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 مقتنيات الحجرة النبوية الشريفة 
 هـ 1326عام  بموجب تقرير عثماني  

 د. سهيل صابان

 

 المقدمة 

الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا محمد رسول اهلل، وعلى آلهه  

 وصحب  ومن وااله، ومن سار على نهج  واتبع هداه. أما بعد؛

وآثارهمهها  فإن دراسة تاريخ المدينة المنورة، والحرم النبههوا اليههري ،

العمرانية والثقافية، تعيد الذاكرة إلى عصر اإلسالم األول، عندما كانت الوفود 

للتيرف بالسالم على النبههـ ه صههلى اهلل عليهه  وسههل  ه،   ،تتقاطر إلى يثرب

والدخول فـ هذا الدين، الذا أخرج العباد من عبههادة العبههاد إلههى عبههادة رب 

 واآلخرة .. االعباد، ومن جور الدنيا إلى سعة الدني

ويجد الباحث متعة روحية فـ قراءة كل ما يمت إلى طيبة الطيبة، سواء 

من آثارها التاريخية، أو فضائلها التـ وّرثت القاطنين فيها دماثة خلق، وحسن 

ال فـ زيارات  إليها والتقائ  بأهلها فحسب؛ بل   ،عيرة. كما شهد الباحث نفس 

أو قرأ عن رحالته  إلههى المدينههة  ،يضًاأ حثبيهادة زائريها الذين التقاه  البا

 .(1)المنورة

وبناًء على تلك الصفات التـ تمتاز بها المدينة المنورة على غيرههها مههن 

الحواضر اإلسالمية، فقد اختههار أعههداد مههن المسههلمين مههن أقطههار العههال  

اإلسالمـ اإلقامة بجانههب الحبيههب المصههطفى والرسههول المجتبههى أواًل، ثهه  

زايا المعنوية والمادية التههـ كانههت خاصههة بأهههالـ الحههرمين الممن  االستفادة  

اليريفين ثانيًا. وال سيما فههـ عهههد الدولههة العثمانيههة. حيههث أعفههت الدولههة 

 

هرررو هةهررا رمررن رصد مررا لرري  مينمعررف 1330( زار متصرر ن د رري سعرر  لررينة الميورررف المررر ر   رر  سررن  1) 
 :  ادظ الت نرو هاألخال  الحميي  الت  تخعق بهن أهل الميورف المر ر .  

Seyahatlarim/Ali Suad; Hazirlayan: N.Ahmet Ozalp.- Istanbul: Kitabevi, 

1996.sy.125 
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المقيمين فيها من الضرائب المفروضة على غيرها من الواليات العثمانية، كما 

 .(1)أعفت اليباب المقيمين فيها من الخدمة العسكرية اإللزامية

هر ذلك االهتمام بالمدينة المنورة فههـ العهههد العثمههانـ بإنيههاء د ظولق

العديد من األوقاف التـ شملت المدارس والمكتبات، التـ احتوت على نفههائ  

ه رضههـ اهلل عنهه  ه،   (2)المخطوطات، وعلى رأسها مصههح  سههيدنا عثمههان

فـ ال  باإلضافة إلى الكثير من األوقاف التـ خصص ريعها للحرمين اليريفين،  

 البالد العربية فحسب؛ بل حتى فـ األناضول والبلقان. 

ذا، وال ههوما زال هذا االهتمام بالحرمين اليريفين قائمًا حتى يومنا ه

سيما فـ التوسعة التـ شهدها الحرمان اليريفان فههـ عهههد خههادم الحههرمين 

ة اليريفين الملك فهد بن عبد العزيز، الذا أنيأ أيضًا أكبر صرح علمـ لخدم

اهلل العزيز، القرآن الكري ، وهو مجمع الملك فهههد لطباعههة المصههح    تابك

 اليري  بالمدينة المنورة.

وهذا البحث الذا نقدم  للمهتمين بتاريخ المدينة المنورة والحرم النبوا 

اليري ، يعد إسهامًا بسيطًا فـ الحديث عن آثار المدينة المنههورة ومقتنيههات 

يخة الحرم النبههوا إلههى ن ههارة األوقههاف مي  من  الروضة المطهرة. وهو تقرير

العثمانية، التـ رفعت  بدورها إلههى الصههدر األع هه  إلطههالن السههلطان علههى 

مضمون . ويحوا المقتنيات التـ أهداها المسلمون إلى الحرم النبوا اليههري  

بيكل عام والحجرة النبوية اليريفة على وج  الخصوص، فـ مختل  العهههود. 

وجودة فـ حين إعداد التقرير وهو العاشههر مههن شهههر ت منياوكانت تلك المقت

هه. وقد ورد أسماء كافههة المسههنولين عههن الحههرم 1326رمضان المبارك عام  

النبوا اليري  ومناصبه  فـ ديباجة التقريههر، بمهها فههيه  محههافة المدينههة 

 

نئق األرشرر ا اليامند :الميورررف المررر ر  لحيررل الحرر   الينلم ررف األهلرر    لررهيل لررنرن  ر لررح  ف (  مررا ه رر1) 
 .Dhهر(. دقاًل سا األرش ا اليامند و تصر ا 1421  9  4و 1421  9  2)  62و 60ال طا )السي ةيف(. ع

I. Um. E-4/17 
 Duit 52/2-3(  األرش ا اليامند و تصر ا 2) 
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المنورة، وذكر أنه  حضروا عملية اإلحصههاء. ويبههدو أن الخههت  األكبههر، مههن 

الموجودين فـ نهاية التقرير، كان خههت  ن ههارة األوقههاف،   رينصغيالختمين ال

 هه.1326ذا الحجة  27التـ صادقت على التقرير بتاريخ 

والتقرير موجود فـ األرشي  العثمانـ المعروف بأرشي  رئاسة الوزراء 

 . MTV.526/73فـ إستانبول، تحت تصني  يلدز

 بعض الملحوظات المنهجية على التقرير 

التقارير المهمة؛ ال من حيث احتواؤه علههى المقتنيههات   أحد ير  هذا التقر

الموجودة بالحجرة النبيوية اليريفة، فهذا أمر مفروغ منهه . وإنمهها لكونهه  قههد 

اشتمل أيضًا على العديد من النقاط التـ يجدر ذكرها، وال سيما للمتخصصين 

 ام.ل عهه فـ الضبط والتحليل من أساتذة عل  المكتبات واآلثههار والتههاريخ بيههك

 منها: 

الدقة فـ ضبط المقتنيات وبيان أوصافها، وتحديد الخصههائص التههـ  -1

 تميز بها كل غرض من األغراض عن غيرها.

بيان أسماء الُمهدين لتلك األغراض، مع ذكر تاريخ اإلهداء فههـ قليههل  -2

من األحيان، واإلشارة إلى النقص إن كان فيههها نقههص أو أنههها بحاجههة إلههى 

   على المقتنيات.لكيء االترمي ، أثناء إجرا

ذكر بعض العبارات العربية الواردة على المقتنيات. ويمكن إجراء دراسة  -3

 عليها.

التعهد الذا ُأخذ على بوابـ الحجرة النبوية اليههريفة مههن األغههوات،  -4

 وبيان مسنوليته  عنها، والحرص اليديد على المحاف ة عليها.

رة النبوية اليريفة  لحجى ا كثرة عدد العالَّقات والقناديل المهداة إل-5
والروضة المطهرة، مع غالء أسعارها، مما يدل على تعلق المسلمين 

 بالحرم النبوا اليري ، وتقدي  األغراض الثمينة ل . 
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 محتوى التقرير: 

صفحة مههن القطههع الكبيههر، تتضههمن المقتنيههات 29يتكون التقرير من  

 391وعههددها    ي ،ليههرالموجودة فـ الحجرة النبوية اليريفة والحرم النبوا ا

شملت األحجار الكريمة من األلماس والزمرد والياقوت ..الخ، واألدوات   ،قطعة

الذهبية والفضية، واليمعدانات والقناديل والمزهريات، وغيرها من المقتنيات 

 التـ استفيد من مع مها فـ إنارة الحجرة النبوية اليريفة والروضة المطهرة.

سلمين من مختل  البالد اإلسههالمية الم  هداءوكانت تلك المقتنيات من إ

إلى الروضة النبوية اليريفة والحرم النبوا اليههري . وكههان نصههيب الحكههام، 

وخاصة السالطين العثمانيون وحكام مصر والهند مههن المسههلمين، كبيههرًا. وال 

سيما تلك األمانات باه ة الثمن، مههن أحجههار األلمههاس والههذهبيات. وأكثههر 

هه(. يلي  ابن  السلطان عبد 1199/1255د الثانـ )محموطان  المهدين كان السل

هه(. أما أغلههى اإلهههداءات فكههان مههن السههلطان 1237/1277المجيد األول )

هه(، وتمثلت هديت  فـ عالقة من 1129/1187مصطفى خان بن أحمد الثالث )

الزمرد الكبير سداسية اليكل، مزينة بطرفيها باأللماس والعقد الذهبية، وفـ 

زينة  باأللماس، أما العاّلقة الموجودة باألسفل فهـ أيضًا مرصعة بة مها قوسط

باللنلن، وقدرت قيمتها بخمسة ماليين ليرة عثمانية، بعملة ذلك العهههد. تليههها 

فـ القيمة عالقة ذهبية مرصعة بست قطع من الزمرد سداسـ اليكل، إحداها 

ع، المصهه مرد  عادية، واثنتان منها مثلثة، وثالث منها مغطاة بههالز بوب المرصههّ

محاطة بسلسلة من اللنلن، وفـ األسفل سلسلة من األلمههاس. وقههدرت قيمتههها 

بمليون وثالثمائة أل  ليرة عثمانية. وكان اس  الواق  غيههر معلههوم. والجههدير 

بالذكر أن الليرة العثمانية فـ ذلك العهد كانت مرتفعة القيمة. ويكفـ أن نعلهه  

 تلك فـ  يتغلأن راتب العامل الذا كان ي

 .(1)الفترة بأعمال تمديد خط حديد الحجاز كان مائة قرش شهريًا

 وفيما يلـ أسماء أصحاب اإلهداءات األكثر: 
 

(1 )Hicaz Demiryolu/Ufuk Gulsoy.-Istanbul: Eren yay. 1993.sy. 118       
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 154،  55،  52،  15،  3(. ],  قطعههة  11السلطان محمههود الثههانـ. )  -1

183 ،199 ،238 ،245 ،246 ،247.] 

، 160،  155،  7قطعههة(. ]  11السلطان عبد المجيههد خههان األول. )  -2

181، 187 ،17 ،228 ،243 ،244 ،269 ،277.] 

السيدة برتونيال، زوجة السلطان محمود الثانـ ووالدة السلطان عبد   -3

، 159- 153، 151، 149، 130، 125، 124، 91، 50قطههع( ] 10العزيههز. )

270.] 

، 250، 249،  186،  136،  90قطع( ]  10عباس باشا، والـ مصر. )  -4

251 ،252 ،254 ،255 ،256.] 

، 64،  2قطههع( ]  9، ابنة السلطان محمود الثههانـ. )(1)عادلة سلطان  -5

96 ،127 ،140 ،175 ،295 ،296.] 

قطههع[   7الحاج علـ باشا، من أخوياء أحد السالطين العثمههانيين. ]  -6

[350 ،359 ،360 ،361 ،362 ،363 ،364.] 

، 40قطههع( ]  7، زوجة السلطان محمود الثههانـ. )(2)خوشيار قادين    -7

57 ،85 ،86 ،87 ،94 ،191.] 

 32،  30قطع( ]  6، زوجة السلطان محمود الثانـ. ](3)نوفدان قادين    -8

33 ،66 188 ،310.] 

 [.380، 167، 166، 61، 53، 51قطع[ ] 6الحاك  الهندا بيغ . ] -9

وقد تبين من القائمة السابقة  أن أسرة السلطان محمههود الثههانـ، بمهها 

هههدين للروضههة النبويههة اليههريفة والحههرم الم  أكثرفيها السلطان نفس ، كانوا  

 

(  كعمرررف السرررعمن  الم كارررف مررر  الرررط المررر أ   ررر  اىلرررمالح اليامرررند  تررري  سعررر  أ  لرررن حت  ابررررف أ ررري 1) 
 السالطيا. 

 (  ههرنك ليي  أخ ى ما لييات القص  اليامند  بهذا اىلطو ه  زهجف السعمن  سحي الم يي األه . 2) 
الط الم أ     اىلمالح اليامند  تي  سع  أ  لرن حت  زهجرف أ ري السرالطيا.  (  كعمف لنةوا الم كاف م 3) 

 ههذد الكعمف إذا التخيمت رشكل م  ة    العغف الت ك ف تير  الم أ  . 
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النبوا اليري . على الرغ  مما يعرف عن هذا السلطان أن  كان من أوائل من 

نفذ برنامج التغريب فـ الدولة العثمانية ومنسسههاتها الثقافيههة واالجتماعيههة، 

.وفيما يلـ أسماء أفراد أسرة السههلطان محمههود (1)وأن متها اإلدارية والسياسية

 ذين قدموا األشياء الثمينة للروضة النبوية اليريفة:ـ اللثانا

، 154، 55، 52، 15، 3قطعههة( ] 11السههلطان محمههود الثههانـ. ) -1

183 ،199 ،238 ،245 ،246 ،247.] 

 11السلطان عبد المجيد خان األول، ابن السلطان محمود الثههانـ. )  -2

 [.277، 269، 244، 243، 228، 17، 187، 181، 160، 155، 7قطعة ( ]

السيدة برتونيال، زوجة السلطان محمود الثانـ ووالدة السلطان عبد   -3

، 159 153، 151، 149، 130، 125، 124، 91، 50قطههع( ] 10العزيههز. )

270.] 

قطع(  9عادلة سلطان، ابنة السلطان، ابنة السلطان محمود الثانـ. )  -4

[2 ،64 ،96 ،127 ،140 ،175 ،295 ،296.] 

، 57،  40قطع( ]  7زوجة السلطان محمود الثانـ. )ين،  قاد  خوشيار  -5

85 ،86 ،87 ،94 ،191.] 

 32،  30قطههع( ]  6نوفدان قادين، زوجة السلطان محمود الثههانـ. )  -6

33 ،66 ،188 ،310.] 

 – 291حسن ملك، زوجة السههلطان محمههود الثههانـ. )قطعتههان( ]  -7

294.] 

 [34– 31ن( ]طعتا) ق أسماء سلطان، ابنة السلطان محمود الثانـ. -8

أبرز فتان ]أبرا رفتار[ زوجة السلطان محمود الثانـ. )قطعة واحدة   -  9

[ )228] 

 [98فاطمة قادين، زوجة السلطان محمود الثانـ. )قطعة واحدة( ] -10

 

-1808:   كرف اصلرالح اليامرند   ر  سصر  السرعمن  محمر ة الارند : ادظ (لعت صيل    هذا الم ض ع  1) 
  . 1978هر   1398القنه  : ةار الت اثو   –   محمي سحي العم ا الاح اهي  1839
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 [35قطعة( ] 1قمر قادينن زوجة السلطان محمود الثانـ. ) -11

ـ. )قطعههة لثههانود انورتاب قادين، الزوجة الرابعة للسههلطان محمهه   -12

 [.157واحدة( ]

 [.36صالحة سلطان، ابنة السلطان محمود الثانـ. )قطعة واحدة( ] -13

ويتبين من القائمة السابقة أن مجمون القطع التـ أهديت للروضة النبوية 

اليريفة والحرم النبوا اليري  من لدن أسرة السلطان محمود الثانـ وحههدها 

تعلههق هههذه األسههرة بههالحرم النبههوا   علههى  يدل  كانت ثالثًا وستين قطعة. مما

اليري ، ورغبتها اليديدة فـ وق  األشياء الثمينة ل . وهو مثال بسههيط مههن 

أوقافها إلى الحرم النبوا اليري . أما غيرها من األوقاف العينية غير المنقولة 

والنقدية التـ كانت ترسل مع الصرة الهمايونية إلى الحجاز فهـ كثيرة، يزخههر 

 العثمانـ. رشي األ بها

ويالحة فـ هذا الجدول أن النساء من أسرة السلطان محمود الثههانـ، 

 كان نصيبهن أكثر فـ اإلهداء من الرجال. 

وفيما يلـ ترجمة لمضمون الوثيقة، علمًا أن ما وضع بين المعقههوفتين ] 

مكتههب   .  [  للبيان والتوضيح من وضههع الباحههث: ن ههارة األوقههاف الهمههايونـ

  738]الرق [     التحرير

 إلى مقام الصدارة الع مى

 سيدا صاحب الدولة؛ 

بناًء على األمر السلطانـ القاضـ بتقههدي  قائمههة بمحتههوى األغههراض 

الموجودة بالروضة النبوية المطهرة من لدن خزينة األوقاف، وبموجب المههذكرة 

هه[؛ تجدون بطيهه  28/11/1326]324كانون األول    9الصادرة من صدارتك  فـ  

ة من إدارة المصروفات من تلك القائمة. واألمر والفرمان لحضههرة مصدقورة  ص

 من ل  اللط  واإلحسان..

 1324كانون الثانـ  21هه ..1327محرم 11
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 ناظر األوقاف الهمايونـ                       

 )التوقيع(      

   دائرة الصدارة -الباب العالـ 

      ديوان آمدا الهمايونـ      

 21 رق []ال

ِّ مذكرةِّ ن ارة األوقاف الهمايونـ تقديُ  القائمة الخاصة   لقد ت  بط

بالروضة النبوية المطهرة إلى مقام جناب السلطان، والتـ ت  إعدادها بموجههب 

 األوامر الصادرة من جناب ..

 1324كانون الثانـ  2400هه[ 1] 327محرم 14

 الصدر األع  

 كامل    

 بس  اهلل الرحمن الرحي 

بمحتويات خزانة المصاح  اليريفة وأجزائها واألمانات المقدسة مة  قائ

المباركة المحفوظة فـ الروضة النبويههة المطهههرة، أدام اهلل عزههها إلههى يههوم 

القيامة. وهـ من إعداد المميز األول فـ إدارة المصههروفات بخزينههة األوقههاف 

نـ ه، سههلطاأمر  الهمايونـ، محمد حلمـ ه الذا توج  إلى المدينة المنورة بهه 

وكاتب ]والية[ الحجاز باإلدارة المذكورة السيد معمر، وموظ  الخزينة الجليلههة 

به ]ن ارة[ المالية السيد محمد علـ بك، وذلك بداللة مدير الحههرم اليههري  

الحافة ن ام الدين بك، ويحضور من يلزم حضوره  ]من المسههنولين[، بعههد 

  :التقدير سبيلعلى الكي  على تلك األمانات وتحديد قيمتها 

مصح  شري  من القطههع الكبيههر بههالخط الكههوفـ، دّونهه   -1

شخصيًا على جلد الغزال سيدنا عثمان بن عفان رضـ اهلل تعالى عنهه ، وكههان 

(. كههان موضههوعًا علههى الرَّحلههة 1يقرأ فـ حيات  كلها من . عدد المجلههدات )

 المخصوصة فـ الروضة النبوية المطهرة.
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بالخط الكوفـ، والصفحة األولى   كبيرع المصح  شري  من القط    -2

والثانية المتضمنتين لسورتـ الفاتحة والبقرة بخط الثلث، مجهول الكاتب. عدد 

 (. اس  الواق  غير معلوم.1المجلدات )

مصح  شري  من القطع المتوسط بالخط الكوفـ، محفههوف فههـ   -3

 .علوم ير م(.وهذا أيضًا اس  الواق  غ1عدد المجلدات )  ,كي  مخملـ أخضر

مصح  شري  مذّهب ومجلد ومحفوف فههـ محف ههة فضههية مههع     -4

هه . 1266سلسهلة من قطع ]مصاح [ األوقاف، بخط محمد أمين وهبـ عام  

(. من وق  المترج  األسبق فـ الههديوان الهمههايونـ السههيد 1عدد المجلدات )

 تجلـ أفندا.

مصح  شري  محفوف فـ محف ة، من خط شعبان بن محمد فـ    -5

( من وق  مدير الترميمات األسبق بالمدينههة 1ه. عدد المجلدات )ه1044ام  ع

 المنورة خورشيد أفندا.

أجزاء المصههح  اليههري  بخههط النسههخ الراقههـ، كتبههها علههـ  (1)47

البغدادا، مزركية ومذهبة، وفيها الجداول والوقفات وفواصل بدايات السور، 

القراءات السبعة. ات بإشاروبحاشية أطرافها تفسير القاضـ البيضاوا، وفيها  

 أسطر(. وهـ من وق  أمير الحج الكتخذا عبدالرحمن قارغلـ.7جزءًا، 30)

أجزاء المصح  اليري ، بخط النسخ كتبها علـ رختههوان، وهههـ   48

مزوقة ومذهبة بطراز نفي ، وفيها فواصل أوائههل السههور، وأمههاكن الوقهه ، 

وهذه األجههزاء أيضههًا     ر(أسط  9جزء    30وبحاشية أطرافها القراءات السبعة. )

 من وق  الكتخذا عبد الرحمن.

أجزاء المصح  اليري  بخط النسخ الراقـ، كتبها علـ رختوان،     51

مزركية ومذهبة بطراز نفي ، وفيها جداول وفواصل السور وأماكن الوقههوف. 

 أسطر( من وق  األمير آالا كتخذا ]هكذا[. 9جزءًا  30)

 

 اتايرن هرن الت ق ط المتسعسل  سب ال   قف اليامند فو ةه  تيخل.. (  1) 
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الفها سورة األحقههاف، لى غوب عأجزاء المصح  اليري ، مكت    122

سطر(   11أجزاء  10كتبها مصطفى خواج ، وهـ مزوقة ومذهبة وبها جداول. )

 من وق  الحاج عبد اهلل آغا.  

قائمة مبينة بأحجار األلماس الكبيرة المعروفة بالكوكب الدرا، و)المجوهرات 

 األخرى( الموجودة فـ الحجرة المعطرة فـ جهة المواجهة الجليلة:

 طع من األلماس وصفها كما يلـ:[بع ق] أر -1

األولى: قطعة ألماس كبيرة، على قاعههدة ذهبيههة، تههزن مائههة قيههراط 

تقريبًا، وبأطرافها عيرة أعداد من ألماس بحج  البندق، ومزينة بأعداد أخرى  

 من األلماس الصغير، وذلك كما اتضح من شكلها

علههى   يههرة،س كبالثانية: وهذه أيضًا كما اتضح من شكلها قطعههة ألمهها

قاعدة ذهبية،تزن ثمانين قيراطًا تقريبًا، وهـ مزينة من أطرافها بعيرة أعداد 

 من األلماس األصغر من األولى. 

الثالثة: وهذه أيضًا كما اتضح من شكلها قطعة ألماس، على قاعدة من 

الذهب األبيض، تزن أربعين قيراطًا تقريبًا، وهـ مزينة مههن أطرافههها بعيههرة 

األكبر من حبههة الحمههص، وهههـ مزينههة بأطرافههها أيضههًا   اقوتالي  أعداد من

 باأللماس. 

الرابعة: وهذه أيضًا كما اتضح من شكلها قطعة ألماس على قاعدة مههن 

الذهب، تزن عيرين قيراطًا تقريبًا، وهـ مزينههة مههن أطرافههها بأعههداد مههن 

ير. الياقوت الصغير المستقي ، وهـ أيضًا مزينة بأحجار مههن األلمههاس الصههغ

مة التقديرية لهذه األلماسات األربعة مليون وثالثمائة ألهه  ليههرة عثمانيههة. القي

 أهداها السلطان أحمد خان األول.

لوحة ذهبية شريفة معلقة فـ المواجهههة، وبههداخلها كلمههة التوحيههد   -2

مرصعة بحجر برالنت ، وبطرفيها رباط مرصع، وبداخل  نقوش وردية مرصعة. 

مائة ] ليرة عثمانية[. أهدتها عادلة سلطان، ابنة سبع  قدرة. القيمة الم1العدد:  

 السلطان محمود خان وزوجة الصدر األع   محمد علـ باشا.
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عالقة ذهبية على هيئة بيض النعام، علههى أرضههية بنفسههجية وبنيههة   -3

مزينة بالحجر الفلمنكـ، ومرصعة بثالث طغرات، بداخل إطار ذهبههـ، وتههزن 

. القيمة المقدرة تسعمائة وخمسههون ] ليههرة 1د:  العد خمسة وأربعين ]قيراطًا[.  

 عثمانية[. أهداها السلطان محمود الثانـ ابن السلطان عبد الحميد خان األول.

عالقة ذهبية على هيئة بيض النعام، علههى أرضههية بنفسههجية وبنيههة   -4

مزينة بالحجر الفلمنكـ، ومرصعة بثالث طغرات، بداخل إطار ذهبههـ، وتههزن 

. القيمههة المقههدرة سههبعمائة وثمههانون ليههرة 1[. العدد: راطًا]قي  ثالثة وخمسين

 عثمانية. أهداها السلطان سلي  خان الثالث ابن السلطان مصطفى خان الثانـ.

عالقة من الزمرد الكبير، سداسية اليكل، مزينة بطرفيههها باأللمههاس  -5

ة عالقوالعقد الذهبية، وفـ وسطها على هيئة قبة مزينة أيضًا باأللماس، أما ال

.  القيمههة المقههدرة 1موجودة باألسفل فهـ أيضًا مرصعة. بههاللنلن. العههدد:  ال

خمسة ماليين ليرة عثمانية ]هكذا[ . أهداها السههلطان مصههطفى خههان ابههن 

 السلطان أحمد الثالث.

عالقة من الزمرد الكبير،سداسية اليكل،على هيئة قبة،مزينة مههن   -6

نكـ،فههـ إطههار مههن فلم  حجههر  أطرافها بألمههاس ويههاقوت،وعلى رأس القبههة

الذهب،مزينة باألطراف  بألماس ثنائـ الص ،على ست قواعد من قطههع مههن 

. القيمة المقدرة ستة آالف ليرة عثمانية. أهداها السلطان أحمد 1اللنلن. العدد:

خان األول ابن السلطان محمد خان الثانـ،كما هو مكتههوب علههى العالقههة.ول  

 الغطاء. على ليكلي هر الحجر الفلمنكـ رباعية ا

بالورود    -7 اليعر[ مزينة  بيت ]من  بالذهب،وعلى غالفها  عالقة مغلفة 

المرصعة، وعلى رأسها قطعة من الزمرد سداسـ اليكل، تزن خمسة وعيرين  

األوسط   الحج   من  زمرد  ب   يتصل  أيضًا،  مرصع  كبير  زمرد  يلي   قيراطًا، 

القادرا،   التاج  هيئة  على  فلمنكـ  حجر  وعلي   أوعليمرصع،  من  ها  قطع  ربع 

لنلن   من  قطعة  وأربعون  خمسة  العالقة  أعلى  وفـ  واألوسط،  الكبير  اللنلن 

المسابح المصفوفة فـ سلسلة، وبجانبها ثالث وستون قطعة من اللنلن الكبير  
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الكبير،   الزمرد  السلسلتين قطعة من  وعلى رأس  المرصعة فـ سلسلة أخرى، 

القيمة المقدرة ثالثمائة أل     .1:  وهـ كلها محاطة بسلسلة من الذهب. العدد

من   قطعة  أن  تبين  األول.  خان  المجيد  عبد  السلطان  أهداها  عثمانية.  ليرة 

 الزمرد مكسورة، وقطعها موجودة. 

اليكل،    -8 سداسـ  الزمرد  من  قطع  بست  مرصعة  ذهبية،  عالقة 

بالزمرد   مغطاة  منها  وثالث  اليكل،  مثلثة  منها  واثنتان  عادية،  إحداها 

من  صع،  المرالمصبوب   سلسلة  األسفل  وفـ  اللنلن،  من  بسلسلة  محاطة 

العدد:   اس   1األلماس.  عثمانية  ليرة  أل   وثالثمائة  مليون  المقدرة  القيمة   .

الواق  غير معلوم، وبناًء على شكلها وقيمتها المقدرة، فيبدو أنها أهديت من  

 لدن أحد سالطين الدولة العثمانية. 

الذ   -9 من  أطرافها  أحد  مزينة  واآلهب،  عالقة،  بالفضة،  مغطى  خر 

النج    أحجار  من  خمسة  وسطها  وفـ  واللنلن،  والفيروز  والزمرد  بالياقوت 

الفضة.   من  بسلسلة  محاطة  النفيسة،  الجواهر  من  بجوهر  مرصعة  الكبيرة، 

 . القيمة المقدرة مائة وخمسون. اس  الواق  غير معلوم. 1العدد: 

مغط   -10 هيئة سمك،  على  العالقات  من  بانون  وسط   لذهبى  وفـ   ،

جوهر هندا كبير من نون بدخيان وجوهر آخر أصغر من ، وتحت  جوهر آخر  

فـ حج  الخم  من الجوهر الكبير، والحجر اآلخر ]الثانـ[ محاط بحجرين  

الياقوت، وحجرين كذلك   الذا يطلق علي  كبيرا، وهو من جن   الحجر  من 

أعداد خمسة  الياقوت  وتحت  اللون،  فاتح  الزمرد  اليبيهة  الجومن    من  اهر 

بأحجار الزبرجد والزمرد، وعدد واحد من الفيروز، محاط باثنـ عير جوهرًا  

من   واثنان  الزبرجد  من  حجر  ب   ويحيط  الزمرد،  من  واثنين  بدخيان،  من 

المصبوب،  الصافـ  الزمرد  من  فقطعت   العالقة  منخرة  أما  البرالنت .  أحجار 

ورود ثالثة  ب   يحيط  قراريط،  بخمسة  وفيقدر  أع،  من  ـ  قطع  تسعة  الها 

أل    المقدرة  القيمة  معلوم  الواق [غير  ]اس   بالفضة.  المحاط  الزبرجد 

 وخمسمائة.  
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بالذهب،العدد:    -11 مغطاة  القدي ،  النون  من  القيمة  1لوحة صغيرة   .

وتبين   معلوم[.  الواق  غير  اس   ]أا  أيضًا  عثمانية. هذه  ليرة  أربعون  المقدرة 

 ردة. ئ مفآلل  صغيرة وثالث   نقص ياقوت

والزمرد    -12 اللنلن  بأحجار  مزينة  القدي ،  الطراز  من  ذهبية  عالقة 

العدد:   الساعة.  إبرة  هيئة  على  واألطراف،  الوسط  من  .القيمة  1الصغيرة 

 المقدرة ثالثون ليرة عثمانية . هذه أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[ 

ت ، ذاعالقة قنديل، مرصعة بحجر فلمنكـ على أرضههية خضههراء  -13

. القيمههة 1وم ميبكة على هيئة خات  وردا، ذات سلسلة من الفضة. العدد:  نج

المقدرة أربعمائة ]ليرة عثمانية[ . أهدتها السيدة فاطمة، ابنة المرحههوم نافههذ 

 باشا.

عالقة قنديل، مرصعة بحجر فلمنكـ علههى أرضههية خضههراء، ذا   -14

. أهههدتها 1  لعددة. انجوم ميبكة، على هيئة خات  وردا، ذا سلسلة من الفض

 السيدة نورية، زوجة الباشا المذكور ]أا نافذ باشا[.

عالقة قنديل، مرصعة بحجر فلمنكـ، ومزينة بثمانية وثالثين من    -15

األحجار الكبيرة والصغيرة، وثالثة أحجار من اللنلن، ذات سلسلة من الفضة.  

ليرة  1العدد:   عير  وثالثة  وأربعمائة  أل   المقدرة  القيمة  أهداها    نية. عثما. 

 . السلطان محمود خان الثانـ

عالقة قنديل ذهبية، على هيئة القناديههل البلوريههة، مغطههاة بسههتة   -16

. القيمة المقدرة سبعمائة 1فصوص من أحجار فلمنكية، مزينة بأحجار. العدد:

 وخمسون. أهدتها السيدة مهر شاه سلطان، والدة السلطان سلي  الثالث.

ذهب  -17 قنديل  األلماس  ميبكية،  عالقة  من  أحجار  بستة  ومرصعة  ة 

العدد:  الذهب.  من  سلسلة  ذات  ]ليرة  1والزمرد،  سبعمائة  المقدرة  القيمة   .

 عثمانية[. اس  الواق  غير معلوم.  

عالقة قنديل ذهبية، مزينة باأللماس والياقوت، والغالف أيضًا من   -18

. 1لعههدد:ن. اللنلالذهب، وأعلى الغالف مرصع، والعالقة محاطة بسلسلة من ا
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القيمة المقدرة ثالثمائة وخمسون. وهذه أيضًا ]أا اس  الواق  غيههر معلههوم[. 

 وقد تبين نقص فـ اللنلن.

عالقة ذهبية، فـ زاويتيها قطعتههان مههن الزمههرد الكبيههر، وفههـ    -19

. 1وسطها ثالث قطع من الزمرد الصغير، مع سلسلة ذهبيههة للتعليههق. العههدد: 

مانية. على الرغ  من عدم معرفة اس  الواق ؛ إال ة عثلير  القيمة المقدرة مليون

 أن  يبدو أنها من وق  أحد سالطين الدولة العثمانية

عالقة فضية ميبكة، مزينة بصفين من حجر روزا، أحد الصفوف   -20

يتكون من ستة وثالثين حجرًا، واآلخر من اثنـ عير حجرًا، مع سلسلة فضههية 

 الثون ليرة عثمانية. اس  الواق  غير معلوم.رة ثلمقد . القيمة ا1للتعليق. العدد: 

عالقة فضية ميبكة، مزينة بسلسلتين مههن أحجههار األلمههاس فههـ   -21

. 1الوسط واألسفل، محاطة بأشكال قمرية، ومرصعة بأحجار اآلجههر. العههدد:

 القيمة المقدرة سبعون ليرة عثمانية. وهذه أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[.

ة، على هيئة خات  وردا، مرصعة بخم  عيرة ميبكضية عالقة ف  -22

. القيمة المقههدرة اثنههان 1قطعة من أحجار الروزا، ومزينة بنجوم ذهبية. العدد:

 وعيرون ] ليرة عثمانية[.  وهذه أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[.

عالقة نج ، على هيئة ميربية، مزينههة بههبعض أحجههار الزمههرد   -23

والحيههز األوسههط مههزين بالههذهب واليههاقوت   فضههة،ن الوالياقوت، الفوهة مهه 

 . القيمة ثالثمائة ليرة عثمانية. أهداها السلطان أحمد الثالث.1والزمرد. العدد:



 د. سهيل صابان -   وية الشريفةمقتنيات الحجرة النب

61 

 

عالقة نج ، على هيئة مراحـ، وسطها مزينة بالياقوت، وفوهتها   -24

على هيئة الورق مزينة بههالزمرد الصههغير، والحيههز الوسههطانـ مههن الههذهب، 

  1لعدد:ة. االفضوالسلسلة من 

القيمة المقدرة ثالثون ليرة عثمانية. وهذه أيضًا ]أا إهداء من السلطان 

 أحمد الثالث[

عالقة نادرة األمثال، مذهبة وملونة بههاللون البنفسههجـ والكحلههـ،   -25

القيمة المقههدرة خمسههمائة ] ليههرة عثمانيههة[ .   1والسلسلة من الذهب. العدد:

 هه1228أهدتها بيجان سلطان، فـ عام 

عالقة قنديل، أسفلها ميبك، على هيئة دائرة نص  قمرية، معلقة   -26

القيمههة المقههدرة  1بسلسلة ذهبية، زينت حلقاتها بالههذهب المصههبوب. العههدد:

 خمسمائة. اس  الواق  غير معلوم.

. 1العههدد:عالقة قنديل ذهبية، ميبكة بالبيههاض، ومزينههة باللنلن.  -27

 وهذه أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[ نية.عثماالقيمة المقدرة ثالثمائة ليرة 

. القيمههة المقههدرة 1عالقة قنديل صغيرة، سلسلتها ذهبية. العههدد:  -28

 مائة. وهذه أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[

عالقة قنديل فضية، من القطع المتوسط، مزينة بالنجوم الذهبية.   -29

يضًا ]أا اسهه  الواقهه  ذه أ. وه. القيمة المقدرة عيرة ليرات عثمانية1العدد:

 غير معلوم[

. 1عالقة فضية، موقع القنديل ميبك، سلسههلتها فضههية. العههدد:  -30

القيمة المقدرة عيرة ليرات عثمانية. أهدتها السههيدة نوفههدان قههادين ]زوجههة 

 السلطان محمود الثانـ[

عالقة قنديل فضية من القطع المتوسههط،مزينة بههالنجوم الذهبيههة   -31

. القيمة المقدرة خم  وعيرون ] 1زهرة سداسية. العدد:يئة  لى هوميبكة، ع

ليرة عثمانية[. أهدتها السيدة أسماء سلطان، ابنة السلطان عبد الحميد خههان 

 األول وزوجة وزير البحرية كوجوك حسن باشا
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عالقة قنديل ميبكة، فوهتها على هيئة نص  شم ، والماسههورة   -32

قدرة مائة ] ليههرة عثمانيههة[. أهههدتها الم  قيمة. ال1والسلسلة من الفضة. العدد:

 السيدة نوفدان قادين زوجة السلطان محمود خان الثانـ.

عالقة قنديل كبيرة ميبكة فضية، سلسلتها علههى هيئههة الههورق.   (1)-33

. القيمة المقدرة مائة وخمسون] ليرة عثمانية[. أهدتها السيدة أسههماء 1العدد:  

 انـ[سلطان ]ابنة السلطان محمود الث

عالقة قنديل كبيرة ميبكة فضية، سلسههلتها علههى هيئههة الههورق.   -34

.  القيمة المقدرة مائة وخمسون ] ليرة عثمانية[. أهدتها السيدة أهدتها 1العدد:

 السيدة أسماء سلطان ]ابنة السلطان محمود الثانـ.

عالقة قنديل ميبكة فضية، على هيئة السههطل. القيمههة المقههدرة   -35

ة. أهدتها السيدة قمههر قههادين، الزوجههة الثانيههة مههن مانية عثخم  عيرة لير

 زوجات السلطان محمود خان الثانـ.

. القيمههة 1عالقة قنديل ميبكة فضية، على هيئة السطل. العههدد:   -36

المقدرة ثمانـ ليرات عثمانية. أهدتها السيدة صالحة سلطان، ابنههة السههلطان 

 ا.باش رفعتمحمود الثانـ، وزوجة قائد الجيش العثمانـ 

العدد:اثنان.    -37 بغطاء.  الهندية،  الصناعات  من  فضية  ميبكة  عالقة 

الواق  غير   ]ليرة عثمانية[. اس   أربع عيرة  المقدرة  القيمة  وسطى وصغيرة. 

 معلوم. العالقة الصغيرة غير مالئمة لالستعمال. 

عالقة على هيئة مزهرية، ذات ثالث وصالت، وسلسههلتها بغطههاء.   -38

لمقدرة اثنتا عيرة ليرة عثمانيههة.  أهههداها إبههراهي  آغهها، مة االقي.  1العدد:  

 محافة ينبع الحر ]هكذا ويبدو أنها ينبغ البحر[، ومن بوابـ القصر السلطانـ.

عالقة فضية، بثالثة قناديل، وسلسههلة ونجههوم، إحههداهما معلقههة    -39

 تجاهى باباتجاه رأس سيدتنا فاطمة الزهراء ه رضـ اهلل تعالى عنها ه، واألخر

 

 (هكذا هرةت    ال   قف األلع ف هالم جح أدهن لميتن  متمن عتن  ل عتن مر صعتيا.  1) 
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.  القيمة المقدرة مائتا ليرة عثمانية. أهدتها والدة السههلطان 2أقدامها. العدد:  

 عبد الحميد خان األول.

. القيمههة 6قنديل ميبك قدي ، بحجمين: وسط وصههغير. العههدد:    -40

المقدرة أربعون ليرة عثمانية. أهدتها السيدة فاطمة سههلطان، والسههيدة زينههب 

وباش قادين، والسههيدة نسههرا، والمعلمههة ين،  قاد  الصغيرة، والسيدة خوشيار

 ]بالقصر[ نادرة، والعاملة تغافل.

. 1عالقة فضية، بست مواسير وغطاء علوا مههع سلسههلة. العههدد:  -41

القيمة المقدرة مائة وخمسون ] ليرة عثمانية[. أهداها مصطفى بك، من عمال 

 محصل قبرص الحاج محمد آغازاده اليامـ.

. 1قناديل البلورية مههع سلسههلة. العههدد:  ة الهيئ  قنديل فضـ، على  -42

 القيمة المقدرة عيرة ليرات عثمانية. اس  الواق  غير معلوم.

قناديل فضية، بعضها ميبكة وبعضها اآلخر على هيئة أقالم، وهـ   -43

القيمة المقدرة خم  وأربعون ] ليرة   22قديمة، وحجمها صغير ووسط. العدد:

 م.معلوعثمانية[. اس  الواق  غير 

عالقة قنديل فضية، على هيئة كمثرى وأقالم، وهـ قديمة وبحج    -44

. القيمة المقدرة خم  ليرات عثمانية. اس  الواقهه  3وسط مع سلسلة. العدد:

 غير معلوم.

. القيمههة المقههدرة ثمههان 1فانوس بلورا، محاط بالفضة. العههدد:  -45

 ليرات عثمانية. أهداه الحاج علـ يدكجـ زاده.

، على هيئة كرة، أحههدهما مههن النحههاس العههادا، القـوس عفان  -46

. القيمههة 2واآلخر من النحاس أيضًا مزين بمائة وأربعة مههن األحجههار. العههدد:

 المقدرة عيرون ليرة ] عثمانية [. اس  الواق  غير معلوم

. القيمههة 1عالقة فضية قديمة، مههن الصههناعات الهنديههة. العههدد:  -47

حيدر زاده غالم عباس أمين، من أهههالـ   داها. أهالمقدرة أربع ليرات عثمانية

 الهند.
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. 1عالقة قنديل فضية كبيرة، بثالث شمعات، ونجوم ذهبية. العدد:  -48

 القيمة المقدرة مئة ليرة عثمانية. أهداها المرحوم خسرو باشا

. القيمههة المقههدرة 2عالقة بخور، على هيئة طبق القهههوة. العههدد:  -49

 حوم محمد طيفور آغا.المراها عيرة ليرات عثمانية. أهد 

]عالقة[ فضية، موضوعة على زوايا صندوق سيدتنا فاطمة الزهراء   -50

ه ]رضـ اهلل تعالى عنها[ه، مرصعة باأللماس، على هيئة نص  القمر. العدد: 

. القيمة المقدرة ستون ليرة عثمانية. أهدتها السيدة بَّْرتَّوِّْنيال ]زوجة السلطان 4

 محمود الثانـ[.

. القيمة المقههدرة 190ى هيئة ]ل  يتضح المعنىِّ[ ]العدد[:  ة علفضي  -51

 ليرات عثمانية. أهداها الحاك  الهندا بيغ .3

سالسل فضية قدمت من بعض اليخصيات، إليقاد القناديل عليها   -52

 المعلقة داخل الحرم اليري  . 333العدد: داخل الحرم النبوا اليري .

الحجههرة النبويههة. القيمههة فههـ    اديقالمحفوظة فـ الصههن  434والعدد:  

المقدرة أل  وخمسمائة وأربع وثالثون ] ليرة عثمانية[. أهداها كل من السلطان 

محمود خان الثانـ، والسلطان مصطفى خان، وابنت  خديجة سههلطان، وشههيخ 

الحرم األسبق الحافة عيسى، وعنبر آغهها، ووكيههل الخزنههة علههـ الجههوهر، 

 ومصطفى ابن رجب.

. القيمة المقدرة خم  ليههرات 1ة اليد. العدد:  هيئ  على  عل  فضـ  -53

 عثمانية. أهداها الحاك  الهندا بيغ .

خات  وردا، مرصع بخم  قطع صغيرة مههن األلمههاس، ووسههط    -54

. القيمة المقدرة ثمههانون ليههرة عثمانيههة. 1بألماس على خمسة قراريط. العدد:

 اس  الواق  غير معلوم

ائة وخمهه  وعيههرون ] ليههرة وسههتمالف  القيمة المقدرة خمسة آ   -55

عثمانية [ السالسل الذهبية، المعلقة فههـ داخههل الحجههرة النبويههة اليههريفة، 

 . أهداها السلطان محمود خان.75للقناديل المعلقة. العدد: 
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وبههها   ،جوهرة وردية، مرصعة بعيرين قيراطًا من ألماس  تقريبههًا  -56

تون ليرة عثمانية. أهههدتها ئة وسالثماثالثة أنوان من األلماس. القيمة المقدرة ث

زوجة ]االس  هنا غير واضح[ والـ مصر المرحوم محمههد علههـ باشهها. وهههـ 

محفوظة فـ الصندوق البلورا الموجود فـ جهة قدم سيدتنا فاطمة الزهراء ه 

 رضـ اهلل تعالى عنها ه 

وردة كبيرة مرصعة بأحجار األلماس على أربعة أنوان، وعليها حجر   -57

. القيمههة المقههدرة مائههة وخمهه  وسههبعون ] ليههرة 1العدد:  ونص .اطين  بقير

عثمانية[. أهدتها السيدة خوشيار قادين، زوجة السلطان محمود الثانـ. وهههـ 

 أيضًا محفوظة فـ الصندوق المذكور.

وردة على هيئة النج ، مرصعة بحجر الروزا على قيراطين ونص .   -58

مانية[. أهدتها السيدة فاطمة، رة عث] لي  . القيمة المقدرة مائة وخمسون1العدد

زوجة عبد العزيز بك، الضابط فـ دار الهندسة. وهههـ أيضههًا محفوظههة فههـ 

 الصندوق المذكور.

وردة دائرية، على تسعة أغصان فضههية، تههزن ه تقريبههًا ه تسههعة   -59

. القيمة المقدرة خمسون ] ليرة عثمانيههة[. أهههدتها السههيدة 1قراريط. العدد:  

لمرحوم نافذ باشا. وهـ أيضًا محفوظههة فههـ الصههندوق وجة اين، زنورس قاد

 المذكور.

. القيمههة 1وردة مرصعة باأللمههاس علههى قاعههدة فضههية. العههدد:    -60

المذكورة. أهدتها والدة المرحوم عباس باشا. وهـ أيضًا محفوظة فـ الصندوق 

 المذكور.

 تتخلههلوردة مرصعة باأللماس الهندا، مزينة بصفوف من اللنلن،    -61

. القيمة المقدرة أربعمائة ] ليرة عثمانيههة[. 1الآللئ أحجار الزمرد. العدد:تلك  

 أهداها الحاك  الهندا بيغ .

]عالقة[ مرصعة بأحجار الزمرد الكبيههر، لتعليقههها علههى صههندوق   -62

سيدتنا فاطمة الزهراء ه رضـ اهلل تعالى عنها ه وهـ محاطههة بأربعههة أوراق، 
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دنـ علههى خمسههة وعيههرين قيراطههًا. اس لنهه ليهه  مهه ومقبضها من الذهب، وع

. القيمة المقدرة مائة وعيههرون ] ليههرة عثمانيههة[. 1وأحجارها مكتملة. العدد:

أهدتها السيدة شم ، أمينة خزنة الحرم الهمايونـ ]بالقصههر السههلطانـ فههـ 

 إستانبول[.

وردة ماسية، تزن قيراطين ونص  تقريبًا، محاطة بستين قطعة من   -63

فـ صندوق سيدتنا فاطمة الزهراء، رضههـ اهلل تعههالى   حفوظةزا، محجر الرو

. القيمة المقدرة خم  عيرة ليرة عثمانية. أهدتها زوجة سركار 1عنها. العدد:  

فناد ]؟[ من رعايا دولة إيران. وهههـ محفوظههة فههـ صههندوق سههيدتنا فاطمههة 

 الزهراء، رضـ اهلل تعالى عنها.

محاط باثنـ عيههر وهو    لنج ،لوحة تحمل لفة الجاللة بأحجار ا  -64

"علـ " ث  لفة  "محمد ياقوتة حمراء، فـ إطار من أحجار األلماس، يلي  لفة  

. القيمة المقههدرة 1"، معلقة بسلسلة فضية، مرصعة بأحجار األلماس. العدد:  

خمسمائة ليرة ] عثمانية[. أهدتها السيدة عادلة سلطان. وهـ مكههررة بموجههب 

 .271اليرح الوارد فـ 

 

هيئة وردة ذهبية، علقت على صندوق السههيدة فاطمههة على    عالقة  -65

. القيمة المقههدرة عيههرون. أهههداها 1الزهراء، رضـ اهلل تعالى عنها. العدد:  

 مراد ميرزا.

مزينههة   ،حلية شريفة، كتب عليها اس  النبـ  صلى اهلل علي  وسل   -66

خمههل، مههن المباأللماس اللندنـ، مطرزة باللنلن والنجوم على أرضية خضراء  

. 1على الوج  الثانـ حياكة بالفضة لليم  فـ إطار من الفضة أيضًا. العدد:  و

 أهدتها السيدة خواجة نوفدان قادين، زوجة السلطان محمود الثانـ.

مسبحة من المرجان، كبيرة، ورأسها )أا اإلمامههة( مههن الههذهب.   -67

ء، الزهههرافاطمة خمسمائة ]حبة[. معلقة على جهة الرأس من سيدتنا   1العدد:  

 رضـ اهلل تعالى عنها.
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ثالثمائههة   1مسبحة من المرجان، خالية من الرأس، كبيرة. العدد:    -68

وخمسة وتسعون ]حبة[ . القيمة المقدرة مائتان وأربعون ]ليرة عثمانيههة[. اسهه  

الواق  غير معلوم، محفوظة فـ صندوق سيدتنا فاطمة الزهههراء، رضههـ اهلل 

 تعالى عنها. 

ثالث وتسعون   1لمتوسط، خالية الرأس. العدد:لقطع اة من امسبح  -69

حبة. القيمة المقدرة عيرون ] ليرة عثمانية[ . اس  الواق  غير معلههوم، وهههـ 

 أيضًا محفوظة فـ المحل المذكور ]أا فـ الصندوق[

مسبحة من اللنلن، من القطع المتوسط، فيها حبات من الزمرد،    -70

حبة. القيمة المقدرة مائة وخمسون ]   مائة  1لعدد:  برأس ]أا إمامة[ وعالمات. ا

 ليرة عثمانية[. اس  الواق  غير معلوم.

مائههة  1مسبحة كبيرة، برأس وعالمات، مخلوطة بالفضة. العههدد:   -71

 حبة. القيمة المقدرة مائة وخمسون ] ليرة عثمانية[. أهداها أحد التجار الهنود.

وت، يحمههل واليههاقفيروز  باب ]لوحة[ مغطى بالذهب، مرصع بههال  -  72

. القيمة المقدرة خمسمائة ] ليرة عثمانية[. اس  الواقهه  1آيات قرآنية. العدد:  

 غير معلوم.

باب ]لوحة[ مغطى بالذهب، مرصع بالفيروز والياقوت والزمههرد،   -  73

. القيمة المقدرة ثالثمائههة  ليههرة عثمانيههة. اسهه  1يحمل آيات قرآنية. العدد:  

 راض التـ أهداها صادق باشا.ن األغوهو ضمالواق  غير معلوم. 
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باب صغير ]لوحة[ مغطههى بالههذهب، مرصههع بههالفيروز واليههاقوت   -74

. القيمة المقدرة مائتا ليرة عثمانية. اس  1والزمرد، يحمل آيات قرآنية. العدد:  

 الواق  غير معلوم.

باب ]لوحة[ مغطى بالذهب، مرصع بالفيروز والياقوت، يحمل آيات   -75

القيمة المقدرة خمسمائة. وهذا أيضًا أا اس  الواقهه  غيههر   .1دد:  ة. العقرآني

 معلوم[.

رَّْحلَّة مغطاة بقطعة واحدة من الفضة، عليههها نجههوم. فههـ داخههل   -76

. القيمة المقدرة عيرون ] ليرة عثمانية[. أهداها عمر آغهها، 1محف ة. العدد:  

 هه1231رئي  الجوقدار ]أا المسنول عن مالب  السلطان[ فـ عام 

رَّحلة مغطاة بالمخمل ]من نون كوكر[ مزينة أطرافها وبعض األماكن   -77

 . القيمة المقدرة خم  ليرات عثمانية. 1منها بالفضة. العدد: 

 

 اس  الواق  غير معلوم.

غطاء واقـ من الذباب، مغطى بالذهب، علي  أحجار صغيرة مههن   -78

نية. وهههذه أيضههًا ت عثماث ليرا. القيمة المقدرة ثال1الياقوت والزمرد. العدد:  

 ]أا اس  الواق [ ساقط منها.

. 1غطاء واقـ من الذباب، مغطى بالفضههة ذو مقبضههين. العههدد:    -79

 القيمة المقدرة ليرة عثمانية واحدة. وهذه أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[

غطاء واقـ من الذباب مههن الفضههة، ومههن الصههناعات الهنديههة،   -80

. القيمههة المقههدرة ليرتههان 2ريش النعام. العدد:  نـ من  والثا  أحدهما من العاج

 . اس  الواق  غير معلوم.نعثمانيتا
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. القيمة المقدرة 1سي  من الفضة، مقبض  من الكركدان. العدد:    -81

مائتان وخمسون ] ليرة عثمانية[. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[ باقية 

 من عهد الوهابيين.

ية، مكتههوب عليهه  بحههروف ذهبيههة، اليههرق  صناعاتسي  من ال  -82

. القيمة المقدرة مائتان وخمسون ]ليرة عثمانيههة[. 1مقبض  من الفضة. العدد:  

 وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[.

قائمة باألغراض التـ وجدت فـ صندوق: مجمون القيمة المقههدرة   -83

 قرش عثمانـ.  8460لألغراض 

 قيمة مائة قرش.. ال1 العدد:خات  من ألماس.  -83/1

 شمعدان. سبعمائة وخمسون قرشًا. -83/2

 . ثالثمائة وعيرون قرشًا.61حبات من اللنلن واأللماس. العدد:  -83/3

 . ثالثمائة وعيرون قرشًا.1سلسلة.. العدد:  -83/4

 حبات من اللنلن.. أل  وستمائة قرش. -83/5

 ًا.ون قرش. ثالثمائة وعير3ذهب آرمودا. العدد:  -83/6

. أل  وسههتمائة 45سالسل اللنلن الساقطة من العالقات. العدد:    -83/7

 قرش.

 . مائة قرش.4ذهب بعيار عيرين. العدد:  -83/8

 . ستمائة قرش.2عالقة ذهبية. العدد:  -83/9

 . ثالثمائة قرش.1قالدة من الذهب. العدد:  -83/10

 . مائة قرش.2ذهب وفضة خردة. العدد -83/11

 . مائة قرش.4ذهب بعيار عيرين. العدد: من ال قطعتان -83/12

 . مائتا قرش.2ذهب بندقـ قدي . العدد:  -83/13

 . أل  قرش.10أحجار الزمرد بمختل  األبعاد. العدد:  -83/14

 . سبعمائة قرش.1خردة من الذهب. العدد:  -83/15

 . ثالثمائة قرش.1قطعة من الذهب. العدد:  -83/16
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 . خمسون قرش.4 العدد:قدي . سوار فضـ  -83/17

مكحلة ومبخرة مغطاة بالذهب، مرصعة بأربعين قطعة من ألمههاس   -84

على خمسة وعيرين قيراطًا. القيمة المقههدرة ثالثمائههة ليههرة عثمانيههة. اسهه  

 الواق  غير معلوم.

حبة. القيمههة   84،  1قطعة ذهب، مغطاة باأللماس واللنلن. العدد:    -85

ها السيدة خوشيار قادين، زوجههة السههلطان . أهدتمانية[المقدرة مائة ] ليرة عث

 محمود الثانـ. تبين نقص ألماس واحد.

        1دد:  همبخرة ذهبية، على أربعة مقاعد، مرصعة باأللمههاس. العهه   -86

 حبة. القيمة المقدرة مائتا ليرة عثمانية. أهدتها خوشيار قادين. 302

دة الواحهه   س، حجهه مبخرة، مرصعة باثنتـ عيرة حبة مههن ألمهها  -87

بمقدار حبة القمح، محاطة بثالثة حبات من ألماس كبير، عليها رسهه  سههراا 

حبههة.   39،  1برونـ ]القصر السلطانـ بإستانبول، المطل على البحر[. العدد:  

أهدتها السيدة خوشيار قادين. تبين أن غالف المبخرة ساقط. وأنها بحاجة إلى 

 الترمي .

لطرف العلوا منها أخضههر يلة، اذهب طومبخرة. على قاعدة من ال  -88

، حبة 1؛ العدد: 707، حبة 1على كحلـ، مزينة بحبات اليعير، بغطاء: العدد: 

؛ مجمون حياتههها: 5. مجموعها:  76، حبة  1؛ العدد:  417، حبة  2؛ العدد:  286

. القيمة المقدرة أل  وخمسمائة. أهدتها والدة إلهامـ باشا، ابن عبههاس 1486

 باشا والـ مصر.

؛ العههدد: 370، حبههة  1ومعطرة، على قاعدة ذهبية. العدد:  بخرة  م  -89

أعههداد، 4. المجمههون  376، حبههة  1؛ العدد:  110، حبة  1؛ العدد:  112، حبة1

. القيمة المقدرة خمسمائة ] ليرة عثمانية[. أهدتها السههيدة 968مجمون حباتها  

 خديجة سلطان، ابنة السلطان مصطفى خان.

. 2الذهب ومزينة بأوراق.. العدد:  غطاة باعد، ممبخرة ومعطرة بقو  -90

 القيمة المقدرة ثمانمائة ليرة عثمانية. أهداها والـ مصر عباس باشا.
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. 4مبخرة ومعطرة كبيرة من الفضة، بقواعد ومزينة بأوراق. العدد:   -91

 القيمة المقدرة خم  وعيرون ] ليرة عثمانية[. أهدتها السيدة برتونيال قادين.

لفضة، كبيرة، بقواعد ومزينة بأوراق. العههدد: ة من اومعطر  مبخرة  -92

. القيمة المقدرة خم  وعيرون ] ليرة عثمانية[. أهدتها برتو قادين، الزوجة 4

 الرابعة للسلطان.

. 1مبخرة ومعطرة كبيرة، من الفضة، بقواعد ومزينة بأوراق. العدد  -93

سههلطان لثههة للة الثاالقيمة المقدرة عيههرون] ليههرة عثمانيههة[. أهههدتها الزوجهه 

 عبدالحميد ]االس  غير واضح[.

قاعدة مبخرة. 2/4معطرة، العدد:  2مبخرة ومعطرة بأسياخ. العدد:    -94

 القيمة المقدرة أربع وعيرون ] ليرة عثمانية[. أهدتها السيدة خوشيار قادين.

تبسـ مههن الفضههة؛ 2مبخرة ومعطرة كبيرة بأسياخ وتبسـ. العدد:    -95

طرة. القيمة المقدرة ثمانـ عيرة] ليرة عثمانية[. مع  1:  العدد  مبخرة؛  1العدد:  

 أهدتها رأفت قادين الزوجة الرابعة للسلطان سلي  الثالث.

مبخرة ومعطرة من الفضة، مزينههة بنجههوم وآالت القتههال. العههدد:   -96

شههمعدان صههغير للبخههور. القيمههة   4معطرة؛ العههدد:  2مبخرة كبيرة؛ العدد:  4

 انية[. أهدتها السيدة عادلة سلطان.رة عثمون] ليالمقدرة أربع وأربع

معطرة؛ العههدد: 1مبخرة ومعطرة عادية، على هيئة الفستق. العدد:   -97

 مبخرة. القيمة المقدرة ليرتان عثمانيتان. اس  الواق  غير معلوم. 2/1

. القيمههة المقههدرة 2مبخرة ومعطرة صغيرة مههن الفضههة. العههدد:    -98

 زوجة السلطان محمود الثانـ{ادين ]اطمة قليرتين. أهدتها السيدة ق

معطههرة صههغيرة؛ 2مبخرة ومعطرة مههن الفضههة، عاديههة. العههدد:    -99

مبخههرة صههغيرة. القيمههة المقههدرة أربههع ليههرات عثمانيههة. أهههداها   1/3العدد

 المصاحب بسي  آغا.
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مبخههرة؛   1مبخرة ومعطرة من الفضة على الطراز القدي . العدد:    -100

رة ثالث ليرات عثمانية. أهدتها أمينة خاتون، المقد   القيمةمعطرة.    2/1العدد:  

 زوجة الحافة مصطفى باشا، أمين .

مبخرة ومعطرة كبيرة، من الفضة، مههن النههون القههدي . العههدد:   -101

معطرة. القيمة المقههدرة أربههع ليههرات عثمانيههة. أهههداها   2/1مبخرة؛ العدد:  1

 المعل  لبابة جاشتـ كبير.

ضة، من النون القدي .  أهداها سنبل من الفكبيرة مبخرة ومعطرة    -102

 آغا.

مبخرة ومعطرة من النون الهندا القدي ، من الفضة، مههن قطههع   -103

. القيمة المقدرة ليرتان عثمانيتان. أهههدتها السههيدة أمينههة، 2متوسط. العدد:  

 والدة طوسون باشا.

سههت   . القيمههة المقههدرة1مبخرة فضية من النون القدي . العدد:    -104

 مانية. أهداها علـ آغا رئي  الحالقين.رات عثلي

. القيمههة خمهه  عيههرة 1مبخرة كبيرة من النون القدي . العدد:    -105

 ليرة عثمانية. اس  الواق  غير معلوم.

. القيمههة 1مبخرة صغيرة من الفضة من النههون القههدي . العههدد:    -106

 المقدرة ليرة عثمانية واحدة. اس  الواق  غير معلوم.

. القيمة 1غيرة من النون القدي ، على هيئة رمان. العدد:  بخرة صم  -107

 المقدرة ثالث ليرات عثمانية. أهداها كل فر.

. القيمههة 1مبخرة من النون القدي ، خاليههة مههن الزينههة. العههدد:    -108

 المقدرة ليرة عثمانية واحدة. وهذه أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[.

. القيمههة المقههدرة 1قبضة. العدد:  ، ذات  القدي مبخرة من النون    -109

 ليرة عثمانية واحدة. وهذه أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[.
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. القيمة المقدرة ستون 1مبخرة قديمة ميبكة من الذهب. العدد:    -110

ليرة عثمانية. أهداها الزأغلو محمد بك، مدير أعمال والـ مصر محمد علههـ 

 باشا.

معطههرة.  4/1. مبخرة؛ العدد: 3د: . العد الفضة مبخرة صغيرة من  -111

القيمة المقدرة ست ليرات عثمانية. أهههداها طيفههور آغهها، آغهها دار السههعادة 

 ]باستانبول[.

. القيمههة 1مبخرة من النههون القههدي  متوسههطة الحجهه . العههدد:    -112

 المقدرة ست ليرات عثمانية. اس  الواق  غير معلوم.

. القيمههة 1لقههدي . العههدد: لنون ا، من اعلبة المبخرة، من الفضة  -113

 المقدرة نص  ليرة عثمانية. أهدتها السيدة معزز سلطان.

شمعة بخور تزن أربعمائة وستين مثقااًل، مع مبخرة بسبع فتحههات   -114

. القيمة المقدرة ثالثمائة ليههرة عثمانيههة. أهههداها 1على قاعدة ذهبية. العدد:  

 السلطان مراد الرابع.

. 1ة مع سلسلة مغطههاة بالههذهب. العههدد:  ن الفضبخرة معالقة م  -115

 القيمة المقدرة ثمانـ ليرات عثمانية. أهداها إبراهي  محالوا.

عالقة مبخرة ميبكة من الفضة من النههون القههدي ، مههع سلسههلة   -116

. القيمة المقدرة أربع ليرات عثمانية. قدمت من خزنة 1مغطاة بالذهب. العدد:  

 ول[.دار السعادة ]بإستانب

 -. القيمة 3عالقة كبيرة من الفضة، من صناعات زنجبار. العدد:   -117

 المقدرة مائة وخمسون ] ليرة عثمانية[. أهداها السلطان عبدالحميد خان.

مبخرة ميبكة من الفضة، ذات مقبض من الصههناعات الهنديههة..   -118

 قدمها ] واحد[ من أهالـ الهند.

المقههدرة ليههرة   القيمههةدان..  مبخرة من الفضة على هيئههة شههمع  -119

 عثمانية واحدة. اس  الواق  غير معلوم.
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عالقة قهوة كبيرة من الذهب، بها ثههالث سالسههل مههن الههذهب.   -120

 وهذه أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[.

مبخرة من الفضة على هيئة فانوس مقّعد، مزينة ببعض األحجار.   -121

 .وهذه أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[

علبة العود من الخيب، ذات مقبضين مغطاة بالفضة مههن النههون   -122

 . القيمة المقدرة ليرتان عثمانيتان. أهدتها السيدة نقش فلك.1القدي . العدد: 

علبة بخور من الخيب مغطاة بالفضة، من النون القدي . العههدد:   -123

 . اس  الواق  غير معلوم.1

مة المقدرة نصهه  . القي1عدد:  تبسـ صغير للبخور من الفضة. ال  -124

 ليرة. أهدت  السيدة برتونيال قادين.

. القيمة المقدرة نصهه  1تبسـ صغير للبخور من الفضة. العدد:    -125

 ليرة عثمانية. وهذا أيضًا ]أا أهدت  السيدة برتونيال قادين[.

. القيمة المقدرة ليرتههان 1تبسـ وسط للبخور من الفضة. العدد:    -126

 وسون باشا.زوجة طأهدت  عثمانيتان. 

. القيمههة المقههدرة 1تبسـ للبخور وسط صغير من الفضة. العدد:  -127

 خمسون ] ليرة عثمانية[. أهدت  السيدة عادلة سلطان.

تبسـ للبخور طويل مههن الفضههة. القيمههة المقههدرة أربههع ليههرات   -128

 ول[.عثمانية. أهدت  السيدة شايست  قادين ]من زوجات السلطان عبدالمجيد األ

. القيمههة المقههدرة 1تبسـ للبخور مربع طويل من الفضة. العدد:    -129

 ثمانون ليرة عثمانية. أهدت  زوجة طوسون باشا.

. القيمههة 1تبسـ للبخور أبيض من الفضة ذو مقبضههين. العههدد:    -130

 المقدرة اثنتان وثالثون ] ليرة عثمانية[. أهدت  السيدة برتونيال قادين.

لل  -131 النار  سادة وميبك  1، ميبك؛ العدد1العددمذهب.  بخور،  كير 

العدد:   الفوهة؛  ]ليرة    1/3من  المقدرة خمسون  القيمة  ومكسور.  مقبض  بدون 

 عثمانية[. أهدت  والدة السلطان مراد خان ]شوق أفزا[. 
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تيههت مههع   1تيت وإبريق من الفضة من النون القههدي . العههدد:    -132

مانية. أهدتهه  السههيدة يرة عثعيرة ل. القيمة المقدرة خم   2/1غطاء؛ العدد:  

 زوجة طوسون باشا.

تيههت   1تيت وإبريق من الفضة، من الصناعات الهندية. العدد:    -133

إبريق. القيمة المقدرة عيرون ] ليههرة عثمانيههة[. أهههداه  2/1مع غطاء؛ العدد:  

 هندا يدعى أبو البركات.

 6/9  العدد:إبريق؛  3سطل وإبريق زيت الزيتون من الفضة. العدد:    -134

طل. القيمة المقدرة ستون ليرة عثمانية. أهدت  السيدة خديجة سلطان، ابنههة س

 السلطان مصطفى خان.

. القيمههة المقههدرة سههبع 1إبريق زيت الزيتون من الفضة. العدد:    -135

 ليرات عثمانية. أهدت  السيدة فاطمة دل بريز ]زوجة السلطان مصطفى الرابع[.

] . القيمة المقههدرة عيههههرون  1فرش ]مغطى[ بالفضة ]العدد[:    -136

 ليرة عثمانية[. أهداه السيد عباس باشا.

. القيمههة المقههدرة عيههرون. 1فرش ]مغطى[ بالفضة. ]العههدد[:    -137

 أهداه السيد جروشة، أمين خزنة السلطان محمود خان.

لمقدرة خم  مكب . ]هكذا. ول  يتضح معناه[ من الفضة. القيمة ا  -138

 عيرة ليرة عثمانية. أهداه الحاج مصطفى رشدا أفندا.

مكبة من الفضة، وردت الستخدامها فـ الحجرة النبوية المعطرة.   -139

. القيمة المقدرة خم  ليرات عثمانيههة. أهههداها السههيد 300، حبة  2]العدد[:  

 بسي  آغا، رئي  آغاوات السيدة عادلة سلطان.

. القيمههة 1ة بكاتههب السههلطان. ]العههدد[:  دواة من الفضة، خاص  -140

 المقدرة ليرتان عثمانيتان. أهدتها السيدة عادلة سلطان.

. القيمههة المقههدرة أربههع 2بابا ]هكذا[ العل  من الفضة. ]العدد[:    -141

 ليرات عثمانية. أهداه والـ مصر سعيد باشا.
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ر اس  الواق  غي  2عل  مزخرف ]بحبات على هيئة[ الرز. العدد:   -142

 معلوم.

ذو ثمانـ خانات على هيئههة   4بابا الصندوق من الفضة. ]العدد[:    -143

من إهداء خديجههة، ابنههة   6/10الكمثرى، من إهداء المعلمة خديجة؛ ]العدد[:  

 هه. القيمة المقدرة ثمانـ ليرات عثمانية.1163داماد إبراهي  باشا بتاريخ 

مقههدرة أربههع ليههرات . القيمههة ال1كير النار من الفضة. ]العدد[:    -144

 عثمانية. أهداه الحاج حسين آغا.

. القيمههة المقههدرة ثمههانـ 3قفل عالقـ من النون القدي . العدد:    -145

 ليرات عثمانية. أهداه السلطان أحمد األول.

قفل عالقـ من النون القدي  من الفوالذ، مطرز بالذهب. العدد:    -146

 لواق  غير معلوم. . القيمة المقدرة ليرتان عثمانيتان. اس  ا1

مفتاح قفل من النون القدي ، موضون فـ محف ة. القيمة المقدرة   -147

 عير ليرات عثمانية. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[.

. القيمة المقدرة عيههرون] 2عل  السنجق مطرز بالفضة. العدد:    -148

 ليرة عثمانية[. أهداه السلطان محمود خان األول.

. القيمههة المقههدرة 5الحذاء اليري  من الفضههة. العههدد:  غطاء    -149

 خم  وخمسون ] ليرة عثمانية[. أهدت  السيدة برتونيال قادين.

. القيمههة المقههدرة 4غطاء الحذاء اليري  من الفضههة. العههدد:    -150

خم  وستون ليرة عثمانية. أهدت  السيدة زينب، ابنة والـ مصر محمههد علههـ 

 باشا.

. القيمههة المقههدرة 10يري  من الفضة. العههدد:  تبسـ للحذاء ال  -151

 مائتان وأربعون ] ليرة عثمانية[. أهدت  السيدة برتونيال قادين.

تيت كبير من النحاس للحذاء اليري ، مغطى بالذهب. العههدد:   -152

. القيمة المقدرة خم  ليرات عثمانية. أهداه بيير آغا، نائب شههيخ الحههرم 4

 األسبق.
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. القيمة المقدرة مائتان وأربعون 10يري . العدد:  تبسـ للحذاء ال  -153

 ] ليرة عثمانية[. أهدت  السيدة برتونيال قادين.

. القيمههة المقههدرة خمهه  1قفل عالقـ من النون القدي . العدد:    -154

 ليرات عثمانية. أهداه السلطان محمود خان ]الثانـ[.

ثمههانـ . القيمههة المقههدرة 2غطاء سنجق مطرز بالفضة. العههدد:    -155

 ليرات عثمانية. أهداه السلطان عبدالمجيد خان.

حبل، حافتههاه مطرزتههان بالفضههة، لتعليههق القناديههل الموجههودة   -156

. القيمة المقدرة عيرون] ليههرة عثمانيههة[. 14بالحجرة النبوية اليريفة. العدد:  

 اس  الواق  غير معلوم.

يههربة. م2تيههت؛ العههدد:  2تيت وميربة لغسل القناديل. العدد:    -157

القيمة المقدرة تسعون ليرة عثمانية. أهدت  الزوجة الرابعههة للسههلطان محمههود 

 خان ]وهـ نورتاب قادين[.

مكنسة بمقبض من الفضة. القيمة المقدرة ليرة عثمانية واحههدة.   -158

 أهدتها والدة عباس باشا.

. القيمههة المقههدرة عيههرون] ليههرة 1مكنسة من الفضة. العههدد:    -159

 دتها السيدة برتونيال قادين.عثمانية[. أه

مبخرة عالقية بأربع سالسل ذهبية. القيمة المقدرة خم  ليرات   -160

 عثمانية. أهداها السلطان عبدالمجيد خان ]األول[.

علبة الزيت من الفخار، ميبك طولـ مربع، مههزين بأربعههة أوراق   -161

تان عثمانيتان. فـ نطاق الخزنة، مقاعده بحج  حبة البندق. القيمة المقدرة لير

 أهداه الحاج حبيب أفندا.

. القيمههة 2شمعدان البخور من الفضة، ثالثههـ اليههكل. العههدد:    -162

 المقدرة أربع ليرات عثمانية. اس  الواق  غير معلوم.

. القيمة المقدرة أربع ليرات عثمانية. 1مبخرة من الفضة. العدد:    -163

 أهدتها من القصر السيدة نور مثال قادين.
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. القيمة المقدرة ليرة عثمانية واحدة. 1معطرة من الفضة. العدد:    -164

 وهذه أيضًا ]أا من إهداء السيدة نور مثال[.

شمعدان البخور من الفضة، مزخرفة، ذات قبة متوسط الحج ،   -165

. القيمة المقدرة أربع ليرات عثمانيههة. أهههدتها السههيدة 1وستة فتحات. العدد:

 الثانية لط  يار قادين.

معطرة من الذهب، من الصناعات الهندية، بثالثة ألوان: أخضههر   -166

وأحمر وكحلـ، مرصعة باأللماس والياقوت، مع سبع حبات مههن الزمههرد فههـ 

. القيمة المقدرة خمسمائة ] ليرة عثمانية[. أهههداها الحههاك  1الوسط. العدد:  

 الهندا "بيغ ".

الهنديههة،  معطرة من الذهب على هيئة شههجرة، مههن الصههناعات  -167

باللون األحمر واألخصر، على طاولة صغيرة من اللون األحمر، أطرافها مزينههة 

باأللماس واللنلن والياقوت، ومحل وضع العطور باللون الكحلـ مرصع بألمههاس 

. القيمة المقدرة مائتـ ليرة عثمانيههة. وهههذه أيضههًا ]أا مههن 1الهندا. العدد:  

 إهداء الحاك  الهندا بيغ [.

ة ومبخرة مع طاولة، بغطاء ومقبض وسبع فتحات، أطرافها معطر  -168

. القيمة المقدرة ست ليرات عثمانية. أهدتها 1محفورة، وبعضها مزينة. العدد:  

 زوجة الكاتب فـ المابين.

مبخرة من الفضة، أطرافها مزينة، مهيأة لوضع قطع شجرة العود   -169

عيههر ليههرات عثمانيههة.   . القيمة المقههدرة1عليها، ذات ثالث مقاعد. العدد:  

أهدتها السيدة زبيدة، زوجة تحسين أفندا، من أعضاء لجنة الحسههابات فههـ 

 الديوان.

. 1دد: همعطرة من الفضة على هيئة الكمثرى، أطرافها مزينة. الع  -170

 القيمة المقدرة مائتـ ليرة عثمانية. وهذه أيضًا ]أا من إهداء السيدة زبيدة[.
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طاولة، أطرافههها مزينههة، ذات مقاعههد.. مبخرة من الفضة، مع    -171

. القيمة المقدرة ثالثون ليرة عثمانية. أهههدتها السههيدة شههوق أفسههار 1العدد:  

 قادين، من زوجات السلطان عبدالمجيد ]األول[.

مبخرة مههن الفضههة، علههى طاولههة ذات ثههالث مقاعههد، مزينههة   -172

رات عثمانيههة. . القيمة المقدرة عيههر ليهه 1األطراف، على هيئة الورد. العدد:  

 أهدتها السيدة شب آهنك، من زوجات السلطان عبدالعزيز خان.

معطرة من الفضة، ذات قواعد، على هيئة الههورد، لوضههع قطههع   -173

. القمية المقدرة ليرتان عثمانيتان. أهدتها السيدة 1شجرة العود عليها. العدد:  

 شب آهنك، من زوجات السلطان عبدالعزيز خان.

رة، مصههنوعة مههن الفضههة، ذات مقاعههد وفتحههات معطرة ومبخ  -174

مبخههرة. القيمههة المقههدرة ثالثههون ليههرة   2معطرة؛ العدد:    2ومقابض. العدد:  

 عثمانية. أهدتها السيدة .

مبخرة كبيههرة، العههدد: 4مبخرة ومعطرة من النون الكبير. العدد:    -175

 ة سلطان.معطرة. القيمة المقدرة ستون ليرة عثمانية. أهدتها السيدة عادل 2/6

. القيمههة 2مبخرة من الذهب، من الصههناعات الهنديههة. العههدد:    -176

 المقدرة مائتان وخم  ليرات عثمانية. أهداها الحاك  الهندا كل علـ خان.

. القيمههة 3علبة العود والبخور، مصههنوعة مههن الفضههة. العههدد:    -177

لسههيدة المقدرة ثمانـ ليرات عثمانية. أهداها محمد كامل آغا، حارس بههاب ا

 برتونيال قادين.

مثقههال. القيمههة 63علبة الزيت، من الذهب، ذات غطاء ومقبض.   -178

المقدرة خمسون] ليرة عثمانية[. أهداها صاحب اليهههامة محمههد عبدالواسههع 

 خان.

سفر من الذهب، من القطع المتوسط، ذات شمعدان وست غطاء   -179

ة عثمانيههة[. أهههدتها والههدة . القيمة المقدرة أربعمائة] ليههر2من الجلد. العدد: 

 السلطان محمود خان.



 د. سهيل صابان -   وية الشريفةمقتنيات الحجرة النب

80 

 

. القيمههة المقههدرة مائتهها 3شمعدان المحراب من الذهب. العدد:    -180

ليرة عثمانية. أهداها والـ مصر محمد علههـ باشهها. تبههين نقههص فههـ أحههد 

 اليمعات.

شمعدان من الذهب، مرصع بستة آالف ومائتين وثمههانين قطعههة   -181

. القيمة المقدرة سبعون ألهه  ليههرة 10كبير. العدد: من األلماس، من الحج  ال

عثمانية. أهداها السلطان عبدالمجيد خان ]األول[ تبين نقههص بعههض أحجههار 

 ألماس من بعضها.

غطاء اليمعدان على هيئة تبسههـ، لليههمعدانات المههذكورة ]أا   -182

مانية[. . القيمة المقدرة اثنتان وثالثون] ليرة عث2[. العدد:  181الواردة فـ الرق 

أهدتها السيدة المعلمة شوق نهههال أمينههة خزنههة السههلطان عبدالمجيههد خههان 

 ]األول[.

شمعدان محراب من الذهب، من القطع المتوسط، مع اليههمعة.   -183

. القيمة المقدرة ألفان وستمائة. أهداها السلطان محمود خههان. تبههين 8العدد:  

 ى القدم اليري .نقص فـ رأس اليمعدان، واليمعدان الذا كان يوضع عل

. القيمههة المقههدرة 2شمعدان من الفضة كبير مع اليمع. العههدد:    -184

 مائة ليرة عثمانية. أهداه محمد علـ باشا والـ مصر.

. القيمة 2شمعدان محراب من الفضة، من القطع الكبير. العدد:    -185

 المقدرة أربعون ليرة عثمانية. اس  الواق  غير معلوم.

. القيمههة المقههدرة 7من الفضة مع اليمعة. العدد:  شمعدان كبير    -186

 خمسمائة. أهداه والـ مصر عباس باشا.

. القيمههة المقههدرة 7طاولة شمعدان كبيرة مههن الفضههة. العههدد:    -187

 ثالثمائة وخمسون] ليرة عثمانية[. أهداها السلطان عبدالمجيد خان ]األول[.

. 2اخ. العههدد:  شمعدان من الفضة مع الطاولة واليمعة، ذو أسههي  -188

طاولة. القيمة المقدرة عيههرة ليههرات عثمانيههة. أهدتهه    2/4شمعدان؛ العدد:  

 السيدة نوفدان قادين، من زوجات السلطان محمود خان. 
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. القيمههة 2شمعدان من الفضة، من القطههع المتوسههط. العههدد:    -189

 المقدرة ست عيرة. اس  الواق  غير معلوم.

المتوسههط، مههع طاولههة وأسههياخ.   شمعدان من الفضة من القطع  -190

طاولة. القيمة المقدرة ليرتان عثمانيتههان. اسهه    2/4شمعدان؛ العدد:    2العدد:  

 الواق  غير معلوم.

شمعدان من الفضة من القطههع المتوسههط، ذو ثههالث شههمعات.   -191

 . القيمة المقدرة خم  وعيرون. أهدت  السيدة خوشيار قادين.1العدد: 

. القيمههة المقههدرة ليههرة عثمانيههة 2. العدد:  شمعدان من النحاس  -192

 واحدة. أهدت  السيدة رقية، زوجة ميير طرابزون عثمان باشا خزينة دار زاده.

شمعدان قدي  من الفضة مع طاولة من القطع المتوسط. العههدد:   -193

. القيمة المقدرة ثمان وأربعون] ليرة عثمانية[. أهدت  السههيدة أمينههة، زوجههة 2

 علـ باشا. والـ مصر محمد 

شمعدان قدي  من الفضههة، مههن القطههع المتوسههط، ذو ملقههط.   -194

 . القيمة المقدرة ليرة عثمانية واحدة. اس  الواق  غير معلوم.2العدد: 

، من تركههة 2شمعدان البخور قدي ، من القطع المتوسط. العدد:   -195

، 3/6: ، إهداء من السيدة صارا كلكيلـ؛ العدد1علـ آغا بربر باشـ؛ العدد:  

 اس  الواق  غير معلوم. القيمة المقدرة أربع وعيرون] عثمانية[.

دد: ههشمعدان من الفضة، من القطع المتوسط، ذو شمعات. الع  -196

طبلة قديمة من الفضة. القيمة المقدرة أربههع ليههرات   2/1، شمعدان؛ العدد:  1

 ت.عثمانية. أهداه والـ مصر محمد علـ باشا. تبين نقص فـ أحد اليمعا

. القيمههة 20شعدان محراب من النحاس مغطى بالذهب. العههدد:    -197

المقدرة خم  عيرة ليرة عثمانية. أهداه السلطان عبدالمجيههد خههان ]األول[. 

 تبين نقص فـ بعضها.

، شههمعدان؛ العههدد: 28شمعدان البخور قدي  من الفضة. العدد:    -198

 ه السلطان أحمد خان.طبالت. القيمة المقدرة ثالثون ليرة عثمانية. أهدا7
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شمعدان قدي  من الفضة، متوسط الحج ، مع شمعات. العههدد:   -199

 . القيمة المقدرة أربع ليرات عثمانية. أهداه السلطان محمود خان.1

. القيمههة المقههدرة ليههرة 1شمعدان قدي  صغير الحج . العههدد:    -200

 عثمانية واحدة. اس  الواق  غير معلوم.

. القيمة المقدرة ليرة عثمانية 2الفضة. العدد:  مقراص اليمع من    -201

 واحدة. أهدت  السيدة أمينة، زوجة والـ مصر محمد علـ باشا.

. القيمة المقدرة . اس  الواق  1شمعدان متوسط الحج . العدد:    -202

 غير معلوم.

. القيمة المقدرة . اس  1مقراص اليمع على هيئة الطير. العدد:    -203

 الواق  غير معلوم.

. القيمة المقدرة ثالث ليرات --مقراص اليمع من الفضة. العدد:   -204

 عثمانية. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[.

غطاء شمعدان من الفضة، بثالثة مقاعد. القيمة المقههدرة سههت   -205

 ليرات عثمانية. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[.

كبير؛ 2الحج  وصغيره. العدد:  مقراص اليمع من الذهب، كبير    -206

صغير. القيمة المقدرة مائة وخم  وعيرون ] ليههرة   1وسط؛ العدد:    1العدد:  

 عثمانية[. اس  الواق  غير معلوم.

. القيمة المقدرة ليرة عثمانية 1شمعدان صغير من الفضة. العدد:   -207

 واحدة. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[.

. ه أهدتهه  السههيدة 1ن الفضة ذو أسياخ. العدد:  شمعدان كبير م  -208

 نازلـ، ابنة والـ مصر محمد علـ باشا.

. القيمههة المقههدرة 2غطاء اليمعدان السابق من الفضة. العههدد:    -209

 ثمان ليرات عثمانية. أهدت  السيدة نازلـ، ابنة والـ مصر محمد علـ باشا.

عة واحههدة. شمعدان من حجر ]مدينة[ أسكـ شهر، صغير مع شم  -210

 . ه . اس  الواق  غير معلوم.1العدد: 
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. القيمة المقدرة ليرة عثمانية واحدة. 1شمعدان مزخرف.. العدد:   -211

 وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[.

. القيمههة المقههدرة ليرتههان 2شمعدان صب، مع تبسههـ. العههدد:    -212

 عثمانيتان. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[.

.  وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غيههر 1شمعدان رز صغير. العدد:    -213

 معلوم[.

 شمعدان.. ه . وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. -214

. القيمههة المقههدرة ليههرة عثمانيههة 4شمعدان بخور قدي . العدد:    -215

 واحدة. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. 

. القيمة المقدرة نص  ليرة 2اس. العدد:  شمعدان بخور من النح  -216

 عثمانية. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. 

. القيمة المقههدرة ليههرة 1شمعدان من الصناعات الهندية. العدد:    -217

 عثمانية واحدة. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. 

عثمانيههة . القيمههة المقههدرة ليههرة  1شمعدان رز للبخور. العههدد:    -218

 واحدة. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. 

. القيمة المقدرة ليههرة عثمانيههة 11مقراص اليمع صغير. العدد:    -219

 واحدة. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. 

. القيمة 24قنديل عالقـ، من الفضة، مع جيز وسالسل. العدد:    -220

السيدة بسههيمة، زوجههة إسههكندر بههك بههن  المقدرة ليرة عثمانية واحدة. أهدت 

 درويش باشا.

مزهرية عالقية، مزينة ومزخرفة، ذات سالسل، ولها فتحات من   -221

. أهدتها السيدة خواجة، زوجة ناظر المالية األسههبق نافههذ 1الجوانب.. العدد:  

 باشا.

شمعدان ومقراص مههن الفضههة، ذو شههمعة واحههدة، كانههت فههـ   -222

. القيمة المقدرة أربعون ليرة عثمانية. أهداه محمههد 2  الروضة المطهرة. العدد:
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عادل والحاج حسن هندا. ت  نقل  من الروضة المطهرة إلههى الحجههرة النبويههة 

 اليريفة.

شمعدان، متوسط الحج ، من الفضههة المحموديههة، خههال مههن   -223

. القيمة المقههدرة ليههرة عثمانيههة واحههدة. أهههدتها 1اليمعة، مزخرف. العدد:  

 أفراز. السيدة سر

. القيمة المقدرة ليرة عثمانية واحدة. 5معطرة من الفخار. العدد:    -224

 اس  الواق  غير معلوم.

. القيمههة 2علبة عود، مزين بعدد واحد من حجر سرج . العههدد:   -225

 المقدرة ليرتان عثمانيتان. أهداها عاص  بك جاوش باشـ زادة.

ن الفضههة، ومقههراض إبريق على هيئة إبريق الياا، مع تبسـ م  -226

مقههراض. القيمههة   2/3إبريق؛ العدد:    1اليمع، من الصناعات الهندية. العدد:  

 المقدرة ست ليرات عثمانية. أهدت  المعلمة ]فـ القصر[ ناز .

. القيمههة 1ميربية صههغيرة مههن الفضههة، ذات غطههاء. العههدد/:    -227

 واسع خان.المقدرة ليرة عثمانية واحدة. أهداها صاحب اليهامة محمد عبدال

مبخرة من الفضة، خاصة بإطفاء اليمعات فـ الحجههرة النبويههة   -228

هههه والسههيدة 1230.  أهداها السلطان عبدالمجيد خان فـ  1اليريفة. العدد:  

 هه.1230أبرو فتان فـ عام 

 طاسة من الفضة. اس  الواق  غير معلوم.  -229

 منقل ]صغير[ من النحاس.  اس  الواق  غير معلوم.  -230

ميربية على هيئة الفيل.  وهههذا أيضههًا ]أا اسهه  الواقهه  غيههر   -231

 معلوم[. ن را لعدم ورود ذكرها فـ الدفتر في  اليرح.

. القيمههة المقههدرة ليرتههان 5بابا ]هكذا[ مههن النحههاس. العههدد:    -232

عثمانيتان. وهذا أيضا. ن را لعدم ورود ذكرها فههـ الههدفتر فقههد جههرى فيهه  

 اليرح.
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. القيمة المقدرة ليههرة عثمانيههة 1ذو مقبض. العدد:  منقل صغير    -233

 واحدة. اس  الواق  غير معلوم. 

. القيمة المقدرة ليرة عثمانيههة 3منقل صغير ذو مقبض. ]العدد[:    -234

 واحدة. اس  الواق  غير معلوم. 

. هه . وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير 1إبريق مزخرف. العدد:    -235

 معلوم[. 

لنحههاس، مههن الصههناعات الهنديههة.. القيمههة المقههدرة قدر من ا  -236

 عيرون. اس  الواق  غير معلوم. 

.  وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غيههر 1مغرف من النحاس. العدد:   -237

 معلوم[. 

كسوة وستارة وأستار األبواب اليههريفة، مههن القمههاش األطلسههـ   -238

 علوم[. األخضر، مطرز بالذهب. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير م

ستارة لداخل الحجرة النبوية اليههريفة، مههن القمههاش األطلسههـ   -239

 . اس  الواق  غير معلوم. 2األخضر، المطرز بالحرير.. العدد: 

ستارة المنبر اليري ، من القماش المخملـ األخضههر، مطههرزة   -240

 .  أهداها والـ مصر سعيد باشا.2بالذهب. العدد: 

مة للحجرة النبوية اليريفة، مههن القمههاش الستارة الداخلية القدي  -241

 .  اس  الواق  غير معلوم. 12األطلسـ األخضر، مطرزة بالذهب. العدد: 

 ستارة المحاريب الثالثة واألبواب اليريفة والحجرة النبوية. .  -242

ستارة صندوق السيدة فاطمة الزهراء، مطرزة بالذهب.  أهههداها   -243

 [.السلطان عبدالمجيد خان ]األول

ستارة شبابيك الحجرة النبوية اليريفة، مههن القمههاش األطلسههـ   -244

 .  أهداها السلطان عبدالمجيد خان ]األول[.11األخضر. العدد: 

شمعدان رز كبير للمحراب، بأسياخ، فـ داخل المحراب النبوا.   -245

 2كبيههر و  2صغير شمعدان فـ المحارب النبوا؛ ]العههدد[:    2كبير و  2]العدد[:  
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شمعدان فـ المحراب العثمههانـ. القيمههة المقههدرة مائههة وسههتون ليههرة صغير  

 عثمانية.

صههغير.   2شمعدان رز للمحراب السليمانـ، بأسههياخ. ]العههدد[:    -246

القيمة المقدرة خم  ليرات عثمانية. وهههذا أيضههًا ]أا مههن إهههداء السههلطان 

 محمود خان[.

طهههرة. شمعدان بيمعة واحدة فـ أطههراف الروضههة النبويههة الم  -247

 . القيمة المقدرة ليرتان عثمانيتان. أهداه السلطان محمود خان.8العدد: 

عالقة من الفضة، متوسطة الحج ، مزينة ذات سالسل وشمعات   -248

. القيمة المقدرة ثمانون ليههرة عثمانيههة. أهههدتها والههدة 2فـ المواجهة. العدد:  

 السلطان عبدالمجيد خان ]األول[.

الفضة، مزينة ومعلقة فـ المحراب العثمههانـ. مزهرية كبيرة من    -249

. القيمة المقدرة مائة وخمسون ] ليرة عثمانية[. أهداها والههـ مصههر 1العدد:  

 عباس باشا.

مزهرية كبيرة من الفضة، معلقة فـ المواجهة، بثالثههين شههمعة.   -250

 . القيمة المقدرة مئتا ] ليرة عثمانية[. أهداها والـ مصر عباس باشا.1العدد: 

مزهرية كبيرة من البلور بدون فانوس، فـ القدم اليري ، بأربع   -251

 .  وهذا أيضًا ]أا من إهداء والـ مصر عباس باشا[.1وعيرين شمعة. العدد: 

مزهرية كبيرة داخل الروضة المطهرة، بفانوس وثمههانين شههمعة.   -252

 . وهذا أيضًا ]أا من إهداء والـ مصر عباس باشا[.1العدد: 

رية كبيرة داخل الروضة المطهرة، بفانوس وثمانية شههمعات. مزه  -253

 .  أهداها التاجر الهندا إبراهي .2العدد: 

.  أهداه 1شمعدان كبير بيمعة واحدة، على هيئة شجرة. العدد:    -254

 والـ مصر عباس باشا.



 د. سهيل صابان -   وية الشريفةمقتنيات الحجرة النب

87 

 

شمعدان كبير من البلور بثمان وعيرين شمعة، على هيئة شجرة،   -255

.  وهذا أيضًا ]أا من إهداء والـ مصههر عبههاس 1لعدد:  فـ الروضة المطرة. ا

 باشا[.

شمعدان كبير من البلور بثمان وعيرين شمعة، على هيئة شجرة،   -256

. وهذا أيضًا ]أا من إهداء والههـ مصههر عبههاس 1فـ الحرم اليري . العدد:  

 باشا[.

شمعدان من المعدن بخم  شمعات وفانوس، على طاولههة، فههـ   -257

 . أهداه التاجر الهندا إسماعيل.2العدد:  الحرم اليري .

مزهرية من البلور بست شههمعات وفههانوس، فههـ بههاب الوقههوف   -258

.  أهداه عبداهلل أفندا محههافة المدينههة المنههورة 1بالروضة المطهرة. العدد:  

 األسبق.

.  1دد: ههمزهرية عالقية، بيمعة واحدة فـ الروضة المطهرة. الع  -259

 دا، من تجار بيروت.الفتاح أفن أهداه عبد 

.  1مزهرية من البلور، بههاثنتـ عيههرة شههمعة وفههانوس. العههدد:    -260

 أهداها التاجر الهندا الخواجة إسماعيل.

.  وهذه 1مزهرية من البلور، باثنتـ عيرة شمعة وفانوس. العدد:    -261

 أيضًا ]أا أنها من إهداء التاجر الهندا الخواجة[.

ـ عيههرة شههمعة وفههههههههانوس، ] مزهرية من البلههور، بههاثنت  -262

 . أهداها التاجر يعقوب الهندا.1متوضع[ تحت المنارة الرئيسية. العدد: 

مزهرية من البلور بيمعة وفانوس، بجههوار المحههراب العثمههانـ.   -263

 .  وهذه أيضًا ]أا من إهداء التاجر الهندا يعقوب[.1العدد: 

. أهههداها 1العههدد:  مزهرية من البلور، بثمانـ شمعات وفانوس.    -264

 التاجر الهندا إبراهي .
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مزهرية من البلور بقناديههل، خاصههة بههالحرم النبههوا اليههري .   -265

؛ واحدة منها نقلت لمسجد سيدنا عثمان.  أهداها عبداهلل أفندا، 14]العدد[:  

 محافة المدينة المنورة األسبق. 

. مزهرية بسبع شمعات خاصة بالحرم اليري ، وأخرى بقناديههل  -266

 . اس  الواق  غير معلوم. 2العدد: 

عالقة مههن الفضههة متوسههطة الحجهه ، بسههت مقههابض، معلقههة   -267

. القيمة المقدرة ثمههانـ ليههرات عثمانيههة. أهههدتها السههيدة 1بسالسل. العدد:  

 أسماء.

. القيمههة 1مزهرية من الفضة، بسبعة عير شههمعدان. ]العههدد[:    -268

 الحاك  الهندا ميرخان.المقدرة مائة] ليرة عثمانية[. أهداها 

. القيمة المقدرة مائتا ليرة 1ساعة كبيرة فـ دكة األغوات. العدد:   -269

 عثمانية. أهداها السلطان عبدالمجيد خان ]األول[.

. القيمة المقدرة عير 1ساعة كبيرة فـ التهجد اليري . العدد:    -270

 ليرات عثمانية. أهدتها السيدة برتونيال قادين.

، وقههد صههرح 64اللوحة المذكورة فـ الرق  ]التسلسلـ[  هذه هـ  -271

 بذلك اآلغاوات. مكرر.

. القيمة المقههدرة مائههههة ] 4شمعدان من الفضة، مزينة. العدد:    -272

 ليرة عثمانية[. أهداها السلطان عبدالحميد خان الثانـ.

. القيمههة المقههدرة 1رَّْحلَّة على أربعة قواعد من الفضههة. العههدد:    -273

 ليرة عثمانية. أهدتها السيدة إنجـ، زوجة والـ مصر سعيد.ثالثون 

. القيمة المقههدرة 2شمعدان متوسط الحج ، من الفضة. العدد:    -274

ثمان وعيرون ] ليرة عثمانية[. أهدتها السيدة عطر شاه، مديرة أعمال السيدة 

 إنجـ.

. القيمة المقههدرة 1مزهرية من الفضة على هيئة قنديل. ]العدد[:    -275

 ربع ليرات عثمانية. أهداها أحمد فوزا، مدير مكتب والـ أرضروم.أ
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كرسـ من الفضة، على هيئة قبة مسههتديرة، السههتخدام  ] هنهها   -276

. القيمة المقههدرة ثالثههون ليههرة عثمانيههة. 1ثالث كلمات غير واضحة[. العدد:  

 أهدتها السيدة زينب، ابنة والـ مصر محمد علـ باشا.

دد[: ههههيق مفتاح الحجرة النبوية اليريفة. ]العسلسلة خاصة لتعل  -277

. القيمة المقدرة اثنتا عيرة ليرة عثمانية. أهداها السلطان عبدالمجيد خههان 1

 ]األول[.

]مقبض[ حديدا مستدير للقناديل المستعملة فـ الحجرة النبويههة   -278

ا . القيمة المقدرة أربع وخمسههون]ليرة عثمانيههة[. أهههدته54اليريفة. ]العدد[:  

 السيدة ملك بر، زوجة والـ مصر سعيد باشا.

.  قههد أعيههر 3مقبض حديدا مههن الطههراز الجديههد. ]العههدد[:    -279

 الستخدام  من جديد.

. القيمة المقدرة أربههع وثالثههون] ليههرة 4مبخرة ومعطرة.. العدد:    -280

عثمانية[. أهدتها السيدة برستو قادين، الزوجة الرابعة للسههلطان عبدالمجيههد 

 خان.

. كما جاء فـ اليرح ]هكههذا[. لهه  2مقبض من الفضة. ]العدد[:    -281

 ي هر.

شمعدان صغير من الفضة. القيمة المقدرة خم  ليرات عثمانية.   -282

 أهدتها السيدة كلفتان، زوجة نورا باشا.

. القيمههة المقههدرة أربههع ليههرات 1مبخرة من الفضههة. ]العههدد[:    -283

كلثوم، زوجة محمود بن إمههام، مههن أمههراء عثمانية. أهدتها السيدة الحاجة أم  

 دارفور.

. القيمة المقدرة ثمانـ ليرات عثمانيههة. 2فنار من الفضة. العدد:    -284

 أهدتها السيدة نائلة سلطان.

. القيمههة المقههدرة ثمههانـ ليههرات 3مقبض من الفضة. ]العههدد[:   -285

 نبول[.عثمانية. أهداه الحافة بهرام آغا. من آغاوات دار السعادة ]إستا
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. القيمههة المقههدرة خمهه  ليههرات 1مبخرة من الفضة. ]العههدد[:   -286

 عثمانية. أهدتها السيدة تسار، ابنة سعيد باشا السيواسـ.

. كمهها ورد فههـ اليههرح. 2مبخرة ومعطرة من الفضة. ]العههدد[:    -287

 أهدتها السيدة نائلة سلطان.

ثالثههون ليههرة . القيمة المقههدرة 8عالقة من الفضة مزينة. العدد:    -288

 عثمانية. وهذه أيضًا ]أا من إهداء أهدتها السيدة نائلة سلطان[.

علمان نحاسيان، من القماش األطلسـ األخضر، وجههما مزينان   -289

باآليات واألحاديث، وداخلهما بعبارة "محمههد رسههول اهلل" مطههرزة باألصههفر. 

 . أرسال من مصر.2العدد: 

القيمههة المقههدرة أربههع ليههرات   .2عالقة من الفضههة. ]العههدد[:    -290

 عثمانية. أهداها حاجـ أفندا آغا قلة زاده العينتابـ.

علبة الصابون من الفضة مههع تيههت، السههتخدامها أثنههاء غسههل   -291

. القيمة المقدرة ثمان ليرات عثمان. أهدتها السيدة ُحسن 10القناديل. ]العدد[:  

 ملك، من ]زوجات[ السلطان محمود الثانـ.

. القيمههة المقههدرة ليههرة 1من الفضة مههزدوج. ]العههدد[:    مقبض  -292

 عثمانية واحدة. أهداه ناظر البحرية حسن.

. 3مبخرة من الذهب، مرصعة بألماس المحلـ ومزينههة. العههدد:    -293

القيمة المقدرة ستمائة ليرة عثمانية. أهههدتها السههيدة جميلههة ابنههة السههلطان 

 عبدالمجيد خان ]األول[.

. 20[ التـ تستعمل أثناء غسل القنديل. مجموعها:  ]بعض األدوات  -294

القيمة المقدرة أربعون ليرة عثمانية. أهدتها السيدة ُحسن ملك، من ]زوجههات[ 

 السلطان محمود الثانـ.

عالقة مزخرفة ومزينة بقطعة كبيرة واثنتـ عير قطعة صغيرة من   -295

ذا أيضههًا ]أا أحجار الزمرد والآللـ، مكتوب عليها بالفضة لفة الجاللههة وههه 

اس  الواق  غير معلوم[."محمد" عليهه  السههالم، والسههيدة فاطمههة والحسههن 
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والحسين، يلي  فـ األسفل زينة باأللماس بسبعة ه ثمانية قيراط، مع زخرفههة. 

القيمة المقدرة مائتان وخم  وثمانون] ليرة عثمانية[. أهههدتها السههيدة عادلههة 

 سلطان. تبين نقص فـ عدد األحجار الصغيرة.

. وهههذه 1مزهرية بست وثالثين شمعة، مزينة باألصفر.  العههدد:    -296

 أيضًا ]أا من إهداء السيدة عادلة سلطان[.

. القيمههة المقههدرة خمهه  وليههرات 2مقبض من الفضة. العههدد:    -297

 عثمانية. أهدت  السيدة مثل ]؟[ شم ، أمينة خزنة السلطان عبدالمجيد خان.

م أثناء غسههل القناديههل، وكلههها مههن ]بعض األدوات[ التـ تستخد   -298

. القيمة المقدرة خم  وثالثون] ليرة عثمانية[. أهههدتها 56الفضة. ]مجموعها[  

 السيدة برستو ]زوجة السلطان عبدالمجيد األول[.

. القيمة المقدرة ست ليرات عثمانية. 2كأس ماء صغير. ]العدد[:    -299

 أهدتها السيدة المعلمة جزمـ رنو.

. أهههدتها 3خاصة بإزالة الغبار، من الههريش. ]العههدد[:  ]مكنسة[    -300

 السيدة باك دل.

. القيمة المقدرة أربع ليرات 1مزهرية صغيرة من الفضة. ]العدد[:    -301

عثمانية. أهداها الفريق عثمان نورا باشهها، رئههي  أطبههاء الجههيش العثمههانـ 

 الخام .

ة عيههر . القيمههة المقههدر2كأس من الفضة مع غطاء. ]العههدد[:    -302

 ليرات عثمانية. أهدتها السيدة سيمبر، أمينة خزنة السلطان عبدالحميد الثانـ.

مبخرة ومعطرة صغيرة، مزخرفة، مالصقة بتبسـ مههن الفضههة,   -303

.  وهذه 3دد[:  ههأعالها على هيئة الفانوس، مع زخرفة من شكل الكمثرى. ]الع

 أيضًا ]أا من إهداء السيدة سيمبر[.

. القيمههة المقههدرة ثمههانـ ليههرات 2ة. العههدد:  مقبض من الفضهه   -304

 عثمانية. أهديت باس  الحاج بسي  آغا. من بوابـ عادلة سلطان.
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. القيمههة المقههدرة ثمههانـ ليههرات 2مقبض من الفضههة. العههدد:    -305

 عثمانية. أهدت  المعلمة ناز فلك، من جوارا السيدة عادلة سلطان.

المقههدرة سههبع عيههرة. . القيمههة  4مبخرة من الفضة. ]العههدد[:    -306

 أهداها نيأت آغا، من ]خدم[ السيدة عادلة سلطان.

. القيمة المقدرة ليرتان عثمانيتان. 2علبة عود من الفضة. العدد:    -307

 وهذه أيضًا ]أا من إهداء نيأت آغا[.

. القيمة المقدرة مائة] ليرة 4مبخرة ومعطرة من الفضة. ]العدد[:    -308

 غا، اآلغا الخام  لدى عادلة سلطان.عثمانية[. أهداها عثمان آ

.  وهذا أيضًا ]أا من إهداء عثمههان 2مفك صغير صب. ]العدد[:   -309

 آغا[.

جلة ]ول  يتضح معناها[ من الفضههة، مزخرفههة بههالورود. القيمههة   -310

 المقدرة خم  ليرات عثمانية. أهدتها السيدة نوفدان قادين.

"وقهه  للحههرم النبههوا شمعدان من الفضة، مكتوب عليها عبارة    -311

. القيمة المقدرة خم  ليرات عثمانية. أهداه سعدا خان 2اليري ". ]العدد[:  

 اإليرانـ.

مزهرية من الفضة، بستة مقابض، على هيئة عل ، مكتوب عليها   -312

. القيمههة المقههدرة 1"الغالم علـ جام: دخيل هذا الموقع المقدس". ]العههدد[:  

 السيدة حفي ة، ابنة خليل صاوا.عيرون] ليرة عثمانية[. أهدتها 

عالقة من الفضة، حفر عليها "الحرم النبوا اليري " ]العههدد[:   -313

. القيمة المقدرة عيرون] ليرة عثمانية[. أهدتها السيدة حفي ة، ابنههة خليههل 1

 صاوا.

عالقة من الفضة، بها محل وضع البخور عليها، بثالثة مقههابض.   -314

ثمانـ ليرات عثمانية. أهداها الحههاج عثمههان بههك   . القيمة المقدرة2]العدد[:  

 طرابزونلـ علـ زاده.
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قنديل مبروم ميههبك، علههى هيئههة البطههيخ، مههزين فههـ بعههض   -315

. القيمة المقدرة مائههة 9األطراف، مع غطاء وسلسلة ومقبض ومبخرة. العدد:  

واثنتانن وخمسون] ليرة عثمانية[. إهداء من نواب بيههر الدولههة عمههدة الملههك 

    األمير خواجة عبدالصمد.األع

. القيمة المقدرة ثههالث ليههرات 5طفاية اليمع من الفضة. قطعة:    -316

 عثمانية. إهداء من نواب حيدر آباد بير الدولة إيمان.

. القيمههة المقههدرة 1علبة الصابون من الفضة بال غطاء. ]العدد[:   -317

 فهمـ. سبع ليرات عثمانية. أهدتها السيدة فاطمة علية، زوجة حسن

مبخرة من الفضة، بأربع ورود، مع غطههاء ميههبك، علههى ثههالث   -318

. القيمة المقدرة ثمانـ ليرات عثمانية. أهداها أحمد محمد 1قواعد. ]العدد[:  

 خان، من أهالـ دهلـ ]دلهـ فـ الهند[.

.  اس  الواق  4شمعدان البخور مغطى بالفضة، ومزين. ]العدد[:    -319

 غير معلوم. 

من البلور، مطرزة بالفضة، بثالث سالسل فضية. العههدد:   عالقة  -320

. القيمة المقدرة خمسون] ليرة عثمانية[. أهدتها السيدة أمينة، زوجة الحههاج 1

 محمد أفندا، رئي  سقاة القهوة لدى جناب كمال أفندا.

. أهدتها السيدة ندرة، زوجههة 1شمعدان يد من الفضة. ]العدد[:    -321

 األمير آالا جميل بك.

تبسـ من الفضة، متوسط الحج ، مزين بورود بارزة، بمقبضين.   -322

. القيمة المقدرة ست ليرات عثمانية. أهداه نيأت آغهها، آغهها بههوابـ 2العدد:  

 السيدة عادلة سلطان.

. القيمههة 1عالقة القهوة من الفضههة، بههثالث سالسههل. العههدد:    -323

 نيأت آغا[. المقدرة ست ليرات عثمانية. وهذه أيضًا ]أا من إهداء

. القيمة المقدرة 1عالقة بخور، بثالث سالسل، مزينة. ]العدد[:    -324

 ليرتان عثمانيتان. أهداها بيير آغا، نائب الحرم ]المدنـ[ سابقًا.
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معطرة صغيرة من الفضة، بعض أماكنها مزينة، مههن الصههناعات   -325

 الواق  غير معلوم. . القيمة المقدرة ليرتان عثمانيتان. اس  2الهندية.. ]العدد[: 

مبخههرة؛   1مبخرة ومعطرة من الفضة، مع طبلة صغيرة. العههدد:    -326

طبلة معطرة. القيمة المقدرة ثالث ليرات عثمانية. أهدتها السههيدة   2/1العدد:  

 الحاجة فاطمة الزهراء بنت .

مبخرة من الفضة، على هيئة الكمثرى، مزينة بالورود، مع علبههة   -327

. القيمة المقدرة ست ليرات عثمانية. اس  الواق  1. العدد:  العود المالصق بها

 غير معلوم. 

. القيمة المقدرة 2عل  مصنون من الرز، مع قمر ونجوم. ]العدد[:    -328

 ليرة عثمانية واحدة. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. 

. وهذا أيضًا ]أا اسهه  الواقهه  1عل  مصنون من الرز. ]العدد[:    -329

 ر معلوم[. غي

. القيمة المقدرة ليرة 1مبخرة من النحاس بثالث سالسل. العدد:    -330

 عثمانية واحدة. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. 

. 4تبسـ من الرز، وق  على الحجرة ]النبوية[ المطهرة. العههدد:    -331

 القيمة المقدرة ليرة عثمانية واحدة. اس  الواق  غير معلوم. 

. القيمههة 1بسـ من الرز، أبيض اللون، بههأربع قواعههد. العههدد: ت  -332

 المقدرة ليرة عثمانية واحدة. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. 

مبخرة على هيئة التاج القادرا، ميبكة بست طبالت، مالصههقة   -333

. هههه. اسهه  الواقهه  غيههر 1بها، بأربع قواعد، أحد أطرافها مكسور. العدد:  

 معلوم. 

. 1سلسلة القناديل، مزينة بالورود بمقبض من الفضههة. ]العههدد[:   -334

 القيمة المقدرة ليرة عثمانية واحدة. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. 

. القيمههة 1غطاء صغير وجديد من الفضههة، بأسههياخ. ]العههدد[:    -335

 م[. المقدرة ليرة عثمانية واحدة. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلو
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. القيمة المقدرة ست ليههرات 12صحن البخور من الفضة. العدد:    -336

 عثمانية. أهدتها السيدة نازك أدا، من زوجات السلطان عبدالحميد الثانـ.

، 2. إبريههق مههن النحههاس؛ العههدد: 2بعض الخردوات. ]العههدد[:    -337

شههمعدان أصههفر؛   1شمعدان من النحههاس؛ العههدد:    1شمعدان أصفر؛ العدد:  

 .7عالقة من النحاس. ]المجمون[:  1عدد: ال

محرقة من الذهب المخفض، مع علبة البخور. القيمههة المقههدرة   -338

 مائة] ليرة عثمانية[. وهذه أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. 

مزهرية من البلور، بثالث عيرة شههمعة وفههانوس، معلقههة علههى   -339

.  أهههداها 1عنههها. العههدد:    صندوق السيدة فاطمة الزهراء، رضـ اهلل تعالى

 شري  أفندا، حافة الكتب فـ مكتبة عارف حكمت أفندا.

مزهرية من البلور، بستة فواني  وشمعة، معلقههة علههى صههندوق   -340

.  أهههداها حسههن 1السيدة فاطمة الزهراء، رضـ اهلل تعالى عنههها. ]العههدد[: 

 أفندا الصندقجـ.

نة بورود، فههـ الواجهههة عالقة من البلور، على هيئة فانوس، مزي  -341

 . اس  الواق  غير معلوم. 2اليريفة. ]العدد[: 

.  أهههداها 1مزهرية من البلور، بثمانية فواني  وشمعة. ]العدد[:    -342

 صادق أفندا.

مزهرية من البلور، بستة فههواني  وشههمعة، بمقههابض صههفراء.   -343

 .  أهداها عزت أفندا، مدير مكتب خزينة الديوان.1العدد: 

شمعدان من الرز، علههى هيئههة شههجرة، بثمانيههة عيههر فههانوس   -344

. أهههداها أحمههد 1وشمعة، مزينة بالورود، معلقة فـ الروضة المطهرة. العدد: 

 رشيد باشا المصرا.

عالقة قنديل، باثنتـ عير شمعة، مزينة بالورود والبلور.  أهداها   -345

 حسن أفندا الصندقجـ.
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رين فانوسههًا وشههمعة، بمقههبض مزهرية من البلور، بأربعة وعيهه   -346

 .  أهداها على سعيد باشا، قائد الجيش العثمانـ السابق.1أصفر. العدد: 

عالقة صغيرة، على هيئة ورد، بثالث سالسههل وشههمعة واحههدة،   -347

 . اس  الواق  غير معلوم. 1مزينة بألماس. ]العدد[: 

 عالقة قنديل كبيرة، على هيئة ورد، بأربعههة مقههابض وسالسههل.  -348

 .  وهذه أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. 2]العدد[: 

.  1مزهرية من البلور، بستة وثالثين فههانوس وشههمعة. ]العههدد[:    -349

 أهداها علـ سعيد باشا، قائد الجيش العثمانـ السابق.

. أهههداها 1مزهرية من البلور، بثمانية عير فههانوس. ]العههدد[:    -350

 أخوياء السلطان. صاحب الدولة الحاج علـ باشا، من

مزهرية من البلور، بسبع شمعات وفانوس، مههع مقههبض أصههفر.   -351

 .  أهداها إسماعيل حبيب الهندا.1]العدد[: 

.  أهههداها 1مزهرية من البلور، بأربعة فواني  وشمعة. ]العدد[:    -352

 اإلسكندرانـ.

. أهدت  زوجة محرم 1بلور، بثمانية عير فانوس وشمعة. ]العدد[:   -353

 ك.ب

.  أهههداها 2مزهرية كبيرة حمراء، بفههانوس وشههمعة. ]العههدد[:    -354

 أحمد عيسى.

مزهرية من البلور، باثنـ عير فانوسًا وشمعة، مع مقبض أصفر.   -355

 . أهداها حسن حسنـ باشا، ناظر البحرية السابق.1]العدد[: 

. أهههداها السههيد 1مزهرية من البلور بفانوس وشمعة. ]العههدد[:    -356

 أفندا.أسعد 

. القيمههة 3شمعدان صب أصفر، من شمعدانات التراويح. العدد:    -357

 المقدرة ليرة عثمانية. اس  الواق  غير معلوم. 
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مزهرية بيضاء، بثمانية فواني  وثمانـ شمعات، ومقبض صههب.   -358

 . أهداها إسماعيل حبيب.8العدد: 

ليرات   . القيمة المقدرة خم 1صحن القنديل من الفضة. العدد:    -359

 عثمانية. أهداه الحاج علـ باشا، من أخوياء السلطان.

. القيمة المقدرة خم  ليرات 1صحن القنديل من الفضة. العدد:    -360

 عثمانية. وهذه أيضًا ]أا من إهداء الحاج علـ باشا، من أخوياء السلطان[.

. القيمههة المقههدرة ثههالث ليههرات 1سلسلة من الفضة. ]العههدد[:    -361

 وهذه أيضًا ]أا من إهداء الحاج علـ باشا، من أخوياء السلطان[.عثمانية. 

. القيمههة المقههدرة ثههالث ليههرات 1سلسلة من الفضة. ]العههدد[:    -362

 عثمانية. وهذه أيضًا ]أا من إهداء الحاج علـ باشا، من أخوياء السلطان[.

. القيمههة المقههدرة ثههالث ليههرات 1سلسلة من الفضة. ]العههدد[:    -363

 وهذه أيضًا ]أا من إهداء الحاج علـ باشا، من أخوياء السلطان[.عثمانية. 

. القيمههة المقههدرة ثههالث ليههرات 1سلسلة من الفضة. ]العههدد[:    -364

 عثمانية. وهذه أيضًا ]أا من إهداء الحاج علـ باشا، من أخوياء السلطان[.

. القيمة المقدرة ثمان وعيههرون] 1شمعدان من الفضة. ]العدد[:    -365

 ثمانية[. أهداه م فر آغا، وكيل أمانة الخزنة.ليرة ع

. القيمة المقدرة ثمان وعيههرون. 1شمعدان من الفضة. ]العدد[:    -366

 وهذا أيضًا ]أا من إهداء م فر آغا، وكيل أمانة الخزنة[.

ساعة من الصناعات اإلنجليزية، مستديرة اليكل، مزينة بحبههات   -367

المقدرة عيرون] ليرة عثمانية[. أهداها . القيمة  2من الذهب، بقواعد. العدد:  

 شري  عدنان باشا.

صحن صابون من الفضة، مستدير اليكل. القيمة المقههدرة ليههرة   -368

عثمانية واحدة. أهدتها السيدة نازك أدا ]مههن زوجههات السههلطان عبدالحميههد 

 الثانـ[.
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تبسـ كبير الحج  للغاية، بيضههاوا اليههكل، أطرافهه  محفههورة   -369

. القيمة المقههدرة ليههرة عثمانيههة واحههدة. 1رود، بمقبضين. العدد:  ومزينة بالو

 أهدت  ابنة السيدة شايستة، من زوجات السلطان عبدالمجيد خان ]األول[.

. القيمههة المقههدرة 1عالقة صدر صغيرة، على هيئة نج . العدد:    -370

 ليرة عثمانية واحدة. اس  الواق  غير معلوم. 

. القيمههة المقههدرة 1يئة نج . العدد:  عالقة صدر صغيرة، على ه  -371

 ليرة عثمانية واحدة. اس  الواق  غير معلوم. 

[، على هيئههة 371عالقة صدر من ذا قبل ]أا الواردة فـ الرق     -372

. القيمة المقدرة ليرة عثمانيههة واحههدة. وهههذه أيضههًا ]أا اسهه  2نج . العدد:  

 الواق  غير معلوم[. 

.، عدد حباتههها: 1شاه مقو. العدد:  مسبحة خضراء، يطلق عليها    -373

. القيمة المقدرة خم  ليرات عثمانية. الرباط الموجود عليها من الههذهب، 99

واإلمامة واليواهد من الياقوت األحمر المغطى بالذهب مع عههدد مههن أحجههار 

 ألماس.

كيسان من القماش المخملـ األخضههر، خاصههان بوضههع مفتههاح   -374

ن مكتوب على أحههد طرفيهمهها كلمههة التوحيههد، الحجرة النبوية اليريفة فيهما

وعلى األخرى "هو الذا ترجى شفاعت "، مطرزان. القيمة المقدرة ليرة عثمانية 

 واحدة. أهدتهما السيدة أمينة.

. 1قنديل فـ داخل عالقة من الفضة، بههثالث سالسههل. العههدد:    -375

 ن بومبـ.القيمة المقدرة عير ليرات عثمانية. أهداه السيد  محمد جوفانـ م

طبلة مغطاة بالذهب، على أرضية سوداء، مصههنوعة مههن الههوبر.   -376

. القيمة المقدرة خم  عيرة ليرات عثمانية. أهديت من الخزينههة 30]العدد[:  

 السلطانية الخاصة ]فـ إستانبول[.
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مزهرية من البلور األبيض، بسههتة شههمعات وفههانوس، مقابضههها   -377

. أهداها الحههاج محمههد، مههن 1ينة. ]العدد[:  أحمر اللون، مزينة بأنوان من الز

 أهالـ إيكـ بازار.

عالقة قنديل، بعير سالسل مستديرة، أعالها وأسفلها مغطيان   -378

. القيمههة المقههدرة خمهه  200؛ الحبههة  1بالذهب، ومزينان بههالورود. العههدد:  

وثالثون] ليرة عثمانية[. أهدتها السيدة عائية، ابنة تقـ شاهين كههنج باشههاه، 

 ر الحربية المصرا.ناظ

مسبحة من شجر العود، بثالث وثالثين حبة كبيرة وإمامة. العدد:   -379

 . القيمة المقدرة عيرون. أهداها المتسل  ]المقاول[ عبدالسالم أفندا.1

. 1معطرة ومبخرة وشادروان مههن فضههة، بفانوسههين. ]العههدد[:    -380

ا نواب ]الحاك  الهندا[ معطرة. أهداه 3معطرة؛ ]العدد[:   2شادروان؛ ]العدد[:  

 بيغ .

غطاء مبخرة من فضة، محفههورة األطههراف مههع مبخههرة بطبلههة.   -381

 . القيمة المقدرة سبع ليرات عثمانية. أهداها الييخ سعيد.1]العدد[: 

قصيدة شريفة، بخط تعليق على ورق من ذهب، محاط بسلسههلة   -382

مههدا أفنههدا، مههدير من فضة. القيمة المقدرة ليرة عثمانية واحدة. أهداها ح

 المالية فـ طرابزون.

قطعة من سي ، مكتوب عليها عبارة "ال إل  إال اهلل" و]تحتها[ "ال   -383

سي  إال ذو الفقار"، وعلى مقبضها "محمد رسول اهلل" مع أبيات تركية، مههع 

غمد من حديد، مزخرف بالذهب، وفـ وسط  قطعة من فضة كتب عليها "من 

بر آغهها صههالح". القيمههة المقههدرة خمسههون] ليههرة بوابـ الحجرة المعطرة عن

 عثمانية[. أهداها عنبر آغا صالح.

. 3كي  الجزء ]يبدو أجزاء القرآن الكري [ مطرز بالفضة. العدد:   -384

 القيمة المقدرة ليرة عثمانية واحدة. اس  الواق  غير معلوم. 
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 لوحة شريفة من فضة, ]مكتوب علي [ "من زار قبههرا". ]العههدد[:  -385

. القيمة المقدرة مائة] ليرة عثمانية[. وهههذا أيضههًا ]أا اسهه  الواقهه  غيههر 1

 معلوم[. 

. القيمة المقدرة عيرون] ليرة عثمانيههة[. 1درج من فضة. العدد:    -386

 وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. 

. القيمة المقههدرة 4شمعدان البخور من فضة أربعة أعداد. العدد:   -387

 يرة عثمانية. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. اثنا عير ل

لوحة قديمة من فضة، مكتوب عليههها "حلمههـ أفنههدا". القيمههة   -388

 المقدرة ليرة عثمانية واحدة. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. 

. القيمة المقههدرة خمسههمائة] 1عهههالقة بخور من ذهب. العدد:    -389

 أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[.  ليرة عثمانية[. وهذا

. القيمة المقدرة أربع ليههرات 1سلسلة المفتاح من فضة. ]العدد[:    -390

 عثمانية. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. 

درج أنتيك، بقطعة واحدة، مزين بالصدف، وفـ وسههطها كتابههة   -391

ة العربيههة. القيمههة سميكة بالحركات، ما بين السطور مزين بههالورود بالطريقهه 

 المقدرة خمسمائة ] ليرة عثمانية[. وهذا أيضًا ]أا اس  الواق  غير معلوم[. 

لقد ت  الكي  عن المواد المحفوظة بالحجرة النبويههة اليههريفة، مههن 

مصاح  وأجزائها اليريفة واألمانههات المباركههة، واحههدة بواحههدة، وأجريههت 

  ]القائمة السابقة[، فوضعت القيمة المقارنة بينها وبين ما ورد فـ الدفتر القدي

المقدرة أمام تلك األمانات ]المقتنيات[، وتمت إعادتها كلها فـ المواجهة إلههى 

مقرها اليري  من طرفنا، مقرين بمسنوليتنا عن تسلمها وتسليمها بالكامههل. 

 وبناء على ذلك ت  ]خت  و[ تمهير هذه المجلة ]القائمة[.

 رومـ[ 1] 324لول أي 23هه[.. 1] 326[ رمضان 10]

 أمين خزنة الحرم النبوا اليري     محمد راس 
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لقد اختت  الكي  على األمانات اليريفة المذكورة أعاله، بموجب أصل 

 ]القائمة[ القديمة. وإننا نقر بحسن الحفاف عليها، ومسنوليتنا عنها.

 [1]324أيلول  23هه[.  1]326رمضان  10

 بواب الحجرة ]النبوية[ اليريفة     بواب الحجرة ]النبوية[ اليريفة   

 ياسين آغا، تابع إسحاق آغا                 عبد الكري  آغا مرجان 

 بواب الحجرة ]النبوية[ اليريفة        بواب الحجرة ]النبوية[ اليريفة

 ألماس آغا، عبد اهلل طنطاوا                       محمد سرور

نقيب آغاوات الحرم النبههوا اليههري  بواب الحجرة ]النبوية[ اليريفة   

                      إبراهي  مرجان                محمد أمين) بواب الحجرة النبوية(   

 مستل  الحرم النبوا اليري 

 بالل عنبر                         

لقد ت  الكي  عن المصاح  اليريفة وأجزائههها المباركههة واألمانههات 

ـ هذا الدفتر، واحدة واحدة، وأجريت المقارنة بينها وبين ما المباركة الواردة ف

ورد فـ الدفتر القدي ، وت  تسلميها كلها إلى راس  آغا، أمههين خزنههة الحههرم 

النبوا اليري ، وبما أنها منذ القدي  تحت حفة اآلغاوات وصونه ، فقد تهه  

فههـ تفهيمه  بمسنوليته  تجاه تلك األمانات، وضرورة حف ههها وصههونها كمهها 

 السابق على أحسن صورة، وبناء على ذلك أعد هذا المحضر.

 [1]324أيلول  23هه[.. 1]326رمضان  10

 كاتب اآلغاوات               مقيد واردات الحرم النبوا اليري 

 السيد إبراهي                   أحمد فائق

 نبوا  الكاتب األول لحسابات الحرم النبوا اليري    متولـ حسابات الحرم ال

 محمد مقصود مسعود                           محمد عارف بن أحمد ن ي    

 موظ  الحسابات بالحرم النبوا اليري  موظ  الحسابات بالخزنة النبوية اليريفة

 معمر ]؟[ بن شكرا                                   محمد علـ بن مصطفى

 مدير الحرم النبوا اليري            موظ  الحسابات بالخزنة النبوية اليريفة  
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 حلمـ                                         ن ام الدين بن عارف        

 شيخ الحرم النبوا اليري  ومحافة المدينة المنورة                

 األمير لواء                      

بقة للهدايا نفيد أن هذه الصورة من الدفتر المن   بموجب األصول السا

الكريمة فـ الروضة النبوية المطهرة لسيد الكائنات، واألمانات المباركة فيها، 

والذا ت  تن يم  وإرسال  من محل  ]المدينة المنورة[ موافق ومطههابق لألصههل 

 المحفوف.

 [1]324هه[.. كانون الثانـ 1]326ذا الحجة  27

 انبول[ ختمان صغيران ]ويبدو أنهما ختما ن ارة األوقاف بإست

 

 

 


