنى العرص ىف اجلعيدية سوق هى االيدمر رحبة وسويقة
شارع الرشق ثم من الغالم أم اآلتية:شارع الطرق حوهلا تدور التى العقارات من منتظمة الغري الكتلة هى االيدمر
األيدمرية أو البدرية املدرسة تقع الرحبة مواجهة وىف الغرب ومن اجلنوب، من درب القزازين ثم الشامل من القزازين
ىف العيد باب  منطقة رحبة بني  الطرق ملتقى  ىف وتعترب القديمة، الشوك قرص  رحبة تعترب وسط وهى ٢٢]؛ رقم [أثر
ىف (كفر الزغار)شعلة ودرب العلوة) (شارع حارة الربقية وبني منطقة اجلنوب ىف احلسينى املشهد رحبة وبني الشامل

لؤلؤ]. أيضا: محام [أنظر جوهر الرشق خارج سور
.«.. داخل درب احلامم بحارة الفقراء اجلعيدية بسويقة الربدبكية «.. بخط (أوقاف): ٢١٧ رقم احلجة وىف

مواجهة وىف راشد درب بجوار يقع ألنه  احلاىل، احلامم درب  هو  الطفل) (درب  النمري درب أن يتبني كر  ذُ مما 
رحبة سويقة تقع الشوك قرص باب  وبني احلامم درب وبني الدين؛  عىلّ درب داخل يوجد  والذ الشوك قرص باب
بحارة احلملة) خريطة  عىل اجلعيدية، (سوق اجلعيدية  بسويقة العثامنى العرص ىف بعد  فيام عرفت التى االيدمر
رحبة ملوضع ح املوضّ الشكل .[أنظر ملوخيا قديام درب من اجلنوبى القسم أو القزازين اآلن شارع هى التى اجلعيدية

.[(١ (خريطة االيدمري

.٣٩ م ٣، ص ،٢ ج نفسه، ،بن عىل املقريز أمحد  ٣٧

.٤٧-٤٨ ج٢، ص التوفيقية، اخلطط مبارك، باشا عىل ٣٨

ص ١٥١. ،٣ ٢، م ج نفسه، ،املقريز أمحد بن عىل ٣٩
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٨١

م: احلامّ درب معامل ومن

عطية الشيخ زاوية

عطية، بزاوية الشيخ تعرف صغرية، بآخره زاوية « ..درب احلامم: عىل باشا: قال زاوية، م توجد احلامّ درب داخل وىف
١٨٩٢م بك سنة بخريطة برواه وردت وقد ،[٨١ ص ،٢ [ج «.. الديوان بنظر أوقافها من رضحيه، وشعائرها مقامة هبا

.[١٤٩ [لوحة م احلامّ درب زاوية بإسم
ومبانيها راشد، عطفة ناصية م، عىل درب احلامّ عطفة ١٤ رقم عطية وزاوية الشيخ مقام بإسم اآلن موجودة اىل وهى

[أنظر الصورة]. عرش التاسع القرن من
ترتيبه: حسب املنطقة ىف املقريز ذكرها التى الدروب ومن

املسمط) (درب قراصيا  درب .٦ 
النشادر] [زقاق

املعز لدين اهللا. قاهرة عىل مستحدثا يعترب والذ العيد، باب ىف رحبة أوله يقع
مكانه ىف الزمرد، الذ قرص باب جتاه وكان القديمة، الدروب مجلة الدرب من «درب قراصيا: هذا :املقريز قال
مجال االمري هدمه وقد الرحبة، سجن بجوار باب العيد، خطه رحبة مجلة من اليوم الدرب وهذا احلجازية، املدرسة اليوم
ثم كمله تكملة؛ بغري اآلن وهى اىل تكمل، ومل فامت وكالة، وعملها دوره، من كثريا وهدم االستادار، يوسف الدين

.٤٠«[.. هذا عامر [وقراصيا خان اآلن وهو جامعه، عىل وقفا وجعله شيخ، امللك املؤيد
ىف العالية حتت املنظرة الوسيعة الرحبة ىف القرص أبواب الزمرذ من باب والشهود هو يأتى أن ..وهو مار اىل وقال: «

.٤١«.. قراصيا تقابل درب التى وهى الرحبة املذكورة من العظيمة، السعة
الرأس، مكشوف عار هنارا وهو أُخرج الطبالو، ثم بن الدين عىل عالء االمري دار ىف شديدا عقابا وعوقب ..»
السوق ىف برحبة باب العيد قراصيا درب من والناس تراه ،االخر بيده [اىل صدره] مضمومة وثيابه به، ر جيُ وبيده حبل
اآلخرة ٤ مجاد االثنني ليلة ىف نق ثم خُ بدار هناك فسجن شدة الرضب، من بدنه انتهك وقد  ،الطبالو ابن دار اىل

.٤٢« سنة٧٩٩هـ
حبس شارع ٣ العقار كان يشغل الرحبة حبس ولعل اآلن، املسمط درب هو الزمرد قرص جتاه باب الدرب الذ
قرص احلجازية هو وليس جياوره، مما وبعض - ومسجد مرزوق االمحد مسجد حممود حمرم بني املحصور الرحبة -

ص ١٣١-١٣٢. ،٣ م ،٢ ج نفسه، ،بن عىل املقريز أمحد ٤٠

.٥٢٧ ص ،٢ م ،١ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٤١
هنا  املقصود الشخص ص ٢١٣. ،٣ م ،٢ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد  ٤٢

اجلوانية خط حارة مجلة من داره كانت ،البقر بن الدين سعد الصاحب هو
أوهلا. ىف
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٨٢

من الرشقية  باجلهة يقع  والذ قراصيا درب  بجوار الرحبة وحبس الرحبة، من الغربية  اجلهة ىف  احلجازية قرص ألن
رحبة ىف قلب يقع ألنه بحبس الرحبة يسمى الزمرد٤٤).وهو قرص ىف البحث، هذا من احلجازية قرص (وأنظر الرحبة٤٣،
القرص سور عىل الغربى وحدها العيد باب رحبة ىف أيضا مبنية االستادار يوسف الدين مجال مدرسة أن كام العيد، باب

.[٣ بخريطة الرحبة حبس وشارع ،١ [أنظر:اخلريطة
اجلاملية، شارع (١) رقم رقم(١٩) أثر باشى، أوده وكالة فهى االستادار الدين بدأها مجال التى املذكورة الوكالة أما
وكالة أو باشى وكالة أوده أو اآلن بوكالة الوجه الوكالة واملعروفة هلذه عامرته شيخ ذكر املؤيد السلطان وقف حجة وىف
والوكالة النشادر»؛ بدرب املرقوم النشادر»و«الزقاق النشادر»و «درب «زقاق بإسم املسمط درب كر ذُ وفيها الفقار، ذو
من وكان لكربها٤٥؛ حوشني حتو املؤيد عهد ىف وكانت بواجهة جنوبية كبرية املسمط) الدرب (درب هذا عىل تطل

الطري. حارس دار ضمن معامل درب املسمط:
العيد ..»٤٦. باب رحبة قراصيا، بخط درب بداخل الدار هذه الطري: القريز: «دار حارس قال

درب جتاه وكان [١٢٠٥هـ/١٧٩٠م]؛ بتاريخ املسمط ..» درب بخط اجلاملية داخل ..» (أوقاف): حجة ٢٢٢ -
قرص الزمرد. باب املسمط:

الزمرد قرص باب  
احلجازية) (قرص الزمرد قرص

احلجازية، زمننا بقرص ىف قوصون، ثم عرف بقرص أخريا وعرف القرص، من مجلة هو الزمرد املقريز: «قرص قال
ابتاع ٧٤١هـ) وفيها (أ سنة ..» وقال: ،٤٧«.. القرص أبواب الزمرد أحد باب بجوار كان ألنه الزمرد قرص له وقيل
أفدنة، نحو عرشة سعته وكان القاهرة، من العيد باب رحبة بخط الزمرد قرص خطري بن مسعود االمري االمريقوصون من
العيد باب رحبة بخط القرص هذا احلجازية: وقال:«قرص اصطبل»٤٨، قاعة لكل قاعات، سبع عامرته ىف ورشع قوصون
أن اىل االيد عليه واختلفت ،... الفاطميني، اخللفاء أيام ىف الزمرد، يعرف بقرص أوال كان احلجازية، بجوار املدرسة
عليه قوصون االمري وكاتب ،.. أيوب، بنى امللوك أوالد  من احلاجب خطري بن أمري مسعود الدين بدر  االمري اشرتاه
فامت أفدنة، عرشة مساحة ذلك وكانت ومنافع ومرافق، إسطبل قاعة قاعات لكل سبع عامرته ىف فرشع إيّاه، ه  كَ وملّ
امللك إبنة  احلجازية ترت خوند  اشرتته أن  اىل قوصون بقرص يعرف فصار ذلك،  من أراد ما بناء يتم أن قبل قوصون 
املاء زائدا، وأجرت تأنقا فيه وتأنقت ملوكية، عامرة فعمرته ،احلجاز االمري ملكتمر وزوج قالوون بن حممد النارص
عجبا فجاء شيئا من شبابيك حديد، عليها ترشف كبرية وساحة كبريا خليول خدامها اسطبال حتته وعملت اىل أعاله،

٢، ص٢٥٢. م ،خطط املقريز أنظر ٤٣

ج٢، ص٧٥. التوفيقية، اخلطط أنظر ٤٤

السلطان  وكالة صالح، سهري و اسامعيل الدين حسام حممد ينظر وصفها: ٤٥

.٧١-٩١ ص ٢٨، ١٩٩٤ اسالمية حوليات باشى أوده املؤيد: وكالة

.٢١٦ ص ،٣ م ،٢ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٤٦

.٣٤٤ ص ،٢ م ج، نفسه، ،املقريز عىل بن أمحد ٤٧

جلنة  ،١ ق ،١ ج  امللوك، دول معرفة ىف السلوك ،املقريز عىل بن  أمحد  ٤٨

.٥١٦ ص م، ١٩٣٩ مرص، والنرش، والرتمجة التأليف
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٨٣

هو موقوف ما مجلة القرصمن هذا باملدرسة احلجازية، وجعلت اليوم اىل تعرف التى بجواره مدرستها وأنشأت سنه، حُ
السابقية، للمدرسة املجاورة داره االستادار يوسف الدين مجال االمري ر عمّ أن اىل باالجرة االمراء سكنه ماتت فلام عليها،
فلام ،... القرص سجنا، وعمل هبا، الذ كان واملقعد القرص هذا برحبة جيلس صار فرج، النارص امللك استادارية وتوىل
:عىل هامش املقريز ووجد «... يتشعث، القرص هذا أخذ االوقاف اغتصاب ىف رشهه وشنع الدين مجال لِب فحش كَ
هدم كان  أن بعد فيه  وتأنق  وزخرفه ورمخه عمره الدوادار، االرشىف ماما الدين االمريسيف بيد  اآلن القرص «هذا
قبل من وهللا االمر أحسن، بل كان كام القرص جقمق، وعاد احلجاب الظاهر حممود شاه حاجب من متر االمري غالبه
أصبح قرص الزمرد االصل ىف الذ هو احلجازية قرص أن أخريا وردت التى اهلامة املعلومة عىل وبناء نقول بعد»٤٩، ومن
اىل قائام به مقعده املعروف يزال الذ ال ،ماما لألمري ملكا قايتباي] االرشف السلطان [عهد ٩٠١هـ/١٤٩٦م ىف سنة
قسم رشطة ومبانى القاىض) السيفي(بيت ماما ومقعد القاىض بيت ميدان يكون وعليه [رقم ٥١] أثرا ومسجال اآلن
قرص الزمرد، موضع حيتل ذلك كل القفاصني، عطفة داخل املوازين واملكاييل، واملبانى الواقعة وإدارة واملطافئ، اجلاملية
أفدنة عرشة القرص] أ] مساحته وكانت ..» فقال: قبل من هذا مثل اىل مبارك باشا عىل أشار وقد ،[٢ اخلريطة [أنظر
تسعة ومخسني هذا القرص مساحة مربعا، فتكون مرتا وعرشون وتسعامئة ومخسة مخسة آالف وقدره ذاك الوقت بفدان
التى عن مجيع االماكن وأن اآلن بيت القاىض ممتدا اىل القرص كان أن يستوجب وذلك ومائتني ومخسني مرتا، مرت ألف
املساحة، هذه ىف كان داخال وغريها من البيوت فيها بام هناك التى القفاصني عطفة وكذا اىل بيت القاىض السالك يمنة
كانت التى االماكن وهدم النحاسني شارع من االتى سنة ١٢٩٠هـ/١٨٧٣م] [بعد اجلديد شارع املحكمة فتح وعند
وبينهام أمتار، الواحدة أربعة مك سُ حائطني عن عبارة ضخمة، بأحجار مبنى كبري القرص سور هذا من آثار هناك ظهر
أُخذ وقد مرتا، عن اثنى عرش مك مجيعه عبارة السُ أمتار أيضا، فكان بسعة أربعة تربط احلائطني فضاء مشغول بقناطر
القاىض، بيت االحكام الذ بجوار جملس عامرة وىف الزينبى، املشهد بجوار املستجد القراقول بناء ىف االحجار هذه من
البحر (سيأتى باب من القادمة القاىض بيت  حارة  وكانت ،٥٠«.. هذه االحجار من مجلة اآلن اىل وبقى [١٠ [صورة
مرص ىف املقاعد أفخر اآلن ماما مقعد ويعترب حاليا)٥١، القاىض بيت (ميدان ماما السيفى املقر بيت تؤد اىل ذكره)

.[٧ رقم - ماما مقعد صورة [أنظر: الزمرد قرص حيتل موضع الذ من القرص الباقى - - وهو القسم
اآلن وموضعه الزمرد، قرص اىل منه يُتوصل ألنه كان بذلك ى سمّ » :املقريز قال الزمرد: باب قرص موقع حتديد
املدرسة قبة  أمام التى  القفاصني  عطفة إنعطافة عند بالضبط  يقع اآلن  وهو  العيد، باب رحبة ط بخُ احلجازية املدرسة
املطل بازرعة وكالة من الرشقى اجلنوبى الطرف أسفل يقع الزمرد باب من الشامىل اجلانب وكان الشامل، من احلجازية
أحد قرمز درب ويعترب احلجازية، ترت خوند قبة يقع أسفل باب الزمرد من اجلانب اجلنوبى وكان القفاصني، عىل عطفة

واآلثار(خطط اخلطط  ذكر ىف واالعتبار املواعظ ،املقريز عىل بن أمحد ٤٩

م، ٢٠٠٢ لندن، االسالمى، للرتاث الفرقان مؤسسة ،٣ م ج، ،(املقريز
.٢٣١-٢٣٣ ص

القاهرة،  االمريية،  املطبعة ،٢ ج التوفيقية، اخلطط مبارك، باشا عىل ٥٠

.٧٧ ص ، ١٣٠٥هـ

وميشيل ديبول، شارل وجان دونوا، [سيلفى وآخرين دونوا سيلفى ٥١

حممد الوثائق: وحتقيق نرش آرنو، لوك جان اخلرائط: تصميم توشريير،
الفرنسى املعهد ،٢ م حوله، وما اخلليىل اخلان اسامعيل]، الدين  حسام

ص ٢٨،٢٧. م، ١٩٩٩ القاهرة، الرشقية، لآلثار

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

AnIsl 38 (2004), p. 69-105    Muḥammad Abū-l-ʿAmāyim
.kabīr-al qaṣr-al šarqī minṭaqa-l-wa Mulūḫiyyā Darb درب ملوخيا والمنطقة شرقى القصر الكبير
© IFAO 2020 AnIsl en ligne https://www.ifao.egnet.net

http://www.tcpdf.org


العاميم أبو حممد

٨٤

عىل موضع لدلنا الرشق نحو مثقال اىل جامع أمام من استقامته عىل الدرب مددنا هذا فلو الكبري، الرشقى القرص ممرات
مثقال بالقرص). الدين سابق (مدرسة قرص الزمرد؛ باب

دروب املنطقة: من أهم ذلك دربا املقريز بعد يذكر ثم

املال)  بيت (شارع المى السّ درب .٧

املسمى القرص أبواب أحد اىل اليوم وفيه العيد، باب رحبة خط مجلة من الدرب هذا «درب السالمى: :املقريز قال
الصالحى، العتيق املارستان واىل الشوك، قرص خط اىل منه يسلك الدرب وهذا القاهرة؛ تسميه العيد، والعامة بباب 
يوم االربعاء هذا السالمى درب بداره من ...مات مى) السالّ الدين جمد بخواجا ذلك؛ (عرف وغري الرضب، دار واىل
من بلدة بالسالمية [٦٤١] هـ ٦٧١ سنة ىف ومولده النرص، باب خارج برتبته ، ودفن ٧٤٣ هـ اآلخرة سنة مجاد ٧

.٥٢«.. املوصل أعامل
العيد باب رحبة بخط السالمى، درب ىف اآلن اىل قبة باق، وفوقه وعقده العيد، اىل باب الزمرد باب ..ومن وقال: «
عرفت التى احلامم جتاه كانت جانبيه أحد من قطعة منه وأدركت الشوك، قرص باب اىل البنود من خزانة ويسلك ...
الباب هذا عمل موضع وقد البنود، بخزانة املعروف املكان بجوار يونس، زمننا محام ىف هلا قيل ثم  ،االيدمر بحامم
دار القاىض السالمى ىف درب وكان وغريه..»٥٣، السالمى ودرب الشوك، وقرص العتيق، اىل املارستان منه يسلك زقاق

كاتب الرس. أوحد الدين
واىل الشوك، قرص مقابل العيد، رحبة باب ىف السالمى، درب بداخل الدار هذه الدين: أوحد دار » :املقريز قال
أوحد القاىض فهدمها طاحوناً، أخرياً وصار الكبري، القرص من حقوق موضعها كان الصالحى، املارستان العتيق جانب
القامة، طول غاية ىف ميت، داخلها انسان اللبن، وىف من قبة هيئة حفر االساس عند ووجد ،٥٤« .. الواحد عبد الدين

٧٨٦هـ. سنة ذ احلجة ٢ السبت أوحد الدين يوم توىف
يرسة االمحدية، عىل وزاوية الرحبة، حبس من بالقرب العيد برحبة القاهرة بخط ..» (باالوقاف): ٤١٧ احلجة -
وعىل الشوق قرص شارع عىل يطل  الوقف (هذا [١٢٢٣هـ/١٨٠٨م]، بتاريخ: «... القديمة للجاملية  طالبا السالك

نادر). بدرب اجلاملية اخلانقاه هنا القديمة يقصد باجلاملية ولعله ،الطبالو درب
الشوك قرص يتجه رشقا اىل خط العيد باب من منه واخلارج املال بيت شارع مى هو السالّ درب أن سبق مما يؤخذ
أمحد (داخل عطفة الصالحى املارستان العتيق ىف باب العيد يتجه جنوبا اىل يدخل فيه والداخل الشوق)، قرص (شارع

.(١ (أنظر: اخلريطة ذلك واىل دار الرضب وغري طاهر) باشا

(خطط  واآلثار  اخلطط  ذكر ىف واالعتبار املواعظ ،املقريز عىل بن أمحد ٥٢

٢٠٠٢م، لندن، االسالمى، للرتاث الفرقان ٣، مؤسسة م ،٢ املقريز)، ج
.١٣٢-١٣٣ ص

.٢١٦ ص ،٢ م ،١ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٥٣

ص ٢٥٣-٢٥٤. ،٣ م ،٢ ج نفسه، ،بن عىل املقريز أمحد ٥٤
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٨٥

الدين أوحد دار

،(٤) رقم طاهر، باشا أمحد عطفة (٥) و(٧) رقم اآلتية: العقارات حمل كانت املذكورة فلعلها الدين أوحد دار أما
العتيق. وبني املارستان قرص الشوك بني تقع وهذه العقارات عطفةالقزازين، (١٠) ورقم الفاضل، (٦) زقاق

مى: السالّ درب أهم معامل ومن

العيد باب

الوزارة بني دار التى الطريق ىف يسري - العيد باب رحبة عبوره بعد - منه فاخلارج القديم، باب النرص مواجهة هو ىف
من باب خيرج حتى يسري ثم ناصية اجلوانية) (عىل باشى أوده عىل مسجد كان عند بابا يعرب حتى السعداء سعيد ودار

.[١ اخلريطة [أنظر القاصدية املدرسة بجوار القديم النرص
حمكم عقد وهو باب العيد، رحبة بخط السالمى درب ىف داخل مكانه اليوم العيد: هذا الباب باب » :املقريز قال
هذه يسمون وأدركت العامة وهم مصطبة، ويقابله سقاء يسكنه حانوت وحتتها مسجدا، عملت قد قبة ويعلوه البناء،
النرص، باب بظاهر املصىل اىل يومى العيد ىف منه خيرج كان اخلليفة ألن العيد باب الباب وقيل هلذا بالقاهرة، ...، القبة
بابا له، فعمله هذا العيد باب إليه القدس، ونقل مدينة بظاهر للسبيل الظاهر بيربس خانا امللك بنى ٦٦١ سنة وىف ،...
العيد: املبارشة بباب لعالقته التاىل األثر لدراسة نتعرض لنا أن البد العيد باب عن وللبحث سنة ٦٢»٥٥؛ بناؤه ىف وتم

القرايف الدين  بدر زاوية 

بالباب القاىض املالكى  املرص القراىف الدين بدر امللقب يونس بن عمر بن حييى بن «حممد بـ رفت عُ الزاوية هذه
بجامع عليه وصىل ، هـ ١٠٠٨ سنة رمضان  ٢٢ اخلميس هنار  توىف املالكية، وشيخ  عرصه ىف  العلامء رئيس  ،املرص
الذ البيت من بالقرب يقال فيام بالقاهرة، هبا املدفون املعلقة القبة الرضيح بجوار مع أنشأها التى برتبته ودفن االزهر،
اىل  باقية ظلت العيد باب أن قبة ذلك من يؤخذ ،[٩ - صورة بيت القاىض باب رسم [أنظر العساكر.»٥٦ قضاة به ينزل
العيد باب تالشى بعد استحدثت قد الزاوية ولعل امليالد؛ عرش السابع القرن اهلجر، وأوائل عرش احلاد القرن
املسجد عن عوضا الدين بدر زاوية فبنيت مسجدا، ذت واختُ العيد باب من بقيت التى القبة تداعى بعد بمعنى أدق أو

. الزاوية هلذه بالطرف اجلنوبى الدين بدر القاىض رضيح العيد؛ وكان باب أعىل بالقبة الذ كان

.٤٣٠ ص ،٢ م ،١ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٥٥

املطبعة  ،٤ ج عرش، احلاد القرن أعيان األثرىف خالصة املحبى، حممد  ٥٦

أمحد بن «حممد قبله، ٢٥٨-٢٦٢. ومن  ، ص ١٢٨٤ هـ مرص، الوهبية،
بدرب ، هـ ٨٠١ سنة رمضان ىف ولد مجرة... أبى ابن سبط بن عمر القراىف

ابن عند بالقرافة  ودفن  هـ، سنة٨٦٧ احلجة ذ ١٤ ىف وتوىف السالمى،
مكتبة ،٧ التاسع، ج القرن أعيان الالمع ىف الضوء ،السخاو أبى مجرة..»

، ص٢٧-٢٨. هـ القدسى، القاهرة، ١٣٥٤
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العاميم أبو حممد

٨٦

وذكرها عىل - السابع  القسم  - ٢٦٢ برقم احلملة  خريطة عىل الدين» بدر «زاوية بإسم  الزاوية هذه وردت  وقد
ويتبعها سبيل٥٧؛ منرب وخطبة وشعائرها مقامة هلا بدر الدين القراىف سيد حممد زاوية املحكمة: ىف شارع مبارك باشا

.[١٤٤ ،١٤٣ [اللوحة القراىف الشيخ جامع بإسم ١٨٩٢م، سنة بك برواه خرائط عىل ووردت
منطقة حتى جنوبا املال بيت من املال، بيت شارع عىل هائلة حتتل مساحة قائمة القراىف بدر الدين زاوية ظلت وقد
حسب وذلك املال، بيت شارع ٨، ١٠ ٤أ، ٦، أرقام: العقارات حتتل ،االمحد مسجد مرزوق الطرق جتاه منارة تقابل
احلجازية، واجلدير ترت مليضأة مدرسة خوند مالصقة مياه دورة هلا ٣]، وكانت خريطة [أنظر ١٩١٩م؛ سنة مساحتها
يواز والذ  املعزّ الرشقى للقرص الكبري الرشقى للسور موازية متاما القراىف لزاوية الغربية احلدود أن هنا باملالحظة
عامرات مكاهنا وبنى ،- العرشين القرن من - الستينيات ىف الزاوية  هدمت ثم القفاصني؛ عطفة من اجلنوبى القسم
املصلحة هلذه اجلديد للمبنى اجلنوبى الطرف ىف ضع ووُ الدمغة مصلحة املال) إنشاء (بيت عند الرضيح سكنية، ونُقل
واملوازين] الدمغة [ مصلحة واملوازين) واملكاييل التمغة (أقالم بيت املال وهى الدين، بدر لزاوية مالصقة كانت التى
٢٣ ىف اآلن وافتتحت عليها التى اهليئة وأنشئت عىل هدمت، ثم اخلشب من وكانت اجلنوبية، من الواجهة باهبا وكان

١٩٦١م، سنة يوليو
بحمد اهللا االستدالل تم طريقها والتى عن القراىف الدين بدر وزاوية العيد باب بني الوثيقة يالحظ العالقة هنا ومن
العقارات أسفل العيد باب موضع  يكون ماسبق  عىل وبناء التحديد، وجه عىل العيد باب موضع اىل تعاىل واالهتداء

اآلتية:
بني القراىف زاوية من االوسط القسم وهو املال، بيت شارع (٨) رقم اآلن: مكانه العيد باب من الغربى اجلانب -

بيت املال. شارع (١٠) رقم الشامىل القسم وبني (٦) رقم القسم اجلنوبى
املقابل للجانب الغربى املذكور. وهو املال، بيت شارع (١٥) رقم العقار العيد مكانه: باب من الرشقى اجلانب -

.[٤ رقم - اآلن املال و صورة شارع بيت ،٣ ،١ [أنظر: اخلريطة
اهللا. بأمر احلاكم غرار باب جامع عىل ا بارزً كان هذا الباب ويالحظ أن

املنطقة: ىف كانت التى القديمة الفاطمية املعامل ومن

لسفينة ا

عنده يقف [السقيفة] بالسفينة يعرف موضع  الكبري  القرص مجلة من وكان [السقيفة]: «السفينة :املقريز قال
كانت دار قدام التى البئر جتاه من إليه يتوصل البنود، خزانة وبني السالمى بني درب فيام السفينة وموضع املتظلمون...
باهبا»٥٨. وغري اخلطيب نارص الدين ألخيه مسكنا وجعلها االستادار مجال الدين عليها استوىل كتيلة، ثم بقاعة ابن تعرف

القاهرة،  االمريية،  املطبعة ،٢ ج التوفيقية، اخلطط مبارك، باشا عىل ٥٧

شارع املحكمة. ،٧٥ ١٣٠٥هـ، ص
واآلثار(خطط  اخلطط ذكر ىف واالعتبار  املواعظ ،املقريز عىل  بن أمحد  ٥٨

٢٠٠٢م، لندن، االسالمى، للرتاث الفرقان ٢، مؤسسة م ،١ املقريز)، ج
بوالق). طبعة ] عن القوسني [ (ما بني .٣٤٥-٣٤٨ ص
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٨٧

فيه املتظلمون يقف كان البنود؛ خزانة وبني العيد باب رحبة من السالمى درب فيام بني اخلط هذا السفينة: «خط وقال:
صغري»٥٩. مساكن، وهو خط فصار فيه اختط ذكره، ثم كام تقدم للخليفة

الكبري رقم مكان العقار ىف السفينة موضع ح يُرجّ البحث، هذا ىف االخر القديمة املعامل ومع بيان مواضع سبق ومما
مدرسة اآلن ذلك حمل حل (٢٤)، وقد رقم له املالصق والعقار نفيسة هانم]، الست [وقف الشوق قرص شارع (٢٠)
عطفة أيضاً يشمل ولعله جتاهها املذكورة والتى العقارات حتت الشوق قرص شارع من قطعة السفينة هو وخط حديثة،

الشيخ موسى.
املنطقة: ىف اهلامة ومن املعامل

العتيق املارستان  
٣٨٤هـ/٩٩٤م

(١١٨٢م)، قال ٥٧٧هـ القعدة سنة ذ ٩ ىف والضعفاء للمرىض أيوب  بن  يوسف  الدين صالح  السلطان فتحه
مبلغها مشاهرة الديوانية الرباع أجرة  من برسمه وأفرد بالقرص، مكان له فاختري  ...» الفاضل: القاىض عن  املقريز
الناس ووجد وخداما، شارف وعامال وجرائحيني ومُ وطبائعيني أطباء واستخدم له الفيوم، جهاهتا وغالت دينار، مائتا

« نفعا وبه مسرتوحا، وإليه رفقا، به
مكتوب القرآن وقيل أن مائة، وثالث وثامنني أربع سنة ىف باهللا العزيز بناها قاعة كان » الظاهر: عبد ابن عن نقال وقال
يكون أن يصلح هذا اهللا قال: الدين رمحه ذلك لصالح قيل وملا لطلسم هبا، نمل يدخلها ال أنه ومن خواصها حيطاهنا، ىف

.٦٠« صحيح أنه فقالوا: مائة] وست ومخسني سبع سنة [ىف ذلك عن مبارشيه وسألت مارستانا،
كام وجد ذلك الدور من جاورها ما مع كبرية) احلرصي(دار غمر احلاج دار موضعه أن مبارك باشا  عىل وذكر
»٦١ (باب  الشوك قرص جهة من هو الذ جهة باهبا الصغري من (درب القزازين) احلارة بآخر وهو االمالك، حجج ىف
«برواه»). خرائط عىل غري موجودة احلرص (دار أم الغالم)، املعروفة بجامع مدرسة إينال بجوار القزازين الصغري درب
اخلواجا حممد حجة من وكذلك الرماح بدرب والعارش التاسع القرن ىف يعرف القزازين كان باشا أن درب عىل وقال
داخل الربدبكية ومدرسة اجلعدية حارة  بخط الكائن املكان  مجيع وقف أنه : ١١٧٨هـ بسنة املؤرخة القلىل حممود بن
ناصية عىل أيضا الغالم جامع أم هى دبكية الرب ومدرسة باشا]؛ ٨٢، عىل [ص القزازين» الرماح املعروف بدرب درب

الصغري. القزازين درب باب

.١٠٤ ص ،٣ م ،٢ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٥٩

ص ٣٥٠-٣٥١. ،٢ م ،١ ج نفسه، ،بن عىل املقريز أمحد ٦٠

ج٢، ص٨١. التوفيقية، اخلطط مبارك، باشا عىل ٦١
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٨٨

القزازين) (درب الرماح درب

احلجج: ىف كر وذُ املنطقة، من معامل املقريز، ولكنه خطط ر ىف يُذكَ مل
بتاريخ:[١١٤٠هـ/ «.. القزازين  بدرب املعروف الرماح درب داخل الربدبكية خط  ..» (أوقاف): ٤٩ احلجة -

١٧٢٧م].
القزازين بدرب املعروف درب الرماح داخل الربدبكية ومدرسة اجلعيدية حارة بخط ..» ٣٧٩ (أوقاف): احلجة -

. [١١٧٥هـ/١٧٦٢م] ..»بتاريخ:
االسم بدليل الفاضل، زقاق منطقة داخل طاهر باشا أمحد عطفة داخل كان ىف العتيق املارستان موضع أن اخلالصة و
شك العطفة بال هذه احلملة]، وكانت القديم» [خريطة املرستان «عطفة وهو العرص العثامنى العطفة خالل هلذه القديم
يتوصل أنه باشا من عىل ذكره ما اخلطة، وأما هذه مبانى ضمن ودخل الزمن مع تالشى الذ املارستان مؤدية اىل هذا
التى وهى حارة البدر عرب أوال: مها: مكانني حمتملني خالل من يمكن ذلك أنه نقول القزازين، درب من املارستان اىل
وذلك الغالم (املدرسة الربدبكية) أم مسجد اآلن بجوار هو الذ الصغري درب القزازين باب جهة من الدرب آخر ىف

.[٢ الخريطة (البدار) [أنظر: البدر حارة (٨) رقم وهو الذ بصدر احلارة العقار عرب
العقار خالل من درب القزازين بداخل القزازين عطفة فهو: عرب املقريز عبارات حيتمل والذ الثانى املكان أما
لباب ثانيا احتامال - قبل من - جعلناه  قد كنا  املكان وهذا القزازين عطفة (١٠) رقم وهو العطفة هذه بصدر الذ

الشوك. قرص
القديم٦٢. احلسينى املشهد شامىل العتيق كان يقع املارستان أن اخلالصة
اآلتية: العقارات مكان حيتل كان العتيق املارستان أن الظن عىل ويغلب

زقاق (٨) و (٦) و  (٤) والعقارات: باشا طاهر، أمحد عطفة (٣، ٥) والعقار القزازين، عطفة  رقم (١٠) العقار
والعقار الديلم، زقاق باب (٤) ،(٣) ،(٢) والعقارات: احلسينى، املشهد شارع و(٣٦)(امليضأة) (٣٢) والعقار الفاضل،
الشامىل احلد ألن احلاىل احلسني سيدنا مسجد من الشامىل القسم حيتل للامرستان اجلنوبى القسم وكان ،البدر حارة (٨)

.٢)٦٣ اخلريطة (أنظر جعفر خان شارع مدخل جتاه .كان احلسينى القديم للمسجد
. الصنادقية شارع ىف يقع فكان الفاطمى العرص ىف املارستان أما

بقلم  املشهد)  أبواب أحد قبالة  يقع (وكان العتيق البيامرستان  محام أنظر ٦٢

،٩٣ ص ،٢ ص٩٢،ج ،١ ج اخلليىل، خان ىف سيف النرص، حممد املرحوم
.١٩٩٩ القاهرة، الرشقية، الفرنسى لآلثار العلمى املعهد

أمحد  سيد بداخله زاوية أمحد باشا طاهر كان ٥ عطفة رقم ملحوظة، العقار ٦٣

سبيل. بداخلها صغرية زاوية منوفية، وكانت الواط اىل نسبة الواطى،
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٨٩

السلطانية السالح خزائن

:املقريز قال غربيه، من للامرستان مالصقة كانت والتى السلطانية السالح خلزائن جماورا العتيق املارستان وكان
التى القبة حتت اخلليفة فيه جيلس الذ الشباك ىف صدر - ذكره تقدم الذ - الكبري بااليوان السالح: كانت خزائن ..»
احلسينى، املشهد خلف الرضب، بجوار دار باقية اآلن هى املذكورة السالح وخزائن - كام تقدم - ٧٨٧ سنة ىف هدمت

.[٢ الخريطة [أنظر: وقد تشعث٦٤.» االيوان باق وعقد

الكبري االيوان

العتيق. املارستان مبنى من مقربة عىل يقع كان والذ االيوان الكبري مبانى السالح ضمن خزائن وكانت
القاهرة: املعزية خطط الزاهرة ىف البهية كتاب الروضة  الظاهر ىف عبد بن اهللا عبد الدين حميى الرئيس القاىض قال
كان الشباك هذا االيوان، وبصدر ٣٦٩ انتهى، سنة ىف اهللا لدين املعز بن نزار باهللا أبو منصور العزيز بناه الكبري االيوان

االيوان الدواوين. هذا بجانب وكان .. قبة؛ الشباك هذا يعلو وكان اخلليفة، فيه جيلس الذ
.«.. ينظر القوم وهو فيجلس بالشباك امللك باب اىل االيوان اىل العيد باب من اخلليفة .. فيدخل وقال: «

بأحسن فرش، السالح، خزائن هو اليوم الذ الكبري االيوان يقابل خورنق وكان بابه الذ االيوان ىف ..» وقال:
.٦٥«.. باذهنجه مرتبة هائلة قريبا من له وينصب

بسيطة بقايا منه اندثر وبقيت والذ رشيد رسا أمحد باشا حمل ىف كان الكبري موضع االيوان أن الظن ويغلب عىل
وأبواب أسوار وبعض االتراك زقاق مواجهة ىف جعفر خان شارع ناصية عىل رشيد باشا أمحد وقف السبيل ومنها
حمل حلت واسعة ممرات بينها فيام  العرشين القرن  أوائل  منشآت مبانى من أربعة  اآلن يوجد الداخل وغريذلك، وىف
(وقف احلسينى املشهد ٢٦، ٢٨ شارع العقارين اىل جعفر، باالضافة خان شارع ١١ ،٩ ،٧ ،٥ ،٣ أرقام: وحتمل ،الرسا
الواقعة طاهر أمحد باشا دار إضافة مساحة ويمكن طاهر، باشا أمحد ٨ عطفة ،٦ ،٤ والعقارات: احلسني) جامع سيدنا
باب من الداخل مواجهة ىف يقع الكبري، وكل ذلك املبانى التابعة لإليوان مساحة العقارات املذكورة اىل من الشامل اىل

.[٢ اخلريطة رقم [أنظر املقريز ذكره ما عىل ذلك فينطبق الفاطمى، الكبري القرص داخل ىف العيد

(خطط  واآلثار  اخلطط  ذكر ىف واالعتبار املواعظ ،املقريز عىل بن أمحد ٦٤

٢٠٠٢م، لندن، االسالمى، للرتاث الفرقان ٢، مؤسسة م ،١ املقريز)، ج
ص٣٥٠.

ص ٢٩٨-٣٠٥. ،٢ م ،١ ج نفسه، ،بن عىل املقريز أمحد ٦٥
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٩٠

الرضب دار 

بعض من الرضب هو اآلن دار الذ املكان «هذا :املقريز قال خزائن السالح، تقع بجوار كانت الرضب و دار
كان الرضب دار أن فيه الشك ...»٦٦، ومما اهللا لدين احلافظ اخلليفة هبا سجن االيوان الكبري، بجوار خزانة فكان القرص،
أسفل الواجهة الغربية الواقع الطريق كان حيث االوقاف، حجج ىف ما يذكر بحسب جعفر خان شارع من مدخل هلا
واجلامع االزهر شامال الرضب دار بني موصال ـ) ـ قديام اجلباسة درب احلسينى حاليا، (شارع املشهد احلسينى للمشهد
املارستان واىل بالقاهرة العامة تسميه الذ العيد اىل باب منه املسلوك السالمى درب «.. واىل :املقريز وقال جنوبا؛
حمل مدرسة ىف دار الرضب كانت فلعل ،٦٧« ... الصاحلية، رس املدارس باب واىل الرضب الشوك ودار قرص واىل العتيق
املواضع ألن الدار، هذه مكان حيتمل الذ الوضع وهو ذلك من قريبا أو جعفر) اخلريية (١٣ شارع خان عىل حممد

.[٢ رقم اخلريطة الكبري [أنظر القرص من بمنشآت أخر كلها مشغولة لذلك املتامخة االخر
أما دار بن أيوب، يوسف الدين صالح السلطان عهد منذ القرص من املوضع هذا ىف أصبحت الرضب هذه ودار

الصنادقية. شارع ىف فإهنا كانت الفاطمى العرص ىف الرضب
وهو: ترتيب املقريز حسب باملنطقة آخر درب اىل ننتقل ثم

الطبالوى) (درب  ترك خاص  درب .٨

لدين اهللا. قاهرة املعز عىل حادث فهو وبالتاىل العيد، باب رحبة ىف يقع الدرب هذا أول
املعروف بيربس الكبري ركن الدين باالمري عرف العيد، باب برحبة الدرب هذا ترك: خاص «درب :املقرير قال
الرتك الصغري سالح بخاص املعروف أيبك الدين عز  النجمية، أو باالمري االمراء الصاحلية أحد الكبري الرتك بخاص

.٦٨«البندقدار الدين بيربس الظاهر ركن امللك دار
بزفتة، ٧٤٥ تقريبا سنة ولد .. الالمع: الضوء السخاو ىف ترمجه الذ الزفتاو الشيخ حممد باشا: «..، عىل وقال
بالطبالو اآلن املعروف ترك خاص درب من بالقرب الرتمجانى حممود بمدرسة فنشأ القاهرة اىل صغري وهو منها وحتول
سنة ٨٣٢، مات أن اىل ،...... فسكنها مدة طويلة، االيدمر برحبة العتيقة اجلاملية انتقل اىل ثم مدة هبا فأقام العيد برحبة
الرتكامنى حممود مدرسة أن قاسم حسن وقال ،٦٩«.. اجلاكى حسني تربة من قريبا برتبة االوجاقى النرص بظاهر باب ودفن

ىف: واملسجد الدرب هذا ذكر وقد ،٧٠:الطبالو درب رأس عىل اآلن يقع والذ االمحد؛ مرزوق مسجد هى

ص ٣٤٩-٣٥٠. ،٢ م ،١ ج نفسه، ،بن عىل املقريز أمحد ٦٦

ص ٢٥٢. ،٢ ١، م ج املقريز،نفسه، محد بن عىل ٦٧

ص ١٣٣-١٣٤. ،٣ م ،٢ ج بن عىل املقريز،نفسه، أمحد ٦٨

القاهرة،  االمريية،  املطبعة ،١١ ج التوفيقية، اخلطط مبارك، باشا عىل ٦٩

عند هبم املعروف  جملسهم ..» ،الزفتاو وحممد ،٩٥ ص ، ١٣٠٥هـ

القاهرة، القدسى، ٩، مكتبة ج الالمع، الضوء ،السخاو «.. الرحبة حبس
ص٢٨١. ، ١٣٥٥هـ

أبو  حممد العثامنى، العرص ىف االسالمية القاهرة آثار ىف: املسجد هذا أنظر ٧٠

ص ١٧٥-١٧٩. العاميم، إرسيكا، اسطنبول، ٢٠٠٣،
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٩١

..»بتاريخ:[١١٨١هـ/ االمحد دده حسني الشيخ زاوية بظاهر الطبالو درب داخل .. » (أوقاف): ٥٣٤ احلجة -
الكفايف٧١. مرزوق بمسجد تعرف امليالد عرش السابع القرن ىف الزاوية هذه وكانت ١٧٦٧م]،

..) بتاريخ: [١٢٢٣هـ/١٨٠٨م]. بالطبالو املعروف الدرب داخل من ..) ٤١٧ رقم احلجة وىف -
عىل الدين  عالء االمري  اىل يعود اسمه ولعل  احلاىل، الطبالو درب هو ترك  خاص درب أن يتبني سبق مما
عىل تطل ألهنا احرتقت أخريا، والتى (الطبالو (٣٥ درب احلالية املسافرخانة هى رسا داره الطبالو، ولعل بن

رقم ١]. اخلريطة [أنظر الشامل من املسمط (قراصيا) درب عىل وتطل اجلنوب، من ترك) (خاص الطبالو درب
:- ترتيب املقريز حسب - دروب املنطقة من درب وآخر

الدين) عىلّ  (درب شاطى درب .٩ 
[ م  املقدّ درب ]

االستادار، الدين مجال االمري هدمه الذ ] الشوك قرص اىل منه يتوصل هذا الدرب شاطى: «درب :املقريز قال
املنصور ىف أيام امللك دار شاطى السالح الدين باألمري رشف رف عُ دار الرضب] من بالقرب وكان يعمر مل واىل اآلن

هـ٧٢. شعبان سنة ٧٣٢ ٢١ املتوىف ىف «.. قالوون

الشوك قرص

والعامة انتهى؛ القرص، أبواب أحد اآلن وهو القاهرة، قبل عذرة لبنى الظاهر: كان منزال عبد ابن «قال :املقريز قال
يوسف االستادار الدين االمري مجال الفاطمية، هدمها الدولة بعد دارا استجدت مكانه الشوق)، وأدركت (قرص تقول
وبني بينه فيام الرضب دار من  بالقرب اليوم وموضعه ذلك، قبل  فامت دارا، لينشئها مائة وثامن عرشة  احد سنة ىف
محام جتاه وموضعه اآلن الشوك، قرص الذ كان يتوصل منه اىل وهو الشوك: قرص «باب وقال: العتيق»٧٣، املارستان
منها السالك يمنة البنود، عىل خزانة بجوار املكارية موقف عند يونس، محام اليوم هلا ويقال ،االيدمر بحامم عرفت
وغريه؛ العتيق اىل املارستان هناك من ويتوصل بالدالء، منها يسقى بئر، ينتهى اىل زقاق االيدمر، وهو اآلن رحبة اىل

االيرس»٧٤. جانبه من قطعة منه وأدركت

.٢٠٠٣ دار الكتب، مرص، ص٣٠٢، سياحتنامه جلبى، أوليا ٧١

(خطط  واآلثار  اخلطط  ذكر ىف واالعتبار املواعظ ،املقريز عىل بن أمحد ٧٢

٢٠٠٢م، لندن، االسالمى، للرتاث الفرقان ٣، مؤسسة م ،٢ املقريز)، ج
.١٣٤ ص

.٣٤٣ ص ،٢ م ،١ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٧٣

م ٢، ص٤٣٠. ،١ ج نفسه، ،بن عىل املقريز أمحد ٧٤
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٩٢

احلامم جتاه كانت أحد جانبيه من قطعة منه وأدركت الشوك، قرص باب اىل البنود خزانة من «.ويسلك أيضا: وقال
موضع وقد عمل البنود، املعروف بخزانة املكان بجوار يونس، محام زمننا ىف هلا قيل ثم ،بحامم االيدمر عرفت التى
املدرسة البيدرية » وقال: وغريه»٧٥، السالمى ودرب الشوك، وقرص العتيق، اىل املارستان منه الباب زقاق يسلك هذا
بناها احلسينى، املشهد وبني بينه فيام الشوك، قرص باب من بالقرب ،االيدمر برحبة املدرسة هذه [املدرسة البدرية]:
املذكورة واملدرسة مائة]»٧٦، وأربعني) وسبع  سنة(مخس [ىف األيدمري] البدر بيدمر [االمري  االيدمر بيدر االمري

الغالم رقم(٢١). أم بشارع البهلوان، أثر رقم (٢٢)، أيدمر جامع أيضا تسمى
عىل الدين). املقدم(درب درب نعرب: أن لنا البد الشوك قرص اىل وللوصول

الشوك قرص باب 

ودرب درب الفراخة الواقعة بني املنطقة درب ملوخيا، ىف الضفة الغربية من عىل ملوخيا درب الدرب آخذ من هذا
الدين، عىل درب اآلن ويسمى املقدم بدرب العثامنى العرص  ىف  يعرف وكان الرشقية، الضفة عىل يقعان اللذان احلامم
آخر الدرب ىف الشوك وكان قرص باب بداخله هو الذ الدرب املقريز، وهذا ذكره الذ شاطى درب الغالب ىف وهو
أسفل يقع فهو املرجح الشوك قرص باب موقع اهللا، أما بأمر احلاكم جامع وباب العيد باب مثل بارزا بابا وكان بصدره،

االتية: العقارات
الدين. عىل درب (١٢) رقم يقع أسفل العقار الباب من اجلانب اجلنوبى -

الدين. عىل درب (٧) رقم العقار أسفل يقع الباب من الشامىل اجلانب -
الشوك. قرص باب بجوار القرص سور أجزاء من أسفله الدين تقع عىل (١٤) درب رقم العقار -

٤٨ هى أبعاده (شامل جنوب)، مستطيل مبنى املذكور، الشوك قرص باب من الدخول بعد القرص سور بداخل وكان
بداخل التى القصور أحد أو نفسه الشوك قرص هو أنه املرجح من ذراعاً عادياً)، ١٢٠× (حواىل ٩٠ تقريبا مرتا ٦٢ ×

العقارات اآلتية: مواضع املذكور كان حيتل القرص وهذا القرص،
رىل. املُ عطفة (١٤) ،(١٢) ،(١٠) ،(٨) ،(٦) ،(٧ ) أ)، ٥) ،(٥) ،(٣) أ)، ١) -

وهو عقارمساحته العطفة)، نفس (١٥) من لرقم املجاور املستطيل الغربى القسم طاهر (عدا باشا أمحد عطفة (١٣) -
هذا القرص. من االكرب متثل القسم هائلة

أمحد باشا طاهر. عطفة (٩) -
.[٢ ،١ عىلّ الدين [أنظر اخلريطة (٩) درب -

.٢١٦ ص ،٢ م ،١ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٧٥

.٥٧٠ ص ،٤ م ،٢ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٧٦
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٩٣

آخر: احتامل
- القزازين درب داخل  من  القزازين عطفة صدر  ىف الشوك  قرص باب وجود حول أيضا شك هناك كان وإن
والدربني الدين عىل درب لباب جدا جماور (الكبري) القزازين درب باب ألن ،- املرجح السابق املوضع من اجلنوب اىل
بارزا الباب هذا يكون الشوك، قرص باب وكفرض ثان ملوقع احلالة، هذه وىف وعموما ،االيدمر حلامم مقابل موقع ىف
القزازين عطفة (٥) العقارين: أسفل جانباه يكون  بابا،  هناك أن أيضا  هنا  العقارات حدود من ف يُستَشّ ألنه أيضا،
وجود يتحقق االخري الفرض هذا الباب)، ومع من اجلنوبى (اجلانب القزازين عطفة (١٠) و للباب)، الشامىل (اجلانب
املمر هذا بالذكر أن وجدير ،املقريز يذكر كام مثل درب السالمى االخر بالناحية اجلهات اىل عرب القرص يوصل ممر
اىل ومنها االخرية العطفة اىل طاهر باشا أمحد عطفة (٥) العقار عرب ثم (٧) عطفة القزازين العقار عرب مروره املحتمل
الكبري، الرشقى بالقرص كانت التى القديمة املمرات أحد يكون أن جيب املمر هذا املال) بيت (شارع السالمى درب

القرص أيضا. ممرات أحد يعترب - املثال سبيل عىل - جعفر خان شارع كان وكذلك
الرشقية الواجهة عىل عمودية (البدر وحارة  القزازين، وعطفة الدين، عىل  الثالث (درب احلارات أن ويالحظ

.[٢ اخلريطة [أنظر القديمة قرص الشوك من رحبة قسام حتتل وكلها للقرص الرشقى الكبري
أعلم. واهللا الدين، عىل درب وهو االول أرجح االحتامل النهاية ولكنى ىف

عليه اآلن التى هى بالشكل تكن موجودة مل إلهنا شاطى، درب هى موسى الشيخ عطفة تكون أن استبعدت ولقد
قبل موسى الشيخ عطفة تكون للدروب، املقريز أورده الذ السري خط سب فَحَ احلملة، خريطة عىل ومل تُرسم باملرة،

الدين. عىلّ عىل درب الرتجيح يقع آنفا لألسباب املذكورة الدين، ولكن عىلّ درب
٩٩٤هـ  سنة أنُشئ  أنه باشا عىل ذكر محزة»، «سبيل  ملوخيا درب عىل  الدين) (عىلّ املقدم  درب برأس وكان 
اآلن، السبيل هذا اختفى وقد السابع) بالقسم  ،١٠٢ (رقم احلمزة سبيل بإسم خريطة احلملة عىل ورد و (١٥٨٦م)،
محام عن أما تنظيم الشارع؛ ىف أغلبه ذهب وقد عيلّ الدين، درب ناصية عىل الشوق شارع قرص ٢ رقم العقار وموقعه

فنقول: االيدمر

يونس) ام (محّ االيدمري]  ام [محّ لؤلؤ ام محّ

االمري أنشأها القاهرة، من لدار السنانى، مالصقة ،االيدمر رحبة برأس م احلامّ لؤلؤ: هذه ام ذكر: «محّ املقريز ان
القرافة وهى برتبته من «..ودفن تعاىل، اهللا رمحه ٥٩٦ سنة مجاد اآلخرة ٩ املتوىف ىف «.. احلاجب لؤلؤ الدين حسام 
يومنا اىل باقية كثريا، وهى وتغلق تارة تفتح احلامم وهذه مركب، اسطام املاء قعرها عند ىف ووجد البئر فيها التى حفر
املعروف   االيدمر محام إال يذكر  مل  املنطقة هذه لوصف املقريز ض تعرّ وعندما ٧٧«.. امللك أوقاف مجلة من  هذا،
احلاممات أن باب عىل يدل للحاممات مما ذكره أعاله عند املذكورة العبارة إال ىف لؤلؤ محام اسم يذكر ومل بحامم يونس،

ص٢٨٣-٢٨٥. م ٣، ،٢ ج نفسه، ،املقريز عىل بن أمحد ٧٧
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٩٤

عرص حتى عهدا األحدث احلاممات القائمة ضمن ُيذكر ومل قديمة، فيه املذكورة احلاممات ألن قديم، مصدر عن منقول
الزمن. مع أسامؤها تغريت احلاممات التى أسامء أو (امليالد عرش اخلامس املقريز (القرن

االصىل، بل انه االسم يذكر أن املقريز، بدون يذكر بحامم يونس كام املعروف أو املسمى بااليدمر احلامم وبام أن
عىل رحبة يطل واحد محام املنطقة سو هذه ىف اليوجد أنه مى»، وبام «املعروف» و«املسّ بكلمتى مصحوبا دائام يذكره
نفسه احلامم البقعة، حيث أن هذه ىف وجوده عىل الدرب اسم ودل محل اسم احلامم احلامم والذ درب وعىل االيدمر
االيوبى، ىف العرص املنشأة مات احلامّ أحد القديم لؤلؤ ام هو نفسه محّ يونس م بحامّ املعروف االيدمر ام محّ فإن اندثر، قد
اسم عىل يت سمّ االيدمر رحبة جدت ووُ فيها بالبناء الشوك  قرص رحبة معامل ت تغريّ وملا مع الزمن اسمه ل تبدّ وقد
برحبة الرحبة الرحبة، فعرفت هذه تطل عىل كانت آيدمر اسم  حتمل ومحام بيوت ومسجد بني ما خمتلفة منشآت عدة

.االيدمر
والعقار القزازين، شارع (٧ ب)، (٩) أ)، ٧) ،(٧) رقم العقارات: م احلامّ هذا موضع يكون أن الظن ويغلب عىل

الشوق. قرص شارع (١) رقم
القديمة: ملوخيا درب معامل ومن

بيغرا رحبة 

داره. جتاه ألهنا بيغرا، الدين سيف باالمري عرفت ملوخيا، بدرب
ولكن اآلن، الرحبة هذه عىل االستدالل يمكن ال هـ٧٨، ٧٥٤ املتوىف سنة النارص بيغرا الدين سيف االمري وهو

.االيدمر رحبة منطقة ىف أن تكون املحتمل من

الفخري رحبة

داره، جتاه ألهنا النرص، باب الرتبة بظاهر صاحب ،الفخر بغا منكىل الدين] [سيف باالمري عرفت ملوخيا، بدرب
ولكن اآلن، عليها االستدالل يمكن هـ٧٩، ال ٧٥٣ املتوىف سنة النارص بغا الفخر منكىل سيف الدين االمري وهو
حتديد اىل للوصول االمالك، حجج من كثري عىل االمر االطالع وحيتاج ،االيدمر منطقة رحبة تكون ىف أن املحتمل من

ملوخيا األحدث نوعاً: درب ومن معامل بيغرا؛ رحبة ومكان مكاهنا

.١٦٥ ص ،٣ م ،٢ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٧٨

.١٦٥ ص ،٣ م ،٢ ج املقريز، نفسه، عىل بن أمحد ٧٩
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٩٥

املرضعة) (درب موسى الشيخ عطفة .١٠

فيام الكبري الرشقى من القرص قطعة عىل قرص الشوق، الشامىل من شارع القسم من اجلنوبية بالضفة هذه العطفة تقع
املقدم درب املقريز [أنظر عرص ىف آخر بإسم معروفة كانت ولعلها الغرب، من والسفينة الرشق من البنود خزانة بني

السفينة]. وأنظر: الدين) (عىلّ
صغري بداخله مسجد وبه بنافذ، وليس قرص الشوك، شارع من املار يمني عن موسى: الشيخ درب باشا: « عىل قال
النساء فيها وحيرض ثالثاء، يوم له حرضة كل يعمل بإسمه، الدرب سمى هذا الذ موسى بالشيخ وىل يعرف رضيح

وىف احلجج: ..»٨٠؛ بالزار املعروف الداء هبن أن يزعمن الالتى
داخل واجلاملية، حسني لزاوية الشيخ منه املتوصل والدرب اجلعيدية حارة بخط ..» (أوقاف): رقم ٣٧٩ احلجة -

[١١٧٥هـ/١٧٦٢م]. بتاريخ: «.. الطرنيخى بدرب االن املعروف املرضعة درب
اآلن املعروف املرضعة  درب داخل الشوق  قرص من  بالقرب القديمة اجلاملية  «..بخط (أوقاف): ٥٣٤ احلجة  -

اليامنى. موسى الشيخ بدرب فارسى طاحون وذكر م] هـ/١٧٦٧ ١١٨١] بتاريخ: بالشيخ موسى اليامنى..»
املرضعه املتوصل بدرب املعروف قديام ملوخية درب داخل القديمة اجلاملية بخط ..) ٣٨٩ (أوقاف): رقم - احلجة

١٧٨٩م]. / :[ ١٢٠٣هـ بتاريخ (.. األمحد موسى الشيخ لزاوية منه
املعروف بالشيخ املرضعة درب داخل الشوق قرص من بالقرب القديمة اجلاملية بخط ..» (أوقاف): ٤١٦ - احلجة

[١٢٠٤هـ/١٧٨٩م]. « اليامنى موسى
بدرب املعروف املرضعه درب داخل الشوق قرص «..بخط اجلاملية القديم بالقرب من (أوقاف): ٤١٥ رقم احلجة -

/١٧٩٥م]. [١٢١٠هـ بتاريخ: اليامنى» موسى الشيخ
قرص (أنظر منه الرشقى الشامل من - ح  املرجّ - الشوك قرص  موضع بجوار  يقع بعقاراته  موسى الشيخ درب إن
يقع الذ موسى الشيخ عطفة (٥) رقم العقار يوجد الدرب داخل وىف ٢]؛ اخلريطة و[أنظر هذا البحث) من الشوك

سوره. من قطعة فوق يكون يكاد أو القرص ناصية فوق
يمني زقاق  ىف يقع وكان احلجة، ىف املذكور الفارسى الطاحون  ومنها  البنود خزانة من  جزء عىل  عقاراهتا وبعض
عن أما اسامعيل؛ الدين عهد السلطان عامد ىف البنود خزانة هدم بعد أنشئ الذ الطاحون هو ولعله (احلاىل)، الدولة
ومكانه العرشين القرن ىف للداخل مع امتداد العطفة وضاع آخر العطفة ىف يقع فإنه كان املذكور موسى الشيخ رضيح
الرضيح هذا و الدين، عىلّ درب العقار رقم (٥) وخلف الدولة، يمني زقاق (٥) رقم العقار خلف نفسها العطفة ىف اآلن
سنة م حمرّ ٥ ىف املقتول االنبار ابن قرب هو يكون أن املحتمل من البنود، من خزانة عىل قطعة الرتجيح عىل يوجد والذ

واهللا أعلم. البنود] [أنظر خزانة وبجواره بعده دفن الذ الفالحى ابن وقرب (١٠٤٨م)، ٤٤٠هـ

 .٧٥ ص ،٢ ج التوفيقية، اخلطط عىل باشا مبارك، ٨٠
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٩٦

املحيط السور من االخر اجلهات عن مواصفات ختتلف له الرشقية، اجلهة من للقرصالكبري سوراً هناك ولعله كان
.[٢ اخلريطة ١، [أنظر بني السور والقرص الفراغ من القسم الشامىل موسى الشيخ درب عقارات قد شغلت بالقرص

بحارة الفقراء: بعد فيام ملوخيا درب من قسم رف عُ وقد

اجلعيدية) (حارة الفقراء حارة .١١

عبد جامع الفقراء حارة «وىف استحدثت: التى املساجد ىف املقريز قال قرص الشوق، شارع امتداد القزازين شارع هى
كحرص عرصه املستحدثة ىف املساجد والتى تذكر املقريز عبارة يالحظ من الساقى..»٨١، [ [الشافعى الطواشى اللطيف
ذلك ىف انحرص ملوخيا درب اسم ولعل « الفقراء « حارة ى: مّ ملوخيا سُ درب من لقسم اجلديد املسمى استعامل رسيع،
بداخله؛ الفاضلية املدرسة بقايا لوجود (الفراخة) لشهرته راشد منطقة درب عىل (اهلجر التاسع القرن الوقت (منتصف

الفقراء، واحلرافيش. هم واجلعيدية «اجلعادية»، وأخريا «حارة اجلعيدية» اىل ذلك بعد الفقراء» اسم «حارة ل وَّ َ وحتَ
هى: التى املنطقة احلالية ىف املساجد عليه بني نستطع التعرف مل الطواشى عبد اللطيف وجامع

الغالم. أم شارع رقم(١٦) ،(٢٥) رقم أثر [مدرسةإينال]، الغالم) أم (جامع الربدبكية املدرسة -١
حبس الرحبة. شارع رقم(١) ،(٢٩) رقم أثر ،(االمحد الشيخ حسني (زاوية االمحد مرزوق ٢- مسجد

اجلعادية. مواجهة شارع (٣) كفر الزغار ىف اسامعيل، رقم الشيخ مسجد -٣
م. درب احلامّ جتاه القزازين شارع رقم ٤ االربعني، سيد وهناك رضيح

السلطان عهد  ىف السلطانية املامليك مقدم العثامنى، املنجكى الرومى  الطواشى اللطيف  عبد االمري هو واملشهور 
القراىف عبد اللطيف مسجد وهناك املسجد، هذا ذكروه ممن أحدا يذكر ، ومل سنة٨٦١هـ ١٤ صفر واملتوىف ىف جقمق،

آخر خمتلف. اخلرنفش، وهو مكان بشارع
احلجج: وىف

..»بتاريخ: احلامم درب داخل الفقراء بحارة اجلعيدية بسويقة الربدبكية بخط  ..» (أوقاف):   ٢١٧ رقم -احلجة
[١٢٩٤هـ/١٨٧٧م].

داخل واجلاملية، حسني لزاوية الشيخ منه املتوصل والدرب اجلعيدية حارة بخط ..» (أوقاف): رقم ٣٧٩ احلجة -
الوحيد عىل دليلنا هى االوىل واحلجة [١١٧٥هـ/١٧٦٢م]. بتاريخ: «.. الطرنيخى االن بدرب املعروف املرضعة درب

الفقرة. هذه عنوان أثبتناه ىف ما

٢٠٠٢م،  لندن، االسالمى، للرتاث الفرقان مؤسسة ،٤ م ،٢ ج ،(املقريز (خطط  واآلثار  اخلطط ذكر ىف  واالعتبار  املواعظ  ،املقريز عىل بن أمحد ٨١

.٣٥٤ ص
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٩٧

أحد عن بحثنا هنا نسوق قبل، من الرشقى الكبري القرص أبواب  من  أبواب لثالثة تعرضنا قد أننا وبام النهاية وىف
عن الفكرة البحر، الستكامل باب وهو اآلن، اىل موجودة بقاياه والتزال الغربية للقرص، بالواجهة كانت التى االبواب

الفاطمى الكبري٨٢: القرص أبواب
الذ ابتدأ هبدم قسم أيوب الدين عهد السلطان الصالح نجم حمفوظة حتى الرشقى الكبري القرص مبانى فلقد ظلت
بيربس الظاهر السلطان عهد ىف ثم الصاحلية، املدرسة بناء أجل من ، ٦٣٩هـ سنة احلجة ذ ىف ١٣ القرص من كبري

القرص. أقسام باقى الترصف ىف بدأ الذ

البحر باب .١٢

يعرف اليوم هذا البحر باب وموضع ..» وقال «.. عىل منصور، اهللا أبى بأمر احلاكم إنشاء «هو من :املقريز قال
م) ١٢٧٣) هـ سنة٦٧٢ البندقدار بيربس الظاهر السلطان  أيام وىف الكاملية»٨٣،  املدرسة قبالة بشتاك قرص  بباب
وسبعني وست سنة اثنني من - يعنى عاشوراء يوم كان ملا «السرية الظاهرية»: جامع املقريز: « قال قال أعاله، دم هُ
لبعض فيه عمد نقل ألجل الكاملية، احلديث دار قبالة البحر، بباب القرص املسمى أبواب أحد علو بنقض سم رُ - مائة

.٨٤«.. السلطانية، العامئر
بباب يعرف أنه عنه وقال فقط، ولكن هدم أعاله متاما مل هيدم البحر باب أن عىل  تدل املقريز رصحية وعبارات

بشتاك. قرص
باب وهو أال االبواب بقايا أحد اليوم - اىل - هناك التزال احلظ أنه حلسن إال اندثرت، قد القرص أبواب مجيع إن
ال أجزاء تكن مل جزء منه إن عىل اإلبقاء وتم اجلديد القرص مبانى ىف استُغل والذ بشتك، قرص باب هو البحر الذ
[أنظر للمدرسة الكاملية واجهة الباب املواجه عىل الذ العقد داخل نفسه ويقع الباب عقد ومنها االن موجودة اىل تزال
بشتك بقرص اخلاص املدخل سائر يشمل نوع املبانى، هناك نوعان من أن لوحظ القرص باب مبانى فحص فبعد الصور]،
من مبنى املذكور العقد داخل اىل يقع نوع آخر ولوحظ (الدستور)، احلجر النحيت التى من القرص مبانى بقية ويشابه
املبانى الفاطمية أحجار خمالف ويشبه حجر نوع املبنى ومن سائر ىف املتواجدة تلك من أصغر متقنة بصنج مصقول حجر
ألبراج الداخلية االقبية مثل األيوبية اآلثار ىف املصقول النحيت احلجر من أيضا املبانى املتقنة ويشابه املصقولة القديمة
وفحص إعادة النظر جيب وعليه بن ثعلب؛ اسامعيل تربة الرشيف واجهة ومثل وسور القلعة) القاهرة االسوار(سور

.[٦ ،٥ [أنظر الصورتني املنظور اجلديد هذا من خالل بشتك قرص أجزاء

أعامل  من له يتعرض وملا ،القصو ألمهيته الباب هذا لذكر اضطررت ٨٢

من  مبانى عىل  حيتو بأنه علم بدون خالل عامى ٢٠٠٢-٢٠٠٣ ترميم
القائم الوحيد االثر عقده ويعترب الفاطمى، العرص أمههام خمتلفني عرصين

كله. ضياع القرص الكبري بعد الرشقى القرص من اآلن فوق األرض إىل
ص ٤٢٥-٤٢٧. ،٢ م ،١ ج نفسه، ،بن عىل املقريز أمحد ٨٣

.٤٢٥ م ٢، ص ،١ ج نفسه، ،بن عىل املقريز ٨٤ أمحد
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٩٨

اخلالصة

سور [أنظر: «القاهرة» بـ قديام اخلطة املسامة خيرتق الذ الرئيسى الشارع كان القواد، حارة قائد أو ملوخيا درب
- القواد قائد حسني- بإسم ولده تسمى جوهر و منذ عهد القائد نشأة القاهرة مع درب نشأ وهو [٣٦ حوليات جوهر،
وهو ملوخيا،  درب بباب عرف له، املجاور الرشقى جوهر سور ىف فتح بابا الدرب  هلذا وكان فيه، يسكن كان  ألنه
العلوة) التى (شارع اىل حارة الربقية ينتهى هذا الباب اخلارج من وكان عمر، سيد مقام بجوار حاليا اجلعادية بشارع
منهام اجتاهني: الشامىل فيه دخوله بعد فيجد ملوخيا درب باب ىف الداخل الرشق، أما من لسور جوهر مالصقة كانت
شارع يسمى منه الشامىل والقسم ،[٣ [الصورة القزازين شارع اآلن منه اجلنوبى القسم واملسمى نفسه ملوخيا درب هو
العيد باب رحبة اىل وبعد ذلك عىل الدين، درب داخل ىف الشوك الذ كان قرص باب عند يبدأ من ألنه الشوق قرص
[١٠ [صورة احلسينى املشهد ط خُ فهو اجلنوبى االجتاه أما النرص؛ اىل باب ثم احلاىل اجلاملية شارع اىل شامال بعدها ومن
األعظم الشارع يؤديان اىل طريقان غربيه الذ كان ىف االزهر اجلامع اىل يؤد ذلك وبعد آل ملك، االمري مدرسة وبه

اهللا اآلن). لدين املعز (شارع
لشهرته موقعه بتحديد املقريز رفه يعّ فلذلك مل معروفا - القاهرة رشق ىف طريقا رئيسيا - ملوخيا درب كان وملا

ىف العرص احلديث. متاما هل جُ القديم ثم االسم ونُسى الدرب اسم تغري الزمن، مرور مع ولكن وقتذاك،
سور القرص للقاهرة وبني السور الرشقى الواقعة بني الرئيسية الطريق كان قسام من ملوخيا درب أن يقال ويمكن أن
[٨ [صورة احلسينى) (املشهد الديلم باب منطقة التى بني العكس، الشامل أو اىل اجلنوب من تسري التى الكبري الرشقى

الرحبة). وحبس املال، بيت (شارع العيد باب القرص ومنطقة من
ومن واملجهولة، اهلامة اآلثار بعض مواقع وحتديد الغامضة، التارخيية بعض املعامل حتقيق مواضع تم هذا البحث وىف

االماكن اآلتية: البحث، هذا ىف مواضعه حتقيق تم أهم ما
درب ملوخيا -١

راشد درب -٢
درب النمريي -٣

نادر درب -٤
قراصيا درب -٥

درب السالمي -٦
ترك خاص درب -٧

شعلة درب -٨
شاطي درب -٩

االيدمري رحبة -١٠

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

AnIsl 38 (2004), p. 69-105    Muḥammad Abū-l-ʿAmāyim
.kabīr-al qaṣr-al šarqī minṭaqa-l-wa Mulūḫiyyā Darb درب ملوخيا والمنطقة شرقى القصر الكبير
© IFAO 2020 AnIsl en ligne https://www.ifao.egnet.net

http://www.tcpdf.org


الكبري رشقي القرص واملنطقة ملوخيا درب

٩٩

الشوك رحبة قرص -١١
الشوك قرص -١٢

الشوك قرص باب -١٣
العيد باب -١٤

الزمرد قرص -١٥
الزمرد قرص باب -١٦

البحر باب -١٧
البنود خزانة -١٨

السفينة -١٨
الفاضلية املدرسة -٢٠
القوصية املدرسة -٢١

يونس محام -٢٢
العتيق املارستان -٢٣

السالح خزائن -٢٤
الكبري االيوان -٢٥

الرضب دار -٢٦
األول: موضعني منها، ىف حمفوظا اآلن اىل يوجد بل بعد، العاصمة من خيتف مل ملوخيا» «درب وجدير بالذكر أن اسم
ملوخية » و«عطفة القطانة» درب بني« يقع ملوخية » « درب يسمى يوجد درب حيث سابقا] [القبيبات اخلليفة حى ىف

غربا. ية» زّ غُ رشقا و«درب « «درب احلبالة بني بدورها تقع التى
وكان ،االنصار سيد جامع بجوار اجلديد بوالق شارع غربى اآلن يقع آخر « ِملوخية درب  » ببوالق يوجد كام
.االنصار وشارع (١٩٢٦ عام منذ اجلديد بوالق شارع من قسام اآلن (الذ أصبح درب النشارين شارع يصل بني

اسمه حتى أصبح بالقاهرة وتغري جوهر القائد أسوار داخل كان الذ االول ملوخيا درب اسم اختفى فقد وهكذا
مناطق ويؤكل) ىف يُطبخ الذ الشهري إلسم النبات (بالنطق الشائع اآلن ظهر القزازين، ولكن وشارع الشوق شارع قرص
[اخلليفة القبيبات حى وىف اململوكى، العرص ىف رت مّ عُ التى عهدا األحدث بوالق االصىل، ىف موطنه عن بعيدة أخر

املامليك. سالطني عرص ىف ثم الطولونى العرص ىف استعمر الذ العتيق اآلن]
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الكبري رشقي القرص واملنطقة ملوخيا درب
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م]. ١٩١٩ سنة ،١٠٠٠/١ رسم بمقياس املرصية املساحة مصلحة ، «٣٨-ظ اللوحة [عن م عام ١٩١٩ يف القرايف بدر الدين زاوية حدود .٣ اخلريطة

العاميم أبو حممد
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ملوخيا]. درب [باب اجلعادية شارع .١ الدين»].صورة عيلّ [من «درب البنود خزانة .٢ صورة

ملوخيا]. درب من [قسم القزازين شارع .٣ صورة

الكبري رشقي القرص واملنطقة ملوخيا درب
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مي]. [درب السالّ املال بيت شارع .٤ عام١٩٥٢).صورة يف (قبل ترميمه [باب البحر] قرص بشتك باب .٥ صورة

بشتك. لقرص اململوكي العقد وبجواره البحر لباب الفاطمي العقد : قرص بشتك باب .٦ صورة

العاميم أبو حممد
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كريسويل). (عدسة قرص الزمرد] من [جزء ماماي مقعد .٧ الديلم].صورة باب من [قريبا االخرض] [الباب احلسيني املشهد قديمة لباب صورة .٨ صورة

لوريه. ش. م. رسم: القاىض، بيت باب .٩ لبيت القاضى].صورة المؤد] األحكام جملس باب .١٠ صورة

الكبري رشقي القرص واملنطقة ملوخيا درب
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