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2006  -  40   إ سالمية حوليات

أمحد حممود عبد الوهاب املرصى

مصادر دراسة الوثائق العربية اإلسالمية

هيتم هذا البحث بتقويم مصادر دراسة الوثائق العربية اإلسالمية، والتى تعني الوثائقى عىل معرفة خصائص وسامت 
الوثائق ىف العرص الذى يدرسه ، وتتمثل أمهية هذه الدراسة ىف جانبني: األول منهام أن هذه النوعية من الدراسات مهمة 
للتعرف عىل خصائص الدبلوماتيك العربى، كام أهنا مهمة ىف وضع قواعد نرش وحتقيق الوثائق العربية١؛ ذلك أنه من 
الرضورى ملن يقوم بتحقيق الوثائق ونرشها، أو حتى االستعانة هبا كمصدر للمعلومات ىف الدراسات املختلفة، معرفة 
األصول والنسخ ومدى التطابق اللفظى بينهام. وبطبيعة احلال فإن النسخة تعكس ىف خصائصها اخلارجية العرص الذى 

ُنسخت فيه، وليس العرص الذى كتبت فيه الوثيقة األصلية. 
الدراسات  بإستثناء  العربية، وذلك  باللغة  توجد دراسة مشاهبة  فإنه - عىل حد علمى - التكاد  الثانى  اجلانب  أما 
املتعلقة بمصادر دراسة التاريخ أو العلوم املساعدة ىف دراسة التاريخ٢، والتى هتتم بتقويم وعرض بعض املصادر التارخيية، 
الوثائق، كام  الوثائق والنقوش األثرية، والتى قد تتضمن بعض أشكال  بينها  سواء كانت مصادر مادية أو روائية ومن 
ينظر إليها عادة عىل أهنا نفسها العلوم املساعدة ىف دراسة الوثائق، والتى ختتلف عن الدراسة موضوع البحث من حيث 
صحة  من  التأكد  عىل  بالتاىل  يساعد  مما  الوثيقة،  ىف  الواردة  املعلومات  وفهم  صحة  من  التأكد  ىف  تساعد  علوم  كوهنا 
الوثيقة. بينام هذا البحث ينصب اساسا عىل تقويم مصادر الوثائق، مما يساعد ىف دراسة الدبلوماتيك العربى، باإلضافة 
الوثائق عبارة  التى توجد فيها  العربية. واألشكال أو املصادر  الوثائق  إىل املسامهة ىف وضع أسس وقواعد حتقيق ونرش 

عن أربعة أشكال أو مصادر٣ هى :

٢5

راجع:  إتباعه.  الواجب  واملنهج  العربية  الوثائق  حتقيق  بأمهية  يتعلق  فيام   ١
العثامنى، ص 9٣- العرص  العربية ىف مرص ىف  الوثائق  سلوى عىل ميالد، 

.99

حسن عثامن، منهج البحث التارخيى، ص ٢5-80.  ٢
 H. Horst-Adolf, Beitrag zur Ayyubidischen Diplomatik,  ٣

 p. 10-19.
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الدبلوماتية الوثائق  أوالً 

الداخلية  الوثائق  للتعرف عىل خصائص  واملهم  االساسى  املصدر  الصحيحة هى  األصلية  الوثائق  فإن  بدون شك 
متمثلة ىف اللغة والصياغة اللفظية، واخلارجية وما تتضمنه من دراسة املادة املكتوب هبا - املداد - واملكتوب عليها الوثيقة، 
البحث عن  تستلزم  األمهية  آخر، هذه  أى مصدر  املنزلة  يزامحها ىف هذه  واإلثبات. وال  الصحة  إىل عالمات  باإلضافة 
تعريف لكل من األصل والنسخة. تعرف الدكتورة سلوى ميالد األصل ىف الوثائق بأنه » ...مكتوب تام وكامل أصىل 

لوثيقة مزود بعالمات الصحة العطائه رشعية كاملة... «٤.
وملا كانت الدراسة تتعلق بمصادر دراسة الوثائق أو بمعنى آخر األشكال التى توجد فيها الوثائق فإنه من الرضورى 
معاجلة إشكالية تعريف األصول والنسخ أو الصور ىف الوثائق اإلسالمية. ويمكن تعريف األصل ىف الوثائق اإلسالمية ، 
بأنه تلك الوثيقة املفردة التى هلا قيمة إثباتية وحيصل عليها من تعنيهم عند توثيقها أو إصدارها للمرة األوىل، أما النسخ 
أو ىف سجل. ومما هو جدير  أو خمترصا، مفردا  التى تشتمل عىل مضمون األصل سواء كان كامال  املكاتيب  تلك  فهى 
بالذكر إنه توجد تعريفات اخرى لألصول والصور ولكنها تصدق بشكل اساسى عىل الوثائق اإلدارية5، هذا ويمكن 

تقسيم النسخ إىل األقسام التالية:

املوثقة٦ وغري  املوثقة  النسخ  أ.   

يقصد بالنسخ املوثقة تلك النسخ التى يقرها القاىض بعد مطابقتها عىل األصل وهلا قيمة إثباتية وقانونية معرتف هبا، 
وكان عىل القاىض أن يسجل أنه قام هبذه املطابقة عىل األصل، وتسجيل ذلك عىل هامش الوثيقة املنقولة أو ىف صفحة 
املقابلة8، ويكسبها  القاىض باسم  النص الذى يسجله  منفصلة مع وضع خامته أو توقيعه أو كالمها معا٧. ويعرف هذا 
أثبته  ما  ذلك  من  املقابلة.  ىف  تستخدم  كانت  التى  الصيغ  الرشوط  كتاب  بعض  اثبت  وقد  هذا  اإلثباتية.  قيمتها  بذلك 
ت.  فصحَّ تامة.  مقابلة  النسخة  هبذه  وقابلتها  األصل.  نسخة  عىل  وقفت   ...( ونصه  العقود «  جواهر  » كتاب  صاحب 
وأشهد بذلك ىف التاريخ املذكور. وكتبه فالن الفالنى...(، كام أن بعض الوثائق التى وصلت إلينا تتضمن صيغ مقابالت 
مثال ذلك وثيقة سليامن باشا اخلادم - ١0٧٤ أوقاف - والتى هى عبارة عن نسخ من كل الوثائق املتعلقة بوقفه9. هذا 

وكانت املقابلة ىف الوثائق تشتمل عىل عدة عنارص من أمهها ما يأتى:
أم بمساعدة شخص آخر  باملقابلة بمفرده  قام  املقابلة. بمعنى هل  التى متت هبا  باملقابلة، والطريقة  قام  ١. اسم من 

موثوق به.

أمحد حممود عبد الوهاب املرصى

٢٦

سلوى عىل ميالد، قاموس مصطلحات الوثائق واألرشيڤ، ص ١0.  ٤
بيرت فالن، معجم املصطلحات األرشيڤية، ص 5٦.  5

املخطوطات  بتوثيق نصوص  تتعلق  انه توجد دراسة  بالذكر  مما هو جدير   ٦
والوثائق، إال أهنا مل تتعرض لتوثيق نسخ أو صور املخطوطات، راجع: طه 

حممد نوار أبو اخلري، توثيق النصوص.

اللطيف  من األمثلة اجليدة عىل ذلك نسخة وثيقة األمري رصغتمش. عبد   ٧
-١٣٦ ص  رصغتمش،  األمري  وثيقة  من  جديدان  نصان  عىل،  إبراهيم 

.١٣9
األسيوطى، جواهر العقود، ص ٤١0.  8

وثيقة سليامن باشا اخلادم ١0٧٤ أوقاف، ص ١-٢.  9
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٢. التاريخ الذى متت فيه املقابة، وإذا كانت املقابلة قد متت ىف جمالس متعددة فكان يتم توضيح تاريخ بداية املقابلة، 
مقابلته، وذلك من  االنتهاء من  تم  الذى  اجلزء  عبارة توضح  تكتب  كانت  الوثيقة  منها، وعىل هامش  االنتهاء  وتاريخ 

قبيل ) بلغ مقابلة بحسب الطاقة١0(.
٣. توقيع أو ختم القاىض الذى قام باملقابلة، وإذا مل يوجد هذا التوقيع أو اخلاتم تصبح النسخة غري معتمدة وينبغى 
إعادة مقابلتها. ويظهر هذا بوضوح من صيغة إحدى املقابالت التى حتملها وثيقة سليامن باشا اخلادم بوزارة األوقاف 

املرصية١١، والتى جاء فيها مايأتى:
ماحواه هذا املجلد صورة مطابقة الصلها الذى هو كتاب وقف املرحوم سليامن باشا/ املوضوع بخزانة كتبه باجلامع 
املنسوب إليه الكاين بقلعة مرص املحمية وهو غري/ النسخة املوضوعة بالديوان / وملا وجدت هذه الصورة خالية عن 
خط احلاكم الذى اذن ىف نقله وكتابته عىل اصله ومقابلته / عليه قوبلت عىل اصلها مرة اخرى فطابقه وكتبه العبد 

الفقري حممد بن شيخ حممد القاىض/ بالقاهرة املحمية عغى عنهام.
٤. فقرات حتفظية، تفيد بان النسخة متطابقة مع األصل إال األخطاء غري املقصودة. وهو ماعربت عنه إحدى مقابالت 

وثيقة سليامن باشا اخلادم - وثيقة ١0٧٤ أوقاف - عىل النحو التاىل:
» ... وقوبل عليه مع موثوق به كلمة كلمة وحرفا حرفا/ ىف جمالس متعددة آخرها يوم تارخيه بحسب الطاقة واإلمكان 

وبذل اجلهد ىف الضبط / واالتقان فصح بحمد اهلل امللك املنان اال ماطغى به القلم وزاغت عنه العينان... «
5. مايفيد بتطابق النسخة مع األصل بشكل تام وهو ما عربت عنه مقابلة وثيقة سنان باشا بالبلقان، ويتشابه بشكل 
عام مع صيغ املقابلة ىف الوثائق املرصية، وهذا يوضح تشابه اإلجراءات املتبعة ىف إخراج النسخ ىف كافة أجزاء األمرباطورية 

العثامنية. وصيغة املقابلة ىف وثيقة سنان باشا هى:
صورة الوقفية الرشعية والوثيقة قوبلت مع/ اصلها سطرا بسطر بل شطرا بشطر فوجدت/ حماذية له حذو القذة بالقذة 

من غري تغري / منها ولو من نقطة فذة حرره الفقري وىل / ابن حممد القسام العسكرى بلواء كليبوليى / عفى عنهام
اخلتم:

الفقري وىل بن حممد  
الواثق بامللك  

الصمد١٢.  

مصادر دراسة الوثائق العربية اإلسالمية

٢٧

وثيقة ١0٧٤ أوقاف، ص 90.  ١0

هذه الوثيقة فقدت أثناء نقلها من وزارة األوقاف إىل دار الوثائق وال يوجد ىف   ١١

دار الوثائق سوى الغالف الذى يضم وثيقة اخرى غري وثيقة سليامن باشا 

هبا  حتتفظ  التى  الصورة  عىل  اإلعتامد  من  بد  هناك  يكن  مل  ولذا  اخلادم، 
وزارة األوقاف.

K. Schwarz, H. Kurio, Die Stiftungen, p. 11, 37.  ١٢
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أمحد حممود عبد الوهاب املرصى

٢8

ومما هو جدير بالذكر فإن بعض املقابالت مل تتوفر فيها هذه العنارص، وإنام صيغت عىل شاكلة مقابالت املخطوطات١٣. 
مثال ذلك مقابلة وثيقة داوود باشا١٤، والتى جاءت ىف آخر النسخة وال حتمل توقيعا ، أو ختام عىل النحو التاىل:

نقلت / ىف مدة اوهلا رابع عرش شهر ربيع االول / وغايتها ثامن شهر ربيع الثانى / كالمها سنة احدى وعرشين / 
وماية والف / وصىل اهلل عىل/سيدنا حممد واله/ وسلم  

باإلضافة إىل املقابلة التى كان يقوم هبا القاىض، كان يوجد أسلوب آخر للتأكد من مطابقة أصل الوثيقة مع النسخة 
ويتمثل هذا األسلوب ىف شهادة الشهود.

ففى إحدى وثائق الوقف الفاطمية املؤرخ اصلها بمستهل مجادى األوىل سنة 55٤هـ / ٢١ مايو سنة ١١59 م١5، 
النسخة عىل  الشهود عىل  مايو ١٣0٦م جاءت شهادة بعض  تاريخ ٢9 شوال سنة ٧05 هـ / ١٤  النسخة  بينام حتمل 

النحو التاىل١٦:
الشهادة األوىل

أشهد أن املكتوب هبذه النسخة ظاهرا وباطنا موافق النسختى ]هكذا ىف األصل وصحتها لنسختى [١٧ األصل ظاهرا 
وباطنا ىف تاسع عرشى شوال سنة مخس وسبع ماية/ كتب أمحد بن حممد بن عمر القاىض.

الشهادة الثانية
اشهد أن املكتوب ىف هذه النسخة ظاهرا وباطنا موافق لنسخ األصل ظاهرا وباطنا ىف التاسع العرشين من شوال سنة 

مخس وسبع ماية/ وكتب امحد بن عىل بن فضل.

الشهادة الثالثة
أشهد أن املكتوب ىف هذه النسخة ظاهرا وباطنا موافق لنسخ األصل ظاهرا وباطنا / وكتب عمر بن عىل املحىل...

ويستشف من هذه الشهادات أن النسخة متت مقابلتها مع نسخ األصل كام يظهر من الشهادتني الثانية والثالثة، بينام 
حددت الشهادة األوىل عدد النسخ التى استخدمت ىف املقابلة بأهنام نسختان. ويبدو أن اهلدف من املقابلة مع أكثر من 
أصل هو التأكد من مطابقة النسخة ملا أراده املترصف القانونى األصىل فربام تكون إحدى النسخ قد حدث هبا تزوير أو 
تغيري، لذلك كانت املقابلة تتم عىل أكثر من أصل أو نسخة. ومما هو جدير بالذكر فإن مقابلة النسخة اجلديدة مع أكثر 

عن املقابالت ىف املخطوطات، راجع: عابد سليامن املشوخى، أنامط التوثيق   ١٣

الوطنية،  فهد  امللك  اهلجرى، مكتبة  التاسع  القرن  العربى ىف  املخطوط  ىف 
السلسلة الثانية ٢0، الرياض، ١99٤، ص ٤٧-59.

وثيقة ١١٧٦ أوقاف.  ١٤

ويستنفلد:  جلــداول  تبعا  امليالدية  عىل  اهلجرية  السنني  مقابلة  متت   ١5

من  يوافقها  بام  وشهورها  بلياليها  اهلجرية  السنني  جداول  ف. ويستنفلد، 
املحسن  وعبد  ماجد  املنعم  عبد  ترمجة  وشهورها،  بأيامها  امليالدية  السنني 

رمضان، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة، ١980.
 Cl. Cahen, Y. Rāġib et M.A. Taher, « L’achat et le waqf »,  ١٦

p. 110.
ذكرت بعض كتب الرشوط أنه ينبغى ذكر عدد األصول التى متت املقابلة   ١٧

عليها. انظر: الونرشيسى، املنهج الفائق واملنهج الرائق واملعنى الالئق بآداب 
املوثق وأحكام الوثائق، ص ٤00-٤0١.
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مصادر دراسة الوثائق العربية اإلسالمية

٢9

اجلزء  فقد ورد ىف  املخطوطات،  أيضا ىف بعض  اتبعت  قد  فقط  اإلقتصار عىل نسخة واحدة  أو نسخة وعدم  من أصل 
الثانى من خمطوط » خزانة األدب وغاية األرب « إلبن حجة احلموى مقابلة نصها:-

والطاقة  الوسع  ثالثة، فصح حسب  مراجعة  مع  املؤلف  بأثر  إحدامها  نسختني:  مقابلة عىل  اجلزء  بلغ هذا  احلمد هلل 
باجلهد مع اجلهد وهلل احلمد سنة مخسة عرش وثامنامئة١8.

له املعارصة  وغري  لألصل  املعارصة  النسخ  ب. 

يمكن تقسيم النسخ طبقا لتاريخ حتريرها إىل جمموعتني، األوىل منهام وهى املتزامنة أو شبه املتزامنة مع األصل، ومن 
التى كانت تسجل ىف السجالت  النسخة  الوثيقة، باإلضافة إىل  يعنيهم موضوع  ُتعطى ملن  التى  املختلفة  النسخ  أمثلتها 

ألسباب توثيقية١9.
أما املجموعة الثانية فهى التى ُكتبت ىف تاريخ الحق عىل حترير األصل، مثال ذلك الوثيقة رقم 880 أوقاف والوثيقة 

رقم ٣٣90 تاريخ بدار الكتب املرصية بالقاهرة وكالمها تتعلق بوقف السلطان األرشف برسباى٢0.

معه املتطابقة  وغري  األصل  مع  املتطابقة  النسخ  ج. 

تنقسم النسخ حسب اكتامهلا إىل نسخ متطابقة متاما مع األصل، مثال ذلك الوثيقة 88٦ أوقاف املنسوخة عن الوثيقة 
888 أوقاف، وكالمها ختص السلطان قايتباى، والوثيقة األصلية 88٣ أوقاف والصورة 88٢ أوقاف، وكالمها ختص 
السلطان الغورى. وقد قام األستاذ الدكتور عبد اللطيف إبراهيم بدراسة كل وثائق الغورى القديمة دراسة مستفيضة 

أظهر فيها أوجه االختالف بني األصل والنسخة، وأرجع ذلك إىل اخطاء النساخ٢١.
السلطان األرشف  وثيقة  ذلك  مثال  األصلية،  للوثيقة  عبارة عن ملخص  تكون  عادة  فهى  املتطابقة  النسخ غري  أما 
السؤال عن مدى حجية  بالقاهرة٢٢. ويطرح موضوع تطابق األصول والنسخ  الكتب املرصية  بدار  املحفوظة  برسباى 
النسخ غري املتطابقة مع األصل، ويعتقد الباحث أن التطابق الكامل مل يكن رشطًا للُحجية، طاملا أن االختصار مل يلحق 
عنرصا أساسيا من عنارص الوثيقة، والدليل عىل ذلك، أن نسخ سجالت املحاكم مل تكن بالرضورة تتطابق مع األصل، 

ومل يؤثر هذا ىف إعتامدها وُحجيتها٢٣.

املشوخى، أنامط التوثيق ىف املخطوط العربى، ص 5٣.  ١8

ىف  الوثائق  وتسجيل  قيد  رسعة  عىل  القضاة  من  شديد  حرص  هناك  كان   ١9

بقاء  مدة  تزيد  ال  أن  أوامره  اصدر  قد  العسكر  قاىض  أن  حتى  السجالت 
الوثيقة بدون تسجيل عىل ثالثة أيام. سلوى عىل ميالد، الوثائق العثامنية، 

ص ٣٦٤. 
وإذا كان احلال هكذا ىف املحاكم املرصية، فإنه ىف بعض الواليات العثامنية   
األخرى كان حيدث بعض التأخري ىف التسجيل ىف السجالت، فعىل سبيل 
املثال يمتد هذا التأخري ىف سجالت حماكم القدس إىل شهور أو حتى سنوات. 

راجع: حممود عىل عطااهلل، وثائق الطوائف احلرفية، ص ٤.
أمحد دراج، ُحجة وقف االرشف برسباى، املقدمة.  ٢0

عبد اللطيف إبراهيم عىل، دراسات تارخيية، ص ١85-٢0٦.   ٢١

أمحد دراج، حجة وقف األرشف برسباى، ص ١.  ٢٢

عن العالقة بني نص الوثيقة األصلية ومدى تطابقها مع نسخة السجل، راجع   ٢٣

عىل سبيل املثال: سلوى عىل ميالد، الوثائق العثامنية، ص ٣٦5-٣٦٦؛ نيڤني 
حممد حممود موسى، وثائق طائفة مستحفظان، ص ٢١8-٢٢٤.
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أمحد حممود عبد الوهاب املرصى

٣0

تقليدية وغري  تقليدية  نسخ  د. 

يمكن تقسيم النسخ حسب املواد التى ُكتبت عليها إىل نسخ تقليدية وأخرى غري تقليدية. ونعنى بالنسخ التقليدية، 
تلك النسخ التى ُكتبت عىل مواد الكتابة، التى كانت شائعة ىف كتابة وثائق العرص الذى تنسب إليه، أما النسخ غري التقليدية 
فهى تلك التى دونت عىل مواد الُتستخدم عادة ىف كتابة الوثائق، مثال ذلك ملخصات وثائق الوقف، التى سجلت عىل 
اجلدران، مثل نص الوقف املسجل عىل جدران مدرسة األرشف برسباى بشارع املعز٢٤، أو سجلت عىل ألواح خشبية، 
حجرية أو رخامية تعلق عىل جدران بعض املنشآت٢5. وإذا كانت هذه النسخ تكون عادة خمترصة، فإن املراسيم احلجرية 
والرخامية كان بعضها طبق األصل من مرسوم صادر من الديوان املختص، كام ُذكر ذلك بشكل واضح ىف بعضها، وهو 

ما ذكرته ايضا بعض املصادر التارخيية٢٦.

األصلية الوثائق  ىف  ُمتضمنة  نسخ  هـ. 

بطبيعة  ولكنها  األصلية،  الوثيقة  بموضوع  تتعلق  اخرى  لوثائق  نسخا  أجزائها  بعض  األصلية  الوثائق  بعض  هناك 
إىل  رفعت  التى  القصة  نص  متنها  ىف  ُذكر  االستبدال،  ووثائق  املراسيم  بعض  فإن  املثال  سبيل  فعىل  عليه.  سابقة  احلال 
اجلهة املختصة، والتى عىل أساسها صدر املرسوم أو وثيقة اإلستبدال٢٧، فعىل الرغم من كون كل من املرسوم ووثيقة 
االستبدال وثيقة أصلية، إال أن نص القصة يمكن إعتباره نسخة من القصة األصلية. وهناك مثال آخر يتمثل ىف وصف 
الطبيعة، وهو  املبنى عىل  منهام يكون بوصف  األول  بأحد منهجني،  يتم  الوصف كان  فهذا  الوثائق،  املنشآت ىف  بعض 
ما عربت عنه الوثائق ىف ذلك العرص بصيغة » بداللة املشاهدة «. اما ىف املنهج اآلخر فكان يتم نقل وصف املنشأة من 
وثيقة اخرى، حيث كان يتم نقل وصف بعض املنشآت املوقوفة ىف وثائق وقفها من وثائق رشائها. وعىل ذلك فإن هذا 
الثانية )وثيقة الوقف ىف  الوثيقة  الثانية هو نسخة من جزء من وثيقة أخرى، وعىل من حيقق وينرش  الوثيقة  الوصف ىف 
هذا املثال( توثيق هذا الوصف من الوثيقة األصلية )وثيقة البيع ىف هذا املثال( كام أن الوصف املوجود ىف الوثيقة الثانية 
يعكس حالة املنشأة ىف زمن كتابة الوثيقة األوىل، وعىل من يستعني هبذه املعلومات مراعاة ذلك٢8. ومن األمثلة الواضحة 
التى  العقارات  بعض  رشاء  بمقتضاها  تم  والتى  األوقاف،  وزارة  ىف  اجلديدة  الغورى  السلطان  وثائق  بعض  ذلك  عىل 

أوقفها ىف كتاب وقفه٢9. 
املخطوطات،  أيضًا ىف  معروفًا  كان  عليها  أخرى الحقة  امُلتضمنة ىف نصوص  النصوص  فإن  بالذكر  ومما هو جدير 
وهو ما عده بعض الباحثني ضمن النسخ الثانوية، والتى يمكن أن تكون مفيدة ىف حتقيق املخطوطة، بل أن بعض الكتب 

القديمة قد فقدت ومل يبق منها سوى نصوصها امُلتضمنة ىف نصوص أخرى٣0.

حسن عبد الوهاب، تاريخ املساجد االثرية، ص ٢٢٣.  ٢٤

J. David-Weil, Catalogue général II, p. 45.  ٢5

راجع اجلزءاخلاص بالنقوش والكتابات األثرية من هذا البحث.  ٢٦

حممد حممد أمني، فهرست وثائق القاهرة، ص ٤8٢؛ مجال اخلوىل، االستبدال   ٢٧

واغتصاب األوقاف، ص ٢٤١-٢٤٢.

جمدى إبراهيم جرجس مسيحة، الوثائق املفردة، ص ١٢5-١٢٦.  ٢8

أمحد حممود عبد الوهاب املرصى، العامئر ىف وثائق الغورى.  ٢9

رمضان عبد التواب، مناهج حتقيق الرتاث، ص ٧٣.  ٣0
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٣١

أصلية وثيقة  هامش  عىل  نسخ  و. 

حتمل بعض الوثائق ىف هامشها نصوص وثائق مكتوبة بشكل خمترص إىل حد كبري. فعندما كان يتم إجراء أى ترصف 
قانونى - بيع أو إيقاف أو كالمها معا - كان يتم إثبات هذه الترصفات بشكل خمترص عىل هامش كافة الوثائق السابقة 
املتعلقة هبذا العقار، حتى اليدعى مالك الوثيقة القديمة أن هذا العقار مازال ىف ملكه، وبطبيعة احلال فإن هذه الوثائق 

اهلامشية كانت التغنى عىل اإلطالق عن كتابة وتوثيق وثيقة جديدة بالترصف اجلديد٣١. 

النسخ( )نسخ  األصل  من  وليس  أخرى  نسخة  من  منسوخة  نسخ  ز.  

وصلتنا بعض نسخ الوثائق، التى مل يتم نسخها من الوثيقة األصلية، وإنام تم نسخها من نسخة السجل، وكان ينص 
عىل ذلك بوضوح ىف بداية النسخة اجلديدة، وذلك بعبارات من قبيل:

)املنقول صورته من سجله املحفوظ بخزانة السجالت العامرة٣٢(. 

أصوهلا  تلفت  أو  ُفقدت  التى  النسخ  وهى  البديلة  النسخ   ح. 
املفقودة( لألصول  البديلة  )النسخ 

هناك نوعية من نسخ الوثائق فقدت أو تلفت أصوهلا، أى مل يعد هلا أصول يمكن الرجوع إليها كمستند رسمى. وقد 
نشأت هذه الوثائق عندما كان يدعى الشخص املخول بشؤون الوقف عىل سبيل املثال، أن وثيقة الوقف قد فقدت، وذلك 
ىف قصة يوضح فيها ذلك بصيغة مثل )... اململوك فالن ورثة فالن يقبلون األرض وينهون أن هلم امالكا بايدهيم ُعدمت 
كتبها وهى بايدهيم وهلم بينة تشهد بملكهم، وسؤاهلم من الصدقات العميمة اذن كريم بكتابة حمرض بذلك...( وىف هذه 
الوقف٣٣،  أيضا عىل رشوط  الشهود  يشهد هؤالء  أن  العقار موقوف، عىل  أن هذا  بالشهادة،  اإلثبات  كان عليه  احلالة 
وعندئذ كان القاىض أو املوثق يقوم بتحرير وثيقة وقف جديدة، حتتوى عىل مضمون الترصف القانونى األصىل وهلا أيضا 
حجيتها القانونية، وتعترب بديال لألصل املفقود٣٤، ولكنها بطبيعة احلال قد التتطابق مع األصل، الذى أدعى املسؤول عن 
الوقف أنه فقد٣5. هذا وقد وصلنا مثال جيدا للوثائق البديلة، وكان شاهدا عىل أحداث تارخيية مهمة، ونعنى به الوثيقة 
وقد  واملؤرخة ىف 8١5هـ / ١٤١٢م٣٦.  األستادار ١٧/١0٦ حمكمة،  يوسف  الدين  وثيقة وقف مجال  باسم  املعروفة 
حددت الوثيقة سبب حترير هذه النسخة البديلة، والذى متثل ىف متزيق السلطان النارص فرج بن برقوق للوثيقة األصلية، 

أمحد حممود عبد الوهاب املرصى، العامئر ىف وثائق الغورى، ص 8.  ٣١

عبد الرازق إبراهيم عيسى، تاريخ القضاء، ص ٣٢٧.   ٣٢

حممد إبراهيم السيد، توثيق العقود، ص ١٢9.  ٣٣

G.L. Guellil, Damaszener Akten, p. 389.  ٣٤

املنهاجى األسيوطى، جواهر العقود، ص ٣8٢-٣8٣.  ٣5

توجد أكثر من قراءة هلذا التاريخ نظرا إىل أنه مل يبق من هذا التاريخ سوى جزء   ٣٦

صغري، بينام بقية التاريخ غري كامل، فالبعض حيدده ىف ١٦ مجادى األوىل، 
أمني،  حممد  حممد  راجع:  القعدة.  ذى  عرشة  ىف  اآلخر  البعض  حيدده  بينام 
وقف،  وثيقة  عثامن،  الستار  عبد  حممد  ٢٣؛  ص  القاهرة،  وثائق  فهرست 

ص١٤١-١٤٢. 
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٣٢

حيث كان قد أمر بإحضار كتاب وقف مجال الدين األستادار بعد وفاته وأمر بمحوه ومتزيقه حتى يمكن للنارص فرج 
االستيالء عىل أوقافه، وهو ماحدث فعال، وذلك بحجة أن مجال الدين األستادار كان قد ملك هذه العقارات املوقوفة 
الدين  مجال  إخوة  احد  مع  كامل  وفاق  عىل  وكان  احلكم،  شيخ  املؤيد  امللك  السلطان  توىل  وبعد  رشعى،  غري  بشكل 
األستادار، والذى سعى لديه هبدف إعادة أوقاف مجال الدين األستادار مرة أخرى، حتى نجح ىف احلصول عىل حكم 
بذلك، وتم إخراج األوقاف التى استوىل عليها السلطان امللك النارص فرج بن برقوق، وعادت إىل أوقاف مجال الدين 

األستادار، وحررت بذلك هذه الوثيقة البديلة، والتى ُاشري فيها إىل هذه األحداث بالصيغة التالية:

... إىل أن توىف الواقف املشار إليه رمحه اهلل تعاىل وأحكام   416

وقفه املذكور باقية عىل حكمها واملعينة بأعاليه وأن السلطان فرجا بن السلطان امللك الظاهر  417

برقوق كان حال حياته بعد وفاة املقر اجلامىل املشار إليه فيه أمر بإحضار كتاب الوقف املذكور بأعاليه  418

فأحرض بني يديه فأمر بتقطيعه ومزق وُعدم عدما اليقدر عىل وجوده معه  419

واستوىل عىل ذلك كله ونسبه إىل نفسه فادعى امللكية فيه واكره من شهد له بملك ذلك  420

واحليازة له اإلكراه الرشعى وأشهد عىل ورثة املقر اجلامىل املشار إليه فيه بام يناىف وقف مورثهم املشار إليه  124

فيه اإلكراه الرشعى امُللجئ لذلك كام ُشح أعاله وأن ذلك مجيعه جار يومئذ ىف وقف املقر املرحوم اجلاميل  422

يوسف املشار إليه اعاله عىل ما شح باعاليه٣٧ بعلم شهوده ...  423

ومما هو جدير بالذكر أن ما ذكر ىف هذه الوثيقة يتفق متاما مع ما ذكره املقريزى ىف خططه. فقد أشار املقريزى إىل أن 
بعض رشوط الوقف ىف الوثيقة اجلديدة البديلة خيتلف عن ما كان ىف وثيقة الوقف األصلية جلامل الدين األستادار وهو 
ما عرب عنه املقريزى بقوله: » ... حتى كتبوا كتابا اخرتعوه من عند أنفسهم، جعلوه كتاب وقف املدرسة، زادوا فيه: أن 

مجال الدين اشرتط النظر عىل املدرسة ألخيه شمس الدين املذكور وذريته، إىل غري ذلك مما لفقوه... «٣8.
وما ذكره املقريزى يوضح مدى أمهية فحص الوثيقة ومعرفة مدى عالقتها باألصل قبل حتقيقها أو اإلعتامد عليها.

السجالت ُنسخ  ط. 

باإلضافة إىل االنواع السابق ذكرها من النسخ، كان يوجد شكل آخر للنسخ ونعنى به نسخ السجالت، أى الوثائق 
التى ُسجلت نصوصها ىف السجالت. عىل الرغم من أن تسجيل الوثائق اإلسالمية، سواء كانت وثائق عامة أو خاصة، 
إلينا أى  أنه مل يصل  التارخيية٣9، إال  املصادر  العرص األموى، كام أشارت إىل ذلك بعض  ىف سجالت كان معروفا منذ 

مما هو جدير بالذكر فإن اجلزء العلوى من الوثيقة قد فقد، راجع: حممد عبد   ٣٧

الستار عثامن، وثيقة وقف، ص ١٤٣.
املقريزى، املواعظ واالعتبار، املجلد الرابع اجلزء الثانى، ص٦٣٦-٦٤٧.  ٣8

مصطفى أبو شعيشع، نشأة علم الوثائق، ص ١٦9-١٧0.  ٣9
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٣٣

فيام ورد ىف  السابقة عىل ذلك تكاد تنحرص  الفرتة  السجالت ىف  العثامنى. وكل معلوماتنا عن  العرص  سجل كامل قبل 
بطون الكتب، أو صفحات قليلة متفرقة من بعض السجالت، من ذلك جزء من سجل ألحد جتار العبيد من الفسطاط 
كان يسجل فيه بشكل يومى ما باعه من العبيد واسم املشرتى أو البائع وتاريخ إجراء هذه العملية وذلك بناء عىل أوامر 
املحتسب٤0، كام حتتفظ مكتبة جامعة Cambridge بإحدى الوثائق العربية ضمن وثائق اجلنيزة عبارة عن سجٍل باملرصوفات، 
التى أنفقت أثناء تشييد إحدى املنشآت٤١، وهذا النوع من السجالت عبارة عن دفرت يومية وليس سجال للوثائق. كام 
رشيك  بن  قرة  برديات  إحدى  منها  األموى،  العرص  إىل  ترجع  التى  اإلدارية،  السجالت  بعض  من  أجزاء  إلينا  وصل 
مؤرخة ىف ٢9 شواق سنة ٧ إندكشن املقابل لسنة 90هـ / ٧08م والتى يطلب فيها من عامله إنشاء سجالت يسجلون 

فيها بيانات من جىل ومن بقى٤٢، ومن ذلك ايضا أجزاء من سجالت بأسامء بعض دافعى الرضائب واجلزية٤٣.
 وتعد وثائق السجالت من النسخ املوثقة، التى هلا قيمة قانونية وإثباتية ُمعرتف هبا، حيث كان يتم إختاذ اإلجراءات 

التى تكفل صحتها والتى تتمثل فيام يأتى:
١. رسعة تسجيل الوثائق ىف السجالت بمجرد اإلنتهاء منها، فلم يكن من املسموح تأجيل عملية التسجيل اكثر من 
ثالثة أيام إال ىف بعض احلاالت اإلستثنائية، والتى كانت تستلزم احلصول عىل موافقة القاىض لتسجيل وثيقة قديمة٤٤. 
بعد  وثائق سجلت  السابع عرش، عىل  القرن  إىل  ترجع  والتى  القدس،  عثر بسجالت حمكمة  أنه  بالذكر  جدير  ومما هو 

حتريرها بشهور أو حتى سنوات دون تقديم تفسري واضح٤5.

٢. حفظ السجالت لدى حمكمة الباب العاىل، وذلك ألهنا املحكمة الكربى ومقر شيخ اإلسالم٤٦، مما يضمن صوهنا 
وعدم العبث فيها٤٧، كام أن حمكمة الباب العاىل كانت اجلهة امُلخولة بإعطاء نسخ موثقة منسوخة من السجالت.

الرقابة باش  تتم عىل أكمل وجه. وكان يقوم هبذه  لرقابة شديدة حتى  الكتاب والسجالت ختضع  ٣. كانت أعامل 
الُكتاب أو أمناء السجالت٤8. وكل من يثبت قيامه بالغش والتزوير تتم معاقبته واستبعاده من العمل باملحكمة٤9.

٤. كل وثيقة ىف السجالت ليس هلا أصل مفرد كان يتم استبعادها، وذلك حتى يتم التأكد من أن كل الوثائق املقيدة 
ىف السجل هلا أصل موثق50، وذلك حتى ال تضاف وثيقة غري حقيقية إىل السجل، ثم يأتى من يطلب نسخة من هذه 
الوثيقة التى ال أصل هلا يكون هلا حجية قانونية ويمكن استخدامها ىف االستيالء عىل حقوق اآلخرين بدون وجه حق. 

D.S. Richards, « Fragment of a Slave », p. 89-96.  ٤0

 M. Gil,  « Documents of  the  Jewish Pious Foundations »,  ٤١

p. 400-403.
جارس بن خليل أبو صفية، برديات قرة، ص ٢٢١.  ٤٢

ادولف جرومهان، اوراق الربدى العربية، ص ١8٧-٢٣٤.  ٤٣

سلوى عىل ميالد، الوثائق العثامنية، اجلزء األول، ص ٣٦٤.   ٤٤

حممود عىل عطا اهلل، وثائق طوائف احلرف، ص ٤.  ٤5

شيخ  مؤسسة  كيدو،  أكرو  راجع:  العثامنية،  الدولة  ىف  اإلسالم  شيخ  عن   ٤٦

اإلسالم.
سلوى عىل ميالد، الوثائق العثامنية، اجلزء األول، ص ٣٦٤-٣٦5.  ٤٧

عبد الرازق إبراهيم عيسى، تاريخ القضاء، ص ٣١0-٣٢٧؛ سلوى عىل   ٤8

ميالد، وثائق تقارير النظر، ص 90.
سلوى عىل ميالد، سجالت حمكمة مرص القديمة، ص ١٢٧-١٣0.  ٤9

سلوى عىل ميالد، الوثائق العثامنية، اجلزء األول، ص ٣٦5.  50
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أمحد حممود عبد الوهاب املرصى

٣٤

الوثائق ىف  الصور  أو  النسخ  نشاة  أسباب   

توجد عدة أسباب أدت إىل نشأة النسخ ىف الوثائق العربية واإلسالمية، من أمهها مايأتى:

إثباتية أسباب  أ. 

موثق  مستند  طرف  كل  لدى  يكون  حتى  العقد،  أطراف  عدد  بحسب  النسخ  من  عدد  حترير  عليه  املوثق  كان  فقد 
يضمن له حقوقه وحيدد التزاماته5١.

توثيقية أسباب  ب. 

حيث كان عىل املوثق حترير نسخة إضافية من الوثيقة حيتفظ هبا، أو تسجيل نص الوثيقة ىف سجل خاص حيتفظ به، 
لنسخته ورغبته ىف احلصول عىل نسخة  فقد احدمها  أو  الوثيقة،  أطراف  التنازع بني  إليها ىف حالة  الرجوع  يمكن  حتى 
يتوىل  بتحرير نسختني إضافيتني، حيتفظ بواحدة منهام بشكل دائم واألخرى يرتكها ملن  القضاة من قام  أخرى. بل من 

املنصب من بعده5٢.

وقانونية فقهية  أسباب  ج. 

القديمة،  العصور  ىف  موثقون  وحررها  سبق  التى  بالعقود  باألخذ  ملزما  ليس  القاىض  أن  يرى  الفقهاء  بعض  كان 
الوقف، حتى  بكتاب  أنه اليعمل  ثم اضافوا  أو اإلقرار،  البينة  باحلجة وهى  إال  القاىض اليقىض  أن  وحجتهم ىف ذلك 
ولو كان مسجال ىف دواوين القضاة5٣. ومن الفقهاء من مل يكن يقبل ويعمل بكتاب الوقف الذى عليه خطوط القضاة 
السابقني، إال إذا كانت له صورة مسجلة ىف دواوينهم5٤. غري أنه وجد أيضا من حث القضاة عىل إمضاء األحكام التى 
سبق هبا غريهم من احلكام55. لكل هذه األسباب اخلالفية، فقد حرص بعض األفراد عىل حترير نسخ حديثة من الوثائق 
التى ىف ايدهيم حتى يضمنوا هلا ُحجية دائمة ومن هنا نشأ ما يعرف بإيصال الوقف، والذى كان يقوم به من يتوىل وظيفة 
متعاهد كتاب الوقف5٦، وكان يطلق عليه أيضا ُمنفذ كتاب الوقف، والذى كان عليه متابعة الشؤون الفقهية والقانونية 
باإلضافة إىل مراجعة وثائق الوقف وجتديدها حتى ال تبطل، وبعد إعتامد الوثيقة كان عليه قراءهتا عىل مستحقى الوقف، 
ولكى تتم هذه العملية بشكل منتظم كان يوضع حتت ترصف متعاهد كتاب الوقف او ُمنفذ كتاب الوقف مبلغا من املال 

عرف باسم ُكلفة اتصال الوقف5٧. 

الونرشيسى، املنهج الفائق، ص ٤٣٤-٤٣5.  5١

مجعة حممود الزريقى، التوثيق العقارى، ص ١١١-١١٢.   5٢

عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب، كتاب الوقف، ص ١٤8.  5٣

اجلصاص، رشح كتاب أدب القاىض، ص ١89-١9١.  5٤

السمرقندى )إمالء(، كتاب رسوم القضاة، ص ٣٤.  55

حممد عفيفى، األوقاف واحلياة االقتصادية، ص ١0١-١0٢.   5٦

أمانى إبراهيم إبراهيم أمحد فودة، األوقاف ىف مرص، ص ١0٤.  5٧
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٣5

 كام كان بعض أهل الذمة حيرصون عىل جتديد عهود األمان اخلاصة هبم، مثال ذلك رهبان بعض االديرة. ففى أحد 
املراسيم الفاطمية املنسوبة إىل اخلليفة الظاهر تم التعبري عن ذلك عىل النحو التاىل:

... وأن اإلمام  15

املعز لدين اهلل واإلمام العزيز باهلل واإلمام  16

احلاكم بأمر اهلل قدس اهلل أرواحهم تقدموا بكتب  17

سجالت بإمضاء ذلك كله لكم وسألتم   18

كتب سجل بتجديد ما كانت أمضته لكم  19

األئمة وتوكيد ما رعته لكافتكم من احلرمة58  20

إدارية أسباب  د. 

واأليوبية  الفاطمية  املراسيم  وتنص  اإلدارية،  األعامل  تنظم  التى  املراسيم  من  متعددة  نسخ  حترير  يتم  كان  عادة 
التالية  الدواويني  أنه نسخ ىف  الفاطمية ذكر  املراسيم  املرسوم، ففى أحد  فيها  التى ُيسجل  الدواوين  بوضوح عىل أسامء 
واملجالس: ديوانى املجلس العام واخلاص، جملس تنيس ودمياط، جملس االستيفاء عىل تنيس ودمياط، ديوان االستيفاء 
عىل الصعيدين األعىل واالدنى وما مجع إليه، جملس االستيفاء عىل الرشقية والطور وما مجع إليه وديوان االستيفاء عىل 

االقطاعات املرجتعة والرباع واالجنة السلطانية وما مجع إليه59. 
النارصى  اإلقطاعات  وديوان  السعيد  النارصى  النظر  ديوانى  ىف  نسخ  أنه  األيوبية  املراسيم  أحد  ىف  ُاثبت  بينام 

السعيد٦0. 

إعالمية أسباب  هـ. 

ُاسخدمت النسخ احلجرية والرخامية كوسيلة إلعالم الناس بالقرارات التى تتخذها الدولة٦١، حيث كانت الدولة 
تبعث املنادى٦٢ الذى جيوب الطرقات معلنًا القرارات اجلديدة باإلضافة إىل نقشها عىل الرخام أو احلجر ووضعها ىف مكان 
عام ظاهر للناس، حتى يعرف هبا من مل يسمع املنادى، كام أن هذه القرارات كانت تتعلق عادة بطائفة كبرية من الشعب 
وليس من املمكن إعطاء كل فرد نسخة خاصة به، لذلك كانت تنقش عىل مادة صلبة وتوضع ىف مكان ظاهر وبذلك 
ينبغى  التى  األماكن  اململوكية  للمراسيم  والرخامية  احلجرية  النسخ  بعض  عىل  ُسجل  وقد  هذا  للجميع.  متاحة  تكون 

تعليقها فيها، من ذلك مرسوم مايزال باقيا حتى اليوم عىل باب كنيسة القيامة بالقدس٦٣.

S.M. Stern, Fatimid Decrees, p. 16.  58

Ibid., p. 36-37.  59

S.  Heidemann,  Ch.  Müller,  Y.  Rāġib,  « Un  décret  d’al-  ٦0

Malik al-©Ædil », p. 97.

حممد عبد الستار عثامن، املدينة اإلسالمية، ص ٢٢0.  ٦١

نرص عوض حسني عينر، دراسات ىف املراسيم، ص 85-١0٣.  ٦٢

أمحد دراج، وثائق دير صهيون، ص ١١٤.  ٦٣
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٣٦

النسخ عدد   

ليس هناك من سبيل للتعرف عىل عدد النسخ التى عملت من كل وثيقة.، وذلك بإستثناء حاالت قليلة، من ذلك 
ماذكر ىف بعض املراسيم ويتعلق بعدد النسخ التى عملت منه٦٤. أما ىف الوثائق اخلاصة فإنه لدينا مثاال نادرا يتمثل ىف 
وثيقة هبة جارية ألخوين من والدمها بالتساوى ومؤرخة ىف ٢١ شعبان سنة ٦85هـ/ ٢١ اكتوبر ١٢8٦م ذكر فيها أحد 

الشهود أنه وقع عىل النسختني٦5. ويبدو أنه فعل ذلك حتى يضمن عدم تزوير توقيعه عىل نسخ اخرى.
أما عن السبب فيام يتعلق بعدم شيوع ذكر عدد النسخ التى تم عملها من الوثائق اخلاصة، فإنه يرجع، فيام يبدو، إىل 

ما يراه بعض املوثقني من عدم ذكر عدد النسخ حتى ال يتتبعها من يريد تغيريها أو إخفائها أو حتى تزيفها٦٦.

النسخ عمل  إجراءات   

كان عمل النسخ يمر بعدة مراحل أو إجراءات عىل النحو التاىل:
١. بالنسبة إىل الوثائق العامة، كان كاتب الديوان الصادرة عنه الوثيقة حيدد ىف هناية الوثيقة اسامء الدواوين التى ينبغى 
أن يكون لدهيا نسخة من الوثيقة، وكل ديوان قام بإثبات الوثيقة أو نسخها يسجل ذلك ىف اهلامش األسفل بصيغة مثل 
)اثبت واحلمد هلل، أو اثبت واحلمد هلل الواحد احلق، أو أثبت واحلمد هلل عىل نعمه وأثبت واحلمد هلل وبه اثق(٦٧، ويبدو 

أن هذه الصيغ هلا عالقة بعالمة الشخص املسؤول عن هذه الدواوين التى تم نسخ املرسوم فيها.
٢. بالنسبة للوثائق اخلاصة، عند حترير الوثيقة حترر نسخ بعدد من يعنيهم الترصف الوارد ىف الوثيقة، ولذلك وصل 
بيربس اجلاشنكرب  املثال ُحجتى وقف  التاريخ، من ذلك عىل سبيل  نفس  اكثر من نسخة حتمل  الوثائق  إلينا من بعض 

وُحجتى حسام الدين الجني٦8.
٣. بالنسبة للوثائق املطلوب جتديدها، كانت متر باخلطوات التالية٦9:

أ. يرفع الشخص املسؤول عن إيصال الوقف قصة إىل قاىض القضاة يطلب فيها جتديد هذه الوثيقة.
ب. يكلف قاىض القضاة احد نوابه بفحص الوثيقة املطلوب جتديدها للتأكد من صحتها.

ج. إذا ثبتت صحة الوثيقة يتم التأشري عليها بالنسخ وعدد النسخ.
د. إذا تم اإلنتهاء من النسخ تتم مقابلة النسخ مع األصل أو األصول للتأكد من تطابقها.

د. يتم توقيع األحياء من شهود الوثيقة األصلية.
هـ. من توىف من الشهود ينبغى نقل صيغة شهاداهتم مسبوقة بكلمة مثال.

و. يتم إشهاد شهود جدد ليس عىل الترصف األصىل، وإنام عىل أن النسخة تتطابق مع األصل.
ز. يعتمد القاىض النسخة وتصبح رسمية وهلا ُحجية قانونية.

 S.M.  Stern,  Fatimid Decrees,  p.  16;  S.  Heidemann,  ٦٤

 Ch. Müller,  Y. Rāġib, « Un  décret  d’al-Malik  al-©Ædil »,
p. 97.

 Y. Rāġib, Actes de vente l, p. 89-93.  ٦5

الونرشيسى، املنهج الفائق، ص ٤٣5.  ٦٦

S.M. Stern, « Petitions from the Ayyºbid Period », p. 28.  ٦٧

عبد اللطيف إبراهيم عىل، دراسات تارخيية، ج ١، ص ١٧.  ٦8

 Cl. Cahen, Y. Rāġib et M.A. Taher, « L’achat et le waqf »,  ٦9

p. 110.
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٣٧

٤. بالنسبة للنسخ البديلة، كان األمر أكثر تعقيدا حيث كان هذا اإلجراء يساء استخدامه احيانًا لالستيالء عىل األوقاف 
وامالك الغري، ولذلك فقد كانت عملية حترير هذه النوعية من النسخ متر باملراحل التالية٧0:

أ. يتقدم طالب حترير النسخة إىل القاىض املختص بطلب يذكر فيه أنه يملك العقار الفالنى أو أن العقار الفالنى 
موقوف عليه وأن الوثائق قد فقدت منه ويلتمس حترير وثيقة جديدة.

ب. يبحث القاىض ىف النسخ والسجالت املحفوظة فإذا وجد أصل للوثيقة املفقودة حرر له نسخة بديلة بعد 
دفع الرسوم املقررة.

ج. إذا مل جيد لديه تسجيال لألصل املفقود طلب من املدعى إحضار الشهود الذين يؤيدون إدعاءه.
د. يتم حترير نسخة بديلة لألصل املفقود.

5. بالنسبة للمراسيم احلجرية والرخامية فسوف يتم التعرض لكيفية إخراج هذه النوعية من النسخ ىف اجلزء اخلاص 
بالنقوش والكتابات األثرية ىف هذا البحث.

األثرية  والكتابات  النقوش  ثانياً 

بحث  منها  األمهية،  هذه  ُتبني  التى  األبحاث  من  العديد  ُكتبت  وقد  اآلثار،  لدراسة  مهام  مصدرا  الوثائق  تعد 
بحث  مثل  اخرى،  أبحاث  تبعه  والذى  اآلثار «٧١،  خدمة  ىف  » الوثائق  بعنوان  إبراهيم  اللطيف  عبد  الدكتور  األستاذ 
وال  ىف دراسة العامرة اإلسالمية٧٢.  الوقف  وسجالت  وثائق  أمهية  مدى  لتوضيح  خصصه  والذى   Michael Rogers
منها عىل  نذكر  أساسى،  الوثائق بشكل  اعتمدت عىل  كاملة  أبحاث  اآلثار من وجود  دراسة  الوثائق ىف  أمهية  أدل عىل 
سبيل املثال دراسة كاتب هذا البحث عن العامرة من خالل وثائق الغورى اجلديدة بوزارة األوقاف املرصية بالقاهرة٧٣. 
كام توجد دراسة قيمة تبني مدى أمهية الوثائق ىف دراسة املدن العربية االسالمية، ونعنى هبا دراسة الباحثة هدى لطفى 
التى اعتمدت  ملدينة القدس ىف العرص اململوكى، اعتامدًا عىل وثائق احلرم الرشيف٧٤. وهذه ليست الدراسة الوحيدة، 
 Donald P. Little عىل وثائق احلرم القدسى الرشيف كمصدر أساسى، فهناك دراسات أخرى عديدة، نذكر منها دراسة
- أحد أهم الدارسني لوثائق احلرم القدسى الرشيف - والتى بنيَّ فيها مدى أمهية وثائق احلرم القدسى الرشيف ىف دراسة 

الفنون والعامرة ىف العرص اململوكى٧5.
والنقوش  الكتابات  خاص  وبشكل  اآلثار،  فإن  سبق،  مما  اتضح  كام  اآلثار،  دراسة  ىف  أمهيتها  للوثائق  كان  وإذا 
النقوش والكتابات األثرية  الباحثني اعترب  الوثائق، حتى إن بعض  األثرية، تعد أيضًا مصدرًا مهاًم ال غنى عنه لدارس 
 Horst-Adolf ضمن الوثائق، من هؤالء حممد محيد اهلل ىف كتابه » وثائق عرص النبوة واخلالفة الراشدة «، وكذلك فعل

G.L. Guellil, Damaszener Akten, p. 389.  ٧0

٧١  عبد اللطيف إبراهيم، الوثائق ىف خدمة اآلثار، ص ٣89-٤8٢.

M. Rogers, « Waqfiyyas and Waqf-Registers », p. 182-  ٧٢

196.

أمحد حممود عبد الوهاب املرصى، العامرة ىف وثائق الغورى.  ٧٣

 H. Lutffi, Al-Quds Al-Mamlûkiyya.  ٧٤

 D.P. Little, « The Haram Documents », p. 61-72.  ٧5
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٣8

بالدبلوماتيك األيوبى، والتى كانت ىف األصل رسالة دكتوراه، ثم صدرت ىف كتاب بعنوان   اخلاصة  دراسته  ىف   Hein

كتاب  النهج،  نفس  عىل  سارت  التى  أيضا،  املهمة  الدراسات  Beiträge zur Ayyubidischen Diplomatik ومن 

Hasan Kaleši والذى خصصه لدراسة وترمجة ونرش أقدم وثائق الوقف العربية ىف يوغوسالڤيا السابقة. وهذا الكتاب 

كان قد صدر بالعنوان التاىل:
Hasan Kaleši, Najstariji Vakufski Dokumenti u Jugoslaviji na Arapskom Jeziku, Priština, 1972.

 وعىل أية حال فإنه يمكن تقسيم النقوش والكتابات األثرية إىل األقسام التالية:

رسمية ونقوش  كتابات   .1

ونعنى هبا الكتابات والنقوش التى كانت ترشف عليها جهة رسمية تضمن صحتها، ولذلك يمكن اإلعتامد عليها 
عند دراسة الوثائق ومنها:  

النسيج( عىل  الكتابى  )الرشيط  الطراز  رشائط  أ. 

الفاطمية  الدولة  عرص  هناية  وحتى  األموية  الدولة  عرص  منذ   - املبكرة  املرحلة  ىف  االسالمية  املنسوجات  متيزت   
- بوجود األرشطة الكتابية عليها٧٦، حتى أنه ىف كثري من األحيان كانت الزخارف عىل هذه األقمشة تقترص عىل هذه 
األرشطة الكتابية فقط والتى كانت تعرف باسم الطراز. وأقدم األمثلة املعروفة للمنسوجات اإلسالمية املؤرخة، التى 
حتمل رشيطا كتابيا منسوجا، يتمثل ىف قطعة قامش من الكتان حمفوظة ىف متحف الفن اإلسالمى بالقاهرة ونسج عليها 

كتابة عربية نصها:
هذه العاممة لسمويل بن موسى عملت ىف شهر رجب ]الفر[د بسنهور بالفيوم ىف سنة ثامن وثام]نني[٧٧.

الطراز  الرسمية للدولة والتى كانت تعرف باسم دور  النسيج  املنسوجات كانت تنسج ىف مصانع  النوعية من  هذه 
العامة ودور الطراز اخلاصة، ويبدو أن األوىل منهام كانت خمصصة للمنسوجات لعامة الشعب ىف حني أن الثانية كانت 
األقمشة  الكتابات عىل هذه  كانت  كبري ولذلك  بقسميها موظف  الطراز  دور  القوم٧8. وكان يرشف عىل  كبار  ملالبس 

ختضع لرقابة الدولة. وكانت أرشطة الطراز تشتمل عادة عىل العنارص التالية٧9:
البسملة.  1

ذكر اسم اخلليفة أو الوزير أو الواىل الذى ُنسج القامش ىف عرصه.   2
ذكر نوع الطراز، الذى ُنسجت فيه.  3

 E. Florence Day, « Dated Ṭirāz », p. 422-446.  ٧٦

 M.A. Marzouk: « The Turban of Samuel Ibn Musa »,  ٧٧

p. 143 -151.

حممد عبد العزيز مرزوق، الزخرفة املنسوجة، ص ٢١-٢8.   ٧8

فريال داود املختار، املنسوجات العراقية اإلسالمية، ص ١٣٣.  ٧9
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٣9

التاريخ الذى نسجت فيه.  4
اسم املرشف عىل دار الطراز )صاحب دار الطراز(.  5

بعض العبارات الدعائية.  6

والرخامية احلجرية  املراسيم  ب. 

ما  العربية، والسبب ىف ذلك، يرجع إىل  الوثائق  املنقوشة عىل احلجر والرخام من أهم مصادر دراسة  املراسيم  تعد 
بعض  أصدرها  أصلية،  ملراسيم  نسخ  هى  املراسيم  هذه  بعض  أن  من  واألثرية،  التارخيية  املصادر  بعض  إليه  أشارت 
النارص حممد  بن  الدين صالح  الصالح صالح  امللك  السلطان  أن  املقريزى، من  السالطني واألمراء. من ذلك ما ذكره 
بن قالوون، أصدر مرسوما نقش عىل رخامة ُعلقت بجانب باب القلة، وكتب بذلك إىل الوالة80، ومن ذلك ايضا ما 
قام به امللك املؤيد شيخ من إبطال بعض املكوس ونقش ذلك عىل الرخام ىف مسجده8١، وإن كان أى من املرسومني مل 

يصل إلينا. 
أما األدلة األثرية فتتمثل ىف نصوص بعض املراسيم التى وصلت إلينا، ومنها مرسوم بجامع التوبة بدمشق ومؤرخ 
ينقش ذلك عىل  وأن  املكوس،  بإبطال بعض  نوفمرب ١٤٣8م، واخلاص  هـ / ١٧  اآلخرة 8٤٢  التاسع من مجادى  ىف 
أنه منقول من نص ورقى  منه  أن يستشف  النص يمكن  املرسوم الرشيف8٢. فهذا  املذكور، فنقش حسب  باب اجلامع 
رسمى، كام أن املراسيم احلجرية والرخامية، التى وصل إلينا أكثر من نسخة منها تتطابق نصوصها بشكل كامل، مما يدل 
عىل نسخها من أصل واحد. من ذلك بعض املراسيم التى وصلت إلينا من مكة املكرمة8٣. وقد تضمنت نصوص بعض 
املراسيم احلجرية األساس الرسمى الذى صدرت عليه هذه املراسيم، والذى متثل مرة ىف القصة املرفوعة من ناظر اجليوش 

املنصورة، ومرة أخرى مربعة رشيفة8٤.

والرخامية احلجرية  املراسيم  أنواع   

يمكن تقسيم املراسيم احلجرية والرخامية حسب مضموهنا إىل قسمني مها:
أو  الرضائب  فرض  مثل  بالدولة  اخلاصة  اإلدارية  الشؤون  ببعض  املتعلقة  املراسيم  هبا  ونعنى  اإلدارية،  املراسيم  أ. 
اإلعفاء منها، مثال ذلك مرسوم رخامى مؤرخ بسنة 88٣هـ / ١٤٧8م ُمثبت باجلامع العمرى بمدينة قوص ويتعلق 

باإلفراج عن بعض الرزق85، وجاء فيه:

80  املقريزى، كتاب السلوك، اجلزء الثانى - القسم الثالث، ص 85٢؛ نرص 

عوض حسني عينر، دراسات ىف املراسيم، ص ٧٢. 
الثانى، ص ٤٧٤؛ نرص عوض  اجلزء  واالبدان،  النفوس  نزهة  الصريىف،    8١

حسني عينر، دراسات ىف املراسيم، ص ٧٢. 
8٢  نرص عوض حسني عينر، املرجع السابق، ص ١5٣.

 H.M. el-Hawary et G. Wiet, Matériaux pour un corpus,  8٣

p. 155-157.
8٤  نرص عوض حسني عينر، دراسات ىف املراسيم، ص ١٦٤-١٦9.

85  نرص عوض حسني عينر، املرجع السابق، ص ٢0٤-٢05.
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٤0

بسم اهلل الرمحن الرحيم وصىل اهلل عىل سيدنا حممد واله وصحبه وسلم  1
رسم موالنا املقر األشف العاىل السيفى يشبك أمري دوادار كبري  2

وأمري أستادار العالية وصاحب إقطاع الكشف السعيد بالوجه القبىل  3
ختم اهلل بالصاحلات اعامله ان يفرج عن مجيع الرزق الكائنة بقوص  4

بيد أرباهبا من السادة القضاة والشهود والقوام واألرامل وااليتام   5
كبريا وصغريا جليال وحقريا ومنع من يعارضهم أو يشوش عليهم أو  6

يكلفهم إىل الدرهم الفرد إستجالبا ألدعيتهم الصاحلة ونظرا إىل  7
أحواهلم عىل حكم مكلفات املساحة لسنة اثنني وثامنني وثامنامئة  8

اخلراجية حسب املربعة املخرجة من ديوانه العاىل املتوجة بخطه العاىل  9
ما مثاله يفرج عن رزق اجلميع يشبك ومن جدد عليهم   10

مظلمة فاهلل طليبه وحسيبه وتاريخ املربعة سابع عرش شهر ربيع   11

اآلخرة سنة ثالث وثامنني حسب األمر العاىل أعاله اهلل.  12

ب. املراسيم املتعلقة بشؤون الوقف، وهى تتعلق بإعفاء بعض األوقاف من بعض الرضائب أو متنع التعرض لبعض 
األوقاف. مثال ذلك مرسوم رخامى من عرص السلطان الغورى، عثر عليه ىف مقربة الشامرشجى، املجاورة ملسجد الشيخ 

عىل الروبى بالفيوم8٦، وجاء فيه:
املرسوم باألمر الرشيف السلطانى امللكى األشىف أعزه اهلل   1
وشفه وأنفذه ورصفه أن يعفى ما هو جارى ىف وقف جامع  2

الفيوم املعمور بذكر اهلل تعاىل املشمول ذلك بنظر سيدى الشيخ  3
عبد القادر الدشطوطى نفعنا اهلل به وهو رسجة بمدينة الفيوم ذات  4
حجرين وجفارات وطاحون ومصبغة وحوانيت كل ذلك بمدينة  5

الفيوم وقاعتني قزازة بخط بني احلارات قرب جامع الطواشى   6
هبا مخسة أنوال تعرف قديام بامللتوى من الرمايات واألطرون  7

واخلز وقطع املصابغة واحداث املظامل وحتديد ما  8
أعفا دائام يستمر عىل الدوام واالستمرار ومنع من يتعرض  9

للجهات املذكورة ليسطر ثواب ذلك ىف الصحايف  10

الرشيفة وذلك سادس ربيع اآلخر سنة تسع وتسعامئة.  11

سعاد ماهر، حمافظات اجلمهورية العربية املتحدة، ص ٧٤-٧5.  8٦
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٤١

والرخامية احلجرية  املراسيم  نسخ  إعداد  مراحل   

كانت نسخ املراسيم احلجرية والرخامية متر بعدة مراحل عىل النحو التاىل8٧:
١. صياغة املرسوم.

٢. كتابة املرسوم عىل الورق أو أى مادة من مواد الكتابة.
٣. اعتامد املرسوم من اجلهة التى يصدر املرسوم باسمها.

٤. نقش املرسوم عىل احلجر أو الرخام بعدد النسخ املطلوبة.
5. بعد نقش املرسوم تتم مراجعة نصه من اجلهة املختصة للتأكد من صحته.

٦. حُيمل املرسوم وُيطاف به ىف أرجاء املدينة، مع إعالم الناس بمضمونه عن طريق النداء88.
٧. تعليق املرسوم ىف املكان املحدد لذلك، حتى يعرف بمضمونه من مل يسمع النداء.

رسمية غري  ونقوش  كتابات    .2

التى صاغها أصحاهبا، دون تدخل جهة رسمية ملراجعة مضموهنا والتأكد من  الكتابات والنقوش  ونعنى هبا تلك 
صحتها. وبطبيعة احلال فإن هذه النوعية من النقوش ليست هلا قيمة النقوش والكتابات الرسمية. هذا ويمكن تقسيم 

هذه املجموعة من الكتابات والنقوش حسب مضموهنا إىل جمموعتني:

التذكارى املضمون  ذات  الكتابات  أ. 

الكتابات ذات املضمون التذكارى مثل النصوص التأسيسية89، واألدعية واآليات القرآنية التى ُسجلت عىل املنشآت 
املختلفة. وهذه النوعية من النصوص قد ال تكون مفيدة كثريا ىف جمال دراسة الوثائق، وذلك ألهنا مل تكن ختضع ىف كتابتها 

لقواعد وتقاليد ُملزمة، كام أنه مل تكن توجد جهة رسمية تدقق فيام تضمنته هذه النصوص.

الوثائقى املضمون  ذات  الكتابات  ب. 

الكتابات ذات املضمون الوثائقى، وهذه املجموعة يمكن تقسيمها بدورها إىل قسمني مها:
1. نصوص امللكية: مما هو جدير بالذكر أنه وصل الينا من الفسطاط ىف الفرتة اإلسالمية املبكرة الواحًا سجل عليها 
أن هذا  الناس  لتذكري  العقارات  ُتعلق عىل مداخل  كانت  األلواح  أن هذه  ويبدو  العقارات.  لبعض  ملكيتهم  أصحاهبا 

العقار يملكه فالن الفالنى، ومن أمثلة هذه النصوص النص التاىل:

نرص عوض حسني عينر، دراسات ىف املراسيم، ص ٦٤-٦٦.  8٧

السخاوى، الترب املسبوك، اجلزء الثانى، ص ١٦9.  88
عالم،  رشيف  عادل  راجع:  ومكوناهتا  التأسيسية  بالنصوص  يتعلق  فيام   89

اللوحات التأسيسية.
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أمحد حممود عبد الوهاب املرصى

٤٢

بسم اهلل الرمحن الرحيم بركة من اهلل ويمن وسعاد]ة[  1
وعرشين سهام من مجيع هذه الدار وحانوتيها ]من كل حق[  2

هو هلا داخل فيها ومن كل حق هو هلا خارج منها ]كل قليل[  3
وكثري هو هلا من حقوقها الذى هى هلا فيها ...  4

بنى هرون بن موسى البزاز ملكها من فضل...90  5
الواقفني عىل تسجيل مضمون خمترص من وثائق أوقافهم عىل منشآهتم، لتكون  2. نصوص الوقف: حرص بعض 
تذكرة ملن يكن مسؤوال عن الوقف كام عرب عن ذلك النص املنقوش عىل صحن مدرسة السلطان األرشف برسباى9١. 
ومن أقدم نقوش الوقف التى وصلت الينا نقش عىل لوح بازلتى دائرى الشكل مؤرخ ىف أواخر ذى احلجة سنة ٦١٤هـ 

/ أوائل ابريل ١٢١٧م، وحمفوظ ىف متحف آثار احلرم املكى بمكة املكرمة، وجاء فيه9٢: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم   1

هذا ما أوقف وتصدق به الفقيه حجة الدين  2
أبو بكر بن رسن السالمى عن موكله الناخدا اسامعيل بن  3

عبد الرمحن بن املبارك الناطور السالمى والشيخ شمس الدين أبو بكر  4
ابن عمر بن شهاب اهلمذانى عن نفسه وقفا وتصدقا بجميع هذه الدار  5

التى بزقاق باذان عىل رباط رامشت الشارع عىل احلرم الرشيف  6
كل واحد واقف نصفها مشاع وقفية صحيحة شعية  7

من غري ذلك فعليه لعنة اهلل ولعنة  8
اهلامش

الالعنني واملالئكة والناس أمجعني وذلك ىف أواخر ذى احلجة سنة أربع عرشة وستامية وصىل اهلل عىل حممد وآله  9
عمل عبد الرمحن بن ابى حرمى عفى اهلل عنه وعن مجيع املسلمني واملسلامت وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله.  10

ومل يكن تقليد تسجيل نصوص الوقف عىل املبانى مقصورا عىل منطقة بعينها، ولكنه كان منترشا ىف كثري من الدول 
البلقان مرورا بمرص والشام9٣. كام  باسم لوحات احلبوس وحتى  يعرف  فيام  متمثال  افريقيا  فنراه ىف شامل  اإلسالمية، 
نجد بعض نصوص الوقف هذه عىل املساجد السلچوقية ىف آسيا الصغرى9٤. ومما هو جدير بالذكر فإن نصوص الوقف 
التى وصلت الينا من مرص قليلة، إذا ما ُقورنت بام وصل الينا من مناطق اخرى من العامل اإلسالمى، مثل بالد الشام عىل 

سبيل املثال. وتتميز نصوص الوقف هذه بشكل عام باختصارها، وذلك لسببني:

حممد عبد العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية، ص ٢١0.  90

ملراجعة نصوص أوقاف السلطان األرشف برسباى املنقوشة عىل آثاره انظر:   9١

حممد عبد الستار عثامن، اآلثار املعامرية، ص 88-8١.
حممد فهد عبد اهلل الفعر، تطور الكتابات، ص ٣٢9-٣٣٢.  9٢

H. Salam-Liebich, The Architecture, p. 137.  9٣

وهبا  الشام  ىف  العامئر  عىل  املوجودة  النقوش  من  كثري  جوبا  هينز  نرش  كام   
الكثري من نصوص الوقف.

H. Gaube, « Arabische Inschriften aus Syrien », p. 78.  9٤
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مصادر دراسة الوثائق العربية اإلسالمية

٤٣

ألواح حجرية  تنقش عىل  أو  اجلدران،  النقوش حتفر عىل  كانت هذه  عليها، حيث  املكتوب  املادة  األول لصالبة   -
أو رخامية، بينام كان بعضها حيفر عىل الواح خشبية، ثم تعلق ىف األماكن املحددة لذلك. ولذلك مل يكن من الرضورى 

نقش نص الوثيقة كامال وبالتفصيل.
- الثانى للغرض من كتابتها والذى حددته وثيقة امللك األرشف برسباى بانه للتذكرة. 

ومما هو جدير بالذكر فإنه قد وصل الينا بعض نصوص الوثائق املكتوبة عىل مواد أثرية متحفية. منها عىل سبيل املثال 
بعض عقود الزواج والطالق، امُلسجلة عىل النسيج، واملحفوظة ىف متحف الفن اإلسالمى بالقاهرة حتت رقم ٤٢٢٣، 
األمثلة  أقدم  من  وتعد  اهلجرى،  والثامن  السابع  القرنني  إىل  وترجع  الكنز،  بنى  أمريات  ببعض  خاصة  وهى   ،٤٢٢٤
لعقود الزواج والطالق اإلسالمية املكتوبة عىل النسيج95. وال نعرف ما إذا كانت هذه العقود هلا أصول ورقية، أم أهنا 

كتبت عىل النسيج فقط. 

األدبية الوثائق  ثالثاً 

يقصد بالوثائق األدبية ىف هذا السياق تلك الوثائق التى وردت نصوصها ىف بطون املصادر املختلفة9٦. هذه النوعية 
من الوثائق تتمتع بأمهية كبرية، وذلك ألهنا تضم نصوصا لوثائق مل يصل الينا أصوهلا، مثل وثيقة وقف اخلليفة احلاكم 
بأمر اهلل الفاطمى عىل جامعى األزهر واملقس واجلامع احلاكمى باإلضافة إىل دار العلم بالقاهرة9٧. وترجع أمهية هذه 
الوثيقة إىل كوهنا أنموذج لوثائق الوقف الفاطمية، والتى مل يصل الينا منها أمثلة أصلية، مما يساعد ىف التعرف عىل بعض 
خصائص الوقف ىف العرص الفاطمى. عالوة عىل ذلك فإن اجلزء األكرب من الوثائق األدبية هو عبارة عن مكاتبات سياسية 

وإدارية98، وهذه النوعية من الوثائق مل يصل الينا من أصوهلا إال نامذج قليلة قبل العرص العثامنى.
وهناك أمهية أخرى للوثائق األدبية تتمثل ىف أهنا قد تلقى الضوء عىل معلومات تارخيية، أغفلتها املصادر األخرى. 
مثال ذلك نص الرسالة التى أرسلها السلطان العثامنى بايزيد الثانى إىل أحد ملوك بنى حفص، والتى القت بعض الضوء 
عىل حماوالت الصلح التى قام هبا بنو حفص بني الدولتني اململوكية والعثامنية99. ومن األمثلة األخرى التى جتسد أمهية 
الوثائق األدبية نصوص املعاهدات واملكاتبات، والتى تلقى الضوء عىل العالقات اإلسالمية األوروبية ىف فرتة مهمة من 
التى  القليلة  النامذج األصلية  تاريخ الرشق اإلسالمى، وهى فرتة احلروب الصليبية١00. كام أن دراسة هذه الوثائق مع 
وصلتنا، يمكن أن تساعد ىف التعرف عىل أسلوب إنشاء الوثائق ىف ذلك العرص، كام تساعد ىف اإلجابة عىل السؤال عن 

القواعد التى كانت حتكم صياغة املعاهدات الدولية ىف العصورالوسطى. 

سعاد ماهر حممد، مدينة أسوان، ص٢٣-٣١.  95

H. Horst-Adolf, Beitrag zur Ayyubidischen, p. 10-19.  9٦

راجع نص هذه الوثيقة ىف اخلطط املقريزية. املقريزى، املواعظ واالعتبار،   9٧

املجلد الرابع، ص ١00-9٦. 

أمحد أمني مصطفى، الرسائل ىف مرص اإلسالمية.  98

أمحد حممود عبد الوهاب املرصى، » موقف بنى حفص «، ص ١-١5.  99

١00 عمر كامل توفيق، الدبلوماسية اإلسالمية، ص ٢٤١-٢85.
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أمحد حممود عبد الوهاب املرصى

٤٤

األدبية الوثائق  مصادر   

توجد عدة مصادر للوثائق األدبية من أمهها املصادر التارخيية، مثل كتاب املقريزى » اتعاظ احلنفا بذكر األئمة الفاطميني 
اخللفا «. وكتب املصطلح ومن أمهها كتاب القلقشندى » صبح األعشى ىف صناعة اإلنشاء «. 

له أسبابا عديدة، منها االستشهاد والتدليل  فإن  املصادر  الوثائق ىف بطون بعض  السبب ىف وجود نصوص  اما عن 
عىل أحداث تارخيية معينة وتوثيقها١0١. كام أن بعض املؤلفني قد أورد نصوص هذه الوثائق السباب تعليمية، من ذلك 
ما قام به القلقشندى من إيراد نامذج لرشح قواعد الكتابة ىف ديوان اإلنشاء. ومل يقترص ذكر النامذج عىل كتب املصطلح 

فقط، وإنام وصل الينا أيضا نامذج قليلة ىف بعض كتب الرشوط١0٢. 
عالوة عىل ماسبق ذكره من األسباب فإن هناك من مجع نصوص بعض الوثائق ألسباب تسجيلية، وىف هذه احلالة 
كان يتم نسخ الوثيقة كامال دون أية تعليق أو إضافات، من ذلك نص عهد السلطان أبى الفتح أمحد بن األرشف إينال 

ضمن خمطوط بدار الكتب املرصية )رقم 59 جماميع(١0٣. 

األدبية الوثائق  خصائص   

تتمتع الوثائق األدبية بمجموعة من اخلصائص، التى ينبغى مراعاهتا عند اإلعتامد عليها ىف الدراسات املختلفة، سواء 
كانت دراسات وثائقية أو تارخيية. ومن أهم هذه اخلصائص ما يأتى:

الواضح عىل  الُنساخ، واملثل  الوثائق هبا بعض األخطاء، والتى يبدو أهنا راجعة إىل أخطاء  ١. بعض نصوص هذه 
ذلك نص املرسوم الشهري، الذى صدر لتولية صالح الدين األيوبى الوزارة. فقد أوردت بعض املصادر التارخيية نص 

هذا املرسوم ولكن مع بعض اإلختالف فيام بينها١0٤.
٢. بعض نصوص هذه الوثائق تكون غري كاملة، حيث عمد بعض الكتاب إىل برت نصوص بعض الوثائق، واكتفوا 

فقط بذكر أجزاء من نصوص الوثائق للتدليل عىل فكرة بعينها، دون ذكر نص الوثيقة كامال.
الوثائق حتمل تواريخ خاطئة، أو تواريخ موضوعة. من ذلك وثيقتني تنسبان إىل العرص األيوبى، ولكن  ٣. بعض 

بالدراسة الدقيقة اتضح أن هذا النص ال يمكن أن يرجع إىل العرص األيوبى، وإنام إىل العرص اململوكى١05. 

١0١  انظر عىل سبيل املثال نصوص الوثائق التى نرشها أمحد دراج ىف دراسته عن 

 - عربى   ٤٤٤0 املخطوط  من  نقلها  والتى  والفرنج،  املامليك  بني  العالقة 
املكتبة األهلية بپاريس. أمحد دراج، املامليك والفرنج، ص ١٧8-١99. 

 R.Y. Ebied, M.J.L. Young, Some Arabic Legal Documents,  ١0٢

p. 31-41.

١0٣  نبيل حممد عبد العزيز أمحد، وثيقة عهد.

حممد  ٣٤٦-٣5٣؛  ص  الفاطمية،  الوثائق  جمموعة  الشيال،  الدين  مجال    ١0٤

ماهر محادة، الوثائق السياسية واإلدارية، ص ١88.
 H. Horst-Adolf, Beitrag zur Ayyubidischen, p. 100-109.  ١05
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مصادر دراسة الوثائق العربية اإلسالمية

٤5

الوثائق ترمجات  رابعاً 

وثائق  بينها  العربية ومن  باللغة  املهمة. بعضها  الوثائق اإلسالمية  بأعداد هائلة من  األوروپية  تزخر دور األرشيڤ 
مثيل ىف األرشيڤات العربية، من ذلك بعض املعاهدات التجارية، مثل املعاهدة بني الدولة اململوكية  هلا  ليس  نادرة١0٦، 
ومجهورية فلورنسه١0٧. والبعض اآلخر من هذه الوثائق عبارة عن ترمجات باللغات األوروبية. وألمهية الوثائق العربية 
 N. Amari, Diplomi الباحثني عىل جتميع نصوصها ونرشها، لعل من أمههم:  ىف األرشيڤات األوروپية، عمل بعض 

Arabi Del Archivio Fierentino.

وإذا كان عدد الوثائق العربية، املحفوظة ىف دور األرشيڤ األوروپية قليل، فإن ما وصل الينا منها ىف صورته املرتمجة 
املقام األول  األورپية كان هيمها ىف  أن احلكومات  إىل  يرجع  السبب ىف ذلك  أن  اللغات االوروپية كبري١08. ويبدو  إىل 
النص األوروبى فحافظوا عليه، ىف حني أن معظم النصوص العربية تعرضت لإلمهال والضياع. وربام كان هناك سبب 
آخر لضياع معظم الوثائق العربية، وهو أنه مل يصل إىل أوروپا سوى النص االوروپى، خاصة وأن الكثري من هذه الوثائق 
عبارة عن معاهدات وإتفاقيات، وهذه النوعية من الوثائق كان حُيرر منها نسخة باللغة العربية وأخرى بلغة الطرف اآلخر 
من أطراف املعاهدة، وبعد التأكد من دقة الرتمجة يتم إعتامد النسخ وحيصل كل طرف عىل نسخة الوثيقة التى بلغته١09، 

أما باقى املكاتبات فيمكن أن تكون أرسلت باللغة االوروپية.
ومما هو جدير بالذكر أن األستاذ الدكتور توفيق اسكندر قد قام برتمجة بعض هذه الوثائق املهمة، والتى تتعلق بالعالقات 

التجارية بني الرشق والغرب ىف العصور الوسطى١١0، كام ترجم ايضا نص معاهدة تنازل مرص عن قربص١١١.

الرتمجة إعداد   

العربية  باللغة  تصدر  املكاتبات  كانت  أخرى  أحيان  وىف  العربية،  باللغة  املكاتبات  ُترسل  اإلسالمية  الدولة  كانت 
ويرفق هبا ترمجة بلغة املرسل إليه. كام كانت الدول األوروپية تقوم بالشئ نفسه١١٢، ويبدو أن هذا هو العرف الذى كان 
سائدا ىف املراسالت الدولية ىف ذلك العرص١١٣. وكانت الرتمجات تأخذ عدة أشكال، ففى بعض األحيان تكون الرتمجة 
بني سطور النص األصىل١١٤، وقد وصلنا نامذج هلذا الشكل من أشكال الرتمجة متمثال ىف بعض وثائق الربدى١١5. وىف 

بعض األحيان كان يتم ترمجة النص عىل ورقة منفصلة. 

عن الوثائق العربية املحفوظة ىف دور األرشيڤ األوروپية، راجع: أمحد دراج،   ١0٦

الوثائق العربية، اجلزء األول، ص ١١٧-١٤٣.
 J. Wasbrough, « A Mamluk Commercial », p. 39-79.  ١0٧

١08  أمحد دراج، املامليك والفرنج، ص ١٣٢.

١09  عمر كامل توفيق،الدبلوماسية اإلسالمية، ص ٢0٣-٢0٤.

١١0  نعيم زكى فهمى، طرق التجارة الدولية، ص ٣٧٣-٤١٧.

١١١  توفيق اسكندر، سفرة بيري ودييدو ومعاهدة تنازل مرص عن قربص ١٤90، 

تاريخ مرص ىف حمفوظات البندقية - وثائق غري منشورة، السلسلة األوىل: 
املعاهدات، القاهرة، ١95٦.

١١٢  صالح الدين املنجد، النظم الدبلوماسية، ص ٧5.

 F. Kraelitz, Osmanische Urkunden, p. 10-11.  ١١٣

١١٤  عمر كامل توفيق، الدبلوماسية اإلسالمية، ص ٢0٣-٢0٤.

١١5  نرش جرومهان بعض الوثائق املزدوجة اللغة، أنظر: ادولف جرومهان، أوراق 

الربدى العربية، ص ١١-٤9. 
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٤٦

املرتمجة الوثائق  خصائص   

ينبغى األخذ بعني االعتبار املالحظات  الوثائقية  التارخيية أو  الدراسات  الوثائق سواء ىف  قبل االعتامد عىل ترمجات 
التالية:

١. أن الرتمجات قد ال تتطابق متاما مع النص األصىل، حيث كان بعض املرتمجني يقومون بعمل ملخص فقط للنص 
اليونانية  هى  لغات  بثالث  املكتوبة  الربدى  وثائق  إحدى  ىف  يتمثل  ذلك  عىل  مثال  ولنا  النقاط،  أهم  يتضمن  األصىل 

والقبطية والعربية١١٦. 
العربية قد يصعب ترمجتها إىل  ٢. قد خيطئ املرتجم ىف ترمجة بعض األلفاظ، خاصة وأن بعض األلقاب واأللفاظ 

اللغات االوروبية.
٣. قد يسهو املرتجم فتسقط منه بعض العبارات أو الفقرات فال يرتمجها.

العربية واملراجع  املصادر   

أمحد أمني مصطفى، الرسائل ىف مرص اإلسالمية إىل هناية الدولة اإلخشيدية، الطبعة األوىل، القاهرة، ١990.
القاهرة،  العربى،  الفكر  دار  امليالدى،  عرش  اخلامس   - اهلجرى  التاسع  القرن  ىف  والفرنچ  املامليك  دراج،  أمحد 

 .١9٦١
—، وثائق دير صهيون بالقدس الرشيف، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة، ١9٦8.

—، الوثائق العربية املحفوظة ىف دور األرشيڤ األوروپية )مرص اإلسالمية(، أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة، 
مارس - ابريل ١9٦9، اجلزء األول، دار الكتب املرصية، ١9٧0، ص ١١٧-١٤٣.

أمحد حممود عبد الوهاب املرصى، العامئر ىف وثائق الغورى اجلديدة بوزارة األوقاف، رسالة ماچستري، آداب سوهاج، 
.١98١

—، موقف بنى حفص من الرصاع اململوكى العثامنى ىف ضوء أحد خطابات السلطان العثامنى بايزيد الثانى، حوليات 
إسالمية ٢/٣5، املعهد العلمى الفرنسى لآلثار الرشقية، القاهرة، ٢00١.

طرابلس  برس،  جروس  منشورات  األيوبى،  هاشم  ترمجة  العثامنية،  الدولة  ىف  اإلسالم  شيخ  مؤسسة  كيدو،  أكرو 
- لبنان، ١99٢.

أمانى إبراهيم إبراهيم أمحد فودة، األوقاف ىف مرص ىف عرص حممد عىل )١٢٢0 - ١٢٦5 هـ / ١805 - ١8٤8م(، 
رسالة ماچستري، كلية آداب االسكندرية، ٢000.

بيرت فالن، معجم املصطلحات األرشيڤية، ترمجة غسان منري سنو، سلسلة كتب املجلس الدوىل لألرشيڤ ٧، الدار 
العربية للعلوم، بريوت، ١990.

١١٦  ادولف جرومهان، املرجع السابق، ص ٦٧-9١.
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جارس بن خليل أبو صفية، برديات قرة بن رشيك العباسى - دراسة وحتقيق، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 
اإلسالمية، حتقيق الرتاث 5، الرياض، ٢00٤.

دار  الثانية،  الطبعة  حسن،  إبراهيم  حسن  ترمجة  املرصية،  الكتب  بدار  العربية  الربدى  اوراق  )ادولف(،  جرومهان 
الكتب املرصية، ١99٤.

اجلصاص )أبو بكر أمحد بن عىل الرازى ت ٣٧0 هـ(، رشح كتاب أدب القاىض للحصاف، نرش أسعد طرابزونى 
احلسينى، القاهرة، ١980.

مجال الدين الشيال، جمموعة الوثائق الفاطمية - وثائق اخلالفة ووالية العهد والوزارة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
.٢00١

مجال اخلوىل، االستبدال واغتصاب األوقاف، دراسة وثائقية، دار الثقافة العلمية، االسكندرية، ٢000.
مجعة حممود الزريقى، التوثيق العقارى ىف الرشيعة اإلسالمية، طرابلس، اجلامهرية الليبية، ١985. 

حسن عبد الوهاب، تاريخ املساجد االثرية، دار الكتب املرصية، القاهرة، ١9٤٦.
حسن عثامن، منهج البحث التارخيى، الطبعة اخلامسة، دار املعارف، القاهرة، ١98٤.

رمضان عبد التواب، مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واملحدثني، مكتبة اخلانجى، القاهرة، ١98٦.
السخاوى )حممد بن عبد الرمحن(، الترب املسبوك ىف ذيل السلوك، اجلزء الثانى، حتقيق لبيبة إبراهيم مصطفى ونجوى 

مصطفى كامل، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ٢00٣.
للشؤون  األعىل  املجلس  اإلسالمى،  العرص  ىف  الباقية  وآثارها  املتحدة  العربية  اجلمهورية  حمافظات  ماهر،  سعاد 

اإلسالمية، القاهرة، ١9٦٦.
—، مدينة أسوان وآثارها ىف العرص اإلسالمى، القاهرة، ١9٧٧.

القاهرة،  الثقافة،  دار  انجليزى،   - فرنسى   - عربى   - واألرشيڤ  الوثائق  مصطلحات  قاموس  ميالد،  عىل  سلوى 
.١98١

—، سجالت حمكمة مرص القديمة - دراسة أرشيڤية وثائقية، مطبعة االسكندرية، القاهرة، ١99٦.
االسكندرية،  العلمية،  الثقافة  دار  العاىل،  الباب  حمكمة  لسجالت  وثائقية  أرشيڤية  دراسة   - العثامنية  الوثائق   ،—

.٢000
 ،٢00١  -  ٤ العدد  العربية٣000،  حتقيقها،  وقواعد  أمهيتها  العثامنى:  العرص  ىف  مرص  ىف  العربية  الوثائق   ،—

ص 99-9٣.
—، وثائق تقارير النظر، الروزنامة احلولية املرصية للوثائق، العدد األول، ٢00٣.

احلديثى،  جاسم  حممد  حتقيق  القضاة،  رسوم  كتاب  )إمالء(،  حممد(  بن  أمحد  نرص  ابى  اإلمام  )احلاكم  السمرقندى 
وزارة الثقافة واإلعالم - اجلمهوريه العراقية، سلسلة كتب الرتاث ١٢٤، بغداد، ١985.

صالح الدين املنجد، النظم الدبلوماسية ىف اإلسالم، دار الكتاب، اجلديد، بريوت - لبنان، ١98٣. 
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 - هـ   80١( الثانى  اجلزء  الزمان،  تواريخ  ىف  واالبدان  النفوس  نزهة  داود(،  بن  عىل  اجلوهرى  )اخلطيب  الصريىف 
8٢5 هـ(، حتقيق حسن حبشى، دار الكتب املرصية، ١9٧١.

بدار  املحفوظة  وخمطوطاته  العارشاهلجرى  القرن  وثائق  مقارنة  دراسة  النصوص:  توثيق  اخلري،  أبو  نوار  حممد  طه 
الكتب املرصية، رسالة ماچستري، كلية اآلداب ببنى سويف، ٢00٢. 

عابد سليامن املشوخى، أنامط التوثيق ىف املخطوط العربى ىف القرن التاسع اهلجرى، مكتبة امللك فهد الوطنية، السلسلة 
الثانية ٢0، الرياض، ١99٤.

عادل رشيف عالم، اللوحات التأسيسية عىل العامئر اململوكية، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب بسوهاج، ١98٦.
عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب، كتاب الوقف، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ٢000.

عبد الرازق إبراهيم عيسى، تاريخ القضاء ىف مرص العثامنية )١5١٧-١٧98(، تاريخ املرصيني ١١٧، اهليئة املرصية 
العامة للكتاب، ١998. 

جامعة  اآلداب  كلية  دكتوراه،  رسالة  الغورى،  عرص  وثائق  ىف  وأثرية  تارخيية  دراسات  عىل،  إبراهيم  اللطيف  عبد 
القاهرة، ١95٦.

املجلد  القاهرة،  جامعة  اآلداب  كلية  جملة  رصغتمش،  األمري  وثيقة  من  جديدان  نصان  عىل،  إبراهيم  اللطيف  عبد 
السابع والعرشون، اجلزءان األول والثانى، ١9٦5.

—، الوثائق ىف خدمة اآلثار » العرص اململوكى «، سلسلة الدراسات الوثائقية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 
القاهرة، ١9٧9، ص ٣89-٤8٢.

التاريخ  ىف  وثائقية  حتليلية  دراسات  الصليبيني،  مع  السلمية  والعالقات  اإلسالمية  الدبلوماسية  توفيق،  كامل  عمر 
الدبلوماسى، مؤسسة شباب اجلامعة - االسكندرية، ١98٦.

وزارة  ببغداد،  العباسية  اخلالفة  سقوط  إىل  العربى  الفتح  من  اإلسالمية  العراقية  املنسوجات  املختار،  داود  فريال 
اإلعالم، العراق، ١9٧٦.

 جمدى إبراهيم جرجس مسيحة، الوثائق املفردة املحفوظة ببطريركية القبط األرثوذكس بالقاهرة - دراسة أرشيڤية 
وثائقية، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب جامعة القاهرة - فرع بنى سويف، ٢00٤.

العدد  الثامنة،  السنة  العربية، داراملريخ،  املكتبات واملعلومات  العقود ىف اإلسالم، جملة  السيد، توثيق  إبراهيم  حممد 
الثالث يوليو ١988 / ذو القعدة هـ ١٤09.

حممد عبد الستارعثامن، اآلثار املعامرية للسلطان األرشف برسباى بمدينة القاهرة، رسالة ماچستري ىف العامرة اإلسالمية، 
كلية اآلثار جامعة القاهرة، ١9٧٧.

حممد عبد الستار عثامن، وثيقة وقف مجال الدين يوسف األستادار - دراسة تارخيية أثرية وثائقية، داراملعارف القاهرة، 
 .١98٣

املرصية،  الكتب  دار  مطبعة  اآلثارالعربية،  دار  الفاطمية،  األقمشة  ىف  املنسوجة  الزخرفة  مرزوق،  العزيز  عبد  حممد 
القاهرة، ١9٤٢. 
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األوىل،  الطبعة  املرصية،  الفاطميني،األنجلو  قبل  مرص  ىف  اإلسالمية  الزخرفية  الفنون  مرزوق،  العزيز  عبد  حممد 
القاهرة، ١9٧٤.

العامة  املرصية  اهليئة   ،٤٤ املرصيني  تاريخ  العرصالعثامنى،  ىف  مرص  ىف  االقتصادية  واحلياة  األوقاف  عفيفى،  حممد 
للكتاب، القاهرة، ١99١.

حممد فهد عبد اهلل الفعر، تطور الكتابات والنقوش ىف احلجاز منذ فجر اإلسالم حتى منتصف القرن السابع اهلجرى، 
مكتبة هتامة، سلسلة رسائل جامعية ٢٣، جدة، ١٤05هـ - ١98٤م.

سلسلة  ونصوص،  دراسة   - واأليوبية  واألتابكية  الفاطمية  للعهود  واالدارية  السياسية  الوثائق  محادة،  ماهر  حممد 
وثائق اإلسالم ٤، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، بريوت، ١985.

املعهد  ١5١٦م(،   -85٣  / 9٢٢هـ   -  ٢٣9( املامليك  عرص  هناية  حتى  القاهرة  وثائق  فهرست  أمني،  حممد  حممد 
الفرنسى لآلثارالرشقية، بالقاهرة، ١98١.

اجلزء االول، مركزالتوثيق  امليالدى،  السابع عرش  القرن  القدس ىف  احلرفية ىف  الطوائف  وثائق  حممود عىل عطااهلل، 
واملخطوطات ١٦، نابلس، ١99١.

مصطفى أبو شعيشع، نشأة علم الوثائق عند املسلمني، عامل الكتب، مج ١0،ع ٢، دار املريخ، لندن، ١٤09 هـ.
املنهاجى األسيوطى )شمس الدين حممد بن أمحد(، جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود، اجلزءالثانى، 
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