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 ملخص البحث :

يركز هذا البحث على تحليل عدد من وثائق وقف الكتب في المدينة المنورة 
ات التي التي اشتهرت بكثرة مكتباتها الخاصة بالعلماء والمدارس واألربطة ، تلك المكتب

تزخر بالمخطوطات المتنوعة في موضوعاتها تنوع معارف علمائها ، وحبهم للكتب ، 
دراكهم ألهميتها في الدرس والتحصيل .  وا 

 وتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق أهدافها من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية :
 ما حجم اإلنتاج الفكري الموقوف كمًا ونوعًا ؟ -1
 موضوعية للكتب الموقوفة ؟  ما االتجاهات ال -2
 من المستفيدون من تلك الكتب الموقوفة ؟ -3
 ما الشروط التي تضمنتها وثائق الوقف ؟ -4
 ما مدى توافر معلومات عن مؤلفي الكتب الموقوفة ؟ -5
 من المؤلفون الذين برزوا في مجال الدراسة ؟ وما حجم إنتاجهم ؟ -6

صيات التي جاءت ثمرة لما تم تناوله في وختمت الداسة بجملة من النتائج والتو 
 مباحثها الستة .
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 المبحث األول : المقدمة

 
ددد بددن عبدددب وعلددى  لدده  ددالم علددى رسددول ب محمى الحمددد و وحددده ، والصددالة والسى

 وصحبه ومن وااله ، أما بعد :
فقد وجَدْت الرغبة في فعل الخير لدى المسلمين متنفسًا لها في نظام األوقاف، 
فبادر الخيرون إلى وقف األوقاف د من مباٍن وأراضي وغيرها د على مختلف األغراض 
الخيرية التي تعود على المجتمع بالخير العميم . واختار كثير من السالطين واألمراء 
والعلماء والتجار وغيرهم أن يشاركوا بجزء من ثرواتهم في النهوض بالمجتمع فأقاموا 

ة وحبسوا عليها األوقاف ، ووضعوا الشروط العديدة التي المؤسسات الخيرية المتنوع
تضمن حسن التصرف في ريع تلك األوقاف لضمان استمرار تلك المؤسسات في 

 . (1)تحقيق رسالتها
وارتدددبل كدددل وقدددف مدددن هدددذه األوقددداف بحجدددة شدددرعية توضددد  أركدددان ذلدددك الوقدددف 

الوقددف وعددددهم ، والغددرض مندده وكيفيددة االسددتفادة مددن ريعدده ، ونوعيددة المسددتفيدين مددن 
والنظددار والمددوظفين القددائمين علددى رعايددة شددؤون المؤسسددة و الوقددف . وغيددر ذلددك مددن 

 الجوانب التي توض  اإلطار العام لنظام الوقف . 
وبدراسدددددة حجدددددج األوقددددداف دراسدددددة متأنيدددددة يمكدددددن للباحدددددث أن يخدددددرج بقددددددر مدددددن 

عددن  -لمألوفددة التددي ال نظيددر لهددا فددي كتددب التددداري  ومصددادره ا -المعلومددات الجديدددة 
 . (2)أحوال الناس الدينية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية

                                           
هد دراسدة تاريخيدة 923 - 646أمين ، محمىد محمىد / األوقاف والحياة االجتماعية في مصر  (1)

  م ، ص )ن( .1980القاهرة : دار النهضة العربية ،  -وثائقية . 
   السابق ، ص ) س ( .  (  2)
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رة   -وهذه محاولدة للوقدوف علدى بعدض نصدوص وقفيدات الكتدب فدي المديندةالمنوى
التددي اشددتهرت بكثددرة مكتباتهددا الخاصددة بالعلمدداء والمدددارس  -عاصددمة اإلسددالم األولددى 

وعدة فدي فنونهدا تندوىع معدارف علمائهدا ، واألربطة التي تزخر بالمخطوطات الكثيدرة المتن
دراكهم ألهميتها في الدرس والتحصيل .  وحبهم للكتب ، وا 

 
 : مشكلة الدراسة

تعد الوثائق من المصدادر األصدلية واألساسدية لدراسدة تداري  المكتبدات ألنهدا مدن 
أهم األوعية العلميدة التدي تحتدوي علدى مدواد أوليدة تخدص المكتبدات ومدا يتدوافر بهدا مدن 

 تاج فكري له أثره في الحياة العلمية واالجتماعية .إن
وتمثل وثائق وقف الكتب مصدرًا رئيسًا للمعلومات المتعلقة بالكتب الوقفية، 
ومؤلفيها ، وواقفيها ، وشروطهم التي قد ُتأثر إيجابًا أو سلبًا في تلك الوقفيات ، إضافة 

ن مؤشرًا له داللته  إلى المعلومات األخرى التي قد توجد ضمن هذه الوثائق ، مما يكوى
 العلمية والتاريخية .

إال أن هددذه الوثددائق لددم تحددا باالهتمددام المطلددوب مددن الدارسددين رغددم مددا تحتددوي 
عليدده مددن معلومددات مهمددة تفيددد البدداحثين فددي مجددال الدراسددة التاريخيددة والعلميددة للكتددب 

 والمكتبات .
الموضدوع للخلدوص  ومن هنا وجد الباحث أن هناك حاجة ماسة إلدى دراسدة هدذا

إلى رؤية توض  أهمية وثائق وقف الكتب في المجتمع اإلسالمي وأثر ذلك في الحركة 
 العلمية .
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 أهداف الدراسة :
 تهدف الدراسة إلى تحقيق األمور التالية :

وصددف وتحليددل السددمات األساسددية لفنتدداج الفكددري الموقددوف بالمدينددة المنددوىرة  -1
باسدددددتخدام األسددددداليب الببليومتريدددددة ، والطدددددر   فددددي القدددددرن العاشدددددر الهجدددددري ،

 االحصائية .
التعددددددرف علددددددى السددددددمات النوعيددددددة ، والخصددددددائص الموضددددددوعية ، لمصددددددادر  -2

 المعلومات الوقفية .
الكشددددف عددددن إسددددهامات المددددؤلفين ، وحجددددم إنتدددداجهم الموقددددوف ضددددمن إطددددار  -3

 الدراسة .
 التعرف على أزمنة وقف ذلك اإلنتاج . -4
 وعية المستفيدين من وقف ذلك اإلنتاج .التعرف على ن -5
 التعرف على شروط وقف ذلك اإلنتاج . -6
 

 أسئلة الدراسة :
 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق أهدافها من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية :

 ما حجم اإلنتاج الفكري الموقوف كمًا ونوعًا . ؟ -1
 ما االتجاهات الموضوعية للكتب الموقوفة . ؟ -2
 من المستفيدون من تلك الكتب الموقوفة . ؟ -3
 هل توجد شروط معينة تتضمنها وثائق الوقف . ؟ -4
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 ما مدى توافر معلومات عن مؤلفي تلك الكتب الموقوفة . ؟ -5
 من المؤلفون الذين برزوا في مجال الدراسة . ؟ وما حجم إنتاجهم . ؟ -6
 

 حـدود الدراسة :
 :  الحدود الموضوعية -1

هذه الدراسة جملة من وثائق وقف الكتب المسجلة في محكمة المديندة  تغطي
رة .  المنوى

 : الحدود المكانية -2
رة دون غيرهددا      تقتصددر هددذه الدراسددة علددى وثددائق وقددف الكتددب فددي المدينددة المنددوى

 من مدن المملكة العربية السعودية .
 :  الحدود الزمانية -3

رة  تغطي هدذه الدراسدة مدا تدوافر فدي سدجالت المحكمدة الشدرعية بالمديندة المندوى
 من وثائق وقف الكتب في القرن العاشر الهجري فقل .

 
 :  الدراسات السابقة
حتدى إعدداد هدذا البحدث دراسدة تتحددث عدن  -على حدى علم الباحث  -لم تظهر 

رة .  وثائق وقف الكتب بالمدينة المنوى
والمكتبات ، مدن  وقد تعرض مجموعة من الباحثين العرب لموضوع وقف الكتب

بيدددنهم الددددكتور عبدددداللطيف إبدددراهيم أسدددتاذ الوثدددائق فدددي قسدددم المكتبدددات والوثدددائق بكليدددة 
اآلداب بجامعة القاهرة الذي وضدع مجموعدة مدن الدراسدات الددوثائقية ونشدرها فدي كتداب 

صدددر فددي القدداهرة عددام  دراســات  ــر خــارتب اللخــب والمكخبــات ا ســ مية بعنددوان : )
مكخبة  ر اشتمل على خمسة بحوث ، كان البحث الثاني بعنوان )م و 1962هد/ 1382
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( عرض لوثيقة علدى بدن سدليمان اإلبشدادي  وثيقة وقفية دراسة للمكخبة ونشر للوثيقة
هدد ، وتضدمنت وقدف مندزل ومكتبدة خاصدة بمدا فيهدا 919المالكي ، والمسدجلة فدي عدام 

الكتدددب الوقفيدددة فدددي مددن كتدددب وأدوات ، وقددددد أشدددار فدددي دراسدددته هددذه إلدددى مجموعدددة مدددن 
 . (1)مختلف الموضوعات

( وثيقة باسـخ   كخـب : دراسـة وخحلوـش ونشـروفي الدراسة الثالثة وهي بعندوان )
عرض فيها وثيقة إدارية وهي عبارة عن كشف بالكتدب الوقفيىدة التدي تسدلمها أحدد أمنداء 

دب المكتبات في العصر المملوكي، وهو الشي  شمس الدين محمىد بن جمال الدين عبد
بددن عبددددالعزيز المغربددي، مدددن الواقددف وهدددو عيسددى بدددن عبدددالرحمن الددددزواوي المدددالكي ، 

 . (2)هد883ويعود تاريخها إلى عام 
ــة ونشــر أمددا الدراسددة الخامسددة فكانددت بعنددوان )  ــة عثمانيــة : دراســة نقدي مكخب

( عدرض فيهدا لوثيقدة وقدف األميدر محمدد بدك أبدو الدذهب التدي ضددمنها  لرصـود المكخبـة
 هد . 1188لمكتبته على طلبة العلم بالجامعة ، ويعود تاريخها إلى عام  وقفه

وتعدى دراسات الدكتور عبداللطيف إبراهيم ، على درجة كبيدرة من األهميدة 
 . (3)العتماده فيها على نصوص وثائقية قام بتحليل محتواها ونشر نصوص أغلبها

 ال هو :والعمل الثاني الذي يمكن أن نشير إليه في هذا المج

                                           
ابددددراهيم علددددي ، عبددددداللطيف ث مكتبددددة فددددي وثيقددددة وقفيددددة ث فددددي : دراسددددات فددددي تدددداري  الكتددددب  (1)

 . 49م ص 1962هد / 1382والمكتبات اإلسالمية . دد القاهرة : المؤلف ، 

. دددد الريدداض : مركددز الملددك  1سدداعاتي ، يحيددى محمددود / الوقددف وبنيددة المكتبددة العربيددة . دددد ط (2)
 . 25م ، ص 1988هد /1408فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ، 

   السابق . (3)
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)) الوقددف وبنيددة المكتبددة العربيددة : اسددتبطان للمددوروث الثقددافي (( للدددكتور يحيددى 
محمددود بددن جنيددد ))السدداعاتي(( أسددتاذ المكتبددات والمعلومددات بكليددة العلددوم االجتماعيددة 
دددد بدددن سعدددددود اإلسدددددالميىة ، ونشدددددره مركدددز الملدددك فيصدددل للبحدددوث  بجامعدددة اإلمدددام محمى

هدددد ، وقدددد قسددددم كتددددابه إلددددى ستددددة فصدددول   1408لريددداض عدددام والدراسددات اإلسدددالمية با
حيدث تحددث فدي الفصدل األول الدذي يخدص خطدة الدراسدة ومنهجهدا عدن الوقدف ودوره 
فدددي بنددداء الحركدددة التعليميدددة الثقافيدددة ، أمدددا الفصدددل الثددداني فقدددد خصصددده لبددددايات وقدددف 

تددب وخزائنهددا الكتدب وظهددور المكتبددات العامددة حيددث شددمل الفصددل الحددديث عددن ُدور الك
 .  (1)في حواضر العالم اإلسالمي

أما الفصل الثالث فقد خصصه لوقف الكتب على الجوامع والمسداجد  والمددارس 
، في حين كان الفصل الرابع خاصًا بوقف الكتب والمكتبدات علدى المارسدتانات والدربل 

 والخانقاهات والترب واألشخاص والذرية والوقف غير المحدد. 
امس فكان عن التنظيدم واإلدارة للمكتبددات الوقفيىدة ، وكدان الفصدل أما الفصل الخ

السدددادس واألخيدددر عدددن مصدددادر الكتدددب والمكتبدددات الوقفيدددة ، وخدددتم الدراسدددة بجملدددة مدددن 
 . (2)النتائج والتوصيات

ُوتعدى دراسة الدكتور يحيى بن جنيد على درجة كبيرة من األهمية نظدرًا العتمداده 
خطوطدددات التدددي تحمدددل نصوصدددًا وقفيىدددة ، إضدددافة إلددددى فيهدددا علدددى عددددد كبيدددر مدددن الم

مجموعددة مددن الكتددب التراثيددة المشددتملة علددى نصددوص ذات عالقددة بقضددية وقددف الكتددب 
 والمكتبات .

 

                                           
 . 63د  16السابق ، ص ص  (  1)

   . 192د  64السابق ، ص ص  (2)
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 منهج الدراسة :
المنهج الرئيسي الدذي اسدتخدمه الباحدث فدي هدذه الدراسدة ، هدو المدنهج الوصدفي 

للبياندات المجمعدة عدن الكتدب التدي والتحليلي في القياس  والتحليل اإلحصدائي المقدارن 
أمكددن حصددرها مددن خددالل وثددائق الدراسددة ، حيددث عمددد الباحددث إلددى تحليددل تسددع وثددائق 

هدد . 993هدد إلدى عدام 974توافرت من خدالل سدجالت المحكمدة تغطدي الفتدرة مدن عدام 
 هد .963ومما يجدر ذكره أن السجالت المحفوظة بالمحكمة تبدأ من عام 

بعدض األخطداء اللغويدة فدي الوثدائق ، ول ماندة العلميىدة وقد الحا الباحث وجود 
فددي نقددل النصددوص الوقفيىددة فددي هددذه الوثددائق كمددا هددي فقددد تددم إبقدداء تلددك األخطدداء علددى 

 حالها .
 وقد خ  خقسي  الدراسة إلى المباحث اآلخية :

 : المقدمة . المبحث األول
 : صيغ الوقفيات . المبحث الثانر
 ن من الوقفيات )على من وقفت كتبها ؟( .: المستفيدو  المبحث الثالث
 : شروط الوقفيات  . المبحث الرابـــع

 : االتجاهات العددية والنوعية .الخامس  المبحث 
 : االتجاهات الموضوعية . المبحث السادس

 : النتائج والتوصيات . الخاخمة
 قائمة المصادر والمراجع 

 ملحق بصور الوثائق الوقفّية .
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 اني : صيغ الوقفياتالمبحث الث

 
الوقفيدددات جمدددع وقفيىدددة ، والوقفيدددة أو كتددداب الوقدددف هدددو الصدددك الدددذي يكتدددب فيددده 
الواقدددف عقدددد وقفددده ، ويبدددين فيددده عقاراتددده الموقوفدددة وحددددودها والجهدددة الموقدددوف عليهددددا 

دارة الوقف ، أي التولية عليه ، وغير ذلك .   وشروطه في مصارف الغلة ، وا 
ن ف رادة الواقف فيده اسدتحقاقًا أو هدي الصك الدذي تددوى يدده عقدارات الدوقدف وعقدد وا 

 . (1)وتولية
وال تتوقف صحة الوقف على كتابة صك الوقفيىة ، ألنه عقد يتم باللفا ، وعندد 
الحاجدة إلى اإلثبات ، يمكن إثبات عقد الوقف وشروطه بإقرار الواقف ، أو باإلشهاد 

صكًا لوقفه ، ألنه أحفا للوقف، وأمنع عليه . ولكن جرت العادة أن يكتب الواقف 
للتغير والتبديل في عقارات الوقف وشروط الواقف . فهذه الوقفيىة ، عند إنشائها خارج 
مجلس القضاء ، تكون مجرد إقرار مكتوب ، أي أنها مجرد صك عادي، يحتاج إلى 

بها،  إثبات مضمونه، فإذا سجلهاالدواقف فدي سجدل المحكمة ، بأمر القاضي، واعترف
 .  (2)أصبحت صكًا ثابتًا معمواًل به

                                           
م، ص 1997هددد / 1418ف . ددد عىمدان : دار عمدار ، الزرقدا ، مصدطفى أحمدد / أحكدام الوقدد (1)
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ولعددل مددن األمددور التددي تسدداعد علددى بقدداء الكتدداب الموقددوف صددالحًا لالسددتخدام 
إثبات الوقف واإلعالن عنه ، وهناك ثالث طر  استخدمت في إثبات الوقف واإلعالن 

 عنه وهي :
 )  أ  ( كتابة نص الوقفيىة على الكتاب نفسه .

ف شدددداملة تبددددين الحدددددود واألهددددداف العامددددة وتسددددجل أمددددام ) ب ( كتابددددة وثيقددددة وقدددد
 القضاء الشرعي .

 . (1)) ج ( ختم صفحة العنوان وصفحات غيرها أحيانًا بختم يدلل على الوقف
وبما أن موضوع الدراسة ليس من أهدافه البحث عن الكتب الموقوفة على الواقع 

 ما يخص وثائق الوقف .الحالي ، لذا فإن التركيز سيكون على الطريق الثاني وهو 
 

وقبدددل الددددخول فدددي الحدددديث عدددن صددديغ الوقفيدددات ال بدددد مدددن اإلشدددارة إلدددى بعدددض 
المعلومددات الضددرورية للتعددرف علددى وثددائق هددذه الوقفيددات وتوثيقهددا وذلددك وفددق الجدددول 

 ( اآلتي   علمًا بأن الوثائق مرتبة في الجدول زمنيًا بحسب تاري  الوقفية . 1رقم ) 
 يبين وثائق الدراسة . ( 1* الجدول رقم ) 

رق    
 الوثيقة

 اس  الموقف خوثيقها خارتخها
 صفحة جلد عدد

دددددددددد بدددددددددن تددددددددداج الددددددددددين   433 - 432 2 3 هد7/10/974 1572 1 محمى
الكدددددددددددددددددددازروني الحريدددددددددددددددددددري 

                                           
مددن حيددث بيانددات الكتددب الموقوفددة واسددم  1149هددذه الوثيقددة تكددرار للوثيقددة التددي تسددبقها رقددم  (1)

الواقدددف مدددع اخدددتالف طفيدددف فدددي الدددنص والتشدددابه تمامدددًا فدددي المضدددمون ، وبمراجعدددة السدددجل 
تبدين للباحدث وجدود أي شدروي عليده تبدرر هدذا التشدابه أو تلغدي الخاص بهاتين الوثيقتين  لدم ي

   إحداهما .
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 الشافعي

 زيني خليفة 241 - 240 2 4 هد17/5/976 543 2
 مال جعفر 601 - 600 2 3 هد7/8/977 1852 3
مصدددل  الددددين صدددقر خليفدددة  765 - 764 3 6 هد1/5/987 1149 4

 الرومي الحنفي
مصدددل  الددددين صدددقر خليفدددة    821     3 6 هد1/5/987 (1)1199 5

 الرومي الحنفي 
جعفدددر خليفدددة بدددن عبددددالحي  808 - 804 3 6 هد21/10/987 1188 6

 الرومي
عبدددددددداس خليفددددددددة بددددددددن ولددددددددي  968 - 967 3 6 هد20/9/989 1598 7

 الرومي
ددددددد الوفددددددائي  47  - 46 1 7 هد10/6/991 63 8 أحمدددددد بددددددن محمى

 المعروف بشي  زادة
سدددددنان خليفدددددة بدددددن سدددددليمان   130   1 8 1/4/993 489 9

 الرومي 
ولددديس هنددداك ندددص أو نصدددوص مثاليدددة يمكدددن القدددول إنهدددا اسدددتخدمت مدددن قبددددل 
نمددا هددي  الددواقفين بشددكل عددام ، بددل مددا نجددده هددو تفدداوت واضدد  فددي الصدديغ الوقفيددة ، وا 

رة وأشدهد عليهددا عبدارة  عدن صدكوك شدرعية سدجلت فددي المحكمدة الشدرعية بالمديندة المندوى
الشهود وتتضمن أن فالنًا قد وقف مجموعة  من الكتب على نفسه وذريته من بعدده ثدم 
علددى طلبددة العلددم ومددن ثددم علددى مكتبددة المسددجد النبددوي . مددع ذكددر بعددض الشددروط التددي 

محددددل  -تتضددددمن جميدددع الوثددددائق تدددنظم أمددددر التصدددرف والنظددددارة علدددى تلددددك الكتدددب ، و 
 عناوين الكتب وأوصاف بعضها وذكر أسماء بعض المؤلفين . -الدراسة 

                                           
  . 130ساعاتي / الوقف وبنية المكتبة العربية ، ص  (  1)
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ولكددي تتبددين لنددا الصددورة الواقعيددة لوثددائق وقددف الكتددب نقددرن ذلددك بمدددى التزامهددا 
 بأركان الوقف وألفاظه . 

 
 أواًل : أركان الوقف :

ن ، أركدان ماديدة ، وركدن للوقف ، كسائر االلتزامدات العقديدة التدي يبرمهدا اإلنسدا
 شرعي .

) أ ( فاألركدددان الماديدددة هدددي وجدددود شدددخص واقدددف ، ومدددال يوقدددف ، وجهدددة يوقدددف 
، وبمراجعدددة الوثدددائق الوقفيىدددة السدددابقة يتبدددين أنهدددا قدددد التزمدددت بهدددذه  (1)عليهدددا

األركددان حيددث إن الشددخص الواقددف قددد ورد ذكددره صددراحة فددي الوثيقددة وُيددنص 
لددددى الحددداكم الشدددرعي ، وكدددذا الحدددال  فيهدددا علدددى حضدددوره أو حضدددور وكيلددده

بالنسدبة للمدال الموقدوف فإنده ذكدر تفصدياًل فدي كدل وثيقدة ، كمدا أن الموقددوف 
 عليهم ذكروا في الوثائق بحسب الترتيب الذي رتبه الواقف .

)ب( أمددا الددركن الشددرعي فهددو العقددد ، والعقددد هنددا هدددو اإليجدداب فقددل مددن الواقدددف 
. وهدذا الدركن مؤكدد  (2)قبدول الموقدوف عليده بصيغته المعتبرة ، فال يحتاج إلدى
 وملتزم به كذلك في جميع الوثائق .

 
 ثانيا : ألفاظ الوقف :

األلفدا  التدي ينعقدد بهدا الوقدف هدي كدل لفدا يددل علدى معندى: حدبس رقبدة المددال 
 عن االمتالك ، وتخصيص ثمرته ومنفعته بجهة من الجهات .

                                           
  . 38الزرقاء / أحكام الوقف ، ص  (  1)
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 وهذه األلفا  نوعان :
اشددددتهر اسددددتعماله فددددي معنددددى الوقددددف المشددددروي .  الصددددري  ، وهددددو مددددا  -1

فينصرف إلدى معندى الوقدف ، أو ينعقدد بده ، بمجدرد ذكدره، وهدو لفظدان: 
الحددددبس والوقدددددف ، واللفددددا األول أقدددددم اسددددتعمااًل ، فلددددو قددددال اإلنسددددان : 
حبسدددت داري هدددذه ، أو وقفتهدددا علدددى الفقدددراء ، أو فدددي سدددبيل ب، انعقدددد 

 . (1) هم لفا )التسبيل(الوقف. ومن الصري  في رأي بعض
الكنايدددة ، وهددو مددا كددان يحتمددل معنددى الوقددف وغيددره ، كمعنددى النددذر أو   -2

نفددا  ثمرتدده، ولددذلك ألفددا  كثيددرة  الصدددقة بعددين المددال ، دون حبسدده ، وا 
كالتصددد  ، وجعدددل المدددال للفقدددراء ، أو فددي سدددبيل ب ، ونحدددو ذلدددك مدددن 

ق التزمدت بداللفا الصدري  . ويالحا أن جميع الوثدائ (2)األلفا  المحتملة
وهدو لفظددة الوقددف والحدبس ،  فددي حددين أضددافت إلدى ذلددك خمددس وثائدددق 

 1149،  1852،  1572لفظة )أبدد( ، وهي الوثدائق ذات األرقدام : ) 
( لفظددددة )وتصددددد ( 1572( . وزادت الوثيقددددة رقددددم ) 1188،  1199، 

 د( .( وزادت على ذلك بلفظتين هما )سبىل وأك1188وكذا الوثيقة رقم )
 

 
 

                                           
   . 40السدابق ، ص  (1)
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 المبحث الثالث : المستفيدون من الوقفيات                    

 
تضدددمنت نصدددوص الوقدددف المدوندددة فدددي الوثدددائق الوقفيدددة تحديدددد المسدددتفيدين مدددن 
الكتب الموقوفة ، ومن الواقفين من يحدد األطراف المستفيدة مدن وقفده بددءًا بنفسده مددة 

حسب درجات قربهم منه ، ثم على طلبة العلدم أو حياته ثم أوالده وأوالد أوالده وأقربائه ب
من ينتفع به من المسلمين ، ثم على جهة معينة كمكتبة المسجد النبوي بالمدينةالمنوىرة 

 أو على زاوية معينة يكون قدد وقفها الواقف من قبل على الفقراء أو طالب العلم .
تفدداوت فيمددا لكددي نددرى مدددى ال -محددل الدراسددة  -ونسددتعرض فيمددا يلددي الوثددائق  

بينهددا مددن حيددث ذكددر المسددتفدين مددن الكتددب الوقفيددة فددي كددل منهددا ، وذلددك علددى النحددو 
 اآلتي :
( اإلشددارة إلددى تخصدديص الواقددف قطعددة أرض 1572رقددم ) الوثيقــةتضددمنت   -1

وجعلهدا زاويدة موقوفدة للفقدراء ووقدف عليهدا جملدة  (1)يملكها كائندة بخدل ذروان
 . (2)كبيرة من الكتب العربية والعجمية

                                           
رة وهددي مددن قبددل منددازل بنددي زريددق وتبدددأ منددازلهم مددن ذروان اسددم محلددة مشددهورة  (  1) بالمدينددة المنددوى

ِقبلددة المسددجد فحددارة ذروان وتنتهددي بالمصددلى )انظددر : الخيدداري ، أحمددد ياسددين / تدداري  معددالم 
رة قديمًا وحديثًا . د ط  رة : ورثة المؤلف ،  3المدينة المنوى م 1991هد / 1412. د المدينة المنوى

هدددد بعددددد الحريدددق الدددذي نشدددب فدددي )) سدددو  1397ذه الملحدددة عدددام ، وقدددد أزيلدددت هددد191، ص 
  القماشة (( المجاور لها .

 . 432، ص  2، جلد  3، عدد  1572وثيقة رقم  (  2)
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( فتدنص علدى أن زيندي خليفدة )) وقدف وحدبس جميدع 543رقدم ) الوثيقةأمدا   -2
الكتدددب المشدددروحة علدددى نفسددده مددددة حياتددده ثدددم ألوالده ثدددم لمدددن قدددرأ عليددده مدددن 
المسدددتحقين ثدددم ألهدددل المديندددة النبويدددة مدددن المجددداورين وغيدددرهم القدددادرين علدددى 

ذين قددرءوا عليددده . وُيلحدددا هنددا مددددى اهتمددام الواقدددف بطالبدده الددد (1) مطالعتدده((
بحيددث جعلهددم فددي المرتبددة التددي تلددي أوالده مباشددرة ، ثددم رتددب االسددتفادة مددن 
كتبدده بعددد ذلددك ألهددل المدينددة سددواء كددانوا مددن المجدداورين بهددا أو غيددرهم مددن 

 المارين عليها للزيارة شريطة القدرة على المطالعة واالستفادة .
الكتب المنوه عنهدا ))  ( على أن مال جعفر جعل1852وتنص الوثيقة رقم )  -3

وقفًا و تعالى على نفسه مدة حياته ينتفع بها سدائر االنتفاعدات الشدرعية، ثدم 
مددن بعددده علددى أوالده وأوالد أوالده الددذكور مددن الظهددور بشددرط أهليددتهم لددذلك ، 
فدإذا انقرضددوا والعيداذ بدداو تعدالى كددان حكدم الكتددب المدذكورة حكددم كتدب الحددرم 

. ولددن ُيحددرم طلبددة العلددم االسددتفادة مددن تلددك الكتددب  (2) النبددوي الموقوفددة بدده ((
 عند مآلها إلى مكتبة الحرم النبوي .

( فتفيددددد أن الواقددددف/ مصددددل  الدددددين صددددقر خليفددددة 1149رقددددم ) الوثيقــــةأمددددا   -4
رة )) وقددددف جميددددع الكتددددب  الرومددددي الحنفددددي مدددددرس الرسددددتمية بالمدينددددة المنددددوى

ر االنتفاعدات الشدرعية ، ثدم مدن المذكورة على نفسه مدة حياته ينتفع بهدا سدائ
بعدددده علدددى السددديد الفاضدددل المفيدددد / جعفدددر بدددن الحسدددين الحسدددني السدددمرقندي 
الحنفددي مدددة حياتدده ينتفددع بهددا سددائر االنتفاعددات الشددرعية ، ثددم مددن بعددده علددى 
أوالد السيد / جعفر المذكور وعلى أوالدهم وعلى أوالد أوالدهم أبدًا ما تناسلوا 

                                           
  . 241، ص  2، جلد  4، عدد   543وثيقة رقم  (  1)
  . 601، ص  2، جلد  3، عدد 1852وثيقة رقم  (  2)
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أهلية االنتفاع بالكتب المدذكورة فدإذا انقرضدوا ولدم يبدق ، بشرط أن تكون فيهم 
مددنهم أحددد أو لددم تكددن فدديهم أهليددة لمدددا ذكددر كانددت الكتددب المددذكورة وقفددًا علددى 

رة (( طلبددة العلددم بالمدينددة المنددوى
. ويبدددو أن الواقددف لدديس لدده ذريددة لددذا نددرى  (1) 

والده أنه جعل المستفيد الثاني من تلك الكتدب جعفدر بدن الحسدين ومدن بعدد أل
 وربما يكون هذا الشخص أحد أقربائه.

( تشدددتمل علدددى الكتدددب المدددذكورة فدددي الوثيقدددة 1199رقدددم ) الوثيقـــةومدددع أن   -5
( وهدي مدن الواقددف المدذكور فدي الوثيقدة السددابقة ، 1149السدابقة ذات الدرقم )

 إال أن المستفيدين من الوقفيىة ثم تحديدهم على النحو اآلتي :
ن الواقدددف المدددذكور و  قدددف جميدددع الكتدددب المدددذكورة علدددى نفسددده مددددة حياتددده ))وا 

ينتفددع بهددا سددائر االنتفاعددات الشددرعية ثددم بعددده علددى السدديد الفاضددل الكامددل / 
جعفددر بددن حسددين السددمرقندي الحسدديني المدددرس بددالحرم النبددوي مدددة حياتدده ثددم 

رة (( بعدددده علدددى طلبدددة العلدددم الشدددريف بالمديندددة المندددوى
. واشدددترط أن يكدددون  (2) 

 اته بخزينة الكتب بالحرم النبوي الشريف .مقرها بعد وف
ويالحا أن ذرية المستفيد الثاني )جعفدر الحسديني( لدم يدرد لهدم ذكدر فدي هدذه 

 الوثيقة بخالف ما ورد في الوثيقة السابقة .
ــةوتددنص   -6 ( علددى أن جعفددر خليفددة بددن عبدددالحي الرومددي 1188رقددم ) الوثيق

علدى نفسده مددة  ((ة في وقفيته الفراش بالحرم النبوي وقف جميع الكتب الوارد
حياتدده ثددم علددى أوالده وأوالد أوالده أبدددًا ماتناسددلوا الددذكور دون اإلندداث الطبقددة 
العليا تحجب الطبقة السفلى بشرط أن يكونوا قادرين على االنتفاع بمطالعتها 
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واالسددتفادة منهددا واالستنسدددا، ونحددوه، فدددإذا انقرضددوا والعيدداذ بددداو كانددت كتدددب 
وقفددددًا علددددى الزاويةالمددددذكورة ينتفعددددون بهددددا الفقددددراء المددددذكورين التصددددوف منهددددا 

ومقرهدددا بالزاويدددة المدددذكورة فدددإن لدددم يكدددن فدددي األوالد أهليدددة أصددداًل تنتقدددل جميدددع 
الكتب المذكورة غير كتب التصوف إلددى خزانة الكتب بالحرم النبوي وصارت 

 .  (1) حكمها كحكم كتب الحرم المذكور ((
( فمفادها أن عباس خليفة بن ولي الرومي المجداور 1598رقم ) الوثيقةأما   -7

بالمددينة المنوىرة وقف جميع الكتب المذكورة في الوقفيدة علدى ))نفسده الكريمدة 
مددة حياتدده أحيداه ب حيدداة طيبدة ينتفددع بهددا سدائر االنتفاعددات الشدرعية ثددم مددن 

ا ، فدإذا انقرضدوا بعده على أوالده وأوالد أوالده أبدًا ما تناسلوا ودائمًا ما تعداقبو 
والعياذ باو تعالى وال يتواجد منهم وال من نسلهم وال من عقبهم وال مدن عقدب 
عقبهم صار جميع الوقف المذكور وقف محبس على أقرباء الواقدف المدذكور 
وأوالدهدم وأوالد أوالدهدم ينتفعددون بهدم سددائر االنتفاعدات الشددرعية فدإذا انقرضددوا 

م وال مدن عقدبهم صدار جميدع مدا ذكدر وقدف ولم يبقدى مدنهم أحدد وال مدن نسدله
محبس على عتقاء الواقف المذكور وعلى أوالدهم وأوالد أوالدهم إن كان فيهم 
أهليدة للقدراءة فددإن  لدمن يكوندوا عددالمين بدالقراءة يصدير الوقددف المدذكور محددبس 

رة  ويصددير مقددددر الكتددددب … على طلبة العلم الشدريف القداطنين بالمديندة المندوى
 . (2) ة في خزانة الكتب بالمسجد النبوي ((المذكور 

ــة وتتضددمن   -8 ( أن أحمددد بددن محمددد الوفددائي المعددروف بشددي  63رقددم ) الوثيق
زاده قدددد )) وقدددف وحدددبس بنيدددة خالصدددة وطويدددة صدددافية جميدددع كتبددده المختددداره 
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اآلتي ذكرها حسنة و تعالى وحسنة لروي نبي ب عليه سالم ب ، وسلىم عن 
ليددة فخددر الصددلحاء موالنددا سددنان خليفدده بددن سددليمان الرومددي ، مددن اختدداره للتو 

وهددو تسدددلم منددده وتصدددرف فيددده تصدددرف المتدددولي فدددي األوقددداف تسدددليمًا وتسدددلمًا 
رة  صحيحة شرعية على من يكون قادرًا على مطالعته من سكان المدينة المنوى

 .  (1) وقطان طيبة المطهرة ((
أن )) سنان خليفدة بدن سدليمان ( فتنص على  489ذات الرقم )  الوثيقةأما   -9

رة .. وقف جميع الكتب المدذكورة علدى مدذهب  الرومي المجاور بالمدينة المنوى
مددن جددوز وقفهددا مددن األئمددة المهتدددين رضددوان ب علدديهم أجمعددين علددى نفسدده 
مدة حياته أحيداه ب حيدداة طيبدة ينتفددع بهدا سدائر االنتفاعدات الشدرعية ثدم مدن 

رة ينتفعدددددون بهدددددا سدددددائر بعدددددده علدددددى طلبدددددة العلدددددم ،  الشدددددريف بالمديندددددة المندددددوى
االنتفاعددات الشددرعية أيضددًا . وشددرط أن تكددون الكتددب المددذكورة تحددت يددده مدددة 
حياتدده ثددم مددن بعدددها تنقددل جميعهددا إلددى  الحددرم النبددوي الشددريف وتوضددع فددي 
األربعة الخزائن المتصلة بخزائن كتب المرفدوع العالمدة الشدي / أحمدد الوفدائي 

هم من هذا أن طلبدة العلدم ينتفعدون مدن تلدك الكتدب بعدد اسدتقرارها . ويف (2) ((
 في مكتبة الحرم النبوي .
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 المبحث الرابع : شروط الوقفيات 

 
الوقف قربة اختيارية يضعها الواقف فيمن يشاء وبالطريقة التي يختارها ، 

عند أكثر  والوقف تبرع بالمنفعة ، فحقو  المستحقين فيه تتعلق بالمنفعة ال بالعين
ذا كانت تتعلق بالمنفعة ال بالعين ، فإن المنفعة قابلة للتقييد ، بالزمان  الفقهاء ، وا 
والمكان ، وطر  االنتفاع ، ولذلك كان نظام المصارف في الوقف ، ونظام التوزيع 
تعينهما إرادة الواقف ، فيكون التقسيم وتعيين المصارف بمقتضاها ، وطر  االنتفاع 

ذي يختاره هو ، ويدونه عند إنشاء الوقف ، وِكَتاب الوقف الذي ُتحرر على النحو ال
فيه إرادة الواقف تحريرًا كاماًل ُيعد دستور الوقف ، وما ال نص فيه تنفذ فيه األحكام 
الشرعية الخاصة باألوقاف ، وطر  تفسير كتب األوقاف هي الطر  التي يسلكها 

ل المطدلق علدى المقيدد وُيحمل العام على الفقهاء في تفسير النصوص الشرعية ، فُيحم
 . (1)الخاص ، إذا كان هناك مسوغ للحمل ، وينس  المتأخر من الشروط المتقدم

والقاعدة الفقهية العامة ، في شروط الواقفين ، هدي أن : )) شدرط الواقدف كدنص 
الشدددارع (( وهدددي قاعددددة مشدددهورة فدددي بددداب الوقدددف ، وتعدددد الدسدددتور الفقهدددي المتبدددع فدددي 

وط الواقفين ، ومعنى تشبيه شرط الواقف بنص الشارع، في هذه القاعددة ، أنده مثلده شر 
 من ناحيتين :

 في وجوب العمل به وعدم جواز مخالفته . -1
 في طريقة فهم المراد من كالم الواقف . -2
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فيتبدع فيده الطدددريقة الفقهيدة ، فدي فهددم مدراد الشدارع مدن كالمده منعدًا لفوضدى فهدم 
 . (1)النصوص

ويركز هذا المبحث على تحليل وثائق الوقفيات لمعرفة ما اشترطه الواقفون من 
صالحها ،  االلتزامات المتعلقة بالنظر على األوقاف وصرف ريعها وعمارة األوقاف وا 
مع التركيز على ما يخص الكتب نظرًا الشتمال بعض الوثائق د محل الدراسة د على 

واالثاث . ويبدو أنه من المناسب قبل جوانب أخرى مثل وقف الدور واألراضي 
الدخول في هذا التحليل الحديث عن الشروط العشرة المنصوص عليها في الكتب التي 

 تتحدث عن األوقاف وذلك على النحو اآلتي :
 :  الشروط العشرة

الجوانددب التددي يمكددن للددواقفين أن يشددترطوا ألنفسددهم حددق التعددديل فيهددا ، هددي مددا 
ي الفقهددداء والمدددوثقين اسدددم الشدددروط العشدددرة ، وهدددي الزيدددادة أطلدددق عليهدددا بعدددض متدددأخر 

والنقصددان ، واإلدخددال واإلخددراج ، واإلعطدداء والحرمددان ، واالبدددال واالسددتبدال والتغييددر 
 . (2)والتبديل . ويلحق بعضهم بها التفضيل والتخصيص

وها عشددرة أو أثنددى عشددر ، مددن حيددث  ن عدددى ومددن الواضدد  أن هددذه الشددروط ، وا 
ظهددا ، هددي مددن حيددث المعنددى أقددل عددددًا ، للتددرادف والتددداخل فيمددا بينهددا . اخددتالف ألفا

وهددددذا األسددددلوب فددددي تعددددداد المترادفددددات المتكددددررة إنمددددا هددددو مددددن عمددددل المددددوثقين كتىدددداب 
الصددكوك ، ولدديس مددن عمددل الفقهدداء النظددار ، فددإن اإلعطدداء والحرمددان هددو فددي معنددى 

ن التفضدديل والتخصدديص عددين الزيددا دة والنقصددان ، وكددل هددؤالء اإلدخددال واإلخددراج ، وا 
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ن التبديل عيدن التغيدير ، وكدذا اإلبدال يرادف االسدتبدال  يدخل في التغيير والتبديدل ، وا 
 . (1). فكلها تؤول في المعنى إلى شرطين : تغيير الشروط ، واستبدال الموقوف

ولعل الداعي إلى هذا التكرار ، في أسلوب الموثقين، هو قصد االحتياط في 
اب جميددع وجدوه التعديل المحتملة ، لكدي ال يبقى مجدال للشدك في بعض الصور استيعد

إن احتفاظه بحق التعديل قد شملها ، أو لم يشملها ، ألن المبدأ الفقهي العام هو لزوم 
الشروط بعد انبرام الوقف، فال يملك الواقف الرجوع في شيء مما شرط إال فيما احتفدا 

 . (2)بحق التغيير فيه
 :  والخفضوش الزتادة ، والنقصانأ ( ) 

هدددذه األلفدددا  تفيدددد معندددى التعدددديل فدددي مقددددار اسدددتحقاقات الموقدددوف علددديهم تكثيدددرًا 
وتقلدددياًل وال تفيدددد معندددى التخصددديص الكلدددي أو الحرمدددان الكلدددي . وهدددذا ظددداهر مدددن 
معندى الزيددادة والنقصدان . وكددذا التفضدديل فإنده يشددعر بمعنددى تدرجي  بعضددهم علددى 

. ولديس للواقدف أن يزيدد فدي نصديب جهدة  (3)النصيب عن غيدرهبعض بفضل من 
 . (4)إال إذا كان قد شرط لنفسه ذلك

 : ا دخال وا خراج ، والخخصيص)ب( 
اإلدخال في الوقف هو جعل غير المستحق فيه مستحقًا . واإلخراج عكسه ، فهدو 
فصدددل الموقدددوف عليددده مدددن الوقدددف ، وهمدددا ، أي اإلدخدددال واإلخدددراج ، فدددي معندددى 
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إلعطددداء والحرمدددان وأمدددا التخصددديص فهدددو حصدددر غلدددة الوقدددف بأحدددد المسدددتحقين ا
 . (1)فيه

 )جـ  الخغوور والخبدوش :
هدددذان اللفظدددان أعدددمى مدددن سدددائر األلفدددا  المتقدمدددة ، فهمدددا يشدددمالن كدددل تعدددديل فدددي 
خددراج فدي المسدتحقين ، وزيدادة أو نقدص أو تفضديل  شدروط الوقدف ، من إدخددال وا 

 أو تخصيص ونحو ذلك .
إذا شدددرط الواقدددف لنفسددده التغييدددر والتبدددديل فدددي شدددروط وقفددده ، كدددان لددده أن يجدددري فددد

جميددددع صددددور التعديددددل التدددي يملكهدددا بأحدددد األلفدددا  المتقدمدددة ، فيزيدددد أو يدددنقص أو 
يدددددددخل أو يخددددددرج أو يعطددددددي أو يحددددددرم أو يخصددددددص أو يفضددددددل أو يرتددددددب بددددددين 

وشددروطدددده  المسدددتحقين كمدددا يشددداء حتدددى إن لددده أن يغيدددر الوقدددف األول فدددي إنشدددائه
 . (2)وينشئه على وجه  خر ، فيجعله خيريًا بعد أن كان ذريًا ، وبالعكس

 : )د  ا بدال واالسخبدال
هددددذان اللفظددددان ال عالقددددة لهمددددا بتغييددددر شدددديء مددددن شددددروط الوقددددف ، بددددل بتغييددددر 

 الموقوف ، وهما مترادفان في المعنى :
، ملددك بهددذا الشددرط أن فددإذا شددرط الواقددف لنفسدده أو لغيددره حددق اإلبدددال واالسددتبدال 

يستبدل بعقار الوقف سواه ، من جنسه أو مدن غيدر جنسده   وال يحتداج فدي إجدراء 
االستبدال إلى إذن القاضي ، ألنه مستند إلى تسويغ مشدروط فدي صدلب الوقدف ، 
لكن يتقيد بأن ال يستبدل ما هو أقل من قيمته ، ألن ذلك يكون تفريطًا في الوقف 

 لمصلحة الجهات الموقوف عليها . الواجب الصيانة شرعًا ،
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ذا لددم يشددرط الواقددف حددق االسددتبدال ، فددي صددلب الوقددف ، فددال يجددوز للواقددف وال  وا 
لغيددره بيددع الموقددوف واسددتبدال غيددره بدده ، ولددو أحسددن مندده وأنفددع ، ويملددك القاضددي 
عندئددددذ حددددق االسددددتبدال واإلذن بدددده ، عنددددد الضددددرورة ووجددددود مسددددوغاته الشددددرعية ، 

عامدددة ، ولدددو أن الواقددددف حظدددر االسدددتبدال ، ألن هدددذا ممددددا بمقتضدددى صدددالحيته ال
 . (1)ُيخالف فيه شرطه

 الشروط بحسب الوثائق :
 ونورد فيما يلي الشروط التي نصت عليها كل وقفية بحسب الوثائق :

 ( ، وشروطها كما يأتي :1572رقم ) الوثيقة -1
المرجدع إليهدا  )) وشرط الواقف المشار إليه في وقفه هذا شروطًا أكد عليهدا وجعدل

منها: أن النظر له على وقفه المذكور مدة حياته من غير مشارك له فدي ذلدك وال 
منددازع ثددم بعددده لولددده عبددد الكبيددر مدددة اسددتحقاقه لمشدداركة المصددونة صددفية الزوجددة 
المذكورة له في ذلك ولها ثمن غلة جميع الوقف المدذكور فدي مددة نظرهدا المدذكور 

المذكور على مراتبهم المشروحة فدي أوالده وزوجتده  ثم من بعده للمستحقين للوقف
وبنته وأوالدهم كما فصل وعدين فيده يقددم فدي ذلدك جميدع األرشدد فاألرشدد مدن أهدل 
كددددل طبقددددة علددددى غيددددره ، فددددإذا  ل الوقددددف المددددذكور للزاويددددة المددددذكورة علددددى حكمدددده 
ه المشددروي كددان النظددر عليدده لمددن يكددون شدديخًا بالزاويددة المددذكورة ، ولدده مقابددل نظددر 

ربع غلة األوقاف الموعود بذكرها كما شري أعداله، ومنهدا ) أي مدن الشدروط ( أن 
صالي الكتب والربعة والمصداحف  النظر على هذا الوقف يبدأ من ريعه بعمارته وا 
واألعددالم والقددوابيس المددذكورة وتددرميم جميددع مددا ذكددر مندده بقدداء عيندده ولددو أدى إلددى 

علديهم شديء ممدا شدري إال بعدد  صرف جميع غلتده فدال يسدتحق أحدد مدن الموقدوف
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عمارة الوقف المذكور وترميمه كما شدري فيده . ومنهدا : أن الواقدف المدذكور شدرط 
لنفسه في وقفه هذا الزيادة والنقصان والتغييدر والتبدديل والتقدديم والتدأخير واإلدخدال 
واإلخددددراج ولدددديس ذلددددك لغيددددددره مددددددن المستحقيدددددن بددددل لددددده فقددددل أن يتصددددرف جميددددع 

 . (1) لشرعية وقفدًا صحيحًا شرعيًا ((التصرفات ا
 ( ، ووردت شروطها على النحو اآلتي :543رقم ) الوثيقة -2

رة ( مددع نفسدده إلددى أي بلددد شدداء وال  )) وشددرط أن يخرجدده عنهددا ) أي المدينددة المنددوى
يخرجدده غيددره عنهددا أصدداًل ، وشددرط أن ال يعطددى لالستنسددا، لخددوف هالكدده بسددبب 

ن نفسه متوليًا في حفظه وسائر أموره الالزمة له ثدم  تجزئته ، وشرط أيضًا أن يكو 
أوالده ثددم مددن المسددتحقين والقددادرين المسددبوقين، وجعددل النظددر مددن فددو  الجماعددة 

 .(2) المذكورين لموالنا سنان خليفة المذكور في الكتب المذكورة((
 ( كما يأتي :1852رقم ) الوثيقةوقد وردت شروط   -3

وقفدده شددروطًا جعددل المرجدع إليهددا منهددا : أن النظددر )) وشدرط الواقددف المددذكور فدي 
له على جميع ما شري فيه مدة حياتده ثدم مدن بعدد مماتده يكدون النظدر علدى جميدع 
الدار المبدوء بذكرها ل كبدر فداألكبر المسدتحقين المدذكورين ، والنظدر علدى الكتدب 

ة ، فددإذا المشددروحة ل عددالم فدداألعلم مددن طائفددة األروام المجدداورين بالمدينددة النبويدد
صارت الكتب المدذكورة وقفدًا علدى الحدرم النبدوي يكدون النداظر عليهدا نداظر الكتدب 

 . (3) بالحرم النبوي ... فمن خالف شرطًا مما ذكر فاو تعالى طليبه وحسيبه ((
 ( فقد جاءت شروطها على النحو اآلتي :1149رقم ) الوثيقة أما -4
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  . 241، ص  2، جلد  4، عدد   543وثيقة رقم  (  2)
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الكتدب المدذكورة لنفسده مددة حياتده  وشرط الواقف المذكور أن يكون النظر علدى ))
ومقرها تحت يده ، ثم من بعده للسديد / جعفدر المدذكور ومقرهدا تحدت يدده، ثدم مدن 
بعددده ل رشددد األعلددم مددن المسددتحقين المددذكورين ، فددإذا  ل الوقددف إلددى طلبددة العلددم 
الشددريف المددذكورين كددان مقددر الكتددب بخزانددة الكتددب بالحدددرم النبددوي والنظددر عليهددا 

نددداظرًا علدددى كتدددب الخزاندددة المدددذكورة وقفدددًا وشدددرطًا صدددحيحين شدددرعيين  لمدددن يكدددون 
 . (1) ثابتين ((

 ( وكانت شروطها كما يأتي :1199رقم ) الوثيقة -5
)) وشرط الواقف المذكور أن يكون النظر علدى الكتدب المدذكورة لنفسده مددة حياتده 

ر ومقرهدا ومقرها تحدت يدده ثدم مدن بعدده يكدون النظدر عليهدا للسديد / جعفدر المدذكو 
بخزينة الكتب بالحرم النبوي ثم من بعد السيد / جعفر المذكور يكون النظر عليها 
لمددن يكددون ندداظرًا علددى خزينددة الكتددب المددذكورة ، وشددرط الواقددف المددذكور أيضددًا أن 
يكددون لدده التبددديل والتغييددر فددي جميددع وقفدده المددذكور فددي شددروطه المشددروحة  فقددل 

ه وليدس لغيره بعد موته فعدل شديء ممدا ذكدر وقفدًا يفعل ذلك مرة بعد مرة مدة حيددات
 . (2) وشرطًا صحيحين شرعيين ثابتين ((

 
 ( كما يأتي :1188رقم ) الوثيقةوكانت شروط  -6

)) وشرط الواقف المذكور شدروطًا منهدا : أن النظدر لده فدي جميدع مدا ذكدر ثدم مدن 
رة بعده ل صل  من أوالده ثم من بعدهم كان النظر للحاكم الشدرعي ب المديندة المندوى

ومددن يتعددين مددن قبلدده .. ومنهددا : أن الواقددف المددذكور شددرط لنفسدده فقددل فددي جميددع 
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أوقافه المذكورة اإلدخال واإلخراج والتقديم والتأخير والزيادة والنقصان ، يفعدل ذلدك 
مددرة بعددد أخددرى مددا دام حيددًا رعايددة لمصددلحة الفقددراء ، ولدديس لغيددره فعددل شدديء ممددا 

 . (1) ذكر((
 ( فكانت شروطها على النحو اآلتي :1598رقم ) الوثيقةأما  -7

))وشدددرط الواقدددف المدددذكور فددددي وقفددددده المذكددددور شدددروطًا أكدددد عليهدددا وجعدددل المرجدددع 
والمصددرف إليهددا منهددا : أن النظددر فددي وقددف الكتددب المددذكورة لنفسدده مدددة حياتدده ثددم 

قاربه ثم مدن من بعده ل كبر فاألكبر من أوالده ثم من بعدهم ل كبر فاألكبر من أ
بعددددهم ل كبدددر فددداألكبر مدددن عتقائددده ، فدددإذا  ل الوقدددف المدددذكور إلدددى طلبدددة العلدددم 
رة كددان النظددر عليدده لمددن يكددون ندداظرًا علددى خزينددة الكتددب بالمدينددة  بالمدينددة المنددوى
رة كائنددًا مددن كددان ، ومنهددا : أن مقددر جميددع الوقددف المددذكور تحددت يددده مددددة  المنددوى

الده ثدددم ل كبدددر فددداألكبر مدددن أقاربددده ثدددم ل كبدددر حياتددده ثدددم ل كبدددر فددداألكبر مدددن أو 
فدداألكبر مددن عتقائدده بالشددرط المددذكور ، فدددإذا انقدرضدددوا ولدددم يبدددق مددنهم أحددد يصددير 

مقرى الكتب المذكورة في خزينة الكتب بالمسجد النبوي ((
 (2) . 

 
 

 ( على النحو اآلتي :  63رقم )  الوثيقةوجاءت شروط  -8
عف ب تعدالى لده األجدور شدروطًا جميلدة جمدة مدن )) وشرط الواقف المذكور ضدا

أمددور الزمددة مهمددة ، منهددا أن النظددر فددي جميددع الكتددب الموقوفددة لنفسدده مدددة حياتدده 
أحيددداه ب حيددداة طيبدددة ، ثدددم مدددن بعدددده لموالندددا سدددنان خليفدددة المتدددولي المدددذكور فدددي 
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تبددديل الخزيندة المددذكورة . ومنهددا: أن الواقدف المددذكور شددرط لنفسده وقفدده المددذكور ال
والتغيير والزيادة والنقصان يفعل ذلك ما دام حيًا ولديس لغيدره مدن بعدده فعدل شديء 
مما ذكر . ومنها : أن يعطى وال يعطل وال يتعلل في إعطائده مهمدا أمكدن .ومنهدا 
رة البتددددده . فكددددان وقفدددًا صدددحيحًا شدددرعيًا وشددددرطًا  أن : ال يخدددرج مددددن المديندددة المندددوى

شددرعيًا مصدددقًا مددن قبددل المتددولي المددذكور وتصددديقًا  صددريحًا مرعيددًا إقددرارًا صددحيحاً 
 . (1) وجاهًا وشفاهًا ((

 ( كما يأتي :489رقم )الوثيقة وكانت شروط  -9
)) وشرط أن تكون الكتب المذكورة مقرها تحت يده مددة حياتده ثدم مدن بعددها تنقدل 
ئن جميعها إلى الحرم النبوي الشدريف وتوضدع فدي  األربعدة الخدزائن المتصدلة بخدزا

كتدددب المرفدددوع العالمدددة الشدددي  أحمدددد/ الوفدددائي . وشدددرط النظدددر فدددي وقفددده المدددذكور 
لنفسده مدددة حياتدده أحيداه ب حيدداة طيبددة ثددم مدن بعددده لمددن يكدون ندداظرًا علددى خزينددة 
الكتدددب المدددذكورة بدددالحرم النبدددوي وشدددرط الواقدددف المدددذكور أن النددداظر علدددى الكتدددب 

رط عودهددا إلددى الخزينددة المددذكورة عنددد المددذكورة يعيرهددا لمددن يكددون أهدداًل للقددراءة بشدد
رة ، وأال تخددرج كتبدده المددذكورة مددن المدينددة  زمددن وصددول المواسددم إلددى المدينددة المنددوى
رة إلدى بعدض البلدددان ، وال يعيرهدا إال لمدن يوثدق بدده مدن أهدل العلدم والصددالي  المندوى

قبدل  والديانة وقفًا صدحيحًا شدرعيًا وشدرطًا صدريحًا مرعيدًا مسدلمًا للمتدولي عليده مدن
 . (2) الواقف المذكور تسليمًا شرعيًا ((

 
 : خحلوش وثائق الوقفيات
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 أمكن من خالل تحليل الوثائق استخالص اإلشارات اآلتية :
 : عبارة الشرط -1

تجمدع كدل الوثددائق الوقفيدة د محدل الدراسددة د علدى لفظدة الشددرط ، بعبدارة ))وشددرط 
: )) وشددرط الواقددف المددذكور  الواقددف فددي وقفدده هددذا شددروطًا أكددد عليهددا(( أو بعبددارة

في وقفه شدروطًا جعدل المرجدع إليهدا (( أو بعبدارة : ))وشدددرط الددواقددف المدذكور أن 
يكدددون النظدددر علدددى الكتدددب المدددذكورة لنفسددده مددددة حياتددده (( أو بعبدددارة : )) وشدددرط 
الواقف المذكور ضاعف ب تعالى له األجور شروطًا جميلة جمىة من أمور الزمة 

 وغيرها من العبارات المشابهة .مهمىة (( ، 
 : النظر على الوقف -2

اشترط جميدع الدواقفين النظدارة علدى أوقدافهم مددة حيداتهم ثدم تنقدل بعدد وفداتهم  إلدى 
أوالدهم وأوالد أوالدهم األرشد فاألرشد منهم ثم إلى ُعَتَقائهم شدريطة االسدتفادة منهدا 

رة . ثدم فدي أو لشخص معين باسمه أو ل علم من طائفة محددة فدي ا لمديندة المندوى
رة  النهايددة تكددون النظددارة عليهددا لندداظر خزينددة الكتددب بددالحرم النبددوي بالمدينددة المنددوى

 عندما يؤول الوقف إليها .
 

 : النص على بعض الشروط العشرة -3
( ، 1572: وقدددد نصدددت علدددى هدددذا الوثدددائق ذوات األرقدددام ) الزتـــادة والنقصـــان)أ(  

 ( .63( و )1188و)
 ( .1188( و )1572: ونصت على هذا الوثيقتان رقم ) ل وا خراجا دخا)ب( 
( 1572: ونصددددددت علددددددى هددددددذا الوثددددددائق ذوات األرقددددددام ) الخغووــــــر والخبــــــدوش)ج( 

 ( .63( و )1199و)
 ( .1188( و )1572: وأكدت على هذا الوثيقتان رقم ) الخقدي  والخأخور)د(     
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ص ح اللخب والمصاحف -4  : عمارة الوقف وخرميمه وا 
( مدددن بدددين الوثدددائق األخدددرى بالتأكيدددد علدددى هدددذا 1572وقدددد انفدددردت الوثيقدددة رقدددم )

الشرط ولو أدى ذلك إلى صرف جميدع غلةدة الوقدف ، لبقداء عدين الوقدف وفدي هدذا 
ما يدل على ُبعد نظدر الواقدف وحرصده علدى اسدتمرار الوقدف فدي أداء مهمتده مددة 

 طويلة لمضاعفة األجر والمثوبة له .
 : اللخب ل سخنساخ عد  إعطاء -5

أن ال يعطددددى  ((( حيددددث شددددرط الواقددددف 543وانفددددردت بهددددذا الشددددرط الوثيقددددة رقددددم )
فعلددل الواقدددف سدددبب مندددع االستنسدددا،   ))لالستنسددا، لخدددوف هالكددده بسدددبب تجزئتددده

تجزئدددة الكتدددب وتفريدددق مالزمهدددا فتهلدددك بدددذلك ويتبددددد الوقدددف . وفدددي هدددذا مدددا يؤكدددد 
متماسدددكة مددددة طويلدددة لينتفدددع بهدددا حدددرص الواقدددف علدددى بقددداء كتدددب الوقدددف سدددليمة 

 طالب العلم عن طريق القراءة والبحث .
 : السماح بإعارة اللخب -6

( من بيدن جميع الوثائق على مبدأ إعارة الكتب 489( و )63تؤكد الوثيقتان رقم )
أن يعطدددى وال يعطدددل وال يتعلدددل فدددي  ((، فقدددددد أكددددت الددددوثيقة األولدددى منهمدددا علدددى 

شددرط الواقددف المددذكور أن  ((، وأمددا الوثيقددة األخيددرة فقددد (1) ))إعطائدده مهمددا أمكددن 
الندداظر علددى الكتددب المددذكورة  يعيرهددا لمددن يكددون أهدداًل للقددراءة بشددرط عودهددا إلددى 
رة .. وال يعيرهددا إال  الخزينددة المددذكورة عنددد زمددن وصددول المواسددم إلددى المدينددة المنددوى

))لمددن يوثق به من أهل العلم والصالي والديانة 
(2) . 

                                           
  . 47، ص  1، جلد  7، عدد  63وثيقة رقم  (  1)
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فمبدأ اإلعارة الخارجية للكتب هنا ُمسلىم به ومؤكد على الناظر تنفيذ شدرط الواقدف 
 فيه ، وفق المعايير والضوابل التي حددها الواقف على النحو اآلتي :

أهلية القراءة   وهذا مطلب مهم يجب التنبه له بحيث ال تعار الكتدب اال لمدن هدو   -أ 
 أهل لالستفادة منها . 

إلدددى الخزيندددة الخاصدددة بهدددا فدددي زمدددن وصدددول المواسدددم إلدددى المديندددة  عدددودة الكتدددب -ب 
رة طلبدددة العلدددم ،  رة مثدددل موسدددم الحدددج والزيدددارة حيدددث يفدددد علدددى المديندددة المندددوى المندددوى
والواقددف هنددا حددريص علددى توسدديع دائددرة االسددتفادة مددن كتددب الوقددف وهددذا ال يتددأتى 

المسدجد النبدوي إال بتوافرها فدي مكدان معدروف لددى طدالب العلدم مثدل خزاندة كتدب 
بخالف ما لو بقيدت لددى الشدخص المسدتعير فتبقدى االسدتفادة منهدا مقصدورة عليده 

 دون غيره من الباحثين .
أن يكددون الشددخص المسددتعير مددن أهددل العلددم والصددالي والديانددة ألن مددن يتصددفون  -ج 

بهدددذه الصدددفات هدددم األقددددر واألجددددر بمعرفدددة قيمدددة الكتدددب وأهميتهدددا كمصددددر مدددن 
ات يجدددب االسدددتفادة منددده والمحافظدددة علدددى سدددالمته وا عادتددده إلدددى مصدددادر المعلومددد

 خزينة الكتب فور االنتهاء منه وعدم حبسه عن اآلخرين .
وجدددير بالمسددؤولين عددن أقسددام اإلعددارة فددي مكتبددات العصددر الحاضددر تلمددس هددذه 
الضددوابل والمعدداير التددي أكدددة عليهددا األسددالف لالسددتفادة منهددا فددي ضددبل أمددور اإلعددارة 

 ة للكتب .الخارجي
 : الحرص على بقاء اللخب  ر المدونة المنّورة -7

( حيدددث تدددنص الوثيقدددة 489( و )63وهددذا الشدددرط كدددذلك تنفدددرد بددده الوثيقتدددان رقدددم )
رة البتده األولى منهما علدى أن ال تخدرج الكتدب الموقوفدة مدن المديندة المندوى
، أمدا  (1)

                                           
  . 47، ص  1، جلد  7عدد ‘  63وثيقة رقم  (  1)
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رة أن ال تخرج كتبه الم ((الوثيقة األخرى فقدد شدرط الواقف  ذكورة مدن المديندة المندوى
 . (1) ))إلى بعض البلدان 

( مددا ينددافي هدددذا الشددرط حيددث شددرط الواقددف أن ُيخددرج 543ونجددد فددي الوثيقددة رقددم )
رة مدع نفسدده إلدى أي بلددد شداء وال يخرجده غيددره عنهدًا أصدداًل  كتبده عدن المدينددة المندوى

موقدوف علديهم . فهنا قصر الواقف تنفيذ هذا الشرط على نفسه دون غيره من ال(2)
 . 

الخألود على أن خلون خزتنة كخب المسجد النبـو  هـر الجهـة الخـر خسـخقر  وهـا  -8
 : كخب الوقف

ذكرت خمس وثائق صراحة وجوب انتقال الكتب الوقفية إلى خزيندة الكتدب بدالحرم 
النبوي بعد انقراض ذرية الواقدف أو مدن والهدم علدى النظدارة عليهدا . وهدي الوثدائق 

 ( .489( و)1598( و )1188( و )1199( و )1852: )ذوات األرقام 
وهندداك ثدددالث وثدددائق ألمحدددت إلدددى هددذا المقدددر ) يعندددي مكتبدددة الحدددرم النبدددوي ( دون 

( المسددتفيدين مدددن الوقددف وكددان 1572التصددري  بدده ، حيدددث ذكددرت الوثيقددة رقددم ) 
 (3) أخرهم )) أهل المدينة النبوية من المجاورين وغيرهم القادرين علدى مطالعتده ((

. 

                                           
  .130، ص  1، جلد  8، عدد ،  489وثيقة رقم  (  1)
  . 241، ص  2جلد  4، عدد ،  543وثيقة رقم  (  2)
 . 433، ص  2، جلد  3، عدد  1572قة رقم وثي (  3)
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( فقدد ذكدرت أنده إذا انقدرض الموقدوف علديهم ، أو لدم تكدن 1149أما الوثيقة رقم )
فيهم أهلية لالنتفاع بالكتدب )) كانت الكتب المذكورة وقفًا على طلبة العلم بالمدينة 

رة (( المنوى
 (1) . 

( فقد نصت على أن تكون كتبها وقفًا )) على من يكون قادرًا 63أما الوثيقة رقم )
رة وُقطةان طيبدة المطهدرة ((على  ان المدينة المنوى مطالعته من ُسكة

. ومعلدوم أن  (2) 
رة  ومن بينهم طلبدة  –المسجد النبددوي هو المكان الذي يلتقي فيه أهل المدينة المنوى

ألداء الفرائض المكتوبة والتدردد علدى حلقدات الددرس لالسدتفادة والتحصديل  –العلم 
سدددتقرار كتدددب الوقدددف هدددو خزاندددة الكتدددب بالمسدددجد ،  وبهدددذا يكدددون أنسدددب مكدددان ال

النبوي ، ليكثر االطالع واالنتفاع بها ، وهذا مطلب يسعى له الواقف سواء صدري 
 أو كنى بالمقر النهائي لكتبه .

 
 
 
 

ــر شــرطها  -9 ــد الشــدود لمــن وخــالف الشــروط الخ ــى الوعو ــائق عل ــد بعــض الوث خؤك
 . الواقف

ن  )) مدن يخدالف شدرطًا ممدا ذكدر فداو تعدالى ( على أ1852فتنص الوثيقة رقم )     
 . (3) طليبه وحسيبه ((

                                           
 . 764، ص  3، جلد  6، عدد  1149وثيقة رقم  (  1)

  . 47، ص  1، جلد  7، عدد  63وثيقة رقم  (  2)
 . 601، ص  2، جلد  3، عدد  1852وثيقة رقم  (  3)
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( قولدده )) فمددن بدلده بعددد مددا سددمعه فإنمددا إثمدده علددى 1188ونجدد فددي الوثيقددة رقددم )
 الددذين يبدلوندده إن ب سددميع عليدددم ، وأجددر الواقددف علددى ب تعددالى الجددواد الكددريم((

(1). 
علددى ذلددك بقولدده )) فصددار وقفددًا الزمددًا  ( فقددد جدداء التأكيددد63أمددا فددي الوثيقددة رقددم )

مسجاًل ال يجوز ألحد تبديله وتغييدره عمدا يخدالف مضدمون هدذا الكتداب وال نقضده 
ونقصه لسبب من األسباب ، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه 

 . (2) إن ب سمع عليم، واجر الواقف على الحي الجواد الكريم ((
 
 
 
 
 
 

 

                                           
 . 808، ص  3، جلد  6، عدد  1188وثيقة رقم  (  1)

  . 47، ص  1لد ج 7، عدد  63وثيقة رقم  (  2)
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 الخامس : االتجاهات العددية والنوعية  المبحث

 
يدور الحديث في هذا المبحث حول االتجاهات العددية للكتب في كل وثيقة من 
وثائق الوقفيات ، إلى جانب إيضاي االتجاهات النوعية للكتب الموقوفة من حيث بيان 

بعضها الشكل الوعائي ) مصحف دد كتاب ( باإلضافة إلى بيان ألوان المجلدات لتمييز 
 عن بعض وذلك في مطلبين على النحو اآلتي :

 
 المطلب األول : االخجاهات العددية :

( كتابًا تم 452بلغ مجموع المصاحف والكتب الواردة ضمن وثائق الدراسة )
( حيث جاءت الوثيقة 2توزيعها تنازليًا بحسب الوثائق كما يوض  ذلك الجدول رقم )

( 71بعدد ) 1598( كتابًا ، تلتها الوثيقة رقم 122في المرتبة األولى بعدد ) 63رقم 
( كتابًا فقل ، 63فكانت في المرتبة الثالثة بعدد ) 1188كتابًا ، أما الوثيقة رقم 

كتابًا محتلة بذلك المرتبة الرابعة ، أما المرتبة  57بعدد  1572وجاءت الوثيقة رقم 
كتابًا ، أما الوثيقة رقم  46وعدد كتبها  1852الخامسة فقد جاءت فيها الوثيقة رقم 

فكانت في  489كتابًا ، وجاءت الوثيقة رقم  43فقد انخفض عدد كتبها إلى  543
بفار  ثالثة كتب فقل ،  1149كتابًا ، وتلتها الوثيقة رقم  27المرتبة السابعة بعدد 
لم يدون لها الجدول عدد معين ألنها تكرار لما ورد في  1199ويالحا أن الوثيقة رقم 

 من حيث اسم الواقف وعناوين الكتب وعددها . 1149ثيقة رقم الو 
 الخوزتع الزمنر :

رة في القرن العاشر الهجري منذ عام  إن الدارس لحركة الكتب في المدينة المنوى
هد  وهو تاري  أول وثيقة وقف كتب تم العثور عليها في سجل المحكمة الشرعية  974

ة وقف كتب تم العثور عليها ضمن هد ، وهو تاري   خر وثيق 993وحتى عام 
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( كتابًا بنسبة 57السجالت المذكورة ، يالحا أن أول وقفية سجلت تحتوي على )
%، ويمكن اعتبار هذا الكمى مؤشرًا علميًا على انتعاش الحياة الثقافية والفكرية 12.61

اج في ذلك الوقت ، مما دعت الحاجة إلى المزيد من وقفيات الكتب لمواكبة حجم اإلنت
تاحته لجمهور المستفيدين عن طر  الوقف .  الفكري المنسو، وا 

 
   وبون خوزتع اللخب خنازليًا بحسب الوثائق الوقفية .  2* الجـدول رق  ) 

عدد  % النسبة م حظات
 اللخب

رق  
 الوثيقة

  

 26.99 122 63 1 
 15.70 71 1598 2 
 13.93 63 1188 3 
 12.61 57 1572 4 
 10.17 46 1852 5 
 9.51 43 543 6 
 5.97 27 489 7 
 5.08 23 1149 8 

 9 1199 - - هذه الوثيقة تكرار للوثيقة السابقة عليها 
 المجمــوع  452 100% 
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ويمكدن توزيدع الكتدب المدوقوفدة زمنيدددًا منددذ ظهدور أول وثيقددة توضدد  ذلدك حسدددب 

 ( التالي .3الجدول رقم )
 

 ن الخوزتع الزمنر لللخب الوقفية :   وبو3* الجدول رق  )
   رق  الوثيقة الفخرة الزمنية  عدد اللخب  النسبة
 1 1752 هد7/10/974 57 12.61
 2 543 هد17/5/976 43 9.51
 3 1852 هد7/8/977 46 10.17
 4 1149 هد1/5/987 23 5.08
 5 1188 هد21/10/987 63 13.93
 6 1598 هد20/9/989 71 15.70
 7 63 هد10/6/991 122 26.99
 8 489 هد1/4/993 27 5.97
 المجمدوع 452 100%

 
هد( 977 - 974ويتض  من الجدول السابق أنه خالل السنوات األربع األولى )

هدد( فقدد تدم وقدف 989 - 987كتددابًا ، أمددا فددي السنددوات الثدالث الثانيدة )146تم وقف 
 149هد( بواقع 993 – 991لثالثة الواقعة بين )كتدابدًا ، فددي حيددن جدداءت الفتدرة ا 157
 كتابًا .
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 المطلب الثانر : االخجاهات النوعية :
 الخوزتع النوعر : -1

ونعني بالتوزيع النوعي هنا أنماط أوعية المعلومدات التدي تشدمل الكتدب الموقوفدة 
 في مجال هذه الدراسة ، فهناك شكالن وعائيان تغطيهما الدراسة هما :

 . احف واألرباعالمص -1 
 . اللخـب -2 

( السددددددمات النوعيددددددة للكتددددددب الموقوفددددددة حيددددددث بلغددددددت 4ويوضدددددد  الجدددددددول رقددددددم )
ثالثة عشر مصدحفًا باإلضدافة إلدى ربعدة قر نيدة ، بينمدا بلغدت  13المصاحف الموقوفة 

 كتابًا . 438الكتب الموقوفة 
 

   وبون الخوزتع الوعائر لللخب الموقو ة :4الجدول رق  )* 
  

   نوع المواد  وادعدد الم
 1 المصاحف واألرباع   14
 2 الكتب    438
 المجموع          452

 
 لون المجلدات : -2

اتبددع الواقفددون أسددلوبًا معينددًا فددي تمييددز المجلدددات بعضددها عددن بعددض بددذكر ألوانهددا 
 مثل  جلد أخضر ، أحمر ، أزر  ، أسود .
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لوان المجلدددددات بحسددددب ( السددددمات النوعيددددة الخاصددددة بددددأ5ويوضدددد  الجدددددول رقددددم )
 الوثائق التي وردت بها تلك األلوان .

   وبون خزويع ألوان المجلدات : 5* الجدول رق  ) 
 

 وثيقة رق  ا جمالر
1188 

 وثيقة رق 
1852 

 وثيقة رق 
543 

   لون الخجلود

 1 أخضدر - 2 1 3
 2 أزر   - 1 - 1
 3 أحمدر - 10 2 12
 4 أسدود 1 3 - 4
 ــوعالمجــ 1 16 3 20

 
ومددن خددالل هددذا الجدددول يالحددا مدددى التركيددز فددي التجليددد علددى اللددون األحمددر 

مجلددات ثدم جداء فدي  4مجلدًا ، تداله فدي المرتبدة الثانيدة اللدون األسدود بواقدع  12بواقع 
المرتبة الثالثة اللدون األخضدر بواقدع ثالثدة مجلددات ، وأخيدرًا اللدون األزر  بمجلدد واحدد 

 فقل .
% مددن المجمددوع الكلددي 80علددى  1852حصددول الوثيقددة رقددم كمددا يتبددين كددذلك 

% وأخيددرًا 15بنسدبة  1188أللدوان المجلددات البدالغ عشدرين مجلددًا ، تلتهدا الوثيقدة رقدم 
 % .5بنسبة  543الوثيقة رقم 

 أما بقية وثائق الدراسة فلم يرد بها ذكر أللوان المجلدات .
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  المبحث السادس : االتجاهات الموضوعية

 
رة عنددد حدددِى لدم  تقددف حركدة وقددف الكتددب فدي القددرن العاشدر الهجددري بالمدينددة المندوى

نمدددا تنوعدددت بتندددوع اهتمامدددات الدددواقفين وقنددداعتهم بتندددوع احتياجددددات  موضدددوع بذاتددده   وا 
 الباحثين إلى  موضوعات المعرفة اإلنسانية كافة بغرض البحث واالطالع .

( موضوعًا، مع 34لغت )وقد تم توزيع الكتب الموقوفة إلى رؤوس موضوعات ب
 ( 6بيان حجم كل موضوع مقارنة بوثائق الدراسة ، يوض  ذلك الجدول رقم )
( إلدددى الفئددددات 7ويمكدددن توزيدددع تلدددك الموضدددوعات تنازليدددًا بحسدددب الجددددول رقدددم )

 الثالث اآلتيددة :
 الفئة األولر : 

واحتلت الرتب السبع األولى الموضوعات التدي تراوحدت مجموعاتهدا مدن عشدرين 
كتابددددًا بنسددددبة  22كتابددددًا فمددددا فددددو  ،، كددددان أولددددى هددددذه الرتددددب علددددم التصددددوف بمجمددددوع 

% ، بينما احتل المركز األول على جميع الموضوعات الفنون المتفرقدة بمجمدوع 4.86
 56% ، تالهدا فدي المركدز الثداني علدم الفقده الحنفدي بمجمدوع 13.49كتابًا بنسدبة  61

رة كتدددب الفقددده الحنفدددي فدددي القدددرن العاشدددر % ، ممدددا يددددل علدددى كثددد12.38كتابدددًا بنسدددبة 
% ، وهدذا 7.96كتابًا بنسبة  36الهجري ، واحتل المركز الثالث علم التفسير بمجموع 

يؤكددددد علددددى تمسددددك المجتمددددع اإلسددددالمي واهتمامدددده بكتددددب التفسددددير وحددددرص أصددددحاب 
المكتبددات فددي تلددك الفتددرة علددى اقتندداء كميددة كبيددرة منهددا ، وجدداء علددم النحددو فددي المركددز 

% ، أما علم الحديث فكان في المركز الخدامس 7.52كتابًا بنسبة   34رابع بمجموع ال
% ، وهدددددذا مدددددا يؤكدددددد كدددددذلك علدددددى تمسدددددك المجتمدددددع 5.97كتابدددددًا بنسدددددبة  27بمجمدددددوع 
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اإلسددالمي واهتمامدده بكتدددب الحددديث النبددوي ، وجددداء فددي المركددز السدددادس علددم البالغدددة 
 % .5.53كتابًا بنسبة  25بمجموع 

 
 ية :الفئة الثان

وجاءت فيها الموضوعات التي كانت كتبها دون العشرين كتابًا حتى اثنى عشدر 
% ، 3.98كتابًا بنسبة  18كتابًا  فكانت سبعة موضوعات اعالها علم الكالم بمجموع 

% ، وجدداءت 3.53كتابدًا بنسددبة  16ثدم جدداء علدم الصددرف فدي المرتبددة الثانيدة بمجمددوع 
ل مدن المصداحف واألربداع ، وعلدم السدير والمغددازي فدي المرتبدة الثالثدة مدن هدذه الفئدة كد

كتابدددًا بنسدددبة  14والمناقدددب ، وعلدددم األذكدددار واألدعيدددة ، بدددأن كدددان لكدددل موضدددوع منهدددا 
% ، وكاندت 2.87كتابدًا بنسدبة  13% ، ثم جاء علم الحكمدة والمنطدق بمجمدوع 3.09

% 2.65كتابدًا فقدل بنسدبة  12أقل هذه المجموعة الكتب المجهولدة الموضدوع بمجمدوع 
. 

 
 الفئة الثالثة :

% كمدا 1.99موضوعًا تراوحت كتبها مدا بدين تسدعة كتدب بنسدبة  20وكان فيها 
هددو الحددال بالنسددبة لعلددم الددوعا واإلرشدداد ، وعلددم التدداري  ، وعلددم الطددب ، وبددين كتدداب 

% فددي علددم أسددماء ب الحسددنى ، وعلددم الفقدده العددام ، وعلددم األلغدداز 0.22واحددد بنسددبة 
 م الرمل .الفقهية ، وعل

 ( . 7ويتض  تفصيل ذلك من خالل الجدول رقم ) 
ويمكن  أن نستخلص مدن الجددول المشدار إليده اهتمدام أصدحاب الكتدب الموقوفدة 
بدددبعض الموضددددوعات أكثددددر مددددن غيرهدددا بددددالنظر إلددددى رصدددديد الوثدددائق الوقفيددددة فددددي كددددل 
موضددوع مقارنددة بالموضددوعات األخددرى   فعلددى الددرغم مددن بلددوغ كتددب علمددي التصددوف 
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الكددالم مجمددوع أربعددين كتابددًا إال أن كتددب العلددوم الشددرعية مددن مصدداحف وعلددوم قددر ن و 
كتابدًا ، فدي حدين بددأ االهتمدام واضدحًا  150وتفسير وحديث وفقه وأصوله قدد تجداوزت 

بكتددب اللغددة والنحددو والصددرف والبالغددة وهددي مددن العلددوم المسدداعدة والموضددحة للعلددوم 
كتابدددًا مدددن الرصددديد اإلجمدددالي  80تجددداوزت كتبهدددا الشدددرعية والمالزمدددة لهدددا دائمدددًا   فقدددد 

 للكتب الموقوفة .
لدديس هددذا فحسددب بددل إن كتددب األدب والتدداري  والطددب قددد أخددذت مكانهددا المناسددب 
من الكتب الموقوفة ، ما ينبئ عن فكر متنور بأهمية المكتبة وضرورة تنوع مجموعتها 

 واشتمال رصيدها على فروع المعرفة اإلنسانية كافة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

من وثائق وقف الكتب بالمدينة المنورة في القرن العاشر 
 الهجري 

  

871 
 

 

   خوزتع اللخب الموقو ة خنازليًا بحسب الموضوعات  :7الجدول رق  )* 
 

   الموضوع العدد النسبة
  1 فنون شتى )متفرقات( 61 13.49%
 2 علم الفقه الحنفي  56 12.38%
 3 علم التفسير  36 7.96%
 4 علم النحو  34 7.52%
 5 علم الحديث 27 5.97%
 6 علم البالغة 25 5.53%
 7 علم التصوف  22 4.86%
 8 علم الكالم  18 3.98%
 9 علم الصرف  16 3.53%
 10 المصاحف واألرباع 14 3.09%
 11 علم السير والمغازي والمناقب  14 3.09%
 12 علم األذكار واألدعية 14 3.09%
 13 علم الحكمة والمنطق  13 2.87%
 14 كتب مجهولة الموضوع 12 2.65%
 15 لوعا واإلرشادعلم ا 9 1.99%
 16 علم التاري  9 1.99%
 17 علم الطب  9 1.99%
 18 علم المدائ  النبوية  8 1.76%
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   الموضوع العدد النسبة
 19 علم اللغة  7 1.54%
 20 علم أصول الفقه الحنفي  6 1.32%
 21 علم الفرائض  6 1.32%
 22 علم األدب التركي  6 1.32%
 23 علم األدب العربي  5 1.10%
 24 دسة والهيئة علم الهن 5 1.10%
 25 علم قصص األنبياء وحكايات الصالحين  4 0.88%
 26 علوم القر ن  3 0.66%
 27 علم الفقه الشافعي  3 0.66%
 28 علم القراءات  2 0.44%
 29 علم مصطل  الحديث  2 0.44%
 30 قسم مناسك الحج 2 0.44%
 31 علم أسماء ب الحسنى 1 0.22%
 32 لعام علم الفقه ا 1 0.22%
 33 قسم األلغاز الفقهية  1 0.22%
 34 علم الرمل  1 0.22%
 المجموع 452 100%
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 خوزتع المؤلفون :
يقصد بالمؤلفين هنا كل فرد قام بتأليف كتاب أو شرحه أو وضع عليه حاشية، 

 ويمكن تقسيم المؤلفين حسب تكرار أسمائهم أو وفقًا إلنتاجهم إلى ثالث فئات :
مادة لكل مؤلف  57 - 12فئة عالية اإلنتاج : يتراوي إنتاجها ما بين   - لىالفئة األو 

. 
مواد لكل مؤلدف  8 - 5فئة متوسطة اإلنتاج : يتراوي إنتاجها ما بين   - الفئة الثانية

. 
 مواد لكل مؤلف . 4 - 1فئة قليلة اإلنتاج : يتراوي إنتاجها ما بين   - الفئة الثالثة

توزيع المؤلفين الذين تكررت أسماؤهم أكثر من أثنى ( يوض  8والجدول رقم )
 عشر مرة . وهو ما يسمى بالتكرار المتجمع النازل .

توزيدع المدؤلفين الدذين تكدررت أسدماؤهم أكثدر مدن أثندى عشدر مدرة   8*  الجدول رقـ  )
 )التكرار المتجمع النازل(

 الرخبة  اس  المؤلف  الخلرار
 1 بن كمال باشا(شمس الدين ، أحمد بن سليمان )ا 57
 2 أبو الحسن ، علي بن محمىد ، )السيد الشريف الجرجاني( 17
 3 عبد ب بن مسعود  ) صدر الشريعدددة( 12
 4 سعد الدين ، مسعود بن عمر )التفتازاني( 12
 المجموع 98

 
ويتض  من الجدول السابق أن أربعة مؤلفين ينتمون إلى فئة عالية اإلنتاج 

 وتسعين عماًل ما بين تأليف وشري وحاشية . أسهموا بثمانية
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وقد أفرد الباحث جدواًل مستقاًل للفئتين : متوسطة اإلنتاج وقليلة اإلنتاج ، تم 
( الذي يوض  توزيع المؤلفين الذين تكررت أسماؤهم أقل 9توزيعهما على الجدول رقم )

 من اثني عشر مرة د دون ذكر أسمائهم .
 

لمددؤلفين الددذين تكددررت أسددماؤهم أقددل مددن اثنددي عشددر مددرة ( توزيددع ا9*  الجدددول رقددم )
 )التكرار المتجمع النازل( :

 الرخبة عدد المؤلفون الخلرار
8 1 5 
7 1 6 
6 3 7 
5 4 8 
4 3 9 
3 14 10 
2 27 11 
1 53 12 
 المجموع 106 36

 
يبين الجدول السابق أن الفئة متوسطة اإلنتاج تتكون من مؤلف واحد تكرر 

مان مرات واحتل المرتبة الخامسة ، ومؤلف واحد تكرر اسمه سبع مرات وجاء اسمه ث
في المرتبة السادسة ، وثالثدة مؤلفيدن تكدرر اسم كدل واحد منهم ست مرات ، واحتلوا 
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المرتبة السابعة ، وأربعة مؤلفين تكرر اسم كل واحد منهم خمس مرات ، وجاءوا في 
 المرتبة الثامنة .

اإلنتاج فقد تكرر اسم ثالثة مؤلفين منهم أربع مرات للمؤلف أما الفئة قليلة 
الواحد واحتلوا المرتبة التاسعة ، وأربعة عشر مؤلفًا تكرر اسم كل واحد منهم ثالث 
مرات وجاءوا في المرتبة العاشرة ، وسبعة وعشرون مؤلفًا تكرر أسم كل واحد منهم 

سون مؤلفًا تكررت أسماؤهم مرة مرتين واحتلوا المرتبة الحادية عشرة ، وثالثة وخم
 واحدة واحتلوا المرتبة الثانية عشرة .

وقد بذل الباحث جهدًا كبيرًا للتعرف على أسماء المؤلفين من خالل المصادر 
ن في الوثائق  التي توض  ذلك مثل كشف الظنون ومعجم المؤلفين ألن ما هو مدوة

 جدًا . الوقفية من أسماء المؤلفين قرين عناوين الكتب نادر
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

876 
  

ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية 
 السعودية
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 الخاتمة : النتائج والتوصيات 

 

 أواًل : النخائج :
رة فدددي القدددرن  -1 تظهدددر هدددذه الدراسدددة التدددزام وثدددائق وقدددف الكتدددب فدددي المديندددةالمنوى

العاشدددر الهجدددري بأركدددان الوقدددف الماديدددة والشدددرعية وألفاظددده المعتبدددرة شدددرعًا ، 
الخالف بين األئمة األعالم والتأكيد على العلم بما ورد في وقف المنقول من 

. 
يتبين من الدراسة معرفة قدر الكتب وعظم فائدتها حيث تجلدى هدذا فدي وقفهدا  -2

رة وتوثيددق  ثبددات ذلددك شددرعًا لدددى القاضددي بالمحكمددة الشددرعية بالمدينددةالمنوى وا 
ذلددك فددي صددك شددرعي ألندده أحفددا للوقددف ، وأمنددع مددن التغييددر والتبددديل فددي 

 الوقف وشروطه .
راسددددة إلددددى تضددددمن وثددددائق الوقددددف ل طددددراف المسددددتفيدة مددددن الكتددددب تشددددير الد -3

 الموقوفة مع التأكيد على أهلية االستفادة والقدرة على االطالع .
يتبين من الدراسة اشدتمال جميدع الوثدائق الوقفيدة لشدروط  الدواقفين التدي تحددد  -4

المسددتفيدين مددن الكتددب ، ومددن لدده حددق النظددارة عليهددا . والوعيددد الشددديد لمددن 
 خالف تلك الشروط .

يتبددين مددن الدراسددة وجددود خزانددة للكتددب فددي الحددرم  النبددوي فددي القددرن العاشددر  -5
الهجري ، حيث أكدت الوثائق الوقفيىدة ضدمن شدروطها علدى أن تكدون خزيندة 
الكتب بالمسجد النبوي هي الجهة التي تستقر فيهدا كتدب الوقدف بعدد انقدراض 

قائمدة بالفعددل فدي تلدك الفتددرة لدم يكددن ذريدة الواقدف ، فلددو لدم تكدن هددذه الخزيندة 
 هناك لزوم للتأكيد على هذا الشرط  .
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اشدددتملت وثدددائق وقدددف الكتدددب ددددد محدددل الدراسدددة ددددد علدددى أربعدددة عشدددر مصدددحفًا  -6
 هد . 993إلى عام  974كتابًا غطت الفترة من عام  438باإلضافة إلي 

رة تكشدددف هددددذه الدراسددددة أن هندددداك ثالثددددة موضددددوعات حيويددددة تددددأتي فددددي صدددددا -7
رة فدددي القدددرن العاشدددر الهجدددري ،  اإلنتددداج الفكدددري الموقدددوف فدددي المديندددة المندددوى
وتحظددى باهتمددام الددواقفين علددى نحددو أكثددر ، وهددذه الموضددوعات هددي : علددوم 

 الدين اإلسالمي ، وعلوم األدب واللغة ، وعلم التاري  .
يتبددين مددن الدراسددة أن مجموعددة الكتددب الموقوفددة اشددتملت علددى فددروع المعرفددة  -8

 56اإلنسددانية  كافددة تقريبددًا مددع تصدددر الفقدده الحنفددي لددذلك حيددث بلغددت كتبدده 
 كتابًا .

تبين الدراسددة أن هنداك أربعة مؤلفين ينتمون إلى فئة عالية اإلنتاج من الكتب  -9
الموقوفدددة ، وهدددؤالء المدددؤلفين هدددم : شدددمس الددددين  ، أحمدددد بدددن سدددليمان )ابدددن 

دددد د )السدددديد الشددددريف الجرجدددداني( ، كمددددال باشددددا( ، وأبوالحسددددددن علددددددي بددددن محمى
وعبداللددددده بدددن مسدددعود )صددددر الشريعددددددة ( ، وسدددعد الددددين  مسدددعود بدددن عمدددر 

 )التفتازاني( .
 

 ثانيًا : الخوصيات :
إجراء دراسات عن وثائق وقف الكتب في المديندة المندوىرة وغيرهدا مدن منداطق  -1

 . المملكة في فترات سابقة والحقة لفترة القرن العاشر الهجري 
التوصددية بالبحددث والتحددري عددن أي وثددائق أخددرى لهددا عالقددة بموضددوع وقددف  -2

الكتدددب والمكتبدددات ، ويمكدددن التعددداون فدددي هدددذا الشدددأن مدددع أصدددحاب األوقددداف 
 الخاصة وُنظىارها ، وبعض األفراد ذووا االهتمام الخاص بالوثائق .
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تلدددك  دعدددوة أقسدددام المكتبدددات والمعلومدددات فدددي الجامعدددات السدددعودية ألن تكدددون  -3
 الوثائق موضوعات لبعض األطروحات العلمية .

رة تعدددرض فيددده نمددداذج مصدددورة  -4 التوصدددية بإقامدددة معدددرض لوثدددائق المديندددة المندددوى
منتقاه يصاحبها تعريدف بالوثدائق ، ويمكدن أن يكدون هدذا بمنزلدة متحدف دائدم 
رة بالتعددددداون مدددددع مكتبدددددة الملدددددك  يشدددددرف عليددددده مجلدددددس منطقدددددة المديندددددة المندددددوى

رة ، ورئاسدددة محددداكم منطقدددة المديندددة المندددوىرة ألنهدددا عبددددالعزيز بال مديندددة المندددوى
المصدددددددر األول للصددددددكوك والسددددددجالت والوثددددددائق . ويمكددددددن لهددددددذا المتحددددددف 

رة .   المساهمة في فعاليات مهرجان المدينة المنوى
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 قائمة المصادر والمراجع

 
ــائق الدراســة   قسددم السددجالت بالمحكمددة وجميعهددا محفوظددة فددي  أواًل : المصــادر ) وث

رة .  الشرعية بالمدينة المنوى
 432هد ، ص ص، 978د 973، من سنة  2، جلد  3، عدد  1572الوثيقة رقم  -1

 .441د 
 240هد ، ص ص ، 977د 974، من سنة  2، جلد  4، عدد   543الوثيقة رقم  -2

 .241د 
 599ص ص  هد ، 978د  973، من سنة  2، جلد  3، عدد 1852الوثيقة رقم  -3

 .601د 
د  764هد ، ص ص 989د  980، من سنة  3، جلد  6، عدد 1149الوثيقة رقم  -4

765. 
 .821هد، ص  989د  980، من سنة  3، جلد  6، عدد 1199الوثيقة رقم  -5
د  804هد ، ص ص 989د  980، من سنة  3، جلد  6، عدد 1188الوثيقة رقم  -6

806 . 
د   967هد ، ص ص 989د  980، من سنة  3جلد  ، 6، عدد 1598الوثيقة رقم  -7

968 . 
د  46هدد ، ص ص 995د  991، مدن سدنة  1، جلدد  7، عددد    63الوثيقدة رقدم  -8

47  . 
 . 130هد ، ص 995د  993، من سنة  1، جلد  8، عدد  489الوثيقة رقم  -9
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 ثانيًا : المراجع :

فيددة ث فدددي دراسددات فدددي تددداري  إبددراهيم علدددي ، عبددداللطيف  ث مكتبدددة فددي وثيقدددة وق -10
 م .1962هد/ 1382الكتب والمكتبات اإلسالميىة . د القاهرة : المؤلف ، 

هدد   923د  648أمين ، محمىد محمىد / األوقاف والحياة االجتماعيدة فدي مصدر  -11
م دراسددة تاريخيددة وثائقيددة . د القدداهرة : دار النهضددة العربيددة ، 1517د  1250
 م .1980

هددد( / إيضداي المكندون فددي 1339إسدماعيل باشدا بددن محمىدد أمدين )ت البغددادي ، -12
الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتدب والفندون . د مكدة المكرمدة : المكتبدة 

 الفيصلية ، )د.ت( )نسخة مصورة( .
هدد( / هديدة العدارفين أسدماء 1339البغدادي ، إسماعيل باشا بن محمىدد أمدين )ت -13

من كشف الظنون . د مكة المكرمة : المكتبة الفيصلية  المؤلفين و ثار المصنفين
 ، )د.ت( )نسخة مصورة( .

هد( / كشف الظنون عن 1067حاجي خليفة ، مصطفى بن عبدب ، )ت  -14
أسامي الكتب والفنون . د مكة المكرمة : المكتبة الفيصلية ، )د.ت( )نسخة 

 مصورة( .
الوثدائق العربيددة . د القدداهرة : دار حمدودة ، محمددود عبداس / المدددخل إلدى دراسددة  -15

 م .1995نهضة الشر  ، 
رة قدديمًا وحدديثًا . د ط  -16  3الخياري، أحمد ياسين أحمد / تاري  معالم المديندة المندوى
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