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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.  

 
 
 

  



 

 ز 
 

 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 


