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 الّشكر والعرفان
 

أشكر ا، عٌز كجٌؿ، أف جعمني مسممنا، كجعمني مف أىؿ بيت المقدس المرابطيف، كأسعدني بكالديف 
كريميف، أدعكه أف يبارؾ فييما كيمٌدىما بالعمر الٌطكيؿ، كالعمؿ الٌصالح، كالخير الكفير الٌدائـ، كيعينني 

 عمى بٌرىما.
 

أشكره، سبحانو كتعالى، أف جعمني مف خٌريجي جامعة القدس العريقة، في مرحمتيف مف مراحؿ دراستي 
شكرىـ حيث كاف ليـ اليد الٌطكلى عمٌي في: الجامعٌية، كفي كٌؿ منيما قابمت معٌمميف راقيف أفاضؿ، أ

رشادم لمخير كالٌصكاب.  تكجييي، كتدريبي، كتعميمي، كتثقيفي، كا 
 

كما كيطيب لي أف أشكر مرشدم في تحضير كتجييز الٌرسالة األستاذ الٌدكتكر مشيكر الحٌبازٌم، لما 
 بذلو مف جيد مبارؾ معي.

 
صالحة، كقفت معي في: دراستي، كفي حياتي، كذٌرٌية كما كأشكر زكجتي، أدعكه تعالى أف تككف 

كريمة، أدعكه تعالى، أف يجعميا ذٌرٌية صالحة صابرة، مؤمنة تقٌية كرعة، عالمة عاممة، مخمصة باٌرة، 
 كأف ينفع بنا، كبيـ اإلسبلـ كالمسمميف، أقٌدـ ليـ العرفاف.

 
 لخير كالٌتكفيؽ.أشكر إخكة كأخكات، كأبناء ليـ كزكجات، ما فتئكا يدعكف لي با

 
خكة لي في الحياة  كما أشكر إخكة لي عمى مقاعد الٌدراسة، سيرنا سكيًّا نتدارس العمكـ بأنكاعيا، كا 

 أعانكني عمى إخراج الٌرسالة، مف الحصكؿ عمى المخطكطة، كمقابمتيا، كاإلرشاد كالٌتكجيو في تحقيقيا.
 

ـٌ أشكر كٌؿ مف ذكرت، ككٌؿ مىف لو حؽٌ  كفضؿ عمٌي كنسيت ذكره، ككٌؿ مف أرشدني،  أشكره سبحانو، ث
كعٌممني، كفٌيمني، ككقؼ إلى جانبي في أٌم مكقؼ، كأشكر كٌؿ مف كقؼ إلى جانبي في أٌم مرحمة مف 

 مراحؿ تجييز الٌرسالة، كمحتكياتيا لتخرج عمى ىذه الٌصكرة.
 

، كىاٍلحى  ًميفى مىى اٍلميٍرسى ـه عى سىبلى ، كى بٍّؾى رىبٍّ اٍلًعزًَّة عىمَّا يىًصفيكفى افى رى ٍمدي ًلمًَّو رىبٍّ اٍلعىالىًميفسيٍبحى



 

 ج 
 

 
 ممٌخص

 
: "إرشاد الٌطالبيف، لتحقيؽ بعض بعنكاف دراسة كتحقيؽ مخطكطةإلى الٌرسالة تيدؼ ىذه 

شر الثٌالث عفي القرف في القدس، ذم عاش طاىر" الحسينٌي، الٌ  محٌمديخ "شركط الكاقفيف"، مؤٌلفيا الشٌ 
 عشر الميبلدٌم.تٌاسع اليجرٌم / ال

 
 تنبع أىٌمٌية المكضكع مف ناحيتيف:

 
، ليابخٌط المؤٌلؼ، كىي فريدة، فبل يكجد نسخ أخرل  كيتبتٍ ، حيث المخطكطةأىٌمٌية  -أكالن 

 .حسب ما تكٌصؿ إليو الباحث
لـ اٌلذيف  ،مف العمماء المقدسٌييف المبرزيف "محٌمد طاىر" الحسينٌي،الٌشيخ مؤٌلفيا ككف –ثانينا 

بيف الٌناس  ،ف جديدذكره مً  اأم: أحي ،حٌقؽ لعالـ، فقد أحياهف مى ف، كالٌدراسةف الٌذكر مً  ـحٌقي كايأخذ
 كالمؤٌلفات.تسطير الكتب نشرىـ لمعمـ، ك في  ،كالعمماء، كنحف أكلى بإبراز دكر عممائنا

 
 كىيأكاخر العصر العثمانٌي  الحياة العممٌية فيإلى ، نتعٌرؼ كدراستيا ةمخطكطالًمف تحقيؽ 

نقض ىذا نيصفيا كثير مف الكتٌاب بعصر "الجيؿ كالٌتخٌمؼ"، ك ك  عاش فييا المؤٌلؼ، الفترة اٌلتي
باألدٌلة، بدالن مف تكرار كبلـ المستشرقيف، عف انحدار الثٌقافة كالحضارة اإلسبلمٌية  فٌندهنك  االٌدعاء

الٌناس،  عندمعركؼ الطاىر" الحسينٌي غير  محٌمد" الٌشيخ كرككدىا في الحقبة اٌلتي عاش فييا المؤٌلؼ
مقدسٌي، جميؿ، شغؿ  عالـكىك  !سأؿ بعض أفراد عائمة الحسينٌي عنو، فمـ يعرفكهالباحث  فٌ إحٌتى 

  .منصب إفتاء الحنفٌية في القدس لفترة طكيمة
 

دراسة الباحث جد يلـ ك  مف قبؿ، فبل يكجد دراسات سابقة عنيا، تيحقؽالمخطكطة فريدة، كلـ 
؛ فمف الكتب اٌلتي كقد أبحر كثير مف الفقياء في شرح الكقؼ كأحكامو ،إاٌل قميبلن  عف سيرة المؤٌلؼ

 : ذكرت أحكاـ الكقؼ
 

  ٌكتحٌدث فيما بكٌي، لمٌشيخ: أبك الحسف تقٌي الٌديف عمٌي بف عبد الكافي الٌسبكيٌ فتاكل الس ،
 .كشركطو عف أحكاـ الكقؼتحٌدث فيو 

  ةاع، ذكر فيو ترجم[، لمٌسٌيد عادؿ منٌ 1918-1800كاخر العيد العثمانٌي ]أأعبلـ فمسطيف في 



 

 د 
 

في أكاخر الفترة العثمانٌية، خبلؿ الفترة  لبعض مشاىير فمسطيف اٌلذيف عاشكا في فمسطيف
 . كغيرىا.ـ، مف عمماء كفقياء كرجاؿ سياسة1918حٌتى  ،ـ1800

 
ي فك في الفصؿ الثٌاني،  كالكصفيٌ األٌكؿ،  الفصؿ المنيج التٌاريخٌي في استخدـ الباحث

 المصطمحات كالقكاعد الفقيٌية. تكضيح
 

 أٌما أىـٌ الٌنتائج كالٌتكصيات:
 

ـٌ إغفاليكعصكر ازدىارنا تاريخنا الحقيقٌي  .1 ـٌ ك  ،ـت عمى الباحثيف أف ك ، لنا كضع تاريخ مزٌيؼت
شر عمى إحياء الحقيقة، كدحر الٌدسائس الممصقة بو، كذلؾ مف خبلؿ النٌ  ،يعممكا جاىديف

 بيف صفحات المخطكطات. ،الكاعي، كالبحث عف الٌنفائس الٌدفينة
بيف العمماء  ،أرضنا المباركة، كلـ يأخذكا حٌقيـ في الٌذكربرز عدد كبير مف العمماء في  .2

 اإلنسانٌيةفي العمـك  ،الحضارمٌ  لى إبراز دكر عممائناإ ،كالمفٌكريف، كىذه دعكة لطبٌلب العمـ
 .عمى حٌد سكاء كالٌطبيعٌية
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Ershad Al Talbin litahkik ba'ad shorout al-wakifeen. 

 

Prepared by: Sharif Kathem Abd ElMajeed AlSiouri. 

 

Supervisor: Ph. Dr. Mashhour Habbazi. 

 

Abstract:  
 

The aim of this thesis is to study and investigate a manuscript called: “Ershad Al Talbin to 

fulfill some conditions of creators of endowment” written by Sheikh “Mohammad Taher” 

Al-Husseini who lived in Jerusalem in the 13
th

 Century AH / 19
th 

Century.  

 

The importance of this topic relates to the following two points: 

 

First: The significance of the transcript: it was written in the author's handwriting. It is 

unique. There are no other copies of it. According to the student knowledge. 

Second: The honorable scientist “Mohammad Taher” Al-Husseini is a Jerusalemite 

scientist who has not been remarked in history and “whoever commemorate a scientist, he 

shall reborn”. In other words, he will be re-commemorated among people and scientists. 

We are supposed to shed the light on the role of our scientists in disseminating science as 

well as publishing books and publications. 

 

Sheikh “Mohammad Taher” Al-Husseini is unknown to people. The researcher asked some 

members of Al-Husseini family and they did not know him. He is an honorable 

Jerusalemite scientist who held the position of Hanafya Mufti in Jerusalem for a long time. 

Based on investigation and study of his manuscripts, we can detect the scientific life in that 

era which is described by many authors as the era of “Ignorance and backwardness”. He 

contradicts this allegation with proven evidences rather than repeating the statement of 

orientalists on deterioration of Islamic culture and civilization and its recession during his 

era.  

 

This manuscript is unique as nobody has ever investigated in it. The researcher has not 

found any related literature reviews or a study of author’s biography. Just a little bit. Many 

jurists explained endowment and its rules: 

 

 Al-Sabqi Fatwas, for the Sheikh: Abu Al-Hasan Taqi Al-Deen Bin Abed Al-Qafi Al-

Sabqi who detailed endowment rules and conditions. 

 Icons of Palestine in the late Ottoman Era (1800-1918), Mr. Adel Mana’a who 

mentioned translation to some Palestinian icons who lived in Palestine in the late 

Ottoman period (1800-1918) including scientists, jurists, politicians…etc. 

 

This research uses the historical approach in the first chapter; the descriptive approach in 

the second chapter and in clarifying juristic terms and rules.  

 

Research Findings and Recommendations: 

 

1. Our real history has been overlooked and replaced by a fake history. Researchers have 

to work hard to revolve the truth and eliminate any false facts through awareness 

raising and searching for any hidden treasures in manuscripts. 



 

 ك 
 

2. A great number of scientists have emerged in our holy land without being honored 

among scientists and thinkers. I call students to shed the light on the role of our 

scientists in social and natural sciences.  
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 مةالمقدٌ 
 

د محمٌ  ،عمى رسكؿ ا ،بلـبلة كالسٌ مو البياف، كالصٌ اإلنساف، عمٌ ـ القرآف، خمؽ الحمد  عمٌ 
مف  اس الخيرى مي النٌ كصاـ، كعمى معمٌ  ،كقاـ ،سار عمى نيجوف مى  خير األناـ، كعمى ،بف عبد اا

 ؛كبعد ،حمف في يـك المعادما عند الرٌ  رجاءى  العامميفالعباد،  المؤمنيف بربٌ 
 

اٌلتي  ،"الكاقفيفالبيف لتحقيؽ بعض شركط الطٌ  إرشاد"مخطكطة فتتناكؿ ىذه الٌدراسة: تحقيؽ 
، كتتحٌدث عف تكزيع ريع الكقؼ عمى (الث عشر اليجرٌم / التٌاسع عشر الميبلدمٌ القرف الثٌ )تعكد إلى 

القرف الثٌالث المستحٌقيف، حسب شركط الكاقفيف، كالٌتعريؼ بمؤٌلفيا كعصره، كحاؿ الكقؼ اإلسبلمٌي في 
  ./ التٌاسع عشر الميبلدمٌ  عشر اليجرمٌ 
 

 ة منيا: دفعني إلى اختيار ىذا المكضكع أسباب عدٌ 
 

ـٌ إٌنيا تتحٌدث عف –فيما أعمـ  –عدـ تحقيؽ المخطكطة مف قبؿ  تكزيع  :بعد الٌسؤاؿ عنيا، ث
في دائرة األكقاؼ  ،، فضبلن عف أٌف الباحث يعمؿ في قسـ األمبلؾ الكقفٌيةالمستحٌقيفريع الكقؼ عمى 

اإلسبلمٌية في القدس، حيث الحظ أٌف مكٌظفي األكقاؼ يكاجيكف معضمة، في تكزيع ريع الكقؼ عمى 
كالمشكمة ذاتيا تتكٌرر في العصكر كٌميا، كفيـ كيفٌية حجب كٌؿ طبقة لغيرىا مف الٌطبقات، المستحٌقيف، 

يقرأ شركط الكاقفيف ف يتبادر إلى ذىف مى  كىذه المخطكطة تحٌؿ ىذا اإلشكاؿ، كالٌتعارض اٌلذم يمكف أف
سيـ في نشر مخطكطات غٌطاىا غبار الٌسنيف، كتحقيقيا يي  "مقدسٌية"في كقفٌياتيـ، كما أٌف المخطكطة 

ا قد يدفع طمبة العمـ في القدس إلى االىتماـ بالمخطكطات مٌ القدس، كتعريؼ العاٌمة كالخاٌصة بيا، م
ـٌ، ك  بشكؿفي فمسطيف كالعالـ اإلسبلمٌي   ، كأدعك ا، سبحانو كتعالى، أفٍ بخاٌصةفي بيت المقدس عا

 تككف دعكة إلى سٌنة حسنة يقتدم بيا طبٌلب العمـ.
 
 حقيؽ كالٌدراسة:أىٌمٌية التٌ 

 
تنبع أىٌمٌية ىذه المخطكطة مف أٌنيا مخطكطة مقدسٌية فريدة، بخٌط عالـ مف بيت المقدس، 

، كتبيا ىذا العالـ الجميؿ بخٌط يده، كىك مفتي الحنفٌية في يكاد يضيعم ذف الٌتراث المقدسٌي الٌ كتعٌد مً 
ىذا العالـ الجميؿ،  عف ،أكاخر العيد العثمانٌي، كيحاكؿ الباحث نفض غبار الٌنسياف ،بيت المقدس
ليمتٌد إلى الحاضر كالمستقبؿ، كليبٌيف مكانة بيت  ،، كيبرز دكره العممٌي في ذلؾ العصركيحيي ذكراه



 

 ح 
 

مدافعكف عف الٌديف كالعمـ في ك  ،ركفجد فييا عمماء أفذاذ، كمفتكف مفكٌ في نشر العمـ، حيث كي المقدس 
بأٌنو عصر  -مف غير دليؿ–يـ بو العصر العثمانٌي يسيـ في نقض ما ات  كلعٌؿ ذلؾ  ،مؤلٌفات كثيرة

 انحطاط فكرٌم كثقافٌي.
 

شركط الكاقفيف في حجب تتحٌدث عف بعض مف ككف ىذه المخطكطة كما تنبع أىٌمٌية البحث 
في حاؿ مات أحدىـ قبؿ  ،االستفادة مف كاردات الكقؼ بيف طبقات األكالد كاألحفاد بعضيـ لبعض

الٌشرع حسب الفقو  رأم، فيبٌيف فييا اآلخر، كاٌلتي تسٌمى الٌطبقات العميا لآلباء، كالٌطبقات الٌسفمى لؤلبناء
 حقكؽ الكاقفيفعض ب لذكر آرائيـ في ،بعض األمثمةفي  ،عٌرج عمى الفقو الٌشافعيٌ ا يي الحنفٌي، كأحيانن 

 .ف خبلؿ أمثمة عديدةكذلؾ مً ، يف لريع الكقؼ، كالمستحقٌ كشركطيـ
 

 الٌدراسات الٌسابقة:
 

ىذا المكضكع، كغٌطكا جكانبو  ة حكؿكتب كتصانيؼ عدٌ  ثتٍ فقد تحدٌ  ،بالٌنسبة لمكضكع الكقؼ
 ، كعكرمة سعيد صبرمٌ لطبيؽ" االجتماعٌية كاالقتصادٌية، مثؿ "الكقؼ اإلسبلمٌي بيف الٌنظرٌية كالتٌ 

حسب  ،نابمس كعجمكف ،كصفد ،غٌزة كالقدس الٌشريؼ :في ألكية ،"أكقاؼ كأمبلؾ المسمميف في فمسطيف
كغيرىا  ،تفاصيؿ لمكقفٌيات، كسنة الكقؼ امذكرا فييكقد الٌتميمٌي كغيره،  لمحٌمدة" رعيٌ دفاتر المحكمة الشٌ 

 .الخاٌصة بالكقفٌيات مف المعمكمات
 

نسخ لممخطكطة، كعف حياة  :، فقد نٌقب الباحث عفلممخطكطة الٌسابقةأٌما عف الٌدراسات 
ا أخرل لممخطكطة، كما - فيما كصؿ إليو عممو كبحثو -، فمـ يجد ؼالمؤلٌ  سبقو إلى ف لـ يجد مى ، نسخن

 تحقيؽ ىذه المخطكطة.
 

 منيج الٌدراسة:
 

ـٌ اعتماد المنيج التٌاريخٌي في القسـ األٌكؿ مكضكعات تاريخية عندما تحٌدث الباحث عف  ت
اٌلتي كردت في  المصطمحات كالقكاعد الفقيٌية تكضيحي كف، كالكصفٌي في الفصؿ الثٌاني، سردٌية

 .المخطكطة
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 خٌطة البحث:
 

 ،كفصميف ،تمييد :جاء البحث في: مقٌدمة، كقسميف، األٌكؿ: الٌدراسة، كجاءت فيكقد 
 .، كمبلحؽكفيرس مصادر كمراجعحقيؽ، التٌ  :كالقسـ الثٌاني كخاتمة،

 
كاالجتماعٌية كاالقتصادٌية في  ،العممٌية كالٌسياسٌية الحياة :في الٌتمييد عف الباحث تحٌدث

 ،عف أسرتو كنسبوفيو تحدث ك ؿ: سيرة "محٌمد طاىر" الحسينٌي، عصر المؤٌلؼ، كفي الفصؿ األكٌ 
ينٌية تو الدٌ كأىٌميٌ  ،كمشركعٌيتو ،كثقافتو ككظائفو كغيرىا، كفي الفصؿ الثٌاني، تحٌدث عف الكقؼ كحكمو

الٌتحقيؽ كقد ذكر فيو  :كاالجتماعٌية، كفي الخاتمة ذكر أىـٌ الٌنتائج كالٌتكصيات، كفي القسـ الثٌاني
ـٌ الٌنٌص المحٌقؽ، ثـٌ مخطكطة، كبعض الصٌ كصؼ ال  المصادر كالمراجع،أثبت قائمة بكر منيا، ث
ـٌ الفيارس كالمبلحؽ،  .الفٌنٌية ث

 
 صعكبات البحث:

 
ـٌ مقارنتيا  نسخ ليا ككف ىذه المخطكطة فريدة، فبل يكجدتمٌثمت صعكبات البحث في  يا، بلتت

كال ترجمة لو في كتب  تكجد معمكمات كافية عف مؤٌلفيا ، كما التي أكمتيا األرضةمعرفة الكممات الٌ ل
 .الٌتراجـ

 

 :كالمراجع المصادر
 

في كتابتو  رجع الباحثكاعتمدت الٌدراسة عمى مجمكعة مف المصادر كالمراجع، حيث 
 لمفصؿ األٌكؿ إلى كتب الٌتراجـ كالتٌاريخ، مثؿ: 

 
  "ذكر فيو شيكخ  الغنٌي بركات،بشير عبد تأليؼ "القدس الٌشريؼ في العيد العثمانٌي

 المؤٌلؼ كعبلقتو برجاؿ الحكـ كالعمماء، كذكر تاريخ مكتبتو.
 عادؿ مٌناع، ـ(" تأليؼ 1918-1800العيد العثمانٌي ) "أعبلـ فمسطيف في أكاخر

 ذكر فيو بعض المناصب اٌلتي تقٌمدىا المؤٌلؼ.
  "ر بف الٌشيخ عمٌي إبراىيـ بف مكسى بف أبي بكتأليؼ "اإلسعاؼ في أحكاـ األكقاؼ

كأحكالو  ،كذكر فيو بعض األحكاـ الٌشرعٌية المتعٌمقة بالكقؼالٌطرابمسٌي الحنفٌي، 
جارتو كبعض مصارؼ ريع الكقؼ، كا لكقؼ عمى الٌذرٌية، كعمى اليتامى كاألرامؿ، كا 



 

 م 
 

 .كعمى المكالي
  "عف تحٌدث فيو راغب الٌسرجانٌي، تأليؼ "ركائع األكقاؼ في الحضارة اإلسبلمٌية

 الكقؼ الخيرٌم كالٌذٌرٌم، كعف ركائع الكقؼ في العصكر اإلسبلمٌية المختمفة. 
 كشركطو كثكابو كمتعٌمقاتو ،الكقؼ كأحكامو :اٌلتي تدكر حكؿ كغيرىا مف الكتب. 

 
د مف معظـ الكتب كالمخطكطات اٌلتي ذكرىا المؤٌلؼ في مخطكطتو، كتأكٌ  إلىكرجع الباحث 

ـ بإثبات الٌتغيير في الكممات بيف المخطكطة كالمرجع المذككر لمكتب ا، كقمنيٌ الضٌ أك  قؿ الحرفيٌ النٌ 
 اٌلتي رجع إلييا.
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  القسـ األٌكؿ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الٌدراسة
 

 الحياة الٌسياسٌية، كالعممٌية، كاالجتماعٌية، كاالقتصادٌية في عصر المؤٌلؼالٌتمييد: 
 

 أكضاع فمسطيف في أكاخر العيد العثمانيٌ 
 

 :األكضاع الٌسياسٌية - أكالن 
 

حكـ العثمانٌيكف ببلد الٌشاـ لفترة امتٌدت أربعة قركف، تباينت خبلليا الٌتشكيبلت اإلدارٌية 
ـٌ "كالية القدس الٌشريؼ" مف ىػ 1256حٌتى ) بداية الفتح العثمانيٌ لمقدس، فكانت "لكاء القدس" مف  (، ث

ـٌ ىػ 1280( حٌتى )ىػ 1256عاـ ) ؛ (1)(ىػ 1285( حٌتى )ىػ 1280دس" مف عاـ )"متصٌرفٌية الق(، ث
مدينة القدس،  (2)(، كدخكؿ الٌسمطاف العثمانٌي "سميـ األٌكؿ"ىػ 923الفتح العثمانٌي لمقدس عاـ ) فبعد

في شير كانكف األٌكؿ، يرافقو ثٌمة مف العمماء، كالفقياء كالقضاة، صٌمى المغرب كالعشاء في مسجد قٌبة 
تصٌدؽ الٌسمطاف في كقد ؛ الجراكسةالٌصخرة المشٌرفة؛ ككانت القدس قبؿ ذلؾ تتبع مصر، اٌلتي يحكميا 

                                                           
 .8يينظر: محٌمد محاسنة، تاريخ مدينة القدس، ص  (1)

ىػ( في مدينة أماسيا، ككاف  874الٌسمطاف سميـ األٌكؿ بف بايزيد الثٌاني: ىك الٌسمطاف العثمانٌي الٌتاسع كلد سنة ) (2)
ىػ(، بعد إصابتو  926( سنة، كيمٌقب بالٌشجاع، كخادـ الحرميف؛ تكٌفي سنة )42العرش )عمره عند اعتبلء 

بمرض الجمرة الخبيثة، كدفف في إستانبكؿ بالقرب مف مسجد ياككز؛ عمؿ عمى تكسيع رقعة أرض الخبلفة 
جتمع مع ىػ(؛ ا 919العثمانٌية في الجنكب، كحارب الٌصفكيٌيف في إيراف، كألحؽ بيـ ىزيمة فادحة عاـ )

كلٌقبة الخميفة المتكٌكؿ بحاكـ الحرميف، يينظر: صالح ككلف، سبلطيف  ،الخميفة العباسٌي المتكٌكؿ في حمب
 .101-90الٌدكلة العثمانٌية، ص 
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، كلما (1)كأعفى األىالي مف الٌضرائب الباىظة، لمكجياءزيارتو عمى الفقراء كالمساكيف، كقٌدـ اليدايا 
 :(2)ألكية ةقٌسـ ببلد الٌشاـ إلى ثماني إستانبكؿ عاد إلى 

 
 حمب. .1
 .دمشؽ .2
 .حمص .3
 .حماه .4
 .طرابمس .5
 .صفد .6
 .القدس .7
 .غٌزة .8

 
 ،كيبلحظ أٌنو خٌص القدس بكالية مستقٌمة، نظٌرا ألىٌمٌيتيا، كما جعؿ شماؿ فمسطيف كالية

 كجنكبيا كالية.
 

ـٌ بعد  إلى ثبلث  سكريا قيٌسمت(، ىػ 926عاـ ) (3)"جاف بردم الغزاليٌ " ثكرة كالي الٌشاـث
 :كىي ،يطرة عمييالتسيؿ السٌ  ،كاليات

 
 .حمب .1
 .دمشؽ .2
 .الٌساحؿ .3

                                                           
 .201محٌمد محاسنة، تاريخ مدينة القدس، ص يينظر:  (1)
 .472ص  المفٌصؿ في تاريخ القدس،عارؼ العارؼ، يينظر:  (2)
بردم الغزالٌي: ىك جاف بردم بف عبد ا الجركسٌي، الٌشيير بالغزالٌي، كاف في دكلة الجراكسة كافؿ  الكالي جاف )3)

ثـٌ دمشؽ، بعد معركة مرج دابؽ سافر إلى مصر، فأقامو طكماف بام كافبلن لدمشؽ كبعث معو قٌكة  ،حماة
ا أخذ الٌسمطاف سميـ مصر مف الجيش، فتقابؿ مع الجيش العثمانٌي في غٌزة، فييـز كىرب إلى مصر، كلمٌ 

كاٌله كفالة الٌشاـ كصفد كغٌزة كالقدس كأعماليا، كلٌما كصمو مكت سميـ كىك في بيركت، ركب إلى دمشؽ 
كحاصر قمعتيا أٌيامنا كنفى كالييا إلى بيت المقدس، كأمر الخطباء أف ينٌكىكا بسمطنتو كيدعكف لو عمى 

ر قبلعيا، كقتؿ كافؿ حمص، فأرسمت الخبلفة العثمانٌية المنابر، ثـٌ تكٌجو إلى حمص كحماة كحمب كحاص
 .1/171كقيتؿ جاف بردم في المعركة. ينظر: خميؿ المنصكر، الككاكب الٌسائرة  ،لو جيشنا
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 .دمشؽككانت القدس تتبع 
 

(، كانت المناطؽ اإلدارٌية، مقٌسمة إلى كاليات، عمى رأس كٌؿ كالية كاؿ، ىػ 1236كفي عاـ )
 إلى ألكية كسناجؽ، كعمى رأس كٌؿ لكاء كسنجؽ متصٌرؼ، ككٌؿ لكاء ينقسـ إلى أقضية كالكالية مقٌسمة

ة، كعمى رأس كٌؿ ناحية مدير، قضاء قائمقاـ، كالقضاء ينقسـ إلى نكاح عدٌ  كؿٌ ، كعمى رأس عٌدة
 .(1) متصٌرؼعمى رأسو  ككانت القدس لكاء مستقبٌل  عٌدة، كالٌناحية مؤٌلفة مف قرل

 
أحداثنا  (الميبلدمٌ  التٌاسع عشرالثٌالث عشر اليجرٌم / )كقد شيدت فمسطيف في بداية القرف 

كأىٌميا عسكرٌية ميٌمة، اىتٌزت ليا مكانة الحكـ العثمانٌي في المشرؽ العربٌي بشكؿ كبير، -سياسٌية
ـٌ الحممة اٌلتي سٌيرىا محمٌ احتبلؿ نابميكف مصر كأجزاء مف فمسطيف،   ببلد الٌشاـإلى  (2)د عمي باشاث

 .(4)ببلد الٌشاـ كٌميا تقريبنا االستيبلء عمىحيث استطاع ، (3)بقيادة ابنو إبراىيـ
 

لكاء القدس كاف يتبعو  فٌ فإ(، كما أشارت الكثائؽ الٌشرعٌية، ىػ 1246-1214كخبلؿ الفترة )

                                                           
 .472ص  المفٌصؿ في تاريخ القدس،عارؼ العارؼ، يينظر:  (1)
ىػ( في مدينة قكلة، الكاقعة اليـك  1184عاـ )محٌمد عمي )باشا( بف إبراىيـ آغا: المعركؼ بمحٌمد عمي الكبير، كلد  (2)

في اليكناف، ككانت مف الببلد العثمانٌية، ألبانٌي األصؿ، مستعرب، مؤٌسس آخر دكلة ممكٌية في  مصر، 
يًّا، تعٌمـ القراءة في الخامسة كاألربعيف مف عمره، حضر إلى مصر مع قٌكة عسكرٌية لردع الغزاة كاف أمٌ 

مصر حٌتى أصبح كالي مصر، كتكٌسع في حكمو فضـٌ الٌسكداف، كأنشأ في  الفرنسٌييف، كما زاؿ في
اإلسكندرٌية دار صناعة لمٌسفف، كانتدبتو الخبلفة العثمانٌية لردع الحركة الكٌىابٌية في الحجاز، كاستكلى عمى 

ة سكندريٌ ا، كمات في اإلسكريا، ككثرت المدارس في زمانو، كأرسؿ البعثات مف الٌشباب لمٌدراسة في أكركبٌ 
 .6/298ىػ( يينظر: خير الٌديف الٌزركمٌي، األعبلـ،  1265عاـ )

كلة، قدـ مصر مع طكسكف بف محٌمد عمٌي سنة إبراىيـ باشا: قائد مف كالة مصر، كلد في نصرتمٌي بالقرب مف قي  (3)
الحجاز كنجد، ىػ( بحممة إلى  1231ىػ(، فتعٌمـ فييا، أرسمو أبكه )متبٌنيو( محٌمد عمي باشا سنة ) 1220)

ستانة يت حككمة اآلثـٌ إلى سكريا، فاستكلى عمى عٌكا كدمشؽ كحمب كحمص، كانقادت لو ببلد الٌشاـ، فكجٌ 
قدت معاىدة ككتاىية اٌلتي تقضي بضـٌ سكريا لكٌنو انتصر عمييـ، فتدٌخمت الٌدكؿ األجنبٌية كعي  ،جيشنا لصٌده

عؿ عاصمتو أنطاكٌية، كبعد تكٌلي عبد المجيد الٌسمطنة إلى مصر كتكلية إبراىيـ عمييا، فعاد إلى سكريا كج
 1256اٌتفؽ مع اإلنجميز عمى إخراج إبراىيـ مف سكريا، فانتيى األمر بخركجو كعكدتو إلى مصر عاـ )

 ،ستانةزؿ لو محٌمد عمٌي عف إمارة مصر، ككرد فرماف عثمانٌي بتكليتو عمى مصر، فزار اآلانتىػ(، ك 
 .1/70في مصر في حياة أبيو. يينظر خير الٌديف الٌزركمٌي، األعبلـ كمرض بعد عكدتو، كتكٌفي 

 .105عادؿ مٌناع، تاريخ فمسطيف، ص يينظر:  (4)
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  :(1)سبع نكاح ىي
 

 كبيت عكر الفكقا. ،بيت عكر الٌتحتا :مف قراىاك  ،شماؿ ناحية بني مالؾ :ناحية بني حارثة .1
 كأبك غكش. ،بيت محسير :مف قراىاك  ،شماؿ ناحية بني حسف :ناحية بني مالؾ .2
 كصطاؼ. ،ةالكلجك خربة الٌمكز،  :مف قراىاك  ،تقع غرب مدينة القدس :ناحية بني حسف .3
 أبكديس. :مف قراىاك  ،جنكب شرؽ القدس :ةناحية الكاديٌ  .4
 كف.رمٌ  :مف قراىاك  ،شماؿ القدس :ناحية بني سالـ .5
 رقٌية.المزرعة الشٌ سمكاد ك  :مف قراىاك  ،: شماؿ ناحية بني سالـناحية بني مٌرة .6
الٌنبٌي  :مف قراىاك الٌشمالٌية،  ةد: غرب ناحية بني مٌره كشماؿ ناحية بني حارثناحية بني زي .7

 صالح كدير الٌسكداف.
 

في مناطؽ  كأراضييا الٌدكلة العثمانٌيةحدكد  (، تقٌدـ الجيش الٌركسٌي تجاهىػ 1246كفي عاـ )
، فخشيت الخبلفة مف احتبلؿ سكريا، فجعمت القدس كالٌشاـ كحدة إدارٌية كاحدة، (3)كالقكقاز (2)البمقاف

 تتبع عٌكا.
 
 
 
 

 
 

                                                           
 ، كتفاصيؿ الٌنكاحي مف مكقع:205محٌمد محاسنة، تاريخ مدينة القدس، ص يينظر:  (1)
(http://www.palestineremembered.com/Jerusalem/al-Lawz,-Khirbat/Story27354.html) 
البمقاف في جنكب شرؽ أكربا، حدكدىا مف الٌشرؽ: البحر األسكد؛ كمف الغرب: البحر  جزيرةالبمقاف: تقع شبو  )2)

األدرياتيكٌي؛ كمف الٌشماؿ: نير الٌدانكب؛ كمف الجنكب: مضيؽ البسفكر كبحر "إيجة" كمرمرة؛ كتشمؿ عٌدة 
ٌي مف تركيا، أٌما ركمانيا فيناؾ ألبانيا، اليكناف، كالقسـ األكركبٌ  ،كيانات سياسٌية ىي: بمغاريا، يكغسبلفيا

، يينظر: عبد الكٌىاب الكيالٌي 2ألؼ كـ 551خبلؼ حكؿ انتمائيا إلى ىذه المنطقة؛ تغٌطي البمقاف مساحة 
 .19؛ نزار سمؾ، البكسنة كالٌتاريخ الٌدامي، ص1/561كزمبلؤه، مكسكعة الٌسياسة، 

ا، مف أشير مناطقيا: الٌشيشاف، داغستاف، أنغكشيا، كتشٌكؿ الحٌد بيف أسيا كأكركبٌ  ركسيامناطؽ تقع جنكب القكقاز:  )3)
 أبخازيا، ناغكرني كراباخ. يينظر:

(http://www.aljazeera.net/news/international/2008/8/10/القكقاز-منطقة-في-الساخنة-النقاط) 



 

5 
 

 :فمسطيفة عمى المصريٌ  الحممة
 

منذ قياـ إبراىيـ باشا بالحممة  ،ٌية تجاه الٌشرؽظيرت تغٌيرات ميٌمة في الٌسياسة األكركبٌ 
قامة "مصر الكبرل"ك الٌشاـ، ككاف اليدؼ األكبر منيا ىك الٌتكسع كالٌسيطرة كالٌتمدد، العسكرٌية إلى  ، (1)ا 

ساعدت في استغبلؿ ك تأخذ طابعنا دكلينا، لكلقد انعكست حركب الجيش المصرٌم مع الجيش العثمانٌي 
مشركعنا  تيعدٌ إنشاء دكلة ييكدٌية في فمسطيف، اٌلتي  فكرةحيف لمعت في ذىنيا  ،بريطانيا ليذه الحرب

امستقبميًّ  فيذه الٌدكلة الييكدٌية ستككف دكلة عازلة بيف األتراؾ  -مف كجية نظر بريطانيا  - ا ناجحن
 حككمة خاٌصة بيا تحت الكصاية البريطانٌية، اٌلتي ستصبحفيما بعد ، كاٌلتي ستيمنح كالمصرٌييف

 .(2)الٌضمانة الكحيدة لمحفاظ عمى ىيمنة بريطانيا في الٌشرؽ
 

( دخمت الجيكش المصرٌية مدينة القدس، كقد ثار الٌسٌكاف ضٌد الحكـ ىػ 1246عاـ )ففي 
ا لقانكف الٌتجنيد اإلجبارٌم اٌلذم فرضو إبراىيـ باشا، المصرٌم  حيث أخبر كجياءي الببلد المسؤكليف رفضن

في منطقة  مظاىراتالمصريٌيف بأٌنيـ لف يكٌفركا الحصص المطمكبة مف المجٌنديف، كأعقب ىذا اإلعبلف 
الخميؿ، تـٌ خبلليا قتؿ عدد مف الجنكد كاعتقاؿ الحاكـ فييا، ما أعقبو تدٌخؿ الحككمة المصرٌية عسكريًّا 

الؼ مف الٌسٌكاف إلى مصر لمٌتجنيد القسرٌم، ما تسٌبب بمكت عدد اآلكقضت عمى الٌثكرة، كقامت بنقؿ 
 منيـ، كزٌج بعضيـ في الٌسجكف.

 
خبلليا تغييرات سياسٌية كبيرة داخمٌية  حدثت(، ىػ 1255استمٌر الحكـ المصرٌم حٌتى عاـ )

تغييرات جذرٌية في عبلقة الٌسٌكاف بالٌسمطة،  أجريتصبلحٌيات كجياء الببلد، ك  قيٌمصتكخارجٌية، فقد 
 .عمى الٌنظاـ االجتماعٌي كالٌسياسٌي كاالقتصادمٌ ذلؾ فأٌثر 

 
ٌية مع الحككمة المصرٌية، بقيادة "محٌمد عمي كحسب االتٌفاقٌيات المكٌقعة بيف القكل األكركبٌ 

المعاممة، بغٌض في باشا"، قامت الحككمة المصرٌية في الٌشاـ بمساكاة الٌسٌكاف جميعنا أماـ القانكف 
صارل مف دفع الٌرسكـ إلى حٌراس الكنيسة اٌلتي كانكا يجبكنيا منذ النٌ  كأعفيالٌنظر عف دينيـ كعقيدتيـ، 

                                                           
فتح أك دخكؿ ببلد حممة أك احتبلؿ بدؿ  كيمكف استخداـ كممة ؛45بٌية، ص يينظر: مازف قمصٌية، المقاكمة الٌشع (1)

المعاىدات، كاالمتيازات كالقكانيف اٌلتي أعطاىا لمٌدكؿ الغربٌية كرعاياىـ في ببلد الٌشاـ،  بسببالٌشاـ، كذلؾ 
 كفتح آفاؽ ببلد الٌشاـ ليـ، كاألىـٌ أٌنو حارب الٌدكلة العثمانٌية، بغٌض طرؼ مف أكركٌبا.

 .299-294يينظر: بياف الحكت، فمسطيف، ص  )2)
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 .)1(كالٌسماح لمٌدكؿ الغربٌية بإنشاء قناصؿ ليـ في فمسطيفعيد صبلح الٌديف، 
 

كقد كانت الحككمة المصرٌية في فمسطيف كالٌشاـ حككمة مركزٌية قكٌية، قامت بقمع الٌزعماء 
 .سياستياالمحمٌييف اٌلذيف ثاركا عمى 

ي تطبيؽ كييذكر أٌنو عندما عاد الحكـ في ببلد الٌشاـ إلى العثمانٌييف، ساعد ىذا الٌتغيير ف
لـ تستطع الخبلفة  –ما ربٌ –، كاٌلتي (2)اإلصبلحات اٌلتي رأتيا الخبلفة العثمانٌية مناسبة لممنطقة

 العثمانٌية تطبيقيا بحذافيرىا لضعفيا.
 

في صٌده  ،ٌييف إلى جانب الٌدكلة العثمانٌية"محٌمد عمي باشا" عدـ تدٌخؿ األكركبٌ ضمف كقد 
-ٌية بأٌنو سيسٌيؿ محككمات األكركبٌ ل ميادٌ كد قكعمف خبلؿ  ،ببلد الٌشاـ لبلستيبلء عمىعندما تقٌدـ 

مف خبلؿ افتتاح القناصؿ، كبمعاممة رعاياىـ بطريقة أفضؿ  -عممٌية تدٌخميـ في شؤكف بيت المقدس
مف الٌطريقة اٌلتي تعامميـ بيا الٌدكلة العثمانٌية، كبأٌف حككمتو ستأخذ مصالح الٌدكؿ الغربٌية في ببلد 

 .الٌشاـ باىتماـ
 

كقد نٌفذت الحككمة المصرٌية ما كعدت بو منذ األشير األكلى لحكـ الٌشاـ، حيث دخؿ الجنكد 
، كمعيـ األكامر بكضع الٌضريبة عف الٌنصارل كالييكد في الٌشاـ، يٌ أكركبٌ ف إلى الٌشاـ بمباس ك المصريٌ 

ٌييف يجنكنو، كزاد تدٌخؿ القناصؿ األكركبٌ كبذلؾ فقدى أعياف القدس مصدرنا مف مصادر الماؿ اٌلذم كانكا 
نجاز مصالح رعاياىا، كبدأت الٌدكؿ  في المنطقة كفي الٌشؤكف الٌداخمٌية لمببلد، بحٌجة االىتماـ كا 

 التٌبشيرٌية الجمعٌياتإنشاء ٌية بإرساؿ البعثات الٌتكفيرٌية التٌنصيرٌية إلى ببلد المسمميف، كقامت باألكركبٌ 
 رس كالكنائس، كاألديرة حسب االتٌفاقٌيات.، كالمداالتٌنصيرٌية

 
ٌييف مف خدمات كتنازالت، سٌيمت تدٌخميـ ا قٌدمو "محٌمد عمي باشا" لؤلكركبٌ مٌ مغـ رٌ عمى الك 

إلى جانب  -نفسو ات مف القرفيٌ في أكاخر الٌثبلثين - ٌنيا كقفتفإكدخكليـ إلى العمؽ اإلسبلمٌي، 
، ألٌنيا خافت مف قياـ (3)الٌسمطاف العثمانٌي، كأٌدت دكرنا ميمًّا إلخراج الحكـ المصرٌم مف ببلد الٌشاـ

، كإلفساح المجاؿ لتفريغ المنطقة مف قٌكة عسكرٌية قكٌية، مف أجؿ الٌتحضير دكلة قكٌية في مصر كالٌشاـ
 .لمكياف الجديد الٌذم سيكلد بعد حيف

                                                           
 .17األجنبٌية في اليجرة كاالستيطاف الييكدٌم في فمسطيف، ص نائمة الكعرٌم، دكر القنصمٌياتيينظر:  (1)
 .170مٌناع، تاريخ فمسطيف، ص يينظر: عادؿ  (2)
 .160-158مٌناع، تاريخ فمسطيف، ص يينظر: عادؿ  (3)
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العثمانٌية سياسة اإلصبلحات اإلدارٌية، اٌلتي عرفٍت بالتٌنظيمات الخيرٌية، تبٌنت الخبلفة 

( بعدما عادت ىػ 1255، كفي عاـ )(1)كاختمفت ىذه الٌسياسة مف ناحية الٌتطبيؽ مف كالية إلى كالية
تيا يٌ كألىمٌ  -ا القدس مف الحكـ المصرٌم إلى الحكـ العثمانٌي، أصبحت القدس تتبع صيدا أحياننا، كأحيانن 

طة متصٌرؼ ذم رتبة عالية، كتحت سيطرتو قٌكة سامباشرة، بك  (2)كانت تتبع الباب العالي - الٌدينٌية
 .(3)عسكرٌية كبيرة، إلعانتو عمى القياـ بميٌمات الحكـ كاإلدارة

 
 1257( كعاـ )ىػ 1253اإلذف بتنصيب قناصؿ ليـ عاـ ) (4)كقد أخذت بريطانيا كبركسيا

ـٌ تنصيب أسقؼ بركتستانتٌي في القدس، اٌلتي تع( عمى الٌتكالي، ىػ ٌية، حمبة صراع لؤلطماع األكركبٌ  دٌ فت
مٌما دفع فرنسا الكاثكليكٌية لدخكؿ ىذا الٌصراع مف أجؿ حماية رعاياىا، كاعتبرت ذلؾ مف القضايا 

ا لمٌسياسة الفرنسٌية في "األرض المقٌدسة"  .(5)األكثر إلحاحن
 

كفي  ،القدس متصٌرفٌية، تتبع كالية سكريا اٌلتي مركزىا الٌشاـ( صارت ىػ 1276كفي عاـ )
( جعمت القدس متصٌرفٌية مستقٌمة، تخابر الباب العالي مباشرة، ككاف يتبع سنجؽ القدس ىػ 1287عاـ )

 :أقضيةفي أكاخر العيد العثمانٌي أربعة 
 

 يافا. .1
 غٌزة. .2
 بئر الٌسبع. .3
 خميؿ الٌرحمف. .4
 

                                                           
 .169مٌناع، تاريخ فمسطيف، ص يينظر: عادؿ  (1)
ىػ،  1064الباب العالي ىك: مقٌر الكزراء أك مقٌر الحكـ في الٌدكلة العثمانٌية، كقد أنشأه الٌسمطاف محٌمد الٌرابع سنة  )2)

كىك يعني الكزير األعظـ، يينظر: سييؿ صاباف، المعجـ  ،كأطمؽ فيما بعد اسـ المكاف عمى ساكنو
 .49المكسكعٌي لممصطمحات العثمانٌي الٌتركية، ص 

 .170مٌناع، تاريخ فمسطيف، ص : عادؿ يينظر (3)
مت بركسيا: دكلة قديمة، كانت تقع في شماؿ ألمانيا عمى ساحؿ بحر البمطيؽ، بعد الحرب العالمٌية الثٌانية، قسٌ  )4)

بركسيا بيف االٌتحاد الٌسكفييتٌي سابقنا، كبكلندا، كجميكرٌية ألمانيا االٌتحادٌية سابقنا، كتـٌ اإلعبلف عف نياية 
 .1/529ـ. يينظر: عبد الكٌىاب الكيالٌي كزمبلؤه، مكسكعة الٌسياسة، 1947كجكدىا عاـ 

 .68-67شكلش، تحٌكالت جذرٌية، ص يينظر: ألكزندر  (5)
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كاف ىناؾ مجالس تتأٌلؼ مف الٌزعماء فقد كجكد متصٌرفيف عمى رأس اإلدارة، مف غـ رٌ الكعمى 
 :(1)كمشايخ الببلد ذكم الٌنفكذ الكاسع منيا ،كاألفندٌية

 
( عضكنا، ترفع قراراتيـ إلى 14( مف )ىػ 1356مجمس شكرل القدس، ككاف يتكٌكف عاـ ) .1

 قاضي القدس، بصفتو قائمقاـ كالي صيدا، ألجؿ الٌتصديؽ.
المجمس العمكمٌي، كاف يمٌثؿ كٌؿ لكاء القدس، بما فيو مف أقضية: يافا كالخميؿ، كغٌزة كبئر  .2

 ( عضكنا.12مف ) ىػ( 1332الٌسبع، ككانكا يسٌمكنو مجمس القدس الكبير، ككاف يتكٌكف عاـ )
ؿ لكاء ٌية، ككاف يمثٌ كىك بمثابة البرلماف الٌتركٌي، ككاف عمى الٌطريقة األكركبٌ  (المبعكثاف)مجمس  .3

( أصبح يمٌثؿ لكاء القدس ثبلثة ىػ 1325، كفي عاـ )ىػ( 1293القدس فيو عضك كاحد عاـ )
 أعضاء.

 
 :القضاء في القدس في العيد العثمانيٌ 

 
الٌشرعٌية  تعف إدارة األمكر، كحٌؿ المشكبل كاف قاضي القدس في العيد العثمانٌي، مسؤكالن 

 :(2)كمنيا ،كالحقكقٌية، كالجزائٌية
 

 األحكاؿ الٌشخصٌية. قضايا 
 .قضايا اإلرث كالكصايا 
 .إدارة أمكاؿ اليتامى، كالقاصريف، كتعييف األكصياء، كمحاسبتيـ 
 (3)إدارة أمكاؿ الكقؼ، كالمساجد، كالٌتكايا. 
 كالبيكع. ،تسجيؿ الككاالت كالٌشركات، كالكفاالت كالقركض 
 .إنشاء المدارس كاالعتناء بيا 
 ار في الميزاف كاألسعار.الغٌشاشيف مف الٌتجٌ  مراقبة أحكاؿ الٌسكؽ، كمعاقبة 
 .إحصاء الٌنفكس كالمكاليد كاألمكات 
 .قالة رؤساء الٌطكائؼ المختمفة  تعييف كا 
 .قالتيـ  تعييف المفتيف كرؤساء الحرؼ كالٌصناعات، كا 

                                                           
 .482مٌناع، تاريخ فمسطيف، ص يينظر: عادؿ  (1)
 .476عارؼ العارؼ، المفٌصؿ في تاريخ القدس، ص يينظر:  (2)

 .1/86الٌتكٌية ىي: رباط الٌصكفٌية، ينظر: إبراىيـ مصطفى، المعجـ الكسيط،  )3)
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 .تحصيؿ الٌزكاة كالٌضرائب، كالجزية كغيرىا 
 :العثمانٌيةة في فمسطيف زمف الخمافة الحياة العمميٌ  -ثانينا 

 
مىؽى  ﴿أٌكؿ ما نزؿ مف القرآف الكريـ  بِّؾى الًَّذم خى ٍنسىافى مً ( 1) اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى مىؽى اإلًٍ مىؽو ف خى ( 2) عى

ـي  رىبُّؾى اأٍلىٍكرى ـى ًباٍلقىمىـً ( 3) اٍقرىٍأ كى مَّ ـٍ يىٍعمىـٍ ( 4) الًَّذم عى ٍنسىافى مىا لى ـى اإلًٍ مَّ  .(1) ﴾ (5) عى
 

رٌبي األجياؿ، كىي القراءة، الكريمات تدعك الٌناس إلى العمـ، بالٌطريقة اٌلتي تي نزلت اآليات 
مىد كجيدًمف  وتحتاجـ، لما عمٌ تٌ مف أصعب كسائؿ ال دٌ تعاٌلتي  ، فالعيش مع الكتاب يعطي كمتابعة جى

يحبس نفسو بيف صفحات  فٍ اث، كيتطٌمب منو مشٌقة، كذلؾ بأيعيش مع األحدبأٌنو القارئ الٌشعكر 
اٌلتي  ،ما تككف طكيمة مف أجؿ إنياء قراءة الكتاب، كالحصكؿ عمى كنز المعمكماتالكتاب لفترة، ربٌ 
  .(2)يحتكييا بيف دٌفاتو

 
، رفكا بالفصاحة كالببلغة، كقٌمت فييـ أدكات الكتابةعي ف أناس ة، مً ف رٌب العزٌ مً  كريـ طمبه 

كالٌطبيعٌي كالحياتٌي اعو، العمـ الٌدينٌي أشكالو كأنك  ؛ دعاىـ إلى العمـ بكؿٌ بدعكة إليٌية مف الٌسماء لمقراءة
، اٌلتي كالٌتجربة كالبراىيف كالحقائؽ، فكثيرة ىي اآليات الكريمات ،القائـ عمى القكاعد الٌصحيحة، الٌنافع

معاف الٌنظر ك تدعك إلى ا اٌل ، فالمسمـ ال يقبؿ شيئنا إكالقرارات في األمكر ،العقؿاستعماؿ لتٌفٌكر كالٌتعٌمـ كا 
ا إٌيانا:  ،تعالىسبحانو ك  ،قاؿؽ منو؛ بعد الٌتحقٌ  ـٍ إً  ﴿معٌممن اًدًقيفى ف قيٍؿ ىىاتيكا بيٍرىىانىكي  (3)﴾ كيٍنتيـٍ صى

 
جيابذة"، فعمماء المسمميف نقمكا عٌمف كاف قبميـ، عمماء حٌتى لك صدر األمر كالمعمكمة عف "

عمـك عف غيرىـ أٌسسكا لعقيدتيـ البينية القكٌية اٌلتي تحمييا مف الٌدسائس كالخرافات، فنقمكا  كذلؾ بعد أفٍ 
كغيرىا، كلكٌنيـ نٌقحكىا كعٌدلكا عمييا، بؿ في أحياف كثيرة، قامكا بتفنيدىا  ،كالفمؾكالٌطٌب  ،الٌرياضٌيات
كنقمكا بأمانة كشرؼ، كنسبكا العمـ ألىمو، الٌتعديؿ عمييا، كأعطكا صاحب الفضؿ فضمو،  كأكرٌدىا، 

فساركا عمى المنيج القرآنٌي في إعطاء أصحاب الفضؿ فضميـ، كاٌلتكثيؽ لكٌؿ معمكمة نأخذىا مف 
ا إٌيانا المنيج العممٌي في الٌتكثيؽ ،تعالىسبحانو ك  ،غيرنا، أك مف أٌم كتاب آخر؛ قاؿ رجاع  ،معٌممن كا 

لىقىٍد كىتىٍبنىا ًفي الزَّبيكًر مً  ﴿ :حٌؽ المعمكمة ألصحابيا اًلحيكفى ف كى  بىٍعًد الذٍِّكًر أىفَّ اأٍلىٍرضى يىًرثييىا ًعبىاًدمى الصَّ

                                                           
 .5-96/1سكرة العمؽ، ( 1)
 .65-60، العمـ، ص راغب الٌسرجانيٌ يينظر:  (2)
 .2/111البقرة:  (3)



 

10 
 

ا في رٌد ، (1)﴾ ـٍ ًفي  ﴿فييا:  ذيكرتإلى الكتب اٌلتي  المعمكماتكقاؿ أيضن ثىمييي مى ـٍ ًفي التٍَّكرىاًة كى ثىمييي ذىًلؾى مى
ٍرعو أىٍخرىجى  ٍنًجيًؿ كىزى مىى سيكًقوً اإلًٍ رىهي فىاٍستىٍغمىظى فىاٍستىكىل عى فيا ىك سبحانو يذكر أٌف ىذه ؛ (2)﴾ شىٍطأىهي فىآزى

سماكٌية كمف عنده، إاٌل إٌنو يعٌممنا الٌصدؽ في القكؿ  مع أٌنيا، المعمكمات قد كرد ذكرىا في كتب سابقة
 كنسبة الفضؿ ألىمو.

 
ـ الٌطمأنينة فيما يعمـ، كالبراىيف، اٌلتي تيعطي العالً جًمؿ باإلسبلـ ديننا يدعك إلى الكضكح أف

عميو  ،كلقد رفع ا، عٌز كجٌؿ، مرتبة العمماء إلى مرتبة عالية، ككاف سبب سجكد المبلئكة آلدـ
 لحيازتيـ العمـ؛ ،الٌناس شرفناكاألنبياء أرفع  تعالى إٌياه؛ك  سجانو اٌلذم كىبو ا ،ومعم ،الٌصبلة كالٌسبلـ

 فبل يعقؿ أف يأتي الٌنبٌي ليعٌمـ الٌناس شيئنا يجيمو، أك ال يعمـ تفاصيمو.
 

كلقد انتشرت دكر العمـ في العصكر اإلسبلمٌية كٌميا، فبدأت أٌكؿ ما بدأت في دار "األرقـ بف 
ـٌ في المسجد الٌنبكٌم، كانتشرت بعدىا في (3)أبي األرقـ" ، في عيد الٌرسكؿ، صٌمى ا عميو كسٌمـ، ث

 الجامعات.المدارس ك المساجد كالكتاتيب كدكر الٌتعميـ، حٌتى ظيرت 
 

ف خبلؿ تفعيؿ دكر مً  ،بإنعاش الٌتعميـ في القدس في بداية عيدىا قامت الخبلفة العثمانٌية
 ،كاستحداث مدارس أخرل، حيث قٌدمت الٌدكلة مساىمة في تحسيف الكضع األمنيٌ  ،المدارس القديمة

كتخصيص أيعطيات نقدٌية سنكٌية، جعمت العمماء كالٌزٌىاد كالعباد يقصدكنيا  ،كتسييؿ االستقرار فييا
، مناراتبرت تـٌ حصر أكثر مف خمسيف مدرسة اعتي كقد كالحياة في القدس الٌشريؼ،  ،كالعمؿ ،لمٌتعميـ

 .(4)كالٌتعميـ كالٌتعٌمـ فييا ،تدعك العمماء كالٌشيكخ كالٌطبلب الرتيادىا
 

العقارات عمى مدارس العمـ كالٌطمبة كالمعٌمميف، كتكفير احتياجات كتـٌ كقؼ عدد كبير مف 
إقباؿ  زاد ،كممبسيـ كمعاشيـ؛ كبسبب تكافر المداخيؿ الٌدائمة ،كنفقاتيـ كمأكميـ ،ميفالٌطبٌلب كالمعمٌ 

                                                           
 .21/105األنبياء:  (1)
 .48/29: الفتح (2)
، يكٌنى أبا عبد المَّو  ىك: الٌصحابٌي الجميؿ عبد مناؼ بفاألرقـ بف أبي األرقـ  )3) أسد بف عبد المَّو بف عمر بف مخزـك

ىػ(؛  كاف مف الٌسابقيف األٌكليف لئلسبلـ،  ككاف بدريًّا، ككاف رسكؿ المَّو، صٌمى المَّو عميو كسٌمـ، 55)ت 
خرىـ كأصحابو في داره اٌلتي عند الٌصفا في بداية الٌدعكة، حٌتى تكاممكا أربعيف رجبلن مف المسمميف، ككاف آ

، خرجكا مف المرحمة الٌسرٌية في الٌدعكة، كانتقمكا إلى المرحمة  إسبلمنا عمر، فمٌما تكاممكا أربعيف رجبلن
 .1/198الجيرٌية، يينظر: ابف حجر، اإلصابة، 

 .45يينظر: مركز الٌتعميـ المفتكح جامعة القدس المفتكحة، تاريخ القدس، ص  (4)
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ـٌ  ،عمكـ دينٌية كحياتٌيةمف  لمٌطالبلما تمنحيا  ،عميياأبناء العائبلت المقدسٌية  رٌية كظائؼ إدا كاءتبكٌ ث
يتكارثكنو جيبلن بعد  ،قد احتكرت بعض المناصب ألبنائيا ،يمكف القكؿ بأٌف بعض العائبلتك كتعميمٌية؛ 

عمى المحافظة عمى ىذا المستكل االجتماعٌي كالٌدينٌي  ،جيؿ، ىذا باإلضافة إلى احتفاظيـ كحرصيـ
 .(1)سٌخر في خدمة اإلسبلـ كالمسمميفاٌلذم يمكف أف يي  ،كاالقتصادٌم الممٌيز

 
كمف المدارس الٌدينٌية كالٌشرعٌية اٌلتي كانت مكجكدة قبؿ نياية العيد اإلسبلمٌي العثمانٌي في 

 :(2)محيط المسجد األقصى المبارؾ كحده
 

  ٌةالٌصبلحي. 
 .الكاممٌية 
 .الجياركسٌية 
  ٌحكٌية.الن 
 األرغكنٌية. 
 األسعردٌية. 
 .األشرفٌية 
 .األفضمٌية 
 .األمينٌية 
 .األكحدٌية 
 .الباركدٌية 
 الباسطٌية. 
 .الٌطشتمرٌية 
 .التٌنكزٌية 
 .الجاكلٌية 
 .الجكىرٌية 
 .الحنبمٌية  

 
 خمسيف مدرسة.إلى أكثر مف ، اٌلتي يصؿ عددىا كغيرىا مف المدارس

                                                           
 .11دسٌية، ص يينظر: عادؿ مٌناع، الٌنخبة المق (1)
 .48-2/34لتفاصيؿ عف المدارس كتاريخيا، ينظر: عبد الٌرحمف الحنبمٌي، األنس الجميؿ  (2)



 

12 
 

 الٌتعميـ المدرسٌي:
 

/ التٌاسع عشر  الث عشر اليجرمٌ الثٌ )لقد كاف الٌتعميـ في الٌدكلة العثمانٌية قبؿ القرف 
ككاف الٌتركيز في ىذه المدارس  ،منحصرنا إٌما في المدارس الٌدينٌية أك شبو الٌدينٌية )الكتاتيب( (الميبلدمٌ 

، كقد كانت ىذه المدارس ممٌبية لحاجات الٌدكلة منصبًّا عمى تعميـ القرآف الكريـ كالحساب كالقراءة كالخطٌ 
، كقد كيجدت مدارس خاٌصة (1)اظف كتٌاب ككعٌ ف حيث تخريج المكٌظفيف مً مً  ،العثمانٌية في ذلؾ الكقت

الفنكف كالحرؼ األخرل، مثؿ اليندسة المعمارٌية، ، كشمؿ ذلؾ مدرسة الٌسميمانٌيةمثؿ س الٌطٌب بتدري
مؤٌسسات الٌتعميـ الخاٌصة اٌلتي أنشأىا كجياء الٌدكلة، كفتحكا بيكتيـ كمقٌرات لمٌتعميـ كالمناقشة كظيرت 

 .(2)كالٌشعراء كاألدباء كالمناظرة بيف العمماء
 

، كانت األكضاع (الثٌالث عشر اليجرم / التٌاسع عشر الميبلدمٌ )في أكائؿ القرف كلكف 
كمراكز الٌتعميـ تعاني حالة مف ٌية كالجيؿ، ككانت حالة المدارس ة في غاية الٌسكء، كسادت األمٌ عميميٌ التٌ 

حشركف مف الٌصباح الٌطبلب، ككاف الٌطبلب يي  ـميف أالمعمٌ  ـسكاء مف حيث الٌتجييزات، أ ،الٌتدىكر
ـٌ في أكاسط القرف نفسو، بذلت الٌدكلة العثمانٌية جيدنا كبيرنا لمنٌ حٌتى المساء كلة في  شٌتى يكض بالدٌ ، ث

عاـ  إستانبكؿ فاستحدثت الخبلفة العثمانٌية "مجمس المعارؼ"، في منيا مجاؿ الٌتعميـ، ك  ،المياديف
مٌتربية ل، كتحٌكؿ المجمس إلى كزارة (3)نشر الحٌرٌية الفكرٌية في المدف العثمانٌية (، ما أسيـ فيىػ 1262)

(، ككضعٍت القكانيف لمٌتعميـ المٌجانٌي، إاٌل أٌف ىذه القكانيف لـ تدخؿ حٌيز ىػ 1273كالٌتعميـ في عاـ )
ـٌ أيعمف عف أفٌ كمً ، (ىػ 1294التٌنفيذ إاٌل عاـ ) إذا  ،لكٌؿ رعايا الٌدكلة الحٌؽ في دخكؿ المدارس ف ث

، كنٌص قيـ مدارسيا الخاٌصةتي  لكٌؿ طائفة أفٍ  ، كأفٌ الٌسٌف كالقبكؿ في االمتحاف :فرت فييـ شركطاتك 
ا عمى أفٍ يالقانكف أ ـٌ بناء مدرسة ابتدائٌية في كٌؿ قرية، كمدرسة إعدادٌية في كٌؿ مدينة يتجاكز  ضن يت
في كٌؿ قرية، كمدرسة إعدادٌية في كٌؿ بمدة  االبتدائٌية فقامت ببناء المدارس، (4)نسمةتيا ألؼ بلعدد عائ

ـٌ تقسيـ المراحؿ الٌتعميمٌيةبناء عميو يزيد عدد سٌكانيا عف ألؼ نسمة، ك   :(5)إلى ثبلث مراحؿ ،ت
 

 ( سنكات في القرية.4ك) ،في المدينة ( سنكات تعميمٌية3) :المرحمة االبتدائٌية .1
                                                           

 .439يينظر: أحمد المجالٌي، الحياة الٌتعميمٌية في منطقة شرؽ األردف، ص  )1)
 .352يينظر: فيد المالكٌي، كسائؿ نشر الثٌقافة، ص  )2)
 .354الثٌقافة، ص فيد المالكٌي، كسائؿ نشر يينظر:  (3)
ـ(: المكسكعة الفمسطينٌية، القسـ الثٌاني، 1917-1516ىػ /  1335-922، العصر العثمانٌي )العسميٌ يينظر: كامؿ  4))

3/24. 
 .440يينظر: أحمد المجالٌي، الحياة الٌتعميمٌية في منطقة شرؽ األردف، ص  )5)



 

13 
 

 .أسرة 500اٌلتي يتجاكز عدد أىميا  ( سنكات تعميمٌية في المحافظات4) :الٌرشدمرحمة  .2
 كانقسمت إلى نكعيف: ،المرحمة اإلعدادٌية .3
 

 500اٌلتي يتجاكز عدد أىميا  ( إعدادٌم( في المحافظات2( رشد ك)3)) :( سنكات5) .أ 
 .أسرة

 .(1)( إعدادٌم(4( رشد ك)3)) :( سنكات7) .ب 
 

لمٌرقي بمستكل الٌتعميـ، فكاف الٌطبلب في المدرسة االبتدائٌية  ،مفٌصمةككضع لممدارس مناىج 
الٌمغة  :يتعٌممكفكالعقائد كالحساب كالخٌط، كفي المدرسة اإلعدادٌية  ،الٌمغة الٌتركٌية كالقرآف الكريـ :يتعٌممكف

كالميكانيؾ كالعمـك  ،الحيكافكعمـ الٌنبات ك  ،كالتٌاريخ كالجغرافيا ،كالفارسٌية كالفرنسٌية ،الٌتركٌية كالعربٌية
 .(2)(ىػ 1321)حٌتى عاـ  ،الٌدينٌية، كقد استمٌرت الٌمغة الٌتركٌية ىي الٌمغة الٌرسمٌية في الٌتدريس

 
يرتادىا الٌطبلب لمٌتعٌمـ، كالفقراء لؤلكؿ كالٌشرب المٌجانٌي، ، (3)بطكالر   الٌصكفٌيةككانت الٌزكايا 
 .كظيرت المدارس الٌنظامٌية

 
 ،مف أجؿ تعميميـ كتأديبيـ ،نمكًّا كبيرنا في عدد الكتاتيب لؤلطفاؿ ،العصر العثمانيٌ كشيد 

القرآف الكريـ  :في فترة الٌطفكلة إلى حيف التحاقيـ بالمدارس الٌتعميمٌية، فكانكا يتعٌممكف في الكتٌاب
 .(4)كالخٌط كاالمبلء ،كالكتابة

 

                                                           
نجد أٌف ىذه المراحؿ تختمؼ مف منطقة إلى أخرل، فكما ذكر كامؿ العسمٌي أٌف المدارس الحككمٌية في  يمكف أفٍ  )1)

سنكات، كمدارس رشدٌية كمٌدة  3ة الٌدراسة فييا كانت تضـٌ األنكاع الٌتالية: مدارس ابتدائٌية مدٌ مثبلن سكريا 
الٌثبلثة األكلى منيا  ،سنكات 5راسة فييا دٌ كمٌدة ال ،سنكات، كمدارس إعدادٌية في األلكية 3الٌدراسة فييا 

الٌثبلثة األكلى منيا رشدٌية،  ،كمٌدة الٌدراسة فييا سبع سنكات ،رشدٌية، كمدارس إعدادٌية في عكاصـ الكاليات
ىػ(: المكسكعة الفمسطينٌية، الٌدراسات الخاٌصة،  1335-922يينظر: كامؿ العسمٌي، العصر العثمانٌي )

3/25. 
 .3/25ىػ(: المكسكعة الفمسطينٌية، الٌدراسات الخاٌصة،  1335-922امؿ العسمٌي، العصر العثمانٌي )يينظر: ك )2)
الٌرباط: بكسر الٌراء، كفتح الباء، ىك مبلزمة المكاف اٌلذم بيف المسمميف كالكٌفار، لحراسة المسمميف منيـ، كأطمؽ  (3)

كر كالعبادة، كجمعو ريبىط، يينظر: عبد ا البٌساـ، ة منو عمى اسـ المكاف اٌلذم يمزمكه، لمعمـ كالذٌ الٌصكفيٌ 
 . 740تيسير العبٌلـ، ص 

 .51جامعة القدس المفتكحة: تاريخ القدس، ص  ،يينظر: مركز الٌتعميـ المفتكح (4)
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 ،الٌنظامٌية لتحٌؿ محٌؿ المدارس الٌدينٌيةتؤسٍّس المدارس في أكاخر عيدىا كأصبحت الخبلفة 
البعثات  بعدىا ، بدأت(1)مدارسيـ الخاٌصة كالٌدينٌية بفتحاٌلتي بدأت بالٌتبلشي، كسمحت لجميع الٌطكائؼ 

بإنشاء المدارس في مختمؼ  ،كالفرنسٌية كاأللمانٌية كغيرىا ،البريطانٌية كالٌركسٌية :كاإلرسالٌيات األجنبٌية
مناطؽ فمسطيف، كبخاٌصة في مدينة القدس، كبدأت البعثات األثرٌية األجنبٌية تجكب الببلد كتنشئ 

 .(2)كالمعاىد كالمعاىد الخاٌصة بيـ، كأقامكا المطابع الممحقة بيذه المدارس ،مدارس اآلثار
 

قة، كثرة عدد المدارس اٌلتي أٌسسيا كيمفت نظر المتتٌبع لؤلحداث كالٌتغٌيرات اٌلتي عٌمت المنط
 : (3)المبٌشركف )المنٌصركف، المكٌفركف( في ىذه الفترة في القدس الٌشريؼ، فمف المدارس

 
 (4)ىػ( 932) سنة ،كالٌناصرة ،بعدىا في القدس ثـٌ  ،في بيت لحـ ،مدرسة تيراسانتا. 
 (5)ىػ( 1264سنة ) ،كبيت لحـ كالٌناصرة ،في القدس كيافا ،مدرسة راىبات الكردٌية . 
 ىػ(، لتعميـ  1276) سنة ،اٌلتي أٌسسيا منٌصر ألمانيٌ  ،مدرسة دار األيتاـ الٌسكرٌية

 الحرؼ كالٌصنائع.
 ٌية مف الٌسكر، كعمى بيعد عٌدة أمتار بمالكاقعة كراء الٌزاكية الغربٌية الق ،مدرسة صييكف

 .(6)ىػ( 1286تقريبنا سنة ) ،كأٌسسيا مطراف إنجميزمٌ  ،مف أسكار القدس
 (7)ىػ( 1303سنة ) ،اٌلتي أٌسستيا ألمانيا ،مدرسة شميدت. 
 كغيرىا مف المدارس.ىػ(.  1309سنة ) اٌلتي تأٌسستٍ  ،مدرسة الفرير 
 

 
                                                           

 .4المعمكماتٌي، ص  جامعة القدس المفتكحة: الٌتقرير ،مركز الٌتعميـ المفتكحيينظر:  (1)
: المكسكعة الفمسطينٌية، 1985العسمٌي، المكتبات في فمسطيف منذ أكاسط القرف التٌاسع عشر حٌتى سنة يينظر: كامؿ  (2)

 . 3/293الٌدراسات الخاٌصة، 
تفاصيؿ المدارس اٌلتي لـ ترد معمكماتيا بجانبيا كانت مف المكسكعة الفمسطينٌية، يينظر: كامؿ العسمٌي، العصر  )3)

 .3/25سكعة الفمسطينٌية، الٌدراسات الخاٌصة، ىػ(: المك  1335-922العثمانٌي )
 :يينظر مكقع مدرسة تيراسانتا اإللكتركنيٌ  (4)
(http://www.custodia.org/default.asp?id=506) 
 يينظر مكقع مدرسة راىبات الكردٌية اإللكتركنٌي: (5)
(http://www.rosary-cong.com/rosarycong/cong/nashatalrahbbana.htm) 
 .653يينظر: عارؼ العارؼ، المفٌصؿ في تاريخ القدس، ص  (6)
 ينظر مكقع مدرسة شميدت اإللكتركنٌي: (7)
(http://schmidtschule.schule/index.php/en/schule/willkommen-an-der-schmidtschule) 
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 ككاف أىـٌ رؤية ليذه المدارس: 
 
مف طفكلتيا، لتربك  ،الٌمبنة األساسٌية في تنشئة األجياؿ دٌ احتضاف الفتاة المسممة اٌلتي تع .1

 في حياة مشبعة باألجكاء كالقيـ الٌنصرانٌية.
كالبعثات القائمة عمى المدارس، كلثبيت  ،اٌتخاذ الٌتعميـ كسيمة لتحقيؽ مصالح الٌدكؿ .2

 نفكذىا في الٌدكلة اإلسبلمٌية.
كالمساكاة بيف رسالة اإلسبلـ الٌسماكٌية، كالٌنصرانٌية كالييكدٌية  ،الٌدعكة إلى كحدة األدياف .3

 المحٌرفة.
ال تتماشى مع الحضارة كالتٌقٌدـ، كأٌنو شعائر كطقكس  ،تصكير الٌديف عمى أٌنو فكرة قديمة .4

كال دخؿ لو في تنظيـ الحياة كال العبلقات البشرٌية كاإلنسانٌية كالمجتمعٌية،  ،ركحانٌية فقط
كما ينبثؽ عنيا مف نظاـ  ،مٌما يفتح باب االنتقاد لئلسبلـ، كمناقشة العقيدة اإلسبلمٌية

 كأٌنو ماٌدة تراثٌية تخضع لمٌنقد.ك حياة، 
القضاء عمى الكحدة  إحياء الحضارات المنقرضة كالٌدعكة إلى العصبٌية، كذلؾ مف أجؿ .5

 اإلسبلمٌية في عقكؿ المسمميف.
قصاء الٌمغة  ، كالتٌقٌدـ كالعمكـ؛يا لغة الحضارةبأنٌ  ككصفيا ،الٌتركيز عمى الٌمغات األجنبية .6 كا 

حبلؿ الٌميجات المحمٌ   ٌية بدالن عنيا.العربٌية الفصحى، كا 
ة ، مف أجؿ بياف قمٌ الٌتركيز عمى المكضكعات المترجمة، كالمكضكعات الفمسفٌية المشبكىة .7

 زاد العرب مف العمـك كالمعرفة، كتشكيؾ المسمميف بعمكميـ كعقيدتيـ.
تختمؼ  ،كالتٌقٌدـ كالمعاصرة ،كالفٌف كالحضارة ،تقديـ مفاىيـ فاسدة عف المكسيقى كالمسرح .8

 عف مفيـك اإلسبلـ األصيؿ ليا.
بعد  توتغيير شخصيٌ  دؼبيلمٌدراسة في الخارج، المسمـ، كفتح األبكاب لو باب لشٌ اإغراء  .9

تشكيؿ أفكاره في المعاىد كالجامعات الغربٌية، كعقد  ثـٌ  ،صيره في المدرسة المحمٌية
مدل الحياة، لضماف  باب، تستمرٌ بلت اجتماعٌية بيف فتيات في تمؾ الببلد كبيف الشٌ صً 

 .(1)بعد عكدتيـ إلى ببلدىـ ،باب في فمؾ األفكار الغربٌيةبقاء الشٌ 
 

ٌية، لتمٌقي الٌتعميـ العالي في الجامعات األكركبٌ  ،البعثات الفمسطينٌية إلى الٌدكؿ الغربٌيةكازدادت 
 مٌما كاف لو تأثير كبير في طبيعة الٌتعميـ العربٌي، كفي إنشاء مكتبات جديدة في فمسطيف.

 

                                                           
 .74-73أمؿ الخضيرٌم، الٌتنصير في فمسطيف، ص  )1)
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كمع كجكد المطابع، انتشرت الكتب، كالٌصحؼ، كالمؤٌلفات، كالكتب المتنٌكعة في مكضكعاتيا 
العممٌية كاألدبٌية كالٌسياسٌية، كاٌتسع إصدارىا في داخؿ الٌدكلة العثمانٌية، فانتشرت الثٌقافة المعرفٌية، 

مف  تٍ ، فدخم(1)ٌنمط الغربيٌ الفكر الثٌقافٌي، في أرض الخبلفة العثمانٌية، عمى ال تنٌكعفساعد ذلؾ عمى 
خبلؿ الكتب المطبكعة األفكار الغربٌية اليٌدامة، مثؿ الٌدعكات لمكحدة عمى أساس العرؽ، كالٌدعكات 

 الٌطائفٌية، اٌلتي ساعدت عمى تفٌكؾ الٌدكلة العثمانٌية.
 

مناىج الٌتعميـ في مدارسنا، يظٌف أٌف دكلة الخبلفة العثمانٌية كفي  ،كتب التٌأريخفي كالٌناظر 
كانتشار األٌمٌية كالفقر كالجكع  ،لمجيؿ كالٌتجييؿ، كيضع الٌمكـ عمييا في تجييؿ الٌناسمكطننا كانت 

كالٌنكر كالٌطيارة في  ،بينيـ، كال يفصح بحٌؽ عف ماضييا المزىر كالمبدع في نشر المعارؼ كالعمكـ
 فضبلن عف رعاياىا كشعبيا. ،كغيرىا مف ببلد الجكارا أكركبٌ 

 
 عصر المنتصر ىك مف يكتب التٌاريخ، كال يمكف إنكار أٌف الفقر كالجيؿ قد انتشر في أكاخر

الٌدكلة العثمانٌية، فبعد ضعؼ الٌدكلة العثمانٌية، كبعد إلغاء نظاـ الخبلفة، أصبح المسممكف بدكف راع 
كما تتداعي األكمة إلى  ،عمييـ األمـ كتداعتٍ  فتكالبتٍ أحكاليـ،  بتٍ كانقميرعاىـ كال أب يحضنيـ، 

ف يكتب أصبح الغرب ىك مى ك إلى الٌدنيا،  ركنكافإٌنيـ كثرة عدد المسمميف،  مف غـرٌ كعمى القصعتيا، 
مف تذكر دكف مقاكمة  ،فقاـ بتقسيـ الببلد كما يحمك لو ،المناىج الٌدراسٌية، كيكتب التٌاريخ كالجغرافيا

 المسمميف.
 

ككانت المدارس األجنبٌية تتمٌتع باستقبللٌية خاٌصة، فمـ تكف قكانيف الٌدكلة تطٌبؽ عمييا، 
ٌية، كزاد عدد الٌطبلب ككانت تتمٌقى الٌدعـ مف حككماتيا، مٌما جعميا متقٌدمة عمى المدارس المحمٌ 

المناصب نكف في عيَّ يي كانكا ىذه المدارس  ألٌف خٌريجيالممتحقيف بالمدارس األجنبٌية بشكؿ كبير، 
الغنى كالعيش المكانة االجتماعٌية العالية، ك الٌرفيعة كاألعماؿ الميٌمة، كاٌلتي تحٌقؽ ألصحابيا 

 .(2)برفاىية
 

عمى أساس برامج  ،طرؽ الٌتعميـ الجديدة باالنتشار في أراضي الخبلفة العثمانٌية كأخذتٍ 
راعي بنية المجتمع الٌزراعة كالٌطٌب البيطرٌم، كلـ تكف ىذه المعاىد تي  اتكٌميٌ  الٌتعميـ األجنبٌية، فظيرتٍ 

اٌلتي كاف معظـ طمبتيا مف  ،، فقد قامت بفصؿ الٌديف عف الٌدكلة في مؤٌسساتيا العممٌيةاإلسبلميٌ 

                                                           
 .356الثٌقافة، ص المالكٌي، كسائؿ نشر يينظر: فيد  (1)
 .355المالكٌي، كسائؿ نشر الثٌقافة، ص يينظر: فيد  (2)
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 .(1)المسمميف، إلى جانب عدد قميؿ مف غيرىـ
 

الجنسيف، ما ساىـ في رفع كضٌمت المدارس األجنبٌية في صفكفيا عددنا مف الٌطمبة مف 
 ،في مجاالت الٌتعٌمـ كالٌصحافة ،عمؿ عمى زرع أفكار تغريبٌية حديثةك  ،المستكل الثٌقافٌي لمٌطبٌلب

 ،مشغكلة بالحركب مع جيرانياكانت الٌدكلة العثمانٌية  آلفٌ الٌطباعة في أذىاف المسمميف، كالتٌأليؼ ك 
، فكاف اىتماميا بالجانب الحربٌي كاقتطاعيا اٌلذيف بدأكا باحتبلؿ أجزاء مف أراضي الٌدكلة العثمانٌية

 .(2)أكبر
 

 الٌطباعة كالٌنشر:
 

المطركديف مف  ،منذ اختراعيا، كقد سمحت الٌدكلة لمييكد رفت الٌدكلة العثمانٌية الٌطباعةع
قد مينعكا مف الٌطباعة  ـكييذكر أٌني (،ىػ 899عاـ )منذ  إستانبكؿ األندلس بتأسيس مطبعة عبرٌية في 

الخكؼ ىك لذلؾ الٌرئيس بب سٌ الكرٌبما كاف  فسير كالحديث كالفقو،أك طباعة كتب التٌ  بالحركؼ العربٌية
 مفمف الٌتبلعب بحركؼ القرآف الكريـ، كقد كقؼ أيٌضا في كجو المطابع مكظفك الٌديكاف كالكتبة، خكفنا 

تطبع كتنشر الكتب  ىذه المطبعة، ككانت ككتابتيا الفرمانات تحٌؿ المطابع محٌميـ في تجييز أفٍ 
ـٌ إنشاء مطبعة في حمب (ىػ 1117)، ثـٌ عاـ الييكدٌية الٌدينٌية كفي ، (ىػ 1155، كفي بيركت عاـ )ت

كقد ساىمت سٌية، أينشئت المطبعة الٌتكن( ىػ 1275طبعة بكالؽ، كعاـ )م( أينشئت ىػ 1216عاـ )
تحٌكؿ  المناطؽ العثمانٌية، كساىمت فيالمطابع في نشر حٌس القراءة في المجتمع العثمانٌي في كٌؿ 

ثراء الٌساحة كتابيٌ الالمجتمع مف الٌشفكٌم إلى  ، كقامت بدكرىا الٌطبيعٌي في نشر الكعي المعرفٌي كا 
 .(3)انٌيةفي أراضي الٌدكلة العثم ،بكؿ أنكاع المعرفة كالثٌقافة ،الفكرٌية

 
 الٌصحؼ:

 
عبر الٌسفارات  ،ا إلى دكلة الخبلفةإليصاؿ أخبار أكركبٌ حؼ ىي الكسيمة الٌرئيسة كانت الصٌ 

لدل أكساط  ،ىي األكلى اٌلتي انتشرت في الٌدكلة العثمانٌية ،، ككانت الٌصحؼ الفرنسٌيةإستانبكؿ في 
، اٌلذيف يقرأكف الٌمغة الفرنسٌية، كمف خبلليا انتشرت أفكار الٌثكرة الفرنسٌية داخؿ الٌسمطنة ،المثٌقفيف

                                                           
 .354المالكٌي، كسائؿ نشر الثٌقافة، ص يينظر: فيد  (1)
 .356المالكٌي، كسائؿ نشر الثٌقافة، ص يينظر: فيد  (2)
 .357المالكٌي، كسائؿ نشر الثٌقافة، ص فيد يينظر:  )3)
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يا صحيفة تأعقب ، ثـٌ (ىػ 1246ككانت أٌكؿ صحيفة عثمانٌية صدرت باسـ "تقكيـ الكاقعٌية" عاـ )
كاسميا "تصكير  ،أٌكؿ مجٌمة أدبٌية كسياسٌية في الٌدكلة العثمانٌية أنشئت ثـٌ (، ىػ 1255"الحكادث" عاـ )

كغيرىا مف الٌصحؼ، كقد انتشرت الٌصحؼ ككانت تصؿ إلى المشرؽ العربٌي ككصمت أعداد  أفكار"
كثقافتيـ  ،، ككاف لمٌصحؼ دكر كبير في تكصيؿ أفكار األدباء العرب(1)منيا إلى اليند كزنجبار

ركافد نقؿ  ، كعيٌدت مف أىـٌ ، كقد كانت األخبار محكر الٌنقاش في الٌسمر كالٌندكاتالمعرفٌية إلى القٌراء
 .(2)ٌية إلى العالـ اإلسبلميٌ األفكار األكركبٌ 

 
 :األكضاع االجتماعٌية -ثالثنا 

 
 :الٌسٌكاف

ـٌ بالتٌقدير، كذلؾ لتعٌذر الٌتعداد   اليبالٌصحيح، لعدـ كجكد األسكاف تكثيؽ عدد الٌسٌكاف يت
العممٌية، كلصعكبة حصر الٌسٌكاف في زمف محٌدد،  الٌطرؽاٌلتي تتبع  ،الحديثة في الٌتعداد كاإلحصاء

كألٌف الٌتعداد الٌسكانٌي كاف يثير في حينو ىمع الٌناس ألٌنو كاف يرتبط بالٌضرائب أك الخدمة العسكرٌية، 
الٌنقصاف، مثؿ  كأنٌي بيف الكثائؽ، بدكف إبداء أسباب مقنعة لمٌزيادة لذلؾ تجد تفاكتنا في الٌتعداد الٌسكا

عدد الٌسٌكاف عاـ  كقيٌدراليجرات أك العكامؿ اٌلتي تدعك الٌناس إلى اليجرة كتغيير أماكف الٌسكف، 
 ( ألؼ نسمة، ينقسمكف إلى قسميف:20( ك)18( بيف )ىػ 1212)

 
 ف، كينقسمكف إلى:ياف المحٌميٌ الٌسكٌ  .1

كيقيمكف في مدينة القدس كضكاحييا، ككانكا يعممكف بالٌصناعة، كالٌتجارة، الحضر:  -
 كالٌزراعة، كتربية الحيكانات، كالكظائؼ الحككمٌية، كالمدنٌية، كالعسكرٌية.

 البدك: كيسكنكف بيكت الٌشعر، كيتنٌقمكف في أرجاء المدينة كمحيطيا طمبنا لمكؤل كالماء. -
 

ضركا إلى القدس، إٌما في ميٌمات حككمٌية، أك لطمب العمـ، أك ف: كىـ اٌلذيف حيالٌسٌكاف الكافد .2
 .(3)لمٌتجارة كطمب الٌرزؽ، كاستقٌركا في المدينة

                                                           
، كىي نقطة ارتكاز لمنطقة ساحؿ إفريقيا 2كـ 1664مقابؿ تنزانيا، تبمغ مساحتيا زنجبار: جزيرة شرؽ إفريقيا،  (1)

ـ. 1963عمى استقبلليا عاـ  حصمتٍ  إلى أفٍ  ،كف كاأللمافب عمييا المستعمركف البريطانيٌ ، تعاقى رقيٌ الشٌ 
 3/45عبد الكٌىاب الكيالٌي كزمبلؤه، مكسكعة الٌسياسة، 

 .360الثٌقافة، ص  المالكٌي، كسائؿ نشرفيد يينظر:  )2)
 .210-207محٌمد محاسنة، تاريخ مدينة القدس، ص يينظر:  (3)
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 :الحياة االقتصادٌية -رابعنا 
 

قانكف المساكاة، اٌلذم قامت بو الحككمة المصرٌية بيف المسمميف كغير المسمميف،  تطبيؽ بعد
بتطبيؽ قانكف  ،العثمانٌية بعد إعادتيا ببلد الٌشاـ الحككمةيا لمٌدكؿ الغربٌية، قامت تكاالمتيازات اٌلتي قٌدم

األراضي، كنظاـ الممكٌية الٌزراعٌية، اٌلذم لـ يعتمد معايير محٌددة بحقكؽ الٌتصٌرؼ في األرض، كلكٌنو 
فئات المجتمع لتسجيؿ الحقكؽ القائمة كالمستجٌدة، كما حدث في الكاقع، ىك الٌسماح ل ،كٌضح األسس

 :(1)بمساحات كاسعة باسميـ، كقد قسمت األراضي الٌزراعٌية إلى خمسة أنكاع ،بتسجيؿ كتمٌمؾ األراضي
 

 الممؾ الخاٌص. .1
بينما لمٌناس حٌؽ الٌتصٌرؼ فييا  ،األراضي اٌلتي تعكد ممكٌيتيا لمٌدكلة :األميرٌية )الميرٌم( كىي .2

 كاالستفادة منيا فقط.
 : (2)أنكاعكىي عمى  ،أراضي الكقؼ .3
 

ف العباد، كالٌتصٌدؽ مٌمؾ ألحد مً تي  حبس العيف عف أفٍ الكقؼ العاـ أك الخيرٌم:  .أ 
المستشفيات كالمساجد عمى  مثبلن عمى جية بٌر ال تنقطع،  ،ابتداء كانتياء ،بمنفعتيا

 .كالفقراء كالمدارس كالمبلجئ
عؿ استحقاؽ الٌريع فيو  كىك: ما أك الخاٌص أك العائميٌ  ،أك األىميٌ  الكقؼ الٌذٌرمٌ  .ب  جي

ات أك الكصؼ سكاء أكانكا أقارب لمكاقؼ نفسو أك لغيره، مف األشخاص المعٌينيف بالذٌ 
 .أـ غيرىـ

 ،بأمر مف الحاكـ ،كىك: حبس شيء مف بيت ماؿ المسمميفأك اإلفراز كقؼ اإلرصاد  .ج 
كمدرسة أك مستشفى أك عمى  ،العاٌمةمصالح الليصرؼ ريعو عمى مصمحة مف 

 مستحٌقيو.
كىك: ما يؤخذ مف زكاة األرض اٌلتي أسمـ عمييا أىميا، أك األرض اٌلتي  كقؼ األعشار .د 

 أحياىا المسممكف بالماء كالٌنبات.
 

األراضي المترككة: كىي عمى نكعيف: ما ال يمكف تمٌمكو كالٌطريؽ العاـ، كما تـٌ تخصيصو  .4
 .كالمراعي ،ستعماؿ أىؿ الببلدال

                                                           
 .190عادؿ مٌناع، تاريخ فمسطيف، ص يينظر:  (1)
 .130-91يينظر: عكرمة صبرم، الكقؼ اإلسبلمٌي بيف الٌنظرٌية كالٌتطبيؽ، ص  )2)
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 المكات: كىي المناطؽ البعيدة عف العمراف، كيمكف لؤلفراد االنتفاع منيا بإذف الٌدكلة. .5
كبتسجيؿ مساحات كاسعة مف األراضي بأسماء أشخاص، ظيرت فئة كبار مبٌلكي األراضي، 

 :(1)كىـ
 

عف طريؽ إقراض الماؿ، أك مجٌرد الٌتسجيؿ،  األراضياألعياف أك الٌنخبة، اٌلذيف تمٌمككا  .1
 كالحصكؿ عمى سندات الممكٌية، حسب القكانيف كاألكامر اٌلتي صدرت في حينو.

 الٌطبقة البرجكازٌية الٌتجارٌية كالمالٌية، اٌلتي نشأت في المدف الٌساحمٌية، كالمدف الٌصناعٌية. .2
أٌنو قد زاد الٌطمب عمى شراء األراضي، ف األجانب ككاف معظميـ مف الييكد، كبما ك الٌرأسماليٌ  .3

 مٌما دفع الٌناس إلى بيع األراضي لمف يدفع أكثر. ،فقد ارتفعت أسعارىا
 

ا كانت أكبر الٌدكؿ في اٌلتي فتحت ببلد أكركبٌ الٌدكلة العثمانٌية  ا كرد في الٌتمييد، أفٌ يتبٌيف ممٌ 
بالٌتعميـ كالتدريب العسكرٌم كفتح الببلد كنشر كحكمت مٌدة طكيمة اىتٌمت خبلليا ، سادت زمانيا كأقكاىا

، -في مجاالت محدكدة -الكتب المعارؼ ك ، حيث بنيت المطابع كانتشرت كالثقافة اإلسبلمٌية اإلسبلـ
ا في ككما ىي سٌنة  ؛قامت عمى أسس متينة عسكرٌية كدينٌية كاجتماعٌية متكاممة ،ككانت دكلة منٌظمة

، فاستغٌمت أكركبٌ الحياة أٌف الٌدكؿ تككف شابٌ  كتدٌخمت في شؤكنيا الٌداخمٌية ا ىـر الٌدكلة العثمانٌية ة ثـ تيـر
قد حاكلت الخبلفة حٌؿ لسبلمٌي، ك أٌثر عمى األحكاؿ العاٌمة في المجتمع اإل ما، في كٌؿ قكانينيا

ٌمت احتي ك  ،أمرنا آخر، فانيارت الٌدكلة كأيلغيت الخبلفةقٌدر  تعالى ا كلكفٌ بشكؿ شامؿ،  المشكبلت
 .مناطؽ الٌدكلة العثمانٌية تؿ المسممكف عمى أيدم األكركٌبٌييف في كؿٌ أراضييا كقي 

  

                                                           
 .192عادؿ مٌناع، تاريخ فمسطيف، ص يينظر:  (1)
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 الفصؿ األٌكؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 سيرة "محٌمد طاىر" الحسينيٌ 
 
 :اسمو كنسبو كمكلده -الن أكٌ 

 
كقد ساد في فمسطيف ،(2)بف عبد الٌصمد بف عبد الٌمطيؼ الحسينيٌ  (1)ىك الٌشيخ "محٌمد طاىر"

كغيرىا مف الكاليات العربٌية في أكاخر الحكـ العثمانٌي األسماء المرٌكبة، بحيث يضاؼ إلى اسـ الكلد 
تبٌركنا باسـ الٌرسكؿ الكريـ، صٌمى ا عميو كسٌمـ، كال زاؿ ىذا التٌقميد جارينا في  ،اسـ "محٌمد"البكر 

ا 1198سنة ) كلد في بيت المقدس ؛بعض العائبلت المقدسٌية كالخميمٌية  .(3)ىػ( ترجيحن
 

 :أسرتو مف الٌناحية العممٌية كالٌثقافٌية -ثانينا 
 

، سكف القدس عاـ (4)الحسينيٌ  أبك الكفاء تاج الٌديف إلى العالـ المقدسيٌ أصؿ العائمة يعكد 

                                                           
عادؿ مٌناع، أعبلـ ينظر:  بعض المصادر باسـ "طاىر" فيكييذكر ، 77يينظر: بشير بركات، تاريخ المكتبات، ص )1)

 .111فمسطيف، ص 
 يينظر: أسامة أبك أسامة، أصؿ عائمة الحسينٌي، اٌتحاد الٌنسابيف العرب:  )2)
(http://www.alnssabon.com/t27553.html.) 
(3) (https://alqudslana.com/index.php?action=individual_details&id=1397). 
تاج الٌديف  أبك الكفاء ىك: محٌمد ابف الٌشيخ تقٌي الٌديف أبي بكر بف أبي الكفاء الحسينٌي الٌشافعٌي البدرٌم المشيكر  )4)

بتاج الٌديف، أبك الكفاء، شيخ الفقراء الكفائٌية باألرض المقٌدسة، كاف مف أىؿ العمـ، كلو كجاىة عند الٌناس، 
ر أٌنو تزٌكج بمدينة ثـٌ عاد إلى كطنو بالقدس الٌشريؼ، كقدٌ  كلو تصانيؼ في الٌتصٌكؼ كغيره، سكف مصر،

الٌرممة، ككاف يترٌدد إلييا، فتكٌفي بيا في يـك عاشكراء كنقؿ إلى القدس الٌشريؼ، فغٌسؿ كصٌمي عميو 
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(، ككاف صكفيًّا بارزنا، ترٌأس الٌطريقة الكفائٌية في القدس، كاستمٌر آؿ الحسينٌي بعده في رئاسة ىػ 782)
ا، مثؿ إمامة الحـر عدٌ أجياالن الٌطريقة الكفائٌية  ة، كما أٌنيـ قد تسٌممكا مناصب عميا خارج القدس أيضن

 .(1)المٌكٌي، كنقابة الٌسادة األشراؼ في مصر
 

 ترٌبعت عائمة الحسينٌي عمى رأس عائبلت الٌنخبة المقدسٌية، كاستممت مناصب عميا مثؿ: 
 

 حٌتى عاـ  ،: حيث بقي الحسينٌيكف يشغمكف منصب اإلفتاء في القدسإفتاء الحنفٌية
 :مثؿ ىػ(، كقد شغؿ ىذا المنصب عدد مف آؿ الحسينيٌ  1355)

 
o :"كلدفقيو كمؤٌرخ، كىك: ، الحسينيٌ  بف عبد ا حسف عبد الٌمطيؼ عـٌ الٌشيخ "محٌمد طاىر 

كمشيخة المسجد  شغؿ منصب نقابة األشراؼ بجانب اإلفتاء ىػ(، 1156في القدس، عاـ )
ىػ(،  1189تكٌلى إفتاء الحنفٌية عاـ )المقدس،  عمماء بيت، كأخذ عف كالده كعف األقصى

أثناء الحممة في لمنطقة لو دكر كبير في األحداث اٌلتي مٌرت عمى ايبدك أٌنو كاف ك 
كركد اسمو في كثير مف المراسيـ، كأبرز المساىميف في الحياة الٌسياسٌية الفرنسٌية، ل

كبقي تأثير  ،الٌدينٌية كالٌسياسٌية كاالجتماعٌيةعٌزز مكانة العائمة في الٌزعامة ك كاالجتماعٌية، 
ة، عؿ معظميا أكقافنا أىمٌية كخيريٌ ج ،ا الحالي، كقد جمع ثركة كبيرةرنىذه العائمة حٌتى عص

  .(2)، كدفف بالقدسىػ( 1224عاـ )تكٌفي 
س مكتبة شممت أسٌ  كقد، (3) "تراجـ أىؿ القدس في القرف الثٌاني عشر اليجرمٌ "مف آثاره: 

 .(4)تويٌ ( عمى ذرٌ ىػ 1201كقفيا عاـ ) ،كتابنا (280)عمى 
o مصطفى بف الٌشيخ "محٌمد طاىر" الحسينٌي، كلد في مدينة كىك:  الحسينيٌ  مصطفى

 1282)ت  الٌدينٌيةحٌتى برز في العمكـ  ،كأخذ العمـ عف كالده، كعف عمماء القدس ،القدس
دما نفي كالده إلى نعكذلؾ منصب مفتي الحنفٌية في القدس الٌشريؼ بالككالة، كقد تقٌمد (، ىػ

، كعندما سافر "محٌمد كلٌما عاد كالده مف المنفى، تقٌمد "محٌمد طاىر" اإلفتاء مجٌددنا مصر،
                                                                                                                                                                                

ىػ(، كدفف بمقبرة مأمف ا،  891بالمسجد األقصى الٌشريؼ يـك الحادم عشر مف المحٌرـ الحراـ سنة )
 بجكار الٌزاكية القمندرٌية، يينظر: تراجـ الٌسادة األشراؼ في بيت المقدس:عند كالده 

http://www.alansab.net/forum/archive/index.php/t-2901.html 
 .26يينظر: عادؿ مٌناع، تاريخ فمسطيف، ص  (1)
 .158-2/157يينظر: محٌمد حمادة، مكسكعة أعبلـ فمسطيف،  )2)

 .3/237المؤٌلفيف، يينظر: كٌحالة، معجـ  (3)
 .77ٌينظر: بشير بركات، تاريخ المكتبات، ص  )4)



 

23 
 

، تاء في بيت المقدسفي فييا عقديف كنٌيؼ، شغؿ مصطفى اإلكبق إستانبكؿ إلى  طاىر"
بعد كقفتيـ ضٌد الغزك مكانة العائمة كرل في القدس، كزادت كاف مف أعضاء مجمس الشٌ 

يخ مصطفى في الحفاظ عمى نفكذ العائمة كثركتيا كعبلقتيا كقد نجح الشٌ المصرٌم، 
 .(1)ىػ( 1282)كلعائمتو مف بعده، كتكٌفي عاـ  ،في القدس ةلو مكان ٌقؽا حالمتشٌعبة، ممٌ 

o  ٌالحسينٌي، كلد في  "طاىربف "محٌمد طاىر بف مصطفى  :ىكك  طاىر مصطفى الحسيني
قمٌية كالعقمٌية، فأجاد العمكـ النٌ  ،عمماء القدس عمىىػ(، أخذ عمكمو  1257القدس عاـ )

مصطفى، فكرث منو كظيفة اإلفتاء، كبقي مفتينا لمقدس ألكثر  لمٌشيخ ككاف االبف الكحيد
 مكانة بيت المقدس. كفي تمؾ الفترة أقيمت متصٌرفٌية القدس، فتعٌززت مف أربعيف عامنا،

يـٌ في كقؼ الٌنشاط مسياسة الٌسمطاف، فحاز الٌرتب العالية، ككاف لممفتي دكر المفتي  دعـ
ا قافٌية كاألدبٌية، كجعؿ بيتو في الٌشيخ جٌراح مقرًّ اعتنى بالٌشؤكف الثٌ ك الٌصييكنٌي في القدس، 

الجتماع رجاؿ األدب كالٌسياسة في فمسطيف كخارجيا، كقاـ بتكسيع بيتو فجعمو قصرنا فخمنا 
كبقي مفتينا حٌتى كـر المفتي، بػرؼ البستاف حكلو عي عيرؼ باسـ "قصر المفتي"، كما لمعائمة 

 .(2) ىػ( 1326كفاتو عاـ )
o  ٌكامؿ طاىر مصطفى الحسينٌي، كلد في القدس، كرث عف أبيو كىك:  كامؿ الحسيني

ىػ(، كلكٌنو لـ يرث شخصٌية كالده كال مكاقفو الٌسياسٌية،  1326اإلفتاء في القدس عاـ )
عٌينتو حككمة ك المعتدلة مع االحتبلؿ البريطانٌي كالٌنشاطات الٌصييكنٌية،  بمكاقفوفاشتير 
كعيٌيف رئيسنا لمجنة رئيسنا لمحكمة االستئناؼ الٌشرعٌية، لمكاقفو كخدماتو  البريطانٌيةاالنتداب 

لـ يعٌمر طكيبلن ليشاىد الكقؼ العميا، فأصبح مسؤكالن عف األكقاؼ في أنحاء فمسطيف، 
 .(3) (ىػ 1339ت نتائج الٌسياسة البريطانٌية في المنطقة )

o  ٌالحسينيٌ محٌمد أميف بف محٌمد طاىر بف مصطفى بف طاىر كىك:  الحاج أميف الحسيني ،
كأقاـ سنتيف بيف الجامع األزىر  ،زعيـ فمسطيف الٌسياسٌي في عصره، كلد كتعٌمـ بالقدس

ٌيف مفتينا بعد كفاة ، عي إستانبكؿ كدار الٌدعكة كاإلرشاد بمصر، تخٌرج ضابط احتياط في 
 ،ى رئاسة المجمس اإلسبلمٌي األعمى، حاكلت الٌسمطات البريطانٌية سجنوو كامؿ، كتكلٌ يأخ
بريطانيا عف طمبو، ثـٌ رحؿ إلى بيركت بعد  كٌفتٍ  بعد أفٍ  مصر و ىرب، كاستقٌر فينٌ لك
 .(4)ىػ( 1394كرة المصرٌية )ت الثٌ 

                                                           
 .7/437مكسكعة أعبلـ فمسطيف، يينظر: محٌمد حمادة،  )1)
 .198-4/197مكسكعة أعبلـ فمسطيف، يينظر: محٌمد حمادة، ) 2)
 .6/160مكسكعة أعبلـ فمسطيف، نظر: محٌمد حمادة، يي ) 3)
 .6/46يينظر: خير الٌديف الٌزركمٌي، األعبلـ،  )4)
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 مف عائمة الحسينيٌ  تقٌمدىا كقد نقابة األشراؼ: 
 

o   الٌمطيؼ  ا بف عبد الحسينٌي كىك: عمر بف عبد الٌسبلـ بف عبد الٌسبلـعمر عبد
ألٌمو حسف  ككاف جٌده ،الحسينٌي، ابف عـٌ الٌشيخ "محٌمد طاىر"، كلد في مدينة القدس

تكٌفي كالده كىك ذات الٌنفكذ الكاسع،  ،خصٌيات البارزةنقيبنا لؤلشراؼ، كمف الشٌ  المفتي
ىػ(، كمف  1214نقؿ إليو نقابة األشراؼ عاـ )صغير، فرعاه جٌده ألٌمو )حسف المفتي(، ك 

تكٌلى نقابة األشراؼ في زمف تكٌلي نسمو، ك أفندٌم عمر  استقٌرت الكظيفة في ،الكقتىذا 
ف أبرز زعامات القدس، كتمٌثؿ ذلؾ بالٌنفكذ كأصبح مً و إفتاء الحنفٌية في القدس، ابف عمٌ 

كعند الغزك المصرٌم لمٌشاـ، حاكؿ إبراىيـ باشا كسب الٌسياسٌي كاالجتماعٌي كاالقتصادٌم، 
لمٌثكرة في كجو  كحٌرض العمماء كالكجياء ،رفض الٌطمبأفندٌم تأييد الزٌعماء، كلكٌف حسف 

نجح إبراىيـ باشا في اقتحاـ عٌكا، فخضع لو عمماء القدس كأعيانيا، كفي عاـ ك ، الغزاة
مر ك"محٌمد طاىر" ضمف الثٌائريف، ككاف ع ،ىػ( قامت الٌثكرة ضٌد المصريٌيف 1250)

محٌمد طاىر" إلى مصر مع مجمكعة مف رجاؿ ، كالمفتي ""ابنو "محٌمد عميٌ فأيبعد عمر ك 
اٌلذم بقي منفيًّا في  ،كصدر العفك عف " محٌمد عمٌي" فعيٌيف نقيبنا بدالن مف أبيو فمسطيف، 

 .(1)ىػ( 1266رجب عاـ )ا، كتكٌفي في ، كاف كاسع الٌثراء جدًّ مصر لمٌدة عاميف تقريبنا
o مف القرف  ٌكؿاأل الٌنصؼكلد في القدس، في : الحسينيٌ  عبد الٌسبلـ "محٌمد عمي" عمر

 كرة، عيٌيف نقيبنا لؤلشراؼإلى مصر بعد الثٌ عمر  في كالدهلٌما ني الثٌالث عشر اليجرٌم، 
مجمس  ف أبرز أعضاءبعد عكدة كالده مف المنفى، كأصبح مً حٌتى ، كبقي نقيبنا بالككالة

ي كدفف في القدس ، تكفٌ (2)كظيفة نقيب األشراؼ إلى كلده رباح الٌشكرل، كقبؿ كفاتو نيقمتٍ 
 (.3)ىػ( 1285عاـ )
 عبد الٌمطيؼ  :، حيث تسٌمـ ىذا المنصبمشيخة المسجد األقصى المبارؾ

 .(4)الحسينيٌ 
 مثؿ: الٌتدريس،  كتكلية أكقاؼ الٌنبٌي مكسى،  ،كما تقٌمدكا مناصب أدنى مف ىذه

 .(5)كالٌزيارة ليذا المقاـ سنكيًّا ،كتنظيـ المكسـ
 

                                                           
  395-5/394مكسكعة أعبلـ فمسطيف، د حمادة، يينظر: محمٌ  )1)
 لـ أجد لو ترجمو. )2)
 .7/202 ، مكسكعة أعبلـ فمسطيفد حمادة، يينظر: محمٌ  (3)
 .693ينظر: صالح الفضالة، الجكىر العفيؼ، ص  )4)
 .191يينظر: عادؿ مٌناع، لكاء القدس، ص  (5)
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 كرجاؿ الٌدكلة، حيث كيجدتٍ  سب كالمصاىرة بيف آؿ الحسينيٌ ة بالنٌ كربطت عبلقات أسريٌ 
حضركا مع الٌصدر  فاٌلذي ،فيأحد القادة العسكريٌ كىك  (1)"محٌمد باشا أبك المرؽ"رسالة مكٌقعة مف 

لمرأة ىي أخت الٌشيخ لمحاربة فرنسا في مصر، ككما يبدك أٌف ىذه ا ،(3)"باشايكسؼ ضياء " (2(األعظـ
ا تداخؿ الٌركابط االجتماعٌية لمعمماء، مع ال"محٌمد طاىر"، مٌما يبٌيف  مصالح الٌسياسٌية، جنبنا إلى أيضن

 .جنب
 
أٌنو كصمتو رسالة مف "محٌمد  ،"محٌمد طاىر"لمٌشيخ  ذكر أبك المرؽ في ىذه الٌرسالةكيى 

يصاؿ ألؼ قرش مف ثمنو لمحـريخبره فييا ببيع القنٌ  ،طاىر"  ي، كتؤٌكد ىذه الٌرسالة بأٌف زكجة أبب كا 
بيع بسالة عف تككيؿ المفتي فبعد الحديث في الرٌ ىي أخت المفتي،  ،المرؽ اٌلتي بقيت في القدس

ـ عمٌ ة فني كترسمكا لنا صكرة الحجٌ ... ة بيع ركا لو حجٌ "فجنابكـ تحرٌ  :أبك المرؽ يقكؿ ،"يت"سطكح خاف الزٌ 
كمايتيف ...  مف تكصمكا ألفيف غرش ليد حرمنا شقيقتكـمف خصكص الثٌ  بقيما ف ،عمييا نحف كغيرنا

 كتستجمبكا لنا خير دعاىا ،مكىـ بيدىاتسمٌ  ،جناب كالدتنا المحترمة تركحكا عند ،فكا الخاطرغرش تكمٌ 
غاية  ثـٌ ...  كاحدة حيث الحاؿ كالغيرة ،ئؽ بكـكىذا البٌل  ،كىذا المأمكؿ منكـ ،ا فيكـفبارؾ  ... 
سعافكـ إلى جناب الكالدة المحترمة ،تكـحسف مناظرتكـ كىمٌ  ،تكـف ىمٌ مً  األمؿ  كال ،كالى الحـر ،كا 

لجناب كالدتكـ المحترمة كالى األشكاؽ  بلـ كمزيدلسٌ اك  ... ىذا عائد لكـ ألفٌ  ،نكصي جنابكـ يحتاج أفٍ 
   .(4)"كنرجك خير دعاىـ ،خكاطرىـ ؿأكنس ،مخاديـ المرحـك األفندم

                                                           
محٌمد أبك المرؽ: ىك محٌمد بف عمي آغا بف شعباف أبك المرؽ، خدـ مع كالده حٌكاـ غٌزة، كانتمى إلى رجاؿ الٌصدر  (1)

األعظـ "يكسؼ ضياء باشا"، كتـٌ تعيينو كالينا عمى الٌشاـ كأميرنا لمحٌج، لكٌف الجٌزار أرسؿ جيشو، كحاصر 
تسمح لو  عو مف الكصكؿ إلى منصبو في دمشؽ، ففٌر إلى حمب، ثـٌ تقٌدـ بعرض إلى الخبلفة بأفٍ يافا لمن

اج مقابؿ الماؿ، فكافؽ الٌسمطاف، كلكف أبك المرؽ أخٌؿ بكعده، كأخذ الماؿ كلـ يجٌيز بفتح طريؽ الحجٌ 
عميو  اكاـ مغضكبن إلى مصر، ثـٌ ذىب إلى حمب، كعاش فييا عٌدة أع الجيش، فغضب عميو الٌسمطاف، ففرٌ 

 1227مف الٌسمطاف، كات يـ بإشعاؿ فتنة بيف الكالي كبيف اإلنكشارٌية، فجاء فرماف سمطانٌي بإعدامو عاـ )
  .42ىػ( يينظر: عادؿ مٌناع، أعبلـ فمسطيف، ص

الٌصدر األعظـ ىك: الٌشخص اٌلذم حاز منصب رئيس الكزراء في الٌدكلة العثمانٌية ككاف ككيبلن مطمقنا لمٌسمطاف،  (2)
كلمٌتفريؽ بينو كبيف الكزراء أطمؽ عميو "الكزير األعظـ"، ككاف لو صبلحٌيات كاٌفة األمكر في الٌدكلة، كلديو 

نصيب كالقتؿ كالحرب، ينظر: سييؿ صاباف، المعجـ خاتـ الٌسمطاف، ككانت األكامر تصدر منو لمعزؿ كالتٌ 
 .144المكسكعٌي، ص

ضياء يكسؼ باشا، أك ضيا يكسؼ باشا، عٌيف في منصب الٌصدر األعظـ بعد كفاة مصطفى باشا البيرقدار،  )3)
ف في مصر، كانتصر عميو الٌركس ، مٌما يدٌؿ عمى عدـ إلمامو بفنكف الحرب، ك انتصر عميو الفرنسيٌ 

 .401كال كفاتو، يينظر: محٌمد فريد بؾ، تاريخ الٌدكلة العمٌية، ص  ،كال حياتو ،دكف ذكر لسنة كالدتو ؛كعيًزؿ
 .45عادؿ مٌناع، الٌنخبة، ص  )4)
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 :ثقافتو الٌشخصٌية مف خماؿ الكتب اٌلتي كانت مكجكدة في مكتبتو -ثالثنا 
 

ـٌ الٌشيخ "محٌمد طاىر" بالكتب، كمعظـ الكتب اٌلتي اقتناىا أحضرىا معو مف القاىرة.  اىت
مف خبلؿ اإلبحار في فيارس مكتبة الٌشيخ "محٌمد طاىر"، نستطيع فيـ حياتو الثٌقافٌية، 
كاىتماماتو العممٌية، فقد أٌسس مكتبة قٌيمة، لـ يذكرىا التٌاريخ الحديث، كلـ تأخذ المكانة البٌلئقة بيا مف 

ـٌ تحديد مكاقع كثالقدس، كقكمكتبات العناية كاالىتماـ، فتبعثرت في بيكت   ير مف كتبيا.د ت
 

 :ما يمي عف ىذه المكتبة، كما جرل مع الكتب (1)كذيًكر في كتاب "تاريخ المكتبات العربٌية"
 

ـٌ بيع أحد المنازؿ في ىػ 1412في عاـ )  - ، شمالٌي منطقة الٌشيخ جٌراح"شارع المطاعـ"(، ت
بما في ذلؾ المكتبة كما حكتو مف  -فألقى المالؾ الجديد أثاث البيت  -القدس الٌشريؼ  حٌي في كىك

ىداه ا، عٌز كجٌؿ، إلى رؤية  (2)في حاكية الٌنفايات؛ مٌر بجانب الحاكية مىف - نفائس كمخطكطات
الكتب كالمخطكطات ككاف عارفنا بأىٌمٌية المخطكطات كالكتب التٌاريخٌية كالثٌقافٌية، فاستخرجيا مف 

في القدس، رغـ عدـ معرفتو  (3)"إسعاؼ الٌنشاشيبيٌ "، كمكتبة دار ة، كنقميا إلى مكتبة األكزبكٌيةالحاكي
 كال أصحابيا. ،كال مضمكنيا ،بمحتكياتيا

 
كقد حصؿ الباحث عمى فيرس لممخطكطات، الخاٌصة بالٌشيخ "محٌمد طاىر" الحسينٌي، كفييا 

ـٌ نسخ بعضيا بيد الٌشيخ "محٌمد طاىر"،   ،مف العناكيف القٌيمة كالكتب كالمخطكطات الفريدة، كاٌلتي ت
جكانب مختمفة مثؿ: الفقو، كالتٌفسير، كالحديث، كالٌتصٌكؼ، كالٌمغة، كالٌتراجـ،  فتشمؿكتتنٌكع مكضكعاتيا 

 :(4)"طاىرمحٌمد "ة الٌشيخ مكتب بقيت مفكالٌشعر، كاألدب كغيرىا، كفيما يمي، ممٌخص لمكتب اٌلتي 
 

 االنتساب إلى األشراؼ. :في مكضكعف اكتاب .1
                                                           

 .78يينظر: بشير بركات، تاريخ المكتبات، ص  (1)
 .78: بشير بركات، تاريخ المكتبات، ص ىػ(، يينظر 1431الٌشيخ عبد العزيز البخارٌم )ت ىك  )2)
"محٌمد إسعاؼ" بف عثماف: أبك الفضؿ؛ أديب بٌحاث، مف أعضاء المجمس العممٌي العربٌي بدمشؽ، نيعت بػ "أديب  (3)

"، عيٌيف مفٌتشنا لٌمغة العربٌية في معارؼ فمسطيف، ككاف يكثر مف زيارة القاىرة، تكٌفي في القاىرة عاـ العربٌية
 .6/30عبلـ، الٌزركمٌي، األخير الٌديف ىػ(، يينظر:  1364)

مكجكدة في الالمخطكطات  فيرسفي آخر الٌرسالة يحكم معمكمات عف كٌؿ الكتب اٌلتي كجدٍت في  ممحؽيكجد  (4)
، تجميع بشير مكتبة "دار إسعاؼ الٌنشاشيبٌي"، الكاقعة في منطقة الٌشيخ جٌراح، شماؿ القدس القديمة

 .بركات
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 كتاب كاحد في األذكار. .2
 كتاب كاحد في األسانيد. .3
 في اآلداب الٌشرعٌية. ثبلثة كتب .4
 كتاب كاحد في الببلغة. .5
 في التٌاريخ. أربعة كتب .6
 في الٌتراجـ. ابن اكت عشرأحد  .7
 كتب في الٌتصٌكؼ. سبعة .8
 كتب في التٌفسير. خمسة .9

 الحديث.ثبلثة كتب في  .10
 كتاب كاحد في الٌرياضٌيات. .11
 في الٌشعر. ابن اكت عشرأحد  .12
 في العقيدة. اعشر كتابن  خمسة .13
 ف في الفتاكل.اكتاب .14
 في الفقو. اف كتابن ك ر كعش تسعة .15
 ف في المنطؽ.اكتاب .16
 ف في الٌنحك.اكتاب .17
 ثبلث إجازات. .18
 .األلقابكتاب كاحد في  .19
، الكعظ، ك المكلد الٌنبكمٌ : ، مثؿفي مكضكعات متفٌرقة كمجاميع اعشر كتابن  أحد .20

 .كغيرىاكالٌطٌب، كفضائؿ العرب، 
 

 :شيكخو –رابعنا 
 

 :في مصر شيكخو
 

أنيى تعميمو األساسٌي، أرسمو كالده  كبعد أفٍ  طاىر" في القدس الٌشريؼ، محٌمدتعٌمـ الٌشيخ "
 :كىـف العمماء األجبٌلء، عدد مً  فعكأخذ ، في القاىرة كماؿ تعميمو في األزىر الٌشريؼإل
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في الفقو ، كأجازه درس عميو الحديث كالفقو( ، 1)المصرمٌ  أحمد بف محٌمد الٌطحطاكمٌ  .1
 الحنفٌي، كالحديث الٌشريؼ.

الٌمغة العربٌية، كبعد تخٌرجو قاـ الٌشيخ حسف  كدرس عميو عمـك، (2)حسف العٌطار .2
ـٌ تدكيف تمؾ ىػ 1224في القدس في بيتو عاـ ) "محٌمد طاىر"العٌطار بزيارة  (، كت

"إسعاؼ دار الٌزيارة، في نياية رسالة "اإلسعاد في بانت سعاد" المكجكدة في مكتبة 
دٌلت، فإٌنما تدٌؿ  ، كىذه الٌزيارة إفٍ (3)ـ(88الٌنشاشيبٌي" في القدس الٌشريؼ، تحت رقـ )

 بة بينيـ.عمى الٌصداقة كالٌتكاضع، بيف العمماء كطبٌلبيـ، كعمى العبلقة الٌطيٌ 
درس عميو التٌاريخ، كاستمرت عبلقتيما الٌطٌيبة حٌتى بعد ، (4)عبد الٌرحمف الجبرتيٌ  .3

 .(5)مف مصرعكدة "محٌمد طاىر" 
، أٌنو الحسينيٌ  "محٌمد طاىر"كرد في ثبت شيكخ ، (6)عبد ا بف حجازٌم الٌشرقاكمٌ  .4

منحو إجازة في الفقو الحنفٌي كما كرد في، كما أٌنو  ،درس عميو الفقو الحنفيٌ 
في مكتبة "إسعاؼ الٌنشاشيبٌي"، في القدس الٌشريؼ،  ةمحفكظالاإلجازة  ةمخطكط

 كنٌصيا:كىي كرقة كاحدة، مكتكبة بالحبر األسكد كاألحمر، ، (7)ـ(56تحت رقـ )
 كاألفياد، في ترتيب صمكات الٌطريؽ ربيع الفؤاد 

 ككيؼ المسمكيف،  ،ألستاذ األستاذيف
 األستاذ الٌشيخ الٌشرقاكٌم 

 الٌشافعٌي الخمكتٌي 
 حفظو ا تعالى

                                                           
طاكٌم، تعٌمـ باألزىر ثـٌ تقٌمد يأحمد الٌطحطاكٌم: فقيو حنفٌي، كلد بطيطا، بالقرب مف أسيكط، كرٌبما قيؿ لو الطٌ  (1)

 .1/245الٌزركمٌي، األعبلـ، خير الٌديف ىػ(، يينظر:  1231عاـ ) بالقاىرةمشيخة الحنفٌية، تكٌفي 
اتو في القاىرة، أقاـ زمننا في دمشؽ، تكٌلى مشيخة مصر، أصمو مف المغرب، كمكلده ككف عمماءحسف العٌطار: مف  (2)

الٌزركمٌي، األعبلـ، خير الٌديف ىػ(، يينظر:  1250ىػ( إلى أف تكٌفي عاـ ) 1246األزىر مف سنة )
2/220. 

 .124يينظر: بشير بركات، تاريخ المكتبات، ص  (3)
ىػ(، كتعٌمـ في األزىر، جعمو نابميكف مف  1167بف حسف الجبرتٌي: مؤرخ مصرٌم، كلد في القاىرة عاـ ) الٌرحمفعبد  (4)

كتبة الٌديكاف، كلي إفتاء الحنفٌية في عيد محٌمد عمٌي، نسب إلى جبرت في ببلد الحبشة، مات مخنكقنا عاـ 
 .3/304 الٌزركمٌي، األعبلـ،خير الٌديف ىػ( بعد أف فقد بصره، يينظر:  1237)

 .111أعبلـ فمسطيف، ص يينظر: عادؿ مٌناع،  (5)
، أيكره في عيد االحتبلؿ الفرنسٌي لمصر عمى تكقيع بياف بالٌتحذير مف األزىرعبد ا الٌشرقاكٌم: أحد عمماء  (6)

 .4/78الٌزركمٌي، األعبلـ، خير الٌديف معارضتيـ، تكٌفي في القاىرة، يينظر: 
 ، كمرفؽ صكرة عف المخطكطة في المبلحؽ.125الٌشريؼ، ص  القدسيينظر: بشير بركات،  (7)
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 بسـ ا الٌرحمف الٌرحيـ
 

يـ، كأفيميـ لذيذ ف حضرتلخدمة جنابو، كقٌربيـ مً  ،ف عبادهف شاء مً ؽ مى الحمد  اٌلذم كفٌ 
في  ،بنا بإرشاده كىديواليادم إلى طريؽ الٌرشاد، الٌسالؾ  ،خطابو، كالٌصبلة كالٌسبلـ عمى سٌيدنا محٌمد

 ،كالمرشديف لسنف البياف ،لو في منياج طرؽ الٌتحقيؽبعيف المتٌ  ،كعمى آلو كأصحابو ،سفف الٌسداد
ما شٌمر المجتيدكف عف ساعد  ،صبلة كسبلمنا دائميف متبلزميف ،عمى أقكـ طريؽ ،كأكضح التٌبياف
 ؛أٌما بعد ، كالٌذكر كاألكراد،كما قاـ المجٌدكف بأعباء العبادة ،الجٌد كاالجتياد
 

 ،كخبلصة بضعة أبي القاسـ فقد أجزت اإلماـ الفاضؿ، كاليماـ الكامؿ، صفكة بني ىاشـ،
ما تضٌمنتو ىذه  بجميع ،(1)... ابف المرحكـأفندٌم د "محٌمد طاىر" يٌ ، أداـ ا لو الفتكح، السٌ الٌركح لدك 

آلنيا الٌسبب  ،كأكصيو بمزكـ التٌقكل ،مٌمف يصمح لذلؾ ،تو أف يجيز غيره بما فيياز الٌرسالة كبغيره، كأج
في  ،ال ينساني مف صالح دعكاتو و أفٍ منفي سمؾ أىؿ قرنو، كأطمب  نظمو، ك ألقكل، نفعو ا كنفع بوا

ٌياه لما فيو رضاه، كجمكاتو، كفٌ خمكاتو   كالٌصبلة كالٌسبلـ عمى خير أنبيائو.قني ا كا 
 

 باألزىر. كالفقراءخادـ العمـ  ،الخمكتيٌ  الٌشافعيٌ  ،الٌشرقاكمٌ  كأنا الفقير عبد ا بف حجازمٌ 
 

 انتيت المخطكطة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .اسـ فراغ بدكف كتابةفي األصؿ:  )1)
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 مف شيكخو في القدس:
 

 .(2)الٌطريقة الٌصكفٌية األحمدٌية تعاليـ إتقاففي القدس، في  : أجازه(1)محٌمد الٌدارعيٌ 
 

 :أعمالو -خامسنا 
 

 الٌتدريس: –أ 
 

فعمؿ  ،بعد تخٌرجو مف جامعة األزىر الٌشريؼ، عاد "محمد طاىر" الحسينٌي إلى بيت المقدس
 في كظائؼ كثيرة منيا:

 
ا بأٌف تدريس العمكـ الٌدينٌية في المسجد عً الٌتدريس في المسجد األقصى المبارؾ:  .1 ممن

 كانت تسند إلى العمماء، كغالبنا مف الٌدارسيف في الجامع األزىر ،ى المبارؾاألقص
 .(3)الٌشريؼ

 .(4)الٌتدريس في عدد مف مدارس بيت المقدس .2
 .(5)لصحيح البخارٌم في مسجد قبة الٌصخرة المشٌرفةىػ( عيٌيف قارئنا  1227عاـ ) .3
 

 :اإلفتاء –ب 
 

الفتاكل كالفتاكم، يقاؿ: أفتيتو فتكل الفتكل لغة: اسـ مصدر بمعنى اإلفتاء، كالجمع: تعريؼ 
 تيا إذا أجبتو عف مسألتو.كف

 
: تبييف الحكـ الٌشرعٌي عف دليؿ لمف سأؿ عنو، كىذا يشمؿ الٌسؤاؿ في ااصطبلحن  كالفتكل

                                                           
 .ترجمةلـ أجد لو  (1)
 .125الٌشريؼ، ص  القدسيينظر: بشير بركات،  (2)
 .684يينظر: صالح الفضالة، الجكىر العفيؼ، ص  (3)
 .111أعبلـ فمسطيف، ص يينظر: عادؿ مٌناع،  (4)
 .124يينظر: بشير بركات، القدس الٌشريؼ، ص  (5)
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 . (1)الكقائع كغيرىا
، كلكٌنو يحمؿ في العرؼ الٌشرعٌي ة فيك مفتو المفتي لغة: اسـ فاعؿ أفتى، فمف أفتى مرٌ ك 

مكـ القرآف مؿ عي ـ جي مً أخٌص مف ذلؾ، كىذا االسـ مكضكع لمف قاـ لمٌناس بأمر دينيـ، كعى بمعنى 
صكصو، كناسخو كمنسكخو، ككذلؾ الٌسنف كاالستنباط، فمف بمغ ىذه المرتبة سٌمكه بيذا االسـ، كمف كخي 

 .فتي فيوو أفتى فيما استه استحقٌ 
 

ا كالمفتي مف كاف عالمنا بجميع األحكاـ الٌشرعٌية بالقٌكة القريبة مف الفعؿ :ىك اصطبلحن
(2). 

 
كصؿ  فقدبرز ذكر الٌشيخ "محٌمد طاىر" بعد كفاة عٌمو: الٌشيخ: حسف بف عبد الٌمطيؼ، 

 ،(، كذلؾ لسعة عمموىػ 1224ا لمحنفٌية في القدس عاـ )بالمكافقة عمى تعيينو مفتيًّ  اآلستانةكتاب مف 
ـٌ كاستحقاقو لخدمة الشٌ  ،كفقيو كلياقتو رع الحنيؼ، كعمؿ مفتينا مٌدة عقديف مف الٌزمف دكف انقطاع، ث

 االضطرابات اٌلتي نشبت في القدسنفيو إلى مصر بعد  بسببكسبب االنقطاع كاف  ،لفترات متقٌطعة
 بكصكؿ كتاب ،اـكصؿ كتاب مف كالي الشٌ  كقد، (3)اآلستانةخبلؿ الحكـ المصرٌم، كبسبب سفره إلى 

يخ "محٌمد طاىر" بتنسيبات القاضي كالعمماء بتعييف الشٌ  ،لرفعو إلى شيخ اإلسبلـ ،قاضي القدس إليو
 جاء فيو: في القدس الٌشريؼ،  ،مفتيًّا لمحنفٌية
 
بخصكص انتقاؿ المرحكـ الٌسٌيد حسف  ،كصؿ عرض محضركـ كأحاط عممنا ما أعرضتـ"

ٌنكـ استخرتـ أفندٌم  كلياقتو  ،أفندم، بحسب كفكر عممو الٌسٌيد "محٌمد طاىر"إلى رحمة ا، تعالى، كا 
كبعد ، (4)بو قيمقاـ مفتي بطرفكـ"كاستحقاقو إلى خدامة الفتكل الٌشريفة، كأٌف الٌشرع الٌشريؼ القاضي نصٌ 

منصب  "محٌمد طاىر"بمكافقة شيخ اإلسبلـ عمى تسميـ الٌشيخ  ،اآلستانةكتاب مف فترة كجيزة كصؿ 
 ىذا المنصب. فياإلفتاء في القدس الٌشريؼ، فمـ يعد أحد ينازعو 

 
 :إستانبكؿ عممو مع شيخ اإلسماـ في  – جػ
 

كلة العثمانٌية، كالٌصدر األعظـ ىك أعمى ة في الدٌ ىك أعمى سمطة دينيٌ  :منصب شيخ اإلسبلـ

                                                           
 .32/20يينظر: المكسكعة الفقيٌية الككيتٌية،  )1)
 .32/20يينظر: المكسكعة الفقيٌية الككيتٌية،  )2)
 .123يينظر: بشير بركات، القدس الٌشريؼ، ص  (3)
 .111أعبلـ فمسطيف، ص يينظر: عادؿ مٌناع،  )4)
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اإلسبلـ، فقد جاءت نشأتيا سيرنا مع سمطة زمنٌية، كالخميفة يرأس الٌسمطتيف، أٌما دكاعي نشأة مشيخة 
تنظيـ أمكر الٌدكلة عمى الٌديف اإلسبلمٌي، كمف جانب آخر، تكحيد األٌمة عمى منيج أىؿ الٌسٌنة 
كالجماعة، في عصر تكاثرت فيو عقائد الٌرافضة، باإلضافة إلى إصدار الفتكل الٌسياسٌية اٌلتي يحتاجيا 

 .(1)ة خاٌصة بالٌسمطافالٌسمطاف سكاء لئلصبلح، أك لمصالح شخصيٌ 
 

، كأصبح مف مقٌربي شيخ اآلستانةإلى الٌشيخ "محٌمد طاىر" (، سافر ىػ 1256في عاـ )
، كتكثٌقت عبلقتو بالكزراء كالعمماء، كعندما حاكؿ العكدة إلى بيت المقدس، (2)اإلسبلـ "عارؼ حكمت"

 .(3)حياتومف ما بقي  عالمنا محترمنا ،معٌززنا مكٌرمنا اآلستانةريفض طمبو، كطيمب منو البقاء في 
 

 :عماقتو بأىؿ العمـ – سادسنا
 

مكانة عالية بيف عمماء عصره، في كٌؿ مف القدس  ؤٌده تبكٌ بعممو كجً  "محٌمد طاىر"استطاع 
ستانبكؿكالقاىرة   ، كيظير ذلؾ مف خبلؿ:كا 

 
 مكانتو بيف عمماء القدس: -أ 

 
، حيث اجتمع "مفتي القدس" بف عبد الٌمطيؼ ظيرت مكانتو العالية، بعد كفاة عٌمو حسف

حيث كاف أكالد قاضي القدس، ليرث عٌمو في تمؾ الكظيفة،  نٌسبكه معكأعيانيا ك عمماء بيت المقدس 
لفتة إلى مكانتو العممٌية بيف  عمى الٌتكصية ككانت تمؾفكافؽ كالي الٌشاـ، دكف ترٌدد، حسف صغارنا، 
فٍ ... الة الٌتكصية ما يمي: "، كجاء في رسكمثٌقفييا عمماء القدس  كالغيرة عمى بيتيـ كاجبة عمينا ... كا 

 .(4)كمزيد اإلكراـ كاالحتراـ" ،كالٌراحة المديدة ،العماريصير إلى بيتيـ إاٌل  ،عيف ندٌ تنا مى شاء ا في مدٌ 
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 مكانتو عند شيكخو: -ب 
 

تعٌمـ عمييـ،  اٌلذيف الٌديف حافظ الٌشيخ "محٌمد طاىر" عمى عبلقات طٌيبة مع عدد مف شيكخ
 عضيـ إلى بيت المقدس لزيارتو، كمف ذلؾ:في مراسبلتو مع بعضيـ، كفي كفكد بكتمٌثؿ ذلؾ 
 

ظير في ، يستفسر فييا عف صٌحتو، كيالٌشرقاكٌم"عبد ا الٌشيخ "مراسبلت مع  .أ 
رسالة ، كيذكر فييا مقدار الٌسركر اٌلذم عٌمو، مف كصكؿ لمقائوالٌرسائؿ مدل الٌشكؽ 

، كعدـ اإليو، كيطمب فييا استمرار المراسبلت بينيم "محٌمد طاىر" مف المفتي
 ،في المستقبؿ، مٌما يدٌؿ عمى عبلقة طٌيبة، بيف شيكخ األزىر اانقطاع األخبار بينيم

في ك مييـ كشيكخيـ، معمٌ لف طمبة العمـ بلب، عرفاننا لمجميؿ مً عمماء مصر، كبيف الطٌ 
اللة عمى مكانة عمماء بيت المقدس ، كدً (1)طبٌلبنا في األزىررعايتيـ حينما كانكا 

 ف أجميا.الٌسياسٌية كالعممٌية، اٌلتي حافظ العمماء عمى الٌتكاصؿ معيـ مً 
 

يمارس الٌضغط عمى  الٌشيخ الجبرتٌي مف الٌشيخ "محٌمد طاىر" أفٍ يطمب الٌرسائؿ  إحدلكفي 
 اىرة.قلييسرع في العكدة إلى ال ،حسف العٌطار الٌشيخ

 
كاف فييا معمكمات  "حسف العٌطار"، فكثير مف المراسبلتمراسبلت مع الٌشيخ  .ب 

عند ضيفنا فمقد لبث الٌشيخ حسف  شخصٌية خاٌصة، ال يبكح المرء بيا إاٌل لمف يثؽ،
 :عٌدة اأشيرن طاىر" كابف عٌمو حسف، نقيب األشراؼ، محٌمد الٌشيخ "

 
بشير ذم الحٌجة مؤٌرخة ، مٌتجينا إلى دمشؽ، حيف كاف مف يافاأرسؿ العٌطار رسالة  حيث .1

اـ الفقير في د قاؿ فييا: "لقد حصؿ لي كماؿ األسؼ عمى مفارقتكـ...كماىػػ(،  1225عاـ )
 .(2) "...ال يقطع أخباره عنكـ ،إف شاء ا ،يافا

لكـ  و قد أرسمناا أنٌ ضن يأاكـ كأخبرن ،ٌنو قد كصؿ إلينا مكتكبكـإ" فييا خبرهغير مؤٌرخة يرسالة  .2
 ،رسميا إليكـني  نحٌب أفٍ  ،أٌف عندنا بعض كتب ،يا سٌيدم ،اه منكـنترجٌ  مذقبمو مكتكبيف... كالٌ 
كتككف عندكـ في  ،ال يٌطمع عميو أحد ،بيني كبينؾ اكليكف ذلؾ سرًّ  ،لناتككف عندكـ أمانة 
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أمانة  "محٌمد طاىر" عند شيكخو، بحيث يضع أستاذه، مٌما يدٌؿ عمى مكانة الٌشيخ (1)"بيتكـ
 في بيت الٌشيخ.

كيعتذر منو الٌسكيس  لىعف رحمتو إ فييا يخبرهىػ(  1229تحمؿ في تاريخيا عاـ )رسالة  .3
 .(2)الكقتكالمخاطر اٌلتي كاجييا في ذلؾ  تكيذكر المشكبل، عمى قٌمة المراسبلت مف طرفو

ٌد عميو، كبٌرر ذلؾ بككنو ه في الرٌ مف القاىرة، يعتذر فييا عف تأٌخر  رسالة غير مؤٌرخة كصمت .4
، كعمى مياـ التٌدريس اٌلتي بأمكر شخصٌية خاٌصة االنشغاؿمشغكالن لمغاية، كما كٌضح أسباب 

انت كك شكر عمى صندكؽ الٌصابكف اٌلذم أرسمو لو ىدية،الٌرسالة  كفي نياية ،تأخذ كٌؿ كقتو
لى رجاؿ الٌدكلة عائمة الحسينيٌ   ،قد اعتادت عمى إرساؿ الٌصابكف كيدٌية إلى أصدقائيا كا 

 .(3)كذلؾ مف مصبنة كانت تممكيا في القدس
 

 ،ا عالمناأفنديًّ يتبٌيف أٌف الٌشيخ "محٌمد طاىر" كاف  تمؾ العبلقات كالمراسبلت،كمف خبلؿ 
 .(4)القاىرةدمشؽ ك في  مع عمماء القدس، كخارجيا كصداقات حميمة حافظ عمى عبلقات طٌيبة،

 
 :عماقتو بأىؿ الحكـ – سابعنا

 
في الٌدكلة اإلسبلمٌية عمى مٌر العصكر،  ،حاز العمماء عمى مكانة اجتماعٌية كثقافٌية مرمكقة

عمى تقميد العمماء كظائؼ ميٌمة في حككماتيـ، لما يصبغكف بو الحككمة  ،كقد حرص الخمفاء كالكالة
كاالجتماعٌية، إلى جانب قٌكتيا العسكرٌية كالٌسياسٌية، كقد اكتسب العمماء شرعٌية  الٌدينٌيةة مف الٌشرعيٌ 

 .كمعارؼ دينٌية كدنيكٌيةلما عندىـ مف عمـك كاجتماعٌية،  دينٌية
 

يٌمة في الٌدكلة، مثؿ: نقابة مكقد عٌزز بعض العمماء نفكذىـ، بترٌبعيـ عمى مناصب 
رجاؿ  عندالٌرفيعة، اٌلتي سمحت ليـ بنفكذ الٌدينٌية فتاء كالقضاء كغيرىا مف المناصب اإلاألشراؼ، ك 
ا بالقدسدمشؽ ك ك  إستانبكؿ الٌسمطة في  دكر في بعض الٌتشكيبلت الٌسياسٌية أداء ، كسمحت ليـ أيضن
بيف الحٌكاـ كالٌشعب، حيث ظٌمكا يمٌكحكف بالٌدعـ االجتماعٌي، اٌلذم يحظكف بو،  كالكساطةفي المنطقة، 

كاحتراـ  ،طايابيف األىالي عف طريقيـ، كحظكا بيدايا كع الحككمٌية في تمرير الٌسياسات سيـيي  اٌلذمك 
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 .كمصادرة الممتمكات ،الٌضرائبعفكا مف دفع ، كأي الحاكمة كتقدير الٌسمطات
 

األىالي كالحٌكاـ يحتاجكنيـ سكيًّا، الحٌكاـ مف أجؿ كسب الٌشرعٌية كتمرير كبذلؾ كاف 
 الحاجات بعض كقضاء في الحصكؿ عمى الحقكؽ العاٌمة، الٌسياسات، كاألىالي مف أجؿ الٌدعـ

 .(1)كالحماية أماـ الٌدكلة كممثٌمييا الحككمٌية،
 

لقدس الٌشريؼ، كذلؾ مف خبلؿ لعب الٌشيخ "محٌمد طاىر" دكرنا كبيرنا في ضبط األمكر في ا
مف خبلؿ ك كمف خبلؿ إرساؿ األمكاؿ كاليدايا،  ،كالحككمة العثمانٌية ،األىاليبيف الٌتكاصؿ االجتماعٌي 

، فكاف بيت ابف عٌمو نقيب و نقيب األشراؼاٌلتي تشارؾ فييا ىك كابف عمٌ  ،العبلقات االجتماعٌية الٌطٌيبة
 .يكؼضٌ الاألشراؼ دار استقباؿ لمٌزكار كالٌضيكؼ، يجتمع فييا كجياء البمد مع 

 
يٌمة لمٌتكاصؿ بيف أفندٌيات القدس، مالقدس )المكلى خبلفة( حمقة كصؿ كاف قاضي قد ك 

الكظيفة لمٌدة عاـ كاحد، ففي رسالة كصمت إلى كرجاؿ الحكـ في العاصمة العثمانٌية، بسبب تقٌمده 
تٌمت اإلشارة فييا إلى كصكؿ األمكاؿ كاليدٌية بصحبة القاضي  ،إستانبكؿ الٌشيخ "محٌمد طاىر" مف 

ـٌ يطمب كاتب الٌرسالة اٌلذم اآلف  ،"إرساؿ بقٌية الحكايج مف طرفكـ مع قاضي القدس :الٌسابؽ، ث
كبينو حقكؽ، أٌما إذا لـ يكافؽ قاضي القدس المذككر حمؿ ذلؾ، بطرفكـ، فيك مف أعٌز أحبابنا كبيننا 

 .مف المسمميف أك الٌنصارل أك الييكد" ،مع مف يحضر ليذا الٌطرؼ ،فسٌممكىـ لمف تعتمدكف عميو
 

يناء يافا، كيرافقكنيـ منذ ككاف رؤساء العائبلت دائمنا في استقباؿ القضاة اٌلذيف يصمكف إلى م
ـٌ يرافقكنيـ إلى ميناء حٌتى كصكليـ القدس، كتستمٌر المرافقة ليـ مٌدة إقامتيـ في كظائفيـ، كصكليـ،  ث

 .  (2)يافا، لتكديعيـ بعد انتياء خدمتيـ
 

المصرٌم لمٌشاـ، تضعضعت مكانة العمماء كالكجياء في بيت المقدس، كتقٌمص  الحكـبعد 
 الحكـالعالية كالعمماء، فقاـ العمماء كالكجياء بتحريض الٌناس عمى الٌثكرة ضٌد  المناصبنفكذ أصحاب 

لى الٌرجكع إلى حكـ الخبلفة العثمانٌية، فثار الٌناس عاـ ) ىػ(، كلكٌف الثكرة فشمت،  1250المصرٌم، كا 
ـٌ اقتياد عدد كبير مف شباب الٌشاـ، إلى  ـٌ نفي عدد مف الكجياء، إلى مصر، كت الٌتجنيد اإلجبارٌم في كت

الٌشيخ "محٌمد طاىر" كنقيب األشراؼ، فأصبح كلده مصطفى  إلى مصر: مصر، ككاف ضمف المنفٌييف
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 .(1)ابف الٌشيخ "محٌمد طاىر" مفتينا بالككالة
 

"محٌمد طاىر" بعريضة استعطاؼ، إلى الٌسمطات المصرٌية، لترتيب معاش  الٌشيختقٌدمت حـر 
كمٌما كرد في عريضتيا قكليا: ، ليا كلمف تعكؿ، كتطمب الٌسماح لمٌشيخ، بالعكدة إلى القدس الٌشريؼ

مشيكر كفقره معمكـ، كاآلف مقيـ في مصر بحسب األمر الكريـ المعٌظـ، كنحف أفندٌم حاؿ مفتي ..."
معاشنا  ،كال أحد يٌطمع عمينا بإدارة معاشنا، كنحف سبعة عشر نفسنا المكجكدة في رقبتوضاع حالنا 

 .(2)عميو ..."
 

(، كبعد عكدة اليدكء إلى المنطقة، كانسحاب جيكش "إبراىيـ باشا" مف ىػ 1252في عاـ )
 .(3)اإلفتاءسكريا، سمحت الٌسمطات المصرٌية لممبعديف بالعكدة إلى مكطنيـ، كعاد الٌشيخ إلى كظيفة 

 
، كأصبح مف مقٌربي شيخ اإلسبلـ، اآلستانة( إلى ىػ 1257"محٌمد طاىر" عاـ ) الٌشيخسافر 

اٌلذيف رفضكا الٌسماح لو بالعكدة إلى ك ، في عاصمة الخبلفة اإلسبلمٌية كتكثٌقت عبلقتو بالكزراء كالعمماء
 .(4)لبلستفادة مف عممو كمعرفتو اآلستانةو في ئالقدس، كأصٌركا عمى بقا

 
عمى إبقاء الٌشيخ كرجاؿ الٌسمطة كحٌتى بعد كفاة شيخ اإلسبلـ "عارؼ حكمت"، أصٌر الكزراء 

، كبذلؾ يككف الٌشيخ "محٌمد طاىر" قد أمضى آخر عقديف كنٌيؼ مف حياتو اآلستانةفي  "محٌمد طاىر"
 .(5(يافي

 
 :أسرتو كحياتو االجتماعٌية -ا ثامنن 

 
مشٌرعنا كاف عمر الحسينٌي، نقيب األشراؼ، يجكد بمالو ككرمو عمى الٌناس، ككاف بيتو عامرنا 

ككاف  في القدس آنذاؾ،كأىٌميا ما جعمو أقكل شخصٌية مف شٌتى أنحاء الٌدنيا، لمٌزكار كالٌضيكؼ، 
مى كـر ع مف ضيكؼ كمعارؼ كأىؿ البيت، ما يدؿٌ  يتناكؿ الٌطعاـ أحياننا في بيتو ثمانكف رجبلن 
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مف جمسائو  اآلستانةقبؿ ذىابو إلى  ، ككاف المفتيكعبلقات شخصٌية كعائمٌية كاجتماعٌية ،ككجاىة
 .(1)الٌدائميف

 
(، بنى الٌشيخ "محٌمد طاىر" منزالن ألىمو في منطقة الٌشيخ جٌراح في ىػ 1280كفي عاـ )

القدس الٌشريؼ، بجانب قصر "إسعاؼ الٌنشاشيبٌي"، كعيرؼ منزؿ الٌشيخ "محٌمد طاىر" فيما بعد بقصر 
ـٌ تكسعتو بعد ذلؾ، كأصبح المنزؿ مقرًّا لنادم كاألرض المحيطة بو باسـ المفتي،  كىٍرـ المفتي، كت

 ، كقد ضٌيقت الٌسمطات اإلسرائيمٌية عمى الٌنادم حٌتى أغمقتو فيىػ( 1386ف العرب عاـ )يجيالخرٌ 
 .(2)ىػ( 13/2/1425)

 
 المفتيٌ  كـر

 
يقع كـر المفتٌي في الٌناحية الٌشمالٌية الٌشرقٌية لحٌي الٌشيخ جٌراح، كينسبو بعض المقدسٌييف 

في أكاسط القرف )الثٌالث بني  قصر المفتي قدكيؤٌكدكف عمى أٌف خطأن لمٌشيخ طاىر مصطفى الحسينٌي، 
عشر اليجرٌم / التٌاسع عشر الميبلدم(، كفي ذلؾ الكقت لـ يكف الٌشيخ طاىر مصطفى قد تكٌلى 

كتبمغ  كينسبو غيرىـ إلى المفتي الٌشيخ "محٌمد أميف"،  بؿ ىك يعكد لمٌشيخ "محٌمد طاىر"، منصبنا،
مناندك  20مساحة الكـر 

ككانت المنطقة مزركعة بالٌسفرجؿ كالحمضٌيات كالعنب كالٌزيتكف كالتٌٌفاح  ،(3)
بناية قديمة عمى تٌمة مرتفعة، أقيمت أكاسط القرف التٌاسع عشر، مٌما يؤٌكد  فيوككانت  كالتٌيف كغيرىا،

إحدل ككانت ىذه البناية ىي  ،كليس الٌشيخ طاىر الحفيد صٌحة نسبتو إلى الٌشيخ "محمد طاىر" الجدٌ 
 .ف تشييدىا في خارج أسكار المدينةك البنايات األكلى اٌلتي بدأ المقدسيٌ 

 
كمبنٌية بأحجار مشٌذبة،  ،كالبناية الٌتي شٌيدىا أفراد عائمة الحسينٌي مكٌكنة مف طابؽ كاحد

 كنكافذىا مزٌينة، كمنحكتة بنقكش حجرٌية تيظير الفنكفة كجكانب أبكابيا يٌ سقفيا مقٌبب بقبب حجر 
، عمى غرار البنايات المعمارٌية العربٌية اإلسبلمٌية، كاستخدمت ىذه البناية كبيت صيفٌي لعائمة الحسينيٌ 

الٌثرٌية في كركميا العائبلت المقدسٌية تممكيا  "القصكر الٌصيفٌية"، اٌلتي كانتاٌلتي كاف ييطمؽ عمييا 
أمبلكيا، كٌسع الٌشيخ طاىر  كلمتابعةتقضي فييا فصؿ الٌصيؼ لبلستجماـ في اليكاء الٌطمؽ، ك 

في عيده إلى مكاف تمتقي فيو ، اٌلذم تحٌكؿ إلى الحسينٌي المنزؿ الصيفٌي كحكلو إلى منزؿ ضخـ

                                                           
 .18يينظر: عادؿ مٌناع، الٌنخبة، ص   (1)
 . 357يينظر: خالد أبك عرفة، المقاكمة الفمسطينٌية، ص  (2)
 .295، ص 2009ينظر: إسحاؽ جاد، الٌتقرير االستراتيجٌي الفمسطينٌي لسنة  (3)
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 الٌشخصٌيات المحمٌية كالٌدينٌية كاألدباء، كنزؿ فيو زعماء كحٌكاـ مف الٌداخؿ كالخارج.
 

بالٌشيخ "محمد الحقنا آلت البناية فيما بعد ألبناء الٌشيخ طاىر كأكالدىـ، كارتبط اسـ الكـر 
لمستشاره ر القصر كعندما الحقت بريطانيا الٌشيخ "محٌمد أميف" إلعدامو، قاـ بتأجي، أميف" الحسينيٌ 

القصر أخطر كاٌلذم حٌكلو إلى قصر اجتماعات، كعيقدت في صالكنات ىذا  ، (1)جكرج أنطكنيكس
 .فك الفرنسيٌ ك ، ككاف يزكره القادة اإلنجميز االجتماعات الٌسياسٌية لمبحث في القضٌية الفمسطينٌية

 
، كقد الحسينيٌ األرض كالقصر مف عائمة حٌؽ المنفعة في اشترت شركة الفنادؽ العربٌية 

لٌية ااإلسرائيمٌية أمر مصادرة تقٌدمت بو دائرة األراضي، ككٌقع عمييا كزير الم المحتٌمة أصدرت الٌسمطات
، كتقٌدمت الٌشركة العربٌية المالكة لؤلرض التماسنا لممحكمة العميا بتثبيت ممكٌيتيا لؤلرض سرائيميٌ إلا

لغاء قرار المصادرة كاعتبرت األرض  ،اإلسرائيمٌية لـ تقبؿ ىذا االلتماس المحتٌمة، إاٌل أٌف الٌسمطات كا 
كاف مف المقاكميف كالمحاربيف لمحككمة اإلسرائيمٌية، ألٌف الٌشيخ "محٌمد أميف"  ،مصادرة بأمر عسكرمٌ 

 قامت بتأجير األرض إلى جمعٌية استيطانٌية، ،كمف خبلؿ كصٌي مف الٌدكلة لحماية أمبلؾ الغائبيف
 .(2)مف البنايات االستيطانٌية عميو اا عددن ليًّ اة االستيطانٌية بيدـ جزء مف البيت، كأقامت حكقامت الجمعيٌ 
 

ترٌبع عمى كرسٌي اإلفتاء اٌلذم تكارثتو العائمة عٌدة الٌشيخ "محٌمد طاىر" يتبٌيف مٌما سبؽ أٌف 
عائمة الحسينٌي أٌف ، ك كالعمـ ككنو مف العمماء اٌلذيف شيد ليـ أىؿ بيت المقدس بالفضؿلأجياؿ، كذلؾ 

كانت عائمة ذات مكانة اجتماعٌية كسياسٌية مؤٌثرة في المجتمع المقدسٌي، حافظ أبناؤىا عمى ىذه المكانة 
كأٌف الٌدكلة العثمانٌية لـ تكف تنسى فضؿ مف كقؼ إلى جانبيا في مقاكمة حٌتى عصرنا الحالي، 

يا كيعيش بقٌية حياتو بعد ليقيـ في إستانبكؿ دعت الٌشيخ "محٌمد طاىر" إلى الٌتدٌخبلت الخارجٌية، فقد 
 عكدتو مف المنفى اٌلذم فرضتو عميو القٌكات المصرٌية.

 
 

  

                                                           
ق، باحث تاريخٌي، لبنانٌي األصؿ، كلد  1311جكرج أنطكنيكس ىك: جكرج بف حبيب أنطكنيكس كلد عاـ  )1)

باإلسكندرٌية كتعٌمـ بيا، ثـٌ درس اليندسة في جامعة كامبريدج، انتقؿ إلى القدس مكٌظفنا في إدارة المعارؼ، 
 .2/145ق. يينظر: خير الديف الٌزركمٌي، األعبلـ 1361كتكٌفي بالقدس عاـ 

معمكمات حصؿ الباحث عمييا مف نقيب األشراؼ الحالٌي: الٌشيخ مازف أىراـ الحسينٌي، كمجمكعة أكراؽ مكتكبة:  )2)
mazen@haiatashraf.com  ؛info@haiatashraf.com 

mailto:mazen@haiatashraf.com
mailto:mazen@haiatashraf.com
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 الفصؿ الثٌاني 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الكقؼ، حكمو، كمشركعٌيتو، كأىٌمٌيتو
 

 :الكقؼ كأحكامو
 

 :تكطئة
 

الكقؼ، كالحٌث عمى أبكاب الخير كالٌصدقة، لما  عف غيرىا بكجكد تمٌيزت الٌشريعة اإلسبلمٌية
لو مف أثر عظيـ في صبلح الٌناس كأحكاليـ، في دنياىـ كأخراىـ، كلما لو مف آثار اجتماعٌية، 

ركح الٌتعاكف، كالمحٌبة، كالٌتكافؿ، كمساىمة في  كنشركاقتصادٌية كاضحة، كدكر في تنمية المجتمع، 
 .في المجتمع المسمـ مكاـر األخبلؽبعث 

 
كقد بٌيف لنا الٌرسكؿ الكريـ، صٌمى ا عميو كسٌمـ، أٌف المعركؼ كالخير ميما بمغ مف القٌمة، 

 الٌسبلـ: الٌصبلة ك  ما يعيف عمى نكائب الٌدىر، قاؿ عميوربٌ فإٌنو يعيف عمى اتٌقاء الٌنار يكـ القيامة، ك 
لىٍك ًبًشؽِّ تىٍمرىةو " لىٍك أىٍف ، كقاؿ عميو الٌسبلـ: "(1)"اتَّقيكا النَّارى كى كًؼ شىٍيئنا، كى فَّ ًمفى اٍلمىٍعري الى تىٍحًقرى

ٍجوو طىٍمؽو  اؾى ًبكى  .(2) "تىٍمقىى أىخى
 

ا إلى المعكنة كالمساعدة، فيا ىك كميما بمغت قٌكة اإلنساف كقدراتو، فإنٌ  ذك "و سيبقى محتاجن

                                                           
 (.1417البخارٌم، الٌصحيح، حديث رقـ ) )1)
 (.2626مسمـ، الٌصحيح، حديث رقـ ) )2)
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 ،عة كالعمـ، يطمب المعكنة مف الٌناسنى كالمى  ،ف أسباب القٌكةمً  ،سبحانو كتعالى ،، رغـ ما آتاه ا"القرنيف
 بحالة ذم القرنيف: امخبرن  ،تعالىك  ، سبحانوكبيف يأجكج كمأجكج، قاؿ يـبين ،الفاصؿ في بناء الٌسدٌ 

ـٍ رىٍدمنا ﴾﴿ قىاؿى  بىٍينىيي ـٍ كى ٍيره فىأىًعينيكًني ًبقيكَّةو أىٍجعىٍؿ بىٍينىكي بِّي خى مىا مىكَّنِّي ًفيًو رى
(1). 

 
ة الٌشريفة، التٌاريخ اإلسبلمٌي حافؿ باألكقاؼ، اٌلتي حٌققت مصالح المسمميف، منذ عصر الٌنبكٌ 

ت ئكالكثائؽ الخاٌصة باألكقاؼ، فقد أينشً ذلؾ األحاديث الٌنبكٌية الٌشريفة، ب شيدتإلى كقفتنا الحاضر، 
فرت اآلبار، كغيرىا مف  المساجد كالمدارس، كالٌتكايا كاألسبمة، كديكر رعاية الفقراء كاأليتاـ كاألرامؿ، كحي

 أكقاؼ الخدمات العاٌمة، كالعائمٌية اٌلتي ييطمؽ عمييا األىمٌية أك الذ ٌرٌية. أمكاؿ
 

الٌناس بكقؼ الممتمكات، كذلؾ بسبب غياب الٌدافع الٌذاتٌي قٌؿ اىتماـ في كقتنا الحاضر، 
غٌيبتيا الحياة الماٌدٌية، كالحرب الفكرٌية المعمنة، كغير  اٌلتيمعاني ركح اإلسبلـ، كفقداف  ،كاليٌمة

 -إاٌل مف رحـ رٌبي-ترل األخ ال يسأؿ عف أخيو  –كمع األسؼ  -المعمنة، عمى كٌؿ فكر إسبلمٌي 
 كاسع.بشكؿ  - كبيرة سكاء أكانت حقكقنا صغيرة أـ - اس الخاٌصة كالعاٌمةكظير أكؿ حقكؽ النٌ 

 
عاقتيـ لحركة الٌناس في الٌشكارع،  ،فك الباعة المتجٌكلكمف ذلؾ مٌما ال ينتبو لو الٌناس كثيرنا  كا 

، كسير الٌناس بمركباتيـ عرض بضاعتيـ في الٌشكارعمثؿ  ،العاٌمةرقات طٌ الار في ما يضعو الٌتجٌ ك 
بذلؾ يككف  ،الٌطريؽ عمى الٌناسحيف يغمؽ  كأ ،بعكس االٌتجاهشخص سير يحيف فالٌسير، اٌتجاه عكس 

 .كقت الٌناسقد سرؽ مف 
 

ف قصص كأخبار حكؿ ف خبلؿ ما تنشره مً مً  ،طالع الجرائد اليكمٌيةف يي مى كما يظير لً 
، أك تيا صغيرة جدًّامساححدكد أرض، الخبلؼ عمى ألسباب تافية، مثؿ  تحصؿ العائمٌية، تالمشكبل

خكة لكف ما بالنا نرل اإل .عمى ذلؾمكقؼ سيارة؛ كلك رأيت شخصيف يتقاتبلف عمى بعكضة، لضحكت 
مف زخارؼ ككنكز،  يتقاتمكف عمى شيء، ال يساكم عيشر معشار جناح البعكضة؟! فكؿ الٌدنيا بما فييا

جناح بعكضة، فقد قاؿ رسكؿ  ،تعالىك ، سبحانو ال تساكم عند ا الت كغابات،كببلد كبحار، كشبٌل 
ةو مىا سىقىى كىاًفرنا ًمٍنيىا شىٍربىةى "صٌمى ا عميو كسٌمـ:  ،ا نىاحى بىعيكضى لىٍك كىانىًت الدٍُّنيىا تىٍعًدؿي ًعٍندى المًَّو جى
 .(2) "مىاءو 

 

                                                           
 .18/95الكيؼ،  )1)
 (.2320الٌترمذم، سنف الٌترمذٌم، حديث رقـ ) (2)
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ـٌ  مف أجؿ منفعة  ،ف يتحٌرل أكؿ حقكؽ الٌناس، كيؼ سيفٌكر في كقؼ أٌم شيء يمتمكومى ٌف إث
كصدؽ  ؛ما ال تطكلو يده :ىك حراـ عمميًّا عند كثير مف الٌناسالٌناس؟! مع األسؼ، صار تعريؼ ال

، الى ييبىاًلي "قاؿ:  فيح ككأٌنو يقصد زماننا، ،صٌمى ا عميو كسٌمـ ،رسكؿ ا مىى النَّاًس زىمىافه يىٍأًتي عى
ماىًؿ  ذى ًمٍنوي، أىًمفى الحى رىاـً المىٍرءي مىا أىخى ـٍ ًمفى الحى  .(1) "أى

 
ي الفبلنٌي، كأصبح ىـٌ كثير مف أصبح قدكة كثير مف الٌشباب: العب الكرة الفبلنٌي، كالمغنٌ 

كاف الٌشباب يتسابؽ إلى ساحات الكغى، كنشر الٌديف  برامج الغناء، بعد أفٍ  فيالٌشباب، الٌظيكر 
اإلسبلمٌي، كالعمـ الٌشرعٌي كقيادة األٌمة؛ فبل بٌد مف عاصفة ذىنٌية قكٌية، كقمب لممفاىيـ اٌلتي تٌمت 

عادة األفكار الٌصحيحة كالمبادئ العاٌمة لئلسبلـ، زراعتيا في أذىاف الٌناس،  فكرة ىذه األفكار  فكمً كا 
، إلى الٌساحة العممٌية، كالعمؿ عمى الحفاظ عميو كعمى ككضعو إعادة الكقؼ كقٌكتوالكقؼ، فيجب 

 تنميتو.
 
تشتٌد الحاجة إلى تفعيؿ  -ف كيبلت كككارث كفقر كلما تبلقيو األٌمة مً  -في عصرنا الحالٌي  

عو في كدفعيـ إليو، كبياف مناف كحٌض المسمميف ،كر الكقؼ، ككاجب عمى العمماء بياف منافع الكقؼدى 
ف تٌتيمو بالقياـ تدٌمر سمطات االحتبلؿ بيكت مى  -مثبلن  -الٌداريف، الٌدنيا كاآلخرة، ففي فمسطيف 

لما  -ا يًّ أك ذرٌ  اا خيريًّ ا عامًّ كقفن  –مكقكفة  ىذه الممتمكات؛ فمك كانت كممتمكاتيـ بالعممٌيات الفدائٌية
ىذا  كنا لمف قاـ بالعممٌية الفدائٌية؛ألٌنيا ليست مم :، كىدمياكتدميرىااستطاع االحتبلؿ االعتداء عمييا، 

ـٌ بيع العقار لمييكد،  مف جانب، كمف جانب آخر فيو حفظ لمممتمكات مف الٌتسٌرب لممحتٌميف، فمك ت
ٌنما ييباع حٌؽ المنفعة عماؿ كاالستفادة مف العقارات ، كحٌؽ االست)الخمٌك( ستبقى رقبتو كممكو لممسمميف، كا 

 .، كما نٌص الٌشرع الحنيؼإلى ما أكقفو عميو ،ممؾ صاحبوف د كقفو يخرج مً فقط، ألٌنو عن
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 (.2059البخارٌم، الٌصحيح، حديث رقـ ) (1)
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ا تعريؼ الكقؼ لغة  :كاصطماحن

 
  :الكقؼ لغة .1
 

ٍبسي ىك:  الكقؼ  .(1)اٍلحى
كالجمعي: ، : سكنٍت. ككقفتي الٌدار كقفنا: حبستييا ًفي سًبيًؿ الٌمًو، سبحانو كتعالىكقفٍت الٌداٌبةي "

"  .(2")أكقاؼه
 
ا الكقؼ .2  :اصطماحن
 

تقريبنا، مع اختبلؼ األلفاظ؛ كىنا نفسو لمكقؼ، ككٌميا يحمؿ المضمكف عٌدة ىناؾ تعريفات 
 يسرد الباحث بعضيا كما عٌرفو العمماء األفاضؿ:

 
 .(3)العيف، كالٌتصٌدؽ بالمنفعة سي بٍ حى  .1
 .(4)ماؿ يمكف االنتفاع بو، مع بقاء عينو سي بٍ حى  .2
ماؿ يمكف االنتفاع بو، مع بقاء عينو؛ بقطع الٌتصٌرؼ في رقبتو، عمى تصٌرؼ  ري جٍ حى  .3

 .(5)كىك قربة مندكب إلييا مباح.
حبس ماؿ يمكف االنتفاع بو، مع بقاء عينو، بقطع الٌتصٌرؼ في رقبتو مف الكاقؼ  .4

تقٌربنا إلى  ،أك بصرؼ ريعو عمى جية بٌر كخير ،كغيره، عمى مصرؼ مباح مكجكد
كعميو يىخرج الماؿ عف ممؾ الكاقؼ، كيصير حبيسنا عمى حكـ  ؛نو كتعالىا، سبحا

أٌنو لـ يبؽ عمى ممؾ الكاقؼ، كال انتقؿ إلى ممؾ  :المرادك  .ممؾ ا، سبحانو كتعالى
بؿ صار عمى حكـ ممؾ ا، سبحانو كتعالى، اٌلذم ال ممؾ فيو ألحد سكاه،  ،غيره

اٌل فالكٌؿ ممؾ  تعالى كيمتنع عمى الكاقؼ تصٌرفو فيو، كيمـز  ؛ىذا ىك المراد؛ كا 

                                                           
 ابف منظر، لساف العرب، ماٌدة كقؼ. (1)
 . 2/669الحمكٌم، المصباح المنير،  (2)
 .3/107المكسكعة الفقيٌية الككيتٌية،  (3)
 .2/1381الٌشافعٌي، مسند اإلماـ الٌشافعٌي،  (4)
 .6/408الحسيف البٌلعٌي، البدر الٌتماـ،  (5)
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 .(1)التٌبٌرع بريعو عمى جية الكقؼ
 حبس األصؿ، كتسبيؿ المنفعة. .5

 
ا في أاٌلتي سترد  –في تعريؼ بعض المصطمحات الٌخاصة بالكقفٌيات  كيمكف القكؿ يضن

 :إفٌ  -تحقيؽ المخطكطة
 

  الكقؼ ىك: حبس أصؿ الماؿ، أك العقار، كمنع الٌتصٌرؼ بو بيعنا كال ىبة، مع تسبيؿ
صالح المكقكؼ عمييـ: خاٌصة كانكا أـ عاٌمة؛ ل ،المنفعة مف الماؿ كالعقار المحبكس

 كاإلحساف، تقٌربنا إلى ا، سبحانو كتعالى. كذلؾ بيدؼ البرٌ 
 مراد يكٌضح فيو ال ،شرط الكاقؼ ىك: كبلـ الكاقؼ المنصكص عميو في كثيقة كقفو

في تخصيص ريع الكقؼ كغٌمتة، كطريقة تكزيعيا عمى ك ، في الكقؼ كمقصده
 .مف طبقات الكقؼ المستحٌقيف

  طبقة اآلباء تككف بالٌنسبة لطبقة اآلباء، ك  "بقة العمياالطٌ "ييطمؽ عمييا  األجدادطبقة
كىي في الكقت ذاتو "الٌطبقة العميا" بالٌنسبة  ،فمى" بالٌنسبة لطبقة األجداد""الٌطبقة السٌ 

 .كىكذا ،بالٌنسبة لطبقة اآلباء "المكجكديف في "الٌطبقة الٌسفمى لطبقة األبناء
 كذٌرٌياتيـ ء: ذٌرٌيتور فرع المآباؤه كأجداده؛ ك  :أصؿ المرء ىـ. 
 أكالد كبنات البطف كأكالد البطف الثٌاني ىـ أكالد كبنات الكاقؼ،  البطف األٌكؿ ىـ

، كيككف أىؿ البطف ىكذاالبطف الثٌالث ىـ أكالد كبنات البطف الثٌاني، ك ك  ،األٌكؿ
 الكاحد في نفس الٌدرجة.

 كبنات الٌطبقة األكلى كالد ، كالٌطبقة الثٌانية ىـ أكبناتو الٌطبقة األكلى ىـ أكالد الكاقؼ
، كيككف كىكذا الٌطبقة الثٌالثة ىـ أكالد كبنات الٌطبقة الثٌانية،أم إٌنيـ أحفاد الكاقؼ، ك 

 بقة الكاحدة في نفس الٌدرجة.أىؿ الطٌ 
  عصر كفي كٌؿ  ال تنقطع: ىي جية ال تندثر كتككف مكجكدة في كؿٌ اٌلتي  برٌ الجية

، كالمحتاجيف كالٌطرؽ كأماكف الٌتعميـكالفقراء كالمساكيف، كالمساجد حيف، 
اندثار ، كعادة ما تككف الجية المستفيدة مف الكقؼ الٌذٌرٌم أك األىمٌي عند كالمكركبيف

ـٌ فإذا انقرضكا كأجياليـ ، فيككف تكزيع ريع الكقؼ عمى الٌذٌرٌية الٌذٌرٌية كانقطاعيـ يت
، بحيث يحٌدد في توتكزيع الٌريع عمى جية بٌر ال تنقطع كحسب شرط الكاقؼ ككصيٌ 

 .كقفيٌتو جية البٌر اٌلتي يرغب

                                                           
 .10/7579الٌزحيمٌي، الفقو اإلسبلمٌي كأدٌلتو، كىبة  (1)
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 :كأىٌمٌيتونشأة الكقؼ 
 

عمر بف الخٌطاب، رضي ا  فقد ركم أىفٌ  عيد الٌنبٌكة، تعكد نشأة الكقؼ في اإلسبلـ إلى
: يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإنٍّي عنو،  ، يىٍستىٍأًمريهي ًفييىا، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ا بخيبر، فأتى الٌنبٌي، صى أصاب أرضن

 : ا تىٍأميري ًبًو؟ قىاؿى ـٍ أيًصٍب مىاالن قىط ، أىٍنفىسى ًعٍنًدم ًمٍنوي، فىمى ، لى ٍيبىرى ا ًبخى ٍبتي أىٍرضن بىٍستى ف إً "أىصى ًشٍئتى حى
دٍَّقتى ًبيىا تىصى دَّؽى ًبيىا ًفي الفيقىرىاًء، "أىٍصمىيىا، كى تىصى ، كى ، أىنَّوي الى ييبىاعي كىالى ييكىىبي كىالى ييكرىثي دَّؽى ًبيىا عيمىري ، فىتىصى

مىى مى  نىاحى عى ٍيًؼ الى جي ًفي سىًبيًؿ المًَّو، كىاٍبًف السًَّبيًؿ، كىالضَّ قىاًب، كى ًفي الرٍّ ًفي القيٍربىى كى يىٍأكيؿى ًمٍنيىا ف ًليىيىا أى كى ف كى
ؿو  ٍيرى ميتىمىكٍّ ـى غى ييٍطًع كًؼ، كى ًباٍلمىٍعري
(1). 

 
كبناءن عمى ىذا: فإٌنو ال يجكز لئلنساف أف يكقؼ كقفنا محٌرمنا، مثؿ: أف يكقؼ عمى بعض 

سبحانو ؛ كالكقؼ إٌنما يقصد بو التٌقٌرب إلى ا، ناثدكف اإلككر دكف اآلخريف، أك عمى أكالده الذٌ  أكالده
 .(2)كتعالى، كال يمكف أف يتقٌرب اإلنساف إلى ا، عز كجٌؿ، بمعصيتو، سبحانو كتعالى

 
 :لمحة عف الكقؼ كأحكامو

 
قاؿ بعض العمماء: الٌشرع لـ يىدعي إلى الكقؼ صراحة، كعبادة كشعيرة دينٌية، بدليؿ صٌحتو 

اٌل فبل فٍ مف الكافر، فإ األعماؿ كٌميا منكطة بالٌنٌية، كما أخبرنا ك ، (3)نكل الكاقؼ القربة فمو الٌثكاب، كا 
نَّمىا ًلكيؿِّ اٍمًرئو مىا ": في حديثوبذلؾ رسكلنا الكريـ، صٌمى ا عميو كسٌمـ،  ًإنَّمىا األىٍعمىاؿي ًبالنِّيَّاًت، كىاً 

 .(4)نىكىل"
 

المساكيف، فمك كقؼ ذٌمٌي أرضو، عمى كلده، ككلد كلده، كنسمو كعقبو ما تناسمكا، ثـٌ عمى 
سٌمى، كلك كقؼ عمى الفقراء: مسمميف كذمٌييف، جاز ف صٌح الكقؼ، كيككف تكزيع االستحقاقات عمى مى 

ٍز تكزيع الٌريع إاٌل عمى  تكزيع بعضيا عمى فقراء المسمميف أيٌضا، كلك خٌصص فقراء أىؿ الٌذٌمة، لـ يىجي
، فبل يجكز؛ كلك كقؼ مسمـ كقفنا عمى المبتدعة، (1)يككف الكقؼ عمى أىؿ الحرب ، إاٌل أفٍ (5)ىـمف ذكر 

                                                           
 (.2737البخارٌم، الٌصحيح، حديث رقـ ) (1)
 .4/278العثيميف، فتح ذم الجبلؿ كاإلكراـ،  يينظر: (2)
 .20نيجيـ، األشباه كالٌنظائر، ص بف يينظر: زيف الٌديف  (3)
 (.1البخارٌم، الٌصحيح، حديث رقـ ) (4)
 .141يينظر: إبراىيـ الٌطرابمسٌي، اإلسعاؼ، ص  (5)
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 .(2)، كال تنٌفذ شركط الكاقؼيجز ذلؾ نيسة، أك عمى فقراء أىؿ الحرب، لـأك عمى بيعة، أك ك
 
، (3)قد أفاض العمماء في ذكر الكقؼ، كشركطو، كأحكامو، كأنكاعو، في مصٌنفات عديدةلك 

ـٌ الٌتكٌسع في ذكر شركطو، كاختبلؼ المذاىب في أحكامو. بحثٌاكألٌف ىذا البحث ليس   أصكلٌيا، لف يت
 

 :أىٌمٌية الكقؼ
 

 :أىٌميا أىٌمٌية كبيرة مف عٌدة نكاحو  لمكقؼ
 

 أىٌمٌية دينٌية: 
 

ركم  لما، (4)بعد مكت الكاقؼ جارينا الكقؼ باب مف أبكاب الٌصدقة الجارية، اٌلتي يبقى ثكابيا
ٍنوي عىمىميوي ًإالَّ مً "كسٌمـ، أٌنو قاؿ:  عميوعف رسكؿ ا، صٌمى ا  ٍنسىافي اٍنقىطىعى عى ثىةو: ًإالَّ ف ًإذىا مىاتى اإلًٍ ثىماى

اًلحو يىٍدعيك لىوي ف مً  لىدو صى اًريىةو، أىٍك ًعٍمـو ييٍنتىفىعي ًبًو، أىٍك كى دىقىةو جى  .(5)"صى
 

 عائمٌية أىٌمٌية: 
 

صرؼ لمكرثة، كأكالدىـ كذٌرٌياتيـ، كبذلؾ يحرص الكاقؼ عمى الٌذٌرٌم عادة ما يي ريع الكقؼ 
ـٌ بأحدىـ مستقببلن  فٍ حمايتيـ مف الفقر كالحاجة، اٌلتي يمكف أ تم

، كقد ركم عف رسكؿ ا، صٌمى ا (6)
ٍيره مً ف ًإنَّؾى أى "عميو كسٌمـ، أٌنو قاؿ:  رىثىتىؾى أىٍغًنيىاءى، خى لىٍستى ف أى ف تىذىرى كى ، كى ـٍ عىالىةن يىتىكىفَّفيكفى النَّاسى تىذىرىىي

تَّى المٍُّقمىةي تىٍجعىمييىا ًفي ًفي اٍمرىأىًتؾى  ٍجوى اً، ًإالَّ أيًجٍرتى ًبيىا، حى  .(7)"تيٍنًفؽي نىفىقىةن تىٍبتىًغي ًبيىا كى
 

                                                                                                                                                                                
أىؿ الحرب، أك الحربٌي: ىك اٌلذم ينتمي لدكلة تحارب المسمميف كدكلتيـ فعبٌل، كليس بينيـ كبيف المسمميف: عيد  (1)

  .2/873ذٌمة كال أماف كال ىدنة، ينظر: ابف قٌيـ الجكزٌية، أحكاـ أىؿ الٌذٌمة، 
 .15يينظر: إبراىيـ الٌطرابمسٌي، اإلسعاؼ، ص  (2)
 .111-20كاـ األكقاؼ، ص يينظر: مصطفى الٌزرقا، أح (3)
 .9الٌسرجانٌي، ركائع األكقاؼ، ص يينظر: راغب  (4)
 (.1631مسمـ، الٌصحيح، حديث رقـ ) (5)
 .9الٌسرجانٌي، ركائع األكقاؼ، ص يينظر: راغب  (6)
 (.1628مسمـ، الٌصحيح، حديث رقـ )( 7)
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 أىٌمٌية عممٌية: 
 

منيـ، بحبس كتسبيؿ كقؼ المسممكف البنايات كمدارس، كمكتبات، ككتاتيب، كقاـ عدد 
عقارات، يتـٌ صرؼ ريعيا كغٌمتيا عمى المعٌمميف، كالمدارس، كطبٌلب العمـ، كتجييز ما يمـز المعٌمـ 

تكفير الحبر، كاألقبلـ، ف أجؿ استمرار العطاء، كنشر العمـ، كالمنفعة، كالفائدة، ك كالٌطالب كالمدرسة، مً 
 .(1)كما كرد في الحديث الٌشريؼ ،ينتفع بو" يدخؿ في باب: "عمـ كىذا كٌمو يمكف أفٍ  كاألكراؽ؛

 
كقد اٌطمع الباحث عمى كقفٌية، في دائرة األكقاؼ اإلسبلمٌية، في القدس، لمجمكعة مف الكتب، 

يستفيد منيا أكالده كأحفاده كأكالدىـ، عمى طبٌلب العمـ، بحيث بعد مكتو كيكقفيا أحد الكاقفيف، يتمٌمكيا 
ـٌ يعيدك  فليقرؤكىا، كيستفيدك   .(2)لممكتبة، أك طبٌلب العمـ بتصكيرىا كاالستفادة منيا يانمنيا، ث

 
 أىٌمٌية صٌحٌية: 

 
ف كحمايتيـ مً  ،المحافظة عمى صٌحة المسمميفلصالح  ،كقؼ بعض المسمميف ماالن كعقارات

قد ك ، (3)ف أبكاب الخير "صدقة جارية"بابنا مً األمراض كاألكبئة، كمعالجة غير القادريف باعتبار ذلؾ 
بكقؼ أرض لبناء تقضي عمى كقفٌية في دائرة األكقاؼ اإلسبلمٌية، في القدس،  اٌطمع الباحث،

ـٌ  ا عقارات كثيرة، ليتـٌ صرؼ ريعيا عمى بناء ىذا المستشفى، ثـٌ عمى تجييزه، ث قىؼ أيضن مستشفى، ككى
 .(4)عمى مداكاة المرضى بأجكر زىيدة

 
المستشفيات بالٌشكؿ الحديث ىك: الخميفة األمكٌم، عبد الممؾ ٌف أٌكؿ مف بنى إالقكؿ  كيجدر

 .(6)معبلج(، كقد كاف ييصرؼ عميو مف األمكاؿ المخٌصصة لىػ 89، عاـ )(5)بف مركاف
 

                                                           
 .9الٌسرجانٌي، ركائع األكقاؼ، ص يينظر: راغب  (1)
 نٌص لكقفٌية محٌمد صنع ا الخالدٌم، لمجمكعة مف الكتب. ،2ممحؽ في يكجد  (2)
 .9الٌسرجانٌي، ركائع األكقاؼ، ص يينظر: راغب  (3)
 .85يينظر: عكرمة صبرم، الكقؼ اإلسبلمٌي، حاشية صفحة رقـ  (4)
ر: الٌذىبٌي، سير ىػ(، مف الٌتابعيف، ينظ 26عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ: الخميفة األمكٌم الخامس، كلد سنة ) (5)

 .5/140أعبلـ الٌنببلء، 
 .84يينظر: عكرمة صبرم، الكقؼ اإلسبلمٌي، ص  (6)
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، ككقؼ العقارات اٌلتي ييصرؼ (1)كقؼ األرض لدفف المكتىكيدخؿ ضمف األىمٌية الٌصحٌية: 
ـٌ ، (2)ريعيا عمى تكفيف المكتى، أك تجييز القبكر  بأسعار عالية.بيع القبر  في الكقت الحاليٌ حيث يت

 
 أىٌمٌية اجتماعٌية: 

 
عانتيـ في المأكؿ كالمشرب ،لصالح مساعدة الفقراء كقؼ بعض المسمميف عقارات كأمكاالن   ،كا 

 ،تكٌية خاصكي سمطاف، في منطقة الكادكمثاؿ ذلؾ:  ،(3)باعتبار ذلؾ "صدقة جارية" ،كالممبس كالٌتعميـ
 . كغيرىما.كالٌتكٌية اإلبراىيمٌية، في الخميؿ ،في القدس الٌشريؼ

كاآلبار، كالعيكف،  بط،لر  كمف خبلؿ كقؼ األشجار كثمارىا؛ كمف خبلؿ كقؼ الخانات، كا
لمساعدة ابف الٌسبيؿ، كالمسافريف، كبذلؾ يحصؿ الٌتكافؿ االجتماعٌي بيف المسمميف، فقد كٌضح رسكؿ 

وي "ا، صٌمى ا عميو كسٌمـ، العبلقة بيف المسمميف، فقاؿ:  اٍلميٍؤًمفي ًلٍمميٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىاًف يىشيدُّ بىٍعضي
ا ا: (4)"بىٍعضن سىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي  مىثىؿي "، كقاؿ أيضن ـٍ مىثىؿي اٍلجى تىعىاطيًفًي ، كى ـٍ ًمًي تىرىاحي ، كى ـٍ اٍلميٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًِّى

مَّى سىًد ًبالسَّيىًر كىاٍلحي  .(5)"عيٍضكه تىدىاعىى لىوي سىاًئري اٍلجى
 

 أىٌمٌية عسكرٌية 
 

حيث ص ريعيا عمى المجاىديف؛ ييتـٌ تخص اٌلتي شرط كاقفكىا أفٍ  ،ىناؾ عدد مف الكقفٌيات
 ككسائؿ الٌنقؿ لمجنكد. كاألسمحة، المعٌداتأقدـ بعض المسمميف عمى كقؼ كتكفير 

 
 :أكقاؼ لصالح فئات مخصكصة في المجتمع اإلسماميٌ 

 
 األكقاؼ ما كاف ريعيا:كمف 

 
 لختاف الٌمقطاء كاأليتاـ. .أ 

                                                           
 يحتكم عمى صكرة عف كقفٌية قطعة أرض كمقبرة. ،3، مرفؽ ممحؽ 144يينظر: إبراىيـ الٌطرابمسٌي، اإلسعاؼ، ص  (1)
 .145يينظر: إبراىيـ الٌطرابمسٌي، اإلسعاؼ، ص  (2)
 .9الٌسرجانٌي، ركائع األكقاؼ، ص يينظر: راغب  (3)
 (.2585مسمـ، الٌصحيح، حديث رقـ ) (4)
 (.2586مسمـ، الٌصحيح، حديث رقـ ) (5)
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 .العٌزابلتزكيج الٌشباب كالفتيات  .ب 
 ،لؤلكالد اٌلذيف يكسركف الٌزبادم كىـ في طريقيـ لمبيت، فيذىبكف إلى الكقؼ :مٌزبادمل .ج 

 .(1)كيأخذكف زبادم جديدة بدؿ المكسكرة، فيأمنكف غضب كعقاب أىميـ
 

 :الكقؼ عمى الحيكانات
 

البشر، بؿ تعٌداه إلى الحيكانات، فيناؾ أكقاؼ  بني عمىفي اإلسبلـ لـ يقتصر الكقؼ 
خاٌصة لتطبيب الحيكانات المريضة، كأكقاؼ لرعي الحيكانات المسٌنة العاجزة، ككقؼ لمحيكانات 

 .(2)الٌضاٌلة، لترعى، كتأكؿ، كتناـ
 

 :أكقاؼ العمراف
 

إلصبلح أكقاؼ كمنيا: أكقاؼ تفٌردت بيا األٌمة اإلسبلمٌية دكف غيرىا مف األمـ، ىذه 
 .الٌطرقات، كالقناطر، كالجسكر

 
 :حاؿ الكقؼ في العصر العثمانيٌ 

 
اعتمدت الٌدكلة العثمانٌية عمى الٌزراعة بشكؿ كبير، ككانت األكقاؼ رافدنا ميمًّا لممصركفات، 

غطييا بيت ماؿ المسمميف، أك كانت عامبلن مساعدنا رافدنا لممحتاجيف مع بيت الماؿ، كقد بمغت اٌلتي ال يي 
يتسابقكف إلى  ،فكاف الٌسمطاف كحاشيتوالٌترؾ كالجراكسة كالعثمانٌييف، المؤٌسسة الكقفٌية أكجيا في زمف 

س، كتكايا، كزكايا، كقؼ بعض ممتمكاتيـ، أك تسبيؿ بعض البنايات اٌلتي يقكمكف بتعميرىا، مف مدار 
، كيصدركف المراسـ كأحكامو كخانات، كعيكف مياه؛ كقد كاف الٌسبلطيف يحٌددكف شركط الكقؼ

 .(3)بميٌماتوالٌسمطانٌية، لكي يتمٌكف الكقؼ مف القياـ 
 

مف الميد إلى  المسمـ اإلنسافجعؿ الكقؼ يرافؽ ، المجتمع اإلسبلميٌ  الكقؼ في أشكاؿ تنٌكع
ا الرتباط الكقؼ، في حياة  ـ غنيًّا، حاالًّ أـفقيرنا أ الٌمحد، سكاء أكاف مرتحبٌل، فجميؿ ما قيؿ، تكضيحن

                                                           
 .203 -202يينظر: مصطفى الٌسباعٌي، مقتطفات مف كتاب، ص  (1)
 .184يينظر: مصطفى الٌسباعٌي، مقتطفات مف كتاب، ص  (2)
 .295- 293يينظر: رضكاف الٌسٌيد، مراجعات كتب، ص  (3)
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 في تمخيص دكر الكقؼ في الحياة في العصكر اإلسبلمٌية:، الفرد، في دكلة الخبلفة اإلسبلمٌية
 

ا لمكالدة، كعمى  يد يكلد الٌطفؿ في مستشفى كقفٌي، كرٌبما يككف المكاف رباطنا مكقكفنا كمخٌصصن
قابمة، تأخذ راتبيا مف أمكاؿ الكقؼ، كرٌبما كانت كاقفة جيدىا كقفنا في سبيؿ ا، سبحانو كتعالى، 

كاف  في ميد كقفٌي، كيأكؿ كيشرب مف أمكاؿ الكقؼ، إفٍ  المكلكدكتساعد األٌميات عمى الكالدة؛ يناـ 
ا؛ ثـٌ عندما يبمغ بضع سنيف، يذىب إلى الكيتٌاب الكقفٌي، يعٌممو فيو معٌمـ يأخذ راتبو مف ماؿ  محتاجن

ا، فيدرس عمى  الكقؼ؛ كيمتحؽ بعد ذلؾ بالمدارس الكقفٌية، اٌلتي ييصرؼ فييا عمى طبٌلب العمـ أيضن
ـٌ تكفيرىـ مف ريع الكقؼ، دكف أفٍ  ،مقاعد كقفٌية، كيكتب بأقبلـ كحبر يتحٌمؿ الٌطالب أك  كعمى أكراؽ ت

الٌدكلة قرشنا كاحدنا عمى الٌتعميـ؛ كخبلؿ مسيرة حياتو، يصٌمي في مسجد مكقكؼ، يأخذ إماـ الٌصبلة فيو 
ف أىؿ الفقو كالفقو، كالخطب كالٌدركس العممٌية، في المساجد مً  كيحضر دركس العمـراتبو مف األكقاؼ؛ 

تٌد عكده، تفتح مشاريع الكقؼ لو فرص العمؿ، فقد كرد كالعمـ، اٌلذيف تكٌفؿ برعايتيـ الكقؼ؛ كحينما يش
؛ كعندما (1)ف القكل البشرٌية في العيد العثمانٌي كانكا يعممكف في المشاريع الكقفٌية(% مً 50-30أٌف )

المرضى بالمٌجاف، كتقٌدـ الٌدكاء بالمٌجاف مف ريع  تعالجيمرض، يذىب إلى المستشفيات الكقفٌية، اٌلتي 
ف ريع األكقاؼ، كلك سافر، لكجد العيكف، ف يأخذكف ركاتبيـ مً ٌية، كاألطٌباء كالممٌرضك ات الكقفالعقار 

كاألسبمة، كاآلبار، كالخانات، كالر بىط اٌلتي تقٌدـ الٌطعاـ كالٌشراب كمكاف الٌنـك مٌجاننا، كتيغٌطي ىذه الٌنفقات 
بات، كسٌد ديكف ري لتفريج الكي  عكائد األكقاؼ، كلك ألٌمٍت بو ضائقة، فيناؾ أكقاؼ، تـٌ تخصيص ريعيا

ـٌ نقمو بعربات كقفٌية،  المكركبيف، كرفع الٌضائقة المالٌية عف الميمكميف؛ كحينما يحيف أجمو كيمكت، يت
ف أمكاؿ الكقؼ، ف ريع الكقؼ، كيكٌفف بكفف مً إلى مغسمة كقفٌية، يقكـ عمييا مغٌسؿ، يتقاضى راتبو مً 

ـ، يتقاضى راتبو مف ريع الكقؼ، كيكارل في مقبرة كقفٌية، كيكضع في تابكت كقفٌي، كيصٌمي عميو إما
 .(2)يعمؿ فييا، يتقاضى راتبو مف ريع األكقاؼف ككٌؿ مى 

 
ف مناحي الحياة، كمصاريؼ اإلنساف، فيتفٌرغ الكقؼ يغٌطي كثيرنا مً  ف ذلؾ أفٌ يٌتضح مً 

 ،كالٌراتب، كالمصاريؼ؛ ألٌنو كٌمو مكفكؿاإلنساف لمعبادة، كالٌتعٌمـ، كالجياد، دكف التٌفكير في الٌدخؿ، 
الٌناس في ذلؾ العصر جمع الماؿ، كال  ىدؼالكقؼ؛ كلـ يكف  كريعكمغٌطى بمصارؼ بيت الماؿ 

الٌربح عمى حساب أكجاع الٌناس  ،ف المصالح الٌتجارٌيةكنزه، كلـ يكف اإلنساف سمعة، كلـ يكف اليدؼ مً 
فعندما تسمع عف كاقع المسمميف كحياتيـ في دكلتيـ  -كما ىك اآلف في الحياة الٌرأسمالٌية الماٌدٌية  –

ٌنؾ ال كلف تستطيع مقارنتيا بأٌم حضارة إف الخياؿ، بحيث الخبلفة اإلسبلمٌية، تشعر أٌنيا ضرب مً 

                                                           
 .41يينظر: عيسى القٌدكمٌي، الكقؼ كمسيرة الحياة، ص  (1)
 .42يينظر: عيسى القٌدكمٌي، الكقؼ كمسيرة الحياة، ص  (2)
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 ماٌدٌية حالٌية، كال سابقة.
األعصار، كتتابع المتكٌليف عمى الكقؼ، كمع بيٍعد الٌناس عف تطبيؽ الٌشريعة  لكف مع تكالي

عـٌ كحضكره لتدمير الحياة اإلسبلمٌية، اإلسبلمٌية، الحضارة في اإلسبلمٌية، كمع تدٌخؿ الغرب الحاقد 
ف عثمانٌيك ساء حاؿ الكقؼ، مثمو مثؿ باقي أمكر الٌدكلة، كقد حاكؿ سبلطيف الجيؿ بيف المسمميف، ك 

 .اإلصبلح الجذرٌم حصؿ دكنما نجاح ف حاؿ الكقؼ، كلكفٌ يصمحكا مً  متعاقبكف أفٍ 
 

كفي أكاخر العيد العثمانٌي، كيضعٍت األكقاؼ كٌميا تحت نظارة مؤٌسسة األكقاؼ
، كبذلؾ (1)

ـر العمماء مف أكثر مدخكالتيـ  ،مكٌظفنا العاًلـاٌلتي كانت تجعميـ مستقٌميف في أحكاميـ، فصار  ،حي
ف كزاراتيا، كصار العمماء عالة عمى اإلدارة، ككاف ذلؾ سببنا في اختفاء ف الٌدكلة كمً ينتظر راتبو مً 

أيلغيت مؤٌسسات الٌدكلة كٌميا،  فٍ إلى أ ،العمماء التٌقميدٌييف، كبعد ذلؾ زكاليـ، كظٌؿ األمر عمى ىذا الٌنحك
 .(2)عند إلغاء نظاـ الخبلفة اإلسبلمٌية

 
 :الكقؼ في الغرب

 
دـ الغرب مف انتصار المسمميف عمييـ مٌرة بعد مٌرة، فبعد كؿٌ  مرحمة انحطاط سياسٌي  صي

عمى  ، فإنيـ سرعاف ما تعكد ليـ قٌكتيـ كينتصركفكقتؿ اآلالؼ منيـ لممسمميف كىزيمتيـ في الحركب
كد خيؿ مف بينيـ، كتعالدٌ الخبيث ما يمتئـ جرحيـ، كتمتحـ قٌكتيـ، كييخرجكف ىذا كسرعاف ، الغرب

 مياىيـ نظيفة نقٌية.
 

، يبحثكف عف سبب بحث رجاالت الغرب، كفٌكركا، كدرسكا،  قٌكة فترة استمٌرت طكيبلن
كطاقتيـ اٌلتي يستمٌدكف منيا كحدتيـ كفكرىـ كنشاطيـ، أرسمكا رجاليـ كمفٌكرييـ كرجاالت المسمميف، 

األراضي المقٌدسة، كأرسمكا أبناءىـ بعثات استكشافٌية، كحٌجاج إلى رٌحالة مف خبلؿ  دينيـ عمى شكؿ
                                                           

نفاؽ إيراداتو  ،كيعمؿ عمى استغبللو بطرؽ االستثمار المشركعة ،كيحافظ عميو ،ف يقـك بشؤكنويحتاج الكقؼ إلى مى  )1) كا 
ٌف الكاقؼ ىك أحٌؽ مى  كعمى كجكىيافي  مات الٌناظر  طو الكاقؼ، فإفٍ رى ف شى ف يقـك بذلؾ، ثـٌ مى مستحٌقييا، كا 

أك لـ يشترط الكاقؼ ناظرنا، ككاف الكقؼ عمى جية عاٌمة أك عمى غير محصكريف، كالمساجد كالمساكيف 
الٌنظر بنفسو لتعٌدد كاجباتو،  و ال يمكنو؛ ألنٌ -ف يشاءنيب فيو مى يي  إلى الحاكـ الٌشرعٌي، كلمحاكـ أفٍ  فالكالية-

اية األكقاؼ، لتتكٌلى عكقد جعمت بعض الحككمات اإلسبلمٌية الٌنظر في ذلؾ لكزارات أك مؤٌسسات ر 
دارتيا كاستثمارىا، كصرؼ غبٌل  ـي تي  ٌددت لو، كذلؾ جائز بشرط أفٍ تيا عمى ما حي شؤكنيا كا  راعى األحكا

 .6/254 الٌطٌيار كزمبلؤه، الفقو الميٌسر، يينظر: عبد ا الٌشرعٌيةي المحٌددةي في ذلؾ.
 (.295يينظر: رضكاف الٌسٌيد، مراجعات كتب، ص ) (2)
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ميف كالجكىرة المفقكدة عندىـ، كىك القرآف الكريـ، إلى الجامعات كالكمٌيات اإلسبلمٌية، فاكتشفكا الكنز الثٌ 
أدكات الٌميك كأحكامو العاٌمة، فعممكا عمى إبعاد شباب المسمميف عف مصدر قٌكتيـ، كأعطكىـ بدالن منو 

يـ ضعؼ كعجز كًقدـ اإلسبلـ كأحكامو، كأٌنو ال يستطيع مكاكبة الٌتغيرات الفكرٌم، كزرعكا في مخٌيمت
حدث عمى مستكل العالـ، كأقنعكىـ بأٌف عصر اإلسبلـ كأحكامو قد انتيى، الكبيرة المضطردة اٌلتي ت

، فاقتنع كثير مف شباب المسمميف بذلؾ؛ كعمى كالتٌقٌدـ كالٌرقيٌ كالحرٌية، كأٌنيـ عمى مكعد مع الحضارة 
قيض مف ذلؾ، بعد دراسة الغرب ألفكار كتراث المسمميف، تعٌمـ منيا كٌؿ أسباب التٌقٌدـ كالحضارة لنٌ ا

ي أخذىا عف كالبقاء، فجعؿ في كٌؿ مياديف حياتو المعايير اإلسبلمٌية، كمف ىذه المعايير كاألفكار اٌلت
 المسمميف، فكرة الكقؼ.

 
المسمميف كقفكا عمى المدارس  الكقفٌية، فكما رأينا أفٌ فقد اصطبغت جامعات الٌتعميـ باألفكار 

كجعؿ أسكاقنا كعقارات كثيرة لضماف استمرار انتاجٌية الجامعة، كترؾ عمـ ينتفع بو ألطكؿ فترة زمنٌية، 
ياسة ر بالسٌ  في حكمو عمى األمكر، فبل يتأثٌ كلة، بحيث يككف العالـ مستقبلًّ العمماء في استغناء عف الدٌ 

ا تجعميا في تيا؛ كال برجاال عمد الغرب إلى ىذه الفكرة، فأنشأ المؤٌسسات اٌلتي تدٌر عمى الجامعة أرباحن
 .الجامعة بالعطاءك  المدرسة الستمرار ،ادٌية عمى الٌدعـ الحككميٌ مغنى أك أقٌؿ اعت

 
أخذ الغرب ىذه الفكرة، كأكقؼ عمى جامعاتو أكقافنا عٌدة، لتقميؿ اعتماده عمى دعـ 

 : كقد بمغ تمكيؿ الكقؼ لبعض الجامعات مبالغ ىائمة، فمثبلن الحككمات، 
 

  ،إحدل الٌشركات اٌلتي تمتمكيا جامعة مجمكعة شركات إدارة ىارفارد  دٌ تعجامعة ىارفارد
في الٌسنة المالٌية ، مميار دكالر (36.9)ىارفارد، كمعركفة بإدارتيا ألكقاؼ الجامعة بمبمغ 

كيعٌد كقفيا مف تنفقيا في ركاتب التٌقاعد، كرأس ماؿ العمؿ، كاليدايا غير الٌنقدٌية،  ،(2010)
 .(1)أكبر أكقاؼ الٌتعميـ بالعالـ

  (2)مميار دكالر (19.3)جامعة بيؿ، عندىا لجنة استثمار لمشاريع تبمغ أصكليا المالٌية. 
 (3)مميار دكالر (16.11)ىا استثمارات برأس ماؿ يبمغ دجامعة تكساس، عن. 
 ( مميار دكالر4.28جامعة أكسفكرد، باستثمارات بمغت )(4). 

                                                           
 .13 يينظر: إبراىيـ الحٌجٌي، الكقؼ عمى الٌتعميـ في الغرب، ص (1)
 .28 يينظر: إبراىيـ الحٌجٌي، الكقؼ عمى الٌتعميـ في الغرب، ص )2)
 .34 يينظر: إبراىيـ الحٌجٌي، الكقؼ عمى الٌتعميـ في الغرب، ص )3)

 .119يينظر: إبراىيـ الحٌجٌي، الكقؼ عمى الٌتعميـ في الغرب، ص  )4)
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ـٌ المسممكف بو، يٌتضح مٌما سبؽ أٌف الكقؼ  أٌدل دكرنا ميمًّا في حياة المسمميف، في حاؿ اىت

ـٌ، فيا ىك  فريعو يعٌد رافدنا مساعدنا لبيت ماؿ المسمميف، فيك قربة  تعالى، كمساعدة لمبشرٌية بشكؿ عا
 يساعد في إقامة الٌطرؽ كبناء المستشفيات، كتجييز الجيكش كالٌتدريس، كسٌد الٌديكف كتفريج الكربات

لٌما رأكا أىٌمٌيتو كفكرتو في  ، كقد أخذ غيرىـ عنيـ فكرة الكقؼكغيرىا مف كجكه الخير كالبٌر كاإلحساف
  تقميص االعتماد عمى الٌتمكيؿ الخارجٌي.
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 الخاتمة
 

 ف الٌنتائج كالٌتكصيات، كىي:بعد االنتياء مف كتابة ىذه الٌدراسة، تكٌصمت إلى عدد مً 
 

  :ماكىيجتيف تائج: تكٌصمت إلى نتالنٌ  - أكالن 
 
 ،ة بالجيؿ كالٌظبلـ، في حيف كانت دكلة اإلسبلـ العثمانٌيةاصطبغ تاريخ الٌدكلة العثمانيٌ  .1

أنكاعو،  لنشر اإلسبلـ الٌداعي إلى العمـ بكؿٌ  ،كغربنا شرقناكتفتح الببلد  ،تنير األرض
عفت الٌدكلة اإلسبلمٌية ا ضكلمٌ تحت ظبلـ الجيؿ كالٌتضميؿ،  ا ترزحبينما كانت أكركبٌ 

غمب  فٍ ما لبث الغرب أ العثمانٌية، كتدٌخؿ الغرب في مسيرتيا، حدث الجيؿ كالفقر، ثـٌ 
ا لمتٌ  اكالٌضبلؿ، ككضعيؼ جييؿ كالٌتخمٌ المسمميف، ثـٌ رسـ ليـ طرؽ التٌ  ـٌ منياجن دريس، ث
ا مزٌيفنا، غٌطى فيو  المسمميف، كأبرز الٌدكر اٌلذم  تاريخاإلشراؽ في مرحمة كتب تاريخن

المسمميف صنعو الغرب عمى أٌنو منيج المسمميف في كٌؿ العصكر، كسرؽ عمكـ 
 ،المسمميف ، كأضاع كٌؿ ما ىك جميؿ مف حياةوئكنسبيا لو كألبنا تيـ،كثقاف يـكتاريخ

 ا.اٌلذيف نشركا العمـ كالجامعات في أكركبٌ 
عمماء كأفراد، في  ؛إبراز دكر المسمميف –مف خبلؿ البحث الٌصحيح ك  -عمى المسمميف  .2

 كسيمة مف الكسائؿ اٌلتي اس، كما المخطكطات إالٌ النٌ  بيفبلح كر كالصٌ نشر الخير كالنٌ 
معمكمات في مف لفكر اإلسبلمٌي، فما أنتج المستشرقيف اٌلذيف يحاربكف ا عاءادٌ ف زيؼ تبيٌ 

 !ؼ المخطكطةمؤلٌ حكؿ  يفالمنتشر كالعمماء صفحات المخطكطة إاٌل بسبب العمكـ 
 

 :يى تكصيات ثبلثثانينا: الٌتكصيات: تكٌصمت في ىذا البحث إلى 
 
كٌميا فمسطيف إلى تحقيؽ المخطكطات، فمكتباتنا اليكـ في يسعى طمبة العمـ  ضركرة أفٍ  .1

تساكم جناح مكتبة في جامعة عريقة، فمراجع كمصادر المعمكمات في الجامعات ال 
ت تسمع بكتاب تمٌ  فما أفٍ  ،كبعدد كبير مف الكتب الجديدة ،ادة يكميًّ العريقة كثيرة كمتجدٌ 
، بينما مكتبات جامعاتنا كالمكتبات عمى رفكؼ المكتباتبعد أٌياـ طباعتو إاٌل كتجده 

 بيف فترة كأخرل، فمذلؾ لف يستطيع طمبة العمـ في د إالٌ ال تتجدٌ -مع األسؼ  –ة يٌ المحمٌ 
المخطكطات الفريدة،  اآلؼكؿ األخرل، بينما يتكاجد عندنا ببلدنا مجاراة الباحثيف في الدٌ 

كينافس فييا بالحصكؿ عمى  ،قيايحقٌ  فٍ تي يمكف لطالب العمـ أفيسة، الٌ ادرة كالنٌ كالنٌ 
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 ة.درجات عمميٌ 
ه، كما ضعؼ كمماتنا كعدـ كصكليا إلى العالـ ركزً ف قٌكة قائميا كمى تككف مً  الكممةإٌف قٌكة  .2

ف ، يسير العالـ مً اكاحدن  اكٌنا بمدن  بعد أفٍ  ،ا عديدةا ك ببلدن قنا أقطارن  بسبب ضعفنا كتفر  إالٌ 
لكٌؿ المسمميف ، فيذه دعكة كجؿٌ  عزٌ  ، اال يخشى إالٌ  ،منطقة إلى منطقة بسيكلة كيسر
 ،سبحانو كتعالى، كيعكدكا إلى كحدتيـ ،يعكدكا إلى ا أفٍ في مشارؽ األرض كمغاربيا، 

ف كجكدنا كتراثنا تحت راعو كاحد، لتعكد لنا القٌكة كالمنعة، كتيسمع كممتنا، كندافع عى 
 ،كالمسمميفف افتراء عمى اإلسبلـ مً  ،بٌيف زيؼ ما ىك منتشر حاليًّانكتاريخنا المنيكب، ك 

ظيار الحؽٌ   بطريقة عممٌية صحيحة كاعية. ،كالٌصدؽ كا 
دراسة أحكاـ الٌشرع لفيـ ديف اإلسبلـ بحيث يرفع اإلشكاؿ في فيـ شركط الكاقفيف،  .3

، حٌتى ال يحدث ظمـ ألم فرد مف ليككف تكزيع ريع الكقؼ كما أرداه الكاقؼ كقصده
 مستحٌقي ريع الكقؼ.
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 القسـ الثٌاني
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

  
 :الٌتحقيؽ

 
 كصؼ المخطكطة. .1
 الٌتحقيؽ.منيج  .2
 .ةصكر مف المخطكط .3
 دراسة المخطكطة. .4
 الٌنٌص المحٌقؽ. .5
 

 :كصؼ المخطكطة .1
 

كىي بعنكاف "إرشاد الٌطالبيف، لتحقيؽ بعض  ة،ف المخطكطعمى نسخة فكتكغرافٌية مً  حصمتي 
الحسينٌي. كىي مكجكدة في مكتبة المسجد األقصى  مدشركط الكاقفيف" لمؤٌلفيا "محٌمد طاىر" عبد الصٌ 

 البمدة القديمة، الكائنة في األكزبكٌية، اٌلتي كانت في مقتنيات المكتبةضمف المخطكطات المبارؾ، 
رقـ  36/22)قـ: ، كتحمؿ الرٌ المؤٌدم إلى ساحات المسجد األقصى المبارؾ ،بجانب باب الغكانمة

 .(41الٌصفحة 
 

جزاه  ،"يكسؼ األكزبكيٌ "كقد ساعدني في الحصكؿ عمييا أميف مكتبة المسجد األقصى الٌسٌيد 
عدد مف ف خبلؿ البحث في ف ذلؾ مً في العالـ، كقد تأٌكدت مً ا خيرنا، كاٌلذم أٌكد أٌنيا نسخة فريدة 

ك مؤٌلفيا "محٌمد ككاتب المخطكطة ى ؛ٌصيفختالمسؤاؿ بعض ف خبلؿ مً المخطكطات، ك فيارس 
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 طاىر" الحسينٌي.
 

ف مً ف أكجو الكرقة كرقة(، في كٌؿ كرقة كجياف، كفي كٌؿ كجو مً  16عدد أكراؽ المخطكطة )
فحات كممات سقطت بعض ( كممة، كتكجد في بعض الصٌ 12-10، كفي كٌؿ سطر )اسطرن  (18-20)

كممة ىي: الٌتعقيبة ك  ،الٌتعقيبةكتتبع صفحات المخطكطة نظاـ  ،غير كاضحةكما تكجد كممات  ،حركفيا
أك جزء مف الكممة أك عبارة أك رقـ ييكتب في آخر كٌؿ صفحة، سكاء داخؿ الجدكؿ أك اإلطار أك تحت 

، بحيث كتككف ىذه الكممة ىي أٌكؿ كممة في الصفحة التٌاليةنياية الٌسطر األخير مف الصفحة اليمنى 
اعتمادنا عمى الٌتعقيبة المكجكدة في  بعد تجميدىا، يسيؿ تجميعيا مجٌددنا األكراؽلك انفصمت 

 .(1)الٌصفحات
 

كأٌنو رقـ ك  ،22، كعمى الغبلؼ رقـ 16إلى رقـ  1ة تبدأ مف رقـ اخميٌ الدٌ  المخطكطة كأكراؽ
 أ( غير مكجكدة.1أم أٌف ) ؛، كعمى الكجو الخارجٌي يبدأ الكبلـفي المكتبة المجمكعة

 
مع كجكد  ،كاضح، كتب بالحبر األسكد نسخيٌ  المؤٌلؼ، كىك خطٌ  بخطٌ  ةمكتكب ةكالمخطكط

تعميقات كالمخطكطة، عمى بعض صفحات ىكامش ، كيكجد بعض العناكيف كتبت بالحبر األحمر
ضافات،  يسر.يمف كاألتكٌزعت عمى اليكامش األربعة، األعمى كاألسفؿ كاأل كا 
 

                                                           
 40منيج تحقيؽ المخطكطات، ص إياد الٌطٌباع، يينظر:  (1)



 

 

 :منيج الٌتحقيؽ .2
 

المصٌنؼ رجع إلى بعض  لمخطكطة فريدة فبل يكجد ليا نسخ لممقارنة، كلكفٌ ا بما أفٌ 
كنسخ ثانية في  ،كيمكف اعتبار المخطكطات كالكتب األخرل ،كنقؿ منيا ،المخطكطات كالكتب األخرل

ـٌ نقميا عنياائؿ كالفقرات اٌلتي المس كبيف  األصميٌ  ةثبات االختبلفات بيف المخطكطإ، كقد ت
ـٌ  اٌلتي رجع المصٌنؼ إلييا،الكتب المخطكطات ك  في  مخطكطة ككتاب بمؤٌلؼ كؿٌ  عريؼتٌ الكسيت

 :مثؿكالٌرجكع إلى بعض نسخ المخطكطات كالكتب،  مكقعو،
 

 مخطكطة: فتاكل اإلماـ محٌمد بف عبد ا الٌتمرتاشٌي، نسخة المكتبة األزىرٌية. .1
سىًنٌية القدسٌيةمخطكطة:  .2  مكتبة الجامع العمرٌم الكبير.، نسخة الفتاكل الحى
 المكتبة األزىرٌية.، نسخة الفتاكل الٌرحيمٌية في كاقعات الٌسادة الحنفٌيةمخطكطة:  .3
 مكتبة األزىر.، نسخة الفتاكل الخيرٌية لنفع خير البرٌيةمخطكطة:  .4
 مع األزىر.، نسخة جاتيسير المقاصد لعقد الفرائدمخطكطة:  .5
 كتاب: فتاكل الٌسبكٌي، طباعة دار المعارؼ. .6

 
صٌفيا  بيف الٌنسخة اٌلتي تـٌ  ،تـٌ صٌؼ المخطكطة عمى الحاسكب، كتٌمت مقابمتيا أربع مٌرات

 عمى الحاسكب، كبيف صكرة المخطكطة الفكتكغرافٌية.
 

ـٌ اعتماد  مف  إضافتو عمى الٌنٌص  ، كما تـٌ كطريقة اإلمبلء الحديثةرقيـ الحديثة، التٌ  عبلماتكت
 .مرٌكنيفلمٌتكضيح، تـٌ كضعو بيف قكسيف  كممات

 
اعتماد أرقاـ صفحات المخطكطة في داخؿ الٌنٌص المحٌقؽ حسب ترتيبيا في المخطكطة،  تـٌ 
فحة األكلى بحيث يتكٌكف كجو الصٌ ، "ب"، كالكجو األيسر "أ"الكجو األيمف لممخطكطة رمز بحيث يككف 
، كبدأ الٌترقيـ األيسراألكلى الٌصفحة  ولكج /ب(1)ؽ، كيمفاألاألكلى لمٌصفحة جو لك /أ( 1مثبلن مف )ؽ
الكجو األيمف مف الٌصفحة يبدأ ىنا  : مفيعني في الٌنٌص  /أ(5، بحيث أٌف كجكد )ؽفحةمف أٌكؿ الصٌ 

 .المحٌققة في المخطكطة الخامسة
 
 



 

 

 :ةصكر مف المخطكط .3
 

 : الٌصفحة األكلى مف الكرقة األكلى مف المخطكطة. 1صكرة 
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 الٌصفحة األكلى اٌلتي تبدأ بالبسممة 2 صكرة
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: الكرقة الخامسة مف المخطكطة )الكجو األٌكؿ كالثٌاني( كتظير فييا الجمؿ عمى حكاشي  3صكرة 
 الٌصفحة الثٌانية مف الكرقة الخامسة.
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(، كفييا نياية المخطكطة، كالكجو الثٌاني كعميو أرقاـ ال 16: الكجو األٌكؿ مف الكرقة األخيرة ) 4صكرة 
 عبلقة ليا بالمخطكطة.
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 :دراسة المخطكطة .4
 

بعض العمماء عف أسئمة تتعٌمؽ بتكزيع ريع الكقؼ تفنيد إلجابات المخطكطة عبارة عف 
جا، مع أمثمة في حاؿ مات أحدىـ، كتغٌير المستحٌقيف األىمٌي عمى المستحٌقيف سابقيف عف  لعمماءات بكا 

ا  ٌيةي، كرجع إلى كتب فقه المسائؿذمثؿ ى ا كمكٌضحن األدٌلة اٌلتي اعتمد عٌدة، ناقبلن كمؤٌكدنا كشارحن
 .عمييا

عمى مسائؿ تكزيع ريع  بعض العمماء في إجاباتخمسة أكجو لمخمؿ المخطكطة  في كذكر
 :، كأكجو الخمؿليا ، مع شرحالكقؼ عمى مستحٌقيو

 
يأخذكا بعيف االعتبار شركط الكاقفيف كمقصكدىـ في كتاب العمماء لـ  بعض أفٌ  ؿ:األكٌ 

 .إلى مثؿ ىذه األلفاظ فنٌبو في المخطكطةيحجب األصؿ فرعو ال فرع غيره،  :في جمؿ مثؿ اتالكقفيٌ 
 

المؤٌكدة لشركطيـ، كالجمؿ تياف باأللفاظ اتيـ عمى اإلاعتادكا في كقفيٌ أٌف الكاقفيف  اني:كالثٌ 
تمؾ الجمؿ عمى أٌنيا شركط لحجب الٌطبقات دكف العمماء  بعض كىذه مف عادة كتبة الكقفٌيات، فأخذ

 .ىذه المسألة بأمثمة عٌدةالٌشيخ "محٌمد طاىر" ح كضٌ ف ،مراعاة لما اعتاده الكاقفكف
 
ركط في الكقفٌيات دكف الشٌ المتأٌخر رط عمى األخذ بالشٌ  قد اعتاد بعض العمماءأٌف الث: الثٌ 

بعض يمكف الجمع في الٌشيخ "محٌمد طاىر" كٌضح أٌنو  ابقة، كلكفٌ ركط السٌ المتقٌدمة، فقامكا بإلغاء الشٌ 
 يا.ركط كمٌ ات بيف الشٌ الكقفيٌ 

 
أف يككف ات لمكقؼ، فإذا شرط الكاقؼ ناث المستحقٌ بعض العمماء ال ينتبو إلى اإلأٌف ابع: الرٌ 

في ىذه الحالة لى أٌنو إيجب التٌنٌبو كٌضح بأٌنو بنات، فدكف أكالد ال األكالدأكالد تكزيع ريع الكقؼ عمى 
ككر، كلكف أكالدىا ىـ غير المستحٌقيف لريع مع أكالد الذٌ  مف أبييا ريع الكقؼ البنت حٌصتيا مف تستحؽٌ 

 الكقؼ مف بعدىا. 
 

ات في كقؼ شرط كاقفو أف يككف ريعو المستحقٌ حدل البنات إكماتت إذا حدث الخامس: 
فنٌبو الٌشيخ فيقكـ بعض العمماء بتكزيع حٌصتيا عمى مف في درجتيا، ألكالد األكالد دكف أكالد البنات، 

، األعمى منياالٌطبقة ككر، أك إلى األقرب إلى الكاقؼ مف الذٌ عمى يكٌزع نصيبيا  أفٌ إلى "محٌمد طاىر" 
  .مف خبلؿ أمثمة
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 :المحٌقؽالٌنٌص  .5
 

 )1(لتحقيؽ بعض شركط الكاقفيف" ،"إرشاد الٌطالبيف/ب( 1)ؽ
 لمكالنا، العالـ الفقيو، ذكم العرفاف كالتٌنبيو،

 ، الحسينٌي، مفتي الٌديارأفندمٌ ، "الٌسٌيد الحاٌج: "محٌمد طاىر
 القدسٌية، حفظو رٌب البرٌية، آميف،

 آميف، آميف.الٌميـ آميف، 
 

 بسـ ا الٌرحمف الٌرحيـ
 

الحمد  اٌلذم جعؿ شرع نبٌيو، أفضؿ الٌشرائع، كالٌصبلة كالٌسبلـ، عمى سٌيدنا محٌمد، 
كعمى آلو، كأصحابو، ذكم الحكـ البدائع،  ،المبعكث إلى كاٌفة الخمؽ، بأقكل البراىيف، كالحجج القكاطع

 كبعد؛
 

تشٌرفتي بأعتاب  فمٌما رجعتي ًمف حٌج بيت ا الحراـ، كأكصمني إلى زيارة المسجد األقصى،
في عبادة ا،  حٌقو: شاب نشأ ذم المفاخر الٌسنٌية، سبللة أىؿ بيت الٌنبكٌية المصطفكٌية، الٌصادؽ في

 ، ، أال كىك: الٌسٌيد األفخـ، كالجيبذ األكـر كريـ، ًمف كراـ، ًمف كراـ، مىف حاز العمـ، كالعمؿ، كالكـر
، مفتي األناـ فر الٌطيارة، اسمنا كمسمٌ ، الحائز أك أفندمٌ  "محٌمد طاىر"سٌيدم: الٌسٌيد  ى، كحسًّا كمعنىن

بالمسجد األقصى، سقى ا شرح صدره بأنكار قدسو، كفتح أنكار بصيرتو، بخالص أينسو، كجعؿ كٌؿ 
يكـ ًمف أٌيامو، خيرنا ًمف أمسو، حيث أطمعني، عمى رسالتو المكسكمة بػ "إرشاد الٌطالبيف"، في الكقؼ؛ 

الٌشمس ببل ارتياب، عند ذكم العرفاف، كأكلي األلباب، فحىسيف ظٌنو بي، كأمرني  فرأيتيا تمكح كضياء
 مقداره، كىي: ٌرضتو، كقمت فيو كممات منحٌطة عفلـ أكف أىبلن لذلؾ، فقف ، كا  )2(وظبتقري

 
 "الحمد ، أندل قادر، كالٌشكر ، أندل شاكر، كبعد؛ 

                                                           
في األصؿ: ىذه الٌصفحة ىي صفحة تعريؼ بالٌرسالة، كتقريظ ليا، كتبيا الٌناسخ، كىك مجيكؿ، كىي مكتكبة بخٌط  (1)

( 22ترقيـ مختمؼ، إذ تحمؿ الٌرقـ ) كعمييامختمؼ عف الخٌط اٌلذم كتبت بو صفحات الٌرسالة األخرل، 
رقـ  36/22كىك ) 22يحتكم عمى  اٌف لممجمكعة رقمن إ، كىك جزء مف ترقيـ المجكعة حيث داخؿ دائرة
 .(41الٌصفحة 

 التٍَّقًريظ: مدح اإًلنساف كىك حٌي، كالٌتأبيف: مدحو ميتنا، يينظر: مرتضى الٌزبيدٌم، تاج العركس، ماٌدة قرظ. (2)
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شٌيد الٌديف بأحكاـ لو ظاىر، كسٌدد الٌنجؿ الٌسعيد، اٌلذم قد ساد أىؿ القرف، بالعمـ  لقدو فالمٌ 

 /أ(2)ؽ ...كالتٌقكل، كفي ككنو ًمف نسؿ خير بيت زاىر
 

 بسـ ا الٌرحمف الٌرحيـ
 

 كصٌمى ا عمى سٌيدنا محٌمد، كعمى آلو كصحبو، كسٌمـ
 
سٌيدنا، كمكالنا محٌمد، المبعكث بالحٌؽ المبيف،  الحمد  رٌب العالميف، كالٌصبلة كالٌسبلـ عمى

كعمى آلو، كأصحابو، حماة الٌديف المتيف، كعمى كارثي عمكميـ، العامميف بيا إلى يـك الٌديف، كحشرني 
خكاني في زمرة أتباعيـ المخمصيف، كبعد؛  ا، تعالى، كا 

 
 ف أكجو، حاصبلن ًمففيذه صكرة فتكل في كقؼ، قد اٌطمعتي عمييا، فكجدتي فييا خمبلن مً  

غير تأٌمؿ في كبلـ الكاقؼ،  فتى بمثؿ ما أفتى بو مفتييا، ًمفعمييا، كأ اتٌبعو سيك مىف أفتاىا، كمىف
معاف نظر في: مفيكمو، كمنطكقو؛ إذ ىما ماة الٌديف، كال يشٌؾ شاٌؾ في عمٌك ىٌمتيما ًمف حي  كشركطو، كا 

ٌؿ عمماء قطرنا، في عصرنا، غير أىٌف الجكاد قد  كتقريرىما، كأٌنيما ًمفبيقيف، كتحرير إفتائيما،  أجى
 .)2(، كال عيب)1(يكبك

 
بمغ رتبة االجتياد، كقيؿ رجع إلى الٌصكاب، فطكبى ليـ جميعنا،  في مثؿ ذلؾ مىف سبقيماكقد 

خكاننا ًمف ، كنسأؿ ا، تعالى، أفٍ )3(﴾ كحسف مآب ﴿ الٌزيغ، كالٌزلؿ، كيجعمنا ًمٌمف رحـ،  يحفظنا، كا 

                                                           
جكاد  الجكاد: الكريـ ًمفى الخيؿ، يجكد بما في طاقتو ًمفى الجرم. كالكبك: العثار. كىك تضميف لممثؿ العربٌي "لكؿٌ  (1)

 .2/52كبكة"، كىك ييضرب لمكريـ عندما يخطئ، اليكسٌي، زىر األكـٌ في األمثاؿ كالحكـ، 
( كتب: "فقد 2كتحت الٌرقـ ) ،(، كفي اليامش األيمف ًمف الٌصفحة2في األصؿ: كضع فكؽ كممة )عيب(، رقـ ) (2)

في سائر  -العمماء لـ تزؿ صٌرح اإلماـ الٌشيخ، زيف بف نجيـ، رحمو ا، تعالى، في األشباه، بأٌف 
مختمفيف في فيـ شركط الكاقفيف، إاٌل مىف رحـ ا، تعالى"، كبعدىا صح، كىك صكاب، يينظر:  -األعصار

 .149زيف الٌديف ابف نجيـ، األشباه كالٌنظائر، ص 
ىػ(، كىك فقيو  970الٌديف ىك: زيف الٌديف بف إبراىيـ بف محٌمد، الٌشيير بابف نجيـ، تكٌفي سنة ) نجيـبف اكالٌشيخ زيف 

حنفٌي مف مصر، كلو تصانيؼ، كمنيا كتاب "األشباه كالٌنظائر عمى مذىب أبي حنيفة الٌنعماف"، يينظر: 
 .3/64الٌزركمٌي، األعبلـ، خير الٌديف 

ٍسفي مىآبو اىنا اقتباس ًمف قكلو تعالى: ﴿  (3) حي ـٍ كى اًت طيكبىى لىيي اًلحى ًمميكا الصَّ  .13/29﴾ الٌرعد، لًَّذيفى آمىنيكا كىعى
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 كالٌسبلمة في القكؿ، كالعمؿ، آميف.
 ، سٌمؾ ا، تعالى، بي كبيـ أحسف المسالؾ:ذلؾصكرة 

 
ا عمى نفسو، مٌدة حياتو، يككف كقفن ف ، داـ فضمكـ، في كاقؼ، ذكر في كتاب كقفو: أقكلكـما 

ـٌ ًمف ، )2(بمدينة الٌرممة )1(بو، كىـ: سٌيدم محٌمد، كخميؿ، كمحٌمد الٌسباىٌيةمٍ صي بعده، عمى أكالده لً  ث
سييحدثو ا، تعالى، لو ًمفى األكالد، ثـٌ عمى  كعمى مىف ،(/ب2ؽ)كالٌسٌت عائشة، كحبيبة، كصالحة، 

، )4(﴾ لمٌذكر مثؿ حٌظ األنثييف﴿ ، )3(، يدخؿ أكالد الٌظيكر، دكف أكالد البطكفأكالدىـأكالدىـ، كأكالد 
لد لد، كال كى مات عف غير كى ف لد، انتقؿ نصيبو إليو، كمى كى  لدلد، أك كى كى ف مات ًمفى اآلباء عف عمى أٌف مى 

ا ًمنيـ فركع ف لد، انتقؿ نصيبو إلى مى كى  ىك في درجتو، كذكم طبقتو، يحجب فركع الٌطبقة العميا دائمن
 الٌطبقة الٌسفمى، كيحجب األصؿ فرعو، ال فرع غيره، إلى آخر ما شرطو الكاقؼ في كتابو.

 
ـٌ انحصر الكقؼ في: أحمد ذككر أكالد الكاقؼ، ثـٌ مات عف ابنيف، كىما: يكسؼ، ف مً  ث

ـٌ مات عثماف عف ابنيف  كعثماف. ثـٌ  مات يكسؼ عف ثبلثة بنيف، كىـ: آغكات، كمصطفى، كبكر. ث
ـٌ مات  ـٌ مات حمادة عف: ابنو حسيف، كبنتيو آمنة، كعارفة. ث كبنت، كىـ: حمادة، كحسف، كعائشة. ث

ـٌ  :حسف، كعف بني عـٌ أبيو :كعف عٌمو ،آمنة، كعارفة :حسيف عف أختيو آغكات، كمصطفى، كبكر. ث
ـٌ ماتت  ـٌ مات آغكات عف: ابنو محٌمد، كسٌت بنات. ث مات حسف عف: ابنو محٌمد، كبنتو حامٌدة. ث

ـٌ مات محٌمد بف عائشة عف كلدم أخييا: محٌمد، كحامدة، كعف ابني عٌميا، كىما: مصطفى  كبكر. ث
ـٌ مات  ى، كبكر. ثـٌ مات مصطفى عفمصطف :، كعف عٌميوأخكاتو الٌستٌ  آغكات عف ذكريف كأنثى. ث

ـٌ ماتت آمنة عف: أختيا عارفة،  .بف حسف عف ابنيف، كبنت، كىـ: سميماف، كعبد ا، كنفيسةامحٌمد  ث
ـٌ ماتت حامٌدة عف أكالد أخييا، كىـ: عبد ا،  كعف ابف عـٌ أبييا بكر، كعف أكالد ابف عٌميا؛ ث

كعائشة،  (/أ3ؽ)بنت عٌميا عارفة، كعف: ابف عـٌ أبييا بكر. فنصيب حسيف  ، كنفيسة، كعفكسميماف
كابف آغكات، كآمنة، كحامٌدة؛ اٌلذيف ماتكا عف غير كلد؛ ىؿ ينتقؿ نصيب الكاحد منيـ، إلى مىف ىك في 

                                                           
اللة عمى الخٌيالة صاحب األرض مح عمى استخدامو، لمدٍّ الٌسباىٌية: ىـ الخٌيالة كالفرساف في الجيش العثمانٌي، كاصطي  (1)

 .132مكسكعٌي، ص ، اٌلذيف يشترككف في الحرب، سييؿ صاباف، المعجـ الالميرمٌ 
في  كبيرةىػ(، كىي اليـك مدينة  97الٌرممة: مدينة في فمسطيف بناىا الخميفة األمكٌم: سميماف بف عبد الممؾ سنة )( 2)

 .3/69ىػ( يينظر: ياقكت الحمكٌم، معجـ البمداف،  1368فمسطيف المحتٌمة منذ عاـ )
ـ: أكالد البنات، يينظر: عبد العزيز بف باز، فتاكل نكر عمى الٌدرب، أكالد الٌظيكر: أكالد األكالد؛ أٌما أكالد البطكف في (3)

19/360. 
ظِّ اأٍليٍنثىيىٍيًف ىنا اقتباس مف قكلو تعالى: ﴿  (4) ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى  .4/11﴾ الٌنساء، ييكًصيكي
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 ؟(1)درجتو كما ىنا، أفيدكا الجكابف ىك أعمى مً ف درجتو، أك إلى مى 
 أجاب حفظو ا، تعالى، بعد قكلو: 

 
لد، أك أنزؿ منو، انتقؿ نصيبو إليو. كاف لو كى ف مستحٌقي الكقؼ، إف مات مً ف "الحمد . مى 

ىك أعمى ف لـ يكجد مى ف ىك في درجتو، إف غير كلد، أك أنزؿ ًمنو، انتقؿ نصيبو إلى مى ف مات عف كمى 
ىك أعمى منو، ال إلى ف نتقؿ نصيب الميت إلى مى ا -كما ىنا  -ىك أعمى منو ف كيجد مى ف ًمنو، فإ

المساكم في درجتو، عمبلن بقكؿ الكاقؼ: "يحجب فركع الٌطبقة العميا دائمنا منيـ فركع الٌطبقة الٌسفمى"؛ 
لى )2(إذ شرط الكاقؼ كنٌص الٌشارع ، صٌمى ا عميو كسٌمـ، فنصيب حسيف ينتقؿ إلى عٌمو حسف، كا 

قٌسـ بينيـ أىرباعنا، عمى عدد رؤكسيـ، دكف أيختيو، يي  ،آغكات، كمصطفى، كبكر :بني عـٌ أبيو
ينتقؿ إلى ابني  ،المساكيتيف لو في الٌدرجة، لككنيما محجكبتيف بمىف ىك أعمى منيما، كنصيب عائشة

عٌميا، كىما: مصطفى، كبكر، بينيما أنصافنا؛ دكف كلدم أخييا، كىما: محٌمد، كحامدة؛ ألٌنيما 
اف بمىف ىك أعمى منيما. كنصيب ابف آغكات ينتقؿ إلى عٌميو، كىما: مصطفى، كبكر، بينيما محجكب

أنصافنا، دكف أخكاتو الٌسٌت، كدكف كلدم عـٌ أبيو، كىما: محٌمد، كحامٌدة. كنصيب آمنة ينتقؿ إلى ابف 
كنفيسة؛  ماف،عـٌ أبييا، كىك: بكر، دكف أختيا عارفة، كدكف أكالد ابف عٌميا، كىـ: عبد ا، كسمي

دكف أكالد أخييا: عبد ا،  (/ب3ؽ)ابف عـٌ أبييا فقط، كىك: بكر؛  كنصيب حامٌدة ينتقؿ إلى
 كسميماف، كنفيسة، كدكف بنت عٌميا عارفة؛ كما ال يخفى عمى األعمـ؛ كا أعمـ".

 
                                                           

  يكٌضح الٌسؤاؿ برسـ شجرٌم.  ،ؿالفرع األكٌ  ،4 رقـ ممحؽ (1)
، ما يشرح ىذا المصطمح كيقٌيده، فيك ليس عمى إطبلقو، قاؿ: 163كرد في كتاب األشباه كالٌنظائر، البف نجيـ ص  (2)

"شرط الكاقؼ يجب اٌتباعو لقكليـ: "شرط الكاقؼ، كنٌص الٌشارع" أم: في كجكب العمؿ بو، كفي المفيـك 
 الٌناظر، فمو عزؿ غير األىؿ. القاضي ال يعزؿ أفٌ كالٌداللة، إاٌل في مسائؿ: األكلى: شرط 

ف سنة، كالٌناس ال يرغبكف في استئجاره سنة، أك كاف في الٌزيادة نفع لمفقراء؛ يؤٌجر كقفو أكثر مً  أاٌل الثٌانية: شرط 
 فممقاضي المخالفة، دكف الٌناظر.

 الثٌالثة: لك شرط أف ييقرأ عمى قبره، فالٌتعييف باطؿ.
؛ لـ يراع شرطو، فممقٌيـ الٌتصٌدؽ عمى لغٌمة عمى مى تصٌدؽ بفاضؿ ايي  أفٍ الٌرابعة: شرط  ف يسأؿ في مسجد كذا كٌؿ يـك

 ف ال يسأؿ.سائؿ غير ذلؾ المسجد، أك خارج المسجد، أك عمى مى 
؛ فممقٌيـ أفٍ  شرطالخامسة: لك  ف الٌنقد، كفي مكضع آخر ليـ طمب يدفع القيمة مً  لممستحٌقيف خبزنا، أك لحمنا معٌيننا كٌؿ يـك

 كأخذ القيمة.العيف 
ا تقيًّا.الٌسادسة: تجكز الٌزيادة مً   ف القاضي عمى معمـك اإلماـ، إذا كاف ال يكفيو، ككاف عالمن

الٌناظر المشركط ببل  عزؿعدـ االستبداؿ، فممقاضي االستبداؿ إذا كاف أصمح، كال يجكز لمقاضي  الكاقؼالٌسابعة: شرط 
، كال الثٌاني  متكٌلينا". خيانة، كلك عزلو ال يصير معزكالن
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 كقد كتب الثٌاني عمييا، بعد قكلو: 
 

ا، تعالى، أٌف الكاقؼ، متى ذكر شرطيف "الحمد "، ما نٌصو: ذكر العمماء، رحميـ 
ىك ف متعارضيف، ييعمؿ بالمتأٌخر منيما، ألٌنو ناسخ لؤلٌكؿ، كحينئذ، فينتقؿ نصيب الكاحد منيـ، إلى مى 

أعمى منو؛ بقكلو: "يحجب فركع الٌطبقة العميا دائمنا منيـ فركع الٌطبقة الٌسفمى"؛ ألٌف ىذا، ىك آخر كبلـ 
 اع. كا أعمـ". انتيى. الكاقؼ، الكاجب االتٌب

 
، في ىذه الكٌراسة، ليظير لممتأٌمؿ )2(في الجكاب )1(ٌيف، ما فييا ًمف الخمؿبى أي  فٍ أ ببتي حٍ فأى 

؛ )3(﴾ كا يقكؿ الحٌؽ، كىك ييدم الٌسبيؿ﴿ المنصؼ في: جكابيما كجكابي، ما ىك الحٌؽ كالٌصكاب، 
الكاقفيف" كا، سبحانو، أسأؿ، كبنبٌيو، صٌمى ا عميو كسٌميتيا: "إرشاد الٌطالبيف، لتحقيؽ بعض شركط 

 ، آميف.)5(﴾ البٌر الٌرحيـ﴿ يجعميا خالصة لكجيو الكريـ، إٌنو ف ، أ)4(كسٌمـ، أتكٌسؿ
 

 (6)[:كجو الخمؿ األٌكؿ]

 
ف، حفظيما ا، تعالى، قد ألغيا شرط الكاقؼ، كىك ييى الخمؿ األٌكؿ منيا: أٌف المفتً  فأقكؿ: كجو

"؛ كنظرا إلى ىك في درجتو، كذكم طبقتوف لد، انتقؿ نصيبو ًلمى لد كى لد، كال كى قكلو: "كمىف مات عف غير كى 
                                                           

ف الٌصفحة، كبجانبو كممة: صٌح، كىك في األصؿ: "في الٌسؤاؿ كالجكاب"، كالمثبت كتب عمى اليامش األيسر مً  (1)
 أنسب لممعنى.

 ( إشارة إلى تصكيب ما شطب في المتف، في الحاشية.2في األصؿ: كتب رقـ ) (2)
ؿو ىنا اقتباس مف قكلو تعالى: ﴿  (3) عىؿى المَّوي ًلرىجي كفى ًمٍنييفَّ  مىا جى ًئي تيظىاًىري ـي الماَّ كي عىؿى أىٍزكىاجى مىا جى ٍكًفًو كى ًمف قىٍمبىٍيًف ًفي جى

ؽَّ كىىي  ـٍ كىالمَّوي يىقيكؿي اٍلحى ـٍ ًبأىٍفكىاًىكي ـٍ قىٍكليكي ـٍ ذىًلكي ـٍ أىٍبنىاءىكي عىؿى أىٍدًعيىاءىكي مىا جى ـٍ كى ﴾ كى يىٍيًدم السًَّبيؿى أيمَّيىاًتكي
 .33/4األحزاب، 

 "الٌتكسؿ بالٌرسكؿ، عميو الٌصبلة كالٌسبلـ، ثبلثة أقساـ: (4)
 القسـ األٌكؿ: أف يتكٌسؿ باإليماف بو كاٌتباعو، كىذا جائز في حياتو، كبعد مماتو. -
القسـ الثٌاني: أف يتكٌسؿ بدعائو، أم بأف يطمب مف الٌرسكؿ، صٌمى ا عميو كسٌمـ، أف يدعك لو، فيذا جائز  -

 مماتو، ألٌنو بعد مماتو متعٌذر.في حياتو، ال بعد 
القسـ الثٌالث: أف يتكٌسؿ بجاىو كمنزلتو عند ا، فيذا ال يجكز، ال في حياتو، كال بعد مماتو، ألٌنو ليس  -

: عبد العزيز بف باز، كمحٌمد بف ٌنو ال يكصؿ اإلنساف إلى مقصكده، ألٌنو ليس مف عممو"، يينظرإكسيمة، إذ 
 .101األٌمة، ص  عثيميف، فتاكل ميٌمة لعمـك

ـي ىنا اقتباس مف قكلو تعالى: ﴿  (5)  (.52/28﴾ سكرة الٌطكر )ًإنَّا كينَّا ًمف قىٍبؿي نىٍدعيكهي ًإنَّوي ىيكى اٍلبىرُّ الرًَّحي
 في األصؿ غير مكجكد، كالمثبت كضعتو لمٌتسييؿ عمى القارئ. (6)
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إلخ" فقط؛ كلـ ينظرا إلى قكلو: "كيحجب األصؿ فرعو، ال فرع غيره"، اٌلذم ىك  قكلو: "يحجب فركع...
 كاٌدعيا: أٌف األٌكؿ ىك اآلخر، كما ىك ظاىر. –كما في الٌسؤاؿ  -آخر كبلـ الكاقؼ 

 
 (1([كجو الخمؿ الثٌاني:]

 
الكجو الثٌاني: أٌنيما لـ ينظرا إلى عادة الكاقفيف، ًمف إتيانيـ بالمؤٌكدات، دائمنا، كقكليـ: "طبقة 

الٌطبقة العميا تحجب الٌطبقة الٌسفمى"، فيذه جمؿ  /أ(4)ؽبعد طبقة، كبطننا بعد بطف، كنسبلن بعد نسؿ، 
" مً ف ال تفيد إاٌل الٌتككيد فقط، لمٌترتيب المستفاد، مً  ـٌ   :)2(أٌكؿ األمر. قاؿ في األشباه فكممة "ث

 
ـٌ اعمـ: أٌف المراد ًمف قكليـ:  لـ يشترط  )4((إفٍ )الٌطبقة العميا الٌطبقة الٌسفمى،  )3)(بحجب)"ث

انتقاؿى نصيًب مىف مات لكلده: أٌف كؿَّ أصؿو يحجب فرعو، كفرع غيره؛ فبل حٌؽ ألىؿ البطف الثٌاني، ما 
فٍ داـ كاحد ًمف البطف األٌكؿ مكجكدنا، ك  فالمراد أٌف األصؿ يحجب فرع نفسو ال  )5((ط االنتقاؿ لمكلدرى شى ) ا 

ـٌ يقكلكف: "تحجب الٌطبقة  فرع غيره، لكف يقع في بعض كتب األكقاؼ أٌنيـ يقكلكف: "بطنان بعد بطف"، ث
 العميا الٌسفمى".
 

مستفاد ًمف قكلو: "طبقة بعد طبقة،  )6(كال شٌؾ أٌنو ًمف باب التٌأكيد، كأٌف حجب العميا لمٌسفمى
ـٌ"  ،نسبلن بعد نسؿ"، كال شٌؾ أٌنوكبطننا بعد بطف، ك  ـٌ" كبيف ما ذكرناه، يككف ما بعد "ث إذا جمع بيف "ث

"؛ كما أفاده الٌطرطكسيٌ  )8((كممة)ف ، ألٌف ترتيب الٌطبقات مستفاد مً )7(تأكيدنا ـٌ "ث
في "أنفع  (9(

                                                           
 في األصؿ غير مكجكد، كالمثبت كضعتو لمٌتسييؿ عمى القارئ. )1)
 .منو ، كىك أخذ الٌنٌص كامبلن 126زيف الٌديف بف نجيـ، األشباه كالٌنظائر، ص  (2)
 تحجب.: 126 في، زيف الٌديف بف نجيـ، األشباه، ص (3)
 : أٌنو إٍف. 126 في، زيف الٌديف بف نجيـ، األشباه، ص (4)
 : اشترطى االنتقاؿى إلى الكلد.126 في، زيف الٌديف بف نجيـ، األشباه، ص (5)
جىبى العميا الٌسفمى. كال شٌؾ أٌنو إذا جمع بيف 126 في، زيف الٌديف بف نجيـ، األشباه، ص (6) ف حى " كبيف ما “: كا  ثـٌ

 ذكرناه.
 : كاف ما بعدى ثَـّ تٍأكيدنا.126 في، زيف الٌديف بف نجيـ، األشباه، ص (7)
 : غير مكجكدة.126 في، زيف الٌديف بف نجيـ، األشباه، ص (8)
الٌطرطكسٌي ىك: إبراىيـ بف عمٌي بف أحمد بف عبد الكاحد ابف عبد المنعـ الٌطرسكسٌي: نجـ الٌديف: قاض مصٌنؼ،  (9)

ىػ( كأفتى كدٌرس، كأٌلؼ كتبا عديدة،  746ىػ(  في دمشؽ، ككلي قضاءىا بعد كالده سنة ) 721كلد عاـ )
د كالحٌكاـ" ك "االختبلفات الكاقعة في منيا: "اإلشارات في ضبط المشكبلت" ك "اإلعبلـ في مصطمح الٌشيك 

 .1/51الٌزركمٌي، األعبلـ، خير الٌديف ىػ( ، يينظر:  758المصٌنفات" كغيرىا، كمات في دمشؽ عاـ )
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 ". انتيى. )1(الكسائؿ"
 

في كتاب كقؼ عمى  :")3(حيث سيئؿ، رحمو ا، تعالى، )2(كبذلؾ أفتى مكالنا العبٌلمة الخيرمٌ 
 األكالد، فٌصؿ فيو الكاقؼ أماكف الكقؼ، فجعؿ منيا: 

 
  .ما ىك مخصكص بأكالد الٌظيكر ،الن أكٌ 

 .كمنيا ما ىك مشترؾ مرتٌبنا     
 

ـٌ أعقب ذلؾ بقكؿ: كشرط في كقفو ىذا الٌشركط، منيا:   ث
 

، )5((كلد كلدأك )عف كلد،  )4((عمييـ)مات أحد المكقكؼ  (/ب4ؽ)إذا  .1
 انتقؿ نصيبو لو.

ذا مات عف غيره، فإلى مى  .2  .(6)في درجتوف كا 
 أٌف الٌطبقة العميا، تحجب الٌسفمى. ،كمنيا .3

 
تككف  )7((أـ)لد فييما، تنتقؿ لو، عمبلن بقكلو المذككر، لد كى لد، أك كى فيؿ حٌصة مىف مات عف كى 

ـٌ، كالبٌلحؽ الٌظاىر المراد بقكلو:   ،”العميا تحجب الٌسفمى“ًلذم الٌطبقة العميا، عمبلن بالٌترتيب الٌسابؽ بث
 )8((اإلثنيف بيذا)في ىذا، أـ حصؿ اختبلؼ  كيككف حكـ المخصكص بأكالد الٌظيكر كالمشترؾ كاحدنا

                                                           
 .226يينظر: إبراىيـ الٌطرطكسٌي، أنفع الكسائؿ، ص  (1)
الخيرٌم ىك: خير الٌديف بف أحمد بف عمٌي، األيكبٌي، العميمٌي، الفاركقٌي، الٌرممٌي، فقيو حنفٌي، كباحث، كلد سنة  (2)

ىػ(، كمكث في األزىر سٌت سنيف، كعاد  1007ىػ(  في الٌرممة في فمسطيف، رحؿ إلى مصر سنة ) 993)
عمى أمبلؾ كعقارات، األمر اٌلذم جعمو إلى بمده، فأفتى كدٌرس إلى أف تكٌفي. عمؿ في الٌزراعة، كحصؿ 

خير يينظر: ىػ(،  1081مثاالن لمعالـ المبٌلؾ، كىك جٌد عائمة الٌتاجٌي الفاركقٌي، كمات في الٌرممة سنة )
 .11مٌناع، تاريخ فمسطيف، ص ؛ عادؿ 2/327الٌزركمٌي، األعبلـ، الٌديف 

 .منو كىك أخذ الٌنٌص كامبلن (، 65مييا رقـ ): خير الٌديف الخيرٌم، الفتاكل الخيرٌية، لكحة عنظريي  (3)
 : عمييا.65في، خير الٌديف الخيرٌم، الفتاكل الخيرٌية، ص  (4)
 : ككلد كلد.65في، خير الٌديف الخيرٌم، الفتاكل الخيرٌية، ص  (5)
اٌلذيف ىـ أصبلن في درجتو كذكم  يقصد أٌنو لك مات أحد المستحٌقيف عف غير كلد، فإٌف نصيبو ينتقؿ إلى إخكتو (6)

 .طبقتو
 : أٍف.65في، خير الٌديف الخيرٌم، الفتاكل الخيرٌية، ص  (7)
 : االثنيف فيو بيذا.65في، خير الٌديف الخيرٌم، الفتاكل الخيرٌية، ص  (8)
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 ؟)1((التٌفصيؿ، أـ كيؼ الحؿٌ )
  :بقكلوأجاب، رحمو ا، تعالى، 

 
المشترؾ كالخاٌص؛ ألٌنيما كاحد، باعتبار  )2((راجع إلى)"قكلو: كشرط في كقفو ىذا شركطنا، 

اشتراط الٌترتيب بيف  )4((فبل ينافيو)كاحد،  )3((الكلد)مسٌمى الكقؼ. كالحكـ فييما، باعتبار االنتقاؿ إلى 
ـٌ خيٌص بقكلو: " ". كفيو إعماؿ الكبلميف، )5((إلخ ...عمى أٌف مىف مات عف كلد)الٌطبقات، ألٌنو عا

كالبٌلحؽ مؤٌكد، عمى عادة الكاقفيف ًمف إتيانيـ بالمؤٌكدات، كقكليـ: "طبقة بعد طبقة، كبطننا بعد بطف، 
 .)7(بعد نسؿ". كالمراد أٌف األصؿ يحجب فركع نفسو، ال فركع غيره، كا أعمـ )6((كنسبلن )

 
ا سؤاؿ، مثؿ ىذا  :)8(صكرتو ،كقد ريفع إليو أيضن

 
ـٌ ًمف  "فيما: إذا كقؼ زيد كقفو، منجزنا عمى كلديو: صبلح الٌديف يكسؼ، كشقيقو محٌمد، ث

 لمٌذكر مثؿ حٌظ األنثييف﴿ ، كنسميما، كعقبيما، عمى الفريضة الٌشرعٌية: )9((أكالدىما)بعدىما عمى 
يما، كترؾ كلدنا، أك كلد كلد، ييما، كعقبيأكالدىما، كأكالد أكالدىما، كذٌرٌيتف مات مً ف ، عمى أٌف مى (10)﴾
ستحٌؽ كلده ككلد كلده، ما كاف يستحٌقو كالده لك كاف حيًّا، كمف مات عف غير كلد، كال كلد كلد، ا
درجتو، كذكم طبقتو، عمى الٌشرط  (12)(مىف في)إلى  )11((فنصيبو)كال نسؿ، كال عقب،  (/أ5ؽ)

                                                           
 : الٌتفصيؿ كيؼ الحاؿ.65في، خير الٌديف الخيرٌم، الفتاكل الخيرٌية، ص  (1)
 : يرجع إلى.65الخيرٌم، الفتاكل الخيرٌية، ص في، خير الٌديف  (2)
 : أك كلد الكلد.65في، خير الٌديف الخيرٌم، الفتاكل الخيرٌية، ص  (3)
 : كال ينافيو.65في، خير الٌديف الخيرٌم، الفتاكل الخيرٌية، ص  (4)
 : عمى أٌف مات عف كلد... األخ.65في، خير الٌديف الخيرٌم، الفتاكل الخيرٌية، ص  (5)
.65في، خير الٌديف الخيرٌم، الفتاكل الخيرٌية، ص  (6)  :  كنسؿو
في األصؿ: كتب في األصؿ عمى ىامش الٌصفحة األيسر: "فانظر يا أخي إلى قكؿ العبٌلمة الخيرٌم كالمراد: أٌف  (7)

ا ككاف ىك آخر كبلمو...  ،األصؿ يحجب فركع نفسو، ال فركع غيره، فما بالؾ إذا أتى بالكاقؼ صريحن
 !!"تأٌمؿ

 .منو كىك أخذ الٌنٌص كامبلن (، 79خير الٌديف الخيرٌم، الفتاكل الخيرٌية، لكحة عمييا رقـ ) يينظر: (8)
 : عمى أكالدىما كأكالد أكالدىما.79في، خير الٌديف الخيرٌم، الفتاكل الخيرٌية، ص  (9)
ظِّ اأٍليٍنثىيىٍيًف ىنا اقتباس ًمف قكلو تعالى: ﴿  (10) ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى  .4/11﴾ الٌنساء، ييكًصيكي
 : عاد نصيبو.79في، خير الٌديف الخيرٌم، الفتاكل الخيرٌية، ص  (11)
 : إلى مىف ىك في.79في، خير الٌديف الخيرٌم، الفتاكل الخيرٌية، ص  (12)
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الٌطبقة العميا الٌطبقة الٌسفمى"، فإذا انقرضت ذٌرٌية المكقكؼ عمييما، كلـ يبؽ ليما  (1)(تحجب)المذككر: "
نسؿ كال عقب، عاد ذلؾ كقفنا عمى مىف سيحدث لمكاقؼ ًمف األكالد الٌذككر كاإلناث، عمى الٌشرط 

تة، المذككر، ثـٌ عمى جية بٌر مٌتصمة، ثـٌ مات صبلح الٌديف عف: ابف، كبنتيف، كىـ: محٌمد، كستي
ـٌ مات محٌمد  ـٌ ماتت ستيتة عف: ابنيف كبنت، كىـ:  –ابف الكاقؼ  -كركسا. ث عف: بنت تدعى مريـ، ث

براىيـ، كفاطمة) ـٌ )، (2)(محٌمد، كا  ـٌ ماتت فاطمة عف: ابف، كبنتيف، كىـ: محٌمد، كزينب، كخاصكٌية. ث ث
ـٌ ماتت ركسا عف (3)(مات محٌمد بف ستيتة عف: ابف، كبنتيف، كىـ: محٌمد، كمؤمنة، كخاصكٌية ؛ ث

ـٌ مات محٌمد بف صبلح الٌديف عف:  ـٌ مات إبراىيـ بف ستيتة عف: ابف، كبنتيف. ث بنت، تدعى قضاة. ث
ـٌ ماتت قضاة عف: أكالد خالتيا،  ـٌ ماتت رقٌية ًمف غير كلد، كفي درجتيا قضاة، ث بنت تدعى رقٌية، ث

أخ، مات أبكىما قبؿ استحقاقو لشيء  كبنتف، المكجكديف ًمف أىؿ الكقؼ، المتناكليف لريعو، كعف: اب
  .(4)("كٌؿ منيـ؟ كما يخٌص )منافع الكقؼ، فكيؼ يقٌسـ ريع الكقؼ بينيـ عمى شرط الكاقؼ، ف مً 

 
: قد اجتمع لقضاة ثبلثة أخماس، كبمكتيا ال عف (5)أجاب رحمو ا، تعالى، بما ممٌخصو

                                                           
 : كتحجب.79اكل الخيرٌية، ص في، خير الٌديف الخيرٌم، الفت (1)
 : محٌمد كمؤمنة كخاصكٌية.79في، خير الٌديف الخيرٌم، الفتاكل الخيرٌية، ص  (2)
 : ثـٌ ماتت فاطمة.... كخاصكٌية( غير مكجكدة.79، الفتاكل الخيرٌية، ص الخيرمٌ في، خير الٌديف  (3)
يكٌضح  الثٌاني،الفرع  ،4 رقـ ممحؽ. كفي : كماذا يخٌص كبلًّ منو79الخيرٌية، ص  الفتاكلفي، خير الٌديف الخيرٌم،  )4)

 الٌسؤاؿ برسـ شجرٌم. 
سابقنا  عمينا(، كما يمي: "ىذا الٌسؤاؿ كرد 79نٌص الجكاب كامبلن مف مخطكطة الفتاكل الخيرٌية، مف لكحة عمييا رقـ ) (5)

مف دمشؽ، فأجبنا بأٌنو: ييعطى لمريـ الخيمس منو، كلمحٌمد بف محٌمد ستيتة خيمس الخيمس، كألختو مؤمنة 
بف ستيتة خيمس الخيمس، كألختو نصؼ ذلؾ، كألختيا ا، كالبف إبراىيـ نصؼ ذلؾ، كألختيا خاصكٌية مثميا

كألختيا خاصكٌية مثميا، فجممة ما ذكر مثميا، كلمحٌمد بف فاطمة خيمس العيشر، كألختو زينب نصؼ ذلؾ، 
 خيمساف؛ كقد اجتمع لقضاة ثبلثة أخماس؛ كبمكتيا ال عف كلد؛ يصرؼ لمف في درجتيا، بالٌشرط المذككر.

كاٌلذم يظير مف سؤاؿ الٌسائؿ أٌف المكجكد ىنا: مريـ بنت محٌمد، لعدـ ذكر مكتيا في الٌسؤاؿ، كدرجتيا اآلف أعمى 
ى نقض القسمة مع كجكدىا؛ فبل يصرؼ نصيب قضاة ليا، لعمٌك درجتيا عنيا. الٌدرجات، كال سبيؿ إل

ىك ظاىر مف  كما، ةكقكؿ الٌسائؿ: "ماتت قضاة عف أكالد خاالتيا"، فاسد؛ ألٌف المكجكد: أكالد خالتيا ستيت
 نٌص الٌسؤاؿ، إف لـ يكف خطأ مف الٌسائؿ في ترتيب المكتى، كذكر عددىـ عمى الٌنمط المذككر.

ؾ قكلو في الٌسؤاؿ: "كعف ابف كبنت أخ، مات أبكىما قبؿ استحقاقو لشيء مف منافع الكقؼ"، فإٌنو فاسد كالحاؿ ككذل
ف كاف  ىذه؛ ألٌنو إف أراد باالبف: ابف األخ اكتفاءن، فبل أخ مكجكد حسبما تقتضيو العبارة الٌسابقة، كا 

ٍف أراد باالبف: مكجكدنا، كاف يجب ذكره معيا، ليدفع لكلديو، ما كاف يستحٌقو ل ك كاف حيًّا عند استحقاقيا؛ كا 
االبف لبطنيا، فبل يناب أٍف يقكؿ عف أكالد خالتيا، كبنت أخ؛ النحصار استحقاقيا فيو لك كاف. كالٌظاىر 
ذا كاف كذلؾ، فاالنقطاع  حاصؿ فيو، كما ىك بعد مكت صبلح الٌديف، ابف الكاقؼ؛  مكتيا ال عف كلد؛ كا 

في مسٌمى: "منقطع الكسط"، كالمنقطع الكسط فيو خبلؼ؛ قيؿ: "يصرؼ إلى ككبل االنقطاعيف داخؿ 
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في درجتيا، بالٌشرط المذككر؛ ال لمريـ، ألٌف درجتيا أعمى الٌدرجات، كال سبيؿ لنقض ف كلد، يصرؼ ًلمى 
رحمو  (/ب5ؽ)القسمة مع كجكدىا، فبل يصرؼ نصيب قضاة ليا، لعمٌك درجتيا عنيا، فيذا نفي منو، 

ا، تعالى، برٌد نصيب الميت، ال عف كلد، لمف في درجتو، ال لمف فكقو، مع صريح شرط الكاقؼ 
ىذا:  (3)...بقكلو (2)...،  فيككف المراد(1)...المتأٌخر، كىك قكلو: "تحجب الٌطبقة العميا، الٌطبقة الٌسفمى"

 الٌتككيد فقط، كما ىك ظاىر مٌما تقٌدـ.
 

ا مثؿ ىذا الٌسؤاؿ:  كقد ريفع أيضن
 
 .(4)أفندمٌ . لمكالنا المحٌقؽ الٌشيخ: عبد الٌرحيـ الٌمطفٌي 1
 . (5)...الجماعيٌ أفندٌم ر الٌديف . كلمكالنا الٌشيخ: بد2

                                                                                                                                                                                

المساكيف"، كىك المشيكر عندنا، كالمتظاىر عمى ألسنة عممائنا؛ كمع ذلؾ، لك كاف أىؿ الكقؼ بصفة 
الٌصرؼ إلييـ، بؿ ىك األفضؿ، لككنو يصير صدقة، كصمة، فصفة الفقر تشمميـ؛ كقيؿ: إلى  زالفقر، جا
ٌزكاة، كىك قكؿ الٌشافعٌية، كالمشيكر عندىـ، أٌنو يصرؼ إلى أقرب الٌناس إلى الكاقؼ، كالحاصؿ مستحٌقي ال

أٌنيـ إذا كانكا فقراء، ال خبلؼ في جكاز الٌصرؼ، بؿ ىـ أكلى مف سائر الفقراء، ألٌف مقصكد الكاقؼ: 
ليو أشار، صمٌ  ـ، بقكلو المرأة ابف مسعكد، كسمٌ ى ا عميو "الٌثكاب"؛ كالٌتصٌدؽ عمى القرابة أكثر ثكابنا؛ كا 

حيف سألتو عف الٌتصٌدؽ عمى زكجيا : لؾ أجراف، أجر الٌصدقة، كأجر الٌصمة، ] لـ أجد الحديث بيذا 
دىقىةً اٌلمفظ، ككجدت مشابينا لو، قكلو، صٌمى ا عميو كسٌمـ:  "، مسمـ، "لىييمىا أىٍجرىاًف: أىٍجري اٍلقىرىابىًة، كىأىٍجري الصَّ

([، ثـٌ اعمـ أٌف االنقطاع األٌكؿ الحاصؿ بمكت صبلح الٌديف، قد زاؿ بمكت 1000ديث رقـ )الٌصحيح، ح
أخيو محٌمد؛ كىذا االنقطاع، يزكؿ بمكت مريـ، سكاء: كاف ليا كلد، أـ لـ يكف، ألٌنا ننقض القسمة بمكتيا، 

يخٌصو منيا، كنصيب الميت كنقٌسـ الغٌمة عمى الٌدرجة اٌلتي تمييا مف األحياء كاألمكات، فنعطي الحٌي ما 
 لكلده، أك كلد كلده، كما شرط، كىكذا فافيـ؛ كا أعمـ".

 في األصؿ: يكجد سكاد بمقدار كممة. (1)
 .يكجد سكاد بمقدار كممةفي األصؿ:  (2)
 في األصؿ: يكجد سكاد بمقدار كممة. (3)
عبد الٌرحيـ الٌمطفٌي ىك: عبد الٌرحيـ بف إسحاؽ بف محٌمد الحسينٌي بف أبي الٌمطؼ، فقيو حنفٌي، مف أىؿ القدس،  (4)

ىػ(، كدفف عمى قارعة الٌطريؽ، يينظر: خير الٌديف الٌزركمٌي، األعبلـ،  1104في أدرنو بتركيا عاـ ) مات
3/343. 

 في األصؿ: يكجد سكاد بمقدار ثبلث كممات. (5)
ىك: محٌمد بف إبراىيـ بف سعد ا بف جماعة الكنانٌي الحمكٌم الٌشافعٌي، بدر الٌديف، أبك عبد  الجماعيٌ الٌديف أفندٌم  كبدر

كالخطابة  الحكـىػ(. ككلي 639ا، قاض، ًمف العمماء بالحديث كسائر عمـك الٌديف. كلد في حماة عاـ )
. كاف مف خيار القضاة. كعميمصر إلى أف شاخ  بالقدس، ثـٌ القضاء بمصر، فقضاء الٌشاـ، ثـٌ قضاء

 .5/297ىػ(، يينظر: خير الٌديف الٌزركمٌي، األعبلـ،  733كتكٌفي بمصر عاـ )
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 ، المفتيف بالقدس الٌشريؼ سابقنا.(1)الحسينيٌ أفندٌم . كلمكالنا المرحكـ الٌسٌيد: حسف 3
 

 : (2)لؤلٌكؿفأجاب كٌؿ منيـ، رحميـ ا، تعالى، بمثؿ ذلؾ، كصكرة ما رفع 
 
ـٌ ًمف بعده، عمى: أكالد الٌذككر (3) ، كاإلناث (4)(ليـ)أنشأ الكاقؼ كقفو عمى نفسو مٌدة حياتو، ث

ـٌ ًمف بعدىـ عمى أكالدىـ كذلؾ، (6)﴾لمٌذكر مثؿ حٌظ األنثييف﴿الٌشرعٌية:  (5)(عمى الفريضة)بينيـ،  ، ث
، ثـٌ عمى نسميـ، كعقبيـ (8)(كأكالد أكالدىـ)، كذلؾ، ثـ عمى أكالد أكالدىـ (7)(أكالد أكالدىـ)ثـٌ عمى 

 ]مات[ف كمى )كذلؾ، عمى أٌف مىف مات منيـ عف كلد، أك كلد كلد، عاد نصيبو إلى كلده، أك كلد كلده، 

أىؿ ف مً ىك في درجتو، كذكم طبقتو، ف عف غير كلد، كال كلد كلد، عاد نصيبو، إلى مى  (10)(منيـ (9)
 الكقؼ؛ تحجب الٌطبقة العميا ًمنيـ، الٌطبقة الٌسفمى. 

 
ـٌ ذكر جية بٌر، ال تنقطع. مات الكاقؼ المذككر،  ـٌ مات (11)(عف كلده)ث  عمٌي عف)، ث

ـٌ ماتت (12)(أكالد ، كانحصر الكقؼ في بنتي عمٌي، ابف الكاقؼ المذككر، كىما: فاطمة، كخكاجة. ث
يف، أك يعكد إلى  (1)(كلدييا)نصيبيا إلى  (13)(سيعكد)فاطمة عف: يكسؼ، كظريفة؛ فيؿ  المذككرى

                                                           
ا مف  1226حسف أفندٌم الحسينٌي ىك: حسف بف عبد الٌمطيؼ الحسينٌي )ت  (1) ىػ(، كاٌلذم تكٌلى اإلفتاء في القدس ردحن

الحسينٌية في العيد العثمانٌي، كقد جمع فتاكاه، تمميذه: أحمد زايد الٌزمف، ككاف مف أشير أعبلـ العائمة 
 ـ(، مخطكطات مكتبة دار اسعاؼ.10/10/2007الغٌزٌم، يينظر: بشير بركات، دنيا الكطف، )

 .منو (، كىك أخذ الٌنٌص كامبلن 106يينظر: عبد الٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية، لكحة ) (2)
، عمى اليامش األيسر، ثـٌ أكمميا في اليامش الٌسفمٌي، ثـٌ عمى اليامش األيمف، ثـٌ اليامش األسئمةؼ كضع المؤلٌ  (3)

 العمكٌم، كأنياىا بكممة: صح.
 : غير مكجكدة.106ص  عبد الٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية،في،  (4)
 : عمى حكـ الفريضة.106ص  عبد الٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية،في،  (5)
ظِّ اأٍليٍنثىيىٍيًف ىنا اقتباس مف قكلو تعالى: ﴿  (6) ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى  .4/11﴾ الٌنساء، ييكًصيكي
 : أكالد أكالدىـ كذلؾ.106ص  عبد الٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية،في،  (7)
 : ثـٌ عمى أكالد أكالد أكالدىـ كذلؾ.106ص  الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية،عبد الٌرحيـ في،  (8)
: يكجد نقص حيث أٌف الجممة المثبتة في الٌنسخة 106ص  عبد الٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية،في،  (9)

 نصيبو..." عاداٌلتي حصمت عمييا: "مف مات منيـ عف كلد أك كلد 
 : عمى أٌف مف مات منيـ.106ص  ٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية،عبد الفي،  (10)
 : عف كلد عمى.106ص  عبد الٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية،في،  (11)
 : عمى أكالد.106ص  عبد الٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية،في،  (12)
 : يعكد.106ص  الفتاكل الٌرحيمٌية،عبد الٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط في،  (13)
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ذا قمتـ يعكد  ، كمات أحدىما عف أكالد، فنصيبو ينتقؿ (2)(إلييا)خكاجة، لككنيا أعمى طبقة منيما، كا 
 ؟(3)إلى أكالده أك ال

 
 : (4)[أفندمٌ الٌشيخ، عبد الٌرحيـ الٌمطفٌي، أجاب ]

 
 (6)شرطاف في كتب األكقاؼ، فالعمؿ بالمتأٌخر عندنا، كيككف (5)(تعارض)"ال ريب أٌنو إذا 

ا لؤلٌكؿ، كما في الخٌصاؼ دفع بكجو يي ف أ (9)(يمكف)؛ كمحٌمو: إذا لـ (8)، كقٌرره في األشباه(7)ناسخن
صحيح في الكبلـ، صيانة لمٌشرط ما أمكف، كما ال يخفى؛ كىذه الٌصكرة، كثيرة الكقكع، فبإطبلؽ قكلو 

ـٌ؛ ... كثـٌ  ...ثـٌ  (10)ذلؾ (قبؿ)فيتعارض بقكلو  إلخ"، يستحٌؽ األنزؿ، ...مات عف كلدفييا: "كمف  كث
كدفع عمماؤنا، رحميـ ا، تعالى، ذلؾ بالحمؿ عمى الحجب، بيف كٌؿ أصؿ، كفرعو، ال بيف كٌؿ أصؿ، 

إلخ" عف قكلو  ...: "كمىف مات(12)(قكلو)لكف ىناؾ تأٌخر  ، كغيرىا،(11)كفرع غيره، كما في األشباه
ـٌ، كعف قكلو: "الٌطبقة العميا ...ثـٌ  ثانينا، كيدفع بما تقٌدـ آنفان،  إلخ"، كىنا تكٌسطيما، فكقع الٌتعارض... كث

 .(2)، قاؿ رحمو ا، تعالى، كما ىك مسٌطر في فتاكيو(1)إلخ ...(13)(المتف)كيككف تأكيدنا في 
                                                                                                                                                                                

 : كالدييا.106ص  عبد الٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية،في،  (1)
 : إلييما.106ص  عبد الٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية،في،  (2)
  شجرٌم.يكٌضح الٌسؤاؿ برسـ  الثٌالث،الفرع  ،4 رقـ ممحؽ (3)

 في األصؿ غير مكجكد، كالمثبت كضعتو لمٌتسييؿ عمى القارئ. )4)
 : تعارضا.106، ص عبد الٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌيةفي،  )5)
 : )يككف( غير مكجكدة.106ص  عبد الٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية،في،  (6)
: أال ترل أٌف رجبٌل لك ، في مطمب: الٌشرط الثٌاني ناسخ لؤلٌكؿ، قاؿ21يينظر: الخٌصاؼ، أحكاـ األكقاؼ، ص  (7)

اشترل دارنا بمائة دينار، ككتب أٌكؿ الٌشراء: عمى أٌف فبلننا بالخيار فيما اشترل ثبلثة أٌياـ، أٌكليا يـك كذا؛ ثـٌ 
فيما اشترل مٌما سيٌمي، ككصؼ في ىذا الكتاب أٌف الٌشراء كتب في آخر الٌشراء: كعمى أٌنو ال خيار لفبلف 

 جائز، كقد أبطؿ الخيار بالكبلـ األخير، فكذا الحاؿ في الكقؼ كالٌشرط.
 مذىبنا: "القاعدة التٌاسعة: ... حاصؿ مخالفة األسيكطٌي: ...فإٌف 125يينظر: ابف نجيـ، األشباه كالٌنظائر، ص  (8)

 العمؿ بالمتأٌخر منيما".
 : يكف.106ص  عبد الٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية،في،  (9)
 مكجكدة. : )قبؿ( غير106ص  عبد الٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية،في،  (10)
 كؿٌ ، فيقكؿ: أٌنو إف لـ يشترط انتقاؿ نصيب مف مات لكلده، أٌف 126يينظر: ابف نجيـ، األشباه كالٌنظائر، ص  (11)

ٍف  أصؿ يحجب فرعو كفرع غيره؛ فبل حٌؽ ألىؿ البطف الثٌاني ما داـ كاحد مف البطف األٌكؿ مكجكدنا، كا 
 اشترط االنتقاؿ إلى الكلد، فالمراد أٌف األصؿ يحجب فرع نفسو ال فرع غيره.

 : قكليـ106ص  عبد الٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية،في،  (12)
 : المعنى.106ص  لحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية،عبد الٌرحيـ افي،  (13)
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ـٌ ًمف بعده عمى (3)كصكرة ما رفع لمثٌاني : في كاقؼ أنشأ كقفو ىذا عمى نفسو مٌدة حياتو، ث

أكالده المكجكديف اآلف، كىـ: عبد ا، كمحٌمد قاسـ، كعبد الٌرحيـ، كآمنة، كعمى مىف سيحدثو ا، 
ـٌ ًمف بعدىـ عمى (4)﴾لمٌذكر مثؿ حٌظ األنثييف﴿تعالى، لو ًمف األكالد، الٌذككر كاإلناث، بينيـ:  ، ث

ناث، ثـٌ عمى أكالدىـ، ثـٌ عمى أكالد أكالدىـ، ثـٌ عمى أكالد أكالد أكالدىـ: أكالد الٌذككر دكف أكالد اإل
نسميـ، كعقبيـ، أبدنا ما دامكا، كدائمنا ما تعاقبكا، عمى أٌف مىف مات منيـ عف كلد، أك كلد كلد، أك أسفؿ 

مات منيـ، عف غير كلد، كال كلد كلد، سفيؿ، كمف ف ًمف ذلؾ، انتقؿ نصيبو لكلده، أك كلد كلده، كا  
انتقؿ نصيبو لمف ىك في درجتو، كذكم طبقتو؛ عمى الٌشرط، كالٌترتيب المشركحيف أعبله: "الٌطبقة العميا 

ـٌ مات الكاقؼ. كانحصر الكقؼ في: عبد ا، ف ، إلى أ(5)كثـٌ  ...تحجب الٌطبقة الٌسفمى"، ثـٌ  قاؿ: ث
ـٌ مات  (/أ6ؽ)كمحٌمد قاسـ، كآمنة،  ـٌ مات عبد ا عف: مصطفى، كمحٌمد، كخديجة. ث أكالد الكاقؼ، ث

ـٌ ماتت فاطمة، عف غير كلد، فيؿ حٌصة فاطمة، تككف آلمنة بنت  محٌمد قاسـ عف: فاطمة، كآمنة. ث
 ؟(6)الكاقؼ، أك ألكالد: عبد ا، كآمنة بنت محٌمد قاسـ، لككنيـ في درجة كاحدة، عمى شرط الكاقؼ

 
 

 رحمو ا، تعالى، بقكلو:  (7([، الجماعيٌ أفندمٌ ٌشيخ، بدر الٌديف، الأجاب ]
 

                                                                                                                                                                                
: كأٌنو نٌص عمى دخكؿ أكرد زيادة عمى الٌنٌص : 106ص  عبد الٌرحيـ الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية،في، ) 1)

ف سفؿ، أال ترل أٌف الٌسبكٌي، رحمو ا، تعالى، قاؿ:  اإلناث، كأٌف الماؿ بعد قكلو: أك عف كلد قكلو كا 
ينبغي الٌتنبيو في األكقاؼ إلى القكؿ "أك عف كلد كلد" في الٌشرط المذككر، كىك ظاىر، كليذا يعقبكنو 

العميا" ناسبنا، كبو يندفع الٌتعارض  الٌطبقةأحياننا بالحجب، كما في الخٌصاؼ ... يحتمؿ أف يككف قكلو "
ا، كضمير "منيـ" إلى مف انتقؿ الٌنصيب، كال يمنع العطؼ بأك، ب ا، جرًّ  حجب كلد الكلد بالكلد، كىمـٌ أيضن

إذا عرفت ىذا، فنصيب فاطمة بمكتيا انتقؿ إلى يكسؼ كظريفة كلدييا ﴿ لمٌذكر مثؿ حظ االنثييف ﴾ عمبلن 
ف مات كاحد مف يكسؼ كأختو انتقؿ إلى أكالده، كما شرط ىذا ما أفاضو ا، تعالى،  بما شرطو الكاقؼ كا 

عالى، مختمفيف في فيـ شركط األكقاؼ، إاٌل مف كٌفقو ا، تعالى، كىك كال زالت العمماء، رحميـ ا، ت
 المكٌفؽ كالحالة ىذه. كا أعمـ.

 (.106يقصد: الحسينٌي، مخطكط الفتاكل الٌرحيمٌية، لكحة ) (2)
 المقصكد: بدر الٌديف أفندٌم الجماعٌي. (3)
ظِّ اأٍليٍنثىيىٍيًف ىنا اقتباس مف قكلو تعالى: ﴿  )4) ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى  .4/11﴾ الٌنساء، ييكًصيكي
 يكجد انقطاع في الٌسؤاؿ فالمصٌنؼ قد اقتبس ما ييٌمو في تكضيح المسألة فقط. (5)
(6)

 يكٌضح الٌسؤاؿ برسـ شجرٌم.  الٌرابع،الفرع  ،4 رقـ ممحؽ 

 في األصؿ غير مكجكد، كالمثبت كضعتو لمٌتسييؿ عمى القارئ. )7)



 

76 
 

ال يخفى عمى فقيو نبيو، أٌف حٌصة فاطمة، تنتقؿ ألختيا: آمنة بنت قاسـ، كلمصطفى، "
كمحٌمد، كخديجة أكالد عبد ا، لككنيـ في درجتيا، الشتراط الكاقؼ؛ كانتقاؿ نصيب الميت ببل كلد، 

كذكم طبقتو. كقد صٌرح عمماؤنا، رحميـ ا، تعالى، بكجكب اتٌباع شرط الكاقؼ؛ لمف ىك في درجتو، 
ف كانت طبقتيا أعمى منيـ، لتصريح  كال تستحٌؽ آمنة بنت الكاقؼ شيئنا ًمف حٌصة فاطمة المذككرة، كا 

نصيب عممائنا: أٌف المراد: "تحجب الٌطبقة العميا لمٌسفمى" عمى اإلطبلؽ، إذا لـ يذكر الكاقؼ انتقاؿ 
الميت لمكلد، كحيث ذكر ذلؾ كما في ىذه المسألة؛ فالمراد أٌف: األصؿ يحجب فرعو، ال فرع غيره؛ 
فميذا انتقمت حٌصة المتكٌفية لمف في درجتيا، ال لمف أعمى منيا، كال لمف أسفؿ منيا، كىذا ظاىر لمف 

 ، انتيى."ؿ كالحالة ىذه، كا أعمـتأمٌ 
 

نفسو، ثـٌ عمى بناتو  (2)(كقؼ عمى)، رحمو ا، تعالى، في كاقؼ، (1)]لثٌالث[كصكرة ما رفع 
، كخيمس لبنتي ابنو، كشرط أٌنو: إذا مات أحد (3)(لبناتو بينيفٌ )أخماس  أربعةالٌثبلث، كعمى بنتي ابنو: 

 (/ب6ؽ)المكقكؼ عمييـ عف كلد، أك كلد كلد، انتقؿ نصيبو لو، كأٌف مىف مات عف غير كلد، انتقؿ 
في درجتو، كشرط أٌف: الٌطبقة العميا تحجب الٌسفمى، فيؿ إذا مات أحد المكقكؼ عمييـ ف إلى مى نصيبو 

 درجتو، أك إلى الٌطبقة العميا عمبلن بالٌشرط؟ (4)(فيف مى )عف غير كلد، يرجع نصيبو إلى 
 

 ، رحمو ا، تعالى، بقكلو: (5)[الحسينيٌ أفندٌم الٌسٌيد حسف أجاب، ]
 
نعـ، إذا مات المستحٌؽ في الكقؼ، عف غير كلد، ينتقؿ نصيبو إلى مىف ىك في درجتو، ال "

في ف الكاقؼ، كىك: أٌف مىف مات عف غير كلد، انتقؿ نصيبو إلى مى  (6)(بشرط)إلى الٌطبقة العميا، 
كىك: حجب درجتو، كيككف غرض الكاقؼ، كمراده بقكلو: "الٌطبقة العميا تحجب الٌسفمى"، ترتيب األفراد، 

قكلو: "الٌطبقة العميا تحجب الٌسفمى" العمكـ، كىك ف ييراد مً ف كٌؿ أصؿ: فرعو، دكف فرع غيره؛ كيحتمؿ أ
 ."و، كمف في درجت(7)(كٌؿ مستحٌؽ تاليو)ترتيب 

                                                           
( كىك أخذ الٌنٌص 192: الثٌاني، كالٌصكاب "الثٌالث"؛ يينظر: حسف الحسينٌي، الفتاكل الحسنٌية، لكحة )في األصؿ (1)

 .منو كامبلن 
 : كقؼ كقفو عمى.192حسف الحسينٌي، الفتاكل الحسنٌية، ص في،  (2)
 : لبناتو سكٌية بينيٌف.192الحسينٌي، الفتاكل الحسنٌية، ص حسف في،  (3)
 : مىف ىك في.193حسف الحسينٌي، الفتاكل الحسنٌية، ص في،  (4)
 في األصؿ غير مكجكد، كالمثبت كضعتو لمٌتسييؿ عمى القارئ. )5)
 : عمبٌل بشرط.193حسف الحسينٌي، الفتاكل الحسنٌية، ص في،  (6)
 : كٌؿ شخص بأبيو.193الفتاكل الحسنٌية، ص حسف الحسينٌي، في،  (7)
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 (3)(كشيد)كاألٌكؿ عميو المعٌكؿ عندم،  :(2) فتاكيو، رحمو ا، تعالى، في (1) الٌتمرتاشيٌ قاؿ 

 إلخ"، انتيى....  لو مفيكـ قكلو: "كأٌف مىف مات عف غير كلد
 

، كيؤٌكده (5)(بالغرض): يجب تعييف أحد المحتممىيف (4)(أفٍ )كقد تقٌرر عند الفقياء المحٌققيف، 
كأٌف مىف )، (6)(كلد كلد)سياؽ الكبلـ، كىك قكؿ الكاقؼ، أٌنو: "إذا مات أحد المكقكؼ عمييـ عف كلد، أك 

 ، انتقؿ نصيبو إلى مىف في درجتو".غير كلدعف  (7)(مات
 

استحقاؽ نصيب مىف مات عف غير كلد: لمف في درجتو، ال إلى غيره، كىك شرط مفيكمو: 
 الكاقؼ كغرضو، كا، سبحانو كتعالى، أعمـ. انتيى.

 
في  ، نقؿ(9)"أٌف العبٌلمة: عبد البٌر بف الٌشحنة ":(8)ىذا، كقد ذكر في "األشباه كالٌنظائر(/أ7ؽ)

، كذكر أٌف بعضيـ، (1)األسيكطيٌ ، كاقعتيف، غير ما نقمو (11)، عف فتاكل الٌسبكيٌ (10)شرح المنظكمة

                                                           
، لو ميؿ إلى الٌتاريخ، التٌ  (1) مرتاشٌي ىك: صالح بف أحمد الٌتمرتاشٌي، العمرٌم الحنفٌي الغٌزٌم، كاف مفتي غٌزة، فاضبلن

 .3/188ىػ(، يينظر: خير الٌديف الٌزركمٌي، األعبلـ،  1127تكٌفي بعد عاـ )
 .منو (، كىك أخذ الٌنٌص كامبلن 59الٌتمرتاشٌي، لكحة )يينظر: الٌتمرتاشٌي، فتاكل  (2)
 : كيشيد.193حسف الحسينٌي، الفتاكل الحسنٌية، ص في،  (3)
 : أٌنو.193حسف الحسينٌي، الفتاكل الحسنٌية، ص في،  (4)
 : بالفرض.193حسف الحسينٌي، الفتاكل الحسنٌية، ص في،  (5)
 : كلد كلد إلخ.193حسف الحسينٌي، الفتاكل الحسنٌية، ص في،  (6)
ٍف مات.193حسف الحسينٌي، الفتاكل الحسنٌية، ص في،  (7)  : كا 
 أخذ الٌنٌص كامبلن منو. كىك(، 126يينظر: ابف نجيـ، األشباه كالٌنظائر، ص ) (8)
حمب سنة عبد البٌر بف الٌشحنة الحمبٌي الحنفٌي، لو نظـ كنثر، كلد في ابف الٌشحنة ىك: سرٌم الٌديف، أبك البركات،  (9)

، تكٌلى قضاء القضاة(، كنشأ في حجر كالده القاضي محٌمد، كتمٌقى العمـك عنو، كعف جٌده قاضي ىػ 851)
حمب، ثـٌ انتقؿ إلى القاىرة، كتسٌمـ قضاء القضاة فييا، كصار جميس الٌسمطاف قانصكة الغكرٌم كسميره، كلو 

 .3/273ر الٌديف الٌزركمٌي، األعبلـ، ىػ(، في القاىرة، يينظر: خي 921تصانيؼ عديدة، تكٌفي عاـ )
البف كىباف الحنفٌي، كابف كىباف ىك: عبد الكٌىاب بف أحمد ابف كىباف الحاثٌي  الكىبانٌيةالمنظكمة: ىي المنظكمة  (10)

 1367الٌدمشقٌي، أميف الٌديف، فقيو حنفٌي، أديب كلي قضاء حماة، كتكٌفي نحك األربعيف مف عمره عاـ )
 .4/180الٌديف الٌزركمٌي، األعبلـ، ىػ(، يينظر: خير 

قٌي الٌديف عمٌي بف عبد الكافي بف عمٌي بف تٌماـ الٌسبكٌي األنصارٌم الخزرجٌي أبك الحسف، كلد عاـ الس بكٌي ىك: ت (11)
سبؾ مف أعماؿ المنكفٌية بمصر، شيخ اإلسبلـ في عصره، كأحد الحٌفاظ المفٌسريف  فيىػ(، كلد  683)
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ـٌ تبٌيف لو  (2)نسب الٌسبكٌي إلى التٌناقض، كحكى عنو أٌنو: كتب خٌطو تحت جكاب ابف القٌماح بشيء، ث
 انتيى.. االٌطبلع، فميرجع إليو" خطأه، فرجع عنو، كأطاؿ في تقريره، كنظـ لمكاقعة أبياتنا، فمف راـ زيادة

 
، كلتماـ تحصيؿ الفائدة ثانينا،   : (3)صكرتيا]ك[فأحببت ذكرىا ىنا برٌمتيا، لمناسبتيا أكالن

 
 (4) [:حادثة كقؼ الممؾ المؤٌيد]

 
كقع  (6) (ونٌ كىك: أ)كثمانمائة،  كتسعيفيف ت، في سنة اثن(5)(بالقاىرة)"حادثة ميٌمة كقعت 

بعد مكت ابنتو، ىؿ ينتقؿ نصيبيا منو، )، (1)(عيده)، سقى ا (7)الممؾ المؤٌيد شيخالٌسؤاؿ، عف كقؼ 

                                                                                                                                                                                

 ،ىػ(، كاعتٌؿ فعاد إلى القاىرة739ى القاىرة، ثـٌ إلى الٌشاـ، ككلي قضاء الٌشاـ سنة )المناظريف، انتقؿ إل
 .4/302ىػ(، يينظر: خير الٌديف الٌزركمٌي، األعبلـ،  756فتكٌفي فييا عاـ )

ٌم ، كاألسيكطٌي أك الٌسيكطٌي ىك: عبد الٌرحمف بف أبي بكر، الخضير 1/160لمفتاكم،  الحاكمالٌسيكطٌي، يينظر:  (1)
ىػ، نشأ في القاىرة يتيمنا، كقرأ عمى جماعة مف  849األصؿ، الٌطكلكنٌي، المصرٌم، الٌشافعٌي، كلد عاـ 

ق(، كدفف في منزلو في ركضة المقياس، يينظر: عمر  911العمماء، إماـ حافظ مؤٌرخ أديب، تكٌفي عاـ )
 .5/128كٌحالة، معجـ المؤٌلفيف، 

اح القرشٌي الٌشافعٌي المصرٌم، كلد عاـ بف إبراىيـ بف حيدرة، المعركؼ بابف القمٌ ابف القٌماح ىك: محٌمد بف أحمد  (2)
، مف فقياء الٌشافعٌية، ناب في الحكـ بجامع الٌصالح في القاىرة، كنسب إلى الٌتساىؿ في مفٌسرىػ(،  656)

 741ات عاـ )األحكاـ، فامتنع عٌز الٌديف ابف جماعة مف استنابتو، فأقبؿ عمى تدريس الفقو، إلى أف م
 .8/225ىػ(، يينظر: عمر كٌحالة، معجـ المؤٌلفيف، 

 (، كىك أخذ الٌنٌص كامبلن 83مخطكطة "تيسير المقاصد لعقد الفرائد" لكحة رقـ: )يينظر: عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي،  (3)
 .منو

 في األصؿ غير مكجكد، كالمثبت كضعتو لمٌتسييؿ عمى القارئ. (4)
 القاىرة.: في 83، ص المقاصدالٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  في، عمٌي الكفائيٌ  (5)

كالقاىرة ىي مدينة بجانب الفسطاط، عاصمة مصر، استحدثيا جكىر الٌصقمٌي، غبلـ المعٌز لديف ا الفاطمٌي، في 
 .4/301(، يينظر: الحمكٌم، معجـ البمداف، 358/969افريقيا عاـ )

 .83، ص المقاصدعمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  ، كالٌتصكيب مف:: أٌف كقعفي األصؿ (6)
ىػ(، فعيرض  770الممؾ المؤٌيد شيخ المحمكدٌم ىك: سيؼ الٌديف ططر أبك الٌنصر شيخ المحمكدٌم، كلد تقريبنا عاـ ) (7)

ا مات فراـ شراءه مف مالكو، فطمب مالكو ثمننا كبيرنا، ثـٌ لمٌ  الٌصكرة،عمى الٌظاىر برقكؽ، ككاف جميؿ 
مالكو اشتراه الخكاجة محمكد بثمف يسير، فنيسب إليو، كقٌدمو لبرقكؽ، فأعجبو، كأعتقو، فنشأ ذكيًّا كتعٌمـ 

ىػ(، بعد مكت برقكؽ، كناب في طرابمس، كلما حاصر تيمكرلنؾ  801الفركسٌية، عيٌيف أميرنا لمحٌج عاـ )
ىي أٌنو ألقى نفسو بيف الٌدكاٌب فستره ا حمب، خرج مع العسكر، فأيًسر، ثـٌ خٌمص منو بحيمو عجيبة، ك 
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 ؟(2)(إلى ابنتيا خاٌصة، أك يشاركيا في ذلؾ ابف أخييا يحيى، الميت في حياتو
 

قبميا، كبذلؾ أفتى جميكر أىؿ العصر، ًمف ف نظائرىا مً  كفيفأفتيتي فييا باالشتراؾ، 
 .(3)المذاىب األربعة

 
، (5)، شيخ اإلسبلـ، أبي الحسف الٌسبكٌي، في فتاكاه(4)(إٌني كقفت عمى كبلـ الٌشيخ اإلماـ ثـٌ )

ـٌ إٌف جماعة ًمف )في نظير المسألة، قاؿ فييا باالنفراد، كعدـ مشاركة ابف الميت في حياة أبيو،  ث
المشار إليو، أٌنو أفتى في نظير ذلؾ  (6)أعياف األفاضؿ، رحميـ ا، تعالى، نقمكا عف الفتاكم

بالمشاركة، كأٌنو قاؿ: إٌف األٌكؿ خطأ؛ كأٌف كبلمو الثٌاني يناقض األٌكؿ؛ فراجعت كبلمو الثٌاني، فمـ أجد 
، بؿ كٌمو يستقيـ عمى القكاعد اٌلتي قٌررىا، فأحببت إلحاؽ ذلؾ (7) (األٌكؿ (/ب7ؽ)فيو ما يناقض 

 :(8)المسألة تكميبلن لمفائدة، فقمتىذا، لكثرة كقكع ىذه بكتابي 

                                                                                                                                                                                

تعالى، كمشى إلى قرية مف أعماؿ صفد، كذىب إلى القاىرة، ثـٌ كلي نيابة الٌشاـ، ككاف محبًّا لمعمماء 
 .1/283ىػ(، يينظر: الٌشككانٌي، البدر الٌطالع،  824كالعدؿ، كمات عاـ )

أكرد زيادة عمى الٌنٌص: عيده، فأفتيت فييا  83، ص مقاصدالفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (1)
 ، كفي نظائرىا ًمف قبميا.باالشتراؾ

 بعد مكت ... في حياتو( غير مكجكدة. : )83، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  )2)
أكرد زيادة عمى الٌنٌص: إاٌل مىف شٌذ، كاستند إلى  83، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (3)

كبلـ كقع لمٌشيخ اإلماـ شيخ اإلسبلـ أبي الحسف الٌسبكٌي، في فتاكاه في نظير المسألة، قاؿ فيو باالنفراد 
ناقض نفسو بفتكل في مثؿ ىذه تعارض ىذه،  الٌسبكيٌ كعدـ مشاركة ابف الميت في حياة أبيو، فظٌف أٌف 

راؾ، فظٌف اٌلذم شٌذ: أٌف فتكل الٌسبكٌي باالشتراؾ خطأ، كفتكاه باالنفراد صكاب؛ فاٌتبعو. أفتى فييا باالشت
كقد راجعتي كبلـ الٌسبكٌي الثٌاني فمـ أرى فيو ما يناقض األٌكؿ بؿ كٌمو مستقيـ عمى القكاعد اٌلتي قٌررىا، 

 كاالختبلؼ إٌنما ىك لما يقتضيو الٌسؤاؿ، فنظمت ذلؾ فقمت: كمف رٌتب ....
أكرد زيادة عمى الٌنٌص: إاٌل مف شٌذ كاستند إلى  :83، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  )4)

 يخ اإلماـ.كقع لمشٌ  كبلـ
 .2/31يينظر: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي،  (5)
 خمؿ في الٌصياغة: الٌصكاب: الفتكل المشار إلييا. (6)
ناقض  إٌف الٌسبكيٌ أكرد زيادة عمى الٌنٌص: فظٌف  83، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  )7)

فظف اٌلذم شٌذ أٌف فتكل الٌسبكٌي باالشتراؾ  ،نفسو بفتكل في مثؿ ىذه تعارض ىذه أفتى فييا باالشتراؾ
 كٌي الثٌاني، فمـ أر فيو ما يناقض األٌكؿ.كقد راجعت كبلـ الٌسب ؛كفتكاه باالنفراد صكاب فأٌتبعو ،خطأ

، كىي عمى بحر 83، لكحة رقـ المقاصدتخريج القصيدة: كردت في: عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (8)
، يتحٌدث فييا في القسـ األٌكؿ عف: كاقؼ شرط عمى أف يأخذ ريع الكقؼ أكالد األكالد دكف أكالد الٌطكيؿ
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مى  ٍلًدهً ف كى تَّبى اٍسًتٍحقىاؽى أىٍطبىاًؽ كي مىى أىفَّ الًَّذم مىاتى ييٍنظىري  رى قىاؿى عى  كى
ٍكفى سىٍيمىوي ف مىاتى عى ف فىإً  ٍكزي ٍلدو يىحي مً  كي ا اٍسًتٍحقىاًقًو ف كى ري )قىٍبًؿ مى  (1)(يىتىقىرَّ

فٍّيى عى  ٍلدو أيًقٍيميكا ف تيكي قىامىوي كي ٍقته لىٍك يىًعٍش كىافى ييٍعبىري  مى اءى كى  ًإذىا جى
تىحجيبي ) ىيـ ًطبىاقنا أًلىسفىؿو  (2)(كى تَّى انًقرىاضو  أىعبلى ري )كىذىا أىبىدنا حى  (3)(ييقىرَّ

مىاتى ابنيوي عىف ًبنًتًو كىابًف ابًنوً  مىكتي  كى كَّري  (4)(أىبو )كى  ذىا قىبؿى ذىاؾى ميصى
 

 (5)[:]ىذا الجكاب

 
مييكرى ًفييىا ًبًشركىةو  ًفي الًبنًت  فىأىفتىيتي كىالجي (ري حصى كىالس بًكي  ًلمكيؿٍّ يي )كى

(6) 
كا كىأىفتىى ًبأيخرىل ًباشًترىاؾو فىظىنَّوي   تىنىاقيضى بىعضي الفىاًضًميفى فىأىنكىري

لىـ يينىاًقض) يثي ذىا لىـ ًيكيف ًبوً  (7)(كى جًب  حى ًفيده ًلتىرًتيبو ًسكىل الحى  ييذكىري مي
ـي ًفيمىف مىاتى قىبؿى عيميكًموً  ًفي  فىيىسمى كا (8) (ذىًلؾى الى أىك)كى ـي المَّغكي فىانظيري  يىمزى

 
ـٌ، أك غيرىا، مٌما يفيد الٌترتيب، كأقيمكا مقامو، ف فقىكلي رٌتب، أعـٌ ًمف أ كما يعٌبر )يككف بث

بذا، إلى ابف االبف، كاإلشارة في: حيث ذا، إلى اٌلذم أفتى بو في األخرل، اٌلتي  (9) (في الكقؼ كاإلشارة

                                                                                                                                                                                

أحد المستحٌقيف كلو أكالد في حياة أبيو، كمات بعد ذلؾ األب كلو بنت، فأصبح لدينا  البنات، فمات كلد
 البنت كأكالد أخييا المتكفى في حياة كالدىما، كفي الجكاب يشرح طريقة الٌتكزيع الجديدة.  

 يتضٌرر. :83، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  )1)
 كيحجب. :83، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (2)
 : ييقٌدر83، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (3)
 : أبي.83، ص المقاصد، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير في (4)
، ككضعتو 84، ص المقاصدفي: عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  كمثبتة ؛في األصؿ غير مكجكدة (5)

، كىنا يذكر طريقة الٌتكزيع الجديدة، بأٌف البنت تشترؾ مع أكالد أخييا اٌلذم تكٌفي أبكىـ لمٌتسييؿ عمى القارئ
 في حياة كالدىا.

 البنت فالٌسبكٌي لمكٌؿ تحصر. : كفي84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (6)
: كلـ يتناقض، كلك أثبتناىا "كلـ يتناقض"، 84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (7)

 الستكل الكزف الٌشعرٌم لمبيت.
 ركا.: كفي ذاؾ ال إذ يمـز الٌمغك فاٍنظ84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (8)
: أم في االستحقاؽ، أكرد زيادة عمى الٌنٌص : 84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (9)

 ككاف يعبر: أم في الكقؼ كيستحٌؽ منو، كاإلشارة.
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ف سفمكا، ف أٌنيا غير األكلى، ألٌنو جعؿ فييا االستحقاؽ، بعد مى  (1)(ظفٌ ) قىؼى عمييـ، إلى أكالدىـ، كا  كى
يفيد الٌترتيب، عمى ما الٌطبقة العميا أبدنا، منيـ الٌسفمى"، لـ يكف في كبلمو، ما  (2)(يحجب)فمكال قكلو: "

بذلؾ إلى الجكاب األٌكؿ، اٌلذم أفتى فيو  (3)(مبٌيننا، مفٌصبلن بكجكىو، كحججو، كاإلشارة)سيتمى عميؾ، 
 :لـ يعمؿ قكلوف في أصؿ االستحقاؽ، فإ الٌترتيبباالنفراد، ألٌنو ال يسمـ العمكـ ًمف المعارض، لكجكد 

 .يمغك عمى ما سنكرده ًمف كبلمو ،الٌطبقة العميا الٌسفمى"، فيمف مات قبؿ االستحقاؽ (4)يحجب" (/أ8ؽ)
 

 : (7) العراقٌية لالفتاك  (6) (في)كبلمو في الفتاكم، قاؿ  (5) (نٌص )كىذا 
 

ناث بالٌسكٌية،  فٍ  فإفٍ )امرأة كقفت عمى ذككر كا  انتقؿ ) ،(8)(سفؿ تكٌفي كاحد منيـ عف كلد، كا 
ـٌ إلى مى لىـ ف ، فإ(9)(لو ـٌ لغير األشٌقاء، ث ـٌ (10)(طبقتوف مً )بقي ف ييخٌمؼ كلدنا، فئلخكتو األشٌقاء، ث ، ث

، (12)(كلده)ف منافعو عف تكٌفي قبؿ استحقاقو شيئنا مً ف ىك فييا، عمى أٌف مى  (11) (الٌطبقات اٌلتي)ألقرب 
الستحٌؽ، أيقيـ أقرب الٌطبقات سفؿ، ثـٌ عادت شرائط الكقؼ إلى حاؿ لك كاف المتكٌفى فييا حيًّا، ف كا  

الٌطبقة العميا الٌطبقة  (13)(يحجب)كلده مقامو، كعاد لو ما كاف يعكد لمتكٌفاه لك كاف حيًّا، ف إليو مً 
                                                           

 : ظٌنكا.84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (1)
 : تحجب.84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (2)
 : مفٌصبلن مبٌيننا بكجيو، كاإلشارة.84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (3)
 : تحجب.84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  )4)
 : نٌصو.84، ص المقاصدالٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير في، عمٌي الكفائٌي  (5)
 : غير مكجكدة.84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (6)
الٌسبكٌي،  فتاكلالٌسبكٌي:  الٌديفالفتاكل العراقٌية: ىي مجمكعة أسئمة كرت إلى الٌشيخ الٌسبكٌي مف العراؽ، يينظر: تقٌي  (7)

 ، مع بعض االختبلفات.463ص 
عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة في األصؿ: "فإف تكٌفي عف كاحد منيـ"، كفيو خمؿ في الٌصياغة، كالمثبت في:  (8)

أكرد زيادة عمى  463كىك الٌصكاب، كفي: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص : 84، ص المقاصدتيسير 
فٍ بقات إليو مً مالو ألقرب الطٌ  الٌنٌص: كاحد أك أكثر رجع  لـ يخٌمؼ كلدنا.  فإفٍ  ،سفؿ ف كلده كا 

 : )انتقؿ لو( غير مكجكدة.463في: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص  )9)
ًمف : 463في: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص ؛ ك 84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (10)

 أىؿ طبقتو.
ثـٌ  :463: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص فيك ؛ 84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (11)

 ألقرب الٌطبقات إلى الٌطبقة اٌلتي.
 كلد. :463: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص فيك ؛ 84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (12)
 :463في: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص ؛ 84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (13)

 تحجب.
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ٌصة، كلـ تترؾ سكل سٌت اليمف، كىي حً ف أىؿ الكقؼ، تدعى فاطمة، عف الٌسفمى؛ فتكٌفيت امرأة مً 
قبؿ انتياء  األخكات قبؿ كفاة فاطمة، (1)(مات)عٌمتيا، كسكل أكالد ثبلث أخكات لسٌت اليمف،  بنت

الكقؼ إلييٌف، كبقي أكالدىٌف، فيؿ ينتقؿ نصيب فاطمة لسٌت اليمف كحدىا، أك يشاركيا فيو أكالد 
ـٌ تكٌفيت سٌت اليمف عٍف: ابنتيف، فيؿ  ذا قمنا بعدـ المشاركة، ث بحٌصة أٌميما  (2)(فينفٌردا)األخكات، كا 

 ؟(3((أك ال)
 

 :(4)(تسع كعشريف)أجاب، رضي ا عنو، في شير ربيع األٌكؿ، سنة 
 
ينتقؿ نصيب فاطمة لسٌت اليمف، اٌلتي ىي بنت عٌمتيا، عمبلن بقكلو: "إلى مىف بقي بعده ًمف "

الٌطبقة العميا  (5)(يحجب)بخالتيـ، عمبلن بقكلو: " محجكبكفأىؿ طبقتو"، كأكالد أخكات سٌت اليمف 
 الٌطبقة الٌسفمى"، كقد تعارض في ىذا الكقؼ عمكماف:

 
. أحدىما ىذا، فإٌنو أعـٌ ًمف حجب كٌؿ شخص كلده خاٌصة، كمف حجبو الٌطبقة الٌسفمى 1

 (./ب8ؽ) .غيرهبكماليا مف كلده، ككلد 
كلده ف إليو مً  ، ييقاـ أقرب الٌطبقات(7)(قبؿ استحقاقو تكٌفيٌف مىف )إ :(6)(قكلو). كالثٌاني 2

كٌؿ شخص لكلده، ال  (8) (فحجب) كال اطبقة المتكٌفى أحدن ف مً  بقييككف ف أف مقامو، كىذا أعـٌ مً 
، (2)(أقرب منو (1) ]كجكد[عند عدـ )كلد المتكٌفي  مقامو،  (9)(تخٌمؼ)إشكاؿ فيو، كمحٌؿ الٌتعارض، في 

                                                           
 : ماتٍت.84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (1)
 :463فتاكل الٌسبكٌي، ص في: الٌسبكٌي، ؛ ك 84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (2)

 تنفرداف.
 : غير مكجكدة.463، ص الٌسبكيٌ في: الٌسبكٌي، فتاكل  )3)
: سنة سٌت كتسعيف، كالمثبت ىك الٌصكاب، إذ كرد 84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (4)

 .463تأكيد لو في الٌسبكٌي، يينظر: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص 
 :463: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص فيك ؛ 84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (5)

 تحجب.
 : ىك قكلو.84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (6)
 لٌصياغة: إف تكٌفي استحقاقو.: يكجد خمؿ في ا84، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (7)
 : يحجب، كىك الٌصكاب.464في األصؿ: فحجب، كفي، السبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص  )8)
 :463في: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص ؛ ك 85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (9)

 إقامة.
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 (4)(يحجب)قكلو: " (3)(بعمكـ)كفي مثؿ ىذا الٌتعارض، يحتاج إلى الٌترجيح، ككجو الٌترجيح: أٌف العمؿ 
الٌطبقة العميا الٌطبقة الٌسفمى"، ال يكجب إلغاء قكلو: "أٌف مىف تكٌفي قبؿ استحقاقو، يقاـ كلده مقامو"، ألٌنا 

ىذا عمى عمكمو،  (5)(يجعؿ) فىك أقرب منو، بخبلؼ العكس، كىك: أف نعمؿ بو عند عدـ مى 
الٌطبقة العميا الٌطبقة الٌسفمى"،  (8)(يحجب)، فإٌف فيو إلغاء قكلو: "(7)(كالده مطمقنا)الكلد مقاـ  (6((كيقاـ)

كلده إٌنما يحتاج إليو،  (9)(كحجب)كبيانو: أٌف حجب الٌشخص غير كلده، خارج منو عمى ىذا التٌقدير، 
كقؼ عمى األقرب، فبل يدخؿ كلد الكلد  (10)(ألٌنو لٌما)لك كاف في الٌمفظ األٌكؿ ما يدخمو، كليس كذلؾ؛ 

كالتٌأسيس أكلى ًمف  ،فيو، حٌتى يحترز عنو. غاية ما في الباب أف ييقاؿ: ىك تأكيد -مع كجكد الكلد  -
 ."بنتييا، تنفرداف بو؛ كا أعمـ. كنصيب سٌت اليمف بعد كفاتيا ل(11)التٌأكيد

 

                                                                                                                                                                                
، المقاصدعمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير في األصؿ: غير مكجكدة، كفيو خمؿ في الٌصياغة، كمثبتة في:  (1)

 .كىك الٌصكاب: 84ص 
 : عند كجكد أقرب منو.463في: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص ك  (2)
ىنا : 463في: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص ؛ ك 85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (3)

.  بعمـك
: 463في: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص ؛ ك 85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (4)

 تحجب.
 :463في: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص ؛ ك 85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (5)

 نجعؿ.
 :463في: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص ؛ ك 85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  )6)

 كنقيـ.
 : كالده كمطمقنا.85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (7)
 :463في: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص ؛ ك 85، ص المقاصدالٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  الكفائيٌ في، عمٌي  (8)

 تحجب.
 :463في: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص ؛ ك 85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (9)

 كحجبو.
ألٌنو  :463في: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، ص ؛ ك 85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (10)

 إٌنما.
ىنا تضميف قاعدة فقيٌية ىي "الٌتأسيس أكلى مف الٌتأكيد" كشرحيا: أٌف األىصؿ في الكبلـ، أف ييفيد فائدة مستأنفة،  (11)

فادة ما أفاده الٌسابؽ تٍأكيد، كالٌتأسيس أكلى مف التٍَّأًكيد،  االستئناؼغير ما أفاده سابقو، ألىٌف  تأسيس، كا 
لغاء الفائدة المستأنفة بجعمو مؤٌكدان. فمك كعميو فييراد باإلىما ؿ في القاعدة ما ىك أىعـٌ ًمفى اإللغاء بالمٌرة، كا 

أقٌر بألؼ في صٌؾ كلـ يٌبيف سببيا، ثَـّ أقٌر ًبأىلؼ كذلؾ، ييطالب باأللفيف، يينظر: الٌزرقا، شرح القكاعد 
 .316الفقيٌية، ص 
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مىف تكٌفي قبؿ استحقاقو، أك ككنو، تأكيدنا، ألٌنو  (1) (أقكؿ: حينئذ، يمـز إلغاء قكلو، عمى أفٌ )
إلى  ،: "ثـٌ ألقرب الٌطبقات(2)(بقكلو) –عند عدـ كجكد أقرب منو -يدخؿ كلد الميت قبؿ استحقاقو 

 فتأٌممو؛ كا أعمـ.  (/أ9ؽ)الٌطبقة اٌلتي ىك فييا"، فكقع فيما فٌر منو، كىذا الـز لو، ال محيد عنو، 
 

في الفتاكل  (4)أٌنيا مناقضة ليذه، ىي ما ذكره الفضبلء، اٌلتي تكٌىـ بعض (3)المسألة الثٌانية
ا، قاؿ: " ـٌ مً  (5) (مسألة تاج)أيضن ف بعد جميعيـ عمى أكالدىـ، كا  ف الممكؾ، كقؼ عمى أكالده األربعة، ث

ف مات منيـ كلو كلد، أك كلد كلد، كا  ف ، كعمى أٌف مى (6)(العميا الٌطبقة الٌسفمى)سفمكا تحجب الٌطبقة 
مات كال كلد لو، كال إخكة، ف مات كال كلد لو، انتقؿ نصيبو إلخكتو، كمى ف ، كمى (7)نصيبو إليو انتقؿسفؿ، 

مات أبكه قبؿ )أكالده، كأكالد أكالده؛ فمات رجؿ كلو: بنت، كابف ابف قد ف انتقؿ نصيبو ألقرب الٌناس مً 
 .(8)(االستحقاؽ
 

اآلف )أجاب: يأخذ ابف االبف اٌلذم مات أبكه قبؿ االستحقاؽ ما كاف يأخذه أبكه لك كاف 
الٌطبقة العميا الٌطبقة الٌسفمى، (11)(يحجب)ذلؾ قكلو: ف عٌمتو، كال يمنع مً  (10)(عنو)كال تحجبو  ،(9)(حيًّا

ف لـ يكف ذلؾ لغى قكلو: "مى  فٍ ألٌف معنى ذلؾ ىنا: أٌف كٌؿ كاحد يحجب كلده، جمعنا بيف الكبلميف، كا  

                                                           
: انتيى كبلمو، كفيو نظر أكرد زيادة عمى الٌنٌص  85، ص المقاصدير في، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيس (1)

 .أفٌ أف يمـز عمى ىذا الٌتقدير، إلغاء قكلو: عمى  :كجيو
 : )بقكلو( غير مكجكدة.85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير   (2)
 مسألة الممؾ المؤٌيد. :المسألة األكلى ىي (3)
 .1/486، الٌسبكيٌ ذكره في فتاكل ، المقصكد: عمي بف عبد الكافي الٌسبكيٌ  (4)
 .: مسألة أكالد تاج"أكرد زيادة عمى الٌنٌص : 85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (5)
بكرٌم بف أٌيكب بف شاذم بف ركاف، مجد الٌديف، أبك سعيد، أخك الٌسمطاف صبلح الٌديف، كلد عاـ  :تاج الممكؾ ىكك 

ىػ(، ككاف أصغر أكالد أبيو، كىك فاضؿ، كلو ديكاف شعر، كشعره فيو رٌقة، ككاف مع أخيو صبلح  556)
: خير الٌديف ىػ(، يينظر 579ا حاصر حمب، فأصابتو طعنة بركبتو، فمات بقرب حمب عاـ )الٌديف لمٌ 

 .2/77الٌزركمٌي، األعبلـ، 
 : العميا منيـ الٌسفمى.85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (6)
(، كفي اليامش األيمف مف الٌصفحة كتحت الٌرقـ كتب: "كمف مات فييـ قبؿ 2في األصؿ: كضع فكقيا رقـ ) (7)

 نصيبو"، كبعدىا صح.االستحقاؽ، كلو كلد استحٌؽ كلده 
 : مات قبؿ االستحقاؽ.85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (8)
 : لك كاف حيًّا اآلف.85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (9)
 غير مكجكدة.: )عنو( 85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (10)
 : تحجب.85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (11)
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 مات منيـ قبؿ االستحقاؽ، استحٌؽ كلده لنصيبو"، كا أعمـ.
 

ىذا الٌشرط األخير، فكتبت، أنا  في الفتاكل (1) (يبٌينكا)، كلـ الكقؼكقد كانكا استفتكا في ىذا 
غير معارض؛ ثـٌ ف ، كعمكـ الحجب مً (2)(بالٌشرط)كجماعة، بأٌنيا تحجبو؛ كىك صحيح، عمبلن 

أٌنيا األكلى، كلـ ينتبيكا لمٌشرط  (3)(فظٌنكا)أحضركا فتاكل، فييا الٌشرط المذككر، كرٌكجكا عمى المفتيف، 
الٌزائد، فكتبكا عمييا كذلؾ؛ كحضرت إلٌي، كعمييا خٌط ابف القٌماح، ككنت قريب عيد بالكتابة عمى 

ـٌ اٌطمعت عمى الٌشرط المذككر، كعمى كتاب  ؛(4)األكلى، فكتبت إلى جانبو كذلؾ، يقكؿ عمٌي الٌسبكيٌ  ث
خطأ، كقمت ليـ ذلؾ، كبقي خٌطي معيـ،  (5)(كاف) ثٌانيةالالكقؼ، فعممت أٌف الكتابة بالحجب في 

 . (7)لـ أجده، فمييعمـ ذلؾ. كا أعمـ (6)(فإٌني)
 
في  (9)(ألفٌ )فيو مع المسألة األكلى،  (/ب9ؽ) (8)(ال يناقض أٌنوكىذا، كما تراه ظاىرنا فيو، )

ف الكبلـ بيف أكالده األربعة، المكقكؼ عمييـ، كأكالد أكالدىـ، بقكلو: كا   أٌكؿؾ في ىذه الٌصكرة، شرٌ 
الٌطبقة العميا الٌطبقة الٌسفمى"، فأفاد إرادة الٌترتيب، بعمؿ قكلو  (11)(يحجب)بقكلو: " (10)(أعقبو)سفمكا، ثـٌ 

ـٌ أعقبو بالعبلمة )في ترتيب أطباؽ األكالد،  (13)(عمبلن )الٌطبقة العميا الٌطبقة الٌسفمى"،  (12((يحجب)" ث
فراد، كىك حجب كٌؿ أصؿ فرعو، دكف فرع غيره، فمـ يكف مراده بالحجب، ترتيب األ (14)(البٌينة، أفٌ 

                                                           
 : يكتبكا.85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (1)
 : بالٌشرط األٌكؿ.85، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (2)
 : فتكٌىمكا.86، ص المقاصدالٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير في، عمٌي الكفائٌي  (3)
 .1/486بكٌي، فتاكل الٌسبكٌي، السٌ يينظر:  (4)
عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير المقاصد، ص في األصؿ: كاف، كفيو خمؿ في الٌصياغة، كالمثبت في:  )5)

 : كانت. كىك الٌصكاب.86
 : فإٌنني.86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (6)
 : انتيى.أكرد زيادة عمى الٌنٌص  86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  )7)
 : كىذا ال تناقض.86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (8)
 : ألٌنو.86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  )9)
 : عقبو.86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (10)
 تحجب. :86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (11)
 تحجب. :86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  )12)
 : عممو.86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (13)
 : ثـٌ عٌقبو بالعبلكة المبٌينة ألٌف.86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (14)
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ا بقكلو: "كمف مات قبؿ استحقاقو"، بؿ يككف كٌؿ منيما،  بو، عمى كجو  (1)(معمكالن )الغينا، كال معارضن
، بحيث ال يمـز إلغاء كاحد منيما، كال حممو عمى محض (2)(اإلمكاف)الجمع بيف الكبلميف، بقدر 

، ألٌف حجب األصؿ لفرعو، استفيد ًمف قكلو: (3)(األكلى)التٌأكيد، كىذا المعنى، لـ يكجد في الٌصكرة 
كما في المسألة  -"فمف مات عف كلد انتقؿ لو"، كليس في لفظ الكاقؼ ما ييدخؿ كلد الكلد مع الكلد 

"، كحجبو لغير كلده، خارج (4)(الٌطبقة الٌسفمى)فيو قكلو: "تحجب الٌطبقة العميا  حٌتى ييعمؿ -الثٌانية 
ـٍ يكف الحجب عامبلن سكل التٌأكيد، فاحتاج إلى  منو، لنٌصو عمى أٌف: "مف مات، انتقؿ نصيبو لكلده"، فم

ا قٌدمناه آنفنا، فعمى ما  (5)(ذلؾ، لك سمـ لو، لكٌنوف ليسمـ مً )جممة عمى الٌصكرة المذككرة،  ـٍ يسمـ ًلمى ل
، حٌتى لـ يبؽ بو خفاء (7)(قٌررناه)في المكضعيف، ال تناقض بيف كبلميو، كقد ظير ىذا بما  (6)(قٌدره)

 .(8)﴾ كاف لو قمب، أك القى الٌسمع كىك شييد﴿ عمى مىف 
 

 (/أ10ؽ)األكلى، غير سالـ مف البحث، كأٌف قكلو:  المسألةكظير أٌف كبلـ الٌسبكٌي في 
 (10)(حمميا)يتعٌيف أف يككف لمتٌأكيد قطعنا، المتناع  (9)(فيك)تحجب الٌطبقة العميا أبدنا منيـ الٌسفمى"، "

 بكجو، كما أشرنا إليو في صدر الكبلـ، كا المكٌفؽ لتحصيؿ المراـ؛ انتيى بحركفو. التٌأسيسعمى 
 

، رحمو ا، تعالى، في شرحو لممنظكمة (11): حسف الٌشرنببلليٌ الٌشيخقاؿ خاتمة المحٌققيف، 

                                                           
 في األصؿ: معمكؿ، خمؿ في الٌصياغة. (1)
 : اإلسكاف.86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (2)
 : غير مكجكدة.86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (3)
 : غير مكجكدة.86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (4)
 : لتسٌمـ عف ذلؾ لك سمـ، لكٌنو.86، ص المقاصد، مخطكطة تيسير في، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببلليٌ  (5)
 : قٌرره.86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (6)
 : قٌررنا.86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  )7)

﴾ سكرة ؽ ًإفَّ ًفي ذىًلؾى لىًذٍكرىل ًلمىف كىافى لىوي قىٍمبه أىٍك أىٍلقىى السٍَّمعى كىىيكى شىًييده : ﴿ تعالىىنا اقتباس مف قكلو  (8)
(50/37.) 

 : فييا.86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (9)
 : حممو.86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (10)
ٍنبيبلليٌ  (11) ٍنبيبللٌي المصرٌم: فقيو حنفٌي، مكثر مف الٌتصانيؼ، نسبتو إلى "شبرل ىك الش ري : حسف بف عٌمار بف عمٌي الش ري

ىػ(، نشأ في القاىرة، كدرس في األزىر، كأصبح  994بمكلو" بالمنكفٌية في مصر، اٌلتي كلد فييا عاـ )
ىػ(، يينظر: خير الٌديف الٌزركمٌي، األعبلـ،  1069المعٌكؿ عميو في الفتكل، تكٌفي في القاىرة عاـ )

2/208. 
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 :(1)المذككرة في ىذا المكاف
 
في  (2)ألمره، كحفظنا لمفائدة، كنقميا ألىميا ألٌنيا، ال تكجد امتثاالن "كقد كتبو ًمف خٌط الٌشارح،  

 "، انتيى.(3)(، تعالىرحميما ا)غالب الٌنسخ، كلـ اتصٌرؼ في عبارتو، 
 

، عمى قكؿ فانظر يا أخي ليذه الٌنصكص القكاطع، الٌسابقة كالبٌلحقة، تجدىا قد حكمتٍ 
الكاقؼ، في مسألتنا ىذه، تحجب فركع الٌطبقة العميا دائمنا منيـ، فركع الٌطبقة الٌسفمى، أٌنو لمحض 

ا لما قبمو، عمى  كبلـ الكاقؼ، مع أٌنو ف تسميـ أٌنو اآلخر مً الٌتككيد فقط، كليس ىك لمتٌأسيس، كال ناسخن
؛ كبذلؾ، يطمع شمس ليس كذلؾ، بؿ اآلخر، قكلو: "كيحجب األصؿ فرعو، ال فرع غيره"، كما عممتى 

الٌنيار، كيزكؿ عف كجو الكبلـ الغبار، كيؼ، كقد حكى مكالنا، العبٌلمة عبد البٌر، المشار إليو، أفتى 
 بعة بيذا. انتيى.جميكر أىؿ عصره، ًمف المذاىب األر 

 
 

 (4)[كجو الخمؿ الثٌالث:]

 
الكجو الثٌالث: أٌنيما نظرا إلى قكؿ العمماء، رحميـ ا، تعالى، "متى ذكر الكاقؼ شرطيف 

إلى أٌف ىذا ييبتنى عمى تسميـ تحٌقؽ  (5)امتعارضيف، ييعمؿ بالمتأٌخر منيما، ألٌنو ناسخ لؤلٌكؿ"، كلـ ينظر 
ا تقٌرر اٌل فالمعارضة منتفية، كبانتفاء المعارضة ينتفي الٌنسخ ًلمى "أٌف اإلعماؿ أكلى ًمف  :المعارضة، كا 

 .(6)اإلىماؿ"

                                                           
 (.86، لكحة )المقاصديينظر: عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (1)
 : لـ تكجد.86، ص المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (2)
ٌيانا رحمة عميمة دائمة"، 86ص ، المقاصدفي، عمٌي الكفائٌي الٌشرنببللٌي، مخطكطة تيسير  (3) : "رحمو ا كا 

 ]كالمقصكد ىنا الٌشرنببللٌي، كابف الٌشحنة[.
 في األصؿ غير مكجكد، كالمثبت كضعتو لمٌتسييؿ عمى القارئ. (4)
 خمؿ في الٌصياغة. ،ينظرفي األصؿ:  (5)
"ًإعماؿ الكبلـ أكلى مف إىمالو": كشرحيا: ًإعماؿ الكبلـ ما أمكف إعمالو أكلى مف ىنا تضميف قاعدة فقيٌية ىي  (6)

أمكف عمى أقرب كىأكلى كىجو، يىجعمو  ماإىمالو، ألٌف الميمؿ لىغك، ككبلـ العاقؿ يصاف عنوي، فيجب حممو 
الَّ فمجاز، فمك أكصى أك كقؼ عمى أكالده تناكؿ أكالده  الٌصمبٌية فقط إٍف معمكالن بو مف حقيقة ميمكنة، كا 

از، أًلىٌف إعماؿ الكبلـ أكلى مف إىمالو، يينظر: الٌزرقا،  الَّ تناكؿ أكالدىـ بطريؽ المجى كانكا؛ ألىنَّو الحقيقة، كاً 
 .315شرح القكاعد الفقيٌية، ص 
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عماؿ الكبلميف أكلى ًمف إلغاء أحدىما، صيانة لمٌشرط ما أمكف، كفي مثيؿ ىذا كنحكه  كا 

آخر، كأمكف الجمع، فبل تنافر، كقد أعممنا كخٌصصنا بو عمـك الٌترتيب، نفاه متف ف يقاؿ: كالمتف إ
كىنا، كؿه ًمفى  (/ب10ؽ)ييقطع بو، ف عمى كجو إعماؿ الكبلميف، كالجمع بينيما، كىذا أمر ينبغي أ

إلخ"، رٌتب في كقفو، ...  ، كالكاقؼ حينئذ في قكلو: "كيحجب فركعيالٌشرطيف معمكؿ بو، غير ممغ
ي استحقاؽ الٌطبقة العميا، مقٌدمنا عمى غيرىا، مع صمة لبعض الٌسفمى، مع كجكد الٌطبقة ترتيبان يقتض

العميا، بجعؿ نصيب الميت معو الٌطبقة العميا مردكدنا لكلده، قصدنا لعدـ حرمانو ًمفى الكصكؿ إلى شيء 
  عمى ترتيبيف:صدقتو، ككقفو، بعد مكت أبيو، اٌلذم صمتو صمة أبيو غالبنا، "فكاف كبلمو مشتمبلن ف مً 

 
 أصمو، كعدـ حرماف أحد ًمفى الٌطبقة بفرع غيره. عمى. ترتيب أفراد: كىك ترتيب الفرع 1
ٍممٌي: كىك 2 جممة استحقاؽ الٌطبقة الثٌانية، عمى انقراض جممة الٌطبقة  ترتيب. كترتيب جي

، رحمو (1)العبٌلمة الٌسٌيد الحمكمٌ  :األكلى، كىك ترتيب جممٌي". كما أفاد ميحٌشي األشباه
 ا، تعالى.

 
لـ يكف لو كلد، ف مات عف كلد، انتقؿ نصيبو لكلده، فإف فإذا عممت ىذا، ظير لؾ بأٌف مى 

ىك في درجتو، عمبلن بشرط الكاقؼ، اٌلذم ىك كنٌص الٌشارع، في المفيكـ، كالٌداللة، ف انتقؿ نصيبو لمى 
 ككجكب العمؿ بو، كما ال يخفى. 

 
 

                                                           
، كالٌنٌص المتضٌمف: "قد رٌتب في كقفو ترتيبنا يقتضي 1/423نص مقتبس ًمف: الحمكٌم، غمز عيكف البصائر،  (1)

استحقاؽ البطف األعمى مقٌدمنا عمى غيره، مع صمة البعض األسفؿ مع كجكد البطف األعمى، يجعؿ نصيب 
ٍف سىفيؿ، قصدنا لعدـ حرمانو مف الكصكؿ إلى شيء مف صدقتو  مردكدناالميت مف البطف األعمى  لكلده كا 

اٌلذم صمتو صمة أبيو غالبنا، ككاف كبلمو مشتمبلن عمى ترتيبيف: ترتيب أفراد كىك:  ككقفو بعد مكت أبيو
ترتيب الفرع عمى أصمو كعدـ حرماف أحد مف البطف بفرع غيره، كترتيب جممة كىك: ترتيب استحقاؽ جممة 

 البطف الثٌاني عمى انقراض جممة البطف األٌكؿ كىك ترتيب جممٌي.
مٌكٌي، أبك العٌباس، شياب الٌديف الحسينٌي، مف عمماء الحنفٌية، حمكٌم األصؿ، مصرٌم  كالحمكٌم ىك: أحمد بف محٌمد

النشأة، كاف مدٌرسنا بالمدرسة الٌسميمانٌية بالقاىرة، كتكٌلى إفتاء الحنفٌية، كصٌنؼ كتبنا كثيرة، تكٌفي عاـ 
 .1/239، يينظر: خير الٌديف الٌزركمٌي، األعبلـ، ىػ( 1098)
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 (1)[كجو الخمؿ الرٌابع:]
 

لى بني عـٌ أبيو: آغكات،  الكجو الٌرابع: أٌنو جعؿ نصيب حسيف إلى عٌمو حسف، كا 
مشاركتيا معيـ، في نصيب ابف أخييا ف كمصطفى، كبكر؛ كأخرج عٌمتو عائشة، أخت أبيو حمادة، مً 

ٌياه في درجة كاحدة، كىي ببل شٌؾ، كال ريب، مً  جممة المستحٌقيف في ف حسيف المذككر، مع أٌنيا كا 
الٌذككر، داخمة في عمكـ قكؿ الكاقؼ: "يدخؿ في ذلؾ أكالد الٌظيكر، دكف أكالد  ًمف أكالد، ألٌنيا الكقؼ

ف كاف حٌقو عمى حسب تقسيمو المذككر، أ ،البطكف"، فيي ًمفى أكالد اآلباء، كما ال يخفى، فعمى ىذا
 . (2)يشركيا معيـ في االستحقاؽ، فبل معنى إلخراجيا عنيـ

 
أختيو، المساكيتيف لو في الٌدرجة، كىما: آمنة، كعارفة، لككنيما ككذلؾ قكلو: "دكف 

في درجتيما، فبل معنى ف ىك أعمى منيما"، فقد خٌصيما بالٌذكر بحجبيما، دكف باقي مى ف ًبمى  محجكبتيف
ا في تقسيمو، كلك لـ يعٌكؿ عميو، فإ االكتفاء بذكر  :قاؿ: إٌف ىذا ًمف بابف ليذا الٌتخصيص أيضن

 البعض عف الكٌؿ[()]بذكر  (/أ11ؽ)االكتفاء  :ٌؿ، فأقكؿ: ال يخفى أٌنيـ قد صٌرحكا بأفٌ البعض عف الك

، ممنكع في األسئمة، كاألجكبة، كالٌسجبٌلت، كالمحاضر، لككف الكاجب فييا اإلفصاح، كاإليضاح، (3)
عمى كجو يرفع االشتباه، كما ىك معمـك في محٌمو، كالقسمة الٌصحيحة، رٌد نصيب حسيف المذككر، 

عمبلن بشرط الكاقؼ:  ،(4(﴾لمٌذكر مثؿ حٌظ األنثييف﴿المتكٌفى عف غير كلد، إلى مىف في درجتو جميعنا، 
ىك في درجتو، كذكم طبقتو"، اٌلذم ىك ف "أٌف مىف مات عف غير كلد، كال كلد كلد، انتقؿ نصيبو إلى مى 

أىؿ الكقؼ، كفي درجتو، كذكم ف كنٌص الٌشارع، في كجكب العمؿ بو، كلك كاف آباؤىـ أحياء، ألٌنيـ مً 
نصيب آبائيـ، ألٌف الحجب ىنا، بيف ف ا، بؿ عال مطمقن ف كانكا محجكبيف بآبائيـ اآلف، لكف طبقتو، كا  

ف كٌؿ أصؿ، كفرع نفسو فقط، ال بيف كٌؿ أصؿ، كفرع نفسو كفرع غيره ًمف أىؿ الكقؼ، ألٌنيـ بصدد أ
 يصير إلييـ.ف يصير إلييـ، كأىؿ الكقؼ: مىف بصدد أ

 
 :(5)في جكاب حادثة ،و الخيرٌيةيقاؿ العبٌلمة الخيرٌم، في فتاك 

 
                                                           

 ر مكجكد، كالمثبت كضعتو لمٌتسييؿ عمى القارئ.في األصؿ غي (1)
 ككضع بعدىا( بعد كممة "عنيـ"، كفي اليامش األيمف كتب: "مف غير نٌص كبلـ الكاقؼ"، 3في األصؿ: كتب رقـ ) (2)

 صح. 
ا، إلقامة المعنى. (3)  في األصؿ: "عف الكٌؿ، عف الكٌؿ"، كالمثبت كضعتو ترجيحن
ظِّ اأٍليٍنثىيىٍيًف ىنا اقتباس مف قكلو تعالى: ﴿  (4) ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى  .4/11﴾ الٌنساء، ييكًصيكي
 .منو كىك أخذ الٌنٌص كامبلن ، 104يينظر: خير الٌديف، الفتاكل الخيرٌية، لكحة رقـ  (5)
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يصير إليو، قاؿ ف لـ يدخؿ في االستحقاؽ بالكٌمٌية، فيك بصدد أف مطمقنا، كا   "الٌنظر لؤلرشد
ًمفى  الٌظاىر، في تأكيؿ قكلو: "قبؿ استحقاقو"، خبلؼ (2): كما ذكره الٌسبكيٌ (1)"األشباه كالٌنظائر"في 

الٌمفظ، كخبلؼ المتبادر إلى األفياـ، بؿ ىك صريح كبلـ الكاقؼ، أٌنو أراد بأىؿ الكقؼ اٌلذم مات قبؿ 
 ، انتيى. (4)يصير إليوف أ (3)(بصدد)استحقاقو: اٌلذم لـ يدخؿ في االستحقاؽ بالكٌمٌية، كلكٌنو 

 
األكالد، بمعنى  حياةي : أٌف أكالد األكالد، مكقكؼ عمييـ ف(5)أقكؿ، كلمٌسبكٌي في مكضع آخر

عممو، كىذا  (7)(بمقتضى)إلييـ، كلو شرط، إذا كيجد عيمؿ  (6)(لمٌصرؼ)الكقؼ شامؿ ليـ، كمقتضو  :أفٌ 
 ، انتيى. (8)"(الٌمغة كالفقو)أقرب إلى قكاعد: 

 
ـٌ قاؿ في جكاب حادثة أخرل، "كأٌما تسميتو مى  أىؿ الكقؼ، فجائزة كما ف يتناكؿ شيئنا مً  لـف ث

 كالٌنظائر"، كمنع قكؿ القائؿ بعدـ جكازه، انتيى. األشباه، كاختاره في (9)األسيكطيٌ  صٌرح بو
 

 كأفتى بمثؿ ىذا:
 
 ، المتقٌدـ ذكره.أفندمٌ . مكالنا العبٌلمة الٌشيخ: عبد الٌرحيـ 1
 ، مفتي مدينة الٌرممة سابقنا، كتبعيما، (10)التٌاجيٌ أفندٌم . كمكالنا العبٌلمة الٌشيخ: محٌمد 2

                                                           
، حيث يقكؿ: أٌنو أراد بأىؿ الكقؼ: اٌلذم مات قبؿ استحقاقو، ال اٌلذم 133يينظر: الٌسيكطٌي، األشباه كالٌنظائر، ص  (1)

 لـ يدخؿ في االستحقاؽ بالكٌمٌية. كلكٌنو بصدد أٍف يصؿ إليو.
 عمى اٌلذم ليس بأرشد".، حيث يقكؿ: " إذا كاف األسفؿ أرشد قيٌدـ عمى األ2/49يينظر: الٌسبكٌي، فتاكل الٌسبكٌي،  (2)
 في األصؿ: مكٌررة (3)
: حيث يقكؿ "أراد بأىؿ الكقؼ اٌلذم مات قبؿ استحقاقو، اٌلذم لـ 120يينظر: ابف نجيـ، األشباه كالٌنظائر، ص  (4)

 يدخؿ في االستحقاؽ بالكٌمٌية كلكٌنو بصدد أف يصير إليو".
 .2/72، فتاكل الٌسبكيٌ يينظر: الٌسبكٌي،  (5)
 : المصرؼ.104في، خير الٌديف، الفتاكل الخيرٌية، لكحة رقـ  (6)
 : المقتضى.104في، خير الٌديف، الفتاكل الخيرٌية، لكحة رقـ  7))

إياد في األصؿ: كضع حرؼ )ـ( فكؽ كممة الفقو، داللة عمى قمب الكممتيف: فتصبح )قكاعد الفقو كالٌمغة( ، يينظر:  (8)
 ، في الٌتقديـ كالٌتأخير )ـ( أم مقٌدـ كمؤٌخر.50المخطكطات، ص منيج تحقيؽ الٌطٌباع، 

يقكؿ: " ... صريح كبلـ الكاقؼ: أٌنو أراد بأىؿ الكقؼ: اٌلذم حيث ، 133يينظر: الٌسيكطٌي، األشباه كالٌنظائر، ص  (9)
 مات قبؿ استحقاقو، ال اٌلذم لـ يدخؿ في االستحقاؽ بالكٌمٌية. كلكٌنو بصدد أف يصؿ إليو".

ىػ(، ًمف أىؿ  1072محٌمد بف عبد الٌرحمف بف تاج الٌديف: المعركؼ بالٌتاجٌي البعمٌي، كلد عاـ )محٌمد الٌتاجٌي ىك:  (10)
، تعٌمـ عمى يد كالده، قيتؿ برصاصة مجيكؿ عاـ  بعمبؾ، كتكٌلى الفتكل فييا، كاف عالمنا محٌققنا فقيينا فاضبلن
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 الجماعٌي.أفندٌم . مكالنا الٌشيخ: بدر الٌديف 3
الحسينٌي، المشار إلييما سابقنا، رحميـ ا، تعالى، جميعنا، أفندٌم . كمكالنا الٌسٌيد: حسف 4

 كرحمنا معيـ، لحٌبنا ليـ، آميف.
 

، حيث سئؿ ًمف دمشؽ، في كاقؼ، أنشأ كقفنا، كنٌص في كتاب (1)كصكرة ما أفتى بو األٌكؿ
منازع،  (/ب11ؽ)و كقؼ ىذا عمى نفسو، مٌدة حياتو، ال يشاركو فيو مشارؾ، كال ينازعو فيو كقفو، أنٌ 

ـٌ مً   (2)(سيحدث ا، تعالى، لو)ف بعده عمى كلديو لصمبو، ىما: يكسؼ، كناصر الٌديف، كعمى مى ف ث
، (4)﴾مثؿ حٌظ األنثييفلمٌذكر ﴿الٌشرعٌية،  الفريضة، عمى (3)(الجميع)ًمفى األكالد، الٌذككر، كاإلناث، بيف 

ـٌ مً  عمى ىذا الحكـ )بعد كٌؿ ًمنيـ عمى أكالده، ثـٌ عمى أكالد أكالده، ثـٌ عمى أنسالو، كأعقابو بينيـ، ف ث
أكالدىـ، كأكالد أكالدىـ، كأنساليـ، كأعقابيـ، عف كلد، أك كلد ف تكٌفي ًمنيـ كمً ف أعبله، كمى  (5)(المذككر

، ثـٌ عمى (6)(ثـٌ عمى أكالد أكالده)كلد، أك نسؿ، أك عقب، انتقؿ ما كاف جارينا عميو، عمى أكالده، 
أعبله، كمىف تكٌفي ًمنيـ عىف غير كلد، كال كلد كلد،  (7)(المذككر)أنساليـ، ثـٌ عمى أعقابيـ، عمى الحكـ 

كال نسؿ، كال عقب، انتقؿ نصيبو إلى مىف ىك في درجتو، كذكم طبقتو، ًمف أىؿ الكقؼ، بينيـ عمى 
أعبله، فإذا انقرضكا بأجمعيـ، كماتكا بأسرىـ، كلـ يبؽ منيـ أحد ينسب إلييـ بكجو  (8)(المذككر)الحكـ 

المتكٌفى قبؿ الكقؼ، ذكرنا )أحمد،  :(9)(أكالد كلده)ف يكجد مً ف كقفنا شرعيًّا، عمى مى ًمفى الكجكه، كاف ذلؾ 
ـٌ مً (10)كاف أك أنثى، بينيـ عمى الحكـ المذككر أعبله بعد كٌؿ منيـ عمى أكالده، ثـٌ عمى أكالد ف ، ث

أعبله، ينفرد فيو الكاحد، كيشترؾ  (11)(المعٌينيف)أكالده، ثـٌ عمى أنسالو، كأعقابو، عمى الٌشرط كالٌترتيب 
                                                                                                                                                                                

ًمف صحيح البخارٌم، يينظر: كٌحالة، معجـ المؤٌلفيف، ىػ(، كىك جالس مع أكالده يقرأ عمييـ  1114)
 .4/53؛ محٌمد خميؿ المرادٌم، سمؾ الٌدرر في أعياف القرف الثٌاني عشر، 10/137

 .منو كىك أخذ الٌنٌص كامبلن  ،( 104الفتاكل الٌرحيمٌية، لكحة )أفندٌم، عبد الٌرحيـ يينظر:  (1)
 : سيحدث لو.104الٌرحيمٌية، صالفتاكل أفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (2)
 : الجماعة.104الفتاكل الٌرحيمٌية، ص أفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (3)
ظِّ اأٍليٍنثىيىٍيًف ىنا اقتباس مف قكلو تعالى: ﴿  )4) ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى  .4/11﴾ الٌنساء، ييكًصيكي

 : عمى الحكـ المزبكر.104ٌرحيمٌية، صالفتاكل الأفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (5)
 : غير مكجكدة.104الفتاكل الٌرحيمٌية، ص أفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (6)
 : المزبكر. 104الفتاكل الٌرحيمٌية، صأفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (7)
 : المزبكر. 104الفتاكل الٌرحيمٌية، صأفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (8)
 :  كلد كلد. 104الفتاكل الٌرحيمٌية، صأفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (9)

: أكرد زيادة عمى الٌنٌص: "مف كلد كلد أحمد المزبكر أعبله، ثـٌ 104الفتاكل الٌرحيمٌية، صأفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (10)
 ًمف بعد كٌؿ منيـ"، كالمعنى فيو خمؿ حيث لـ يتـٌ ذكر أحمد سابٌقا في الٌسؤاؿ.

 : المعٌيف.104الفتاكل الٌرحيمٌية، صأفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (11)
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لمٌذكر مثؿ حٌظ ﴿فيو االثناف فما فكقيما، ذككرنا كانكا، أك إناثنا، بينيـ عمى الفريضة الٌشرعٌية، 
كلد، أك كلد كلد، أك نسؿ، أك عقب، ف تكٌفي منيـ عف ، يقٌدـ األقرب، فاألقرب، عمى أٌف مى (1)﴾األنثييف

ـٌ إلى ك (2)(لكلده)انتقؿ نصيبو  ـٌ إلى عقبو، بينيـ، كذلؾ، كمى ، ث ـٌ إلى نسمو، ث منيـ،  ماتف لد كلده، ث
عف غير كلد، كال كلد كلد، كال نسؿ، كال عقب، عاد ما كاف جارينا عميو، عمى مىف ىك في درجتو، 
كذكم طبقتو، ًمف أىؿ الكقؼ، فإذا انقرضكا بأجمعيـ، كماتكا بأسرىـ، كلـ يبؽ ًمف ذٌرٌية الكاقؼ 

ـٌ ًمف األٌميات، كاف ذلؾ  (4)(نيسب)أعبله، كال ًمف ذٌرٌية كلده مىف  (3)المزبكر إليو، بأبو ًمف اآلباء، أك بأ
تعٌذر ذلؾ، ف كقفنا شرعيًّا، عمى مصالح الحرميف الٌشريفيف: مٌكة، كالمدينة، المشٌرفتيف، بؿ المنٌكرتيف، فإ

 (/أ12ؽ)دنا محٌمد، صٌمى ا عميو كسٌمـ، كالعياذ با، تعالى، فعمى الفقراء، كالمساكيف، ًمف أٌمة سيٌ 
ـٌ انحصر الكقؼ في: محمكد، كآمنة، أكالد  .عاد (5)(العكد)أمكف ف المقيميف بطرابمس المحمٌية، فإ ث

محٌمد بف محمكد بف يكسؼ، المذككر أعبله، كمات محمكد، عف: ابف، كأربع بنات، إحداىف: أكابر، 
مىف مات  (7)]نصيب[ المذككرة، فيؿ (6)(ةآمن)ماتكا ببل نسؿ، إاٌل أكابر المسٌماة، كىي في درجتيا أكالد 

لى)ًمف أكالد محمكد، ببل نسؿ، كال عقب، ينتقؿ إلى إخكتو كحدىـ، أك إلييـ  مىف في طبقتو  (8)(كا 
اآلف عف نصيبيا،  (9)(بيا)كانكا محجكبيف ف كدرجتو، كما شرط الكاقؼ، ًمف أكالد عٌمتيـ آمنة، كا  

 ؟(10)حيث كانكا ًمف أىؿ الكقؼ في المآؿ
 

 [، رحمو ا، تعالى، بقكلو: أفندمٌ أجاب]الٌشيخ عبد الٌرحيـ 
 
نعـ، ينتقؿ نصيب مىف مات ًمف أكالد محمكد، ببل نسؿ، كال عقب، إلى مىف في درجتو، "

، كذكم درجتوكذكم طبقتو، كما شرط الكاقؼ، ًمف إخكتو، كأكالد عٌمتو آمنة المذككرة، ألٌف أكالدىا في 
كانكا محجكبيف بيا اآلف، لكف ال مطمقنا، بؿ عف نصيبيا، ألٌف الحجب ىنا بيف كٌؿ ف طبقتو، كىـ كا  

                                                           
ظِّ اأٍليٍنثىيىٍيًف ىنا اقتباس مف قكلو تعالى: ﴿  )1) ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى  .4/11﴾ الٌنساء، ييكًصيكي

 : إلى كلده.104الفتاكل الٌرحيمٌية، صأفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (2)
  .16/183، يدمٌ بالمكتكب، مرتضى الزٌ  :المزبكر أم (3)

 : يينسب.104الفتاكل الٌرحيمٌية، صأفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (4)
 : الٌرٌد.104الفتاكل الٌرحيمٌية، صأفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (5)
 : آمنة عٌمتيا.104الفتاكل الٌرحيمٌية، صأفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (6)
 .الٌصكاب: نصيب مىٍف، كىك 104الفتاكل الٌرحيمٌية، ص أفندٌم، في األصؿ غير مكجكدة، كلكف في، عبد الٌرحيـ  (7)
 : أك إلى.104الفتاكل الٌرحيمٌية، صأفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (8)
 : غير مكجكدة.105الفتاكل الٌرحيمٌية، ص أفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (9)
  .يكٌضح الٌسؤاؿ برسـ شجرمٌ  الخامس،الفرع  ،4 رقـ ممحؽ (10)
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، ألٌنيـ بصدد (1)(أىؿ الكقؼف مً )أصؿ، كفرع نفسو فقط، ال بيف كٌؿ أصؿ، كفرع نفسو، كفرع غيره، 
لـ  فٍ ، يعني كا  (2)يصير إلييـ، كما في األشباه كالٌنظائرف مىف بصدد أ :يصير إلييـ، كأىؿ الكقؼف أ

يستحٌؽ اآلف شيئنا، فييقسـ الكقؼ عمى: أكابر، كأكالد آمنة، كآمنة؛ كما نٌص الكاقؼ، كتيعطى أكابر، 
، مىف مات قبؿ؛ ال يخفى ذلؾ عمى (3)(في القسمة)عٌمتيا، حٌصة مىف مات ببل عقب، كيراعى  كأكالد

 ؛ انتيى."العمماء المحٌققيف، كا أعمـ
 

 عمى ىذا الٌسؤاؿ بعينو، بقكلو:  (4)كصكرة ما أفتى بو الثٌاني
 
اعمـ أٌف شرط الكاقؼ، كنٌص الٌشارع، كشرط الكاقؼ أٌف: مىف تكٌفي عف غير كلد، كال كلد "

بينيـ، عمى  الكقؼأىؿ ف كلد، كال نسؿ، كال عقب، انتقؿ نصيبو إلى مىف ىك في درجتو، كذكم طبقتو مً 
زيد، كىند، كزينب، ألختيـ، كألكالد العٌمة،  الحكـ المزبكر، فكجب مراعاة ما شرط، كىك صرؼ نصيب:
حٌؽ مف لو أىؿ الكقؼ، إذ أىؿ الكقؼ ف حسب شرط الكاقؼ، لمساكاتيـ لؤلخت في الٌدرجة، كككنيـ مً 

، كتسميتو مى  ، أك مآالن كما صٌرح بو  (/ب12ؽ)أىؿ الكقؼ، جائزة ف لـ يتناكؿ شيئنا مً ف ما، حاالن
قاؿ بعدـ جكازه، كال ف ، كمنع قكؿ مى (5)كاختاره في األشباه كالٌنظائرالٌسيكطٌي، رحمو ا، تعالى، 

 ، انتيى.(6)إلخ ما ذكره في فتاكاه التٌاجٌية "،...تحجب أكالد العٌمة بأٌميـ
 

ـٌ ًمف ، حيث سي (7)كصكرة ما أفتى بو الثٌالث ئؿ، في رجؿ كقؼ كقفنا عمى نفسو، مٌدة حياتو، ث
بعده، عمى أكالده المكجكديف اآلف، كىـ: محٌمد، كمكسى، كخديجة، كعارفة، كرابية، كمؤٌيدة، كفاخرة، 

ـٌ (8(﴾لمٌذكر مثؿ حٌظ األنثييف﴿كطرفة، كمفٌضمة، كعمى مىف سيحدثو ا، تعالى، لمكاقؼ ًمف األكالد،  ، ث
، ثـٌ عمى أكالد أكالد أكالدىـ، كنسميـ، كعقبيـ، أكالد أكالدىـأكالدىـ، ثـٌ عمى أكالد  ًمف بعدىـ عمى

، عمى أٌف مىف مات ًمف أكالد الكاقؼ، كأكالد (9)﴾لمٌذكر مثؿ حٌظ األنثييف﴿الٌظيكر، دكف أكالد البطكف، 

                                                           
 : مف الكقؼ.105الفتاكل الٌرحيمٌية، ص أفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (1)
 ، حيث كٌضح الحجب لكٌؿ طبقة.133يينظر: الٌسيكطٌي، األشباه كالٌنظائر، ص  (2)
 : بالقسمة.105الفتاكل الٌرحيمٌية، ص أفندٌم، في، عبد الٌرحيـ  (3)
 المقصكد: محٌمد أفندٌم الٌتاجٌي. (4)
 ، حيث كٌضح تعريؼ "أىؿ الكقؼ".131-130يينظر: الٌسيكطٌي، األشباه كالٌنظائر، ص  (5)
 الكقائع البعمٌية، تأليؼ: محٌمد الٌتاجٌي. فيأم: الفتاكل الٌتاجٌية كىي: الفتاكل الٌتاجٌية  (6)
 أفندٌم الجماعٌي. الٌديفالمقصكد: بدر  (7)
ظِّ اأٍليٍنثىيىٍيًف ىنا اقتباس مف قكلو تعالى: ﴿  )8) ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى  .4/11﴾ الٌنساء، ييكًصيكي
ظِّ اأٍليٍنثىيىٍيًف ىنا اقتباس مف قكلو تعالى: ﴿  9)) ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى  .4/11﴾ الٌنساء، ييكًصيكي
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سفؿ؛ ف لكلده، ككلد كلده، كا  أكالده، عمى الٌترتيب المشركح أعبله، كذٌرٌيتو، ًمف الٌظيكر، انتقؿ نصيبو 
لـ يكف لو إخكة، فًممىف في درجتو، ف غير كلد، كال كلد كلد، انتقؿ نصيبو إلخكتو، فإف كمىف مات منيـ مً 

كذكم طبقتو، ًمف المكقكؼ عمييـ، ثـٌ حدث لمكاقؼ أكالد، كىـ: إبراىيـ، كعبد الكٌىاب، كعيسى؛ مات 
ـٌ مات مكسى عف  محٌمد في حياة كالده الكاقؼ، عف: بنت. ثـٌ  مات الكاقؼ، عف أكالده المذككريف. ث

ـٌ ماتت بنت مكسى، المتصٌرفة، عف غير كلد، كال أخ، كفي درجتيا  بنت، فتصٌرفت في حٌصة كالدىا، ث
بنت محٌمد، اٌلتي مات كالدىا في حياة كالده، كعبد ا بف عبد الكٌىاب ابف الكاقؼ، فيؿ لبنت محٌمد، 

 ،مكسى، لككنيما في درجتيا، كمكقكؼ عمييما، كلك في حياة كالده عبد الكٌىابكعبد ا، حٌصة بنت 
 ؟(1)ابف الكاقؼ، أـ ال

 
 ، رحمو ا، تعالى، بقكلو: (2)[أفندمٌ أجاب ]الٌشيخ بدر الٌديف 

 
إلى بنت محٌمد، اٌلذم مات في حياة  (3)]تنتقؿ[ ال ريب أٌف حٌصة بنت مكسى ابف الكاقؼ،"

لى عبد ا بف عبد الكٌىاب، ابف الكاقؼ، ألٌنيما في درجتيما، كذكم طبقتيما، كًمفى  كالده، الكاقؼ، كا 
المكقكؼ عمييما، كما شرط الكاقؼ، ألٌف شرط الكاقؼ، كنٌص الٌشارع، في كجكب العمؿ بو، كعبد ا 

ال ف كاف محجكبنا بأبيو عبد الكٌىاب، المزبكر اآلف، لكف ، كا  بف عبد الكٌىاب، ابف الكاقؼ المذككر
ا عبد ا، ىنا مطمقنا، بؿ عف نصيبو، ألٌف الحجب  بيف كٌؿ أصؿ، كفرع نفسو، ال فرع غيره، كأيضن

ف الكقؼ: مىف بصدد أ (/أ13ؽ)يصير إلييما، كأىؿ ف أىؿ الكقؼ، ألٌنيما بصدد أف كبنت محٌمد، مً 
لـ يستحٌؽ إلى اآلف شيئنا، فيقسـ حٌصة بنت مكسى ف ألشباه كالٌنظائر، يعني، كا  يصير إلييـ، كما في ا

، مفتي (4)المذككرة أعبله، عمى: عبد ا، كبنت محٌمد، كبذلؾ أفتى المحٌقؽ: أميف الٌديف بف عبد العاؿ
، كحيث (6)الخيرٌية، كالعبٌلمة الخيرٌم في فتاكيو (5)الٌديار المصرٌية، كتبعو الفٌيامة، صاحب الٌرحيمٌية

 ؛ انتيى."أفتى بيذه المسألة ىؤالء األشراؼ، فتبعناىـ رجاء لمٌثكاب، ًمف خفٌي األلطاؼ، كا أعمـ
 

                                                           
(1)

 يكٌضح الٌسؤاؿ برسـ شجرٌم.  الٌسادس،الفرع  ،4 رقـ ممحؽ 

 في األصؿ غير مكجكد، كالمثبت كضعتو لمٌتسييؿ عمى القارئ. 2))
 في األصؿ غير مكجكد، كالمثبت كضعتو لمٌتسييؿ عمى القارئ. (3)
إبراىيـ بف سميماف محٌمد بف عبد العاؿ: فقيو حنفٌي مصرٌم، مف آثاره: فتاكل جمعيا تمميذه أميف الٌديف ىك:  (4)

ىػ(، يينظر: عمر  971العادلٌي، كسٌماىا "العقد الٌنفيس فيما يحتاج إليو لمفتكل كالٌتدريس". تكٌفي سنة )
 .10/173كٌحالة، معجـ المؤٌلفيف، 

 (، حيث ذكر تعريؼ أىؿ الكقؼ.105يينظر: عبد الٌرحيـ، الفتاكل الٌرحيمٌية، لكحة ) (5)
 (، حيث ذكر تعريؼ أىؿ الكقؼ.104تاكل الخيرٌية، لكحة )يينظر: خير الٌديف، الف (6)
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ـٌ ًمف (1)كصكرة ما أفتى بو الٌرابع ، حيث سئؿ في كاقؼ، أنشأ كقفو عمى نفسو مٌدة حياتو، ث
لمٌذكر ﴿سيحدثو ا لو ًمف األكالد، بعده عمى أكالده، كىـ: مصطفى، كمحٌمد، كنسب، كنكر، كعمى مىف 

ـٌ ًمف بعدىـ عمى أكالدىـ، ثـٌ عمى أكالد أكالدىـ، ثـٌ عمى (2(﴾مثؿ حٌظ األنثييف أكالد أكالد أكالد )، ث
ف عف كلد، أك كلد كلد، أك أسفؿ مً  منيـمات ف ، عمى أٌف مى (4(﴾لمٌذكر مثؿ حٌظ األنثييف﴿، (3)(أكالدىـ

ف غير كلد، كال كلد كلد، كال أسفؿ مً  (5)(مات عف)ف سفؿ، كمى ف ككلد كلده، كا  ذلؾ، انتقؿ نصيبو لكلده، 
ذلؾ، عاد نصيبو لمىف ىك في درجتو، كذكم طبقتو، الٌطبقة العميا تحجب الٌسفمى، أكالد الٌظيكر، دكف 

، عاد كقفنا عمى أكالد البطكف، (7)(مكجكدنا)أكالد الٌظيكر، كلـ يبؽ أحد  (6)(انقرض)أكالد البطكف، فإذا 
ا عمى ، كلـ يبؽ منيـ أحد مكجكد، عاد كقفن البطكفأكالد  (8)(انقرض)عمى الٌترتيب المشركح أعبله، فإذا 

خميؿ الٌرحمف، عمى نبٌينا، كعميو، صمكات الممؾ المٌناف، ثـٌ عمى الفقراء؛ مات  (9)(مصالح سٌيدنا)
ـٌ مات بدر عف كلد ذىكىر، مات عف  الكاقؼ عف أكالد حدثكا لو، كىـ: مكسى، كعيسى، كبدر، كألفٌيو. ث
ـٌ مات مكسى عف أكالده، ثـٌ مات عيسى عف غير كلد، فيؿ استحقاؽ  غير كلد، كلعٌمو مكسى أكالد، ث

في الٌدرجة، كىـ ًمف المكقكؼ عمييـ، أك يرجع لعٌميو، إٌياه ابف بدر، يرجع ألكالد مكسى، لمساكاتيـ 
 ؟(10)كعٌمتو، ككيؼ يقسـ ىذا االستحقاؽ اآلف

 
 ، رحمو ا، تعالى، بقكلو: (11) [الجماعيٌ  أفندمٌ أجاب ]الٌشيخ حسف 

 
، كال أسفؿ منو، إلى أكالد مكسى، (12)(كلد)ينتقؿ نصيب ابف بدر، الميت عف غير "

فٍ )الستكائيـ في درجتو، كذكم طبقتو، كما شرط الكاقؼ،  عف  (/ب13ؽ)كانكا محجكبيف  (13)(كا 
                                                           

 .منو كىك أخذ الٌنٌص كامبلن (. 155، الفتاكل الحسنٌية، لكحة )الحسينيٌ يينظر: حسف  (1)
ظِّ اأٍليٍنثىيىٍيًف ىنا اقتباس مف قكلو تعالى: ﴿  )2) ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى  .4/11﴾ الٌنساء، ييكًصيكي

 : أكالد أكالد أكالدىـ.155، الفتاكل الحسنٌية، ص الحسينيٌ حسف  في، (3)
ظِّ اأٍليٍنثىيىٍيًف ىنا اقتباس مف قكلو تعالى: ﴿  )4) ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى  .4/11﴾ الٌنساء، ييكًصيكي

 عف.: مات منيـ 155، الفتاكل الحسنٌية، ص الحسينيٌ حسف  في، (5)
  : انقرضكا.155، الفتاكل الحسنٌية، ص الحسينيٌ حسف  في، )6)

 : مكجكد.155، الفتاكل الحسنٌية، ص الحسينيٌ حسف  في، (7)
  : انقرضكا.155، الفتاكل الحسنٌية، ص الحسينيٌ حسف  في، )8)

 : مصالح حـر سٌيدنا.155، الفتاكل الحسنٌية، ص الحسينيٌ حسف  في، (9)
  .يكٌضح الٌسؤاؿ برسـ شجرمٌ  الٌسابع،الفرع  ،4 رقـ ممحؽ (10)

 في األصؿ غير مكجكد، كالمثبت كضعتو لمٌتسييؿ عمى القارئ. (11)
 : أكالد.155، الفتاكل الحسنٌية، ص الحسينيٌ حسف  في، )12)

ٍف.155، الفتاكل الحسنٌية، ص الحسينيٌ حسف  في، (13)  : كىـ كا 
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االستحقاؽ بكجكد أبييـ، لكف ال مطمقنا، ألٌف الحجب ىنا بيف: كٌؿ أصؿ كفرع نفسو فقط، ال بيف كٌؿ 
يصير إلييـ، كأىؿ الكقؼ مىف بصدد ف ًمف أىؿ الكقؼ، ألٌنيـ بصدد أ ،أصؿ، كفرع نفسو كفرع غيره

لـ يستحٌقكا في حياة أبييـ شيئنا، كٌما صٌرح ف ؛ يعني كا  (1)إلييـ، كما في األشباه كالٌنظائر يصيرف أ
ىذا، في الفتاكل الٌرحيمٌية، كغيرىا، فحينئذ، يقسـ ريع ىذا الكقؼ، عمى سبعة أسيـ، ألكالد ف بنحكو مً 

مثؿ حٌظ األنثييف، كأللفٌية  (2)كسى أربعة أسيـ، حٌصة أبييـ سيماف، كحٌصة ابف بدر سيماف، لمٌذكرم
سيماف، كما ال يخفى  –المتكٌفى عف غير كلد  -ثبلثة أسيـ، نصيبيا سيـ، كنصيب أخييا عيسى 

 ، انتيى."كالحالة ىذه؛ كا أعمـ
 

"كيحجب األصؿ فرعو، دكف فرع غيره"، راجع فظير بيذا، أٌف قكؿ الكاقؼ، في مسألتنا ىذه، 
إلخ"، المخٌصص  ...ألصؿ الكقؼ، كترتيب الٌطبقات، المستفاد ًمف عمكـ قكؿ "الكقؼ يحجب فركع

لـ يكف لو كلد، فًممىف ىك في ف كلد، انتقؿ نصيبو لو، فإ كلدبقكلو، عمى "أٌف مىف مات عف كلد، أك 
قد باف صيص، فحينئذ، خإلخ"، مؤٌكدنا ليذا التٌ  ... ألصؿدرجتو، كذكم طبقتو"، فيككف قكلو: "كيحجب ا

ـى ...  لؾ أٌف قكلو: "يحجب فركع ا لما قبمو، ًل إلخ"، ليس عمى عمكمو كما تقٌدـ، كلك كاف عامًّا كناسخن
 استحٌؽ كلد الميت، نصيب كالده، مع كجكد مىف ىك أعمى منو درجة، ككاف قكؿ الكاقؼ: "انتقؿ نصيبو

لغاؤه ال يجكز إجماعنا، حيث أمكف العمؿ بكٌؿ كاحد ًمف شركطو، كلـ نمغ كاحدنا منيا،  ... إلخ"، لغكنا، كا 
صيانة لمٌشرط، ما أمكف، كأنتـ معنا عمى ذلؾ، فقد صرفتـ نصيب مىف مات عف كلد لكلده، فخٌصصتـ 

ي حٌؽ مىف مات عف إلخ"، ثـٌ عٌممتمكه ف ... فركع كيحجببصرفكـ نصيب الميت لكلده، عمكـ قكلو: "
غير كلد، فمـ تعطكا نصيبو إلى مىف ىك في درجتو، بؿ رددتمكه إلى أعمى الٌطبقات، فما عرفت معنى 

لـ ف ىذا الٌتخصيص، كالٌتعميـ، مع أٌف الٌشرطيف، كىما: رٌد نصيب الميت لكلده، أك لمف في درجتو، إ
متأٌخر عنيما، كاٌدعيتـ عمكمو، كنسخو، إلخ"، كىك  ... يكف لو كلد، متقٌدماف عمى قكلو: "بحجب فركع

لما قبمو، كلـ تبقكه عمى عمكمو، كنسخو، كناقضتـ قكلكـ، بتقسيمكـ، برٌد نصيب الميت  (/أ14ؽ)
ٌنما رددنا حٌصة مىف مات ]ًمٍف[ف لكلده، فإ غير كلد، كال كلد كلد، إلى  (3)قمتـ لـ يحصؿ مٌنا تناقض، كا 

كاألب حقيقة فيمف كلد لو كلد،  ؛أعمى الٌطبقات، عمبلن بقكؿ الكاقؼ عمى: "أٌف مىف مات ًمف اآلباء"
حٌتى يسٌمى أبنا، كىنا لـ يكلد لحسيف، كمحٌمد بف آغكات كلد، فصرفنا نصيبيما ًلمىف كجد في أعمى 

أٌنو: إذا تعٌذر حمؿ الكبلـ عمى الحقيقة، يصار بو إلى الٌطبقات، بيذا الٌشرط المذككر، قمت: قد تقٌرر 

                                                           
ف كانكا ، حيث 120، ص األشباه، نجيـيينظر: ابف  (1) كرد تعريؼ أىؿ الكقؼ كىـ: مف بصدد أف يصير إلييـ، حٌتى كا 

 محجكبيف اآلف بكجكد مف ىك في طبقة أعمى منيـ.
 : بينيـ لمٌذكر.155، الفتاكل الحسنٌية، ص الحسينيٌ حسف  في، (2)

 في األصؿ غير مكجكد، كالمثبت كضعتو لمٌتسييؿ عمى القارئ. (3)
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المجاز بقرينتو، كىنا القرينة حاصمة، ببل شٌؾ، كىي قكؿ الكاقؼ: "كمف مات عف غير كلد، كال كلد 
كلد، انتقؿ نصيبو إلى مىف ىك في درجتو، كذكم طبقتو"، فيي شاممة، ًلمىف كلد لو كلد، كمات في حياة 

ـٌ مات كالده  ، فىعيًمـ بيذا، أٌف قكؿ الكاقؼ: "ًمفى اآلباء" المراد بو كالده، ث بعده، كًلمىف لىـ يكلد لو كلد أصبلن
لد لو كلد، أـ لـ يكلد، فصرنا بيذا االعتبار، إلى المجاز، فيمف لـ يكلد لو كلد، ألجؿ  الٌذككر، سكاء كي

فىاٍلتىقىطىوي حانو كتعالى: ﴿ ، كما في قكلو، سب(1)ؿإعماؿ شرط الكاقؼ، كىذا المجاز، يسٌمى مجاز األكٌ 
زىننا حى ـٍ عىديكِّا كى ييرٌبى، فيكبر، فيككف، كليذا قالكا: البٌلـ الـ ف ، أم بعد أ(2)﴾ آؿي ًفٍرعىٍكفى ًليىكيكفى لىيي

مقٌدرة، فيككف عمى ىذا ف الٌصيركرة، فكانت بمعنى الفاء، ككبلىما لمٌسبب، كما بعدىا منصكب، بأ
ا، عمى نبٌينا، كعميو،  التٌقدير، معطكؼ عمى محذكؼ، كىك جائز، كما في قكلو، تعالى، في حٌقو، أيضن

ٍيًنيأفضؿ الٌصبلة كالٌسبلـ: ﴿  مىى عى ًلتيٍصنىعى عى بَّةن ًمنِّي كى مىٍيؾى مىحى ،  أم لتيرحـ، كلتيصنع، (3)﴾ كىأىٍلقىٍيتي عى
ٍمرنامنو قكلو تعالى: ﴿ كما ىك مقٌرر في محٌمو، ك  ، كقكلو، صٌمى ا عميو (4)﴾ ًإنِّي أىرىاًني أىٍعًصري خى

ـٍ يىتىفىرَّقىاكسٌمـ: ) ، قاؿ مكالنا، مينبل خسرك(5)(اٍلميتىبىاًيعىاًف ًباٍلًخيىاًر مىا لى
"األحكاؿ  : (7)في درره كغرره (6)

 ثبلثة: 
 

 فييا اإليجاب كالقبكؿ. يكجدحاؿ لـ . 1
 فييا كانقضى. كجداكحاؿ . 2
 فييا أحدىما، كاآلخر مكقكؼ. كجدكحاؿ . 3

 
عمييما في األكلى مجاز، باعتبار ما يؤكؿ إليو، كفي الثٌانية، مجاز  (المتبايعاف)فإطبلؽ 
، كفي الثٌالثة حقيقة"، ألٌف اسـ الفاعؿ حقيقتو في الحاؿ، "كىذا مبني عمى قاعدة كانالككنو باعتبار ما 

                                                           
  .303، أيكب بف مكسى الكفكٌم، كتاب الكٌمٌيات، اكتسمية العنب خمرن  ،يء بما يؤكؿ إليوتسمية الشٌ ىك:  ؿمجاز األكٌ  (1)

 .28/8القصص  (2)
 .20/39طو  (3)
 .12/36يكسؼ (4) 
ـٍ يىتىفىرَّقىا، ًإالَّ »كنٌص الحديث ىك:  ( ؛4483، حديث رقـ )الٌسنفيينظر: الٌنسائٌي،  (5) أىف يىكيكفى اٍلميتىبىاًيعىاًف ًباٍلًخيىاًر مىا لى

ٍشيىةى أىف يىٍستىًقيمىوي  اًحبىوي خى ، كىالى يىًحؿُّ لىوي أىف ييفىاًرؽى صى ٍفقىةى ًخيىارو  «.صى
ك ىك: محٌمد بف فرامكز بف عمٌي، معركؼ بمبٌل أك منبٌل أك المكلى خسرك، عالـ بفقو الحنفٌية  (6) منبٌل أك مبٌل خيسري

، كتكٌلى الٌتدريس، في زماف ، ركمٌي األصؿ، أسمـ أبكه، كنشأ ىك مسمكاألصكؿ ا، فتبٌحر في العمـك من
يينظر:  ،ىػ(  885الٌسمطاف محٌمد بف مراد، بمدينة بركسة، ككلي قضاء القسطنطينٌية، كتكٌفي بيا عاـ )

 .11/122عمر كٌحالة، معجـ المؤٌلفيف، 
 .2/145يينظر: منبٌل خسرك، درر األحكاـ،  (7)
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، كٌسع كـٌ الٌثكب"، فأطمؽ عمييما (3)، إٌنيـ يقكلكف: "ضٌيؽ فـ الٌركيىة(2)، كالكٌشاؼ(1) حالمفتامقٌررة في 
 !!! (4)ة كثكبنا، فبل تغفؿ؛ انتيى"يصيرا ركيٌ ف اسـ: الٌركيىة، كالٌثكب، قبؿ أ

 
فىًِلىٍكلىى رىجيؿو أىٍلًحقيكا اٍلفىرىاًئضى ًبأىٍىًميىا، فىمىا أىٍبقىٍتوي، " (/ب14ؽ)كقكلو، صٌمى ا عميو كسٌمـ: 

، ففيو تقييد الٌرجؿ بالٌذكر، لبياف أٌف العصبة يرث، صغيرنا كاف أك كبيرنا، فتقييده بو، ليدٌؿ عمى (5)"ذىكىرو 
، الٌرجؿأٌف البمكغ ليس بشرط، كأٌف اسـ  ، يطمؽ عمى الٌذكر، كلك كاف طفبلن رضيعنا، فتسميتو رجبلن

يكلد لو  ـلد لو كلد، يسٌمى أبنا حقيقة، كمف ل، بأٌف مىف كي باعتبار ما يؤكؿ إليو، كىنا كذلؾ يجرم ىذا
ا مٌما يدٌؿ عميو صريح سباؽ الكبلـ كسياقو؛ كال  كلد، ييسٌمى أبنا مجازنا، باعتبار ما يؤكؿ إليو، كىذا أيضن

ما ، ألٌنا نقكؿ: حمؿ الكبلـ، عمى (6)"يقاؿ حينئذ: "الٌظاىر ًمف قكلو: اآلباء مىف كاف لو كلد حقيقة فقط
تحصؿ بو المطابقة، بيف سابقو كالحقو، أكلى ًمف حممو عمى ما يدفع المطابقة، كيبطؿ الٌسابؽ، اٌلذم 
ـٌ المطابقة، كيستكم الكبلـ بمطابقة أٌكلو ألخره، كىك غرض  ال يجكز إبطالو، كبالحمؿ المذككر تت

اٌل الكاقؼ، كقد صٌرحكا بكجكب مراعاة غرضو، حٌتى نٌص األصكلٌيكف، أٌف الغرض ي ا، كا  صمح مخٌصصن
كبلمو، بما يأتي بعده، كلـ يكف ىناؾ ضركرة، تقتضي الٌنسخ، كبيذا، ف فبل معنى لنسخ ما سبؽ مً 

 ،لو أدنى إلماـف ينسحب معنى الحكـ، عمى الٌسكاء، في االستحقاؽ المعٌكؿ عميو، كما ال يخفى عمى مى 
يب محٌمد بف آغكات، كأٌنو يرٌد إلى أىؿ الكبلـ، أقكؿ: في نصف بالمعقكؿ كالمنقكؿ، كمثؿ ما تقٌدـ مً 

ـ بينيـ، حسب شرط الكاقؼ، كلك كاف آباؤىـ أحياء، كما قٌدمناه لؾ، كقكلو، درجتو، كذكم طبقتو، يقسٌ 
بف آغكات، ينتقؿ إلى عٌميو، كىما: مصطفى، كبكر، بينيما أنصافنا، دكف أخكاتو افي نصيب محٌمد 

د، كحامٌدة، ييفيـ منو أٌف: محٌمدنا، كحامدة، في درجة عٌميو، الٌسٌت، كدكف كلدم عـٌ أبيو، كىما: محمٌ 
لقكلو: دكف كلدم عـٌ أبيو، كالحاؿ: ليسا ىما كلدم عـٌ أبيو، بؿ ىما كلدا ابف عـٌ أبيو، اٌلذم ىك: 
حسف بف عثماف، فحسف المذككر، ىك ابف عـٌ أبيو، ككلداه ىما: كلدا ابف عـٌ أبيو آغكات، كما ىك 

ؤاؿ، فمٌما أسقط لفظو ابف عـٌ أبيو ]....[مفيكـ ًمف السٌ 
اختٌؿ المعنى المفيكـ، ًمف جكابو،  (/أ15ؽ) (7)

 أٌنيما في درجة عٌميو: مصطفى، كبكر، فالٌظاىر أٌنيا سيك ًمف الكاتب؛ تأٌمؿ!!! 

                                                           
، ص  (1)  .367يينظر: الٌسكاكٌي، مفتاح العمـك
 .4/154، الكٌشاؼيينظر: الٌزمخشرٌم،  (2)
 .297كالٌركٌية: البئر المترككة، يينظر: ابف فارس، مجمؿ الٌمغة ص  (3)
 .2/145،  درر األحكاـيينظر: منبٌل خسرك،  (4)
أىٍلًحقيكا الفىرىاًئضى ًبأىٍىًميىا، فىمىا بىًقيى فىييكى أًلىٍكلىى »(. كنٌصو مختمؼ كىك: 6732، الٌصحيح، حديث رقـ )البخارميينظر:  (5)

ؿو ذىكىرو   «.رىجي
 (.151يينظر: حسف الحسينٌي، الفتاكل الحسنٌية، لكحة ) (6)
 في األصؿ: كممات غير كاضحة بمقدار ثبلث كممات. )7)
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 (1)[كجو الخمؿ الخامس:]

 
كجو الخامس: أٌنو صرؼ نصيب عائشة بنت عثماف، إلى ابني عٌميا: مصطفى، كبكر، 
كىما في درجتيا، كأنت خبير، بأٌف صرؼ نصيب الميت، إلى مىف في درجتو، مشركط بككف الميت ًمفى 

األٌميات، كما أفتى بمثمو، العبٌلمة ف ، كىذه مً لؤلٌمياتكالقيد باآلباء، مخرج  -كما تقٌدـ -اآلباء 
، رحمو ا، تعالى، حيث سيئؿ، في كاقؼ كقؼ عمى كلديو: أحمد، كجماؿ الٌديف، ثـٌ عمى (2)لخيرمٌ ا

الٌطبقة العميا الٌسفمى، غير أٌف مىف كاف لو كلد ًمف اآلباء، أك كلد  (3)(يحجب)أكالدىما، كأكالد أكالدىما، 
اٌل كاف نصيبو، ًلمى  عبارة الكاقؼ؛  (4)(ىذه)ىك في درجتو، ف كلد، انتقؿ نصيبو إلى كلده، أك كلد كلده، كا 

ماتت كاحدة ًمف بنات أبناء الكاقؼ، كليا استحقاؽ في الكقؼ، فيؿ يصرؼ استحقاقيا ألختيا، حيث 
 أىؿ الكاقؼ دكنيا، أـ لكلدىا؟ف سكاىا مً ف ، كمى (5)(الٌطبقة العميا)كانت ىي 
 

 أجاب، رحمو ا، تعالى، بقكلو: 
 
 كاف لو كلد ًمفى اآلباءف لكلدىا، كال لكلد كلدىا، لقكؿ الكاقؼ: "مى ال يصرؼ استحقاؽ الميتة "

مات ًمفى األٌميات لكلدىا، كال لكلد ف باآلباء، مخرج لؤلٌميات، فبل ينتقؿ نصيب مى  فالقيدإلخ"،  ...
اٌل (7)(قكؿ الكاقؼ)في درجتيا، ًلعىكد الٌضمير في ف ، بؿ ييصرؼ لذكم الٌطبقة العميا، ال ًلمى (6)(كلدىا) ، كا 

كاف نصيبو، لمىف في درجتو، إلى مىف المقٌيد، بككنو ًمفى اآلباء، فحاصمو، أٌف انتقاؿ نصيب الميت إلى 
ىك في درجتو، مقٌيد  (8)(ًلمىف)كلده، أك كلد كلده، مقٌيد بككف الميت ًمفى اآلباء، ككذلؾ، صرؼ حٌصتو 

ا، فبقي قكؿ الكاقؼ، " بقة الٌسفمى"، عمى إطبلقو في حٌؽ األٌميات، الٌطبقة العميا الطٌ  (9)(يحجب)بو أيضن
فيصرؼ نصيب، مىف مات ًمف األٌميات، إلى ذكم الٌطبقة العميا، ال إلى كلدىا، ككلد كلدىا، كال إلى 

                                                           
 في األصؿ غير مكجكد، كالمثبت كضعتو لمٌتسييؿ عمى القارئ. (1)

 .منو ( ، كىك أخذ الٌنٌص كامبلن 88، لكحة )الفتاكل الخيرٌيةيينظر: خير الٌديف الخيرٌم،  (2)
 : تحجب.88، ص الفتاكل الخيرٌيةفي خير الٌديف الخيرٌم،  (3)
 : ىذا.88، ص الفتاكل الخيرٌيةفي خير الٌديف الخيرٌم،  (4)
 العميا العميا.: طبقة 88، ص الفتاكل الخيرٌيةفي خير الٌديف الخيرٌم،  (5)
 : لكلدييا.88، ص الفتاكل الخيرٌيةفي خير الٌديف الخيرٌم،  (6)
 : قكلو.88، ص الفتاكل الخيرٌيةفي خير الٌديف الخيرٌم،  )7)

 : إلى مف.88، ص الفتاكل الخيرٌيةفي خير الٌديف الخيرٌم،  (8)
 : تحجب.88، ص الفتاكل الخيرٌيةفي خير الٌديف الخيرٌم،  (9)
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 ؛ كا أعمـ."ىذه (1)(كالحالة)ذكم طبقتيا، 
 

فإذا عممت ذلؾ، كلـ يكجد ىنا في مسألتنا مىف ىك أعمى منيما، ليصرؼ نصيبيا إليو، كاف 
، فإٌف أصٌح األقكاؿ (2)، بؿ لككف الكقؼ منقطع الكسطالمذككرنصيبيا راجع إلييما، ال لشرط الكاقؼ 

ضؿ، ألٌنيا فيو، أٌنو ييصرؼ، إلى أقرب الٌناس إلى الكاقؼ، كاستدٌلكا بأٌف الٌصدقة عمى األقارب، أف
صدقة كصمة، كأقربيـ ىنا إلى الكاقؼ: مصطفى، كبكر؛ كلدا يكسؼ، فيذا أصٌح ما قيؿ فيو، كما 

 أفتى في الفتاكم الخيرٌية؛ كا أعمـ.
 
ذا تتٌبعت ظكاىر ىذه الٌنصكص، عمى تفٌنف نقميا، كتنٌكع ناقمييا، مع تقٌدـ  (/ب15ؽ) كا 

صٌحة ما ذكرناه لؾ، كعدـ االعتماد عمى خبلفو، كما بعضيـ، كتأٌخر البعض اآلخر، تجدىا ظاىرة ب
 .(3)﴾، كىك ييدم الٌسبيؿالحؽٌ كا يقكؿ ﴿قد حٌررناه، ًمف نقؿ الٌسائؿ، كلفظو مرات، 

 
ؿ كرد في أكٌ  اٌلذمكشرح، لجكاب الٌسؤاؿ،  تفنيد، عبارة عف: ةالمخطكط ]ككامؿ ىذه

 (4):[ةالمخطكط

 
كما يتمى عميؾ، ًمف غير حذؼ أحد، ًمف المكقكؼ عمييـ كصكرة الٌسؤاؿ اٌلذم رفع إلينا، ىك 

يف لمكقؼ اآلف، عمى الكجو اٌلذم عٌكلنا عميو ًمف األحياء، كاألمكات، ليظير لؾ، ما لكٌؿ ًمف المستحقٌ 
 سابقنا، مف غير إلغاء شرط ًمف شركط الكاقؼ، كصكرتو:

 
ـٌ مً كقفنا عمى نفسو، مٌدة حيا يككفف في كاقؼ، ذكر في كتاب كقفو: أ بعده، عمى ف تو، ث

أكالده لصمبو، كىـ: محٌمد، كخميؿ، كمحٌمد الٌسباىٌية، بمدينة الٌرممة، كعائشة، كحبيبة، كصالحة، كعمى 

                                                           
 : كالحاؿ.88، ص الفتاكل الخيرٌيةفي خير الٌديف الخيرٌم،  (1)
 ،الكسط منقطع: لو يقاؿ ،يظير ثـٌ  ،ينقطع ثـٌ  ،ابتداء لو المشركط فيو يكجد ذمالٌ  الكقؼالكقؼ منقطع الكسط:  (2)

 ،اإلناث غير بكايعقٌ  كلـ ماتكا ثـٌ  الكقؼ ةبغمٌ  بعده فكافتصرٌ  تويٌ ذرٌ  لذككر كقفو ةغمٌ  الكاقؼ شرط: مثبلن 
ينظر:  ."الكسط منقطع" الكقؼ عمى فيطمؽ ذككر، أكالد اإلناث مف دتكلٌ  ةمدٌ  بعد ثـٌ  لو، المشركط فانقطع

 .5/30أبحاث ىيئة كبار العمماء، 
كفى ًمٍنييفَّ تعالى: ﴿  قكلوىنا اقتباس مف  (3) ًئي تيظىاًىري ـي الماَّ كي عىؿى أىٍزكىاجى مىا جى ٍكًفًو كى ؿو ًمف قىٍمبىٍيًف ًفي جى عىؿى المَّوي ًلرىجي مىا جى

ؽَّ كىىي  ـٍ كىالمَّوي يىقيكؿي اٍلحى ـٍ ًبأىٍفكىاًىكي ـٍ قىٍكليكي ـٍ ذىًلكي ـٍ أىٍبنىاءىكي عىؿى أىٍدًعيىاءىكي مىا جى ـٍ كى ﴾ ًبيؿى كى يىٍيًدم السَّ أيمَّيىاًتكي
 . 33/4األحزاب، 

 في األصؿ غير مكجكد، كالمثبت كضعتو لمٌتسييؿ عمى القارئ. 4))
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سييحدثو ا، تعالى، لو ًمفى األكالد، ثـٌ عمى أكالدىـ، كأكالد أكالدىـ، يدخؿ أكالد الٌظيكر، دكف أكالد ف مى 
مات ًمف اآلباء عف كلد، أك كلد كلد، انتقؿ ف ، عمى أٌف مى (1(﴾لمٌذكر مثؿ حٌظ األنثييف﴿البطكف، 

ىك في درجتو، كذكم طبقتو، ف مات عف غير كلد، كال كلد كلد، انتقؿ نصيبو إلى مى ف نصيبو إليو، كمى 
إلخ  ...يحجب فركع الٌطبقة العميا دائمنا منيـ، فركع الٌطبقة الٌسفمى، كيحجب األصؿ فرعو، ال فرع غيره

  ما شرطو الكاقؼ في كتابو.
                                            

. 
ـٌ انحصر الكقؼ في: أحمد ًمف ذككر أكالد الكاقؼ. ثـٌ مات عف ابنيف، كىما: يكسؼ،  ث
ـٌ مات عثماف  ـٌ مات يكسؼ عف أربعة بنيف، كىـ: آغكات، كمصطفى، كأحمد، كبكر. ث كعثماف. ث

ـٌ مات أحمد عف إخكتو الٌثبلثة، كعف أكالد عٌمو، عف: ابنيف، كبنت، ك  ىـ: حمادة، كحسف، كعائشة. ث
ـٌ مات حمادة عف ابنو حسيف، كعف بنتيو: آمنة، كعارفة، ثـٌ مات حسيف ابف  الٌثبلثة المذككريف. ث
 :حمادة، عف غير كلد، كعٌمف ذكر المذككر، كعف أختيو: آمنة، كعارفة، ككلدا عٌمو حسف، كىما

، كخديجة، كنجيبة، ككلدا ابف عـٌ أبيو كأسماءمحٌمد، كحامٌدة، كأكالد ابف عـٌ أبيو آغكات، كىـ: محٌمد، 
ـٌ  ،ثـٌ مات حسف بف عثماف (/أ16ؽ)مصطفى، كىما: عمٌي، كعثماف؛  عف كلديو: محٌمد، كحامٌدة. ث

كصالحة، كصالحة  ،ةكنكأمٌ  مات آغكات عف أكالده، كىـ: محٌمد، كأسماء، كخديجة، كنجيبة، كحنفٌية،
ـٌ مات محٌمد بف  ـٌ ماتت صالحة بنت آغكات، عٌمف ذكر. ث ـٌ ماتت عائشة عٌمف ذكر، ث ا؛ ث أيضن
آغكات، عف غير كلد، كفي درجتو أخكاتو الٌسٌت، كأكالد عٌمو مصطفى، كىـ: عمٌي، كعثماف، كصالحة، 

براىيـ، كك  لدا ابف عـٌ ابيو حسف، كىما: محٌمد، كأكالد عٌمو بكر، كىـ: عبد القادر، كمحمكد، كأحمد، كا 
بيو حمادة. ثـٌ مات مصطفى بف يكسؼ عف أكالده، كىـ: عمي، أكآمنة، كعارفة كلدا ابف عـٌ  .كحامٌدة

ـٌ مات عبد القادر بف بكر، عف غير كلد، كفي درجتو إخكتو، كىـ: محٌمد، كأحمد،  كعثماف، كصافية، ث
براىيـ، كأكالد عٌمو مصطفى المذككركف،  كبنات عٌمو آغكات الٌسٌت المذككرات، ككلدا ابف عـٌ أبيو كا 

ـٌ مات محٌمد بف حسف  ،حسف، كىما: محٌمد، كحامده، كبنتا ابف عـٌ ابيو حمادة، كىما: آمنة، كعارفة. ث
ـٌ ماتت  ـٌ ماتت حامٌدة بنت حسف عٌمف ذكر، ث عف أكالده الٌثبلثة، كىـ: عبد ا، كسميماف، كنفيسة؛ ث

ا، فكيؼ يقٌسـ غٌمة ىذا آمنة بنت حماد ـٌ ماتت صافية بنت مصطفى عٌمف ذكر أيضن ة عٌمف ذكر، ث
الكقؼ، بيف مستحٌقيو المكجكديف اآلف، بالكجو الٌشرعٌي، حسب شرط الكاقؼ، كما يخٌص، كٌؿ كاحد 

 .)2(منيـ، ًمف القيراط، ًمف أصؿ، أربعة كعشريف قيراطنا، أفيدكلنا الجكاب، ككٌضحكه لنا، كلكـ الٌثكاب
 

الجكاب: الحمد ، مانح الٌصكاب، كمسٌيؿ الٌصعاب، كميٌسر األسباب، كالٌصبلة كالٌسبلـ، 

                                                           
ظِّ اأٍليٍنثىيىٍيًف ىنا اقتباس مف قكلو تعالى: ﴿  )1) ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى  .4/11﴾ الٌنساء، ييكًصيكي
  يكٌضح الٌسؤاؿ برسـ شجرٌم.  الثٌامف،الفرع  ،4 رقـ ممحؽ (2)
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 األصحاب، كأتباعيـ، إلى يكـ المآب. كجميععمى سٌيدنا محٌمد، سٌيد األحباب، كعمى آلو، 
 (1)(/ب16ؽ)

 
 ]انتيى الٌنٌص المحٌقؽ.[

  

                                                           
عمييا أرقاـ  :/ب(16ك)ؽ ،المخطكطة. حيث ال يكجد خاتمة، كما ال يكجد مقٌدمة ينتيي نٌص  بيذافي األصؿ:  )1)

 لعٌميا عممٌيات حسابٌية حكؿ قضٌية ميراث. كأال عبلقة ليا بمضمكف المخطكطة.  ،كثيرة
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 :المصادر كالمراجع
 
 القرآف الكريـ -
 

 المصادر: - أكالن 
 
 :المصادر المخطكطة .1
 

فتاكل اإلماـ محٌمد بف عبد ا ىػ(،  1004الٌتمرتاشٌي، محٌمد بف عبد ا بف أحمد )ت  .1
ىػ(، القاىرة: المكتبة األزىرٌية،  1280، الٌناسخ محٌمد بف محٌمد الكرذلٌي )ت الٌتمرتاشٌي الغٌزمٌ 

 (.157(، عدد الٌمكحات )29730 -1)
سىًنٌية القدسٌية،ىػ(،  1226الحسينٌي، حسف )ت  .2 الٌناسخ مجيكؿ، سنة الٌنسخ  الفتاكل الحى

 (.418مجيكلة، غٌزة: مكتبة الجامع العمرٌم الكبير، دكف رقـ، عدد الٌمكحات )
الفتاكل الٌرحيمٌية في ىػ(،  1104الحسينٌي، عبد الٌرحيـ بف إسحاؽ بف أبي الٌمطؼ )ت  .3

 -1ىػ(، مصر: المكتبة األزىرٌية، ) 1288، الٌناسخ يحيى المكصمٌي، )ةكاقعات الٌسادة الحنفيٌ 
 (.300(، عدد الٌمكحات )29775

الفتاكل الخيرٌية لنفع ىػ(،  1081الٌرممٌي، خير الٌديف بف أحمد بف عمٌي األيكبٌي الفاركقٌي )ت  .4
(، 283، 2:215ىػ(، مصر: مكتبة األزىر، ) 1120، الٌناسخ محٌمد العنتابٌي، )خير البرٌية

 ؽ(. 283عدد األكراؽ )
ٍنببللٌي، حسف بف عٌمار )ت  .5 ، الٌناسخ معٌكض تيسير المقاصد لعقد الفرائدىػ(،  1069الش ري

ىػ(، مصر: مكتبة األزىر الٌشريؼ،  1292سبلمة المالكٌي الخمكتٌي الٌطيطاكٌم )ت 
 (.253(، عدد الٌمكحات )325531)
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 :المطبكعةالمصادر  .2
 

، أبحاث ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربٌية الٌسعكدٌيةاألمانة العاٌمة لييئة كبار العمماء،  .1
 .1434/2013، الٌرياض: الٌرئاسة العاٌمة لمبحكث العممٌية كاإلفتاء، 4ط

، ترقيـ كترتيب محٌمد فؤاد صحيح البخارمٌ ق(،  256البخارٌم، محٌمد بف إسماعيؿ )ت  .2
كمخٌرجة األحاديث عمى صحيح مسمـ مع ذكر أطراؼ الحديث،  عبد الباقي طبعة منٌقحة

 .1434/2013، القاىرة: دار الفجر لمٌتراث، 2ط
، مخٌرجة األحاديث عمى صحيح سنف الٌترمذمٌ ىػ(،  279الٌترمذٌم، محٌمد بف عيسى )ت  .3

 .1432/2011البخارٌم كمسمـ، د.ط.، القاىرة: دار الفجر لمٌتراث، 
، تحقيؽ يكسؼ أحكاـ أىؿ الٌذٌمةىػ(،  571بكر، ابف القٌيـ )ت  الجكزٌية، محٌمد بف أبي .4

 .1418/1997، الٌدٌماـ: رمادٌم لمٌنشر، 1البكرٌم كغيره، ط
المصباح المنير في غريب الٌشرح ىػ(، 770الحمكٌم، أحمد بف محٌمد بف عمٌي الفيكمٌي )ت  .5

 ، بيركت: المكتبة العممٌية، د.ت.الكبير
غمز عيكف البصائر في شرح األشباه ىػ(، 1098مٌكٌي )ت الحمكٌم، أحمد بف محٌمد  .6

 .1405/1985، بيركت: دار الكتب العممٌية، 1، طكالٌنظائر
، بيركت: دار 2، طمعجـ البمدافىػ(، 626الحمكٌم، ياقكت بف عبد ا الٌركمٌي )ت  .7

 .1415/1995صادر، 
، المحٌقؽ عدناف كالخميؿاألنس الجميؿ بتاريخ القدس ىػ(، 928الحنبمٌي، عبد الٌرحمف )ت  .8

 يكنس نباتة، عٌماف، مكتبة دنديس، د.ت. 
، القاىرة: دار درر الحٌكاـ شرح غرر األحكاـىػ(،  885خسرك، محٌمد بف فرامكز )ت  .9

 إحياء الكتب العربٌية، د.ت.
، ضبط كتصحيح محٌمد عبد أحكاـ األكقاؼىػ(،  261الخٌصاؼ، أحمد بف عمرك )ت .10

 .1420/1999بيركت: دار الكتب العممٌية، ، 1الٌسبلـ شاىيف، ط
، القاىرة: دار الحديث، سيرة أعماـ الٌنبماءىػ( 748الٌذىبٌي، محٌمد بف أحمد )ت  .11

1427/2006. 
، تحقيؽ تاج العركس مف جكاىر القامكسىػ(،  1205الٌزبيدٌم، محٌمد بف محٌمد )ت  .12

 مجمكعة مف المحٌققيف، اإلسكندرٌية: دار اليداية، د.ت.
األعماـ قامكس تراجـ ىػ(، 1396كمٌي، خير الٌديف بف محمكد بف محٌمد الٌدمشقٌي )ت الٌزر  .13

، بيركت: دار العمـ 15، طألشير الٌرجاؿ كالٌنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف
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 .2002لممبلييف، 
، 3، طالكٌشاؼ عف حقائؽ غكامض التٌنزيؿىػ(،  538الٌزمخشرٌم، محمكد بف عمرك )ت  .14

 . 1407ر الكتاب العربٌي، بيركت: دا
، مصر: فتاكل الٌسبكيٌ ىػ(،  756الٌسبكٌي، عمٌي بف عبد الكافي أبك الحسف تقٌي الٌديف )ت  .15

 دار المعارؼ، د.ت.
، تحقيؽ حساـ بف محٌمد البمدانٌياتىػ(،  902الٌسخاكٌم، محٌمد بف عبد الٌرحمف )ت  .16

 .1422/2001، الٌرياض: دار العطاء، 1القٌطاف، ط
، ضبط كتعميؽ نعيـ زرزكر، مفتاح العمـكىػ(،  626ٌي، يكسؼ بف أبي بكر )ت الٌسكاك .17

 .1407/1987، بيركت: دار الكتب العممٌية، 2ط
 ىػ(،  911الٌسيكطٌي، عبد الٌرحمف بف أبي بكر )ت .18

 .1411/1990، بيركت: دار الكتب العممٌية، 1، طاألشباه كالٌنظائرأ.  -
كعمـك الٌتفسير كالحديث كاألصكؿ كالٌنحك كاإلعراب الحاكم لمفتاكم في الفقو ب.  -

 (.1421/2000، بيركت: دار الكتب العممٌية، )1، طكسائر الفنكف
مراجعة يكسؼ عمٌي  مسند اإلماـ الٌشافعٌي،ىػ(،  204الٌشافعٌي، محٌمد بف إدريس )ت  .19

 ممٌية، د.ت.الٌزكاكٌم الحسنٌي كغيره، ترتيب محٌمد عابد الٌسندٌم، بيركت: دار الكتب الع
، البدر الٌطالع بمحاسف مف بعد القرف الٌسابعىػ(، 1250الٌشككانٌي، محٌمد بف عمٌي )ت  .20

 بيركت: دار المعرفة، د.ت.
، القاىرة: 2، طاإلسعاؼ في أحكاـ األكقاؼىػ(،  922الٌطرابمسٌي، إبراىيـ بف مكسى )ت  .21

 .1320/1902مطبعة ىندٌية، 
، تحقيؽ أنفع الكسائؿ أك الفتاكل الٌطرطكسٌيةىػ(، 758الٌطرطكسٌي، إبراىيـ بف عمٌي )ت  .22

 .1344/1926، القاىرة: مطبعة الٌشرؽ، 1مصطفى حفاجة، ط
، 1، طالكتاب العزيزٌم أك المسالؾ كالممالؾىػ(،  380العزيزٌم، الحسف بف أحمد )ت  .23

 .2006دمشؽ: دار الٌتككيف لمٌطباعة كالٌنشر، 
ر، أحمد بف عمٌي  .24 جى ، تحقيؽ اإلصابة في تمييز الٌصحابةىػ(،  852)ت العسقبلنٌي، ابف حى

 .1415، بيركت: دار الكتب العممٌية، 1عادؿ أحمد كغيره، ط
 .1406، بيركت: مؤٌسسة الٌرسالة، 2، طمجمؿ الٌمغةىػ(،  395ابف فارس، أحمد )ت  .25
، تحقيؽ عمٌي البدري الٌتماـ شرح بمكغ المراـىػ(،  1119اٌلبلعٌي، الحسيف بف محٌمد )ت  .26

 .1428/2007، الجيزة: دار ىجر، 1لٌزبف، طا
، سمؾ الٌدرر في أعياف القرف الثٌاني عشرىػ(،  1206المرادٌم، محٌمد خميؿ بف عمٌي )ت  .27
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، 3ط  .1408/1988، بيركت: دار البشائر اإلسبلمٌية، دار ابف حـز
، بيركت: دار صادر، 3، طلساف العربىػ(، 711ابف منظكر، محٌمد بف مكـر )ت  .28

1414. 
، بيركت: دار 1، طالككاكب الٌسائرة بأعياف المئة العاشرة(، 1061المنصكر، خميؿ )ت  .29

 .1418/1997الكتب العممٌية، 
األشباه كالٌنظائر عمى مذىب أبي ىػ(،  970ابف نجيـ المصرٌم، زيف الٌديف بف إبراىيـ )ت  .30

دار الكتب ، بيركت: 1، كضع حكاشيو كخٌرج أحاديثو زكريا عميرات، طحنيفة الٌنعماف
 .1419العممٌية، 

، مخٌرجة األحاديث عمى صحيح سنف الٌنسائيٌ ىػ(،  303الٌنسائٌي، أحمد بف شعيب )ت  .31
 .1434/2013، القاىرة: دار الفجر لمٌتراث، 2البخارٌم كمسمـ، ط

، تحقيؽ محٌمد فؤاد عبد الباقي، صحيح مسمـىػ(، 261الٌنيسابكرٌم، مسمـ بف الحٌجاج )ت  .32
، القاىرة: دار الفجر لمٌتراث، 2خٌرجة األحاديث عمى صحيح البخارٌم، ططبعة منٌقحة كم

1434/2013. 
، الككيت: دار 2، طالمكسكعة الفقيٌية الككيتٌيةكزارة األكقاؼ كالٌشؤكف اإلسبلمٌية،  .33

 .1427الٌسبلسؿ، 
ـٌ في األمثاؿ كالحكـىػ(، 1102اليكسٌي، الحسف بف مسعكد )ت  .34 ، تحقيؽ محٌمد زىر األك

 .1401/1981، الٌدار البيضاء: الٌشركة الجديدة، 1كزمبلؤه، طحٌجي 
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 :المراجع -ثانينا 
 

، 1، طتاريخ الٌدكلة العمٌية العثمانٌيةىػ(،  1338أحمد فريد باشا، محٌمد فريد بؾ )ت  .1
 .1401/1981بيركت: دار الٌنفائس، 

، 2009الفمسطينٌي لعاـ قرير االستراتيجٌي : التٌ األرض كالمقٌدسات، كزمبلؤه اسحؽ، جاد .2
 .1431/2010، بيركت: مركز الٌزيتكنة لمٌدراسات كاالستشارات، 1ط

، تحقيؽ إبراىيـ فتاكل ميٌمة لعمـك األٌمةىػ( كزميمو،  1420ابف باز، عبد العزيز )ت  .3
 .1413، الٌرياض: دار العاصمة، 1الفارس، ط

لسماحة الٌشيخ عبد العزيز فتاكل نكر عمى الٌدرب ىػ(،  1420ابف باز، عبد العزيز )ت  .4
، الٌسعكدٌية: الٌرئاسة العاٌمة 1، تحقيؽ محٌمد بف سعد الٌشكيعر، طابف عبد ا بف باز

 .1428لمبحكث العممٌية كاإلفتاء، 
 بركات، بشير،  .5

، الٌرياض: مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث 1، طتاريخ المكتبات العربٌية في بيت المقدسأ.  -
 .1433/2012 كالٌدراسات اإلسبلمٌية،

 .2002، القدس: مكتبة دار الفكر، 1، طالقدس الٌشريؼ في العيد العثمانيٌ ب.  -
، تيسير العمٌاـ شرح عمدة األحكاـىػ(،  1423البٌساـ، عبد ا بف عبد الٌرحمف )ت  .6

 .1426/2006، الٌشارقة: مكتبة الٌصحابة، 10ط
 ، د.ت.OLCعميـ المفتكح (، مركز التٌ 0104) تاريخ القدسجامعة القدس المفتكحة،  .7
 ، كتاب إلكتركنٌي غير مطبكع.الكقؼ عمى الٌتعميـ في الغربحٌجٌي، إبراىيـ،  .8
مكسكعة أعماـ فمسطيف مف القرف األكؿ حٌتى القرف الخامس عشر حمادة، محٌمد عمر،  .9

، دمشؽ: دار 1ط، مف القرف الٌسابع حتى القرف الحادم كالعشريف الميمادمٌ  اليجرمٌ 
 .2013-2000كالٌطباعة كالٌنشر كالٌتكزيع، الكثائؽ لمٌدراسات 

اريخ الٌسياسٌي مف عيد فمسطيف القضٌية الٌشعب الحضارة التٌ الحكت، بياف نكييض،  .10
، بيركت: دار االستقبلؿ لمٌدراسات كالٌنشر، 1، ط(1917الكنعانٌييف حٌتى القرف العشريف )

1991. 
-ٌية أصكؿ الٌديف، كمٌ الٌتنصير في فمسطيف في العصر الحديث، الخضيرٌم، أمؿ عاطؼ .11

ىػ، )رسالة ماجستير غير  1425غٌزة، -ةقسـ العقيدة اإلسبلمٌية، الجامعة اإلسبلميٌ 
 منشكرة(.

الًفٍقوي اإلسماميُّ كأدلَّتيوي )الشَّامؿ لِلدٌلة الشَّرعيَّة كاآلراء ىػ(،  1436الٌزحيمٌي، كىبة )ت  .12
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، دمشؽ: 12، طالنَّظريَّات الفقييَّة، كتحقيؽ األحاديث النَّبكيَّة كتخريجيا(المذىبيَّة كأىـٌ 
 دار الفكر، د.ت.

، دمشؽ: دار 2، طشرح القكاعد الفقيٌيةىػ(،  1357الٌزرقا، أحمد بف الٌشيخ محٌمد )ت  .13
 (.1409/1989القمـ، )

 ،1، طمقتطفات مف كتاب مف ركائع حضارتناىػ(،  1383الٌسباعٌي، مصطفى )ت  .14
 .1420/1999بيركت: دار الكٌراؽ لمٌنشر كالٌتكزيع، 

 الٌسرجانٌي، راغب،  .15
، الجيزة: نيضة مصر لمٌطباعة كالٌنشر 1، طركائع األكقاؼ في الحضارة اإلسمامٌيةأ.  -

 .2010كالٌتكزيع، 
 .2007، القاىرة: مؤٌسسة اقرأ لمٌنشر كالٌتكزيع كالٌترجمة، 4، طالعمـ كبناء األمـب.  -

، المعادم: مركز المحركسة لمبحكث كالٌتدريب 2، طالبكسنة كالميراث الٌداميٌ ر، سمؾ، نزا .16
 .1997كالٌنشر، 

، مجٌمة االجتياد، تصدر عف األكقاؼ في العصر العثمانيٌ -مراجعات كتبالٌسٌيد، رضكاف،  .17
 ـ.1989، ربيع 3دار االجتياد لؤلبحاث كالٌترجمة كالٌنشر، بيركت، العدد 

دراسات حكؿ الٌتطٌكر  1882-1856تحٌكالت جذرٌية في فمسطيف شكلش، ألكزاندر،  .18
]منٌقحة[، عٌماف: منشكرات  2، ترجمة كامؿ العسمٌي، طاالقتصادٌم كاالجتماعٌي كالٌسياسيٌ 

 .1993الجامعة األردنٌية عمادة البحث العممٌي، 
د الٌرزاؽ ، مراجعة عبالعثمانٌية التٌاريخٌيةالمعجـ المكسكعٌي لممصطمحات صاباف، سييؿ،  .19

محٌمد حسف بركات، الٌسمسمة الثٌالثة، الٌرياض: مطبكعات مكتبة الممؾ فيد الكطنٌية، 
1421/2000. 

، عٌماف: دار الٌنفائس 2، طالكقؼ اإلسمامٌي بيف الٌنظرٌية كالٌتطبيؽصبرم، عكرمة سعيد،  .20
 .1432/2011لمٌنشر كالٌتكزيع، 

عو كتاب شكؽ المستياـ في معرفة منيج تحقيؽ المخطكطات كمالٌطٌباع، إياد خالد،  .21
 .1423/2003، دمشؽ: دار الفكر، 1، طرمكز األقماـ

، الٌرياض: مدار الكطف لمٌنشر، 2، طالفقو الميٌسرعبد ا بف محٌمد كزمبلؤه، الٌطٌيار،  .22
1433/2012. 

، بيركت: المؤٌسسة 3، طالمفٌصؿ في تاريخ القدسىػ(،  1392العارؼ، عارؼ )ت  .23
 .2005لمٌدراسات كالٌنشر، العربٌية 

، فتح ذم الجماؿ كاإلكراـ بشرح بمكغ المراـىػ(،  1421العثيميف، محٌمد بف صالح )ت  .24
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، القاىرة: المكتبة اإلسبلمٌية لمٌنشر كالٌتكزيع 1تحقيؽ كتعميؽ صبحي رمضاف كزمبلؤه، ط
1427/2006. 

ئيمٌي في بيت المقدس المقاكمة الفمسطينٌية لماحتماؿ اإلسراأبك عرفة، خالد إبراىيـ،  .25
 .1438، بيركت: مركز الٌزيتكنة لمٌدراسات كاالستشارات، 1، ط1987-2015

 ىػ(،  1416العسمٌي، كامؿ )ت  .26
، القسـ الثٌاني، المكسكعة الفمسطينٌية ىػ(: 1335-922العصر العثمانٌي )أ.  -

مطبعة ميبلنك ستامبا، ، إيطاليا: 1الٌدراسات الخاٌصة، المجٌمد الثٌالث، دراسات الحضارة، ط
1990. 

: 1985المكتبات في فمسطيف منذ أكاسط القرف التٌاسع عشر حٌتى سنة ب.  -
، القسـ الثٌاني، الٌدراسات الخاٌصة، المجٌمد الثٌالث، دراسات الحضارة، المكسكعة الفمسطينٌية

 .1990، إيطاليا: مطبعة ميبلنك ستامبا، 1ط
، بيركت: دار في معرفة الٌنسب الٌنبكٌم الٌشريؼالجكىر العفيؼ الفضالة، صالح حسف،  .27

 .2013الكتب العممٌية، 
: الجامعات الٌتعميمٌية كالبحثٌية كاإلنتاجٌية الجامعات اإلنتاجٌيةالفيبللٌي، عصاـ بف يحيى،  .28

 .1431/2010، 22إصدار:جٌدة، جامعة الممؾ عبد العزيز،  كاالستثمارٌية،
االكقؼ كمسيرة القٌدكمٌي، عيسى،  .29 ، مجٌمة الفرقاف، الحياة: الخمافة العثمانٌية نمكذجن

 ـ. 5/12/2011ىػ/، 1433محٌرـ  10، 657الككيت، العدد 
، راـ ا: المقاكمة الٌشعبٌية في فمسطيف تاريخ حافؿ باألمؿ كاإلنجازقمصٌية، مازف،  .30

 .2011المؤٌسسة الفمسطينٌية لدراسة الٌديمقراطٌية، 
فيات )(، 1408كٌحالة، عمر بف رضا )ت  .31 ىػ(  1415 - 1397معجـ المؤٌلفيف كى

 دار إحياء الٌتراث العربٌي، د.ت. –، بيركت: مكتبة المثٌنى ـ( 1995 - 1977)
، تحرير أجير أشيكؾ، مراجعة أديب إبراىيـ دٌباغ سماطيف الٌدكلة العثمانٌيةككلف، صالح،  .32

 .1435/2014ة كالٌنشر، ، مصر: دار الٌنيؿ لمٌطباع1كزميمو، ترجمة منى جماؿ الٌديف، ط
، بيركت: مؤٌسسة الٌرسالة، كتاب الكٌمٌيات(، 1093الكفكٌم، أيكب بف مكسى )ت  .33

1419/1998. 
، بيركت: المؤٌسسة العربٌية 1ط، مكسكعة الٌسياسة الكيالٌي، عبد الكٌىاب كزمبلؤه، .34

 .1979راسات كالٌنشر، لمدٌ 
المعرفٌية في الٌدكلة العثمانٌية منذ بداية القرف كسائؿ نشر الثٌقافة المالكٌي، فيد بف عتيؽ،  .35

ـٌ القرل ـ(: دراسة تاريخٌية20ىػ/14ـ( كحٌتى مطمع القرف )14ىػ/8) ، مجٌمة جامعة أ
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ـٌ القرل لعمكـ الٌشريعة كالٌدراسات اإلسبلمٌية،  لعمكـ الٌشريعة كالٌدراسات اإلسبلمٌية، جامعة أ
 .1439( الجزء الثٌاني، 71مٌكة، العدد )

، إعداد إدارة اإلعبلـ الٌتعميـ في القدس (6ؤٌسسة القدس الٌدكلٌية، الٌتقرير المعمكماتٌي )م .36
 (، بيركت.2010كالمعمكمات، كانكف الثٌاني/يناير )

الحياة الٌتعميمٌية في منطقة شرؽ األردف أكاخر العيد العثمانٌي ، زميموالمجالي، أحمد ك  .37
كالٌدراسات اإلنسانٌية، كزارة الٌتربٌية كالٌتعميـ : مجمة الٌزرقاء لمبحكث ـ(1864-1918)

 .2017األردنٌية، المجٌمد الٌسابع عشر، العدد األٌكؿ، 
، عٌماف: دار حنيف لمٌنشر 1، طتاريخ مدينة القدسمحاسنة، محٌمد حسيف كزمبلؤه،  .38

 .1423/2003كالٌتكزيع، 
 عكة، د.ت.، اإلسكندرٌية: دار الدٌ المعجـ الكسيطمصطفى، إبراىيـ كزمبلؤه،  .39
 :مٌناع، عادؿ .40

، بيركت: مؤٌسسة 2، طـ(1918-1800أعماـ فمسطيف في أكاخر العيد العثمانٌي )أ.  -
 .1995الٌدراسات الفمسطينٌية، 

، 2، ط( قراءة جديدة1918-1700تاريخ فمسطيف في أكاخر العيد العثمانٌي )ب.  -
 .2003بيركت: مؤٌسسة الٌدراسات الفمسطينٌية، 

، بيركت: مؤٌسسة الٌدراسات الفمسطينٌية، 1، طقدس في أكاسط العيد العثمانيٌ لكاء الجػ.  -
2008. 

زيتكنة الجميؿ أبحاث كمقاالت مقٌدمة لِلديب كالشاعر األستاذ أبك مٌنة، بطرس، كزميمو،  .41
 .2005، حيفا: مكتبة كٌؿ شيء، حٌنا أبك حٌنا

كاالستيطاف الييكدٌم في فمسطيف دكر القنصمٌيات األجنبٌية في اليجرة الكعرٌم، نائمة،  .42
 .2007، عٌماف: دار الٌشركؽ لمٌنشر كالٌتكزيع، ـ1840-1914
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 :مكاقع االنترنيت - ثالثنا
 
 ، مكقع اٌتحاد الٌنسابيف العرب:أصؿ عائمة الحسينيٌ أبك أسامة، أسامة،  .1
 http://www.alnssabon.com/t27553.html 
بقمـ: بشير بركات، دنيا الكطف،  إسعاؼ الٌنشاشيبٌي،مخطكطات مكتبة دار بركات، بشير،  .2

 ـ(، مقاالت:10/10/2007)
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/10/10/106699.html  

 :تراجـ الٌسادة األشراؼ في بيت المقدسالبكرٌم، حاـز الٌصديقٌي،  .3
http://www.alansab.net/forum/archive/index.php/t-2901.html 

 ، الجزيرة/المكسكعة:البمقاف .4
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2016/3/14/البمقاف 

 :ة كأشير الفتاكلكلة العثمانيٌ سيمطة كمياـ شيخ اإلسماـ في الدٌ عبد الٌمطيؼ، صالح،  .5
https://www.turkey-post.net/p-245021/ 

 ـ:6/4/2014، مقتؿ سباىي خربة الٌمكز في القرف الٌسابع عشر عبدك، حسيف، .6
http://www.palestineremembered.com/Jerusalem/al-Lawz,-

Khirbat/Story27354.html 
 ، الجزيرة/المكسكعةالمناطؽ الٌساخنة في منطقة القكقاز .7

http://www.aljazeera.net/news/international/2008/8/10/منطقة-في-الساخنة-النقاط-
 القكقاز 

( )ربيع األٌكؿ 5، حكلٌيات القدس، عدد )الٌنخبة المقدسٌية عمماء المدينة كأعيانيامٌناع، عادؿ،  .8
 (، مؤٌسسة الٌدراسات الفمسطينٌية:2007)

http://www.palestine-studies.org/ar/hq/issue/5 
 http://www.custodia.org/default.asp?id=506مكقع مدرسة تيراسانتا:  .9

 مكقع مدرسة راىبات الكردٌية: .10
http://www.rosary-cong.com/rosarycong/cong/nashatalrahbbana.htm 

 مكقع مدرسة شميدت: .11
http://schmidtschule.schule/index.php/en/schule/willkommen-an-der-

schmidtschule 
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 :المماحؽ
 

لمٌشيخ "محٌمد  صكرة مخطكطة إجازة عبد ا بف حجازٌم الٌشرقاكٌم الٌشافعٌي الخمكتيٌ  :(1ممحؽ )
 :طاىر"
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 :د صنع ا الخالدٌم )القدس(محمٌ  ة الحاجٌ : كقفيٌ كقفٌية كتب جزء مف نٌص  صكرة مف :(2) ممحؽ
 



 

 

 :()بريدة أرض كمقبرةكقفٌية  (:3)ممحؽ 
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 :الكاردة في األمثمة ،طات شجرة عائمة الكاقفيف( مخطٌ 4ممحؽ )
 

 :الفرع األٌكؿ
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 :الفرع الثٌاني
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:الفرع الثٌالث

 



 

 

 :الفرع الرٌابع
 

  
 
 
 



 

 

 :الفرع الخامس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :الفرع الٌسادس
 

 



 

 

 :الفرع الٌسابع
 

 



 

 

 :الفرع الثٌامف 
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 (:5) ممحؽ
 

، كمكضكعاتيا "طاىر الحسينيٌ  محٌمد" الٌشيخكيا تممٌ اٌلتي المكتبة في  ابعض ما كاف مكجكدن جداكؿ ب
، كالٌرقـ المذككر ىك الٌرقـ حسب مكتبة دار إسعاؼ الٌنشاشيبٌي في القدس حٌي الشيخ جٌراحمكجكدة في 

 :فيرس مخطكطات مكتبة دار إسعاؼ الٌنشاشيبيٌ 
 

 :االنتساب إلى األشراؼ .أ 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

االنتساب 
إلى 

 األشراؼ

رسالة في 
االنتساب 

إلى 
 األشراؼ

الخطيب، محٌمد بف تاج 
 الٌديف

محٌمد  ـ1826ق/1241
 طاىر

-أ118 
 ب120

-ـ662/185
 ر

االنتساب 
إلى 

 األشراؼ

الفكز 
كالغنـ في 

مسألة 
الٌشرؼ مف 

 األـ

"الرممي، خير الديف بف 
أحمد بف عمي )ت 

 ـ(."1670ىػ/1081

شعباف  3
 ىػ1224

محٌمد  
 طاىر

 ش-ـ663/8 14

 
 :األذكار .ب 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

حمية األبرار  األذكار
كشعار األخيار 
في الٌدعكات 

كاألذكار 
المستحٌبة في 

 الٌميؿ كالٌنيار

"الٌنككم، أبك زكريا 
يحيى بف شرؼ )ت 

 ـ(."1278ىػ/677

محٌمد   ـ1318ىػ/718
 طاىر

 ـ452/132 أ56
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 :األسانيد .ج 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

كشؼ الحزف  األسانيد
كحمكؿ المنف 
في أكصاؼ 
 الٌسٌيد الحسف

"البديرٌم، محٌمد بف 
-1160محٌمد )

-1747ىػ/1220
 ـ("1805

حكالي 
 ـ1810ىػ/1225

محٌمد  
 طاىر

-ب35
 ب46

-ـ643/88
 ث

 
 :الٌشرعٌيةاآلداب  .د 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

اآلداب 
 الٌشرعية

زاد المسير 
فيما يحتاج 

إليو 
المسافر برًّا 
كبحرنا مف 

األذكار 
كاألدعية 
 كاآلداب

"الحمكٌم، أحمد بف 
محٌمد مٌكٌي الحسنٌي 

ىػ/ 1098)ت 
 ـ("1687

حكالي 
 ـ1825ىػ/1240

محٌمد 
طاىر 

 الحسينيٌ 

-ب30 
 أ23

-ـ363/184
 ذ

اآلداب 
 الٌشرعية

كتاب في 
 الٌطاعات

محٌمد  مجيكؿ ق10ؽ  مجيكؿ
 طاىر

-أ2
 ب84

-ـ444/221
 أ

رسائؿ في 
اآلداب 
 الٌشرعٌية

"القارم، عمٌي بف  
سمطاف اليركٌم )ت 

 ـ(."1606ىػ/1014

حكالي 
 ـ1825ىػ/1240

محٌمد 
 طاىر

-أ141 
 ب141

 ـ407/148
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 :البماغة .ق 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

 الببلغة
شرح رسالة 
الٌسمرقندٌم/ الٌشرح 

 الٌصغير

"الممكٌم، أحمد بف عبد الفٌتاح المجيرٌم 
  ـ1746ىػ/1159 ـ(."1767ىػ/1181القاصرٌم )ت 

محٌمد 
 طاىر

 
 :التٌاريخ .ك 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

باعث  الٌتاريخ
الٌنفكس 

إلى زيارة 
القدس 

 المحركس

الفٌزارٌم، إبراىيـ 
بف عبد الٌرحمف 

)ت 
 ـ(1329ق/729

محٌمد  مجيكؿ ـ1813ق/1228
 طاىر

-ب118
 ب131

-ـ488/40
 ؽ

الٌذيؿ عمى  الٌتاريخ
المنظكمة 
 الباعكنٌية

الجاعكنٌي، نكر 
الٌديف بف محٌمد ) 

 ق(11ؽ

بخٌط  ـ1643ق/1053
 الٌناظـ

محٌمد 
طاىر 

 الحسينيٌ 

-ب143
 ب152

-ـ473/35
 خ

عريضة  الٌتاريخ
أىؿ 

القدس إلى 
الٌسمطاف 
 العثمانيٌ 

محٌمد   ىػ12ؽ  أعياف القدس
 طاىر

-ب106
 أ107

-ـ468/35
 ح

الٌتاريخ 
 العثمانيٌ 

رسالة مف 
الٌسمطاف 
سميماف 
القانكنٌي 

إلى مطٌير 
بف شرؼ 

الٌديف، 
كجكاب 

محٌمد   ـ1813ق/1228 
 طاىر

-ب49
 أ 51
-أ51
 أ53

-ـ470/140
 ر
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آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

مطٌير بف 
شرؼ 

الٌديف إلى 
الٌسمطاف 
سميماف 
 القانكنيٌ 

 
 :الٌتراجـ .ز 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

أسماء  الٌتراجـ
الٌصحابة 
المشاركيف 

في 
 الفتكحات

محٌمد  مجيكؿ ق13أكائؿ ؽ  مجيكؿ
 طاىر

أ103
-

 ب120

ـ493/142
 ز-

ترجمة  الٌتراجـ
الٌشيخ 
محٌمد 

 الٌتمرتاشيٌ 

الٌتمرتاشٌي، صالح 
بف أحمد بف محٌمد 

 ق( 1108)ت 

عمر بف  ـ1749ق/1162
عثماف 
بالي 

 القدسيٌ 

محٌمد 
طاىر 
الحسين

 مٌ 

-ب82
 ب83

ـ471/158
 ض-

الدر  الٌتراجـ
النفيس في 
بياف نسب 
إماـ األمة 
محٌمد بف 

 إدريس

"الحمكم، أحمد بف 
محٌمد مٌكٌي الحسنٌي 

ىػ/ 1098)ت 
 ـ"1687

حكالي 
ـ1825ىػ/1240

. 

محٌمد 
طاىر 
الحسين

 مٌ 

-أ32 
 ب33

ـ476/184
 ر-

رسالة في  الٌتراجـ
مكلد الٌسٌيد 

 الكميـ

"البديرٌم، محٌمد بف 
-1160)محٌمد 

-1747ىػ/1220
 ـ("1805

محٌمد   ـ1817ىػ/1232
 طاىر

  

رسالة  الٌتراجـ
مطمعة 

"البديرٌم، محٌمد بف 
-1160محٌمد )

محٌمد   ـ1810ىػ/1225
 طاىر

أ114
-

ـ466/244
 ض-
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آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

األسرار 
كشافة 

األستار 
عف 

غكامض 
 األخبار

-1747ىػ/1220
 ـ("1805

 أ135

الفتح  الٌتراجـ
الٌنبكٌم في 

المكلد 
 المكسكمٌ 

الٌتاقبٌلنٌي، محٌمد بف 
محٌمد الٌطٌيب )ت 

 ـ(1777ق/1191

محٌمد  مجيكؿ ـ1813ق/1228
 طاىر

-ب99
 ب106

ـ470/140
 ع-

القكؿ  الٌتراجـ
الجمٌي في 
ترجمة ابف 

تيمية 
 الحنبميٌ 

األثرم، صفٌي الٌديف 
محٌمد 

ق/1200)ت
 ـ(1786

محٌمد  مجيكؿ ـ1813ق/1228
 طاىر

-ب74
 أ94

ـ464/140
 ط-

المعدف  الٌتراجـ
العدنٌي في 

فضؿ 
أكيس 
 القرنيٌ 

"القارم، عمٌي بف 
سمطاف اليركٌم )ت 

ـ(.1606ىػ/1014
" 

ـ1826ىػ/1241
. 

محٌمد 
طاىر 
الحسين

 مٌ 

-ب12 
 أ15

ـ490/195
 ح-

المنف  الٌتراجـ
اإلليٌية 

فيما كقع 
لمحضرة 
 البديرٌية

البديرٌم، محٌمد بف 
محٌمد )ت 

 ـ(1805ق/1220

محٌمد  ـ1806ق/1221
سعيد 

جار ا 
 الٌمطفي

محٌمد 
 طاىر

-أ83
 أ90

ـ467/142
 ذ-

نسب عبد  الٌتراجـ
الكٌىاب 
 الٌشعرانيٌ 

حكالي  مجيكؿ
ـ1825ىػ/1240

. 

محٌمد 
طاىر 
الحسين

 مٌ 

-ب18 
 ب19

ـ494/184
 ث-

رسائؿ 
في 

 الٌتراجـ

"القارم، عمٌي بف  
سمطاف اليركٌم )ت 

 ـ1606ىػ/1014

حكالي 
ـ1825ىػ/1240

. 

محٌمد 
 طاىر

-أ66 
 ب103

 ـ489/184
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 :الٌتصٌكؼ .ح 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

ربيع الفؤاد  التصٌكؼ
في ترتيب 

صمكات 
الٌطريؽ 
 كاألكراد

"الٌشرقاكٌم، عبد ا 
بف حجازٌم )ت 

 ـ("1812ىػ/1227

محٌمد   ىػ13أكائؿ ؽ 
 طاىر

-ب23
 أ35

-ـ381/89
 ب

بداية  الٌتصٌكؼ
 اليداية

"الغزالٌي، أبك حامد 
محٌمد بف محٌمد )ت 

 ـ("1111ىػ/505

محٌمد   ـ1815ىػ/1228
 طاىر

-ب2
 ب23

402-
 أ-ـ140

الجكاىر  الٌتصٌكؼ
كالٌدرر 
 الكبرل

"الٌشعرانٌي، عبد 
الكٌىاب بف أحمد بف 

ىػ/ 973عمٌي )ت 
 ـ(."1565

محٌمد   ىػ13أكائؿ ؽ 
 طاىر

  

النفحة  الٌتصٌكؼ
المدنٌية في 

األذكار 
القمبٌية 

كالٌركحٌية 
كالٌسٌرٌية 

في 
الٌطريقة 

 العيدركسٌية

"العيدركس، عبد 
الٌرحمف بف مصطفى 

)ت 
 ـ(."1778ىػ/1192

حكالي 
 ـ1825ىػ/1240

محٌمد 
طاىر 

 الحسينيٌ 

-أ60 
 أ61

-ـ399/184
 ط

رسائؿ 
في 

 الٌتصٌكؼ

"البديرٌم، محٌمد بف  
محٌمد )ت 

 ـ("1805ىػ/1220

محٌمد  ـ1810ىػ/1225
طاىر 

 الحسينيٌ 

 ـ348/244 أ3-أ2 

رسائؿ 
في 

 الٌتصٌكؼ

"البديرٌم، محٌمد بف  
محٌمد )ت 

 ـ("1805ىػ/1220

محٌمد  ـ1810ىػ/1225
طاىر 

 الحسينيٌ 

 ـ347/88 أ21-أ2 

رسائؿ 
في 

 الٌتصٌكؼ

"الٌصديقٌي، 
مصطفى 

بف كماؿ 

عمر  ـ1812ىػ/1227 
باب 
 الٌديف

محٌمد 
 طاىر

-ب2
 أ64

 ـ388/8
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آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

الٌديف 
البكرٌم 

)ت 
ىػ/ 1162
 ـ("1749

 
 :الٌتفسير .ط 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

تعميؽ عمى  الٌتفسير
تفسير 
الفاتحة 

 لمبيضاكم

"البركسي، إسماعيؿ 
حقي بف مصطفى 

ىػ/ 1137)ت 
 ـ("1725

محٌمد  ـ.1825ىػ/1241
طاىر 

 الحسينيٌ 

-أ31 
 ب116

 ذ-ـ18/195

تفسير آية  الٌتفسير
)إٌف أٌكؿ 
بيت كضع 

لمٌناس( 
حٌتى )ك 
عمى الٌناس 

حٌج 
 البيت(.

"الكرمٌي، مرعي بف 
يكسؼ الحنبمٌي )ت 

 ـ("1623ىػ/1033

محٌمد   ـ1813ىػ/1228
 طاىر

-أ107
 ب116

 ـ/غ31/140

تفسير آية  الٌتفسير
)أف تقكلكا 
يـك القيامة 
إف كنا عف 

ىذا 
 لغافميف(.

"األزىرم، محٌمد بف 
تاج الديف الحنفي )ح 

 ـ(."1671ىػ/1082

محٌمد   ـ.1813ىػ/1228
 طاىر

-أ156
 أ158

-ـ15/140
 ك

تفسير آية  الٌتفسير
)ىؿ 

ينظركف 
إال أف 

"القارم، عمي بف 
سمطاف اليركم )ت 

 ـ("1606ىػ/1014

حكالي 
 ـ1825ىػ/1240

محٌمد 
طاىر 

 الحسينيٌ 

-ب142 
 ب144

-ـ29/184
 ق
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آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

 يأتييـ(
رسائؿ 

في 
 الٌتفسير

"البديرٌم، محٌمد بف  
محٌمد )ت 

 ـ("1805ىػ/1220

عبد  ـ1784ىػ/1198
الٌمطيؼ 

باب 
الٌديف 

القاسمٌي 
 القدسيٌ 

محٌمد 
 طاىر

  

 
 :الحديث .م 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

أربعكف  الحديث
 حديثنا

محٌمد   ىػ13أكائؿ ؽ  مجيكؿ
 طاىر

-أ129
 ب127

-ـ63/142
 س

جمع  الحديث
األربعيف في 

فضائؿ 
القرآف 
 المبيف

"القارم، عمٌي بف 
سمطاف اليركٌم )ت 

 ـ("1606ىػ/1014

حكالي 
 ـ1825ىػ/1240

محٌمد 
طاىر 

 الحسينيٌ 

-أ166 
 ب137

-ـ54/184
 4م

الٌدٌر الممتقط  الحديث
في تبييف 

 الغمط

بف "الٌصغانٌي، الحسف 
محٌمد بف الحسف )ت 

 ـ("1252ىػ/650

حكالي 
 ـ1825ىػ/1240

محٌمد 
طاىر 

 الحسينيٌ 

-أ206 
 ب207

-ـ57/184
 8م

 
 :الٌرياضٌيات .ؾ 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

األجكبة  الٌرياضات
العمٌية عمى 

األسئمة 
 اإلقرارٌية

عبد "الٌنبتيتٌي، عمي بف 
القادر الحنفٌي )ت 

 ـ("1650ىػ/1060

حكالي 
 ـ1825ىػ/1240

محٌمد 
طاىر 

 الحسينيٌ 

-ب58 
 أ60

-ـ641/184
 ض



 

131 
 

 
 :الٌشعر .ؿ 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

اإلسعاد  الٌشعر
في تحقيؽ 

بانت 
 سعاد

"البديرٌم، محٌمد بف 
-1160)محٌمد 

-1747ىػ/1220
 ـ("1805

محٌمد   ـ1809ىػ/1224
 طاىر

-ـ583/280 10
 د

رثاء  الٌشعر
 الٌدكانيٌ 

الكبرلٌي، مصطفى 
باشا الٌركمٌي 

 ـ(1699ق/1111)ت

محٌمد  مجيكؿ ق12ؽ 
 طاىر

 أ-ـ608/35 أ3-أ2

ركض  الٌشعر
اإلسعاد 
بتشطير 

بانت 
 سعاد

الٌطرابمسٌي، محٌمد بف 
عبد ا )ت 

 ـ(1803ق/1218

محٌمد  مجيكؿ ـ1813ق/1228
 طاىر

-ب96
 أ99

-ـ600/140
 ظ

شرح  الٌشعر
القصيدة 
كالجكىرة 

 الفريدة

ابف كماؿ باشا، أحمد 
بف سميماف 

 ـ(1533ق/904)ت

محٌمد  ق12ؽ 
األكمؿ 

بف 
 مفمح

محمد 
 طاىر

-ب23
 أ54

-ـ609/35
 ث

قصائد  الٌشعر
 الحسينيٌ 

الحسينٌي، عبد الٌصمد 
بف عبد الٌمطيؼ 

 (13الحسيني )ؽ

محٌمد  مجيكؿ ق13أكائؿ ؽ 
 طاىر

-ب92
 ب101

-ـ591/142
 ر

القصيدة  الٌشعر
 الحرباكٌية

البمطٌي، تاج الٌديف 
عثماف بف عيسى 

 ـ(1203ق/599)ت

محٌمد  مجيكؿ ـ1813ق/1228
 طاىر

-ب144
 ب147

-ـ586/140
 ـ

قصيدة  الٌشعر
الٌدٌرة 

المضٌية 
في 

األخبلؽ 
 المرضٌية

محٌمد  مجيكؿ ـ1813ق/1228 مجيكؿ
 طاىر

-أ39
 ب39

-ـ610/140
 ج

-ـ601/35-أ16محٌمد   ىػ12ؽ "الٌطنطرانٌي، معيف قصيدة  الٌشعر
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آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

الٌديف أحمد بف عبد  الٌطنطرانيٌ 
ىػ/ 485الٌرٌزاؽ )ت 

 ـ("1092

 ب ب21 طاىر

مجمكع  الٌشعر
 الٌسردمٌ 

"الٌسردم، أحمد بف 
عبد ا الغمرٌم 
المصرٌم )ت بعد 

 ـ(."1813ىػ/1228

ـ؛ 1802ىػ/1217
 في القدس

محٌمد  
 طاىر

 ـ596/13 256

المنظكمة  الٌشعر
األسدٌية 
كالعقيدة 

 الٌصمدانٌية

الٌسيكطٌي، جبلؿ 
الٌديف عبد الٌرحمف بف 

 ق(911أبي بكر )ت 

محٌمد  ـ1811ق/1226
سعيد 
جار 
ا 

 الٌمطفيٌ 

محٌمد 
 طاىر

-ب1
 ب14

-ـ597/142
 أ

مجمكع 
في 

 الٌشعر

"البديرٌم، محٌمد بف  
-1160)محٌمد 

-1747ىػ/1220
 ـ("1805

محٌمد   
 طاىر

-ب68
 أ؛ 72

-أ103
 ب105

د؛ -ـ244
 ص-ـ244

 
 :العقيدة .ـ 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

رسالتاف 
في 

 العقيدة

"البديرٌم، محٌمد بف  
-1160محٌمد )

-1747ىػ/1220
 ـ(."1805

محٌمد   ىػ13أكائؿ ؽ 
 طاىر

  

رسائؿ 
في 

 العقيدة

"القارم، عمٌي بف  
سمطاف اليركٌم )ت 

 ـ(."1606ىػ/1014

حكالي 
 ـ1825ىػ/1240

طاىر 
 الحسينيٌ 

 ـ295/184 أ104 

رسائؿ 
في 

 العقيدة

"النابمسٌي، عبد الغنٌي  
بف إسماعيؿ )ت 

 ـ("1731ىػ/1143

حكالي 
 ـ1825ىػ/1240

طاىر 
 الحسينيٌ 

-ب231 
 أ235

 ـ330/184
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آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

إتحاؼ  العقيدة
األذكياء 
بمسألة 
عصمة 
 األنبياء

"الحمكم، أحمد بف 
محٌمد مٌكي الحسنٌي 

ىػ/ 1098)ت 
 ـ("1687

حكالي 
 ـ1825ىػ/1240

محٌمد 
طاىر 

 الحسيني

-ب33 
 أ34

-ـ206/184
 ز

إتحاؼ  العقيدة
المريد 
بجكىرة 
 الٌتكحيد

"المقاني، عبد السبلـ 
بف إبراىيـ المالكٌي 

ىػ/ 1078)ت 
 ـ("1668

محٌمد   ـ1731ىػ/1143
 طاىر

  

األجكبة  العقيدة
الفاخرة 
عمى 

األسئمة 
 الفاجرة

"القرافٌي، أحمد بف 
إدريس الٌصنياجٌي 

)ت 
 ـ("1285ىػ/684

محٌمد   ىػ13أكائؿ ؽ 
 طاىر

 ـ299/40 99

إيضاح  العقيدة
المقصكد 
مف معنى 

كحدة 
 الكجكد

"الٌنابمسٌي، عبد الغني 
بف إسماعيؿ )ت 

 ـ("1731ىػ/1143

محٌمد  ـ1826ىػ/1242
طاىر 

 الحسيني

-أ235 
 ب236

-ـ329/184
 10م

رسالة  العقيدة
الٌنكر 
 كالفرح

"ساجقمٌي زاده، محٌمد 
بف أبي بكر )ت 

 ـ("1737ىػ/1150

     ـ1815ىػ/1230

رسالة  العقيدة
قبلئد 

المرجاف 
في عقائد 

 اإليماف

"النابمسي، عبد الغني 
بف إسماعيؿ )ت 

 ـ("1731ىػ/1143

محٌمد   ـ1812ىػ/1227
 طاىر

-ب172
 أ201

 خ-ـ331/8

سؤاؿ في  العقيدة
الٌتكفير 
 كجكابو

"األزىرٌم، خير الٌديف 
 ىػ("11بف محٌمد )ؽ 

محٌمد   ـ1813ىػ/1228
 طاىر

-ب158
 أ162

-ـ247/140
 م

شـٌ  العقيدة
العكارض 

"القارٌم، عمٌي بف 
سمطاف اليركٌم )ت 

محٌمد  ـ1825ىػ/1241
طاىر 

-ب15 
 ب23

-ـ297/195
 خ
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آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

في ذـٌ 
 الٌركافض

 الحسيني ـ(."1606ىػ/1014

عقيدة  العقيدة
اإلماـ 
أبي 

منصكر 
 الماتريدم

جدامرد  ـ1551ق/958 مجيكؿ
الٌناصرٌم 

 الحنفيٌ 

محٌمد 
 طاىر

-ب180
 ب188

-ـ318/145
 ب

عقيدة  العقيدة
أىؿ 
الٌسٌنة 

 كالجماعة

"الٌطحاكٌم، أبك جعفر 
أحمد بف محٌمد ) 

 933ىػ /  321ت
 ـ("

محٌمد   ـ1424ىػ/827
 طاىر

-ب189
 أ194

-ـ284/145
 ت

فتكل في  العقيدة
كجكب 
مقاتمة 

الٌركافض 
كجكاز 
 قتميـ

"الٌركمٌي، نكح بف 
مصطفى الحنفٌي )ت 

 ـ("1660ىػ/1070

محٌمد   ـ1813ىػ/1228
 طاىر

-أ117
 أ118

-ـ274/140
 ؼ

المسامرة  العقيدة
شرح 

المسايرة 
في 

العقائد 
المنجٌية 

 في اآلخرة

"ابف أبي شريؼ، 
كماؿ الٌديف محٌمد بف 

ىػ/ 906محٌمد )ت 
 ـ("1501

محٌمد   ـ1513ىػ/919
 طاىر

-ب1
 أ178

-ـ245/145
 أ

 
 :الفتاكل .ف 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

أجكبة  الفتاكل
 النابمسيٌ 

"النابمسي، عبد الغني 
بف إسماعيؿ )ت 

 ـ("1731ىػ/1143

محٌمد   ىػ12ؽ 
 طاىر
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فتاكل  الفتاكل
ككزؿ 

 حصارم

"ككزؿ حصارم، 
محٌمد بف حمزة )ت 

 ـ("1601ىػ/1010

حكالي 
 ـ1825ىػ/1240

محٌمد 
طاىر 

 الحسينيٌ 

-ب192 
أ، 206
-أ208
 ب220

-ـ202/184
 7م

 
 :الفقو .س 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

رسالتاف 
 في الفقو

"النابمسٌي، عبد  
الغني بف إسماعيؿ 

)ت 
 ـ("1731ىػ/1143

حكالي 
1825ىػ/1240

 ـ

محٌمد 
 طاىر 

-ب34 
 ب39

 ـ233/184

رسالتاف 
 في الفقو

"البديرٌم، محٌمد بف  
محٌمد )ت 

 ـ("1805ىػ/1220

1810ىػ/1225
 ـ

محٌمد  
 طاىر

 ـ84/244 أ84-أ82

رسائؿ في 
 الفقو

أحمد بف  "الحمكم، 
محٌمد مٌكٌي 
الحسنٌي )ت 

ىػ/ 1098
 ـ("1687

حكالي 
1824ىػ/1240

 ـ

محٌمد 
 طاىر 

-ب22 
 أ27

 ـ119/184

رسائؿ في 
 الفقو

"القارم، عمٌي بف  
سمطاف اليركٌم )ت 

 ـ("1606ىػ/1014

حكالي 
1824ىػ/1240

 ـ

محٌمد 
 طاىر 

-ب104 
 ب116

 ـ187/184

رسائؿ في 
 الفقو

"القارم، عمٌي بف  
اليركٌم )ت سمطاف 
 ـ("1606ىػ/1014

1825ىػ/1241
 ـ

محٌمد 
 طاىر 

 ـ188/195 أ6-ب5 

رسائؿ في 
 الفقو

"ابف قاضي  
عجمكف، محٌمد بف 
عبد ا )ت 

 ـ("1472ىػ/876

1813ىػ/1228
 ـ

محٌمد  
 طاىر

-أ44
 ب45

 ـ191/140

"نخبة  الفقو
األفكار 

عمى الٌدٌر 

"محٌمد زاده، محٌمد 
بف عبد القادر بف 
أحمد األنصارٌم 

1825ىػ/1241
 ـ

محٌمد 
 طاىر 

-أ235 
 ب301

ـ223/195
 ع-
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آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

المختار، 
 "1ج

)ح 
 ـ("1780ىػ/1194

تحفة  الفقو
المجٌديف 
بنصرة 

 خير الٌديف

"التافبلتي، محٌمد 
بف محٌمد بف 
الطيب )ت 

 ـ("1777ىػ/1191

محٌمد   ىػ.13ؽ 
 طاىر

  

تنبيو  الفقو
الغافؿ 
الٌناسي 
عمى 

تحرير ما 
أجبت بو 
في كقؼ 

األمير 
الٌتميش 
 البجالسيٌ 

1825ىػ/1241 مجيكؿ
 ـ

محٌمد 
 طاىر 

-206 ب5-أ5 
 ب-ـ195

جزء مف  الفقو
فتح المٌناف 
في قكاعد 

مذىب 
 الٌنعماف

"الدٍّىمكٌم، عبد 
الحٌؽ بف سيؼ 
الٌديف )ت 

 ـ("1642ىػ/1052

حكالي 
1824ىػ/1240

 ـ

محٌمد 
 طاىر

-ب45 
 أ46

ـ131/184
 ص-

الجكاب  الفقو
القكيـ عف 

الٌسؤاؿ 
المتعمؽ 
بإقطاع 

 الٌسٌيد تميـ

"الغيطٌي، نجـ 
اٌلديف محٌمد بف 
أحمد )ت 

 ـ("1576ىػ/984

1813ىػ/1228
 ـ

محٌمد  
 طاىر

-أ24
 ب30

ـ182/140
 ب-

جكاب  الفقو
حكؿ 

الٌنجس 
اٌلذم قد 
يقع في 

"الخميمٌي، محٌمد بف 
محٌمد )ت 

 ـ("1734ىػ/1147

1813ىػ/1228
 ـ

محٌمد  
 طاىر

-ب58
 أ61

ـ128/140
 ش-
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آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

 المصابف
حاشية  الفقو

عمى درر 
الحكاـ 

شرح غرر 
 األحكاـ

"الٌتمرتاشٌي، محٌمد 
بف عبد ا )ت 

 ـ("1596ىػ/1004

1825ىػ/1241
 ـ

محٌمد 
 طاىر 

محٌمد 
 طاىر

-ب304
 أ376

-ـ98/195
 غ

الخير  الفقو
الكابؿ في 

تعطيؿ 
المطابؿ/إ

لقاء 
المزابؿ 
عمى 

 المطابؿ

"الٌتافبلتٌي، محٌمد 
بف محٌمد بف 
الٌطٌيب )ت 

 ـ("1777ىػ/1191

محٌمد   ىػ.13ؽ 
 طاىر

  

الٌرحمة  الفقو
لمكثير مف 
األناـ في 

معرفة 
شيء مف 

أحكاـ 
الحبلؿ 
 كالحراـ

1813ىػ/1228 "العممٌي، محٌمد"
 ـ

محٌمد  
 طاىر

-أ132
 أ138

ـ173/140
 ؾ-

رسالة في  الفقو
الشيادة 

عمى ىبلؿ 
 رمضاف

"قاضي زاده، عبد 
القادر بف أحمد بف 
محٌمد )ت 

ىػ/ 1010
 ـ("1601

1825ىػ/1241
 ـ

محٌمد 
 طاىر 

   

رسالة في  الفقو
 بلؽالطٌ 

"الككاكبٌي، محٌمد 
بف حسف بف أحمد 

)ت 
 ـ("1685ىػ/1096

حكالي 
1825ىػ/1240

 ـ

محٌمد 
 طاىر 

-ب21 
 ب22

ـ201/184
 ح-

ـ170/140 أ49-أ48محٌمد  1813ىػ/1228"العراقٌي، زيف الٌديف رسالة في  الفقو
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آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

العمامة 
كالعذبة 
كلبس 
 الٌنبيٌ 

عبد الٌرحيـ بف بدر 
الٌديف الحسيف )ت 

 ـ(."1404ىػ/806

 ذ- طاىر ـ

رسالة في  الفقو
 القيكة

"الٌسنباطٌي، شياب 
الٌديف أحمد بف 
أحمد )ت 

 ـ(."1586ىػ/995

1813ىػ/1228
 ـ

محٌمد  
 طاىر

-أ37
 ب38

ـ148/140
 ث-

رسالة في  الفقو
تحريـ 
 الٌدخاف

"البمبيسٌي، أحمد بف 
محٌمد األزىرم )ح 

 ـ(1701ىػ/1113

1813ىػ/1228
 ـ

محٌمد  
 طاىر

-ب138
 أ144

-ـ90/140
 ؿ

رسالة في  الفقو
طبقات 
مسائؿ 
 الحنفٌية

1825ىػ/1241 مجيكؿ
 ـ

محٌمد 
 طاىر 

-أ215 
 ب229

ـ207/195
 ظ-

رسالة في  الفقو
قراءة 
 الفاتحة
خمؼ 
 اإلماـ

حكالي  الٌسندمٌ 
1824ىػ/1240

 ـ

محٌمد 
 طاىر

-ب61 
 ب65

ـ150/184
 ظ-

صكب  الفقو
الغمامة 

في إرساؿ 
 العمامة

"ابف أبي شريؼ، 
كماؿ الٌديف محٌمد 
بف محٌمد )ت 

ىػ/ 906
 ـ(."1501

1813ىػ/1228
 ـ

محٌمد  
 طاىر

-أ41
 ب43

-ـ68/140
 ح

الفتاكل  الفقو
الٌسيمٌية 

في ابف 
 تيمية

"الحصنٌي، تقٌي 
الٌديف أبك بكر بف 

ىػ/ 829محٌمد )ت 
ـ(؛ 1426

كالحسبانٌي، نجـ 
الٌديف عمر بف 
حٌجٌي )ت 

1813ىػ/1228
 ـ

محٌمد  
 طاىر

-ب46
 أ74

ـ112/140
 ض-
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آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

ـ(؛ 1427ىػ/830
كابف خطيب 
عذراء، كبرىاف 
الٌديف إبراىيـ بف 

ىػ/ 825محٌمد )ت 
 ـ("1422

فتكل حكؿ  الفقو
االختبلط 
 بالمسجد

"البخارٌم، أبك عبد 
ا محٌمد بف محٌمد 

 بف عبلء الٌديف"

1813ىػ/1228
 ـ

محٌمد  
 طاىر

-أ152
 أ156

-ـ82/140
 ق

كشؼ  الفقو
الٌضبابة 

في مسألة 
 االستنابة

"الٌسيكطٌي، جبلؿ 
الٌديف عبد الٌرحمف 
بف أبي بكر )ت 

 ـ("1505ىػ/ 911

1813ىػ/1228
 ـ

محٌمد  
 طاىر

ـ152/140 أ58-أ54
 س-

كشؼ  الفقو
الغٌمة في 
الٌرٌد عمى 
مف حكـ 

بكفر 
أطفاؿ 

 أىؿ الٌذٌمة

1813ىػ/1228 مجيكؿ
 ـ

محٌمد  
 طاىر

أ/148
 أ152

ـ217/140
 ف-

المسائؿ  الفقو
اٌلتي 

ينقض 
فييا حكـ 

 القاضي

1813ىػ/1228 مجيكؿ
 ـ

محٌمد  
 طاىر

-أ163
 ب167

ـ219/140
 1م-

كاقعة  الفقو
محٌررة 
حكؿ 
تحريـ 
 القيكة

"الخطيب، أبك 
الٌمطؼ محٌمد بف 
محٌمد بف محٌمد بف 
أحمد بف عمي 
 المصرٌم نزيؿ مٌكة"

1813ىػ/1228
 ـ

محٌمد  
 طاىر

-ب61
 ب64

ـ221/140
 ص-
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 :المنطؽ .ع 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

تحرير  المنطؽ
القكاعد 

المنطقٌية 
في شرح 

الٌرسالة 
 الٌشمسٌية

"القطب الٌتحتانٌي، 
قطب الٌديف محٌمد 
بف محٌمد )ت 

 ("1365ىػ/766

 ىػ/1231
 ـ1816

الحاٌج عبد 
الٌرحيـ 

 اليدخشانيٌ 

محٌمد 
 طاىر

 ـ694/103 155

الحنفٌية  المنطؽ
في 

اآلداب 
 كحاشيتو

مبر أبي الفتح، 
محٌمد بف أميف 

السعيدٌم 
 ـ(1470ق/875)

 ق/1232
 ـ1817

عبد الٌرحيـ 
 البدخشاني

استكت
بو 

محٌمد 
 طاىر

-ؿ39
 أ66

-ـ701/53
 ب

 
 :الٌنحك .ؼ 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 األكراؽ

 الٌرقـ

إعراب  الٌنحك
المنظكمة 
المكسكمة 

بعقد الٌدٌر في 
 كشؼ الٌنضر

"البديرٌم، محٌمد بف 
محٌمد )ت 

 ـ("1805ىػ/1220

حكالي 
 ـ1810ىػ/1225

محٌمد  
 طاىر

-أ49
 أ72

-ـ530/88
 خ

"جزء مف  الٌنحك
""الدرر 

المضية في 
شرح 

 اآلجركمية"""

"ابف جبريؿ المنكفٌي، 
عمي بف محٌمد بف 
محٌمد، )ت 

939/1532".) 

محٌمد  ـ1742ق/1155
بف عبد 
الٌرٌزاؽ 

بف 
 شمبيٌ 

مصطفى؛ 
محٌمد 
 طاىر

 ـ536/58 50
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 :متفٌرقات .ص 
 

آخر  الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
 تمميؾ

عدد 
 الٌرقـ األكراؽ

أربع  اإلجازات
إجازات 
حصؿ 
عمييا 
الٌشيخ 
عبد 

الكٌىاب بف 
أحمد 

 الٌشعرانيٌ 

محٌمد   ق13ؽ  
 طاىر

-ب122
 ب125

 

-ـ649/43
 ب

مف  اإلجازات
السكيدم 

1213)ت
ق( إلى 

حسف 
الحسيني 

ق1226)
) 

ق/1194 
 ـ1811

محٌمد سعيد 
 الٌسكيدم

محٌمد 
 طاىر

-ـ646/88 أ48
 ج

مف  إجازة
مجيكؿ 

إلى الٌشيخ 
ىبد ا 

أفندٌم 
نقيب 

األشراؼ 
بالببلد 

 المقٌدسة.

محٌمد   ق13ؽ  
 طاىر

-ـ654/88 
 ح

رسالة في  األلقاب
 األلقاب

ق/1228 مجيكؿ
 ـ1813

محٌمد  مجيكؿ
 طاىر

-أ31
 ب36

ـ517/140
 ت-

شرح  الٌصرؼ
 الٌشافية

الجاربردٌم، أحمد 
بف الحسف 

ق/805
 ـ1402

فتح ا بف 
محمكد بف 

محٌمد 
طاىر 

 ـ565/20 155
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 الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
آخر 
 تمميؾ

عدد 
 الٌرقـ األكراؽ

ق/746)ت
 ـ(1345

الحسين محٌمد
 مٌ 

منظكمة  الٌطبٌ 
 في الٌطبٌ 

محٌمد  مجيكؿ ق13أكائؿ ؽ  مجيكؿ
 طاىر

-أ128
 أ132

ـ678/142
 ش-

عمـ 
 اإلنساف

رسالة في 
معرفة 
خمؽ 

 اإلنساف

الجزرٌم، شياب 
الٌديف محٌمد بف 

 ق(7األثير )ؽ

 ق/1228
 ـ1813

محٌمد  مجيكؿ
 طاىر

-أ168
 أ176

ـ705/140
 2م-

عمـك 
 القرآف

شرح حرز 
األماني 
ككجو 
 الٌتياني

القارم، عمي بف 
سمطاف اليركٌم 

 1014)ت 
 ـ(1606ىػ/

 ىػ/108
 ـ1696

محٌمد بف 
مصطفى 

 اإلماـ

محٌمد 
 طاىر

 ـ7/101 404

عمـك 
 القرآف

الٌضابطٌية 
لمٌشاطبٌية 
 البٌلمٌية.

"القارم، عمٌي بف 
 سمطاف اليركمٌ 

)ت 
ـ1606ىػ/1014

".) 

حكالي 
 ىػ1240

 ـ.1825/

محٌمد 
 طاىر

   

فضائؿ 
 العرب

الفرؽ بيف 
المؤٌذف 
بالٌطرب 

في الفرؽ 
بيف العجـ 

 كالعرب

"الٌصديقٌي، 
مصطفى بف 
كماؿ الٌديف 
البكرٌم )ت 

ىػ/ 1162
 ـ(."1749

 ىػ/1241
 ـ1825

محٌمد 
 طاىر 

-ب154 
 ب544

ـ667/195
 ط-

الٌمغة 
 العربٌية

ممٌخص 
نتائج 

األنظار/
شرح عمى 
 الٌسمرقندٌية

"القاز آبادٌم، أبك 
الٌنافع أحمد بف 
محٌمد )ت 

ـ1750ىػ/1163
") 

 ىػ1232
 ـ1817/

محٌمد  
 طاىر

-ب68
 ب84

-ـ515/53
 ت

متفٌرقات 
 إسبلمٌية

قصائد 
كفقرات 
كرسائؿ 
صكفٌية 

منيـ عبد الٌرحيـ 
بف أبي الٌمطؼ 
كسراج الٌديف عمر 
بف أبي اٌلمطؼ 

الٌنصؼ األٌكؿ 
 ىػ12مف ؽ 

محٌمد  
 طاىر

-ب22
أ، 23
-ب62

 أ143

-ـ668/35
 ت
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 الٌناسخ تاريخ الٌنسخ المؤٌلؼ العنكاف المكضكع
آخر 
 تمميؾ

عدد 
 الٌرقـ األكراؽ

كعركض 
حاؿ 
 متفٌرقة

كمنجؾ بف محٌمد 
باشا المنجكٌي 
كابف مسعكد 
المٌكٌي كمحٌمد 
البكرٌم كعبد 
القادر قبانٌي زاده 
كأحمد الحمكٌم 
كداكد األنطاكٌي 
كالحافظ الٌشيرازٌم 
كمصطفى العممٌي 

 كغيرىـ
المكلد 
الٌنبكٌم 
 الٌشريؼ

مدائح 
نبكٌية 

كصمكات 
 محٌمدٌية

"البديرٌم، محٌمد 
بف محٌمد )ت 

ـ1805ىػ/1220
) 

محٌمد   ىػ13ؽ 
 طاىر

-أ35
 ب47

ـ334/244
 ج-

نبذة مف  الكعظ
كتاب 

 األذكياء

"ابف الجكزٌم، أبك 
الفرج عبد الٌرحمف 
بف عمٌي )ت 

ىػ/ 597
 ـ(."1201

محٌمد   ىػ10 ؽ
 طاىر

 أ/85
 أ119

ـ358/221
 ب-
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 :ةفيرس اآليات القرآنيٌ 
 

اسـ 
 الٌسكرة

رقـ 
رقـ  اآلية الٌسكرة

 اآلية
رقـ 

 الٌصفحة
ارىل ًتٍمؾى  2 البقرة نَّةى ًإالَّ مىٍف كىافى ىيكدنا أىٍك نىصى ؿى اٍلجى قىاليكا لىٍف يىٍدخي كى

ـٍ ًإٍف  اًني ييـٍ قيٍؿ ىىاتيكا بيٍرىىانىكي اًدًقيفى أىمى  كيٍنتيـٍ صى
111 9 

ظٍّ اأٍليٍنثىيىٍيًف فىًإٍف كيفَّ  4 الٌنساء ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى ييكًصيكي
ٍف كىانىٍت كىاًحدىةن فىمىيىا  ا تىرىؾى كىاً  ًنسىاءن فىٍكؽى اٍثنىتىٍيًف فىمىييفَّ ثيميثىا مى

ٍيًو ًلكيؿٍّ كىاًحدو  ا الس ديسي ًممَّا تىرىؾى ًإٍف كىافى  النٍٍّصؼي كىأًلىبىكى ًمٍنييمى
لىده كىكىًرثىوي أىبىكىاهي فىؤًليمًٍّو الث ميثي فىًإٍف كىافى  ـٍ يىكيٍف لىوي كى لىده فىًإٍف لى لىوي كى
ًصيَّةو ييكًصي ًبيىا أىٍك دىٍيفو  ًو الس ديسي ًمٍف بىٍعًد كى لىوي ًإٍخكىةه فىؤًليمٍّ

ـٍ الى  ـٍ كىأىٍبنىاؤيكي ةن ًمفى آبىاؤيكي ـٍ نىٍفعنا فىًريضى ـٍ أىٍقرىبي لىكي كفى أىي يي  تىٍدري
ًكيمنا ًميمنا حى  المًَّو ًإفَّ المَّوى كىافى عى

11 65 ،70 
73، 75 
88 ،90 
91 ،93 
94 ،

100  

ا ًإنٍّي أىرىاًني أىٍعًصري  12 يكسؼ ديىيمى ؿى مىعىوي السٍٍّجفى فىتىيىاًف قىاؿى أىحى دىخى كى
قىاؿى  ٍمرنا كى ٍبزنا تىٍأكيؿي خى ري ًإنٍّي أىرىاًني أىٍحًمؿي فىٍكؽى رىٍأًسي خي اآٍلخى

 الطٍَّيري ًمٍنوي نىبٍٍّئنىا ًبتىٍأًكيًمًو ًإنَّا نىرىاؾى ًمفى اٍلميٍحًسًنيفى 

36 96 

ٍسفي مىآبو  13 الٌرعد ـٍ كىحي اًت طيكبىى لىيي اًلحى ًمميكا الصَّ  64 29 الًَّذيفى آمىنيكا كىعى
ـٍ قىاؿى  18 الكيؼ ٍيره فىأىًعينيكًني ًبقيكَّةو أىٍجعىٍؿ بىٍينىكي بٍّي خى مىا مىكَّنٍّي ًفيًو رى

ٍدمنا بىٍينىييـٍ رى  كى
95 40 

ـ  ًبالسَّاًحًؿ  20 طو ٍـّ فىٍمييٍمًقًو اٍليى أىًف اٍقًذًفيًو ًفي التَّابيكًت فىاٍقًذًفيًو ًفي اٍليى
ٍذهي عىديكٌّ ًلي كىعىديكٌّ لىوي كىأىٍلقىٍيتي  ًلتيٍصنىعى يىٍأخي بَّةن ًمنٍّي كى مىٍيؾى مىحى عى

ٍيًني مىى عى  عى

39 96 

بيكًر ًمٍف بىٍعًد الذٍٍّكًر أىفَّ اأٍلىٍرضى يىًرثييىا  21 األنبياء لىقىٍد كىتىٍبنىا ًفي الزَّ كى
اًلحيكفى   ًعبىاًدمى الصَّ

105 9 

ـٍ عىديكًّا  28 القصص ننا ًإفَّ ًفٍرعىٍكفى فىاٍلتىقىطىوي آؿي ًفٍرعىٍكفى ًليىكيكفى لىيي زى كىحى
اًطًئيفى  نيكدىىيمىا كىانيكا خى  كىىىامىافى كىجي

8 96 

ـي  33 األحزاب كي عىؿى أىٍزكىاجى مىا جى ٍكًفًو كى ؿو ًمٍف قىٍمبىٍيًف ًفي جى عىؿى المَّوي ًلرىجي مىا جى
ـٍ أىٍبنى  عىؿى أىٍدًعيىاءىكي مىا جى ـٍ كى كفى ًمٍنييفَّ أيمَّيىاًتكي ًئي تيظىاًىري ـٍ البلَّ اءىكي
ؽَّ كىىيكى يىٍيًدم السًَّبيؿى  ـٍ كىالمَّوي يىقيكؿي اٍلحى ـٍ ًبأىٍفكىاًىكي ـٍ قىٍكليكي  ذىًلكي

4 69 ،99 
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اسـ 
 الٌسكرة

رقـ 
رقـ  اآلية الٌسكرة

 اآلية
رقـ 

 الٌصفحة
مىاءي  48 الفتح مىى اٍلكيفَّاًر ريحى مَّده رىسيكؿي المًَّو كىالًَّذيفى مىعىوي أىًشدَّاءي عى ميحى

دنا يىٍبتىغيكفى  ـٍ ريكَّعنا سيجَّ ـٍ تىرىاىي فىٍضبلن ًمفى المًَّو كىًرٍضكىاننا بىٍينىيي
ثىميييـٍ ًفي التٍَّكرىاًة  كًد ذىًلؾى مى ـٍ ًمٍف أىثىًر الس جي كًىًي ـٍ ًفي كيجي ًسيمىاىي
رىهي فىاٍستىٍغمىظى  ٍرعو أىٍخرىجى شىٍطأىهي فىآزى ٍنًجيًؿ كىزى ثىميييـٍ ًفي اإٍلً مى كى

رَّاعى ًليىًغيظى  مىى سيكًقًو ييٍعًجبي الز  ـي اٍلكيفَّارى كىعىدى فىاٍستىكىل عى ًبًي
ـٍ مىٍغًفرىةن كىأىٍجرنا  اًت ًمٍنيي اًلحى ًمميكا الصَّ نيكا كىعى المَّوي الًَّذيفى آمى

 عىًظيمنا

29 9 

ًإفَّ ًفي ذىًلؾى لىًذٍكرىل ًلمىٍف كىافى لىوي قىٍمبه أىٍك أىٍلقىى السٍَّمعى كىىيكى  50 ؽ
 شىًييده 

37 86 

ـي ًإنَّا كينَّا ًمٍف  52 الٌطكر  67 25 قىٍبؿي نىٍدعيكهي ًإنَّوي ىيكى اٍلبىر  الرًَّحي
مىؽى  96 العمؽ بٍّؾى الًَّذم خى  9 1 اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى

مىؽو    ٍنسىافى ًمف عى مىؽى اإٍلً  9 2 خى
ـي    ب ؾى اأٍلىٍكرى  9 3 اٍقرىٍأ كىرى
مَّـى ًباٍلقىمىـً     9 4 الًَّذم عى
ـٍ    ا لى ٍنسىافى مى مَّـى اإٍلً  9 5 يىٍعمىـٍ عى
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 :فيرس األحاديث الٌشريفة
 

 الٌصفحة طرؼ الحديث
لىٍك ًبًشؽٍّ تىٍمرىةو   39 اتَّقيكا النَّارى كى

.... ميوي ًإالَّ ٍنسىافي اٍنقىطىعى عىٍنوي عىمى  45 ًإذىا مىاتى اإٍلً
 97 أىٍلًحقيكا الفىرىاًئضى ًبأىٍىًميىا....

ابى  طَّاًب أىصى ، فىأىتىى...أىٍف عيمىرى ٍبفى الخى ٍيبىرى ا ًبخى  44 أىٍرضن
ثىتىؾى أىٍغًنيىاءى...  45 ًإنَّؾى أىٍف تىذىرى كىرى

 44 ًإنَّمىا األىٍعمىاؿي ًبالنٍّيَّاًت....
كًؼ شىٍيئنا....  39 الى تىٍحًقرىفَّ ًمفى اٍلمىٍعري

ةو..... نىاحى بىعيكضى  40 لىٍك كىانىًت الد ٍنيىا تىٍعًدؿي ًعٍندى المًَّو جى
ـٍ يىتىفىرَّقىا.... ا لى  96 اٍلميتىبىاًيعىاًف ًباٍلًخيىاًر مى

...... ـٍ ٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًٍّى ثىؿي اٍلمي  47 مى
 47 اٍلميٍؤًمفي ًلٍمميٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىاًف....
.... مىى النَّاًس زىمىافه  41 يىٍأًتي عى

  



 

147 
 

 فيرس أعماـ األشخاص كاألماكف
 

 الٌصفحة العمـ الٌرقـ
 36، 24 ،5، 3 إبراىيـ )باشا( بف محٌمد عمي )باشا(  .1
 84، 77 ابف القٌماح  .2
 4 أبك ديس  .3
 4 أبك غكش  .4
 87 أحمد الحمكمٌ   .5
 28 أحمد بف محٌمد الطحطاكمٌ   .6
 10 آدـ عميو الٌسبلـ  .7
 10 األرقـ بف أبي األرقـ  .8
، 34، 32، 31، 26، 23، 17 ،16، 12، 2 إستانبكؿ   .9

35 ،38 
 37، 36، 32، 31 أستانة  .10
 37، 28، 26 إسعاؼ الٌنشاشيبيٌ   .11
 92، 90، 77 األسيكطٌي/ الٌسيكطيٌ   .12
 14 ألمانيا  .13
 94 أميف الٌديف بف عبد العاؿ  .14
 16 األندلس  .15
 53، 20، 17، 15 أكركٌبا  .16
 95، 90، 75، 72 بدر الٌديف الجماعيٌ   .17
 7 بركسيا  .18
 38، 24، 7، 5 بريطانيا  .19
 4 البمقاف  .20
 4 بني حارثة  .21
 4 بني حسف  .22
 4 بني زيد  .23
 4 بني سالـ  .24
 4 بني مالؾ  .25



 

148 
 

 الٌصفحة العمـ الٌرقـ
 4 بني مٌرة  .26
 17 بكالؽ  .27
، 37، 35 ،33 ،32، 30، 23، 22 ،21، 6 بيت المقدس  .28

38 
 4 بيت عكر التحتا  .29
 4 بيت عكر الفكقا  .30
 14 بيت لحـ  .31
 4 بيت محسير  .32
 8، 7 بئر الٌسبع  .33
 24، 17 بيركت  .34
 21 تاج الٌديف أبك الكفاء الحسينيٌ   .35
 2 جاف بردم الغزاليٌ   .36
 38 جكرج أنطكنيكس  .37
 38، 23 الحاج أميف الحسينيٌ   .38
 33، 28 حسف العٌطار  .39
 32، 31، 25، 24، 22، 21 حسف عبد الٌمطيؼ الحسينيٌ   .40
 17، 2 حمب  .41
 2 هحما  .42
 2 حمص  .43
 25 خاف الٌزيت  .44
 4 خربة الٌمكز  .45
 47، 8، 7، 5 خميؿ الٌرحمف  .46
 44 خيبر  .47
 98، 94، 89، 96 الخيرمٌ خير الٌديف   .48
 90، 34، 3، 2 دمشؽ  .49
، 31، 20، 17، 16، 15، 12، 11، 6، 4 الٌدكلة العثمانٌية  .50

38 ،48 ،53 
 4 دير سكداف  .51



 

149 
 

 الٌصفحة العمـ الٌرقـ
 39 ذك القرنيف  .52
 24 رباح "محمد عمي" عمر الحسيني  .53
 4 رٌمكف  .54
 17 زنجبار  .55
 89، 86، 84، 80، 79، 77 الٌسبكيٌ   .56
 4 سمكاد  .57
 1 سميـ األكؿ  .58
 36، 7، 4 ،2 سكريا  .59
 34 الٌسكيس  .60
 35، 31، 19 ،7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 الٌشاـ  .61
 86 الٌشرنببلليٌ   .62
 37، 26، 23 الٌشيخ جٌراح  .63
 4 صطاؼ  .64
 2 صفد  .65
 8، 7 صيدا  .66
 25 ضياء يكسؼ باشا  .67
 37، 23 طاىر مصطفى الحسينيٌ   .68
 91، 2 طرابمس  .69
 36، 32 عارؼ حكمت  .70
 86، 77 عبد البٌر بف الٌشحٌنة  .71
 33، 28 عبد الٌرحمف الجبرتيٌ   .72
 ، 74، 72 عبد الٌرحيـ الٌمطفي  .73
 25 عبد الٌمطيؼ الحسينيٌ   .74
 29، 28 عبد ا بف حجازٌم الٌشرقاكمٌ   .75
 46 عبد الممؾ بف مركاف  .76
 24، 4 عٌكا  .77
 44 عمر بف الخٌطاب  .78
 24 عمر بف عبد الٌسبلـ الحسينيٌ   .79



 

150 
 

 الٌصفحة العمـ الٌرقـ
 8، 7، 2 غٌزة  .80
 25، 7 فرنسا  .81
، 41، 24، 23، 21، 13، 9، 6، 5، 3، 2، 1 فمسطيف  .82

53 
 78، 34، 33، 32، 28، 26 القاىرة  .83
، 18، 14، 13، 10 ، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1 القدس  .84

21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،28 ،31 ،32 ،
35 ،36 ،37 

 4 القكقاز  .85
  23 كامؿ طاىر مصطفى الحسينيٌ   .86
 37، 23 كـر المفتي  .87
 90 محٌمد أفندٌم التٌاجيٌ   .88
 30 محٌمد الٌدارعيٌ   .89
 25 محٌمد باشا أبك المرؽ  .90
 76، 57 محٌمد بف عبد ا الٌتمرتاشيٌ   .91
، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21 الحسينيٌ  "محمد طاىر"  .92

30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،
56 ،62 ،63 

 6، 5، 3 محٌمد عمي )باشا( ابف إبراىيـ آغا  .93
 24 الحسينيٌ محٌمد عمي عمر   .94
 4 المزرعة الٌشرقٌية  .95
، 31، 28 ، 25، 24، 23، 22 ،6، 5، 3، 2 مصر  .96

33 ،35 ،36 ،42 
 22 مصطفى "محٌمد طاىر" الحسينيٌ   .97
 78 الممؾ المؤٌيد شيخ  .98
 47 منطقة الكاد في القدس الٌشريؼ  .99

 96 منبٌل خسرك / مبٌل خسرك  .100
 3 نابميكف  .101



 

151 
 

 الٌصفحة العمـ الٌرقـ
 14 الٌناصرة  .102
 4 الٌنبٌي صالح  .103
 25 الٌنبي مكسى  .104
 17 اليند  .105
 4 الكادٌية  .106
 4 الكلجة  .107
 40 يأجكج كمأجكج  .108
 35، 33، 14، 8 يافا  .109
 56 يكسؼ األكزبكيٌ   .110

 
  



 

152 
 

 :فيرس المحتكيات
 أ  .......................................................................................................................... إقرار

 ب  .............................................................................................................. والعرفان الّشكر

 ج  ........................................................................................................................ ممٌخص

ABSTRACT: ..............................................................................................................  ه 

 ز  ....................................................................................................................... المقٌدمة

 1 ................................................................................................................. :األٌكؿ القسـ

 1 ........................................................................................................................ الٌدراسة

 1 .................................. المؤٌلؼ عصر في كاالقتصادٌية كاالجتماعٌية، كالعممٌية، الٌسياسٌية، الحياة: الٌتمييد

 1 ................................................................................ العثمانيٌ  العيد أكاخر في فمسطيف أكضاع

 1 ........................................................................................................... :الٌسياسٌية األكضاع - أكالن 

 5 ............................................................................................ :فمسطيف عمى المصرٌية الحممة

 8 ................................................................................... :العثمانيٌ  العيد في القدس في القضاء

 8 ..................................................................... :العثمانٌية الخمافة زمف فمسطيف في العممٌية الحياة - ثانينا

 11 ............................................................................................................ :المدرسيٌ  الٌتعميـ

 11 ............................................................................................................. :كالٌنشر الٌطباعة

 11 ...................................................................................................................... :الٌصحؼ

 17 ...................................................................................................... :االجتماعٌية األكضاع - ثالثنا

 18 .......................................................................................................... :االقتصادٌية الحياة - رابعنا

 11 ................................................................................................................. األٌكؿ الفصؿ

 11 ............................................................................................... الحسينيٌ " طاىر محٌمد" سيرة

 11 ........................................................................................................ :كمكلده كنسبو اسمو - أٌكالن 

 11 ..................................................................................... :كالٌثقافٌية العممٌية الٌناحية مف أسرتو - ثانينا

 15 .................................................. :مكتبتو في مكجكدة كانت اٌلتي الكتب خماؿ مف الٌشخصٌية ثقافتو - ثالثنا

 16 ....................................................................................................................... :شيكخو – رابعنا

 03 .................................................................................................................... :الوأعم - خامسنا

 01 ....................................................................................................... :العمـ بأىؿ عماقتو – سادسنا



 

153 
 

 03 ....................................................................................................... :الحكـ بأىؿ عماقتو – سابعنا

 05 ................................................................................................ :االجتماعٌية كحياتو أسرتو - ثامننا

 06 ............................................................................................................................. المفتيٌ  كـر

 93 ................................................................................................................. الثٌاني الفصؿ

 93 ..................................................................................... كأىٌمٌيتو كمشركعٌيتو، حكمو، الكقؼ،

 93 ............................................................................................................. :كأحكامو الكقؼ

 08 ................................................................................................................................. :تكطئة

ا لغة الكقؼ تعريؼ  21 ..............................................................................................:كاصطماحن

 31 .......................................................................................................... :لغة الكقؼ .1

 31 .................................................................................................................... الكقؼ .2

 22 ....................................................................................................... :كأىٌمٌيتو الكقؼ نشأة

 33 ......................................................................................................... :كأحكامو الكقؼ عف لمحة

 34 ......................................................................................................................... :الكقؼ أىٌمٌية

 55 ............................................................................................................ :الغرب في الكقؼ

 59 ....................................................................................................................... الخاتمة

 55 .................................................................................................................. الثٌاني القسـ

 55 ...................................................................................................................... :الٌتحقيؽ

 55 ...................................................................................................... :المخطكطة كصؼ .1

 51 .......................................................................................................... :الٌتحقيؽ منيج .2

 58 .................................................................................................. :المخطكطة مف صكر .3

 21 ....................................................................................................... :المخطكطة دراسة .4

 29 .......................................................................................................... :المحٌقؽ الٌنٌص  .5

 21 ........................................................................................................ )(:[األٌكؿ الخمؿ كجو]

 28 ....................................................................................................... ((:[الثٌاني الخمؿ كجو]

 18 .............................................................................................. )( :[المؤٌيد الممؾ كقؼ حادثة]

 81 ....................................................................................................... )(:[الثٌالث الخمؿ كجو]



 

154 
 

 83 ........................................................................................................ )(:[الٌرابع الخمؿ كجو]

 33 .................................................................................................... )(:[الخامس الخمؿ كجو]

 159 .......................................................................................................... :كالمراجع المصادر

 130 .................................................................................................................... :المصادر - أكالن 

 136 .................................................................................................................... :المراجع - ثانينا

 111 .......................................................................................................... :االنترنيت كاقعم - ثالثنا

 111 ..................................................................................................................... :المماحؽ

 111 ......... :"طاىر محٌمد" لمٌشيخ الخمكتيٌ  الٌشافعيٌ  الٌشرقاكمٌ  حجازمٌ  بف ا عبد إجازة مخطكطة صكرة (:1) ممحؽ

 110 .................. (:القدس) الخالدمٌ  ا صنع محٌمد الحاجٌ  كقفٌية :كتب كقفٌية نٌص  مف جزء مف صكرة (:2) ممحؽ

 113 ....................................................................................... (:بريدة) كمقبرة أرض كقفٌية (:3) ممحؽ

 114 ........................................................... :األمثمة في الكاردة الكاقفيف، عائمة شجرة مخٌططات (4) ممحؽ

 110 .......................................................................................................................... (:5) ممحؽ

 122 ...................................................................................................... :القرآنٌية اآليات فيرس

 122 .................................................................................................. :الٌشريفة األحاديث فيرس

 121 .......................................................................................... كاألماكف األشخاص أعماـ فيرس

 151 ........................................................................................................... :المحتكيات فيرس

 

 


