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٢٠٠٤  -  ٣٨ إسالمية حوليات

الوهاب املرصي عبد حممود أمحد

بالوقف رشط االنتفاع تغيري  وثيقة
العرص اململوكي  من

اهللا الرشيفي بن عبد قلج للسيفي

واضح له تأثري كان حيث اإلسالمية الدول يف احلياة جوانب من الكثري مهام يف دورا لعب أنه قد إىل الوقف ترجع أمهية
األبحاث من لكثري موضوعا بكافة جوانبه الوقف املثال، ومن هنا فقد كان نظام سبيل عىل االجتامعية والعلمية احلياة يف
العني إخراج فأحيانا يتم التغريات، بعض أحيانا تدخل عليه كانت إال أنه وابدي دائم كونه من الرغم عىل العلمية. والوقف
الوقف برشوط تلحق التغريات هذه كانت أخر أحيان ويف يعرف باالستبدال، ما وهو منها بدال أخر وإدخال املوقوفة
استغالل هذه التغيريات تتعلق برشوط كانت أو الوقف، ومتويل ناظر مثل تغيري وإدارة الوقف باإلرشاف يتعلق ما منها سواء
علمي حد عىل - تدرس مل الوقف رشوط تغيري وثائق فإن درس، قد قانوين االستبدال كترصف كان وإذا هذا الوقف. ريع
مل فريد ترصف عىل تشتمل أهنا األول لسببني: أمهيتها ترجع والتي البحث أمهية الوثيقة موضوع كانت هنا ومن قبل من -
بتوفري مصدر التي أحاطت الظروف عىل الضوء بعض تلقى فهي السبب اآلخر أما العرص اململوكي، من له آخر مثال يصلنا
خمتص من املدرسة عىل باالستيالء يكتف مل الغوري السلطان أن توضح الوثيقة حيث الغوري١. السلطان مدرسة مليضأة مياه
وال السيفي قلج وقف مياه بئر يف ميضأة مدرسته أرشك فإنه املدرسة ملياه مصدر توفري نفسه مشقة يكلف فإنه مل النجايش
للعقارات، كام أن مصادرة من السلطان الغوري عن رف عُ ما قياسا عىل خمتارا وذلك هذا عىل قد وافق األخري هذا أن نظن
أوال املياه من حاجته قلج السيفي يأخذ بان توجيهاته أعطى قد أنه به إىل الوقف اخلاصة وثيقة يف أشار قد السلطان الغوري
االستبدال ذلك مثل يف مثله الوقف - رشوط تغيري فإن واحلق للبئر. األصيل املالك هو ولو كان كام ترصف السلطان أن أي
وساعدهم الضمري، معدومي والسالطني األمراء النفوذ من ذوي بعض أصحاب من األوقاف عىل لالستيالء اُستغل قد -
بن الرس فتح اهللا كاتب عىل قبض من شيخ املؤيد عهد يف ما حدث مثال ذلك شاكلتهم. عىل هم ممن القضاة بعض ذلك يف
يعني وهذا وذريته٢. شيخ املؤيد امللك السلطان أوالد عىل وقفه يكون بحيث وقفه كتاب رشوط تغيري عىل وإرغامه املعتصم

أمهيتها التارخيية. أثرية باإلضافة إىل وأمهية وثائقية أمهية هلا الوثيقة أن

١

إلضفاء  اتبعه وما املدرسة هذه عىل الغوري باستيالء املتعلقة الظروف عن ١

املرصي، الوهاب عبد حممود أمحد راجع: به، قام ما عىل الرشعي الشكل
آداب ماجستري - رسالة األوقاف، بوزارة اجلديدة الغوري وثائق يف العامرة

.٩-١٠ ص ،١٩٨٢ سوهاج،

/ ٦٤٨-٩٢٣هـ  مرص  يف االجتامعية  واحلياة األوقاف أمني، حممد حممد ٢

 ١٩٨٠ القاهرة، العربية،  النهضة دار األوىل، الطبعة ١٢٥٠-١٥١٧م،
.٣٥٤-٣٥٥ ص
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الوقف٣ رشوط 

جوانبها، كافة من الوقف أمور لتنظيم الواقف يضعها التي والنظم القواعد عن جمموعة هي عبارة الوقف رشوط
الرشيعة أحكام مع واتفاقها مرشوعيتها ملد بالنسبة الوقف رشوط تنقسم حيث الوقف لرشوط تقسيامت عدة ويوجد
وال حكمة مع يتناىف أو الوقف بأصل خيل ال فكل رشط باطلة أو فاسدة صحيحة أو إما فهي أقسام إىل ثالثة االسالمية

اتباعه. جيب رشط صحيح فهو بالوقف املنتفع أو باملوقوف وال يرض مع الرشع يتناىف
املوقوف عليهم أو بمصلحة االسالمية ولكنه يرض الرشيعة مع يتناقض وال الوقف بأصل ال خيل الرشط الذي أما
مثال تغيريه، ويتم الرشط يلتفت إىل وال الوقف صحيح يعد احلالة هذه ويف فاسد، رشط فهذا بالوقف االنتفاع يعطل
بالوقف، االنتفاع يعطل ألنه فاسد الرشط فهذا وهتدم خرب ولو حتى الوقف استبدال عدم اشرتط الواقف ذلك إذا
قبل من  الرشط هذا استخدام يُساء  ال حتى االستبدال عدم يشرتطون كانوا الواقفني أن بعض من الرغم عىل  وذلك

األوقاف٤. عىل االستيالء يف النفوذ أصحاب من اخلربة أصحاب الذمم
الواقف يشرتط كأن باطل، رشط االسالمية فهو الرشيعة أحكام يتناقض مع الوقف أو بأصل الذي خيل والرشط

الوقف هو اللزوم٥. حكم الرشط باطل ألن فهذا شاء متى وقفه الرجوع يف
رشوط إىل احلالة هذه يف الوقف رشوط تنقسم حيث عليها املرتتبة اآلثار حيث من لرشوط الوقف تقسيم آخر وهناك
يوقفه ملا وملكيته للترصفات القانونية الكاملة مثل أهلية الواقف وعدما، وجودا الوقف هبا ويتأثر الوقف بأصل تتعلق
وهناك من األحوال. حال باي تغيريها يمكن ال الرشوط وهذه هلدف مرشوع، مرشوعة جهة الوقف عىل يكون وأن
وهذه الوقف عىل الوالية له من وحتديد الوقف ريع وتقسيم الوقف يف العمل لتنظيم الواقف  يضعها أخر رشوط

العرشة٦ . الرشوط باسم الفقهاء عليها التي تعارف الرشوط هي وتلك تغيريها، هي التي يمكن الرشوط

الوهاب املرصي عبد حممود أمحد

٢

الفقهاء  اختلف فقد ولذلك اجتهادية كلها الوقف أحكام أن الثابت من  ٣
بك، خانكي عزيز راجع: وأحكامه، مرشوعيته الوقف ومد تعريف يف
الوهاب عبد ٢١؛ -١٠ ص ،١٩٠٧ مطبعة األخبار، الوقف، يف  رسائل

.٦-٩ ص ،١٩٥٣ القاهرة، الوقف، أحكام خالف،
راجع: االستبدال طريق عن باغتصاب األوقاف يتعلق فيام  ٤

/ ٦٤٨-٩٢٣هـ  مرص  يف االجتامعية  واحلياة األوقاف أمني، حممد حممد
.٣٤١-٣٥٤ ١٢٥٠-١٥١٧م، ص

األوىل،  الطبعة النرص، مطبعة الوقف، احكام خالف، الوهاب  عبد  ٥

واملواريث، الوقف احكام بك، إبراهيم أمحد ٦٢-٦٤؛ ص ،١٩٥٣
بن إبراهيم ٦١-٦٥؛ ص ،١٩٣٧/١٣٥٥ القاهرة، السلفية، املطبعة
احكام يف االسعاف كتاب  الطرابليس، عيل بن  بكر ايب بن موسى 

١-٣٥ ص ،١٩٠٢ القاهرة، الثانية، الطبعة االوقاف،
مرص،  وهبه، اهللا عبد مكتبة أحكامه، وبيان  الوقف كتاب إبراهيم، أمحد ٦

.٦٦-٨٢ ص ،١٩٤٤
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الوقف رشوط تغيري

أما الوقف. حترير وثيقة بعد تغيريها يمكن التي الوقف رشوط الفقرة السابقة فإنه توجد بعض يف سبق وذكرنا كام
سبيل للناظر عىل أن الواقف، اشرتط فإذا وثيقة الوقف، يف الواقف حيدده فهو من الوقف رشط تغيري يمكنه كان الذي
هذا يعطى مل إذا ذلك، أما مل يذكر ولو حتى أيضا وللواقف للناظر يثبت احلق هذا فإن الوقف رشط تغيري والية املثال،
األمر تغيري ويل أو للقايض يمكن كان وإن الوقف٧. رشط تغيري أو الواقف للناظر يمكن ال فإنه غريه، للناظر أو احلق
الوقف رشوط تغيري احلق يف أعطى قد الواقف أن البحث موضع الوثيقة من ويفهم معينة. ظروف يف الوقف رشط

لنفسه.

الوقف  رشوط تغيري فيها يتم التي األحوال

بمعنى بالوقف يرض الرشط هذا إذا كان وذلك الواقف خمالفة رشط للقايض فيها جيوز التي األحوال العلامء عدد
للرشيعة العامة املبادئ  مع يتعارض الرشط كان إذا  أو  الرشط، هذا خمالفة تقتيض عليه  واحلفاظ الوقف مصلحة  أن

يأيت: فيام األحوال هذه وتتلخص االسالمية.
قد املوقوف العقار كان إذا ما حالة يف وذلك باالستبدال احلكم للقايض جاز الواقف عدم االستبدال رشط إذا .١
الثانية واحلالة الوقف. جلهة مفيدا  يعد  مل العقار هذا أن من التأكد بعد وذلك الوقف جلهة مفيد وغري متهدما  أصبح
يتعذر للوقف غاصب اغتصاب حالة االستبدال هي جواز بعدم يتعلق فيام الواقف رشط خمالفة للقايض فيها جيوز التي
من بدال جديد يوقف آخر عقار ورشاء املال هذا جيوز اخذ أيضا احلالة هذه ففي ثمن البدل، وعرضه استخالصه منه

األول.
يف الكالم للقايض أن إذ  . باطال رشطا الوقف، كان يف السلطان كالم أو للقايض يكون الواقف أال رشط إذا .٢
فائدة ال رشطا يكون وبذلك وتعطيل للوقف عليهم املوقوف ملصلحة إضاعة فيه رشط أعىل. وهذا نظره ألن الوقف

يقبل. فال للوقف فيه مصلحة وال
من أطول مدة أن يؤجره فللقايض ذلك، يف من يرغب وال يوجد سنة من اكثر وقفه يؤجر أال الواقف اشرتط إذا .٣

الواقف. لرشط هذا خمالفة مع سنة
املقابر. عىل القرآن قراءة من يقول بكراهة عند باطل الرشط فهذا القرآن، قربه عيل يقرأ أن الواقف اشرتط إذا .٤

خمالفة فإنه يمكن حمدد، مكان يف أو السائلني عىل الفقراء الواقف غلة من بالفائض الواقف التصدق اشرتط ٥. إذا
وغريهم. السائلني هؤالء عىل والتصدق الرشط هذا

الرشيفي اهللا عبد بن قلج للسيفي اململوكي من العرص بالوقف االنتفاع رشط تغيري وثيقة

٣ ص ٧٠. السابق املرجع ٧
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هذا خمالفة الوقف عىل للقائم يمكن فإنه عيني بشكل نصيبهم عىل للوقف حصول املستحقني الواقف إذا اشرتط .٦
ذلك. عىل إجبارهم له وليس ذلك املستحقني طلب عند وذلك نقدي، نصيبهم بشكل الرشط وإعطائهم

تقيا. رجال وكان يكفيه ال كان إذا الواقف، قرره ما عىل االمام معلوم زيادة للقايض جيوز .٧
إذا مشاركا إليه يضم للقايض أن كان الوقف، عىل النظر يف الوقف ناظر أحد يشارك ال الواقف عىل انه نص إذا .٨

للوقف. مصلحة فيه هذا كان
املال٨. لبيت الوقف أصل كان إذا الوقف رشوط خمالفة للسلطان ٩. جيوز

بالوقف  االنتفاع رشط تغيري  وثيقة إخراج مراحل

أننا ال الترصف، كام هذا تتضمن اململوكي العرص  من كاملة واحدة أصلية وثيقة لدينا سو ليس  فإنه  احلقيقة يف 
هي العايل الباب حمكمة كانت حيث العثامين العرص يف احلال كان مثلام بذلك خمتصة حمددة حمكمة إذا كانت هناك ما نعرف
الصعوبات. بعض يكتنفه املراحل هذه عىل التعرف فإن ولذلك ألمهيتها٩، وذلك الوقف رشوط تغيري بقضايا املختصة
رشط تغيري وثيقة  بأن القول يمكن املرصية العثامنية الوثائق ببعض االسرتشاد مع البحث موضع الوثيقة دراسة من
املراحل هذه أن االستبدال، ويبدو هبا وثيقة كانت متر التي املراحل من ابسط بكثري بمراحل متر كانت االنتفاع بالوقف

التايل: النحو عىل كانت
بمثل التقدم والية هلم الذين  األشخاص أحد خالل من  وذلك الوقف  رشط تغيري  بطلب القايض إىل التقدم أ-
التي األحوال األمر يف أو ويل القايض إىل وقفه باإلضافة وثيقة يف الواقف حيددهم الذين األشخاص وهم هذا الطلب.

. الفقهاء حددها
نوابه. أحد إىل الطلب هذا القايض حييل ب-

رشط التغيري وجود للتأكد من الوقف عىل رشوط لإلطالع وذلك الوقف األصلية وثيقة بطلب النائب هذا يقوم ج-
عربت ما وهو الطلب هذا بمثل التقدم احلق يف له رشط الوقف تغيري بطلب املتقدم أن من التأكد إىل باإلضافة والتبديل،

التايل: النحو الوثيقة عىل عنه
والنقصان».  والزيادة التغيري رشط من كتاب وقفه املذكور يف لنفسه اشرتطه مما إليه مما «وذلك

بصحة املختص القايض حيكم تغيريه املطلوب الرشط تغيري إمكانية من األصلية والتأكد الوقف وثيقة دراسة بعد د-
تغيريها تم التي للرشوط ذكر فقط دون اجلديدة الرشوط تتضمن جديدة وثيقة حترير ويتم الوقف، رشوط أو رشط تغيري

األصلية. وثيقة الوقف هامش يف هذا التغيري إىل اإلشارة مع

الوهاب املرصي عبد حممود أمحد

٤

مرص،  وهبه، مكتبة عبد اهللا أحكامه، وبيان الوقف إبراهيم بك، كتاب أمحد ٨

.١٠٩-١٢٣ ص ،١٩٤٤
تاريخ  العثامين، العرص يف مرص يف الرشعي القضاء فرحات، نور  حممد ٩

٣٣؛ ص ،١٩٨٨ العامة للكتاب، املرصية اهليئة ،١٧ املرصيني
جامعة  مطبعة العثامين، العرص يف يف مرص االدارة أمحد، اللطيف عبد ليىل

.٢٦٦ ص ،١٩٧٨ شمس، عني

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

AnIsl 38 (2004), p. 1-15    Aḥmad Maḥmūd ʿAbd Al-Wahhāb Al-Miṣrī
bin Qalag Sayfī-l-li mamlūkī-al ʿaṣr-al min waqf-l-bi intifāʿ-al šarṭ taġyīr Waṯīqat وثيقة تغيير شرط االنتفاع من العصر المملوكي للسيفي قلج بن عبد اهللا الشريفي
ʿAbd Allāh al-Šarīfī.
© IFAO 2020 AnIsl en ligne https://www.ifao.egnet.net

http://www.tcpdf.org


الوثيقة فهرسة

الشكلية الفهرسة   : أوالً

٥٩١ج. الوثيقة: رقم
املرصية. األوقاف وزارة مكان احلفظ:

للصفرة. مائل ورق ابيض الكتابة: مادة
البني١٠. إىل اللون يميل اسود : احلرب لون

نسخ١١. اخلط:  نوع
.Roll لفافة الوثيقة: شكل

دروج١٢. ستة الدروج: عدد
الوثيقة: أبعاد

سـم. ١٧٠٬٨ الطول:  أ-  
سـم. ٨٢٬٥ العرض: متوسط ب-

١٤ سطر. الوجه: عدد اسطر
يوجد. ال الظهر: عدد اسطر

جيدة.  بحالة الوثيقة الوثيقة: حالة  

الرشيفي اهللا عبد بن قلج للسيفي اململوكي من العرص بالوقف االنتفاع رشط تغيري وثيقة

٥

راجع: صناعتها، السوداء وأنواعها وطرق األحبار عن ١٠

الطبعة األوىل،  العصور، عرب وأحبارها مرص أصباغ حممد، إبراهيم حجاجي
.١٨٥-١٩٢ ص ،١٩٨٤ رأفت، سعيد مكتبة

يف ذلك،  اخلطوط املستخدمة وأهم اململوكية كتاب الوثائق بأهم يتعلق فيام  ١١

املكتبة جملة الوثائق، اخلطاط كاتب الدنجاوي إبراهيم، اللطيف راجع: عبد
.٧٣-٨٢ ص ،١٩٦٣ الثاين أكتوبر، العدد االول املجلد العربية،

بعض  ذكر وقد هذا اسم أوصال، أيضا الدروج عىل  الوثائق تاب  كُ أطلق ١٢

الوصل عبارة كتابة  أو بعالمته التوقيع عليه القاىض أن الرشوط علامء
مع االوصال أو  الدروج هذه لصق  مواضع  من موضع كل  يف صحيح

االوصال أو الدروج بعض بإضافة ما شخص يقوم ال حتى البعض بعضها
أثرا نجد أننا ال إال الوثائق، لتزوير هذا جماال ويكون توثيقها بعد الوثيقة إىل
السبب أن ويبدو البحث، موضوع الوثيقة يف الدروج لصق مواضع هلذا يف
لن الغوري والذي السلطان وقف لصالح حمررة الوثيقة هذه أن يف ذلك
السمرقندي، كتاب حممد بن أمحد راجع: بالتزوير. اهتامه عىل أحدا جيروء
العراقية، واالعالم الثقافة وزارة احلديثي، جاسم حممد حتقيق القضاة، رسوم

٥١؛ ص ،١٩٨٥ بغداد، ،١٢٤ الرتاث كتب سلسلة
 Gabriela Linda Guellil, Damaszener Akten des 8./14. Jahrhunderts  

nach at-Trsûsis Kitâb al-I‘lâm, p. 298.
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املوضوعية الفهرسة   : ثانياً

اهللا الرشيفي١٣. عبد قلج بن السيفي القانوين:  الفاعل
السلطان ومدرسة قلج السيفي وقف بني مشرتكة  البئر منفعة تكون بحيث الوقف  رشط تغري الترصف: موضوع

الغوري.
خاص. نوع الترصف:

. ٩٠٨هـ القعدة ذي ٨٢ األشهاد: تاريخ

الوثيقة نص

عرض١٤
فيه١٦ يرس ما عىل ذخري اهللا امحد وصحبه وسلم)١٥ واله حممد سيدنا عىل صىل الرحيم (اللهم الرمحن بسم اهللا .١

طبقة االرشاف١٧  من الرشيفي اهللا عبد ابن قلج االمريي الكبريي السيفي اجلناب العايل رشط ان بعد  .٢
هـ١٨ وقفه فيام كتاب لنفسه تعايل جنابه اعز اهللا االرشيف املرصية امللكي بالديار العرشات االمراء احد السادة .٣

الوهاب املرصي عبد حممود أمحد

٦

قصرية  عبارة سو قلج للسيفي ترمجة املعارصة التارخيية يف املصادر نجد مل ١٣

هو أنه ويبدو العرشات أمراء أحد قلج بالسيفي يعرف بشخص تتعلق
عبد السيفي قلج بن بأنه القانوين املترصف الوثيقة عرفت حيث املقصود
تكون وبذلك العرشات األمراء أحد السادة األرشاف من طبقة الرشيفي اهللا
كان العرشات أمراء أن حيث حتدد وظيفته مرتبته ومل حددت  قد الوثيقة
من طائفة عن املسؤول وهو الطري كاشف منها وظائف عدة يمكنهم تويل
العرشات أمراء كان كام السلطان، يصيده الذي مراقبة الطري اجلند مهمتهم
املطبخ عن  املسؤول وهو الصحبة، استادار مثل أخر وظائف يتولون
أو آالت احلرب، استعامل عىل املرشف وهو الزردخانة شاد السلطاين، أو
وظيفة توجد كانت كام  الربيدية، مقدم  القلعة،  واي اجلاشنكري، وظيفة
اخلليفة أينام ذهب مصاحبة مهمته وكانت اخلليفة باسم أمري عرفت أخر
السلطان لغري بالسلطنة يقر ال حتى به االجتامع من أحدا يمكن وال يراقبه
ذكر قوانني الياسمني يف حدائق كنان، بن عيسى حممد راجع: احلاكم فعال.
ص ،١٩٩١ بريوت، النفائس، دار صباغ، عباس والسالطني، حتقيق اخللفاء

.١٣١-١٣٣
باقي  عن خيتلف بخط يف اهلامش األيمن الثلث بقلم مكتوبة هذه الكلمة ١٤

الوثيقة. خط
السطر. عىل بشكل عمودي القوسني مكتوب ما بني ١٥

ذكر  وقد  هذا الثلثني. بقلم  مكتوبة وهي املوثق القايض عالمة هي هذه   ١٦

بني حيث القضاة بعالمات اخلاصة القواعد اإلعالم كتابه يف الطرسويس
فال عالمة اختار القضاة فإذا بني هبا يعرف عالمة اختاذ قاض كل عىل أن

راجع: .أخر بلدة أو وظيفة إىل انتقل إال إذا يغريها

 Rudolf Vesely, «Die Richterlichen Beglaubigungsmittel; Ein  

 Beitrag zur Diplomatik arabicher Gerichtsurkunden», in Acta

 Universitatis Carolinae Philologica 4, 1971, p. 7–23; Gabriela Linda

Guellil, op. cit., p. 30.

فاطمة بنت  السيدة أبناء سمة عىل يف مرص ارشاف ومجعها رشيف كان لقب ١٧

األيويب اململوكي، راجع: العرصين وذلك يف وسلم عليه اهللا صىل النبى
النهضة  دار واآلثار، والوثائق التاريخ يف االسالمية األلقاب الباشا، حسن

.٣٥٩ -٣٥٧ ص ،١٩٧٨ العربية،
كلمة تركية  قلج ألن األرشاف وذلك من قلج أن السيفي الكاتب اليظن
اللغة استاذ حسن، شوقي الدكتور األستاذ يل وذكر تفضل كام السيف تعني
أن تذكر مل املعروفة املصادر أن كام القاهرة، جامعة اآلداب بكلية الرتكية
ذلك يضاف إىل اململوكي العرص يف عسكرية وظائف تولوا قد األرشاف
خمصصة كانت طباقات وإنام يف مل يسكنوا األرشاف من طبقة إىل أنه اإلشارة
من هى الصحيحة أن الصياغة يعتقد الكاتب عىل ذلك وبناء فقط، للامليك

األرشفية. طبقة
إختصار  هناية بعض السطور وهي يف هذا اهلاء حرف بإضافة قام الكاتب ١٨

عند انتهى السطر أن هذا بيان هو وضعها يف السبب أن ويبدو انتهى لكلمة
السطر. إىل حرف أو كلمة بإضافة ما شخص يقوم ال حتى العالمة هذه
وثيقة ظهر يف واالشهادات الرشعية التوثيقات إبراهيم، اللطيف عبد راجع:
األول اجلزء عرش، التاسع املجلد القاهرة جامعة اآلداب جملة كلية الغوري،

١٩٥٧، ص٣٦٢  مايو
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هـ الوقف املكان بظاهر اجلمـ[ا]لون٢٠ باب رس١٩ بخط املحروسة بالقاهرة الكاين بسكنه املعروف للمكان .٤
وصفه عن وتغني فيه املشار اليه قلج وباجلناب السيفي شهرة له بابن نجم الذ قديام املعروف القديم .٥

اىل واالخراج والتغيري والتبديل واالدخال والنقصان الزيادة منها رشوطا وحتديده٢١ .٦
عام االوىل من مجاد والعرشين باخلامس باطنه املورخ املذكور٢٣ يف كتاب وقفه مما رشح ذلك٢٢ غري .٧

العزيزهـ جملس احلكم من الرشيف يف الرشع به املحكوم الثابت ماية وثامن سبعة وتسعني .٨
الفضال اوحد العلام رشف الدين شهاب العالمة االمام العامل تعاىل٢٤ الشيخ اىل اهللا الفقري العبد سيدنا .٩

كان املرصية بالديار احلكم العزيز خليفة احلنفي القلجي امحد العباس املومنني ابى امري وىل املسلمني مفتى .١٠
بالعارش املذكور املورخ املكتوب بظاهر املسطر الكريم اسجاله بداللة والرضوان بالرمحة اهللا تغمده .١١

الشهايب الشيخي املرحوم سيدنا العزيز احلكم جملس من املنفذ وتسعامية سبع سنة االخرة مجاد من .١٢
هـ سيدنا املرحوم من املالكي ثم االخا سيدنا املرحوم الشيخي البدري من ثم (؟) احلنبيل احلرحري .١٣
هـ تعاىل برمحته كانوا تغمدهم اهللا املرصية بالديار العزيز احلكم خلفا الشافعي اليامي الشهايب الشيخي  .١٤

هـ وهو اخرها املورخ املذكور باملكتوب املسطرة الكريمة اسجالتهم بداللة فسيح جنته واسكنهم  .١٥
وتسعني سبعة عام رجب من عرش بالسادس الشافعي اليامي الدين شهاب الشيخ سيدنا للمرحوم املنسوب .١٦

وثامنامية
والثواب االجر مزيد يف فيه رغبته سيرشح ما تعاىل اليه فعل اهللا اليه احسن املشار وبدا للواقف .١٧

السيفي العاىل اجلناب عىل واحلساب اشهد به يوم العرض ينتفع ودخرا .١٨
هـ صحته وهو بحال رشعيا اشهادا له شهد حمذور كل رش تعاىل اهللا وقاه املذكور قلج الواقف .١٩

الرشيفي اهللا عبد بن قلج للسيفي اململوكي من العرص بالوقف االنتفاع رشط تغيري وثيقة

٧

املبنى،  ظاهر من غري يف مكان يوجد صغري باب عن عبارة كان الرس باب ١٩

دراسة احلسني، قراقجا كبري آخور األمري وثيقة إبراهيم، اللطيف عبد راجع:
جامعة كلية اآلداب جملة القومية، التارخيية الوثائق سلسلة وحتقيق، ونرش
٢٢٦؛ ص ،١٩٥٦ سنة ديسمرب الثاين اجلزء عرش، الثامن املجلد القاهرة،
الواجهة املفتوحة يف الصغرية األبواب أحد كان فقد اجلاملون رس باب أما
وثيقة راجع: الغوري. السلطان مدرسة من الغربية) (الشاملية البحرية

١٧ سطر ٢. ص أوقاف /٨٨٢ السلطان الغوري
توجد  التي املنطقة يف سوق الرشابشيني يقع بوسط كان اجلاملون الكبري سوق ٢٠

حممد بن النارص امللك السلطان وكان الغوري السلطان مدرسة حاليا هبا
ثم النارصي يلبغا مملوكه تربة ووقفه عىل ٧٠٧هـ سنة انشأه قد قالوون
البكري، الرسور أيب  بن حممد راجع: الغوري،  السلطان إىل ملكه انتقل

الكتب  بدار ٤٥٧ جغرافيا رقم خمطوط واآلثار، اخلطط من األزهار قطف
.١٣٧ ورقة املرصية،

ببيان  دقيقا وذلك حتديدا العقد حمل حتديد رضورة عىل علامء الرشوط يشدد ٢١

املنشآت حالة يف بذلك مل يلتزموا الوثائق كتاب ولكن بدقة، حدوده ووصفه
وصفه تغنى عن شهرة املكان هلذا إن قبيل من بعبارات اكتفوا وإنام املشهورة

املثال. الوثيقة عىل سبيل هذه يف احلال هو وحتديده كام
وهى  العرشة الرشوط باسم  الفقهاء عند يعرف ما إىل هنا الكاتب يشري  ٢٢

أهنا جائزة هذه الرشوط يف واالصل اشرتاطها، التى جيوز للواقفني الرشوط
بك، أحكام أمحد إبراهيم ذلك: يف راجع املسجد فإهنا الجتوز، حالة إال يف
بن حممد بكر أبى ٦٦-٦٩؛ ص ،١٩٣٧ السلفية املطبعة واملواريث، الوقف
االوقاف، وزارة االوقاف، أحكام كتاب املعروف باخلصاف، عمرو الشيباين

.١٢٩-١٣٠ ص ،١٩٠٤
قلج. بالسيفي اخلاص الوقف كتاب مل يصلنا ٢٣

راجع: والعلامء، القضاة إىل أسامء تضاف العبارة كانت هذه ٢٤

Gabriela Linda Guellil, op. cit., p. 244.
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هـ فيه املذكور وقفه رشط ما يقتضيه غري انه اخلري وارادته يف وسالمته٢٥ ورغبته .٢٠
باملكان  الكاينة ٢٦الكرب املعني املا البري اعاله بمنافع املذكور بسكنه املعروف املكان من اختصاص .٢١

باقىص الدين املذكور اعاله نجم ابن بوقف قديام املعروف املكان القبيل بظاهر يف حده املذكور .٢٢
مشرتكة املذكورة فيه البري منافع وجعل رشعيا تغريا السام الكشف الصغري الثانى االسطبل .٢٣

الرشابشيني بخط والعامرة االنشا املستجدة السلطانية٢٨ املدرسة الرشيفة وبني ميضاة٢٧ املذكور مكانه بني .٢٤
االرشف امللك املالك السلطان املكرم وامللك االمام االعظم الرشيف املقام موالنا انشا  .٢٥

واذن اجلناب واله بمحمد مبينا فتحا وفتح له نرصا عزيزا تعاىل اهللا نرصه الغوري قانصوه النرص ايب .٢٦
هـ اليه ساقية حتتاج ما ووضع وتعليتها املذكورة يف رسم بنا البري اليه تعاىل احسن اهللا اليه املشار قلج السيفي .٢٧

البري املذكورة وادارهتا عىل الساقية وتركيب واحلرمدانات٢٩ من القناطر امليضاة املذكورة فيه .٢٨
اذنا رشعيا ذلك مثل يف العادة عىل ومرافقها٣٠ املذكورة ومنافعها امليضاة اىل منها املا واجرا .٢٩
والنقصان والزيادة التغيري رشط من املذكور وقفه كتاب يف لنفسه اشرتطه مما اليه بام وذلك  .٣٠

هـ اعاله املذكور وقفه وجلهة لنفسه واملصلحة احلظ من ذلك يف را فيه وملا ورشح ما نص عىل .٣١

الوهاب املرصي عبد حممود أمحد

٨

تشري  ما  عادة وهي والسالمة  الصحة صيغ باسم تعرف الصيغة  هذه ٢٥

الصيغة هذه  عىل غالبا ينص  وكان العقل، وسالمة  البدن  صحة إىل
أن حيث األهلية عوارض من خال املترصف أن  عىل للداللة الوثائق  يف 
هبام واملصاب األهلية عوارض  من  يعدان املوت  ومرض اجلنون من كل
العقاري يف التوثيق حممود الزريقي، مجعة راجع: يعتد بترصفاته القانونية. ال
االشرتاكية، العربية الليبية الشعبية اجلامهريية طرابلس االسالمية، الرشيعة

.١١٩ ص ،١٩٨٥
حفر بئر  ذلك يف للمياه وقد متثل مصدر توفري عىل مشيدو العامئر حرص ٢٦

يف حمفور صهريج كبري يوجد كان ،أخر أحيان ويف عليه ساقية، تركب للمياه
ونظري اوقات حمددة هذا الصهريج يف بمأل يقوم من ويستأجر األرض باطن
بالقار من مغطاه فخارية كبرية يف اوانى املياه ختزين يتم كان كام معلوم اجر
وكانت هذه اخلوايب باسم اخلوابى وتعرف املياه منها التترسب اخلارج حتى
صهاريج خلزن أيضا يوجد كان كام املياه، بحاصل  يعرف مكان يف حتفظ
١٣٠ج، املياه، راجع: وثيقة مصنع بإسم تعرف الصهاريج هذه وكانت املياه
يوسف الدين وثيقة وقف مجال عثامن، الستار عبد حممد أوقاف؛ / ٥٦١ج
-١٧٦ ص ،١٩٨٣ املعارف، دار وثائقية أثرية تارخيية دراسة األستادار،
السلطان منشآت صهاريج مللء تعاقد وثائق عالم، رشيف عادل ١٧٨؛
الثاين، املجلد واملستقبل، التاريخ  جملة العثامين، العرص يف الدينية برسبا

.٣٠١ - ٣٣١ ص ،١٩٩٣ املنيا، جامعة اآلداب العدد األول، كلية
والتي  قريش ابن قيسارية أنقاض عىل الغوري السلطان أسسها هذه امليضأة ٢٧

شخص  من ٢٣ رجب سنة ٩٠٨ هـ يف اشرتاها قد الغوري السلطان كان
يوسف اجلاميل بن إبراهيم الدين سعد بن حممد الفضل ايب جمد الدين يدعى
قام ثم دينارا، وثامنون أربعامئة مقداره مبلغ نظري غريب كاتب بإبن الشهري
وثيقة راجع: للمدرسة. ميضأة مكاهنا ذلك وشيد بعد القيسارية هذه هبدم

أمحد ٣٨؛ ص  أوقاف  ٨٨٢ وثيقة  ج؛  ٤٤٩ وثيقة  أوقاف؛ ج  ٤٤٥ رقم
بوزارة اجلديدة الغوري وثائق يف العامرة املرصي، الوهاب عبد حممود
-٧٥ ص ،١٩٨٢ سوهاج، آداب منشورة، غري ماجستري رسالة األوقاف،

.٧٨ ، ٣٠٤
اهللا  عبد بن خمتص الطوايش كان كبريا مسجدا األصل يف كانت هذه املدرسة ٢٨

بنائه، يف رشع قد سعيد، أيب قانصوه الظاهر دولة يف كبري السقاة النجايش،
إكامل هذا خمتص عىل مقدرة بعدم استصدر حكام الغوري السلطان ولكن
٩٠٩هـ / سنة ذلك يف وكان وأكمله الغوري السلطان استبدله املسجد ثم
مطبعة ، ج١، املساجد األثرية تاريخ الوهاب، عبد حسن راجع: ١٥٠٣م،

٢٨٦-٢٩٢؛ ص ،١٩٤٦ الكتب، دار
٧٤٥ج/أوقاف. ،٧٢١ الوثائق ٤٢٥،  

الكوابيل  به ويقصد فاريس األصل لفظ هو حرمدانات ومجعها حرمدان ٢٩

راجع: البناء. بعض أجزاء يف محل تستخدم التي احلجرية
ص ٤١٠. اآلثار، خدمة يف عيل، الوثائق إبراهيم اللطيف عبد

بني  البئر  بامء االنتفاع تقسيم أساسها عىل تم التي الكيفية الوثيقة حتدد مل ٣٠

الغوري وثيقة كانت وإن الغوري، السلطان مدرسة األصيل وبني الوقف
السيفي حيصل وجه ان قد الغوري السلطان أن ذكرت  ٨٨٢/أوقاف قد
الغوري أن  ا الوقف من املياه حاصل من دائام املاء من قلج عىل كفايته
الواقف وليس السيفي قلج عىل ماء البئر السيطرة يف األساس وقفه هو جعل
حددت حيث أخر مملوكية وثيقة  فعلته مما العكس عىل وذلك  األصيل 
وثائق العصور من أمحد، ناهد محدي البئر. راجع: طرف من ماء كل نصيب
وحتقيق ونرش)، (دراسة بالواحات ماء عني مياه يف حصة حجة بيع الوسطى

ملحق  ، ١٥٧-١٨٠ ص ،١٩٩٢ الثاين العدد سويف، بني اآلداب كلية جملة
٣٦ سطر ٣-٥. ص أوقاف، /٨٨٢ وثيقة ،١ رقم
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االمام الشيخ تعاىل اهللا الفقري اىل العبد سيدنا لد بذلك عىل نفسه اشهاده وثبت .٣٢
حممد الطيب ابى امري املومنني وىل املسلمني مفتى الفضال اوحد العلام رشف الدين تقى العالمة العامل .٣٣

هـ اليه تعاىل احكامه واحسن اهللا ايد املرصية العزيز ونقيبه بالديار احلكم خليفة احلنفي املقري ابن الزجاجي .٣٤
هـ اليه واحسن تعاىل احكامه اهللا رشعيا وحكم ايد صحيحا ثبوتا شهوده بشهادة .٣٥

مع الرشعية رشايطه مستوفيا فيه مسوال مرضيا معتربا تاما رشعيا صحيحا ذلك حكام بموجب .٣٦
اخر املسانيد املسطرة بسببه وصل اهللا اخلريات به ان اتصل بعد وذلك ذلك يف باخلالف العلم .٣٧

هـ الكريمة نفسه عىل اشهد بالطريق الرشعي حسبام اعاله االتصال الرشعي عليها املنبه املذكور بكتاب الوقف .٣٨
بالرابع املورخ املذكور املكتوب بباطن  املسطر الكريم اسجاله ايضا ذلك تضمن وحسبام شهوده [و]  بذلك .٣٩

والعرشين
الكريمة نفسه عىل واشهد يف ذلك رشعا اعادته جتب ما مجيع اعادة وبعد وتسعامية ثالث سنة االوىل مجاد من .٤٠

هـ بذلك
الوكيل ونعم اهللا حسبنا وتسعامية ثامن سنة احلرام القعدة ذ والعرشين من الثامن يف تم االشهاد وبه .٤١

شهدت شهدت٣١
احلنفي احلاكم الدين تقي سيدنا عىل اهللا ايد اعاله اليه املشار احلنفي احلاكم الدين تقي الشيخ سيدنا عىل

اليه احكامه واحسن تعاىل اهللا اعاله ايد اليه املشار املذكور الواقف قلج السيفي وعىل
فيه املذكور الواقف قلج السيفي اجلناب وعىل وكتب٣٢  فيه اليهام بام نسب جنابه اهللا تعاىل فيه اعز

فيه وكتب اليهام نسب جنابه بام تعاىل اهللا اعز املالكي٣٣ الغفار عبد بن موسى
عيل املجويل٣٤ الكريم عبد

الرشيفي اهللا عبد بن قلج للسيفي اململوكي من العرص بالوقف االنتفاع رشط تغيري وثيقة

٩

عليه  املشهود من مرتبة أعىل يف الشاهد ألن نظرا شهدت الشاهد استخدم ٣١

راجع: أشهدين. املشهود عليه السلطان مثال لقال كان ولو قلج وهو السيفي
Gabriela Linda Guellil, op. cit., p. 244–245.

ألنه  الكتابة جييد الشاهد عىل أن تدل بخطه وكتب أو وكتب كلمة استخدام ٣٢

عنه بإذنه. وكتب كلمة الكاتب الستخدم الكتابة يعرف الشاهد ال كان لو
املالكي  الغفار عبد بن موسى رشف الدين االمام العالمة هذا الشاهد الشيخ ٣٣

الكثري من كتابة يف الشاهد هذا شارك وقد هذا ٨٤٦هـ. سنة ولد حوايل
إبراهيم، اللطيف عبد راجع: الغوري. السلطان ووثائق اململوكية الوثائق
كلية جملة الغوري،  وثيقة  ظهر يف واالشهادات الرشعية التوثيقات
،١٩٥٧ مايو األول، اجلزء ، عرش التاسع املجلد القاهرة  جامعة اآلداب

.٤٠٠ ص

بالديار املرصية  العدول السادة املجويل كان أحد عىل بن الكريم عبد الشيخ ٣٤

وثائق من الكثري وشهد عىل كتب كام بمرص الشافعي القضاء نيابة وتوىل 
مازال ملصحف عىل وقف السلطان الغوري شهد انه كام الغوري السلطان
من املقربني من كان أنه ٧٣، ويبدو رقم حتت املرصية الكتب بدار موجودا
األرس، وقع يف حيث دابق مرج معركة إىل رافقه أنه الغوري حتى السلطان
عىل ارص ثم العام من تقرب ملدة وبقى ٩٢٦هـ سنة القاهرة إىل ثم حرض
القانوين سليامن العثامين السلطان له سمح حتى هبا وبقي اسطنبول إىل العودة
إبراهيم، اللطيف عبد املرصيني. راجع: األرس مرص ضمن إىل بالعودة
اآلداب كلية جملة الغوري، وثيقة ظهر واالشهادات يف الرشعية التوثيقات
-٤٠٠ ص ،١٩٥٧ األول مايو اجلزء عرش، التاسع القاهرة املجلد جامعة

.٤٠١
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للوثيقة الوثائقية الدراسة

التالية: لألسباب وذلك صحيحة أهنا يتضح الوثيقة هذه الوثائق عىل علم قواعد بتطبيق
إىل الوثيقة، باإلضافة وعليها هبا املكتوب املادة دراسة عىل أساسا يرتكز والذي للوثيقة اخلارجي الشكل أوال: دراسة
يالحظ الوثيقة فيه تبت كُ الذي العرص إىل ترجع التي األخر الوثائق الوثيقة مع واإلثبات.عند مقارنة الصحة عالمات
ونفس للصفرة. مائل سميك ابيض ورق وهو العرص ذلك يف الذي كان سائدا الورق نوع عىل نفس أن الوثيقة مكتوبة
أن كام احلديد. عىل أكسيد للبني الحتوائه املائل  األسود احلرب وهو الوثيقة به  تبت كُ الذي احلرب عىل نوع ينطبق اليشء

هلا. املعارصة املفردة الوثائق عليه توجد الذي الشكل وهو اللفافة شكل تأخذ الوثيقة
الوثيقة ومها عىل الشاهدين من توقيع كل أن يالحظ والصحة، عالمات اإلثبات أهم أحد بالتوقيعات، يتعلق فيام
ومنها وثائق أخر عىل توقيعاهتام مع التوقيعات هذه املجويل تتشابه عيل بن الكريم املالكي وعبد الغفار عبد موسى بن

الغوري٣٥. وثيقة ظهر يف التوثيقات عىل املثال توقيعاهتام سبيل عىل
هلذه اخلصائص اللغوية أن يالحظ الوثيقة. نص دراسة عىل أساسا يرتكز للوثيقة والذي الشكل الداخيل دراسة ثانيا:
الواردة املعلومات أن  كام الوثيقة، فيها تبت كُ التي الفرتة إىل ترجع التي  للوثائق  اللغوية اخلصائص مع تتشابه الوثيقة
الغوري هذه السلطان مدرسة ميضأة وبني بينه املنفعة مشرتكة السيفي قلج بوقف املاء اخلاصة بئر بجعل واخلاصة فيها

األول. امللحق من يظهر كام الغوري السلطان وثيقة هلا صد يف نجد املعلومات

للوثيقة (الباليوجرافية) الكتابية اخلصائص

الذي العرص اململوكي، العرص أواخر إىل ترجع التي الوثائق من مثيلتها مع الوثيقة هلذه الكتابية اخلصائص تتشابه
ما يأيت: يالحظ حيث الوثيقة إليه تنسب

اهلمزات. من متاما ختلو الكتابة .١
.٣٧ يف السطر آخر كلمة عدا املد فيام عالمات من خال النص .٢

منقوط. غري الكلامت الكثري من .٣
بدون سنون. أخر أحيان ويف بسنون احيانا تب كُ السني حرف .٤

تبت كُ الدين شهاب وكلمة تعـ، تبت كُ حيث الثالث السطر يف تعاىل مثل خمترص بشكل الكلامت مكتوبة ٥. بعض
تسع. تبت كُ تسعامية وكلمة شهالد،

الوهاب املرصي عبد حممود أمحد

١٠.١٠ ،٨ شكل السابق، املرجع إبراهيم، عبد اللطيف  ٣٥
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إىل أخر كتابة كلمة من االنتقال عند رفع القلم لعدم وذلك نتيجة البعض بعضها مع مشبوكة الكلامت بعض .٦
الثالث. السطر يف تعاىل اهللا واعزه األمراء كلمة السادة مثال ذلك الوثائق اململوكية، يف منترشة ظاهرة وهى

السطر يف كلمة اشهد ذلك االنتباه مثال للفت وذلك من باقي الكلامت اكرب بخط مكتوبة املهمة الكلامت بعض .٧
الكلامت أن هذه اخلامس والثالثني. ويالحظ السطر يف وحكم ثبوتا وكلمتي العرشين السطر يف غري كلمة عرش، الثامن

القايض. إسجاالت أحد إىل القانوين أو الترصف إىل تشري
 

األول امللحق

أوقاف. /٨٨٢ رقم السلطان الغوري وثيقة وصفتها البئركام عىل السلطان الغوري ركبها التي الساقية وصف

٥٣ صفحة

وباب حوانيت هبا واجهة عىل املشتملة الساقية ومجيع .١٦
كبري ترسني ذات ساقية هبا ودو[ر]ة زالقة إىل منه يدخل .١٧

٦٣ صفحة

بئر فوهة عىل مركبة وهرميس وسهم ١. وصغري وطارة
اجلناب وبني وقف ذلك بني االنتفاع مشرتكة ٢. ماء معني

موالنا السلطان ورشط الرشيفي قلج السيفي العايل .٣
الكفاية له جتر ان اعاله املنوه باسمه الرشيف الواقف .٤

معقود حاصل وعىل ابدا دائام الواقف حاصل من (هاكذا) املآء من .٥
برسم السواق كاملة طبقة وعىل وغريها الدورة حتت .٦

الطريق مطلة عىل وطاقات مبنية رفوف املنافع ذات .٧
حدود وحيرصه بذلك وحييط وحقوق ٨. ومنافع ومرافق

والباب احلوانيت الطريق وفيه ينتهى إىل احلد القبيل اربعة .٩

الرشيفي اهللا عبد بن قلج للسيفي اململوكي من العرص بالوقف االنتفاع رشط تغيري وثيقة
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١٢

[ماء] باحلاصل فيه املذكور السيفي وقف إىل البحري ينتهى ١٠. واحلد
قلج بوقف السيفي خمتصة رصاص من بقصبة متصل معني .١١

هذا يف جار هو ما البحري ينتهى لبقية ١٢. املذكور واحلد
ينتهى الغريب واحلد عامرهتا ستكمل التي االماكن الوقف من .١٣

والساقية امليضاة وهذه املذكور قلج لوقف السيفي .١٤
من تعاىل اهللا ورزقه اعاله الرشيف باسمه املنوه الواقف ١٥. وقفهام

ينتفع هبام يف ان عىل مؤبدا صحيحا وقفا يتمناه ما خري كل .١٦
ليال لالنتفاع به املذكورة للميضءة الطهور املآ اجرآ ١٧. ادامة

٧٣ صفحة

احلدث عىل العادة يف ورفع اخلبث ازالة وهنارا يف .١
مثل ذلك ..... .٢

واملراجع املصادر

العربية واملراجع املصادر : اوالً
الثانية، الطبعة أحكام األوقاف، االسعاف يف احلنفي، كتاب الطرابليس عيل أيب بكر بن بن موسى إبراهيم الدين برهان -

.١٩٠٢ ١٣٢٠هـ / القاهرة،
.١٣٥٥ / ١٩٣٧ القاهرة، املطبعة السلفية، واملواريث، األوقاف أحكام بك، أمحد إبراهيم -

١٩٤٤م. مرص، وهبة، اهللا عبد أحكامه، مكتبة وبيان كتاب الوقف بك، إبراهيم - أمحد
اداب سوهاج ماجستري، رسالة األوقاف، بوزارة اجلديدة الغور وثائق يف العامرة ،املرص الوهاب عبد حممود أمحد -

.١٩٨٢
واملنهل الفائق املنهج ١٤٢٨ - ١٥٠٨م)، (ابو العباس) (٨٣٤ - ٩١٤هـ / الونرشييس الواحد عبد بن حيي أمحد بن -
االسالمية والشؤون األوقاف وزارة احلسيني، لطيفة وحتقيق دراسة الوثائق، وأحكام املوثق بآداب الالئق واملعنى الرائق

١٩٩٧م. ١٤١٨هـ - املغربية، باململكة
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املخطوطات معهد جملة اململوكي، العرص من ورشاء خيول ببيع تتعلق لبعض وثائق دراسة حسن العمري، أمحد أمال -
.٢٢٣ - ٢٧٣ ص ،١٩٦٤ القاهرة، الثاين، اجلزء العارش، املجلد العربية،

القرن العارش والعثامين يف اململوكي العرصين يف مرص يف االستبدال دراسة مقارنة لوثائق اخلويل: مريس إبراهيم مجال -
.١٩٧٤ القاهرة، جامعة اآلداب، كلية اهلجري، ماجستري،

١٩٧٨ العربية، النهضة دار واآلثار، والوثائق التاريخ يف الباشا، األلقاب حسن -
املرصية، األوقاف وزارة األوقاف، طبعة كتاب أحكام باخلصاف، املعروف عمرو الشيباين بن حممد بكر ايب اخلصاف، -

١٩٠٤م ١٣٢٢هـ /
.١٩٧٧ بغداد، بعلم الدبلوماتيك، املعروف الوثائق، حتقيق علم االلويس، عبود سامل -

التاريخ جملة العثامين، العرص يف الدينية برسباي السلطان منشآت صهاريج مللء تعاقد وثائق  عالم،  رشيف عادل -
.٣٠١-٣٤٨ ص ،١٩٩٢ األول العدد الثاين املجلد املنيا، اآلداب جامعة كلية واملستقبل،

القاهرة، جامعة اآلداب، كلية دكتوراه، ،وقف عرص الغور يف وثائق وأثرية تارخيية دراسة اللطيف إبراهيم عىل، عبد
.١٩٥٦

للندوة املقدمة العربية، األبحاث تاريخ اجلزيرة دراسات املقدسة، األماكن عىل الوقف وثائق إبراهيم، اللطيف - عبد
جامعة الرياض، الثاين، اجلزء العربية، اجلزيرة تاريخ مصادر الكتاب األول العربية، اجلزيرة لدراسات تاريخ األوىل العاملية

.٢٥١-٢٥٧ ص ،١٩٧٩/١٣٧٩
اخلريات  غري عىل الوقف بإلغاء ١٨٠ لسنة ١٩٥٣ رقم بالقانون املرسوم صدور بعد الوقف أحكام خالف، الوهاب عبد -

١٩٥٣ ١٣٧٢هـ / بالقاهرة، النرص مطبعة مواده، بعض عىل وتعليق اإليضاحية القانون ومذكرته نص به وملحق
.١٩٠٧ األخبار، مطبعة الوقف، يف رسائل بك، خانكي عزيز -

١٩٨٣/١٤٠٣م. الرياض، العلوم، دار الطبعة االوىل، االسالمية، الوثائق مقدمة يف السامرائى، قاسم -
بالقدس، الرشعية سجالت املحكمة من مستخلصة االسالمية القدس مدارس جديدة عن معلومات العسىل، كامل -

.١٩٨١ حلب، الفلسطينية، لآلثار األوىل العاملية الندوة
واملعلومات، العدد للتوثيق املغربية املجلة أديرة القدس، يف االسالمية العربية الوثائق حول دراسة أولية العسىل، كامل -

.٧٥-٩٤ ص تونس، ،١٩٨٣ أكتوبر األول،
جملدات، ثالث القدس،  لتاريخ األولية  املصادر  بعض حول  مقدمة مع  تارخيية مقدسية وثائق العسىل، مجيل كامل   -

عامن،١٩٨٣-١٩٨٩. األردنية، اجلامعة منشورات
امليالد عرش السادس القرن من االول الربع يف مرص الربوتوكول اخلتامى للوثائق العربية يف عىل، السيد ابراهيم حممد -

.١٩٧٥ القاهرة، جامعة كلية اآلداب، ماجستري، االستبدال) الوقف - (وثائق البيع -
الرسالة الكويت، اآلداب جامعة كلية  حوليات اململوكية، الرشيف القدسى احلرم وثائق من عيسى صاحلية، حممد -

١٤٠٥-١٩٨٥م. الكويت، احلولية السادسة، والعرشون، السادسة
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١٤

عباس قوانني اخللفاء والسالطني، حتقيق ذكر يف الياسمني ١١٥٣هـ)، حدائق حممد بن عيسى بن كنان (١٠٧٤هـ - -
١٤١٢ هـ ١٩٩١م. بريوت، النفائس، دار صباغ،

العربية، النهضة دار ١٢٥٠-١٥١٧م،  / هـ  ٦٤٨-٩٢٣ مرص يف لالجتامعية واحلياة األوقاف أمني، حممد  حممد -
.١٩٨٠

بالقلم  الوثائق جمموعة ضمن املحفوظة ١١ ، ١٢ القرن يف الرشعية الوثائق لبعض ونرش دراسة محوده، عباس - حممود
.١٩٧٠ القاهرة، جامعة اآلداب، كلية دكتوراه، بالقلعة، العمومية املحفوظات بدار الرتكي

.١٩٨٤ القاهرة، الثقافة، دار العربية، الوثائق دراسة إىل املدخل محوده، عباس حممود -
سلسلة ١٢٠٢ - ٢٦ شعبان ١٢٠٨، رجب غرة من الفرتة العثامنى يف من العرص وقف وثائق محوده، عباس حممود -

.١٩٨٤ القاهرة، هنضة الرشق، مكتبة الثالث، الكتاب الوثائق العربية
غرة رمضان ١٢٠١ سلسلة  أول ١١٧٤ - ١٧ ربيع من الفرتة يف العثامين العرص من وثائق إجيار محوده، عباس حممود -

.١٩٨٤ القاهرة الرشق، هنضة مكتبة الرابع، الكتاب العربية الوثائق
سنة ١٢٠٤، ١٢ شوال يف العاىل الباب من حمكمة صادرة العرص العثامين من وقف محوده، وثيقة إنشاء عباس حممود -

.١٩٨٤ القاهرة، الرشق، هنضة مكتبة اخلامس، الكتاب العربية الوثائق سلسلة القومية، الوثائق بدار
أول ١٢٠٢، مجاد إىل ٢٦ - أول ١٢٠٠ ١٥ ربيع من الفرتة يف العثامين العرص من استبدال وثائق محوده، حممود عباس -

.١٩٨٤ القاهرة، الرشق، هنضة مكتبة الثالث، الكتاب العربية الوثائق سلسلة
جامعة اآلداب، كلية ماجستري ،١٢ ق العثامين العرص يف اإلجيار وثائق ملجموعة  ونرش دراسة أمحد، محدي  ناهد  -

.١٩٧٥ القاهرة،
جملة ونرش)، وحتقيق (دراسة بالواحات ماء عني يف مياه حصة بيع حجة الوسطى العصور وثائق من أمحد، محدي ناهد -

.١٥٧-١٨٠ ص ،١٩٩٢ الثاين العدد سويف بني اآلداب كلية
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