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والمكتبات لألبحاث التَّخصصيَّة المخطوطات مجلَّة  

 

امعات العربية، حفية واملكتبية يف اجلهي جملة علمية فصلية حمكمة من قبل النخبة من علماء الدراسات الرتاثية واملت
 والعاملية تصدر عن املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات.

هندف هلذه اجمللة أن تكون إضاءة على املاضي التليد، لنمضي هبا يف استلهام املستقبل اجمليد، وأن نكون موئال ثقافيا 
ثقافية والفكرية تهد يف تعبئة الطاقات والقدرات يف مجع األوعية الهتوي إليه أفئدة وعقول الباحثني وعشاق الرتاث. وأن جن

والرتاثية املتنوعة، حنرص على التواصل مع اجلوانب احلية من تراثنا الزاخر لنحيا به، ومنضي معه صعدا حنو االبتكار 
منها اإلبداع يف البناء  عوالتجديد والتطوير، فنحارب قطيعة الرتاث، ونتواصل مع عيونه وروائعه ونقدمها للباحث ليصن

والنماء، وستسعى اجمللة إىل تقدمي خدماهتا الفنية والتعليمية وفقا للمعايري العاملية، من خالل الكفاءات األكادميية املتميزة 
ة مواملتخصصة، وباستخدام القنية احلديثة؛ مع االلتزام باإلخالص والتفاين يف أداء العمل، وحتقيق االمتياز والتميز يف خد

الباحثني والدارسني؛ لتحقيق بيئة عمل احرتافية تثمن األفكار واملواهب املبدعة الرائعة امللتزمة بقيم العمل بروح الفريق، 
واحرتام اجلميع؛ مع مصداقية الرؤية ومتيز األهداف، وتستهدف هذه اجمللة املثقف العام، واملهتم بقضايا الرتاث 

ص، والباحث يف الدراسات العليا، وإخصائي املخطوطات واملكتبات ومراكز واملخطوطات، واملشتغل بتحقيق النصو 
عربية متخصصة تسعى إىل جعل الرتاث علم وفن وتأصيل ومتعة وتثقيف بإطار جذاب  جملة املعلومات، لتكون أول

ا، وستقوم بنشر األحباث يمن املعرفة، ولتحتل املكانة الرائدة يف جمال الدراسات الرتاثية والوثائق واملخطوطات حمليا وعامل
نرتقي هبا يف آفاق  لتكون جملة فاعلة ذات إضافة جديدة  العلمية والفنية والتطبيقية ذات األصالة والتميز يف صفحاهتا

اإلعالم اإللكرتوين اهلادف لتحلق يف فضاءات اإلبداع والتميز، وتغوص يف أعماق املخطوطات الستخراج مكوناهتا 
ل اهلوية واهرها النادرة لتعيد للمخطوط هباءه، ولإلنسان العريب املسلم ثقته واعتباره، فاملخطوطات متثالرتاثية النفيسة، وج

الوطنية والتارخيية والعقدية والعلمية، فهي مصدر اعتزاز وافتخار مبا خلفه اآلباء واألجداد من علوم وثقافات ومعارف 
 وفنون
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ABSTRACT 

 
 The importance of manuscripts and their impact on science and human knowledge 
is a case study (West Africa). The manuscripts are the works of scholars and their 
works, which is an updated word after printing. Therefore, there is no mention of 
this word or manuscript in the words of the applicants. This was done after the entry 
of printing, so the books became two sections: manuscripts, and printings, some of 
which were written by hand, called a manuscript, God and peace be upon him, and 
the jurisprudence of the nation, And the nation, otherwise, is not a nation. There is 
no doubt that we are still in dire need of it today, but the more years we have 
progressed, the greater our need and the need of the nation in general. The duties 
of competencies, so that if it is estimated that no one did: sin is a reality for everyone. 
 Based on the interest of West Africa in highlighting the Islamic civilization and its 
effective role in all fields, especially with regard to science, the Manuscripts 
Department was established and entrusted with the task of collecting as much of the 
heritage of the Arab and Islamic nation as possible by acquiring or indexing original 
manuscripts, The catalog of manuscripts in the world classified by countries, and 
these catalogs are sources of information relied upon in the base of the Treasury of 
the heritage, which is a comprehensive exclusive of the Islamic manuscripts and 
places of existence in various parts of the world The section deals with these holdings 
in a scientific way codified, In terms of registration, cataloging, arrangement and 
display. The manuscripts are recorded in special records and numbered, and then 
entered into the computer, and arranged in their place inside the memorization hall 
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specially designed for this purpose. They are equipped with controls in degrees of 
light, heat and humidity, Integrated, fire-fighting system. 
 The importance of manuscripts in the West Africa region is due to the fact that field 
studies and studies have proved that this region is one of the richest areas in the 
western continent with valuable Arabic manuscripts. Some interested in this field 
mentioned that it exceeded tens, but hundreds of thousands of manuscript books 
and tens of thousands of letters, documents, contracts, It is not surprising that there 
has been an enormous accumulation of books in the region for many reasons. The 
book has enjoyed the greatest share of public and private interest in this region. Most 
of the vast wealth of manuscript books now in our hands is the result of the legacy 
of the ancestors For the children and grandchildren, which accumulated in that era, 
and the scientific families have retained most of this wealth in addition to the writings 
of scientists and local scholars, who influenced the local libraries, and African value 
and distinctive composition. 
 There is no doubt that the African manuscripts and documents in the region are 
more organized and accessible to the researchers, which is located in the Ahmad 
Baba Altembekti Center for Documents and Manuscripts, which includes thousands 
of them, in addition to the local libraries located in the city of Timbuktu itself, such 
as the Library of the Haiderh manuscripts, the library of Mahmoud Kaat, , The 
library of Sheikh Mohammed Mahmoud al-Arwani, the library of imams in the 
Jangkirir mosque, the Sankri mosque, the Sidi Yahya al-Tadli mosque, and some of 
the local libraries in the villages and the Madashar of Timbuktu. 
These are examples of some of the local libraries in the region, which are rich in 
thousands of manuscript books, rare historical documents and manuscripts, most of 
which are stored in iron and wood boxes. This is a bad method that often leads to 
serious damage to the manuscript and some of them are kept in vessels made of 
animal skins. 
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 الملخص

 
 ( أمهية املخطوطات وأثرها ىف العلوم واملعارف االنسانية دراسة حالة)غرب افريقيا عنوان) تأتى امهية الدراسة لتناوهلا 

 املخطوطات هي مؤلفات العلماء ومصنفاهتم، وهي لفظة حمدثة بعد حدوث الطباعة، هلذا ال جتد ذكرًا هلذه الكلمة
م املتقدمني، وإمنا حدثت هذه اللفظة بعد دخول الطباعة، فأصبحت الكتب يف كال (املخطوطات) أو   (املخطوط)

ي مطبوًعا، متييزًا  ي خمطوطًا، وما طمبع منها ُسم  قسمني: خمطوطات، ومطبوعات. فما كان منها مكتوبًا خبط اليد ُسم
لى اهلل عليه ث النيب صأمهية املخطوطات كبرية جًدا، فعلم األمة مدون فيها، ومدون فيها الوحي وتفسريه؛ أحادي، 

ال شك أننا و ، وسلم وشروحها، وفقه األمة، وعلم األئمة، وتارخيها، ولغتها، وغري ذلك، وأمة بغري ذلك ليست أمة
هلذا  حاجتنا وحاجة األمة عامة ما زلنا حىت اليوم يف حاجة ماسة إليها، بل إنه كلما تقدمت بنا السنني ازدادت

ب على األمة، ومن فروض الكفايات، حبيث لو قدر أنه مل يقم به أحد: فاإلمثٌ واقع فاحلفاظ عليها متعني، وهو واج
 .على اجلميع

 إبراز احلضارة اإلسالمية ودورها الفاعل يف كافة اجملاالت، وخباصة فيما يتعلق غرب إفريقيا ىفانطالقًا من اهتمام 
ذلك ممكن من تراث األمة العربية واإلسالمية، و  بالعلوم، مت إنشاء قسم املخطوطات، وأنيطت به مهمة مجع اكرب قدر

تضم قسمًا لفهارس املخطوطات املوجودة يف ،  باقتناء املخطوطات األصلية أو املصورة وفهرستها فهرسة متكاملة
العامل مصنفة حسب الدول، وتعد هذه الفهارس من مصادر املعلومات اليت أعتمد عليها يف قاعدة خزانة الرتاث 

والقسم يتعامل مع هذه ، .حصرًا شاماًل للمخطوطات اإلسالمية وأماكن وجودها يف شىت بقاع العامل واليت تعترب
املقتنيات بطريقة علمية مقننة، من حيث التسجيل والفهرسة والرتتيب والعرض؛ إذ تسجل املخطوطات يف سجالت 

اليت  داخل قاعة حفظ املخطوطات خاصة وترقم، مث يتم إدخال معلوماهتا يف احلاسب اآليل، وترتب يف أماكنها
صممت خصيصاً هلذا الغرض؛ فهي مزودة بأجهزة حتكم يف درجات اإلنارة واحلرارة والرطوبة، إضافة إىل نظام أمين 

 ..متكامل، ونظام مكافحة احلريق
عد من ت ترجع إىل أن الدراسات والبحوث امليدانية أثبتت أن هذه املنطقة غرب افريقياإن أمهية خمطوطات منطقة 

أغىن املناطق يف غرب القارة باملخطوطات العربية القيمة ، وقد ذكر بعض املهتمني هبذا احلقل أهنا تتجاوز عشرات 
 بل مئات آالف الكتب املخطوطة وعشرات الآلف من الرسائل والوثائق ، والعقود ، والصكوك القدمية ، وال غرابة 
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ة بالنصيب قة ألسباب كثرية ، فقد متتع الكتاب يف هنضة هذه املنطقيف ذلك فقد حصل تراكم هائل للكتب يف املنط

وأغلب هذه الثروة الضخمة من الكتب املخطوطة املوجودة بني أيدينا . األوفر من اإلهتمام لدى العامة واخلاصـــــــة
ر العلمية حتفظت األساآلن هي نتيجة ملا تركه األجداد لألوالد واألحفاد مما تراكم يف تلك احلقبة الزاهرة، وقد ا

بأغلب هذه الثروة باإلضافة إىل مؤلفات العلماء والفقهاء احملليني الذين أثروا بدورهم املكتبات احمللية ، واألفريقية 
 .بتأليف قيمة ومتميزة

أمحد  يف املنطقة أكثر املنظم منها واملتيسر للباحثني ذلك املوجود يف مركز فريقيةال شك أن املخطوطات والوثائق اال
بابا التمبكيت للوثائق واملخطوطات ، والذي يضم اآلالف منها ، باإلضافة إىل مكتبات أهلية موجودة مبدينة متبكتو 
نفسها مثل مكتبة مما حيدره للمخطوطات ، ومكتبة آل حممود كعت ، ومكتبة الزاوية الكنتية ، ومكتبة الشيخ حممد 

بري، ومسجد سنكري ، ومسجد سيدي حيي التاديل، وبعض املكتبات حممود األرواين ومكتبة األئمة يف مسجد جنقر 
 .األهلية يف القرى واملداشر التابعة لتمبكتو

هذه إذن مناذج لبعض املكتبات األهلية يف املنطقة اليت تزخر بآالف الكتب املخطوطة ، والوثائق التارخيية النادرة 
اق اخلشب ، وهي طريقة سيئة تؤدي يف الغالب إىل إحلوهذه املخطوطات أغلبها حمفوظ يف صناديق من احلديد و 

 .األضرار اجلسيمة باملخطوط وبعضهم حيتفظ مبخطوطاته يف أوعية مصنوعة من جلود األنعـــــــــام
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 مقدمة:

ار يقيا وبلغت درجة عالية من الرقي و االنتشار وكان من آثار ذلك االزدهلقد ازدهرت الثقافة العربية اإلسالمية يف إفر  
ما ترك لنا أجدادنا من تراث خمطوط ميثل قمة احلضارة و الرقي، وما يزال حبيس املكتبات، و مل ينشر منه إال اليسري 

ْبمْكتم املالية أهم مركز للمخطوطات ال يا غرب الصحراء حيث عربية يف إفريقرغم أنه يواجه خماطر كبرية. وتعترب مدينة متم
يقدر أن مكتباهتا تضم حوايل مائة ومثانني ألف خمطوط، أقل من عشرة يف املائة منها متت فهرستها وأكثر من مخسني 
يف املائة مازالت خمزنة يف ظروف بالغة اخلطورة. وملا كانت هذه املخطوطات متثل مظهرا من مظاهر اإلشعاع الثقايف 

ريب اإلسالمي وكان العامل العريب اإلسالمي منشغال عنها إال يف حاالت نادرة، كان السباق حمموما يف واحلضاري الع
الغرب من أجل حتقيقها ونشرها على شبكة االنرتنت. حىت إذا التفت العرب و املسلمون إىل تراثهم املخطوط إذا 

 .الرتاث الثقايف للعرب واملسلمنيبالغرب قد سبقهم فحاز الشرف و قصب السبق ونال حق االفتخار بنشر 

حتتضن بعض مراكز تارخيية حكومية وغريها يف إفريقيا آالفا من املخطوطات النفيسة اليت حتتوي على العلوم العربية  
واإلسالمية وغريها من العلوم. ويذكر أن وجود املخطوطات يف إفريقيا الغربية يعود إىل دخول اإلسالم وانتشاره فيها، 

الدعوة اإلسالمية. وعلى سبيل املثال ال احلصر فإن يف بعض اإلمرباطوريات اإلسالمية يف غرب إفريقيا: منذ فجر 
العربية لغة  وكانت اللغة»إمرباطورية غانا ، وكامن برنو ، وخالفة صكتو ، كانت اللغة العربية لغة التخاطب والعمل، 

لسائدة أن رسخ قدم اإلسالم فيها، وأصبحت الثقافة اإلسالمية هي االدين والثقافة واحلياة اإلدارية يف غرب إفريقيا، منذ 
يف اجملتمع، وخباصة يف عصور اإلمرباطوريات اإلسالمية املذكورة. ونتج عن ذلك ميالد الرتاث العريب املخطوط لوجود 

 (1مام.)ألحركة الكتابة وتشجيع السالطني التقليديني العلماء يف دفع عجلة اللغة العربية وثقافتها إىل ا

 

 

                                                           
 . 272م، ص 2998، 2سالم ىف افريقيا، النهضة املصرية العامة للتأليف ،اخلرطوم ، طعبده بدوى، مع حركة اال - 1
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 المخطوطات في مالي

ال ميكن احلديث عن املخطوطات العربية يف إفريقيا دون التطرق إىل املخطوطات املوجودة يف مايل، وخاصة يف مدينة  
متبكتو، اليت حتتوي على جمموعة تقدر بعشرة آالف خمطوط، أكثرها بالعربية، وأخرى باللغات احمللية، وهي اليت يطلق 

 خطوطات العجمية. وال يستطيع الباحث هبذه العجالة إلقاء الضوء على مجيع املخطوطات يف مايل، عليها اسم امل

وال بيان عددها بشكل حمدد لكثرهتا، وألهنا أيضا حماطة باألسطورة. أما فيما خيص وضعيتها، فإهنا مهددة بالعواصف 
ة أو لرطوبة، أو متآكل األطراف، أو مبتور البدايالرملية، والنمل األبيض، وبعضها ممزق، وبعضها أيضا مهدد بآثار ا

النهاية. وقد تعرضت بعض خمطوطات متبكتو للسرقة والنهب، وهدم آثار تارخيية من قبل اجملموعة اإلسالمية املسلحة 
 (2اليت تريد تطبيق الشريعة اإلسالمية يف مايل.)

لى هناك، وقد سامهت منظمة اليونسكو يف احلفاظ ع ويعد مركز أمحد بابا من أهم املراكز اليت تعتين باملخطوطات   
خمطوطات مايل، وقامت جنوب إفريقيا ببناء املركز اجلديد الذي حيتوي على املخطوطات يف املركز ،أما مكتبة ماما 
حيدرا التذكارية، فإهنا حتتوي على آالف من املخطوطات، مت فهرسة اجلزء الكبري منها، بالتعاون مع مؤسسة الفرقان 
للرتاث اإلسالمي. وقام مركز مجعة املاجد بديب بتزويد املكتبة بأحدث األجهزة للرتميم ورقمنة املخطوطات، كما فعلت 

 (3لبعض مراكز املخطوطات يف العامل.)

 المخطوطات وأثرها العلمى فى نيجيريا:

برزها: مركز البحوث اخلاصة. ومن أ تزخر مجهورية نيجرييا االحتادية باملكتبات اليت تشرف عليها احلكومة واملكتبات   
م ملساعدة الباحثني والطلبة 2971ومجع املخطوطات جبامعة بايرو، ويسمى هذا املركز مبركز الوثائق، مت تأسيسه عام 

 يف مجع مواد حبوثهم وتنظيمها. ويبلغ عدد املخطوطات يف املركز حواىل ألف خمطوط يف التاريخ والعلوم وامللفات 

                                                           
 .1عبد اهلل بن فوديو، تزيني الورقات ببعض ماىل من االبيات، خمطوط غري مصنف،جامعة افريقيا العاملية، ص -2
 .6عبد اهلل بن فوديو ، مصدر سابق ، ص  - 3
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م، وبعضها مصور 2948م إىل 2899موعة من مسجالت رئاسة املستعمرات الربيطانية، ما بني عام احلكومية، وجم
 على ميكروفيلم. وتنوعت مضامني املخطوطات املوجودة يف خمزن املركز بني العلوم الشرعية والطب والتاريخ، وحبوث 

أسرة الفوديوية  ب خمطوطات املركز فيه تنتمي إىلاملؤمترات العاملية يف مواضيع خمتلفة وغريها من العلوم النافعة. وأغل
الشهرية بنشر العلم والثقافة اإلسالمية يف هذا اجلزء من نيجرييا االحتادية. ومركز التاريخ بوالية صكتو الذي أنشئ يف 

م، م، بغية إعادة الناس إىل تراثهم وتراث أجداده2906م بأمر من الوزير جنيد  بن حممد البخاري عام 2971عام 
ويقوم مبهمة حفظ كل ما له صلة خبالفة صكتو، ونشره وتطويره وحفظ املخطوطات وصيانتها وترمجتها، واقتناء 
املخطوطات األخرى، ناهيك عن تقوميها وتوجيه الطلبة يف البحث. وميتلك املركز آالف املخطوطات يف شىت ميادين 

، و ، منها: قسم املخطوطات العربية والعجمية جبامعة نيامياملعرفة. وللقسم عالقة التعاون مع عدة مراكز يف إفريقيا
مركز أمحد بابا يف مجهورية مايل وغريها من املراكز اليت حتتضن املخطوطات. وتوجد يف املركز قائمة حتتوي على 
 املخطوطات اليت يتصفحها الباحث عند قيامه بزيارة املركز. واملالحظ أن جل هذه املخطوطات تعاين من مشكلة

احلفظ، كغريها من املخطوطات اإلفريقية. واملركز بصدد إعداد فهرس للمخطوطات، بالتعاون مع مؤسسة الفرقان للرتاث 
 (4اإلسالمي.)

كما يوجد قسم املخطوطات يف جامعة أمحد بلو بزاريا، وهو من أقدم املراكز املتخصصة يف حفظ الرتاث العريب   
ن املتخصصني. وحيتوي على خمطوطات قيمة ونفيسة، مجعت من مشال اإلسالمي، حيث ساهم يف تأسيس العديد م

نيجرييا، ومت تصنيفها حسب األُساء ، أما فيما خيص املكتبات اإلسالمية اخلاصة، فإنه من الصعب حصرها، وحصر 
 (5عدد مقتنياهتا لكثرهتا، وهذا راجع إىل اهتمام أهل نيجرييا جبمع الكتب وتكوين املكتبات.)

 

                                                           
 م.297ىف الثقافة العربية واالسالمية، مطبعة تنمبول ،الغوس، نيجرييا، صعلى يعقوب ، اسهام علماء االفارقة  - 4
 .298نفس املرجع ، ص   - 5
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 معرفى للمخطوطات فى النيجر:االثر ال

م، وجاءته 2974يف النيجر فإن أول من قام جبمع واقتناء هذه الكنوز هو بوبو مها، رئيس اجمللس الوطين النيجري عام 
فكرة مجع هذه النفائس انطالقا من أعماله يف التاريخ، وعلم االجتماع والساللة. حيث أدرك أمهية الرتاث العريب 

إعادة كتابة تاريخ بعض القبائل يف النيجر والدول اجملاورة. وكانت هذه املخطوطات يف مكتبه املخطوط يف معرفة و 
اخلاص باجمللس الوطين النيجري، قبل أن يتم نقلها إىل معهد األحباث يف العلوم اإلنسانية جبامعة نيامي، بعد االنقالب 

ف ية والعجمية التابع جلامعة نيامي، والذي كلم. ويف هذا العام مت فتح قسم املخطوطات العرب2974العسكري عام 
 (6مبهمة املضي قدما يف اقتناء املخطوطات يف مجيع أحناء النيجر، واحملافظة عليها، والتحقيق وترمجة بعض النفائس منها.)

ية بويف إطار التعريف بكنوز املخطوطات املوجودة يف النيجر، قام الدكتور حسن موالي، رئيس قسم املخطوطات العر  
والعجمية مبحاولة ناجحة، متمثلة يف إعداد فهرس جلميع املخطوطات املوجودة يف املخزن، وبالتعاون مع مؤسسة الفرقان 
للرتاث اإلسالمي املوجودة يف لندن، مت فهرسة هذه املخطوطات البالغ عددها ما يزيد على أربعة آالف خمطوطة، خمتلفة 

ها هاء من عملية الفهرسة، قام القسم برتمجة وحتقيق بعض خمطوطات نفيسة، مناألحجام يف مثانية جملدات. وبعد االنت
م بعنوان: 2827-هـ2133على سبيل املثال ال احلصر: حتقيق كتاب للشيخ عثمان بن حممد ابن فودي، املتوىف يف 

حلسن، وحتقيق افتح البصائر لتحقيق وضع علوم البواطن والظواهر حققه وعلق عليه الدكتور سيين موموين وسالو »
، «خطوات أهل سندر»خمطوط آخر يف تاريخ قبائل زرما اليت تقطن منطقة تيالبريي، واجلزء الشمايل لدولة مايل بعنوان: 

للشيخ « ناطقتاريخ أبلغ وغريها من امل»حتقيق الدكتور أيوب لوايل وسالو احلسن، وترمجة خمطوط آخر إىل الفرنسية: 
ه إىل الفرنسية الدكتور حسن موالي، رئيس القسم، وحتقيق خمطوط آخر للشيخ عيسى بن منصور األغاليل، وترمج
، قام به الدكتور «أجوبة حمررة عن أسئلة مقررة يف جواب الشيخ شيصمص بن أمحد»عثمان بن حممد بن فودي بعنوان: 

 (7.)ور حسن مواليأيوب لوايل، وإعداد فهرس املخطوطات التارخيية املوجودة بقسم املخطوطات، من إعداد الدكت

                                                           
 .297،ص 10سالو احلسن ، الرتاث العرىب املخطوط ىف مجهورية النيجر ، مكتبة خمطوطات ابلغ منوذجا، جملة التواصل ، العدد،  - 6
م، 1007مدينة ابلغ، جبمهورية النيجر، حبث مقدم لدرجة املاجستري، جامعة عثمان دان فوديو،سالو احلسن ، فهرست املخطوطات العربية ىف   - 7

 .81ص
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م، بغية إخراج هذه الكنوز 1021وعند انعقاد املعرض األول للمخطوطات يف مدينة أغدس الواقعة يف مشال النيجر عام 
من طي النسيان إىل عامل الوجود، أكد الدكتور سيين موموين، رئيس قسم املخطوطات على أن اآلالف من املخطوطات 

يف املراكز احلكومية، وأخرى حبوزة مواطنني يف املكاتب األسرية، ال ميلكون اإلمكانيات النادرة والنفيسة، بعضها موجود 
املادية والتقنية احلديثة حلفظها من التآكل والظروف الطبيعية وغريها. وقال: إن عشرة يف املائة من هذه املخطوطات 

ُسية إلنقاذها من ت اليت تعرتض اجلهود الر معرضة للخطر، بعضها به أثر الرطوبة، وبعضها مهدد لسوء احلفظ والصعوبا
الضياع. وانطالقا من هذه األعمال اجلليلة يف خدمة الرتاث العريب اإلسالمي، فإننا نشري إىل أمهية هذه الكنوز، وضرورة 

 (8احلفاظ عليها بالوسائل احلديثة.)

دد تنفيذ جزء اإلنسانية جبامعة نيامي بص هذا وإن قسم املخطوطات العربية والعجمية التابع ملعهد األحباث يف العلوم 
من مشروع اقتناء املخطوطات املوجودة يف أيدي املواطنني يف مناطق النيجر، على الرغم من قلة اإلمكانات. حيث بدأ 
مبنطقيت مرادي وتيالبريي، ومت العثور على خمطوطات كثرية، مكنت القسم من مواصلة اجلزء التاسع من الفهرسة. وأجنز 

من ذلك املشروع الذي سيشمل مجيع مناطق أخرى، القتناء وتزويد أصحاب املكاتب  %10م ما يزيد على القس
 (9األسرية خبربات، حلماية كنوزهم املخطوطة من االندثار، وعدم السماح ببيعها خارج النيجر.)

 أهمية المخطوطات وأثرها المعرفى واالنسانى بموريتانيا:
عداد كبرية من املخطوطات، وال يعرف إىل اليوم عددها بالتحديد ولعل خري دليل على ذلك، أما يف موريتانيا فتوجد أ  

التباين الكبري بني األرقام املتداولة يف هذا اجملال و اليت تراوح بني ثالثني ألفا إىل مثانني ألف خمطوط. و لقد انتشرت 
ن العلماء العربية اإلسالمية فيها على يد الرعيل األول ماملخطوطات بعد دخول اإلسالم إىل هذه البالد و انتعاش الثقافة 

الشناقطة. وتذكر الروايات التارخيية احمللية أن العلم انتشر يف ربوع موريتانيا على يد زمرة من العلماء الذين زاروا املنطقة 
رخيية املوريتانية اليوم باملدن التا أو أقاموا هبا يف عهود اإلسالم األوىل، وقد انتشر العلم يف مراحله األوىل داخل ما يعرف

 اليت مت تسجيلها يف الئحة الرتاث العاملي لإلنسانية نظرا ملا تضم من تراث حضاري و تارخيي ليس ملوريتانيا فحسب بل 
                                                           

 .88نفس املرجع، ص   - 8
 .221م، ،ص 2971، 2ابراهيم طرخان، امرباطورية الربنو االسالمية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط - 9
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للبشرية مجعاء. فال غرو أن يكون انطالق اإلشعاع العلمي للشناقطة قد بدأ من تلك املدن العلمية اليت كانت متثل 

 (10ييسنا املعاصرة مدنا جامعية بكل ما يف الكلمة من معىن. وهذه املدن هي والته و شنقيط وودان وتيشيت.)مبقا
والته: ال يعرف تاريخ نشأهتا بالتحديد و قد يكون قبل ظهور اإلسالم أو بعده بقليل و تذكر بعض الروايات التارخيية  -

تار بن ى يد العامل املسمى حيىي الكامل. وقد أيد هذه الرواية الشيخ املخاملتداولة حمليا أن العلم انتشر يف هذه املدينة عل
حامد رمحه اهلل يف كتابه "حياة موريتانيا". ومهما يكن فإن اإلشعاع العلمي ملدينة والته بلغ أوجه خالل القرن الثالث 

ى وجه اخلصوص رتة ونذكر منهم علعشر اهلجري التاسع عشر امليالدي كما دل عليه عطاء العلماء الوالتيني يف تلك الف
 العالمة الفقيه حممد حيىي الواليت.

شنقيط: بنيت حسب الروايات التقليدية املتداولة خالل القرن السادس اهلجري الثالث عشر امليالدي. و بلغت من  -
العلمي هلذه املدينة  عاعالشهرة درجة أن املوريتانيني ُسوا الشناقطة و ُسيت البالد بالد شنقيط و ما ذلك إال بسبب اإلش

 اليت كانت املنطلق السنوي لقافلة احلجاج إىل بني اهلل احلرام.
تيشيت: وهي مدينة قدمية أيضا وقد أنشأت حبسب احلوليات خالل القرن اخلامس اهلجري الثاين عشر امليالدي و  -

 انتشر فيها العلم على يد العامل املسمى عبد املؤمن.
 للهجرة و قد انتشر فيها العلم على يد العامل املسمى احلاج عثمان. 141للميالد املوافق  2247وادان: بنيت عام 

 للهجرة. 144للميالد املوافق  2249و هذين العاملني كانا تلميذين للقاضي عياض املتوىف سنة 
ع ظهور أوىل حلقات موتأسيسا على هذه املعطيات التارخيية ميكننا أن نعترب أن بداية نشأة مكتبات املخطوطات كانت 

 (11العلم على يد الرعيل األول من العلماء.)
وأقدم املخطوطات اليت عثر عليها حىت اآلن تعود للقرن اخلامس اهلجري، و عليه ميكننا اعتبار القرن اخلامس اهلجري     

لوم العربية اإلسالمية. الع بداية لتأسيس املكتبات و احملاظر )مجع حمظرة( و هي اجلامعة البدوية اليت تدرس فيها خمتلف
ومن هذا املنطلق تكون مكتبات املخطوطات قد نشأت يف احلواضر و املدن القدمية. لكن هذه املكتبات القدمية 

 تعرضت للكثري من الضرر مما أدى إىل تلف أو ضياع كميات كبرية من تلك املخطوطات. وميكننا القول إن عصر 
                                                           

 . 122م، ص2964مليسور ىف تاريخ بالد التكرور، وزارة االوقاف، القاهرة، حممد بيلو بن الشيخ عثمان دان فوديو، انفاق ا - 10
وية،ص يعبد اهلل بن فوديو، ايداع النسوخ فيما أخذت عنه من  الشيوخ، خمطوط غري مصنف ، نسخة جبامعة اخلرطوم، معهد الدراسات االفريقية واالس - 11
9. 
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نتهى منذ مخسينيات القرن املاضي. ألن اهلدف من تلك العملية كان هو إعادة  االستنساخ اليدوي للمخطوطات قد ا

كتب معينة بنسخها يدويا إما بغرض احلصول على نسخة مزيدة أو منقحة من نص أصلي أو هبدف استبدال خمطوط 
عىن، كان وسيلة ملقدمي تعرض للتلف لدرجة متنع من استعماله يف ظروف الدراسة العادية. فاستنساخ املخطوطات، هبذا ا

متكن من حفظها من الضياع. و هبذا املعىن خترج من دائرة االهتمام و احلفظ و الصيانة املخطوطات اليت ال متثل مصدر 
اهتمام ملالكها إما ألسباب علمية حبتة أو ألهنا تعرضت للتلف. فهذا النوع من النصوص يكون غالبا ضحية للحال 

 (12.)م "حفظه" يف ظروف ال تتالءم مع طبيعته و ال توفر الشروط الالزمة حلفظ املخطوطاتاليت ذكرنا آنفا, و بالتايل يت
أما يف عصرنا احلاضر فإن أغلب مكتبات املخطوطات تعود يف تأسيسها إىل القرنني الثالث عشر والرابع عشر      

اهرة التقدم لعل من أسباب هذه الظاهلجريني. كما أن االستنساخ اليدوي للمخطوطات قد اندثر تقريبا بشكل هنائي. و 
احلاصل يف جمال الطباعة و التصوير اآليل وما اجنر عنه من سرعة و سهولة وبساطة يف توفر و توفري النصوص املكتوبة. 
ومن املعلوم ضرورة أن الرتاث الثقايف املوريتاين املخطوط هو أحد أهم مصادر تاريخ هذه البالد و دعامة أساسية من 

 (13ية اجملتمع املوريتاين بصفته وسيلة من وسائل فهم ماضي و حاضر هذا اجملتمع.)دعائم تنم
وبالتايل فإن حفظ الرتاث املخطوط يعترب اليوم من أوىل األولويات نظرا للوضعية املزرية اليت تعيشها املخطوطات سواء 

ملخطوطات م دون أن تتأثر طبيعة ايف املكتبات العمومية أو اخلصوصية. لكن هذا االهتمام باملخطوطات جيب أن يت
 (14وحالتها األصلية ألن ذلك قد ينتقص من قيمتها التارخيية.)

 الوضعية الحالية للمكتبات و المخطوطات:
مكتبات املخطوطات املوريتانية هي مؤسسات تقليدية أنشأها العلماء و كبار املشايخ لغرض علمي حبت و لتكون 

ء عة العلمية البدوية اليت سبق أن عرفنا هبا. وتوجد هذه املكتبات موزعة يف شىت أحنااألساس املرجعي للمحظرة أو اجلام
من اجملموع. و قد عانت  % 80البلد و يقدر خمزوهنا من املخطوطات حسب املعهد املوريتاين للبحث العلمي بنسبة 

ع االهتمام ب املطبوعة و تراجهذه املكتبات من اإلمهال لعقود من الزمن بسبب عزوف الناس عنها حتت تأثري الكت
 بالعلوم التقليدية الذي تزامن مع ظهور الدولة احلديثة. فساءت ظروف حفظها بشكل مفاجئ وتركت عرضة لسوء 

                                                           
 .1الباحث، ص عبد اهلل بن فوديو، ضياء السند، خمطوط مصور لدى - 12
 .14م، ص1021سيىت موىن ، حتقيق خمطوط، فتح البصائر لتحقيق وضع البواطن والظواهر، مطبعة الشريف،  - 13
 .16نفس املرحج ، ص  - 14
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األحوال اجلوية والعوامل الطبيعية املختلفة فتالشى منها الكثري. و لوال القيمة العاطفية هلذه املخطوطات ملا وجد منها 

كم كوهنا مرياثا عائليا فقد ساعد ذلك يف احملافظة عليها. و هذا ما جعل مالك املخطوط يدعه عرضة إال القليل لكن حب
 للتلف بسبب عجزه عن توفري ظروف حفظ مالئمة و امتناعه عن إيداعه لدى مؤسسة توفر احلفظ املالئم.

 (15و بعبارة فقد كانت القيمة الرمزية للمخطوط أقوى أثرا من القيمة العلمية.)
ومع بداية الثمانينات من القرن املاضي وبسبب احلمالت اليت قيم هبا من طرف اهليئات العمومية املختصة )املعهد  

املوريتاين للبحث العلمي ، املعايل للدراسات والبحوث اإلسالمية( باإلضافة إىل الباحثني املختصني تولد وعي مجاعي 
ائلي لضيقة الىت كان ينظر هبا إىل املخطوط، فلم يعد هو ذلك اإلرث العبضرورة االهتمام باملخطوطات و تغريت النظرة ا

بل اكتسب قيمة علمية و جتارية حقيقية. فكان ذلك هو املنطلق األول إلعادة االعتبار ملكتبات املخطوطات. فتم يف 
ية نذكر املكتبات عخضم تلك التفاعالت جتديد و صيانة عدة مكتبات ومن أوىل املكتبات اليت استافدت من هذه الوض

 التالية:
 مكتبة هارون بن الشيخ سيدي يف مدينة أىب تلميت

 مكتبة أهل حبت يف مدينة شنقيط التارخيية
 مكتبة اهل الطالب حممد يف مدينة جتكجه
 هيأة أهل الشيخ حممد املامي يف نواكشوط

حفظ أحسن  صارت املخطوطات يف ظروفوقد تغري احلال يف هذه املكتبات فلم تعد أبواهبا موصدة يف وجوه الزوار و 
. و تغريت عقلية مالك املخطوطات و ازداد محاسهم و رغبتهم يف احملافظة عل هذا الرتاث القيم الذي يتوقع أن يعود 

 (16بالنفع املادي و املعنوي على صاحبه.)
وصية، فإن الوضعية فردية أو مجاعية خص رغم اجلهود الكبرية اليت بذلتها الدولة املوريتانية أو املنظمات الدولية أو جبهودو  

احلالية للمخطوطات وضعية حساسة و تتطلب حال عاجل ألن الغالبية العظمى من املكتبات مل تستفد من مساعدة 
 تأخذ يف عني االعتبار احلاجات احلقيقية للمكتبة. و لعل السبب يف تأخر احلل ملعضل املخطوطات هو يف 

                                                           
 .17املرجع نفسه، ص   - 15
 .113حممد بيلو ، مصدر سابق،ص - 16
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ار قانوين مناسب ينظم و يسري الرتاث املوريتاين املخطوط. فالقانون الوحيد الذي حيمي عدم وجود سياسة واضحة و إط

 (17.) 2971/  32/06بتاريخ  71260الرتاث الثقايف املوريتاين هو القانون رقم 
كما أن األمر حيتاج أوال إىل القيام جبرد إحصائي شامل للمخطوطات. و الشك أن عمال من هذا القبيل يتطلب وعيا 
مجاعيا رُسيا و شعبيا بأمهية الرتاث املخطوط، و تفكريا جادا و معمقا يف أجنع السبل لتاليف هذا الرتاث قبل اندثاره. 
فقد تعرضت مكتبات املخطوطات املوريتانية للكثري من الضرر بسبب سوء األحوال املناخية و خاصة خالل فرتة اجلفاف 

و  لقرن املاضي و تسببت يف نزوح أعداد كبرية من املواطنني عن القرىاليت ضربت البالد مع بداية السبعينات من ا
األرياف إىل املدن الكربى تاركة وراءها أعدادا كبرية من املخطوطات يف مهب الريح و حتت وطأة األمطار و العواصف 

ال مستمر ترح و احلشرات. كما مل تساعد ظروف احلياة البدوية يف حفظ املخطوطات ألن سكان البوادي كانوا يف
طلبا للماء و الكأل، فغالبا ما يرتكون ما ثقل محله وقلت احلاجة إليه يف أوقات الشدة و اجلفاف. وهكذا فقد تركت 
أعداد كبرية من املخطوطات بني املقابر و اخلرائب و على طرق القوافل. و ما مت االحتفاظ به كان يف ظروف حفظ 

 (18سيئة.)
تشال هذه املخطوطات ذات القيمة الكبرية ليس فقط ملوريتانيا بل ألهنا تشكل امتدادا ومن هنا تكمن احلاجة يف ان 

طبيعيا للثقافة العربية اإلسالمية يف دول املغرب العريب و يف األندلس. و هلذه املخطوطات قيمتها اجلمالية اليت ال ميكنا 
انة. فهذا النوع قدمي واحملبوكة حبكا حيتاج إىل الصي إغفاهلا:  فمنها الكتب القدمية ذات اخلط اجلميل واملزخرفة بأسلوب

من املخطوطات يشكل لوحة فنية تستحق العرض يف املتاحف. ومنها كتب نادرة ملؤلفني معروفني يف العامل العريب 
 اإلسالمي مل يعثر على نسخ منها يف أي مكان يف العامل وقد وصلت من أماكن خمتلفة كاألندلس و بالد فارس و العامل

العريب. و منها مؤلفات حملية تشكل مسامهة علمية من مؤلفني حمليني يف اإلنتاج العلمي للبلد. ومنها الوثائق الكثرية 
اليت متثل أرشيفا حيا مبا تقدمه من معلمات تارخيية تتجاوز حدود الدولة املوريتانية احلديثة لتشمل منطقة الساحل و 

لكتب ، السجالت اليت حتوي األحكام الفقهية و النوازل و الفتاوى و العقود. الصحراء. منها التعليقات على هوامش ا
 و منها احلوليات اليت تدون بشكل دقيق األحداث و الوقائع يف حيز زماين و مكاين معني. ومنها سجالت املعلومات 

                                                           
 .30سيىت موىن ، مرجع سابق ،ص  - 17
 .100على يعقوب، مرجع سابق،  - 18
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اليت تقدم معلومات قيمة  نها كتب الرحالتالفنية املتعلقة بالتنمية احليوانية و الزراعية و اجلغرافية والنباتية و املناخية وم
عن البلدان املزورة و من أمهها رحالت احلج إىل بيت اهلل احلرام بطرق و مسالك خمتلفة. وغالبا ما تضم يف طياهتا 
املساجالت العلمية وفتاوى ومؤلفات العامل جالل رحلة احلج. ومن أبرز األمثلة عليها رحلة العالمة الفقيه حممد حيىي 

 واليت.ال
وفوق كل ذلك توجد نسخ كثرية من  ياسة و اجلاه. وهي كثرية ومنتشرةومنها أيضا املراسالت بني رجاالت العلم والس

 لشريف و املتون الفقهية املختلفةالقرآن الكرمي و كتب احلديث ا
رق و اخلط واحلرب الو  فهذه املخطوطات كلها تستدعي من الباحث املهتم االنتباه إىل قيمتها الكوديكولوجية ) دراسة

 (19واحلبك و هلم جرا()

 مخطوطات بوركينا فاسو:

يوجد العديد من املخطوطات يف بوركينا فاسو، يف مكتبات خاصة، كتبها جهابذة العلماء، منهم العالمة احلاج حممد  
ملاجستري د رسالة اخمطوطا يف شىت العلوم. وقد قام الباحث كبري حسن من النيجر بإعدا 10مرحبا الذي ألف أكثر من 

يف جامعة عثمان بن حممد بن فودي حول إحدى خمطوطات اإلمام حممد مرحبا يف الصرف. وميتلك قسم املخطوطات 
 (20العربية والعجمية جبامعة نيامي أغلب خمطوطات اإلمام.)

 الخاتمة:

ب من قاء الضوء على جانمن خالل هذا العرض السريع حول الكنوز املخطوطة يف إفريقيا ، وتوصلت الدراسة من إل
الرتاث العريب اإلسالمي، الذي تعج به تلك القارة، وأماكن وجودها، وحاالهتا املادية، وبيان أن هذه املقتنيات متثل 

 قية مبحتوياهتا املعرفية الثروة الثمينة اليت تعد شاهدا ناطقا على النهضة الفكرية والثقافية اليت شهدهتا بعض الدول اإلفري

 

                                                           
 .90سالو احلسن ، مرجع سابق، ص - 19
 .11م، ص،2990ابوالبشر أدم، الشيخ عبد اهلل بن فوديو، جهوده النحوية ىف البحر احمليط ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة مايدوقرى،  - 20
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العصور، كما تعكس هذه املخطوطات مهارة علماء األفارقة، وإبداعاهتم يف شىت فنون املعرفة. فبناء على كون  على مر
  هذا الرتاث اإلنساين جزءا ال يتجزأ من تراث األمة اإلسالمية.

 النتائج:

 غرب افريقيا تضم أكرب خمطوطة كنوز فكرية وثقافية. -2
 ئها ىف تنظيم املخطوطات االسالمية.أشتهرة  غرب أفريقيا مبهارة  وابداع علما -1
 خمطوطات غرب افريقيا ذات أثر معرىف وانساىن. -3
 خمطوطات غرب افريقيا تراث انساىن ال يتجزء من تراث االمة االسالمية. -4
 خمطوطات غرب افريقيا ثقلت العلماء مبعارف انسانية متجددة -1
 مية.غرب افريقيا تعد من أغىن املناطق باملخطوطات العربية واالسال -6

 التوصيات:

 مجع خمطوطات غرب افريقيا ىف أرشيف واحد. -2
 أجراء مزيد من الدراسات املعمقة حول خمطوطات غرب افريقيا . -1
 انشاء مكتبات بالعامل االسالمى تضم خمطوطات غرب افريقيا االسالمية -3
 توفري دعم ماىل من املؤسسات احلكومية بغرض مجع خمطوطات غرب افريقيا. -4
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 .28م، ص 2971إبراهيم طرخان، إمرباطورية الربنو اإلسالمية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، طبعة عام  -2
ابو البشر أدم، الشيخ عبد اهلل بن فوديو، جهوده النحوية ىف البحر احمليط رسالة ماجستري غري منشورة جامعة  -1

 -يف الثقافة العربية واإلسالمية، مطبعة تنموال علي يعقوب: إسهام علماء األفارقة -3م، 2990مايدوقرى، 
 .4الغوس نيجرييا، ص 

 
سالو احلسن، الرتاث العريب املخطوط يف مجهورية النيجر، مكتبة خمطوطات أبلغ منوذجا، جملة التواصل، العدد   -3

10 ، 
ة د، فهرس املخطوطات العربية يف مدينة أبلغ جبمهورية النيجر، حبث مقدم لنيل شها -------- 

 م.1008-1007املاجستري، جامعة عثمان بن فودي، عام 

 سيين موموين وسالو احلسن، حتقيق املخطوط بعنوان: فتح البصائر لتحقيق وضع العلوم البواطن والظواهر،   -4

 م.1021مطبعة الشريف، 
خلرطوم ، معهد اعبد اهلل بن فوديو، أيداع النسوخ فيما أخذت عنه من الشيوخ، خمطوط غري مصنف، نسخةجبامعة  -1

 الدراسات االفريقية واالسيوية
 ، تزيني الورقات ببعض ماىل من االبيات ، خمطوط غري مصنف، جامعة افريقيا العاملية.-
 ، ضياء السند، خمطوط مصور لدى الباحث.-

 م.2،2998عبده بدوى، مع حركة االسالم ىف افريقيا، النهضة املصرية العامة للتأليف ، اخلرطوم، ط -6
 يعقوب، اسهام علماء االفارقة ىف الثقافة العربية واالسالمية، مطبعة متبوال،الغوس، نيجرييا.على  -7
حممد بيلو بن الشيخ عثمان دان فوديو،انفاق امليسور ىف تاريخ بالد التكرور، وزارة االوقاف االسالمية،القاهرة،  -8
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ABSTRACT 

 
Praise be to Allah, and prayers and peace be upon the Messenger of Allah, his family, 
his companions, and those who follow him. 
This study focuses on introducing the commendable characteristics and great deeds 
of the noble lady Khadija Bint Khuwailid, as well as the narrations and literature 
composed about her. This will be done through a wide and careful investigation and 
tracking of what was written and narrated about her in addition to her biography 
and her commendable characteristics mentioned in the manuscripts as well as in the 
printed and lost works. We have made a great effort that might do right to that great 
and distinguished lady who was favoured by our noble Prophet (peace and blessings 
of Allah be upon him). She believed him when people disbelieved him, and 
responded to his call when people disavowed and ignored him. She supported him 
with her money and prestige. She believed in his mission when people denied it. 
She dedicated herself to him when people stayed away from him. She remained on 
the path with patience and readiness until her death. 
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Jibreel has promised her a house in paradise made of gold and silver where there is 
no clamour or tiredness. It is the first woman to declare her Islam and the first to get 
the title of the Mother of Believers. She was most loved and attached to by the master 
of the messengers, peace be upon him. 
 
This study was not preceded by any similar studies. It fills a gap in the Islamic library 
and therefore may be a good means to contribute to the preservation of our good 
ancestors’ good deeds, biographies, and narrations as well the literature composed 
 about them.  The inductive method will be the methodology used in this study 
through investigating the manuscripts and printed works. 
We ask Allah Almighty to make this effort beneficial to us and to the Muslims, as 
He is the Most Generous, who answers the supplications of whoever asks Him. 
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 الملخص

 
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله، وصحبه، ومن وااله، أما بعد:  

فإن هذا البحث يقوم على التعريف مبناقب السيدة النبيلة الكاملة خدجية بنت خويلد الكربى، ومروياهتا، وما كتب 
ا، ومناقبها من عنها ويف مروياهتا، وسريهتفيها من التصانيف؛ وذلك من خالل تطواف واسع يف تتبع ما كتب فيها و 

املصنفات املخطوطة واملطبوعة واملفقودة. وقد بذلنا يف ذلك جهدا واسعا تستحقه هذه السيدة اجلليلة الكبرية القدر 
واملقام، األثرية املقدمة عند نبينا الكرمي صلى اهلل عليه وسلم، حيث صدقته حني كذبه الناس، وأجابته حني أعرض 

الناس، وناصرته بنفسها وماهلا وجاهها، آمنت حني كفر الناس، وأقبلت حني أدبر الناس، وصربت وصابرت عنه 
ورابطت حىت أتاها اليقني، وقد بشرها جربيل ببيت يف اجلنة من قصب الصخب فيه وال نصب. فهي األوىل يف 

 املرسلني صلى اهلل عليه وسلم.النساء إسالما، وهي أول من حاز لقب أم املؤمنني، وأحبها وتعلق هبا سيد 
وهو عمل مل نسبق إليه، يسد ثغرة يف املكتبة اإلسالمية، ويكون لبنة صاحلة يف العناية بسلنا الصاحل وسريهتم، 
ومناقبهم، ومروياهتم، وما صنف فيهم من مؤلفات. وستكون املنهجية املتبعة هي االستقرائية من خالل التطواف 

 ملطبوعة.على املصنفات املخطوطة وا
   سائلني اهلل الكرمي أن ينفعنا به، وينفع به املسلمني، إنه جواد كرمي، جييب دعوة الداعي إذا دعاه. 
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 أوالً _ ترجمتها:

أم املؤمنني خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، من قريش: زوجة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم األوىل، وكانت 
 سنة. أسن منه خبمس عشرة 

ولدت مبكة، ونشأت يف بيت شرف ويسار، ومات أبوها يوم الفجار، وتزوجت بأيب هالة بن زرارة التميمي فمات 
 عنها. 

 وكانت ذات مال كثري وجتارة تبعث هبا إىل الشام، تستأجر الرجال وتدفع املال مضاربة. 

، ( وعاد راحباً رة هلا إىل سوق بصرى )حبورانفلما بلغ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اخلامسة والعشرين خرج يف جتا
فدست له من عرض عليه الزواج هبا، فأجاب، فأرسلت إىل عمها )عمرو بن أسعد بن عبد العزى( فحضر وتزوجها 
رسول اهلل )قبل النبوة( فولدت له القاسم )وكان يكىن به( وعبد اهلل )وهو الطاهر والطيب( وزينب ورقية وأم كلثوم 

 بني كل ولدين سنة. وكانت تسرتضع هلم وهتئ ذلك قبل أن تلد.  وفاطمة. وكان

عث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دعاها إىل اإلسالم، فكانت أول من أسلم من الرجال والنساء. ومكثا يصليان وملا بم 
 إىل أن ظهرت الدعوة. سراً 

 ية. ه وسلم كلهم منها، غري إبراهيم ابن مار ول( وأوالد النيب صلى اهلل عليكانت تكىن بأم هند )وهند من زوجها األ

توفيت رضي اهلل عنها وأرضاها سنة ثالث قبل اهلجرة الشريفة، يف العام العاشر من البعثة الشريفة، الذي ُساه أصحاب 
 .21السري بعام احلزن

                                                           

احملقق: زياد حممد ، الطبقات الكبرى هـ(130: أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصري، البغدادي املعروف بابن سعد )املتوىف - 21 
   233، 2/232و  8/11م   2990 -هـ  2420بريوت الطبعة: األوىل،  –املدينة املنورة دار الكتب العلمية  -الناشر: مكتبة العلوم واحلكم  منصور

 -احملقق: أكرم ضياء العمري المعرفة والتاريخ، ه177يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف )املتوىف: 
 ،111، 3/113  م 2982 -هـ 2402الطبعة: الثانية،  الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت

أسد الغابة في معرفة  هـ(630أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف: -
  ،7/78  م 2994 -هـ 2421سنة النشر:  الطبعة: األوىل الناشر: دار الكتب العلمية عادل أمحد عبد املوجود -قق: علي حممد معوض احمل الصحابة
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 : المصنفات التي كتبت فيها، والمؤلفات التي تحدثت عنهاياً _ لثا

 22جةفضائل أم المؤمنين خدي -1

. هـ(686: عبد الصمد بن عبد الوهاب بن احلسن بن حممد، ابن عساكر الدمشقي )ت الدمشقي ابن عساكرتأليف: 
 .23مفقود

العمدة في عيون صحاح األخبار من مناقب إمام األبرار وبنته البتول وولديه سبطي الرسول المختار وخديجة  -2
 أم المؤمنين وأبي طالب. 

 هـ(. 600)ت  ، ابن البطريق بن احلسن بن احلسني بن عليابن البطريق: حيىيتأليف: 

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

 هـ.2086( ورقة، كتبت سنة 219( يف )446اجلامع الغريب بصنعاء، رقم ) مكتبة نسخة حمفوظة يف  

                                                           

 شيخ شعيب األرناؤوطاحملقق : جمموعة من احملققني بإشراف ال سير أعالم النبالء هـ(748مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف : -
  227-1/209م 2981هـ /  2401الطبعة : الثالثة ،  الناشر : مؤسسة الرسالة

 احملقق: الدكتور بشار عّواد معروف تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم هـ(748مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف: -
2/42 م 1003الطبعة: األوىل،  الغرب اإلسالمي الناشر: دار  

، اإلصابة في تمييز الصحابة حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض، هـ811)املتوىف: بن حجر العسقالين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ا- 
21/213 هـ 2421 -الطبعة: األوىل  بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية   

خرج أحاديثه:  يف أخبار من ذهب شذرات الذهب حققه: حممود األرناؤوط هـ(2089عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري احلنبلي، أبو الفالح )املتوىف: -
2/24 م 2986 -هـ  2406الطبعة: األوىل،  بريوت –الناشر: دار ابن كثري، دمشق  عبد القادر األرناؤوط  

لناشر: ا االستيعاب في معرفة األصحاب احملقق: علي حممد البجاوي هـ(463عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف: أبو عمر يوسف بن -
4/2827م:  2991 -هـ  2421الطبعة: األوىل،  دار اجليل، بريوت  

حتقيق :  جامع األصول في أحاديث الرسول هـ(606مي الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف : جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكر  -
9/210 الطبعة : األوىل مكتبة دار البيان -مطبعة املالح  -الناشر : مكتبة احللواين  التتمة حتقيق بشري عيون -عبد القادر األرنؤوط   

  ذكره الزركلي يف "األعالم": دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر - أيار / مايو 1001 م 2211/4

  23 .ذكره الزركلي يف األعالم: 22/4
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 ( ورقة،  219يف ) ،( تتضمن اجلزء األول والثاين446اجلامع الكبري، رقم ) مكتبة نسخة أخرى حمفوظة يف
 هـ. 2086كتبت سنة 

 ة وعائشة جرد العقول الطائشة إلى معرفة ما اختصت به خدي -3

  هـ(. 539)ت نحو عبد القادر بن محمد بن أحمد الشاذلي الشافعي المصري  :تأليف: الشاذلي

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

  رقم 131جاريت مكتبة نسخة حمفوظة يف ،[700(1021H)] ( ورقة، كتبت سنة 240يف )هـ. 2201 

 هـ. 2206كتبت سنة  (3678رقم ) ،شسرتبيتت مكتبة حمفوظة يف نسخة أخرى 

 قلت: وقد آلت  (.4/43): "األعالم"، كما ذكر يف كتابه خير الدين الزركلي نسخة أخرى حمفوظة يف مكتبة
كما حدثين بذلك   ،من ورثته بعد موته رمحه اهلل مة إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، شراءً مكتبته القيّ 

 . ، رمحه اهلل، عميد املكتبات باجلامعة وقتذاكعبد اهلل عسيالن الدكتور األستاذ األخ

 

 النفحات األريجة في متعلقات بيت أم المؤمنين خديجة -4

عالن بن إبراهيم البكري الصديقي املكي الشافعي )ت  بن علي بن حممد بن ابن عالن املكي: حممدتأليف: 
 .24هـ(2017

 مناقب السيدة خديجة بنت خويلد -9

 . 25هـ(2304، متأدب من أهل حضرموت )ت احملضار احملضار: أمحد بن حممد بن علوي احلسيين العلويتأليف: 

 خديجة أم المؤمنين -6

                                                           

  24  .ذكره الزركلي يف "األعالم": 96/1 وهو مفقود 
  25 ذكره الزركلي يف "األعالم": 742/2
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 . هـ(2334الزهراوي: عبد احلميد بن حممد شاكر بن إبراهيم الزهراوي )ت تأليف: 

لة املنار يف جم خدجية أم املؤمنني هي قصة دينية تارخيية نشرت أوالً " قال:و  2/979ذكره صاحب "معجم املطبوعات": 
 . 26عت يف كتاب"مث مجم 

 27خديجة أم المؤمنين -7

 . تأليف: بثينة توفيق

 مرأة فرعونإعمران، آسية بنت خير نساء العالمين: خديجة أم المؤمنين، فاطمة الزهراء، مريم  -8

 . تأليف: علي عويض عويضا

 الكتاب: طبعات -ب

  ،2ص، ط218م، 2997-هـ2427طبع يف دار الكلم الطيب . 

لي وعائشة رضي اهلل عنهما ، وتزويج فاطمة من ع خديجةرسالة في زواج النبي )صلى اهلل عليه وسلم( من  -5
 رضي اهلل عنهما

  مهماهتا يف جملد، خبط نسخي مجيل، أبرزت ( 2917حمفوظة يف مكتبيت اخلاصة بدولة اإلمارات، رقم )نسخة
 هـ.23، ترقى للقرن باملداد األمحر، ناقصة من أوهلا

 بعنوان: قصة زواج خدجية بالنىب صلى اهلل عليه   (320879)زهرية  برقم كتبة األنسخة أخرى حمفوظة يف امل
 وسلم.

 حياة أم المؤمنين خديجة زوج الرسول صلى اهلل عليه وسلم -11

 إعداد: حامد أمحد إبراهيم حجاج

                                                           
  26 كما ذكره الزركلي يف "األعالم": 722/3

  27 ذكره الزركلي يف "األعالم": 307/7
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 م.2938جستري، نوقشت يف جامعة األزهر بالقاهرة، كلية اللغة العربية، سنة أطروحة ما 

 أم المؤمنين خديجة بنت خويلد: المثل األعلى لنساء العالمين -11

 تأليف: إبراهيم حممد حسن اجلمل

  ص.139، يف 2987هـ 2407طبع يف دار اإلعتصام بالقاهرة, سنة 

  ص.108كما طبع يف دار الفضيلة، يف 

 بيئة وأثرها في: حياة السيدة خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنهاال -12

 تأليف: إبراهيم حممد حسن اجلمل

  (.119-111، من الصفحة )18, العدد:  21نشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، مج 

 حياة أم المؤمنين خديجة عليها السالم  -13

 تأليف:حممد شليب إبراهيم

 ص.366م، يف 2991هـ 2421يل ببريوت، سنة طبع يف دار اجل 

 أم المؤمنين السيدة خديجة الكبرى رضي اهلل عنها -14

 تأليف: حسن كمال الدين كامل امللطاوي

  م.2979ص، وطبع يف مطبعة السعادة بالقاهرة، سنة 329م، يف 2969هـ 2389طبع سنة 

 خديجة بنت خويلد -19

 تأليف: حممد كامل حسن

 ص، سلسلة عظماء اإلسالم.211املي ببريوت، يف طبع يف املكتب الع 

 خديجة الكبرى: أول إمرأة في اإلسالم، وأولى أمهات المؤمنين رضي اهلل عنها  -16
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 تأليف: سيف الدين الكاتب

  ص، سلسلة األوائل يف حضارة اإلسالم، 47م، يف 2983هـ 2403طبع يف دار اآلفاق اجلديدة ببريوت، سنة
 .3ص، ط46م، يف 2986ـ ه2406سنة  3، وطبع ط1ط

 خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي اهلل عنها : أول امراة دخلت في اإلسالم -17

 .تأليف: زهري مصطفى يازجي

  ص، سلسلة صحابيات حول الرسول صلى اهلل عليه 26م، يف 2991هـ 2421طبع يف دار القلم العريب، سنة
 وسلم.

 خديجة بنت خويلد : أول أهل القبلة -18

 يف: حممد كامل حسن احملامي؛ بإشراف ومراجعة: عادل نويهضتأل

  1ص، سلسلة عظماء اإلسالم، ط211م، يف 2987هـ 2399طبع يف املكتب العاملي، سنة. 

 

 خديجة أم المؤمنين -15

 تأليف: عبد احلميد الزهراوي

  1ص، ط264م، يف 2911هـ 2341سنة  1، كما طبع ط2ص، ط264م، يف 2907هـ 2318طبع سنة ،
 م،2961، وطبع يف دار اهلالل بالقاهرة، سنة 1ص، ط264هـ، يف 2341وطبع يف مطبعة املنار بالقاهرة، سنة 

ببريوت،  ، يف املكتبة اإلسالميمحمد رشيد رضا، كما طبع بتقدمي: 231ص، سلسلة كتاب اهلالل؛ 116يف 
 .1ص، ط268م، يف 2987هـ 2407سنة 

 اطمة وعائشة رضي اهلل عنهماألنوار الكاشفة في تفضيل خديجة وف -21

 بقلم: عبد الراضي فتحي مسعود
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  من الصفحة 10, العدد: 10جامعة األزهر بأسيوط، مج  -نشرت يف جملة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط ،
(2413-2473.) 

 خير النساء : خديجة بنت خويلد -21

 بقلم: عبد العزيز غنيم عبد القادر

  (.474-461، من الصفحة )8, العدد: 8بية بالقاهرة/جامعة األزهر، مج نشرت يف جملة كلية اللغة العر 

 أم المؤمنين: خديجة بنت خويلد -22

 تأليف: عبد املنعم اهلامشي

  2ص، سلسلة األمهات، ط229م، يف 1000هـ 2412طبع يف دار ومكتبة اهلالل ببريوت، سنة. 

 خديجة أم المؤمنين: نظرات في إشراق فجر اإلسالم -23

 ف: عبد املنعم حممد عمرتألي

  يف الدار  3ص، كما طبع ط414م، يف 2981هـ 2401طبع يف اهليئة املصرية العامة للكتاب بالقاهرة, سنة
 .1ص، ط109، كما طبع يف دار الريان للرتاث، يف ص107م، يف 2994املذكورة، سنة 

 سيرة السيدة خديجة بنت خويلد -24

 تأليف: ماجد الزبيدي

 ص.108م، يف 1004ضاء ببريوت, سنة دار احملجة البي 

 خديجة بنت خويلد -29

 تأليف: حممد عبد الغين حسن

  م.2976طبع يف اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة, سنة 
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 البشرى في مناقب السيدة خديجة الكبرى -26

 بقلم: حممد بن علوي املالكي احلسين

  ص.31طبع يف 

 مثلهن األعلى: السيدة خديجة  -27

 بداهلل العاليليع

  4ص، ط229م، يف 2991هـ 2421طبع يف دار اجلديد ببريوت، سنة. 

 أم المؤمنين خديجة بنت خويلد: سيدة في قلب المصطفى صلى اهلل عليه و سلم  -28

 تأليف: حممد عبده مياين

  1ص، ط114م، يف 1002هـ 2411طبع يف مؤسسة علوم القرآن بدمشق، سنة. 

 رضي اهلل عنها  موسوعة السيدة خديجة -25

 تأليف: بكر حممد إبراهيم

  2ص، ط118م، يف 1004هـ 2411نشر سنة.  

 خديجة: زوج الرسول صلى اهلل عليه وسلم -31

  ص. 12طبع يف دار الشروق، سلسلة أهل البيت، يف 

 المثال النادر : خديجة بنت خويلد  -31

 تأليف: عامر العقاد

  هـ 2408يف الدار املذكورة، سنة  1، وطبع ط2ص، ط271 م، يف2974طبع يف دار اجليل ببريوت، سنة
 ص. 271م، يف 2988
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 خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنها: أول الناس إسالما -32

 تأليف: حممد علي قطب

  2ط سلسلة أمهات املؤمنني، ص،232م، يف 2988هـ 2408طبع يف دار القلم، سنة. 

 إلسالم السيدة خديجة أم المؤمنين وسباقة الخلق إلى ا -33

 تأليف: عبد احلميد حممود طهماز

  2ص، ط213م، سلسلة أعالم املسلمني، يف 2990هـ 2420طبع يف دار القلم بدمشق، سنة. 

 سيدات نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، مريم بنت عمران، آسية بنت مزاحم  -34

 تأليف: موسى اخلطيب

 ص، كما طبع يف مكتبة 239م، يف 2991هـ 2421شر والتوزيع، سنة طبع يف دار التضامن للطباعة والن
 ص.242م، يف 2994هـ 2424األصدقاء، سنة 

 خير نساء العالمين: خديجة أم المؤمنين، فاطمة الزهراء، مريم ابنة عمران، آسية امرأة فرعون  -39

 تأليف: علي عويض عويضا

  2ص، ط218م، يف 2997هـ 2427طبع يف دار الكلم الطيب، سنة. 

 خديجة بنت خويلد  -36

 تأليف: عبد السالم العشري

  ص، 299م، يف 2993هـ 2423ص، كما طبع سنة  299م، يف 2932طبع يف دار هنضة مصر بالقاهرة، سنة
 سلسلة نساء شهريات.

 " دثريني ... ياخديجة " دراسة تحليلية لشخصية خديجة بنت خويلد -37
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 دمي: هشام جعيطتأليف: سلوى باحلاج صاحل العايب؛ تق

  2ص، ط218م، يف 2999طبع يف دار الطليعة بالقاهرة، سنة. 

 خديجة بنت خويلد -38

 تأليف: سلوى باحلاج صاحل العايب

  صلى اهلل عليه وسلم  -ص، سلسلة نساء النيب 181م، يف 1006طبع يف أطوار باإلسكندرية، سنة- . 

ة بنت فاطم -أم حبيبة  -أم هاني  -بدالمطلب صفية بنت ع -مسلمات مؤمنات: خديجة أم المؤمنين  -35
 الخطاب

 تأليف: حممد علي قطب

  ص.243طبع يف دار املختار اإلسالمي، يف 

 

 خديجة أم المؤمنين -41

 تأليف: أمحد الشرباصي

  ص.268م، يف 2974طبع يف دار القدس ببريوت، سنة 

 أم المؤمنين الكبرى خديجة بنت خويلد -41

 2ص، سلسلة عامل املرأة؛98م، يف 1002طهران، سنة طبع يف مؤسسة البالغ ب. 

 أم االشتراكية: خديجة بنت خويلد -42

 تأليف: إبراهيم زكي الساعي

  ص، سلسلة مذاهب وشخصيات.238م، يف 2961طبع يف الدار القومية بالقاهرة، سنة 
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 خديجة زوجة الرسول  -43

 تأليف: طه عبدالباقي سرور 

 ص.218م، يف 2971هـ 2376قاهرة، سنة طبع يف دار الشرق اجلديد بال 

 دروس من حياة السيدة خديجة -44

 بقلم: سعيد نورالدين حممد 

  196م، العدد: 1001هـ، يناير 2411نشرت يف جملة اهلداية بالبحرين، شوال. 

 بطلة اإلسالم األولى خديجة بنت خويلد  -49

 بقلم: قاسم الشماعي الرفاعي

 

 

 200، من الصفحة )3م، العدد: 2987هـ، مارس 2407بلبنان، رجب  نشرت يف جملة الفكر اإلسالمي-
203.) 

 السيده خديجة بنت خويلد: الطاهرة الحنون المصدقة -46

 بقلم: سهري خمتار 

  (. 40-37، من الصفحة )2هـ، العدد: 2402نشرت يف جملة التوعية اإلسالمية بالسعودية، ذو القعدة 

 المؤمنين  مناقب السيدة خديجة أولى أمهات -47

 بقلم: عبد املنعم حممد عمر

  (.12-47، من الصفحة )2م، العدد: 2991هـ، يوليو 2423نشرت يف جملة األزهر، حمرم 
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 خديجة بنت خويلد  -48

 بقلم: صالح الغمري أبو طالب

  10، من الصفحة )7م، العدد: 2984هـ، أغسطس 2404نشرت يف جملة رسالة اإلسالم مبصر، ذو القعدة-
12.) 

 صور من التاريخ اإلسالمي: أم المؤمنين خديجة بنت خويلد  -45

 تأليف: عبد احلميد العبادي

  (.610-626، من الصفحة )246م، العدد: 2936هـ، أبريل 2311نشرت يف جملة الرسالة مبصر، حمرم 

 والثراء عند قومها  ة،ثراء خديج -91

 تأليف: عبد احلميد العبادي

 

  ،(.398-388، من الصفحة )1م، العدد: 2908هـ، يونيو 2316مجادي األوىل نشرت يف جملة املنار مبصر 

 والجمال عند قومها  ة،جمال خديج -91

 تأليف: عبد احلميد العبادي

  (. 387-383، من الصفحة )1م، العدد: 2908هـ، يونيو 2316نشرت يف جملة املنار مبصر، مجادي األوىل 

 والفضائل عند قومها  ة،فضائل خديج -92

 أليف: عبد احلميد العباديت

  (. 310-322، من الصفحة )4م، العدد: 2908هـ، مايو 2316نشرت يف جملة املنار مبصر، ربيع اآلخر 

 مقام خديجة عند قومها  -93
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 تأليف: عبد احلميد العبادي

  (.322-308، من الصفحة )4م، العدد: 2908هـ، مايو 2316نشرت يف جملة املنار مبصر، ربيع اآلخر 

 مقام النساء في قوم خديجة  -94

 تأليف: عبد احلميد العبادي

  (.140-131، من الصفحة )3م، العدد: 2908هـ، مايو 2316نشرت يف جملة املنار مبصر، ربيع األول 

 خديجة أم المؤمنين  -99

 تأليف: عبد احلميد العبادي

  (.66-61لصفحة )، من ا2م، العدد: 2908هـ، مارس 2316نشرت يف جملة املنار مبصر، حمرم 

 

 

 خديجة بنت خويلد: سيدة نساء األرض  -96

 بقلم: حممود زيدان سفاريين؛ إشراف: بدرية العزاز

  (.49-48، من الصفحة )467م، العدد: 2980هـ، يناير 2400نشرت يف جملة اجملتمع، ربيع األول 

 خديجة الكبرى أولى المسلمات وأولى األمهات  -97

 14، من الصفحة )12م، العدد: 2976هـ، مايو 2396سالمية، مجادي الثاين نشرت يف جملة الرسالة اإل-
16.) 

 سالم اهلل على خديجة أم المؤمنين  -98

 بقلم: عبداحلميد جوده السحار 
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  14، من الصفحة )21م، العدد: 2974هـ، ديسمرب 2394نشرت يف جملة الرسالة اإلسالمية، ذو القعدة-
16.) 

 خديجه بنت خويلد  -95

 م: سنيه قراعه بقل

  31، من الصفحة )206م، العدد: 2967هـ، سبتمرب 2387نشرت يف جملة العريب بالكويت، مجادي األوىل-
41.) 

 خديجة بنت خويلد التي حملت لواء اإلسالم مع النبي صلى اهلل عليه وسلم -61

 بقلم: جاسم حممد عبد اهلل

  (.93-91، من الصفحة )263م، العدد: 2992 هـ، أبريل2422نشرت يف جملة اهلداية بالبحرين، رمضان 

 

 

 خديجة رضي اهلل تعالى عنها  ةأم المؤمنين السيد -61

 بقلم: هالة حممد عبدالرمحن 

  ( اجلزء 27-23، من الصفحة )7م، العدد: 2979هـ، فرباير 2399نشرت يف جملة لواء اإلسالم، ربيع األول
، من الصفحة 8م، العدد: 2979هـ، مارس 2399بيع الثاين األول، كما نشر اجلزء الثاين يف جملة نفسها، ر 

(31-37.) 

 خديجة بنت خويلد  -62

 بقلم: نعمت عامر 

  م.2987هـ، أبريل 2407نشرت يف جملة األزهر، شعبان 
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 خديجة أم المؤمنين  -63

  167، من الصفحة )9م، العدد: 2967هـ، أغسطس 2387نشرت يف جملة لواء اإلسالم، مجادي األوىل-
182.) 

 فضائل الصحابه رضي اهلل عنهم : فضائل خديجه ام المؤمنين رضي اهلل عنها  -64

 هيئه التحرير 

  (.20-9، من الصفحة )7م، العدد: 2987هـ، مارس 2407نشرت يف جملة الرتبية اإلسالمية بالعراق، رجب 

 أم المؤمنين السيدة خديجة رضي اهلل عنها  -69

 بقلم: أحمد حسين شرف الدين

 م، 2988-2987شباط  –هـ، كانون األول 2408مجادي الثاين، سنة  –رت يف جملة الفاروق، ربيع الثاين نش
 (.38-37، من الصفحة )21العدد: 

 

 أوالد خديجة من النبي  -66

 بقلم: أمحد عبدة الشرباصي

  (.9-6، من الصفحة )1م، العدد: 2977هـ، نوفمرب 2397نشرت يف اجمللة العربية، ذو احلجة 

 خديجة أم المؤمنين  -67

 بقلم: أمحد عبدة الشرباصي

  (.227-223م، من الصفحة )2977هـ، أغسطس 2397نشرت يف اجمللة العربية، شعبان 

 خديجه بنت خويلد  -68
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 تأليف: عبد احلميد جودة السحار 

  ص.182جزء من الكتاب، طبع يف مكتبة مصر بالقاهرة، يف 

 يدة خديجة الكبرى أم المؤمنينالجوهر الثمين في بعض مناقب الس -65

 تأليف عبد اهلل بن حممد حسني السندي

  ص.16م، يف 2907هـ 2311طبع يف املطبعة املريية مبكة املكرمة، سنة 

  أم المؤمنين خديجة بنت خويلد -71

 تأليف: أمني سعد مصطفى عسل

  ص.96م، يف 2960هـ 2379طبع يف اإلسكندرية: دون ناشر, سنة 

 ره إلى الشاموذكر سف ،هيجة في نظم قصة زواج النبي صلى اهلل عليه وسلم بالسيدة خديجةالجواهر الب -71

 نظم: عبد اهلل بن أمحد املعروف بالعريب

 

  ص.31م، يف 2930هـ 2311طبع يف مكتبة الشيخ مصطفى الكتيب، سنة 

 ميةدور خديجة بنت خويلد في حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم و نشر الدعوة اإلسال -72

 إعداد: موتيق نعيمة؛ إشراف: محان حممد

  ص.13م، يف 2986-2981نشرت يف جامعة حممد اخلامس السويسي بالرباط, سنة 

نساء مؤمنات: خديجة بنت خويلد، فاطمة الزهراء، أسماء ذات النطاقين، أم سليم الرميصاء، أم عمارة  -73
 نسيبة بنت كعب

 تأليف: يوسف القرضاوي
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 ص.61م، يف 2979بالقاهرة, سنة  طبع يف مكتبة وهبة 

 نساء مبشرات بالجنة : خديجة بنت خويلد، بركة بنت تعلبة  -74

 تأليف: أمحد خليل مجعة؛ قدم له: منذر شعار

  م.2992هـ 2421طبع يف دار ابن كثري بدمشق، سنة 

  العشرة الكرام: طريق الجنة، سارة و الخليل، يوسف و العزيز، خديجة بنت خويلد -79

 ف سعد الدين املصريتألي

  ص.92م، يف 2980نشر سنة 

 خديجة -76

 تأليف: سامية منيسي

 2طبع يف دار النشر للجامعات، سلسلة نساء مؤمنات: أمهات املؤمنني، ط. 

 

 وسيف علي عليه السالم ،مال خديجة رضي اهلل عنها -77

 تأليف: حممد أمحد حجازي

  2، طص218م، يف 1006طبع يف دار احملجة البيضاء، سنة. 

 السيدة خديجة ) أم المؤمنين( -78

 يلزهراو اتأليف: عبد احلميد 

  2ص، ط118م، يف 1006طبع يف مكتبة النافذة، سنة. 

 خديجة بنت خويلد -75
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 تأليف: أبو زياد حممد مصطفى  

  2ص، سلسلة نساء مؤمنات، ط26م، يف 1006طبع يف دار األمل، سنة. 

 لمهد إلى اللحدحياة السيدة خديجة بنت خويلد من ا -81

 تأليف: حسني علي الشرهاين

  2ص، ط310م، يف 1001طبع يف دار ومكتبة اهلالل، سنة. 

 حياة السيدة خديجة بنت خويلد عليها السالم -81

 تأليف: ماجد ناصر الزبيدي

  2ص، ط108م، يف 1004طبع يف دار احملجة البيضاء، سنة. 

 ويلدخ بنت خديجة السيدة النساء من أسلمت من أول -82

  توفيق ثابت حممد: تأليف

 

 2سلسلة األوائل، ط ص،40م، يف 1002العبيكان، سنة  مكتبة طبع يف. 

 عنها اهلل رضى وخديجة وسلم عليه اهلل صلى محمد الزوجان -83

   فوزي فتحي: تأليف

 م. 1000اإلسالمية، سنة  والنشر التوزيع دار طبع يف 

 الطاهرة خويلد بنت خديجة -84

 السيد يعقوب وجيه: تأليف

 مسلمات نساء م، سلسلة1000احلديثة، سنة  العربية طبع يف املؤسسة 
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 الكبرى خديجة وأخبار مناقب في الذكرى أطيب -89

 هـ(2421)ت   عزوز إسحاق عقيل: تأليف

  2ص، ط64م، يف 2998طبع يف دار الرازي، سنة. 

 الدرة الفريدة في تجارة النبي وزواجه بالسيدة خديجة - -86
 ول.مجه -

 هـ خبط النسخ، عبدالرمحن بن حممد دادي شرائيب.2216 -و(40) -(2031)97\21بانكيبور \خداجبش

  -زواج السيدة خديجة بالنبي صلى اهلل عليه وسلم -87
 جمهول.

 هـ.2210 -(80-41)و -[ we.694(8980]) 8/27( الدولة/ برلني 2 
 هـ.21ق -(38-ب23)و -[ L-611(2162]) 231( جامعة ييل/ نيوهافن 1
 خبط النسخ. -وMoll.449.Stz.Kah.44]- (108)(2810]) 384( جوتا/ أملانيا 3

 

 قصة خطبة النبي صلى اهلل عليه وسلم للسيدة خديجة ) رضي اهلل عنها ( و زواجه بها ) أرجوزة (. -88
 الشامي ) الشيخ البعلبكي ( .

 . ه 2088 -ص (  30)  - [ Or . 1649 ] 171جامعة ليدن 

 ة السيدة خديجة بنت خويلد و زواجها بالنبي عليه الصالة و السالم.قص -89
 البكري ) أمحد بن عبد اهلل (.

 (. 111/  6) بروك ) ع (  -هبا ترقيع و تقطيع و أثر عرق  -[  1496]  89 - 88/  4دار الكتب / القاهرة 
 .قصة السيدة خديجة بنت خويلد و زواجها بالنبي عليه الصالة و السالم -51

 جمهول .
 خبط مشرقي . ، ه2118 -(  11 - 27) ص  -م [ 214]  130/  1( اخلزانة العامة / تطوان 2
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 . ه 2171 -[  3613]  89/  4( دار الكتب / القاهرة 1

 مناقب السيدة خديجة بنت خويلد زوج الرسول صلى اهلل عليه وسلم -3141_ 92

 ن : األنوار يف سرية النيب املختتار( جملهول(.هـ )وهي منتخبة م2304احملضار )أمحد بن حممد( ت  

 هـ، بخط مشرقي.1311\1تونس \دار الكتب الوطنية )حسن حسني عبدالوهاب ( 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع والمصادر:

أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين  ابن األثري -
عادل أمحد عبد املوجود الناشر: دار  -هـ( أسد الغابة يف معرفة الصحابة احملقق: علي حممد معوض 630)املتوىف: 

 م 2994 -هـ 2421الكتب العلمية الطبعة: األوىل سنة النشر: 

 الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري ، جمدابن األثري -
ون الناشر التتمة حتقيق بشري عي -هـ( جامع األصول يف أحاديث الرسول حتقيق : عبد القادر األرنؤوط 606)املتوىف : 

 مكتبة دار البيان الطبعة : األوىل  -مطبعة املالح  -: مكتبة احللواين 
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: عادل أمحد عبد املوجود هـ، حتقيق811ابن حجر العسقالين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد )املتوىف: -
 وعلى حممد معوض اإلصابة يف متييز الصحابة، الناشر: دار الكتب

هـ( سري أعالم النبالء احملقق : جمموعة 748)املتوىف : -الذهيب مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان -
 2981هـ /  2401عة : الثالثة ، من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطب

  227-1/209م

فيات هـ( تاريخ اإلسالم َووَ 748الذهيب مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف:  -
 م 1003الدكتور بشار عّواد معروف الناشر: دار الغرب اإلسالمي الطبعة: األوىل، املشاهري َواألعالم احملقق:

/: 21هـ  2421 -بريوت الطبعة: األوىل  –العلمية  الكتب  دار العلم للماليني، "األعالم"، خري الدين ، الزركلي_
 م 1001أيار / مايو  -الطبعة: اخلامسة عشر 

أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصري، البغدادي املعروف بابن سعد )املتوىف: ابن سعد، -
ب العلمية املدينة املنورة دار الكت -الطبقات الكربى، احملقق: زياد حممد منصور الناشر: مكتبة العلوم واحلكم  هـ(130

 م   2990 -هـ  2420بريوت الطبعة: األوىل،  –

هـ( احملقق: 463أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف:  بن عبد الربا -
 م 2991 -هـ  2421الطبعة: األوىل،  علي حممد البجاوي االستيعاب يف معرفة األصحاب الناشر: دار اجليل، بريوت

هـ( حققه: حممود 2089عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري احلنبلي، أبو الفالح )املتوىف:  ابن العماد -
 –ثه: عبد القادر األرناؤوط الناشر: دار ابن كثري، دمشق األرناؤوط شذرات الذهب يف أخبار من ذهب خرج أحادي

  م 2986 ،هـ 2406بريوت الطبعة: األوىل، 

ه، املعرفة والتاريخ احملقق: أكرم 177يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف )املتوىف: الفسوي، -
 م 2982 -هـ 2402 بريوت الطبعة: الثانية،  الناشر: مؤسسة الرسالة ضياء العمري
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ABSTRACT 

 
The search is a manuscript of the Hanafi jurisprudence which is called ((Book of 

reconciliation and book speculation from the book Mu'in Mufti on the answer to 

the respondent)) Imam Shams al-Din Muhammad bin Abdullah bin Ahmed bin 

Mohammed Khatib Tamratashi Ghazi Hanafi (d: 1400 e) Study and investigation 

is one of the important books in the jurisprudence of Imam Abu Hanifa God's 

mercy. Because of the work of his place distinguished among the scholars of the 

late doctrine and what he deposited - may God have mercy on him - In which it is 

important to consider the issues that he collected from the mothers of books that 

are adopted in the doctrine In which the words of the owners of the doctrine and 

men who take their words and rely on them, referring to what happened Some of 

which are actually in his time or in previous eras, and this modest study we offer 

Today comes in the footsteps of the former who have learned from the books of 

the Salaf and have studied their manuscripts Which has reached us, may God 

Almighty write to us success and repayment in the presentation of the satisfactory 

and acceptable. 
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 الملخص
 

 البحث عبارة عن خمطوط خيتص بالفقه احلنفي والذي يسمى                                         
ن حممـــد (( لإلمـــام مشس الـــديكتاب الصلح وكتاب المضاربة من كتاب معين المفتي على جواب المستفتي)) 

ه( دراســـــة وحتقيق يعدد واحًدا من بني 2400بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد اخلطيب التمرتاشـــــي الغزي احلنفي )ت:
الكتب املهمة يف فقه االمام أيب حنيفة رمحه اهلل تعإىل ملا ملصــــــــنفه من مكانه مرموقه بني فقهاء املذهب املتأخرين وملا 

ا فيها أقوال  -رمحه اهلل –أودعه  فيه من نفائس املســائل اليت مجعها من أمهات الكتب املعتمدة يف املذهب مســتعرضــً
اب املذهب ورجاله ممن يؤخذ بأقواهلم ويعتمد عليها, مشــــــريًا إىل ما وقع منها فعاًل يف عصــــــره أو يف العصــــــور أصــــــح

الســـابقة له, وهذه الدراســـة املتواضـــعه اليت نقدمها اليوم تأيت على خطى الســـابقني ممن هنلوا من كتب الســـلف ومتعنوا 
جه املرضـــــــــي  لنا التوفيق والســـــــــداد يف تقدميها على الو يف خمطوطاهتم اليت وصـــــــــلت الينا, عســـــــــى أن يكتب اهلل تعإىل

 واملقبول.  
 الكلمات االفتتاحية ) كتاب، الصلح، المضاربة، معين المفتي، المستفتي(
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 مقدمةال
 

احلمد هلل على ما أوالنا من جزيل نعمائه، والصـــــــــالة والســــــــــالم على خامت رســــــــــله وأنبيائه، وآله وصــــــــــحبه والتابعني هلم 
 ان إىل يوم الدين.بإحس

واالحاطة جبميع العلوم حمال، وأشــــــــرفها قدراً وأكثرها نفًعا لبين البشــــــــر علوم  (28)العلم حبر واســـــــع عميق الغورأما بعد: 
الدين فبمعرفتها يرشـــدون، وجبهلهم هبا يضـــلون. ومن أشـــرف العلوم بعد صـــحة االعتقاد والســـري على الســـراط الســـوي 

والرتاث اإلســـــــالمي مليئ بكتب فقهية غنية  (29)) من يرد اهلل به خرياً يفقه يف الدين(: قال رســـــــول اهلل  -علم الفقه
مبواردها ومســــــائلها بذل كاتبوها قصــــــار جهدهم ومبلغ علمهم فيها رحم اهلل الســــــلف وجعل اخلري يف هذا اخللف ومن 

 من عند اهلل تبارك وتعإىل. نعم اهلل علينا أن جعلنا نسري يف هذا الطريق ملتمسني النور الذي جاء به حممد 
ولكي حنوز فضـــــــــيلة أخرى يف خدمة جانب من تراثنا الفقهي املخطوط، فقد ارتأينا أن نعمد إىل تناول كتاب الصـــــــــلح 

ه(، وهو كتاب مهم 2004واملضـــــــاربة من كتاب معني املفيت على جواب املســـــــتفيت للعالمة التمرتاشـــــــي احلنفي )ت: 
أكثر من طالب علم على حد علمنا، وملا وجدنا كتايب الصـــلح واملضـــاربة منه مل  جدا يف موضـــوعه، ويعمد على حتقيقه

ه حيققا بعدم، فقد اسـتخرنا اهلل تعإىل يف أن نتناوله حبثا ودراســة وحتقيقا؛ لنخرجه إىل النور، ولنضــع بني يدي القارق للفق
عبد اهلل   بنم   حممدم الدِّين   مشسم ه اإلمام كتاب معني املفيت على جواب املســـتفيت الذي ألف  اإلســـالمي دراســـة متواضـــعة يف

َهم اهللم - (30)، يعــد واحــدا من بني الكتــب املهمــة يف فقــه اإلمــام أيب حنيفــةالتمرتــاشــــــــــــــّي الَغزِّّي احلنفيّ  اخلطيــببن  َرمحــ 
 -ىلتـََعا

                                                           

)28( غور كل شئ: قعره. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, أبو نصر إُساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )ت: 393ه(, حتقيق: أمحد عبد الغفور 

, مادة )غور(.1/773م: 2987-ه2407, 4بريوت, ط –عطار, دار العلم للماليني   

)29( اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه= صحيح البخاري, حممد بن إُساعيل أبو عبد اهلل البخاري 

, باب: من يرد اهلل به خريًا يفقهه 72, رقم احلديث: 2/11ه, 2411, 2ه(, حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة, ط116اجلعفي )ت
 يف الدين. 

)30( أبو حنيفة: النعمان بن ثابت التيمي)80-210ه(، إمام أصحاب الرأي، وفقيه أهل العراق رأى أنس بن مالك، وُسع عطاء بن أيب رباح، وأبا 

اريخ ت :إسحاق السبيعي، وحمارب بن دثار وغريهم آخرين, تفقه حبماد بن أيب سليمان= =صاحب إبراهيم النخعي، ولد بالكوفة، وتويف يف بغداد. ينظر
بريوت, دراسة وحتقيق:  –ه(, دار الكتب العلمية 463بت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي)ت: بغداد وذيوله, أليب بكر أمحد بن علي بن ثا
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َهم اهللم -، ملا ملصــــنفه من مكانة مرموقة بني فقهاء املذهب املتأخرين، وملا أودعه  س املســــائل اليت مجعها ن نفائفيه م -َرمح 

الكتب املعتمدة يف املذهب، مســـــــــتعرضـــــــــا فيها أقوال أصـــــــــحاب املذهب ورجاله ممن يؤخذ بأقواهلم ويعتمد  تمن أمها
 عليها، مشرياً إىل ما وقع منها فعاًل يف عصره أو يف العصور السابقة له.

َهم اهللم -ومما مييز الكتاب أن مصنفه   فقهاء املذهب. دعلى أبواب الفقه املتعارف عليها عن قد اعتمد يف ترتيبه -َرمح 
 وقد عمد املصنف إىل تقسيم الكتاب إىل ثالثة فنون:

الفن األول: جعلـه يف علم الكالم، فـأتى فيـه خبالصــــــــــــــة مبـاحـث علم الكالم، وأهم املفردات اليت يبغيها طلبة العلم يف 
 هذا الفن.

راً فيه ل فيه أهم مباحث هذا الفن معتمداً فيه على أمهات املراجع، مكثالفن الثاين: جعله يف علم أصـــــــــول الفقه، فتناو 
 من النقل، وبعبارة جزلة عذبة.

الفن الثــالــث: جعلــه للفقــه، ورتبــه على األبواب الفقهيــة املعروفــة، وهو أهم وأطول الفنون الثالثــة، فهو ميثــل أكثر من 
 ثالثة أرباع الكتاب تقريباً، وهو جوهر الكتاب.

الصـــلح واملضـــاربة عمدنا إىل نســــخه ومقابلته بعد أن حصـــلنا على نســــختني خطيتني من الكتاب، مث عمدنا إىل وكتابا 
خدمة النص حتقيقا علميا، مث كللنا العمل بوضــع دراســة متواضــعة تضــمنْت ترمجة ملؤلف الكتاب، وملصــطلحاته فيه، مث 

 عملنا يف حتقيقه ووصف النسخ اخلطية املعتمدة.
املتواضــــعة اليت نقدمها اليوم تأيت على خطى الســــابقني ممن هنلوا من كتب الســــلف ومتعنوا يف خمطوطاهتم وهذه الدراســــة 

 اليت وصلت إلينا، عسى أن يكتب اهلل تعإىل لنا التوفيق والسداد يف تقدميها على الوجه املرضي واملقبول.
 وقد اقتضت خطة البحث أن تكون مقسمة على قسمني:

 ن ثالثة مباحث:القسم الدراسي، وتضم
 وفيه مطلبني: -رمحه اهلل تعإىل–املبحث األول: يف التعريف مبؤلف الكتاب العالمة التمرتاشي 

 املطلب األول: اُسه, ولقبه, ووالدته, ونشأته.  

                                                           

واجلواهر املضية يف طبقات احلنفية, لإلمام عبد القادر بن حممد بن نصراهلل ابو حممد حمي الدين ؛ 23/311: ه2427، 2مصطفى عبد القادر عطا, ط
.31-2/16: يكراتش  –ه(, مري حممد كتب خانه771احلنفي)ت  
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 املطلب الثاين: مكانته العلمية. 
 املبحث الثاين: منهج التمرتاشي واملصطلحات اليت استعملها يف كتابه.

 
 لث: عملنا يف التحقيق ووصف النسخ اخلطية وفيه مطلبني:املبحث الثا

 املطلب األول: عملنا يف التحقيق.
 املطلب الثاين: نسبة الكتاب إىل مؤلفه، ووصف النسخ اخلطية.

القســــــم التحقيقي، وقد تضـــــــمن النص الكامل لكتايب الصــــــلح واملضـــــــاربة من كتاب معني املفيت على جواب املســـــــتفيت 
 هـ(.2004احلنفي )ت  للعالمة التمرتاشي

هذا وإننا قد بذلنا ما يف وســـــعنا من أجل إخراج هذه الدراســـــة املتواضـــــعة بأفضـــــل حلة، فإن كنا قد وفقنا يف ذلك فهو 
فضــــل اهلل تعإىل وحســــن توفيقه، وإن تكن األخرى، فحســــبنا أننا مل ندذع  لعملنا هذا الكمال، وأننا إمنا ســــعينا صــــادقني 

ا شــرف خدمة شـريعتنا الســمحاء، وفقهنا العظيم، وعلى من جيد فيه هفوة أو زلة أو خطًأ، أن وخملصـني لنكون ممن نالو 
 يغفر لنا ذلك، ويلتمس لنا عذراً.

اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك، ولعظيم ســــــــلطانك، ســــــــبحانك، ال أحصــــــــي ثناًء عليك، أنت كما أثنيت 
 على نفسك.

لغر النيب املصـــطفى اهلادي األمني، وعلى آله الطيبني الطاهرين، وصـــحابته اوصــلى اهلل وســـلم وشـــرف وكرذم على رســـوله 
 امليامني، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.
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 المبحث األول

 .-رحمه اهلل تعإلى–مؤلف الكتاب العالمة التمرتاشي 
، فنقف عند اُسه املســـــــــتفيت ســـــــــنتناول يف هذا املبحث ترمجة للعالمة التمرتاشـــــــــي مؤلف كتاب معني املفيت على جواب

ولقبه ووالدته ونشـــــأته، ومبا ال ميثل إســـــهابا يف تناوله، وذلك خشـــــية االبتعاد عن صـــــلب مادة هذا البحث الذي يتعلق 
 بكتايب الصلح واملضاربة، فجعلنا هذا املبحث على مطلبني:

 المطلب األول
 اسمه, ولقبه, ووالدته, ونشأته

 بن إبراهيم بن حممــــد اخلطيــــب عبــــد اهلل  بن أمحــــَد بن حممــــد  اخلطيــــب بنم  حممــــدم  الــــدِّين   مشسم  اإلمــــامم هو أســـــــــــمـــه: 
 .(32)الَغزِّّي احلنفيّ العمري  (31)التمرتاشيّ 

 (33)مشس الدين.لقبه:    

 والدته ونشأته:   
َهم اهللم تـََعإىل-ولد  لى عه(، يف مدينة غزة بفلســـــــــــــطني، ولذلك يقال يف نســـــــــــــبته الغزي، وقد تتلمذ 939ســـــــــــــنة ) -َرمح 

، وأمني الدين ابن ه(970الشــــــمس حممد بن املشــــــرقي الغزي املفيت، مث رحل إىل القاهرة، وأخذ فيها عن ابن جنيم )ت
 .ه(، الذي كان قاضيا للقضاة مبصر979)ت ، وعلي بن احلنائيه(972)ت عبد العال

 
 
 

                                                           
 مترتاش:- قرية من قرى خوارزم ينظر: معجم البلدان، لإلمام شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي )ت617ه(، دار صادر (31)

ي البغدادي احلنبلي صفي ، مراصد االطالع على أُساء األمكنة والبقاع، لإلمام عبد املؤمن بن عبد احلق، أبن مشائل القطع1/46م: 2991, 1بريوت، ط
.2/174ه: 2421, 2بريوت، ط -(، دار اجليلھ739الدين)ت  

 ينظر: خالصة االثر يف أعيان القرن احلادي عشر، لإلمام حممد أمني بن فضل اهلل بن حمب الدين بن حممد احلموي االصل الدمشقي )ت2222ه(، (32)
ه(، دار العلم للماليني, 2396حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي)ت، واالعالم، لإلمام خري الدين بن 4/29بريوت:  -دار صادر

.6/139م: 1001, 21ط  
  ينظر: االعالم, للزركلي: 140/6.(33)
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َهم اهللم – حنيفة مث رجع إىل بلده وصــار فيها رأســا للعلوم ومرجعا يف الفقه على مذهب اإلمام أيب ، وكان رأس - تـََعإىلَرمح 
 .(35)وقد كانت وفاته يف مدينة غزة اليت ولد فيها( 34)احلنفية يف عصره.

 المطلب الثاني
 مكانته العلمية

 شيوخـه:
 العلم عن مجلة من علماء عصره، أبرزهم: -رمحه اهلل-أخذ العالمة التمرتاشي 

 (36)الشمس حممد بن املشرقي الغزي املفيت. - 2

وأخذ يف القاهرة عن ابن جنيم، وهو العالمة زين العابدين بن إبراهيم الشــــــــــــــهري بابن جنيم احلنفي املصــــــــــــــري، من  – 1
 .(37)ه(970مصنفاته: شرح املنار والرسائل الزينية اليت مجعها ولده أمحد، وغري ذلك الكثري، وقد تويف)

مان وقد ى اليت مجعها تلميذه برهان الدين إبراهيم بن ســــــــلياحلنفي املصــــــــري، له الفتاو  أمني الدين ابن عبد العال - 3
 .(38)ه(972ُساها : العقد النفيس فيما حيتاج إليه للفتوى والتدريس، وقد تويف)

 

                                                           
 ينظر: يف ترمجة االمام التمرتاشي )رمحه اهلل تعإىل(: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, مصطفى بن عبد اهلل كاتب جليب القسطنطيين املشهور (34)

, واالعالم, للزركلي: 10-4/28, خالصة االثر: 1/2676م: 2942بغداد,  –ه(, مكتبة املثىن2067باسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة)ت
, 1/642م: 2918-ه2346ه(, مطبعة سركيس مبصر, 2312, ومعجم املطبوعات العربية واملعربة, يوسف بن إليان بن موسى سركيس)ت6/139

ه(, طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف 2399أُساء املؤلفني وآثار املصنفني, إُساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي)ت وهدية العارفني
.1/161بريوت:  -م,  أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء الرتاث العريب2912مطبعتها البهية استانبول  

 )35( ينظر: األعالم: 140-139/6.

  ينظر: ترمجته يف: خالصة االثر: 121/3- 124. (36)
 ( ينظر: كشف الظنون: 316/2، 374، 717، 2814/1.(37

( ينظر: الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة, جنم الدين حممد بن حممد الغزي )ت2062ه( حتقيق: خليل املنصور, دار الكتب العلمية- بريوت, (38

 -ه(, مكتبة املثىن 2408ني, عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشقي )ت, ومعجم املؤلف2/138م: 2997-ه2428, 2ط
.3/88بريوت:  -بريوت، دار إحياء الرتاث العريب  
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، الذي كان قاضـــــــــــــيا للقضـــــــــــــاة مبصـــــــــــــر، له من املؤلفات: طبقات احلنفية احلنائيامر اهلل املعروف بابن علي بن  - 4

القلمية، وحاشــــية على حاشــــية الســــيد الشــــريف اجلرجاين على املطول للتفتازاين، وديوانه، الشــــهرية، والرســــالة الســــيفية و 
 .(39)ه( يف مدينة أدرنة برتكيا979وغريها، وقد تويف )

 تالميذه:
صــــــــاحل بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن ابراهيم اخلطيب التمرتاشــــــــي الغزي احلنفي كان فاضــــــــالً متبحراً  -2

اطة بفروع املذهب أخذ عن والده مشس الدين، ورحل إىل مصـر وأخذ عن علمائها وتصدر يف ذلك القطر حباثاً وله اح
 .(40)ه(2011بعد وفاة والده وله مؤلفات كثرية منها حاشية على االشباه والنظائر اليت ُساها زواهر اجلواهر )ت

ثقف على تمرتاشــــــــــــــي الغزي احلنفي، حيث تحمفوظ بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن ابراهيم اخلطيب ال -1
 .  (41)يد والده مشس الدين، مث رحل إىل القاهرة فأخذ هبا عن علماء يف املذهب احلنفي مث رجع إىل بالده وتويف فيها

 .(42)الشيخ أمحد بن عمار من أهايل القدس -3
 .(43)الشيخ حممد بن عمار من أهايل القدس -4
 .(44)الشيخ الربهان الفتياين -1
 .(45)الشيخ عبد الغفار العجمي -6

 مؤلفاته:
و من كتبه املطبوعة وه يف الفقه، وقد اعتىن بشــــــرحه علماء عصـــــــره، األبصـــــــار(تنوير أما أبرز مؤلفاته وأشــــــهرها: كتابه )

 .(منح الغّفارـ)عليه شرح أيضاً ُسّـاه ب  -رمحه اهلل تعإىل–التمرتاشي  ولإلمام ذائعة الصيت،

                                                           
 .4/164ينظر: االعالم, للزركلي:  (39(
ه(, حتقيق: سيد كسروي حسن, 2267)ت ، وديوان اإلسالم, مشس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي1/139ينظر: خالصة االثر:   )40(

 .1/11م: 2990-ه2422, 2بريوت, ط -دار الكتب العلمية
 .4/321ينظر: خالصة االثر،  (41(
 .4/10ينظر: خالصة االثر،  (42(

  املصدر نفسه.(43)
 ( املصدر نفسه.(44

   املصدر نفسه.(45)
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املضــاربة يف فروع احلنفية، وهو هذا الكتاب الذي حنن بصــدد حتقيق كتايب الصــلح و  املســتفيت، معني املفيت على جوابو 

 .منه
، األحكامعلى  احلكام ةمسعفو ، والفتاوىمواهب املنان يف الفقه، و حاشية على الدرر والغرر، و شرح الكنز،  :وله أيضـاً 

نظومة يف موله كتاب الوصـــول إىل قواعد األصـــول، و  يف أمصـــول الفقه، تصـــر املنارخمشـــرح و ، األنبياءرســـالة يف عصـــمة و 
وله جرجاين، شـــــــرح العوامل يف النحو للو إعانة احلقري يف شـــــــرح زاد الفقري البن مهام، و رســـــــالة يف التصـــــــّوف، و التوحيد، 

 .(46)وغري ذلكعقد اجلواهر النريات، وهو كتاب يف فضائل الصحابة العشرة، ورسالة يف وقف النقود، 
ه(، وبعضــــــــها حدد بأهنا كانت يف أواخر شــــــــهر 2004ع املراجع اليت ترمجت له ذكرت أنه تويف ســــــــنة )إن مجي وفاته:

  -رمحه اهلل تعإىل–رجب الفرد من تلك السـنة، إال أننا وصل إىل علمنا أن بعض طلبة العلم حيقق يف تصحيح أن وفاته 
ه، 2007ســـنة  قد أرخهاه كتبها خبطه و ه؛ إذ ذمك َر أن مثَة نســـخة خمطوطة من إحدى مؤلفات2007كانت بعد ســـنة 

 ه، واهلل أعلم. 2007ومل نتحقق أننا من دقة هذا األمر، فإْن صحذ ذلك فينبغي أن يقال بأنه كان حيا سنة 
 .(47)وقد كانت وفاته يف مدينة غزة اليت ولد فيها

 المبحث الثاني
 منهج التمرتاشي والمصطلحات التي استعملها في كتابه

 املفيت على جواب املســـــــتفيت لإلمام التمرتاشـــــــي واحدا من الكتب املتأخرة املهمة عند فقهاء الســـــــادة يعترب كتاب معني
األحنـاف؛ ملـا ملؤلفـه من مكـانة مرموقة بني متأخري فقهاء املذهب، وألنه جعله متميزا عن باقي الكتب املؤلفة يف جماله 

عله  مـا حيتـاجه املفيت من مســــــــــــــائل متس احلاجة إليها، ومل جيمن حيـث املـادة العلميـة اليت حواهـا، فـإنـه قـد مجع فيـه أهم 
يتم اهلَمَم راغبًة عن ا رأملذ كبـاقي كتـب الفقـه األخرى اليت تنـاولـت املوضــــــــــــــوعـات املعروفة، فقال يف ســــــــــــــبب تأليفه : ))

وطَة ، والنفوَس مائلًة إىل حفظ  املختصــــــــرات  احملرذرَة  املضــــــــبوطَة ، أردتم  أكتمَب يف هذا الدفرت  ما  أن مطالَعة  الكتمب  املبســــــــم
وى، وزاًدا يف ســـــلوك  ليكون عونًا ملن ابتلَي مبنصـــــب  الفت ؛وقفتم عليه من املســـــائل  احملرذرَة ، والقواعد  األصـــــوليذة  املشـــــتهرة  

 .(48)...((سبيل  التقوى
                                                           

  ينظر: هدية العارفني: 161/1, كشف الظنون: 2676/1, واألعالم: 140/6, ومعجم املطبوعات العربية واملعربة: 641/1.(46)
  ينظر: خالصة االثر: 8/4-10, وإيضاح املكنون: 36/2, األعالم: 140/6, معجم املطبوعات العربية واملعربة: 642/2.(47)

 )48( معني املفيت على جواب املستفيت: الورقة 1.
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ة املعروفة، فيســــــــــــتطيع اب الفقهيكما متيز أيضــــــــــــا بأنه مل جيعله على طريقة املســــــــــــائل املتفرقة، بل جعله مرتبا على األبو 
 الباحث عن مسألة ما أن جيدها يف باهبا املعين هبا من غري عناء.

يه جعله مقســـما على ثالثة أقســـام ُسى كل قســـم منها فًنا، األول تكلم ف -رمحه اهلل تعإىل–ومما ميـذَز الكتاب أيضـــا أنه 
ة وســــــــع من األول، والثالث جعله ملادة الكتاب الفقهيعن علم الكالم، والثاين تكلم فيه عن علم أصــــــــول الفقه، وهو أ

 اليت ألفه من أجلها، وهو القسم األوسع إذ يشكل أكثر من ثالثة أرباع الكتاب تقريبا.
، وطائفة  من مسائل  : ))-رمحه اهلل تعإىل–قال  ، ونبذة  من أصول  األحكام  وجعلتمهم مشـتماًل على شـذرة  من علم  الكالم 

 .(49)...((واحلرام  معرفة  احلالل  
وقد درج املصـنف فيه على ما درج عليه أسـالفه وأقرانه من فقهاء الســادة األحناف، فلم يكثر من االسـتشــهاد باآليات 
القرآنية، أو احلديث الشــــــريف، ففي جممل الكتاب مل يتجاوز عدد األحاديث اليت أوردها بضــــــعة ومخســــــني حديثا، مع 

 برية جًدا.أن املادة العلمية للكتاب قيمة وك
قد أكثر من النقل عن ســــــــابقيه، وهو يف الغالب يشــــــــري إىل املصــــــــدر الذي ينقل منه، وقد يكون  -رمحه اهلل–كما أنه 

بإمكاننا أن نصــــــفه بأنه مكثر من النقل إىل حد بعيد، فقلما توجد صــــــفحة من الكتاب إال وفيها على األقل من ثالثة 
 لكنه يســــتغرق الصــــفحة كلهام، والبد من القول بأن املصــــنف قد اعتمد على إىل أربعة نقول تقريبا، أو نقل واحد مثال

عدد كبري من كتب الفقه احلنفي يف مجع املادة العلمية لكتابه، ومبا يبعث يف النفس ثقة وطمأنينة إىل ضــبط هذا الســفر 
ن مســــــائل،  دونه فيه م العظيم، ومبا يعكس ســــــعة علمه واطالعه على إرث ســــــابقيه من فقهاء املذهب، وإملامه بكل ما

كما البد من اإلشــــــــارة إىل أنه ال يكتفي بالنقل احملض اجملرد عن إبداء رأيه يف املســــــــألة اليت تتطلب ذلك، فإنه كثريا ما 
 يعرتض يف أثناء الكالم بالقول: قلت األصح كذا، أو قلت كذا وكذا.

 ا:ملذهب احلنفي، وفيما يأيت طائفة منهكما أنه عمد أيضا إىل استعمال كثري من املصطلحات اخلاصة بفقهاء ا
 اإلمام أو إمام املذهب، يعين به اإلمام أبا حنيفة عليه من اهلل الرمحة والرضوان. -
 .-رمحهما اهلل تعإىل-الصاحبان، مها أبو يوسف وحممد بن احلسن  -

                                                           

 )49( املصدر نفسه.
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 .-رمحهما اهلل تعإىل–الشيخان، املراد هبما أبو حنيفة وأبو يوسف  -
 .-رمحهم اهلل تعإىل –ثة، املراد هبم أبو حنيفة والصاحبان األئمة الثال -
 .-رمحه اهلل تعإىل–عنده أو مذهبه، أي عند اإلمام أيب حنيفة  -
 املتقدمون واملتأخرون، يراد باألول كل من أدرك األئمة الثالثة أو أحدهم، ويراد بالثاين من مل يدرك أحدا منهم. -
 املشايخ. قالوا: يستعمل فيما فيه اختالف -
 قيل، صيغة متريض تستعمل فيما ال جيزم بصحته إال حسب سياق صاحب الكتاب أو بالقرينة. -
 عامة املشايخ، يراد به أكثر مشايخ احلنفية. -
 جيوز، تستعمل مبعىن يصح، وأحيانا مبعىن حيل. -
 ندوب.ال بأس، أكثر استعماهلا يف املباح وما كان تركه أوىل، وأحيانا تستعمل يف امل -
 املتون، يراد هبا املتون املعتربة، كبداية املبتدي وخمتصر القدوري، واملختار والنقاية والكنز. -
ظاهر الرواية أو مســائل األصــول، وهي املســائل اليت رويت عن أصــحاب املذهب الثالثة، ويلحق هبم زفر بن اهلذيل  -

م املتقدمون من فقهاء املذهب، وهذه املسائل هي املوجودة واحلسن بن زياد وغريمها ممن أخذ عن اإلمام أيب حنيفة، وه
يف كتب حممد بن احلســــن الســــت: املبســــوط والزيادات والســــري الصــــغري والســــري الكبري واجلامع الصــــغري واجلامع الكبري، 

 وُسيت بظاهر الرواية ؛ ألهنا رويت عن اإلمام حممد بن احلسن برواية الثقات وتواترت عنه.
ر، وهي املسـائل اليت رويت عن أصحاب املذهب املذكورين لكن ليس يف الكتب املشهورة بل يف كتب مسـائل النواد -

 غريها تنسب إىل حممد بن احلسن كالكيسانيات واهلارونيات والرقيات واجلرجانيات.
 .هولعله استعمل غري ذلك من رموز ومصطلحات لكن املقام ال يتسع لذكرها مجيعا، وهذا أهم ما البد من ذكر 
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 المبحث الثالث
 عملنا في التحقيق ونسبة الكتاب إلى مؤلفه ووصف النسخ الخطية

 المطلب األول
 عملنا في التحقيق

 
يســـــر اهلل تعإىل لنا أن حصـــــلنا على نســـــختني خطيتني من هذا الكتاب، ســـــنقف بعد قليل على وصـــــفهما، وقد متيزت 

ذلك فقد اخرتناها لتكون النســـــــخة األم، فاعتمدناها أصـــــــال يف  النســــــخة العراقية بأهنا األقدم واألقل ســـــــقطا؛ من أجل
 عملنا.

 مث نسخنا النسخة األم، مث قابلنا النسخة املصرية عليها.
 وثقنا األقوال والنصوص اليت نقلها العالمة التمرتاشي من مصادرها.

 أوضحنا الغريب من األلفاظ واملصطلحات اليت وردت يف النص احملقق من الكتاب.
 نا لألعالم الذين ذكرهم يف النص احملقق من الكتاب، كما ترمجنا للكتب اليت أورد ذكرها فيه.ترمج

علقنا على املســــائل اليت أوردها يف النص احملقق، وشــــرحناها بشــــيء من التفصــــيل، وقد ذكرنا أحيانا آراء باقي املذاهب 
 من غري احلنفية يف املسألة.

ء به اآلن، كقوهلم )املسـايل( جعلناها )املسـائل(، كما استعملنا إشارات وفواصل كتبنا النص احملقق حسـب الواقع املقرو 
 الكتابة حسب نظام الرتقيم احلديث.

قابلنا بني النســـختني فالســـقط من النســـخة االم جنعله بني معقوفتني هكذا, ] [ ونشـــري يف اهلامش أن ما بني املعقوفتني 
لسـقط من نسـخة )ك( فال نضعه بني معقوفتني, بْل نشري يف اهلامش أن  سـقط من )ق(, أثبتناه من )ك(، أما اذا كان ا

كلمة كذا, أو عبارة كذا ســـــــــقط من )ك(, واســـــــــتعملنا القوســـــــــان اهلالليان املزدوجان ))... (( حلصـــــــــر النص املنقول، 
خة الذي النســ لبيان هناية اللوحة يف النســخة املخطوطة واحلرف داخله يشــري إىل رمز / 110/ك:واســتعملنا اخلط املائل
 بيناه يف املطلب اآليت.
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قدمنا التحقيق بدراسـة أهم مسـائل كتايب الصـلح واملضـاربة دراسة مقارنة مما يكون متمما ملا ذكره العالمة التمرتاشي يف  
كتابه، فتناولنا مفهومه وتأصــــــــيله الشـــــــــرعي وأهم أحكام أركانه، وذلك يف القســـــــــم الدراســـــــــي؛ ليكون متمما لعملنا يف 

 .التحقيق
 هذا، ومل يرد يف كتايب الصلح واملضاربة من معني املفيت للتمرتاشي شيء من اآليات الكرمية واألحاديث الشريفة.

 
 المطلب الثاني

 نسبة الكتاب إلى مؤلفه ووصف النسخ الخطية
قة العنوان ور  ، فهذا هو املثبت على-رمحه اهلل تعإىل–مل جند من شــــكك يف نســــبة هذا الكتاب إىل العالمة التمرتاشــــي 

، وهو ما وثقه مفهرس املكتبة (50)من النســـــــــــختني اخلطيتني اللتني اعتمدنامها يف التحقيق، وهو ما ذكره الذين ترمجوا له
، كما أنه املشــــــــهور عند متأخري الســــــــادة األحناف، فإهنم تداولوا هذا الكتاب وتدارســــــــوه، ونقل من جاء (51)القادرية

المة حاشــيته الشـــهرية اليت وضــعها على كتاب الدر املختار شـــرح تنوير األبصـــار للعبعده عنه، كالعالمة ابن عابدين يف 
 .(52)التمرتاشي، فقال رمحه اهلل: ))قوله : يف معينه، وهو معني املفيت للمصنف((

عني املفيت موقد ذكر صـــاحب كشـــف الظنون عنوانا قريبا منه هو: )معني املفيت يف اجلواب على املســـتفيت(، قال فيه: ))
 ،ثالثني والف هـ2030 املتويف سنة (،مفيت كورـ)املعروف ب ،(53)سكوبأملوىل حممد املفيت ب ، اجلواب على املستفيتيف

 .(54)((مجع فيها مسائل كثرية بعبارة من الكتب املعتربة ،وهو جمموعة لطيفة
وهي تقع يف  6612برقم وهذا الكتاب توجد منه نســـــخة يف مكتبة جامعة امللك ســـــعود يف اململكة العربية الســــــعودية 

–ورقة، وهو كتاب باللغتني العربية والرتكية، مجع مســـائل متناثرة يف الفقه على مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة  149
 وهو غري الكتاب الذي حنن بصدد حتقيقه. –رمحه اهلل 

                                                           

 )50(  كالزركلي يف األعالم: 140/6، وصاحب  كشف الظنون: 2746/1، حيث ذكر أنه فرغ من تأليفه سنة 981هـ.
 )51( ينظر: اآلثار اخلطية يف املكتبة القادرية ببغداد للدكتور عماد عبد السالم رؤوف: 267/1.

)52( رد احملتار على الدر املختار, ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي)ت2111ه(, دار الفكر- بريوت, ط1, 

.8/263،     و: 6/622، وتكرر ذلك يف: 1/622م: 2991-ه2421  
 )53( وهي اليوم مدينة برتكيا.

 )54(  كشف الظنون: 2746/1.
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وصـــــــــلت عدة  نفي، وهو الذيوالذي يعنينا أن )معني املفيت على جواب املســـــــــتفيت( هو لإلمام العالمة التمرتاشـــــــــي احل
 نسخ منه إلينا، ونسبته ملؤلفه صحيحة سليمة ال يعرتيها شك.

 النسخ الخطية المعتمدة:
 اعتمدنا يف إخراج الكتاب على نسختني خطيتني:

ورقــة، وهي ترقى إىل القرن  116فقــه حنفي، وتقع يف  370األوىل: نســــــــــــــخــة املكتبــة القــادريــة ببغــداد، العراق، برقم 
 ، وقد رمزت هلا بالرمز: ق.(55)ر، وقد كتبت خبط اإلجازةاحلادي عش

ورقة، وقد مت نســـــــخها ســــــــنة  301ج، وتقع يف 2297الثانية: نســـــــخة املكتبة البلدية يف اإلســـــــكندرية، مبصــــــــر، برقم 
 ه، خبط النسخ اجليد، وقد رمزت هلا  بالرمز: ك، إال أن فيها سقطا وخلال ليس بالقليل.2167

لقادرية ببغداد أقدم وأفضـل من النسـخة املصرية إال أهنا ال ختلو أيضا من سقط، ومع ذلك فقد ومع أن نسـخة املكتبة ا
أعتمدناها لتكون أّما أو أصـــــــــاًل، فأثبتناها وقابلنا النســـــــــخة املصـــــــــرية عليها وأثبتنا الفروقات بينهما يف اهلامش، وأحيانا 

 نثبت ما يف املصرية ونشري إىل الفرق عن القادرية يف اهلامش.
 وفيما يأيت بعض مناذج من صور املخطوطتني:

 

                                                           

 )55( ينظر: اآلثار اخلطية يف املكتبة القادرية ببغداد: 267/1.
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 الورقة األوىل من نسخة املكتبة القادرية )ق(

 
 الورقة الثانية من نسخة املكتبة القادرية )ق(



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 2, 2018 

65 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الورقة األخرية من نسخة املكتبة القادرية )ق(
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 الورقة األوىل من نسخة املكتبة اإلسكندرية مبصر )ك(
 
 
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 2, 2018 

67 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 الورقة الثانية من نسخة املكتبة اإلسكندرية مبصر )ك(
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 الورقة األخرية من نسخة املكتبة اإلسكندرية مبصر )ك(
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 (56)كتاب الصلح

وركنه اإلجياب  ,األصـــولوســـببه ســـبب املعامالت وهو تعلق البقاء املقدور بتعاطيه كما تقرر يف  (57)هو عقد يرفع النزاع
 .(58)والقبول املوضوعان له

عليه معلوًما ان كان حيتاج إىل قبضــــــــــــه واملصــــــــــــاحل عنه حق جيوز االعتياض عنه ولو غري مال   وشــــــــــــرطه كون املصــــــــــــاحل 
   .(59)كالقصاص معلوًما أو جمهواًل ال ما جيوز االعتياض عنه كحق الشفعة وحد القذف والكفالة بالنفس

د من ن كان املدعى به مما ال يتعني بالتعيني فإن كان مما يتعني فال بإن القبول من املدعى عليه وطلب الصـــــــلح كاف ع
 قبول املدعى عليه.

 (60)ويشرتط شرائط العقد امللحق به من بيع واجازة.

نه وقوع صـــاحل عويف امل, وحكمه يف جانب املصـــاحل عليه وقوع امللك فيه للمدعي ســـواء كان املدعى عليه مقرًا أو منكرًا
عليــه ان كــان ممــا حيتمــل التمليــك كــاملــال وكــان املــدعى عليــه مقرًا بــه وإن كــان ممــا ال حيتمــل التمليــك   ىامللــك للمــدع

 (61)كالقصاص وقوع الرباءة كما إذا كان منكرًا مطلًقا.

 

                                                           

)56( الصلح يف اللغة: اسم ملعىن املصاحلة والتصاحل خالف املخاصمة والتخاصم0 ينظر: كتاب املغرب يف ترتيب املعرب لإلمام ناصر بن عبد السيد ايب 

, وطلبة الطلبة, لإلمام عمر بن حممد بن امحد بن اُساعيل ابو 2/170ه(, دار الكتاب العريب: 620املكارم ابن علي ابو الفتح برهان الدين اخلوازمي)ت
.2/244 ه:2322ه(, مكتبة املشفى ببغداد, 137حفص جنم الدين النسفي)ت  

 )57( ينظر: اجلوهرة النرية, أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزذب يد ّي اليمين احلنفي )ت800ه(, املطبعة اخلريية, ط2, 2311ه: 328/2.

)58( ينظر: درر احلكام شرح غرر األحكام, حممد بن فرامرز بن علي الشهري مبال - أو منال أو املوىل - خسرو)ت881ه(, دار إحياء الكتب العربية: 

1/391.  

 )59( املصدر نفسه.
 )60( املصدر نفسه. 

)61( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املصري)ت970ه(, ويف آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن 

, ورد احملتار على 7/111حلاشية: منحة اخلالق البن عابدين, دار الكتاب اإلسالمي:ه(, وبا2238حسني بن علي الطوري احلنفي القادري  )ت بعد 
م: 2991-ه2421, 1بريوت, ط-ه(, دار الفكر2111الدر املختار, ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي)ت

1/644.  
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ال ال فبطل ان  اضــي إىل املنازعات لوقوعها فيما حيتاج إىل التســليم منعت صــحته و ف/ ت113واجلهالة فيه ان كانت /ك:

هو و  كان املصــــاحل عليه أو عنه جمهواًل حيتاج إىل التســــليم، فصــــلحه بعد دعواه جمهواًل على ان يدفع له مااًل أو مل يســــمِّ 
 (62)ر.جائز وإقرار وسكوت وإنكا

 .(64)دايةاهلو  (63)زكذا يف شرح الكن  ،فلو أنكر مث صاحل مث اقر ال يلزمه ما اقر به، وكذا لو اقام بينة بعد صلحه ال يقبل
 الصلح عن إقرار بيع إال يف مسألتني يف املستصفى: 

 األوىل: ما إذا صاحل عن الدين على عبد وقبضه ليس له ان يبيعه مراحبة بال بيان.
 .(65)الثانية: لو تصادقا على أن ال دين بطل الصلح ويف الشراء بالدين ال انتهى

                                                           

)62( ينظر: العناية شرح اهلداية, حممد بن حممد بن حممو د، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي 

)مطبوع بآخر رد احملتار(, عالء « الدر املختار شرح تنوير األبصار», وقره عني األخيار لتكملة رد احملتار علي 7/317ه(, دار الفكر: 786البابريت)ت
 -ه(, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع2306( بن عمر بن عبد العزيز عابدين احلسيين الدمشقي)تالدين حممد بن )حممد أمني املعروف بابن عابدين

.8/348بريوت:   

 )63( ينظر: البحر الرائق: 116/7.  
)64( ينظر: اهلداية يف شرح بداية املبتدي, علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين)ت193ه(, حتقيق: طالل يوسف, 

.1/112بريوت:  -دار احياء الرتاث العريب  

)65( ينظر: غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر, أمحد بن حممد مكي، أبو العباس، شهاب الدين احلسيين احلموي احلنفي)ت2098ه(, دار 

.3/69م: 2981-ه2401, 2الكتب العلمية, ط  
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وعلى  ,واملنع رواية (68)ومنعه حممد (67)ه جييزه أبو يوســــفعلى صــــوفها جيزّ  ولو صــــاحله عن شــــاة (66)اد ما يف اجملمعز وي
 .(69)صوف غريها ال جيوز اتفاقًا كما يف الشرح مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم ال جيوز كذا يف الفوائد الزينية

عند إنكاره  رجؤ ع املكصـــلح املســــتأجر م فيه الصـــلح جائز عن دعوى املال مطلًقا واملنفعة  :قال موالنا صـــاحب البحر
 له باخلدمة على مال مطلًقا، واملنافع إن ىهبا مقدار أو األجرة، وكذا الورثة إذا صــــــــاحلوا املوصــــــــ ىاإلجارة أو املدة املدع

 .(70)اختلفت جنسها فإنه جيوز ال إن احتد انتهى
خبدمة هذا  ن امليت أوصـــــىصـــــورة دعوى املنافع ان يدعى على الورثة ا :قلت: ويف الســـــراج الوهاج قال يف املســـــتصـــــفى
 .(71)استئجار عني واملالك ينكر مث صاحل مل جيز انتهى ىلو ادع العبد وانكر الورثة؛ ألن الرواية حمفوظة على انه

قبل صــــورة الصــــلح عن دعوى املنفعة ان يدعى على الورثة أن امليت كان أوصــــى له  :ويف شــــرح الوقاية لصــــدر الشــــريعة
ة وإمنا حيتاج إىل ذلك؛ ألن الرواية حمفوظة وهي لو اســـــــتأجر عيًنا واملالك ينكر مث يصـــــــاحله خبدمة هذا العبد وانكر الورث

 .(72)وهو مشكل على ما نقلناه عن صاحب البحر فتأمل  انتهى.

                                                           

)66( جممع البحرين ملتقى النهرين يف فروع احلنفية لإلمام مظفر الدين امحد بن علي بن ثعلب املعروف بابن الساعايت البغدادي احلنفي)ت694ه(. ينظر:  

.1/2199كشف الظنون:   
)67( القاضي: ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن حسني بن سعد بن جبري االنصاري الكويف )ت281ه(. ينظر: الطبقات الكربى, لإلمام ابو عبد 

, واجلواهر املضية يف طبقات 7/138ه: 2420، 2بريوت ط -ه(, الكتب العلمية130اهلل بن سعد بن منبع البصري البغدادي املعروف بابن سعد )ت
.  1/129احلنفية:   

)68( حممد: هو حممد بن احلسن الشيباين، ابو عبد اهلل)ت289ه(، أحد الفقهاء، يروي عن االمام مالك بن أنس وغريه وكان من حبور العلم والفقه تفقه 

القاهرة,  -ه(, دار احلديث748على يد ايب حنيفة. ينظر: سري أعالم النبالء, للذهيب, مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز)ت
حتقيق: دائرة املعرف النظامية  ه(,811، ولسان امليزان, أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين)ت1/11م: 1006-ه2417

.367-1/366م: 2972-ه2390, 1اهلند, مؤسسة العلمي للمطبوعات بريوت، ط –  
 )69( ينظر: جممع الضمانات, أبو حممد غامن بن حممد البغدادي احلنفي)ت2030ه(, دار الكتاب اإلسالمي, ص381.

)70( ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع, عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي)ت187ه(, دار الكتب العلمية, ط1, 

ه(, 683االختيار لتعليل املختار, عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو الفضل احلنفي )ت, و 6/290م: 2986-ه2406
.6/82. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 3/70م: 2937-ه6231القاهرة,  –عليها تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة, مطبعة احلليب  
 )71( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 116/7.

)72( ينظر: جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر, عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي)ت2078ه(, دار إحياء الرتاث 

ِّ, عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي)ت, تبيني ا1/322العريب:  ه(, احلاشية: 743حلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّْليب 
د)ت ه: 2323, 2بوالق، القاهرة, ط -ه(, املطبعة الكربى األمريية 2012شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إُساعيل بن يونس الشِّْليب 

1/34.  
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ن: ئأراد املديون بعشـرة دنانري وداينه الصـلح، فقال املديون له: بعت هذه العشرة اليت لك علي خبمسة دنانري، فقال الدا

وقال املديون: اشـرتيت، ال يصـح وان كان غرضهما الصلح، أال ترى انه لو صاحل عن ميينه جيوز ولو اشرتى ميينه  بعت،
 .(73)ال جيوز

رض بينهما زرعها أحدمها بغري إذن شــــــــــريكه وتراضــــــــــيا على ان يعطيه الذي يزرع نصــــــــــف البذور ويكون الزرع بينهما أ
 نصفني فإن كان بعد نبات الزرع جاز وإال فال.

زرع ارض غريه بإذنه مث أراد رب األرض ان خيرجها من يده فليس له ذلك حىت يســـــــــــــتحصـــــــــــــد الزرع، فإن أعطاه البذر 
والنفقة ليكون ما زرع له ورضـــــي به املزارع، فإن كان قبل نبات الزرع ال جيوز، قال: ومل يفصـــــل بني القائمة واملســـــتهلكة 

 .(74)يتافإما ان يأول باملستهلكة أو يكون يف القائمة روا
لح املبيع وصــــوحل عن دعوى الفســــاد على دنانري مل يصــــح حىت لو وجد بينة بعد الصــــ عليه فســــاد البيع بعد قبض ىادع

 .(76)(75)يسمع كذا يف القنية
 من له على آخر ألف فقال اد غدا نصفه على انك برق من الفضل ففعل برق وإال ال.  

 يل غدا فال تربأ عن الباقي.إنك إن مل تدفعها برق عن الزيادة على ا /264/ق: وكذا لو قال وأنت
 / وان مل يؤد غًدا.114ولو قال أبرأتك عن كذا على أن تعطيين كذا فانه يربأ /ك:

 

                                                           

 )73( ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: 116/1, وجممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر: 320/1. 

, أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري )74( ينظر: احمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة  
, والبحر الرائق شرح كنز 7/164 م:1004-ه2414, 2بريوت, ط -يق: عبد الكرمي سامي اجلندي, دار الكتب العلميةه(, حتق626احلنفي)ت
. 1/191الدقائق:   

( القنية, للزاهدي وهو خمتار بن حممود بن حممد الزاهدي )ت618ه(, وهو من علماء دولة بركة خان هذا اول من اسلم من اوالد جنكيز خان ومن (75

كتب, عبد لشرح القدوري, والرسالة املشهورة بالناصرية, الفها لربكة خان يف ذكر بعض املعجزة النبوية عليه افضل التحية والتسليم. ينظر: أُساء اتصانيفه: 
, 3طدمشق,  -ه(, حتقيق: د. حممد التوجني, دار الفكر2078احلنفي)ت« ر ياض زَاَده»اللطيف بن حممد بن مصطفى املتخلص بلطفي، الشهري بـ 

.2/134م: 2983 -ه2403  

 )76( ينظر: قره عني األخيار لتكملة رد احملتار: 376/8.   
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وكذا لو قال اد ايل كذا على انك بريء مما فيه ومل يوقت، ولو قال إن أديت ايل مخســــــــــــــمائة، وإذا أديت أو مىت أديت 

 ًقا لعدم صحة فأنت بريء من الباقي مل يصح مطل
 .(77)تعليق الرباءة بصريح الشرط خبالف ما إذا كان مبعناه كذا يف البحر

قلت: وإمنا صـح التعليق مبا هو يف معىن الشرط دون التعليق بصرحيه ملا تقرر يف كالم صدر الشريعة وغريه من أن اإلبراء 
 فيه معىن التمليك.
كان التعليق صـــــــرحيا ال   نْ إ :والتمليك ينافيه فراعينا املعنيني وقلنا فاإلســــــقاط ال ينايف تعلقه بالشــــــرط ؛ونظريه اإلســــــقاط

 (78)يصح وان مل يكن صرحيا كما يف الصورة املذكورة يصح واهلل اعلم.

ولو قال ال اقر لك مبالك حىت تؤخره عين أو حتط عين جاز إن قال ذلك ســـــرا وان  :بعد أن علم بعالمة (79)ويف اجملتىب
ة حط منها مائة أو على أن حططت منها مائأألفا فجحد فقال أقرر يل هبا على أن  ىولو ادع قـال عالنيـة يؤاخـذه به،

 (80)فاقر جاز ألن احلط من الدين جائز، خبالف قوله علي أن أعطيك مائة؛ ألن اإلقرار ال يستحق به البدل.

 .(81)ان أقررت يل حططت منها مائة فاقر صح اإلقرار ال احلط انتهى كالمه :ولو قال
: فيه إشــــكال؛ ألنه إســــقاط والســــاقط ال يعود؛ (83)تصــــاحلا مث تفاســــخا برضــــامها جاز، قال زفر :(82)يف الفوائد التاجية

 ألن الصلح جبنس حقه حط وإسقاط.

                                                           

 )77( ينظر: جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر: 326/1, والبحر الرائق: 160/7.
)78( ينظر: االختيار لتعليل املختار: 47/1, والتجريد للقدوري, أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان أبو احلسني القدوري)ت418ه(, حتقيق: مركز 

.6/1912م: 1006-ه2417, 1القاهرة, ط –الدراسات الفقهية واالقتصادية, أ. د. حممد أمحد سراج, أ. د علي مجعة حممد, دار السالم  
( اجملتىب, شرح به خمتصر القدوري يف الفقه. ملختار بن حممود بن حممد، أبو الرجا، جنم الدين، الزاهدي الغزميين )ت618ه(, فقيه، من أكابر احلنفية. (79

.7/293من أهل غزمني )خبوارزم( رحل إىل بغداد والروم. ينظر: االعالم للزركلي:   

)80( ينظر: الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار, حممد بن علي بن حممد احل ْصين املعروف بعالء الدين احلصكفي احلنفي)ت2088ه(, حتقيق: 

.2/141م: 1001-ه2413, 2خليل إبراهيم, دار الكتب العلمية, طعبد املنعم   

 )81( ينظر: اهلداية :296/3, البحر الرائق :160/7.

 )82( مل اقف على ترمجه له يف كتب الرتاجم. 

)83( هو زفر بن اهلذيل بن قيس العنربي البصري الكويف يكىن بأيب اهلذيل)220-218ه(, صاحب أيب حنيفة وهو أقيسهم, وكان فقيًها, حافظًا, وقليل 

تاج الرتاجم, أبو الفداء زين الدين أبو العدل ؛ و 136و 2/134اخلطأ, وكان يأخذ باألثر إن وجده, توىل قضاء البصرة، وهبا مات. ينظر: اجلواهر املضية: 
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ينبغي ان ال تصح هذه  (85)رواية انه ينتقض بنقضهما، وقال القاضي جالل الدين ى: ويف املنتق(84)قال برهان الدين
 .(86)لصلح انتهىاإلقالة وال ينتقض ا

 الصلح ال ينتقض؛ ألن الصلح  (87)حيرم قلت: ويف القنية بعد ان علم بعالمة
شـــــــبه بالصـــــــواب، والصـــــــواب ان الصـــــــلح إذا كان مبعىن نا: وهو األاذســـــــتأجبنس حقه إســـــــقاط والســـــــاقط ال يعود، قال 

ض ال البعض وإســـــــــقاط البعينتقض بنقضـــــــــها وجواب الباقني حممول على هذا وإذا كان مبعىن اســـــــــتيفاء  (88)ةعاوضـــــــــامل
 (89)ينتقض بنقضها واهلل اعلم.

ي مائة صـــــاحلت على مخســـــمائة درهم وقال الويل بل عل :اختلف ويل القتيل مع القاتل يف بدل الصـــــلح بأن قال القاتل
 شــــيء على القاتل؛ ألهنما اتفقا على مائة دينار إال إذا رجع ويل القتيل إىل دينار فالصــــلح باطل وســــقط القصــــاص وال

 (90)قول القاتل.

صـــــــــاحلت كل شـــــــــهر على ثالثة دراهم وهي ال تكفيها، هلا ان تطلب الزيادة؛ ألن هذا تقدير وليس مبعاوضـــــــــة كذا يف 
 .(91)الفوائد التاجية

                                                           

-2/269: م2991-ه2423, 2ط دمشق, –ه(, حتقيق: حممد خري رمضان يوسف, دار القلم879قاسم بن قمطلموبغا السودوين, اجلمايل احلنفي)ت
270.  

)84( حممود بن امحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري املرغياين برهان الدين)112-626ه(, من اكابر فقهاء احلنفية ولد بربغيان من بالد ما وراء 

.21/247, معجم املؤلفني: 7/262النهر وله مؤلفات كثرية. ينظر: االعالم للزركلي:   

)85( امحد بن احلسن بن امحد بن ابو شروان قاضي القضاة جالل الدين)612-741ه(, توىل قضاء احلنفية بدمشق ولد مبدية اكوريا من بالد الروم عمي 

. 2/63يف اخر عمره. ينظر: اجلواهر املضية:   

 )86( ينظر: قرة عني االخيار رد احملتار: 378/8. 

 )87( )حيرم( سقط من : ك.

 )88( يف ك: )معاوضته(.

)89( ينظر: منت بداية املبتدي يف فقه اإلمام أيب حنيفة, علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين)ت193ه(, مكتبة 

.2/277القاهرة:  –ومطبعة حممد علي صبح   

 )90( ينظر: املبسوط, حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي)ت483ه(, دار املعرفة – بريوت, 2424ه- 2993م: 28/12.

 )91( ينظر: رد احملتار على الدر املختار: 193/3. 
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لصــلح ا صــاحل عن دعوى كرم أو دار على درهم أو صــاحل عن مائة على نصــفها فالقبض قبل االفرتاق ال يكون شــرطا.
 .بعد احللف ال جيوز

  عن ألف درهم إىل اجل على مخسمائة حالة مل جيز.صاحل
محهما اهلل ر -وقال املودع مل يودعين مث صـــــاحل جاز، ولو قال رددهتا عليك مث صـــــاحل مل يصـــــح، وقاال  (92)طلب الوديعة

 .(94)مت -رمحه اهلل تعإىل- (93)يصح، وبه أفىت اإلمام القاضي أبو اليسر -تعإىل
، صـــاحله على دراهم إىل احلصـــاد مل جيز  (95)نه أبدا مل جيز مذكورة يف الشـــاملبيت م صـــاحل عن دعوى دار على ســـكىن

 .(96)/ ال جيوز111كما يف البيع، صلح املكره /ك:
 ا فوجد بعينه بياًضا فصاحله منه على دراهم مث ذهب البياض بطل الصلح.اشرتى حيوانً 

 (97)من الفتاوى السراجيةادعى أرًضا فصاحله على البعض منها مل يبطل خصومته يف الباقي الكل 
الصــلح عقد يرفع النزاع فال يصــح مع املودع بغري دعوى اهلالك إذ ال نزاع ويصــح بعد حلف املدعى  :ويف الفوائد الزينية

 انتهى. (98)عليه رفًعا للنزاع بإقامة البينة
 فانكر وحلف مث عليه مااًل ادعى : وهو خمالف ملا قدمناه عن الســـــــــــراجية فليتأمل عند الفتوى، مث رأيت يف القنية :قلت

ادعاه املدعي عند قاض آخر فانكر فصــوحل يصــح، صــح الصــلح بعد احللف يصــح ويف اإلســرار ان ال يصــح وهكذا يف 
                                                           

)92( الوديعه: وهي امانة تركت عند الغري للحفظ قصرا. ينظر:  كتاب التعريفات, علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين)ت826ه(, حتقق: ضبطه 

. 112ص: م:2983-ه2403, 2بريوت, ط -العلمية وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر, دار الكتب  
( هو: حممد بن حممد بن احلسني بن عبد الكرمي، أَبو اليسر، صدر اإلسالم البزدوي )ت493ه(, فقيه خبارّي، ويل القضاء بسمرقند. انتهت إليه رياسة (93

. 7/11العالم, للزركلي: احلنفية يف ما وراء النهر. له تصانيف، منها )أصول الدين( تويف يف خبارى. ينظر: ا  
)94( ينظر: النتف يف الفتاوى, أبو احلسن علي بن احلسني بن حممد السدْغدي، حنفي)ت462ه(, حتقيق: احملامي الدكتور صالح الدين الناهي, دار 

=ه2404, 1بريوت, ط -عمان –مؤسسة الرسالة  -الفرقان  

القاهرة,  –ه(, البايب احلليب881امجد بن حممد بن حممد ابو الوليد احلليب البايب احلليب)تلسان احلكام يف معرفة االحكام, لإلمام , و 2/120م: 2984=
.1ه: ص2393  

)95( الشامل يف فروع احلنفية: لإلمام ايب القاسم اُساعيل بن احلسني البيهقي احلنفي)ت401ه(, حيث مجع فيه مسائل تتضمن كتاب املبسوط والزيادات 

.1/2014ظنون: وهو كتاب مفيد. ينظر كشف ال  
 )96( ينظر: جممع الضانات: ص388.

)97( الفتاوى السراجية: جمموعه من الفتاوى على املذهب احلنفي لإلمام سراج الدين االوشي وفيه نوادر ووقائع ال توجد يف كثري من الكتب. ينظر: كشف 

.1/638الدر املختار:  , ورد احملتار على388, وجممع الضانات: ص1/100, ومعجم ملطبوعات: 1/2114الظنون:   
 )98( ينظر: رد احملتار على الدر املختار: 638/1, و الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار: ص141. 
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وجه عدم الصــــــحة أن اليمني بدل عن املدعي  ،انه يصــــــح وقيل يصـــــح وروي عن حممد عن أيب حنيفة (99)نكتة البزازي
 .(100)تهىفإذا حلفه فقد استوىف البدل فال يصح ان

والظاهر أن صـــاحب الفوائد اعتمد رواية حممد عن أيب حنيفة، ويف الفوائد لو برهن املدعي بعده على اصـــل الدعوى مل 
 يقبل إال يف صلح الوصي عن مال اليتيم عن إنكار إذا صاحل على بعضه مث وجد البينة فإهنا تقبل.

 .يةولو بلغ الصيب فأقامها يقبل ولو طلب ميينه ال حيلف الثان
إذا ادعى ديًنا فاقر به وادعى اإليفاء أو اإلبراء فانكر فصــــاحله مث برهن عليه تقبل؛ ألن الصــــلح هنا ليس الفتداء اليمني  

 من الفصل العاشر. (101)كذا يف العمادية
 .(102)الصلح باطٌل، كما يف العمادية/ 261/ق:ولو برهن املدعي على صلح قبله بطل الثاين اذ الصلح بعد 

دعوى فاســــــدة فاســــــد كما يف القنية، ولكن يف اهلداية يف مســــــائل شــــــىت من القضــــــاء ان  (103)إنكار بعد الصــــــلح على
فليحفظ وحيمل على فســـادها لســـبب مناقضـــة الدعوى إال لرتك شـــرط  (104)الصـــلح عن إنكار جائز بعد دعوى جمهول

 .تعإىل اعلمواهلل سبحانه و  (105)املدعي كما ذكره يف القنية وهو توفيق واجب فيقال إال يف كذا
قلت: ويف شــرح الوقاية لصــدر الشــريعة ومن املســائل املهمة انه هل يشــرتط لصــحة الصــلح صــحة الدعوى أم ال فبعض 
الناس يقولون يشـــرتط لكن هذا غري صـــحيح؛ ألنه إذا ادعى حًقا جمهواًل يف دار فصـــوحل على شـــيء يصـــح الصـــلح على 

 حلق اجملهول دعوى غري صحيحة.ما مر به يف احلقوق واالستحقاق وال شك ان دعوى ا
 .(107)مسائل تؤيد ما قلنا انتهى (106)ويف الذخرية

                                                           

)99( البزازية يف الفتاوى: لإلمام حممد بن حممد بن شهاب املعروف بابن البزاز احلنفي, )ت817ه(. ينظر كشف الظنون: 141/2, وهدية العارفني: 

1/281.  
 )100( ينظر: رد احملتار على الدر املختار: 638/1.

 )101( الفصول العمادية: لإلمام حممد بن علي بن ايب بكر امللقب عماد الدين ابن صاحب اهلداية. ينظر: اُساء الكتب: 116/2, واجلواهر املضية: 99/1.
 )102( ينظر: احمليط الربهاين: 61/7.

 )103( )الصلح باطٌل، كما يف العمادية الصلح على إنكار بعد( سقط من : ك.
 )104( ينظر: اهلداية يف شرح  بداية املبتدق: 209/3. 

 )105( ينظر: جممع الضمانات: 384/2.
 )106( ذخرية الفتاوى: لإلمام برهان الدين حممود بن امحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري )ت626ه(. ينظر: كشق الظنون: 813/2.

 )107( ينظر: جممع الضمانات: 384/2.
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إذا علمت هذا علمت أن الصــــــحيح عدم اشــــــرتاط صــــــحة الدعوى لصــــــحة الصــــــلح عليه فال حيتاج إىل التوفيق كما ال 
 خيفى واهلل اعلم.

 قرارًا.إال يكون طلب الصلح واإلبراء على الدعوى ال يكون إقرارًا وطلب الصلح واإلبراء عن امل
 .الصلح عن إنكار شيء إمنا يرفع النزاع يف الدنيا ال يف العقىب إال إذا قال صاحلتك عن كذا أو أبرأتك عن الباقي

إال إذا صــــــــــــاحله على غلته أو غلة الدار  ىالصــــــــــــلح إذا كان عن مال مبنفعة كان إجارة ولو كان على خدمة العبد املدع
 (109).(108)ا يف اخلالصةفانه غري جائز كثمرة النخيل كم

ا على ما  الصـــلح جائز عن دعوى املنافع ال دعوى اإلجارة كما يف املســـتصـــفى كما يف الفوائد، قلت وهذا يشـــكل أيضـــً
 فتنبه له واهلل اعلم. (110)نقلناه من كالم موالنا صاحب البحر

وحلت رتكة دين على الناس فصــــإذا صــــوحلت عن مثنها وصــــداقها والورثة يقرون بنكاحها فإن كان يف ال (111)ويف اخلانية
/ يكون نصـيبها من الدين للورثة أو صـوحلت عن الرتكة ومل يقل شـيًئا كان الصلح باطال؛ 116على الكل على ان /ك:

 .(112)ألهنا تصري مملكة نصيبها من الدين للورثة
، أما عند ايب قيومتليك الدين من غري من عليه الدين بعوض باطل، وإذا فســــــــــد العقل يف حصــــــــــة الدين فســــــــــد يف البا

ألن مذهبه أن العقد إذا فســـــــد يف البعض ملفســـــــد مقارن يفســـــــد يف الكل، وأما عندمها فألن الدين  -رمحه اهلل–حنيفة 
 ليس مبال حقيقة.

 .انتهى (113)وإذا شرط يف العقد متليك ما ليس مبال بطل يف الكل كما لو مجع بني حر وعبد فباعهما صفقة واحدة

                                                           

 )108( خالصة الفتاوى لإلمام طاهر بن امحد بن عبد اهلل الرشيد البخاري)ت141ه(. ينظر: كشف الظنون: 782/2.
 )109( املبسوط: 261/10.

 )110( ينظر: البحر الرائق: 117/7.
)111( الفتاوى اخلانية: لإلمام احلسن بن منصور بن ايب القاسم حممود بن عبد العزيز )ت191ه(. ينظر: اجلواهر املضية: 383/1, وحملات من املكتبة 

.2/390ه: 2411, 9والبحث واملصادر, للشيخ حممد بن عجاج بن حممد بن متيم بن صاحل اخلطيب, مؤسسة الرسالة ط  
 )112( ينظر: رد احملتار: 20/6, واملبسوط: 231/10.

 )113( ينظر: املبسوط: 231/1.
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؛ ألن مذهبه أن العقد إذا فســـــد يف البعض اح صـــــحيح ما أفىت به شـــــيخ اإلســـــالم (114)انخ أقول ظهر بقول قاضـــــي 
 (115)اهلداية. ققار 

من فســاد اإلجارة يف الكل يف صــورة ما إذا اســتأجر عقار الوقف عشــر ســنني وعلل ذلك بأن العقد إذا فســد يف بعضــه 
 فسد يف مجيعه.

أو  ة املدة الزائدة على ثالث ســـنني إن كان املســـتأجر ضـــيعوعدم صـــحة ما أفىت به بعضـــهم من أن العقد إمنا يفســـخ يف
 واهلل اعلم. ,(116)على سنة إن كان غريها وما بعد ظهور احلق إال الرجوع إليه

ويف اخلانية: إذا صـــــــوحلت املرأة عن مثنها وصـــــــداقها على دراهم معلومة ومل يكن يف الرتكة دين ظاهر وال نقد حىت جاز 
 يعلم به الورثة أو ظهر فيها عني مل يعلم به الوارث هل يكون ذلك الدين والعني داخال الصــــــلح مث ظهر للميت دين مل

يف الصـــــــــــلح، اختلفوا فيه، قال بعضـــــــــــهم: ال يكون داخال ويكون ذلك الدين أو العني بني مجيع الورثة على حســـــــــــب 
ون هول أو ما مل يكن ظاهرًا يكألهنم إذا علموا بذلك كان صــــــــــــلحه عن الظاهر املعلوم عند الورثة ال عن اجمل ؛مواريثهم

 مبنزلة املستثىن عن الصلح، وقال بعضهم: يكون داخاًل يف الصلح؛ ألهنم صاحلوا عن الرتكة، والرتكة هي املعلوم عند 
الورثة، فعلى هذا القول إن ظهر دين للميت فســـد الصـــلح وجيعل كأن الدين كان ظاهرًا وقت الصـــلح وعلى قول حممد 

 .(117)ذلك يف الصلح يكون الدين والعني بني الورثة وال يبطل الصلح انتهىمن يقول ال يدخل 

                                                           

)114( هو قاضي خان اإلمام فخر الدين, احلسن بن منصور بن أيب القاسم حممود بن عبد العزيز األوزجندي الفرغاين)ت191ه(, اإلمام الكبري, تفقه على 

س األَئمة تفقه عليه مش اإلمام أيب إ سحاق إ براهيم بن إُساعيل بن أيب نصر الصفاري األنصاري, واإلمام ظهري الدين أيب احلسن علي بن عبد العزيز املرغيناين,
دري، له "الفتاوي" يف أربعة أسفار وشرح "اجلامع الصغري" وشرح "الزيادات" وشرح "أدب القاضي" للخصاف. ينظر: اجلواهر حممد بن عبد الستار الكر 

. 2/212؛ وتاج الرتاجم: 2/101املضية يف طبقات احلنفية:   

 )115( ينظر: احمليط الربهاين يف الفقه النعماين: 336/6.
 )116( ينظر: رد احملتار على الدر املختار: 8/6. 

)117( ينظر: فتاوى قاضي خان يف مذهب االمام االعظم أيب حنيفة النعمان, لإلمام فخر الدين أيب احملاسن احلسن بن منصور املعروف بقاضيخان 

, 7/161, والبحر الرائق: 1/160م: 1009, 2بريوت, ط -ه(, اعتىن هبا: سامل مصطفى البدري, دار الكتب العلمية191االوزجندي الفرغاين)ت
. 1/644, والدر احملتار: 1/310جممع االهنر: و   
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خان يف ديباجة فتاواه من تقدمي القول األظهر على  قلت: والظاهر أن الراجح األول ملا علم من اصــــــــــــــطالح قاضــــــــــــــي
هر وافتتحت ظغريه، حيث قال: وفيما كثرت فيه األقوال من املتأخرين اقتصــــــــرت على قول أو قولني وقدمت ما هو األ

 واهلل اعلم. (118)مبا هو األشهر

قال تاج اإلســــــــــــــالم وخبط صــــــــــــــدر  :ويـدل على كون األول هو الراجح مـا قـدمناه يف كتاب اإلقرار عن البزازية من قوله
اإلســـــــــالم وجدته صـــــــــاحل احد الورثة وابرأ عاما مث ظهر يف الرتكة شـــــــــيء مل يكن وقت الصـــــــــلح ال رواية جلواز الدعوى، 

 واهلل اعلم., (119)ول: جيوز دعوى حصة منه وهو األصح، ولقائل أن يقول: الولقائل أن يق
الوايل تصح الدعوى؛ ألن  /266/ق: اهتم بسـرقة وحبس فصـاحل مث زعم أن الصـلح كان خوفا على نفسـه إن يف حبس

 تهى.ان ،الغالب انه حبس ظلما وان يف حبس القاضي ال تصح ويصح الصلح؛ ألن الغالب انه حيبس حبق بزازية
الدعوى لقيام البينة، لكن صــــــرح موالنا صــــــاحب الفتاوى الزينية  ةصــــــح (120)يديف/ ظاهر هذا الكالم 117أقول /ك:

قول قوله حيث ســــــئل عن رجل اهتم بســــــرقة وحبس عند حاكم فصــــــاحل عنها على مال معلوم فدفعه بعد مضــــــي يفيها 
 ى نفسه هل يقبل قوله يف ذلك أو ال.مدة، مث بعد مضيها طولب باملال فادعى انه ما صاحل إال خوفا عل
 واهلل اعلم. (121)أجاب إن حبسه الوايل ومن مبعناه يقبل قوله وان حبسه القاضي ال

 الصلح ال جيوز يف مثانية أشياء يف احلدود والقصاص والشفعة واخليار ودعوى الطالق والنسب والرق والوالء.
قر به أو ادعى رجل دم عمد فانكر وصـــــــاحله على مال ليقر به ا وصـــــــاحله على مال ليحد   بيانه: رجل ادعى على رجل  

 أو أنكر الطلب وصاحله على مائة ليقر به. اءأو ادعى رجل على رجل شفعة أو خيارًا فانكر الشر 
 

 أو امرأة ادعت أن زوجها طلقها ثالثا فانكر الزوج فصاحلها على أن تكذب نفسها.
 على مائة درهم يدفعها إىل العبد على أن يربأ من الدعوى ومتامه يف خزانةأو عبد ادعى أن مواله اعتقه فصـــــــاحله مواله 

 رمحه اهلل تعإىل.- (122)الفقه أليب الليث

                                                           

 )118( ينظر: فتاوى قاضي خان يف مذهب االمام االعظم أيب حنيفة النعمان: 163/1.
 )119( ينظر: لسان احلكام: 164/2.

 )120( يف ك )بعيد(.
 )121( ينظر: رد احملتار: 630/1.

 )122( خزانة الفقه: لإلمام ايب الليث نصر بن حممد بن الفقية السمرقندي احلنفي)ت383ه(. ينظر: كشف الظنون: 703/2.
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له على آخر ألف صـــــاحله على ســـــتمائة وشـــــرط له انه إذا مل يعطه يف هذا الوقت فاملال عليه على حاله يكون على ما 
 شرط.

ال:  حىت لو قال ملواله زدين يف األجل حىت ازيدك يف البدل صـــح، أو قوجيوز االعتياض عن األجل بني املكاتب واملوىل
 احطط عين من بدل الكتابة كذا حىت اترك حقي يف األجل وأعجل لك البدل صح.

 .رين وال جيوز بيع الدرهم بالدرمهني بني املوىل واملكاتبال جيوز االعتياض عن األجل بني احل
 الصلح عن الشفعة باطل وتبطل الشفعة.

 ويف الكفالة بالنفس روايات يف إبطال الكفالة يف رواية أيب حفص تبطل وبه يفىت.
 ولو برهن على الصلح على مائة وبرهن املطلوب على اإلبراء فربهان املطلوب أوىل إلثباته اإلبراء.

الطالب أبرأتك عن  لين الباقي وقاأبر أإليه و  أؤديها املديون بألف برهن على أن الطالب صـــــــاحلين على أربعمائة على أن
 تا واحدا أو وقتني أو مل يوقتا فالبينة للمطلوب يف مجيع ذلك.قذ مخسمائة وبرهنا ووَ 

ميه حططت عنك مخســـمائة من األلف اليت يل عليك على ان تعطيين اخلمســـمائة غر قال ل -رمحه اهلل تعإىل-وعن حممد 
 .(123)طلوب إلقرار الطالب باحلط، كذا يف البزازيةالباقية أول الشهر، وقال املديون حططت بغري شيء فالقول للم

 .(124)وكل رجاًل بالصلح عنه وصاحل مل يلزم الوكيل ما صاحل عليه إال أن يضمنه واملال الزم للموكل كذا يف احلاوي
يه أو ادعى عي كان اشــــرتاه من أبئادعى على آخر شــــيًئا باإلرث من أبيه فصــــوحل على مال، مث ادعى املدعى عليه أن با

 الدين وصوحل مث ادعى املديون املصاحل اإليفاء واإلبراء قبل الصلح ال يسمع.
 / وقيل ال.118ويف األصل ادعى املديون االتصال فانكره املداين وحلف وصوحل مث برهن على اإليفاء، قيل يقبل /ك:

كها تقبل ويبطل ستعارة وهال استعار منه دابة وهلكت فانكر املالك اإلعارة وصوحل على شيء مث برهن املستعري على اال
 .(125)الصلح

ادعى ثوبا وصـاحل مث برهن املدعى عليه على إقرار املدعي انه ال حق له فيه ان على إقراره قبل الصلح،  (126)ويف املنتقى
فالصــلح صــحيح وان بعد الصــلح يبطل الصــلح، وان علم احلاكم إقراره بعدم حقه ولو قبل الصــلح يبطل الصــلح وعلمه 

                                                           

 )123( ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: 44/6. 
 )124( ينظر: اهلداية: 294/3, وبداية املبتدق: 276/2.
 )125( ينظر: قره عني األخيار لتكملة رد احملتار: 371/8.

 )126( املنتقى: لإلمام احلاكم الشهيد, ابو الفضل حممد بن حممد بن امحد بن عبد اهلل املروزي. ينظر: كشف الظنون: 2812/1.
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الســــــــــابق كإقراره بعد الصــــــــــلح هذا إذا احتد اإلقرار بامللك بأن قال ال حق يل جبهة املرياث مث قال انه مرياث يل باإلقرار 
 عن أيب.

فأما غريه إذا ادعى ملًكا ال جلهة اإلرث بعد اإلقرار بعدم احلق بطريق اإلرث بأن قال حقي بالشــــــــراء أو باهلبة ال يبطل 
 مينع احلكم وبعده يبطله.الصلح وتكذيب املشهود له قبل احلكم 

 ان تفسيقه إياهم بعد احلكم ال يبطله. (127)وعن اإلمام النسفي
ادعى دينا على وارث فربهن مث ان غريه من الورثة صـــــــــــــاحل معه ان غري املصـــــــــــــاحل من الورثة برهن على إيفاء مورثه ذلك 

ح الكل من يلزمه تســــليم بدل الصــــلالدين وبرهن عليه يســــمع وال يعطي له بدل الصــــلح وان برهن املصــــاحل ال يســــمع و 
 البزازية.

من األصـــــل، لو قال املودع بعد الصـــــلح قد كنت قلت عند الصـــــلح اين  (128)ذكر يف باب الصـــــلح عن الوديعة والعارية
رددهتا اليك وانكر الطالب هذه املقالة عند الصــــلح ال يلتفت إىل هذا القول عند حممد وعند أيب يوســــف يســــمع ذلك 

 من الصلح فإن مل يكن له بينة له أن حيلف الطالب وإقدامه على  قم البينة فإذا أقامها فقد بر أقا /267/ق: إذا
الصـلح ال يكون إقرارا منه أن األمر كما يقول الطالب؛ ألن الصلح عن إنكار صحيح فهو يقول الصلح صحيح ظاهًرا 

 ولكن مع هذا يل أن أبني أن ما أخذته بغري حق فانا اسرتده منك.
لى قياس هذا جيب أن يكون احلكم يف الصـلح على اإلنكار هكذا أيضا إذا بني معىن يوجب فساد الصلح بعد قال وع

كذا يف الفصـــــول   -رمحه اهلل تعإىل- (129)ما صـــــاحل ينبغي أن يقبل حجته على ذلك هكذا نقله من خط االســـــرتوشـــــين
 .العمادية

                                                           

)127( النسفي: هو القاضي أبو علي النسفي, احلسني بن اخلضر بن حممد بن يوسف الفقيه احلنفي القشيديرجي)ت414ه(, قال السمعاين: كان إ مام 

اريخ ت زهري، وحممد بن حممد بن صابر, وله َأصحاب وتالمذة. ينظر:عصره, تفقه ببغداد, وناظر املرتضى يف توريث األنبياء, ُسع من أيب الفضل عبيداهلل ال
؛ والوايف بالوفيات, 9/397م: 1003, 2اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم, الذهيب, حتقيق: الدكتور بشار عّواد معروف, دار الغرب اإلسالمي, ط

م: 1000-ه2410بريوت, -محد األرناؤوط وتركي مصطفى, دار إحياء الرتاثه(, حتقيق: أ764صالح الدين الصفدي, خليل بن أيبك بن عبد اهلل )ت
21/113.  

)128( العارية: بتشديد الياء هي متليك منفعه بال بدل. ينظر: التعريفات: ص246, واصطالًحا: هي متليك منفعة بال بدل وال تكون إال فيما ينتفع به مع 

.2/479بقاء عينه، وإعارة املكيالت. ينظر: جممع االهنر:   
 )129( االسرتوشيب: هو حممد بن عمرو أبو جعفر االسرتوشين احد قضاة خبارى وُسرقند )ت404ه(. ينظر: اجلواهر املضية: 201/1.
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ي من انه لو أقام بينة بعد الصلح عن إنكار أن املدع قلت: يشـكل على هذا ما صـرح به موالنا صاحب البحر والبزازية
 .(130)قال قبله ليس يل قبل فالن حق فالصلح ماض ولو قال بعده ما كان يل قبله حق بطل واهلل اعلم

شــــــكل كما يف العمادية هكذا يف الفوائد الزينية وي نكر فصــــــاحله مث ظهر بعده أن ال شــــــيء عليه بطل الصــــــلحأادعى ف
ا لكن يوافقه ما يف اخلالصـــــــة عليه ما يف البحر لو اســـــــتعار من آخر دابة فهلكت فانكر رب الدابة  (131)والبزازية أيضـــــــً

اإلعارة فصــــاحله املســــتعري على مال جاز فلو أقام املســــتعري بينة بعد ذلك على العارية وقال إهنا هلكت قبلت بينته بعد 
د الزينية على ظهور براءة املصـــــــــــاحل من غري طريق ، وميكن محل ما يف الفوائ(132)ذلك على العارية بطل الصـــــــــــلح انتهى

إقامة البينة بل من طريق إقامة بينته من احد الورثة غري املصـــــــــاحل أو علم القاضـــــــــي بذلك قبل الصـــــــــلح كما قدمناه عن 
 البزازية فيزول اإلشكال واهلل سبحانه وتعإىل اعلم.

 (133)كتاب املضاربة
 فلو شـرط كل الربح ألحدمها ال يكون مضاربة. (134)مل من جانب/ مبال من جانب وع119كة يف الربح /ك:ر هي شـ

وركنها اللفظ الدال عليها كقوله دفعت إليك هذا املال مضـــاربة أو مفاوضـــة أو معاملة أو خذ هذا املال واعمل به على 
خذ  فأن لك من الربح نصـــــفه أو ثلثه أو قال ابتع به متاعا فما كان من فضـــــل فلك كذا أو خذ هذا بالنصـــــف، خبال

ليس له البيع بل إجارة فاســدة له اجر مثله إن اشــرتى و  بة  بالنصــف ومل يزد ليه فليس مبضــار  يًاهذه األلف واشــرت هبا هرو 
 (135)إال بأمره.

وشــــــــــــرطها أن يكون رأس املال من األمثان وهو معلوم ويكفي اإلعالم باإلشــــــــــــارة، فإن اختلفا يف مقدار رأس املال عند 
رب مع ميينه والبينة لرب املال وأما املضــــــاربة بدين فإن كان على املضــــــارب فال يصــــــح وما قســــــمة الربح فالقول للمضــــــا

                                                           

 )130( ينظر: قره عني األخيار لتكملة رد احملتار: 374/8.
 )131( خالصة الفتاوى: لالمم ظاهر بن امحد بن عبد اهلل الرشيد البخاري)ت141ه(. ينظر: كشف الظنون: 782/2.

 )132( ينظر: قره عني األخيار لتكملة رد احملتار: 374/8.
)133( املضاربة يف اللغة: مفاعلة من ضرب يف االرض, إذا سار فيها, وهي أن تعطي انسانًا من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما أو يكون له 

ه: 2424, 3بريوت, ط -ه(, دار صادر722علي أبو الفضل مجال الدين ابن كنظور )ت سهم معلوم من الربح. ينظر: لسان العرب, حممد بن مكرم بن
2/144.  

 )134( ينظر: التعريفات: ص128.
 )135( ينظر: بدائع الصنائع: 86/6, ودرر احلكام شرح غرر االحكام: 320/1.



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 2, 2018 

83 
 

اشــــــــــــــرتاه لـه والــدين يف ذمتــه وان كــان على غريه بـان قــال اقبض مــايل على فالن مث اعمـل بــه مضـــــــــــــــاربـة فهو جـائز وان 
 (136)مكروها؛ ألنه شرط لنفسه منفعة قبل العقد كذا يف املبسوط.

على فالن مث اعمل به مضـــــــاربة فعمل قبل أن يقبض كله ضـــــــمن، ولو قال فاعمل به ال يضـــــــمن،  ولو قال اقبض ديين
وكذا بالواو؛ ألن مث للرتتيب فال يكون مأذونا بالعمل إال بعد قبض الكل، خبالف الفاء والواو فانه يكفي قبض البعض  

 .(137)كذا يف بعض شروح الكنز
ل مرتبــا على  للرتتيــب مع الرتاخي والفــاء للرتتيــب والتعقيــب فيملــك العمــوينبغي أن يكون الفــاء مبنزلــة مث؛ ألن مث :قلــت

قبض الـدين ومل يوجـد، خبالف الواو فـإهنـا ملطلق اجلمع من غري تعرض ملقـارنـة وال ترتيـب، وعليـه عـامـة أهـل اللغـة وأئمة 
 أهل الفتوى واهلل اعلم.

تودع أو ه جاز، ولو قال رب املال للغاصـــــب أو املســـــفاشـــــرتاه مث باعه وعمل في ةاقبض ديين لتعمل به مضـــــارب :ولو قال
 (138)املبضع اعمل مبا يف يدك مضاربة بالنصف جاز.

 .(139)الثالث: أن يكون رأس املال مسلما إىل املضارب خبالف الشركة
 .ةالرابع: أن يكون الربح بينهما شائًعا كالنصف والثلث ال سهًما معيًنا بقطع الشركة كمائة درهم أو مع النصف عشر 

اخلامس: أن يكون نصــــــــــــيب كل منهما معلوًما، وكل شــــــــــــرط يؤدي إىل جهالة الربح فهي فاســــــــــــدة وما ال فال مثل أن 
 يشرتط أن يكون الوضيعة على املضارب أو عليهما فهي صحيحة وهو باطل.

لربح اأن يكون املشـــــروط للمضـــــارب مشـــــروطا من الربح حىت لو شـــــرط له شـــــيًئا من رأس املال أو منه ومن  :والســـــادس
 (140).فسدت

                                                           

)136( ينظر: املبسوط, السرخسي: 217/22, وحتفة الفقهاء, حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي)ت حنو 140ه(, دار الكتب 

.1/322, ودرر احلكام شرح غرر األحكام: 3/10م: 2994-ه2424, 1بريوت, ط -العلمية  

 )137(  ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 163/7, وجممع االهنر: 311/1.
 )138( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 164/7, ورد احملتار على الدر املختار: 648/1.

)139( الشركة لغة: هي اختالف النصيبني فصاعدا حبيث ال يتميز. وشرًعا: وهي عبارة عن اختالط نصيبني فصاعدا حبيث ال يعرف أحد النصيبني من اآلخر. 

.6/211, والعناية شرح اهلداية: 216ينظر: التعريفات: ص  
 ( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 164/7.(140
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انه أمني بعد دفع املال إليه ووكيل عند العمل وشــريك عند الربح وأجري عند الفســاد فله اجر مثله والربح كله  :وحكمها
لرب املال إال يف الوصــي إذا اخذ مال الصــغري مضــاربة فاســدة وشــرط لنفســه عشــرة دراهم فانه ال اجر له إذا عمل كما 

وغاصب عند اخلالف، ومستقرض عند  هإذا فسدت باهلالك بغري صنع/ 268/ق:ه ار وال ضـمان عليغيف أحكام الصـ
مه يف البحر ومتا ،اشـــــــرتاط كل الربح، ومســـــــتبضـــــــع عند اشـــــــرتاطه لرب املال فال ربح وال اجر وال ضـــــــمان عليه باهلالك

 .(141)الرائق
ملدعي الصـــحة إال إذا قال / 130إذا ادعى املضــارب فســـادها فالقول لرب املال أو عكســـه فللمضـــارب والقول /ك:   

رب املال شــــرطت لك الثلث وزيادة عشــــرة وقال املضــــارب الثلث فالقول للمضــــارب كما يف الذخرية من البيوع كذا يف 
 .(142)الفوائد الزينية

قول: هذا ال خيرج عن القاعدة؛ ألن رب املال فإن قال شـرطت لك الثلث وزيادة عشـرة فهو مدعي الفسـاد واملضارب أ
 واهلل اعلم. (143)ة فالقول له فال وجه الستثنائهايدعي الصح

والربح كله للمأمور ويشــــرتي بالعشــــرة كذا من ُسرقند ويبيعها  (144)ا ويبيعه يف ُسرقندر  أعطي عشــــرة دنانري ليشــــرتي هبا ب  
ففعــل وربح، قــال الربح لرب املــال؛ ألن هــذه مضـــــــــــــــاربــة فــاســـــــــــــــدة وللمــأمور أجر املثــل كــذا يف الفوائــد  (145)ىببخــار 

 .(146)تاجيةال
وفيها أن الشــروط الفاســـدة ال تؤثر يف املضـــاربة كما يف الوكالة؛ ألن صـــحة عقد املضـــاربة متوقفة على القبض فال تبطل 

 بالشرط الفاسد كاهلبة.

                                                           

 )141( املصدر نفسه: 164/7.
( الفوائد الزينية امللتقط من فرائد احلسينية, البن جنيم املصرى - زين الدين بن ابراهيم بن حممد ابن حممد بن اىب بكر الشهري بابن جنيم املصرى الفقيه (142

.2/378: ه(. ينظر: هدية العارفني970-916) احلنفي  
 )143( ينظر: رد احملتار على الدر املختار: 648/1, وقره عني األخيار لتكملة رد احملتار: 432/8.

)144( ُسرقند: وهي من اجل البلدان واعظمها واشدها اقناعا واكثرها رجاال واشدها بطال وصربها حماربا, افتتحها قتيبة بن مسلم الباهلي يف ايام الولييد بن 

لرشيد امري املؤمنني وهلا هنر عظيم يايت من بالد الرتك الفرات. ينظر: معجم البلدان: عبد امللك وصاحل دهاقينها وملوكها وكان عليها سد عظيم فاهندم فبناه ا
3/347    .  

)145( خبارى: مدينة عظيمة مشهورة  مبا وراء النهر قدمية طيبة يعرب اليها من اهل الشط وبينها وبني جيحون يومان بناؤها خشب مشبك وحييط هبا سور 

.2/347لي يف ايام الوليد بن عبد امللك. ينظر: معجم البلدان: عظيم فتحها قتيبة بن مسلم الباه  
)146( ينظر: االصل لإلمام ابو عبد اهلل حممد بن احلسن الشيباين)ت289ه(, حتقيق َودرَاَسة: الدكتور حممذد بوينوكالن, دار ابن حزم- بريوت, ط2, 

.  4/243ه: 2433  
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وذكر حممد إذا قال رب املال للمضــــــارب لك ثلث الربح وعشــــــرة دراهم يف كل شــــــهر ما عملت يف املضــــــاربة صــــــحت 
 .(148)ال انتهى (147)املضاربة ويف املزارعة

وهذا خيالف ما قدمناه عن البحر لكن يؤيد ما يف البحر ما صــــــــــــــرح به يف اخلانية من  قوله ولو اختلفا رب املال  :قلت
واملضــــــــــارب فقال رب املال شــــــــــرطت  لك ثلث الربح وزيادة عشــــــــــرة دراهم فقال املضــــــــــارب بل ثلث الربح كان القول 

ينة ه إال فســـــاد العقد، ولو أقام رب املال البينة قبلت بينته، ألنه أقام البعنت ليس يف دعواتللمضـــــارب؛ ألن رب املال م
 على فساد العقد.

ولو قال رب املال شــــرطت لك ثلث الربح إال عشــــرة فقال املضــــارب ال بل شــــرطت يل ثلث الربح كان القول قول رب 
بات الزيادة ينة املضــــارب؛ ألهنا قامت على إثاملال وان كان فيه فســــاد العقد؛ ألنه ينكر زيادة يدعيها املضــــارب والبنية ب

 . (149)انتهى
قلت: فقد صـــرح بان املضــــاربة تفســــد باشـــرتاط زيادة عشــــرة على الثلث وهذا الفرع األخري هو الذي يســــتثىن من قوهلم 

 .القول ملدعي الصحة ال الفرع الذي قبله؛ ألنه موافق للقاعدة كما ال خيفى واهلل اعلم
ت اليك بضــاعة وقال املضــارب ال بل مضــاربة بالنصــف أو مبائة درهم كان القول قول رب املال ولو قال رب املال دفع

 ألن الربح يستحق عليه من جهته.
وكذا لو قال املضــــــارب أقرضــــــتين وقال رب املال مضــــــاربة أو بضــــــاعة كان القول لرب املال؛ ألن املضــــــارب يدعى عليه 

 (150)ه مضاربة مث اقرضه.متليك املال والبينة للمضارب جيعل كأنه اعطا

ولو قال رب املال أقرضـــتك وقال املدفوع إليه ال بل مضــــاربة كان القول للمضــــارب الن رب املال يدعي عليه الضــــمان 
 (151).بعدما اتفقا انه اخذ املال بإذنه والبينة لرب املال ومتامه يف اخلانية

 ا.جرً وكذلك إذا تقبلها ليغرس فيها خنال أو ش وله أن يستأجر أرًضا بيضاء ويشرتي ببعض املال طعاًما فيزرعها،

                                                           

)147( املزارعة لغة: وهي عقد على الزرع ببعض اخلارج يعين معاقدة دفع االرض إىل من يزرعها على إن الغلة بينهما على من شرطا. وشرًعا: عبارة عن عقد 

. 3/163, وحتفة الفقهاء: 249الزراعة ببعض اخلارج وهو إجارة األرض أو العامل ببعض اخلارج. ينظر: طلبة الطلبة: ص  
 )148( ينظر: بدائع الصنائع: 86/6. 

 )149( ينظر: بدائع الصنائع: 220/6.
 )150( ينظر: املصدر نفسه: 209/6.

 )151( ينظر: املصدر نفسه: 86/6.
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ان قال له ها من املال مل جيز على رب املال و ولو اخذ املضـــــارب خناًل أو شـــــجرًا معاملة على أن ينفق يف تلقيحها وتأبري 
 (154).(153)نقاًل عن الظهريية (152)اعمل برأيك كذا يف شرح الوهبان يذة  

/ لرب املال فتصـــــــرف فيه وربح فهو بينهما على 132مال املضـــــــاربة /ك:ذكر يف حيل مشس األئمة املضـــــــارب إذا دفع 
، وذكر بالشــــــــرط، خبالف ما إذا كان خياطًا خييطه له مث خاطه صــــــــاحب الثوب مل يكن له أجرة اخلياط، قلت قال ق

 يف اجلامع انه ليس له أن يدفعه إليه مضاربة فإن مل يكن له ذلك الربح بينهما.
استقرضا عشرين دينارًا ليتجرا هبا يف بلدة أخرى وضمن كل واحد اآلخر فقال أحدمها  :سئل القاضي جالل الدين

هل يكون بينهما،  ا وباعه يف تلك البلدة وربحلصاحبه اعطين مخسة منها اعطيكها يف تلك البلدة فأعطي فاشرتى قماشً 
 (155)فأجاب: ال، كذا يف الفوائد التاجية.

و املبضـع اعمل مبا يف يدك مضاربة بالنصف جاز عند أيب يوسف واحلسن خالفًا لو قال رب املال للغاصـب أو املودع أ
 .(156)لزفر يف الغصب كما يف اجملتىب

جهالة يف الربح يفســـده الختالل مقصـــوده وغري ذلك من الشـــروط الفاســـدة ال يفســـدها ويبطل  وفيه كل شـــرط يوجب
 .(157)الشرط انتهى

به إال إذا صــــــار يصــــــح هني رب املال مضــــــار , تصــــــرف أوال كما يف اهلدايةاملضــــــاربة يقبل التقييد بالوقت وتبطل مبضــــــيه 
 (158)عروًضا، إذا قال له اعمل برأيك مث قال له ال تعمل برأيك يصح هذا إذا كان بعد العمل.

 .(159)أطلقها مث هناه عن السفر عمل هنيه إال إذا كان بعد الشراء كذا يف الفوائد الزينية

                                                           

)152( شرح الوهبانية: خلضر بن حممد بن خضر)2341ه(, قاض، من أهل بغداد.اشتغل بالتدريس، وتوىل القضاء يف اكثر ألوية العراق، مث كان من اعضاء 

. 4/201جملس التمييز ببغداد إىل ان تويف. ينظر: معجم املؤلفني:   
)153( الفتاوى الظهريية: لإلمام ظهري الدين بن ايب بكر, حممد بن امحد القاضي, احملتسب ببخارى البخاري احلنفي)ت629ه(. ينظر كشف الظنون: 

1/2116.  
 )154( ينظر: بدائع الصنائع: 61/6.

 ( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 161/7.(155
 )156( ينظر: املصدر نفسه: 164/7.
 )157( ينظر: املصدر نفسه: 164/7.

 )158( ينظر: النتف يف الفتاوى: 143/2.

 )159( ينظر: قره عني األخيار لتكملة رد احملتار: 411/8. 
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 .(160) للعقد؛ ألنه مينع خلوص يد املضارب كما يف اجملتىب شرط العمل على رب املال مفسد
ركة وال يضـمن املضـارب الشـ تدفع إليه عشـرة دنانري ليشـرتي هبا األرز اخلام ويدقها ويبيعها والربح بينهما نصـفني صـح

 (161)شيًئا من النقصان وان شرط عليه احد املضاربني متلك البيع دون صاحبه خبالف الوكيلني.

 املضـــــــارب الوضــــــــيعة وقال رب املال بل ىدفع النوائب يف ســــــــوق املتاع فهو من رأس املال، لو ادعيكان   املضـــــــارب إذا
رحبت فصـــوحل بينهما برأس املال مل يصـــح اعطاه دنانري له ان يأخذه من املال بقيمتها ويعترب قيمتها يوم القســـمة ال يوم 

 (162)الدفع الكل من القنية.

هبا يف غري الســــوق جاز اســــتحســــانا، ولو قال ال تعمل إال يف ســــوقها فعمل يف  شــــرط ان تعمل يف ســــوق الكوفة فعمل
أن تعمل كذا أو يف مكان كذا أو قال خذ هذا املال  ىللحجر، معىن التخصــــــــــــــيص أن يقول عل (163)[ضــــــــــــــمن]غريه 

لباء اتعمل به يف الكوفة أو اعمل به يف الكوفة أو قال خذه بالنصــــــــــــف بالكوفة؛ ألن على للشــــــــــــرط والفاء للوصــــــــــــل و 
 (164)لإللصاق.

ولو قال خذ هذا املال واعمل به يف الكوفة فله العمل فيها ويف غريها؛ ألن الواو للعطف فيكون مشـــورة، ولو قال على 
شــرتي من فالن وتبيع صــح التقييد؛ ألنه مقيد بزيادة التعدية يف املعاملة، خبالف ما إذا قال له علي أن تشــرتي من تأن 

 .(165)من الصيارفة ال يتقيد لعدم الفائدة كذا يف اجملتىب أهل الكوفة أو يف الصرف
 المصادر والمراجع

 اآلثار اخلطية يف املكتبة القادرية ببغداد للدكتور عماد عبد السالم رؤوف. -2
عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصــــــــــــــلي البلدحي، جمد الدين أبو الفضــــــــــــــل احلنفي , االختيـار لتعليـل املختـار -1

 .م2937-ه2316, القاهرة –مطبعة احلليب, يقات: الشيخ حممود أبو دقيقةعليها تعل, ه(683)ت

                                                           

 )160( ينظر: العناية شرح اهلداية: 12/8.
( ينظر: شرح خمتصر الطحاوي, أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )ت370ه(, حتقيق: د. عصمت اهلل عنايت اهلل حممد وآخرون, أعد (161

.3/118م: 1020-ه2432, 2ودار السراج, ط -الكتاب للطباعة وراجعه وصححه:  أ. د. سائد بكداش, دار البشائر اإلسالمية   

 ( ينظر: جممع الضمانات: 320/2. (162
 )163( ما بني املعقوفتني سقط من : ق.

 )164( ينظر: جممع الضمانات: ص320.
 ( ينظر: تبيني احلقائق: 1/.60(165
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ـــد اللطيف بن حممـــد بن مصــــــــــــــطفى املتخلص بلطفي، الشــــــــــــــهري بـــــــــــــــــــــــــــــ , أُســـاء الكتـــب -3  «ر يـــاض زَاَده»عب
 .م2983 -ه2403, 3, طدمشق/ سورية -دار الفكر , ق: د. حممد التوجنييق, حته(2078احلنفي)ت

ة: الدكتور حممذد بوينوكالن,  ,ه(289مد بن احلســــن الشــــيباين)تاالصــــل لإلمام ابو عبد اهلل حم -4 حتقيق َودرَاســــَ
 .ه2433 ,2بريوت, ط -دار ابن حزم

 
 

ه(، دار 2396االعالم، لإلمــام خري الــدين بن حممود بن حممــد بن علي بن فــارس الزركلي الــدمشــــــــــــــقي)ت  -1
 م.1001, 21العلم للماليني, ط

ويف , ه(970الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املصـــري)تزين , البحر الرائق شـــرح كنز الدقائق -6
وباحلاشية: , ه(2238القادري )ت بعد  آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطوري احلنفي

 .دار الكتاب اإلسالمي, منحة اخلالق البن عابدين
, ه(187ن مســـعود بن أمحد الكاســـاين احلنفي)تعالء الدين، أبو بكر ب, بدائع الصـــنائع يف ترتيب الشـــرائع -7

 .م2986-ه2406 ,1, طدار الكتب العلمية
, ه(879اجلمايل احلنفي)ت, أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاســـــــــــــم بن قمطلموبغا الســـــــــــــودوين, تاج الرتاجم -8

 .   م2991-ه2423 ,2, طدمشق –دار القلم, ق: حممد خري رمضان يوسفيقحت
حتقيق: الــدكتور بشـــــــــــــــار عّواد معروف, دار الغرب , الــذهيب, ات املشـــــــــــــــاهري َواألعالمتــاريخ اإلســــــــــــــالم َوَوفيــ -9

 .م1003, 2اإلسالمي, ط
, ه(463بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي)ت:  يبأل ه,تـاريخ بغداد وذيول -20

 .ه2427، 2ط, دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا, بريوت –دار الكتب العلمية 
22-   ِّ ْليب  الزيلعي  عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين, تبيني احلقائق شـــــــــرح كنز الدقائق وحاشـــــــــية الشـــــــــِّ

احلـــاشــــــــــــــيـــة: شــــــــــــــهـــاب الـــدين أمحـــد بن حممـــد بن أمحـــد بن يونس بن إُســـاعيـــل بن يونس , ه(743احلنفي)ت
د)ت  .ه2323, 2, طبوالق، القاهرة -املطبعة الكربى األمريية , ه(2012الشِّْليب 
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ق: يق, حته(418أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان أبو احلســــــــــــــني القدوري)ت, التجريـد للقـدوري -21
 ,1ط ,القاهرة –السالم دار, أ. د علي مجعة حممد, حممد أمحد سـراج. أ. د, مركز الدراسـات الفقهية واالقتصـادية

 .م1006-ه2417
دار الكتب , ه(140حنو  ت)ر عالء الدين الســـــــــمرقنديحممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بك, حتفة الفقهاء -23

 .م2994-ه2424 ,1, طبريوت -العلمية
 
 

 ,اجلامع املســند الصــحيح املختصــر من أمور رســول اهلل صــلى اهلل عليه وســلم وســننه وأيامه= صــحيح البخاري -24
دار طوق , اصــــــــــــرق: حممد زهري بن ناصــــــــــــر النيقه(, حت116)ت حممد بن إُساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي

 .ه2411 ,2, طالنجاة
لإلمــــام عبــــد القــــادر بن حممــــد بن نصــــــــــــــراهلل ابو حممــــد حمي الــــدين  ,اجلواهر املضــــــــــــــيــــة يف طبقــــات احلنفيــــة  -21

 .كراتشي  –مري حممد كتب خانه ,ه(771احلنفي)ت
ملطبعـــة ا, ه(800أبو بكر بن علي بن حممـــد احلـــدادي العبـــادي الزذب يـــد ّي اليمين احلنفي )ت, اجلوهرة النرية -26

 .ه2311 ,2, طاخلريية
خالصــة االثر يف أعيان القرن احلادي عشــر، لإلمام حممد أمني بن فضــل اهلل بن حمب الدين بن حممد احلموي  -27

 بريوت. -ه(، دار صادر2222أالصل الدمشقي)ت
ين املعروف بعالء الدين -28  الدر املختار شـــــــــــــرح تنوير األبصـــــــــــــار وجامع البحار, حممد بن علي بن حممد احل صـــــــــــــْ

-ه2413, 2ه(, حتقيق: عبـــد املنعم خليـــل إبراهيم, دار الكتـــب العلميـــة, ط2088احلصــــــــــــــكفي احلنفي)ت
 .  م1001

 -أو منال أو املوىل  -حممـــــــد بن فرامرز بن علي الشــــــــــــــهري مبال , درر احلكـــــــام شــــــــــــــرح غرر األحكـــــــام -29
 .دار إحياء الكتب العربية, ه(881خسرو)ت

ه(, حتقيق: ســــيد كســــروي 2267مد بن عبد الرمحن بن الغزي)تديوان اإلســــالم, مشس الدين أبو املعايل حم -10
 م.2990-ه2422, 2بريوت, ط -حسن, دار الكتب العلمية
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ابن عــــابــــدين، حممــــد أمني بن عمر بن عبــــد العزيز عــــابــــدين الــــدمشــــــــــــــقي , رد احملتــــار على الــــدر املختــــار -12
 .م2991-ه2421, 1, طبريوت -دار الفكر, ه(2111احلنفي)ت

ابن عــــابــــدين، حممــــد أمني بن عمر بن عبــــد العزيز عــــابــــدين الــــدمشــــــــــــــقي , ر املختــــاررد احملتــــار على الــــد -11
 .م2991-ه2421 ,1, طبريوت-دار الفكر, ه(2111احلنفي)ت

دار , ه(748مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز)ت, للذهيب ,ســــــــــــــري أعالم النبالء -13
 .م1006-ه2417 ,القاهرة -احلديث

 
ق: د. عصـــمت اهلل يق,حته(370احلنفي)ت الطحاوي, أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصــاصشــرح خمتصـــر  -14

ية دار البشــائر اإلســـالم, أ. د. ســائد بكداش  أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصــححه:وآخرون,  عنايت اهلل حممد
 .م1020-ه2432 ,2, طودار السراج -

 حتقيق: ه(,393)ت:  ن محاد اجلوهري الفارايبأبو نصــــــــر إُساعيل ب, الصــــــــحاح تاج اللغة وصــــــــحاح العربية -11
 زم2987-ه2407 ,4, طبريوت –دار العلم للماليني , أمحد عبد الغفور عطار

 ,ه(130لإلمام ابو عبد اهلل بن ســـعد بن منبع البصـــري البغدادي املعروف بابن ســـعد )ت ,الطبقات الكربى -16
 .ه2420، 2بريوت ط -الكتب العلمية

مكتبة , ه(137)تجنم الدين النســــــــــــــفي ر بن حممد بن امحد بن اُساعيل ابو حفصلإلمام عم ,طلبة الطلبة -17
 .ه2322 ,املشفى ببغداد

حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشــــيخ مشس الدين ابن الشــــيخ , العناية شــــرح اهلداية -18
 .دار الفكر, ه(786مجال الدين الرومي البابريت)ت

أمحد بن حممد مكي، أبو العباس، شـــــــهاب الدين احلســـــــيين , ح األشـــــــباه والنظائرغمز عيون البصـــــــائر يف شـــــــر  -19
 .م2981-ه2401 ,2, طدار الكتب العلمية, ه(2098احلموي احلنفي)ت

فتاوى قاضــــــي خان يف مذهب االمام االعظم أيب حنيفة النعمان, لإلمام فخر الدين أيب احملاســــــن احلســــــن بن  -30
ه(, اعتىن هبا: ســـــــامل مصـــــــطفى البدري, دار الكتب 191لفرغاين)تمنصـــــــور املعروف بقاضـــــــيخان االوزجندي ا

 م.1009, 2بريوت, ط -العلمية
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عالء , تار()مطبوع بآخر رد احمل« الدر املختار شــــــرح تنوير األبصــــــار»قره عني األخيار لتكملة رد احملتار علي  -32
ن احلســــــــــــــيين الـــــــديـن حممـــــــد بن )حممـــــــد أمني املعروف بـــــــابن عـــــــابـــــــدين( بن عمر بن عبـــــــد العزيز عـــــــابـــــــدي

 .بريوت -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, ه(2306الدمشقي)ت
ه(, حتقق: ضـــــــــــبطه وصـــــــــــححه 826كتاب التعريفات, علي بن حممد بن علي الزين الشـــــــــــريف اجلرجاين)ت -31

 م.2983-ه2403, 2بريوت, ط -مجاعة من العلماء بإشراف الناشر, دار الكتب العلمية
 

لإلمـام نـاصــــــــــــــر بن عبـد الســــــــــــــيد ايب املكارم ابن علي ابو الفتح برهان الدين كتـاب املغرب يف ترتيـب املعرب  -33
 .دار الكتاب العريب, ه(620اخلوازمي)ت

مصــــطفى بن عبد اهلل كاتب جليب القســــطنطيين املشــــهور باســــم , كشــــف الظنون عن أســــامي الكتب والفنون -34
 .م2942 ,بغداد –مكتبة املثىن, ه(2067حاجي خليفة أو احلاج خليفة)ت

, ق: خليل املنصــوريقحت ه(2062جنم الدين حممد بن حممد الغزي)ت, واكب السـائرة بأعيان املئة العاشــرةالك -31
 .م2997-ه2428, 2, طبريوت -دار الكتب العلمية

ه(, 881لســـــــــــان احلكام يف معرفة االحكام, لإلمام امجد بن حممد بن حممد ابو الوليد احلليب البايب احلليب)ت -36
 .ه2393, القاهرة –البايب احلليب

بريوت,  -ه(, دار صادر722لسـان العرب, حممد بن مكرم بن علي أبو الفضـل مجال الدين ابن كنظور )ت -37
 ه.2424, 3ط

ق: دائرة يق, حته(811أبو الفضـــــــل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العســـــــقالين)ت ,لســـــــان امليزان -38
 .م2972-ه2390 ,1ط مؤسسة العلمي للمطبوعات بريوت، ,اهلند –املعرف النظامية

حملات من املكتبة والبحث واملصـــادر, للشـــيخ حممد بن عجاج بن حممد بن متيم بن صـــاحل اخلطيب, مؤســـســــة  -39
 .ه2411, 9الرسالة ط

, بريوت –دار املعرفة , ه(483حممد بن أمحد بن أيب ســـــــــــــهل مشس األئمة الســـــــــــــرخســـــــــــــي)ت, املبســـــــــــــوط -40
 .م2993 -ه2424
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، أبو احلســـــــــــــن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين, نيفةمنت بداية املبتدي يف فقه اإلمام أيب ح -42
 .    القاهرة –مكتبة ومطبعة حممد علي صبح , ه(193برهان الدين)ت

عبد الرمحن بن حممد بن ســـــــــليمان املدعو بشــــــــــيخي زاده, يعرف بداماد , جممع األهنر يف شـــــــــرح ملتقى األحبر -41
 .دار إحياء الرتاث العريب, ه(2078أفندي)ت

 .دار الكتاب اإلسالمي, ه(2030أبو حممد غامن بن حممد البغدادي احلنفي)ت, جممع الضمانات -43
 

أبو املعــايل برهــان الــدين حممود بن أمحــد بن عبــد , احمليط الربهــاين يف الفقــه النعمــاين فقــه اإلمــام أيب حنيفــة  -44
ازََة البخـاري احلنفي)  -دار الكتب العلمية, ســــــــــــــامي اجلندي ق: عبد الكرمييق, حته(626تالعزيز بن عمر بن مـَ

 .البحر الرائق شرح كنز الدقائق, و 7/164 :م1004-ه2414 ,2, طبريوت
مراصـــــــــــد االطالع على أُساء األمكنة والبقاع، لإلمام عبد املؤمن بن عبد احلق، أبن مشائل القطعي البغدادي   -41

 ه.2421, 2بريوت، ط -(، دار اجليلھ739احلنبلي صفي الدين)ت
ه(، دار 617الرومي احلموي )ت بلــدان، لإلمــام شــــــــــــــهــاب الــدين أبو عبــد اهلل يــاقوت بن عبــد اهللمعجم ال -46

 م.2991, 1صادر بريوت، ط
 ,مطبعة ســركيس مبصــر ,ه(2312يوسـف بن إليان بن موســى ســركيس)ت, لمعجم املطبوعات العربية واملعربة -47

 .م2918-ه2346
 -ه(, مكتبة املثىن2408غين كحالة الدمشـــــــقي)تمعجم املؤلفني, عمر بن رضـــــــا بن حممد راغب بن عبد ال -48

 .بريوت -بريوت، دار إحياء الرتاث العريب
ْغدي، حنفي)ت, النتف يف الفتاوى -49 ق: احملامي يق, حته(462أبو احلســـــــــــن علي بن احلســـــــــــني بن حممد الســـــــــــد

 م.2984-ه2404 ,1ت, طبريو  -عمان –مؤسسة الرسالة  -دار الفرقان, الدكتور صالح الدين الناهي
علي بن أيب بكر بن عبــد اجلليــل الفرغــاين املرغينــاين، أبو احلســــــــــــــن برهــان , هلــدايــة يف شــــــــــــــرح بــدايــة املبتــديا -10

 .بريوت -دار احياء الرتاث العريب, ق: طالل يوسفيق, حته(193ت)الدين
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إُســــــاعيـــــل بن حممــــــد أمني بن مري ســــــــــــــليم البـــــابــــــاين , هـــــديـــــة العـــــارفني أُســـــاء املؤلفني وآثـــــار املصــــــــــــــنفني -12
أعادت طبعه م, 2912طبع بعنـايـة وكـالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية اســــــــــــــتانبول, ه(2399البغـدادي)ت

 .بريوت -باألوفست: دار إحياء الرتاث العريب
ق: أمحد األرناؤوط يق, حته(764خليل بن أيبك بن عبد اهلل )ت, الوايف بالوفيات, صــــــالح الدين الصــــــفدي -11

 .م1000-ه2410,بريوت -دار إحياء الرتاث, وتركي مصطفى
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ABSTRACT 

 

This study examined research in waqf   "endowments" in Jerusalem in the 

Mamluk period . First, on the Endowment and its legitimacy, pillars, conditions, 

types and its management in the civil endowments and dealt with the sultans 

interests of the stay and popular interests in cessation.   

Second, the researcher dealt with a comprehensive study on the role of the 

cessation in the cultural life and also clarified the policy of education policy in 

the Mamluks period and the sources of the cessation on educational institutions. 

 Third, the researcher explained the role of endowment in the social life, when he 

referred to Al pemmarstanat and the role of the cessation in the care of orphans. 

The study reached several results, includes some of them  :  

The cessation is a charity takes its legitimacy from the Qur’aan and Sunnah and 

the work of the Sahaba. The care of the Mamluk Sultans in Endowments in its  

various institutions such as : mosques, schools ,Gorges and ligaments .Mamluk 

support towards the efforts of experts and provided them with a decent life. 

Endowments led to the prosperity of cultural and scientific life. 
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 الملخص
 

حلركة الل عصر املماليك البحرية وطبيعة دوره يف دعم اخالقدس مدينة الوقف يف نظام البحث يف تناولت الدراسة 
 الفكرية وانعكاس ذلك على اجملتمع املقدسي يف اجملاالت العلمية من خالل الرتكيز على عدة نقاط وهي كاآليت: 

 وقف ودعمهاملماليك بال السالطني  والقائمني عليه ، كذلك اهتمام شرعيته وأنواعه مو : تناولت نظام الوقف أوالً 
ملصاحلهم السياسية وتسخريه الزدياد حب الناس هلم كمدافعني عن مصاحلهم الدنية ، ومن مث توضيح طبيعة االسباب 

 االقتصادية والدينية والعلمية لتزايد االقبال على الوقف اإلسالمي لتدعيم العلم وبناء املؤسسات التعليمية  . 
الوقفيات  ة الفكرية من خالل السياسات التعليمية املتبعة يف: استعرض البحث أمهية الوقف يف تدعيم احلركثانيا 

واحلج الوقفية يف القدس  ، وتعدد املذاهب الدينة يف املدارس والزوايا وضمان احلج الوقفية حلرية الطالب يف اختيار 
 .  ةاملناهج والشيوخ و املدرسني مع ختصيص بعض الكتب العلمية لالستعانة هبا يف منح اإلجازات العلمي

يمارستانات بيف مدينة القدس من حيث اإلشارة للوقف على ال دور الوقف يف احلياة االجتماعيةالتطرق ل:  ثالثاً   
الوقف هو مؤسسة خريية : إن  ، وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها األيتامالكتاتيب يف رعاية وتعليم ودور 

 وتدعيم ألوقاف اازدياد رعاية السالطني املماليك يف حيث سامهت ، تأخذ شرعيتها من القرآن والسنة وعمل الصحابة
 القدس  الوقف للمهاجرين والغرباء عندعم ، إضافة لمؤسساهتا املختلفة مثل املساجد واملدارس واخلوانق واألربطة 

 يف املدينة.  ازدهار احلياة الثقافية والعلمية، وكل ذلك أدى إىل وتزويدهم حبياة كرمية
املفتاحية: تعريف الوقف. اهليكل االداري للوقف. مشروعيته. املدارس الوقفية. الزوايا واخلوانق الوقفية. دعم الكلمات 

  الوقفية.الوقف للعلم والعلماء. مساكن الطالب 
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 لمقدمة:ا

ن من شرايني ايأيت الوقف اإلسالمي يف مقدمة املوارد االقتصادية املسامهة يف االزدهار العلمي يف مدينة القدس كشري
احلركة الفكرية حيث تضافرت جهود الوقف وسالطني املماليك وعلماء القدي لتنتج جمتمعا قائما على العلم اصبح 

ن سالمي، فقد ساهم الوقف يف انتعاش احلركة العلمية مملتفي العلماء والوجهة الرئيسة للطالب من احناء العامل اإل
بناء  هلا والداعم حلياة العلماء، كما شارك يف يصبح املمول الرئيسأوالرباطات ف خالل انشاء املدارس واملساجد والزوايا

مساكن الطالب االجانب واملدرسني وسد حاجات الطالب املغرتبني من خالل منح شهرية تكفل هلم حرية الفرغ للعلم 
 والتحصيل الدراسي. 

يف بناء املدارس  اية ودورهجج الوقفاحل راض بعضالوقف من خالل استعتتجلى أمهية املوضوع من خالل توضيح أمهية و 
تشريع كيفية   ،على طبيعة بناء املؤسسات العلمية يف القدس خالل عصر املماليك البحرية و فلتعر واوالزوايا والرباطات 

ة املعتمدة من يوتبيان ماهية املذهب املعتمد يف التعليم واملقررات الدراسللقوانني واللوائح املنظمة هلا، ق الوقفية الوثائ
العلمية  ةاملكلفة بالصرف على املؤسسحيث التدريس ومنح اإلجازات العلمية، كذلك توضيح بعض املوارد الثابتة و 

 املوقوفة من حيث االراضي واخلانات والدكاكني واملطاحن وغريها 

احلركة الفكرية يف  دهاركذلك يعتمد اختيار الباحث للموضوع على أسباب موضوعية تتعلق بتبيان دور الوقف يف از 
الب من  للمهاجرين والط القدس يف عصر دولة املماليك البحرية، حيث اصبحت القدس ملتقى احلضارات ومقصداً 

المي ة القدس ودورها احلضاري يف العامل العريب واإلسنكل االحناء، اما األسباب الذاتية فتعلق باهتمام الباحث مبدي
 عن مدينة السالم الىت تتنتهك كل يوم من قبل الصهاينة واليهود. وكنوع من أنواع اجلهاد بالقلم 

كما اتبع الباحث على املنهج التارخيي واملنهج التحليلي يف عرض الروايات واملصادر وسردها وحتليل االفكار للوصول 
ليلها للتعرف على حتواالستعانة ببعض احلج الوقفية و اىل نتائج موضوعية تساهم يف االجابة على التساوالت املطروحة 

  النمط التعليمي وطبيعة اختيار الكوادر العلمية ودورها يف التنمية والدفع بعجلة العلم يف املدينة.
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ى طار املكاين على مدينة القدس ألمهيتها الدينية والروحية والعلمية يف نفوس املسلمني وعلاعتمدت الدراسة يف حتديد اإل
ىل جانب مسامهة إها، وازدهار العلم فيالفرتة الزمنية  هزمين لفرتة الدراسة وذلك لقوة هذطار إدولة املماليك البحرية ك

 السلطان الناصر جممد بن قالوون.  عصر سالطني املماليك البحرية يف دعم الوقف وخاصةالفاعلة ل

من الكتاب  هومشروعيت هر حماور رئيسية األول يتعلق بتعريف الوقف وتارخية وبداية ظهو  ةالدراسة إىل ثالث تطرقتوقد 
سها ودعمها ساهم الوقف يف تأسي مجاع أهل العلم، مث يتطرق احملور الثاين لدراسة املؤسسات العلمية اليتإوالسنة و 

متمثلة يف املدارس والزوايا واخلوانق والربط وشرح موقعها ودورها العلمي و تبيان بعض احلجج الوقفية املتوفرة عن تارخيها 
ما احملور أيعة قوانينها العلمية واالدارية واسهام األمراء املماليك يف وقفها لصاحل خدمة العلم يف القدس، وطبومؤسسيها 

طالب، وتشريع العلماء وال  دعم العلم والعلماء من خالل وتكفل الوقف بصرف مرتباتيفالثالث فيعىن بدور الوقف 
مواد ؤن العلمية وحتديد أعداد الطالب وحرية اختيارهم للالوثائق الوقفية للمدارس لدور ناظر الوقف يف تسيري الش

املساكن  ريوكذلك توفري املوارد الوقفية لبناء وتسي الدراسية واملذهب الدينية والشيوخ والعلماء املراد االنضمام عليهم، 
 تضمن تفرغ الطلبة املهاجرين والفقراء للدراسة والتحصيل. الطالبية واملنح الدراسية اليت

وقد خلصت الدراسة إىل قوة تأثري الوقف يف احلركة العلمية يف القدس حيث تبنته الدولة اململوكية وجعلته من هذا 
أولويات أعماهلا وساهم السالطني املماليك يف تبىن الوقف يف القدس باعتبار قدسيتها لدى املسلمني وتدعم بقائهم 

عني عن ديار اإلسالم، ومن ناحية أخرى كانت احلجج السياسي على سدة احلكم، كما تقوى وضعهم الديين كمداف
الوقفية مبثابة دستور وشهادة عقارية للمؤسسات العلمية يف القدس خالل فرتة الدراسة أمكن من خالهلا توضيح املذهب 

لك ذالديين للمدارس أو الزوايا واملؤسس الفعلي للمؤسسة العلمية وما متتلكه من موارد وبساتني أراضي خاصة هبا، ك
استعرضت الوثائق الوقفية الكادر التعليمي والوظيفي ومرتبات العاملني باملؤسسات العلمية وأهم املقررات املتعارف عليها 

 والكتب املستخدمة ملنح اإلجازات العلمية وغريها. 
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ف اإلسالمي قمن أهم الصعوبات اليت واجهت الباحث هي قله الوثائق واملخطوطات املتوفرة عن الو  وميكن القول
 يدس والتقصىل القإوصعوبة السفر  ك البحريةواملؤسسات العلمية من املدارس والزوايا يف القدس خالل عصر املمالي

 ر.  قدي ئمتمت فمن فضل اهلل عز وجل وهو على كل شأعن قرب ويف النهاية فإن قصرت فمن نفسي وإن 

 أواًل:  الوقف اإلسالمي 

به احلبس مبعىن وقف الدار وقفًا أي حبسها يف سبيل اهلل ويطلق ذلك على الشئ  الوقف يف اللغة: يقصد –أ    
 166املوقوف ومجعه أوقاف. 

 167الوقف يف االصطالح: وهو حبس العني عند التمليك على العباد والتصدق باملنفعة على الفقراء   –ب 

 -مشروعية الوقف من الكتاب: –ج 

فإن          قال تعاىل ) لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون وما تنفقوا من شئتطرق القرآن الكرمي ملشروعية الوقف حيث 
فقد دلت اآلية على وجوب اإلنفاق مما حيب الناس، فلما ُسع الصحابة رضوان اهلل عليهم قام طلحه   168اهلل به عليم (

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ، كذلك يف قوله تعاىل ) 169رضى اهلل عنه بوقف أحب ما عندة وهي أرض تعرف ببريحا
حيث دلت اآليات على  171وأيضا قوله عز وجل )وان تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون (  170وابتغوا إليه الوسيلة (

 172تبىن اإلنفاق وهي دليل دامغ على مشروعية األوقاف يف إلسالم.

 

                                                           

     130: 2م، 2999الراغب االصفهاين، أبو القاسم احلسني، املفردات، بريوت: دار املعرفة،  2
 1003تب، أبن عابدين، حممد أمني، رد احملتار على الدرر املختار شرح تنوير االبصار، حتقيق الشيخ عادل أمحد وعلى معوض، الرياض: دار رعاية الك 1

129.297: 6م،    
.91ية اآل، سورة آل عمران 3   

117م، ص 1001أيب عبداهلل حممد، صحيح البخاري، بريوت: دار أبن كثري، ، البخاري  4 . 
.  31اآلية ، سورة املائدة 1  
180سورة  البقرة االية  6  
  .16ص، م1000، دار املآثر :املدينة املنورة، 2ط، وقاف اإلسالمية ودورها احلضاريألا، عبد الرمحن، الضحيان 7
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 مشروعيته من السنة  –د 

يث ث على اإلنفاق والوقف وتسخريه يف سبيل اهلل حيث ورد يف حدلقد وردت العديد من األحاديث النبوية اليت حت
أيب هريرة رضى اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا مات االنسان انقطع عنه عمله إال من ثالث 

 173صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعوا له.  

ر  الذي قتل يف غزوة أحد حيث أوصى للرسول مباله وهو  174يق اليهوديهذا ويقال إن أول واقف يف اإلسالم كان خمم
ويف سياق متصل روى عن أبن عمر رضى اهلل عنهما إنه قال: أصاب  175سبعة بساتني فتصدق هبا النيب أي وقفها عنه.

ما تأمر به قال ف عمر رضى اهلل عنه أرضا خبيرب فأتى النيب ليستأمره فيها فقال: يارسول اهلل إين أصبت أرضا خبيرب......
  176إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا..........

 مشروعية الوقف من اإلجماع:  –ه 

يف هذا املضمار نسرد ما ذكره جابر رضى اهلل عنه حيث قال: مل يكن أحداً من أصحاب النيب عليه السالم ذو مقدرة 
   177فكان إمجاعاً. إال وقف وهذا إمجاع منهم بذلك، فقد أشتهر ذلك بينهم فلم ينكره أحد

 أنواع االوقاف: –و 

ازدادت توسعات وتصنيفات األوقاف عصر املماليك عن العصور اليت سبقتها حيث شهدت تنظيماً يف أعمال األوقاف، 
 حيث تبىن ذلك التطور توزيعاً عاداًل ألنواع األوقاف حسب مقومات كل وقف والعوامل املتحكمة به واجلهات اليت 

 

                                                           

770م، ص  1006، أخرجه مسلم 8 . 
رييق اليهودي: من كبار أحبار اليهود العلماء، كان ميلك األموال الكثرية من جتارة النخيل، حضر يوم أمحد وأوصى أهله بأن أمواله ت 9 عطى لرسول اهلل خمم

ريق خري يهود "  وتصدق الرسول بكل أمواله يف املدينة. أنظر عليه السالم يتصرف فيها كيف يشاء مث سل سالحه وقاتل حىت قتل، وقد قال عنه الرسول " خمم
260، 219: 1م،  2990أبن هشام، حممد بن عبداهلل، السرية النبوية، بريوت: دار الكتاب العريب،  . 

29ص  ،م1020، فلسطني، غري منشورة باجلامعة االسالمية غزة رسالة ماجستري، وقاف يف فلسطني يف عهد املماليكألا، فايز إبراهيم، الزاملي 20  
  676.101م، ص  1001البخاري،  .22

106: 6 ، د. ت، الفكر دار :بريوت، املغىن يف فقه االمام أمحد بن حنبل، موفق الدين، ابن قدامة 21 . 
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عنها طفرة علمية يف األوقاف بأنواعها لدرجة صعب حصرها، إضافة حلركة شاملة يف جماالت التعمري  تشرف عليه فنتج
 178والبناء العلمي فأصبح من الواجب ضبطها والفصل فيما بينها يف التخصصات واملنافع. 

 ومن أشهر أنواع األوقاف يف القدس خالل عصر املماليك ما يأيت: 

 األحباس:  -1

االرزاق احملبوسة ويشرف عليه ناظر األحباس والدوادار الكبري، حيث يتوىل األشراف على  يشمل هذا النوع   
، كما يشمل 179البيمارستانات املسامهة يف عالج املرضى والعناية الصحية كوهنا تدخل حتت أعمال الرب واالحسان

املراكز الدينية  اصيل األراضي املوقوفة علىأوقاف اجلوامع واملساجد والزوايا وغريها ويقوم متوىل ديوان االحباس بأنفاق حم
  180يف عدة جماالت خمتلفة.

 األوقاف الحكمية:  -2

يسمى املختص بأعماهلا بناظر الوقف ويتوهلا يف بعض االحيان قاضى القضاة الشافعي وتكون حمصورة يف أوقاف 
 181احلرمني الشريفني والصدقات وفك قيد األسرى.  

 األوقاف األهلية  -3

نوع على صاحب الوقف ومن مث أسرته وأقاربه ومن بعدهم الفقراء واملساكني، ويذهب عوائدها إلنشاء يوقف هذا ال 
 املدارس والزوايا واملساجد، حيث جيمع هذا النوع بني الوقف األهلي والوقف اخلريي، وخيضع إلشراف قاضى القضاة 

 

                                                           

حمرم  17- 11ة من املزيين، إبراهيم بن حممد، الوقف وأثره يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية من ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودي 23
.  22ه، الرياض: وزارة الشؤن اإلسالمية واالوقاف، ص 2410  

النظم املالية يف ، ُساعيل، إ؛ البيومي .38:4م ، 2924، أيب العباس أمحد ، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، القاهرة، املطبعة األمريية، القلقشندي 24
.212، 228، م2988، ة املصرية العامة للكتاباهليئ :القاهرة، مصر والشام زمن سالطني املماليك  

.  22ه، ص 2410املزيىن،  21  
  .  1النهار، عماد حممد، االوقاف اإلسالمية وأثرها على النهضة العلمية يف عصر املماليك، حبث يف جامعة دمشق، د.ت، ص  26
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ف تضح من ذلك إن األوقاف احلبسية واألوقاالشافعي، ويكون فيه ناظر خاص من الواقف أو من ذريته من بعده، وي
 182األهلية خصصت جملال البناء واالعمار العلمي مما زاد احلركة العلمية تطورا وازدهاراً. 

 التنظيم اإلداري للوقف:   -

نتيجة لتعدد االوقاف يف عصر املماليك وتنوع أوجه الصرف فيها كان الزماً أنشاء نظام إداري خاص بالوقف للعمل 
حفظ االموال ومتابعة أنفاقها يف املكان الصحيح ومعرفة أماكن اخللل وتقييم وحماسبة العاملني عليها بالعقاب أو  على

 االنصاف، فقد تنوعت الوظائف داخل منظومة الوقف ومنها ما يلي:

 ناظر الوقف: - 1

بن اخلطاب  يف وثيقة وقف عمر انطلقت فكرة ناظر الوقف منذ أيام اإلسالم األوىل وخاصة يف عهد الصحابة ومتثلت 
بأن تكون ناظرة الوقف هي حفصة بنت عمر زوج الرسول عليه السالم وتكون النظارة من بعدها لأل كابر من آل 

،  ويقال بأن ناظر الوقف هو الشخص املفوض من  قبل الواقف أو من السلطان أو من أهل الوقف إلدارة 183عمر
، ويتوجب يف ناظر الوقف شروطاً منها أن يكون على دراية بأنواع العلوم 184منه.  شئونه وتوزيع عائداته على املستفدين

فقيه يف ذلك، حسن السرية عند عامة الناس وخاصتهم ومشهوداً هلم بالنزاهة والعدل والتدين بعيداً عن اللهو واجملون 
ر عزل القاضي للناظ، كما ميكن للشخص الواقف عزل ناظر الوقف بشكل مطلق سواء بسبب أو بدونه، أما 185

، ويف سياق متصل تسمح بعض الوقفيات لناظر الوقف بتوىل 186فيكون يف حالة عدم األمان له والتشكيك يف أعمالة.
 مهمة 

 

                                                           

. 226ص  م 2980دار النهضة،  :القاهرة ،  ،2" ، طدراسة تارخيية  "االوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر ، حممد، أمني 27  
عامة لألوقاف، عبد الرمحن، أمحد عون، دراسة وثائقية ألول وثيقة  يف اإلسالم ) وثيقة عمر بن اخلطاب رضى اهلل عنه، جملة أوقاف، الكويت: االمانة ال 28

. 221م، ص  1001، السنة الثانية، 3العدد    
129: 6م، 1003أبن عابدين،  29 . 
16، ص 2980أمني،  .10 . 
6:642م، 1003أبن عابدين،  12  
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ستثمار الوقف باإلعتماد على الكم الزائد عن احلاجة بعد استكمال مجيع خمصصات اإلنفاق ممايساعد على بقاء ا
 . 187تفدين منهالوقف وضمان تقدمي اخلدمات للمس

 شد الوقف: -2

من أهم أعمالة توزيع عوائد الوقف على املؤسسات العلمية وإتباع شروط الوقف يف ذلك مستخدماً يف ذلك كافة طرق 
  188النجاح من أساليب االستثمار والبناء ومستعينناً بكوادر ماهرة من النواب واملشرفيني والعمال وغريهم. 

 متولى الوقف:  - 3

ة االشراف املباشر على االوقاف ويأيت بعد الناظر وحيق للقاضى عزله إذا ارتكب أخطاء أو ظهرت خيانته يقوم بوظيف
لألمانة املوكلة إليه، كما يعهد له بعمارة الوقف وعدم أمهال العقار املوقوف وحتصيل ريع الوقف وتوزيع حسب املعروف 

 189هم وغريها. إىل جانب الدفاع عن الوقف من املستأجرين عند التضرر من

 الجابي: - 4

خيتص بالنظر يف اجلانب املايل ويشرتط يف من يتوهلا إن يكون من اصحاب العفة وأهل اخلري والدين والصدق واألمانة،  
وتكون له دراية بكيفية استخراج الوقف والتحقق من إيراداته من حماصيل وإجارات ويعمل على كتابة ماقبض من أموال 

 190ة مبعرفة ناظر الوقف. الوقف ويدون حسابات

 

                                                           

    Shaban. H.  Piety and Power: Pious Endowments in The Bahri  Mamluk Period 1221-1382 , Master Thesis  11     
Submitted to the Department of Arab and Islamic Civilizations in The American University in Cairo ,   Egypt  , 

م  2112 ,p 9. 
، 81، ص 1020؛ الزاملي،  278: 4م ، 2924القلقشندي،    13  
. 18، ص 1020الزاملي،   14  

19ص، م 1020، ؛ الزاملي .322، 320ص ، م 2980، أمني  11 .  
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 الشاهد: -9

يتوىل مراقبة أحوال الوقف والعاملني عليه عند القيام بإعداد اإلجراءات السنوية املتعلقة باحلسابات والعوائد الوقفية، 
، نحيث جيب أن يكون عاملاً بصياغة  احلساب وأنظمته، موثوقاً يف علمة ونزاهة نفسه، أميناً مقبول الشهادة عند األخري

 . 191و قد ظهرت هذة الوظيفة يف اخلانقاة الصالحية  

 ثانياً:   دور الوقف يف دعم املؤسسات العلمية يف القدس:

 عوامل ازدهار األوقاف يف القدس خالل عصر املماليك: –أ  

 العامل السياسي: - 1

كاماً ماليك مل يكونوا حتطور الوقف اإلسالمي يف عصر املماليك من خالل عالقتهم  بالناس، حيث إن سالطني امل
شرعيني للبالد فاجلوء إىل الوقف للتقرب للرعية فعمدوا إىل وقف األراضي والقرى واملزارع من أمالكهم الشخصية أو 
من خمصصات بيت املال متمثلة يف السبل املائية وكتاتيب الصبيان واملدارس العلمية والبيمارستانات لعالج الفقراء 

احية أخرى يتضح أن سالطيني املماليك مل حيرتموا عامل الوراثة يف الوصول للحكم  لذا عمد ومن ن   192واحملتاجني.
بعضهم إىل نظام الوقف يف محاية أمواهلم وعقارهتم وحتصينها من املصادرة واالبقاء عليها كمصدر رزق هلم ويل أوالدهم 

مة م للسلطان أو لكبار األمراء مقابل قي، إضافة لذلك قيام بعض أهل الوقف جبعل النظر على أوقافه193من بعدهم 
حمددة أو باملشاركة مع أفراد ذريتهم، كذلك ما جلأ إليه بعض الواقفيني من وضع من له وجاهه يف وظائف داخل 

 .194مؤسسات دينية ليكونوا مساعدين يف إبقاء الوقف إذا حدث له أمر بعد حني

 

                                                           

60ص ، نفسه، الزملي، 324ص ، نفسه، أمني 16 . 
264ص ، م2991، عاشور،  72ص ، م2980، أمني  17 . 

71، املصدر نفسه، نيأم؛     . Smith,  A .( م 7013  )  ,p12 18   
  .87 - 81ص نفسه، ، أمني  19
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ولزومه  إنه قائم لألبد، حيث ضمت وثائق الوقف تأكيد الوقف ويف نفس السياق حرص الواقفني على مبدأ التأبيد أي
فهو ال يباع وال يورث وال يوهب مصروف ريعه عن مصارفه، ومما ساعد على نتشار الوقف وازدهاره املنافسة بني 

اخلوانق و  السالطني واألمراء وغريهم من الشخصيات الكربى على أنشاء العمائر احملتوية على األسبلة واملساجد واملدارس
والربط ورصد األوقاف عليها، فكان السالطني واألمراء يتباهون بعمائرهم وما أوقفوه عليها ويتخلل افتتاح هذه 

 195املؤسسات مراسيم واحتفاالت كبرية.

واجلدير بالذكر إن الوقف شكل أداة لفرض هيمنة املماليك على اجملتمع ووسيلة لتغري منهج احلياة السياسية حيث 
املماليك من املؤسسات الدينية الىت يذهب جل ريع األوقاف هلا من خالل دعمهم دينيًا يف مقابل عدم استفاد 

 196اهتمامهم مبؤسسات اجملتمع األخري.

 العامل الديني: -2

يأتى العامل الديين يف أنتشار الوقف أمتدادًا للعامل السياسي حيث حرص سالطني املماليك إىل التقرب إىل اهلل 
الصاحلة والفوز باآلجر والثواب، ويذكر إن معظم سالطني املماليك كانوا أصحاب عقيدة وأهل للرب واالحسان باآلعمال 

على الفقراء واحملتاجني والرفق بأهل الدين عماد اإلسالم، حيث ترجم املماليك شعورهم بأهنم األمناء على اإلسالم 
ير قدس ورصد األوقاف لتسري بقائها كذلك حرصاً منهم على تقدوأهله بإنشاء املساجد واملدارس والزوايا الدينية يف ال

 197أهل العلم والتقرب إليهم بذلك.

 

 

                                                           

  Nimrod ,L(2013). Islam Culture and the “Others”: The Landscape of religious intolerance  in Jerusalem 30                  
The Western Galilee College,2113,    p 52    44ص  ، نفسه، أمني ؛ .                                                                      

YehoshuA ,f, Al wqaf in Mamluk Bilad Al Sham, Mamluk Studies review, Mideast documentation 32   

                    Center  The University of Chicago , Vol.,. 1, 2112 ,  p  .2   
    .28ص ، د. ت ، النهار 31
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ومن ناحية أخرى كان األهم من بناء املساجد والزوايا والوقف عليها هو التنافس بني أصحاب املذاهب املختلفة فكان  
 ًا من الطالب واملعلمني والفقهاء ويساهم يفكال منهم يؤيد بناء مدارس وزوايا خاصة مبذهبه ، فيجمع حوله عدد

 198انتشار مذهبه وكثرة املراكز الدينية والعلمية املؤيدة ألفكاره. 

 العامل االقتصادي:-4

متيز إقتصاد دولة املماليك يف مصر والشام بالقوة واالزدهار لسيطرهتم على طرق التجارة وأهتمامهم بالزراعة والصناعة  
ولة وتدفق األموال جليوب سالطني املماليك الذين اكتسبوا ثروات طائلة مما أثر إجيابياً على وقف فنتج عن ذلك ثراء الد

 199االراضى والعقارات وبناء املراكز العلمية والدينية واالغداق عليها بسخاء.

قف تعفى من و كذلك عمد املماليك إىل وقف ثرواهتم الطائلة يف سبيل الرب واالحسان والبناء والتعمري الن أموال ال
الضرائب واخلراج فهي موقوفة يف سبيل اهلل واليوجب فيها الزكاة خبالف األوقاف األهلية اليت تعامل معاملة سائر األموال 

يف انتشار االوقاف 201، إىل جانب ذلك ساعد مايعرف بديوان املواريث احلشرية 200وتوجب فيها الضرائب واخلراج 
هلم أو من ورثته ال يستحقون كل األموال بوقف أمواهلم على انفسهم طوال  وازدهارها حيث قام كثري ممن الوارث

واجلدير بالقول إن توسع  202حياهتم أويف سبيل الرب واالحسان حىت التذهب أمواهلم إىل ديوان  املواريث احلشرية، 
ملال مبا ك بيت االسالطني املماليك يف الوقف شارك فيه األعتقاد السائد بأن من حق السلطان أن يوقف من أمال

تقتضيه املصلحة العامة حيث أن أوقاف املماليك الىت على جهات الرب واالحسان تعترب داخله يف مصارف بيت املال  
 .203كما وقفوا على عائالهتم وأبنائهم مما زاد يف اتساع رقعه الوقف وجماالته املتعدده 

                                                           

  .29ص ، النهار، املصدر نفسه 33

27ص، نفسهالنهار، املرجع  34 . 
91.ص ، م 2980، أمني 31  
ويتم إيداعها يف بيت مال املسلمني ، موال والعقارات اخلاصة مبن ميوت ومل يكن له ورثةألخيتص املسؤل عنها بتحصيل وإدارة ريع ا  :املواريث احلشرية 36
    .42م، ص  2998، البيومير، أنظ
  93ص ، املصدر نفسه، . ؛ أمني378ص ، م2986، عاشور 37
91ص ، نفسه ، منيأ 38  
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 أشهر املؤسسات العلمية الوقفية يف القدس:   -ب

 ب والمساجد:الكتاتي-1

مفردها كمتاب هي عبارة عن مكان صغري املساحة  لتعليم األطفال اخلط والقراءة والكتابة و احلساب وكذلك حفظ 
، فضاًل عن تربية الصبيان على القيم واألخالق اإلسالمية الفاضلة فهي طريق العبور هبم حنو 204وجتويد القرآن الكرمي 

يف العادة ماتكون الكتاتيب مالصقة للمدارس ويف بعض االحيان 205ملدارس مرحلة متقدمة من خالل التعليم داخل ا
تابعه هلا وتساهم يف صيانتها وسد حاجات املرتددين عليها ، حيث كانت يف عهد املماليك شرطًا فمن يريد بناء 

حساب الوقف،  ىمدارس شرعية فهو مطالب ببناء كتاباً لأليتام، فكان تألميذها يدرسون العلوم ويأكلون ويشربون عل
، وبالرغم من بساطه 206ويرتجم ذلك ما ذكر بوجود كتاتيب يف القدس  وقفت على األيتام وكانوا يسموهنا كمتاب سبيل 

التعليم داخلها إال أن الوقف هبا أمتد ليشمل كل ماخيص األيتام والفقراء من توفري كسوه يف فصل الشتاء والصيف 
  207راسة من األقالم والواح الدراسة واحلصر الىت جيلسون عليها.وراتب شهري لأليتام وشراء أدوات الد

أما املساجد فلم تقتصر وظيفتها يف أداء الصلوات والعبادات يف عصر املماليك يف القدس فحسب بل تعدى ذلك 
سجد مللتصبح مكانًا لتلقى العلوم املختلفة وحلقات الدروس يف جوانب تقافية ودينية، فمن أهم املساجد يف القدس ا

األقصى الذى لقى أهتمامًا عظيمًا من قبل سالطني املماليك، فقد تكالبوا على الوقف عليه ومن أهم ماأوقف عليه 
 سوق لبيع اخلضار وسوق آخر لبيع القماش وخان سوق الطباخني الذى بلغ آجارة يف السنه أربعمائة دينار حيتوى على

                                                           
 

   39  .771م، ص 1004جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 
ململوكي، رسالة ماجستري بقسم التاريخ باجلامعة اإلسالمية غزة،         إمحيد، االوضاع الدينية للمسلمني يف الشام يف العهد ا الصويف، منصور 40

. 218ص ، م 1020فلسطني،    
. 72ص م،  2978القاهرة: دار االجنلو املصرية،  ، يف مصر والشام  الوقف واملنشأت التعلمية،  صاحل حسني، حممد 42    
  .71م، 2978حسني،   41
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القائمني على وقف املسجد األقصى رواتب جمزية حيث وصلت إىل كذلك تلقى 208يع أنواع البضائع التجارية، مج
 209عشرة دراهم فضية 

قرية جمدل فضيل  210ونسرتشد يف ذلك بذكر وثيقة على مستحقى عائدات الوقف حيث سردت إن ريع جوايل
عشرون بتصرف على مستحقيها من العاملني باملسجد االقصى والصخرة املشرفة وإن هذا مستمر قبل تاريخ الوثيقة 211

عاماً، ويقر بذلك مخسة من الشهود وتصديق للقاضى على صحه ذلك، كذلك تبني وثيقة أخري أستالم مخسة اآلف 
ه / 707درهم من ريع قرية بلدة القصور يف القدس املوقوفة على دفع مرتبات العاملني من اخلطباء واملؤذنني سنة 

 .212م  2308

 -المدارس: - 2   

تطور احلركة العلمية يف القدس انشاء املدارس الوقفية حيث تسابق رجال السياسة والعلماء يف من العوامل املؤثره يف 
وقف املدارس وتنظيم ريعها لضمان بقائها ودعمها مبلحقاهتا املختلفة حيت تؤدي وظيفتها علي أكمل                  

اهلا ها كل ما خيص املدرسة وتسمية عم، فقد كانت حجج الوقف املصدر لتنظيم عمل املدارس حيث سن واقف213وجه.
ومصروفاهتا، فضال عن ذلك إن حجم أوقاف املدارس يعطي حملة واضحة ومؤثره عن سبل تطوير املدرسة ونوع اخلدمة 
اليت تقدمها لطالهبا ومن وقفيات املدارس يتضح حجم النفقات وطبيعتها فمنها ما خيصص لصيانة املدرسة ومنها ما 

 ، واجلدير بالقول إن النظام التعليمي يف املدارس اململوكية يعود أصله للعهد 214يات للعاملني هبايعطي كمرتبات وأعط

 

                                                           

حبث يف مؤمتر فلسطني الدوىل لألوقاف اإلسالمية ودورها يف مواجهة ، االسالمية يف فلسطني يف العصر اإلسالميوقاف ألا، عبد احلميد، الفزاين 43
23ص ، م1022يوليو  12 -23التحديات الصهيونية يف الفرتة من  . 

94م ،  1020الزاملي،   44 .  
461: 3م، 2924عليهم يف كل سنة. أنظر القلقشندي،  جوايل: مفردها جالية وهي ماجيمع من أهل الذمة عن ضريبة اجلزية املوقعة 41  
. 1:221م، 2992قرية جمدل فضيل: تقع بالقرب من مدينة اخلليل وهي موقوفة على قناة العني واحلوض عند مسجداخلليل. أنظر الدباغ،  46  
   .142، 287: 2، م2983، العسلى 47

..26ص ، 1022، الفزاين 48  
93م، ص  1020الزاملي،  49  
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األيويب، إال أهنا تطورت وازدادت يف عهد املماليك لوجود الدعم الكايف من السالطني واألمراء وقلة احلروب والنزاعات 
 215مقارنة بالعصر األيويب  

 عصر املماليك البحرية مايلي:  ومن أشهر املدارس يف القدس يف

 المدرسة الصالحية:  - 1

يرجع تأسيها للعصر األيويب على يد السلطان صالح الدين األيويب بعد حترير القدس من الصليبني حيث وقفها للشافعية 
، وتقع املدرسة عند باب األسباط مشاىل املسجد األقصى،  وقد انشئت على أنقاض 216م 2287ه / 188سنة 

، حيث أجرى عليها األوقاف وأسند تدريسها للقاضي هباء الدين أبو احملاسن امللقب 217املعروفة بصندحنة الكنيسة
، وقد تكونت املدرسة من أروقة مستطيلة، قائمة على جمموعة من األعمدة احلجرية املستطيلة، أرضيتها 218بأبن شداد 

 .219مفروشة بالرخام و مزينة باألثار النفيسة والسقوف املزخرفة 

 المدرسة الدوادارية – 2

تنسب املدرسة ملؤسسها األمري علم الدين أبو موسي سنجر بن عبداهلل الصاحلي النجمي الداوردي حيث أنشئت سنة 
 م، وتقع املدرسة يف الباب املعروف بباب شرف األنبياء 2196ه / 696م وبداية وقفها يف عام 2194ه / 694

                                                           

سعيد ، ؛ عاشور 160 :4،  م2997تقى الدين أمحد، السلوك ملعرفة دول امللوك، حتقيق عبدالقادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية،  ، املقريزي  10
   .310ص ، م2976عبدالفتاح، العصر املماليكي يف مصر والشام، القاهرة، دار النهضة العربية، 

؛ النعيمي، عبد القادر،   2:481م، 2999تاريخ القدس واخلليل، حتقيق عدنان يونس، عمان، مكتبة دنديس،  العليمي، جمري الدين، األنس اجلليل ب 12
.  8: 1م، 2990الدارس قي تاريخ املدارس، بريوت: دار الكتب العلمية،   

   81ص ، ت .دايب عبداهلل حممد، الفتح القسي يف الفتح القدسي، دار املنار، ، األصفهاين 11

م   حفظ هبا 2241ه /139هو أبو احملاسن يوسف بن رافع بن عتاب األسدي قاضي حلب، ولد يف املوصل سنة  :ضي هباء الدين أبن شدادالقا  13
م، فأسند له 2288ه /  184القرآن يف صغره، حيث عرف عنه العلم والتقوى واتقن رواية احلديث والفقة، مث أتصل خبدمة السلطان صالح الدين يف سنة 

م ودفن مبدينة حلب: أنظر أبن 2134ه / 631لعسكر والتدريس بالقدس، وله كتب ومصنفات كثرية يف شروح احلديث والفقه، وتوىف سنة قضاء ا
.   99 – 84: 7م، 2968خلكان، أيب العباس مشس الدين، وفيات األعيان وانباء أبناء الزمان، حتقيق إحسان عباس، بريوت، دار صادر،    

. 16لتطور العمراين والرتاث املعماري يف القدس، الدار الثقافية للنشر، د. ت، ص وزيري، حيي، ا  14  
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، اعتمدت املدرسة علي تدريس املذهب 220، وتعرف ايضًا بدار الصاحلنيوالذي أطلق علية ايضًا باب الدوادارية
الشافعي وعلوم القرآن، وقدوضحت وقفيتها إهنا أوقفت أرضاًء لوجة اهلل تعايل على طائفة من العرب والعجم، كما 

 .  221ا  املختلفة اهتضمت الوثيقه عدداً من القرى واملزارع يف القدس واملناطق اجملاورة وقفاً ملصلحة املدرسة ومستلزم

 المدرسة السالمية: – 3

، وقفها 222تقع جبانب املدرسة الدوادارية من ناحية الشمال عند باب شرف األنبياء خارج احلرم القدسي  4
، وتعتمد علي دراسة 224م2300ه / 700، وتارخ نشأهتا بعد سنة 223اخلواجا جمد الدين أبو الفدا إُساعيل 
ابقني ومساحة مكشوفة هبا جمموعة من اخلالوي واحلجرات تستخدم سكناً علوم القرآن، وتتألف املدرسة من ط

 225للطالب واملدرسني

 

 

 

 

                                                           

  .84 :1، م2999، العليمي  11
  .141ص ، م2999مطبعة املعارف،  عارف، املفصل يف تاريخ القدس، القدس، ، العارف 16
   90 :1، م2999، العليمي 17
ف عنه اهليبة ورجاحة العقل والذكاء، كان له شأن يف الدولة ووجاهه مقرب من امللوك واألمراء، وخاصة اخلواجا جمد الدين أبو الفدا إُساعيل: حيث عر  18

م  ودفن يف مقربته يف القاهرة. 2343ه / 743السلطان الناصر حممد بن قالوون الذي جعل له راتباً كبرياً مايعادل مائة ومخسني درمها يومياً ، تويف سنة 
، 232: 9م ، 1000دين خليل، الوايف بالوفيات، حتقيق أمحد االرناؤوط وتزكي مصطفى، القااهرة، دار أحياء الرتاث،  أنظر الصفدي،  صالح ال

231       .   
يوسف، نيابة بيت املقدس يف عصر املماليك، األردن، دار احلياة ، ؛ عوامنة 212ص ، ت .د حممد، خطط الشام، دمشق، مكتبة النوري، ، كرد علي  19

  .212ص ، م 2981 للنشر،
  .280ص ، م1004، ؛ وزيري 143ص ، م2999، العارف 60
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 المدرسة الجاولية: – 9

تقع يف اجلهة الشمالية بالقرب من درج باب الغوامنة مطلة علي احلرم القدسي الشريف، وتنسب لألمري علم الدين 
م، وقد ذكرجمري الدين 2321ه / 721لشافعي سنة ، اختصت بتدريس املذهب ا226سنجر اجلاويل نائب غزة والقدس

 .227العليمي إهنا كانت علي أيامه سكناً لنواب القدس ودفن فيها الكثري من الشيوخ والصاحلني من أهل القدس

 المدرسة الكريمية: – 6

ه / 728ية يف سنة ناظر اخلواس الشريفة بالديار املصر  228عرفت بالكرميية نسبتاً لواقفها كرمي الدين بن املعلم هبة اهلل
، وقد ورد ذكر املدرسة عند 229م، وموقعها يف اجليهة الشمالية من احلرم القدسي عند باب حطة من الشرق2328

كما زارها الرحالة   230العمري فوصف طوهلا حيث قال ) وطول هذه املدرسة من الشرق للغرب مخسًة وعشرون ذراعاً (
 .231و عبد اهلل حممد بن مثبت الغرناطي نزيل القدسالشهري أبن بطوطة، واجتمع بشيوخها ومنهم أب

 المدرسة التنكزية: – 7

وقفت علي يد األمري سيف الدين تنكز الناصري نائب الشام، حيث أتقن بنائها حيت أصبحت من أعظم املدارس يف 
رحممد الناصر م يف عهد السلطان الناص2318ه / 719القدس، وموقعها عند باب السلسلة، وتاريخ بنائها يعود لسنة 

، وقد نقش فوق باهبا الشمايل عبارات توضح تأسيس املدرسة وتاريخ بنائها: بسم اهلل الرمحن الرحيم 232بن قالوون

                                                           

؛ العمري، شهاب الدين أمحد ، مسالك األبصار يف ممالك األمصار، حتقيق عبداهلل بن حيى، أبوظيب، اجملمع الثقايف،   81: 1العليمي، املصدر نفسه،  62
. 120: 2م ، 1003  

.  81: 1م، 2999العليمي،  61  
غ عنده للدين بن املعلم: هو كرم الدين هبة اهلل أبو الفضائل القبطي املصري ناظر اخلواص، توىل منصب وكيل السلطان الناصر حممد بن قالوون، وبكرم ا  63

العقل واهليبة مرتبة عظيمة فوق مايبلغه الوزاء واألعيان، فقد دخل يف خدمته سبعون مملوكا وأغدق عليه السلطان األموال والعطايا، وعرف عنه رجاحة 
م. أنظر أبن تغري بردي، مجال الدين، النجوم الزاهرةيف ملوك مصر والقاهرة، 2314ه / 714والدهاء عمر الطرق واملساجد وأوقف عليها، وتويف سنة 

.  349 – 341: 7م، 2993القاهرة، وزارة الثقافة،   
  .144ص ، م2999، ؛ العارف 81   :1، م2999، العليمي 64
    . 107 :2، م1003 ،العمري  61
   .111، 149 :2، م 2997مشس الدين، رحلة أبن بطوطة، حتقيق عبداهلادي التازي، الرباط، اكادميية اململكة املغربية، ، أبن بطوطة 66
78 :1، م2999، العليمي 67   
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أنشى هذا املكان املبارك راجياً ثواب اهلل وعفوه املقر الكرمي السيفي تنكز امللكي الناصري عفي اهلل عنه وأثابه وذلك يف 
ائة، كما حضيت املدرسة بإهتمام بالغ من األمراء والسالطني املماليك حيث أشرف شهور سنة تسع وعشرين وسبع م

  233مؤسسها علي مسرية التعليم بداخلها وحضر بعض دروسها. 

عتمدت املدرسة تدريس املذهب احلنبلي وتعليم الفقه واحلديث والتصّوف فكانت تعطي األولية للغرباء وغري املتزوجني ا
، ومن ناحية أخرى بنيت املدرسة علي الطراز اململوكي حيث 234املادية خالل فرتة الدراسةوتقدم هلم املساعدات 

أحتوت علي طابقني يتضمن األول مدرسة ودار للحديث ومسجدًا ومكتبة، إىل جانب حجرات أخري تستخدم  
م وداراً هكسكن للمدرسني والطالب  فيما ضم الطابق الثاين خانقة صوفية مسجد تابع هلا وغرف خمصصة لسكن

 .235لأليتام، كذلك أحتضنت رباطاً للنساء يقع فوق سطح املدرسة  

ونسرد وثيقة الوقف اخلاصة باملدرسة التنكزية يف عهد املماليك البحرية كنموذج لدور الوقف اإلسالمي يف ازدهار التعليم 
صرنا احلايل، فقد ة عقارية يف عيف القدس، حيث توضح الوثيقة كل ما خيص املدرسة من جوانب مالية فهي مبثابة شهاد

وما هبا من مزارع صرب وزيتون وكروم عنب وبساتني التني وعده طواحني وآبار 236أوقف علي املدرسة قرية عني قينة
للمياه، كذلك وقف عليها محام يف باب القطانيني وعدد من الدكاكني، إضافه للخان املعروف خبان تنكز، كما ذكرت 

 . 237درمها فضيا. 1924التنكرية أوقافاً يف محص وحلب بلغ جمموع إيرادهتا وثائق أخري أن املدرسة 

 

                                                           

. 261م، ص 2981 ؛ عوامنة،  118 :26م، 1020 ري، أيب الفداء إُساعيل، البداية والنهاية، حتقيق على أبو زيد، بريوت، دار أبن كث، كثريأبن   68  
ص ، م1021العدد الثاين لسنة ، تصدر عن اجلامعة اإلسالمية بغزة، جملة اجلامعة اإلسالمية للبحوث، تاريخ املدرسة التنكزية، عبد الرمحن، املغريب 69

497.    
املدرسة ، ، ورمضان التلحاجي، خليفة ؛  220 :2،  م 2983معة األردنية، مجيل كامل، وثائق مقدسية تارخيية، عمان، منشورات اجلا، العسلي   70

   .86ص ،  م 1021حبث يف جامعة انقرة، ، م( 2319/ ه 730)التنكزية يف القدس: منوذجا إلدارة املدارس وأوقافها يف العصر اململوكي
ون وحتيط هبا والقرى واملزارع واشتهرت بوفرة املياة والزراعة.أنظر  الدباغ، مصطفى تقع مشال مدينة رام اهلل على توجد هبا أراضى الزيت قرية عني قينية:  72

. 347: 8م، 2992مراد، بالدنا فلسطني، دار اهلدي،    
.   223، 221: 2م، 2983؛ العسلي،  89- 84، ص 1021، خليفة ورمضان التل، حاجي 71  



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 2, 2018 

114 
 

 238الزوايا - 3

متتعت الزوايا يف عصر املماليك البحرية بإهتمام خاص لدي السالطني واألمراء، حيث اهتمت بأنواع العلوم الدينية 
  شكل ذلك نوعاً من اإلسقرار وضمانوالعقلية، كذلك اجتمع فيها أصحاب املذاهب واملدارس الدينية الواحدة، فقد 

البقاء هلا ، غالباً ما تكون الزوايا مؤسسات شخصية غري مرتبطة بالصوفية، كذلك أرتبطت الزوايا بأُساء الواقفني هلا أو 
  239الشخصيات الدينية املعروفة بالفضيلة والتديّن،  فكانوا  جيمعون الطالب من حوهلم ويتدارسون العلوم املختلفة 

ث كانت الزوايا يف عصر املماليك شأهنا شأن املدارس يغدق عليها األوقاف واهلبات للسعي يف نشر العلم والثقافة حي
 اإلسالمية وعاماًل إقتصادياً لضمان أستمرار رسالتها العلمية، ومن أشهر الزوايا الوقفية يف القدس نذكر مايلي: 

 زاوية المغاربة -

 الغربية خارج احلرم القدسي ,، انشئت الزاوية يف العصر األيويب حيث أموقفت علي تقع أعلي حارة املغاربة يف اجلهة
الفقراء واملساكني من املغاربة القاطينني يف القدس واملهاجرين إليها، بمنيت علي يد الشيخ عمر املصمودي من ماله 

بوسة حارة املغاربة األرزاق احمل فقد ذكرت وثيقة وقف زواية املغاربة الواقعة بأعلي، 240م.2303ه / 703اخلاص سنة 
علي الزاوية وكيفية إدارهتا، وفيها  إن الشيخ عمر وقف ثالثة دور موجودة حبارة املغاربة وهي من الشهرة ما دفع الواقف 
إيل عدم ذكرها، كما مجع أيضا كل ما يتصل هبا وما ينسب إليها خارجا عنهم أو داخال فيهم، حيث قدر عدد 

بداخلها عشرة حجرات جبميع مرافقها وقفاً مقدساً من جنس املغاربة علي مصروفات ومصاحل الزاوية  احلجرات املوجودة
املشار إليها، ومن ناحية أخرى كان الشيخ الواقف املصمودي يتويل ناظر الوقف بنفسه وأوصي بان يتويل النظر بعده 

                                                           

من الرمبط واخلوانق وقد تعددت  وكثريا ماتكون الوزوايا أصغر حجماً ، املسجد للتعبد والزهد يف الدنيا من أركان تعود للفعل انزوى أى أختذ ركناً  :الزوايا  73
    236 :6، د. ت، أنظر كرد علي :الزوايا يف العصر األيويب واململوكي بتعدد الطرق واملشائخ وحلقات الذكر والتصوف

، م 2993ر من احلضارة العربية اإلسالمية يف سلطنة املماليك، الكويت، دار القلم، حياة ناصر، صو ، ؛ احلجي 431: 4 ، م 2997 ، املقريزي 74
  .263ص
  .11ص ، م 1007على، القدس العتيقة، القاهرة، اهليئة العامة لقصور الثقافة، ، ؛ عبده 96: 1، م2999، العليمي 71
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سلب من لي الزاوية املذكورة، وال يوهب الوقف وال يأن يكون من االتقياء املغاربة املقيمني بالقدس والتقيد بالصرف ع
 241بعدة

 -الزاوية الكبكية: -

، وموقعها يف مقربة مأمال، حيث أمنشئت 242تنسب الزاوية إيل مؤسسها األمري عالء الدين آيدغدي بن عبد اهلل الكبكي
ي شكل قبقبية  وهي علم، وقد أحتوت على قرب مؤسسها األمري عالء الدين، وتعرف ايضاً بال2189ه / 688سنة 

  243مربع عليها قبة مستديرة وهلا مدخل يف اجلانب الشمايل يصل إيل غرفة مشهورة تعرف بالضريح

 الخوانق - 4

اخلانقاه هي كلمة فارسية أصلها خونكاه أى املكان الذي يأكل فيه امللك، حيث مل تظهر يف بصورهتا املعروفة إال يف 
 ، من أشهر اخلوانق يف القدس ما يلي:244ر امليالديالقرن السادس اهلجري / الثاين عش

اخلانقة الصالحية: بنيت علي يد القائد صالح الدين األيويب حيث أوقفها علي الصوفية يف اخلامس من شهر  – 2
، وموقعها جبانب كنيسة القيامة يف الناحية الشمالية من احلرم القدسي، كما يوجد 245م2289ه / 181رمضان سنة 

د صغري نقش فوق حمرابه تاريخ إنشائه علي النحو التايل ) أشار بإنشاء هذا احملراب وعمارة اجملمع املبارك بداخلها مسج
عيسى بن أمحد بن غامن عفا اهلل عنه ورحم سلفه يف أيام موالنا السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون عّز نصرهم يف 

  246شعبان سنة أحد وأربعني وسبع مائه( 

                                                           

          16ه حىت 2402ذو القعدة 12 يف الفرتة من ية األوىل لألثار الفلسطنية وقائع الندوة العامل، أوقاف املغاربة يف القدس، عبداهلادي، التازي 76
116ص ، م2984، املنظمة العربية للثقافة والعلوم :سوريا، مبدينة حلب 2402ذو القعدة   

 نيابةكثري املعروف إىل الناس،  توىل  بة ،  عرف عنه الشجاعة واهليمن مماليك مجال الدين ابن الداية الناصري :األمري عالء الدين ايدغدي الكبكيب  77
م.أنظر أبن تغري بردي، 2189ه /  688سنة أقام فيها حىت توىف ، إىل القدس منهاو ، إىل نيابة حلب توجه مث يف عصر السلطان الظاهر،  صفد

.  131: 2م، 2993  
   .218، م1004، ؛ وزيري 213 :1، م2999، العليمي 78
   .230 :6، ت .د، كرد على  79
   .210 :6، نفسه، ؛ كرد على 99:1، املصدر نفسه ، العليمي 80
  .278ص ، م 1298؛ غوامنة  277ص ، م2999، العارف  82
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 لفخريةالخانقة ا -

تقع جبانب جامع املغاربة من الناحية الغربية ومدخلها يف حميط املسجد األقصي عند املخرج إيل حارة املغاربة، تنسب 
حتتوي  2331ه / 731ناظر اجليوش اإلسالمية يف سنة  247ملؤسسها فخر الدين أبو عبد اهلل حممد بن فضل اهلل
 .248تصّوفه  اخلانقاه علي مسجد وجمموعة من الغرف اخلاصة بامل

 الخانقة التنكزية -

م , وهي جزء من اجملمع العلمي الذي ينسب لألمري تنكز نائب الشام، وتقع 2319ه / 719يرجع إنشائها إيل سنة 
، فقد سردت وقفيتها بعض من أعماهلم اليومية حيث يشرف شيخ 249جماورًة للمسجد األقصي عند باب السلسلة

قتسمون األعمال فيما بينهم فمنهم من يعد الطعام، ومنهم من يتويل اخلدمة،  الصوفية علي مخسة عشر فرداً منهم، ي
كما طلب منهم كل يوم تالوة ما تيسر من كتاب اهلل والصالة علي رسوله الكرمي، وفيما جيب عليهم املبيت يف اخلانقاه  

 .250واإلهتمام هبا وبنظافتها، إضافة  إلقامة الذكر والرتتيل يومياً 

 اداريةالخانقاه  الدو  -

م أموقفت اخلانقاه 2196ه / 691وهي جزء من املدرسة الدوادارية ملؤسسها األمري علم الدين سنجر الدواداري سنة 
 علي ثالثني نفراً من الصوفية من العرب والعجم بينهم عشرون عمزاباً وعشرة متزوجون يقطنون هبا وال يمغادروهنا طوال 

 

 

                                                           

هو القاضي الكبري الرئيس فخر الدين ناظر اجليوش اإلسالمية، كان نصرانيا فأسلم، عرف عنه الرب واالحسان وبناء  :فخر الدين أبوعبداهلل بن فضل اهلل  81
م.أنظر الصفدي، 2332ه / 731ساجد واملدارس يف مصر والشام، كان من رجال الدولة عمل كاتباً للماليك مث توىل نظر اجليوش، وتويف سنة امل

139: 4م، 1000 . 
  .146، م2981، ؛ غوامنة  77: 1، م2999، العليمي 83
   .124، 123 :2، م1003، ؛ العمري 78 :1، نفسه، العليمي 84
   .221، 224 :2م، 9832ا، العسلي 81
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، كما تبنت اخلانقة تدريس 251بالرتدد عليها واإلقامة هبا ملدة عشرة أيام السنة، كذلك يسمح للضيوف من الصوفية
 252املذهب الشافعي، و يوجد هبا شيخ خمتص باحلديث النبوي، وجمموعة أشخاص يقرأون القرآن وخيتمونة كل يوم .

 الُربط – 9

ن ، مث أصبحت والربيد بني املدمفردها رباط كانت تستخدم كمراكز للجهاد وأماكن للمقاتلني ومأوى للقوافل التجارية 
من مراكز العلم والعبادة والتصّوف يلجأ إليها الطالب املنقطعني للعلم وعابرى السبيل، فقد أنتشرت يف بالد الشام 

 ، ومن أشهر أربطة القدس ما يلي:253وأغدق عليها امللوك والسالطني املماليك األموال واهلبات 

 رباط البصير -

ظاهر بيربس علي يد األمري عالء الدين آيدغدي، حيث يقع يف الناحية الشمالية من باب تأسس يف عهد السلطان ال
م ملساعدة الفقراء وعابري السبيل وزائرى القدس الشريف، وقد أستمر حيت 2167ه / 666الناظر وتاريخ وقفه سنة 

 .255 داراً للسكن مث أمظيف إليه بعض احلجرات وحتّول إىل 254أصبح يف عهد األتراك سجناً يسمي حبس الدم

 

 

 

 

                                                           

  .141ص ، م2993، ؛ العارف  84 :1، م2999، العليمي 86
  .141ص ، املصدر نفسه، العارف 87
؛ اجلبوري، عبد السالم، املشيدات الوقفية واخلريية يف بالد الشام إبان العصر اململوكي، األردن: دار الكتاب العريب،  111: 4م: 2997املقريزي،  88

   .  79م، ص 1024
   .299ص ، نفسه، ؛ العارف 92  :1، نفسه ، العليمي 89

287ص ، 1004، وزيري 90 . 
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 الرباط النصوري -

م، يف باب الناظر باحلرم القدسي، حيث 2181ه / 682يعود ملؤسسه السلطان املنصور قالوون الصاحلي سنة 
، وحيتوي الرباط علي مساحة مفتوحة حتيط هبا عدداً من احلجرات 256خصص للفقراء وعابرى السبيل من زوار القدس

  257حيت عصر األتراك الذين استخدموه سجناً واطلقوا عليه حبس الرباط . واخلالوي، وقد أستمر علي ذلك

 رباط كرد -

 259م، ويقع عند باب احلديد جماور لسور احلرم القدسي2193ه / 693سنة  258من وقف األمري سيف الدين كرد 
  260حيث يتكون الرباط من طابق واحد وقد أمظيف إليه طابقني يف عهد األتراك 

 الرباط النسائي -

م , فقد وصفت وثيقة املدرسة الرباط النسائي 2319ه / 719رت من مالحق املدرسة التنكزية اليت أمسست سنة يعب
وذكرت أنه أمقف علي إثىن عشرة إمرأه مسلمات صاحلات كباراً يف السن فقريات غري متزوجات ومقيمات داخل الرباط،  

باط خرى تقوم مبهام القيمة وتشرف علي ضيفات الر كذلك رمتبت وظائفهّن علي أن تكون إحداهمّن شيخة الرباط وأم 
، ومن أعماهلمّن اليومية أن جيتمعّن 261ومتابعة أممورهّن، وتتويل أيضاً فرش الرباط باحلصائر وأعمال التنظيف وغري ذلك

 .262  بعد صالة الصبح كل يوم لقرأة سورة اإلخالص واملعوذتني وفاحتة الكتاب ومن مثّ ذكر اهلل والصالة علي رسوله

 

                                                           

102: 2، م1003، ؛ العمري 92 :1، املصدر نفسه، العليمي 92 .  
    .299ص ، م2999، العارف 91
قد و ، يف عهد السلطان سيال بلس مث أصبح حاجباً توىل نيابة مدينة طرا، رياخلطمن مماليك األمري ضياء الدين أبن  :األمري سيف الدين كرد املنصوري 93

ه /  699هد سنة ششارك يف قتال التتار واثخن فيهم حىت أست، عرف عنه الشجاعة والفروسية واخللق احلسن والتدين وحب املعروف ومساعدة احملتاجني
  112 :14، م1000، أنظر الصفدي م. 2199

   .248 :6، ت .د، كرد على  94
  .290ص ، م1004، وزيري 91
   226 :2، م 2983، العسلي 96
. 226: 2، املصدر نفسه، العسلي 97   
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 البيمارستانات – 6

ه 438هذا ويعود تاريخ إنشاء البيمارستانات يف القدس إىل العصر الفاطمي حيث وصف ناصر خسرو يف رحلته سنة 
م بيمارستان القدس، وذكر إنه يقع على حافة وادي جهنم ويقدم العالج ألهل القدس وبه العديد من األطباء 2047/ 

حيث يقوم ناظر الوقف يف القدس بإدارة شئون أموال الوقف على الطريقة  263ف، الذين يتقاضون مرتباهتم من الوق
 264املثلى عاماًل بقواعد اإلسالم ويشرتط فيه أن يكون مسلماً معروفاً عنه التدين والعفه .

 ومن أشهر بيمارستانات يف القدس ما يلي:

 البيمارستان الصالحي –

م، وقد إختذ 2291ه / 188أمر ببنائه بعد فتح القدس سنة  تأسس علي يد السلطان صالح الدين األيويب حيث
من الكنيسة احملاذية لدار األستبارية جبوار كنيسة قمامة مكاناً له، وخص القاضي هباء الدين يوسف املعروف بإبن شداد 

رية ضخمة، جناظراً له، استمر البيمارستان يف العصر اململوكي وتألف من جمموعة من القاعات القائمة علي أعمدة ح
 265حيث تتسع إلقامة املرضى، ويلحق هبا غرف خاصة باألدوية والعقاقري اليت تصرف جماناً للمرضى. 

 البيمارستان القديس يوحنا ) دار اإلستبار (

م، حيث كان يقدم املساعدات واخلدمات 2270ه / 161تأسس البيمارستان علي أيدي الفرسان اإلستبارية سنة 
، و يرجح إن هذا البيمارستان هو إمتداد للبيمارستان الفاطمي يف 266بيني الوافدين إيل القدسالصحية للحجاج الصلي

 القدس، حيث اقتبس الصليبيني النظام الفاطمي يف إنشائه، و بعد الفتح الصالحي للقدس ومل يتعرض للهدم بل ُسح 

 

                                                           

  .17ص  م، 2993ترمجة وتصدير عبد الوهاب عزام وحيى اخلشاب، القاهرة: اهليئة املصرية للكتاب، ، سفر نامة، ناصر، خسرو، 98
م ( رسالة ماجستري غري  2127- 2274ه /911- 710د الشام )البيمارستانات يف العصرين األيويب واململوكي يف بال، سهيل على، هياجة  99  

218، 217ص ، م1001، االردن، منشورة بقسم التاريخ جامعة الريموك  
  .294 :4، م 1001، ؛ أيب شامة .137 :2، م2999، العليمي 200

   62ص ، م1000، هياجنة 202
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رستان يف العمل خالل عصر املماليك ، واستمر البيما267هلم السلطان الناصر باالستمرار العالج وممدوات املرضى
خطوة من كنيسة القيامة ومّدعم مبائه وأربعة وعشرون عموداً من احلجر 100البحرية حيث يذكر إن موقعه علي بعد 

  268وبه حجرات للمرضى يف الداخل، 

لبحرية أن جتعل اخالفا لذلك كانت غزارة األوقاف احملبوسة علي البيماريستانات يف القدس من قبل سالطني املماليك 
من البيمارستانات علي أستعداد إلستقبال كل طوائف اجملتمع العمرية حيث أوقفت عليها الضياع واحلمامات  والبساتني 

، كذلك تكفلت البيمارستانات باملرضي وقت دخوهلم إليها بالعمل علي تصحيح 269من الفواكة واألشجار الزيتية 
 فل الوقف مبالغ مالية تعطى للمريض عند متاثلة للشفاء وخروجه من البيمارستانأبداهنم وأنفاق األدوية عليهم، كما ك

حيت خيلد إيل الراحة فتعينه علي قضاء حوائجه وجتنبه األعمال الشاقة اليت تنهك بدنه املتماثل للشفاء، وهذا ما يؤكد 
 270تسخري الوقف يف قضاء حوائج الناس والرقي باخلدمات الطبية

 قف للطالب والعلماء.دعم الو  -ثالثاً  

مصادر الوقف لألنفاق علي الطالب والعلماء الذين يشكلون ركيزة التطور العلمي يف اجملتمع املقدسي حيث  تعددت 
كما تفرد ،  271مثلت رواتبهم أمهية قصوى جتىن من ريع الوقف علي شكل رواتب أو أعطيات كأغذية وزيوت وغريها

على أختالف قفها املستفيدين من ريع و لعاملني يف املدرسة التنكزية وصنف ناظر الوقف باإلشراف علي توظيف مجيع ا
 ، وهو كاأليت:  272درجاهتم العلمية و وظائفهم وحدد نصيب كل منهم 

 

                                                           

على، القدس يف العصر اململوكي، ، ؛ السيد 400: 3، م2990، بريوت، الفلسطنيةاملوسوعة ، الطب واألطباء يف فلسطني، حممد عيسى، صاحلية 201
  147ص م،   2986القاهرة، دار الفكر للنشر، 

                                              Wright, T.. Early travels in Palestine. Courier Corporation  , 2003م,p 168 .    203 
رسالة ماجستري غري منشورة بقسم التاريخ باجلامعة ، االحوال الصحية والطبية يف مصر وبالد الشام يف العصر اململوكي، مد عطيةحم، أبوهيشل 201

   .17ص ، م1021، فلسطني، اإلسالمية بغزة
243ص ، 1020، الزاملي  206 . 
    .364: 1، م2997 ، املقريزي  207

99، 90ص  ،م 1021  حاجي خليفة ورمضان التل،   208  
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هكذا كان نظام الوقف عاماًل داعمًا لزيادة عدد املدارس يف القدس يف عصر دولة املماليك البحرية وعلي الرغم من و 
د الية للصيانة واإلنفاق علي املدارس ومرتبات العاملني إال أهنا تضمنت على  قواعأحتواء الوقفيات علي املخصصات امل

  273النهوض بالعملية التعليمية وحتديد أعداد الطلبة وأماكن الدروس وأزمنتها.

 نومن ناحية أخرى حيق للمتعلم أو الطالب أن خيتار العلوم اليت يريدها سواًء العلوم الشرعية أو الدنيوية، كذلك يضم
، وتشري وثيقة املدرسة التنكزية إيل 274له أختيار الشيخ الذي يتعلم علي يديه ويباشر معه التعليم حيت يصل إيل مراده

أعداد الطالب وتصنيفهم إيل مبتدئون ومتوسطون ومنتهون ووصل عددهم إيل مخسة عشره فقيهاً منهم مخسة متزوجون، 
والذكر والصلوات، فضاًل عن ذلك يقّدم الطالب الغريب عن  حيث يطلب منهم املبيت يف املدرسة وحضور الدروس

طلبة أهل القدس واألعزب عن املتزوج، كما حددت وثيقة املدرسة مكان اإلجتماع بالدرس يف اإليوان القبلي من 
 املدرسة، كذلك قررت وثيقة املدرسة موعد التخرج للطلبة بعد أربع سنوات وحصوله علي اإلجازه حيث ميتحن الطالب

 275بكتب الفقه وإذا اخفق يف ذلك تعطى الفرصة لطالب آخر يأتى يف مكانه. 

ومن ناحية أخرى تكفل الوقف بتوفري املسكن املالئم للعلماء والفقهاء وكذلك الطالب الدارسني يف املراكز العلمية، 
صدد يذكر الرحاله ابن ويف هذا ال276وتوفري كل ما يلزمهم من مأكل ومشرب ورواتب شهرية لتلبية نفاقاهتم اخلاصة 

جبري مشاهداتة ملساكن الطلبة الوافدين واملميزات اليت متتعوا هبا فيقول: ) مرافق الغرباء هبذه البلده أكثر من أن يأخذها 
األحصاء........ فمن شاء الفالح من نشأة مغربنا فلريحل إيل هذه البالد ويتغرب يف طلب العلم فيجد األمور املعينات  

 277هلا فراغ البال من أمر املعيشة وهو أكرب األعوان وأمهها.....(كثرية، فأو 

 

                                                           

م     ،  1008، االردن، رسالة دكتوراه يف قسم التاريخ جبامعة مؤتة، الرتبية والتعليم يف بالد الشام يف دولة املماليك البحرية، منتصر حممود، شطناوي 209
   .267ص 

  .97، 96ص  ،م1021بدر الدين حممد، تذكرة السامع واملتكلم، بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ، أبن مجاعة 220 
   .223 :2، م 2983، العسلي 222

400: 1، املصدر نفسه  221 . 
  .118ص ، د.ت، دار صادر :بريوترحلة أبن جبري، ، محدابو احلسن حممد بن أ، بن جبريأ 223
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ويف سياق متصل كان للوقف األثر اجلليل يف تسري بيوت الطلبة وضمان راحة العلماء داخل املساكن املخصصة هلم 
هتم وحدد افقد حدد الوقف الطالب الساكنني يف البيوت الداخلية، حىت يضمن أستمرار الصرف عليهم واإليفاء حباج

قانون الوقف يف البيوت الدراسية أن يكون واقف السكن ورعاً بعيداً عن اجلهل والبدع، مع ضرورة التأكد من أن وقفه 
من املال احلالل، وأن يلتزم الواقف بإسكان طالب املدرسة املقيدون باملدرسة وأن ال يسكن غريهم، كل ذلك كان له 

ي للمدارس وبقاء املساكن الدراسية زاخره بالطالب وجتنب إغالقها إلنقطاع األثر األكرب يف تدعيم النشاط العلم
 . 278أعطيات ومرتبات العلماء والطلبة، وهذا ما حدث يف أماكن أخري اغلقت لقلة مصادر الوقف هبا 

 الخاتمة:

املماليك  صرمن خالل ما سبق شكل الوقف اإلسالمي عاماًل هامًا يف تطور احلركة الفكرية يف مدينة القدس يف ع
حيث تنوعت األوقاف يف املدينة، فشملت املزارع والبساتني واخلانات والطواحني كموارد تدر األموال على تطور احلياة 
العلمية يف القدس، كذلك جتسدت عوامل ازدهار األوقاف يف النواحي السياسية وتكفل سالطني املماليك بدعم املدينة  

كاهتم املرتامية األطراف، يف حني توىل العامل االقتصادي مهمة  توفر األموال كوهنا تشكل استقرار سياسي يف ممل
والصناعات واألنشطة الزراعة وكان ممول مهم للمراكز الوقفية، كما ساهم العامل الديين والرغبة يف نشر العلم لدى 

 .ينياً ودعمها علميا ً سالطني وأمراء وعلماء املماليك يف تقوية التوجه العام للوقف يف القدس ومحايتها د

ومن خالل عرض املؤسسات العلمية يف القدس واحلج الوقفية اخلاصة هبا يتضح إن الوقف اإلسالمي هو املمول الوحيد 
هلا والعامل األساسي الذي ساهم يف إنشائها من خالل وقف العلماء واألمراء والسالطني كثري من املزارع والطواحني 

انات وغريها كمورد للصرف على البناء والرتميم، كما بينت الوثائق الوقفية حجم الثروات واحلمامات والدكاكني واخل
املوقوفة على كل مدرسة أو زاوية أو خانقة، كما تشري بعض الوثائق إىل طبيعة البناء الداخلي للمدارس والزوايا وامللحقات 

املستخدمة يف البناء مثل الكلس والرخام وهي بذلك اخلاصة هبا من غرف دراسية ودور العلماء ومصادر املياه واملواد 
 تعطى دراسة هندسية ومعمارية ألمناط العمارة اإلسالمية يف القدس خالل عصر املماليك.

                                                           

26 – 24ص ، د. ت، النهار 224 . 
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ومن ناحية أخرى تعرض البحث للغوص يف دعم الوقف للعلم والعلماء حيث كان الشريان احليوي والعمود الفقري 
على مرتبات العلماء من مصادر الوقف املالية، حيث اختلفت القيم املالية حسب للحياة العلمية فقد تبىن الصرف 

الدرجة العلمية واالقدمية العلمية، كما اعطى املرتب كشكل مساعدات عينية مثل ارطال اخلرب والزيت والتمر والقمح 
ة على ها وجعلها خمتصر والشعري، كذلك ساهم الوقف يف دعم الطالب وذلك ببناء املساكن الدراسية وتنظيم أمور 

الطالب الغري متزوجني باإلضافة اىل الطالب املغرتبني ملساعدهتم على التفرغ للدراسة وطلب العلم والتكفل مبصاريفهم 
اليومية مماساهم يف تدفق الطالب على القدس من مجيع بقاع العامل فأصبحت وجهة العلماء والطالب والباحثني لتلقي 

 العلوم املختلفة. 
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  -مة المصادر والمراجع:قائ

 ال: المصادرأو 

 القران الكرمي  -

، رحلة ابن بطوطة ، حتقيق عبداهلادي التازي ، الرباط، اكادميية اململكة املغربية، ابن بطوطة، عبد الرمحن بن حممد -  
 2 ج، م 2997

 .7م، ج2993رة الثقافة، النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، القاهرة، وزا، ابن تغري بردي، مجال الدين -

 .دار صادر، ب ت، بريوت، رحلة ابن جبري، حتقيق كرم البستاين، ن جبري, ابو احلسن حممد بن امحد با-

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق إحسان عباس، بريوت، دار صادر،  ابن خلكان، أيب العباس مشس الدين،  -
 7م، ج  2968

تذكرة السامع واملتكلم يف آب العامل واملتعلم، حيدر آباد: دار املعارف أبو عبد الرمحن،  مجاعة، بدر الدينابن  -
 م.1021العثمانية ، 

ابن عابدين، حممد أمني، رد احملتار على الدرر املختار شرح تنوير االبصار، حتقيق الشيخ عادل أمحد وعلى معوض،  -
 6م، ج 1003الرياض: دار رعاية الكتب، 

 .   6املغين يف فقه األمام أمحد بن حنبل، بريوت: دار الفكر، د.ت، جامة، موفق الدين، ابن قد   -

   . 26م، ج1020 البداية والنهاية، حتقيق على أبو زيد، بريوت، دار أبن كثري، لفداء إُساعيل، أيب ا، كثريبن  ا

   1م، ج  2990السرية النبوية، بريوت: دار الكتاب العريب، ابن هشام، حممد بن عبداهلل، 

 د. ت.الفتح القسي يف الفتح القدسي، دار املنار، أيب عبداهلل حممد، األصفهاين،  -
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 .م1001صحيح البخاري، بريوت: دار أبن كثري، ، أيب عبداهلل حممدالبخاري،  -

ب، اترمجة وتصدير عبد الوهاب عزام وحيىي اخلشاب، القاهرة: اهليئة املصرية للكت سفر نامة،، خسرو، ناصر  -
 .م2993

   2، ج2990املفردات، بريوت: دار املعرفة،  ، الراغب االصفهاين، أبو القاسم احلسني -

اء الوايف بالوفيات، حتقيق أمحد االرناؤوط وتزكي مصطفى، القااهرة، دار أحي، الصفدي, خليل بن أبيك بن عبداهلل-
  ج.        9م ، 1000الرتاث،  

مسالك االبصار يف ممالك االمصار، حتقيق حممد عبد القادر خريسات: مركز  ،باسالعمري،  شهاب الدين أبو الع -
 م1020زايد للرتاث، 

األنس اجلليل بتاريخ القدي واخلليل، حتقيق عدنان يونس، عمان، مكتبة دنيس، ،العليمي، جمري الدين احلنبلي  -
   .  1، 2م، ج2999

 4م، ج2924ح األعشى يف صناعة اإلنشا، القاهرة، املطبعة األمريية، صب،  يمحد بن علأبو العباس ، أالقلقشندي-

 .6جد. ت، ،  دمشق، مكتبة النوريخطط الشام، ، كرد، حممد على  -

   م.1004املعجم الوسيط، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ، جممع اللغة العربية -

 محد بن علي أاملقريزي, تقي الدين -

  4ج،  م2997مللوك، حتقيق عبدالقادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، السلوك ملعرفة دول ا    

 النعيمي، عبد القادر حممد -

 2م، ج2990الدارس يف تاريخ املدارس، حتقيق ابراهيم مشس الدين، بريوت: دار الكتب العلمية،      
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 التازي، عبداهلادي  -

ه 2402ذو القعدة 12 يف الفرتة من الفلسطنية  أوقاف املغاربة يف القدس، وقائع الندوة العاملية األوىل لألثار      
 م.2984مبدينة حلب، سوريا: املنظمة العربية للثقافة والعلوم،  2402ذو القعدة   16حىت 

 ورمضان التل حاجي، خليفة  -

حبث يف ، م( 2319/ ه 730)املدرسة التنكزية يف القدس: منوذجا إلدارة املدارس وأوقافها يف العصر اململوكي   
  م 1021جامعة انقرة، 

 احلجي، حياة ناصر  -

 م. 2981السلطان الناصر حممد بن قالوون ونظام الوقف يف عهده. الكويت: مكتبة الفالح،       

   صاحل حسني، حممد

 م. 2978القاهرة: دار االجنلو املصرية، ،  يف مصر والشام  الوقف واملنشأت التعلمية         

 اجلبوري، عبد السالم  -

 .م1024املشيدات الوقفية واخلريية يف بالد الشام إبان العصر اململوكي، األردن: دار الكتاب العريب،         
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 .9م، ج2992بالدنا فلسطني، بريوت: دار اهلدي ،      

 على السيد،  -

 م.   2986القدس يف العصر اململوكي، القاهرة، دار الفكر للنشر،         

 صاحلية، حممد عيسى  -

 . 3جم، 2990الطب واألطباء يف فلسطني، املوسوعة الفلسطنية، بريوت،       

 الضحيان، عبد الرمحن  -

 .م1000، املدينة املنورة: دار املآثر، 2وقاف اإلسالمية ودورها احلضاري، طألا      

 عبد الرمحن، أمحد عون  -

 وثيقة عمر بن اخلطاب رضى اهلل عنه، جملة أوقاف، الكويت: االمانة العامةدراسة وثائقية ألول وثيقة  يف اإلسالم )     
 م.  1001، السنة الثانية، 3لألوقاف، العدد 

 . م 1007القدس العتيقة، القاهرة، اهليئة العامة لقصور الثقافة، ، علىعبده،  -

 م. 2988املفصل يف تاريخ القدس، القدس: مطبعة املعارف، ، العارف، عارف -

 م. 1976العصر املمالكي يف مصر والشام، صدر عن دار النهضة العربية، القاهرة، ،  عاشور، سعيد عبد الفتاح-

  م 2981نيابة بيت املقدس يف عصر املماليك، األردن، دار احلياة للنشر، ،  يوسفوامنة، غ -

 . 2، عمان: مطبعة التوفيق، ج2وثائق مقدسية تارخيية، طالعسلي، كامل مجيل  -
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 .1022سنة
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 م1022يوليو  12 -23ة يف الفرتة من ودورها يف مواجهة التحديات الصهيوني اإلسالمية

ة الوقف وأثره يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية من ندوة املكتبات الوقفية يف اململك      املزيىن، إبراهيم بن حممد -
 ه، الرياض: وزارة الشؤن اإلسالمية واالوقاف  2410حمرم  17- 11من العربية السعودية

 املدرسة التنكزية، جملة اجلامعة اإلسالمية للبحوث، تصدر عن اجلامعة اإلسالمية بغزة،تاريخ ، غريب، عبد الرمحنامل-

 م .  1021العدد الثاين لسنة 

االوقاف اإلسالمية وأثرها على النهضة العلمية يف عصر املماليك، حبث يف جامعة دمشق،  النهار، عماد حممد،  -
 د.ت. 

 .اث املعماري يف القدس، الدار الثقافية للنشر، د. ت التطور العمراين والرت ، وزيري، حيي   -  

 ثالثاً  الرسائل العلمية: 

 حوال الصحية والطبية يف مصر وبالد الشام يف العصر اململوكي، رسالة ماجستري غري منشورةاألأبوهيشل، حممد عطية  -

 . م1021بقسم التاريخ باجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني،      

الرتبية والتعليم يف بالد الشام يف دولة املماليك البحرية، رسالة دكتوراه يف قسم التاريخ  .صر حممودشطناوي، منت -
 م.  1008، االردن، جبامعة مؤتة

وقاف يف فلسطني يف عهد املماليك، رسالة ماجستريغري منشورة باجلامعة االسالمية غزة، ألالزاملي، فايز إبراهيم ا-
 م  1020، فلسطني
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ABSTRACT 

 
The historical monuments are a very accurate visual record of the ancient ancestors 

created in the field of construction and reconstruction, which is devoid of 

objectivity and objectivity, which made it provide a true certificate of the level of 

their preparation, Because she was the daughter of her environment, she was 

influenced by the nature of the city of Nedroma, Where all its buildings were built 

of different character, with dust, loose stones, wood and other materials brought 

from the neighboring areas of the old city, It was carved into the cities of the 

Islamic Maghreb, built by the sultans according to Islamic jurisprudence rules, , 

Where Al-Murabiti Mosque in Ndrumah took over its position and carried out the 

rest of the civil installations, mainly the military, represented by the wall, which is 

the external belt of the city against the invaders. 
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 الملخص

 
قة  هي ختلو من عمذا أبدعه األســــــــــالف قدمياً يف جمال البناء والتعمري  فتعترب املعامل التارخيية ســــــــــجالً بصــــــــــرياً بالغ الدِّ

د تأثرت مبا وألهنا إبنة بيئتها فق،الذاتية وتتســــــم باملوضــــــوعية ما جعلها تقدم شــــــهادة صــــــادقة عن مســــــتوى حتضــــــرهم
املدكوك  بجـادت بـه الطبيعـة يف مـدينـة نـدرومـة من مواد بنـاء،حيـث بمنيـت مجيع مبـانيها على اختالف طابعها بالرتا

واحلجارة الغري مشـــــــــذبة واخلشـــــــــب وغريها من املواد اليت جلبت من النواحي اجملاورة للمدينة العتيقة،وقد حنت بذلك 
حنو حواضــــر املغرب اإلســــالمي اليت شــــيدذها الســــالطني وفق قواعد فقه العمران اإلســــالمي،إذ تبوأ اجلامع املرابطي يف 

مبثابة  آت املدنية املتمثلة أســـــاســـــاً  مث العســـــكرية املتمثلة يف الســـــور الذي يعتربمدينة ندرومة مركزها ولفته باقي املنشـــــ
 احلزام اخلارجي للمدينة ضدذ الغزاة.
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:تمهيد  

مدينة ندرومة من املدن العتيقة الزاخرة برتاث إسالمي أصيل،ال يزال البعض منه باقيا للعيان رغم نوائب الّدهر،وبـمْعد 
اليت شهدت ميالده أول مرّة،اجتمع هلذه املدينة عوامل مكنتها  من تبوء مكانة مرموقة بني حواضر املغرب الفرتة الزمنية 

اإلسالمي،جاء يف مقدمتها مكاهنا االسرتاتيجي الذي يعترب حصنا طبيعيا يوفر األمن،إضافة إىل ذلك متيز بوفرة املاء 
وزان يف تلبية حاجيات سكاهنا وهو ما أشار إليه حسن بن حممد الوالرتبة اجليدة املعطاءة فقد سامهت سهوهلا الغنية يف 

حديثه عن ندرومة قائاًل:"...السهول القريبة من الساحل منتجة جدا خلصوبتها...") (،شجذعت املعطيات السالفة 
صمة  األمر االذكر اختيارها ألن تكون حاضرة إسالمية،فقد كانت ثاين أهم احلواضر بالدولة الزيانية بعد تلمسان الع

(،أما املواقع 02الذي جعلها تكتسب معامل أثرية متنوعة دينية ومدنية وعسكرية حماطة بسور خارجي،أنظر الصو رقم )
 التارخيية فال توجد باملدينة،لذلك ركذزنا حديثنا على املعامل األثرية فقط.

 :نبذة عن المعالم األثرية الدينية اإلسالمية بمدينة ندرومة العتيقة -1

لقد حظي هذا النوع من العمارة بتقدير واهتمام السالطني جبميع دول العامل اإلسالمي حلرصهم الشديد على إعالء  
كلمة اهلل،والبقاء على املنهج الذي أتت به سنذة سيدنا حممد صلى اهلل عليه،لقد امتد إىل مدينة ندرومة كباقي حواضر 

سدت ذلك بن نافع الفهري إىل إفريقية،وعليه بمنيت هبا معامل دينية ج املغرب مع جميئ الفتح اإلسالمي على يد عقبة
 النقل والتواصل احلضاري.) (

 المساجد: 1-1   

تضمن النسيج املعماري ملدينة ندرومة ختطيطًا ذي أبعاد دينية منبثقة عن التشــــريع اإلســــالمي الذي جتسذــد يف مجـــــيع 
ـــميز بوجـــود مســـجد جامع لتأدية صالة اجلمعة والعيدين مبركزها مكوناً بذلك النواة اليت تلتف من املدن قديــــمـــاً،فـــقد ت

 حوله بقية عمائر مدينة ندرومة،كاملساجد اليت توزعت على باقي أحيائها لتأدية الصلوات اخلمس واملساكن والدروب.

 الجامـــع الكبير:-أ   

ميمها على اجلامع الكبري كنواة ومركز  هلا تتفرع منه باقي اجملاالت الدنياوية اعتمدت مدينة ندرومة يف تص    
ي الذي اكتشف  René Bassetاألخرى،يرجع الفضل يف التعّرف على تاريخ بناء هذا املعلم األثري إىل رينيه بَاس 

لغ ارتفاعها  عشرة سطر،يبلوحة خشبية كانت جزءاً من منرب اجلامع،شكلها عقد نصف دائري،تتألف            من اثين
م،حتتوي على التاريخ اإلنشائي ملنرب اجلامع الكبري بندرومة العتيقة،األمر الذي دلذ على أن اجلامع 0.71مرتوعرضها 2
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هو من تشييد املرابطني،يمرجِّح مكتشف اللوحة أنذ املشيد هو السلطان املرابطي يوسف بن تاشفني يف الفرتة اليت أصبح 
م) (،مل يكن لذلك السلطان أن يؤسس مبدينة ندرومة مسجدا جامعا 2082هـ/474فيما يقارب سنة  فيها سلطانا

 لومل تكن تتمتع مبؤهالت طبيعية جتارية وسياسية جعلتها حتظى بأمهية بالغة.

زائر جلالشكل اخلارجي اجلامع الكبري مستطيل ميتد من الشرق إىل الغرب وهو مماثل يف ملمحه العام للجامع الكبري با
م على 9.70م وعرضه18.30م،حيتوي بيت صالته الذي يبلغ طوله 10م وعرض 18.30العاصمة) (،يبلغ طوله 

تسعة بالطات عمودية على جدار القبلة حيملها صفان من األعمدة تعلوها عقود حدوية) (،حمراب اجلامع مخاسي 
من  نه املنرب وعن يساره على الرواق الثايناألضالع عقده مفصص وهو الوحيد من هذا النوع باجلامع،يوجد عن ميي

احملراب غرفة تستعمل كمكتبة وأمام احملراب على البالطة املركزية مساحة مشكلة بواسطة عقد أوسط وعقدين على 
شكل مربع من احملتمل أهنا كانت مغطاة بقبة اندثرت يف وقت الحق،فيما خيص الصحن فيوجد به رواقني جانب يني،أما 

ثة مع فهي ثالثة،األوىل على اليسار احملراب مقابل البالطة ما قبل األخرية والثانية يف الركن الشمايل الغريب،والثالأبواب اجلا
 جبانب املئذنة يف الزاوية الشمالية الشرقية.

وجود لوحة تأسيسية  Basset  Renéفيما خيص املئذنة تقع بالركن الشمايل الشرقي للجامع،وقد الحظ رينيه باسي 
ى ميني مدخلها تتألف من مثانية أسطر،تشري إىل تاريخ تأسيسها هذا ما كمتب عليها:بسم اهلل الرمحن الرحيم صلى عل

 اهلل على سيدنا حممد

...وها الصامع أهل ندرومة بأمواهلم وأنفسهم وكل احتساب هلل وانبنت يف مخسني يوم بناها حممد  بن عبد احلق بن 
 (،يوافق التاريخ اهلجري املدون على اللوحة 6وأربعني وسبع ماية رمحهم اهلل أمجعني)عبد الرمحن الشيصي يف عام تسع 

م للبدن الذي 29.80م،منها 14.04م،ارتفاعها شاهق مقارنة مبآذن مساجد تلمسان،حيث يقدذر بـ 2348سنة 
وسق الذي جاء خال م للج4.14يزدان بزخارف هندسية على هيئة شبكة من املعينات والعقود املفصصة واملنكسرة،و

من أي زخرفة،ما عدا فتحة صغرية مستطيلة تنتهي على شكل عقد حدوي عرب جهاته األربعة،يتألف سملذمها من تسع 
 م.4.71(،رمبا تعّمد املعماري إجنازه هبذا العدد تيمناً بأُساء اهلل احلسىن،ويبلغ طول ضلع قاعدهتا 7وتسعني درجة)

 مسجد القدَّارين:-ب

املعلم األثري باسم مسجد القدذارين ألنه يوجد باجلهة اجلنوبية الشرقية ملدينة ندرومة     على مستوى حي عرف هذا 
القدذارين الذي كانت تصنع فيه القدور)عبارة عن أواين كبرية(،لذلك محل املسجد نفس تسمية احلي،وهي الطريقة اليت 
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 مية قدميًا يف تسمية األحياء والدروب واملساجد وذلك و فقاً ألف على إتباعها يف بعض املرات خمططوا املدن اإلسال
 لألعمال احلرفية اليت كانت تقام على مستواه.

أنذ هذا املسجد أنشئ يف فرتة سابقة لفرتة اجناز اجلامع الكبري       رمبا إبّان حلول  René Bassetذكر رينيه باسي 
الفرتة املرابطية،إذ لو كان أول مسجد خيتط باملدينة لتذم تشييده  (،لكن هناك من أرجع نشأته إىل8األدارسة بأغادير)

 يمبركزها كما كان معموال به يف تــــصاميم املدن اإلســــــــــالمية العتـــــيقة آنذاك  كمــــا أن تصميمه دعاماته ومقاساهتا توح
 بن املبدأ الذي قامت عليه دعوة عبد اهللبالبساطة اليت كان جيسدها املرابطون يف عمائرهم الدينية متاشيًا مع 

طتها وازدياد عدد ساكنيها وضيق 9ياسني) (،من هذا املنطلق يرجح بنائه يف الفرتة اليت شهدت فيها املدينة اتساع خ 
 ( 20اجلامع الكبري باملصلني.)

م،يوجد ببيت 8يبلغم،أما عرضه ف23.21شكله مستطيل تقريبًا متتد استطالته من الشمال حنو اجلنوب،يبلغ طوله 
صالته أربعة أساكيب وثالثة بالطات عمودية على جدار القبلة،ينفتح مدخله الرئيسي باجلدار الغريب،بارتفاع يقدر 

م يف حني يقدر عرض البالطتني املتبقيتني 3م، أوسطهم هي األوسع،إذ يبلغ عرضها 2.41م،وعرض يقدر بـ 1.14بـ
 رة يوضع دما مت إعادة هتيئته مبواد بناء حديثة،يوجد عن ميينه فتحة مربعة غائم،لقد فقد احملراب شكله األصلي بع1.90

فيها املنرب،بالنسبة للدعامات فمنها ما توسط بيت الصالة،ومنها ما يلتصق باجلدران،تعلوها أقواس على شكل حدوة 
الفرس يقدر عددها بـإحدى عشرة قوسا،فيما خيص املئذنة فهي تتواجد بالزاوية الغربية للمسجد وهي مل تمذكر من قبل 

مر الذي يمرجح فرضية أهنا أقيمت يف وقت الحق خاصة عند حديثه  عن املسجد،األ Basset Renéرينيه باسي 
أهنا ختلو من أي زخرفة ومبنية مبواد بناء حديثة السقف هو اآلخر مت إعادة بنائه مبادة اآلجر واحلديد واإلُسنت يف حني 

فع السقف تيفرتض أن يكون سطحه مسنماً ومصنوعاً باخلشب على غرار املساجد اليت بنيت قدمياً باملغرب اإلسالمي ير 
 (22م.)4.31عن مستوى أرضية بيت الصالة بـ

م،وهو ال يزال يقدم دوره املتمثل يف تأدية الصلوات اخلمس إىل 2921صمنِّف هذا املعلم األثري كآثار وطين منذ سنة 
 حدِّ الساعة.

 مسجد اللَّة الزهراء الشريفة:-جـ

ي هذا املسجد نسبة ملرأة تسمى باللة الزهراء اليت ذكرر  أهنا عاشت          يف مدينة  René Bassetينيه باسيُسم
(،لكن ليس هناك دليل ما يثبت صحة قوله،يوجد هذا املسجد باجلهة اجلنوبية على 21ندرومة إبذان الفرتة اإلدريسية)

ـــارة شمستوى حي بين زيد على مقربة من مسجد القّدارين السالف الذكر،ال يمعرف شىيء عن تاريخ بنائه،إذ مل ترد أي إ
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يف النصوص التــــاريـخــــية حول ذلك،لكن هنــاك من يرجِّح تاريخ بنائه إىل نفس الفرتة اليت شميد فيها مسجد القّدارين 
لتشابه العناصر املعمارية املتمثلة يف الدعامات والعقود،ومظف هذا املسجد يف وقت من األوقات كمدرسة حلفظ القرآن 

مس ليتم غلقه بعد ذلك خمافة أن ينهار على املصلني للضدعف الذي اعرتى مواد الكرمي،مث مسجد للصلوات اخل
بنائه،والتلف الذي أصاب أجزائه،امللفت لالنتباه أنه مل يتم  تشييده كباقي مساجد املدينة فوق األرضية إذ شيد يف 

 ( 23الطابق العلوي فوق احلانوت.)

ربية سمّلم يتكون من تسعة عشرة درجة يتم          من خالله يلي املدخل الرئيسي للمسجد الذي يقع باجلهة الغ
م  يتكون بيت الصالة من 8.11م وعرضه بـ9.49الصعود إىل بيت الصالة،مظهره اخلارجي مستطيل،إذ يقدر طوله بـ

سجد مأسكوبني موازيني جلدار القبلة،كما يوجد به أيضاً مخسة دعامات تتشابه مع اليت هي موجودة باجلامع الكبري و 
القدذارين اثنتان منها توجد بالوسط واثنتان ملتصقتان باحلائط املتواجد على ميني ويسار جدار القبلة مع بروز 
قليل،والدعامة املتبقية توجد باحلائط املقابل جلدار القبلة مع بروزها أيضاً عنه،أما العقود فقد جاءت خالية من أي زخرفة 

فرس والثاين نصف دائري منكسر يأخد مكانه يف طريف بيت الصالة منكسر وعلى نوعني األول على شكل حدوة ال
 لصغر حجم بيت الصالة  حيث ال يسمح بانفراج العقد إىل أقصى حد  ممكن.

بوائك هذا املسجد جاءت موازية جلدار القبلة على عكس ما هو حاصل مبسجد القدذارين الذي جاءت بوائكه موازية  
،يالحظ أن بيت الصالة متيز مبيزة خاصة  تتمثل يف علو السقف،إذ جاء منخفض مقارنة وعمودية على جدار القبلة

م رمبا مرد ذلك لتواجد املسجد بالطابق العلوي،أما مئذنة املسجد 1.70بسقوف بقية املساجد فارتفاعه،إذ ال يتجاوز
أخرة عن بناء املبىن  أهنا بنيت يف فرتة متفهي حديثة العهد مقارنة بفرتة بناء املسجد ومواد بنائها وكذا زخرفتها ما يدل 

 (24ككل لعدم وجود التشابه.)

 األضرحة: 1-2   

كانت مدينة ندرومة على غرار مدينة تلمسان حمط اهتمام الفقهاء الذين فضلوها للعيش ونشر العلم،إذ ال تزال بعض   
و موجود مبدينة ها تبقى قليلة مقارنة مبا هأضرحتهم باقية على مرًق للعيان شاهدة على تفضيلهم اإلقامة باملدينة لكن

تلمسان،كما أن املصادر اليت حتدثت عنها هي األخرى قليلة ناهيك عن بعض اإلشارات اليت وردت عن رينيه باسي 
René Basset(15:من أبرز تلك األضرحة مايلي،) 
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 ( 16ضريح سيدي أحمد البجائي:)-أ

بن رحال يوجد ضريح هذا الويل الصاحل يف املدخل الشمايل الشرقي  حسب الرواية اليت ذكرها رينيه باسي عن محزة
ملدينة ندرومة،وأنه بين بعد احلادثة اليت وقعت للسلطان عبد املؤمن بن علي يف جتواله رفقة جيشه حينما استقر به األمر 

ليمعلمه أن هناك مؤامرة  كلم وهو يف خيمته دخل عليه البجائي20بقرية عني كبرية اليت تبعد عن مدينة ندرومة حبوايل
تدبر له من طرف بعض قادة جيشه،فقرر أن يبيت يف خيمته مكانه،ويف الليل دخل املتآمرون اخليمة وضربوا بسيوفهم 

أنه السلطان،صباحًا أخذوا يقتسمون نشوة االنتصار لكن باغتهم عبد املؤمن بن علي وقضى  جسد البجائي ضانني
صاحل سيدي أمحد البجائي فوق ظهر ناقة وعندما انتهى هبا السري باجلهة الشمالية عليهم،مث أمر بوضع جثة الويل ال

 (27الشرقية لندرومة أمر ببناء ضريح له.)

عن حـــمزة بن رحال حــــول وفاة الـــويل الـــصاحل ختتلف عما نقله  René Bassetإنذ الرواية اليت نقلها لنا رينيه باسي 
ها،إذ أشار يف مؤلفه األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب ومدينة فاس لنا ابن زرع يف مكان حدوث

إىل أن سيدي أمحد البجائي عندما قدم من إفريقية إىل طنجة مرورًا بوهران مع اجليش املوحدي من شهر ذي احلجة 
من املؤامرة اليت   خبائه إلنقاذهم تفقدذه عبد املؤمن بن علي فوجده مقتواًل بعد أن قرر املبيت يف2260هـ/111سنة 

(،كما يذكر أن السلطان أمر بوضع جثثه فوق  ظهر ناقة وبناء قبة ومسجد مالصق هلا أين توقفت الناقة 28دبرت له)
(،وهناك من ذكر أهنا متركزت 29وأمر أيضًا بناء مدينة البطحاء،علمًا أنه ذكر أهنا كانت تقع بالقرب من واد شلف)

 (10دي إىل اجلزائر بواد م ىَن بالقرب من غليزان.) على الطريق املؤ 

رمبا يمعزى هذا االختالف يف سرد احلقائق التارخيية إىل طغيان الذاتية عن املوضوعية عند صاحب اخلرب لتمجيد أصله 
 اخلاطئ لألخبار عن التقدمي وموطنه وهو ما جيعل اخلرب املنقول إلينا حمــــــلذ شبهة،وقــــــــد حتــــــدذث عبد الرمحن بن خلدون

يف فصل علم التاريخ بقوله:"...وكثريا ما وقع للمؤرخني وأئمة النقل من املغالط يف احلكايات والوقائع العتمادهم فيها 
على جمرد النقل غثاً أوُسيناً ومل يعرضوها على أصوهلا وال قاسوها بأشباهها وال سربوها مبعيار احلكمة....وحتكيم النذظر 

 (12بصرية يف األخبار...".)وال

م،أما ارتفاعه فيبلغ 1على العموم يتميز اهليكل اخلارجي للضريح املتواجد مبدينة ندرومة بشكله املربع،إذ يبلغ طول ضلعه
م،بالنسبة للمدخل مل يتجاوز ارتفاعه املرت ونصف،يتوسط قاعة الضريح مقام الويل الصاحل وهو عبارة عن صندوق 4

م،مغّطى بقماش أخضر مكتوب عليه اَل إ َلَه إ الذ اهلل حممذٌد َرسمولم 02م وعرضه 1م أما طوله فيبلغ 2.10خشيب ارتفاعه
 اهلل،يعلو الضريح قبة كبرية احلجم مقارنة مبساحته االمجالية.



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 2, 2018 

139 
 

 نبذة عن المعالم األثرية المدنية اإلسالمية بمدينة ندرومة العتيقة: -2

ىن واستقرار للناس الذين وفدوا للعيش فيها،ازدهرت فيها احلركة املعمارية اليت بعد أن أصبحت مدينة ندرومة دار سك
جاءت كنتيجة حتمية لذلك االجتماع البشري،األمر الذي جعل نسيجها املعماري يكتسب طابعاً مدنياً ملا أنشئ هبا 

يها املباين اليت اشتملت عل من مباين منها ما كان خاصاً كاملساكن وقصور السالطني وعامًا  كاحلمامات...إح،وهي
 املدينة لكوهنا كانت من احلواضر املرموقة آنذاك.

 القصور: 2-1   

القصر واحد من العمائر اليت أخذت حيزاً يف النسيج املعماري باملدن العربية اإلسالمية،ظهرت بعد الرتف والبذخ اللذين 
 وقد متثل فيمايلي: هذا النوع املعماري،وصال إليهما املسلمون،مدينة ندرومة هي األخرى عرفت وجود 

 قصر السلطان:-أ

مدينة ندرومة واحدة من تلك املدن اليت حظيت هبذا النوع من البصمات املعمارية نظرا ألمهيتها السياسية،تشري الذاكرة 
ليت بدأت يف سنة االشعبية مبدينة ندرومة أن هذا املعلم األثري بين يف فرتة حكم السلطان املوحدي عبد املؤمن بن علي 

(،وقد اختار له مكانا باجلهة اجلنوبية من املدينة العتيقة 11م)2263هـ/118م وانتهت يف سنة 2232هـ/116
ليضمن له أكرب قدر من العلو واالرتفاع الذي حيقق  له جوًا مناسبا لإلقامة واالسرتخاء بإطالله على املدينة  

لم ح جبل فالوسن اضطرته إىل ذلك،والزالت البعض من جدران هذا املعككل،فطبوغرافية املدينة املمتدة على طول سف
األثري باقية حلدِّ الساعة،وقد حظي بعملية ترميم أعادت له بعضا من بريق ماضيه وهو مصنف كمعلم أثري وطين منذ 

 (13م.)2921سبتمرب28

 المساكن: 2-2

ث يعترب تشـــكيالً معمارياً خاصاً،بل هو أبعد من ذلك،حيال يقتصر مفهوم املسكن يف كــونه جمرد قشرة جوفــاء تتضــمن 
(،وقد شكذل املسكن مبدينة ندرومة أهم 14أهم أداة حضارية ساعدت اإلنسان على املضي قمدمماً يف مراتب احلضارة)

 وحدة معمارية بنسيجها املعماري،حيث توزعت جبميع أحيائها السكنية،لقد حرص املعماري املسلم يف تصميمه له
حتصيل أكرب قدر من األمن والراحة واحلرمة واأللفة بني األسرة نفسها وبني اجلريان مع بعضهم البعض،مستعمالً ما َتوفذر 

 يف البيئة اليت حتيط به من مواد وما جتمذع له من خربات،من ضمن تلك املساكن مايلي:
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 دار القاضي: -أ

يقيم باملدينة له هذه الدار ل عبد القادر على مدينة ندرومة،بنيت ُسيت كذلك نسبة للقاضي الذي عمني من طرف األمري
ويكون مطلعا على أحوال سكاهنا،تقع جنوب املدينة على مستوى حي بين زيد،مدخلها مفتوح بالواجهة الشمالية يعلوه 

ة اليت يوجد يفم  بابه حديدي رمبا يرجع إىل احلقبة االستعمارية،تليه السق1م وعرضه 4.1عقد حدوي،يبلغ ارتفاعه 
م،وحتيط به أربعة غرف على 7م وعرضه بـ20على يسارها املرحاض،تفضي مباشرة إىل فناء شكله مستطيل يقدر طوله بـ

،الغرفتان املتبقيتان واحدة ²م10يساره توجد غرفة مستطيلة يمرجح أهنا استعملت الستقبال الضيوف تبلغ مساحتها حوايل
 م،هبا نافذة خشبية تطـــل على الرواق،واألخــــرى 6بع طول ضلعها تقع يف الزاوية اجلنوبية شكلها مر 

هلا مدخل يف  ²م60م،مساحتها 6م وعرضها 20يف الزاوية الشمالية،أما الغرفة الرابعة فتعترب أكرب الغرف طوهلا يقدر بـ
م وعرضه 6ر طوله بـدالزاوية اليمىن ونافذة تطل على الفناء،فيما خيص املطبخ فهو األصغر مساحة شكله مستطيل يق

م ال حيتوي على نافذة إمنا فقط على ثقبني يوجدان يف أعلى زاويته اليسرى،بالنسبة للطابق العلوي فقد كان خمصصاً 4
 (11لألبناء الذين يستقرون به بعد أن يتزوجوا،يتم الوصول إليهم عرب السلم الذي ينطلق مباشرة من فناء الدار.)

 مسكن الزرهوني:-ب

 أنه ال يزال من تلف إالذ  ملسكن باجلهة اجلنوبية الشرقية من حي اخلربة بني عدد من املساكن،رغم ما أصابهيقع هذا ا
يؤدي وظيفة السكن،فيما خيص تاريخ بنائه هناك من يرجِّح أنه يعود للفرتة املرابطية للبساطة اليت متيزه ومواد البناء 

(،واجهته 16مها عند املرابطني السيما يف املباين املدنية ولو بصورة أقل)املستعملة فيه كمادة الطابية اليت اشتهر استخدا
ال توجد هبا فتحات حفاظاً على حرمة ساكنيه،يتألف املسكن من طابقني،يتم الولوج  اخلارجية خالية من أي زخرفة كما

ذي تصميم مستطيل  م،نصل عرب السقيفة إىل فناء  2.37م وعرضه2.93إىل الطابق األرضي عرب مدخل يبلغ ارتفاعه 
م،أرضيته مبلطة باحلجارة،حييط به من جهاته األربعة رواق مل تتبق منه إالذ 6.10م وعرضه 22.60الشكل طوله 

األعمدة  اليت كانت حتمل سقف ذلك الرواق بواسطة بائكة،وحتيط به من جهاته الثالث أربع غرف،اثنتان متواجدتان 
م 2.10م هبا نافذة تطل حنو الفناء ارتفاعها 2.91م وعرضها 7.10طوهلا يقدربـجبداره اجلنويب بينهما مرحاض،األوىل 

م وهي تعد أكرب الغرف هبذا املسكن،يمرجح أهنا خصصت الستقبال الضيوف،أما الثانية طوهلا يقدر 0.70وعرضها 
 الشرقي  جلدارم،فيما خيص الغرفتني املتبقيتني،أي الثالثة والرابعة توجدان با1.20م وعرضها يقدر بـ4.70بـ
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م،أما الغرفة الرابعة فشكلها مستطيل 1.31م وعرضها 1.11للمسكن،شكل الغرفة الثالثة أقرب إىل املربع،إذ يبلغ طوهلا 
م،أما بالنسبة للطابق العلوي فقد هتدذم ومل يتبق منه إالذ السملذم الذي تضررت منه 1.31م وعرضها 4.31إذ يبلغ طوهلا 

ئه،املالحظ يف هذا املسكن وجود غرفة أخرى على ميني املدخل الرئيسي مباشرة استخدمت  هو اآلخر غالبية أجزا
م،لقد أختري لإلصطبل مكان حبيث مينع تعرض قاطين املسكن ألي ضرر  من 1م وعرضه6.70كإصطبل يبلغ طوهلا 

 (17رائحة أوضوضاء وهو اآلخر قد هتدم سقفه،ألصحاب املسكن،ومل تتبق منه إالذ األسوار.)

 الحمامات: 2-3

قية احلضارات العريقة مع ب بعدما انتقلت عمارة احلّمام إىل احلضارة اإلسالمية بفعل احلركة التجارية والفتوحات اإلسالمية
السابقة أصبحت منشأة معمارية مهمة يف العمارة ومتداولة يف مجيع املدن اإلسالمية،إذ ال نكاد جند مدينة إالذ وقد 

 املعماري مبدينة ندرومة نذكر: (،وكمثال عن هذا النوع18احلمام )خصصت جمااًل لبناء 

 الحمام البالي:-أ

 أَْولـــَى سكان مدينة ندرومة اهتماماً بالغاً لبناء احلمامات،حىت يتقربوا من اهلل عّز وجل لدوره البالغ

ه اسم احلمام مع الكبري يطلق علييف طهارة البدن اليت هي شرط الزم ألداء الصلوات اخلمس،فشيدوا محاما مالصقاً للجا
 البايل،وهذا احلمام يدخل ضمن املرافق العامة بنسيجها العمراين.

يمعترب من أقدم احلمامات يف بالد املغرب اإلسالمي،هناك بعض الدارسني من أرجعوا بنائه إىل الفرتة املرابطية لتشابه 
قربه من  صى رغم التعديالت اليت حلقت به،ضف إىل ذلكتصميمه الداخلي مع تصاميم محامات املرابطني باملغرب األق

(،يتمركز بوسط املدينة العتيقة خلف اجلامع الكبري حبي الرتبيعة تقدر 19اجلامع الكبري يرجح الفرضية السالفة الذكر)
(،مدخله ذو باب خشيب ينفتح باجلهة 30،شكله اخلارجي مستطيل ميتد من الشمال إىل اجلنوب)1م261مساحته بـ 

م يعلوه عقد حدوي تستند عليه ظلة منجزة من ماديت القرميد 2.20م وعرضه 2.80لشمالية يبلغ ارتفاعه حوايلا
واخلشب،مستوى أرضيته منخفض عن مستوى أرضية الساحة اخلارجية إذ يتم النزول إليـــه بدرج يـــنحدر حنـــو األسفل 

 أقرب إىل املستطيل يقدر طوهلا  Frigidariumة الباردة بســتة درجات،يلي مدخله مباشرة قاعة االسرتاحة أوالقاع

م هبا عقدين حدويني يستندان على عمودين مصنوعني من مادة الرخام البين اللون يبلغ 6.79م وعرضها 7.70بـ
م،غطيت هذه القاعة بقبو نصف برميلي به فتحات لإلضاءة على ميينها توجد القاعة 2.80ارتفاعهما

م،تعترب القاعة األكثر 6.33م وعرضها بـ7.18لها مستطيل تقريبًا حيث يقدر طوهلا بـشكTepidariumالدافئة
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اتساعاً يف احلمام لكي ال حيس املستحم بالضيق تعلوها أربعة أقبية نصف برميلية وقبة يف الوسط هبا فتحات زجاجية 
حتمل عقود حدوية،تتوزع من حوهلا  م2.80إلضاءة القاعة،تتوسطها أربعة أعمدة من الرخام يبلغ ارتفاعها هي األخرى 

،توجد هذه األخرية جنوب القاعة Caldariumدكذات حجرية جلـــلوس املستحمني بعد اخلــــروج من القــــاعة الساخنة
م تستعمل الغتسال الشخصيات 2.98م وعرضها 4.24السالفة الذكر يوجد هبا حمجرة صغرية على يسارها يقدر طوهلا 

على انفراد مدخلها يعلوه عقد حدوي،حتدذث عن مثل هذه احلجرات احلسن بن حممد الوزان يف وصفه حلمامات مدينة 
حمَجر  خاصة مزخرفة حيتفظ هبا يف حالة نظافة جيدة الستقبال الشخصيات  فاس قائال:"...ينفردون يف

 ( 32السامية...".)

م،هبا حوضني واحد للماء البارد واآلخر 3.72م وعرضها 1.79أما الغرفة املتبقية يف القاعة الساخنة فيقدر طوهلا 
ليه جد أسفل القاعة الساخنة يتم النزول إللساخن ودكذات حجرية جللوس عليها أثناء االستحمام أما فرن احلمام فيو 

درجة به موقد يعلوه قدر يستعمل احلطب يف إيقاده،يمزود باملاء عرب أنبوب يأتيه من البئر 23بدرج يتكون من 
،ليفتح أبوابه 1003(،حظي احلمام البايل بعملية ترميم سنة31مباشرة،وتتفرع منه أنابيب فخارية حتت أرضية احلمام)

 ج يف احلياة اليومية للمواطن الندرومي،الزال حمافظا على الطراز املعماري للحمامات العربية اإلسالمية.بعد ذلك ويدم

 نبذة عن المعالم األثريـة العسكرية اإلسالمية بمدينة ندرومة العتيقة: -3  

ًئ عن األخطار نتقع مدينة ندرومة مبكان أشبه أن يكون حصنا طبيعيا ساعدها يف تكوين كيان حضاري وجعلها يف م
عها فقط بل عمد مل ترتك املدينة حممية مبوق اليت حتدق هبا من كل جانب،فمىت توفر األمان ازدهرت احلياة احلضرية ومنت

خمططوها على إنشاء عمارة عسكرية لتعزيز حتصينها الطبيعي والوقوف ضد االعتداءات خاصة وأهنا كانت قريبة من 
الصراع الزياين املريين أصاهبا ما أصاب مدينة تلمسان،إذ كانت تتعرض هي األوىل الساحل من جهة الشمال،ويف أيام 

 لضراباهتم،ذكر أيب احلسن بن عبد اهلل ابن أيب زرع الفاسي أهنا حوصرت من ق بل أيب يعقوب يوسف يف املرة الثانية اليت 

(،األمر الذي يدل أهنا كانت على 33 مملكته)أراد  فيها احتالل تلمسان،إالذ أنه مل يستطع اقتحامها وأف ل راجعًا إىل
 درجة كبرية من التحصني ألمهيتها لدى السالطني،وقد متثلت أهم عمائرها الدفاعية فيما يلي:

 األسوار:  3-1

تعترب األسوار األسلوب األجنع يف حتقيق عامل األمن باملدن العتيقة،لذلك ال جند مدينة من املدن ختلو من هذا النوع 
(،األمر الذي يدل 34ري حيث يذكر اإلدريسي مدينة ندرومة قائال:"...مدينة كبرية عامرة آهـــلة ذات سور...")العمائ

أن خمططيها مل يغفلوا هذا النوع املعماري،فقد اعتربوه ضرورة ملحة ولبنة أساسية لبناء حاضرة قوية،جاء تشييد تلك 
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أكثر  اإلسالمي  حيث استعملت يف بناءه مادة الطابية اليت تعترب األسوار مماثال يف بنائه ألغلب أسوار املدن املغرب
املواد استعمااًل يف هذا النوع من البناء،نظراً لوفرة موادها األولية يف الطبيعة،وكذا ملقاومتها عائدات الزمن سواءاً  كانت 

 عوامل بشرية كاحلروب أم طبيعية كاحلرارة واألمطار.

م   وقد امتدت على 1م وارتفاعها حوايل2.1اجلهة اجلنوبية للمدينة العتيقة يبلغ ُسكها  أغلب بقايا األسوار جندها يف
م 0.70م،وتنفصل عن بعضها البعض مبسافة قدرها 0.10م وعرضها 0.84م،تتوجها شرافات ارتفاعها 30طول قدره 

زء در اإلشارة أن هذا اجلتعد كفتحات لرمي السهام وصب الزيت احلارق على العدو،إذا ما أراد تسلق األسوار،وجت
 (31.)1003املتبقي من السور الدِّفاعي قد حظيت بعملية الرتميم سنة

بالنسبة للجهة الشمالية والشرقية مل يتبق فيهما أية بقايا،أما اجلهة الغربية فقد بقيت آثار السور       على مرًق    
ة تلك لوادي املوجود بتلك اجلهة خاصة أن طبوغرافيللعيان لوجودها يف مكان صعب الوصول إليه،ألنه بين حماذيًا ل

 اجلهة شديدة االحندار،مما حال دون املقدرة إىل الوصول إليه وأخذ القيــــــاسات. 

 األبراج: 3-2   

ينة،والثاين للمد تنقســـــم إىل قسميـــــن األول يكــــــون منفـــــصاًل عن األســـوار كـــنقطة مراقبة متقدمة عن احليز املعــمــاري
 متصــــل مع األســـوار كما هــــو الـــشأن بالنسبة للربج املوجود باجلزء اجلنويب لسور مدينة ندرومة،فإضافة لدوره الدِّفاعي 

م وبروزه عن 1.40ميكن من خالله مراقبة ورصد حتركات العدو،وهو يعترب الربج الوحيد املتبقي باملدينة،يقدر ارتفاعه بـ
 م.1م،أما طوله 4.20السور بـجدار 

 األبواب:  3-3

 عحتمل مــــدينة ندرومة العتيقة بني دروهبا وأزقتها صــــفات املــــدن العـــــتيقة باملغرب اإلســـــــالمي،حيث جندها تكتسي بطاب
لى األبواب،لقد ععمراين متناسق،يظهر جليا يف كيفية تنظيم نسيجها العمراين وتنظيم استعماال ألراضي واحتوائها 

متيزت غالبية احلواضر اإلسالمية باحتواء تصميمها على أربعة أبواب،وهي امليزة نفسها اليت وجدت باملدينة،إذ تتوزع هبا 
 أربعة أبوابرمنها ما اندثر ومنها ما اليزال موجوداً كاآليت:

من  جي ومواد بنائه،فقد قملصباب املدينة:يوجد باجلهة الشمالية،تعرض لعّدة تعديالت مسذت شكله اخلار -أ
ت مواد بنائه األصلية واستخلفت مبواد بناء جديدة تتمثل أساساً يف اإلُسنت.)أنظر الصورة رقم  ( 22ارتفاعه،وغمريِّ
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( )أنظر الصورة 36باب القصبة:يوجد جنوب املدينة،لقد حظي بعملية ترميم أبقـت به جزءاً من شـكله األصلي.)-ب
 (  21رقم

 قي:يقع يف اجلهة الشرقية،رمبا ُسي بذلك االسم لوجوده مبفرتق الطرق اليت تتجه حنو الشرق )عني كبرية(باب الفرا-جـ
 والشمال)الغزوات( واجلنوب)مغنية(،مل تتبق معامله فقد اندثر كلياً.         

 ُسي كذلك ألنه انفتح على الطرق (:يــــــقع هـــــذا األخـــــري بالنــــاحية الغــــربية للمدينة العتيقة،37باب تازا)-د

 (،لقد هتد م هذا الباب ومل تتبق معامله هو اآلخر على مرًق من العني.38املؤدية ملدينة تازا)

 هتعكــــس الـــمعامل األثريـــة اليت تقــــــدذم احلديـــــث عنها جزءاً ال يتجزأ من الرتاث املادي ملدينة ندرومة ينقسم يف جممل   
ثة أقسام منه ما هو ديين ومدين وعسكري ،وهي األنواع اليت رافقت العمارة اإلسالمية باملدن اإلسالمية العتيقة إىل ثال

سواًء باملشرق أواملغرب اإلسالمي،ما يالحظ يف املوروث التارخيي ملدينة ندرومة خلموه من املواقع األثرية،إذ من خالل 
 لكون مدينة  منقولة رمبا يعزى ذلكســــاحات تتضمن بقايا أثرية ثابتة أو معاينتنا للمدينة وحميطها مل نصادف وجود م

ندرومة مل تكن حبجم املدن الكربى اليت انتشر عمراهنا وكثر معمارها أواستقر هبا الرومان كمدينة تلمسان أوتغريات 
 نواهتا احلضرية من مكان إىل مكان آخر.

 تية:ونقّدم ما ورد ذكره يف الدائرة النسبية اآل 

 
 ت املختارة للدراسة.           :تبني نسب املعامل األثرية مبدينة ندرومة وفق العينا02الدائرة النسبية رقم 
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 قائمة المصادر:-

،ترمجة حممد حجي،وحممداألخضر،دار الغرب 1،ج 1احلسن بن حممد الوزان الفاسي،وصف إفريقية،ط-
 .2983اإلسالمي،لبنان،

أبو بكر الصنهاجي البيذق،املقتبس من كتاب األنساب يف معرفة األصحاب،حتقيق عبد الوهاب بن منصور،دار -
 .      2972املنصور للطباعة والوراقةـ،الرباط،

أيب احلسن بن عبد اهلل ابن أيب زرع الفاسي،األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة -
 .2971فاس،الرباط،

عبد الرمحن بن خلدون،ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب،حتقيق سهيل -
 .1000،دار الفكر،بريوت،07زكار،ج

،مكتبة الثقافة 02،ج01أبو عبد اهلل حممد بن إدريس احلسين الشريف اإلدريسي،نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق  مج-
 .1001 القاهرة،دينية،

 قائمة المراجع: -2 

 باللغة العربية:-أ 

دورها يف سياسة وحضارة اجلزائر،املؤسسة الوطنية  عرب العصور، عمرو الطمار،تلمسان بن حممد-
 .2984للكتاب،اجلزائر،

سالمية،معهد علم حممد رابح فيسة،املنشآت املرابطية يف مدينة ندرومة،دراسة تارخيية أثرية،رسالة ماجستري يف اآلثار اإل-
 .1001اآلثار،جامعة اجلزائر،

 .1009،دار املعرفة  بريوت،01علي حممد الصاليب،تاريخ دوليت املرابطني واملوحدين يف الشمال اإلفريقي،ط-

بريشي درويش،تطور املسكن اإلسالمي يف مدينة تلمسان،دراسة فنية أثرية،رسالة ماجستري،ختصص فنون شعبية،قسم -
 .1021الشعبية،الثقافة 
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دراسة املعامل األثرية يف مدينة ندرومة،رسالة ماجستري،ختصص فنون شعبية،قسم الثقافة  مصطفى مروان، -
 .1001الشعبية،جامعة تلمسان،

 .2984،املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،3تاريخ اجلزائر يف العصر اإلسالمي،ج  عطى اهلل دهينة،-

 1000،مكتبة االسكندرية ،مصر،2مدينة إسالمية،ط 2000موسوعة  عبد احلكيم العفيفي،-

 باللغة الفرنسية:-ب

-René Basset,Nedromah et Les Traras,Ernest Leroux Editeur,Paris,1901 

 

-Georges Marçais ,l’Architecture  Musulmane d’Occident ,Tunisie Algérie, Maroc  

Espagne ,Sicile ,Arts et Metiers Graphiques, France,1954. 

-Rachid Bourouiba,L’art Religieux Musulman En Algérie,2emmeédition, 

SNED,Algérie,1983. 
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 دليل النشر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 رفع أهناش من اليت الدولية املعايري أعلى )معتمد( والدراسات املتقدم للتدريب العلمي املعهد جمالت جمموعة تعتمد
 وكذلك حبثه، ستوىمل حقيقة ترقية هبا الباحث التزام حال يف للبحث وتضيف العاملية، مستوى إىل األحباث مستوى

 شكالً  أحباثنا على يتضف التوجيهي؛ الدليل هذا يف الواردة املواصفات مجلة إن العلمي؛ النشر جمال يف خربته من تعزز
 مواكبة حيقق مما ه،ومعارف العلمي النشر ضوابط تطور مع تتناسب بصيغة قارقال إىل وخيرجه مضموهنا من يعزز علمياً 
 املعريف. النشر ملستجدات فاعلة

  

 :حرفياً  املذكور الرتتيب وحسب التالية الفقرات من البحث يتكون أن جيب

 الغالف :أوال
 البحث عنوان         -

 )الباحثني( الباحث أسم         -

 العمل جهة         -

 الدولة         -

 اإلليكرتوين الربيد         -

 ميالدي هجري النشر سنة         -

 :منت البحث… ويتكون من :ثانياً 
 أبرز عن تعرب مفتاحية( كلمات  8-1 – بالغتني – امللخص )تعقب إلزامي إجنليزي( – )عريب امللخص         -

 البحث. مضامني

 املفاصل مجيع راضاستع مها: أساسيتني نقطتني يستهدف فهو -مضغوط حبث– عن عبارة هو شديد تصارباخ امللخص
 ويتكون اماًل،ك  البحث قراءة على وحثه القارق وترغيب ، البحث عن للقارق؛ وافية صورة إلعطاء للبحث الرئيسة

 البحث كاليةإش عن للحديث مدخل ) اآلتية: العناصر على تشتمل بعناية ومدروسة جداً  قصرية عبارات من امللخص
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 دراسة ية؛وصف مقارنة؛ موضوعية؛ }حتليلية؛ الدراسة منهج – اإلشكالية معاجلة أسلوب –الدراسة موضوع يتضمن
 – مكتبية ظرية}ن الدراسة نوع – املفرتضة النتائج -البحث موضوع يف األصالة مكمن – األهداف خمتصر – حتقيق(
 نتائج.ال تطبيقية{خالصة ميدانية

  

 كلمة.  210 عن امللخص يزيد ال

 – وضوعامل أمهية – للموضوع أساسية )فكرة للموضوع )مدخل اآلتية: عشر األحد العناصر على وتشتمل املقدمة
 السؤال – ذاتية< أسباب -ب موضوعية أسباب ->أ – املوضوع اختيار أسباب – املفاهيم بعض ) املوضوع أهداف
 لألسئلة مبدئية اباتإج : الفرضيات – البحث فروع :أسئلة الفرعية األسئلة – سؤال شكل يف انالعنو  بلورة أي: احملوري

 كلمة  110 عن املقدمة تزيد ال البحث(. صعوبات – البحث خطة و هيكل – الدراسة حدود – املستخدم املنهج –
  

 على املطالبو  املباحث عناوين كونت بينما الوسط يف الفصول عناوين تكون واملطالب: واملباحث الفصول         -
 إلجنليزية.ا باللغة لألحباث بالنسبة اإليسر اجلانب وعلى العربية باللغة لألحباث بالنسبة األمين اجلانب

 المواصفات التفصيلية لألبحاث

 العربية ينباللغت األول: ملخصين، على تشتمل أن يحب العربية؛ باللغة المكتوبة األبحاث
 من الملخص يتكون أن على– كلمة  311 منهما الواحد يتجاوز ال – اإلنجليزية باللغة والثاني:
 1 متقنة. لغوية وبصيغة أعاله، المذكورة العناصر

 2 والملخص. المقدمة في البحث أصالة موضوع على الضوء تسليط يتم

يخضع البحث لتدقيق السالمة العلمية والفكرية ويجب أال يتضمن تجريحاً  باألشخاص 
 3 .والهيئات

 4 يعالج البحث القضايا الُمعاصرة واألقرب إلى حاجة الواقع اإلنساني معالجة -نظرية تطبيقية
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 5 .تنويع المصادر ألكثر من لغة تحقيقاً  لمعيار الرصانة العلمية

 6 .يالزم الباحث الموضوعية والتجرد من الميول واالتجاهات الشخصية

 7 الشخصية. اتهوقناع الباحث اعتقاد لتأييد وليس البحث ومعاضدة لتأييد تأتي واألدلة الشواهد

 8 .يتصف البحث بالدقة في توثيق وتخريج المصادر والشواهد

 9 .مراعاة السالمة اللغوية وفق لغة البحث وملحقاته

 10 الترقيم. عالمات البحث يراعي

 في لباحثا يرفقه األمر بهذا يفيد خطي بتعهد ذلك ويوثق محك مة مجلة في سابقاً  ينشر لم
 11 للمجلة. إرساله عند بالبحث صفحة آخر

 إلى لبحثا بداية من متسلسالً  البحث هوامش ترقيم ويكون أسفلها صفحة كل  هوامش توضع
 12 آخره.

 13 البحث. بآخر يلحق فهرس في البحث ومراجع ومصادر نتائج تثبت

 14 .توضع نماذج مصورة من المخطوطات والمالحق في مكانها المناسب                  

 15 .ترفق جميع الصور والرسوم والبيانات المتعلقة بالبحث بصورة واضحة تماماً 

 16 (.A4) صفحة 21 عن البحث صفحات تزيد وال مطالب ثم مباحث إلى البحوث تقسم

 للبحوث (Arabic Traditional) الخط ونوع (،12) الهامش وخط (16) المتن خط
 (14) الخط محج فيكون الالتينية بالحروف المكتوبة النصوص أما العربية، باللغة المكتوبة
 Roman New Times . 17 الخط ونوع (11) والهامش
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 حيث نم حبثك مستوى من تعزز وهي ممعتمدة، دولية لوائح عن مأخوذة املواصفات هذه إن الباحث عزيز مالحظة:
 هبا. االلتزام حال يف جتنبه ميكن إضافياً  تأخرياً  ستكلفك هلا خمالفة أية وإن املضمون، عن أمهية يقل ال الذي الشكل

  

 آليات النشر واإلحالة
 لتزويد يوماً  30 عن دتزي ال مبدة وتلتزم احملكمني، إىل بإحالتها تقوم الباحث، من البحث نسخة اجمللة إدارة تسلم بعد

 ودفع باملالحظات لألخذ يوم 30 عن تزيد ال مدة البحث ميهل بعدها املالحظات، يتضمن حبثه عن بتقرير الباحث
عهد، خاص مصريف حساب لصاحل النشر رسوم

َ
عدلةا بالنسخة وإرفاقه الرسوم تسديد إيصال ويروتص بامل

م
 إىل للبحث؛ مل

ساعد. التحرير مدير أو التحرير، مدير
م
 امل

  

تنسيق الهوامش إليكترونياً  في أسفل  كل صفحة وبتسلسل واحد من أول البحث إلى آخره، 
وتوضع الهوامش بين أقواس )1( )2( )3(  سواء في المتن أو في الهامش، يمكنك متابعة 

 18 .النموذج المرفق لألطالع على تنسيق األبحاث المعتمد لدى المعهد

.Word 19 ترسل األبحاث إلى العناوين الخاصة بموقع المجلة بصيغة 

 20 للمعالجة. المعروضة الفكرة دقة تظهر فرعية عناوين ذكر دون الفقرات إطالة تجنب

 لىع المحكمين من اثنين ِقبل من المجلة في للنشر المقدمة والدراسات البحوث ُتحكَّم
 21 األقل.

 22 .تُعاد البحوث إلى الباحثين بعد تحكيمها لغرض التعديل

 بحوثاً  روتعتب المحك مين قبل من إجازتها بعد للمجلة الرسمي الموقع على البحوث تنشر
 23 الطبع. بانتظار الدور إلى وتحال النشر صالحية خطاب صدور حين من منشورة

 24 السنوية. الورقية بنسختها المجلة من بنسخة الباحث يزود
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رسوم النشر 400 دوالر أمريكي للبحث الواحد، تستحصل من الباحث حال قبول البحث من قبل هيئة التحرير،  
عهد، والذي يزود به الباحث بعد حتقق القبول النهائي 

َ
وترسل حبوالة مصرفية إىل رقم احلساب املصريف اخلاص بامل

 .لبحثه

ينشر البحث بعد أول أو ثاين عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 
حالة للنشر

م
 .األحباث امل
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 الفهرس

 

 05 (افريقيا غرب حالة دراسة) االنسانية واملعارف العلوم ىف وأثرها املخطوطات أمهية…………….. 
   23السيدة خدجية الكربى مناقبها ومروياهتا وما كتب فيها من التصانيف…………………… 
 مام  مشس  الدِّين  حممد  بن  لإل اْلممْستَـْفيت  ممع نْي  اْلممْفيت  َعَلى َجَواب   كتاب الصلح  وكتاب املضاربة من كتاب

 …49".دراسة وحتقيق" ـه2004املتوىف سنة  التمرتاشّي الَغزِّّي احلنفيّ  اهلل  بن أمحَد بن حممد  اخلطيب عبد
 فرتة يف ال البحرية دولة املماليك احلياة العلمية يف القدس يف عصر دور الوقف اإلسالمي يف ازدهار

 ..……………………………………95م(2340 -م2192ه/742-ه690)من
  131العتيقة مبدينة ندرومة املعامل التارخييةحملة عـــن……………………………………. 

 

 


