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          لسامحة الدكتور/ 

الحمد لله، والصالة والسالم عىل رسوله محمد ، وبعد: 

فهـذه املقدمـة كان مـن املفـرض أن يسـطرها بيـده فضيلـة الدكتور: سـامي سـلامن 

، لكـن شـاء اللـه وعاجلتـه املنيـة قبـل أن يسـطرها لنا، وقبيـل وفاته بأيـام كان 

قـد سـطر العنـارص التـي أراد بيانهـا يف خطتـه لهـذا املرشوع الكبـر؛ الـذي تبناه من 

أولـه إىل نهايـة ترتيبه، بـل؛ والنظر يف التصور النهـايئ لطباعته، فقـد كان حريًصا جًدا 

عـىل طباعـة هـذا املـرشوع يف حياته، ولطاملا سـألني عـن وقت االنتهاء مـن الجمع 

والرتيـب والتصنيـف والتبويـب، ويف كم مجلد سـيطبع؟. 

وقـد كان هـذا دأبـه معـي ؛ أرى منـه اهتامًمـا بالًغـا، وحرًصـا دامئًـا، عـىل أن 

يخـدم بـاب الوقـف مبـا يسـتطيع، مـن مشـورة، ونصيحـة، ومشـاركة، ونفقـة، ...  

ونحـب يف هـذه املقدمـة؛ أن نذكـر تاريـخ هـذا املـرشوع العلمـي الهـام: موسـوعة 

الواقفني. أعـام 

 يقـول الشـيخ/ أحمـد بـن سـليامن أيـوب:  كانـت البدايـة بعدمـا انتهيـت مـن طباعة 

موسـوعتنا »موسـوعة التطـوع«، فالتقينـا سـويا يف الحـرم املـي، وكان يف العـرش 

األخـر من رمضان لعـام )1439هـ(، وعرض عيلَّ عدة أطروحـات يتطلع يف إبرازها، 

وكلهـا يتعلـق بالوقـف وخدمته، فطرحنـا عدة مرشوعـات؛ ما بني مخطـوط مل يطبع، 

ومصنـف مل يحـرر، ومسـألة تحتـاج لبيـان وبحث، ومن ذلـك أنه كان قلًقـا من قضية 

الـرشكات العائليـة، والصعوبـات التـي يواجهها من خالل استشـاراته حولهـا، واتفقنا 

بعـد زمـن عىل البـدء مبـرشوع وعنوانـه: »العـدل واإلنصـاف يف الـرشكات العائلية« 

يـر اللـه إمتامـه، ويف هـذا املجلـس املبـارك تـم االتفـاق عـىل عمـل موسـوعي 

كلمة وفاء و�شكر



يشـمل كل الواقفـني يف العـامل اإلسـالمي مـن خـالل املصـادر املطبوعـة، وبـدأت 

عـىل إثـر ذلك بجمـع املـادة العلمية مـن األمهـات واملصـادر املتنوعة، وأرسـل له 

مـا تـم االنتهـاء منـه، ثم اتفقنـا عىل ترتيـب العمل عـىل القـرون، ويف كل قـرن يرتب 

عـىل األحـرف الهجائيـة، وكنـت أراجعـه أحيانًـا يف بعض األوقـاف هل تدخـل معنا 

أم ال؟ فـكان يقـول يل: ليسـت العـرة بحجـم الوقـف بقـدر ما متثلـه من فائـدة ونفع 

للناس.

وبعـد مراحـل عدة مـن املراجعات قـال يل: البد من وضـع عناوين واضحـة لتقريب 

الوقـف بالصـورة الحديثـة لبيـان: الواقـف، واملوقـوف، ونـوع الوقف، وناظـره وغر 

ذلـك مـن العناويـن املوضحـة واملبينـة ملعـامل الوقـف؛ فأجبتـه لذلك، وتـم وضع 

عناويـن لـكل واقـف يك تقرب مسـالك الوقـف وتفاصيلـه، وقبيل وفاتـه  بأيام 

قليلـة اتصـل يب طالبًـا تعجيـل إنهـاء املـرشوع، والنظـر يف ترتيـب الطباعـة، وتصور 

التوزيـع، واإلعـالن عـن املـرشوع، فـامت  قبل أن تقـر عينه برؤيـة بعض مثار 

عملـه، لكـن األجـر إن شـاء الله ثابـت، والصدقـة جارية، فقد تـرك خلفه علـاًم ينتفع 

بـه، وأثـرًا يبقـى أمـًدا وذكـرًا حسـًنا يـدوم زمًنـا، فرحمه اللـه؛ فقـد كان سـبَّاقًا للخر، 

بـاذاًل نفسـه ومالـه يف وجوه الـر، طامًحا نحـو معايل األمـور بجد، ال يخلو مجلسـه 

مـن نفـع ومشـورة، وفائـدة وكلمـة مأثـورة، ومبـادرة للخر يف قضايـا هامـة والحاجة 

إليها ملموسـة.

 فنسـأل اللـه أن يتقبـل سـعيه، وأن يغفر ذنبه، وأن يرفـع درجته، وأن يجعـل كل ما قدم 

لخدمة اإلسـالم واملسـلمني يف موازين حسـناته، ورفعة درجاتـه، اللهم آمني.

وصىل الله عىل محمد وعىل آله وصحبه.






إن الحمـد للـه، نسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ باللـه من رشور أنفسـنا وسـيئات أعاملنا، 

مـن يهـده اللـه فـال مضـل لـه ومـن يضلـل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن ال إلـه إال الله 

وحـده ال رشيـك لـه، وأشـهد أن محمـًدا عبده ورسـوله.

ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ژ   ]آل عمران:102[.

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ ژ  ]النسـاء:1[.

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ   ژ 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ ژ  ]األحـزاب:70 - 71[.

أمـا بعـد: فـإن أصـدق الحديـث كتـاب اللـه، وخـر الهـدي هـدي محمد صـىل الله 

عليـه وسـلم، ورش األمـور محدثاتهـا، وكل محدثـة بدعـة، وكل بدعـة ضاللـة، وكل 

النار. ضاللـة يف 

فـإن التصنيـف يف تراجم العلـامء وأخبار العباد ومآثـر الزهاد، ويف الثقـات والضعفاء 

مـن الـرواة؛ قـد شـكل حيـزًا كبـرًا يف مصنفات املسـلمني حتى صـار علاًم مسـتقاًل 

بذاتـه ال غنـى ألحـد عنـه، مـن خالله نعـرف التواريـخ وأخبار أهـل كل زمـان، ومنيز 

بـه بـني روايات الثقـات من الضعفـاء باألدلـة والرهان، ونقـف عىل حـوادث الدهر، 

ووفيـات املشـاهر بل وأهـل البهتان.

 وملـا نشـطت حركـة التصنيف يف هذا امليـدان تفرعـت تصانيف عىل هـذا املنوال، 

فمنهـم: مـن صنـف يف أخبـار كل بلـد مـن النـاس، ومنهـم مـن كتـب يف أخبـار 



املصحفـني مـن الـرواة، وآخريـن يف أخبـار النَّْحويـني، وآخريـن فيمن نـزل بقعة من 

البـالد، وآخريـن فيـام يخـص فًنـا من فنـون العلم ومـا يدفع بـه االلتبـاس، ومنهم من 

صنـف يف الحمقـى واملغفلـني، ومنهـم مـن كتـب يف أخبـار الزهـاد مـن األولـني، 

ومنهـم، ومنهـم، ............

وامتـداًدا لحركـة التصنيـف وتفرعهـا يف هـذا امليـدان؛ كانـت العناية بهـذا التصنيف 

الـذي مل ينسـج عىل منوالـه تصنيف إىل اآلن، وهـو جمع أخبار الواقفـني من األعيان 

والعلـامء واألمـراء وسـائر مـن ذكـر يف مصنفـات العلامء، فهـو مصنف فـرد يف بابه، 

خـادم لبـاب الوقـف، ومبني لصـوره وأشـكاله، جامع بقدر املسـتطاع لـكل من وقف 

أو خـدم الوقـف وأسـهم يف نفعه وبقائـه ومنائه.

وال أدعـي الجمـع واإلحاطـة لـكل مـن وقـف، ولكنـي أقـول بـأن الجهد عنـدي فيه 

قـد نفـد، والطاقـة إىل مزيـد مـن الواقفـني قـد بلـغ حـد العجـز، ولكـن رجـايئ فيـه 

أننـي بذلـت فيـه الجهد الجهيـد، والعمل املسـتمر املديـد، والوقت الدائـم الطويل، 

رجـوت بـه النفـع واإلحاطـة، والتيسـر عـىل طالـب الوقـف ومـن أراد الزيادة.

وتتلخص أهداف البحث يف التايل:    

الوقوف عىل أشهر الواقفني يف اإلسالم. -  1

معرفة اتجاهات حركة الوقف خالل القرون املنرصمة. -  2

بيان أهمية الوقف يف حياة العلامء واألمراء بل وعموم الناس. -  3

إثـراء املكتبـة اإلسـالمية مبصنـف جامـع للواقفـني مـن خـالل مصـادر التاريـخ -  4

والراجـم وغرهـا.  

إعطـاء مـادة ثريـة للمهتمـني بالوقـف يف العـامل اإلسـالمي ملـن أراد االقتبـاس -   

ومعرفـة األوقـاف يف تاريـخ املسـلمني. 

بيـان تنـوع الوقـف مـن حيـث نوعيتـه بـني: وقـف أهـيل، وخـري، وتعليمـي، -   



واجتامعـي، وأنـه قـد غطـى الكثـر مـن جوانـب الحيـاة االجتامعيـة والعلميـة 

والدعويـة، وشـتى مجـاالت مياديـن الحيـاة.

منهج املوسوعة:   

كانـت بدايـة فكـرة هـذه املوسـوعة مـع فضيلـة الدكتـور الحبيـب، والصديـق الغايل 

والعزيـز / سـامي سـلامن  -رحمـه اللـه، وأنـار قـره، ورفـع ذكـره، وجمعنـا بـه يف 

الفـردوس األعـىل- أثنـاء مناقشـاتنا يف أبـواب خدمـة الوقـف -وكان حريًصـا رحمـه 

اللـه عـىل أن يسـهم بـكل مـا يسـتطيع يف هـذا البـاب الـذي وقـف نفسـه عليـه-، 

فتطرقنـا إىل الفكـرة املوسـوعية الجامعـة لـكل فرائـد الواقفـني، وبيان وجـوه الوقف 

عندهـم عـر كل قـرن مـن القـرون؛ فوقع األمـر يف قلبـي، وعزمـت عىل القيـام بهذه 

املهمـة العظيمـة، والتـي أرى أن لهـا نفًعـا عظيـاًم وخدمـة جليلـة لبـاب مـن أبـواب 

الوقـف اإلسـالمي، وسـًدا لثغـرة أراها ظاهـرة عند من يكتـب يف الوقـف، إذ إن أخبار 

الواقفـني وأوقافهـم تناثـرت يف بطون املصنفـات، وما يذكر يف كتـب الوقف إمنا هو 

منـاذج وأمثلـة يتناقلهـا املصنفـون، وقـد توقفوا عند أشـهر النـامذج يف األوقاف ومل 

يسـتوعبوا، فلـذا كان مـن األهميـة مبـكان وضع مصنـف يـويل اهتامًما بالًغـا براجم 

ووقفهم. الواقفـني 

ويتلخص منهج العمل يف التايل:   

اسـتقراء مصنفـات أهـل العلـم عـىل اختـالف تنوعهـا: كتـب التواريـخ، والراجـم، 

والحديـث  األمهـات،  الفقـه  كتـب  ومـروًرا عـىل  اإلسـالمية،  والحضـارة  والبلـدان، 

الرشيـف وكل املسـندات، والسـر والحضـارات، ومـا أُثِـر يف مصنفـات التفسـر من 

املأثـورات، ومصنفـات األمئـة الكبـار؛ ككتابـات ابـن تيمية وابـن القيـم وغرهم من 

أصحـاب الكتابات، وكذلك اسـتقراء املصنفـات املتخصصة ببـاب الوقف وأحكامه، 

وهـذه املصـادر مثبتـة بنهاية الكتـاب يف ثبت املصـادر، وهذا يدل عىل مـدى الجهد 

املبـذول يف العمـل؛ إذ إنـه قـد اسـتوعب مئـات املصـادر العلميـة، ومـع ذلـك فإين 



أقـول: قـد خضت بحرًا ال سـاحل له، وما جمعنـاه ال ميثل إال القليـل يف باب الوقف، 

فهنـاك اعتبـارات أخـرى تـدل عـىل عدم اسـتيعابنا لـكل الواقفـني وهي: 

أ- كثـر منهـم أخفـى عمله عن النـاس فلم يُْعـرَف وقفه، وهـذا من الصدقـات الجارية 

ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ژ  الخفـاء:  يف 

]الْبََقـرَِة: 271[ ژ   ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ 

ب- اقترصنـا يف عملنـا عـىل مـن تُرِْجـم لهـم يف مصنفـات أهـل العلـم، وهـذا ال 

ميثـل إال نسـبة ضئيلـة يف عمـوم املسـلمني، وال شـك أن بعـض املسـلمني مـن 

غـر املرجـم لهـم؛ مـن العبـاد والصالحـني واملحسـنني لهـم مـن الوقـف الكثـر، 

وكل هـذا ليـس عـىل رشطنـا يف الكتـاب، فلـذا أقـول: إن العمـل مـع ضخامتـه فإنه 

 أيًضـا ال ميثـل املسـح الشـامل، واالسـتيعاب الكامـل لـكل مـن وقف يف اإلسـالم، 

والله املستعان. 

األوقـاف  دور  الواقفـني يف صكـوك وخزانـات  مـا ورد عـن  الجـرد  ندخـل يف  مل 

وحججهـم، فـإن ذلـك فـوق اسـتطاعتنا، وأوىل مـن يقـوم بـه العاملـون يف الجهات 

الرسـمية يف دواويـن األوقـاف فهـي مسـئوليتهم، وقـد قنعـت بالعمـل مـن خـالل 

املصـادر املنشـورة بـني يـدي العلـامء وطـالب العلـم، ولعل اللـه تعـاىل أن يقيض 

مـن يـأيت بعـدي مـن املهتمـني بأبحـاث األوقـاف فيعالـج هـذه الثغـرة.     

قمنـا برتيـب الواقفني حسـب القرون: مـن القرن األول وحتـى الرابع عـرش، والفائدة 

مـن ذلـك؛ أن نقـف عـىل كل قـرن وتوّجـه العمـل الوقفي فيـه، وكل قـرن مرتب عىل 

حـروف املعجم ليسـهل الوصـول إىل الواقـف، كالحال يف كتب الراجـم -وقد رسنا 

عـىل منوالهـا-، ووضعـت رقمـني لـكل ترجمـة، الرقـم األول: هـو املسلسـل العـام 

للكتـاب، والرقـم الثـاين: جعلتـه بني قوسـني } { وهو الرقـم الخاص بكل قـرن، فكل 

قـرن له تسلسـله الخـاص، وهذه الطريقـة نافعـة العتبارين؛



 األول: الوقوف عىل التسلسل العام للموسوعة.

 والثاين: الوقوف عىل عدد الواقفني يف كل قرن. 

 وهناك ماحظتان يف هذا املقام:    

األوىل: مل أدخـل القـرن الخامس عـرش يف طباعة العمل -مع أنه منتـه عندي-؛ وذلك 

العتبـارات يف نفـي، ولعيل أفرده مبصنف مسـتقل إن أمد الله يف األجل.

الثانيـة: مـن خـالل البحـث طيلـة ثـالث سـنوات؛ وقفنـا عىل عـدة أوقـاف مبهمة مل 

يذكـر فيهـا واقفهـا، وهـذا ملف كبـر جًدا وقـد ربا عىل ثالمثائـة صفحة، وهـذا أيًضا 

مل أدخلـه يف طباعـة املوسـوعة إذ إنـه قـد يخالـف منهجنـا؛ يف أن العمـل خـاص 

بذكـر أعـالم الواقفـني وهـؤالء مبهمـون. وقـد رتبتـه عـىل املوضوعـات مثـل: وقف 

املسـاجد، وقـف املستشـفيات إىل آخره.

قمنـا برجمـة كل واقـف من خـالل املصـادر الحديثيـة والتاريخية والعـزو للمصادر 

األم يف الرجمـة، ومل نذكـر يف املرجـم إال نبًذا يسـرة يسـتدل بها عـىل أهم املعامل 

مـن حياته، ورمبـا نذكر يف الرجمة طرفًـا يتعلق بالوقف والنفقـة والعمل الخري، أما 

الواقـف فقـد اكتفينـا بذكر اسـمه كامال يف صلب العمـل، وتم الركيـز عىل املوقوف 

الـذي تركـه، ومل نعـرج عىل أي قضيـة أخرى غر الوقـف يف الرجمة. 

هنـاك مصـادر مل تذكـر يف البحـث، وال يف ثبـت املصـادر وهـي كثـرة جـًدا، وهذه 

املصـادر متعلقـة بكتابـات معـارصة أو متأخـرة، ومل نجـد فيهـا أثـرًا يف الوقـف عىل 

رشطنـا، وقـد قمنـا بجهد كبر فيهـا لكـن مل نثبتها لعـدم الحاجة إىل ذكرهـا، ووجدنا 

غرهـا مـن املصـادر األصيلة يغنـي عنها.

وضعنـا عناويـن وتبويبـات لـكل وقـف، وبيان الوقـف، وموقـوف عىل مـن، ونوعه، 

وتوثيقـه، والناظـر عليـه إن وجـد، وهذه فائدة هامـة تجيل أمر الوقـف وتظهر تفاصيله 

عنـد املهتمني بدراسـة أنواع وأشـكال الوقف.



قـد تتداخـل بعض األبـواب يف النفقات والهبـات وكل عقود اإلرفاق مـع الوقف؛ فلم 

نذكـر يف الرجمـة بـاب النفقة العامـة والهبات وغرهـا، وعمدنـا إىل الوقف الرصيح 

لصاحـب الرجمـة، فهـذه املالحظة قد تدفـع بعض اإلشـكاليات التي تستشـكل من 

غيـاب بعـض األسـامء التـي مل تذكـر يف موسـوعتنا، وهذا ألننـا انتخبنا مـن الرجمة 

مـا ثبـت فيه الوقـف رصاحة. 

قمنـا بـرشح الغريـب من األلفـاظ والتي كانـت كثرًا ما تسـتخدم يف القـرون الخوايل 

بْـع )الدار(،  كاملارسـتان )املستشـفى(، والرباط )االسـراحة، أو مـكان العبادة(، والرَّ

وغرهـا مـن األلفاظ، ورمبـا أتينا باللفظ املتـداول، واسـتبدلناه باللفـظ الغريب عىل 

الوقت.  مسـامع أهل 

جعلـت ملـف الواقفـات يف ختـام املبحـث فهـو أليق بـه، بداًل مـن ذكـره مفرقًا عىل 

القـرون، فوضعتـه يف ملـف مسـتقل وسـميته: »أعـالم الواقفـات«، وقـد رتبتـه عـىل 

األحـرف الهجائيـة نظـرًا لصغر حجمـه إذا ما قورن بنظـره من القرون السـالفة، وأيًضا 

لتسـهيل الوقـوف عـىل األسـامء بتسلسـلها الهجـايئ، وكذلـك لبيـان دور املـرأة يف 

ونهضته.   الوقـف 

فريق العمل:     

شـاركني العمـل يف هـذه املوسـوعة املباركة ثلـة من طلبـة العلم النابهني، وقد سـار 

العمـل معهـم عىل مراحـل؛ فمنهم مـن قام بالجمـع، وآخـرون باالسـتقراء، وبعضهم 

ببحـث يف ألفـاظ ومشـتقات الوقـف، وطبقة أخـرى للرتيب والتنسـيق، وطبقة أخرى 

للرجمـة والتحرير. 

فممـن قام بالجمع واالسـتقراء: األخ: إبراهيم سـليامن، واألخ: محمود صالح بطحيش، 

واألخ: هشـام محمـود، واألخ: أمين عبد املنعم، واألخ: عبـد الرحمن الفواخري. 

وقـام فريـق آخـر برتيـب العمـل، وترجمـة الكثـر مـن الراجـم، وقـد تـرأس الفريق 

اإلخـوة: مبشـاركة  اللـه-،  -حفظـه  العزيـز  عبـد  محمـد  الدكتـور/  الشـيخ   فضيلـة 

 معاذ نصار، ومحمد سليم، وأحمد رميح.



وأثنـاء هـذه املراحـل كنـت أختـار املصنفـات، وأراجـع العمـل يف مهـده ومراحلـه 

األوىل، ثـم جـاءت مرحلـة التحريـر والتبويـب والتدقيـق، فقـد قمـت بهـا، وحذفت 

الكثـر مـام خالف الـرشط، وزدت يف الراجم مبـا يحتاجه املقـام، وانتقيت العناوين 

والتبويبـات حتـى يخرج العمل متسـًقا بال خلـل علمي أو منهجـي يتناقض مع رشطنا 

يف الكتـاب، وبعـد االنتهـاء مـن مرحلـة الجمـع والتبويب والرتيـب والتحريـر؛ قمنا 

مبراجعـة الكتـاب عدة مـرات لتاليف األخطـاء املطبعيـة وأحيانا العلميـة، فكنا نرجع 

إىل املصـادر فيـام يستشـكل علينـا لتحرير ما يشـتبه وضبـط ما يلتبس، وقد شـاركني 

يف املرحلـة األخـرة اإلخـوة: صالح حسـون، ومحمـد غريب، وأميـن مرزوق. 

وقـد قـام األخ: محمـد جـامل سـعد بضبـط الكتـاب فنيًـا، إلخراجـه للطباعـة عـىل 

برنامـج متخصـص يف هـذا الشـأن.

فجزى الله خرًا كل من قام وأسهم يف هذه املوسوعة الفريدة يف بابها. 

 الكتابات السابقة:    

مـن خالل دراسـتي يف الوقف، ومشـاركتي مـع املعهد الدويل للوقف اإلسـالمي يف 

بعـض األعـامل، واستشـارتهم واالنتفـاع بخرتهـم؛ كان هـذا املرشوع حلاًم بالنسـبة 

لكثـر مـن املعتنـني ببـاب الوقـف، وقـد أخرجـت األمانـة العامـة للوقـف بالكويت 

معجـم تراجـم الوقـف يف جزأيـن، وهـي تشـتمل عىل عـدد قليل جـًدا مـن الواقفني 

املعارصيـن واملتأخريـن، وال ترتقـي للعمـل املوسـوعي الشـامل، وكل جزء حوايل 

120 صفحـة، فهـو يعتـر عمال جزئيا ومل يتسـم باملوسـوعية، ولعله نـواة لعمل كبر 

-كـام أشـاروا إىل ذلـك، فجزاهـم اللـه خـرًا عـىل جهودهـم يف خدمـة األوقـاف-، 

ولكـن كان تطلعنـا مـن األمانـة أكـر من هـذا بكثر. 

ومـا سـوى هـذا مـن املصنفـات يف الوقـف إمنـا تذكـر أمثلـة للواقفـني بـال حـرص 

وال اسـتقصاء؛ ككتـاب الباحـث: راغـب الرجـاين »مـن روائـع الوقـف«، وباقـي 

املصنفـات يف الوقـف إمنـا تذكر أمثلـة للوقف. فلذا؛ يعـد هذا العمل هـو األول يف 

بابـه الـذي يخرج عـىل الطريقـة املوسـوعية الشـاملة.



هـذا، وأنـا ال أدعـي التامم فهـو أمر فـوق اإلمـكان، ولكنه السـعي للمقاربـة والجمع 

ال للمكاثـرة، وإمنـا هـو للتعلـم ونيـل الثـواب واملغفـرة، فـام زال امليـدان مفتوًحا، 

والسـباق إىل التـامم ممنوًحـا ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ   ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ   ژ  ]البقـرة: 148[.

وإين ألرجـو بهـذا العمـل ذخره، وغنمـه ال غرمه، ووقفـه الدائم ال عطبـه وفقده، فهو 

مـن العلـم الـذي ينتفـع به بعـد املـوت، وانقطاع األجـل والفـوت، فهو مـن الباقيات 

الصالحـة واألجـور الوافيـة، ملن صـدق النيـة، وابتغى األجـر من الله وحـده، وقصد 

به وجهـه ووحده.

فاللهم ال تحرمنا األجر، وارفع عنا اإلرص، وتجاوز عن الخطأ فهو عن غر عمد.

وأنـا أسـأل اللـه تعـاىل بجوده الـذي هو غايـة مطلـب الطّـاّلب، وكرمه الواسـع الذي 

ال يحـول دونـه سـر وال حجـاب؛ أن يجعلـه مـن العلـوم النافعـة يف إصـالح الّدين. 

ورجحانًـا يف ميـزاين عنـد خفـة املوازيـن. إنـه خر مأمـول، وأكرم مسـئول.    

وصل اللهم عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه. 

كتبه

 ظهرية يوم األربعاء الثامن من صفر لعام:    

 ثاث وأربعني وأربعامئة وألف

 من هجرة الحبيب الشفيع

مبنزيل الكائن مبدينة 

بلبيس/ مرص.
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 -  1 .)1(  1{ الواقف هو رسول الله محمد بن عبد الله{

املوقوف: مساجد.    

نوع الوقف: دعوي وتعليمي واجتامعي.   

 املسجد النبوي.   

أَْعلَـى  فََنـزََل  الَمِديَنـَة    النَِّبـيُّ  قَـِدَم  قَـاَل:  َمالِـٍك،  بْـِن  أَنَـِس  َعـْن 

الَمِديَنـِة ِفـي َحـيٍّ يَُقـاُل لَُهـْم بَُنـو َعْمـِرو بْـِن َعـْوٍف، فَأَقَـاَم النَِّبـيُّ  ِفيِهْم 

ي أَنْظُُر  ـيُوِف كَأَنِـّ ـاِر، فََجـاُءوا ُمتََقلِِّدي السُّ أَْربَـَع َعْشـرََة لَيْلَـًة، ثُمَّ أَرَْسـَل إِلَـى بَِني النَّجَّ

اِر َحْولَـُه َحتَّى  إِلَـى النَِّبـيِّ  َعلَـى َراِحلَِتـِه، َوأَبُو بَْكـٍر رِْدفُـُه َوَمَلُ بَِنـي النَّجَّ

ـالَُة، َويَُصلِّي ِفي  َي َحيْـُث أَْدَركَتْـُه الصَّ وَب، وَكَاَن يُِحـبُّ أَْن يَُصلِـّ أَلَْقـى ِبِفَنـاِء أَِبـي أَيُـّ

ـاِر فََقاَل:  ُه أََمـَر ِبِبَنـاِء الَمْسـِجِد، فَأَرَْسـَل إِلَـى َمـَإٍ ِمـْن بَِنـي النَّجَّ َمرَاِبـِض الَغَنـِم، َوأَنَـّ

ِه الَ نَطْلُـُب ثََمَنـُه إاِلَّ إِلَـى  ـاِر ثَاِمُنونِـي ِبَحائِِطُكـْم َهـَذا"، قَالُـوا: الَ َواللَـّ "يَـا بَِنـي النَّجَّ
ِه، فََقـاَل أَنَـٌس: فَـَكاَن ِفيِه َمـا أَقُوُل لَُكـْم قُبُوُر الُمْشـرِكِيَن، َوِفيـِه َخرٌِب َوِفيـِه نَْخٌل،  اللَـّ

يَْت، َوِبالنَّْخِل  فَأََمـَر النَِّبـيُّ  ِبُقبُوِر الُمْشـرِكِيَن، فَُنِبَشـْت، ثُمَّ ِبالَخـرِِب فَُسـوِّ

ـوا النَّْخـَل ِقبْلََة الَمْسـِجِد َوَجَعلُـوا ِعَضاَدتَيْـِه الِحَجـارََة، َوَجَعلُـوا يَْنُقلُوَن  فَُقِطـَع، فََصفُّ

ْخـَر َوُهـْم يَرْتَِجـزُوَن َوالنَِّبـيُّ  َمَعُهـْم، َوُهـَو يَُقـوُل: "اللَُّهـمَّ الَ َخيَْر إاِلَّ  الصَّ

َخيْـُر اآلِخـرَْه فَاْغِفْر لِْلَنَْصـاِر َوالُمَهاِجـرَْه )2(.

وعـن عكرمـة، قـال لـي ابن عبـاس والبنه علـي: انطلقـا إلى أبي سـعيد فاْسـَمعا من 

ثُنا،  حديثـِه، فانطلْقنـا، فـإذا هـَو فـي حائـٍط يُْصلُحـه، فــأخذ رداءه فاحتَبَـى، ثـم أنشـأَ يحدِّ

اٌر لَِبَنتَيْـن لَِبَنتَيْن، فـرآُه النبيُّ  حتـى أتَـى ذكُْر بناء المسـجد، فقـاَل: كنَّا نحمـل لَِبنًة لِبنـًة، وعمَّ

)))  الواجــب قــراءة ســرته العطــرة للوقــوف عــى خصائصــه وفضائلــه، فــكل الواقفــن يف اإلســام مــا هــم إال حســنة 
مــن حســناته  ولــواله مــا عرفنــا طريــق اخلــر، فهــو الــدال عليــه لنــا يف حياتنــا، واملبــن لــا ينفعنــا بعــد مماتنــا 

فصــى اهلل عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم. 
)))  مسند أمحد )20/ 430(، والبخاري )428(، ومسلم )524).
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ـاٍر تقتُلُـه الفئـُة الباغيـُة، يْدعوهم إلى  راَب عنـُه ويقـوُل: "ويْـَح عمَّ  فيَنُفـُض التُـّ

الَجنـِة، ويْدعونـُه إلـى النـاِر". قـاَل: يقوُل عمـاٌر: أعـوُذ بالله مـن الِفتِن)1(.

 مسجد قباء:   

ِه  ِفـي بَِنـي َعْمـِرو بْـِن  بَيْـِر قَـاَل: "لَِبـَث رَُسـوُل اللَـّ عـن ُعـْرَوَة بْـن الزُّ
ى ِفيـِه  ـَس َعلَـى التَّْقـَوى، َوَصلَـّ ِذي أُسِّ ـَس الَمْسـِجُد الَـّ َعـْوٍف ِبْضـَع َعْشـرََة لَيْلَـًة، َوأُسِّ

.)2(" ِه  اللَـّ رَُسـوُل 

وقف األموال واألرض:   

 وقف النبي  ألموال ُمَخيِريق)3(، وفيها بيان لمواضعها في المدينة:

قـال َعبْـُد اللَِّه بْـُن كَْعِب بْـِن َمالٍِك: قَـاَل ُمَخيِْريُق يَـْوَم أُُحـٍد: "إِْن أُِصبْـُت فَأَْمَوالِي 

.)4( " ـُة َصَدقَاِت رَُسـوِل اللَِّه ُه، فَِهَي َعامَّ ـٍد يََضُعَهـا َحيْـُث أََراُه اللَـّ لُِمَحمَّ

وذكـر ابن شـبة أسـماء وأماكن هـذه األموال فقـال: وأسـماء أمـوال مخيريق التي 

صـارت للنبـي : الـدالل، وبرقة، واألعـواف، والصافية، والميثب وحسـنى، 

)))  صحيح البخاري )447( وبوب عليه: بباب التعاون يف بناء املسجد.
الســرة  رشح  يف  األنــف  والــروض   ،)390،388/1( الكــرى  والطبقــات   ،)3906( البخــاري  صحيــح    (((
النبويــة البــن هشــام )29/6(، الســرة النبويــة )مــن البدايــة والنهايــة البــن كثــر( )73،72/3(، وإنســان العيــون يف 

ســرة األمــن املأمــون )510/3(، وإنــارة الدجــى يف مغــازي خــر الــورى  )ص304).
)))  كان هيودًيــا مــن بقايــا بنــي قينقــاع نــازاًل ببنــي النضــر فشــهد أحــًدا فقتــل بــه، فقــال النبــي : خمريــق 

ســابق هيــود. وأوىص خمريــق بأموالــه للنبــي . انظــر فتــح البــاري )203/6).
)))  تاريــخ املدينــة البــن شــبة )1/ 175(، قــال: حدثنــا حممــد بــن حييــى قــال: حدثنــا عبــد العزيــز بــن عمــران، عــن عبــد 
اهلل بــن جعفــر بــن املســور، عــن أيب عــون، عــن ابــن شــهاب قــال: "كانــت صدقــات رســول اهلل  أمــواال 
ملخريــق اليهــودي" قــال عبــد العزيــز: بلغنــي أنــه كان مــن بقايــا بنــي قينقــاع ثــم رجــع إىل حديــث ابــن شــهاب قــال: وأوىص 
"خمريــق ســابق هيــود،   : بــه فقــال رســول اهلل  ، وشــهد أحــًدا فقتــل  خمريــق بأموالــه للنبــي 
وســلان ســابق فــارس، وبــال ســابق احلبشــة". قلــت: وإســناده ضعيــف، وآفتــه عبــد العزيــز بــن عمــران ضعفــه مجهــور 
"أخبــار  بــن شــبة يف  النقــاد، قــال البخــاري: ال يكتــب حديثــه، منكــر احلديــث. التاريــخ الكبــر )29/6( وقــال عمــر 

املدينــة": كان كثــر الغلــط يف حديثــه ألنــه احرتقــت كتبــه فــكان حيــدث مــن حفظــه. وانظــر هتذيــب التهذيــب )674).
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بأعلـى  والميثـب، فمجـاورات  والـدالل  والبرقـة  الصافيـة  فأمـا  إبراهيـم،  أم  ومشـربة 

السـورين مـن خلـف قصر مـروان بن الحكـم، فيسـقيها مهزور. وأمـا مشـربة أم إبراهيم 

فيسـقيها مهـزور، فـإذا خلفـت بيت مـدراس اليهود، فحيث مـال أبي عبيدة بـن عبد الله 

بـن زمعـة األسـدي، فمشـربة أم إبراهيم إلى جنبـه، وإنما سـميت مشـربة أم إبراهيم ألن 

أم إبراهيـم مـن رسـول اللـه  ولدتـه فيهـا، وتعلقـت حين ضربهـا المخاض 

بخشـبة مـن خشـب تلـك المشـربة، فتلـك الخشـبة اليـوم معروفـة فـي المشـربة. وأما 

حسـنى فيسـقيها مهـزور، وهي من ناحيـة القـف. وأما األعواف فيسـقيها أيضـا مهزور، 

وهـي في أمـوال بني محمـم)1(. 

 وقف كسوة الكعبة:   

عـن َحِبيـِب بْـِن أَِبي ثَاِبـٍت، قَاَل: "كََسـا النَِّبـيُّ  الَْكْعبََة، وَكََسـاَها أَبُـو بَْكٍر 

.)2(  " َوُعَمُر 

ومن أنواع الوقف النبوي الوقف األهلي الُذري، وبيان صحة وقف المنقوالت.

عـن أبـي هريـرةَ : أن رسـوَل اللـه  قـال: "ال يقتَِسـْم َورَثَتي دينـاًرا، ما 

تركـُت بعـَد نفقـِة نِسـائي وَمؤونَِة عاملـي؛ فهو صدقـة")3( )4( .

)))  تاريخ املدينة البن شبة )1/ 175).
)))  أخبار مكة لألزرقي )252/1).

)))  صحيــح البخــاري )2776(، ومســلم )1760( بــوب البخــاري يف صحيحــه )81/4( بــاب: نفقــة نســاء 
 بعــد وفاتــه. النبــي 

)))  قــال ابــن اجلــوزي: اعلــم أن األمــوال التــي أفاءهــا اهلل عــى رســوله كفــدك، وأمــوال بنــي النضــر، كان يأخــذ 
منهــا نفقتــه ونفقــة أهلــه، ويــرف الباقــي يف مصالــح املســلمن، وقــد قــال يف حديــث أيب هريــرة: " ال تقتســم 
ورثتــي دينــاًرا، ومــا تركــت بعــد نفقــة نســائي ومؤنــة عامــي فهــو صدقــة ". وكان ســفيان بــن عيينــة يقــول: أزواج 
رســول اهلل يف معنــى املتعبــدات ألنــه ال جيــوز هلــن النــكاح أبــًدا، فجــرت عليهــن النفقــة، وتركــت حجرهــن هلــن 

يســكنها، وأراد بمؤنــة عاملــه: مــن يــي بعــده .كشــف املشــكل مــن حديــث الصحيحــن )29/1) .
وقــال احلافــظ: قــال ابــن املنــر يف احلاشــية: يســتفاد مــن احلديــث أن مــن قــال: داري صدقــة ال تــورث، أهنــا تكــون 
حبًســا وال حيتــاج إىل التريــح بالوقــف أو احلبــس، وهــو حســن. لكــن هــل يكــون ذلــك رصحًيــا أو كنايــة حيتــاج إىل 
نيــة. ويف حديــث أيب هريــرة، داللــة عــى صحــة وقــف املنقــوالت وأن الوقــف ال خيتــص بالعقــار لعمــوم قولــه: مــا 
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    . بعض أصناف املوقوف عليهم يف صدقات النبي 

وقف النبي  ألموال خيرب، وبني النضري، وفدك:   

اِب ُ، قَـاَل: " كَانَـْت لِرَُسـوِل  ثثاََلُث  1- عـن ُعَمـَر بْـِن الَْخطَـّ

ا  ـا بَُنـو النَِّضيِر فََكانَـْت َحبًْسـا لَِنَوائِِبـِه، َوأَمَّ َصَفايَـا: َخيْبَـُر، َوفَـَدُك، َوبَُنـو النَِّضيـِر، فَأَمَّ

ا َخيْبَـُر فََجزَّأََها ثثاََلثََة أَْجـزَاٍء: ُجزْأَيِْن بَيَْن الُْمْسـلِِميَن،  ـِبيِل، َوأَمَّ فَـَدُك فََكانَـْت أِلَبَْناِء السَّ

َوُجـزًْءا لَِنَفَقـِة أَْهلِـِه، َوَمـا فََضـَل عـن نََفَقـِة أَْهلِـِه رُدَّ َعلَـى فَُقـرَاِء الُْمَهاِجِريَن، ثُـمَّ قَاَل 

َه َخـصَّ رَُسـوَل اللَِّه  ِمـْن َهَذا الَْفـْيِء ِبَشـْيٍء لَْم يُْعِطـِه أََحًدا  ُعَمـُر: إِنَّ اللَـّ

َغيْـرَُه، ثُـمَّ قَـَرأَ: ژ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ ]الحشـر: 7[ إِلَى آِخِر اآْليَِة، ثُـمَّ قَاَل: فََكانَْت 

ِه َمـا اْسـتَأْثََر ِبَهـا َعلَيُْكـْم، َولََقـْد بَثََّهـا  ِه ، فََواللَـّ َهـِذِه َخالَِصـًة لِرَُسـوِل اللَـّ

ِه  يُْنِفُق ِمْنَهـا َعلَى  ـى ِمْنَهـا َهـَذا الَْمـاَل، فَـَكاَن رَُسـوُل اللَـّ ى بَقَّ ِفيُكـْم َحتَـّ

 ، أَْهلِـِه نََفَقـَة َسـَنِتِهْم، ثُـمَّ يَأُْخـُذ َما بَِقـَي ِمْن َذلِـَك فَيَْجَعلُـُه َمْجَعَل َمـاِل اللَِّه َعـزَّ َوَجلَّ

، ثُـمَّ قَبََضَهـا أَبُو  ُه َعـزَّ َوَجـلَّ اُه اللَـّ ى تََوفَـّ ِه ، َحتَـّ َعِمـَل ِبَذلِـَك رَُسـوُل اللَـّ

ِه ، ثُـمَّ تُُوفَِّي أَبُـو بَْكـٍر فََقبَْضتَُها  بَْكـٍر، فََعِمـَل ِفيَهـا ِبِمثْـِل َعَمِل رَُسـوِل اللَـّ

ِه ، َوِبَما َعِمَل أَبُـو بَْكٍر رَِضـَي اللَُّه َعْنُه  فََعِملْـُت ِفيَهـا ِبَمـا َعِمَل رَُسـوُل اللَـّ

.)1(" بَْعَدُه 

ِه  أَْمـَواَل بَِني النَِّضيـِر إاِلَّ  ، قَـاَل:" قََسـَم رَُسـوُل اللَـّ 2- وعـن الَْكلِْبـيِّ
َسـبَْعَة َحَوائِـَط ِمْنَها، أَْمَسـَكَها َولَـْم يَْقِسـْمَها ")2(.

ِه  ـِد بْـِن َسـْهِل بْـِن أَِبـي َحثَْمـَة قَـاَل: كَانَـْت َصَدقَـُة رَُسـوِل اللَـّ 3- وعـن ُمَحمَّ

 ِمـْن أَْمـَواِل بَِنـي النَِّضيـِر َوِهـَي َسـبَْعٌة: األَْعـَواُف، والصافيـة، والـدالل، 

تركــت بعــد نفقــة نســائي...] إلــخ ثــم ذكــر حديــث عائشــة: أن أزواج النبــي  حــن تــويف أردن أن يبعثــن 
عثــان إىل أيب بكــر يســألنه مراثهــن، فقالــت عائشــة: أليــس قــد قــال رســول اهلل  ال نــورث مــا تركنــا 

صدقــة. فتــح البــاري )7/12)
)))  أبو داود )2967( وحسنه األلباين، واخلراج ليحيى بن آدم )ص: 34).

)))  اخلراج ليحيى بن آدم )ص: 36).
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يَْت َمْشـُربَُة أُمِّ إِبْرَاِهيَم ألَنَّ  والميثب، وبرقة، وحسـنى، ومشـربة أم إبراهيم. وإنما ُسـمِّ

أُمَّ إِبْرَاِهيـَم َماِريَـَة كَانَـْت تَْنزِلَُهـا. وَكَاَن َذلَِك الَْماُل لَِسـالِم بن مشـكم النضيـري )1( )2(.

ُه َعلَيْـِه َخيْبَـَر  ـا أَفَـاَء اللَـّ ِه  لَمَّ 4 - عـن بَِشـيِر بْـِن يََسـاٍر: أَنَّ رَُسـوَل اللَـّ

ـَمَها َعلَـى ِسـتٍَّة َوثاَلثِيَن َسـْهًما. َجَمـَع كُلُّ َسـْهٍم ِمائََة َسـْهٍم. َوَجَعـَل نِْصَفَهـا لَِنَوائِِبِه  قَسَّ

  ِّـَمُه بَيْـَن الُْمْسـلِِميَن َوَسـْهُم النَِّبي َوَمـا يَْنـزُِل ِبـِه.ِ َوَعزََل النِّْصـَف اآلَخَر فََقسَّ

ـقُّ َونَطَـاُة َوَمـا َحيِّـَز َمَعُهَمـا. وَكَاَن ِفيَمـا َوقَـَف الَْوِطيَحُة  ـَم بَيْـَن الُْمْسـلِِميَن الشِّ ِفيَمـا قُسِّ

.)3( َوالُْكتَيْبَـُة َوَسـاللُِم َوَمـا َحيِّـَز َمَعُهنَّ

)))  الطبقات الكرى )388/1ـ390).
)))  قال اإلمام الصاحلي الشامي: وهي الصافية: معروفة اليوم رشقي املدينة بجرع زهرة تصغر زهرة.

وَبْرَقــة: بموحــدة مفتوحــة، فــراء ســاكنة، فقــاف مفتوحــة فتــاء تأنيــث، وهــي هنــا مــا مــال مــن قبــل املدينــة، ممــا يــي 
الــرق، وناحيتهــا شــهدت هبــا. 

قبــل  باملدينــة مربــح ومعــروف  مــال  الشــكل والقبــح  الــدال املهملــة، وهــي يف األصــل حســن  بفتــح  والــَدالل: 
الشــهابية. املدرســة  وقــف  املليكــي  قبــل  الصافيــة 

املِيُْثــب: بميــم مكســورة فتحتيــة ســاكنة فمثلثــة مفتوحــة، فموحــدة، وهــو يف األصــل: األرض الســهلة، وهــو هنــا: 
مــال باملدينــة وهــو غــر معــروف اليــوم. قــال ابــن شــهاب: األربــع متجــاورات بأعــى الصوريــن، مــن خلــف قــر 

مــروان بــن احلكــم. واألَعــواف: هبمــزة مفتوحــة فعــن مهملــة ســاكنة، فــواو كــا ذكــره أو راء.
وُحســنَى: يســقيه مهــزور وضبــط املراغــي، بخطــه- بضــم احلــاء وســكون الســن املهملتــن ثــم نــون مفتوحــة، وأقره 

الســيد يف النــور: هــو بكــر احلــاء وإســكان الســن املهملتــن ثــم نــون مقصــور هكــذا يف النســخ أي نســخ العيــون.
قال ابن شهاب يسقيها مهزور، وهو من ناحية القف. انتهى. 

وقــول املراغــي: إنــه ال يعــرف اليــوم، ولعلــه تصحيــف مــن احلنــا بالنــون بعــد احلــاء، وهــو معــروف غــر صحيــح أنــه 
مــن عــدة مواضــع مــن كتــب أخبــار املدينــة بخــاء فســن فنــون وقــد ســبق أنــه بالقــف ويثــرب بمهــزور واحلنــا رشقــي 
الاجشــونية، وال يثــرب بمهــزور. قــال الســيد: ويظهــر يل أنــه املوضــع املعــروف باحلســنيات قــرب جــزع الــدالل. 
 إذ هــو بجهــة القــف أو يثــرب ملهــزور. ومربــة أم إبراهيــم  أمــا املربــة يف األصــل: اإلنــاء يــرب فيــه. 
قــال ابــن شــهاب: إذا خلفــت بيــت مــدارس اليهــود فجئــت مــال عبيــدة بــن عبيــد اهلل بــن مــرة فمربــة أم إبراهيــم 
إىل جنبــه. وإنــا ســميت مربــة أم إبراهيــم، ألن أمــه ماريــة ولدتــه فيهــا وهــي معروفــة بالعاليــة. انظــر ســبل اهلــدى 

والرشــاد. )8/  406، 407). 
)))  الطبقات الكرى )87/2(، وفتوح البلدان )ص35(، ومعجم البلدان )410/2). 
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 وقف الدواب:   

وقف الَبْغلَة والساح:   

  عـن َعْمـِرو بِْن الَْحـارِِث بْـِن الُْمْصطَلِِق قَـاَل: " لَـْم يَتْرُْك رَُسـوُل اللِه
إاِلَّ بَْغلَـًة بَيَْضـاَء َوِسـاَلًحا َوأَرًْضا، َجَعلََهـا َصَدقًَة ")1(.

 وقف ما يأتيه من أرض َفَدك: وأصناف املوقوف عليهم:   

قـال اإلمـام المـاوردي: النصف مـن فدك، فقـد كان النبـي  لما فتح 

خيبـر جـاءه أهـل فـدك فصالحـوه بسـفارة محيصـة بـن مسـعود، علـى أن لـه نصف 

أرضهـم ونخلهـم يعاملهـم عليـه، ولهـم النصـف اآلخـر، فصـار النصـف منهـا مـن 

صدقاتـه، معاملـة مـع أهلهـا بالنصف مـن ثمرتها، والنصـف اآلخر خالًصـا لهم، إلى 

أن أجالهـم عمـر بـن الخطـاب   فيمـن أجـاله مـن أهل الذمـة عـن الحجاز، 

فقـّوم فـدك ودفـع إليهـم نصـف القيمـة، فبلـغ ذلك سـتين ألـف درهـم، وكان الذي 

قّومهـا مالـك بـن التيهـان وسـهل بـن أبي حثمـة وزيد بـن ثابـت، فصـار نصفها من 

المسـلمين، ومصـرف  ، ونصفهـا اآلخـر لكافـة  اللـه  صدقـات رسـول 

النصفيـن اآلن سـواء )2(.

ِه َ إِلَى  وقـال البـاَلُذوري فـي "فتـوح البلـدان": قَالُـوا: بعث رَُسـول اللَـّ
أهـل فـدك منصرفـه مـن خيبر محيصـة بْـن َمْسـُعود األنصـاري يدعوهم إِلَى اإلسـالم. 

ِه  ورئيسـهم رجـل منهـم، يقـال لـه يوشـع بْـن نـون اليهـودي، فصالحـوا رَُسـول اللَـّ

 َعلَـى نصـف األرض بتربتهـا فقبـل ذلك منهـم، فكان نصف فـدك خالصا 

ه َ، ألنـه لـم يوجـف المسـلمون عليـه بخيـل وال ركاب، وكان  لرسـول اللَـّ

يصـرف ما يأتيـه منهـا إِلَى أبنـاء السـبيل)3(.

)))  السنن الكرى للبيهقي )6/ 265(، وسلوة الكئيب بوفاة احلبيب  )ص181-180).
)))  األحكام السلطانية، للاوردي )ص: 256).

)))  فتوح البلدان )ص: 38).
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 وقف الثلث من أرض "وادي القرى":   

عن ُعَمر بْن َعبْد الَْعِزيِز، أن ُعَمر بْن الخطاب أجلى أهل فدك وتيماء وخيبر، قَاَل 

وكان قتال رَُسول اللَِّه  أهل وادي القرى في جمادى اآلخر سنة سبع.

قـال البـالذري: حدثنـي العبـاس بـن هشـام الكلبـي عـن أبيـه عـن جـده، قال: 

أقطـع رسـول اللـه  حمـزة بـن النعمـان بـن هـوذة العـذري رميـة سـوطه 

مـن وادي القـرى، وكان سـيد بنـي عـذرة، وهـو أول أهـل الحجـاز قـدم علـى النبي 

 بصدقـة بنـي عـذرة.

وحدثنـي علـي بـن محمـد بن عبـد الله مولـى قريش عـن العباس بـن عامر عن 

عمـه، قـال أتـى عبـد الملـك بن مـروان يزيـد بـن معاوية فقـال يـا أميـر المؤمنين إن 

أميـر المؤمنيـن معاويـة كان ابتـاع من بعـض اليهـود أرضـا وادي القرى، وأحيـا إليها 

أرضـا، وليسـت لك بذلـك المـال عناية. فقـد ضاع وقلـت )1(.

قـال المـاوردي عنـد حديثه عـن صدقات النبـي -: الثلـث من أرض 

وادي القـرى؛ ألن ثلثهـا كان لبنـي عـذرة وثلثيها لليهـود، فصالحهم رسـول الله عليه 

الصـالة والسـالم- علـى نصفـه، فصـارت أثالثـا؛ ثلثها لرسـول اللـه  هو 

مـن صدقاتـه، وثلثهـا لليهود، وثلثهـا لبني عذرة إلـى أن أجالهم عمـر   عنها، 

وقـوم فيهـا فبلغـت قيمتـه تسـعين ألـف دينـار فدفعهـا إليهـم، وقـال لبني عـذرة: إن 

شـئتم أديتـم نصـف مـا أعطيـت ونعطيكـم النصـف، فأعطوه وهـو خمسـة وأربعون 

ألـف دينـار، فصـار نصـف الـوادي لبنـي عـذرة، والنصـف اآلخـر الثلـث منـه فـي 

صدقـات رسـول الله ، والسـدس منه لكافـة المسـلمين، ومصرف جميع 

النصف سـواء )2(.

)))  فتوح البلدان )ص: 44). 
)))  األحكام السلطانية، للاوردي )ص: 256).
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 وقف موضع سوق باملدينة يقال له "َمْهُروذ":   

قـال المـاوردي عنـد حديثـه عـن صدقـات النبـي : موضـع سـوق 

بالمدينـة يقـال لـه: مهـروذ، اسـتقطعها مروان مـن عثمـان   ، فنقم النـاس بها 

عليـه، فاحتمـل أن يكـون إقطـاع تضميـن ال تمليـك؛ ليكـون لـه فـي الجـواز وجـه، 

فهـذه ثمـان صدقـات حكاهـا أهـل السـير ونقلهـا وجـوه رواة المغـازي )1(.

ناظر أوقاف النبي ، وتنمية الوقف واالنتفاع بريعه، وصورة    

توثيق الوقف. وإىل من يعطى ريع الوقف. 

عـن الزهـري، قـال: أخبرنـي مالك بـن أوس بـن الحدثـان النصـري، أن عمر بن 

الخطـاب   دعـاه، إذ جـاءه حاجبـه يرفـا، فقـال: هـل لـك فـي عثمـان، وعبـد 

الرحمـن، والزبيـر، وسـعد يسـتأذنون؟ فقـال: نعـم فأدخلهـم، فلبـث قليـاًل ثـم جـاء 

فقـال: هـل لـك فـي عبـاس، وعلـي يسـتأذنان؟ قـال: نعـم، فلما دخـال قـال عباس: 

يـا أميـر المؤمنيـن، اقـض بينـي وبين هـذا، وهمـا يختصمان في الـذي أفـاء الله على 

رسـوله  مـن بنـي النضيـر، فاسـتب علّي، وعبـاس، فقـال الرهط: يـا أمير 

المؤمنيـن اقـض بينهمـا، وأرح أحدهمـا مـن اآلخر، فقـال عمـر: اتئدوا أنشـدكم بالله 

الـذي بإذنـه تقوم السـماء واألرض، هل تعلمون أن رسـول اللـه ، قال: "ال 

نـورث مـا تركنـا صدقـة" يريـد بذلـك نفسـه؟ قالـوا: قد قـال ذلـك، فأقبل عمـر على 
عبـاس، وعلـي فقـال: أنشـدكما بالله، هل تعلمان أن رسـول اللـه  قد قال 

ذلـك؟ قـاال: نعـم، قـال: فإنـي أحدثكـم عن هـذا األمـر، إن اللـه سـبحانه كان خص 

 رسـوله  فـي هـذا الفـيء بشـيء لـم يعطـه أحـًدا غيـره، فقـال جـل ذكره: 

 ژ ڤ ڦ           ڦ            ڦ            ڦ        ڄ          ڄ       ڄ       ڄ       ڃ        ڃ     ڃ ڃژ ]الحشر: 6[  إلى قوله
ژ ڎژ  ]الحشـر: 6[، فكانـت هـذه خالصـة لرسـول اللـه ، ثـم والله ما 
احتازهـا دونكـم، وال اسـتأثرها عليكـم، لقـد أعطاكموهـا وقسـمها فيكـم حتـى بقي 

)))  األحكام السلطانية، للاوردي )ص: 256).
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هـذا المـال منهـا، فـكان رسـول اللـه  ينفـق علـى أهلـه نفقـة سـنتهم من 

هـذا المـال، ثـم يأخـذ مـا بقـي فيجعلـه مجعـل مـال اللـه، فعمـل ذلـك رسـول الله 

 حياتـه، ثـم توفـي النبـي ، فقـال أبـو بكـر: فأنـا ولي رسـول 

 ، فقبضـه أبـو بكـر فعمـل فيه بمـا عمل بـه رسـول الله ، اللـه

وأنتـم حينئـذ، فأقبـل علـى علي، وعبـاس وقال: تذكـران أن أبـا بكر فيه كمـا تقوالن، 

واللـه يعلـم: إنـه فيـه لصادق بار راشـد تابع للحـق؟ ثم توفى اللـه أبا بكـر، فقلت: أنا 

ولـي رسـول اللـه ، وأبـي بكـر، فقبضته سـنتين مـن إمارتي أعمـل فيه بما 

عمـل فيـه رسـول اللـه ، وأبـو بكر، واللـه يعلم: أنـي فيه صادق بار راشـد 

تابـع للحق؟ ثـم جئتمانـي كالكما، وكلمتكمـا واحـدة وأمركما جميـع، فجئتني يعني 

عباسـا فقلـت لكما: إن رسـول الله ، قـال: "ال نورث ما تركنـا صدقة" فلما 

بـدا لـي أن أدفعـه إليكمـا قلـت: إن شـئتما دفعته إليكمـا، علـى أن عليكما عهـد الله 

وميثاقـه: لتعمـالن فيـه بما عمل فيه رسـول اللـه  وأبو بكر ومـا عملت فيه 

منـذ وليت، وإال فـال تكلماني، فقلتمـا: ادفعه إلينا بذلـك، فدفعته إليكما، أفتلتمسـان 

منـي قضـاء غيـر ذلك، فوالله الـذي بإذنه تقوم السـماء واألرض، ال أقضـي فيه بقضاء 

غيـر ذلـك حتـى تقـوم السـاعة، فـإن عجزتما عنـه فادفعـا إلـي فأنـا أكفيكمـاه، قال: 

فحدثـت هـذا الحديـث عـروة بـن الزبيـر، فقال: صـدق مالك بـن أوس: أنا سـمعت 

  تقـول: " أرسـل أزواج النبـي ، زوج النبـي ، عائشـة

عثمـان إلـى أبـي بكـر، يسـألنه ثمنهـن مما أفـاء الله علـى رسـوله  فكنت 

أنـا أردهـن، فقلت لهـن: أال تتقين اللـه، ألم تعلمـن أن النبـي  كان يقول: 

"ال نـورث، مـا تركنـا صدقـة يريـد بذلـك نفسـه إنما يـأكل آل محمـد  في 
هـذا المـال" فانتهـى أزواج النبـي  إلـى مـا أخبرتهـن، قـال: فكانـت هذه 
الصدقـة بيـد علـي، منعهـا علـي عباسـا فغلبـه عليهـا، ثـم كان بيـد حسـن بـن علي، 

ثـم بيـد حسـين بـن علي، ثـم بيد علـي بن حسـين، وحسـن بن حسـن، كالهمـا كانا 
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يتداوالنهـا، ثـم بيـد زيـد بن حسـن، وهـي صدقة رسـول الله  حقـا")1(.

قـال ابـن الملقـن: جميـع ما تركـه الشـارع من األصـول، وما جـرى مجراهـا مما 

يمكـن بقـاء أصله، واالنتفاع بـه، حكمه حكم األوقاف تجري غالتها على المسـاكين، 

واألصـل بـاق على ملكه موقـف. لقوله: "ما تركنـا صدقة" يعنـي: موقوفة)2(.

قـال الشـوكاني: فيـه دليـل علـى أنه يتوجـه علـى الخليفة القائـم بعد رسـول الله 

 أن يعـول مـن كان الرسـول صلـوات اللـه عليه وآله وسـلم يعولـه، وينفق 

علـى ما كان الرسـول ينفـق عليه)3(.

وقـال الحافـظ: ترجـم المصنـف عليـه فـي أواخـر الوصايـا: بـاب نفقـة قيّـم 

الوقـف، وفيـه إشـارة إلـى ترجيـح حمـل العامـل علـى الناظـر، وممـا يسـأل عنـه 

تخصيـص النسـاء بالنفقـة والمؤنـة بالعامـل، وهـل بينهمـا مغايـرة؟ وقد أجـاب عنه 

السـبكي الكبيـر: بـأن المؤنة في اللغـة القيـام بالكفايـة، واإلنفاق بذل القـوت، قال: 

وهـذا يقتضـي أن النفقـة دون المؤنـة والسـر فـي التخصيـص المذكـور اإلشـارة إلى 

أن أزواجـه  لمـا اختـرن اللـه ورسـوله والـدار اآلخـرة كان ال بـد لهن من 

القـوت، فاقتصـر علـى مـا يـدل عليـه، والعامـل لمـا كان في صـورة األجيـر فيحتاج 

إلـى مـا يكفيـه اقتصـر على مـا يـدل عليـه. انتهـى ملخًصا. 

ويؤيـده قـول أبي بكر الصديـق: إن حرفتي كانـت تكفي عائلتي فاشـتغلت عن ذلك 

بأمـر المسـلمين، فجعلـوا لـه قـدر كفايته، ثم قـال السـبكي: ال يعترض بـأن عمر كان 

فضـل عائشـة فـي العطـاء ألنه علـل ذلك بمزيد حب رسـول اللـه  لها.

 قلت: وهذا ليس مما بدأ به ألن قسمة عمر كانت من الفتوح)4(.

)))  صحيح البخاري )4033(، وصحيح مسلم )1757).
)))  التوضيح )365/18).
)))  نيل األوطار )93/6).
)))  فتح الباري )7/12).
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   : أجرة ناظر أوقاف النبي

عـن أبـي هريـرة   : أن رسـول اللـه  قـال: "ال يقتسـم ورثتـي 

دينـاًرا وال درهًمـا مـا تركـت بعـد نفقـة نسـائي، ومئونـة عاملـي فهو صدقـة")1(.

قال أبو داود عقبه: مؤنة عاملي: يعني أكرة األرض)2(.

)))  صحيح البخاري )2776(، ومسلم )1760( وبوب عليه البخاري بباب َنَفَقِة اْلَقيِِّم لِْلَوْقِف. 
التــي  أرضــه  عامــل  أنــه  عامــي"  "مؤنــة  بقولــه:  املــراد  أن  ليبــن  بالرتمجــة  البخــاري  أراد  فإنــا  امللقــن:  ابــن  قــال 
أفاءهــا اهلل عليــه مــن بنــي النضــر وفــدك وســهمه مــن خيــر، وليــس عاملــه حافــر قــره، كــا تأولــه بعــض الفقهــاء، 
واستشــهد عــى َذلـِـَك البخــاري بحديــث عمــر الــذي أردفــه بعــده أنــه رشط يف وقفــه أن يــأكل مــن وليــه باملعــروف، 
فبــان هبــذا أن العامــل يف احلبــس لــه منــه أجــرة عملــه وقيامــه عليــه، وليــس َذلـِـَك بتغيــر للحبــس وال نقــض لــرط 
املحبــس إذا حبــس عــى قــوم بأعياهنــم ال غنــى عــن عامــل يعمــل الــال. ويف هــذا مــن الفقــه جــواز أخــذ أجــرة القســام 
مــن الــال املقســوم، وإنــا كــره العلــاء أجــرة القســام؛ ألن عــى اإلمــام أن يرزقهــم مــن بيــت الــال، فــإن مل يفعــل فــا 
غنــاء بالنــاس عــن قاســم يقســم بينهــم، كــا ال غنــى عــن عامــٍل يعمــل يف الــال. التوضيــح رشح اجلامــع الصحيــح 
)294/17(. وقال العراقي: قوله "ومؤنة عامي" فاملشهور أنه القائم عى هذه الصدقات، والناظر فيها وعليه 
بوب البخاري يف صحيحه، وقال ابن عبد الر: يقولون أراد بعامله خادمه وقيمه ووكيله، وأجره ونحو هذا. 
 انتهــى. وقيــل هــو كل عامــل للمســلمن مــن خليفــة وغــره؛ ألنــه عامــل للنبــي  ونائــب عنــه يف أمتــه،
قــال الطــري فيــه: إن مــن كان مشــتغاً مــن األعــال بــا فيــه هلل بــر وللعبــد عليــه مــن اهلل أجــر أنــه جيــوز أخــذ الــرزق 
عــى اشــتغاله بــه إذا كان يف قيامــه ســقوط مؤنــة عــن مجاعــة مــن املســلمن أو عــن كافتهــم. وفســاد قــول مــن حــرم 
القســام أخــذ األجــور عــى أعاهلــم واملؤذنــن أخــذ األرزاق عــى تأديتهــم واملعلمــن عــى تعليمهــم، وذلــك أن 
النبــي  جعــل لــويل األمــر بعــده فيــا كان أفــاء اهلل عليــه مؤنتــه، وإنــا جعــل ذلــك الشــتغاله، فبــان 
أن كل قيــم بأمــر مــن أمــور املســلمن ممــا يعمهــم نفعــه ســبيله ســبيل عامــل النبــي  يف أن لــه املؤنــة يف 
بيــت مــال املســلمن والكفايــة مــا دام مشــتغا بــه، وذلــك كالعلــاء والقضــاة واألمــراء وســائر أهــل الشــغل بمنافــع 

اإلســام. انتهــى. طــرح التثريــب )242/6)
)))  سنن أيب داود )2974).
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 أوقاف أصحاب النبي
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 -  2 .)1(  2{ أبو أروى الدويس{ 

املوقوف: عقار.   

عـن أبـي مسـورة قـال: " شـهدت أبـا أروى الدوسـي تصـدق بأرضه ال تبـاع وال 
 .)2(" أبـًدا  تورث 

}3{ أبوبكر الصديق  )ت 31 هـ()3). 3  - 

املوقوف: عقار، ومال.   

عـن زيـد بن أسـلم قال: كان أبـو بكر  معروفًـا بالتجارة، ولقـد بعث النبي 

ــن لــه صحبــة وروايــة، وكان مــن شــيعة  مْحَ )))  هــو أبــو أروى الــدويس حجــازي، واْســمه حبــاب، َوُيَقــال: عبــد الرَّ
عثــان، نــزل ذا احلليفــة. وقــد روى عــن أيب بكــر أًيضــا. وعنــه: أبــو ســلمة بــن عبــد الرمحــن، وأبــو واقــد صالــح 
الــر  زيــادة املدين.مــات يف آخــر خافــة معاويــة. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد  بــن   بــن حممــد 

)4/ 1596(، أساء من يعرف بكنيته )ص: 31).
)))  أحكام األوقاف، للخصاف )ص 14).

)))  هو عبد اهلل بن أيب قحافة، واســم أيب قحافة: عثان بن عامر القريش التميمي. مل خيتلفوا يف اســمه وال اســم 
أبيــه، وكذلــك مل خيتلفــوا أن لقبــه: عتيــق، وكان أبــو بكــر  نحيًفــا أبيــض، حســن القامــة، خفيــف العارضــن، 
معــروق الوجــه، غائــر العينــن، ناتــىء اجلبهــة، أجنــأ ال يستمســك إزاره يســرتخي عــن حقويــه، خيضــب باحلنــاء 
والكتــم، وكان كريــًا عالــا بأنســاب العــرب. قــال علــاء الســر: مل يفتــه مشــهد مــع رســول اهلل ، حــر 
يــوم بــدر، ويــوم أحــد ودفــع إليــه رايتــه يــوم تبــوك، واشــرتى بــااًل فأعتقــه، وأول مــن مجــع القــرآن، وأســلم عــى يــده 
مــن العــرة مخســة: عثــان، وطلحــة، والزبــر، وســعد، وعبــد الرمحــن، ومل يــرب مســكًرا ال يف جاهليــة وال إســام، 
وكان رجــاً تاجــًرا، وكان كل يــوم يغــدو إىل الســوق فيبيــع ويبتــاع، وكانــت لــه قطيعــة غنــم تــروح عليــه، وربــا خــرج 
هــو بنفســه فيهــا، وكان حيلــب للحــي أغنامهــم، وأنــه نــزل املدينــة، وقــال: مــا يصلــح أمــر النــاس والتجــارة، واســتنفق 
مــن مــال املســلمن مــا يصلحــه ويصلــح عيالــه يومــا بيــوم، وكان الــذي فرضــوا لــه يف الســنة ســتة آالف درهــم، فلــا 
حرتــه الوفــاة، قــال: أريض التــي بمــكان كــذا للمســلمن بــا أصبــت مــن أمواهلــم، فدفــع ذلــك إىل عمــر، ولقــوح، 
وعبــد صيقــل، وقطيفــة مــا تســاوي مخســة دراهــم، فقــال عمــر: لقــد أتعــب مــن بعــده. قــال ابــن إســحاق: تــويف يــوم 
اجلمعــة، لتســع ليــال بقــن مــن مجــادى اآلخــرة، ســنة ثــاث عــرة، وقيــل: عــي يــوم الثاثــاء لثــان بقــن مــن مجــادى 
اآلخــرة، هــذا قــول أكثرهــم. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )4/ 54(، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن 

عبــد الــر )4/ 1614(، )3/ 977(، اجلوهــرة يف نســب النبــي وأصحابــه العــرة )2/ 108).
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 وعنـده أربعـون ألـف درهـم، فكان يعتـق منها ويقـوي المسـلمين حتى 

قـدم المدينـة بخمسـة آالف درهم، ثـم كان يفعل فيهـا ما كان يفعـل بمكة)1( .

نوع الوقف: وقف أهيل.   

املوقوف: دار مبكة.    

    قـال أبـو بكر عبـد الله بن الزبيـر الحميـدي: "وتصدق أبو بكـر الصديق
بـداره بمكة على ولـده، فهي إلى اليـوم" )2(.

قـال الخصـاف: روي أن أبـا بكـر الصديـق  حبـس رباًعـا له كانـت بمكة 

وتركها")3(.

وقف اآلبار.   

قـال األزرقـي وهـو يسـرد اآلبـار فـي مكـة: الياقوتة التـي بمنـى حفرها أبـو بكر 

الصديـق   فـي خالفتـه، فعملهـا الحجـاج بـن يوسـف بعد مقتـل ابـن الزبير، 

وضـرب فيها وأحكمهـا )4(.

وقف كسوة الكعبة.    

عن حبيب بن أبي ثابت، قال: "كسا النبي  الكعبة، وكساها أبو بكر 

.) (" وعمر

)))  الطبقات الكرى البن سعد )128/3(، وانظر املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )4/ 61).
)))  السنن الكرى للبيهقي )6/ 266).

)))  أحكام األوقاف، للخصاف )ص 8). 
)))  أخبار مكة، لألزرقي )2/ 224).
)))  أخبار مكة، لألزرقي )252/1).
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ْحَداحِ   )ت: 3هـ()1(. 4  -  }4{ أَبُو الدَّ

املوقوف: بستان.    

نوع الوقف: عىل يتيم.   

عـن أَنَـٍس، أَنَّ رَُجـاًل قَاَل: يَا رَُسـوَل اللـِه: إِنَّ لُِفـاَلٍن نَْخلًَة، َوأَنَـا أُِقيـُم َحائِِطي ِبَها، 

يَّاُه  ى أُِقيـَم َحائِِطـي ِبَهـا، فََقـاَل لَـُه النَِّبـيُّ : " أَْعِطَهـا إِ فَأُْمـرُْه أَْن يُْعِطيَِنـي َحتَـّ

ْحـَداِح فََقاَل: ِبْعِنـي نَْخلَتَـَك ِبَحائِِطـي. فََفَعَل،  ِبَنْخلَـٍة ِفـي الَْجنَّـِة " فَأَبَـى، فَأَتَـاُه أَبُـو الدَّ
 فَأَتَـى النَِّبـيَّ  فََقـاَل: يَا رَُسـوَل اللـِه، إِنِّي قَـِد ابْتَْعـُت النَّْخلََة ِبَحائِِطـي. قَاَل:

 "َ اْجَعلَْهـا لَـُه، فََقـْد أَْعطَيْتَُكَهـا" . فََقـاَل رَُسـوُل اللـِه : " كَـْم ِمـْن َعـْذٍق)2(. 
ْحـَداِح ِفـي الَْجنَّـِة ")4( قَالََهـا ِمـرَاًرا. قَـاَل: فَأَتَـى اْمَرأَتَـُه فََقـاَل: يَـا أُمَّ  ِبـي الدَّ رََداٍح)3(. ألَِ

ْحـَداِح اْخرُِجـي ِمـَن الَْحائِـِط، فَِإنِّي قَْد ِبْعتُـُه ِبَنْخلٍَة ِفـي الَْجنَّـِة. فََقالَْت: َرِبـَح الْبَيُْع.  الدَّ

أَْو كَلَِمـًة تُْشـِبُهَها) (.

)))  ثابت بن الدحداح بن نعيم األنصاري من بني عمرو بن عوف، وكنيته: أبو الدحداح.
قــال يــوم أحــد واملســلمون متفرقــون: يــا معــارش األنصــار، أال إن كان حممــد قــد قتــل فــرب حممــد حــي ال يمــوت، 
قاتلــوا عــن دينكــم. فنهــض إليــه نفــر مــن األنصــار وقــد وقفــت لــه كتيبــة خشــناء فيهــا خالــد بــن الوليــد، وعمــرو 
ــا وشــااًل، فحمــل عليــه خالــد بــن الوليــد بالرمــح  بــن العــاص، وعكرمــة بــن أيب جهــل، فجعــل حيمــل عليهــم يمينً
فأنفــذه فســقط ميتــا ومــن كان معــه. وقيــل: إنــه جــرح يــوم أحــد، وبــرئ مــن جراحتــه، ومــات عــى فراشــه مــن جــرح 
كان أصابــه، ثــم انتقــض عليــه مرجــع رســول اهلل  مــن احلديبيــة. ومل يكــن لثابــت غــر ابــن أختــه وهــو 
أبــو لبابــة بــن عبــد املنــذر، فأعطــاه رســول اهلل  مراثــه. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب البــن عبــد 

الــر )4/ 1645(، واإلصابــة يف متييــز الصحابــة )100/7(، ومــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان )3/ 270).
)))  العذق عند أهل احلجاز النخلة. غريب احلديث إلبراهيم احلريب )2/ 438).

َداُح: الثقيلة الكثرة. لسان العرب )2/ 448). )))  الرَّ
)))  بســبب جــره بخاطــر اليتيــم الــذي خاصمــه أبــو لبابــة يف نخلــة فبكــى فاشــرتاها أبــو الدحــداح مــن أيب لبابــة 
بحديقــة فأعطاهــا اليتيــم، فبإيثــاره الباقــي عــى الفــاين جــوزي يف اآلخــرة بــا هــو مــن جنــس فعلــه. التنويــر رشح 
اجلامــع الصغــر )235/8(. قلــت: والقصــة ال يظهــر فيهــا الوقــف، وإنــا هــي هبــة لليتيــم لكننــا أحلقناهــا هبــذا 

.  البــاب نظــرا لــا فيهــا مــن قــدر عظيــم يف النفقــة، ويــدل عــى ســخاء نفســه هــو وزوجــه
)))  أمحــد )19/ 464(، وابــن حبــان )7159(، واحلاكــم )2194(، وقــال: صحيــح عــى رشط مســلم ولــه 
الزوائــد  اهليثمــي: رواه أمحــد، والطــراين، ورجاهلــا رجــال الصحيــح. جممــع  قــال  شــاهد. والطــراين )763(، 
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 -  5 .   ُّ5{  أَبُو ُسْفَياَن َصْخُر بُن َحرِْب بِن أَُميََّة األَُمِوي{  

)ت 33هـ( )1(.

املوقوف: النفس.    

نقـل الواقـدي عـن أبي سـفيان قولـه: إني اشـهدكم إني قد حبسـت نفسـي في 

سـبيل الله )2(.

 }6{ أَبُو طَلْحة األنصارّي   )ت23 هـ( )3). 6  - 

املوقوف: بستان.    

ومنبع الفوائد )9/ 324(، صححه األلباين يف الصحيحة )2964).
)))  َأُبــو ُســْفَيان صخــر ْبــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف األمــوي القــريش، ُهــَو والــد معاويــة، ويزيــد، 
وعتبــة، وإخوهتــم. ولــد قبــل الفيــل بعــر ســنن، َوَكاَن مــن أرشاف قريــش يِف اجلاهليــة، َوَكاَن تاجــًرا جيّهــز التّجــار بالــه 
وأمــوال قريــش إىَِل الشــام وغرهــا مــن أرض العجــم، َوَكاَن خيــرج أحياًنــا بنفســه، فكانــت إليــه رايــة الرؤســاء املعروفــة 
الرئيــس.  بيــد  الرايــة  تلــك  فــإذا محيــت احلــرب اجتمعــت قريــش فوضعــت  َوَكاَن ال حيبســها إال رئيــس،  بالعقــاب، 
ويقــال: َكاَن أفضــل قريــش يِف اجلاهليــة رأًيــا ثاثــة: عتبــة، وأبــو جهــل، وأبــو ســفيان، فلــا أتــى اهلل باإلســام أدبــروا 
يف الــرأي. وكان أبــو ســفيان صديــق العبــاس ونديمــه يف اجلاهليــة، أســلم أبــو ســفيان يــوم الفتــح، وشــهد مــع رســول 
اهلل  حنينـًـا، وأعطــاه مــن غنائمهــا مائــة بعــر وأربعــن أوقيــة وزهنــا لــه بــال، وأعطــى ابنيــه يزيــد ومعاويــة، 
وكان أســن مــن رســول اهلل  بعــر ســنن وعــاش بعــده عريــن ســنة، تــويف باملدينــة ســنة إحــدى وثاثــن، 

ولــه نحــو التســعن. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب )4/ 1677(، ســر أعــام النبــاء )3/ 407). 
)))  فتوح الشام )1/ 62).

)))  هو زيد ْبن ســهل ْبن األســود، أحد بني مالك ْبن النّّجار، كان من النَُّقباء ليلَة العقبة، شــهد بدًرا واملشــاهد 
بعدهــا. روى عنــه ابــن زوجتــه أنــس بــن مالــك، وزيــد بــن خالــد اجلهنــي، وابنــه عبــد اهلل بــن أيب طلحــة، وابــن 
عبــاس، وغرهــم. قــال ابــن ســعد: كان آدم مربوًعــا يغــر شــيبه. وكان لــه مــن الولــد: عبــد اهلل وأبــو عمــر، أمهــا أم 
ســليم بنــت ملحــان، وأبــو عمــر هــو الــذي قــال لــه رســول اهلل : "أبــا عمــر مــا فعــل النغــر". وعبــد اهلل 
ولــد عــى عهــد رســول اهلل  وحنكــه بيــده، استشــهد بفــارس. أســند أبــو طلحــة  احلديــث عــن 
رســول اهلل . وصــح عــن أنــس أنــه غــزا البحــر فــات، فلــم جيــدوا جزيــرة إال بعــد ســبعة أيــام، فدفنــوه 
ومل يتغــر. وقــال أنــس: أن النبــي  حلــق رأســه وأعطــى شــق رأســه أبــا طلحــة. وقــد أبــى أبــو طلحــة بــاء 
عظيــا يــوم أحــد. قــال الواقــدي واملدائنــي ومجاعــة: تــويف ســنة أربــع وثاثــن. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب 

البــن عبــد الــر )2/ 553(، مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان )6/ 41(، تاريــخ اإلســام )3/ 427).
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نوع الوقف: وقف أهيل.   

ـا نَزَلَـْت ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ  ]آل عمران: 29[  عـن أَنٍَس قَاَل: لَمَّ

ي  قَْد  ي أُْشـِهُدَك أَنِـّ قَـاَل أَبُـو طَلَْحـَة: يَـا رَُسـوَل اللـِه، أََرى َربََّنـا يَْسـأَلَُنا ِمـْن أَْمَوالَِنـا؛ فَِإنِـّ

، فََقـاَل رَُسـوُل اللـِه : " اْجَعلَْهـا ِفي  ِه َعـزَّ َوَجـلَّ َجَعلْـُت أَرِْضـي ِبأَِريَحـا)1( لِلَـّ

ـاَن بْـِن ثَاِبـٍت َوأُِبيِّ بْـِن كَْعٍب)3(. . فََقَسـَمَها بَيْـَن َحسَّ
قَرَابَِتـَك ")2(

وفـي روايـة أخـرى عن أنس بن مالـك   قال: كان أبو طلحـة أكثر األنصار 

بالمدينـة مـاال مـن نخـل، وكان أحب أموالـه إليه بيرحاء، وكانت مسـتقبلة المسـجد، 

وكان رسـول اللـه  يدخلهـا ويشـرب مـن ماء فيهـا طيب، قال أنـس: فلما 

أنزلـت هـذه اآلية: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ  ]آل عمـران: 29[ قام أبو طلحة 

 إلـى رسـول اللـه  فقـال: يـا رسـول اللـه. إن اللـه تبـارك وتعالـى يقـول:

)))  قــال الشــوكاين: بفتــح املوحــدة وســكون التحتيــة وفتــح الــراء وباملهملــة واملــد، وجــاء يف ضبطــه أوجــه كثــرة 
مجعهــا ابــن األثــر يف النهايــة فقــال: ويــروى بفتــح البــاء وكرهــا وبفتــح الــراء وضمهــا وباملــد والقــر، فهــذه ثــان 
لغــات، ويف روايــة محــاد بــن ســلمة " برحيــا " بفتــح أولــه وكــر الــراء وتقديمهــا عــى التحتانيــة وهــي عنــد مســلم، 
ورجــح هــذه صاحــب الفائــق وقــال: هــي وزن فعيلــة مــن الــراح: وهــي األرض الظاهــرة املنكشــفة، وعنــد أيب 
داود "بارحيــا" وهــي بإشــباع املوحــدة والباقــي مثلــه، ووهــم مــن ضبطــه بكــر املوحــدة وفتــح اهلمــزة، فــإن أرحيــا 
مــن األرض املقدســة قــال الباجــي: أفصحهــا بفتــح البــاء املوحــدة وســكون اليــاء وفتــح الــراء مقصــورا، وكــذا جــزم 
بــه الصغــاين وقــال الباجــي أيًضــا: أدركــت أهــل العلــم ومنهــم أبــو ذر يفتحــون الــراء يف كل حــال قــال الصــوري: 

وكــذا البــاء املوحــدة. نســيل األوطــار )33/6).
)))  قــال اخلطــايب: فيــه مــن الفقــه أن احلبــس إذا وقــع أصلــه مبهــًا ومل يذكــر ســبله وقــع صحيًحــا. وفيــه داللــة عــى 
أن مــن أحبــس عقــاًرا عــى رجــل بعينــه فــات املحبــس عليــه ومل يذكــر املحبــس مرفهــا بعــد موتــه فــإن مرجعهــا 
يكــون إىل أقــرب النــاس بالواقــف، وذلــك أن هــذه األرض التــي هــي بأرحيــا لــا حبســها أبــو طلحــة بــأن جعلهــا 
هلل عــز وجــل ومل يذكــر ســبلها رصفهــا رســول اهلل  إىل أقــرب النــاس بــه مــن قبيلتــه، فقيــاس ذلــك 
فيمــن وقفهــا عــى رجــل فــات املوقــوف عليــه وبقــي الــيء حمبــس األصــل غــر مبــن الســبل؛ أن يوضــع يف أقاربــه 
وأن يتوخــى بذلــك األقــرب فاألقــرب ويكــون يف التقديــر كأن الواقــف قــد رشطــه لــه، وهــذا يشــبه معنــى قــول 
الشــافعي. وقــال املــزين يرجــع إىل أقــرب النــاس بــه إذا كان فقــرا، وقصــة أيب بــن كعــب تــدل عــى أن الفقــر والغنــي 

يف ذلــك ســواء. معــامل الســنن)80/2).
)))  أخرجه مسلم )998( وغره. 
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إلـّي  أموالـي  أحـب  وإن  ]آل عمـران: 29[   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ   ژ 
بيرحـاء، وإنهـا صدقـة لله أرجـو برها وذخرهـا عند اللـه، فضعها يا رسـول الله حيث 

أراك اللـه. قـال: فقـال رسـول اللـه : "بـخ، ذلـك مـال رابـح، ذلـك مال 

رابـح، وقـد سـمعت ما قلـت، وإنـي أرى أن تجعلها فـي األقربين". فقـال أبو طلحة: 

أفعـل يـا رسـول الله. فقسـمها أبـو طلحة فـي أقاربـه وبني عمـه)1(.

 -  7  .)2(  7{ أبو طَلِيٍق األشجعي: وقيل: طلق{ 

املوقوف: جمل.    

نوع الوقف: يف سبيل الله.   

عـن طلـق بـن حبيـب البصـري أن أبـا طليـق حدثهـم: أن امرأتـه أم طليـق أتتـه 

فقالـت لـه: حضـر الحـج يا أبـا طليـق وكان لـه جمل وناقـة يحج علـى الناقـة ويغزو 

علـى الجمـل، فسـألته أن يعطيهـا الجمل تحـج عليه قـال: ألم تعلمي أني حبسـته في 

سـبيل اللـه؟ قالـت: إن الحـج من سـبل اللـه فأعطنيـه يرحمك اللـه. قال: مـا أريد أن 

أعطيـك. قالـت: فأعطنـي ناقتـك وحـج أنـت على الجمـل. قـال: ال أوثـرك بها على 

نفسـي. قالـت: فأعطنـي مـن نفقتـك، قـال: مـا عنـدي فضـل عنـي وعـن عيالـي ما 

أخـرج بـه ومـا أنزل لكـم، قالـت: إنك لـو أعطيتنـي أخلفكهـا الله. قـال: فلمـا أبيت 

عليهـا قالـت: فـإذا أتيـت رسـول اللـه  فأقرئـه مني السـالم وأخبـره بالذي 

قلـت لـك. قـال: فأتيت رسـول اللـه  فأقرأته منها السـالم وأخبرتـه بالذي 

قالـت أم طليـق قـال: "صدقـت أم طليـق لو أعطيتهـا الجمـل كان في سـبيل الله، ولو 

أعطيتهـا ناقتـك كانت وكنت في سـبيل اللـه، ولو أعطيتها مـن نفقتك أخلفكهـا الله". 

)))  صحيح البخاري )1461). 
)))  أبــو طليــق بــوزن عظيــم، وقيــل: أبــو طلــق بســكون الــام، واألول أكثــر، وهــو أشــجعي لــه صحبــة. ذكــره 
الغابــة )5/  أســد   ،)2945 نعيــم )5/  الصحابــة أليب  الصحابــة. معرفــة  الّســكن، وغرمهــا يف  البغــوّي، وابــن 

.(194 الصحابــة )7/  متييــز  182(، اإلصابــة يف 
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قـال: وإنهـا تسـألك يا رسـول اللـه ما يعـدل الحج؟ قـال: "عمـرة في رمضـان")1(.

 }8{ أَبُو لَُبابََة   )ت 40 هـ()2(. 8  - 

املوقوف: كل أمواله.     

نوع الوقف: خريي.   

عـن السـائب بن أبـي لبابة، قال: لمـا تاب الله على أبـي لبابة قال أبـو لبابة: جئت 

رسـول اللـه  فقلـت لـه: يا رسـول الله، إنـي أهجـر دار قومي التـي أصبت 

: بهـا الذنـب، وأنخلـع مـن مالـي صدقة للـه ولرسـوله، فقـال رسـول الله 

"يا أبا لبابة، يجزئ عنك الثلث" قال: فتصدقت بالثلث )3(.

)))  أخرجــه الــدواليب يف الكنــى واألســاء )249(، والطــراين يف الكبــر )324/22، رقــم 816(. قــال اهليثمــي 
)280/3(: رواه الطــراين يف الكبــر والبــزار باختصــار عنــه، ورجــال البــزار رجــال الصحيــح، وقــال احلافــظ 
يف اإلصابــة )195/7(: إســناد جيــد، وصححــه األلبــاين يف سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا 
وفوائدهــا )7/ 192(. قــال احلافــظ: زعــم ابــن عبــد الــر أن أم معقــل هــي أم طليــق هلــا كنيتــان، وفيــه نظــر، ألن 
أبــا معقــل مــات يف عهــد النبــي ، وأبــا طليــق عــاش حتــى ســمع منــه طلــق بــن حبيــب وهــو مــن صغــار 

التابعــن فــدل عــى تغايــر املرأتــن ويــدل عليــه تغايــر الســياقن أيًضــا. فتــح البــاري )604/3).
ــة بــن زيــد بــن مالــك بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف  )))  أبــو ُلَبابــة رفاعــة بــن عبــد املنــذر بــن َزْنــَر بــن زيــد بــن ُأميَّ
بــن مالــك بــن األوس األنصــاري األويس، وكان مــن النقبــاء، وشــهد العقبــة، وبــدًرا، واملشــاهد بعدهــا. وقيــل: 
ــَرُه رســوُل اهلل  عــى املدينــة، ورضب لــه بســهم مــع أصحــاب بــدر، وكانــت  مل يشــهد بــدًرا، بــل َأمَّ
معــه رايــة بنــي عمــرو بــن عــوف يــوم الفتــح. مــات يف خافــة عــي بــن أيب طالــب. معرفــة الصحابــة أليب نعيــم )2/ 

1073(، واملنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )3/ 186(، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب )2/ 500).

)32/5رقــم  الكبــر  املعجــم  يف  والطــراين   ،)1805( والدارمــي   ،)15750( املســند  يف  أمحــد  أخرجــه    (((
.(3439( املشــكاة  عــى  تعليقــه  األلبــاين يف  733(، وصححــه   /3( املســتدرك  4509(، واحلاكــم يف 
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 }9{ أَبُو َمْعِقٍل األَنَْصاِرّي   )ت 11 هـ()1(. 9  - 

املوقوف: جمل.    

نوع الوقف: يف سبيل الله.    

ـة الـوداع، وكان لنا  عـن أُم َمعقـل، قالـت: لمـا حج رسـوُل الله  حجَّ

جمـٌل، فجعلـه أبـو معقل في سـبيل اللـه، وأصابنا مـرٌض، وهلك أبو معقـل، وخرج 

ه جئتُه فقال: "يـا أُم معقل، ما منعِك أن تخرجي  النبـي ، فلمـا فرغ من حجِّ

معنـا؟ " قالـت: لقـد تهيأنـا، فهلك أبـو َمْعِقـٍل، وكان لنا َجَمٌل هـو الذي نَُحـجُّ عليه، 
فأوصـى بـه أبـو معقل في سـبيِل الله، قـال: "فهالَّ خرجـِت عليه فإن الحج في سـبيل 
اللـه، فأمـا إذ فاتتـك هـذه الحجُة معنـا، فاعتمري في رمضـان، فإنها كحجـة" فكانت 

 تقول: الحجُّ حجة، والُعمرة ُعمرة، وقد قال هذا لي رسـوُل الله ، ما أدِري

ًة؟ )2(.  ألي َخاصَّ

)))  هــو أبــو معقــل األســدي األنصــاري حليــف بنــي أســد لــه صحبــة يقــال: اســمه اهليثــم وهــو والــد معقــل بــن أيب 
معقــل ابــن هنيــك بــن أســاف بــن عــدي بــن زيــد بــن جشــم بــن حارثــة، وزوج أم معقــل األســدية. شــهد أحــًدا مــع 
رســول اهلل ، ويقــال: إنــه مــات معــه يف حجــة الــوداع. قــال ابــن منــدة: لــه صحبــة. روى لــه النســائي، 
وابــن ماجــه. معرفــة الصحابــة أليب نعيــم )5/ 2513(، الكاشــف )2/ 462(، أســاء مــن يعــرف بكنيتــه )ص: 

59(، هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال )34/ 308).

)))  أخرجــه: أمحــد )27106(، وأبــو داود )1989(، وابــن ماجــه )2993(، الرتمــذي )957(، وابــن خزيمــة 
يف الصحيــح )2376،3075(، قــال األلبــاين: حديــث صحيــح ويف ســنده اختــاف وجهالــة كــا يف صحيــح أيب 
داود )1736(، قــال ابــن خزيمــة: هــذا اخلــر عنــدي دال عــى ضــد قــول مــن زعــم أن مــن حبــس شــيًئا يف ســبيل مــن 
ســبل اخلــر فلــم خيرجــه مــن يــده أن احلبــس غــر جائــز، والنبــي  قــد أجــاز أليب معقــل تســبيل البكــر 
مــن غــر أن خيرجــه مــن يــده. وهــذا اخلــر يــدل عــى صحــة قــول املطلبــي: إن احلبــس يتــم بالــكام، وإن مل خيرجــه 

املحبــس مــن يــده. صحيــح ابــن خزيمــة )1438/2).
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}10{  أبو موىس األشعري    )ت24 هـ()1(. 10  - 

املوقوف: برئ.   

نوع الوقف: خريي.   

عـن علـي بـن محمـد بن سـليمان الهاشـمي عن أبيـه:" أن أبا موسـى األشـعري 
لمـا أقبـل يريـد البصـرة، أخـذ علـى فلـج، حتـى حـّل بالحفيـر، فعطـش النـاس في 

طريقهـم، فأمـر ببئـر فاحتفـرت، فأنبطـت عذبـة، فقيل: حفـر أبي موسـى ")2(. 

قـال أبـو منصـور: األحفـار المعروفة فـي بالد العـرب ثالثـة: حفر أبي موسـى، 

وهـي ركايـا أحفرهـا أبو موسـى األشـعري علـى جـادة البصرة إلـى مكة، وقـد نزلت 

بها واسـتقيت مـن ركاياها، وهـي بين ماوية والمنجشـانيّة)3(، بعيدة األرشـية، يسـتقى 

منهـا بالسـانية، وماؤهـا عـذب، وركايـا الحفر مسـتوية، ثم ذكر حفر سـعد.

 وقـال أبـو عبيـد السـكوني: حفـر أبـي موسـى ميـاه عذبـة علـى طريـق البصرة 

مـن النبـاج بعـد الرّقمتين وبعده الّشـجي لمـن يقصد البصـرة، وبين الحفر والشـجي 

 ، هــو عبــد اهلل بــن قيــس بــن ســليم بــن حضــار بــن حــرب، اإلمــام الكبــر، صاحــب رســول اهلل  (((
أبــو موســى األشــعري التميمــي الفقيــه املقــرئ. أمــه ظبيــة بنــت وهــب بــن عــك، أســلمت وماتــت باملدينــة، وكان 
خفيــف اجلســم قصــًرا أثــط، قــدم مكــة فحالــف ســعيد بــن العــاص فأســلم بمكــة وهاجــر إىل أرض احلبشــة، ثــم قــدم 
مــع أهــل الســفينتن ورســول اهلل  بخيــر، وكان أبــو موســى حســن الصــوت؛ قــال: قــال يل رســول 
اهلل : "لــو رأيتنــي وأنــا أســتمع قراءتــك البارحــة! لقــد أوتيــت مزمــارا مــن مزامــر آل داود". فقلــت: 
لــو علمــت يــا رســول اهلل أنــك تســتمع قــراءيت حلرتــه لــك حتبــرا، وكان عمــر بــن اخلطــاب إذا رأى أبــا موســى قــال: 
ذكرنــا، فيقــرأ القــرآن عنــده. مــات ســنة اثنتــن وأربعــن. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )4/ 

1762(، مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان )7/ 271).

)))  املناسك، للحريب )576(، وهتذيب األساء واللغات )3/ 85).
)))  املنجشــانّية: بفتــح أولــه، وقيــل بكــره، وإســكان ثانيــه، وفتــح اجليــم، بعدهــا شــن معجمــة، كأهّنــا منســوبة إىل 
ذى منجشــان احلمــرّى، قــال ابــن األنبــارّى: هــى منســوبة إىل منجــش أو منجشــان، كان عامــاً لقيــس بــن مســعود؛ 
وكان كــرى قــد وىل قيًســا عــى الطريــق، وضّمنــه إّيــاه، فقطــع الطريــق. فدعــاه كــرى، فقــال: أمل تضمــن يل أاّل 
يقطــع الطريــق؛ قــال إّنــا قطعــه ســفهاء مــن ســفهائنا. قــال لــه: أو مــن احللــاء اســتعهدناك؟ فحبســه حّتــى مــات يف 

الســجن. معجــم مــا اســتعجم مــن اســاء البــاد واملواضــع )4/ 1267)
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عشـرة فراسـخ، ولمـا أراد أبو موسـى األشـعري حفـر ركايا الحفـر قـال: دلّوني على 

موضـع بئـر يقطـع بهـا هـذه الفـالة، قالـوا: هوبجـة تنبـت األرطى بيـن فلـج وفليج، 

فحفـر الحفـر، وهـو حفر أبـي موسـى، بينه وبيـن البصـرة خمس ليـال)1(.

}11{ أبو هريرة  )ت 95 هـ()2(. 11  - 

املوقوف: داره.    

نوع الوقف: وقف عام للمسلمني.    

َق ِبَدارِِه َحِبيًسا")3(. عن نَُعيِْم بِْن َعبِْد اللَِّه قَاَل: َشِهْدُت أَبَا ُهَريْرََة "تََصدَّ

وكانـت لـه زنجيـة، فرفع عليها السـوط يوًما وقـال: لوال القصاص ألغشـيتك به، 

ولكنـي سـأبيعك ممن يوفينـي عنك، اذهبي فأنـت حرة لوجه اللـه تعالى)4(.

)))  معجم البلدان )2/ 275).
بــه وال يضبــط يف اجلاهليــة  كثــًرا، ال حيــاط  أبيــه اختاًفــا  اســمه، واســم  الــدويس اختلفــوا يف  أبــو هريــرة    (((
واإلســام، وقــال أبــو أمحــد احلاكــم: أصــح يشء عندنــا يف اســم أيب هريــرة عبــد الرمحــن بــن صخــر، وكان أحــد 
احلفــاظ املعدوديــن يف الصحابــة، وقــال ابــن ســرين: كان أبــو هريــرة أبيــض لينــا حليتــه محــراء. وقــال ابــن املســيب، 
عــن أيب هريــرة: شــهدت خيــر مــع رســول اهلل . وقــال قيــس بــن أيب حــازم عنــه: جئــت يــوم خيــر 
بعدمــا فرغــوا مــن القتــال. وقــال ابــن ســرين، عنــه: لقــد رأيتنــي أرصع بــن القــر واملنــر مــن اجلــوع، حتــى يقــول 
النــاس: جمنــون. تــويف أبــو هريــرة ســنة ثــان ومخســن، وقيــل: تســع ومخســن، وهــو ابــن ثــان وســبعن. االســتيعاب 

يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )4/ 1768(، ســر أعــام النبــاء )2/ 579).
)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 255).

)))  مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )7/ 423).
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 -  12 .)1(   ل  }12{ أبيض بن َحامَّ

نوع الوقف: الماء والمعادن والملح، وفيه شرط الواقف أن تكون لمن مر من المسلمين.

اٍل، عـن أَِبيِه َسـِعيٍد، عـن أَِبيِه أَبْيَـَض بِْن  عـن ثَاِبـت بْن َسـِعيِد بْـِن أَبْيََض بْـِن َحمَّ

ِذي يَُقاُل لَـُه: ِملُْح َشـًذا ِبَمـأْرٍِب)2(، فَأَقْطََعُه لَـُه، ثُمَّ إِنَّ  ُه اْسـتَْقطََع الِْملْـَح الَـّ ـاٍل، أَنَـّ َحمَّ

ِه إِنِّي  ِه ، فََقاَل: يَا رَُسـوَل اللَـّ اأْلَقْـَرَع بْـَن َحاِبـٍس التَِّميِمـيَّ أَتَى رَُسـوَل اللَـّ

قَـْد َورَْدُت الِْملْـَح ِفـي الَْجاِهلِيَّـِة َوُهـَو ِبـأَرٍْض لَيْـَس ِبَها َمـاٌء، َوَمـْن َورََدُه أََخـَذُه، َوُهَو 

اٍل ِفـي قَِطيَعِتِه  ِه  أَبْيََض بْـَن َحمَّ ِمثْـُل الَْمـاِء الِْعـدِّ )3(، فَاْسـتََقاَل رَُسـوُل اللَـّ

ِفـي الِْملْـِح، فََقـاَل: قَـْد أَقَلْتُـَك ِمْنـُه َعلَـى أَْن تَْجَعلَـُه ِمنِّـي َصَدقَـًة، فََقـاَل رَُسـوُل اللَِّه 

ــال باحلــاء املهملــة- ابــن مرثــد بــن ذي حليــان- بضــم الــام- ابــن ســعد بــن عــوف بــن عــدّي  )))  هــو أبيــض بــن محَّ
بــن مالــك املــأريب الّســبائي. قــال البخــارّي وابــن الّســكن: لــه صحبــة وأحاديــث. يعــّد يف أهــل اليمــن. التاريــخ 
الكبــر للبخــاري )59/2(، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )1/ 138(، اإلصابــة يف متييــز 

الصحابــة )1/ 177).
)))  َمــأِرٌب: هبمــزة ســاكنة، وكــر الــراء، والبــاء املوحــدة، اســم املــكان مــن األرب وهــي احلاجــة، وهــي بــاد 
األزد باليمــن. معجــم البلــدان )5/ 34(، وهــي مدينــة مــن أعظــم مــدن اليمــن )الشــايل(، وتقــع رشق صنعــاء 
بــا يقــرب مــن مائتــي كيــل، ومــأرب كان عندهــا الســّد العظيــم الــذي حطمــه الســيل العــرم، وتفــّرق قومــه. املعــامل 

األثــرة يف الســنة والســرة )ص: 237).
)))  بكــر العــن وتشــديد الــدال املهملتــن، أي: الدائــم الــذي ال ينقطــع، واملقصــود أن امللــح الــذي قطعــت لــه 
هــو كالــاء العــد يف حصولــه مــن غــر عمــل وكــد. قــال القــاري: ومــن ذلــك علــم أن إقطــاع املعــادن إنــا جيــوز إذا 
كانــت باطنــة ال ينــال منهــا يشء إال بتعــب ومؤنــة كامللــح والنفــط والفــروزج والكريــت ونحوهــا، ومــا كانــت 
ظاهــرة حيصــل املقصــود منهــا مــن غــر كــد وصنعــة ال جيــوز إقطاعهــا بــل النــاس فيهــا رشكاء كالــكأل وميــاه األودية، 
وأن احلاكــم إذا حكــم ثــم ظهــر أن احلــق يف خافــه ينقــض حكمــه ويرجــع عنــه. انتهــى. وقــال الســيوطي يف مرقــاة 
الصعــود: قــال القــايض أبــو الطيــب وغــره: إنــا أقطعــه عــى ظاهــر مــا ســمعه منــه كمــن اســتفتي يف مســألة فصــورت 
لــه عــى خــاف مــا هــي عليــه فأفتــى فبــان لــه أهنــا بخافــه فأفتــى بــا ظهــر لــه ثانًيــا فــا يكــون خمطًئــا، وذلــك احلكــم 
ترتــب عــى حجــة اخلصــم فتبــن خافهــا وليــس ذلــك مــن اخلطــأ يف يشء. وقــال الســبكي: حيتمــل أن إنشــاء حتريــم 
إقطــاع املعــادن الظاهــرة إنــا كان لــا رده النبــي  ويكــون إقطاعــه قبــل ذلــك إمــا جائــًزا وإمــا عــى حكــم 
األصــل، أو يكــون اإلقطــاع كان مروًطــا بصفــة ويرشــد إليــه قولــه يف بعــض الروايــات: فــا آذن. فإنــه يتبــن أنــه 
عــى خــاف الصفــة املروطــة يف اإلقطــاع، وقيــل: إن النبــي  اســتقاله، والظاهــر أن اســتقالته تطييــب 

لقلبــه تكرمــا منــه. عــون املعبــود وحاشــية ابــن القيــم )8/ 219).
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، َمـْن َورََدُه أََخَذُه")1( قَـاَل فََرٌج:  : "ُهـَو ِمْنـَك َصَدقَـٌة، َوُهَو ِمثْـُل الَْماِء الِْعـدِّ
" َوُهـَو الْيَـْوَم َعلَـى َذلِـَك، َمـْن َورََدُه أََخـَذُه قَـاَل: فََقطَـَع لَـُه النَِّبـيُّ  أَرًْضـا 

َونَْخـاًل، ِبالَْجـْوِف َجـْوِف ُمـرَاٍد )2( َمَكانَُه ِحيـَن أَقَالَـُه ِمْنُه ")3(.

)))  قــال الســيوطي: وقولــه: قــد أقلتــك عــى أن جتعلــه منــي صدقــة، أي: بــرط أن ال هتبــه غــري وجتعلــه وقًفــا 
للمســلمن. رشح ســنن ابــن ماجــه )178/1).

)))  واجلــوف: واٍد باليمــن تســكنه مهــدان، وهــو الــذي يقــال لــه: "أخــى مــن جــوف محــار". ُنِســَب إىِل محــار بــن نــر 
بــن األزد، وكان لــه بنــون فاتــوا، فحلــف ألُميَْتــنَّ مــن أحيــاء الّل عــز وجــل مــن أهــل اجلــوف، فقتــل أهــل اجلــوف 
حتــى أفناهــم، وأخــى اجلــوف. فربــت بــه العــرب املثــل فقالــوا: "أخــى مــن جــوف محــار"، و"وأَكَفــُر مــن محــار". 
شــمس العلــوم ودواء كام العــرب مــن الكلــوم )2/ 1210(. وأشــهر مســميات اجلــوف هــي )جــوف مــراد( 

و)جــوف امَلُحــْوَرة( و)جــوف مهــدان( و)جــوف محــار( انظــر اإلكليــل )10/ 96).
)))  أخرجــه الدارمــي )2608(، وابــن ماجــه )2475(، وابــن أيب عاصــم يف اآلحــاد واملثــاين )2470(، وابــن 
ســعد يف الطبقــات )523/5(، والطــراين يف الكبــر )278/1رقــم 808(، وعنــه الضيــاء يف املختــارة )1283(، 
قــال األلبــاين: وهــذا  بــه،  أبيــض عنــه  بــن  بــن ســعيد، عــن ســعيد  ثابــت  بــن ســعيد، عــن  فــرج  كلهــم مــن طريــق 
إســناد ضعيــف؛ جلهالــة ثابــت بــن ســعيد وأبيــه. صحيــح أيب داود )391/8(. قلــت: ثابــت بــن ســعيد، قــال فيــه 
الذهبــي: وعنــه ابــن أخيــه فــرج بــن ســعيد؛ ال يعــرف، ولــه حديثــان: أحدمهــا: ال محــى يف األراك. ميــزان االعتــدال 
)364/1(. وســعيد بــن أبيــض قــال فيــه الذهبــي أيًضــا: فيــه جهالــة. ميــزان االعتــدال )126/2(. وللحديــث 
طريــق آخــر أخرجــه أبــو داود )3064(، والرتمــذي )1380(، والنســائي يف الكــرى )5737،5736(، وابــن 
حبــان يف صحيحــه )1642،1140(، والبيهقــي يف الكــرى )149/6( كلهــم مــن طريــق حييــى بــن قيــس، عــن 
ثامــة بــن رشاحيــل، عــن ســمي بــن قيــس، عــن ُشــَمْر بــن َعبـْـد امَلــَدان بنحــوه، قــال الرتمــذي: هــذا حديــث غريــب. 
وقــال األلبــاين: وهــذا إســناد ضعيــف؛ ُشــَمْرُ بــن عبــد امَلــَداِن، وُســَميُّ بــن قيــس، وُثَاَمــُة بــن رَشاِحيــَل ثاثتهــم 
". وقــال احلافــظ:  جماهيــل؛ مل يوثقهــم غــر ابــن حبــان؛ إال األول منهــم، فقــال الدارقطنــي: "ال بــأس بــه، شــيخ ُمِقــلٌّ
"مقبــول".ويف احلديــث بعــض االختــاف يف طرقــه وقــد حســنه األلبــاين يف صحيــح أيب داود )2632(. وتكلــم 

ابــن امللقــن عليــه يف البــدر املنــر )7/ 75( وقــال: ورواه أبــو داود يف "ســننه" عــن قتيبــة وغــره، وهــو كــا قــال، لكــن 
بزيــادة ثامــة بــن رشاحيــل بــن حييــى وســمي بــن قيــس، ورواه الرتمــذي يف "جامعــه" كذلــك، ورواه النســائي مــن 
طــرق إىل أبيــض، ورواه ابــن ماجــه مطــواًل، قــال الرتمــذي: هــذا حديــث غريــب ويف بعــض نســخه: حســن والعمــل 
عليــه عنــد أهــل العلــم مــن الصحابــة وغرهــم، ورواه أبــو حاتــم ابــن حبــان يف "صحيحــه" وخالــف ابــن القطــان 
فقــال: إنــه حديــث ضعيــف، فــكل مــن دون أبيــض جمهــول. وليــس كــا قــال؛ وقــد أوضحــت ذلــك يف "خترجيــي 
ألحاديــث الوســيط" فراجعــه منــه جتــد فيــه مــا يشــفي العليــل مــن ذكــر طرقــه، واجلــواب عمــن طعــن فيــه وضبــط 

ألفاظــه وغــر ذلــك.
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 -  13 .  13{ أَْرَقُم بُْن أَِب األَْرَقِم بِْن أََسِد بن مخزوم{   

 )ت: 55 هـ()1(. 

املوقوف: عقار.   

نوع الوقف: وقف أهيل.   

توثيق الوقف: فيه بيان صك الوقف والشهود عليه.   

قـال عثمـان بـن األرقـم: أنـا ابـن سـبعة فـي اإلسـالم أسـلم أبـي سـابع سـبعة، 

وكانـت داره بمكـة علـى الصفا، وهـي الدار التـي كان النبـي  يكون فيها 

فـي أول اإلسـالم، وفيهـا دعـا الناس إلى اإلسـالم، وأسـلم فيها قـوم كثير، وقـال ليلة 

االثنيـن فيهـا: اللهـم أعز اإلسـالم بأحـب الرجلين إليك عمـر بن الخطـاب أو عمرو 

بـن هشـام. فجـاء عمر بـن الخطاب مـن الغد بكرة فأسـلم فـي دار األرقـم، وخرجوا 

منهـا فكبـروا وطافـوا البيـت ظاهرين. ودعيـت دار األرقـم دار اإلسـالم. وتصدق بها 

األرقـم علـى ولـده فقـرأت نسـخة صدقة األرقـم بداره: بسـم اللـه الرحمـن الرحيم. 

هـذا مـا قضـى األرقم في ربعـه ما حاز الصفـا إنها محرمـة بمكانها من الحـرم ال تباع 

وال تـورث. شـهد هشـام بـن العـاص وفالن مولى هشـام بـن العاص.

قـال: فلـم تزل هـذه الدار صدقـة قائمة فيها ولده يسـكنون ويؤاجـرون ويأخذون 

عليهـا حتى كان زمن أبـي جعفر)2(.

)))  هــو َأْرَقــُم ْبــن َأيب اأَلْرَقــم بــِن َأَســد، وأمــه أميمــة بنــت احلــارث بــن حبالــة بــن عمــر بــن غشــبان مــن خزاعــة. 
وخالــه نافــع بــن عبــد احلــارث اخلزاعــي عامــل عمــر بــن اخلطــاب عــى مكــة. ويكنــى األرقــم أبــا عبــد اهلل. واســم أيب 
األرقــم عبــد منــاف. ويكنــى أســد بــن عبــد اهلل أبــا جنــدب. وكان لألرقــم مــن الولــد: عبيــد اهلل ألم ولــد، وعثــان 
ألم ولــد، وأميــة ومريــم وأمهــا هنــد بنــت عبــد اهلل بــن احلــارث مــن بنــي أســد بــن خزيمــة، وصفيــة ألم ولــد، 
ويتعــاد ولــد األرقــم إىل بضعــة وعريــن إنســاًنا وكلهــم ولــد عثــان بــن األرقــم. وبعضهــم بالشــام وقعــوا إليهــا منــذ 
ســنن. وأمــا ولــد عبيــد اهلل بــن األرقــم فانقرضــوا فلــم يبــق منهــم أحد.تــويف األرقــم ســنة مخــس ومخســن. الطبقــات 

الكــرى )3/ 183(، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب البــن عبــد الــر )1/ 131).
)))  أخــرج ابــن ســعد يف الطبقــات الكــرى )3/ 184(، واحلاكــم يف املســتدرك )6129(، كامهــا مــن طريــق 
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 -  14 .)1(   14{ األسود بن ربيعة اليشكري{ 

املوقوف: خدمة وضيافة الحجيج.   

املوقوف عليه: عىل أبناء السبيل.   

أصل الوقف: من الوقف الجاهيل والذي امتد للمسلمني.     

عـن األسـود بـن ربيعـة بـن األسـود اليشـكري أن النبـي  لمـا فتـح 

مكـة قـام خطيبًـا، فقـال: "أال إن دمـاء الجاهليـة وغيرهـا تحـت قدمـي إال السـقاية 
والسـدانة")2(.

قـال ابـن حجـر: إسـناد مجهـول، لكـن ذكـره أبـو عبيـدة فـي كتـاب "األرحـام 

النبـي  أن  الجاهليـة.  فـي  يشـكر  مآثـر  مـن  كان  قـال:  العـرب"  ومآثـر  والمحاجـم 
 خطـب يـوم الفتـح، فقـال: أال إن كل مكرمـة كانـت فـي الجاهليـة فقد 

جعلتهـا تحـت قدمـي إال السـقاية والسـدانة، فقـام إليـه األسـود بـن ربيعـة بـن أبـي 

األسـود بـن مالـك بـن ربيعـة بن جميل بـن ثعلبة بـن عمرو بـن عثمان بـن حبيب بن 

يشـكر، فقـال: يـا رسـول اللـه، إن أبـي كان تصـدق بمـال من مالـه على ابن السـبيل 

فـي الجاهليـة، فـإن تكـن لـي تكرمـة تركتهـا، وإال تكـن لـي مكرمـة فأنـا أحـق بها. 

فقـال: بـل هـي لـك مكرمـة فتقبلها.

قال: وإياها أراد الفرزدق حين قال لجرير:

حييــى بــن عمــران بــن عثــان عــن عثــان بــه. وإســناده ضعيــف حييــى بــن عمــران قــال أبــو حاتــم: شــيخ مــدين جمهــول. 
اجلــرح والتعديــل )177/9(. وعثــان بــن األرقــم ذكــره ابــن حجــر يف الطبقــة الرابعــة مــن اإلصابــة فهــو ليــس مــن 

الصحابــة والروايــة مرســلة، وأيًضــا يف طريــق احلاكــم حممــد بــن عمــر وهــو الواقــدي، مــرتوك. 
)))  هــو األســود بــن ربيعــة بــن األســود اليشــكري، عــداده يف أعــراب البــرة. ينظــر: معرفــة الصحابــة، البــن منــده 

)ص: 192(، أسد الغابة )1/ 227(، واإلصابة )225/1( وقد عده يف القسم األول من الصحابة.
ابــن منــده يف معرفــة الصحابــة )192/1(، وأبــو نعيــم يف معرفــة الصحابــة )918( كامهــا عــن  )))  أخرجــه 
عبايــة، أو ابــن عبايــة، رجــل مــن بنــي ثعلبــة، عــن أســود بــن ربيعــة بــن أســود اليشــكري بــه ويف إســناده رجــل غــر 

معــروف فهــو ضعيــف.
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هلم إلى الحكام بكر بن وائل             وال تك مثل الحائر المتردد

إلى اليشكريين الكرام فعالهم        بني مطعم األضياف من آل أسود)1(. 

  }15{ أَنَُس بُن َمالِِك بِن النَّْضِ بِن َضْمَضٍم األَنَْصاِريُّ بِْن َزيِْد بِن 15  - 

اِر . )ت: 39 هـ( )2(. َحَراِم بِن ُجْنُدِب بِن َعاِمِر بِن َغْنِم بِن َعِديِّ بِن النَّجَّ

املوقوف: دار باملدينة.    

نوع الوقف: وقف أهيل وخريي.   

رشط الوقف: السكنى فيها إذا نزل املدينة.   

ُه َوقَـَف َداًرا ِبالَْمِديَنِة، فَـَكاَن إَِذا َحجَّ َمـرَّ ِبالَْمِديَنـِة فََنزََل  عـن ثَُماَمـَة، عـن أَنٍَس أَنَـّ

َدارَُه ")3(.

)))  معرفة الصحابة البن منده )ص: 192(، اإلصابة يف متييز الصحابة )1/ 225(. قال الدكتور جواد عي: 
وقــد عــرف مــا كان حيبســه أهــل اجلاهليــة عــى أصنامهــم مــن الســوائب والبحائــر واحلوامــي وغرهــا بـ"احلبــس" وقــد 
أطلــق اإلســام مــا حبســوا وحلــل مــا حرمــوا، وهــو مجــع حبيــس، وكانــت هلــم مكرمــات فعلوهــا يف اجلاهليــة عــن 
خلــق وديــن ورغبــة يف شــهرة وســمعة، منهــا: أهنــم كانــوا يتصدقــون بأمواهلــم عــى أبنــاء الســبيل وعــى الفقــراء 
واملحتاجــن، وهــذه املكرمــات هــي مــن مآثــر العــرب يف اجلاهليــة، مكارمهــا وتفاخرهــا التــي تؤثــر عنهــا. املفصــل 

ىف تاريــخ العــرب قبــل اإلســام )11/ 208).
)))  أنــس بــن مالــك بــن النــر بــن ضمضــم بــن زيــد بــن حــرام بــن جنــدب بــن عامــر، خــادم رســول اللَّ صــّى 
اللَّ عليــه وســلم، وأحــد املكثريــن مــن الروايــة عنــه، صــّح عنــه أنــه قــال: قــدم النبــّي  املدينــة وأنــا ابــن 
عــر ســنن، وأن أمــه أم ســليم أتــت بــه النبــي  لــا قــدم. فقالــت لــه: هــذا أنــس غــام خيدمــك، فقبلــه، 
وأن النبــّي  كنــاه أبــا محــزة ببقلــة كان جيتنبهــا، ومازحــه النبــي ، فقــال لــه: "يــا ذا األذنــن" 
وكان لــه بســتان حيمــل الفاكهــة يف الســنة مّرتــن، وكان فيــه رحيــان وجيــيء منــه ريــح املســك، وكانــت إقامتــه بعــد 

النبــي  باملدينــة، ثــم شــهد الفتــوح، ثــم قطــن البــرة ومــات هبــا.
قــال عــّي بــن املدينــّي: كان آخــر الصحابــة موتــا بالبــرة. اختلــف يف وقــت وفاتــه: فقيــل: ســنة إحــدى وتســعن، 
وقيــل: ســنة اثنتــن وتســعن، وقيــل: ســنة ثــاث وتســعن. ينظــر: االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد 

الــر )1/ 109(، واإلصابــة )275/1(، وســر أعــام النبــاء )395/3).
267(. وقــد ذكــره البخــاري معلقــا يف صحيحــه حتــت بــاب" إذا وقــف  )))  الســنن الكــرى، للبيهقــي )6/ 
أرًضــا أو بئــًرا، واشــرتط لنفســه مثــل دالء املســلمن" قــال احلافــظ يف الفتــح )407/5(: هــذه الرتمجــة معقــودة 
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 -  16 . اِريُّ أَبُو ُرَقيََّة بُن أَْوِس بِن َخاِرَجَة   }16{ َتِْيٌم الدَّ

 )ت: 40 هـ( )1(.

املوقوف: قرية حربى )2( وبيت عينون، مبا فيها، والضيافة ملن ينزلها.    

1- عـن الزهـري وراشـد بن سـعد، قـاال: قام تميـم الـداري وهو تميـم بن أوس 

رجـل مـن لخـم، فقـال: يـا رسـول اللـه، إن لي جيـرة من الـروم بفلسـطين لهـم قرية 

يقـال لهـا: حبرى، وأخـرى يقال لها: بيـت عينون، فـإن الله فتح عليك الشـام فهبهما 

لـي، فقـال: "هما لـك" قـال: فاكتب لـي بذلك كتابـا، فكتب:

 "بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم هـذا كتـاب مـن محمـد رسـول اللـه، لتميـم بـن 
أوس الـداري، أن لـه قريـة حبـرى وبيت عينـون، قريتها كلها سـهلها وجبلهـا وماءها 

وحرثهـا وأنباطهـا وبقرهـا، ولعقبـه مـن بعـده، ال يحاقـه فيها أحـد، وال يلجـه عليهم 

أحـد بظلـم، فمـن ظلمهـم أو أخـذ مـن أحد منهـم شـيئًا، فعليه لعنـة اللـه والمالئكة 

ملــن يشــرتط لنفســه مــن وقفــه منفعــة، وقــد قيــد بعــض العلــاء اجلــواز بــا إذا كانــت املنفعــة عامــة كــا تقــدم. قولــه: 
ابــن مالــك داًرا فــكان إذا قــدم نزهلــا. وصلــه البيهقــي مــن طريــق األنصــاري، حدثنــي أيب،  ووقــف أنــس هــو 
عــن ثامــة، عــن أنــس: أنــه وقــف داًرا لــه باملدينــة فــكان إذا حــج مــر باملدينــة فنــزل داره، وهــو موافــق لــا تقــدم 
عــن الالكيــة أنــه جيــوز أن يقــف الــدار ويســتثني لنفســه منهــا بيًتــا، وقــال ابــن بطــال كــا يف رشحــه عــى البخــاري 
)202/8(: ال خــاف بــن العلــاء أن مــن رشط لنفســه ولورثتــه نصيًبــا يف وقفــه أن ذلــك جائــز، وقــد تقــدم هــذا 

املعنــى يف بــاب هــل ينتفــع الواقــف بوقفــه.
)))  هــو متيــم بــن أوس بــن خارجــة بــن ســود بــن جذيمــة ابــن دراع بــن عــدى بــن الــدار، أبــو رقيــة، ينســب إىل الــدار، 
والــدار: بطــن مــن خلــم، وخلــم: فخــذ مــن يعــرب بــن قحطــان. وفــد متيــم الــداري ســنة تســع، فأســلم، فحــدث عنــه 
النبــي  عــى املنــر بقصــة اجلساســة يف أمــر الدجــال، ولتميــم عــدة أحاديــث، وكان عابــًدا، تــاًء لكتــاب 
اهلل، عــن أيب املهلــب: كان متيــم خيتــم القــرآن يف ســبع، وعــن ابــن ســرين: أن متيــًا الــداري كان يقــرأ القــرآن يف ركعــة. 
مــات ســنة أربعــن. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )1/ 193(، وســر أعــام النبــاء )4/ 77).

)))  حــرى: بكــر أّولــه، وإســكان ثانيــه، وفتــح الــراء املهملــة، عــى وزن فعــى: هــي إحــدى القريتــن الّلتــن 
بــن وادى القــرى والشــام،  الــّدارى وأهــل بيتــه، واألخــرى: عينــون، ومهــا   متيــًا  النّبــّي  أقطعهــا 
قــال الكلبــى: وليــس لرســول اهلل  بالشــام قطيعــة غرهــا. معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد 

.(420  /2( واملواضــع 
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والنـاس أجمعيـن" وكتـب علـي فلمـا ولـي أبـو بكـر، كتب لهـم كتابًا نسـخته: 

هـذا كتـاب مـن أبـي بكـر أميـن رسـول اللـه  الـذي اسـتخلف فـي 

األرض بعـده، كتـب للدارييـن أن ال يفسـد عليهـم مأثرتهـم قرية حبرا وبيـت عينون، 

فمـن كان يسـمع ويطيـع فـال يفسـد منهـا شـيئًا وليقـم عمـرو بـن العـاص عليهمـا، 

فليمنعهمـا مـن المفسـدين)1(.

يقطعـه  أن    اللـه  رسـول  سـأل  الـداري  تميًمـا  أن  سـماعة،  2-عـن 

قريـات بالشـام: عينـون وفالنـة، والموضـع الـذي فيه قبـر إبراهيـم وإسـحاق ويعقوب 

صلـوات اللـه عليهم، قـال: وكان بهـا ُركَْحـَه)2( ووطنه، قـال: فأعجب ذلك رسـول الله 

، فقـال: إذا صليـت فسـلني ذلـك. ففعـل، فأقطعـه إياهـن بما فيهـن، فلما 

كان زمـن عمـر، وفتـح اللـه تبـارك وتعالـى عليـه الشـام، أمضـى لـه ذلك.

قال أبو عبيد: أهل المدينة إذا اشتروا الدار قالوا: بجميع أركاحها، أي نواحيها)3(.

3- وعـن الليـث بن سـعد، أن عمـر أمضى ذلك لتميـم، قال: ليس لـك أن تبيع. 

قـال: فهـي في أيدي أهـل بيته إلـى اليوم)4(.

4- قـال عكرمـة: لمـا أسـلم تميم الـداري، قال: يا رسـول اللـه، إن اللـه مظهرك 

علـى األرض كلهـا، فهـب لـي قريتـي مـن بيـت لحـم، قـال: "هـي لـك"، وكتـب له 

بهـا، فلمـا اسـتخلف عمـر وظهـر علـى الشـام، جـاء تميـم الـداري بكتـاب النبـي 

، فقـال عمـر: أنـا شـاهد ذلك فأعطاهـا إياه قـال: وبيت لحم هـي القرية 

.) (
 التـي ولـد فيها عيسـى ابـن مريـم

قـال أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد المقدسـي البشـاري: وحبـرى هـي قريـة 

)))  األموال البن زنجويه )1016(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )67/11) 
ْكح: البيت وناحيُته من ورائه، ورّبا كان فضاًء ال بناَء فيه. األضداد البن األنباري)149/1). )))  الرُّ

)))  األموال أليب عبيد )695).

)))  األموال أليب عبيد )696).

)))  األموال أليب عبيد )682).
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إبراهيـم الخليـل فيهـا حصـن منيـع يزعمـون أنـه من بنـاء الجّن مـن حجـارة عظيمة 

منقوشـة وسـطه قبّـة من الحجـارة إسـالميّة على قبـر إبراهيم وقبر إسـحاق قـّدام في 

المغطّـى ... وفـي هـذه القريـة ضيافـة دائمة وطبّـاخ وخبّاز وخـّدام مرتّبـون يقّدمون 

العـدس بالزيـت لـكّل مـن حضر مـن الفقـراء ويدفع إلـى األغنيـاء إذا أخـذوا ويظّن 

أكثـر النـاس أنـه مـن قـرى إبراهيم وإنّمـا هو مـن وقف تميـم الـدارّي )1(.

وقف إضاءة املساجد:   

 عن أبي سعيد الخدري، قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري)2(. 

}17{  ثَْوبَاَن   موىل رسول الله  )ت: 45هـ( )3(. 17  - 

املوقوف: عقار   

موقوف عىل: الفقراء من أهل ألهان.    

نوع الوقف: وقف خريي عىل الفقراء.   

ى قُِبَض رَُسـوُل  ِه  َحتَـّ قـال ابـن سـعد: لم يـزل ثوبـان َمَع رَُسـوِل اللَـّ

ِه  فتحـول إلـى الشـام فنزل حمـص، ولـه بهـا دار صدقة)4(.  اللَـّ

)))  أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم )ص: 173).
)))  ابــن ماجــه )760( والطــراين يف الكبــر )49/2رقــم 1247(، وقــال البوصــري: هــو موقــوف. ويف إســناده 

خالــد بــن إيــاس اتفقــوا عــى ضعفــه. مصبــاح الزجاجــة )1/ 96).
)))  هــو ثوبــان بــن بجــدد. ويقــال ابــن جحــدر. أبــو عبــد اهلل. ويقــال: أبوعبــد الكريــم. ويقــال: أبــو عبــد الرمحــن. 
  أصلــه مــن أهــل الــراة، مــكان بــن مكــة واليمــن، أصابــه ســباء يف اجلاهليــة، فاشــرتاه رســول اهلل
فأعتقه وخره إن شــاء أن يرجع إىل قومه، وإن شــاء أن يثبت، فإنه منهم أهل البيت، فأقام عى والء رســول اهلل 
، ومل يفارقــه حــًرا وال ســفًرا حتــى تــويف رســول اهلل ، وشــهد فتــح مــر أيــام عمــر، 
ونــزل محــص بعــد ذلــك، وابتنــى هبــا داًرا، وأقــام هبــا إىل أن مــات ســنة أربــع ومخســن، وقيــل: ســنة أربــع وأربعــن. 
وهــو خطــأ. وقيــل: إنــه مــات بمــر. والصحيــح بحمــص. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )1/ 

218(، تاريــخ دمشــق البــن عســاكر )11/ 176(، البدايــة والنهايــة )8/ 258).

للطــري  وامللــوك،  الرســل  وتاريــخ   ،)171/11( دمشــق  وتاريــخ   ،)281  /7( الكــرى  الطبقــات    (((
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قـال الذهبـي: وذكر عبد الصمد بن سـعيد فـي "تاريخ حمص": أنه مـن ألهان)1(. 
وقبض بحمص، وداره بها حبًسـا على فقـراء ألهان)2(.

}18{ جابر بن عبد الله  )ت: 74 أو 78هـ( )3(. 18  - 

املوقوف: بستان.   

رشط الوقف: ال يباع وال يوهب وال يورث.   

ناظر الوقف: محمد بن جابر بن عبد الله.   

عـن عمـر بن عبـد الله العبسـي قال: دخلـت على محمد بـن جابر بـن عبد الله 

فـي بيـت لـه، فقلـت: حائطك الـذي في موضع كـذا كذا، قـال: ذلك حبـس من أبي 

جابـر ال يباع وال يوهـب وال يورث" )4(. 

.(170،169/3(
)))  بــوزن عطشــان: اســم قبيلــة وهــو أهلــان بــن مالــك بــن زيــد بــن أوســلة بــن ربيعــة بــن اخليــار بــن زيــد بــن كهــان 
بــن ســبأ بــن يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان. وأهلــان: هــو أخــو مهــدان ســّمي باســمه خمــاف باليمــن، بينــه وبــن 
العــرف ســتة عــر فرســًخا وبينــه وبــن جبــان أربعــة عــر فرســًخا. وأهلــان: موضــع قــرب املدينــة كان لبنــي 

قريظــة. معجــم البلــدان )247/1).
)))  سر أعام النباء، للذهبي )3 / 16).

)))  هو جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري السلسى من بني سلمة، أبو عبد اهلل.
شــهد العقبــة مــع الســبعن، وكان أصغرهــم، وأراد شــهود بــدر فخلفــه أبــوه عــى أخواتــه وكــن تســعه، وخلفــه أيًضــا 
حــن خــرج إىل أحــد، وشــهد مــا بعــد ذلــك، تــويف ســنة أربــع وســبعن، وقيــل: ســنة ثــان وســبعن باملدينــة، وهــو 
ابــن أربــع وتســعن ســنة، وكان قــد ذهــب بــره، وصــى عليــه أبــان بــن عثــان وهــو وايل املدينــة يومئــذ. االســتيعاب 
يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )219/1(، املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )6/ 202(، وأســد الغابــة 

.(233 )492/1(، ومــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان )9/ 
)))  أحكام األوقاف، للخصاف )ص 15).
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اُج بُْن ِعَاٍط    )ت31 هـ()1(.  19  -  }19{ الَْحجَّ

املوقوف: مسجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال محمـد بن عمـر: وهاجر الحجاج بـن عالط، وسـكن المدينة ببنـي أمية بن 

زيد، وبنـى بها داًرا ومسـجًدا يعرف به)2(.

}20{ حكيم بن حزام   )ت:45هـ( )3(. 20  - 

املوقوف: طعام ودواب وصدقات كثرية.    

نوع الوقف: خريي، وأهيل.   

 : عـروة بـن الزبيـر، أن حكيم بن حـزام، أخبره، أنـه قال لرسـول الله

)))  حجــاج بــن عــاط بــن خالــد بــن ثويــرة بــن حنثــر بــن هــال بــن عبيــد بــن ظفــر بــن ســعد بــن عمــرو بــن تيــم 
بــن هبــز بــن امــرئ القيــس بــن هبثــة بــن ســليم بــن منصــور الســلمي ثــم البهــزي يكنــى أبــا كاب وقيــل أبــا حممــد 
وقيــل أبــا عبــد اهلل ســكن املدينــة، وهــو معــدود مــن أهلهــا، وأســلم احلجــاج، وحســن إســامه، وشــهد مــع النبــي 
 خيــر. وقــال ابــن حّبــان: إنــه مــات أول خافــة عمــر، تاريــخ دمشــق البــن عســاكر )12/ 101(، 

أســد الغابــة )1/ 690( اإلصابــة يف متييــز الصحابــة )2/ 30).
)))  الطبقات الكرى )4/ 271).

)))  هــو حكيــم بــن حــزام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي القــريش األســدي، أبــو خالــد، ولــد قبــل 
الفيــل باثنتــي عــرة ســنة، وكان آدم شــديد األدمــة خفيــف اللحــم. دخلــت أم حكيــم بــن حــزام الكعبــة معهــا نســوة 
مــن قريــش وهــي حامــل بحكيــم بــن حــزام، فرهبــا املخــاض يِف الكعبــة، فأتيــت بنطــع حيــث أعجلتهــا الــوالدة، 
فولــدت حكيــم بــن حــزام يِف الكعبــة عــى النطــع. وكان حكيــم مــن ســادات قريــش يِف اجلاهليــة واإلســام. قــال 
الزبــر بــن بــكار: حدثنــي حممــد بــن الضحــاك، عــن أبيــه، قــال: مل يدخــل دار النــدوة أحــد مــن قريــش للمشــورة حتــى 
يبلــغ أربعــن ســنة إال حكيــم بــن حــزام، دخلهــا وهــو ابــن مخــس عــرة ســنة. قــال حممــد بــن عمــر: شــهد حكيــم بــن 
حــزام مــع أبيــه حــرب الفجــار، وقتــل أبــوه حــزام يف الفجــار األخــر، وكان حكيــم يكنــى أبــا خالــد، وكان لــه مجاعــة 
مــن الولــد كلهــم أدرك رســول اهلل  وأســلموا يــوم الفتــح. تــويف باملدينــة ســنة أربــع ومخســن. املنتظــم 
يف تاريــخ امللــوك واألمــم )5/ 271(، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )1/ 362(، اإلصابــة يف 

متييــز الصحابــة )2/ 98).
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أي رسـول اللـه، أرأيـت أمـوًرا كنت أتحنث بهـا في الجاهليـة، من صدقـة، أو عتاقة، 

أو صلـة رحـم، أفيهـا أجر؟ فقال رسـول الله : "أسـلمت على ما أسـلفت 

مـن خير")1(.

وحـج حكيـم بـن حزام معـه مائة بدنـة قد أهداهـا، وجللهـا الحبـرة، وكفها على 

أعجازهـا، ووقـف مائـة وصيـف يـوم عرفة فـي أعناقهـم أطوقـة الفضة قـد نقش في 

رؤوسـها: عتقـاء اللـه مـن حكيـم بن حـزام، وأعتقهـم وأهدى ألف شـاة.

قـال الزبيـر بـن بـكار: وأخبرنـي إبراهيم بـن حمزة، أن مشـركي قريـش حصروا 

بنـي هاشـم فـي الشـعب، وكان حكيـم بـن حـزام تأتيـه العيـر تحمـل الحنطـة مـن 

الشـام فيقبـل بهـا إلـى الشـعب، ثـم يضـرب أعجازهـا فتدخل عليهـم فيأخـذون ما 

عليهـا مـن الحنطة.

قـال حكيـم بن حـزام: كنت أعالج البـز في الجاهليـة، وكنت رجاًل تاجـرًا أخرج 

إلـى اليمـن وإلى الشـام فـي الرحلتيـن، وكنت أربـح أرباًحا كثيـرة فأعود علـى فقراء 

قومـي ونحـن ال نعبد شـيئًا نريد بذلـك ثراء األمـوال والمحبة في العشـيرة )2(. 

   قـال أبـو بكـر عبـد الله بـن الزبيـر الحميـدي: تصـدق حكيم بن حـزام

بـداره بمكـة والمدينـة علـى ولده، فذلـك إلى اليـوم ")3(.

رشط الوقف: اشرتط أن ال تباع وال تو هب وال تورث.    

عـن عيسـى بـن محمـد، مولـى لفاطمـة بنت عبيـد، عـن حكيم بـن حـزام، "أنه 

حبـس داره ال تبـاع وال توهـب وال تـورث")4(. 

وقف النقود.    

)))  أخرجه البخاري )1436(، ومسلم )195).
)))  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )5/ 273(، اإلصابة يف متييز الصحابة )2/ 98)

)))  السنن الكرى، للبيهقي )6/ 266).
)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 231(. من طريق الواقدي عن عيسى بن حممد به 
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املوقوف عليه: يف سبيل الله.    

 عـن مصعـب بـن عبـد اللـه، قـال: جاء اإلسـالم وفـي يـد حكيـم الرفـادة ودار 

النـدوة بيـده، فباعهـا بعـد من معاويـة بمائة ألـف درهم، فقال لـه عبد الله بـن الزبير: 

بعـت مكرمـة قريـش، فقـال حكيـم: ذهبـت المـكارم إال التقـوى يـا ابـن أخـي، إني 

اشـتريت بهـا داًرا فـي الجنـة، أشـهد أنـي قـد جعلتها في سـبيل اللـه)1( )2(.

وقف العقار.   

ناظر الوقف: أوالد حكيم بن جزام    

 قـال هشـام بـن عـروة بـن الزبيـر: واتخـذ حكيـم بـن حـزام داره الشـارعة على 

البـالط إلـى جنـب دار مطيـع بـن األسـود، بينهما وبيـن دار معاويـة بن أبي سـفيان، 

يحجـز بينهمـا وبيـن دار معاويـة الطريـق، فوقفهـا، فهـي بأيديهم اليـوم)3(.

)))  قال احلافظ: يعني الدراهم هتذيب التهذيب )776)
)))  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )5/ 271(، تاريخ دمشق البن عساكر )15/ 120).

)))  تاريخ املدينة، البن شبة )230/1).
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}21{ حويطب بن عبد العزى   )ت:45هـ( )1(. 21  - 

املوقف: عقار.   

نوع الوقف: وقف أهيل.    

ناظر الوقف: أوالده.    

قـال ابـن شـبة: اتخـذ حويطب بـن عبـد العـزى داره التي بيـن دار عامـر بن أبي 

وقـاص وعتبـة بـن أبـي وقـاص بالبـالط، منها البيـت الشـارع علـى خاتمـة البالط، 

وبيـن الزقـاق الـذي فـي دار آمنة بنت سـعد، وبيـن دار الربيـع مولى أميـر المؤمنين، 

)))  هــو حويطــب بــن عبــد العــزى بــن أيب قيــس بــن عبــد ود بــن نــر بــن مالــك بــن حســل، أبــو حممــد، ويقــال: 
أبــو األصبــغ، أســلم يــوم الفتــح، وصحــب رســول اهلل ، وهــو أحــد النفــر الذيــن أمرهــم عمــر بــن 
اخلطــاب بتجديــد أنصــاب احلــرم. بلــغ عريــن ومائــة ســنة، ســتن يف اجلاهليــة، وســتن يف اإلســام، وقــد شــهد 
بــدًرا مــع املركــن، ورأى املائكــة يومئــذ بــن الســاء واألرض، وشــهد احلديبيــة وســعى يف الصلــح، فلــا كان 
عمــرة القضــاء كان هــو وســهيل مهــا اللــذان أمــرا رســول اهلل  باخلــروج مــن مكــة، فأمــر بــاال أن ال 
تغــرب الشــمس وبمكــة أحــد مــن أصحابــه، قــال: ويف كل هــذه املواطــن أهــم باإلســام ويأبــى اهلل إال مــا يريــد، فلــا 
كان زمــن الفتــح خــاف خوًفــا شــديًدا وهــرب فلحقــه أبــو ذر فقــال: يــا حويطــب مالــك؟ فقلــت: خائــف، فقــال: ال 
ختــف فإنــه أبــر النــاس، وأوصــل النــاس، وأنــا لــك جــار فاقــدم معــي، فرجعــت معــه فوقــف يب عــى رســول اهلل وهــو 
بالبطحــاء ومعــه أبــو بكــر وعمــر، وقــد علمنــي أبــو ذر أن أقــول: الســام عليــك أهيــا النبــي ورمحــة اهلل وبركاتــه، فلــا 
قلــت ذلــك قــال: "حويطــب" ؟ قلــت: نعــم! أشــهد أن ال هلإ إال اهلل وأنــك رســول اهلل، فقــال: "احلمــد هلل الــذي 
هــداك" ورس بذلــك واســتقرضني مــاال فأقرضتــه أربعــن ألفــا، وشــهدت معــه حنينـًـا والطائــف، وأعطــاين مــن غنائــم 
حنــن مائــة بعــر. ثــم قــدم حويطــب بعــد ذلــك املدينــة فنزهلــا ولــه هبــا دار، ولــا ويل عليهــا مــروان بــن احلكــم جــاءه 
حويطــب وحكيــم بــن حــزام، وخمرمــة بــن نوفــل، فســلموا عليــه وجعلــوا يتحدثــون عنــده ثــم تفرقــوا، ثــم اجتمــع 
حويطــب بمــروان يوًمــا آخــر فســأله مــروان عــن عمــره فأخــره، فقــال لــه: تأخــر إســامك أهيــا الشــيخ حتــى ســبقك 
األحــداث. فقــال حويطــب: اهلل املســتعان، واهلل لقــد مهمــت باإلســام غــر مــرة كل ذلــك يعوقنــي أبــوك يقــول 
تضــع رشفــك وتــدع ديــن آبائــك لديــن حمــدث؟ وتصــر تابًعــا؟ قــال: فأســكت مــروان ونــدم عــى مــا كان قــال لــه، ثــم 
قــال حويطــب: أمــا كان أخــرك عثــان مــا كان لقــي مــن أبيــك حــن أســلم؟ قــال: فــازداد مــروان غــا. وكان حويطــب 
ممــن شــهد دفــن عثــان، واشــرتى منــه معاويــة داره بمكــة بأربعــن ألــف دينــار فاســتكثرها النــاس، فقــال: ومــا هــي 
يف رجــل لــه مخســة مــن العيــال. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )5/ 275(، معرفــة الصحابــة، البــن منــده )ص: 

387(، واالســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )1/ 399(، البدايــة والنهايــة )8/ 69).
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وهـي صدقـة منه علـى ولـده، فهـي بأيديهم. 

واتخـذ حويطـب أيًضـا داره التـي بين دار عبـد الله بن أبـي أمية بـن المغيرة التي 

كانـت ألم سـلمة، وبيـن دار سـعيد بن زيـد بن عمرو بن نفيـل، بابها وجـاه دار محرز 

مولـى الحكـم بن أبـي العاص، وهـي صدقة منه علـى ولده، فهـي بأيديهم. 

واتخـذ حويطـب أيًضـا داره التـي يقـال لهـا: دار صبح، وهـي الدار التـي حدها 

مـن القبلـة رحبة الحكـم، وحدها الشـامي الزقاق الـذي يخرجك إلـى دار المطلب، 

وحدهـا الشـرقي دار المطلـب، وحدهـا الغربـي، وفيـه بابهـا، الطريـق إلـى مجلـس 

الحكـم. وهـي صدقـة منه علـى ولـده؛ فهي بأيديهـم )1(.

قال الشافعي: كان حويطب جيد اإلسالم، وكان أكثر قريش ريًعا جاهليًا )2(.

)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 252).
)))  البداية والنهاية )8/ 70).
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  }22{ خالد بن الوليد   )ت:12هـ( )1(. 22  - 

املوقوف: وقف املنقول من ساح ودواب وعدة للجهاد.   

نوع الوقف: يف سبيل الله.    

عـن أبـي هريـرة   ، قال: أمر رسـول اللـه  بالصدقـة، فقيل: منع 

 " : ابـن جميـل، وخالـد بـن الوليـد، وعباس بـن عبد المطلـب فقال النبـي

مـا ينقـم ابن جميل إال أنـه كان فقيـرًا، فأغناه الله ورسـوله، وأما خالـد: فإنكم تظلمون 

خالـًدا، قـد احتبـس أدراعـه وأعتده)2( في سـبيل اللـه، وأما العبـاس بن عبـد المطلب، 

)))  هــو خالــد بــن الوليــد بــن املغــرة بــن عبــد اهلل بــن عمــر بــن خمــزوم القــريش املخزومــي، أبــو ســليان، وقيــل 
أبــو الوليــد، أمــه لبابــة الصغــرى. وقيــل: بــل هــي لبابــة الكــرى. واألكثــر عــى أن أمــه لبابــة بنــت احلــارث بــن حــزن 
اهلاليــة، أخــت ميمونــة زوج النبــي ، ولبابــة أمــه خالــة بنــي العبــاس بــن عبــد املطلــب، ألن لبابــة 
الكــرى زوج العبــاس وأم بنيــه، وكان خالــد أحــد أرشاف قريــش يف اجلاهليــة، وإليــه كانــت القبــة واألعنــة يف 
بــه اجليــش، وأمــا األعنــة فإنــه كان  مــا جيهــزون  إليهــا  ثــم جيمعــون  القبــة فإهنــم كانــوا يربوهنــا  اجلاهليــة، فأمــا 
يكــون املقــدم عــى خيــول قريــش يف احلــروب. واختلــف يف وقــت إســامه وهجرتــه، فقيــل: هاجــر خالــد بعــد 
احلديبيــة. وقيــل: بــل كان إســامه بــن احلديبيــة وخيــر. وقيــل: بــل كان إســامه ســنة مخــس بعــد فــراغ رســول اهلل 
 مــن بنــي قريظــة. وقيــل: بــل كان إســامه ســنة ثــان مــع عمــرو بــن العــاص وعثــان بــن طلحــة، وكان 
شــجاًعا، فــكان يقــول: ال أدري مــن أي يومــي أفــر، مــن يــوم أراد اهلل أن هيــدي يل فيــه شــهادة، أو مــن يــوم أراد 
أن هيــدي يل فيــه كرامــة، وعــن عبــد الرمحــن بــن أيب الزنــاد: أن خالــد بــن الوليــد لــا حرتــه الوفــاة بكــى وقــال: 
لقــد لقيــت كــذا وكــذا زحًفــا، ومــا يف جســدي شــر إال وفيــه رضبــة بســيف، أو رميــة بســهم، أو طعنــة برمــح، وهــا 
أنــا أمــوت عــى فــرايش حتــف أنفــي، كــا يمــوت العــر، فــا نامــت عــن اجلبنــاء، تــويف ســنة إحــدى وعريــن. 
املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )4/ 316(، تاريــخ دمشــق البــن عســاكر )16/ 216(، االســتيعاب يف معرفــة 

األصحــاب، البــن عبــد الــر )2/ 427(، أســد الغابــة )2/ 140).
)))  قــال النــووي: قــال أهــل اللغــة: األعتــاد آالت احلــرب مــن الســاح والــدواب وغرهــا، والواحــد عتــاد بفتــح 
ــا منهــم أهنــا للتجــارة وأن  العــن وجيمــع أعتــاًدا وأعتــدة، ومعنــى احلديــث: أهنــم طلبــوا مــن خالــد زكاة أعتــاده ظنً
الــزكاة فيهــا واجبــة، فقــال هلــم: ال زكاة لكــن عــي، فقالــوا للنبــي : إن خالــًدا منــع الــزكاة، فقــال هلــم: 
إنكــم تظلمونــه ألنــه حبســها ووقفهــا يف ســبيل اهلل قبــل احلــول عليهــا فــا زكاة فيهــا، وحيتمــل أن يكــون املــراد: لــو 
وجبــت عليــه زكاة ألعطاهــا ومل يشــح هبــا ألنــه قــد وقــف أموالــه هلل تعــاىل مترًعــا، فكيــف يشــح بواجــب عليــه، 
واســتنبط بعضهــم مــن هــذا وجــوب زكاة التجــارة، وبــه قــال مجهــور العلــاء مــن الســلف واخللــف خاًفــا لــداود 
وفيــه دليــل عــى صحــة الوقــف وصحــة وقــف املنقــول وبــه قالــت األمــة بأرسهــا إال أبــا حنيفــة وبعــض الكوفيــن. 
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فعـم رسـول الله  فهـي عليه صدقـة ومثلها معها ِفي َسـِبيِل اللـِه")1(.

وقف العقار.   

 عـن المغيـرة بـن عبـد الرحمن بن الحـارث: أن خالـد بن الوليـد   حبس 

داره بالمدينـة ال تبـاع وال توهب ")2(.

}23{ خراش بن أميَّة الكعبي   )ت:  15 06 - هـ( )3(. 23  - 

املوقوف: عقار.   

نوع الوقف: أهيل.    

قـال ابـن شـبة: اتخذ خراش بـن أميـة الكعبي حليـف بنـي مخـزوم داًرا بين دار 

إسـماعيل بـن عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص، وبيـن الزقـاق الـذي بيـن دار المغيـرة 

بـن األخنـس التـي عنـد الصفاريـن وتتبعهـا، وبابها شـارع في سـوق الخبازيـن قبالة 

شـرقي دار هنـد بنـت سـهيل بـن عمـرو العامري، وهـي صدقـة بأيدي ولـده)4(.

رشح النــووي عــى مســلم)56/7(، وقــال ابــن دقيــق العيــد: فيــه دليــل عــى حتبيــس املنقــوالت. إحــكام األحــكام 
يأخــذ بزكاتــه آالت  الــزكاة وأنــه  العــن عــن  )381/1(، وقــال الصنعــاين: واحلديــث دليــل عــى صحــة وقــف 
للحــرب للجهــاد يف ســبيل اهلل، وعــى أنــه يصــح وقــف العــروض، وقــال أبــو حنيفــة: ال يصــح ألن العــروض تبــدل 
وتغــر والوقــف موضــوع عــى التأبيــد، واحلديــث حجــة عليــه ودل عــى صحــة وقــف احليــوان ألهنــا قــد فــرت 

األعتــاد باخليــل. ســبل الســام )128/2).
)))  البخاري )1468(، ومسلم )983).

)))  تاريخ املدينة البن شبة )1/ 244(، وتاريخ دمشق )271/16).
)))  هــو خــراش بــن أميــة بــن الفضــل الكعبــي اخلزاعــي، مــدين، شــهد مــع النبــي  احلديبيــة وخيــر ومــا 
بعدمهــا مــن املشــاهد، وهــو الــذي حلــق رأس رســول اهلل يــوم احلديبيــة، تــويف يف آخــر أيــام معاويــة. االســتيعاب يف 

معرفــة األصحــاب البــن عبــد الــر )2/ 445).
)))  تاريخ املدينة البن شبة )1/ 246).
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}24{ الزبري بن العوام   )ت:63هـ( )1(. 24  - 

املوقوف: عقار.    

نوع الوقف: وقف أهيل.   

رشط الوقف: ال حق لبناته يف السكنى إذا تزوجت.    

1- عـن هشـام، عـن أبيـه: أن الزبيـر، "جعـل دوره صدقـة علـى بنيـه، ال تباع وال 
تـورث،  وأن للمـردودة مـن بناتـه أن تسـكن غيـر مضـرة وال مضـار بهـا، فـإن هـي 

اسـتغنت بـزوج، فـال حق لهـا")2(.

2- قـال أبـو بكـر عبـد اللـه بـن الزبيـر الحميـدي: وتصـدق الزبيـر بـن العـوام  

 بـداره بمكـة فـي الحراميـة، وداره بمصر، وأموالـه بالمدينة علـى ولده، فذلك 

.)3( إلى اليـوم 

3- واتخـذ الزبيـر    أيضـا دار عـروة ودار عمـرو، وهمـا متالزمتـان عنـد 

خوخـة القواريـر، فتصـدق بهمـا متفرقتيـن علـى عـروة وعمـرو وأعقابهمـا، فهمـا 

بأيديهمـا علـى ذلـك إلـى اليـوم)4(.

)))  هــو الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي القــريش األســدي، أبــو عبــد اهلل، وأمــه صفيــة 
بنــت عبــد املطلــب ; عمــة رســول اهلل، ، أســلم الزبــر قديــًا وعمــره مخــس عــرة ســنة، وقيــل: أقــل. 
أســلم بعــد أيب بكــر، وكان رابًعــا أو خامًســا، وهــو يومئــذ ابــن ســت عــرة ســنة، وهاجــر إىل أرض احلبشــة اهلجرتــن 
مجيًعــا، ومل يتخلــف عــن غــزاة غزاهــا رســول اهلل ، وكان رجــاً ليــس بالطويــل وال بالقصــر، إىل اخلفــة 
مــا هــو يف اللحــم، خفيــف اللحيــة، أســمر اللــون أشــعر، ولــه مــن الولــد أحــد عــر ذكــًرا، وتســع نســوة، هاجــر إىل 
احلبشــة ثــم إىل املدينــة فآخــى رســول اهلل  بينــه وبــن ســلمة بــن ســامة بــن وقــش، وقــد شــهد املشــاهد 
كلهــا، وهــو أحــد العــرة املشــهود هلــم باجلنــة، وأحــد الســتة الذيــن تــويف رســول اهلل، ، وهــو عنهــم 
راض. وصحــب الصديــق فأحســن صحبتــه، وكان ختنــه عــى ابنتــه، تــويف يــوم اخلميــس لعــر خلــون مــن مجــادى 
األوىل ســنة ســت وثاثــن. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب البــن عبــد الــر )2/ 510(، املنتظــم يف تاريــخ امللــوك 

واألمــم )5/ 107(، البدايــة والنهايــة )10/ 481).
)))  سنن الدارمي )4/ 2079(، وتاريخ املدينة البن شبة )230/1).

)))  السنن الكرى، للبيهقي )6/ 266).

)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 230).
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وكان    كثير الصدقة العامة.  

عـن هشـام بـن عـروة، عن أبيـه، قـال: أوصـى إلـى الزبير سـبعة مـن الصحابة، 

منهـم: عثمـان، وابـن مسـعود، وعبـد الرحمـن، فـكان ينفـق علـى الورثـة مـن ماله، 

ويحفـظ أموالهـم)1( .

قـال مغيـث بن سـمي: كان للزبيـر بن العـوام ألف مملـوك يؤدون إليـه الخراج، 

فـال يدخـل بيته مـن خراجهم شـيئًا. بـل يتصدق بهـا كلها )2(.

وقف املال يف سبيل الله.   

قـال جويريـة بـن أسـماء: بـاع الزبيـر داًرا لـه بسـتمائة ألف، فقيـل له: يـا أبا عبد 

اللـه! غبنـت. قـال: كال، هي في سـبيل اللـه)3( .

 -  25    ُّاِك بِن َزيٍْد الَخْزَرِجي حَّ }25{ َزيُْد بُن ثَاِبِت بِن الضَّ

)ت:54  أو 34 هـ()4(.

املوقوف: عقار.   

نوع الوقف: خريي.   

)))  سر أعام النباء )1/ 55).

)))  سر أعام النباء )1/ 56).

)))  سر أعام النباء )1/ 57).
)))  هــو زيــد بــن ثابــت بــن الضحــاك بــن زيــد بــن لــوذان بــن عمــرو بــن عبــد عــوف بــن غنــم بــن مالــك بــن النجــار 
األنصــاري النجــاري، أبــو ســعيد، وأمــه النــوار بنــت مالــك بــن معاويــة بــن عــدي بــن عامــر بــن غنــم بــن عــدي 
بــن النجــار، يكنــى أبــا ســعيد، قــال الواقــدي: اســتصغر رســول اهلل  يــوم بــدر مجاعــة فردهــم، منهــم 
زيــد بــن ثابــت، فلــم يشــهد بــدًرا، قــال أبــو عمــر: ثــم شــهد أحــًدا ومــا بعدهــا مــن املشــاهد، وكان زيــد يكتــب 
لرســول اهلل  الوحــي وغــره، وكانــت تــرد عــى رســول اهلل  كتــب بالريانيــة، فأمــر 
زيــًدا فتعلمهــا يف بضعــة عــر يوًمــا، وكتــب بعــده أليب بكــر، واســتخلف عمــر بــن اخلطــاب زيــد بــن ثابــت عــى 
املدينــة ثــاث مــرات يف احلجتــن ويف خروجــه إىل الشــام، وكتــب إليــه مــن الشــام إىل زيــد بــن ثابــت مــن عمــر بــن 
اخلطاب.واختلــف يف وقــت وفــاة زيــد بــن ثابــت. فقيــل: مــات ســنة مخــس وأربعــن، وقيــل: ســنة ثــاث وأربعــن. 

االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب البــن عبــد الــر )2/ 537).
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    قـال مالـك: وحبـس زيـد بـن ثابـت عنـدي، قـال: وكان زيـد بـن ثابت

يسـكن منـزال فـي داره التـي حبـس عند المسـجد حتـى مات فيـه)1(.

وقف بستان.    

عـن أبـي عثمـان النهـدي قـال: "رأيـت خارجـة بـن زيـد يهـدي إلـى ثعلبـة بـن 
مالـك فضلـة ثمـرة باكـورة مـن صدقـة زيـد بـن ثابـت والرطـب يبـاع عـدًدا ")2(.

 }26{ َزيُْد بُن َحارِثََة الكَلِْبيُّ  )ت: 8هـ( )3(. 26  - 

املوقوف: دابة.   

نوع الوقف: يف سبيل الله.    

ا  ى تُْنِفُقوا ِممَّ عـن عمـرو بن دينـار قال: لما نزلـت هذه اآلية: " لَـْن تََنالُـوا الِْبرَّ َحتَـّ

ق  تُِحبُّـوَن "، جـاء زيـٌد بفـرس له يقال له:"َسـبَل" إلـى النبي ، فقـال: تصدَّ
بهـذه يا رسـول اللـه. فأعطاها رسـول الله  ابنه أسـامة بن زيد بـن حارثة، 

فقـال: يـا رسـول اللـه، إنمـا أردت أن أتصـّدق به! فقال رسـول اللـه : قد 

قُبلـْت َصَدقتك" )4(.

)))  السنن الكرى للبيهقي )6/ 266).
)))  أحكام األوقاف، للخصاف )ص 13).

)))  هو ابن رشاحيل أو رشحبيل بن كعب بن عبد العزى بن يزيد بن امرئ القيس بن عامر بن النعان.
األمر، الشــهيد، النبوي، املســمى يف ســورة األحزاب، أبو أســامة الكلبي، ثم املحمدي، ســيد املوايل، وأســبقهم 
 إىل اإلســام، وحــب رســول اهلل  وأبــو حبــه، ومــا أحــب  إال طيبــا، ومل يســم اهلل تعــاىل

- يف كتابــه صحابًيــا باســمه إال زيــد بــن حارثــة، وعيســى ابــن مريمعليــه الســام- قتــل بمؤتــة مــن أرض الشــام ســنة 
ثــان مــن اهلجــرة. ينظــر: االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )2/ 542(. ســر أعــام )1/ 220)

)))  أخرجــه الطــري يف تفســره جتــت تفســر آيــة آل عمــران )92(، وأخرجــه عبــد الــرزاق يف تفســره )428) 
والطــري أيضــا بنفــس املوضــع الســابق عــن أيــوب وغــره بنحــوه، وأخرجــه ســعيد بــن منصــور يف تفســره )507)

عــن حممــد بــن املنكــدر بنحــوه وهــي مــن روايــة التابعــن املرســلة. 



 7
القرن األولالقرن األول

}27{ َزيُْد بُْن َسْعَنَة   )ت9هـ( )1(.  27  - 

املوقوف: مال.   

نوع الوقف: خريي عىل املسلمني.   

عـن عبـد اللـه بن سـالم، قـال: إن اللـه لمـا أراد هـدى زيد بن سـعنة، قـال زيد 

  بـن سـعنة: ما مـن عالمات النبوة شـيء إال وقـد عرفتها في وجـه محمد

حيـن نظـرت إليـه إال اثنتيـن لـم أخبرهمـا منـه، يسـبق حلمـه جهلـه وال تزيـد شـدة 

الجهـل عليـه إال حلًمـا، فكنـت ألطـف لـه ألن أخالطه، فأعـرف حلمه مـن جهله. 

قـال زيـد بـن سـعنة: فخـرج رسـول اللـه  يوًمـا مـن الحجـرات ومعه 

علـي بـن أبـي طالـب   ، فأتـاه رجـل علـى راحلتـه كالبـدوي، فقـال: يا رسـول 

اللـه، إن بصـرى قريـة بنـي فـالن قـد أسـلموا، ودخلوا فـي اإلسـالم، وكنـت حدثتهم 

إن أسـلموا أتاهـم الـرزق رغـًدا، وقـد أصابتهـم سـنة وشـدة وقحوط مـن الغيـث، فأنا 

أخشـى يـا رسـول الله أن يخرجـوا من اإلسـالم طمًعا كما دخلـوا فيه طمًعـا، فإن رأيت 

 ، أن ترسـل إليهـم بشـيء تعينهم به فعلـت، فنظر إلى رجـل إلى جانبـه أراه عليًا

فقـال: يـا رسـول الله، مـا بقي منه شـيء، قـال زيد بن سـعنة: فدنـوت إليـه، فقلت: يا 

محمـد، هـل لـك أن تبيعنـي تمـرًا معلوًمـا مـن حائط بنـي فالن إلـى أجل كـذا وكذا؟ 

فقـال: "ال يـا يهـودي، ولكنـي أبيعـك تمـرًا معلوًمـا إلـى أجـل كـذا وكذا، وال تسـمي 
حائـط بنـي فـالن" قلت: بلـى، فبايعنـي فأطلقت هميانـي، فأعطيتـه ثمانيـن مثقااًل من 
ذهـب فـي تمـر معلـوم إلـى أجـل كـذا وكـذا، فأعطاهـا الرجـل، فقـال: "اغـد عليهـم 

فأعنهـم بهـا" فقـال زيد بن سـعنة: فلمـا كان قبل محـل األجـل بيومين أو ثـالث، أتيته 
فأخـذت بمجامـع قميصـه وردائه، ونظـرت إليه بوجه غليـظ، فقلت لـه: أال تقضيني يا 

  زيد بن سعنة احلر أحد أحبار هيود، ومن أكثرهم مااًل، أسلم فحسن إسامه، وشهد مع النبي  (((
مشــاهد كثــرة، قــال زيــد بــن ســعية: مــا مــن عامــات النبــوة يشء إال وقــد عرفتــه يف وجــه حممــد  ورشف 

وكــرم. وتــويف يف غــزوة تبــوك مقبــاً إىل املدينــة. أســد الغابــة )2/ 360(، اإلصابــة يف متييــز الصحابــة )2/ 501).
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محمـد حقـي؟ فوالله مـا علمتكم بني عبد المطلـب لمطل، ولقد كان لـي بمخالطتكم 

علـم، ونظـرت إلى عمـر، وإذا عينـاه تدوران فـي وجهه كالفلك المسـتدير، ثـم رماني 

ببصـره، فقـال: يـا عـدو اللـه أتقـول لرسـول اللـه  مـا أسـمع، وتصنـع بـه 

مـا أرى، فوالـذي بعثـه بالحـق لـوال ما أحـاذر فوته لضربت بسـيفي رأسـك، ورسـول 

اللـه  ينظـر إلـى عمـر في سـكون وتـؤدة، ثـم قـال: "يا عمـر، أنا وهـو كنا 

أحـوج إلـى غيـر هـذا، أن تأمرنـي بحسـن األداء، وتأمـره بحسـن التباعـة، اذهـب به يا 

عمـر وأعطـه حقـه وزده عشـرين صاًعـا مـن تمـر مـكان مـا روعته" قـال زيـد: فذهب 
بـي عمـر  ، فأعطانـي حقـي، وزادنـي عشـرين صاًعـا من تمـر، فقلـت: ما هذه 

الزيـادة يـا عمـر؟ فقـال: أمرني رسـول اللـه  أن أزيـدك مكان مـا روعتك، 

قلـت: وتعرفنـي يـا عمـر؟ قـال: ال، مـن أنت؟ قلـت: أنا زيـد بن سـعنة، قـال: الحبر، 

قلـت: الحبـر، قـال: فما دعـاك أن فعلت برسـول اللـه  ما فعلـت وقلت له 

مـا قلـت؟ قلـت: يا عمـر، لم تكـن من عالمـات النبوة شـيء إال وقـد عرفتـه في وجه 

رسـول اللـه  حيـن نظـرت إليـه إال اثنتيـن لـم أخبرهمـا منـه، يسـبق حلمه 

جهلـه، وال يزيـده الجهـل عليـه إال حلًمـا، فقـد أخبرتهمـا، فأشـهدك يـا عمـر أنـي قد 

رضيـت باللـه ربـا وباإلسـالم دينـا وبمحمد نبيًا، وأشـهدك أن شـطر مالي وإنـي أكثرها 

مـاال صدقـة على أمـة محمد. فقـال عمر  : أو علـى بعضهم، فإنك ال تسـعهم. 

قلـت: أو علـى بعضهـم، فرجـع عمـر وزيد إلى رسـول اللـه ، فقـال زيد: 

أشـهد أن ال إله إال الله وأشـهد أن محمدا عبده ورسـوله . وآمن به وصدقه 

وبايعـه وشـهد معـه مشـاهد كثيـرة، ثـم توفـي زيـد في غـزوة تبـوك مقبـاًل غيـر مدبر، 

رحـم الله زيـًدا )1(.

)))  أخرجــه الطــراين يف املعجــم الكبــر )222/5رقــم 5147(، وابــن حبــان يف صحيحــه )288(، وأبــو نعيــم 
يف معرفــة الصحابــة )3/ 1186(، وإســناده ضعيــف ضعفــه األلبــاين يف الضعيفــة )1341).
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 -  28   ُّ28{ َسْعُد بُن أَِب َوقَّاٍص، َمالِِك بِن أَُهْيٍب الزُّْهِري{

)ت: 55 هـ( )1(.

نوع الوقف: وقف أهيل.   

    قـال أبـو بكـر عبد اللـه بن الزبيـر الحميدي: وتصدق سـعد بن أبـي وقاص 

    بـداره بالمدينـة وبـداره بمصـر علـى ولـده، فذلـك إلـى اليـوم وعثمان بـن عفان

برومـة، فهي إلى اليـوم )2(.

- عـن عائشـة بنت سـعد قالـت: صدقة أبي حبـس ال تباع وال توهـب وال تورث، 

وأن للمـردودة أي أحـق أن تسـكن غيـر مضـرة وال مضـر بهـا، حتى تسـتغني. فتكلم 

فيهـا بعـض ورثتـه يجعلونهـا ميراثـا، فاختصموا إلـى مروان بـن الحكم، فجمـع أبناء 

أصحـاب رسـول اللـه ، فأنفذهـا على ما صنع سـعد. 

واتخـذ سـعد    أيضـا داًرا فـي قبلـة دار إبراهيـم بـن هشـام المخزومـي 

بالبـالط فـي غربيهـا، وهـي دبـر دار جبـى ولهـا فـي دار جبى طريـق مسـلمة، وهي 

بأيـدي ولد سـعد اليـوم )3(.

)))  هــو ســعد بــن أيب وقــاص، واســم أيب وقــاص: مالــك بــن أهيــب بــن عبــد منــاف، أبــو إســحاق، أحــد العــرة 
املشــهود لــه باجلنــة، وأحــد الســابقن األولــن، كان يقــال لــه: فــارس اإلســام، وهــو أول مــن رمــي بســهم يف ســبيل 
اهلل، وكان مقــدم اجليــوش يف فتــح العــراق، جمــاب الدعــوة، كثــر املناقــب، هاجــر إىل املدينــة قبــل مقــدم رســول اهلل 
، وشــهد بــدًرا. أســلم وهــو ابــن تســع عــرة ســنة، وكان قصــًرا دحداًحــا، ذا هامــة، شــثن األصابــع، 
جعــد الشــعر، أشــعر اجلســد، آدم، أفطــس. قــال ســعيد بــن املســيب: ســمعت ســعًدا يقــول: مكثــت ســبع ليــال، وإين 
لثلــث اإلســام. وقــال قيــس بــن أيب حــازم: قــال ســعد: مــا مجــع رســول اهلل  أبويــه ألحــد قبــي، قــال 
يل: يــا ســعد فــداك أيب وأمــي. وإين ألول مــن رمــى املركــن بســهم، ولقــد رأيتنــي مــع النبــي  ســابع 
ســبعة، مــا لنــا طعــام إال ورق الســمر، حتــى إن أحدنــا ليضــع مثــل مــا تضــع الشــاة، ثــم أصبحــت بنــو أســد تعــزرين عــى 
اإلســام، لقــد خبــت إذن وضــل ســعيي.واختلف يف وقــت وفاتــه: فقــال الواقــدي: تــويف ســنة مخــس ومخســن، وقــال 
أبــو نعيــم: مــات ســنة ثــان ومخســن. كان ســعد آخــر املهاجريــن وفــاة. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد 

الــر )2/ 606(، تاريــخ اإلســام )2/ 490(، الــوايف بالوفيــات )15/ 91).
)))  السنن الكرى، للبيهقي )6/ 266).
)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 237).
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- واتخـذ سـعد    داًرا بالمصلـى بيـن دار عبـد الحميـد بن عبيـد الكناني، 

وبيـن الزقـاق الذي يسـلك فـي بني كعب عنـد الحماريـن، وفتح في طائفـة من أدنى 

داره بابًـا فـي الزقاق حتى صـارت كأنهـا داران متفرقتان، وكانت واحـدة، فهما جميعا 

بأيـدي ولده اليـوم على حـوز الصدقة )1(.

 }29{ َسْعُد بُْن ُعَباَدَة بِْن ُدلَْيِم بِْن َحارِثََة بِْن أَِب َحِزميََة بِْن ثَْعلََبَة بِْن  29  - 

طَِريِف بِْن الَْخْزَرجِ بِْن َساِعَدَة   )ت:51  هـ( )2(.

املوقوف: عقار.    

وفيه اإلشهاد في الوقف والوقف عن الميت.

ُه َعْنـُه  ُه َعْنُهَمـا: أَنَّ َسـْعَد بْـَن ُعبَـاَدَة رَِضـَي اللَـّ اٍس رَِضـَي اللَـّ  عـن ابْـن َعبَـّ

ـي تُُوفِّيَْت َوأَنَـا َغائٌِب  ِه إِنَّ أُمِّ ـُه َوُهـَو َغائِـٌب َعْنَها، فََقـاَل: يَا رَُسـوَل اللَـّ تُُوفِّيَـْت أُمُّ

قْـُت ِبِه َعْنَهـا؟ قَاَل: "نََعـْم"، قَاَل: فَِإنِّي أُْشـِهُدَك)3( أَنَّ  َعْنَهـا، أَيَْنَفُعَهـا َشـْيٌء إِْن تََصدَّ

)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 238).
)))  كان ســعد بــن عبــادة يكتــب يف اجلاهليــة، وكانــت الكتابــة يف العــرب قليــاً، وكان حيســن العــوم والرمــي، وكان 
مــن اجتمــع لــه ذلــك يســمى الكامــل. قــال ابــن ســرين: كان أهــل الصفــة إذا أمســوا ينطلــق الرجــل بالرجــل، والرجــل 
بالرجلــن، والرجــل باخلمســة، فأمــا ســعد بــن عبــادة فــكان ينطلــق بثانــن كل ليلــة، وكان يبســط ثوبــه ويقــول: اللهــم 
وســع عــي، فإنــه ال يســعني إال الكثــر. قــال علــاء الســر: أســلم ســعد وشــهد العقبــة مــع الســبعن، وكان أحــد النقبــاء 
 . االثنــي عــر، وهتيــأ للخــروج إىل بــدر فنهــش فأقــام، وشــهد أحــًدا واملشــاهد بعدهــا مــع رســول اهلل
تــويف ســنة مخــس عــرة، وقيــل ســنة أربــع عــرة، وقيــل: بــل مــات ســعد بــن عبــادة يف خافــة أيب بكــر ســنة إحــدى 

عــرة. الطبقــات الكــرى )3/ 615(، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )2/ 594).
)))  بــوب البخــاري بــاب اإلشــهاد يف الوقــف والصدقــة. قــال ابــن بطــال: اإلشــهاد واجــب يف الوقــف وال يتــم 
إال بــه. قــال املهلــب: وإذا كان اهلل قــد أمــر باإلشــهاد يف البيــع، والبيــع خــروج ملــك بعــوض ظاهــر، فالوقــف 
أوىل بذلــك؛ ألن اخلــروج عنــه بغــر عــوض، مــع أن األكثــر ىف األوقــاف والصدقــات أن تكــون عــى غــر عــوض 
ابــن بطــال )180/8(. وقــال احلافــظ: واســتدل املهلــب لإلشــهاد يف الوقــف بقولــه تعــاىل:   يف األعيــان. رشح 
الــذي ال  يــرع يف الوقــف  فــألن  البيــع ولــه عــوض،  أمــر باإلشــهاد يف  فــإذا  قــال:  نث ى  ى  ائ مث. 
عــوض لــه أوىل، وقــال ابــن املنــر: كأن البخــاري أراد دفــع التوهــم عمــن يظــن أن الوقــف مــن أعــال الــر فينــدب 

إخفــاؤه، فبــن أنــه يــرع إظهــاره ألنــه بصــدد أن ينــازع فيــه وال ســيا مــن الورثــة. فتــح البــاري )391/5).
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َحائِِطـَي الِمْخـرَاَف)1( َصَدقَـٌة َعلَيَْها")2(.

وقف املاء والنقود.    

- عـن يحيـى بـن عبـد العزيـز، عـن أهلـه، أن سـعد بـن عبـادة تصـدق بصدقـة 

)))  املخــراف: املثمــرة، ســاها خمراًفــا لــا خيــرتف مــن ثارهــا، كــا قيــل: امــرأة مئنــاث ومــذكار، وشــجرة ميقــار 
ونحوهــا مــن النعــوت، وقــد يســتوي يف هــذا نعــت الذكــور واإلنــاث. أعــام احلديــث )1347/2)

)))  صحيح البخاري )2756).
وهــذا احلديــث قــد اعتمــد عليــه العلــاء يف كثــر مــن مســائل الوقــف، ومــن ذلــك، مســألة الوقــف إذا مل يقبــض وظــل 
يف يــد مالكــه؟ قــال ابــن بطــال: اختلــف العلــاء يف الوقــف إذا مل خيرجــه الواقــف مــن يــده إىل أن مــات. فقالــت طائفــة: 
يصــح الوقــف وال يفتقــر إىل قبــض. وهــو قــول أبــى يوســف والشــافعي، وقالــت طائفــة: ال يصــح الوقــف حتــى 
خيرجــه عــن يــده ويقبضــه غــره. هــذا قــول ابــن أبــى ليــى ومالــك وحممــد بــن احلســن، وحجــة القــول األول أن عمــر بــن 
اخلطــاب وعــي بــن أبــى طالــب وفاطمــة، ، أوقفــوا أوقاًفــا وأمســكوها بأيدهيــم وكانــوا يرفــون االنتفــاع هبــا 
يف وجــوه الصدقــة فلــم يبطــل، واحتــج الطحــاوي ألبــى يوســف فقــال: رأينــا أفعــال العبــادات عــى رضوب، فمنهــا: 
العتــاق وينفــذ بالقــول؛ ألن العبــد إنــا يــزول ملــك مــواله عنــه بقولــه: أنــت هلل، ومنهــا: اهلبــات والصدقــات ال تنفــذ 
بالقــول حتــى يكــون معــه القبــض مــن الــذى ملكهــا، فأردنــا أن ننظــر حكــم األوقــاف بأهيــا هــي أشــبه فنعطفــه عليــه، 
فرأينــا الرجــل إذا أوقــف أرضــه أو داره فإنــا ملــك الــذى أوقفهــا عليــه منافعهــا ومل يملكــه مــن رقبتهــا شــيًئا، إنــا 
أخرجهــا مــن ملــك نفســه إىل اهلل، فثبــت أن نظــر ذلــك مــا أخرجــه مــن ملكــه إىل اهلل، فكــا كان ذلــك ال حيتــاج فيــه إىل 

قبــض مــع القــول؛ كذلــك الوقــف ال حيتــاج فيــه إىل قبــض مــع القــول. رشح ابــن بطــال )172/8).
أو  الــدار  هــذه  قــال:  إذا  امللقــن: واختلفــوا  ابــن  قــال  اإلنفــاق،  يذكــر وجــوه  إذا وقــف شــيًئا ومل  وأيًضــا: مســألة 
هــذه الضيعــة وقــف. مل يذكــر وجوًهــا تــرف فيــه، فعنــد مالــك أنــه يصــح الوقــف، وكــذا لــو قــال: عــى أوالدي 
وأوالدهــم. ومل يذكــر بعدهــم الفقــراء أو بنــي متيــم ممــن مل ينقطــع نســلهم، فإنــه يصــح الوقــف، ويرجــع ذلــك إىل 
فقــراء عصبتــه، وإن مل يكونــوا فقــراء فــإىل فقــراء املســلمن، وبــه قــال أبــو يوســف وحممــد، وهــو أظهــر قــويل الشــافعي، 
والثــاين: ال يصــح مــن أصلــه، وحجــة األول: أنــه إذا قــال: وقــف. فإنــا أراد بــه الــر والقربــة، وأن ال ينتفــع هــو بــيء 
مــن ذلــك، واالنتفــاع يكــون حمبوًســا عــى ولــده وولــد ولــده، فــإذا انقرضــوا رصف ذلــك إىل أقــرب النــاس بــه مــن 
فقــراء عصبتــه، وهــذا املعنــى حيصــل بــه الــر والقربــة، وكــذا إذا قــال: هــذا وقــف حمــرم؛ ألنــه معلــوم أنــه قصــد بــه الــر 
والقربــة، فحمــل عــى مــا علــم مــن قصــده، كرجــل أوىص بثلــث مالــه، فــإن ذلــك يفــرق يف الفقــراء املســاكن وإن مل 
يســمهم؛ ألنــه قــد علــم ذلــك مــن قصــده، أال تــرى قــول ســعد بــن عبــادة لرســول اهلل : وإين أشــهدك 
أن حائطــي املخــراف صدقــة عنهــا. مل يســم عــى مــن يتصــدق باحلائــط، ومل ينكــره عليــه بــل أقــره، قــال املهلــب: وال 
حاجــة بنــا إىل أن يذكــر عــى مــن يكــون الوقــف؛ ألن اهلل تعــاىل قــد بــن أصنــاف الذيــن جتــب هلــم الصدقــات يف كتابــه. 

التوضيــح )238/17).
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عـن أمـه فيهـا سـقي الماء، ثـم حبس عليهـا مااًل مـن أمواله علـى أصلـه، ال يباع وال 

يـورث)1(. وال  يوهب 

}30{ رُشَْحِبيُل بُْن َعْبِد اللِه بِْن الُْمطَاعِ  )ت:81هـ( )2(. 30  - 

املوقوف: عقار.   

قال الحربي: دار شرحبيل بن حسنة كانت صدقة )3(.

 -  31 .)4(  31{  َسِعيُد بْن َخالِد بْن َسِعيد بْن العاص{

املوقوف: النفس.    

نوع الوقف: عىل الجهاد يف سبيل الله.    

   قـال الواقـدي: كان سـعيد بـن خالـد غالًمـا نجيبًـا أتـى إلـى الصديـق

فقـال: يا خليفة رسـول اللـه  إنـك أردت أن تعقد ألبي خالـد راية ويكون 

قائـًدا مـن قـواد جيشـك فتكلم فيـه المتكلمـون، فعزلتـه حين رجـع من بعثـك، وقد 

حبـس نفسـه فـي سـبيل الله عـز وجـل ولـم أزل مجيبًا دعوتـك في بعثـك، فهل لك 

أن تقدمنـي علـى هذا الجيـش، فوالله ال يراني اللـه وانيا أبًدا وال عاجـزًا عن الحرب، 

قـال: وكان سـعيد بـن خالـد نجيبًـا أنجـب مـن أبيـه وأفـرس، فعقد لـه أبو بكـر راية 

)))  أحكام األوقاف، للخصاف )ص 15).
َطاع بن عبِْد اهلِل، كان رشحبيل من مهاجرة احلبشة، معدود يف وجوه قريش، وكان  ْحبيل بن عبِد اهلِل ْبِن املُْ )))   رُشَ
أمــًرا عــى ربــع مــن أربــاع الشــام لعمــر بــن اخلطــاب  . تــويف يف طاعــون عمــواس ســنة ثــان عــرة، وهــو ابــن ســبع 
وســتن ســنة. معرفــة الصحابــة أليب نعيــم )3/ 1466(، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب البــن عبــد الــر )2/ 698).

)))  املناسك للحريب )371).
)))  َســِعيد ْبــن َخالـِـد ْبــن َســِعيد ْبــن العــاص ْبــن أميــة ْبــن عبــد شــمس ْبــن عبــد منــاف القــريش األمــوي، ولــد يف عهــد 
النبــي  بــأرض احلبشــة إذ هاجــر أبــواه إليهــا وخــرج مــع أبيــه جماهــًدا إىل الشــام وقتــل بمــرج الصفــر، 
ويقــال: بــل بقــي إىل الرمــوك وشــهدها أمــًرا عــى كــردوس. تاريــخ دمشــق البــن عســاكر )21/ 43(، أســد الغابــة 

)2/ 474(، فتــوح الشــام )1/ 13).



 3
القرن األولالقرن األول

ودفعهـا إليـه وأّمـره علـى ألفيـن مـن العرب، قـال فلما سـمع عمر بن الخطـاب كالم 

سـعيد بـن خالـد وأنـه خيـر مـن أن يكـون أميـرًا؛ كـره له ذلـك وأقبـل علـى الصديق  

 : يـا خليفـة رسـول اللـه عقدت هـذه الراية لسـعيد بن خالد على مـن هو خير 

منـه، ولقـد سـمعته يقول عندمـا عقدتها علـى رغم األعـادي: والله لتعلم إنـه ما يريد 

بالقـول غيـري والله مـا تكلمت فـي أبيه.

قـال الواقـدي: فثقـل ذلـك علـى أبـي بكـر وكـره أن ال يعقـد لـه، وكـره أيًضا أن 

يخالـف عمـر لمحبته له ونصحـه ومنزلته عنـد النبي  ووثـب قائًما ودخل 

علـى عائشـة  وأخبرهـا بخبـر عمر بـن الخطـاب   وما كان مـن كالمه، 

فقالـت عائشـة: قـد علمـت أن عمر ينصر الديـن ويريد النصـر لرب العالميـن وما في 

قلـب عمـر بغـض للمسـلمين، قـال: فقبل قول عائشـة  ثـم دعا بأزد الدوسـي 

وقـال لـه: امـض إلـى سـعيد بن خالـد وقـل لـه: رد علينـا رايتك، قـال: فردهـا وقال: 

واللـه ألقتلـن تحـت رايـة أبي بكـر حيث كان فإني قد حبسـت نفسـي في سـبيل الله.

قـال الواقـدي: ولقـد بلغني أن الصديـق حال تفكـره فيمن يقـدم طليعة الجيش 

قـال: فتقـدم إليـه سـهل بـن عمـرو، وعكرمـة بـن أبـي جهـل وهشـام بـن الحـارث 

وقالـوا: اشـهدوا أننـا قـد حبسـنا أنفسـنا في سـبيل الله فـال نرجع عـن القتـال أبًدا، 

فقـال أبـو بكـر: اللهـم بلغهم أفضـل ما يؤملـون )1(. 

)))  فتوح الشام )1/ 13( قلت: والواقدي متهم. 
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}32{ سعيُد بُن عاِمِر بِن ُحَذيم   )ت 02هـ( )1(. 32  - 

املوقوف: أوقف عمله لخدمة املسلمني.   

نوع الوقف: وقف منافع البدن.   

عـن زيـد بـن أسـلم، أن عمـر  قال لسـعيد بـن عامر بـن حذيم: مـا ألهل 

الشـام يحبونـك؟ قال: أراعيهم وأواسـيهم، فأعطاه عشـرة آالف فردها، وقـال: إن لي 

أعبـدا وأفراسـا وأنـا بخير وأريـد أن يكون عملي صدقـة على المسـلمين، فقال عمر: 

ال تفعـل إن رسـول اللـه  أعطانـي مـاال دونهـا، فقلـت: نحوا ممـا قلت، 

فقـال لـي: "إذا أعطـاك اللـه مـاال لـم تسـأله ولم تشـره نفسـك إليـه فخـذه، فإنما هو 
رزق اللـه أعطـاك إياه" )2(.

وقف يف سبيل الله.   

املوقوف: أموال لتجهيز الجيش.    

عن شـهر بن حوشـب، قـال: لما قدم عمر حمـص أمرهم أن يكتبوا لـه فقراءهم، 

فرفـع الكتـاب، فـإذا فيـه سـعيد بن عامـر، قال: من سـعيد بـن عامـر؟ قالوا: يـا أمير 

المؤمنيـن، أميرنا.قـال: وأميركـم فقيـرًا؟ قالـوا: نعـم. فعجـب، فقـال: كيـف يكـون 

)))  ســعيد بــن عامــر بــن حذيــم بــن ســامان بــن ربيعــة بــن ســعد بــن مجــح القــريش اجلمحــي. كان خــًرا فاضــاً، 
ووعــظ عمــر، فقــال لــه عمــر: مــن يقــوى عــى ذلــك؟ قــال: أنــت يــا أمــر املؤمنــن، إنــا هــو أن تقــول فتطــاع. وواله 
عمــر بعــض أجنــاد الشــام، فبلــغ عمــر أنــه يصيبــه ملــم، فأمــره بالقــدوم عليــه، وكان زاهــًدا، فلــم يــر معــه إال مــزوًدا 
وعــكاًزا وقدًحــا، فقــال لــه عمــر: ليــس معــك إال مــا أرى؟ فقــال لــه ســعيد: ومــا أكثــر مــن هــذا؟ عــكاز أمحــل هبــا 

زادي، وقــدح آكل فيــه! فقــال لــه عمــر: أبــك ملــم؟ قــال: ال. قــال: فــا غشــية بلغنــي أهنــا تصيبــك؟
قــال: حــرت خبيــب بــن عــدي حــن صلــب، فدعــا عــى قريــش وأنــا فيهــم، فربــا ذكــرت ذلــك فأخذتنــي فــرتة 
يغشــى عــي. فقــال لــه عمــر: فارجــع إىل عملــك. واختلــف يف وقــت وفاتــه، فقيــل: تــويف ســنة تســع عــرة، وقيــل 
ســنة عرين.وقيــل ســنة إحــدى وعريــن، وهــو ابــن أربعــن ســنة. تاريــخ دمشــق البــن عســاكر )21/ 146(، 

االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب )2/ 624( أســد الغابــة )2/ 483).
)))  أخرجه احلاكم يف املستدرك )324/3).
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أميركـم فقيـرًا؟ أيـن عطـاؤه؟ أيـن رزقـه؟ قالوا: يـا أميـر المؤمنين، ال يمسـك شـيئًا، 

قـال: فبكـى عمـر، ثـم عمـد إلـى ألف دينـار فصرهـا وبعث بهـا إليـه، وقـال: أقرئوه 

منـي السـالم، وقولـوا لـه: بعـث إليـك أميـر المؤمنيـن، فاسـتعن بها علـى حاجتك، 

قـال: فجـاء بهـا الرسـول، فنظـر إليـه فـإذا هـي دنانيـر، فجعـل يسـترجع، فقالـت له 

امرأتـه: مـا شـأنك؟ أصيـب أميـر المؤمنين؟ قـال: أعظم، قالـت: فظهرت آيـة؟ قال: 

أعظـم مـن ذلـك، قالـت: فأمـر من السـاعة؟ قـال: بـل أعظم من ذلـك، قالـت: فما 

، قالـت: فاصنـع فيهـا مـا  شـأنك؟ قـال: الدنيـا أتتنـي، الفتنـة أتتنـي، دخلـت علـيَّ

شـئت، قـال لها: أعنـدك عون؟ قالت: نعـم، فصر الدنانيـر فيها صرًرا، ثـم جعلها في 

مخـالة، ثـم بـات يصلي حتـى أصبح، ثـم اعترض بها جيًشـا من جيوش المسـلمين، 

فأمضاهـا كلهـا، فقالـت لـه امرأتـه: لـو كنـت حبسـت منهـا شـيئًا نسـتعين بـه، فقال 

لهـا: سـمعت رسـول اللـه  يقول: " لـو اطلعت امـرأة من نسـاء الجنة إلى 

األرض لمـلت األرض مـن ريـح المسـك ".فإنـي والله مـا أختـار عليهن)1(.

}33{ طَلَْحُة بُن ُعَبْيد الله   )ت: 63هـ( )2(. 33  - 

نوع الوقف: وقف أهيل أو ذري، ووقف املشاع.    

املوقوف: حديقة بها زرع.    

)))  أسد الغابة )483/2( وإسناده ضعيف فيه شهر بن حوشب ضعيف الرواية وقد أرسله. 
)))  هــو طلحــة بــن عبيــد اهلل بــن عثــان بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تيــم بــن مــرة ابــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب 
القــريش التيمــي، أحــد العــرة، وأحــد الثانيــة الذيــن ســبقوا إىل اإلســام، وأحــد اخلمســة الذيــن أســلموا عــى يــد أيب 
بكــر، وأحــد الســتة أصحــاب الشــورى، وكان طلحــة آدم كثــر الشــعر ليــس باجلعــد القطــط، وال بالســبط، حســن 
الوجــه، دقيــق القرنــن ال يغــر شــعره، كان مــع عمــر لــا قــدم اجلابيــة وجعلــه عــى املهاجريــن وقــال غــره: كانــت يــده 
شــاء ممــا وقــى هبــا رســول اهلل  يــوم أحــد، وتــرك طلحــة مــن العــن ألفــي ألــف درهــم ومائتــي ألــف 
دينــار، وتــرك عروًضــا كثــرة، وقومــت أصولــه وعقــاره ثانــن ألــف ألــف درهــم، قــال عمــرو بــن العــاص: حدثــت أن 
طلحــة تــرك مائــة هبــار يف كل هبــار ثاثــة قناطــر ذهــب. وســمعت أن البهــار جلــد ثــور، وقتــل طلحــة  وهــو 
ابــن ســتن ســنة، وقيــل: ابــن اثنتــن وســتن ســنة، وقيــل: ابــن أربــع وســتن ســنة- يــوم اجلمــل، وكانــت وقعــة اجلمــل 
لعــر خلــون مــن مجــادى اآلخــرة ســنة ســت وثاثــن. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )5/ 114(، االســتيعاب يف 

معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )2/ 764: 770(، اإلصابــة يف متييــز الصحابــة )3/ 430).
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املوقوف عليهم: أقاربه وبني عمه.    

عـن أَنَِس بِْن َمالِـٍك رَِضَي اللَُّه َعْنُه، قَاَل: كَاَن أَبُو طَلَْحَة أَكْثََر األَنَْصاِر ِبالَْمِديَنِة َمااًل، 

  وَكَاَن أََحبَّ أَْمَوالِِه إِلَيِْه بَيْرَُحاَء، وَكَانَْت ُمْسـتَْقِبلََة الَمْسـِجِد، وَكَاَن رَُسوُل اللَِّه

ـا نَزَلَـْت:ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ    يَْدُخلَُهـا َويَْشـرَُب ِمـْن َمـاٍء ِفيَها طَيِّـٍب، فَلَمَّ

ِه ، فََقاَل: يَا رَُسـوَل  ]آل عمـران، آيـة:29[ قَـاَم أَبُـو طَلَْحـَة إِلَـى رَُسـوِل اللَـّ

َه تََعالَـى يَُقـوُل ِفـي كِتَاِبـِه:ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ َوإِنَّ أََحـبَّ  ِه، إِنَّ اللَـّ اللَـّ

أَْمَوالِـي إِلَـيَّ بَيْرَُحـاَء، َوإِنََّهـا َصَدقٌَة لِلَِّه أَرُْجـو ِبرََّها، َوُذْخرََهـا ِعْنَد اللَِّه، فََضْعَها يَا رَُسـوَل 

ِه َحيْـُث ِشـئَْت، فََقاَل: "بَـٍخ، َذلَِك َمـاٌل َرائٌِح، َذلِـَك َماٌل َرائِـٌح، قَْد َسـِمْعُت َما قُلَْت  اللَـّ

ِفيَهـا، َوأََرى أَْن تَْجَعلََهـا ِفـي األَقَْرِبيـَن"، قَـاَل: أَفَْعـُل يَا رَُسـوَل اللَِّه، فََقَسـَمَها أَبُـو طَلَْحَة 
ِه)1(. ِفـي أَقَاِرِبِه َوبَِنـي َعمِّ

وقف املاء:   

  عـن محمـد بـن إبراهيـم بـن الحـارث التيمـي قال: مـر رسـول الله

فـي غـزوة ذات قـرد علـى مـاء يقـال له بيسـان، فسـأل عنـه؟ فقيل: اسـمه يا رسـول 

اللـه بيسـان وهو مالـح، فقال رسـول الله : ال بـل هو نعمـان وهو طيب، 

)))  صحيــح البخــاري )2769(، وصحيــح مســلم )998(. وبــوب عليــه البخــاري ببــاب: إذا وقــف أرًضــا ومل 
يبــن احلــدود فهــو جائــز، وكذلــك الصدقــة. قــال اخلطــايب: ويف احلديــث: دليــل عــى أن الوقــف يصــح، وإن مل يذكــر 

ســبله، ومصــارف دخلــه. أعــام احلديــث )786/2).
قــال ابــن امللقــن: مــن أخــرج شــيًئا مــن مالــه هلل ومل يملكــه أحــًدا، فجائــز أن يضعــه حيــث أراه اهلل مــن ســبل اخلــر، 
عــى مــا تقــدم قريًبــا يف بــاب: إذا وقــف شــيًئا ومل يدفعــه إىل غــره فهــو جائــز، وأنــه جيــوز أن يشــاور فيــه مــن يثــق برأيــه، 
وليــس لذلــك وجــه معلــوم ال يتعــدى، كــا قــال بعــض النــاس: معنــى قــول الرجــل: هلل، ويف ســبيل اهلل كــذا دون 
كــذا، أال تــرى أن الصدقــة املوقوفــة رجعــت إىل قرابــة أيب طلحــة، ولــو ســبلها يف وجــه مــن الوجــوه مل تــرف إىل 
غــره، وذهــب مالــك والشــافعي إىل أن مــن حبــس داًرا عــى قــوم معينــن أو تصــدق عليهــم بصدقــة ومل يذكــر 
أعقاهبــم، أو ذكــر ومل جيعــل نقدهــا بعدهــم مرجًعــا إىل املســاكن أو إىل مــن ال يعــدم وجــوده مــن وجــوه الــر فــات 
املحبــس عليهــم وانقرضــوا، أهنــا ال ترجــع إىل الــذي حبســها أبــًدا، ورجــع حبًســا عــى أقــرب النــاس باحلبــس يــوم 
رجــع ال يــوم حبــس، أال تــرى أن أبــا طلحــة جعــل حائطــه ذلــك صدقــة هلل تعــاىل ومل يذكــر وجًهــا مــن الوجــوه التــي 
توضــع فيــه الصدقــة، أمــره الشــارع أن جيعلهــا يف أقاربــه، وكذلــك كل صدقــة ال يذكــر هلــا مرجــع تــرف عــى 

أقاربــه للتصــدق هبــذا احلديــث، التوضيــح )273/17).
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فغيَّـر رسـول اللـه  االسـم وغيـر اللـه الماء فاشـتراه طلحـة بن عبيـد الله 

 : فأخبـره، فقال رسـول الله  ثـم تصـدق بـه، وجاء إلـى النبي

مـا أنـت يا طلحـة إال فيـاض. فلذلك سـمي طلحة الفيـاض )1(.

وقد كان هذا اإلمام علًما في الجود: 

فعـن موسـى بـن طلحـة، أن أباه أتـاه مال مـن حضرموت سـبعمائة ألـف، فبات 

ليلتـه يتملمـل، فقالـت لـه زوجته: مالـك؟ فقـال: تفكرت فقلـت: ما ظن رجـل بربه 

يبيـت وهـذا المـال فـي بيتـه، قالـت: فأيـن أنت عـن بعض أخالئـك، فـإذا أصبحت 

فاقسـمها، فقـال: إنـك موفقـة وهي أم كلثـوم بنت الصديق فقسـمها بيـن المهاجرين 

واألنصـار، فبعـث إلـى علي منها، وأعطى زوجتـه ما فضل، فكان نحـو ألف درهم)2(.

وعـن علـي بـن زيد قـال: جـاء أعرابـي إلـى طلحة، فسـأله وتقـرب إليـه برحم، 

فقـال: إن هـذه لرحـم ما سـألني بهـا أحد قبلـك، إن لي أرًضـا قد أعطاني بهـا عثمان 

ثالثمائـة ألـف، فـإن شـئت األرض، وإن شـئت ثمنها، قال: بـل الثمـن، فأعطاه)3(.

بــه، وهــو  بــن احلــارث التيمــي  بــن إبراهيــم  ابــن عســاكر يف تاريــخ دمشــق )93/25( عــن حممــد  )))  أخرجــه 
للذهبــي )306/3). اإلســام  تاريــخ  انظــر  ســنة عريــن ومائــة.  تــويف  إبراهيــم  بــن  مرســل. حممــد 

)))  تاريخ اإلسام )2/ 295).

)))  تاريخ اإلسام )2/ 295).
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}34{ العباس بن عبد املطلب   )ت:23هـ( )1(. 34  - 

املوقوف: عني ماء.    

قـال أبـو غسـان: تصـدق العباس بـن عبـد المطلب   بحـل لـه كان بينبع 

علـى عيـن يقـال لهـا: عيـن جسـاس، علـى شـراب زمـزم، فذلـك الحـق يقـال لـه: 

السـقاية؛ ألنـه تصـدق بـه علـى زمـزم، وهـو الثمن مـن تلـك العيـن، وهو اليـوم بيد 

الخليفـة يوكل بـه ")2(.

وقف داره لتوسعة املسجد:    

 عـن ابـن عباس قـال: كان للعبـاس دار إلى جنب المسـجد وفي المسـجد ضيق، 

فـأراد عمـر أن يُدخلهـا فـي المسـجد فأبـى، فقـال: اجعـل بينـي وبينـك رجـاًل مـن 

أصحـاب رسـول اللـه  فجعـال بينهما أبي بـن كعب، فقضـى للعباس على 

عمـر، فقـال عمـر: ما أحد مـن أصحاب محمـد أجرأ علي منـك، فقال أبـّي: أو أنصح 

لـك منـي؟ قـال: يـا أمير المؤمنيـن، أما بلغـك حديـث داود أن الله عز وجل أمـره ببناء 

بيـت المقـدس فأدخـل فيـه بيـت امرأة بغيـر إذنهـا، فلما بلـغ حجـز الرجال منعـه الله 

بنـاءه، قـال داود: يـا رب منعتنـي بنـاءه، فاجعلـه فـي عقبي، فقـال العبـاس: " أليس قد 

صـارت لـي وقضـى لـي بها؟ قـال: فإني أشـهدك أني قـد جعلتهـا لله عز وجـل")3(.

)))  هــو عبــاس بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، أبــو الفضــل، وكان العبــاس أســن مــن رســول اهلل 
 بســنتن. وقيــل بثــاث ســنن. أمــه امــرأة مــن النمــر ابــن قاســط وهــي نتلــة. وكان العبــاس يف اجلاهليــة 
رئيًســا يف قريــش، وإليــه كانــت عــارة املســجد احلــرام والســقاية يف اجلاهليــة، فالســقاية معروفــة، وأمــا العــارة فإنــه 
كان ال يــدع أحــًدا يســب يف املســجد احلــرام، وال يقــول فيــه هجــًرا، حيملهــم عــى عارتــه يف اخلــر، ال يســتطيعون 
لذلــك امتناًعــا، ألنــه كان مــأل قريــش قــد اجتمعــوا وتعاقــدوا عــى ذلــك، فكانــوا لــه أعوانــا عليــه، وســلموا ذلــك 
إليــه، أســلم العبــاس قبــل فتــح خيــر، وكان يكتــم إســامه، ثــم أظهــر إســامه يــوم فتــح مكــة، وشــهد حنينـًـا والطائــف 
وتبــوك. تــويف ســنة اثنتــن وثاثــن قبــل قتــل عثــان بســنتن، وصــى عليــه عثــان ودفــن بالبقيــع. االســتيعاب يف معرفــة 

األصحــاب البــن عبــد الــر )2/ 810(، أســد الغابــة )60/3(، اإلصابــة )511/3).
)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 218).

)))  فضائل الصحابة، ألمحد بن حنبل )2/ 939(، والسنن الكرى للبيهقي )6/ 278).
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- وبنى داًرا أعد فيها الطعام لمن يدخلها: 

   قـال إبراهيـم الجمحـي: دخـل أعرابـي دار العبـاس بـن عبـد المطلـب

وفـي جانبهـا عبد اللـه بن عباس يفتي وال يرجع في شـيء يسـأل عنه، وفـي الجانب 

اآلخـر عبيـد اللـه يطعم كل مـن دخل، فقـال األعرابي: مـن أراد الدنيا واآلخـرة فعليه 

بـدار العباس، هـذا يفتي ويفقـه الناس، وهـذا يطعـم الطعام)1(.

}35{ عبُد الرحمِن بِن أَزَْهر   )ت:63هـ()2(. 35  - 

املوقوف: عقار.   

نوع الوقف: أهيل.   

وروى ابـن شـبة فـي كتـاب صدقـات سـعد قـال: واتخذ عبـد الرحمن بـن أزهر 

بـن عبـد عـوف داًرا بالسـوق، وتصـدق بهـا علـى بنـي أزهـر بـن عبـد عـوف، وإلى 

شـهاب بـن عبـد الله بـن الحـارث بن زهـرة")3(.

)))  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )5/ 36).
)))  هــو عبــد الرمحــن بــن أزهــر بــن عــوف بــن عبــد عــوف بــن عبــد بــن احلــارث بــن زهــرة القــريش الزهــري، 
ة بأشــهر، كانــت  ابــن أخــي عبــد الرمحــن بــن عــوف، شــهد مــع رســول اهلل   حنينًــا، تــوىف قبــل احلــرَّ
 وقعــة احلــرة يــوم األربعــاء لليلتــن بقيتــا مــن ذي احلجــة ســنة ثــاث وســتن. الطبقــات الكــرى متمــم الصحابــة 

)2/ 135(، االستيعاب يف معرفة األصحاب،البن عبد الر )2/ 822(، والثقات البن حبان )3/ 259).
)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 241).
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 -  36    ُّ36{  َعْبُد الرَّْحَمِن بُن َعْوِف بِن َعْبِد َعْوٍف الزُّْهِري{ 

)ت23 هـ()1(. 

املوقوف: أموال وطعام وكسوة.    

نوع الوقف: وقف عىل الجهاد يف سبيل الله.   

عـن أنـس بـن مالـك: أن عبـد الرحمـن بن عـوف، لمـا هاجـر آخى رسـول الله 

 بينـه وبين سـعد بـن الربيع، فقـال له: إن لـي حائطين فاختـر أي حائطي 

شـئت قـال: بـارك اللـه فـي حائطيـك مـا لهـذا أسـلمت، دلنـي علـى السـوق، فدله 

  فـكان يشـتري السـمينة واألقيطـة واإلهـاب فجمـع، فتـزوج فأتـى النبي

وعليـه ردغ مـن صفـرة، فقـال: "مهيـم؟" قـال: تزوجـت، فقـال: "بـارك الله لـك أولم 
ولـو بشـاة" قـال: فكثـر مالـه حتـى قدمت لـه سـبعمائة راحلـة تحمـل البـز والدقيق 
والطعـام قـال: فلمـا دخلت المدينة سـمعت ألهـل المدينة رجـة، فقالت عائشـة: ما 

هـذه الرجـة؟ فقيـل لها: عير قدمـت لعبـد الرحمن بن عـوف سـبعمائة راحلة تحمل 

البـز والدقيـق والطعـام، فقالـت عائشـة: سـمعت النبـي  يقـول: "وعبـد 

الرحمـن ال يدخـل الجنـة إال حبوا"

 فلمـا بلـغ ذلـك عبـد الرحمـن قـال: يـا أمـه إنـي أشـهدك بأحمالها وأحالسـها 

وأقتابهـا فـي سـبيل اللـه عز وجـل)2( .

)))  عبــد الرمحــن بــن عــوف بــن عبــد عــوف بــن عبــد بــن احلــارث بــن زهــرة بــن كاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي، 
أبــو حممــد، أحــد العــرة، وأحــد الســتة أهــل الشــورى، وأحــد الســابقن البدريــن، القــريش، الزهــري، وهــو أحــد 
الثانيــة الذيــن بــادروا إىل اإلســام، ومــن مناقبــه: أن النبــي  شــهد لــه باجلنــة، وأنــه مــن أهــل بــدر الذيــن 
 قيــل هلــم: "اعملــوا مــا شــئتم". ومــن أهــل هــذه اآليــة: ژ ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ 
 ]الفتــح: 18[. وقــد صــى رســول اهلل  وراءه، وهلــذا اإلمــام الكبــر نفقــات ال تــكاد حتــى يف كل 
أبــواب اخلــر ولــك أن تنظــر يف ترمجتــه لتقــف عــى هــذا العطــاء الوفــر فرمحــه اهلل وريض عنــه، وفاتــه يف ســنة اثنتــن 
وثاثن. تاريخ دمشــق البن عســاكر )35/ 249(، تاريخ اإلســام )2/ 211(، ســر أعام النباء )1/ 92). 
)))  أخرجــه عبــد بــن محيــد يف املنتخــب مــن مســنده )1383( قلــت: وإســناده ضعيــف عفيــه عــارة بــن زاذان 
ضعيــف يف أحاديثــه نــكارة عــن أنــس. انظــر اجلــرح والتعديــل )365/6( واحلديــث أصلــه يف الصحيــح لكــن 
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وقف الخيل والنقود.   

نوع الوقف: عىل الجهاد يف سبيل الله.   

عـن الزهـري قـال: تصـدق عبـد الرحمـن بـن عـوف علـى عهـد رسـول اللـه 

 بشـطر مالـه أربعـة آالف، ثـم تصـدق بأربعيـن ألًفـا، ثـم تصـدق بأربعين 

ألًفـا، ثـم تصـدق بأربعين ألـف دينار، ثـم حمل على خمسـمائة فرس في سـبيل الله، 

ثـم علـى ألـف وخمـس مائة راحلـة في سـبيل اللـه، وكان عامة مالـه من التجـارة )1( .

}37{  عبد الرحمن بن َمْشُنّو   )صحاب()2(. 37  - 

املوقوف: دار.   

نوع الوقف: وقف أهيل.   

قـال ابـن شـبة في تاريخـه: اتََّخـَذ َعبْـُد الرَّْحَمـِن بْـُن َمْشـُنوٍّ َدارَُه الَِّتي ِفـي كُتَّاِب 

ـاِم َداُر َعبْـِد بِْن  َهـا ِمـَن الشَّ ـاِر بْـِن يَاِسـٍر، َوَحدُّ َهـا ِمـَن الِْقبْلَـِة ُدبُـُر َداِر َعمَّ ُعـْرَوَة، َحدُّ

ـرِْق كُتَّاُب إِْسـَحاَق اأْلَْعَرِج، بَابَُهـا اَلئٌِط ِفي كُتَّاِب ُعـْرَوَة َوِهَي  َهـا ِمـَن الشَّ زَْمَعـَة، َوَحدُّ

َصَدقَـٌة ِمْنـُه ِبأَيْـِدي بَِنـي َعْمِرو بِْن َسـْهٍل)3(.

بدون موضع الشاهد.
)))  أخرجه ابن املبارك يف الزهد )520(، وأبو نعيم يف احللية )99/1).

)))  هــو عبــد الرمحــن بــن مشــنو بــن عبــد بــن وقــدان بــن عبــد شــمس بــن عبــد ود بــن نــر بــن مالــك بــن حســل بــن 
عامــر بــن لــؤي. ذكــره ابــن ســعد، والّطــرّي: وابــن شــاهن يف الصحابــة، وكان مــن الطلقــاء، وذكــر عمــر بــن شــّبة 
يف "أخبــار املدينــة" أنــه اختــذ باملدينــة داًرا بــن دار عــّار بــن يــارس ودار عبــد بــن ربيعــة، وشــهد عبــد الرمحــن بــن مشــنو 
مــع املركــن بــدًرا فــأرس يومئــذ، أرسه النعــان بــن مالــك، ثــم أســلم عبــد الرمحــن بــن مشــنو بعــد ذلــك، وكان اســمه 
عبــد العــزى فســاه رســول اهلل  عبــد الرمحــن. انظــر: الطبقــات الكــرى، البــن ســعد )ص: 457(، 

اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، البــن حجــر )4/ 301).
)))  تاريخ املدينة البن شبة )1/ 253).
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رشط الوقف: وقف عىل ولده ولنسلهم ال تباع وال توهب وال تورث.   

عـن أبـي سـعاد الجهنـي قـال: أشـهدني عقبـة بـن عامـر علـى دار تصـدق بها 

حبًسـا ال تبـاع وال توهـب وال تـورث على ولده وولد ولـده، فإذا انقرضـوا فإلى أقرب 

النـاس منـي حتى يـرث اللـه األرض ومن عليهـا ")1(.

}38{ عبد العزيز بن زرارة   )ت 05هـ()2( . 38  - 

املوقوف: ماله ونفسه وأهله.   

نوع الوقف: وقف يف سبيل الله.   

قـال الّزبيـر بـن بـّكار: حدثنـى هـارون بـن أبـى بكـر أخـي، حدثنى بعـض أهل 

الباديـة قـال: كان عبـد العزيز بـن زرارة الكالبي رجاًل شـريًفا ذا مال كثير، وإنه أشـرف 

عشـية فواجهـه مـال كثيـر، فمـا أدرك بصـره من ذلك المـال شـيئًا إال  وفيه عالـة قائمة 

علـى ولدهـا، إمـا فرس وإمـا ناقة وإمـا وليدة وإمـا نعجة وإما عنـز، فقال عبـد العزيز 

لغـالم لـه: لمـن هـذا المـال؟ قـال: آلل زرارة، فقـال عبـد العزيـز: إني ألرى مـااًل إن 

لـه انصراًمـا، اللهم أحسـنت زراعـة آل زرارة فأحسـن صرامهـم، اللهم إن عبـد العزيز 

)))  أحكام األوقاف للخصاف )ص 15).
)))  عبــد العزيــز بــن زرارة بــن جــزء بــن عمــرو بــن عــوف الــكايب. قــال الزبــر بــن بــكار: كان لــه مــال عظيــم، 
فخــرج عنــه كلــه، وجعلــه يف ســبيل اهلل، وقــال العتبــي: وفــد عبــد العزيــز وأبــوه زرارة عــى معاويــة: فأقامــا مــدة ال 
يصــان إليــه، ثــم أذن لعبــد العزيــز دون أبيــه، فقــال: واهلل ال أدخــل حتــى يتقدمنــي أيب. وبلــغ معاويــة فجــل يف 
عينــه، وأذن هلــا، فلــا دخــا عليــه ســلا، وقــال لــه عبــد العزيــز: مــا زلنــا نقطــع الفيــايف إليــك، يدلنــا عليــك فضلــك، 
ثــم نحــن عــى بابــك منــذ ســنة، نســتعن عــى اجلفــاء بالصــر، وقــد رأينــا أقواًمــا أدناهــم منك احلــظ، وآخرين أبعدهم 
عنــك احلرمــان، فــا ينبغــي للمقــرب أن يأمــن، وال للمبعــد أن ييــأس. وإن أول املعرفــة االختبــار، فابــل أو اختــر، 
وقــال الزبــر: خــرج عبــد العزيــز غازًيــا يف ســنة مخســن مــع يزيــد بــن معاويــة إىل الــروم نحــو القســطنطينية، فجعــل 
يتعــرض للشــهادة، فلــا التحمــت احلــرب؛ محــل فانغمــس يف القــوم، ثــم قاتــل حتــى قتــل. وكان أبــوه زرارة عنــد 
معاويــة، وبلــغ اخلــر معاويــة، فقــال لــزرارة: مــات فتــى العــرب! فقــال: ابنــك أم ابنــي؟ فقــال: ابنــك. فاســرتجع. 
وأمــر معاويــة مناديــه فنــادى: أال إن فتــى العــرب قــد مــات فعــزوين فيــه. مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان )7/ 

188( تاريــخ دمشــق البــن عســاكر )36/ 287).
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يشـهدك أن قـد حبـس مالـه ونفسـه وأهله في سـبيل اللـه، قال: ثـم أتى أبـاه، فقال: يا 

أبـة مـا تـرى فـي رأيـي ارتأيته، قـال: تطـاع فيه وتنعـم عينا يـا عبـد العزيز، قـال: فإني 

قـد حبسـت نفسـي وأهلـي ومالي في سـبيل اللـه، قـال: فارتحل يـا عبـد العزيز على 

بركـة اللـه، قـال: فأصبـح على ظهـر يصلح من أمـره فتوّجـه نحو الّشـام )1(.

}39{ عبد الله بن الزبري  )ت:37هـ()2(. 39  - 

املوقوف: أرض.   

عـن هشـام بـن عـروة عن أبيه عـن عبد اللـه بن الزبيـر:" أنـه أراد أن يجعـل ثلثي 
أرض له بالغابـة صدقة")3(.

ْعِديِّ   )ت75 هـ()4(. 40  -  }40{ َعْبِد الله بِْن السَّ

املوقوف: أوقف عمله لخدمة املسلمني.   

نوع الوقف: وقف منافع البدن.   

)))  تاريخ دمشق البن عساكر )36/ 287(، اإلصابة يف متييز الصحابة )2/ 463).
)))  هــو عبــد اهلل بــن الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي القــريش األســدي، وهــو 
أول مولــود يف اإلســام مــن املهاجريــن باملدينــة، ورس بــه رســول اهلل  وحنكــه بيــده وكــر املســلمون 
يومئــذ حتــى ارجتــت املدينــة فرًحــا بــه، وكان مــع ذلــك بــًرا بالوالديــن، صواًمــا قواًمــا بكتــاب اهلل، معظــًا حلــرم اهلل، 
يبغــض مــن يعــى اهلل ، قتــل  يف أيــام عبــد امللــك يــوم الثاثــاء لســبع عــرة ليلــة خلــت مــن مجــادى 
األوىل، ســنة ثــاث وســبعن، وهــو ابــن ثنتــن وســبعن ســنة، وصلــب بعــد قتلــه بمكــة. االســتيعاب يف معرفــة 

األصحــاب البــن عبــد الــر )3/ 905(، البدايــة والنهايــة )8/ 375).
)))  أحكام األوقاف، للخصاف )ص 16). 

)))  اختلــف يف اســم أبيــه، فقيــل: قدامــة. وقيــل: وقــدان. وقيــل: عمــرو ْبــن وقــدان. وهــو الصــواب، إن شــاء اللَّ 
تعــاىل، وقيــل لــه الســعدي، ألنــه كان اســرتضع يف بنــي ســعد بــن بكــر، وذلــك هــو ابــن عبــد شــمس بــن عبــد وّد بــن 
نــر بــن مالــك بــن حســل بــن عامــر بــن لــؤّي القــريش العامــري، أبــو حممــد، وقــال ابــن حّبــان: مــات يف خافــة عمــر. 
قــال ابــن عســاكر: ال أراه حمفوظــا. وقــد قــال الواقــدي: إنــه مــات ســنة ســبع ومخســن. تاريــخ دمشــق البــن عســاكر 

)31/ 300(، اإلصابــة يف متييــز الصحابــة )4/ 99(، أســد الغابــة )3/ 157). 
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عـن عبـد الله بـن السـعدي، أنه قـدم على عمر فـي خالفتـه، فقال له عمـر: ألم 

أحـدث أنـك تلي مـن أعمال النـاس أعمـااًل، فـإذا أعطيت العمالـة كرهتهـا، فقلت: 

بلـى، فقـال عمـر: فمـا تريـد إلـى ذلـك، قلـت: إن لـي أفراًسـا وأعبـًدا وأنـا بخيـر، 

وأريـد أن تكـون عمالتـي صدقـة علـى المسـلمين، قـال عمـر: ال تفعـل، فإني كنت 

أردت الـذي أردت، فـكان رسـول اللـه  يعطينـي العطـاء، فأقـول: أعطـه 

أفقـر إليـه منـي، حتـى أعطاني مـرة مـاال، فقلـت: أعطه أفقـر إليه منـي، فقـال النبي 

: "خـذه، فتمولـه، وتصـدق بـه، فمـا جـاءك مـن هـذا المـال وأنـت غير 
مشـرف وال سـائل فخـذه، وإال فـال تتبعه نفسـك")1(.

 -  41  41{  عبد الله بن العباس بن عبد املطلب{ 

 )ت:87 هـ()2(.

املوقوف: أرض قريبة من املدينة    

قـال ابن شـبة: وتصـدق عبد اللـه بن العبـاس بن عبـد المطلب بمـال بالصهوة، 

وهـو موضـع بين معـن وبير حوزة علـى ليلة من المدينـة، وتلك الصدقة بيـد الخليفة 

يـوكل بها )3(.

)))  صحيح البخاري )7163).
)))  هــو عبــد اهلل بــن العبــاس بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــي القــريش اهلاشــمي، أبــو العبــاس، 
ابــن عــم رســول اهلل ، وأمــه أم الفضــل، وهــي لبابــة الكــرى بنــت احلــارث بــن حــزن اهلاليــة، وهــو مــن 
الطبقــة اخلامســة ممــن قبــض رســول اهلل  وهــم أحــداث األســنان.حر األمــة، والبحــر؛ لغــزارة علمــه، 
" اللهــم فقهــه يف الديــن وعلمــه احلكمــة والتأويــل".  فقــال:  لــه رســول اهلل  وترمجــان القرآن.ودعــا 

 ،)442 933(، مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان )8/  الــر )3/   االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد 
تاريخ بغداد )1/ 522).

)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 219).
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}42{ عبد الله بن جعفر    الجواد ابن الجواد. )ت:08هـ( )1(. 42  - 

املوقوف: ضيعة بها زرع وحوائط.   

املوقوف عليه: الفقراء.   

نوع الوقف: خريي واجتامعي.   

وفيه تحويل الهبة إلى وقف.

قـال أحمـد بـن جعفـر بن سـلم: حدثنا شـيخ لنا، قـال: قيـل إلبراهيـم الحربي: 

هـل كسـبت بالعلـم شـيئًا؟ قال: كسـبت به نصف فلـس: كانت أمي تجـري علي كل 

يـوم رغيفيـن، وقطيعـة فيهـا نصـف دانق، فخرجـت في يـوم ذي طين، وأجمـع رأيي 

علـى أن آكل شـيئًا حلـًوا، فلـم أر شـيئًا أرخـص مـن الدبس، فأتيـت بقـااًل، فدفعت 

إليـه القطيعـة فـإذا فيها قيـراط إال نصف فلـس، وتذاكرنـا حديث السـخاء والكرم.

السخاء  في  حدثنا  والحديث،  األخبار  تكتب  أنت  إسحاق!  أبا  يا  البقال:  فقال 

بحديث.

قلت: نعم، حدثني أبو بكر عبد الله بن الزبير: حدثنا أبي، عن شيخ له قال:

خـرج عبـد اللـه بـن جعفـر إلـى ضياعـه ينظـر إليها، فـإذا فـي حائط لنسـيب له 

عبـد أسـود، بيـده رغيـف وهـو يـأكل لقمـة، ويطـرح لكلـب لقمـة، فلمـا رأى ذلـك 

استحسـنه، فقـال: يـا أسـود! لمـن أنت؟

قال: لمصعب بن الزبير. قال: وهذه الضيعة لمن؟ قال: له.

بنــت عميــس، وهــو  أمــه أســاء  أبــا جعفــر،  القــريش اهلاشــمي، يكنــى  بــن أيب طالــب  بــن جعفــر  )))  عبــد اهلل 
أول مولــود ولــد يف اإلســام بــأرض احلبشــة، لــا هاجــر والــداه إليهــا، وقــال: أنــا أحفــظ حــن دخــل رســول اهلل 
 عــى أمــي فنعــى هلــا أيب فأنظــر إليــه وهــو يمســح عــى رأيس ورأس أخــي وعينــاه هتراقــان بالدمــوع 
حتــى تقطــر عــى حليتــه، ثــم قــال: "اللهــم إن جعفــر قــد قــدم إيل أحســن الثــواب فأخلفــه يف ذريتــه بأحســن مــا خلفــت 
أحــًدا مــن عبــادك يف ذريتــه". وتــويف باملدينــة ســنة ثانــن، وهــو ابــن تســعن ســنة. الطبقــات الكــرى )2/ 7(، 
املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )6/ 214(، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )3/ 880).
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قـال: لقـد رأيـت منـك عجبًـا، تـأكل لقمـة، وتطـرح للكلب لقمـة؟! قـال: إني 

ألسـتحيي مـن عيـن تنظـر إلـي أن أوثـر نفسـي عليهـا. قـال: فرجـع إلـى المدينـة، 

فاشـترى الضيعـة والعبـد، ثـم رجـع، وإذا بالعبـد.

فقـال: يـا أسـود! إني قـد اشـتريتك مـن مصعب. فوثـب قائًمـا، وقـال: جعلني 

اللـه عليـك ميمـون الطلعة.

قال: وإني اشتريت هذه الضيعة. فقال: أكمل الله لك خيرها.

قال: وإني أشهد أنك حر لوجه الله. قال: أحسن الله جزاءك.

قال: وأشهد الله أن الضيعة مني هدية إليك. قال: جزاك الله بالحسنى.

ثم قال العبد: فأشهد الله وأشهدك أن هذه الضيعة وقف مني على الفقراء.

فرجع وهو يقول: العبد أكرم منا)1(. 

قـال ابـن كثير: كان عبـد الله بن جعفر من أسـخى الناس، يعطـي الجزيل الكثير 

ويسـتقله، وقـد تصـدق مـرة بألفي ألـف، وأعطى مـرة رجاًل سـتين ألًفا، ومـرة أعطى 

رجـاًل أربعـة آالف دينـار، وقيل: إن رجـاًل جلب مرة سـكرًا إلى المدينة فكسـد عليه، 

فلـم يشـتره أحـد، فأمر ابن جعفـر قيّمه أن يشـتريه، وأن يهبـه للناس)2( . 

)))  سر أعام النباء )13/ 363).
)))  البداية والنهاية )12/ 300).
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}43{  عبد الله بن زيد   )ت23 هـ()1(. 43  - 

املوقوف: بستان ومثار.   

نوع الوقف: خريي.    

ِه، َجـاَء إِلَى رَُسـوِل  عـن أَِبـي بَْكـِر بْـِن َحـزٍْم، عـن َعبِْد اللـِه بْـِن َزيْـِد بِْن َعبْـِد َربِـّ

اللـِه ، فََقـاَل: يَـا رَُسـوَل اللـِه، إِنَّ َحائِِطـي َهـَذا َصَدقَـٌة، َوُهـَو إِلَـى اللـِه 

َوإِلَـى رَُسـولِِه، فََجـاَء أَبَـَواُه، فََقاالَ: يَا رَُسـوَل اللـِه، كَاَن ِقـَواَم َعيِْشـَنا، فَرَدَُّه رَُسـوُل اللِه 

، ثُـمَّ َماتَـا فََورِثَُهَمـا ابُْنُهَمـا بَْعَدُهَمـا )2(.

)))  عبــد اهلل بــن زيــد بــن عبــد ربــه بــن ثعلبــة بــن زيــد بــن احلــارث بــن اخلــزرج، وكان عبــد اهلل بــن زيــد يكتــب 
بالعربيــة قبــل اإلســام وكانــت الكتابــة يف العــرب قليــاً. وشــهد عبــد اهلل العقبــة مــع الســبعن مــن األنصــار. وشــهد 
بــدًرا وأحــًدا واخلنــدق واملشــاهد كلهــا مــع رســول اهلل  وكانــت معــه رايــة بنــي احلــارث بــن اخلــزرج 
يف غــزوة الفتــح. وهــو الــذي أري األذان، تــويف باملدينــة ســنة اثنتــن وثاثــن وهــو ابــن أربــع وســتن ســنة. وصــى 

عليــه عثــان بــن عفــان  . الطبقــات الكــرى )3/ 406(، ســر أعــام النبــاء )2/ 376).
املســاجد  وقــف  بــاب:  حتــت   )4452( ســننه  يف  والدارقطنــي   ،)1010( مســنده  يف  الرويــاين  أخرجــه   (((
والســقايات، واحلاكــم يف املســتدرك )4/ 348(، وقــال: هــذا حديــث صحيــح عــى رشط الشــيخن كذلــك. قــال 
البيهقــي عقبــه: هــذا مرســل، أبــو بكــر بــن حــزم مل يــدرك عبــد اهلل بــن زيــد، وروي مــن أوجــه أخــر عــن عبــد اهلل بــن 
زيــد، كلهــن مراســيل، واحلديــث وارد يف الصدقــة املنقطعــة، وكأنــه تصــدق بــه صدقــة تطــوع، وجعــل مرفهــا 
إىل اختيــار رســول اهلل ، فتصــدق هبــا رســول اهلل  عــى أبويــه. وقــال ابــن امللقــن: ويف 
لفــظ: موقوفــة- وهــو إىل اهلل ورســوله فجــاء أبــواه فقــاال: يــا رســول اهلل، كان قــوام عيشــه منــه. فــرده رســول اهلل 
. وهــذا حديــث منقطــع؛ ألن أبــا بكــر مل يلــق عبــد اهلل بــن زيــد قــط، وأيًضــا فليــس ألحــد أن يتصــدق 
بقــوام عيشــه، بــل هــو منســوخ إن فعلــه، قــال: ولفــظ: موقوفــة. انفــرد هبــا مــن ال خــر فيــه. التوضيــح )292/17)
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}44{ َعْبُد اللَِّه بُْن َعاِمِر بِْن كَُريٍْز   )ت75هـ()1(. 44  - 

املوقوف: سقايات املاء للحجيج.    

قـال الزبيـر بـن بكار: اسـتعمله عثمـان بن عفـان على البصـرة وعزل أبا موسـى 

األشـعري، فقـال أبـو موسـى: قـد أتاكـم فتى مـن قريـش كريـم األمهـات والعمات 

والخـاالت، يقـول بالمـال فيكـم هكـذا وهكـذا، وكان كثيـر المناقـب، وهـو الـذي 

افتتـح خراسـان وأحـرم مـن نيسـابور شـكرًا للـه تعالـى، وعمل السـقايات بعرفـة)2(.

)))  هــو عبــد اهلل بــن عامــر بــن كريــز بــن ربيعــة بــن خبيــب بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي القــريش 
العبشــمي، أمــه دجاجــة بنــت أســاء بــن الصلــت بــن خبيــب، ولــد بمكــة بعــد اهلجــرة بأربــع ســنن، فلــا قــدم رســول 
ُ َعَليـْـِه َوَســلََّم مكــة يِف عمــرة القضــاء محــل إليــه وهــو ابــن ثــاث ســنن فحنكــه، فتلمــظ فتثــاءب، فتفــل  اهلل َصــىَّ اللَّ
ــاَن، ومل يــزل رشيــف القــدر، كريــًا ســخًيا، فلــا  رســول اهلل َ يِف فيــه، وكان ابــن خــال ُعثْــَان ْبــن َعفَّ
ويل عثــان اخلافــة واله البــرة بعــد أن أقــر أبــا ُموَســى أربــع ســنن كــا أوىص عمــر، ثــم عزلــه وواله، وكان يــوم 
واله ابــن مخــس وعريــن ســنة فَقــاَل أبــو موســى: قــد أتاكــم فتــى مــن قريــش، كريــم األمهــات والعــات واخلــاالت، 
يقــول بالــال فيكــم هكــذا وهكــذا، ففتــح بــاًدا كثــرة مــن خراســان، وقتــل يزدجــرد يِف واليتــه، فأحــرم مــن نيســابور 
شــكرا للَّ تعــاىل، فلــا قتــل عثــان حلــق بالشــام، فــواله معاويــة البــرة ثــاث ســنن، وزوجــه ابنتــه هنــًدا. تــويف ابــن 
عامــر ســنة ســبع، وقيــل: ســنة ثــان ومخســن. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )5/ 311( االســتيعاب يف معرفــة 

األصحــاب البــن عبــد الــر )3/ 931(، وأســد الغابــة، البــن األثــر )3/ 289).
)))  أخرجه احلاكم يف املستدرك )639/3(، وانظر سر أعام النباء )3/ 19).
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}45{ َعْبُد اللَِّه بُْن ُعَمَر بن الخطّاب   )ت:37هـ()1(. 45  - 

املوقوف: دار.    

نوع الوقف: أهيل.   

رشط الوقف: سكن ألقاربه من ذوي الحاجة .    

وفيه وقف المشاع)2(.

)))  هــو عبــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب بــن نفيــل القــريش العــدوي، أبــو عبــد الرمحــن القــريش العــدوي، صاحــب 
ببــدر    النبــّي  عــى  وعــرض  وهاجــر  أبيــه  مــع  أســلم  وزيــره.  وابــن   ، اهلل  رســول 
فاســتصغره ثــم بأحــد فكذلــك ثــم باخلنــدق فأجــازه، وهــو يومئــذ ابــن مخــس عــرة ســنة، قــال جابــر: مــا منــا أحــد 
أدرك الدنيــا إال مالــت بــه ومــال هبــا إال ابــن عمــر، وقــال ابــن املســيب: مــات يــوم مــات ومــا يف األرض أحــب إيل 
أن ألقــى اهلل بمثــل عملــه منــه. وقــال الزهــري: ال نعــدل برأيــه أحــًدا، وقــال مالــك أفتــي النــاس ســتن ســنة، وقــال 
الزبــر: هاجــر وهــو ابــن عــر ســنن ومــات ســنة ثــاث وســبعن، قــال مالــك: إّن ابــن عمــر بلــغ ســبًعا وثانــن 
ســنة. اإلصابــة للحافــظ )155/4(، هتذيــب التهذيــب )565(، الطبقــات الكــرى متمــم التابعــن )ص: 367(، 
االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب البــن عبــد الــر )3/ 950). وقــد كان هــذا اإلمــام علــًا يف اجلــود والنفقــات 
فمــن ذلــك مــا نقــل عنــه أنــه خطــرت عليــه هــذه اآليــة:ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ ]آل عمــران: 92[ 
قــال: فذكــرت مــا أعطــاين فــا وجــدت شــيئا أحــب إيل مــن جاريتــي رميثــة، فقلــت: هــي حــرة لوجــه اهلل، فلــوال أين 
ال أعــود يف يشء جعلتــه هلل نكحتهــا، فأنكحهــا نافعــا، فهــي أم ولــده. قــال نافــع: ولقــد رأيتنــا ذات عشــية وراح ابــن 
عمــر عــى نجيــب لــه قــد أخــذه بــال، فلــا أعجبــه مســره أناخــه مكانــه ثــم نــزل عنــه، فقــال: يــا نافــع، انزعــوا زمامــه 
ورحلــه وحللــوه وأشــعروه وأدخلــوه يف البــدن. قــال نافــع: مــا مــات ابــن عمــر حتــى أعتــق ألــف إنســان، ومــا زاد. 
املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )6/ 135(. وعــن نافــع قــال: أتــى ابــن عمــر ببضعــة وعريــن ألًفــا، فــا قــام 
حتــى فرقهــا وزاد عليهــا. وعــن نافــع قــال: إن كان ابــن عمــر ليقســم يف املجلــس الواحــد ثاثــن ألًفــا، ثــم يــأيت عليــه 
شــهر مــا يــأكل مزعــة مــن حلــم، وقــال أيــوب، عــن نافــع قــال: بعــث معاويــة إىل ابــن عمــر بائــة ألــف، فــا حــال عليهــا 
احلــول، وعــن نافــع قــال: اشــتهى ابــن عمــر العنــب يف مرضــه يف غــر وقتــه، فجــاءوه بســبع حبــات عنــب بدرهــم 

فجــاء ســائل، فأمــر لــه بــه ومل يذقــه. تاريــخ اإلســام )5/ 462).
وعــن نافــع، قــال: مــرض ابــن عمــر، فاشــتهى عنبــا أول مــا جــاء، فأرســلت امرأتــه بدرهــم، فاشــرتت بــه عنقــودا، فاتبــع 
الرســول ســائل، فلــا دخــل، قــال: الســائل، الســائل، فقــال ابــن عمــر: أعطــوه إيــاه، ثــم بعثــت بدرهــم آخــر، قــال: فاتبعــه 
الســائل، فلــا دخــل، قــال: الســائل الســائل، فقــال ابــن عمــر: أعطــوه إيــاه، فأعطــوه، وأرســلت صفيــة إىل الســائل تقــول: 

واهلل لئــن عــدت، ال تصيــب منــي خًرا.ثــم أرســلت بدرهــم آخــر، فاشــرتت بــه. ســر أعــام النبــاء )3/ 220)
)))  هكذا استفاده البغوي يف تعليقه عى األثر. انظر رشح السنة )289/8).
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علّـق البخـارّي فـي "الوصايا"، قال: "وجعل ابـن عمر نصيبه من دار عمر سـكنى 
لـذوي الحاجة من آل عبـد الله")1(. 

قـال ابـن حجـر: وصله ابـن سـعد بمعنـاه، وفيه: أنـه تصدق بـداره محبوسـة ال 

تبـاع وال توهب)2(. 

 -  46 .)3(   46{ َعْبُد اللَِّه بُْن َعْوِف بِْن َعْبِد َعْوِف{

املوقوف: عقار.   

املوقوف عليه: ولد الواقف.   

نوع الوقف: أهيل.   

قـال ابـن شـبة: واتخـذ عبد اللـه بن عوف بـن عبد عـوف داًرا بالبـالط، بين زقاق 

دار عبـد الرحمـن بـن الحارث بن هشـام، وبين زقـاق دار أبـي أمية بن المغيرة شـارًعا 

علـى بابهـا فـي البـالط التي يقـال لهـا: دار طلحة بن عبـد الله بن عـوف، فهي صدقة 

بأيـدي ولـده إال شـيئًا خـرج منهـا كان ألبي عبيـدة وعبد اللـه بن عوف، صـار لطلحة 

بـن سـعيد، مولـى لهـم، ثم صار بعـد لبكار بـن عبد الله بـن مصعب الزبيـري")4(.

)))  صحيح البخاري )3/ 1021( حتت باب: إذا وقف أرًضا أو بئًرا، واشرتط لنفسه مثل دالء املسلمن
قــال ابــن امللقــن: يقــال: كيــف يدخــل ابــن عمــر يف وقفــه؟ فنقــول: نعــم يدخــل، فــإن اآلل يطلــق عــى الرجــل نفســه، 
كان احلســن بــن أيب احلســن يقــول يف الصــاة عــى رســول اهلل : اللهــم صــل عــى آل حممــد. وقــال 

: "اللهــم صــل عــى آل أيب أوىف". التوضيــح )299/17).
)))  فتح الباري )5/ 407).

)))  هــو عبــد اهلل بــن عــوف بــن عبــد عــوف بــن عبــد احلــارث بــن زهــرة أخــو عبــد الرمحــن بــن عــوف، قــال ابن شــاهن: 
أســلم يــوم الفتــح، ولــه دار باملدينــة وهبــا مــات، وذكــر عمــر بــن شــّبة أنــه ســكن املدينــة وبنــى هبــا داًرا للبــاط، وهــو 
والــد طلحــة بــن عبــد اللَّ بــن عــوف املعــروف بطلحــة اجلــود، قالــه الطــرّي. وقــال اجلوزجــاين: ال أعلــم لــه حديثــا، 
وكان باقيــا بعــد عبــد الرمحــن بــن عــوف لــا طلــق متــارض بنــت األصبــغ يف مــرض موتــه، ثــم مــات. اإلصابــة يف متييــز 

الصحابــة )4/ 173(، الطبقــات الكــرى الصحابــة )ص: 278(، أســد الغابــة البــن األثــر )3/ 355).
)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 241).
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}47{ َعْبُد بُْن زَْمَعَة   )ت:53هـ()1(. 47  - 

املوقوف: عقار.   

نوع الوقف: وقف أهيل.   

قـال ابـن شـبة: واتخـذ عبـد بـن زمعـة داره التـي في كتـاب عـروة، وعـروة رجل 

مـن أهـل اليمـن كان يعلم، إلـى حدها الشـامي دار حفصـة، وحدها اليمانـي دار ابن 

مشـنو، بابهـا الزق فـي كتـاب عـروة، وهي بأيـدي ولدهـم صدقة عليهـم )2(.

}48{  عثامن بن عفان   )ت:53هـ( )3(. 48  - 

املوقوف: برئ رومة)4(، وأرض.   

)))  هــو عبــد بــن زمعــة بــن قيــس بــن عبــد شــمس بــن عبــد ود بــن نــر بــن مالــك بــن حســل بــن عامــر بــن لــؤي بــن 
غالــب القــريش العامــري، هــو أخــو ســودة زوج النبــي  ألبيهــا. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، 

البــن عبــد الــر )2/ 820(. اإلصابــة البــن حجــر )322/4(، أســد الغابــة )510/3).
)))  تاريخ املدينة البن شبة )1/ 253).

)))  هـو عثـان بـن عفـان بـن أيب العـاص بـن أميـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف بـن قـي القـريش األمـوي، يكنـى 
أبـا عبـد اهلل، وأبـا عمـرو، كنيتـان مشـهورتان لـه. اسـتخلف عـن شـورى مـن سـتة أنفـس: عـي، وعبـد الرمحـن، 
وسـعد بـن أبـى وقـاص، وطلحـة بـن عبيـد اهلل، والزبـر بـن العـوام، وسـادس القـوم عثـان رضـه اهلل عنـه وعنهـم 
أمجعـن فمـى عثـان بـن عفـان الزًمـا للديـن الصحيـح إىل أن حـورص يـوم اجلمعـة لليلـة مضـت مـن ذي القعـدة 
وبقـى يف احلصـار تسـعة وأربعـن يوًمـا يـذود عنـه عـي بـن أبـى طالـب يف بنـي هاشـم وطلحـة والزبـر فيمـن اطاعهـا 
مـن قريـش، إىل أن تسـلق عليـه سـودان بـن محـران املـرادي بالليـل ومعـه مشـقص، فوجـأه وهـو يقـرأ سـورة البقـرة، 
فوقعت أول قطرة من دمعه عى قوله ژ گ  گژ ، وكانت خافته اثنتي عرة سنة إال اثنى عر 
يوًما، ودفن بن املغرب والعشاء وصى عليه جبر بن مطعم وذلك ليلة السبت لثنتي عرة ليلة بقيت من ذي 
احلجـة، سـنة مخـس وثاثـن. مشـاهر علـاء األمصـار )23/1(، االسـتيعاب يف معرفـة األصحـاب البـن عبـد الـر 

)3/ 1037(، تاريـخ دمشـق )3/39(، أسـد الغابـة )578/3).
)))  وقــد كتــب فضيلــة الدكتــور: عبــد اهلل بــن حممــد احلجيــي مبحًثــا حــول وقــف اخلليفــة الراشــد عثــان بــن عفــان 
 وعنوانه:)بئــر رومــة( وناقــش فيــه أصــل الوقــف وتطــوره ومعاملــه وحــدوده القديمــة واحلاليــة مــع دراســة 
تارخييــة وتأصيليــة هلــذا الوقــف العظيــم، وذكــر عــدة وثائــق للوقــف ونقــل الصكــوك املوثقــة هلــذا الوقــف ومنهــا 
الوثيقــة الصــادرة مــن املحكمــة الرعيــة باملدينــة املنــورة برقــم )55( بتاريــخ 20 ربيــع األول )عــام 1356هـــ(، 
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واملتضمنــة بيــع العرصــة اخلاصــة هبــا، ووضــع حكــر عليهــا ملعــايل الشــيخ عبــد الرمحــن الســليان، وزيــر الاليــة  
والدفــاع باململكــة العربيــة الســعودية، وُســميت بــــــ : )وثيقــة إثبــات وقــف وبيــع وحكر(.لوقــف عثــان بــن عفــان  

  )بئــر رومــة( عــام 1356هـــ.
احلمــد هلل رب العاملــن، والصــاة والســام عــى نبيــه األمــن، أمــا بعــد: فبنــاء عــى االقتضــاء توجهــت بــذايت أنــا: 
عبــد احلفيــظ ابــن املرحــوم الشــيخ عبــد املحســن كــردي املــدين، نائــب الســيد: حممــد زكــي ابــن املرحــوم الســيد 
أمحــد برزنجــي القــايض بمحكمــة املدينــة املنــورة، حــااًل إىل عــن الــدار الكائنــة بالعنريــة، مقــر صاحــب الدولــة 
الشــيخ عبــد اهلل الســليان وزيــر الاليــة والدفــاع باململكــة العربيــة الســعودية، مســتصحًبا رئيــس الكتــاب عــي 
حافــظ، وكاتــب الضبــط يوســف مــدين، وبعــد االســتقرار فيهــا عقــدت لديــه جملًســا رشعًيــا، فحــر يف املجلــس 
الرعــي املذكــور ســعادة مديــر األوقــاف باملدينــة املنــورة الســيد: حســن طــه، وأهنــى قائــاً: إن بئــر ســيدنا عثــان 
 وقــف عــام جلميــع الــارة مــن املســلمن ينتفعــون هبــا، وإن العرصــة التابعــة للبئــر املذكــورة املعلومــة بعينهــا 
املشــهورة شــهرة تغنــي عــن حتديدهــا، مــع مــا فيهــا مــن أنقــاض وهــي بركــة وديــوان ومرابــط، هــي مــن مجلــة أوقــاف 
احلــرم الريــف النبــوي، وقليلــة النفــع، نؤجرهــا تــارة، وتبقــى خاليــة أخــرى، وذلــك بموجــب قيــود األوقــاف، 
وليــس للعرصــة املذكــورة حجــة رشعيــة، وإنــا لــدي البينــة عــى ذلــك، وقــد استحســن حــرة صاحــب املعــايل 
والدولــة وزيــر الاليــة والدفــاع الشــيخ: عبــد اهلل الســليان، هــذا احلــارض أن يســتحكر العرصــة املذكــورة بحكــر 
ســنوي وقــدره ثاثــون ريــااًل عربًيــا ســعودًيا ســنوًيا، ويدفــع قيمــة األنقــاض املوجــودة عــى العرصــة مــا عــدا البئــر، 
فإهنــا وقــف لعمــوم املســلمن كــا ذكــر آنًفــا، وقــد اشــرتط عــى معاليــه أن يبنــى مظلــة ليســتظل هبــا الــارة، وجيــري 
ســبياً مــن مــاء البئــر العــذب لــرب الصادريــن والوارديــن، ليــاً وهنــاًرا، وتعهــد بذلــك، وإن قيمــة األنقــاض التــي 
عــى القطعــة املذكــورة وهــي الركــة والديــوان واملرابــط هــو ألــف ومائــة ريــال عــريب ســعودي، وحيــث إن القطعــة 
الــذي ســيفرض عــى القطعــة املذكــورة هــو زيــادة عــن أجــر  املذكــورة قليلــة النفــع، وإن الثاثــن ريــال احلكــر 
مثلهــا يف الوقــت احلــارض، فــإين أســرتحم إعطائــي اإلذن الرعــي يف بيــع األنقــاض واألبنيــة املذكــورة بثمــن املثــل 
املذكــور، وقــدره ألــف ومائــة ريــال، وحتكــر أرضهــا بأجــرة املثــل وزيــادة املبلــغ املذكــور لــرورة عــارة اخلــرب 
مــن أوقــاف احلــرم الريــف النبــوي، وإعطائــي حجــة رشعيــة بذلــك لاســتناد عليهــا وقــت احلاجــة، وقــد صــادق 
عــى مجيــع ذلــك معــايل صاحــب الدولــة الوزيــر املومــئ إليــه، فقبــل الــرط املذكــور، فحــر يف املجلــس الرعــي 
كل مــن الشــيخ: عبــد العزيــز بــن حممــد احلجــام، والســيد: عبــاس بــن الســيد علــوي الســقاف، وشــهدا لــدي شــهادة 
 املعلومــة بعينهــا املشــهورة شــهرة  لبئــر ســيدنا عثــان  التابعــة  القطعــة  معتــرة رشًعــا قائلــن: نشــهد أن 
تامــة تغنــي عــن حتديدهــا مــع األنقــاض التــي عليهــا وهــي بركــة وديــوان ومرابــط مــن مجلــة أوقــاف احلــرم الريــف 
النبــوي، وهــي قليلــة النفــع، وإن مبلــغ ثاثــن ريــااًل ســعودًيا عربيــة، هــي زيــادة عــن أجــر مثلهــا يف الوقــت احلــارض، 
كــا أن قيمــة مثــل أبنيــة وأنقــاض القطعــة املذكــورة هــي ألــف ومائــة ريــال ســعودية، وإن حتكــر أرض القطعــة 
املذكــورة بالثاثــن الريــال املذكــورة مــن معــايل وزيــر الاليــة األفخــم وبيــع أنقاضهــا بثمــن املثــل املذكــور فيــه نفــع 
وغبطــة جلانــب األوقــاف، حيــث إن الثاثــن هــي زيــادة عــن أجــرة املثــل يف الوقــت احلــارض، ال ســيا وقــد رشط 
عــى معــايل الوزيــر بنــاء مظلــة للــارة، وإجيــاد ســبيل مــاء مــن مــاء البئــر العــذب لــرب الصادريــن والوارديــن ليــاً 
وهنــاًرا، وأنــه ســيعمرها وحييهــا، هكــذا نشــهد هلل تعــاىل. ثــم صــار تزكيــة الشــاهدين املذكوريــن رًسا وعلنًــا مــن 
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املوقوف عليه: املسجد النبوي.    

نوع الوقف: دعوي.   

 وفيـه شـرط الواقـف: أن يشـرب منهـا بنفـس حصـة باقـي المسـلمين، فينتفـع

 الواقف بوقفه.

وفيه اإلشهاد عىل الوقف.   

1-عـن أبـي عبد الرحمن السـلمي، أن عثمان   حين حوصر أشـرف عليهم، 

وقـال: أنشـدكم اللـه، وال أنشـد إال أصحـاب النبـي ، ألسـتم تعلمـون أن 

رسـول اللـه  قـال: "من حفر رومـة فله الجنـة"؟)1( فحفرتها، ألسـتم تعلمون 

أنـه قـال: "َمـن جهز جيش العسـرة فلـه الجنـة"؟ فجهزتهم، قـال: فصدقوه بما قـال )2(.

كل الشــيخ: عبــد العزيــز ومحــد اخلرجيــي وفــق األصــول، وبنــاء عــى شــهادة الشــاهدين املذكوريــن املعدلــن طبــق 
القواعــد الرعيــة، حتقــق لــدي أن قطعــة األرض التابعــة لبئــر ســيدنا عثــان  املعلومــة بعينهــا املشــهورة 
شــهرة تامــة تغنــي عــن حتديدهــا هــي مــع أنقاضهــا وأبنيتهــا مــن مجلــة أوقــاف احلــرم الريــف النبــوي مــا عــدا البئــر 
فإهنــا وقــف لعمــوم املســلمن، وأن مبلــغ ثاثــن ريــااًل ســعودًيا هــي زيــادة عــن أجــر مثلهــا يف الوقــت احلــارض، 
وأن قيمــة أبنيتهــا وأنقاضهــا التــي هــي عبــارة عــن بركــة وديــوان ومرابــط ألــف ومائــة ريــال ســعودية، وأن حتكــر 
قطعــة األرض املذكــورة بالثاثــن الريــال املســطورة مــن معــايل وزيــر الاليــة والدفــاع وبيــع أنقاضهــا وأبنيتهــا 
املذكــورة منــه بثمــن املثــل املذكــور فيــه نفــع جلانــب أوقــاف احلــرم، فعليــه أذنــت ملديــر األوقــاف الســيد: حســن طــه 
هــذا احلــارض بتحكــر أرضهــا باحلكــر املســطور ســنوًيا، وبيــع أنقاضهــا بالثمــن املذكــور، مــا عــدا البئــر فإهنــا وقــف 
للمســلمن كــا ذكــر آنًفــا، وذلــك لــرورة رصف القيمــة يف عــارة اخلــرب مــن أوقــاف احلــرم، ورشطــت عــى معايل 
الوزيــر املومــئ إليــه بنــاء مظلــة، وإجــراء ســبيل مــن مــاء البئــر العــذب لــرب الــارة ليــاً وهنــاًر وتعهــد املذكــور بــا 
هــو مســطور بالواقــع ســجل وبالطلــب كتــب وحــرر يف عريــن ربيــع األول ســنة ســت ومخســن وثاثائــة وألــف.
)))  قــال ابــن عبــد الــر: واشــرتى عثــان  بئــر رومــة، وكانــت ركيــة ليهــودي يبيــع املســلمن ماءهــا، فقــال 
رســول اهلل : مــن يشــرتى رومــة فيجعلهــا للمســلمن يــرب بدلــوه يف دالئهــم، ولــه هبــا مــرب يف 
اجلنــة، فأتــى فأتــى عثــان اليهــودي فســاومه هبــا، فأبــى أن يبيعهــا كلهــا، فاشــرتى نصفهــا باثنــي عــر ألــف درهــم. 
فجعلــه للمســلمن، فقــال لــه عثــان   : إن شــئت جعلــت عــى نصيبــي قرنــن، وإن شــئت فــي يــوم ولــك يــوم. 
قــال: بــل لــك يــوم ويل يــوم. فــكان إذا كان يــوم عثــان اســتقى املســلمون مــا يكفيهــم يومــن: فلــا رأى ذلــك اليهــودي 

قــال: أفســدت عــي ركيتــي، فاشــرت النصــف اآلخــر، فاشــرتاه بثانيــة آالف درهــم. االســتيعاب )1039/3).
)))  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه معلقــا )2778( حتــت بــاب: إذا وقــف أرًضــا أو بئــًرا، واشــرتط لنفســه مثــل 

دالء املســلمن. وقــد بــن احلافــظ يف تغليــق التعليــق مــن وصلــه )428/3).
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وفي رواية أخرى بيان الموقوف عليهم: وهم الفقراء واألغنياء والمساكين.

2- عـن أبـي عبد الرحمن السـلمي، قـال: لما ُحِصـَر عثماُن، أشـرف عليهم فوق 

داره، ثـم قـال: أذكركـم باللـه هـل تعلمـون أن حـراء حيـن انتفـض قـال رسـول اللـه 

: "اثبـت حـراء فليـس عليـك إال نبـي أو صديـق أو شـهيد" قالـوا: نعـم. 
قـال: أذكركـم باللـه هـل تعلمـون أن رسـول الله  قـال في جيش العسـرة: 

"مـن ينفـق نفقـة متقبلـة"، والنـاس مجهدون معسـرون فجهـزت ذلك الجيـش؟ قالوا: 
نعـم. ثـم قـال أذكركـم بالله هـل تعلمون أن رومـة لم يكن يشـرب منها أحـد إال بثمن 

فابتعتهـا فجعلتهـا للغنـي والفقير وابن السـبيل؟ قالـوا: اللهم، نعم، وأشـياء عددها)1(.

3- عن ثمامة بن حزن القشـيري، قال: شـهدت الدار حين أشـرف عليهم عثمان، 

. قـال: فِجـيَء بِهِمـا فكأنهما جمالن  فقـال: ائتونـي بصاحبيكـم اللذيـن أَلَّباكُـم َعلَيَّ

أو كأنهمـا حمـاران، قـال: فأشـرف عليهم عثمان، فقال: أنشـدكم بالله واإلسـالم هل 

تعلمـون أن رسـول اللـه  قـدم المدينـة وليس بهـا ماٌء يُسـتعَذُب غيـر بئِر 

رومـَة، فقـال رسـول اللـه : "َمن يشـتري بئـَر رومَة فيجعـل دلوه مـع ِداَلء 

المسـلمين بخيـر لـه منهـا فـي الجنـة"؟)2( فاشـتريتها مـن ُصلـِب مالـي، فأنتـُم اليوَم 

)))  أخرجه الرتمذي )3699(، وابن خزيمة )2491(، وابن حبان يف صحيحيها )6916( وقال الرتمذي: 
"هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب مــن هــذا الوجــه مــن حديــث أيب عبــد الرمحــن الســلمي عــن عثــان" وصححــه 

األلباين يف "اإلرواء" )1594) .
)))  قــال البغــوي: وفيــه دليــل عــى أنــه جيــوز للواقــف أن ينتفــع بوقفــه، ألنــه أبــاح األكل ملــن وليــه، وقــد يليــه 
الواقــف. رشح الســنة )289/8(، وقــال ابــن امللقــن: ال خــاف بــن العلاءكــا قالــه ابــن بطــال- أن مــن رشط 
بــاب: هــل ينتفــع الواقــف بوقفــه.  لنفســه ولورثتــه نصيبــا يف وقفــه أن ذلــك جائــز، وقــد ســلف هــذا املعنــى يف 
التوضيــح )302/17(، وقــال ابــن بطــال: وهــذا احلديــث حجــة لالــك ومــن وافقــه يف قوهلــم: إنــه ال بــأس ببيــع 
اآلبــار والعيــون يف احلــر إذا احتفرهــا لنفســه ومل حيتفرهــا للصدقــة، فــا بــأس ببيــع مائهــا، وكــره بيــع مــاء حفــر مــن 
اآلبــار يف الصحــارى مــن غــر أن حيرمــه، وأمــا قولــه: )فيكــون دلــوه فيهــا كــدالء املســلمن( يعنــى: جيعلهــا حبًســا 
هلل، ويكــون حظــه منهــا كحــظ غــره ممــن مل حيبســها، وال يكــون لــه فيهــا مزيــة عــى غــره. فــإن قيــل: إذا رشط أن 
يكــون دلــوه فيهــا كــدالء املســلمن، ففيــه مــن الفقــه: أن جيــوز للمحبــس أن ينتفــع بــا حيبســه إذا رشط ذلــك. قيــل: 
هــذا ينقســم قســمن: فأمــا مــن حبــس بئــًرا وجعلهــا للســقاة فــا بــأس أن يــرب منهــا وإن مل يشــرتط ذلــك، ألنــه 
داخــل يف مجلــة الســقاة. ومــن حبــس عقــاًرا فــا جيــوز لــه أن ينتفــع بــيء منهــا إال أن يشــرتط أن يكــون نصيبــه فيــه 
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تمنعونـي أن أشـرَب منهـا حتى أشـرَب من مـاء البحـر. قالـوا: اللهم نعم. 

فقـال: أنشـدكم باللـه واإلسـالم هـل تعلمـون أن المسـجد ضـاق بأهلـه، فقال 

رسـول اللـه : "مـن يشـتري بقعة آل فـالن؛ فيزيدها في المسـجد بخير له 

منهـا فـي الجنـة"؟ فاشـتريتها من صلـب مالي فأنتـم اليـوم تمنعوني أن أصلـي فيها 
ركعتيـن؟ قالوا: اللهـم، نعم.

 قـال: أنشـدكم باللـه وباإلسـالم، هـل تعلمـون أنـي جهـزت جيـش العسـرة من 

مالـي؟ قالـوا: اللهـم نعم. 

ثـم قال: أنشـدكم بالله واإلسـالم هل تعلمون أن رسـول اللـه  كان على 

ثبيـر مكة ومعـه أبو بكر وعمـر وأنا، فتحرك الجبـل حتى تسـاقطت حجارته بالحضيض 

قـال: فركضـه برجلـه وقال: "اسـكن ثبيـر فإنما عليـك نبي وصديـق وشـهيدان؟" قالوا: 
اللهـم، نعـم. قـال: الله أكبر شـهدوا لـي ورب الكعبة أني شـهيد، ثالثًا)1(.

4- عـن األحنـف بـن قيـس قـال: انطلقنـا حجاًجـا، فمررنـا بالمدينـة، فبينمـا 

نحـن فـي منزلنـا، إذ جاءنـا آت، فقـال: النـاس من فـزع فـي المسـجد. فانطلقت أنا 

وصاحبـي، فـإذا النـاس مجتمعـون علـى نفـر فـي المسـجد، قـال: فتخللتهـم حتى 

قمـت عليهـم، فـإذا علـي بـن أبـي طالـب والزبيـر وطلحة وسـعد بـن أبـي وقاص، 

قـال: فلـم يكـن ذلك بأسـرع من أن جـاء عثمان يمشـي، فقـال: أهاهنا علـي؟ قالوا: 

نعـم. قـال: أهاهنـا الزبيـر؟ قالوا: نعم. قـال: أهاهنا طلحـة؟ قالوا: نعم. قـال: أهاهنا 

سـعد؟ قالـوا: نعم.

كنصيــب أحــد املســلمن، فــإذا مل يشــرتط ذلــك فــا جيــوز لــه االنتفــاع بــيء منــه، ألنــه أخرجــه هلل تعــاىل وال جيــوز 
الرجــوع فيــه. فــإن قيــل: فــا الفــرق بــن وقــف البئــر ووقــف العقــار؟ قيــل: الفــرق بينهــا أن ســائر الغــات تنقطــع يف 
أوقــات مــا، وإذا أخــذ منهــا املحبــس فقــد حــرم ذلــك الــيء أهــل احلاجــة وانفــرد بــه. ومــاء اآلبــار ال ينقطــع أبــدا، 

ألهنــا نابعــة فــا حيــرم أحــد مــن أهــل احلاجــة مــا أخــذ منهــا حمبســها. رشح ابــن بطــال )491/6).
)))  أخرجــه الرتمــذي )3703( وقــال: هــذا حديــث حســن وقــد روي مــن غــر وجــه عــن عثــان، وأمحــد )555(، 

وابــن خزيمــة )2492(، وحســنه األلبــاين يف تعليقــه عــى الرتمــذي. 
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قال: أنشـدكم بالله الذي ال إله إال هو، أتعلمون أن رسـول الله  قال: 

 ، مـن يبتـاع مربـد بني فـالن غفر اللـه لـه ". فابتعتـه، فأتيت رسـول الله "
فقلـت: إنـي قـد ابتعته. فقـال: " اجعله في مسـجدنا وأجره لـك "؟ قالوا: نعم.

  قـال: أنشـدكم باللـه الـذي ال إلـه إال هـو، أتعلمـون أن رسـول الله

  قـال: " مـن يبتـاع بئـر رومـة؟ " فابتعتهـا بكذا وكـذا، فأتيـت رسـول الله
فقلـت: إنـي قـد ابتعتهـا، يعني بئـر رومة، فقـال: " اجعلها سـقاية للمسـلمين وأجرها 

لـك "؟ قالـوا: نعم.

  قـال: أنشـدكم باللـه الـذي ال إله إال هـو، أتعلمـون أن رسـول الله 

نظـر فـي وجـوه القـوم يـوم جيـش العسـرة، فقـال: " مـن يجهـز هـؤالء غفـر اللـه له 

" فجهزتهـم، حتـى مـا يفقـدون خطاًمـا وال عقـااًل؟ قالـوا: اللهـم نعـم. قـال: اللهـم 
اشـهد، اللهـم اشـهد، اللهـم اشـهد. ثم انصـرف)1(.

وقف برئ ببيت املقدس:   

قـال ابـن البّنـاء البّشـاري: سـلوان محلّـة فـي ربـض بيـت المقدس تحتهـا عين 

عذبـة تسـقي جنانًـا عظيمـة وقفهـا عثمـان بـن عّفـان،   ، علـى ضعفـاء بيـت 

.)2 المقدس)

وقف برئ السائب:   

بئر السائب)3(: سميت بذلك ألن عثمان بن عفان  حفرها للناس)4(.

)))  أخرجــه أمحــد يف مســنده )511(، والنســائي 6 / 46 و233 و234، وابــن خزيمــة )2487(، وابــن حبــان 
)6920(، يف صحيحيهــا، وصححــه األلبــاين يف تعليقــه عــى )املشــكاة( )6066).

)))  معجم البلدان )3/ 241).
)))  بالطريــق النجــدي عــى أربعــة وعريــن ميــا مــن املدينــة، وبينهــا وبــن الشــقرة مثــل ذلــك، وهبــا قــر وعائــر 

وســوق. وفــاء الوفــاء بأخبــار دار املصطفــى )21/4).
)))  وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى )4/ 21).
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وقف أمواله بخيرب وقًفا أهلًيا:    

 عـن فـروة بـن أذينـة قـال: رأيـت كتابًـا عنـد عبـد الرحمن بـن أبان بـن عثمـان فيه: 

"بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، هـذا مـا تصـدق به عثمـان فـي حياته، تصـدق بمالـه الذي 
بخيبـر علـى ابنـه أبـان صدقـة بتـة بثلـة، ال يشـترى أصله أبـًدا وال يـورث، شـهد على بن 

أبـى طالـب    وأسـامة بـن زيد وكتـب)1(.

وقف دوره مبكة:   

رشط الوقف: يسكنها أوالده ومن أحبوا.   

عـن عثمـان   قـال: "رباعـي التـي بمكـة يسـكنها بنـي، ويسـكنونها مـن 

أحبـوا")2(.

وقف املصحف:    

عـن أنـس بـن مالـك  : أن حذيفـة بـن اليمـان، قـدم علـى عثمـان وكان 

يغـازي أهـل الشـأم فـي فتـح أرمينيـة، وأذربيجـان مـع أهـل العـراق، فأفـزع حذيفـة 

اختالفهـم فـي القـراءة، فقال حذيفـة لعثمان: يا أميـر المؤمنين، أدرك هـذه األمة، قبل 

أن يختلفـوا فـي الكتـاب اختـالف اليهـود والنصـارى، فأرسـل عثمـان إلـى حفصة: 

"أن أرسـلي إلينـا بالصحـف ننسـخها فـي المصاحف، ثم نردهـا إليك"، فأرسـلت بها 
حفصـة إلـى عثمـان، فأمـر زيد بن ثابـت، وعبد اللـه بن الزبير، وسـعيد بـن العاص، 

وعبـد الرحمـن بـن الحـارث بـن هشـام فنسـخوها فـي المصاحـف "، وقـال عثمان 

للرهـط القرشـيين الثالثـة: "إذا اختلفتـم أنتـم وزيـد بـن ثابـت فـي شـيء مـن القرآن 
فاكتبـوه بلسـان قريـش، فإنمـا نـزل بلسـانهم" ففعلـوا حتـى إذا نسـخوا الصحف في 

المصاحـف، رد عثمـان الصحـف إلـى حفصة، وأرسـل إلـى كل أفـق بمصحف مما 

نسـخوا، وأمـر بما سـواه مـن القـرآن فـي كل صحيفة أو مصحـف، أن يحـرق)3(.

)))  أحكام األوقاف، للخصاف )ص: 9).
)))  أحكام األوقاف، للخصاف )350/4).

)))  أخرجه البخاري يف صحيحه )4987(. وانظر املصاحف البن أيب داود باب: مجع عثان  املصاحف.
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}49{ عدي بن حاتم   )ت: 86هـ( )1(.  49  - 

املوقوف: الدواب.   

املوقوف عليه: يف سبيل الله.   

نوع الوقف: يف سبيل الله.    

قـال ابـن قتيبـة: لّمـا كبـر عـدّي بـن حاتـم آذاه بـرد األرض وكان رجـاًل لحيًمـا 

فنهشـت األرض فخذيـه فجمـع قومـه فقـال: يا بنـي ثعل، إني لسـت بخيركـم إال أن 

تـروا ذلـك فقـد كان أبـي بمـكان لم يكن بـه أحد مـن قومه، بنـى لكم الشـرف ونفى 

عنـك العـار فأصبـح الطائـّي إذا فعـل خيـرًا قال العـرب: من حـّي ال يحمـدون على 

الجـود وال يعـذرون علـى البخـل، وقد بلغت من السـّن ما تـرون وآذاني بـرد األرض 

فأذنـوا لـي في وطـاء فوالله مـا أريده فخـرًا عليكم وال احتقـاًرا لكم، وسـأخبركم: ما 

علـى مـن وضع طنفسـة وقعـد حولـه إال أّن الحـّق عليه أن يـذّل في عرضـه وينخدع 

فـي مالـه وال يحسـد شـريًفا وال يحقـر وضيًعـا، فقـال القـوم: دعنـا اليوم، ثـم غدوا 

عليـه فقالـوا: يـا أبا طريف ضـع الطّنفسـة والبس التـاج، فبلغ ابـن دارة الشـاعر فأتاه 

وقـال: قـد مدحتـك، فقال: أمسـك عليك حتى أنبئـك بمالي فتمدحني على حسـبه، 

لـي ألـف ضائنـة وألفا درهـم وثالثة أعبد، وفرسـي هذا حبيـس في سـبيل الله، هات 

فقال:  اآلن 

تحـّن قلوصـي فـي معـّد وإنمـا        تالقـي الربيع في ديـار بني ثعل

وأبقى اللّيالي من عدّي بن حاتم        حساًما كلون الملح سّل من الخلل

)))   هــو عــدي بــن حاتــم بــن عبــد اهلل الطائــي، مهاجــري، يكنــى أبــا طريــف، أســلم يف ســنة تســع. وقيــل ســنة 
عــر، وكان نرانًيــا قبــل ذلــك، وثبــت عــى إســامه يف الــردة، وأحــر صدقــة قومــه إىل أيب بكــر، وشــهد فتــح 
العــراق، ثــم ســكن الكوفــة، وشــهد صّفــن مــع عــي. ومــات بعــد الســتن وقــد أســّن. قــال خليفــة: بلــغ عريــن 
ومائــة ســنة، وجــزم بأنــه مــات ســنة ثــان وســنتن. الطبقــات الكــرى متمــم الصحابــة الطبقــة الرابعــة )ص: 643(، 

االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب البــن عبــد الــر )3/ 1057(، أســد الغابــة )4/ 7(، اإلصابــة )388/4).
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أبـوك جـواد مـا يشـّق غبـاره        وأنـت جـواد لسـت تعـذر بالعلـل

فـإن تفعلـوا شـرّا فمثلكـم أتّّقـى        وإن تفعلـوا خيـرا فمثلكُم فعل

فقال: أمسك عليك، ال يبلغ مالي أكثر من هذا، وشاطره ماله)1(.

}50{ ُعْقَبُة بُْن َعاِمِر بِْن َعْبِس الجهني   )ت 85 هـ()2(. 50  - 

املوقوف: عدة ساح للجهاد يف سبيل الله.   

نوع الوقف: يف سبيل الله.    

عـن عبـد اللـه بـن زيـد األزرق، قـال: كان عقبة بـن عامـر الجهني يخـرج فيرمي 

كل يـوم ويسـتتبعه، فكأنـه كاد أن يمـل، فقـال لـه: أال أخبـرك؟ سـمعت رسـول اللـه 

 يقـول: إن اللـه يدخـل بالسـهم الواحـد ثالثـة نفـر الجنـة، صانعـه الذي 

يحتسـبه فـي صنعتـه الخيـر، والـذي يجهـز به في سـبيل اللـه، وقـال: ارمـوا واركبوا، 

وإن ترمـوا خيـر مـن أن تركبـوا، وقـال: كل شـيء يلهو به ابـن آدم فهو باطـل إال ثالثًا: 

رميـه عـن قوسـه، وتأديبـه فرسـه، ومالعبتـه أهله، فإنهـن من الحـق قال: فتوفـي عقبة 

ولـه بضعة وسـبعون قوًسـا، مـع كل قوس قـرن ونبل، فأوصـى بهن في سـبيل الله)3( . 

)))  عيون األخبار البن قتيبة )461/1( وانظر االستيعاب )1058/2).
)))  هــو عقبــة بــن عامــر بــن عبــس بــن عمــرو بــن عــدي بــن عمــرو بــن رفاعــة بــن جهينــة اجلهنــي، يكنــى أبــا محــاد، 
صحــايب مشــهور، لــه روايــة وفضــل، ويل إمــرة مــر ملعاويــة، وليهــا بعــد عتبــة بــن أيب ســفيان، ثــم عزلــه معاويــة، 
لــه معرفــة بالقــرآن والفرائــض، وكان فصيًحــا  وأغــزاه البحــر يف ســنة ســبع وأربعــن، وكان خيضــب بالســواد، 
شــاعًرا. قــال أبــو ســعيد بــن يونــس: مصحفــه اآلن موجــود بخطــه، رأيتــه عنــد عــي بــن احلســن بــن قديــد، عــى 
غــر التأليــف الــذي يف مصحــف عثــان، وكان يف آخــره: "وكتــب عقبــة بــن عامــر بيــده". ومل أزل أســمع شــيوخنا 
يقولــون: إنــه مصحــف عقبــة، ال يشــكون فيــه. وكان عقبــة كاتًبــا قارًئــا، لــه هجــرة وســابقة. وتــويف يف آخــر خافــة 
معاويــة بــن أيب ســفيان ودفــن باملقطــم مقــرة أهــل مــر ســنة ثــان ومخســن. معرفــة الصحابــة أليب نعيــم )4/ 
2151(، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب البــن عبــد الــر )3/ 1073(، تاريــخ اإلســام )4/ 271(، أســد 

الغابــة البــن األثــر )4/ 51).
)))  أخرجــه عبــد الــرزاق يف مصنفــه )21935(، وأمحــد يف مســنده )17337( كامهــا مــن طريــق حييــى بــن أيب 
كثــر، عــن زيــد بــن ســام عنــه بــه، قلــت: وإســناده ضعيــف عبــد اهلل بــن زيــد األزرق جمهــول كــا قــال احلافــظ؛ لكــن 
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وقف أهيل.   

اشـترى معاويـة دار عقبـة بـن عامـر وخـط له فـي الفضاء قبالـة الطريـق إلى دار 

محفـوظ بـن سـليمان، وكانـت مـن الخـط األعظـم إلـى البحر. ويقـال: بل مسـلمة 

بـن مخلـد أقطعهـا عقبـة فحبسـها عقبة علـى ابنتـه أم كلثوم ابنـة عقبة وقـد يجوز أن 

يكـون مسـلمة إنمـا أقطعها لعقبـة بأمر معاويـة عوًضا من الـذي أخذ منه مـن داره)1(.

}51{ َعيِلُّ بْن أَب طَالِِب بْن َعبد املُطَّلِب    )ت: 04هـ()2(. 51  - 

املوقوف: أرض بها آبار مياه.    

موقوف عىل: أبناء السبيل واملساكني.   

1- قـال أبـو بكـر عبـد الله بـن الزبيـر الحميـدي: " تصـدق علي بن أبـي طالب  
  بأرضـه بينبـع، فهـي إلى اليـوم" )3(.

للحديث شواهد يصح هبا، انظر السلسلة الصحيحة )315).
)))  فتوح مر وأخبارها )ص115).

)))  هــو عــي بــن أيب طالــب  بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــي القــريش اهلاشــمي، 
وأبــو  العاملــن،  نســاء  ســيدة  فاطمــة  ابنتــه  َعــَى  وصهــره   ،َ اللَّ  َرُســول  أخــو  احْلََســن  َأُبــو  وكنيتــه: 
الســبطن، وهــو أول هاشــمي ولــد بــن هاشــمين، وأول خليفــة مــن بنــي هاشــم، وكان عــّي أصغــر مــن َجْعَفــر 
ـاس إســاًما مــن الصبيــان، وهاجــر إىَِل املدينــة، وشــهد بــدًرا، وأحــًدا، واخلنــدق،  وعقيــل وطالــب، وهــو أول النَـّ
 خلفــه  فــإن  تبــوك،  َوَســلََّم إال  َعَليْــِه   ُ َصــىَّ اللَّ  ِ َرُســول اللَّ وبيعــه الرضــوان، ومجيــع املشــاهد مــع 
ِ  اللــواء يِف مواطــن كثــرة  َعــَى أهلــه، ولــه يِف اجلميــع بــاء عظيــم وأثــر حســن، وأعطــاه َرُســول اللَّ
بيــده، منهــا َيــْوم بــدر، ولــا قتــل مصعــب ْبــن عمــر َيــْوم أحــد وكان اللــواء بيــده، دفعــه رســول اهلل  إىل 
عــّي، وآخــاه َرُســول اللَّ  مرتــن، فــإن رســول اهلل آخــى بــن املهاجريــن، ُثــمَّ آخــى بــن املهاجريــن 
واألنصــار بعــد اهلجــرة، وَقــاَل لعــي يِف كل واحــدة منهــا: أنــت أخــي يف الدنيــا واآلخــرة. قتــل ليلــة اجلمعــة لثــاث 
عــرة ســنة أربعــن. معرفــة الصحابــة أليب نعيــم )4/ 1968(، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر 

)3/ 1089(، أســد الغابــة)588/3).
)))  السنن الكرى، للبيهقي )6/ 266).
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ـر علـي    بالبغيبغـة)1( حين  2- عـن جعفـر بـن محمـد، عـن أبيه قـال: بُشِّ

ظهـرت فقـال: " تسـر الـوارث، ثـم قـال: هـي صدقـة علـى المسـاكين وابن السـبيل 
وذي الحاجـة األقـرب")2(.

وفـي روايـة عـن جعفـر، عن أبيـه، أن عمر   قطـع لعلـي   ينبع، ثم 

اشـترى علـي   إلـى قطيعـة عمر أشـياء فحفـر فيهـا عيًنـا، فبينما هـم يعملون 

فيهـا إذ انفجـر عليهـم مثـل عنـق الجزور مـن الماء، فأتـي علي   فبشـر بذلك 

فقـال: "يسـر الـوارث. ثـم تصـدق بهـا علـى الفقـراء والمسـاكين، وفـي سـبيل الله، 
وأبنـاء السـبيل القريـب والبعيـد، في السـلم والحرب، ليـوم تبيض فيه وجوه وتسـود 

)))  قــال أبــو احلســن الســمهودي: بإعجــام الغينــن تصغــر البغبــغ وهــي البئــر القريبــة الرشــاءن وقــال حممــد بــن 
حييــى: عمــل عــي بينبــع البغيبغــات، وهــي عيــون منهــا: عــن يقــال هلــا خيــف األراك، ومنهــا عــن يقــال هلــا: خيــف 
ليــى، ومنهــا عــن يقــال هلــا: خيــف بســطاس، قــال: وكانــت البغيبغــات ممــا عمــل عــي وتصــدق بــه، فلــم يــزل يف 
صدقاتــه حتــى أعطاهــا حســن بــن عــي عبــد اهلل بــن جعفــر بــن أيب طالــب يــأكل ثمرهــا ويســتعن هبــا عــى دينــه 
ومؤنتــه، عــى أن ال يــزوج ابنتــه مــن يزيــد بــن معاويــة، فبــاع عبــد اهلل تلــك العيــون مــن معاويــة، ثــم قبضــت حــن 
ملــك بنــو هاشــم الصــوايف، فكلــم فيهــا عبــد اهلل بــن حســن بــن حســن أبــا العبــاس وهــو خليفــة، فردهــا يف صدقــة 
عــي، فأقامــت يف صدقتــه حتــى قبضهــا أبــو جعفــر يف خافتــه، وكلــم فيهــا احلســن بــن زيــد املهــدي حــن اســتخلف، 
وأخــره خرهــا، فردهــا مــع صدقــات عــي. قلــت: وهــي معروفــة اليــوم بينبــع، ولكــن يف يــد أقــوام يّدعــون ملكهــا.

وقــال املــرد: روي أن علًيــا لــا أوىص إىل احلســن وقــف عــن أيب نيــزر البغيبغــة، وهــي قريــة باملدينــة، وقيــل: عــن 
كثــرة النخــل غزيــرة الــاء، وذكــر أهــل الســر أن معاويــة كتــب إىل مــروان: أمــا بعــد، فــإن أمــر املؤمنــن أحــّب أن 
يــرد األلفــة، ويزيــل الّســخيمة، ويصــل الرحــم، فاخطــب إىل عبــد اهلل بــن جعفــر ابنتــه أّم كلثــوم عــى ابــن أمــر 
املؤمنــن، وأرغــب لــه يف الصــداق، فوجــه مــروان إىل عبــد اهلل فقــرأ عليــه الكتــاب وعّرفــه مــا يف األلفــة، فقــال: إن 
خاهلــا احلســن بينبــع، وليــس ممــن يفتــات عليــه، فأنظــرين إىل حــن يقــدم، فلــا قــدم ذكــر لــه ذلــك، فقــام ودخــل عــى 
اجلاريــة وقــال: إن ابــن عمــك القاســم بــن حممــد بــن جعفــر أحــّق بــك، ولعلــك ترغبــن يف الصــداق، وقــد نحلــك 
البغيبغــات، فلــا حــر القــوم لإلمــاك تكلــم مــروان، فذكــر معاويــة ومــا قصــده، فتكلــم احلســن وزّوجهــا مــن 
القاســم، فقــال لــه مــروان: أغــدًرا يــا حســن؟ فقــال: أنــت بــدأت، خطــب احلســن بــن عــي عائشــة بنــت عثــان بــن 
عفــان، واجتمعنــا لذلــك، فتكلمــت أنــت وزوجتهــا مــن عبــد اهلل بــن الزبــر، فقــال مــروان: مــا كان ذاك، فالتفــت 
احلســن إىل حممــد بــن حاطــب وقــال: أنشــدك اهلل أكان ذلــك؟ فقــال: اللهــم فنعــم. فلــم تــزل هــذه الّضيعــة يف يــد 
بنــي عبــد اهلل مــن ناحيــة أم كلثــوم يتوارثوهنــا، حتــى اســتخلف املأمــون، فذكــر لــه، فقــال: كا هــذا وقــف عــّي، 

فانتزعهــا، وعوضهــم عنهــا، وردهــا إىل مــا كانــت عليــه. وفــاء الوفــاء بأخبــار دار املصطفــى )30/4).
)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 220).
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وجـوه، ليصـرف اللـه بهـا وجهي عـن النـار، ويصرف النـار عن وجهـي")1(.

  في حديث سـاقه قال: " أقطع النبي ، 3- عن عمار بن ياسـر

عليًـا   بـذي العشـيرة مـن ينبع، ثـم أقطعه عمـر   بعدما اسـتخلف إليها 

قطيعـة، واشـترى علـي   إليهـا قطعـة، وحفـر بهـا عيًنـا، ثـم تصدق بهـا على 

الفقـراء والمسـاكين وابن السـبيل القريب والبعيـد، وفي الحياة والسـلم والحرب، ثم 

قـال: صدقـة ال توهـب وال تـورث، حتـى يرثهـا الله الذي يـرث األرض ومـن عليها، 

وهـو خيـر الوارثين، قـال: وكانت أمـوال علي   عيونًـا متفرقة بينبـع، منها عين 

يقـال لهـا: عيـن البحير، وعين يقـال لها: عيـن أبي نيزر، وعيـن يقال لهـا: عين نوال، 

وهـي اليـوم تدعـى العـدر، وهـي التـي يقـال لهـا إن عليًـا   عمـل فيهـا بيده، 

.)2("  وفيها مسـجد النبـي

كتاب وقف عيل   وتوثيقه والشهود عليه.    

4- قـال أبو غسـان: وهذه نسـخة كتـاب صدقة علي بن أبـي طالب   حرفًا 

بحـرف، نسـختها علـى نقصـان هجائها وصـورة كتابهـا، أخذتها من أبـي، أخذها من 

حسـن بـن زيـد: بسـم اللـه الرحمـن الرحيم، هـذا ما أمـر به وقضـى به فـي ماله عبد 

اللـه علـي أميـر المؤمنيـن، ابتغـاء وجه اللـه ليولجنـي الله بـه الجنـة، ويصرفني عن 

النـار، ويصـرف النـار عني يوم تبيـض وجوه وتسـود وجوه:

 أن مـا كان لـي بينبـع مـن مـاء يعرف لـي فيها، ومـا حوله صدقـة، ورقيقهـا، غير 

أن رباًحـا وأبـا نيـزر وجبيـرا أعتقناهم، ليس ألحد عليهم سـبيل، وهـم موالي يعملون 

فـي المـاء خمـس حجـج، وفيـه نفقتهـم ورزقهـم ورزق أهليهـم. ومع ذلك مـا كان 

بـوادي القـرى، ثلثه مـال ابني قطيعـة، ورقيقها صدقة، ومـا كان لي بـواد ترعة وأهلها 

صدقـة، غيـر أن زريًقـا له مثل مـا كتبت ألصحابه. ومـا كان لي بإذنيـة وأهلها صدقة، 

والفقيـر لـي كمـا قد علمتـم صدقة في سـبيل الله. وأن الـذي كتبت مـن أموالي هذه 

)))  تاريخ املدينة )220/1).
)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 221).
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صدقـة وجـب فعلـه حيًـا أنـا أو ميتًا ينفـق في كل نفقـة ابتغي بـه وجه الله من سـبيل 

اللـه ووجهـه ذوي الرحـم مـن بنـي هاشـم وبنـي المطلـب، والقريـب والبعيـد، وأنه 

يقـوم علـى ذلـك حسـن بـن علي، يـأكل منـه بالمعـروف وينفق حيـث يريـه الله في 

حـل محلـل ال حـرج عليـه فيـه، وإن أراد أن يندمـل من الصدقـة مكان مـا فاته يفعل 

إن شـاء اللـه ال حـرج عليـه فيـه، وإن أراد أن يبيع من المـاء فيقضي بـه الدين فليفعل 

إن شـاء ال حـرج عليـه فيـه، وإن شـاء جعله يسـير إلى ملـك، وإن ولد علـي وما لهم 

إلـى حسـن بـن علـي، وإن كان دار حسـن غيـر دار الصدقـة فبدا لـه أن يبيعهـا، فإنه 

يبيـع إن شـاء ال حـرج عليـه فيه، فإن يبـع فإنه يقسـم منها ثالثـة أثـالث، فيجعل ثلثه 

فـي سـبيل اللـه، ويجعـل ثلثـه في بنـي هاشـم وبنـي المطلـب، ويجعل ثلثـه في آل 

أبـي طالـب، وأنـه يضعـه منهم حيـث يريه اللـه. وإن حدث بحسـن حدث وحسـين 

حـي، فإنـه إلـى حسـين بن علي، وأن حسـين بـن علي يفعل فيـه مثل الـذي أمرت به 

حسـًنا، لـه منهـا مثـل الـذي كتبت لحسـن منها، وعليـه فيها مثـل الذي على حسـن، 

وإن لبنـي فاطمـة مـن صدقـة علـي مثل الـذي لبني علـي، وإنـي إنما جعلـت الذي 

جعلـت إلـى ابنـي فاطمـة ابتغاء وجـه اللـه وتكريم حرمـة محمـد وتعظيًما وتشـريًفا 

ورجـاء بهمـا، فـإن حدث لحسـن أو حسـين حـدث، فإن اآلخـر منهما ينظـر في بني 

علـي، فـإن وجـد فيهم مـن يرضى بهديـه وإسـالمه وأمانته فإنـه يجعله إن شـاء، وإن 

لـم يـر فيهـم بعـض الذي يريـد، فإنـه يجعله إلـى رجل مـن ولد أبـي طالـب يرضاه، 

فـإن وجـد آل أبـي طالـب يومئذ قـد ذهـب كبيرهـم وذوو رأيهـم، وذوو أمرهـم، فإنه 

يجعلـه إلـى رجـل يرضـاه مـن بنـي هاشـم، وإنه يشـترط علـى الـذي يجعلـه إليه أن 

ينـزل المـاء علـى أصولـه، ينفـق تمـره حيـث أمر بـه من سـبيل اللـه ووجهـه، وذوي 

الرحـم مـن بنـي هاشـم، وبنـي المطلـب، والقريـب والبعيـد، ال يبـع منه شـيء، وال 

يوهـب، وال يـورث، وإن مـال محمـد علـى ناحيـة، ومـال ابنـي فاطمة ومـال فاطمة 

إلـى ابنـي فاطمـة. وإن رقيقـي الذيـن في صحيفـة حمزة الـذي كتب لـي عتقاء.

 فهـذا مـا قضـى عبـد اللـه علـي أميـر المؤمنيـن فـي أموالـه هـذه الغد مـن يوم 
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قـدم فكـر ابتغـى وجه الله والـدار اآلخـرة، والله المسـتعان على كل حـال، وال يحل 

المـرئ مسـلم يؤمـن باللـه واليـوم اآلخـر أن يقـول فـي شـيء قبضتـه فـي مـال، وال 

يخالـف فيـه عـن أمـري الـذي أمرت بـه عـن قريـب وال بعيد.

 أمـا بعدي فـإن والئدي الالتي أطوف عليهن السـبع عشـرة، منهـن أمهات أوالد 

أحيـاء معهـن، ومنهـن مـن ال ولـد لهـا، فقضائـي فيهـن إن حـدث لي حـدث أن من 

كان منهـن ليـس لهـا ولد، وليسـت بحبلـى، فهي عتيقة لوجـه الله، ليـس ألحد عليها 

سـبيل، ومـن كان منهـن ليـس لهـا ولـد وهـي حبلى فتمسـك علـى ولدهـا وهي من 

حظـه، وأن مـن مـات ولدهـا وهـي حية فهـي عتيقة، ليـس ألحد عليها سـبيل.

 فهـذا مـا قضـى بـه عبـد اللـه علـي أميـر المؤمنين من مـال الغـد من يـوم فكر. 

شـهد أبـو شـمر بن أبرهـة، وصعصعة بـن صوحـان، ويزيد بـن قيس، وهيـاج بن أبي 

هيـاج، وكتـب عبـد اللـه علي أميـر المؤمنين بيده لعشـرة خلـون من جمـادى األولى 

وثالثين)1(. تسـع  سنة 

)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 220)
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}52{ ُعمر بن الخطاب  ) ت:32هـ()1(. 52  - 

نوع الوقف: وقف خريي أو وقف عام.    

املوقوف عليه: الفقراء والقرىب والضيف وابن السبيل.    

رشط الواقف: حبس األصل وتسبيل الثمرة.    

وبيان الناظر عليها أن يأكل منها أو يطعم صديًقا له. 

 ، َّفَأَتَـى النَِّبي ،
1- عـن ابْـِن ُعَمـَر، قَاَل: أََصـاَب ُعَمُر أَرًْضـا ِبَخيْبَـَر)2(

)))  هــو عمــر بــن اخلطــاب؛ أمــر املؤمنــن  ابــن نفيــل بــن عبــد العــزى بــن ربــاح بــن عبــد اهلل بــن قــرط بــن 
رزاح بــن عــدي بــن كعــب القــريش العــدوي، أبــو حفــص، قــال أبــو عمــر ابــن عبــد الــر: كان إســامه عــًزا ظهــر 
بــه اإلســام بدعــوة النبــي ، وهاجــر، فهــو مــن املهاجريــن األولــن، وشــهد بــدًرا وبيعــة الرضــوان، 
وكل مشــهد شــهده رســول اهلل ، وتــويف رســول اهلل ، وهــو عنــه راض، وويل اخلافــة 
بعــد أيب بكــر، بويــع لــه هبــا يــوم مــات أبــو بكــر  باســتخافه لــه ســنة ثــاث عــرة، فســار بأحســن ســرة، 
وأنــزل نفســه مــن مــال اهلل بمنزلــة رجــل مــن النــاس، وفتــح اهلل لــه الفتــوح بالشــام، والعــراق، ومــر، وهــو دون 
الدواويــن يف العطــاء، ورتــب النــاس فيــه عــى ســوابقهم، كان ال خيــاف يف اهلل لومــة الئــم، وأرخ التاريــخ مــن 
اهلجــرة الــذي بأيــدي النــاس إىل اليــوم، وهــو أول مــن ســمي بأمــر املؤمنــن، وهــو أول مــن اختــذ الــدرة، وكان نقــش 
خامتــه "كفــى باملــوت واعظــا يــا عمــر" وكان آدم شــديد األدمــة، طــوااًل، كــث اللحيــة، أصلــع أعــر يــر، خيضــب 
باحلنــاء والكتــم، قتــل عمــر   ســنة ثــاث وعريــن مــن ذي احلجــة، طعنــه أبــو لؤلــؤة فــروز غــام املغــرة 
بــن شــعبة لثــاث بقــن مــن ذي احلجــة. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )3/ 1144(، اإلصابــة 

يف معرفــة الصحابــة )484/4).
)))  قــال احلافــظ: تقــدم يف روايــة صخــر بــن جويريــة أن اســمها ثمــغ، وكــذا ألمحــد مــن روايــة أيــوب أن عمــر 
أصــاب أرًضــا مــن هيــود بنــي حارثــة يقــال هلــا ثمــغ، ونحــوه يف روايــة ســعيد بــن ســامل املذكــورة، وكــذا للدارقطنــي 
مــن طريــق الــدراوردي عــن عبــد اهلل بــن عمــر، وللطحــاوي مــن روايــة حييــى بــن ســعيد، وروى عمــر بــن شــبة 
بإســناد صحيــح عــن أيب بكــر بــن حممــد بــن عمــرو بــن حــزم: أن عمــر رأى يف املنــام ثــاث ليــال أن يتصــدق بثمــغ، 
وللنســائي مــن روايــة ســفيان، عــن عبــد اهلل بــن عمــر: جــاء عمــر فقــال يــا رســول اهلل إين أصبــت مــااًل مل أصــب مــااًل 
مثلــه قــط كان يل مائــة رأس فاشــرتيت هبــا مائــة ســهم مــن خيــر مــن أهلهــا. فيحتمــل أن تكــون ثمــغ مــن مجلــة أرايض 
خيــر وأن مقدارهــا كان مقــدار مائــة ســهم مــن الســهام التــي قســمها النبــي  بــن مــن شــهد خيــر وهــذه 
الائــة الســهم غــر الائــة الســهم التــي كانــت لعمــر بــن اخلطــاب بخيــر التــي حصلهــا مــن جزئــه مــن الغنيمــة وغــره. 

فتــح البــاري )400/5).
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فَاْسـتَأَْمرَُه ِفيَهـا، فََقـاَل: أََصبْـُت أَرًْضـا ِبَخيْبَـَر، لَـْم أُِصْب َمـااًل قَـطُّ أَنَْفَس ِعْنـِدي ِمْنُه، 

َق ِبَها  قْـَت ِبَهـا " قَـاَل: فَتََصـدَّ فََمـا تَأُْمـُر ِبـِه؟ قَـاَل: " إِْن ِشـئَْت َحبَْسـَت أَْصلََهـا َوتََصدَّ
َق ِبَهـا ُعَمُر: " ِفـي الُْفَقرَاِء،  ُعَمـُر: " أَْن اَل تُبَـاَع، َواَل تُوَهـَب، َواَل تُـَورََّث "، قَـاَل: فَتََصـدَّ
يِْف، اَل ُجَناَح  ـِبيِل َوالضَّ َوالُْقْربَـى، َوالرِّقَـاِب، َوِفي َسـِبيِل اللِه تَبَارََك َوتََعالَـى، َوابِْن السَّ

ٍل)1( ِفيِه ")2(. َعلَـى َمـْن َولِيََهـا أَْن يَـأْكَُل ِمْنَها ِبالَْمْعـُروِف، أَْو يُطِْعـَم َصِديًقا، َغيْـَر ُمتَأَثِـّ

)))  قــال البغــوي: أي: جامــع، وكل يشء لــه أصــل قديــم، أو مجــع حتــى يصــر لــه أصــل، فهــو موثــل، وجمــد موثــل، 
وأثلــة الــيء: أصلــه، والعمــل عــى هــذا عنــد عامــة أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي ، ومــن بعدهــم 
مــن املتقدمــن، مل خيتلفــوا يف إجــازة وقــف األرضــن وغرهــا مــن املنقــوالت، وللمهاجريــن واألنصــار أوقــاف 
باملدينــة، وغرهــا مل ينقــل عــن أحــد منهــم أنــه أنكــره، وال عــن واقــف أنــه رجــع عــا فعلــه حلاجــة وغرهــا. رشح 
الســنة للبغــوي )288/8(، وقــال احلافــظ: واملعنــى غــر متخــذ منهــا مــااًل أي ملــًكا، واملــراد أنــه ال يتملــك شــيًئا 
مــن رقاهبــا ومــااًل منصــوب عــى التمييــز. فتــح البــاري )400/5(، وقــال النــووي: وأمــا قولــه غــر متأثــل فمعنــاه 
غــر جامــع وكل يشء لــه أصــل قديــم أو مجــع حتــى يصــر لــه أصــل فهــو مؤثــل ومنــه جمــد مؤثــل أي قديــم، وأثلــة 
الــيء أصلــه، ويف هــذا احلديــث دليــل عــى صحــة أصــل الوقــف وأنــه خمالــف لشــوائب اجلاهليــة وهــذا مذهبنــا 
ومذهــب اجلاهــر، ويــدل عليــه أيًضــا إمجــاع املســلمن عــى صحــة وقــف املســاجد والســقايات، وفيــه أن الوقــف ال 
يبــاع وال يوهــب وال يــورث إنــا يتبــع فيــه رشط الواقــف، وفيــه صحــة رشوط الواقــف وفيــه فضيلــة الوقــف وهــي 

الصدقــة اجلاريــة وفيــه فضيلــة اإلنفــاق. رشح النــووي عــى مســلم )86/11).
)))  أخرجه اإلمام أمحد )8/ 218( واللفظ له، والبخاري )2737(، ومسلم )1632).

قــال ابــن امللقــن: للواقــف أن يشــرتط يف وقفــه مــا شــاء إذا أخرجــه مــن يــده إىل متــويل النظــر فيــه، فيجعلــه يف صنــف 
واحــد أو أصنــاف خمتلفــة، إن شــاء يف األغنيــاء وإن شــاء يف الفقــراء، أو األقــارب، أو اإلنــاث فقــط مــن بنيــه، أو 
الذكــور فقــط، وإن كان يســتحب لــه التســوية بــن بنيــه لقولــه: فتصــدق هبــا عمــر يف الفقــراء ويف القربــى وســائر 
مــن ذكــر، فــدل أن ذلــك إىل اختيــار املحبــس يضعــه حيــث يشــرتط، وإنــا تصــدق عمــر بأنفــس مالــه؛ لقولــه تعــاىل: 
ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ  ]آل عمــران:92[ فشــاور الشــارع يف ذلــك فأشــار عليــه بتحبيــس أصلــه 
والصدقــة بثمــره. التوضيــح )165/17(، وقــال أيًضــا: وحديــث عمــر هــذا أصــل يف إجــازة احلبــس والوقــف، 
وهــو قــول أهــل املدينــة والبــرة ومكــة والشــام والشــعبي مــن أهــل العــراق، وبــه قــال أبــو يوســف وحممــد بــن 
احلســن والشــافعي. وقــال أبــو حنيفــة وزفــر: احلبــس باطــل وال خيــرج عــن ملــك الــذي وقفــه ويرثــه ورثتــه، وال 
يلــزم الوقــف عنــده إال أن حيكــم بــه حاكــم وينفــذه، أو يــويص بــه بعــد موتــه، وإذا أوىص بــه اعتــر مــن الثلــث، فــإن 
مجلــه الثلــث جــاز وإال رد. وحجــة اجلاعــة قولــه  لعمــر: "إن شــئت حبســت أصلهــا" وهــذا يقتــي 
أن الــيء إذا حبــس صــار حمبوًســا ممنوًعــا منــه ال جيــوز الرجــوع فيــه؛ ألن هــذا حقيقــة احلبــس أال تــرى أن عمــر لــا 

أراد التقــرب بفعــل ذلــك رجــع يف صفتــه إىل بيــان الشــارع. التوضيــح )280/17).
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وفـي روايـة أخـرى عـن ابْـِن ُعَمـَر، أَنَّ ُعَمَر اْستََشـاَر رَُسـوَل اللـِه  ِفي أَْن 

ْق ِبثََمرِِه َواْحِبـْس أَْصلَُه،  ِذي ِبثَْمـغٍ، فََقاَل لَـُه النَِّبـيُّ : " تََصـدَّ َق ِبَمالِـِه الَـّ يَتََصـدَّ

اَل يُبَـاُع َواَل يُورَُث ")1(.

وقف الدواب، أو وقف املنقول:   

  اِب ـائِِب بْـِن يَِزيـَد قَـاَل: رَأَيْـُت َخيْـال ِعْنـَد ُعَمـَر بْـِن الَْخطَـّ وعـن السَّ

ِه )2(. َمْوُسـوَمًة ِفـي أَفَْخاِذَهـا: َحِبيـٌس ِفـي َسـِبيِل اللَـّ

ِه أَْعطَاَها  وعـن ابْـِن ُعَمـَر : أَنَّ ُعَمـَر َحَمـَل َعلَـى فَرٍَس لَـُه ِفي َسـِبيِل اللَـّ

ى اللُه َعلَيْـِه َوَسـلَََََّم لِيَْحِمـَل َعلَيَْها رَُجـاًل، فَأُْخِبَر ُعَمـُر أَنَُّه قَـْد َوقََفَها  ِه َصلَـّ رَُسـوَل اللَـّ

ِه  أَْن يَبْتَاَعَها، فََقـاَل: "الَ تَبْتَْعَهـا، َوالَ تَرِْجعن ِفي  يََِبيُعَها، فََسـأََل رَُسـوَل اللَـّ

َصَدقَِتَك")3(.

)))  السـنن الكـرى للبيهقـي )6/ 264(، واملنتظـم يف تاريـخ امللـوك )291/3(، وأحـكام األوقـاف للخصـاف 
)ص 8).

)))  الطبقات الكرى )3/ 232(. ويف إسناده الواقدي وهو مرتوك.
)))  صحيح البخاري )2775).

قــال أبــو عمــر ابــن عبــد الــر: الفــرس احلبــس يف ســبيل اهلل هــو الــذي قســمه صاحبــه قســمة احلبــس، ويذكــر أنــه قــد 
أخرجــه لذلــك مــن مالــه ويشــهد عــى ذلــك، وينفــق عليــه، فــإذا كان الغــزو دفعــه إىل مــن يقاتــل عليــه ويغــزو بــه، 
فــإذا انقــى الغــزو رصفــه إليــه وكان عنــده موقوًفــا ينفــق عليــه ويعــده ملثــل ذلــك فــإذا كان كذلــك مل جيــز بيعــه عنــد 
أحــد علمتــه مــن أهــل العلــم إال أن يعجــز عنــه لضعفــه، وقــال عبــد اهلل بــن احلســن إذا قــال هــو لــك يف ســبيل اهلل 
فرجــع بــه رده حتــى جيعلــه يف ســبيل اهلل، وقــال الشــافعي: الفــرس املحمــول عليــه يف ســبيل اهلل هــو ملــن محــل عليــه. 

االســتذكار )38/5).
قــال ابــن امللقــن: اختلــف العلــاء يف وقــف احليــوان والعــروض والدنانــر والدراهــم، فأجــاز ذلــك مالــك إال أنــه 
كــره وقــف احليــوان أن يكــون عــى العقــب، فــإن وقــع أمضــاه، وأجــاز ابــن القاســم وأشــهب وقــف الثيــاب، وقــال 
ابــن التــن: مشــهور مذهــب مالــك جــوازه يف احليــوان والعــروض، وجيــوز يف الريــع قــواًل واحــًدا عنــده. وأجــاز 
الشــافعي وحممــد بــن احلســن وقــف احليــوان. وقــال أبــو حنيفــة وأبــو يوســف: ال جيــوز وقفهــا، وجيــوز أيًضــا وقــف 
احليــوان والعــروض والدراهــم والدنانــر وقالــوا: إن هــذه أعيــان ال تبقــى عــى حالــة أبــد الدهــر فــا جيــوز وقفهــا، 
وأيًضــا: فــإن الوقــف يصــح عــى وجــه التأبيــد، فمــن أجــازه فيــا ال يتأبــد صــار كمــن وقــف وقًفــا مؤقًتــا يوًمــا أو 
شــهًرا أو ســنة، وال جيــوز، ولــو صــح الوقــف فيــا ال يتأبــد لصــح يف مجيــع األثــان وســائر مــا يملــك كاهلبــة والوصيــة، 
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قـال ابـن كثيـر: كان لعمـر بـن الخطاب سـهمه الذي بخيبـر، وقـد كان وقفه في 

سـبيل اللـه، وشـرط فـي الوقـف ما أشـار به رسـول اللـه ، كما هـو ثابت 

فـي " الصحيحيـن " وشـرط أن يكـون النظر فيه للرشـد فاألرشـد من بناتـه وبنيه)1(.

وقف البستان:   

 عـن ابـن عمَر، قال: َخـَرج عمُر   إلى حائـٍط له، فرََجع وقـد صلَّى الناُس 

ى النـاُس، حائطي  العصـَر، فقـال: إنمـا َخرَجـُت إلـى حائطـي، فرََجعـُت، وقـد صلَـّ

علـى المسـاكين صدقٌة)2(.

األمر ببناء ووقف املساجد:   

   عـن عثمـان بـن عطـاء عـن أبيـه قـال: لمـا افتتـح عمـر بـن الخطـاب 

البلـدان، كتـب إلى أبي موسـى األشـعري وهو على البصـرة يأمره أن يتخـذ للجماعة 

مسـجًدا ويتخذ للقبائل مسـاجد، فإذا كان يـوم الجمعة انضموا إلى مسـجد الجماعة 

فشـهدوا الجمعـة، وكتـب إلـى سـعد بن أبـي وقـاص وهو علـى الكوفة بمثـل ذلك، 

وكتـب إلـى عمـرو بن العـاص وهو علـى مصر بمثـل ذلك، وكتـب إلى أمـراء أجناد 

وحــكاه الطحــاوي يف "اختــاف العلــاء" عــن زفــر واحلســن بــن زيــاد أيًضــا، قــال: وعــى هــذا عامــة علــاء أهــل 
الكوفــة. وقــال ابــن القصــار: الوقــف املؤقــت جيــوز عنــد مالــك وجيــوز يف مجيــع األنــواع ممــا ال يبقــى غالًبــا، وجــه مــن 
أجــاز وقــف احليــوان والســاح حديــث عمــر يف الفــرس الــذي محــل عليهــا يف ســبيل اهلل. التوضيــح )290/17).
وقــال الشــوكاين: فيــه دليــل عــى أنــه جيــوز وقــف احليــوان، وإليــه ذهــب العــرتة والشــافعي واجلمهــور وقــال أبــو 
حنيفــة: ال يصــح لعــدم دوامــه، وقــال حممــد: ال يصــح يف اخليــل فقــط إذ هــي معروضــة للتلــف. وحديــث البــاب 
يــرد عليهــا ويؤيــد الصحــة حديــث عمــر بــن اخلطــاب املتقــدم يف بــاب هنــي املتصــدق أن يشــرتي مــا تصــدق بــه مــن 
كتــاب الــزكاة، فــإن فيــه أن عمــر محــل عــى فــرس يف ســبيل اهلل، واطلــع النبــي  عــى ذلــك وقــرره وهنــاه 
عــن رشائــه برخــص، وقــد ترجــم عليــه البخــاري يف كتــاب الوقــف: بــاب وقــف الــدواب والكــراع والعــروض 
يــدل عــى جــواز وقــف  ابــن عبــاس املذكــور، وحديــث حتبيــس خالــد  والصامــت. ومــن أدلــة الصحــة حديــث 

املنقــوالت. نيــل األوطــار )33/6).
)))  البداية والنهاية )356/6(، وتفســر القرآن العظيم )73/2، 74(، ومنتهى الســؤل عى وســائل الوصول 

.(164/3(  إىل شائل الرسول
)))  مسند الفاروق )1/ 162).
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الشـام أال يتبـدوا إلـى القـرى ويتركـوا المدائـن وأن يتخـذوا فـي كل مدينـة مسـجًدا 

واحـًدا وال يتخـذوا للقبائـل مسـاجد كمـا اتخـذ أهـل الكوفـة والبصرة وأهـل مصر، 

وكان النـاس ممسـكين بأمـر عمر)1(. 

وقف األرض:    

قـال الخطيـب: قسـم أرض السـواد)2( بيـن غانميها وحازوهـا، ثم اسـتنزلهم بعد 

ذلك عنهـا واسـترضاهم منهـا ووقفها)3(.

 قـال أبـو بكـر عبد اللـه بـن الزبير الحميـدي: تصـدق عمـر بربعه عنـد المروة، 

وبالثنيـة علـى ولده، فهـي إلى اليـوم)4(. 

وقف كسوة الكعبة:    

 عـن َحِبيـِب بِْن أَِبـي ثَاِبٍت، قَاَل: "كََسـا النَِّبـيُّ  الَْكْعبََة، وَكََسـاَها 

.) (" أَبُو بَْكـٍر َوُعَمُر

)))  تاريخ دمشق، البن عساكر )2/ 321).
)))  قــال يف عــون املعبــود )194/8(: قــال يف املراصــد الســواد يــزاد بــه رســتاق مــن رســاتيق العــراق وضياعهــا 
التــي افتتحهــا املســلمون عــى عهــد عمــر بــن اخلطــاب    ســمي ســواًدا حلرتــه بالنخــل والــزرع. وحــد 
الســواد قــال أبــو عبيــد: مــن حديثــه املوصــل طــوال إىل عبــادان، ومــن عذيــب القادســية إىل حلــوان عرًضــا فيكــون 
طولــه مائــة وســتون فرســًخا فطولــه أكثــر مــن طــول العــراق فطــول العــراق ثانــون فرســخا ويقــر عــن طــول 

الســواد مخســة وثاثــون فرســًخا .
)))  تاريخ بغداد )300/1(، وتاريخ دمشق )202/2).

)))  نصب الراية ألحاديث اهلداية للزيلعي )3/ 478(، وأخرجه البيهقي يف السنن الكرى )11900).
)))  أخبار مكة، لألزرقي )252/1).
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}53{ عمرو بن العاص   )ت 34 هـ( )1(. 53  - 

نوع الوقف: وقف أهيل.   

املوقوف: دار وبستان.   

  قـال أبـو بكـر عبد اللـه بن الزبيـر الحميـدي: تصدق َعْمـُرو بْـُن الَْعاِص

ِبالَْوْهـِط)2( ِمـَن الطَّائِـِف َوَدارِه ِبَمكَّـَة َعلَى َولَـِدِه، فََذلَِك إِلَـى الْيَْوِم ")3(.

 عـن عبـد اللـه بـن عمـرو  قال: " مـا يرغبنـي فـي الحيـاة إال الصادقـة والوهط. 
فأمـا الصادقـة، فصحيفـة كتبتهـا من رسـول اللـه . وأمـا الوهـط: فأرض 

تصـدق بهـا عمرو بـن العـاص   كان يقـوم عليهـا ")4(. 

قـال المقريـزي: وأمـا بنـو سـهم فمـن ولـد عمرو بـن العاص بـن وائل بن هاشـم 

بـن سـعيد بـن سـهم بـن عمـرو بن ُهصيـص بن كعـب بن لـؤي بـن غالب بـن فهر بن 

مالـك، وكانـوا بفسـطاط مصـر، وفـرق منهم أشـتات بالصعيـد، ولهم حصـة فى وقف 

عمـرو بـن العـاص  علـى أهلـه بفسـطاط مصـر. وكانـت دور بنـي سـهم حول 

جامـع عمـرو بـن العاص مـن الفسـطاط إلى أن دثـرت) (.

)))  هــو عمــرو بــن العــاص بــن وائــل بــن هاشــم بــن ســعيد بــن ســهم بــن عمــرو بــن هصيــص بــن كعــب بــن لــؤي 
القــريش الســهمي، يكنــى أبــا عبــد اهلل، أســلم قبــل الفتــح يف صفــر ســنة ثــان، وقيــل بــن احلديبّيــة وخيــر، وكان 
يقــول: أذكــر الّليلــة التــي ولــد فيهــا عمــر بــن اخلطــاب. ولــا أســلم كان النبــّي  يقّربــه ويدنيــه ملعرفتــه 
وشــجاعته، وواّله غــزاة ذات الساســل، وأمــّده بــأيب بكــر وعمــر وأيب عبيــدة بــن اجلــراح، ثــم اســتعمله عــى عــان، 
فــات وهــو أمرهــا، ثــم كان مــن أمــراء األجنــاد يف اجلهــاد بالشــام يف زمــن عمــر، وهــو اّلــذي افتتــح قنّريــن، 
وصالــح أهــل حلــب ومنبــج وأنطاكيــة، وواّله عمــر فلســطن. تــويف يــوم الفطــر ســنة ثــاث وأربعــن، عــاش نحــو 
تســعن ســنة. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )3/ 1184(. اإلصابــة يف معرفــة الصحابــة 

.(425/2( اإلســام  تاريــخ   ،)537/4(
 )))  الوهط: حائط كان يف الطائف، يقال له الوهط، كا أخرج ذلك ابن أيب حاتم يف تفسره رقم )17932(: 

"عن عبد اهلل بن الديلمي قال: أتيت عبد اهلل بن عمرو وهو يف حائط بالطائف يقال له: الوهط...". 

)))  السنن الكرى، للبيهقي )6/ 266).
)))  سنن الدارمي )1/ 436).

)))  البيان واإلعراب عا بأرض مر من األعراب )ص27). 
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}54{ َعيَّاِش بْن أَِب ربيعة   )ت: 51هـ( )1(. 54  - 

املوقوف: عقار.   

نوع الوقف: وقف أهيل.   

قـال المغيـرة بـن عبـد الرحمـن بـن الحارث:اتخذ عيـاش بن أبـي بـن ربيعة بن 

المغيـرة داره التـي فـي بنـي غنـم، بيـن دار أم كلثـوم بنـت أبـي بكـر الصديـق، وبين 

الخـط الـذي يخرجـك إلـى بقيـع الزبيـر، فهي بأيـدي ولـده صدقة عليهـم)2(.

 -  55 .)3(   55{  َقْيَسَبُة بن كلثوم{

املوقوف: دار وقفها لبناء جامع عمرو بن العاص.   

نوع الوقف: خريي عىل املسلمني .    

قـال ابـن يونـس: وكان اختـّط بعـض المسـجد، فلمـا بنـى الجامع سـلّم خطّته، 

فزيـدت فـي المسـجد، وعّوض عنهـا، فأبـى أن يقبل. وفى ذلـك يقول الشـاعر البنه 

عبـد الرحمن:
وأبوك سلّم داره وأباحها        لجباه قوم ركّع وسجود)4(.

)))  هــو عيــاش بــن أيب ربيعــة، واســم أيب ربيعــة عمــرو بــن املغــرة بــن عبــد اهلل بــن عمــر بــن خمــزوم، يكنــى أبــا عبــد 
  الرمحــن، أمــه أســاء بنــت خمرمــة، أم َأيِب جهــل، َفُهــَو أخــو َأيِب جهــل ألمــه، أســلم قبــل دخــول رســول اهلل
دار األرقــم، وهاجــر إىل احلبشــة اهلجــرة الثانيــة، ثــم قــدم مكــة، ثــم هاجــر إىل املدينــة وصاحــب عمــر بــن اخلطــاب، فلــا 
نــزل قبــاء قــدم عليــه أخــواه ألمــه، أبــو جهــل واحلــارث ابنــا هشــام، فلــم يــزاال بــه حتــى رداه إىل مكــة فأوثقــاه وحبســاه، 
ثــم أفلــت فقــدم املدينــة، فلــم يــزل هبــا. فلــا قبــض رســول اهلل  خــرج إىل الشــام جماهــًدا، ثــم عــاد إىل مكــة. 
مات ســنة مخس عرة بالشــام يف خافة عمر. املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )4/ 290(، االســتيعاب يف معرفة 

األصحــاب، البــن عبــد الــر )3/ 1230(، واإلصابــة يف متييــز الصحابــة، البــن حجــر )4/ 624).
)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 244(. ويف طريقه الواقدي وهو مرتوك. 

)))  هــو قيســبة بــن كلثــوم بــن حباشــة بــن هــدم بــن عامــر بــن خــوىّل بــن وائــل الكنــدّى: كان لــه قــدر يف اجلاهليــة. 
وفــد عــى النبــي ، وشــهد فتــح مــر، لــه ذكــر، وال تعــرف لــه روايــة. تاريــخ ابــن يونــس )1/ 405(، 

أســد الغابــة البــن األثــر )4/ 430(، واإلصابــة يف متييــز الصحابــة البــن حجــر )5/ 388).
)))  تاريخ ابن يونس )1/ 405)
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وقـال المقريـزي: اختـط عمرو بـن العاص داره مقابـل الجنان التي نزلها قيسـبة، 

وتشـاور المسـلمون أين يكون المسـجد الجامع، فرأوا أن يكون منزل قيسـبة، فسـأله 

عمـرو فيـه وقـال: أنـا أختط لك يـا أبا عبـد الرحمن حيث أحببـت. فقال قيسـبة: لقد 

علمتـم يا معاشـر المسـلمين أنـي حزت هـذا المنزل وملكتـه، وإني أتصـّدق به على 

وأرتحل)1(. المسلمين 

قـال ابـن المتـوج فـي إيقـاظ المتغفـل وإيعـاظ المتؤمـل: هـو الجامـع العتيـق 

المشـهور بتـاج الجوامـع، قـال الليـث بـن سـعد: ليـس ألهـل الرايـة مسـجد غيـره؛ 

وكان الـذي حـاز موضعـه ابـن كلثـوم التجيبـي، ويكنـى أبا عبـد الرحمـن، ونزله في 

حصارهـم الحصن، فلما رجعوا من اإلسـكندرية سـأل عمرو وقيسـبة فـي منزله هذا، 

تجعلـه مسـجدا؟ فقـال قيسـبة: فإنـي أتصـدق بـه علـى المسـلمين، فسـلمه إليهـم؛ 

فبنـي فـي سـنة إحـدى وعشـرين، وكان طولـه خمسـين ذراًعـا فـي عـرض ثالثيـن. 

ويقـال: إنـه وقـف علـى إقامـة قبلتـه ثمانـون رجـاًل مـن الصحابـة، منهـم الزبيـر بن 

العـوام والمقـداد بن األسـود وعبادة بـن الصامت وأبو الـدرداء، وأبـو ذر، وأبو بصرة، 

ومحميـة بـن جـزء الزبيـدي، ونبيـه بن صـواب، وفضالـة بن عبيـد، وعقبة بـن عامر، 

ورافـع بـن مالك وغيرهـم)2(.

)))  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )4/ 6).
)))  حسن املحارضة يف تاريخ مر والقاهرة )239/2).
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}56{ كَْعُب بُْن َمالِِك بن أَِب كَْعِب بِْن الَْقنْيِ بِْن كَْعِب بِْن َسَواِد بِْن ُغْنِم  56  - 

بِْن ثَْعلََبَة  . )ت: 05هـ()1(.

املوقوف: كل أمواله من منقول وغري منقول.    

املوقوف عليه: عموم املسلمني.   

نوع الوقف: خريي.   

عـن كعـب بـن مالـك    قـال: قلـت: يـا رسـول اللـه، إن مـن توبتـي أن 

أنخلـع مـن مالـي صدقـة إلى اللـه، وإلى رسـوله ؟ قـال: "أمسـك عليك 

بعـض مالـك، فهـو خيـر لـك"، قلـت: فإني أمسـك سـهمي الـذي بخيبـر)2(.

)))  شــاعر رســول اهلل ، وأحــد الثاثــة الذيــن تــاب اهلل عليهــم، شــهد العقبــة وأحــًدا، وحديثــه يف 
ختلفــه عــن غــزوة تبــوك يف الصحيحــن، وقــال ابــن ســرين: كان شــعراء الصحابــة: عبــد اهلل بــن رواحــة، وحســان 
بــن ثابــت، وكعــب بــن مالــك، قــال ابــن ســرين: أمــا كعــب فــكان يذكــر احلــرب ويقــول: فعلنــا ونفعــل وهيددهــم. 

وأمــا حســان فــكان يذكــر عيوهبــم وأيامهــم. وأمــا ابــن رواحــة فــكان يعرهــم بالكفــر.
وقد أسلمت دوس فرقا من بيت قاله كعب:

نخرها ولو نطقت لقالت        قواطعهن دوسا أو ثقيفا
بــدًرا،  ، ومل يشــهد  مــع رســول اهلل  الســبعن، وأحــًدا واخلنــدق واملشــاهد كلهــا  مــع  العقبــة  شــهد 
وجــرح يــوم أحــد بضــع عــرة جراحــة. وآخــى رســول اهلل  بينــه وبــن الزبــر. وقيــل: بينــه وبــن 
طلحــة بــن عبيــد اهلل .. مــات ســنة أربعــن، وروى الواقــدي: أنــه مــات ســنة مخســن. وعــن اهليثــم بــن عــدي أيضــا: 

أنــه تــويف ســنة إحــدى ومخســن. مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان )7/ 199(، تاريــخ اإلســام )4/ 108).
)))  أخرجــه البخــاري يف الصحيــح )2757( وبــوب عليــه ببــاب إذا تصــدق، أو أوقــف بعــض مالــه، أو بعــض 
رقيقــه، أو دوابــه، فهــو جائــز، قــال ابــن امللقــن: اســتدل البخــاري بأنــه لــا جــازت الصدقــة بالعقــار، ووقف غاهتا عى 
املســاكن جــاز ذلــك يف الرقيــق والــدواب، إذ املعنــى واحــد يف انتفــاع املســاكن بغاهتــا وبقــاء أصوهلــا، وقــد ســلف 
ذلــك يف بــاب: الــروط يف الوقــف، وســيأيت االختــاف يف وقــف الرقيــق واحليــوان بعــد. التوضيــح )241/17).
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 -  57   ٍّس اأْلَنَْصاِري ُد بُْن ثَاِبِت بِْن َقْيِس بِْن َشامَّ  }57{  ُمَحمَّ

)ت: 36 هـ( )1(.  

املوقوف: دار.   

نوع الوقف: وقف أهيل.   

ذكر أبو الحسـين الرازي بأسـانيده عن شـيوخه الدمشـقيين: أن الدار المعروفة 

بـدار البـراد الكبيـرة كانـت دار ثابـت بـن قيس بـن شـماس األنصـاري الصحابي 

ثـم كانـت لعبـد اللـه ومحمـد ابنـي ثابـت بن قيـس وهـي حبـس، كان عبـد الله 

ومحمـد ابنـي ثابـت حبسـاها علـى أوالدهما ومـن ولدهما فـي الغوطة فـي قرية 

يقـال لهـا: عربيل)2(.

 -  58  ُد بُْن َحاِطِب بِْن الَْحارِِث بِْن َمْعَمِر  }58{ ُمَحمَّ

 )ت 47 هـ( )3(.

املوقوف: دار.    

نوع الوقف: وقف خريي.   

ــى بــه النبــي  لــا ولــد فحنَّكــه، قتــل يــوم  )))  هــو حممــد بــن ثابــت بــن قيــس بــن شــاس األنصــاري، ُأتِّ
احلــرة، وكانــت ســنة ثــاث وســتن. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب البــن عبــد الــر )3/ 1367(، واإلصابــة 

يف متييــز الصحابــة، البــن حجــر )6/ 194).
)))  تاريــخ دمشــق )175/52(، وتعقــب ابــن عســاكر هــذا النقــل، فقــال: ويف هــذا نظــر فــإن ثابــت بــن قيــس قتــل 
يــوم اليامــة يف خافــة أيب بكــر قبــل فتــح دمشــق بــا خــاف بــن أهــل الســرة فكيــف تكــون لــه بدمشــق دار ولعــل 

الــدار كانــت البنيــه واهلل أعلــم.
َمِحــّي،  )))  هــو حممــد بــن حاطــب بــن احلــارث بــن َمْعَمــر بــن حبيــب بــن وهــب بــن حذافــة بــن مجــح القــريش اجلُْ
ولــد بــأرض احلبشــة لــه صحبــة، وهــو أول مــن ســمي يف اإلســام بمحمــد بعــد رســول اهلل ، وولــد يف 
السفينة حن ذهبوا إىل النجايش، ومسح رسول اهلل  عى رأسه وتفل يف فيه ودعا له بالركة. تويف 
يف خافــة عبــد امللــك بــن مــروان ســنة أربــع وســبعن.املنتظم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )6/ 146(، واالســتيعاب 

يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )3/ 1368).
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قـال ابـن شـبة: اتخـذ محمد بـن حاطب الـدار التـي تدعـى دار قدامـة، في بني 

زريـق، شـرقيها الـدار التـي يقـال لهـا: دار األعـراب، وغربيهـا دار الفجيـر، ويمانيها 

دار سـعيد بـن العـاص التـي هي اليـوم صحن المدينـة، وشـاميها الخط، وفيـه بابها، 

فتصـدق بهـا علـى ابنـه إبراهيم بن محمد بـن حاطب وعلـى عقبه من الرجـال، ليس 

للنسـاء فيهـا مدخـل، فهي بأيـدي ولده على ذلـك )1(.

اِمِت   )ت 26 هـ()2(. 59  -  }59{ َمْسلََمُة بُْن َمْخلَِد بِْن الصَّ

املوقوف: دور وحوانيت.    

نوع الوقف: وقف أهيل.   

اتخـذ مسـلمة بـن مخلـد عامـل معاويـة علـى مصـر، ضياًعـا بمصـر وقفهـا 

قومـه)3(. على 

)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 251).
)))  هــو مســلمة بــن خملــد بــن الصامــت بــن نيــار بــن لــوذان األنصــاري اخلزرجــي الســاعدي، أبــو معــن، ولــد حــن 
قــدم رســول اهلل  املدينــة. وســمع مــن رســول اهلل ، وشــهد فتــح مــر واختلــط هبــا، 
ــا عــى مــر وإفريقيــة  وويل اجلنــد ملعاويــة بــن أيب ســفيان والبنــه يزيــد. قــال الواقــدي: قــدم مســلمة بــن خملــد والًي
ســنة مخســن، وهــو أول مــن مجــع لــه مــر واملغــرب، مل يــزل عــى ذلــك حتــى تــويف معاويــة، وهــو أول مــن جعــل 
بمــر بنيــان املنــار يف املســاجد ســنة ثــاث ومخســن، وكانــت واليتــه عــى مــر وإفريقيــة ســت عــرة ســنة، ومل 
يعقــب، وكان يغــزى معاويــة بــن حديــج إىل املغــرب والثغــور، ويقــال: مــات بمــر. ويقــال: مــات باملدينــة ســنة 
اثنتــن وســتن. ينظــر: املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )6/ 10(، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد 

الــر )3/ 1398(، وأســد الغابــة، البــن األثــر )5/ 168).
)))  مشاكلة الناس لزماهنم )199).
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}60{ ُمَعاُذ بُْن َجَبِل بِْن َعْمِرو بِْن أَْوِس   )ت 81 هـ( )1(. 60  - 

املوقوف: عقار، وفيه صك الوقف.   

نوع الوقف: وقف خريي.   

عـن عبـد اللـه بن أبي قتـادة قـال: " كان معاذ بـن جبل أوسـع أنصـاري بالمدينة 
ربًعـا فتصدق بـداره التي يقـال لهـا: دار األنصار. وكتـب صدقته")2(. 

}61{ ُمعاويُة بُن أب ُسْفيان   )ت 06 هـ()3(. 61  - 

املوقوف: عيون ماء لسقيا الحرم.   

املوقوف عليه: املسلمني يف الحرم.   

)))  هــو معــاذ بــن جبــل بــن عمــرو بــن أوس بــن عائــذ ... بــن اخلــزرج، األنصــاري، أبــو عبــد الرمحــن، كان طــوااًل 
أبيــض حســن الثغــر، بــراق الثنايــا، عظيــم العينــن، جممــوع احلاجبــن، جعــًدا قطًطــا. شــهد العقبــة مــع الســبعن. 
إحــدى  أو  ســنة،  عريــن  ابــن  وهــو  بــدًرا  وشــهد  مســعود،  ابــن  وبــن  بينــه    اهلل  رســول  وآخــى 
وعرين، وشــهد أحًدا واملشــاهد كلها مع رســول اهلل ، وبعثه رســول اهلل  إىل اليمن 
يف ربيــع اآلخــر ســنة تســع مــن اهلجــرة، وشــيعه رســول اهلل  وأوصــاه بحســن اخللــق، وتــويف رســول 
اهلل  وهــو عــى اليمــن، ولــا أصيــب أبــو عبيــدة يف طاعــون عمــواس اســتخلف معــاذ بــن جبــل فأخــذه 
الطاعــون، فجعــل يقــول وهــو يغمــى عليــه: وعزتــك إنــك لتعلــم أين أحبــك جزعنــي مــا أردت. مــات بناحيــة 
األردن يف طاعــون عمــواس ســنة ثــان عــرة. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )4/ 264(، االســتيعاب يف 

معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )3/ 1402).
)))  أحكام األوقاف، للخصاف )ص 12).

)))  هــو معاويــة بــن أيب ســفيان، واســم أيب ســفيان صخــر بــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، أبــو 
عبــد الرمحــن، وأمــه هنــد بنــت عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس، أســلم وهــو ابــن ثــاين عــرة ســنة، وكان يقــول: 
  فوضعت عنده إســامي، واســتكتبه النبي  أســلمت عام القضية، ولقيت رســول اهلل
وواله عمــر بــن اخلطــاب الشــام بعــد وفــاة أخيــه يزيــد بــن أيب ســفيان، فلــم يــزل عليهــا مــدة خافــة عمــر، وأقــره 
عثــان بــن عفــان عــى عملــه. ولــا قتــل عــي بــن أيب طالــب ســار معاويــة مــن الشــام إىل العــراق، فنــزل بمســكن ناحيــة 
حــريب، إىل أن وجــه إليــه احلســن بــن عــي فصاحلــه، وقــدم معاويــة الكوفــة فبايــع لــه احلســن باخلافــة، وســمي عــام 
اجلاعــة، تــويف يف النصــف مــن رجــب ســنة ســتن بدمشــق، ودفــن هبــا. تاريــخ بغــداد )1/ 574(، االســتيعاب يف 

معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )3/ 1416).
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نوع الوقف: خريي.   

قـال األزرقـي: كان معاويـة بـن أبي سـفيان   قد أجـرى في الحـرم عيونًا، 

واتخـذ لهـا أخيافًـا، فكانت حوائـط، وفيها النخـل والـزرع، منها حائط الحمـام، وله 

عيـن، وهـو مـن حمـام معاويـة الـذي بالمعـالة إلـى موضـع بركـة أم جعفـر، وذلك 

الموضـع السـاعة يقـال لـه حائـط الحمـام، وإنما سـمي حائـط الحمـام ألن الحمام 

كان في أسـفله )1(.

وقف الثامر:   

عـن عبـد الرحمـن بـن حسـن، عـن أبيـه: أن زمعـة، أو ابـن زمعـة قـال لعمر بن 

الخطـاب: يـا أميـر المؤمنيـن، أقطعنـي خيف األريـن أملؤه عجـوة. قـال: فبلغ ذلك 

أبـا سـفيان فقـال: "دعـوه فليمـله عجوة ثـم لينظر أينـا يأكل جنـاه". قال: فلما سـمع 
ذلـك تركـه حتـى كان معاويـة فهـو الـذي مـله عجـوة وجعـل لـه عيًنـا. قـال عبـد 

الرحمـن: أدركـت أنـا العجوة فيـه")2(.

وقف كسوة الكعبة:   

قـال األزرقـي: " كسـا معاوية بن أبي سـفيان الكعبة كسـوتين: كسـوة عمـر القباطي، 
وكسـوة ديبـاج، فكانـت تكسـى الديبـاج يـوم عاشـوراء، وتكسـى القباطي في آخر شـهر 

رمضـان للفطـر، وأجـرى لهـا معاوية وظيفة مـن الطيب لكل صـالة، وكان يبعـث بالطيب 

والمجمـر والخلـوق فـي الموسـم وفـي رجـب، وأخدمها عبيـًدا بعث بهـم إليهـا، فكانوا 

يخدمونهـا، ثـم اتبعت ذلـك الوالة بعـده")3(.

وقف املزارع عىل فقراء أهل بيته وعموم املسلمني:   

قـال ابن عسـاكر: كتـب معاوية فـي إمرته على الشـام إلى عثمـان أن الذي أجراه 

)))  أخبار مكة لألزرقي )2/ 227).
)))  أخرجه ابن سعد يف الطبقات )95/1( واألزرقي يف أخبار مكة )2/ 228( بنحوه. 

)))  أخبار مكة، لألزرقي )254/1).
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عليـه مـن الرزق فـي عمله ليـس يقوم بمؤن مـن يقدم عليه مـن وفود األجناد ورسـل 

أمرائهـا ومـن يقـدم عليه من رسـل الـروم ووفودهـا، ووصف فـي كتابه هـذه المزارع 

الصافيـة وسـماها لـه يسـأله أن يقطعـه إياهـا ليقـوى بهـا علـى مـا وصف لـه، وإنها 

ليسـت مـن قـرى أهل الذمـة وال الخراج. فكتـب إليه عثمـان بذلك كتابًـا، قالوا: فلم 

تـزل بيـد معاويـة حتى قتل عثمـان وأفضى إلـى معاوية األمـر، فأقرها علـى حالها ثم 

جعلهـا مـن بعده حبًسـا على فقراء أهـل بيته المسـلمين)1(.

 -  62 .)2(  62{  املُغرية بن األخنس{

املوقوف: عقار.    

نوع الوقف: وقف أهيل.   

قـال ابن شـبة: اتخـذ المغيـرة داره التي ببطحـاْن)3(، على عـدوة الـوادي الغربية، 

يمانيهـا الـدار التـي يقـال لهـا: دار وليـد السـمان، وشـاميها دار الوليد بـن عقبة التي 

)))  تاريخ دمشق )206/2).
)))  املغــرة بــن األخنــس بــن رشيــق الثقفــي، حليــف لبنــي زهــرة، قتــل يــوم الــدار مــع عثــان، ولــه يــوم الــدار أخبــار 
كثــرة، منهــا: أنــه قــال لعثــان- حــن أحرقــوا بابــه: واهلل ال قــال النــاس عنــا إنــا خذلنــاك، وخــرج بســيفه، وهــو 

يقــول:
لا هتدمت األبواب واحرتقت يممت منهن بابا غر حمرتق

حقا أقول لعبد اهلل آمره: إن مل تقاتل لدى عثان فانطلق
واهلل أتركه ما دام يب رمق حتى يزايل بن الرأس والعنق

هو اإلمام، فلست اليوم خاذله إن الفرار عي اليوم كالرق
وقاتل حتى قتل.قال خليفة بن خياط: بلغني أن الذي قتل املغرة بن األخنس تقطع جذاما باملدينة.

وقيل: إن الذي قتله رأى يف املنام كأن قائاً يقول له: بر قاتل املغرة بن األخنس بالنار.
وهــو ال يعرفــه، فــا كان يــوم الــدار، خــرج املغــرة يقاتــل، فقتــل ثاثــة، فحذفــه ذلــك الرجــل بالســيف، فأصــاب رجلــه 
فقطعهــا، ثــم رضبــه فقتلــه، ثــم قــال: مــن هــذا؟ قيــل: املغــرة بــن األخنــس، فقــال: مــا أراين إال املبــر بالنار.فلــم يــزل 

بــّر حتــى هلــك. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )4/ 1444(، أســد الغابــة )5/ 236).
)))  بطحان: واد باملدينة، وهو أحد أوديتها الثاثة: العقيق وبطحان وقناة. )معجم البلدان 1/ 446).
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يقـال لهـا: مربـد البقـر، فهي بأيـدي بعض ولـده اليوم صدقـة منه عليهـم )1(.

اِك  63  -  حَّ  }63{ َمَولَُه بُْن كَُثْيٍف أَبُو َعْبِد الَْعِزيِز َمْوىَل الضَّ

.)2(   ابِْن ُسْفَياَن

املوقوف: إبل.    

قـال الزبيـر بـن بـكار: حدثتنـي ظميـاء بنـت عبـد العزيـز بـن مولـه بـن كثيف، 

قالـت: حدثنـي أبـي، عـن أبيـه مولـه: " أنـه أتـى رسـول اللـه  وهـو ابـن 

عشـرين سـنة، ومسـح يمين رسـول اللـه ، وحبس إبلـه على رسـول الله 

، وصـدق إليـه إبلـه قلوصـا ابنـة لبون، ثـم صحب أبـا هريرة بعد رسـول 

اللـه  اثنتـي عشـرة سـنة، وعاش في اإلسـالم مائة سـنة، وكان يسـمى: ذا 

اللسـانين؛ من فصاحتـه")3( .

)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 239).
)))  هــو مــن بنــي عامــر بــن صعصعــة، أتــى النبــي  وهــو ابــن عريــن ســنة فأســلم وعــاش يف اإلســام 
مائــة ســنة، وكان فصيًحــا يدعــى ذا اللســانن مــن فصاحتــه. روى عنــه ابنــه عبــد العزيــز ابــن مولــه، وهــذا هــو الــذي 
روى قصــة عامــر بــن الطفيــل: غــدة كغــدة البعــر ومــوت يف بيــت ســلولية. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب )4/ 

1487(، أســد الغابــة ط العلميــة )5/ 270).

)))  معرفة الصحابة أليب نعيم )5/ 2645).
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}64{ نَُعْيُم بُن َعْبِد الله بِن أُسْيِد النََّحاُم   )ت 31هـ()1(. 64  - 

املوقوف: دار.   

نوع الوقف: أهيل.   

قـال ابـن شـبة: اتخـذ النحـام نعيـم بـن عبـد اللـه داره التـي بابهـا وجـاه زاويـة 

رحبـة دار القضـاء، وشـرقيها الـدار التـي قبضـت عـن جعفر بـن يحيى بـن خالد بن 

برمـك، التـي كانـت بيـت عاتكة بنـت يزيد بـن معاوية، فهـي بأيدي ولـده على حوز 

الصدقـة. وقـد أخبرنـي مخبـر أن النبـي  حازها لـه قطيعة منه لـه. ويقال: 

إنـه كان للنحـام دار هـي موضع القبـة في دار مـروان)2(.

 -  65 .)3( 65{  ِهَشام بْن الَْعاِص بِْن ِهَشاِم بِْن الُْمِغريَِة{

املوقوف: عقار.   

نوع الوقف: وقف أهيل.   

)))  هــو نعيــم بــن عبــد اهلل بــن أســيد بــن عبــد عــوف بــن عبيــد بــن عويــج بــن عــدي بــن كعــب القــريش العــدوي، 
النحــام، أســلم قديــًا وقيــل: أســلم بعــد عــرة أنفــس، وقيــل: أســلم بعــد ثانيــة وثاثــن إنســانا قبــل إســام عمــر 
بــن اخلطــاب، وكان يكتــم إســامه، ومنعــه قومــه لرفــه فيهــم مــن اهلجــرة، ألنــه كان ينفــق عــى أرامــل بنــي عــدي 
وأيتامهــم ويموهنــم، فقالــوا: أقــم عندنــا عــى أي ديــن شــئت، فــواهلل ال يتعــرض إليــك أحــد إال ذهبــت أنفســنا مجيًعــا 
دونــك، ثــم قــدم مهاجــًرا إىل املدينــة بعــد ســت ســنن، هاجــر عــام احلديبيــة، ثــم شــهد مــا بعدهــا مــن املشــاهد، فلــا 
قــدم املدينــة كان معــه أربعــون مــن أهــل بيتــه، فاعتنقــه النبــي  وقبلــه، قتــل يــوم الرمــوك شــهيًدا ســنة 
مخــس عــرة يف خافــة عمــر، وقيــل: استشــهد بأجناديــن ســنة ثــاث عــرة، يف خافــة أيب بكــر. االســتيعاب يف 

معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )4/ 1507(، أســد الغابــة، البــن األثــر )5/ 326).
)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 247).

)))  هــو هشــام بــن العــاص بــن هشــام بــن املغــرة بــن عبــد اهلل بــن عمــر بــن خمــزوم القــريش املخزومــي، وهــو الــذي 
جــاء إىل النبــي  يــوم الفتــح فكشــف عــن ظهــره، ووضــع يــده عــى خاتــم النبــوة، فــأزال رســول اهلل 
 يــده، ورضب صــدره ثاثــا، وقــال: "اللهــم، أذهــب عنــه الغــل واحلســد". االســتيعاب يف معرفــة 

األصحــاب البــن عبــد الــر )4/ 1539(، وأســد الغابــة البــن األثــر )4/ 627(، واإلصابــة )425/6).
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عـن المغيـرة بـن عبـد الرحمـن بـن الحـارث قـال: اتخذ هشـام بـن العـاص بن 

هشـام بـن المغيـرة داره التـي بيـن دار عبد الله بـن عوف الزهـري التي بالبـالط، وبين 

.
دار عبـد الرحمـن بن الحارث بن هشـام، فهي بأيـدي ولده إلى اليوم صدقـة عليهم)1(

)))  تاريخ املدينة، البن شبة )1/ 244).
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أعالم القرن الثاني
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}1{ أحمد بن عطاء البرصي الهجيمي )ت: 200هـ()1). 66  - 

املوقوف: داٌر للعبادة. 	

قـال الذهبـي: كان ابن عطاء قد نصب نفسـه لألسـتاذية، ووقـف دارا في بلهجيم 

للمتعبديـن والمريدين يقص عليهم. 

قال ابن األعرابي: وأحسبها أول دار وقفت بالبصرة للعبادة )2). 

}2{ بالُل بُن أيب بردة بن أيب موىس األْشَعرّي )ت: 130هـ((3). 67  - 

الموقوف: ثمار، وأنهار. 	

نوع الوقف: وقٌف أهيل. 	

قـال بنـدار بـن الحسـين -وكان خادم أبي الحسـن علي بـن إسـماعيل بالبصرة-: 

ه بالُل بـن أبي بردة بن أبي موسـى  كان أبـو الحسـن يـأكُل مـن غلِة ضيعـٍة وقََفها جـدُّ

األشـعري علـى عقبـه، قال: وكانت نفقته في كل سـنة سـبعة عشـر درهًما.

ِذي فتـق نهـر معقل في فيـض البصـرة، وكان قبـل ذلك مكسـوًرا يفيض  وهـو الَـّ

إِلَـى القبـة الَِّتـي كان زيـاد يعرض فيهـا الجند، واحتفر بـالل "نهر بـالل" وجعل على 

جنبتيـه حوانيـت، ونقـل إليها السـوق وجعـل ذلك ليزيـد بن خالد القسـري))).

)))  اهلجيمــي أمحــد بــن عطــاء البــري، شــيخ الصوفيــة، العابــد، القانــت، القــدري، املبتــدع، كان تلميــذ شــيخ 
البــرة عبــد الواحــد بــن زيــد، تــويف اهلجيمــي ســنة مائتــن. ســر أعــام النبــاء )408/9).

)))  سر أعام النباء )408/9). 
ّي،  )))  هــو بــال بــن أيب بــردة بــن أيب موســى األشــعري، أبــو عمــرو، وُيقــال: َأُبــو َعبـْـد اللَِّ الكــويف، وُيقــال: الَبــْرِ
ه خالــُد بــن عبــد اهلل  ِ بــن َأيب بــردة؛ ولَّ أمــر البــرة وقاضيهــا، أخــو ســعيد بــن َأيب بــردة، وعــم بريــد بــن عبــد اللَّ
القــريُّ الرشطــة والقضــاء ســنة تســع ومائــة، فلــم يــزل قاضًيــا إىل ســنة عرشيــن ومائــة حتــى قــدم يوســف بــن عمــر 
العــراق، وقــال عمــر بــن شــبة: كان بــال بــن أيب بــردة ظلومــا جائــرا، ل يبــايل مــا صنــع يف احلكــم ول يف غــره. 
ينظــر: تاريــخ اإلســام )50/8(، أخبــار القضــاة ))/))(، وأنســاب األرشاف )9/)5(، والــوايف بالوفيــات 
كــذب  تبيــن   ،)(47/((( األعيــان  تواريــخ  يف  الزمــان  ومــرآة   ،)507/(0( دمشــق  وتاريــخ   ،)(75/(0(

املفــري فيــا نســب إىل األشــعري )ص: )4)).
)4)  فتوح البلدان )ص: 54)).
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}3{ جعفُر بُن ُسلَيامَن بِن عيّل العبايس )ت: )17هـ((1). 68  - 

املوقوف: عيون، ومثار، وغلة. 	

املوقوف عليه: أبناء السبيل واملنقطعني. 	

قال ابن عساكر: له مآثر كثيرة، ووقٌف على المنقطعين)2).

قـال الصفـدي: َولَِي إمـرَة الحجـاز والبصرَة وكانَت لـه مآثُر، وهـو أول من وقف 

علـى المنقطعيـن وأعقابهـم، وأول مـن نقلهـم عـن أوطانهـم وأمصارهـم، وكان قـد 

علـم علًما حسـًنا)3).

قـال الحربـي: وبين عقبة هرشـا وبين الجار، سـاحل البحر أميال، بحـذاء العقبة 

عيـن بهـا زرع ونخـل وبئر لجعفر بن سـليمان على أحد عشـر ميال مـن األبواء))).

قـال الحربـي: وآخـر بطـن الرمـة الرغـام، دون هجـر، وفيـه الحاجـر فـي طريق 

الكوفـة، والنبّـاج فـي طريـق البصـرة، وعيـون جعفـر بن سـليمان))).

وحفـر بئـرًا بالخرجـاء: والَخرْجـاُء: مـاءة احتفرهـا جعفـر بـن سـليمان قريبًا من 

الشـجي بيـن البصـرة وحفـر أبـي موسـى في طريـق الحـاج من البصـرة))).

وكان جعفـر بن سـليمان الهاشـمي لـه بالبصرة كل يـوم غلة ثمانيـن ألف درهم، 

)))  جعفــر بــن ســليان بــن عــي ابــن حــر األمــة عبــد اهلل بــن عبــاس العبــايس، األمــر، ســيد بنــي هاشــم، أبــو 
القاســم العبــايس، ابــن عــم املنصــور، روى عــن: أبيــه. وكان مــن نبــاء امللــوك جــوًدا وبــذًل، وشــجاعة وعلــًا، 
وجالــة وســؤدًدا، ويل املدينــة، ثــم مكــة معهــا، ثــم عــزل، فــويل البــرة للرشــيد، تــوىف )ســنة 74)هـــ(. قــال عبــد 
الســميع بــن عــي: ل نعــرف يف بنــي هاشــم أغبــط منــه، حصــل لــه الــرشف واإلمــرة والــال اجلــم، واألولد الزهــر، 

والعبيــد. ســر أعــام النبــاء )8/ 9))).
)))  تاريخ دمشق لبن عساكر ))7/7))).

)))  الوايف بالوفيات )))/)8).
)4)  املناسك للحريب ) 456).
)5)  املناسك للحريب ) 8)5).

)6)  معجم البلدان ))/ 56)).
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فبعـث إلـى علمـاء أهـل البصرة يستشـيرهم في امـرأة يتزوجهـا، فأجمعوا علـى رابعة 

إليها: العدوية فكتـب 

بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم. أمـا بعـد، فـإن الذي هـو ملكي مـن غلـة الدنيا في 

كل يـوم ثمانـون ألـف درهـم، وليـس يمضـي إال القليـل حتـى أتمهـا مائـة ألـف إن 

سـألته. وأنـا أخطبـك نفسـك، وقـد بذلـت لـك مـن الصـداق مئة ألـف. وأنـا مصير 

إليـك مـن بعـده أمثالهـا فأجيبي.

فكتبـت إليـه: بسـم اللـه الرحمـن الرحيم. أمـا بعد، فـإن الزهـد في الدنيـا راحة 

القلـب والبـدن، والرغبـة فيهـا يـورث الهـّم والحزن، فـإذا أتـاك كتابي فهيـىء زادك، 

وقـدم لمعـادك، وكن وصي نفسـك، وال تجعـل وصيك غيرك، وصم دهـرك، واجعل 

المـوت فطـورك، فما يسـرني أن اللـه عز وجل خولنـي أضعاف ما خولك، فيشـغلني 

بـك عنه طرفـة عين، والسـالم.

قـال األصمعـي: سـمعت جعفـر بـن سـليمان يقـول: ما سـاد منـا إال سـخي على 

الطعام.

قـال: وكنـت أتغـدى مـع جعفـر علـى مائدتـه فجـاء الطبـاخ بصحفـة ليضعهـا 

واسـتعجل الطبـاخ، فزلقـت الصحفـة مـن يـده فـي حجـر جعفر بـن سـليمان وعليه 

جبـة خـّز نفيسـة، قـال: فـكان بعـض مـن كان علـى المائـدة أغـرى بالطبـاخ، فقـال 

جعفـر: مـا أراد البائـس إال خيـرًا، إنمـا أراد أن يتقرب إلـى قلوبنا، خذ يا غـالم الجبة، 

ودفعهـا إليـه )1).

)))  تاريخ دمشق لبن عساكر ))9/7))).
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}){ الحارُث بُن العالِء بِن يَزيِد بِن أُنَْيٍس(1). 69  - 

املوقوف: مسجد. 	

نوع الوقف: وقف أهيل. 	

قـال ابـن عبد الحكـم: ..... قدم عمر بن علـي »مصر«، وقد فرغ منهـا ابن رمانة، 

فقـال لـه عمـر: لقـد أتقنـت غير أنـك لـم تجعل لهـا مسـجًدا؛ فبنـى المسـجد الذي 

يعـرف اليـوم بمسـجد القرون، بنـاه مثل الـدكان الكبير، ونحـاه عن الـدار، وجعل بينه 

وبيـن الـدار فرجـة، وكان يجلـس فيـه، ثـم بناه بعـده أبو عـون عبـد الملك بـن يزيد، 

ثـم زاد فيـه المطلـب بن عبد اللـه الخزاعي، ثـم احترق، فبناه السـري بـن الحكم هذا 

البنـاء، ثـم مـات عمـر بن علـي، فـورث الحارث بـن العـالء -وهو ابـن أخيـه- كل ما 

تـرك وحبـس الدار علـى األقعد، فاألقعـد بالحارث بن العـالء من الرجال دون النسـاء 

أبـًدا مـا تناسـلوا، وتقديـم كل طبقـة علـى من هـو أسـفل منها، فـإذا انقـرض الرجال 

فهـي علـى النسـاء كل من رجعت بنسـبها إليه مـن الصلب، فـإذا انقرض النسـاء فهي 

وحمامهـا وكومهـا المعـروف بأبي قشـاش يقسـم ذلـك أثالثا: فثلـث في سـبيل الله، 

وثلـث فـي الفقـراء والمسـاكين، وثلـث علـى مواليه وموالـي ولـده وأوالدهم أبـًدا ما 

تناسـلوا بعـد مرمتهـا، ورزُق قيـم إن كان لهـا، فـإذا انقـرض الموالـي فلـم يبـق منهـم 

أحـد، فعلى الفقراء والمسـاكين بفسـطاط مصـر ومدينة الرسـول   على ما 

يـرى من وليهـا من عمارتهـا )2).

)))  قــال احلافــظ: ألبيــه صحبــة. وذكــره ابــن يونــس يف تاريــخ مــر، فقــال: يقــال رأى النبــّي ، وهــو جــّد 
أيب احلــارث أمحــد بــن ســعيد بــن عمــرو بــن احلــارث بــن العــاء الفهــري، وعقبــه هبــا. اإلصابــة )5/)5).

)))  فتوح مر وأخبارها )ص)5)).
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}){ خالد بن برمك جّد الربامكة. )ت: ))1هـ( (1). 70  - 

املوقوف: دور وأموال.  	

نوع الوقف: وقف أهيل. 	

قـال محمـد بن منصـور: لم يكـن لخالد بـن برمك أخ إال بنـى لـه داًرا على قدر 

كفاءتـه، وأوقـف على أوالدهم مـن ماله )2).

وقـال أبـو عمـرو العمـراوي: أجمـع النـاس ممـن عرفنـاه مـن السـادات والملـوك 
والعلمـاء أنـه مـا بلـغ مبلـغ خالـد بـن برمـك أحـد مـن ولـده، وأن الفضائـل التـي تفرقت 
فيهـم اجتمعـت فيـه، كان فوق يحيى في رأيه وحلمه، وفوق الفضل في سـخائه وكرمه، 
وفـوق جعفـر فـي كتابتـه وفصاحتـه، وفـوق محمـد فـي حسـن أبهتـه، وفـوق موسـى في 

بأسه وشـجاعته (3).

وخالـد أول مـن سـمى المنتجعيـن الـزوار، وكان الوافـدون قبـل ذلـك يسـّمون 

سـؤّاال، فقـال خالد: إنّي أسـتقبح هذا االسـم لمثل هـؤالء وفيهم األشـراف واألكابر. 

فسـّماهم الـزّوار. وكان خالـد أّول من سـّماهم بذلك.

فقـال لـه بعضهـم: والله مـا نـدري أّي أياديك عندنـا أجـّل؛ أصلتنا أم تسـميتنا؟ 

إن أول مـن فعـل ذلـك المسـاور بـن النعمـان، في دولـة بني أميّـة )4) .

)))  خالــد بــن برمــك أبــو العبــاس، وزيــر أيب العبــاس الســفاح بعــد أيب ســلمة حفــص بــن ســليان اخلــال، مــن رجــال 
الدولــة العّباســّية، فاضــاً جليــاً كريــًا، حازًمــا يقًظــا، اســتوزره الســّفاح، وخــّف عــى قلبــه، وكان يســّمى وزيــرا. ويف 
تلــك األيــام نبغــت الدولــة الرمكّيــة وامتــدت إىل أن انقضــت يف أيــام الّرشــيد. ولــد ســنة 90 هـــ، وتــوىف ســنة 65)هـــ.  
تاريخ الطري )55/8(، تاريخ دمشق لبن عساكر )6)/6(، تاريخ اإلسام )50/4)(، اآلداب السلطانية 

والــدول اإلســامية للفخــري )ص: )5)).
)))  تاريخ دمشق )6)/7(، والبلدان لبن الفقيه )ص: 607).

)))  مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )))/55)).
)4)  اآلداب السلطانية والدول اإلسامية للفخري )ص: 55)).
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قال ابن حبيبات يزيد بن خالد الكوفي:  

حـذا خالـد فـي جـوده حـذو برمـك   فمجـد لـه مسـتطرف وأثيـل

فسـماهم الـزوار سـترا عليهـم     وذلـك مـن فعـل النبيـل نبيـل.

ومن مدحه في خالد:  

لـم يبـق إال الـذي شـيراز منزله    أعنـي ابن برمك ممـن يرتجى أحد

إن أنت لم تنقلب من خالد بغنى    فاقعد فقد ملك المعروف والصعد.

ومـا أحـد مـن أهـل خراسـان إال ولخالد عليـه ِمنَّة ويـد، وعلى غيرهـم، وما كان 

لـه صاحـب ولـه دار إال وهـي مـن نعمة خالـد، وال بسـتان وال قريـة وال ابـن إال وأم 

ولـده مـن خالـد، وال نعمـة إال وخالـد أصلهـا، وأوقف علـى أبنائهم األوقـاف )1). 

قـال علـي بـن عصمـة: كان يقـال: ما من أحـد من أهـل خراسـان إال ولخالد بن 

برمـك عليـه مّنـة، وذاك أنه قسـط الخراج عليها وأحسـن فيه إلـى أهلها.

وقـال ثمامـة بـن أشـرس: كان أصحابنـا يقولون: لـم يكونوا يـرون لجليس خالد 

بـن برمـك داًرا إال وخالـد بناهـا لـه، وال ضيعـة إال وخالـد ابتاعهـا لـه، وال ولـًدا إال 

وخالـد وهـب لـه أمـه، وال دابـة إال وخالـد وهبها له إمـا من نتاجـه أو غير نتاجـه ))) .

قـال إبراهيـم بـن العبـاس الصولـي: ما فـي وزراء بنـي العبـاس مثـل خالد في 

وكرمه. فضائلـه 

وعـن أبـي جعفـر المنصـور قـال: لـو كانـت دولتنا صـورة لـكان قحطبـة قلبها، 

وأبـو جهـم بدنهـا، وعثمـان بـن نهيـك يدهـا، وخالد بـن برمك غذاؤهـا وقوتهـا ))) .

)))  مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )))/55)).
)))  بغية الطلب يف تاريخ حلب )0/7)0)).

)))  تاريخ اإلسام )50/4)).
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}){ زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاميل )ت: 110هـ( (1). 71  - 

املوقوف: مسجد.  	

نوع الوقف: وقف خريي دعوي. 	

مسجد من شامة في عقب الجسر بناه زيد العاملي )2).

}7{ زيد الرببري(3). 72  - 

املوقوف: سقايات ماء. 	

نوع الوقف: وقف خريي عىل الحرم. 	

كانت له ثالث سقايات بالمسجد الحرام))).

}8{ عامر بن عبد الله بن الزبري )ت:)12هـ(()). 73  - 

املوقوف: نخل. 	

املوقوف عليه: املساكني. 	

نوع الوقف: خريي. 	

عـن مصعـب بـن عبد اللـه قال: قيـل لعامـر بن عبـد الله: أخطـأ الجـراد نخلك 

)))  قــال الذهبــي: عــدي بــن زيــد العامــي الشــاعر املعــروف بابــن الرقــاع، مــدح الوليــد وهاجــى جريــرا، تــويف يف 
حــدود 0))هـــ. تاريــخ اإلســام ))/99(، والــوايف بالوفيــات )9)/50)).

)))  تاريخ دمشق لبن عساكر ))/7))(، والدارس يف تاريخ املدارس ))/)7)).
)))  زيــد الربــري مــوىل أمــر املؤمنــن هــارون الرشــيد. شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد احلــرام ))/440(، وتاريــخ 
اللطيفــة يف تاريــخ  مكــة املرشفــة واملســجد احلــرام واملدينــة الرشيفــة والقــر الرشيــف )ص: 86)(، والتحفــة 

املدينــة الرشيفــة ))/)7)(، وفــاء الوفــاء بأخبــار دار املصطفــى ))/06)).
)4)  األعاق النفيسة )75(، التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة ))/)7)).

)5)  عامــر بــن عبــد اهلل بــن الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد أبــو احلــارث. وأمــه: حنتمــة بنــت عبــد الرمحــن بــن احلــارث 
بــن هشــام املخزومــي. ولــد عامــر بــن عبــد اهلل عتيًقــا، وعبــد اهلل ل بقيــة لــه، وكان عابــًدا فاضــاً، مــات قبــل مــوت 
هشــام بــن عبــد امللــك أو بعــده بقليــل، ومــات هشــام ســنة أربــع وعرشيــن ومائــة. الطبقــات الكــرى )ص: 0))).
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وأصـاب النـاس. فقـال: أشـهدكم أنهـا صدقـة علـى المسـاكين. فقلـت لـه: بالنخل 

تصـدق أم بالثمـر؟ قـال: ال أراه واللـه إال بالنخـل، وأظنهـا صدقـة مـن المخدميـن 

بمكـة، ولـو كان تصـدق بالثمـر سـنة واحـدة، ما أنتفـع منه بشـيء أبـًدا )1).

}9{ عامر بن حمزة بن عبد الله بن الزبري. )ت: )12هـ((2). 74  - 

املوقوف: أرض.  	

نوع الوقف: ُذرِّي. 	

تصـدق عامـر بن حمزة بحقـه بالربض على بنيه فأخته وأسـماء وعلـى أعقابهما. 

فأمـا أسـماء فولـدت محمـد بـن عمر بـن المنذر بـن الزبيـر، وقـد انقـرض ولدهما، 

وصـارت تلـك الصدقة لولـد عبد اللـه بن نافـع األكبر)3).

)))  مجهرة نسب قريش وأخبارها )ص: 56-55).
وات آل الزبــر وجلدائهــم، وليــس لعامــر بــن  )))  عامــر بــن محــزة، قــايض دمشــق لبنــي أميــة وأمــه أم ولــد، مــن َسَ
محزة عقب إل من قبل النســاء. تاريخ دمشــق )5)/0))(، مجهرة نســب قريش وأخبارها )ص: 0))-)))).

)))  مجهرة نسب قريش وأخبارها )ص: 0))-)))).
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}10{ عبد الله بن محمد بن عيل بن عبد الله بن عباس بن عبد املطلب  75  - 

بن هاشم أبو جعفر املنصور )ت:  8)1هـ((1).

املوقوف: قرص، ومسجد، وبرئ. 	

 برئ بالعمق: 	

قـال إبراهيـم بـن إسـحاق بـن محمـد بن زكريـا بن طلحـة بن عبـد الله بـن عبد 

الرحمـن بـن أبي بكر الصديـق، العمق لبني سـليم، وبه قصر، ومسـجد، وبئر، تعرف 

بالخضـراء، مـن عمل المنصـور ال تنزح)2).

أرض لتوسعة املسجد الحرام. 	

قـال أبـو الوليد: حدثنـي جدي، قال: »لـم يعمر المسـجد الحرام بعـد الوليد بن 

عبـد الملـك مـن الخلفـاء، ولم يُـزَْد فيه شـيئ، حتـى كان أبو جعفـر أميـر المؤمنين، 

فـزاد في شـقه الشـامي الـذي يلـي دار العجلـة ودار الندوة في أسـفله، ولم يـزد عليه 

)))  هــو عبــد اهلل بــن حممــد بــن عــي بــن عبــد اهلل بــن عبــاس بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم أبــو جعفــر املنصــور، ولــد 
يف ســنة مخــس وتســعن أو يف حدودهــا. وكان قبــل أن يــي اإلمامــة يقــال لــه: عبــد اهلل الطويــل، رضب يف اآلفــاق 
إىل اجلزيــرة والعــراق وأصبهــان وفــارس، قــال أبــو بكــر اجلعــايب: كان املنصــور يلعــب يف صغــره بمــدرك الــراب. 
أتتــه البيعــة باخلافــة بعــد مــوت أخيــه الســفاح وهــو بمكــة بعهــد الســفاح لــا احتــر إليــه، فوليهــا اثنتــن وعرشيــن 
ســنة. وكان أســمر طويــاً نحيًفــا مهيًبــا خفيــف العارضــن معــرق الوجــه رحــب اجلبهــة خيضــب بالســواد كأن 
عينيــه لســانان ناطقــان، ختالطــه أهبــة امللــك بــزي النســاك، تقبلــه القلــوب وتتبعــه العيــون، وكان أقنــى األنــف بــنِّ 
القنــا. وكان فحــل بنــي العبــاس هيبــة وشــجاعة وحزًمــا ورأًيــا وجروًتــا، وكان مجاًعــا للــال، تــارًكا للهــو واللعــب، 
كامــل العقــل، جيــد املشــاركة يف العلــم واألدب، فقيــه النفــس، قتــل خلقــا كثــرا حتــى اســتقام ملكــه. وكان يف 
اجلملــة يرجــع إىل عــدل وديانــة ولــه حــظ مــن صــاة وتديــن، قــال أبــو إســحاق الثعالبــي: وعــى شــهرة املنصــور 
بالبخل ذكر حممد بن سام أنه مل يعط خليفة قبل املنصور عرشة آلف دارت هبا الصكاك وثبتت يف الدواوين 
فإنــه أعطــى يف يــوم واحــد كل واحــد مــن عمومتــه عــرشة آلف ألــف درهــم، وقــد خلــف يــوم مــات يف بيــوت 
 األمــوال تســعائة ألــف ألــف درهــم ومخســن ألــف ألــف درهــم، ومــات يف ذي احلجــة ســنة ثــان ومخســن ومائــة.
لبــن  دمشــق  تاريــخ   ،)(78  /(( املعــارف   ،)((4  /(0( والنهايــة  البدايــة   ،)(08  /9( اإلســام  تاريــخ   

.((98  /((( عســاكر 
)))  املناسك للحريب ))))).
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فـي أعـاله وال في شـقه الذي يلـي الوادي، قال: فاشـترى من النـاس دورهم الالصقة 

بالمسـجد من أسـفله حتى وضعـه على منتهـاه اليوم)1).

بنى مسجد البيعة. 	

وهـي البيعـة التـي بايع رسـول الله  فيهـا األنصار بحضـرة عمه العباس 
بـن عبـد المطلـب ، وهـذا المسـجد بقـرب العقبـة التـي هـي حـد منـى مـن جهـة 
مكـة، .... وأنـه بنـي في سـنة أربـع وأربعين ومائـة، بناه أبـو جعفر المنصور العباسـي(2).

وأوقف قرصًا: 	

 وعلـى مقـدار ميليـن مـن الخزيمية أيًضـا موضع يعـرف بالقصـر العتيـق، كان أبو 

جعفـر المنصـور بنـاه، وفيـه بركـة مربعـة تكـون تسـعين ذراعـا إلـى خمـس وأربعيـن، 

.(3 وحوض)

وقف بركة أمري املؤمنني أبو جعفر باملسلح: 	

املوقوف عليه: أبناء السبيل.  	

قـال الحربـي: كان أول مـن نـزل هـذا الغائـط عيسـى بن علـي، فحفر فيـه بركة، 

يقـال لهـا بركـة عيسـى، وبنـى بـه قصـرًا، ثـم ورد عليـه أميـر المؤمنيـن رضـوان الله 

عليـه، أبـو جعفـر، فطلب منـه البركة أن يهبهـا له فقال: إنهـا صدقة على ابن السـبيل، 

وهـي بأسـفل المسـلح، فلمـا أبـى أن يهبهـا لـه، استشـار علـى بَلَـد يحفر فيـه بركة، 

فأشـاروا عليـه ببطـن الـوادي، فحفر بـه بركة تعـرف ببركة أميـر المؤمنيـن ))).

بناء قبة مسجد دمشق، وفيها الكتب الموقوفة:

 قـال ابـن كثيـر: أمـا القبـة الغربيـة العاليـة التي فـي صحـن جامع دمشـق، التي 

)))  أخبار مكة لألزرقي ))/)7).
)))  شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ))/47)).

)))  املناسك للحريب )00)).

)4)  املناسك للحريب )44)).
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يقـال لهـا: قبـة عائشـة، بنيـت فـي حـدود سـنة سـتين ومائـة، فـي أيـام المهـدي بن 

المنصـور العباسـي، وجعلوهـا لحواصـل الجامـع وكتـب أوقافـه )1).

}11{ عبد الله بن محمد بن عيل بن عبد الله بن عباس بن عبد املطلب  76  - 

بن هاشم بن عبد مناف، أبو العباس السفاح، أمري املؤمنني. )ت:)13هـ((2). 

املوقوف: وقف املنارة عىل الطريق. 	

فـى سـنة أربـع وثالثين ومائـة تحّول أبـو العبّاس مـن الجزيرة إلى األنبـار، وفيها 

ضـرب المنار))) مـن الكوفة إلى مّكـة واألميال))).

}12{ عمر بن عبد العزيز )ت 101هـ(()). 77  - 

املوقوف: أموال.  	

نوع الوقف: يف سبيل الله. 	

1- عـن سـلمة بـن عثمـان القرشـي قـال: بلغنـي أن عمـر بـن عبـد العزيـز لمـا 

اسـتخلف نظـر إلـى مـا كان له مـن عبد، وإلـى لباسـه، وعطره وأشـياء مـن الفضول 

)))  البداية والنهاية )))/600).
)))  هــو عبــد اهلل بــن حممــد بــن عــي بــن عبــد اهلل بــن عبــاس بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، أبــو 
العبــاس الســفاح، أمــر املؤمنــن، ولــد باحلميمــة مــن أرض الــرشاة مــن ناحيــة البلقــاء، وكان هبــا إىل أن جاءتــه 
اخلافــة وبويــع لــه بالكوفــة وأمــه احلارثيــة وهــي ريطــة، ويقــال: رائطــة بنــت عبيــد اهلل بــن عبــد اهلل بــن عبــد املــدان 
 بــن الديــان، وهــو أول مــن أحــدث الــوزارة يف اإلســام، وتــويف باجلــدري باألنبــار ســنة ســت وثاثــن ومائــة. 
تاريــخ دمشــق لبــن عســاكر )))/ 76)(، املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )7/ 99)(، تاريــخ اإلســام )8/ 

)40(، البدايــة والنهايــة )0)/ )6).
)))  امَلنــاُر: َعَلــُم الطريــق. وذو املنــار: ملــك مــن ملــوك اليمــن، واســمه أبرهــة بــن احلــارث الرايــش. وإنــا قيــل لــه: 

ذو املنــار؛ ألنــه أول مــن رضب املنــار عــى طريقــه يف مغازيــه ليهتــدي هبــا إذا رجــع. خمتــار الصحــاح، مــادة )نــور(.
)4)  جتارب األمم وتعاقب اهلمم ))/ 46)(، الكامل يف التاريخ )44/5).

أبــو حفــص  الراشــد،  الزاهــد،  املــري، اخلليفــة،  ثــم  املــدين،  األمــوي،  مــروان  بــن  العزيــز  بــن عبــد  )5)  عمــر 
القــريش، ولــد ســنة مقتــل احلســن، ســنة إحــدى وســتن. وكان ثقــة، مأموًنــا، لــه فقــه وعلــم وورع، وروى حديًثــا 
كثــًرا، وكان إمــام عــدل - -.  الطبقــات الكــرى )45/5)(، وتاريــخ دمشــق لبــن عســاكر )9/45))).
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فبـاع كل مـا كان بـه عنه غنى، فبلغ ثالثة وعشـرين ألـف دينار، فجعله في السـبيل)1).

وأوقف داًرا للفقراء واملساكني وأبناء السبيل وفيها طعامهم: 	

2- قـال وهيـب بن الـورد: بلغنا أن عمر بن عبـد العزيز اتخذ دار الطعام للمسـاكين 

والفقـراء وابـن السـبيل، قال وتقـدم إلى أهلـه: إياكم أن تصيبـوا من هذه الدار شـيئًا من 

طعامهـا؛ فإنمـا هـو للفقـراء والمسـاكين وابـن السـبيل، فجـاء يوًما فـإذا موالة لـه معها 

صحفـة فيهـا غرفـة مـن لبـن، فقال لهـا: ما هـذا؟ قالـت: زوجتـك فالنة حامـل كما قد 

علمـت واشـتهت غرفـة مـن لبـن، -والمـرأة إذا كانـت حاماًل فاشـتهت شـيئا، فلم تؤت 

بـه تخوفـت علـى ما فـي بطنها أن يسـقط-، فأخذت هـذه الغرفة مـن هذه الـدار ، فأخذ 

عمـر بيدهـا، فتوجـه بهـا إلـى زوجته وهـو عالي الصـوت وهو يقـول: إن لم يمسـك ما 

فـي بطنهـا إال طعـام المسـاكين والفقـراء فال أمسـكه الله، فدخـل على زوجتـه، فقالت 

لـه: مـا لـك؟ قال: تزعم هـذه أنه ال يمسـك ما في بطنـك إال طعام المسـاكين والفقراء، 

فـإن لـم يمسـكه إال ذلك فال أمسـكه الله. قالـت زوجته: رديـه ويحك، واللـه ال أذوقه. 

قـال: فردته« )2).

وقف الفنادق:  	

3- قـال يحيـى بـن واضـح: كتـب عمـر بـن عبـد العزيـز أن تعمـل الخانـات))) 

خراسـان))). بطريق 

)-وعـن طفيـل بـن مـرداس، قـال: كتـب عمر إلى سـليمان بـن أبي السـري، أن 

اعمـل خانـات فـي بالدك فمن مـر بك من المسـلمين فأَقُْروهـم يوًما وليلـة، وتَعهَّدوا 

دوابهـم، فمـن كانـت بـه علة فأقـروه يوميـن وليلتيـن، فـإن كان منقطًعا به فقـووه بما 

يصل بـه إلى بلـده ))).

)))  الطبقات الكرى )5/ 45))
)))  الطبقات الكرى )5/ 79)).

)))  )اخلان( النزل أو الفندق. خمتار الصحاح مادة )خون(.
)4)  الطبقات الكرى )5/ 45)).

)5)  تاريخ الطري )6/ 567).
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وقف برئًا: 	

)- فـي كتـاب المناسـك للحربـي قـال: ومـن ذي الحليفـة إلـى الحفيـر سـتة 

أميـال، وفيـه متعشـى وأبيـات وبئـر طيبـة حفرها عمر بـن عبد العزيـز، غزيـرة المياه، 

.(1 ( ومسجد

وقف داًرا مبكة للحجاج واملعتمرين وأشهد عليها: 	

)- كانـت لنـاس مـن بنـي الحـارث بـن عبـد منـاف دار، ثـم اشـتراها عمـر بـن 

عبـد العزيـز، وأمـر ببنائهـا، وهـو وال علـى مكـة والمدينة في خالفـة الوليـد بن عبد 

الملـك، فمـات الوليـد بـن عبد الملـك قبل أن يفـرغ منها، فأمـر عمر بن عبـد العزيز 

بإتمـام بنائهـا، وكان بناؤهـا للوليـد من مالـه، فلما أن فـرغ منها عمر بن عبـد العزيز، 

قـدم فـي الموسـم، وهو والـي الحج فـي خالفة سـليمان، فلما نظـر إليها لـم ينزلها، 

ثـم تصـدق بها علـى الحجـاج والمعتمرين، وكتـب في صدقتهـا كتابًا، وأشـهد عليه 

شـهوًدا، ووضعـه فـي خزانـة الكعبة عنـد الحجبـة، وأمرهم بالقيـام عليها، وأسـكنها 

الحـاج والمعتمريـن، فكانوا يفعلـون ذلك)2).

وقف الجسور والقناطر: 	

7- بنـاء قنطـرة: وكان المسـلمون، إذ فتحـوا قرطبـة، وجـدوا بها آثـار قنطرة فوق 

نهرهـا، علـى حنايـا وثـاق األركان من تأسـيس األمـم الدائرة، قـد هدمها مـدود النهر 

علـى مـّر األزمـان. فتقدم إلـى فضيلة النظـر فيها عمر بـن عبد العزيـز  عندما 

اتصـل بـه خبرهـا؛ فأمـر السـمح بابتنائهـا؛ فصنعـت علـى أتمَّ وأعظـم مما بنـى عليه 

جسـر من حجـارة سـور المدينة.

وفـي سـنة مائـة وواحـد، ورد كتـاب أميـر المؤمنيـن عمـر بـن عبـد العزيـز على 

السـمح بـن مالك باألندلـس، يأمره ببناء القنطرة بصخر السـور، وبناء السـور باللبن)3).

)))  املناسك للحريب )ص: 440).
)))  أخبار مكة لألزرقي ))/ 40))

)))  البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب ))/ 6)).



12(
القرن  الثانيالقرن  الثاني

الحفاظ على أموال الوقف ورعايتها.

قـال ابن عسـاكر: كان إسـحاق بن مسـلم عاماًل لعمـر بن عبد العزيـز على خراج 

األردن فكتـب إلـى عمـر: أمـا بعـد، فإنـي وجدت أرًضـا مـن أرض أهل الذمـة بأيدي 

نـاس مـن المسـلمين فما يرى أميـر المؤمنين فيها؟ فكتـب إليه: إن تلـك أرض أوقفها 

أول المسـلمين علـى آخرهـم، فامنع ذلك البيع إن شـاء الله، والسـالم )1).

}13{ عبد الرحمن بن مسلم أبو مسلم الخراساين )ت: 137هـ((2). 78  - 

املوقوف: خدمة الحجيج يف املسعى. 	

املوقوف عليه: زائري الحرم.  	

نوع الوقف: وقف يف سبيل الله. 	

لمـا حـج أبـو مسـلم أمـر مناديًـا في طريـق مكـة: برئـت الذمـة أن ال يوقـد غير 

نـاره، وقـام بمؤونتهـم، فلـم يـزل يغديهـم ويعشـيهم حتـى بلـغ مكـة، وأوقـف فـي 

المسـعى خمسـمائة وصيـف علـى رقابهم المناديل؛ يسـقون األشـربة من سـعى من 

الحـاج بين الصفـا والمـروة )3).

ومن وقفه: تسهيل الطرق، وحفر اآلبار. 	

كان أبـو مسـلم يصلـح العقـاب، ويكسـو األعـراب فـي كل منـزل، ويصـل مـن 

)))  تاريخ دمشق ))/99)(، وسر أعام النباء )5/ 4))(، والبداية والنهاية )9 / )9)- 9))(، 
)))  عبــد الرمحــن بــن مســلم، أبــو مســلم اخلراســاين، صاحــب الدعــوة العباســية، وهــازم جيــوش الدولــة األمويــة. 
يــروي عــن أيب الزبــر وغــره، ليــس بأهــل أن حيمــل عنــه يشء، وهــو رش مــن احلجــاج، وأســفك للدمــاء، كان ذا 
شــأن عجيــب، ونبــأ غريــب، قــال ابــن خلــكان: كان قصــرا، أســمر، مجيــا، عريــض اجلبهــة، حســن اللحيــة، طويــل 
الشــعر، فصيًحــا بالعربيــة وبالفارســية، حلــو املنطــق. وكان راويــًة للشــعر، عارًفــا باألمــور، مل يــر ضاحــًكا ول 
مازًحــا إل يف وقتــه، وكان ل يــأيت النســاء يف العــام إل مــرة، قيــل: مولــده يف ســنة مائــة، وأول ظهــوره كان بمــرو، يف 

شــهر رمضــان. ســر أعــام النبــاء )6/ 48- 49).
)))  مرآة اجلنان وعرة اليقظان ))/ 85)(، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب ))/)))).
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سـأله، وكسـا األعـراب البتـوت والمالحـف، وحفـر اآلبـار، وسـهل الطـرق )1).

}14{ عّباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبري بن العوام، القريش األسدي  79  - 

)ت: 91 – 100 هـ((2).

املوقوف: عقار )قصور(. 	

الجثجاثة )3): وهى صدقة عباد بن حمزة، وبها قصور ومتبدى))).

حائط فيه بساتين ونخل. 	

األثبـة: وهـى أرض بالبقيـع، سـّميت بغديـر بهـا، يقـال لهـا: األثبـة، وهى أرض 

كثيـرة الّنخـل، كانـت وقًفـا علـى عبّـاد بن حمـزة بن عبـد الله بـن الّزبيـر))).

وفيها مال لعباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير، كثير الّنخل، وهو وقف))).

}15{ عيىس بن موىس بن العباس  )ت: 0)1 هـ(. 80  - 

املوقوف: برئ. 	

نوع الوقف: خريي، ودعوي. 	

قـال الحربـي: والربـذة ... بها آبـار كثيرة، .... وبئر في الشـرق مطويـة بالحجارة 

)))  تاريخ الطري )7/ 480).
)))  كان سًيــا ســخًيا حلــًوا، يــرب املثــل بحســنه، وكان محــزة حيــب ولــده عبــاًدا، فآثــره ببعــض مالــه عــى إخوتــه، 
فلــا مــات محــزة؛ رده عبــاد عــى إخوتــه، وقســمه فيهــم بالســوية. نســب قريــش )ص: 40)(، مجهــرة نســب قريــش 

وأخبارهــا )ص: )5(، مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان )9/ 78(، تاريــخ اإلســام ))/0)))).
)))  قال اهلجري: اجلثجاثة مسجد بن اجلثجاثة وبئر شداد، بطرف وادي العقيق مما يي البقيع، صدقة عباد بن 
محــزة بــن عبــد اهلل بــن الزبــر، وهبــا قصــور وميــدا، بــن ثنيــة الرشيــد واحلليفــة. وهــذا آخــر مــا وقفنــا عليــه يف مســاجد 

املدينــة التــي ل تعلــم بعينهــا يف زماننــا، وعدهتــا نحــو األربعــن. وفــاء الوفــاء بأخبــار دار املصطفــى ))/75).
)4)  معجم ما استعجم من أساء الباد واملواضع )9/4)))).

)5)  معجم ما استعجم من أساء الباد واملواضع ))/07)). 
)6)  معجم ما استعجم من أساء الباد واملواضع )4/ 8)))).
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تعرف بعيسـى بن موسـى)1).

مسجد: 	

 بنـاء مسـجد المنزلـة: بنـاه عيسـى بن موسـى، وأنفـق عليه مـااًل جلياًل، يسـمى 

المنزلة)2). بمسـجد 

}16{ عبد الصمد بن عيل بن عبد الله بن عباس )ت: )18هـ((3). 81  - 

املوقوف: برئ. 	

قـال الحربـي: وبفيد قصر للسـلطان، وبسـاتين وحصون بعضها خربة، ومسـجد 

جامـع، ومنبـر، وبهـا بركـة مربعـة، وثالث عيـون، آبـار ليسـت بالعذبة، فمـن خيارها 

بئـر تعـرف بمسـجد المالقبين، وهـي بئر عبـد الصمد ))).

 خمس آبار بالعقيق: 	

قـال الحربـي: وإنمـا سـّمي العقيـق ألنـه عـّق فـي الحـرة، وبه آبـار طيبـة الماء 

وأبيـار عبـد الصمـد بـن علي، تسـقى في المسـجد من مـاء العقيـق، فمن بئـر رومة، 

وهـذه الميـاه، وأبيـار عبد الصمـد بن علي خمس، وعلـى بئاره وقف بناحيـة الوادي.

)))  املناسك للحريب )ص: 8)) ). 
)))  املناسك للحريب )ص: 540 ).

)))  األمــر أبــو حممــد، روى عــن أبيــه وغــره، وحــدث عنــه الرمــذي، ومــات قبلــه بدهــر، وإســاعيل ابنــه، وعبــد 
الواحــد، ويعقــوب ابنــا جعفــر بــن ســليان. وكان الرشــيد جيلــه ألنــه عــم جــده املنصــور، وكان عظيــم اخللــق ضخًا.

وفيه ثاث أعجوبات:
األوىل: أن أسنانه وأرضاسه كانت قطعة واحدة ملتصقة، ولد كذلك، واستمر هبا إىل أن مات.

والثانيــة: أنــه ذو قعــدد يف النســب، فإنــه كان يف عــره الفضــل بــن جعفــر بــن العبــاس بــن موســى بــن عيســى بــن 
حممــد بــن عــي والــده، فهــو عــم جــد جــده، وهــذا مــن غريــب التفــاق، ل يــكاد يوجــد.

والثالثــة: أنــه عريــق يف العمــى فإنــه عمــي بآخــرة، وكــذا أبــوه، وجــده. ويل إمــرة دمشــق، ثــم إمــرة البــرة، ومــات 
هبــا ســنة مخــس وثانــن ومائــة، عــن مائــة وثانــن ســنة، قــال نفطويــه: كان عبــد الصمــد أقعــد أهــل دهــره نســًبا، فبينــه 
وبــن عبــد منــاف كــا بــن يزيــد بــن معاويــة، وبــن عبــد منــاف. رفــع البــاس عــن بنــي العبــاس للســيوطي )ص: 4)).

)4)  املناسك للحريب )ص: 09) ).
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مسجد: 	

قـال الحربـي: وأوطـاس بهـا قصـور، وأبيـات ، وحوانيـت، وبركـة يسـرة. وثـم 

مسـجد يقـال لـه مسـجد عائشـة ڤ، بنـاه عبـد الصمـد بـن علـي )1).

}17{ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي.)ت: 7)1هـ((2). 82  - 

املوقوف: أراض. 	

املوقوف عليه: وجوه الرب. 	

إنشاء ديوان لناظر الوقف: 	

كان الليث من أكثر الناس جوًدا ونفقه في زمانه.

قـال قتيبة: كان الليث يسـتغل عشـرين ألف دينار في كل سـنة، وقـال: ما وجبت 

علي زكاة قط. 

وأعطـى الليـُث ابـَن لهيعـة ألـف دينـار، وأعطـى مالـًكا ألـف دينـار، وأعطـى 

منصـور بـن عمـار الواعـظ ألـف دينـار، وجاريـة تسـوى ثـالث مائـة دينـار. 

قال: وجاءت امرأة إلى الليث، فقالت: يا أبا الحارث، إن ابًنا لي عليل، واشتهى عساًل.

فقال: يا غالم، أعطها مرطًا من عسل. 

)))  املناسك للحريب )ص: ))4).
)))  هــو الليــث بــن ســعد بــن عبــد الرمحــن الفهمــي اإلمــام احلافــظ، شــيخ اإلســام، وعــامل الديــار املريــة، أبــو 
احلــارث الفهمــي، مولــده: بقرقشــندة -قريــة مــن أســفل أعــال مــر-، يف ســنة أربــع وتســعن. قــال الذهبــي: 
كان الليــث  فقيــه مــر، وحمدثهــا، وحمتشــمها، ورئيســها، ومــن يفتخــر بوجــوده اإلقليــم، بحيــث إن متــويل 
مــر، وقاضيهــا، وناظرهــا مــن حتــت أوامــره، ويرجعــون إىل رأيــه، ومشــورته، ولقــد أراده املنصــور عــى أن ينــوب 
لــه عــى اإلقليــم، فاســتعفى مــن ذلــك. مــات الليــث للنصــف مــن شــعبان، ســنة مخــس وســبعن ومائــة. قــال خالــد 
بــن عبــد الســام الصــديف: شــهدت جنــازة الليــث بــن ســعد مــع والــدي، فــا رأيــت جنــازة قــط أعظــم منهــا، رأيــت 
النــاس كلهــم عليهــم احلــزن، وهــم يعــزي بعضهــم بعًضــا، ويبكــون، فقلــت: يــا أبــت، كأن كل واحــد مــن النــاس 
صاحــب هــذه اجلنــازة. فقــال: يــا بنــي، ل تــرى مثلــه أبــًدا. ســر أعــام النبــاء )6/8))(، الطبقــات الكــرى لبــن 

ســعد )7/7)5(، املعــارف قتيبــة )505، 506).
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والمرط: عشرون ومائة رطل.

قـال عبـد الملـك بن شـعيب بن الليث بن سـعد: سـمعت أبي يقـول: ما وجبت 

علـيَّ زكاة منذ بلغت.

وقال أبو صالح: سألت امرأٌة الليث َمنًّا من عسل، فأمر لها بزق، وقال:

سألت على قدرها، وأعطيناها على قدر السعة علينا )1).

وقـال قتيبـة أيًضـا: قفلنـا مع الليـث بن سـعد مـن اإلسـكندرية، وكان معه ثالث 

سـفائن: سـفينة فيها مطبخه، وسـفينة فيهـا عائلته، وسـفينة فيهـا أضيافه)2).

قـال القلقلشـندي -وهـو يتحدث تحـت فصل: أربـاب الوظائف الدينيـة، من ال 

مجلـس لـه بالحضـرة السـلطانية-: ثـم هـذه الوظائـف منها مـا هو مختّص بشـخص 

واحـد، ومنهـا ما هو عـاّم في أشـخاص.

فأما التي هي مختصة بشخص واحد؛ فذكر منها:

 نظـر األحبـاس المبـرورة: هـي وظيفة عاليـة المقـدار؛ وموضوعهـا أن صاحبها 

يتحـدث فـي رزق الجوامـع والمسـاجد والربـط والزوايـا والمـدارس مـن األرضيـن 

المفـردة لذلـك مـن نواحـي الديـار المصريـة خاصـة، وما هو مـن ذلك على سـبيل 

البـر والصدقـة ألنـاس معينيـن، وأصل هـذه الوظيفـة أن الليث بن سـعد -رحمه الله- 

اشـترى أراٍض مـن بيـت المال في نواح مـن البلدان وحبسـها على وجـوه البر، وهي 

المسـماة بديوان األحبـاس بوجـوه العين )3).

)))  سر أعام النباء )5/8))-6))).
)))  سر أعام النباء )6/8))).

)))  صبح األعشى يف صناعة اإلنشا )9/4)).



131
القرن  الثانيالقرن  الثاني

}18{ محمد بن عبد الله بن محمد بن عيل بن عبد الله بن العباس بن  83  - 

عبد املطلب أبو عبد الله، الخليفة املهدي، ابن الخليفة أيب جعفر املنصور 

)ت: 9)1هـ((1).

املوقوف: وقف أرًضا لتوسعة املسجد الحرام. 	

قـال عبـد الرحمـن بـن الحسـن بن القاسـم بـن عقبـة: »حج المهدي سـنة سـتين 

ومائـة، فجـرد الكعبة مما كان عليها مـن الثياب، وأمر بعمارة المسـجد الحرام، وأمر أن 

يـزاد فـي أعاله، ويشـترى ما كان في ذلـك الموضع من الـدور، وخلف تلـك األموال، 

وكان الـذي أمـر بذلـك محمـد بن عبـد الرحمن بـن هشـام األوقـص المخزومي وهو 

يومئـذ قاضـي أهـل مكـة، قـال: فاشـترى األوقـص الـدور، فمـا كان منها صدقـة عزل 

ثمنـه؛ واشـترى هـو ألهـل الصدقـة بثمـن دورهم مسـاكن فـي فجـاج مكـة عوًضا من 

صدقاتهـم؛ تكـون ألهـل الصدقـة على ما كانـوا فيه من شـروط صدقاتهـم )2).

وأوقف أرًضا لتوسعة املسجد النبوي: 	

 عـن سـليمان بـن عبـد العزيـز الزهـري، عن أبيـه، قال: فلمـا حج المهدي سـنة 

سـتين ومائـة، وقدم المدينـة، منصرفًا مـن الحج، اسـتعمل عليها جعفر بن سـليمان، 

.(3(   وأمـره بالزيادة في مسـجد رسـول اللـه

وقف القصور يف طريق مكة واالسرتاحات للمسافرين: 	

أمـر المهـدي ببنـاء القصـور فـي طريـق مكـة أوسـع مـن القصـور التـي كان أبو 

العبـاس بناهـا من القادسـية إلـى زبالـة، وأمر بالزيـادة في قصـور أبي العبـاس، وترك 

)))  اخلليفة الثالث من بني العباس، مولده بإيذج يف ســنة ســبع وعرشين ومائة. وقال اخلطبي: ولد ســنة ســت 
وعرشيــن ومائــة، يف مجــادى اآلخــرة، وأمــه أم موســى بــن منصــور احلمريــة. وكان جــواًدا، ممدًحــا، مليــح الشــكل، 
حمبًبــا إىل الرعيــة. روى عــن: أبيــه، وعــن مبــارك بــن فضالــة، حــدث عنــه: حييــى بــن محــزة، وجعفــر بــن ســليان 

الضبعــي، وحممــد بــن عبــد اهلل الرقــايش، وأبــو ســفيان ســعيد بــن حييــى احلمــري.  تاريــخ اإلســام )500/4).
)))  أخبار مكة لألزرقي ))/ 74).

)))  املناسك للحريب ) 70) ).
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منـازل أبـي جعفـر التـي كان بناهـا على حالهـا، وأمر باتخـاذ المصانع فـي كل منهل، 

وبتجديـد األميـال والبرك، وحفـر الركايا مع المصانـع، وولى ذلك يقطين بن موسـى، 

فلـم يـزل ذلـك إليـه إلى سـنة إحـدى وسـبعين ومائـة، وكان خليفـة يقطين فـي ذلك 

أخـوه أبو موسـى )1).

 وقف الثامر واألنهار: 	

عـن محمـد بن خالد، قَـاَل: أمر المهـدي أمير المؤمنيـن بحفر نهـر الصلة فحفر 

وأحيـى مـا َعلَيِْه مـَن األرضين، وجعلـت غلته لصالت أهـل الحرميـن والنفقة هناك، 

وكان شـرط لمـن تألـف إليـه مـَن المزارعيـن الشـرط الَِّذي هـم َعلَيْـِه اليوم خمسـين 

سـنة َعلَـى أن يقاسـموا بعـد انقضاء الخمسـين مقاسـمة النصـف، وأما »نهـر األمير« 

فنسـب إلى عيسـى بـن علي وهـو في قطيعتـه )2).

وأوقف مسجًدا بذات عرق: 	

عـن أبـي محمـد بـن زمـام، عـن أبيـه: أن »ذات عـرق« سـميت علـى عـرق في 

جبـل أبيـض، وكانـت »ذات عـرق« بهـا فـي جبـل الجاهليـة أبيـات قليلة، فلمـا كثر 

النـاس حّولـت إلـى ههنـا، وكان المهـدي بنـى بها مسـجد المحـرم )3).

}19{ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري )ت: )12هـ( ()). 84  - 

املوقوف: أموال 	

نوع الوقف: وقف خريي.  	

)))  تاريخ الطري )8/ 6))).
)))  فتوح البلدان )ص: 85)).

)))  املناسك للحريب )47)).
)4)  حممــد بــن مســلم بــن عبيــد اهلل بــن عبــد اهلل بــن شــهاب بــن عبــد اهلل بــن احلــارث بــن زهــرة بــن كاب بــن 
وطلــب  50هـــ(،  )ســنة  ولــد  زمانــه،  وحافــظ  األعــام،  أحــد  املــدين،  الزهــري  القــريش  بكــر  أبــو  اإلمــام،  مــرة 
العلــم يف أواخــر عــر الصحابــة ولــه نيــف وعــرشون ســنة، وتــوىف )ســنة4))هـ(. تاريــخ دمشــق لبــن عســاكر 

 .(5(8/(( اإلســام  تاريــخ   ،)6(9/(( والتجريــح  التعديــل   ،)(94/55(
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قال محمد بن عبد الله: حبس الزهري أمواال له ودفعها إلى مولى له )1).

}20{ محمد بن سليامن بن عيل )ت: 173هـ( (2). 85  - 

املوقوف: آبار. 	

قـال الحربـي: وكان يقـال للحفيـر: حفيـر الملـح، فلـم يـزل كذلـك حتـى أرعى 

محمـد بـن سـليمان بالحفيـر إبـال، وغلب عليـه أهله، فأتـاه رجل مـن باهلة فاسـتأذنه 

أن يحفـر بئـرًا بالحفيـر فـأذن لـه، فأنبط عذبة، فاشـتراها محمد بن سـليمان منه بعشـرة 

آالف درهـم، فشـرط أن يـأذن لـه فـي حفـر أخـرى فـأذن لـه، فأنبـط عذبـة، ثـم حفـر 

محمـد، فأنبط عذبـة )3).

وقـال الحربـي أيًضـا: وبالشـجي آبـار عذبـة، احتفرهـا محمـد بـن سـليمان، 

.((( بالبعيـدة  وليسـت 

أوقف عبيًدا: 	

اشـترك مـع أخيـه جعفـر بـن سـليمان فـي حفائرهمـا فيمـا بيـن البصـرة والحفر 

اشـتروا عبيـدا ألعـراب مـن مولـود وغيـر مولـود، فأسـكنوهم هـذه المنـازل األربـع 

وهـي: الحفيـر، والرحيـل، والشـجي، والخرجـاء ))).

)))  أحكام األوقاف للخصاف )ص: 7)).
)))  أمــر البــرة، وابــن عــم املنصــور، والــذي ثبــت دولتهــم بعملــه وبائــه يــوم بامخــرا، وكان َقتْــل إبراهيــم بــن 
عبــد اهلل بــن حســن عــى يــده، وويل أيًضــا إمــرة فــارس، وكان بطــاً شــجاًعا ممدًحــا، وكان الرشــيد جيلــه، ويبالــغ يف 
إكرامــه، وقــد ويل أيضــا الكوفــة، وكان مولــده باحلميمــة مــن الشــام ســنة اثنتــن وعرشيــن ومائــة، وقــال اخلطيــب: 
كان عظيــم قومــه. املحــر ))6(، املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )50/8)(، الكامــل يف التاريــخ )86/5)(، 

تاريــخ دمشــق لبــن عســاكر ))5/ 8))(، تاريــخ اإلســام )4/ 6)7).
)))  املناسك للحريب ) 576 ).
)4)  املناسك للحريب ) 578 ).
)5)  املناسك للحريب ) 5)6 ).
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}21{ مسلمة بن عبد امللك بن مروان )ت120هـ( (1). 86  - 

 الموقوف: مال، وأرض.  	

املوقوف عليه: األدباء، ووقٌف يف سبيل الله.  	

نوع الوقف: وقف علمي وأديب وبر خريي. 	

كانـت داره بدمشـق عنـد بـاب الجامـع القبلـي، وولي الموسـم في أيـام الوليد، 

وغـزا الـروم غـزوات، وحاصـر القسـطنطينية، وواله أخـو يزيـد بـن عبد الملـك إمرة 

العراقيـن، ثم عزلـه، وولـي أرمينية.

ا. ا أقلُّهم في اآلخرة همًّ وكان يقول: إن أقلَّ الناس في الدنيا همًّ

 قـال المـزي: وأن يقـول: مرؤتـان ظاهرتـان: الريـاش والفصاحـة. وقيـل: إنـه 

أوصـى بثلـث مالـه ألهـل األدب، وقـال: إنهـا صناعـة مجفـو أهلهـا )2).

قـال البـالذرى: كانـت بغراس))) لمسـلمة بـن عبد الملك بـن مـروان، أوقفها في 

سـبيل البر ))).

)))  مســلمة بــن عبــد امللــك بــن مــروان بــن احلكــم القــريش األمــوي أبــو ســعيد، وأبــو األصبــغ، يكنــى هبــا مجيعــا، 
وهــو أخــو ســليان ويزيــد ابنــا عبــد امللــك، ووالــد ســعيد بــن مســلمة األمــوي. وقــال الزبــر بــن بــكار: كان مــن 
رجاهلــم، وكان يلقــب اجلــرادة الصفــراء، ولــه آثــار كثــرة يف احلــروب، ونكايــة يف الــروم، وذكــره عبــد اهلل بــن 
ــَع لــه املــران، ولــه دار بدمشــق، ويل غــزو القســطنطينية ألخيــه ســليان،  عيــاش اهلمــداين فيمــن ويل العــراق ومُجٍ
وغــزا الــروم مــرات، وكان بطــاً شــجاًعا مهيًبــا، لــه آثــار محيــدة يف احلــروب. تــويف ســنة عرشيــن ومائــة. هتذيــب 

الكــال )7)/)56(، تاريــخ اإلســام ))/)))(، ســر أعــام النبــاء )5/)4)).
)))  هتذيب الكال )7)/)56).

)))  بالســن مــكان الــزاي: مدينــة يف حلــف جبــل الّلــكام، بينهــا وبــن أنطاكيــة أربعــة فراســخ، عــى يمــن القاصــد 
إىل أنطاكيــة مــن حلــب، يف البــاد املطّلــة عــى نواحــي طرســوس. معجــم البلــدان ))/467).

)4)  كنز الدرر وجامع الغرر )8/8))).
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}22{ مرسور الخادم البلخي. )ت: 193هـ( (1). 87  - 

املوقوف: برٌئ. 	

قـال الحربـي: وباألجفـر بركـة مـدورة، وخمسـين ذراًعا فـي عمق ثمانـي أذرع، 

وبهـا عدة آبـار )2).

وأوقف قرصًا ومسجًدا وبركة: 	

وقـال الحربـي: وبالمسـلح قصر، ومسـجد، وبـه بركة مربعـة، لها مصفاة وسـط 

الطريـق، وبركة تعرف بمسـرور الخـادم )3).

}23{ املغرية بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن املغرية  أبو هشام  88  - 

القريش. )ت: 188هـ( ()).

املوقوف: أموال. 	

)))  مرور اخلادم، كان من أكابر األمراء. البداية والنهاية لبن كثر )4)/654).
)))  املناســك للحــريب  ) )0) (، واأَلْجُفــر: بضــم الفــاء، مجــع جفــر، وهــو البئــر الواســعة مل تطــو: موضــع بــن فيــد 
واخلزيميــة، بينــه وبــن فيــد ســتة وثاثــون فرســخا نحــو مكــة. وقــال الزخمــرشي: األجفــر مــاء لبنــي يربــوع، انتزعتــه 

منهــم بنــو جذيمــة. معجــم البلــدان ))/ )0)).
)))  املناسك للحريب ) 44) ).

)4)  املغــرة بــن عبــد الرمحــن بــن احلــارث املخزومــي مــن جلــة القرشــين وســادات التابعــن ســكن الشــام مــدة 
وغــزا مــع مســلمة بــن عبــد امللــك أرض الــروم وكان مــن أجــواد قريــش وكان املغــرة أعــور، أصيبــت عينــه عــام 
غــزوة مســلمة بــن عبــد امللــك بــأرض الــروم، وكان املغــرة يطعــم الطعــام حيــث مــا نــزل، ينحــر اجلــزر، ويطعــم مــن 
جــاء؛ فجعــل أعــرايب يديــم النظــر إىل املغــرة حابًســا نفســه عــن طعامــه، فقــال لــه املغــرة: أل تــأكل مــن هــذا الطعــام؟ 
مــا يل أراك تديــم النظــر إيل؟ قــال: إنــه ليعجبنــي طعامــك وتريبنــي عينــك. قــال: ومــا يريبــك مــن عينــي؟ قــال: أراك 
أعــور، وأراك تطعــم الطعــام، وهــذه صفــة الدجــال. فقــال لــه املغــرة: إن الدجــال ل تصــاب عينــه يف ســبيل اهلل. 
وكان املغــرة يف جيــش مســلمة الذيــن احتبســوا بــأرض الــروم حتــى أقفلهــم عمــر بــن عبــد العزيــز، وذهبــت عينــه، 
ثــم رجــع إىل املدينــة، فــات باملدينــة، وأوىص أن يدفــن بأحــد مــع الشــهداء، فلــم يفعــل أهلــه، ودفنــوه بالبقيــع، 
قــال حممــد بــن ســعد: تــويف ســنة ثــان وثانــن ومائــة. تاريــخ دمشــق )60/)6(، اجلــرح والتعديــل لبــن أيب حاتــم 

)5/8))(، مشــاهر علــاء األمصــار ))/7))).
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نوع الوقف: وقف خدمي بإطعام الطعام.  	

املوقوف عليه: أهل منى وأبناء السبيل.  	

 قـال ابـن عسـاكر: كان المغيـرة سـخيًا، وكان يعمـل الحيس بمكة علـى األنطاع 

فيضعـه للنـاس، ويعمـل جفـان الثريـد فيضعهـا في زقـاق الفـول، وكان يطعـم بمنى 

خمسـة أيام، الحيس يعمل سـتين وسـًقا سـويًقا، وسـتين وسـقا تمرًا، وخمسـة عشـر 

راويـة سـمًنا، ووقف عليـه مااًل لـه إلى اليـوم )1).

}24{ منصور، موىل عيىس بن جعفر، ولقبه زلزل. )ت: )17هـ( (2). 89  - 

املوقوف: بركة ماء. 	

املوقوف عليه: أبناء السبيل. 	

قال ابن الجوزي: عمل ببغداد بركة للسبيل كان يُضرب بها المثل )3).

وقـد اشـتهرت هـذه البركـة، وسـميت بلقبه، وهـي بركة زلـزل ببغداد بيـن الكرخ 

والسـراة وبـاب المحـول وسـويقة أبـي الـورد، وكان فـي موضـع البركـة قريـة يقـال 

لهـا: »سـال« بقبـاء إلى قصـر الوضـاح، فحفر هنـاك بركـة، ووقفها على المسـلمين، 

ونسـبت المحلة بأسـرها إليـه ))).

)))  تاريخ دمشق )68/60، 75).
)))  كان منصــور مــن األجــواد، وكان يف أيــام املهــدي، واهلــادي والرشــيد، وكان غاًمــا لعيســى بــن جعفــر بــن 
املنصــور وكان مغنًيــا يــرب بغنائــه ورضبــه بالعــود املثــل، وكان الغنــاء يــوم ذاك غــر املوســيقى اآلن، وإنــا كانــت 
زمخــات عدديــة، وأصــوات مركبــة يف أنغــام معروفــة، وهــو نــوع مــن إنشــاد زماننــا هــذا عــى الــروب إلنشــاد 

املــداح والوعــاظ. النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة ))/78).
)))  املنتظم لبن اجلوزي )5/9)

)4)  معجم البلدان ))/)40).
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}25{ موىس الهادي ابن املهدي محمد بن املنصور عبد الله بن محمد  90  - 

بن عيل الهاشمي أبو محمد، العبايس الخليفة.)ت: 170 هـ( (1).

املوقوف: أرٌض.  	

املوقوف عليه: ريعها عىل مصالح املدينة. 	

نوع الوقف: خدمي.  	

« أتَـى »قزويـن«، فأمر ببنـاء مدينـة بإزائها،  لمـا صـار موسـى الهادي إلـى »الريَّ

وهـي تعـرف بمدينـة موسـى، وابتـاع أرًضـا تُدَعـى رسـتماباذ فوقفهـا علـى مصالـح 

المدينـة، وكان َعْمـرو الرومـي مـواله يتوالهـا ثُـمَّ توالهـا بعده محمـد بن َعْمـرو )2).

)))  موســى اهلــادي، جعلــه أبــوه ويلَّ العهــد، فلــا تــويف أبــوه انعقــد التفــاق عــى خافتــه، وكان بجرجــان، فأخــذ 
لــه البيعــة أخــوه هــارون. مولــده بالــري ســنة ســبع وأربعــن ومائــة، وكانــت خافتــه ســنة وشــهًرا، وكان طويــاً 
جســيًا أبيــض. عــن مصعــب الزبــري، عــن أبيــه، قــال: دخــل مــروان بــن أيب حفصــة -شــاعر وقتــه- عــى اهلــادي، 

فأنشــده قصيــدة يقــول فيهــا:
تشابه يوما بأسه ونواله  ...  فا أحد يدري ألهيا الفضل.

فقــال لــه: أيــا أحــب إليــك؟ ثاثــون ألفــا معجلــة، أو مائــة ألــف درهــم تــدور يف الدواويــن؟ قــال: تعجــل الثاثــون 
ألفــا، وتــدور الائــة ألــف، قــال: بــل تعجــان لــك مجيعــا. قــال أبــو حممــد ابــن حــزم: ســبب موتــه أنــه دفــع ندًيــا مــن 
جــرف عــى أصــول قصــب قــد قطــع، فعلــق النديــم بــه فوقــع، فدخلــت قصبــة يف خمرجــه، فكانــت ســبب موتــه، فاتــا 

مجيًعــا. تاريــخ اإلســام )5/4)5).
)))  فتوح البلدان )ص: 5))).
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}26{ موىس بن عيىس بن موىس بن محمد بن عيل بن عبد الله بن  91  - 

العباس بن عبد املطلب بن هاشم الهاشمي العبايس)ت: 183 هـ( (1).

املوقوف: برٌئ. 	

قـال الحربـي: وبعـد التناهي بميل يمنـة بركة، أمر بحفرها موسـى بن عيسـى 

بن موسـى )2).

}27{ الفضل بن يحيى الربميك )ت: 192هـ( (3). 92  - 

املوقوف: العقار، واملساجد، والحياض. 	

لمـا صـار الفضل إلـى خراسـان أزال سـيرة الجور، وبنـى الحياض، والمسـاجد 

)))  موســى بــن عيســى، كان عاقــاً جــوادًا ممدًحــا، ويل إمــرة املوســم، وإمــرة مكــة واملدينــة، واليمــن والكوفــة، 
ودمشــق، ومــر هلــارون الرشــيد، وكان فيــه رفــق بالرعيــة وتواضــع؛ قيــل: إنــه دخــل إليــه ابــن الســاك الواعــظ 
ــَره ثــم وعظــه حتــى بكــى بــكاًء شــديًدا، فقــال ابــن الســاك: لتواضعــك يف رشفــك أحــب إلينــا مــن رشفــك؛  وذكَّ
وقيــل: إنــه جلــس يوًمــا بميــدان مــر فأطــال النظــر يف النيــل ونواحيــه، فقيــل لــه: مــا يــرى األمــر؟ فقــال: أرى 
ميــدان رهــان، وجنــان نخــل، وبســتان شــجر، ومنــازل ســكنى، ودور خيــل وجبــان أمــوات، وهنــًرا عجاًجــا، 
وأرض زرع، ومرعــى ماشــية، ومرتــع خيــل، ومصايــد بحــر، وقانــص وحــش، ومــاح ســفينة، وحــادي إبــل، 
ومفــازة رمــل، وســها وجبــا يف أقــل مــن ميــل يف ميــل. تاريــخ دمشــق لبــن عســاكر ))90/6)(، النجــوم 

الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة ))/67).
)))  املناسك للحريب ) )9) ).

)))  الفضل بن حييى الرمكي، أحد الرامكة األجواد املشهورين الذين قيل فيهم: 
إذا كنــت مــن بغــداد يِف ألــف فرســخ  وجــدت نســيم اجلــود مــن آل برمــك، مولــده ســنة ســبع وأربعــن ومائــة، وأمــه 
بربريــة اســمها زبيــدة، مــن مولــدات املدينــة النبويــة، وكان قــد وله هــارون الرشــيد كــور اجلبــال، وطرســتان، 
ودنباونــد، وقومــس، وأرمينيــة، وأذربيجــان نــزل بالطالقــان ســنة ســت وســبعن ومائــة، لتدبــر أمــر حييــى بــن عبــد 
اللَّ بــن احلســن بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــٍب ، وقــد ظهــر بالديلــم، واشــتدت شــوكته، واغتــم الرشــيد 
لذلــك، فاطفــه، وبــذل لصاحــب الديلــم مــاًل حتــى محــل حييــى عــى الصلــح، واخلــروج إليــه وكتــب الرشــيد لــه 
أماًنــا، وخــرج حييــى مــع الفضــل إىل بغــداد، مــات يف آخــر ســنة اثنتــن وتســعن ومائــة. تاريــخ بغــداد )))/6))(، 

وفيــات األعيــان ))/5))(، تاريــخ اإلســام )))/9))).
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والرباطات)1).

ولمـا تولـى خراسـان دخـل إلـى بلخ وهـو وطنهـم، وبهـا النوبهـار وهو بيـت النار 

التـي كانـت المجـوس تعبدهـا، وكان جدهـم برمـك خـادم ذلـك البيـت، فـأراد الفضل 

هـدم ذلـك البيـت، فلم يقـدر عليه إلحكام بنائـه، فهدم منـه ناحية وبنى فيها مسـجًدا )2).

فيه يقول مروان بن أبي حفصة:

ألـم تــر أن الجـود من لـدن آدم      تحـدر حتى صار فـي راحة الفضل

إذا مـا بنـو العباس ترامت سـماؤهم     فيا لك مـن هطل ويا لك من وبل

ولمروان فيه عدة قصائد؛ فنال من الفضل سبعمائة ألف درهم.

وقيـل: إن األميـر إبراهيـم بن جبريل سـار مع الفضـل إلى خراسـان، فعقد له على 

سجسـتان، ثـم سـار إلـى كابل، فغـزا، وفتح، وغنـم، فوصل إليـه من ذلك سـبعة آالف 

ألـف. فلمـا رجـع الفضـل من خراسـان بعـد أن مهدهـا تلقـاه الرشـيد والدولـة، فكان 

ربمـا وصـل الرجـل بألف ألـف درهم وبخمسـمائة ألف درهـم، فإنه كان سـخيًا )3).

)))  الوزراء والكتاب )ص: )))).
)))  وفيات األعيان )9/4)).

)))  تاريخ اإلسام )))/))).
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د املهدي، أبو جعفر. )ت: 193هـ((1). 93  -  }28{ هارون الرشيد بن ُمَحمَّ

املوقوف: خزانة كتب، سميت: دار الحكمة. 	

نوع الوقف: علمي. 	

لـم يعـرف قبـل عهـد الرشـيد والمأمـون أن جمعـت الكتب فـي خزانة وسـميت 

دار الحكمـة أو بيـت المعرفـة. وكانـت دار الحكمـة أشـبه بجامعـة فيهـا دار كتـب 

يجتمـع فيهـا رجـال يتقاضون، ويطالعون، وينسـخون، ويدير شـؤون تلـك الدور من 

يثـق الخليفـة بعقلهـم وأمانتهـم وعملهم )2).

بناء جامع قزوين، وشراء حوانيت ينفق ريعها على المدينة. 

قـال محمد بن هـارون األصبهانـي: اجتاز الرشـيد بهمذان -وهو يريد خراسـان- 

فاعترضـه أهـل قزويـن، وأخبـروه بمكانهم من بلـد العـدو وعنائهم فـي مجاهدتهم، 

وسـألوه النظـر لهـم، وتخفيـف ما يلزمهـم من عشـر غالتهم فـي القصبة، فسـار إلى 

قزويـن ودخلهـا، وبنـى جامعهـا، وكتـب اسـمه على بابـه في لـوح حجر، وابتـاع بها 

حوانيـت ومسـتغالت، ووقفهـا على مصالـح المدينة وعمـارة قبتها وسـورها )3).

)))  أمــر املؤمنــن أبــو جعفــر هــارون الرشــيد بــن حممــد املهــدّي ابــن املنصــور أيب جعفــر عبــد اللَّ بــن حممــد بــن 
عــي بــن عبــد اللَّ بــن عبــاس العبــايس البغــدادّي، قــال الصــويل: وكان بــه حــول يف فــرد عــن، ل يتبــن إل ملــن 
تأملــه. وســمع احلديــث مــن مالــك بــن أنــس، وإبراهيــم بــن ســعد الزهــري، وأكثــر حديثــه عــن آبائــه، روى عنــه: أبــو 
يوســف القــايض، والشــافعي، وكان حيــب احلديــث وأهلــه، وكان الرشــيد معظــًا للســنة شــديد النفــور مــن البــدع، 
وكان إذا عــرف الصــواب رجــع إليــه سيًعــا، وكان يكثــر احلــج والغــزو، واختــذ قلنســوة مكتــوب عليهــا: غــاز 
حــاج. قــال ابــن الــراء: كان حيــج ســنة ويغــزو ســنة، وكان الرشــيد إذا حــج حــج معــه مائــة مــن الفقهــاء وأبنائهــم، 
وإذا مل حيــج أحــج ثاثائــة رجــل بالنفقــة التامــة والكســوة الظاهــرة، وكان يصــي كل يــوم مائــة ركعــة إىل أن فــارق 
الدنيــا، إل أن تعــرض لــه علــة، وكان يتصــدق مــن صلــب مالــه يف كل يــوم ألــف درهــم بعــد زكاهتــا، وكان يقتفــي 
أخــاق املنصــور، ويطلــب العمــل هبــا، إل يف بــذل الــال، وكان ل يضيــع عنــده إحســان حمســن، ول يؤخــر ذلــك، 
وكان يميــل إىل أهــل األدب والفقــه، ويكــره املــراء يف الديــن. تاريــخ الطــري )0/8))(، تاريــخ بغــداد )6)/9(، 

املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )4/8))(، تاريــخ اإلســام )))/7)4).
)))  خطط الشام )85/6)).

)))  معجم البلدان )4/)4)).
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}29{ وهب بن وهب بن كثري بن عبد الله بن زمعة بن عبد املطلب بن  94  - 

أسد بن عبد العزى، أبو البخرتي، القريش، املدين الفقيه.)ت: 200هـ( (1).

املوقوف: سقاية. 	

  قال محمد بن الحسـن بن َزبَالة: كان في صحن مسـجد رسـول الله

تسـع عشرة سـقاية؛ منها سـقاية ألبي البحتري وهب بن وهب )2).

)))  كان مــن أهــل املدينــة، ثــم خــرج منهــا فنــزل الشــام، ثــم قــدم بغــداد، فــوله هــارون أمــر املؤمنــن القضــاء 
بعســكر املهــدي. ثــم عزلــه، فــوله مدينــة الرســول    بعــد بــكار بــن عبــد اهلل الزبــري، وجعــل إليــه 
صاهتــا وحرهبــا وقضاءهــا. وكان شــيًخا مريئــا مــن رجــال قريــش، ومل يكــن يف احلديــث بــذاك. روى منكــرات؛ 
فــرك حديثــه، ثــم عــزل عــن املدينــة، فقــدم بغــداد، فلــم يــزل هبــا حتــى مــات هبــا ســنة مائتــن، وكان فيــه جــور وظلــم 
عــى جــود فيــه، قــال حييــى بــن معــن: كان عــدو اهلل، يكــذب عــى رســول اهلل  ، وقــال عثــان بــن 
أيب شــيبة، أرى أنــه يبعــث يــوم القيامــة دجــال، وهــو الــذي روى حديــث: )ل ســبق إل يف خــف أو حافــر(. فــزاد 
فيــه: )أو جنــاح(، ليــر بذلــك اخلليفــة، وكان جــوادا، يعتــذر إىل مــن يعطيــه وإن كثــر عطــاؤه، حتــى قيــل: إنــه كان 
إذا بــذل ظهــر عليــه الــرور، بحيــث إنــه يظــن أنــه هــو املبــذول لــه، الطبقــات الكــرى )40/7)(، واملعــارف 
))/6)5(، املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )0)/90(، شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب ))/ 477(، 

تاريــخ اإلســام )59/4))).
)))  شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ))/440(، األعاق النفيسة )75).
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اُل أَبُو َجْعَفٍر َوالُِد أَِب أَْحَمَد  95  -  }1{ أْحَمُد بن إِبَْراِهيَم بن ُسلَْيَمَن الَْغسَّ

الَْقاِض )ت: 282هـ( (1).

املوقوف: بساتني ودور ودكاكني. 	

نوع الوقف: وقف ذري. 	

قـال الذهبـي: كان من كبـار التجار المتموليـن، وقف أمالكه علـى أوالده، وهي 

.
(2) (3)

بسـاتين ودور وحوانيت 

 }2{ إبراهيُم بن أَْحَمد بن األغلب بن إبراهيم بن األغلب. 96  - 

 )ت: 289هـ( (4).

املوقوف: جميع أمالكه. 	

.
(5)

قال ابن األثير: تصدق بجميع ما يملك، ووقف أمالكه جميعها 

())  حدث عن: سهل بن عثامن، وإسامعيل بن عمرو البجيل، تويف سنة اثنتني وثامنني ومائتني. 
أخبار أصبهان ()/34)).

(2)  املواضع التي يباع فيها األشياء، ويبيح أهلها دخوهلا.  املحكم واملحيط األعظم (524/9).
(3)  سري أعالم النبالء (6)/7).

(4)  أبــو إســحاق التميمــي األغلبــي أمــري القــريوان وابــن ُأمرائهــا. كان عــادًل سائًســا حازًمــا صارًمــا، وكانــت 
التجــارة تســري مــن مــر إىل ســبتة، ل ُتَعــارض، ول ُتــّروع، ابتنــى احلصــون واملحــارس عــى ســواحل البحــر، 
ُيَقــاُل: كان بــأرض املغــرب مــن  بحيــث كانــت توقــد النــريان يف َليَْلــٍة واحــدة مــن ســبتة إىل اإلســكندرية، َحتَّــى 
بنائــه وبنــاء آبائــه ثالثــون ألــف حصــن، وهــذا يشء مل يســمع بمثلــه ملُْلــٍك. وقــد قصــد سوســة، وعمــل هلــم ُســوًرا، 
مــني،  وأقــام يف املُلــك بضًعــا وعرشيــن ســنة، ركــب البحــر ســنة تســٍع وثامنــني، فوصــل إىل صقليــة، ومنهــا إىل َطَبْ
ُدونــت ســريته  وقــد  الِقْعــَدة، ودفــن بصقّليــة،  ومــات يف ذي  بإســهال،  فمــرض  كنيســة،  ُثــمَّ حــارص  فافتتحهــا، 
 وأيامــه وعدلــه وبذلــه وجــوده، وكان مصّدًقــا للعــدل وإنصــاف الرعيــة، معتنًيــا بذلــك، حمًبــا للخــري واإلحســان. 

الكامل يف التاريخ (330/6)، تاريخ اإلسالم ()95/2).
(5)  الكامل يف التاريخ (330/6).
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 }3{ أحمد بن أب دؤاد بن حريز أبو عبد الله، القاض اإليادي. 97  - 

 )ت: 239 هـ( (1).

املوقف: داٌر. 	

قـال محمـد بـن نوكـرد: لـم يكـن لقاضـي القضـاة أحمـد بـن أبـي دؤاد أخ من 

اإلخـوان إال بنـى لـه داًرا علـى قـدر كفايتـه، ثم وقـف على ولـد اإلخوان مـا يغنيهم 

أبـًدا، ولـم يكـن ألحـد مـن إخوانـه ولـد إال مـن جاريـة هو وهبهـا له.

وقـال الصولـي: ثنـا عـون بن محمـد الكندي قـال: لعهـدي بالكـرخ، وإن رجال 

لـو قـال: ابـن أبـي دؤاد مسـلم لُقِتـل فـي مكانـه، ثم وقـع الحريـق في الكـرخ، وهو 

الـذي لـم يكـن مثله قـط، كان الرجل يقـوم في صينية شـارع الكرخ فيرى السـفن في 

دجلـة، فكلـم ابـن أبـي دؤاد المعتصـم في النـاس، وقـال: يا أميـر المؤمنيـن رعيتك 

فـي بلـد آبائـك، ودار ملكهـم، نـزل بهـم هـذا األمـر، فاعطـف عليهـم بشـيء يفرق 

فيهـم يمسـك أرماقهـم ويبنـون به مـا انهدم.

فلـم يـزل ينازلـه حتى أطلق له خمسـة آالف ألف درهـم، وقال: يا أميـر المؤمنين 

إن فرقها عليهم غيري خفت أن ال يقسـم بالسـوية.

قال: ذاك إليك. فقسمها على مقادير ما ذهب منهم، وغرم من ماله جملة.

قـال عـون: فلعهـدي بالكـرخ بعـد ذلـك، وإن إنسـانا لو قـال: زر بن أبـي دؤاد 

.
(2)

لقتل َوِسـٌخ؛ 

())  اســم أيب دؤاد؛ الفــرج، ويقــال: دعمــي، ويقــال: اســمه كنيتــه. ويل أمحــد قضــاء القضــاة للمعتصــم، ثــم للواثــق، 
وكان موصوًفــا بالســخاء، غــري أنــه عــى مذهــب اجلهميــة، ومحــل الســلطان عــى امتحــان النــاس بخلــق القــرآن. لــول 
مــا فعــل مــن ذلــك لجتمعــت األلســن عــى مدحــه، فإنــه كان قــد ضــم إىل علمــه الكــرم الواســع، وفلــج بــن أيب دؤاد، 

ثــم مــات يف حمــرم هــذه الســنة. تاريــخ بغــداد (233/5)، واملنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك ())/273).
(2)  تاريخ اإلسالم (7)/43).
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}4{ أحمد بن طولون أبو العباس، الرتيك. )ت: 270 هـ( (1). 98  - 

املوقوف: مسجد ابن طولون، ودور لطالب العلم. 	

نوع الوقف: وقف علمي ودعوي. 	

قـال ابـن جبيـر: المسـجد الكبير المنسـوب إلى أبـي العباس أحمد بـن طولون، 

وهـو مـن الجوامـع العتيقـة األنيقـة الصنعـة الواسـعة البنيـان، جعله السـلطان مأوى 

للغربـاء مـن المغاربـة يسـكنونه ويحلّقون فيه، وأجـرى عليهم األرزاق في كل شـهر. 

ومـن أعجـب مـا حدثنا به أحـد المتخّصصين منهم أن السـلطان جعـل أحكامهم 

إليهـم ولـم يجعـل يـًدا ألحـد عليهـم، فقدمـوا مـن أنفسـهم حاكًمـا يمتثلـون أمـرَه، 

ويتحاكمـون في طـواريء أمورهم عنده، واسـتصحبوا الدعة والعافيـة، وتفرغوا لعبادة 

ربهـم، ووجـدوا مـن فضـل السـلطان أفضـل معين علـى الخيـر الذي هم بسـبيله. 

بُِنـَي هـذا الجامـع بيـن مصـر، وقبـة الهـواء علـى جبـل يتسـكر خـارج القاهرة، 

وَغـرَُم عليـه أمـواال عظيمة.

أنفـق عليـه مائـة ألـف دينـار وعشـرين ألـف دينـار. وقـال لـه الصنـاع: على أي 

مثـال نعمـل المنـارة؟ ومـا كان يعبـث قـط فـي مجلسـه، فأخـذ درًجـا مـن الكاغـد 

وجعـل يعبـث بـه فخـرج بعضـه وبقـى بعضه فـي يـده، فعجـب الحاضـرون، فقال: 

اصنعـوا المنـارة علـى هـذا المثـال، فصنعوها.

())  أمحــد بــن طولــون صاحــب مــر، ولــد بســامراء، ملــك دمشــق، والعواصــم، والثغــور مــدة طويلــة، وقــد 
كان أبــوه طولــون مــن األتــراك الذيــن أهداهــم نــوح بــن أســد الســاماين عامــل بخــارى إىل املأمــون يف ســنة مائتــني، 
ويقــال إىل الرشــيد يف ســنة تســعني ومائــة. ولــد ســنة أربــع عــرشة ومائتــني، ومــات أبــوه ســنة ثالثــني، وقيــل: ســنة 
أربعــني ومائتــني، نشــأ ابنــه عــى مذهــب مجيــل فحفــظ القــرآن وأتقنــه. وكان مــن أطيــب النــاس صوتــا بــه، مــع كثــرة 
ــل وتنقلــت بــه األحــوال إىل أن ويل إمــرة الثغــور، وويل إمــرة دمشــق، وديــار مــر.  الــدرس وطلــب العلــم، وَحصَّ
وأول دخولــه مــر ســنة أربــع ومخســني ومائتــني وعمــره أربعــون ســنة، فملكهــا بضــع عــرشة ســنة، وكان شــجاًعا 
حازًمــا مهيًبــا خليًقــا للملــك، جــواًدا ممدًحــا. وقيــل: بلغــت نفقتــه كل يــوم ألــف دينــار. إل أنــه كان ســفاًكا للدمــاء، 
ذا ســطوة وجــبوت. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم (2)/ 232)، الكامــل يف التاريــخ (250/6)، البدايــة 

والنهايــة ())/53)، تاريــخ اإلســالم (49/20)، النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة (8/3).
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ولمـا تـم بنـاء الجامع رأى أحمد بـن طولون في منامـه كأن الله تعالـى قد تجلى 

للقصـور التـي حـول الجامـع ولم يتجـل للجامـع، فسـأل المعبريـن فقالـوا: يخرب 

 مـا حولـه ويبقـى قائًمـا وحـده؛ فقـال: مـن أيـن لكم هـذا؟ قالـوا: مـن قولـه تعالى:

 ژ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئژ وقولـه  : »إذا تجلى 

.
(2)

، وكان كمـا قالوا 
(1)

الله لشـيء خضع لـه«

الطـواريء  لـه طبيبًـا لحـاالت  المسـجد أوقافًـا كثيـرة، ورتـب  وأوقـف علـى 

للمصليـن 

قـال المقريـزي: ولمـا كمـل بنـاء جامـع ابـن طولـون صلـى فيـه القاضـي بكار 

إماًمـا، وخطـب فيـه أبـو يعقـوب البلخـي، وأملـى فيـه الحديـث الربيع بن سـليمان 

تلميـذ اإلمـام الشـافعي، ودفـع إليه أحمـد بن طولـون في ذلـك اليوم كيًسـا فيه ألف 

دينـار. وعمـل الربيـع كتابًـا فيما روي عـن النبـي   أنه قال: »مـن بنى لله 

مسـجًدا ولـو كمفحـص قطـاة بنـى الله لـه بيتا فـي الجنـة«، ودس أحمد بـن طولون 

عيونـا لسـماع مـا يقوله النـاس من العيوب فـي الجامع، فقـال رجل: محرابـه صغير، 

وقـال آخـر: مـا فيـه عمـود، وقـال آخـر: ليس لـه ميضـأة، فجمـع النـاس وقـال: أما 

المحـراب فإنـي رأيت رسـول الله  وقد خطـه لي، وأما العمـد فإني بنيت 

هـذا الجامـع مـن مـال حالل وهـو الكنز، ومـا كنت ألشـوبه بغيـره، وهـذه العمد إما 

أن تكـون مـن مسـجد أو كنيسـة، فنزهتـه عنهما؛ وأمـا الميضأة، فهـا أنا أبنيهـا خلفه، 

ثـم عمـل فـي مؤخره ميضـأة وخزانـة شـراب فيها، جمـع األشـربة واألدويـة، وعليها 

())  أخرجــه: النســائي ()50))، وابــن ماجــه (236))، وأمحــد ()835)، 8365)) واللفــظ لــه، مــن حديــث 
 ، َفَخــَرَج َفــَكاَن ُيَصــيلِّ َرْكَعَتــنْيِ  ــْمُس َعــَى َعْهــِد َرُســوِل اهللِ  النعــامن بــن بشــري قــال: اْنَكَســَفِت الشَّ
ــْمَس َواْلَقَمــَر إَِذا اْنَكَســَف  َوَيْســَأُل، َوُيَصــيلِّ َرْكَعَتــنْيِ َوَيْســَأُل، َحتَّــى اْنَجَلــْت، َفَقــاَل: (إِنَّ ِرَجــاًل َيْزُعُمــوَن َأنَّ الشَّ
 ، ــْوِت َعظِيــٍم ِمــَن اْلُعَظــاَمِء، َوَليـْـَس َكَذلـِـَك، َوَلِكنَُّهــاَم َخْلَقــاِن ِمــْن َخْلــِق اهللِ َعــزَّ َوَجــلَّ ــاَم َينَْكِســُف مِلَ َواِحــٌد ِمنُْهــاَم، َفِإنَّ
ٍء ِمــْن َخْلِقــِه َخَشــَع َلــُه). قــال األلبــاين: ضعيــف منكــر؛ للتفــرد واملخالفــة. (التعليــق  ــىَّ اهلل َعــزَّ َوَجــلَّ لِــَيْ َفــِإَذا َتَ

عــى التنكيــل للمعلمــي 390/2).
(2)   رحلة ابن جبري (ص: 25).
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خـدم، وفيهـا طبيـب جالـس يوم الجمعـة لحـادث يحدث مـن الحاضريـن للصالة، 

وأوقـف علـى الجامـع أوقافًـا كثيـرة سـوى الربـاع ونحوها، ولـم يتعرض إلى شـيء 

.
(1)

من أراضـي مصـر ألبتة

وقف املستشفيات:  	

قـال الخطيـب: ركـب أحمـد بـن طولـون يوًمـا يتصيـد بمصـر، فغاصـت قوائم 

فرسـه فـي الرمـل؛ فأمر بكشـف ذلـك الموضـع، فظهر لـه كنز فيـه ألف ألـف دينار، 

فأنفقهـا فـي أبـواب البـر والصدقـات، وبنـى منهـا الجامـع، وأنفـق عليـه مائـة ألف 

.
(2)

دينـار وعشـرين ألـف دينـار، وبنـى المارسـتان، وأنفـق عليـه سـتين ألف دينـار 

وقف مستشفى للنساء واملجانني: 	

قـال ابـن جبيـر: وهـو قصـر مـن القصـور الرائقـة حسـًنا واتسـاًعا، أبـرزه لهـذه 

الفضيلـة تأجـرًا واحتسـابًا، وعيّـن قيًّما مـن أهل المعرفـة وضع لديه خزائـن العقاقير، 

ومكنـه من اسـتعمال األشـربة وإقامتها على اختـالف أنواعها، ووضعـت في مقاصير 

ذلـك القصر أَِسـرَّة يتخذهـا المرضى مضاجـع كاملة الكسـى، وبين يدي ذلـك الَقيِِّم 

خدمـة يتكفلـون بتفقد أحـوال المرضى بكرة وعشـية، فيقابلون من األغذية واألشـربة 

بهم.  يليـق  بما 

وبإزاء هذا الموضع موضع مقتطع للنساء المرضى، ولهن أيًضا من يكفلهن. 

ويتصـل بالموضعيـن المذكوريـن موضـع آخر متسـع الفنـاء؛ فيه مقاصيـر عليها 

شـبابيك الحديـد، اتخـذت محابـس للمجانيـن، ولهـم أيًضـا مـن يتفقد فـي كل يوم 

أحوالهـم ويقابلهـا بمـا يصلـح لهـا، والسـلطان يتطلع هـذه األحـوال كلهـا بالبحث 

.
(3)

والسـؤال، ويؤكـد فـي االعتنـاء بها والمثابـرة عليهـا غاية التأكيـد 

())  حسن املحارضة يف تاريخ مر والقاهرة (248/2، 249).
(2)  حسن املحارضة يف تاريخ مر والقاهرة (2/ 247).

(3)   رحلة ابن جبري (ص: 25).
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وقف محلة كاملة لطلبة العلم املنقطعني بنفقاتها. 	

قـال أبـو الحسـن الصفـار: كنـا عنـد الشـيخ اإلمـام الزاهـد الحسـن بن سـفيان 

النسـفي، وقـد اجتمـع لديه طائفـة من أهـل الفضل؛ ارتحلـوا إليه من أطبـاق األرض 

والبـالد البعيـدة، مختلفين إلى مجلسـه القتبـاس العلم وكتبـة الحديث، فخـرج يوًما 

إلـى مجلسـه الـذي كان يملـي فيـه الحديـث، وقـال: اسـمعوا ما أقـول لكـم قبل أن 

نشـرع فـي اإلمـالء، قـد علمنـا أنكـم طائفـة من أبنـاء النعـم وأهـل الفضـل، هجرتم 

أوطانكـم، وفارقتـم دياركـم وأصحابكـم فـي طلـب العلـم واسـتفادة الحديـث، فال 

ـا، وأديتـم بمـا تحملتـم من  يخطـرن ببالكـم أنكـم قضيتـم بهـذا التجشـم للعلـم حقًّ

الكلـف والمشـاق مـن فروضـه فرًضـا، فإنـي أحدثكـم ببعض مـا تحملته فـي طلب 

العلـم مـن المشـقة والجهـد، ومـا كشـف الله سـبحانه وتعالـى عني وعـن أصحابي 

ببركـة العلـم، وصفـوة العقيدة مـن الضيـق والضنك.

اعلمـوا أنـي كنـت فـي عنفـوان شـبابي ارتحلـت مـن وطنـي لطلـب العلـم، 

واسـتمالء الحديـث فاتفـق حصولي بأقصـى المغـرب وحلولي بمصر في تسـعة نفر 

مـن أصحابـي طلبـة للعلـم وسـامعي الحديـث، وكنـا نختلـف إلـى شـيخ كان أرفع 

أهـل عصـره فـي العلم منزلـة وأدراهم للحديـث، وأعالهم إسـناًدا، وأصحهـم رواية، 

ِت  وكان يملـي علينـا كل يـوم مقـداًرا يسـيرًا مـن الحديـث، حتى طالـت المـدة وَخفَّ

النفقـة، ودفعتنـا الضـرورة إلـى بيـع مـا صحبنـا مـن ثـوب وخرقـة، إلـى أن لـم يبـق 

لنـا مـا كنـا نرجـو حصـول قـوت يـوم منـه، وطوينا ثالثـة أيـام بلياليهـا جوعا وسـوء 

حـال، ولـم يـذق أحد منـا فيهـا شـيئًا، وأصبحنـا بكرة اليـوم الرابـع بحيـث ال حراك 

بأحـد مـن جملتنـا مـن الجـوع وضعـف األطـراف، وأحوجت الضـرورة إلى كشـف 

قنـاع الحشـمة، وبـذل الوجـه للسـؤال، فلم تسـمح أنفسـنا بذلـك، ولم تطـب قلوبنا 

بـه، وأنـف كل واحـد منـا عـن ذلك، والضـرورة تحـوج إلى السـؤال علـى كل حال، 

فوقـع اختيـار الجماعـة على كتبـة رقاع بأسـامي كل واحد منـا وإرسـالها قرعة، فمن 

ارتفـع اسـمه عـن الرقاع كان هـو القائم بالسـؤال، واسـتماحة القوت لنفسـه ولجميع 
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أصحابـه، فارتفعـت الرقعـة التـي اشـتملت علـى اسـمي، فتحيـرت ودهشـت، ولـم 

تسـامحني نفسـي بالمسـألة واحتمال المذلة، فعدلـت إلى زاوية من المسـجد أصلي 

ركعتيـن طويلتيـن قـد اقترن االعتقـاد فيهما باإلخـالص، أدعو الله سـبحانه بأسـمائه 

العظـام وكلماتـه الرفيعـة، لكشـف الضـر وسـياقة الفـرج، فلـم أفـرغ بعد عـن إتمام 

الصـالة حتى دخل المسـجد شـاب حسـن الوجـه نظيف الثـوب طيب الرائحـة يتبعه 

خـادم فـي يـده منديـل، فقـال: مـن منكـم الحسـن بـن سـفيان؟ فرفعـت رأسـي من 

السـجدة، فقلـت: أنا الحسـن بن سـفيان، فما الحاجـة؟! فقال: إن األميـر ابن طولون 

صاحبـي يقرئكـم السـالم والتحيـة، ويعتـذر إليكم فـي الفضلة عـن تفقـد أحوالكم، 

والتقصيـر الواقـع فـي رعايـة حقوقكـم، وقـد بعـث بمـا يكفـي نفقـة الوقـت، وهـو 

زائركـم غًدا بنفسـه، ويعتـذر بلفظـه إليكم. 

ووضـع بيـن يـدي كل واحـد مّنـا صـرة فيهـا مائة دينـار، فتعجبنـا من ذلـك وقلنا 

للشـاب: مـا القصـة فـي هـذا؟ فقـال: أنـا أحد خـدم األميـر ابـن طولـون المختصين 

بـه والمتصليـن بإقرائـه وخـواص أصحابـه، دخلت عليـه بكرة يومـي هذا مسـلًما في 

جملـة أصحابـي، فقـال لـي وللقـوم: أنـا أحـب أن أخلـو يومـي هـذا فانصرفـوا أنتـم 

إلـى منازلكـم، فانصرفـت أنـا والقـوم، فلما عـدت إلى منزلي لم ينسـق قعـودي حتى 

أتاني رسـول األمير مسـرًعا مسـتعجاًل يطلبنـي حثيثا، فأجبته مسـرًعا، فوجدتـه منفرًدا 

فـي بيـت واضًعـا يمينـه علـى خاصرته لوجـع ممض اعتـراه فـي داخل جسـده، فقال 

لـي: أتعـرف الحسـن بن سـفيان وأصحابـه؟ فقلت: ال، فقـال: اقصد المحلـة الفالنية 

والمسـجد الفالنـي، واحمـل هـذه الصـرر وسـلمها فـي الحيـن إليـه وإلـي أصحابه، 

فإنهـم منـذ ثالثـة أيام جيـاع بحالة صعبـة، ومّهد عـذري لديهم، وعرفهـم أني صبيحة 

الغـد زائرهـم ومعتذر شـفاًها إليهم، فقال الشـاب: سـألته عن السـبب الـذي دعاه إلى 

هـذا؟ فقـال: دخلـت هـذا البيـت منفـرًدا علـي أن أسـتريح سـاعة فلما هـدأت عيني 

رأيـت فـي المنـام فارًسـا فـي الهـواء متمكًنـا تمكـن من يمشـي علـى بسـاط األرض 

وبيـده رمـح، فقضيـت العجـب مـن ذلـك، وكنت أنظـر إليـه متعجبًـا، حتى نـزل إلى 
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بـاب هـذا البيـت ووضـع سـافلة رمحه علـى خاصرتـي، فقال: قـم فأدرك الحسـن بن 

سـفيان وأصحابـه، قـم وأدركهـم، قـم وأدركهـم، قـم وأدركهم فإنهـم منذ ثالثـة جياع 

فـي المسـجد الفالنـي، فقلت لـه: من أنت؟ فقـال: أنا رضـوان صاحب الجنـة، ومنذ 

أصـاب سـافلة رمحـه خاصرتـي أصابني وجع شـديد ال حراك بـي له، فعجـل إيصال 

هـذا المـال ليـزول هذا الوجـع عني، فقـال الحسـن: فتعجبنا مـن ذلك، وشـكرنا الله 

سـبحانه وتعالـى، وأصلحنـا أمورنـا ولـم تطب أنفسـنا بالمقام حتـى ال يزورنـا األمير، 

وال يطلـع النـاس علـى أسـرارنا، فيكـون ذلـك سـبب ارتفـاع اسـم، وانبسـاط جـاه، 

ويتصـل ذلـك بنـوع من الريـاء والسـمعة، وخرجنا تلـك الليلة من مصـر، وأصبح كل 

واحـد منـا واحـد عصـره، وفريـد دهـره فـي العلـم والفضـل، فلمـا أصبح األميـر ابن 

طولـون أتـى المسـجد لزيارتنـا وطلبنـا وأحـس بخروجنـا، أمـر بابتيـاع تلـك المحلة 

بأسـرها ووقفهـا علـى ذلـك المسـجد؛ وعلى مـن ينزل بـه مـن الغرباء وأهـل الفضل 

وطلبـة العلـم، نفقـة لهـم حتى ال تختـل أمورهـم، وال يصيبهم مـن الخلل مـا أصابنا، 

.
(1)

وذلـك كله بقـوة الديـن وصفوة االعتقـاد 

())  تاريخ دمشق (3)/05))، الوقف وبنية املكتبة العربية (ص 07))، رحلة ابن جبري (ص: 24).
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 }5{ إسمعيل بن أَْحَمد بن أسد بن نوح بن سامان األمري. 99  - 

)ت: 295هـ( (1).

(2) للمجاهدين. 	
املوقوف: رباطات

املوقوف عليهم: أبناء السبيل واملجاهدون يف سبيل الله. 	

 قـال الصفـدي: كان جـواًدا شـجاًعا صالًحـا، بنـى الربط فـي المفـاوز، وأوقف 

.
(3)

عليهـا األوقـاف، يسـع كلُّ ربـاط منها ألـف فـارس، وأقام اإلقامـات للمسـافرين 

َْخيس، أبو محمد.  100  -   }6{ الحسُن بُن َسْهل بِن عْبد الله السَّ

)ت: 236هـ( (4).

النَّهــر، ذكــره  َوَراء  َوَمــا  بـــــــــ (الشــاش وســمرقند وفرغانــة  الوليــات  َأْرَبــاُب  الســامانية وهــم  ُلــوك  املُْ أحــد    (()
صاحــب (تاريــخ خراســان، وقــال: كان عاقــالً عــادًل حســن الســرية يف رعّيتــه، حليــاًم، ويل اإلمــارة بعــد أخيــه 
األمــري نــر بــن أمحــد ســنة تســع وســبعني ومائتــني (بــام وراء النهــر وخراســان، ولــاّم ويل كان يكاتــب أصحابــه 
وأصدقــاءه بــام كان يكاتبهــم بــه قبــل الوليــة، فقيــل لــه يف ذلــك، فقــال: جيــب علينــا إذا زادنــا اهلل رفعــة أن ل ننقــص 
إخواننــا، بــل نزيدهــم رفعــة وعــالء وجاًهــا؛ ليــزدادوا خلوًصــا وشــكًرا، وقــال أمحــد بــن ســعيد املــروزي: لــو مل 
يكــن آلل ســامان إل مــا فتحــوا مــن بــالد الكفــر لكفــى، فإهنــم فتحــوا مســرية شــهر، تــويف ببخــارى للنصــف مــن 
صفــر ســنة مخــس وتســعني ومائتــني، وكان وليتــه عــى خراســان ســبع ســنني. الــوايف بالوفيــات (55/9)، وتاريــخ 
نيســابور()732/4)، وجممــع اآلداب يف معجــم األلقــاب لبــن الفوطــي (3/4)3)، املنتظــم يف تاريــخ امللــوك 

واألمــم (3)/74)، وتاريــخ اإلســالم (08/22)).
(2)  هــي مــا يرتبــط بــه اخليــل وموضــع املرابطــة، مثــل: احِلْصــن وغــريه، يقيــم فيــه اجليــش، وِربــاط اخليــل: مــكان 

ربطهــا وإعدادهــا للجهــاد. املعجــم الوســيط مــادة ربــط. 
(3)  الوايف بالوفيات (55/9).

(4)  وزيــر املأمــون العبــايس، وأحــد كبــار القــادة والــولة يف عــره. والرسخــي -بفتــح الســني والــراء املهملتــني، 
وســكون اخلــاء املعجمــة، وبعدهــا ســني مهملــة- هــذه النســبة إىل رسخــس وهــي مــن بــالد خراســان، اشــتهر بالــذكاء 
املفــرط، واألدب والفصاحــة وحســن التوقيعــات، والكــرم، وهــو والــد  بــوران زوجــة املأمــون، وكان املأمــون جيلــه 
ويبالــغ يف إكرامــه، وللشــعراء فيــه أماديــح، أصيــب بمــرض الســويداء ســنة (203 هـــ) فتغــري عقلــه حتــى شــد يف احلديــد، 
بــالد خراســان ســنة (236 هـــ). بابنتــه ســنة (0)2 هـــ)، وتــويف يف رسخــس مــن   ثــم شــفي منــه قبــل زواج املأمــون 

وفيات األعيان (20/2))، الوايف بالوفيات (2)/26).
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كان عالي الهمة، كثير العطاء للشعراء وغيرهم.

قـال ثعلـب: قيـل للحسـن -وقـد كثـر عطـاؤه علـى اختـالل حالـه-: ليـس فـي 

السـرف خيـر، فقـال: بـل ليـس فـي الخيـر سـرف. فـرد اللفـظ واسـتوفى المعنـى.

ودخـل علـى الحسـن أعرابـيٌّ مدحـه بشـعر استحسـنه، فلمـا فـرغ منـه قـال له 

الحسـن: اجلـس واحتكـم، وهـو يظـن أن األعرابـي صغير الهمـة؛ فقال: ألـف ناقة، 

فوجـم الحسـن ولـم تكـن فـي وسـعه يومئـذ، وكـره أن يفتضـح، فأطـرق إطراقـة ثم 

قـال: يـا أعرابـي، ليـس بلدنـا بلـد إبـل ولكـن كما قـال امـرؤ القيس:

العصـي جلتهـا  قـرون  كأن  فمعـزى       إبـالً  تكـن  لـم  مـا  إذا 

 قـال: قـد رضيـت، قـال: فالحـق يحيى بـن خاقان يعطك ألف شـاة، فصـار إلى 

يحيـى فأعطـاه عن كل شـاة ديناًرا. 

مدحه يوسف الجوهري بقوله:

لـو أن عيـن زهيـر عاينـت حسـًنا        وكيـف يصنـع فـي أموالـه الكرم

.
(1)

إًذا لقال زهير حين يبصره              هذا الجواد على العالت، ال هرم 

.
(2)

وقيل: إن الذي أنفقه في وليمة ابنته »بوران« أربعة آالف ألف دينار 

الموقـوف: أوقـف وقوفًـا كثيـرة وعين ناظـرًا عليها، هـو القاضي: أبو خـازم عبد 

الحميـد بن عبـد العزيز بـن خازم.

قـال وكيـع القاضي: كنت أتقلـد ألبي خازم وقوفًـا في أيام المعتضـد، منها وقوف 

الحسـن بـن سـهل، فلمـا اسـتكثر المعتضـد مـن عمـارة القصـر المعـروف بالحسـني 

أدخـل إليـه بعـض وقـوف الحسـن بن سـهل التـي كانت فـي يـدي ومجـاورة للقصر، 

وبلغـت السـنة آخرهـا، وقـد جبيـت مالهـا إال مـا أخـذه المعتضـد، فجئـت إلـى أبـي 

())   وفيات األعيان (2/ 23))
(2)   الوايف بالوفيات (2)/ 28)
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خـازم فعرفتـه اجتماع مال السـنة، واسـتأذنته في قسـمته في سـبله وعلى أهـل الوقف، 

فقـال لـي: فهـل جبيت مـا على أميـر المؤمنيـن؟ فقلـت له: ومن يجسـر علـى مطالبة 

الخليفـة؟! فقـال: واللـه ال قسـمت االرتفـاع أو تأخذ ما عليـه، والله لئن لم يـزح العلة 

ال وليـت لـه عمـاًل، ثم قـال: امض إليـه السـاعة وطالبه، فقلـت: من يوصلنـي؟ فقال: 

امـض إلـى صافـي الحرمي، وقـل: إنك رسـول أنفذتك في مهـم، فإذا وصلـت، فعرفه 

مـا قلـت لـك، فجئت، فقلـت لصافي ذلـك، فأوصلنـي، وكان آخر النهـار، فلما مثلت 

بيـن يـدي الخليفـة ظـن أن أمـرًا عظيًمـا قـد حـدث، وقال: هيـه، قـل، كأنه متشـوف، 

فقلـت لـه: إنـي ألـي لعبـد الحميـد قاضـي أميـر المؤمنيـن وقوف الحسـن بن سـهل، 

وفيهـا مـا قـد أدخله أميـر المؤمنين إلـى قصره، ولمـا جبيت مال هـذه السـنة امتنع من 

تفرقتـه إلـى أن أجبـي مـا على أميـر المؤمنيـن، وأنفذنـي السـاعة قاصًدا بهذا السـبب، 

وأمرنـي أن أقـول إنـي حضـرت في مهـم ألصل، قال: فسـكت سـاعة مفكرًا، ثـم قال: 

أصـاب عبد الحميـد، يا صافي هـات الصندوق، قـال: فأحضره صندوقًـا لطيًفا، فقال: 

كـم يجـب لـك؟ فقلـت: الـذي جبيـت عـام أول مـن ارتفـاع هـذه العقـارات أربعمائة 

دينـار، قـال: كيف حذقـك بالنقد والوزن؟ قلـت: أعرفهما، قـال: هاتوا ميزانًـا، فجاءوا 

بميـزان حرانـي حسـن عليه حلية ذهـب، وأخرج من الصنـدوق دنانير عيًنـا، فوزن منها 

أربعمائـة دينـار، فوزنتهـا بالميـزان وقبضتهـا، وانصرفت إلى أبـي خازم بالخبـر، فقال: 

أضفهـا إلـى مـا اجتمـع من الوقـف عنـدك، وفرِّقْه في غـٍد في سـبله، وال تؤخـر ذلك، 

ففعلـت ذلـك، فكثـر شـكر النـاس ألبي خـازم بهـذا السـبب، وإقدامـه علـى الخليفة 

.
(1)

بمثـل ذلـك، وشـكرهم للمعتضد فـي إنصافه 

())  تاريخ بغداد (2)/388).
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}7{ سليمن بن األشعث بن شداد، أبو داود. )ت: 275 هـ( (1). 101  - 

، وأمالك. 	
(2)

املوقوف: عقد 

قال الحاكم: سـليمان بن األشـعث السجسـتاني مولده بسجسـتان، وله ولسـلفه 

إلـى اآلن بهـا عقـد وأمـالك وأوقـاف، خـرج منهـا في طلـب الحديـث إلـى البصرة، 

فسـكنها، وأكثـر بها السـماع عن سـليمان بـن حرب، وأبـي النعمان، وأبـي الوليد، ثم 

دخـل إلـى الشـام ومصـر، وانصـرف إلـى العراق، ثـم رحـل بابنه أبـي بكر إلـى بقية 

المشـايخ، وجـاء إلـى نيسـابور، فسـمع ابنـه من إسـحاق بن منصـور، ثم خـرج إلى 

.
(3)

سجسـتان، وطالـع بهـا أسـبابه، وانصرف إلـى البصرة واسـتوطنها 

}8{ طَالُوُت بن َعبَّاٍد أبو عباد، الصرييف )ت: 238 هـ( (4). 102  - 

	 .
(5)

نوع الوقف: مصنع 

والناســخ  الســنن،  كتــاب  صاحــب  العلــم،  اإلمــام  األزدي،  عمــرو  بــن  شــداد  بــن  األشــعث  بــن  ســليامن    (()
واملنســوخ، والقــدر، واملراســيل وغــري ذلــك، ولــد: ســنة اثنتــني ومائتــني، ورحــل، ومجــع، وصنــف، وبــرع يف هــذا 
الشــأن. مل يســبقه أحــد إىل معرفتــه بتخريــج العلــوم وبــره بمواضعــه يف زمانــه، فقًهــا وعلــاًم وحفظــا ونســًكا وورًعــا 
وإتقاًنــا ومجــع وصنــف وذب عــن الســنن، تــوىف (275 هـــ). ســري أعــالم النبــالء (3)/203)، هتذيــب التهذيــب 

(69/4))، طبقــات احلفــاظ للســيوطي (ص: 265).
(2)  قــال األصمعــي: العقــدة مــن األرض: البقعــة الكثــرية الشــجر، ذكــره أبــو عبيــد عنــه. وقــال غــريه: كل مــا 
يعتقــده اإلنســان مــن العقــار فهــو عقــدة لــه. ويقــال: يف أرض بنــي فــالن عقــدة تكفيهــم ســنتهم. معنــاه: البلــد ذو 

الشــجر والــكأل واملرتــع. هتذيــب اللغــة مــادة: عقــد.
(3)   سري أعالم النبالء (3)/7)2).

(4)  الشــيخ، املحــدث، املعمــر، الثقــة، أبــو عثــامن البــري، الصــرييف، طالــوت بــن عبــاد أبــو عثــامن الصــرييف 
البري، له مشيخة عالية مشهورة، روى عن: محاد بن سلمة وطبقته، وكان ثقة، قال الذهبي: حسن احلديث، 
مــا علمــت أحــًدا ضعفــه، وقــال أبــو حاتــم: صــدوق، مــات ســنة (238 هـــ). ســري أعــالم النبــالء ())/25)، العــب 
يف خــب مــن غــب ()/336)، شــذرات الذهــب (73/3))، الثقــات (369/5)، ديــوان الضعفــاء (ص: 99)).

(5)  املصنــع: املوضــع متــارس فيــه صناعــة أو صناعــات خمتلفــة، ....... واملبــاين مــن القصــور واحلصــون والقــرى 
]الشــعراء:  ژ   ەئ  ەئ   ائ   ائ   ژ  العزيــز:  التنزيــل  ويف  العظيمــة،  األمكنــة  مــن  وغريهــا  واآلبــار 

مــادة (صنــع). الوســيط  29)[. املعجــم 
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حكـى طالـوت بـن عبـاد: أنـه رأى محمد بـن سـليمان أميـر البصرة فـي المنام، 

فقـال لـه: مـا فعـل اللـه بك؟ فقـال: غفر لـي، ولوال حـوض المربـد لهلكـت، وكان 

محمـد قـد ابتـدأ بهذا المصنـع عند خروجـه إلى مكـة، وعاد إلـى البصرة، فاسـتقبل 

ه تعالـى علـى تمـام هـذه  بمائـه، فشـربه، وصلـى علـى جانبـه ركعتيـن شـكرًا للَـّ

.
(1)

المصلحـة، فأصبـح طالـوت، فعمـل مصنعـا وقف عليـه وقوفًـا 

}9{ َعْبد اللَِّه بن طَاِهر بن الُْحَسنْي بن مصعب بن رزيق بن أسعد أبو  103  - 

العباس الخزاعي األمري. )ت: 230 هـ(.

املوقوف: عقار، ومال، ورباط. 	

نوع الوقف: خريي عىل املحتاجني وأبناء السبيل. 	

كان المأمـون قـد واله الشـام حربًـا وخراًجـا، وكان أحـد األجـواد، فخـرج مـن 

بغـداد إليهـا، وكان قـد سـوغه خراج مصـر سـنة، فافتتحها، فصعـد المنبـر، فلم ينزل 

حتـى أجـاز بهـا كلهـا، وهي ثالثـة آالف ألـف دينـار أو نحوهـا. فأتى معلـى الطائي 

قبـل أن ينـزل، فأنشـده، وكان واجـدا عليه:

يـا أعظـم الناس عفوا عنـد مقدرة          وأظلم الناس عند الجود بالمال

لـو يصبـح النيـل يجري مـاؤه ذهبا             لما أشـرت إلى خزن بمثقال

فضحك وسر بها، واقترض عشرة آالف دينار، فدفعها إليه.

قـال سـهل بـن مبشـر: لمـا رجـع عبـد اللـه بـن طاهـر مـن الشـام، صعـد فوق 

سـطح قصـره، فنظـر إلـى دخـان يرتفـع فـي جـواره، فقال: مـا هـذا الدخـان؟ فقيل: 

لعـل القـوم يخبـزون، فقـال: ويحتـاج جيراننـا أن يتكلفـوا ذلـك؟! ثـم دعـا حاجبه، 

وقـال: امـض ومعـك كاتـب، فأحـص جيراننـا ممـن ال يقطعهـم عنا شـارع، فمضى 

فأحصاهـم، فبلـغ عددهـم أربعة آالف نفـس، فأمر لـكل واحد منهم كل يـوم بمنوين 

())  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم (6)/289، 290).
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خبـزا ومنـا لحمـا، ومن التوابل في كل شـهر عشـرة دراهم، والكسـوة في الشـتاء مائة 

وخمسـين درهمـا، وفـي الصيـف مائـة درهـم، وكان ذلـك دأبـه مـدة مقامـه ببغداد، 

فلمـا خـرج انقطعـت الوظائـف إال الكسـوة ما عـاش أبـو العباس.

وكان ابـن طاهـر جـواًدا ممدًحـا. وقـدم عليـه دعبـل، فلما أكثـر عطايـاه، توارى 

عنـه، وكتـب إليه:

هجرتـك، لـم أهجرك من كفر نعمة      وهل يرتجـى نيل الزيادة بالكفر

ولكننـي لمـا أتيتـك زائـرا             فأفرطت في بري عجزت عن الشـكر

فمن اآلن ال آتيك إال معذرا          أزورك في الشـهرين يوما وفي الشـهر

فإن زدت في بري تزيدت جفوة           ولم نلتق حتى القيامة والحشـر

فوصل إليه منه ثالثمائة ألف درهم.

وعن العباس بن مجاشع قال: لما قدم ابن طاهر اعترضه دعبل وقال:

األدب بحرمـة  إال  إليـك  سـبب             بـال  مستشـفعا  جئتـك 

فاقـض ذمامـي، فإننـي رجـل          غيـر ُملِـٍح عليـك فـي الطلـب

فبعث إليه بعشرة آالف درهم، وبهذين البيتين:

اعجلتنـا فأتـاك عاجـل برنـا             ولـو انتظـرت كثيـرة لـم نقلـل

فخـذ القليـل وكـن كمـن لـم يسـأل          ونكـون نحن كأننا لـم نفعل

وكان ابن طاهر عاداًل في الرعية، عظيم الهيبة، حسن المذهب.

قـال أحمـد بن كامـل القاضي: مـات أبو العباس عبـد الله بن طاهر بن الحسـين 

يـوم الخميس إلحدى عشـرة ليلـة خلت بنيسـابور، وكان قد أظهر التوبة وكسـر آالت 

ـر رباطـات خراسـان، ووقف لها الوقـوف، وأظهر الصدقـات، ووجه  المالهـي، وَعمَّ

أمـوااًل عظيمـة إلـى الحرميـن، وافتـدى أسـرى المسـلمين من التـرك، وبلغ مـا أنفقه 



157
القرن  الثالثالقرن  الثالث

.
(1)

علـى األسـارى ألفـي ألف درهم، وخلـف أموااًل كثيـرة، وكان يوصـف باإلنصاف 

وفـي قريـة أسـد أبـاد مـن قـرى نيسـابور وقـف عبـد الله بـن طاهـر وقفـه على 

.
(2)

ربـاط 

}10{ عبد الله بن هارون الرشيد العبايس، القريش، الهاشمي، أبو  104  - 

جعفر الَْمُْمون، أمري املؤمنني )ت: 218 هـ( (3).

املوقوف: ِبرَُك ماء يف األسواق. 	

	 .
(4)

الناظر عليها ومتوليها: أمري مكة صالح بن العباس 

())  ولــد أبــو العبــاس اخلزاعــي ســنة اثنتــني وثامنــني ومائــة، وتــأدب يف صغــره، وقــرأ العلــم والفقــه، وكان بــارع 
األدب، حسن الشعر، تنقل يف األعامل اجلليلة رشًقا وغرًبا. قلده املأمون مر واملغرب، ثم نقله إىل خراسان. 
تاريــخ دمشــق (6/29)2-)24)، املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم ())/56))، وفيــات األعيــان (83/3)، 

تاريــخ اإلســالم (6)/28))، النجــوم الزاهــرة (2/)9)-92)).
(2)  األعالق النفيسة (ص: 70)). 

(3)  هــو عبــد اهلل املأمــون بــن هــارون الرشــيد، كان مولــده يف ربيــع األول ســنة ســبعني ومائــة، ليلــة تــويف عمــه 
اهلــادي، وويل أبــوه هــارون الرشــيد، تــوىل املأمــون اخلالفــة يف املحــرم خلمــس بقــني منــه بعــد مقتــل أخيــه ســنة 
ثــامن وتســعني ومائــة، واســتمر يف اخلالفــة عرشيــن ســنة ومخســة أشــهر. وقــد كان فيــه تشــيع واعتــزال وجهــل 
بالســنة الصحيحــة، وقــد بايــع يف ســنة إحــدى ومائتــني بوليــة العهــد مــن بعــده لعــيل الــرىض بــن موســى الكاظــم 
بــن جعفــر الصــادق، وخلــع الســواد ولبــس اخلــرة، فأعظــم ذلــك العباســيون مــن البغــاددة وغريهــم، وخلعــوا 
املأمــون وولــوا عليهــم إبراهيــم بــن املهــدي، ثــم ظفــر املأمــون هبــم واســتقام لــه احلــال يف اخلالفــة، وكان عــى 
مذهــب العتــزال ألنــه اجتمــع بجامعــة منهــم بــرش بــن غيــاث املريــي، فخدعــوه وأخــذ عنهــم هــذا املذهــب 
الباطــل، وكان حيــب العلــم ومل يكــن لــه بصــرية نافــذة فيــه، فدخــل عليــه بســبب ذلــك الداخــل، وراج عنــده 
املأمــون  أيامــه وانقضــاء دولتــه، كانــت وفــاة  النــاس عليــه قهــًرا. وذلــك يف آخــر  إليــه، ومحــل  الباطــل، ودعــا 
بطرســوس يف يــوم اخلميــس وقــت الظهــر، وقيــل بعــد العــر، لثــالث عــرشة ليلــة بقيــت مــن رجــب مــن ســنة 
ثــامين عــرشة ومائتــني، ولــه مــن العمــر نحــو مــن ثــامن وأربعــني ســنة، وكانــت مــدة خالفتــه عرشيــن ســنة وأشــهًرا. 
البدايــة والنهايــة (0)/274)، تاريــخ بغــداد ())/430)، مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان (4)/88))، 

تاريــخ اإلســالم (5)/227).
(4)  صالــح بــن العبــاس بــن حممــد بــن عــى بــن عبــد اهلل بــن عبــاس العبــايس، أمــري مكــة، ذكــر ابــن جريــر: أنــه حــج 
بالنــاس يف ســنة تســع ومائتــني، وســنة عــرش ومائتــني، وســنة إحــدى عــرشة ومائتــني، وهــو واىل مكــة. وذكــر أنــه حــج 

بالنــاس يف ســنة ثــامن عــرشة، وتســع عــرشة ومائتــني. العقــد الثمــني (270/4).
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أمـر أميـر المؤمنيـن المأمـوُن صالَح بـَن العباس في سـنة عشـر ومائتيـن أن يتخذ 

لـه ِبـرَكًا فـي السـوق خمًسـا؛ لئال يتعنـى أهل أسـفل مكـة والثنيـة وأجيادين والوسـط 

إلـى بركـة أم جعفـر، فأجـرى عيًنا مـن بركـة أم جعفر من فضـل مائها في عين تسـكب 

فـي بركـة البطحـاء عنـد شـعب ابن يوسـف في وجـه دار ابن يوسـف، ثـم يمضي إلى 

بركـة عنـد الصفـا، ثـم يمضـي إلـى بركـة عنـد الحناطين، ثـم يمضـي إلى بركـة بفوهة 

سـكة الثنيـة دون دار أويـس، ثـم يمضي إلـى بركة عند سـوق الحطب بأسـفل مكة، ثم 

يمضـي فـي سـرب ذلك إلـى ماجل أبـي صالية، ثم إلـى الماجليـن اللذين فـي حائط 

ابـن طـارق بأسـفل مكـة، وكان صالـح بـن العباس لما فـرغ منهـا ركب بوجـوه الناس 

إليهـا، فوقـف عليها حيـن جرى فيها المـاء، ونحر عنـد كل بركة جزوًرا، وقسـم لحمها 

.
(1)

على النـاس 

}11{ عبد امللك بن حبيب بن سليمن بن هارون بن جاهمة بن  105  - 

العباس بن مرداس السلمي )ت: 238 هـ ( (2).

املوقوف: بستان زيتون وأرض.  	

املوقوف عليه: مسجد قرطبة.   	

نوع الوقف: دعوي. 	

قـال ابـن خلـف أبو القاسـم الغافقـي: كان له أرض وزيتـون بقرية بيـرة من طوق 

())   أخبار مكة لألزرقي (2/ 230)، العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني (4/)27).
(2)  عبــد امللــك بــن حبيــب الفقيــه، أبــو مــروان العبــايس األندلــي القرطبــي الاملكــي، أحــد األعــالم، ولــد ســنة 
نيــف وســبعني ومائــة يف حيــاة مالــك. وكان موصوًفــا باحلــذق يف مذهــب مالــك، لــه مصنفــات كثــرية منهــا: كتــاب 
الواضحــة، وكتــاب اجلامــع، وكتــاب فضائــل الصحابــة، وكتــاب غريــب احلديــث، وكتــاب تفســري املوطــأ، وكتــاب 
حــروب اإلســالم، وكتــاب طبقــات الفقهــاء، وكتــاب مصابيــح اهلــدى. قــال ابــن بشــكوال: قيــل لســحنون: مــات 
ابــن حبيــب. فقــال: مــات علــم األندلــس، بــل واهلل علــم الدنيــا، وكان حممــد بــن عمــر بــن لبابــة يقــول: عبــد امللــك 
بــن حبيــب عــامل األندلــس، وحييــى بــن حييــى عاقلهــا، وعيســى بــن دينــار فقيههــا، مــات يــوم الســبت ألربع مضني من 
رمضــان ســنة ثــامن وثالثــني ومائتــني بعلــة احلــى. تاريــخ اإلســالم (874/5)، ســري أعــالم النبــالء (2)/02)).
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غرناطـة، حبـس جميع ذلـك على مسـجد قرطبة. وله ببيرة مسـجد ينسـب إليه.

وكان يهبـط مـن قريـة قـورت يـوم االثنيـن والخميـس إلى مسـجده ببيـرة، فيقرأ 

.
(1)

عليـه، وينصـرف إلى قريتـه 

}12{ عبد املنعم بن أحمد. )تاريخ الوقف 298 هـ(. 106  - 

املوقوف: ثالثون جزًءا من املصحف يف الجامع األموي. 	

نوع الوقف: علمي. 	

وقـف هـذا الرجـل في (عـام 298 هــ) ثالثين جزًءا مـن المصحف فـي الجامع 

األمـوي فـي دمشـق، ال يـزال جـزء منـه محفوظًـا حتى اليـوم فـي المتحـف الوطني 

.
(2)

السـوري كما يذكر يوسـف العـش 

وفـي خطـط الشـام قـال: ومـن الخزائـن المشـهورة التي بعثـرت فـي عهدنا ولم 

نعـرف متى جمعـت؛ خزانة قبة صحن الجامـع األموي، وكانت مملوءة ِبرُقُوق نفيسـة 

فتحت (سـنة 1317 هـ) بأمر السـلطان عبد الحميد الثاني، إجابة لمقترح اإلمبراطور 

غليـوم الثانـي األلمانـي، فعثـروا فيهـا علـى قطـع مـن الرقـوق كتبـت فيها سـور من 

القـرآن الكريـم بالخـط الكوفـي، ومنهـا قطـع مهمـة من مصاحـف وربعـات، وقطع 

من األشـعار المقدسـة باآلرامية الفلسـطينية، وكتابات دينية، وأدبيـات دينية، وقصص 

رهبانيـة، ومزاميـر عربيـة مكتوبـة بالحـرف اليونانـي، ومقاطـع شـعرية ألوميـروس، 

وكراريـس وأوراق بالقبطيـة والكرجيـة واألرمنيـة فـي موضوعـات دينيـة، وجـذاذات 

عبرانيـة وسـامرية فيهـا نسـخ مـن التـوراة، وتقاويـم أعيـاد السـامرييين، وصلـوات 

وصكـوك للبيـع واألوقـاف، وعهـود زواج، وبينهـا مقاطيـع التينيـة وفرنسـية قديمة، 

وقصائـد شـعرية يرتقـي عهدهـا إلـى أيـام الصليبين، ونسـخ إنجيـل برقـوق. فأهدى 

السـلطان بعضهـا لعاهل ألمانيا، وُوزَِّع قسـٌم منهـا على بعض رجال اآلسـتانة ورجال 

())  اإلحاطة يف أخبار غرناطة (3/)42).
(2)  الوقف وبنية املكتبة العربية (ص: 65).
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دمشـق، واسـتخلصت بعض قطع منها حفظت اآلن في دار اآلثار في دمشـق، وأهمها 

 تلـك القطعـة الكوفيـة المكتوبة على ورق شـريفة وقفهـا عبد المنعم بن أحمد (سـنة

.
(1)

 298 هـ)، وعلى الوجه الثاني نقش مذهب باسم واقفها 

 }13{ َعِلُّ بن يَْحَيى بن أب منصور، املنجم، أبو الحسن.  107  - 

)ت: 275 هـ( (2).

املوقوف: قرٌص فيه خزانة كُتب اسمها: دار الحكمة. 	

املوقوف عليه : طلبة العلم. 	

نوع الوقف: علمي. 	

كان بكركـر مـن نواحـي القفـض ضيعـة نفيسـة لعلـي بـن يحيـى بـن المنجـم، 

وقصـر جليـل فيـه خزانـة كتـب عظيمـة يسـميها: »خزانـة الحكمـة« يقصدهـا الناس 

مـن كلِّ بلـد؛ فيقيمـون فيهـا، ويتعلمـون منهـا صنـوف العلـم، والكتـب مبذولـة في 

ذلـك لهـم، والصيانـة مشـتملة عليهـم، والنفقـة فـي ذلـك من مـال علي بـن يحيى.

ولما مات علي بن يحيى قال علي بن سليمان أحد شعراء العسكر يرثيه:

قـد زرت قبـرك يـا علـّي مسـلما             ولـك الزيارة من أقـّل الواجب

ولـو اسـتطعت حملـت عنك ترابـه              فلطالما عني حملت نوائبي

ودمـي فلـو أنـي علمـت بأنـه             يروي ثراك سـقاه صوب الصائب

())  خطط الشام (64/6)).
(2)  أبــو احلســن: كان أبــوه حييــى أول مــن خــدم مــن آل املنجــم اخللفــاء وإليــه ينســبون، وهــو املنجــم، وكان شــاعًرا 
راويــة عالمــة أخبارًيــا. مــات ســنة مخــس وســبعني ومائتــني، ودفــن بـــ (رُسَّ َمــن َرَأى) يف آخــر أيــام املعتمــد، وأخــذ عــن 
مجاعــة مــن العلــامء منهــم: إســحاق بــن إبراهيــم وشــاهده، وكان جيلــس بــني يــدي اخللفــاء ويأمنونــه عــى أرسارهــم، 
(أخبــار  وكتــاب  واإلســالميني)،  القدمــاء  (الشــعراء  كتــاب  منهــا:  تصانيــف  ولــه  ممّدحــا،  املــروءة  حســن  وكان 
إســحاق بــن إبراهيــم). معجــم األدبــاء (2008/5)، مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان (6)/26))، تاريــخ بغــداد 

.(6(3/(3)
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لسـفكته أسـفا عليك وحسـرة            وجعلت ذاك مكان دمع سـاكب

.
(1)

فلئن ذهبت بملء قبرك سؤددا           لجميل ما أبقيت ليس بذاهب 

}14{ َعْمُرو بن أَِب َسلََمَة موىل بني هاشم أبو حفص، من أهل دمشق.  108  - 

)ت: 214 هـ( (2).

	 .
(3)

املوقوف: جباب للمء 

موقوف عىل : الناس والبهائم. 	

قـال ابـن عسـاكر: قـدم َعْمـُرو بـن أَِبـي َسـلََمَة مصر وسـكن تَنِّيـس، له بهـا بقية 

.
(4)

مـن ولـده إلـى اآلن، ولهـم ربـع وله جبـاب للماء مسـبلة للنـاس والبهائـم 

، الكاتب )ت: 237 هـ((5). 109  -  ِجيُّ }15{ ُعَمُر بن الَْفَرجِ الرُّخَّ

املوقوف: طرق وآبار للُحّجاج. 	

قـال الحربـي فـي المناسـك: شـق طريًقـا للحجـاج، ومـن ذات التنانيـر إلـى 

الشـقوق تسـعة أميـال، وعنـد ذات التنانيـر ميـل يـؤدي إلـى أميـال، إلى طريـق عمر 

.
(6)

بـن فرج، اسـتخرج هذا الطريـق وكانت »الخيزران« سـلكته لضيق الماء بالشـقوق

وحفـر اآلبـار: فحفر عمر بـن فرج بالقريبة ثـالث آبار، وأحـدث حوًضا، وأصلح 

())   معجم األدباء (4/5)20)، تاريخ دمشق لبن عساكر (276/43).
(2)  حدث عن: األوزاعي، عن مالك بن أنس باملوطأ، وعن غريمها، وكان ثقة، توىف سنة (3)2 هـ). 

تاريخ ابن يونس املري (60/2))، تاريخ دمشق (66/46).
(3)  اجلب: البئر التي مل ُتطَْو، ومجعها ِجباٌب وجَبَبٌة. الصحاح ))/96(.

(4)  تاريخ دمشق (66/46).
(5)  كان مــن عليــة الُكتَّــاب، يصلــح للــوزارة، ســخط عليــه املتــوكل، فأخــذ منــه مــا قيمتــه مائــة وعــرشون ألــف 
دينــار، ثــم صاحلــه عــى أن يــرد إليــه ضياعــه عــى مــال، ثــم غضــب عليــه وصفــع ســتة آلف صفعــة يف أيــام، وألبــس 

عبــاءة. ثــم ريض عنــه، ثــم ســخط عليــه ونفــاه. تــويف ببغــداد ســنة (237 هـــ). اتريــخ اإلســام )894/5(.
(6)  املناسك للحريب (286).
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بركـة عتيقـة، ونحـًوا مـن عشـرين بئـرًا قديمـة، وبنى علـى رؤوسـها حياًضـا، وعمل 

.
(1)

لهـذا الطريق أعالًما صغـاًرا، وبنـى مواقيد

}16{ الْفضل بن الّربيع بن يُونُس بن أب فروة أبو العباس، الحاجب  110  - 

)ت: 208 هـ( (2).

املوقوف: بساتني، وحصون، ومسجد ومنرب، وِبْركة وعيون وآبار. 	

قـال الحربـي: بفيد قصر للسـلطان، وبسـاتين وحصـون بعضها خربة، ومسـجد 

جامـع ومنبـر، وبهـا بركة مربعـة، وثالث عيون آبـار ليسـت بالعذبة، فمـن خيارها بئر 

 .
(3)

تعـرف بسـجد المالقبيـن، وهـي بئر عبـد الصمد، وبئـر الفضل بـن ربيع 

}17{ القاسم بن عيىس بن إدريس بن معقل، األمري أبو ُدلَف الِعْجّل،  111  - 

الخزاعي. )ت: 225 هـ( (4).

املوقوف: حصن، وبرك ماء. 	

قـال فـي كتـاب الخـراج وصناعـة الكتابة: ومـن فيد إلـى ثـوز وفيها بـرك وآبار، 

.
(5)

وحصـن بنـاه أبو دلـف، ثالثـة وثالثون ميـال 

وقد كان هذا األمير مشهورا بالسخاء والجود.

قـال أبـو عبـد الرحمـن الثـوري: اسـتهدى المعتصـم من أبـي دلف كلبـا أبيض 

())  املناسك للحريب ( 286 ).
(2)  كان حاجــب هــارون الرشــيد، وحممــد األمــني وكان أبــوه حاجــب املنصــور واملهــدي، ولــام أفضــت اخلالفــة 
األمــني  فأكــرم  بطــوس-  مــات  أن  إىل  الرشــيد  مــن خراســان -وكان يف صحبــة  الفضــل عليــه  قــدم  األمــني  إىل 
الفضــل، وألقــى أزمــة األمــور إليــه، وعــول يف مهامتــه عليــه، مــات الفضــل  (ســنة208 هـــ) يــوم الثنــني ســلخ ذي 

القعــدة. تاريــخ بغــداد وذيولــه (2)/339)، وفيــات األعيــان (37/4).
(3)  املناسك للحريب (ص: 309).

(4)  أمــري الكــرج، كان شــاعًرا أديًبــا، ســمًحا جــواًدا، بطــالً، وشــجاًعا، وورد بغــداد دفعــات عــدة، وهبــا مــات يف 
ســنة مخــس وعرشيــن ومائتــني.  تاريــخ بغــداد (4)/407)، تاريــخ اإلســالم (5/)66).

(5)  اخلراج وصناعة الكتابة (ص: 79).
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كان عنـده فجعـل فـي عنقـه قـالدة كيمخت أقصـر، وكتـب عليها:

أحمدهـا أزال  ال  خالئقـا  لـه               فـإن  بـه  خيـرا  أوصيـك 

نـام موقدهـا النـار  إذا  الليـل  يـدل ضيفـي علـيَّ فـي ظُلَـِم          

قـال األزهـري: وفـي كتابـي عـن سـهل الديباجـي، حدثنـا أحمد بـن محمد بن 

الفضـل األهـوازي قـال: أنشـد بكـر بـن النطاح أبـا دلف:

عسـكر دلـف  أبـي  وخلـق  أمـة             دلـف  أبـي  مثـال 

تنظـر دلـف  أبـي  بعينـي  عيـن             الـدار  إلـى  المنايـا  وإن 

قـال: فأمـر لـه بعشـرة آالف درهـم، فمضى فاشـترى بهـا بسـتانا بنهـر األُبُلَة، ثم 

عـاد مـن قابل فأنشـده:

بـك ابتعـت فـي نهـر األبلـة جنـة           عليهـا قصيـر بالرخـام مشـيد

إلـى لزقهـا أخـت لهـا يعرضونهـا            وعنـدك مـال للهبـات عتيـد

فقـال أبـو دلف: بكـم األخرى؟ قـال: بعشـرة آالف فقـال: ادفعوها إليـه، ثم قال 

لـه: ال تجينـي قابـل، فتقـول بلزقهـا أخـرى، فإنـك تعلـم أن لـزق أخرى إلـى أخرى 

اتصـل إلى مـا ال نهايـة له.

قـال العتابـي: اجتمعنـا علـى بـاب أبي دلـف جماعـة، فـكان يعدنـا بأمواله من 

الكـرج وغيرهـا، فأتته األموال، فبسـطها علـى األنطاع، وجلسـنا حوله، ثـم اتكأ على 

قائم سـيفه وأنشـأ يقول:

وأكبـر أجـل  عنـدي  أياديكـم  عندكـم       يـد  ال  الـزوار  أيهـا  أال 

فإن كنتم أفردتموني بالرجاء           فشـكري لكم من شـكركم لي أكثر

كفاني من مالي دالص وسابح            وأبيض من صافي الحديد مغفر

ثم أمر بنهب تلك األموال، فأخذ كل واحد منا على قدر قوته.
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قال أبو الفضل الربعي، عن أبيه: قال المأمون يوما -وهو مقطب- ألبي دلف:

أنت الذي يقول فيك الشاعر:

إنمـا الدنيـا أبـو دلـف           بيـن باديـه ومحتضـره

فـإذا ولـى أبـو دلـف           ولـت الدنيـا علـى أثـره

فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن، شـهادة زور، وقـول غـرور، وملـق معتـف، وطالـب 

عـرف، وأصـدق منـه قـول ابـن أخـت لـي حيـث يقـول:

دعيني أجوب األرض ألتمس الغنى          فال الكرج الدنيا وال الناس قاسم

إذا كانت األرزاق في كف قاسـم            فال كانت الدنيا وال كان قاسـم

فضحك المأمون وسكن غضبه.

وذكـر العتبـي أن جـاًرا ألبـي دلف ركبه ديـن، فأراد بيـع داره فسـاومهم فيها ألف 

دينـار، فقالـوا: قيمتها خمسـمائة، فقال: نعم، أبيعكـم إياها بخمسـمائة دينار، وجوار 

أبـي دلـف بخمسـمائة دينـار أخـرى، وبلغ أبـا دلف فأرسـل إليـه بألف دينـار، وقال: 

.
(1)

ال تبـع دارك، وال تنتقـل مـن جوارنا، وقضـى دينه 

())  املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم ())/05))، تاريــخ دمشــق لبــن عســاكر (30/49))، مــرآة الزمــان 
يف تواريــخ األعيــان (4)/320)، تاريــخ اإلســالم (6)/334)، تاريــخ بغــداد (2)/2)4)، البدايــة والنهايــة 

(4)/278)، فيــات األعيــان (78/4).
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}18{ محمد بن إدريس الشافعي )ت: 204 هـ( (1). 112  - 

املوقوف: داران مبكة. 	

نـوع الوقـف: وقـف ذري عـىل أوالده، وبنـي عبـد املطلـب، ومـن نـزل  	

مكـة من الفقراء واملسـاكني وأبناء السـبيل.

توثيق الوقف، ومراحل تسلسله لعقبه ولمن ينتفع به. 

هـذا كتـاب كتبه محمـد بن إدريس بـن العباس الشـافعي في صحة منـه، وجواز 

مـن أمـره، وذلـك في صفر سـنة ثـالث ومائتيـن: أن اللـه عز وجـل رزق أبا الحسـن 

بـن محمـد بـن إدريـس مـااًل، فأخذ محمـد بن إدريـس من مـال ابنه أبي الحسـن بن 

محمـد أربعمائـة دينـار جياًدا صحاًحـا مثاقيل، وَضِمَنهـا محمد بن إدريـس البنه أبي 

الحسـن بـن محمـد بـن إدريس، وأشـهد محمـد بن إدريس شـهود هـذا الكتـاب أنه 

تصـدق علـى ابنـه أبـي الحسـن بـن محمـد بـن إدريس بثالثـة أعبـد؛ منهـم وصيف 

أشـقر خصـي يقـال لـه: صالـح، ووصيـف نوبـي خباز يقـال له: بـالل، وعبـد فراني 

قصـار يدعـى سـالما، وبأمة شـقراء تدعـى فالنـة، وقبضهم محمـد بن إدريـس البنه 

أبـي الحسـن مـن نفسـه، وصـاروا مـن مـال ابنـه أبـي الحسـن، وخرجـوا مـن ملك 

محمـد بـن إدريـس، وأشـهد محمد بـن إدريس شـهود هـذا الكتاب أنه تصـدق على 

ابنـه أبـي الحسـن بـن محمـد بن إدريـس بجميـع حليـه وهـو: مسـكنان، ودملجان، 

وخلخـاالن، وقـالدة كل ذلـك مـن الذهب، وبمثـل هذا حلي مـن الـوِرق، وقبضه له 

مـن نفسـه، ودفعـه إلى أمه تقبضـه له وتحفظـه عليه، وصـار كل ما تصـدق به محمد 

())  حممــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــامن بــن شــافع بــن الســائب بــن عبيــد بــن عبــد يزيــد بــن هاشــم بــن املطلــب 
بــن عبــد منــاف، اإلمــام، عــامل العــر، نــارص احلديــث، فقيــه امللــة، أبــو عبــد اهلل القــريش، ثــم املطلبــي، الشــافعي، 
املكــي، الغــزي املولــد، نســيب رســول اهلل  وابــن عمــه، قــال الشــافعي، : جئــت مالــك بــن 
ــَأ ظاهــًرا، مــات ســنة أربــع ومائتــني يف آخــر يــوم مــن رجــب يــوم اجلمعــة، وهــو ابــن َنيِّــف  أنــس وقــد حفظــت املَُوطَّ
ومخســني ســنة. مناقــب الشــافعي للبيهقــي، تاريــخ اإلســالم (46/5))، ســري أعــالم النبــالء (0)/5)، الــوايف 

بالوفيــات (2/)2)).
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بـن إدريـس علـى أبـي الحسـن بـن محمـد مـااًل من مـال أبـي الحسـن بـن محمد، 

وأشـهد محمـد بـن إدريس شـهود هـذا الكتـاب؛ أنه تصـدق بمسـكنه الـذي بمهبط 

ثنيـة كـدى مـن مكـة قبالـة دار منيـرة على يسـار الخـارج من مكـة في شـعب محمد 

بـن إدريـس، وهمـا المسـكنان اللـذان أحدهما المسـكن الـذي بفنـاء دار محمد بن 

إدريـس العظمـى، أحد هذين المسـكنين المسـكن الذي بنـاه محمد بـن إدريس إلى 

جنـب المنـزل الـذي يعـرف بجابـر بـن محمـد، وذلـك المنزل أحـد حـدوده كدى؛ 

وحـده الثانـي الرحبـة التـي بفنـاء دار محمـد بـن إدريـس العظمـى، والحـد الثالـث 

طريـق شـعب محمـد بـن إدريـس، والحـد الرابـع طريـق الشـعب العظمـى إلى ذي 

طـوى، والمسـكن الثاني سـقائف حجارة نجيرتهـا وحجرتها علـى رأس الجبل الذي 

فيـه الخزانـة الصغيـرة، وهـذا المنـزل الـذي يعـرف بفالن بـن عبـد الجبـار، والمنزل 

الـذي يعـرف بعمـرو المـؤذن تصـدق محمد بـن إدريـس بهذيـن المسـكنين بجميع 

حقوقهمـا وأرضهمـا وبنائهمـا وعامرهمـا وطرقهمـا وكل حق هـو لهما داخـل فيهما 

وخـارج منهمـا علـى ابنـه أبي الحسـن بن محمد بـن إدريـس؛ صدقة محرمـة ال تباع 

وال تـورث حتـى يرثهـا الله الـذي يرث األرض ومـن عليها وهو خيـر الوارثين، يملك 

أبـو الحسـن مـن منافعهمـا مـا يملك مـن منافـع الصدقـات المحرمات ما عـاش أبو 

الحسـن بـن محمـد بن إدريـس ال حق فيهـا ألحد معه حتـى تعتق أم أبي الحسـن بن 

محمـد، فـإذا عتقـت أم أبـي الحسـن بـن محمد بـن إدريس كانت أسـوته فـي هذين 

المسـكنين فـإذا انقـرض أبو الحسـن فهذان المسـكنان لولـد أبي الحسـن بن محمد 

وولـده الذكـور واإلنـاث الذيـن عمود نسـب آبائهم إليـه ما تناسـلوا وجدتهـم أم أبي 

الحسـن بـن محمـد معهـم لهـا كحـظ واحـد منهـم حتـى تمـوت، فـإذا انقـرض أبو 

الحسـن وولـد ولده فهذان المسـكنان ألم أبي الحسـن حتـى تنقرض، فـإذا انقرضت 

فهـذان المسـكنان لفاطمـة وزينـب ابنتـي محمد بـن إدريس وولـده إن ولـد لمحمد 

بـن إدريـس بعد هذا الكتاب شـرًعا فيه سـواء ما تناسـلوا، وال يكون هذان المسـكنان 

ألحـد مـن ولـد محمد بن إدريـس وال ولد ولـده وال ولد أبي الحسـن بـن محمد وال 

ولـد ولـده مـن اإلنـاث إال بنتـا عمود نسـب أبيها إلـى محمد بـن إدريـس أو إلى أبي 
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الحسـن محمـد بـن إدريس، فـإذا انقرضـوا فهذان المنـزالن صدقة على آل شـافع بن 

السـائب، فـإذا انقرضـوا فعلـى مـن حضر مكة مـن بني المطلـب بن عبد منـاف، فإذا 

انقرضـوا فعلـى الفقراء والمسـاكين وابن السـبيل والحـاج والمعتمر.

 وقـد دفـع محمـد بن إدريـس هذين المسـكنين إلى أحمـد بن محمد بـن الوليد 

ى معه وبعـده وأخرجهما  األزرقـي فهمـا بيده ألبي الحسـن بـن محمد، ثـم لَِمن َسـمَّ

محمـد بـن إدريس مـن ملكه وجعلهما على ما شـرط فـي هذا الكتاب ألبي الحسـن 

بـن محمـد ومـن سـمى معه وبعده شـهد علـى إقـرار محمد بـن إدريس بمـا في هذا 

الكتـاب وعلـى أن أبـا الحسـن بـن محمد المولـود بمصر متصـدق عليه بمـا في هذا 

الكتـاب علـى ما شـرط فيـه صغير يلـي محمد بـن إدريس أبـوه القبض لـه واإلعطاء 

.
(1)

منـه وما يلـي األب من ولـده الصغار

())  األم للشافعي (98/6)).
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}1{ أحمد بن إسحاق بن أيوب أبو بكر الصبغي، النيسابوري، الشافعي  113  - 
)ت: 342 هـ( (1). 

املوقوف: دار، وضياع. 	

املوقوف عليهم: طالب العلم املغرتبني. 	

لله بنيسلابور دار وقفهلا على أهل العللم من الغرباء، ويسلكنها الفضلاء، ووقف 

عليهلم ملن الضيلاع ملا يكفيهلم لطعامهلم ولباسلهم، وقلد كتلب عللى الحافلظ أنله 

يسلكنها -وذكلر قصلة طويلة من أصلول الدين- ملن كان مذهبه هذا، وهلي بعُد عامرة.

قال الحاكم: ما عهدت بنيسابور أحسن ديانة منه، وأكبر نفًسا (2).

ناظر وقف اإلمام الصبغي:  	

قلال الذهبلي: اُختلَص الحاكلم محملد بلن عبلد اللله بلن محملد بلن حمدويه، 

بصحبلة اإلمام أبي بكلر الصبغي، وكان اإلمام يراجعه في السلؤال والجرح والتعديل، 

وأوصلى إليله فلي أمور مدرسلته »دار السلنة«، وفوض إليله توليلة أوقافه (3).

))(  ولــد )ســنة 258 هـــ(، مجــع وصنــف، وبــرع يف الفقــه، ومتيــز يف علــم احلديــث، وأفتــى نيًفــا ومخســن ســنة، 
وصنــف يف الفقــه واحلديــث، وكان ال يــدع أحــًدا يغتــاب يف جملســه، ومــن تصانيفــه كتــاب األســاء والصفــات، 
وكتــاب اإليــان، وكتــاب القــدر، وكتــاب اخللفــاء األربعــة، وكتــاب الرؤيــة، وكتــاب األحــكام. تــوىف )342 هـــ(. 

سري أعالم النبالء )5)/483(، رجال احلاكم يف املستدرك ))/35)(.
)2(   اإلرشاد يف معرفة علاء احلديث للخلييل )3/)84(.

)3(   قالدة النحر يف وفيات الدهر )3/)3)(، سري أعالم النبالء )7)/70)(.
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}2{ إسامعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد الصاحب أبو القاسم  114  - 

)ت: 385 هـ( (1).

املوقوف: مكتبة عامة. 	

وقف مكتبة عامة ىف الرى (2). 	

قلال ياقلوت الحملوي: قلرأت بخلط سلامة بلن عيلاض النْحلوي ملا صورتله: 

وقفلت عللى نسلخة ملن »كتاب الحجلة« ألبي علي الفارسلي، فلي صفر سلنة اثنتين 

.(3)  وعشلرين وخمسلمائة باللري في دار كتبها التلي وقفها الصاحب ابلن عباد

وكان ذا مروءة ونفقة: 	

وكان ينفلذ كل سلنة إللى بغلداد خمسلة آالف دينلار؛ تفلرق فلي الفقهلاء وأهلل 

 .(4) األدب 

ملرض ملرة باإلسلهال فلكان كلما قلام علن المطهلرة وضع عندهلا عشلرة دنانير 

لئلا يتبلرم بله الفراشلون، فكانلوا يتمنلون للو طالت علتله، ولما عوفلي أبلاح للفقراء 

نهلب داره، وكان فيهلا ملا يسلاوى نحلًوا ملن خمسلين أللف دينار ملن الذهب.

جللس ملرة فلي مجللس شلراب فناولله السلاقي كأسلا، فلملا أراد شلربها قلال 

لله بعلض خدمله: إن هلذا اللذي فلي يلدك مسلموم. قلال: وما الشلاهد عللى صحة 

قوللك؟ قلال: تجربله، قال: فيملن؟ قال: في السلاقي. قال: ويحك ال أسلتحل ذلك، 

))(  الصاحــب ابــن عبــاد وزيــر فخــر الدولــة بالــري، وكان واحــد زمانــه علــًا وفضــالً، وتدبــرًيا، وجــودة رأي، 
بأنــواع العلــوم، وعارًفــا بالكتابــة وموادهــا، ورســائله مشــهورة مدونــة، ومجــع مــن الكتــب مــا مل  وكرًمــا، عالــا 
جيمعــه غــريه، حتــى إنــه كان حيتــاج يف نقلهــا إىل أربعائــة مجــل، تــوىف )ســنة 385 هـــ(. التدويــن يف أخبــار قزويــن 
)293/2(، تاريــخ بغــداد ))62/2(، الكامــل يف التاريــخ )469/7(، البدايــة والنهايــة )5)/453(، معجــم 

.)663/2( األدبــاء 
)2(  الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 40(.

)3(  إرشاد األريب إىل معرفة األديب )3/2)8(.
)4(  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )4)/376(.
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قلال: ففلي دجاجلة، قلال: إن التمثيل بالحيلوان ال يجوز، ثلم أمر بصب ملا في ذلك 

القلدح، وقلال للسلاقى: ال تدخلل بعلد اليلوم داري، ولم يقطلع عنه معلومله (1).

}3{ ِجْبِيل بن عبيد الله بن بختيشوع بن حورجيس الطَّبيب، أبو  115  - 

عيىس، املسيحي )ت: 396 هـ(  )2(.

املوقوف: نسخة من كتاب الكايف. 	

كان متقًنلا لصناعلة الطلب، ولله تصانيلف جليللة منهلا كتلاب (الكنلاش الكبير) 

الملقلب بلل (الكافلي) خملس مجللدات، ألفله للصاحلب ابلن عبلاد عللى طريلق 

المسلألة والجلواب، ووقلف منله نسلخة عللى دار العللم ببغلداد، وكتلاب (الكنلاش 

الصغيلر)، و(رسلالة فلي عصب العيلن)، و(مقالة في أللم الدماغ بمشلاركة فم المعدة 

والحجلاب)، و(مقاللة فلي أن أفضلل األخلاط اللدم)، و(كتلاب المطابقلة بيلن قول 

األنبيلاء والفاسلفة)، و(مقاللة فلي اللرد على اليهلود) (3).

))(  البداية والنهاية )))/5)3(، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )8)/83(.
وألصولــه  للطــب  متقنــا  األطبــاء،  فضــالء  مــن  كان  العبــايس،  العــر  يف  الطــب  بيــت  مــن  عــامل،  طبيــب    )2(
وفروعــه، وكان جيــد املعرفــة بمذهــب النصــارى، ولــد وتعلــم يف بغــداد، ورحــل إىل شــرياز فاتصــل بعضــد الدولة، 
ثــم بالصاحــب ابــن عبــاد، فأغــدق عليــه الصاحــب إحســانه، وســافر إىل القــدس ودمشــق، فاتصــل خــره بالعزيــز 
ملــك مــر فدعــاه إليــه، فاعتــذر وعــاد إىل بغــداد، فتــويف فيهــا. الــوايف بالوفيــات )))/39(، تاريــخ اإلســالم 
)078/4)(، عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء )ص: 4)2(، األعــالم للــزركيل )2/)))(، ســلم الوصــول 
إىل طبقــات الفحــول ))/408( األعــالم للــزركيل )2/)))(، عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء )ص: 2)2(.

)3(  عيون األنباء يف طبقات األطباء )3)2(، وانظر الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 39(.
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افعي، املوصيل  116  -  }4{ جعفر بن محمد بن حمدان أبو القاسم، الفقيه الشَّ

)ت: 323 هـ( (1).

املوقوف: مكتبة حافلة بجميع العلوم. 	

املوقوف عليه: كل طالب علم. 	

كانلت لله ببللده دار عللم قلد جعلل فيهلا خزانلة كتب ملن جميلع العللوم، وقًفا 

عللى كل طاللب عللم، ال يمنلع أحلدا من دخولهلا إذا جاءهلا غريب يطللب األدب، 

وإن كان معسلرًا أعطلاه ورَقًلا وورِقًلا، تفتلح فلي كل يلوم ويجللس فيهلا إذا علاد ملن 

ركوبله، ويجتملع إليله النلاس فيمللي عليهم من شلعره وشلعر غيلره ومصنفاتله؛ مثل 

الباهلر وغيلره ملن مصنفاته الحسلان، ثم يملي ملن حفظه من الحكايات المسلتطابة، 

وشليئًا ملن النلوادر المؤلفلة، وطرفًا ملن الفقه وملا يتعلق بله (2).

))(  قــال حممــد بــن إســحاق: حســن التأليــف، عجيــب التصنيــف، شــاعر أديــب فاضــل، ناقــد للشــعر كثــري الروايــة، 
... ومولــده ســنة أربعــن ومائتــن، لــه عــدة كتــب يف الفقــه عــى مذهــب الشــافعي، فأمــا كتبــه يف األدب؛ فهــي: 
ــر طويــال،  كتــاب الباهــر يف أشــعار املحدثــن، عــارض بــه الروضــة  للمــرد، قــال أبــو عبــد اهلل اخلالــع: ممــن عمَّ
وكانــت بينــه وبــن البحــري مراســلة، ورثــاه بعــد وفاتــه، ومــدح القاســم بــن عبيــد اهلل، وأدرك أبــا العبــاس النامــي 
وتكاتبــا بالشــعر. معجــم األدبــاء )793/2(، الــوايف بالوفيــات )))/06)(، الــدر الثمــن يف أســاء املصنفــن 

)ص: 6)3(.
)2(  إرشاد األريب إىل معرفة األديب )794/2(.
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}5{ جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات، املعروف بابن  117  - 

ِحْنزَابَة، الوزير )ت: 390 هـ( (1).

املوقوف: برئ الوطاويط. 	

املوقوف عليه: جميع املسلمني، وكتب صكًا بذلك. 	

قلال المقريلزي: بئلر الوطاويلط: هلذه البئر أنشلأها الوزيلر أبو الفضلل جعفر بن 

الفضلل بلن جعفلر بن الفلرات، المعلروف بابلن حنزابة، لينقلل منها الماء إلى السلبع 

سلقايات التلي أنشلأها وحبسلها لجميلع المسللمين، التلي كانلت بخلط الحملراء، 

عليها: وكتلب 

 بسلم اللله الرحلم الرحيلم، لله األمر ملن قبل ومن بعد، وله الشلكر ولله الحمد، 

ومنله الَملنُّ عللى عبلده جعفلر بلن الفضل بلن جعفلر بن الفلرات، وملا وفقله له من 

البنلاء لهلذه البئلر وجريانهلا إللى السلبع سلقايات، التلي أنشلأها وحبسلها لجميلع 

المسللمين، وحبسله وسلبَّلَه وقفلا مؤبًدا ال يحلل تغييره وال العدول بشليء ملن مائه، 

وال ينقلل وال يبطلل وال يسلاق إال إللى حيلث مجراه إللى السلقايات المسلبَّلَة، فمن 

))(  ولد يف ذي احلجة ســنة ثان وثالثائة، ونزل مر، وتقلد الوزارة ألمريها كافور، وكان أبوه وزير املقتدر، 
وحــدث عــن: حممــد بــن هــارون احلرضمــي وطبقتــه مــن البغداديــن، وكان يذكــر أنــه ســمع مــن البغــوي جملســا، ومل 
يكــن عنــده، فــكان يقــول: مــن جــاءين بــه أغنيتــه، وكان يمــيل احلديــث بمــر، فخــرج إليــه الدارقطنــي وأقــام عنــده 
مــدة فصنــف لــه املســند، وحصــل لــه مــن جهتــه مــال كثــري، وروى عنــه الدارقطنــي يف كتــاب املدبــج وغــريه أحاديــث. 

أنشد الوزير أبو الفضل جعفر بن الفرات ابن حنزابة لنفسه:
من أمخل النفس أحياها وروحها ... ومل يبت طاويا منها عى ضجر

إن الرياح إذا هبت عواصفها ... فليس ترمى سوى العايل من الشجر
ــَلفي: كان أبــو الفضــل بــن حنزابــة مــن الثقــات احلفــاظ املتبجحــن بصحبــة أصحــاب احلديــث، مــع  وقــال السِّ
جاللــة ورئاســة، يــروي ويمــيل بمــر يف حــال وزارتــه، وال خيتــار عــى العلــم وصحبــة أهلــه شــيًئا، وعنــدي مــن 
أماليــه فوائــد، ومــن كالمــه عــى احلديــث وترفــه الــدال عــى حــدة فهمــه ووفــور علمــه. تاريــخ بغــداد )56/8)(، 
الكامــل يف التاريــخ )523/7(، املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )5)/28(، تاريــخ اإلســالم )250/27(، 

مــرآة اجلنــان وعــرة اليقظــان )79/2)(.
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بدلله بعلد ما سلمعه فإنما إثمه عللى الذيلن يبدلونه، إن الله سلميع عليلم. وذلك في 

سلنة خملس وخمسلين وثاثمائلة، وصللى الله عللى نبيه محملد وآله وسللم (1). 

}6{ جعفر ابن املعتضد بالله أحمد بن طلحة ابن املتوكل عىل الله  118  - 

الهاشمي، العبايس، البغدادي، الخليفة املقتدر بالله، أبو الفضل  )2(.

نوع الوقف: سبيل ماء. 	

املوقوف عليه: أهل مكة. 	

قلال أبلو الطيلب الفاسلي: بمكلة وحرمهلا علدة سلقايات، تسلمى أيضا السلبل 

-بسلين مهمللة وبلاء موحدة مضمومتين، جمع سلبيل-، وشلهرتها عند الناس بالسلبل 

أكثلر، وهلي كثيلرة إال أن بعضهلا صلار ال يعلرف لخرابله، وبعضهلا معلروف ملع 

الخلراب، ومنهلا السلبيل المعروف بسلبيل الجوخلي، وهلو اآلن لخرابلة، ورأيت فيه 

حجلرًا ملقلى مكتوبلا فيله: أن المقتلدر العباسلي ووالدتله أملرا بعملارة هذه السلقاية 

واآلبلار التلي وراءهلا وتصدقلا بهلا، وفيله: أن ذلك سلنة اثنتيلن وثاثمائلة (3).

وقف مستشفى للمرىض: 	

قلال الذهبلي: وفلي سلنة سلت فتلح مارسلتان أم المقتلدر، أنفلق عليه سلبعمائة 

))(  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )242/2(.
)2(  بويــع باخلالفــة بعــد أخيــه املكتفــي يف ســنة مخــس وتســعن ومائتــن، وهــو ابــن ثــالث عــرة ســنة، ومــا ويل 
أحــد قبلــه أصغــر منــه، وانخــرم نظــام اإلمامــة يف أيامــه، وصغــر منصــب اخلالفــة، وقــد خلــع يف أوائــل دولتــه، 
وبايعــوا ابــن املعتــز، ثــم مل يتــم ذلــك، وقتــل ابــن املعتــز ومجاعــة، ثــم إنــه خلــع ثانيــا يف ســنة ســبع عــرة، وبــذل 
خطــة بعــزل نفســه، وبايعــوا أخــاه القاهــر، ثــم بعــد ثــالث أعيــد املقتــدر، ثــم يف املــرة الثالثــة قتــل، وكان ربعــة، مليــح 
الوجــه، أبيــض بحمــرة، نــزل الشــيب بعارضيــه، وعــاش ثانيــا وثالثــن ســنة، كان مبــذًرا للخزائــن حتــى احتــاج، 
وأعطــى ذلــك حلظايــاه، وأعطــى واحــدة الــدرة اليتيمــة التــي كان زنتهــا ثالثــة مثاقيــل، وأخــذت قهرمانــة ســبحة 
جوهــر مــا ســمع بمثلهــا، وفــرق ســتن حبــا -أي جــرة- مــن الصينــي مملــوءة غاليــة، قــال الصــويل: كان املقتــدر يفرق 
يــوم عرفــة مــن الضحايــا تســعن ألــف رأس، ويقــال: إنــه أتلــف مــن الــال ثانــن ألــف ألــف دينــار، عثــر نفســه بيــده. 

ســري أعــالم النبــالء )5)/43(، تاريــخ بغــداد )3/7)2(، املنتظــم )243/6(.
)3(  شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ))/440(.
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.(1) دينلار  ألف 

األمر بكتابة كتاب يف رشوط الوقف:  	

قلال ابلن كثيلر: وقلد أراد الخليفلة المقتلدر باللله فلي بعلض األحيلان أن يكتب 

كتلاب وقلف؛ تكلون شلروطه متفًقلا عليهلا بيلن الفقهلاء، فقيلل لله: ال يقلدر عللى 

اسلتحضار ذللك إال محملد بن جريلر، وطلب منله ذلك فكتبهلا، فاسلتدعاه الخليفة 

إليله، وقلال لله: سلل حاجتلك، فقلال: ال حاجة للي، فقلال: البد أن تسلألني شليئا، 

لؤَّال يوم  فقلال: أسلأل ملن أميلر المؤمنين أن يتقدم أملره إلى الشلرطة حتى يمنعوا السُّ

الجمعلة أن يدخللوا إللى مقصلورة الجاملع، فأملر الخليفة بذللك (2).

}7{ الحسن بن أحمد بن صالح الحافظ الهمداين، السبيعي، الحلبي.  119  - 

)ت: 371 هـ(  )3(.

املوقوف: حامم السبيعي. 	

املوقوف عليهم: العلويون.  	

قلال ابلن أسلامة الحلبلي: للو للم يكلن للحلبييلن ملن الفضيللة إال أبلو محملد 

الحسلن بلن أحمد السلبيعي لكفاهلم؛ كان وجيًها عند سليف الدوللة، وكان يزوره في 

داره، وصنلف لله كتلاب »التبصلرة فلي فضيللة العتلرة المطهلرة«، وكان له فلي العامة 

سلوق، وهلو الذي وقلف »حمام السلبيعي« عللى العلوييلن (4).

))(  سري أعالم النبالء )5)/43(. 
)2(  البداية والنهاية )4)/848(.

)3(  كان حافًظــا متقنًــا رحــااًل، عــايل الروايــة، خبــرًيا بالرجــال والعلــل، فيــه تشــيع يســري، رحــل وســمع مــن حممــد 
ع، وحممــد بــن جريــر الطــري، وأمحــد بــن هــارون الردجيــي  بــن حبــان، وعبــد اهلل بــن ناجيــة، ويمــوت بــن املــزرَّ
وطائفــة. روى عنــه: الدارقطنــي، وأبــو بكــر الرقــاين، وأبــو طالــب ابــن بكــري، وأبــو نعيــم األصبهــاين وغريهــم، 
احلديــث  علــاء  طبقــات  ــة.  احِلجَّ عــر ذي  ســابع  مــات يف  الفــوارس.  أيب  ابــن  وثقــة  الروايــة،  عــًرا يف  وكان 
بالوفيــات )))/292(. الــوايف  النبــالء )2)/7)3(،  أعــالم  تاريــخ اإلســالم )356/8(، ســري   ،)(45/3(

)4(  تاريخ اإلسالم )356/8(.
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}8{ الحسني بن موىس بن محمد بن إبراهيم بن موىس أبو أحمد  120  - 

املوسوي، والد الرشيف الرَِّضِّ )ت: 400 هـ(  ))(.

املوقوف: ثلث أمالكه. 	

نوع الوقف: كل أبواب الب.  	

وقف الثلث من أمواله وأماكه على أبواب البر، وتصدق بصدقات كثيرة (2).

ِجْستايّن،  121  -  }9{ َدْعلَج بن أحمد بن دْعلج بن عبد الرحمن أبو محمد، السِّ

ل، نزيل بغداد )ت: 351 هـ( (3). املعدِّ

املوقوف عليهم: أهل الحديث يف عدة بلدان.  	

قلال الحاكلم: دعلج الفقيه شليخ أهل الحديلث في عصره، لله صدقات جارية 

عللى أهلل الحديث بمكلة، وببغلداد، وسجسلتان، أول ارتحالله كان إلى نيسلابور، 

فأخلذ مصنفلات ابلن خزيمة، وكان يفتلي على مذهبه، سلمعته يقول ذللك، وجاور 

بمكلة مدة (4).

))(  امللقــب بالطاهــر، كان مــن أهــل البــرة، وســكن بغــداد، وتقلــد نقابــة الطالبيــن )ســنة 354 هـــ(، وعــزل عنهــا  
 )ســنة 362 هـــ(، وتقلدهــا أبــو حممــد احلســن بــن أمحــد بــن النــارص، جــيء بــه مــن األهــواز، ثــم وليهــا ثانًيــا )ســنة

364 هـــ(، ثــم عــزل عضــد الدولــة ســنة )369 هـــ(، ومحــل إىل فــارس واعتقــل هنــاك، ثــم وليهــا ثالثــة )ســنة 380 
هـــ(، واله اإلمــام الطائــع، والنظــر يف املظــامل، وإمــارة احلــاج، واســتخلف ولديــه الــريض واملرتــى، ومل يــزل عليهــا 
إىل حــن وفاتــه، ومولــده  )ســنة 304 هـــ(، وكان قــد أرض، ودفــن يف داره ثــم نقــل إىل جــوار احلســن بــن عــيل بــن 

أيب طالــب. 
املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )5)/)7(، والوايف بالوفيات )3)/49(.

)2(  الوايف بالوفيات )3)/49(.
)3(  حمــدث حجــة، فقيــه إمــام، تاجــر ذو أمــوال عظيمــة، ولــد ســنة )259 هـــ( أو قبلهــا بقليــل، وســمع بعــد الثانــن 
مــا ال يوصــف كثــرة باحلرمــن، والعــراق، وخراســان، والنواحــي حــال جوالنــه يف التجــارة، ســمع احلديــث ببــالد 
خراســان، والــري، وحلــوان، وبغــداد، والبــرة، ومكــة وكان مــن ذوي اليســار واملشــهورين بالــر واألفضــال، 
ــا، ثــم انتقــل إىل بغــداد فاســتوطنها، تــويف يف مجــادى اآلخــرة، وهــو ابــن أربــع أو  ..... وكان قــد جــاور بمكــة زماًن
مخــس وتســعن ســنة. تاريــخ بغــداد )366/9(، املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )4)/43)(، ســري أعــالم 

النبــالء )6)/30(، وفيــات األعيــان )2/)27(.
)4(  سري أعالم النبالء )6)/)3(.
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بالبلر  المشلهورين  وأحلد  واألحلوال،  اليسلار  ذوي  ملن  كان  الخطيلب:  قلال 

واإلفضلال، ولله صدقلات جاريلة، ووقلوف محبسلة عللى أهلل الحديلث ببغلداد، 

.(1) وسجسلتان  ومكلة، 

وْقف فندق بسويقة غالب عىل تالميذ الشافعي: 	

وكان لله خلان)2( بسلويقه غاللب(3)، عنلد قبلر ابلن سلريج، وقف عللى أصحاب 

.(4) الشلافعي 

ومام يدل عىل كرثة نفقته ونبله ورشفه:  	

ث به حمزة بن يوسلف السلهمي قال: سلئل أبلو الحسلن الدارقطني عن  ملا حلدَّ

دعللج بلن أحملد، فقلال: كان ثقلة مأمونًلا، وذكلر له قصة فلي أمانتله وفضلله ونبله؛ 

حدثنلي أبلو القاسلم األزهلري، علن أبلي عملر محمد بلن العباس بلن حيويله، قال: 

أدخلنلي دعللج إللى داره، وأرانلي بلدرا من الملال معبلأة في منزلله، وقال للي: يا أبا 

عملر، خلذ ملن هلذه ما شلئت، فشلكرت له، وقللت: أنا فلي كفايلة وغني عنهلا، فا 

حاجلة للي فيها.

سلئل دعللج علن سلبب مفارقتله مكلة بعلد أن سلكنها؟ فقلال: خرجلت ليللة ملن 

المسلجد، فتقلدم ثاثلة ملن األعلراب، فقاللوا: أخ للك ملن أهلل خراسلان قتلل أخانلا 

فنحلن نقتللك بله، فقللت: اتقلوا اللله، فلإن خراسلان ليلس بمدينلة واحلدة! فللم أزل 

أداريهلم إللى أن اجتملع الناس وخللوا عني، فكان هذا سلبب انتقالي إلى بغلداد، وكان 

يقلول: ليلس فلي الدنيلا مثلل داري، وذاك أنله ليلس في الدنيلا مثلل بغلداد، وال ببغداد 

مثلل القطيعلة، وال فلي القطيعلة مثلل درب أبلي خللف، وليس فلي الدرب مثلل داري. 

))(  تاريــخ بغــداد )366/9(، قــالدة النحــر يف وفيــات األعيــان )46/3)(، العقــد املذهــب يف طبقــات محلــة 
.)776/236( املذهــب 

)2(  اخلان: النزل أو الفندق. خمتار الصحاح مادة: )خون(. 
)3(  من حماّل بغداد، وقد نسب إليها بعض الّرواة. معجم البلدان )288/3(.

)4(  تاريخ الطري )))/394(.
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وقلال أبو بكلر محمد بن علي الحلداد -وكان من أهل الدين والقلرآن والصاح-، 

عن شليخ سلماه، قلال: حضرت يوم جمعة مسلجد الجاملع بمدينة المنصلور، فرأيت 

رجلًا بيلن يلدي فلي الصف حسلن الوقلار، ظاهلر الخشلوع، دائلم الصاة، للم يزل 

يتنفلل ملذ دخلل المسلجد إللى قلرب قيلام الصلاة ثلم جللس، قلال: فعلتنلي هيبته 

ودخلل قلبلي محبتله، ثلم أقيملت الصاة فللم يصلِّ ملع الناس الجمعلة، فُكبُلر َعلَيَّ 

ذللك ملن أملره، وتعجبلت من حالله، وغاظنلي فعلله، فلما قضيلت الصلاة تقدمت 

إليله، وقللت لله: أيهلا الرجل، ما رأيلت أعجب ملن أمرك، أطللت النافلة وأحسلنتها، 

وتركلت الفريضلة وضيعتهلا؟! فقلال: يلا هلذا، إن للي علذًرا، وبلي عللة منعتني عن 

الصلاة، قللت: وما هلي؟ فقال: أنلا رجل علَليَّ َديٌْن اختفيلت في منزلي مدة بسلببه، 

ثلم حضلرت اليلوم الجاملع للصلاة، فقبلل أن تقلام التفت فرأيلت صاحبلي الذي له 

يلن عللي ورائلي، فملن خوفه أحدثلت في ثيابلي فهذا خبلري، فأسلألك بالله، إال  الدَّ

ين؟ قلال: دعلج  سلترت عللي وكتملت أمري، قلال: فقلت: وملن الذي له عليلك الدَّ

بلن أحملد، قلال: وكان إللى جانبله صاحب لدعللج قد صلى وهلو ال يعرفه، فسلمع 

هلذا القلول، ومضلى فلي الوقت إلى دعللج فذكر لله القصلة، فقال له دعللج: امض 

إللى الرجلل، واحملله إلى الحمام واطلرح عليه خلعة ملن ثيابي، وأجلسله في منزلي 

حتلى أنصلرف ملن الجاملع، ففعل الرجلل ذلك، فلملا انصلرف دعلج إللى منزله أمر 

بالطعلام فأحضلر، فلأكل هو والرجلل، ثم أخرج حسلابه فنظر فيه وإذا له عليه خمسلة 

آالف درهلم، فقلال لله: انظلر، ال يكلون عليك في الحسلاب غلط أو نسلي لك نقده، 

فقلال الرجلل: ال، فضلرب دعلج على حسلابه، وكتلب تحته عامة الوفلاء، ثم أحضر 

الميلزان ووزن خمسلة آالف درهلم، وقلال لله: أملا الحسلاب األول فقلد حللناك مما 

بيننلا وبينلك فيله، وأسلألك أن تقبلل هلذه الخمسلة آالف الدرهلم، وتجعلنلا في حل 

ملن الروعلة التي دخللت قلبك برؤيتلك إيانا في مسلجد الجاملع ))( .

))(  تاريخ بغداد )366/9(، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )4)/45)(.
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استثامر مال والوقف، والوالية عليه وإنفاقه يف وجوهه:  	

قلال أبلو الحسلين أحمد بن الحسلين الواعلظ: أودع أبو عبلد الله بن أبي موسلى 

الهاشلمي عشلرة آالف دينلار ليتيلم، فضاقلت يلده وامتلدت إليهلا فأنفقهلا، فملا بللغ 

الغلام مبللغ الرجلال أمر السللطان بفلك الحجر عنه، وتسلليم مالله إليه، وتقلدم إلى 

ابلن أبلي موسلى بحملل المال ليسللم إللى الغلام، قال ابلن أبي موسلى: فلملا تقدم 

إللي بذللك ضاقلت عللي األرض بملا رحبلت وتحيلرت فلي أملري، ال أعللم من أي 

وجله أغلرم الملال، فبكلرت ملن داري، وركبلت بغلتي، وقصلدت الَكلْرخ ال أعلم أين 

أتوجله، فانتهلت بلي البغللة إلى درب السللولي، ووقفلت بي على باب مسلجد دعلج 

بلن أحملد، فثنيلت رجللي ودخللت المسلجد وصليلت خلفله صلاة الفجلر، فلملا 

سللم انفتلل إلليَّ فرحلب بي، وقلام وقمت معله، ودخل إللى داره، فلما جلسلنا جاءته 

الجاريلة بمائلدة لطيفلة وعليها هريسلة، فقلال: يأكل الشلريف، فأكلت وأنلا ال أحصل 

أملري، فلملا رأى تقصيلري، قلال: أراك منقبًضلا، فما الخبلر؟ فقصصت عليله القصة؛ 

وإنلي أنفقلت الملال، فقلال: كُْل، فلإن حاجتلك تقضلى، ثلم أحضلر حللواء فأكلنلا، 

فلملا رفلع الطعلام وغسللنا أيدينلا قلال: يلا جاريلة، افتحلي ذللك البلاب، فلإذا خزانة 

ممللوءة َزبْلا مجللدة، فأخرج إلليَّ بعضهلا، وفتحها إللى أن أخرج النقد اللذي كانت 

الدنانيلر منله، واسلتدعى الغلام والتخلت والطيلار، فوزن عشلرة آالف دينلار وبدرها، 

، فقال: افعلل، وقمت وقد كاد  وقلال: يأخلذ الشلريف هذه، فقلت: يثبتها الشليخ َعلَليَّ

عقللي يطيلر فرًحا، فركبلت بغلتي، وتركت الكيس عللى الَقَربُوس وغطيته بطيلسلاني، 

وعلدت إللى داري، وانحلدرت إللى دار السللطان بقللب قلوي وجنان ثابلت، فقلت: 

ملا أظلن إال أنله قد استشلعر فيَّ أني قلد أكلت ملال اليتيم واسلتبددت بله، والمال قد 

أخرجتله، فأحضلر قاضلي القضلاة، والشلهود والنقبلاء ووالة العهلود، وأحضلر الغام 

، فلما علدت إلى  وفلك حجلره، وسللم الملال إليله، وعظم الشلكر للي والثنلاء علليَّ

منزللي اسلتدعاني أحلد األملراء ملن أوالد الخافلة، وكان عظيلم الحلال، فقلال: قلد 

رغبلت فلي معاملتلك وتضمينلك أماكلي ببادوريلا ونهر المللك، فضمنلت ذلك بما 
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لَنة ووفيتله، وحصل فلي يدي ملن الربح ما  تقلرر بينلي وبينله ملن المال، وجلاءت السَّ

لله قلدر كبيلر، وكان ضمانلي لهذه الضياع ثاث سلنين، فلما مضت حسلبت حسلابي 

وقلد تحصلل في يلدي ثاثون أللف دينار، فعزللت عوض العشلرة اآلالف دينلار التي 

أخذتهلا ملن دعلج وحملتهلا إليه، وصليلت معه الغلداة، فلما انفتل ملن صاته ورآني 

نهلض معلي إللى داره، وقلدم المائلدة والهريسلة، فأكلت بجلأش ثابت وقللب طيب، 

فلملا قضينلا األكل، قلال للي: خبلرك وحاللك؟ فقللت لله: بفضلل اللله وبفضلك قد 

أفلدت بملا فعلتله معلي ثاثيلن أللف دينار، وهلذه عشلرة آالف علوض الدنانيلر التي 

أخذتهلا منلك، فقلال: يلا سلبحان اللله، والله ملا خرجلت الدنانيلر عن يلدي، فنويت 

آخلذ عوضهلا، حلل بها الصبيلان، فقلت له: أيها الشليخ، أيلش أصل هلذا المال حتى 

تهلب لي عشلرة آالف دينار، فقال: نشلأت وحفظلت القرآن وسلمعت الحديث وكنت 

أتبلزز، فوافانلي رجلل ملن تجلار البحلر، فقلال للي: أنلت دعللج بلن أحملد، فقلت: 

نعلم، فقلال: قلد رغبلت فلي تسلليم مالي إليلك لتتجلر به، فملا سلهل الله ملن فائدة 

كانلت بيننلا، وملا كان جائحلة كانلت في أصلل مالي، وسللم إلليَّ بارنامجلات بألف 

أللف درهلم، وقلال: ابسلط يلدك، وال تعللم موضعلا ينفق فيله هلذا المتلاع إال حملته 

إليله، واسلتنبت فيله الكفلاة، وللم يزل يتلردد إلي سلنة بعد سلنة يحمل إليَّ مثلل هذا، 

والبضاعلة تنملى، فلملا كان فلي آخلر سلنة اجتمعنلا فيها، قلال للي: أنا كثير األسلفار 

فلي البحلر، فـإن قضـى اللـه علـيَّ بمـا قضـاه علـى خلقـه؛ فهـذا المـال لـك علـى أن 

لر اللله  تصـدق منـه، وتبنـي المسـاجد، وتفعـل الخيـر، فأنـا أفعـل مثـل هـذا، وقلد ثَمَّ

الملال فلي يلدي، فأسلألك أن تطوي هلذا الحديلث أيام حياتلي (1).

بقاء أوقاف دعلج:  	

قال الحاكم: كان السلطان ال يتعرض لتركة، ثم لم يصبر عن أموال دعلج.

. وقيل: لم يكن في الدنيا أيسر منه من التجار، وتركوا أوقافه

))(  املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )4)/47)(، تاريــخ بغــداد )366/9(، تاريــخ دمشــق البــن عســاكر 
.)272/2( األعيــان  وفيــات   ،)279/(7(
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قال الحاكم: اشترى دعلج بمكة دار العباسية بثاثين ألف دينار(1).

}10{ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن املنذر بن داود بن مهران،  122  - 

أبو محمد التميمي، ابن أيب حاتم الحنظيل )ت: 327 هـ( (2).

املوقوف: مصنفاته. 	

نوع الوقف: علمي. 	

لنَّة باللرَّيِّ ختملت بابلن أبلي حاتلم، وأملر بدفلن  قلال الخليللي: يقلال: إن السُّ

األصلول ملن كتلب أبيله وأبلي زرعلة، ووقلف تصانيفله، وأوصلى إللى الدرسلتيني 

القاضلي(3).

وكان لهذا اإلمام موقف في باب النفقات عظيم: 

قلال ابلن أبلي حاتلم: وقلع عندنلا الغلاء، فأنفلذ بعلض أصدقائلي حبوبًلا ملن 

أصبهلان، فبعتله بعشلرين ألفلا، وسلألني أن أشلتري لله دارا عندنلا، فلإذا جلاء ينلزل 

فيهلا، فأنفقتهلا فلي الفقلراء، وكتبلت إليله: اشلتريت للك بها قصلرا في الجنلة، فبعث 

يقلول: رضيلت، فاكتلب على نفسلك صكا، ففعللت، فأريت فلي المنام: قلد وفينا بما 

ضمنلت، وال تعلد لمثلل هلذا (4).

))(  سري أعالم النبالء )6)/30(.
)2(  ابــن أيب حاتــم حافــظ الــري وابــن حافظهــا، رحــل مــع أبيــه صغــرًيا وبنفســه كبــرًيا، قــال اخلليــيل: أخــذ علــم 
أبيــه وأيب زرعــة، وكان بحــًرا يف العلــوم ومعرفــة الرجــال، صنــف يف الفقــه، واختــالف الصحابــة والتابعــن وعلــاء 
األمصــار، وكان عابــًدا زاهــًدا، ومــن تصانيفــه )التفســري املســند( يف اثنــي عــر جملــًدا، وكتــاب )اجلــرح والتعديــل( 
يــدل عــى ســعة حفظــه وإمامتــه، وكتــاب )الــرد عــى اجلهميــة(، وكتــاب )الزهــد(، وكتــاب )الكنــى(، وكان مــن 
كبــار الصاحلــن، مل يعــرف لــه ذنــب قــط، وال جهالــة طــول عمــره. اإلرشــاد يف معرفــة علــاء احلديــث )683/2(، 

تاريــخ اإلســالم )533/7(، ســري أعــالم النبــالء )3)/247(.
)3(  سري أعالم البنالء )3)/365(، التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد )ص: 332(.

)4(  سري أعالم النبالء )3)/265(.
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}11{ عبد الكريم بن الفضل املطيع لله بن جعفر بن املقتدر بالله بن  123  - 

املعتضد بالله، أمري املؤمنني، الطائع لله )ت: 393 هـ(  ))(.

نوع الوقف: مقبة. 	

ــالم  	 ــروف بغ ــد، املع ــر الزاه ــن جعف ــز ب ــد العزي ــه: عب ــوف علي املوق

الخــالل.

قلال ياقلوت الحملوي: »باب الخاصلة«، كان أحد أبلواب دار الخافلة المعظمة 

ببغلداد، أحدثله الطائلع لله تجلاه دار الفيلل وباب كللواذا، واتخذ عليه منظرة تشلرف 

عللى دار الفيلل وبلراح واسلع، واتفلق أن كان الطائع يوًما فلي هذه المنظلرة فجوزت 

عليله جنلازة أبلي بكلر عبلد العزيز بلن جعفلر الزاهلد المعروف بلل »غلام الخال«، 

فلرأى الطائلع منهلا ملا أعجبله، فتقلدم بدفنله في ذللك البلراح اللذي تجلاه المنظرة، 

وجعلل دار الفيلل وقًفلا عليله، ووسلع بله في تللك المقبلرة، وهلي اآلن عللى ذلك، 

إال أن هلذا البلاب ال أثلر له اليلوم، ويتلو هلذا الباب ملن دار الخافة بلاب المراتب، 

ولهلذه األبواب ذكلر فلي التواريخ(2).

))(  كان مولــده يف )ســنة 7)3 هـــ(، يكنــى أبــا بكــر، وأمــه أم ولــد اســمها عتــب، وبايــع املطيــع هلل ابنــه الطائــع 
باخلالفــة بعــد أن خلــع املطيــع نفســه طائعــا غــري مكــره، قــال احلســن بــن شــاذان: تقلــد الطائــع هلل أبــو بكــر عبــد 
الكريــم بــن املطيــع يــوم األربعــاء الثالــث عــر مــن ذي القعــدة )ســنة 363 هـــ(، وقبــض عليــه إلحــدى عــرة ليلــة 
بقيت من شعبان )سنة )38 هـ(، وكانت مدة خالفته سبع عرة سنة، وتسعة أشهر، ومخسة أيام، تويف الطائع 
 هلل يف ليلــة عيــد الفطــر، وصــى عليــه القــادر بــاهلل يف داره، وكــر عليــه مخًســا، ثــم محــل إىل الرصافــة فدفــن يف تربتــه. 

تاريخ بغداد )2)/359(.
)2(  معجم البلدان ))/307(، وانظر مراصد االطالع عى أساء األمكنة والبقاع))/44)(.
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 }12{ عفان بن سليامن بن أيوب، أبو الحسن التاجر. 124  - 

 )ت: 324 هـ( (1).

املوقوف: أموال، ودور، وفنادق، ودكاكني وحاممات. 	

الصحابــة،  	 مــن  العــرشة  الحديــث، وأوالد  أهــل  املوقــوف عليهــم: 

ــاكني. ــراء واملس والفق

قلال الخطيلب: وله وقلوف معروفة بمصر عللى أصحاب الحديلث، وعلى أوالد 

.(2)  العشلرة من الصحابة

رجلع ملن بلاد اليملن إللى مصلر ومعله ملال ال يحصلى، فلكان  ال يلرد 

سلائًا، وعملل اللدور والخانلات، والدكاكيلن والحماملات، وأوقلف اللكل لله -عز 

وجلل- عللى الفقلراء والمسلاكين )3( .  

 }13{ عيل بن أحمد بن عيل أبو طالب، السَمرْيمي، الوزير  125  - 

)ت: 371 هـ(  )4(.

املوقوف: مدرسة تشتمل عىل خزانة كتب.  	

نوع الوقف: علمي، وتعليمي. 	

قال الذهبي: وقف مدرسة بأصبهان، وعمل بها خزانة كتب نفيسة (5).

ة عــى أهــل احلديــث، وعــى ســاللة العــرة ، وكان تاجــًرا موســًعا  ))(  أقــام بمــر وأوقــف هبــا أوقاًفــا دارَّ
عليــه يف الدنيــا، مقبــول الشــهادة عنــد احلــكام، تــويف يف شــعبان. تاريــخ بغــداد )4)/2)2(، املنتظــم يف تاريــخ 

امللــوك واألمــم )3)/364(، البدايــة والنهايــة )))/87)(.
)2(  تاريخ بغداد )4)/2)2(.

)3(  حتفة األحباب وبغية الطالب )ص: 48)(، مرشد الزوار إىل قبور األبرار ))/656(.
)4(  ســمريم قريــة بأصبهــان، وزيــر الســلطان حممــود الســلجوقي، صــدر معظــم، كبــري الشــأن، شــديد الوطــأة، ذو 
عســف وظلــم، وســوء ســرية. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )7)/2)2(، الــوايف بالوفيــات )89/20(، ســري 

أعــالم النبــالء )9)/432(.
)5(  سري أعالم النبالء )9)/432(.
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}14{ عيل بن عبد اللَّه بن حمدان بن حمدون الثَّْعلَِبّي، الربِعي، األمري،  126  - 

سيف الدولة، أبو الحسن التغلبي، الجزري )ت: 356 هـ( (1).

املوقوف: خزانة كُُتب. 	

خازن املكتبة: ثابت بن أسلم بن عبد الوهاب. 	

قلال الذهبلي -فلي ترجملة ثابلت بلن أسللم بلن عبلد الوهلاب-: أبلو الحسلن 

الحلبلي، كان ملن كبلار النحلاة، صنلف كتابًلا فلي تعليل قلراءة عاصلم، وأنهلا قراءة 

قريلش، وكان ملن كبلار تاملذة الشليخ أبلي الصلاح، تصلدر لإلفلادة بعلده، وتولى 

خزانلة الكتلب بحللب، فقلال ملن بحللب ملن اإلسلماعيلية: إن هلذا يفسلد الدعوة. 

وكان قلد صنلف كتابًلا فلي كشلف عوارهلم، وابتلداء دعوتهلم، وكيلف بنيلت عللى 

المخاريلق، فحملل إللى صاحلب مصلر فأملر بصلبله، فصللب، فرحمله اللله ولعلن 

ملن صلبله. وأحرقلت خزانلة الكتب التلي بحلب، وكان فيهلا عشلرة آالف مجلدة من 

وقلف سليف الدوللة ابن حملدان وغيلره(2).

))(  ولــد ســنة إحــدى، ويقــال: ســنة ثــالث وثالثائــة، صاحــب حلــب وغريهــا، وأخــو نــارص الدولــة احلســن، كان 
مقصــد الوفــود، ومطلــع اجلــود، وكان أديًبــا شــاعًرا، ويقــال: إنــه مل جيتمــع ببــاب ملــك بعــد اخللفــاء مــا اجتمــع ببابــه 
مــن الشــعراء، وكان يقــول: عطــاء الشــعراء مــن فرائــض األمــراء، ملــك مدينــة حلــب )ســنة 333 هـــ( يقــال: إنــه 
مــات بالفالــج، وقيــل: بعــر البــول، بحلــب يف عــارش صفــر. تاريــخ اإلســالم )02/8)(، قــالدة النحــر يف وفيــات 

أعيــان الدهــر )248/3(.
)2(  تاريخ اإلسالم )02/8)(.
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 }15{ عيل بن عيىس بن داود الجراح، أبو الحسن، الوزير 127  - 

 )ت: 335 هـ( (1).

املوقوف: عقارات، وبساتني.  	

وهو المؤسس لدار وقفية ببغداد سماها »دار البر«. 

املوقوف عليه: الحرمني، والثغور.  	

الناظر عليه: أبو شجاع ابن أخت أيب أيوب.  	

كانلت ملدة وزارتله ثلاث سلنين وعشلرة أشلهر وثمانيلة وعشلرين يوًملا، وكان 

مملا فعلله فلي وزارته هلذه أن أسلقط المكس بمكلة، والتكمللة بفارس، وسلوق بحر 

باألهلواز، وحصلن مهلدي، ونهلر السلدرة، وكان يعترض فلي هذه المواضلع على ما 

يجهلز إللى البحر ويلرد منه، وتؤخلذ الضرائب المسلرفة عنله، وأزال جبايلة الجمهور 

بديلار ربيعة، وأشلار عللى المقتدر باللله بوقف المسلتغات)2( بمدينة السلام وغلتها 

نحلو ثاثة عشلر ألف دينلار، والضيلاع الموروثة بالسلواد الجارية في ديلوان الخاصة 

وارتفاعهلا نيلف وثمانلون أللف دينلار عللى الحرميلن والثغلور، فقبلل رأيه، وأشلهد 

))(  مولــده يــوم اجلمعــة لثــان خلــون مــن مجــادي األوىل )ســنة 245 هـــ(، وزيــر املقتــدر بــاهلل، والقاهــر باهلل، ســمع: 
أمحــد بــن بديــل الكــويف، واحلســن بــن حممــد الزعفــراين، ومحيــد بــن الربيــع، وعمــر بــن شــبَّة، أصلــه مــن الفــرس، وكان 
داود جــده مــن ديــر قنــي، وكان مــن وجــوه الكتــاب، وكذلــك أبــوه عيســى، ومل يــزل عــيل بــن عيســى مــن حداثتــه 
معروفــا بالســر والصيانــة، والصــالح والديانــة، كان صدوًقــا دينًــا فاضــالً، عفيًفــا يف واليتــه، حممــوًدا يف وزارتــه، 
كان كثــري الــر واملعــروف، وقــراءة القــرآن، والصــالة والصيــام، حيــب أهــل العلــم، ويكثــر جمالســتهم ومذاكرهتــم، 
وكان رجــالً عارًفــا باألعــال، حافًظــا لألمــوال، كثــري الوقــار واجلــد، بعيــًدا مــن التبــذل واهلــزل، عــى شــح غالــب يف 
طباعــه، وجتهــم ظاهــر يف أخالقــه، ومــا كان خيــل بصــالة اجلاعــة واجلمعــة يف كل يــوم مجعــة، وال يــدع املناوبــة يف 
ذلــك بــن املســاجد اجلامعــة. تاريــخ الطــري )))/359(، حتفــة األمــراء يف تاريــخ الــوزراء )ص: 207(، تاريــخ 

بغــداد )3)/459(، تاريــخ دمشــق البــن عســاكر )20/43)(، تاريــخ اإلســالم )64/25(.
)2(  مصطلــح املســتغّل -يف بــاب الوقــف- يقصــد بــه: الــال الــذي أوقــف لكــي يضمــن بغالّتــه ووارداتــه ســداد 
مــا تتطلبــه إدارة املؤسســات اخلرييــة واإلنفــاق عليهــا، وهــذا الــال قــد يكــون عقــارا كالكــرم، والبســتان، واخلــان، 
الاليــة  الالزمــة. معجــم املصطلحــات  اســرباحها، واآلالت  املــروط  املوقوفــة  أو منقــوال كالنقــود  واحلــام، 

واالقتصاديــة يف لغــة الفقهــاء ))/5)4(.
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لب علي بن عيسلى لهلذه الوقلوف ديوانا  بذللك القضلاة والشلهود على نفسله، ونَصَّ

سلماه »ديلوان البلر«، ورده إللى أبي شلجاع ابلن أخت أبلي أيوب.

وأوقف اآلبار والعيون: 	

 ولملا كان بمكلة وجلد الملاء ضيًقا عللى أهلها، وأصحاب السللطان يسلّخرون 

ة إليهلا، فابتاع عدًدا كثيرًا ملن الجمال والحمير  ِجَملال النلاس وَحِميرهم لنقله من جدَّ

ووقفهلا عللى حمل الملاء، وأقام لهلا العلوفلة))( الراتبة، ومنلع من السلخرة وحظرها، 

وحفلر بئلرًا عظيملة فلي الحناطيلن، فخرجلت عذبلًة شلروبا وسلماها »الجراحيلة«، 

وابتلاع عيًنلا غزيلرة بأللف دينلار، وفتحهلا ووسلعها حتلى كثلر ماؤهلا، واتسلع الماء 

بمكلة، ووصلل الرفلق بله إللى أهلل الضعلف والمسلكنة. 

ووقف مسجًدا: 	

وكان فيملا أقطعله عللي بلن عيسلى ملن إقطلاع اللوزارة أربعلة أحجلار أرحلاء 

بالعباسلية تعلرف بالعباسلية، وتعلرف باليوسلفية، قيمتهلا عشلرة آالف دينلار، فتظللم 

مجاوروهلا ملن أخذهلا الملاء وقصلوره عنهم، وإضلرار ذللك بزروعهلم، ونقصه من 

ارتفلاع ضياعهلم، وتلأذي أهل الشلفة بهذه الحال أيًضلا، فأمر بهدمهلا ونقضها وعمل 

مسلجد فلي موضعهلا، وتوفلر الماء عللى أهلل الضياع والشلفة. 

وقف أمالكه: 	

قلال ابلن كاملل القاضلي: سلمعت عللي بلن عيسلى الوزيلر، يقلول: كسلبت 

سلبعمائة أللف دينلار، أخرجلت منهلا فلي هلذه الوجلوه -يعنلي وجلوه البر- سلتمائة 

أللف وثمانيلن ألفلا. 

الخلرج،  ونقلص  الكللف،  الملؤن، وحلذف  تخفيلف  إللى  نظلره  فلي  وعملد 

والمضايقلة فلي الجلاري واللرزق، ورد كثيلرًا مملا وقلع بله أبلو عللي الخاقانلي ملن 

العربيــة  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح  فرعــى.  ترســلها  وال  تعلفهــا  الشــاة  أو  الناقــة  والعليفــة:  العلوفــة    )((
.)(407/4(
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اإلثبلات والزيلادات، فأوحلش بذللك خلواص المقتلدر باللله وعاداهلم، وكثلرت به 

السلعاية عليله والوقيعة فيه، واسلتثقل أكثر الناس موضعه، وضاقلت صدورهم بنظره، 

ووقلع الشلروع فلي إفسلاد أملره، وتغييلر رأي المقتلدر باللله فيله، ورد ابلن الفرات.

وعلرف عللي بن عيسلى ما يجري فلي ذلك، فبلدأ باالسلتعفاء والخطلاب عليه، 

ومواصللة القلول فيله، وتحلدث فلي دار المقتدر باللله بأن ابلن الفرات شلديد العلة، 

واتفلق أن ملات هلارون الشلاري الذي كان محبوًسلا فلي دار السللطان، وكان التدبير 

فلي أملر الشلراة أن يكتم موت من يؤخلذ من أئمتهلم، ألنهم ال يرون إقاملة غيره وهو 

حلي، فأظهلر أنه ابلن الفرات وكفلن وأخرجلت جنازته على أنهلا جنازة ابلن الفرات، 

فصللى عليله عللي بلن عيسلى، وانصلرف موجًعلا إللى داره، وقلال لخواصله: اليوم 

ملات الكتابلة. ومضلت أيلام ووقلف عللي بن عيسلى عللى أنه حلي وقد تم السلعي 

لله ملع المقتلدر باللله، فعجب ابن عيسلى وقلال: ما ينبغلي ألحد أن يحلدث بكل ما 

يسلمع، ويصلدق بجميلع ما يخبر، فلملا طالب الجند عنلد أخذ الحسلين بن حمدان 

بملا طالبلوا بله من الزيادة، واسلتعملوا ما اسلتعملوه من الشلغب وخلرق الهيبة، وبلغ 

لهلم فلي ذلك ما بلغ ملن اإلرادة وكثلرت النفقات، وتضاعفت االسلتحقاقات، ولحق 

الشلوب غلات سلنة أربع وثاثمائلة، وتأمل علي بن عيسلى األمر وخلاف أن يطالب 

بملا ال يكلن لله وجله، وأن يحدث من الفسلاد ملا ال يقوم له بله عذر، فوقـف أمالكه، 

وأعتلق عبيلده، وشلرع في االسلتعفاء، وراسلل فلي ذللك المقتلدر باللله، فدفعه عنه 

دفًعلا، ووعلده فيه بالمعونلة على تمشلية األمور (1). 

وقف المستشفيات، وتعيين أطباء يدورون على المرضى الفقراء والذميين: 

قلال ثابلت بلن سلنان: قلد وقَّلَع الوزير عللي بن عيسلى بن الجلراح إللى والدي 

سلنان بلن ثابلت -في أيلام تقللده الدواوين ملن قبلل المقتدر باللله، وتدبيلر المملكة 

فلي أيلام وزارة حاملد بلن العباس في سلنة كثلرت فيها األملراض جلًدا، وكان والدي 

))(  حتفة األمراء يف تاريخ الوزراء )ص: 0-307)3(
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إذ ذاك يتقللد البيمارسلتانات))( ببغلداد وغيرهلا- توقيًعلا يقول فيه: فكلرت -مد الله في 

عملرك-، فلي أملر من في الحبلوس، وأنله ال يخلو مع كثلرة عددهم، وجفلاء أماكنهم 

أن تنالهلم األملراض وهلم معوقون علن التصرف فلي منافعهلم، ولقاء من يشلاورونه 

ملن األطبلاء فيملا يعلرض لهلم، فينبغلي أن تفلرد لهم أطبلاء يدخللون إليهلم في كل 

يلوم وتحملل إليهم األدوية واألشلربة، ويطوفون في سلائر الحبلوس، ويعالجون فيها 

المرضلى، ويزيحلون عللهلم فيملا يحتاجون إليله من األدويلة واألشلربة، ويتقدم بأن 

تقلام لهلم الملزورات لملن يحتلاج إليها منهلم. ففعل واللدي ذلك طلول أيامه.

وورد توقيلع آخلر إليله فيله: فَكَّرت فلي من في السلواد من أهله؛ فإنله ال يخلو أن 

لواد ملن األطباء، فتقلدم -مد  يكلون فيله مرضلى ال يشلرف عليهم متطبلب؛ لخلو السَّ

اللله فلي عملرك- بإنفلاذ متطببيلن، وخزانلة لألدويلة واألشلربة يطوفلون في السلواد، 

ويقيملون فلي كل صقلع منله ملدة ملا تدعلو الحاجلة إليله، ويعالجلون ملن فيله من 

المرضلى ثلم ينتقلون إللى غيره.

 ففعلل واللدي ذللك إللى أن انتهلى أصحابله إللى سلورا، والغاللب عللى أهلها 

اليهلود، فكتلب إللى أبلي الحسلن عللي بلن عيسلى يعرِّفله، ورود كتابه ملن أصحابه 

ملن السلواد يذكلرون فيه كثلرة المرضلى، وأن أكثر من حلول نهر الملك يهلود، وأنهم 

اسلتأذنوا فلي المقلام عليهلم وعاجهلم، وأنله للم يعلم ملا يجيبهلم به ألنله ال يعرف 

رأيله فيهلم، وأعلمله أن رسلم البيمارسلتان أن يعاللج فيله الِملِّلي والذمي، ويسلأله أن 

يرسلم لله فلي ذلك ملا يعملل عليله، فوقع لله توقيًعا نسلخته: 

فهملت ملا كتبلت بله -أكرملك اللله-، وليلس بيننلا خلاف فلي أن معالجلة أهل 

الذملة والبهائلم صلواب، ولكن اللذي يجب تقديمله والعمل بله معالجلة الناس قبل 

))(  الارســتان، بفتــح الــراء: دار املــرىض، وهــو معــرب، .... وأصلــه بيارســتان -بكــر املوحــدة، وســكون اليــاء 
بعدهــا، وكــر الــراء-، ومعنــاه: دار املــرىض، ..... قــال: بيــار، عندهــم هــو املريــض، وُأســتان بالضــم: املــأوى، 
.... ثــم خفــف فحذفــت اهلمــزة، ولــا حصــل الركيــب أســقطوا البــاء واليــاء عنــد التعريــب، وقــد نســب إليــه مجاعــة 

مــن املحدثــن. تــاج العــروس )6)/500(.
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البهائلم، والمسللمين قبلل أهلل الذملة، فلإذا أفضل علن المسللمين ملا ال يحتاجون 

إليله ُصلرِف فلي الطبقلة التلي بعدهلم، فاعملل -أكرملك اللله- عللى ذللك، واكتلب 

هلم بالتنقل في القلرى والمواضع التلي فيها األوبلاء الكثيرة  إللى أصحابلك بله، ووصِّ

واألملراض الفاشلية، وإن للم يجلدوا بذرقلة توقفلوا علن المسلير حتلى تصللح لهلم 

الطريلق ويصلح السلبيل، فإنهلم إذا فعللوا هلذا غنوا عن السلور إن شلاء اللله تعالى.

قلال ثابلت بلن سلنان: وكانلت النفقة علن البيمارسلتان اللذي لبلدر المعتضدي 

بالمحلرم ملن ارتفلاع وقلف سلجاح أم المتلوكل عللى اللله، وكان الوقف فلي يد أبي 

الصقلر وهلب بن محملد الكلوذاني، وكان قسلط من ارتفلاع هذا الوقلف يصرف إلى 

بنلي هاشلم، وقسلط منله إللى نفقلة البيمارسلتان، وكان أبلو الصقلر يروج عللى بني 

هاشلم مالهلم، ويؤخر ملا يصرف إلى نفقلة البيمارسلتان ويضيقه، فكتلب والدي إلى 

أبلي الحسلن علي بن عيسلى يشلكو إليه هلذه الحال، ويعرفله ما يلحلق المرضى من 

الضلرر بذللك، وقصلور ملا يقلام لهلم ملن الفحلم والملؤن والدثلار وغيلر ذلك عن 

مقلدار حاجتهلم، فوقَّلع على ظهلر رقعته إللى أبي الصقلر توقيًعا نسلخته: 

أنلت -أكرملك اللله-، تقلف عللى ملا ذكره وهلو غللط جلًدا، والكام فيله معك 

خاصلة فيملا يقلع منلك يلزملك، وملا أحسلبك تسللم ملن اإلثلم فيله، وقلد حكيت 

عنلي فلي الهاشلميين قلواًل لسلت أذكلره، وكيف تصرفلت األحلوال في زيلادة المال 

أو نقصانله ووفلوره أو قصلوره البلد من تعديلل الحال فيله؛ بين أن تأخلذ منه وتجعل 

للبيمارسلتان قسلطا، بلل هو أحلق بالتقديم على غيلره، لضعف من يلجلأ إليه وعظيم 

النفلع بله، فعرفني -أكرملك الله- ما النكتة فلي قصور المال ونقصانه فلي تخلف نفقة 

البيمارسلتان هلذه الشلهور المتتابعلة، وفلي هلذا الوقلت خاصة مع الشلتاء واشلتداد 

البلرد، فاحتلل بلكل حيللة لملا يطللق لهم ويعجلل، حتلى يدفأ من فلي البيمارسلتان 

ملن المرضلى والممروريلن بالدثلار والكسلوة والفحلم، ويقلام لهم القلوت، ويتصل 

لهلم العلاج والخدملة، وأجبنلي بملا يكلون منك في ذللك، وأنفلذ لي عملًا يدلني 

عللى حجتلك، واْعلِن بأمر البيمارسلتان فضلل ِعَناية إن شلاء اللله تعالى.
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قلال ثابلت بن سلنان: أنه لما كان فلي أول يوم من المحرم سلنة سلت وثاثمائة؛ 

فتلح واللدي سلنان بلن ثابلت بيمارسلتان السليدة اللذي اتخلذه لهلا بسلوق يحيلى، 

وجللس فيله ورتلب المتطببيلن، وقبلل المرضلى وهلو كان بنلاه عللى دجللة، وكانت 

النفقلة عليله في كل شلهر سلتمائة دينلار (1).

وكان هذا الوزير سخي النفس متصدقا باملال:  	

قلال أبلو القاسلم علي بن المحسلن التنوخلي، عن أبيله، قال: حدثنلي جماعة من 

أهلل الحضلرة، أن رجلا بالكلرخ كان مشلهورا بالسلتر وارتكبله ديلن، فقلام علن دكانه 

وللزم منزلله، وأقبلل على الدعلاء والصاة لياللي كثيرة، فلملا كانت ليللة الجمعة صلى 

صاتله ودعلا ونلام، قلال: فأريلت رسلول اللله  وهلو يقلول: اقصلد عللي 

بلن عيسلى الوزيلر، فقلد أمرتله للك بأربعمائلة دينلار، فخذها وأصللح بها أملرك. قال: 

 : وكان عللي قيملة سلتمائة دينلار، فلملا كان ملن غد قللت: قد قلال النبي

»ملن رآنلي فلي المنلام فقلد رآنلي حًقلا، فلإن الشليطان ال يتمثلل بلي«، فللم ال أقصلد 

الوزيلر؟ فجئلت البلاب فمنعلت ملن الوصلول إليه، فجلسلت إللى أن ضلاق صدري، 

وهمملت باالنصلراف، فخلرج صاحبله وكان يعرفنلي معرفة ضعيفلة، فأخبرتله فقال: يا 

هلذا، الوزيلر -واللله- فلي طلبك منذ السلحر وإللى اآلن، وقد سلأل عنلك، فما عرفك 

أحلد، والرسلل مبثوثلة في طلبلك، فكن مكانك، قلال: ومضى ودخل، فما كان بأسلرع 

ملن أن دعونلي فدخللت إللى الوزيلر، فقلال للي: ما اسلمك؟ فقللت: فان ابلن فان 

العطلار. قلال: ملن أهلل الكلرخ؟ قللت: نعلم. قال: يلا هلذا، أحسلن الله جلزاءك في 

  قصلدك إيلاي، فلو الله ما تهنلأت بعيش منلذ البارحلة، جاءني رسلول الله

فلي مناملي فقلال: »اعلط فلان ابلن فلان العطلار ملن الكلرخ أربعمائلة دينلار يصلح 

بهلا شلأنه«، وكنلت اليلوم طلول نهلاري فلي طلبلك، وما عرفلك أحد، ثلم قلال: هاتوا 

أللف دينلار فحملوهلا، فقلال: هلذه أربعمائلة دينلار خذهلا امتثلاال ألملر رسلول اللله 

 وسلتمائة هبلة منلي لك، فقللت: أيها الوزير، ملا أحلب أن أزاد على عطية 

))(  عيون األنباء يف طبقات األطباء )ص: )30(.
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رسلول اللله  فأنلي أرجلو البركلة فيه ال فيملا علداه، فبكى علي بن عيسلى 

وقلال: هلذا هلو اليقين خذ ملا بدا لك، فأخلذت أربعمائلة دينار فانصرفلت، فقصصت 

قصتلي عللى صديلق للي وأريتله الدنانيلر، وسلألته أن يحضلر غرمائلي ويتوسلط بيني 

وبينهلم، ففعلل، فقاللوا: نحن نؤخره ثاث سلنين بالملال فليفتح دكانله، فقلت: ال، بل 

يأخلذون منلي الثللث ملن أموالهلم، وكانلت سلتمائة، فأعطيلت كل من له شليء ثلث 

مالله، فلكان اللذي فرقت بينهلم مائتي دينلار، وفتحت دكانلي، وأدرت المائتيلن الباقية 

فلي اللدكان، فملا حلال الحلول إال ومعي أللف دينلار، فقضيت دينلي كله، وملا زالت 

حالتلي تزيلد وتصلح (1).

}16{ فناخرسو بن الحسن بن بويه بن فناخرسو بن متام بن كوهي بن  128  - 

شريزيل، أبو شجاع، امللقب عضد الدولة الُْبَويْهي. )ت: 372 هـ( (2). 

املوقـوف: حفـر األنهـار، وأجـري الرسـوم للفقهـاء، واألدبـاء، والُقـرَّاء،  	

وبنـى املستشـفيات، ووقف عليها وقوًفا وبنى األسـواق.

دخلل بغلداد وقد اسلتولى الخلراب عليهلا وعلى سلوادها بانفجار بثوقهلا، وقطع 

المفسلدين طرقاتهلا، فبعلث العسلكر إلى بني شليبان، وكانلوا يقطعون الطريلق فأوقع 

بهلم، وأسلر منهلم ثمانمائلة رجل وسلد بثق السلهلية، وبثلق اليهلودي، وأملر األغنياء 

بعملارة مسلناتهم، وأن يغرسلوا فلي كل خلراب ال صاحلب لله، وغلرس هلو الزاهلر 

-وهلو دار أبلي علي ابلن مقلة، وكانت قلد صارت تا-، وغلرس التاجي عنلد قطربُّل، 

وحوطله عللى ألف وسلبعمائة جريب، وأملر بحفر األنهلار التي دثلرت، وعمل عليها 

))(  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )4)/)6(.
)2(  نســبه إىل ســابور بــن أردشــري، وكان أبــوه يكنــى أبــا عــيل، ويلقــب ركــن الدولــة، وهــو أول مــن خوطــب 
يف اإلســالم بامللــك شاهنشــاه، وكان نحوًيــا شــيعيا، لــه مشــاركة يف عــدة فنــون، ولــه يف العربيــة أبحــاث حســنة 
وأقــوال، نقــل عنــه ابــن هشــام اخلــرضاوي يف اإلفصــاح أشــياء، مــات بعلــة الــرع يــوم االثنــن ثامــن شــوال ســنة 
)372 هـــ( ببغــداد، ونقــل إىل الكوفــة، وعــاش ثانيــة وأربعــن ســنة؛ ولــا احتــرض مل ينطــق إال بتــالوة: }مــا أغنــى 
عنــي ماليــه هلــك عنــي ســلطانيه{. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )4)/)29(، الــوايف بالوفيــات )64/24(، 

بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــن والنحــاة )247/2(.
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أرحلاء الملاء، وحلول من الباديلة قوما فأسلكنهم بين فلارس وكرمان، فزرعلوا وعمروا 

البريلة، وكان ينقلل إللى بلاده ملا ال يوجلد بها ملن األصناف فمنهلا: نقله إللى كرمان 

حلب النيلل، وبللغ فلي الحماية أقصلى حلد، وأخر الخلراج إللى النلوروز العضدي، 

ورفلع الجبايلة علن الحاج، وأقلام لهم السلواني في الطريلق، وحفر المصانلع واآلبار، 

وأطللق الصلات ألهلل الحرميلن، ورد رسلومهم القديملة، وأدار السلور عللى مدينلة 

سليدنا رسلول الله ، وكسلا المسلاجد؛ فأدر أرزاق المؤذنين والقراء، وربما 

تصلدق بثاثيلن ألفلا، وتصلدق ملرة بثاثيلن بلدرة، وعملل الجسلر، وبنلى القنطرتين 

العتيقلة والجديلدة عللى الصلراة، فتملت الجديدة بعد وفاتله، وكان قد عمل مارسلتان 

فشلرع فيله فللم يتلم، فعملله عضلد الدوللة وجللب إليه ملا يصلح للكل فلن، وعمل 

بيلن يديله سلوقا للبزازيلن، ووقف عليله وقوفلا كثيلرة، وعمل لله أرحلاء بالزبيدية من 

نهلر عيسلى، ووقفهلا عليه وكان يبحث عن أشلراف المللوك، وينقب عن سلرائرهم (1).

}17{ كافور األسود الخيّص، أبو املسك، اإلخشيذي، صاحب مرص.  129  - 

)ت: 357 هـ( (2).

املوقوف: مستشفى. 	

مارسـتان كافـور: هذا المارسلتان بنلاه كافور اإلخشليذي، وهو قائلم بتدبير دولة 

اإلســالم  تاريــخ   ،)(74/(( الــدول  خمتــر  تاريــخ   ،)292/(4( واألمــم  امللــوك  تاريــخ  يف  املنتظــم    )((
.)64/24( بالوفيــات  الــوايف   ،)5(/4( األعيــان  وفيــات   ،)523/26(

أبــو بكــر حممــد  )2(  احلبــي األســتاذ األخشــيذي -بالــذال املعجمــة- ملــك امللــوك الســلطان، اشــراه ســّيده 
اإلخشــيذ بثانيــة عــر دينــاًرا مــن الزّياتــن، وقيــل: مــن بعــض رؤســاء مــر، ورّبــاه وأعتقــه؛ ثــم رّقــاه حّتــى جعلــه 
مــن كبــار القــّواد لــّا رأى منــه احلــزم والعقــل وحســن التدبــري، وكان كافــور يرغــب يف أهــل اخلــري ويعظمهــم، 
وكان أســود اللــون شــديد الســواد بصاًصــا، ويّل كافــور اإلخشــيذّي ســنة مخــس ومخســن وثالثائــة إمــرة دمشــق، 
اللهــم ال تســلط عــيل خملوًقــا،  يتعبــد ويتهجــد، ويمــرغ وجهــه، ويقــول:  الرعيــة، وكان  وكان مالزًمــا ملصالــح 
وكان فطنــا، يقظــا، ذكيــا، هيــادي املعــز إىل الغــرب، ويــداري وخيضــع للمطيــع، وخيــدع هــؤالء وهــؤالء، لــه نظــر 
يف الفقــه والنحــو، تــويف يف مجــادى اآلخــرة. تاريــخ دمشــق البــن عســاكر )4/50(، املواعــظ واالعتبــار بذكــر 
النبــالء  أعــالم  بالوفيــات )24/)23(، وفيــات األعيــان )99/4(، ســري  الــوايف  اخلطــط واآلثــار )267/4(، 

)6)/90)(، النجــوم الزاهــرة ىف ملــوك مــر والقاهــرة )4/)(، نزهــة الالــك واململــوك )ص: 4))(.
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األميلر أبي القاسلم أنوجلور بن محمد اإلخشليذ بمدينلة مصر في (سلنة 346 هل).

قلال القضاعلي: إن اإلخشليد -أميلر مصلر- حبلس جميلع ما بنلاه من قيسلارية، 

ودور وحوانيلت عللى هلذا المارسلتان األسلفل، والميضأتيلن، والسلقايتين، وأكفان 

الموتلى، وذكلر شليوخ المصرييلن المؤرخيلن أن هذا المارسلتان كان فيه ملن األزيار 

الصينلي الكبلار، والبرانلي والقلدور النحلاس، والهواوين، والطشلوت وغيلر ذلك ما 

يسلاوي ثاثلة آالف دينلار، ونقلل إليه ملن المارسلتان األعلى اللذي بناه ابلن طولون 

 
أضعاف ذللك (1).

وكان كرميًا ذا نفقة: 	

وقلال أبلو جعفلر مسللم بلن عبيلد اللله الّنسلابة: ما رأيلت أكرم ملن كافلور، كنت 

أسلايره يوًملا -وهلو فلي موكلب خفيلف يريد التنلزّه، وبيلن يديه علّدة جنائلب بمراكب 

ذهلب وفضلة، وخلفله بغلال المراكلب-، فسلقطت مقرعته ملن يده وللم يرهلا ركابيّته، 

فنزللت علن دابتلى وأخذتها ملن األرض ودفعتها إليه؛ فقلال: أيها الشلريف، أعوذ بالله 

ملن بللوغ الغايلة، ملا ظننلت أن الزملان يبلغنى حتلى تفعل بى أنلت هلذا، وكاد يبكى؛ 

فقللت: أنلا صنيعة األسلتاذ ووليّله. فلما بلغ بلاب داره ودعنلى؛ فلما سلرت التفت فإذا 

بالجنائلب والبغلال كلهلا خلفلي؛ فقللت: ما هلذا؟ قالوا: أمر األسلتاذ أن يحملل مركبه 

 
كلله إليلك، فأدخلتله دارى؛ وكانلت قيمته تزيد على خمسلة عشلر أللف دينار(2).

))(   االنتصار لواسطة عقد األمصار )ص: 99(.
)2(   النجوم الزاهرة ىف ملوك مر والقاهرة )3/4(.
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}18{ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة، الحافظ، أبو عبد  130  - 

الله ابن أيب يعقوب )ت: 395 هـ( (1).

املوقوف: بناء أو اسرتاحة للمسافرين ولدوابهم.  	

املوقوف عليه: القادمني من أصبهان وغريهم.  	

لله ربلاط بمكلة ماصلق لزيلادة دار النلدوة، وبابله عللى بابهلا الذي يخلرج منه 

إللى السلويقة، ويعلرف اآلن بالبرهلان الطبلري، وعللى بابله -اللذي عنلد بلاب زيادة 

دار النلدوة- حجلر مكتلوب فيله: إنه وقفله عللى القادمين ملن أصبهان أربعيلن يوما، 

وعللى سلائر الناس عشلرة أشلهر وعشلرين يوملا (2).

}19{ محمد بن لقامن بن نرص بن أحمد بن أسد بن سامان أبو املظفر،  131  - 

األمري السمرقندي )ت: 325 هـ( (3).

املوقوف: عقار. 	

املوقوف عليه: طلبة الحديث.  	

))(  ولــد ســنة )0)3 هـــ(، وســمع ســنة ثــاين عــرة وبعدهــا، ورحــل ســنة ثالثــن إىل نيســابور فــأدرك أبــا حامــد 
بــن بــالل، وحممــد بــن احلســن القطــان، وكتــب عــن األصــم نحــوا مــن ألــف جــزء، طــوف األقاليــم وكتــب بيــده عــدة 
أمحــال، وبقــي يف الرحلــة نحــوا مــن أربعــن ســنة، ثــم عــاد إىل وطنــه شــيخا، فتــزوج ورزق األوالد، وحــدث بالكثــري، 
وكان مــن دعــاة الســنة وحفــاظ األثــر. قــال ابــن منــده: كتبــت عــن ألــف شــيخ وســبعائة شــيخ. قــال الباطرقــاين: حدثنــا 
ابــن منــده إمــام األئمــة يف احلديــث. وقــال أبــو إســحاق ابــن محــزة احلافــظ: مــا رأيــت مثــل أيب عبــد اهلل ابــن منــده. 
وقــال جعفــر املســتغفري: مــا رأيــت أحفــظ مــن ابــن منــده، وســألته ببخــارى كــم يكــون ســاعات الشــيخ؟ قــال: يكــون 
، ويقــال: إنــه لــا رجــع إىل أصبهــان َقِدَمَهــا ومعــه أربعــون محــال مــن الكتــب واألجــزاء. مــات يف ســلخ  مخســة آالف َمــنٍّ
ذي القعــدة . تاريــخ دمشــق )29/52(، لســان امليــزان )555/6(، البدايــة والنهايــة )))/336(، تاريــخ 

أصبهــان )278/2(.
الــدر  البلــد األمــن )2/)28(،  البلــد احلــرام ))/)43(، العقــد الثمــن يف تاريــخ  )2(  شــفاء الغــرام بأخبــار 

البلــد األمــن ))/82(. الكمــن بذيــل العقــد الثمــن يف تاريــخ 
)3(  كتــب عــن حممــد بــن نــر املــروزي، وأيب عبــد اهلل حممــد بــن جنــاح، وأيب عبــد اهلل حممــد بــن إســحاق احلافــظ 

الســمرقندين، وأيب حفــص عمــر بــن بجــري البجــريي< إكــال اإلكــال البــن نقطــة )22/3)(.
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لة في سلكة حماد،  قلال اإلدريسلي: كان فاضلًا، بنلى لطلبلة العللم بسلمرقند ُصفَّ

وأنفلق عليهلا ملاال، ووقف عليها وعلى من يسلكنها من طلبلة الحديث أوقافًلا كثيرة (1).

 }20{ محمد بن عيل بن حسن ابن ُمْقلَة، أبو عيل الوزير. 132  - 

 )ت: 328 هـ((2).

املوقوف: عقار وضيعة. 	

املوقوف عليهم: الطالبيني. 	

قلال الطبلري: وصلل هلارون إللى دار السللطان فلقلي المقتلدر وسلأله فلي ابن 

ُمَقللة، فحلط عنله خمسلين ألف دينلار، فانصرف إللى داره فقصلده الوزيلر وابنا رايق 

ومحملد بلن ياقلوت ومفلح وشلفيع، وأخذ ابلن مقلة في اسلتماحه النلاس ففضل له 

علن اللذي صودر عليه عشلرون ألف دينلار؛ فابتاع بهلا ضياعا وقفها عللى الطالبيين، 

وكان ابتاعهلا باسلم عبد اللله بن علي المقلري (3).

))(  إكال اإلكال البن نقطة )3/ 22)(.
)2(  الوزيــر الكبــري، ولــد يف )ســنة 272 هـــ(، كان يف أول عمــره ضعيــف احلــال، قليــل الــال، ثــم آل بــه احلــال إىل 
أن ويل الــوزارة لثالثــة مــن اخللفــاء: املقتــدر، والقاهــر، والــرايض، قــال الصــويل: مــا رأيــت وزيــًرا منــذ تــويف القاســم 
بــن عبيــد اهلل أحســن حركــة، وال أظــرف إشــارة، وال أملــح خًطــا، وال أكثــر حفًظــا، وال أســلط قلــًا، وال أقصــد 
بالغــة، وال آخــذ بقلــوب اخللفــاء، مــن ابــن مقلــة، ولــه علــم باإلعــراب، وحفــظ للغــة، وتوقيعــات حســان، ومــن 
العجائــب أنــه تقلــد الــوزارة ثــالث دفعــات، وســافر يف عمــره ثــالث مــرات واحــدة إىل املوصــل، واثنتــن يف النفــي 
إىل شــرياز، ودفــن بعــد موتــه ثــالث مــرات يف ثــالث مواضــع . وفيــات األعيــان )3/5))(، ســري أعــالم النبــالء 

)5)/224(، والــوايف بالوفيــات )09/4)(.
)3(  تاريخ الرسل وامللوك )))/268(. 
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}21{ محمد بن حّبان بن أحمد بن حّبان بن معاذ، أبو حاتم، التميمي،  133  - 

الُبْستي )ت: 354 هـ( (1).

املوقوف: منزله؛ ويحتوي عىل مكتبته ملن أراد أن ينسخ منها. 	

قلال الخطيلب: ذكر مسلعود بلن ناصلر السلجزي تصانيف ابلن حبان، ثلم قال: 

وهلذه التواليلف إنملا يوجلد منهلا النلزر اليسلير، وكان قد وقلف كتبه فلي دار، فكان 

السلبب فلي ذهابها ملع تطاول الزملان، ضعف أمر السللطان، واسلتياء المفسلدين.

قلال الفقيله أحملد بلن محملد بن عللي الطبسلي: توفلي أبو حاتلم ليللة الجمعة 

لثملاٍن بقيلن ملن شلوال سلنة أربلع وخمسلين بمدينلة بُْسلت، ودفلن بقلرب داره التي 

هلي اليلوم مدرسلة ألصحابله، ومسلكن الغرباء الذيلن يقيملون بها من أهلل الحديث 

والمتفقهلة منهلم، وله جرايات يسلتنفقونها ملن داره، وفيها خزانة كتبله في يدي وصي 

سللمها إليله ليبذلهلا لمن يريد نسلخ شلئ منهلا من غيلر أن يخرجهلا منها، شلكر الله 

لله عنايتله فلي تصنيفها، وأحسلن مثوبتله على جميلل نيته في أمرهلا بفضلله ورأفته(2).

))(  احلافــظ العالمــة، صاحــب التصانيــف، قــال أبــو ســعد اإلدريــي: كان عــى قضــاء ســمرقند زمانــا، وكان 
مــن فقهــاء الديــن وحفــاظ اآلثــار، عالــا بالطــب والنجــوم وفنــون العلــم، ألــف )املســند الصحيــح( و)التاريــخ( 
و)الضعفــاء( وفقــه النــاس بســمرقند، قــال ابــن ماكــوال: نزيــل سجســتان، ويل القضــاء بســمرقند، ســافر كثــريا، 
وصنــف كتبــا كثــرية، وكان مــن احلفــاظ األثبــات، وذكــره احلاكــم أبــو عبــد اهلل، فقــال: كان مــن أوعيــة العلــم لغــة، 
وفقهــا، وحديثــا، ووعظــا، ومــن عقــالء الرجــال، أقــام بنيســابور يف آخــر قدماتــه مــدة، وبنــى هبــا خانقــاه تنســب إليــه، 
وقــريء عليــه مجلــة مــن مصنفاتــه، ثــم خــرج منهــا منرفــا إىل وطنــه بســت. تاريــخ اإلســالم )73/8(، البدايــة 

والنهايــة )5)/)28(، شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب ))/34(.
)2(  تاريخ دمشق البن عساكر )254/52(، سري أعالم النبالء )6)/95(.
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 }22{ محمد بن عيل بن أحمد بن ُرْسُتم، أبو بكر، املادرايئ 134  - 

 )ت: 345 هـ( ))( .

الموقوف: بركة الحبش. 	

املوقوف عليه: األرشاف األقارب، والطالبيني.  	

ــة  	 ــن جامع ــه ب ــعد الل ــن س ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــف: أب ــهود الوق ش

بــدر الديــن وغــريه. 

كان ملن صلحلاء الكبلراء، وأملا معروفه فإليله المنتهلى، حتى قيل: إنله أعتق في 

عملره مائلة أللف رقبلة، وأنفلق في حجلة حجها مائلة أللف دينار، وبللغ ارتفلاع مغلّه 

بمصلر ملن أماكه فلي العلام، أربعمائة ألف دينلار (2).

بركـة الحبـش: هلذه البركلة كانلت تعلرف ببركلة المغافلر، وتعلرف ببركلة حمير، 

))(  أحــد عظــاء الدنيــا، ولــد بنصيبــن لثــالث عــرة خلــت مــن شــهر ربيــع األّول )ســنة 258 هـــ(، وقــدم إىل مر 
يف ســنة اثنتــن وســبعن ومائتــن، كان معتــدل الكتابــة ضعيــف احلــظ مــن النحــو واللغــة، ومــع ذلــك فــكان يكتــب 
الكتــب إىل اخلليفــة فمــن دونــه عــى البدهيــة مــن غــري نســخة، فيخــرج الكتــاب ســليا مــن اخللــل، ولــا قتــل أبــوه يف 
ســنة ثانــن ومائتــن، اســتوزره هــارون بــن مخاريــه، فدّبــر أمــر مــر إىل أن قــدم حممــد بــن ســليان الكاتــب مــن بغــداد 
إىل مــر، وأزال دولــة بنــي طولــون، ومحــل رجاهلــم إىل العــراق، فــكان أبــو بكــر ممــن محلــه، فأقــام ببغــداد إىل أن قــدم 
صحبــة العســاكر لقتــال خباســة، فدبــر أمــر البلــد وأمــر وهنــى، وكان قليــل الطلــب للعلــم، تغلــب عليــه حمبــة امللــك 
وطلــب الســيادة، ومــع ذلــك كان يــالزم تــالوة القــرآن الكريــم، ويكثــر مــن الصــالة، ويواظــب عــى احلــج، وملــك 
بمــر مــن الضيــاع الكبــار مــا مل يملكــه أحــد قبلــه، وبلــغ ارتفاعــه يف كل ســنة أربعائــة ألــف دينــار ســوى اخلــراج، 
ووهــب وأعطــى ووىل ورصف وأفضــل ومنــع ورفــع ووضــع، وحــج ســبعا وعريــن حجــة، أنفــق يف كل حجــة 
منهــا مائــة ومخســن ألــف دينــار، وكان )تكــن( أمــري مــر يشــيعه إذا خــرج للحــج ويتلقــاه إذا قــدم، وكان حيمــل 
إىل احلجــاز مجيــع مــا حيتــاج إليــه، ويفــّرق باحلرمــن الذهــب والفضــة والثيــاب واحللــوى والطيــب واحلبــوب، وال 
يفــارق أهــل احلجــاز إاّل وقــد أغناهــم، وقيــل: مــّرة وهــو باملدينــة النبويــة -عــى ســاكنها أفضــل الصــالة والســالم-، 
مــا بــات يف هــذه الليلــة أحــد بمكــة واملدينــة وأعاهلــا إاّل وهــو شــبعان مــن طعــام أيب بكــر الادرائــي، تــويف بمــر. 
املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )4)/06)(، تاريــخ بغــداد )295/3(، املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط 

واآلثــار )275/3(.
)2(  العر يف خر من غر )2/)7(.
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وتعلرف أيًضلا باصطبلل قلرة، وعرفلت أيًضلا باصطبلل قاملش، وهلي من أشلهر برك 

مصلر، وهلي فلي ظاهر مدينة الفسلطاط ملن قبليها، فيما بيلن الجبل والنيلل، وكانت 

ملن الموات، فاسلتنبطها قرة بن شلريك العنبسلي أميلر مصر وأحياها وغرسلها قصبًا، 

فعرفلت باصطبلل قلرة، وعرفلت أيضا باصطبلل قاملش، وتنقلت حتى صلارت تعرف 

ببركلة الحبلش، ودخللت فلي مللك أبي بكلر المادرائلي فجعلهلا وقفا، ثلم أرصدت 

لبنلي حسلن وبنلي حسلين ابنلي علي بلن أبلي طاللب ، فللم تلزل جارية في 

األوقلاف عليهم إللى وقتنا هلذا ))( .

وقلال ابلن المتلوج: بركلة الحبلش هلذه البركلة مشلهورة فلي مكانهلا، وقلد اتصلل 

ثبلوت وقفهلا عنلد قاضلي القضلاة بلدر الديلن أبلي عبلد اللله محملد بلن سلعد الله بن 

جماعلة رحملة اللله عليله، على أنهلا وقف على األشلراف األقلارب والطالبييلن نصيف، 

بينهملا بالسلوية، النصلف األّول عللى األقلارب، والنصف اآلخلر على الطالبييلن، وثبت 

قبلله عنلد قاضلي القضلاة بلدر الديلن أبلي المحاسلن يوسلف بن الحسلن السلنجارّي: 

أن النصلف منهلا وقلف على األشلراف األقلارب باالسلتفاضة، بتاريلخ ثالث عشلر ربيع 

األّول سلنة أربعيلن وسلتمائة، وهلم األقلارب الحسلينيون، وهلو إذ ذاك قاضلي القضلاة 

بالقاهلرة والوجله البحلرّي، وملا مع ذللك من البلاد الشلامية المضافة إلى مللك الملك 

الصاللح نجلم الديلن أيلوب، وثبلت عنلد قاضلي القضاة علز الدين عبلد العزيلز بن عبد 

السلام ، وكان قاضلي القضلاة بمصر والوجله القبلّي، وخطيب مصر باالسلتفاضة 

أيًضلا، أن البركلة المذكلورة وقف على األشلراف الطالبيين بتاريخ التاسلع والعشلرين من 

شلهر ربيلع اآلخر سلنة أربعين وسلتمائة، وبعدهملا قاضي القضلاة وجيه الدين البهنسلّي 

فلي واليتله، ثلم نفذهملا بعلد تنفيلذ وجيه الديلن المذكور في شلعبان سلنة ثاث عشلرة 

وسلبعمائة قاضلي القضلاة بلدر الديلن أبلو عبلد اللله محملد بلن جماعلة، وهلو حاكلم 

الديلار المصريلة، خلا ثغر اإلسلكندرية.

))(   املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )269/2(.
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وأحسلن ملا وصفلت بله بركلة الحبلش قول عيسلى بلن موسلى الهاشلمّي -أمير 

مصلر، وقلد خرج إللى الميدان اللذي بطرف المقابر فقلال لمن معله-: أتتأملون الذي 

أرى، قاللوا وملا اللذي يلرى األميلر؟ قلال: أرى ميلدان رهلان، وجنلان نخل وبسلتان 

شلجر، ومنلازل سلكنى وذروة جبلل وجبانلة أملوات، ونهلر أعجاجلا وأرض زرع، 

ومراعلي ماشلية ومرتلع خيلل، وسلاحل بحلر وصائلد نهلر، وقانلص وحلش وماح 

سلفينة، وحلادي إبلل ومفلازة رمل وسلها وجبا، فهلذه ثمانية عشلر منتزهلا في أقّل 

ملن ميلل في ميلل(1).

قلال ابلن يونلس فلي تاريخله: ورأيت في كتلاب شلرط هلذه البركة أنها محبسلة 

عللى البئريلن اللتيلن اسلتنبطهما أبلو بكلر المادرائي فلي بني وائلل بحضلرة الخليج 

والقنطلرة المعروفلة إحداهملا بالغلدق، واألخلرى بالعقيلق، وعللى السلرب اللذي 

يدخلل منله الملاء إللى البئلر الحجلارة المعروفلة باللرواء التلي فلي بنلي وائلل ذات 

القناطلر التلي يجلري فيها الملاء إللى المصنعة التلي بحضلرة العقبة التي يصلار منها 

إللى يحصلب وهلي المصنعة المعروفلة بدليكة وعللى القنوات المتصللة ذات العمد 

الرخلام القائملة فيهلا المعروفلة بسلمينة وهلي التلي فلي وسلط يحصب، ويقلال: أن 

هنلاك كانلت سلوق ليحصلب، وذكلر فلي هلذا الشلرط داًرا لله فلي موضلع السلقاية 

المعروفة بسلقاية زوف وشلرط أن تنشلأ هذه الدار مصنعة على مثلل المصنعة المقدم 

ذكرهلا المعروفلة بسلمينة وهلي سلقاية زوف على القنلاة التي يجلري فيها الملاء إلى 

المصنعلة، ذكلر أنله كان أنشلأها عند البئلر المعروفة اليلوم ببئر القبلة والحوض الذي 

هنلاك بحضلرة المسلجد المعروف بمسلجد القبلة، وكانت هلذه المصنعة تسلمى ريا 

وجعلل هلذا الحبلس أيًضا عللى البئر التلي لله بالجبانة بحضلرة الخندق، وذكلر أنها 

تعلرف بالعتابيلة، وجعلل ملا يفضل علن جميع ذللك مصروفًا فلي ابتياع بقلر وكباش 

تذبلح ويطبلخ لحمها ويبتاع أيًضلا معها خبز ودراهم وأكسلية وأعبيلة ويتصدق بذلك 

عللى الفقلراء والمسلاكين بالمعافلر وغيرها (2).

))(  املواعظ واالعتبار)3/)27(.
)2(   االنتصار لواسطة عقد األمصار )ص: 55، 56(.
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}23{ نوح بن منصور بن نوح بن عبد امللك بن نرص بن أحمد بن  135  - 
إسامعيل بن أحمد بن أسد بن سامان، أبو القاسم، األمري. )ت: 387 هـ(  ))(. 

املوقوف: جميع أمالكه. 	

املوقوف عليهم: الفقراء، ويف كل أبواب الب واإلحسان. 	

كانت والية أبي القاسلم على صقلية اثنتي عشلرة سلنة وخمسلة أشلهر وخمسلة 

أيلام، وكان علاداًل، حسلن السليرة، كثير الشلفقة على رعيتله واإلحسلان إليهم، عظيم 

الصدقلة، للم يخللف دينلاًرا وال درهًملا وال عقلاًرا، فإنله كان قد وقف جميلع أماكه 

عللى الفقراء وأبلواب البر(2).

}24{ هارون بن موىس بن عيىس )ت: 340هـ(. 136  - 

املوقوف: خيل.  	

املوقوف عليه: املجاهدون يف سبيل الله. 	

قلال ياقلوت الحموي: هلارون بن موسلى فهو أول من اشلترى بحللب ملكا في 

قريلة تعلرف بلأورم الكبرى، وكان لله ولدان زهيلر وأحمد، والعقب لزهيلر، وهو الذي 

اشلترى أكثلر أملاك بنلي أبي جلرادة مثلل أورم الكبلرى، ويحملول، وأقلذار، ولؤلؤة 

والسلين وهلي قلرى، ووقلف وقًفا على شلرى فلرس يجاهد به فلي سلبيل الله(3).

))(  سلطان ما وراء النهر، وابن سالطينها، وبقيت واليته اثنتن وعرين سنة، وويل األمر بعده ابنه أبو احلارث 
منصور بن نوح، تويف يف رجب.املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )5)/7(، وتاريخ اإلسالم )627/8(.

)2(  الكامل يف التاريخ )385/7(  
)3(  إرشاد األريب إىل معرفة األديب )2075/5(.
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ر. )تاريخ الوقف 413 هـ( (1). 137  -  لَّ }1{ إبراهيم بن املرزبان السَّ

املوقوف: وقف قرية زرارة.   

املوقوف عليه: الجامع الكبري.   

فـي سـنة ثاث عشـرة وأربعمائـة أمر السـار إبراهيـم؛ بإعادة طبقـات وهت من 

الصحـن الكبيـر مـن الجامـع الكبيـر، وأنفق عليهـا مـاًل كثيـرًا، وذُكِر أنه وقـف لهذا 

التاريـخ قريـة زرارة علـى الجامع والقناة، وكان يسـمى الباب الشـارع إلى الحاويين 

مـن أبواب الجامـع »البـاب المعتصمي« (2).

}2{ أحمد بن عبد الله بن سليامن بن محمد أبو العلء، املعري،  138  - 

التنوخي، الشاعر )ت: 449 هـ( (3) .

املوقوف: له وقف يقوم بأمره.   

قـال الذهبـي: كان قنوًعـا متعفًفـا، لـه وقف يقـوم بأمـره ول يقبل من أحد شـيئًا، 

ولـو تكسـب بالمديـح لحصـل مـاًل ودنيا، فـإن نظمه فـي الـذروة، يعد مـع المتنبي 

والبحتـري، وعـورض فـي وقفه فسـافر إلـى بغداد يتظلم في سـنة تسـع وتسـعين (4).

)1(  نقض سور اجلامع الكبري الذى بناه هارون الرشيد يف طريق اجلوشق ودرج )سنة 410 هـ(، بعد ما قامت 
 احلرب عىل ساق بينه وبني أهل البلد ستة أشهر، فأمر الرشيف أبو عيل اجلعفري بإعادة ما نقضه )سنة 411 هـ(.

 التدوين يف أخبار قزوين )44/1(.
)2(  التدوين يف أخبار قزوين )52/1(.                    

عنــد  اجلمعــة  يــوم  ولــد  املأثــورة،  والزندقــة  املشــهورة،  التصانيــف  املشــهور، صاحــب  الشــاعر  اللغــوي،    )((
غــروب الشــمس لثــاث بقــني مــن ربيــع األول )ســنة )6) هـــ(، وأصابــه جــدري ولــه أربــع ســنني أو ســبع، فذهــب 
بــره، وقــال الشــعر ولــه إحــدى عــرشة أو ثنتــا عــرشة ســنة، ودخــل بغــداد ســنة تســع وتســعني وثاثامئــة، فأقــام هبــا 
ســنة وســبعة أشــهر، ثــم خــرج منهــا طريــًدا منهزًمــا؛ ألنــه ســأل ســؤاًل بشــعر يــدل عــىل قلــة دينــه وعلمــه وعقلــه. 
املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )27/16(، وفيــات األعيــان )116/1(، تاريــخ اإلســام )05/27)(، ســري 

أعــام النبــاء )25/18(، إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب )295/1(.
)4(  سري أعام النباء )25/18(.
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}3{ أحمد بن عبد امللك بن عيل بن أحمد بن عبد الصمد بن بكر، أبو  139  - 

 صالح النيسابوري، املؤذن، الحافظ الصويف، محدث نيسابور

 )ت: 470 هـ( (1).

املوقوف: تويل أوقاف املحدثني والناظر لها.   

ذكـره أبو سـعد السـمعاني فقـال: صوفي، حافظ متقن، نسـيج وحـده في الجمع 

واإلفـادة، وكان العتمـاد عليـه فـي الودائـع مـن كتـب الحديـث التـي فـي الخزائن 

الموروثـة عن المشـايخ والموقوفة على أصحـاب الحديث، فيتعهـد حفظها، ويتولى 

أوقـاف المحدثيـن مـن الحبـر والكاغـد وغيـر ذلـك، ويـؤذِّن فـي المدرسـة البيهقية 

مـدًة سـنين احتسـابًا، ووعـظ المسـلمين وذكَرهـم األذكار فـي الليالي علـى المئذنة، 

وكان يأخـذ صدقـات الرؤسـاء والتجـار ويوصلها إلى المسـتحقين والمسـتورين (2).

)1(  رحــل فســمع بجرجــان مــن محــزة بــن يوســف احلافــظ، وبأصبهــان مــن أيب نعيــم، وببغــداد مــن أيب القاســم ابــن 
بــرشان، وبدمشــق مــن املســدد األملوكــي، وعبــد الرمحــن بــن الطبيــز وأمثاهلــم، وبمكــة مــن أيب ذر اهلــروي، وبمنبــج 
مــن احلســن بــن األشــعث املنبجــي. روى عنــه: ابنــه إســامعيل، وزاهــر ووجيــه ابنــا الشــحامي، وعبــد الكريــم بــن 
احلســني البســطامي، وحممــد بــن الفضــل الفــراوي، وعبــد املنعــم بــن القشــريي، وأبــو األســعد القشــريي وآخــرون.
قــال زاهــر الشــحامي: خــرج أبــو صالــح ألــف حديــث عــن ألــف شــيخ لــه. وقــال اخلطيــب: قــدم أبــو صالــح علينــا يف 
حيــاة ابــن بــرشان، وكتــب عنــي وكتبــت عنــه، وقــال يل: أول ســامعي ســنة تســع وتســعني وثاثامئــة. وكنــت إذ ذاك قــد 
حفظــت القــرآن، وكان ثقــة. وقــال احلافــظ عبــد الغافــر بــن إســامعيل: أبــو صالــح املــؤذن، األمــني املتقــن املحــدث، 
الصــويف، نســيج وحــده يف طريقتــه ومجعــه وإفادتــه، مــا رأينــا مثلــه يف حفــظ القــرآن ومجــع األحاديــث، ســمع الكثــري، 
ومجع األبواب والشــيوخ، وأذَّن ســنني حســبة، وتويف يف ســابع رمضان، وكان قد ســأل اهلل بمكة أن ل يقبضه إلَّ 
يف شــهر رمضان، فكان إذا دخل شــهر رجب تفرغ للعبادة إىل أن خيرج شــهر رمضان. وقال أبو ســعد الســمعاين: 
رآه بعــض الصاحلــني ليلــة وفاتــه، وكان النبــي  قــد أخــذ بيــده، وقــال لــه: جــزاك اهلل عنــي خــرًيا، فنعــم 
مــا أقمــت بحقــي، ونعــم مــا أديــت مــن قــويل ونــرشت مــن ســنتي. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )16/)19(، 

تاريــخ بغــداد )442/5(، تاريــخ دمشــق لبــن عســاكر )279/71(، البدايــة والنهايــة )144/12(.
)2(  تاريخ دمشق لبن عساكر )279/71(، سري أعام النباء ))499/1(، تاريخ اإلسام )286/10(.
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}4{ أحمد بن عيل بن الفضل بن طاهر بن الُفرات أبو الفضل  140  - 

الدمشقي، ينتمي إىل ابن الفرات الوزير )ت: 494 هـ( (1).

املوقوف: كُتب.   

املوقوف عليه: مسجد.   

قـال ابـن عسـاكر: كان من أهـل األدب والفضـل، إل أنـه كان متهًما برقـة الدين 

رافضيًّـا، وهـو واقـف الكتـب التـي فـي الجامع فـي حلقـة شـيخنا أبي الحسـن ابن 

الشهرزوري(2).

}5{ أحمد بن عيل بن ثابت بن أحمد بن مهدي أبو بكر، البغدادي،  141  - 

املعروف بالخطيب البغدادي )ت: 463 هـ( (3).

املوقوف: مال، وكتب، وثياب.   

املوقوف عليهم: أهل العلم وطلبة الحديث.   

انتهـى إليـه الحفـظ واإلتقـان والقيـام بعلـوم الحديـث، وعبـر معه إلـى الجانب 

الغربـي خلـق عظيـم، وكان ينـادى بين يـدي جنازته: هـذا الذي كان يذب عن رسـول 

اللـه ، وتصـدق بجميـع مالـه وهـو مائتـا دينـار علـى أصحـاب الحديث 

)1(  ولــد بدمشــق يف ذي احلجــة ســنة إحــدى عــرشة وأربعامئــة، وســمع: أبــاه، وأبــا حممــد بــن أيب نــر، وأمحــد بــن 
حممــد العتيقــي، ورشــأ بــن نظيــف وغريهــم. ولــه شــعر جيــد، وقــد هجــاه جعفــر بــن دواس، آخــر مــن روى عنــه: 

عبــد الرمحــن الــداراين شــيخ كريمــة. تــويف يــوم الســبت الثــاين عــرش مــن صفــر بدمشــق. 
تاريخ دمشق لبن عساكر )68/5(، تاريخ اإلسام )4)/177(.

)2(  تاريخ دمشق لبن عساكر )68/5(، تاريخ اإلسام )4)/177(، سري أعام النباء )128/19(.
))(  الفقيــه احلافــظ، أحــد األئمــة املشــهورين، واملصنفــني املكثريــن، واحلفــاظ املربزيــن، ومــن ختــم بــه ديــوان 
املحدثــني، مولــده يف مجــادى اآلخــرة مــن ســنة إحــدى وتســعني وثاثامئــة، وتــويف صبــاح يــوم الثنــني، ودفــن يــوم 
الثاثــاء ثامــن ذي احلجــة إىل جانــب قــرب بــرش احلــايف، ومــات عــن نيــف ومخســني مصنًفــا ســوى مــا وجــد يف الرقــاع 
غــري مفــروغ منــه. تاريــخ دمشــق لبــن عســاكر )1/5)(، املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )2/16)1(، وفيــات 

األعيــان )92/1(، تاريــخ اإلســام )175/10(.
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والفقهـاء والفقـراء فـي وصيـة، وأوصـى أن يتصـدق بجميـع مـا يخلفـه مـن ثيـاب 

وغيرهـا، وأوقـف جميـع كتبه علـى المسـلمين (1).

وقـال السـبكي: ولمـا مـرض وقـف جميـع كتبـه، وفـرق جميـع ماله فـي وجوه 

البـر وعلـى أهل العلـم والحديـث، وكان ذا ثروة ومال كثير، فاسـتأذن أميـر المؤمنين 

القائـم بأمـر اللـه فـي تفريقهـا فـأذن له، وسـبب اسـتئذانه أنـه لم يكـن لـه وارث إل 

المـال(2). بيت 

، الفقيه  142  -  }6{ أحمد بن محمد بن عبيد الله بن محمد، أبو بكر الُبْستيُّ

الشافعي )ت: 429 هـ( (3).

املوقوف: مدرسة، وأوقف عليها أمواًل.   

املوقوف عليهم: أهل العلم بنيسابور.   

قـال تقـي الديـن الصيرفينـي: من كبـار فقهـاء أصحاب الشـافعي، والمدرسـين 

المناظريـن بنيسـابور، وكانت لـه المـروءة الظاهرة، والثـروة الوافرة، بنـى ألهل العلم 

مدرسـة علـى بـاب داره بـرأس سـكة المسـيب، ووقـف عليها جملـة من مالـه، وهو 

معـروف بأوقاف أبـي بكر الشـيباني(4).

)1(  إكامل اإلكامل لبن نقطة )104/1(.
)2(  طبقات الشافعية )7/4)(.

))(  من كبار أئمة نيسابور وأويل الرياسة واحلشمة، حدث عن أيب احلسن الدارقطني، ومن كبار فقهاء أصحاب 
الشــافعي واملدرســني املناظريــن بنيســابور، وتــويف ســنة تســع وعرشيــن وأربعامئــة. تاريــخ اإلســام )458/9(، 

طبقــات الشــافعية الكــربى للســبكي )80/4(، العقــد املذهــب يف طبقــات محلــة املذهــب )ص: 242(.
)4(  املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور )ص: 97(.
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 }7{ أحمد بن مروان بن دوْستَك الكردي، نرص الدولة. 143  - 

 )ت: 453 هـ((1).

املوقوف: جامع املحدثة، وخزانة الكتب، ومستشفى، وحاممي العقبة،    

وضياع وغريها.

قـال فـي كتـاب »األعاق الخطيرة فـي ذكر أمراء الشـام والجزيـرة« وهو يتحدث 

عنـه: كبـر شـأن نصر الدولة، وتقـررت مملكته، وفعـل الخير، وعـدل في الناس. 

كان قـد تهـدم مـن السـور مواضـع عديـدة فبناهـا، ووقف علـى السـور وقًفا من 

ضيـاع وغيرهـا، وجعـل يتصـدق كل يـوم بجريـب حنطـة إيفـاء بنـذره األول في سـنة 

ثمـان وأربعمائـة، ثـم إنـه أفكـر وقـال: ربما أشـتغُل في بعـض األوقات فـا أكون قد 

وفيـت بنـذري. فأحضـر الشـيخ أبـا محمـد الحسـن بـن محمد بـن عبيد بـن المحور 

-وكانـت األوقـاف تحـت يـده-، وقـال لـه: تجلـس فـي الديـوان عنـد خواجـا أبـي 

القاسـم، وتفـرد ضيعـة يكون دخلهـا ثاثمائة وسـتين جريبًـا حنطة حتـى أوقفها على 

الفقـراء والمسـاكين، فوقـع اختيارهـم علـى قريـة العطشـا -غربـي ميافارقيـن- فوقفها 

نصـر الدولـة علـى الفقراء والمسـاكين، فكان مغلُّها في كل سـنة إلى صحـن الجامع، 

ويتصـدق بـه مـدة وليتـه، وهـي باقيـة إلـى اآلن، فلعنـة اللـه على مـن يصرفهـا لغير 

مسـتحقيها، وفـي غيـر وجهها.

)1(  صاحــب ديــار بكــر وميافارقــني، امللــك، قتــل أخــاه منصــوًرا بقلعــة اهلتــاخ ومتكــن، وكانــت دولتــه إحــدى 
ومخســني ســنة، وكان رئيًســا حازًمــا عــادًل، مكًبــا عــىل اللهــو، ومــع ذا فلــم تفتــه صــاة الصبــح فيــام قيــل، وكان لــه 
ثاثامئــة وســتون رسيــة، خيلــو كل ليلــة بواحــدة، خلــف عــدة أولد، مدحتــه الشــعراء، ووزر لــه الوزيــر أبــو القاســم 
ابــن املغــريب -صاحــب األدب- مرتــني، ثــم وزر لــه فخــر الدولــة ابــن جهــري، وكان حمتشــاًم، كثــري األمــوال، نفــذ إىل 
الســلطان طغرلبــك تقدمــة ســنية، وحتًفــا مــن مجلتهــا اجلبــل الياقــوت، الــذي كان لبنــي بويــه، أخــذه بالثمــن مــن ابــن 
جــال الدولــة، وكان مــن كرمــه يبــذر القمــح مــن األهــراء للطيــور، تــويف يف شــوال، وعــاش نحــو الثامنــني، ومتلــك 

بعــده ابنــه نظــام الدولــة نــر. ســري أعــام النبــاء )118/18(.
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أوقف مستشفى:    

وفـي سـنة أربع عشـرة وأربعمائـة بنى نصـر الدولة البيمارسـتان من مالـه، بتولي 

أبـي سـعيد الحارث بن بختيشـوع، ووقـف عليه الضيـاع، وأقام بـه المرضى. 

وبنى جامع املحدثة ورتب له أوقاًفا:    

وفـي سـنة ثـاث عشـرة وأربعمائـة بنـى جامـع المحدثـة والمصلـى مـن مالـه، 

وغـرم عليـه جملـة كثيـرة، ووقـف عليـه الوقوف.

وأوقف مكتبة:    

ووقف بميافارقين خزانة الكتب المعروفة إلى اآلن: بخزانة المغربي.

وأوقف الحاممات:   

وبنى نصر الدولة حمامي العقبة ووقفهما على السور، والحمام الجديد وقفها أيًضا.

وأجرى املاء للمسجد واملدينة:   

وساق الماء من رأس العين التي في الربض إلى المدينة، فانتفع الناس بها.

وكان فـي وليتـه رجـل شـيخ مـن أكابـر التجـار ومتقدميهـم يُعـرف بأبـي بكـر 

محمـد بـن ُجـّري فشـرع في عمـل قنـاة الجامـع، فسـاقها من عيـن حنبـاص وأعين 

غيرهـا، وغـرم عليهـا إلـى أن وصلـت إلى الجامع خمسـين ألـف دينار، وسـاقها إلى 

الجامـع وإلـى الطهـارات والحمامـات، وانتُِفـع بهـا أعـمَّ منفعـة، وعبـر المـاء على 

بـاب داره ولـم يُدخـل إلى داره منـه قطرة، قال لئا يقـول الناس: إنمـا كان هذا ألجل 

.(1)  نفسـه

)1(  األعاق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام واجلزيرة )ص: 169- 170(.
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 }8{ أحمد بن يوسف املنازي أبو نرص، الكاتب، الشاعر، الوزير 144  - 

 )ت: 437 هـ( (1).

املوقوف: كُتب.   

املوقوف عليه: جامع ميافارقني، وجامع آمد.   

كان فاضـاً شـاعرًا كافيًـا، وترسـل إلـى القسـطنطينية مـراًرا، وجمـع كتبًـا كثيـرة 

ثـم وقفهـا علـى جامـع ميافارقيـن وجامـع آمـد، وهـي موجـودة بخزائـن الجامعين، 

ومعروفـة بكتـب المنـازي (2).

}9{ محمد بن أحمد بن سهل، يعرف بابن برشان )ت: 462 هـ( (3) . 145  - 

املوقوف: كتب.    

املوقوف عليه: مشهد أيب بكر الصديق.   

)1(  وزر أليب نــر أمحــد بــن مــروان بــن دوســتك صاحــب ميافارقــني وديــار بكــر، مجــع وصنــف، وعمــل )اجلمــع 
بــني الصحيحــني(، ورتبــه أحســن ترتيــب، اســتوطن بغــداد، وأول ارحتالــه يف العلــم كان يف ســنة ثــامن وأربعــني 
وأربعامئــة، ولــه كتــاب: )مجــل تاريــخ اإلســام(، وكتــاب )الذهــب املســبوك يف وعــظ امللــوك(، وكتــاب )الرتســل(، 
وكتــاب )خماطبــات األصدقــاء(، وكتــاب )حفــظ اجلــار(، وكتــاب )ذم النميمــة(، ولــه شــعر رصــني يف املواعــظ 

واألمثال..اتريــخ اإلســام )564/9(، اتريــخ ابــن الــوردي )9/1))(.
)2(  وفيــات األعيــان )1/)14(، الــوايف ابلوفيــات )185/8(، ســر أعــام النبــاء )584/17(، شــذرات 

الذهــب )5/)17(.
ــع فيــه أشــتات  مَّ ))(  مولــده ســنة ثامنــني وثاثامئــة، مــن أهــل واســط أحــد األئمــة املعروفــني والعلــامء املشــهورين، َتَ
وديــن  وأخبــار،  وحديــث  ولغــة،  نحــو  صاحــب  العنايــة،  وشــدة  والفهــم  والدرايــة  الروايــة  بــني  وقــرن  العلــوم، 
وصــاح، وإليــه كانــت الرحلــة يف زمانــه، وهــو عــني وقتــه وأوانــه، وكان مــع ذلــك ثقــة ضابًطــا، حمــرًرا حافًظــا إل أنــه 
كان جمــدوًدا، أخــذ العلــم عــن خلــق ل حيصــون، منهــم أبــو احلســني عــيل بــن حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن دينــار الكاتــب 
صاحــب أيب عــيل الفــاريس، قــال أبــو عبــد اهلل احلميــدي: كتــب إيّل أبــو احلســن عــيل بــن حممــد بــن حممــد اجلــاَّيب 
بــرشان النحــوي مــات بواســط يف خامــس عــرش رجــب. ابــن  أبــا غالــب   الواســطي -صديقنــا مــن واســط-: أن 

إرشاد األريب إىل معرفة األديب )50/5)2(.
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كان لبـن بشـران كتـب حسـنة كثيـرة وقفهـا علـى مشـهد أبـي بكـر الصديـق، 

فذهبـت علـى طـول المـدى (1).

ن،  146  -  امَّ }10{ إسامعيل بن عيل بن الحسني بن زَنَْجَويِْه أبو سعد، ابن السَّ

الرازي، الحافظ )ت: 445 هـ( (2).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: تعلم القرآن وتعليمه وفهمه.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابن عسـاكر: كانـت أوقاتـه موقوفة على قـراءة القـرآن والتدريـس، والرواية 

والدرايـة، واإلرشـاد والهدايـة، والورَّاقـة والقـراءة، خلّـف مـا جمعـه في طـول عمره 

مـن الكتـب وجعلها وقًفـا على المسـلمين(3).

)1(  إرشاد األريب إىل معرفة األديب )54/5)2(.
)2(  شــيخ املعتزلــة احلافــظ، قــدم دمشــق طالــب علــم وكان مــن املكثريــن اجلوالــني، ســمع مــن نحــو مــن أربعــة 
آلف شــيخ. قــال املرتــى أبــو احلســن العلــوي الــرازي: ســمعت أبــا ســعد الســامن إمــام املعتزلــة يقــول: مــن مل 
يكتــب احلديــث مل يتغرغــر بحــاوة اإلســام. وقــال الذهبــي: وأمــا أبــو هاشــم اجلبائــي، وأبــوه أبــو عــيل فمن رؤوس 
املعتزلــة، ومــن اجلهلــة بآثــار النبــوة، برعــوا يف الفلســفة والــكام، ومــا شــموا رائحــة اإلســام، ولــو تغرغــر أبــو ســعد 
بحــاوة اإلســام، لنتفــع باحلديــث، فنســأل اهلل تعــاىل أن حيفــظ علينــا إيامننــا وتوحيدنــا. وقــال عمــر العليمــي: 
وجــدت عــىل ظهــر جــزء: مــات الزاهــد أبــو ســعد إســامعيل بــن عــيل الســامن يف شــعبان ســنة مخــس وأربعــني، شــيخ 
العدليــة وعاملهــم، وفقيههــم وحمدثهــم. وكان إماًمــا بــا مدافعــة يف القــراءات، واحلديــث، والرجــال، والفرائــض، 
والــرشوط، عالــاًم بفقــه أيب حنيفــة، وباخلــاف بــني أيب حنيفــة والشــافعي، وفقــه الزيديــة. تاريــخ دمشــق )24/9(، 

ســري أعــام النبــاء )55/18(، البدايــة والنهايــة )725/15(.
))(  تاريخ دمشق )24/9(.
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 }11{ حمد بن عبد الله بن عيل أبو الفرج، املقريء. 147  - 

 )ت: 401 هـ((1).

املوقوف: دويرة حمد.   

قـال ابـن عسـاكر: صاحـب الـدار الموقوفـة ببـاب البريـد المعروفـة بــ (دويـرة 

لـي الشـهود بدمشـق، ومـن حفـاظ القـرآن (2). حمـد) كان مـن معدِّ

)1(  قــال أبــو الفــرج املقــريء: قــال أســتاذي أبــو ســهل املقــريء بدمشــق: إذا حججــت فالعــق احلجــر، واســأل 
مــا شــئت، قــال: فحججــت فلعقتــه وســألت حفــظ القــرآن فرزقتــه. وجــد يف داره بمحلــة بــاب الربيــد يف الــدار 
املعروفــة بالعثــامين مذبوًحــا، وذبحــت معــه امــرأة عجــوز ختدمــه، وصبــي كان قريًبــا لــه، ومل يعــرف فاعــل ذلــك. 

تاريــخ دمشــق )170/15(، خمتــر تاريــخ دمشــق )252/7(.
)2(  اتريــخ دمشــق )170/15(، ويف كتــاب الــدارس يف اتريــخ املــدارس )115/2- 117( صــك وثيقــة 

الوقــف، وبيــان تفاصيلهــا، وذكــر الشــهود عليهــا، جــاء فيهــا: 
قــال عبــد القــادر الدمشــقي: اخلانقــاه الدويريــة املعروفــة بدويــرة محــد بــدرب السلســلة ببــاب الربيــد، قالــه ابــن 
شــداد. وقــال األســدي يف تارخيــه يف ســنة إحــدى وأربعامئــة: محــد صاحــب الدويــرة ببــاب الربيــد محــد بــن عبــد اهلل 
بــن عــيل أبــو الفــرج الدمشــقي املقــريء املعــدل، مــن مجلــة عــدول البلــد. ومــن وقفهــا احلصــة وهــي النصــف شــائًعا 
مــن جنينــة بنــي وهبــان بالطريــق الوســطاين األخــذ إىل املــزة، ومنــه أيًضــا النصــف كذلــك مــن البســتان املعــروف 
بالصوفيــة مــن أرض اللــوان باملــزة أيًضــا، ومنــه أيًضــا نظــري احلصــة املذكــورة وهــي النصــف شــائًعا كذلــك مــن 
البســتان املعــروف بدفــوف األصابــع باملــزة أيًضــا، ومنــه أيًضــا مجيــع قــرار أرض البســتان املعــروف بحســني اآلمدي 
باملــزة أيًضــا، ومنــه أيًضــا مجيــع احلصــة وهــي أحــد عــرش ســهاًم ونصــف ســهم مــن أربعــة وعرشيــن ســهاًم، وهــي الربــع 
والســدس ونصــف الثمــن شــائًعا مــن املزرعــة املعروفــة بالعصاميــة بزقــاق الــامء باملــزة، ومنــه ســهم واحــد مــن أربعــة 
وعرشيــن ســهاًم شــائًعا مــن البســتان املعــروف بالقاطــوع باملــزة أيًضــا، ومنــه نظــري احلصــة املذكــورة مــن اجلنينــة قرب 
القاطــوع املذكــور وتعــرف بجنينــة فاطمــة يفصــل بينهــام هنــر داريــا واملــزة جــوار طاحــون الســيفي منخــاص، ومنــه 
أيًضــا نظــري احلصــة املذكــورة شــائًعا مــن اجلنينــة املاصقــة حلــامم العــوايف باملــزة أيًضــا، ومنــه احلصــة الشــائعة وهــي 
ســهم واحــد مــن أربــع وعرشيــن ســهاًم مــن قــرار أرض اجلنينــة املعروفــة باللحــام بحــارة صــاح باملــزة أيًضــا، ومنــه 
احلصــة الشــائعة وقدرهــا ثاثــة أســهم مــن أربعــة وعرشيــن ســهاًم مــن قــرار أرض البســتان وهــو املعــروف باخلــزان 
بزقــاق الــامء باملــزة أيًضــا، غلهــا حكــر يف كل ســنة مبلــغ ســتني درمًهــا، ومنــه احلصــة الشــائعة ومبلغهــا نصــف ســهم 
مــن أربــع وعرشيــن ســهاًم مــن الــدار الرحــى اخلــراب املعروفــة بالشــهابية مــن مجلــة أرايض املــزة بــوادي النــريب 
قبــيل هنــر بــردى، ومنــه قطعــة األرض الســليخة مــن أرايض قصــور داريــا مــن أرايض قريــة كفــر سوســيا، ومنــه 
احلصــة مــن قــرار األرض الشــائعة ومبلغهــا اثنــا عــرش ســهاًم مــن أربعــة وعرشيــن ســهاًم وهــي النصــف مــن القطعتــني 
مــن األرض املذكــورة اخلراجيتــني، املعروفــه إحدامهــا بالــدورة واآلخــرى بالطويلــة مــن أرض الشــاغور، ومنــه 
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}12{ الحسن بن الحسني الرُّخَّجي الكبري أبو عيل، امللقب مؤيد  148  - 

امللك، وزير بني بَُويْه بالعجم )ت: 430 هـ((1).

املوقوف: مستشفى.   

احلصــة الشــائعة وهــي النصــف مــن األرض اخلراجيــة املعروفــة بجنينــة الوتــار ورشهبــا مــن هنــر األنبــاط، ومنــه أيًضــا 
احلصــة الشــائعة وهــي ســتة أســهم مــن أربعــة وعرشيــن ســهاًم وهــي الربــع مــن قطعــة األرض الســليخة اخلراجيــة 
املعروفــة بحقــل الفــرس، ومنــه أيًضــا احلصــة الشــائعة وقدرهــا ســتة أســهم مــن أربعــة وعرشيــن ســهاًم مــن املــكان 
املعــروف باملطبــخ شــاميل الوقــف عــىل املدرســة الشــامية الربانيــة، ومنــه أيًضــا احلصــة الشــائعة وقدرهــا نصــف ســهم 
مــن أربعــة وعرشيــن ســهاًم مــن املزرعــة املعروفــة بالصفوانيــة شــاميل هنــر بــردى وطاحــون الشــيخ، ومنــه احلصــة 
املقســومة املفــروزة ســهمني مــن أربعــة وعرشيــن وهــي نصــف الســدس مــن القريــة املعروفــة بالبويضــة مــن وادي 
العجــم قــرب الربيــج، ومنــه أيًضــا احلصــة الشــائعة وقدرهــا أربعــة أســهم مــن أربعــة وعرشيــن ســهاًم وهــي الســدس 
مــن القطعــة املعروفــة بحلقــة قافيــة مــن أرايض قريــة داعيــة، ومنــه نظــري احلصــة املذكــورة وهــي الســدس شــائعة 
مــن احلقــل اخلراجــي املعــروف بحقــل حمفــوظ مــن أرايض داعيــة املذكــورة، ومنــه نظــري احلصــة املذكــورة أيًضــا 
وهــي الســدس شــائًعا مــن احلقــل املعروفــه بحقــل عبيــد مــن أرايض داعيــة أيًضــا، ومنــه احلصــة الشــائعة وقدرهــا 
ســهم واحــد مــن أربعــة وعرشيــن ســهاًم وهــي ثلــث الثمــن مــن مجيــع قطــع األرايض الســبع اخلراجيــات املعروفــة 
بوقــف القاطــوع مــن أرايض بيــت رانــس، تعــرف األوىل منهــا: بالكــرم الصغــري، والثانيــة: بحقــل الزيتونــة، والثالثــة 
والرابعــة: بالامحــل، واخلامســة: بالتبوكيــة، والسادســة: بالقطبيــة: والســابعة: بالربانــس، ومنــه احلصــة الشــائعة 
بــاب تومــا العامــرة، ومنــه احلصــة الشــائعة  وقدرهــا ســهامن مــن أربعــة وعرشيــن مــن الــدار املعروفــة بطاحــون 
وقدرهــا مــن أربعــة وعرشيــن ســهاًم مــن احلوانيــت األربعــة واملقعــد داخــل دمشــق بســوق البزوريــة قبــيل الدخلــة 
الغــري النافــذة اآلخــذة إىل العــرش وبــرأس املقعــد الدخلــه املذكــورة، ومنــه مجيــع قــرار أرض اإلصطبــل بــدرب 
السلســلة بجــوار اخلانقــاه املذكــورة والطبقــات التــي كانــت علــو اإلصطبــل املذكــور، ومنــه قــرار األرض املحاكــرة 
بمحلــة ســوق ســاروجة املعروفــة بحكــر األقــرع وبحــارة الســودان قديــاًم بالقــرب مــن تربــة يونــس. ثبــت أن ذلــك 
مجيعــه وقــف عــىل مصالــح اخلانقــاه املذكــورة وعــىل الصوفيــة املقرريــن هبــا وعــىل ســائر جهاهتــا ومصارفهــا الرشعيــة 
ثبوًتــا رشعًيــا، وحكــم بموجــب ذلــك أقــى القضــاة رشف الديــن أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مفلــح احلنبــيل، لكــن أخــذ 
الطبــاق املذكــورة الســيد تــاج الديــن وأدخلهــا يف عامرتــه لســقيها، ثــم وقــف عوضهــا الربــع عــىل اخلانقــاه املذكــورة.
)1(  وزر لــرشف الدولــة بــن عــيل بــن هبــاء الدولــة ســنتني ثــم عــزل، وكان عظيــم اجلــاه يف زمــان عطلتــه، وهــو الــذي 
تــوىل إثــارة أمــوال فخــر امللــك أيب غالــب مــن غــري عســف، ول رضب أحــًدا بعصــا، واســتخرجها بألطــف الوجــوه. 
املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )269/15(، البدايــة والنهايــة )675/15(، مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان 
إىل  النســبة  هــذه  اجليــم،  آخرهــا  ويف  املشــددة،  املعجمــة  اخلــاء  وفتــح  الــراء،  بضــم  )0/18)4(.والرخجــي: 
الرخجيــة، وهــي قريــة عــىل نحــو فرســخ مــن بغــداد وراء بــاب األزج. اللبــاب يف هتذيــب األنســاب )20/2(، 

.)52/(( للســمعاين  األنســاب 
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املوقوف عليه: مدينة واسط.   

نوع الوقف: خريي.    

قـال ابـن الجـوزي: كان قـد قيـل: إن واسـط خاليـة عـن مارسـتان، وهـي مصر 

مـن األمصـار الكبار، وتجاورهـا البطائح وأعمالهـا، فاختار موضًعا فجعله مارسـتانًا، 

وأنفـق عليـه جملـة وافرة، وفُِتَح في سـنة ثـاث عشـرة، وُحملت إليه األدويـة، ورتَّب 

لـه الخـزان واألطبـاء، ووقف عليـه الوقوف(1).

}13{ الحسن بن عامر أبو طالب )ت: 464 هـ((2). 149  - 

املوقوف: دار علم وبها كُتب.   

أسـس دار علـم بطرابلـس الشـام، فيهـا مـا يزيـد علـى مائـة ألـف كتـاب وقًفـا، 

وجددهـا، ووسـعها جـال الملـك أبـو الحسـن علي بـن محمد بـن عمار في (سـنة 

472 هــ)، وكان ممـا وقفـه آل عمـار فـي هـذه المكتبة سـتة كتـب من مؤلفـات أبي 

المعـري.(3) العاء 

وكان عظيـم الصدقـة، كثيـر المراعـاة للعلويين، تفـرد بذلك في زمانـه، ولم يدانه 

أحد مـن أقرانه(4).

)1(  املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم )269/15(، الوايف ابلوفيات )220/12(.
)2(  قــايض طرابلــس، وقــد اختلــف يف اســمه كثــرًيا، كان قــد اســتوىل عــىل طرابلــس، واســتبد باألمــور إىل أن مــات، 
فقــام مكانــه ابــن أخيــه جــال امللــك أبــو احلســن ابــن عــامر، فضبطهــا أحســن ضبــط، وظهــرت شــهامته. تاريــخ 

اإلســام )211/10(.
))(  الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 48(.

)4(  مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )257/19(، النجوم الزاهرة ىف ملوك مر والقاهرة )89/5(.
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 }14{ الحسن بن عيل بن إسحاق الطويس، الوزير، نظام املُملْك  150  - 

)ت: 485 هـ((1).

املوقوف: مدارس، ومساجد، ورباطات، وبساتني، وحاممات، ودكاكني.   

املوقوف عليه: الشافعية، واملدرسون واملعلمون، والوعاظ.   

هـو أول مـن بنى المـدارس في اإلسـام، بنـى نظامية بغـداد، ونظامية نيسـابور، 

ونظامية طـوس، ونظاميـة أصبهان.

وكان للنظـام مـن المكرمـات مـا ل يحصـى، وكان يصـوم الثنيـن والخميـس، 

ويكثـر الصدقـة، وأحسـن خالـه مراعـاة العلمـاء، وتربيـة العلـم، وبنـاء المـدارس 

المدرسـة  ببغـداد هـذه  العجيـب  وأثـره  والمسـاجد والرباطـات والوقـوف عليهـا، 

وسـقوفها الموقـوف عليهـا، وفي كتاب شـرطها أنهـا: وقف على أصحاب الشـافعي 

أصـًا وفرًعـا، وكذلـك األمـاك الموقوفة عليها شـرط فيهـا أن يكون علـى أصحاب 

الشـافعي أصـًا وفرًعـا، وكذلك شـرط فـي المدرس الذي يكـون بهـا والواعظ الذي 

يعـظ بهـا ومتولـي الكتـب، وشـرط أن يكـون فيهـا مقـريء القـرآن، ونحـوي يـدرس 

العربيـة، وفـرض لـكل قسـطًا مـن الوقـف، وكان يطلق ببغداد كل سـنة مـن الصات 

مائتـي كـر، وثمانية عشـر ألـف دينار.

أنشـأ المدرسـة الكبرى ببغـداد، وأخـرى بنيسـابور، وأخرى بطـوس، ورغب في 

العلـم، وأدر علـى الطلبـة الصات، وأملـى الحديث، وبعـد صيته.

)1(  عاقــل ســائس خبــري، متديــن، حمتشــم، عامــر املجلــس بالقــراء والفقهــاء، مولــده: يف ســنة ثــامن وأربعامئــة، 
أتــاه باطنــي يف هيئــة صــويف يناولــه قصــة، فأخذهــا منــه، فرضبــه بالســكني يف فــؤاده،  وقتــل صائــاًم يف رمضــان، 
فتلــف، وقتلــوا قاتلــه، وذلــك ليلــة مجعــة، بقــرب هناونــد، وكان آخــر قولــه: ل تقتلــوا قاتــيل، قــد عفــوت، ل هلإ إل 
اهلل، اشــتغل بالعلــم والقــراءات والتفقــه عــىل مذهــب الشــافعي، وســامع احلديــث واللغــة والنحــو، وكان عــايل 
اهلمــة، فحصــل مــن ذلــك طرًفــا صاحلـًـا، قيــل: جــدد عــامرة خــوارزم، ومشــهد طــوس، وعمــل بيامرســتاًنا، نابــه عليــه 
مخســون ألــف دينــار، وبنــى مــدارس، وكان حليــاًم رزينـًـا جــواًدا، صاحــب فتــوة واحتــامل ومعــروف كثــري إىل الغايــة، 
ويبالــغ يف اخلضــوع للصاحلــني. قيــل: كان يتصــدق كل صبــاح بامئــة دينــار. ســري أعــام النبــاء )96/19(، وفيــات 

األعيــان )128/2(، البدايــة والنهايــة )140/12(.
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قـال أبـو الوفـاء ابن عقيـل: رأينا في أوائـل أعمارنا ناًسـا طاب العيـش معهم من 

العلمـاء والزهـاد وأعيـان النـاس، وأما النظام فإن سـيرته بهـرت العقول جـوًدا وكرًما، 

وحشـمة وإحياء لمعالـم الدين، فبنى المـدارس، ووقف عليها الوقـوف ونعش العلم 

ـر دور الكتب، وابتـاع الكتب، فكانت سـوق العلم في  ـر الحرميـن، وعمَّ وأهلـه، وعمَّ

أيامـه قائمـة، والعلمـاء مسـتطيلين علـى الصـدور من أبنـاء الدنيـا، وما ظنـك برجل 

كان الدهـر فـي خفارتـه؛ ألنـه كان قـد أفـاض مـن اإلنعـام مـا أرضـى النـاس، وإنما 

هم إحسـانه أمسـكوا  كانـوا يذمـون الدهـر لضيـق أرزاق، واختـال أحـوال، فلمـا عمَّ

عـن ذم زمانهم(1).

وقف املدارس، وأجرى رواتب للطلبة، ووقف املستشفيات:   

قال السـبكي: بنى مدرسـة ببغداد، ومدرسـة ببلخ، ومدرسـة بنيسـابور، ومدرسـة 

بهراة، ومدرسـة بأصبهان، ومدرسـة بالبصرة، ومدرسـة بمرو، ومدرسة بآمل طبرستان، 

ومدرسـة بالموصـل، ويقـال: إن لـه فـي كل مدينـة بالعـراق وخراسـان مدرسـة، وله 

بيمارسـتان بنيسـابور، ورباط ببغداد.

وشـيخنا الذهبـي زعـم أنـه أول مـن بنـى المـدارس، وليـس كذلك، فقـد كانت 

المدرسـة البيهقيـة بنيسـابور قبل أن يولد نظام الملك، والمدرسـة السـعدية بنيسـابور 

أيًضـا، بناهـا األمير نصر بن سـبكتكين أخو السـلطان محمود لما كان واليًا بنيسـابور، 

ومدرسـة ثالثـة بنيسـابور بناها أبو سـعد إسـماعيل بـن علي بـن المثنى اإلسـتراباذي 

الواعـظ الصوفـي شـيخ الخطيب، ومدرسـة رابعـة بنيسـابور أيًضا بنيت لألسـتاذ أبي 

إسـحاق اإلسـفرايني، وقـد قـال الحاكم فـي ترجمة األسـتاذ: لـم يبن بنيسـابور قبلها 

-يعني مدرسـة األسـتاذ- مثلها.

وهـذا صريـح فـي أنه بنـي قبلها غيرهـا، وقد أدرت فكـري وغلب علـى ظني أن 

)1(  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )07/16)(، العرب يف خرب من غرب )49/2)(، تاريخ اإلسام )))/)14(، 
النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة )84/5(.
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نظـام الملـك أول مـن قـدر المعاليم للطلبـة، فإنه لم يتضـح لي هل كانـت المدارس 

قبلـه بمعاليـم للطلبـة أو ل؟ واألظهر أنـه لم يكن لهـم معلوم(1).

}15{ الحسني بن أحمد أبو عيل، الَخَوايف )ت: 462 هـ(. 151  - 

املوقوف: كتابة عدة مصاحف بيده.   

ذكـره الحافـظ عيـن الديـن أبو الحسـن الفارسـي فـي »سـياق تاريخ نيسـابور«، 

وقـال: هـو مـن أولد الرؤسـاء، سـافر الكثير وحـج وجاور بمكة شـرفها اللـه تعالى، 

سـمع الحديـث مـن أصحـاب األصـم، وتـرك عمـل السـلطان وكتـب بيـده عـدة 

مصاحـف وقفهـا، وكان حافظًـا لكتـاب اللـه تعالـى كثيـر التاوة لـه(2).

)1(  طبقــات الشــافعية للســبكي )14/4)(، قلنــا: ومــع ذلــك فــإن الذهبــي رمحــه اهلل تعــاىل ذكــر يف الديــوان مــا 
يشــري إىل تضعيــف مــا َذكــر يف تارخيــه، فقــال يف الديــوان )08/4)(: وهــو أول مــن بنــى املــدارس فيــام قيــل.

)2(  اخلــوايف: بفتــح اخلــاء والــواو نســبة إىل خــواف، ناحيــة مــن نواحــي نيســابور تــويف بنيســابور يِف شــهر ربيــع 
اآلخــر، ولــه تســع وســتون ســنة. تاريــخ اإلســام )10/)16(، جممــع اآلداب يف معجــم األلقــاب )214/2(، 

والنهايــة )168/12(. البدايــة 
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}16{ الحسني بن عيل بن الحسني بن عيل بن محمد بن يوسف، أبو  152  - 

القاسم، ابن أيب الحسني املغريب، الوزير )ت: 428 هـ( (1). 

املوقوف: خزانة كُتب.   

ووقف بـ (َميَّافَارِقين) (2) خزانة الكتب المعروفة: بخزانة المغربي (3).

}17{ الحسني أبو غانم، وعيل أبو الحسن ابنا عيىس بن الحسني  153  - 

الكندري )من أعلم القرن الخامس( (4).

املوقوف: كتب.   

موقوف عىل: جامع قزوين.   

لهمـا فـي جامـع قزويـن كتـب موقوفة تنسـب إليهمـا فـي الصنـدوق المعروف 

بالعثمانـي (5).

)1(  يلقــب بالكامــل ذي اجلالتــني، ولــد بحلــب يف ســنة ســبعني وثاثامئــة، وكان أبــوه وجــده مــن كّتــاب األمــري 
ســيف الدولــة، وحصــل بعــد مــوت ســيف الدولــة بــني أبيــه وبــني ســعد الدولــة أيب املعــايل رشيــف نبــوة أوجبــت 
انفصالــه عنــه، فعــوق أبــو املعــايل أبــا القاســم بحلــب مــع مجاعــة مــن أهلــه، ثــم ســار أبــوه بعــد ذلــك إىل مــر، فانتقــل 
أبــو القاســم بعــده، وقتــل احلاكــم أبــاه وإخوتــه، فهــرب أبــو القاســم وتوجــه إىل العــراق، وتقلــد وزارة مــرّشف 
الدولــة أبــو عــيل ابــن عضــد الدولــة ابــن بويــه يف ســنة مخــس عــرشة وأربعامئــة، وكان الوزيــر أديًبــا فاضــاً عاًرفــا 
باللغــة والنحــو فصيًحــا، حســن النظــم والنثــر، عارًفــا باحلســاب، ولــه كتــاب يف تفســري القــرآن أحســن فيــه عــىل 
اختصــاره، واختــر كتــاب )إصــاح املنطــق( فأجــاد يف ذلــك، وعرضــه عــىل أيب العــاء أمحــد بــن عبــد اهلل بــن 
ســليامن فاســتجاده وأثنــى عليــه، وكتــب إليــه يف ذلــك الرســالة األعريضيــة، وكان مفتنًّــا يف كثــري مــن العلــوم الدينيــة 
واألدبيــة والنجوميــة، ومشــارا إليــه يف قــوة الــذكاء والفطنــة، ورسعــة اخلاطــر والبدهيــة. بغيــة الطلــب يف تاريــخ 

حلــب )2/6)25(، واألعــاق اخلطــرية يف ذكــر أمــراء الشــام واجلزيــرة )ص: 170(
)2(  بفتــح أولــه، وتشــديد ثانيــه ثــم فــاء، وبعــد األلــف راء، وقــاف مكســورة، ويــاء ونــون، أشــهر مدينــة بديــار بكــر، 
قالــوا: ســميت بـــ )ميَّــا بنــت أد( ألهنــا أول مــن بناهــا، وفارقــني هــو اخلنــدق بالفارســية، يقــال لــه: بارجــني؛ ألهنــا 

كانــت أحســنت خندقهــا، فســميت بذلــك. معجــم البلــدان )5/5)2(.
))(  األعاق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام )ص: 170(، الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 44(.

)4(  مل أقــف هلــام عــىل تاريــخ وفــاة، ولكــن قــد رويــا عــن أيب عبــد الرمحــن الســلمي وقــد تــويف ســنة )412 هـــ(، فــا 
شــك أهنــام مــن أبنــاء هــذا القــرن. و)كنــدر(: قريــة قريبــة مــن قزويــن. تاريــخ بغــداد ))/42(.

)5(  املؤتلف واملختلف لبن القيرساين )122/1(، معجم البلدان )482/4(.
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}18{ رشأ بن نظيف بن ما شاء الله أبو الحسن، الدمشقي، املقريء.  154  - 

)ت: 444 هـ((1).

املوقوف: دار للقرآن الكريم، ومدرسة.    

املوقوف عليه: الُقرَّاء.   

قـال الذهبـي: ولـد في حـدود السـبعين وثاثمائة، ولـه دار موقوفة علـى القراء، 

إلى جانب السميسـاطية بدمشـق(2).

قـال كُـرْد علـي: اتخـذ المسـلمون مسـاجدهم للصـاة والعبـادة وتلقـي القرآن 

وعلومـه، والحديـث وفنونـه، وعلـوم اللسـان، ومـا يتعلق بذلـك من المطالـب التي 

فيهـا قيـام أمرهـم وخدمـة دينهـم أوًل ولغتهـم ثانيًـا، وظلـوا علـى ذلـك فـي الشـأن 

حتى أنشـأ بدمشـق رشـأ بن نظيف الدمشـقي سـنة (444 هــ)؛ مدرسـته المعروفة بـ 

»الرشـائية« اتخذهـا دار القـرآن(3).

)1(  أصلــه مــن املعــرة، عــاش يف دمشــق، وقــرأ عــىل مجاعــة مــن قــراء العــراق ومــر وســورية، وقــرأ عليــه مجاعــة 
آخرهــم موًتــا أبــو الوحــش ســبيع بــن املســلم بــن قــرياط الرضيــر، وكان ثقــًة مأموًنــا، انتهــت إليــه الرياســة يف قــراءة 

ابــن عامــر. تاريــخ دمشــق لبــن عســاكر )148/18(، تاريــخ اإلســام )654/9(.
)2(  معرفــة القــراء الكبــار عــىل الطبقــات واألعصــار )1/)22(، تاريــخ اإلســام )654/9(، الــوايف بالوفيــات 

)82/14(، األعــام للــزركيل ))/21(.
))(  خطط الشام )66/6(.
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}19{ سابور بن أردشري بهاء الدولة، أبو نرص )ت: 416 هـ((1). 155  - 

املوقوف: دار العلم.   

املوقوف عليه: وقف أهيل.   

وذكر رشط الوقف فيها.   

رها وبيضها  ابتـاع أبـو نصر سـابور بن أردشـير داًرا في الكرخ بيـن السـورين وعمَّ

اها: »دار العلـم«، ووقفهـا علـى أهلـه، ونقل إليهـا كتبًا كثيـرة ابتاعهـا وجمعها  وسـمَّ

وعمـل لها فهرسـتا، ورد النظر فـي أمورهـا ومراعاته (2).

قـال ابـن كثيـر: وأظـن أن هـذه أول مدرسـة وقفـت علـى الفقهـاء، وكانـت قبل 

النظاميـة بمدة طويلـة (3).

ـورين،  قال سـبط ابن الجوزي: ابتاع أبو نصر سـابور بن أَزَْدشـير داًرا بالَكْرخ بين السُّ

رَهـا داًرا للعلـم، ووقفهـا على أهله، ونقـل إليها كتبًا كثيرًة، وعمل لها فهرسـا (4). وعمَّ

)1(  ولــد )6)) هـــ(، كان مــن أكابــر الــوزراء، وأماثــل الرؤســاء، مجعــت فيــه الكفايــة والدرايــة، وكان بابــه حمــط 
بــني  مــرات، وكان كاتًبــا شــديًدا، وابتــاع داًرا  ثــاث  الدولــة  ابــن عضــد  نــر  الدولــة أيب  لبهــاء  الشــعراء، وزر 
الســورين يف ســنة إحــدى وثامنــني وثاثامئــة، ومحــل إليهــا كتــب العلــم مــن كل فــن، وكان فيهــا أكثــر مــن عــرشة 
آلف جملــد، ووقــف عليهــا الوقــوف، وبقيــت ســبعني ســنة، وأحرقــت عنــد جمــيء طغرلبــك يف ســنة )450 هـــ(، 
ووزر لــرشف الدولــة ابــن عضــد الدولــة، وكان عفيًفــا عــن األمــوال، كثــري اخلــري ســليم الباطــن، وكان إذا ســمع 
األذان تــرك مــا هــو فيــه مــن األشــغال وقــام إىل الصــاة ومل يعبــأ بــيء؛ إل أنــه كان يكثــر الوليــة والعــزل، فــوىلَّ 
بعــض العــامل عكــربا فقــال لــه: أهيــا الوزيــر، كيــف تــرى أســتأجر الســامرية مصعــًدا ومنحــدًرا؟ فتبســم وقــال: امــض 
ســاكنًا. وتــويف ببغــداد هــذه الســنة وقــد جــاوز الســبعني.املنتظم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )172/15(، وفيــات 

األعيــان )54/2)(، البدايــة والنهايــة )607/15(، ســري أعــام النبــاء )87/17)(.
)2(  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )66/14)(، تاريخ اإلسام )510/8(.

))(  البداية والنهاية )11/ 57)(.
الرحيـم،  الرمحـن  اهلل  بسـم   :)69 األعيـان )18/  تواريـخ  الزمـان يف  مـرآة  جـاءت يف  كـام  الفهـرس  )4(  صـورة 
والفقـه،  والقـراءات،  وتفاسـريه،  ومعانيـه  وعلومـه،  القـرآن  كتـب  مـن  أزدشـري  بـن  سـابور  مجعـه  فهرسـت  هـذا 
واألدعيـة، والفرائـض، وعلـوم الرشيعـة عـىل اختـاف املذاهـب، والـكام واجلـدل، واملقـالت وكتـب أهـل البيـت 
عليهـم السـام، واألنسـاب، واللغـات واألمثـال، والصفـات، والعربيـة والعـروض، ودواويـن الشـعراء والقدمـاء 
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}20{ سهل بن أحمد بن عيل الحاكم أبو الفتح، األَْرِغَياين، الفقيه  156  - 

الشافعي الزاهد، )ت: 499 هـ( (1).

املوقوف عليه: دور العبادة.   

ولـي القضـاء بناحيتـه أرغيـان، وهـي قـرى كثيـرة مـن أعمال نيسـابور، ثـم تعبد 

وتـرك القضـاء وآوى إلـى الخانقـاه، ووقـف عليهـا، ولـزم العبـادة، وصحـب الزاهـد 

حسـن السـمناني(2) .

}21{ الُْمَشطَّب، الحاجب أبو طاهر، امللقب بالسعيد ذي العضدين،  157  - 

واملناصح )ت: 408 هـ( (3) .

الوقف: قناطر، مارستان، حفر اآلبار وغريها.   

املوقوف عليه: جباية القنطرة.   

نوع الوقف: خريي.   

واملخرضمني واملحدثني، والنوادر واألخبار، والرسـائل، والطب، والنجوم والفلسـفة، واهلندسـة وغريها، وذكر 
رشوط الوقـف، ولسـابور بـن أزدشـري أجـر مـا نـواه، وثـواب مـا عقـده وبنـاه، والويـل كل الويـل ملـن أقـدم عـىل مـا 
خيالـف رشطـه، وأمحـل مـن الـوزر مـا يبـوء منـه بغضـب مـن اهلل، وأليـم عقابه، وشـديد عذابه.وذكر كاًما هذا معناه.

القـايض حسـني، وأخـذ األصـول والتفسـري عـن شـهفور اإلسـفرائيني بطـوس، وأخـذ عـن أيب  تفقـه عـىل    )1(
املعـايل اجلوينـي علـم الـكام، ولـه فتـاوى جمموعـة معروفـة بـه، وقـد سـمع: أبـا حفـص بـن مـرسور، وأبـا عثـامن 
وسـكون  اهلمـزة،  بفتـح  واألرغيـاين:  وغـريه.  السـنجي،  طاهـر  أبـو  عنـه:  روى  فأكثـر،  الطبقـة  وهـذه  الصابـوين 
الـراء، وكـرس الغـني املعجمـة، وفتـح اليـاء املثنـاة مـن حتتهـا وبعـد األلـف نـون، هـذه النسـبة إىل أرغيـان، وهـي اسـم 
لناحية من نواحي نيسـابور هبا عدة من القرى. املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )96/17(، الكامل يف التاريخ 

األعيـان )4/2)4(. وفيـات   ،)529/8(
)2(  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )96/17(، الكامل يف التاريخ )529/8(، تاريخ اإلسام )4)/298(.

َبــه هبــاء الدولــة أبــو نــر بـــ )الســعيد ذي العضديــن(،  ))(  مــوىل رشف الدولــة أيب الفــوارس ابــن عضــد الدولــة، لقَّ
َبــه أبــو اهليجــا بختكــني اجلرجــاين بـــ )املناصــح(، وأرشك بينهــام يف مراعــاة أمــور األتــراك ببغــداد. تــويف يف شــوال،  ولقَّ
ودفــن يف مقــربة اإلمــام أمحــد بــن حنبــل يف تربــة معروفــة بــه، ووىص أن ل يبنــى عليــه، فخالفــوه وبنــوا قبــة فســقطت. 

املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )126/15(.
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كان السـعيد كثيـر الصدقـة، فائـض المعـروف، حتى إن أهـل بغـداد إذا رأوا من 

لبـس قميًصـا جديـًدا قالـوا: رحم الله السـعيد؛ ألنـه كان يكسـو اليتامـى والضعفاء، 

وهـو الـذي بنى قنطرة الخندق والياسـرية والزياتيـن ووقف جبايتها على المارسـتان، 

وكان ارتفاعهـا أربعيـن كـرًّا وألف دينـار، ووقف على الجسـر خان النرسـي بالكرخ، 

ووقـف عليـه لربحي بالقفص، وسـد بثق الخالـص، وحفر ذنابة دجيل، وسـاق الماء 

منهـا إلـى مقابر قريـش، وعمل المشـهد بكوخ ودربه بقرب واسـط، وحفـر المصانع 

عنـده وفـى طريقـه، وله آبـار كثيرة بطريـق مكة (1).

وكان يحصـل لـه مـن إقطاعـه فـي كل سـنة مائة ألـف دينـار، فينفقها فـي أبواب 

الخيـر والبـر، وأغنى فقـراء الحرميـن وغيرهم(2) .

}22{ صادر بن عبد الله، شجاع الدولة(3). 158  - 

املوقوف: املدرسة الصادرية، ومسجد.   

قـال القاضـي عـز الديـن: هـي داخـل دمشـق ببـاب البريـد علـى بـاب الجامـع 

األمـوي الغربي، أنشـأها شـجاع الدولـة صادر بن عبد الله، وهي أول مدرسـة أنشـئت 

بدمشـق سـنة إحـدى وتسـعين وأربعمائـة، وأول مـن درَّس بهـا اإلمام العالـم علي بن 

زنكـي الكاشـاني، ولـم يزل بهـا إلى أن نزل عنها للشـيخ اإلمـام أبي الحسـن علي بن 

الحسـن البلخـي الواعظ المشـهور العلم، يعني صاحب المدرسـة البلخيـة لصيقها(4).

وبنـى مسـجًدا في المدرسـة الصادريـة التي على بـاب الجامع األمـوي مما يلي 

البريد(5). باب 

)1(  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )127/15(، الكامل يف التاريخ )648/7(.
)2(  مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )266/18(.

))(  قال عبد القادر بن بدران )ت: 46)1 هـ(: مل أر ملنشئها ترمجة. منادمة األطال )ص: 179(.
)4(  الدارس يف تاريخ املدارس )1/)41(.

)5(  الدارس يف تاريخ املدارس )255/2(، تاريخ دمشق لبن عساكر )06/2)(. 
قــال عبــد القــادر بــن بــدران: هــذه املدرســة مــن مجلــة مــا انــدرس مــن املــدارس، واســمها مشــهور معلــوم، ومل يبــق مــن 
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}23{ صايف عتيق، القائم بأمر الله )ت: 479 هـ((1). 159  - 

املوقوف: أموال.   

املوقوف عليه: أبواب الرب.   

أعتـق عنـد موتـه عبيـده وإمـاءه، وأوصـى لـكل منهـم بجـزء مـن مالـه، ووقف 

علـى أبـواب البـر، وأجـاز ذلـك المقتـدي، وصلى عليـه، ثم ُحِمـَل إلى تربـة الطائع 

هناك(2). فُقِبـَر 

}24{ عبد الله بن الحسني أبو محمد النيسابورى، املعروف بالناصحي  160  - 

)ت: 447 هـ((3) .

املوقوف: تصنيف كتاب يف الوقف.   

لـه فـي الوقـف: كتاب »الجمـع بين وقفـي هال والخصـاف« قال فـي مقدمته: 

لقـد هممـت باختصـار كتـاب »الوقف« لهـال بن يحيـى، ...... ثـم اسـتعنت باللَّه 

تعالـى علـى اختصار كتابـي؛ أبي بكر هال بـن يحيى، وأحمد بن عمـر، والخصاف 

البصرييـن ... وأضفـت إليه مـا وجدته في كتبنـا. إلخ(4).

أطاهلــا إل بعــض مــن صحنهــا وبــه بِْركــة الــامء، ويف جانبهــا بئــر مــن الــامء، ويف اجلانــب القبــيل تربــة يف حجــرة صغــرية، 
والباقــي قــد اختطفتــه يــد املختلســني فصــار دورا للســكنى، وحملهــا يقــال لــه الصادريــة. منادمــة األطــال )ص: 179(.
)1(  قــرأ القــرآن، وصاحــب األخيــار، وتبــع أبــا عــيل بــن موســى اهلاشــمي احلنبــيل، فأخــذ مــن هديــه، وكان متورًعــا 

لــه هتجــد وعبــادات، وبــر وصدقــات. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )262/16(.
)2(  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )262/16(، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )410/19(.

))(  شــيخ احلنفيــة يف عــره، واملقــدم عــىل األكابــر مــن القضــاة واألئمــة يف دهــره، لــه جملــس التدريــس والنظــر 
والفتــوى والتصنيــف، ولــه الطريقــة احلســنة يف الفقــه املرضيــة عنــد الفقهــاء مــن أصحاهبــم، وكان ورًعــا جمتهــًدا 
قصــري اليــد، وكان عنــده احلديــث عــن بــرش بــن أمحــد اإلســفرايني، واحلاكــم أيب أمحــد احلافــظ وطبقتهــم، ُعِقــد لــه 
جملــس اإلمــاء ســنني، روى عنــه: أبــو عبــد اهلل الفــاريس، وإســامعيل بــن عمــرو البحــريي. املنتخــب مــن كتــاب 

الســياق لتاريــخ نيســابور )ص: 02)(، تاريــخ بغــداد )106/11(، ســري أعــام النبــاء )660/17(.
)4(  الفوائد البهية يف تراجم احلنفية )ص: 207(، األعام للزركيل )79/4(.
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وفـي شـفاء الغـرام قـال: ومنهـا مدرسـة »األرسـوفي« بقرب بـاب العمـرة، وهو 

العفيـف عبـد اللـه بـن محمد األرسـوفي، وهـي معروفة بـه، وما عرفت متـى وقفت، 

إل أن لهـا أزيـد مـن مائتـي سـنة، ولعلـه وقفها فـي تاريخ وقـف رباطه الـذي بقربها 

المعـروف برباط أبـي رقيبة لسـكناه به(1).

}25{ عبد الباقي بن أحمد بن هبة الله أبو الحسن، البزاز، صهر  161  - 

املقريء أيب عيل األهوازي، الدمشقي )ت: 480 هـ((2).

املوقوف: خزانة بها كتب.   

املوقوف عليه: مسجد دمشق.   

قـال أبـو القاسـم بن عبـدان: وكان وقـف خزانة فيهـا كتب علـى الزاويـة الغربية 

من سـاحة جامع دمشـق(3).

)1(  شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام )0/1)4(.
)2(  ســمع مــن: األهــوازي، وأيب عثــامن الصابــوين، وابــن ســلوان الــامزين، روى عنــه: أبــو القاســم اخلــرض بــن 
ر ســامًعا لنفســه يف جــزء، ولــد عبــد الباقــي ســنة أربعامئــة. تاريــخ  َعَبــدان، وذكــر هبــة اهلل بــن طــاوس أن هــذا زوَّ

تاريــخ اإلســام )2)/)29(. دمشــق لبــن عســاكر )4)/6(، 
))(  تاريخ دمشق لبن عساكر )4)/6(.
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}26{ عبد امللك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، الخركويش، أبو  162  - 

سعد )ت: 407 هـ((1) .

املوقوف: مدرسة، ودار للمرىض، وخزانة كتب.   

 قـال ابـن عسـاكر: بنـى فـي سـّكته مدرسـة، وداًرا للمرضـى، ووقـف عليهمـا 

أوقافًـا، ووضـع فـي المدرسـة خزانـة للكتـب.

وكان أبـو سـعد ممـن ُوِضـع لـه القبـول فـي األرض، وكان الفقـراء في مجلسـه 

كاألمـراء، وكان يعمـل القانـس ويبيعهـا، ويـأكل مـن كسـب يمينه، ولـه خزانة كتب 

موقوفة(2). كبيـرة 

}27{ عبد املنعم بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الواحد أبو طاهر ابن أيب  163  - 

الوفاء، الصالحاين )ت: 450 هـ((3).

املوقوف: ثلثون جزًءا من املصحف.   

)1(  اإلمــام القــدوة، شــيخ اإلســام، أبــو ســعد، وخركــوش: ســكة بنيســابور، حــدث عــن: حامــد الرفــاء، وحييــى بــن 
منصــور، وأيب عمــرو بــن مطــر، وإســامعيل بــن نجيــد وطبقتهــم، وتفقــه بــأيب احلســن الامرسجــي، وســمع بدمشــق 
وببغــداد ومكــة وجــاور، وصحــب الكبــار، ووعــظ وصنــف، ورزق القبــول الزائــد، وبُعــد صيتــه، لــه تفســري كبــري، 
وكتــاب )دلئــل النبــوة(، وكتــاب )الزهــد(، حــدث عنــه: احلاكــم -وهــو أكــرب منــه- واحلســن بــن حممــد اخلــال، وعبــد 
العزيــز األزجــي، وأبــو القاســم التنوخــي، وأبــو القاســم القشــريي، وأبــو عــيل األهــوازي، وأبــو بكــر البيهقــي، وأبــو 
صالــح املــؤذن، وأبــو بكــر بــن خلــف، وخلــق، قــال احلاكــم: مل أر أمجــع منــه علــاًم وزهــًدا، وتواضًعــا وإرشــاًدا إىل اهلل 
وإىل الزهــد، زاده اهلل توفيًقــا، وأســعدنا بأيامــه، وقــد ســارت مصنفاتــه. وقــال اخلطيــب: كان ثقــة ورًعــا صاحلـًـا. تــويف 
يف مجــادى األوىل. تاريــخ دمشــق )7)/92(، العــرب يف خــرب مــن غــرب )214/2(، ســري أعــام النبــاء )257/17(.
)2(  تاريــخ اإلســام )28/)16(، ســري أعــام النبــاء ))48/1(، وشــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب 

.)1((/19( بالوفيــات  الــوايف   ،)47/5(
))(  مــن أهــل أصبهــان، مــن أولد املحدثــني، قــدم بغــداد وحــدث هبــا عــن: أيب مطيــع حممــد بــن عبــد الواحــد املــري، 
ســمع منــه: أبــو بكــر بــن كامــل وأخــرج عنــه حديثــا يف معجــم شــيوخه، وكان صاحلًــا حافًظــا للقــرآن، حــج ثاثــني 

حجــة، تــويف يف شــهر رمضــان. تاريــخ بغــداد )84/16(، ذيــل تاريــخ مولــد العلــامء ووفياهتــم )ص: 206(.
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 وقف في عام ثاثين جزًءا من المصحف في الجامع األموي في دمشق(1) .

}28{ عيل بن طاهر بن جعفر بن عبد الله أبو الحسن، القييس،  164  - 

السلمي، النحوي، الدمشقي )ت: 500 هـ((2) .

املوقوف: خزانة فيها كتب.   

قـال ابـن عسـاكر: كان ثقـة، وكانـت لـه حلقـة فـي الجامـع وقـف فيهـا خزانة 

كتبـه(3). فيها 

}29{ عيل بن محمد بن يحيى بن محمد بن عبد الله بن محمد بن  165  - 

زكريا أبو القاسم، السلمي الحبييش، املعروف بالسميساطي )ت: 453 هـ((4).

املوقوف: دار للعبادة، وأموال، ووقف علو داره عىل الجامع.   

املوقوف عليه: الصوفية، وكل وجوه الرب.   

قـال الذهبـي: الشـيخ العالـم الرئيـس النبيـل واقـف الخانقـاه(5)  التـي كانت دار 

أميـر المؤمنيـن عمـر بـن عبـد العزيز. 

قـال الكتانـي: مات في ربيع اآلخر سـنة ثاث وخمسـين وأربعمائة، وقد أشـرف 

)1(  الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 65(.
)2(  ولــد ســنة إحــدى وثاثــني وأربعامئــة، وســمع مــن مشــايخ زمانــه، وكان ثقــة، وكانــت لــه حلقــة بجامــع دمشــق 
يفيــد فيهــا العربيــة، ووقــف ىف موضــع حلقتــه خزانــة كتــب لــه، تــويف يــوم الثاثــاء احلــادي والعرشيــن مــن ربيــع 

األول. إنبــاه الــرواة عــىل أنبــاه النحــاة )2/)28(، تاريــخ اإلســام )4)/)2)(.
))(  اتريخ دمشق ))4/4(. 

)4(  ولــد ســنة ســبع وســبعني وثاثامئــة، وقيــل غــري ذلــك، صاحــب دويــرة الصوفيــة، حــدث عــن: أبيــه، وعبــد 
الوهــاب الــكايب. حــدث عنــه: أبــو بكــر اخلطيــب، وإبراهيــم بــن يونــس املقــديس، وأبــو القاســم النســيب، وأبــو 
احلســن عــيل بــن قبيــس الاملكــي وآخــرون. قــال ابــن عســاكر: وكان متقدًمــا يف اهلندســة وعلــم اهليئــة، وكان قــد 
اطلــع عــىل علــوم الربعــة وعــىل أقاويــل األوائــل، وكان ل يقــول بــيء ســوى باإلســام والســنة. تاريــخ دمشــق 

الــدارس يف تاريــخ املــدارس )118/2(، ســري أعــام النبــاء )71/18(.  ،)215/4((
)5(  أصــل اخلاَنقــاه: بقعــة يســكنها أهــل الصــاة واخلــري، والصوفيــة، قــال املقريــزي: وقــد حدثــت يف اإلســام يف 

حــدود األربعامئــة، وجعلــت ملتخــىل الصوفيــة فيهــا لعبــادة اهلل تعــاىل. تــاج العــروس مــادة )خنــق(.
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علـى الثمانيـن ودفـن بـداره التي وقفها علـى الصوفيـة، ووقف علوها علـى الجامع، 

ووقـف أكثـر نعمته على وجـوه البر(1).

}30{ عمر بن أحمد بن محمد بن حسن بن شاهني الفاريس،  166  - 

الشاهيني، السمرقندي، أبو حفص، املسند )ت: 454 هـ((2).

املوقوف: له أوقاف كثرية.   

ذكـره أبـو سـعد السـمعاني، فقـال: روى عنـه أهـل سـمرقند، ولـه أوقـاف كثيـرة، 

ومعـروف(3).

}31{ العلء بن الحسن بن الُْموَصَليَا بن وهب أبو سعد، البغدادي،  167  - 

الكاتب، أمني الدولة )ت: 497 هـ((4).

املوقوف: وقف كل أملكه.   

كان كثيـر الصدقـة، جميـل المحضـر، صالـح النية، ووقـف أماكه علـى أبواب 

البـر، ومكاتباته مشـهورة(5).

}32{ محمد بن أحمد بن الحسن بن َجرْدة، أبو عبد الله، الُعكْربّي  168  - 

التاجر )ت: 476 هـ(.

 )1(  تاريخ دمشق لبن عساكر ))217/4(، تاريخ اإلسام )9/10)(، الدارس يف تاريخ املدارس )119/2(، 
كنز الدرر وجامع الغرر )21/6(.

)2(  ســمع يف ســنة اثنتــني وســبعني وثاثامئــة مــن: أيب بكــر حممــد بــن جعفــر بــن جابــر بســامعه مــن حممــد بــن الفضــل 
البلخــي الواعــظ، صاحــب قتيبــة بــن ســعيد، ومــن: أيب عــيل إســامعيل بــن حاجــب صاحــب الفربــري، ومــن احلافــظ 

أيب ســعد اإلدريــي وطائفــة، وتــويف يف ذي القعدة.ســري أعــام النبــاء )127/18(.
))(  تاريخ اإلسام )51/10(.

)4(  مــن أهــل الكــرخ، أســلم -وكان نرانًيــا- عــىل يــد املقتــدي بــاهلل، وحســن إســامه، ولــه الرســائل املشــهورة 
ــر دهــًرا، وُكــفَّ بــره، وتــويف يف مجــادى األوىل. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم  الرائقــة، واألشــعار الفائقــة، عمَّ

)89/17(، معجــم األدبــاء )4/4)16(، تاريــخ اإلســام )792/10(. 
)5(  الكامل يف التاريخ )499/8(، سري أعام النباء )198/19(، البداية والنهاية )164/12(.
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املوقوف: بنى داًرا عظيمة، وله بر معروف، وأوقاف، وآثار جميلة(1).   

كان رأس مالـه نحـو مائتـي درهـم يتَّجـر بهـا مـن ُعْكبـرا إلـى بغـداد، فاتسـعت 

عليـه الدنيـا، إلى أن ملـك ثاثمائة ألـف دينار، وصاهـر أبا منصور ابن يوسـف على 

ابنتـه، وبنـى داًرا عظيمـة فـي غاية الِكبَر والُحسـن، واتخـذ لها بابيـن، وعلى كل باب 

. ا مسجًد

ولمـا دخـل البساسـيرّي بغـداد بـذل لقريـش بن بـدران عشـرة آلف دينـار حتّى 

حمـى داره، واختفـت عنـده زوجـة السـلطان طُغرُلْبَك فلما قـدم طُْغرُلْبَـك بغداد جاء 

إلى داره متشـكرًا(2).

}33{ محمد بن إسحاق بن عيل بن داود بن حامد أبو جعفر، القايض،  169  - 

اِثُّ )ت: 463 هـ((3). الزُّوَزيِنُّ الَْبحَّ

املوقوف: نسخ كتب العلم.   

قـال عبـد الغافـر بن إسـماعيل الفارسـي: كان ينسـخ كتـب األدب بخـط مقروء 

صحيـح أحسـن النَّسـخ، ولقـد رأيت نسـخة من كتـاب »يتيمـة الدهر« ألبـي منصور 

)1(  تاريخ اإلسام )98/10)(.

)2(  تاريخ اإلسام )98/10)(.
ا وهــزًل، والفائــق  ))(  أحــد الفضــاء املعروفــني والشــعراء املفلقــني، صاحــب التصانيــف العجيبــة املفيــدة َجــدًّ
أهــل عــره ظرًفــا وفضــاً، املتعصــب ألهــل الســنة، املخصــوص بخدمــة البيــت املوفقــي، املحــرتم بــني األئمــة 
والكبــار لفضلــه مــرة، وللتوقــي مــن محــات لســانه وعقــارب هجائــه ثانيــة، ولقــد رزق مــن اهلجــاء يف النظــم والنثــر 
طريقــة مل يســبق إليهــا، ومــا تــرك أحــًدا مــن الكــرباء واألئمــة والفقهــاء وســائر األصنــاف مــن النــاس إل هجــاه ووقــع 
فيــه، فــكان الــكل يترتســون باحرتامــه وإيوائــه، عــن ســهام هجائــه، واتفــق األفاضــل عــىل أنــه أهجــى عــره مــن 
الفضــاء، وأفتقهــم شــتاًم قبيًحــا تعريًضــا وترحًيــا، وكان يســكن مدرســة الســيوري ببــاب عــزرة وخيــّص مجاعــة 
ســكاهنا مــن األئمــة يف عــره باهلجــاء، ولــه معهــم ثــارات وأحــوال يطــول ذكرهــا، ثــم مــع تبحــره وانفــراده بفــن 
اهلجــاء كان لــه شــعر يف الطبقــة العليــا يف املــدح والثنــاء وســائر املعــاين، قصائــده الغــّر يف الســادة واألئمــة مشــهورة، 
الغــزل مأثــورة. إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب )2429/6(، املنتخــب مــن كتــاب الســياق  ومقطعاتــه يف 

لتاريــخ نيســابور )ص: )5(، تاريــخ اإلســام )196/10(، الوقــف وبنيــة املكتبــة العربيــة )ص: 67، 68(.



226227
القرن  اخلامسالقرن  اخلامس

الثعالبـي فـي خمس مجلـدات بخطه المليح بيعـت بثاثين ديناًرا نيسـابورية، وكانت 

تسـاوي أكثـر مـن ذلـك، ولقـد كتـب نسـخة مـن »غريـب الحديـث« ألبي سـليمان 

الخطابـي، وقرأهـا علـى جدي الشـيخ عبد الغافـر بن محمد الفارسـي قراءة سـماع، 

وعلـى الحاكـم اإلمام أبي سـعد بن دوسـت قـراءة تصحيـح وإتقان، أقطـع على الله 

تعالـى أن لـم يبـق مـن ذلـك الكتاب نسـخة أبيـن ول أملـح منهـا، وهي اآلن برسـم 

خزانـة الكتـب الموضوعـة فـي الجامـع القديـم موقوفـة علـى المسـلمين، مـن أراد 

صدقي فـي ادعائـي فليطالعـه منها(1).

}34{ محمد بن الحسني بن عبد الله بن إبراهيم الوزير، ظهري الدين،  170  - 

أبو شجاع الرُّوذَراَورّي )ت: 488 هـ((2).

املوقوف: وقوف كثرية، ومساجد، وصدقات عامة.    

نوع الوقف: خريي، دعوي.   

قـال أبـو جعفـر ابـن الخرقـي: كنت أنا مـن أحد عشـر يتولـون إخـراج صدقاته، 

فحسـبت ما خرج على يدي فـكان مائة ألف دينار، ووقف الوقوف، وبنى المسـاجد، 

وأكثـر اإلنعـام علـى األرامل واليتامـى، وكان يبيع الخطوط الحسـنة، ويتصدق بثمنها 

ويقـول: أحب األشـياء إليَّ الدينـار والخط الحسـن، فأنا أُخِرج للـه محبوبي. 

ووقـع مـرض في زمانـه، فبعث إلى جميـع أصقاع البلـد أنواع األشـربة واألدوية، 

)1(  إرشاد األريب إىل معرفة األديب )6/ 2429(.
)2(  الــروذراورّي: بلــدة مــن ناحيــة مهــذان، وزر للمقتــدي بــاهلل بعــد عــزل عميــد الدولــة منصــور بــن جهــري ســنة 

ســت وســبعني، ورصف ســنة أربــع وثامنــني، وأعيــد ابــن جهــري، ولــام عــزل قــال:
              تولها وليس له عدو            وفارقها وليس له صديق
ثم إنه حج وجاور باملدينة إىل أن مات هبا كهاً. وكان دينًا عالاًم، من حماسن الوزراء.

قــال العــامد الكاتــب: مل يكــن يف الــوزراء مــن حيفــظ أمــر الديــن والــرشع مثلــه، وكان عــره أحســن العصــور، 
تاريــخ اإلســام   . النبــي  ابــن  إبراهيــم  قبــة  بالبقيــع عنــد  ، ودفــن  النبــي  تــويف بمدينــة 

.)1(5/5( األعيــان  وفيــات   ،)476/19( األعيــان  تواريــخ  يف  الزمــان  مــرآة   ،)26(/(((
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وكان يخـرج الُعْشـر مـن جميـع أمواله النباتيـة على اختـاف أنواعـه، وعرضت عليه 

رقعـة مـن بعـض الصالحين يذكر فيهـا: أن امـرأة معها أربعـة أطفال أيتـام، وهم عراة 

جيـاع. فقـال للرجـل: امـض اآلن إليهـم، واحمل معك مـا يصلحهم، ثم خلـع أثوابه 

وقـال: واللـه ل لبسـتها ول دفئـت حتـى تعـود وتخبرنـي أنك كسـوتهم وأشـبعتهم. 

فمضـى وعـاد فأخبره وهـو يرعد مـن البرد.

حكـى حاجبـه الخـاص بـه قـال: اسـتدعاني ليلـة، وقـال: إنـي أمـرت بعمـل 

قطائـف، فلمـا حضـر بيـن يـدي ذكرت نفوًسـا تشـتهيه فا تقـدر عليـه، فنغص ذلك 

علـي أكلـه، ولـم أذق منـه شـيئًا، فاحمـل هـذه الصحون إلـى أقـوام فقـراء. فحملها 

الفراشـون معـه، وجعـل يطـرق أبـواب المسـاجد ببـاب المراتـب، ويدفع ذلـك إلى 

األضـراء المجاوريـن بهـا، وكان يبالـغ فـي التواضـع، حتـى تـرك الحتجـاب فيكلم 

المـرأة والطفـل، وأوطـأ العـوام والصالحيـن مجلسـه، وكان يحضـر الفقهـاء الديوان 

فـي كل مشـكل، وكانـوا إذا أفتـوا فـي حـق شـخص بوجـوب حـق القصـاص عليه؛ 

سـأل أوليـاء الـدم أخـذ شـيء من مالـه وأن يعفـوا، فـإن فعلـوا وإل أمـر بالقصاص، 

وأعطـى ذلـك المـال ورثـة المقتـول الثانـي، ولقـد جـرت منـه عصبيـة مـرة فـي ليل 

الغيـم فأمـر ابـن الخرقي المحتسـب أن يجلس ببـاب النوبي ويكرم النـاس باإلفطار، 

وأحضـر أطباقـا فيهـا لـوز وسـكر، وبعـث إلى أبـي إسـحاق الخـزاز ببـاب المراتب 

ليمنعـه مـن صـاة التراويـح تلـك الليلة فلـم يمتنـع ذلـك وقـرأ:نث ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  

ہ  ہ    ہ  مث ]العلـق: 9، 10[، فعـدد فـي هذا الشـهر أن صام الناس ثمانية وعشـرين 
يوًمـا فأسـقط في يـده وذبح البقـر، وصدق بصدقـات وافـرة، وعاهد الله سـبحانه أن 

ل يتعصـب فـي الفـروع أبًدا.

وفـي زمانـه أسـقطت المكـوس، وألبـس أهـل الذمـة الغيـار، وتقـدم إلـى ابـن 

الخرقـي المحتسـب أن يـؤدب كل مـن فتـح دكانه يـوم الجمعـة ويغلقه يوم السـبت 

مـن البزازيـن وغيرهـم، وقـال: هـذه مشـاركة لليهـود فـي حفظ سـبتهم. 

وكان قد سـمع أن النفاطيـن والكابزية يقفون على دكاكين المتعيشـين فيأخذون 



228229
القرن  اخلامسالقرن  اخلامس

منهـم كل أسـبوع شـيئًا، فنفـذ مـن يمنعهـم من الجتيـاز بهم، وحـج في وزارته سـنة 

ثمانيـن، فبـذل فـي طريقـه الـزاد واألدويـة، وعم أهـل الحرميـن بصدقات، وسـاوى 

الفقـراء فـي إقامة المناسـك والتعبـد، وكانت به وسوسـة فـي الطهارة.

قال ابن عقيل: كان الوزير أبو شجاع كثير البر للخلق، كثير التلطف بهم. 

كان يرجـع إلـى فضـل كامـل، وعقل وافـر ورزانـة، ورأي صائب، عصره أحسـن 

العصـور، وزمانـه أنضـر األزمان، ولم يكـن في الوزراء مـن يحفظ أمر الديـن وقانون 

الشـريعة مثلـه، صعبًـا شـديًدا في أمور الشـرع، سـهًا في أمـور الدنيـا، ل تأخذه في 

الله لومـة لئم.

وكانـت أيامـه أوفـى األيـام سـعادة للدولتيـن، وأعظمهـا بركـة علـى الرعيـة، 

وأعمهـا أمًنـا، وأشـملها رخًصـا، وأكملهـا صحـة، لـم يغادهـا بـؤس، ولـم تشـبها 

مخافـة، وقامـت للخافـة في نظره من الحشـمة والحتـرام ما أعادت سـالف األيام، 

وكان أحسـن النـاس خطًـا ولفظًـا، ومحاسـنه كثيرة، وصدقاتـه غزيـرة، وتواضعه أمر 

.(1) عجيـب

}35{ محمد بن عبد الرحمن بن أحمد، القايض، أبو عمرو النََّسوّي،  171  - 

امللقب بأقىض القضاة )ت: 478 هـ((2) .

املوقوف: بساتني.    

)1(  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )17/ )2(.
)2(  اإلمــام الرئيــس، مــن أكابــر أهــل عــره فضــاً وحشــمة ونعمــة، وأفضــاًل وقبــوًل عنــد امللــوك والســاطني، 
إســحاق  أيب  مثــل:  مجاعــة  عــن  روى  األحاديــث،  عليــه  وقرئــت  للوعــظ،  اخلافــة  جملــس  إىل  رســوًل  ُبِعــَث 
اإلســفرايني، وأيب معمــر املفضــل بــن إســامعيل اإلســامعييل بجرجــان، وابــن نظيــف الفــراء، وأيب احلســن السمســار 
بدمشــق، واإلمــام أيب بكــر حممــد بــن زهــري بــن أخطــل بنســا، وأمــىل ســنني وتكلــم عــىل األحاديــث، وكان لغوًيــا 
نحوًيــا، مفــرًسا مدرًســا فقيًهــا مفتًيــا، مناظــًرا شــاعًرا حمدًثــا، ولــه الديــن املتــني الــوازع عــن ارتــكاب مــا يشــني، وكان 
ســاطني الســلجوقية يعتمدونــه فيــام َيِعــنُّ هلــم مــن املهــامت، ..... وعــاش ثامنــني ســنة. املنتخــب مــن كتــاب الســياق 
لتاريــخ نيســابور )ص: 74(، تاريــخ اإلســام )07/10)(، طبقــات الشــافعية الكــربى للســبكي )176/4(.
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املوقوف عليه: مدرسة الصوفية وأخرى بخوارزم.   

قـال عبـد الغافر الفارسـي: وقـف بعض بسـاتينه بـ (نسـا) على مدرسـة الصوفية 

المنسـوبة إلـى أبـي علـي الدقـاق بـ (نسـا)، ولـه بخـوارزم مدرسـة اتخذهـا لما ولي 

قضاءهـا وأعمالهـا، وعـاش ثمانين سـنة، وصنـف كتبًا فـي التفسـير والفقه(1).

}36{ محمد بن عبيد الله بن الحسن بن الحسني بن أيب البقاء، أبو  172  - 

الفرج البرصي، قايض القضاة بالبرصة )ت: 499 هـ((2).

املوقوف: بنى داًرا للعلم، ووضع فيها كتًبا لكنها نهبت ملا نهبت البرصة.    

قـال الذهبـي: بنـى داًرا للعلـم بالبصـرة في غايـة الحسـن والزخرفـة، ووقف بها 

اثنـي عشـر ألـف مجلـدة، ثم ذهبـت عند فتنـة العرب والتـرك لمـا نهبت البصـرة(3) .

ورعه يف أموال الوقف.   

قـال الحمـوي: ُسـمع في مرضـه يقول: ما أخشـى أن الله يحاسـبني أنني أخذت 

شـيئًا من وقف؛ أو مـال يتيم(4).

)1(  تاريخ اإلسام )07/10)(.
)2(  كان عالــاًم، فهــاًم، فصيًحــا، كثــري املحفــوظ، مهيًبــا، تــام املــروءة، متدينـًـا، قــدم بغــداد وســمع الطربي، والتنوخي، 
وأبا احلســن الاموردي، وكان يقريء كتب األدب، وقد ســمع بالكوفة من: حممد بن عيل بن عبد الرمحن العلوي، 
وبالبــرة مــن الفضــل بــن حممــد القصبــاين، وعيســى بــن موســى األندلــي؛ وبواســط مــن أيب غالــب حممــد بــن أمحــد 
بــن بــرشان، وأمــىل جمالــس بجامــع البــرة؛ روى عنــه: أبــو القاســم بــن الســمرقندي، وأبــو عــيل بــن ســكرة الصــديف، 
وقــال: كان مــن أعلــم النــاس بالعربيــة واللغــة، ولــه تصانيــف، مــا رأيــت جملًســا أوقــر مــن جملســه. وقــال أبــو طاهــر 
الســلفي: كان مــن أجــل القضــاة، وكان حافًظــا للفقــه، حســن املذاكــرة، كثــري القــراءة، متحشــاًم عــن الســاطني، 
ولــه تصانيــف حســان منهــا: )مقدمــة يف النحــو(، كتــاب )املتقعريــن(، تــويف يف املحــرم. الــوايف بالوفيــات )10/4(، 

طبقــات الشــافعيني )ص: 514(، العقــد املذهــب يف طبقــات محلــة املذهــب لبــن امللقــن )ص: 277(.
))(  تاريخ اإلسام )10/ 818(.

)4(  إرشاد األريب إىل معرفة األديب )6/ 2560(.
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}37{ محمد بن عيل بن إبراهيم بن مصعب بن عبيد الله بن مصعب  173  - 

بن إسحاق، ابن صاحب رسول الله  طلحة بن عبيد الله التيمي، 

األصبهاين، التاجر، بقية املشايخ )ت: 425 هـ((1).

املوقوف: له أوقاف كثرية.   

قال الذهبي: كان من كبراء أهل أصبهان، له أوقاف كثيرة(2).

بَّاح أبو منصور الهمذاين  174  -  }38{ محمد بن عيىس بن عبد العزيز بن الصَّ

)ت: 431 هـ((3) .

املوقوف: دار، وحوانيت.   

قـال شـيرويه فـي (تاريخـه): وقـف الضيـاع والحوانيـت علـى الفقـراء، وأنفـق 

أمـواًل ل تحصـى علـى وجـوه البـر، ... وكانـت الترك الغز قـد أغاروا علـى همذان، 

فصـودر محمـد بـن عيسـى حتى سـلَّم إليهـم جميع مـا يملك، وبقـي فقيـرًا محتاًجا 

عليـًا ذليـًا فـي الخانقاه، ثـم قضى نحبـه (4).

)1(  ولــد: ســنة نيــف وثاثــني وثاثامئــة، وســمع: عبــد اهلل بــن جعفــر بــن أمحــد بــن فــارس، وأمحــد بــن جعفــر 
السمســار، وشــاكر بــن عمــر املعــدل، وحممــد بــن أمحــد بــن احلســن الكســائي، وســليامن الطــرباين، ومجاعــة. حــدث 
عنــه: أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن برشويــه، وأبــو الفتــح أمحــد بــن حممــد احلــداد، وأبــو ســعد حممــد بــن حممــد 
املطــرز، وأبــو عــيل أمحــد بــن حممــد بــن شــهريار، واملقــريء أبــو عــيل احلــداد، وعــدة. كان مــن كــرباء أهــل أصبهــان، 
وهــو عــم أم احلافــظ إســامعيل بــن حممــد التيمــي؛ مصنــف )الرتغيــب والرتهيــب(، تــويف يف ربيــع األول. وقــد ناطــح 

التســعني. ســري أعــام النبــاء )449/17(.
)2(  سري أعام النباء )449/17(.

))(  املحــدث، شــيخ مهــذان، الصــويف، العبــد الصالــح، كان صدوًقــا ثقــة، وكان متواضًعــا رحيــاًم، يصــيل آنــاء 
الليــل والنهــار، حــج نيًفــا وعرشيــن حجة.تاريــخ بغــداد ))/711(، ســري أعــام النبــاء )17/)56(. 

)4(  سري أعام النباء )17/)56(.
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}39{ محمد بن عيىس بن فرج، أبو عبد الله التَُّجْيبّي، املََغامّي،  175  - 

، املقريء )ت: 485 هـ( (1). الطُّلَْيطُيِلّ

املوقوف:كُتب.   

قال ابن بشكوال: وقف كتبه(2).

}40{ محمد بن فتوح أيب نرص بن عبد الله بن فتوح بن حميد أبو عبد  176  - 

الله، الحميدي األندليس، الحافظ )ت: 488 هـ((3).

املوقوف: كُتب.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

كَتَـَب مـن مصنفـات ابـن حـزم الكثيـر، وكَتَـَب تصانيـف الخطيـب، وصنـف 

فأحسـن، ووقـف كتبـه على طلبة العلـم فنفع اللـه بهـا، وكان حافظًا ثبتًـا متقًنا، وبلغ 

مـن حرصـه علـى جمـع العلم أنـه كان يكتب فـي الليل في حـر بغـداد، ويجلس في 

إجانـة(4) يتبـرد بالماء، وينسـخ وهـو على تلـك الحالة(5) .

)1(  ولــد يف ربيــع األول ســنة اثنتــني وعرشيــن وأربعامئــة، صاحــب أيب عمــرو الــداين، روى عنــه، وعــن مكــي بــن 
أيب طالــب، وأيب الربيــع ســليامن بــن إبراهيــم. قــال ابــن بشــكوال: كان عالــاًم بوجــوه القــراءات، ضابًطــا هلــا، متقنًــا 
ملعانيهــا، إماًمــا دينـًـا، أخربنــا عنــه غــري واحــد مــن شــيوخنا، ووصفــوه بالتجويــد واملعرفــة. وقــال ابــن ســكرة: أجــاز 
لنــا، وهــو مشــهور بالتقــدم واإلمامــة يف اإلقــراء، وشــدة األخــذ عــىل القــراء واللتــزام للســمت واهليبــة معهــم، تــويف 

بإشــبيلية يف منتصــف ذي القعــدة. تاريــخ اإلســام )551/10(، غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء )224/2(.
)2(  اتريخ اإلسام )551/10(.

))(  ســمع احلديث باألندلس، ومر، ومكة، ودمشــق وبغداد واســتوطنها، وحدث بدمشــق وببغداد، وســمع 
خلًقــا ل حيــى كثــرة، وكان مواظًبــا عــىل ســامع احلديــث وكتابتــه وخيرجــه مــع حتــرز وصيانــة وورع وصيانــة، وكان 
يقــال: إنــه داودي املذهــب، غــري أنــه مل يكــن يتظاهــر بذلــك، وكان خمتًصــا بصحبــة أيب حممــد عــيل بــن أمحــد بــن حــزم 
الظاهــري، مازًمــا لــه محــل عنــه أكثــر كتبــه، وكانــت وفاتــه ليلــة الثاثــاء الســابع عــرش مــن ذي احلجــة. ودفــن ببــاب 

بــريز، ثــم حــول إىل بــاب حــرب ودفــن بجنــب بــرش احلــايف. تاريــخ دمشــق )77/55(.
)4(  اإلجانة: إناء كبري يغسل فيه الثياب. غريب احلديث )5/)7)(.

تواريــخ  يف  الزمــان  مــرآة   ،)77/55( دمشــق  تاريــخ   ،)29/17( واألمــم  امللــوك  تاريــخ  يف  املنتظــم    )5(
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 }41{ محمد بن منصور الُخَوارزِمي، أبو سعد الكاتب، املُْستويِف 177  - 

 )ت: 494 هـ((1).

املوقوف: مدرسة بها كُتب، وأربطة يف املفاوز، ومصالح كثرية.   

قـال ابـن الجـوزي: بنـى المدرسـة الكبيـرة ببـاب الطـاق، وبنـى القبة علـى قبر 

أبـي حنيفـة(2)، وبنى مدرسـة بمرو ووقـف فيها كتبًا نفيسـة، وبنى أربطة فـي المفاوز، 

وعمـل مصالـح كثيـرة، ثم ترك األشـغال. 

قـال الذهبـي: كان صـدًرا معظًما محتشـًما، كثير األمـوال، وكان مسـتوفي ديوان 

المملكـة الملكشـاهية، فيـه خيـر وسـؤدد، بنـى مـدارس ومسـاجد، وهـو منشـيء 

المشـهد علـى ضريـح اإلمـام أبي حنيفـة والقبة، والمدرسـة، ثـم إنه في أواخـر أمره، 

لـزم داره مكرًمـا محترًمـا، كانـت الملـوك يصـدرون عـن رأيه، وفيـه يقول الصـدر أبو 

جعفـر البياضـي لمـا بنى المشـهد:

ألم تـر أن العلـم كان مبدًدا    فصيره هذا المغيب في اللحد 

  كذلك كانت هذه األرض ميتة  فأنشرها فعل العميد أبي سعد

قال: فوصله بألف دينار(3).

األعيان )477/19(.
)1(  رشف امللــك، كان جليــل القــدر، نبيــاً متعصًبــا ألصحــاب أيب حنيفــة، وكان كثــري اخلــري وعمــل املعــروف، 

وانقطــع يف آخــر عمــره عــن اخلدمــة ولــزم بيتــه، وكانــوا يراجعونــه يف األمــور، وتــويف يف املحــرم بأصبهــان. 
املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )72/17(، الكامــل يف التاريــخ )459/8(، وفيــات األعيــان )414/5(، ســري 

أعــام النبــاء )189/19(، البدايــة والنهاية )198/12(.
)2(  قال ابن خلكان: كان بناء املشــهد والقبة يف ســنة تســع ومخســني وأربعامئة، ..... بنى مشــهًدا عىل قرب اإلمام 
أيب حنيفــة، وكذلــك وجدتــه يف بعــض التواريــخ، وقــد غــاب عنــي اآلن مــن أيــن نقلتــه، ثــم وجــدت بعــد ذلــك أن 
الــذي بنــى مشــهًدا والقبــة أبــو ســعد املذكــور، والظاهــر أن أبــا ســعد بنامهــا نيابــة عــن ألــب أرســان املذكــور، وهــو 
كان املبــارش كــام جــرت عــادة النــواب مــع ملوكهــم، فنســبت العــامرة إليــه هبــذه الطريــق، ويــدل عــىل ذلــك أن تاريــخ 
العــامرة يف أيــام ألــب أرســان، أبــو ســعد كان مســتوفًيا يف أيامــه، ثــم اســتمر عــىل وظيفتــه يف أيــام ولــده ملــك شــاه، 
وهــذا إنــام ذكرتــه لنجمــع بــني النقلــني، واهلل أعلــم.  وفيــات األعيــان )415/5(. قلــت: وهــذا نقــل تارخيــي، أمــا 

اعتقــاًدا فهــو غــري رشعــي، وبنــاء القبــاب عــىل القبــور منهــي عنــه يف الرشيعــة. 
))(  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )72/17(.
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}42{ محمد بن هلل بن املحسن بن إبراهيم، أبو الحسن الصايبء  178  - 

)ت: 480 هـ((1).

املوقوف: دار بها كتب.   

قـال ابـن الجـوزي: حكى عنـه هبة اللـه بن المبـارك السـقطي: أنـه كان يجازف 

فـي تاريخـه، ويذكـر مـا ليـس بصحيـح، قال: وقـد ابتنى بشـارع ابـن أبي عـوف دار 

كتـب، ووقـف فيهـا نحـًوا مـن أربعمائـة مجلًدا فـي فنـون العلـوم، ورتب بهـا خازنًا 

يقـال لـه ابـن األقساسـي العلـوي، وتكـرر العلمـاء إليهـا سـنين كثيـرة ما لم تـزل له 

أجـرة، فصـرف الخـازن وحـك ذكر الوقـف من الكتـب وباعهـا، فأنكرت ذلـك عليه 

فقـال: قـد اسـتغنى عنها بـدار الكتـب النظامية.

قـال ابـن قاضـي شـهبة: وقـد أنشـأ داًرا ببغـداد، ووقف فيهـا أربعـة آلف مجلد 

فـي فنون العلـم(2).

)1(  يلقــب بغــرس النعمــة، ســمع أبــاه وأبــا عــيل ابــن شــاذان، وكانــت لــه صدقــة كثــرية ومعــروف، وكان حمرتًمــا 
عنــد اخللفــاء وامللــوك، لــه )عيــون التواريــخ( جعلــه ذيــاً لتاريــخ أبيــه، وكتــاب أبيــه ذيــل لتاريــخ ثابــت بــن ســنان، 
وهــذا ذيــل لتاريــخ الطــربي، وكان تاريــخ الطــربي قــد انتهــى إىل ســنة )02) هـــ(، وتاريــخ ثابــت إىل ســنة )60) 
هـــ(، وتاريــخ هــال إىل ســنة )448 هـــ(، وتاريــخ غــرس النعمــة هــذا إىل )479 هـــ(. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك 
واألمــم )275/16(، جممــع اآلداب يف معجــم األلقــاب )416/2(، البدايــة والنهايــة )110/16(، األعــام 

للــزركيل )2/7)1(. 
)2(  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )276/16(، الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 46 -47(.
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}43{ محمود بن ُسُبكِْتِكني، السلطان الكبري، أبو القاسم، ميني الدولة،  179  - 

ابن األمري نارص الدولة أيب منصور )ت: 421 هـ((1).

املوقوف: أموال ل تحىص.   

 أنفـق محمـود بـن سـبكتكين فـي أيـام القحـط أمـواًل ل تحصـى حتـى أحيـا 

النـاس، وجـاء الغيـث. 

وقـال عبـد الغافـر: قـد صنـف فـي أيـام محمـود وغزواتـه تواريـخ، وحفظـت 

حركاتـه وسـكناته وأحوالـه لحظـة لحظـة، وكانت مسـتغرقة فـي الخيـرات ومصالح 

الرعيـة، وكان متيقظًـا ذكـي القلـب، بعيـد الغور، يسـر الله لـه من األسـباب والجنود 

والهيبـة والحشـمة فـي القلـوب مـا لـم يره أحـد، كان مجلسـه مـورد العلمـاء(2).

أبطل أوقاف الرشك:    

قـال الذهبـي: فـرض على نفسـه كل عام غـزو الهند، فافتتـح منها باًدا واسـعة، 

وكسـر الصنـم المعروف بسـومنات، وكانـوا يعتقدون أنـه يحيي ويميـت، ويقصدونه 

مـن البـاد، وافتتـن بـه أمـم ل يحصيهم إل اللـه، ولم يبـق ملك ول محتشـم إل وقد 

)1(  كان قبــل الســلطنة يلقــب بســيف الدولــة، قــدم ســبكتكني بخــارى يف أيــام األمــري نــوح بــن منصــور الســاماين، 
فوردهــا يف صحبــة ابــن الســكني، فعرفــه أركان تلــك الدولــة بالشــهامة والشــجاعة، وتوســموا فيــه الرفعــة. فلــام خــرج 
ابــن الســكني إىل غزنــة أمــرًيا عليهــا خــرج يف خدمتــه ســبكتكني، فلــم يلبــث ابــن الســكني أن تــويف، واحتــاج النــاس إىل 
مــن يتــوىل أمرهــم فاتفقــوا عــىل ســبكتكني وأمــروه عليهــم. فتمكــن وأخــذ يف اإلغــارات عــىل أطــراف اهلنــد، فافتتــح 
قاًعــا عديــدة، وجــرى بينــه وبــني اهلنــد حــروب، وعظمــت ســطوته، وفتــح ناحيــة بســت، واتصــل بــه أبــو الفتــح عــيل بــن 
حممــد البســتي الكاتــب، فاعتمــد عليــه وأرس إليــه أمــوره، وكان ســبكتكني عــىل رأي الكراميــة، وكانــت فيــه حمبــة للســنة 
وأهلهــا، واتبــاع للخــرب واألثــر. مــرض حممــود وكانــت علتــه ســوء املــزاج، وانطــاق البطــن وهــو عــىل غزواتــه وهنضاتــه 
ل يثنــى،  فلــام اشــتد بــه األمــر أمــر باجلواهــر التــي اقتناهــا مــن ملــوك خراســان ومــا وراء النهــر وعظــامء الــرتك واهلنــد، 
فصفــت يف صحــن فســيح يف قــره وكان قــد مجــع ســبعني رطــاً مــن اجلوهــر، فلــام نظــر إليهــا بكــى بــكاء متحــرس عــىل مــا 
خيلفــه، ثــم أمــر بردهــا إىل مكاهنــا مــن القلعــة بغزنــة. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )212/15(، وفيــات األعيــان 
)175/5(، تاريخ اإلســام )69/9)(، طبقات الشــافعية الكربى )14/5)(، وطبقات الشــافعيني )ص: 400(. 

)2(  تاريخ اإلسام )69/9)(.
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قـرب لـه قربانًـا مـن نفيـس مالـه، حتـى بلغـت أوقافـه عشـرة آلف قريـة، وامتـألت 

خزانتـه مـن أصنـاف األمـوال والجواهـر، وكان فـي خدمـة هـذا الصنـم ألـف رجـل 

مـن البراهمـة يخدمونه، وثاثمائـة رجل يحلقـون رؤوس الحجاج إليـه ولحاهم عند 

القـدوم، وثاثمائـة رجل وخمسـمائة امـرأة يغنـون ويرقصون عنـد بابه.

وكان بيـن اإلسـام وبيـن القلعـة التـي فيهـا هـذا الوثن مسـيرة شـهر، فـي مفازة 

صعبـة، فسـار إليهـا السـلطان محمـود في ثاثيـن ألف فـارس جريدة، وأنفـق عليهم 

أمـواًل ل تحصـى، فأتـوا القلعـة فوجدوها منيعة، فسـهل اللـه بفتحها فـي ثاثة أيام، 

ودخلـوا هيـكل الصنـم، فـإذا حوله مـن أصنـاف األصنام الذهـب والفضـة المرصعة 

بالجواهـر شـيء كثيـر، محيطـون بعرشـه، يزعمـون أنهـا المائكـة، فأحرقـوا الصنم 

األعظـم، ووجـدوا فـي أذنيـه نيًفـا وثاثين حلقـة، فسـألهم محمود عن معنـى ذلك، 

فقالـوا: كل حلقـة عبادة ألف سـنة(1).

قـال السـبكي: وعـاد محمود مظفـرًا منصـوًرا، وكتب إلـى أمير المؤمنيـن القادر 

باللـه كتابًـا يشـرح فيـه الحـال، ويقـول فيـه: لقـد كان العبـد يتمنـى قلع هـذا الصنم 

ويتعـرف األحـوال، فتوصـف لـه المفـاوز إليـه، وقلة المـاء وكثـرة الرمال، فاسـتخار 

العبـد اللـه فـي النتـداب لهـذا الواجـب طلبًا لألجر، ونهض في شـعبان سـنة سـت 

عشـرة فـي ثاثيـن ألـف فـارس سـوى المطوعة، وفـرق فـي المطوعة خمسـين ألف 

دينـار معونـة، وقضى اللـه بالوصول إلـى بلد الصنم، وأعـان حتى ملـك البلد، وقلع 

الوثـن، وأوقـدت عليـه النـار حتى تقطـع، وقتل خمسـون ألًفـا من أهـل البلد.

وقـد كان محمـود افتتـح قبـل ذلك مـن الهند أماكـن منيعـة، وغنم أمـواًل كثيرة، 

وكتـب إلـى أميـر المؤمنيـن: إن كتـاب العبـد صـدر فـي غزنـة لنصـف المحرم سـنة 

عشـر والديـن مخصوص بمزيـد اإلظهار، والشـرك مقهـور بجميع األقطـار، وانتدب 

العبـد لتنفيـذ األوامـر، وتابـع الوقائـع على كفار السـند والهنـد، فرتـب بنواحي غزنة 

العبـد محمـًدا مـع خمسـة عشـر ألـف فـارس وعشـرة آلف راجـل، وشـحن بلـخ 

)1(  تاريخ اإلسام )9/ 69)(.
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وطخارسـتان بأرسـان، الحاجـب مـع اثني عشـر ألـف فـارس وعشـرة آلف راجل، 

وانضـم إليـه جماهيـر المطوعـة، وخـرج العبـد مـن غزنـة فـي جمـادى األولى سـنة 

تسـع بقلب منشـرح لطلـب السـعادة، ونفس مشـتاقة إلى درك الشـهادة؛ ففتـح قاًعا 

وحصونًـا، وأسـلم زهـاء عشـرين ألًفـا من عبـاد الوثـن، وسـلموا قدر ألـف ألف من 

الـوِرق، ووقـع الحتـواء على ثاثيـن فيًا، وبلـغ عدد الهالكيـن منهم خمسـين ألًفا، 

ووافـى العبـد مدينـة لهـم عايـن فيهـا زهـاء ألف قصر مشـيد، وألـف بيـت لألصنام، 

ومبلـغ مـا فـي الصنـم ثمانية وتسـعون ألـف مثقـال، وقلع مـن األصنام الفضـة زيادة 

علـى ألـف صنـم، ولهـم صنـم معظـم يؤرخـون مدتـه بجهالتهـم العظيمـة بثاثمائة 

ألـف عـام، وقـد بنـوا حـول تلـك األصنـام المنصوبة زهـاء عشـرة آلف بيـت، فعني 

ـا، وعمهـا المجاهـدون باإلحـراق؛ فلم يبق  العبـد بتخريـب تلـك المدينـة اعتناًء تامًّ

منهـا إل الرسـوم، وحيـن وجـد الفـراغ لسـتيفاء الغنائـم حصـل منهـا عشـرين ألف 

ألـف درهـم، وأفـرد خمـس الرقيـق فبلـغ ثاثًـا وخمسـين ألًفـا، واسـتعرض ثاثمائة 

وسـتة وخمسـين ِفيْا(1).

)1(  طبقات الشافعية الكربى )18/5)- 19)(.



238239
القرن  اخلامسالقرن  اخلامس

}44{ مسعود بن محمود بن سبكِْتِكنَي السلطان )ت: 433 هـ((1). 180  - 

املوقوف: دار.   

قـال ابـن العماد: وفي  (سـنة550 هـ) توفـي علي بن الحسـين الغزنوي الواعظ، 

الملقب بالبرهان، كان فصيًحا وله جاه عريض، وكان شـيعيًّا، وكان السـلطان مسـعود 

يـزوره وبنـى له رباطًا بباب األزج، واشـترى له قريـة من المسترشـد وأوقفها عليه(2).

تصـدق مسـعود بن محمـود بن سـبكتكين بألـف ألف درهـم، وأدرَّ أرزاقًـا كثيرة 

للفقهـاء والعلمـاء ببـاده، علـى عـادة أبيـه مـن قبلـه، وفتـح بـاًدا كثيـرة، واتسـعت 

ا، وعظـم شـأنه، وقويـت أركانـه، وكثـرت جنـوده وأعوانه(3). ممالكـه جـدًّ

)1(  مــن ملــوك الدولــة الغزنويــة، ولــد بغزنــة -بــني خراســان واهلنــد- ونشــأ يف بيــت ســلطنة وجهــاد وعــدل، كان 
طــواًل جســياًم، مليًحــا، كبــري العــني، شــديًدا حازًمــا، كثــري الــرب، ســاد اجلــواب، رؤوًفــا بالرعيــة، حمبًّــا للعلــم، صنــف 
لــه كتــب يف فنــون، وكان أبــوه خيشــى مكانــه، وحيــب أخــاه حممــًدا، فأبعــد مســعوًدا، وأعطــاه الــري واجلبــال، وطلــب 
منــه أن حيلــف ألخيــه أنــه ل يقاتلــه، قــال: أفعــل إن أشــهد مولنــا عــىل نفســه أين لســت ولــده، أو حيلــف يل أخــي 
أنــه ل خيفينــي مــن مرياثــي شــيًئا، وويل أصبهــان يف أيــام أبيــه، وبعــد وفــاة أبيــه بويــع ألخ لــه اســمه حممــد بغزنــة، 
فأقبــل مســعود يريدهــا، فثــار اجلنــد عــىل حممــد وقيــدوه وخلعــوه، ونــادوا بشــعار مســعود وكتبــوا إليــه بــام فعلــوا، 
فدخــل غزنــة )ســنة 422 هـــ(، وبايعــه النــاس وأتتــه رســل امللــوك، واجتمــع لــه ُمْلــُك خراســان وغزنــة، وبــاد اهلنــد 
والســند، وسجســتان، وكرمــان ومكــران، والــري وأصبهــان وبــاد اجلبــل، وعظــم ســلطانه، وفتــح قاًعــا يف اهلنــد 
كانــت ممتنعــة عــىل أبيــه، ودخــل الســاجقة خراســان، فقاتلهــم وأجاهــم عنهــا، وعــاد إىل غزنــة. املنتظــم يف تاريــخ 
امللــوك واألمــم )15/)28(، وفيــات األعيــان )181/5(، تاريــخ اإلســام )29/)9)(، ســري أعــام النبــاء 

 .)179 -178/1((
)2(  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )264/6(.

))(  البداية والنهاية )6/12)(.
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ْجِزيُّ  181  -   }45{ مسعود بن نارص بن أيب زيد عبد الله بن أحمد السِّ

)ت: 477 هـ((1).

املوقوف: وقف كتًبا.   

املوقوف عليه: مسجد عقيل.   

قـال الذهبـي: مـات بنيسـابور، وصلى عليـه إمام الحرميـن أبو المعالـي، ووقف 

كتبـه، وكانـت كثيرة نفيسـة متقنة.

وقـال عبـد الغافـر: انتقـل مسـعود في آخـر عمـره إلـى نيسـابور، وكان على كبر 

سـنه يطـوف علـى المشـايخ، ويكتب، وينفـق ما يفتـح له علـى الطلبـة، وفوائده من 

األخبـار والحكايـات واألشـعار في سـفائنه ل تحصى، فقـد عددنا في كتبـه قريبًا من 

سـتين مجموًعـا مـن التواريـخ، سـوى سـائر األجنـاس، وكان يكتب بخط مسـتقيم، 

ويـورق ببغـداد وأصبهـان، وقف كتبـه في مسـجد عقيل(2).

)1(  املحدث، الرحال، احلافظ، أبو ســعيد الســجزي، ســمع من: عيل بن برشى وطائفة بسجســتان، وحممد بن 
عبــد الرمحــن الدبــاس، ومنصــور بــن حممــد بــن حممــد األزدي هبــراة، ومجــع فأوعــى، وصنــف األبــواب، حــدث عنــه: 
حممــد بــن عبــد العزيــز العجــيل املــروزي، وعبــد الواحــد بــن الفضــل الطــويس، وأبــو نــر أمحــد بــن عمــر الغــازي، 
وأبــو بكــر اخلطيــب، والصــوري ومهــا مــن شــيوخه. قــال الدقــاق: ومل أر يف املحدثــني أجــود إتقاًنــا ول أحســن 
ضبًطــا منــه. وقــال زاهــر الشــحامي: كان مســعود الســجزي يذهــب إىل القــدر، ويقرؤهــا: )فحــج آدَم موســى(. 
بنصــب آدم. ســر أعــام النبــاء )18/))5(، اتريــخ اإلســام )2)/)21(، البدايــة والنهايــة )127/12(.

)2(  سري أعام النباء )18/))5(.
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}46{ املنصور ابن العزيز بالله نِزار بن املعز العلوي، الحاكم بأمر  182  - 

الله، أبو عيل، صاحب مرص )ت: 411 هـ((1).

املوقوف: عدة مساجد، ودار العلم، وجدد الجامع األزهر وأوقف عليه.   

وكتب كتابًا لتوثيق الوقف وأشهده القاضي مالك بن سعيد الفارقي:

بنـى الجامـع براشـدة، والجامـع بظاهـر القاهـرة المعزيـة، وأنشـأ عـدة مسـاجد 

بالقرافـة وغيرهـا، وحمـل إلـى الجامـع مـن المصاحـف وآلت الفضـة والسـتور، 

وحصـر السـمار مـا لـه قيمـة طائلـة، وجـرت فـي أيامـه أمـور كثيـرة عجيبـة(2).

قـال المقريـزي وهـو يتحدث عن بنـاء الجامع األزهـر: وقد بناه جوهـر الصقلي 

سـنة تسـع وخمسـين وثاثمائـة، ثم إن الحاكـم بأمر اللـه جدده ووقف علـى الجامع 

األزهـر وجامـع المقـس، والجامـع الحاكمـي، ودار العلـم بالقاهـرة رباًعـا بمصـر، 

وضمن ذلـك كتابًا نسـخته:

 هـذا كتـاب، أشـهد قاضـي القضـاة مالـك بن سـعيد بـن مالـك الفارقـي، على 

جميـع ما نسـب إليـه مما ذكر ووصـف فيه من حضر من الشـهود فـي مجلس حكمه 

وقضائـه بفسـطاط مصـر، فـي شـهر رمضـان سـنة أربعمائـة، أشـهدهم وهـو يومئـذ 

)1(  صاحــب مــر احلاكــم بأمــر اهلل، العبيــدي املــري الرافــي، بــل اإلســامعييل الزنديــق املدعــي الربوبيــة. 
مولده يف ســنة مخس وســبعني وثاثامئة، توىل احلاكم بعهد من أبيه يف حياته، وذلك يف شــعبان ســنة ثاث وثامنني 
اًكا للدمــاء، قتــل  وثاثامئــة، ثــم اســتقل باألمــر يــوم وفــاة أبيــه، وعمــُره إحــدى عــرشة ســنة، وكان جــواًدا بالــامل، ســفَّ
ا، وكانــت ســريته مــن أعجــب الســري، وكان خبيــث العتقــاد،  عــدًدا كثــرًيا مــن أماثــل أهــل دولتــه وغرِيهــم َصــرْبً
مضطــرب العقــل، يقــال: إنــه أراد أن يدعــي اإلهليــة، ورشع يف ذلــك، فكلمــه أعيــان دولتــه وخوفــوه بخــروج النــاس 
اًكا للدمــاء، خبيــث النحلــة،  كلهــم عليــه، فانتهــى. قــال الذهبــي: وكان شــيطاًنا مريــًدا جبــاًرا عنيــًدا، كثــري التلــون، ســفَّ
عظيــم املكــر جــواًدا ممدًحــا، لــه شــأن عجيــب، ونبــأ غريــب، كان فرعــون زمانــه، خيــرتع كل وقــت أحكاًمــا يلــزم 
الرعيــة هبــا، أمــر بســب الصحابــة ، وبكتابــة ذلــك عــىل أبــواب املســاجد والشــوارع، وأمــر عاملــه بالســب 
وبقتــل الــكاب يف ســنة مخــس وتســعني وثاثامئــة، قتــل ســنة إحــدى عــرشة وأربعامئــة. وفيــات األعيــان )292/5(، 

التاريــخ املعتــرب يف أنبــاء مــن غــرب )19/2(، الكامــل يف التاريــخ )658/7(، ســري أعــام النبــاء )9/11)4(.
)2(  أخبار بني عبيد )ص: 97(.
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قاضـي، عبـد اللـه ووليه المنصـور أبي علـي اإلمـام الحاكم بأمـر اللـه المؤمنين ابن 

اإلمـام العزيـز بالله صلـوات الله عليهمـا على القاهـرة المعزية ومصر واإلسـكندرية 

والحرميـن حرسـهما اللـه، وأجنـاد الشـام والرقـة والرحبـة ونواحي المغرب، وسـائر 

أعمالهـن ومـا فتحـه اللـه ويفتحه ألميـر المؤمنين من باد الشـرق والغـرب، بمحضر 

رجـل متكلـم أنـه صحت عنـده معرفة المواضـع الكاملـة، والحصص الشـائعة، التي 

يذكـر جميـع ذلـك، ويحـدد في هـذا الكتـاب، وأنهـا كانت من أمـاك الحاكـم إلى 

أن حبسـها علـى الجامـع األزهـر بالقاهـرة المحروسـة، والجامـع براشـدة، والجامع 

بالمقـس، اللذيـن أمـر بإنشـائهما وتأسـيس بنائهمـا، وعلـى دار الحكمـة بالقاهـرة 

المحروسـة التـي وقفهـا، والكتـب التـي فيهـا قبـل تاريـخ هـذا الكتـاب، ومنهـا مـا 

يخـص الجامع األزهر، والجامع براشـدة، ودار الحكمة بالقاهرة المحروسـة، مشـاًعا 

جميـع ذلـك غير مقسـوم. 

قـال الذهبـي: أمـر الحاكـم بعمـارة دار العلـم، وأحضـر فيهـا فقهـاء ومحدثين، 

ـر أيًضـا الجامـع الحاكمـي بالقاهـرة، واتصـل الدعـاء لـه، فبقـي كذلـك ثاث  وعمَّ

سـنين، ثـم أقبـل يقتـل أهـل العلـم، وأغلـق دار العلـم، ومنـع مـن كل مـا يفعـل من 

الخيـر، ثـم قتل سـرًّا(1).

}47{ نرص بن نارص الدين أبو منصور سبكْتكني األمري، العامل، أبو  183  - 

املظفر )ت: 412 هـ((2).

املوقوف: املدرسة السعيدية.   

نوع الوقف: علمي.   

كبير أخو السلطان يمين الدولة، ومعين الملة أبي القاسم محمود بن سبكتكين، قدم 

)1(  املواعــظ والعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار )52/4(، تاريــخ اإلســام )179/27(، حســن املحــارضة يف 
تاريــخ مــر والقاهــرة )2/)25(، األزهــر وأثــره يف النهضــة األدبيــة احلديثــة )18/1(.

اإلســام  تاريــخ  الوليــة.  مشــكور  وكان  وغــريه،  احلاكــم،  اهلل  عبــد  أيب  مــن  وســمع  األئمــة،  َصِحــب    )2(
.)21( /9 (
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نيسابور واليًا سنة تسعين وثاثمائة.

وبنـى  الوليـة،  وأحسـن  منهـم،  واسـتفاد  األئمـة  المشـايخ وصحـب  وسـمع 

المدرسـة السـعيدية، ووقـف عليها األوقـاف، وعاد إلى غزنـة وتوفي بهـا، وجاء نعيه 

في رجـب(1).

}48{ يحيى بن عيىس بن َجْزلَة أبو عيل، الطبيب )ت: 493 هـ((2). 184  - 

املوقوف: كُتب.   

املوقوف عليه: مسجد أيب حنيفة.   

نوع الوقف: علمي.   

كان نصرانيًـا فـازم أبـا علـي ابـن الوليـد ليقرأ عليـه المنطـق، فلم يـزل أبو علي 

بـن الوليـد يدعـوه إلـى اإلسـام، ويذكـر لـه الـدللت الواضحـة، والبراهيـن البينـة 

حتـى أسـلم، واسـتخدمه أبو عبـد اللـه الدامغاني في كتـب السـجات، وكان يطيّب 

أهـل محلتـه وسـائر معارفه بغيـر أجرة، بل احتسـابًا، وربمـا حمل إليهـم األدوية بغير 

عـوض، ووقـف كتبـه قبـل وفاته، وجعلهـا في مسـجد أبـي حنيفة(3).

)1(  تاريخ اإلسام )9/)21(.
ــا فأســلم، ورد يف رســالته عــىل النصــارى وبــني عــوار مذهبهــم،  )2(  صاحــب املنهــاج يف املفــردات، كان نرانًي
وأقــام احلجــة عــىل الديــن احلــق، وذكــر فيهــا النصــوص مــن التــوراة واإلنجيــل يف ظهــور النبــي  ولــه 
كتــاب )تقويــم األبــدان( وغــريه، ووقــف كتبــه وجعلهــا يف مشــهد أيب حنيفــة. تاريــخ اإلســام )4)/175(، ســري 

أعــام النبــاء )14/)19(، البدايــة والنهايــة )195/12(، تاريــخ ابــن الــوردي )11/2(.
))(  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )61/17(، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )510/19(.
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}1{ أحمد بن إسامعيل بن أحمد بن العباس، أبو عيل العارض،  185  - 

املعروف باملكني، األصبهاين )ت: 541 هـ((1).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن النجـار: وقف كتبًـا كثيرة من سـائر الفنـون بالخطوط المعتبـرة، وجعل 

لهـا خزانة بالجامـع العتيق(2).

}2{ أحمد بن الحسن بن عيل بن زرعة، أبو الفرج، الصوري الكاتب  186  - 

)ت: 528 هـ((3).

املوقوف: بعض أمالكه.   

املوقوف عليه: وجوه الرب املتنوعة.   

نوع الوقف: خريي.   

قال ابن عساكر: وقف بعض أمالكه على وجوه البر(4).

فلحــق  وزيــره،  فقصــده  لوزارتــه،  وترشــح  مســعود،  جيــش  عــارض  صــار  ثــم  كــوي،  الزَّ يرنقــش  وزيــر    (((
بخراســان، وأقــام عنــد ســنجر، فلــا تــم عــى ســنجر مــا تــم، عــاد إىل أصبهــان، وأقــام هبــا، ووقــف كتبــه بجامعهــا، 
وكان وافــر العقــل كثــر الفضــل تــوىل األمــور اجلليلــة، وكانــت وفاتــه بأصبهــان وهــو شــيخ كبــر. مــرآة الزمــان يف 

..)(57/6( بالوفيــات  الــوايف   ،)482/20( األعيــان  تواريــخ 
)2)  مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )20/ 482(، الوايف بالوفيات )6/ 57)(..

)))  ســكن دمشــق، وتــوىل االستســقاء مــدة ثــم عــزل عنــه، روى عــن: القــايض عــي بــن حممــد اهلاشــمي، والفقيــه 
أبــو الفــرج عــن مولــده فقــال: ليلــة األحــد  ابــن عســاكر، وســئل  نــر، وأيب حممــد جعفــر الــراج. روى عنــه: 
ثالــث شــهر رمضــان ســنة ســبع وأربعــن وأربعائــة بصــور، وتــويف ليلــة األحــد الثــاين مــن شــهر ربيــع األول. تاريــخ 

اإلســام )))/468(، تاريــخ دمشــق ))65/7(. 
)4)  تاريخ اإلسام )))/ 468(، تاريخ دمشق ))7/ 65(.
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}3{ أحمد بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن عبد الله أبو العباس،  187  - 

جامل الدين التميمي، الصقيل، ثم الدمشقي )ت: 593 هـ((1).

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: فقهاء املالكية بدمشق.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال اليونينـي: وقـف داره علـى الفقهـاء المالكيـة بدمشـق، وأوصى لهـم بثلث 

مالـه، فنفـذت وصيته(2).

}4{ أحمد بن أيب صالح عبد الرحيم بن العجمي شمس الدين أيب بكر  188  - 

)تويف يف القرن السادس تقريًبا(.

املوقوف: مدرسة العجمي.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال الغـزي: مدرسـة العجمـي وهـي مـن إنشـاء شـمس الدين أبـي بكـر أحمد بن 

أبـي صالـح عبـد الرحيـم بـن العجمي، أنشـأها (سـنة 595 هـ) من آثـار محلـة الجبيلة، 

وأنشـأ فيهـا تربـة، وشـرطها للشـافعية والمالكيـة، وقـد زحـف عليهـا الجيـران بجيوش 

تعديهـم، فلـم يبق منها سـوى صحن صغير، وقبليـة حقيرة، وخلت من حجـرات الطلبة، 

)))  قــرأ بالروايــات عــى الشــيخ علــم الديــن الســخاوي، وســمع الكثــر، وحــدث، وكانــت كتبــه نفيســة وأصولــه 
حســنة، وكان يف شــبابه تــزوج ابنــة الشــيخ علــم الديــن، ولــا حصــل لــه املــرض الــذي مــات فيــه متــرض يف بيتــه 
باملدرســة العزيزيــة، وبقــي مضيًعــا، وال يمكــن أحــًدا مــن دخــول البيــت خلوفــه عــى مــا فيــه، ووقــف داره عــى فقهــاء 
الالكيــة، وأوىص هلــم بثلــث مالــه فنفــذت وصيتــه، وتــويف يف ليلــة خامــس مجــادى األوىل أو رابعــه، ودفــن مــن الغــد 
بســفح قاســيون ، وهو يف عرش الســبعن، واحتاط ديوان احلرش عى تركته، وبيعت كتبه النفيســة التي كان 
يشــح برؤيتهــا عــى أربــاب اجلاهــات بأبخــس األثــان.  ذيــل مــرآة الزمــان )50/2)(، الــوايف بالوفيــات )7/)8(.

)2)  ذيل مرآة الزمان )50/2)(، الوايف بالوفيات )7/)8(.
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وضاعـت أوقافهـا إال قليـاًل تتداولـه أيدي المتوليـن، ويتصرفـون فيه كما يريـدون(1).

}5{ أحمد بن عبد الوهاب بن هبة الله بن السيبي، أبو الربكات،  189  - 

البغدادي املؤدب  )ت: 514 هـ((2).

املوقوف: أموال.   

املوقوف عليه: مكة واملدينة.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال ابـن الجـوزي: كان كثيـر الصدقـة متعهـًدا ألهل العلـم، وخلف مـااًل حزر 

بمائـة ألـف دينـار، وأوصـى بثلثي مالـه، ووقـف وقوفًا علـى مكـة والمدينة(3).

}6{ أحمد بن عيل بن عبد الله بن األبرادي البغدادي، الزاهد أبو  190  - 

الربكات )ت: 531 هـ((4).

املوقوف: دار.    

املوقوف عليه: مدرسة للحنابلة.   

نوع الوقف: علمي.   

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )2/2))(، كنوز الذهب يف تاريخ حلب ))/2))(.
)2)  البغــدادي، مــؤدب أوالد املســتظهر بــاهلل، كانــت لــه معرفــة بــاألدب والشــعر، ســمع: أبــا احلســن ابــن النقــور، 
وأبا حممد الريفيني، وأبا القاسم بن البري. وروى عنه: اخلليفة املقتفي، وكان يعلم أوالد املستظهر، فأنس 
باملسرتشــد، فلــا صــارت اخلافــة إليــه وقبــض عــى ابــن اخلــرزي رد إىل هــذا الرجــل النظــر يف املخــزن، فــويل ذلــك 
ســنة وثانيــة أشــهر، وكان كثــر الصدقــة يتفقــد الفقــراء باحلرمــن وأهــل العلــم. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم 

)7)/88)(، تاريــخ اإلســام )))/4)2(، الــوايف بالوفيــات )09/7)(، البدايــة والنهايــة )2)/2)2(.
)))  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )7)/88)(، تاريخ دمشق البن عساكر )62/8)(.

)4)  الفقيه احلنبي، الرجل الصالح، تفقه عى أيب الوفاء ابن عقيل، وسمع من: أيب احلسن األنباري، وأيب الغنائم 
ابن أيب عثان، وغرمها، روى عنه: أبو املعمر األنصاري، وأرشف بن أيب هاشم. تاريخ اإلسام )))/542(.
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قال الذهبي: وقف داره مدرسة على الحنابلة، وهي بالبدرية(1).

قـال ابـن رجـب: تعبـد ووقـف داًرا لـه بالبحريـة شـرق بغـداد -علـى أصحابنـا- 

مدرسـة(2).

}7{ إسامعيل بن أحمد بن محمد بن دوست، أبو الربكات بن أيب  191  - 

سعد، النيسابوري )ت: 541 هـ((3).

املوقوف: رباط للخيل، ووقف عليه أوقاًفا.   

املوقوف عليه: الرباط.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال ابـن كثيـر فـي ترجمـة أبيـه: أحمـد بـن محمـد بـن دوسـت، أبـو سـعد 

النيسـابوري شـيخ الصوفيـة، لـه ربـاط(4) بمدينـة نيسـابور يدخـل مـن بابـه الجمـل 

براكبـه، وحـج مـرات علـى التجريـد حين انقطعـت طريق مكـة، فكان يأخـذ جماعة 

مـن الفقـراء ويتوصـل مـن قبائل العـرب حتى يصـل مكة، توفـي في هذه السـنة وقد 

جـاوز التسـعين ، وأوصـى أن يخلفـه ولـده إسـماعيل، فَأُْجلِـس فـي مشـيخة 

الربـاط ولـه ثنتـا عشـرة سـنة، وهـو الـذي وقف األوقـاف علـى الربـاط(5) .

)))  تاريخ اإلسام )))/542(.
)2)  ذيل طبقات احلنابلة ))/)42(. 

)))  شــيخ الشــيوخ البغــدادي، والــد شــيخ الشــيوخ عبــد الرحيــم، كان والــده مــن أهــل نيســابور وســكن بغــداد، 
وولــد لــه أبــو الــربكات هبــا، ونشــأ عــى طريقــة الصوفيــة، وختلــق بأخاقهــم حتــى صــار مــن شــيوخهم املعتربيــن، 
الســمعاين: وقــور، مهيــب، عــى شــاكلة  قــال  ببغــداد.  الشــيوخ  يعــرف ربــاط شــيخ  وســادهتم املشــهورين، وبــه 
محيــدة، مــا عرفــت لــه هفــوة، قــرأت عليــه الكثــر، وكنــت نــازاًل برباطــه. قــال ابــن النجــار: ســمعت ابــن ســكينة 
يقــول: كنــت حــارًضا لــا احتــر، فقالــت لــه أمــي: يــا ســيدي مــا جتــد؟ فــا قــدر عــى النطــق، فكتــب عــى يدهــا، روح 
ورحيــان، وجنــة نعيــم، ثــم مــات. مــات يف عــارش مجــادى اآلخــرة. تاريــخ دمشــق البــن عســاكر )62/8)(، بغيــة 

الطلــب يف تاريــخ حلــب )625/4)(، البدايــة والنهايــة )6)/)9(.
)4)  هــي مــا يرتبــط بــه اخليــل وموضــع املرابطــة، مثــل احِلْصــن وغــره يقيــم فيــه اجليــش، وِربــاط اخليــل: مــكان 

ربطهــا وإعدادهــا للجهــاد. املعجــم الوســيط مــادة )ربــط(.
)5)  بغية الطلب يف تاريخ حلب )625/4)(، سر أعام النباء )60/20)(.
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}8{ إسامعيل بن عبد املجيد بن محمد بن معد أبو املنصور، الظافر  192  - 

بأمر الله الفاطمي )ت: 549 هـ((1).

املوقوف: مال.   

املوقوف عليه: الجامع الظافري.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال المقريـزي: أنشـأ الجامع الظافري الـذي بالقاهرة داخل باب زويلة منسـوب 

إليـه، المعروف بجامع الفكاهين بخط الشـوائين.

قال الصفدي: هو الذي عمره ووقف عليه شيئًا كثيرًا(2).

ابــن احلاكــم،  ابــن الظاهــر،  ابــن املســتنر،  ابــن األمــر أيب القاســم،  ابــن احلافــظ لديــن اهلل أيب امليمــون،    (((
ابــن العزيــز، ابــن املعــز، ابــن املنصــور، ابــن القائــم، ابــن املهــدي. ولــد يــوم األحــد نصــف ربيــع اآلخــر ســنة ســبع 
وعرشيــن ومخســائة، وبويــع باخلافــة بعــد مــوت أبيــه يــوم األحــد خامــس مجــادى اآلخــرة ســنة أربــع وأربعــن 
ومخســائة، وعمــره ســبع عــرشة ســنة وأربعــة أشــهر وعــرشة أيــام، بعهــد مــن أبيــه، أحــد اخللفــاء املريــن الشــيعة 
اخلارجــن عــى اإلمــام، كانــت مدتــه أربــع ســنن وســبعة أشــهر وأربعــة عــرش يوًمــا، وعمــره إحــدى وعــرشون 
ســنة وعــرشة أشــهر تنقــص مخســة أيــام، وكان حمكوًمــا عليــه مــن الــوزراء، ويف خافتــه ملــك الفرنــج عســقان، 
وظهــر اخللــل يف الدولــة، وكان كثــر اللهــو واللعــب مــع جواريــه، مقبــاً عــى ســاع الغنــاء، وقــام يف اخلافــة بعــده 
ابنــه الفائــز بنــر اهلل أبــو القاســم عيســى. املقفــى الكبــر )72/2(، الــوايف بالوفيــات )90/9(، تاريــخ اإلســام 

 .)((8/(( للــزركي  األعــام   ،)960/(((
)2)  املقفــى الكبــر )72/2(، وفيــات األعيــان ))/8)2(، الــوايف بالوفيــات )9/)9(، النجــوم الزاهــرة يف 

للــزركي ))/8))(. مــر والقاهــرة )288/5(، األعــام  ملــوك 
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}9{ بزان بن يامني بن عيل، األمري الكبري، مجاهد الدين، أبو الفوارس،  193  - 

الكردي،  )ت: 555 هـ((1).

املوقوف: مدارس، ووقف عىل من يقرأ السبع.   

املوقوف عليه: من يقرأ السبع.   

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

ناظر الوقف: أوىص إىل القايض زيك الدين بن الزيك، وجعل النظر لعقبه    

عىل أوقافه كلها.

قـال عبـد القـادر النعيمـي: المدرسـة المجاهديـة الجوانيـة بالقـرب مـن بـاب 

الخواصيـن، واقفهـا األميـر الكبيـر مجاهـد الديـن أبـو الفـوارس بـزان بـن ياميـن.

ولـه أوقـاف علـى أبـواب البـر، منهـا: المدرسـتان المنسـوبتان إليـه، إحداهما: 

التـي دفـن بها، وهي لصيق بـاب الفراديس المجـدد، واألخرى: قبالة باب دار سـيف 

الغـزي فـي صف مدرسـة نـور الديـن ، وله وقف على مـن يقرأ السـبع كل يوم 

بمقصـورة الخضـر بجامع دمشـق وغيـر ذلك.

وأوصـى إلـى القاضـي زكـي الديـن بـن الزكـي، وجعـل النظـر لعقبـه علـى 

أوقافـه كلهـا.

ومن وقفها طاحون اللوان بأواخر المزة والديروسية(2).

)))  أحــد مقدمــي أمــراء األكــراد، وهــو مــن ذوي الوجاهــة، والشــجاعة، والبســالة، والســاحة، مثابــر عــى بــث 
الصــات والصدقــات يف املســاكن والضعفــاء والفقــراء، مــع الزمــان يف كل عــر يمــي وأوان، مجيــل املحيــا، 
القانــي ))/460،  تاريــخ دمشــق البــن  املــدارس ))/44)(،  تاريــخ  الــدارس يف  اللقــاء.  البــرش يف  حســن 

547(، جممــع اآلداب يف معجــم األلقــاب )60/4)(.
)2)  الدارس يف تاريخ املدارس ))/ )4)- 45)(.
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 }10{ بهرام بن بهرام بن فارس، أبو شجاع البغدادي، البيع 194  - 

 )ت: 520 هـ((1).

املوقوف: مدرسة، وبعض أمالكه.   

املوقوف عليه: الحنابلة، وسبل الخري.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن الجـوزي: كان كريًمـا، بنـى مدرسـة ألصحاب أحمـد ببـاب عند باب 

كلـواذي، ودفـن فيهـا، ووقـف قطعة مـن أمالكه علـى الفقهاء وسـبل الخيـر، وكانت 

وفاتـه يوم الجمعة سـادس عشـر محـرم.(2)

}11{ حامد بن أيب الفرج محمد بن حامد بن محمد بن أله، أبو بكر  195  - 

األصبهاين )ت: 598 هـ((3).

املوقوف: مكتب لأليتام.    

املوقوف عليه: األيتام.   

نوع الوقف: خريي.     

قال الذهبي: قد وقف مكتبًا لأليتام ببغداد.(4)

)))  أحــد الرؤســاء واملتمولــن، ولــد يف املحــرم ســنة ثاثــن وأربعائــة، وســمع: أبــا القاســم التنوخــي، وأبــا حممــد 
اجلوهــري، وغرمهــا. قــال ابــن اجلــوزي: كان ســاعه صحيًحــا. وقــال ابــن الســمعاين: صلــح أمــره يف آخــر عمــره، 
وحســنت طريقتــه، وكان لــه معــروف كثــر وصدقــة جاريــة. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )7)/240(، 

تاريــخ اإلســام )))/5))(.
والنهايــة  البدايــة   ،)((5/((( اإلســام  تاريــخ   ،)240/(7( واألمــم  امللــوك  تاريــخ  يف  املنتظــم    (2(

.)24( /(2 (
)))  نزيل بغداد، أخو العاد الكاتب، وكان من أكابر الفضاء وأعيان الرؤساء، وتويف يف ذي احلجة.

تاريخ اإلسام )2)/9)))(.
)4)  تاريخ اإلسام )2)/ 9)))(.
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}12{ حسام الدين مترتاش بن الغازي بن أرتق بن أكسب نجم الدين  196  - 

الرتكامين،  )ت: 547 هـ((1).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن أبـي أصيبعـة: وقف حسـام الدين بـن أرتق فـي مشـهده كتبًـا حكمية، 

وكان حسـام الديـن هـذا فاضـاًل حكيًما فيلسـوفًا(2).

)))  يف ســنة ســت عــرشة يف شــهر رمضــان تــويف األمــر أيلغــازي بــن أرتــق بميافارقــن، وملــك ابنــه حســام الديــن 
مترتــاش قلعــة مارديــن، وملــك ابنــه ســليان ميافارقــن، ويف ســنة اثنتــن وثاثــن ومخســائة ملــك حســام الديــن قلعــة 
اهلتــاخ مــن ديــار بكــر، أخذهــا مــن بعــض بنــي مــروان الذيــن كانــوا ملــوك ديــار بكــر مجيعهــا وهــو آخــر مــن بقــي منهــم. 
ويف ســنة تســع وعرشيــن ومخســائة: تــزوج الســعيد حســام الديــن بامللكــة بنــت رضــوان بــدر الديــن، وعقــد عليــه جمــد 
الديــن ابــن الســديد، وكانــت واليتــه نيًفــا وثاثــن ســنة، وتــوىل بعــده ابنــه نجــم الديــن ألبــي. تاريــخ خمتــر الــدول 

))/202(، الكامــل يف التاريــخ )97/9(، األعــاق اخلطــرة يف ذكــر أمــراء الشــام واجلزيــرة )ص: 80)(.
)2)  عيون األنباء يف طبقات األطباء )ص: )40(. 
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}13{ الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل، أبو  197  - 

العالء، الحافظ العطار، الهمذاين )ت: 569 هـ((1).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال الصفـدي: حصـل األصـول الكثيـرة، والكتـب الكبـار الحسـان بالخطـوط 

المعتبـرة، وحدث بأكثر مسـموعاته، وسـمع منه الكبـار والحفـاظ، ورووا عنه، وتردد 

إلـى بغـداد مـرات ثم عـاد إلى همـذان، وعمـل داًرا للكتـب وخزانة، وأوقـف جميع 

كتبـه فيهـا، وانقطـع إلقـراء القـرآن، ورواية الحديـث إلى آخر عمـره(2).

)))  احلافــظ أبــو العــاء اهلمــذاين، العطــار، املقــريء، املحــدث، شــيخ مدينــة مهــدان، ســافر الكثــر يف طلــب العلــم، 
وقــرأ القــرآن واللغــة، وقــدم بغــداد فأكثــر مــن الســاع، وحصــل الكتــب الكثــرة، وعــاد إىل بلــده مهــذان فاســتوطنها، 
القــراءات  إليــه  وانتهــت  ســخيًّا،  الطريقــة  مــريض  متقنًــا  حافًظــا  وكان  وصنــف  واملكانــة،  القبــول  هبــا  لــه  وكان 
والتحديــث، ورحــل إىل أصبهــان، وقــرأ القــراءات عــى أيب عــي احلــداد، وســمع منــه الكثــر، وقــرأ القــراءات عــى أيب 
العــز القانــي بواســط، وأيب عبــد اهلل البــارع، وأيب بكــر املــزريف، ومجاعــة ببغــداد، وســمع هبــا مــن: أيب القاســم ابــن 
بيــان، وأيب عــي ابــن املهــدي، وخلــق، ..... وكان معظــًا للســنة بحيــث إنــه كان إذا دخــل جملســه أحــد، فقــدم لــه رجلــه 
اليــرى؛ كلــف أن يرجــع فيقــدم اليمنــى، وكان ال يمــس أحاديــث النبــي  إال وهــو عــى وضــوء، وال 
يــدع شــيًئا قــط إال مســتقبل القبلــة تعظيــًا هلــا، قــال الذهبــي: شــيخ مهــذان بــا مدافعــة، ذكــره بعــض الثقــات فذكــروا 
لــه مناقــب كثــرة، كان الشــيخ عبــد الغنــي بــن رسور املقــديس يقــول: كنــت يوًمــا يف خدمــة احلافــظ أيب طاهــر الســلفي 
 ، بثغــر اإلســكندرية نقــرأ احلديــث، فجــرى ذكــر احلفــاظ إىل أن انتهــى الــكام إىل ذكــر احلافــظ أيب العــاء
مــه دينــه. تــويف هبمــذان، وبمســجده  مــه دينــه، قدَّ فأطــرق احلافــظ أبــو طاهــر عنــد ذكــره، ثــم رفــع رأســه وقــال: قدَّ
دفــن يف مجــادى األوىل . املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )8)/208(، مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان 

))94/2)(، تاريــخ اإلســام )9)/7))(.
)2)  الوايف بالوفيات )))/ 296(، سر أعام النباء ))2/ 40(، معجم األدباء )2/ 2)4(.  
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}14{ الحسن بن عيل بن محمد بن إبراهيم بن أحمد القطان، أبو عيل  198  - 

املروزي )ت: 548 هـ((1).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: املدرسة الخاتونية.    

نوع الوقف: علمي.   

قـال الصفـدي: كان شـيًخا فاضـاًل كبيـرًا محترًمـا، قـد أخـذ بأطـراف العلـوم على 

اختالفهـا، وغلـب عليـه اسـم الطـب، وله فـي كل نـوع تصنيـف مأثـور، وكان ينظر في 

الخزانـة التـي عملت في المدرسـة الخاتونية ووقف عليها من كتب نفسـه شـيئًا كثيرًا(2).

}15{ الحسن بن مسامر، وقيل: مستامد بن نعمة بن يزيد الهاليل،  199  - 

الحوراين، أبو عيل املقريء، التاجر )ت: 546 هـ((3).

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: أسعد بن املنجى وذريته من بعده.   

)))  ولــد بمــرو يف )ســنة 465 هـــ(، وكان قــد أخــذ بأطــراف العلــوم عــى اختافهــا، وغلــب عليــه فــن الطــب، ولــه 
يف كل نــوع تصنيــف، مــن ذلــك: كتــاب: )دوحــة الــرشف يف نســب آل أيب طالــب(، يف ثــاين جملــدات، وكتــاب: 
مشــجر،  )العــروض(  وكتــاب:  الذهــب(  )ســبائك  وكتــاب:  الكنــوز(  وفاحتــة  )الرمــوز  وكتــاب:  )رســائله(، 
وكتــاب: )كيهــان شــناخت، يف اهليئــة(. مــات يف العــرش األوســط مــن رجــب. الــوايف بالوفيــات )2)/87(، بغيــة 

الوعــاة ))/))5(، الــدر الثمــن يف أســاء املصنفــن )ص: )4)(.
)2)  الوايف بالوفيات )2)/87(.

)))  كان أبــوه مــن أهــل حــوران، وحفــظ القــرآن، وقــرأ بعــدة روايــات عــى أيب حممــد بــن طــاووس، وســمع منــه 
احلديــث، ثــم رحــل إىل بغــداد يف جتــارة، وقــرأ عــى أيب حممــد ابــن بنــت الشــيخ، وســمع ببغــداد مــن أيب القاســم 
بــن احلصــن، وكان يصــي بجامــع دمشــق يف حلقــة احلنابلــة صــاة الرتاويــح، ويقــرأ فيهــا بعــدة روايــات خيلطهــا 
ويــردد احلــرف املختلــف فيــه، فأنكــر عليــه ذلــك شــيخنا أبــو احلســن بــن قبيــس، وقــال: هــذا يذهــب ترتيــب النظــم 
يف القــرآن. تــويف يــوم األحــد الســادس مــن شــهر رمضــان، قــال عبــد القــادر الدمشــقي: املدرســة املســارية قبــي 

 . القيمريــة الكــربى داخــل دمشــق، قــال عــز الديــن: بالقــرب مــن مئذنــة فــروز واقفهــا الشــيخ مســار
تاريخ دمشق )))/)9)(، الدارس يف تاريخ املدارس )89/2(. 
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نوع الوقف: علمي، وذري.   

قـال الذهبـي في ترجمة أسـعد بن المنجى: ألجله بنى الرئيس مسـمار مدرسـته، 

ووقفها عليـه وعلى ذريته(1).

}16{ الحسن بن هبة الله بن محمد بن املطلب، فخر الدولة، أبو  200  - 

املظفر، البغدادي، الصويف )ت: 578 هـ((2).

املوقوف: مدرسة وأوقف عليها وقوًفا، ورباط وأوقف عليه وقوًفا، ومسجد    

وأوقف عليه وقوًفا، ووقف أكرث أمالكه، وأوقف عدة نواحي وبساتني. 

املوقوف عليه: مدرسة، والشافعية، والصوفية، واملسجد، والفقراء، وابنته.   

نوع الوقف: علمي، وخريي، وأهيل.    

ناظر الوقف: جالل الدين بن البخاري نائب الوزارة.   

رشط الواقف: ورشط عليها ابنته إن تزوجت ال تستحق شيًئا من هذا الوقف.   

قـال الخطيـب البغدادي: له مدرسـة بشـرقي بغداد وربـاط وغير ذلـك من اآلثار 

الحسنة(3).

ر مدرسـة ألصحـاب الشـافعي، ورباطًـا للصوفية، ومسـجًدا  قـال الصفـدي: عمَّ

كبيـرًا متصـاًل بهمـا، وأنشـأ جامًعـا كبيـرًا لصـالة الجمعـة وغيرهـا، وبنـى فيـه بيوتًـا 

)))  سر أعام النباء ))7/2)4(.
)2)  كان مــن بيــت الــوزارة فأعــرض عنهــا، وجعــل داره رباًطــا للصوفيــة، ومــال إىل التصــوف، وكان حســن 
ــر املدرســة الفخريــة بعقــد املصطنــع يف  الســرة، كثــر اخلــر، ســمع أبــا احلســن عــي بــن حممــد بــن العــاف، وَعمَّ
املأمونيــة، وجعــل هبــا خزانــة كتــب جامعــة ألنــواع العلــوم، وعمــر داره رباًطــا وأوقــف عليهــا الوقــوف اجلليلــة 
وحــج وجــاور، وإليــه ينســب اجلامــع بقــر ابــن املأمــون باجلانــب الغــريب الــذي جــدده الوزيــر ســعد الديــن حممــد 
بــن عــي الســاوي، وتــويف يف شــوال، ودفــن إىل جانــب اجلامــع. الــوايف بالوفيــات )2)/)8)(، جممــع اآلداب يف 

معجــم األلقــاب ))/7(.
)))  تاريخ بغداد وذيوله )5)/67)(.
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للمجاوريـن مـن الفقـراء، وأجرى لهـم الجرايات وعمـل رباطًا للنسـاء، وأوقف أكثر 

أمالكـه وضياعـه علـى ذلـك، وكان مالزًمـا لبيتـه محترًمـا معظًمـا يقصـده الناس في 

منزلـه وال يمضي إلـى أحد(1).

ـر مدرسـته المعروفة  قـال ابـن المظفـر: كان كثير المـال واألمـالك والضياع، وعمَّ

بـدار الذهب وسـلمها إلى جمـال الدين بن فضالن الشـافعي، وأوقف عليهـا وقًفا حرًّا 

مـا يكـون محصوله في كل سـنة ألًفـا وخمسـمائة ديناًرا إماميـة، وعمر رباطًـا للصوفية 

مجـاوًرا لمدرسـته، وأوقـف عليه جملة كثيـرة، وعمر جامًعـا كبيرًا فـي الجانب الغربي 

مـن مدينـة السـالم، وغـرم عليـه حـدوًدا مـن ثالثين ألـف دينـار، وأوقـف عليـه وقوفًا 

كبيـرة، وجعـل الواليـة والوصيـة إلى جالل الديـن بن البخـاري نائب الـوزارة، وأوقف 

عـدة نواحـي وبسـاتين علـى ابنتـه، ولم يكن له ولد سـواها، وشـرط عليهـا إن تزوجت 

ال تسـتحق شـيئًا مـن هـذا الوقف، وأكـد الوصية إلى نائـب الـوزارة بذلك(2).

}17{ الحسن بن هبة الله ابن أيب الربكات محفوظ بن الحسن بن  201  - 

محمد بن الحسن أبو املواهب ابن أيب الغنائم الربعي، التغلبي، الدمشقي، 

ل )ت: 586 هـ((3). املعدِّ

املوقوف: خزانة كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال الذهبـي: جمـع »المعجـم«، وصنـف التصانيـف، وصنـف فـي (فضائـل 

الصحابـة)، و(عوالـي ابـن عيينـة)، و(فضائل القـدس)، و(رباعيـات التابعيـن)، وقد 

احترقـت كتبـه بالكالسـة، ثـم إنـه وقـف خزانة أخـرى(4).

)))  الوايف بالوفيات )2)/)8)(.
)2)  مضار احلقائق ورس اخلائق )ص: 0))(.

)))  اإلمــام العــامل، احلافــظ، املجــود، البــارع، الرئيــس النبيــل، احلافــظ الكبــر ولــد ســنة ســبع وثاثــن ومخســائة، 
صنــف التصانيــف، قــال أبــو عبــد اهلل الدبيثــي: كان ثقــة متقنـًـا، ومســتقيم الطريقــة، لينـًـا ســمًحا، تــويف ... ولــه تســع 
وأربعــون ســنة. تاريــخ بغــداد )5)/67)(، تاريــخ دمشــق )99/57(، ســر أعــام النبــاء ))264/2(، تاريــخ 

اإلســام )2)/4)8(، الــوايف بالوفيــات )2)/82)(.
)4)  سر أعام النباء ))265/2(. 
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 }18{ الحسن بن يحيى بن محمد الخياط، أبو محمد  202  - 

)سني الدولة من أعالم القرن السادس((1).

املوقوف: دار بدمشـق، ونصف فرن، وجميع بسـتان بظاهر دمشـق، وبسـتان    

آخـر، وصالئح، وجنينة، وكرًما، وُسـْبع ضيعة الحموسـة، وربـع ضيعة أللف.

املوقوف عليه: ذريته، فإذا انقرضوا كان عىل جامع دمشق.   

نوع الوقف: ذري، وخريي.   

وقـف الحسـن بـن يحيـى الخيـاط داًرا بدمشـق، ونصـف فـرن، وجميع بسـتان 

بظاهـر دمشـق، وبسـتانًا آخـر، وصالئـح، وجنينـة وكرًمـا، وسـبع ضيعـة الحموسـة، 

وربـع ضيعـة أللـف، علـى ابنيه: فضـل اللـه، وهبة اللـه، ثـم أوالدهما مـن بعدهما، 

وأوالد أوالدهمـا، وأوالد أوالد أوالدهمـا، بينهـم علـى فرائض الله تعالـى، للذكر مثل 

حـظ األنثييـن، يجـري ذلك بطًنـا بعد بطن، فـإذا انقرضـوا أجمعهـم، وخلت األرض 

منهـم، كان علـى بنات الواقـف أخوات المذكورين مـن أبيهما وأمهمـا، ثم أوالدهن، 

وأوالد أوالدهـن، ونسـلهن على فرائض اللـه تعالى، فإذا انقرضوا كان على المسـجد 

الجامـع بدمشـق، وعلـى عمارته، وتجديـد آالته، وأسـند صدقته، والتولـي عليها إلى 

األسـد فاألسـد مـن ولـده، ينظـر فيهـا مـدة حياتـه، ويوليها مـن يرتضيـه بعـد وفاته، 

يجـري ذلـك واحـد بعـد واحـد، ووصـي بعـد وصـي، فـإذا توفـي آخـر القـوم بهذه 

)))  كان مــن كتــاب اإلنشــاء لصاحــب دمشــق قبــل نــور الديــن لــه ثــروة وحشــمة، قــال العــاد الكاتــب: لقيــت 
ولــده واستنشــدته مــن شــعر والــده، فذكــر أن يــده يف النظــم قصــرة، ودرر فضائلــه عنــده كثــرة، وكتــب يل مــن نثــر 
والــده فصــل يف جــواب مهــزوم وصــل كتابــه: فأمــا ســامته فلــم نســتبعدها، وال تعجبنــا منهــا، إذ مل يقتحــم احلــرب، 
وال بــارش الطعــن والــرب، وال لبــث يف حومتهــا إال بقــدر مــا شــاهد املنايــا احلمــر والســود، ورجــااًل يفرتســون 
األســود، حتــى عــاذ بالفــرار، وطــار بــه اخلــوف كل مطــار، وجتلــل مابــس اخلــزي والعــار، وأســلم مــن كان معــه 
أليــدي احلتــوف، وأنيــاب الــروف، وظبــى الســيوف، وأمــا دليــل الوعــد والتهديــد فإنــا أحــق بــأن نطــول ونصــول، 
ونوعــد باإلقــدام والوصــول، ولَكــم بــن مــن منحــه اهلل عقائــل النــر وصفايــاه وخصائصــه ومزايــاه، وبــن مــن 

راح منهزًمــا مكلوًمــا معنًفــا مــن مجاعتــه ملوًمــا، وكان األوىل أن يبــدي مــا عنــده مــن القلــق والعويــل واألســف. 
تاريخ اإلسام )4)/)87(، الوايف بالوفيات )2)/89)(، املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف )258/2(.
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الصدقـة عـن غيـر مسـند، وال وصـي، فأمرهـا مـردود إلى حاكم المسـلمين بدمشـق 

فـي ذلـك الوقـت، وأشـهد علـى نفسـه في العشـر األول مـن شـهر ربيع األول سـنة 

ثمان وعشـرين وخمسـمائة(1).

 }19{ خرسو بن تليل بن شجاع قطب الدين الهدباين 203  - 

 )من أعالم القرن السادس((2).

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: فقهاء الشافعية.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال المقريـزي: المدرسـة القطبيـة، أنشـأ هـذه المدرسـة األميـر قطـب الديـن 

خسـرو بـن تليـل بن شـجاع الهدبانـي، في سـنة سـبعين وخمسـمائة، وجعلهـا وقًفا 

علـى الفقهـاء الشـافعية، وهو أحد أمراء السـلطان صالح الدين يوسـف بـن أيوب(3).

 }20{ ريحان الطوايش، خادم نور الدين الشهيد محمود بن زنيك  204  - 

)ت: 565((4).

املوقوف: املدرسة الريحانية، وأوقف عليها أوقاًفا معلومة مشهورة.   

املوقوف عليه: فقهاء الحنفية.   

نوع الوقف: علمي.    

قـال القاضـي عـز الديـن: المدرسـة الريحانيـة جـوار المدرسـة النوريـة لغـرب 

منشـئها خواجـا ريحان الطواشـي في سـنة خمس وسـتين وخمسـمائة ووقـف عليها 

أوقافًـا معلومة مشـهورة(5).

)))  فتاوى السبكي )40/2(.
)2)  ابن أخي أيب اهليجاء اهلدباين الذي كان صاحب إربل. النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة )6/6)(.

)))  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )4/ 204(.
)4)  الدارس يف تاريخ املدارس ))/)40(، خطط الشام )90/6(، منادمة األطال )ص: 27)(.

)5)  الدارس يف تاريخ املدارس ))/)40(.
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}21{ سليامن بن رشوة بن خلدك، فلك الدين، أبو منصور، األمري،  205  - 

أخو امللك العادل ألمه )ت: 599 هـ((1).

املوقوف: املدرسة الفلكية.   

نوع الوقف: علمي.   

وقـف المدرسـة الفكليـة داخـل بـاب الفراديـس وبهـا قبـره، فأقـام بهـا محترًمـا 

معظًمـا إلـى أن توفـي(2).

قـال الصفـدي: دفـن بـداره بدمشـق، وهـي المدرسـة المعروفـة بالفلكيـة بحارة 

األفتريـس داخـل بـاب الفراديـس، ووقـف عليهـا قرية الجمـان(3).

}22{ شاهنشاه ابن امللك أمري الجيوش بدر الجاميل، أبو القاسم،  206  - 

األرمني )ت: 515 هـ((4).

املوقوف: مرصد.   

نوع الوقف: خريي.   

قد وقف مرصًدا بمسجد الرصد بجوار مشهد الجيوشي بجبل المقطم(5).

)))  كانــت وفاتــه يف التاســع والعرشيــن مــن املحــرم، ودفــن بــداره التــي جعلهــا مدرســة داخــل بــاب الفراديــس يف 
حملــة األفرتيــس، وأوقــف عليهــا اجلــان بكاهلــا. البدايــة والنهايــة )6)/)72(.

)2)  الدارس يف تاريخ املدارس ))/ 27)(، تاريخ اإلسام )2)/ 80))(.
)))  الوايف بالوفيات )5)/ )27(.

فــكان  )4)  كان حســن االعتقــاد، ســنيًّا، محيــد الســرة، كريــم األخــاق، كانــت األمــراء تكرهــه لكونــه ســنيًّا، 
يؤذهيــم، وكان فيــه عــدل، فظهــر بعــده الظلــم والبدعــة، وويل الــوزارة بعــده املأمــون البطائحــي، قتلــوه يف رمضــان، 

ولــه ثــان ومخســون ســنة. ســر أعــام النبــاء )9)/508(.
)5)  املواعظ واالعتبار ))/ 6)2(، أثر الوقف اإلسامي لسحر الصديقي )ص 72(.
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}23{ صبيح بن عبد الله، أبو الخري الحبيش، العطاردي البغدادي  207  - 

الزاهد )ت: 584 هـ((1).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

قال الذهبي: كان عبًدا صالًحا، وقف كتبه(2).

}24{ الصفي بن نرص الله بن العارض )ت: 587 هـ((3). 208  - 

املوقوف: مسجد.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال األسـدي: كان كثيـر المعـروف، وكتـب أمالكـه لمماليكـه؛ ألنه لـم يكن له 

ولـد، وبنـى بالعقبيـة مسـجًدا، وهـو على النهـر، وله منـارة، وبـه بئر(4).

)))  مــوىل أيب القاســم نــر بــن منصــور العطــار، احلــراين، التاجــر، واســم أبيــه: بكــر مثقــل، وهــو فــرد، حفــظ 
القــرآن وســمع الكثــر مــع ابــن مــواله، وكتــب بخطــه الكثــر، واعتنــى بالســاع فســمع مــن: ابــن نــارص، ونــر 
العكــربي، وابــن الزاغــوين، وأيب الوقــت، وطبقتهــم، ســمع منــه: إبراهيــم بــن حممــود الشــعار، وعــي بــن احلســن 
ابــن رئيــس الرؤســاء، وأبــو املواهــب بــن صــري، وداود بــن عــي. وكان عبــًدا صاحلًــا، متدينًــا فاضــاً، مــريض 
الطريقــة كثــر الصدقــة واملعــروف، وقــف كتبــه. تاريــخ اإلســام )2)/778(، الــوايف بالوفيــات )6)/)6)(.

)2)  تاريخ اإلسام )2)/778(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )2/7)2(.
)))  كان قــد خــدم الســلطان صــاح الديــن لــا كان يف شــحنكية دمشــق، وأمــده بالــال، فــرأى لــه ذلــك، فلــا ملــك 
استوزره ثم استنابه عى دمشق حتى تويف، وكان شجاًعا ثقة أمينًا، َدّينًا. الدارس يف تاريخ املدارس )268/2(.

)4)  الدارس يف تاريخ املدارس )268/2(.
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}25{ طاهر بن محمد بن طاهر بن عيل، أبو زرعة املقديس، الهمذاين  209  - 

)ت: 566 هـ((1).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

ناظر الوقف: أبو العالء العطار.   

قـال ابـن النجـار: كان تاجـرًا ال يفهم شـيئًا مـن العلم، وكان شـيًخا صالًحـا، حمل 

جميـع كتـب والـده، وكانـت كلهـا بخطـه، إلـى الحافـظ أبـي العـالء العطـار، ووقفها، 

وسـلمها إليـه، فسـمعت مـن يذكر أنهـا كانت في ثالثيـن ِغـرارة، رأيت أكثرها فـي خزانة 

العـالء(2). أبي 

 }26{ الطنطاش صاحب برصى، مملوك األمري أمني الدولة  210  - 

)ت: 550 هـ((3).

املوقوف: املدرسة األمينية.   

نوع الوقف: علمي.   

قال الصفدي: الطنطاش األمير .....، واقف األمينية بدمشق(4).

، مولــده بالــري يف ســنة ))48 هـــ(، حــجَّ غــر مــرة، وحــدث بالكثــر  )))  الشــيخ، العــامل، املســند، الصــدوق، اخلــرِّ
مــن مســموعاته، روى ســنن النســائي وابــن ماجــه، وســكن بــه أبــوه مهــذان فاســتوطنها. التقييــد ملعرفــة رواة الســنن 
الــوايف   ،)448/(6( والنهايــة  البدايــة   ،)50(/20( النبــاء  أعــام  ســر   ،)(04 )ص:  نقطــة  البــن  واملســانيد 

.)2((/(6( بالوفيــات 
)2)  تاريخ اإلسام )2)/50)(.

)))  لــا تــويف أمــن الدولــة كان هــذا نائًبــا عــى قلعــة بــرى، فاســتوىل عليهــا وعــى رصخــذ، واســتعان بالفرنــج، 
وســار لقتالــه معــن الدولــة أنــر ونــازل القلعتــن فملكهــا، وكان الطنطــاش قــد آذى أخــاه خطلــخ وكحلــه وأبعــده، 
فحر إىل دمشق، فلا قدم أخوه الطنطاش إىل دمشق حاكمه أخوه إىل الرشع، وكحله قصاًصا، فبقيا أعمين.

الوايف بالوفيات )9/))2(، نكث اهلميان يف نكت العميان )ص: 96(.
)4)  الوايف بالوفيات )9/))2(.
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}27{ طالئع بن رزيك، فارس الدين، أبو الغارات، الوزير، وامللك  211  - 

الصالح، األرمني )ت: 556 هـ((1).

املوقوف: أرض وجامع.   

املوقوف عليه: بني حسن، وحسني ابني عيل ، وأرشاف املدينة،    

وبني معصوم.

نوع الوقف: خريي.   

قـال المقريـزي: وقـف ناحيـة بلقـس، على أن يكـون ثلثاهـا على األشـراف من 

بنـي حسـن، وبنـي حسـين ابني علـي بن أبـي طالـب ، وسـبع قراريـط منها 

علـى أشـراف المدينـة النبويـة، وجعـل فيهـا قيراطًـا علـى بنـي معصـوم إمام مشـهد 

  .(2) علـي

قـال الزركلـي: وقـف أوقافًا حسـنة، ومن آثـاره جامع علـى »باب زويلـة« بظاهر 

القاهرة(3).

)))  وزيــر العاضــد صاحــب مــر، ووالــد زوجتــه، وكان أديًبــا شــاعًرا فاضــاً شــيعيًّا جــواًدا ممدًحــا، وكان قــد 
حجــر عــى العاضــد لصغــره واســتحوذ عــى األمــور، فقتلتــه احلاشــية، ووزر بعــده ولــده رزيــك، ولقــب بالعــادل، 
وقــد كان أبــوه الصالــح كريــًا أديًبــا، حيــب أهــل العلــم وحيســن إليهــم، كان مــن خيــار امللــوك والــوزراء، ومــات يــوم 
االثنــن تاســع عــرش رمضــان، ومــن العجائــب أن الصالــح ويل الــوزارة يف التاســع عــرش، وقتــل يف التاســع عــرش، 
ونقــل تابوتــه يف التاســع عــرش، وزالــت دولتهــم يف التاســع عــرش. وفيــات األعيــان )526/2(، تاريــخ اإلســام 

)2)/)))(، البدايــة والنهايــة )6)/99)(، اتعــاظ احلنفــاء ))/246(، شــذرات الذهــب )296/6(.
)2)  املواعظ واالعتبار )86/4(.
)))  األعام للزركي ) )/228) 
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}28{ عبد الله بن أحمد بن أحمد بن عبد الله البغدادي، ابن الخشاب  212  - 

النحوي، شيخ بغداد، ونحوي البالد )ت: 567 هـ((1).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن األخضـر: ُعدنـاه في مرضـه، فوجدنـاه بأسـوإ حـال، فنقلـه القاضي أبو 

القاسـم بـن الفـراء إلـى داره، وألبسـه ثوبًا نظيًفـا، وأحضر األشـربة والماورد، فأشـهدنا 

بوقـف كتبـه، فتفرقـت، وبـاع أكثرهـا أوالد العطـار حتـى بقـي عشـرها، فتـرك بربـاط 

 .(2) المأمونية

}29{ عبد الله بن أحمد بن محمد بن حمدويه، أبو املعايل املحدث،  213  - 

الحلواين، املروزي، البزاز )ت: 539 هـ((3).

املوقوف: كتب، ورباط.   

املوقوف عليه: املحدثون.   

نوع الوقف: علمي.   

قال الذهبي: بنى رباطًا للمحدثين، ووقف فيه الكتب(4).

)))  يقــال: إنــه بلــغ يف النحــو درجــة أيب عــي الفــاريس، وكانــت لــه معرفــة تامــة باحلديــث، واللغــة، واهلندســة، 
والفلســفة وغــر ذلــك. كان مولــده )ســنة 492 هـــ(. صنــف الــرد عــى احلريــري يف مواضــع مــن )املقامــات(، 
ورشح )اللمــع( البــن جنــي ومل يتمــه، ورشح )مقدمــة الوزيــر ابــن هبــرة يف النحــو(، وصنــف )الــرد عــى أيب زكريــا 
التربيــزي( يف هتذيبــه إلصــاح املنطــق. وكان يديــم القــراءة طــول النهــار مــن غــر فتــور، وكان حســن الــكام يف 
الســنة ورشحهــا، وكان ظريًفــا مزاًحــا عــى عــادة األدبــاء، تــويف عشــية يــوم اجلمعــة ثالــث رمضــان. املنتظــم يف تاريــخ 

امللــوك واألمــم )8)/98)(، معجــم األدبــاء ))/495(، ســر أعــام النبــاء )526/20(.
)2)  سر أعام النباء )526/20(، تاريخ اإلسام )2)/)6)(، وفيات األعيان ))/02)(.

)))  فقيــه، عــامل، عامــل، مؤثــر، كبــر القــدر، كثــر الــال، ولــد )ســنة )46 هـــ(، وارحتــل وســمع مــن: أيب بكــر بــن خلــف 
الشــرازي ونحــوه بنيســابور، وثابــت بــن بنــدار وطبقتــه ببغــداد، وأصحــاب أيب نعيــم بأصبهــان. وســكن غزنــة مــدة، 
واشــرتى كتًبــا كثــرة وقفهــا، وأنشــأ رباًطــا للمحدثــن بمــرو. قــال ابــن الســمعاين: كان حلــو الــكام، حســن املعــارشة، 

كثــر الصــاة والصدقــات. تــويف يف ذي احلجــة. ســر أعــام النبــاء )4/20))(، تاريــخ اإلســام )))/707(.
)4)  سر أعام النباء )20/ 4))( تاريخ اإلسام )))/ 707(.
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 }30{ عبد الله بن عبد الكريم بن الحسني أبو املعايل، املعروف بابن  214  - 

الطويل الجوهري )ت: 514 هـ((1).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: الزاوية الغربية بشام.   

قـال ابـن عسـاكر: رحـل إلى بغـداد قبل العشـر وخمسـمائة، وسـمع بهـا حديثًا 

كثيـرًا، واستنسـخ مـا سـمع، وحـدث ببغداد بشـيء، ثـم رجع إلـى دمشـق، فلم تطل 

مدتـه، ووقـف كتبـه على الزاويـة الغربية بشـام مـن جامع دمشـق(2).

}31{ عبد الله بن املبارك بن الحسن أبو محمد، ابن ينال البغدادي،  215  - 

املقريء )ت: 528 هـ((3).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن الجـوزي: كان صحيح السـماع مـن أهل السـنة، وباع ملًكا له واشـترى 

كتـاب الفنـون، وكتـاب الفصول البن عقيـل، ووقفهما على المسـلمين(4).

)))  سـمع بدمشـق أبـا القاسـم ابـن أيب العـاء، ونـر الفقيـه، ثـم رحـل إىل بغـداد قبـل العـرش ومخسـائة، وسـمع 
هبـا حديًثـا كثـًرا واستنسـخ مـا سـمع، وحـدث ببغـداد بـيء، ثـم رجـع إىل دمشـق فلـم تطـل مدتـه. تاريـخ دمشـق 

 .)(42  /29(
)2)  تاريخ دمشق )42/29)(. 

)))  ســمع: أبــا نــر الزينبــي، وعاصــًا، وأبــا الغنائــم بــن أيب عثــان، وتفقــه عــى: أيب الوفــاء ابــن عقيــل، وأيب ســعد 
الــربداين. كان خــًرا مــن أهــل الســنة. تاريــخ اإلســام )))/475(، املقصــد األرشــد )2/)6(.

)4)  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )7)/287(، تاريخ اإلسام )))/475(.
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}32{ عبد الله بن محمد بن عبد الله، العسقالين، يلقب بالعفيف،  216  - 

ويعرف باألرسويف )ت: 593 هـ((1) .

املوقوف: مدرسة، ورباط.   

املوقــوف عليــه: الفقــراء واملســاكني العــرب والعجــم، الرجال دون النســاء    

القادمــني إىل مكــة واملجاوريــن بهــا.

نوع الوقف: علمي، وخريي.    

رشط الوقف: أن ال يزيد الساكن يف السكنى فيه  -يعني يف الرباط-  عىل ثالث    

سنني، إال أن تقطع أقدامه، وسكناه يف السفر إىل مسافة تقرص فيها الصالة.

قـال المقريـزي: هـذه المدرسـة كانـت بالبزازيـن التـي تجـاور خـط النخاليـن 

بمصـر، عرفـت بابـن األرسـوفي، وكان بناؤهـا فـي سـنة سـبعين وخمسـمائة(2).

قـال تقـي الديـن محمد بن أحمـد الفاسـي: صاحب المدرسـة التي بقـرب باب 

العمـرة، والربـاط الـذي بقربهـا، المعـروف بربـاط أبي رقيبـة، وهذا الربـاط وقفه عن 

نفسـه، وعـن موكلـه شـريكه فيـه القاضي الفاضـل عبـد الرحيم بـن علي البيسـاني، 

علـى الفقراء والمسـاكين، العـرب والعجم، الرجال دون النسـاء، القادميـن إلى مكة، 

والمجاوريـن بهـا، علـى أن ال يزيـد السـاكن في السـكنى فيـه على ثالث سـنين؛ إال 

أن تقطـع أقدامـه، وسـكناه فـي السـفر إلى مسـافة تقصر فيهـا الصالة(3).

)))  التاجــر العســقاين، مــات بمــر يف يــوم االثنــن حــادي عــرش ربيــع األول. العقــد الثمــن يف تاريــخ البلــد 
.)409/4( األمــن 

)2)  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )4/)20(.
)))  العقد الثمن يف تاريخ البلد األمن )409/4(.
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}33{ عبد الرحيم بن عيل بن الحسن بن املفرج، اللخمي، البيساين،  217  - 

العسقالين، املرصي، القايض الفاضل )ت: 596 هـ((1).

املوقــوف: مدرســة وكتــب، وربــاط، وأوقــاف مخلــدة، وختمــة مــن القــرآن    

مكتوبــة، وَربع(2).

املوقـوف عليـه: الشـافعية واملالكية، واملدرسـة املعزيـة، واألسـارى، والفقراء    

واملسـاكني العـرب والعجـم، الرجـال دون النسـاء القادمـني إىل مكـة واملجاورين بها.

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

رشط الواقف: أال يزيد الساكن يف السكنى فيه -يعني يف الرباط- عىل ثالث    

سنني، إال أن تقطع أقدامه، وسكناه يف السفر إىل مسافة تقرص فيها الصالة.

- المدرسـة الفاضليـة بالقاهـرة بناهـا القاضـي الفاضـل عبـد الرحيـم بـن علـي 

)))  ولــد ســنة )529 هـــ(، ثــم ويل قضــاء بيســان فنســب إليهــا -وبيســان بلــد مــن أرض فلســطن شــايل نابلــس-، 
نشــأ بمر، واشــتغل بعلم األدب والرســائل، فربع فيه، وصار أوحد زمانه يف فنه، كان صاح الدين يقول يف 
مــأ مــن النــاس: ال تظنــوا أين ملكــت البــاد بســيوفكم، بــل بقلــم الفاضــل، وكان يستشــره يف أمــوره، وكان كثــر 
العبــادة، تالًيــا للقــرآن، وقــد اســتعان بآيــات الكتــاب العزيــز يف كثــر مــن رســائله، ورســائله عــرش جملــدات. وكان 
لــه حدبــة خيفيهــا بالطيلســان، ولــه آثــار مجيلــة وأفعــال محيــدة، وديانــة متينــة، وأوراد كثــرة، وكان كثــر األمــوال 
يدخلــه يف الســنة مــن مغلــه ورزقــه مخســون ألــف دينــار، ســمع يف الكهولــة مــن أيب طاهــر الســلفي، وأيب حممــد 
العثــاين، وأيب القاســم ابــن عســاكر، وأيب الطاهــر ابــن عــوف، وعثــان بــن فــرج العبــدري. وروى اليســر، انتهــت 
إليــه براعــة الرتســل وباغــة اإلنشــاء، ولــه يف ذلــك الفــن اليــد البيضــاء، واملعــاين املبتكــرة، والبــاع األطــول، ال 
يــدرك شــأوه، وال يشــق غبــاره، مــع الكثــرة. قــال العــاد: قــى ســعيًدا، ومل يبــق عمــاً صاحلـًـا إال قدمــه، وال عهــًدا 
يف اجلنة إال أحكمه، وال عقد بر إال أبرمه، فإن صنائعه يف الرقاب، وأوقافه متجاوزة احلساب، ال سيا أوقافه 
لفــكاك األرسى، وأعــان الالكيــة والشــافعية باملدرســة، واأليتــام بالكتــاب، كان للحقــوق قاضًيــا، ويف احلقائــق 
ماضًيــا، والســلطان لــه مطيــع، مــا افتتــح األقاليــم إال بأقاليــد آرائــه، ومقاليــد غنــاه وغنائــه، وكنــت مــن حســناته 
حمســوًبا، وإىل آالئــه منســوًبا. تــويف فجــأة ســابع عــرش ربيــع اآلخــر .... بمــر، وهــو اليــوم الــذي خــرج فيــه امللــك 
األفضــل مــن القاهــرة. مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان )22/)8(، العــرب يف خــرب مــن غــرب ))/5))(، تاريــخ 

اإلســام )2)/)07)(، ســر أعــام النبــاء ))8/2))(، الــوايف بالوفيــات )8)/)20(.
)2)  الربع: املنزل ودار اإلقامة، وربع القوم حملتهم والرباع مجعه. النهاية يف غريب احلديث مادة )ربع(.
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البيسـاني بجـوار داره، فـي سـنة ثمانيـن وخمسـمائة، ووقفهـا علـى طائفتـي الفقهاء 

الشـافعية والمالكيـة،(1) ووقـف عليهـا أوقافًا مخلدة، ونقـل إليها بعض كتبـه، وكانت 

كتبـه مائـة ألـف مجلـدة، ووقـف علـى األسـارى وقًفـا عميًمـا، فاسـتنقذ بـه خلًقـا 

عظيًمـا(2) .

 ووقـف نسـخة مـن كتـاب: »االسـتغناء« لألدفـوي -وهـو أكبـر كتـاب صنـف 

فـي التفسـير، جمـع فيـه مـن العلـوم مـا لـم يجتمـع بغيـره-، علـى مدرسـته بالقاهرة 

المعزيـة(3).

أبـي رقيبـة عنـد مدرسـة  المعـروف بربـاط  الربـاط،   ولـه مآثـر بمكـة، وهـي 

األرسـوفي، بأسـفل مكـة، قريبًـا مـن بـاب العمـرة، وقفـه هـو وشـريكه فيـه العفيف 

عبـد اللـه بـن محمـد بـن عبـد اللـه المعـروف باألرسـوفي، وهـو الـذي وقفـه عـن 

القاضـي الفاضل وشـريكه فيه، وأنـه وقفه على الفقراء والمسـاكين العـرب والعجم، 

الرجـال دون النسـاء، القادميـن إلى مكـة والمجاورين بها، على أال يزيد السـاكن في 

السـكنى فيـه علـى ثالث سـنين، إال أن تقطع أقدامه، وسـكناه في السـفر إلى مسـافة 

تقصـر فيها الصـالة(4).

- وقف ختمة: قال الذهبي: حفظ القرآن، وكتب ختمة، ووقفها(5).

قـال القاضـي جمال الديـن ابن شـيث: كان للقاضي الفاضـل  بمصر َربْع 

عظيـم يؤجـر بمبلـغ كبيـر، فلمـا عزم علـى الحج ركـب ومر بـه ووقف عليـه، وقال: 

اللهـم إنـك تعلـم أن هـذا الخـان(6) ليـس شـيء أحـب لـي منـه، -أو قال: أعـز علي 

)))  املواعظ واالعتبار للمقريزي )96/2)(، إنباه الرواة عى أنباه النحاة ))/87)(.
)2)  مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )85/22(.  

)))  إنباه الرواة عى أنباه النحاة ))/86)(.
)4)  العقد الثمن يف تاريخ البلد األمن )68/5(.

)5)  سر أعام النباء ))44/2)(.
)6)  اخلان: النزل أو الفندق. خمتار الصحاح مادة )خان(.
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منـه، اللهـم فاشـهد أنني وقفته على فكاك األسـرى، وسـار إلـى مكة وهو إلـى يومنا 

وقـف، وأظنـه صناعـة التمر التـي بمصر علـى البحر(1).

}34{ عبد الرحمن بن عيل بن محمد الحنبيل، جامل الدين ابن  218  - 

الجوزي أبو الفرج )ت: 597 هـ((2).

املوقوف: املدرسة الجوزية بدرب دينار، كتب.   

املوقوف عليه: مدرسته.   

نوع الوقف: علمي.   

قال الذهبي: بنى لنفسه مدرسة بدرب دينار، ووقف عليها كتبه(3) .

)))  الوايف بالوفيات )8)/ 208(.
)2)  الشــيخ اإلمــام العامــة، احلافــظ املفــر، صاحــب التصانيــف، ينتهــي نســبه إىل أيب بكــر الصديــق، ولــد ســنة 
تســع أو عــرش ومخســائة، وأول يشء ســمع يف ســنة ســت عــرشة، وكان رأًســا يف التذكــر بــا مدافعــة، يقــول النظــم 
الرائق، والنثر الفائق بدهًيا، ويسهب، ويعجب، فهو حامل لواء الوعظ، والقيم بفنونه، وكان بحًرا يف التفسر، 
عامــة يف الســر والتاريــخ، موصوًفــا بحســن احلديــث، ومعرفــة فنونــه، فقيًهــا عليــًا باإلمجــاع واالختــاف، جيــد 
املشــاركة يف الطــب، ذا تفنــن وفهــم وذكاء وحفــظ واســتحضار، وإكبــاب عــى اجلمــع والتصنيف.قــال الذهبــي: 
بــرع يف العلــوم، وتفــرد باملنثــور واملنظــوم، وفــاق عــى أدبــاء مــره، وعــا عــى فضــاء عــره، تصانيفــه تزيــد عــى 
ثاثائــة وأربعــن مصنًفــا، مــا بــن عرشيــن جملــًدا إىل كــراس، ولــه كتــاب )املنتظــم(، مــرض مخســة أيــام، وتــويف ليلــة 

اجلمعــة بــن العشــاءين الثالــث عــرش مــن رمضــان .... يف داره بقطفتــا. ســر أعــام النبــاء ))65/2)(.
)))  ســر أعــام النبــاء ))2/)8)(، وفيــات األعيــان ))/40)(، الــدارس يف تاريــخ املــدارس )2/)2(، 

الوقــف وبنيــة املكتبــة العربيــة )ص: )8(.
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}35{ عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر، أبو طالب ابن  219  - 

العجمي، الحلبي، الشافعي )ت: 561 هـ((1) .

املوقوف: مدرسة.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال الذهبـي: بنى بحلب مدرسـة مليحـة ووقف عليهـا، وكان فيـه عصبية وهمة 

ر جامـع بعلبك في أيـام زنكي بن آق سـنقر(3). ومحبـة للعلمـاء(2)، وَعمَّ

}36{ عبد امللك بن عبد الله بن أيب سهل ابن ماح، الكروخي،  220  - 

الهروي )ت: 548 هـ((4).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال السـمعاني: هو شـيخ صالـح َديِّن خيِّر، حسـن السـيرة، صدوق ثقـة، قرأت 

عليـه »جامـع الترمـذي«، وقـريء عليـه عـدة، نـوب ببغـداد، وكتـب به نسـخة بخطه 

.(5) ووقفها

)))  رحــل إىل بغــداد، فتفقــه هبــا عــى أيب بكــر الشــايش، وأســعد امليهنــي، وســمع مــن أيب القاســم ابــن بيــان، ثــم 
عــاد إىل بلــده، فتقــدم وســاد وبنــى للشــافعية مدرســة مليحــة، وكانــت لــه مهــة، وفيــه عصبيــة، وحمبــة للعلــاء، وقــد 
تــوىل عــارة املســجد اجلامــع ببعلبــك األتابــك زنكــي بــن آق ســنقر صاحــب حلــب، ثــم حــج، وويل عــارة املســجد 
احلــرام لصاحــب املوصــل، وعنــه: أبــو ســعد الســمعاين، واألســتاذ أبــو حممــد بــن علــوان، وأبــو القاســم بــن صــري 
وآخــرون، تــويف يف نصــف شــعبان. تاريــخ اإلســام )2)/)25(، طبقــات الشــافعين البــن كثــر )ص: )66(.

)2)  تاريخ اإلسام )2)/ )25(.
)))  مرآة الزمان يف تواريخ األعيان ))2/ 75(.

)4)  ولــد يف ربيــع األول )ســنة 462 هـــ( هبــراة، وكان صوفيًّــا خــًرا صاحًلــا صدوًقــا مقبــاً عــى نفســه، ومــرض 
ببغــداد، فبعــث إليــه بعــض مــن يســمع عليــه شــيًئا مــن الذهــب، فقــال: بعــد الســبعن واقــرتاب األجــل آخــذ عــى 
حديــث رســول اهلل  شــيًئا؟ فــرده إليــه مــع حاجتــه. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )8)/92(، 

تاريــخ بغــداد وذيولــه )6)/42(، تاريــخ اإلســام )))/2)9(. 
)5)  سر أعام النباء )275/20(، تاريخ اإلسام )))/2)9(.
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}37{ عبد الهادي بن محمد بن عبد الله بن عمر بن مأمون، أبو عروبة،  221  - 

الصويل، السجستاين )ت: 562 هـ((1).

املوقوف: رباط، ووقف عليه نصف قرية.   

املوقوف عليه: العلامء، والصوفية.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الخطيـب البغـدادي: كان لـه رباط ينـزل فيه كل مـن أراد مـن القادمين إلى 

سجسـتان مـن العلمـاء والصوفيـة، وكان قـد وقـف عليه وعلـى طائفته نصـف قرية، 

وكان ال يتنـاول مـن ذلك شـيئًا بـل يجعله في بقيـة الربـاط، ويتعيش بقليلة يسـيرة.(2)

}38{ عبد الواحد بن محمد بن املسلم أبو املكارم، األزدي، الدمشقي  222  - 

)ت: 565 هـ((3).

املوقوف: له أوقاف مل تذكر تفاصيلها.   

ــا وثيًقــا، ولطائفــة أصحــاب احلديــث  )))  كان شــيخ الصوفيــة بسجســتان وإمــام اجلامــع هبــا، كان للمذهــب ركنً
ــا منيًعــا، ويف علــم التذكــر وكثــرة املســتمعن بــا ثــاين مــع ســائر مــا فيــه مــن املعــاين، ويف التصلــب  يف زمانــه حصنً
يف الديــن، والــرد عــى املبتدعــن، خلًفــا جلــده وخالــه، ومقتدًيــا هبــا يف ســائر أفعالــه وأقوالــه، وأمــا أوراد طاعاتــه، 
ووظائــف عباداتــه، فكانــت تســتغرق ليلــه وهنــاره، وحــره وأســفاره، ومناقبــه ال تنتهــي حتــى ينتهــي عنهــا. وقــد 
ســمع منــه األئمــة احلفــاظ حــن توجــه إىل احلــج يف ســنة إحــدى وعرشيــن كأيب مســعود كوتــاه، وأيب العــاء العطــار، 
وعبــد اهلــادي اهلمــداين، وأيب الفضــل بــن نــارص ببغــداد، وعــاد مــن احلــج ســنة اثنتــن وعرشيــن، فســمع يف بغــداد، 

ومهــدان، وأصبهــان الكثــر، تــويف بسجســتان. تاريــخ بغــداد )6)/252(، تاريــخ اإلســام )2)/277(.
)2)  تاريخ بغداد )6)/ 252(، تاريخ اإلسام )2)/ 277(.

َعُه أبــوه حضــوًرا جــزًءا مــن حديــث خيثمــة عــى الشــيخ عبــد الكريــم  )))  ولــد يف مجــادى األوىل )489 هـــ(، ســمَّ
الكفرطــايب، وســمع مــن: الرشيــف النســيب، وأيب طاهــر احلنائــي، وأيب احلســن بــن املوازينــي، وأجــاز لــه الفقيــه 
نــر بــن إبراهيــم املقــديس، وســهل بــن بــرش اإلســفراييني، وعبــد اهلل بــن عبــد الــرزاق الكاعــي، مــات يف عــارش 
مجــادى اآلخــرة، ودفــن بمقــربة بــاب الفراديــس، ويف أوالده مشــايخ ورواة ونبــاء. تاريــخ دمشــق )7)/274(، 

ســر أعــام النبــاء )499/20(، شــذرات الذهــب )4/)25(.
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قـال الذهبـي: كان عداًل كبيـرًا، متجماًل، حج غيـر مرة، ووقـف، وتصدق، وكان 

ذا حـظ مـن صالة، وتـالوة، وصيام، وأُثِْنـي عليه بهـذا وبغيره(1).

}39{ عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد، أبو القاسم ابن أيب الفرج  223  - 

األنصاري الواعظ، املعروف بابن الحنبيل )ت: 536 هـ((2).

املوقوف: مدرسة.   

نوع الوقف: علمي.   

وقـف المدرسـة الكبـرى شـمالي جامـع دمشـق، وكان ذا لسـن وفصاحـة، 

كبيـرة(3). وصـورة 

)))  سر أعام النباء )499/20(، شذرات الذهب )4/)25(.
)2)  الشيخ، اإلمام، العامة، الشرازي األصل، الدمشقي، كان شيخ احلنابلة بدمشق، وله قبول بالبلد.

قــال الذهبــي: كان يناظــر عــى قواعــد عقائــد احلنابلــة، جــرى بينــه وبــن الفقيــه الفنــدالوي بحــوث وســب، وكان 
ا، من مصنفاته: )املنتخب يف الفقه( يف جملدين، و)املفردات(، و)الربهان يف أصول الدين(،  الفندالوي أشعريًّ
و)رســالته يف الــرد عــى األشــعرية(، تــويف ليلــة األحــد ســابع عــرش صفــر. تاريــخ بغــداد )6)/209(، ســر أعــام 

النبــاء )20/)0)(، ذيــل طبقــات احلنابلــة ))/446(.
)))  الدارس يف تاريخ املدارس )2/ 50(، سر أعام النباء )20/ 04)(.
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}40{ عبيد الله بن عيل بن نرص بن حمرة، أبو بكر، ابن أيب الفرج  224  - 

التيمي، املعروف بابن املارستانية )ت: 599 هـ((1).

املوقوف: دار بها خزانة كتب.   

املوقوف عليه: طالب العلم.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال الصفـدي: بنـى داًرا بـدرب الشـاكرية، وسـماها »دار العلـم«، وجعـل فيها 

خزانـة كتـب أوقفهـا على طـالب العلـم(2).

)))  هكــذا كان يذكــر نســبه ويوصلــه إىل أيب بكــر الصديــق، بغــدادي طالــب حديــث، ومجــع، وادعــى احلفــظ 
والنقــل عمــن مل يدركــه، فكذبــه النــاس. قــال حمــب الديــن ابــن النجــار: ورأيــت املشــايخ الثقــات مــن أصحــاب 
احلديــث وغرهــم ينكــرون نســبه هــذا، ويقولــون: إن أبــاه وأمــه كانــا خيدمــان املــرىض بالارســتان، وكان أبــوه 
مشــهوًرا بفريــج، تصغــر أيب الفــرج، عاميًّــا ال يفهــم شــيًئا، وأنــه ســئل عــن نســبه فلــم يعرفــه، ثــم إنــه ادعــى ألمــه نســًبا 
إىل قحطــان، وادعــى ألبيــه ســاًعا مــن أيب بكــر حممــد بــن عبــد الباقــي وســمعه منــه، وكذلــك ادعــى لنفســه ســاًعا 
مــن أيب الفضــل حممــد بــن عمــر األرمــوي، وكل ذلــك باطــل، وكان قــد طلــب العلــم يف صبــاه وتفقــه البــن حنبــل، 
وســمع كثــًرا، وكتــب بخطــه، وحصــل األصــول، تــويف .... يف ذي احلجــة. تاريــخ بغــداد )5)/))2(، الــوايف 

بالوفيــات )9)/258(، تاريــخ اإلســام )2)/72))(.
)2)  الوايف بالوفيات )9)/ 258(.
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}41{ عثامن ابن صالح الدين يوسف بن أيوب األيويب السلطان،  225  - 

امللك العزيز، أبو الفتح، عامد الدين، صاحب مرص )ت: 595 هـ((1).

املوقوف: أرض، واملدرسة العزيزية، وقرية.    

املوقوف عليه: املدرسة العزيزية.   

نوع الوقف: خريي، وعلمي.   

زاويـة اإلمـام الشـافعي  يقـال: إنـه درس بهـا الشـافعي فعرفـت بـه، وعليهـا 

أرض بناحيـة سـندبيس وقفهـا السـلطان الملـك العزيـز عثمـان ابـن السـلطان الملـك 

الناصـر صـالح الدين يوسـف بـن أيوب، ولم يـزل يتولـى تدريسـها أعيان الفقهـاء وجلة 

العلمـاء(2).

ولمـا أخذ دمشـق الملـك العزيز مـن أخيه الملـك األفضل بنى إلـى جانب القبة 

المذكـورة المدرسـة العزيزية، ووقف عليهـا وقًفا جيًدا(3).

وقـد وقـف القريـة التي بالقـرب من بـاب الخليـل -أحد أبـواب مدينـة القدس- 

وهـي قريـة صغيـرة بها دير من بنـاء الروم، يعرف قديًمـا بدير مارفيـوس، ويعرف اآلن 

)))  ولــد يف  )ســنة 567 هـــ(، متلــك بعــد أبيــه، وكان ال بــأس بســرته، كان نائًبــا عــن أبيــه يف الديــار املريــة 
لــا كان أبــوه بالشــام، وتــويف أبــوه بدمشــق، فاســتقل بملكتهــا باتفــاق مــن األمــراء، قــدم دمشــق، وحــارص أخــاه 
األفضــل، وكان ملــًكا مبــارًكا، كثــر اخلــر واســع الكــرم، حمســنًا إىل النــاس، ســمع باإلســكندرية احلديــث مــن 
ــَلفي، والفقيــه أيب الطاهــر ابــن عــوف الزهــري، ويقــال: إن والــده كان يؤثــره عــى بقيــة أوالده. قــال  احلافــظ السِّ
ــا ذا بطــش وأيــد، وخفــة حركــة،  املوفــق عبــد اللطيــف: كان العزيــز شــاًبا، حســن الصــورة، ظريــف الشــائل، قويًّ
حييًّــا، كريــًا، عفيًفــا عــن األمــوال والفــروج، بلــغ مــن كرمــه أنــه مل تبــق لــه خزانــة، وال خــاص، وال بــرك، وال فــرس. 
قــال ابــن واصــل: كانــت الرعيــة حيبونــه حمبــة عظيمــة شــديدة، وكانــت اآلمــال متعلقــة بأنــه يســد مســد أبيــه، ولــا 
ســار أخــوه األفضــل مــع العــادل، ونــازال بلبيــس، وتزلــزل، بذلــت لــه الرعيــة أمواهلــا، فامتنــع. قــال املنــذري: عــاش 
ثانيــة وعرشيــن ســنة، مــات يف العرشيــن مــن املحــرم، .... ودفــن بقبــة الشــافعي. وفيــات األعيــان ))/)25(، 

ســر أعــام النبــاء ))2/)29(، تاريــخ اإلســام )2)/6)0)(.
)2)  املواعظ واالعتبار )22/4(.

)))  مرآة اجلنان ))/ )5)(.
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بديـر أبـي ثـور نسـبة إليـه، وكان الوقف مـن الملـك العزيز فـي الخامس والعشـرين 

مـن شـهر رجـب الفـرد، سـنة أربـع وتسـعين وخمسـمائة، ولمـا توفـي دفـن بالقرية 

المذكـورة، وقبـره بهـا ظاهـر يـزار، وله ذريـة وهم مقيمـون هنـاك، وممـا يحكى عنه 

أنـه كان مقيًمـا بالديـر المذكـور، وكان إذا قصـد ابتياع شـيء من المأكـول كتب ورقة 

بمـا يريـده ووضعهـا في رقبـة ثوره، وسـيره، فيحضـر الثور إلـى القدس إلـى أن يأتي 

إلـى حانـوت رجـل كان يتعاطـى حوائـج الشـيخ، فيقـف عنـده، فيأخذ ذلـك الرجل 

الورقـة ويقرأهـا، ويأخـذ للشـيخ مـا طلـب فيهـا، ويحملـه للثـور، فيرجع الثـور إلى 

.(1) الشـيخ بمكانـه، وهذا مـن جملة كراماتـه

 }42{ عثامن بن عيل الزنجييل، عز الدين، األمري، نائب عدن  226  - 

)ت: 583 هـ((2).

املوقوف: مسجد بعدن ووقف عليه وقًفا، وقف عىل الحرم الرشيف،    

ومدرسة.

املوقوف عليه: املسجد الذي بناه بعدن، الحرم الرشيف، والحنفية.    

نوع الوقف: خريي.   

بنـى مسـجًدا بعـدن، ووقـف عليـه وقًفـا جزيـاًل، ووقـف بعـدن علـى الحـرم 

الشـريف وقًفـا عظيًمـا، وسـكن دمشـق، وابتنـى فـي ظاهرهـا مدرسـة، وتعـرف اآلن 

)))  األنس اجلليل )2/ 45)(.
)2)  الزنجيــي: نســبة إىل زنجيلــة، قريــة مــن قــرى دمشــق، ويقــال لــه: الزنجــاري. كان أحــد األمــراء الذيــن قدمــوا 
مــع شــمس الدولــة تــوران شــاه بــن أيــوب إىل اليمــن، فلــا رجــع تــوران شــاه إىل أخيــه صــاح الديــن بالديــار املريــة 
اســتخلف نواًبــا عــى اليمــن مــن مجلتهــم الزنجيــي؛ اســتخلفه عــى عــدن ونواحيهــا، فغــزا الزنجيــي اجلبــال والتهائــم، 
وأفســد منهــا مواضــع كثــرة عــى شــمس الدولــة. قــال الســخاوي: كان نائًبــا بعــدن للســلطان صــاح الديــن يوســف بــن 
ا متخوًفــا مــن العزيــز طغتكــن بــن أيــوب أخــي صــاح  أيــوب، فلعلــه فــوض إليــه الواليــة عليهــا، خــرج مــن اليمــن فــارًّ
الديــن لــا ســمع بإقبالــه مــن الشــام إىل اليمــن والًيــا عــى مجيعــه. ومــات ســنة ثــاث وثانــن ومخســائة، قــال الفــايس: 
وفيــه نظــر. قــادة النحــر يف وفيــات أعيــان الدهــر )24/4)(، التحفــة اللطيفــة يف تاريــخ املدينــة الرشيفــة )249/2(. 
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بـدار السلسـلة، وقفهـا علـى الحنفيـة سـنة تسـع وسـبعين وخمسـمائة(1).

قـال أبوشـامة: ولهـذا األميـر أوقـاف وصدقـات بمكـة واليمـن ودمشـق، فإليـه 

تنسـب المدرسـة والربـاط المتقابـالت ببـاب العمـرة بمكـة، والمدرسـة التـي خارج 

. (2)  بـاب تومـا بدمشـق

}43{ عيل بن أحمد بن محمد بن عمر بن مسلم أبو الحسن، العلوي،  227  - 

الهاشمي، الزيدي، الشافعي )ت: 575 هـ((3).

املوقوف: مسجد، وكتب.   

نوع الوقف: خريي، وعلمي.   

قـال الذهبـي: قيـل: إن الوزيـر عضـد الديـن ابـن رئيـس الرؤسـاء بعث إليـه بألف 

دينـار، فعلم المسـتضيء، فبعث بألف أخـرى، فبعثت أم الخليفة »بنفشـا« بألف أخرى، 

فمـا تصـرف فيهـا، بل بنى بها مسـجًدا، واشـترى كتبًـا وقفهـا، فانتفع بهـا الناس(4).

قـال الصفـدي: قـرأ بنفسـه، وسـمع، وكتب بخطـه، واسـتكتب، ونقـل األصول 

الكثيـرة والمسـانيد واألجـزاء، فصـار لـه من ذلك شـيء كثيـر، وأوقف ذلـك جميعه 

على مسـجده الـذي بـدار دينار الصغيـرة(5).

)))  قادة النحر يف وفيات أعيان الدهر )4/ 24)(، شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ))/ 427(. 
)2)  الروضتن يف أخبار الدولتن النورية والصاحية ))/ 97(.

)))  كان أحــد األعيــان املشــار إليهــم بالزهــد والعبــادة، والفضــل والنزاهــة، وصحــة العقيــدة، وســامة الطويــة، 
الطلــب  الســجزي وخائــق كثريــن، وبالــغ يف  الوقــت  أبــا  الطاعــة، ســمع  العبــادة، ومواصلــة  أوقاتــه يف  قطــع 
 حتــى كتــب عــن أقرانــه وعمــن هــو دوهنــم، وحــدث باليســر ألنــه مــات شــاًبا قبــل وقــت التحديــث، تــويف ببغــداد. 

تاريخ بغداد )8)/)))(، الوايف بالوفيات )20/)))(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )7/))2(.
)4)  سر أعام النباء ))05/2)(.

)5)  الوايف بالوفيات )2/20))(.
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 }44{ عيل بن أحمد بن عيل، السمريمي أبو طالب، الوزير 228  - 

 )ت: 516 هـ((1).

املوقوف: مدرسة، وعمل بها خزانة كتب نفيسة.   

نوع الوقف: علمي.   

قال الذهبى: وقف مدرسة بأصبهان، وعمل بها خزانة كتب نفيسة(2).

 }45{ عيل بن أحمد بن الحسن بن أيب أسامة، أبو الحسن  229  - 

)ت: 522 هـ((3).

املوقوف: قيسارية(4).    

املوقوف عليه: صاحب ديوان اإلنشاء يف أيام الخليفة اآلمر بأحكام الله.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال المقريـزي: قيسـارية ابن أبي أسـامة هذه القيسـارية بجوار الجملـون الكبير 

علـى يسـرة من سـلك إلى بيـن القصرين، يسـكنها اآلن الخرد فوشـية، وقفها الشـيخ 

األجـل أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد بـن الحسـن بـن أبـي أسـامة، لصاحـب ديوان 

اإلنشـاء فـي أيـام الخليفـة اآلمـر بأحكام اللـه، وكانت لـه رتبة خطيـرة ومنزلـة رفيعة، 

وينعـت بالشـيخ األجـل كاتـب الدسـت الشـريف، ولـم يكـن أحد شـاركه فـي هذا 

)))  وزيــر الســلطان حممــود الســلجوقي، صــدر معظــم، كبــر الشــأن، شــديد الوطــأة، ذو عســف وظلــم، وســوء ســرة، 
قــد اســتحييت مــن كثــرة الظلــم والتعــدي.  وقــف مدرســة بأصبهــان، وعمــل هبــا خزانــة كتــب نفيســة، وكان يقــول: 
املنتظم )7)/2)2(، الكامل يف التاريخ )678/8(، وفيات األعيان )90/2)(، ســر أعام النباء )9)/2)4(.

)2)  سر أعام النباء )9)/2)4(.
)))  وكانــت لــه رتبــة خطــرة ومنزلــة رفيعــة، وينعــت بالشــيخ األجــل. املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار 

.)(58/((
)4)  قيســارية، وقيصاريــة أيًضــا واجلمــع قيلــر: ســوق، ســوق اخلضــار، ميــدان عــام يقــام فيــه ســوق، أو هــي باألحــرى 

بنايــة مربعــة يف شــكل رواق الديــر، فيهــا حجــرات وخمــازن وحوانيــت للتجــار. تكملــة املعاجــم العربيــة )5/8)4(.
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النعـت بديـار مصـر فـي زمانـه، وكان وقـف هـذه القيسـارية فـي سـنة ثمـان عشـرة 

وخمسـمائة، وتوفـي في شـوال(1).

 }46{ عيل بن إسحاق أبو منصور، املعروف بابن السالر  230  - 

)ت: 548 هـ((2).

املوقوف: مدرسة وعليها وقف، ومسجد.   

املوقوف عليه: الشافعية.   

نوع الوقف: مساجد، ومدرسة.   

قـال ابـن عسـاكر -في ترجمـة أحمد بـن محمـد األصبهانـي الحافـظ-: وبنى له 

أبـو منصـور علي بـن إسـحاق المعروف بابـن السـالر المقـريء، الملقـب بالعادل، 

أميـر مصر، مدرسـة باإلسـكندرية ووقـف عليهـا وقًفا(3).

قـال ابـن خلـكان: كان ابـن السـالر شـهًما مقداًمـا مائـاًل إلـى أربـاب الفضـل 

ـر بالقاهـرة مسـاجد، ورأيـت بظاهـر مدينـة بلبيـس مسـجًدا منسـوبًا  والصـالح، َعمَّ

إليـه، وكان ظاهـر التسـنن، شـافعي المذهب، ولما وصـل الحافظ أبو طاهر السـلفي 

  إلـى ثغـر اإلسـكندرية المحـروس وأقـام بـه ثم صـار العـادل المذكـور واليًا 

ـر له هنـاك مدرسـة فوض تدريسـها إليـه، وهي  بـه احتفـل بـه وزاد فـي إكرامـه، وعمَّ

معروفـة بـه إلـى اآلن، ولم أر باإلسـكندرية مدرسـة للشـافعية سـواها(4).

)))  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ))/ 58)(.
)2)  املنعــوت بامللــك العــادل ســيف الديــن، وقيــل: إنــه أبــو منصــور عــي بــن إســحاق، عــرف بابــن الســار، وزيــر 

الظافــر العبيــدي صاحــب مــر، وكان ذا ســرة جائــرة، وســطوة قاطعــة، يؤاخــذ النــاس بالصغائــر واملحقــرات.
تاريخ دمشق )209/5(، وفيات األعيان ))/7)4(.

)))  تاريخ دمشق )209/5(.
)4)  وفيات األعيان ))/7)4(.
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}47{ عيل بن بكتكني بن محمد األمري عيل كوجك، الرتكامين، زين  231  - 

الدين، صاحب إربل امللك )ت: 563 هـ((1).

املوقوف: مدارس، وقناطر، وجسور، وربط.   

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

قال ابن خلكان: له بالموصل أوقاف كثيرة مشهورة من مدارس وغيرها.(2)

بُط، والقناطر والجسور(3). قال سبط ابن الجوزي: بنى المدارس والرُّ

}48{ عيل بن عبد الواحد بن الحسن بن عيل بن الحسن بن شواس،  232  - 

أبو الحسن، املعدل )ت: 523 هـ((4).

املوقوف: األرشاف.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال ابـن عسـاكر: كان أميًنا علـى المواريث، ووقـف األشـراف، وكان ذا مروءة، 

سـمعت منه جزًءا واحـًدا(5).

الرعيــة، أحــد األبطــال املوصوفــن،  عــاداًل يف  الســرة  )))  كان حاكــًا عــى املوصــل وغرهــا، وكان حســن 
بالقــوة  القــد، لقــب بذلــك ألنــه كان قصــًرا. وكان معروًفــا  والفرســان املذكوريــن، وكوجــك معنــاه: لطيــف 
املفرطــة والشــهامة، وكان ممــن حــارص املقتفــي ألمــر اهلل وخــرج عــن الطاعــة، ثــم طلــب العفــو وحســنت طاعتــه، 
وحــج هــو وأســد الديــن شــركوه، وكان مــن أكابــر الدولــة األتابكيــة، عمــل نيابــة املوصــل مــدة، وطــال عمــره، مل 
ينهــزم يف حــرب قــط، وكان جــواًدا، كثــر العطــاء للجنــد وغرهــم، وكان قــد أصابــه طــرش، وعمــي أيًضــا، فلــا 
عــزم عــى مفارقــة املوصــل إىل إربــل ســلم مجيــع مــا بيــده مــن البــاد إىل مــودود، ســوى إربــل، قــال ابــن خلــكان: 
تــويف يف ذي احلجــة. مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان ))45/2)(، تاريــخ اإلســام )2)/02)(، وفيــات 

.)(48/7( األعيــان 
)2)  وفيات األعيان )4/ 4))(.

)))  مرآة الزمان ))2/ 45)(.
)4)  أصلهــم مــن أرتــاح ســمع أبــا العبــاس بــن قبيــس، وأبــا القاســم بــن أيب العــاء، والفقيــه أبــا الفتــح نــر بــن 

إبراهيــم، وكان ثقــة. تاريــخ دمشــق ))78/4(.
)5)  تاريخ اإلسام )))/ 87)(، تاريخ دمشق ))4/ 78(. 
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}49{ عيل بن عساكر بن املرحب بن العوام، أبو الحسن، البطائحي،  233  - 

الرضير، املقريء، األستاذ )ت: 572 هـ((1).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن الجـوزي: كان قد قـرأ القرآن، وأقـرأ، وسـمع الحديث الكثيـر، وروى، 

وكانـت لـه معرفة بالنحـو، وعبـر الثمانين، ووقـف كتبه(2).

}50{ عيل بن محمد بن يحيى أبو الحسن، الدريني، ثقة الدولة ابن  234  - 

األنباري )ت: 549 هـ((3).

املوقوف: مدرسة، ورباط.   

املوقوف عليه: أصحاب الشافعي، والصوفية.   

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

قـال الخطيـب البغـدادي: بنى مدرسـة ألصحاب الشـافعي على شـاطيء دجلة 

ببـاب األزج، وبنـى إلـى جانبهـا رباطًـا للصوفية، وأوقـف عليهما وقوفًا حسـنة(4).

)))  البطائــح: بــن واســط والبــرة، ولــد ســنة تســعن وأربعائــة أو قبيلهــا، قــدم بغــداد وحفــظ هبــا القــرآن، وقــرأه 
بالروايــات الكثــرة املشــهورة والشــاذة عــى أيب العــز القانــي، وطائفــة، وروى الكثــر وتصــدر لإلقــراء، وأقــرأ 
القــراءات مــدة طويلــة وكان بارًعــا فيهــا، جيــد املعرفــة بالعربيــة، إماًمــا يف الســنة، ثقــة صحيــح الســاع، أثنــى عليــه 

غــر واحــد، تــويف يف شــعبان.تاريخ اإلســام )2)/2)5(، ســر أعــام النبــاء )548/20(.
)2)  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )8)/ ))2(.

)))  كان خيــدم أبــا نــر اإلبــري، فزوجــه بنتــه ُشــْهدة الكاتبــة. قــال ابــن الســمعاين: ثــم علــت درجتــه، وصــار 
خصيًصــا باملقتفــي ألمــر اهلل، يشــاوره ويدنيــه، ويراجــع يف األمــور، وكان متــودًدا متواضًعــا، كبــر القــدر، تــويف يف 

يــوم الثاثــاء ســادس عــرش شــعبان. تاريــخ بغــداد )9)/)8(، تاريــخ اإلســام )))/969(.
)4)  تاريخ بغداد )9)/)8(.
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}51{ عيل بن محمد بن عبد الله بن هبة بن املظفر، ابن رئيس  235  - 

الرؤساء، أبو نرص، ابن الوزير أيب الفرج )ت: 581 هـ((1).

املوقوف: رباط.   

املوقوف عليه: الصوفية.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الصفـدي: بنـى للصوفيـة رباطًـا حسـًنا بالقصـر مـن دار الخالفـة، ووقفـه 

عليهـم ولـم يدخـل فـي شـيء مـن الواليـات وال أمـور الدنيـا(2).

 }52{ عيل بن مرزوق بن عبد الله، الشيخ أبو الحسن، الرديني  236  - 

)ت: 540 هـ((3).

املوقوف عليه: مسجد الرديني.   

نوع الوقف: خريي.   

قال المقريزي: كان يأوي بمسـجد سـعد الدولة، ثم تحول منه إلى مسـجد عرف 

بالردينـي، وهو الموجود اآلن بداخل قلعة الجبل، وعليه وقف باإلسـكندرية(4).

)))  مــن بيــت وزارة، أحــب الصوفيــة وتزيــا بلباســهم، ســمع أبــا الفضــل األرمــوي، وأبــا الوقــت الســجزي، ســمع 
منــه متيــم البندنيجــي، وعبــد اهلل بــن مبــارك اخلزاعــي، وعبــد القــادر الرهــاوي، وابــن احلــري، وســكن دمشــق 

بأخــرة، وتــويف هبــا يف مجــادى اآلخــرة، عــن أربــع وأربعــن ســنة. تاريــخ بغــداد )5)/05)(.
)2)  الوايف بالوفيات )22/ 2)(.

)))  حفــظ القــرآن العظيــم، وســمع احلديــث، وكان فقيًهــا عارًفــا بالتفســر، متخلًيــا للعبــادة، كان معــارًصا أليب 
عمــر وعثــان بــن مــرزوق احلــويف، وكان ينكــر عــى أصحابــه، وكانــت كلمتــه مقبولــة عنــد امللــوك، دفــن بالقرافــة 

قريًبــا مــن ســارية رشقــي قــرب الكيــزاين. املواعــظ واالعتبــار ))/55)(.
)4)  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ))/ 55)(، طبقات املفرين، للداوودي ))/ 7)4(.
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}53{ عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي، تقي الدين، اامللك  237  - 

املظفر، ابن األمري نور الدولة )ت: 587 هـ((1).

املوقوف: املدرسة التقوية، وكانت تعرف مبنازل العز، ووقف عليها    

وقوًفا، ومدرستان للشافعية واملالكية، ووقف عليهام وقف جيد، وأنشأ فندًقا

املوقوف عليه: املدرسة التقوية، ومدرستان للشافعية، واملالكية.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال المقريـزي: فلمـا زالـت الدولـة الفاطميـة علـى يد السـلطان صـالح الدين 

يوسـف، أنـزل فـي منـازل العـز الملـك المظفـر تقـي الديـن عمـر بـن شاهنشـاه بن 

أيـوب فسـكنها مـدة، ثـم إنـه اشـتراها والحمـام واإلصطبـل المجـاور لهـا مـن بيت 

المـال في شـهر شـعبان سـنة سـت وسـتين وخمسـمائة، وأنشـأ فندقيـن بمصر بخط 

المالحيـن، وأنشـأ ربًعـا بجـوار أحـد الفندقيـن، واشـترى جزيـرة مصـر التـي تعرف 

اليـوم بالروضـة، فلمـا أراد أن يخـرج مـن مصـر إلـى الشـام وقـف منـازل العـز على 

ـر اإلصطبـل فندقًـا عرف  فقهـاء الشـافعية، ووقـف عليهـا الحمـام ومـا حولهـا، وعمَّ

بفنـدق النخلـة ووقفـه عليهـا، ووقـف عليهـا الروضة(2).

قـال ابـن المتـوج: وقـف مدرسـته التـي تعـرف فـي مصـر بالمدرسـة التقويـة؛ 

وكانـت قديًمـا تعـرف بمنـازل العـز علـى الفقهـاء الشـافعية، ووقـف عليهـا جزيـرة 

الروضـة بكمالهـا، ووقـف أيًضـا مدرسـة بالفيـوم(3).

قـال الصفـدي: لـه فـي أبـواب البـر كل حسـنة منها مدرسـة منـازل العـز، يقال: 

)))  صاحــب محــاة، وأبــو أصحاهبــا، كان بطــاً شــجاًعا مقداًمــا جــواًدا ممدًحــا، لــه مواقــف مشــهودة مــع عمــه 
الســلطان صــاح الديــن، وكان قــد اســتنابه عــى مــر، ولــه وقــوف بمــر والفيــوم، ســمع مــن: الســلفي، وابــن 
عــوف، وروى شــيًئا مــن شــعره، وكان ملــًكا عــايل اهلمــة. املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار )202/4(، 

ســر أعــام النبــاء ))202/2(.
)2)  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )4/ 202(.

)))  حسن املحارضة يف تاريخ مر والقاهرة )2/ 80)(.
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إنهـا كانـت دار سـكنه فوقـف عليهـا وقًفـا كثيـرًا، وجعلهـا مدرسـة، وكانـت الفيـوم 

وبالدهـا إقطاعـه، ولـه بهـا مدرسـتان شـافعية ومالكيـة، وعليهمـا وقف جيـد، وبنى 

بمدينـة الرهـا مدرسـة لمـا كان صاحـب البـالد الشـرقية، وكان كثيـر اإلحسـان إلـى 

العلمـاء وأربـاب الخيـر(1).

}54{ غازي بن زنيك بن آق سنقر الرتيك، السلطان سيف الدين ابن  238  - 

األتابك عامد الدين )ت: 544 هـ((2).

املوقوف: مدرسة، ورباط.   

املوقوف عليه: الشافعية، والحنفية، والصوفية.   

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

قـال الذهبـي: ومدرسـته مـن أحسـن المـدارس، وقفهـا علـى الشـافعية والحنفية، 

وبنـى أيًضـا رباطًـا للصوفيـة، وقـد وصل الحيـص بيـص(3) بألف دينـار، علـى قصيدته 

الرائية(4).

)))  الوايف بالوفيات )299/22(.
)2)  متلــك املوصــل بعــد أبيــه، واعتقــل ألــب آرســان الســلجوقي، وكان منطوًيــا عــى خــر وديانــة، حيــب العلــم 
وأهلــه، وفيــه كــرم، وشــجاعة، وإقــدام، وبنــى باملوصــل املدرســة املعروفــة بالعتيقــة، وكان أحســن امللــوك شــكاً، 
وكان له مائة رأس كل يوم لساطه، وهو أول من ركب بالسناجق يف اإلقامة، وألزم األمراء أن يركبوا بالسيف 
ا ومل يعقــب، تــويف يف مجــادى اآلخــرة،  والدبــوس، ومل تطــل مدتــه يف اململكــة، تــويف ومل يــرتك ســوى ولــد مــات شــابًّ

ودفــن يف مدرســته. وفيــات األعيــان )4/)(، ســر أعــام النبــاء )92/20)(، البدايــة والنهايــة )6)/57)(.
بغــداد، واشــتغل بالفقــه واألدب، ونظــم  بيــص، ولــد بكــرخ  التميمــي املعــروف باحليــص  الفــوارس  أبــو    (((
الشــعر، وســافر إىل الشــام، وقيــل إنــه دخــل حلــب، وكان يتعاظــم يف نفســه، ويرتفــع عــى أبنــاء جنســه، ويــرى أنــه 
يســتحق أكثــر ممــا يعامــل بــه، ولقــب احليــص بيــص ألنــه قــال إلنســان خاطبــه: وقعــت منــك يف حيــص بيــص، وذكــر 
ذلــك يف شــعره، فغلــب عليــه. وكان عفيًفــا جمانًبــا مــا يقــدح يف الديــن واملــروءة. بغيــة الطلــب يف تاريــخ حلــب 

.)4262/9(
)4)  تاريخ اإلسام )))/)86(.
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}55{ فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك، امللك املنصور  239  - 

عز الدين )ت: 578 هـ((1).

املوقوف: مدرسة، وتربة.    

املوقوف عليه: الحنفية، والشافعية.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن كثيـر: إليـه تنسـب المدرسـة الفروخشـاهية بالشـرق الشـمالي، وإلـى 

جانبهـا التربـة األمجديـة لولـده، وهمـا وقـف علـى الحنفيـة والشـافعية(2).

)))  نائــب دمشــق لعمــه امللــك صــاح الديــن، وهــو والــد امللــك األجمــد هبــرام شــاه صاحــب بعلبــك أيًضــا بعــد 
أبيــه، كان فروخشــاه شــهًا شــجاًعا بطــاً، عاقــاً ذكيًّــا، فاضــاً كريــًا ممدًحــا، امتدحــه الشــعراء جلــوده وفضلــه 
وإحســانه، كان كثــر الصدقــة والتواضــع، ولديــه فضيلــة يف العربيــة والشــعر، تــويف بدمشــق، ودفــن يف قبتــه التــي 

بمدرســته املطلــة عــى امليــدان يف الــرشق الشــايل يف مجــادي األوىل.
البداية والنهاية )6)/558(، تاريخ اإلسام )2)/7)6(.

)2)  البداية والنهاية )6)/ 558(، شذرات الذهب  )6/ ))4(، تاريخ اإلسام )2)/ 7)6(.
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 }56{ قامياز بن عبد الله النجمي، األمري، صارم الدين. 240  - 

 )ت: 596 هـ((1).

املوقوف: جامع، ومدرسة، ورباط، ومارستان، ووقف عليهم أوقاًفا.   

ــاط،     ــة، والرب ــة القيامزي ــدي، واملدرس ــع املجاه ــه: الجام ــوف علي املوق

ــتان. واملارس

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

قـال سـبط ابـن الجـوزي: وهـو الـذي بنـى الجامـع المجاهـدي، والمدرسـة، 

والربـاط، والمارسـتان بظاهـر الموصـل علـى دجلة، ووقـف عليهم األوقـاف، وكان 

عليـه رواتـب كثيـرة بحيـث لـم يـدع فـي الموصـل بيتًـا فقيـرًا إال وأغنى أهلـه(2).

قـال ابـن كثيـر: كان كثيـر الصدقـات واألوقـاف، تصـدق في يـوم بسـبعة آالف 

دينـار عيًنـا، وهـو واقـف المدرسـة القيمازية شـرقي القلعـة المنصـورة(3).

)))  كان مــن أكابــر الدولــة الصاحيــة، كان عنــد صــاح الديــن بمنزلــة األســتاذ، وهــو الــذي تســلم القــر حــن 
مــات العاضــد، وهــو بالعــرف معــروف، وباخلــر موصــوف، حيــب اقتنــاء املفاخــر ببنــاء الربــط والقناطــر، ومــن 
مجلتهــا ربــاط خســفن، وربــاط نــوى، ولــه مدرســة جمــاورة داره، ولــا كفــى اهلل دمشــق احلــر هنــض وراء العــادل 
إىل مــر، فــرده إىل دمشــق ليــازم خدمــة امللــك املعظــم ولــده، ويكــون مــن أقــوى عــدده، وأوىف عــدده، وكان يف 
خلقــه زعــارة وكأن حصافتــه مســتعارة. تــويف ثالــث عــرش مجــادى األوىل يف داره. البدايــة والنهايــة )))/29(، 

الــدارس يف تاريــخ املــدارس ))/9)4(، الروضتــن يف أخبــار الدولتــن النوريــة والصاحيــة )464/4(.
)2)  مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )22/ )6(.

)))  البداية والنهاية ) 6)/ 696(.
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 }57{ كمشتكني بن عبد الله الطغتكيني، أمني الدولة. 241  - 

 )ت: 541 هـ((1).

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: الشافعية.   

نوع الوقف: علمي.   

قال الذهبي: واقف المدرسة األمينية بدمشق(2).

 }58{ منتخب بن عبد الله أبو الحسن الخادم، الدوامي، املستظهري  242  - 

)ت: 509 هـ((3).

املوقوف: كتب، ومسند اإلمام أحمد.   

املوقوف عليه: أصحاب الحديث.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابن الجـوزي: أوقف كتبًـا على أصحـاب الحديث منها مسـند اإلمام أحمد 

حنبل(4). بن 

)))  نائــب قلعــة رصخــد، وقلعــة بــرى، أمــر جليــل، كثــر احلرمــة، وكان مــن أكابــر األمــراء يف دولــة جــال 
الديــن أيب الفتــح ملكشــاه، ولــه املقامــات املشــهودة، والوقفــات املحمــودة، واله عــى القلعتــن األتابــك طغتكــن، 
فامتــدت أيامــه إىل أن تــويف يف ربيــع اآلخــر. الــدارس يف تاريــخ املــدارس ))/)))(، جممــع اآلداب يف معجــم 

األلقــاب ))/0))(، تاريــخ اإلســام )))/777(.
)2)  تاريخ اإلسام )))/777(.

)))  منتخــب، وقيــل: منجــب، وقيــل: منتجــب، كان كثــر العبــادة، وقــد أثنــى عليــه حممــد بــن نــارص، كان رجــاً حازًمــا 
َخــًرا كثــر الصــاح، تــويف ليلــة الســبت الســابع مــن ذي احلجــة، وصــى عليــه أبــو احلســن بــن الفاعــوس، ودفــن عنــد 

منصــور بــن عــار بمقــربة أمحــد. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )7)/44)(، البدايــة والنهايــة )6)/228(. 
)4)  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )7)/ 44)(، البداية والنهاية )6)/ 228(.
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}59{ محمد بن أحمد بن عيل بن عبد الله ابن األبرادي، البغدادي،  243  - 

الفقيه، أبو الحسن بن أيب الربكات )ت: 554 هـ((1).

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: أصحاب أحمد بن حنبل.   

نوع الوقف: خريي.   

وقف داًرا له بالبدرية فجعلها مدرسة ألصحاب أحمد بن حنبل(2).

}60{ محمد بن سام بن الحسني بن الحسن غياث الدين، أبو الفتح،  244  - 

الغوري )ت: 599 هـ((3).

املوقوف: مساجد، وربط، ومدارس، وخانات، ووقف عىل كل ذلك،    

ومصاحف وقفها عىل املدارس. 

)))  الزاهــد، تفقــه وتعبــد، وصحــب أبــا احلســن بــن الفاعــوس، قــال ابــن رجــب: تفقــه عــى ابــن عقيــل، وســمع 
منــه، ومــن أبيــه أيب الــربكات، وأيب احلســن ابــن الفاعــوس. وحــدث باليســر، ســمع منــه أبــو الفضــل بــن شــافع، 
وتــويف يــوم اجلمعــة خامــس شــعبان، ودفــن عنــد بــاب املختــارة.، وقــد اشــتبه عــى بعــض النــاس وفاتــه بوفــاة أبيــه. 

ذيل طبقات احلنابلة )77/2(، تاريخ اإلسام )))/)55(.
)2)  تاريخ اإلسام )))/)55(.

)))  صاحــب غزنــة، أخــو الســلطان شــهاب الديــن، كان ملــًكا عــاداًل، وللــال بــاذاًل، حمســنًا إىل رعيتــه، رؤوًفــا 
هبــم يف حكمــه وسياســته، كانــت ثغــور األيــام بــه بواســم، وكلهــا بوجــوده أعيــاد ومواســم. قــرب العلــاء، وأحــب 
الفضــاء، وبنــى املســاجد والربــط واملــدارس، وجــدد مــن مواطــن العبــادات مــا كان دارًســا، وأدر الصدقــات، 
وبنــى يف الطــرق اخلانــات، وكان باجلــود والســخاء موصوًفــا، وقيــل: إنــه أســقط مكــوس بــاده، وكان يرجــع إىل 
فضيلــة وأدب، وكان يقــول: التعصــب يف املذاهــب قبيــح. وقــد امتــدت أيامــه، ومتلــك بعــد عمــه، ولــه غــزوات 
وفتوحــات، قــال املقريــزي: كان ريض األخــاق، حســن الشــكل، حلــو اللســان، نســخ بخطــه عــدة مصاحــف 
كريمــة، وكان يكــره قطــع األرزاق، فتجنــب يف مجيــع والياتــه قطــع رزق أحــد، وكان عاقــا ًكثــر التــؤدة، ظاهــر 
الرئاســة، كثــر احلشــمة، ال يدخــل عليــه أحــد إال قــام لــه، وكان يكتــب رسيًعــا خًطــا مليًحــا إىل الغايــة، امتــدت 
أعــام  تاريــخ اإلســام )2)/78))(، ســر  مــات يف مجــادى األوىل.  مــدة،  بالنقــرس  أيامــه، وأســن ومــرض 

 .)(20/2(( النبــاء 
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املوقوف عليه: املساجد، والربط، واملدارس بخراسان ألصحاب    

الشافعي، والخانات.

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

قـال الفوطـي: أمـر ببنـاء المسـاجد والربـط والمـدارس بخراسـان، والخانـات في 

الطـرق والمفـاوز، ووقـف على الكل وقوفًـا، ولم يتعـرض لمال أحد مـن رعيته، وكتب 

بخطـه عـدة مصاحـف وقفهـا علـى المـدارس التـي أنشـأها، ولـه غـزوات فـي الهنـد 

.(1) وغيرها

قـال ابـن األثير: كان جواًدا، حسـن االعتقاد، كثير الصدقات والوقوف بخراسـان 

بنى المسـاجد والمدارس بخراسـان ألصحاب الشافعي(2).

}61{ محمد بن عبد الله بن القاسم، قايض القضاة بدمشق، كامل  245  - 

الدين، أبو الفضل الشهرزوري، املوصيل )ت: 572 هـ((3).

املوقوف: مدارس ووقف عليها، ورباط، وقرية الهامة.   

املوقوف عليه: الحنابلة، الشيخ أحمد بن قدامة، واألسارى.    

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

بنـى مدرسـة بالموصـل ومدرسـتين بنصيبيـن، ورباطًـا بالمدينة النبويـة، ووقف 

الهامـة علـى الحنابلة(4).

)))  جممع اآلداب يف معجم األلقاب )455/2(.
)2)  الكامل يف التاريخ )0)/ 90)(.

)))  ولــد ســنة إحــدى وتســعن وأربعائــة، وتفقــه ببغــداد عــى أســعد امليهنــي، وســمع احلديــث مــن نــور اهلــدى 
بــن أيب طالــب الزينبــي، وباملوصــل مــن: أيب الــربكات بــن مخيــس، وجــده ألمــه عــي بــن أمحــد بــن طــوق. وويل 
نًــا أمينًــا ثقــة، ويل القضــاء بدمشــق لنــور الديــن الشــهيد حممــود بــن زنكــي، واســتوزره  قضــاء بلــده، وكان فاضــاً َديِّ
أيًضــا. كان يتكلــم يف األصــول كاًمــا حســنًا، وكان أديًبــا، شــاعًرا، ظريًفــا، َفِكــَه املجلــس، وقــف وقوًفــا كثــرة، 
وكان خبــًرا بالسياســة وتدبــر امللــك، وكانــت وفاتــه يف املحــرم بدمشــق. تاريــخ اإلســام )2)/))5(، البدايــة 

والنهايــة )6)/)52(، شــذرات الذهــب )6/)40(.
)4)  طبقات الشافعية البن قايض شهبة )6/2)(.
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قـال سـبط ابـن الجـوزي، قـال العمـاد: جـاء إلى الشـيخ أحمد بـن قدامـة والد 

الشـيخ أبـي عمـر شـيخ الحنابلـة، وأحمد أول من سـكن منهم قاسـيون، فـزاره ومعه 

ألـف دينـار، فدفعهـا إليـه، فامتنـع الشـيخ أحمـد مـن أخذها، فاشـترى كمـال الدين 

قريـة الهامـة بـوادي بردى، ووقـف نصفها على الشـيخ أحمـد والمقادسـة، والنصف 

اآلخـر على األسـارى، وهـي باقيـة إلى هلم جـرا(1).

}62{ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود أبو سعيد ابن أيب  246  - 

السعادات املسعودي، الخراساين، البنجديهي )ت: 584 هـ((2).

املوقوف: كتب   

املوقوف عليه: رباط الصوفية.   

نوع الوقف: علمي.   

وقف كتبه على رباط الصوفية المعروف بالسميساطي(3).

)))  مرآة الزمان يف تواريخ األعيان ))2/ 245(.
)2)  الفقيــه الصــويف، املحــدث، ولــد ســنة اثنتــن وعرشيــن ومخســائة يف أول ربيــع اآلخــر، وســمع بخراســان 
مــن أيب شــجاع عمــر بــن حممــد البســطامي، وغرهــم. وســمع ببغــداد مــن أيب املظفــر حممــد بــن أمحــد بــن الرتيكــي؛ 
وبمــر مــن عبــد اهلل بــن رفاعــة؛ وباإلســكندرية مــن الســلفي، وحــدث عــن: أبيــه، وعبــد الصبــور بــن عبد الســام، 
ومســعود بــن احلســن الثقفــي، كان مــن الفضــاء يف كل فــن؛ يف الفقــه، واحلديــث، واألدب وكان مــن أظــرف 
املشــايخ، وأحســنهم هيئة، وأمجلهم لباًســا، تويف املســعودي يف ســلخ ربيع األول. تاريخ اإلســام ))785/2(.

)))  إنباه الرواة عى أنباه النحاة ))/67)(، سر أعام النباء ))5/2)(.
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}63{ محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلامن أبو الفتح، البغدادي،  247  - 

الحاجب، ابن البطي )ت: 564 هـ((1).

املوقوف: أكرث مسموعاته.   

نوع الوقف: علمي.    

قـال ابـن النجار: كان حريًصا على نشـر العلـم، صدوقًا، حصل أكثر مسـموعاته 

شراء ونسـًخا، ووقفها(2).

}64{ محمد بن عبد السالم بن عبد الساتر األنصاري، فخر الدين،  248  - 

املارديني، الطبيب )ت: 594 هـ((3).

املوقوف: كتب.     

نوع الوقف: علمي.   

قـال الذهبـي: سـافر إلـى مارديـن، وتوفـي بآمـد فـي ذي الحجـة، ووقـف كتبه 

بمارديـن(4).

ــر حتــى حــدث  )))  ولــد يف ســنة ســبع وســبعن وأربعائــة، مــن ســاكني دار اخلافــة، ســمع بإفــادة أبيــه، وعمَّ
بمســموعاته مــراًرا، وكان أبــواه صاحلــن فعــادت بركتهــا عليــه، ســمع مالــك بــن عــي البانيــايس، ومحــد بــن أمحــد 
احلــداد، وابــن النظــر، والتميمــي وغرهــم، كان حيــب أهــل اخلــر ويشــتهي أن يقــرأ عليــه احلديــث، كان عفيًفــا 
ــا للتحديــث، وتــويف يــوم اخلميــس  ــا حمبًّ متفقــًدا للفقــراء، وجلــس يف بيتــه بعــد مــوت خمدومــه، وكان شــيًخا صاحلً
سابع عرشين مجادى األوىل. املنتظم )8)/85)(، تاريخ بغداد )5)/)4(، سر أعام النباء )20/)48(.

)2)  سر أعام النباء )20/)48(.
)))  إمــام أهــل الطــب يف وقتــه، فــكان أوحــد زمانــه وعاَّمــة وقتــه يف العلــوم احلكميــة، قــوي الــذكاء، فاضــل 
النفــس، جيــد املعرفــة بصناعــة الطــب، حمــاواًل ألعاهلــا، كثــر التحقيــق، نزيــه النفــس، حمبًّــا للخــر، متقنًــا للغــة، 
متفننًــا يف العربيــة، مولــده يف مارديــن، وأجــداده مــن القــدس، وكان أبــوه قاضًيــا، أخــذ الطــب عــن أمــن الدولــة 
ابــن التلميــذ، والفلســفة عــن النجــم أمحــد بــن الصــاح، حكــى الســديد تلميــذه أنــه حــره عنــد املــوت، فــكان 
آخــر مــا تكلــم بــه: اللهــم إين آمنــت بــك وبرســولك. تــويف يــوم الســبت احلــادي والعرشيــن مــن ذي احلجــة، ولــه 
مــن العمــر اثنــان وثانــون ســنة. الــوايف بالوفيــات ))/0)2(، عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء )ص: 402(، 

مســالك األبصــار يف ممالــك األمصــار )460/9(، تاريــخ اإلســام )2)/020)(.
)4)  تاريخ اإلسام )2)/020)(.
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قـال ابـن أبـي أصيبعـة: وقف جميـع كتبه فـي مارديـن في المشـهد الـذي وقفه 

حسـام الديـن بن أرتـق، وكان حسـام الدين هـذا فاضاًل حكيًمـا فيلسـوفًا، وقد وقف 

أيًضـا فـي مشـهده كتبًـا حكميـة، والكتـب التـي وقفهـا الشـيخ فخـر الديـن هي من 

أجـود الكتـب، وهـي نسـخه التـي كان قـد قـرأ أكثرها علـى مشـايخه وحررهـا، وقد 

بالـغ فـي تصحيحهـا وإتقانها(1).

 }65{ محمد بن عبد امللك، األمري، شمس الدين، ابن املقدم  249  - 

)ت: 583 هـ((2).

املوقوف: مدرسة.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال الذهبـي: كان مـن كبار األمـراء النورية، وولي نيابة دمشـق للسـلطان صالح 

الدين، وهـو واقف المدرسـة المقدمية(3).

)))  عيون األنباء يف طبقات األطباء )ص: )40(.
)2)  مــن كبــار أمــراء الدولتــن النوريــة والصاحيــة، كان بطــاً شــجاًعا، حمتشــًا، حــر وقعــة حطــن، وفتــوح 
عــكا، والقــدس، والســواحل. قــال العــاد الكاتــب: وصــل شــمس الديــن عرفــات، ومــا عــرف اآلفــات، وشــاع 
وصولــه، ورضبــت طبولــه، وجالــت خيولــه، وخفقــت أعامــه، ورضبــت خيامــه، فغــاظ ذلــك طاشــتكن، فركــب 
يف أصحابــه، فأوقــع بشــمس الديــن وأترابــه، وقتــل مجاعــة وجرحــوا، لــه دار كبــرة إىل جانــب مدرســته املقدميــة 
بدمشــق، ثــم صــارت لصاحــب محــاه، ثــم صــارت لقراســنقر املنصــوري، ثــم صــارت للســلطان امللــك النــارص 
بعــده، ولــه تربــة ومســجد وخــان مشــهور داخــل بــاب الفراديــس. الكامــل يف التاريــخ )0)/)4(، تاريــخ اإلســام 

)2)/764(، العــرب يف خــرب مــن غــرب ))/86(، شــذرات الذهــب )454/6(.
)))  تاريخ اإلسام )2)/672(.
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}66{ محمد بن عيل ابن أيب منصور الصاحب، جامل الدين، أبو  250  - 

جعفر األصبهاين، الوزير، امللقب بالجواد )ت: 559 هـ((1).

املوقوف: أموال كثرية، وعمر مساجد، ومصانع، وجسور، وأسوار.   

نوع الوقف: خريي.   

جـدد بنـاء مسـجد الخيـف بمنـى، وغـرم عليـه أمـوااًل جسـيمة، وبنـى الحجـر 

بََهـا، وعملهـا بالرخـام، ولما أراد ذلك أرسـل  بجانـب الكعبـة، وزخـرف الكعبـة وذهَّ

إلـى المقتفـي ألمـر اللـه هديـة جليلـة، وطلب منه ذلـك، وأرسـل إلى األمير عيسـى 

أميـر مكـة هديـة كثيـرة، وخلًعـا سـنية، منهـا عمامـة مشـتراها ثالثمائـة دينـار، حتى 

مكنـه مـن ذلك.

ـر أيًضـا المسـجد الـذي علـى جبـل عرفـات، والـدرج التـي يصعـد فيهـا  وعمَّ

)))  وزيــر أتابــك زنكــي، وســيف الديــن غــازي، وقطــب الديــن مــودود، وكان احلاكــم عــى الدولــة، وكان بينــه 
وبــن زيــن الديــن عــي كوجــك مصافــاة وعهــود ومواثيــق، وكانــت املوصــل يف أيامــه ملجــأ لــكل ملهــوف، ومفزًعــا 
لــكل مكــروب، ومل يكــن يف زمانــه مــن يضاهيــه، وال يقاربــه يف اجلــود والنــوال، واإلحســان واإلفضــال، وكان 
كثــر الصــات، غزيــر الــرب والصدقــات، وكانــت صدقاتــه وصاتــه يف املــرشق واملغــرب يبعــث هبــا إىل خراســان، 
والعــراق والبــرة والكوفــة، وبغــداد، والشــام، ومــر، واحلجــاز، واليمــن، فيعــم الفقهــاء والعلــاء والزهــاد 
وأربــاب البيــوت وغرهــم، ومــا خيــب رجــاء مــن قصــده، وكان لــه يف كل يــوم خارًجــا عــن أربــاب الرواتــب مائــة 
دينــار يتصــدق هبــا عــى بــاب بيتــه، وكان إذا قــلَّ مــا بيــده بــاع بســط داره وثيابــه وتصــدق هبــا، وكان يبعــث إىل عمــر 
املــا باألمــوال، فيتصــدق هبــا، فــإذا نفــد مــا عنــده خلــع ثيابــه وعامتــه، وبعــث هبــا إىل عمــر ليتصــدق بثمنهــا، فيبكــي 
عمــر. وقــد حبــس يف ســنة ثــان ومخســن، فذكــر ابــن الســاعي يف )تارخيــه( عــن شــخص كان معــه يف الســجن أنــه 
نــزل إليــه طائــر أبيــض قبــل موتــه فلــم يــزل عنــده وهــو يذكــر اهلل عــز وجــل حتــى تــويف يف شــعبان مــن هــذه الســنة، 
ثــم طــار عنــه. ودفــن باملوصــل عنــد فتــح الكرامــي، رمحــة اهلل عليهــا، نحــو ســنة، وقــد كان بينــه وبــن أســد الديــن 
ُكوه بــن شــاذي مؤاخــاة وعهــد، أهيــا مــات قبــل اآلخــر أن حيملــه إىل املدينــة النبويــة، فاســتأجر لــه أســد الديــن  ِشــْرَ
شــركوه رجــاال فنقلــوه إىل املدينــة، فــا مــروا بــه عــى بلــدة إال صلــوا عليــه، وترمحــوا عليــه، وأثنــوا خــرا، ...... 
وطيــف بــه حــول الكعبــة، ثــم نقــل إىل املدينــة النبويــة وصلــوا عليــه باحلــرم الرشيــف، فدفــن بربــاط بنــاه رشقــي 
املســجد النبوي، وبن قربه وقرب النبي ، نحو مخســة عرش ذراًعا، وأما ســرته فكان  أســخى 
النــاس، وأكثرهــم بــذاًل للــال، رحيــًا باخللــق، متعطًفــا عليهــم، عــاداًل فيهــم. الكامــل يف التاريــخ )2/9))(، مــرآة 

الزمــان يف تواريــخ األعيــان ))48/2(، البدايــة والنهايــة )6)/))4(.
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إليـه، وكان النـاس يلقـون شـدة فـي صعودهم، وعمـل بعرفـات أيًضا مصانـع للماء، 

وأجـرى المـاء إليهـا مـن نعمان في طـرق معمولـة تحـت األرض، فخـرج عليها مال 

كثيـر، وكان يجـري المـاء في المصانع كل سـنة أيام عرفـات، وبنى سـوًرا على مدينة 

النبـي ، وعلـى فيـد، وبنى لهـا أيًضـا فصياًل.

وكان يخـرج علـى باب داره كل يـوم للصعاليـك والفقراء مائة دينـار أميري، هذا 

سـوى اإلدرارات والتعهـدات لألئمة والصالحيـن وأرباب البيوتات.

ومـن أبنيتـه العجيبـة التـي لـم يـر النـاس مثلهـا الجسـر الـذي بنـاه علـى دجلة 

عنـد جزيـرة ابـن عمـر بالحجـر المنحـوت والحديـد والرصـاص والكلـس، فُقِبـض 

قبـل أن يفـرغ، وبنـى عندهـا أيًضـا جسـرًا كذلـك علـى النهـر المعـروف باإلربـاد، 

وبنـى الربـط، وقصـده النـاس مـن أقطـار األرض، ويكفيـه أن ابن الخجنـدي -رئيس 

أصحـاب الشـافعي بأصفهـان- قصـده، وابـن الكافي قاضـي همذان فأخـرج عليهما 

مـااًل عظيًمـا، وكانـت صدقاتـه وصالتـه مـن أقاصـي خراسـان إلـى حـدود اليمن.

وكان يشـتري األسـرى كل سـنة بعشـرة آالف دينار، هذا من الشـام حسب، سوى 

ما يشـتري من الكرج(1).

قـال ابـن كثيـر: كان كثيـر الصدقـة والبر، وقـد أثر آثـاًرا حسـنة بمكـة والمدينة، 

مـن ذلـك أنه سـاق عيًنـا إلى عرفـات، وعمـل هنـاك مصانـع، وبنى مسـجد الخيف 

ودرجـه، وعملهـا بالرخـام، وبنى علـى المدينـة النبوية سـوًرا(2).

)))  الكامل يف التاريخ )5/9))(، التاريخ الباهر البن األثر )ص: 28)(.
)2)  البداية والنهاية )2)/09)(.
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}67{ محمد بن عيل بن يارس، أبو بكر األنصاري، األندليس، الجياين  251  - 

)ت: 563 هـ((1).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: أصحاب الحديث.   

نوع الوقف: علمي.   

قال ابن عساكر: وقف كتبه على أصحاب الحديث(2).

}68{ محمد بن عيل بن محمد بن الحسن بن صدقة، أبو عبد الله،  252  - 

الحراين )ت: 584 هـ((3).

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: الحنابلة.   

نوع الوقف: علمي.   

قال ابن النجار: سكن دمشق، وبنى بها مدرسة، ووقفها على الحنابلة(4).

)))  نــزل حلــب، ورحــل إىل املــرشق فــأدى الفريضــة، وقــدم دمشــق قبــل العرشيــن ومخســائة، وســكن قنطــرة 
ســنان منهــا، وكان يعلــم بالقــرآن، ويــرتدد إىل أيب الفتــح نــر اهلل بــن حممــد يســمع احلديــث منــه، ثــم رحــل صحبــة 
أيب القاســم ابــن عســاكر إىل بغــداد ســنة عرشيــن، ســلمت إليــه خزانــة الكتــب النوريــة، وأجريــت عليــه جرايــة، 

وكان فيــه عــر يف الروايــة واإلعــارة مًعــا. تاريــخ دمشــق )99/54)(، والتكملــة لكتــاب الصلــة )2/))(.
)2)  تاريخ دمشق )54/ 400(.

ــر،  )))  التاجــر الســفار، يعــرف بابــن الوحــش، ولــد ســنة ســبع وثانــن وأربعائــة، شــيخ صالــح، صــدوق، معمِّ
جليــل، تــردد يف التجــارة إىل خراســان، وغرهــا، وســمع يف الكهولــة صحيــح مســلم مــن أيب عبــد اهلل الفــراوي، 
الضيــاء،  واحلافــظ  الرمحــن،  عبــد  والبهــاء  املوفــق،  والشــيخ  عمــر،  أبــو  الشــيخ  عنــه  روى  خلــق،  منــه  وســمعه 
تاريــخ   ،)5(/(5( وذيولــه  بغــداد  تاريــخ  بدمشــق.  اآلخــر  ربيــع  يف  وقيــل:  األول،  ربيــع  يف  تــويف  وغرهــم، 

.)95 )ص:  واملســانيد  الســنن  رواة  ملعرفــة  والتقييــد   ،)788/(2( اإلســام 
)4)  سر أعام النباء ))94/2)(، وقال الذهبي: ال وجود للمدرسة.
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}69{ محمد بن عيل بن محمد بن شهفريوز، الفقيه، أبو جعفر،  253  - 

الالَِّرزي، الطربي، الشافعي )ت: 518 هـ((1).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

قال الذهبي: وقف كتبه بالنظامية، وتوفي في المحرم(2).

}70{ محمد بن ملكشاه بن ألب أرسالن الرتيك أيب شجاع محمد بن  254  - 

 داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق، السلطان غياث الدين، أبو شجاع 

)ت: 511 هـ((3).

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: الحنفية.   

نوع الوقف: علمي.   

املحاســن  أيب  مــن  آمــل طربســتان  ببلــده  ســمع  الشــافعي،  الطــربي،  مــن طربســتان،  قريــة  إىل الرز  نســبة    (((
الرويــاين، وبنيســابور مــن عــي بــن أيب صــادق احلــري، والشــرويي، وبأصبهــان مــن أيب عــي احلــداد، وببغــداد، 
ومكــة، وكتــب الكثــر، ســمع منــه مجاعــة، وحــدث عنــه حييــى بــن بــوش، قــال ابــن الســمعاين: شــاب صالــح َديــن 
اإلســام )))/297(،  تاريــخ  املحــرم.  عــرش  تاســع  ببغــداد يف  وفاتــه  احلديــث، وكانــت  عــى طلــب  حريــص 

للســبكي )57/6)(. الكــربى  الشــافعية  طبقــات  الشــافعين )ص: 557(،  طبقــات 
)2)  تاريخ اإلسام )))/297(.

)))  صاحــب العــراق، لــا مــات أبــوه يف )ســنة 485(، اقتســموا األقاليــم، فــكان بركيــاروق هــو املشــار إليــه، ثــم قــدم 
أخــواه حممــد وســنجر، فجلــس هلــا املســتظهر بــاهلل، وســلطن حممــًدا، وألبــس ســبع خلــع، وتاًجــا، وطوًقا، وســوارين، 
وعقــد لــه لــواء الســلطنة بيــده، وقلــده ســيفن، ثــم خلــع عــى ســنجر قريًبــا منــه، وقطــع خطبــة أخيهــا بركيــاروق يف ســنة 
مخــس وتســعن، فتحــرك بركيــاروق، وحشــد ومجــع، وجــرى بينــه وبــن حممــد مخــس مصافــات، ثــم عظــم شــأن حممــد، 
وتفــرد بالســلطنة، ودانــت لــه البــاد، وكان أخــوه خيطــب لــه بخراســان، وقــد كان حممــد فحــل آل ســلجوق، ولــه بــر 
يف اجلملــة، وحســن ســرة مشــوبة، فمــن عدلــه أنــه أبطــل ببغــداد املكــس والرائــب، ومنــع مــن اســتخدام هيــودي أو 

نــراين، وكســا يف هنــار أربعائــة فقــر. تاريــخ اإلســام )))/80)(، ســر أعــام النبــاء )9)/506(.
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قـال الصفـدي: مدفـون بأصبهان في مدرسـة عظيمة، وهي موقوفـة على الطائفة 

الحنفيـة، وليس بأصبهان مدرسـة مثلها(1).

}71{ محمد بن محمد أبو حامد الطويس، املعروف بالغزَّايل، الفقيه  255  - 

الشافعي )ت: 505 هـ((2).

املوقوف: مدرسة، ورباط، ودار.   

املوقوف عليه: الصوفية.   

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

قـال ابـن عسـاكر: وقف األوقـاف على هدايـة الخلق، ودعـا بهم إلى مـا يعينهم 

مـن أمر اآلخـرة وتبغيض الدنيا، واالشـتغال بها على السـالكين، واالسـتعداد للرحيل 

فـي الدار الباقيـة واالنقياد(3).

قال سـبط ابـن الجوزي: اتخـذ في جواره مدرسـة، ورباطًـا للصوفيـة، وبنى داًرا 

حسـنة، وغرس فيها بسـتانًا، وتشـاغل بحفـظ القرآن، وسـماع الحديث(4).

)))  وفيات األعيان )5/ )7(.
)2)  ذكــر أنــه ولــد ســنة مخســن وأربعائــة، وتفقــه عــى أيب املعــايل اجلوينــي، وبــرع يف النظــر يف مــدة قريبــة، وقــاوم 
األقــران، وتفقــه وتوحــد، وصنــف الكتــب احلســان يف األصــول والفــروع التــي انفــرد بحســن وضعهــا وترتيبهــا 
وحتقيــق الــكام فيهــا، حتــى إنــه صنــف يف حيــاة أســتاذه اجلوينــي، فنظــر اجلوينــي يف كتابــه املســمى )باملنخــول(، 
فقــال لــه: دفنتنــي وأنــا حــي، هــا صــربت حتــى أمــوت؟ وأراد أن كتابــك قــد غطــى عــى كتــايب. واله نظــام امللــك 
تدريــس مدرســته ببغــداد، وخــرج لــه األصحــاب، وصنــف التصانيــف، مــع التصــون والــذكاء املفــرط واالســتبحار 
مــن العلــم، صنــف يف هــذه املــدة كتابــه إحيــاء علــوم الديــن، وهــو كتــاب عجيــب، يشــتمل عــى علــوم كثــرة مــن 
الرشعيــات، وممــزوج بأشــياء لطيفــة مــن التصــوف وأعــال القلــوب، لكــن فيــه أحاديــث كثــرة غرائــب ومنكــرات 
وموضوعــات، تــويف ولــه مخــس ومخســون. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )7)/24)(، العــرب يف خــرب مــن غــرب 

)87/2)(، البدايــة والنهايــة )6)/))2(.
)))  تاريخ دمشق )202/55(.

)4)  مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )52/20(.
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}72{ محمد بن نارص بن محمد بن عيل، الحافظ أبو الفضل،  256  - 

البغدادي )ت: 550 هـ((1).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن النجـار: كان ثقـة ثبتًا حسـن الطريقـة متديًنـا فقيـرًا متعفًفا نظيًفـا نزًها، 

كتبه(2). وقـف 

}73{ محمد بن حمويه بن محمد بن حمويه الُْجَويِْنّي، أبو عبد الله،  257  - 

البحريأباذي )ت: 530 هـ((3).

املوقوف: خانقاه(4)، وأوقف عليها أوقاًفا.   

املوقوف عليه: خانقاه.   

نوع الوقف: خريي.   

)))  ولــد يف شــعبان ســنة ســبع وســتن وأربعائــة، وســمع احلديــث الكثــر، وكان لــه حــظ وافــر مــن معرفتــه، وقــرأ 
علــم اللغــة عــى أيب زكريــا، قــال تلميــذه ابــن اجلــوزي: كان حافًظــا، ضابًطــا، ثقــًة، متقنًــا مــن أهــل الســنة، ال مغمــز 
فيــه، وأســمعني مســند اإلمــام أمحــد بقراءتــه عــى ابــن احلصــن، واألجــزاء العــوايل، وأنــا إذ ذاك ال أدري مــا العلــم 
مــن الصغــر، وقــرأت عليــه ثاثــن ســنة، ومل أســتفد مــن أحــد كاســتفاديت منــه، وتــويف يف شــعبان. املنتظــم يف تاريــخ 

امللــوك واألمــم )8)/)0)(، العــرب يف خــرب مــن غــرب ))/2)(، ومــرآة اجلنــان وعــربة اليقظــان ))/227(.
)2)  العرب يف خرب من غرب ))/2)(.

)))  وبحرأبــاذ قصبــة جويــن وهــي مــن أعــال نيســابور، ولــد ببحرأبــاذ يف املحــرم ســنة تســع وأربعــن وأربعائــة، 
أحــد املشــهورين املذكوريــن بالزهــد والصــاح، والفضــل والعلــم، أفنــى عمــره يف طلــب العلــم والعبــادة ومنفعــة 
اخللــق، قــرأ الفقــه واألصــول عــى إمــام احلرمــن، وحــج مــرات، وكان جمــاب الدعــوة، وكان ســنجر شــاه وامللــوك 
يزورونــه وال يغشــى أبواهبــم، وال يقبــل صاهتــم، وال يــأكل مــن األوقــاف، لــه قطعــة أرض يزرعهــا خــادم لــه، 
وبنــى خانقــاه ببحرأبــاذ إىل جانــب داره، وأوقــف عليهــا أوقاًفــا، تــويف مســتهل ربيــع األول. التحبــر يف املعجــم 
الكبــر )25/2)(، املنتخــب مــن معجــم شــيوخ الســمعاين )ص: 448)(، ســر أعــام النبــاء )9)/597(، 

شــذرات الذهــب البــن العــاد( 94/4(، الــوايف بالوفيــات ))/)2(.
)4)  رباط الصوفية ومتعبدهم، فارسية أصلها خانه كاه. وتقدم تعريفها مراًرا.
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قال الصفدي: وبنى خانقاه ببحيرأباذ إلى جانب داره، وأوقف عليها أوقافًا(1).

}74{ محمد بن أيب عيل، )تاريخ وقفه 600 هـ(. 258  - 

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: الصوفية الرجال؛ العرب، والعجم.   

نوع الوقف: خريي.   

رشط الواقف: أن يكون عدد الساكنني فيه عرشة ال غري.   

قـال تقـي الديـن الفاسـي: واقـف الـدار المعروفـة بابـن غنايـم بمكـة بالقـرب 

مـن الدريبـة؛ ألن علـى بابهـا حجـرًا مكتوب فيـه: وقف وحبـس وسـبَّل .....، على 

الصوفيـة الرجـال العـرب والعجـم، على أن يكـون عدد السـاكنين فيه عشـرة ال غير، 

سـواء كانـوا مجاوريـن أو مجتازيـن، أو بعضهـم مقيـم، وبعضهم مجتـاز، وذلك في 

سـتمائة(2). سنة 

)))  الوايف بالوفيات ))/)2(.
)2)  العقد الثمن يف تاريخ البلد األمن )5/2))(، شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ))/7)4(. 
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}75{ محمود بن زنيك بن آق سنقر، أبو القاسم، امللقب نور الدين  259  - 

زنيك )ت: 569 هـ((1).

املوقــوف: مــدارس، ومســاجد، وربــط، وبســتان، ومستشــفيات، ونفقــات،    

وكســوة، وأمــوال، ودار للحديــث بدمشــق، وأوقــف عليهــا وقوًفــا، ومكاتــب لأليتــام، 

وأوقــف مكانًــا بجرسيــن عــىل ربــاط أيب البيــان.

املوقوف عليه: جامع دمشق، ومسجد الصالحني بجبل قيسون، وجامع القلعة،    

ومسجد عطية، ومسجد ابن لبيد بالعسقار، ومسجد الرماحني املعلق، ومسجد العباس 

بالصالحية، ومسجد دار البطيخ املعلق، واملسجد الذي بجوار بيعة اليهود، ومن يعلم 

األيتام الخط والقرآن، واألرامل، واملحاويج، واملجاورين بالحرمني، وعامرة املساجد، 

الحديث بدمشق،  والحنفية، والشافعية، وبيامرستانني بدمشق وحلب، والصوفية، ودار 

وعىل من يقرأ القرآن باملساجد التي بناها، ورباط أيب البيان. 

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

ناظر الوقف: القايض كامل الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري املوصيل،    

ناظًرا عىل املسجد بدمشق.

قـال ابـن العديـم: شـرع نـور الديـن فـي تجديـد المـدارس والرباطـات بحلب، 

)))  نــارص أمــر املؤمنــن، تقــي امللــوك، ليــث اإلســام، ويل الشــام ســنن، وجاهــد الثغــور، وانتــزع مــن أيــدي 
الكفــار نيًفــا ومخســن مدينــة، وحصــن منهــا الرهــا، وبنــى مارســتان يف الشــام أنفــق عليــه مــااًل، وبنــى باملوصــل 
جامًعــا غــرم عليــه ســتن ألــف دينــار، وكان ســرته أصلــح مــن كثــر مــن الــوالة، والطــرق يف أيامــه آمنــة، واملحامــد 
لــه كثــرة، وكان يتديــن بطاعــة اخلافــة، وتــرك املكــوس قبــل موتــه، وبعــث جنــوًدا افتتحــوا مــر، وكان يميــل 
إىل التواضــع وحمبــة العلــاء وأهــل الديــن، وعاهــد ملــك اإلفرنــج صاحــب طرابلــس، وقــد كان يف قبضتــه أســًرا 
عــى أن يطلقــه بثاثائــة ألــف دينــار، ومخســن ومائــة حصــان، ومخســائة زرديــة، ومثلهــا تــراس إفرنجيــة، ومثلهــا 
قنطوريات ومخســائة أســر من املســلمن، وأنه ال يعرب عى باد اإلســام ســبع ســنن وســبعة أشــهر وســبعة أيام، 
وأخــذ منــه يف قبضتــه عــى الوفــاء بذلــك مائــة مــن أوالد كــرباء اإلفرنــج وبطارقتهــم، فــإن نكــث أراق دماءهــم، 
وعــزم عــى فتــح بيــت املقــدس فوافتــه املنية.املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )8)/209(، مفــرج الكــروب يف 

أخبــار بنــي أيــوب ))/285(، الــدارس يف تاريــخ املــدارس ))/74(، البدايــة والنهايــة )6)/497(.
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وجلـب أهـل العلم والفقهـاء إليهـا، فجدد المدرسـة المعروفـة بالحالويين، في سـنة 

ثـالث وأربعيـن وخمسـمائة، واسـتدعى برهـان الديـن أبـا الحسـن علـي بن الحسـن 

البلخـي الخفـي وواله تدريسـها، فغيـر األذان بحلب، ومنع المؤذنين مـن قولهم: حي 

علـى خيـر العمـل، وجلـس تحـت المنـارة ومعـه الفقهـاء، وقـال لهـم: من لـم يؤذن 

األذان المشـروع فألقـوه مـن المنـارة علـى رأسـه. فأذنـوا األذان المشـروع، واسـتمر 

األمـر مـن ذلـك اليوم.

وجـدد المدرسـة العصرونيـة علـى مذهـب الشـافعي، ووالهـا شـرف الديـن بن 

أبـي عصـرون، ومدرسـة النفـري، ووالهـا القطـب النيسـابوري، ومسـجد الغضائري 

وقـف عليـه وقًفـا، وواله الشـيخ شـعيب، وصـار يعرف بـه.(1)

قـال ابـن كثير: حكى الشـيخ شـهاب الديـن أن نور الديـن وقف بسـتان الميدان 

سـوى الغيضـة التـي تليـه نصفـه علـى تطييب جامـع دمشـق، والنصف اآلخر يقسـم 

عشـرة أجـزاء: جـزآن علـى تطييب المدرسـة التـي أنشـأها للحنفيـة، والثمانيـة أجزاء 

األخـرى علـى تطييـب المسـاجد التسـعة، وهـي مسـجد الصالحيـن بجبل قيسـون، 

وجامـع القلعـة، ومسـجد عطيـة، ومسـجد ابـن لبيـد بالعسـقار، ومسـجد الرماحيـن 

المعلق، ومسـجد العباس بالصالحية، ومسـجد دار البطيخ المعلق، والمسـجد الذي 

جـدده نـور الديـن جـوار بيعة اليهـود، لكل مـن هذه المسـاجد جزء من إحدى عشـر 

جـزء مـن النصف(2).

قـال ابـن كثيـر: افتتـح دمشـق فـي سـنة تسـع وأربعين فأحسـن إلـى أهلهـا وبنى 

لهـم المـدارس والمسـاجد والربـط، ووسـع لهـم الطـرق علـى المـارة، وبنـى عليهـا 

الرصافـات ووسـع األسـواق ...، وبنـى بدمشـق مارسـتانًا لم يبـن في الشـام قبله مثله 

وال بعـده أيًضـا، ووقـف وقًفـا على من يعلـم األيتام الخـط والقراءة، وجعـل لهم نفقة 

وكسـوة، وعلـى المجاوريـن بالحرميـن، ولـه أوقـاف دارة علـى جميع أبـواب الخير، 

)))  زبدة احللب يف تاريخ حلب )ص: )))(. 
)2)  البداية والنهاية )6)/)49(.
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وعلـى األرامـل والمحاويـج، وكان الجامـع داثـرًا فولـى نظـره القاضـي كمـال الدين 

محمـد بـن عبد اللـه الشـهزوري الموصلي، الـذي قدم به فـواله قضاء قضاة دمشـق، 

فأصلـح أمـوره وفتـح المشـاهد األربعـة، وقـد كانـت حواصـل الجامـع بها مـن حين 

احترقـت في سـنة إحـدى وسـتين وأربعمائة، وأضـاف إلى أوقـاف الجامـع المعلومة 

األوقـاف التـي ال يعـرف واقفوهـا، وال يعـرف شـروطهم فيهـا، وجعلها قلًمـا واحًدا، 

وسـمى مـال المصالح، ورتـب عليه لـذوي الحاجات والفقـراء والمسـاكين واألرامل 

واأليتـام وما أشـبه ذلك(1).

قـال جمـال الديـن المازنـي: قال عمـاد الديـن الكاتب: وأمـا ما كان يهـدى إليه 

مـن هدايـا الملـوك وغيرهم، فإنـه كان ال يتصرف في شـيء منه ال قليـل وال كثير، بل 

كان إذا اجتمـع منـه شـيء يصرفـه، ويخرجـه إلـى مجلس القاضـي، فيحصـل ثمنه، 

ويصـرف فـي عمـارة المسـاجد المهجورة؛ وتقـدم بإحصاء مـا في محال دمشـق من 

المسـاجد الخـراب فأنـاف على مائة مسـجد، فأمر بعمـارة ذلك كله، وعنَّ لـه وقوفًا.

وبنـى  أسـوار بـالده جميعهـا وقالعها، فمنهـا: حلب، وحمـاة، وحمص، 

ودمشـق، وباريـن، وشـيزر، ومنبج وغيرهـا من القـالع والحصون، وحصنهـا وأحكم 

بناهـا، وأخـرج عليها األمـوال الجليلة، وبنـى المـدارس الجليلة للحنفية والشـافعية، 

فمـن ذلـك: المدرسـة النورية بدمشـق التي فيهـا قبره.

وكذلك بحلب وبحمص، وبحماة له مدرستان: إحداهما للحنفية، واألخرى للشافعية.

وبنى الجوامع في أكثر البالد، فجامعه بالموصل في نهاية الحسن واالتقان.

وبنـى الجامـع الـذي علـى شـط العاصـي بحمـاة -وهـو جامـع حسـن-، وإلـى 

جانبـه بيمارسـتان مـن إنشـائه.

وبنـى بدمشـق وحلـب بيمارسـتانين فـي غايـة الحسـن، ووقـف عليهمـا الوقـوف 

الجليلـة.

)))  البداية والنهاية )6)/ )48(.
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وبنـى الربـط والخانقـات للصوفيـة فـي جميـع البـالد، وأدّر عليهـم اإلدرارات 

الجليلـة الكثيـرة، وكان يحضـر مشـايخ الصوفيـة ويقربهـم ويدنيهـم ويتواضـع لهم.

وبنـى أيًضـا الخانـات فـي الطرق، فأِمـَن النـاس، وحفظـت أموالهـم، وباتوا في 

الشـتاء في كـنَّ مـن المطر.

وبنـى أيًضـا األبـراج علـى الطـرق بيـن المسـلمين والفرنـج، وجعـل فيهـا مـن 

يحفظهـا، ومعهـم الطيـور الهـوادي، فإذا رأوا مـن العدو أحًدا أرسـلوا الطيـور، فأخذ 

النـاس حذرهـم، واحتاطـوا ألنفسـهم، ولـم يبلـغ العـدو منهـم غرًضا.

وبنـى بدمشـق داًرا للحديـث، وأوقـف عليها وقوفًـا كثيرة؛ وهو أول مـن بنى داًرا 

للحديـث فيما سـمعنا به.

وبنى في كثير من بالده مكاتب لأليتام، وأجرى عليهم وعلى معلميهم الجرايات الوافرة.

وبنى مساجد كثيرة، ووقف عليها وعلى من يقرأ بها القرآن وقوفًا جليلة.

وحكـى ابـن األثيـر: أنـه أحصيـت أوقـاف نـور الديـن فكانـت في كل شـهر تسـعة 

آالف دينـار صوريـة، ليـس فيهـا غير ملـك صحيح شـرعي باطًنـا وظاهرًا، وأنـه وقف ما 

انتقـل إليـه مـن إرث والده أو وزن ثمنـه، أو ما غلب عليـه من بالد الفرنج وصار سـهمه.

وكان مـع هـذه الفضائـل شـديد الوقـار، عظيـم الهيبة، ضابطًـا لنامـوس الملك 

مـع أصحابـه وأجنـاده إلـى غايـة ال مزيـد عليها(1).

قـال عبـد القادر النعيمي: المدرسـة الصالحيـة بالقرب من البيمارسـتان النوري، 

بانيهـا نـور الديـن محمـود بـن زنكـي الشـهيد، ونسـبت إلى الملـك الناصـر صالح 

الدين فاتـح بيت المقـدس(2).

قـال أبـو شـامة: بنـى أيًضـا فـي كثير من بـالده مكاتـب لأليتـام، وأجـرى عليهم 

وعلـى معلميهـم الجرايـات الوافرة(3).

)))  مفرج الكروب يف أخبار بني أيوب ))/)28- 284(، الكامل يف التاريخ )95/9)(.
)2)  الدارس يف تاريخ املدارس ))/250(.

)))  عيون الروضتن يف أخبار الدولتن النورية والصاحية ))/48(.
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قـال ابن عسـاكر: أدرَّ على الضعفـاء واأليتام الصدقات، وتعهـد ذوي الحاجة من 

أولـي التعفـف بالصـالت، حتـى وقف وقوفًـا علـى المرضـى والمجانين، وأقـام لهم 

األطبـاء والمعالجيـن، وكذلـك على جماعة العميـان، ومعلمي الخـط والقرآن، وعلي 

سـاكني الحرميـن ومجـاوري المسـجدين، وأكرم أمير المدينة الحسـين، وأحسـن إليه 

وأجـرى عليـه الضيافـة لما قـدم عليه، وجهـز معه عسـكرًا لحفـظ المدينة، وقـام لهم 

بمـا يحتاجـون إليه مـن المؤونة، وأقطـع أمير مكة إقطاًعا سـنيًّا، وأعطـى كالًّ منهما ما 

اج مـا كان يؤخـذ منهم مـن المكس، وأقطـع أمراء  ا، ورفع عـن الُحجَّ يأكلـه هنيًّـا مريًـّ

اج بالنحس، وأمر بإكمال سـور مدينة الرسـول  العـرب اإلقطاعـات لئال يتعرضوا للُحجَّ

 واسـتخراج العيـن التـي بأُُحـد -وكانـت قـد دفنتهـا السـيول-، ودعـي له 

ـر الربط والخانقاهات والبيمارسـتانات،  بالحرمين، واشـتهر صيتـه في الخافقين، وعمَّ

وبنـى الجسـور فـي الطـرق والخانات، ونصـب جماعـة مـن المعلمين لتعليـم يتامى 

المسـلمين، وأجـرى األرزاق علـى معلميهـم وعليهـم، وبقـدر مـا يكفيهـم، وكذلـك 

صنـع لما ملك سـنجار وحـران والرها والرقة ومنبج وشـيزر وحمـاه وحمص وبعلبك 

وصرخـد وتدمـر، فمـا من بلـد منها إال وله فيه حسـن أثـر، وما من أهلها أحـد إال نظر 

ل الكثيـر من كتـب العلـوم ووقفها علـى طالبها، وأقـام عليها  لـه أحسـن نظـر، وحصَّ

الحفظـة مـن نقلتهـا وطالبهـا وأربابها، وجـدد كثيـرًا من ذي السـبيل، وهـدى بجهده 

السـبيل(1). إلى سواء 

.(2) قال ابن عساكر: حمام درب النخلة عند باب الصغير، وقفه نور الدين

قـال عبـد القـادر بـدران: ربـاط أبـي البيـان اجتمـع أصحابـه علـى بنائـه، وقـد 

أعانهـم عليـه السـلطان نـور الديـن، وأوقـف عليـه مكانًـا بجسـرين(3).

)))  تاريخ دمشق )57/ 8)) - )2)(.
)2)  تاريخ دمشق )2/ 87)(.

)))  منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص295)
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}76{ مسعود بن محمود بن مسعود أبو املعايل، قطب الدين،  260  - 

الطريثيثي، شيخ الشافعية، النيسابوري )ت: 578 هـ((1).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

.(2) قال الذهبي: بنى مسجًدا، ووقف كتبه

}77{ مسعود بن مودود بن عامد الدين زنيك بن آق سنقر أتابك، أبو  261  - 

املظفر، قطب الدين )ت: 589 هـ(.(3)

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: الحنفية، والشافعية.   

نوع الوقف: علمي.    

عــرف  عــي،  بــن  ايل، وعمــر  الغــزَّ تلميــذ  بــن حييــى  أبيــه، وحممــد  عــى:  ولــد ســنة مخــس ومخســائة، وتفقــه    (((
بســلطان. وتفقــه بمــرو عــى: أيب إســحاق إبراهيــم بــن حممــد، وســمع مــن: هبــة اهلل بــن ســهل الســيدي، وعبــد 
اجلبــار اخلــواري، وتــأدب عــى أبيــه، وبــرع، وتقــدم، وأفتــى، ووعــظ يف أيــام مشــاخيه، ودرس بنظاميــة نيســابور 
نيابــة، وصــار مــن فحــول املناظريــن، وبلــغ رتبــة اإلمامــة. قــال ابــن عســاكر: مــات يف ســلخ رمضــان، ودفــن يــوم 

العيــد، يف مقــربة أنشــأها جــوار مقــربة الصوفيــة غــريب دمشــق. ســر أعــام النبــاء ))09/2)(.
)2)  سر أعام النباء ))09/2)(.

)))  صاحــب املوصــل وســنجار يف أيــام الســلطان صــاح الديــن األيــويب، ولــد ونشــأ باملوصــل، وُعــنِّ مقدًمــا 
للجيــوش هبــا يف حيــاة صاحبهــا أخيــه ســيف الديــن غــازي. قــال ابــن األثــر: كان قــد بقــي مــا يزيــد عــى عــرشة أيــام 
ال يتكلــم إال بالشــهادتن، وتــاوة القــرآن، وإذا تكلــم بغرهــا اســتغفر اهلل، ثــم عــاد إىل مــا كان عليــه، فــرزق خامتــة 
خــر، وكان  َخــرِّ الطبــع، كثــر اخلــر واإلحســان، ال ســيا إىل شــيوخ قــد خدمــوا أبــاه، فإنــه كان يتعهدهــم 
بالــرب واإلحســان، والصلــة واإلكــرام، ويرجــع إىل قوهلــم، ويــزور الصاحلــن، ويقرهبــم ويشــفعهم، وكان حليــًا، 
قليــل املعاقبــة، كثــر احليــاء، مل يكلــم جليًســا لــه إال وهــو مطــرق، ومــا قــال يف يشء ُيســأله ال، حيــاء وكــرم طبــع، 
، ولبــس بمكــة -حرســها اهلل- خرقــة التصــوف، وكان يلبــس تلــك اخلرقــة كل ليلــة، وخيــرج إىل  وكان قــد حــجَّ
مســجد قــد بنــاه يف داره، ويصــي فيــه نحــو ثلــث الليــل، وكان رقيــق القلــب، شــفيًقا عــى الرعيــة. الكامــل يف التاريــخ 

)0)/)2)(، وفيــات األعيــان )5/)20(، تاريــخ اإلســام )2)/888(.
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وهـو الـذي ابتنـى المدرسـة الغربيـة ببـاب دار المملكـة، وهي مدرسـة حسـنة، 

جعلهـا للفريقيـن الحنفيـة والشـافعية، وقـرر للفقهـاء مـا ليـس بمدرسـة أخـرى مـن 

الفواكـه والحلـواء، والدعـوات فـي المواسـم واألعيـاد، والشـيرج للوقـود والفحـم 

وغيـر ذلـك، وقـرر في وقفها مـن الصدقات كل أسـبوع وفي األيام الشـريفة والليالي 

المباركة شـيئًا كثيـرًا(1).

}78{ نبأ بن محمد بن محفوظ القريش، الحوراين، أبو البيان،  262  - 

الدمشقي، الشافعي )ت: 551 هـ((2).

املوقوف: رباط.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال عبـد القادر بـدران: داخـل باب شـرقي بحـارة درب الحجـر، والوقف عليه 

مكان بجسـرين.

الربـاط المنسـوب إليـه أنشـيء بعـد موتـه بأربـع سـنين، اجتمـع أصحابـه على 

بنائـه، وقـد أعانهـم عليـه السـلطان نـور الديـن وأوقـف عليـه مكانًا بجسـرين(3).

قـال الذهبـي: أنشـأ الملـك نـور الديـن لـه بعـد موتـه رباطًـا كبيـرًا عنـد درب 

الحجـر(4).

)))  التاريخ الباهر البن األثر )ص: 98)(.
)2)  الشــيخ القــدوة الكبــر، اللغــوي األثــري الزاهــد، شــيخ البيانيــة، وصاحــب األذكار املســجوعة، ســمع مــن 
أيب احلســن ابــن املوازينــي، وأيب احلســن ابــن قبيــس الالكــي، روى عنــه: يوســف بــن وفــاء الســلمي، والفقيــه أمحــد 
العراقــي، وعبــد الرمحــن بــن احلســن بــن عبــدان، والقــايض أســعد بــن املنجــا. وكان حســن الطريقــة، صينًــا دينًــا 
تقًيــا، حمًبــا للســنة والعلــم واألدب، لــه أتبــاع وحمبــون، وكان صديًقــا للشــيخ رســان الزاهــد، تــويف يف ربيــع األول.

سر أعام النباء )26/20)(، تاريخ اإلسام )2)/7)(. 
)))  منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: 295(.

)4)  سر أعام النباء )26/20)(.
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}79{ نرص الله بن محمد بن عبد القوي، أبو الفتح بن أيب عبد الله،  263  - 

املصييص، الالذقي، الفقيه الشافعي )ت: 542 هـ((1).

املوقوف: وقوف كثرية.   

املوقوف عليه: وجوه الرب.   

نوع الوقف: خريي.   

قال ابن عساكر: وقف وقوفًا على وجوه البر(2).

}80{ هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن صرصي أبو الغنائم، التغلبي،  264  - 

الدمشقي، املعدل )ت: 563 هـ((3).

املوقوف: صدقات.   

املوقوف عليه: وجوه الرب.   

نوع الوقف: خريي.   

كان كثيـر الصـالة والتـالوة والصدقـة، وأوصـى بصدقـات فـي عـدة أشـياء من 

البر(4). وجـوه 

ــنة، متجنًبــا ألبــواب الســاطن، حســن الصــاة،  )))  قــال ابــن عســاكر: قــدم دمشــق وســكنها، وكان صلًبــا يف السُّ
وهــو نزيــل دمشــق، نشــأ بصــور، وســمع هبــا أبــا بكــر اخلطيــب، وأبــا الفتــح املقــريء الزاهــد وعليــه تفقــه، وغرمهــا، 
وكان فقيًهــا مفتًيــا متكلــًا يف األصــول، وكان يــدرس يف الزاويــة الغربيــة بعــد وفــاة شــيخه أيب الفتــح املقــديس إىل أن 

مــات، ووقــف وقوًفــا عــى وجــوه الــرب. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )8)/)6(، تاريــخ دمشــق )0/62)(.
)2)  تاريخ دمشق )0/62)(، سر أعام النباء )8/20))(.

)))  قــال احلافــظ ابــن عســاكر: ولــد ســنة إحــدى عــرشة ومخســائة، وســمع مــن الفقيــه نــر اهلل املصيــي، وهبــة 
اهلل بــن طــاووس، وتفقــه عــى أيب احلســن بــن املســلم الســلمي وغــره، وحفــظ القــرآن وتــأدب، وكتــب احلديــث، 
أبيــه وجــده. تاريــخ اإلســام )2)/)))(، شــذرات  بــاب تومــا عنــد  تــويف يف مجــادى اآلخــرة، ودفــن بمقــربة 

الذهــب )49/6)(، طبقــات الشــافعين )ص: 674(.
)4)  تاريخ اإلسام )2)/)))(.
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}81{ يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن بن عيل، أبو يوسف،  265  - 

 الكومي، املوحدي، امللك املنصور الغازي، أمري املؤمنني 

)ت: 595 هـ((1).

املوقـوف: مـدارس، ومسـاجد، ومستشـفيات، وصوامـع، وقناطـر، وآبـار،    

وأمـوال.

املوقوف عليه: املرىض واملجانني، والفقهاء، وطلبة العلم.   

نوع الوقف: خريي، وعلمي.    

قـال الزركلـي: بنـى كثيـرًا من المـدارس والمسـاجد في بـالد إفريقيـة والمغرب 

واألندلـس، وبنـى مستشـفيات للمرضـى والمجانيـن أجـرى عليهـا األرزاق، وجعل 

للفقهـاء وطلبـة العلـم مرتبـات، وبنى صوامـع وقناطر كثيـرة، وحفر آبـاًرا للماء، وهو 

الـذي أمر ببنـاء ربـاط الفتح(2).

قـال سـبط ابـن الجـوزي: بنـى بالقـرب مـن مدينـة سـال مدينـة عظيمة سـماها 

ربـاط الفتـح، على هيئة اإلسـكندرية في اتسـاع الشـوارع، وحسـن التقسـيم، وإتقان 

البنـاء، وتحسـينه وتجصيصـه، وبناهـا علـى البحـر المحيط الـذي هنـاك، وهي على 

)))  صاحــب املغــرب، ومل يكــن يف والة املغــرب مــن لــه ســرة كســرته، وال طويــة كصالــح رسيرتــه، وقــد أثنــى 
عليــه أربــاب الســر ، ولــا تــويف أبــوه يوســف قــام باألمــر أحســن قيــام، فأقــر العيــون بــا قــرر مــن قواعــد اإلســام، 
ونــرش كلمــة التوحيــد، وأذل مــن الكفــر كل جبــار عنيــد، ورفــع رايــة اجلهــاد، فتضــوع باجتهــاده كل نــاد، وأمــر 
العاملــن، وخصوًصــا عــى  احلــدود عــى  العنــرب، وأقــام  مــن  أزكــى  نــرشة  املنكــر، ونــرش  عــن  باملعــروف، وهنــى 
أهلــه وعشــرته األقربــن، فاســتقامت األمــور بربكاتــه، وظهــرت الفتــوح العظيمــة بعزماتــه، وانتــرشت اخلــرات 
بمكرماتــه، وكان جــواًدا ســمًحا، هيــب مائــة ألــف دينــار ومخســن ألًفــا، ويتفقــد أربــاب البيــوت، ويكــرم العلــاء 
والفقهــاء، ومل يســمع منــه كلمــة فحــش، وكان عــاداًل متمســًكا بالــرشع، يصــي بالنــاس الصلــوات اخلمــس، ويلبــس 
الصــوف عــى جســده، ويقــف للمــرأة والضعيــف ويأخــذ هلــم احلــق. تــويف بمراكــش. مــرآة الزمــان يف تواريــخ 
األعيــان )72/22(، العــرب يف خــرب مــن غــرب ))/)))(، تاريــخ اإلســام )2)/)05)(، ســر أعــام النبــاء 

.)(((/2((
)2)  األعام للزركي )8/)20(، التاريخ الباهر البن األثر )ص: 28)(.
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نهـر سـال مقابلـة لها مـن البر القبلـي(1).

}82{ يوسف بن إبراهيم بن مرزوق بن حمدان أبو يعقوب، الصهيبي،  266  - 

املقديس، الَحبايل )ت: 540 هـ((2).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: املسلمني.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن عسـاكر: لمـا قربت وفاتـه، وكنت غائبًـا بهراة فـي رحلتي الثانيـة إليها، 

أوصـى بأكثـر كتبـه أن توضع فـي الخزانـة النظامية، وتكـون موقوفة على المسـلمين 

ممـن ينتفـع بها، وشـيء منهـا وضع فـي الخزانة التـي عملها أبـو الفضـل الكرماني، 

وأوصـى باألجـزاء المتفرقـة التـي حصلهـا ونسـخها أن تكـون عنـدي، وفـي يـدي، 

واللـه تعالـى يرحمـه ويغفر لـه، فإنـه كان نعـم الصديق(3).

)))  مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )77/22(.
)2)  مــن أهــل حبــال -باملهملــة- ببيــت املقــدس مــن قريــة يقــال هلــا: بيــت جربيــن، كان فقيًهــا ورًعــا متدينًــا، 
مشــتغاً بالعبادة والورع، مولده كان يف حدود ســنة تســعن وأربعائة، ورد بغداد يف ســنة ســت عرشة ومخســائة، 
وخــرج منهــا إىل خراســان ونيســابور، ثــم قــدم مــرو، وســكنها إىل حــن وفاتــه، ســمع أبــا القاســم ســهل بــن إبراهيــم 
املســجدي، وأبــا عبــد اهلل حممــد بــن الفضــل الفــراوي، وزاهــر بــن طاهــر الشــحامي، ومجاعــة كثــرة ســواهم، وكان 
قليــل املخالطــة واملجالســة مــع النــاس، ويف أكثــر األوقــات يف مدرســة الســلطان، وكان يــرد البــاب عــى نفســه 
ويشــتغل إمــا بالعبــادة، أو املطالعــة، مــات بمــرو يف الســادس مــن شــعبان، ودفــن بمقــربة حصــن قريًبــا مــن تــل 

الصحابــة. تاريــخ دمشــق )74/))2(، تاريــخ اإلســام )))/920(.
)))  تاريخ دمشق )74/))2(.
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}83{ يوسف بن أيوب بن شاذي، صالح الدين األيويب، أبو املظفر،  267  - 

امللقب بامللك النارص )ت: 589 هـ((1).

املوقـوف: مستشـفيات، مـدارس، دار، صاغـة، قريـة، مرصد، مغـل بلبيس،    

نابلس وأعاملهـا، زاوية. 

املوقـوف عليـه: خـدام الرضيـح الرشيـف النبـوي، والفقهـاء باإلسـكندرية،    

الشـافعية،  وفقهـاء  األحنـاف،  والطـالب  املالكيـة،  وفقهـاء  والضعفـاء،  واملـرىض 

وطلبـة علـم الرشيعـة، وفـكاك األرسى، ومصالـح القـدس، وابـن األمري عيل بـن أحمد 

املشـطوب.

نوع الوقف: علمي، وخريي، وأهيل.   

ناظــر الوقــف: قطــب الديــن النيســابوري، ناظــر وقــف قريــة حــزم باللــوي    

مــن حــوران.

)))  صاحــب الديــار املريــة، والبــاد الشــامية، والفراتيــة، واليمنيــة، مــن أشــهر ملــوك اإلســام، وقائــد معركــة 
)حطــن(، اتفــق أربــاب التواريــخ أن صــاح الديــن مولــده ســنة اثنتــن وثاثــن ومخســائة بقلعــة تكريــت لــا كان 
أبــوه وعمــه هبــا، والظاهــر أهنــم مــا أقامــوا هبــا بعــد والدة صــاح الديــن إال مــدة يســرة، إذ أبــوه نجــم الديــن متــويل 
تكريــت نيابــة، ســمع مــن: أيب طاهــر الســلفي، والفقيــه عــي ابــن بنــت أيب ســعد، وأيب الطاهــر بــن عــوف، والقطــب 
ــره، وبعثــه يف عســكره مــع عمــه أســد الديــن شــركوه، فحكــم  نــور الديــن قــد أمَّ النيســابوري، وحــدث، وكان 
شــركوه عــى مــر، فــا لبــث أن تــويف، فقــام بعــده صــاح الديــن، ودانــت لــه العســاكر، وقهــر بنــي عبيــد، وحمــا 
دولتهــم، واســتوىل عــى قــر القاهــرة بــا حــوى مــن األمتعــة والنفائــس، منهــا اجلبــل الياقــوت الــذي وزنــه ســبعة 
عــرش درمًهــا؛ قــال ابــن األثــر: أنــا رأيتــه ووزنتــه، وخــا القــر مــن أهلــه وذخائــره، وأقــام الدعــوة العباســية، وكان 
خليًقــا لإلمــارة، مهيًبــا شــجاًعا، حازًمــا جماهــًدا، كثــر الغــزو، عــايل اهلمــة، كانــت دولتــه نيًفــا وعرشيــن ســنة، ومتلــك 
بعــد نــور الديــن، واتســعت بــاده، وكانــت لــه مهــة يف إقامــة اجلهــاد، وإبــادة األضــداد مــا ســمع بمثلهــا ألحــد يف 
دهــر، تــويف بقلعــة دمشــق، بعــد الصبــح مــن يــوم األربعــاء، الســابع والعرشيــن مــن صفــر. قــال ابــن خلــكان: وكان 
يــوم موتــه يوًمــا مل يصــب اإلســام واملســلمون بمثلــه منــذ َفْقــِد اخللفــاء الراشــدون ، وغــي القلعــة وامللــك 
والدنيــا وحشــة ال يعلمهــا إال اهلل تعــاىل، وبــاهلل لقــد كنــت أســمع مــن النــاس أهنــم يتمنــون فــداء مــن يعــز عليهــم 
بنفوســهم، وكنــت أتوهــم أن هــذا احلديــث عــى رضب مــن التجــوز والرتخــص، إىل ذلــك اليــوم فــإين علمــت مــن 
نفــي ومــن غــري أنــه لــو قبــل الفــداء لفــدي باألنفــس. مــرآة اجلنــان وعــربة اليقظــان ))/)))(، مــرآة الزمــان يف 

تواريــخ األعيــان )8/22)(، وفيــات األعيــان )7/)20(، ســر أعــام النبــاء ))278/2(.
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قـال المقريـزي: وقـف السـلطان صـالح الديـن ناحيـة نقـادة مـن عمـل قـوص 

بناحيـة الصعيـد األعلـى، وثلـث ناحية سـندبيس مـن القليوبيـة على أربعة وعشـرين 

ـن ذلـك كتابًـا ثابتًـا تاريخـه ثامـن  خادًمـا لخدمـة الضريـح الشـريف النبـوي، وضمَّ

عشـر شـهر ربيـع اآلخر منهـا فاسـتمر ذلـك إلى اليـوم(1).

- سـار السـلطان إلـى األسـكندرية فـي ثانـي عشـر شـعبان ومعـه ابنـاه األفضـل 

علِـّي والعزيـز عثمـان، فصـام بهـا شـهر رمضـان، وسـمع الحديث علـى الحافـظ أبي 

الطاهـر أحمـد السـلفي، وأمر بتعمير األسـطول بها، ووقـف صادر الفرنج علـى الفقهاء 

باألسـكندرية(2).

- أمـر بفتـح مارسـتان للمرضـى والضعفـاء، فاختيـر لـه مـكان بالقصـر، وأفـرد 

برسـمه مـن أجـرة الربـاع الديوانيـة مشـاهرة، مبلغهـا مائتـا دينـار، وغـالت جهاتهـا 

الفيـوم، واسـتخدم لـه أطبـاء، وطبائعييـن وجراحييـن، ومشـارف، وعامـاًل، وخداًما، 

ووجـد النـاس به رفًقا، وإليه مسـتروًحا، وبه نفًعـا، وكذلك بمصر أمر بفتح مارسـتانها 

القديـم وأفرد برسـمه من ديـوان األحباس ما تقدير ارتفاعه عشـرون ديناًرا، واسـتخدم 

لـه طبيـب، وعامـل ومشـارف، وارتفق بـه الضعفـاء، وكثر بسـبب ذلك الدعـاء(3).

قـال المقريـزي: ولمـا اسـتولى صـالح الديـن علـى السـلطنة أقـر هـذه الـدار، 

وجعلهـا وقًفـا علـى سـور القاهـرة مـع مـا كان جاريًـا فـي أوقاف السـور مـن الرباع 

والنواحـي الجاريـة فـي ديـوان األسـوار، ومـا زالـت هذه الـدار باقيـة(4).

- دار الفلفـل: هدمهـا ...... فـي أول المحـرم سـنة سـت وسـتين وخمسـمائة، 

وأنشـأها مدرسـة برسـم الفقهـاء الشـافعية، وكان حينئـذ يتولـى وزارة مصـر للخليفـة 

العاضـد، وكان هـذا مـن أعظم ما نـزل بالدولة، وهي أول مدرسـة عملـت بديار مصر، 

)))  السلوك ملعرفة دول امللوك ))/65)(.
)2)  السلوك ملعرفة دول امللوك ))/)7)(. 

)))  املواعظ واالعتبار )287/2(. 
)4)  املواعظ واالعتبار )89/2)(.  
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ولمـا كملـت وقف عليهـا صالح الدين يوسـف بـن أيوب الصاغـة، وكانـت بجوارها، 

وقـد خربـت وبقـي منها شـيء يسـير عليها اسـم الخليفـة العزيـز بالله، ووقـف عليها 

قرية(1). أيًضـا 

- وقـف المدرسـة القمحيـة، هـذه المدرسـة بجـوار الجامـع العتيـق بمصـر، كان 

موضعهـا يعـرف بـدار الغـزل، وهو قيسـارية يباع فيهـا الغـزل، فهدمها السـلطان صالح 

الديـن يوسـف بن أيوب، وأنشـأ موضعها مدرسـة للفقهـاء المالكية، وكان الشـروع فيها 

للنصـف مـن المحرم سـنة سـت وسـتين وخمسـمائة، ووقف عليهـا قيسـارية الوراقين، 

وعلوهـا بمصـر، وضيعـة بالفيوم تعـرف بالحنبوشـية، ورتب فيهـا أربعة من المدرسـين 

عنـد كل مـدرس عـدة مـن الطلبـة، وهـذه المدرسـة أجـل مدرسـة للفقهـاء المالكيـة، 

ويتحصـل لهـم مـن ضيعتهـم التي بالفيـوم قمح يفـرق فيهـم، فلذلك صـارت ال تعرف 

إال بالمدرسـة القمحيـة إلـى اليـوم، وقـد أحـاط بهـا الخـراب، ولـوال ما يتحصـل منها 

لدثرت. للفقهـاء 

- وفي شـعبان سـنة خمس وعشـرين وثمانمائة أخرج السـلطان الملك األشـرف 

برسـباي الدقماقـي ناحيتـي األعـالم والحنبوشـية، وكانتا مـن وقف السـلطان الملك 

الناصـر صـالح الديـن يوسـف بـن أيـوب علـى هـذه المدرسـة، وأنعـم بهمـا علـى 

مملوكيـن مـن مماليكه ليكونـا إقطاًعـا لهما(2).

- ووقـف بالقاهـرة علـى الحنفية، وقرر في تدريسـها الشـيخ مجـد الدين محمد 

بـن محمـد الجبتـي، ورتـب له فـي كل شـهر أحـد عشـر دينـاًرا، وباقي ريـع الوقف 

يصرفـه علـى مـا يـراه للطلبـة الحنفيـة المقرريـن عنـده علـى قـدر طبقاتهـم، وجعل 

النظـر للجبتـي، ومـن بعده إلى من لـه النظر في أمور المسـلمين، وعرفت بالمدرسـة 

السـيوفية، مـن أجـل أن سـوق السـيوفيين كان حينئـذ علـى بابهـا، وهـي اآلن تجـاه 

الصنادقيين(3). سـوق 

)))  املواعظ واالعتبار )200/4(، شذرات الذهب )520/7(. 
)2)  الكامل يف التاريخ )427/9(، واملواعظ واالعتبار )4/)20(.

)))  املواعظ واالعتبار )204/4(، الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 8)(.
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- رحـل إلـى القـدس، وتفقـد أحوالـه، وأمـر بتسـديد أسـواره، وزاد فـي وقـف 

المدرسـة التـي عملها بالقدس، وهذه المدرسـة كانت قبل اإلسـالم تعرف بصندحنة، 

يذكـرون أن فيهـا قبـر حنـة أم مريـم، ثم صـارت في اإلسـالم دار علم قبـل أن يتملك 

اإلفرنـج القـدس، ثـم لمـا ملـك اإلفرنـج القـدس أعادهـا كنيسـة كمـا كانـت قبـل 

اإلسـالم، فلمـا فتح السـلطان القدس أعادها مدرسـة وفـوض تدريسـها، ووقفها إلى 

القاضـي بهـاء الديـن بن شـداد(1) .

- لما ملك ديار مصر وقف ُمَغلَّ بلبيس على كثرته على فكاك األسرى(2).

- وقـف السـلطان قريـة حـزم باللوي من حـوران علـى الجماعة الذين يشـتغلون 

بعلـم الشـريعة، أو بعلـم يحتـاج إليـه الفقيـه، أو يحضـر لسـماع الـدروس بالزاويـة 

الغربيـة مـن جامـع دمشـق، المعروفة بالفقيـه الزاهد نصـر المقدسـي ، وعلى 

مـن هـو مدرسـهم بهـذا الموضـع مـن أصحـاب اإلمـام الشـافعي ، وجعـل 

النظـر لقطـب الديـن النيسـابوري رحمه اللـه، ورأيت كتـاب الوقف بذلـك على هذه 

. (3) الصـورة، وعليـه عالمة السـلطان

- وقف السلطان داره على الصوفية من بعده(4).

- لمـا عـاد السـلطان بعـد السـلم إلـى القـدس لتفقـد أحوالـه وعـرض رجالـه، 

واشـتغل بتشـييد أسـواره وتحصينها، وتخليد آثاره وتحسـينها، وتعميق خنادقه وتوثيق 

طرائقـه، وزاد فـي وقف المدرسـة سـوقًا بدكاكينهـا، وأرًضـا ببسـاتينها، وكذلك رتب 

أحـوال الصوفيـة فـي رعايتهـا، والوقـف الكافـل بكفايتهـا، وعيـن الكنيسـة التي في 

شـارع قمامة للبيمارسـتان، ونقل إليـه العقاقير واألدويـة من جميع األنـواع واأللوان، 

وأدار سـور القـدس علـى قبة صهيـون، وأضافها إلـى المدينـة، وأمر بـإدارة الخنادق 

)))  املختر يف أخبار البرش ))/)8(، تاريخ ابن الوردي )2/)0)(. 
)2)  عيون الروضتن يف أخبار الدولتن )04/2)(. 
)))  عيون الروضتن يف أخبار الدولتن )2/ 0)4(. 
)4)  عيون الروضتن يف أخبار الدولتن )2/ 444(. 
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علـى الجميـع، وصمـم العزم علـى الحج فلـم يوافقه القـدر(1).

- كانـت نابلـس وأعمالهـا قد وقف السـلطان ثلثهـا على مصالح القـدس وباقيها 

علـى ابن األمير علـي بن أحمد المشـطوب(2).

ـر بالقرافة الصغرى المدرسـة المجـاورة لضريح  - لمـا ملـك الديـار المصرية عمَّ

اإلمـام الشـافعي ، وبنـى مدرسـة بالقاهـرة فـي جوار المشـهد المنسـوب إلى 

اإلمـام الحسـين بـن علـي ، وجعل علـى ذلك وقًفا جيـًدا، وجعل دار سـعيد 

السـعداء خـادم المصرييـن خانًقـا، ووقـف عليهـا وقًفا طائـاًل، وجعـل دار عباس بن 

السـالر مدرسـة للحنفيـة، وعليها وقف جيـد أيًضا، والمدرسـة التي بمصـر المعروفة 

بزيـن النجـار وقًفا على الشـافعية وقًفا جيـًدا أيًضا، وله بمصر أيًضا مدرسـة للمالكية، 

وبنـى بالقاهـرة داخـل القصر مارسـتان، وله وقـف جيد، ولـه بالقدس مدرسـة وقفها 

كثير خانقـة بها.(3) 

- الزاويـة: هـي مالصقـة للمقصـورة الحنفيـة فـي الجامـع الغربـي مـن الجامـع 

األمـوي .....، ودرس بهـا جمـال الديـن ابـن الحاجـب وجماعـة كثيـرون(4).

- المدرسـة الناصريـة بالقرافـة: هـذه المدرسـة بجـوار قبـة اإلمـام محمـد بـن 

 مـن قرافـة مصـر(5). إدريـس الشـافعي 

)))  عيون الروضتن يف أخبار الدولتن )4/ 2))(.
)2)  عيون الروضتن يف أخبار الدولتن )4/ 420(. 

)))  مرآة اجلنان وعربة اليقظان ))/ )5)(، وفيات األعيان )7/ 206(. 
)4)  منادمة األطال )ص 224(.

)5)  املواعظ واالعتبار )4/ 259، 260(.  
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}1{ إبراهيم بن أسعد بن املظفر بن أسعد بن حمزة ابن القالنيس  268  - 

الدمشقي )ت: 689 هـ((1).

املوقوف: غري معلوم.   

املوقوف عليه: أبواب الصدقة.   

نوع الوقف: خريي.   

قال الذهبي: له وقف على الصدقة(2).

}2{ إبراهيم بن عيىس بن يوسف بن أيب بكر أبو إسحاق املرادي،  269  - 

األندليس )ت: 667 هـ((3).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

ناظر الوقف: الشيخ عالء الدين ابن الصائغ.   

 قال الذهبي: وقف كتبه، وفوض نظرها إلى الشيخ عالء الدين ابن الصائغ(4).

)))  أخــو الصاحــب عــز الديــن محــزة، كان مليــح الكتابــة، حســن الشــكل والبــزة، لــه إلــام بــاألدب، ولــه شــعر 
وخــدم يف اجلهــات، ومــات شــاًبا ومل يعقــب، تــويف ســنة تســع وثانــن وســتائة. تاريــخ اإلســام )5)/627(، 

الصــايف واملســتوىف ))/52(. املنهــل  بالوفيــات )3/5)2(،  الــوايف 
)2)  تاريخ اإلسام )5)/627(.

ــَلفي وطبقتهــم بعــد األربعــن، وكتــب الكثــر  )3)  املحــدث اإلمــام، ضيــاء الديــن، ســمع الكثــر مــن أصحــاب السِّ
بخطــه املتقــن املليــح، وكان صاحلـًـا عالــًا، ورًعــا، َدينـًـا. تاريــخ اإلســام )5)/39)(، الــوايف بالوفيات )52/6(.

)))  تاريخ اإلسام )5)/39)(.
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 }3{ أبو بكر بن محمد بن عياش التميمي، الصدر، نجم الدين 270  - 

 )ت: 694 هـ((1).

املوقوف: املدرسة الجوهرية.   

املوقوف عليه: الحنفية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال الذهبـي: فـي رمضـان فتحـت المدرسـة الجوهريـة، ودرس بهـا القاضـي 

حسـام الديـن الحنفـي بحضـرة واقفهـا الصـدر نجـم الديـن(2).

قال ابن كثير: واقف الجوهرية على الحنفية بدمشق(3).

}4{ أبو بكر بن أحمد بن عمر البعلبيك، املعروف بابن الحبال،  271  - 

ويعرف بابن دشينية أيضا )ت: 672 هـ((4).

املوقوف: وقف عىل الرب.   

املوقوف عليه: وجوه الرب.   

نوع الوقف: خريي.   

قال الذهبي: له وقف جيد على البر.

كان سـبب وقفـه لهـذا الوقـف: أن الحوطـة لما حصلت في سـنة أربع وسـتين، 

)))  صاحــب املدرســة اجلوهريــة احلنفيــة بدمشــق، دفــن بمدرســته عــن ســن عاليــة، وكان عــى مذهــب اإلمــام أيب 

حنيفــة ، وكانــت لــه خــدم عــى امللــوك فمــن دوهنــم. العــر يف خــر مــن غــر )3/)38(، البدايــة والنهايــة 
.)679/(7(

)2)  تاريخ اإلسام )5)/8)2(.
)3)  الدارس يف تاريخ املدارس ))/382(.

)))  تــويف ببعلبــك، وخلــف تركــًة عظيمــًة؛ قيــل: أهنــا تقــارب بائــة ألــف دينــار، ومل يــرزق ولــًدا، وإنــا كان لــه 
زوجــة، وابنــا عــم. تاريــخ اإلســام )5)/256(، ذيــل مــرآة الزمــان )83/3(، الــوايف بالوفيــات )0)/)))(.
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ورسـم أنـه ال يفـرج ألحـد إال بعـد ثبـوت كتابه بدمشـق في وجـه وكيل بيـت المال، 

نظـر المشـار إليـه، ووجـد عنده فـوق المائة كتـاب، وأنه يغـرم على اإلثبات بدمشـق 

وبعلبك على كل كتاب تسـجيل وشـهود الطريق قريب الخمسـة عشـر درهًما، فرأى 

ذلـك يشـق عليه ولم تسـمح نفسـه بـه، فقيل له: أنـت ليس لـك نية تبيع هـذا الملك 

وال ترهنـه، والمصلحـة أنـك توقفه على نفسـك مـدة حياتك، ثم بعـدك على أوالدك 

إن كان لـك ولـد، وإال علـى وجـوه البـر، فتجمـع هـذه األمـالك فـي كتـاب واحـد 

وتحصـل األفـراج بـه، فجنـح إلى ذلك وعملـه، ثم أراد نقضـه فتعذر عليـه، وكان فيه 

رفـق بمـن يعاملـه ويدانيه بصبر بعد االسـتحقاق المـدة الطويلة، وقـل إن كان يحبس 

لـه غريـم ، وإيانـا- وكان فـي بدايـة أمـره ضعيـف الحـال، ال شـيء لـه، وإنما 

اكتسـب ذلـك باألسـفار، ونمـاه بالمعاملـة، مع قلـة الخرج وكثـرة الدخـل، فصار له 

جملـة طائلة(1).

}5{ أحمد بن إبراهيم بن عبد امللك بن مطرف، أبو جعفر التميمي،  272  - 

األندليس )ت: 627 هـ((2).

املوقوف: رباط، ويقال له: رباط التميمي، ووقف عليه الحامم الذي بأجياد.   

املوقوف عليه: الفقراء، من أهل الخري والدين والفضل، من العرب والعجم،    

املتأهلني وغريهم.

نوع الوقف: خريي.    

قـال الفاسـي: ربـاط المـروة على يسـار الذاهب إليها، يقـال له: ربـاط التميمي، 

والـذي وقفـه هـو الشـيخ أبـو العباس، ويقـال: أبو جعفـر أحمد بـن إبراهيـم بن عبد 

)))  تاريخ اإلسام )5)/256(.
)2)  روى عــن: أيب حممــد بــن عبيــد اهلل وغــره، ورحــل إىل املــرق أربــع مــرات، وجــاور باحلرمــن، ووقــف هنالــك 
الــر  يــده أعــال مــن  أوقاًفــا، وكان عــى طريقــة الصوفيــة، وحــل مــن ملــوك عــره ألطــف حمــل، وجــرت هلــم عــى 
املدينــة  تاريــخ  يف  اللطيفــة  التحفــة   ،)83(/(3( اإلســام  تاريــخ   ،)(0(/(( الصلــة  لكتــاب  التكملــة  عظيمــة. 

.)96/(( الريفــة 
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الملـك بـن مطـرق التميمي، وقفـه على الفقـراء من أهـل الخير والديـن والفضل من 

العـرب والعجـم، المتأهليـن وغيرهـم، علـى ما يليـق بكل واحـد منهم مـن المنازل، 

ووقـف عليـه الحمام الـذي بأجياد(1).

}6{ أحمد بن عبد الله بن الحسني بن حمدون الكناين، القايض  273  - 

املكني، اإلسكندراين، املاليك العدل )ت: 619 هـ((2).

املوقوف: أوقاف وأحباس.   

نوع الوقف: خريي.   

قال الذهبي: هو من بيت الرياسة والمعروف، ولهم األوقاف واألحباس(3).

}7{ أحمد بن عبد الله بن شعيب بن محمد أبو العباس، التميمي،  274  - 

الصقيل، الدمشقي، املقريء )ت: 664 هـ((4).

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: فقهاء املالكية.   

نوع الوقف: خريي.   

قال الذهبي: وقف داره على فقهاء المالكية(5).

)))  شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ))/)3)(.
)2)  تاريخ اإلسام )3)/570(.
)3)  تاريخ اإلسام )3)/570(.

)))  كان إماًمــا فاضــاً فصيًحــا، أديًبــا لغوًيــا، شــاعًرا، حســن املشــاركة، صحــب أبــا عمــرو ابــن الصــاح مــدة، 
خلَّــف دراهــم وكتًبــا ووثائــق بنحــو الائــة ألــف، وورثــه بيــت الــال. ذيــل مــرآة الزمــان )350/2(، تاريــخ اإلســام 

)5)/97(، قائــد اجلــان يف فرائــد شــعراء هــذا الزمــان ))/288(.
)5)  تاريخ اإلسام )5)/97(.
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}8{ أحمد بن كشاسب بن عيل بن أحمد كامل الدين، أبو العباس،  275  - 

الدزماري )ت: 643 هـ((1).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

قال الذهبي: وقف كتبه(2).

}9{ أحمد بن القايض شمس الدين عمر بن أسعد بن املنجى، عامد  276  - 

الدين التنوخي، الحنبيل )ت: 666 هـ((3).

املوقوف: حلقة العامد.   

املوقوف عليه: رواق الحنابلة.   

نوع الوقف: علمي.    

قال الذهبي: هو واقف حلقة العماد، برواق الحنابلة(4).

)))  الفقيــه الشــافعي الصــويف، لــه مصنفــات منهــا: )رشح التنبيــه( و)الفــروق(، روى عــن ابــن الزبيــدي، وأخــذ 
عنــه: الشــيخ شــهاب الديــن أبــو شــامة، وكان فقيًهــا صاحلـًـا متضلًعــا مــن نقــل وجــوه املذهــب وفهــم معانيــه. تاريــخ 
اإلســام )))/35)(، الــوايف بالوفيــات )95/7)(، طبقــات الشــافعية البــن قــاىض شــهبة )00/2)(، العقــد 

املذهــب يف طبقــات محلــة املذهــب )ص: 59)(.
)2)  تاريخ اإلسام )))/35)(.
)3)  تاريخ اإلسام )5)/27)(.
)))  تاريخ اإلسام )5)/27)(.
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 }10{ أحمد بن محمد الشكيل بن سليامن بن أيب السعود الطويس  277  - 

)ت: 654 هـ((1).

املوقوف: عدة كتب نسخها، وعدة كتب اشرتاها.    

املوقوف عليه: طلبة العلم ببلده، من ذريته، وغريهم.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال أبو الحسـن الزبيدي: نسـخ بيـده عدة كتب، واشـترى كذلـك، ووقفها على 

طلبـة العلم ببلـده، من ذريتـه، وغيرهم(2).

}11{ أحمد بن هوالكو بن تويل قان بن جنكيز خان املغويل، الترتي  278  - 

)ت: 683 هـ((3).

املوقوف: عدد من الجوامع، واملساجد، واألوقاف.   

نوع الوقف: خريي.    

قـال ابـن تغري بـردي: أعلى كلمـة الدين، وبنـى الجوامع والمسـاجد واألوقاف 

ورتـب القضاة(4). 

)))  ولــد ســنة ثــان ومخســن ومخســائة، كان فقيًهــا عارًفــا صاحًلــا، ذا دعــوة مســتجابة، تفقــه بأمحــد بــن مقيــل، ثــم 
باحلســن بــن راشــد العاقــي، ثــم بأمحــد الصــواري، ونســخ بيــده عــدة كتــب، واشــرى كذلــك، ووقفهــا عــى طلبــة 

العلــم ببلــده مــن ذريتــه وغرهــم. العقــود اللؤلؤيــة يف تاريــخ الدولــة الرســولية ))/)))(.
)2)  العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية ))/)))(.

)3)  اســمه بكوتــا، وقيــل: بكــدوا، وقيــل غــر ذلــك، صاحــب العــراق وخراســان وأذربيجــان واجلزيــرة والــروم، 
أســلم وهــو صبــي، ثــم إنــه جلــس عــى ختــت امللــك بعــد هــاك أخويــه أبغــا ومنكومتــر، ومــال إىل اإلســام، ويــر لــه 
قريــن صالــح هــو الشــيخ كــال الديــن عبــد الرمحــن بــن مســعود البغــدادي، الــذي قــدم يف الرســلية إىل الشــام، وســعى 
يف إصــاح ذات البــن، ومل تطــل أيــام األمــر أمحــد، وقتــل شــاًبا يف الثاثــن مــن عمــره تقريبــا، وقــام يف امللــك بعــده 

أرغــون بــن أبغــا. تاريــخ اإلســام )5)/93)(، الــوايف بالوفيــات )8/8))(.
)))  النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة )0/7)3(.
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}12{ أحمد بن محمد بن عيل بن جعفر أبو العباس، البغدادي،  279  - 

اَمرَّى، الصدر الكبري )ت: 696 هـ((1). السَّ

املوقوف: دار حديث وخانقاه، ومسجد، ورباط.    

املوقوف عليه: السامرية »دار املليحة«، وأمالك.    

نوع الوقف: علمي، وخريي.    

ذكر الذهبي أنه أوقف قرية حرزما(2).

وقـال الصفـدي: كان يسـكن دار المليحـة، التي وقفهـا رباطًا ومسـجًدا، ووقف 

أمالكه(3). باقـي  عليها 

وقـال ابـن كثير: واقـف السـامرية، التي إلـى جانب الكروسـية بدمشـق، وكانت 

داره التـي يسـكن بها، ودفـن بها، ووقفهـا دار حديـث وخانقاه(4).

}13{ أحمد بن محمود بن إبراهيم بن نبهان، رشف الدين، يعروف بابن  280  - 

الجوهري )ت: 643 هـ((5).

املوقوف: كُتُبه، وأجزاؤه.    

املوقوف عليه: طلبة العلم بالنورية.   

)))  الســامرى: بفتــح امليــم وتشــديد الــراء نســبة إىل مدينــة )ُسَّ َمــْن َرَأى(، كان كثــر األمــوال، حســن األخــاق، 
معظــًا عنــد الدولــة لــه أشــعار رائقــة، ومبتكــرات فائقــة، وكان لــه ببغــداد حظــوة كبــرة عنــد الوزيــر ابــن العلقمــي. 

البداية والنهاية )7)/700(، ومنادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: ))(.
)2)  تاريخ اإلسام )5)/22)(.

)3)  الوايف بالوفيات )8/))(.
)))  البداية والنهاية )7)/700(.

)5)  ســمع مــن: أيب املجــد القزوينــي، واملســلم الــازين، والقطيعــِي، وخائــق، وكتــب العــايل والنــازل، كان صدوًقــا 
متقنًــا متثبًتــا، غزيــر الفائــدة، نظيــف اخلــط، قليــل الضبــط لقلــة بضاعتــه مــن العربيــة، لكنــه كان ذكًيــا فطنًــا، كتــب مــا 
ال يوصــف كثــرة، واستنســخ، وأنفــق مراثــه يف طلــب هــذا الشــأن، وكان نبيًهــا، نظيــف األجــزاء، أدركــه األجــل قبــل 

حمــل الروايــة. طبقــات علــاء احلديــث ))/5)2(، تاريــخ اإلســام )))/36)(، الــوايف بالوفيــات )09/8)(.
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نوع الوقف: علمي.    

قال الذهبي: لما احتضر وقف كتبه وأجزاءه بالنورية، وارتفق بها الطلبة(1).

وقال أيًضا: أنفق ميراثه في الطلب، ووقف أجزاءه، وانتفعنا بها(2).

}14{ أحمد بن يوسف بن أيوب بن شاذي أبو العباس، امللك  281  - 

املحسن، ابن السلطان صالح الدين )ت: 634 هـ((3). 

املوقوف: جميع كتبه.   

املوقوف عليه: مدرسة أخيه بحلب.   

نوع الوقف: علمي.   

ابـن النجـار: وقـف كتبـه كلهـا، وجعلهـا بمدرسـة أخيـه  قـال محـب الديـن 

.(4) بحلـب

)))  تاريخ اإلسام )))/36)(.
)2)  سر أعام النباء )23/)26(.

)3)  يمن الدين، ولد ســنة ســبع وســبعن، عني باحلديث وطلبه، وكتب، واستنســخ، وقرأ عى الشــيوخ، وكان 
مليــح الكتابــة، جيــد النقــل، متواضًعــا، متزهــًدا، حســن األخــاق، مفضــاً عــى أصحــاب احلديــث وعــى الشــيوخ، 
ــل الكتــب النفيســة، واألصــول املليحــة، جــاور بمكــة ســنة كاملــة، أكثــر فيهــا العبــادة وقــراءة احلديــث عــى  وحصَّ
مشــايخ احلــرم، ثــم عــاد إىل الشــام، وســكن بحلــب عنــد أخيــه الظاهــر، منقطًعــا يف بيتــه، مشــتغاً بنفســه، حيافــظ عــى 
صــاة اجلاعــة يف اجلامــع، ودخــل بغــداد، وســمع مجاعــة، وحــدث هبــا. تاريــخ اإلســام )6)/79)(، ســر أعــام 

النبــاء )203/23(، الــوايف بالوفيــات )8/)8)(.
)))  الوايف بالوفيات )8/)8)(.
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}15{ أحمد بن املستيضء بأمر الله أيب املظفر يوسف بن املقتفي  282  - 

ألمر الله، الخليفة النارص لدين الله، أبو العباس، العبايس )ت: 622 هـ((1).

املوقوف: رباط، وخمسامئة مجلد.   

املوقوف عليه: الفقراء.   

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

قال الذهبي: بنى رباطًا للفقراء(2). 

قـال ابـن كثيـر: في ترجمة مـواله نجاح الحبشـي: تصدق عنه بعشـرة آالف دينار 

علـى المشـاهد، ومثلهـا علـى المجاوريـن بالحرميـن، وأعتـق مماليكـه، ووقف عنه 

خمسـمائة مجلد(3).

}16{ إسحاق بن أحمد الكامل املعري )ت: 650 هـ((4). 283  - 

املوقوف: نسخة من املصحف ينسخها يف كل رمضان.   

نوع الوقف: خريي.   

 قال الذهبي: كان في كل رمضان يكتب ختمة ويوقفها(5).

)))  تــوىل اخلافــة ســنة مخــس وســبعن ومخســائة، وهــو ابــن ثــاث وعريــن ســنة، وكان فيــه شــهامة وإقــدام، 
ــا مــن اخلافــة، يتــوىل األمــور بنفســه، حتــى كان يشــق الــدروب  وعقــل ودهــاء، مســتقاً باألمــور بالعــراق، متمكنً
ولــه  أوجــع،  رضب  وإذا  أشــبع،  أطعــم  إذا  النــارص  وكان  لقــاءه،  يتهيبــون  والنــاس  الليــل،  أكثــر  واألســواق 
تــويف. أن  إىل  وســعادة  واســتظهار  وجالــة،  عــز  زال يف  ومــا  الفقــر،  خيــاف  مــن ال  عطــاء  فيهــا  يعطــي   مواطــن 

تاريخ اإلسام )3)/689(، قادة النحر يف وفيات أعيان الدهر )05/5)(.
)2)  تاريخ اإلسام )3)/ 695(.

)3)  البداية والنهاية )7)/78(.
أبــو شــامة: كان عالــًا،  قــال  العلــاء العاملــن،  ابــن الصــاح، مــن  الرواحيــة عنــد  )))  املفتــي األوحــد، معيــد 
زاهــًدا، متواضًعــا، مؤثــًرا. تصــدر لإلفــادة والفتــوى مــدة، وتفقــه بــه مجاعــة، وكان قــدوة يف الــورع، عرضــت عليــه 
مناصــب، فامتنــع، وقــال: يف البلــد مــن يقــوم مقامــي. وكان يدمــن الصــوم، ويتصــدق بثلــث َجاِمِكيَّتــه. قلنــا: يعنــي: 

راتبــه. ســر أعــام النبــاء )23/ 8)2(..
)5)  سر أعام النباء )8/23)2(.
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}17{ أسعد بن عثامن ابن القايض وجيه الدين أسعد بن املنجى، أبو  284  - 

الفتح التنوخي، الدمشقي )ت: 657 هـ((1).

املوقوف: مدرسة، ووقف عليها.   

املوقوف عليه: مدرسة الحنابلة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قال الذهبي: وقف داره مدرسة على الحنابلة، ووقف عليها(2).

}18{ إسامعيل ابن امللك العادل محمد بن أيوب بن شاذي سيف  285  - 

الدين أيب بكر الصالح عامد الدين، أبو الخيش )ت: 648 هـ((3).

املوقوف: تربة أم الصالح، واملدرسة الصالحية، ودار الحديث واإلقراء    

بدمشق.

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.    

قـال ابـن كثيـر: واقـف تربـة أم الصالـح، والمدرسـة، ودار الحديـث واإلقـراء 

بدمشـق(4).

)))  احلنبــي، املعــدل، ولــد ســنة ثــان وتســعن ومخســائة، وســمع مــن: عمــر بــن طــرزد، وحنبــل، روى عنــه: 
الدمياطــي، وابــن اخلبــاز، وآحــاد الطلبــة. وكان رئيًســا حمتشــًا، متمــواًل. تاريــخ اإلســام )))/860(.

)2)  تاريخ اإلسام )))/860(.
)3)  صاحــب بعلبــك، وبــرى، ودمشــق، وكان ملــًكا شــهًا، يقًظــا، حمســنًا إىل جنــده، كثــر التجــال، وكان أبــوه 

العــادل كثــر املحبــة ألمــه، وكانــت مــن أحظــى حظايــاه عنــده، وهلــا مدرســة وتربــة بدمشــق.
تاريخ اإلسام )))/593(، البداية والنهاية )7)/0)3(.

)))  الدارس يف تاريخ املدارس ))/ 239(.
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}19{ إسامعيل بن حامد بن عبد الرحمن شهاب الدين، القويص،  286  - 

املحدث، األديب، الرئيس، أبو املحامد )ت: 653 هـ((1).

املوقوف: حلقة تدريس، ودار حديث، وتربة.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.    

قال الذهبي: وقف حلقة تدريس، ودار حديث، وتربة(2).

}20{ إسامعيل بن حصن الدولة ثعلب بن مسلم بن أيب جميل األمري  287  - 

الكبري الرشيف، فخر الدين، أبو نرص، الجعفري، الزينبي )ت: 613 هـ((3).

املوقوف: املدرسة الرشيفية، ووقف عليها أمالكه.   

املوقوف عليه: فقهاء الشافعية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال المقريـزي: المدرسـة الشـريفية: هـذه المدرسـة بـدرب كركامـة علـى رأس 

حـارة الجودريـة مـن القاهـرة، وقفهـا األميـر الكبيـر الشـريف فخـر الديـن أبـو نصر 

إسـماعيل بـن حصن الدولة فخـر العـرب...، وهي من مـدارس الفقهاء الشـافعية(4).

)))  أبو العرب، وأبو الطاهر األنصاري، اخلزرجي، املري، الشافعي، نزيل دمشق، ولد سنة أربع وسبعن 
ومخســائة، وكيــل بيــت الــال، ســمع ورحــل وخــرج لنفســه معجــًا فيــه غرائــب وغلــط كثــر، درس بحلقتــه التــي 
وقفهــا بجامــع دمشــق، دفــن بــداره التــي وقفهــا داًرا للحديــث. ســر أعــام النبــاء )288/23(، العقــد املذهــب 

يف طبقــات محلــة املذهــب )ص: 363(، الــوايف بالوفيــات )65/9(.
)2)  سر أعام النباء )289/23(.

واآلثــار  اخلطــط  بذكــر  واالعتبــار  املواعــظ  األيوبيــة.  الدولــة  يف  مــر  أمــراء  وأحــد  والزائريــن،  احلــاج  أمــر    (3(
.)2(6/((

)))  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ))/6)2(.
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 }21{ إسامعيل بن محمد بن عبد الواحد الحراين، الدمشقي  288  - 

)ت: 696 هـ((1).

املوقوف: دار الحديث النفيسية بالرصيف.   

نوع الوقف: تعليمي.    

قال الذهبي: ناظر األيتام، وواقف النفيسية بالرصيف(2).

وقـال ابـن كثيـر: كان أحـد شـهود القيمة بدمشـق، وولي نظـر األيتام فـي وقت، 

وكان ذا ثـروة مـن المـال، ولـد سـنة ثمـان وعشـرين وسـتمائة، وسـمع الحديـث، 

ووقـف داره دار حديـث (3).

}22{ إقبال رشف الدين أبو الفضائل الحبيش، املستنرصي، جامل  289  - 

الدولة، أمري الجيوش، رشف الدين، الرشايب )ت: 653 هـ((4).

املوقوف: مدرسة بواسط، وجامع جانب املدرسة، ومدرسة يف سوق    

بالرشابيات  تعرف  مياه  عليه  الرشايب مبكة، ووقف  رباط  وأنشأ  ببغداد،  السلطان 

التي يف  نفيسة، وعامرة عني عرفة  العلم  فنون  نخلة، وكتًبا يف  مر ووادي  بوادي 

أوقاًفا سنية. ذلك  وأوقف عىل  ماءها،  املوقف، وأجرى 

املوقوف عليه: الُحجاج.   

)))  العر يف خر من غر )386/3(، منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: )6(.
)2)  العر يف خر من غر )3/ 386(.

)3)  الدارس يف تاريخ املدارس ))/ )8(.
)))  جعــل يف ســنة ســت وعريــن وســتائة مقــدم جيــوش العــراق، وأنشــأ مدرســة يف غايــة احلســن يف ســنة ثــان 
وعريــن للشــافعية، فــدرس هبــا التــاج األرمــوي، ثــم أنشــأ مدرســة أخــرى ســنة اثنتــن وثاثــن، ودرس هبــا زيــن 
الدين أمحد بن نجا الواســطي، وله معروف كثر، وفيه دين وخشــوع، وله حماســن وجود، غمر وبذل للصلحاء 
والشــعراء، والتقــى التتــار يف ســنة ثــاث وأربعــن، فهزمهــم، فعظــم بذلــك وارتفــع قــدره، وصــار مــن أكــر امللــوك. 
ســر أعــام النبــاء )370/23(، املنهــل الصــايف واملســتوىف بعــد الــوايف )2/)6)(، شــذرات الذهــب يف أخبــار 

مــن ذهــب )50/7)(، النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة )7/)5(.
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نوع الوقف: تعليمي، وخريي.    

قـال ابـن العمـاد: بنـى مدرسـة بواسـط، وإلـى جانبهـا جامًعـا، وبنـى ببغـداد 

مدرسـة في سـوق السـلطان، وجـدد بمكة الربـاط الذي اشـتهر به، وعيـن عرفة التي 

فـي الموقـف، وأجـرى ماءهـا النتفـاع الحج بـه، وأوقـف على ذلـك أوقافًا سـنية(1).

وقـال الفاسـي: لـه بمكـة مآثـر، منهـا: الربـاط المعـروف بربـاط الشـرابي عنـد 

بـاب بنـي شـيبة، ووقـف عليـه علـى ما قيـل أوقافًـا بأعمـال مكـة، منها: ميـاه تعرف 

بالشـرابيات بـوادي مـر ووادي نخلـة، ووقف عليـه كتبًا فـي فنون العلم نفيسـة، ومن 

المآثـر التـي صنعهـا بظاهـر مكـة: عمـارة عين عرفـة، والبـرك التـي بها بعـد عطلتها 

وخرابها عشـرين سـنة(2). 

}23{ إقبال جامل الدولة )ت: 603 هـ((3). 290  - 

املوقوف: املدرسة اإلقبالية الكبرية، ووقف عليها وقًفا كبريًا، واملدرسة    

اإلقبالية الصغرية، ووقف عليها وقًفا.

املوقوف عليه: املدرسة الكبرية لفقهاء الشافعية، والصغرية لفقهاء    

الحنفية.

نوع الوقف: تعليمي.    

قـال ابـن كثيـر: واقـف اإلقباليتيـن: الشـافعية والحنفيـة، وكانتا داريـن فجعلهما 

مدرسـتين، ووقـف عليهمـا وقًفا، الكبيـرة للشـافعية، وعليهـا ثلثا الوقـف، والصغيرة 

للحنفيـة، وعليهـا ثلـث الوقف(4).

)))  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )50/7)(، الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 0))(.
)2)  املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف )2/)6)(.

)3)  إقبــال، مجــال الدولــة خــادم الســلطان صــاح الديــن، الــذي وقــف داريــه اإلقباليتــن التــي للحنفيــة والتــي 
للشــافعية بدمشــق. تــويف ببيــت املقــدس. تاريــخ اإلســام )3)/72(، الــوايف بالوفيــات )79/9)(، الــدارس يف 

تاريــخ املــدارس ))/8))(، شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب )7/7)(.
)))  البداية والنهاية )6)/753(.
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}24{ جامل الدين آقوش الصالحي، النجمي، النجيبي، األمري، نائب  291  - 

السلطنة بدمشق )ت: 677 هـ((1).

املوقوف: مدرسة بدمشق، وخانقاه.(2)   

ناظر الوقف: ابن خلكان.   

نوع الوقف: تعليمي.   

 قال الذهبي: له بدمشق خانقاه، وخان(3)، ومدرسة(4). 

وقـال النعيمـي: الخانقاه النجيبيـة، ويقال لها النجيبيـة البرانيـة، وخانقاه القصر، 

لكونهـا بحارتـه، وهي مطلة علـى الميدان، إنشـاء النجيبي جمـال الدين (5). 

}25{ عز الدين أيبك املعظمي، األمري، الكبري )ت: 646 هـ((6). 292  - 

املوقوف: املدرسة العزية الربانية والجوانية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قال ابن كثير: وقف العزيتين الجوانية والبرانية(7).

ــَره مــواله الصالــح، وجعلــه اســتاد داره، وكان يعتمــد عليــه، ولــد يف حــدود العريــن وســتائة، وجعلــه  )))  أمَّ
الظاهــر اســتاد دار أول دولتــه، وكان شــافعي املذهــب، كثــر الصدقــة، حســن االعتقــاد، ضخــم الشــكل جهــوري 

الصــوت. الــوايف بالوفيــات )88/9)(.
)2)  هو رباط الصوفية ومتعبدهم. تقدم

)3)  هو الفندق. تقدم. 
)))  الدارس يف تاريخ املدارس ))/358(.
)5)  الدارس يف تاريخ املدارس )2/)3)(.

)6)  كان مــن العقــاء األجــواد األجمــاد، ظهــرت منــه هنضــة وكفايــة، وكان صاحــب قلعــة رصخــد أعطــاه إياهــا 
أســتاذه امللــك املعظــم يف ســنة ثــان، وقيــل: ســنة إحــدى عــرة وســتائة، واســتمر هبــا إىل أن أخذهــا منــه الصالــح 
نجــم الديــن ســنة أربــع وأربعــن وســتائة، وقبــض عليــه وســجنه بمــر إىل أن مــات، ثــم نقــل إىل الشــام فدفــن 

بربتــه. تاريــخ اإلســام )))/3)5(، البدايــة والنهايــة )7)/295(.
)7)  البداية والنهاية )7)/295(.
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}26{ باتكني، األمري أبو الفضل الخليفتي النارصي )ت: 640 هـ((1). 293  - 

املوقوف: مستشفى، واسرتاحة، ووقف عليهام أوقاًفا، ومدرسة لعلم    

الطب يف البرصة، وجدد املدارس القدمية، وأوقف كُتًبا يف جميع املدارس، مدرسة 

للعلوم الرشعية.

املوقوف عليه: الحنابلة.   

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.    

قـال الذهبـي: تنقلت به األحوال، إلـى أن أمر وأقطع البصرة فـي األيام الناصرية، 

فأثـر بهـا األثـار الجميلـة، وبنـى بهـا المـدارس، وجـدد جامعهـا، وبنى المارسـتان، 

والربـاط، ووقـف على ذلـك األوقاف(2).

وقـال الزركلـي: ُسـلمت إليـه البصـرة، وجـدد بهـا مـدارس كانـت قد درسـت، 

وأنشـأ مدرسـة للحنابلـة ومدرسـة لعلـم الطب، ووقـف في جميـع المـدارس كتبًا(3).

 }27{ بدر بن عبد الله املظفري، الطوايش، تاج الدين  294  - 

)ت: 654 هـ((4).

املوقوف: مدارس، دار مضيف إلطعام الطعام، ووقف عىل ذلك أوقاًفا.   

املوقوف عليه: طلبة العلم، وقراء القرآن السبعة، واألضياف.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

)))  قــدم بغــداد صبيًّــا يف ســنة أربــع وســبعن ومخســائة، وتــأدب وأحــب الفضيلــة. تاريــخ اإلســام )))/5)3(، 
الــوايف بالوفيــات )0)/))(، األعــام للزركي )0/2)(.

)2)  تاريخ اإلسام )))/5)3(.
)3)  األعام للزركي )0/2)(.

)))  كان ذا مهة عالية، ونفس أبية، وكان خادًما للحرة بنت حوزة، كان جواًدا، حيب العلم والعلاء، شجاًعا، 
فارًســا، عامــاً، رئيًســا حســن الســرة، لــه آثــار حممــودة. العقــود اللؤلؤيــة يف تاريــخ الدولــة الرســولية ))/3))(، 

قــادة النحــر يف وفيــات أعيــان الدهــر )239/5(.
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قـال أبـو الحسـن الزبيـدي: من مآثـره الحسـنة: المدرسـة التـي بزبيـد المعروفة 

بالتاجيـة، وهـي التـي تسـمى فـي وقتنـا هـذا بمدرسـة المبردعيـن، وإنمـا سـميت 

بذلـك ألن المبردعيـن كانـوا يعملـون البـرادع عندها وهـي مختصة بالفقـه، وله أيًضا 

المدرسـة المعروفـة بمدرسـة القـراء بزبيـد، وقفهـا علـى قـراء القـرآن السـبعة، وفيها 

مدرسـة للحديـث النبـوي، وفـي كل مدرسـة مـن هـذه المـدارس الثـالث مـدرس، 

وطلبـة، وإمـام، ومؤذن في أوقـات الصالة الخمسـة، وأوقف عليهن وقًفـا جيًدا يقوم 

بكفايـة الجميـع منهـم، ولـه أيًضـا دار مضيـف إلطعـام الطعـام فيـه شـيخ، ونقيـب، 

م إلطعـام الوارديـن، وإمـام، ومؤذن للقيـام بالصلـوات الخمس فـي أوقاتها، وله  وقيِـّ

وقـف أيًضـا يقـوم بكفايـة الجميـع وجميـع ذلـك بزبيـد، وله فـي الجبل مدرسـة في 

الوجيز(1). قريـة 

 }28{ بطال بن أحمد بن محمد بن سليامن بن بطال الركبي 295  - 

 )تويف بعد 630 هـ((2).

املوقوف: مدرسة يف قريته »ذي يَْعِمْد«، وأوقف فيها كتبه.    

نوع الوقف: تعليمي.    

قـال الفاسـي: ابتنـى مدرسـة بقريتـه التـي كان يسـكن بها، وتعـرف بـذي يَْعِمْد، 

ووقـف كتبـه، وجملة مـن أرضـه على المدرسـة(3). 

)))  العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية ))/3))(.
)2)  الركبــى: نســبة إىل قبيلــة كبــرة يســكنون مواضــع متفرقــة مــن اليمــن، وذكــر أنــه أتقــن القــراءات والنحــو، 
والفقــه واحلديــث واللغــة باليمــن، ثــم ارحتــل إىل مكــة، فلبــث هبــا أربــع عــرة ســنة، فــازداد علــًا ومعرفــًة؛ ألنــه 
مل يــرك أحــًدا مــن الوارديــن واملقيمــن لديــه فضيلــة إال أخــذ عنــه، والزم صحبــة ابــن أبــى الصيــف، وأخــذ عنــه، 
وأجــازه يف ســنة إحــدى وســتائة، وكان مــع كالــه يف العلــم، ذا عبــادة وزهــادة وورع، وغالــب زمانــه خيتــم القــرآن 

يف كل يــوم وليلــة ختمــة. العقــد الثمــن يف تاريــخ البلــد األمــن )3/3)2(.
)3)  العقد الثمن يف تاريخ البلد األمن )3/3)2(.
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}29{ بهروز بن عبد الله أبو الحسن، الخادم األبيض، امللقب مجاهد  296  - 

الدين، موىل السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي )ت: 540 هـ((1).

املوقوف: رباط عىل شاطيء دجلة، وأوقف عليه أوقاًفا، ورباط بأعىل    

ر النهروان، وأجرى املاء فيه بعد خراب. البلد، وعمَّ

املوقوف عليه: الصوفية، والخدم.   

نوع الوقف: خريي.    

قـال الصفـدي: بنـى ببغـداد رباطًـا للصوفيـة علـى دجلـة، ورباطًـا آخـر للخدم 

بأعلـى البلـد، وعمـر النهـروان، وأجـرى المـاء فيـه بعـد أن كان قد خـرب(2).

}30{ بيربس بن عبد الله السلطان األعظم امللك الظاهر ركن الدين  297  - 

البندقداري، األيويب، الرتيك )ت: 676 هـ((3). 

املوقوف: فندق للسبيل، ومساجد، وطاحون، وفرن، وبستان، وجسور،    

وكتبا وغري ذلك.

بالوفيــات  الــوايف  رجــب.  يف  تــويف  متدينًــا،  الســرة  حســن  وكان  ســنة،  وثاثــن  نيًفــا  العــراق  وزارة  ويل    (((
األعيــان  تواريــخ  يف  الزمــان  مــرآة   ،)277/5( والقاهــرة  مــر  ملــوك  يف  الزاهــرة  النجــوم   ،)(92/(0(

.)356/20(
)2)  الوايف بالوفيات )0)/ 92)(.

)3)  ســلطان الديــار املرّيــة، والبــاد الشــامّية، واألقطــار احلجازيــة، وهــو الرابــع مــن ملــوك الــرك؛ ولــد يف حــدود 
العريــن وســتائة، أو قبلهــا بقليــل أو بعدهــا، وأصلــه مــن صحــراء القفجــاق، فأبيــع بدمشــق ونشــأ هبــا، اشــراه األمــر 
امللــك  فأخــذه  ملــك،  يكــون إال عنــد  أن  ينبغــي  بطــاً شــجاًعا نجيًبــا، ال  الصاحلــي، فصــار  البندقــدار  الديــن  عــاء 
الصالــح إليــه وصــار مــن مجلــة البحريــة، وشــهد وقعــة املنصــورة بدميــاط، وصــار أمــًرا يف الدولــة املعزيــة، وتقلبــت 
بــه األمــور وجــرت لــه أحــوال، واشــتهر بالشــجاعة واإلقــدام وبعــد صيتــه، ولــا ســارت اجليــوش املنصــورة مــن مــر 
حلــرب التتــار كان هــو طليعــة اإلســام، وكان شــجاًعا مقداًمــا، خبــًرا باحلــروب، ذا رأي وتدبــر وسياســة، ومعرفــة 
تامــة، وكان سيــع احلــركات، كثــر األســفار، نالتــه الســعادة والظفــر يف غالــب حروبــه. مــورد اللطافــة يف مــن ويل 
بالوفيــات )0)/207(،  الــوايف  الــوايف )7/3))(،  بعــد  الصــايف واملســتوىف  املنهــل  الســلطنة واخلافــة )33/2(، 

اإلســام )5)/306(. تاريــخ 
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املوقوف عليه: قرب موىس عليه السالم، قرب أيب عبيدة بن الجراح، ومشهد    

جعفر الطيار، وجرس دامية، والجامع الذي بناه عىل قلعة قاقون، والزاوية التي بناها 

لشيخه، واملدرسة الظاهرية، وتعليم األيتام، وغري ذلك كثري كام سيأيت. 

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.    

قـال الصفـدي: أنشـأ خانا للسـبيل، وبنى به مسـجًدا وطاحونًـا وفرنًا وبسـتانًا، وبنى 

علـى قبـر موسـى عليه السـالم قبـة ومسـجًدا،(1) وهو عنـد الكثيـب األحمر قبلـي أريحا 

ووقـف عليـه وقًفـا، وبنـى على قبـر أبي عبيـدة بـن الجـراح  مشـهًدا(2) بعمتا من 

الغـور، ووقـف عليـه وقًفـا، وجـدد بالكـرك برجيـن كانـا صغيريـن فهدمهمـا وكبرهمـا 

وعالَّهمـا، ووسـع مشـهد جعفـر الطيـار، ووقـف عليـه وقًفـا زيـادة علـى وقفـه، وعمر 

جسـر داميـة بالغـور، ووقف عليه وقًفا برسـم ما عسـاه يتهدم من عمارته، وأنشـأ جسـوًرا 

)))  إن البنــاء عــى القبــور، ســواء كان مســجًدا أو غــره، حمــرم رشًعــا، بــل هــو بدعــة منكــرة، فيهــا غلــو يف تعظيــم 
ــر األرض مــن وســائل الــرك، فيبعــث بعــض  مــن دفــن، وهــو ذريعــة إىل الــرك، وقــد كان النبــي  يطهِّ
أصحابــه إىل هــدم القبــاب املرفــة عــى القبــور، وطمــس الصــور، فقــد روى مســلم يف صحيحــه يف كتــاب اجلنائــز: 
بــاب: األمــر بتســوية القــر، )برقــم 969( عــن أيب اهليــاج حيــان بــن حصــن قــال: قــال يل عــي : أال أبعثــك 
عــى مــا بعثنــي عليــه رســول اهلل ، أال تــدع صــورة إالَّ طمســتها وال قــًرا مرًفــا إالَّ ســويته. وأيضــا يف 
  صحيــح مســلم يف كتــاب اجلنائــز: بــاب: النهــي عــن جتصيــص القــر والبنــاء عليــه، )برقــم 970(: أنــه
هنى أن جيصص القر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه(، ويف البخاري )330)(، ومسلم )259( من حديث أم 
املؤمنــن عائشــة، قالــت: قــال رســول اهلل  يف مرضــه الــذي مل يقــم منــه: )لعــن اهلل اليهــود والنصــارى، 

اختــذوا قبــور أنبيائهــم مســاجد(. قالــت: فلــوال ذاك أبــرز قــره، غــر أنــه خــي أن يتخــذ مســجدا.
)2)  ال جيــوز الوقــف عــى املشــاهد، وال يصــح، فــإن أوقــف مل يعمــل بــه، وكان الواقــف آثــا، وال جيــوز إساج 
ضــوء فيهــا، ألنــه  لعــن مــن يتخــذ القبــور مســاجد، ولعــن مــن يتخــذ عليهــا الــرج. وقــد عــد ابــن حجــر 
اهليتمــي يف )الزواجــر عــن اقــراف الكبائــر( ))/320(: إيقــاد الــرج عــى القبــور مــن الكبائــر العظــام. وجعلهــا 
كبــرة يف موضعــن مــن كتابــه؛ الكبــرة الرابعــة والتســعن، ثــم أعادهــا ))/)36( يف الكبــرة الثانيــة والعريــن بعــد 
الائــة، وال يصــح النــذر هلــا، بــل هــو نــذر معصيــة، جتــب فيــه التوبــة والكفــارة، وكفارتــه كفــارة يمــن، كــا ثبــت يف 
)صحيــح البخــاري( )6696( عــن عائشــة : أن النبــي  قــال: )مــن نــذر أن يطيــع اهلل فليطعــه، 
ومــن نــذر أن يعــي اهلل فــا يعصــه(. وذكــر هــذا شــيخ اإلســام ابــن تيميــة  يف )رشح العمــدة( ورجحــه، وال 
يســع أحــًدا خافــه )50/2)(. وقــال العامــة ابــن القيــم يف )زاد املعــاد( )572/3( يف ذكــر فوائــد غــزوة تبــوك: 

ومنهــا: أن الوقــف ال يصــح عــى غــر بــر وال قربــة؛ جمانبــة أهــل الثبــور املصلــن يف املشــاهد وعنــد القبــور.
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كثيـرة بالسـاحل والغـور، وعمـر قلعـة قاقون وبنـى بهـا جامًعا ووقـف عليه وقًفـا، وبنى 

السـبيل(1). حوض 

وقـال ابـن كثيـر: الشـيخ خضـر بـن أبـي بكـر المهرانـي العـدوي شـيخ الملك 

الظاهـر بيبـرس كان حظيًـا عنده مكرًمـا لديه، له عنـده المكانة الرفيعة، كان السـلطان 

ينـزل بنفسـه إلـى زاويتـه التـي بناها لـه في الحسـينية فـي كل أسـبوع مـرة أو مرتين، 

وبنـى لـه عندهـا جامًعـا يخطـب فيـه للجمعـة، وكان يعطيـه مااًل كثيـرًا ويطلـق له ما 

ا(2). أراد، ووقـف علـى زاويته شـيئًا كثيرًا جـدًّ

وقـال ابـن تغـري بردي: شـرع الملك الظاهـر في عمـارة المدرسـة الظاهرية بين 

القصريـن، وتمـت فـي أوائل سـنة اثنتين وسـتين وسـتمائة، ووقـف بها خزانـة كتب، 

وبنـى إلـى جانبهـا مكتبًـا لتعلـم األيتـام وأجـرى عليهـم الخبز فـي كل يوم، وكسـوة 

الفصليـن، وسـقاية تعين على الطهـارة(3).

وقـال ابـن تغـري بردي: أمر بإنشـاء خـان في القدس الشـريف للسـبيل، وفّوض 

بنـاءه ونظـره إلـى األميـر جمـال الديـن محمـد بـن نهـار؛ ولمـا تـّم الخـان المذكور 

أوقـف عليـه قيراطًـا ونصًفـا بالمطـر، وثلـث وربـع قريـة المشـيرفة مـن بلـد بصـرى 

ونصـف قريـة لبنـى، يصـرف ريع ذلك في خبـز وفلوس وإصـالح نعال من يـرد عليه 

مـن المسـافرين المشـاة، وبنـى له طاحونًـا وفرنًا، واسـتمر ذلـك كلّه(4).

وقـال: انتهـى الجسـر والقناطر الذي عمـل على بحر أبـى المنجـا، ووقف عليه 

الملـك الظاهـر وقًفـا يعمر منـه ما دثر منـه على طول السـنين(5).

وقـال: وقـف وقًفـا على تكفيـن أموات الغربـاء بالقاهـرة ومصر، ووقًفا ليشـتري 

)))  الوايف بالوفيات )0)/3)2(.
)2)  البداية والنهاية )7)/508(.

)3)  النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة )7/)2)(.

)))  النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة )7/)2)(.

)5)  النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة )9/7))(.
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بـه خبـز ويفرّق فـي فقراء المسـلمين، وأصلح قبـر خالد بن الوليـد  بحمص، 

ووقـف وقًفـا علـى مـن هـو راتـب فيـه مـن إمـام ومـؤّذن وغير ذلـك، ووقـف على 

قبـر أبـى عبيـدة بـن الجـرّاح  وقًفـا مثـل ذلـك، وأجـرى علـى أهـل الحرمين 

والحجـاز وأهـل بـدر وغيرهـم مـا كان انقطع فـي أيّام غيـره من الملـوك(1).

وعّمـر بقلعـة الجبـل دار الذهـب، وبرحبـة الحبـارج قبـة عظيمـة محمولـة على 

اثنـى عشـر عمـوًدا مـن الرخـام الملـون، وصـور فيهـا سـائر حاشـيته وأمرائـه علـى 

هيئتهـم، وعمـر بالقلعـة أيًضا طبقتيـن مطلتين على رحبة الجامع، وأنشـأ بـرج الزاوية 

المجـاورة لبـاب القلعـة، وأخرج منه رواشـن، وبنى عليه قبة وزخرف سـقفها، وأنشـأ 

جـواره طباقًا للمماليـك أيًضا.

وأنشـأ برحبـة بـاب القلعـة داًرا كبيـرة لولـده الملك السـعيد، وكان فـي موضعها 

حفيـر فعقـد عليه سـتة عشـر عقًدا، وأنشـأ دوًرا كثيـرة بظاهـر القاهرة مما يلـي القلعة 

واصطبـالت برسـم األمراء، فإنه كان يكره سـكنى األميـر بالقاهرة مخافة من حواشـيه 

علـى الرعية.

وأنشـأ حماًما بسـوق الخيل لولده الملك السـعيد، وأنشـأ الجسـر األعظم والقنطرة 

التـي على الخليج -وأظنها قنطرة السـباع-، وأنشـأ الميـدان بالبورجي ونقـل إليه النخيل 

بالثمـن الزائـد مـن الديـار المصريـة، فكانت أجرة نقله سـتة عشـر ألف دينار، وأنشـأ به 

المناظـر والقاعـات والبيوتـات، وجدد جامع األنـور -جامع الظافر العبيـدي- المعروف 

اآلن بجامـع الفاكهييـن، والجامـع األزهـر، وبنـى جامع العافيـة بالحسـينية، وأنفق عليه 

فـوق األلـف ألف درهم، وأنشـأ قريبا منه زاوية الشـيخ خضـر، وحماًمـا وطاحونًا وفرنًا، 

وعمـر بالمقيـاس قبة رفيعـة مزخرفة، وأنشـأ عدة جوامـع بالديار المصريـة؛ وجدد قلعة 

الجزيـرة، وقلعـة العموديـن ببرقـة، وقلعـة السـويس، وعمر جسـرًا بالقليوبيـة، والقناطر 

علـى حـر أبـى المنجا وقنطـرة بمنيـة السـيرج، وقنطرتين عنـد القصير على بحـر إبراش 

بسـبعة أبـواب مثـل قنطـرة بحـر أبـى المنجـا، وأنشـأ في الجسـر الذي يسـلك فيـه إلى 

)))  النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة )80/7)(.
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دميـاط سـت عشـرة قنطـرة، وبنى علـى خليـج اإلسـكندرية قريبا مـن قنطرتهـا القديمة 

قنطـرة عظيمـة بعقـد واحـد، وحفـر خليـج اإلسـكندرية وكان قد ارتـدم بالطيـن، وحفر 

بحـر أشـموم، وكان قـد عمـي، وحفـر ترعـة الصـالح وخورسـخا وحفـر المحامـدي 

والكافـوري، وحفر فـي ترعة أبى الفضل ألـف قصبة، وحفر بحر الصمصـام بالقليوبية، 

بحر سـردوس. وحفر 

وتمـم عمارة حرم رسـول اللـه  وعمل منبـره، وجعل بالضريـح النبوي 

ـب سـقوفه وجددهـا وبيـض حيطانـه؛ وجـدد البيمارسـتان بالمدينـة  درابزينـا، وذهَّ

النبويـة، ونقـل إليـه سـائر المعاجيـن واألكحـال واألشـربة، وبعـث إليـه طبيبـا مـن 

المصرية. الديـار 

وجـدد فـي الخليل عليه السـالم قبتـه، ورم شـعثه وأصلح أبوابـه وميضأته وبيضه 

وزاد فـي راتبه.

وجـدد بالقـدس الشـريف ما كان قـد تهدم من قبـة الصخرة، وجدد قبة السلسـلة 

وزخرفهـا وأنشـأ بهـا خانـا للسـبيل، نقـل بابـه مـن دهليـز كان للخلفـاء المصريّيـن 

بالقاهـرة، وبنـى به مسـجًدا وطاحونًـا وفرنًا وبسـتانًا. 

وبنـى علـى قبر موسـى عليه السـالم قبة ومسـجًدا(1)، وهـو عند الكثيـب األحمر 

قبلـي أريًحا ووقف عليـه وقًفا.

وجدد بالكرك برجين كانا صغيرين فهدمهما وغيرهما.

ووسـع عمـارة مشـهد جعفـر الطيـار  (2) ووقـف عليـه وقًفـا، زيـادة على 

وقفـه علـى الزائريـن لـه والوافديـن عليه. 

وعمـر جسـرًا بقريـة داميـة بالغـور على نهـر الشـريعة، ووقـف عليه وقًفا برسـم 

مـا عسـاه يتهـدم منه.

)))  راجع التعليق السابق.

)2)  راجع التعليق السابق.
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وأنشأ جسوًرا كثيرة بالغور والساحل.

وأنشـأ قلعـة قاقـون، وبنـى بهـا جامًعـا ووقـف عليـه وقًفـا، وبنـى علـى طريقها 

للسـبيل.  حوًضا 

وجدد جامع مدينة الرملة، وأصلح جامعا لبنى أمية ووقف عليه وقًفا.

وعدة جوامع ومساجد بالساحل.

أبراًجـا  لهـا  الهرقلـي، وعمـر  بالحجـر  لقلعـة صفـد وأنشـأها  باشـورة  وجـدد 

وبدنـات، وصنـع بغـالت مصفحـة دائر الباشـورة بالحجـر المنحوت، وأنشـأ بالقلعة 

صهريًجـا كبيـرًا مدرًجـا مـن أربـع جهاتـه، وبنـى عليه برًجـا زائـد االرتفـاع، قيل: إن 

ارتفاعـه مائـة ذراع، وبنـى تحـت البـرج حماًما، وصنـع الكنيسـة جامًعا وأنشـأ رباطًا 

ثانيًـا، وبنـى حماًمـا وداًرا لنائب السـلطنة.

وكانـت قلعـة الصبيبـة قـد أخربهـا التتـار، ولـم يبقـوا منهـا إال اآلثـار فجددهـا، 

وأنشـأ لجامعهـا منـارة، وبنى بها داًرا لنائب السـلطنة، وعمل جسـرًا يمشـى عليه إلى 

.(1) القلعة

وقف قرية واصطبلني عىل وجوه الربّ:   

قـال المقريـزي: ووقـف السـلطان أيًضا اصطبلين تحـت القلعة؛ يعـرف أحدهما 

بجوهـر النوبي على وجـوه البر. 

وله عدة أوقاف مبرص:    

منهـا: وقـف الطرحـاء لتغسـيل فقـراء المسـلمين وتكفينهـم ودفنهـم، وهـو من 

أكثـر األوقـاف نفًعا.

ومنهـا: تربـة الظاهريـة بالقرافـة، والمدرسـة الظاهـر بخـط بيـن القصريـن مـن 

)))  النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة )90/7)(. 
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القاهـرة، والجامـع الظاهـري خـارج بـاب الفتـوح مـن القاهـرة(1).

وقف املدرسة الظاهرية:   

قـال ابـن كثير: في يوم السـبت تاسـع جمـادى األولى، شـرع في بناء الـدار التي 

تعـرف بـدار العقيقـي تجاه العادليـة، لتجعل مدرسـة وتربة للملك الظاهـر، ولم تكن 

قبـل ذلـك إال داًرا للعقيقـي، وهي المجـاورة لحمام العقيقي، وأسـس أسـاس التربة 

في خامـس جمادى اآلخرة، وأسسـت المدرسـة أيًضا(2). 

وقـال ابـن كثيـر أيًضـا: ثـم دخلـت سـنة ثنتيـن وسـتين وسـتمائة، ...... فـي 

أولهـا كملـت المدرسـة الظاهريـة التـي بيـن القصرين، ورتـب لتدريس الشـافعية بها 

القاضـي تقـي الديـن محمـد بن الحسـين بن رزيـن، ولتدريـس الحنفية مجـد الدين 

عبـد الرحمـن بـن كمـال الديـن عمـر بـن العديـم، ولمشـيخة الحديـث بهـا الشـيخ 

شـرف الديـن عبـد المؤمـن بـن خلـف الحافـظ الدمياطي.

وفيهـا عمـر الظاهـر بالقـدس خانًـا ووقـف عليـه أوقافًـا للنازلين به مـن إصالح 

نعالهـم وأكلهـم وغيـر ذلـك، وبنى بـه طاحونًـا وفرنًا(3). 

}31{ بيليك بن عبد الله األمري بدر الدين، الخزندار الظاهري، نائب  298  - 

السلطنة باملاملك )ت: 676 هـ((4).

املوقوف: وقف بالجامع األزهر، وأوقاف أخر عىل جهات الرب.    

املوقوف عليه: زاوية ملن يشتغل مبذهب الشافعي، وجهات الرب.   

)))  الســلوك ملعرفــة دول امللــوك ))/526(، )2/)(، )2/))(، )99/2(، املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط 
واآلثــار ))/93(، ))/96(.

)2)  البداية والنهاية )7)/536(.
)3)  البداية والنهاية )7)/ 53)(.

)))  مقــدم اجليــوش، كان أمــًرا جليــل املقــدار، عــايل اهلمــة، واســع الصــدر، كثــر الــر واملعــروف والصدقــة، لــن 
الكلمــة، حســن املعاملــة والظــن بالفقــراء، يتفقــد أربــاب البيــوت، ويســد خلتهــم، وعنــده ديانــة، وفهــم وإدراك 

وذكاء ويقظــة، ســمع احلديــث، وطالــع التواريــخ، وكان يكتــب خًطــا حســنًا. الــوايف بالوفيــات )0)/ 226(.
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نوع الوقف: خريي.    

قـال الصفـدي: لـه وقـف بالجامـع األزهـر علـى زاويـة لمـن يشـتغل بمذهـب 

الشـافعي، وبهـا درس، ولـه أوقـاف أخـر علـى جهـات البـر(1).

}32{ جهاركس بن عبد الله النارصي، أبو املنصور الصالحي، جامل  299  - 

الدين، امللقب فخر الدين )ت: 608 هـ((2).

املوقوف: املدرسة القيسارية الكربى، وبنى عليها مسجًدا، وربًعا معلًقا.    

وقرية بوادي بردى تسمى الكفر، وعرشون قرياطًا من جميع قرية بيت سوا.

املوقوف عليه: الحنفية والشافعية، وتربته.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.    

قـال ابـن العمـاد: دفن بقاسـيون، فـي تربته التـي وقف عليهـا قرية بـوادي بردى 

تسـمى الكفـر، وعشـرين قيراطًـا مـن جميـع قريـة بيـت سـوا، سـوى أحـكار بيوت 

.(3) بالصالحية

قـال ابـن خلكان: بنـى بالقاهرة القيسـارية الكبرى المنسـوبة إليه، وبنـى بأعالها 

مسـجًدا كبيرًا، وربًعـا معلًقا(4).

)))  الوايف بالوفيات )0)/227(، املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف )3/ 2)5(.
)2)  كان مــن كــراء أمــراء الدولــة الصاحيــة، وكان كريــًا نبيــل القــدر عــايل اهلمــة. وفيــات األعيــان ))/)38(، 
الــوايف بالوفيــات )))/58)(، املنهــل الصــايف واملســتوىف بعــد الــوايف ))/208(، الــدارس يف تاريــخ املــدارس 

.)380/((
)3)  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )60/7(.

)))  وفيات األعيان ))/ )38(، الدارس يف تاريخ املدارس ))/ 380(.
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}33{ جوهر بن عبد الله صارم الدين أزبك، مملوك قامياز النجمي،  300  - 

الطوايش، )ت: 647 هـ((1).

املوقوف: املدرسة الصارمية.    

املوقوف عليه: الطوايش جوهر مدة حياته، ثم من بعد وفاته فعىل الفقهاء    

واملتفقهة من أصحاب اإلمام الشافعي.

نوع الوقف: تعليمي.    

ناظر الوقف: جوهر الطوايش.   

قال القاضي عز الدين: بانيها صارم الدين أزبك مملوك قايماز النجمي(2). 

وقـال ابـن بـدران: فـي تنبيـه الطالـب، ورأيـت مرسـوًما بعتبتهـا بعد البسـملة ما 

صورتـه، هـذا المـكان المبارك إنشـاء الطواشـي األجل صـارم الديـن، ... وهو وقف 

محـرم، وحبـس مؤبـد على الطواشـي المسـمى أعاله مـدة حياتـه، ثم من بعـد وفاته 

.(3) فعلـى الفقهـاء والمتفقهـة من أصحـاب اإلمام الشـافعي

بنــت شاهنشــاه. منادمــة األطــال ومســامرة اخليــال الديــن عــذراء  الكبــرة عصمــة   )))  عتيــق الســت اجلليلــة 
 )ص: )))(، الدارس يف تاريخ املدارس ))/6)2(، السلوك ملعرفة دول امللوك ))/09)(.

)2)  الدارس يف تاريخ املدارس ))/6)2(.
)3)  منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: )))(.
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}34{ الحارث بن مهذب الدين أيب املحاسن مهلب بن حسن بن  301  - 

 بركات املهلبي األزدي، البهنيس، مجد الدين، أبو األشبال الشافعي

 )ت: 628 هـ((1).

املوقوف: أوقاف مبدينة مرص وغريها، واملدرسة البهنسية بجبل الصالحية،    

وأجرى عليها أوقاًفا جيدة، وأوقف كتبه. 

املوقوف عليه: زاوية املجدية بجامع عمرو بن العاص، وبه ُمَدرِّس وطلبة    

من فقهاء الشافعية، واملدرسة البهنسية، وتربته التي أنشأها بالسفح. 

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

قـال النعيمـي: المدرسـة البهنسـية؛ بجبـل الصالحية أنشـأها الوزير مجـد الدين 

المعـروف بأبي األشـبال الحـارث ابن مهلب كان وزيـر الملك األشـرف مظفر الدين 

موسـى ابـن الملـك العادل سـيف الدين أبـي بكر بن أيـوب(2).

قـال ابـن كثيـر: المجد البهنسـي وزير الملك األشـرف، ثـم عزله وصـادره، ولما 

توفـي دفـن بتربته التي أنشـأها بسـفح قاسـيون، وجعل كتبه بهـا وقًفا، وأجـرى عليها 

أوقافًـا جيدة دارة(3).

قـال المقريـزي: الزاويـة المجديـة بصـدر الجامـع، فيمـا بيـن المحـراب الكبيـر 

ومحـراب الخمـس، داخـل المقصورة الوسـطى بجوار المحـراب الكبيـر، رتبها مجد 

الديـن أبـو األشـبال الحـارث بـن مهذب الديـن أبـي المحاسـن مهلب بن حسـن بن 

بـركات بـن علي بن غياث المهلبي األزدي البهنسـي الشـافعي، وزير الملك األشـرف 

)))  اتصــل بالصاحــب صفــي الديــن بــن شــكر، وســافر معــه إىل الشــام وغرهــا، وترســل إىل الديــوان العزيــز، وإىل 
ملــوك النواحــي، ووقــف وقًفــا بمــر عــى الزاويــة التــي كان والــده يقــريء هبــا باجلامــع العتيــق، وكان املجــد ذا 
يــد طــوىل يف اللغــة، ولــه شــعر حســن. املقفــى الكبــر )85/3(، الــدارس يف تاريــخ املــدارس ))/62)(، تاريــخ 

اإلســام )3)/859(، األعــام للــزركي )58/2)(. 
)2)  الدارس يف تاريخ املدارس ))/62)(.

)3)  البداية والنهاية )7)/89)(.
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موسـى بـن العـادل أبـي بكـر بـن أيـوب بحـران، وقـرر فـي تدريسـها قريبـه قاضـي 

القضـاة وجيـه الديـن عبـد الوهـاب البهنسـي، وعمل علـى هـذه الزاوية عـدة أوقاف 

والقاهرة(1). بمصـر 

}35{ الحسن بن إبراهيم بن سعيد بن يحيى بن الخشاب أبو محمد  302  - 

الحلبي، القايض )ت: 648 هـ((2).

املوقوف: مزرعة الدوير عند بلريمون.   

املوقوف عليه: تربة بني الخشاب.   

نوع الوقف: أهيل.    

قال سـبط ابـن العجمي: »الخشـابية« بالقرب من باب قنسـرين والجرن األصفر، 

جددهـا الحسـن بـن إبراهيـم بـن الخشـاب، فـي سـنة ثـالث وثالثيـن وسـتمائة، له 

عليهـا وقف مـن جملتـه مزرعة الدويـر عند بليرمـون(3).

}36{ الحسن بن عيل بن رسول أبو محمد، بدر الدين، األمري الكبري  303  - 

)ت: 662 هـ((4).

املوقوف: مسجد بعكار، ووقف عليه أوقاًفا.   

املوقوف عليه: املسجد، واإلمام، واملؤذن، والتدريس فيه، والَقيِّم، وإطعام    

من وفد إليه.

)))  املواعظ واالعتبار ))/22(.
  2)  الرئيــس الفاضــل، أحــد الصــدور الذيــن تعقــد عليهــم اخلنــارص، وتفخــر بذكــر حماســنهم الدفاتــر، وكان(
حســن الصــورة، تــام اخللقــة، دمــث األخــاق، مجيــل الصحبــة، صحيــح املــودة، حســن املحــارضة حلــو املجاورة، كثر 
املحفــوظ عنــد املذاكــرة، وجيًهــا عنــد امللــك الظاهــر غــازي خصيًصــا بــه. بغيــة الطلــب يف تاريــخ حلــب )6/5)22(.

)3)  كنوز الذهب يف تاريخ حلب ))/ 27)(.
)))  دخــل اليمــن صغــًرا مــع أبيــه يف ســنة )579 هـــ( صحبــة ســيف اإلســام طغتكــن، وكان فارًســا شــجاًعا 
مقداًمــا، ال يوجــد لــه نظــر يف عــره، وشــهرته تغنــي عــن وصفــه. قــادة النحــر )297/5(، العقــود اللؤلؤيــة يف 

تاريــخ الدولــة الرســولية ))/)3)(.
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نوع الوقف: خريي.    

قـال أبـو الحسـن الزبيدي: هـو الذي بنى المسـجد بعـكار عند تربة أبيه شـمس 

الديـن علـي بـن رسـول، ووقف عليـه وقًفـا جيـًدا، ورتب فيـه إماًمـا ومؤذنًا ودرسـة 

وقيًمـا، وكان وقفـه يقـوم بكفايـة الجميع منهم، وإطعـام من وفد إلى المسـجد، وهو 

باق إلـى اآلن(1).

}37{ الحسني بن عزيز بن أيب الفوارس، أبو املعايل، الَقْيُمِرّي، نارص  304  - 

الدين، الكردي )ت: 665 هـ((2).

املوقوف: املدرسة الَقْيُمِريَّة.   

افعية.     املوقوف عليه: الشَّ

نوع الوقف: تعليمي.   

وقال الذهبي: صاحب  المدرسة  القيمرية الكبرى التي بسوق الخريميين(3).

وقـال ابـن كثير: واقـف المدرسـة القيمرية عنـد مئذنة فيـروز، وعمل علـى بابها 

السـاعات التـي لـم يسـبق إلـى مثلهـا، وال عمل على شـكلها، يقـال: إنه غـرم عليها 

أربعين ألـف درهم(4). 

الكبيـرة بسـوق  القيمريـة  المدرسـة  أيًضـا: وأمـا هـو فوقـف  ابـن كثيـر  وقـال 

)))  العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية ))/)3)(.
)2)  أمــر كــردي األصــل، مســتعرب، نســبته إىل )قيمـُــر( ببــاد األكــراد، صاحــب القيمريــة اجلوانيــة يف دمشــق، 
أنشــأ املدرســة بســوق اخلُريميــن، وهــو اّلــذي ســلم الشــام إىل امللــك النــارص صاحــب حلــب، حــن قتــل تــوران 
شــاه بــن الصالــح أيــوب بمــر، كان شــجاًعا موفًقــا، أقطعــه الظاهــر إقطاًعــا جيــًدا، وجعلــه مقــدم العســكر 
وجتملــه  مركبــه  يف  امللــوك  يضاهــي  وكان  األول،  ربيــع  مــن  عــر  ثالــث  األحــد  يــوم  فيــه  فــات  بالســاحل، 
وحاشــيته. العــر يف خــر مــن غــر )2/3)3(، الــوايف بالوفيــات )2)/262(، األعــام للــزركي )6/2)2(، 

تاريــخ اإلســام )5)/3))(.
)3)  تاريخ اإلسام ت تدمري )9)/92)(.

)))  البداية والنهاية )7)/72)(.
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الختميـن(1) علـى الشـافعية، وهـي مـن أحسـن المـدارس وأكبرهـن، وهـي مطروقـة 

اللـه وأكرمـه(2). ومصلـى للنـاس، فرحمـه 

وقـال سـبط ابـن العجمـي: هذه المدرسـة ظاهـر حلب، خـارج بـاب المقام في 

طـرف المـدارس والترب مـن القبلة(3).

}38{ الحسني بن أيب منصور محمد بن الحسني بن علوان البغدادي،  305  - 

يعرف بابن النيار األسدي، عز الدين، أبو املكارم )ت: 656 هـ((4).

املوقوف: رباط، وخزانة كتب.    

املوقوف عليه: الصوفية.   

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.    

قـال ابـن الفوطـي: فـي سـنة تسـع وأربعيـن فتح عـّز الديـن رباطًـا، كان أنشـأه 

مجـاوًرا لـداره بقراح ابن أبي الشـحم، وأسـكن بـه جماعة من الصوفيـة، وأجرى لهم 

الجرايـات من خالص ماله، وأنشـأ به خزانة للكتب النفيسـة، والخطوط المنسـوبة(5).

)))  هكذا يف املطبوع، والصواب: اخلريمين.
)2)  طبقات الشافعين )ص: 887(.

)3)  كنوز الذهب يف تاريخ حلب ))/)33(.
)))  وكيــل أم اخلليفــة، مــن بيــت الرياســة والتقــدم والعدالــة. جممــع اآلداب يف معجــم األلقــاب ))/69)(، 

.)29/(3( بالوفيــات  الــوايف   ،)803/((( اإلســام  تاريــخ 
)5)  جممع اآلداب يف معجم األلقاب ))/70)(.
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}39{ خشرتين بن تليل بن أيب الهيجاء بن أفشني بن خشرتين بن  306  - 

 كردي، األمري األديب، جامل الدين، أبو الطيب، الكردي الهكاري

 )ت: 619 هـ((1).

املوقوف: املدرسة الشافعية.   

املوقوف عليه: ضياء الدين عثامن بن عيىس بن درباس.   

نوع الوقف: تعليمي.    

قـال الصفـدي: هـو الـذي عمـر المدرسـة الشـافعية بالقصـر فـي القاهـرة، لمـا 

توفـي صـدر الدين عبـد الملك بن دربـاس، عزل أخـوه القاضي ضيـاء الدين عثمان 

بـن عيسـى بـن درباس عـن نيابة الحكـم، ووقفهـا، وفـوض تدريسـها إليه(2).

وقـال ابـن خلـكان: عـزل ضيـاء الديـن عـن النيابـة، فوقف عليـه األميـر جمال 

الدين خشـترين الهكاري، مدرسـة أنشـأها بالقصر بالقاهرة، وفوض تدريسـها إليه(3).

}40{ خرض بن أيب بكر بن موىس املهراين العدوي، شيخ امللك  307  - 

الظاهر )ت: 676 هـ((4).

وبظاهر     وباملزة،  بالقدس،  زوايا  عدة  ووقف  بالحسينية،  زاوية  املوقوف: 

بعلبك، وبحامة، وبحمص، وزاوية مكان كنيسة املصلبة بالقدس، وأوقف مسجًدا مكان 

)))  يقــال: إنــه مــوىل مــروان بــن احلكــم، وأصلــه مــن أعــال إربــل ومــن األكــراد، ومولــده بمــر ســنة ثــان وســبعن 
إنــه شــيخه. وفيــات األعيــان  يقــول  ابــن ســعادة احلمــي، وكان  عــى  ومخســائة، وكان جنديــا كردًيــا، وختــرج 

)2/3)2(، الــوايف بالوفيــات )3)/97)(، املقفــى الكبــر )39/3)(.
)2)  الوايف بالوفيات )3)/ 97)(.

)3)  وفيات األعيان )3/ 2)2(.
)))  كان صاحــب حــال ونْفــس مؤثــرة، ذكــره الشــيخ قطــب الديــن فقــال: كان أخــر بســلطنة امللــك الظاهــر لــه 
قبــل وقوعهــا، فلهــذا كان يعظمــه وينــزل إىل زيارتــه يف كل أســبوع مــرًة ومرتــن وثــاث، ويطلعــه عــى غوامــض 
أساره، ويستشــره ويســتصحبه يِف أســفاره، وخيــره بأمــور قبــل وقوعهــا. تاريــخ اإلســام )5)/309(، الــوايف 

بالوفيــات )3)/207(.
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كنيسة باإلسكندرية، وأوقف عىل الوقف أحكاًرا، وأنشأ املدرسة الخرضاء.

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.   

قـال الصفـدي: كان قـد بنـى له زاويـة بالحسـينية علـى الخليـج محاذية ألرض 

الطبالـة، ووقـف عليهـا أحـكاًرا، يجـيء منهـا فـي السـنة ثالثون ألـف درهـم، وبنى 

لـه بالقـدس زاويـة، وبالمـزة بدمشـق زاويـة، وبظاهـر بعلبك زاويـة، وبحمـاة زاوية، 

وبحمـص زاويـة، وهـدم بدمشـق كنيسـة اليهـود وكنيسـة المصلبـة بالقـدس التـي 

للنصـارى، وقتـل قسيسـها بيـده، وعملهـا زاوية، وهـدم باإلسـكندرية كنيسـة الروم، 

وصيرهـا مسـجًدا وسـماها، أنشـأ المدرسـة الخضـراء(1).

}41{ خليل بن إسامعيل بن عيل بن علوان بن زويزان املوىل، جامل  308  - 

الدولة )ت: 628 هـ((2).

املوقوف: عقار وعني، وثلث ماله.   

املوقوف عليه: الُقرَّاء، والعلامء.   

نوع الوقف: خريي.   

ف عقـاًرا وعيًنـا بمـا يزيـد علـى مائتي ألـف دينـار، وتصدق  قـال الذهبـي: خلَـّ

بثلـث مالـه، ووقـف من ذلـك على القـراء والعلمـاء بتربتـه بميدان الحصـى، والذي 

تـرك مـن الذهب أحـد وعشـرون ألف دينـار(3).

)))  الوايف بالوفيات )3)/207(.
كثــرة.  صدقــات  لــه  مــروءة،  ذا  كيًســا  كان  زويــزان،  ابــن  قطائــع  تنســب  وإليــه  حجــاج،  قــر  رئيــس    (2( 
مــرآة الزمــان )5/22)3(، تاريــخ اإلســام )3)/)86(، الــدارس يف تاريــخ املــدارس )92/2)(، البدايــة والنهايــة 

.)(53/(3(
)3)  تاريخ اإلسام )3)/860(.
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}42{ خطلبا التبنيني، األمري، صارم الدين )ت: 635 هـ((1). 309  - 

املوقوف: تربة جهاركس بالجبل، ووقف عليها من ماله.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الذهبـي: كان كثيـر الربـاط والصدقـات، ودفـن بتربـة جهاركـس بالجبـل، 

وهـو الـذي أنشـأها ووقـف عليهـا من مالـه(2).

 }43{ داود بن يوسف بن أيوب أبو سليامن، امللك الزاهر  310  - 

)ت: 632 هـ((3).

املوقوف: قرية ضمري من أعامل دمشق.   

املوقوف عليه: أوالده.    

نوع الوقف: أهيل.   

قـال المقريـزي: قريـة ضمير من عمل دمشـق وكانـت وقف الملـك الزاهر على 

أوالده(4).

غزيــر  اللســان،  عاقــاً، طاهــر  ــات،  والصِّ واملعــروف  دقــات  الصَّ كثــر  َدينًــا، وكان  غازًيــا جماهــًدا،  كان    (((
الفضــل واإلحســان، أقــام يف الثغــور مــدة ســنن جياهــد العــدو، وحيفــظ البــاد عــى املســلمن. مــرآة الزمــان يف 

.)2(5/(3( بالوفيــات  الــوايف   ،)(73/((( اإلســام  تاريــخ   ،)3(6/22( األعيــان  تواريــخ 
)2)  تاريخ اإلسام )))/73)(.

)3)  أمــر مــن أمــراء األيوبيــن، وهــو ابــن الســلطان صــاح الديــن، ولــد يف القاهــرة ســنة 573هـــ، كان صاحــب 
قلعــة البــرة عــى شــاطئ الفــرات، قــرب سميســاط، وكان حيــب العلــاء ويقصدونــه مــن البــاد. وفيــات األعيــان 

)257/2(، تاريــخ اإلســام )))/69(، جممــع اآلداب يف معجــم األلقــاب ))/569(.
)))  السلوك ملعرفة دول امللوك )76/2)(. 



القرن  السابعالقرن  السابع
344345

}44{ زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد أبو اليمن، الكندي،  311  - 

البغدادي )ت: 613 هـ((1).

املوقوف: كتب نفيسة، وهي سبعامئة وإحدى وستون مجلًدا.    

املوقوف عليه: معتقه النجيب ياقوت، ثم عىل ولده من بعده، ثم عىل العلامء    

يف الحديث، والفقه، واللغة، وغري ذلك. 

نوع الوقف: تعليمي.    

 قـال ابـن كثيـر: كان قـد وقـف كتبًـا نفيسـة، وهـي سـبعمائة وإحـدى وسـتون 

مجلـًدا علـى معتقـه نجيب الديـن ياقوت، ثـم على ولده مـن بعده، ثم علـى العلماء 

فـي الحديـث والفقـه واللغـة وغيـر ذلـك، وجعلـت فـي خزانة كبيـرة بمقصـورة ابن 

سـنان الحنفيـة المجـاورة لمشـهد علـي زيـن العابديـن، ثم إن هـذه الكتـب تفرقت، 

وأبيـع كثيـر منها، ولم يبـق بالخزانة المشـار إليها إال القليل، وهي بمقصـورة الحنفية، 

وكانـت قديًمـا يقـال لها: مقصـورة ابن سـنان(2).

)))  نزيــل دمشــق، املقــرئ النحــوي األديــب؛ حفــظ القــرآن وهــو ابــن ســبع ســنن، وكمــل القــراءات العــر ولــه عــر 
ســنن، وكان أعــى أهــل األرض إســناًدا يف القــراءات، قــرأ القــراءات الكثــرة ولــه عــر ســنن عــى ســبط اخليــاط، وأيب 
ــر، وأقــرأ النــاس، وحــدث ونــر علمه،  الفضــل حممــد بــن عبــد اهلل بــن املهتــدي بــاهلل، وســافر عــن بغــداد يف شــبابه، وعمَّ
وانفــرد بــا كان عنــده مــن القــراءات واملســموعات، كان أوحــد عــره يف فنــون اآلداب وعلــو الســاع، وشــهرته تغنــي 

عــن اإلطنــاب يف وصفــه. تاريــخ بغــداد )5)/85)(، تاريــخ اإلســام )3)/365(، وفيــات األعيــان )339/2(.
)2)  البداية والنهاية )7)/53(.
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}45{ سنجر الدويداري، علم الدين، أبو موىس، الربيل، الرتيك، األمري  312  - 

العامل )ت: 699 هـ((1).

املوقوف: مدرسة، ودار الحديث الدويدارية، وأوقاف بالقدس، وأوقاف    

بدمشق.

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.    

قـال الذهبـي: له معـروف كثيـر وأوقاف بالقـدس ودمشـق، وكان مجلسـه عامرًا 

بالعلمـاء واألعيان والشـعراء(2).

قـال ابـن كثير: فيهـا وقف علم الدين سـنجر الدويـدار، رواقه داخل بـاب الفرج 

مدرسة، ودار الحديث(3). 

}46{ رشف الدين ابن السكري )ت: 671 هـ((4). 313  - 

املوقوف: داره بالقصاعني.   

املوقوف عليه: أهل العلم والحديث.   

نوع الوقف: خريي.    

قـال الذهبـي: وقـف داره بالقصاعين ألهـل العلم والحديث، وهي التي يسـكنها 

شـيخنا ابن تيمية(5).

)))  الصاحلــي، املحــدث، ولــد ســنة نيــف وعريــن وســتائة، كان مليــح الشــكل، مهيًبــا، كبــر الوجــه، خفيــف 
اللحيــة، صغــر العــن، ربعــة مــن الرجــال، حســن اخلَلــق واخلُلــق، فارًســا، شــجاًعا، دينًــا، خــًرا، عالــًا، فاضــاً، 

مليــح اخلــط، حافًظــا لكتــاب اهلل. تاريــخ اإلســام )5)/909(.
)2)  تاريخ اإلسام )5)/909(.

)3)  البدايــة والنهايــة )))/5(، هــذه الــدار تســمى: دار احلديــث الدواداريــة. انظــر: الــدارس يف تاريــخ املــدارس 
.)(9/((

)))  عدل، رئيس، مشهور، وقف داره بالقصاعن ألهل العلم واحلديث. تاريخ اإلسام )5)/226(.
)5)  تاريخ اإلسام )5)/226(.
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}47{ طرنطاي، حسام الدين، أبو سعيد، املنصوري، السيفي، األمري  314  - 

)ت: 689 هـ((1).

املوقوف: املدرسة الحسامية.   

املوقوف عليه: فقهاء الشافعية، واألرسى.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

قال الذهبي: بني مدرسة بالقاهرة، ووقف على األسرى(2).

طرنطـاي  الديـن  حسـام  األميـر  بناهـا  الحسـامية؛  المدرسـة  المقريـزي:  قـال 

المنصـوري نائـب السـلطنة بديـار مصـر، إلـى جانـب داره، وجعلهـا برسـم الفقهـاء 

الشـافعية(3).

ف مـن العيـن المصـري ألـف ألـف دينار وسـتمائة  قـال الذهبـي: قيـل إنـه خلَـّ

ألـف دينـار، ومـن الكلوتـات والحوائـص واألوانـي واألسـلحة والمتاجـر والخيـول 

والغلمـان واألمـالك ما ال يحصى كثرة، فاسـتولى األشـرف على المجمـوع، وأفضى 

الحـال بـأوالده وحرمـه إلـى أن بقوا بال قـوت إال ما يسـيره إليهم بعـض األعيان على 

)))  كان مــن رجــال العــامل رأًيــا وحزًمــا ودهــاء وذكاء وشــجاعة وسياســة وهيبــة وســطوة، اشــراه املنصــور يف 
حــال إمرتــه مــن أوالد املوصــي، فــرآه نجيًبــا لبيًبــا، فرقــى عنــده إىل أن جعلــه أســتاذ داره، وفــوض إليــه مجيــع أمــوره 
واعتمــد عليــه. فلــا ويل الســلطنة جعلــه نائبــه، ولــا تســلطن األرشف اســتبقاه أيامــا حتــى رتــب أمــوره، واســتقل 
بامللــك، ثــم قبــض عليــه، وكان يف نفســه منــه، فبســط عليــه العــذاب إىل أن أتلفــه، وصــر املســكن صــرا مجيــا، 
فقيــل إنــه عــر إىل أن هلــك، ومل تســمع منــه كلمــة، وكان بينــه وبــن علــم الديــن الشــجاعي منافســة وإحــن، فقيــل: 
إن امللــك األرشف ســلمه إليــه ليعذبــه. ولــا مــات محــل إىل زاويــة الشــيخ عمــر الســعودي، فغســلوه وكفنــوه، ودفــن 
بظاهــر الزاويــة، فذكــر فقــر مــن الزاويــة قــال: لــا أتــوا بــه كان لــه رائحــة منكــرة جــدا، ولــا غســلوه هتــرأ وتزايلــت 
أعضــاؤه. وذكــر أن جوفــه كان مشــقوقا. قــال ذلــك الشــيخ قطــب الديــن، ثــم قــال: رمحــه اهلل وعفــا عنــه، فلقــد كان 
معــدوم النظــر، ولــوال شــحه وبــذاذة لســانه لــكان أوحــد زمانــه. تاريــخ اإلســام )5)/632(، الــوايف بالوفيــات 

.)2(7/(6(
)2)  تاريخ اإلسام )5)/632(، املواعظ واالعتبار )0/3))(.

)3)  املواعظ واالعتبار )0/3))(.
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سـبيل الصلـة. إن فـي ذلـك لعبـرة. وتوفي ولـم يبلغ الخمسـين (1).

}48{ طفجي، سيف الدين، األرشيف )ت: 698 هـ((2). 315  - 

املوقوف: املدرسة الطفجية، ولها وقف جيد.   

نوع الوقف: تعليمي.    

قـال المقريـزي: هـذه المدرسـة بخـط حـدرة البقـر أيًضا، أنشـأها األمير سـيف 

الديـن طفجـي األشـرفي، ولهـا وقف جيـد(3).

}49{ طَْيرَبْس بن عبد الله األمري الكبري، الحاج عالء الدين، الوزيري  316  - 

)ت: 689 هـ((4).

املوقوف: ثالمثائة ألف درهم، وخان كبري بالعقيبة.   

املوقوف عليه: مدرسة، وضعفاء الجند، والصدقات.   

نوع الوقف: وقف خريي، وتعليمي.    

قـال الذهبـي: أوصـى بثالثمائـة ألف درهـم أن تنفق فـي ضعفاء الجنـد، ووقف 

خانًـا كبيـرًا بالعقيبة علـى الصدقة(5).

)))  تاريخ اإلسام ))370/5(.
)2)  كان أمــًرا يف دولــة العــادل كتبغــا، ســيف الديــن األرشيف، كان مــن أحســن الــرك، وأطرفهــم شــكاً، وكان 
لــه، ثــم كان أمــًرا يف دولــة العــادل املنصــور  ــَره وقدمــه، وأعطــاه األمــوال والنفائــس، وخوَّ خليــل مــواله خليــل، فأمَّ
فخــاف مــن القتــل أو احلبــس، فشــارك يف زوال دولــة املنصــور الجــن، ثــم عمــل نيابــة الســلطنة أربعــة أيــام بعــد قتــل 
الجــن، ُقتِــل طفجــي يــوم اخلميــس ســادس عــر ربيــع األول. املواعــظ واالعتبــار ))/)25(، تاريــخ اإلســام 
)5)/873(، أعيــان العــر وأعــوان النــر )605/2(، الــوايف بالوفيــات )6)/259(، املواعــظ واالعتبــار 

.)255/((
)3)  املواعظ واالعتبار ))/)25(.

ــا، كثــر الصدقــات، قليــل األذيــة. تاريــخ اإلســام )5)/633(،  )))  صهــر الســلطان امللــك الظاهــر، وكان دينً
الــوايف بالوفيــات )6)/)29(، البدايــة والنهايــة )7)/630(.

)5)  تاريخ اإلسام )5)/633(.
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  قـال المقريـزي: المدرسـة الطيبرسـية؛ هـذه المدرسـة بجـوار الجامـع األزهر من 

القاهـرة، وهـي غربيـة ممـا يلـي الجهـة البحريـة، أنشـأها األميـر عـالء الديـن  طيبرس 

الخازنـدارّي نقيـب الجيـوش، وجعلهـا مسـجًدا للـه تعالى زيـادة في الجامـع األزهر، 

وقـّرر بهـا درسـا للفقهـاء الشـافعية، وأنشـأ بجوارهـا ميضـأة وحـوض مـاء سـبيل ترده 

الـدواب، وتأنـق فـي رخامهـا وتَْذِهيـب سـقوفها حتـى جـاءت فـي أبدع زي وأحسـن 

قالـب وأبهـج ترتيـب؛ لمـا فيهـا مـن إتقـان العمـل وجـودة الصناعـة، بحيـث أنـه لـم 

يقـدر أحـد على محـاكاة ما فيهـا من صناعـة الرخام، فـان جميعه أشـكال المحاريب، 

وبلغـت النفقـة عليهـا جملـة كثيـرة، وانتهـت عمارتهـا في سـنة تسـع وسـبعمائة، ولها 

بسـط تفـرش فـي يـوم الجمعة كلهـا منقوشـة بأشـكال المحاريب أيضـا، وفيهـا خزانة 

كتب ولهـا إمـام راتب(1).

}50{ عباس بن عبد الجليل بن عبد الرحمن التغلبي، شجاع الدين،  317  - 

األمري الكبري )ت: 664 هـ((2).

املوقوف: مدرسة زبيد، ومسجد عباس، ومسجد يف قرية أبيات حسني،    

ومدرسة يف بلدة ذخر، وله أوقاف كثرية عىل أوجه الخري.

املوقوف عليه: مدرسة زبيد، ومدرسة يف بلدة زخر، ومسجد عباس،    

ومسجد يف قرية أبيات حسني.

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.    

رهـا ابنـه  قـال أبـو الحسـن الزبيـدي: لـه مـن اآلثـار الدينيـة: مدرسـة زبيـد، عمَّ

محمـد بعـد مـوت أبيـه، وهـي الـدار التـي كان أبـوه يسـكنها، ولـه أيًضـا فـي قريـة 

السـالمة مسـجد يعـرف بمسـجد عبـاس، وهـو غربي تربـة الشـيخ الصالـح علي بن 

)))  املواعظ واالعتبار ))/)23(.
)2)  أصــل بلــده جبــل ذخــر، وكان ذا مــال جزيــل وجــاه عريــض، وكان أكثــر مالــه مــن التجــارة، وكان أمــًرا يف 

ــر يف عــدن، ولــه آثــار حســنة. العقــود اللؤلؤيــة يف تاريــخ الدولــة الرســولية ))/39)(. مدينــة زبيــد، وتأمَّ
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الغريـب، ولـه مسـجد فـي قريـة أبيـات حسـين، ومدرسـة في بلـدة ذخر فـي موضع 

يعـرف بالُحبَيـل ولـه فـي كل موضـع مـن هـذه المواضـع وقـف جيـد يقـوم بكفايـة 

فيه(1). المرتبيـن 

}51{ عبد الرحمن بن إسامعيل بن إبراهيم بن عثامن أبو القاسم،  318  - 

شهاب الدين املقديس، املعروف بابن أيب شامة )ت: 665 هـ((2).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال قطـب الدين اليونيني: وقف معظم كتبه وشـرط شـروطًا ضيـق فيها فأوجب 

ذلـك إلغاء شـروطه بالكلية وعدم التقيد بشـيء منها(3).

}52{ عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن املقديس، أبو  319  - 

محمد، بهاء الدين، الحنبيل )ت: 624 هـ((4).

املوقوف: مسموعاته.   

)))  العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية ))/0))(، األعام للزركي )262/3(.
)2)  الدمشــقي، الشــافعي الفقيــه، املقــريء، النحــوي، قــرأ القــرآن ولــه دون العــر، وقــرأ القــراءات وأكملهــا، 
وَحَصــل لــه عنايــة باحلديــث، وســمع أوالده، وقــرأ بنفســه، وكتــب الكثــر مــن العلــوم، وأتقــن الفقــه، ودرس، 
بالربــة األرشفيــة،  القــراءة  بلــغ رتبــة االجتهــاد، وويل مشــيخة  إنــه  يقــال:  العربيــة، وكان  فــن  وأفتــى، وبــرع يف 
ومشــيخة احلديــث بالــدار األرشفيــة، وكان مــع كثــرة فضائلــه متواضًعــا مطرًحــا للتكلــف، ربــا ركــب احلــار بــن 

البدايــة والنهايــة )7)/72)(.  بالوفيــات )8)/67(،  الــوايف  تاريــخ اإلســام )5)/)))(،  املداويــر. 
)3)  ذيل مرآة الزمان )368/2(. 

)))  الشــيخ اإلمــام، العــامل املفتــي، املحــدث، شــارح )املقنــع(، وابــن عــم احلافــظ الضيــاء، والشــمس أمحــد والــد 
الفخــر ابــن البخــاري، ولــد بقريــة الســاويا يف ســنة مخــس ومخســن ومخســائة، أو يف ســنة ســت. هاجــر أبــوه مــن 
حكــم الفرنــج، فســافر تاجــًرا إىل مــر، ثــم ماتــت األم فكفلتــه عمتــه فاطمــة زوجــة الشــيخ أيب عمــر، وختــم القــرآن 
ســنة ســبعن، ثــم ارحتــل يف ســنة اثنتــن وســبعن يف صحبــة الشــيخ العــاد فســمع بحــران مــن أمحــد بــن أيب الوفــاء، 

وجــرد هبــا اخلتمــة، وصــى الراويــح. ســر أعــام النبــاء )269/22(.
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نوع الوقف: علمي.   

قـال الضيـاء: كان سـمًحا، كريًمـا، جـواًدا، حسـن األخـالق متواضًعـا، رجـع 

إلـى دمشـق قبـل وفاته بيسـير، واجتهـد في كتابـة الحديث وتسـميعه، وشـرح كتاب 

»المقنـع«، وكتـاب »العمـدة« لشـيخنا موفـق الديـن، ووقـف مسـموعاته(1).

}53{ عبد الرحمن بن حسن بن يحيى، الوجيه القييس، السبتي،  320  - 

املحدث، أبو القاسم )ت: 686 هـ((2).

املوقوف: أجزاؤه.   

املوقوف عليه: دار الحديث النورية.   

نوع الوقف: علمي.   

ووقف أجزاءه بدار الحديث النورية(3).

)))  سر أعام النباء )22/)27(.
)2)  نزيــل دمشــق، كان أحــد مــن عنــي باحلديــث وكتبــه وســاعه، واإلكثــار منــه، ومل يشــتغل بغــره إال مــا كان 
مــن العــرة واللعــب يف غضــون ذلــك، قــدم اإلســكندرية يف ســنة مخــس وســتن، فســمع هبــا مــن أصحــاب ابــن 
بوقــا وغــره، وســمع بالقاهــرة مــن النجيــب احلــراين، وابــن عــزون، وبدمشــق مــن ابــن عبــد الدائــم، وأصحــاب 
اخلشــوعي، ثــم أصحــاب ابــن طــرزد والكنــدي فمــن بعدهــم، وكتــب العــايل والنــازل، وحصــل األصــول، ونســخ 
الكثــر، ومل يــزل يقــرأ إىل أن مــات، ومــا حــدث، كان فيــه مــزاح وانبســاط، ولــه صولــة عــى الصبيــان وحــرص عــى 

تســميعهم. تاريــخ اإلســام )5)/572(، النجــوم الزاهــرة )373/7(.
)3)  تاريخ اإلسام )5)/572(.
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}54{ عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أيب طالب الكرابييس، الفقيه  321  - 

العامل، ابن العجمي، الحلبي، الشافعي )ت: 658 هـ((1).

املوقوف: املدرسة الرشقية بالظاهرية، ووقف عليها كتًبا نفيسة من كل    

فن، ووقف لها أوقاًفا عظيمة من جملتها القرشية يف طريق مسكنة، وحصة من قرية 

دادحني، ووقف قنطرة من الحديد عجيبة الصنعة، ومسجد.

املوقوف عليه: املدرسة الرشقية، وطالب العلم، ومصالح الجب.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

رشط الواقف: أن ال يتعرض لناظرها -يعني املدرسة- وإن اعرتض أحد عليه    

يغلق بابها، ويعود وقفها ألهله، وقد رشط لها مؤذنني عىل بابها، ورشط لهم حصة 

من قرية حريبل.

قال ابن كثير: درس بالظاهرية، ووقف مدرسة بها، ودفن بها(2). 

قـال الغـزي فـي حديثه عن المدرسـة الشـرقية: وفيها بئـران وصهريجـان، وعلى 

بئـر منهـا قنطـرة مـن الحديـد عجيبـة الصنعة، كتـب عليها وقف هـذه القنطـرة واقف 

هـذه المدرسـة عبـد الرحمـن بـن عبـد الرحيـم ابـن العجمي، علـى مصالـح الجب 

فـي شـهر ربيـع األول سـنة (640 هــ)، واسـم صانعها علي بـن أبي بكر بن مسـلم، 

وعليهـا خـط بالكوفـي لـم أتمكن مـن قراءتـه...، وإلـى جانـب قبلية هذه المدرسـة 

ـره الواقـف، وفتـح لـه بابًا آخـر إلـى قبليـة مدرسـته، ... وقد وقف  مسـجد قديـم عمَّ

واقفهـا على مدرسـته كتبًا نفيسـة مـن كل فن، ووقف لهـا أوقافًا عظيمـة، من جملتها 

)))  الفقيــه العــامل، كان رئيًســا حمتشــًا، ومفتًيــا حمرًمــا، ســمع مــن حييــى بــن حممــود الثقفــي، وعمــر بــن طــرزد، 
ومجاعــة. روى عنــه الدمياطــي، والكــال إســحاق األســدي، وحممــد بــن حممــد الكنجــي، والبــدر حممــد بــن التــوزي، 
وحفيــداه أمحــد وعبــد الرحيــم ابنــا حممــد بــن عبــد الرمحــن، وآخــرون. وكتــب عنــه ابــن احلاجــب، والقدمــاء. عذبــه 
التتــار ورضبــوه عــى الــال، وصبــوا عليــه مــاء بــارًدا، فتشــنج ومــات إىل رمحــة اهلل يف الرابــع والعريــن مــن صفــر، 

ولــه تســع وثانــون ســنة. تاريــخ اإلســام )))/883(، البدايــة والنهايــة )7)/)))(.
)2)  البداية والنهاية )7)/)))(.
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القرشـية فـي طريق مسـكنه، وحصة من قرية دادحين. وشـرط أن ال يتعـرض لناظرها، 

وإن اعتـرض أحـد عليـه يغلـق بابهـا، ويعـود وقفهـا ألهلـه، وقـد شـرط لهـا مؤذنين 

علـى بابها، وشـرط لهـم حصة مـن قريـة حريبل(1).

 }55{ عبد الوهاب بن يوسف بن عزان أبو محمد، العرنقي 322  - 

 )ت: 672 هـ((2).

املوقوف: مدرسة يف حصن الطفر، ووقف عليها وقًفا جيًدا.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال أبـو الحسـن الزبيـدي: كان يفعـل الخيـر كثيـرًا، ابتنـى مدرسـة فـي حصن 

الطفـر، ووقـف عليهـا وقًفـا جيـًدا، ورتـب فيها مدرًسـا ودرسـًة (3).

}56{ عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاهر بن مرهوب، الخطيب  323  - 

الصالح الدين، أبو الربكات، الحموي، الشافعي )ت: 659 هـ((4).

املوقوف: مدرسة بحامة، ووقف عليها أوقاًفا.   

املوقوف عليه: مدرسة بحامة.   

نوع الوقف: علمي.   

قال الذهبي: بني مدرسة بحماة ووقف عليها األوقاف(5).

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )203/2(.
)2)  كان رجــاً رئيًســا شــجاًعا، ســمًحا جــواًدا، وكانــت العــوادر كلهــا حتــت يــده، وكان حيمــل للملــوك إتــاوة 
تــويف  الريــف،  الرضيــح  وزار  الســنة،  تلــك  حــج  قــد  وكان  كثــًرا.  اخلــر  يفعــل  وكان  ســنة،  كل  يف  معروفــة 
عــى مرحلــة مــن املدينــة، فأعــاده أصحابــه إىل البقيــع، وقــر بــه . قــادة النحــر يف وفيــات أعيــان الدهــر 

.)(65/(( اللؤلؤيــة  العقــود   ،)336/5(
)3)  العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية ))/65)(.

)))  خطيب اجلامع األعى بحاة، كان فاضاً عالًا حسن اخلطابة متمواًل، وله وجاهة كبرة، وكرم ومعروف 
مشــهور، حــدث عــن عمــر بــن أيب اليــر وغــره، وكان مــن املشــايخ املشــهورين باخلــر والصــاح والعلــم والنبــل 

واجلالــة. تاريــخ اإلســام )))/))9(، ذيــل مــرآة الزمــان )29/2)(.
)5)  تاريخ اإلسام )))/))9(.
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}57{ عبد الرحيم بن عيل بن حامد، الشيخ مهذب الدين، الطبيب،  324  - 

املعروف بالدخوار )ت: 628 هـ((1).

املوقوف: داره بالصاغة العتيقة مدرسة للطب.   

املوقوف عليه: األطباء.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال الذهبـي: شـيخ األطبـاء ورئيسـهم بدمشـق، وقـف داره بالصاغـة العتيقـة 

للطـب(2). مدرسـة 

قال ابن العماد: واقف المدرسة التي بالصاغة العتيقة على األطباء(3).

}58{ عبد العزيز بن الحسني بن الحسن بن إبراهيم الخلييل، أبو  325  - 

محمد، مجد الدين، الداري، املرصي )ت: 680 هـ((4).

من     بارنبار  بناحية  غيطًا  عليها:  ووقف  الخليلية،  املجدية  املدرسة  املوقوف: 

أعامل املزاحميتني، وبستانًا مبحلة األمري من املزاحميتني بالغربية، وغيطًا بناحية نطوبس، 

وربع غيط بظاهر ثغر رشيد، وبستانًا ونصف بستان بناحية بلقس، ورباًعا مبدينة مرص.

الشــهاب  عنــه  روى  ومخســائة،  وســتن  مخــس  ســنة  يف  مولــده  وكان  بدمشــق،  ورئيســهم  األطبــاء  شــيخ    (((
القــويص، وغــره شــعًرا، ولــه تصانيــف ومقالــة يف االســتفراغ، انتهــت إليــه رئاســة الصناعــة، وحظــي عنــد امللــوك، 
ونــال دنيــا عريضــة، ونســخ بخطــه املنســوب أزيــد مــن مائــة جملــد، وأخــذ العربيــة عــن الكنــدي، والعــاج عــن 
ْقــَوِة.  الــريض الرحبــي، واملوفــق ابــن املطــران، والفخــر الاردينــي، وقــد ابتــي بســتة أمــراض متعاكســة، منهــا ريــح اللَّ
العــر يف خــر مــن غــر )3/)20(، تاريــخ اإلســام )3)/862(، مــرآة اجلنــان وعــرة اليقظــان ))/53(، البدايــة 

والنهايــة )7)/87)(.
)2)  تاريخ اإلسام )3)/862(.
)3)  شذرات الذهب )27/5)(.

َدينًــا  كان  بمــر،  مائــة  ومخــس  وتســعن  تســع  ســنة  ولــد  اخلليــي،  ابــن  الديــن  فخــر  الصاحــب  والــد   (((
 متعبــًدا، يــر الفقــراء وحيســن إليهــم، ولــه وجاهــة يف الــدول، وعــى ذهنــه مــن التواريــخ واأليــام قطعــة صاحلــة. 

الوايف بالوفيات )8)/287(، تاريخ اإلسام )5)/393(.
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املوقوف عليه: املدرسة املجدية الخليلية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال المقريـزي: المدرسـة المجديـة الخليليـة، هـذه المدرسـة بمصـر، يعـرف 

رهـا الشـيخ اإلمـام مجـد الديـن أبـو محمد عبـد العزيز  موضعهـا بـدرب البـالد، عمَّ

ابـن الشـيخ اإلمـام أميـن الديـن أبي علي الحسـين بن الحسـن بـن إبراهيـم الخليلي 

الداري، فتمت في شـهر ذي الحجة سـنة ثالث وسـتين وسـتمائة، وقرر فيها مدرًسـا 

شـافعيًا ومعيديـن وعشـرين نفرًا طلبـة، وإماًمـا راتبًا، ومؤذنًا، وقَيًِّما لكنسـها وفرشـها 

ووقـود مصابيحهـا وإدارة سـاقيتها، وأجـرى المـاء إلى فَْسـِقيَّتها، ووقـف عليها غيطًا 

بناحيـة بارنبـار مـن أعمـال المزاحميتيـن، وبسـتانًا بمحلـة األميـر مـن المزاحميتيـن 

بالغربيـة، وغيطًـا بناحيـة نطوبـس، وربـع غيـط بظاهـر ثغـر رشـيد، وبسـتانًا ونصف 

بسـتان بناحيـة بلقـس، ورباًعـا بمدينـة مصر(1).

}59{ عبد الغفار بن محمد بن محمد بن نرص الله، الشيخ نجم  326  - 

الدين، أبو املكارم، العبدي، الحموي، الكاتب املعروف بابن املغيزل، وبابن 

املحتسب )ت: 688 هـ((2).

املوقوف: أوقاف بحامة.   

نوع الوقف: خريي.   

قال الذهبي: وقف أوقافًا بحماة)3(. 

)))  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ))/259(. 
)2)  حــدث عــن أيب القاســم ابــن رواحــة، وصحــب شــيخ الشــيوخ، وكتــب الــدرج بحــاه للملــك املنصــور ولولــده 

املظفــر، وكان املنصــور حيبــه وحيرمــه، وكان أديًبــا شــاعًرا فاضــاً حســن الصحبــة كثــر املــكارم. 
تاريخ اإلسام )5)/609(، الوايف بالوفيات )9)/9)(.

)3)  تاريخ اإلسام )5)/609(.
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 }60{ عبد الغني بن فاخر، مهتار الفراشني بدار الخالفة  327  - 

)ت: 648 هـ((1).

املوقوف: أوقاف وبر.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الذهبـي: مهتـار الفراشـين بـدار الخالفـة، وكان حسـن الـزي، كثيـر التنعم 

جـدا، نفقتـه في الشـهر فـوق مائة وخمسـين دينـارا، وله عـدة حظايا، وكان مهووسـا 

بأمـر الجـن ويزعم أنـه يسـتحضرهم، وله وقـف وبر(2).

}61{ عبد العزيز بن منصور بن محمد بن محمد بن وداعة أبو محمد،  328  - 

عز الدين، الحلبي )ت: 666 هـ(.(3)

املوقوف: تربة، ومسجد بجبل قاسيون، وعامرة حسنة، ووقف عىل    

وجوه الرب.

نوع الوقف: خريي.   

قـال قطـب الديـن اليونيني: له وقف علـى وجوه البـر، وبنى بجبل قاسـيون تربة 

ومسـجًدا، وعمارة حسنة(4).

)))  كان شــيًخا ظريًفــا لطيًفــا مــع خلــوه مــن العلــم، حســن امللبــوس، ثاقــب الــرأي كثــر التنعــم، يتشــبه بامللــوك يف 
ترتيــب داره، وكانــت داره تشــتمل عــى عــدة حجــر يف كل حجــرة جاريــة وخادمــة وخــادم، ثــم رتــب لــكل جاريــة 
شــغاً فواحــدة طعاميــة ورشابيــة، وأخــرى غســالة، وأخــرى طباخــة إىل غــر ذلــك. تاريــخ اإلســام )))/603(، 

العســجد املســبوك واجلوهــر املحكــوك )ص: 580(.
)2)  تاريخ اإلسام )))/603(.

شــد  النــارص  للملــك  وويل  يقــال،  فيــا  أمــره  أوائــل  يف  جبلــة  خطابــة  ويل  احللبــي،  الديــن  عــز  الصاحــب،   (3(
فلــا  وأمــوره،  ملبســه  يف  ويقتصــد  والديــن،  النســك  يظهــر  وكان  عليــه،  يعتمــد  وكان  بدمشــق،  الدواويــن 
وداعــة  ابــن  وبــن  بينــه  حصــل  الشــام  نيابــة  التجيبــي  ويل  فلــا  الشــام،  وزارة  واله  الظاهــر  امللــك  تســلطن 
ويؤملــه.  هيينــه  مــا  يســمعه  التجيبــي  فــكان  خبيًثــا،  شــيعًيا  وداعــة  ابــن  ولكــن  ســنًيا  كان  التجيبــي  فــإن   وحشــة، 

تاريخ اإلسام )5)/33)(، الدارس يف تاريخ املدارس )99/2)(، الوايف بالوفيات )8)/6)3(.
)))  ذيل مرآة الزمان )390/2 -)39 -392(. 
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}62{ عبد القاهر بن عيىس املعروف بابن املتنبي، األمري جامل الدين،  329  - 

أبو الثناء )ت: 639 هـ((1).

املوقوف: خانقاه.    

نوع الوقف: خريي.   

قـال سـبط ابـن العجمي: هـذه الخانقـاه بذيـل العقبة بالـدرب المتوجـه إلى جب 

السـدلة، أنشـأها األميـر جمـال الديـن أبـو الثنـاء ...، كانـت دار يسـكنها فوقفهـا عند 

وفاته(2).

 }63{ عبد الله ابن املحدث مجد الدين أحمد ابن الحلوانية، 330  - 

 شمس الدين أبو سعد )ت: 675 هـ((3).

املوقوف: أجزاء والده.   

املوقوف عليه: الدار النورية.   

نوع الوقف: علمي.   

قال الذهبي: وقف أجزاء والده بالدار النورية(4).

املحــرم  عــر  رابــع  يف  ومــات  قــره،  ولعلــه  َقــْرٌ  وفيهــا  بالتنبيــه،  تســمى  التــي  اخلانقــاه  هــذه  يســكن  كان    ((( 
هنر الذهب يف تاريخ حلب )2/)7(.

)2)  كنوز الذهب يف تاريخ حلب ))/399(.
)3)  ســمع شــمس الديــن حممــد بــن الــراج، ولــد ســنة أربــع وســتائة، وســمع مــن أيب القاســم ابــن احلرســتاين 
ج املعجــم، وتــويف يف رجــب.  فمــن بعــده، وكتــب العــايل والنــازل ورحــل إىل بغــداد، ومــر، واإلســكندرية، وخــرَّ

تاريخ اإلسام )5)/)29(، العر يف خر من غر )5/3)3(.
)))  تاريخ اإلسام )5)/)29(.
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}64{ عبد الله بن عيل بن شكر، الصاحب، صفي الدين، وزير امللك  331  - 

العادل )ت: 630 هـ((1).

املوقوف: املدرسة الصاحبية.    

املوقوف عليه: املالكية.   

نوع الوقف: تعليمي.    

ووقفـه المدرسـة الصاحبيـة هـذه المدرسـة بالقاهرة في سـويقة الصاحـب، كان 

موضعهـا مـن جملـة دار الوزير يعقـوب بن كلـس، ومن جملـة دار الديباج، أنشـأها 

الصاحـب صفـي الديـن ....، وجعلها وقًفـا على المالكيـة، وبها درس نحـو وخزانة 

كتب، ومـا زالت بيـد أوالده(2).

}65{ عبد الله بن محمد بن حسن بن عبد الله نجم الدين، الباذرايئ،  332  - 

أبو محمد، البغدادي، الشافعي الفريض )ت: 655 هـ((3).

املوقوف: املدرسة الباذرائية، وأوقف عليها أوقاًفا، وكتًبا نفيسة.   

املوقوف عليه: املدرسة الباذرائية، أوقفها عىل املقيمني بها ممن كان أعزب.   

نوع الوقف: تعليمي.    

)))  وأصلــه مــن الدمــرة، وهــي قريــة بالوجــه البحــري مــن أعــال مــر، وكان وزيــًرا مهيًبــا عالــًا فاضــاً لــه 
املذهــب. مالكــي  وكان  واألدبــاء،  والفقهــاء  العلــاء  إىل  مروفــة  عنايتــه  وكانــت  الــوزارة،  بقوانــن   معرفــة 

النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة )280/6(.
)2)  املواعظ واالعتبار ))/3)2(. 

)3)  وكان عالــًا حمقًقــا، تــوىل القضــاء بعــده النظــام عبــد املنعــم البندنيجــي، ولــد ســنة أربــع وتســعن ومخســائة، 
وســمع مــن: عبــد العزيــز بــن منينــا، وأيب منصــور ســعيد بــن حممــد الــرزاز، وســعيد بــن هبــة اهلل الصبــاغ، ومجاعــة، 
وتفقــه وبــرع يف املذهــب، ودرس باملدرســة النظاميــة، وترســل عــن الديــوان العزيــز غــر مــرة، وحــدث بحلــب، 
ودمشــق، ومــر، وبغــداد، وبنــى بدمشــق املدرســة الكبــرة املشــهورة بــه. وكان صــدًرا حمتشــًا، جليــل القــدر، وافــر 
احلرمــة. وقــد ويل قضــاء القضــاة ببغــداد مخســة عــر يوًمــا، وكان فقيًهــا، عالــًا، دينًــا، متواضًعــا، دمــث األخــاق، 
النبــاء  أعــام  تاريــخ اإلســام )))/778(، ســر  بغــداد.  عــى  الكائنــة  التتــار  فتنــة  مــن  منبســًطا، وعافــاه اهلل 

)332/23(، البدايــة والنهايــة )7)/9)3(.  
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رشط الواقف: أن يكون املقيم بها أعزب، وأن ال يكون الفقيه املقيم بها    

ساكًنا يف غريها من املدارس.

قال الذهبي: وقف كتبًا نفيسة بمدرسته(1). 

قـال ابـن كثير: وشـرط علـى المقيم بهـا العزوبـة، وأن ال يكون الفقيه فـي غيرها 

مـن المـدارس، وإنمـا أراد بذلـك توفيـر خاطـر الفقيـه وجمعيتـه على طلـب العلم، 

ولكـن حصـل بذلـك خلل كثيـر وشـر لبعضهم كبيـر...، وقـد أوقـف الباذرائي على 

هـذه المدرسـة أوقافًـا حسـنة دارة، وجعـل فيها خزانـة كتب حسـنة نافعة(2).

 }66{ طغريل، شهاب الدين، الخادم، األتابك، صاحب حلب  333  - 

)ت: 631 هـ((3). 

املوقوف: مدرسة، وعامرة مبنية بالحجارة الهرقلية العظيمة.   

املوقوف عليه: املدرس، والفقهاء الحنفية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال الغـزي: فـي الكلتاويـة الصغـرى الشـمالية مـكان يعـرف باألتابكية، نسـبة 

إلـى عبـد اللـه طغريـل، شـهاب الديـن األتابـك عتيـق الملك الظاهـر غيـاث الدين 

غـازي، نائـب السـلطنة بالقلعـة الجبليـة، ومدبـر الدولـة بعـد وفـاة معتقـه، والمكان 

)))  سر أعام النباء )332/23(.
)2)  البداية والنهاية )7)/9)3(. 

)3)  كان صاحًلــا خــًرا، متعبــًدا، كثــر املعــروف، ذا رأي وعقــل وسياســة، وعــدل، دام مرضــه إىل أن مــات، 
خلــف  ومشــى  املذكــورة،  الليلــة  صبيحــة  جنازتــه،  الظاهــر  امللــك  بــن  حممــد  العزيــز  امللــك  الســلطان  حــرض 
قيقــان، ووقفهــا  بتــل  أنشــأها  التــي  بــاب األربعــن، ودفــن بربتــه،  مــن داره إىل أن صــى عليــه خــارج  جنازتــه، 
عــزاءه  وحــرض  عظيــًا،  بــكاء  عليــه  الســلطان  وبكــى   ، حنيفــة  أيب  اإلمــام  أصحــاب  عــى  مدرســة 
اهلل.  رمحهــم  الظاهــر  امللــك  للســلطان  تربــة  فيهــا  وجعــل  أتابــك،  أنشــأها  التــي  باملدرســة  موتــه  بعــد   يومــن 
شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب )255/7(، زبــدة احللــب يف تاريــخ حلــب )ص: 82)(، إعــام النبــاء 

بتاريــخ حلــب الشــهباء )82/2)(، العــر يف خــر مــن غــر )0/3)2(.



القرن  السابعالقرن  السابع
360361

المذكـور عبـارة عـن عمارة مبنيـة بالحجـارة الهرقليـة العظيمة، وله بـاب عظيم موجه 

جنوبًـا قـد نقش علـى نجفته بعد البسـملة: هـذا ما تقدم بإنشـائه العبـد الفقير لرحمة 

اللـه وكرمـه الشـاكر، سـعيد طغريل عبـد اللـه الملكي الظاهـري، تقام فيـه الصلوات 

الخمـس وفـي أوقاتهـا، ويسـكنه المـدرس، والفقهـاء الحنفيـة، علـى مـا شـرط في 

الوقف(1). كتـاب 

وقـال محمـد كـرد علـي: المدرسـة األتابكيـة أنشـأها األتابـك شـهاب الديـن 

طغريـل، عتيـق الملـك الظاهـر سـنة (620 هـ) هـي في محلـة الجبيلة، فـي صدرها 

قبيلـة، فـي طرفهـا األيمـن إيـوان، فـي وسـطه ضريـح الواقـف، وقـد اتخذتهـا دائرة 

المعـارف مدرسـة ابتدائيـة مكتـوب علـى بابها اسـم بانيها أبى سـعيد طغريـل، وأنها 

المـدرس والحنفية(2). علـى 

}67{ عثامن بن قزل، األمري الكبري، فخر الدين، أبو الفتح، الكاميل  334  - 

)ت: 629 هـ((3).

املوقوف: املدرسة الفخرية بالقاهرة، واملسجد املقابل لها، وكتاب السبيل،    

والرباط مبكة، والرباط بسفح املقطم.

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

المقابل لها، وكتاب  بالقاهرة، والمسجد  المدرسة المشهورة  الذهبي: وقف  قال 

بالمعروف  اليد  مبسوط  وكان  المقطم،  بسفح  والرباط  بمكة،  والرباط  السبيل، 

.(4) والصدقات في حياته وبعد وفاته

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )2/))3(.
)2)  خطط الشام )2/6))(.

)3)  ولــد بحلــب ســنة إحــدى وســتن ومخســائة، وكان مــن كبــار أمــراء الكامــل، تــويف يف ثامــن عــر ذي احلجــة 
بحــران. تاريــخ اإلســام )3)/)89(.

)))  تاريخ اإلسام )3)/)89(، الدارس يف تاريخ املدارس ))/326(.
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}68{ عيل ابن أيب الحزم، عالء الدين، ابن النفيس القريش، الدمشقي،  335  - 

شيخ األطباء يف عرصه )ت: 687 هـ((1).

املوقوف: داره، وأمالكه، وكتبه.   

املوقوف عليه: املارستان املنصوري.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

قال الذهبي: وقف داره وأمالكه وكتبه على البيمارستان المنصوري(2).

}69{ عيل بن سامل بن سليامن عالء الدين، العرباين، الحصني، وايل  336  - 

زرع )ت: 688 هـ((3).

املوقوف: أجزاؤه.   

نوع الوقف: علمي.   

قال الذهبي: كتب األجزاء وحدث، ووقف أجزاءه(4).

)))  اشــتغل عــى الشــيخ مهــذب الديــن الدخــوار، وبــرع يف الصناعــة والعــاج، وصنــف ونبــه واســتدرك، وأول 
وشــغل، وألــف يف الطــب كتــاب )الشــامل(، وهــو كتــاب عظيــم تــدل فهرســته عــى أن يكــون ثاثائــة جملــدة، بيــض 
منهــا ثانــن جملــدة، مــا تــرك خْلَفــه َخَلــف، ويف الكحالــة كتــاب )املهــذب(، ورشح )القانــون( البــن ســينا، وصنــف 
يف الفقــه ويف أصــول الفقــه، وعلــم احلديــث والنحــو وعلــم البيــان. تاريــخ اإلســام )5)/597(، البدايــة والنهايــة 

.)6(5/(7(
)2)  تاريخ اإلسام )5)/597(.  

)3)  صــودر وطلــب منــه مائــة ألــف درهــم، وعــر فشــنق نفســه بالعذراويــة يف ربيــع األول، ولعلهــم شــنقوه ًسا، 
وقــد ســمع الكثــر مــن ابــن عبــد الدائــم، وخلــق. تاريــخ اإلســام )5)/3)6(، الــوايف بالوفيــات ))87/2(.

)))  تاريخ اإلسام )5)/3)6(.
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}70{ عيل ابن األمري علم الدين بن سليامن بن جندر، األمري سيف  337  - 

الدين )ت: 622 هـ((1).

املوقوف: مدرستان بحلب، وخانات، وقناطر.   

املوقوف عليه: الشافعية، والحنفية، والفقراء، والغزوات.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.    

قـال ابـن كثيـر: كان مـن أكابـر األمـراء بحلب، ولـه الصدقـات الكثيـرة، ووقف 

بهـا مدرسـتين؛ إحداهمـا علـى الشـافعية، واألخـرى علـى الحنفيـة، وبنـى الخانات 

والقناطـر وغيـر ذلـك من سـبل الخيـرات والغـزوات(2).

}71{ عيل بن عيل بن روزبهار بن باكري أبو املظفر، الكاتب، البغدادي  338  - 

)ت: 601 هـ((3).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: مشهد موىس بن جعفر.   

نوع الوقف: علمي.   

رشط الواقف: أن ال تعار.   

قال الصفدي: وقف كتبه بمشهد موسى بن جعفر، وشرط أن ال تعار(4).

)))  كان من أكابر األمراء بحلب. البداية والنهاية )7)/39)(، تاريخ اإلسام )3)/3)7(.
)2)  البداية والنهاية )7)/39)(.

)3)  وزر للســلطان شــاه الســلجوقي مــدة مقامــه بالعــراق يف أيــام املقتفــي، وكتــب بخطــه كثــًرا أيــام العطلــة مــن 
األدبيــات والدواويــن، وكان شــيعًيا، وكان مــن ذوي اهليئــات الزًمــا لبيتــه، حســن األخــاق متواضًعــا، افتقــر آخــر 

عمــره، وطلــب احلــج مثــل الفقــراء، فأدركــه أجلــه بــذات عــرق ومل حيــج. الــوايف بالوفيــات ))2/)22(.
)))  الوايف بالوفيات ))2/)22(.
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}72{ عيل بن محمد بن سليم بن حنا الوزير، الصاحب، بهاء الدين  339  - 

أيب الحسن، املرصي )ت: 677 هـ((1). 

املوقوف: املدرسة الصاحبية البهائية، وعقار مبدينة مرص.   

املوقوف عليه: رباط الصاحب.    

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

رشط الواقف: أن يسكنه -يعني العقار- عرشة من الفقراء املجردين غري    

املتأهلني.

قـال المقريزي: أنشـأ المدرسـة الصاحبيـة ....، ووقف عليه أبـوه الصاحب بهاء 

الديـن بعـد موتـه عقاًرا بمدينة مصر، وشـرط أن يسـكنه عشـرة من الفقـراء المجردين 

غيـر المتأهليـن، وذلـك فـي ذي الحجـة سـنة ثمان وسـتين وسـتمائة، وهو بـاق إلى 

يومنـا هـذا، وليـس فيه أحـد، ويسـتأدي ريع وقفه مـن ال يقـوم بمصالحه(2).

قال الذهبي: له مدرسة وبر وأوقاف ومتاجر كثيرة(3).

)))  أحــد رجــال الدهــر حزًمــا وعزًمــا ورأًيــا ودهــاء وترًفــا، اســتوزره امللــك الظاهــر، وفــوض إليــه األمــور، ومل 
جيعــل عــى يــده يــًدا، فســاس األحــوال وقــام بأعبــاء اململكــة، وأمخــد خلًقــا ممــن نــاوأه، وكان واســع الصــدر، عفيًفــا، 
نزًهــا، ال يقبــل ألحــد شــيًئا إال أن يكــون مــن الصلحــاء والفقــراء، وكان قائــاً هبــم حيســن إليهــم وحيرمهــم ويــدر 
عليهــم الصــات، وقــد قصــده غــر واحــد بــاألذى، فلــم جيــدوا مــا يتعلقــون بــه عليــه، واســتمر يف وزارة امللــك 
الســعيد، وزادت رتبتــه، ابتــي بفقــد ولديــه فخــر الديــن حممــد وحميــي الديــن أمحــد، فصــر وجتلــد. تاريــخ اإلســام 

)5)/))3(، الــوايف بالوفيــات )22/)2(، البدايــة والنهايــة )7)/8)5(.
)2)  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ))/302(.

)3)  تاريخ اإلسام )5)/))3(. 
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}73{ عيل بن محمد بن عيل بن محمد بن يحيى الغافقي، الشاري، أبو  340  - 

الحسن، السبتي، شيخ املغرب )ت: 649 هـ((1).

املوقوف: مدرسة بسبتة، ووقف عليها الكتب.   

املوقوف عليه: مدرسة بسبتة.   

نوع الوقف: علمي.   

قال الذهبي: بنى مدرسة بسبتة، ووقف عليها الكتب(2).

 }74{ عيل بن محمد بن عيل الفهاد، الشيخ الصالح  341  - 

)ت: 650 هـ((3).

املوقوف: مسجد، ورباط، ووقف عليهام ما ملك.   

املوقوف عليه: املسجد، والرباط.   

نوع الوقف: خريي.   

قال ابن العماد: بنى مسجًدا ورباطًا ووقف عليهما ما ملك(4).

}75{ عىل بن محمد املرصي )تويف يف القرن السابع تقريًبا(.  342  - 

املوقوف: رباط غزّي(5) بأجياد.   

)))  كان ثقــة، متحرًيــا، ضابًطــا، عارًفــا باألســانيد والرجــال والطــرق، كان منافــًرا ألهــل البــدع واألهــواء، معروفــا 
بذلك، حســن النية. ســر أعام النباء )275/23(.

اِري: بفتح الشن املعجمة، نسبة إىل الراة وهم اخلوارج. األنساب للسمعاين )8/ 3)(. الشَّ
)2)  سر أعام النباء )277/23(.

)3)  كان خيــدم الســلطان ســنجر شــاه، فلــا مــات انقطــع إىل بيتــه وبنــى مســجًدا ورباًطــا وأوقــف عليهــا وقًفــا وبقــي 
هــو يــؤذن فيــه احتســاًبا. شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب )33/7)(، نزهــة األنــام يف تاريــخ اإلســام )ص: 

.)2(5
)))  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )32/7)(. 

)5)  ربــاط غــزي -بغــن معجمــة وزاي مشــددة ويــاء النســبة-، ألن عــى بابــه حجــًرا مكتــوب فيــه: إنــه وقفــه 
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املوقوف عليه: الفقراء واملساكني املجردين من أي جنس كان من    

املسلمني.

نوع الوقف: خريي.   

قـال تقـي الديـن الفاسـي: ربـاط غـزيَّ -بغيـن وزاي معجمتيـن- وقفـه علـي 

بـن محمـد المصـري علـى الفقـراء والمسـاكين المجرديـن مـن أي جنـس كان مـن 

المسـلمين، سـنة اثنتيـن وعشـرين وسـتمائة(1).

}76{ عيل بن قليج النوري، سيف الدين )ت: 643 هـ((2). 343  - 

املوقوف: املدرسة القليجية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

ناظر الوقف: قايض القضاة صدر الدين ابن سني الدولة الشافعي.   

قـال ابـن شـداد: الموصـي بوقفهـا األمير سـيف الديـن علي بـن قليـج النوري، 

رهـا بعـد وفـاة  إلـى قاضـي القضـاة صـدر الديـن ابـن سـني الدولـة الشـافعي، وعمَّ

الموصـي في سـنة خمـس وأربعيـن وسـتمائة(3).

وســتائة.  وأربعــن  اثنتــن  ســنة  املســلمن،  مــن  كان  جنــس  أي  املجرديــن،  الرجــال  واملســاكن  الفقــراء   عــى 
العقد الثمن يف تاريخ البلد األمن )0/5)3(.

)))  العقد الثمن يف تاريخ البلد األمن )0/5)3(.
)2)  كان أمــًرا جليــاً وعنــده فضيلــة، مجــع بــن اإلمــرة والســيادة وجزالــة الــرأي، ومــا قــدم عــى جيــش إال وملَّ 
بالوفيــات  الــوايف   ،)(37/(( املــدارس  تاريــخ  يف  الــدارس  احللبيــة.  الظاهريــة  األمــراء  مــن  أبــوه  كان  شــعثه، 

.)(95 )ص:  األطــال  منادمــة   ،)26(/2((
)3)  الدارس يف تاريخ املدارس ))/ 37)(.
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 }77{ عيل بن يحيى العنيس، األمري الكبري، شمس الدين  344  - 

)ت: 681 هـ((1).

املوقوف: مدرسة، وأوقف عليها وقًفا جيًدا.   

املوقوف عليه: مدرسة.   

نوع الوقف: تعليمي.    

قـال أبـو الحسـن الزبيـدي: كان قـد ابتنـى مدرسـة في بلـده، ووقـف عليهـا وقًفا 

.(2) ا جيًد

}78{ عيل بن يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب  345  - 

 السلطان امللك األفضل، نور الدين، أبو الحسن، ابن صالح الدين

 )ت: 622 هـ((3).

املوقوف: رباط ربيع يف مكة، وكتب، وأوقاف جليلة.   

املوقوف عليه: قبة الصخرة، ورباط ربيع، وفقراء املسلمني.   

نوع الوقف: خريي، وعلمي.   

قال الصفدي: وقف أوقافًا جليلة على قبة الصخرة وغيرها(4).

)))  العنــي؛ نســبة إىل عنــس مــن مذحــج بنــون، وكان لــه مــن الســلطان نــور الديــن مكانــة عظيمــة، وقطعــه إقطاًعــا 
تــويف املنصــور، وكان رجــاً كريــًا شــاعًرا فصيًحــا، وكان حيــب الفقهــاء  يــزل معــزًزا مكرًمــا إىل أن  جيــًدا، ومل 
والصاحلــن وحيســن إليهــم كثــًرا، وكان مــع صحبتــه هلــم يتواضــع هلــم ويتــأدب معهــم ويقبــل شــفاعتهم. الســلوك 

يف طبقــات العلــاء وامللــوك ))/02)(، العقــود اللؤلؤيــة ))/)9)(.
)2)  العقود اللؤلؤية ))/)9)(.

يف  يكــن  مل  الزمــان،  حماســن  مــن  كان  بالقاهــرة،  ومخســائة  وســتن  مخــس  ســنة  الفطــر  عيــد  يــوم  ولــد    (3(
امللــوك مثلــه، كان َخــًرا عــاداًل، فاضــاً، حليــًا، كريــًا، قــل أن عاقــب عــى ذنــب، ومل يمنــع طالًبــا، كان يكتــب 
امللــوك. مــن  كثــر  يف  تفــرق  مــا  واملناقــب  الفضائــل  مــن  فيــه  فاجتمــع  وباجلملــة،  جيــدة،  وكتابــة  حســنًا،  ــا   خطًّ
تاريخ اإلسام )3)/6)7(، قائد اجلان )338/3(، الوايف بالوفيات )3/22)2(، الكامل )0)/390(.

)))  الوايف بالوفيات )3/22)2(.
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ـر ربـاط ربيع فـي مكة، ووقفه علـى فقراء المسـلمين الغرباء وذلـك عام (594  عمَّ

هــ)، ووقف فيـه كتبًا من بينها االسـتيعاب البن عبـد البر(1).

}79{ عيل بن يوسف بن أيب الفوارس بن موسك، القيمري، الكردي،  346  - 

سيف الدين، أبو الحسن )ت: 653 هـ((2).

املوقوف: املارستان املشهور بجبل قاسيون.   

نوع الوقف: وقف خريي.    

قـال ابـن كثير: مـن أكبر حسـناته وقفه المارسـتان الذي بسـفح قاسـيون، وكانت 

وفاتـه ودفنـه بالسـفح فـي القبـة التـي تجـاه المارسـتان المذكـور، وكان ذا مـال كثيـر 

وثروة(3).

}80{ عمر بن عيل بن رسول بن هارون امللك املنصور، صاحب  347  - 

اليمن )ت: 647 هـ((4).

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: الفقهاء الشافعية واملحدثني.   

)))  الوقف وبنية املكتبة العربية )ص09)(. 
)2)  ولــد قبــل الســتن ومخســائة، وروى عــن: حييــى الثقفــي ومجاعــة، كان أكــر األمــراء يف أخــر عمــره وأعظمهــم 
يديــه  بــن  وهــم  ويقفــون يف خدمتــه،  معــه،  يتأدبــون  القيمريــة وغرهــم  األمــراء  مكانــة وأعاهــم مهــة، ومجيــع 
كاألتبــاع، وكان مطاًعــا، كثــر الــر واملعــروف والصدقــة، ودفــن بربتــه إىل جانــب مارســتانه. تاريــخ اإلســام 

)))/3)7(، شــذرات الذهــب )50/7)(، مفــرج الكــروب يف أخبــار بنــي أيــوب ))/6))(.
)3)  البداية والنهاية )7)/5)3(.

)))  قيــل: إنــه مــن ولــد جبلــة بــن األهيــم الغســاين، متلــك بزبيــد، وجــرت لــه حــروب وســر ومتكــن، وكان شــجاًعا 
سائًســا جــواًدا مهيًبــا، لــه نحــو مــن ألــف مملــوك، وقــد كان الكامــل جهــز مــن مــر عســكًرا، فقصدهــم املنصــور، 
ففــروا منــه، وعمــر هــذا أول مــن ملــك اليمــن مــن بنــى رســول، وبويــع لــه هبــا ســنة تســع وعريــن، وخطــب لــه بمكــة 
فيهــا أيًضــا، ودامــت مملكتــه إىل أن مــات مقتــوال. ســر أعــام النبــاء )73/23)(، العقــد الثمــن يف تاريــخ البلــد 

األمــن ))/)2)(. 
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نوع الوقف: تعليمي.   

قـال أبـو الطيـب الفاسـي: مدرسـة الملـك المنصـور عمر بـن علي بن رسـول، 

صاحـب اليمـن...، عمارتهـا في سـنة إحـدى وأربعين وسـتمائة على يـد األمير فخر 

الديـن الشـالج أميـر مكة، مـن قبل واقفهـا، وألبيه الملـك المظفر عليهـا وقف جيد، 

وربمـا نسـبت إليه، وهـي على الفقهـاء الشـافعية والمحدثين(1).

}81{ عمر ابن امللك األمجد بهرام شاه مجد الدين بن فروخشاه بن  348  - 

شاهنشاه بن أيوب املظفر، نور الدين )ت: 638 هـ(.(2)

املوقوف: املدرسة األمجدية.   

املوقوف عليه: الحنفية والشافعية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابن شـداد حـول المدرسـة األمجديـة: بانيهـا ومنشـئها الملـك المظفر نور 

الديـن عمـر، ابن الملـك األمجد، حيـن قتل والده الملـك األمجد مجـد الدين بهرام 

شـاه بـن عـز الدين فروخشـاه بن شاهنشـاه بـن أيوب بـدار السـعادة، قتلـه مملوك له 

في صفر سـنة تسـع وعشـرين وسـتمائة، وقيل: شـرع الملك المظفر فـي عمارة هذه 

المدرسـة مـن مال وصيـة أوصى بهـا والده(3). 

)))  شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ))/28)(. 
)2)  الدارس يف تاريخ املدارس ))/26)(، تاريخ اإلسام )))/)26(.

)3)  الدارس يف تاريخ املدارس ))/26)(، املختر يف أخبار البر )82/3)(..
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 }82{ عيىس بن العادل الحنفي، رشف الدين، األديب  349  - 

)ت: 624 هـ((1).

املوقوف: املدرسة املعظمية.    

نوع الوقف: تعليمي.    

قال العليمي: المدرسة المعظمية؛ وقف الملك المعظم عيسى(2).

}83{ غازي ابن امللك العادل سيف الدين أيب بكر بن أيوب بن  350  - 

شادي، امللك املظفر، شهاب الدين )ت: 645 هـ((3).

املوقوف: مدرسة، وأوقف عليها أوقاًفا.    

املوقوف عليه: املذاهب األربعة.   

نوع الوقف: تعليمي.    

قـال الشـيخ جمـال الديـن: دار أبي أيـوب مقابلة لـدار عثمـان  من جهة 

القبلـة والطريـق بينهمـا، وهـي اليـوم مدرسـة للمذاهـب األربعـة، اشـترى عرصتهـا 

الملـك المظفـر شـهاب الديـن غـازي ابـن الملـك العـادل سـيف الديـن أبـي بكـر 

بـن أيـوب بن شـادي وبناهـا، وأوقفها علـى المذاهـب األربعـة، وأوقف عليهـا وقًفا 

بميافارقيـن وهـي دار ملكـه، ولهـا بدمشـق وقـف أيًضا(4).

)))  ولــد بالقاهــرة )ســنة 576 هـــ(، وحفــظ القــرآن، وبــرع يف الفقــه، ورشح اجلامــع الكبــر يف عــدة جملــدات 
بإعانــة غــره، وكان حنفًيــا شــديد التعصــب ملذهبــه، ومل يكــن يف بنــي أيــوب حنفــي ســواه، وتبعــه أوالده، وكان قــد 
رشط ملــن حفــظ املفصــل للزخمــري مائــة دينــار وخلعــة، فحفظــه مجاعــة هلــذا الســبب، وكان مــن النجبــاء األذكيــاء. 

العــر يف خــر مــن غــر )3/)9)(، شــذرات الذهــب )7/)20(.
)2)  األنس اجلليل )2/2)(.

)3)  صاحب ميافارقن، وخاط، وحصن منصور، كان سمًحا جواًدا، وبطاً شجاًعا، شهًا، مهيًبا.
تاريخ اإلسام )))/)53(.

)))  تاريخ مكة املرفة واملسجد )ص: 266(.



القرن  السابعالقرن  السابع
370371

}84{ غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي ابن األمري يعقوب، السلطان  351  - 

امللك الظاهر غياث الدين، أبو منصور، صاحب حلب )ت: 613 هـ((1). 

املوقوف: عامرة وإصالح قناة حلب، ورحى تعرف بالكاملية، ومدرسة    

تعرف بالظاهرية، ووقف عليها نصف سوق الظاهرية، وتربة.

والشافعية،     الكالسة،  مبحلة  الحسني  ومشهد  حلب،  قناة  عليه:  املوقوف 

حلب. وقناة  واألمراء،  امللوك  من  ميوت  ومن 

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

الحسني،     عيل  أيب  ابن  الدين  شمس  اإلمام  األرشاف  نقيب  الوقف:  ناظر 

الخشاب.  بن  إبراهيم  بن  الحسن  محمد  أيب  ابن  الدين  بهاء  والقايض 

وقـال فـي حديثـه عـن مشـهد الحسـين بمحلـة الكالسـة: ولمـا ملـك الظاهـر 

غـازي حلـب اهتـم بـه، ووقـف عليه رحـى تعـرف بالكاملية، وفـوض النظـر فيه إلى 

نقيـب األشـراف اإلمام شـمس الديـن ابن أبي علـي الحسـين، والقاضي بهـاء الدين 

بـن أبـي محمد الحسـن بـن إبراهيـم بن الخشـاب(2).

وقـال الغـزي في حديثه عن محلـة المقامات: وفـي الجهة الجنوبية الشـرقية من 

المحلـة مدرسـة تعـرف بالظاهرية؛ ذكرها ابن شـداد في بـاب المدارس الشـافعية في 

ظاهـر حلـب، وقـال: أنشـأها السـلطان الملـك الظاهر غيـاث الدين غـازي صاحب 

)))  ولــد بمــر يف رمضــان ســنة ثــان وســتن ومخســائة، وســمع باإلســكندرية مــن الفقيــه أيب الطاهــر ابــن عــوف، 
وبمــر مــن عبــد اهلل بــن بــري النحــوي، وبدمشــق مــن الفضــل بــن احلســن البانيــايس، وحــدث بحلــب. وويل 
ســلطنتها ثاثــن ســنة. وكان ذا شــجاعة وإقــدام. وكان ســفاًكا للدمــاء يف أوائــل أمــره، ثــم قــر عــن ذلــك وأحســن 
إىل الرعيــة. وكان ذكًيــا فطنًــا، حســن النــادرة. وقــال ســبط ابــن اجلــوزي: كان الظاهــر مهيًبــا، لــه سياســة وفطنــة، 
الوافديــن عليــه،  الرعيــة وإىل  بامللــوك واألمــراء. وكان حمســنًا إىل  بالعلــاء والفضــاء، مزينــة  ودولتــه معمــورة 
حــرض معظــم غــزوات أبيــه، وانضــم إليــه إخوتــه وأقاربــه، وكان يــزور الصاحلــن ويفتقدهــم. وكان يتوقــد ذكاء 

وفطنــة. تاريــخ اإلســام )3)/377(.
)2)  هنر الذهب يف تاريخ حلب ))/))2(.
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حلـب، وانتهـت عمارتهـا سـنة (616 هـ)، وشـرطها للشـافعية، ووقـف عليها نصف 

سـوق الظاهريـة، شـركة جقمـق، ولها غالـب قرية عيـن رزه مـن عمل الباب، وأنشـأ 

إلـى جانبهـا تربـة أرصدهـا ليدفن فيهـا من يموت مـن الملوك واألمـراء(1).

}85{ فرج بن عبد الله، أبو الغيث، الحبيش، الخادم الفاضل، موىل  352  - 

أيب جعفر القرطبي، ناصح الدين )ت: 652 هـ((2).

املوقوف: كتبه.   

نوع الوقف: علمي.   

قال الذهبي: كان ديًنا، كيًسا، متيقظًا، سمع وتعب، ووقف كتبه(3).

}86{ فريوزان بن أردشري بن أسفا مذار الديلمي، أبو النجم، الصويف،  353  - 

من أهل كرمان )ت: 632 هـ((4).

املوقوف: كتبه.   

املوقوف عليه: مشهد أيب حنيفة بباب الطاق.   

نوع الوقف: علمي.   

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب ))/226(، الدارس يف تاريخ املدارس ))/257(.
)2)  عتيــق املجــد البهنــي، ولــد ســنة بضــع وســبعن، كان كثــر الســاع مســنًدا خــًرا صاحًلــا مواظًبــا عــى ســاع 
احلديــث وإســاعه، إىل أن مــات بــدار احلديــث النوريــة بدمشــق. وســمع الكثــر مــن: اخلشــوعي، وعبــد اللطيــف 
بــن أيب ســعد، والبهــاء بــن عســاكر، وغرهــم. ســر أعــام النبــاء )290/23(، البدايــة والنهايــة )7)/325(.

)3)  سر أعام النباء )23/)29(.
إحــدى وتســعن  ربيــع األول ســنة  االثنــن مســتهل شــهر  يــوم  بغــداد  قــدم  أنــه  النجــار: ذكــر يل  ابــن  قــال    (((
ومخســائة، واســتوطنها إىل حــن وفاتــه، وكان يكتــب التقاويــم ويقــريء النــاس عــى النجــوم، وكانــت لــه فيــه يــد 
باســطة، ثــم تــوىل خزانــة الكتــب بمشــهد أيب حنيفــة ببــاب الطــاق، ووقــف كتبــه هنــاك، وكان شــيًخا لطيًفــا، حســن 
األخــاق متواضًعــا، دينًــا، حســن الطريقــة، متــودًدا إىل النــاس. الــوايف بالوفيــات ))75/2(، العســجد املســبوك 

واجلوهــر املحكــوك )ص: 67)(.
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قـال الصفـدي: تولـى خزانـة الكتب بمشـهد أبي حنيفـة بباب الطـاق، ووقف 

كتبـه هناك(1).

}87{ قرامر بن محمد بن قرامر األقدري، األمري، الفاريس )من الواقفني  354  - 

يف القرن السابع تقريًبا((2).

 املوقوف: رباط الخوزي.   

املوقوف عليه: الصوفية الغرباء، واملتجردين.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال أبـو الطيـب المكـي: وقفـه األميـر قرامـر بـن محمـد بـن قرامـر األقـدري 

الفارسـي علـى الصوفيـة الغربـاء والمتجرديـن، كـذا فـي الَحَجـِر الـذي علـى بابـه، 

وتاريخـه فيمـا أظـن سـنة سـبع عشـرة وسـتمائة(3).

}88{ قالوون بن عبد الله املنصور، سيف الدين، أبو املظفر،  355  - 

املعروف باأللفي، الرتيك، الصالحي، النجمي، سلطان مرص )ت: 689 هـ((4).

املوقوف: مدرسة؛ وفيها دار حديث، ومارستان، وعليها أوقاف كثرية.   

املوقوف عليه: املدرسة.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

)))  الوايف بالوفيات ))75/2(. العسجد املسبوك واجلوهر املحكوك )ص: 67)(.
)2)  شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ))/32)(.

)3)  شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ))/32)(، الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: )))(. 
)))  الســابع مــن ملــوك الــرك بالديــار املريــة، والرابــع ممــن مســه الــرق، ملــك الديــار املريــة بعــد خلــع امللــك 
الســعيد، وصــار مدبــر مملكــة امللــك العــادل بــدر الديــن ســامش إىل أن خلــع ســامش، وتســلطن امللــك املنصــور 
قــاوون هــذا مــن بعــده يف حــادي عريــن، وقيــل عــر شــهر رجــب ســنة ثــان وســبعن وســتائة، وجلــس عــى 
سيــر امللــك بأهبــة الســلطنة، وشــعار امللــك وتــم أمــره. النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة )292/7(، 

البدايــة والنهايــة )7)/627(.
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قـال ابـن كثيـر: دفـن بتربتـه بمدرسـته الهائلـة التي أنشـأها بيـن القصريـن التي 

ليـس بديـار مصر وال بالشـام مثلها، وفيها دار حديث ومارسـتان، وعليهـا أوقاف دارة 

كثيـرة عظيمـة، مـات عن قريب من سـتين سـنة، وكانت مدة ملكه اثنتي عشـرة سـنة، 

وكان حسـن الصـورة مهيبًـا، عليـه أبهـة السـلطنة ومهابـة الملـك، تام القامة، حسـن 

اللحيـة، عالي الهمة، شـجاًعا وقـوًرا، سـامحه الله(1).

}89{ كافور الحسامي، شبل الدولة )ت: 623 هـ((2). 356  - 

املوقوف: مدرسة، وتربة، وخانقاه، ووقف عليهم أوقاًفا، ووقف القناة،    

واملصنع، والساباط.

املوقوف عليه: وقف املدرسة عىل الحنفية، واألمري فخر الدين مرسور املليك    

النارصي العاديل، والخانقاه عىل الصوفية. 

نوع الوقف: تعليمي.   

رشط الوقف: أن له أن يبارش ذلك بنفسه، ويستنيب فيه من أراد ممن هو أهل    

لذلك، ملا علم من دينه وأهليته للتدريس بها، واستجامع رشائط الواقف، وجعل التدريس 

فيها لذريته إذا كان فيهم من هو أهل.

قـال ابـن شـقدة: لـه فـوق جسـر ثـورا مـن صالحيـة دمشـق المدرسـة، والتربة، 

والخانقـاه، وأوقـف عليهـا األوقـاف، ونقل لهـا الكتب الكثيـرة، وفتح للنـاس طريًقا 

مـن الجبل قريبـة من عين الكرش، وبنـى المصنع الذي على رأس الزقـاق، والخانقاه 

للصوفيـة إلـى جانب مدرسـته، ومصنًعـا آخر عند مدرسـته(3).

)))  البداية والنهاية )7)/627(.
عــى  مســتحًثا  كان  الــذي  وهــو  الشــام،  ســت  ولــد  الجــن  بــن  حممــد  الديــن  حســام  إىل  نســبة  احلســامي،    (2(
احلشــمة.  وافــر  الســمت،  حســن  متواضًعــا،  عفيًفــا،  َدينًــا،  كان  الشــام،  ســت  ملوالتــه  الرانيــة  الشــامية   عــارة 

البداية والنهاية )7)/56)(، الدارس يف تاريخ املدارس ))/07)(.
)3)  منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: )28(.
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قال ابن كثير: ووقف القناة، والمصنع، والساباط(1).

قال ابن شـداد: المدرسـة المسـرورية؛ أنشـأها الطواشي شـمس الدين الخواص 

مسـرور، وكان من خدام الخلفـاء المصريين. 

وقـال الشـيخ تقـي الديـن األسـدي: رأيت بخط شـيخنا أنها منسـوبة إلـى األمير 

فخـر الديـن مسـرور الملكـي الناصـري العادلـي، وقفهـا عليـه شـبل الدولـة كافـور 

الحسـامي واقـف الشـبلية ...، وأول مـن درس بهـذه المدرسـة بشـرط الواقـف الفقه 

العالـم: ناصـح الدين، أو الحسـن علي ابن مرتفع بـن أفتكين، الجميـزي، المصري، 

الدمشـقي، العدلـي. وشـرط الواقـف أن له أن يباشـر ذلك بنفسـه، ويسـتنيب فيه من 

أراد ممـن هـو أهـل لذلـك، لمـا علـم مـن دينـه وأهليتـه للتدريس بهـا، واسـتجماع 

شـرائط الواقـف، وجعـل التدريـس فيهـا لذريتـه إذا كان فيهم من هـو أهل(2).

ســوابيط  واجلمــع  طريــق،  حتتهــا  حائطــن  بــن  ســقيفة  هــو:  والســاباط   .)(56/(7( والنهايــة  البدايــة    (((
ســبط(. )مــادة:  الصحــاح  وســاباطات. 

)2)  الدارس يف تاريخ املدارس ))/7)3(. 
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}90{ كوكبوري بن أيب الحسن عيل بن بكتكني بن محمد، امللك  357  - 

 املعظم، أبو سعيد، مظفر الدين، صاحب إربل، الرتكامين، صاحب إربل،

 )ت: 630 هـ((1).

املوقوف: استكمل جامع الحنابلة بدمشق، وبرئ للمسجد، وأربع خانقات،    

وديار، ودار مضيف، ومدرسة باملوصل.

املوقوف عليه: جامع الحنابلة، والبرئ، والزمنى، والعميان، والنساء األرامل،    

والضعفاء، واأليتام، واملالقيط، والصوفية، ودار مضيف للفقراء والفقهاء، واملدرسة 

للشافعية والحنفية.

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.    

قـال ابـن بـدران: جامـع الحنابلـة: يقـال له جامـع الجبـل، والجامـع المظفري، 

وهـو بسـفح قاسـيون، معروف ومشـهور، شـرع فـي بنائه الشـيخ أبو عمـر محمد بن 

أحمـد بن قدامة المقدسـي، سـنة ثمان وتسـعين وخمسـمائة، فأنفق عليـه رجل يقال 

لـه الشـيخ أبـو داود محاسـن النامـي إلـى أن بلـغ البناء قامـة، فنفـذ مـا كان معه، ثم 

إن الملـك المظفـر كوكبـوري صاحب إربل بلغه أن الحنابلة بدمشـق شـرعوا في بناء 

جامـع بسـفح قاسـيون فعجزوا عـن العمل، فأرسـل إليهم ثالثـة اآلف دينـار أتابكية، 

وأمـر بـأن ينفـق عليـه حتـى يتـم، وما بقـي يشـترى به وقـف ويوقـف عليه، فأتـم أبو 

عمـر بنـاءه، وجعـل منبره ذا ثالث درج كـدرج منبر النبي ، ثـم أن المظفر 

أرسـل ألـف دينار لسـياق المـاء إليه مـن قرية بـرزة، فمنعهم الملـك المعظم صاحب 

دمشـق، وأعتـذر بـأن فـي طريقـه قبـوًرا كثيـرة للمسـلمين، فصنع له بئـرًا عليـه مدار، 

أوقافًا(2).  عليـه  ووقف 

قـال ابـن خلـكان: بنـى أربـع خانقاهـات للزمنـى والعميـان، وبنـى داًرا للنسـاء 

)))  ويل مظفــر الديــن مملكــة إربــل بعــد مــوت أبيــه، وكان مــن أديــن امللــوك وأجودهــم وأكثرهــم بــًرا ومعروًفــا عــى 
صغر مملكته. تاريخ اإلســام )3)/930(، ســر أعام النباء )22/)33(، البداية والنهاية )7)/205(.

)2)  منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: 373(. 
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األرامـل، وداًرا للصغـار األيتـام، وداًرا للمالقيـط رتـب بهـم جماعـة مـن المراضـع، 

وكل مولـود يلتقـط يحمـل إليهـن فيرضعنـه، وأجرى على أهـل كل دار مـا يحتاجون 

إليـه فـي كل يوم، وكان يدخل إليها فـي كل وقت ويتفقد أحوالهـم ويعطيهم النفقات 

زيـادة علـى المقـرر لهـم، وكان لـه دار مضيـف يدخـل إليهـا كل قـادم علـى البلـد 

مـن فقيـه أو فقيـر أو غيرهمـا، وبنـى مدرسـة رتب فيهـا فقهـاء الفريقين من الشـافعية 

والحنفيـة، وبنـى للصوفيـة خانقاهين(1).

}91{ املبارك بن محمد بن عبد الله بن هبة الله بن املظفر أبو الفتح،  358  - 

البغدادي، ابن رئيس الرؤساء، الفيلسوف )ت: 645 هـ((2).

املوقوف: رباط.   

املوقوف عليه: الفقراء.   

نوع الوقف: خريي.   

قال الذهبي: كان وافر الحشمة، وقف رباطًا على الفقراء(3).

}92{ املبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم مجد الدين، أبو  359  - 

السعادات، الشيباين الجزري، ابن األثري )ت: 606 هـ((4).

املوقوف: أنشأ رباطًا يف قرية، ووقف عليه أمالكه.   

املوقوف عليه: رباط.   

)))  وفيات األعيان ))/6))(، سر أعام النباء )335/22(. 
النبــاء  أعــام  ســر  احلرمــة.  وافــر  حمتشــًا  وكان  واآلداب،  والشــعر  والطــب  اهلندســة  يف  بارًعــا  كان    (2(

.)53(/(( اإلســام  تاريــخ   ،)229/23(
)3)  سر أعام النباء )230/23(.

)))  القــايض، الرئيــس، العامــة، البــارع، األوحــد، البليــغ، صاحــب جامــع األصــول، وغريــب احلديــث، وغــر 
ذلــك، ســمع احلديــث الكثــر وقــرأ القــرآن وأتقــن علومــه وحررهــا، وكان مقامــه باملوصــل، وقــد مجــع يف ســائر 

العلــوم كتًبــا مفيــدة. ســر أعــام النبــاء ))88/2)(، البدايــة والنهايــة )7)/8(.
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نوع الوقف: خريي.   

قـال الذهبـي: ولـي ديوان اإلنشـاء، وعظم قـدره، وله اليـد البيضاء في الترسـل، 

وصنـف فيـه، ثـم عرض لـه فالج فـي أطرافـه، وعجز عـن الكتابـة، ولزم داره، وأنشـأ 

رباطًـا فـي قرية وقف عليـه أمالكـه، وله نظم يسـير(1).

}93{ محاسن بن عبد امللك بن عيل بن نجا التنوخي، الحموي ثم  360  - 

الصالحي، أبو إبراهيم، ضياء الدين )ت: 643 هـ((2).

املوقوف: املدرسة الضيائية املحاسنية.   

املوقوف عليه: من يكون أمري الحنابلة يذكر فيها الدرس.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن شـداد: مدرسـة ضيـاء الديـن محاسـن كان رجـاًل صالًحـا بنـى هـذه 

المدرسـة وجعلهـا موقوفـة علـى مـن يكـون أميـر الحنابلـة يذكـر فيهـا الـدرس(3).

)))  سر أعام النباء ))90/2)(.
)2)  الفقيــه احلنبــي، ســمع بدمشــق مــن اخلشــوعي، وتفقــه عــى الشــيخ موفــق الديــن حتــى بــرع، وكان عارًفــا 
باملذاهــب، قليــل التعصــب، زاهــًدا، مــا نافــس يف منصــب قــط وال دنيــا، وال أكل مــن وقــف، بــل كان يتقــوت مــن 
شــكارة تــزرع لــه بحــوران، ومــا آذى مســلًا قــط، وال دخــل محاًمــا، وال تنعــم يف ملبــس وال مــأكل، وال زاد عــى 

ثــوب وعامــة يف طــول عمــره، وكان عــى خــر كثــر، قــل مــن ياثلــه يف عبادتــه واجتهــاده وســلوك طريقتــه.
تاريخ اإلسام )))/82)(، شذرات الذهب )387/7(، الدارس يف تاريخ املدارس )77/2(.

)3)  الدارس يف تاريخ املدارس )77/2(.
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}94{ محفوظ بن معتوق بن أيب بكر بن عمر أبو بكر ابن البزوري  361  - 

البغدادي، التاجر )ت: 694 هـ((1).

املوقوف: كتبه.   

املوقوف عليه: تربة أنشأها بالصالحية.   

نوع الوقف: علمي.   

قال ابن الفوطي: وقف كتبه على تربة أنشأها بالصالحية(2).

قال الذهبي: وقف كتبه على تربته بسفح قاسيون(3).

}95{ محمد بن إبراهيم بن محمد بن أيب بكر، أبو الطيب، السبتي،  362  - 

املاليك )ت: 695 هـ((4).

املوقوف: كتب، وحوض سبيل، ووقف عليه وقًفا.   

املوقوف عليه: خزانة الجامع، وحوض سبيل.   

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

)))  الصــدر الرئيــس، املــؤرخ األديــب، عــز الديــن، ســمع مــن: أيب طالــب بــن القبيطــي، وعبــد الرمحــن بــن عبــد 
اللطيــف بــن أيب ســعد الصــويف، وغرمهــا، وحــدث بدمشــق، وكان شــيًخا حمتشــًا، جليــاً، مجيــاً وســيًا، هبًيــا، 
مليــح الصــورة، رفيــع البــزة، مــن كبــار التجــار، وأويل الثــروة، وأربــاب العدالــة واملــروءة، لــه مشــاركة حســنة يف 

العلــم، وصنــف )تارخًيــا( كبــًرا، ذيــل بــه عــى )املنتظــم( البــن اجلــوزي. تاريــخ اإلســام )5)/797(.
)2)  جممع اآلداب يف معجم األلقاب ))/288(.

)3)  العر يف خر من غر )383/3(.
)))  نزيــل قــوص، كان مــن العلــاء العاملــن، ومــن الفقهــاء الفضــاء األدبــاء، ســمع مــن: احلافــظ أيب يعقــوب 
يوســف بــن موســى، وقــرأ عليــه مجلــة مــن التهذيــب للراذعــي، ومجلــة مــن مذهــب مالــك بســبتة، وقــرأ النحــو هبــا 
عــى األســتاذ عبــد اهلل بــن أمحــد بــن أيب الربيــع قــرأ عليــه رشح اإليضــاح وغــره، وكتــاب ســيبويه، وقــدم قــوص 
وســمع هبــا مــن العامــة ابــن دقيــق العيــد، وكتــب رشح املحصــول للقــرايف، وكتًبــا كثــرة. الــوايف بالوفيات )7/2(، 

املقفــى الكبــر )5/5)(.
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قـال الصفـدي: وقـف كتبـه بخزانة بالجامـع، وبني حوض سـبيل ظاهـر قوص، 

وقًفا(1). عليـه  ووقف 

}96{ محمد ابن امللك العادل أيب بكر بن أيوب بن شادي بن مروان  363  - 

أبو املعايل، وأبو املظفر، نارص الدنيا والدين )ت: 635 هـ((2).

املوقوف: املدرسة الكاملية، ووقف عليها الربع الذي بجوارها عىل باب    

الخرنشف.

املوقوف عليه: املدرسة الكاملية، واملشتغلون بالحديث النبوي، ثم من بعدهم    

عىل فقهاء الشافعية.

نوع الوقف: تعليمي.   

المدرسـة الكامليـة: هذه المدرسـة بخط بيـن القصرين من القاهـرة، وتعرف بدار 

الحديـث الكاملية، أنشـأها السـلطان الملـك الكامل ناصـر الدين محمـد بن الملك 

العـادل أبـي بكـر بن أيـوب بن شـادي بن مروان في سـنة اثنتين وعشـرين وسـتمائة، 

وهـي ثانـي دار عملـت للحديـث، فإن أول مـن بنـى داًرا على وجـه األرض، الملك 

العـادل نـور الديـن محمـود بـن زنكي بدمشـق، ثـم بنـى الكامل هـذه الـدار ووقفها 

علـى المشـتغلين بالحديـث النبـوي، ثم من بعدهـم على الفقهـاء الشـافعية، ووقف 

عليهـا الربـع الـذي بجوارهـا علـى بـاب الخرنشـف، ويمتـد إلـى الـدرب المقابـل 

للجامـع األقمـر، وهـذا الربـع مـن إنشـاء الملـك الكامـل، وكان موضـع مـن جملة 

القصـر الغربـي، ثم صـار موضًعا يسـكنه القماحـون(3).

)))  الوايف بالوفيات )7/2(.
)2)  صاحــب مــر والشــام وميافارقــن وآمــد وخــاط واحلجــاز واليمــن وغــر ذلــك. ولــد يف ســنة ســت وســبعن 
ومخســائة، فهــو مــن أقــران أخويــه املعظــم واألرشف، وكان أجــل الثاثــة وأرفعهــم رتبــة، أجــاز لــه عبــد اهلل بــن 
بــري النحــوي، ومتلــك الديــار املريــة أربعــن ســنة شــطرها يف أيــام والــده، وكان عاقــاً مهيًبــا، كبــر القــدر، كان 
معظــًا للســنة وأهلهــا، راغًبــا يف نرهــا والتمســك هبــا، مؤثــًرا لاجتــاع بالعلــاء والــكام معهــم حــرًضا وســفًرا. 

ســر أعــام النبــاء )27/22)(.
)3)  املواعظ واالعتبار ))/9)2(. 
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قـال المنـذري: أنشـأ الكامـل دار الحديـث بالقاهـرة، ووقـف الوقـوف علـى 

البـر(1). أنواع 

}97{ محمد بن أحمد بن قدامة الحنبيل، املقديس، الجامعييل، أبو  364  - 

عمر )ت: 607 هـ((2).

املوقوف: املدرسة العمرية، ووقف عليها كتًبا.   

املوقوف عليه: القرآن، والفقه.   

نوع الوقف: علمي.   

وقـف المدرسـة العمريـة فـي دمشـق، وتعـرف بمدرسـة أبـي عمـر، وبهـا عـدة 

خزائـن كتـب وقفيـة مـن أعظمها كتب السـيد الحسـيني، ومنهـا كتب البـدري ديوان 

الجيـش، وفـي هـذه المكتبـة مصحـف اإلمـام علي بـن أبي طالـب(3).

قـال الذهبـي: لـه آثـار حميـدة، منهـا مدرسـته بالجبـل وهي وقـف علـى القرآن 

والفقـه، وقـد حفـظ فيهـا القـرآن أمـم ال يحصيهـم إال الله(4). 

)))  سر أعام النباء )27/22))
)2)  اإلمــام، العــامل، الفقيــه، املقــرئ، املحــدث، الركــة، شــيخ اإلســام، الزاهــد، مولــده يف ســنة ثــان وعريــن 
نابلــس، وحتــول إىل دمشــق هــو وأبــوه وأخــوه وقرابتــه مهاجريــن إىل اهلل،  مــن عمــل  ومخســائة بقريــة مجاعيــل 
وتركــوا الــال والوطــن الســتياء الفرنــج، وســكنوا مــدة بمســجد أيب صالــح بظاهــر بــاب رشقــي ثــاث ســنن، 
، وعرفــوا بالصاحليــة نســبة  ثــم صعــدوا إىل ســفح قاســيون، وبنــوا الديــر املبــارك، واملســجد العتيــق، وســكنوا َثــمَّ
إىل ذاك املســجد. كتــب وقــرأ، وحصــل وتقــدم، وكان مــن العلــاء العاملــن، ومــن األوليــاء املتقــن، كان قــدوة 
واملــروءة  والذكــر  األوراد  كثــر  القــدر،  كبــر  النظــر،  ربانًيــا خاشــًعا، خملًصــا، عديــم  قانًتــا هلل،  عابــًدا  صاحلًــا، 

والفتــوة والصفــات احلميــدة، قــل أن تــرى العيــون مثلــه. ســر أعــام النبــاء )5/22(.
)3)  الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: )8(. 

)))  تاريخ اإلسام )3)/ 266(، سر أعام النباء )22/ 5- 9(.
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}98{ محمد بن أحمد بن محمد بن سليامن بن بطال، ويعرف ببطال  365  - 

الركبي )ت: 633 هـ تقريًبا((1).

املوقوف: مدرسة، ووقف عليها كتبه وأرضه.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قال الزركلي: بنى مدرسة، وقف عليها كتبه وأرضه، وكان فاضاًل ورًعا(2).

 }99{ محمد بن أحمد جامل الدين أبو عبد الله، ابن مين العريض  366  - 

)ت: 685 هـ((3).

املوقوف: أوقاف حسنة.   

املوقوف عليه: غلامنه وغريهم.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

قـال الصفـدي: كان مـن أكابـر دمشـق مـن أهـل الثـروة الطائلـة، ولـم يكـن في 

زمانـه مـن يضاهيـه في كثـرة المـال، وله مـروءة، وفيـه تواضـع وصدقات في السـر، 

أرصـد عشـرين ألـف درهـم يقرضهـا درهًمـا بدرهم مـن غير ربـح لمن يقصـد ذلك، 

ووقـف على غلمانـه وغيرهـم أوقافًا حسـنة(4). 

)))  نســبة إىل قبيلــة كبــرة، يقــال هلــم: الركــب، يســكنون مواضــع متفرقــة مــن اليمــن؛ بعضهــم يف اجلبــال املطلــة 
عــى زبيــد، وبعضهــم يف اجلبــال املطلــة عــى حيــس، وبعضهــم يف حــدود الدملــوة، مــن ركــب الدملــوة، يســكن 
بالفقــه واألصــول، واحلديــث والتفســر والقــراءات،  املشــهورين، عارًفــا  العلــاء  أحــد  َيْعِمــد، وكان  قريــة ذي 
ختمــة. وليلــة  يــوم  كل  يف  خيتــم  العاليــة،  واهلمــة  والــورع  والزهــادة،  العبــادة  مــع  ذلــك  وغــر  واللغــة   والنحــو 

بغية الوعاة ))/3)(، قادة النحر )60/5)(، األعام للزركي )320/5(.
)2)  األعام للزركي )320/5(.

)3)  جــرى يف تركتــه ختبيــط كبــر مــن ولــده الشــمس خطيــب املــزة، فإنــه أثبــت أشــياء توجــب ختصيصــه وحرمــان 
أخواتــه، فصــودر، وعكــس يف مقصــوده، وذهــب لوالــده مــن الدفائــن مــا ال حيــى، ومل ينتفــع بــيء ممــا خلفــه أبــوه، 

وهلــك بعــده بمــدة يســرة. ذيــل مــرآة الزمــان ))/292(، الــوايف بالوفيــات )96/2(.
)))  الوايف بالوفيات: )96/2(.
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}100{ محمد بن بشاير القويص األخميمي )ت: 692 هـ((1). 367  - 

املوقوف: مكان للحديث، ووقف عليه وقًفا.   

املوقوف عليه: مكان للحديث.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قال الصفدي: بنى مكانًا للحديث ووقف عليه وقًفا، وكان فاضاًل أديبًا(2).

}101{ محمد بن امللك الظاهر بيربس السلطان، امللك السعيد نارص  368  - 

الدين أبو املعايل )ت: 678 هـ((3).

املوقوف: مدرسة، ووقف عليها أوقاًفا.   

املوقوف عليه: الشافعية والحنفية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن العماد: قال ابن شـهبة فـي »تاريخ اإلسـالم«: توفي الملـك الظاهر هو 

السـلطان الكبيـر ركـن الدين أبـو الفتـوح بيبـرس التركي البندقـداري ثـم الصالحي، 

صاحـب مصـر والشـام، بقصـره األبلـق بمرجـة دمشـق جـوار الميـدان، وغسـلوه، 

وصبـروه، وعلقـوه فـي البحيـرة إلـى أن فـرغ مـن الظاهريـة، فنقلـوه إليهـا. وكان قد 

أوصـى أن يدفـن علـى الطريـق، وتبنى عليـه قبة، فابتـاع له ولـده الملك السـعيد دار 

العقيقـي بسـبعين ألف درهم، وبناها مدرسـة للشـافعية والحنفية، ونقلـه إليها، ووقف 

)))  اشــتغل باحلديــث وصنــف فيــه، وكان فاضــاً أديًبــا شــارًعا وبــارش شــاهًدا عنــد بعــض األمــراء، ولــا تغلــب الريــف 
ابن تغلب عى الصعيد األعى واله الوزارة عنه، ولا طلع الفارس أقطاي وهرب الريف أمســك ابن بشــاير ورســم 

بشــنقه، فدخلــت أمــه عــى الوزيــر فقــال هلــم: نحــن نطلــب أمــوااًل، ومتى شــنق ضاعت. الــوايف بالوفيات )80/2)(.
)2)  الوايف بالوفيات )80/2)(. 

)3)  ولــد ســنة ثــان ومخســن يف صفــر، بالعــش مــن ضواحــي القاهــرة، وســلطنه أبــوه وهــو ابــن مخــس ســنن أو 
ا مليًحــا كريــًا، فيــه عــدل ولــن وإحســان  نحوهــا، وبويــع بامللــك بعــد والــده وهــو ابــن ثــان عــرة ســنة، وكان شــابًّ

إىل الرعيــة، ليــس يف طبعــه ظلــم وال عســف؛ بــل حيــب اخلــر وفعلــه. تاريــخ اإلســام )5)/366(.
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عليهـا أوقافًـا كثيرة(1). 

}102{ محمد بن الحسن بن عيل بن رسول، أبو عبد الله، أسد الدين  369  - 

الرسويل )ت: 677 هـ((2).

املوقوف: مدرستان، وسد، وأوقف عليهام أوقاًفا جيدة.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

قـال الزركلـي: أميـر، مـن بني رسـول كان مـن أكملهـم أخالقًـا، له آثـار عمرانية 

فـي اليمـن، منها مدرسـة في مدينة »إب«، ومدرسـة فـي »الحبالي« وفيهـا قبره، وبنى 

سـًدا فـي قرية قرفـة، ووقف علـى ذلك كلـه أوقافًا جيـدة.(3)

 }103{ محمد بن عباس التميمي، الصدر، نجم الدين، أبو بكر  370  - 

)ت: 694 هـ((4).

املوقوف: املدرسة الجوهرية.   

املوقوف عليه: الحنفية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

)))  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )7/))6(.
)2)  رضب املثــل بقوتــه، كان أمــًرا كبــًرا فارًســا، مشــهوًرا بالقــوة والشــجاعة، يقــال: إنــه كان إذا قبــض بيــده عــى 
ركاب الفــارس ألقــى بعضــه إىل بعــض، فــا ينتفــع بــه صاحبــه، نســخ بيــده عــدة جملــدات ومقدمــات رشيفــة، وأوقفهــا 
يف أماكــن متعــددة، ســجنه ابــن عمــه الســلطان امللــك املظفــر مــدة، ومل يــزل بالســجن عــى أحســن حــال إىل أن تــويف 
ثالــث عــر ذي احلجــة، عــن نيــف وســتن ســنة. قــادة النحــر يف وفيــات أعيــان الدهــر )365/5(، األعــام للــزركي 

.)86/6(
)3)  األعام للزركي )86/6(.

)))  كانــت لــه خــدم عــى امللــوك وغرهــم. العــر يف خــر مــن غــر )3/)38(، البدايــة والنهايــة )7)/577(، 
الــدارس يف تاريــخ املــدارس ))/382(، شــذرات الذهــب )7/7)7(.
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قـال ابـن كثيـر: في يوم األحد سـابع شـهر رمضـان فتحـت المدرسـة الجوهرية 

بدمشـق، فـي حيـاة منشـئها وواقفهـا الشـيخ نجـم الديـن محمـد بـن عباس بـن أبي 

المـكارم التميمـي الجوهري(1).

قال بدر الدين العيني: واقف المدرسة الجوهرية على الحنفية(2).

}104{ محمد بن عبد الخالق بن مزهر، األنصاري، الدمشقي،  371  - 

املقريء، الشهاب )ت: 690 هـ((3).

املوقوف: كتبه.   

املوقوف عليه: دار الحديث األرشفية.   

نوع الوقف: علمي.    

قال الذهبي: وقف كتبه بدار الحديث األشرفية(4).

}105{ محمد بن عبد الكريم بن درارة الصالح، املؤذن، أبو الفضل،  372  - 

جامل الدين املرصي، املحدث )ت: 688 هـ((5).

املوقوف: كتب، وأجزاء.   

نوع الوقف: علمي.   

قال الذهبي: نسخ الكثير، ووقف كتبه وأجزاءه(6).

)))  البداية والنهاية )7)/577(.
)2)  عقد اجلان يف تاريخ أهل الزمان )ص 290(.

ذهــب  مــن  أخبــار  يف  الذهــب  شــذرات  عالــًا.  فقيًهــا،  وكان  وأقرأهــا،  الســخاوي  عــى  القــراءات  قــرأ    (3(
.)673/(5( اإلســام  تاريــخ   ،)727/7(

)))  تاريخ اإلسام )5)/673(. 
)5)  ولــد ســنة اثنتــن وســتائة، وســمع وقــد كــر مــن ابــن املقــر، وابــن رواج، ومجاعــة مــن أصحــاب الســلفي. 

اإلســام )5)/8)6(. تاريــخ 
)6)  تاريخ اإلسام )5)/8)6(.
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}106{ محمد بن عبد املنعم بن عامر بن هامل، شمس الدين، أبو عبد  373  - 

الله الحراين )ت: 671 هـ((1).

املوقوف: أجزاؤه وكتبه.   

املوقوف عليه: املدرسة الضيائية.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال الذهبـي: وقف أجـزاءه بالضيائية، وكان شـيخ الحديث بالعالميـة، ومعلومه 

فيها يسـير(2).

}107{ محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسامعيل  374  - 

أبو عبد الله السعدي، الجامعييل، ضياء الدين، املقديس، ثم الدمشقي 

الصالحي )ت: 643 هـ((3).

املوقوف: دار حديث، وكتبه وأجزاؤه، املدرسة الضيائية، ووقف عليها كتًبا    

كثرية.

)))  ســمع: أبــا عبــد اهلل ابــن الزبيــدي، وابــن اللتــي، واإلربــي، وأبــا الفضــل اهلمــداين، وابــن رواحــة، والســخاوي، 
احلديــث،  يســمع  ــل، وكان  وتعــب وحصَّ الكثــر  وكتــب  كليــة  عنايــة  باحلديــث  الشــامين، وعنــي  مــن  وطائفــة 
ويتألــف النــاس عــى روايتــه، وفيــه ديــن وحســن عــرة، ولديــه فضيلــة ومذاكــرة جيــدة وإتقــان، أقام بدمشــق، روى 
عنــه: ابــن اخلبــاز، والدمياطــي، وابــن أيب الفتــح، وابــن العطــار ومجاعــة. تاريــخ اإلســام )5)/230(، شــذرات 

الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب )7/)58(.
)2)  تاريخ اإلسام )5)/230(.

)3)  ولــد ســنة تســع وســتن ومخســائة، صاحــب التصانيــف والرحلــة الواســعة، كان شــديد التحــري يف الروايــة، 
جمتهــًدا يف العبــادة، كثــر الذكــر، منقطًعــا عــن النــاس، متواضًعــا يف ذات اهلل، حصــل األصــول الكثــرة، وجــرح 
وعــدل، وصحــح وعلــل، وقيــد وأمهــل، مــع الديانــة واألمانــة والتقــوى، والصيانــة والــورع والتواضــع، والصــدق 
واإلخــاص، وصحــة النقــل، أنشــأ مدرســة إىل جانــب اجلامــع املظفــري، وكان يبنــي فيهــا بيــده ويتقنــع باليســر، 
ــد وانجــاع عــن النــاس، وكان كثــر الــر واملواســاة، دائــم التهجــد،  وجيتهــد يف فعــل اخلــر ونــر الســنة، وفيــه تعبُّ
أمـّــاًرا باملعــروف، هبــي املنظــر، مليــح الشــيبة، حمبًبــا إىل املوافــق واملخالــف، مشــتغاً بنفســه. شــذرات الذهــب 

)387/7(، الــوايف بالوفيــات ))/8)(، ســر أعــام النبــاء )26/23)(.
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املوقوف عليه: أهل الحديث، والفقهاء، وجامعة من الصبيان، املدرسة    

الضيائية وأصحابهم من املحدثني والفقهاء.

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال الذهبـي: بنـى مدرسـة علـى بـاب الجامـع المظفـري، وأعانه عليهـا بعض 

أهـل الخيـر، وجعلهـا دار حديـث، وأن يسـمع فيها جماعـة من الصبيـان، ووقف بها 

كتبه وأجـزاءه(1).

قـال ابـن كثير: كان  فـي غاية العبـادة والزهادة والورع والخيـر، وقد وقف 

كتبًـا كثيـرة عظيمة بخطـه لخزانة المدرسـة الضيائية؛ التـي وقفها علـى أصحابهم من 

أهـل الحديـث والفقهاء، وقـد ُوِقفْت عليهـا أوقاف أخر كثيـرة بعد ذلك(2).

}108{ محمد بن عروة رشف الدين، املوصيل )ت: 620 هـ((3). 375  - 

املوقوف: دار الحديث العروية، وكتب.   

نوع الوقف: تعليمي.    

قـال الذهبـي: المنسـوب إليـه مشـهد ابن عروة مـن جامع دمشـق، وإنما نسـب 

إليـه ألنـه كان مخزنًـا فيـه آالت تتعلـق بالجامـع، فعزلـه وبيضـه، وعمـل المحـراب 

للمسـجد المنسـوب إليـه والخزانتيـن، ووقـف فيهمـا كتبًـا، وجعلـه دار حديث(4).

}109{ محمد بن عقيل بن كروس، جامل الدين )ت: 641 هـ((5). 376  - 

املوقوف: املدرسة الكروسية.    

)))  سر أعام النباء )26/23)(، تاريخ اإلسام )))/72)(.
)2)  البداية والنهاية )3)/70)(.

)3)  تاريخ اإلسام )3)/620(، الوايف بالوفيات ))/70(.
)))  تاريخ اإلسام )6)/620(. 

)5)  البداية والنهاية )7)/270(، شذرات الذهب )369/7(.
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نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن كثيـر: واقـف الكروسـية محمـد بـن عقيل بـن كـروس، جمـال الدين 

محتسـب دمشـق، كان كيًسـا متواضًعـا، توفـي بدمشـق في شـوال، ودفن بـداره التي 

جعلهـا مدرسـة، ولـه دار حديث(1).

}110{ محمد بن األمري الكبري بدر الدين الحسن بن األمري شمس  377  - 

الدين بن عيل الغساين، أسد الدين )ت: 677 هـ((2).

املوقوف: مدرسة يف مدينة إب، ومدرسة بالحباىل، وسد يف قرية قرنة،    

وكتب، ومصاحف، ومقدمات وغري ذلك.

املوقوف عليه: عدة أماكن.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.    

قـال أبـو الحسـن الزبيـدي: له مـن اآلثـار الدينية مدرسـته التـي فـي مدينة إب، 

ومدرسـته التـي بالحبالـى، وبنـى سـًدا فـي قريـة قرنة، ووقـف علـى الجميـع أوقافًا 

جيـدة تقـوم بكفايـة الجميـع، ونسـخ عـدة مـن الكتـب والمصاحـف والمقدمـات، 

ووقفهـا فـي عدة مـن األماكـن(3).

)))  البداية والنهاية )7)/270(.
)2)  قــال أبــو احلســن الزبيــدي: كان كريــًا جــواًدا، قــل مــا قصــده إنســان إال وأنالــه مقصــوده، وأجــل عطــاءه 
ورفــده، ومل يــزل عــى أحســن حــال إىل أن تــويف، ولــه عقــب كثــر، وأوالد مــن خــرة أوالد األمــراء، وكان مــن 
أكمــل بنــي رســول يف الديــن والشــجاعة، والكــرم وعلــو اهلمــة، وكان أســًدا قوًيــا شــديًدا، وبقوتــه يــرضب املثــل. 

العقــود اللؤلؤيــة يف تاريــخ الدولــة الرســولية ))/79)(.
)3)  العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية ))/79)(.
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}111{ محمد بن أيب الفضل بن زيد بن ياسني بن زيد أبو عبد الله،  378  - 

ْولَِعّي، جامل الدين الشافعي )ت: 635 هـ((1). الخطيب التغلبي، األرقمي، الدَّ

ْولَِعيَّة بَجرْيون.    املوقوف: املدرسة الدَّ

نوع الوقف: تعليمي.   

قال الذهبي: واقف املدرسة التي بجريون(2).   

}112{ محمد بن أيب القاسم بن محمد األمري بدر الدين أبو عبد الله،  379  - 

الهكاري، األمري بدر الدين )ت: 614 هـ((3).

املوقوف: مدرسة بالقدس، ووقف عليها أوقاًفا، ومسجًدا.   

املوقوف عليه: الشافعية.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

قـال الصفـدي: بنـى بالقـدس مدرسـة للشـافعية ووقف عليهـا األوقـاف، وبنى 

مسـجًدا قريبًـا مـن الخليـل عليـه السـالم عنـد يونـس عليـه السـالم علـى قارعـة 

الطريـق(4).

)))  ولــد بقريــة الدولعيــة مــن عمــل املوصــل، خطيــب دمشــق، تفقــه عــى عمــه ضيــاء الديــن الدولعــي خطيــب 
دمشــق، وســمع مــن ابــن صدقــة احلــراين ومجاعــة، وكان املعظــم قــد منعــه مــن الفتــوى مــدة، فعاتبــه الســبط يف ذلــك، 
فاعتــذر بــأن شــيوخ بلــده هــم الذيــن أشــاروا عليــه بذلــك لكثــرة أخطائــه يف فتاويــه، وقــد كان شــديد املواظبــة عــى 
الوظيفــة ال يــكاد يفــارق بيــت اخلطابــة، ومل حيــج حلرصــه عــى املنصــب. العــر يف خــر مــن غــر )3/)22(، تاريــخ 

اإلســام )6)/)26(، ونزهــة األنــام )ص 00)(.
)2)  سر أعام النباء ))2/)35(.

)3)  أحــد فرســان املســلمن، لــه املواقــف املشــهودة يف قتــال الفرنــج، وكان مــن أكابــر أمــراء املعظــم، يستشــره 
ويثــق بــه لصاحــه، وكان ســمًحا، لطيًفــا، ورًعــا، خــًرا، بــاًرا بأهلــه وبالفقــراء، وكان يتمنــى الشــهادة ويقــول: مــا 
أحســن وقــع ســيوف الكفــار عــى وجهــي وأنفــي، فمــنَّ اهلل عليــه بالشــهادة عــى الطــور، وكان هبــا لــا حارصهــا 
العــدو، واستشــهد يومئــذ ســيف الديــن ابــن املرزبــان، ومحــل األمــر بــدر الديــن إىل القــدس، فدفــن بربتــه. تاريــخ 

اإلســام )3)/23)(، الــوايف بالوفيــات ))/9)2(، طبقــات الشــافعين )ص: )80(.
)))  الوايف بالوفيات ))/9)2(.
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}113{  محمد بن محمد بن أيب بكر أبو الفتح، املحدث املفيد، زين  380  - 

الدين، األبيوردي، الكوفني، الصويف، الشافعي )ت: 667 هـ((1).

املوقوف: كتب، وأجزاء.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال الذهبـي: ذكـره الشـريف فقـال: كان مـن أهـل الديـن والصـالح والخيـر 

والعفـاف، ولـه فهـم ومعرفة، وفيـه تيقظ ونباهة وخرَّج لنفسـه »معجًما« عن مشـايخه 

الذيـن سـمع منهـم. ووقـف كتبه وأجـزاءه(2).

}114{  محمد بن محمود بن حسن بن هبة الله أبو عبد الله، البغدادي،  381  - 

ابن النجار، محب الدين، محدث العراق )ت: 643 هـ((3).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: املدرسة النظامية.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن السـاعي: قـرأت عليه »ذيـل التاريـخ«، ولـه كتـاب »الـدرر الثمينة في 

أخبـار المدينـة«، وكتـاب »روضـة األوليـاء في مسـجد إيليـاء«، وكتاب »نزهـة القرى 

فـي ذكـر أم القـرى«، وكتـاب »األزهـار في أنواع األشـعار«، وكتـاب »عيـون الفوائد« 

)))  قــدم دمشــق، وســمع ســنة أربعــن مــن: كريمــة، والضيــاء املقــديس، والتقــي أمحــد بــن العــز، كتــب الكثــر 
وحصــل مجلــة صاحلــة، وحــرص، وَكَلــف باحلديــث، وبالــغ يف اإلكثــار، وخــرج )املعجــم( وروى اليســر، ومل 
يعمــر، وال أفــاق مــن الطلــب إال واملنيــة قــد نزلــت بــه، مل يطلــب الفــن إال وهــو ابــن أربعــن ســنة، وكان حســن 
بالوفيــات  الــوايف   ،)((7/(5( اإلســام  تاريــخ  بالقاهــرة.  األوىل  مجــادى  عــر  حــادي  يف  تــويف  الطريقــة، 

.)(63/((
)2)  تاريخ اإلسام )5)/7))(.

)3)  ألــف كتــاب )القمــر املنــر يف املســند الكبــر(، فذكــر كل صحــايب ومــا لــه مــن احلديــث، وكتــاب )كنــز اإلمــام 
يف الســنن واألحــكام(، تــويف خامــس شــعبان. ســر أعــام النبــاء )23/)3)(، األعــام للــزركي )86/6(.
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، ووقـف كتبـه  سـتة أسـفار، وكتـاب »مناقـب الشـافعي« وغيـر ذلـك، وأوصـى إلـيَّ

.(1) بالنظامية

}115{ محمد بن نجتح، اإلمام الكبري )ت: 681 هـ((2). 382  - 

املوقوف: املدرسة املعروفة بالنجاحية بالناحية الرشقية من املغربة يف    

مدينة تعز، واملدرسة املعروفة بالنجاحية بالجند.

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال أبو الحسـن الزبيدي: كان من أمـراء الدولة المظفرية، ولـه طبلخانة، وإقطاع 

جيـد، وهـو الـذي ابتنى المدرسـة المعروفـة بالنجاحية بالناحية الشـرقية مـن المغربة 

فـي مدينـة تعز، وأوقـف بتعز، وأخـرى بالجند، وكان كثيـر فعل الخيـر والمعروف(3).

 }116{ محمد بن يونس جامل الدين، الساوجي، شيخ الَقلَْنَدِرية(4).  383  - 

)ت: 630 هـ((5).

املوقوف: املدرسة الساوجية.   

املوقوف عليه: الرشيف كامل الدين حمزة الطويس.   

)))  سر أعام النباء )33/23)(.
املعروفــة  املدرســة  ابتنــى  الــذي  وهــو  جيــد،  وإقطــاع  طبلخانــة  ولــه  املظفريــة،  الدولــة  أمــراء  مــن  كان    (2(
مــدة.  كذلــك  وأقــام  بالعمــى،  عمــره  آخــر  يف  وامتحــن  واملعــروف،  اخلــر  فعــل  كثــر  وكان   بالنجاحيــة، 

العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية ))/96)(.
)3)  العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية ))/96)(.

)))  يراجع؛ جمموع فتاوى ابن تيمية )63/35)(.
)5)  شــيخ الطائفــة القلندريــة، قــدم دمشــق، وقــرأ القــرآن والعلــم، وســكن بجبــل قاســيون بزاويــة الشــيخ عثــان 
الزاويــة وانملــس، وأقــام  فــرك  الدنيــا،  لــه زهــد وفــراغ عــن  ثــم حصــل  مــدة،  بالشــيخ عثــان  الرومــي، وصــى 
بمقــرة بــاب الصغــر بقــرب موضــع القبــة التــي بنيــت ألصحابــه. تاريــخ اإلســام )5)/23)(، الــوايف بالوفيــات 
اإلســام  تاريــخ   ،)(63/35( تيميــة  البــن  الفتــاوى  جممــوع  إىل  يرجــع  بالَقَلنْدريــة  وللتعريــف   ،)(93/5(

وغرهــا.  )(23/(5(
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نوع الوقف: تعليمي.    

قـال ابـن شـداد: أنشـأها جمـال الديـن السـاوجي، كان تاجـرًا، وقفهـا علـى 

الشـريف كمـال الديـن حمـزة الطوسـي، وهـو مسـتمر بهـا إلـى اآلن(1). 

}117{ محمود بن أيب بكر بن أيب العالء بن عيل، املحدث الفريض،  384  - 

شمس الدين، أبو العالء البخاري، الكالباذي، الصويف )ت: 700 هـ((2).

املوقوف: أجزاء من كتبه.   

املوقوف عليه: الصوفية بالخانقاه وهي رباطهم.    

نوع الوقف: علمي.   

قـال الذهبـي: كان مـن أعيـان صوفيـة الخانقـاه وقـف أجـزاءه بالخانقـاه وتركها 

ولم يسـافر بهـا(3).

}118{ مرسور، شمس الخواص )ت: 647 هـ((4). 385  - 

املوقوف: املدرسة املرسورية بالقاهرة، ووقف عليها الفندق الصغري.   

املوقوف عليه: املدرسة املرسورية.   

)))  الدارس يف تاريخ املدارس ))/208(.
)2)  ولــد بمحلــة كابــاذ يف ســنة أربــع وأربعــن، وتفقــه ببخــارى وســمع هبــا يف ســنة ســبعن وحوهلــا، ثــم قــدم 
العــراق ســنة بضــع وســبعن، فســمع هبــا مــن حممــد بــن أيب الدينــة، وحممــد بــن عمــر بــن املريــخ، وابــن بلدجــي، 
وابــن الدبــاب وطائفــة، وكتــب الكثــر بخطــه املليــح احللــو، وصنــف يف الفرائــض تصانيــف، وكان بارًعــا فيهــا، لــه 
أصحــاب يشــتغلون عليــه، كان دينـًـا، نزًهــا ورًعــا، متحرًيــا متقنـًـا، كثــر املعــارف، حســن العــرة، كثــر اإلفــادة، حمًبــا 
للطلبــة، ســمع مــن ســبعائة ومخســن شــيًخا وســود معجــًا لنفســه. تاريــخ اإلســام )5)/)96(، أعيــان العــر 

وأعــوان النــر )365/5(.
)3)  تاريخ اإلسام )5)/)96(.

)))  كان ممــن اختــص بالســلطان صــاح الديــن يوســف بــن أيــوب، فقدمــه عــى حلقتــه ومل يــزل مقدًمــا إىل األيــام 
الكاملية، فانقطع إىل اهلل تعاىل، ولزم داره إىل أن مات، ودفن بالقرافة إىل جانب مسجده، وكان له بر وإحسان 

ومعــروف. نزهــة األنــام يف تاريــخ اإلســام )ص: 89)(، واملواعــظ واالعتبــار ))/)22(.
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نوع الوقف: تعليمي.    

قـال المقريـزي: ووقـف المدرسـة المسـرورية؛ هـذه المدرسـة بالقاهـرة داخـل 

درب شـمس الدولة، فجعلت مدرسـة بعد وفاتـه بوصيته، وأن يوقـف الفندق الصغير 

عليهـا، وكان بناؤهـا مـن ثمـن ضيعـة بالشـام كانت بيـده بيعت بعـد موته(1).

}119{ منصور بن الظاهر بأمر الله محمد ابن النارص لدين الله أحمد  386  - 

بن املستيضء بأمر الله حسن أبو جعفر، العبايس، البغدادي )ت: 640 هـ((2).

املوقوف: املستنرصية، ووقف عليها ما يساوي ألف ألف دينار، وعمل فيها    

بيامرستانًا كبريًا، ومطبًخا للفقهاء، ومزملة للامء البارد، ورتب لبيوت الفقهاء الحرص 

والبسط، والفحم، واألطعمة، والورق والحرب، والزيت وغري ذلك. وللفقيه يف الشهر 

ًما، ومساجد، ومدارس، وربط، ودور للضيافة، ومارستانات، وعمر طرق  ديناران، وحامَّ

الحاج، وعمر بالحرمني دوًرا للمرىض، وبعث إليها األدوية. ووقف كتب العلم.

املوقوف عليه: املستنرصية، أربعة مدرسني عىل املذاهب األربعة.   

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.   

قـال الذهبي: في سـنة إحـدى وثالثين وسـتمائة أديرت المسـتنصرية ببغداد، وال 

نظيـر لهـا في الحسـن والسـعة، وكثـرة األوقاف، بهـا مائتـان وثمانية وأربعـون فقيًها، 

وأربعة مدرسـين، وشـيخ للحديث، وشـيخ للطب، وشـيخ للنحو، وشـيخ للفرائض، 

وإذا أقبـل وقفهـا غـل أزيـد مـن سـبعين ألـف مثقـال، ولعـل قيمـة مـا وقـف عليهـا 

يسـاوي ألف ألف دينـار(3).

)))  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ))/)22(.
)2)  واقــف املســتنرية التــي ال نظــر هلــا، مولــده ســنة ثــان وثانــن ومخســائة، وأمــه تركيــة، وكان أبيــض أشــقر، 
ســمينًا، ربعــًة، مليــح الصــورة، عاقــاً حازًمــا سائًســا، ذا رأي ودهــاء وهنــوض بأعبــاء امللــك، وكان جــده النــارص 

حيبــه ويســميه القــايض؛ حلبــه للحــق وعقلــه. ســر أعــام النبــاء )55/23)(.
)3)  سر أعام النباء )56/23)(.
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قـال ابـن النجـار: نشـر العـدل، وبـث المعـروف، وقـرب العلمـاء والصلحـاء، 

وأجـرى  والمارسـتانات،  الضيافـة،  ودور  والربـط،  والمـدارس،  المسـاجد  وبنـى 

العطيـات، وقمـع المتمـردة، وحمـل النـاس علـى أقـوم سـنن، وعمر طـرق الحاج، 

وعمـر بالحرميـن دوًرا للمرضـى، وبعـث إليها األدويـة، وبيعت كتب العلـم في أيامه 

بأغلـى األثمـان لرغبتـه فيهـا، ولوقفها.

قـال ابـن واصـل: بنى المسـتنصر على دجلـة من الجانب الشـرقي ممـا يلي دار 

الخالفـة مدرسـة ما بنـي على وجه األرض أحسـن منهـا، وال أكثر وقًفـا، وهي بأربعة 

مدرسـين علـى المذاهـب األربعـة، وعمل فيها بيمارسـتانًا كبيـرًا، ورتب فيهـا مطبًخا 

للفقهـاء، ومزملـة للمـاء البـارد، ورتـب لبيوت الفقهـاء الحصـر، والبسـط، والفحم، 

واألطعمـة، والـورق، والحبـر، والزيـت وغيـر ذلـك، وللفقيـه -بعد ذلك- في الشـهر 

دينـاران، ورتـب لهـم حماًمـا، ورتـب لهم بالحمـام قومة. وهـذا ما سـبق إليه(1).

}120{ منكومتر، سيف الدين الحسامي، الرتيك، األمري نائب السلطنة  387  - 

)ت: 698 هـ((2).

املوقوف: دار منكومتر.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال المقريـزي: دار منكوتمـر؛ هـذه الـدار بحـارة بهاء الديـن، بجوار المدرسـة 

المنكوتمريـة، أنشـأها األميـر منكوتمـر نائـب السـلطنة بجـوار مدرسـته، وهـي مـن 

الـدور الجليلـة، وبهـا إلـى اليـوم بعض ذريتـه وهي وقـف(3).

)))  تاريخ اإلسام )))/330(.
)2)  كان قــد أسف يف اســتئصال كبــار األمــراء، وجهــل، وغرتــه الســامة، فدهــي مــن حيــث مل حيتســب، وكان 

شــاًبا مل يتكهــل، ولــه مدرســة بالقاهــرة، قتلــوه بعــد ســلطانه. تاريــخ اإلســام )5)/)88(.
)3)  املواعظ واالعتبار )98/3(. 
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}121{ منكورس، الفليك، األمري الكبري، ركن الدين، العاديل، الحنفي  388  - 

)ت: 631 هـ((1).

املوقوف: املدرسة الفلكية، واملدرسة الركنية الحنفية الربانية، بسفح جبل    

قاسيون، وتربة بجبل قاسيون، وأوقف عىل ذلك أوقاًفا كثرية.

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.    

قـال ابـن شـداد: واقفها ركـن الديـن منكورس، وهـو الذي بنـى الركنيـة الحنفية 

البرانية(2).

قال الذهبي: له بجبل قاسيون تربة ومدرسة، وقف عليهما أوقافًا كثيرة(3). 

وقـال ابن كثير - أحداث سـنة إحـدى وثالثين وسـتمائة-: واقف الركنيـة الحنفية 

األميـر الكبيـر واقـف الفلكيـة، وقـد بنـى المدرسـة الركنيـة بسـفح قاسـيون، وأوقف 

عليهـا أوقافًـا كثيرة(4).

)))  غــام فلــك الديــن أخــي امللــك العــادل، كان دّينـًـا، صاحًلــا، عفيًفــا، مازًمــا جلامــع بنــي أمّيــة، كان هــذا الرجــل 
مــن خيــار األمــراء، ينــزل يف كل ليلــة وقــت الســحر إىل اجلامــع وحــده بطوافــة، ويواظــب عــى حضــور الصلــوات 
فيــه مــع اجلاعــة، قليــل الــكام، كثــر الصدقــات. البدايــة والنهايــة )7)/5)2(، شــذرات الذهــب )257/7(، 

تاريــخ اإلســام )6)/87(.
)2)  الدارس يف تاريخ املدارس ))/90)(.

)3)  تاريخ اإلسام )))/60(.
)))  البداية والنهاية )7)/5)2(، الدارس يف تاريخ املدارس ))/398(.
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}122{ موىس السلطان امللك األرشف مظفر الدين ابن السلطان  389  - 

امللك املنصور إبراهيم بن شريكوه بن شاذي الحميص، )ت: 662 هـ((1).

املوقوف: جامع جراح، ومسجد بدار السعادة داخل باب النرص، وأوقف    

عليهام قرية الدعيفينية من أعامل مرج دمشق. 

املوقوف عليه: جامع جراح، ومسجد بدار السعادة داخل باب النرص.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال عبـد القـادر بـن بـدران: جامع جـراح خارج بـاب الصغيـر، وهـو معروف، 

وكان مـن قبـل مسـجًدا للجنائز كبيـرًا، وفيه بئر، فلمـا خرب جدده جـراح المضحي، 

ثـم أنشـأه الملـك األشـرف موسـى جامًعـا، سـنة إحـدى وثالثيـن وسـتمائة، وجدد 

معـه مسـجًدا بدار السـعادة داخل بـاب النصـر، وأوقف عليهمـا قريـة الدعيفينية من 

أعمـال مرج دمشـق(2).

)))  ولــد ســنة ســبع وعريــن وســتائة، ومتلــك محــص بعــد مــوت أبيــه ســنة أربــع وأربعــن، ووزر لــه الصــدر 
خملــص الديــن إبراهيــم بــن إســاعيل بــن قرنــاص، واعتضــد بامللــك الصالــح صاحــب مــر، فعظــم ذلــك عــى 
صاحــب حلــب وأخــذ منــه محــص، كان ملــًكا حازًمــا، كبــر القــدر، يقًظــا، خبــًرا، شــجاًعا، كبــر النفــس، لــه غــور 
ودهــاء، وكان وافــر العقــل، قليــل البســط واحلديــث، يقيــد ألفاظــه، ويــازم النامــوس حتــى يف خلواتــه، وحيــذو 
حــذو الصالــح نجــم الديــن أيــوب، تــويف يف صفــر بحمــص ولــه مخــس وثاثــون ســنة، ودفــن بربــة جــده امللــك 

البدايــة والنهايــة )7)/)5)(.  املجاهــد. تاريــخ اإلســام )5)/62(، 
)2)  منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: 372(.
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}123{ موىس شاه أرمن ابن امللك العادل ابن أيوب امللك األرشف،  390  - 

مظفر الدين )ت: 635 هـ((1).

املوقوف: دار الحديث األرشفية، دار السعادة والدهشة، جامع التوبة    

بالعقيبة، دار الحديث بالبلد، دار لطيفة.  

املوقوف عليه: دار الحديث األرشفية، وبنته وقف عليها دار السعادة    

والدهشة، وجامع التوبة. 

نوع الوقف: تعليمي، وخريي، وأهيل.   

قـال ابـن تغـري بـردي: فتحـت دار الحديـث األشـرفيّة المجـاورة لقلعة دمشـق 

التـي بناهـا الملـك األشـرف موسـى، وأملـى بها ابـن الصـالح الحديـث، وذلك في 

ليلـة النصـف من شـعبان، ووقـف عليها األشـرف األوقـاف(2).

قـال ابـن بـدران: ممـا أوقفـه السـلطان الملـك األشـرف أبـو الفتـح موسـى ابن 

الملـك العـادل  علـى هذه الـدار المباركـة، وهو ثلث قريـة حزرما، وقيسـارية 

العلـو بكمالهـا، وعشـرة حوانيـت، وفرنـان، واصطبـل جوارهـا، وحانوتـان، وحجرة 

جـوار كنيسـة مريـم، وأربـع حصص فـي أربعـة حوانيت ببـاب البريـد، وحصتان في 

حانوتيـن فـي الجزيـرة، وحصة فـي حانـوت الحدادين.(3)

قـال الفقيـه محمـد اليونينـي: كنت أغشـاه في مرضـه، فقلت له: اسـتعد للقـاء الله 

النــارص هبــا،  بعــد حصــار  بالفضــل، متلــك دمشــق  القــدر موصوًفــا  )))  صاحــب دمشــق، كان ســلطاًنا جليــل 
فعــدل، وخفــف اجلــور، وأحبتــه الرعيــة، وكان فيــه ديــن وخــوف مــن اهلل عــى لعبــه، وكان جــواًدا، ســمًحا، فارًســا، 
شــجاًعا، لديــه فضيلــة وحمبــة العلــم والعلــاء، وكان عنــده أدب وفضــل مــع ظرافــة ولطافــة وكــرم فائــض، وكان 
متعفًفــا عــن أمــوال الرعيــة، ومدحــه أكثــر مــن مائــة شــاعر. ســر أعــام النبــاء )22/22)(، جممــع اآلداب يف 
الغــرر  وجامــع  الــدرر  كنــز  النافعــة )ص: 29(،  والتجــارب  اجلامعــة  احلــوادث  األلقــاب )302/5(،  معجــم 

.)320/7(
)2)  النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة )280/6(.

)3)  منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: )2(. 
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فمـا يضـر، فقـال: ال، والله بل ينفع، ففـرق البالد، وأعتـق مماليكه نحـو مائتين، ووقف 

دار السـعادة والدهشـة على بنته(1).

قـال الذهبـي: الملـك األشـرف وقـف دار الحديث بالبلـد، وجعـل للجمال أبي 

موسـى وذريتـه رزقًـا معلوماَ بها، وسـكًنا(2).

قـال ابـن العمـاد: جامع التوبة: شـرع األشـرف في بنائه خـان الزنجـاري جامًعا، 

وهـو جامـع التوبـة بالعقيبـة، وكان خانًـا معروفًـا بالفجـور والخواطـيء والخمـور، 

وسـماه جامـع التوبة، ووقـف عليـه أوقافًا كثيـرة(3).

}124{ نرص الله بن أيب العز مظفر بن أيب طالب عقيل بن حمزة  391  - 

نجيب الدين، أبو الفتح الشيباين، الدمشقي، الصفار، املعروف بابن الشقيشقة 

املحدث، الشاهد )ت: 656 هـ((4).

املوقوف: قاعة بدرب البانيايس دار حديث.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال الذهبـي: ووقـف قاعتـه التـي بـدرب البانياسـي دار حديـث، واآلن فيهـا 

المـزي(5). شـيخنا 

)))  سر أعام النباء )25/22)(.
)2)  سر أعام النباء )9/22)3(. 

)3)  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )259/7(.
)))  ولــد ســنة نيــف وثانــن ومخســائة، وســمع بعــد الســتائة الكثــر، وعنــي باحلديــث وحصــل األصــول، وســمع 
مــن حنبــل )املســند(، ومــن: ابــن طــرزد، واخلــرض بــن كامــل، وحممــد بــن الزنــف، والتــاج الكنــدي وخلــق بعدهــم، 
ابــن اخلبــاز وآخــرون. وحــدث يف آخــر عمــره  الديــن احلنبــي، والنجــم  تقــي  روى عنــه: الدمياطــي، والقــايض 
باملســند، وكان أديًبــا، فاضــاً، ظريًفــا، مليــح البــزة، مقبــواًل عنــد القضــاة، وكان يعــرف شــيوخ دمشــق ومروياهتــم، 

ويســمع العــايل والنــازل، وخطــه وحــش معــروف. تاريــخ اإلســام )))/9)8(.
)5)  تاريخ اإلسام )))/9)8(.
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}125{ هبة الله بن عبد الواحد بن رواحة األنصاري، الحموي، زيك  392  - 

الدين، أبو القاسم، التاجر املعدل، املعروف بابن رواحة )ت: 622 هـ((1).

َواِحيِّة داخل باب الفراديس، ومدرسة بحلب     املوقوف: املدرسة الرَّ

الشهباء.

املوقوف عليه: الشافعية.   

ناظر الوقف: تقي الدين ابن الصالح الشهرزوري.   

نوع الوقف: تعليمي.    

قال الذهبي: واقف المدرسة الرواحية بدمشق، وأخرى بحلب(2). 

وقال ابن كثير: بنى مدرسة بدمشق، ومثلها بحلب على الفقهاء الشافعية(3).

وقـال: وقـد ابتنـى المدرسـة الرواحيـة داخـل بـاب الفراديـس، ووقفهـا علـى 

الشـافعية، وفوض تدريسـها ونظرها إلى الشـيخ تقي الدين ابن الصالح الشـهرزوري، 

ولـه بحلب الشـهباء مدرسـة أخـرى مثلها(4).

)))  كان كثــر األمــوال، حمتشــًا، بنــى مدرســة بدمشــق، ومثلهــا بحلــب، عــى الفقهــاء الشــافعية، وكان أوىص أن 
يدفــن بمدرســته التــي بدمشــق إذا مــات يف البيــت الــذي يف اإليــوان، فلــا مــات أراد أهلــه ذلــك، فمنعهــم الشــيخ 
تقي الدين ابن الصاح، وكان إذ ذاك مدرســها، ألنه مل يرطه يف أصل الوقف. تاريخ اإلســام )3)/728(، 

كنــوز الذهــب يف تاريــخ حلــب ))/)30(، طبقــات الشــافعين )ص: )82(.
)2)  تاريخ اإلسام )3)/ 728(.

)3)  طبقات الشافعين )ص )82(. 
)))  البداية والنهاية )7)/ 56)(. 
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 }126{ الجني حسام الدين، امللك املنصور، السيفي  393  - 

)ت: 698 هـ((1).

املوقوف: منية أندونة من أرايض الجيزة، ساحة بجوار الجامع، مكتب إلقراء    

كتاب الله عز وجل. 

املوقوف عليه: الجامع الطولوين، وأيتام املسلمني.   

نوع الوقف: خريي، وتعليمي   

قـال المقريـزي: جـرت أمور اقتضـت قيام الجين علـى كتبغا وهم بطريق الشـام، 

ففـر كتبغـا إلـى دمشـق واسـتولى الجيـن علـى دسـت المملكـة، وسـار إلـى مصـر 

وجلـس علـى سـرير الملـك بقلعة الجبـل، وتلقب بالملـك المنصور فـي المحرم من 

سـنة سـت وتسـعين وسـتمائة، فأقام قراسـنقر في نيابـة السـلطنة بديار مصـر، وأخرج 

الناصـر محمـد بـن قالوون مـن قلعة الجبـل إلى كـرك الشـوبك، فجعله فـي قلعتها، 

وأعانـه أهـل الشـام علـى كتبغا حتـى قبض عليـه وجعلـه نائب حمـاة، فأقـام بها مدة 

سـنين بعـد سـلطنة مصـر والشـام، وخلع علـى األمير علـم الدين سـنجر الـدواداري 

وأقامـه فـي نيابـة دار العـدل، وجعـل إليـه شـراء األوقـاف علـى الجامـع الطولونـّي، 

وصـرف إليـه كل مـا يحتـاج إليه فـي العمـارة، وأكـد عليه في أن ال يسـخر فيـه فاعاًل 

وال صانًعـا، وأن ال يقيـم مسـتحثًا للصنـاع، وال يشـتري لعمارته شـيئًا ممـا يحتاج إليه 

مـن سـائر األصنـاف إال بالقيمـة التامـة، وأن يكـون مـا ينفـق علـى ذلـك مـن مالـه، 

وأشـهد عليـه بوكالتـه، فابتـاع منيـة أندونـة مـن أراضـي الجيـزة، وعرفت هـذه القرية 

بأندونـة كاتـٌب بمصـر كان نصرانيًـا فـي زمـن أحمـد بـن طولـون، وممن نكبـه وأخذ 

)))  صاحــب مــر والشــام، قــدم يف أول ســلطنة أســتاذه نائًبــا عــى قلعــة دمشــق، فلــا متلــك ســنقر األشــقر تلــك 
األيــام اعتقلــه بالقلعــة، ثــم ويل وجــاءه تقليــد نيابــة دمشــق يف أثنــاء ســنة تســع وســبعن، واســتمر إىل ســنة تســعن، 
فحمــدت ســرته، ثــم عــزل بالشــجاعي، وقبــض عليــه امللــك األرشف، ثــم أطلقــه، ثــم قبــض عليــه وخنقــه، ثــم رق 
لــه وتركــه بآخــر رمــق، ثــم أنعــم عليــه. العــر يف خــر مــن غــر )393/3(، األنــس اجلليــل بتاريــخ القــدس واخلليــل 

)2/)9(، التاريــخ املعتــر يف أنبــاء مــن غــر )63/2)(.
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منـه خمسـين ألـف دينـار، واشـترى أيًضا سـاحة بجـوار جامـع أحمد بن طولـون مما 

ـر الجامـع، وأزال كل مـا كان فيـه  كان فـي القديـم عامـرًا ثـم خـرب، وحكرهـا وعمَّ

مـن تخريـب، وبلطـه وبيضه، ورتب فيـه دروًسـا إللقاء الفقـه على المذاهـب األربعة 

التـي عمـل أهـل مصـر عليهـا اآلن، ودرًسـا يلقى فيـه تفسـير القـرآن الكريم، ودرًسـا 

لحديـث النبـي ، ودرًسـا للطـب، وقـرر للخطيب معلوًمـا، وجعل لـه إماًما 

راتبًـا، ومؤذنيـن وفراشـين وقومـة، وعمل بجـواره مكتبًا إلقـراء أيتام المسـلمين كتاب 

اللـه عـز وجـل وغير ذلك من أنـواع القربـات ووجوه البـر، فبلغت النفقـة على عمارة 

الجامـع وثمن مسـتغالته عشـرين ألف دينـار(1).

}127{ ياقوت بن عبد الله شهاب الدين، الرومي، الحموي، البغدادي   394  - 

)ت: 626 هـ((2).

املوقوف: كتبه ببغداد.   

املوقوف عليه: مشهد الزيدي.   

نوع الوقف: علمي.    

قال الذهبي: وقف كتبه ببغداد على مشهد الزيدي(3).

)))  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ))/3)(، السلوك ملعرفة دول امللوك )276/2(.
)2)  ولــد ياقــوت ســنة أربــع أو مخــس وســبعن ومخســائة، ابتاعــه وهــو صغــر عســكر احلمــوي التاجــر ببغــداد، 
وعلمــه اخلــط، فلــا كــر قــرأ النحــو واللغــة، وشــغله مــواله باألســفار يف التجــارة، ثــم جــرت بينــه وبــن مــواله أمــور 
أوجبــت عتقــه، وإبعــاده عنــه، فاشــتغل بالنســخ باألجــرة، فحصــل لــه إطــاع ومعرفــة، وكان مــن األذكيــاء، وكان 
أديًبــا شــاعًرا، مؤرًخــا، إخبارًيــا، متفننًــا، تــويف بحلــب يف العريــن مــن رمضــان، .... ومل يبلــغ الســتن. تاريــخ 

بغــداد ))92/2)(، تاريــخ اإلســام )3)/823(، وفيــات األعيــان )27/6)(.
)3)  تاريخ اإلسام )3)/823(.
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}128{ ياقوت الطوايش، افتخار الدين الحبيش، العزي املسعودي، أبو  395  - 

الدر الخادم )ت: 654 هـ((1).

املوقوف: كتب، وأموال.   

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

قـال الذهبي: سـمع الكثير بالشـام، والحجـاز، ومصر، واجتهـد وحصل األموال 

ووقفها(2). والكتب 

}129{ يحيى بن عبد الواحد بن أيب حفص، أبو زكريا، الحفيص،  396  - 

الهنتايت )ت: 647 هـ((3).

املوقوف: مدارس، ومساجد.   

املوقوف عليه: مدارس، ومساجد.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.    

قـال الزركلـي: خـدم العلم، فأنشـأ عدة مدارس ومسـاجد، وجعل لهـا األوقاف، 

وأنشـأ داًرا للكتب جمع فيهـا (36000) مجلًدا(4). 

)))  سمع من القايض هباء الدين يوسف بن شداد، وأيب احلسن بن الرماح، ومجاعة، تويف باملدينة النبوية.
تاريخ اإلسام )))/766(.

)2)  تاريخ اإلسام )))/766(.
الســعيد  بالســلطان  لقــب  بتونــس،  احلفصيــة  الدولــة  ملــوك  مــن  أركانــه  ووطــد  بامللــك  اســتقل  مــن  أول    (3(
للمســتورين.  اإلحســان  كثــر  شــاعًرا،  كاتًبــا  وكان  العلــم،  خــدم  إفريقيــة،  مملكــة  يف  أحــد  ينازعــه   فلــم 

األعام للزركي )55/8)(، السلوك يف معرفة امللوك ))/)5)(، تاريخ اإلسام )))/586(.
)))  األعام للزركي )55/8)(.
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}130{ يحيي بن محمد بن عبد الواحد بن عبده الصدر نجم الدين ابن  397  - 

اللبودي، الدمشقي، الطبيب )ت: 667 هـ((1).

املوقوف: املدرسة اللبودية النجمية.   

املوقوف عليه: األطباء.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قال ابن كثير: واقف اللبودية التي عند حمام الفلك المسيري على األطباء(2).

}131{ يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن بكر بن حاممة أبو يوسف  398  - 

الزنايت املنصور املريني، أبو يوسف، السلطان )ت: 685 هـ((3).

املوقوف: مارستانات، ومدارس.    

املوقوف عليه: املارستانات، وقفها للمرىض، واملجانني، والجذمى، والعمي،    

والفقراء، واملدارس، والكتب لطلبة العلم.

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

قـال الزركلـي: بنـى كثيـرًا مـن المارسـتانات للمرضـى والمجانيـن ورتـب لهـا 

األطبـاء، وكـذا فعـل بالجذمـى والعمـي والفقـراء، وبنـى المـدارس لطلبـة العلـم، 

)))  ترقــى بالطــب عنــد صاحــب محــص، ووزر لــه، ثــم انتقــل إىل خدمــة امللــك النــارص فجعلــه ناظــر الدواويــن، 
ثــم ويل ذلــك يف الدولــة الظاهريــة، وكان حمتشــًا، نبيــاً، جليــاً، اختــر )اإلشــارات(، واملعاملــن يف األصلــن، 
واختــر )الكليــات( يف الطــب، وتــويف يف ذي احلجــة، ودفــن بربتــه التــي بقــرب بركــة احلمريــن، وجعــل تربتــه 

دار طــب وهندســة، وقــرر هلــا شــيًخا وقــراء. تاريــخ اإلســام )5)/90)(، البدايــة والنهايــة )7)/502(.
)2)  البداية والنهاية )7)/502(.

)3)  يلقــب باملنصــور، بربــري، مــن أصــل عــريب، تــويف يف شــهر املحــرم، باجلزيــرة اخلــرضاء ودفــن هبــا. ثــم احتمــل 
بعــد إىل ســا، فدفــن باجلبانــة املعروفــة هنالــك مللــوك مــن بنــي مريــن، وحمــل هــذا الســلطان يف امللــوك املجاهديــن 

املرابطــن معــروف. األعــام للــزركي )99/8)(، اإلحاطــة يف أخبــار غرناطــة ))/309(. 
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ووقـف عليهـا األوقـاف(1). 

قـال ابـن خلدون: سـأل منه أمير المسـلمين أن يبعث مـن كتب العلـم التي بأيدي 

النصـارى منـذ اسـتيالئهم علـى مـدن اإلسـالم، فاسـتكثر مـن أصنافها في ثالثة عشـر 

حمـاًل بعـث بها إليـه، فوقفها السـلطان بالمدرسـة التي أسسـها بفاس لطلـب العلم(2).

}132{ يوسف بن خليل بن قراجا عبد الله، أبو الحجاج، شمس الدين  399  - 

الدمشقي )ت: 648 هـ((3).

املوقوف: كتبه   

نوع الوقف: علمي.   

قـال الذهبـي: أحبه الحلبيـون وأكرموه، وأكثـروا عنه، ووقف كتبـه، لكنها تفرقت 

ونهبت في كائنـة حلب(4).

)))  األعام للزركي )99/8)(.  
)2)  تاريخ ابن خلدون )277/7(.

)3)  اإلمــام، املحــدث، الصــادق، الرحــال، النقــال، شــيخ املحدثــن، راويــة اإلســام، األدمــي، اإلســكاف، نزيــل 
حلــب وشــيخها، عنــي بالروايــة، وســمع الكثــر، وارحتــل إىل النواحــي، وكتــب بخطــه املتقــن احللــو شــيئا كثــًرا، 
وجلب األصول الكبار، وكان ذا علم حسن، ومعرفة جيدة، ومشاركة قوية يف اإلسناد واملتن، والعايل والنازل، 
واالنتخــاب. تــويف ولــه ثــاث وتســعون ســنة. ســر أعــام النبــاء )5/23))(، ذيــل طبقــات احلنابلــة )3/))5(. 

)))  سر أعام النباء )53/23)(.
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}133{ يوسف ابن الشيخ أيب الفرج عبد الرحمن بن عيل بن محمد  400  - 

التيمي الكربي البغدادي الحنبيل محيى الدين، ابن الجوزي، أستاذ دار الخالفة 

)ت: 656 هـ((1). 

املوقوف: املدرسة الجوزية.    

املوقوف عليه: املدرسة الجوزية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قال ابن العماد: أنشـأ مدرسـة بدمشـق، وهـي المعروفة بالجوزيـة، ووقف عليها 

كثيرة(2). أوقافًا 

قال الذهبي: أنشأ بدمشق مدرسة كبيرة(3).

)))  العامــة، القــريش، ولــد يف ذي القعــدة، ســنة ثانــن ومخســائة، ســمع مــن: أبيــه، وحييــى بــن بــوش، وأيب منصــور 
عبــد الســام، وذاكــر ابــن كامــل، وابــن كليــب وعــدة، وتــا بواســط للعــرة عــى ابــن الباقــاين، بحــرضة أبيــه عندمــا أطلــق 
مــن احلبــس، روى عنــه: الدمياطــي، والرشــيد بــن أيب القاســم، ومجاعــة، درس وأفتــى وناظــر، وتصــدر للفقــه، ووعــظ، 
وكان صــدًرا كبــًرا، وافــر اجلالــة، ذا ســمت وهيبــة وعبــارة فصيحــة، روســل بــه إىل امللــوك، وبلــغ أعــى املراتــب، وكان 

حممــود الطريقــة حمبًبــا إىل الرعيــة. ســر أعــام النبــاء )372/23(، عقــد اجلــان يف تاريــخ أهــل الزمــان )ص: ))(.
)2)  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )95/7)(.

)3)  سر أعام النباء )23/)37(. 
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}134{ يوسف بن نور الدين عمر بن عيل بن رسول امللك املظفر،  401  - 

شمس الدين )ت: 694 هـ((1).

يف     ومسجد  الحبويض،  ظفار  يف  ومدرسة  املظفرية،  املدرسة  املوقوف: 

معزية تعز، ودار الضيف بذي ُعدينة، والخانقة التي يف مدينة حيس، والجامع املظفري 

الذي يف مدينة املهجم، والجامع يف واسط املحالب، ومدرسة ألصحاب الحديث، 

ومدرسة لقراء القرآن الكريم، ودار مضيف.

املوقوف عليه: املدارس، واملساجد، ودور، واألمئة، والخطباء، واملؤذنني،    

والقيمني، واملعلمني، واأليتام.  

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

قـال أبـو الحسـن الزبيـدي: كان للمظفـر  مـن اآلثـار الحسـنة مـا هـو 

مشـاهد إلـى اآلن.

المدرسـة التـي أنشـأها فـي معزية تعـز المعروفـة بالمظفريـة؛ جعل فيها مدرًسـا 

ومعيـًدا وعشـرة مـن الطلبة، ورتـب فيها إماًمـا ومؤذنًا ومعلًما وعشـرة أيتـام يتعلمون 

القـرآن وقيمـا، ووقـف عليها مـا يقـوم بكفاية الجميـع منهم.

وابتنـى مسـجًدا في معزيـة تعز -يعرف فـي وقتنا هـذا بالمسـجد الجديد- ورتب 

فيـه إماًمـا وخطيبًـا ومؤذنين وقيميـن، ووقف عليـه ما يقوم بكفايـة الجميع. 

ولـه دار الضيـف بـذي عدينة أيًضـا، وابتنـى الخانقة التي في مدينـة حيس ورتب 

)))  قــام بعــد أبيــه بملــك اليمــن يف ســنة ســبع وأربعــن وســتائة، وحــج ســنة تســع ومخســن، وغســل الكعبــة بنفســه، 
وطيبهــا، وكســاها مــن داخلهــا، وهــو أول مــن كســى الكعبــة بعــد قتــل اخلليفــة املســتعصم ببغــداد مــن امللــوك، 
وذلــك أن احلــاج انقطــع مــن العــراق عــن مكــة مــن ســنة مخــس ومخســن وســتائة إىل ســنة ســت وســتن، فلــم يــرد مــن 
هنــاك حــاج يف هــذه املــدة، وقــام املظفــر بمصالــح احلــرم وأهلــه، وأكثــر مــن الصدقــات ونثــر عــى الكعبــة الذهــب 
والفضــة، وخطــب لــه بمكــة، وكان ملــًكا مهاًمــا، ســمًحا جــواًدا، عفيًفــا عــن أمــوال الرعيــة، كاًفــا جلنــده عــن األذيــة، 
وكان مقصــًدا للوافديــن، موئــاً للقاصديــن. تاريــخ اإلســام )5)/799(، العقــد الثمــن يف تاريــخ البلــد األمــن 

 .)(23/((
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فيهـا إماًما ومؤذنًا وقيًمـا ومعلًما وأيتاًمـا يتعلمون القرآن. 

وجعـل طعاًمـا للوارديـن فـي كل يـوم مد مـن الحب بمد أهـل اليمـن يزيد على 

حمـل الجمـل الضخم الشـديد خارًجـا عن اللحم والتمـر، ووقف، ويقـال: أن وقف 

الخانقـة المذكـورة التـي فـي مدينة حيس في كل سـنة مـن الطعام. 

ومـن مآثـره الجامـع المظفـري الـذي فـي مدينـة المهجـم، رتـب فيـه مدرًسـا 

ودرسـه وإماًمـا وخطيبًـا ومؤذنًـا وقيًمـا ومعلًمـا وأيتاًمـا، ووقـف عليهـم وقفـا جيـًدا 

يقـوم بكفايتهـم. 

ومـن مآثـره أيًضا: الجامع في واسـط المحالب، ورتـب فيه إماًمـا وخطيبًا ومؤذنًا 

ومعلًمـا وأيتاًمـا، ووقف عليهم ما يقـوم بكفايتهم. 

وابتنى مدرسة في ظفار الحبوضي، وأوقف عليها ما يقوم بكفاية المرتبين فيها.

وابتنـى خادمـه -بـدر المظفـري- فـي مدينـة زبيـد مدرسـة للفقـه علـى مذهـب 

القـرآن  لقـراء  ومدرسـة  الحديـث،  ومدرسـة ألصحـاب   ، الشـافعي  اإلمـام 

الكريـم بالقـراءات السـبع، ودار مضيـف، ورتـب في مدرسـة الفقه؛ ومدرسـة القراء؛ 

ودار المضيـف فـي كل موضـع إماًمـا ومؤذنًـا وقيًمـا، ووقف علـى الجميع مـا يقوم 

بكفايتهـم(1).

)))  العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية ))/233(. 
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}135{ يوسف بن أيب نرص بن أيب الفرج بن أيب نرص ابن الشقاري،  402  - 

الشيخ األمري املسند، عامد الدين، أبو الحجاج الدمشقي )ت: 699 هـ((1).

املوقوف: تربة، وخانقاه، ومسجد، ووقف عىل ذلك أماكن.   

املوقوف عليه: تربة بالنريب، وخانقاه، ومسجد.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الذهبي: وقـف بالنيرب تربـة مليحة نقيـة، وخانقاه، ومسـجًدا، ووقف على 

أماكن(2). ذلك 

}136{ يوسف بن يعقوب بن محمد بن عيل، الرئيس املعمر، نجم  403  - 

الدين، أبو الفتح، ابن الوزير الصاحب أيب يوسف ابن املجاور، الشيباين، 

الدمشقي، الكاتب )ت: 690 هـ((3).

املوقوف: زاوية.   

نوع الوقف: خريي.   

قال الذهبي: كان له مكان كيس على نهر يزيد وقفه زاوية)4(.

)))  ولــد يف حــدود ســنة عــر وســتائة، وســمع )الصحيــح( مــن ابــن الزبيــدي، وابــن الصــاح، وســمع مــن: 
الناصــح ابــن احلنبــي، والفخــر اإلربــي، والرشــيد ابــن اهلــادي، والســخاوي. وويل إمــرة احلــاج مــرات متعــددة، 
وأنفــق يف ذلــك ويف وجــوه الــر أمــوااًل كثــرة، وكان رجــاً جيــًدا، متواضًعــا، ســليم الباطــن، ســهل العريكــة، فيــه 
دين وعدالة وساحة، وكان جيد السرة واملداراة يف الطريق، وكان حمًبا للرواية. تاريخ اإلسام )5)/3)9(.

)2)  تاريخ اإلسام )5)/3)9(.
)3)  ولــد ســنة إحــدى وســتائة وتــويف  ســنة تســعن وســتائة ســمع مــن: أبيــه، والكنــدي، واخلــرض بــن كامــل 
الروجــي، وابــن مندويــه، وابــن ماعــب، والشــيخ املوفــق، كان يف دار الطعــم ثــم عــزل قبــل موتــه بقليــل ســنتن أو 
ثــاث، ومــع ذلــك كان فيــه عبــادة وديــن، وأجــاز لــه ابــن القبيطــي، وابــن األخــرض، وابــن العاقــويل، وســمع تاريــخ بغــداد 
مــن الكنــدي، وســمعه منــه املــزي وتفــرد بــه وبــيء كثــر، وانقطــع بموتــه إســناد عــال. الــوايف بالوفيــات )67/29)(. 

)))  تاريخ اإلسام )5)/675(.
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}137{ يوسف صالح الدين بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن  404  - 

السلطان صالح الدين األيويب، صاحب الشام )ت: 659 هـ((1).

املوقوف: مدرسة بباب الفراديس، وأوقف عليها أوقاًفا جليلة، ورباط بجبل    

الصالحية، وتربة بجبل الصالحية.

املوقوف عليه: مدرسة باب الفراديس.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.    

قـال ابـن قاضـي شـهبة: بنـي بدمشـق داخـل بـاب الفراديـس مدرسـة فـي غاية 

الحسـن، ووقـف عليهـا أوقافًـا جليلـة، وبنـى بجبـل الصالحيـة رباطًـا وتربـة وهـي 

عمـارة عظيمـة مـا عمـر مثلهـا؛ أحضـر لهـا من حلـب مـن الرخـام واألحجار شـيئا 

كثيـرًا، وغـرم عليهـا أمـوااًل عظيمـة، ونهـر يزيـد جاٍر فيهـا(2).

)))  ولــد ســنة )627 هـــ(، وســلطنوه بعــد أبيــه ســنة أربــع وثاثــن، وكان حليــًا جــواًدا، موطــأ األكنــاف، حســن 
ــا إىل الرعيــة، فيــه عــدل يف اجلملــة، وقلــة جــور وصفــح. شــذرات الذهــب )8/7)5(، العــر يف  األخــاق، حمبًب

خــر مــن غــر )297/3(.
)2)  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )9/7)5(، العر يف خر من غر )297/3(.
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}1{ إبراهيم بن رجب بن حامد الربهان أبو إسحاق، الروايش، الكاليب،  404  - 

الشافعي (ت: 755 هـ)(1).

املوقوف: كتب نفيسة.    

املوقوف عليه: املسجد النبوي.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قال في الوقف وبنية المكتبة: كانت له كتب نفيسة، وقفها بالمسجد النبوي(2).

}2{ إبراهيم بن عبد الرحمن بن نوح العدل بهاء الدين أبو إسحاق،  405  - 

الدمشقي، الشافعي (ت: 721 هـ)(3).

املوقوف: أموال.   

املوقوف عليه: الصدقة.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال ابـن حجـر: كان ناظـرًا للمدرسـة الرواحيـة وغيرهـا، وكان يرجع إلـى أمانة 

وديانـة، ولـه وقـف علـى الصدقة(4).

(1) العامــري النســب، الســلاين املولــد، نزيــل املدينــة، الشــافعي، كان مــن املشــايخ العلــاء الورعــني املتنســكني 
املربزيــن يف اخلــر، أقــام يف املدينــة عــى أحســن طريقــة، ال يشــبهه أحــد يف العزلــة واالنقطــاع عــن النــاس، عارًفــا 
بزمانــه، حافًظــا للســانه، مقبــالً عــى شــأنه، متحــرًزا مــن إخوانــه، مالزًمــا ألواخــر املســجد يشــتغل يف مذهبــه طــول 
هنــاره، وال يدخــل بيتــه إال وقــت الوضــوء، انتفــع بــه الطلبــة، وختــرج عليــه مجاعــة، فظهــروا نجبــاء علــاء، اخرتمتهــم 
املنيــة شــّبانا. تاريــخ املدينــة املنــورة (ص: 156)، أثــر الوقــف يف احليــاة العلميــة باملدينــة (235/1)، املدينــة يف 

العــر اململوكــي (ص: 395). 
(2) الوقف وبنية املكتبة العربية (ص: 69). 

(3) ولــد ســنة تســع وثالثــني وســتائة، ســمع مــن ابــن مســلمة، وابــن عــالَّن، واملــريس، واملجــد اإلســفراييني، 
الــدرر  للذهبــي (141/1)،  الكبــر  الشــيوخ  مــات يف رجــب. معجــم  العليــق والســاوي،  ابــن  أعــز  لــه  وأجــاز 

الثامنــة (40/1).  الائــة  أعيــان  الكامنــة يف 
(4) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (40/1). 
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}3{ إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن القواس األمري، عز  406  - 

الدين (ت: 733 هـ)(1).

املوقوف: املدرسة القواسية بالعقيبة الصغرى.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال النعيمـي: لما حضرتـه الوفاة أوصى أن تجعل مدرسـًة -المدرسـة القواسـية 

بالعقيبـة الصغـرى بحـارة السـليماني بالقـرب مـن مسـجد الزيتونـة-، ووقـف عليها 

أوقافًـا، وجعل تدريسـها للشـيخ عمـاد الديـن الكردي الشـافعي(2).

}4{ إبراهيم بن عبد الوهاب بن النجيب أيب الفضائل، امليمويّن، سعد  407  - 

الدين (ت: 795هـ)(3).

املوقوف: دار فتح الله.   

املوقوف عليه: أوالد امليمويّن، ومن بعدهم عىل الحرمني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

قـال المقريـزي: دار فتـح اللـه، هـذه الـدار اليـوم بخـط سـويقة المسـعودّي، 

كان موضعهـا زقاقًـا يعـرف بزقـاق البنـاده، وفيـه بـاب قاعـة؛ وهـي قاعـة فـي غايـة 

المالحـة مـن جودة رخـام، وكثرة دهـان، وحسـن ترتيب، ومـات الميمونـّي في ثاني 

ذي الحجـة سـنة خمـس وتسـعين وسـبعمائة، فسـكنها فتـح اللـه بـن معتصـم وهو 

يومئـذ رئيـس األطبـاء، فلمـا ولي كتابة السـر شـره إلـى العمـارة، فأخذ ما فـي الزقاق 

المذكـور من الدور شـيئًا بعد شـيء، وأخرج منها سـكانها وهدمها وابتنـى قاعة تجاه 

(1) كان مباًشا للرس يف بعض اجلهات السلطانية، تويف يوم األربعاء، عرشين من ذي احلجة. البداية والنهاية 
 .(190/14)

(2) الدارس يف تاريخ املدارس (331/1). 
(3) أحــد مبــاشي ديــوان اجليــش. الســلوك ملعرفــة دول امللــوك (344/5)، املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط 

واآلثــار (115/3). 
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قاعـة الميمونـّي، وجعـل فيهـا بئرًا وفسـقية مـاء، وبنـى بها حّماًمـا، ثم أنشـأ اصطباًل 

كبيـرًا لخيولـه، ولـم يقنـع بذلك حتـى حمـل القضاة علـى الحكم لـه باسـتبدال دار 

الميمونـّي، وكانـت وقًفـا علـى أوالد الميمونـّي ومـن بعدهـم على الحرميـن، فعمل 

لـه طـرف فـي جـواز االسـتبدال بهـا علـى مـا صـار القضـاة يعتمدونـه منـذ كانـت 

الحـوادث بعـد سـنة سـت وثمانمائـة، فلمـا تم حكـم القضـاة لـه بتملكها غيـر بابها 

وزاد فـي سـعتها، وأضـاف إليهـا عّدة مواضـع مما بجوارهـا، وغرس فـي جانبها عّدة 

أشـجار وزرع كثيـرًا مـن األزهار التـي حملت إليه من بالد الشـام، وبالغ في تحسـين 

رخـام هـذه الدار، وأنشـأ دهيشـة كيسـة إلى الغاية بوسـطها فسـقية ماء، ينخـرط إليها 

المـاء مـن شـاذروان عجيـب الصنعـة بهج الـزّي، وتشـرف هذه الدهيشـة علـى هذه 

الجنينـة التـي أبـدع فيها كل اإلبـداع، وركب علو هـذه القاعة األروقـة العظيمة، وبنى 

بجوارهـا عـّدة مسـاكن لمماليكـه، ومسـجًدا معلًقـا كان يصلـي فيـه وراء إمـام راتب 

قـّرره لـه بمعلـوم جـار، فجاءت هـذه الـدار من أجـّل دور القاهـرة وأبهجهـا، ووقف 

ذلـك كلـه مـع أشـياء غيرها علـى تربته التي أنشـأها خـارج بـاب البرقية، وعلـى عّدة 

جهـات مـن البـر، فلمـا نكـب أكـره حتى رجـع عـن وقف هـذه الـدار على مـا عينه 

فـي كتـاب وقفـه، وجعلها وقًفا علـى أوالد السـلطان الملك المؤيد شـيخ، فلما مات 

المؤيـد عـاد ذلـك إلى وقـف فتح اللـه(1).

}5{ إبراهيم بن عيىس الحلبي (ت: 786 هـ)(2). 408  - 

املوقوف: كتبه.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

(1) املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (115/3). 
(2) أحد فقهاء الشــافعية، كان معيًدا بالبادرائية، وبذلك اشــتهر. إنباء الغمر بأبناء العمر (292/1)، شــذرات 

الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب (500/8)، معجــم املؤلفني (72/1). 
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كان علـى سـمت السـلف، سـليم الفطـرة، وخطـه ضعيـف، لكنـه ألـف كثيرًا، 

كتبـه.(1) ووقف 

}6{ إبراهيم بن محمد األصبهاين(2). 409  - 

املوقوف: رباط.   

املوقــوف عليــه: الفقــراء واملســاكني املجاوريــن مبكــة مــن أهــل الخــري    

والديانــة، مــن أي صنــف كانــوا مــن العــرب والعجــم.

نوع الوقف: خريي.   

قـال أبـو الطيب المكـي: وبزقـاق الحجر بمكـة رباطـان: أحدهما: ربـاط المعز 

إبراهيـم بـن محمـد األصبهانـي سـبط الشـيخ قطب الديـن القسـطالني، وقفـه على 

الفقـراء والمسـاكين المجاوريـن بمكة، من أهل الخيـر والديانة مـن أي صنف كانوا؛ 

مـن العـرب والعجم، في سـلخ رجب سـنة تسـع وأربعين وسـبعمائة.(3)

 }7{ إبراهيم الدهستاين، برهان الجند بويش، الدمشقي 410  - 

 (ت: 720هـ)(4).

املوقوف: الزاوية الدهستانية عند سوق الخيل.   

نوع الوقف: دعوي.   

قال النعيمي: الزاوية الدهستانية، عند سوق الخيل بدمشق(5).

(1) شذرات الذهب يف أخبار من ذهب (500/8). 
(2) ســبط الشــيخ قطــب الديــن القســطالين، والســيدة أم احلســني بنــت قــايض مكــة شــهاب الديــن الطــربي. شــفاء 

الغــرام بأخبــار البلــد احلــرام (434/1). 
(3) شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام (434/1). 

تــويف بدمشــق  فيــه اعتقــاد حســن،  الــدار والوفــاة، كان ألهــل دمشــق  الدمشــقي  الشــيخ الصالــح املعتقــد،   (4)
بعــد  البدايــة والنهايــة (98/14)، املنهــل الصــايف واملســتوىف  بــه، وكانــت جنازتــه مشــهودة.  بزاويتــه املعروفــة 

 .(192/1) الــوايف 
(5) الدارس يف تاريخ املدارس (156/2). 
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}8{ إبراهيم السلامين، نزيل املدينة املرشفة (ت: 755 هـ)(1). 411  - 

املوقوف: كتب نفيسة.   

املوقوف عليه: املسجد النبوي.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قال ابن حجر: كانت له كتب نفيسة، وقفها بالمسجد النبوي(2).

}9{ إبراهيم بن أىب بكر بن يعقوب بن أيب بكر بن أيوب عامد الدين،  412  - 

العادل (ت: 746 هـ)(3).

املوقوف: مسجد بالخلخال.   

نوع الوقف: مسجد.   

ا فـي الحديـث كريـم  قـال ابـن حجـر: أنشـأ مسـجًدا بالخلخـال، وكان محبًـّ

النفـس(4).

}10{ أبو بكر بن أحمد بن محمد بن أيب العز سيف الدين، الضباب،  413  - 

الحراين، التاجر (ت: 745 هـ)(5)

املوقوف: املدرسة الضبابية، وصدقة.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

قـال البرزالـي: رجـل جيد خيـر، وهو ابـن عم واقـف المدرسـة الضبابية، حدث 

(1) إبراهيــم الســلاين، نزيــل املدينــة الرشيفــة، أقــام هبــا مــدة يشــتغل بالعلــم. الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة 
 .(90/1)

(2) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (90/1). 
(3) مات يف ثالث وعرشين ذي احلجة. الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (22/1). 

(4) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (22/1). 
(5) سمع من الفخر وغره، ومات يف ذي القعدة. الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (525/1). 
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بشـيء من مشـيخة الفخـر عنه في سـنة بضـع وثالثين(1).

قال الذهبي: مات شابًّا ولم يعقب في ذي القعدة، وله وقف على الصدقة(2).

}11{ أحمد بن سعد بن عبد الله العسكري، األندليس، األندريش،  414  - 

النحوي (ت: 750 هـ)(3).

املوقوف: كتبه.   

املوقوف عليه: أهل العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن حجر: نسـخ تهذيـب الكمال كلـه، واختصره، وشـرع في تفسـير كبير، 

ووقـف كتبـه على أهـل العلم(4).

}12{ أحمد بن عيل بن هبة الله شمس الدين ابن السديد اإلسنايئ،  415  - 
الشافعي (ت: 704 هـ)(5)

املوقوف: مدرسة، وأمالك جيدة.   

املوقوف عليه: الفقراء.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الصفـدي: تولـى الخطابـة بإسـنا، ونـاب بهـا فـي الحكـم وبأدفـو وبقوص، 

ودرس بهـا، وبنـى بها مدرسـة، ووقـف عليها أمالكًا جيـدة، ووقف على الفقراء بإسـنا.

(1) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (525/1). 
(2) تاريخ اإلسالم (627/15). 

(3) مولــده بعــد التســعني وســتائة، لــه مؤلفــات منهــا: تفســر عــى القــرآن العظيــم، قــال الّصفــدي: شــيخ العربيــة 
بدمشــق يف زمانــه، أخــذ عــن أيب حّيــان، وأيب جعفــر بــن الّزّيــات، وكان بارًعــا يف النحــو، مشــارًكا يف الفضائــل، 
تــال عــى الصائــغ، ومــات بعّلــة اإلســهال يف ذي القعــدة. شــذرات الذهــب (284/8)، نيــل األمــل يف ذيــل الــدول 

(193/1)، الــدرر الكامنــة (156/1)، معجــم املؤلفــني (231/1). 
(4) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (157/1). 

(5) قرأ الفقه عى الشيخ هباء الدين هبة اهلل القفطي. الوايف بالوفيات (160/7). 
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 }13{ أحمد بن محمد بن القطينة شهاب الدين، التاجر 416  - 

 (ت: 723 هـ)(1).

املوقوف: الرتبة القطينية، ومدرسة بذرع.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الذهبـي: دفن بتربة مليحـة بطريق القابـون، بلغت زكاته في عام قازان خمسـة 

وعشـرين ألفا، وفـي دولة الظاهـر كان رأس ماله ألف درهم، وبنى مدرسـة بذرع (2).

}14{ أحمد بن محمد بن شجرة املقدمي (ت: 757 هـ)(3). 417  - 

املوقوف: مدرسة، ووقف كتبه عليها.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن حجـر: عمـل داره مدرسـة، ووقف كتبـه عليها، وأقـام يـدرس فيها إلى 

مات(4). أن 

 }15{ أحمد بن محمد بن عبد الله األنصاري، شهاب الدين  418  - 

(ت: 773 هـ)(5) .

املوقوف: علمه.   

املوقوف عليه: تدريس بالجامع األزهر.   

(1) كان فقــًرا معدمــا ففتــح اهلل تعــاىل عليــه بحيــث بلغــت زكاتــه ثانــني ألًفــا، وكان فيــه بــّر وخــر، وبنــى مدرســة 
بــذرع، وتــويف بدمشــق ودفــن برتبتــه عــى طريــق القابــون. العــرب يف خــرب مــن غــرب (67/4)، الــدارس يف تاريــخ 

املــدارس (210/2)، شــذرات الذهــب (108/8). 
(2) العرب يف خرب من غرب (67/4)، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب (108/8). 

(3) تفقــه ببلــده، ورحــل إىل محــاة، فأخــذ عــن البــارزي، وأذن لــه يف اإلفتــاء، ونــاب يف احلكــم بعجلــون ثــم ببعلبــك 
ثــم انقطــع بدمشــق. الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (317/1). 

(4) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (317/1). 
(5) مات يف ذي القعدة. الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (328/1). 
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نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن حجـر: وقف علـى التدريـس بالجامـع األزهر، وسـأل القاضـي برهان 

الديـن ابـن جماعـة أن يسـتقر فيـه، فآثر به الشـيخ برهـان الدين األبناسـي، ثم اسـتقر 

في مشـيخة سـعيد السـعداء، والتـزم أن ال يأخـذ لها معلوًمـا، وأن يعمر المنـارة وغير 

ذلك(1).

}16{ أحمد بن محمد بن عيل بن مرتفع بن حازم نجم الدين، ابن  419  - 

الرفعة األنصاري، الشافعي (ت: 710 هـ)(2).

املوقوف: ماء.   

املوقوف عليه: سبيل ماء بالسويس إحدى منازل الحاج.   

نوع الوقف: خريي.   

قال ابن حجر: له وقف على سبيل ماء بالسويس إحدى منازل الحاج(3).

}17{ أرغون بن عبد الله العالىئ (ت: 748 هـ)(4) . 420  - 

املوقوف: تجارة.   

نوع الوقف: خريي.   

(1) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (328/1). 
(2) ولــد ســنة مخــس وأربعــني وســتائة بمــر، كان إمــام مــر بــل ســائر األمصــار وفقيــه عــره يف مجيــع األقطــار، 
شح  يف  و(املطلــب  التنبيــه)،  شح  يف  (الكفايــة  وصنــف  التخريــج،  وقــوة  االســتحضار،  يف  أعجوبــة  كان 
الوســيط)، ولــه (النفائــس يف هــدم الكنائــس). النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة (213/9)، شــذرات 

الذهــب (41/8)، طبقــات الشــافعيني (ص: 948)، ســلم الوصــول إىل طبقــات الفحــول (223/1). 
(3) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (337/1). 

إســاعيل،  الصالــح  ولديــه  أّم  وزّوجــه  خدمتــه،  يف  حممــد  النــارص  امللــك  رّقــاه  النارصيــة،  املاليــك  أحــد   (4)
والكامــل شــعبان، وعملــه ألوالده، فدّبــر الدولــة يف أيــام ربيبــه امللــك الصالــح إســاعيل أحســن تدبــر، تــوىف قتيــال 

باإلســكندرية. النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة (185/10). 
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قـال الصفـدي: كتـب مجاميـع كثيـرة مـن شـعر المتأخريـن، وينظـم المقاطيـع 

الجيـدة، ولـه وقـف يحصـل منه فـي الصيف مـا يكون لـه مؤنة فـي الشـتاء، فيتوجه 

إلـى الديـار المصريـة فـي الشـتاء، ويحضـر إلى دمشـق في الصيـف(1).

}18{ أرغون بن عبد الله سيف الدين، النارصي، دوادار، األمري طشتمر  421  - 

العاليئ (ت: 785 هـ)(2).

املوقــوف: مدرســة، وتربــة عنــد بــاب الحديــث تجــاه حــامم ســوق الخيل،    

ــاجور. ونهر الس

نوع الوقف: خريي عىل املنافع العامة.   

قـال الغـزي: لمـا أتـى إلى حلـب األميـر سـيف الديـن أرغـون دوادار الناصري 

)سـنة 730 هــ( نائبًـا، وبنـى مدرسـته وتربتـه التـي هـي عنـد بـاب الحديـث تجـاه 

حمـام سـوق الخيـل المعروفة اآلن بالشـيخ قويق، احتـاج إلى ماء عـذب يجري إلى 

مدرسـته المذكـورة فهنـدم قنـاة عظيمـة تجري مـن السـاجور وتصب في نهـر قويق، 

واسـتلم ماءهـا مـن عنـد قرية هيالنـة من نهر قويـق وحرفها إلـى قناة حلـب، ثم أخذ 

منهـا مقدار كفايـة مدرسـته المذكورة.

وقـد حفـر نهر السـاجور ووسـع مضيقـه، وجمع النـاس على ذلـك بحيث كمل 

العمـل فـي قرب سـتة أشـهر، بعـد تعب زائـد وإنفـاق مال كثيـر، وكان وصـول الماء 

إلـى حلب  )سـنة731 هــ(، وكان يوم وصوله مشـهوًدا.

وكان أرغـون قـد وقف على هذه الجسـور لتعميرهـا وترميمها وقًفـا عظيًما؛ لكن 

هـذا الوقف قـد تداولته أيـدي الغصب، وبقي السـاجور منقطًعا عن نهـر حلب(3).

(1) الوايف بالوفيات (8/ 105)، أعيان العر وأعوان النر (1/ 365). 
(2)    كان مــن مجلــة أمــراء الطبلخانــات بديــار مــر، وكان عارًفــا عاقــالً مدّبــًرا، ولــه وجاهــة يف الــدول. النجــوم 

الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة (298/11)، املنهــل الصــايف واملســتوىف بعــد الــوايف (312/2). 
(3)   هنر الذهب يف تاريخ حلب (59/1). 
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}19{ إسامعيل بن عيل بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه  422  - 

امللك املؤيد (ت: 732 هـ)(1).

املوقوف: بعض كتبه، وخان كامل بحوانيته بدمشق.   

املوقوف عليه: جامع ابن طولون.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال ابـن حجـر: لما مرض فـرق كثيرًا مـن كتبه، ووقـف بعضها، ولـه وقف على 

جامع ابـن طولون وهو خـان كامل بحوانيته بدمشـق(2).

}20{ إسامعيل بن محمد بن قالوون بن النارص بن املنصور، الصالح  423  - 

(ت: 746 هـ)(3).

املوقوف: بستان القلعة.   

املوقوف عليه: دروس، وقبة جده املنصور.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن حجـر: وهو الـذي عمر البسـتان بالقلعـة، وكانـت أيامه طيبـة، والناس 

فـي دعـة وسـكون خصوًصـا بعد قتـل أخيه أحمـد، واسـتقر عوضـه شـقيقه الكامل 

التاريــخ واألدب،  مــن علائــه يف  صاحــب محــاة، ولــد ســنة (670 هـــ)، أحــد فضــالء زمانــه، وعــامل كبــر      (1)
واجلغرافيــة، وعلــم األصــول، صنّــف مصنفــات خمتلفــة أشــهرها (املختــر يف تاريــخ البــرش) ويعــرف بـــ (تاريــخ 
أيب الفــداء)، و(تقويــم البلــدان). شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب (59/1)، الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة 

 .(441/1) الثامنــة 
(2) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (444/1). 

حســن  وكان  بالصالــح،  لقــب  اململكــة،  عــن  وأعــرض  الكــرك  إىل  أمحــد  النــارص  توجــه  لــا  الســلطنة  ويل   (3)
الشــكل، وكان يميــل إىل الســود مــع العفــة، وكراهــة الظلــم، واملثابــرة عــى املصالــح، وكان يشــغل أوقاتــه بالصــالة 
وقــراءة القــرآن، مــع العفــة والصيانــة عــا يرمــى بــه الشــباب مــن اللهــو واللعــب، مــات يف ربيــع اآلخــر، ولــه نحــو 
عرشيــن ســنة، ومــدة ســلطنته ثــالث ســنني وثالثــة أشــهر. الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (452/1)، 

النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة (78/10). 



القرن  الثامنالقرن  الثامن
420421

شـعبان، وهـو الـذي رتـب الـدروس بقبـة جـده المنصور زيـادة علـى ما رتبـه جده، 

ويعـرف اآلن بوقـف الصالح(1).

}21{ أسنبغا بن بكتمر سيف الدين، األبو بكرّي (ت: 777 هـ)(2). 424  - 

املوقـوف: املدرسـة األبـو بكريـة، وجامـع ِقَبـل املدرسـة األبو بكريـة، وحوض    

ماء للسـبيل وسـقاية، وسـبيل، ومكتب.

املوقوف عليه: الفقهاء الحنفية، واأليتام.   

نوع املوقوف: تعليمي، وخريي.   

قـال المقريـزي: ووقف المدرسـة األبـو بكرية بناها األمير سـيف الدين أسـنبغا، 

ووقفهـا علـى الفقهـاء الحنفية، وبنـى بجانبها حـوض ماء للسـبيل، وسـقاية، ومكتبًا 

لأليتـام، وذلك في سـنة اثنتين وسـبعين وسـبعمائة، وبنـى قبالتها جامًعـا، فمات قبل 

إتمامه(3).

(1) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (453/1).
(2) كان مــن عظــاء أمــراء الديــار املريــة، وكان خصيًصــا عنــد امللــك النــارص حممــد بــن قــالوون وأنعــم عليــه 
بإمــرة طبلخانــاه، ثــم ترقــى بعــد موتــه حتــى وىل األمــر آخوريــة الكــربى للســلطان حســن، ثــم لــأشاف، ثــم وىل 
نيابــة اإلســكندرية، ثــم نيابــة حلــب، ثــم حجوبّيــة احلّجــاب بديــار مــر. النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة 

(140/11)، الســلوك ملعرفــة دول امللــوك (392/4). 
(3) املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (244/4). 
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 }22{ إِشْقُتمر بن عبد الله املارديني النارصي، األمري سيف الدين 425  - 

 (ت: 791 هـ)(1).

املوقــوف: مســجد إشــقتمر مبحلــة األعاجــم، وتربتــه التــي أنشــأها ظاهــر    

ــا،  ــة، وأوقــف عليهــا حامًم ــة الخــارج مــن املدين حلــب يف بــاب املقــام عــىل مين

ــا، ومعــرة، وحوانيــت. ــا، وخانً وفرنً

نوع الوقف: دعوي.   

قـال الغـزي: مسـجد أشـق تمـر يعـرف اآلن بجامـع السـكاكيني، وكان أنشـأه 

»أشـقتمر« نائب حلب سـنة )776 هـ(، وأنشـأ بقربه حماًما، وفرنًـا، وخانًا، ومعصرة، 

وحوانيـت وقفهـا عليـه، وعلـى تربته التي أنشـأها ظاهر حلـب في بـاب المقام على 

يمنـة الخـارج مـن المدينـة؛ وهي تربـة عظيمة واسـعة لها بوابـة من الحجـر النحيت 

األبيـض؛ ذات عقـد مصلب لـه ثالث قناطر؛ ومسـاطب؛ رخام أصفـر، داخلها مدفن 

معقـود عليـه قبـة كبيرة، ولـه حوش كبيـرة، وبها بركة كبيـرة مرخمة الدائـر، يصل إليها 

المـاء مـن القنـاة، في صـدر هذا الحـوش إيـوان كبير ذو شـبابيك أحدهـا مطل على 

قسـطل كبيـر يجـري إليه الماء مـن فائـض البركة(2).

(1) أحــد أعيــان األمــراء األكابــر يف عــدة دول، أصلــه مــن مماليــك صاحــب مارديــن، وبعثــه إىل امللــك النــارص 
ــره، ثــم تنقــل بعــد  حســن فربــاه النــارص وأدبــه، ولــا رأى منــه النــارص حســن احلــزم واملعرفــة قربــه وأدنــاه وأمَّ
موت أســتاذه الســلطان حســن يف عدة وظائف إىل أن واله امللك األشف شــعبان بن حســني نيابة حلب بعد 
وفــاة األمــر قطلوبغــا األمحــدي، وكان أمــًرا جليــالً شــهًا شــجاًعا، مدبــًرا سيوًســا، ذا رأي ودهــاء ومعرفــة، مــع 
ديــن وعــدل يف الرعيــة، طالــت أيامــه يف الســعادة والواليــات اجلليلــة، وتــردد يف نيابــة حلــب منــذ كان امللــك 
ــا إىل أن وليهــا مــن قبلــه وهــو ســلطان، كان مشــكور الســرة يف أحكامــه، يميــل إىل اخلــر  الظاهــر برقــوق جندًي
ــر أمــالًكا كثــرة بحلــب، وعمــر عنــد بــاب نــرب مدرســة  والصــالح، ولكنــه كان مغرًمــا بجمــع الــال، وعمَّ
تــويف بحلــب. املنهــل الصــايف واملســتوىف (454/2)، النجــوم  وقــرر فيهــا طلبــة ومقرئــني، ولــه عــدة مآثــر، 

الزاهــرة (387/11)، إعــالم النبــالء بتاريــخ حلــب الشــهباء (105/5). 
(2) هنر الذهب يف تاريخ حلب (285/2). 
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}23{ أصلم بن عبد الله النارصي، بهاء الدين، األمري (ت: 747 هـ)(1). 426  - 

املوقوف: جامع أصلم داخل الباب املحروق.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال المقريـزي: جامـع أصلـم: هـذا الجامـع داخـل البـاب المحـروق، أنشـأه 

األميـر بهـاء الديـن أصلـم السـالحدار فـي سـنة سـت وأربعيـن وسـبعمائة، وبهـذا 

الجامـع درس ولـه أوقـاف، وهـو مـن أحسـن الجوامـع(2).

 }24{ آق سنقر بن عبد الله النارصي، األمري شمس الدين 427  - 

 (ت: 714 هـ)(3).

املوقوف: جامع آق سنقر، وجعل عليه ضيعة من قرى حلب، ومكتبا إلقراء    

أيتام املسلمني القرآن، وسبياًل لسقي الناس املاء العذب.

املوقوف عليه: جامع، واأليتام وغريهم.   

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

قـال المقريـزي: جامـع آق سـنقر؛ هذا الجامـع قريب مـن قلعة الجبـل فيما بين 

بـاب الوزيـر والتبانـة، كان موضعـه في القديـم مقابر أهـل القاهرة، وأنشـأه األمير آق 

سـنقر الناصـرّي، وبنـاه بالحجـر، وجعل صفوفه عقـوًدا من حجـارة، ورّخمـه واهتّم 

فـي بنائـه اهتماًمـا زائـًدا حتـى كان يقعـد علـى عمارتـه بنفسـه، ويشـيل التـراب مع 

(1) أحــد مماليــك امللــك املنصــور قــالوون األلفــّي، فلــا فّرقــت املاليــك الســلطنية يف نيابــة كتبغــا بعــد قتــل امللــك 
األشف خليــل بــن قــالوون، وســلطنة النــارص حممــد بــن قــالوون، كان أصلــم مــن نصيــب األمــر ســيف الديــن 
أقــوش املنصــورّي. مــات يف يــوم الســبت عــاش شــعبان. املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار (110/4)، 

النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة (174/10). 
(2) املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (110/4). 

(3) نســبة إىل امللــك النــارص حممــد بــن قــالوون، كان خصيًصــا عنــد أســتاذه املذكــور، رّقــاه إىل أن جعلــه أمــر 
مائــة مقــدم ألــف بالديــار املريــة، وأمــر شــكار، وزّوجــه بإحــدى بناتــه، وصــار صهــًرا ألســتاذه. املنهــل الصــايف 

واملســتوىف بعــد الــوايف (496/2). 



القرن  الثامنالقرن  الثامن
422423

الَفَعلـة بيـده، ويتأخـر عـن غدائـه اشـتغااًل بذلـك، وأنشـأ بجانبـه مكتبًـا إلقـراء أيتام 

المسـلمين القـرآن، وسـبياًل لسـقي الناس المـاء العذب.

ووجـد عنـد حفـر أسـاس هـذا الجامع كثيـرًا مـن األمـوات، وجعل عليـه ضيعة 

مـن قـرى حلـب تغـّل في السـنة مائـة وخمسـين ألف درهـم فضـة، عنها نحو سـبعة 

آالف دينـار، وقـّرر فيه درًسـا فيـه عّدة من الفقهاء، وولّى الشـيخ شـمس الدين محمد 

بـن اللبـان الشـافعّي خطابتـه، وأقـام له سـائر مـا يحتـاج إليه مـن أربـاب الوظائف، 

وبنـى بجـواره مكانًـا ليدفـن فيـه، ونقل إليـه ابنه فدفنـه هناك.

وهـذا الجامـع مـن أجـّل جوامـع مصـر، إاّل أنه لمـا حدثت الفتـن ببالد الشـام، 

وخرجـت النـّواب عـن طاعة سـلطان مصـر منذ مـات الملـك الظاهر برقـوق، امتنع 

حضـور مغـّل وقـف هـذا الجامع لكونـه في بـالد حلب، فتعطـل الجامع مـن أرباب 

وظائفـه إاّل األذان والصـالة، وإقامـة الخطبـة في الجمـع واألعياد(1).

}25{ أقبغا عبد الواحد النارصي األمري عالء الدين (ت: 744 هـ)(2). 428  - 

املوقــوف: املدرســة األقبغاويــة، ووقــف عليهــا حوانيــت خــارج بــاب زويلــة،    

وقريــة بالوجــه القبــيل، وأوقــف فيهــا خانقــاه، وخانقــاه بالقرافــة.

ناظر الوقف: القايض الشافعّي بديار مر.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

قـال المقريـزي: أنشـأها األميـر عـالء الديـن أقبغا عبـد الواحـد أسـتادار الملك 

الناصـر محمـد بن قالوون، وقّرر فيها درًسـا للشـافعية، ودرًسـا للحنفيـة، وجعل فيها 

عـّدة مـن الصوفيـة ولهم شـيخ، وقـّرر بهـا طائفة من القـرّاء يقـرءون القرآن بشـباكها، 

(1) املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (111/4). 
عــّدة وظائــف  أســتاذه  أيــام  النــارص حممــد وأخــا زوجتــه خونــد طغــاي، وتــوىّل يف  مــن مماليــك  (2) كان أصلــه 
وواليــات، منهــا الشــام فنــاب بحمــص، فســار ســرة غــر مرضيــة، وذمــه النــاس، وعــزل عنهــا، وكان مــن مجلــة 
النجــوم  البدايــة والنهايــة (459/18)،  بثغــر اإلســكندرية.  تــويّف بمحبســه  ثــم األســتادارية،  األلــوف  مقّدمــي 

والقاهــرة (107/10). مــر  ملــوك  الزاهــرة يف 
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وجعـل لهـا إماًمـا راتبًـا ومؤذنًـا وفرّاشـين وقومـة ومباشـرين، وجعل النظـر للقاضي 

الشـافعّي بديـار مصـر، وشـرط فـي كتـاب وقفـه أن ال يلـي النظـر أحـد مـن ذريتـه، 

ووقـف علـى هـذه الجهـات حوانيـت خارج بـاب زويلـة بخط تحـت الربـع، وقرية 

القبلي(1). بالوجـه 

وقف خانقاه أقبغا، وخانقاه بالقرافة.   

قـال المقريـزي: هـذه الخانقـاه هـي موضـع مـن المدرسـة األقبغاويـة، بجـوار 

الجامـع األزهـر، أفرده األميـر أقبغا عبـد الواحد، وجعـل فيه طائفة يحضـرون وظيفة 

التصـّوف، وأقـام لهـم شـيًخا، وأفـرد لهـم وقًفـا يختص بهـم، وهـي باقية إلـى يومنا 

هـذا. ولـه أيًضـا خانقـاه بالقرافة(2).

}26{ ألطنبغا عالء الدين، الصالحي، النارصي (ت: 742 هـ)(3). 429  - 

املوقوف: جامع ألطنبغا الصالحي، ووقف أوقاًفا كثرية بالرب واملدينة.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال الغـزي فـي حديثه عـن جامع السـاحة بمحلـة الطنبغـا: وهو جامـع ألطنبغا 

الصالحـي ثـم دمشـق )سـنة 723 هــ(، وكان محلـه يعـرف بالميـدان األسـود، وهو 

أول جامـع بنـي بحلـب بعـد الجامـع الكبير داخل سـورها علـى كتف خنـدق الروم، 

يشـتمل علـى محاسـن كثيـرة، لـه بابـان؛ أحدهمـا: غربـي يسـتطرق منه إلـى صحن 

الجامـع -وهـو بابـه الكبيـر-، بجانبـه ميضـأة كبيـرة النفـع، واآلخـر: شـرقي صغيـر، 

(1) املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (232/4). 
(2) املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (301/4). 

(3) نائــب الشــام، كان أصلــه مــن صغــار مماليــك املنصــور قــالوون، وريّب عنــد امللــك النــارص حممــد بــن قــالوون، 
وتوجــه معــه إىل الكــرك، فلــا عــاد امللــك النــارص إىل ملكــه أنعــم عليــه بإمــره عــرشة وجعلــه جاشــنكره، ثــم واّله 
حاجبــا، ثــم نقلــه مــن احلجوبّيــة إىل نيابــة حلــب بعــد مــوت أرغــون النائــب، فســار فيهــا ســرة مشــكورة وغــزا بــالد 
ســيس، وكان أمــًرا جليــالً شــجاًعا، مشــكور الســرة، ومــات مقتــوال بســجن اإلســكندرية وقــد جــاوز اخلمســني 

ســنة. هنــر الذهــب يف تاريــخ حلــب (296/2)، النجــوم الزاهــرة (73/10)، البدايــة والنهايــة (71/14). 
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يسـتطرق منـه بواسـطة جسـر إلـى ظاهـر البلـد، وقـد ركَّـب عليـه ألطنبغا بـاب قلعة 

النقيـر لمـا فتحهـا وأخربهـا، وهذه المحلة تنسـب إليـه؛ ألنها عمرت بسـبب جامعه، 

وقـد جلـب لـه العمـد العظيمـة التـي تضاهـي عمـد جامـع األطـروش من قـورس، 

ووقـف عليـه أوقافًـا كثيـرة بالبـر والمدينة.(1)

 }27{ بشري سعد الدين، الجامدار، األمري، الطوايش، النارصي 430  - 

 (ت: 761 هـ)(2).

ــاء     ــبيل امل ــوت لتس ــه حان ــف في ــر، ووق ــع األزه ــد الجام ــوف: تجدي املوق

ــز،  ــه العزي ــاب الل ــلمني كت ــام املس ــراء أيت ــبيل إلق ــب س ــوم، ومكت ــذب يف كّل ي الع

وطعاًمــا يطبــخ كّل يــوم، وأنــزل إليــه قــدوًرا مــن نحــاس جعلهــا فيــه، ودرًســا للفقهــاء 

ــري، وغــري ذلــك. ــه يف املحــراب الكب ــاء الفق ــة يجلــس مدّرســهم إللق مــن الحنفي

املوقوف عليه: عموم الناس، وأيتام، وفقراء املسلمني.   

نوع الوقف: تعليمي، ودعوي، وخريي.   

قـال المقريـزي: عندمـا سـكن األميـر الطواشـي سـعد الديـن بشـير الجامـدار 

الناصـرّي، فـي دار األميـر فخـر الديـن أبـان الزاهـدّي الصالحـّي النجمـّي بخـط 

األباريـن بجـوار الجامـع األزهـر، بعد ما هدمهـا وعمرهـا داره التي تعـرف هناك إلى 

اليـوم بـدار بشـير الجامـدار، فأحـب لقربـه مـن الجامـع أن يؤثـر فيـه أثـرًا صالًحـا، 

فاسـتأذن السـلطان الملـك الناصر حسـن بـن محمد بن قـالوون في عمـارة الجامع، 

وكان أثيـرًا عنـده خصيًصـا بـه، فـأذن لـه فـي ذلـك، وكان ذلـك سـنة إحدى وسـتين 

ئة. وسبعما

وكان قـد اسـتجّد بالجامـع عـّدة مقاصيـر، ووضعت فيـه صناديـق وخزائن حتى 

(1) هنر الذهب يف تاريخ حلب (296/2). 
املواعــظ  الثــاين عــرش (270/3)،  القــرن  أعيــان  الــدرر يف  هـــ). ســلك  (2) جمــدد اجلامــع األزهــر ســنة (761 

 .(56/4) واآلثــار  اخلطــط  بذكــر  واالعتبــار 
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ضيقتـه، فأخـرج الخزائـن والصناديـق ونزع تلـك المقاصيـر، وتتبع جدرانه وسـقوفه 

باإلصـالح حتـى عـادت كأنها جديـدة، وبيّـض الجامع كلـه وبلَّطَه، ومنـع الناس من 

المـرور فيـه، ورتـب فيـه مصحًفا وجعـل لـه قارئًا، وأنشـأ على بـاب الجامـع القبلّي 

حانوتًـا لتسـبيل المـاء العـذب فـي كّل يـوم، وعمـل فوقـه مكتب سـبيل إلقـراء أيتام 

المسـلمين كتـاب اللـه العزيـز، ورتـب للفقـراء المجاوريـن طعاًمـا يطبـخ كّل يـوم، 

وأنـزل إليـه قـدوًرا مـن نحـاس جعلهـا فيـه، ورتـب فيـه درًسـا للفقهـاء مـن الحنفية 

يجلـس مدرّسـهم إللقـاء الفقه فـي المحراب الكبيـر، ووقف على ذلـك أوقافًا جليلة 

باقيـة إلـى يومنا هـذا (1).

}28{ بكتمر القمر نايص الحلبي (ت: 775 هـ)(2). 431  - 

املوقوف: جامع داخل باب األربعني، ووقف عليه وقًفا.   

نوع الوقف: دعوي.   

قال ابن حجر: أنشأ جامًعا داخل باب األربعين، ووقف عليه وقًفا(3).

}29{ بيربس الجاشنكري، امللك املظفر، ركن الدين الربجي،  432  - 

املنصوري (ت: 709 هـ)(4).

ــب     ــه الكت ــة، وأوقــف علي ــر الجامــع الحاكمــي بعــد الزلزل املوقــوف: عمَّ

ــياء  ــا أش ــب فيه ــة كت ــه خزان ــر ل ــا، وعمَّ ــا مختصًّ ــه وقًف ــف ل ــرية، ووق ــة الكث النفيس

ــر. ــاب الن ــن ب ــرب م ــاه املشــهورة بالق ــه خانق نفيســة، ول

(1) املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (56/4). 
(2) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (24/2). 
(3) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (24/2). 

(4) كان يعــرف بالعثــاين، فيــه عقــل موفــر األقســام، وديــن ال يدعــه يقــع يف حمظــور وال حــرام، يتجنــب الفواحــش 
وحياذهيــا، شــاع عنــه تــرك املحرمــات وذاع، ومــأ األقطــار واألســاع. أعيــان العــر وأعــوان النــر (71/2)، 

الــوايف بالوفيــات (218/10). 
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املوقوف عليه: الجامع الحاكمي.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

ا،  قـال ابـن حجـر: جـدد الجامع الحاكمـي بعـد الزلزلة، ووقـف له وقًفـا مختصًّ

ـر لـه خزانـة كتـب فيهـا أشـياء نفيسـة مـن جملتهـا المصحـف الـذي كتبـه ابن  وعمَّ

الوحيـد بمـاء الذهـب بخطـه المنسـوب فـي سـبعة أجـزاء، ولـه الخانقاه المشـهورة 

بالقـرب مـن بـاب النصـر، وفيهـا أربعمائـة صوفـي منهـم مائـة مجـرد، وكان ابتـداء 

إنشـائه لهـا أثنـاء سـنة )707 هــ(، وكانـت أواًل دار الـوزارة للفاطمييـن، وانتهـت 

عمارتهـا وفـراغ القبـة التي بها في شـهر رمضان سـنة )709 هـ(، وأغلقـت بعده مدة، 

وأخرجـت أوقافهـا إقطاعات، ثم سـعت بنتـه بعد مدة حتـى أعيد لها بعـض أوقافها، 

وأُِذن لهـا فـي فتحهـا ففتحت واسـتمرت(1).

 }30{ بيبغا الرتكامين، الخاصيك، األمري، سيف الدين.  433  - 

(ت: 707 هـ)(2).

املوقوف: تربة   

املوقوف عليه: عام عىل وجوه الرب.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال ابـن حجـر: هو صاحـب التربـة المعروفـة، بناها له السـلطان بعده، واشـتد 

حزنـه عليـه، وهـو صاحب الوقـف على وجـه البـر أيًضا(3).

(1) الدرر الكامنة (47/2). 
(2) أحــد مماليــك امللــك النــارص حممــد بــن قــالوون، كان شــابًّا مجيــالً كريــًا، لــه عنــد الســلطان مكانــة مكينــة ويرجــع 

إىل قولــه، إاّل أّنــه مل يســعد جــّده. املقفــى الكبــر (321/2)، الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (55/2). 
(3) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (55/2). 
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}31{ تنكز بن عبد الله الحسامي النارصي، سيف الدين، األمري، نائب  434  - 

الشام (ت: 741 هـ)(1).

املوقــوف: إكــامل دار الحديــث الســكرية، ووقــف عليهــا ســوق القشاشــني    

ببــاب الفــرج، وبنــدر زبديــن، وحــامم بحمــص وهــو الحــامم القديــم، ووقــف عليهــا 

حصًصــا يف قرايــا أخر.

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابن كثير -فـي ذكر أحداث )سـنة 739 هـ(-: إكمال دار الحديث السـكرية، 

وباشـر مشـيخة الحديـث بها الشـيخ اإلمـام الحافظ مؤرخ اإلسـالم محمـد بن أحمد 

الذهبـي، وقـرر فيهـا ثالثـون محدثًـا لـكل منهـم جرايـة وجامكيـة، كل شـهر سـبعة 

دراهـم ونصـف رطـل خبـز، وقـرر للشـيخ ثالثـون ورطـل خبـز، وقـرر فيهـا ثالثون 

نفـرًا يقـرؤون القرآن، لكل عشـرة شـيخ، ولـكل واحد من القـراء نظير مـا للمحدثين، 

ورتـب لهـا إمام وقـاريء حديـث ونواب، ولقـاريء الحديث عشـرون درهًمـا وثمان 

أواق خبـز، وجـاءت فـي غاية الحسـن في شـكالتها وبنائهـا، وهي تجـاه دار الذهب 

التـي أنشـأها الواقـف األمير تنكـز، ووقف عليهـا عدة أماكن منها: سـوق القشاشـين 

ببـاب الفـرج، طولـه عشـرون ذراعـا شـرقًا وغربًا، سـماه فـي كتـاب الوقـف، وبندر 

زبديـن، وحمـام بحمـص وهو الحمـام القديم، ووقـف عليها حصًصا فـي قرايا أخر، 

ولكنـه تغلـب علـى ما عـدا القشاشـين، وبندر زبديـن، وحمـام حمص(2).

ــر بــالد دمشــق، ومهــد نواحيهــا، وأقــام شــعائر  (1) أقــام بدمشــق نائًبــا هبــا ثانيــة وعرشيــن ســنة، وهــو الــذي عمَّ
املســاجد هبــا بعــد التتــار، وبنــى هبــا جامًعــا معروًفــا بــه، وجــدد يصفــد بيارســتاًنا للشــفاء، وبنــى بالقــدس رباًطــا جــم 
ــر أيًضــا عــدة أماكــن، وطالــت أيامــه، تــويف باإلســكندرية يف يــوم الثالثــاء النصــف مــن املحــرم.  املحاســن، وعمَّ

النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة (327/9)، املنهــل الصــايف واملســتوىف بعــد الــوايف (161/4). 
(2) البداية والنهاية (414/18). 
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}32{ جربوه سعد الدين (ت: 839 هـ)(1). 435  - 

املوقوف: برئ بالبستان.   

نوع الوقف: خريي.   

بنـى دوًرا بسـويقة وأجيـاد ومنـى، وأنشـأ حديقـة هائلـة باألبطح، وبنـى بها قاعة 

مـع بركتيـن داخلهـا وخارجها، وسـبياًل خـارج الحديقـة، كان ذلك منتزهـا لمجتازيه 

إلـى غيـر ذلك، بـل له نحـو خمسـين عبـًدا أعتقهم(2).

}33{ الجبغا بن عبد الله العاديل، سيف الدين األمري (ت: 754 هـ)(3). 436  - 

املوقوف: عقار، ومال.   

نوع الوقف: وقف عىل ذريّته.   

املوقـوف عليـه: أوالده الثالثـة: عـيل، وخديجـة، وتـرت، ومـا يحـدث له من    

األوالد، وعـىل زوجاتـه، الذكـر واألنثـى فيـه سـواء، يجـري نصيب كل مـن الزوجات 

عليهـا مـا دامـت يف عصمتـه وخاليـة بعد وفاتـه. إلخ.

قـال السـبكي: وقف الجبغـا العادلي علـى أوالده الثالثـة: علي، وخديجـة، وتتر، 

ومـا يحـدث لـه مـن األوالد، وعلـى زوجاته، الذكـر واألنثى فيه سـواء، يجـري نصيب 

كل مـن الزوجـات عليهـا مـا دامـت فـي عصمتـه، وخاليـة بعـد وفاتـه، فمـن تزوجت 

(1) نــاب يف إمــرة مكــة، وقبــض املواريــث عــن ابــن ســيده حســن بــن عجــالن مــدة، ووفــد عــى النــارص صاحــب 
اليمــن، فأكرمــه وأثابــه عــى هديتــه وربــا تصــدق، ومــات يف ليلــة الســبت عــاش مجــادى اآلخــرة بمكــة، وصــي عليــه 
بعــد صــالة الصبــح باملســجد احلــرام ودفــن باملعــالة. العقــد الثمــني يف تاريــخ البلــد األمــني (354/3)، الضــوء 

الالمــع ألهــل القــرن التاســع (256/3). 
(2) الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (3/ 256). 

(3) أحد أعيان األمراء، أقام يف اإلمرة قريًبا من ستني سنة، وكان قد أصابته قديًا رضبة بالسيف بانت يده اليمنى، يف 
 وقعة أرغون شاه، واستمر عى إمرته وتقدمته بدمشق، ومل يزل بحشمه وخدمه إىل أن تويف يف سابع شهر ربيع اآلخر.

املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف (47/3). 
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منهـن فـي حياته أو بعـد وفاته سـقط نصيبها وعاد علـى أوالد الواقف، وعلـى من كان 

قـد مـات منهـم يكـون لولـد المتوفـى منهـم مـا كان ألبيه لـو كان حيًـا، وكـذا الحكم 

إذا توفيـت واحـدة منهـن إلـى أن ينقـرض، ثـم يجـري ما هو جـار على كل مـن أوالده 

الموجوديـن، والحـادث مـن بعـده علـى أوالده ثـم أوالد أوالده مـن توفـي عـن ولـد 

فنصيبـه لولـده، ومـن توفـي عـن غيـر ولـد أو نسـل فنصيبـه لمـن فـي درجته، فـإن لم 

يكـن فـي درجتـه أحـد فأقـرب الموجوديـن إليـه مـن أهـل الوقـف، ثـم علـى ولد من 

انتقـل ذلـك إليـه، ثم نسـله علـى الشـرط والترتيـب الذكـر واألنثى سـواء، ومـن توفي 

منهـم قبـل اسـتحقاقه شـيئًا وتـرك ولـًدا أو ولـد ولـد اسـتحق مـا كان يسـتحقه والده، 

ومـن توفـي مـن أهـل الوقف عـن غير عقـب وتـرك أًخـا، أو إخـوة وأوالد أخ أو إخوة؛ 

قـام أوالد المتوفـى مقـام أبيـه لـو كان حيًـا حتـى يصير إليه شـيء مـن منافـع الوقف، 

وماتـت تتـر عـن غير نسـل، وانتقل نصيبهـا إلى إخوتها علـي وخديجة، ثـم توفي علي 

وانتقـل نصيبـه علـى مـا ذكـر المسـتفتي إلـى ولـده محمـد، ثـم حـدث للواقـف ولد 

اسـمه خليـل، ثـم خليل هـذا توفـي وال عقـب له وال نسـل(1).

}34{ الجوكندار سيف الدين، النارصي (ت: 747 هـ)(2). 437  - 

املوقوف: املدرسة امللكية، وخزانة كتب معتربة، وجعل لها عّدة أوقاف.   

املوقوف عليه: الفقهاء الشافعية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال المقريـزي: المدرسـة الملكيـة؛ هذه المدرسـة بخط المشـهد الحسـينّي من 

(1) فتاوى السبكي (143/2). 
(2) رومــي األصــل، أخــذه الســلطان الظاهــر بيــربس لــا دخــل بــالد الــروم ســنة (676 هـــ)، واشــرتاه قــالوون قبــل 
أن يعتــي كــريس الســلطنة وأهــداه اىل ابنــه عــي، ترقــى يف خدمــة أرسة قــالوون إىل أن صــار مــن كبــار األمــراء، وكان 
مــن املقربــني إىل الســلطان النــارص حممــد، تــوىل نائــب الســلطنة يف حلــب يف أيــام الســلطان النــارص أمحــد، ثــم نيابــة 
دمشــق يف أيــام الســلطان شــعبان بــن النــارص، وقبــض عليــه الســلطان شــعبان، ومــات يف ســجنه باإلســكندرية. 

النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة (333/9)، املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار (246/4). 
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القاهـرة(1)، وعمـل فيهـا درًسـا للفقهـاء الشـافعية، وخزانـة كتـب معتبـرة، وجعل لها 

عـّدة أوقـاف، وهـي إلـى اآلن مـن المـدارس المشـهورة، وموضعها من جملـة رحبة 

قصـر الشـوك، ثـم صـار موضـع هـذه المدرسـة داًرا تعـرف بـدار ابـن كرمـون صهر 

الصالح(2). الملـك 

}35{ حسن بن محمد بن إسامعيل بن منصور بن أحمد التاجر، بدر  438  - 

الدين، ابن الطحان (ت: 747 هـ)(3).

املوقوف: ميعاد بالجامع، ووقف عيه كتًبا.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قال ابن رافع: عمل ميعاًدا بالجامع، ووقف عليه كتبًا(4).

تبــوك-: ومنهــا:  غــزوة  فوائــد  ذكــر  القيــم -يف  ابــن  قــول  املشــاهد، ومنــه  عــى  الوقــف  عــى  الــكالم  تقــدم   (1)
أن الوقــف ال يصــح عــى غــر بــر وال قربــة؛ جمانبــة أهــل الثبــور املصلــني يف املشــاهد وعنــد القبــور. (زاد املعــاد 

.(572/3
(2) املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (4/ 246). 

(3) مولــده يف رجــب ســنة (664 هـــ)، ســمع مــن ابــن النشــبي، والكــال ابــن عبــد، وغرمهــا، رجــل صالــح متديــن 
انقطــع عــن التجــارة والزم العبــادة واجلاعــة وجمالــس احلديــث. الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (140/2). 

(4) معجم الشيوخ الكبر للذهبي (214/1)، الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (141/2).
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}36{ حمزة ابن مؤيد الدين أيب املعايل أسعد بن عز الدين الوزير، أبو  439  - 

غالب، ابن القالنيس (ت: 729 هـ)(1).

املوقوف: دار الحديث القالنسية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

تعـرف  ربـاط ومئذنـة،  وبهـا  القالنسـية،  الحديـث  دار  واقـف  النعيمـي:  قـال 

أبـي عمـر(2). بالخانقـاه، غربـي مدرسـة 

قـال ابـن كثيـر: دفـن بتربتـه بسـفح قاسـيون، ولـه فـي الصالحيـة ربـاط حسـن 

بمئذنـة، وفيـه دار حديـث، وبـر وصدقـة(3).

}37{ حمزة بن موىس بن أحمد بن الحسني عز الدين أبو يعىل،  440  - 

الحنبيل، ابن شيخ السالمية (ت: 769 هـ)(4).

املوقوف: بذل العلم.   

املوقوف عليه: تربته بالصالحية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

(1) ولــد ســنة تســع وأربعــني وســتائة، أحــد رؤســاء دمشــق الكبــار، ســمع احلديــث مــن مجاعــة ورواه، ولــه رياســة 
باذخــة، وأصالــة كثــرة، وأمــالك هائلــة كافيــة لــا حيتــاج إليــه مــن أمــور الدنيــا، ومل يــزل معــه صناعــة الوظائــف إىل 
أن ألــزم بوكالــة بيــت الســلطان، ثــم بالــوزارة، ثــم عــزل، وقــد صــودر يف بعــض األحيــان، وكانــت لــه مــكارم عــى 
اخلــواص والكبــار، ولــه إحســان إىل الفقــراء واملحتاجــني، ومل يــزل معظــًا وجيًهــا عنــد الدولــة مــن النــواب وامللــوك 
واألمــراء وغرهــم إىل أن تــويف ببســتانه ليلــة الســبت ســادس ذي احلجــة، وصــي عليــه مــن الغــد، ودفــن برتبتــه 

بســفح قاســيون. البدايــة والنهايــة (320/18). 
(2) الدارس يف تاريخ املدارس (70/1). 

(3) البداية والنهاية (320/18). 
(4) ولــد ســنة (712 هـــ)، اشــتغل بالفقــه فحصــل وبــرع وصنــف ودرس ومجــع، ولــه شح أحــكام املنتقــى للمجــد 
الذهــب  شــذرات  املــدارس (59/2)،  تاريــخ  الــدارس يف  احلجــة.  أواخــر ذي  مــات يف  يكمــل،  مل  تيميــة  ابــن 

(367/8)، الــوايف بالوفيــات (111/13)، الــدرر الكامنــة (196/2). 
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قـال ابـن حجـر: كان له اعتناء بنصـوص أحمد، وفتـاوى ابن تيميـة، وكان يوالي 

فيـه ويعـادي، ووقف درًسـا بتربته بالصالحيـة، وذكر للقضاء غيـر مرة(1).

}38{    خليل  بن كيكلدي أبو سعيد، صالح الدين،  العاليئ، الدمشقي،  441  - 

سبط الربهان الذهبي (ت: 761 هـ)(2).

املوقوف: عدة مصنفات.   

املوقوف عليه: الخانقاه السميساطية بدمشق.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن كثيـر: كانـت لـه يـد طولـى فـي معرفتـه العالـي، والنـازل، وتخريـج 

األجـزاء والفوائـد، ولـه مشـاركة قويـة فـي الفقـه، واللغـة، والعربيـة، واألدب، وفـي 

كتابتـه ضعـف لكـن مـع صحـة وضبط لما يشـكل، ولـه عـدة مصنفـات، وبلغني أنه 

وقفهـا علـى الخانقـاه السميسـاطية بدمشـق(3).

}39{ رشيد بن عبد الله شهاب الدين السعيدي (ت: 720 هـ)(4) . 442  - 

املوقوف: كتب، ورباط، ودور.   

نوع الوقف: تعليمي.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

كان فقيًهـا متديًنـا متعبـًدا، يصحـب العلماء ويأخـذ منهم، ويشـتري كتب العلم، 

(1) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (196/2). 
(2) كان مدرًســا باملدرســة الصالحيــة وشــيًخا بــدار احلديــث الســكرية ثالثــني ســنة وقــد صنــف، وألــف، ومجــع 

وخــرج. البدايــة والنهايــة (600/18)، طبقــات الشــافعية الكــربى للســبكي (35/10). 
(3) البداية والنهاية (601/18). 

الرشيفــة  املدينــة  تاريــخ  يف  اللطيفــة  التحفــة  متعبــًدا.  متدينًــا  فقيًهــا  كان  النبــوي،  باملســجد  اخلــدام  أحــد   (4)
 .(347/1)
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ويوقفهـا عليهـم، ولـه خزانة جيـدة كان فيها كتب غريبـة، وله ربـاط ودور، وقفها بعد 

أن تعـب في عمارتها وإنشـائها(1).

}40{ سودي بن عبد الله سيف الدين، النارصي (ت: 714 هـ)(2). 443  - 

املوقوف: نهر الساجور إىل حلب.   

نوع الوقف: وقف عىل أوجه الرب.   

كان الملـك الناصـر واله نيابـة حلـب، عوًضا عن األميـر قراسـنقر المنصوري في 

سـنة اثنتـي عشـرة وسـبعمائة، فتوجـه إلـى حلـب، وباشـر نيابتها زيـادة على سـنتين، 

وشـكرت سـيرته إلـى الغايـة، وشـرع فـي وصـول نهر السـاجور إلـى حلـب، واجتهد 

فـي ذلـك وحفـر غدرانـه، وفتـح له أخـدوًدا طولـه أربعـون ذراًعـا، وصرف عليـه نحو 

الثالثمائـة ألـف درهـم، غالبهـا مـن مالـه، فأدركتـه المنيـة، ومات قبـل فراغه في سـنة 

أربـع عشـرة وسـبعمائة، وتولى بعـده نيابة حلب األمير أرغـون الكاملي الـدوادار، فقام 

فـي إتمـام ما شـرع فيه سـودي رحمـه الله، وكان سـودي أميرًا شـابًا، شـجاًعا، جمياًل، 

يميـل إلـى العـدل فـي الرعيـة، وكان عنده تعفـف عن أمـوال النـاس، عفا اللـه عنه(3).

(1) املغانم املطابة يف معامل طابة (188/3)، إنباء الغمر (499/1)، التحفة اللطيفة (347/1). 
ــره هــو  (2) نائــب حلــب، مــن مماليــك امللــك النــارص حممــد بــن قــالوون ومــن خواصــه، وكان امللــك النــارص أمَّ
واألمــر تنكــز أن جيلســا عنــد األمــر ســيف الديــن أرغــون النائــب، ويتعلــا مــن أحكامــه، فالزمــاه ســنة حتــى 
ــر الســلطان ســودي املذكــور، وال زال يرقيــه حتــى جعلــه أمــر مائــة ومقــدم ألــف  صــار هلــا دربــة باألحــكام، ثــم أمَّ
بالديــار املريــة وغرهــا. النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة (229/9)، املنهــل الصــايف واملســتوىف بعــد 

الــوايف (182/6). 
الالــك  نزهــة   ،(229/9) والقاهــرة  مــر  ملــوك  يف  الزاهــرة  النجــوم   ،(139/18) والنهايــة  البدايــة   (3)
واململــوك يف خمتــر ســرة مــن ويل مــر مــن امللــوك (ص: 216)، الــوايف بالوفيــات (26/16)، املنهــل الصــايف 

واملســتوىف بعــد الــوايف (6/ 183). 
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 }41{ شاه شجاع بن محمد بن جالل الدين املظفر اليزدي 444  - 

 (ت: 787 هـ)(1).

املوقوف: رباط السلطان شاه شجاع.   

املوقوف عليه: األعاجم من بالد فارس املجردين املتقني دون الهنود.   

ناظر الوقف: الشيخ غياث الدين األبرقوهي الطبيب.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال فـي شـفاء الغـرام: رباط السـلطان شـاه شـجاع، صاحب بـالد فـارس قبالة 

بـاب الصفـا، ويقـال له: رباط الشـيخ غيـاث الديـن األبرقوهـي الطبيب لتوليـه ألمره 

وعمارتـه، ولـه فيـه سـعي مشـكور أعظـم الله لـه فيـه األجـور، وتاريخه سـنة إحدى 

وسـبعين وسـبعمائة، وهـو وقـف علـى األعاجم من بـالد فـارس المجرديـن المتقين 

الهنود(2). دون 

وكان  العلــاء،  وحمبــة  الفهــم  بحســن  واشــتهر  بالعلــم  اشــتغل  وكردســتان،  وكرمــان  فــارس  ملــوك  مــن   (1)
ينظــم الشــعر، وحيــب األدبــاء وجييــز عــى املدائــح ومــن قصــد مــن البــالد. الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة 

 .(273/1) الســابع  القــرن  بعــد  مــن  بمحاســن  الطالــع  البــدر   ،(338/2)
(2) شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام (433/1). 
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}42{ شعبان بن حسني ابن امللك النارص محمد بن قالوون، أبو  445  - 

املعايل، نارص الدين (ت: 778 هـ)(1).

املوقـوف: مطهـرة باملسـعى قبالـة بـاب املسـجد الحـرام املعـروف ببـاب    

عـيل، وقـف عليهـا وقـف مبكـة، ربـع فوقهـا، ودكاكـني، ووقـف بضواحـي القاهـرة.

ناظر الوقف: األمري أبو بكر بن سنقر الجاميل.   

نوع الوقف: وقف خريي.   

قـال فـي شـفاء الغـرام: وقـف الملـك األشـرف شـعبان بن حسـين ابـن الملك 

الناصـر محمـد بن قـالوون مطهرة بالمسـعى قبالـة باب المسـجد الحـرام المعروف 

ببـاب علـي، وكان المتولـي علـى عمارتهـا األميـر أبـو بكـر بـن سـنقر الجمالـي في 

سـنة سـت وسـبعين وسـبعمائة، ولألشـرف عليها وقف بمكة، ربع فوقهـا، ودكاكين، 

ووقـف بضواحـي القاهرة(2).

}43{ شعيب بن ميكائيل الرتكامين، الجاكريي (ت: 732 هـ)(3). 446  - 

املوقوف: عقار.   

املوقوف عليه: نفسه، ثمَّ عىل الْمدرَسة الرشيفية الحنبلية.   

نوع الوقف: وقف عىل النفس، وخريي عىل التعليم.   

(1) ولــد ســنة أربــع ومخســني وســبعائة، مــن ملــوك الدولــة القالوونيــة بمــر والشــام، جلــس عــى ختــت امللــك 
بعــد خلــع ابــن عمــه امللــك املنصــور حممــد بــن امللــك املظفــر حاجــي، وكان مــن حماســن الدنيــا؛ ملــًكا جليــالً، عارًفا، 
عاقــالً، شــجاًعا مقداًمــا، كريــًا، هينـًـا لينـًـا، حمبًبــا للرعيــة. البدايــة والنهايــة (302/14) العقــد الثمــني (135/1)، 

املنهــل الصــايف (234/6)، مــورد اللطافــة يف مــن ويل الســلطنة واخلالفــة (98/2).
(2) شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام (454/1)، تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام (ص: 212). 

ــا صاحلًــا، وكان تاجــًرا يف الكتــب مــدة، ثــم  (3) مولــده تقريًبــا يف ســنة ثــان وأربعــني وســتائة، وكان مبــارًكا حنبليًّ
ضعــف، وعجــز عــن احلركــة، كان موتــه بالارســتان. الــدارس يف تاريــخ املــدارس (62/2)، منادمــة األطــالل 

ومســامرة اخليــال (ص: 234).
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قـال النعيمـي: اتجـر بالكتـب مـدة، ثم ضعـف وعجز عـن الحركة فاشـترى بما 

كان معـه ملـكا ووقفـه على نفسـه، ثم علـى المدرسـة الحنبلية(1).

 }44{ شهاب الدين ابن نور الدولة بن محاسن الرشابييش 447  - 

(ت: 734 هـ)(2).

املوقوف: املدرَسة الرشابيشية.   

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.   

قـال النعيمـي: المدرسـة الشرابيشـية بـدرب الشـعارين لصيـق حمـام صالـح 

الطيورييـن، داخـل بـاب الجابيـة. شـمالي 

قـال القاضـي عز الدين: المدرسـة المعروفة بنـور الدولة علي الشرابيشـي بدرب 

الشـعارين، ورأيـت بخـط الحافظ البرزالـي في تاريخه سـنة أربع وثالثين وسـبعمائة 

وفـي يـوم الخميـس الرابع والعشـرين مـن صفر توفـي شـهاب الدين أحمـد ابن نور 

الدولـة علـي بـن أبـي المجـد بـن محاسـن الشرابيشـي التاجـر السـفار، ودفـن يـوم 

الجمعـة بالمـكان الـذي وقفه والـده خارج البـاب الصغيـر قباله جامع جـراح.(3)

}45{ شيخ بن عبد الله املحمودي، الظاهري، امللك املؤيد، سيف  448  - 

الدين أبو النر، الجاركيس (ت: 824 هـ)(4).

املوقوف: جامع، ووقف عليه دربًا قراصيًّا تجاه باب قر الزمرّد.   

(1) منادمة األطالل ومسامرة اخليال (ص: 234). 
(2) التاجر السفار، وكان له مهة وهنضه وتودد إىل الناس. منادمة األطالل ومسامرة اخليال (ص: 225). 

(3) الدارس يف تاريخ املدارس (2/ 6)، منادمة األطالل ومسامرة اخليال (ص: 225). 
بــالد اجلاركــس اخلواجــا  الــرتك، جلبــه مــن  (4) الرابــع مــن ملــوك اجلراكســة، والثامــن والعــرشون مــن ملــوك 
حممــود شــاه اليــزدي إىل القاهــرة يف ســنة اثنتــني وثانــني وســبعائة، فاشــرتاه امللــك الظاهــر برقــوق وهــو إذ ذاك 
أتابــك العســاكر وأعتقــه، فلــا تســلطن جعلــه بعــد مــدة خاصكيًّــا، ثــم ســاقًيا، واختــص بــه إىل الغايــة. املنهــل الصــايف 

واملســتوىف بعــد الــوايف (263/6).
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املوقــوف عليــه: أوالده لصلبــه، ثــم ألوالدهــم، ثــم لذريتهــم ونســلهم وعقبهم    

طبقــة بعــد طبقــة، تحجــب الطبقــة العليــا منهم أبــدا الطبقــة الســفيل ... إلخ.

ّي.    نوع الوقف: دعوي، وُذرِّ

قـال السـيوطي: وقـف وقًفـا، وقـال فيـه: مهمـا فضـل بعـد المصـارف يصـرف 

ألوالده لصلبـه، ثـم ألوالدهـم، ثـم لذريتهـم ونسـلهم وعقبهـم طبقـة بعـد طبقـة، 

تحجـب الطبقـة العليـا منهـم أبـًدا الطبقـة السـفلى علـى أن من مـات منهـم عن ولد 

أو ولـد ولـد، وإن سـفل انتقـل نصيبـه إليـه، فإن لـم يكن لـه ولد وال نسـل وال عقب 

انتقـل نصيبـه إلـى مـن هـو في درجتـه، يقـدم األقرب إلـى المتوفـى منهـم فاألقرب، 

ويقـدم في االسـتحقاق مـن أهـل الدرجة اإلخـوة على غيرهـم، ويقدم األخ الشـقيق 

علـى األخ لـألب، وابـن العـم الشـقيق علـى ابـن العـم لـألب، وعلـى أنه مـن توفي 

منهـم ومـن أوالدهـم ومـن أوالد أوالدهـم ومـن أنسـالهم وأعقابهـم وإن سـفل قبـل 

اسـتحقاقه لشـيء مـن منافع هـذا الوقف، وتـرك ولًدا أو ولد ولـد أو نسـاًل أو عقبًا أو 

أسـفل مـن ذلك، اسـتحق ولده واألسـفل منه مـا كان يسـتحقه المتوفى لـو بقي حيًّا، 

حتـى يصيـر إليه شـيء مـن منافع هـذا الوقف، وقـام في االسـتحقاق مقـام المتوفى 

ا أو جـدة ومـن يجـري مجراهم(1) أبـا كان أو أمـا أو جـدًّ

ا: هـذا الدرب مـن جملة الـدروب القديمـة، وكان  قـال المقريـزي: درب قراصيًـّ

تجـاه بـاب قصـر الزمـرّد الـذي فـي مكانه اليـوم المدرسـة الحجازيـة، وهـذا الدرب 

اليـوم مـن جملـة خطـة رحبـة بـاب العيد بجـوار سـجن الرحبـة، وقـد هدمـه األمير 

جمـال الديـن يوسـف األسـتادار، وهـدم كثيـرًا مـن دوره وعملهـا وكالـة فمـات ولم 

تكمـل، وهـي إلـى اآلن بغيـر تكملـة، ثـم كملـه الملـك المؤيـد شـيخ وجعلـه وقًفا 

علـى جامعـه وهـو إلـى اآلن خان عامـر(2).

(1) احلاوي للفتاوي للسيوطي (196/1). 
(2) املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (81/3). 



القرن  الثامنالقرن  الثامن
438439

}46{ الرشيف التفتازاين، (ت: بعد 767 هـ). 449  - 

املوقوف: دار القرآن؛ إىل جانب حامم الكاس شاميل املدرسة البادرائية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن كثيـر: وفي آخر يـوم من هذا الشـهر ربيـع أول -وهو يوم الجمعة- سـنة 

سـبع وسـتين وسـبعمائة، فتحـت دار القـرآن التـي وقفهـا الشـريف التفتازانـي، إلـى 

جانـب حمام الـكاس، شـمالي المدرسـة البادرائية(1).

 }47{ شيخون العمري، األمري الكبري، األتابك، سيف الدين، النارصي 450  - 

 (ت: 758 هـ)(2).

املوقوف: مدرسة، ودار للحديث، وخانقاه.   

املوقوف عليه: املذاهب األربعة للصوفية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابن كثيـر: قد ابتنى مدرسـة هائلة، وجعل فيهـا المذاهب األربعـة للصوفية، 

وأوقـف عليهـا شـيئًا كثيـرًا، وقـرر فيهـا معاليـم وافـرة دارة، وتـرك أمـوااًل جزيلـة، 

وحواصـل كثيـرة، ودواويـن فـي سـائر البـالد المصرية والشـامية(3).

(1) البداية والنهاية (707/18). 
(2) أحــره اخلواجــة عمــر، فاشــرتاه امللــك النــارص حممــد بــن قــالوون وبــزغ نجمــة يف دولــة امللــك املظفــر حاجــي 
ابــن امللــك النــارص حممــد بــن قــالوون، وأصبــح لــه مكانــة عظيمــة عنــده فتوســط وشــفع للكثــر مــن األمــراء وســعى 
لإلفــراج عنهــم، ويف دولــه امللــك النــارص حســن بــن حممــد بــن قــالوون أصبــح عظيــم الشــأن، وصــارت أمــور 
الدولــة بيــده يتــرف يف شــؤون الــدول كــا يرغــب حتــى ســنة (751 هـــ)، وحينــا عــني نائًبــا لطرابلــس وهــو يف 
طريقــة إىل هنــاك صــدرت األوامــر أن يقيــم يف دمشــق، ومل يلبــث أن قبــض عليــه، ورحــل إىل اإلســكندرية وســجن 
هبــا، ولــا وىل امللــك الصالــح صالــح ابــن امللــك النــارص حممــد بــن قــالوون أفــرج عنــه وجعلــه عــى رأس ألــف 
جنــدي، فأبــى بــالًء حســنًا، ولــا رجــع النــارص حســن إىل امللــك للمــرة الثانيــة عــام (755 هـــ) كافــأه وأنعــم عليــه 
بوظيفــة أمــر كبــر، فعظــم نفــوذه وتضخمــت ثروتــه، مــات عليــالً بربــة ســيف غــادرة يف 26 مــن ذي القعــدة.

أعيان العر وأعوان النر (531/2)، الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (350/2). 
(3) البداية والنهاية (580/18). 



القرن  الثامنالقرن  الثامن
440441

}48{ رصغتمش سيف الدين، النارصّي، األمري (ت: 791 هـ)(1). 451  - 

املوقوف: املدرسة الرغتمشية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

هـذه المدرسـة خـارج القاهـرة، بجـوار جامـع األميـر أبـي العبـاس أحمـد بـن 

طولـون، فيمـا بينـه وبيـن قلعـة الجبـل، كان موضعهـا قديًمـا مـن جملـة قطائـع ابن 

طولـون، ثـم صار عـّدة مسـاكن، فأخذها األمير سـيف الديـن صرغتمـش الناصرّي، 

وهدمهـا وبناهـا، وقـد جـاءت من أبـدع المبانـي وأجلهـا، وأحسـنها قالبًـا، وأبهجها 

منظـرًا، وجعـل األمير صرغتمـش هذه المدرسـة وقًفا علـى الفقهاء الحنفيـة اآلفاقية، 

ورتـب بهـا درًسـا للحديـث النبـوّي، وأجـرى لهـم جميًعـا المعاليـم مـن وقـف رتّبه 

لهـم، وقـال أدباء العصـر فيها شـعرًا كثيـرًا(2).

(1) اشــرتاه الســلطان امللــك النــارص حممــد بــن قــالوون، حقــق شــهرة بــني صفــوف أمــراء الســلطان املظفــر حاجــي 
بــن حممــد بــن قــالوون؛ ووصــل إىل منصــب رئيــس الطبلخانــة (املوســيقى العســكرية)، حتــى وصــل ملنصــب رأس 
نوبــة كبــر، ومنــح قــدًرا هائــالً مــن الســلطة التــي ازدادت يف عهــد الســلطان الصالــح صالــح، وكان أمــًرا ورًعــا 
ملتزًمــا، وكان يتبــع مذهــب اإلمــام أيب حنيفــة، وكان أمــًرا وســيًا كفـــل عــدًدا كبــًرا مــن األوقــاف. ومــع ذلــك قبض 
عليــه الســلطان واســتوىل عــى ثروتــه، تــويف بعــد ثالثــة وســبعني يوًمــا قضاهــا يف الســجن باإلســكندرية. أعيــان 

العــر وأعــوان النــر (2/ 555)، املنهــل الصــايف واملســتوىف بعــد الــوايف (3/ 89). 
(2) املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (4/ 265).



القرن  الثامنالقرن  الثامن
440441

}49{ صالح بن محمد بن قالوون بن النارص بن املنصور يعرف بابن  452  - 

التنكزية (ت: 762 هـ)(1).

املوقوف: ناحية رسدوس.   

املوقوف عليه: كسوة الكعبة.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال ابـن حجر: هـو الذي وقـف ناحية سـردوس على كسـوة الكعبـة، وكان في 

سـلطنته ال تصـرف لـه، وإنما األمـر لصرغتمش ثم لشـيخو(2).

}50{ صدقة بن الرشابييش (ت: 745 هـ)(3). 453  - 

املوقوف: الخانقاه السعيدية وغريها.   

املوقوف عليه: الجامع األزهر.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال ابن حجـر: كان كثير المعروف، وقف علـى الخانقاه السـعيدية وقًفا، وعلى 

الجامع األزهـر وغير ذلك(4).

(1) ولــد ســنة (736، أو 737 هـــ)، ُعــِرَف بابــن التنكزيــة؛ ألن أمــه كانــت بنــت تنكــز نائــب الشــام، وىل الســلطنة 
بعــد خلــع النــارص حســن، وكان قــوي الــذكاء بحيــث إنــه تعلــم صناعــة القــزازة وعــدة صناعــات حيــر للصانــع 
فيعمــل عنــده نحــو أســبوع فيصــر هــو ماهــًرا فيــه، خلــع يف شــوال ســنة (755 هـــ)، وحبــس بالقلعــة عنــد أمــه إىل أن 

مــات. الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (360/2)، الــوايف بالوفيــات (156/16). 
(2) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (361/2). 

(3) كان مــن رؤســاء القاهــرة ذوي األمــوال الواســعة. نيــل األمــل يف ذيــل الــدول (103/1)، الــدرر الكامنــة يف 
أعيــان الائــة الثامنــة (363/2). 

(4) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (363/2)، ونيل األمل يف ذيل الدول (1/ 103). 



القرن  الثامنالقرن  الثامن
442443

}51{ طاز سيف الدين األمري (ت: 763 هـ)(1). 454  - 

املوقوف: املدرسة الطازية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

المدرسة الطازية بخط داوود بالقرب من باب السلسلة، وقف األمير طاز(2).

}52{ طرنطاي الحاجب (ت: 792 هـ)(3). 455  - 

املوقوف عليه: املدرسة التي خارج باب النريب.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن حجـر: ومـن آثـاره بحلب أنـه جدد خطبـة بالمدرسـة التي خـارج باب 

النيـرب، وجعل لهـا وقًفا(4).

(1) اشــتهر ذكــره يف أيــام الصالــح إســاعيل ابــن النــارص حممــد، ومل يــزل أمــًرا إىل أن خلــع الكامــل شــعبان وأقيــم 
املظفــر حاجــي، وكان أحــد الســتة األمــراء الذيــن هلــم املشــورة، ولــا خلــع وأقيــم النــارص حســن كان لــه وجاهــة 
وعظمــة، وهــو الــذي أمســك األمــر ســيف الديــن بيبغــا آروس يف احلجــاز، وهــو الــذي أمســك امللــك املجاهــد 
ســيف اإلســالم عي ابن املؤيد داود صاحب اليمن عى جبل عرفات وقيده وأحره إىل مر. الوايف بالوفيات 
(220/16)، وأعيــان العــر وأعــوان النــر (567/2)، وإعــالم النبــالء بتاريــخ حلــب الشــهباء (353/2). 
(2) األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل (2/ 45)، واملواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (3/ 135). 
(3) كان مــن مماليــك بعــض ولــد النــارص حممــد، ثــم ترقــى إىل أن ويل احلجوبيــة الكــربى بدمشــق، ثــم واله الظاهــر 
برقــوق نيابــة دمشــق، فلــا كانــت فتنــة النــارصي وجهــز الظاهــر العســكر مــن مــر خــرج معهــم طرنطــاي إىل 
خــان الجــني، فانكــرسوا وقبــض عــى طرنطــاي، فاعتقلــه النــارصي بقلعــة حلــب، فلــا خــرج الظاهــر مــن الكــرك، 
وبلــغ كمشــبغا وهــو بحلــب خــربه أفــرج عــن طرنطــاي وغــره، وقاتــل معــه أهــل بانقوســا بحلــب، وســار معــه إىل 
شــقحب، فحــر الوقعــة فقتــل طرنطــاي يف الوقعــة وفــر كمشــبغا إىل حلــب، وذلــك يف املحــرم، وكان عمــره يزيــد 

عــى اخلمســني. الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (379/2). 
(4) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (379/2). 



القرن  الثامنالقرن  الثامن
442443

}53{ طشتمر حمص أخرض(1). 456  - 

املوقوف: أرض.   

املوقوف عليه: زاوية يف بيت جربين.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال ابـن حجـر: محمد بـن نبهـان بن عمر بـن نبهـان الجبرينـي الزاهـد القطع 

بزاويـة فـي بيـت جبريـن واشـتهر بهـا، وكان يطعـم كل من يـرد إليه، ولم يشـهر عنه 

أنـه قبـل مـن أحـد شـيئًا، ثـم وقـف طشـتمر حمـص أخضـر أرًضـا علـى الزاويـة، 

فامتنـع الشـيخ، فلـم يـزل بـه حتـى سـكت، ثم وقـف عليهـا طشـتمر أرًضـا أخرى، 

وكان النـواب يعظمونـه، والنـاس لهـم في ذلـك تبـع، وكان منقطًعا عن النـاس كثير 

سـرًّا(2). التالوة 

(1) نائــب صفــد باملدرســة النّجيبّيــة، قــال ابــن الــوردى: ماتــت بموتــه مــكارم األخــالق، وكاد الشــام خيلــو مــن 
النجــوم  الــوردي (320/2)،  ابــن  تاريــخ  نيابــة حلــب.  نيابــة صفــد إىل  مــن  املشــهورين عــى اإلطــالق، ونقــل 

 .(254/1) الوفيــات  فــوات   ،(148/9) الزاهــرة 
(2) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (26/6). 



القرن  الثامنالقرن  الثامن
444445

}54{ طُُقْزَتُر الحموّي، النارصى، سيف الدين، األمري الكبري املقدم  457  - 

(ت: 746 هـ)(1).

املوقوف: حامم، والّربع، والحكر، وجامع بالقاهرة.   

املوقوف عليه: نفسه، ثم عىل ذريته، ثم املارستان النوري.   

نوع الوقف: خريي.   

قال ابن حجر: صاحب الحمام، والربع، والحكر، والجامع بالقاهرة(2).

قـال السـبكي: وقـف طقزتمـر علـى نفسـه، ثـم على ولـده، ثـم علـى أوالده ثم 

علـى أوالد أوالده إلـى آخرهـم، فـإذا انقرضـوا كان وقًفـا علـى عبـد الحميـد وسـت 

العـراق أخـو عمـر ألبيه، ثـم أوالدهم، ثـم أوالد أوالدهم علـى الشـرط، والترتيب في 

أوالد عمـر، فـإذا انقرضـوا فعلـى فاطمـة ونفيسـة بنتي أخـت الواقف، ثـم ذريتهم ثم 

على المارسـتان النـوري.(3)

(1) طقزمتــر بضــم الطــاء املهملــة والقــاف، وســكون الــزاي، وفتــح التــاء ثالثــة احلــروف، وضــم امليــم وبعدهــا راء. 
وقــد ورد اســمه يف كتــب التاريــخ عــى هــذا النحــو (تغردمــر)، (طقزدمــر)، (تقزدمــر). نائــب مــر ومحــاة وحلــب 
وتنّقــل  املؤّيــد صاحــب محــاة،  للنــارص  قّدمــه  الــرّش،  إنســاًنا حســنًا، سيوًســا، عاقــالً، حشــًا، عديــم  ودمشــق، كان 
يف اخلــدم حتــى ويل عــّدة واليــات خطــرة، منهــا: حلــب، والشــام، وطلبــه الكامــل فقــدم يف حمّفــة إىل القاهــرة وهــو 
مريــض، وقــّدم أوالده للســلطان تقدمــة هائلــة، ووعدهــم بجميــل، ولــا مــات كان الســلطان بقصــور رسياقــوس هــو 
وأمــراؤه وحريمــه، فقــدم أوالده بخــرب وفــاة أبيهــم، فلــم يمكــن الســلطان األمــراء مــن العــود للقاهــرة حلضــور جنازتــه، 
ودفــن بخانقاتــه املشــهورة بــه يف تاســع مجــادى اآلخــرة. نيــل األمــل يف ذيــل الــدول (116/1)، أعيــان العــر وأعــوان 
النجــوم   ،(698/3) الســلوك   ،(225/2) الكامنــة  الــدرر   ،(267/16) بالوفيــات  الــوايف   ،(610/2) النــر 

 .(142/10) الزاهــرة 
(2) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (388/2). 

(3) السلوك ملعرفة دول امللوك (474/6)، فتاوى السبكي (500/1). 
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 }55{ الطوايش ظهري الدين مختار، البلبييس، الخزندار بالقلعة 458  - 

 (ت: 716 هـ)(1).

املوقوف: مكتب لأليتام عىل باب قلعة دمشق، وتربة خارج باب الجابية،    

ومسجدا ورتب له إماما.

املوقوف عليه: عموم املسلمني واأليتام، واملقرئني.   

نوع الوقف: تعليمي، ودعوي، وخريي.   

قـال ابـن كثيـر: وقف مكتبًـا لأليتام على بـاب قلعة دمشـق، ورتب لهم الكسـوة 

والجامكيـة، وكان يمتحنهـم بنفسـه، ويفرح بهـم، وعمل له تربة خارج بـاب الجابية، 

ووقـف عليهـا المقرئيـن، وبنى عندها مسـجًدا حسـًنا، ووقفـه بإمام، وهي مـن أوائل 

مـا عمل مـن الترب بذلـك الخط(2).

}56{ عباس ابن امللك املجاهد عيل ابن امللك املؤيد داود ابن  459  - 

امللك املظفر يوسف بن عمر بن رسول الرتكامين األصل، صاحب اليمن، 

وابن صاحبها (ت: 778 هـ)(3).

املوقوف: مدرسة بالجانب الرشقي من املسجد الحرام.   

املوقوف عليه: فقهاء الشافعية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

(1) أحــد أمــراء الطبلخانــاة بدمشــق، كان زكيًّــا، خــًرا، فاضــالً، حيفــظ القــرآن، ويؤديــه بصــوت طيــب. البدايــة 
والنهايــة (157/18)، الــدارس يف تاريــخ املــدارس (221/2)، أعيــان العــر وأعــوان النــر (413/5). 

(2) البداية والنهاية (157/18). 
ــا كريــًا، ولــه إلــام بالعلــوم والفضائــل، ومشــاركة جّيــدة يف عــّدة علــوم وتصانيــف؛ منهــا:  (3) كان شــجاًعا مهاًب
(العطايــا الســنية يف ذكــر أعيــان اليمنيــة) و(نزهــة العيــون يف تاريــخ طوائــف القــرون) و(خمتــر تاريــخ ابــن خّلكان) 
و (بغيــة ذوي اهلمــم يف أنســاب العــرب والعجــم)، وغــر ذلــك، وكان فيــه بــّر وصدقــة ولــه مآثــر حســنة. شــفاء 

الغــرام بأخبــار البلــد احلــرام (427/1)، النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة (145/11). 
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قـال أبـو الطيب الفاسـي: المـدارس الموقوفة بمكة إحدى عشـرة مدرسـة -فيما 

علمـت-، منهـا بالجانـب الشـرقي مـن المسـجد الحـرام مدرسـة الملـك األفضـل 

عبـاس ابـن الملـك المجاهـد صاحـب اليمـن، علـى فقهـاء الشـافعية، وقفـت قبيل 

سـنة سـبعين وسـبعمائة بتقديـم السـين فيهمـا، وفـي هذه السـنة ابتـدأ التدريـس به، 

رتـب فيها إماًمـا، ومؤذنًا، ومعلًمـا، وأيتاًما يتعلمـون القرآن، ومدرًسـا للفقه، وجماعة 

مـن الطلبـة، وأوقـف علـى الجميع وقًفـا جيـًدا يقـوم بالكفاية(1).

}57{ عبد الرحمن بن محمود مجد الدين بن قرطاس القويص، األديب  460  - 

(ت: 724 هـ)(2).

املوقوف: كتبه.   

املوقوف عليه: املدرسة السابقية بقوص.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قال الصفدي: وقف كتبه بالمدرسة السابقية بقوص(3).

(1) شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد احلــرام (427/1)، الوقــف وبنيــة املكتبــة العربيــة (ص: 19)، موســوعة أعــالم 
اليمــن ومؤلفيــه (4723). 

(2) ســمع احلديــث بالقاهــرة عــى أشــياخ عــره، وقــرأ النحــو عــى العالمــة أثــر الديــن، وتــأدب عــى الطــويف 
بجامــع  اخلطابــة  وتــوىل  اللمطــي،  بــن  عمــر  الديــن  جمــر  واألمــر  الوكيــل،  بــن  الديــن  صــدر  والشــيخ  احلنبــي، 
منهــا  وعمــل  تعاليــق،  وعلــق  ويتــرف،  منهــا  وينتقــي  الدواويــن  وجيمــع  يتصــوف،  وكان  بقــوص،  الصــارم 
مبتــدآت وتغاليــق، ومل يــزل عــى حالــه إىل أن خــرق ســهم املنيــة قرطاســه، وأمخــد املــوت أنفاســه. الــوايف بالوفيــات 

 .(44/3) النــر  وأعــوان  العــر  أعيــان   ،(158/18)
(3) الوايف بالوفيات (158/18)، أعيان العر وأعوان النر (44/3). 
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 }58{ عبد الرحمن بن هبة الله املعري زين الدين.  461  - 

(ت: 749 هـ)(1).

املوقوف: دويرات.   

املوقوف عليه: بنو عمه.   

نوع الوقف: أهيل.   

قال أبو الفداء: كان له بحلب دويرات وقفهن على بني عمه(2).

}59{ عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم بن عيل نجم الدين، أبو  462  - 

القاسم وأبو محمد، األَصَفوين، الشافعي (ت: 750هـ)(3).

املوقوف: دور موقوفة.   

املوقوف عليه: ذريته.   

نوع الوقف: ذري.   

قـال ابـن العمـاد: سـكن نجـم الدين محمـد بن محمـد بن محمـد بن عبـد الله 

بـن محمـد بـن فهـد القرشـي الهاشـمي المكـي الشـافعي بالصعيـد ببلـدة يقـال لها 

أصفـون ألن جـده ألمه الشـيخ نجم الديـن األصفونـي كان له بهـا رزق ودور موقوفة 

علـى ذريتـه فأقـام بها مـدة، ثم عـاد إلى مكـة(4).

(1) إمــام الزجاجيــة مــن أهــل القــرآن والفقــه واحلديــث، عــزب، منقطــع عــن النــاس، ولــه حماســن كثــرة، وظهــر 
لــه بعــد موتــه كرامــات. املختــر يف أخبــار البــرش (154/4)، تاريــخ ابــن الــوردي (341/2)، إعــالم النبــالء 

بتاريــخ حلــب الشــهباء (542/4). 
بتاريــخ حلــب  النبــالء  إعــالم   ،(341 الــوردي (2/  ابــن  تاريــخ   ،(154 البــرش (4/  أخبــار  املختــر يف   (2)

 .(542/4)  (1370) الشــهباء 
(3) ولــد بَأصَفــون بلــدة يف صعيــد مــر يف ســنة (677 هـــ)، وتفقــه عــى البهــاء القفطــي، وقــرأ القــراءات، وســكن 
قــوص، وانتفــع بــه كثــرون، وحــّج مــرات مــن بحــر عيــذاب. قــال اإلســنوي: بــرع يف الفقــه وغــره، وكان صاحلـًـا، 
ســليم الّصــدر، اختــر الّروضــة، وصنّــف يف اجلــرب واملقابلــة، تــويف بمنــى ثــاين أيــام عيــد األضحــى، ودفــن ببــاب 

املعــالة. طبقــات الشــافعية البــن قــاىض شــهبة (29/3)، العقــد الثمــني (64/5).
(4) شذرات الذهب يف أخبار من ذهب (141/9). 
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}60{ عبد الرحيم بن أحمد بن عبد الرحيم الحلبي التاجر، املعروف  463  - 

بابن الرتجامن (ت: 786 هـ)(1).

املوقوف: مكتب تجاه املدرسة الرشفية بحلب، ووقف عليه وقفا جيًدا.   

املوقوف عليه: األيتام.   

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.   

قـال ابـن حجر: ولـه مكتب لأليتـام تجاه المدرسـة الشـرفية بحلـب، وقف عليه 

وقًفـا جيًدا.(2)

}61{ عبد الرحيم بن أيب القاسم عبد الرحمن الرحبي، التاجر، العدل،  464  - 

نجم الدين (ت: 735 هـ)(3).

ر يف الرتبة مسجًدا.    املوقوف: الرتبة املشهورة باملزة، وعمَّ

وأوقف عىل الوقف: أوقاف نامية، وصدقات.   

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

قـال ابـن كثير: بانـي التربة المشـهورة بالمـزة، وقد جعـل فيها مسـجًدا، وأوقف 

عليهـا أوقافًـا دارَّة، وصدقـات هنـاك، وكان مـن خيار أبناء جنسـه، عـدل مرضي عند 

جميـع الحـكام، وترك أوالًدا وأمـوااًل جمـة، وداًرا هائلة، وبسـاتين بالمزة (4).

(1) ســمع مــن: العــز إبراهيــم بــن صالــح بــن العجمــى حضــورا، وســمع عــى غــره وهــو كبــر، وحــدث فســمع 
عــى الربهــان املحــدث بحلــب، قــال القــايض عــالء الديــن يف تارخيــه: كان ذا ثــروة ظاهــرة، وجتــار مــن حتــت يــده 
الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة  يــوم عيــد الفطــر.  لــه، وكان دينًــا خــًرا عليــه ســكون، ومــات  يســافرون 

 .(146/3)
(2) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (146/3).

(3) تــرك ثالثــة أوالدا وأمــواال مجــة، وكانــت وفاتــه يــوم األربعــاء ســابع عــرش مجــادى اآلخــرة، وقــد جــاوز الثانــني، 
ودفــن برتبــة املــزة املذكــورة. الــدارس يف تاريــخ املــدارس (192/2).

(4) البداية والنهاية (378/18).
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 }62{ عبد العزيز بن منصور الكرميي، عز الدين، الكارمي 465  - 

 (ت: 713 هـ)(1).

املوقوف: عدة أوقاف.   

املوقوف عليه: مكاتب سبيل، وبر.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال ابـن حجر: وكان متسـًعا في نفقاتـه على خـالف طرائق التجـار، وكان يكثر 

البـر والمعـروف، ويخـرج زكاة مالـه فيقصـد مـن اآلفـاق فيعطـي، ولـه عـدة أوقاف 

علـى مكاتب سـبيل وبر(2).

ـر بالمـزة مسـجًدا، وتربـة، ورتـب بهـا جماعـة، وكان مـن  وقـال البرزالـي: عمَّ

التجـار المشـهورين، وأوصـى مـن ثلـث تركتـه بخمسـين ألـف درهـم، يشـتري بهـا 

ولـده عقـاًرا ويوقفـه صدقـة(3).

(1) أحــد املشــهورين بكثــرة األمــوال، كان أبــوه مــن هيــود حلــب فأســلم يف آخــر الدولــة الظاهريــة، ومــات يف أول 
الدولــة املنصوريــة، وتعلــم هــو اخلياطــة يكتســب هبــا فــالزم بعــض التجــار بســبب ذلــك فــرأى منــه هنضــة فرفــه 
يف حوائجــه، فســافر معــه إىل بــالد اخلطــا فغــاب مــدة وعــاد إىل حلــب ومعــه يشء كثــر مــن احلريــر، ثــم كثــر مالــه إىل 
أن كان لــه ســت خــدام بيــد كل واحــد منهــم مائتــا ألــف دينــار للتجــارة، ثــم ازداد وصــار يــرب بــه املثــل يف كثــرة 
الــال، وتوجــه إىل ثغــر اإلســكندرية فتــويف هبــا يف شــهر رمضــان. الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (182/3)، 

املنهــل الصــايف (292/7).
(2) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (182/3).

(3) الدارس يف تاريخ املدارس (192/2).
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}63{ عبد الكريم بن هبة الله بن السديد املري، كريم الدين، أبو  466  - 

الفضائل (ت: 724 هـ)(1).

ــر بالزريبــة جامًعــا، وميضــأة، وعمــر يف طــرق الرمــل البيارات،     املوقــوف: عمَّ

وأصلــح الطــرق، وعمــر جامــع القبيبــات والقابــون، ووقــف عليهام.

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

قـال الصفـدي: كان وقـوًرا عاقـاًل داهيـة جزل الـرأي بعيد الغـور، عمـر بالزريبة 

جامًعـا، وميضـأة، وعمـر فـي طـرق الرمـل البيـارات، وأصلح الطـرق، وعمـر جامع 

القبيبـات -ويقـال لـه جامع كريـم الديـن-، والقابـون، ووقـف عليهما(2).

وقال النعيمي: في سـنة عشـرين وسـبعمائة، وفي العشـر األول من شـوال جرى 

المـاء بالنهـر الكريمـي، الـذي اشـتراه كريم الديـن وكيل الخـاص بخمسـة وأربعين 

ألًفـا، أجـراه فـي جـدول إلى جامعـة بالقبيبـات، فعاش بـه الناس، وحصـل به األنس 

ألهـل تلـك الناحيـة، ونصبت عليـه األشـجار والبسـاتين، وعمل حوض كبيـر اتجاه 

الجامـع مـن المغـرب، يشـرب منـه الناس والـدواب، وعمـل مطهرة، وحصـل بذلك 

نفـع كبير ورفـق زائد(3).

(1) القايض اجلليل الكبر، النبيل املدبر، املشر األثر األثيل، وكيل السلطان امللك النارص حممد بن قالوون، 
وناظــر خاصتــه ومدبــر دولتــه، انحــرف عليــه الســلطان ونكبــه، فنفــي إىل الشــويكة، ثــم إىل القــدس، ثــم إىل أســوان 
فأصبــح مشــنوًقا بعامتــه، ولــا أحــس بالقبــل صــى ركعتــني، وقــال: هاتــوا مــا عندكــم، عشــنا ســعدا، ومتنــا شــهدا. 

شــنق وقــد قــارب التســعني. الــوايف بالوفيــات (70/19)، أعيــان العــر وأعــوان النــر (142/3).
(2) الوايف بالوفيات (70/19)، منادمة األطالل ومسامرة اخليال (ص: 387).

(3) الدارس يف تاريخ املدارس (321/2).
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}64{ عبد اللطيف بن محمد بن مسند اإلسكندراين، الكارمي، رساج  467  - 

الدين التاجر (ت: 714 هـ)(1).

املوقوف: مدرسة بالثغر.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قال ابن حجر: وقف بالثغر مدرسة(2).

}65{ عبد الله بن الصنيعة املري، الصاحب، شمس الّدين ِغرْبيال  468  - 

(ت: 734 هـ)(3).

املوقــوف: املدرَســة الصمصاميــة، ووقــف عليهــا درًســا، ودرس بهــا فقًها،    

ــتان  ــه بيامرس ــف علي ــة، ووق ــر القعاطل ــد دي ــي عن ــاب رشق ــىل ب ــا ع ــف جامًع ووق

بالرحبــة، وطهــارة، وأجــرى املــاء بكــرك نــوح بالبقــاع يف قنــاة.

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

قال ابن بدران: الصاحب شمس الدين غبريال األسمري درًسا ودرس بها فقًها، 

وعين تدريسها لنائب الحكم الفقيه نور الدين علي بن عبد النصير المالكي، وحضر 

عنده القضاة واألعيان، وممن حضر عنده الشيخ تقي الدين ابن تيميه  تعالى، 

(1) ســمع مــن حممــد بــن النجيــب، وأيب حممــد بــن فــارس وغرمهــا، وحــدث، وعمــل مدائــح نبويــة، أخــذ عنــه أبــو 
حيــان وغــره، ولــه أشــعار. الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (213/3). 

(2) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (213/3).
(3) كان أواًل كاتب اخلزانة يف أيام املنصور حسام الدين الجني، وكان يصحب األمر شمس الدين قراسنقر، 
ثــم إنــه انتقــل إىل الشــام وويل نظــر اجلامــع األمــوي واألرسى واألوقــاف يف املحــرم ســنة عــرش وســبعائة عوًضــا 
عــن شف الديــن بــن صــرى، وكان فيــه ســرت وحلــم، مل يقــع ألحــد مــن أكابــر دمشــق واقعــة إال وســد خرقهــا، 
وتــدارك رمقهــا، وتــالىف عطبهــا عــى أحســن الوجــوه، ومل يكشــف ألحــد رأًســا، وال رضب أحــًدا باملقــارع، وال 
صــادر أحــًدا، وال عــزل أحــًدا، وكان هــو والقــايض كريــم الديــن الكبــر متعاضديــن جــًدا، ودامــت أيامهــا مــدة. 

أعيــان العــر وأعــوان النــر (685/2)، منادمــة األطــالل ومســامرة اخليــال (ص: 226).
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وكان يعرفه من اإلسكندرية،(1) ولم يذكر النعيمي(2) اسم بانيها(3).

قـال ابـن كثيـر: وقـد وقـف عليهـا -أي الصمصاميـة التـي جـددت للمالكيـة- 

الصاحـب شـمس الديـن غبريـال درًسـا، ودرس بهـا فقهـا.

قـال الصفـدي: كانـت أيامـه بدمشـق كأنهـا مواسـم، والخيـر يتدفـق، وأمـوال 

السـلطان كثيـرة، وكان فيـه سـتر وحلـم ومـا وقـع ألحد مـن الدماشـقة الكبـار واقعة 

ـر جامًعا على باب شـرقي  إال ورقـع خرقهـا، وسـد خللهـا على أحسـن الوجوه، وعمَّ

عنـد ديـر القعاطلـة، ووقف عليـه وقًفا، وعمـر بالرحبة بيمارسـتانًا، وعمـر بكرك نوح 

بالبقـاع طهـارة، وأجـرى المـاء هناك في قنـاة(4).

}66{ عبد الله بن املقيس شمس الدين، الوزير (ت: 795 هـ)(5). 469  - 

املوقوف: أوقاف غري معلومة.   

املوقــوف عليــه: مــدرس، وخطيــب، وقومــة، ومؤذنــني وغــري ذلــك مرتبــون    

يف الجامــع.

نوع الوقف: دعوي، وتعليمي.   

قـال المقريـزي: ونظـر هـذا الجامع اليوم بيـد أوالد الوزيـر المقسـّي، فإنه جدده 

وجعـل عليـه أوقافًا لُِمـَدرس، وخطيب، وقومـة، ومؤذنين وغيـر ذلك(6).

(1) الدارس يف تاريخ املدارس (7/2(
(2) الدارس يف تاريخ املدارس (6/2). 

(3) منادمة األطالل ومسامرة اخليال (ص: 226).
(4) الوايف بالوفيات (115/17)، أعيان العر وأعوان النر (688/2).

(5) كان يقــال لــه: (شــمس) وهــو نــراين، فلــا أســلم لقــب شــمس الديــن، وســمي عبــد اهلل، ويقــال: إنــه كان 
حســن اإلســالم، وكان يقــرب العلــاء وحيــب الصلحــاء، مــات يف ثالــث شــعبان وقــد أســن. إنبــاء الغمــر بأبنــاء 

 .(460/1) العمــر 
(6) املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (68/4).
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}67{ عبد الله بن خليل األسداباذي، جالل الدين، البسطامى، نزيل بيت  470  - 

المقدس (ت: 785 هـ)(1).

املوقوف: كتبه.   

املوقوف عليه: الطلبة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن حجـر: كان قد قـرأ واشـتغل، وأعـاد بالمدرسـة السـلطانية للشـافعية، 

فتـرك وظائفـه، ووقـف كتبه علـى الطلبـة(2).

}68{ عبد الله بن محمد بن عبد الرزاق العراقي، عامد الدين الحربوي،  471  - 

الطبيب، األديب، البغدادي، الشافعي (ت: 724 هـ)(3).

املوقوف: دار للتعليم، ورتب عليها إماًما ومؤدبًا، وعرشة أيتام.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

قال الصفدي: أنشأ داًرا، ووقف عليها اإلمام، ومؤدبًا، وعشرة أيتام(4).

(1) ولــد ببغــداد، وصحــب الشــيخ عــالء الديــن العســفي البســطامي لــا قــدم مــن خراســان، فالزمــه وســلك طريقــه، 
وصحبــه إىل الشــام ثــم إىل بيــت املقــدس، وتــرك مــا كان فيــه ببغــداد، وكان قــد قــرأ واشــتغل، وخــرج مــع شــيخه عــى 
قــدم التجريــد واملجاهــدة الشــاقة بعــد البــزة والنعمــة، واســتمرت إقامتــه ببيــت املقــدس مقبــالً عــى أنــواع املجاهــدة 
والرياضــة وعمــل اخللــوات، إىل أن اشــتهر أمــره، وعــال شــأنه، أوقــع اهلل لــه املهابــة يف القلــوب، واالنقيــاد لــه مــن 
اخلــاص والعــام، وكان هبــي املنظــر، ظاهــر الوضــاءة، منــور الشــيبة، كثــر البشاشــة والتواضــع، ولــه رســالة معروفــة 

فيهــا آداب حســنة، وكانــت وفاتــه يف املحــرم بالقــدس. الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (33/3).
(2) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (33/3).

(3) كان مولــده ســنة (643 هـــ)، أحــد األعيــان ببغــداد، نبــغ يف فنــون مــن العلــوم العقليــة والنقليــة، وقــرأ عليــه 
ــل أمــوااًل تضيــق بدررهــا الســلوك، ودرس  مجاعــة يف أنــواع مــن املعــارف اجلديــة واهلزليــة، وجالــس امللــوك، وحصَّ
مذهــب الشــافعي بــدار الذهــب، وأغــار عــى مــا يف كتــب املذهــب مــن اجلواهــر وهنــب، ومنــح الطلبــة مــا عنــده مــن 
ذلــك ووهــب، وويل رئاســة الطــب، ولــه مــن الكتــب؛ (القواعــد البهائيــة يف احلســاب) و (مقدمــة يف الطــب) وغــر 
ذلــك، قــال يف تفســر رشــيد الدولــة: ومل يــزل عــى حالــه إىل أن زال ســلطانه، وفارقتــه مــع احليــاة أوطانــه. الــوايف 

بالوفيــات (318/17)، أعيــان العــر وأعــوان النــر (712/2). 
(4) الوايف بالوفيات (318/17)، وأعيان العر وأعوان النر (712/2).
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}69{ عبد الله بن محمد بن عيل بن حامد بن ثابت جامل الدين ابن  472  - 

العاقويل، مفتي العراق، الواسطي، الشافعي (ت: 728 هـ)(1).

املوقوف: داره، ورتب فيها ملقن، وعرشة أيتام.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

قال الصفدي: دفن بداره التي وقفها على ملقن، وعشرة أيتام(2).

}70{ عبد الله بن مشكور الحلبى (ت: 778 هـ)(3). 473  - 

املوقوف: جامع بقنرسين، ووقف.   

املوقوف عليه: املحبوسني من الرشع، وكانوا َقبل يف حبس أهل    

الجرائم.

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

ر في وسـطها  قـال ابـن حجر: أجـرى الماء إلى الجامـع الناصري من القناة، وعمَّ

حوًضـا ينـزل إليـه الماء بدركات، ولـه جامع بقنسـرين، ووقف على المحبوسـين من 

الشـرع، وكانـوا قبل في حبس أهـل الجرائم(4).

(1) ولــد ســنة (638 هـــ)، البغــدادي، مــدرس املســتنرية، تفقــه ودرس وأفتــى وعــدل ســنة ســبع ومخســني، وكان 
يقول: إنه ســمع من حميي الدين ابن اجلوزي، وســمع من الكال الكبر، روى عنه: ابن الســاعايت شــيًئا يف تأليفه، 
ورزق احلــظ يف فتاويــه، وكان إماًمــا عالــًا مفتًيــا، شــهًا، محيــد الطريقــة، أفتــى نحــًوا مــن ســبعني ســنة، وذكــر أنــه مــا 

رئــي أكثــر مجًعــا مــن جنازتــه، َوخلــف ولــًدا ذكيًّــا، مشــتغالً باحلكمــة والبحــث. الــوايف بالوفيــات (318/17). 
(2) الوايف بالوفيات (318/17).

(3) ناظــر اجليــش هبــا مــدة طويلــة، ولــه مآثــر معروفــة بحلــب، كان حيــب الفقــراء والعلــاء، وحيســن إليهــم كثــًرا. 
مات يف مجادى اآلخرة. الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (90/3)، السلوك ملعرفة دول امللوك (5/ 23). 

(4) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (90/3)، هنر الذهب يف تاريخ حلب (2/ 110). 
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}71{ عبد امللك بن عبد الكريم بن يحيى بن محمد بن عيل بن محمد  474  - 

بن يحيى القريش، محيي الدين، ابن الزيك، الدمشقي، امللك العزيز، القايض 

(ت: 780 هـ)(1).

املوقوف: املدرسة العزيزية بجنب تربة صالح الدين، ووقف عليهام قرية    

عظيمة يقال لها: محجة.

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال الذهبـي: وكانـت دار األميـر أسـامة بجنـب تربة صـالح الدين فأمـر العزيز 

القاضـي محيـي الديـن ابـن الزكـي أن يبنيها لـه مدرسـة ففعل(2).

وفي الروضتين: إن العزيز أوقف عليها قرية عظيمة يقال لها محجة(3).

}72{ عبد الواحد بن إسامعيل بن ياسني بن أىب فيض، اإلفريقي،  475  - 

 املري، الحنفي، أوحد الدين، كاتب الرس، القايض

 (تاريخ الوقف 780 هـ)(4).

املوقوف: دار أوحد الدين.   

املوقوف عليه: أوالده.   

نوع الوقف: ذري.   

قـال في المواعـظ واالعتبار: دار أوحـد الدين؛ هذه الدار بداخل درب السـالمي 

فـي رحبـة باب العيد، مقابل قصر الشـوك وإلـى جانب المارسـتان العتيق الصالحي، 

(1) ولــد قبيــل الثالثــني وســبعائة، كان مــن بيــت كبــر بدمشــق، وســمع مــن زينــب بنــت الكــال وغرهــا، وطلــب 
يكمــل  ومل  القعــدة  ذي  يف  مــات  الرؤســاء،  مــن  وكان  ودرس،  احلكــم،  يف  ونــاب  وحــدث،  واشــتغل  بنفســه 

اخلمســني. إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر (180/1). 
(2) العرب يف خرب من غرب (278/4).

(3) إنباء الغمر بأبناء العمر (180/1)، واملختر يف أخبار البرش (202/3)، منادمة األطالل (ص: 133). 
(4) ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد (156/2)، والدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (227/3)،
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كان موضعهـا مـن حقـوق القصـر الكبيـر، وصـار أخيـرًا طاحونًـا، فهدمهـا القاضي 

أوحـد الديـن عبـد الواحـد أيـام كان يباشـر توقيـع األميـر الكبيـر برقـوق، بعـد سـنة 

ثمانيـن وسـبعمائة، فلمـا حفـر أسـاس هـذه الـدار ووجـد فيـه هيئـة قبة معقـودة من 

لبـن وفـي داخلهـا إنسـان ميـت قد بليـت أكفانـه وصـار عظًما نخـرًا، وهو فـي غاية 

طـول القامـة، يكـون قـدر خمسـة أذرع، وعظـام سـاقيه خـالف مـا عهـد مـن الكبر، 

ودماغـه عظيـم جـًدا، فلما كملت هـذه الدار سـكنها أيام مباشـرته وظيفة كتابة السـر 

إلـى أن مـات بها، وقد حبسـها على أوالده، فاسـتمرت بأيديهم إلـى أن أخذها منهم: 

األميـر جمـال الديـن يوسـف األسـتادار، كمـا أخذ غيرهـا مـن األوقاف، فاسـتمرّت 

فـي جملـة مـا بيده إلـى أن قتلـه الملك الناصـر فرج، فقبضهـا فيما قبـض مما خلف 

جمـال الديـن، فلمـا قتل الملـك الناصر فرج واسـتقل الملـك المؤيد شـيخ بمملكة 

مصـر اسـترجع أوالد جمـال الديـن مـا كان أخـذه الناصـر من أمـالك جمـال الدين، 

وصـارت بأيديهـم إلـى أن وقـف لـه أوالد أوحـد الديـن فـي طلـب دار أبيهـم، فعقد 

لذلـك مجلـس اجتمـع فيـه القضاة، فتبيـن أن الحـق بيـد أوالد أوحد الديـن، فقضي 

بإعـادة الـدار إلـى ما وقفهـا عليه أوحد الديـن، فتسـلمها أوالد أوحد الديـن من ورثة 

جمـال الديـن، وهـي اآلن بأيديهم(1).

 }73{ عتيق بن محمد بن سليامن املخزومي، الدماميني، تاج الدين 476  - 

 (ت: 731 هـ)(2).

املوقوف: مدرسة باملرجانيني بالثغر.   

ووقف عىل الوقف: أوقاًفا كثرية.   

واالعتبــار  املواعــظ   ،(227/3) الكامنــة  الــدرر   ،(156/2) واألســانيد  الســنن  رواة  يف  التقييــد  ذيــل   (1)
 .(141/3)

(2) ســمع احلديــث، وقــرأ الفقــه بقــوص، وحفــظ التنبيــه، واســتوطن اإلســكندرية، وانتهــت إليــه رياســتها، وكان 
ــا، كثــر العطــاء، ولــه مشــاركة يف التاريــخ واألدب، وتــويف بمــر يف أواخــر مجــادى اآلخــرة. الــوايف بالوفيــات  ذكيًّ

 .(303/19)
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نوع الوقف: تعليمي.   

قال الصفدي: بنى مدرسة بالمرجانيين بالثغر، ووقف أوقافًا كثيرة(1).

}74{ عز الدين أيبك الحموي، األمري الكبري (ت: 703 هـ)(2). 477  - 

املوقوف: الرتبة العزية األيبكية الحموية بالسفح غريب زاوية ابن قوام.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال ابـن كثيـر -فـي سـنة ثـالث وسـبعمائة-: األميـر الكبيـر عـز الديـن أيبـك 

الحمـوي، نـاب بدمشـق ثـم عـزل عنهـا إلـى صرخـد، ثم نقـل قبـل موته بشـهر إلى 

نيابـة حمـص، وفيهـا توفـي يـوم العشـرين مـن شـهر ربيـع اآلخـر، ونقـل إلـى تربته 

ام بمسـجد القصب الـذي يقال له  بالسـفح غربـي زاويـة ابن قوام، وإليه ينسـب الحمَّ

حمـام الحمـوي، عّمـره في أيـام نيابتـه(3).

 }75{ عيل بن إسامعيل بن محمود السنجاري، عالء الدين 478  - 

 (ت: 735 هـ)(4).

املوقوف: دار القرآن السنجارية عند باب الناطفانيني، شاميل األموي    

بدمشق.

(1) الوايف بالوفيات (303/19)، والدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (244/3). 
(2) كان أصلــه مــن مماليــك امللــك املنصــور صاحــب محــاة، فطلبــه منــه امللــك الظاهــر بيــربس هــو وأبــو خــرص علــم 
الديــن ســنجر مــن امللــك املنصــور، فســّرمها إليــه فرّقامهــا ثــم أّمرمهــا، ثــم وىّل امللــك األشف خليــل أيبــك هــذا 
نيابــة دمشــق بعــد ســنجر الشــجاعّي حتــى عزلــه امللــك العــادل كتبغــا بمملوكــه إغزلــوا العــاديّل، وويل بعــد ذلــك 

نيابــة رصخــد ثــم محــص، وهبــا مــات. النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة (212/8).
(3) البداية والنهاية (30/14). وانظر: الدارس يف تاريخ املدارس (200/2). 

(4) كان أحــد التجــار الصــدق األخيــار، ذوي اليســار، املســارعني إىل اخلــرات، وكان رجــالً جيــًدا، فيــه ديانــة 
وبــر، تــويف ليلــة اخلميــس ثالــث عــرش مجــادى اآلخــرة بالقاهــرة، وصــى عليــه عــى بــاب زويلــة. الــدارس يف تاريــخ 

املــدارس (11/1)، البدايــة والنهايــة (378/18). 
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نوع الوقف: تعليمي.   

قـال الحافـظ البرزالـي -فـي ترجمتـه-: أنشـأ دار القرآن السـنجارية، ورتـب فيها 

جماعـة يقـرؤون القـرآن ويتلقونـه، وكان لـه مواعيـد حديـث -يعني أوقاتـا- يحضرها 

النـاس لسـماع الحديث.

األمـوي  النَّاطَْفانِيِّيـَن شـمالي  بـاب  القـرآن، عنـد  دار  كثيـر: واقـف  ابـن  قـال 

.(1) بدمشـق

}76{ عيل بن الحسني بن عيل بن الحسني املري ثم الدمشقي،  479  - 

املعروف بابن البناء نور الدين (ت: 748 هـ)(2).

املوقوف: كتبه، وأكرثها بخطه.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن حجر: وقـف كتبه علـى طلبـة العلـم، وأكثرها بخطـه، منهـا: المجتبى 

للنسـائي، والسـنن البن ماجه(3).

(1) منادمــة األطــالل ومســامرة اخليــال(ص17)، والبدايــة والنهايــة (378/18)، والــدارس يف تاريــخ املــدارس 
(11/1)، وعنايــة املســلمني بالوقــف خدمــة للقــرآن الكريــم (ص 50- 51). 

(2) مــن أهــل مــر، وســمع مــع العراقــي كثــًرا عــى امليدومــي وغــره، ثــم رافقــه إىل الشــام يف الرحلــة، فســمع 
ــل األجــزاء، وقــرأ بنفســه، وكتــب الطبــاق  معــه الكثــر بدمشــق ومحــص ومحــاة وطرابلــس وحلــب وغرهــا، وحصَّ
وخطــه ضعيــف معــروف، ودخــل هــو بغــداد، ثــم ســكن دمشــق، وصــار يعــظ النــاس هبــا ويعلمهــم الواجــب مــن 
الوضــوء والصــالة يف اجلامــع ويف الســوق؛ بعبــارة طلقــة لطيفــة ســهلة املأخــذ يتلقاهــا العامــة بالقبــول، وينجــع 
فيهــم كثــًرا مــع مــا هــو فيــه مــن القناعــة، وخفــة املؤنــة، ومســاعدة الفقــراء، وكان كثــر التقشــف وعاجلــه املــوت 

قبــل أن يتصــدر للتحديــث مــات بدمشــق يف ثالــث شــوال. الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (49/4).
(3) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (49/4). 
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}77{ عيل بن املظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة الله الكندي،  480  - 

عالء الدين، اإلسكندراين، ثم الدمشقي (ت: 716 هـ)(1).

املوقوف: كتابه »التذكرة الكندية«.   

املوقوف عليه: املدرسة السميساطية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن كثيـر: جمـع كتابًـا فـي نحـٍو مـن خمسـين مجلـًدا، فيـه علـوم جمـة، 

بالسميسـاطية، وكتـب حسـًنا،  الكنديـة«، وقفهـا  »التذكـرة  أدبيـات، سـماه  أكثرهـا 

وحسـب جيـًدا، وخدم فـي عدة خدم، وولـي مشـيخة دار الحديث النفيسـية في مدة 

سـنين(2). عشر 

 }78{ عيل بن داود املؤيد بن يوسف املظفر، الرسويل، املجاهد 481  - 

 (ت: 764 هـ)(3).

املوقوف: مدرسة مبكة مالصقة للحرم، ومدرسة يف تعز، ومسجدا يف    

النويدرة عىل باب زبيد،

نوع الوقف: تعليمي، ودعوي.   

مـن آثـاره: مدرسـة بمكـة مالصقـة للحـرم، ومدرسـة فـي تعـز، ومسـجًدا فـي 

النحــوي األديــب، ســمع احلديــث عــى أزيــد مــن مائتــي شــيخ، وقــرأ  الشــيخ اإلمــام، املقــريء املحــدث،   (1)
ــل علوًمــا جيــدة، ونظــم الشــعر احلســن الرائــق الفائــق، وقــرأ (صحيــح البخــاري) مــرات  القــراءات الســبع، وحصَّ
عديــدة، وأســمع احلديــث، وكان يلــوذ بشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة، وتــويف ببســتانه عنــد قبــة املســجف ليلــة األربعــاء 

ســابع عــرش رجــب، ودفــن باملــزة عــن ســت وســبعني ســنة. البدايــة والنهايــة (156/18). 
(2) البداية والنهاية (156/18). 

(3) ولــد يف زبيــد، مــن ملــوك الدولــة الرســولية يف اليمــن، ويل امللــك بعــد وفــاة أبيــه ســنة (721 هـــ) فأقــام ســنة، 
وخلعــه األمــراء واملاليــك، وولــوا املنصــور، فمكــث أشــهًرا، وثــار بعضهــم فأعــادوه، مــن آثــاره: األقــوال الكافيــة 
يف الفصــول الشــافية، ديــوان شــعر، وكتــاب يف اخليــل وصفاهتــا وأنواعهــا وبيطرهتــا. األعــالم للــزركي (287/4)، 

معجــم املؤلفــني (91/7). 
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النويـدرة علـى بـاب زبيـد.

َعّمـر مدرسـة بالجانـب اليمانـي مـن الحـرم، وأوقفهـا فـي ذي القعـدة علـى 

الوظائـف(1). وأربـاب  الشـافعية، 

قـال عنـه صاحـب العقـد الثميـن فـي تاريـخ البلـد األميـن: صاحـب اليمـن 

والمدرسـة التـي بمكـة، ذكرنـاه في هـذا الكتـاب، لكونه مـن أصحاب المآثـر بمكة، 

ألن له بها مدرسـة حسـنة، مشـرفة على المسـجد الحرام بالجانب اليماني منه، وقفها 

علـى الشـافعية، وأربـاب وظائـف بها، وذلـك في سـنة تسـع وثالثين وسـبعمائة(2).

}79{ عيل بن سعيد بن سعيد الزيني(3). 482  - 

املوقوف: جامع الزيك، وأوقاًفا أخرى.   

نوع الوقف: دعوي.   

الجمعـة  الخمـس وصـالة  الصلـوات  فيـه  تقـام  الزكـي،  الغـزي: جامـع  قـال 

والعيديـن. فـي غربيـه رواق فـي صـدره محـراب مكتـوب علـى جبهة الـرواق، وفي 

هـذا الـرواق بعض حجرات يسـكنها الفقراء، وفـي الجهة الموجهة إلـى الجنوب من 

الصحـن حجرات أيًضا يسـكنها أرباب الشـعائر، وفي وسـط الصحـن حوض يجري 

إليـه المـاء من قنـاة حلب، وللجامـع بابان موجهان إلـى الغرب فـوق الجنوبي منهما 

منـارة، وفـي غربـي جنوبـي الصحـن ميضأة يدخـل إليهـا من البـاب الشـمالي ومن 

صحـن الجامـع، بانيـه هو علي بن سـعيد بـن سـعيد الزيني، وقـد وقف عليـه أوقافًا 

جليلـة ضـاع معظمهـا وبقـي منها ما يقـوم بضرورياتـه (4).

(1) الوقف وبنية املكتبة العربية (ص: 19). 
(2) العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني (251/5)، موسوعة أعالم اليمن ومؤلفيه (7012). 

(3) أحــد األمــراء يف حلــب أيــام دولــة األتــراك املاليــك يف حــدود ســنة (700 هـــ). هنــر الذهــب يف تاريــخ حلــب 
.(364/2)

(4) هنر الذهب يف تاريخ حلب (364/2). 
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}80{ عيل بن عثامن بن يعقوب بن عبد الحق املريني، أبو الحسن،  483  - 

صاحب فاس (ت: 752 هـ)(1).

املوقوف: املصحف الكريم، وأوقاف جليلة.   

املوقوف عليه: املسجد الحرم، واملسجد النبوي، واملسجد األقىص.   

نوع الوقف: دعوي، وتعليمي.   

قال الشـيخ أحمد السـالوي -في كتاب االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى-: 

انتسـخ السـلطان أبـو الحسـن المصحف الكريـم بيده ليوقفـه بالحرم الشـريف؛ حرم 

مكـة، قربـة إلـى اللـه تعالـى وابتغـاء للمثوبـة، وجمـع الوراقيـن لتنميقهـا وتذهيبها، 

والقـراء لضبطهـا وتهذيبهـا، وصنـع لها وعـاًء مؤلًفـا من اآلبنـوس والعـاج والصندل 

فائـق الصنعـة، وغشـي بصفائـح الذهـب، ورصـع بالجوهـر والياقـوت، واتخـذ لـه 

أصونـة الجلـد، ومـن فوقها غالئـف الحرير والديبـاج، وأغشـية الكتـان، وأخرج من 

خزائنـه أمـوااًل عينهـا لشـراء الضياع بالمشـرق لتكـون وقًفـا على الُقـرَّاء فيها.

ثـم انتسـخ السـلطان أبـو الحسـن نسـخة أخـرى مـن المصحـف الكريـم علـى 

القانـون األول، ووقفهـا علـى القـراء بالمدينة، وبعث بهـا من تخيره لذلـك العهد من 

أهـل دولتـه سـنة أربعيـن وسـبعمائة، وفعل مثـل ذلك بحـرم بيـت المقدس.

قـال العالمـة أبـو العبـاس المقـري فـي نفح الطيـب: كان السـلطان أبو الحسـن 

المرينـي قـد كتـب ثالثـة مصاحـف شـريفة بخطـه، وأرسـلها إلـى المسـاجد الثالثة 

التـي تشـد إليها الرحـال، ووقـف عليهـا أوقافًـا جليلة(2).

قــدرا ومّهــة، عالــًا، فاضــالً، بارًعــا،  فــاس وأشــهرهم، وأعالهــم  (1) الســلطان الكبــر، كان مــن أجــلِّ ملــوك 
شــجاًعا، مقداًمــا، عارًفــا، عاقــالً، سيوًســا، حازًمــا، عــاداًل، كامــل الّســؤدد، كثــر املهابــة، كثــر اجليــوش. وكان 
عــايل اهلّمــة يف اجلهــاد، وملــك فــاس ومّراكــش بعــد أبيــه، ودام ملكــه إحــدى وعرشيــن ســنة، نــرش فيهــا العــدل، 
وأبطــل مكوًســا ومخــورا، ومــات بجبــال املصامــدة وهــو كهــل، وكان شــديد األدمــة. النجــوم الزاهــرة يف ملــوك 

مــر والقاهــرة (290/9)، نيــل األمــل يف ذيــل الــدول (213/1). 
(2) تاريخ ابن خلدون (351/7)، وعناية املسلمني بالوقف خدمة للقرآن الكريم (ص 23-22). 
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 }81{ عيل بن كلفت الرتكاميّن، شاّد الدواوين، عالء الدين األمري  484  - 

(ت: 774 هـ)(1).

املوقوف: دار ابن رجب.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال المقريـزي: دار ابـن رجـب؛ هـذه الـدار مـن جملـة أراضـي البسـتان الذي 

يقـال لـه اليـوم »الكافـوري«، كان إصطبـاًل لألميـر عـالء الديـن علـّي بـن كلفـت 

التركمانـّي شـاّد الدواويـن، فيمـا بيـن داره ودار األمير تنكز نائب الشـام، فلما اسـتقر 

ناصـر الديـن محمد بـن رجب في الـوزارة، أنشـأ هذا اإلصطبـل مقعًدا صـار يجلس 

فيـه، وقصـرًا كبيـرًا، واسـتولى مـن بعـده علـى ذلـك كلـه أوالده، فلمـا عمـر األميـر 

جمـال الديـن يوسـف األسـتادار مدرسـته بخـط رحبة بـاب العيـد، أخذ هـذا القصر 

واإلصطبـل فـي جملـة ما أخـذ مـن أمـالك النـاس وأوقافهم.

فلمـا قتلـه الملـك الناصـر فرج، واسـتولى على جميع مـا خلفه أفرد هـذا القصر 

واإلصطبـل فيمـا أفـرده للمدرسـة المذكورة، فلـم يزل من جملـة أوقافها إلـى أن قتل 

الملـك الناصـر فـرج، وقـدم األمير شـيخ نائـب الشـام إلى مصـر، فلما جلـس على 

تخـت الملـك وتلقـب بالملك المؤيد في غرّة شـعبان سـنة خمس عشـرة وثمانمائة، 

وقـف إليـه مـن بقي مـن أوالد عـالء الديـن علـّي بن كلفـت، وهمـا امرأتـان، كانت 

إحداهمـا تحـت الملـك المؤيـد قبـل أن يلـي نيابـة طرابلـس، وهـو من جملـة أمراء 

مصـر فـي أيـام الملك الظاهـر برقوق، وذكرتـا أن األمير جمـال الدين األسـتادار أخذ 

وقـف أبيهمـا بغيـر حـق، وأخرجتـا كتـاب وقـف أبيهمـا، ففـّوض أمر ذلـك لقاضي 

القضـاة جـالل الديـن عبـد الرحمن ابن شـيخ اإلسـالم سـراج الدين عمر بن رسـالن 

بـن نصيـر البلقينـّي الشـافعّي، فلم يجد بيـد أوالد جمـال الدين مسـتنًدا، فقضى بهذا 

المـكان لورثـة ابـن كلفـت وبقائه على مـا وقفه حسـبما تضمنـه كتاب وقفه، فتسـلم 

(1) كان عفيًفــا ال يقبــل رشــوة أحــد، أنعــم عليــه الســلطان بإمــرة طبلخانــاه، مــات يف مجــادى اآلخــرة وهــو عائــد 
مــن حلــب إىل دمشــق. الســلوك ملعرفــة دول امللــوك (373/4 و60/5). 
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مسـتحقو وقـف ابـن كلفـت القصـر واإلصطبـل، وهـو اآلن بأيديهـم، وبينهـم وبيـن 

أوالد ابـن رجـب نـزاع في القصـر فقط.(1)

}82{ عيل بن مسعود بن نفيس بن عبد الله، نور الدين أبو الحسن،  485  - 

املوصيل، ثم الحلبي، ثم الدمشقي (ت: 704 هـ)(2).

املوقوف: أصول كثرية.   

نوع الوقف: خريي.   

قال الذهبي: وحصل أصواًل كثيرة ونهبت أيام التتار، وما بقي منها فوقفه(3).

}83{ عيل بن معبد البعلبيك، األمري عالء الدين (ت: 746 هـ)(4). 486  - 

املوقوف: تربة، وبها دار القرآن املعبدية داخل دمشق.   

نوع الوقف: تعليمي.   

أنشأ تربة داخل دمشق، وجعل بها دار قرآن(5).

(1) املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (137/3). 
(2) ولــد ســنة (634 هـــ)، اإلمــام الفقيــه املحــدث، الصالــح الزاهــد، بقيــة الســلف، مفيــد الطلبــة، ســمع مــن: 
أيب القاســم ابــن رواحــة وغــره بحلــب، ومــن إبراهيــم بــن خليــل، وســمع بمــر مــن أصحــاب الكــال الريــر، 
والرشــيد، وأصحــاب البوصــري، وعنــي باحلديــث ودرب قراءتــه وكانــت مفــرسة نافعــة، وحصــل األصــول، 
ثــم ارحتــل إىل دمشــق فأكثــر عــن ابــن عبــد الدائــم، والكرمــاين، وابــن أيب اليــرس واملوجوديــن، كان جيــوع ويشــرتي 
األجــزاء، وكان فقيًهــا عــى مذهــب أمحــد ينقــل منــه، مــات يف صفــر بالارســتان الصغــر بدمشــق، ومحــل إىل ســفح 
ابــن تيميــة ومجاعــة. املعجــم املختــص  ابــن قــوام، وشــيعه الشــيخ تقــي الديــن  بــه مقابــر زاويــة  قاســيون، فدفــن 

باملحدثــني (ص: 176)، أعيــان العــر (544/3)، ذيــل طبقــات احلنابلــة (351/4). 
(3) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (453/4). 

(4) مات بدمشق يف ذي القعدة، ودفن إىل جانب والده داخل دمشق. العرب يف خرب من غرب (139/4). 
(5) الدارس يف تاريخ املدارس (95/1)، العرب يف خرب من غرب (140/4).
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}84{ عيل بن يحيى نور الدين (ت: 727 هـ)(1). 487  - 

املوقوف: رباط، وسقايا عىل باب السالم، ولها وقف من النخيل.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال السـخاوي: صاحب الرباط الشـهير، والسـقايا التـي على باب السـالم، وله 

عليهـا من النخـل أوقاف(2).

}85{ عيىس بن شاه أرمن، نجم الدين (ت: 710 هـ). 488  - 

املوقـوف: الزاويـة السـيوفية، وأوقـف عليها، وعىل ذرية الشـيخ نجـم الدين    

امللـك النـارص قريتـي عـني الفيجة، وديـر مقرن بـوادي بردي.

املوقوف عليه: الزاوية السيوفية، وذرية الشيخ نجم الدين امللك النارص.   

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

أوقـف نجـم الديـن عيسـى بن شـاه الزاوية السـيوفية بسـفح قاسـيون علـى نهر 

يزيـد غربـي دار الحديث الناصريـة والعالمة، وأوقـف عليها وعلى ذرية الشـيخ نجم 

الديـن الملـك الناصر قريتـي عين الفيجـة، ودير مقرن بـوادي بردي، الثلـث للزاوية؛ 

والثلثـان للذريـة، وبنى لـه ولجماعته بيوتًـا حولها(3).

(1) كان يتحبــب إىل املجاوريــن واخلــدام فيخدمهــم ويقــي حوائجهــم، وحكــى اجلــال املطــري: أن الرشفــاء 
لــا اقتســموا املدينــة يف زعمهــم لينهبوهــا وأرجفــوا بالنــاس، وأشــاعوا أهنــم يغلقــون أبــواب احلــرم بعــد صــالة 
الصبــح عــى النــاس، ويعقبــون عــى بيوهتــم فينهبوهنــا، وأهنــم يقتلــون باحلــرم مــن النــاس، فاســتعد املجــاورون 
واخلــدام لذلــك، فقــام صاحــب الرتمجــة يومــا بعــد صــالة الصبــح، وصــاح بأعــى صوتــه: يــا أهيــا النــاس، الفتنــة 
خامــدة، لعــن اهلل مثرهــا -كــرر ذلــك مــراًرا-، واســتمر يســكن الفتنــة، وســاعده أشــياخ مثلــه يف حلمــه وعقلــه 
حتــى ســكنت، وكان وزيــًرا لأمــر منصــور، ال خيــرج عــن رأيــه، وربــا اســتخلفه عــى املدينــة لرصانــة عقلــه، 

وحســن رأيــه، وسياســته لأمــور. التحفــة اللطيفــة يف تاريــخ املدينــة الرشيفــة (304/2).
(2) التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة (304/2).

(3) الدارس يف تاريخ املدارس (157/2).
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}86{ غزلو سيف الّدين األمري الكبري العاديل (ت: 719 هـ)(1). 489  - 

املوقوف: الرتبة الغزلية بقاسيون.   

نوع الوقف: وقف خريي.   

له تربة مليحة بقاسيون، أوقفها سنة خمس وتسعين وستمائة(2).

}87{ فرج بن برقوق بن آنص، الجاركيس األصل، املرّي املولد  490  - 

واملنشأ، امللك النارص، زين الدين، أبو السعادات (ت: 815 هـ)(3).

املوقوف: قر بشتاك.   

املوقوف عليه: الرتبة التي أنشأها عىل قرب أبيه.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال المقريـزي: قصـر بشـتاك؛ لمـا أكمـل بشـتاك بنـاء هـذا القصـر والحوانيت 

التـي فـي أسـفله والخـان المجاور له في سـنة ثمـان وثالثين وسـبعمائة لـم يبارك له 

فيـه وال تمتـع بـه، وكان إذا نـزل إليه ينقبض صدره وال تنبسـط نفسـه مـا دام فيه حتى 

يخـرج منـه، فترك المجـيء إليه فصـار يتعاهـده أحيانًا فيعتريـه ما تقّدم ذكـره، فكرهه 

وباعـه لزوجـة بكتمر السـاقي، وتداولـه ورثتها إلـى أن أخذه السـلطان الملك الناصر 

(1) اســتنابه أســتاذه العــادل كتبغــا، كان أحــد الشــجعان العقــالء، وكان مــن أكابــر أمــراء دمشــق، وكان ويل نيابــة 
دمشــق يف أواخــر دولــة أســتاذه امللــك العــادل زيــن الديــن كتبغــا، فعزلــه امللــك املنصــور حســام الديــن الچــني 
عــن نيابــة دمشــق، ثــم صــار بعــد ذلــك مــن أمــراء دمشــق إىل أن مــات، وكانــت واليتــه عــى نيابــة دمشــق نحــًوا مــن 
ثالثــة أشــهر، وكان موصوًفــا بالشــجاعة واإلقــدام، تــويف بدمشــق ودفــن برتبتــه. منادمــة األطــالل ومســامرة اخليــال 

(ص: 346)، النجــوم الزاهــرة (245/9)، املقفــى الكبــر (128/2). 
(2) منادمة األطالل ومسامرة اخليال (ص: 346)، الدارس يف تاريخ املدارس (208/2). 

(3) ســلطان الديــار املريــة، والبــالد الشــامية، واألقطــار احلجازيــة، وهــو الســلطان الســادس والعــرشون مــن 
ملــوك الــرتك بالديــار املريــة، والثــاين مــن اجلراكســة، مولــده يف (ســنة 791 هـــ) قبــل خلــع أبيــه امللــك الظاهــر 
برقــوق مــن الســلطنة، وحبســه بالكــرك، فــأراد أن يســّميه (بلغــاك) يعنــى (ختبــي) باللغــة الرتكيــة، فســّمى (فرجــا)، 
وأّمــه أم ولــد روميــة تســّمى شــرين، ماتــت يف ســلطنته. النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة (168/12).
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حسـن بـن محمد بن قالوون، فاسـتقّر بيـد أوالده إلى أن تحكم األمير الوزير المشـير 

جمـال الديـن األسـتادار فـي مصـر، أقام من شـهد عنـد قاضـي القضاة كمـال الدين 

عمـر بـن العديـم الحنفي بأن هـذا القصر يضـّر بالجار والمـار، وأنه مسـتحق لإلزالة 

والهـدم كمـا عمـل ذلك فـي غير موضـع بالقاهـرة، فحكـم له باسـتبداله وصـار من 

جملـة أمالكـه، فلمـا قتلـه الملـك الناصـر فـرج بـن برقـوق اسـتولى علـى سـائر ما 

تركـه، وجعـل هـذا القصر فيمـا عينه للتربة التي أنشـأها علـى قبر أبيه الملـك الظاهر 

برقـوق خـارج بـاب النصـر، فاسـتمّر في جملـة أوقـاف التربـة المذكورة إلـى أن قتل 

الملـك الناصـر بدمشـق فـي حـرب األمير شـيخ واألميـر نـوروز، وقدم األمير شـيخ 

إلـى مصـر هـو والخليفـة المسـتعين باللـه العباسـي ابـن محمـد، وقـف له مـن بقي 

مـن أوالد جمـال الديـن وأقاربه، وكان ألهـل الدولة يومئـذ بهم عناية قاضـي القضاة 

صـدر الديـن علـي بـن األدمـّي الحنفـّي بارتجـاع أمـالك جمـال الديـن التـي وقفها 

علـى مـا كانـت عليه، فتسـلمها أخوه وصـار هـذا القصر إليهـم وهـو اآلن بيدهم(1). 

 }88{ فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي، أبو سعيد، الغرناطي 491  - 

 (ت: 782 هـ)(2) .

املوقوف: دار، ومكتبة.   

املوقوف عليه: الجامع الكبري مبالقة.   

(1) املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (129/3). 
(2) ولــد ســنة (701 هـــ)، مــن أهــل اخلــر والطهــارة، والــّزكا والديانــة، وحســن اخللــق، رأس بنفســه، وحــّي 
بفضــل ذاتــه، وبــّرز بمزيــة إدراكــه وحفظــه، فأصبــح حامــل لــواء التحصيــل عليــه بــدار الّشــورى، وإليــه مرجــع 
الفتــوى ببلــده لغــزارة حفظــه، وقيامــه عــى الفقــه، واضطالعــه باملســائل، إىل املعرفــة بالعربيــة واللغــة، واملــران يف 
التوثيــق، والقيــام عــى القــراءات، والّتربيــز يف التفســر، واملشــاركة يف األصلــني والفرائــض واألدب، جيــد اخلــط، 
ينظــم وينثــر، قعــد ببلــده للتدريــس عــى وفــور املســجد، ثــم اســتقّل بعــد، وويل اخلطابــة باملســجد األعظــم، وأقــرأ 
ــا عنــد اخلاصــة والعامــة،  باملدرســة النّريــة، يف ثامــن وعرشيــن مــن رجــب عــام أربعــة ومخســني وســبعائة، معظَّ
مقرونــا اســمه بالتســويد، وكان فــوق تضلعــه يف الفقــه شــاعًرا جميــًدا، وقــد تــرك جمموعــة مــن الفتــاوى املشــهورة، 
العمــر (249/1)، شــذرات الذهــب (483/8)، اإلحاطــة يف  بأبنــاء  الغمــر  إنبــاء  الشــعر اجليــد.  وطائفــة مــن 

أخبــار غرناطــة (212/4)، دولــة اإلســالم يف األندلــس (484/5). 
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نوع الوقف: دعوي.   

وقف داره، ومكتبته على الجامع الكبير بمالقة(1).

 }89{ قطلوبك سيف الدين ابن األمري شمس الدين الجاشنكري  492  - 

(ت: 729 هـ)(2).

ر القناة بالقدس.    املوقوف: عمَّ

نوع الوقف: خريي.   

ـر القناة التـي أجراها بناء إلـى القدس، وطلبه الناصـر فقال له  قـال ابـن كثير: عمَّ

ولمـن معـه: مـن الصنـاع أريـد أن أجري خليًجـا من بركـة الجيش إلى سـوق الخيل، 

ثـم يدخـل مـن ثم إلـى القاهـرة. فتوجهوا إلى حلـوان ووزنـوا مجرى المـاء، فأخبروا 

السـلطان بإمـكان ذلـك لكـن يحتـاج إلى صـرف ثمانيـن ألـف دينار في طول عشـر 

سـنين فاسـتعظم السـلطان المـدة ولـم يسـتكثر المـال، وفتر عزمـه عن ذلـك إلى أن 

عمـل الخليـج الذي أجـراه من فم الجـزر(3).

(1) دولة اإلسالم يف األندلس (484/5). 
النــاس،  إشــاراته، عليــه خفــر أوالد  الطبلخانــات بدمشــق، كان ظريًفــا يف عباراتــه، لطيًفــا يف  أمــراء  أحــد   (2)
وفيــه مباينــة غــره مــن غرائــب األجنــاس، يتأنــق يف مآكلــه الشــهية، ويتخــرق يف مالبســه البهيــة، يرتامــى عــى ود 
أصحابــه، وخيالــط كل أحــد بــا هــو أوىل بــه، ولــه ندمــاء وعــرشاء، وأصحــاب وخلطــاء، ومل يــزل عــى حالــه إىل أن 
ذابــت شــحمتا عينيــه، ووجــد مــا قــدم مــن األعــال بــني يديــه، تــويف يف ســابع شــهر ربيــع األول. البدايــة والنهايــة 
الــدرر   ،(125/4) النــر  وأعــوان  العــر  أعيــان   ،(210/2) املــدارس  تاريــخ  يف  الــدارس   ،(314/18)

الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (296/4). 
(3) الدارس يف تاريخ املدارس (210/2). 
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}90{ القاسم ابن الشيخ بدر الدين أيب غالب املظفر بن النجم محمود  493  - 

ابن تاج األمناء ابن عساكر بهاء الدين، أبو محمد الدمشقي (ت: 723 هـ)(1).

املوقوف: دار الحديث البهائية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

املوقوف عليه: الربزايل، واملزي وغريهام.   

قـال النعيمي: ووقـف آخر عمـره داره دار حديث، دار الحديـث البهائية، وخص 

الحافـظ البرزالي والمزي بشـيء مـن بره(2). 

}91{ قراسنقر بن عبد الله شمس الدين املنصورّي (ت: 728 هـ)(3). 494  - 

املوقـوف: املدرسـة القراسـنقرية، ومسـجًدا معلًقـا، ومكتًبـا إلقـراء أيتـام    

املسـلمني كتـاب اللـه العزيـز، وداًرا وغريهـا.

املوقوف عليه: طالب العلم، وأيتام املسلمني.   

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.   

قـال المقريـزي: المدرسـة القراسـنقرية؛ أنشـأها األميـر شـمس الديـن قراسـنقر 

المنصـورّي، سـنة سـبعمائة، وبنـى بجوار بابهـا مسـجًدا معلًقـا، ومكتبًا إلقـراء أيتام 

(1) الطبيــب املعمــر، ســمع حضــورا وســاعا عــى الكثــر مــن املشــايخ، وكان قــد اشــتغل بالطــب، وكان يعالــج 
النــاس بغــر أجــرة، وكان حيفــظ كثــًرا مــن األحاديــث واحلكايــات واألشــعار، ولــه نظــم، وخــدم مــن عــدة جهــات 
الكتابــة، ثــم تــرك ذلــك ولــزم بيتــه وإســاع احلديــث، وكانــت وفاتــه يــوم االثنــني وقــت الظهــر، خامــس وعرشيــن 

شــعبان، ودفــن بقاســيون. البدايــة والنهايــة (124/14). 
(2) البداية والنهاية (14/ 125)، وانظر: الدارس يف تاريخ املدارس (1/ 43). 

(3) كان مــن كبــار املاليــك املنصورّيــة وأجــّل أمرائهــم، وقــد وىل نيابــة حلــب والشــام، وهــو أحــد مــن كان ســبًبا 
يف قتــل امللــك األشف خليــل بــن قــالوون، وأحــد مــن كان الســبب لعــودة امللــك النــارص حممــد بــن قــالوون إىل 
ملكــه، مــات بمدينــة مراغــة مــن عمــل أذربيجــان، يف يــوم الســبت ســابع وعرشيــن شــّوال. أعيــان العــر (87/4)، 

الــوايف بالوفيــات (159/24)، النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة (273/9). 
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المسـلمين كتـاب اللـه العزيـز، وجعـل بهـذه المدرسـة درًسـا للفقهـاء، ووقف على 

ذلـك داره التـي بحـارة بهـاء الديـن وغيرها(1).

وقـال الغـزي فـي حديثـه عـن مسـجد الحريـري: ثـم جـدده الملـك المنصـور 

قراسـنقر الجوكنـدا، ووقـف عليه بعـض حوانيت، كما يفهـم من كتابٍة فـوق محراب 

مصيفـه وهـو سـماوي فـي غربيـه حجـرة، وفـي جنوبيـه قبلية فـي شـرقيها مصيف، 

وأوقافـه اآلن قليلـة تصلـى فيـه الجهرية(2).

}92{ قرطاي شهاب الدين األمري، األرشيف، الجوكندار، الحاجب،  495  - 

نائب طرابلس (ت: 734 هـ)(3).

املوقوف: أوقاف، وصدقات، وبر، وصالت.   

نوع الوقف: خريي.   

قال ابن كثير: له أوقاف وصدقات، وبر، وصالت(4).

(1) املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (4/ 240)، وهنر الذهب يف تاريخ حلب (120/2). 
(2) هنر الذهب يف تاريخ حلب (120/2). 

مــارس احلــروب، وعــرف األماكــن  قــد  البطــال،  (3) كان معــدوًدا يف األبطــال، ومــرسوًدا يف عــداد أيب حممــد 
عزيــز  االحتشــام،  كثــر  وكان  اإلغــارات.  يف  التنعــم  بعــد  جســمه  وتــدرن  احلصــارات،  يف  ومتــرن  والــدروب، 
املــكارم التــي تنتجــع بروقهــا وتشــام، معروًفــا يف الشــام ومــر بالكفــاءة، تــويف بطرابلــس يــوم اجلمعــة ثامــن عــرش 

صفــر (ســنة734هـ). العــرب يف خــرب مــن غــرب (4/ 98).
أعيان العر وأعوان النر (102/4) البداية والنهاية (369/18).

(4) البدية والنهاية (369/18). 
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 }93{ قوصون سيف الدين، أمري امللك النارص، الساقي  496  - 

(ت: 742 هـ)(1)  (2).

املوقوف: بنيان.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال ابـن تغـري بـردي: أنشـأ الملـك الناصـر بالديـار المصريـة الميـدان الكبير 

ـره الظاهـر بيبـرس وعمله بسـتانًا. علـى النيـل، وخـرب ميـدان اللوق الـذي كان عمَّ

ثـم أنعم السـلطان بالبسـتان المذكور علـى األمير قوصون، فبنـى قوصون تجاهه 

زريبتـه المعروفـة بزريبـة قوصون بنيانًا ووقفـه، واقتدى األمراء بقوصـون في العمارة.

ثـم أخـذ قوصـون بسـتان األميـر بهـادر رأس نوبـة، وحكـره للنـاس، ومسـاحته 

خمسـة عشـر فدانًـا، فبنـوه دوًرا علـى الخليـج، فعـرف بحكـر قوصـون(3).

 -  497  ، }94{ كتبغا بن عبد الله الرتيك، زين الدين، املنصوري، املُغىلَّ

امللك العادل (ت: 702 هـ)(4).

املوقـوف: الرتبـة العادليـة الربانية، ووقف عليهـا أوقاًفـا داّرة عىل وظائف    

من قـراءة، وأذان وإمامة.

ــر اخلانقــاة املليحــة العظيمــة بالقرافــة، وكان  ــر جامًعــا حســنًا عــى بركــة الفيــل، وعمَّ (1) األمــر الكبــر النائــب، عمَّ
الســلطان يتنــوع يف اإلنعــام عليــه، قيــل: إن الســلطان دفــع إليــه مفتــاح الزردخانــاه التــي لبكتمــر الســاقي وقيمتهــا 
ســتائة ألــف دينــار، وكان خــًرا يعطــي العــرشة آالف درهــم، واأللــف إردب قمًحــا. أعيــان العــر وأعــوان النــر 

(140/4)، النجــوم الزاهــرة (31/10)، كنــوز الذهــب يف تاريــخ حلــب (404/1). 
(2) النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة (193/9). 
(3) النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة (193/9). 

(4) ســلطان الديــار املرّيــة؛ كان أســمر قصــًرا رقيــق الصــوت، لــه حليــة صغــرة مــن احلنــك، ُأرس َحَدًثــا مــن 
عســكر هوالكــو نوبــة محــص األوىل يف آخــر ســنة ثــان ومخســني وســتائة، وأّمــره أســتاذه امللــك املنصــور، وكان 
مــن أمــراء األلــوف، وأحســن امللــك النــارص إليــه وأعطــاه محــاة فــات هبــا. منادمــة األطــالل (ص: 342)، فــوات 

الوفيــات (218/3)، النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة (55/8).
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نوع الوقف: خريي.   

قـال فـي »منادمـة األطـالل«: التربـة العادليـة البرانيـة: وهـي تربـة مليحـة ذات 

شـبابيك ومنـارة، ولهـا أوقـاف دارة علـى وظائـف مـن قـراءة، وأذان وإمامـة، بناهـا 

ى(1). الملـك العـادل زيـن الّديـن كتبغـا المنصـوري الُمغلَـّ

 }95{ محمد بن إبراهيم شمس الدين القيرسايّن، القايض، الرئيس  498  - 

(ت: 752 هـ)(2).

املوقوف: املدرسة القيرسانية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال المقريـزي: المدرسـة القيسـرانية؛ هذه المدرسـة بجوار المدرسـة الصاحبية 

بسـويقة الصاحـب، فيمـا بينهـا وبيـن بـاب الخوخـة، كانـت داًرا يسـكنها القاضـي 

الدسـت(3)  أحـد موقعـي  القيسـرانّي،  إبراهيـم  بـن  الديـن محمـد  الرئيـس شـمس 

بالقاهـرة، فوقفهـا قبـل موتـه مدرسـة، وذلـك في ربيـع األّول سـنة إحدى وخمسـين 

وسـبعمائة(4).

(1) منادمة األطالل ومسامرة اخليال (ص: 342). 
(2) أحــد موقعــي الدســت بالقاهــرة، ســعى باألمــر ســيف الديــن هبــادر الدمــردايّش يف كتابــة الــرّس بالقاهــرة، مكان 
عــالء الديــن عــّي بــن فضــل اهلل العمــرّي، فلــم يتــم ذلــك، ومــات األمــر هبــادر فانحــط جانبــه، وكانــت دنيــاه واســعة 
جــّدا، كان حشــا كبــر اهلمــة، ولــه عــّدة مماليــك يتوصــل هبــم إىل الســعي يف أغراضــه عنــد أمــراء الدولــة، وكان 

ينســب إىل شــح كبــر. املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار (249/4).
(3) هــو مــن الثيــاب والــورق وصــدر البيــت لثالثــة معــان معربــات عــن املعجمــة، واســتعمله املتأخــرون بمعنــى 

الديــوان، وجملــس الــوزارة، والرئاســة. تــاج العــروس للزبيــدي (518/4).
(4) املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (249/4). 
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}96{ محمد بن أحمد بن محمد بن أيب العز الحراين، شمس الدين،  499  - 

بَّاِب (ت: 749 هـ)(1). الدمشقي، يعرف بابن الصَّ

املوقوف: دار قرآن، وحديث.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن كثيـر -في سـنة ثمـان وثالثيـن وسـبعمائة-: وفي شـهر رمضـان فُِتَحِت 

بَّاب التاجـر دار قرآن،  بَّاِبيَّـُة، التـي أنشـأها شـمس الدين ابن تقـى الدين ابـن الصَّ الصَّ

وحديـث، وكانت خربة شـنيعة(2).

}97{ محمد بن أيب الزهربن سامل بن أيب الزهر الغسويل، أبو عبد الله  500  - 

الصالحي (ت: 737 هـ)(3).

املوقوف: الزاوية الغسولية بسفح قاسيون.   

نوع الوقف: دعوي.   

قال الذهبي: وله زاوية ومريدون(4).

(1) ولــد ســنة (674 هـــ)، وســمع مــن: الشــيخ شــمس الديــن بــن أيب عمــر، وابــن البخــاري بدمشــق. العــرب يف خــرب 
مــن غــرب (152/4). 

(2) الدارس يف تاريخ املدارس (95/1)، البداية والنهاية (505/18). 
(3) ولــد ســنة (654 هـــ)، وســمع عــى: خطيــب مــردا، وإبراهيــم بــن خليــل وغرمهــا، وحــّدث، ســمع منه: احلافظ 
العالئــي ومــن قبلــه، وآخرهــم أبــو اســحاق التنوخــي، وكان مشــهوًرا بالزهــد والصــالح، مــات يف مجــادى األوىل، 

عــن ثــالث وثانــني ســنة. الوفيــات البــن رافــع (152/1)، الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (183/5). 
(4) العرب يف خرب من غرب (108/4)، وانظر: الدارس يف تاريخ املدارس (160/2).
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}98{ محمد بن الحسني بن محمود بن أيب الفتح بن الكويك الربعي،  501  - 

التكريتي، ثم املري، رشف الدين (ت: 764 هـ)(1).

املوقوف: املدرسة الكبرية مبر، وجعلها دار حديث، وجعل لها    

أوقاًفا كثرية.

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن حجر: صاحـب المدرسـة الكبيرة بمصـر، وجعلهـا دار حديث، وجعل 

لها أوقافًـا كثيرة(2).

}99{ محمد بن داود بن محمد بن منتاب السالمي، شمس الدين  502  - 

البغدادي (ت: 728 هـ)(3).

املوقوف: كتب كثرية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن كثيـر: له بـرٌّ تـام بأهل العلـم، وال سـيما أصحاب الشـيخ تقـي الدين، 

وقـد أوقـف كتبًا كثيـرة، وحج مـرات(4).

ا، فأفســده ولــده تــاج الديــن حممــد  (1) كان مــن أعيــان التجــار الكارميــة، مــات جمــاوًرا بمكــة، وتــرك مــااًل كثــًرا جــدًّ
يف ســنة واحــدة، فيقــال: إنــه أتلــف فيهــا ســبعني ألــف مثقــال ذهًبــا. الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنة (170/5). 

(2) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (170/5). 
(3) الشــيخ الصالــح، العــامل العابــد التاجــر البــار، أحــد ذوي اليســار، تــويف ليلــة األحــد، الرابــع والعرشيــن مــن ذي 

القعــدة، وصــي عليــه بعــد صــالة اجلمعــة، ودفــن ببــاب الصغــر. البدايــة والنهايــة (308/18). 
(4) البداية والنهاية (308/18). 
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}100{ محمد بن صالح الدين أحمد بن محمد تاج الدين، الخرويّب  503  - 

(ت: 785 هـ)(1).

املوقوف: املدرسة الخّروبية عىل شاطيء النيل من مدينة مر، ووقف    

عليها أوقاًفا، ووقف مكتب سبيل.

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.   

قـال المقريـزي: المدرسـة الخّروبيـة؛ هـذه المدرسـة علـى شـاطيء النيـل مـن 

مدينـة مصـر، أنشـأها تـاج الديـن محمد بن صـالح الدين أحمـد بن محمـد بن علي 

الخروبـّي، لمـا أنشـأ بيتًا كبيـرًا مقابل بيـت أخيه عز الديـن قبليه على شـاطيء النيل، 

وجعـل فيـه هـذه المدرسـة، وهـي ألطف مـن مدرسـة أخيـه، وبجنبها مكتب سـبيل، 

ووقـف عليهـا أوقافًـا، وجعل بها مـدرّس حديـث فقط(2).

}101{ محمد بن عبد الحميد بن محمد بن عبد الرحمن بن بركات  504  - 

اللخمي، شمس الدين، امللقب بالقايض ابن الشريازي (ت: 794 هـ)(3).

املوقوف: وقف متسع.   

املوقوف عليه: نفسه، ومن يلوذ به قبل موته.   

نوع الوقف: عىل النفس، وخريي.   

قـال ابـن العمـاد: كان مـن الرؤسـاء المعتبريـن، وله مـال جزيل وثـروة، ووقف 

متسـع، وأنفـق ذلـك على نفسـه، ومـن يلوذ بـه قبل موتـه(4).

(1) مات بمكة، يف آخر املحرم. املواعظ واالعتبار (208/4).
(2) املواعظ واالعتبار (208/4). 

(3) ولــد يف مجــادى األوىل ســنة (700 هـــ)، وســمع مــن جّدتــه ســت الفخــر ابنــة عبــد الرمحــن بــن أيب نــر (مشــيخة 
كريمــة) بســاعها منهــا، وتفــّرد بذلــك، وكان يذكــر أنــه ســمع (البخــاري) مــن ابــن الّشــحنة بحضــور ابــن تيميــة، 

وكان مــن الرؤســاء املعتربيــن. شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب (573/8). 
(4) شذرات الذهب يف أخبار من ذهب (573/8). 
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}102{ محمد بن عبد الرحيم بن محمد األرموي، صفي الدين،  505  - 

الهندي، أبو عبد الله، الشافعي، األشعري (ت: 715 هـ)(1).

املوقوف: كتبه.   

املوقوف عليه: دار الحديث األرشفية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن كثير: صنف فـي األصول والكالم، وتصـدر لالشـتغال واإلفتاء، ووقف 

كتبه بدار الحديث األشـرفية(2).

}103{ محمد بن عيّل املادرايّن، أبو بكر(3). 506  - 

املوقوف: رباط األرشاف.   

املوقوف عليه: نساء األرشاف.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال المقريـزي: رباط األشـراف كان برحبة جامـع القرافة، يعرف بالقـرّاء؛ وببني 

عبـد اللـه؛ وبمسـجد القبـة؛ وهـو شـرقّي بسـتان ابـن نصـر، بناه أبـو بكـر محمد بن 

(1) ولــد باهلنــد عــام (644 هـــ)، وخــرج مــن دهــي ســنة (667 هـــ) فــزار اليمــن، وحــج، ودخــل مــر والــروم، 
واســتوطن دمشــق ســنة (685 هـــ)، وتــويف هبــا، لــه مصنفــات، منهــا: (هنايــة الوصــول إىل علــم األصــول)، و(الفائــق 
يف أصــول الديــن)، و(الرســالة التســعينية يف األصــول الدينيــة). البدايــة والنهايــة (147/18)، الســلوك ملعرفــة 

دول امللــوك (512/2)، األعــالم للــزركي (200/6). 
(2) البدايــة والنهايــة (147/18)، وأعيــان العــر وأعــوان النــر (503/4)، والســلوك ملعرفــة دول امللــوك 

(512/2)، واألعــالم للــزركي (200/6). 
(3) قــال املقريــزي: قــام أبــو بكــر حممــد بــن عــّي الــادرايّن بأمــر البلــد كلــه يف عهــد حممــد بــن تكــني، ونظــر يف أعالــه 
فشــغب اجلنــد عليــه يف طلــب أرزاقهــم، وأحرقــوا دوره ودور أهلــه، فخــرج ابــن تكــني إىل منيــة األصبــغ، فبعــث 
إليــه الــادرايّن يأمــره باخلــروج مــن أرض مــر، وعســكر ببــاب املدينــة، وأقــام هنــاك بعــد مــا رحــل ابــن تكــني إىل 
ســلخ ربيــع األّول، فلحــق ابــن تكــني بدمشــق، ثــم أقبــل يريــد مــر، فمنعــه الــادرايّن. املواعــظ واالعتبــار بذكــر 

اخلطــط واآلثــار (145/2)، املواعــظ واالعتبــار (345/4). 
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علـّي المادرانـّي، ووقفه على نسـاء األشـراف(1).

}104{ محمد بن عيل بن محمد بن عيل الباليس الدمشقي، عامد  507  - 

الدين، أبو املعايل (ت: 711 هـ)(2).

املوقوف: وقف أجزاء من كتابه املعجم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قال الذهبي: خرجت له معجًما كبيرًا، ووقف أجزاءه(3).

}105{ محمد بن عمر بن أيب بكر الخابوري األصل الدمشقي،  508  - 

الصالحي، شمس الدين، الكاتب (ت: 755 هـ)(4).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قال الذهبي: نسخ عدة كتب ووقفها(5).

(1) املواعظ واالعتبار (345/4). 
(2) ســمع: مــن إســحق الشــاغوري، وكريمــة، ومــن الســخاوي، وابــن قمــرة وخلــق. كان حممــوًدا يف الشــهادات، 
حســن الديانــة. مــات يف مجــادى األوىل، عــن أربــع وســبعني ســنة. العــرب يف خــرب مــن غــرب (29/4)، وشــذرات 

الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب (51/8). 
(3) العرب يف خرب من غرب (29/4). 

(4) ولــد بدمشــق يف ســنة مخــس وســبعني وســتائة، وســمع ابــن البخــاري، وابــن الواســطي ومجاعــة، نــزل صفــد 
ومــات هبــا. العــرب يف خــرب مــن غــرب (166/4).

(5) العرب يف خرب من غرب (166/4). 
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}106{ محمد بن أحمد فخر الدين بن إبراهيم ابن أيب العيش  509  - 

األنصاري، الدمشقي، أبو عبد الله، الصدر، أمني الدين (ت: 734 هـ)(1).

املوقوف: الرتبة األمينية العيشية األنصارية؛ بسفح قاسيون شاميل الجامع    

املظفري.

نوع الوقف: خريي.   

قـال النعيمـي: أوقف التربة األمينية العيشـية األنصارية؛ بسـفح قاسـيون شـمالي 

ـر تحـت الربـوة مسـجًدا وطهـارة، وانتفـع النـاس بذلـك،  الجامـع المظفـري، وعمَّ

وتكلـم فـي جامـع النيـرب وفـي وقفـه، ووقف فيـه ميعـاد حديث قبـل الجمعـة(2).

}107{ محمد بن فضل الله صدر األكابر، فخر الدين، ناظر الجيش  510  - 

املري، كاتب املامليك (ت: 732 هـ)(3).

الوقف: عدة مساجد، وعدة أحواض يسقى فيها املاء يف الطرقات،    

ومرستان بالرملة، ونابلس.

املوقوف عليه: مدرس، وطلبة يلقون دروًسا بجامع مر الجديد.   

(1) كان مــن أكابــر التجــار ذوي اليســار، قــال احلافــظ الــربزايل يف تارخيــه: ســألته عــن مولــده، فقــال: كنــت رضيًعــا 
ســنة ثــاين ومخســني وســتائة، وبينــي وبــني تــاج الديــن ابــن الشــرازي رضــاع، ســمع صحيــح البخــاري عــى ابــن 
أيب اليــرس واجلاعــة يف ســنة ســت وســتني وســتائة، وحــدث بــه قبــل موتــه بأشــهر، دخــل اليمــن بالتجــارة، وكان 
رجــالً جيــًدا فيــه خــر وديــن، مــات وصــي عليــه عقيــب اجلمعــة بجامــع دمشــق، ودفــن برتبتــه بســفح قاســيون شــايل 

اجلامــع املظفــري. البدايــة والنهايــة (366/18)، الــدارس يف تاريــخ املــدارس (229/2). 
(2) الدارس يف تاريخ املدارس (2/ 229). 

(3) كان نرانًيا فأسلم وحسن إسالمه، له جاللة وشهرة، وأوقاف وثروة، ومعروف وإحسان، وإليه تنسب الفخرية 
بالقدس الرشيف، وكان شديد العصبية، وكان شف الدين ابن زنبور خاله يصفه بالصالبة يف الدين قبل أن يسلم وترك 
 استعال اخلمر واإلقبال عى الصالة، حج مع النارص بن قالوون يف بعض حجاته، تويف بعد أن أحيط عى حواصله. 
العــرب يف خــرب مــن غــرب (93/4)، البدايــة والنهايــة (350/18)، الــدارس يف تاريــخ املــدارس (327/1)، قــالدة 

النحــر يف وفيــات أعيــان الدهــر (202/6). 
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نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

قـال ابـن كثيـر: كانـت لـه أوقـاف كثيـرة، وبـر وإحسـان إلى أهـل العلـم، وكان 

صـدًرا معظًمـا، حصـل له من السـلطان حظ وافر، وقد جاوز السـبعين، وإليه تنسـب 

الفخريـة بالقـدس الشـريف، توفـي في نصف رجـب، واحتيـط على أموالـه وأمالكه 

بعـد وفاته(1).

قـال ابـن حجـر: كانـت صدقتـه فـي كل يـوم ألف درهـم، وبنـى عدة مسـاجد، 

وعـدة أحواض يسـقى فيها المـاء في الطرقـات، وله مرسـتان بالرملة، وآخـر بنابلس، 

وبنـى بالديـار المصرية عدة مسـاجد وأحواًضا ومدرسـة بنابلس وبالرملة مرسـتانًا.(2)

قـال السـبكي: وقـف -الفخـر ناظر الجيـش- وقًفـا على مـدرس؛ وطلبـة يلقون 

درًسـا بجامـع مصـر الجديد الـذي علـى البحر(3).

}108{ محمد بن قالوون أبو الفتح، السلطان امللك النارص، ابن  511  - 

السلطان امللك املنصور، سيف الدنيا والدين (ت: 741 هـ)(4).

املوقوف: جامع القلعة، ووقف عليه أوقاًفا كثرية، والقر األبلق، والخانقاه    

الكبرية، ومطهرة.

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

قـال المقريـزي: هـذا الجامـع بقلعـة الجبـل أنشـأه الملـك الناصـر محمـد بـن 

(1) البداية والنهاية (350/18). 
(2) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (398/5). 

(3) فتاوى السبكي (478/1). 
(4) ولــد امللــك النــارص ســنة أربــع وثانــني وســتائة، كان ملــًكا عظيــًا دانــت لــه البــالد، وملــك األطــراف بالطاعــة، 
ذلــك أنــه لــا قتــل األشف خليــل وقــع االتفــاق أن يكــون الســلطان امللــك النــارص أخــوه هــو الســلطان، وزيــن 
الديــن كتبغــا هــو النائــب، والشــجاعي وزيــر، واســتقر األمــر عــى ذلــك ســنة، وتــويف امللــك النــارص حممــد يــوم 
األربعــاء، تاســع عــرش ذي احلجــة، ودفــن باملدرســة املنصوريــة بــني القريــن. فــوات الوفيــات (35/4)، أعيــان 

العــر وأعــوان النــر (73/5)، النجــوم الزاهــرة (41/8). 
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قـالوون، فـي سـنة ثمـان عشـرة وسـبعمائة، ... لمـا تـّم بنـاؤه جلـس فيـه السـلطان 

بنفسـه، واسـتدعى جميـع المؤذنيـن بالقاهرة ومصـر، وسـائر الخطباء والقـرّاء، وأمر 

الخطبـاء فخطـب كّل منهـم بيـن يديـه، وقـام المؤذنـون فأذنوا، وقـرأ القـرّاء، فاختار 

الخطيـب جمـال الديـن محمـد بـن محمـد بـن الحسـن القسـطالنّي خطيـب جامع 

عمـرو، وجعلـه خطيبًـا بهـذا الجامـع، واختـار عشـرين مؤذنًـا رتبهـم فيـه، وجعل به 

قـراء، ودرًسـا، وقـاريء مصحـف، وجعـل لـه من األوقـاف مـا يفضل عـن مصارفه، 

فجـاء مـن أجـلِّ جوامع مصـر وأعظمهـا(1).

قـال ابـن خلـدون: ابتـدأ السـلطان سـنة إحـدى عشـرة وسـبعمائة ببنـاء الجامع 

الجديـد بمصـر، وأكملـه ووقـف عليه األوقـاف المغلة، ثم أمر سـنة أربع عشـرة ببناء 

القصـر األبلـق مـن قصور الملـك، فجاء مـن أفخـر المصانـع الملوكية.

وفـي سـنة ثمان عشـرة أمر بتوسـعة جامـع القلعة؛ فهـدم ما حوله من المسـاكن؛ 

وزيـد فيـه إلـى الحـد الـذي هـو عليه بهـذا العهـد، ثم أمـر في سـنة ثالث وعشـرين 

بعمـارة القصـور لمنازلـه بسـرياقوس، وبنـى بإزائهـا الخانقـاه الكبيرة المنسـوبة إليه، 

وفي سـنة ثـالث وثالثين أمـر بعمارة اإليوان الضخـم بالقلعة؛ وجعلـه مجلس ملكه، 

وبيت كرسـيه، ودعـاه دار العدل(2).

وقـال في شـفاء الغرام: مطهـرة الملك الناصـر محمد بن قـالوون صاحب مصر 

عنـد بـاب بنـي شـيبة، وكان اشـترى موضعها من الشـريفين عطيفـة ورميثـة ابني أبي 

نمـي أميـري مكـة نيابة عنه بخمسـة وعشـرين ألـف درهـم، وكانت عمارتها في سـنة 

ثمان وعشـرين وسـبعمائة، وفيهـا وقفت(3).

(1) املواعظ واالعتبار (136/4). 
(2) تاريخ ابن خلدون (490/5). 

(3) شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام (453/1). 
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}109{ محمد بن محمد بن عيل بن إبراهيم بن حريث القريش،  512  - 

العبدري، البلنيس، ثم السبتي املاليك (ت: 722 هـ)(1).

املوقوف: كتبه، وعقاره.   

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

قـال الصفـدي: ولـي خطابة سـبتة مدة، وأقـرأ الفقه مـدة ثالثين عاًما، ثـم تزهد، 

ووقف كتبـه بألف دينـار، وعقاره(2).

}110{ محمد بن محمد بن عيل بن محمد بن سليم بن حنا الصاحب،  513  - 

 تاج الدين، ابن فخر الدين، ابن الصاحب بهاء الدين، املري 

(ت: 707 هـ)(3).

ر     املوقوف: مكتب بالقرافة، واشرتى اآلثار النبوية ووقف عليها بستانا، وعمَّ

الجامع بدير الطِّني، والزاوية الصاحبية مبسجد عمرو بن العاص، وجعل عليها وقًفا 

بظاهر القاهرة بخط الرباذعيني.

نوع الوقف: دعوي، وتعليمي، وخريي.   

قـال ابـن حجـر: ومـن مقاصـده الجميلـة أنـه بنـى مكتبًـا بالقرافـة، وشـرط في 

كتـاب وقفـه أن ألـواح الصبيـان إذا غسـلت يصـب علـى قبـره، وهـو الـذي اشـترى 

اآلثـار النبويـة بمبلـغ سـتين ألـف درهم، وبنـى لها المـكان المنسـوب إليـه، ووقف 

(1) ولــد ســنة إحــدى وأربعــني، وحــدث باملوطــأ عــن أيب احلســني ابــن أيب الربيــع، عــن ابــن بقــي، وتفنــن يف العلــوم 
والقــراءات والعربيــة، وويل خطابــة ســبتة مــدة، وأقــرأ الفقــه مــدة ثالثــني عاًمــا ثــم تزهــد، وحــج وجــاور باحلرمــني 

ســبع ســنني، وحــدث بمكــة، ومــات هبــا. الــوايف بالوفيــات (183/1). 
(2) الوايف بالوفيات (183/1). 

ــَلفي جــزء الذهــي، ومــن املــريس، وابــن عبــد الدائــم، وابــن أيب  (3) ولــد يف ســنة (640 هـــ) وســمع مــن ِســبط السِّ
ث، وويل الوزارة بعد ابن الســلعوس يف أوائل الدولة النارصية يف صفر ســنة (693 هـ)،  اليرس، وغرهم، وحدَّ
ًحــا، مدحــه الشــهاب حممــود،  وكان يتعاطــى الفروســية، ويتصيــد باجلــوارح، وحيــر الغــزوات، وكان جــوادا ممدَّ

والــرساج الــوراق، وابــن دانيــال. الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (467/5). 
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ـر الجامـع بديـر الطِّيـن(1). عليهـا البسـتان المعـروف بالمعشـوق وغيـر ذلـك، وعمَّ

وفـي كتـاب أثـر الوقف اإلسـالمي: وقـف الزاوية الصاحبيـة الكائنة في مسـجد 

عمـرو بـن العاص، وجعل لها مدرّسـين: أحدهمـا: مالكي، واآلخر: شـافعي، وجعل 

عليهـا وقًفا بظاهـر القاهرة بخـط البراذعيين(2).

}111{ محمد بن محمد بن محارب الّريحي، أبو عبد الله، النحوي،  514  - 

املالقي ابن أيب الجيش (ت: 750هـ)(3).

املوقوف: كتبه.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قال ابن العماد: مات في ربيع اآلخر بعد أن تصدق بمال جم، ووقف كتبه(4).

}112{ محمد بن محمد بن محمد الغرناطي. (ت: 754 هـ)(5). 515  - 

املوقوف: كتبه.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قال ابن حجر: وقف كتبه وأعتق أرقاءه(6).

(1) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (467/5). 
(2) املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (22/4)، أثر الوقف اإلسالمي لسحر الصديقي (ص: 22).

تفننًــا واضطالًعــا  املتصدريــن  وأعــالم  املقرئــني،  مــن صــدور  كان  الصلــة):  (عائــد  اخلطيــب يف  ابــن  قــال   (3)
وإدراًكا ونظــًرا، إماًمــا يف الفرائــض واحلســاب، قائــًا عــى العربيــة، مشــارًكا يف الفقــه واألصــول وكثــر مــن العلــوم 
العقليــة، قعــد لإلقــراء بالقــة، تــويف يف الطاعــون آخــر ربيــع األخــر. اإلحاطــة يف أخبــار غرناطــة (55/3)، نيــل 

االبتهــاج بتطريــز الديبــاج (ص: 418). 
(4) شذرات الذهب يف أخبار من ذهب (286/8). 

هــان، ثــم اتصــل باخلــّدام باملدينــة فركنــوا  (5) قــرأ بالروايــات، وأحكــم الفرائــض واحلســاب، وأتقــن صناعــة الدِّ
إليــه، واســتقر مؤذًنــا باحلــرم الرشيــف، وأمينـًـا عــى احلواصــل، واشــتهر بالعفــة واملعرفــة، وتأثــل باملدينــة مــااًل فــكان 
يصــل بــه أقاربــه؛ ألنــه كان يف بدايــة أمــره قــد جــب مذاكــره ثــم نــدم عــى ذلــك النقطــاع نســله، ومــات (ســنة 754 

هـــ)، ولــه إحــدى وثانــون ســنة. الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (506/5). 
(6) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (506/5). 
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}113{ محمد بن عثامن بن املنجا أبو املعايل، وجيه الدين، التنوخي،  516  - 

اإلمام الرئيس، شيخ األكابر، شيخ الحنابلة، الدمشقي (ت: 701 هـ((1).

املوقوف: دار للقرآن بدمشق، ورباط بالقدس.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

قـال الصفـدي: كان صـدًرا محترًما ديًّنا، محبًّـا لألخيار، صاحب أمـالك ومتاجر 

وبـر وأوقـاف، أنشـأ َداًرا للقـرآن بدمشـق، ورباطًـا بالقـدس، وعمـل ناظـر الجامـع 

األمـوي تبرًعـا، وكان مـع سـعة ثروته مقتصـًدا في ملبوسـه(2).

}114{ محمد بن ُمَسلَّم نارص الدين، الباليّس األصل (ت: 776 هـ). 517  - 

املوقوف: املدرسة املسلّمية، ووقف عليها دوًرا وأرًضا بناحية قليوب.   

نوع الوقف: تعليمي.   

المدرسـة بمدينـة مصـر فـي خـط  المسـلمية: هـذه  المدرسـة  المقريـزي:  قـال 

السـيوريين، أنشـأها كبيـر التجـار ناصـر الدين محمـد بن مسـلّم البالسـّي األصل، ابن 

بنـت كبيـر التجـار شـمس الديـن محمـد بـن بسـير- بفتـح البـاء أّول الحروف وكسـر 

السـين المهملـة، ثـم يـاء آخـر الحـروف بعدهـا راء- ومـات فـي سـنة سـت وسـبعين 

وسـبعمائة، قبـل أن تتـم، فوصـى بتكملتهـا وأفـرد لها مـااًل ووقـف عليهـا دوًرا وأرًضا 

بناحيـة قليـوب، وشـرط أن يكون فيها مدرس مالكّي ومدرّس شـافعّي ومـؤّدب أطفال، 

ذلـك.(3) وغير 

(1) ولد سنة ثالثني وستائة. الوايف بالوفيات (67/4). 
(2) الوايف بالوفيات (67/4)، الدارس يف تاريخ املدارس (14/1). 

(3) كان أبــوه تاجــرا ســّفاًرا بعــد مــا كان محــاال، فصاهــر ابــن بســر ورزق حممــًدا هــذا مــن ابنتــه، فنشــأ عــى صيانــة، 
وُرزق احلــظ الوافــر يف التجــارة ويف العبيــد، فــكان يبعــث أحدهــم بــال عظيــم إىل اهلنــد، ويبعــث آخــر إىل بــالد 

احلبشــة. املواعــظ واالعتبــار (260/4). 
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}115{ محمود بن أحمد بن يوسف العينتايب (ت: 800 هـ)(1). 518  - 

املوقوف: زاوية، ووقف عليها أوقاًفا كثرية.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال ابـن حجر: ولـه زاوية يضيف فيهـا من يرد عليـه، ويأكل من طعامـه كل يوم 

فـوق المائتـي نفـس، وينفـق من كـدِّ يمينـه، وكانـت زاويته من إنشـائه، وقـف عليها 

أوقافًـا كثيرة(2).

}116{ محمود بن عيل بن أصفر عينه السودوين، جامل الدين  519  - 

األستادار (ت: 799 هـ)(3).

املوقــوف: املدرســة املحموديــة خــارج بــاب زويلــة، وأوقــف عليهــا كتب    

ــخ للفســوي، وواحــد  ــة والتاري ــاب املعرف ــدات مــن كت ــالث مجل ــن جامعــة، وث اب

وعــرشون مجلــًدا مــن كتــاب »تاريــخ اإلســالم« للذهبــي بخطــه.

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن حجـر: وبنـى بالقاهرة مدرسـة خارج بـاب زويلـة، ووقـف عليها كتب 

ا(4). ابـن جماعـة التي اشـتراها بعـد موته، وهـي كثيرة جـدًّ

قـال أكـرم ضيـاء العمـري: وجـدت نسـخ عديـدة منقولـة عـن أصـل واحـد في 

 (1) كان صاحلًا جواًدا، وكان يعمل ساًعا يف كل ليلة مجعة، وكان حسن املخاطبة، طيب املحارضة، ال متل جمالسته. 
إنباء الغمر بأبناء العمر (33/2). 

(2) إنباء الغمر بأبناء العمر (33/2). 
ثــم ســافر إىل مــر،  يــي األســتادارية،  قبــل أن  أيــام امللــك الظاهــر برقــوق، جــاء إىل حلــب  (3) األســتادار يف 
وتنقلــت بــه األحــوال وحّصــل أمــوااًل جزيلــة تفــوق احلــر، وصــودر مــراًرا بعــد احلرمــة العظيمــة والوجاهــة يف 

الدولــة الظاهريــة. الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (87/6). 
(4) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (6/ 87). 
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فتـرات مختلفـة، وكانـت النسـخة متداولة في المشـرق وعليهـا سـماعات علماء في 

همـذان وأصبهـان، ثـم انتقلت إلـى مصر فـي عصر المماليـك، وبقيـت بمصر حتى 

وقعـت لمحمـود األسـتادار حيث وقفهـا في خزانة بمدرسـة المحمودية فـي القاهرة، 

كمـا يـدل علـى ذلـك نص الوقـف الّـذي ورد فـي الورقـة )1/ب( وهو: »الحمـد للَّه 

حـق حمـده، وقف وحبس وسـد المقر األشـرف العالـي الحماني محمود األسـتادار 

العالـي الملكـي الطاهـري -أعـز الله تعالـى مقامه- جميع هـذا المجلد ومـا قبله وما 

بعـده مـن المجلدات مـن كتاب المعرفة والتاريخ ألبي يوسـف الفسـوي، وعدة ذلك 

ثـالث مجلـدات، وقًفا شـرعيًا على طلبـة العلم الذيـن ينتفعون بـه، ..... وجعل مقر 

ذلـك فـي الخزانة المعـدة المرصدة لذلك بمدرسـته، ...... بخط المّوازيين بالشـارع 

المحروسـة. بالقاهرة  األعظم 

لكـن شـرط الواقف لـم يحافظ عليه، بل أخرجت النسـخة من الخزانـة، وانتقلت 

أخيـرًا لتصبح في خزائن المكتبة السـليمانية في اسـتانبول(1).

ا بأنها تضم قرابة أربعة آالف مجلد(2). أورد السخاوي نصًّ

ه حّق حمـده. وقـف وحبس  نـّص الوقفيّـة التـي فـي نسـخة األصـل: الحمد للَـّ

وسـبل المقـّر األشـرف العالـي الجمالـي محمود أسـتادار العاليـة الملكـي الظاهرّي 

-أعـّز اللـه تعالـى أنصـاره-، جميع هـذا المجلّـد وما قبلـه وما بعـده مـن المجلّدات 

مـن تاريـخ اإلسـالم للذهبـّي بخطّـه وعّدة ذلـك أحد وعشـرون مجلّـدا وقًفا شـرعيًا 

علـى طلبـة العلـم الشـريف، ينتفعـون بـه علـى الوجـه الشـرعّي، وجعـل مقـّر ذلك 

بالخزانـة السـعيدة المرصـدة لذلـك بمدرسـته التي أنشـأها بخـّط الموازيـن بالقاهرة 

المحروسة.

وشـرط الواقـف المشـار إليـه أن ال يخـرج ذلـك وال شـيء منـه مـن المدرسـة 

المذكـورة ِبرَْهـٍن وال بغيـره، وجعـل الّنظـر فـي ذلك لنفسـه أيـام حياته، ثم مـن بعده 

(1) مقدمة كتاب املعرفة والتاريخ للفسوي (61/1). 
(2) الوقف وبنية املكتبة العربية (ص: 88). 
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لمـن يـؤول إليـه النظـر علـى المدرسـة المذكـورة على ما شـرح فـي وقفهـا، وجعل 

لنفسـه أن يزيـد فـي شـرط ذلـك وينقص مـا يـراه دون غيـره مـن الّنظّار، جعـل ذلك 

ژوئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ     ېئ  ېئ    المذكـورة،   المدرسـة  فـي وقـف  لنفسـه 

ېئىئ  ىئ    ىئ  ی  ی   ژ، بتاريـخ الخامس والعشـرين من شـعبان المكرّم، سـنة سـبع 
وتسـعين وسـبعمائة. وحسـبنا الله.

شهد بذلك عبد الله بن علي ..... عمر بن عبد الرحمن البرماوي (1).

}117{ مسعود بن منصور بن أيب الهارون، ابن سديد الدولة، الشافعي  520  - 

(ت: 785 هـ )(2).

املوقوف: مدرسة، ووقف عليها أوقاًفا كثرية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

موقوف عىل: املذاهب األربعة.   

قـال فـي »الوقـف وبنيـة المكتبـة العربية«: شـارك في بناء مدرسـة، وقـف عليها 

أوقافًـا كثيـرة، منهـا دار كتـب أغلب مـا فيها بخط يـده(3).

كان مـن أكابـر بغداد، فأسـس مدرسـة وأسـواقًا فـي غاية الحسـن، جعلهـا وقًفا 

علـى المذاهـب األربعـة علـى صفـة المسـتنصرية، ووقـف عليهـا األوقـاف الكثيرة 

والخطـوط التـي علـى جـدران المدرسـة بيـده، ودار الكتـب أكثرهـا بخط يـده(4).

(1) ســر أعــالم النبــالء -ط دار الرســالة-، املقدمــة (ص: 148)، ومقدمــة تاريــخ اإلســالم، ووفيــات املشــاهر 
واألعــالم، للذهبــي، حتقيــق: عمــر عبــد الســالم تدمــري (7/1). 

ــا حســنًا، وكتــب اســمه عــى جــدران املدرســة هبــذه العبــارة: (وكتبــه: مســعود بــن منصــور بــن  (2) كان يكتــب خطًّ
أيب اهلــارون نســًبا، الشــافعي مذهًبــا)، وكان يتصــل هبــارون أخــي موســى بــن عمــران، وكان أبــوه يلقــب ســديد 

الدولــة، وكان دينــه القديــم اليهوديــة، ولــه جــاه عنــد الســالطني ثــم أســلم.
موسوعة تاريخ العراق بني احتاللني (195/2). 

(3) الوقف وبنية املكتبة العربية (ص: 94). 
(4) موسوعة تاريخ العراق بني احتاللني (195/2). 
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}118{ مغلطاي عالء الدين الجاميّل، املرتيني، األمري الوزير، نائب  521  - 

القلعة (ت: 749 هـ)(1).

املوقوف: املدرسة الجاملية، وخانقاه للصوفية، ولها عّدة أوقاف بالقاهرة    

وظواهرها، ويف البالد الشامية.

املوقوف عليه: الحنفية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن كثيـر: وقـف األميـر الوزيـر عـالء الديـن مغلطـاي الناصـري مدرسـة 

علـى الحنفيـة، وفيها صوفيـة أيًضـا، ودرّس بها القاضي عـالء الدين ابـن التركماني، 

الفقهاء(2). وسـكنها 

وقـال المقريـزي: هذه المدرسـة بجوار درب راشـد من القاهرة علـى باب الزقاق 

المعـروف قديًمـا بدرب سـيف الدولة نـادر، بناها األميـر الوزير عـالء الدين مغلطاي 

الجمالـّي، وجعلهـا مدرسـة للحنفيـة، وخانقـاه للصوفيـة، وولى تدريسـها ومشـيخة 

التصـّوف بها الشـيخ عـالء الدين علـّي بن عثمـان التركمانـّي الحنفـّي، وتداولها ابنه 

قاضـي القضـاة جمال الدين عبـد الله التركمانـّي الحنفّي، وابنه قاضـي القضاة صدر 

الديـن محمـد بـن عبـد الله بـن علـّي التركمانـّي الحنفـّي، ثـم قريبهم حميـد الدين 

حمـاد، وهـي اآلن بيـد ابـن حميـد الديـن المذكـور، كان شـأن هـذه المدرسـة كبيرًا 

يسـكنها أكابـر فقهـاء الحنفيـة، وتعـّد مـن أجـّل مـدارس القاهـرة، ولها عـّدة أوقاف 

بالقاهـرة وظواهرهـا وفـي البالد الشـامية، وقد تالشـى أمر هذه المدرسـة لسـوء والة 

أمرهـا، وتخريبهـم أوقافهـا، وتعطل منهـا حضور الـدرس والتصّوف، وصـارت منزاًل 

يسـكنه أخـالط ممن ينسـب إلى اسـم الفقه، وقـرب الخـراب منهـا، وكان بناؤها في 

سـنة ثالثين وسـبعمائة(3).

(1) ويل نيابــة قلعــة دمشــق مــرات، وويل احلجوبيــة بدمشــق أيًضــا وغــر ذلــك، وتــويف بقلعــة دمشــق نائًبــا، يف 
شــعبان يف طاعــون. املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار (246/4)، األمصــار ذوات اآلثــار (ص: 100).

(2) البداية والنهاية (322/18). 
(3) املواعظ واالعتبار (4/ 246). 
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 }119{ منجك بن عبد الله سيف الدين، النارصي، اليوسفّي 522  - 

 (ت: 776 هـ)(1).

املوقوف: جامع منجك، واملدرسة املنجكية الحنفية بالخلخال.   

نوع الوقف: دعوي، وتعليمي، وخريي.   

قـال المقريـزي: ووقفه جامـع منجك: هـذا الجامع يعرف موضعـه بالثغرة تحت 

قلعـة الجبـل خـارج باب الوزير، أنشـأه فـي مـّدة وزارته بديـار مصر في سـنة إحدى 

وسبعمائة. وخمسين 

وصنـع فيـه صهريًجـا، فصـار يعرف بصهريـج منجك، ورتـب فيـه خطيبًا يصلي 

بالنـاس فيـه صـالة الجمعـة، وجعـل علـى هـذا الموضـع عـّدة أوقـاف منهـا ناحيـة 

بلقينـة بالغربيـة، وكانـت مرصـدة برسـم الحاشـية، فقّومـت بخمسـة وعشـرين ألف 

دينـار، فاشـتراها مـن بيـت المـال وجعلهـا وقًفـا على هـذا المـكان(2).

وأنشـأ المدرسـة المنجكية الحنفيـة بالخلخال، وأوقف عليهـا حمامه المعروف، 

والفـرن إلى جانبـه، والربع فوقه.

ولـه المآثـر الحسـان، والصدقات واإلحسـان، وأوقـاف على البر علـى اختالف 

باألماكـن  السـبل والقنـوات والطرقـات، وأقـام  القناطـر، ومهـد  األنـواع، وأصلـح 

المخوفـة الخفـراء، ورتـب لهـم ما يكفيهـم(3).

(1) مــن أجــلِّ األمــراء قــدًرا، ومــن أفــذاذ رجــال عــر املاليــك، ومــن أكثرهــم شــجاعة وإقداًمــا، يــدل عــى ذلــك 
كثــرة نــدب الســالطني املاليــك لــه يف عظــام األمــور، وكثــرة مــا شــغله مــن املناصــب، ومــا قــام بــه مــن األعال، وكان 
يف بعــض األوقــات صاحــب احلــل والربــط يف الديــار املريــة، مــن املناصــب التــي توالهــا وزارة الديــار املريــة 
بنيابــة طرابلــس، وحلــب والشــام، ونائــب الســلطنة بمــر، ومجــع بــني نيابــة الســلطنة واألتابكيــة الكــربى، اســتمر 
يف منصبــه إىل أن تــويف وعمــره نحــو ســبعني ســنة، وُدفــن يف اخلانقــاه التــي أنشــأها لنفســه يف القاهــرة. املواعــظ 

واالعتبــار (382/3)، الــدارس يف تاريــخ املــدارس (461/1). 
(2) املواعظ واالعتبار (382/3، 128/4).

(3) الدارس يف تاريخ املدارس (461/1). 
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}120{ موىس بن جعفر بن محمد بن عدنان عامد الدين، الحسيني،  523  - 

نقيب األرشاف (ت: 739 هـ)(1).

املوقوف عليه: من يقرأ الصحيحني بالنورية يف األشهر الحرم.   

نوع الوقف: خريي.   

كان سيًدا نبياًل، وقف على من يقرأ الصحيحين بالنورية في األشهر الحرم(2).

}121{ نارص الدين العطار (ت: 749 هـ). 524  - 

املوقوف: الجامع املعروف به بطرابلس.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال أبـو الفدا »الملك المؤيد«: في سـنة تسـع وأربعين وسـبعمائة توفي الشـيخ 

ناصـر الديـن العطـار بطرابلـس بالوبـاء، وهو واقـف الجامع المعـروف به بهـا )أي: 

بحلب((3).

}122{ نر الشميس الطوايش، نارص الدين (ت: 727 هـ)(4). 525  - 

املوقوف: تربة، وأوقاف جيدة.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال ابـن حجـر: هـو صاحـب التربـة بالقـرب مـن تربـة سـعيد السـعداء، ولـه 

أوقـاف جيـدة(5).

(1) العرب يف خرب من غرب (115/4)، الدارس يف تاريخ املدارس (499/1). 
(2) العرب يف خرب من غرب (115/4)، والدارس يف تاريخ املدارس (499/1). 

(3) املختر يف أخبار البرش (153/4)، تاريخ ابن الوردي (341/2)، تاريخ أيب الفدا (288/3). 
(4) كان مقدًما يف الدول، ثم ويل مشــيخة اخلدام باملدينة الرشيفة، فباشها مباشة جيدة، وكان مهاًبا صارًما، 
حيفــظ القــرآن ويكثــر الصيــام، وكان جــاور باملدينــة مــدة قبــل أن يــي املشــيخة، ثــم وليهــا بعــد مــوت خمتــار األشيف 

ســنة (723 هـــ)، ومــات يف ســنة (727 هـــ). الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (159/6). 
(5) الدرر الكامنة يف أعيان الائة الثامنة (159/6). 
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}123{ هبة اللَّه بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة اللَّه أبو القاسم  526  - 

الجهنى، قايض حامة، رشف الدين البارزي، الشافعي (ت: 738 هـ)(1).

املوقوف: كتبه.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قال الصفدي: وقف كتبه، وهي تساوي مائة ألف درهم(2).

 }124{ هبة الله بن عيل بن السديد، مجد الدين الشافعي  527  - 

(ت: 709 هـ)(3).

املوقوف: مدرسة بإسنا، ووقف عليها بساتينه.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال الصفـدي: كان يطالـع تفسـير ابن عطيـة كثيرًا، وبنى مدرسـة بإسـنا، ووقف 

عليهـا بسـاتينه، وباشـر تدريسـها بنفسـه، ويعمل للطلبـة األطعمة وينشـد من غاب:

أَرض لمن َغاَب َعْنك غيبته. . . فََذاك َذنْب ِعَقابه ِفيِه(4).

(1) الفقيــه، اخلــّر، الرحالــة، بقيــة الســلف الصالــح، وذو القــدم الراســخ يف العلــم، واملصنفــات العديــدة منهــا: 
(توضيــح احلــاوي) املســمى (بالتيســر)، واآلخــر املســمى (املنتهــى)، و(التمييــز)، (ورمــوز الكنــوز)، و(خمتــر 
جامــع األصــول) ســمع مــن جــده ومجاعــة، روى عنــه خلــق منهــم: الذهبــي، وكان حمًبــا للعلــم، راغًبــا يف نــرشه، 
حافًظــا للفقــه، حمًبــا للطالبــني، مــات بحــاة، عــن ثــالث وتســعني ســنة. العقــد املذهــب يف طبقــات محلــة املذهــب 

(ص: 424)، شــذرات الذهــب (209/8)، الــوايف بالوفيــات (172/27). 
(2) الوايف بالوفيات (172/27). 

(3) اشــتغل بالفقــه عــى الشــيخ هبــاء الديــن القفطــي، وكان أول مــن درس هبــا ابــن دقيــق العيــد بســؤال صاحبهــا 
يف ذلــك، وقيــل لــه: اســتأذن الشــيخ عــى أن تــدرس أنــت فامتنــع، وقــال: أخشــى أن يقــول ال أو يســكت فــال أمتكــن 
بعــد ذلــك مــن التدريــس. فُعــدَّ ذلــك مــن وفــور عقلــه، وويل اخلطابــة بأصفــون، وانتهــت إليــه رئاســة بلــده. الــدرر 

الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة (169/6)، أعيــان العــر وأعــوان النــر (536/5).
(4) الوايف بالوفيات (181/27). 
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}125{ يَلُْبَغا اليحيوي، األمري الكبري، سيف الدين ابن األمري سيف  528  - 

الدين طابطا النارصي، نائب الشام وحلب وحامة (ت: 748 هـ)(1).

املوقوف: جامع بدمشق، وأوقف عليه ستني ألف درهم يف كل سنة من    

صلب ماله، وأمالكه.

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

قـال الصفـدي: كان يتلـو القـرآن جيـًدا، ويـالزم تالوتـه في المصحـف، ويحب 

أهـل القـرآن ويجالسـهم، ويحب الفقـراء ولم يكن فيه شـر وال انتقـام، وقبل خروجه 

مـن دمشـق بأربعـة أيـام أحضـر قاضـي القضـاة تقـي الديـن السـبكي الشـافعي إلى 

القصـر ووقـف أمالكـه، وخص الجامع الذي أنشـأه بدمشـق بمبلغ سـتين ألف درهم 

في كل سـنة مـن صلـب ماله.(2)

}126{ يوسف بن أحمد بن ذبيان بن أيب الحسن البعيل، جامل الدين  529  - 

ابن ظبيان (ت: 785 هـ)(3).

املوقوف: املدرسة الظبيانية، وأوقف عليها: مزرعة بقرية يعقوبا، واملحاكرات    

حول الخندق قبيل سور دمشق، واملحاكرات شاميل مقربة باب الصغري.

نوع الوقف: تعليمي.   

أوصـى بعمـارة المدرسـة الظبيانية: شـهاب الديـن، فعمرها جمال الديـن، وكان 

جمـال الديـن كثيـر المـال عنـده إحسـان، وإفضـال، وأوقـف عليهـا: مزرعـة بقريـة 

يعقوبـا، والمحاكـرات حول الخندق قبلي سـور دمشـق، والمحاكرات شـمالي مقبرة 

(1) كان مــن أكــرب اخلاصكيــة، ومل يكــن يف آخــر األمــر عنــد الســلطان امللــك النــارص أعــز منــه. الــوايف بالوفيــات 
.(22/29)

(2) الوايف بالوفيات (25/29)، والبداية والنهاية (497/18). 
(3) كان أحــد التجــار املياســر، ولــه إحســان وإفضــال ومــال، وال يشــدد يف تقــايض مالــه مــن الديــن، ويتصــدق. 

مــات يف شــعبان ولــه بضــع وســتون ســنة. إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر (287/1)، الــدرر الكامنــة (231/2). 
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الصغير(1). بـاب 

قـال ابـن بـدران: وقـد انطمسـت اآلن آثارهـا، وقـد ذهبـت المدرسـة ومـا وقف 

عليهـا أدراج الريـاح وانطمـس اسـم بانيهـا (2).

}127{ يوسف بن األسعد الدوادار، صالح الدين (ت: 745 هـ)(3). 530  - 

املوقوف: داره النفيسة بحلب، املعروفة أواًل بدار ابن العديم مدرسة.   

املوقوف عليه: املذاهب األربعة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال صاحـب المختصـر في أخبار البشـر: وقـف داره النفيسـة بحلـب المعروفة 

أواًل بـدار ابـن العديـم مدرسـة علـى المذاهـب األربعـة، وشـرط أن يكـون القاضي 

الشـافعي والقاضـي الحنفـي بحلـب مدرسـيها، وذلـك عنـد عـوده مـن بلـد سـيس 

صحبـة العسـكر، منصرفًـا إلـى منزلـه بطرابلس.

ولقـد كانـت الـدار المذكورة باكيـة لعدم بني العديـم، فصارت راضيـة بالحديث 

عـن القديـم، نـزع اللـه عنهـا لبـاس البـأس والحـزن، وعوضهـا بحلـة يوسـف عـن 

لألرامـل  عصمـة  اليتامـى  ثمـال  وجعـل  وذهبهـا،  رخامهـا  فكمـل  الكفـن،  شـقة 

مكتبهـا، وكملهـا بالفروع الموصلـة، واألصول المفرعـة، وجملها بالمرابـع المذهبة، 

والمذاهـب األربعـة، وبالجملـة فقـد كتبهـا صـالح الدنيا في صـالح الديـن إلى يوم 

العـرض، وتـال لسـان حسـنها اليوسـفي، وكذلـك مكنا ليوسـف فـي األرض(4).

(1) الدارس يف تاريخ املدارس (257/1). 
(2) منادمة األطالل ومسامرة اخليال (ص: 116). 

(3) كان يف مبــدأ أمــره نصــف عامــل يف بــروت عــى مــا قيــل، ثــم إنــه بّطــل الكتابــة، وتوّصــل باجلنديــة إىل أن صــار 
أمــًرا، فهــو أحــد األمــراء بطرابلــس، وكان مــن أكمــل األمــراء ذكيًّــا فطنًــا، معظــا لرســول اهلل  حســن 
اخلــط، ولــه نظــم. تاريــخ ابــن الــوردي (329/2)، الــوايف بالوفيــات (45/29)، كنــوز الذهــب يف تاريــخ حلــب 

 .(336/1)
(4) املختر يف أخبار البرش (120/4)، تاريخ ابن الوردي (305/2). 
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قـال الصفـدي: وقـف داره بحلـب مدرسـة علـى فقهـاء الشـافعية، والحنفيـة، 

والمالكيـة، والحنابلـة، ووقـف »كتاب أيـام بالمدينة النبويـة«، وكان يدعـي النظم(1).

}128{ يونس بن عبد الله الرتيك الدوادار، الظاهر برقوق، األمري  531  - 

الكبري(2).

املوقوف: الخانقاه اليونسية، ووقف عليها دكاكني َخارج بَاب الْفرج.   

املوقوف عليه: الصوفية، إمام، عرشة من القراء.   

رشط الواقف: حنفية آفاقية.   

ناظر الوقف: الكافيل بيدمر الظَّاهر.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال النعيمـي: الخانقـاه اليونسـية أنشـأها األميـر الكبيـر يونـس دوادار الظاهـر 

برقـوق سـنة أربـع وثمانيـن وسـبعمائة، كما هـو مكتوب علـى بابها، وفي شـهر ربيع 

اآلخـر سـنة خمـس وثمانيـن وسـبعمائة، كمـا هـو مكتوب فـي الدائـر داخلها.

ولعـل األول كان ابتـداء الشـروع في عمارتها، والثاني كان تاريـخ انتهائها، وذلك 

بنظـر الكافلـي بيدمـر الظاهـر، وشـرط في كتـاب وقفها األصلي للشـيخ بهـا ولإلمام 

وللصوفيـة أن يكونـوا حنفيـة آفاقية، ولم يشـترط فـي المختصر كونهم آفاقية، وشـرط 

أن يكـون اإلمـام بهـا حنفيًّـا، وأن يكون بها عشـرة من القـراء، ووقف عليهـا الدكاكين 

خـارج بـاب الفـرج، ثـم احترقت فـي أيـام المؤيد شـيخ فعمرهـا وأدخلها فـي وقفه، 

(1) الوايف بالوفيات (46/29). 
(2) كان مــن عتقــاء جرجــي نائــب حلــب، ثــم خــدم عنــد يلبغــا ثــم اســندمر ثــم تقــدم عنــد برقــوق، وتنقــل إىل أن 
أعطــي تقدمــة ألــف، وبــاش الدويداريــة يف إمرتــه، ثــم يف ســلطنته بمهابــة عظيمــة وحرمــة، وكان دّينـًـا، كثــر الصــالة 
والصيــام، مكرًمــا للفقهــاء وللفقــراء، وهــو صاحــب خــان يونــس بطريــق الشــام بالســلفة بالقــرب مــن غــزة، قتــل يف 
ثــاين عرشيــن ربيــع اآلخــر، ولــه بضــع وســتون ســنة، وتــرك ملقــى عــى قارعــة الطريــق، فدفنــه بعــد ذلــك شــخص 
مــن أصاغــر مماليكــه، وكان قــد بنــى تربــة معظمــة بمــر وأخــرى بالشــام، فلــم ُيقــّدر دفنــه يف واحــدة منهــا. إنبــاء 

الغمــر بأبنــاء العمــر (390/1). 
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وعـوض عنهـا الحمام العالنـي خارج بابـي الفرج والفراديـس، والحمـام بكفر عامر 

وآل مـن ذريتـه إليها قطعة أرض مسـلة الحمـام، والقاعة لصيـق الخانقاه(1).

(1) منادمة األطالل ومسامرة اخليال (ص: 293- 294).
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}1{ إبراهيم بن حسن برهان الدين املناوي، القاهري )ت: 875 هـ((1). 532  - 

املوقوف: جامع.   

املوقوف عليه: الواقف نفسه، وقرابته وغريهم.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.    

قـال السـخاوي: قـام لجامعـه فـي القاهـرة بمصـارف كثيـرة؛ فـي زيـت الوقود، 

وتسـبيل المـاء فـي كل يـوم، وكـذا القـراءة، وللطعـام ليلـة الوقـت مـن كل شـهر، 

وللبخـاري فـي األشـهر الثالثـة؛ ولغيـر ذلـك ممـا أرصـد لـه ربًعـا أنشـأه قريبًـا منه، 

ورزقـه حبسـهما عليـه وعلـى غيـره مـن القـرب(2).

}2{ إبراهيم بن خليل بن إبراهيم بن محمد بن إسامعيل برهان الدين  533  - 

 األنصاري؛ الصنهاجي األصل، املنصوري، الشافعي، األشعري

 )ت: 856 هـ((3).

املوقوف: كُُتب.    

نوع الوقف: علمي.   

.(4) قال السخاوي: وقف كتبه، وأوصى بجهات خير

)))   التاجــر، ويعــرف بابــن عليبــة، عانــى التجــارة؛ فــرزق فيهــا حًظــا وبركــًة لــا كان ينطــوي عليــه مــن اإلخــاص، 
وحمبــة الفقــراء واعتقادهــم، والوقــوف مــع إشــاراهتم. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/)4).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/)4).
)))   املنصــوري نســبة للمنصــورة بالرشقيــة، ثــم القاهــري، العــدل بالرخــايص، كان إمامــا فاضــاً مشــارًكا يف 
فنــون، بارًعــا يف الفرائــض واحلســاب، مبــارًكا عــدًل ثقــًة، ســاكنًا متكســًبا بالشــهادة، حــدث باليســر، مــات يف 

رجــب. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/48).
)4)   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/49).
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}3{ إبراهيم بن عبد الغني بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب بن  534  - 

 يعقوب بن فخرالدين؛ الدمياطي، القاهري، يعرف بابن الجيعان

 )ت: 864 هـ((1).

املوقوف: عامئر.     

املوقوف عليه: جامع.   

نوع الوقف: دعوي.    

قـال السـخاوي: له مآثر حسـنة منهـا جامع بـوالق بالقرب من منظـره الحجازية، 

وجعـل فيـه شـيًخا وصوفيـة، وأول مـن خطـب فيـه بعـض الفضـالء، ثم الولـوي بن 

تقـي الديـن البلقينـي، وبالقرب منه لـه عمائر هائلة؛ بـل ملك منظـرة البراحية وغيرها 

ممـا صار وقًفـا عليه(2).

}4{ إبراهيم بن عيل بن إبراهيم بن اسمعيل بن محمد برهان الدين  535  - 

املناوي األصل، القاهري )ت: 890 هـ((3).

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: ابنتا أخويه.   

نوع الوقف: أهيل.    

 .(4) قال السخاوي: وقف داره على ابنتي أخويه

)))   ناظــر اخلزانــة وكاتبهــا، كان رئيًســا عاقــاً حمتشــًا وقــوًرا، حمًبــا يف العلــاء مكرًمــا هلــم. الضــوء الامــع ألهــل 
القــرن التاســع ))/68).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/68).
)))   كان مــن أهــل القــرآن، وممــن يذكــر بمــاه بالنســبة ألخويــه مــع ضيــق املــرف، والتقلــل مــن العيــال واملازمــة 

حلضور الصاحية. الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/74).
)4)   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/75).
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}5{ إبراهيم بن عمر بن موىس صارم الدين النابتي )ت: 876 هـ((1). 536  - 

املوقوف: كُُتب.   

املوقوف عليه: أهل الحرم.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال السـخاوي: أحـب بأََخـرٍة كتـب ابـن العربـي والزم النظـر فيهـا، واغتبـط 

بتحصيلهـا بحيـث اجتمع عنـده منها جملـة؛ بل واقتنى من سـائر الكتب شـيئًا كثيرًا، 

ووقفهـا بعـد موتـه علـى أهـل الحـرم فلـم يتـم ذلـك؛ السـتيالء زوج ابنتـه المقبـول 

بـن أبـي بكـر الزيلعـي صاحـب الحـال عليهـا، وحملها معـه إلـى قريته اللحيـة، ثم 

وضعهـا فـي خزانـة؛ فلم ينتفـع بها أحـد(2).

 }6{ إبراهيم بن عمر بن عيّل املحيّل، برهان الدين، رئيس التجار 537  - 

 )ت: 806 هـ((3).

املوقوف: مدرسة، ومكتب سبيل، ودار.   

نوع الوقف: خريي، وعلمي.   

قـال المقريـزي: مدرسـة المحلـّي: هـذه المدرسـة علـى شـاطيء النيـل، داخل 

صناعـة التمـر، ظاهـر مدينـة مصـر؛ أنشـأها رئيـس التجـار برهـان الديـن إبراهيم بن 

عمـر ابـن علـّي المحلّي ابـن بنـت العالمة شـمس الدين محمد بـن اللبـان، وينتمي 

)))   كان مبــارًكا فاضــاً؛ يفهــم شــيًئا مــن العلــوم، وينظــر يف التاريــخ وكتــب الصوفيــة. الضــوء الامــع ألهــل 
التاســع ))/5))). القــرن 

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/5))).
)))   التاجــر الكبــر، كان معظــًا عنــد الدولــة، عارًفــا بأمــور الدنيــا، وكان يف آخــر أمــره قــد متــّول جــًدا، وأنجــب ابنــه 
أمحــد فبلــغ الغايــة يف املعرفــة بأمــور التجــارة، ولــه مــن املآثــر جتديــد جامــع عمــرو بــن العــاص، فإنــه كان قــد تداعــى 
إىل الســقوط، فقــام بعارتــه حتــى عــاد قريًبــا ممــا كان عليــه، شــكر اهلل لــه ذلــك، مــات يف ربيــع األول، بمــر. إنبــاء 

الغمــر بأبنــاء العمــر ))/70)).
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فـي نسـبه إلـى طلحـة بن عبيـد اللـه؛ أحـد العشـرة ، وجعـل هذه المدرسـة 

رهـا فـي مّدة سـبع سـنين، وأنفق فـي بنائها زيادة على خمسـين  بجـوار داره التـي عمَّ

ألـف دينـار، وجعـل بجوارها مكتب سـبيل؛ لكن لـم يجعل بهـا مدرّسـا وال طلبة(1). 

}7{ إبراهيم بن عيىس بن إبراهيم بن محمد بن عبيد الرشعبى محتدا،  538  - 

اليمني، الشافعي، األشعري )ت: 896 هـ((2).

املوقوف: كُُتب.   

املوقوف عليه: رباط الصفا مبكة.   

نوع الوقف: علمي.    

ناظر املوقوف: ابن العراقي.   

قـال السـخاوي: وقـف كتبًـا حسـنة بربـاط الصفـا، تحـت نظـر ابـن العراقـي، 

ُجـْوِزَي خيـرًا(3).

}8{ إبراهيم بن مبارك شاه اإلسعردي )ت: 826 هـ((4). 539  - 

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: الفقراء، وُقرَّاء القرآن.   

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

)))   املواعظ والعتبار بذكر اخلطط واآلثار )09/4)).
)))   كان فاضــاً يف الفقــه والعربيــة والقــراءات وغرهــا، وطــوف البــاد؛ فدخــل القاهــرة والشــام والــروم وبــاد 
العجــم واهلنــد، وقطــن هبــا ســنن، وأقــرأ هبــا وبمكــة حــن جماورتــه هبــا بعــد اخلمســن الطلبــة، وكــذا أقــرأ بغرمهــا؛ 
بــل كتــب عنــه أبــو القاســم بــن فهــد وغــره مــن نظمــه، وآخــر مــا كان بمكــة بعــد التســعن، ورجــع إىل عــدن فــات 
هبــا، وكانــت بيــده درهيــات يكتســب لــه منهــا، مــع ديانــة وخــر. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/5))).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/6))).
)4)   اخلواجــا، التاجــر املشــهور صاحــب املدرســة باجلــر األبيــض، كان كثــر الــال، واســع العطــاء، كثــر البــذل 

بخــاف قريبــه اخلواجــا شــمس الديــن بــن املزلــق. إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر ))/0))).
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قـال النعيمـي: أعطـاه اللـه تعالـى المـال والبنيـن، وكان عنـده كـرم وإحسـان 

ـر المدرسـة المشـهورة على الجسـر األبيـض، وتأنق فـي بنائها، وعمل  للفقـراء، وَعمَّ

بهـا تربـة، ورتب بها فقـراء، ومقرئة يقرؤون القرآن، وهي من أحسـن عمائر دمشـق(1).

}9{ إبراهيم بن محمد بن حسني برهان الدين القاهري، املاليك،  540  - 

املوصيل )ت: 815 هـ((2).

املوقوف: ما كَتبه الواقف.   

نوع الوقف: علمي.   

قال السخاوي: وقف شرح ابن الحاجب وغيره مما كتبه(3).

}10{ إبراهيم بن موىس بن أيوب الربهان أبو إسحاق، القاهري،  541  - 

األبنايس، الشافعي الفقيه )ت: 802 هـ((4).

املوقوف: كُتب.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: علمي.    

قال السخاوي: وولي مشيخة سعيد السعداء مدة، وُصرَِف عنها، واتخذ بظاهر القاهرة 

)))   الدارس يف تاريخ املدارس ))/)))).
)))   نزيــل مكــة، كان رجــاً مبــارًكا، تكســب بالشــهادة خــارج بــاب زويلــة، وأدب هبــا األطفــال، ثــم قــدم مكــة 
وأقــام هبــا ثاثــن ســنة فأزيــد، وكان كثــر العبــادة بالطــواف، ســالًكا غايــة الــورع والنســك والديــن املتــن والعبــادة؛ 
بحيــث كان حيــج ماشــًيا، ولــه إلــام بالعلــم، وخــط حســن يتكســب بالنســخ. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع 

.(((7/((
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/7))).

)4)   وأبــو حممــد املقــي، ذكــره العثــاين يف الطبقــات، فقــال: الــورع املحقــق، مفتــي املســلمن، شــيخ الشــيوخ 
بالديــار املريــة، ومــدرس اجلامــع األزهــر، لــه مصنفــات؛ يألفــه الصاحلــون وحتبــه األكابــر، وفضلــه معــروف. 

الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/)7)(، معجــم املؤلفــن ))/60).
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في المقس زاوية؛ فأقام بها يحسن إلى الطلبة ويجمعهم على التفقه، ويرتب لهم ما يأكلون، 

ويسعى لهم في األرزاق؛ حتى كان أكثر فضالء الطلبة بالقاهرة من تالمذته، ووقف بها كتبًا 

جليلة، ورتب فيها درًسا وطلبة، وحبس عليها رزقه ونحو ذلك(1).

}11{ أبو بكر بن الربهان الضجاعي، الفقيه الحنفي(2) 542  - 

املوقوف: مقدمة للقراءات السبعة.   

املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: علمي.    

لـه مقدمـة للقـراءات السـبعة في ثالثيـن جـزًءا كتبها بالذهـب والفضـة، ووقفها 

بمسـجد األشـاعرة مـن زبيد(3).

}12{ أحمد بن حنش األمري شهاب الدين )تاريخ الوقف: 809 هـ(. 543  - 

املوقوف:بساتني، وطواحني.   

املوقوف عليه: مدرسة، والحرمان الرشيفان.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بقـب إلياس (سـنة 809 هــ) بسـاتين وطواحيـن؛ جميعها وبعضهـا وقًفا 

أهليًـا ثـم خيريًـا، علـى مدرسـة الواقف بقـب إليـاس، والحرمين الشـريفين(4).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/)7)).
)))   املفتــي، شــاعر وقتــه بــا منازعــة، بــل لــه مؤلــف جيــد يف احلســاب، وهــو ممــن مــدح الطيــب النــارشي. الضــوء 

الامــع ألهــل القــرن التاســع )))/8)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )))/8)).

)4)   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 46)).
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 }13{ أحمد بن دالمة الخواجا الشهاب، البرصي، الدمشقي  544  - 

)ت: 853 هـ((1).

املوقوف: مال.   

ــرَّاء     ــام، وُق ــراء، وأيت ــام، وفق ــم، وإم ــرآن الكري ــه: دار للق ــوف علي املوق

للبخــاري، ومطبــخ.

نوع الوقف: خريي، وعلمي، ودعوي.   

قـال النعيمي: دار القرآن الكريـم الدالمية: بالقرب من الماردانية بالجسـر األبيض 

بالجانـب الشـرقي مـن الشـارع، اآلخذ إليـه بالصالحيـة، وفيها تربـة الواقف؛ أنشـأها 

الجنـاب الخواجكي الرئيسـي الشـهابي أبـو العباس أحمـد بن المجلـس الخواجكي 

زيـن الديـن دالمـة، ابـن عـز الديـن نصـر اللـه البصـري -أََجـلُّ أعيـان الخواجكيـة 

بالشـام-، إلـى جانـب داره، ووقفهـا في سـنة سـبع وأربعيـن وثمانمائة، كمـا رأيته في 

كتـاب وقفهـا، ورتـب بهـا إماًما ولـه من المعلـوم مائـة درهم، وقيًمـا وله مثـل اإلمام، 

وسـتة أنفـار مـن الفقـراء الغربـاء المهاجريـن فـي قـراءة القرآن؛ ولـكل منهـم ثالثون 

درهًمـا فـي كل شـهر، ومـن شـرط اإلمـام الراتـب؛ أن يتصـدى شـيًخا إلقـراء القـرآن 

للمذكوريـن، ولـه علـى ذلـك زيادة علـى معلوم اإلمامـة عشـرون درهًما، وسـتة أيتام 

بالمكتـب أعلـى بابها، ولكل منهم عشـرة دراهم في كل شـهر أيًضا، وقرر لهم شـيًخا، 

ولـه مـن المعلـوم سـتون درهًما فـي كل شـهر، وقـراءة البخاري فـي الشـهور الثالثة؛ 

ولـه مـن المعلـوم مائـة درهـم وعشـرون درهًمـا، وناظرًا ولـه مـن المعلوم في الشـهر 

سـتون درهًمـا، وعامـاًل ولـه مـن المعلوم كل سـنة سـتمائة درهـم، ورتـب للزيت في 

كل عـام مثلهـا، وللشـمع لقـراءة البخـاري والتراويح مائـة درهم، وألربـاب الوظائف 

خمسـة عشـر رطاًل مـن الحلوى؛ ورأسـى غنـم أضحية، ولكل مـن األيتام جبـة قطنية 

وقميًصـا كذلـك ومنديـاًل، وقـرر قـاريء يـوم الثالثـاء من كل أسـبوع؛ وله في الشـهر 

)))   أنشــأ مدرســة بصاحليــة دمشــق، وكان مــن كبــار جتــار دمشــق، ومــات يف ثامــن عــرش املحــرم، دفــن بعــد العــر 
مــن يومهــا . الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/99)).
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ثالثـون درهًمـا، وشـرط علـى أربـاب الوظائف؛ حفـظ حـزب الصباح والمسـاء البن 

داود، يقرؤونـه بعـد صـالة الصبح والعصـر، وأن يكون اإلمـام هو القـاريء للبخاري، 

والقـاريء علـى ضريـح الواقـف، والَقيِّم هـو البواب والمـؤذن(1).

قـال ابـن بـدران: قلـت: وقد شـاهدت تلك الـدار أثنـاء كتابتـي لهذه السـطور، 

وهـي معروفـة باسـم الدالمية إلى اآلن، فـي الطريق اآلخـذ إلى الصالحيـة في الجهة 

الشـرقية، وهـي عامرة مشـهورة، وحائطهـا الغربي مبنـي بالحجارة السـوداء والصفراء 

علـى نمـط جميـل، وبابهـا مبنـي علـى هندسـة لطيفـة وإتقـان؛ يـدل علـى مـا كان 

للفـن المعمـاري فـي ذلـك الزمـن مـن التقـدم، وكأن المتقدميـن كانـوا يتفننـون في 

بنـاء األبـواب فيجعلـون ألبـواب دور القـرآن طـرزًا غيـر طـرز أبـواب دور الحديث، 

وألبـواب الحديث شـكاًل غير شـكل أبواب مدارس الفقـه والعلوم، ويميـزون أبواب 

أبنيـة السـالطين واألمـراء لمعاهـد الخير عن أبـواب أبنيـة غيرهم، ومن تأمـل مآثرهم 

رأى ذلـك عيانًـا، ثـم إنـك إذا دخلـت مـن البـاب أفضى بـك إلى صحـن لطيف في 

وسـطه بركـة مـاء، وفي الجهة الشـمالية إيـوان لطيف أيًضـا، وفي الجهـة القبلية حرم 

جميـل ثـالث عشـرة خطـوة في سـبع، وفـي الحائـط الشـرقي حجـرة، وفـي الغربي 

حجـرة أيًضـا وبهـا قبـر الواقـف، ولها شـباك مطـل علـى الطريـق، وتلك الـدار اآلن 

معـدة إلقامة الصلـوات الخمس، واألوقات التـي اصطلح عليها أتباع الشـيخ إبراهيم 

الرشـيدي مـن المتصوفـة، وأخبرني أحـد المقيمين بهـا أن أيدي المختلسـين تناولتها 

قديًمـا؛ فجعلـوا نصفهـا داًرا، والنصف اآلخـر جنينة للورد واألزهار التـي يزرعها أهل 

الصالحيـة ويبيعونهـا، فلمـا كانت سـنة ثالثمائـة وألف انتدب لها السـري المحسـن 

علـي بـك ابن مـردم باشـا المؤيد العظمـي؛ فاسـتخلصها من يـد مختلسـيها، وبناها 

علـى الطراز الـذي هي عليـه اآلن(2).

)))   الدارس يف تاريخ املدارس ))/8).
)))   منادمة األطال ))/5)). 
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 }14{ أحمد بن الزيني عمر املردايس الشافعي الشهايب  545  - 

)تاريخ الوقف: 866 هـ(.

املوقوف: جامع، وخان.    

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

قـال الغـزي: وجامـع القصـر فـي رأس سـوق بـاب الجنان على يسـرة السـالك 

إلـى البـاب، عامـٌر تقـام فيه الصلـوات والجمعـة، وهـو صغير قديـم؛ رأيت لـه ذكرًا 

فـي كتـاب وقـف الشـهابي أحمد بـن الزينـي عمـر المرداسـي الشـافعي، الموقوف 

(سـنة 866 هـ((1).

وخـان الصوفـي تجـاه خـان دار كـوره، وكان ممـا وقفـه أحمـد ابـن الزيني عمر 

المرداسـي (سـنة 866 هـ)(2).

}15{ أحمد بن سليامن بن أحمد الشهاب املرصي، السكندري،  546  - 

املاليك، الرتوجي )ت: 812 هـ((3).

املوقوف: كُُتب.   

نوع الوقف: علمي.    

قـال السـخاوي: بلغنـي أنـه وقف عدة كتـب، وجعل مقرهـا بربـاط الخوزي من 

. (4)  مكـة، وبه كان يسـكن، وفيه توفـي

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب ))/77)).

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب ))/79)).
)))   الرتوجــي: نســبة لرتوجــة مــن نواحــي اإلســكندرية، وكانــت لــه نباهــة يف العلــم، ويذاكــر بأشــياء حســنة مــن 

احلكايــات والشــعر، وينطــوي عــى خــر. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/07)).
)4)    الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/08)).
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}16{ أحمد بن سنقور الثلثان )تاريخ الوقف: 897 هـ(. 547  - 

املوقوف: قرية.   

املوقوف عليه:مسجد، وُقرَّاء البخاري.   

 نوع الوقف: أهيل، ثم خريي.   

وقـف بكفـر مشـكي (سـنة 897 هـ) ثـالث قراريـط وقًفا أهليًـا ثم خيريًـا؛ على 

المسـجد بالصالحـي ة، وقـراء البخاري(1).

}17{ أحمد شهاب الدين ابن علم الدين سليامن بن محمد البكري،  548  - 

الدمشقي، الشهايب، القضايئ، الصابوين )تاريخ الوقف: 863 هـ((2).

املوقوف: دار القرآن الصابونية، والفقراء، ومكتب.   

املوقــوف عليــه: دور، وقــرى، وأراض، ومزرعــة، وبســاتني، وخانــات،    

وحوانيت.

ناظر املوقوف: الواقف، ثم لذريته، ثم نصف النظر لحاجب دمشق،    

والنصف اآلخر لإلمام.

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

قـال النعيمي: وهـذه الـدار -الصابونية- أنشـأها المقر الخواجكي شـهاب الدين 

أحمـد الشـهابي القضائـي؛ ابتـدأ فـي عمارتها سـنة ثـالث وسـتين وثمانمائـة، وفرغ 

منهـا سـنة ثمان وسـتين وثمانمائة، وشـرط الواقـف النظر لنفسـه، ثم لذريتـه، ثم من 

بعـد انقراضهـم يكـون النظـر نصفيـن؛ نصف منـه لحاجب دمشـق -يعنـي واليها، أو 

مالكهـا كائًنـا مـن كان-، والنصـف اآلخر لإلمام، وشـرط قـراءة البخاري في شـهور؛ 

رجب، وشـعبان، ورمضان، واشـترط فـي الخطيب؛ أن يكون شـافعي المذهب، وفي 

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 49)).
)))   الدارس يف تاريخ املدارس ))/))(، منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: 7)).
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اإلمـام؛ أن يكـون من الطائفـة الجبرتية، وأن يكون حنفيًا، وأن يكون معه تسـعة عشـر 

فقيـرًا مـن جنسـه يقرئهم القـرآن، وجعل لسـكن اإلمـام وعيالـه قاعة، وللفقراء عشـر 

حجـرات -يعنـي خالوي-، ورتب سـتة مؤذنين، وجعـل قيًما، وبوابًا، وفراًشـا، وجابيًا 

للوقـف، وبنـى أيًضا تجـاه المـكان المذكور من الشـرق؛ مكتبًـا لأليتام، واشـترط أن 

تكـون عدتهـم عشـرة؛ ورتـب لهـم شـيًخا يقرئهـم القـرآن بمعلومـات َشـرَطَها لهـم، 

تصـرف عليهـم مـن جهـات عديـدة؛ منهـا: عدة قـرى غربـي مدينـة بيروت، اسـمها 

الصابونيـة، ومنهـا؛ جميـع قرية َمْديَـرى -بفتح الميم، وسـكون الـدال المهملة، وفتح 

المثنـاة التحتيـة، آخرهـا آلـف مقصورة-، وهـي بالغوطة مـن المرج الشـمالي معروفة 

مشـهورة، ومنهـا؛ قريـة ترحيـم بالبقـاع، وعشـرة أفدنة ونصف فـدان، وأربعـة فدادين 

بقريـة الصويـرة، وربع قرية القرعـون بالبقاع، وسـتة فدادين من قريـة كحيل بحوران، 

وعشـرة أفدنـة ونصـف فـدان مـن قرية الخيـارة قبلي دمشـق، وعشـرة أفدنـة ونصف 

فـدان مـن قريـة السـبينة الغربيـة، ومزرعـة السـياف الكائنة بقـرب بيت األبيـار، وربع 

بسـتان بقريـة جرمانا، وبسـتان الوثاب بالـوادي التحتاني، وبسـتان بعين ثرما، وسـبع 

قطع أرض بقرية سـقبا، وبسـتان بقريـة حمورية، وعدة بسـاتين ببرزة، وأربعة بسـاتين 

بجوبـر، وعـدة بسـاتين بالنيرب الفوقانـي، وأربعة بسـاتين بأرض المـزة، ومثلها بقرية 

كفرثوثـا، وثالثـة بسـاتين بـأرض قبنية، فهذه هـي األراضي والبسـاتين.

وأمـا المسـقفات: فمنها؛ خان كان يسـمى بخان البقسـماتية، وقاعـة واحدة بعين 

اللؤلـؤة، وحانـوت بالدباغـة، وأربع طباق بالعقيبـة الكبرى، وخان طولـون بها، وثالثة 

حوانيـت شـركة الحرمين بسـوق العمـارة التحتانـي، وكانت تسـمى عمـارة األخنائي، 

وسـتة حوانيـت بمحلـة مسـجد األقصـاب، وقاعتين بجـوار الجامـع األمـوي، وأربع 

طبـاق جوار المارسـتان النـوري، وطبقة واحدة جوار بـاب الفراديس بدمشـق، وأربعة 

حوانيـت بالقضمانيـة، وسـتة حوانيـت ببـاب الجابيـة، وخـان بمحلـة سـوق الهـواء، 

وخـان بمحلـة قصـر حجـاج، وطبقـة فوقـه، وحانـوت غربـي النخلـة الطويلـة قبلـي 

جامـع حسـان؛ وهـذه النخلة كانـت في زمـن النعيمي والبقاعـي، وأمـا اآلن فلم يفدنا 
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التعريـف بها شـيئًا.

هذا ما وقفه الواقف واحتسب أجره عند الله تعالى.

قـال النعيمـي: وبنـى أيًضـا تجـاه المـكان المذكـور بشـرق مكتبًـا أليتـام عشـرة 

بشـيخ يقرئهـم القـرآن العظيـم، بمعاليـم شـرطها لهـم معلومـة تصـرف عليهـم مـن 

جهـات عديـدة، منهـا عدة قرى غربـي مدينة بيـروت، تحت يـد أمير الغـرب -بالغين 

المعجمـة- تعـرف هـذه القـرى بالصابونيـة، ومنهـا جميـع قريـة مديـرى بالغوطة من 

المـرج الشـمالي، ومنهـا قريـة ترحيـم بالبقاع عدة فـدان ونصف فـدان، ومنهـا بقرية 

الصويـرة أربعـة فداديـن، ومنهـا القرعـون فـي البقـاع ربعهـا؛ ومنهـا بقريـة كحيـل 

بحـوران عـدد سـتة فداديـن، ومنهـا بقريـة الخيـارة قبلي دمشـق عـدة فـدان ونصف 

فـدان، ومنهـا بقريـة السـبينة الغربيـة عـدة فـدان ونصـف، ومنهـا بقرية بيـت األبيار؛ 

مزرعـة تعـرف بالسـياف، ومنها بقريـة جرمانا ربع بسـتان، ومنهـا بالـوادي التحتاني، 

بسـتان يعـرف بالوثـاب، ومنهـا بقريـة عين ترما بسـتان واحـد، ومنها بقرية سـقبا عدة 

سـبع قطـع أرض، ومنهـا بقرية حمورية بسـتان واحد، ومنهـا بقرية بـرزة، ومنها بقرية 

جوبـر عـدة أربعة بسـاتين، ومنها بالنيـرب الفوقاني عدة بسـاتين، ومنها بـأرض المزة 

عـدة أربعـة بسـاتين، ومنها بقرية كفر سوسـة عـدة أربعة بسـاتين، ومنها بـأرض قينية 

عـدة ثالثه بسـاتين.

وأمـا المسـقف الـذي بباطـن دمشـق وخارجهـا؛ فمنهـا خـان البقسـماط، ومنها 

بعيـن لؤلـؤة قاعة واحـدة؛ منها بالدباغـة حانوت واحـد، ومنها بالعقيبـة الكبرى عدة 

أربـع طبـاق، ومنهـا بالعقيبـة أيًضا خـان طولـون، ومنها بسـوق عمـارة األخنائي عدة 

ثالثـة حوانيـت شـركة الحرميـن الشـريفين، ومنهـا بمحلة مسـجد القصب عدة سـتة 

حوانيـت، ومنها جـوار الجامع األمـوي عدة قاعتيـن، ومنها جوار المارسـتان النوري 

عـدة أربـع طبقـات، ومنها جـوار باب دمشـق طبقـة واحـدة، ومنهـا بالقضمانية عدة 

أربعـه حوانيـت، ومنهـا ببـاب الجابية عدة سـتة حوانيـت، ومنها بمحلة سـوق الهواء 

خـان واحـد، ومنهـا بمحلة قصـر حجاج خـان واحد.
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}18{ أحمد بن صالح بن أحمد بن عمر القايض شهاب الدين، ابن  549  - 

السفاح، الحلبي، املرصي )ت: 835 هـ((1).

املوقوف: طواحني، وقاساريات، وحاممات، وأراض، وَمَصاِبن.   

املوقوف عليه: ذرية الواقف، وجامع، ومدرسة.   

نوع الوقف: خريي، ودعوي، وأهيل.   

رشط الواقف: أن يكون إمامها وخطيبها شافعي املذهب.   

قـال الغـزي: المدرسـة السـفاحية: قـال ابـن الخطيب: أنشـأها أحمد بـن صالح 

بـن أحمـد السـفاح، ورتـب فيهـا مدرًسـا وخطيبًـا علـى مذهـب اإلمـام الشـافعي، 

مكتـوب علـى بابهـا: أنشـأ هـذا المـكان المبارك ووقفـه جامًعا ومدرسـة، وشـرط أن 

يكـون إمامهـا وخطيبهـا شـافعي المذهـب؛ الفقير إلى رحمـة الله أحمد ابن السـفاح 

الشـافعي، فـي شـهور (سـنة 828 هــ)، ووقف هـذه المدرسـة حافل جًدا؛ مشـتمل 

علـى طواحيـن، وقاسـاريات، وحمامـات، وأراض، وَمَصاِبـن(2) وغيـر ذلـك موقوفة 

علـى هـذه المدرسـة، وجامعهـا، وذريـة الواقف المذكـور(3).

 }19{ أحمد بن عبد الخالق بن عبد العزيز األسيوطي، شهاب الدين  550  - 

)ت: 828 هـ((4).

املوقوف: مدرسة، ومسجد، وثلث قاعة.   

املوقــوف عليــه: زيــت يوقــد يف الحجــرة النبويــة، وقــراءة البخــاري    

)))   حلبــي األصــل واملولــد واملنشــأ والــدار، مــري الوفــاة؛ كاتــب الــر باململكــة احللبيــة، ثــم بديــار مــر، مــن 
بيــت رئاســة ووجاهــة وعراقــة بحلــب، ومل يــزل يف وظيفــة كتابــة الــر إىل أن تــويف يف ليلــة األربعــاء، رابــع عــرش 

شــهر رمضــان، عــن ثــاث وســتن ســنة. املنهــل الصــايف واملســتوىف بعــد الــوايف ))/0))).
ابون، مجعها مصابن. املعجم املحيط )ص: )68)). )))   امَلْصَبنَُة: معمل الصَّ

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب ))/89).
)4)   تويف يوم األحد، مستهل مجادى اآلخرة. منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: 96).
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بالحلبيــة، وزوجــة الواقــف، وابــن أخيــه.

نوع الوقف: علمي، ودعوي، وأهيل.   

كانـت المدرسـة الحلبية فـي مكان يقال لـه محلة السـبعة، وأقيمت بهـا الجمعة 

سـنة ثالث عشـرة وثمانمائة.

قـال ابـن شـهبة: أنشـأها شـهاب الديـن  أحمـد  بن  عبـد  الخالـق، وكان فـي  أول 

 أمـره  مغنيـا يعلـم الجـواري الغنـاء، ثم رجع عـن ذلـك والزم الصلـوات، ووقف إلى 

جانـب الحلبيـة مسـجدا، وأضافـه إليهـا، ووقـف عليهـا وقفـا ،ولـم يخلـف ولـدا، 

ووقـف ثلـث قاعة على الزيـت الذي يوقد فـي الحجـرة النبوية، والثلـث الثاني على 

زوجتـه، والثلـث الباقـي على ابـن أخيه، وجعـل وقفا على قـراءة البخـاري بالحلبية، 

ومـآل ذلـك إلى الزيـت فـي الحجـرة النبوية(1).

قـال النعيمـي: وقف ثلـث قاعة علـى الزيت الذي يوقـد في الحجـرة النبوية؛ على 

الَحـالِّ بهـا أفضل الصـالة وأتم السـالم، والثلث على زوجتـه، والثلث الثالـث على ابن 

أخيـه، ووقـف علـى قـراءة البخـاري بالحلبيـة، ومـآل ذلـك إلـى الزيـت علـى الحجرة 

المذكـورة، توفـي يوم األحد، مسـتهل الشـهر المذكور، وكان شـيًخا ديًنـا جًدا(2).

)))   منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: 96).
)))   الدارس يف تاريخ املدارس ))/75))..
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}20{ أحمد بن عبد الرزاق بن أيب الكرم بن سليامن الشهاب  551  - 

الدمشقي، يعرف بابن أيب الكرم )ت: 847 هـ((1).

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: غري معلوم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال السـخاوي: هـو الـذي زاد في مدرسـة أبـي عمـر بصالحية دمشـق من جهة 

المشـرق، ووقـف على ذلـك وقًفا(2).

}21{ أحمد بن عبد الله الدوري امليك )ت: 819 هـ((3). 552  - 

املوقوف: جانب من داره.   

املوقوف عليه: أوالد أخته.    

نوع الوقف: أهيل.    

قـال السـخاوي: قـد أثـكل(4) عـدة أوالد في حياتـه، ولذا رغـب قبل موتـه بقليل 

عـن الفراشـة البن أختـه، ووقف جانبًا من داره بالمسـفلة من مكة علـى أوالد أخته(5).

)))   متــويل ديــوان النــارصي حممــد بــن إبراهيــم بــن منجــك، كأبيــه كان مثرًيــا معــدوًدا يف رؤســاء دمشــق، مذكــوًرا 
بحســن املبــارشة. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/46)).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/46)).
)))   ســمع العز ابن مجاعة، وبارش الفراشــة ســنن كثرة جًدا، وأمانة الزيت والشــمع قلياً، ومل حيمد يف انتائه، 
وكان عــى ذهنــه قليــل مــن احلكايــات املضحكــة حيكيهــا عنــد قبــة الفراشــن. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع 

.((74/((
)4)    أثكل: فقد أولده. معجم متن اللغة ))/)44).

)5)   الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/74)(، اجلواهــر والــدرر للســخاوي ))/89)(، البــدر الطالــع 
للشــوكاين ))/4))(، األعــام للــزركيل )5/)))).
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 }22{ أحمد بن عيل بن حسني املرصي، امليك، ابن جوشن 553  - 

 )ت: 801 هـ((1).

املوقوف: جهة بالهدة بني جابر.   

املوقوف عليه: الفقراء.   

نوع الوقف: خريي.   

قال السخاوي: وقف على الفقراء جهة بالهدة(2) بني جابر(3).

}23{ أحمد بن عيل بن سنان بن راجح بن محمد بن عبد الله بن عمر  554  - 

ابن مسعود العمري )ت: 846 هـ((4).

املوقوف: سبيل.   

املوقوف عليه: دار.   

نوع الوقف: خريي.    

والعقـار  التمـول  بمزيـد  المنفرديـن  القـواد  أعيـان  مـن  كان  السـخاوي:  قـال 

واألمـوال، ويضـارب ويقارض، وله سـبيل بطريق المعـالة بالقرب من مسـجد الراية؛ 

وقـف عليـه الـدار المتصلة بـه(5).

)))   كان أحد التجار بمكة، دفن باملعاة. الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/8)).
)))   اهَلــّدُة -بالفتــح ثــم التشــديد-: وهــو اخلســفة يف األرض، واهلــّد، اهلــدم: وهــو موضــع بــن مكــة والطائــف. 

معجــم البلــدان )95/5)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/9)).

)4)   أحد قواد مكة، مات يف مقتلة. الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/0)).
)5)   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/0)).
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}24{ أحمد بن عيل بن صبح )تاريخ الوقف: 830 هـ(. 555  - 

املوقوف: قرية.   

املوقوف عليه: تربة الواقف.   

نوع الوقف: خريي.   

وقـف بغـزة البقـاع (سـنة 830 هـ) ثالثـة قراريط وثلث قيـراط وقًفـا خيريًا؛ على 

تربـة الواقف فـي الصالحية(1).

}25{ أحمد بن محمد بن عيل بن أيب بكر بن محمد الخواجا الشهاب  556  - 

بن الخواجا الشمس، الحلبي األصل )ت: 873 هـ((2).

املوقوف: مطبخ.   

نوع الوقف:خريي.   

قـال السـخاوي: هـو الـذي أنشـأ المطبـخ ببـاب البريـد، ثـم وقـف عليـه أهـل 

 .(3) الخيـر 

 }26{ أحمد بن الفخري الغزي، شهاب الدين 557  - 

 )تاريخ الوقف: 870 هـ(.

املوقوف: قرية.   

املوقوف عليه: مدرسة.    

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 46)).
ــق -بضــم امليــم، وفتــح الــزاي، وكــر الــام املشــددة-، مــات يف ليلــة ثالــث عــرش املحــرم،  )))   املشــهور بابــن امُلَزلِّ
وصــى عليــه مــن الغــد بجامــع دمشــق، ودفــن برتبــة والــده خــارج بــاب اجلابيــة، وكانــت جنازتــه حافلــة، وكثــر الثنــاء 

عليــه. الضــوء الامــع ألهــل القرن التاســع ))/47)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/47)).
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وقـف بقنيطـرة قـب إليـاس (سـنة 870 هــ) قريـة أربعـة قراريـط وقًفـا أهليًا ثم 

خيريًـا، علـى مدرسـة أبي عمـر بالصالحيـة(1).

}27{ أحمد املوصيل، شهاب الدين )تاريخ الوقف: 837 هـ(. 558  - 

املوقوف: مزرعة.    

املوقوف عليه: زاوية.    

نوع الوقف: خريي.   

وقـف بعيـن زبـدة بيـت فار (سـنة 837 هــ) مزرعـة، جميعهـا وقًفـا خيريًا على 

مصالـح زاوية الشـيخ مسـافر(2).

}28{ أحمد بن هالل شهاب الدين، الحلبي )ت: 824 هـ((3). 559  - 

املوقوف: سوق.   

املوقوف عليه: مدرسة.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن العماد: بنـى السـوق المعروف بسـوق جقمـق؛ وأوقفه على المدرسـة 

التـي بناهـا قرب األمـوي، ثـم أظهر العصيـان لما مـات الملـك المؤيد(4).

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 47)).

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 45)).
)))   كان مفــرط الــذكاء، وأخــذ الّتصــوف عــن شــمس الّديــن البــايل، ثــم توغــل يف مذهــب أهــل الوحــدة ودعــا 
إليــه، وصــار كثــر الشــطح، وجــرت لــه وقائــع، وكان أتباعــه يبالغــون يف إطرائــه، قــال املقريــزي: كان يسء الســرة، 
شــديدا يف دواداريته عى الناس، حّصل أموال كثرة، وكان فاجرا ظلوما غشــوما، ل يكف عن قبيح. شــذرات 

الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب )9/9))).
)4)   شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )9/9))).
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 }29{ إسامعيل بن إبراهيم اليونيني، عامد الدين  560  - 

)تاريخ الوقف: 828 هـ(.

املوقوف: أرض، وطاحون، ومزرعة.   

املوقوف عليه: زاوية.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف ببعلبـك (سـنة 828 هــ) أرًضـا، وطاحونًـا وأربعـة مـزارع؛ بعضهـا وقًفـا 

أهليًـا ثـم خيريًـا؛ علـى زاوية جـد الموكلـة(1).

}30{ إسامعيل بن العباس بن عيل بن داود بن يوسف بن عمر بن عيل  561  - 

ابن رسول )ت:803 هـ((2) .

املوقوف: مدرسة، وأوقاف أخرى كثرية.    

نوع الوقف: تعليمي، وخريي، ودعوي.   

املوقــوف عليــه: مدرســة، وكتــب، وإمــام، ومــؤذن، ومــدرس للفقــه    

الشــافعي، ومــدرس يف النحــو واألدب، ومعيــد للــدرس، واأليتــام الذيــن يتعلمــون 

ــم.  ــالب العل ــرآن، وط الق

قال السخاوي: ابتنى بتعز مدرسة في سنة ثمانمائة، وله مآثر حميدة(3).

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: )))). 
)))   ولــد يف ذي احلجــة ســنة إحــدى وســتن وســبعائة، واســتقر يف اململكــة بعــد وفــاة أبيــه وقبــل اســتكاله ثــاين 
عــرشة ســنة، وذلــك يف شــعبان ســنة ثــان وســبعن، فســار ســرة حممــودة، محــده اخلــاص والعــام، وكان جــواًدا ل 
نظــر لــه يف ذلــك، قريًبــا مهيًبــا، حليــًا صبــوًرا عطوًفــا، متحرًيــا عــن ســفك الدمــاء بغــر حــق، شــديد البــأس، حســن 
السياســة، ممدًحــا مدحــه األعيــان وصنــف: )العســجد املســبوك واجلوهــر املحبــوك يف أخبــار اخللفــاء وامللــوك(، 
و)العقــود اللؤلؤيــة يف أخبــار الدولــة الرســولية( إىل غــر ذلــك. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/99)).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/99)).
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قـال فـي العقـود الدريـة: ورتب فيهـا إماًمـا، ومؤذنًـا، وقيًمـا،(1) ومعلًمـا، وأيتاًما 

يتعلمـون القـرآن، ومدرًسـا على مذهب اإلمـام الشـافعي، ومعيًدا، وعدة مـن الطلبة، 

ومدرًسـا يتحدث عن رسـول الله ، ومدرًسـا في النحو واألدب، وجماعة 

مـن الطلبـة أيًضـا؛ ووقـف فيهـا عدة مـن الكتـب النفائس فـي كل فـن، وأوقف على 

المدرسـة المذكـورة وعلـى المرتبين فيها وقًفـا جيًدا يقـوم بكفايتهم(2).

قـال أبـو الحسـن الزبيدي: لمـا ابتنى الملـك األشـرف مدرسـته بالمغربة، جعل 

أبـو العبـاس أحمـد بن عبـد علي المعـروف ووالـده بالصفـي الميموني مدرًسـا بها، 

فلـم يـزل بهـا إلى أن توفـي الملك األشـرف، وكان وقف الملك على مدرسـته، وإنما 

كان يتفقـد الفقيـه فـي سـائر أوقاتـه، فلما توفـي الملك األشـرف قيل للفقيـه: هل ال 

انتقلـت إلـى بعـض هذه المـدارس، فإن وقـف هذه المدرسـة ال يحملـك؟ فقال: ال 

أغيـر صحبة األشـرف حيًـا وال ميتًا(3). 

زاد الزيادة الشرقية التي في جامع عدنية بمدينة تعز. 

قـال فـي العقـود الدريـة: وهـو الـذي زاد الزيادة الشـرقية التـي في جامـع عدنية 

بمدينـة تعـز من الناحية الشـرقية، وهي زيادة حسـنة نفيسـة، انتفع بهـا جماعة الجامع 

المذكور نفًعـا عظيًما(4).

وقـال فـي العقـود الدريـة: وابتنـى جامع قريـة ممالمح بزبيـدن، وأنشـأ فيما بين 

قريـة السـالمة وحيس ثالثة سـبل، وهو الذي أحدث بسـتان سـريًا قـوس األعلى من 

وادي زبيـد، وغـرس فيه غرائب أنـواع الشـجر، وأول من زرع األرز بـوادي زبيد(5).

)))   قيِّم القوم: سيدهم الذي يسوس أمرهم. شمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم )8/ 5695).
)))   العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية ))/60)).
)))   العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية ))/09)).
)4)   العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية ))/60)).
)5)   العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية ))/60)).
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 }31{ أقباي املؤيدي )ت: 820 هـ((1). 562  - 

املوقوف: غري معني.   

املوقوف عليه: زاوية.    

نوع الوقف: خريي.    

قال السخاوي: له وقف على زاوية جلبان(2).

 }32{ بدر الدين بن زين الدين أوران ابن الحاج محمد التاجر 563  - 

 )تاريخ الوقف: 790 هـ(.

املوقوف: زاوية.   

املوقوف عليه: نصف حامم، وأرض.   

نوع الوقف: دعوي، وأهيل.   

قـال الغـزي: البزازيـة: محلها زقـاق خان البيـض؛ وقفها بدر الدين -أخي حسـن 

بـن زيـن الديـن أوران ابن الحـاج محمـد التاجر-؛ بسـوق حلب فـي 15 ربيع األول 

(سـنة 790 هــ)، وقـد وقـف نصف حمـام عتاب، وعـدة فداديـن من قريـة عاندان، 

وشـرط الغلة لهـا، وألوالده مًعـا؛ وبانقراضهم فلهـا فقط(3).

)))   نائــب الشــام بقلعــة دمشــق، نســبته إىل معتقــه امللــك املؤيــد أيب النــر، اشــرتاه يف حــال إمرتــه وأعتقــه، وصــار 
بــه  ــَره وَقرَّ بخدمتــه ومــن خــواص مماليكــه، وعالــج معــه خطــوب الدهــر ألواًنــا يف أيــام تلــك الفتــن إىل أن تســلطن، َأمَّ
وجعلــه خازنــداًرا، وكان شــهًا شــجاًعا عارًفــا سيوًســا، متحمــاً يف شــؤنه. املنهــل الصــايف واملســتوىف بعــد الــوايف 

))/468(، الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/4))).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/4))).

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب ))/60).
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}33{ بدر الدين بن زين الدين البقاعي )تاريخ الوقف: 876 هـ(. 564  - 

املوقوف: مزرعة.   

املوقوف عليه: املجاورون باملدينة املنورة.   

نوع الوقف: أهيل، ثم خريي.   

وقـف بالبروقيـة (سـنة 876 هـ)مزرعة قيـراط واحد، وقًفـا أهليًا ثـم خيريًا، على 

المجاورين بالمدينـة المنورة(1). 

}34{ برسباي الدقامقي الظاهري، برقوق األرشف أبو النرص، السلطان  565  - 

امللك األرشف )ت: 841 هـ((2).

املوقوف: مدرسة، وجامع، وزاوية.   

املوقوف عليه: طلبة العلم، والصوفية.   

نوع الوقف: دعوي، وتعليمي، وخريي.   

قـال السـخاوي: ولـه مآثر؛ منهـا المدرسـة الهائلة الشـهيرة، وكذا التربـة التي بها 

الخطبـة والتصـوف أيًضـا، وغير ذلـك؛ كالجامـع الهائـل بخانقاه سـرياقوس، واتفق 

أن العينـي أخـذ فـي إطرائـه ومدحـه بأنه أحسـن للطلبة والقـراء والفقهاء بمـا فاق فيه 

علـى مـن تقدمـه، حيث لم يرتبـوا للفقهاء كبيـر أمر؛ فقال له: السـبب فـي ذلك أنهم 

كانـوا يوافقونهـم علـى أغراضهـم، فلـم يسـمحوا لهم بكبيـر أمر، وأمـا فقهـاء زماننا 

فهـم ألجـل كونهـم فـي قبضتنا وطـوع أمرنا نسـمح لهم بهـذا النزر اليسـير(3).

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص5))).
)))   دقــاق املنســوب إليــه صاحــب مــر جركــي األصــل، كان مــن مماليــك األمــر دقــاق املحمــدي وأهــداه إىل 
الظاهــر برقــوق، فأعتقــه واســتخدمه يف اجليــش، قــال ابــن إيــاس يف مجلــة وصفــه لــه: كان ملــًكا جلياً مبجاً، منقاًدا 
للرشيعــة حيــب أهــل العلــم، مهيًبــا مــع لــن جانــب، كفــًؤا للملــك؛ إل أنــه كان عنــده طمــع زائــد يف حتصيــل األمــوال، 

وكان خيار ملوك اجلراكســة. الضوء الامع ألهل القرن التاســع ))/8(، األعام للزركيل ))/48).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/9).
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قال ابن تغري: عمر للشـيخ حسـن العجمي -الملك األشـرف- زاوية بالصحراء، 

بالقـرب من تربة الملـك الظاهر برقوق، وأوقف عليهـا وقًفا جيًدا(1).

}35{ برقوق بن أنص -أو أنس- العثامين، الجركيس، أبو سعيد، سيف  566  - 

الدين، امللك الظاهر )ت: 801 هـ((2).

املوقوف: مدرسة، ومكتب للتحفيظ وغري ذلك.   

املوقوف عليه: أراض، ودور، وطاحون.   

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.   

قـال فـي السـلوك لمعرفة دول الملـوك: كان كثيـر الصدقات، وقـف ناحية بهبيت 

مـن الجيزة على سـحابة تسـير مـع الركب إلى مكة فـي كل عام، ومعهـا جمال تحمل 

المشـاة مـن الحاج، ويصـرف لهم ما يحتاجـون إليه من المـاء والزاد ذهابًـا وإيابًا.

ووقف أرًضا على قبور أخوة يوسف عليه السالم بالقرافة.

وكان يذبـح دائًمـا طـول أيـام إمارته وسـلطنته في كل يـوم من أيام شـهر رمضان 

خمسـة وعشـرين بقـرة، يتصـدق بهـا بعـد ما تطبـخ، ومعهـا آالف مـن أرغفـة الخبز 

النقـي، علـى أهـل الجوامـع والمشـاهد والخوانـك والربط وأهـل السـجون، ويفرق 

كل سـنة علـى نحو عشـرين زاويـة لكل زاويـة ألف درهم فضـة، ويفرق كل سـنة في 

أهـل العلـم والصـالح مائتيـن ألـف درهـم، الواحد إلـى مائة دينـار ذهبًـا، ومنهم من 

لـه أقـل مـن ذلك بحسـب حالـه، ويفرق فـي فقـراء القرافتين لـكل فقير مـن دينارين 

إلـى أكثـر وأقـل، ويفـرق فـي الخوانك وغيرهـا كل سـنة مـااًل كثيـرًا، وكان يفرق في 

)))   النجوم الزاهرة ىف ملوك مر والقاهرة )5)/79)).
)))   أول مــن ملــك مــر مــن الرشاكســة، جلبــه إىل مــر أحــد جتــار الرقيــق، فباعــه فيهــا، ثــم أعتــق وذهــب إىل 
الشــام فخــدم نائــب الســلطنة، وعــاد إىل مــر، فــكان )أمــر عــرشة(، وتقــدم يف دولــة املنصــور القــاووين )عــيل 
بــن شــعبان(، فــويل أتابكيــة العســاكر، وانتــزع الســلطنة مــن آخــر بنــي قــاوون الصالــح أمــر حــاج )ســنة 784 هـــ(، 
وتلقــب بامللــك الظاهــر، وانقــادت إليــه مــر والشــام، تــويف بالقاهــرة، عــن نحــو مخســن ســنة.  شــذرات الذهــب يف 
أخبار من ذهب )6/9)(، مورد اللطافة فيمن ويل السلطنة واخلافة ))/09)(، األعام للزركيل ))/48). 
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كل سـنة ثمانيـة آالف أردب قمًحـا علـى أهـل الخير وأرباب السـتر، ويبعـث في كل 

سـنة إلـى الحجـاز ثالثـة آالف أردب قمًحـا تفـرق بالحرميـن، وفـرق في مـدة الغالء 

كل يـوم أربعيـن أردبًـا؛ منهـا ثمانيـة آالف رغيـف، فلـم يمت فيـه أحد بالجـوع فيما 

علمنـا، وكان يبعـث كل قليـل بجملـة مـن الذهـب تفرق في الفقـراء والفقهـاء، حتى 

إنـه تصـدق مرة بخمسـين ألـف دينـار ذهبًا على يـد الطواشـي صنـدل المنجكي.

 وأنشـأ بالقاهـر مدرسـة لم يعمـر مثلها بالقاهـرة، ورتـب بها صوفية بعـد العصر 

كل يـوم، وجعـل بها سـبعة دروس ألهل العلـم؛ أربعة يلقى بها الفقـه على المذاهب 

األربعـة، ودرس تفسـير القرآن، ودرس الحديث النبـوي، ودرس للقراءات.

ووقف على ذلك األوقاف الجليلة من األراضي والدور ونحوهما.

وجـدد عمـارة الميـدان تحت قلعة الجبـل بعد ما خـرب، وسـقاه وزرع به القرط 

وغـرس فيـه النخـل، وعمـر صهريًجـا ومكتبًـا يقـرأ فيه األيتـام القـرآن الكريـم بقلعة 

الجبـل، وجعـل عليـه وقًفـا داًرا، وعمـر بهـا أيضـا طاحونا، وعمـر أيضا سـبيال تجاه 

بـاب الضيافة تحـت قلعـة الجبل(1).

 وقـام بأعمـال مـن اإلصـالح، وبنـى المدرسـة البرقوقيـة بيـن القصريـن، ومـن 

عمائـره جسـر الشـريعة بالغـور، وقنـاة العـروب بالقـدس(2).

)))   السلوك ملعرفة دول امللوك )446/5 - 448). 
)))   األعام للزركيل ))/48). 
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 }36{ برقوق املؤيدي املحمودي، الظاهري، أبو النرص الجركيس 567  - 

 )ت: 824 هـ((1).

املوقوف: جامع، ومدرسة، وسبل، ومكاتب، وجرس، ومخيم.   

نوع الوقف: خريي، ودعوي.   

قـال السـخاوي: لـه مآثـر؛ كالجامـع الذي ببـاب زويلـة، قيـل: إنه لـم يعمر في 

اإلسـالم أكثـر منـه زخرفـة وال أحسـن ترخيًمـا بعـد الجامـع األمـوي، وأصلـه خزانة 

شـمائل توفيـة لنـذره، وكـذا عمـل خطبـة بالمقيـاس مـن الروضـة، ولـه المدرسـة 

الخروبيـة بالجيـزة، وعـدة سـبل ومكاتب، وعمل جسـرًا تجـاه منشـية المهراني ونزل 

ـر منظرة الخمس وجـوه التي بالقرب مـن التاج الخراب  بنفسـه فـي مخيم هناك، وعمَّ

صـرف عليهـا شـيئًا كثيـرًا، ورام إنشـاء بسـتان حولـه فما تـم، إلى غيـر ذلك(2). 

}37{ بركوت شهاب الدين عتيق سعيد املكيني، عتيق مكني الدين  568  - 

اليمني )ت: 830 هـ((3).

املوقوف: سبيل، وحوض للبهائم.   

املوقوف عليه: ابن السبيل، وبهائم.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال السـخاوي: كان كثيـر التزويـج واألوالد؛ بحيـث مات له في حياتـه أكثر من 

العــدل،  احلــق، حمًبــا يف  إىل  الرجــوع  كثــر  اهلمــة،  عــايل  هـــ(، كان شــهًا شــجاًعا  تقريبــا )ســنة 770  ولــد     (((
متواضًعــا؛ يعظــم العلــاء ويكرمهــم، وحيســن إىل أصحابــه ويصفــح عــن جرائمهــم، حيــب اهلــزل واملجــون، لكــن 

مســترًتا، وحماســنه مجــة. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/08)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/09)).

)))   كان حبشــيا صــايف اللــن، حســن اخللــق، كثــر اإلفضــال، حمًبــا يف أهــل العلــم وأهــل اخلــر، كثــر الــر هلــم 
والتلطــف هبــم، لقــي حًظــا عظيــًا مــن الديــن. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/5)).
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خمسـين ولـًدا، ومـا مات حتى تضعضـع(1) حاله؛ وذلـك في ذي القعدة سـنة ثالثين؛ 

ِبَعـدْن، ولـه نحـو السـتين، وُدِفـَن بالقطيـع، ومـن مآثره بطريـق أنس سـبيل، وحوض 

.  (2) للبهائم 

}38{ برهاين إبراهيم الشهري بابن فرفور )تاريخ الوقف: 860 هـ((3). 569  - 

املوقوف: قرية.   

املوقوف عليه: خبز، وزيت، وطعام للفقراء واملساكني، واملساجني.   

نوع الوقف: خريي.    

وقـف بإيعـات بعلبـك (سـنة 860 هــ) ربـع قيـراط وثمـن؛ وقًفـا خيريًـا، على 

طعـام وحطـب للسـجناء، وخبـز للفقـراء. 

ووقـف بالمشـرفة البقـاع (سـنة 860 هــ) مزرعـة تسـعة قراريـط وقـف خيـري، 

علـى خبـز وزيـت، وطعـام للمسـاجين(4).  

}39{ بشري الحبيش القاهري، سبط الحالوي )ت: 864 هـ((5). 570  - 

املوقوف: كُتب.   

نوع الوقف: علمي.    

)))   تضعضع الرجل: إِذا ضعف وخف ِجْسمه من مرض َأو حزن. مجهرة اللغة ))/)))).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/5)).
)))   مل أجد له ترمجة فيا اطلعت عليه من مصادر.

)4)   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 4))، )5)).
)5)   مــوىل اخلواجــا يعقــوب كــرت، حفــظ القــرآن والتنبيــه، واشــتغل بالقــراءات؛ أقبــل عــى العبــادة صياًمــا وقياًمــا 
باألوصــاف  وُذِكــر  منهــم،  ُعــّد  بحيــث  الصاحلــن؛  واغتباًطــا بصحبــة  إليهــم،  وإحســاًنا  للفقــراء  وبــًرا  وتــاوًة، 
اجلزيلــة والكرامــات العديــدة؛ كل ذلــك مــع الســكون والوقــار والنجــاع عــى أنــواع الطاعــات، واســتحضاًرا 
لكثــر مــن الفقــه وغــره، مــات مطعوًنــا يف مجــادى األوىل، وقــد جــاز الســتن، ودفــن برتبــة احلــاوي. الضــوء الامــع 

ألهــل القــرن التاســع ))/6)).
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قـال السـخاوي: أوصـى بميـراث، ووقـف كتبًـا، وقـد رأيتـه؛ ونعـم الرجـل كان 

.(1) 

}40{ تغرى بردي الرومي البكلميش )ت: 846 هـ((2). 571  - 

املوقوف: غري معني.   

املوقوف عليه: مدرسة، ومدرس، والصوفية، وشيخ.   

نوع الوقف: علمي.    

ر مدرسـة حسـنة فـي طرف سـوق األسـاكفة بالشـارع قريبًا  قـال السـخاوي: عمَّ

مـن صليبـة جامـع ابـن طولـون، وجعـل فيهـا خطبـًة، وُمدرًسـا، وشـيًخا، وصوفيـة، 

ووقـف عليهـا أوقافًـا كثيـرة غالبها -كمـا قال شـيخنا- مغتصـب، وقرر في مشـيختها 

القلقشـندي(3). العالء 

 }41{ تغرى برمش سيف الدين الجاليل، النارصي، املؤيدي، الحنفي  572  - 

)ت: 852 هـ((4).

املوقوف: كُتب.   

املوقوف عليه: طالب العلم.   

نوع الوقف: علمي.   

قال السـخاوي: سـمع من الجـالل الخجندي »شـرح معاني اآلثـار« للطحاوي، 

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/7)).
)))   يعــرف ألذاه؛ باملــؤذي، كان يف أيــام أســتاذه بكلمــش مــن مجلــة املاليــك، ثــم ترقــى حتــى صــار مــن مجلــة 
العــرشات يف الدولــة النارصيــة، وكان يقــرأ ويكتــب خًطــا جيــًدا، وعنــده ذوق مــن الــكام، ومل يكــن جبــاًرا ول 

عســوًفا. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/7)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/8)).

)4)   نائب القلعة بالقاهرة، ويعرف بالفقيه. الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/ ))).
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وممـن سـمع عليـه هـذا الكتـاب أو جلـه األميـن األقصرائـي؛ وابـن أختـه المحب، 

ووقـف منه نسـختين مـع كثير مـن كتـب الحديـث وغيرها(1).

 }42{ مترباي التمر بغاوي متربغا املشطوب، نائب حلب  573  - 

)ت: 853 هـ((2).

املوقوف: سبيل ماء.   

املوقوف عليه: عموم الناس.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال السـخاوي: كان عفيًفـا متصدقًـا، له مآثـر؛ منها: سـبيل، وقبة ظاهـر خانقاه 

سـرياقوس، وسـبيل بالقـرب من الفسـاقي التـي بالمعالة مـن مكة(3). 

}43{ جانبك من يلخجا الظاهري جمقمق )ت: 847 هـ((4). 574  - 

املوقوف: مصاحف، وكتب.   

نوع الوقف: علمي.   

بـه عـدة مصاحـف وغيرهـا،  الخـط؛ وكتـب  َجـوَّد  قـد  السـخاوي: كان  قـال 

كــ »الشـفا«، وقـرأه علـى صهـره، ووقفـه فتنظـر مـن عنـد جقمق الـذي خلفـه على 

زوجتـه(5).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/))).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/9)).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/9)).
)4)   صاهــر األمــن األقرائــي عــى ابنتــه زينــب، واســتولدها ولــًدا ذكــًرا، ومــات عنهــا يف طاعــون ســنة ســبع 

وأربعــن، ومل يكمــل الثاثــن. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/54).
)5)   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/54).
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}44{ جقمق بن عبد الله الصفوى، سيف الّدين )ت: 808 هـ((1). 575  - 

املوقوف: سوق، وخان، وطاحون.   

املوقوف عليه: الواقف نفسه، وأوالده، وتربة، وبعض أنواع الرب.   

نوع الوقف: خريي، وأهيل.    

قـال ابـن بـدران: وكانت دمشـق في غاية مـن الخـراب الذي لحقهـا من حروب 

تيمورلنـك، فتوجهت همتـه ألعمارها بنفسـه، وبإلزام الناس بذلك، وبنقله من سـكن 

خارجهـا إلـى داخلهـا، وشـرع فـي عمـارة الطيوريـن والفسـقار، وعمـر التربـة التي 

ببـاب الناطفانييـن؛ وهـو بـاب الجامع الشـمالي، وهي تربـة الجقمقيـة، ورتبها حتى 

صـارت فـي غايـة الحسـن والزخرفـة؛ وقيـل: إنـه لم يكـن في دمشـق وال فـي مصر 

نظيـر لهـا؛ ووسـعها من جهـة القبلـة، وجعـل لها شـبابيك إلى الكالسـة، وشـبابيك 

إلـى الجهـة الشـمالية، وبنـى فـي مقابلهـا خانقـاه إلـى الصوفيـة، ورتـب بها شـيًخا 

وصوفيـة، ورتـب بالتربـة المذكـورة ميعـاًدا بعـد صـالة الجمعـة، وجعـل فـي قبلتها 

مكتبًـا لأليتـام، وقـد كان موجوًدا قبـل الفتنـة التيمورية ولكنـه أحياه؛ ووقف السـوق 

الـذي عمـره داخل بـاب الجابيـة، والطاحـون التي أنشـأها بالوادي، والخان شـمالي 

المصلـى، وجعـل بعًضـا مـن ريـع ذلـك علـى نفسـه وأوالده، وبعًضـا علـى التربـة، 

وبعضا علـى أنـواع البر.

قـال األسـدي: هـذه التربة كان المؤسـس لها سـنجر، ثـم بناها جقمـق وفرغ من 

بنائهـا سـنة أربـع وعشـرين وثمانمائـة، فجـاءت فـي غاية الحسـن، وحضـر ميعادها 

الشـيخ شـرف الدين بـن مفلح، ولكـن ظلمة الظلـم الئحـة عليها(2).

)))   حاجــب حجــاب دمشــق، مــات قتيــاً؛ رضب األمــر شــيخ املحمــودى عنقــه، وكان مــن قدمــاء األمــراء، وىل 
حجوبّيــة حلــب ىف دولــة امللــك الظاهــر برقــوق، ثــّم وىل نيابــة ملطيــة، ثــّم تنقــل ىف عــدة وليــات إىل أن وىل حجوبّيــة 

دمشــق، ووقــع بينــه وبــن األمــر شــيخ وحشــة. النجــوم الزاهــرة ىف ملــوك مــر والقاهــرة )))/59)).
)))   منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: 60)-)6)).
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}45{ جوهر القنقباي، الطوايش الحبيش )ت: 844 هـ((1). 576  - 

املوقوف: مدرسة.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال السـخاوي: لـه مآثـر؛ منهـا الـدار التـي بـدرب األتـراك بالقـرب مـن جامع 

األزهـر، والمدرسـة التـي عنـد بـاب السـر للجامع األزهـر من الجهـة القبليـة، وفتح 

لهـا شـباكًا فـي جـدار الجامع، وأفتـاه بذلك جماعـة، وامتنع مـن الكتابـة العيني؛ بل 

حـط عليـه فـي تاريخـه بسـببه كثيـرًا، وكان بنـاؤه لهـا فـي أواخـر عمـره، ولمـا قرب 

فراغهـا مـات فدفن بهـا(2). 

}46{ جوهر صفى الدين املنجيك الطوايش، األمري )ت: 851 هـ((3). 577  - 

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: غري معلوم.   

نوع الوقف: علمي.    

قـال ابـن تغـري بـردي: هو صاحب المدرسـة التـى أنشـأها برأس سـويقة منعم، 

تجـاه مصـاله المؤمنـى، وأوقف عليهـا وقًفا بحسـب حاله(4).

)))   نســبة لقنقبــاي اجلركــي، اخلازنــدار الزمــام بالبــاب الســلطاين، تنقلــت بــه األحــوال بعــد ســيده؛ إىل أن خــدم 
عنــد العلــم ابــن الكويــز، فســار عنــده ســرة حســنة؛ ألنــه كان حيــب أهــل القــرآن، ويــدرس فيــه، ويقــرب أهلــه 

ويتديــن ويتعفــف؛ فعظــم بذلــك قــدره عنــده. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/)8).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/)8).

)))   نائب مقدم املاليك الســلطانية، وكان أوًل من مجاعة طواشــّية األطباق، حتى وّله امللك الظاهر جقمق، 
نائــب مقــدم املاليــك، بعــد عــزل فــروز الّركنــي الرومــي عنهــا، فــدام عــى ذلــك ســنن، ثــم عــزل بجوهــر الســيفي 

نــوروز، إىل أن مــات. النجــوم الزاهــرة ىف ملــوك مــر والقاهــرة )5)/))5).
)4)   النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة )5)/4)5).
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}47{ الحاجي إرسال الظاهري )تاريخ الوقف: 887 هـ(. 578  - 

املوقوف: قرية، ومزرعة.   

املوقوف عليه: الحرم النبوي الرشيف.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بجديـدة وردن (سـنة 887 هــ) مزرعـة فـي بعلبـك أربعـة عشـر قيراطًـا، 

وقريـة خمـس قراريـط وثلـث قيـراط، وقًفـا أهليًـا ثـم خيريًـا، على حـرم النبـي عليه 

.(1) السالم

ووقــف بصــادة قريــة فــي البقــاع خمــس قراريــط وثلــث قيــراط علــى حــرم 

.(2)النبي

}48{ حسن بن عجالن بن رميثة بن أيب منى محمد بن أيب سعد أبو  579  - 

املعايل الحسني، بدر الدين، امليك أمريها )ت: 829 هـ((3).

املوقوف: رباطان، وبيامرستان، وقيسارية.   

املوقوف عليه: الفقراء.   

نوع الوقف: خريي.    

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 6))).

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 6))).
)))   نائــب الســلطنة بالبــاد احلجازيــة، ولــد يف ســنة مخــس وســبعن وســبعائة بمكــة، ونشــأ هبــا يف كفالــة أخيــه 
أمحــد؛ فلــا مــات قــدم القاهــرة يف أوائــل ســنة تســعن لتأييــد أمــر أخيــه، وقــع بينــه وبــن بنــي حســن قتلــة أخيــه مقتلــة؛ 
كان الظفــر فيهــا لــه بحيــث مل ُيقتــل ممــن معــه غــر مملــوك وعبــد، وُقتِــل مــن أرشاف الفريــق اآلخــر ســبعة، ومــن 
أتباعهــم نحــو الثاثــن، وعظــم بذلــك جــًدا، وســاس األمــور بجــدة مــع التجــار حتــى قدومهــا بعــد تركهــم هلــا، 
واســتمر يف نمــو وزيــادة وهيبــة يف القلــوب؛ إىل أن نــاب عــن الســلطنة باألقطــار احلجازيــة، وقــد مــات الرشيــف 
حســن يف 6) مجــادي اآلخــرة. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/)0)(، شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد احلــرام 

))/6)(، النجــوم الزاهــرة )5)/5))).
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قـال السـخاوي: لـه مآثـر؛ منهـا: ربـاط للفقـراء بالقـرب مـن المسـجد الحرام، 

وآخـر بأجيـاد، واسـتأجر البيمارسـتان المنصـوري بالجانـب الشـامي من المسـجد، 

والقيسـارية المعروفـة بـدار اإلمـارة وعمرهمـا، وزاد في البيمارسـتان ما كثـر النفع به 

إلـى غيـر ذلـك؛ كتجويد رباط رامشـت، وانفـرد بذلك كلـه عن أمراء مكة األشـراف، 

وملـك مـن العقار بـوادي مـر كثيرًا، ومـن العبيـد نحو خمسـمائة(1).

قـال فـي شـفاء الغـرام: ربـاط بقـرب ربـاط ربيـع أمـر بإنشـائه أميـر مكة السـيد 

حسـن بـن عجالن، وهو مالصـق لحـوش داره التي أنشـأها بأجياد، وقـد عمر غالب 

سـفله إال قليـالً منـه وجانب من علوه، وفي سـنة اثنتين وعشـرين وثمانمائة اسـتؤجر 

بعـض البنـاة بمكة علـى تكميل عمارته، وشـرع في ذلك، وكان أمر الشـريف حسـن 

بإنشـائه في سـنة عشـرة وثمانمائـة، وأدخلت فيـه البئـر المعروف ببئر عفـراء(2).

وقال أيًضا: البيمارسـتان المسـتنصري العباسـي بالجانب الشـمالي من المسجد 

الحرام، وتاريخ وقفه سـنة ثمان وعشـرين وسـتمائة، وعّمره في عصرنا هذا الشـريف 

حسـن بن عجـالن صاحب مكـة عمارته التي هـو عليها اآلن.

وأحـدث فيـه صهريًجـا ورواقًا فـوق اإليوانيـن اللذيـن أحدثهما، وفـوق اإليوان 

الشـرقي الـذي كان فيـه مـن قبـل، وجـدد هـو عمارتـه، وفـوق الموضـع الـذي فيـه 

الشـباكان المشـرفان علـى المسـجد الحـرام، وأدخـل فيه البئـر التي كان يسـتقي منه 

للميضـأة الصرغتمشـية، ووقـف جميـع مـا بنـاه ومـا يسـتحق منافعـه فـي الموضـع 

المذكـور للمـدة التي يسـتحقها على الضعفـاء والمجانيـن، ووقف عليـه منافع الدار 

المعروفـة بـدار اإلمـارة عند باب بني شـيبة بعـد عمارته لهـا؛ حين تخربـت بالحريق 

الـذي وقـع في آخـر ذي القعدة من سـنة أربع عشـرة وثمانمائة، وذلك بعد اسـتئجاره 

لهـا، واسـتئجاره للبيمارسـتان المذكـور لتخربهمـا مـن القاضي الشـافعي بمكة لمدة 

مائـة سـنة، وأذن له فـي صرف أجـرة الموضعين في عمارتهـا، وكان اسـتئجاره لذلك 

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/04)).
)))    شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ))/6)4).
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فـي شـهر ربيع األول، سـنة خمس عشـرة وثمانمائة، وفيها شـرع فـي عمارتها، وكان 

وقفـه لذلك فـي صفر، سـنة سـت عشـرة وثمانمائة(1).

}49{ حسن بن عيل بن خلف البدر السجيني، األزهري، الفريض،  580  - 

الشافعي )ت: 880 هـ((2).

املوقوف: صحيح البخاري بخط الواقف.   

املوقوف عليه: أبو العباس الغمري.   

نوع الوقف: علمي.    

قـال السـخاوي: أكثر من النسـخ؛ بحيث كتب عـدة مصاحف وربعـات، ووقف 

ممـا كتبـه؛ صحيح البخـاري على أبي العبـاس الغمري(3). 

}50{ حسن بن محمد بن قاسم بن عيل بن أحمد بدر الدين،  581  - 

الصعدي، اليمني، التاجر )ت: 871 هـ((4).

املوقوف: رباط.   

املوقوف عليه: الفقراء.   

نوع الوقف: خريي.    

قـال السـخاوي: وعمـر بهـا -أي بمكـة- دوًرا؛ بـل اسـتأجر رباطًا بباب السـويقة 

أحـد أبـواب المسـجد الحـرام، وعمـره ووقـف منافعـه علـى الفقـراء في سـنة ثالث 

)))   شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ))/8)4 وما بعدها(.
)))   خال الشهاب السجيني الفريض. الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/0))).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/)))).
)4)   نزيل مكة، وُيعرف بالطاهر -باملهملة-؛ كان يذكر أنه من ذرية محر بن سبأ، وكان خًرا ساكنًا متواضًعا 
وافــر املــاة، ذا مــروءة وإفضــال بالتصــدق والقــرض ألهــل احلرمــن وغرهــم، معظــًا يف الدولــة، عارًفــا بأمــور 
الدنيــا، بلــغ الغايــة يف املعرفــة بأمــور التجــارة، حتــى صــار كبــر التجــار بمكــة ومرجعهــم؛ مــع صــدق اللهجــة. 

الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/7))).
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وأربعيـن، وعمـر أماكـن كثيرة مـن عيـن حنين(1). 

}51{ حسن بن نرص الله بن حسن بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم  582  - 

ابن عبد السالم )ت: 846 هـ((2).

املوقوف: مدرسة.    

املوقوف عليه: طالب العلم.   

نوع الوقف: علمي.    

قـال السـخاوي: ولـه بفـوة مدرسـة حسـنة على البحـر، فيهـا خطبـة، وتدريس، 

ومآثـر غيـر ذلك(3).

}52{ خشقدم الظاهري برقوق الخصني )ت: 839 هـ((4). 583  - 

املوقوف: مدرسة، وسبيل، وخانقاه، وعدة عامئر.   

املوقوف عليه: طالب العلم، والفقراء، وابن السبيل.   

نوع الوقف: علمي، وخريي.    

قـال السـخاوي: قد أنشـأ مكانًـا بالقرب مـن األخفافييـن ليجعله مدرسـة، وابتدأ 

ببنـاء صهريـج، ثم بعمل سـبيل لسـقي الماء، وانتهيـا في مدة ضعفه، وأهين الشـمس 

الـرازي الحنفـي مـن جهة السـلطان لكونه أثبـت وقفية داره في مـرض موته. 

وقال: إنه صاحب الخانقاه الزمامية بمكة، وعدة عمائر(5).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/7))).
)))   كان شــيًخا طــواًل ضخــًا، حســن الشــكالة مــدور اللحيــة، كريــًا شــهًا، مــع بــادرة وحــدة وصيــاح وإقــدام 
عــى امللــوك، واهنــاك يف اللــذات، وتأنــق يف املــآكل واملشــارب. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/0))).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/)))).
)4)   تنقــل إىل أن صــار خازنــدارا يف األيــام األرشفيــة ثــم رصف عنهــا، كان شــهًا حيــب الصدقــة، وفيــه عصبيــة مــع 
ســوء خلــق إىل الغايــة، وكان طــواًل رقيًقــا غــر مليــح الوجــه، رشس األخــاق، ســفيه اللســان، بخيــاً حمًبــا جلمــع 

الــال، قــوي احلرمــة، ذا ســطوة وجــروت. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/75)).
)5)    الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/75)).
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}53{ خشقدم النارصي، الظاهر، سيف الدين، أبو سعيد، السلطان  584  - 

امللك، املؤيدي )ت: 872 هـ((1).

املوقوف: قرى.   

املوقوف عليه: الفقراء، واملتعبدون.   

نوع الوقف: خريي.    

قـال الغـزي -فـي حديثه عـن زاويـة الشـيخ يبـرق بمحلـة الشـميصاتية-: ووقفه 

عليهـا بمقضـي الخـط الشـريف؛ وهـي نصـف قرية كفـر دريان مـن حـارم، وجميع 

الحصة التي قدرها ثمانية أسـهم من أربعة وعشـرين سـهًما شـائًعا من جميع أراضي 

قريـة معراتـا مـن حـارم، ولكاملها حـدود أربع؛ مـن القبلة قريـة كفر بطـره، والفاصل 

بينهمـا عيـن علـى التـل مـن جهـة الشـرق، ومـن الشـرق قريـة بابليـت، والفاصـل 

بينهمـا طريـق سـالك، وتمامه قرية كفر شـيد، والفاصـل بينهما طريق سـالك وتمامه 

قريـة كفـر شـيد، والفاصـل بينهمـا أشـجار زنـد فـي ثالثـة مواضـع، ورصيـف ينـزل 

إلـى الـوادي ثـم شـجر زعـرور، ثـم اجتمـاع النهريـن، ثـم جبـل بـالن فيـه الصخور 

المنقوشـة، ومـن الشـمال قريـة الحديـدي، والفاصل بينهمـا جبل لقلب المـاء، ومن 

الغـرب أراضـي قريـة كفـر دار، والفاصـل بينهمـا تـل حجـارة، وتمامـه شـجر زيتون 

علـى طريق السـالك. 

وجميـع الحصـة التـي قدرهـا النصـف كامـاًل اثنـا عشـر سـهًما من أصـل أربعة 

)))   الســلطان الثامــن والثاثــون مــن ملــوك الــرتك وأولدهــم بالديــار املريــة، واألول مــن األروام -إن مل يكــن 
أيبــك الرتكــاين، واملنصــور لجــن مــن األروام-، فلــا تســلطن امللــك املؤيــد أمحــد بــن أينــال جعلــه أتابــك العســاكر 
-أمــر أمــراء اجليــش- عوًضــا عــن نفســه، وذلــك يف يــوم اجلمعــة ســادس عــرش مجــادى األول ســنة مخــس وســتن 
وثانائــة، فلــم تطــل أيامــه، وتســلطن بعــد خلــع املؤيــد أمحــد، ولــا تســلطن ُسَّ النــاس بســلطنته، ومــا ذاك إل لقطــع 
جــاذرة اجللبــان، وأيًضــا ملحاســنه؛ فإنــه كان مليــح الشــكل، كبــر اللحيــة أصهبهــا -أبيــُض يــرُب إىل احلُمــرة-، 
قــد شــاب أكثرهــا، وفيــه حــذق وذوق، ومشــاركة قليلــة يف علــم القــراءات بحســب احلــال، طــال مرضــه إىل أن 
مــات بعــد ظهــر يــوم الســبت، عــارش ربيــع األول، وكانــت مــدة ســلطنته ســت ســنن وســتة أشــهر بنقــص ثانيــة أيــام. 

مــورد اللطافــة يف مــن ويل الســلطنة واخلافــة ))/76)). 
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وعشـرين سـهًما، هـي جميـع أراضـي قرية كفـر دريـان من حـارم، ولكاملهـا حدود 

أربـع؛ فمـن القبلة أراضـي قرية ماعـز، والفاصل بينهما الوادي، ومن الشـرق سـرفود 

وسـرمًدا، والفاصـل بينهمـا سلسـلة، وشـمااًل أرض بايطـه، والفاصل بينهمـا الجبل، 

ومـن الغـرب بايعيـان، والفاصل طريق سـالك.  

هـي جميـع أراضـي قريـة كفـر دريـان مـن حـارم اثنـا عشـر سـهًما مـن أصـل 

أربعـة وعشـرين سـهًما، هـي جميـع القريـة وأراضيهـا المعروفـة بعليصة مـن إعزاز، 

ولكاملهـا حـدود أربـع؛ مـن القبلة مزرعـة تل الشـعير، ومن الشـرق كذلـك، وتمامه 

مزرعـة بعنديـد، ومن الشـمال أرض مزرعة البريـج، وتمامه مزرعة نابـل، وتمام الحد 

الشـمالي أرض حاسـين وطاحونهـا، ومـن الغـرب مزرعـة فافين.  

وجميـع الحصـة التي قدرها تسـعة أسـهم مـن أصل أربعة وعشـرين سـهًما، وهي 

الربـع والثمـن مـن مزرعـة طومان مـن البـاب، ولكاملها حـدود أربع؛ مـن القبلة أرض 

مزرعـة القبيبـات، والفاصـل بينهمـا أرض مجمـع النهـور، ووادي الحيـات هـو مـن 

جملـة أراضـي طومـان، ومـن الشـرق أرض قريـة عين بـرزة، والفاصـل بينهمـا الجب 

المعـروف بالرومـي بأعـاله رجـم حجـارة، وتمامـه أرض قرية البيـرة، والفاصـل بينهما 

تربـة الشـهيد، ومـن الشـمال أرض مزرعـة وادي التيـن، والفاصـل طريـق سـالك آخذ 

إلـى تـادف، وتمام الحد الشـمالي أرض مزرعة البسـلية، والفاصل قنـاة مزرعة طومان، 

ومـن الغـرب مزرعة ديـر قـاق، والفاصل رابيـة، وتمام الحـد العين، والفاصـل الجبل.   

وجميـع الحصـة التـي قدرهـا الثمـن ثالثـة أسـهم مـن أصـل أربعـة وعشـرين 

سـهًما، مـن أراضـي قريـة تلتانـة القبليـة ومزرعتهـا المعروفـة بالديباجية مـن إعزاز، 

ولكاملهـا حـدود أربـع؛ مـن القبلـة أراضي مزرعـة عبلـة، والفاصل سلسـلة حجارة، 

ومـن الشـرق أرض مزرعـة الدويـر، والفاصـل جبـل برجـوم، ومـن الشـمال أراضي 

مزرعـة تلتانـة الشـمالية وأراضي الغـور، والفاصل بين تلتانة الشـمالية وتلتانـة القبلية 

سلسـلة حجـارة، ورجمان مـن الحجر، وآثـار معصرة، ورجـم حجارة مسـتديرة صفة 

مصلـى، والفاصـل بيـن الغـور وتلتانـة القبلية سلسـلة حجـارة، ورجوم صخـر منقور 
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يجتمـع فيـه ماء المطر في الشـتاء يسـمى بـرام، ومن الغـرب أراضي مزرعـة التويس، 

والفاصـل رجـم حجارة. 

وجميـع الحصـة التـي قدرهـا ربـع وثمـن فـدان من جملـة أراضـي قريـة أطعانا 

مـن إعـزاز، ولكاملهـا حـدود أربع؛ مـن القبلـة أرض مزرعـة البريـج، والفاصل جبل 

وتـل صـوص، وتمامـه أرض قرية جوبـه، والفاصل سلسـلة حجـارة ومقطـع حوارة، 

ومـن الشـرق أرض تـل عيـن، والفاصل رجـم صغيـر يعرف برجـم المقسـم، وتمامه 

مزرعـة عبلـة، ومـن الشـمال أراضـي مزرعـة عبلـة، والفاصـل أصيـار، وتمـام الحد 

الشـمالي أراضـي مزرعـة كتيـان، والفاصـل طريـق آخـذ إلى سـروج المضيـق، ومن 

الغـرب أراضـي سـروج المضيـق، والفاصـل سلسـلة حجـارة، والحجـر المعـروف 

بحجـر الدريجـات، وتمامه أراضـي مزرعة قرامل، والفاصل سلسـلة حجـارة، وتمام 

الحـد الغربـي أرض مزرعـة بابـل، والفاصـل تـل صوص. 

 وجميـع الحصـة التـي قدرهـا الثلـث ثمانيـة أسـهم مـن أصـل أربعة وعشـرين 

سـهًما، هي جميـع القرية وأراضيهـا المعروفة بمعراتا الخشـب من الجومة وشـهرتها 

تغنـي عـن تحديدهـا، وجميع القريـة وأراضيهـا المعروفـة بقرية كدلج وتعـرف بقرية 

ماجـق من تـل صوص. 

 وجميـع الحصـة الشـائعة التـي قدرهـا الثلـث ثمانيـة أسـهم مـن أصـل أربعـة 

وعشـرين سـهًما، هـي جميـع القريـة وأراضيهـا المعروفـة بقريـة كجـك كسـرى، 

وللقريتيـن المذكورتيـن شـهرة فـي موضعهما تـدل عليهمـا، وتغني عـن تحديدهما.  

فالـذي وقفـه الجنـاب الشـريف، موالنـا المقـر المولـوي السـلطاني الملكـي 

الظاهـري السـيفي -أعـاله اللـه تعالى-، بحقـوق ذلك كلـه وطرقه وأراضيه، وسـهله 

ووعـره، وأقاصيه وأدانيه، ومسـارحه ومراعيـه، ومغره وصهاريجه، بـكل حقوق ذلك 

وداخل(1).

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب ))/7))- 0))).
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}54{  خليل بن عثامن بن عبد الرحمن بن عبد الجليل أبو الصفا،  585  - 

القرايف، املرصي، املقريء، املشبب )ت: 801 هـ((1).

املوقوف: رزقه بالجيزية.   

املوقوف عليه: الحرمان الرشيفان.   

نوع الوقف: خريي.    

ناظر املوقوف: قايض الحنابلة.   

قـال السـخاوي: سـيرته حسـنة، وطريقتـه جميلـة، وقـد حبـس رزقـه بالجيزية؛ 

جعـل مآلهـا للحرمين، وجعـل النظر فيهـا لقاضي الحنابلـة، وكأنه حنبلـي؛ بل يقال: 

إن العـز الحنبلـي جـزم بذلـك ، ونفعنـا ببركاته-(2).

}55{  دقامق املحمدي الظاهري برقوق )ت: 808 هـ((3). 586  - 

املوقوف: تربة.   

نوع الوقف: خريي.    

قـال السـخاوي: كان أميـرًا جليـاًل كريًمـا شـجاًعا، ذا شـكالة مليحـة، وخلـق 

حسـن، متواضًعـا قريبًـا مـن النـاس، مـع حشـمة ورياسـة وعـدل فـي الرعيـة؛ وعفة 

عـن أموالهـم، أنشـأ تربـة خـارج حلـب، ووقـف عليهـا وقًفـا(4).

)))   ولــد )ســنة 5)7 هـــ(، احلنبــيل ظنًــا، كانــت لــه طريقــة يف القــراءة معروفــة، وكان ينكــر عــى مجاعــة مــن قــراء 
األجــواق؛ بحيــث إنــه كان إذا مــر هبــم وهــم يقــرؤون يســد أذنيــه، ومــن تامذتــه املشــهورين بحســن القــراءة؛ 

الــزرزاري، وابــن الطبــاخ وغرمهــا. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/00)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/00)).

ثــم لــا حبــس بالكــرك خــدم هــذا بعــض األمــراء  )))   كان مــن عتقــاء برقــوق وخاصكيتــه يف ســلطنته األوىل؛ 
إىل أن ظهــر أســتاذه، فلــزم النتــاء إليــه، فلــا عــاد إىل اململكــة صــره مقدًمــا. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع 

.(((8/((
)4)   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/8))).



القرن  التاسعالقرن  التاسع
532533

}56{ دمرداش املحمدي الظاهري برقوق الخاصيك )ت: 818 هـ((1). 587  - 

املوقوف: جامع.   

نوع الوقف: دعوى.   

قـال السـخاوي: ابتنـى بحلـب جامًعـا، وبطرابلـس زاويـًة، وكـذا طول يوسـف بن 

تغـري بـردى ترجمتـه، وذكـر أن الجامـع الذي لـه بحلب كان قد أسسـه أقبغـا الهذباني 

األطـروش، فكملـه هو ووقف عليه وقًفا جيـًدا، وإن زاويته بطرابلس علـى بركة داويه(2).

}57{ دوالت باي الجاركيس املحمودي )ت: 857 هـ((3). 588  - 

املوقوف: مكتب لأليتام، وسبيل ماء.   

نوع الوقف: خريي.   

املوقف عليه: جامع الحاكم.   

قـال السـخاوي: لـه مآثـر حسـنة؛ منهـا: مكتـب لأليتـام، وسـبيٌل فـي جامـع 

الحاكـم، مـع قيامـه علـى الولـوي بن تقـي الديـن البلقينـي؛ حتـى نفذ وصيـة والده 

بعمـارة ميضـأة الجامـع المذكـور(4). 

)))   عــم تغــري بــردي، وقرقــاس الــذي يقــال ألوهلــا ســيدي الصغــر، ولثانيهــا ســيدي الكبــر، وله أســتاذه نيابــة 
طرابلــس، ثــم أتابكيــة حلــب، ثــم نيابــة محــاة، ثــم اســتقر بعــده يف نيابــة، وكان معظــا للعلــاء، كريــًا حيًيــا حشــًا؛ 
مهيًبــا عاقــاً مشــارًكا يف عــدة مســائل كثــرة اإلكــرام ألهــل العلــم والعنايــة هبــم، اجتمعــت بــه فوجدتــه يســتحر 

كثــًرا مــن كام الغــزايل وغــره. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/9))).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/9))).

)))   نســبة خلواجــا حممــود جالبــه إلســكندرية املؤيــدي؛ لكونــه أخــذه مــن ســيده نائــب إســكندرية أقــردي املنقــار، 
وأعتقــه وأخــرج لــه خيــاً ثــم جعلــه خاصكًيــا، ثــم خازنــداًرا، ثــم صــار ســاقًيا، وكان أمــًرا جليــاً ُمعَظــًا يف الــدول، 
مهاًبــا وقــوًرا، حســن الشــكالة، طويــل القامــة، رشــيًقا عارًفــا بأنــواع الفروســية ومقالبــة امللــوك، مجاًعــا لألمــوال 
واخليــول والتحــف، كثــر األدب واحلشــمة، عظيــم احلرمــة عــى املاليــك وحواشــيه، متجمــاً يف ملبســه ومركبــه 
ومماليكــه، كل هــذا مــع العقــل وجــودة الــرأي والتدبــر، واعتقــاده يف الصاحلــن والفقهــاء وتعظيمهــم وتقريبهــم، 

وكثــرة بــره هلــم؛ ل ســيا الفقــراء. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/0))).
)4)   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/)))).
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 }58{ زين الدين ابن الحاج رجب ابن الخواجة الكبري جامل الدين 589  - 

 عبد الله الخواجيك )تاريخ الوقف: 877 هـ((1).

املوقوف: خان، وقاسارية.   

املوقوف عليه: الفقراء.   

نوع الوقف: خريي.    

قـال الغـزي: خـان دار كـوره؛ كان ممـا وقفـه الحـاج زيـن الديـن، ووقـف معـه 

قاسـارية تحـت القلعـة قبلـي أقميم حمـام الناصـري (حمـام اللبابيدية)، وشـرط فيه 

أن يفـرق عشـرة دراهم فضيـة على مؤذن فـي جامـع الخواجكي خاصبك ببانقوسـا؛ 

كل شـهر، وذلك فـي (سـنة 877 هـ)(2).

}59{ زين الدين بن النقيب )تاريخ الوقف: 868 هـ(. 590  - 

املوقوف: بستان مغروس.   

املوقوف عليه: الزاوية الكردية.   

نوع الوقف: خريي.   

وقـف ببعلبـك سـنة 868 هـ بسـتانًا مغروًسـا، وثالثة قراريـط، وقًفـا خيريًا على 

الكردية(3). الزاويـة 

)))   هنر الذهب ىف تاريخ حلب ))/ 79))
)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب ))/79)).

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 6))).
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}60{ زين الدين بن معبد )تاريخ الوقف: 813 هـ(. 591  - 

املوقوف: بستان مغروس.   

املوقوف عليه: قاريء الحديث يف الزاوية الكردية.   

نوع الوقف: خريي.   

وقـف ببعلبـك (سـنة 813 هـ) بسـتانًا مغروًسـا كامـل العقـار؛ وقًفـا خيريًا على 

قـاريء الحديـث فـي الزاويـة الكردية(1).

 }61{ سودون النارصي، الشهري بالدويدار، الحسيني  592  - 

)تاريخ الوقف: 814 هـ(.

املوقوف: قرية.    

املوقوف عليه: األيتام السنة وجهات متفرقة.   

نوع الوقف: خريي.   

وقـف بمجدلـون بعلبك سـنة 814 هــ قرية جميعهـا وقف خيري؛ علـى األيتام 

السـنة في بعلبـك، وجهـات متفرقة(2). 

}62{ سودون النوروزى )ت: 848 هـ((3). 593  - 

قـال النعيمـي فـي حديثه عـن التربـة السـودونية: وهي فـوق المعظمية بالسـفح 

من قاسـيون أنشـأها سـودون النوروزي(4). 

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 6))).

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: )5)).
)))   حاجــب حجــاب دمشــق، أصلــه مــن مماليــك األمــر نــوروز احلافظــي، وترقــى البــاد الشــامية إىل أن ويل 
ــْلَطان بحلــب، ثــمَّ حجوبيــة دمشــق، تــويّف هبــا. منادمــة األطــال ومســامرة اخليــال )ص: 9))(،  دواداريــة السُّ

املــدارس ))/96)). تاريــخ  الــدارس يف 
)4)   الدارس يف تاريخ املدارس ))/96)).



القرن  التاسعالقرن  التاسع
536537

}63{ سودون بن عبد الرحمن الظاهري برقوق )ت: 841 هـ((1). 594  - 

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: طالب العلم.    

نوع الوقف: علمي.   

قـال السـخاوي: كان جلياًل شـجاًعا مقداًما عارفًا سيوًسـا، وافـرًا الحرمة متجماًل 

فـي ملبسـه ومركبـه، مليـح الوجـه، منـور الشـيبة، حلـو الـكالم والمحاضـرة، نالتـه 

السـعادة فـي نيابتـه لدمشـق وطالـت أيامـه، وعمر بهـا عدة أمـالك؛ بل أنشـأ بخانقاه 

سـرياقوس مدرسـة بهـا خطبـة، وكان فراغـه منها سـنة سـت وعشـرين؛ وخلـف ابنة 

يقـال إنهـا ليسـت بـذاك؛ أنفـدت غالب أوقـاف مدرسـة أبيهـا ونحوها فـي االنهماك 

ونحـوه؛ ومـا ماتت حتـى صارت عبـرة مـن الحاجـة والهيئـة المزرية(2).

}64{ سودون بن عبد الله اليشبيك )ت: 868 هـ((3). 595  - 

املوقوف: جزء من قرية.   

املوقوف عليه: الفقراء يف الحرمني الرشيفني.   

)))   ترقــى يف أيــام النــارص حتــى صــار مقدًمــا، ثــم ويل نيابــة غــزة، ثــم أعيــد إىل التقدمــة يف أيــام تدبــر شــيخ؛ ثــم 
وله أيــام ســلطنته طرابلــس، ثــم كان ممــن خــرج مــع قايتبــاي املحمــدي عــن الطاعــة؛ فلــا انكــر رفقــاؤه فــر إىل قــرا 
يوســف صاحــب بغــداد، ثــم قــدم عــى ططــر حــن كان بالبــاد الشــامية مــع املظفــر بــن املؤيــد؛ فأكرمــه ثــم جعلــه 
مقدمــا بالديــار املريــة، وســافر وهــو أتابــك مــر مــع األرشاف إىل آمــد يف حمفــة ذهابــا وإيابــا لضعفــه، وبعــد 
رجوعــه رســم لــه باإلقامــة بطــاًل؛ ثــم أرســل لدميــاط فكانــت منيتــه هبــا يف ذي احلجــة. الضــوء الامــع ألهــل القــرن 

التاســع ))/75)-76)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/76)).

)))   اجلكمــي أمراخــور الرتكــاين، ويعــرف بقنــدورة؛ صــار بعــد ســيده مــن املاليــك الســلطانية، وويل بعــض 
قــاع البــاد الشــامية، ثــم نيابــة قلعــة صفــد، ثــم نيابــة قلعــة دمشــق بالبــذل يف كل ذلــك، ثــم صــار أحــد مقدمــي 
دمشــق، وســافر أمــر املحمــل الشــامي يف ســنة ثــان وســتن وثانائــة فــات بعــد خروجــه مــن املدينــة النبويــة إىل 
جهــة الشــام، يف أواخــر ذي احلجــة منهــا، أو أوائــل املحــرم مــن التــي تليهــا، وقــد قــارب الســتن أو جازهــا. النجــوم 

الزاهــرة ىف ملــوك مــر والقاهــرة )6)/6))(، الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/87)).
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نوع الوقف: أهيل، ثم خريي.   

وقـف بإرحـاب البقـاع فـي (سـنة 865 هــ) جزء ممـا يملك مـن القريـة، وقدره 

ثمانيـة قراريـط؛ وقًفـا أهليًـا ثـم خيريًـا، على الفقـراء فـي الحرمين الشـريفين(1).

 }65{ سيباي األرشىف ينال من قانباي الطيورّي، الظاهرّي، نائب الشام 596  - 

 )ت: 893 هـ((2).

املوقوف: مدرسة.   

نوع الوقف: علمي.    

قـال ابـن العمـاد -فـي ترجمـة شـهاب الديـن أحمـد بـن إسـكندر بن يوسـف-

: وقيـل: ابـن يوسـف بـن إسـكندر، المعـروف بابـن الشـيخ إسـكندر الحلبـي، كان 

مـدرس السـيبائية بتقريـر مـن واقفهـا سـيباي نائـب الشـام(3).

}66{ شاكر بن عبد الغني بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب بن  597  - 

يعقوب الدمياطي، علم الدين، ابن الجيعان، املرصي )ت: 882 هـ((4).

املوقوف: غري معني.   

املوقوف عليه: جامع، والفقراء، وأهل الحرمني ومن يقصدهام.   

نوع الوقف: خريي، ودعوي.   

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: )))(، نقاً عن دفرت الطابو )9) ص: 6. اسطنبول. 
)))   كان أدوًبــا حشــًا عاقــاً عارًفــا، سيوًســا شــجاًعا مقداًمــا، كريــم النفــس، تنّقــل مــن اخلاصكيــة إىل الدواداريــة، 
ثــم أّمــر عــرشة، ثــم صــّر مــن روس النــوب، ثــم قــّرر يف نيابــة غــّزة، ثــم حجوبيــة دمشــق، ثــم نيابــة محــاه، وهبــا بغتــه 

األجــل. نيــل األمــل يف ذيــل الــدول )8/)))).
)))   شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )0)/5))).

)4)   ولد سنة 790 هـ، مستويف ديوان اجليش، ول زال يف ارتقاء وعلو؛ إىل أن صار مرجًعا يف الدول، وُعِرَف 
بجــودة الــرأي وحســن التدبــر، ووفــور العقــل وقــوة اجلنــان، وعــدم املهابــة للملــوك فمــن دوهنــم، مــن غــر إخــال 

باملــداراة؛ مــع الســكون والتواضــع والبــذل اخلفــي. الضــوء الامع ))/)9)).
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قـال السـخاوي: لـه مآثر وقرب؛ منهـا: الجامع الـذي بالقرب مـن أرض الطبالة، 

المعروفـة اآلن ببركـة الرطلـي، وجامـع بالخانقاه السرياقوسـية، وخطبة بمـكان اآلثار 

الشـريف؛ كانـت نيتـه فيهـا صالحـة، وإن كان الوقـت غيـر مفتقـر إليهـا، وبـر كثيـر 

للفقـراء وأهـل الحرميـن؛ بـل وغالب من يقصـده(1).

 }67{  شمس الدين بن شهاب الدين العدوي  598  - 

)تاريخ الوقف: 871 هـ(.

املوقوف: قرية.   

املوقوف عليه: أبراج الساحل، ومستشفى.   

نوع الوقف: أهيل، ثم خريي.   

وقـف ببـر إليـاس (سـنة 871 هــ) ممـا يملك مـن القريـة وقـدره ثالثـة قراريط 

وثلثـي القيـراط، وقريـة بالمـرج قيراطًـا واحًدا، وقـف خيري، ثـم أهلي، علـى أبراج 

السـاحل، ومستشـفى النوري(2).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/)9)).
)))   دفرت طابو 656 ص46). نقاً من الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص50)).
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 }68{ شميلة بن محمد بن سامل بن محمد بن قاسم الُحَفييص 599  - 

 )ت: 861 هـ((1).

املوقوف: سبيل.   

املوقف عليه: عموم الناس.   

نوع الوقف: خريي.    

قـال السـخاوي: كان فيـه خيـر في الجملـة، وله بعض مآثر؛ كسـبيل خـارج باب 

شـبيكة، انتفـع بـه الناس مدة ثـم تعطل(2). 

 }69{  شهاب الدين بن رشف الدين البقاعي 600  - 

 )تاريخ الوقف: 842 هـ(.

املوقوف: مزرعة.   

املوقوف عليه: الفقراء واملساكني.   

نوع الوقف: أهيل، ثم خريي.   

وقـف بالبروقيـة (سـنة 842هــ) مزرعـة؛ ثالثـة قراريـط، وقًفـا أهليًـا ثـم خيريًا، 

علـى الفقـراء والمسـاكين(3). 

}70{  شهايب حيدر العسكري )تاريخ الوقف: 871 هـ(. 601  - 

املوقوف: أرض.   

املوقوف عليه: أوالده، وذريته.   

)))   ويســمى أمحــد احلفيــي بالتصغــر، نســبة لبنــي حفيــص قبيلــة كبــرة باليمــن الســعدي. الضــوء الامــع ألهــل 
القــرن التاســع ))/07)).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/07)).
)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 5))).
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نوع الوقف: أهيل.    

وقـف ببـر إليـاس سـنة 871 هـ مـا يملك مـن القرية، وقـدره ثالثة قراريـط وقًفا 

أهليًـا؛ علـى أوالده وذريته(1).

}71{  شاهني الجاميل(2). 602  - 

قـال السـخاوي: عمـر المكتـب والسـبيل وغيرهمـا ممـا كان، وهـي مـن عمارة 

الملـك، وهـو كفـؤ لـكل ما يفـوض إليـه، حسـن النظـر والتأمل، ولـه بالمدينـة مآثر 

وقـرب، مـع تجديـد أماكـن وإحيـاء أخرى، وإنفـاد أوقاتـه بالعبـادة والتالوة وسـماع 

الحديـث والمطالعـة، والتطلـع إلـى الترقـي فـي الفضائل(3). 

 }72{  شكر القائد الحسني، عتيق السيد حسن بن عجالن 603  - 

 )ت: 845 هـ((4).

املوقوف: رباط.   

املوقوف عليه: بيت.   

نوع الوقف: خريي.    

قـال السـخاوي: أوصـي ببيـت مـن بيوتـه يجعـل رباطًـا، وبآخـر يوقـف عليـه، 

وبعـد سـنين بنـى ابنـه رباطًـا؛ ووقـف البيـت عليـه(5).

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 4))).
)))   ولد سنة 8)8 هـ، ناظر اخلاص يوسف بن كاتب جكم، وقد ترقى إىل أن عمل شادية -الوكيل واملفتش 
والرئيــس- جــدة ســنن، ومحــدت مبارشاتــه بالنســبة لغــره؛ لعقلــه ورفقــه وفهمــه، وعــدم هرجــه، وســكونه مــع 

إقبالــه عــى العلــم، وتطلعــه للقــراءة فيــه. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/)9)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/94)).
)4)   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/06)).
)5)   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/06)).
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}73{  شمس الدين الفشايش )تاريخ الوقف: 867 هـ(. 604  - 

املوقوف: بستان، ودكان.   

املوقوف عليه: الزاوية، والفقراء.   

نوع الوقف: أهيل، ثم خريي.   

وقـف ببعلبـك (سـنة 867 هـ) بسـتانًا ودكانًـا وثمانية عشـر قيراطًا وثلـث، وقًفا 

أهليًـا ثم خيريًـا؛ علـى الزاوية الزيت والشـمع، والفقـراء(1). 

}74{  صدقة بن حسن بن محمد الزين األسعردي، املرصي، املشهور  605  - 

باالستادار )ت: 809 هـ((2).

املوقوف: خانقاه.   

نوع الوقف: خريي.    

وله أوقاف؛ منها خانقاة بالقرافة، ووقف عليها أوقافا حولها، وغير ذلك(3).

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 5))).
)))   عــرف بالســتادار لكونــه كان اســتادارا ألزدمــر -أحــد خــواص الظاهــر برقــوق-، خــدم عنــد غــر واحــد 
مــن أعيــان الدولــة بالقاهــرة، وصحــب مجاعــة؛ منهــم اجلــال حممــود الســتادار، وســعد الديــن إبراهيــم بــن غــراب، 
وكان يعظمــه، وحصــل لــه بذلــك شــهرة ومكانــة، وتوســط عنــده جلاعــة مــن العلــاء وألهــل احلرمــن. الضــوء 

الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/7))).
)))   العقد الثمن ىف تاريخ البلد األمن )76/4)).
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}75{  صندل الزين املنجيك، منجك اليوسفي )ت: 801 هـ((1) . 606  - 

املوقوف: دور، وحوانيت.   

املوقوف عليه: صهريج.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال السـخاوي: وقف بعـض دور وحوانيـت؛ على صهريـج عمله بتربة سـيده، 

وهـذا مـع تمكنه فـي الدولـة، كاف في صالحـه وخيره(2).

}76{  طرمش بن عبد الله سيف الدين األمري، دوادار األمري الكبري  607  - 

كمشبغا الحموي )تويف بعد سنة 801 هـ((3).

املوقوف: جامع، وتربة.   

املوقوف عليه: غري معلوم.   

نوع الوقف: دعوي، وخريي.    

قـال ابـن تغـري بـردي: صـار مـن جملة أمـراء حلـب، وبنـى بهـا جامًعـا مليًحا 

ببانقوسـا، ووقـف عليـه أوقافًـا، وهـو معـروف بـه، ... وبنـى بطرابلـس أيًضـا تربـًة، 

ووقـف عليها وقًفـا(4).

)))   نائــب الشــام، الرومــي الطــوايش، تنقــل إىل أن خــدم الظاهــر برقــوق، وحظــي عنــده حتــى جعلــه خازنــداًرا 
كبــًرا، وقربــه وأدنــاه لعلمــه بدينــه وأمانتــه، كان مــن أخــص النــاس عنــد الظاهــر، وممــن يعتقــد فيــه اجلــودة واألمانــة، 
حتــى كانــت أكثــر صدقاتــه جتــري عــى يديــه مــع كثرهتــا، وكان حيــب العلــاء ويعارشهــم وحيســن إليهــم، مــع الديانــة 
وكثــرة العبــادة، والعقــل والســكون، والســعي يف إيصــال اخلــر للمســلمن وعــدم الــرش. الضــوء الامــع ألهــل 

القــرن التاســع ))/)))).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/)))).

)))   كان أوًل بخدمــة األمــر كمشــبغا، ثــم صــار مــن مجلــة أمــراء حلــب، ثــم نقلــه امللــك الظاهــر برقــوق، إىل 
حجوبيــة احلجــاب بطرابلــس، عوضــًا عــن األمــر أســندمر، وأقــام هبــا مــدة، ثــم توجــه منهــا إىل حصــن األكــراد، بعــد 

ســنة إحــدى وثانائــة، فتــويف بحصــن األكــراد. املنهــل الصــايف واملســتوىف بعــد الــوايف )6/)8)).
)4)   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )7/4).
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}77{  الطوايش مرجان خازندار األمري شيخ الهندي )ت: 833 هـ((1). 608  - 

املوقوف: مسجد.   

املوقوف عليه: غري معلوم.    

نوع الوقف: دعوي.    

ـيِّد  قـال فـي منادمـة األطالل: مسـجد المـزاز بالشـاغور؛ أنشـأه عزران شـاه السَّ

يَْنِبـي الجوين، ثـم خرب أنام فتنـة تيمورلنك، فجدد الطواشـي مرجان  تقـّي الّديـن الزَّ

خازنـدار األمير شـيخ ووقـف عليه، ورتب به، وذلك سـنة ثـالث عشـرة وثمانمائة(2).

 }78{  عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم زين الدين القايض 609  - 

 )ت: 854 هـ((3).

املوقوف: خاناقاه، ومدارس، وبساتني، ومال، وقاعة، ودكاكني.   

املوقوف عليه: مساجد، ومدارس، والفقراء، والطرق.   

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.   

قـال ابن بـدران -في حديثه عن الخانقاه الباسـطية-: أنشـأها القاضـي زين الدين 

عبـد الباسـط بـن خليل؛ ناظـر الجيوش اإلسـالمية فـي زمنـه، والخوانق، والكسـوة؛ 

وكانـت هـذه الخانقـاه داًرا لـه، فلمـا توجـه السـلطان الملـك األشـرف برسـباي إلى 

آمـد سـنة سـت وثالثيـن وثمانمائة، خـاف من نزول العسـكر بهـا؛ فجدد لهـا محرابًا 

)))   بلــغ يف أيــام الســلطان امللــك املؤيــد شــيخ مبلًغــا كبــًرا مــن التمكــن يف الدولــة، ثــم انحــط بعــد موتــه، مــات يف 
ســادس عرشيــن مجــادى اآلخــرة. الســلوك ملعرفــة دول امللــوك )9/7))).

)))   منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: 88)(، ذيل ثار املقاصد يف ذكر املساجد )ص: )5)).
)))   ناظــر اجليــوش املنصــورة بالديــار املريــة، هــو دمشــقي األصــل واملولــد واملنشــأ، مــري الــدار والوفــاة، 
عــاد بعــد احلــج إىل القاهــرة يف ســنة أربــع ومخســن وثانائــة، واســتمر هبــا حتــى مــرض أشــهًرا، ومــات وقــت املغــرب 
مــن يــوم الثاثــاء رابــع شــوال، وصــيل عليــه مــن الغــد بمصــاه بــاب النــر، ودفــن برتبتــه التــي أنشــأها بالصحــراء. 

املنهــل الصــايف واملســتوىف بعــد الــوايف )6/7))).
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ر المـدارس بالحرمين، والقدس، ومصر، ودمشـق،  وأوقفهـا. كان سـعيد الحركـة؛ عمَّ

وأوقـف عليها أوقافًا حسـنة.

وقـال العلمـوي: والوقـف الخـاص بالباسـطية؛ بسـتان الشـياح بقرية كفـر بطنا 

مـن غوطـة دمشـق، والجنـات الثـالث المالصقـات والمقابـالت لهـا مـن الجانـب 

القبلـي، وحكـر طاحـون الدورة، وحكـر طاحون ثانية بـأرض المرجة، وحكر بسـتان 

الناعمـة، وحكـر طاحـون ابن الجامـوس -التي في مقابلـة طاحون األنصـار-، وقاعة 

ببـاب البريـد، ونصـف الدكاكيـن فـي مقابلـة المؤيدية في دمشـق سـتة عشـر دكانًا، 

وحكـر بجانـب الجنينـة التحتانية لصيـق الخانقـاه العزيـة. وتاريخ كتاب وقفها سـنة 

ثـالث وعشـرين وثمانمائة(1).

قـال السـخاوي: ولـه مـن المآثـر والقـرب المنتشـرة بأقطـار األرض مـا يفـوق 

الوصـف، فمن ذلـك؛ بكل من المسـاجد الثالثة، وبدمشـق، وغزة، والقاهرة مدرسـة، 

والتـي بالقاهـرة -وهـي كما قدمت تجـاه منزله بخط الكافـوري- أََجلُّهـا، وأصلح كثيرًا 

مـن مسـالك الحجـاز، ورتب سـحابة تسـير في كل سـنة مـن كل من دمشـق والقاهرة 

إلـى الحرميـن ذهابًـا وإيابًـا برسـم الفقـراء والمنقطعيـن، وحـج وهـو ناظـر الجيـش 

مرتيـن، وأحسـن فيهما -بـل وفيما بعدهما من الحجـات- ألهلهما إحسـانًا كثيرًا، وكذا 

دخـل حلـب غير مرة، ولـذا ترجمه ابـن خطيب الناصرية فـي ذيله لتاريخهـا، ووصفه 

فـي أيـام عـزه بمزيد إحسـانه للخـاص والعام، ومحبـة العلمـاء، والفقـراء، والصلحاء 

واإلحسـان إليهـم، والمبالغـة فـي إكرامهـم، والتنويـه بذكـر العلمـاء والصلحـاء عنـد 

السـلطان، وقضـاء حوائـج النـاس، مـع إحسـانه هو إليهـم، حتى سـار ذكره، واشـتهر 

إحسـانه وخيـره، وصـار فرًدا في رؤسـاء مصر والشـام، ملجـأ للناس، متصاًل إحسـانه 

بمـن يعرفـه ومـن ال يعرفـه، ومـا قصـده أحـد إال ورجـع بمأمولـه مـن غير تطلـع منه 

لمـال ونحوه(2). 

)))   منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: )7)، 74)).  
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )6/4)).
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}79{  عبد الرحمن السمسار )ت: 824 هـ((1). 610  - 

املوقوف: دار.    

املوقوف عليه: غري معني.    

نوع الوقف: خريي.   

وفـي شـهر رمضـان (سـنة 825 هــ) حدثـت كائنـة غريبـة، وهـو أن عبـد الرحمن 

السمسـار فـي الغـالل كان اشـترى داًرا مـن ابـن الرنـدي بشـاطيء النيـل؛ فزخرفهـا 

وأتقنهـا، وغـرم عليهـا -على مـا يقال- أكثـر من خمسـة آالف دينار وقفهـا على جهات، 

وجعـل صـورة الوقـف في خشـب محفـوًرا فيه يقـرأ كل أحـد، فلما مات شـهد جماعة 

عنـد بعـض نـواب الحنفـي بأنهـا وقـف، وذكـروا شـروطها بخـالف مـا ظهر بعـد ذلك 

محفـوًرا في الخشـب(2).

}80{  عبد الرحمن بن أحمد )تاريخ الوقف: 869 هـ(. 611  - 

املوقوف: قرية.   

املوقوف عليه: الحرمان الرشيفان.    

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بالرفيـد عرعـار سـنة 869 هـ أربعـة قراريـط، وقًفا أهليًـا ثم خيريًـا، على 

الشـريفين(3).  الحرمين 

}81{  عبد الرزاق بن أحمد الخزيزايت )تاريخ الوقف: 893 هـ(. 612  - 

املوقوف: قرية.    

)))   كان مشــهوًرا يف طائفتــه، ولــه مــال جــّم. نيــل األمــل يف ذيــل الــدول )4/)8(، الســلوك ملعرفــة دول امللــوك 
.(48/7(

)))   إنباء الغمر بأبناء العمر ))/)7)).
)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص40)).
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املوقوف عليه: الجامع األموي بدمشق، وقراءة صحيح البخاري.    

نوع الوقف: أهيل، ودعوي.   

وقـف بكفر دينس (سـنة 893 هـ) قرية سـتة قراريـط وأجزاء القيـراط؛ وقًفا أهليًا 

ثـم خيريًـا على الجامع األموي بدمشـق، وقراءة صحيـح البخاري(1).

}82{ عبد السالم بن محمد بن محمد بن محمد بن يحيى عز الدين  613  - 

الخشبي، املدين )تاريخ الوقف: 816 هـ((2).

املوقوف: كتاب.   

نوع الوقف: علمي.    

قـال السـخاوي: وكتب تصنيفـه »تحقيـق النصرة بتلخيـص معالـم دار الهجرة«، 

وانتهـى فـي جمادى الثانية سـنة سـت عشـرة وثمانمائة، وشـهد على مؤلفـه بوقفه(3).

}83{  عبد السالم بن موىس بن عبد الله بن محمد الزين بن الرشف  614  - 

البهويت الدمياطي الشافعي )ت: 896 هـ((4).

املوقوف: ما كتبه بخط يده.   

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص49)).
)))   ســمع عــى النــور املحــيل ســبط الزبــر يف الكتفــاء للكاعــي، وعــى الزيــن أيب بكــر املراغــي. الضــوء الامــع 

ألهــل القــرن التاســع )07/4)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )07/4)).

)4)   ولــد ســنة مخــس وثاثــن وثانائــة تقريبــا بدميــاط، ونشــأ هبــا فحفــظ القــرآن عنــه أبيــه، وتــا بــه جتويــًدا وغــره 
عــى الزينــن اهليثمــي وجعفــر، وحــر دروس الفقيــه علــم الديــن بــن الفــران، بــل كان هــو قارئــه برهــة، وكــذا أخــذ 
عــن الشــهاب البيجــوري وغــره، ويف النحــو عــن ابــن ســويدان، ولقــي الفريــاين فأخــذ عنــه، واختــص بالفخــر 
الديمــي ملصاهــرة بينهــا، وأمَّ باجلامــع البــدري بعــد أبيــه، وقــرأ عــى العامــة يف املواعــظ والرقائــق ونحومهــا، وأدب 
األبنــاء مــدة؛ فانتفــع بــه مجاعــة، ومل يــزل عــى طريقتــه يف اخلــر والركــة واعتقــاد النــاس فيــه حتــى مــات يف أواخــر 
صفــر بدميــاط باإلســهال، وتــوىل البيجــوري غســله، ودفــن بجــوار الشــيخ فاتــح، برتبــة الرشفــاء بنــي عجــان. 

الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )08/4)).
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املوقوف عليه: أبناؤه.   

نوع الوقف: أهيل.   

قـال السـخاوي: كتـب بخطـه شـيئا كثيـرًا؛ حبـس جميعـه علـى بنيـه، سـوى ما 

كتبـه باألجـرة مـن مصاحـف وغيرهـا، وخطـه جيٌد صحيـح(1).

 }84{  عبد العزيز بن يوسف بن عبد العزيز، الخواجا السلطاين  615  - 

)ت: 844 هـ((2).

املوقوف: سبيل.   

املوقوف عليه: داران.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال السـخاوي: له سـبيل بحارة الشـيبيين مـن السـويقة؛ حبس عليه الـدار التي 

تعلـوه، وداًرا بجانبها(3).

 }85{  عبد الغني بن إسامعيل الرتوجي، ثم القاهري 616  - 

 )ت: 870 هـ تقريًبا((4).

املوقوف: دار.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال السـخاوي: أنشـأ دارا بالقـرب مـن قنطـرة الخروبـي وقفهـا، ومـا علمت به 

.(5)  بأًسـا، وأظنـه تأخـر إلى قريـب السـبعين

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )08/4)).
)))   نزيل مكة؛ كان مبارًكا، ومات بمكة يف مجادى اآلخرة. الضوء الامع ألهل القرن التاسع )7/4))).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )7/4))).
قــال الســخاوي: رفيــق جــدي ألمــي، ممــن حــج  بــاب الشــعرية،  )4)   أحــد العــدول بمجلــس الالكيــة داخــل 
وجــاور وتكســب هنــاك أيًضــا بالشــهادة، وصاهــره ابــن زبالــة قــايض الينبــوع، وربــا اجتــر يف البطائــن ونحوهــا 

التاســع )47/4)).  القــرن  الامــع ألهــل  الضــوء  أثــرى.  بحيــث 
)5)   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )47/4)). 
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}86{  عبد القادر بن محمد بن عمر بن عثامن الخواجا زين الدين ابن  617  - 

نارص الدين ابن الجندي، املرصي )ت: 864 هـ((1).

املوقوف: دار، وصهريج.   

املوقوف عليه: معتقوه.   

نوع الوقف: خريي.    

قال السخاوي: وله بجدة دار وصهريج، وقفهما على معتقيه والجبرت(2).

}87{  عبد الكريم بن زين الدين بن عبد العزيز ابن جامل الدين(3). 618  - 

املوقوف: دكاكني، وفدادين، ونصف خان، ودور، واصطبالت.   

املوقــوف عليــه: الواقــف نفســه، واملســجد، والخطيــب، ومــدرس البخاري،    

واإلمــام، وحفظــة القــرآن، واملؤذنــون، والجــايب، والناظر.

نوع الوقف: دعوي، وخريي، وعلمي، وأهيل.   

ناظر الوقف: الواقف نفسـه، وبعده عىل أرشـد أوالده وأعقابهم، وبانقراضهم    

عىل أرشـد واحد من املنتسـبني إليه بالرتبية والتسـليك، ثم عىل نائب القلعة.

قـال الغـزي -فـي حديثه عن مسـجد الكريميـة-: خالصة وقف جامـع الكريمية، 

الـذي وقفـه الشـيخ عبـد الكريـم بـن زيـن الديـن بـن عبـد العزيز بـن جمـال الدين 

بـن عبـد اللـه الخوافـي الحنفـي؛ وقف ثـالث دكاكيـن داخل بـاب قنسـرين بحضرة 

بـاب األسـدية، واثنـي عشـر فدانًـا وثلثـي الفـدان؛ مـن أربعيـن مـن قريـة تعـوم في 

قضـاء سـرمين، ونصف خان الجشـارية فـي ظاهر بـاب أنطاكية، ونصـف اصطبالت 

)))   ممــن أخــذ عــن البوتيجــي، وتــردد ملكــة، مــات هبــا يف حيــاة أبيــه يف مجــادى اآلخــرة، ومحــل إىل مكــة فدفــن 
التاســع )4/)9)). القــرن  الامــع ألهــل  الضــوء  بمعاهتــا. 

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )4/)9)).
)))   مل أجد له ترمجة فيا اطلعت عليه من املصادر.



القرن  التاسعالقرن  التاسع
548549

متصـالت ببعضهمـا فـي محلة باب قنسـرين بالصف الشـرقي، الجاريـة بقيتها بوقف 

جامـع الخليـل ظاهـر حلـب، وأربـع دكاكيـن داخـل بـاب أنطاكيـة، وداريـن بمحلة 

بـاب قنسـرين، ودارا تجـاه جامعـه ودارا بالبنـدرة وإحـدى ... إلخ.

وشـرط وقفـه علـى نفسـه، ثم علـى مصالـح مسـجده، وأن يصرف في كل شـهر 

مـن الدراهـم الفضيـة الخالصـة الجديـدة معاملـة حلـب ثالثـون للخطيـب، ومائـة 

وخمسـون لمـدرس البخـاري في رجب، وشـعبان، ورمضان، وتسـعون لإلمام، ومائة 

وعشـرون ألربعـة حفظـة يقـرأ كل واحـد منهـم جـزءا فـي كل يـوم، ويجـاورون في 

جامعـه، ومائتان وخمسـون ألربعـة مؤذنين لكل اثنيـن منهم نوبة، وثالثـون لمؤذنين 

يـوم الجمعـة، ومائـة وثالثـون لفـراش الجامـع وخدامه، وقيمة خمسـة أرطـال زيت 

فـي كل شـهر للجامع، وعشـرة لقنـوي الجامع، وأربعـون للجابي، وتسـعون للناظر.

وشـرط التوليـة بعـده علـى أرشـد أوالده وأعقابهـم، وبانقراضهـم فعلـى أرشـد 

واحـد مـن المنتسـبين إليـه بالتربية والتسـليك، ثم علـى نائـب القلعة، إلـى آخره في 

غـرة رمضـان سـنة 862 هـ(1).

}88{ عبد الكريم بن محمد بن فرو )ت: 895 هـ((2). 619  - 

املوقوف: مدرسة.   

نوع الوقف: علمي.   

قال السخاوي: وقف الصرغتمشية(3).

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب ))/80-)8).
)))   شــيخ األمريــة ومســتأجر منيــة خلفــا، مــات يف حيــاة أبيــه يف رمضــان، وكان ألــن مــن أبيــه وأشــبه، عفــا اهلل 

عنــه. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )0/4))).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )0/4))).
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}89{ عبد الله بن إبراهيم بن حسني بن محمد العفيف، الحمريي،  620  - 

املدين )ت: 807 هـ((1).

املوقوف: غري معني.   

املوقوف عليه: أهل الواقف.   

نوع الوقف: أهيل.   

قـال السـخاوي: مـات بعـد أن أوصـى بمبـرات(2)، وحبـس أوقافًـا لكثيـر مـن 

القربـات،  فـي سـنة سـبع وثمانمائـة بمكـة، ودفـن بالمعـالة(3).

}90{  عبد الله بن حمد }ت: 833 هـ((4). 621  - 

املوقوف: غري معلوم.   

املوقوف عليه: الضعفاء، والغرباء، واملنقطعون، وذوو العاهات.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال فـي إتحاف أعـالم الناس: ومن مآثـره الخالـدة التالدة؛ أحباسـه الوافرة على 

)))   نزيــل مكــة، وابــن عــم أيب القاســم بــن حممــد بــن حســن فقيــه الزيديــة، ويعــرف كل منهــا بابــن الُشــقيف 
-بمعجمــة مضمومــة، ثــم قــاف، ثــم يــاء التريــف ســاكنة، ثــم فــاء-، قــال التقــي الفــايس: بلغنــي أنــه ولــد بزبيــد، 
ونشــأ هبــا، ثــم قــدم إىل مكــة وأقــام هبــا مــدة، ورزق دنيــا، وصــار إىل بــاد احلبشــة فأقــام هبــا ســبع ســنن، ثــم دخــل 
مــر وأقــام هبــا مــدة، وولــد لــه بمكــة أولد، وصــار لــه هبــا عقــار، وكان ذا مــاءة، مــات بمكــة ودفــن باملعــاة. 

الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )5/)).  
)))   املــرة، مــا جيلــب الــر؛ موضــع الــر كامللجــأ واملــأوى واملستشــفى؛ مجعهــا مبــار ومــرات. املعجــم املحيــط 

)ص: 559)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )5/)).  

)4)   مــن بيــت بنــى محــد؛ أحــد بيوتــات فــاس الشــهرة، فقيــٌه عــامٌل، عامــٌل صالــٌح، وىٌل كامــٌل فالــٌح، متواضــٌع حســن 
اخللــق، آيــة اهلل يف الزهــد والــورع والعبــادة واتبــاع الســنة، لــه مناقــب كثــرة، وكرامــات ظاهــرة شــهرة، ارحتــل مــن 
فــاس للــرشق، ولقــي خيــار املشــايخ، فأشــار عليــه بعضهــم باســتيطان مكناســة، تــوىف بمكناســة الزيتــون. إحتــاف 

أعــام النــاس بجــال أخبــار حــارضة مكنــاس )4/)56).
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الضعفـاء والغربـاء والمنقطعيـن، وذوي العاهـات، التـي ال زالـت تجـرى عليهم من 

محصوالتهـا الجرايات، مياومة(1) ومسـانهة(3) (2).

}91{  عبد الله بن مشكور )ت: 778 هـ((4). 622  - 

املوقوف: بركة ماء.   

املوقوف عليه: جامع، واملحبوسون.   

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

لـه مآثـر معروفـة بحلب، منهـا: أنه أجـرى الماء إلـى الجامـع الناصري مـن القناة 

بعـد أن بنـى بـه بركـة لذلـك، وله جامـع بباب قنسـرين، ووقـف على المحبوسـين من 

الشـرع، وكانـوا قبل في حبـس أهـل الجرائم(5). 

}92{  عبد امللك بن سعيد بن الحسن نظام الدين، الدربندي، الكردي،  623  - 

البغدادي، الشافعي )ت: 824 هـ((6).

املوقوف: كتب.    

)))   ُمَياَوَمًة: من اليوم، ُمَساَوَعًة من الساعة. خمتار الصحاح )ص: 57)).
)))   املساهَنُة: وهو األجل إىل سنة. لسان العرب )4)/405).

)))   إحتاف أعام الناس )565/4).
)4)   ناظــر اجليــش هبــا مــدة طويلة.قــال القــايض عــاء الديــن: كان حيــب الفقــراء والعلــاء وحيســن إليهــم كثــًرا، 
ومــات يف مجــادى اآلخــرة ســنة 778هـــ. إعــام النبــاء بتاريــخ حلــب الشــهباء )5/)6(، الــدرر الكامنــة يف أعيــان 

الائــة الثامنــة ))/90).
)5)   إعام النباء بتاريخ حلب الشهباء )5/)6).

)6)   ولد يف شعبان سنة 749 هـ، من أصحاب النور عبد الرمحن البغدادي، ذكره العفيف اجلرهي يف مشيخته، 
وأنــه أجــاز لــه يف ســنة ثــاث وعرشيــن وثانائــة، والتقــي بــن فهــد يف معجمــه؛ وهــو الــذي نســبه دربنديــا، ســمع منــه 
الطلبــة؛ وكان عالــا صاحلًــا خاشــًعا ناســًكا عارًفــا بــاهلل، معتنًيــا بالعبــادة واخلــر؛ لــه إلــام بالفقــه وطريــق الصوفيــة، 
ويذاكــر بأشــياء حســنة مــن أخبــار املغــل ولة العــراق املتأخريــن، لزم اخللــوة كثــًرا، ودخــل دمشــق، وتــردد ملكــة 
مــراًرا وجــاور فيهــا غــر مــرة، وتوجــه منهــا إىل اليمــن يف أول ســنة ســت عــرشة، وعــاد منهــا إىل مكــة يف منتصــف 

التــي تليهــا، وأقــام هبــا حتــى مــات؛ غــر أنــه توجــه لزيــارة املدينــة. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )84/5).
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نوع الوقف: علمي.   

قـال السـخاوي: توجـه لزيـارة المدينة في بعض السـنين وعـاد فيها، وباشـر في 

مكـة وقـف رباط السـدرة بعفـة وصيانة؛ ووقـف كتبه بها، وحـّدث(1).

 }93{  عبد املنعم قمر الدين أبو الورد األنصاري  624  - 

)تاريخ الوقف: 875 هـ((2).

املوقوف: مزرعة، وطاحون، وقرية.   

املوقوف عليه: فكاك األرسى، والفقراء واملساكني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بجبعـة الحـدث (سـنة 875 هــ) مزرعة -تابـع كرك نـوح- أربعـة قراريط، 

وقًفـا أهليًـا ثـم خيريًا، علـى فكاك األسـرى، والفقـراء والمسـاكين(3). 

وقـف بمعلقـة البقـاع (سـنة 875 هـ) طاحونًـا وثالثة عشـر قيراطًا وقًفـا أهليًا ثم 

خيريًـا، على الفقراء والمسـاكين(4). 

ووقـف بقويعر(سـنة 875 هـ) سـبعة قراريط، وقًفـا أهليًا ثم خيريًـا، على الفقراء 

والمساكين(5).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )84/5).

)))   مل أجد له ترمجة فيا اطلعت عليه من مصادر.
)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 6))).
)4)   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: )5)).

)5)   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص47)).
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}94{  عبد الواحد بن زين الدين محمد بن الزين أحمد الطربي،  625  - 

امليك، أوحد الدين )ت: 827 هـ((1). 

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: أوالده.       

نوع الوقف: أهيل.                                              

 قـال فـي المواعـظ واالعتبـار -فـي حديثـه عـن دار أوحـد الدين-: وقد حبسـها 

علـى أوالده؛ فاسـتمرت بأيديهـم إلـى أن أخذهـا منهـم األميـر جمال الدين يوسـف 

االسـتادار كمـا أخـذ غيرهـا مـن األوقاف، فاسـتمرّت فـي جملة مـا بيده إلـى أن قتله 

الملـك الناصـر فـرج، فقبضها فيما قبـض مما خلف جمـال الدين، فلمـا قُتل الملك 

الناصـر فـرج، واسـتقل الملـك المؤيـد شـيخ بمملكـة مصـر؛ اسـترجع أوالد جمال 

الديـن مـا كان أخـذه الناصـر مـن أمـالك جمـال الديـن، وصـارت بأيديهـم إلـى أن 

وقـف لـه أوالد أوحـد الديـن فـي طلـب دار أبيهـم، فعقد لذلـك مجلـس اجتمع فيه 

القضـاة، فتبيـن أن الحـق بيـد أوالد أوحـد الديـن، فقضي بإعـادة الدار إلى مـا وقفها 

عليـه أوحـد الديـن، فتسـلمها أوالد أوحـد الدين مـن ورثة جمـال الديـن، وهي اآلن 

بأيديهم(2).

)))   ولــد يف شــوال )ســنة 778 هـــ(، واعتنــى أبــوه كثــًرا بتعليمــه القــرآن، وبصاتــه للرتاويــح، فصاهــا باملســجد 
احلــرام، واحتفــل أبــوه كثــًرا بالوقيــد والشــمع، وَأمَّ بمقــام إبراهيــم اخلليــل عليــه الســام باملســجد احلــرام نيابــة 
أوقاًتــا كثــرة، وكان جيهــر يف قراءتــه كثــًرا كأبيــه، ولــه طلــب باملدرســة املنصوريــة بمكــة وغرهــا، وكان يتعبــد 
كثــًرا بالطــواف ليــاً، ونالــه تعــب كثــر لقلــة ذات يــده، تــوىف يــوم األربعــاء خامــس مجــادى األوىل، ودفــن يف عــره 

باملعــاة. العقــد الثمــن يف تاريــخ البلــد األمــن )9/5))).
)))   املواعظ والعتبار بذكر اخلطط واآلثار ))/)4)).
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}95{  عبد الوهاب بن عبد الله )ت: 819 هـ((1). 626  - 

املوقوف: مدرسة، ورباط.   

املوقوف عليها: غري معلوم.   

نوع الوقف: علمي، وخريي.   

قال السـخاوي: هو صاحب المدرسـة التي بين السـورين ظاهـر(2) القاهرة، وقف 

عليهـا عـدة أوقـاف، والربـاط المقابـل لبـاب جياد مـن المسـجد الحـرام؛ ولكنه لم 

يكمـل؛ فكملـه الفخـر بـن أبي الفـرج، عفـا الله عنهمـا(3).

)))   ويدعــى  ماجــد بــن موســى بــن أيب شــاكر أمحــد ابــن أيب الفــرج بــن إبراهيــم بــن ســعيد الدولــة، القبطــي الوزيــر، 
تقــي الديــن بــن فخــر الديــن بــن تــاج الديــن بــن علــم الديــن، يعــرف بالنســبة جلــده، فيقــال لــه ولــكل مــن آل بيتــه: 
ابــن أيب شــاكر، ولــد ســنة ســبعن أو يف التــي بعدهــا، ونشــأ يف حجــر الســعادة، وتنقــل يف املبــارشات إىل أن بــارش 
نظــر الديــوان املفــرد يف آخــر الدولــة الظاهريــة، واســتمر بيــده إىل أن مــات، وبــارش اســتادارية األمــاك والذخائــر 
واملشــاجرات واألوقــاف، وعظــم عنــد النــارص بحســن مبارشتــه، ثــم ويل نظــر اخلــاص، ثــم قبــض عليــه يف مجــادى 
األوىل ســنة ســت عــرشة وصــودر عــى أربعــن ألــف دينــار، بــاع فيهــا موجــوده وبقــي يف الرتســيم بشــباك الظاهريــة 
اجلديــدة يســتجدي مــن كل مــن يمــر بــه مــن األعيــان؛ حتــى حصــل مــاًل لــه صــورة، وأفــرج عنــه، وأعيــد إىل مبــارشة 
الذخــرة واألمــاك، ثــم قــرر يف الــوزارة فبارشهــا مبــارشة حســنة، وشــكره النــاس كلهــم، فلــم تطــل مدتــه حتــى 
مــات بعــد تســعة أشــهر مــن وزارتــه يف حــادي عــرش شــوال أو ذي القعــدة، وكان بعيــدًا عــن النصــارى، ومتزوجــًا 
مــن غرهــم -وهــي عامــة حســن إســام القبطــي-، وكان يكثــر فعــل اخلــر والصدقــة مــع الهنــاك يف اللــذة، 
وحــدث يف وزارتــه الوبــاء فلــم يشــاحح أحــدًا يف وراثــة، وكثــر الدعــاء لــه، وكان حيــب أهــل العلــم، وكان شــديد 
الوطــأة عــى العامــة؛ إل أنــه بــارش الــوزارة برفــق مل يعهــد مثلــه، وكان موصوفــًا بالدهــاء وجــودة الكتابــة. إنبــاء 

الغمــر بأبنــاء العمــر ))/0))(، الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )5/)0)).  
)))   ظاهر القاهرة: وسط القاهرة. العن )8/4)).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )5/)0)).  
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}96{  عبد الوهاب بن عمر بن الحسني بن محمد بن عيل بن الحسن  627  - 

التاج الحسيني، الدمشقي، الشافعي )ت: 875 هـ((1).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: مدرسة.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال السـخاوي: دفـن بالمعـالة بعـد أن وقـف كتبـه، ومنهـا »القامـوس«، بخطه 

 .(2) علـى مدرسـة أبـي عمـر، وخطه حسـن

}97{  ُعَبْيد الله بن عوض بن محمد الجالل بن التاج الرشواين،  628  - 

األردبييل )ت: 807 هـ((3).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: مدرسة.   

نوع الوقف: علمي.   

)))   ولــد بعــد ســنة ثانائــة بدمشــق، ونشــأ هبــا؛ فحفــظ القــرآن وكتًبــا، وهــو ابــن أخــت قــوام الديــن قــايض احلنفيــة 
بالشــام، وابــن عــم الشــهاب أمحــد بــن عــيل ابــن احلافــظ الشــمس حممــد الــايض، وتفقــه بالعــاء بــن ســام، والتقــي 
ابــن قــايض شــهبة لكــن يســًرا، وأخــذ الفرائــض عــن احلــواري، ومنهــاج العابديــن بقراءتــه عــن العــاء البخــاري، 
وقــدم القاهــرة صحبــة الكــال بــن البــارزي؛ فقــرأ املطــول وغــره عــى الفايــايت، ونــاب عــن الكــال بدمشــق يف 
القضــاء، ويف تدريــس األتابكيــة وغرهــا ثــم بعــد موتــه، وكانــت وفاتــه بمكــة يف يــوم األحــد ثــاين مجــادى األوىل. 

الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )06/5)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )06/5)).

)))   الــرشواين األصــل واملنشــأ، األردبيــيل املولــد، ثــم القاهــري احلنفــي؛ والــد أمحــد وعبــد الرمحــن وعبــد اهلل 
وعبــد اللطيــف. قــال العينــي: وكان فاضــاً؛ أدرك كثــًرا مــن مشــايخ العــرب والعجــم، وكان يف أول مــرة شــافعًيا، 
ثــم حتــول حنفًيــا، وأكثــر الشــتغال فيــه حتــى درس وأفــاد، وكتــب كثــًرا، ... وويل قضــاء العســكر يف أيــام منطــاش، 
وتأخــر بذلــك عنــد الظاهــر. وكانــت لــه فضيلــة يف اجلملــة، ومــات يف أواخــر رمضــان. الضــوء الامــع ألهــل القــرن 

التاســع )7/5))).
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قال السـخاوي: تفنن فـي العلوم، ودرس في المذهبين الشـافعي والحنفي، وكتب 

علـى الهدايـة والمجمع والكشـاف وغيرها مـن كتبه حواشـي مفيدة متقنـة؛ رأيت كثيرًا 

منهـا، ووقفهـا بالصرغتمشـية، وكان معيـًدا بها، وولـي تدريس الفقه باإليتمشـية واألبو 

بكرية ظاهر سـوق الجوار وأم السـلطان بالتبانة، وكان مسـكنه بها(1).

}98{  عثامن بن محمد بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن أيب بكر  629  - 

املتوكل عىل الله، الحفيص )ت: 893 هـ((2).

املوقوف: خزانة كتب.   

املوقوف عليه: جامع الزيتونة.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال السـخاوي: اجتمـع له من األمـوال وغيرها ما يفـوق الوصف، وأنشـأ األبنية 

الهائلـة، والخزانـة الشـرفية بجامع الزيتونـة، وجعل بها كتبًا نفيسـًة للطلبة(3).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )7/5))). 
)))   ولــد بعــد العرشيــن وثانائــة تقريبــا بتونــس، وهبــا نشــأ يف كنــف أبيــه وجــده، وقــرأ القــرآن وشــيًئا مــن العلــم، 
أحــد العــرشة مــن أصحــاب حممــد بــن تومــرت املعــروف باملهــدي، إذ هــم مــن برابــر املصامــدة صاحــب املغــرب، 
ويقــال: إن جــده أبــا فــارس كان يتوهــم فيــه النجابــة، وأنــه رصح مــرة بمصــر األمــر إليــه؛ فــكان كذلــك، ويل ملــك 
تونــس وهــو ابــن ثــان عــرشة ســنة يف ســنة تســع وثاثــن، ودام يف امللــك أربًعــا ومخســن ســنة، ودانــت لــه البــاد 

والرعيــة، وضخــم ملكــه جــًدا، ومــات ليلــة عيــد الفطــر. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )8/5))).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )5/ 9))).
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}99{  عطية بن خليفة بن عطية الزين امليك )ت: 827 هـ((1). 630  - 

املوقوف: أوقاف.    

املوقوف عليه: رباطان، وسبيل.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال السـخاوي -هو يعـدد صدقاته-: كوقف علـى رباط الموفق، وسـبيل بقرب 

المـروة وبمنـى، وربـاط للنسـاء بسـوق الليـل وغير ذلـك مـن القربـات؛ المرجو له 

الخير بسـببها(2). 

}100{  عيل بن أحمد الطناين، القاهري، الغزويل )ت: 873 هـ((3). 631  - 

املوقوف: أمالك.   

ناظر الوقف: شمس الدين السخاوي.   

نوع الوقف: خريي.    

قـال السـخاوي: تفرقـت أموالـه بعد موتـه، حتى أوقافـه؛ فلم تصرف فيمـا عينها 

لـه، وقـد كان جعل النظـر فيها إلـّي، فما التفـُت لذلك(4).

)))   املكــي؛ كبــر جتارهــا، ولــد قبيــل ســنة ســتن وســبعائة، واعتنــى بالتجــارة فتمــول جــًدا مــن النقــد وأصنــاف 
املتاجــر البهــار وغــره، مــع كثــرة العقــار، وكان يذكــر أنــه يكســب يف الدرهــم ســتة أمثالــه ونحوهــا، ومل يكــن حالــه 
يف لباســه ومأكلــه وســائر شــئونه عــى قــدر غنــاه، بــل مل يكــن معتنًيــا بالــزكاة، ويــرى أن إحســانه ألقاربــه ومــا يأخــذه 
منــه أربــاب الدولــة مــن الــال يقــوم مقامهــا، إىل غــر ذلــك، مــع التشــديد يف مطالبتــه، هــذا مــع تقريــر صدقــة للفقــراء 
الوافديــن مــن اليمــن، وعــى زوار املدينــة يف درب الــايش، مــات يف رمضــان، بمكــة ودفــن باملعــاة. الضــوء الامــع 

ألهــل القــرن التاســع )48/5)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )48/5)).

)))   قــرأ القــرآن وجــوده عــى الوالــد، وأقبــل عــى التكســب يف ســوق الغــزل وغــره، ومتــول ول ســيا باملعامــات 
مــع التقلــل مــن املــروف، وقــد حــج كثــًرا، ومــات يف العــرش األخــر مــن ذي القعــدة، وهــو ســائر بطريــق احلجــاز 
قبــل الوصــول إىل رابــغ، ودفــن هبــا، وكان كثــر التــاوة حمافًظــا عــى اجلاعــة وزيــارة الصاحلــن، وحســنت حالــه 

كثــًرا قبيــل موتــه. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )5/)9)).
)4)   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )5/)9)).
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 }101{  عيل بن أحمد بن أيب بكر الخوارزمي 632  - 

 )تاريخ الوقف: 866 هـ(.

املوقوف: قرية.   

املوقوف عليه: جهات متنوعة.    

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بكفر مشـكي سـنة 866 هــ عشـرة قراريط وثمـن، وقًفـا أهليًا ثـم خيريًا، 

علـى جهـات متنوعة(1).

 }102{  عيل بن القيسوري عالء الدين الحاجي 633  - 

 )تاريخ الوقف: 853 هـ(.

املوقوف: بساتني، وحقول.    

املوقوف عليه: جهات الرب والصدقة.   

نوع الوقف: أهيل، ثم خريي.   

وقـف ببعلبـك (سـنة 853 هــ) سـتة بسـاتين وحقـواًل عـدد، منهـا كلهـا، ومنها 

بعضهـا؛ وقًفـا أهليًـا ثـم خيريًـا، علـى جهات البـر والصدقـة(2).

}103{  عيل بن أيب بكر بن عمران العطار امليك )ت: 801 هـ((3). 634  - 

املوقوف: رباط.   

املوقوف عليه: الفقراء.    

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 49)).
)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 0))). 

)))   كان ذا مــاءة وتســّبب فيهــا، واســتفاد أمــاًكا بمكــة وبــرشا مــن وادي نخلــة، وشــهد عليــه بعــد موتــه بوقفــه 
مللــك حســن مــن أماكــه بمكــة، وهــي داًرا بأعاهــا قريًبــا مــن املســعى، وأنــه جعلهــا رباطــا للفقــراء، وســكنوها بعــد 

ثبــوت ذلــك، وكان موتــه يف شــوال أو ذى القعــدة. العقــد الثمــن ىف تاريــخ البلــد األمــن )45/5)).
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نوع الوقف: خريي.   

قـال فـي شـفاء الغـرام: وبأعلـى مكة عـدة ربط، منهـا: ربـاط علي بن أبـي بكر 

بـن عمـران العطـار المكـي، ولم يثبـت وقفه إال بعـد موته، في سـنة موته وهي سـنة 

إحـدى وثمانمائة(1).

}104{  عيل بن حيوط األمري )تاريخ الوقف: 885 هـ(. 635  - 

املوقوف: جامع.   

املوقوف عليه: غري معني.   

  نوع الوقف: خريي.    

قـال ابـن بـدران: أنشـأ هـذا الجامـع؛ األميـر علـي بـن حيـوط، قبلي محلـة قبر 

عاتكـة شـرقي الشـويكة، علـى الجانـب الغربـي والشـمالي مـن بسـتان الصاحـب، 

وهـو حسـن نـزه أخذه من بيتـه وجعله جامًعـا، ووقف عليـه جهات عديـدة، وأقيمت 

بـه الجمعة سـنة خمـس وثمانيـن وثمانمائة(2).

}105{  عيل بن سفيان السيد أبو الحسن الحسيني )ت: 875 هـ((3). 636  - 

املوقوف: مدرسة.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال السـخاوي: حمـدت سـيرته، وابتنـى مدرسـة عظيمـة، ورتـب فيهـا دروًسـا 

)))   شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ))/4)4).
)))   منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: 76)).

)))   مــن ذريــة الشــيخ ســفن األبينــي؛ الشــهر بالوليــة، بــل مجيــع أهلــه أخيــار، ولكــن لختصــاص هــذا بعــيل بــن 
طاهــر قبــل اســتيائه عــى اليمــن غلــب عليــه بعــد متلكــه، بحيــث صــار هــو املشــار إليــه، وعوجــل فقتــل شــهيًدا يف 
معركــة بينــه وبــن العــرب؛ ســابع املحــرم ســنة مخــس وســبعن، ودفــن بــا غســل، وتأســف ابــن طاهــر عــى فقــده، 
وظهــر لــه شــدة نصحــه لــه وحســن ترفــه، وكــال اجتهــاده يف األمــور، فأقــر أولده عــيل مــا بأيدهيــم، وكان شــهًا 
عاقــاً حازًمــا، كامــاً مــن رجــال الدهــر، مــع تواضــع وســكون. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )5/5))).
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وغيرهـا، ووقـف لهـا وقًفا جيـًدا(1). 

}106{  عيل بن سليامن بن أحمد بن محمد العالء الدمشقي،  637  - 

الصالحي، الحنبيل، املرداوي )ت: 885 هـ((2).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال السـخاوي: وأعانـه على تصانيفـه في المذهب مـا اجتمع عنـده من الكتب 

ممـا لعله انفـرد به ملـًكا، ووقًفا(3). 

 }107{  عيل بن طاهر بن معوضة بن تاج الدين الشيخ أبو الحسن  638  - 

)ت: 883 هـ((4).

 املوقوف: جامع، وعقار، وجميع أمالكه.   

املوقوف عليه: بساتني، ونخيل.   

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )5/5))).
)))   ولــد قريبــا مــن ســنة عرشيــن وثانائــة بمــردا، ونشــأ هبــا فحفــظ القــرآن، وأخــذ هبــا يف الفقــه عــن فقيههــا 
الشــهاب أمحــد بــن يوســف، ثــم حتــول منهــا وهــو كبــر إىل دمشــق، فنــزل مدرســة أيب عمــر، فجــود القــرآن، بــل يقــال: 
إنــه قــرأه بالروايــات، وقــرأ املقنــع تصحيًحــا عــى أيب الفــرج عبــد الرمحــن بــن إبراهيــم الطرابلــي احلنبــيل، وحفــظ 
غــره كاأللفيــة، وأدمــن الشــتغال، وجتــرع فاقــًة وتقلــاً، كان شــيخ املذهــب يف زمنــه. الضــوء الامــع ألهــل القــرن 

التاســع )5/5))).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )7/5))). 

)4)   ولــد يف ســنة تســع وثانائــة، يعــرف بابــن طاهــر، واســتوىل عــى مملكــة اليمــن مملكــة بنــي رســول بالســيف، 
وكان متلكــه عــدن يف ســنة ثــان ومخســن، وزبيــد يف التــي تليهــا، وتعــز فيــا بينهــا، وملــك حصــن حــب؛ وهــو 
حصــن امللــك ذورعــن مــن ملــوك محــر؛ املعقــل الــذي ليــس يف اليمــن مثلــه حصانــة ومنعــة بعــد حمارصتــه إيــاه ســبع 
ســنن، دوخ العــرب وضبــط اليمــن، وأمنــت الطرقــات، وأحيــا البــاد بعــد خراهبــا، وأحبــه الكافــة، وكان ملــًكا 
عــادًل شــجاًعا عاقــاً، وللمعــروف بــاذًل، وعــى الفقــراء ونحوهــم غيًثــا هامــاً، صدقاتــه ومراتــه ومعروفــه فــوق 

الوصــف، مــات يف ربيــع الثــاين. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )5/)))).
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نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

ناظر الوقف: أوالد أخي الواقف.   

قـال السـخاوي: مـن مآثـره؛ إحيـاء المجـرى الـذي بزبيد بعـد خرابهـا، وتجديد 

جامـع بيـت الفقيـه ابـن عجيل مـع الوقف عليه، ومسـجد الدرسـة ِبَعَدن بعـد تزلزله؛ 

بـل زاد فيـه، وعمـل عليهـا مـن البسـاتين والنخيـل داخـل زبيـد وخارجهـا مـا عـم 

االنتفـاع بـه، وأنشـأ مدرسـة بتعـز، وأخـرى ببلـده، ويقـال: إنـه وقـف جميـع مـا في 

ملكـه مـن عقار علـى المسـلمين، وجعـل النظر فـي ذلك للمتولـي مـن أوالد أخيه. 

وكان يرسـل بألـف دينـار لفقـراء مكـة علـى يـد ابن عطيـف؛ فلـم يحمد فـي تفرقتها 

وظهـر أثرهـا عليه(1).

}108{  عيل بن محمد بن األصفر الحاج )تاريخ الوقف: 895 هـ(. 639  - 

املوقوف: عقارات.   

املوقوف عليه: زاوية.   

نوع الوقف: أهيل، ثم خريي.   

وقـف ببعلبك (سـنة 895 هـ) سـتة عقارات متنوعـة كامل العقار، وقًفـا أهليًا ثم 

خيريًا، على الزاويـة األصفرية(2).

}109{  عيل بن محمد بن سند املرصي )ت: 827 هـ((3). 640  - 

املوقوف: كتب.   

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )5/)))).
)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 6))).

اش باملســجد احلــرام، َولَِيَهــا قبــل ســنة ثانائــة، ثــم َويِلَ البوابــة باملظهــرة النارصيــة ســنة عــرش، ثــم تركهــا  )))   الَفــرَّ
لزوجــي ابنتيــه، وكان قــد حــر بعــض الــدروس بمــر؛ فعلــق بذهنــه يشء مــن مســائل الفقــه، وتكســب بــزاًزا 
يف بعــض القيــاس، ثــم عانــى التجــارة بمــر، مــات بمكــة يف ربيــع األول، وقــد بلــغ الســبعن أو قارهبــا. الضــوء 

الامــع ألهــل القــرن التاســع )07/5)).
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املوقوف عليه: رباط.   

نوع الوقف: علمي.   

قال السخاوي: وقف كتبًا اقتناها، وجعل مقرها برباط ربيع من مكة(1). 

}110{ عيل بن محمد بن عبد الحق نور الدين الغمري، القاهري،  641  - 

الشافعي )ت: 890 هـ((2).

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال السـخاوي: وحصـل كتبًا بخـط ابن العمـاد؛ كالبخـاري والشـفا، وأتقنهما. 

وبخـط غيـره كالترغيـب للمنـذري؛ والدميري، والقـول البديـع وجملـة، وكان فيه بر 

وخيـر ورقـة؛ ثـم تضعضع حالـه جًدا، وبـاع الكتب المشـار إليهـا بعد وقفـه إياها(3).

}111{  عيل أبو الفوارس فخر الدين )تاريخ الوقف: 889 هـ(. 642  - 

املوقوف: قرية.   

املوقوف عليه: الفقراء واملساكني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

)))    العقد الثمن يف تاريخ البلد األمن )96/5)).
)))   ولــد ســنة 7)8 هـــ بمنيــة غمــر، ونشــأ هبــا فقــرأ القــرآن، يعــرف بابــن عبــد احلــق، تعانــى البــز كســلفه، كان 
خطيبــا تاجــرا، وصحــب الشــيخ حممــد الغمــري ومتيــز عنــده بحيــث جعلــه أحــد األوصيــاء عــى ولــده، وخطــب 
بجامعــه بالقاهــرة دهــًرا، وحــج غــر مــرة، وجــاور يف بعضهــا، واشــتغل يســًرا، وســمع عــى شــيخنا وغــره، مل يــزل 
َل  يف افتقــار واحتيــاج إىل التعــرض لألخــذ، ثــم فلــج ودام أشــهًرا منقطًعــا ببيــت بجــوار جامــع الغمــري إىل أن ُحــوِّ
منــه لبيــت بالقــرب مــن خوخــة ســوق أمــر اجليــوش، فلــم يلبــث أن مــات يف أوائــل ذي القعــدة، ودفــن برتبــة القــرا 

ســنقرية، وخلــف ذكــًرا وأنثــى عوضهــم اهلل اجلنــة. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )08/5)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )08/5)).



القرن  التاسعالقرن  التاسع
562563

وقـف بجـب جنيـن (سـنة 889 هـ) قريـة اثني عشـر قيراطًا، ومزرعة ثالثة عشـر 

قيراطًـا، وقًفا أهليًـا ثم خيريًا، علـى الفقراء والمسـاكين(1). 

}112{  عامر عبد الله القاري، رشف الدين )تاريخ الوقف: 883 هـ(.  643  - 

املوقوف: قرية، ومزرعة.   

املوقوف عليه: غري معني.   

نوع الوقف: خريي.   

وقـف بتـل صفيـة ببعلبـك سـنة 883 هــ  مزرعـة أربعـة قراريط، ووقـف بوردن 

بعلبـك اثنـي عشـر قيراطًـا وقًفـا خيريًا علـى جهـات خيريـة متنوعة(2).

}113{  عمر بن عضيم، زين الدين )تاريخ الوقف: 844 هـ(.  644  - 

املوقوف: عقارات.   

املوقوف عليه: خبز املؤذنني، وُقرَّاء القرآن الكريم.   

نوع الوقف: أهيل، ثم خريي.   

وقـف ببعلبـك سـنة 844 هـ عقـارات متنوعة عـدد ثمانيـة؛ وقًفا أهليًا ثـم خيريًا 

على خبـز المؤذنين، وقـراء القـرآن الكريم(3).

 }114{  عمر بن محمد بن عبد الرحمن الكتاين 645  - 

 )تاريخ الوقف: 868 هـ(.

املوقوف: عقارات، وقرية، وبساتني.   

املوقوف عليه: الفقهاء، والُقرَّاء، واملؤذنون.   

)))    الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 5))).
)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 5))).
)))  الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 9))).
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نوع الوقف: دعوي، وأهيل، ثم خريي.   

وقـف ببعلبك (سـنة 868 هــ) عقارات متنوعة عدد خمسـة، جميعهـا وبعضها، 

قريـة ثالثـة قراريط وربـع، وقًفا أهليًـا ثم خيريًـا؛ على الفقهـاء، والُقـرَّاء، والمؤذنين، 

في مسـاجد بعلبك(1).

ووقـف بيونيـن بسـتان حقل الشـيخ خمسـة قراريـط، علـى الفقهـاء، والمؤذنين 

.(2) ببعلبك

}115{  عمر بن منقاد )تاريخ الوقف: 862 هـ(. 646  - 

املوقوف: أرض.   

املوقوف عليه: زاوية.   

نوع الوقف: خريي.    

وقـف ببعلبـك (سـنة 862 هــ) أرًضا مغروسـة كاملة، وقًفـا خيريًا، علـى الزاوية 

الكرديـة بعلبك(3).

}116{  شمس الدين الفشايش )تاريخ الوقف: 867 هـ(. 647  - 

املوقوف: بستان، ودكان.   

املوقوف عليه: زاوية، والفقراء.   

نوع الوقف: أهيل، ثم خريي.   

وقـف ببعلبك (سـنة 867 هــ) بسـتانًا، ودكانًا وثمانية عشـر قيراطًا وثلـث، وقًفا 

أهليًـا ثـم خيريًا علـى الزاوية؛ الزيـت، والشـمع، الفقراء(4).

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: )))، )4)).
)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 55)). 
)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 5))).

)4)   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 5))).
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}117{  عمر بن موىس دوادار )تاريخ الوقف: 811 هـ((1). 648  - 

املوقوف: قرية.    

املوقــوف عليــه: جامــع، وأيتــام ومؤدبهــم، وقــاريء املصحــف الرشيــف،    

وقــاريء الحديــث النبــوي، ومكــة، واملدينــة.

نوع الوقف: خريي، ودعوي.   

قـال فـي ذيـل ثمـار المقاصـد فـي ذكـر المسـاجد: أنشـأ جامع القرمشـي سـنة 

إحـدى عشـرة وثمانمائـة، وأوقـف علـى المـكان المذكـور؛ وعلى مصـاله ومصارفه 

الشـرعية، وعشـرة أيتـام ومؤدبهـم، وقـاريء المصحف الشـريف، وقـاريء الحديث 

النبـوي علـى قائلـه الصـالة والسـالم، وعلـى مدينتـي الحرميـن الشـريفين؛ مكـة 

المعظمـة، والمدينـة النبويـة -علـى سـاكنها أفضـل الصالة والسـالم-؛ جميـع القرية 

الخراجيـة التـي مـن عمل صيـد المحروسـة المعروفـة بعانـوث؛ وشـهرتها تغني عن 

تحديدهـا، وقًفـا صحيًحا شـرعيًّا(2).

}118{  عيىس الزواوي املغريب، نزيل األزهر )ت: 878 هـ((3). 649  - 

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال السـخاوي: وقـف كتبـه، وكان صالًحـا صوفيًـا؛ بسـعيد السـعداء ممن حج 

غيـر مرة وجـاور(4).

)))   مل أجد له ترمجة فيا اطلعت عليه من مصادر.
)))   ذيل ثار املقاصد يف ذكر املساجد )ص45)).

)))   كان قــد هتيــأ للحــج، ونــزل عــن أكثــر جهاتــه بحيــث اجتمــع لــه منهــا نحــو مائــة ومخســن دينــاًرا، فاختلســت 
منــه إل اليســر، وتــأمل بحيــث قيــل: إنــه ســبب ضعفــه املســتمر حتــى مــات، وقــد جــاز الســبعن. الضــوء الامــع 

ألهــل القــرن التاســع )59/6)).
)4)   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )59/6)).
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}119{  أعظم شاه بن إسكندر شاه بن شمس الدين غياث الدين أبو  650  - 

املظفر، السجستاين األصل )ت: 814 أو 815 هـ((1).

املوقوف: مدرستان، ومال، وحديقتان، ودار.   

املوقوف عليه: الفقهاء، والفقراء، وأهل الحرمني.   

نوع الوقف: خريي، وعلمي.   

ناظر الوقف: ياقوت السلطاين الغيايث.    

أنشـأ مدرسـتين؛ في مكة المكرمـة، والمدينة المنورة، والمدرسـة التـي بنيت في 

المدينـة المنـورة بالقـرب مـن بـاب الرحمة؛ أحـد أبواب المسـجد النبوي الشـريف، 

وعيـن لها مدرسـين؛ وجعل لهـا وقًفا.

مدرسـة الملـك الممـدوح بجميـع الصفـات، مغيـث أهـل الحرميـن الشـريفين 

بجزيـل الصـالت؛ وهـي علـى الفقهـاء مـن أصحـاب المذاهـب األربعـة، فـكان 

المتولـي لشـراء عرضتهـا وعمارتهـا ووقفها من ندبـه لذلك وغيره مـن مصالحها التي 

تذكـر، وفـوض إليـه هـذا النظـر خادمـه المسـكين، ونعتـه األميـن، الجانـب العالي 

االفتخـاري؛ ياقـوت السـلطاني الغياثـي، وكان الشـراء لعرصتهـا(2) والنخيـل وسـقيه 

يوقـف عليهـا، وقـرر واقفهـا فيـه أربعـة مـن المدرسـين، وهـم قضـاة مكـة األربعـة 

يومئـذ، وسـتين نفـرًا مـن المتفقهين؛ عشـرين من الشـافعية، وعشـرين مـن الحنفية، 

وعشـرة مـن المالكيـة، وعشـرة مـن الحنابلـة، وجعل لوقـف المنـازل التـي تعلوها؛ 

وهـي إحدى عشـرة خلوة، محاًل لسـكنى جماعة مـن الفقراء، خال واحـدة منها؛ فإنه 

جعلهـا خاًصـا للمدرسـة المذكـورة، ووقـف الواقـف المتقـدم ذكره على المدرسـين 

والفقهـاء والسـكان بالمدرسـة المذكـورة وعلـى مصالحهـا ما اشـتراه لذلـك، وذلك 

)))   صاحــب منجالــة مــن بــاد اهلنــد، كان حنفًيــا ذا حــظ مــن العلــم واخلــر، حمًبــا يف الفقهــاء والصاحلــن، شــجاًعا 
كريــًا جــواًدا. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع ))/)))).

)))   العرصة: كل بقعة ليس فيها بناء. معجم ديوان األدب ))/)4)).
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حديقتـان وسـقية مـاء، فأمـا الحديقتان: فتعـرف إحداهما بسـلمة، واألخـرى بالحل، 

وهمـا بالضيعـة المعروفـة بالركانـي بـوادي مـر؛ مـن أعمـال مكـة المشـرفة، وقـف 

الواقـف المذكـور علـى المدرسـة المذكـورة؛ داًرا تقابلهـا تعـرف بـدار أم هانـيء، 

اشـتراها الواقـف بخمسـمائة مثقـال، وعمرهـا فـي السـنة المذكـورة، وأوقفهـا علـى 

مصالـح المدرسـة المذكـورة (1).

هذا مع بعثه غير مرة ألهل الحرمين بصدقات طائلة(2).

 }120{  فارس الدوادار التنمي، األمري سيف الدين  651  - 

)تاريخ الوقف: 808 هـ((3).

املوقوف: مدرسة، وحوانيت، وقرى، وربع سوق، وبيت.   

ــان     ــام، والحرم ــرَّاء، واأليت ــاء، والُق ــون، والفقه ــه: املدرس ــوف علي املوق

ــف. ــة الواق ــان، وذري الرشيف

نوع الوقف: خريي، ودعوي، وذري.              

ثمـان  هـذه سـنة  أوقـف  وقـد  الفارسـية-:  المدرسـة  بـدران -حـول  ابـن  قـال 

وثمانمائـة؛ علـى مدرسـين، وعلـى عشـرة مـن الفقهـاء، وعشـرة مـن القـراء، وعلى 

خمسـة عشـر يتيًمـا؛ بشـرط أنه إذا حفـظ أحدهـم القرآن؛ يخـرج ويقرر غيـره، وعلى 

تفرقـة زنـة ربـع قنطـار مـن الخبز فـي كل جمعـة، وجعـل مقرئيـن آخرين أيًضـا غير 

العشـرة؛ األول يحضـران عقيـب الظهـر والعصـر. إلـخ.

وقـال ابـن حجي السـعدي: أوقـف عليهـا حوانيت إلـى جانبهـا؛ وجعلهـا وقًفا 

)))   دور الوقــف يف تعزيــز التقــدم املعــريف، د. عبــد الرحيــم بــن إبراهيــم بــن عبــد الرمحــن الســيد اهلاشــم. )67)-
68)(، تاريــخ املــدارس الوقفيــة يف املدينــة املنــورة، طــارق بــن عبــد اهلل حجــار )ص: 485(، الزهــور املقتطفــة 

مــن تاريــخ مكــة املرشفــة )ص: )8(، شــفاء الغــرام ))/8)4).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع ))/)))).

)))   واقف التنمية بميدان احلىص. منادمة األطال )ص: 6))).
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علـى إمـام وغيـره، ثم اشـترى قرية صحنايا في سـنة ثمـان وثمانمائة بإذن السـلطان؛ 

وأوقفـه علـى جهـات بها؛ فوقفه على شـيخين مدرسـين للعلـم، على أن يقـرأ الطلبة 

عليهمـا أنـواع العلـوم مـن أهـل المذاهـب األربعـة، وجعـل لـكل شـيخ في الشـهر 

ثمانيـن درهًمـا، وللطلبـة خمسـة وأربعين، وجعـل عددهم عشـرة؛ وكذلـك المقرئة، 

وجعـل لـكل منهم خمسـة عشـر درهًما.

قـال فـي تنبيـه الطالـب: ومـن وقفهـا -كمـا أخبرنـي بـه جمـال الديـن العـدوي 

بوابهـا-؛ ربـع قريـة فزارة من أعمـال الجوالن، والعشـر من قريـة بالين بالبقـاع، وربع 

سـوق السـالح شـركة المدرسـة األمينيـة، وبيـت ابـن مزلـق، ومـن مدرسـيها: جمال 

الديـن المصـري، ثـم ولـده، ثـم ابـن قاضـي شـهبة، ثـم ولـده، ثـم تقـي الديـن ابن 

قاضـي عجلـون، ثم بـدأ أمرهـا بالتقهقر؛ إلى أن اختلسـت هي وأوقافها أسـوة بغيرها 

المـدارس. من 

قال األسدي: وفي الوقف شروٌط للحرمين، والفاضل بعد ذلك لذريته(1).

}121{  َفرْيُوز بن عبد الله الطوايش، الجاركىس، الرومي، الساقي،  652  - 

الزّمام )ت: 848 هـ((2).

املوقوف: مدرسـة.   

املوقوف عليه: الفقهاء، واأليتام وغريهم.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.    

قـال المقريـزي: وكان قـد شـرع فـي بنـاء مدرسـة خـط الغرابلييـن داخـل بـاب 

زويلـة مـن القاهـرة، ووقـف عليهـا عدة أوقـاف، فمـات قبـل فراغها، فدفـن بحوش 

السـلطان، خلـف قبـر الملـك الظاهـر برقوق. 

)))   منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: 6))(، الدارس يف تاريخ املدارس ))/4))).
)))   كان بّطال بالقاهرة. النجوم الزاهرة ىف ملوك مر والقاهرة )5)/506).
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فأقـر السـلطان مـا قـرره فـي كتـاب وقفه مـن المصـارف علـى الفقهـاء واأليتام 

وغيرهـم، وأضـاف الوقـف إلـى تربتـه التـي أنشـأها علـى قبـر أبيـه، فاسـتمر ذلك، 

وأخـذ السـلطان آالت عمـارة فيـروز وأنعـم بمكانهـا علـى األميـر الكبيـر تمرتـاش 

المحمـدي، فشـرع فـي بنائهـا قيسـارية، وكمـل بظاهرهـا عـدة حوانيـت، فما شـعر 

حتـى خـرج في خدمـة السـلطان إلـى الشـام وتركهـا(1).

}122{  فريوز الخازنداري الرومي الساقي )ت: 814 هـ((2). 653  - 

املوقوف: خانقاه.   

املوقوف عليه: التدريس يف األزهر.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال السـخاوي: ونظـر الخانقـاه بسـرياقوس، وعمر أماكـن كثيرة، بل شـرع في 

بنـاء مدرسـة عنـد سـام داخـل بـاب زويلة فعوجـل، وكـذا وقـف وقًفا علـى تدريس 

وغيره(3). باألزهـر 

)))   السلوك ملعرفة دول امللوك )6/)))).                                                                          
)))   تربــى مــع النــارص فــرج مــن صغــره، فاختــص بــه وولَّه اخلازنداريــة، وكان مجيــل الصــورة، نافــذ الكلمــة، كان 
يميــل لديــن وخــر، مــات وهــو شــاب يف تاســع رجــب، ودفــن برتبــة الظاهــر برقــوق؛ فاســتوىل النــارص عــى مجيــع 

أوقافــه فصرهــا للرتبــة الظاهريــة. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )75/6)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )75/6)).
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}123{  فريوز الرومي العرامي )ت: 850 هـ((1). 654  - 

املوقوف: برج.    

نوع الوقف: الجهاد يف سبيل الله .   

قال السخاوي: عمر دهرًا طوياًل، وأنشأ برًجا بثغر رشيد، ووقف عليه وقفا(2).

 }124{  قاسم بن أيب الغيث بن أحمد بن عثامن العبيس، اليمني 655  - 

 )ت: 814 هـ((3).

املوقوف: ُدور.   

املوقوف عليه: أوالده الصغار.   

نوع الوقف: أهيل.    

قـال السـخاوي: عـاد إلـى مكـة فقطنهـا، وعّمـر بهـا فـي السـويقة داًرا حسـنة، 

وقفهـا -مـع دوٍر لـه بعـدن وزبيـد- علـى أوالٍد لـه صغـار(4).

)))   العرامــي نســبة للغــرس خليــل بــن عــرام نائــب إســكندرية، كان حيفــظ بعــض تاريــخ؛ بــل عمــل كتابــا يف 
األتابكــي يشــبك الشــعباين ومــا وقــع لــه مــع النــارص، زعــم أنــه نظــم، وليــس بــكام منتظــم فضــا عــن النظــم. مــات 

بالقاهــرة يف حــدود اخلمســن. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )76/6)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )76/6)).

)))   الزبيــدي، ولــد هبــا ونشــأ فيهــا، وتــردد منهــا إىل عــدن وغرهــا مــن اليمــن واهلنــد ومــر يف التجــارة، وحّصــل 
ا حســن الطريقــة،  دنيــا طائلــة، ثــم ذهــب الكثــر منهــا يف بعــض ســفراته إىل مــر ســنة مخــس وثانائــة، وكان خــّرً

مــات بمكــة يف شــوال، ودفــن باملعــاة، وقــد قــارب الســبعن. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )84/6)).
)4)   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )84/6)).
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}125{  قجامس اإلسحاقي الظاهري جمقمق )ت: 892 هـ((1). 656  - 

املوقوف: جوامع، وأراض، ومطبخ وغري ذلك.   

نوع الوقف: خريي، ودعوي.    

قـال السـخاوي: تحـول إلـى الديـار المصريـة، فسـكن ببيـت تمـر الحاجـب 

بالقصـر تجـاه الكامليـة، ثـم تحـول لبيـت الـدوادار الكبيـر بالقـرب مـن الحسـنية 

الصـالح  الفقهـاء؛  مـن  معـه  وكان  الحـاج،  أميـر  أثنائهـا  فـي  وسـافر  واأللجهيـة، 

الطرابلسـي، والشـمس النوبـي، وكذا توجه فـي أثنائها لعمـارة برج السـلطان بها، بل 

ـر لنفسـه -حيـن نيابته بهـا- جامعا ظاهر باب إسـكندرية؛ المسـمى بباب رشـيد  وَعمَّ

للجمعـة والجماعـات، مـع تربـة وخـان بقربـه، كان السـبب فيـه عدم أمن مـن يبيت 

مـن المسـافرين ممـن يصـل إلـى الباب بعـد الغـروب وغلقـه، وحصل به نفـع كبير، 

ودفـن بتربـة الظاهـر تمربًغـا، وأنشـأ بجانـب ذلـك بسـتانًا هائالً.

قـال السـخاوي: وجـدد أيضا جامـع الصـواري ظاهر بـاب السـدرة، وأقيمت به 

الشـعائر، وعمـر خارجهـا بالجزيـرة خـارج بـاب البحر على شـاطيء بحر السلسـلة 

هيئـة ربـاط، وأودع به أسـيلة ونحوها.

قـال السـخاوي: وبنـى وهـو أميـر آخـور مدرسـة هائلـة بالقـرب مـن خوخـة 

أيدغمـش للجمعـة والجماعـات، وجعل بهـا متصـدًرا، وقارئًا للبخـاري ونحو ذلك، 

بـل نقـل مـا كان قـرره مـن التصـوف بجامـع األزهـر إليها.

قـال السـخاوي: وعمـل تربـة بالقـرب من تربـة قانم التاجـر، وبها أيًضـا تصوف 

)))   نائــب الشــام، نشــأ يف خدمــة أســتاذه، وجــود اخلــط يف طبقتــه؛ بحيــث كتــب بــردة وقدمهــا لــه، فاهتــم بأهنــا 
خــط شــيخه، وكان كذلــك؛ فامتحنــه فكتــب بحرتــه بســملة فاستحســنها ســيا وقــد أشــبهت كتابــة شــيخه فيهــا، 
ثــاين شــوال، وصــيل عليــه مــن الغــد ودفــن برتبــة، ومل خيلــف  يــوم اخلميــس  لــه أشــياء، ومــات يف آخــر  ورصف 
ولــًدا، وإنــا تــرك زوجتــه ومــن شــاء اهلل، وتعــرض امللــك لســائر مجاعتــه حتــى العــاد العبــايس، ... وكان ســاكنًا 
خــًرا مــن خيــار أبنــاء جنســه؛ متثبًتــا متواضًعــا متأدًبــا مــع العلــاء والصاحلــن. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع 

.((((/6(
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ووظائـف، وكـذا جـدد بالقـرب مـن الروضـة فـي نواحـي بـاب النصـر مكانًـا يعرف 

بالشـيخ موسـى وغيـر ذلك، وأرصـد لكلها أوقافًـا، ثم نقل إلى نيابة الشـام بعد أسـر 

قانصـوه اليحيـاوي فـي المجرديـن، وظهر صـدق منامـه الماضي في األشـرف قريبًا. 

قـال السـخاوي: وجـدد بجـوار باب السـعادة داخـل بـاب النصر منها مدرسـة، 

وقـرر فيهـا صوفيـة، بل عمـل بجانبهـا مطبخا للدشيشـة، وسـافر لعدة غـزوات(1). 

}126{  كافور الرصغتميش الرومي، الطوايش، الزمام )ت: 830 هـ((2). 657  - 

املوقوف: مدرسة، وتربة.   

املوقوف عليه: الصوفية وغريهم.   

نوع الوقف: خريي، وعلمي.   

قال السخاوي: خلف شيئًا كثيرًا وأمالكًا؛ أكثرها وقف على مدرسته وتربته.

أنشـأ تربـة بالصحـراء معروفـة بـه، وعمـل فيها خطبـة وصوفيـة، ووقـف عليها 

عـدة أوقـاف، وكان ال يـزال يزخرفهـا ويجدد؛ ما زالـت زخرفته منهـا، ويغضب ممن 

يسـميها تربة.

 كـذا أنشـأ مدرسـة بحـارة الديلم مـن القاهـرة، وفيها أيًضـا خطبة وصوفيـة، إلى 

غيرهمـا مـن العمائـر التي يسـمح فيهـا للصنـاع وأتباعهـم علمـه بتقصيرهـم، ومزيد 

شـحه بالصدقـة ونحوها(3). 

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )6/)))).
)))   مــن عتقــاء منــكيل بغــا الشــمي، وكأنــه ملكــه بعــد قتــل رصغتمــش األرشيف فإنــه كان ينســب إليــه، خــدم عنــد 
الظاهر برقوق يف أوائل ســلطنته بواســطة زوجته خوند هاجر ابنة منكيل بغا، واســتمر يف كبار اخلدام، إىل أن اســتقر 
بــه النــارص فــرج يف ســنة عــرش وثانائــة زماًمــا بعــد مقبــل الرومــي، ثــم انفصــل عنهــا يف حــدود ســنة أربــع وعرشيــن، ثــم 
أعيــد بعــد يســر، وأضيفــت إليــه اخلازنداريــة حتــى مــات بالقاهــرة يف يــوم األحــد خامــس عــرشى ربيــع اآلخــر، بعــد أن 

كــر واحــدودب، وقــد زاد عــى الثانــن، ودفــن برتبتــه. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )6/6))).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )6/6))).



القرن  التاسعالقرن  التاسع
572573

}127{  كامل الدين بن الخطيب، القايض )تاريخ الوقف: 898 هـ(. 658  - 

املوقوف: قرية.   

املوقوف عليه: الفقراء واملساكني.   

نوع الوقف: أهيل، ثم خريي.   

وقـف بتالـون البقـاع (سـنة 898 هــ) قريـة، وقًفـا أهليًا ثـم خيريًا، علـى الفقراء 

والمساكين(1).

 }128{  محب الدين بن رشف الدين بن فرفور  659  - 

)تاريخ الوقف: 894 هـ(.

املوقوف: قرية.   

املوقوف عليه: الفقراء واملساكني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بـراس عيـن تربـل (سـنة 894 هــ) قريـة تسـعة قراريـط، وقًفـا أهليًـا ثـم 

خيريًـا، علـى الحرميـن الشـريفين(2).

 }129{  محمد الجامل أبو عبد الله، الشافعي، يعرف بالطيب 660  - 

 )ت: 874 هـ((3).

املوقوف: كتب.   

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 4))).

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 44)).
)))   ولــد يف ذي القعــدة ســنة اثنتــن وثانــن وســبعائة بزبيــد، ونشــأ هبــا؛ فتفقــه بأبيــه وأخــذ عنــه عــدة علــوم، 
وســمع احلديــث مــن عمــه املوفــق عــيل، واملجــد اللغــوي، والنفيــس العلــوي وغرهــم؛ كالبــدر الدمامينــي، وابــن 
اجلــزري حــن قدومهــا اليمــن، وكتــب الكثــر بخطــه الغايــة يف الصحــة والضبــط، بــل ألــف نكًتــا عــى احلــاوي 
مفيــدة، ســاها إيضــاح الفتــاوي يف النكــت املتعلقــة باحلــاوي؛ يف ثــاث جملــدات، مــات بزبيــد، يف شــوال. الضــوء 

الامــع ألهــل القــرن التاســع )98/6)).
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املوقوف عليه: مدرسة.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال السـخاوي: واختـص بالظاهـر يحيـى بـن إسـماعيل صاحـب اليمـن، وقلده 

أمـر مدرسـته التي أنشـأها بتعز؛ تدريًسـا ونظـرًا، وحضه علـى وقف كتب فيهـا؛ ففعل، 

وأقـر بهـا مـن نفائس الكتب مـا يتعجب منه كثرًة وحسـًنا، وهـي تقريبًا نحو خمسـمائة 

مجلدة(1).

}130{  محمد بن إبراهيم بن أحمد الشمس املنجيك، الباسطي، أبو  661  - 

الهائم )ت: 889 هـ((2).

املوقوف: عقار.   

املوقوف عليه: بعض الجهات الصالحة.   

نوع الوقف: خريي.   

قال السخاوي: أوصى باشتراء عقار؛ يوقف على بعض الجهات الصالحة(3).

}131{  محمد بن أيب بكر بن عثامن أبو عبد الله البغدادي، السخاوي،  662  - 

القاهري )ت: 819 هـ((4).

املوقوف: غري معني.   

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )98/6)).
)))   ولــد يف شــعبان، ســنة 6)8 هـــ، ونشــأ يتيــا، مــات أبــوه وهــو ابــن ســت؛ فقــرأ القــرآن وتعانــى التكســب يف 
اجلوهريــن، واألذان بالبيارســتان وغرهــا، وخالــط النــاس باملعاملــة، وحــج غــر مــرة، وجــاور وأثــرى. الضــوء 

الامــع ألهــل القــرن التاســع )48/6)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )48/6)).

)4)   قيــل: إن أصلــه مــن بغــداد، وأنــه ولــد بســخا، ثــم قــدم القاهــرة، حــر جمالــس العلــاء والصلحــاء، وأكثــر مــن 
ســاع الســرة النبويــة وغرهــا، صــار يســتحر أشــياء مــن املتــون واملغــازي، ويتلــوا ســوًرا مــن القــرآن، ويســأل عــا 
يشــكل عليــه مــن أمــر الديــن وغــره، وعنــده حتــر يف العبــادة، ومداومــة عــى التهجــد واألوراد مــن األذكار ونحوهــا. 

الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )75/7)).



القرن  التاسعالقرن  التاسع
574575

نوع الوقف: خريي.   

قـال السـخاوي: جـاور السـراج البلقينـي، وسـكن ببيـت مـن أمالكـه، وأوقافـه 

مجـاور للـدرب مـن ظاهـره(1).

}132{  محمد بن أحمد بن حسن بن إسامعيل بن يعقوب بن  663  - 

إسامعيل الشمس الكجكاوي، العينتايب، القاهري، الحنفي )ت: 885 هـ((2).

املوقوف: كتب، ومصحف.    

نوع الوقف: علمي.   

قـال السـخاوي: وقد جـود الخط علـى الزين بن الصائـغ، وكتب به كثيرًا لنفسـه 

ولغيـره مـن كتب العلـم وغيرها، وانتقـى وأفاد، وكـذا كتب بخطه ماربعـة ومصحف، 

ووقف بعضها قصـًدا للثواب(3).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )76/7)).
)))   ولد يف ســادس عرشي ذي احلجة، أو القعدة ســنة ))8 هـ، مقابل صهريج منجك بالقاهرة، وقرأ القرآن 
بالثقــة، واألمانــة  وُعــِرَف  املجمــع وغرمهــا،  وبعــض  القــدوري  العجمــي، وحفــظ  عــى حبيــب  بعضــه  وجــود 
والديانــة والنصــح، وبــذل اهلمــة، والقيــام مــع مــن يقصــده، وتأييــد طلبــة العلــم يف األماكــن التــي ربــا حيصــل هلــم 
فيهــا امتهــان، والتواضــع مــع مــن حيبــه، ومحــل األذى، والتقلــل مــن الدنيــا، مــع التعفــف ورشف النفــس والتصميــم 
يف احلــق وعــدم املحابــاة، وتــرك قبــول اهلديــة؛ فاشــتهر ذكــره، وقبلــت شــفاعته وأوامــره؛ خصوًصــا عنــد كل مــن 
يــرتدد إليــه مــن األمــراء كبرهــم وصغرهــم، ومــات يف عــزه ووجاهتــه يف ليلــة الثنــن خامــس عــرشي رمضــان. 

الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )6/)0)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )6/)0)).
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}133{  محمد بن أحمد بن سليامن بن يعقوب ابن خطيب داريا  664  - 

 األنصاري، البيساين األصل، الدمشقي، الشافعي، جالل الدين، أبو املعايل

 )ت: 810 هـ((1). 

املوقوف: غري معني.   

قـال السـخاوي: وكان بعـد الفتنـة أقـام بالقاهـرة مـدة في كنـف ابن غـراب، ثم 

رجـع إلـى بيسـان من الغـور الشـامي، وكان له بها وقف فسـومح بخراج ذلـك، وأقام 

هنـاك حتـى مات فـي ربيـع األول أو صفر سـنة إحدى عشـرة(2). 

}134{  محمد بن أحمد بن عبد الله )ت: 836 هـ((3). 665  - 

املوقوف: زاوية، آالت للحرب.   

املوقوف عليه: الجهاد.   

نوع الوقف: خريي.    

قـال السـخاوي: كان كثير التواضـع والمرابطة ببيـروت؛ وبنى بهـا زاوية، ووقف 

بها ِعـدًدا للحرب(4).

)))   أوحــد األدبــاء، اشــتغل بــاألدب ومهــر، أخــذ اللغــة عــن املجــد الشــرازي، ونظــم الشــعر الفائــق، ولــه نــوادر 
وأشــياء حســنة، وفهمــه جيــد مــع حســن الشــكل، مــدح خلًقــا مــن األعيــان، وصنــف: لوامــح احلــال ومدايــح 
اجلــال، أقــام بالقاهــرة مــدة، وعــرف بالــذكاء، وغلــب عليــه املجــون، وصــار شــاعر وقتــه بــا مدافــع، ثــم تعفــف 
وتصــون، ولــه رشح ألفيــة ابــن مالــك، تــويف ببيســان يف ربيــع األول، ولــه مخــس وســتون ســنة. ســلم الوصــول إىل 

طبقــات الفحــول ))/76).
)))   الضوء الامع )6/)))(، إنباء الغمر ))/)9)(، ذيل التقييد ))/45(، بغية الوعاة ))/5)).  

)))   ولــد ســنة )75 هـــ تقريًبــا؛ فإنــه قــال: كنــت يف فتنــة بيبغــاروس رضيًعــا، وقــرأ القــرآن يف صغــره، والعمــدة 
واملنهــاج وألفيــة النحــو، وعــرض عــى مجاعــة، وتــا بالســبع عــى ابــن اللبــان وغــره، وصحــب أبــا بكــر املوصــيل، 
وقطــب الديــن وغرمهــا، وتفقــه لكــن غلــب عليــه التصــوف، وأقبــل عــى العبــادة فاشــتهر بالصــاح، حصــل لــه 
ــا خــًرا حمًبــا يف العلــم وأهلــه، كثــر  يف آخــر عمــره ضعــف يف بدنــه، وثقــل يف ســمعه، والثنــاء عليــه كثــر، وكان دينً

التواضــع واملرابطــة، مــات بدمشــق، يف ليلــة عيــد شــوال. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )6/)))).
)4)   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )6/)))).
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}135{  محمد بن أحمد بن عيل بن أيب عبد الله محمد بن محمد بن  666  - 

أيب الحسن الحسني الفايس، امليك، املاليك )ت: 832 هـ((1).

املوقوف: كتب.    

نوع الوقف: علمي.    

ورشط فيها: أن ال تعار مليك.    

قـال السـخاوي: صنف كثيـر من الكتـب، ضاع أكثرها؛ الشـتراطه فـي وقفها أال 

تعـار لمكـي سـيما وقد تعـدى الناظر بالمنـع لغيرهم خوفـا منهم(2).

 }136{  محمد بن أحمد بن محمود الدمشقّي، شمس الّدين، النابليس  667  - 

)ت: 805 هـ((3).

قـال برهـان الديـن ابن مفلـح: كانت لـه حلقة إلقـراء العربية يحضرهـا الفضالء، 

درس بـدار الحديـث األشـرفية والحنبليـة، ولـه حرمـة عظيمـة وأبهـة زائـدة، لكن باع 

 .(4)
  مـن األوقاف كثيـرا

)))   شــيخ احلــرام، ويعــرف بالتقــي الفــايس، ولــد يف ليلــة اجلمعــة، العرشيــن مــن ربيــع األول، ســنة 775 هـــ 
بمكــة، وانتقــل منهــا يف ســنة تســع وســبعن أو التــي تليهــا مــع أمــه وأخيــه عبــد اللطيــف إىل املدينــة النبويــة؛ فأقامــوا 
هبــا إىل شــوال ســنة ثــان وثانــن، ومــن مصنفاتــه: )شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد احلــرام( يف جملديــن، و)العقــد الثمــن 
يف تاريــخ البلــد األمــن( يف أربــع جملــدات، وذيــا عــى ســرة النبــاء للذهبــي، وعمــل عــى التقييــد لبــن نقطــة، 
ويف األذكار والدعــوات واملناســك عــى مذهــب الشــافعي ومالــك، واختــر حيــاة احليــوان للدمــري، وخــرج 
األربعــن املتباينــات لنفســه، وتصانيفــه كثــرة، ووىل قضــاء الالكيــة بمكــة يف شــوال ســنة 807 هـــ، وعــزل مــراًرا، 

ومــات وهــو معــزول بمكــة، يف شــوال. الضــوء الامــع )8/7)).
)))   الضوء الامع )8/7)- 9)(، التحفة اللطيفة ))/7)4- 8)4(، البدر الطالع ))/4))). 

)))   الشــيخ اإلمــام العامــة، قــايض القضــاة، تفقــه عــى الشــيخ شــمس الديــن بــن عبــد القــادر، وقــرأ عليــه العربيــة 
وأحكمهــا، ثــم قــدم دمشــق بعــد الســبعن -وقــايض احلنابلــة إذا ذاك عــاء الديــن عــى العســقاين-، واســتمر يف 
طلــب العلــم، وحــر حلقــة قــايض القضــاة هبــاء الديــن الســبكي، ثــم جلــس يف اجلوزيــة يشــهد، واشــتهر أمــره، 
وعــا صيتــه، وكان لــه معرفــة تامــه وكتابــة حســنة، وقصــد يف الشــتغال ومل يــزل يرتقــى حتــى ســعى عــى قــايض 
القضــاة عــاء الديــن بــن املنجــا ألمــر وقــع بينهــا، فــويل يف شــهر ربيــع اآلخــرة ســنة 796 هـــ، ووقــع لــه العــزل 

والوليــة مــرات، تــويف يف ليلــة الســبت، ثــاين عــرش املحــرم، بمنزلــه بالصاحليــة. املقصــد األرشــد ))/66)).
)4)   املقصد األرشد ))/66)).
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َوقَـاَل ابْـن حجـي: ولم يكـن بالمرضي فـي شـهاداته وال قضائه، وبـاع كثيرًا من 

األوقـاف بدمشـق، قيـل: إنـه مـا أبيع في اإلسـالم مـن األوقاف مـا أبيع فـي أيامه(1).

}137{  محمد بن الجنيد بن حسن بن عيل الشمس املحب األقشواين،  668  - 

القاهري، الشافعي )ت: 879 هـ((2).

املوقوف: ماميلكه الواقف.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال السـخاوي: مـات فـي ليلـة الجمعـة، رابـع جمـادى األولـى سـنة تسـع 

وسـبعين؛ بعـد أن وقـف مـا يملكـه(3).

}138{  محمد بن الخطيب النارصي، الشافعي، الطايئ، أبو عبد الله  669  - 

)تاريخ الوقف: 833 هـ( .

املوقوف: مسقفات، وقناة ماء.   

املوقوف عليه: جامع النارصية.   

نوع الوقف: خريي.   

يقـول الغـزي -فـي حديثـه عـن جامـع الناصريـة-: وفـي (سـنة 833 هــ) وقف 

عليهـا وقًفـا عظيًمـا، أكثـره مسـقفات(4)؛ أبـو عبـد اللـه خطيبهـا محمد بـن الخطيب 

الناصـري الشـافعي الطائـي، ثـم أجـرى إليهـا المـاء مـن قنـاة حلـب؛ عبـد اللـه بن 

)))   تاريخ ابن حجي ))/555(، منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: )))).
)))   خــادم البرســية وابــن خادمهــا، ولــد تقريًبــا ســنة 5)8 هـــ بالقاهــرة، ونشــأ هبــا يف كنــف أبيــه؛ فحفــظ القــرآن، 
ا كثــر التــاوة، منجمًعــا عــن النــاس ســاكنًا. الضــوء  وســمع الكثــر عــى النــور األبيــاري نزيــل البيرســية، وكان خــّرً

الامــع ألهــل القــرن التاســع )5/7))).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )5/7))).

)4)   املســّقف: كل مالــه ســقف: مثــل الــدور، والفنــادق، واحلوانيــت، واحلامــات. معجــم املصطلحــات الاليــة 
والقتصاديــة يف لغــة الفقهــاء )ص: 6)4).
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مشـكور، وعمـر فـي وسـطها حوًضـا، ينـزل إليـه المـاء بـدركات(1).

}139{  محمد بن الزغيل، شمس الدين )تاريخ الوقف: 899 هـ(. 670  - 

املوقوف: طاحون.   

املوقوف عليه: زاوية سوق النجارين.   

نوع الوقف: خريي.   

وقـف ببعلبـك (سـنة 899 هــ) طاحون قـرب القلعة، وقـف خيري، علـى زاوية 

سـوق النجارين، القـرآن، والطعام(2).

}140{  محمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن سليامن البدر بن  671  - 

الربهان البعيل، الشافعي، يعرف كأبيه بابن املرحل )ت: 879 هـ((3).

املوقوف: طواحني، وأرض، ودكاكني، وبساتني.   

املوقــوف عليــه: جامــع، وقــراءة القــرآن، واملؤذنــون بالحرمــني الرشيفــني،    

والحرمــان الرشيفــان، وفقــراء الحرمــني الرشيفــني.

نوع الوقف: دعوي، وأهيل، وخريي.   

وقـف بإيعـات (سـنة 951 هــ) طاحـون، وقـدره أربعـة قراريـط، وقًفـا أهليًا ثم 

خيريًـا، علـى الجامـع الكبيـر ببعلبك.

ووقـف ببعلبـك أرض غـراس كامـل العقـار، وقـف خيـري علـى قـراءة القـرآن 

الزاويـة الكرديـة.

ووقـف ببعلبك (سـنة 951 هـ) دكاكين وبسـاتين وطواحين عـدد 31 جميعها أو 

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب ))/0))).
)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 9))). 

َس بعد أبيه باملدرسة النورية ببعلبك. الضوء الامع ألهل القرن التاسع )76/6)). )))   َدرَّ
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بعضهـا، وقًفـا أهليًا ثم خيريًـا على الجامع الكبيـر ببعلبك.

ووقـف ببعلبـك (سـنة 950 هــ) طواحيـن فـي المنطقـة عـدد 15 جميعهـا أو 

بعضهـا وقًفـا أهليًـا ثـم خيريًـا، علـى قسـم للمؤذنيـن، وقسـم للحرميـن الشـريفين.

ووقـف بزحلـة (سـنة 950 هـ) طاحـون تعرف الجوانيـة 12قيراطًا وقًفـا أهليًا ثم 

خيريًـا على الحرمين الشـريفين والمؤذنين العشـرة.

ووقـف بكفـر عنـا (سـنة 950هــ) طاحونًـا تعـرف الطاحـون الفوقـا 18قيراط، 

ووقـف بيونيـن الطاحـون الوسـطى 9 قراريـط، وطاحـون تعـرف ابـن الحـاج علـى 

3قراريـط وقًفـا أهليًـا ثـم خيريًـا علـى الحرميـن الشـريفين والمؤذنيـن العشـرة.

ووقـف باللبـوة ببعلبـك (سـنة950هـ) طاحونًـا تعـرف بالواقف جميـع األرض 

والبنـاء، وطاحونًـا تعـرف بنـت الحـام وسـيف الديـن حجريـن 12قيراطًا وقًفـا أهليًا 

ثـم خيريًـا علـى فقـراء الحرميـن الشـريفين والمؤذنين العشـرة.(1) 

}141{  محمد بن أمري حاج بن أحمد بن آل ملك نارص الدين،  672  - 

القاهري، يعرف بُقوِزي )ت: 855 هـ((2).

املوقوف:جامع، ومدرسة.   

نوع الوقف: خريي، علمي.   

قـال السـخاوي: لـه مآثـر؛ كالجامـع بالحسـينية، والمدرسـة المجـاورة للـدار 

الحسـنة اللتيـن بقـرب المشـهد الحسـيني بالقاهـرة، وتنقـل بعـده ولده فـي النيابات 

بغـزة وغيرهـا، ثم طـرح اإلمرة، ولبـس زي الفقراء وصار يمشـي في الطرقـات ويكثر 

والمجـاورة(3). الحج 

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 4)) - 50)). 
)))   مــن بيــت إمــرة وخــر، فجــده احلــاج ســيف الديــن كان نائــب الســلطنة بالديــار املريــة، كان مولــده ســنة 
ثــان وثاثــن بالقاهــرة ونشــأ هبــا، وســمع يف مجــادى األوىل ســنة أربــع وتســعن اخلتــم مــن الصحيــح عــى الصــاح 
الزفتــاوي، وابــن الشــيخة، واألنبــايس، واملراغــي، واحلــاوي والســويداوي، وحفــظ القــرآن، وكان خــًرا يتكلــم 

عــى أوقــاف جــده. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )47/7)).
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )47/7)).
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 }142{  محمد بن جامل الدين بن صادر، رشف الدين  673  - 

)تاريخ الوقف: 823 هـ(. 

املوقوف: قرية.   

املوقوف عليه: الفقراء واملساكني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بعرسـال (سـنة 823 هــ) قريـة ثمانية قراريـط، وقًفـا أهليًا ثـم خيريًا على 

والمسـاكين(1). الفقراء 

}143{  محمد بن عبد اللطيف الربليس السكندري )ت: 881 هـ((2). 674  - 

املوقوف: مبهم.   

قـال السـخاوي: لـه أوقـاف فـي جهـات قـرب، مـن جملتها بيـت المنصـور بن 

الظاهـر جقمـق الـذي صـار إليـه بعـد خليـل بـن الناصـر، اشـتراه منـه حيـن تحـول 

 . لدميـاط ثـم وقفـه

 }144{  محمد بن محمود بن زيك الدين، تقي الدين 675  - 

 )تاريخ الوقف: 846 هـ(.

املوقوف: دكاكني، وبساتني.   

املوقوف عليه: قراءة القرآن، وخبز فقهاء املدرسة النورية ببعلبك.   

نوع الوقف: أهيل، ثم خريي.   

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 44)).
)))   أحــد التجــار مــات يف شــوال ســنة إحــدى وثانــن بالرمــل ظاهــر إســكندرية، فحمــل إىل اجلزيــرة خــارج بــاب 
البحــر فدفــن عنــد الشــيخ عــيل املوازينــي، وكان كثــر املــاءة جــًدا مــع خــر وقــوة نفــس وســاحة بالبــذل يف بلــوغ 
مقاصــده وحســن شــكالة، وســافر يف التجــارة ملكــة وغرهــا، مــات بمكــة يف ربيــع اآلخــر ســنة اثنتــن وأربعــن. 

الضــوء الامــع )77/8).
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وقـف ببعلبك (سـنة 846 هــ) دكاكين وبسـاتين عـدد (11) جميعها وقًفـا أهليًا 

ثـم خيريًا، علـى قراءة القـرآن، وخبـز فقهاء المدرسـة النوريـة ببعلبك(1).

}145{  مقبل الزين الرومي )ت: 810 هـ((2). 676  - 

املوقوف: أمالك، ودور.   

املوقوف عليه: مدرسة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال السـخاوي: عمر عدة أمالك ودور حبسـها على مدرسـته التي أنشـأها بخط 

البندقانيين بالقاهـرة للجمعة والجماعات(3).

 }146{  نفيس جامل الدين أبو املحاسن بن الزيني بن عبد الصمد  677  - 

)ت: 854 هـ((4).

املوقوف: جامع، وتربة.   

املوقوف عليه: غري معني.   

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

قـال الغـزي -في حديثه عن جامع المسـتدامية بمحلة مسـتدام بـك-: كان يعرف 

بالنفيسـية، والدمغانيـة، والبيازيديـة؛ أنشـأه نفيـس جمـال الديـن أبـو المحاسـن بـن 

الزينـي بـن عبـد الصمـد؛ أحد أعيـان الخواجكية فـي وقتـه بمدينة حلب، وأنشـأ في 

داخلـه تربـة لنفسـه، ودفن بهـا، وشـرط لها في وقفـه عدة خيـرات(5).

)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 8))).
الدولــة  يف  الزماميــة  وتــوىل  ورياســة،  حشــمة  وعنــده  اخلــدام،  يف  رأًســا  كان  الســلطانية؛  بالــدور  الزمــام     (((
النارصيــة فــرج وعظــم ونالتــه الســعادة حتــى مــات يف أول ذي احلجــة، وخلــف مــاًل كثــًرا. الضــوء الامــع ألهــل 

.((68/(0( التاســع  القــرن 
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )0)/68)).

)4)   أحد أعيان اخلواجكية يف وقته بمدينة حلب. هنر الذهب ىف تاريخ حلب ))/05)).
)5)   هنر الذهب يف تاريخ حلب ))/05)).
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}147{  يحيى بن إسامعيل بن العباس بن عيل بن داود بن يوسف بن  678  - 

عمر بن عيل بن رسول الظاهر هزبر الدين )ت: 842 هـ((1).

املوقوف: مدرستان.   

املوقوف عليه: كتب، وأوقاف غري معينة.    

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال السـخاوي: قـال بعـض اآلخذيـن عنـي، أنـه ولـي بعـد خلـع ابـن أخيـه 

األشـرف؛ إسـماعيل بـن الناصـر أحمـد لصغـره، فقـام بالملـك، وظهـرت نجدتـه 

ـر مدرسـة بتعـز، وأخـرى بعـدن ووقـف  وصرامتـه، ودانـت لـه البـالد والعبـاد، وعمَّ

عليهمـا األوقـاف الجليلـة، ووقـف باألولـى كتبًـا كثيـرة(2).

}148{  يحيى بن زيان بن عمر بن زيان، أبو زكريا، املريني،  679  - 

الوطايس، األزرق )ت: 853 هـ((3).

املوقوف: سقاية، ومسجد.   

املوقوف عليه: غري معني.   

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

قـال ابـن زيـدان السجلماسـي: وأما بـرج ليلة الـذي ذكره ابـن غازي فقـد اندثر 

ولـم يبـق لـه اآلن رسـم وال طـل، وقـد قيـد بعضهـم علـى كالم ابـن غـازي هنـا مـا 

)))   ويســمى أيًضــا عبــد اهلل، وكان اســتقراره يف مجــادى األوىل ســنة إحــدى وثاثــن، وقــال بعضهــم: أنــه ملــك 
اليمــن يف رجــب ســنة ثاثــن، بعــد خلــع ابــن أخيــه لصغــره، فــدام نحــو اثنتــي عــرشة ســنة، وضعفــت مملكتــه، 
وخربــت ممالــك اليمــن يف أيامــه لقلــة حمصولــه هبــا مــن اســتياء العــرب عــى أعاهلــا، ومل يــزل كذلــك حتــى مــات 
يف يــوم اخلميــس بزبيــد، ســلخ رجــب، ودفــن بمدرســته بتعــز. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )0)/)))).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )0)/)))(، األعام للزركيل )8/8))).
)))   اللمتــوين، وزيــر املغــرب األقــىص، وصاحــب فــاس، كان عــادًل، مــات مقتــوًل ظلــًا يف ثــاين ربيــع اآلخــر. 

الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )0)/5))).
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صورتـه: هـدم هـذا البرج سـنة خمـس وتسـعين أو أربع وتسـعين، وزيـد موضعه في 

المدينـة حيـن هـدم جميـع سـورها، وزيـد مـا وراءه غربًا فـي المدينة، وبقـي موضع 

هـذا البـرج إلـى سـنة إحـدى وعشـرين، وبنى فـي موضعـه الوزير أبـو زكريـا يحيى 

المعـروف بالمرينـي؛ سـقاية نفيسـًة، ومسـجًدا فـوق صابـاط علـى ممـر بيـن الباب 

الجديـد وبـاب البراذعيـن وصومعـة، وأوقـف عليـه أحباًسـا كثيـرًة كمـا هـي عادته، 

تقبـل الله منـه(1).

 }149{  يوسف أبو الورد األنصاري، جامل الدين 680  - 

 )تاريخ الوقف: 893 هـ(.

املوقوف: قرى، ومزرعة.   

املوقوف عليه: حفاظ القرآن الكريم، والفقراء واملساكني.   

نوع الوقف: أهيل، ثم خريي.   

وقـف بإبلـح (سـنة 893 هــ) جـزء ممـا يملـك مـن القريـة  تسـعة عشـر قيراطًا 

وكسـر القيـراط، وقًفـا أهليًـا ثـم خيريًـا على الفقـراء والمسـاكين. 

ووقـف بترميـم بـر إليـاس (سـنة 893 هـ)؛ قيـراط وربـع قيـراط، وقًفـا أهليًا ثم 

خيريًـا، علـى حافظيـن للقـرآن، والفقراء والمسـاكين.

ووقـف بحدونـا 18 (سـنة 893 هــ) مزرعـة ثمانية عشـر قيراطًـا، وقًفـا أهليًا ثم 

خيريًـا، علـى حافظين لكتـاب اللـه، والفقراء والمسـاكين(2).

)))   إحتاف أعام الناس بجال أخبار حارضة مكناس ))/)))).
)))   الوقف اإلسامي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص)))، 4))، 7))).



أعالم القرن العاشر
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}1{  إبراهيم بن سلطان بن أحمد الربهان، أبو إسحاق، عامد الدين،  681  - 

الدمشقي(1).

املوقوف: بساتني.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، وفقهاء املدرسة النورية.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

ا على الفقهاء  وقـف ببعلبك (سـنة 929 هـ) ثمانية بسـاتين وقًفـا أهليًّا، ثم خيريًـّ

في المدرسـة النورية(2).

}2{ إبراهيم بن عبد الجبار بن أحمد بن موىس أبو إسحاق، الفجيجي  682  - 

)ت: 920 هـ((3).

املوقوف: دار العدة؛ مملوءة بخمسة آالف مجلد.   

املوقوف عليه: طالب العلم.   

نوع الوقف: علمي.   

أوقـف علـى طـاب العلم خزانـًة بحمولـة أربعين بعيـرًا كتبًا؛ جـاء بمعظمها من 

فـاس، وتلمسـان، ومصـر؛ وينيـف مجموعهـا علـى خمسـة آالف مجلـد؛ وسـميت 

»دار العـدة« وهـي فـي بلدة (فجيـج)(4).

)1(   قدم القاهرة يف أول سنة تسعني، فسمع من السخاوي وأجاز له. الضوء الالمع للسخاوي )52/1(. 
)2(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 232، 254(. 

)3(   فقيــه متــأدب مغــريب، عــامل مؤلــف لــه تفســر القــرآن، لــه: روضــة الســلوان، ومنظومــة يف قواعــد اإلســالم. 
األعــالم للــزركيل )45/1(. 

)4(   الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 50، 51(.
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}3{ إبراهيم بن منجك؛ األمري )ت: 991 هـ(. 683  - 

املوقوف: بيت.   

املوقوف عليه: ُمنال أسد الشريازي الشافعي(1).   

نوع الوقف: خريي.   

كان أسـد بـن معيـن الديـن، الشـيخ اإلمام العامـة المحقـق المدقق: ُمنا أسـد 

الشـيرازي الشـافعي، يمـدح األميـر إبراهيم بـن منجـك، وكان األمير إبراهيم يحسـن 

إليـه كثيـرًا؛ ووقف عليـه بيتًا(2).

}4{ إبراهيم بن موىس السيد برهان الدين، الحسيني، الصلتي،  684  - 

الدمشقي )ت: 935 هـ((3).

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: املدرسون باملدرسة.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن العماد: لما جلس السـلطان سـليم على سـرير الملك؛ اشـترى لبرهان 

الديـن إبراهيـم داًرا فـي جـوار أبي أيـوب األنصـاري، واآلن هي وقف؛ وقفها السـيد 

)1(   الشــيخ اإلمــام العالمــة املحقــق املدقــق منــال أســد الشــرازي الشــافعي نزيــل دمشــق أكثــر انتفاعــه بالشــيخ 
عــالء الديــن بــن عــاد الديــن، قــرأ عليــه اإلرشــاد يف الفقــه البــن املقــرىء، وقــرأ عليــه يف رشح املفتــاح يف املعــاين، 
والبيــان، ورشح الطوالــع لألصبهــاين، وكان األســد متبحــًرا يف العربيــة، وعلــوم البالغــة، واملنطــق، واألصلــني، 
ولــه يــد طــوىل يف الفقــه وغــره، وعنــه أخــذ أكثــر فضــالء الوقــت كالشــيخ حســن البورينــي، والشــهايب أمحــد بــن حممــد 
بــن املنقــار، والشــيخ حممــد بــن حســني احلامــي وغرهــم. تــويف يف مجــادى الثانيــة ســنة ثــان وتســعني بتقديــم التــاء 

وتســعائة، ودفــن بســفح قاســيون . الكواكــب الســائرة بأعيــان الائــة العــارشة )115/3(.
)2(   الكواكب السائرة بأعيان الائة العارشة )115/3(. 

)3(   كان مالزًمــا للقــايض شــهاب الديــن الفرفــور، ثــم لولــده القــايض ويل الديــن، وكان يكتــب بالشــهادتني 
والوكالــة عــن النــاس، وكان يكتــب يف رســم شــهادته الواعــظ، وكان ناظــًرا عــى البادرائيــة، مــات يف تاســع شــوال، 

ودفــن برتبــة الشــيخ أرســالن، وحــر جنازتــه األعيــان. الكواكــب الســائرة بأعيــان الائــة العــارشة )82/2(. 
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إبراهيـم على من يكون مدرًسـا بمدرسـة أبـي أيوب(1).

}5{ أبو بكر بن إبراهيم الشهري بأيب الليث. 685  - 

املوقوف: طاحون خمسة قراريط، اثنا عرش قرياطًا.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، الحرمني الرشيفني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بزحلة (سـنة941 هــ) طاحونًا علـى نهر البردوني خمسـة قراريـط، واثني 

عشـر قيراطًـا وقًفا أهليًّـا، ثم خيريًّا علـى الحرمين الشـريفين(2).

}6{ أبو بكر بن أحمد اللبابيدي. 686  - 

املوقوف: طاحون، ثالثة بساتني.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، الزاوية الشمسطاري.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف ببعلبـك (سـنة 912 هــ) طاحونًـا، وثاثـة بسـاتين وقًفـا أهليًّا، ثـم خيريًّا 

علـى مصالح زاويـة المعروفـة بالشمسـطاري(3).

}7{ أبو بكر بن جامل القساوي، تقي الدين. 687  - 

املوقوف: طاحون، اثنى عرش قرياطا باملزرعة.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، الُقرَّاء مبسجد الحنابلة.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

)1(   شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )289/10(. 
)2(   الوقف اإلسالمي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 240(. 
)3(   الوقف اإلسالمي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 229(. 
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وقـف ببعلبـك (سـنة 952 هــ)، طاحونًـا بمزرعـة قنـا نحلة اثنـي عشـر قيراطًا، 

ا؛ علـى القـراء بمسـجد الحنابلة(1). وقًفـا أهليًّـا ثـم خيريًـّ

}8{ أبو بكر بن عزيزي، تقي الدين. 688  - 

املوقوف: واحد وأربعون عقاًرا.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، الجامع الكبري، جامع توبة.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف ببعلبـك (سـنة 905 هـ) واحـًدا وأربعين عقـاًرا وقًفا أهليًّا، ثـم خيريًّا على 

جهـات البر في الجامـع الكبير، وجامـع توبة(2).

}9{ أبوبكر قرقري، التقوي. 689  - 

املوقوف: بساتني، أربع بيوت.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، الزاوية الكردية.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف ببعلبـك (سـنة 909 هــ) بسـاتين، وأربعـة بيـوت وقًفـا أهليًّـا، ثـم خيريًّا 

علـى الزاويـة الكرديـة ببعلبـك(3).

}10{ أحمد بن إبراهيم بن محمد بن حميدان. 690  - 

املوقوف: ثالثة كتب.   

املوقوف عليه: املكتبة الصالحية بدمشق.   

نوع الوقف: علمي.   

)1(   الوقف اإلسالمي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 232(. 
)2(   الوقف اإلسالمي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 229(. 
)3(   الوقف اإلسالمي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 228(. 
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وقـف ثاثـة كتب تقع فـي أربعين مجلـًدا على المكتبـة الصالحية بدمشـق؛ ألنه 

كان مدرًسـا بها(1).

}11{ أحمد نارص الدين ابن الشيخ إسحاق؛ املعروف بابن سيه جان. 691  - 

املوقوف: مال.   

املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: دعوي ووقف عىل املسجد وقف كبري )سنة589 هـ(.   

قـال الغـزي؛ فـي حديثـه عن مسـجد سـيه جـان بحـارة األماجي: مسـجد سـيه 

جـان فـي زقاقـه أنشـأه الخواجـة أحمد، وجـدده ابـن ابنه الحـاج أحمد ناصـر الدين 

ابـن الشـيخ إسـحاق، المعـروف بابن سـيه جـان، وشـرط له عـدة خيرات فـي وقف 

كبيـر، وقفـه عليـه  (سـنة 985 هــ)، وهـو اآلن معمـور بذكـر اللـه تعالـى؛ تقـام فيه 

الصلـوات الجهريـة، وتتلـى فيـه ربعة بعـد صـاة الصبح؛ وهـي مما شـرطه الواقف 

المذكور.

وهنـاك عـدة شـروط خيريـة معطلـة، والوقف لم يبـق علـى حالته؛ بـل لعبت به 

أيـدي المغتصبيـن والمتغلبين(2).

}12{ أحمد بن تيمور امللطي )تاريخ وقفه 846 هـ(. 692  - 

املوقوف: طواحني، حاممات، دكاكني.   

املوقوف عليه: األطفال الذين يتعلمون يف مكتبه.   

نوع الوقف: علمي.   

وألحمـد بـن تيمـور الملطـي وقـف كبيـر؛ هـو طاحـون عيـن اللبـن، وحمـام، 

)1(   الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــالل مائــة عــام، خلالــد بــن ســليان 
بــن عــيل اخلويطــر )ص: 33(. 

)2(   هنر الذهب يف تاريخ حلب )329/2(. 
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ودكاكيـن فـي عينتـاب، وحمـام الخواجـه فـي سـوق الهواء بحلـب، وطاحـون عين 

مبـارك فـي ظاهـر حلـب؛ شـرط فيه عـدة خيـرات ألطفـال مكتبـه، وغيرهـم(1).

}13{ أحمد بن حسن البرصاوي، شهاب الدين. 693  - 

املوقوف: طاحون، ثالثة قراريط من البستان، ثالث قطع أرض القولية.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، الحرمني الرشيفني، الفقراء.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي، ودعوي.   

وقـف بموجـب الوثيقـة الموجـودة في إسـطنبول، طاحونًـا مكونة مـن حجرين، 

راكبـة علـى نهـر العيـن، ووقف بعيتـا الفخـار سـنة (935 هـ) كـرْم القنطـرة، وثاث 

ا علـى الحرميـن الشـريفين، وثمـن خبـز  قطـع أرض القوليـة، وقًفـا أهليًّـا، ثـم خيريًـّ

.(2) للفقراء

 }14{ أحمد باشا بن خرض بك بن جالل الدين الرومي، الحنفي 694  - 

 )ت: 927 هـ((3).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: املدرسة.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن العماد: له مدرسـة هنـاك بقرب الجامـع الكبير منسـوبة إليـه، وله كتب 

موقوفة على المدرسـة(4).

)1(   هنر الذهب يف تاريخ حلب )302/2(. 
)2(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 196، 245(. 

)3(   كان عالــًا متواضًعــا للفقــراء، ولــا بنــي الســلطان حممــد خــان املــدارس الثانيــة أعطــاه واحــدة منهــا، وســنّه 
يومئــذ دون العرشيــن، ثــم تنقــل يف املناصــب حّتــى صــار مفتًيــا بمدينــة بروســا يف ســلطنة الســلطان بايزيــد، وأقــام 

هبــا مــدة متطاولــة. شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب )10/ 206(. 
)4(   شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )206/10(. 
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}15{ أحمد بن صدقة بن أحمد بن حسني بن عبد الله بن محمد  695  - 

 العسقالين، امليك األصل، القاهري، الشافعي، ويعرف بابن الصرييف 

)ت: 905 هـ((1) .

املوقوف: مال.   

املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال السـخاوي: أرانـي مكتوبًا مؤرًخا سـنة ثـاث وثاثيـن بابتياع والـده من أبيه 

وغيـره؛ مكانًـا بحـارة زويلـة ليشـهد بذلك، ثـم كتب لي ذلـك بخطه، وزعـم أن جده 

كان عالًمـا قارئًـا للسـبع، وأن أباه حسـيًنا كان من أكابـر التجار؛ له وصيـة فيها؛ قُرَب، 

ومبـرات، ثبتت على السـبكي؛ في سـنة إحدى وأربعين وسـبعمائة، وابتنى مسـجًدا، 

أوقاف(2). وعليه 

}16{ أحمد بن عبد الله الحنفي، القساوي، شهاب الدين. 696  - 

املوقوف: بستان، طاحون، مزرعة.   

املوقوف عليه: أهل الواقف وذريته.   

نوع الوقف: أهيل.   

وقـف بسـرعين بعلبـك (سـنة 950 هــ): بسـتان حقـل المشـنوق فـي سـرعين 

-جميعـه أرض وغـراس- وقًفا أهليًّا، ثـم خيريًّا؛ على الذرية، ووقـف طاحونًا، ووقف 

مزرعـة قنـا بنحلـة اثني عشـر قيراطًـا، وطاحونًا في مزرعـة قنا على نهـر اللجوج اثني 

عشـر قيراطًا؛ وقًفـا أهليًّا(3).

)1(   الشــهاب أبــو الفضــل ابــن فتــح الديــن، أيب الفتــح ابــن أيب العبــاس، فقيــه شــافعي، لغــوي مقــريء، مفــر، 
حمــدث، أديــب، ولــد بالقاهــرة ســنة )829 هـــ(، وتعلــم هبــا. الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع )316/1(، 

املفريــن )41/1(.  معجــم 
)2(   الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )316/1(. 

)3(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 241، 254(. 
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}17{ أحمد بن عبد الله قرا أوغيل )ت: 941 هـ(. 697  - 

املوقوف: كتب.   

نوع الوقف: علمي.   

 وقـف كتبـه وجعـل مقرهـا بتربة أسـتاذه »قرا أوغلـي« عند أبي أيـوب األنصاري 

بالـروم، وأوصـى بالودائع وبكفـارات الصلوات، وأقبـل على الله تعالـى، وصار يتلو 

أوراده؛ إلـى أن وقـع فـي النزع  ، رحمة واسـعة آمين-(1).

 }18{ أحمد بن كرك شهاب الدين الصالحي، الحنفي، العدل 698  - 

 )ت: 914 هـ((2).

املوقوف: مال.   

املوقوف عليه: ذريته، وعتاقه.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

يقول ابن العماد: أوقف وقًفا على ذريته، وعتقائه، وقراءة بخاري(3).

}19{ أحمد بن محمد الحلبي؛ املشهور بابن مهان )ت: 939هـ(. 699  - 

املوقوف: قسطل(4) الشعارة.   

املوقوف عليه: بعض طلبة العلم.   

نوع الوقف: علمي.   

)1(   الكواكب السائرة بأعيان الائة العارشة )111/2(. 
 )2(   قــال ابــن طولــون: اشــتغل عــى شــيخنا الّزينــي بــن العينــي وغــره، وذهــب إىل مــر، صحبــة التــاج نائــب
ديوان القلعة، فمرض يف بيت أمر جملس سودون العجمي. شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )93/10(. 

)3(   شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )93/10(. 
)4(   قســطل: الغبــار، والقســطالن أيًضــا، إذا ســطع ســطوًعا شــديًدا. والقســطالين: قطــف منســوبة إىل عامــل أو 

بلــد. الواحــدة: قســطالنية. ينظــر: العــني )250/5(. 
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قـال الغـزي: وفـي الجـادة اآلخـذة مـن السـوق إلـى داخـل المحلـة، (محلـة 

الجبيلـة) علـى يمنـة الداخـل إليهـا؛ قسـطل منقـور فـي الحـوار؛ يقـال لـه: قسـطل 

الشـعارة، وهـو مـن آثـار أحمـد بن محمـد الحلبـي المشـهور بابـن مهـان، المتوفى 

سـنة (939 هــ)؛ بـذل علـى حفـره وعملـه ثاثمائـة دينار، وجعـل في أعـاه بعض 

حجـرات منقـورة فـي الجبـل برسـم بعـض الطلبـة، فلما سـكن بهـا بعضهـم أتلفت 

عليـه كتبـه بالرطوبـة؛ فتركها ولم يسـكنها أحد بعده، وفـي الجدار الكائن على يسـرة 

النـازل إلـى هـذا القسـطل مدفـن فيه الواقـف المذكـور(1).

}20{ أحمد بن يحيى عطوة )ت: 948 هـ(. 700  - 

املوقوف: مكتبة.   

املوقوف عليه: املكتبة الصالحية بدمشق.   

نوع الوقف: علمي.   

وقف مكتبته على المكتبة الصالحية بدمشق، وكان قد درّس بها زمًنا(2).

}21{ أحمد الوطايس؛ األمري )ت: 960 هـ((3). 701  - 

املوقوف: كريس البخاري برشح فتح الباري.   

املوقوف: أوقاف عديدة.   

نوع الوقف: علمي.   

)1(   هنر الذهب يف تاريخ حلب )312/2(. 
)2(   الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــالل مائــة عــام، خلالــد بــن ســليان 

بــن عــيل اخلويطــر )ص: 33(. 
)3(   ثالث امللوك الوطاسيني املشهورين )932 - 956 هـ(، ويف أيامه وقعت املعارك احلاسمة بني السعديني 
والوطاســيني إىل أن غلــب الوطاســيون عــى أمرهــم )ســنة956 هـــ( وفتــك هبــم حممــد الشــيخ املهــدي الســعدي، 
وأمحــد هــذا هــو آخــر ملــك وطــايس، اســتمر حكمــه مــدة طويلــة عــى اجلــزء الشــايل مــن املغــرب. موســوعة الرتاجــم 

املغربيــة )13/ 1019(. 
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أنشـأ كرسـي البخـاري بشـرح فتـح البـاري، عن يسـار الطالع مـن البـاب الواقع 

بشـرقي القروييـن، وخصص لـه أوقافًـا عديدة(1).

}22{ أخي يوسف بن جنيد التوقايت، املوىل. 702  - 

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: العلامء.   

نوع الوقف: علمي.   

بنـى مسـجدا بقـرب داره بقسـطنطينية، وكانت لـه كتب كثيـرة؛ وقفها علـى العلماء 

بعـده، وكان مشـتغًا بالعلـم، ومواظبًـا علـى تـاوة القـرآن العظيـم، ومطالعـة الكتـب 

الفقهيـة، وصنـف حواشـي علـى شـرح الوقايـة لصدر الشـريعة؛ وهـي مقبولـة متداولة 

بيـن النـاس، وصنـف رسـالة جمـع فيهـا مسـائل متعلقـة بألفاظ الكفـر وسـماها »هدية 

المهتدين«(2).

)1(   إســهام الوقــف يف متويــل املؤسســات التعليميــة والثقافيــة باملغــرب خــالل القــرن العرشيــن، دراســة حتليليــة 
لعبــد الكريــم العيــوين )ص: 49(. 

)2(   الشقائق النعانية يف علاء الدولة العثانية )167(. 
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}23{ بايزيد خان الثاين السلطان ابن السلطان محمد )ت: 918 هـ((1). 703  - 

املوقوف: الجوامع، واملدارس، والزوايا، والتكايا، والحاممات، واملستشفيات،    

والخانات،   والجسور، وثالمثائة مجلدة من التفاسري واألحاديث.

املوقوف عليه: املدرسون.   

نوع الوقف: علمي، ودعوي.   

رتّـب لـكل مـن يُدرس فـي المـدراس أجرًا مـن المال، وكذلـك المشـايخ الذين 

يشـتغلون بالدعـوة إلـى الله، وكسـوة تصرف شـتاًء، وصيًفـا؛ وصار ذلـك قانونًا.

ابتنـى الجوامـع، والمـدارس، والعمـارات، ودار الّضيافـات، والتّكايـا، والزوايا، 

ودار الّشـفاء للمـرض، والحّمامـات، والخانـات، والجسـور، ورتّـب للمفتي األعظم 

-ومـن فـي رتبتـه مـن العلماء في زمنـه- لكل عـام عشـرة آالف عثماني، ولـكل واحد 

مـن مدرسـي الثمانية من مـدارس والـده المرحوم الّسـلطان محمد خان فـي كّل عام 

سـبعة آالف عثمانـي، ولمدرسـي شـرح المفتـاح لـكّل واحـد أربعـة آالف عثمانـي، 

ولـكّل واحـد مـن مدرسـي شـرح التجريـد ألفـي عثمانـي، وكذلـك رتّـب لمشـايخ 

الطّريـق إلـى اللـه تعالـى ومريديهـم وأهـل الزّوايـا لـكّل واحـد علـى قـدر مرتبتـه 

واسـتحقاقه، هـذا غيـر كسـوة الصيـف مـن األصـواف ونحوها، وغير كسـوة الشـتاء 

مـن الفـراء والجـوخ لـكّل واحـد منهم علـى قـدر مرتبته؛ فصـار ذلـك قانونًـا جاريًا 

)1(   مولــده ســنة )856 هـــ(، ُيعــرف اختصــاًرا باســم بايزيــد الثــاين، وبلقبــه بايزيــد الــويل، أو بايزيــد الصــويف، هــو 
ثامــن ســالطني آل عثــان، وســادس مــن تلقــب بلقــب ســلطان بينهــم بعــد والــده حممــد الفاتــح وأجــداده مــن مــراد 
ــثاين( مــن ســالطني آل عثــان، وثــاين مــن محــل لقــب )قيــر الــروم(  الثــاين إىل مــراد األول، وثالــث مــن لقــب بـــ )الـ
 مــن احلــكام املُســلمني ُعموًمــا والســالطني الُعثانيــني خصوًصــا بعــد والــده الفاتــح، وجلــس عــى ختــت الســلطنة 
لم أكثر منُه إىل احلرب،  )886 هـ(، وعمره إذ ذاك ثالثون سنة، وهو من أعيان الّسالطني العظاء، كان ميَّااًل لِلسِّ
حُمبًّــا لِلُعُلــوم واآلداب ُمشــتغالً هبــا، ولذلــك ســاه بعــض املؤرخــني العثانيــني )بايزيــد الصــويف(، لكــن دعتــه سياســة 
الدولــة واملســتجدات اخلارجيــة اخلطــرة التــي ظهــرت يف أيامــه إىل تــرك أشــغاله الســلمية املحضــة واالشــتغال 
باحلــرب، افتتــح الفتوحــات؛ كقلعــة ملــوان، وقلعــة كوكلــك، وقلعــة آق كرمــان يف ســنة ثــان وثانــني وثانائــة، 

وقلعــة متــون، وغــر ذلــك مــن القــالع واحلصــون. نزهــة األنظــار يف عجائــب التواريــخ واألخبــار )32/2(. 
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بعـده مسـتمرًّا، وكان لـه  عـّدة أبنـاء كـرام، أعاهـم فـي الكمـاالت الّسـلطان 

سـليم، فـوالّه بحياتـه لمـا رأى فيـه من عامـات الّسـعادة الزائـدة علـى إخوته(1).

مـن  خـان  بايزيـد  السـلطان  بناهـا  قسـطموني؛  فـي  بـك  إسـماعيل  ومدرسـة 

أجـل المولـى النكسـاري، ووقـف عليهـا ثاثمائـة مجلدة مـن التفاسـير واألحاديث 

والشـرعيات والعقليـات، تولـى التدريـس فيهـا محيـي الديـن محمـد بـن إبراهيـم 

النكسـاري(2).

}24{ بدر الدين ابن الخواجيك الكبري العريقي الصارمي ابن الحاج  704  - 

رجب بن حميد.

املوقوف: حامم، قيسارية(3).   

املوقوف عليه: تربة والده، الفقراء، ُقرَّاء القرآن.   

نوع الوقف: خريي، ودعوي.   

ومـن آثـار حـارة األلماجـي: حمام يعـرف بحمام األلماجـي؛ تجاه مسـجد الفرا 

بميلـة إلـى الشـمال، وهـو -أي الحمام- وقيسـارية في حـارة المحب؛ مما وقفه سـنة 

(955 هــ)، وسـنة (992 هــ) الحـاج بـدر الديـن ابـن الخواجكـي الكبيـر العريقي 

الصارمـي ابـن الحـاج رجـب بـن حميـد، وشـرط فـي وقفـه هـذا؛ أن يدفـع فـي كل 

شـهر مـن العثمانيـات (60) لقارئيـن يقرآن ما تيسـر من القـرآن في تربة والـده بمحلة 

البنـدرة، و(30) للمتولـي(4)، ويعمـل في كل سـنة خمسـون رطاً من السـميد أقراًصا 

بالسـمن والعسـل، وتفرق علـى الفقراء، ويشـتري في عيد األضحى عـدة أضاحي(5).

)1(   نزهة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار )33/2(. 
)2(   الدرر البهية يف أشهر مدارس ومدريس الدولة العثانية )ص: 53(. 

)3(   سوق كبر يف املدن العتيقة؛ تباع فيه األثواب ونحوها. معجم الغني )ص: 21069(.
)4(   وهــذا مــن البــدع املحدثــة، فهــذا بخــالف مســألة وصــول ثــواب القــرآن للمتــويف فهــي مســألة خالفيــة، أمــا أن 

يعــني هلــا قــراء ويقــرأ عنــد القبــور فهــذا ذريعــة للــرشك ووقــوع يف البــدع.  
)5(   هنر الذهب يف تاريخ حلب )329/2- 330(. 
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}25{ برش بن محرز بن عيل األنصاري. 705  - 

املوقوف: دكان.   

املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

ـر الحـاج بشـر مسـجًدا، وسـمي باسـمه؛ وأوقـف الـدكان الغربية سـنة أربع  عمَّ

.(1) وتسعمائة

}26{ بهرام باشا ابن مصطفى باشا ابن عبد املعني(2). 706  - 

املوقـوف: سـبعة عـرش حانوتًا، وسـبيل مـاء، ومكتب، وحـامم، وطاحون،    

ودكاكـني، وسـتة قراريط من أشـجار الزيتـون، واثنا عرش قرياطًا من أشـجار البسـتان، 

وجامـع البهرامية، وسـوق، وحانوت، وبيـت القهوة.

املوقوف عليه: األيتام، والُقرَّاء، والخطباء، واملعلمون.   

نوع الوقف: خريي، وعلمي.   

قـال الغـزي -في حديثـه عن جامـع البهرامية-: أنشـأه بهرام باشـا، قـال في كتاب 

وقفـه مـا ملخصـه؛ إنـه وقـف جميـع المـكان المعـروف بـه الكائـن بمحلـة الجلـوم 

. بحلب

وقـال أيًضـا: وقـف الواقف سـوقًا ماصًقـا لباب جامعـه الشـمالي؛ يتألف من 

سـبعة عشـر حانوتًـا، فـي صفيـن ِقبْلِـي وشـمالي، وفيه سـبيل مـاء، وفوق السـوق 

قبـة، ويدخـل مـن الصـف الشـمالي إلـى سـوق آخـر؛ يشـتمل علـى ثمانية عشـر 

حانوتًـا، فـي أربعـة صفـوف، وبمعبـره علـى يميـن الداخل ثاثـة حوانيـت، وعلى 

)1(   ذيل ثار املقاصد يف ذكر املساجد )ص: 197(. 
)2(   كان والًيــا يف حلــب )ســنة 991 هـــ(، ومل ُيْعلــم متــى عــنّي، ثــم متــى انقضــت واليتــه. هنــر الذهــب يف تاريــخ 

حلــب )41/2(، و)209/3(. 
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يسـرته ثاثـة أخـرى، ويصعـد من جانبـه الشـمالي فـي درج إلـى قيسـارية (1)  مبنية 

علـى ظهـره، مشـتملة على خمـس وثاثيـن حجـرة، .... ووقـف المكتـب الكائن 

عنـد بـاب الجامـع الغربـي، وجميـع بيـت القهـوة فـي السـوق المذكـور، وحماًما 

يعـرف بـه فـي المحلـة الجديـدة ظاهر بـاب النصـر، وقيسـارية راكبة علـى الحمام 

المذكـور، وطاحونًـا علـى نهـر قويـق قـرب خانطومـان ثاثـة أحجـار، وطاحونًـا 

علـى نهـر ناحيـة جاب فـي قضـاء الرها ثاثـة أحجار، وإصطبـًا، وحماًمـا يعرف 

بالحمـام الجديـدة، وبيـت قهـوة، ودكانيـن متاصقات فـي مصر القاهرة في سـوق 

السـباهي قـرب جامع السـلطان حسـن؛ وهمـا مشـهورتان بالواقف، وسـتة قراريط 

التـي هـي ربـع أشـجار الزيتون فـي قرية دمـرة التابعـة إلى غـزة هاشـم؛ قبلة أرض 

كشـف، وشـرقًا أرض المحربـة، وشـمااًل أرض المسـجد، وغربًـا أرض الكشـف، 

واثنـى عشـر قيراطًـا مـن أشـجار البسـتان بظاهر غـزة من الجهـة الشـمالية(2).

 }27{ جانم بن يوسف الجركيس، الحمزاوي، القادري 707  - 

 )ت: 944 هـ((3).

املوقوف: ُحرص.   

املوقوف عليه: املسجد األموي.   

نوع الوقف: خريي.   

)1(   قيسارية: سوق كبر يف املدن العتيقة؛ تباع فيه األثواب ونحوها. معجم الغني )ص: 21069(. 
)2(   هنر الذهب يف تاريخ حلب )42/2- 43(. 

)3(   جانــم بــن يوســف بــن قرقــاس اجلركــي األصــل احللبــي املولــد األمــر الكبــر الشــهر بابــن احلمــزاوي 
باملهملــة املكســورة والــزاي.كان اســمه حممــًدا فغلــب لقبــه عليــه. وكان يف الدولــة اجلركســية دواداًرا ثالًثــا عنــد 
خالــه خــر بــك كافــل حلــب ومقرًبــا عنــده جــًدا، ثــم لــا تــويل كفالــة القاهــرة يف الدولــة العثانيــة الســليمية بقــي عنــده 
فلــم يــرح عنــه، ثــم صــار ناظــر األمــوال الســلطانية بالديــار املريــة واألقطــار احلجازيــة فســاس النــاس يف مجعهــا 
ومجــع للخزايــن الرشيفــة األمــوال العظــام وأنشــأ لــه أمــالكا وأوقافــا مجــة ورأس بالقاهــرة رياســة كاملــة باهــرة. 

إعــالم النبــالء بتاريــخ حلــب الشــهباء )473/5(.
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أحـد أمـراء مصـر فـي الدولـة الجركسـية، ثـم فـي الدولـة العثمانيـة، لـه بمصـر 

األوقـاف المشـهورة، ومنهـا مرتـب ُحْصـر الجامـع األمـوي بدمشـق فـي كل سـنة 

ثمانـون حصيـرة مـن الحصـر المصريـة المعظمـة(1).

قـال الشـيخ محمـد راغـب الطبـاخ: وكان لـه في كل سـنة زكـوات يفرقهـا على 

أربابهـا وخبـز يفـرق علـى أهل جامـع األزهر عشـية كل يوم قـدر خمسـمائة رغيف، 

وخبـز يفـرق علـى المسـجونين بسـجن القاهـرة واهتمـام بشـأن الحلبييـن إذا قدموا 

عليـه، وعمـر هنـاك تربـة ووقـف عليهـا وقًفـا وقـرر لهـا شـيًخا وعشـرة أشـخاص 

يكونـون حرسـيين مقيميـن بمسـاكن فيهـا وجعـل لهم خبـزًا ومـاًء(2).

}28{ حسن بن الحاج حسن بن رقبان.)تاريخ الوقف: 981 هـ(. 708  - 

املوقوف: جامع، ومكتب، سبيل، والحاممات، ومثانية دكاكني،    

ومثانية مخازن.

املوقوف عليه: األيتام، والفقراء، وقراء القرآن.   

ناظر الوقف: الواقف، وبعده ألعقابه، وبانقراضهم لقايض حلب.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي، ودعوي.   

قـال الغـزي في حديثـه عن آثـار محلة ابـن يعقوب: وفـي غربي جامـع المصلى 

إلـى شـماليه سـبيل رقبـان ومكتـب فوقـه؛ وقفهمـا الحـاج حسـن ابـن الحاج حسـن 

بـن رقبـان (سـنة 981 هـ)، ووقـف لهما جميـع الحمامـات المعروفة بـه الكائن قرب 

سـبيله، وجميـع الدكاكيـن الثمـان المتاصقـات فـي المحلـة، وثمانيـة مخـازن راكبة 

علـى الدكاكيـن؛ كل يوم سـتة أجزاء بعـد صاة الفجر، سـتة قُرَّاء يدفع لهم في الشـهر 

مائـة وثمانـون قطعـة فضية، ولعشـرين من أيتـام الفقـراء مائتا قطعـة، ولمربـي األيتام 

فـي مكتبـه سـتون، ولبوابـه ثاثـون، وللمتولـي وللجابـي سـتون، وألحـكار الوقـف 

)1(   الكواكب السائرة بأعيان الائة العارشة )133-132/2(. 
)2(   إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء )473/5(.
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عشـرون، ومـا فضـل بعد ذلك يشـتري بنصفـه خبز جيد يفـرق على األيتـام، والنصف 

اآلخـر يدفـع للفقـراء مـن ذريتـه وعتقائه، وشـرط التوليـة بعـده ألعقابـه، وبانقراضهم 

فلقاضـي حلب(1).

}29{ حسن بن عيل بسام )ت: 945 هـ(. 709  - 

املوقوف: كتب، ومصاحف.   

املوقوف عليه: طلبة العلم من ذريته.   

ناظر الوقف: طالب العلم املصلح.   

نوع الوقف: أهيل.   

جـاء فـي وقفيتـه مـا نصـه: والكتـب كلهـا؛ مصاحـف، وكتـب العلـم جميـع ما 

أملـك منهـا وقف علـي طلبة العلـم من ذريتـي، .... ووليهـا طالب العلـم المصلح، 

وال ألحـد عليـه اعتـراض فـي واليته(2).

)1(   هنر الذهب يف تاريخ حلب )256/2(. 
)2(   الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــالل مائــة عــام، خلالــد بــن ســليان 

بــن عــيل اخلويطــر )ص: 33(. 
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}30{ حسن بن محمد بن محمد بن حسن بن محمد بدر الدين، ابن  710  - 

املزلق، الشافعي(1).

املوقوف: كَرْم.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، واملؤذنون بالجامع األموي بدمشق.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بخربة روحا سـنة (950 هــ): كَرًْما يُعـرف بالواقف، وقًفا أهليًّـا، ثم خيريًّا 

علـى المؤذنين بالجامع األموي بدمشـق(2).

}31{ حسني بن محمد الحلبي، الشهري بابن امليداين )ت: 934 هـ(. 711  - 

املوقوف: جامع امليداين.   

املوقوف عليه: أوقاف غري معلومة.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال الغـزي في حديثـه عن جامـع الميدانـي بحـارة األلماجي: جامـع الميداني 

أكبـر جوامـع هذه المحلـة؛ تقام فيـه الصلوات والجمعـة، وهو جامع واسـع معمور، 

يوجـد فـي دهليزه مدفـن، وباني هذا الجامع هو حسـين بـن محمد الحلبي، الشـهير 

بابـن الميدانـي؛ ألن أبـاه كان قَيِّـم الميـدان األخضـر المتوفي (سـنة 934 هــ)، وقد 

ر له حوًضا فـي داخله وآخر علـى بابه(3). وقـف علـى جامعه هـذا أوقافًا جليلـة، وَعمَّ

)1(   قــرأ الفقــه عــى شــيخ اإلســالم تقــي الديــن ابــن قــايض عجلــون، ثــم عــى تلميــذه التقــوي القــاريء، وكان 
رفيًقــا للشــيخ عــالء الديــن ابــن عــاد الديــن يف االشــتغال عــى الشــمس ابــن طولــون، وكان ألثــغ، وعليــه شــهامة 
العلــاء، ولــه تصديــر باألمــوي، وكان خيتــم يف رمضــان كل ســنة صحيــح البخــاري حتــت قبــة النــر حفًظــا، وكان 
قــايض القضــاة بدمشــق حممــد جلبــي ابــن املفتــي أيب الســعود حيبــه، ويأنــس بــه، ويقــول لــه: أنــت شــبيه بوالــدي، 
ــف كتًبــا  وأنــت عنــدي يف مقامــه، مــات ســنة مخــس وســتني وتســعائة، وصــى عليــه قــايض القضــاة املذكــور، َخلَّ
حســنة كثــرة اشــرتاها مجلــة الشــيخ إســاعيل النابلــي. الكواكــب الســائرة بأعيــان الائــة العــارشة )137/2(. 

)2(   الوقف االسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 238(. 
)3(   هنر الذهب يف تاريخ حلب )329/2(. 
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}32{ حجيج النارصي أمري عرب.)تاريخ الوقف: 972 هـ(. 712  - 

املوقوف: مال.   

املوقوف عليه: خان كبري، يعرف باسم »أوج خان«.   

نوع الوقف: خريي.   

ووقـف لهـذا الخـان أوقافًـا جليلـة فـي حلـب وأنطاكيـة؛ ومـن هـذه األوقـاف 

حانوتيـن، وحصـة مـن طاحـون.

ومـن آثـار جامع الزكي؛ قبلية واسـعة تعرف بالشـمالية؛ أنشـأها حجيج الناصري 

أميـر عـرب في حدود (سـنة 972 هـ)، وقد اشـترى لهـا عرصة من خان في شـرقيها؛ 

يعـرف اآلن باسـم »أوج خـان«، وعمرها ووقف لهـا أوقافًا جليلة في حلـب وأنطاكية 

وغيرهـا؛ فضاعـت تلـك األوقـاف، ولـم يبـق منهـا اآلن سـوى حانوتيـن قـرب هـذا 

الجامـع، وحصـة مـن طاحـون فـي أنطاكيـة، وقـد دخـل ذلـك فـي إدارة محاسـبة 

األوقـاف فـي حلب(1).

}33{ خطاب الرضير، العابد )ت: 968 هـ((2). 713  - 

املوقوف: مصاحف.   

املوقوف عليه: ُقرَّاء القرآن.   

نوع الوقف: علمي.   

كان ضريـرًا حافظًـا لكتـاب الله تعالـى، نافًعـا للمجاورين بالمدرسـة المذكورة، 

وكان إذا حصـل لـه شـيء من الدراهم؛ اشـترى بـه مصحًفـا، ووقفه(3).

)1(   هنر الذهب يف تاريخ حلب )364/2(. 
)2(   الشــيخ الصالــح الزاهــد، شــيخ اإلقــراء بمدرســة الشــيخ أيب عمــر بصاحليــة دمشــق، مــات يــوم الســبت ثامــن 

عــرش شــعبان. الكواكــب الســائرة بأعيــان الائــة العــارشة )132/3(. 
)3(   الكواكب السائرة بأعيان الائة العارشة )132/3(. 
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}34{ داود باشا وايل مرص من قبل الدولة العثامنية. 714  - 

املوقوف: سبيل ماء.   

املوقوف عليه: سقي الدواب.   

نوع الوقف: خريي.   

كثـرت األْسـِبلَة بالمدينـة المنـورة خـال العصـر العثمانـي، ومنهـا؛ سـبيل داود 

باشـا والـي مصـر (945  - 956 هــ) مـن قبـل السـلطان سـليمان القانونـي، وجـاء 

ذكـر هـذا السـبيل في وثيقـة وقفه علـى النحـو التالـي: السـبيل المسـتجد؛ العمارة، 

واإلنشـاء، والحـوض المجـاور لـه المعد لسـقي الـدواب، والبركـة المجـاورة لهما؛ 

بظاهـر المدينـة المنـورة بخـط المصلى(1).

}35{ دكيز بوغا الحافظي. 715  - 

املوقوف: قرية، أربعة مزارع.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، الحرمني الرشيفني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقف بقرية شـحيمية ببعلبك سـنة (909 هــ) حماًما، وأربعة مـزارع، وقًفا أهليًّا، 

ثـم خيريًّا على الحرمين الشـريفين(2).

)1(   األسبلة يف العارة اإلسالمية بمكة املكرمة واملدينة املنورة، ملحمد محزة احلداد )ص: 33(. 
)2(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 229(. 
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 }36{ زين العابدين بن العجمي األجل، الرومي، الشافعي 716  - 

 )ت: 939 هـ((1).

املوقوف: بيت، وكتب.   

املوقوف عليه: مدرسة الرواحية، والحرمني الرشيفني، والشافعية.   

نوع الوقف: علمي.   

ناظر الوقف: أعلم الشافعية.   

وقـف بيتـه علـى الرواحية، وبعده على الحرميـن، وكتبه عليه، ثم على الشـافعية؛ 

وشرط النظر ألعلمهم، واسـتقرارها بمقصورة األموي(2).

}37{ سعد الله بن عيل بن عثامن امللطي )ت: 946 هـ((3). 717  - 

املوقوف: مسجد، ومكتب للتعليم، وقسطل(4).   

املوقوف عليه: مال.   

نوع الوقف: خريي، وعلمي، ودعوي.   

قـال الغـزي -فـي حديثـه عـن مسـجد الخواجـة سـعد اللـه الملطـي، بمحلـة 

البياضـة-: محلـه في شـرقي الجادة تجاه القسـطل الطويل؛ أنشـأه سـعد الله، وأنشـأ 

تجاهـه قسـطًا يهبـط إليـه ببضع وعشـرين درجة؛ يعرف فـي زماننا بقسـطل الطويل، 

وأنشـأ فـوق هـذا القسـطل مكتبًـا لتعليـم الصبيـان، وقـف على ذلـك أوقافًا حسـنة، 

)1(   نزيــل دمشــق؛ قــال ابــن طولــون: أصلــه مــن بغــداد، واشــتغل بتريــز، وويل تدريًســا بمدينــة طوقــات، ورتــب 
لــه فيــه أربعــون عثانًيــا؛ ثــم تركــه، وتصــوف عــى طريقــة النقشــبندية، ثــم قــدم دمشــق وأقــرأ فيــه األفاضــل، ومــات 

شــهيًدا بالطاعــون. الكواكــب الســائرة بأعيــان الائــة العــارشة )145/2(. 
)2(   الكواكب السائرة بأعيان الائة العارشة )145/2(. 

)3(   هنر الذهب يف تاريخ حلب )302/2(. 
)4(   قسطل: عند أهل الشام املوضع الذي تفرتق منه املياه. ينظر: تكملة املعاجم العربية )269/8(. 
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ومسـجده اآلن معمـور بالشـعائر؛ وأمـا المكتـب فمعطـل، والقسـطل يسـتقي منـه 

المحلة(1). سـكان 

 }38{ سليم خان ابن السلطان بايزيد خان ابن السلطان محمد خان 718  - 

 )ت: 926 هـ((2).

املوقوف: قرى، وطاحون، ودكاكني، وتكية.   

املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: دعوي، خريي.   

لمـا دخـل دمشـق السـلطان سـليم خـان؛ كان علـى قبـر ابـن عربي تابـوت من 

الخشـب، وكان بقربـه مزبلـة وحمـام قديـم؛ منافعـه معطلـة، وكان السـلطان يحبـه 

رهمـا جامًعـا  الشـتهار مصنفاتـه ببـاد الـروم؛ فأخـذ مكانـي المزبلـة والحمـام وعمَّ

بمنبـر ومحرابـات، وصـرف عليه أمـوااًل عظيمة، ورتب لـه وظائف وقُـرَّاء وأنواًعا من 

الخيـرات، وجعـل لـه أربعـة مؤذنين وثاثيـن قارئًا يقـرؤون القرآن عند طلوع شـمس 

كل يـوم؛ فيختمـون ختمـة، وأوقـف علـى ذلك أوقافًـا دارة؛ منهـا قرية التـل، ومنين، 

وحرسـتا، وعـذًرا، وقيسـارية الحريـر بدمشـق، وطاحـون بـاب الفـرج؛ وغيـر ذلـك 

مـن الطواحيـن، والدكاكيـن، والجـص المسـمى بالجبصيـن، والثلـج؛ وبنـى مقابـل 

الجامـع تكيـة يطبـخ بهـا الطعـام صباحـا ومسـاًء كل يـوم، وفـي يـوم خميـس يطبخ 

األرز المفلفـل، واألرز بالعسـل؛ ثـم إنها احترقت سـنة اثنتين وسـتين وتسـعمائة، ثم 

عمـرت فصـارت أحسـن ما كانـت أوال. 

)1(   هنر الذهب يف تاريخ حلب )302/2(.
)2(   ولــد ســنة )872 هـــ(، تاســع ملــوك بنــي عثــان، جلــس عــى ختــت الســلطنة ولــه مــن العمــر ســت وأربعــون 
ســنة، وكان ملــًكا قهــاًرا، وســلطاًنا جبــاًرا، قــوي البطــش، كثــر الســفك للدمــاء، شــديد التوجــه إىل أهــل النجــدة 
اليقظــة  ليــال وهنــاًرا، وكان شــديد  لباســه وجتســس  غــر  النــاس، وربــا  أخبــار  عــى  التجســس  والبــأس، عظيــم 
والتحفــظ، حيــب مطالعــة التواريــخ وأخبــار امللــوك، ولــه نظــم بالفارســية، والروميــة، والعربيــة. منادمــة األطــالل 

ومســامرة اخليــال )ص: 383 - 384(. 
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وأرخ القاضي محي الدين العدوي البناء السليمي بقوله:

سـليم بنـى للـه خيـرًا ومسـجًدا         وقد تم في تاريخـه خير جامع

 وهـو أول ملـوك بنـي عثمـان الذيـن ملكـوا البـاد العربيـة، وجعـل فـي مصـر 

القضـاة األربعـة، ثـم اسـتولى علـى األرض الحجازيـة وغيرهـا، ورتـب الرواتـب، 

وأبقـى األوقـاف علـى حالهـا، ورتـب ألهـل الحرميـن سـبعة آالف أردب حنطـة في 

كل سـنة(1).

}39{ سليامن القانوين السلطان ابن السلطان سليم األول بن بايزيد  719  - 

الثاين )ت: 974 هـ((2).

املوقوف: الحرضة القادرية، وأربعة مدارس.   

املوقوف عليه: أموال.   

نوع الوقف: خريي، وعلمي.   

أوقـف علـى الحضـرة القادرية أوقافًـا؛ وذلك عنـد مجيئه إلى بغداد سـنة إحدى 

وأربعيـن وتسـعمائة؛ إلطعـام الفقـراء والغربـاء الذيـن كانـوا يسـكنون بالِحْجـِر التي 

حـول سـاحة مسـجد الجيلي(3).

ولقـد بنـى السـلطان القانوني أربعة مـدارس بمكـة، وأوقف عليها أمـوااًل طائلة؛ 

لتدريس المذاهـب األربعة(4).

)1(   منادمة األطالل ومسامرة اخليال )ص: 384(، نفح الطيب )179/2(. 
)2(   العارش من ملوك آل عثان، ولد سنة )926 هـ(، كان عى جانب من العقل وحب القانون، حارب اثنتي 

عرشة مرة، وخرج يف أكثرها ظافُرا، يف عهده بلغت الدولة أوج اتساعها وعظمتها. خطط الشام )228/2(. 
)3(   تاريخ مساجد بغداد )ص: 49(، اجلامع ألحكام الوقف )166/1(. 

)4(   الوقف يف تعزيز التقدم املعريف، عبد اهلل بن سليان الغفييل )ص: 416(. 
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}40{ سليامن اإلبشادي املاليك. 720  - 

املوقوف: منزل، ومكتبة.   

نوع الوقف: خريي.   

لـه وثيقـة مسـجلة فـي عـام (919 هــ)، والتـي تضمنـت وقـف منـزل ومكتبـة 

خاصـة؛ بمـا فيهـا مـن كتـب وأدوات(1).

}41{ سنان باشا، الوزير األعظم )ت: 999 هـ((2). 721  - 

املوقــوف: جامــع الســنانية، وجامــع بسعســع، وخــان بالقطيفــة، وجامــع    

بعيــون التجــار، وتكايــا.

املوقوف عليه: أوقاف غري معلومة.   

نوع الوقف: خريي، ودعوي.   

هو مشـهور معـروف عند باب الجابية؛ وكان موضعه أوال مسـجًدا يقال له مسـجد 

البصـل، فجدده سـنان باشـا وجعلـه جامًعا عظيًما، وتمت عمارته سـنة تسـع وتسـعين 

وتسـعمائة، فجـاء جامًعا لجميع المحاسـن؛ جامـع وأوقف عليه أوقافـا عظيمة، والذي 

بنـاه هـو يوسـف بـن عبد الله سـنان باشـا الوزير األعظـم؛ قاله نجـم الديـن الغزي في 

تاريخـه »لطـف السـحر«، وقـال: هـو صاحـب الخيـرات الكثيـرة، والمبـرات الغزيرة، 

حتـى قيـل: إنه أنشـا أربعيـن مسـجًدا جامًعا يخطـب على منابرهـا في أقطـار المملكة 

العثمانيـة، غيـر الجسـور والخانـات، وكان كلما مـات مملوك له أو مولـى حفظ ما يرثه 

منـه، أو يتناولـه مـن بعـده؛ فيعمـر به مسـجًدا أو غيـره، وعمر بدمشـق جامع السـنانية، 

)1(   الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 25(. 
)2(   صاحــب اآلثــار العظيمــة يف البــالد، مــن مجلتهــا؛ اجلامــع بدمشــق خــارج بــاب اجلابيــة، واحلــام، والســوق 
املتفــق عــى حســن وضعهــم ودقــة صنعتهــم، أصلــه مــن واليــة أرنــؤود، وهــو أخــو أويــس باشــا، صــادف عزلــه مــن 
الشــام وقدومــه عــزل الوزيــر ســياوش باشــا، فأعيــد ثانيــة إىل الصــدارة العظمــى، واســتمر إىل أن مــات يف شــوال. 

خالصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــرش )214/2(، ســلم الوصــول إىل طبقــات الفحــول )154/2(. 
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خـارج بـاب الجابيـة، وعمر خـارج دمشـق جامًعا بسعسـع، وجامًعـا وخانًـا بالقطيفة، 

وجامًعـا بعيـون التجـار، وعند كل جامـع تكية مضمومـة إليه(1).

}42{ رشيف يونس بن حسني املصيايف.)تاريخ الوقف: 913 هـ(. 722  - 

املوقوف: قريتان، ومزرعتان.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، والفقراء واملساكني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف ببعلبـك (سـنة 913 هــ) مزرعتيـن، وثاثـة قراريـط وقًفـا أهليًّا ثـم خيريًّا 

على الفقـراء والمسـاكين(2).

}43{ شهاب الدين القساوي؛ قايض. )تاريخ الوقف: 957 هـ(. 723  - 

املوقوف: دكاكني، وبساتني، وخمسة عرش أرايض.   

املوقوف عليه: أهل الواقف.   

نوع الوقف: أهيل.   

وقـف ببعلبـك سـنة (957 هـ) دكاكين وبسـاتين وخمسـة عشـر أرًضـا، جميعها 

وبعضهـا وقًفـا أهليًّا(3).

}44{ صدر الدين املنجا التنوخي.)تاريخ الوقف: 901 هـ( 724  - 

املوقوف: اثنى عرش قرياطا.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، واملدرسة التنوخية بدمشق.   

)1(   منادمة األطالل ومسامرة اخليال )ص: 379(. 
)2(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 231، 253(. 

)3(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 230(. 
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نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف قريـة طفيـل بعلبـك سـنة (901 هــ) اثنـي عشـر قيراطًا؛ وقًفـا أهليًّـا، ثم 

ا علـى المدرسـة التنوخيـة بدمشـق(1). خيريًـّ

}45{ عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر بن معوضة القريش  725  - 

األموي؛ امللك الظَّاِفر )ت: 923 هـ((2).

املوقوف: املساجد، املدارس، الصهاريج، اآلبار.   

نوع الوقف: خريي، وعلمي، ودعوي.   

 مـن مآثـره عمـارة الجامـع األعظم فـي مدينة زبيـد، وعمـارة مدرسـتين، وإجراء 

العيـن فـي تعـز، وبنـاء مدرسـة عظيمة فـي عدن، وكثيـر مـن المسـاجد، والمدارس، 

والصهاريـج، واآلبـار؛ في أماكـن مختلف(3).

 }46{ عبد الحليم بن مصلح املنزالوي، الصويف  726  - 

)ت: 931 هـ( تقريًبا(4).

املوقوف: مسجد، بيامرستان )مستشفى(.   

املوقوف عليه: الضعفاء.   

)1(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 243(. 
)2(   األعالم للزركيل )3 /253(.

)3(   ويل بعــد وفــاة أبيــه )ســنة 894 هـــ(. وكان شــديد الشــكيمة بطاًشــا. أقــام يف زبيــد. واســتوىل عــى صنعــاء 
ففتــك ببعــض أعياهنــا، وامتــد ســلطانه يف مجيــع اليمــن، وهامجــه جيــش مــن الــرتك، يقــوده أمــر اســمه حســني )كان 
أرســله الســلطان قانصــوه الغــوري صاحــب مــر؛ لدفــع اإلفرنــج عــن اليمــن( فنشــبت بــني حســني وعامــر حــروب 
كثــرة انتهــت بمقتــل الظافــر عامــر يف جبــل نقــم بقــرب صنعــاء؛ وبــه انتهــت دولــة بنــي طاهــر. األعــالم للــزركيل 

 .)253/ 3(
)4(   املتخلــق باألخــالق املحمديــة، كان متواضًعــا، كثــر اإلزراء بنفســه واحلــّط عليهــا، وجــاءه مــرة رجــل، فقــال 
لــه: يــا ســيدي خــذ عــيّل العهــد بالتوبــة، فقــال: واهلل يــا أخــي أنــا إىل اآلن مــا تبــت، والنجاســة ال تطّهــر غرهــا، 

ومناقبــه كثــرة مشــهورة بدميــاط، واملنزلــة. دفــن بمقــرة بلــدة اخلربــة. الكواكــب الســائرة )225-223/1(. 
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ر عـدة جوامـع فـي المنزلـة، ووقف عليهـا األوقـاف، وله  قـال ابـن العمـاد: عمَّ

جامـع مشـهور فـي المنزلـة، لـه فيـه سـماط  لـكل وارد، وبنـى بيمارسـتان للضعفاء 

قريبًـا منـه، وكان يجـذب قلـب من يـراه أبلغ مـن جـذب المغناطيس للحديـد، وكان 

ال يسـأله فقيـر قـط شـيئًا من ملبوسـه إال نزعه لـه في الحـال ودفعه إليـه، وربما خرج 

إلـى صـاة الجمعـة فيدفع كل شـيء عليـه، ويصلـي الجمعـة بفوطة في وسـطه(1).

}47{ عبد القادر أيب الحسن، زين الدين. 727  - 

املوقوف: ستة بساتني.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، الزاوية األصفرية.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف ببعلبـك سـنة (911 هــ)، سـتة بسـاتين -جميعهـا- وقًفـا أهليًّا، ثـم خيريًّا 

علـى الزاويـة األصفريـة قـرب الجامـع الكبير(2).

}48{ عبد القادر بن مياز، زين الدين. 728  - 

املوقوف: طواحني، وبستان، وفرن.   

املوقـوف عليـه: أهـل الواقف، والجامـع الكبـري ومؤذنيه ببعلبـك، ومؤذنو    

مسـجد الحنابلـة وقابوس.

نوع الوقف: أهيل، وخريي، ودعوي.   

وقـف ببعلبـك سـنة (919 هـ) طاحونا أربعة عشـر قيراطًـا وقًفا أهليًّـا، ثم خيريًّا 

على الجامـع الكبير ببعلبـك ومؤذنيه(3).

وقـف ببعلبك سـنة (917 هـ) طواحين، وثاثة بسـاتين بمحلة النهـر وقًفا أهليًّا، 

)1(   الكواكب السائرة )223/1-225(، شذرات الذهب )10/ 250-249(. 
)2(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 228(. 
)3(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 227(. 
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ثـم خيريًّا علـى الجامع الكبير ومؤذنيـه ببعلبك(1).

ووقـف فرنًـا تجـاه النهـر -كامـل العقـار- وقًفا أهليًّـا، ثـم خيريًّا لمؤذني مسـجد 

وقابوس(2). الحنابلـة 

 }49{ عبد القادر بن عبد القادر بن محمد النعيمي، محيي الدين  729  - 

)ت: 977 هـ((3).

املوقوف: عقارات.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، الحرمني الرشيفني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بخربـة روحـا سـنة (929 هـ) عقـارات متنوعـة، جميعهـا وقًفـا أهليًّا، ثم 

ا علـى الحرمين الشـريفين(4). خيريًـّ

}50{ عبد الكريم بن محمد بن عبادة الحنبيل، كريم الدين، الصالحي  730  - 

)ت: 966هـ( (5).

املوقوف: أوقاف غري معلومة.   

نوع الوقف: خريي.   

انقرضت به ذكور بني عبادة، ولهم جهات وأوقاف كثيرة(6).

)1(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 227(. 
)2(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 227(. 

)3(   الشافعي الفقيه املحدث، ولد يف سنة اثنتني وتسعائة، ودرس بالكوجانية والكالسة، أحد نواب القضاة 
الشافعية بدمشق، اشتهر بعلمي احلديث والتاريخ. الكواكب السائرة بأعيان الائة العارشة )151/3(. 

)4(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 238(. 
)5(   األصيــل العريــق الفاضــل، الشــيخ ابــن الشــيخ اإلمــام قطــب الديــن تــويف يف أواخــر شــهر ذي القعــدة احلــرام، 

عــن بنتــني ومل يعقــب ذكــًرا، وانقرضــت بــه ذكــور بنــي عبــادة. الكواكــب الســائرة )175/2(. 
)6(   الكواكب السائرة )175/2(.
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 }51{ عبد اللطيف بن يحيى بن محمد بن حسن بن املزلق 731  - 

 )ت: 929 هـ(.

املوقوف: محل للسكن.   

املوقوف عليه: أهل محلته.   

نوع الوقف: خريي.   

تولـى قضاء الكرك سـنة تسـعين وتسـعمائة، وباشـر الحكم بها، ثـم انفصل عنه، 

والزم رئاسـته، وكان مـا يأتيه من أوقافـه، ومن هدايا النـاس يكفيه(1).

}52{ عبد الواسع بن خرض العالمة الحنفي، الدميتوقي املولد، أحد  732  - 

موايل الروم )ت: 944 هـ((2).

املوقوف: مكتبتان، مدرسة، وكتب.   

املوقوف عليه: العلامء، وطلبة العلم.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن العمـاد: صـرف جميـع ما في يـده في وجـوه الخيـرات، وبنـى مكتبين 

ومدرسـة، ووقـف جميـع كتبـه علـى العلمـاء بأدرنـة، وكان عنـده جاريـة فأعتقهـا 

وزوجهـا مـن رجـل صالـح، ثـم ارتحـل إلـى مكـة المشـرفة، وانفـرد بها عـن األهل 

)1(   كان رجــالً شــهًا عــايل اهلمــة، ولــه مــروءة تامــة، ورئاســة وســخاء غــر أن بضاعتــه يف العلــم كانــت مزجــاة، 
وربــا رجعــت إليــه النــاس يف بعــض أمورهــا وقضاياهــا، فيصلــح بينهــم، وكان لــه منزلــة عنــد النــاس، وكانــت 
وفــاة ليلــة الســبت ثالــث رمضــان، دفــن برتبتهــم عنــد مســجد الذبــان خــارج بــاب الصغــر. الكواكــب الســائرة 

 .)154/3(
)2(   واله الســلطان ســليان قضاء القســطنطينية، وبعد يومني جعله قاضيا بالعســكر األناضويل، ثم عني له كل 
يــوم مائــة عثــاين بطريــق التقاعــد، ثــم رصف مجيــع مــا بيــده يف وجــوه اخلــرات. شــذرات الذهــب )366/10(، 

والكواكــب الســائرة )184/2(، والوقــف وبنيــة املكتبــة العربيــة )ص: 121(. 
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والمـال والولـد، واشـتغل بالعبـادة إلـى أن توفـي(1).

}53{ عبد الوهاب تاج الدين الكتاين. 733  - 

املوقوف: حامم، وبساتني، ومزارع.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، والفقراء واملساكني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

ومـزارع، ووقـف  بسـاتين،  وثمانيـة  هــ) حماًمـا،  ببعلبـك سـنة (919  وقـف 

ا علـى الفقـراء  بــ »يونيـن« مزرعـة خربـة اثنـي عشـر قيراطًـا وقًفـا أهليًّـا، ثـم خيريًـّ

والمسـاكين(2).

ووقـف بـ »بـودي« مزرعة كفـر بودية إحدى عشـر قيراطًا، وبسـتانًا علـى الفقراء 

والمساكين(3).

}54{ عثامن، وأحمد ولدا الفقيه الحسن النعيمي الفقيه. 734  - 

املوقوف: كُروم، وأراض، وطواحني.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، والحرمني الرشيفني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بخربـة روحا سـنة (912 هــ)؛ كروًما، وأراضـي متنوعة، وسـبعة طواحين 

وقًفـا أهليًّا، ثـم خيريًّا علـى الحرمين الشـريفين(4).

)1(   شذرات الذهب )366/10(
)2(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 234، 255(. 

)3(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 231(. 
)4(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 238(. 
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}55{ عيل بن الجعيدي، عالء الدين. 735  - 

املوقوف: أربع عقارات متنوعة.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، والفقراء واملساكني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف ببعلبـك سـنة (919 هــ) أربـع عقـارات متنوعـة جميعهـا وقًفـا أهليًّا، ثم 

ا على الفقـراء والمسـاكين(1). خيريًـّ

}56{ عيل بن معد، عالء الدين.)تاريخ الوقف: 919 هـ(. 736  - 

املوقوف: مزرعة.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، والفقراء واملساكني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بلعـوار سـنة (919 هــ) مزرعـة اثني عشـر قيراطًـا وقًفـا أهليًّا، ثـم خيريًّا 

على الفقـراء والمسـاكين(2).

}57{ عيل بن جعفر بن طايلون )تاريخ الوقف: 919 هـ(. 737  - 

املوقوف: طاحون.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، الحرمني الرشيفني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بالمعلقـة سـنة (919 هـ) طاحونتين على نهـر البردون بعضهـا وقًفا أهليًّا، 

ثـم خيريًّا على الحـرم النبوي(3).

)1(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 231(. 
)2(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 251(.
)3(   الوقف اإلسالمي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 253(. 
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}58{ عيل بن سليامن األبشادي املاليك. )تاريخ الوقف: 919 هـ(. 738  - 

املوقوف: منزل، مكتبة.   

نوع الوقف: خريي، وعلمي.   

سـجل فـي عـام (919 هـ) وثيقـة تضمنت وقـف منـزال ومكتبة خاصة بمـا فيها 

من كتـب وأدوات(1).

}59{ عيل بن عبد الله بن أحمد بن أيب الحسن عيل بن عيىس بن  739  - 

محمد بن عيىس نور الدين، أبو الحسن بن الجامل، الحسني، السمهودي، 

القاهري، الشافعي، نزيل الحرمني )ت: 911 هـ((2).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: الحرمني، وطلبة العلم.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال السـخاوي: قدم مـن المدينة إلى مكة في رمضان سـنة سـت وثمانين؛ رفيًقا 

البـن العمـاد قبـل وقـوع الحريـق بالمدينة؛ فسـلم من هـذه الحادثة، ولكـن احترقت 

جميـع كتبه وهي شـيء كثير، وسـافر إلـى القاهرة في موسـمها رفيًقا للمذكـور أيًضا، 

فدخاهـا ولقي السـلطان فأحسـن إليـه بمرتب علـى الذخيـرة وغيره، بـل ووقف هو 

وغيـره علـى المدينـة كتبًـا مـن أجله، وعـاد إلى القاهـرة ثم إلـى المدينة ثـم إلى مكة 

فحـج، ثـم رجـع إلـى المدينـة مسـتوطًنا مقتصـرًا علـى إمـاء، وابتنى لـه بيتًـا، ولقيته 

فـي كا الحرميـن غيـر مـرة، وغبطته علـى اسـتيطانه المدينـة، وصار شـيخها -قَلَّ إن 

)1(   الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 25(. 
)2(   ولــد ســنة أربــع وأربعــني وثانائــة بســمهود، ونشــأ هبــا، قــال الســخاوي: وباجلملــة فهــو إنســان فاضــل، متفنــن 
متميــز يف الفقــه واألصلــني، مديــم العمــل واجلمــع والتأليــف، متوجــه للعبــادة وللمباحثــة واملناظــرة، قــوي اجلــالدة 
اللطيفــة  التحفــة  الالمــع )247/5(،  نفــس وتكلف.الضــوء  قــوة  مــع  بــه  فيــه مغــرم  العبــارة،  عــى ذلــك، طلــق 

)280/2(، شــذرات الذهــب )74/10(. 
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ال يكـون أحـد مـن أهلهـا لـم يقـرأ عليـه-، واسـتقر بـه األشـرف بعنايـة البـدري أبي 

البقـاء فـي النظـر على المجمع بمدرسـته وما بـه من الكتـب التي أوقفهـا فيه، وصار 

المتكلـم فـي مصـارف المدرسـة المزهرية فيها مع الصـرف له من الصدقـات الرومية 

كالقضـاة؛ وذلـك مائـة دينار وربمـا تنقص؛ ومـا أضيف إليه مـن التدريـس مما وقفه 

ملـك الـروم، وانقيـاد األميـر داود بن عمـر له في صدقاتـه ألهل الحرميـن حين حج، 

بل واشـترى من أجلـه كتبًـا وقفها(1).

}60{ عيل بن سعيد امللطي )تاريخ الوقف: 920 هـ(. 740  - 

املوقوف: مدرسة، وكتب.   

املوقوف عليه: طلبة العلم، وإمام وخطيب للمسجد.   

نوع الوقوف: علمي، ودعوي.   

قـال الغـزي -فـي حديثـه عن جامـع الصـروي بمحلة البياضـة-: في حدود سـنة 

(920 هــ) أنشـأ تتمتـه التي هـي المدرسـة اآلن علي بن سـعيد الملطـي، وجعل بها 

إماًمـا ومدرًسـا وطلبـة فـي حجراتها، ووقـف عليهـا أوقافًا جيـدة، وكتبًا جمـة، وأعد 

بهـا مدفًنـا له؛ وهـي اآلن معطلة عـن الطلبة، وأما أرباب الشـعائر كاإلمـام والخطيب 

والمـدرس، فإنهـم يأخـذون معينهم مـن األوقاف األميريـة؛ ألن وقفها ضبـط إليها(2).

)1(   الضوء الالمع )247/5(.
)2(   هنر الذهب يف تاريخ حلب )302/2(. 
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 }61{ عيل بن محمد الرشايب، عالء الدين الكردي، الشافعي 741  - 

 )ت: 905 هـ((1).

املوقوف: كُتب.   

املوقوف عليه: الشيخ العريض، ثم ذريته.   

نوع الوقف: علمي.   

قال الغزي: وقف كتبه على الشيخ العرضي، ثم على ذريته(2).

}62{ عمر بن الكتاين؛ القايض زين الدين.)تاريخ الوقف: 937 هـ(. 742  - 

املوقوف: عقارات، وبساتني.   

املوقوف عليه: أهل الواقف.   

نوع الوقف: أهيل.   

ا، ووقف  وقـف ببعلبـك سـنة (937 هــ) أربعة عشـر عقـاًرا وقًفا أهليًّـا ثم خيريًـّ

بنحلـة بسـتان ثمانيـة عشـر قيراطًـا، وبسـتان العنـب أربعة عشـر قيراطًـا، وقًفـا أهليًّا 

علـى شـرط الواقف(3).

}63{ عمر بن تاج الدين الكتاين، رساجي.)تاريخ الوقف: 934 هـ(. 743  - 

املوقوف: عامرة، وحامم.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، ومدرسة جد الواقف.   

)1(   قطــن حلــب، وأخــذ هبــا عــن احلافــظ أيب ذر املصابيــح وغــره، وأجــاز لــه، وكان عالــا عامــال ينفــق عــى 
طلبــة العلــم مــن مالــه، ومل يتــزوج قــط. الكواكــب الســائرة )261/1-262(، الضــوء الالمــع ألهــل القــرن 

.)29/6( التاســع 
)2(   الكواكب السائرة )261/1-262(، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )29/6(.

)3(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 232(. 
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نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

ا ثـم خيريًّا  وقـف ببعلبـك سـنة (934 هــ) عمـارة وحماًمـا، بعضهـا وقًفـا أهليًـّ

على مدرسـة جـد الواقـف ببعلبـك(1).

}64{ عامرة  بن عدالن بن أونسة دنقس، )ت 940 هـ((2). 744  - 

املوقوف: له أوقاف.   

املوقوف عليه: مكة واملدينة.   

نوع الوقف: خريي.   

قام كأول حاكم سوداني بإنشاء أوقافًا خارج السودان في مكة والمدينة(3).

 }65{ عمر ابن الشيخ عمر اإلمام، بقلعة حلب. 745  - 

 )تاريخ الوقف: 965 هـ(.

املوقوف: أوقاف غري معلومة.   

املوقوف عليه: بستان، وطواحني.   

)1(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 232(. 
)2(   مؤســس مملكــة ســنار، أول دولــة إســالمية يف ســودان وادي النيــل بالتحالــف مــع الشــيخ عبــد اهلل مجــاع، 
أول ملــوك اململكــة الســنارية )الفونــج(. أمــا لقــب )دنقــس( الــذي اشــتهر بــه امللــك عــارة فهــو مشــتق مــن عبــارة: 
Djan Nugus وتعنــي النجــايش العظيــم، أي: امللــك العظيــم تأثــًرا يف ذلــك الزمــن باملالــك احلبشــية والنوبيــة 

املحيطــة بمملكتــه. 
أمــا اللقــب الثــاين والــذي اشــتهر بــه امللــك عــارة فهــو ملــك الشــمس والظــل، ويف هــذا االســم مدلوليــة يف أن 
امللــك عــارة هــو ملــك يف الليــل والنهــار، والشــال واجلنــوب، وعــى البيــض والســود، والنبــالء والعــوام، واخلــاص 
والعام، واملســلمني والغر مســلمني يف حدود مملكته، والتي توســعت حتى شــملت دنقال شــاال إىل بني شــنقول 
جنوبــا، ومــن البحــر األمحــر رشًقــا، حتــى كردفــان غرًبــا. وإثــر الفتــح العثــاين ملــر يف )1517 م(، اســتخدم عــارة 

الدبلوماســية بمهــارة إلبعــاد اجليــوش العثانيــة عــن ســنار، واحلفــاظ عــى اســتقالل مملكــة ســنار. 
)3(   الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــالل مائــة عــام، خلالــد بــن ســليان 

بــن عــيل اخلويطــر )ص: 33(. 
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نوع الوقف: خريي، ودعوي.   

ناظر الوقف: الواقف نفسه، ومن بعده ناظر الوقف.   

ا؛ تشـتمل على جامع عظيم، ومدرسـة،  قـال الغزي: الخسـروية عمارة عظيمة جدًّ

وتكيـة، ومطبـخ، ومحلتهـا فـي غربـي السـلطانية، وجنوبـي سـراي منقـار وشـرقيها، 

وكانـت محلتهـا تعـرف بمحلـة البهائـي، أوصـى بعمارتها خسـرو باشـا مـواله فروخ 

بـن عبـد المنان الرومـي، ودخـل بعمارتها عـدة أوقاف، ومـدارس، ومسـاجد، أوقف 

فيهـا الشـيخ عمـر ابن الشـيخ عمر اإلمـام بقلعـة حلب -وكالـة عن مصطفى باشـا بن 

سـنان أخي المرحوم خسـرو باشـا- وقـف فيها بسـتانا، وثاثة طواحين علـى نهر عّمر 

بمزرعـة أرتـاح من أعمـال العمق، وطاحونـا بقرية تودل مـن أعمال عينتـاب على نهر 

السـاجور، وشـرط فيهـا أن يبتـدأ مـن غلـة الوقـف بعمارتـه، وشـرط النصـب والعزل 

وحسـاب الوقـف لنفسـه؛ ثم مـن بعده فعلى مـن يكون ناظـرًا على وقفه، وهـو الناظر 

علـى جامعـه أيًضـا؛ تحريرًا في أواخـر جمادى األخيـرة سـنة (965 هـ)(1).

}66{ عمر بن محمد بن أيب اليمن محمد بن قطب الدين، الشيخ  746  - 

العالمة زين الدين ابن سلطان الصالحي، الحنفي )ت: 997 هـ((2).

املوقوف: كُتب.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع املوقوف: علمي.   

كان ينتفـع المتـرددون إليـه بكتبـه مطالعـة عنـده وعارية، واسـتكتب عـدة كتب، 

ووقـف كتبـه آخـرًا، وحـج في أواخـر عمره، وصحـب القطـب الهندي وغيـره بمكة، 

وصحب منهـا كتبًا نفيسـة(3).

)1(   هنر الذهب يف تاريخ حلب )93/2(. 
ــا، وورًعــا، وعلــًا. تــويف يف  )2(   أخــذ الفقــه عــن عمــه القطــب ابــن ســلطان، وباجلملــة كان مــن أفــراد عــره دينً

غــرة ربيــع الثــاين، وصــيل عليــه باجلامــع األمــوي. الكواكــب الســائرة )177-176/3(. 
)3(   الكواكب السائرة )177-176/3(.
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}67{ عالء الدين بن الملوخية. )تاريخ الوقف: 919 هـ(. 747  - 

املوقوف: طاحون.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، والجامع الكبري ببعلبك ومؤذنيه.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

ا علـى الجامـع  ا، ثـم خيريًـّ وقـف ببعلبـك سـنة (919 هــ) طاحونـا وقًفـا أهليًـّ

الكبيـر ببعلبـك ومؤذنيـه(1).

}68{ قانصوه بن عبد الله الجركيس السلطان امللك األرشف،  748  - 

املشهور بالغوري )ت: 922 هـ((2).

املوقوف: سبيل ماء، وأموال، وخزانة الكتب.   

املوقــوف عليــه: املــارة بالطريــق، واملصلون، واملــرددون عىل املدرســة،    

وقــراء القــرآن، ورجــٌل يقــرأ صحيــح البخــاري، ومســلم، وغريهــا مــن كتــب الســنة، 

وطلبــة العلــم.

نوع الوقف: خريي، ودعوي، وعلمي.   

جـاء فـي وثيقـة وقـف السـلطان الغـوري: وأمـا السـبيل فوقفـه لانتفـاع بـه في 

تسـبيل المـاء بـه علـى المـارة بالطريق.

وجـاء أيًضـا: ومـن ذلـك خمسـمائة درهـم في كل شـهر تصـرف لثمـن راويتين 

فـي كل يـوم مـن المـاء الحلو يصـب فـي المزملتين، ويسـبل بهمـا علـى المصلين، 

المذكـورة(3). للمدرسـة  والمترددين 

)1(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 227(. 
ملــوك  وآخــر  الغــور،  إىل طبقــة  نســبة  والغــوري  لــه،  لقًبــا  قانصــوه  ابــن طولــون: جنــدب، وجعــل  ســاه     )2(

 .)295/1( العــارشة  الائــة  بأعيــان  الســائرة  الكواكــب  اجلراكســة. 
)3(   األوقاف واحلياة االجتاعية يف مر )ص: 150(. 
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وجـاء فـي وثيقـة: ومـن ذلـك ألـف درهـم ومائتـان درهـم تصـرف لثاثـة قـراء 

بمصحـف شـريف كبيـر، وهـو الـذي وقفـه موالنـا الواقـف المنوه باسـمه الشـريف 

أعـاه، مـن قبـل تاريخـه، وجعلـه علـى كرسـي كبيـر بالمدرسـة المذكـورة، رافعيـن 

أصواتهـم بالقـراءة فـي األوقات التـي تذكر فيـه، .... ويكـون المبلغ المذكـور أعاه 

مقسـوًما بيـن القـراء الثاثـة المذكوريـن فيـه أثاثًـا بالسـوية واالعتـدال لـكل واحد 

منهـم الثلث مـن ذلـك أربعمائة درهـم(1).

وجـاء فـي وثيقـة: ومـن ذلـك ثاثمائـة درهم تصـرف فـي كل شـهر؛ لرجل من 

أهـل الفضل والدين؛ حسـن الصوت، فصيح اللسـان، محسـن لقـراءة صحيح اإلمام 

مسـلم واإلمـام البخـاري ، وغير ذلك من كتب السـنة الشـريفة، يقـرر الناظر 

فـي وظيفـة قـراءة الحديـث الشـريف بالخانقاة المذكـورة أعـاه؛ في األشـهر الثاثة 

ورمضان(2). وشـعبان  رجب 

}69{ قايتباي أبو النرص بن عبد الله السلطان، امللك األرشف،  749  - 

الجركيس، الظاهري؛ نسبة إىل امللك الظاهر جقمق، سلطان مرص، والحجاز، 

والشام )ت: 901 هـ((3).

ــوع،     ــة، ورب ــاط، ومكتب ــة، ورب ــة األرشفي ــاء، ومدرس ــبلة م ــوف: أس املوق

ــم. ــة وغريه ــاع، وقلع وضي

ــه الســيفي     ــده وأوالدهــام، وذريتهــام، وقريب ــه، وول ــه: أخت ــوف علي املوق

ــدواب. ــاس وال ــه، واملــارة مــن الن ــه بعــده، وناظــر الوقــف وذريت متــر، وذريت

)1(   األوقاف واحلياة االجتاعية يف مر )ص: 199(. 
)2(   األوقاف واحلياة االجتاعية يف مر )ص: 203(. 

)3(   تــوىل يــوم خلــع الطاهــر أبــو ســعيد متربغــا؛ وذلــك يــوم االثنــني ســادس رجــب ســنة اثنتــني وســبعني وثانائــة، 
باتفــاق مــن األمــراء ووجــوه النــاس، بعــد امتناعــه مــن ذلــك، فأحلــوا عليــه ومل يعــذروه، واحــرتق احلــرم الرشيــف 
بــن الزمــن عــارة جيــدة عــى مــا هــو  يــد اخلواجــا  النبــوي يف زمنــه يف ســنة ســت وثانــني وثانائــة، فعمــره عــى 
عليــه اآلن، ورصف عليــه مــااًل جزيــالً. وباجلملــة: فلــم يــِل بعــده مثلــه، وتــويف يف ذي احلجــة. األوقــاف واحليــاة 

االجتاعيــة يف مــر )ص: 75(.
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نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

جـاء فـي كتاب وثائق وقف السـلطان قايتبـاي: ».... فإن موالنا المقام الشـريف 

المنـوه باسـمه الشـريف أعاه، وقـف ذلك؛ علـى: أخته السـيدة المصونـة المحجبة 

الكبـرى؛ خونـد جـان تيـن، وولـده الجنـاب العالـي األميـر، ثـم مـن بعدهمـا؛ على 

أوالدهمـا، وأوالد أوالدهمـا، وذريتهما ونسـلهما.

ووقـف أيًضـا على قريبـه الجنـاب العالي: السـيفي تمـر؛ من قرقمـاس الملكي 

األشـرفي -أعـزه اللـه تعالـى-، ينتفع بـه أيام حياتـه، ثم من بعـده علـى أوالده، وأوالد 

أوالده، وذريتـه ونسـله وعقبـه؛ الذكـر واألنثـى فـي ذلك سـواء، وبعد انقـراض ذرية 

تمـر؛ يضـم ريـع مـا كان موقوفًـا علـى الجانـب السـيفي تمـر المشـار إليـه فيـه إلى 

ريـع أوقافـه المعـدة لاسـتغال المعينـة بأعاليه السـابقة علـى تاريخـه، ويصرف في 

مصارفهـا المعينـة بكتـاب الوقف(1).

كذلـك نـص في كتـاب وقفه: علـى أن فاضـل الريع كل ثـاث سـنوات؛ يتناوله 

الواقـف (الناظـر) وذريتـه: ».... صـرف المرصـد تحت يـد الناظر، الفائـض الفاضل 

عـن ذلـك بعد مضـي الثاث سـنين المذكـورة؛ للناظر المنوه باسـمه الشـريف أعاه 

مـدة حياتـه، ثم من بعده ألوالده، وأوالد أوالده، وذريته ونسـله وعقبـه؛ الذكر واألنثى 

في ذلك سـواء(2).

تنـص إحـدى الوثائـق علـى: أن يصرف كل شـهر يمضي مـن شـهور األهلة من 

الفلـوس الموصوفـة أعـاه ألـف درهـم؛ نصفهـا خمسـمائة درهـم أو مـا يقـوم مقام 

ذلـك مـن النقـود عنـد الصـرف؛ يشـترى بذلـك ماء عـذب مـن مـاء النيـل المبارك، 

موزًعـا فـي طول أيام الشـهر بالسـوية، يسـبل ذلك مزماتي هـذا السـبيل لجميع من 

يـرد علـى ذلك مـن الناس؛ فـي أواني السـبيل المذكـور، سـفل الربع الظاهـري، في 

زمـن التسـبيل المعيـن بسـبيلي الجامع المذكـور أعاه، على مـا تقدم شـرحه، وبيانه 

)1(   األوقاف واحلياة االجتاعية يف مر )ص: 76، 81(. 
)2(   األوقاف واحلياة االجتاعية يف مر )ص: 77(. 
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أعـاه، وإذا رأى- الناظـر علـى ذلـك أن القـدر المعين صرفـه في كل شـهر لثمن ماء 

السـبيل الكائـن تحـت الربع الظاهـري؛ يفضل منه شـيء في أيام الشـتاء لقلة شـرب 

النـاس فيـه؛ فيدخـر الفاضـل من أيـام الشـتاء أليـام الصيف، ويزيـده في ثمـن الماء 

المسـبل فـي أيـام الصيف، فيصـرف الناظر في ذلك بمـا يرى فيه الحـظ والمصلحة، 

بحيـث ال يفـرط فـي ذلـك وال يفرط، وال يخرج في سـلوكه عن السـنن المتوسـط(1).

ووقـف حـوض السـبيل المذكـور أعـاه، بالقـرب مـن الجامـع المذكـور فيـه، 

وفسـقية الحـوض المذكـور المجـاورة له السـتقرار المـاء الـذي يجري إليهـا من بير 

السـاقية المذكـورة أعـاه المعلقـة بذلك، لينتفـع به في سـقي الـدواب المارين على 

ذلـك، والمتردديـن إليـه، وفـي غيـر ذلك مـن اإلنتفاعـات الشـرعية على العـادة في 

ذلـك؛ وجعلـه سـبيًا لله(2).

وأنشـا قلعـة باألسـكندرية سـنة (884 هـ) بسـبب أن ال تطرق الفرنـج للثغر على 

حيـن غفلـة، وجعـل بـه جماعـة مـن المجاهديـن قاطنين بـه دائمـا، وأجـرى عليهم 

الجوامـك والرواتـب فـي كل شـهر، وجعل عليهم شـاًدا من خواصه يقـال له قانصوة 

المحمـدي، وقيـل إن السـلطان أصرف علـى بناء هذا البـرج؛ زيادة علـى المائة ألف 

دينـار، وأوقـف عليه األوقـاف الجليلة(3).

وجـاء أيًضـا بوثيقـة وقـف السـلطان قايتبـاي:..... بمكتب السـبيل الذي أنشـأه 

الواقـف المنـوه باسـمه الشـريف أعـاه بالجامـع الـذي بالصحـراء علو سـبيل الماء 

أعـاه(4). المذكور 

ووقـف السـبيلين؛ وهمـا السـبيل المرخـم الكبيـر؛ الـذي هـو بواجهـة الجامـه 

الشـريف المذكـورة أعـاه علـى الطريـق الجـادة ممـا يلـي بـاب الجامـع الكبيـر، 

)1(   األوقاف واحلياة االجتاعية يف مر )ص: 151(. 
)2(   األوقاف واحلياة االجتاعية يف مر )ص: 154(. 
)3(   األوقاف واحلياة االجتاعية يف مر )ص: 262(. 
)4(   األوقاف واحلياة االجتاعية يف مر )ص: 150(. 
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والسـبيل البلـط الصغيـر؛ الذي مـن جهة البـاب الصغير، مـن بابي الجامـع المذكور 

لتسـبيل المـاء العـذب، مـن مـاء النيـل المبـارك بهمـا للنـاس علـى الـدوام، ووقف 

الصهريجيـن اللذيـن بالسـبيلين المذكوريـن حاصلين السـتقرار مـاء النيـل المذكور 

بهمـا؛ ليسـبل ذلـك شـيئًا فشـيئًا للنـاس علـى العادة فـي ذلك علـى الـدوام، ووقف 

المزملـة المرخمـة التـي بدهليـز الجامـع المذكـور فيـه؛ ليسـبل بهـا المـاء العـذب 

للشـرب أيًضـا؛ ألربـاب الوظائـف بالجامـع المذكـور، وغيرهـم ممن يـرد على ذلك 

علـى العـادة في ذلـك(1).

وفـي كتـاب في رحـاب الحرمين قال: ثم دخلت سـنة سـبع وثمانيـن وثمانمائة؛ 

وفيهـا تكاملـت عمـارة المدرسـة األشـرفية؛ التـي أنشـأها السـلطان الملك األشـرف 

بالمسـجد األقصـى الشـريف بجوار باب السلسـة، وصارت قائمة البنـاء، وكان الفراغ 

مـن بنائهـا فـي شـهر رجب الفـرد، وشـرع المرخمـون فـي عمل الرخـام بهـا إلى أن 

انتهـت عمارتهـا، ووقفهـا بيـن سـنتي (885  - 887 هــ)، ومـا زال نقـش تأسيسـها 

مكتوبًـا إلـى اليوم، وتعـد أفخم مـدارس القدس بنـاء(2).

وفـي بيـان نفقتـه علـى أهـل المدينـة: لما حـج رأى أهـل المدينـة المشـرفة في 

فاقـة زائـدة مـن عـدم األفـوات، فنـذر موالنا السـلطان في نفسـه بـأن يفعـل بالمدينة 

المشـرفة خيـرًا يكـون مسـتمرًا مـن بعـده، وقد خرج عـن المال للـه تعالـى، وهو من 

وجـه ِحـّل، مـن خالص مالـه دون مـال بيت المسـلمين، ليشـتري بـه مـا يوقفه على 

فقـراء المدينـة من ضيـاع وأماكن وربـوع، وغير ذلك؛ مـا يصنع بالمدينـة في كل يوم 

مـن الدشيشـة والخبـز والزيت وغيـر ذلك، كمـا يفعل بمدينـة الخليل عليه السـام، 

.... ثـم شـرع السـلطان فـي بنـاء تيـك الربـوع؛ التي أنشـأها في بـاب النصـر، وفي 

البندقانييـن، والخشـابين، والدجاجيـن، وغيـر ذلك مـن األماكـن وغيرها(3).

)1(   دور الوقف يف تنمية املجتمع املدين، إبراهيم حممود عبد الباقي )ص: 123(. 
)2(   يف رحاب احلرمني، أشهر رحالت احلج )ص: 196(. 

)3(   بدائع الزهور )165/3(. 
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}70{ الكافيل سيباي، نائب الشام )ت: 922 هـ(. 750  - 

املوقوف: قرية، وطواحني.   

املسـجد     وفقـراء  الرشيفـني،  والحرمـني  الواقـف،  أهـل  عليـه:  املوقـوف 

. ألقـى ا

نوع الوقف: أهيل، وخريي، ودعوي.   

وقـف علـى الحرمين الشـريفين، طاحون العلّيـة، بموجب الوثيقـة الموجودة في 

ا ثم خيريًّا علـى الحرمين  مركـز الوثائـق التاريخيـة بدمشـق سـجل (297)، وقًفا أهليًـّ

الشـريفين، وفقراء المسـجد األقصى(1).

ووقف طاحونًا على نهر الغزيل بعنجر وقًفا خيريًّا على الحرمين الشريفين(2).

}71{ محمد بن خليل بن عيل بن عيىس بن أحمد بن صالح بن  751  - 

خميس بن محمد بن عيىس بن داود بن مسلّم الّصامدي ثم الدمشقي القادري، 

شمس الّدين )ت: 948 هـ((3).

املوقوف: الزاوية الصامدية، وسبيل ماء.   

املوقوف عليه: الفقراء.   

نوع الوقف: خريي.   

الزاويـة الصماديـة: داخـل بـاب الصغيـر شـمالي السـور علـى كتـف نهـر قليط 

بالزقـاق، األخـذ إلى باب الجابية؛ أنشـأها الشـيخ محمد ابن الشـيخ خليل الصمادي 

)1(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 239(. 
)2(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 245(. 

واجتمــع  الــّروم  إىل  ســافر  بالشــام،  الّصاديــة  الطائفــة  شــيخ  املــريّب،  املســّلك  املعتقــد،  الّصالــح  الشــيخ     )3(
بالســلطان ســليم فأعطــاه قريــة كتيبــة رأس الــاء، ثــم اســتقّر األمــر عــى أن عــنّي لــه قريــة كناكــر تابــع وادي العجــم، 
وغالهلــا إىل اآلن تســتوفيه الصاديــة، بعضــه لزاويــة الشــيخ حممــد املذكــور بمحّلــة الشــاغور، وبعضــه لذرّيتــه. 

.)31  -30/2( الســائرة  الكواكــب   ،)394  -393/10( الذهــب  شــذرات 
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فـي سـنة اثنتيـن وثاثيـن وتسـعمائة، وجعل له دار سـكنه شـم إليها، وجعـل للزاوية 

المذكـورة بركـة مـاء ومرتفعـات، وعلـى بابها سـبيل يجـري إلـى ذلك كلـه الماء من 

نهـر القنوات(1).

}72{ محمد بك ابن برهان، نارص الدين. )تاريخ وقفه سنة 931 هـ(.  752  - 

املوقوف: تربة، وحامم، وفرن، ودار.   

املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: علمي، ودعوي.   

قـال الغـزي -فـي حديثـه عن آثـار محلـة المغازلـة-: كان يوجد في هـذه المحلة 

غربـي جنينـة الفريـق؛ مسـجد ينسـب إلـى ناصـر الديـن محمـد بـك ابـن برهـان، 

وتربـة مطلـة علـى المسـجد مـن إنشـائه أيًضـا، ومـن جملـة أوقافـه؛ حمـام بمحلـة 

الجـرن األسـود يعـرف بالواقـف، وكان قديًمـا يعرف بحمـام الذهب، وفـرن بالمحلة 

المذكـورة، ودار قـرب المدرسـة الصاحبيـة، والمفهـوم من كتاب هذا الوقـف أنه كان 

يوجـد عنـد جامـع الطواشـي محكمة تعـرف بمحكمـة جبل سـمعان؛ وهـذا الوقف 

كبيـر، أكثـره مسـقفات موقوفـة على المسـجد المذكـور، تاريخه سـنة (931 هــ)(2).

}73{ محمد بن الرشيف القريش؛ النارصي )تاريخ الوقف: 919 هـ(. 753  - 

املوقوف: قرية ثالثة قراريط.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، والحرمني الرشيفني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بقريـة الصويرة سـنة (919 هـ) ثاثـة قراريط؛ وقًفـا أهليًّا، ثـم خيريًّا على 

الحرمين الشـريفين(3).

)1(   الدارس يف تاريخ املدارس )171/2(. 
)2(   هنر الذهب يف تاريخ حلب )292/2(. 

)3(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 243(. 
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}74{ محمد بن محمد بن عبد الله بن الفرفور، قايض القضاة، بدر  754  - 

الدين، الدمشقي، الحنفي  )بعد سنة 926 هـ((1).

املوقوف: قرية ثالثة قراريط.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، واملؤذنون بالجامع األموي بدمشق.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بقريـة حريمة الكبرى سـنة (930 هــ) ثاثة قراريـط وقًفا أهليًّـا، ثم خيريًّا 

علـى المؤذنين بالجامع األموي بدمشـق(2).

}75{ محمد بن بركات بن حسن بن عجالن السيد جامل الدين،  755  - 

الحسني )ت: 903 هـ((3).

املوقوف: دور، وقصور، ورباط، وآبار بأماكن شتى، وحدائق وغريها.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال السـخاوي: كـم أنشـأ مـن دور، وقصـور، وقـرب ترتفع بهـا الرتـب؛ كرباط 

المفيـدة  بطريـق جـدة  عديـدة؛ كجملـة  والبركـة، وسـبل  والرحمـة  معـدان  بمكـة 

بــن عــون، ثــم ويل كتابــة الــر عوًضــا عــن أمــني الديــن احلســباين،  )1(   اشــتغل يســًرا يف الفقــه عــى الرهــان 
ثــم اســتنزل لــه عمــه قــايض القضــاة شــهاب الديــن ابــن الفرفــور قــايض القضــاة حمــب الديــن الغصيــف عــن نظــر 
القصاعيــة وتدريســها، وأســمعه احلديــث عــى مجاعــة مــن الدمشــقيني، ثــم ويل قضــاء القضــاة احلنفيــة بالشــام مــراًرا، 
عــزل مــن آخرهــا يف شــوال ســنة ثــالث عــرشة وتســعائة، وتــويف بعــد ســنة ســت وعرشيــن وتســعائة ألن ابــن 
طولــون ذكــر أن عمــه الولــوي بــن الفرفــور بعثــه يف صفــر إىل صيــدا هــو واجلــالل البــروي يف خزينــة. الكواكــب 

الســائرة بأعيــان الائــة العــارشة )12/1(. 
)2(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 237(. 

)3(   أبــوه وجــده ملــك احلجــاز، وابــن ملوكــه، وســلك النظــام املرتبــط بســلوكه الطاهــر األصــل واألحســاب، 
والظاهــر العــدل واالنتســاب، اجتمــع فيــه مــن املحاســن الكثــر، وارتفــع ذكــره بــني الصغــر والكبــر، واندفــع بــه 
املكــروه عــن أهــل احلرمــني، ومــن إليهــا يســر آمــن اهلل بفضلــه وعدلــه يف أيامــه الطرقــات، ومــن عــى املســلمني 

بحفظهــم ومــا حــووه. الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع )151-150/7(. 
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وبالمعـاة الـذي شـرفه اللـه وأعـاه، وفي جهـة اليمن وآخـر بطريق الوادي الحسـن 

وآبـار بأماكـن شـتى يردهـا مـن صيـف أو شـتى؛ أعظمهـا المسـتورة بيـن رابـغ وبدر 

المذكـورة لنفـع الحجيـج والقوافل من األعالي واألسـافل، إلى غيرهـا مما ال ينحصر 

لمطولـه وال مختصـره، واقتنـى مـن حدائق وسـتور، وإبـل وخيول، وفـروع وأصول، 

وأجـرى مـن ميـاه ألراض منقطعـة وأسـرى، فـكان المشـار إليـه باالتسـاع والسـعة، 

وكثـرت كلفة لعسـاكره وجنـده، وانتشـرت أتباعه فزاد علـى المرحوميـن والده وجده 

لـه فـي زيارة جـده المصطفـى ، وشـرف وكـرم كل قليل حـركات، وإلى 

عمـارة جيرانـه التفـات باإلنعام والبـركات، ويـزاد حينئذ من التواضـع وخفض الرأس 

مـا يحـق لـكل االقتداء بـه فيه، ويـكاد االنفراد بـه بدون تمويـه، وكذا له فـي الطواف 

الوصف الشـريف الـواف(1).

}76{ محمد بكر بن قور قامز، نارص الدين )تاريخ وقفه: 918 هـ(. 756  - 

املوقوف: أرض.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، والحرمني الرشيفني، والفقراء واملساكني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بمكـة البقـاع سـنة (918 هــ) أربعة عشـر قيراطـا، وقًفـا أهليًّا، ثـم خيريًّا 

علـى الحرمين الشـريفين، والفقـراء والمسـاكين(2).

}77{ محمد بن عبد الرحمن بن عمر الحلبي(3). 757  - 

املوقوف: دار، وكتب.   

)1(   الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )151-150/7(.
)2(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 253(. 

)3(   خــدم الفاضــل مصلــح الديــن الشــهر بابــن الريكــي، ثــم املــوىل شــمس الديــن باشــا ابــن املــوىل خــر بــك، 
ثــم درس بصتوقــة، ثــم صــار قاضًيــا بعــدة بــالد وكان فاضــالً، ومــات قاضًيــا بكفتــة يف دولــة الســلطان ســليان. 

الكواكــب الســائرة بأعيــان الائــة العــارشة )41/2(. 
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املوقوف عليه: املدارس.   

نوع الوقف: علمي.   

كان فاضًا بنى داًرا للتعليم بالقسطنطينية، ووقف كتبه بالمدارس الثماني(1).

 }78{ محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم أبو بكر، املراغي 758  - 

 )ت: 970 هـ((2).

املوقوف: رباط.   

املوقوف عليه: الصوفية يف مكة.   

نوع الوقف: خريي.   

ربـاط قاضـي القضـاء أبـي بكـر محمـد بن عبـد الله بـن عبـد الرحيـم المراغي 

الماصـق لهـذا الربـاط، ورباط عند باب المسـجد المعـروف باب الجنائـز، ويعرف 

اآلن بالقيانـي لسـكناه بـه، وتاريـخ وقفه سـنة خمس وسـبعين وخمسـمائة، كذا في 

الَحَجـر الـذي علـى بابـه، وفيـه أن واقفـه وقفـه علـى الصوفيـة الواصلين إلـى مكة؛ 

المقيميـن والمجتازين مـن العـرب والعجم(3).

 }79{ محمد بن عمر البحريي زين الدين، فقيه السلطان الغوري  759  - 

)ت: 928 هـ((4).

املوقوف: كُتب.   

)1(   الكواكب السائرة بأعيان الائة العارشة )41/2(.
)2(   كان مــن أعيــان أهــل زمانــه فضــال وتقدمــا، قــدم بغــداد يف صبــاه يف ســنة اثنتــني وثالثــني ومخســائة، فســمع 
هبــا مــن شــيخ الشــيوخ أبــى الــركات إســاعيل بــن أبــى ســعد النيســابورى وغــره، ثــم عــاد إىل بلــده وتــوىل القضــاء، 
وعلــت حالــه وكثــر جاهــه ومالــه، تــوىف يف بغــداد، ونقــل إىل مدينــة النبــي  فدفــن بربــاط أنشــأه جمــاوًرا 

حلــرم النبــي . العقــد الثمــني يف تاريــخ البلــد األمــني )213/2(. 
)3(   شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام )430/1(. 

)4(   ابن الشيخ العالمة بدر الدين ابن الشيخ زين الدين البحري. الكواكب السائرة )70/1(. 
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نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن العماد: توفي بمرض االستسـقاء ليلة الخميس، سـادس عشـر شـعبان، 

بعـد أن نزل عـن وظائفه، ووقـف كتبه(1).

}80{ محمد بن محمد النطاري، جامل الدين )ت: 921 هـ((2). 760  - 

املوقوف: كتب نفيسة، ووقف غري معلوم.   

املوقوف عليه: مدرسة، ومسجد.   

نوع الوقف: علمي، ودعوي.   

ـره عمارة  قـال ابـن العمـاد: ومـن آثـاره؛ بنـاء المسـجد ببيـت الفقيه عجيـل، عمَّ

متقنـة إلـى الغايـة، وبني مدرسـة بمدينـة أب، ووقف عليهـا وقًفا جليـًا، وجملة من 

الكتـب النفيسـة، ولـه مـن اآلثار الحسـنة ما يجـل عـن الوصف(3).

}81{ محمد بن محمد جامل الدين النظاري )ت: 921 هـ((4). 761  - 

املوقوف: مسجد، ومدرسة.   

املوقوف عليه: جملة من الكتب النفيسة وغريها.   

)1(   الكواكب السائرة )70/1(. 
)2(   كان نعــم الّرجــل، فقًهــا وعقــالً وصيانــًة، ودينـًـا وأمانــة، وبــذال للمعــروف، كاًفــا لــألذى معينـًـا للملهــوف، لــه 
ا وعالنيــة، وكان قطــب رحــى اململكــة الســلطانية الّظافريــة، عــني األعيــان يف اجلهــة اليانيــة،  صدقــات جليلــة رسًّ
ولــه مــن اآلثــار احلســنة مــا جيــّل عــن الوصــف، تــويف يــوم اخلميــس الثــاين والعرشيــن مــن مجــادى األوىل بمدينــة أب 
بعــد أن طلــع إليهــا متوعــًكا مــن نحــو شــهر، وتــرك ولــده الفقيــه. النــور الســافر )ص: 98(. شــذرات الذهــب يف 

أخبــار مــن ذهــب )146/10(. 
)3(   شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )146/10(.

)4(   الفقيــه األجــل مجــال الديــن حممــد بــن حممــد النظــاري، وكان رجــالً عقــالً وذا صيانــة ودينًــا وأمانــًة بــاذاًل 
اململكــة  رحــى  قطــب  وكان  وعالنيــة،  ا  رسًّ جليلــة  صدقــات  لــه  للملهــوف،  معينًــا  لــألذى،  ــا  كافًّ للمعــروف، 
الســافر )ص: 98(.  النــور  إليهــا متوعــًكا.  ان طلــع  بعــد  تــوىف ســنة 921هـــ بمدينــة إب  الظافريــة.  الســلطانية 
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نوع الوقف: خريي، ودعوي، وعلمي.   

ومـن آثـاره المخلـدة لذكره؛ بنـاء الجامع ببيت الفقيـه عجيل، عمره عمـارة متقنة 

إلـى الغايـة، ومدرسـة بمدينـة أب، ووقـف عليهـا وقًفـا جليـًا، وجملـة مـن الكتب 

النفيسـة، ولـه مـن اآلثار الحسـنة مـا يجل عـن الوصف(1).

 }82{ محمد بن محمد بن محمد األعزازي، أبو الجود، القايض  762  - 

)ت: 968 هـ((2).

املوقوف: نسخة من صحيح البخاري.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال ابـن العمـاد: كتـب نحـو خمسـين مصحًفـا، ووقـف نسـخة مـن البخـاري 

علـى طلبـة إعزاز قبـل وفاتـه.(3)

)1(   النور السافر )ص: 98(، الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 90(. 
)2(   نــاب يف القضــاء بإعــزاز مــراًرا، وبحلــب مــرة، وويل اخلطابــة بجامــع إعــزاز، وكتــب بخطــه لنفســه ولغــره مــن 
الكتــب املبســوطة مــا يــكاد خيــرج عــن طــوق البــرش؛ مــن ذلــك مخــس نســخ مــن القامــوس، وعــدة مــن نســخ األنــوار، 
وعدة نسخ من رشح البهجة، ورشح الروض، وكتاب البخاري، ورشحه البن حجر يف كتب أخرى ال حتىص 

كثرة، مع اشــتغاله بالقضاء. الكواكب الســائرة )11/3(، شــذرات الذهب يف أخبار من ذهب )516/10(. 
)3(  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )516/10(.
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}83{ محمد بن  محمد بن يوسف أبو الفضل نور الدين، يعرف بابن  763  - 

منعة )ت: 904 هـ((1).

املوقوف: ثالثة قراريط.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، واملدارس الرشعية بدمشق.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـٌف بترميم سـنة (904 هــ) ثاثة قراريط وقًفـا أهليًا، ثم خيريًـا على المدارس 

بدمشق(2). الشرعية 

}84{ محمد بن املوقع شمس الدين. )تاريخ الوقف: 936 هـ(. 764  - 

املوقوف: كرم.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، والحرمني الرشيفني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بمجـدل بلهيـص، سـنة (936 هــ) كرًْمـا؛ جميعـه وقًفـا أهليًّا، ثـم خيريًّا 

الشـريفين(3). الحرميـن  على 

القضــاة، اخلزرجــي، الدمشــقي، الصاحلــي، ولــد بصاحليــة دمشــق رابــع شــعبان ســنة ســت وثالثــني  قــايض     )1(
ثــم املنــار للنســفي، وســمع بعــض مســانيد أيب  القــرآن العظيــم، وحفــظ درر البحــار للقونــوي،  وثانائــة، وحفــظ 
حنيفــة عــى قــايض القضــاة محيــد الديــن، وتصحيــح القــدوري عــى الشــيخ قاســم بــن قطلوبغــا، وتفقــه بالشــيخ عيســى 
الفلوجــي، وويل تدريــس اجلاليــة، وكانــت ســكنه، وهبــا كان ميــالده، واجلوهريــة، والشــبلية اجلوانيــة، واملرشــدية. 
وأفتــى ودرس ونــاب يف احلكــم زماًنــا، وكانــت ســرته فيــه حســنة يأمــر باملعــروف وينهــى عــن املنكــر، وكان عنــده 
أمانــة وصــر، وحصــل كتًبــا كثــرة، وانفــرد يف آخــرة عمــره بالرجــوع إليــه يف مذهــب أيب حنيفــة بدمشــق، ثــم ويل يف آخــر 
عمــره قضــاء القضــاة احلنفيــة بعــد أن كــره عليــه، واعتقــل بقلعــة دمشــق، ثــم أطلــق وويل القضــاء يف أول ســنة إحــدى 
وتســعائة. ثــم كانــت وفاتــه بقريــة الفيجــة مطعوًنــا يف مســتهل ذي احلجــة، وأيت بــه إىل الصاحليــة وصــيل عليــه هبــا، 
ودفــن برتبــة الناظــرة املعظميــة بســفح قاســيون. الكواكــب الســائرة )17/1- 18(، شــذرات الذهــب )36/10(. 

)2(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 234(. 
)3(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 251(. 
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}85{ محمد باشا املوىل الفاضل، وزير السلطان سليامن، ثم السلطان  765  - 

سليم، ثم السلطان مراد )ت: 987 هـ(.

 املوقوف: طاحون وغريها.   

املوقوف عليه: املقرئة.   

نوع الوقف: علمي، ودعوي.   

قـال ابـن العماد: وقـف الطاحـون خارج بـاب الفراديـس وغيرها علـى المقرئة، 

وتوفي شـهيًدا بالقسـطنطينية(1).

}86{ محمد صبح محي الدين. 766  - 

املوقوف: طاحون، وأربعة قراريط.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، واملدرسة األرشافية.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف بجديتـا سـنة (940 هــ) طاحونـا، وأربعـة قراريـط وقًفـا أهليًّا، ثـم خيريًّا 

المدرسـة األشـرفية(2). على 

}87{ محمد عمر املشهور بالدرميش. )تاريخ الوقف:  912هـ(. 767  - 

املوقوف: وقف عام.   

املوقوف عليه: الحرمني الرشيفني.   

نوع الوقف: أهيل، خريي.   

ا؛ علـى الحرميـن  وقـف ببـوارش (بـوارج) سـنة 912هــ وقًفـا أهليًّـا ثـم خيريًـّ

الشـريفين(3).

)1(   شذرات الذهب )607/10(. 
)2(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 236(. 
)3(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 232(. 
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}88{ محمد املشهور العداس شمس الدين.)تاريخ الوقف: 911 هـ(. 768  - 

املوقوف: بستان.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، والجامع الكبري، والقراء فيه.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي، ودعوي.   

وقـف ببعلبك سـنة (911 هـ) بسـتانًا وقًفـا أهليًّا، ثم خيريًّا علـى مصالح الجامع 

الكبيـر والقراء فيه(1).

}89{ مصطفى باشا بن سنان. )967 هـ(. 769  - 

املوقوف: طواحني، وأربعة حوانيت.   

املوقوف عليه: بعض املشايخ، وقراء القرآن.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال الغـزي -فـي حديثـه عـن الخسـروية-: الوقفيـة الثانيـة: أولها بعد البسـملة؛ 

الحمـد للـه الـذي شـرع األحـكام، وجعلهـا وسـائل االنتظـام .......، وقـف فيهـا 

مصطفـى باشـا طاحونًا على السـاجور فـي قرية معرنا مـن أعمال عينتـاب، وطاحونا 

بقريـة حريـص مـن أعمـال منبـج علـى السـاجور أيًضـا، وأربعـة حوانيـت بمدينـة 

عينتـاب؛ وشـرط أن يصـرف بعـد التعميـر والترميـم كل شـهر (60( قطعـة ألحـد 

المشـايخ المتقـدم ذكرهـم عـاوة، و(30( لحافـظ يقرأ عشـرًا بعد صـاة الظهر على 

الكرسـي فـي جامعـه، ومـا فضـل يصرفـه الناظـر علـى أمـور شـرعية معينـة بمـا في 

ظاهـر الكتـاب الشـرعي، تحريـرا فـي أواخر ربيـع األول سـنة (967 هــ)(2).

)1(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 229(. 
)2(   هنر الذهب يف تاريخ حلب )94/2(. 
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}90{ مقصود بن قليج. )تاريخ الوقف: 928 هـ(. 770  - 

املوقوف: قرية، أسهم من مزرعة.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، الحرمني الرشيفني.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

وقـف ببـودي بعلبـك سـنة (928 هــ) مزرعة كفر بودية سـبعة أسـهم من سـبعة 

وثاثيـن سـهما وقًفـا أهليًّا، ثـم خيريًّا علـى الحرمين الشـريفين(1).

}91{ موىس بن يحيى، القانوين )تاريخ الوقف: 989 هـ(. 771  - 

املوقوف: غري معلوم.   

املوقوف عليه: زاوية.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الغـزي -في حديثه عن مسـجد أبـي درجين-: وقف موسـى بـن يحيى على 

الزاويـة التـي عمرهـا أبـوه وقًفـا عظيًما سـنة (989 هــ)، وهي لصيـق جنينـة الركبي 

الخشـابية(2). التربة  تجاه 

 }92{ موىس رشف الدين، أبو الحسن الصباغ.  772  - 

)تاريخ الوقف: 913 هـ(.

املوقوف: مزرعة.   

املوقوف عليه: أهل الواقف، مسجد الحنابلة.   

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

)1(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 233(. 
)2(   هنر الذهب يف تاريخ حلب )55/2(. 
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وقـف ببعلبـك سـنة (913 هــ) مزرعة اثنـي عشـر قيراطًا وقًفـا أهليًّا، ثـم خيريًّا 

علـى مسـجد الحنابلـة ببعلبك(1).

}93{ يحيى بن موىس الريحاوي ابن أحمد الشيخ رشف الدين،  773  - 

النحالوى )ت: 953 هـ((2).

املوقوف: غري معلوم.   

املوقوف عليه: الذرية، وبعدهم للزاوية.   

نوع الوقف: ُذرِّي، ودعوي.   

قـال الغـزي -فـي حديثه عن مسـجد أبـي درجيـن-: هو زاويـة عمرهـا يحيى بن 

 الحـاج موسـى الريحـاوي ابـن أحمـد النحـاوي سـنة (950 هــ)، ووقف في سـنة 

(953 هـ) على ذريته وقًفا عظيًما، شرطه للزاوية بعد انقراض ذريته(3).

)1(   الوقف اإلسالمي يف لبنان، ملحمد قاسم الشوم )ص: 232(. 
كالشــيخ  الصوفيــة  موســى، خالــط  الشــيخ  بابــن  الشــهر  اخلرقــة،  األردبيــيل  املولــد،  احللبــي  األرحيــاوي،    )2(
علــوان، والكيــزواين، والشــيخ حممــد اخلراســاين العجمــي، ونــال احلظــوة عنــد أكابــر النــاس، وأمرائهــم حتــى تــردد 
إىل منزلــه بعــض قضــاة حلــب ونواهبــم يف الدولــة العثانيــة، وصــار لــه مريــدون يــرتددن إليــه بزاويتــه املجــاورة 
لــدار ســكنه داخــل بــاب قنريــن، وخلــف خلًقــا بالقــرى، وكان قــد طالــع شــيًئا مــن كتــب الفقــه، وكالم القــوم، 
وداوم هــو ومريــدوه عــى األوراد، وجعــل مــن مجلــة أوراده أبيــات الســهييل التــي أوهلــا: يــا مــن يــرى مــا يف الضمــر 
ويســمع. وســافر إىل الــروم يف رفــع بعــض املظــامل: وعــرض عليــه بعــض أركان الدولــة شــيًئا مــن الــال فلــم يقبلــه، 

الكواكــب الســائرة بأعيــان الائــة العــارشة )2/ 255- 256(. 
)3(   هنر الذهب يف تاريخ حلب )55/2(.
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}1{ إبراهيم بن عبد الرحمن الدمشقي، الفقيه الحنفي، املعروف  774  - 

بالسؤااليت )ت: 1095 هـ((1).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: ابنته.   

نوع الوقف: علمي.   

كان حريًصـا علـى جمـع الكتـب، واقتنى منها أشـياء كثيـرة في كل فـن، ووقفها 

آخـرًا على بنـٍت له(2).

 }2{ إبراهيم باشا بن عبد املنان املعروف بالدفرت دار 775  - 

 )ت: 1043هـ((3).

م.    املوقوف: حمَّ

املوقوف عليه: تدريس الفقه وغريه.   

نوع الوقف: علمي.   

)))  األديــب الشــاعر، اجليــد الطريقــة، احلســن البدهيــة، كان يف ريعــان عمــره وعنفــوان أمــره يشــتغل بصناعــة 
النظــم فيبــدي  كل  معنــى  نــادر،  وخيــرع كل مثــل، وكان لــه االســتحضار الغريــب لفــروع املذهــب واســتخراجها 
مــن حماهلــا بســهولة؛ مــع التبحــر يف الفقــه، وكثــرة االطــاع، وكان أحياًنــا يتعانــى الشــعر فيتكلــف لــه لغلبــة الفقــه عىل 
طبعــه، وكانــت وفاتــه ليلــة األربعــاء، حــادي عــر شــهر ربيــع األول، وقــد جــاوز الســتني، ودفــن بمقــرة الشــيخ 
أرســان، وكان ابتــىل بمــرض عاجلــه مــدة مديــدة وأنفــق عليــه أمــوااًل مجــة، ومل خيلــص منــه حتــى اســتحكم فيــه فــات 

. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )28/1).
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )29/1).

)))  نزيــل دمشــق، وأحــد كرائهــا، صاحــب شــأن رفيــع، كان وقــوًرا متواضًعــا ســاكنًا، كثــر العبــادة مازًمــا 
وحيــب  واألذكار،  األوراد  جمالــس  وحيــر  األمــوي،  اجلامــع  يف  اجلاعــة  مــع  أوقاهتــا  يف  الصلــوات  أداء  عــىل 
النبويــة،  األحاديــث  مــن  كثــر  عــىل  اطــاع  لــه  وكان  كتًبــا،  ومجــع  العلــوم،  يف  ويذاكــر  والصلحــاء،   العلــاء 
 وكان  قتلــه  يــوم  األحــد، خامــس عــر صفــر، ودفــن بربــة صــاح الديــن بوصيــة منــه . خاصــة األثــر يف 

أعيــان القــرن احلــادي عــر )29/1).
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بنـى حماًمـا بالقرب مـن تربة السـلطان صالح الدين يوسـف بن أيـوب، ولصيق 

داره التـي كان يسـكنها، ووقفـه وجملـة مـن أمالكـه علـى تدريـس فقه وأجـزاء رتبها 

المذكورة(1). التربـة  في 

 }3{ أبو بكر بن محمد بن أيب بكر بن عقيل السقاف  776  - 

)ت: 1074 هـ((2).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: غري معلوم.   

نوع الوقف: علمي.   

  ملك كتبًا كثيرة، وأوقفها بمكة المشرفة(3).

 }4{ أحمد بن أحمد بن محمد الرويعي، الخواجا  777  - 

)ت قبل: 1020 هـ((4).

ــال     ــع الغ ــة لبي ــة، ومحناط ــة، وترب ــآت خدمي ــاجد، ومنش ــوف: مس املوق

ــا. وغريه

)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )30/1).
)))  أحــد العلــاء العاملــني، ولــد بالقــارة -إحــدى مدائــن حــر مــوت- ســنة 1018 هـــ، نشــأ يف عبــادة اهلل ومــا 
فيــه الرضــا ملــواله، وحفــظ القــرآن حفًظــا جيــًدا، وتربــى يف حجــر والــده، وصحــب مجاعــة مــن أكابــر الســادة، وكان 
مواظًبــا عــىل الســنن الرعيــة، حيــب الفقــراء واملســاكني، ويكــرم الضيــوف والوافديــن. املختــر مــن نــر النــور 

والزهــر )ص: 65، 66).
)))  املختر من نر النور والزهر )ص: 65، 66).

)))  أحــد التجــار املغاربــة الذيــن قدمــوا إىل مــر بســبب تأثــر جتارهتــم جــراء هجــات أســبانيا عــىل ســواحلهم، بــدأ 
جتارتــه يف مــر بــراء نصــف وكالــة تقــع باجلهــة البحريــة مــن رشــيد ُتعــرف بوكالــة ابــن النفيــس، وازدهــرت جتارتــه 
وعظــم ثــراؤه، واتســعت دائــرة نشــاطه بــني القاهــرة واإلســكندرية ورشــيد، وكانــت صادراتــه إىل مــواينء البحــر 
املتوســط، وأنشــأ العديــد مــن العقــارات الدينيــة واملدنيــة والتجاريــة يف القاهــرة واإلســكندرية ورشــيد، وســمي 

شــارع باســمه يف القاهــرة. تراجــم أعــام الوقــف )49/2).
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املوقوف عليه: عقار، ومال.   

نوع الوقف: دعوي، وتعليمي، وخريي.   

قـام ببنـاء مسـجد الرويعـي على شـاطيء بركـة األزبكيـة بالقاهرة، ووقـف عليه 

عقـاًرا كان يملكه بجوار المسـجد، وأنشـأ سـبياًل بالركن الجنوبي منـه، ومكتبًا لأليتام 

يعلـو هـذا السـبيل، وحوًضـا لسـقي الـدواب وغيرهـا مـن المنشـآت الخدميـة، كما 

أنشـأ مصلـى، وتربـة لدفـن الموتـى بشـاطيء بركـة األزبكيـة تجـاه واجهة المسـجد 

الغربية.

 وقـام بتوسـعة الجامـع الكائـن بثغر رشـيد والمعـروف بجامع زغلـول، وأثبت ذلك 

فـي وثيقـة وقـف الرويعـي المحـررة (عـام 1016 هــ) الموافق (عـام 1607م)، وأنشـأ 

بجانبـه سـبيل ماء، وطابونـة للخبز بجوار ذلك السـبيل، وسـاقية لتوصيل الماء لفسـاقي 

المسـجد، ومحناطـة لبيـع الغـالل، وأربعة بيـوت كاملة أرًضا وبنـاًء، ووكالـة وحوانيت، 

وأروقـة ودهاليز. 

}5{ أحمد بن عمر املعروف بالقاريء )ت: 1041 هـ((1). 778  - 

املوقوف: كتب، وأراض، وبستان.   

املوقوف عليه: الدراويش(2).   

نوع الوقف: خريي.   

اشـترى كتبًـا فيهـا المقبـول الـذي لـه ثمـن فوقفهـا علـى المـكان(3)، واشـترى 

أراضـي ووقفهـا على األماكن، واشـترى بسـتانًا ووقفـه أيضا علـى الدراويش، وكتب 

)))  نســبة لقــارة بــني حســية والنبــك، مشــهورة بالــرد الشــديد، وهــو نزيــل حلــب، نشــأ فقــًرا، وســلك طريــق 
املشــيخة والدروشــة، فطــاف البــاد، وزار مرقــد الشــيخ عبــد القــادر اجليــاين. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن 

.(259/1( عــر  احلــادي 
)))  الَدْرويش: هو الزاِهد، املتعّبد، الفقر. )معجم اللغة العربية املعارصة 742/1).

)))  أي: املكان الذي يقيم فيه الدراويش.
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بذلك وقفيـة وجعل لهـا متوليًا(1).

}6{ أحمد بن محمد أبو العباس، الشاوي )تاريخ الوقف: 1015 هـ((2). 779  - 

املوقوف: كريس يف جامع القرويني مختص بتجويد القرآن الكريم.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

ناظر الوقف: األستاذ أبو العباس الفايس، ثم من يأيت بعده.   

أنشـأ وقف سـارية فـي جامـع القروييـن بها الكرسـي المختـص بتجويـد القرآن 

الكريـم، وقـد عيـن المحبِّـس لهـذا الوقـف األسـتاذ أبـا العبـاس أحمد بـن علي بن 

شـعيب الفاسـي (ت: 1015 هــ)، ثـم من يأتي بعـده(3).

}7{ أحمد باشا بن محمد باشا، الوزير الفاضل، الكوبري األصل،  780  - 

القسطنطيني املولد )ت: 1087 هـ((4).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: مدرسة.   

)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )261/1).
)))  الشــيخ العــارف، الــويل الصالــح، كان ذا بركــة ظاهــرة، وســمت صالــح، لقــي الــويل الصالــح أمحــد بــن حييــى 
اللمطــي دفــني فــاس والزمــه، وكان جيلــس ببــاب داره خيــدم الــدار مــن خــارج، وزوجتــه ختــدم مــن داخــل الــدار. 

تاريــخ احلضيكــي )ص: 50).
)))  إســهام الوقــف يف متويــل املؤسســات التعليميــة والثقافيــة باملغــرب خــال القــرن العريــن -دراســة حتليليــة- 

لعبــد الكريــم العيــوين )ص: 51).
)))  أحــد وزراء الدولــة العثانيــة؛ بــل أوحدهــم الــذي عــزت بــه الســلطنة، وافتخــرت الدولــة، وكان يف وقتــه مــن 
مفاخــره الســامية وأفــراده املتعاليــة، وبــه ظهــر رونــق الزمــن، وعــا قــدر الفضــل، وكان عــره إىل أواســط مدتــه 
أحســن العصــور، وقتــه أنــر األوقــات، ومل يكــن يف الــوزراء مــن حيفــظ أمــر الديــن وقانــون الريعــة مثلــه. خاصــة 

األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )353/1).



القرن  احلادي عشرالقرن  احلادي عشر
642643

نوع الوقف: علمي.   

كان قبـل وفاتـه وقـف كتبـه، ووضعها فـي خزانـة -بالتربـة المذكـورة- ورتب لها 

أربعـة حفـاظ، وفيهـا مـن نفائس الكتـب مـا ال يوجد في مـكان(1).

 }8{ أحمد ابن السلطان محمد بن مراد العثمين، السلطان األعظم  781  - 

)ت: 1027 هـ((2).

املوقوف:سبيل ماء، وقرى.   

املوقوف عليه: فقراء الحرمني الرشيفني، وأرباب الوظائف بالحرمني.   

نوع الوقف: خريي.   

ومـن خيراتـه؛ أنـه عمـل سـحابة بركـب الحـاج الشـريف المصـري يحمـل بها 

المـاء للفقـراء والمسـاكين، ووقـف عليهـا أوقافًا وبهـا النفع العـام، ومن آثـاره أيًضا؛ 

أنـه رتب مـن ريع أوقافـه أيًضا لفقـراء الحرميـن الشـريفين؛ وأرباب وظائفهمـا زيادة 

فـي معلومهم في كل سـنة ما قدره اثنا عشـر كيًسـا، يحمـل إليهم صحبـة أمير الحاج 

المصري(3).

وكذلـك؛ عمارة مسـجد البيعـة -وهو بالقرب مـن عقبة منى على يسـار الصاعد، 

بينـه وبيـن عقبـة منى مقـدار غلوة سـهم-، وأصلـح مآثر كثيـرة بمكة، وأنشـأ وقًفا من 

ـَنة تماًما؛ ألن  قـرى مصـر على خـدام الحرميـن ألجـل أن يصرف علوفـة الخـدم السَّ

فـي القديـم مـا كان يصرف لهـم إال على حكـم النصف(4).

)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )356/1).
)))  الســلطان األعظــم، واخلاقــان األفخــم، أعظــم ملــوك آل عثــان وأحلمهــم وأكرمهــم، كان ســلطاًنا عظيــم 
ألربــاب  معــارًشا  االعتقــاد،  حســن  النبويــة،  بالســنة  متمســًكا  البيــت،  وآل  للعلــاء  حمًبــا  الذكــر،  مجيــل  القــدر، 
الفضائــل، ســمح الكــف، جــواد االتــزال، إحســاناته للفقــراء واصلــة، وعطايــاه ألربــاب االســتحقاق مرادفــة. 

خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )284/1).
)))  أخبار األول فيمن ترف يف مر من أرباب الدول )133/1).

)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )288/1).
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 }9{ أحمد بن محمد املعروف بابن املنقار، الحلبي، الدمشقي 782  - 

 )ت: 1032 هـ((1).

املوقوف: مبهم.   

املوقوف عليه: ذريته.   

نوع الوقف: ُذري.   

قـال الحمـوي: هـو صاحـب الوقـف العظيـم الباقـي فـي يـد ذريتـه بدمشـق 

وحلـب، ومنهـم الفقيـر مؤلـف هـذا التاريـخ، فـإن جدتـي والـدة والـدي منهـم(2).

}10{ أحمد بن مطاف أمري األمراء بحلب )ت: 1008 هـ((3). 783  - 

املوقوف: خان، ودكاكني.   

املوقوف عليه: مدرسة.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

هـو بانـي المدرسـة المعروفـة بـه بحلـب، وقـد شـرط لمدرسـها في اليوم عشـر 

قطـع فضيـة، وفي قـول عشـرين عثمانيًا صحيًحـا، واتخذ لـه ثالثين جـزًءا من كتاب 

اللـه تعالـى وهـو ختم كامـل، وبنى لـه مدفًنا، ولـه خان وبعـض دكاكيـن وقفها على 

هـذه الخيرات(4).

)))  احللبــي األصــل، الدمشــقي املولــد والوفــاة، األديــب الشــاعر، الذكــي البــارع، كان مشــهوًرا بالــذكاء والفطنــة 
والفضــل، الزم العامــة املــا أســد الديــن بــن معــني الديــن التريــزي نزيــل دمشــق، وأخــذ عنــه العربيــة واملعــاين 
والبيــان وغرهــا، وبــرع يف الفنــون، ومتيــز عــىل أقرانــه، وطــار صيتــه، وصــار يــرب بــه املثــل يف الفطنــة. خاصــة 

األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )296/1).
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )297/1).

)))  مل يزل يتدرج إىل املناصب حتى توىل كفالة حلب. خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )364/1).
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )364/1).
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 }11{ أحمد باشا الوزير الكبري، املعروف بكوجك أحمد األرنودي 784  - 

 )ت: 1046 هـ((1).

املوقوف: قرى.   

املوقوف عليه: جامع العسايل، وسبيل ماء.   

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

جامـع العسـالي: هـذا الجامع عمره أحمد باشـا كوجـك بالقرب مـن قرية القدم 

خـارج دمشـق، سـنة خمـس وأربعيـن وألـف، وجعل فيـه تكيـة، ووقف عليهـا قرى 

مـن ضواحـي صيدا وبعلبك، وألحق بذلك سـتين جـزًءا بالجامع األمـوي، وتعيينات 

ألهـل الحرميـن، وبنى سـبياًل بالقـرب من تلـك العمارة عظيـم النفع(2).

 }12{ أبو الغيث، املعروف بالقشاش، املغريب، التونيس 785  - 

 )ت: 1031 هـ((3).

املوقوف: غري معلوم.   

ــا، ومــدارس، وقناطــر،     املوقــوف عليــه: جامــع، وخانقــاه، وتكيــة، وزواي

ونســخ مــن البخــاري، وخزانــة كتــب.

نوع الوقف: خريي، ودعوي، وتعليمي.   

أنشـأ جامًعـا وخانقـاه وتكيـة، وأنشـأ اثنيـن وثالثيـن موضًعـا زوايـا ومسـاجد 

)))  أحــد الــوزراء املشــهورين بالشــجاعة وشــدة البــأس وحســن التدبــر، كان عارًفــا بأحــوال احلــروب، ولــه طالــع 
ســعيد ورأي ســديد، وكان يف مبــدأ أمــره خامــل الذكــر، ثــم هنــض بــه احلــظ حتــى صــار بكلــر بكيــا -رتبــة عليــة يف 
اجليش- وتوىل حكومة ســيواس، ثم ورد دمشــق حاكًا هبا. خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )385/1)

)))  منادمة األطال ومسامرة اخليال )384/1(، خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )388/1).
)))  األســتاذ العــامل الــويل، الرحلــة الكبــر، كان آيــة مــن آيــات اهلل تعــاىل الباهــرة، كانــت وفاتــه يف أوائــل رجــب، 
ودفــن يف زاويتــه املعروفــة بــه، وعمــره مــا جــاوز اخلمســني بكثــر. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر 

.(141/1(
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وجوامـع، وبنـى مـااًل يعد من المـدارس الرفيعـة والقناطـر المنيعة، ووقـف على كل 

أثـر منهـا أوقافًـا عظيمـة، وعيَّـن للمقيميـن والمسـافرين نفقـات، وجمع مـن نفائس 

الكتـب مـا ال يعـد وال يحصـى، ومـن جملة مـا وجد في خزانـة كتبه ألف نسـخة من 

البخاري(1).

}13{ جال الدين بن بهاء الدين )تاريخ الوقف: 1048 هـ(. 786  - 

املوقوف: غري معلوم.   

املوقوف عليه: مسجد القلعة.   

نوع الوقف: دعوي.   

هـو مؤسـس جامع القلعـة عند مجيء السـلطان العثماني مراد الرابـع إلى بغداد، 

ويقـع الجامـع اآلن فـي مبنى وزارة الدفـاع القديمة في بغـداد، وحبس له وقًفـا كافيًا، 

وسـجل وقفـه فـي (سـنة 1048 هــ)، وكانت أسـرة بيـت القلعـة لهم مجلـس حافل 

يرتـاده العلمـاء واألدبـاء، ويقـع المجلس في محلـة الميدان فـي بغداد(2).

 }14{ حسن باشا بن عبد الله األمري الكبري، املعروف بشوربزه حسن 787  - 

 )ت: 1027 هـ((3).

املوقوف: خان، وعقارات، وأسواق.   

املوقوف عليه: ذريته، والحرمني.   

)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )141/1).
)))  البغداديــون أخبارهــم وجمالســهم )ص: 79(، أعيــان الزمــان وجــران النعــان لوليــد األعظمــي )ص: 

202 ومــا بعدهــا(.

)))  أحــد صــدور دمشــق وأعياهنــا الــذي كان يرجــع إليهــم يف املهــات، ويعــول عليهــم يف األمــور، وكان كامــل 
فيكرمهــم  منهــم  إليــه مجاعــة  ويــردد  العلــاء والصلحــاء،  يعتمــد  املــزاج، وكان  التدبــر، صــايف  العقــل، حســن 
ويعظمهــم، وتقلبــت بــه الدنيــا بــني نعيــم وبــؤس حتــى اســتقر يف مركــزه، وبلــغ مــن العــز واجلــاه مبلًغــا ليــس وراءه 

غايــة، واحتــوى عــىل أمــاك وعقــارات كثــرة. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )25/2).
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نوع الوقف: دعوي، وُذري.   

عّمر الخان المعروف بسوق جقمق، ووقفه مع جملة عقاراته على ذريته(1). 

وكان منتميـا إلـى الوزيـر األعظـم سـياغوش باشـا، فدفـع إليـه مـااًل وأمـره أن 

يبنـي لـه مسـجًدا بدمشـق، ويرتـب فيـه من يقـوم بشـعائره، فبنـى المسـجد المعروف 

بالسياغوشـية بالقـرب من داره بحـارة القصاعين داخـل باب الجابية، وأحسـن بناءها، 

وكذلـك فعـل معـه الوزيـر األعظـم مراد باشـا، فعمـر له سـوق المراديـة ببـاب البريد 

والخـان، وسـوق الـذراع وجعله وقًفا على الحرميـن، وولى وقف البيمارسـتان النوري 

فأقـام شـعائره بعـد أن كانت اضمحلـت، وعمر أوقافه وأتـى فيه من حسـن التنمية بما 

ال مزيـد عليـه، وولـى توليـة الجامـع األمـوي بعـد أن كان وقفـه يذهب، فبـذل جهده 

فـي ضبطـه وتنميته(2).

 }15{ حسن الكردي، العمدي، الشافعي، نزيل دمشق 788  - 

 )ت: 1048 هـ((3). 

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

كتـب بخطـه الكثيـر مـن الكتب؛ مـن جملة ذلـك حاشـية شـيخي زاده، ووقف 

جميـع كتبـه على طلبـة العلم بدمشـق، وهذه الكتـب موضوعة عند بني السعسـعاني 

هـي وكتـب الدفتري، وهـي محتوية علـى نفائـس الكتب(4).

)))  منادمة األطال ومسامرة اخليال )381/1).
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )25/2(، منادمة األطال ومسامرة اخليال )381/1).

)))  أحــد املحققــني يف العلــم املشــهود هلــم بالتبحــر يف العقليــات، قــدم دمشــق يف حــدود ســنة إحــدى وثاثــني 
س بدمشــق فانتفــع بــه غالــب طلبــة عــره  وألــف، وتــزوج هبــا، ومتلــك داًرا بالقــرب مــن املدرســة الظاهريــة، ودرَّ
مــن أبنــاء دمشــق، وكان رسيــع الكتابــة صحيــح الضبــط، ودفــن بمقــرة الفراديــس. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن 

احلــادي عــر )78/2).
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )78/2).
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}16{ حسني بن برسني )تاريخ الوقف: 1095 هـ(. 789  - 

املوقوف: غري معلوم.   

املوقوف عليه: ذريته، وجامع برسني.   

نوع الوقف: ُذري، ودعوي.   

ناظر الوقف: الشيخ: محمد ناجي.   

قـال الغـزي -فـي حديثـه عن آثـار محلة تلعـران-: جامع برسـين: محله فـي الزقاق 

المنسـوب إليـه غربـي الحـارة، وهـو أكبـر مسـاجدها، منشـيء هـذا الجامـع الحـاج 

حسـين بـن برسـين (سـنة 1095 هـ)، ووقـف عليـه وقًفا عظيًما، شـرط فضلتـه لذريته، 

تبلـغ غلتـه اآلن بضعة وعشـرين ألـف قرش سـنويًا، والمتولي على هـذا الجامع وأوقافه 

اآلن الحـاج محمـد علـي بن محمد برسـين، والناظر عليه ولده الشـاب النجيب الشـيخ 

محمـد ناجـي، وهـو صـارف قصـارى جهـده إلـى إعمـار الجامـع وأوقافـه وإصـالح 

أحوالهمـا. وفقـه الله(1).

 }17{ حسني بن عيل الشهري بابن البجاقجي، الحلبي، الحنفي  790  - 

 )تاريخ الوقف: 1064 هـ(.

املوقوف: مصحف.    

املوقوف عليه: الجامع الكبري األموي.   

نوع الوقف: دعوي، وعلمي.   

قـال الغـزي -فـي حديثـه عـن وقـف الجامـع الكبيـر األمـوي-: وممـا يوجد في 

الحضـرة مصحـف شـريف مكتـوب علـى قفـا أول صفحـة منـه: هـذا المصحـف 

الشـريف بقلـم المغيـرة بـن شـعبة الصحابـي  بخـط كوفـي.

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )269/2).
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ومكتـوب تحتها: بسـم الله الرحمـن الرحيم، الحمـد للـه رب العالمين، وصلى 

اللـه علـى محمـد خاتم المرسـلين، وعلـى آله وصحبـه أجمعيـن، يقـول كاتب هذه 

األحـرف؛ حسـين بن علي الشـهير بابـن البجاقجي الحلبـي الحنفي، بأنـه وقف هذا 

المصحـف الشـريف بالجامـع الكبيـر بحلـب المحروسـة ابتغـاء لوجـه اللـه تعالى، 

وصلـى اللـه علـى محمـد وآله، تحريـرًا في أواخـر صفر الخيـر (سـنة 1064 هـ).

 علـى أن خـط هـذا المصحـف مغربـي ال كوفـي، وال دليـل فيـه يـدل علـى أنه 

خـط المغيـرة بن شـعبة(1).

}18{ رضوان بك، املعروف بصاحب العمرة )ت: 1065 هـ((2). 791  - 

املوقوف: القصبة بباب زويلة(3).   

املوقوف عليه: عتقاؤه، وأهل الحرمني وغريهم من جهات الرب.   

نوع الوقف: خريي.   

ـر القصبـة المعروفـة به خـارج بـاب زويلة عنـد بيته، ووقـف وقًفا  هـو الـذي عمَّ

علـى عتقائـه، وعلى جهـات بر وخيـرات(4).

يعتبر رضوان بك من أكثر وجهاء المصريين وقًفا على أهل الحرمين(5).

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )187/2).
)))  كان رجــاً صاحًلــا مازًمــا للصــوم والعبــادة والذكــر، وافــر احلرمــة، مســموع الكلمــة، تــوىل إمــارة احلــج عــدة 
ســنني، ومل يــرك أوالًدا، وغالــب أمــراء مــر وحكامهــا يرجعــون يف النســبة إىل أحــد البيتــني؛ وهــم بيــت بلغيــه، 

وبيــت رضــوان بــك. تاريــخ عجائــب اآلثــار يف الراجــم واألخبــار للجــريت )145/1).
)))  َقَصَبُة الَقريَة: وسطها. وَقَصَبُة الَسواد: مدينُتها. )الصحاح، مادة قصب(.

)))  تاريخ عجائب اآلثار يف الراجم واألخبار )145/1).
)))  أوقاف املدينة املنورة والنهضة العلمية يف رحاهبا )ص: 705).
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}19{ شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله  792  - 

العيدروس اليمني )ت: 1041 هـ((1).

املوقوف: أموال.   

املوقوف عليه: األرشاف.   

نوع الوقف: خريي.   

حصـل كتبًـا نفيسـة، واجتمـع له مـن األموال مـا ال يحصـى كثـرة، وكان عزم أن 

يعمـر فـي حضرمـوت عمـارة عاليـة، ويغـرس حدائـق، وعيـن عـدة أوقـاف تصرف 

علـى األشـراف فلم يمكنـه الزمان، وغـرق جميع ما أرسـله من الدراهم فـي البحر(2). 

}20{ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف )ت: 1014 هـ(. 793  - 

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: علمي.   

جمـع مـن الكتب النفيسـة، ما لـم يجمعه أحـد من علمـاء عصـره، ووقفها على 

طلبة العلم الشـريف بمدينـة »تريم«(3).

)))  ولــد ســنة ثــاث وتســعني وتســعائة بمدينــة تريــم، وحفــظ القــرآن وغــره، واشــتغل عــىل والــده، أخــذ عنــه 
علوًمــا كثــرة ولبــس منــه اخلرقــة، وتفقــه بالفقيــه فضــل بــن عبــد الرمحــن بافضــل، والشــيخ زيــن باحســني بافضــل 
وغرهــم، ورحــل إىل الشــحر واليمــن واحلرمــني وغرهــم، وأخــذ عــن مجاعــة مــن شــيوخهم، والزم االشــتغال 
والتقــوى، ولــه مصنفــات عديــدة منهــا كتــاب يف اخلرقــة الريفــة؛ ســاه السلســلة، وهــو غريــب األســلوب، دفــن 
بالروضــة املعروفــة بقــرب دولــت آبــاد، وقــره ظاهــر يــزار. خاصــة األثــر يف أعيــان القرن احلادي عر )235/2).

)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )236/2).
)))  الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 121).
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}21{ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد  794  - 

اإلدرييس، املكنايس، الحسني، املغريب )ت: 1085 هـ((1).

املوقوف: دور.   

املوقوف عليه: العبيد واإلماء.   

نوع الوقف: خريي.   

كان إذا جـار أحـد مـن السـادة علـى عبـد أو أمـة ودخل عليه اشـتراه منـه بأغلى 

ثمـن وأعتقـه؛ حتـى أعتـق أرقـاء كثيـرًا ووقـف عليهـم دوًرا، وكان حسـن العشـرة؛ 

إذا اجتمـع بـه أحـد لـم يـرد مفارقتـه، وكان كثيـر الشـفاعات، وكان يحـب العلمـاء 

ويكرمهـم، ويحسـن للفقـراء ويتفقدهـم بالنفقـة والكسـوة العظيمـة(2).

 }22{ عبد الله بن عمر بن عبد الله بن أحمد باجمل الحرضمي 795  - 

 )ت: 1018 هـ((3).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: علمي.   

)))  نزيــل مكــة، شــهر باملحجــوب، حــج ســنة ثــاث وأربعــني وألــف، وجــاور بمكــة، ثــم رحــل إىل اليمــن، ثــم 
رجــع إىل مكــة واســتوطنها، وصــار مرجًعــا ألهلهــا والوارديــن عليهــا، وكان يف الكــرم غايــة ال تــدرك، وكان يعمــل 
الوالئــم العظيمــة للخــاص والعــام، وكانــت النــذور تأتيــه مــن املغــرب واهلنــد والشــام ومــر ويرفهــا للفقــراء، 
وكان مقبــول الكلمــة عنــد مجيــع النــاس، وإذا جــاءه املديــن املفلــس ليشــفع لــه عنــد دائنــه فبمجــرد أنــه يكلمــه يف 

ذلــك يمتثــل أمــره بطيــب نفــس. إحتــاف أعــام النــاس بجــال أخبــار حــارضة مكنــاس )338/5).
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )347/2).

)))  ذو املقامــات الفاخــرة، واألحــوال الظاهــرة، أخــذ العلــم عــن الشــيح الفقيــه عبــد الرمحــن بــن رساج وغــره، 
وجــد يف الطلــب، واجتهــد يف العبــادات، وكان شــفوًقا عــىل النــاس، حســن التــودد إليهــم، واتفــق أهــل بلــده عــىل أنــه 
أكملهــم علــًا وعمــاً، وزهــًدا وكرًمــا، وورًعــا وتواضًعــا، ومــروءًة وصــًرا وحلــًا، وكانــت صدقاتــه كثــرة، تــويف 

صبــح يــوم الثاثــاء ثالــث عــر شــوال. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )63/3).
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ل كتبًا كثيرًة ووقفها، وله مؤلفات نافعة في مهمات الدين(1). حصَّ

}23{ عز الدين بن دريب بن املطهر بن دريب بن عيىس بن دريب  796  - 

الحسني )ت: 1060 هـ((2). 

املوقوف: جامع.   

املوقوف عليه: أموال وغريها.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال الحمـوي: الزم السـيد اإلمـام أحمـد بـن محمـد بـن لقمـان، واختص به 

وانتفـع به، وذلك سـبب سـكون السـيد عز الديـن في الطويلـة، فإنه سـكنها وولى 

أمورهـا وتمـول، وكان هـو المرجـع ألهـل اإلقليم فـي القضـاء والفتيا وفيمـا يعوز 

مـن أمـور السياسـة، والـوالة يجتمعـون عنـده لكل مهـم، وهو فيهـم نافـذ الكلمة 

رحـب الفنـاء، ولـه أمـوال هنالـك، ودور ومقـام عظيـم، وابتنـى بالطويلـة جامًعـا 

عظيًمـا، ووقـف عليـه أوقافًا(3).

)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )63/3).
)))  كان ســيًدا رسًيــا فاضــاً، عارًفــا بالفقــه، مرًفــا عــىل غــره، ممتلًئــا مــن الوقــار واحلشــمة واجلــال، قــرأ عــىل 
القــايض النــارص بــن عبــد احلفيــظ املهــا الفصــول يف أصــول الفقــه مــدة إقامتــه بشــهارة، أيــام اإلمــام املؤيــد بــاهلل 
حممــد بــن القاســم يف ليــال قليلــة، وكان يســتغرق أكثــر الليــل يف درســه مــع تاوتــه القــرآن، ولــه معرفــة بأنســاب أهــل 
البيــت، وســاع يف احلديــث، ولــه كتــاب يف األصــول جيــرى جمــرى الــرح للثاثــني مســألة، ويتعــرض فيهــا لفوائــد 
كثــرة، ولــه عــىل األنســاب اطــاع، دفــن بقــرب اجلامــع الــذى بنــاه يف الطويلــة. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن 

احلــادي عــر )110/3).
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )110/3).
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}24{ عىل بن إبراهيم بن أحمد بن عىل بن عمر امللقب نور الدين ابن  797  - 

برهان الدين الحلبي، القاهري، الشافعي )ت: 1044 هـ((1).

املوقوف: كُُتب.   

املوقوف عليه: الشيخ سلطان املزاحي.   

نوع الوقف: تعليمي.   

كان إذا مـر علـى الشـيخ سـلطان المزاحي وهو في درسـه -مع جاللتـه- يقوم له، 

ويقبـل يديـه ويفـرش لـه سـجادته التـي يجلـس عليها فـي التدريـس، ثم يرجـع إلى 

درسـه، ووقـف جميع كتبه علـى الشـيخ المذكور(2).

 }25{ عيل بن سلطان بن محمد الهروي، نور الدين الحنفي، القاري  798  - 

)ت: 1014 هـ((3).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

)))  صاحــب الســرة النبويــة، اإلمــام الكبــر، أجــل أعــام املشــايخ، وعامــة الزمــان، كان جبــاً مــن جبــال العلــم، 
وبحــًرا ال ســاحل لــه، واســع احللــم عاَّمــة، جليــل املقــدار، جامًعــا ألشــتات العــىل، صارًفــا نقــد عمــره يف بــث العلــم 
النافــع ونــره، وحظــي فيــه حظــوة مل حيظهــا أحــد مثلــه، فــكان درســه جممــع الفضــاء، وحمــط رحــال النبــاء، وكان 
غايــة يف التحقيــق، حــاد الفهــم، قــوي الفكــرة، متحرًيــا يف الفتــاوى، جامًعــا بــني العلــم والعمــل، صاحــب جــد 
واجتهــاد، عــم نفعــه النــاس، فكانــوا يأتونــه ألخــذ العمــل عنــه مــن البــاد، مهاًبــا عنــد خاصــة النــاس وعامتهــم، 
حســن اخلْلــق واخلُُلــق، ذا دعابــة لطيفــة يف درســه، وكان الشــيوخ يثنــون عليــه بــا هــو أهلــه مــن الفضــل التــام ومزيــد 

اجلالــة واالحــرام. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )122/3).
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )122/3).

ــل وَمهــر يف الفنــون معقــواًل ومروًعــا، ثــم حــجَّ وجــاور بمكــة إىل أن مــات،  ــة، قــرأ ببــاده وحصَّ )))  نزيــل مكَّ
وكان شــيًخا فاضــاً، ذا شــيبة وهيبــة ووقــار، زاهــًدا متورًعــا ال يــأكل إال مــن كســب يــده، وكان يكتــب كل ســنة 
مصحًفــا بخــٍط حســٍن، ويكتفــي بثمنــه إىل العــام القابــل، وكان شــديًدا عــىل أهــل البدعــة ال خيــاف يف اهلل لومــة 

الئــم. ســلم الوصــول إىل طبقــات الفحــول )392/2).
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ذكـر أحفـاده أنـه كان لجدهـم ثالثمائة مـن المؤلفات، وأنـه أوقفها، وشـرط بأن 

ال يمنـع من استنسـاخها(1).

}26{ عيل بن عمر بن عيل بن محمد فقيه بن عبد الرحمن بن الشيخ  799  - 

عيل )ت: 1038 هـ((2).

املوقوف: كُُتب.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

جمع كتبًا كثيرة ووقفها على طلبة العلم بتريم(3).

}27{ عمر بن أحمد بن أىب بكر بن عبد الرحمن بن محمد منفز بن  800  - 

عبد الله آل منفز )ت: 1020 هـ((4).

املوقوف: مسجد.   

املوقوف عليه: مال.   

)))  الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 121).
)))  العــامل اهلــام العــي القــدر، ولــد بريــم بحــر مــوت، وحفــظ القــرآن، وعــدة متــون منهــا اإلرشــاد، وعــرض 
حمفوظاتــه عــىل مشــاخيه، ثــم اشــتغل بتحصيــل العلــوم الرعيــة، واألدبيــة، والصوفيــة، بــرع يف عــدة علــوم، إال أن 
الفقــه أشــهر علومــه، والتصــوف أكثــر معلوماتــه، وكان حســن املذاكــرة، كثــر الفوائــد، كريــًا ســخًيا عفيًفــا ذكًيــا 
بصــًرا باألمــور، نظيــف الثيــاب، كثــر البشاشــة، حمبوًبــا جلميــع األنــام، مقبــول الشــفاعة. خاصــة األثــر يف أعيــان 

القــرن احلــادي عــر )178/3)
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )178/3).

)))  أحــد فحــول الرجــال، كان مــن املشــار إليهــم بالزهــد والصــاح والعبــادة وحســن الطريقــة، صحــب األكابــر 
مــن األوليــاء والعلــاء، وكان متمســًكا بــآداب الريعــة، حمرًمــا عنــد امللــوك واألرشاف، وكان يف أقــى املــروءة، 
وغايــة التواضــع، منقــاًدا للخــر، جــواًدا ســخًيا، يعظــم أهــل الديــن ويكــرم الفقــراء، كثــر الصدقة واإلحســان إليهم، 
وكان مســتهينًا بالدنيــا وعروضهــا، جمانًبــا كثــر الدنيــا، وألقــى اهلل هيبتــه وحمبتــه يف القلــوب، وكانــت وفاتــه ليلــة 
األربعــاء، لتســع خلــون مــن شــوال، ودفــن بمقــرة زنبــل. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )208/3).
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نوع الوقف: دعوي.   

كان نَظَُر أوقاف مسجد آل باعلوى إليه، وأوقف عليه أموااًل كثيرة(1).

 }28{ عنرب شنبو سنجس خان وزير الهند، ومدبره، امللك 801  - 

 )ت: 1035 هـ((2).

املوقوف: مصحفان، ودور.   

املوقوف عليه: مكة، واملدينة.   

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

وقـف بمكـة والمدينـة مصحفين، واشـترى فـي الحرميـن دوًرا ووقفهـا على من 

يقـرأ فيهمـا ويهدى ثـواب القـراءة إليه(3).

)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )208/3).
)))  يف األصــل حبــي مــن األحمــره، ويقــال: إنــه مــن عبيــد القــايض حســني املشــهور بمكــة، ثــم اشــراه بعــض 
التجــار وجلبــه إىل اهلنــد، فاشــراه الوزيــر ســنجس خــان، ولــا مــات ســنجس خــان تنقلــت بــه األحــوال إىل أن صــار 
مــن عســاكر عــادل شــاه صاحــب بيجافــور، وال زال أمــره يعظــم، إىل أن ملــك بــاًدا كثــرًة، وكان كلــا ملــك بلــًدا 
أو قريــة أحســن اىل الرعايــا، وأظهــر العــدل واإلحســان، ونصــب قاضًيــا لألحــكام وحاكــًا للسياســة، ونفــذت 
كلمتــه واتســعت مملكتــه، وعمــر املســاجد واملآثــر، وكان مؤيــًدا يف حروبــه ومغازيــه، مســدًدا يف رأيــه، مســعوًدا 
يف أحوالــه، وكان كثــر اإلحســان إىل الســادة وأهــل العلــم، لــا مــات أكثــر النــاس والضعفــاء والفقــراء واألرامــل 
واأليتــام مــن البــكاء حــول جنازتــه، ويقــال: إنــه مل يعهــد عنــد أهــل اهلنــد مثــل ذلــك اليــوم، ودفــن بالروضــة، وهــي 

موضــع بالقــرب مــن دولــة آبــاد. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )230/3).
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )231/3).
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}29{ فضل الله بن عيىس البوسنوي الحنفي )ت: 1039 هـ((1). 802  - 

املوقوف: حوانيت.   

املوقوف عليه: مسجد، ومربات.   

نوع الوقف: خريي، ودعوي.   

مسـجد الحسـودية: هـو بمحلـة الحسـودية، خـارج دمشـق بالقـرب مـن جامع 

يلبغـا، بنـاه فضـل اللـه بـن عيسـى البوسـنوي الحنفـي نزيـل دمشـق، ورتـب فيـه 

مبـرات(2)، ووقـف عليـه حوانيت بسـوق الرصيـف قرب المدرسـة األمينيـة، احتكرها 

مـن وقـف المدرسـة المذكـورة(3).

}30{ لطف الله بن زكريا بن بريام الرومي )ت: 1045 هـ((4). 803  - 

املوقوف: غري معلوم.   

املوقوف عليه: جامع.   

نوع الوقف: دعوي.   

ولـى بعـض المناصـب، ثـم أعطى قضـاء قلبـة بالمولوية، فأقـام بها واسـتوطنها 

)))  األســتاذ الشــهر، واإلمــام املتفنــن، كان أحــد أعيــان العلــاء معرفــًة وإتقاًنــا، وحفًظــا وضبًطــا للفقــه، وتفننـًـا يف 
عللــه، مميــًزا لصحيــح األقــوال مــن ســقيمها، مســتحًرا لكثــر مــن الفــروع عــىل تشــعبها، وكان عارًفــا باألصلــني، 
واحلديــث وفنــون األدب حــق املعرفــة، نظــاًرا كثــر االشــتغال، تــوىل االفتــاء يف بلغــراد، ثــم حــج ســنة عريــن 
بــاب اجلابيــة بمحلــة الشــيخ عمــود، ودرس باملدرســة  وألــف، ولــا رجــع توطــن دمشــق واشــرى داًرا داخــل 
األمينيــة، ثــم بالتقويــة، ويف اجلامــع األمــوي، وقــرأ عليــه غالــب أعيــان الفضــاء يف العلــوم العقليــة والنقليــة، وأفتــى 

مــدة طويلــة بدمشــق. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )276/3).
)))  موضع الر كاملستشفي وامللجأ. )معجم املغني ص: 22609).

)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )276/3).
)))  فــرد الزمــان يف التفضــل واجلمــع ألشــتات النعــم، وىل بعــض املناصــب، ثــم أُعطــي قضــاء قلبــة باملولويــة، 
ــا نحــو مخســة وأربعــني عاًمــا، مل يعــزل إال مرتــني، مــا جتــاوزت مدهتــا العامــني بكثــر، وعــوض  واســتمر هبــا قاضًي
عنهــا يف إحدامهــا بقضــاء أيــوب، ثــم أعيــد إىل قضائهــا. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )303/3).
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واقتنـى بهـا دوًرا وأتباًعـا وعبيـًدا، وتملك عقـارات وبسـاتين، وحوانيـت وحمامات 

تفـوت الحصـر، وجمـع من الحواشـي والمواشـي مـا تقصر عنـه إحاطة الحسـاب، 

وعمـر بهـا جامًعـا، وجعل لـه وقًفـا، ورتب بـه خيرات كثيـرة(1).

 }31{ محمد بن أىب بكر بن محمد بن عفيف بن الهادى بن أىب حجربه  804  - 

)ت: 1023 هـ((2).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: علمي.   

ترك وألَّف جملة كتب، ووقفها هو وكَتََب ذلك على أكثرها بخطه(3).

 }32{ محمد بن أيب بكر العيايش، وأخوه عبد الجبار بن أيب بكر  805  - 

)ت: 1082هـ((4).

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: أبناء الواقفني الذكور دون اإلناث.   

نوع الوقف: ُذري، علمي.   

ناظر الوقف وشاهده: عبد الكريم بن محمد، ومحمد بن عبد الجبار.   

)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )303/3).
)))  كان عــىل َقــَدٍم عظيــٍم مــن العبــادة والزهــادة، عاكًفــا يف مقصــورة مــن مقاصــر اجلامــع الظافــري بزبيــد، ال 
خيــرج منــه إال حلاجــة، وكان عالــًا وعامــاً ورًعــا زاهــًدا، مقصــوٌد للقــراءة عليــه يف الفقــه، وكانــت وفاتــه يف شــهر 

ربيــع األول. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )331/3).
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )332/3).

)))  والــد العامــة أيب ســامل العيــايش، كان شــيًخا صاحلًــا، عالــًا خــًرا دينًــا، أدرك أكابــر املشــايخ وصحبهــم كأيب 
العبــاس أمحــد أذفــال الدرعــي. طبقــات احلضيكــي )ص: 310).
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نـص الوثيقـة: الحمـد لله، حبـس المرابط محمد بـن أبي بكر العياشـي، وأخوه 

عبـد الجبـار، جميـع كتبهمـا التـي مـن جملتهـا هـذا التأليـف المبـارك، وهو سـيرة 

سـيد البشـر -عليـه الصـالة والسـالم- تأليف ابن سـيد النـاس اليعمري، علـى بنيهما 

الذكـور دون اإلنـاث حبًسـا مؤبـًدا، ال يـورث وال يوهـب، حتـى يـرث اللـه األرض 

ومـن عليهـا، وتولـى حيـازة ذلـك طالـب الخيـر عبـد الكريم بـن محمـد المذكور، 

ومحمـد بـن عبـد الجبـار المذكـور أيًضا، حـوزًا تاًمـا وقُِبال ذلـك منهما قبـواًل تاًما، 

شـهد بذلـك من عرفهـا(1).

}33{ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن الجمل محمد  806  - 

البوىن، امليك، املاليك )ت: 1018 هـ((2).

املوقوف: موقوف عىل البيمرستان امليك )املستشفى(.   

املوقوف عليه: غري معلوم.   

نوع الوقف: خريي.   

كان فيـه خيـر ونفـع، وقـف فـي مـرض موتـه علـى البيمارسـتان المكـي بعـض 

األماكـن(3).

)))  جملــة لألبحــاث املغربيــة األندلســية )عــدد 8، 1963 ص: 97- 98( نقــاً مــن إســهام الوقــف يف متويــل 
املؤسســات التعليميــة والثقافيــة باملغــرب خــال القــرن العريــن )ص: 47، 48).

)))  األديــب الفطــن الاهــر، والبــوين نســبة لبونــة باملغــرب مــن أعــال تونــس، قــدم جــده مــن املغــرب وهــو فقــر 
جــًدا، فقطــن احلجــاز، وترقــى ابنــه بخدمــة الريــف بــركات بــن أبــى نمــى صاحــب مكــة، ودفــن باملعــاة. خاصــة 

األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )490/3).
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )490/3). 
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 }34{ محمد بن محمد بن عبد الرحمن مؤذن باجمل  807  - 

)ت: 1007 هـ((1).

املوقوف: كُُتب، وسقايتان.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: علمي.   

حصـل كتبـا كثيـرة ووقفهـا علـى طلبـة العلـم، ووقـف علـى عمـارة كتبـه وقًفـا 

كبيـرًا، ووقـف سـقايتين(2)، ووقـف عليـه مـا يقـوم بهمـا(3).

}35{ محمد بن السلطان مراد )ت: 1012 هـ((4). 808  - 

املوقوف: قرى مرص.   

املوقوف عليه: فقراء الحرمني الرشيفني.   

نوع الوقف: خريي.   

ومـن أثـر خيراتـه: أنـه رتـب حبوبًـا تحمل فـي مراكـب من بنـدر السـويس إلى 

الينبـع لفقراء الحرمين الشـريفين، ووقـف على ذلك قرى من قرى مصر المحروسـة، 

وهـي: بإقليـم المنوفيـة؛ ناحيـة البتنـون، وناحيـة مليـج، وناحيـة شـنوان، وبالغربية؛ 

)))  ولــد يف ســنة مخــس وتســعائة، بعــد وفــاة والــده حممــد، فســمي باســمه، وتربــى يف حجــر عمــه الفقيــه عبــد الرمحــن 
بــن عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن، وحفــظ القــرآن، وقــرأ عــىل عمــه العلــم، وأخــذ الفقــه عــن الفقيــه عبــد الرمحــن بــن رساج، 
ووالــده، والفقيــه حممــد بامهيــد، وكان صحيــح القلــب واجلســم، معــاىف مــن األمــراض، معــارش باملعــروف، قائــًا بحقــوق 
لــه صــر شــديد، شــكور هلل تعــاىل عــىل نعمــه الظاهــرة  اإلخــوان واملحبــني يف اهلل تعــاىل مــن اإلكــرم وصلــة الرحــم، 
والباطنــة، وكان لــه مهــة عليــة ومــروءة تامــة يف مجيــع أحوالــه. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )152/4).

)))  السقاية: هي الصاع الذي ُيرب فيه. معجم ديوان األدب )4/ 62).
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )153/4).

)))  ويل امللــك بعــد وفــاة أبيــه، وبــدأ برخيــم املطــاف الريــف، والتجهــز بنفســه إىل جهــاد الفرنــج أعــداء الديــن، 
وأيــده اهلل بالنــر والظفــر املبــني، وأبــدى يف مبارشتــه احلــرب بنفســه مــا أهبــر وأنبــأ بعلــو مهتــه وقــوة ســجبته، فــإن 

ذلــك مل يتفــق إال نــادًرا، ثــم عــاد بالنــر التــام إىل ختــت مملكتــه. ســمط النجــوم العــوايل )115/4).
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ناحيـة الهياتـم، وناحيـة منيـة عجيـل، وناحيـة بهـوت، وبالقليوبيـة؛ ناحيـة صنافين، 

وناحيـة مجـول البيضة، وبالشـرقية ناحية شلشـمون، وبالدقهلية ناحيـة نقيطا، وناحية 

صهرجـت المـش، وبالفيـوم؛ ناحيـة نقليفـة، وناحيـة بغتميـن، وبالبهنسـا، وبالوجـه 

القبلـي؛ ناحيـة نويـرة، وناحيـة سـالوة، وناحيـة بهـا، وناحيـة قـاي، وناحيـة الرينـة، 

وناحيـة بهـداد، وناحيـة قلوصنـه، وناحيـة صفـت الحمـارة، وناحيـة اهنـاش المينة، 

وناحيـة كفـر حيـدرة، وناحيـة القيس، وناحيـة انسـوخ، وناحية ريـدة(1).

 }36{ محمد بن الفقيه معروف بن عبد الله بن أحمد العقيبى، باجمل 809  - 

 )ت: 1022 هـ((2).

املوقوف: مساجد، وصدقات، وآبار.   

املوقوف عليه: مساجد، وقرابته، واملسلمني عامة، والفقراء.   

نوع الوقف: خريي، ودعوي، وأهيل، وتعليمي.   

لـه صدقـات كثيـرة، منهـا: بنـاء المسـجد المعـروف بالحمـام فـي وسـط مدينة 

الغرفـة، وآبـار كثيـرة وقفهـا على المسـلمين، ولـه أوقاف على مسـاجد بمدينـة هنيز، 

وأوقـاف علـى قرابتـه، وصدقـات تقسـم علـى الفقـراء يـوم عاشـوراء، وحصـل كتبًا 

كثيـرًة ووقفهـا ووقف علـى عمارتها، مـع قلة ماله، وليـس له صنعة وال تجـارة، وكان 

محبوبًـا عنـد النـاس معتقًدا مقبـواًل(3).

)))  إفــادة األنــام بذكــر أخبــار بلــد اهلل احلــرام )539/2(، أخبــار اأُلول فيمــن تــرف يف مــر مــن أربــاب الــدول 
.(133 ،132/1(

)))  أحــد عبــاد اهلل الصاحلــني املواظبــني عــىل طاعــة اهلل تعــاىل، كان ورًعــا زاهــًدا قانًعــا، حيــب اخلمــول ويكــره 
الشــهرة، حيــب الصاحلــني، حســن الظــن بإخوانــه، كانــت وفاتــه ليلــة الســبت منتصــف صفــر. خاصــة األثــر يف 

أعيــان القــرن احلــادي عــر )228/4).
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )228/4).
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}37{ محمد بن يحيى بن عمر بن أحمد بن يونس املرصي، القايض  810  - 

بدر الدين، القرايف )ت: 1008 أو 1009 هـ((1).

له في الوقف من المؤلفات »رسالة في بعض أحكام الوقف«(2).

}38{ محمد باشا الكوبري الوزير األعظم )ت: 1072 هـ((3). 811  - 

املوقوف: خانات، وعمرات.   

نوع الوقف: خريي.   

املوقوف: أسواق وعقارات.   

قـال الحمـوي: تفـرغ الوزيـر صاحـب الترجمـة إلجراء الخيـرات، فعمـر الخان 

المعـروف بـه فـي طريـق قسـطنطينية بيـن اسـكى شـهر وإزنيـق، والخـان والعمـارة 

العظيمـة بقصبـة الثغـور، والعمـارات الكثيرة في إدلـب، وفى بالد رومأيلـى مما صار 

تعلًقـا عظيًمـا، وجـواًرا جسـيًما، ثـم وقف على جهـات(4).

)))  ولــد يف رمضــان ســنة تســع وثاثــني وتســعائة، لــه علــم وصــاح، أخــذ عــن األجهــوري، والتاجــوري، 
والزيــن اجليــزي، وســمع احلديــث عــن اجلــال يوســف بــن الشــيخ زكريــا، والنجــم الغيطــي، والصالــح أيب عبــد 
ــف عطــاء الّل اجلليــل عــىل خمتــر خليــل، والقــول  الّل ابــن أيب الصفــا البكــري احلنفــي، ويل قضــاء الالكيــة، وألَّ
التهذيــب،  الديبــاج رشح املوطــأ، ورشح  ابــن احلاجــب، وذيــل  أوائــل  القامــوس، وتعليــق عــىل  الانــوس عــىل 
بــنّي فيــه املشــهور وخصوًصــا مــا يف التقييــد مــن اخلــاف. طبقــات احلضيكــي )ص: 284(، األعــام للــزركي 

.(141/7(
)))  األعام للزركي )141/7).

)))  الوزيــر األعظــم يف عهــد الســلطان حممــد بــن الســلطان إبراهيــم، كان مــن أمــره أنــه وىل حكومــة الشــام يف ســنة 
ســت ومخســني وألــف، ثــم وىل حكومــة القــدس، ثــم طرابلــس الشــام، ومل يــزل خامــل الذكــر مهضــوم اجلنــاب، إال أن 
لــه حســن تدبــر واتســاًعا يف األمــور، وكان أمــر امللــك مــن عهــد أن وىل الســلطان حممــد املذكــور الســلطنة قــد اختــل 
وهتــاون، وهبــذا الســبب كان يــوىل الوزيــر أياًمــا، فــا يــرى هــدوًءا وال راحــًة، عــني وزيــرا إلمخــاد الفتــن فســعى بالقتــل 
والنفــي لرهــب النــاس، مــات ودفــن بالربــة التــي عمرهــا. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )4/ 309).

)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )311/4).
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}39{ محمد باي )ت: 1076 هـ(. 812  - 

املوقوف: مال، وسبيل ماء، ومارستان، ومسجد.   

املوقوف عليه: عموم الناس.   

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

مـن حسـناته: الحنايـا المجلـوب عليهـا المـاء مـن مسـافة بعيـدة من آبـار قصة 

تتناهـى بهـا الحنايـة القديمـة في ضخامـة البناء، وأنفـق عليها أمـوااًل ال تدخل تحت 

حصـر، وتمـم بناءهـا فـي عدة سـنين، وأدخـل ماءها إلـى المدينـة وفرقه فـي أزقتها، 

وأوقـف عليهـا أوقافًـا للقيام بإصـالح ما يتعطـل منها.

ومـن حسـناته: إنشـاء المارسـتان بحومـة العزافيـن، وفيه عـدة بيوت في أسـفله 

وأعـاله للمرضـى، وجعـل لـه أوقافًـا للقيـام بلـوازم الذين يحلـون به منهـم، وخدمة 

يخدمونهـم، وطبيبًـا ينظـر فـي عالجهـم، وبنـى الجامـع الـذي بـإزاء تربـة أحمد بن 

عـروس، وكان موضعـه دوًرا فاشـتراها مـن أربابهـا بثمن طابت نفوسـهم بـه، وأوقف 

عليـه أوقافًـا جليلة(1).

}40{ محمد باشا، سبط الوزير األعظم رستم باشا، الوزير األعظم يف  813  - 

عهد السلطان إبراهيم )ت: 1056 هـ((2).

املوقوف: غري معلوم.   

وهـذا الوزيـر يعـرف بجـوان قبوجـى باشـى، وذريتـه اآلن باقـون، ولـه أوقـاف 

وتعلقـات تسـتغرق الحـد(3).

)))  املؤنس يف أخبار إفريقية وتونس )226/1). 
)))  كان مــن اجلالــة واملهابــة يف املحــل األســمى، صــار أواًل أمــر علــم، ثــم صــار وزيــًرا يف ســلطنة الســلطان 
مــراد، ثــم صــار حمافًظــا بمــر، ثــم أحــد الــوزراء الســبعة، ثــم عينــه الســلطان إبراهيــم ألخــذ قلعــة األزق، فســافر 
اليهــا أواًل وافتتحهــا، وكان معتــداًل يف حكومتــه غايــة، وبقــي وزيــًرا ثــاث ســنوات، ثــم ُعــِزَل يف ذي احلجــة ســنة 
مخــس ومخســني وألــف، وعينــه الســلطان رسدارا -رئيــس اجليــش- عــىل العســاكر املوجهــة إىل جزيــرة كريــت فــات 

هبــا. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )303/4).
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )303/4).
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 }41{ مراد ابن السلطان سليم الثاين ابن سليمن بن سليم  814  - 

)ت: 1003 هـ((1).

املوقوف: تكية(2)، ورباط(3)، وَحٌب، وقرى.   

ــة املنــورة، وأهــل الحرمــني الرشيفــني، وأربــاب     ــه: املدين املوقــوف علي

ــن. ــف واملجاوري الوظائ

نوع الوقف: خريي.   

كان يحـب الخيـرات ووجـوه المبـرات، فمـن جملـة خيراتـه؛ أنـه أنشـأ تكيـة 

بالمدينـة المنـورة -على سـاكنها أفضـل الصالة والسـالم-، ورباطًا بقباء ظاهـر المدينة 

المنـورة، وقـرر بهـا أربـاب وظائـف ومجاورين، ورتـب بالتكيـة طعاًما يطبـخ صباًحا 

ومسـاًء، ورتـب َحبًـا ألهـل الحرميـن الشـريفين، ووقـف علـى ذلـك قـرى مـن قرى 

المحروسـة(4). مصر 

)))  ولــد بمدينــة قســطنطينية ىف ســنة ثــاث ومخســني وتســعائة، الســلطان اجلليــل الشــأن،  أوحــد  ســاطني 
 الزمــان، كان أجــل آل بيتــه علــًا وأدًبــا، وأوفرهــم ذكاًء وفهــًا، اشــتغل بالعلــوم حتــى فــاق ومــأل صيتــه بــاألدب 
اآلفــاق، وكان لــه علــم التصــوف املهــارة الكليــة، وىف النظــم باأللســن الثاثــة أعظــم مزيــة، وكان بعيــًدا عــن 
التهمــة فيــا يشــوب بشــائبة، مأمــون الدولــة بســعادة ماحظتــه عــن أدنــى نائبــة، جلــس عــىل رسيــر امللــك ىف هنــار 
األربعــاء ســابع شــهر رمضــان ســنة اثنتــني وثانــني وتســعائة بعــد مــوت والــده، وأمــر بقتــل إخوتــه -عــىل مــا هــو 
قاعــدة ســلطنتهم، وكانــوا مخســة، فخنقــوا ىف الوقــت-، وأمــر بتجهيزهــم مــع والــده، فجهــزوا وصــىل عليهــم 
داخــل الــراي، ىف عــدة مــن الــوزراء واألركان واملــوايل، وتقــدم للصــاة عليهــم مفتــى الوقــت املــوىل حامــد 
باشــا بإشــارة مــن الســلطان، وتــوىف يــوم الثاثــاء ســادس مجــادى األوىل، بحــر البــول بعــد أن اســتمر مــدة طويلــة 
ــز وأخــرج بعــد  منقطًعــا، واســتمر ميًتــا عــرة أيــام، حتــى جــاء ولــده الســلطان حممــد وجلــس عــىل التخــت، ثــم ُجهِّ
صــاة العــر وصــىل عليــه بســاحة أيــا صوفيــا، وتقــدم للصــاة عليــه شــيخ االســام حممــد بــن بســتان، ودفــن 
بالقــرب مــن تربــة والــده، ولــه مــن العمــر مخســون ســنة، وكانــت مــدة ملكــه عريــن ســنة. خاصــة األثــر يف أعيــان 

القــرن احلــادي عــر )341/4 ومــا بعدهــا(.
)))  تكية: ملجأ للعجزة واملعوزين أو املتصوفة. معجم املغني )ص: 7660)

)))  الرباط: دار لنزول الصوفية يقيمون فيها عاكفني عىل العبادة، وهم من الرجال وبعض النســاء املتعبدات 
أحياًنا، وهلم غرف صغره للتعبد. معجم األلفاظ التارخيية يف العر اململوكي )ص: 81).

القــرن  أعيــان  الــدول )132/1(، وخاصــة األثــر يف  أربــاب  مــن  تــرف يف مــر  فيمــن  )))  أخبــار األول 
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قـال العيدروس: وفي سـنة خمس وتسـعين أحدث السـلطان مراد ابن السـلطان 

سـليم ابن السـلطان سـليمان على باب الصفا سـبياًل للشرب(1).

}42{ مراد باشا، الوزير )ت: 1020 هـ((2). 815  - 

املوقوف: أرض.   

املوقوف عليه: الحرمني الرشيفني، ومسجد.   

نوع الوقف: خريي، ودعوي.   

تولـى الحكـم باليمـن، ولـه بها آثـار منهـا: جامع فـي قصـر صنعاء، وأجـرى له 

غيـاًل(3) مـن جبـل نُِقيم، وانقطع في زمن حسـن باشـا الوزيـر، وبنى أيًضـا قبة عظيمة 

علـى قبـور السـادة بنـي األهدل بزبيـد الـذراع(4)، وكان تمـام العمارة سـنة خمس بعد 

األلـف، ... ثـم إن مراد باشـا وقـف الجميع علـى الحرمين الشـريفين(5).

احلادي عر )343/4، 344).
)))  النور السافر )393/1).

)))  كان وزيــًرا أيــام الســلطان أمحــد، تــوىل احلكــم باليمــن، رفــع عــن الرعيــة مجلــة مــن املظــامل والبــدع، ونــر عدلــه 
يف اجلبــال، وكان مــع ذلــك ســفاًكا للدمــاء، كان حيــب العلــاء ويميــل اىل الصلحــاء، ثــم ُعــِزَل عــن اليمــن وأعطــي 
حكومــة قرمــان، واله الســلطان مــراد نيابــة دمشــق، فعمــر هبــا الســوق الــذي عنــد بــاب الريــد، وكان يعــرف بســوق 
الطواقيــة، رشع يف تعمــره يف أواخــر اثنتــني بعــد األلــف، فهــدم احلوانيــت القديمــة وجــدد بناءهــا، ثــم تــوىل الــوزارة 
العظمــى وتقلبــت بــه األحــوال السياســية إىل أن خــرج لقتــال العجــم، فلــا وصــل إىل ديــار بكــر ابتــدأ بــه املــرض 
واسرســل معــه إىل أن تــويف، ومحــل مصــًرا إىل قســطنطينية، فدفــن بربتــه التــي أحدثهــا لنفســه بمدرســته املعروفــة 

بــه. منادمــة األطــال ومســامرة اخليــال )ص: 379).
)))  َأرٌض َغيَِّلٌة: واسعة. )اجليم مادة غيل(.

)))  ورفع القبور منهي عنه، واختاذ القباب والتجصيص ليس من عمل السلف، كا سبق مرارا. 
)))  منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: 380).
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}43{ مصطفى بن أحمد بن منصور بن إبراهيم بن محمد سامة، أبو  816  - 

الجود ابن محب الدين )ت: 1061 هـ((1).

املوقوف: مدرستان.   

نوع الوقف: تعليمي.   

ولـي النظـر علـى دار القـرآن الخيضريـة، والتربـة التـي بمحلـة مسـجد الذبـان، 

وهمـا إنشـاء جـده من قبل األمهـات؛ القطـب محمد بن عبـد الله بن خيضر -بكسـر 

الضـاد المعجمـة- الشـافعي، البرقـاوي المشـهور بالقطـب الخيضـري، وكان فـي 

رحلتـه إلـى مصر وقف على مدرسـتين لـه بالقرافة الصغـرى، فأظهر مسـطور وقفها، 

وولـي النظـر عليهمـا أيًضا(2).

 }44{ مصطفى بن فخر الدين بن عثمن العلمي، القديس 817  - 

 )ت: 1075 هـ((3).

املوقوف: قناديل معلقة، وأوقاف أخرى غري معلومة.   

املوقوف عليه: املؤذنون باملسجد األقىص، وصخرة املسجد األقىص    

والغار الذي فيها، وخدام سيدنا الخليل عليه السام.

)))  الدمشــقي الفاضــل، األديــب املشــهور، كان مــن أجــاء الفضــاء الذيــن جــدوا يف االكتســاب، وأفــادوا مــن 
الفضائــل مــا يعــز إليــه االنتســاب، قــرأ بدمشــق عــىل احلســن البورينــي وغــره، وســافر إىل مــر مرتــني، األوىل يف 
ســنة أربــع وعريــن بعــد األلــف، وأقــام هبــا مخســة أشــهر، وانقطــع مــدة إقامتــه يف الطلــب غالًبــا إىل الرهــان اللقــاين، 
وخصــه بــدرس يف ألفيــة احلديــث، عــىل خــاف عادتــه مــن االمتنــاع عــن التخصيــص لفــرد عــىل اخلصــوص، ثــم 
أجــازه بــا قــرأه عليــه ومــا ســمعه منــه يف إجــازة، وغســل وكفــن يف األمطــار الغــزار، وذهــب بــه إىل جامــع بنــى أميــة، 
وصــي عليــه الظهــر، ومُحِــَل إىل قريــة الشــيخ أرســان، فدفــن قبالــة الشــباك املواجــه للريــح. خاصــة األثــر يف 

أعيــان القــرن احلــادي عــر )365/4).
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )367/4).

)))  مــن فضــاء القــدس وأعياهنــا، نشــأ يف طلــب العلــم، ورحــل اىل مــر وأقــام باألزهــر زماًنــا طويــاً، حتــى 
كادت لغة أهل مر تغلب عليه، وكان دائًا يتكلم هبا، ورجع إىل القدس وصار كاتب الصكوك يف حمكمتها، 

وويل النيابــة كثــًرا، تــويف ومل ُيْعِقــب. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )385/4).
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نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

لـه مـن اآلثـار، َوقْـٌف علـى المؤذنيـن بالمسـجد األقصـى، ولـه علـى الصخرة 

قنديـل معلـق يشـعل لياًل ونهـاًرا، وكذلك لـه خيرات على خـدام سـيدنا الخليل، وله 

قنديـل علـى الغار الـذي في الصخـرة(1).

}45{ مصطفى باشا الشهري بابشري، الوزير األعظم )ت: 1065 هـ((2). 818  - 

املوقوف: مسجد، وخان، وحوانيت، ورصة ألهل مكة.   

املوقوف عليه: مسجد، وأهل مكة.   

نوع الوقف: خريي، ودعوي.   

ناظر الوقف: قايض مكة.   

ُعـزَِل عـن محافظة دمشـق، وأُْعِطـَى كفالة حلب، ولـه بها الخيـرات العظيمة من 

الجامـع، والخـان، والحوانيـت وغيرهـا ممـا جعلـه وقًفا علـى الجامـع، وعلى صرة 

ألهالـي مكـة تحمـل إليهم كل سـنة، وشـرط توزيعها لمن يكـون قاضيـا بمكة(3).

}46{ يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عيىس أبو زكريا،  819  - 

الشاوي، الجزائري )ت: 1096 هـ((4).

املوقوف: مال.   

)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )385/4).
)))  أوحــد الــوزراء املشــهورين باجلالــة، وزيــر اخلــر، والــرأي الصائــب، وحســن السياســة، ويل الشــام يف ســنة 
ســتني وألــف، ثــم جــاءه ختــم الــوزارة العظمــى وهــو بحلــب ســنة أربــع وســتني وألــف، ومل تطــل مدتــه يف الــوزارة، 

وقــام العســكر عليــه وقتلــوه. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر )396/4).
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )396/4).

)))  عــامل بالنحــو، مفــر، مــن فقهــاء الالكيــة، أصلــه مــن مليانــة، ولــد بمدينــة اجلزائــر، حــج ســنة 1074 هـــ وعــاد 
إىل القاهــرة فتصــدر لإلقــراء باألزهــر الريــف، ثــم رحــل إىل تركيــا فمــر يف طريقــه عــىل دمشــق ولقــي األعــام 
مــن رجاهلــا، ثــم رجــع إىل القاهــرة، ويف )ســنة 1096 هـــ( ذهــب للحــج فــات وهــو يف الســفينة، ونقــل جثانــه إىل 
القاهــرة، ودفــن بالقرافــة الكــرى. معجــم أعــام اجلزائــر مــن صــدر اإلســام حتــى العــر احلــارض )ص: 186).
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املوقوف عليه: رواق(1) املغاربة.   

نوع الوقف: خريي.   

في مدة واليته حبس كثيرًا من ماله على رواق المغاربة(2).

}47{ يوسف بن محمد القايض جمل الدين بن محب الدين األيويب،  820  - 

األنصاري، الدمشقي )ت: 1067 هـ((3).

املوقوف: األماك العظيمة من البساتني وغريها.   

املوقوف عليه: أوالد الواقف.   

نوع الوقف: ُذري.   

أثـرى جـًدا، وتملـك المـألك العظيمـة مـن البسـاتين وغيرهـا، ووقفهـا علـى 

أوالده(4).

)))  الرواق: بيت كالفساط حيمل عىل سطاع واحد -عمود- يف وسطه. هتذيب اللغة )218/9).
)))  حتفة األحباب وبغية الطاب يف اخلطط واملزارات والراجم والبقاع املباركات )ص: 164).

)))  رئيــس الُكتَّــاب بمحكمــة البــاب، كان مــن دهــاة الُكتَّــاب، شــديد البــأس، خبــًرا بأحــوال النــاس، وكان يف 
أســاليب الصكــوك وحســن اخلــط، وســط احلــال، تعانــى يف أول أمــره الشــهادة بالكــرى وصــار رئيًســا هبــا، ثــم 
نقــل إىل حمكمــة البــاب، ثــم تفــرغ عــن الرياســة ولــزم العزلــة، وعمــي يف آخــر أمــره، وُنِقــَل أن ســبب عــاه حلــف 
يمينًــا فاجــرة يف خصومــة، وكانــت وفاتــه عــن نحــو تســعني ســنة. خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــر 

.(508/4(
)))  خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عر )508/4).
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}48{ يوسف داي األمري )ت: 1047 هـ((1). 821  - 

ــة، وقناطــر، وســبيل     ــوت، وأرغف املوقــوف: الجامــع، وامليضــأة (2)، وبي

مــاء وغريهــا.

املوقــوف عليــه: الجامــع -املشــهور بــه- وإمامــه، والقــراء بــه، وخدمتــه،    

ــون  ــة، والقاطن ــة، والطلب ــب أيب حنيف ــىل مذه ــدرس ع ــة، وم ــون، ومدرس واملؤذن

ــة. باملدرس

نوع الوقف: دعوي، وتعليمي، وخريي.   

بنـى الجامـع المشـهور بـه، وجعـل لـه أوقافًـا للقـراء والخدمـة وغيرهـم، وبنـى 

بإزائـه مدرسـة تعرف بـه أيًضا، وفيها عـدة بيوت للقاطنيـن بها، ومـدرس على مذهب 

االمـام أبـي حنيفـة، وجعـل مرتبًـا للقاطنيـن بهـا والخدمة، وأوقـف عليهـم أرغفة من 

الخبـز لـكل المؤذنين واإلمـام والطلبة، ومن بعض حسـناته تضخيمه للمسـجد الذي 

بـإزاء داره داخـل بـاب الجزيـرة، وجعـل لـه أوقافًـا، وكذلـك تشـييده للجامـع خارج 

البـاب المذكـور والميضـات التي بسـوق التـرك، وجاءت من أَجـّل ما يكـون، وينتفع 

بهـا الغريـب، وجعـل لهـا أوقافًا لمـن يقوم بهـا، وكانت فـي غاية الحسـن(3).

ومـن خيراتـه؛ جلـب المـاء العذب علـى الحنايا المشـتهرة بـه، وفـرّق ماءها في 

المدينـة فـي عـّدة أماكـن، منها: القبّـة المرّخمـة الّتي تحـت صومعة جامـع الزيتونة، 

لكـّن تلـك المياه تارة تجـري وتارة تتعطّل بحسـب أمـراء الوقت، فمنهم مـن يجريها 

بعنايتـه، ومنهـم من يعطّلهـا بإعراضه.

)))  يف أّيامــه حتــّرت البــاد، وكثــرت عارهتــا، وكثــرت مراكــب اجلهــاد يف البحــر، وبلغــت عّدهتــا مخســة عــر 
مركًبــا مــن الكبــار، فكثــرت رؤســاء البحــر، وكان ملراكبــه يف البحــر صيــت وشــهرة، مــات ليلــة اجلمعــة، الثالــث 
والعريــن مــن رجــب، عــن ســّن عاليــة، ودفــن بربــة أعّدهــا جمــاورة ملســجده. نزهــة األنظــار يف عجائــب التواريــخ 

واألخبــار )94/2).
َمــوايِضء،  باهلمــز، واجلمــع  ِميَْضــأة،  والصــواب:  ميضــأة.  يقــول:  ِميَضــة. وبعضهــم  للَمطَْهــرة:  يقولــون    (((

.(505 )ص:  التحريــف  وحتريــر  التصحيــف  تصحيــح 
)))  املؤنس يف أخبار إفريقية وتونس )195/1، 196).



القرن  احلادي عشرالقرن  احلادي عشر
668669

ومـن خيراتـه؛ بنـاء قنطـرة مجـردة مـن ناحيـة طبريـة، فكانت مـن أجـّل القناطر 

منظـرًا وإتقانًـا ومتنزًّهـا، وكان عليهـا بـرج فـي حياته. 

ومـن خيراتـه؛ بنـاء المواجـل فـي األماكـن المعطشـة، وجلـب الماء مـن أماكن 

بعيـدة لنفـع المسـافرين، ولـه صدقات عديـدة(1).

)))  نزهة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار )94/2).
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}1{ إبراهيم أفندي، بكناش اليتيم )ت: 1125 هـ((1). 822  - 

املوقوف: جميع أمالكه.   

املوقوف عليه: أوالده وأوالد أوالده، وبعد انقراضهم عىل لوازم مسجدين.   

نوع الوقف: ُذري، ودعوي.   

وقـف جميـع أمالكه الواقعة في جانـب الكرخ؛ علـى أوالده وأوالد أوالده، وبعد 

انقراضهـم تصـرف كل أوقافـه علـى لـوازم المسـجدين الواقـع أحدهمـا فـي محلـة 

الحديثيـن فـي الموصـل، واآلخر مسـجد النـورة الواقع فـي جانب الكـرخ، بموجب 

الوقفيـة المؤرخة (سـنة 1117 هـ)(2).

}2{ أحمد أبو العباس ابن أيب يعزى العراييش. 823  - 

املوقوف: قصبة، وقنطرة، ورباع، وعقار، وأشجار زيتون.   

املوقوف عليه: سقاية، والحرمني الرشيفني.   

نوع الوقف: خريي، ودعوي.   

أنشـأ قصبـة(3) قعر وردة، التـي ال زالت قائمة العين واالسـم إلـى الحين الحالي، 

وكان تأسيسـه إياهـا عـام واحد ومائة وألف، ومنهـا قنطرة(4) دردورة الشـهيرة المعروفة 

قَبْـُل بقنطـرة ابن يشـو؛ أسسـها عـام واحـد ومائة وألـف على ما فـي بعـض التقاييد، 

وأنشـأ بهـذه القنطـرة سـقاية اهتـم بشـأنها اهتماًمـا زائـًدا؛ حتـى حبـس عليهـا عـدة 

أوقـاف مـن ربـاع وعقـار، كانت تعـرف هذه السـقاية بسـقاية الذهـب(5).

)))  رجل معروف يف اجلانب الغريب من بغداد، وتسلم مهام األمور، تويف ببغداد.
)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 147).

)))  قصبة املدينة: جمموعة سكنية يف حي من أحيائها حييط هبا سور. معجم املغني )ص: 20676).
)))  القنطرة: بناء مقوس يبنى فوق جمرى الامء ليعرب عليه، جرس. معجم املغني )ص: 20982).

)))  إحتاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس )193/1).
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ولمـا تملـك أرض أبـي حفص بالمعاوضة؛ غرسـها كلهـا بأشـجار الزيتون حتى 

تمـت فيهـا مائة ألف شـجرة مـن الزيتون، ثم حبسـها علـى الحرمين الشـريفين(1).

 }3{ أحمد آغا جاويش تقلجيان، األمري. 824  - 

)تاريخ الوقف: 1193هـ(.

املوقوف: تفسري البغوي.   

نوع الوقف: تعليمي.   

وقـف كتـاب معالم التنزيل في تفسـير القرآن -تفسـير البغوي- (سـنة 1193هـ)، 

وكتـب عليـه: وقـف هـذا الكتـاب الشـريف، وتصـدق بـه ابتغـاء وجـه اللـه تعالـى، 

والكتـاب ال يبـاع، وال يوهـب، وال يرهـن، فمـن بدلـه بعد ما سـمعه فإنمـا إثمه على 

الذيـن يبدلونـه وإن الله لسـميع عليم؛ وجعل مقـره بخزانته بجامع المرحوم شـيخون 

العمري(2).

 }4{ أحمد الشلهوب، الشيخ. 825  - 

)تاريخ الوقف: 1183هـ(.

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

أسـس المدرسـة الشـلهوبية (عـام 1183هــ)، ووقفها علـى طلبة العلـم، حيث 

خصـص ثلـث ريـع وقفهـا لخدمة الطـالب، وقد حـددت الوقفيـة تأمين المـاء البارد 

للطـالب فـي الصيف(3).

)))  إحتاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس )208/1).
)))  تفسري البغوي )31/1(. 

)))  الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــالل مائــة عــام خلالــد بــن ســليامن بــن 
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}5{ أحمد بن سعيد الجميل(1). 826  - 

املوقوف: ستة قراريط بوكالة الجاموس.   

املوقـوف عليه: السـادة، وإباضية املغـرب، والطلبة الذين يدرسـون بالجامع    

األزهـر الرشيـف، والطلبـة الذيـن يدرسـون باملدرسـة اإلباضيـة، والحفظة لكتـاب الله، 

والقاطنـون بالوكالة.

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.   

وذكـر أنـه وقـف وكالتـه علـى كل مـن: السـادة، وإباضيـة المغـرب، والطلبـة 

الذيـن يدرسـون بالجامع األزهر الشـريف، أو بالمدرسـة اإلباضية بوكالـة الجاموس، 

والحفظـة لكتـاب اللـه، والقاطنيـن بالوكالة.

ومـن وثيقـة وقفـه: وقـف، وحبّـس، وسـبّل، وأبّـد، وأكّد، وخلّـد، وتصـّدق لله 

سـبحانه وتعالـى بجميـع منفعـة الخلـو والسـكن واالنتفـاع، ومـدة التواجـد المـدة 

الطويلـة بجميـع الحصـة التـي قدرهـا الربع سـتة قراريط، مـن أصل أربعة وعشـرين 

قيراطًـا علـى الشـيوع في كامـل الوكالـة المعروفة سـابًقا بوكالـة الجامـوس، وتعرف 

اآلن بوكالـة السـادة الغوابيـة، الكائنـة بظاهـر القاهـرة المحروسـة بخط طولـون(2). 

عيل اخلويطر )ص: 34(، صحيفة اليوم، )العدد 8168( بتاريخ 1416/6/2هـ، )ص: 2).
)))  ينتمــي إىل قريــة آجيــم مــن جزيــرة جربــة التابعــة للبــالد التونســية، ولــد ونشــأ بمســقط رأســه، اســتقر بســوق 
طولــون وتاجــر يف البــّن، وفتــح اهلل عليــه فحقــق أرباًحــا؛ حتــى بلــغ رتبــة فخــر التجــار، وكان غنيًّــا شــاكًرا، حمًبــا 
للخــري؛ فتصــدق وأكــرم ووقــف عــى طلبــة العلــم يف وكالــة اجلامــوس؛ لينفــق ريعهــا ويوســع عليهــم منهــا. الوقــف 

اجلــريب يف مــر وكالــة اجلامــوس، أمحــد بــن مهنــى بــن ســعيد مصلــح )ص: 52).
)))  ســجل الديــوان العــايل )ص: 17( مــادة 30، بتاريــخ 16 ربيــع الثــاين 1145هـــ. نقــالً مــن الوقــف اجلــريب يف 

مــر  وكالــة اجلامــوس، أمحــد بــن مهنــى بــن ســعيد مصلــح )ص: 52، 53(. 
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}6{ إسامعيل بن محمد الرشيف ابن عيل الرشيف املراكيش،  827  - 

الحسني، العلوي، املظفر باللَّه )ت: 1139 هـ((1).

املوقـوف: مسـاجد، ودور، وخزانـة كتـب، وسـقايات، وأشـجار زيتـون،    

وأسـواق، وحوانيـت، وعقـار، وحاممـات وغريهـا.

املوقـوف عليه: الفقراء، والحرمني الرشيفـني، والعجزة والغرباء، واملرىض،    

وذوو االحتياجـات الخاصـة، وتوفـري املرافـق الرضوريـة للحيـاة اليوميـة، ومدرسـة، 

وفنـدق، وتعليـم القـرآن، ومواضـع لنزول الـزوار والضعفـاء واألضيـاف وغريها.

نوع الوقف: خريي، وتعليمي، ودعوي.   

ناظر الوقف: عبد الوهاب ابن الناظر عبد العزيز حجاج عىل.   

قـال ابـن زيـدان السجلماسـي -فـي حديثه عـن المترجم له-: شـيد فيهـا -مدينة 

الريـاض- المسـجد األعظـم الحافـل الـذي فاخرت بـه األواخـر األوائل، وشـيد بها 

الـدور والقصـور واألسـواق، والحمامـات وغيـر ذلـك مـن الربـاع والعقـار، ووقف 

الجميـع علـى ذلـك المسـجد الفاخر(2).

وصـرف همته لتشـييد المسـاجد، وتشـهير المعاهـد، وخصوًصا مسـجد المدينة 

العليـا الجديـدة العنبريـة الـذي جعـل لـه مـن األوقـاف داخـل المدينـة وخارجها ما 

هـو مرسـوم بالورقـات الثـالث قبـل هـذه المواليـات، لهـا وقـف شـهيداه الواضعان 

السـميهما عقـب تاريخـه مـع ناظر المسـجد فـي حينـه، وهو المكـرم عبـد الوهاب 

ابـن الناظـر المكـرم عبـد العزيـز حجاج على عيـن جميع أوقـاف المسـجد المذكور 

)))  مــن كبــار ملــوك اإلســالم وخلفائهــم، وأفضــل رجــال دولــة األرشاف السجلامســين العلويــن يف املغــرب 
األقــى، كان يف حيــاة أخيــه املــوىل الرشــيد بمكناســة الزيتــون عامــالً عــى بــالد الغــرب، ولــام تــويف أخــوه بمراكــش 
)ســنة 1082 هـــ( بويــع لــه بمكناســة، ووفــد عليــه أعيــان فــاس ببيعتهــم، وبنــى ســًتا وســبعن قلعــة؛ مــا زالــت قائمــة 
بــن  يف املغــرب إىل اآلن، وأعقــب نســالً وافــًرا، وُكتــب يف ســريته: روضــة التعريــف بمفاخــر موالنــا إســامعيل 

الرشيــف ملحمــد الصغــري اليفــرين، ومــات يف مكناســة. األعــالم للــزركيل )324/1).
)))  إحتاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس )184/1).
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عمـره اللـه بدوام ذكـره داخـل المدينـة المذكـورة وخارجها(1).

يذكـر  مـا  المدينـة وخارجهـا  بداخـل  األوقـاف  مـن  المسـجد  علـى  وحبـس 

ويعيـن ويفسـر بعـد إن شـاء اللـه، فالـذي بداخلهـا أمنهـا الله وسـماها جميـع الدار 

المتصلـة بغربـي المسـجد المذكـور، وجميـع الـدور ذات البيـوت المتصلة بشـرقي 

المسـجد المذكـور، وجميـع الطـراز المسـند للسـقاية الكبـرى المنشـأة هنـاك قـرب 

المسـجد المذكـور وهـو الـذي صـار اآلن داًرا، وجميـع الحمـام الجديـد المقابـل 

لقبلـي المسـجد المذكـور بفرنـه ومنافعـه، وجميـع الفرن الـذي بأعلى الحمـام قبلي 

المسـجد المذكـور، وجميـع النصـف الواحد على الشـياع فـي كافة فنـدق ابن عزور 

صاحـب إفـراك فـي شـركيته بالنصف اآلخـر علـى مقربة من بـاب الريـاض المواجه 

لسـيدي سـعيد بـن أبـي بكـر نفعنـا اللـه بـه، وجميـع الحوانيت الثالثـة التي بأسـفل 

بـاب الِميَضـأَة مـع البيـوت المسـندة إليـه، وجميـع الحانوتيـن المتصلتيـن بالقنـت 

المواجـه لداخـل الريـاض من بابه األكبـر باب ثالثة فحول أسـفل دار الباشـا منصور 

الرامـي، وجميع التسـع حوانيـت المتصـالت بداخل الريـاض أمام بابـه النافذ لقرب 

الولـى سـيدي سـعيد، مبدؤهن من الحانـوت الثانية لحانـوت القنـت المواجه للباب 

المذكـور بصـف واحـد، وجميـع الحانـوت الصغـرى التـي برحبـة التبـن عن يسـار 

الصاعـد غربـا بعـد دخولـه من البـاب المذكـور، والـذي بخارجهـا جميـع األربعين 

حانوتًـا عـن يميـن الصاعد لباب المشـاوريين، أحد أبـواب مكناسـة، وجميع موضع 

الثانـي عشـر حانوتًـا المتصلـة بهـا مـن جهـة روضة سـيدي عبـد الرحمن القرشـي، 

وجميـع التسـع حوانيـت المتصلـة بها من أعلـى التي بناهـا حجـاج، وكل الحوانيت 

صـف واحـد فـي اعتمـار صنعـة الذمييـن عددهـا إحـدى وسـتون حانوتًـا بجميع ما 

لذلـك مـن المنافـع والحـرم وكافة الحقـوق الداخلـة والخارجـة، ليصرف مـن فوائد 

الحبـس مـا يفضـل عما يحتـاج إليـه أصله مـن الوجـوه الضروريات ممـا يبقى أصل 

الحبـس معـه محوطًـا فيما يحتـاج إليه المسـجد الجديـد المذكور من إصـالح مبانيه 

)))  إحتاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس )188/1).
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ومياهـه وحصـره وزيـت االسـتصباح بـه، وراتـب القائميـن بأمـوره وغيـر ذلـك ممـا 

إليه(1). يحتـاج 

المذكـور  المسـجد  إلـى  المسـند  المكتـب  المحبسـة؛ جميـع  إنشـاءاته  ومـن 

لتعليـم أوالد المسـلمين قـراءة القـرآن، وجميـع السـقاية التي هنـاك؛ صير فـي بنائها 

مائـة مثقـال دون الخشـب، وجميـع المنجـرة(2) المتصلة بالمسـجد المذكـور لخدمة 

الخشـب؛ إلصالح المسـجد وأوقافـه، وصير في جلـب الماء من العيـن البيضاء إلى 

المسـجد المذكـور مـا يذكـر مفصـاًل، من ذلـك ثمانيـة وعشـرون قنطاًرا مـن الزيت 

مـن معصـرة موالنـا المظفـر المنصـور، وثمانيـة وعشـرون ألًفا مـن القـادوس الثلثي 

مدفـوع فـي جملتـه بيـد الفخـار ألفـا أوقية اثنـان دراهـم، وأربع كوشـات مـن الجير 

مدفـوع فيهـا مائـة مثقـال، وأجـرة المعلـم القوادسـي عـن مـدة خدمته عشـرة أشـهر 

ثالثمائـة أوقيـة دراهـم، وأن المـال المدفـوع علـى يـد الناظـر المذكور فـي الصفين 

اللذيـن أمـر موالنـا بزيادتهمـا قبلـي المسـجد المذكـور صـرة مـن التبر بيعـت بمائة 

وثالثيـن مثقـاال دراهـم، وكل المـال المصير فـي بنائهما وفـي جلب الماء للمسـجد 

المذكـور وفـي بنـاء السـقاية والمكتـب هـو من مـال موالنا الخـاص به.

وحبـس نصـر اللـه أعالمه ماء آخـر يطوى لـه قادوسـه(3)؛ وحده من الـوادي إلى 

أن يصل للمسـجد المذكور(4).

ثـم بنـى جامـع الخطبة الكبيـر المتصـل بموالنا إدريـس بزرهون، وهذا ال شـك 

فيـه وال ترديـد، ورتـب رواتبها، وجعل لهـا ما هو معلوم للمسـاجد العظام، واشـترى 

بذلـك فضـاًل يبقـى علـى التأبيـد، يعـم األهـل واآلبـاء والوليـد، إذ ذاك مـن األعمال 

التـي ال تنقطـع بالمنيـة، وتبلـغ فاعلهـا فـي الداريـن غايـة األمنيـة، ثـم بنـى المنـار 

)))  إحتاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس )189/1).
نَْجَرُة: حجر حممي يسخن به الامء. معجم ديوان األدب )301/1). )))  املِْ

)))  والَقاُدوُس: إناء من خزف أصغر من اجلرة خيرج به الامء من السواقي. تاج العروس )16/ 359).
)))  إحتاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس )190/1).
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وشـيده ورتـب فيه المؤذنين ووقـت لهم األوقات، وعلـم القائم بذلك مـا يحتاج إليه 

فـي سـائر الحـاالت، ونصـب لهـم ما يحتاجـون إليـه مـن اآلالت، ثم بنى المدرسـة 

المتصلـة بمـا ذكـر علـى الشـكل الـذى هـو اآلن معـروف، ورتب فيهـا طلبـة للقراءة 

علـى األمـر المألـوف، ثـم بنـى دار الوضـوء وجلـب إليهـا الماء وأحسـن فـي ذلك 

وأتقنهـا، وبنـى دوًرا ومكاتـب ومواضـع عديدة لنـزول الـزوار والضعفـاء واألضياف 

وأعلنهـا، ثـم بنـى المسـاجد والمكاتـب لتعليـم الصبيـان، ووقـف على ذلـك أوقافًا 

عاليـة األثمـان، وبيـن لمـن يقوم بـكل وظيـف ما له مـن األوقـاف المختصـة به وما 

يشـترك فيـه اثنـان، ثم بنـى الحوانيـت والفنـدق والحمام والسـقايات، وأجـرى الماء 

فـي سـائر النواحـى والجهات.

واهتـم باألحبـاس اهتماًما بالًغا فكثرت في عهده واتسـعت مجاالتها، فانتعشـت 

الحالـة االقتصاديـة نظـرًا لدخول األوقـاف في كثير مـن المرافق التجاريـة والصناعية 

والزراعيـة، كمـا انعكـس دورهـا علـى الحالـة االجتماعيـة؛ فأسـهمت فـي توفيـر 

الفقـراء، وإيـواء العجـزة والغربـاء، وتجهيـز  الوظائـف، وزيـادة الدخـل، وإطعـام 

المستشـفيات، والعنايـة بالمرضـى وذوي االحتياجـات الخاصـة، وتوفيـر المرافـق 

اليومية. للحيـاة  الضروريـة 

اهتـم بتطويـر التشـريعات الوقفيـة، بهـدف االرتقـاء بهـا مـن مسـتوى الفتـاوى 

المحليـة الظرفيـة، إلـى مسـتوى القوانيـن الصالحـة لكل زمـان ومكان؛ فقـام بوضع 

تقنينـات ضابطـة وثابتـة للوقف.

يتكـون مـن  المسـير لألحبـاس فـي مكنـاس؛ فأصبـح  الجهـاز  بتنظيـم  وقـام 

ناظـر عـام لـكل أحبـاس اإليالـة(1) -وهـو منصـب مسـتحدث، كان يُختـار لـه رجـل 

مـن المخلصيـن، مـع إعطائـه صالحيـات واسـعة-، إضافـة لتعييـن عـدد مـن النظار 

للمؤسسـات الحبسـية فـي المدينـة، مع توزيـع اختصاصاتهـم بطريقة تضمن حسـن 

سـير األوقـاف وزيـادة دخلهـا، وتحديـد اختصاصـات ذلـك الجهـاز فـي الجانـب 

)))  اإليالة: قطعة من أرض الدولة حيكمها واٍل من قبل السلطان. املعجم الوسيط )33/1).
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اإلداري، مـع تكليـف قاضـي الجماعـة فـي المدينـة بعمليـة اإلشـراف والمراقبة من 

التشـريعية. الناحية 

تلـك  بإحصـاء  فأمـر  عنايـة خاصـة،  وأوالهـا  الوقفيـة  األمـالك  بتوثيـق  اهتـم 

األمـالك وعقـود اسـتغاللها وتسـجيلها فـي وثائق رسـمية؛ ُعرفـت باسـم الحواالت 

اإلسـماعيلية.

وأنشـأ بمكنـاس عـدة مؤسسـات وقفية خاصـة المسـاجد، ووقف عليهـا الكثير 

مـن الربـاع، كمـا أنـه اسـتحدث أيًضـا أنواًعا جديـدة من الوقـف، وأصلح مـا يحتاج 

إلـى إصـالح، وجـدد مـا يحتـاج إلـى تجديـد، ونظم مجـال األمـالك الواقعـة خارج 

مكنـاس، حيـث عوض عـدًدا منهـا بأمالكه.

بنـى العديـد مـن المشـاهد واألضرحـة، كمـا قـام بإصـالح وتجديـد العديد من 

المدارس. 

أنشأ خزانة للكتب، وألحقها بجامع األنوار، ووقفها على عموم الفقراء.

وأحيـا العديـد مـن الكراسـي العلميـة، خاصـة المرتبطـة بقـراءة الحديـث؛ مثل 

كراسـي الجامـع الكبيـر وغيرها.

وجـدد تحبيـس مـاء عيـن تاكمـة بعد إصـالح قواديسـها، كما قـام بتزويـد مدينة 

مكنـاس بمجموعـة مـن السـقايات وقفت لصالـح العموم؛ مثـل سـقاية الذهب التي 

بناهـا المولى إسـماعيل (عـام 1101هــ) الموافق (عـام 1690م) وغيرها.

وأمـر بغـرس مائـة ألـف شـجرة زيتـون فـي بسـاتينه، وحبسـها علـى الحرميـن 

الشـريفين فـي مكـة والمدينـة. (1)

}7{ األسطواين. 828  - 

املوقوف: دور، وأراض، وخرائب.   

)))  إحتاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس )214/1).
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املوقوف عليه: الحرمني الرشيفني.   

نوع الوقف: خريي.   

وقـف بعنجـر سـنة 1111هــ دور، وأراضـي، وخرائـب جميعهـا وقـف خيـري 

علـى الحرميـن الشـريفين(1).

}8{ برويز بن عبد الله الكبري األمري )ت: 1115 هـ((2). 829  - 

املوقوف: مسجد.   

املوقوف عليه: إمام ومؤذن املسجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

ـر مسـجًدا بالقرب مـن داره بمحلة القيمريـة، ويعرف اآلن به، ورتـب له إماًما  َعمَّ

ومؤذنا، وأجـزاء بالجملة(3).

 }9{ بلعرب بن سلطان بن سيف بن مالك بن أيب العرب اليعريب  830  - 

)ت: 1104 هـ((4).

املوقوف: مدارس، ومكتبات.   

)))  الوقف اإلسالمي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 245).
)))  أحد أعيان كرباء دمشق وأصحاب الرأي والتدبري، وكان أمرًيا جليل القدر، عايل اهلمة، نافذ القول، حمرتًما، 
يــرتدد إليــه نــواب الشــام وقضاهتــا ويصــدرون عــن رأيــه، كان مــن أصحــاب املــروءات والوجاهــة واملآثــر الفائقــة، ومل 

يســمع عنــه زلــة، وبلــغ مــن العمــر نحــو تســعن ســنة. خالصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــرش )451/1).
)))  ذيل ثامر املقاصد يف ذكر املساجد )ص: 189(، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش )451/1).

)))  ولــد قبــل )عــام 1039 هـــ( املوافــق )عــام 1630م( يف ُعــامن، نشــأ يف كنــف والــده، كان جــواًدا كريــاًم، مواســًيا 
للفقــراء، فلقبــوه أبــا العــرب؛ عينــه والــده والًيــا عــى مســقط بعــد إخــراج الربتغاليــن منهــا، فقــام بإعــادة ســور املدينــة 
وترميمــه، بويــع لإلمامــة باإلمجــاع فأصبــح ثالــث أئمــة اليعاربــة يف حكــم عــامن، ســار ســرية أبيــه، فكانــت الســنوات 
األوىل مــن حكمــه اســتمراًرا لفــرتة االســتقرار واالزدهــار والرخــاء التــي نعمــت هبــا ُعــامن يف ذلــك احلــن. تراجــم 

أعــالم الوقــف )117/2(، األعــالم للــزركيل )73/2).
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املوقوف عليه: العلامء، وطالب املدرسة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

أنشـأ مدرسـة جبرين ووقفهـا على العلـم والعلماء، وهي مدرسـة علميـة ملحقة 

بالحصـن الواقـع بقرية جبرين والتابعـة لوالية بهال، وكان اإلمام بلعـرب يحث الناس 

علـى االلتحـاق بهـا، وكان يقـوم لخدمة طالبها بنفسـه، فـكان يعطرهـم، وينتقي لهم 

األطعمـة التـي تشـحذ الذهـن، وتنيـر العقـل، ولقد تخـرج في هـذه المدرسـة أجياٌل 

مـن العلمـاء من أهـل االجتهاد واإلفتـاء والرأي.

وأسـس مكتبـة وألحقهـا بمدرسـة حصن جبريـن لخدمة طـالب المدرسـة، وقد 

سـن بذلك سـنة حسـنة بإنشـاء مدرسـة ومكتبة في كل حصـن من حصـون ُعمان.(1)

)))  معجم تراجم أعالم الوقف )117/2)
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}10{ بنو صبح(1). 831  - 

املوقوف: نصف أرايض قرية عنجر.   

املوقوف عليه: الحرمني الرشيفني.   

نوع الوقف: خريي.   

أوقفـوا (عـام 1139هــ) نصف أراضـي قرية عنجـر للحرمين الشـريفين، وذلك 

بموجـب الوثيقـة الموجـودة في مركـز الوثائق التاريخية بدمشـق سـجل 61 (2).

}11{ حسن بن عبد الرحمن الحموي)تاريخ الوقف: 1183 هـ(. 832  - 

املوقوف: جامع.   

املوقوف عليه: سبيل، وفرن، وعدة خريات.   

نوع الوقف: خريي، ودعوي.   

قـال الغـزي -فـي حديثه عـن مكتب الحمـوي بمحلـة البياضيـة-: أنشـأه الحاج 

محمـد بـن داود المغربي (سـنة 968 هــ)، وجدده ووقف عليه الحاج حسـن بن عبد 

الرحمـن الحمـوي، وهـو تجاه جامعه سـبيل الحموي فـي جنوبي جامعه تجـاه بوابة 

الحمـوي؛ أنشـأه الحـاج حسـن المذكـور، وفـي غربي هـذا السـبيل تربـة الحموي؛ 

فيهـا بعـض قبـور ال أعـرف من هـو الذي بناهـا، وهي مشـرفة على الخـراب(3).

ـر لـه منـارة، وأحـدث فيه خطبة، وشـرط لـه عدة خيـرات؛ وهـو اآلن جامع  وعمَّ

معمـور بالشـعائر فسـيح الصحـن، في شـماليه دكة واسـعة راكـب بعضهـا على فرن 

)))  ُصبـْـح: بطــن مــن بنــي ميمــون مــن بنــي ســامل مــن حــرب باحلجــاز، يقيــم يف جبــل صبــح وبــدر باحلجاز، وينقســم 
إىل األفخــاذ اآلتيــة: اللبــدة، بنــي عبــد اهلل، وذوي مــرزوق. كانــت هلــم مرتبــات مــن الدولتــن العثامنيــة واملريــة 

تعطــى هلــم كل عــام لســالمة طريــق احلــج. معجــم قبائــل العــرب القديمــة واحلديثــة )629/2).
)))  الوقف اإلسالمي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 197(. 

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )303/2).
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جـار فـي أوقافه(1).

}12{ حسني بن رشف الدين بن زين العابدين بن عالء الدين  833  - 

املقديس، الحنفي )ت: 1195 هـ((2).

املوقوف: كُتب.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال الجبرتـي: أودع جملـة مـن كتبـه بمصـر، فأرسـل بوقفهـا بـرواق الشـوام، 

فوضعوهـا فـي خزانـة لنفـع الطلبـة(3).

}13{ حسني أفندي ابن عبد الله جلبي الغرايب)ت: 1132 هـ((4).  834  - 

املوقوف: أمالك واسعة.   

املوقوف عليه: مدرسة، وذرية الواقف.   

نوع الوقف: علمي، وُذري.   

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )301/2).
)))  قــال اجلــربيت: ومــات األَجــّل املفــوه الرشيــف الفاضــل، .... جــده األعــى أمحــد بــن عبــد اهلل دخــل حــن فتــح 
بيــت املقــدس راكبــا عــى ثــور فعــرف بــأيب ثــور، ويعــرف بالعســييل، وكأنــه مــن طــرف األمهــات، ولــد ببيــت املقــدس 
وهبــا نشــأ، وقــرأ شــيًئا مــن املبــاديء، ثــم ارحتــل إىل دمشــق فحــر دروس الشــيخ إســامعيل العجلــوين، والزمــه 
وأجــازه بمروياتــه، وجــود اخلــط عــى مســتعد زاده فمهــر فيــه، وكتــب بخطــه أشــياء، وهــو نافــذ الكلمــة، مســموع 
املقــال، حســن احلــركات واألحــوال، إىل أن تــويف الشــيخ املشــار إليــه فضاقــت مــر عليــه، فتوجــه إىل دار الســلطة 
وقطنهــا واختذهــا دارا وســكنها، وأقبــل عــى اإلفــادة ونــرش العلــوم باإلعــادة، وكتــب يف تلــك األيــام رشحــا عــى 
بعــض متــون الفقــه يف مذهــب اإلمــام، وصــار مرجــع اخلــواص والعــوام، مقبــوال بالشــفاعة عنــد أربــاب الدولــة، 

حتــى وافــاه احلــامم يف هــذه الســنة. عجائــب اآلثــار يف الرتاجــم واألخبــار )562/1).
)))  تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار )563/1).

)))  بيــت الغــرايب: بيــت قديــم معــروف بالعلــم واألدب والفضــل، تصــدر ملجلســهم عميــد هــذه األرسة العالمــة: 
حسن أفندي ابن عبد اهلل جلبي الغرايب، املتويف سنة 1132 هـ. البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 145).
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كان قـد شـيد مدرسـة علمية علـى نهر دجلة باتصـال جامع السـيد علي، وحبس 

عليهـا أمـالكًا واسـعة للصـرف على لوازمهـا، والفضلـة لذريتـه، بموجـب الوقفيات 

المؤرخات (سـنة 1098هـ)، و(سـنة 1100هـ)(1).

}14{ حيدر جلبي الشاهبندرزاده(2) .  835  - 

املوقوف: حامم وتوابعه.   

املوقوف عليه: غري معلوم.   

نوع الوقف: خريي.   

(سـنة  المؤرخـة  الوقفيـة  بموجـب  وتوابعـه  حيـدر  حمـام  أوقـف  الـذي  هـو 

1176هــ)(3).

}15{ خليل بن شمس الدين بن محمد بن زهران الرشيدي؛ الشهري  836  - 

بالخرضي )ت: 1186 هـ((4).

املوقوف: كُُتب، ومكتبة.   

املوقوف عليه: طلبة العلم، وخازن الكتب.   

نوع الوقف: علمي.   

ناظر الوقف: الواقف نفسه.   

)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 145).
)))  شــاهبندر: وتكتــب شــاه بنــدر أيضــا؛ وتطلــق يف املــرشف عــى املســتويف العــام لرســوم الدخــول، أو اجلــايب 

العــام للرائــب. تكملــة املعاجــم العربيــة )226/6).
)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 95).

)))  ولد )عام 1124هـ( يف مدينة رشــيد، إحدى مدن البحرية يف شــامل مر، قدم إىل األزهر الرشيف فجاوره 
عــدة ســنوات، ثــم عــاد إىل ثغــر رشــيد، وتــوىل التدريــس يف مســجد املَُحــّى، ولــه مؤلفــات عــدة، ومــن أهــم مؤلفاتــه؛ 
كتــاب: الــدرة اليتيميــة الكاملــة املتعلقــة بالشــهور الثالثــة الفاضلــة، ورشح لقطــة العجــالن، ولــه يف علــم احلديــث: 

رشح األربعــن النوويــة للشــيرشي، ولــه جمموعــة خطيــة تقــع يف 37 جملــًدا. تراجــم أعــالم الوقــف )149/1).
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خازن الكتب: الشيخ محمود البواب املازوين.   

أوقـف خليـل الخضـري خزانـة كتبـه الخاصـة على مسـجد المحلى في رشـيد، 

والتـي كانـت تمأل قاعة بيتـه، إذ بلغ تعـداد مجلداتهـا (841 مجلـًدا)، وكانت مكتبة 

مسـجد المحلّـى فـي رشـيد؛ أو خزانـة كتـب -كمـا كانـت تسـمى- تحتـوي علـى 

المصاحـف والكتـب في مختلـف العلوم والفنون السـائدة في ذلـك العصر، وبلغت 

مجموعاتهـا مـا يربـو على ألفـي مجلد، وهو رقـم كبير إذا مـا قورن بحجـم مقتنيات 

ذلـك العصـر مـن مكتبـات المسـاجد، وقـد ظلـت مكتبـة مسـجد المحلّـى تمارس 

نشـاطها ودورهـا فـي العمليـة التعليمية بشـكل بارز خـالل العصـر العثماني.

وممـا يجدر ذكره أن من أشـهر ما نُسـخ من مقتنياتها "مجموعة المسـائل الفقهية 

للشـيخ الخضـري"، وهـي تقـع فـي (37 مجلـًدا)، كمـا أن هنـاك وثيقة إداريـة عبارة 

عـن بيـان أو سـجل بمقتنيـات مكتبة مسـجد المحلى برشـيد فـي العصـر العثماني، 

والتـي يتسـلمها أميـن المكتبـة، وتعد هـذه الوثيقة نموذًجـا طيبًا لمـا كان عليه العمل 

فـي إدارة المكتبـة؛ إذ إنهـا تفيـد بوجوب تسـلم أميـن المكتبة لما سـيكون في عهدته 

مـن الكتـب الموقوفة على طـالب العلم.

مـن جهـة أخرى؛ فقـد كان خليـل الخضـري ناظرًا للوقـف على المسـجد، وقد 

رتـب رجـاًل من أهل العلـم والدين والصـالح ليكون خازنًـا للكتب ويحفظ ما عسـاه 

أن يكـون فـي الخزانـة، ويتولـى صونهـا وفعـل ما جـرت العـادة عليـه، وكان يصرف 

لـه مـن ريـع الوقـف كل شـهر 1500 مـن الفضـة، ويصـرف فـي كل يوم مـن الخبز 

القرصـة اثنيـن، وقـد وجـه لـه بعـض النصائـح جـاء فيهـا: اعلـم؛ أن خـازن الكتـب 

وظيفـة تعـادل وظيفـة العلمـاء والمشـايخ، وال ينـزل هـذه المنزلـة إال مـن كان مـن 

أهـل األمانـة والعلـم والديانـة. ويظهـر أن الشـيخ خليـل قـد أوكل إلى أحـد تالمذته 

وهـو الشـيخ محمود البـواب المازونـي، وكافأه بخزانـة الكتب، مما يـدل على أهمية 

وظيفـة خـازن الكتب فـي ذلك العصـر(1).

)))  تراجم أعالم الوقف )149/1).
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 }16{ رمضان جلبي بن يوسف املعروف بالخشاب  837  - 

)ت: 1139 هـ((1).

املوقوف: وكالة كتان، وربع، وحوانيت، وبيوت.   

املوقوف عليه: غري معلوم.   

نوع الوقف: خريي.   

كان مـن بيـت مجـد وثروة ببـوالق، ولهم أمـالك وعقارات وأوقـاف، ومن ذلك؛ 

وكالـة الكتـان، وربـع(2)، وحوانيت تجاه جامع الـزردكاش، وبيت كبير بسـاحل النيل، 

وآخـره تجـاه جامع مـزره جربجي، وهو سـكن رمضان جلبـي المذكور(3).

}17{ سليامن بك جد آل الشاوي. 838  - 

املوقوف: جميع أمالكه ببغداد وخارجها.   

املوقوف عليه: ذريته.   

نوع الوقف: ُذري.   

كان الجـد األعلـى سـليمان بـك؛ قـد شـيد مسـجًدا جامًعا فـي جانـب الكرخ، 

كمـا حبـس جميع أمالكـه ببغـداد وخارجها على ذريتـه؛ بموجب الوقفيـات الصادرة 

مـن محكمة شـرعية بغـداد المؤرخـات في ربيع األول (سـنة 1197 هــ)، وقد حكم 

بصحـة هذا الوقف السـيد إسـماعيل قاضي بغـداد(4).

)))  تابــع كــور حممــد؛ كان إنســاًنا حســنًا رقيــق احلاشــية، وفيــه فضيلــة وســليقة جيــدة، وزوج ابنتــه نــور الديــن 
حســن بــن برهــان الديــن إبراهيــم بــن العالمــة مفتــي املســلمن، وإمــام املحققــن الشــيخ حســن اجلــربيت احلنفــي. 

عجائــب اآلثــار يف الرتاجــم واألخبــار )450/1).
)))  الَرْبُع: الدار. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1211/3).

)))  تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار )450/1).
)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 33).
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}18{ سيف بن حمد بن محمد العتيقي )ت: 1190 هـ((1).  839  - 

املوقوف:  كتب، وأراض زراعية، وبيت.   

املوقوف عليه: أقاربه، وذريته، ومامليكه، والفقراء وغريهم.   

نوع الوقف: خريي، وعلمي، وُذري.   

لـه العديـد من األعمـال الخيرية والوقفية، سـواء فـي المملكة العربية السـعودية 

أم الكويـت، ومنها:

وقف عدًدا من الكتب العلمية النافعة؛ مثل تفسير القرآن للخازن وغيرها.

وقـف بعـض أراضيـه الزراعيـة فـي حرمـة بمـا تحملـه مـن نخـل؛ علـى أقاربـه 

وذريتـه ومماليكـه.

كمـا أوقـف بيتـه فـي الكويت علـى أضـاٍح وعشـيات؛ حسـب وثيقة بخـط ابنه 

محمد(2). الشـيخ 

}19{ رشيف بن مصطفى السامن. 840  - 

املوقوف: مال.   

املوقوف عليه: عرشة قراء.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الغـزي: الزاويـة الكماليـة؛ ...... ولشـريف بـن مصطفـى السـمان وقـف 

تاريـخ كتابه (سـنة 1187هـ)؛ شـرط فيه عشـرة قـراء في هـذه الزاوية، يدفـع لهم في 

)))  ولــد عــام 1106 هـــ يف مدينــة َحرمــة، مــن إقليــم ســدير أحــد أقاليــم نجــد، درس عــى يــد علــامء عــره يف نجــد 
واألحســاء، وعــى علــامء احلرمــن الرشيفــن؛ وصفــه الشــيخ حممــد بــن فــريوز األحســائي بأنــه فقيــٌه صالــٌح، وحافــظ 
لكتــاب اهلل تعــاىل، وال يغفــل عــن تالوتــه، وكان معرًضــا عــن الدنيــا وبــازاًل هلــا، ســخي النفــس، مــن آثــار الشــيخ 

نســُخه لكتــاب دليــل الناســك ألحــكام املناســك. تــويف يف اإلحســاء. تراجــم أعــالم الوقــف )191/2).
)))  تراجم أعالم الوقف )192/2).
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الشـهر ثمانيـة قـروش؛ مـن غلة وقفـه(1) .

 }20{ عبد الرحمن بن صالح الحاج، املعروف بابن الحداد، األبرادي. 841  - 

)تاريخ الوقف: 1187هـ(.

املوقوف: ماء.   

املوقوف عليه: عموم الناس.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الغـزي: سـبيل فـي أوائل سـوق الضـرب شـرقي الشـادبختية؛ له شـيء من 

وقـف الحـاج عبـد الرحمن بـن صالـح .... الذي وقفه (سـنة 1187 هــ)(2).

 }21{ عبد الرحمن بن حسن جاويش القازدغيل، كتخدا(3)، األمري  842  - 

)ت: 1190 هـ((4).

املوقــوف: مســجد، وميضــأة، ومدرســة، وخزانــة كتــب، ومكتــب لتعليــم    

األيتــام القــرآن، وعامئــر، وصهريــج، وســبيل مــاء، وحــوض لســقي الــدواب.

ــون     ــراء، واملنقطع ــام الفق ــراء، وطع ــام والفق ــه: أوالد األيت ــوف علي املوق

للعلــم وغــريه مــن أوجــه الــر. 

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )73/2).
)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )105/2).

)))  كتخدا: وكيل الصدر األعظم، أي رئيس الوزاراء.
)))  ولــد نحــو عــام 1121هـــ املوافــق لعــام 1710م، ترقــي يف عــام 1740م إىل رتبــة جاويــش، ثــم بــاش جاويــش، 
كامــل  عنــه يف  ينــوب  للســلطان  ممثــالً  1747م  عــام  وعــن  عســكرية-،  فرقــة  -قائــد  رتبــة رّسدار  إىل  ُرّقــي  ثــم 
اختصاصاتــه، نفــاه عــيل بــك الكبــري إىل احلجــاز عــام 1765م حيــث بقــي هنــاك حتــى عــاد عــام 1776م إىل مــر 
عندمــا تــوىل حممــد أبــو الدهــب حكمهــا، فعــاد وقــد ضُمــر جســمه وانحنــى ظهــره، فأقــام يف بيتــه أحــد عــرش يوًمــا 
ومــات، وقــد خرجــت جنازتــه يف مشــهد حافــل حرهــا العلــامء واألمــراء والتجــار ومؤذنــو املســاجد وأوالد 

املكاتــب التــي أنشــأها، ورتــب هلــم فيهــا الكســاوى واملعــامل كل عــام. تراجــم أعــالم الوقــف )233/1).
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نوع الوقف: خريي، تعليمي، دعوي، علمي.   

لُِقـَب عبـد الرحمـن كتخـدا بــ "صاحـب الخيـرات والعمائـر في مصر والشـام 

والـروم"؛ لكثـرة المسـاجد التي أنشـأها أو جددها، كمـا لُقب أيًضا بــ "عميد العمارة 

اإلسـالمية"، ومـن أعمال الخيـر واألوقاف:

شـرع فـي بناء المسـاجد، وعمل الخيـرات، وإبطـال المنكرات؛ فأبطـل خمامير 

حـارة اليهود، فـأول عماراته بعد رجوعه السـبيل والُكتّاب الذي يعلـوه بين القصرين، 

وجـاء فـي غايـة الظـرف وأحسـن المباني، وأنشـأ جامـع المغاربـة، وعمل عنـد بابه 

سـبياًل وكُتّابًـا وميضـاة تُفتـح بطـول النهار، وأنشـأ تجـاه باب الفتـوح مسـجًدا ظريًفا 

بمنـارة، وصهريـج(1) وكُتّـاب، ومدفـن السـيدة السـطوحية، وأنشـأ بالقـرب مـن تربـة 

االزبكيـة؛ سـقاية، وحوًضـا لسـقي الـدواب، ويعلـوه كُتّاب، وفـي الحطابـة كذلك، 

وعنـد جامـع الدشـطوطي كذلـك، وأنشـأ وزاد فـي مقصـورة الجامـع األزهـر مقدار 

النصـف طـواًل وعرًضـا، يشـتمل علـى خمسـين عامـوًدا مـن الرخـام تحمـل مثلهـا 

مـن البوائـك المقوصـرة المرتفعـة المتسـعة مـن الحجـر المنحوت، وسـقف أعالها 

بالخشـب النفـي، وبنـى بـه محرابًـا جديـًدا ومنبرًا، وأنشـأ لـه بابًـا عظيًما جهـة حارة 

كتامـة، وبنـى بأعـاله مكتبًـا بقناطـر معقـودة على أعمـدة من الرخـام؛ لتعليـم األيتام 

مـن أطفـال المسـلمين القـرآن، وبداخلـه رحبـة متسـعة، وصهريـج عظيـم، وسـقاية 

لشـرب العطـاش الماريـن، وعمـل لنفسـه مدفًنـا بتلـك الرحبـة وعليـه قبـة معقـودة 

وتركيبـة مـن رخام بديعـة الصنعة، وبهـا أيًضـا رواق مخصوص بمجـاوري الصعايدة 

لطلـب العلـم، يسـلك إليه مـن تلك الرحبـة بدرج يصعد منـه إلى الـرواق، وبه مرافق 

ومنافـع ومطبـخ ومخـادع، وخزائـن كتـب، وبنـى بجانـب ذلك البـاب منارة، وأنشـأ 

بابًـا آخـر جهة مطبخ الجامـع وعليه منارة أيًضا، وبنى المدرسـة الطيبرسـية، وأنشـأها 

نشـوأ جديـًدا، وجعلهـا مـع مدرسـة اآلقبغاوية المقابلـة لها مـن داخل البـاب الكبير 

الـذى أنشـأه خارجهمـا جهـة القبـو الموصـل للمشـهد الحسـيني وخان الجراكسـة؛ 

)))  حوض كبري جيتمع فيه الامء. معجم اللغة العربية املعارصة )2/ 1328).
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وهـو عبـارة عـن بابيـن عظيميـن، كل بـاب بمصراعيـن، وعلـى يمينهما منـارة وفوقه 

مكتـب أيًضـا، وبداخلـه علـى يميـن السـالك بظاهـر الطيبرسـية ميضـاة، وأنشـأ لها 

منـه  الميضـاة درج يصعـد  بـاب  إليهـا، وبداخـل  المـاء  إجـراء  سـاقية لخصـوص 

للمنـارة، ورواق البغدادييـن والهنـود، فجـاء هـذا البـاب ومـا بداخلـه من الطيبرسـية 

واآلقبغاويـة واألورقـة مـن أحسـن المباني؛ فـي العظـم والوجاهة والفخامـة، وعمل 

عنـد بـاب القبة الصهريـج والمقصـورة الكبيـرة التي بها ضريح شـيخ اإلسـالم زكريا 

األنصـاري، فيمـا بيـن المسـجد ودهليـز القبة، وفَـرَش طريق القبـة بالرخـام الملون، 

يسـلك إليـه الدهليـز طويـل متسـع، وعليـه بوابـة كبيرة مـن داخـل الدهليـز البراني، 

ـر أيًضـا المشـهد النفيسـي  وعلـى لدهليـز البرانـي مـن كلتـا الجهتيـن بوابتـان، وعمَّ

ومسـجده، وبنـى الصهريـج على هذه الهيئـة الموجودة، وجعـل لزيارة النسـاء طريًقا 

بخـالف طريـق الرجـال، وبنـى أيًضا مشـهد السـيدة زينـب بقناطر السـباع، ومشـهد 

السـيدة سـكينة بخط الخليفة، والمشـهد المعروف بالسـيدة عائشـة بالقـرب من باب 

القرافـة، والسـيدة فاطمـة، والسـيدة رقيـة، والجامع والربـاط بحارة عابديـن، وكذلك 

مشـهد أبـي السـعود الجارحـي علـى الصفة التـي هو عليهـا اآلن.

 ومسـجد شـرف الديـن الكـردى بالحسـينية، ومسـجًدا بخـط الموسـكى، وبنى 

ر المدرسـة  للشـيخ الحفنـي داًرا بجـوار ذلـك المسـجد وينفـذ إليـه من داخـل، وعمَّ

السـيوفية المعروفـة بالشـيخ مطهـر، بخطبـات الزهومـة، وبنـى لوالدته بهـا مدفًنا. 

 وأنشـأ خـارج بـاب القرافـة حوًضـا، وسـقاية وصهريًجـا، وجـدد المارسـتان 

المنصـوري، وهـدم أعلـى القبـة الكبيـرة المنصوريـة، والقبـة التـي كانـت بأعلـى 

الفسـحة مـن خـارج ولم يعـد عمارتهما، بل سـقف قبـة المدفن فقط، وتـرك األخرى 

مكشـوفة، ورتـب لـه خيـرات وأخبـازًا زيـادة علـى البقايـا القديمـة، ولمـا عـزم على 

ترميمـه وعمارتـه أراد أن يحتـاط بجهـات وقفـه، فلم يجد لـه كتاب وقـف وال دفترًا، 

وكانـت كتـب أوقافـه ودفاتره فـي داخل خزانـة المكتـب فاحترقت بما فيهـا من كتب 

العلـم والمصاحـف، ونسـخ الوقفيـات والدفاتـر، ووقفه يشـتمل على وقـف الملك 
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المنصـور قـالوون الكبيـر األصلي، ووقـف ولده الملـك الناصر محمـد، ووقف ابن 

الناصـر أبـي الفـدا إسـماعيل؛ بـل وغيـر ذلك مـن مرتبات الملـوك مـن أوالدهم، ثم 

إنـه وجـد دفتـرًا مـن دفاتـر الشـطب المسـتجدة عند بعـض المباشـرين، وذلـك بعد 

الفحـص والتفتيـش، فاسـتدل بـه على بعـض الجهات المحتكـرة، وللمترجـم عمائر 

كثيـرة وقناطـر وجسـور فـي بـالد األرياف وبـالد الحجـاز حيـن كان مجـاوًرا هناك. 

وبنـى القناطـر بطندتـا فـي الطريـق الموصلـة إلـى محلـة مرحـوم، والقنطـرة 

الجديـدة الموصلـة إلـى حـارة عابديـن مـن ناحيـة الخلوتـي علـى الخليـج، وقنطرة 

بناحيـة الموسـكى، ورتـب للعميـان الفقـراء األكسـية الصـوف المسـماة بالزعابيط، 

فيفـرق عليهـم جملـة كثيرة من ذلك عند دخول الشـتاء في كل سـنة، فيأتـون إلى داره 

أفواًجـا فـي أيام معلومـة، ويعـودون مسـرورين بتلك الكسـاوى، وكذلـك المؤذنون 

يفـرق عليهـم جملـة من األجرامـات الطولونيـة، يرتدون بهـا وقت التسـبيح في ليالي 

الشـتاء، وكذلـك يفـرق جملة مـن الحبـر المحـالوي، والبـر الصعيـدي، والماليات 

واألخفـاف والبوابيـج القيصرلـي علـى النسـاء الفقيـرات واألرامل، ويخـرج عند بيته 

فـي ليالـي رمضـان وقت اإلفطـار عدة من القصـاع الكبـار المملوءة بالثريد المسـقي 

بمـرق اللحـم والسـمن للفقـراء المجتمعيـن، ويفـرق عليهـم النقيـب هبـر اللحـم 

النضيـج، فيعطـى لـكل فقيـر ُجْعلـه وحصتـه فـي يـده، وعندمـا يفرغـون مـن األكل 

يعطـى لـكل واحـد منهـم رغيفيـن ونصفـي فضـة برسـم سـحوره، إلى غيـر ذلك.

ومـن عمائـره القصر الكبيـر المعروف به بشـاطيء النيـل فيما بين بـوالق ومصر 

القديمـة، وكان قصـرًا عظيًمـا مـن األبنيـة الملوكيـة، وقد هـدم في (سـنة 1205( بيد 

الشـيخ علـي بن حسـن مباشـرًا لوقـف، وبيعـت أنقاضـه وأخشـابه، ومات المباشـر 

المذكـور بعـد ذلـك بنحو ثالثة أشـهر.

وعدة المسـاجد التي أنشـأها وجددهـا وأقيمت فيها الخطبـة والجمعة والجماعة 

والمكاتـب  والسـقايات  واألسـبلة  الزوايـا  خـالف  وذلـك  مسـجًدا،  عشـر  ثمانيـة 

واألحـواض والقناطر والمربوط للنسـاء الفقيـرات والمنقطعات، وكان له في هندسـة 
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األبنيـة وحسـن وضـع العمائـر َملََكـة يقتـدر بها على مـا يروعه مـن الوضـع من غير 

مباشـرة وال مشـاهدة، ولـو لـم يكـن لـه مـن المآثـر إال مـا أنشـأ بالجامـع األزهر من 

الزيـادة والعمـارة التـي تقصـر عنهـا همـم الملوك لكفـاه ذلك.

وأيًضـا المشـهد الحسـيني ومسـجده، والزينـي، والنفيسـي وضـم لوقفـه ثـالث 

قـرى مـن بالد الـرز بناحية رشـيد، وهـي تفينة وديبـي وحصـة كتامة، وجعـل إيرادها 

ومـا يتحصـل من غلـة أرزها لمصـارف الخيرات وطعـام الفقـراء والمنقطعيـن، وزاد 

فـي طعـام المجاوريـن باألزهـر ومطبخهم الهريسـة في يومـي اإلثنيـن والخميس(1).

}22{ عبد القادر بن حسني األمريي. 843  - 

املوقوف: سبيل ماء، ومكتب لأليتام.الزاوية الصالحية.    

املوقوف عليه: األيتام، والفقراء.   

نوع الوقف: خريي، وعلمي.   

قـال الغـزي: فـي محلـة المصابـن مكتب لأليتـام، وسـبيل من آثـار عبـد القادر 

األميـري مكتـوب علـى بابه:

  هـذا السـبيل ومكتـب الصبيـان      مـن خيـر عبـد القـادر المحسـان

انقطـاع األهـل واإلخـوان ثوابـه        عنـد  يـدوم  أنشـأهما وقفـا    

بالغفـران المـاء  والشـاربين  ومعلـم          متعلـم  دعـا  يرجـو    

القـرآن ومكتـب  السـبيل  نعـم  يجـد       تاريخـا  رام  مـن  لبنائـه    

والزاويـة الصالحيـة، وتعـرف أيًضـا بالقادريـة وكانـت تعـرف قديمـا بالبهشـنية 

وربمـا عرفـت فـي وقتنـا بالحلويـة وهـي من أقـدم زوايـا حلـب وكانت في أواسـط 

القـرن الثاني عشـر أشـرفت على الخـراب فتبرع بعمـارة بابهـا وترميمها: عبـد القادر 

)))  تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار )491/1- 494).
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بـن حسـين الشـهير بابن األميـري(1).

 }23{ عبد القادر بن عمر بن نارص العثامين  844  - 

)تاريخ الوقف: 1172 هـ(.

املوقوف: سبيل ماء، وجامع، وخبز.   

املوقوف عليه: الفقراء، وُقرَّاء القرآن.   

نوع الوقف: خريي، ودعوي.   

قـال الغـزي -فـي حديثـه عن فنـدق يعـرف باألوتل-: ورأيـت في السـجل كتاب 

وقـف وقفـه عبـد القـادر بـن عمـر بـن ناصـر العثماني (سـنة 1172هــ)؛ شـرط فيه 

لسـبيل بمحلة سـويقة على وسـط السـوق تعميره وترميمه وبقية نفقاته، وشـرط أيًضا 

ثالثيـن قارئًـا، وتالـي دالئـل الخيرات فـي حجازيـة الجامـع الكبير، وأن يشـتري في 

كل يـوم خميـس خبـزة بثالثة قـروش تفرق علـى الفقراء، وقـد نبهت على هـذا، وإن 

لـم أقـدر على تعييـن السـبيل المذكور(2).

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )159/2).

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )151/2).
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}24{ عبد الله بن أحمد بن محمد بن عضيب النارصي، التميمي،  845  - 

النجدي )ت: 1161 هـ((1).

املوقوف: برئ، ومسجد، ومكتبة ضخمة.   

املوقوف عليه: .   

نوع الوقف: خريي، وعلمي.   

حفـر بئـرًا في المذنـب إحدى قـرى القصيم، وتولـى حفرها بنفسـه، وصادف أن 

خـرج ماؤهـا عذبًـا؛ فصار منهـل أهل القريـة إلى مدة قريبـة، وتسـمى "القفيفة"، وال 

تـزال هـذه البئر معروفـة حتى اآلن.

وأول من بنى مسجد الضبط الموجود اآلن.وخلف مكتبة ضخمة نفيسة(2).

 }25{ عبيد الله ابن الحاج أحمد ابن الحاج إبراهيم غنام 846  - 

 ) تاريخ الوقف: 1160 هـ(.

املوقوف: خان(3).   

املوقوف عليه: الواقف نفسه، وعقبه، ومؤذن املسجد، وعرشة قراء.   

)))  الّتميمــّي نســًبا، النّجــدّي مولــًدا وموطنًــا، ُولــد يف حــدود )عــام 1070هـــ( يف قريــة مــن قــرى وادي ســدير 
مــن بلــدان نجــد، ونشــأ هبــا، وقــرأ عــى عالّمــة نجــد واملشــار إليــه يف ذلــك الوقــت أمحــد بــن حمّمــد القصــرّي، وعــى 
غــريه، فمهــر يف الفقــه والفرائــض مهــارة كّلّيــة، قاســى فقــًرا وشــدة، ومل يمنعــه ذلــك عــن التعلــم والتعليــم والنســخ 
وفعــل اخلــري، وكان ذا مهــة يف العلــم عليــة، وقــوة عليــة قويــة، تــزداد رغبتــه يف العلــم كلــام طعــن يف الســن، وال 
يضجــر مــن كثــرة الــدروس واملباحثــة واملذاكــرة واملراجعــة، كثــري اإلدمــان عــى النســخ؛ فكتــب بخطــه املتوســط 
يف احلســن، الفائــق يف الضبــط مــا ال حيــى كثــرة مــن كتــب التفســري واحلديــث وكتــب الفقــه الكبــار وغريهــا. علــامء 
نجــد خــالل ثامنيــة قــرون )41/4(، تســهيل الســابلة ملريــد معرفــة احلنابلــة )1606/3(، الســحب الوابلــة عــى 

رضائــح احلنابلــة )603/2).
)))  علــامء نجــد خــالل ثامنيــة قــرون )41/4(، تســهيل الســابلة ملريــد معرفــة احلنابلــة )3/ 1606(، الســحب 

الوابلــة عــى رضائــح احلنابلــة )2/ 603).
)))  اخلان: الفندق. معجم ديوان األدب )2/ 49).
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نوع الوقف: دعوي، وُذري.   

قـال الغـزي: خـان باقـي جاويـش؛ واقفـه الحـاج عبيـد اللـه ابـن الحـاج أحمد 

ابـن الحـاج إبراهيـم غنام (سـنة 1160 هـ)، شـرط أن تقسـم غلـة وقفه ثالثة أقسـام: 

قسـم لنفسـه، ولعقبـه من بعده، وقسـمان؛ لمـؤذن الجامع الكبير، وعشـرة قـراء تجاه 

.(1)زكريـا حضرة 

}26{ عثامن باشا ابن عبد الرحمن بن عثامن آغا الدوريك األصل،  847  - 

الحلبي املولد والنشأة )ت: 1160 هـ((2).

املوقــوف: جامــع، ومدرســة، وســبيل مــاء، ومكتــب لتعليــم القــرآن،    

وبســاتني، وحاّممــات، وطواحــني دقيــق، وقاســاريات، ودكاكــني، وطوابــني، ودور 

للســكن، وأراض زراعيــة، وخــان، وفــرن، وإصطبــل، ومغــارة، وأشــجار زيتــون، ومزرعة، 

ــامم. ــور الح ــرج لطي وب

ــل صــالة الظهــر     ــني قب ــوم خميــس واثن ــاريء يقــرأ كل ي ــه: ق املوقــوف علي

التفســري  لقــراءة  ومــدرس  بالفاتحــة،  ويختمهــا  الحواميــم  وجميــع  الزمــر  ســورة 

ــالة  ــد ص ــظ بع ــة، وواع ــب الجمع ــة، وخطي ــوم الجمع ــرآن ي ــاريء للق ــث، وق واألحادي

ل  ــامَّ ــون، وُع ــة، ومؤذن ــوات الرسيّ ــام الصل ــة، وإم ــوات الجهري ــام الصل ــة، وإم الجمع

ــة،  ــاء، ومكتب ــبيل امل ــىل س ــم ع ــم، وقّي ــة العل ــدون، وطلب ــون، ومعي ــجد، ومعلم املس

وحافــظ للمكتبــة، ومــا يلــزم مــن ترميــم للكتــب، وبســتايّن، وقنــوايت، وصهريج الســبيل، 

ومــا يلــزم املســجد واملدرســة، والقامئــون عــىل إدارة الوقــف، ولزوجــة الواقــف؛ ثــم 

ألختــه ألبويــه، ثــم ألختــه ألبيــه، ثــم لعتقائــه وأنســالهم، وواعــظ بالرتكيــة، وفقــراء الــروم 

ــك. ــن الكاثولي ــراء األرم ــك، ودار فق الكاثولي

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )179/2).
)))  تــوىل حتصيــل األمــوال األمرييــة يف حلــب، وُويّل طرابلــس ثــم ُعــزل منهــا، وويل ســيواس ودمشــق، وحــّج 
منهــا أمــرًيا للحــّج، كــام ويل حلــب، وأدنــة )أضنــة( وبروســة وحمافظــة بغــداد، ثــم ُويّل صيــدا وجــّدة ومشــيخة احلــرم 

املكــي، وأقــام يف مكــة املكرمــة بقيــة عمــره. تراجــم أعــالم الوقــف )273/1).
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نوع الوقف: خريي، وعلمي، ودعوي، وتعليمي، وأهيل.   

قـال الغـزي -فـي حديثـه عـن المدرسـة الرضائيـة المشـهورة بالعثمانيـة-: جعل 

الواقـف كتـاب وقفـه عـدة أجـزاء؛ حـرر فـي كل مـدة جـزًءا أثبـت فيـه أوقافًـا وزاد 

. شروطًا

داثـرة)،  بأنطاكيـة (هـي اآلن  التـوت  التوتـة بمحلـة  فيـه جميـع حمـام  وقـف 

وطاحـون كوجـك دكر من علـى العاصـي بأنطاكية قـرب حمام الجنـدي على ثالث 

أحجـار، وبسـتانًا فـي مزرعـة المعشـوقية، خـارج بـاب بولص أحـد أبـواب أنطاكية، 

وطاحـون الطبقـة علـى نهـر قويـق، قـرب عيـن التـل، ظاهـر حلـب ثـالث أحجار، 

وقطعـة أرض تجاهـه، وطاحـون المرجـة، قـرب عيـن التـل حجـران، وقطعـة أرض 

تجاهـه، ونصـف بسـتان الخوجكـي، المعـروف اآلن بالريحـاوي؛ نسـبة إلـى مالكه 

قبـل الوقـف وهو نعمـة الله الريحـاوي، ...... ونصـف الجزيرة المتصلة بـه، وأربعة 

عشـر قيراطًـا مـن طاحون جغيـالت، لصيـق الجزيرة، أربـع أحجار، وقاسـارية بزقاق 

الطبلـة، خـارج بـاب النصـر بحلـب، .... وقاسـارية بزقـاق المغربليـة، خـارج بـاب 

النصـر، .... وأرض فالحـة تعـرف بـاألرض البيضـاء، ...... وأربـع قطـع أراضـي 

الحلبـة المذكـورة، وقاسـارية بمحلة المرعشـي خـارج بـاب النصـر، ...... وطابونة 

غـرة، فـي الصـف الغربـي من سـوق داخـل بـاب النصر تجـاه سـوق الخابيـة، وداًرا 

بالفرافـرة (خارجـة عـن الوقـف اآلن)، وداًرا بمحلة داخـل باب النصر، .... وأشـجار 

قريـة معـارة عليـا في قضاء سـرمين، مع أراضـي هذه القريـة، وجفتلك، وبـرج حمام 

(خـارج ذلـك عن الوقـف اآلن)، ودكاكيـن خمس بمحلة بـاب النصر. تمـت الوقفية 

األولـى بتاريخ غـرة ذي القعـدة (سـنة 1142 هـ).

الوقفيـة الثانيـة: وقـف فيهـا نصـف بسـتان الخواجكـي، ... ونصـف الجزيـرة 

المالصقـة لـه، وعشـرة قراريـط مـن طاحـون الجغيـالت، ونصـف بسـتان حجـازي 

بـأرض الحلبـة، وفيـه ناعـورة، ...... وشـرط فيهـا؛ أن يعيـن قـاريء يقـرأ كل يـوم 

خميـس واثنيـن في القبليـة قبل صالة الظهر؛ سـورة الزمر وجميـع الحواميم ويختمها 
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بالفاتحـة، ويدعـو كمـا تقدم، ويوميتـه ثمانية عثمانيـات في غرة محـرم (1143 هـ).

الوقفيـة الثالثـة: وقـف فيهـا نصـف بسـتان حجـازي المذكـور، وقطعـة بسـتان 

السـحلولية قبـل بسـتان حجـازي، وأرًضـا مالصقـة للسـحلولية، تاريخهـا غـرة ربيع 

األول (سـنة 1143 هــ).

الوقفيـة الرابعـة: وقـف فيهـا خمسـة عشـر قيراطًـا مـن بسـتان كـور مصـري، 

وفيـه غرافـان مـن نهـر قويـق، ولـه حـق شـرب مـن مـاء القليـط، ...... وشـرط فيها 

واعظًـا بالتركيـة بعـد صـالة العصـر فـي القبلية يـوم الخميـس واالثنين، يوميته عشـر 

عثمانيـات، بتاريـخ غـرة جمـادى الثانيـة (سـنة 1143 هــ).

الوقفيـة الخامسـة: وقـف فيهـا ثمانية قراريط، وخمسـة أثمـان القيراط، وخمسـة 

أسـداس ثمـن القيـراط مـن بسـتان كـور مصـري، بخـط النصيبي خـارج بـاب الفرج 

المتقـدم ذكـره، ودكانيـن بمحلـة األكـراد خـارج بـاب النصـر، ودكانًـا فوقهمـا قبلـي 

طابونـة غـرة المتقـدم ذكرهـا بمحلـة داخـل بـاب النصـر، تاريخهـا غـرة رجب (سـنة 

هـ).  1150

الوقفيـة السادسـة: وقـف فيها جميـع اإلصطبل بمحلـة داخل باب النصـر، ..... 

تاريخها 24 شـوال (سـنة 1150 هـ).

الوقفيـة السـابعة: وقـف فيهـا بسـتان يحيـى الحلوانـي خـارج بـاب الفـرج، فيه 

غـراف ودوالب وكـرم مالصق له من شـرقيه، ....... ووقف المغـارة، وخان األكنجي 

بمحلـة الجبيـل بزقـاق الكلتاويـة، والفـرن، والدكاكيـن، والقبـو المسـتخرجات مـن 

الخـان المذكـور، ..... تاريخهـا غرة ربيـع األول (سـنة 1151 هـ).

الوقفيـة الثامنـة: وقـف فيها قاسـارية، تحت القلعـة تجاه سـراي الحكومة، قرب 

القرقـالر كانـت تعـرف بجنينة يس باشـا؛ ألنهـا كانت جاريـة بتصرفه بطريـق الحكر، 

ثـم احتكرهـا البلديـة مـن ورثته، وباشـرت بناءهـا فندقًـا ومكانًـا للبلديـة، وذلك في 

(سـنة 1325 هــ)-: وقـف الواقـف -رحمـه اللـه- في شـرقي هـذه القاسـارية أنباًرا؛ 
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وآخـر في شـرقيه يعرفـان بعنبر الملـح، وداًرا بمحلـة داخل باب النصر، ..... وشـرط 

فيهـا أن يـزاد فـي يوميـة المتولـي تسـعمائة عثمانـي، فتكـون جملتهـا 1200، وعين 

يوميا عشـرة عثمانيـات للمدرس المعين مـن قبله لقراءة التفسـير واألحاديث بالمحل 

المخصـوص مـن السـراي، أو في الجامـع تاريخها غـرة رجب (سـنة 1151 هـ).

الوقفيـة التاسـعة: وقـف فيهـا داره المعروفـة بالسـراي، وكانـت تعـرف قديًمـا 

بسـراي شـعبان آغـا بمحلـة داخـل باب النصـر، مع جميـع الـدور التي أضافهـا إليها 

الواقـف، ......... وجعلهـا وقًفـا لسـكنى أوالدهـم، وأنسـالهم، وأعقابهـم ذكـوًرا 

وإناثًـا، ولزوجتـه، ثـم ألخته ألبويـه، ثم ألختـه ألبيه، ثم لعتقائه وأنسـالهم، واشـترط 

علـى سـكانها أن يقـرءوا كل يـوم عشـرة أجـزاء، يهـدون ثوابهـا -كمـا تقـدم-، وأن 

يقومـوا بتعميرهـا وترميمهـا وإصـالح طريـق مائهـا، فـإذا انقرضـوا تعـود وقًفـا على 

الجامـع الكبيـر األمـوي بحلـب، ويدفـع مـن أجرتهـا فـي كل شـهر 1200 عثمانيًـا 

لعشـرة قـراء يقـرءون بحضـرة نبي اللـه زكريا كل يوم عشـرة أجـزاء، ويعطـى منها في 

كل سـنة لحاكم الشـرع بحلـب 1440 عثمانيًا؛ ليكـون ناظرًا على الوقـف المذكور، 

ومـا فضـل من أجـرة السـراي المرقومة تصـرف فـي مصالح الجامـع المذكـور، وإذا 

تعـذر الصـرف عليه تصـرف على فقراء المسـلمين بحلـب بمعرفة الحاكم الشـرعي، 

وشـرط توليـة السـراي بعده على األرشـد فاألرشـد مـن الموقـوف عليهـم، وإذا آلت 

إلـى الجامـع فلمـن يكـون متوليًـا علـى وقفـه، ثـم إِنَّ الواقـف بـدا لـه أن يرجع عن 

شـروطه فـي السـراي المذكـورة وألحقها بوقـف جامعه، وشـرط أن يعطى مـن غلتها 

كل شـهر 1200 عثمانيًـا لعشـرة قراء يقرءون فيها كل يوم عشـرة أجـزاء، تاريخها غرة 

رجـب (سـنة 1151 هـ).

الوقفيـة العاشـرة: وقـف فيهـا داًرا بمحلـة داخل بـاب النصـر، .... ووقف جنينة 

بخنـدق العوينـة لصيق الـدار المذكـورة المزروعة طواًل، قبلة وشـمااًل واحد وسـتون 

ذراًعـا، وعرًضـا اثنا عشـر ذراًعا، واثنا عشـر قيراطًا شـرقًا الطريق اآلخذ إلـى العوينة، 

وشـمااًل زيـارة العوينـة، وغربًا دار للوقـف، تاريخها 17 رجب (سـنة 1161 هـ).
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الوقفيـة الحادية عشـر: وقف فيهـا المكان المعـروف بالعمارة، المشـتملة على؛ 

مطبـخ، وفـرن، وبيـت مؤنـة، وبيـت لسـكنى الطبـاخ، وحجـرة البـواب، وقسـطل، 

ومغـارة للحطـب، وبيـت طهـارة، وحـوش سـماوي. تاريخها غـرة ربيع األول (سـنة 

هـ).  1152

الوقفيـة الثانيـة عشـر: وقـف فيهـا بسـتان العويجـا فـي أرض النصيبـي، ..... 

تاريخهـا ربيـع األول (سـنة 1152 هــ).

الوقفيـة الثالثـة عشـر: وقـف فيهـا بسـتان خـط النصيبـي المقـدر بثالث عشـرة 

كدنـه، فيـه؛ دوالب، وغرافـان ...، ووقـف قطعـة أرض تعـرف بـأرض المطالبي، في 

أرض الحلبـة، .. ووقـف سـبع قطـع بـأرض الحلبـة، تاريخهـا 26 ربيع األول (سـنة 

هـ).  1152

الوقفيـة الرابعـة عشـر: وقـف فيها حماًمـا بزقاق الشـهبندر، بمحلة سـويقة حاتم 

-هـذا الحمـام ال أثـر لـه اآلن، ويقـال إنه داخل في سـوق التـوكل الذي عمـره الحاج 

عبـد القـادر أفنـدي الجابري-، وبسـتانًا بـأرض خط النصيبـي يعرف ببسـتان العميان 

أيًضـا، بـأرض الحلبـة، قبلة بسـتان يأتي ذكره، وشـرقًا النهـر، وغربًا الطريق، وبسـتانًا 

فـي خـط النصيبـي، ..... ووقـف قطـع أراض تجـاه البسـتان المذكـور فـي مزرعـة 

الحلبـة، تاريخهـا 17 ربيع األول (سـنة 1152 هـ).

الوقفية الخامسـة عشـر: وقف فيها بسـتان إبراهيم آغا بخط النصيبي، فيه؛ مغارة، 

وغـراف مـن قويـق، ..... وأرًضـا تعـرف بـأرض المطالبـي قـرب البسـتان المذكور، 

وطاحونًـا فـي قريـة هيالنة، حجرين علـى نهر قويق، وبسـتان باقي جاويـش المتقدم 

ذكـره، وفيـه غرافـان مـن قويـق، ...... ووقف خمس قطع فـي أراضـي الحلبة، وهي 

أرض الجـب، والمغـارة، والصغيـرة، والبحصا، واليكـن، تاريخها 9 جمـادى األولى 

(سنة 1152 هـ).

الوقفيـة السادسـة عشـرة: وقف فيهـا محمد علي آغا بن السـيد محمـد طاهر آغا 
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ابـن صالـح آغـا اليكـن داًرا فـي محلـة األلماجي فـي بوابة السـاعة عددها فـي دفتر 

األمـالك 12 قبلـة بوابـة وشـرقًا دار وقف فقـراء الـروم الكاثوليك ودار فقـراء األرمن 

الكاثوليـك وشـماال دار ألهلهـا وغربا كذلك. تاريخها 24 شـوال (سـنة 1300(.

الوقفيـة السـابعة عشـرة: وقـف فيهـا علـى المدرسـة وتوابعهـا الوجيـه الماجـد 

محمـد أميـن آغـا بـن المرحـوم علـي آغـا بـن طاهـر آغـا اليكـن، إحـدى وعشـرين 

داًرا، أنشـأها مـن غلـة الوقـف التـي اجتمـع له معظمهـا من بـدل األحـكار المعجل 

والمؤجـل، عـن عرصات بسـاتين الواقف السـالفة الذكر التي حكرها فـي أيام توليته، 

أنشـأ هـذه الـدور علـى عرصات تجـاور جـادة الجسـر الجديد التـي أشـرنا إليها في 

حوادث (سـنة 1317(، شـرقي الجسـر في الصـف المتجه إلى الجنـوب ثماني دور، 

وفـي الصـف المتجـه إلـى الشـمال اثنتـا عشـرة داًرا، والـدار الحادية والعشـرون في 

محلـة الجميليـة مطلـة على المكتب اإلعـدادي المعـروف اآلن بالمكتب السـلطاني 

يفصـل بينهمـا الطريق.

غلـة هـذه الـدور تبلغ في السـنة ألًفـا وسـبعمائة ذهب عثمـان، علـى أن الفضل 

فـي إنشـائها خصيـص بمتولي هـذا الوقف أمين آغـا المومى إليـه -فجزاه اللـه خيرا، 

وأجـزل أجره-(1).

بنـى مسـجًدا جامًعـا بمدينـة حلـب؛ أطلـق عليـه جامـع الرضـا، مشـتماًل على 

قاعـة للتدريـس، وسـبيل يجـري إليـه الماء من قنـاة حلـب، ومكتب لتعليـم األطفال 

القـرآن الكريـم، وعلى منافـع ومرافق وميضأة للمكتب وبسـتان، والمدرسـة الرضائية 

-المشـهورة بالمدرسـة العثمانيـة- من أتقن مدارس حلـب وأجملهـا، وأكثرها صموًدا 

أمـام الـزالزل، وأوقـف فـي (عـام 1142هــ) الموافـق (1729م) علـى مـا سـبق 

أوقافًـا فـي كل مـن أنطاكيـا وحلـب ومـا حولها، منهـا: حّمامـات، وطواحيـن دقيق، 

وقاسـاريات، ودكاكيـن بعضها طوابين، ودور للسـكن، وبرج لطيـور الحمام، وأراض 

زراعيـة، وبسـاتين، وأشـجار زيتـون، ومزرعـة بجميع مـا يحويه. 

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )123/2- 133).



القرن  الثاني عشرالقرن  الثاني عشر
700701

دقيـق علـى خطيـب  األوقـاف بحسـاب  تلـك  ريـع  يُصـرف  أن  اشـترط  وقـد 

الجمعـة، وإمـام الصلـوات الجهريـة، وإمـام الصلـوات السـريّة، وواعـظ للناس بعد 

صـالة الجمعـة، وقاريء للقـرآن يوم الجمعـة، وأربعة مؤذنين، وفرّاشـين، وكّناسـين، 

وشـّعالين للقناديـل، وعلى مـدرّس ومحـّدث للحديث النبـوي، ومعيد لـكل منهما، 

ويصلّـون  الـدرس،  يالزمـون  المدرسـة  فـي  مقيميـن  علـم  طالـب  ثالثيـن  وعلـى 

الصلـوات الخمـس في المسـجد مـع الجماعة، وعلى قيّم على سـبيل المـاء، وعلى 

معلّـم تقـي يعلّـم القـرآن الكريـم حسـبة للـه تعالـى، ومكتبة، وحافـظ للمكتبـة، وما 

يلـزم مـن ترميـم للكتـب، وعلـى بسـتانّي عـارف بأحـوال الغـرس واألشـجار لرعاية 

البسـتان، وقنواتـي يسـوق المـاء إلى حـوض الجامـع، وصهريـج السـبيل، وعلى ما 

يلـزم المسـجد والمدرسـة؛ من إضـاءة وفرش وأواني المـاء وحبال ومكانـس وأباريق 

ونحـو ذلـك، وكذلـك علـى القائميـن علـى إدارة الوقـف، وهـم: المشـرف، وكاتب 

إيـراد الوقـف ومصروفاتـه، والجابي لغلّة الوقـف، والناظر، وفوقهـم جميًعا المتولي.

ومـن الجديـر بالذكـر؛ أنـه كان يقتـرض مـن التجـار ومن أهـل الخيـر والصالح 

المعروفيـن بمالـه الحـالل، ويصرفـه فـي عمـارة الجامـع، ويوفيهـم من ثمـن ِحنطة 

كانـت عنـده، إلـى أن فـرغ الجامع(1).

}27{ عثامن كتخدا )ت: 1131 هـ(. 848  - 

املوقوف: أمالك.   

املوقوف عليه: مسجد، ومعلمون، وطلبة علم.   

نوع الوقف: تعليمي، ودعوي.   

وقـف عثمـان كتخدا مسـجده الـذي بناه (سـنة 1147هــ)؛ لتدريـس المذهبين 

والشـافعي. الحنفي، 

)))  تراجم أعالم الوقف )273/1).
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ورصـد لـه أمـالكًا للصرف منهـا على مهمـات ذلك المسـجد، ورتب به دروًسـا 

ورتـب  للحديـث،  دروس  إلـى  باإلضافـة  والشـافعي،  الحنفـي،  المذهبيـن  علـى 

لمذهـب الحنفي سـبعة طالب، ورتب لهم في الشـهر 222 نصف فضـة، وللمذهب 

الشـافعي ثالثـة طـالب، ولهم فـي الشـهر 90 نصف فضـة، ولمدرس الحديث سـتة 

مـن الطـالب، وقـرر لهـم فـي الشـهر 120 نصـف فضـة، لـكل نفـر منهـم عشـرون 

نصـف فضـة في الشـهر(1).

)))  الوقف يف التعليم بمر، لعصام مجال سليم غانم )ص: 84، 85).
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}28{ عثامن كتخدا القازدغيل، األمري )ت: 1149 هـ((1). 849  - 

 املوقوف: جامع، وزاوية، وسبيل، وكُّتاب، ورحبة، ورواق، وحاّمم.   

املوقوف عليه: الفقراء، والطلبة.   

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

ناظر الوقف: سليامن الجوخدار.   

قـال الجبرتـي: عّمـر الجامع المعـروف باألزبكيـة بالقرب من رصيف الخشـاب 

فـي سـنة سـبع وأربعيـن، وحصلـت الصـالة فيـه، ووقع بـه ازدحـام عظيـم؛ حتى إن 

عثمـان بـك ذا الفقـار حضـر للصـالة فـي ذلـك اليوم متأخـرًا فلـم يجد له محـاًل فيه 

فرجـع وصلـى بجامـع أزبـك، ومألوا المزملة(2) بشـربات السـكر، وشـرب منـه عامة 

النـاس، وطافـوا بالقلل لشـرب من بالمسـجد مـن األعيان، وعمـل سـماطًا(3) عظيًما 

فـي بيـت كتخـداه سـليمان كاشـف برصيـف الخشـاب، وخلع فـى ذلك اليـوم علي 

حسـن أفنـدى ابـن البـواب الخطيـب، والشـيخ عمـر الطهـالوي المـدرس، وأرباب 

الوظائـف ِخلًَعـا، وفَـرَّق علـى الفقـراء دراهـم كثيرة، وَشـَرع فـى بناء الحمـام بجواره 

بعـد تمـام الجامع والسـبيل والُكتّاب، وبنى زاويـة العميان(4) باألزهـر، ورحبة(5) رواق 

أيــام ســيده وبعدهــا؛ إىل أن تقلــد الكتخدائيــة ببابــه، وصــار مــن أربــاب  )))  تنقــل يف مناصــب الوجاقــات يف 
احلــل والعقــد وأصحــاب املشــورة، واشــتهر ذكــره، ونــام صيتــه وخصوًصــا لــام تغلبــت الــدول، وظهــرت الفقاريــة، 
ومل يــزل عثــامن كتخــدا أمــرًيا ومتكلــاًم بمــر، وافــر احلرمــة، مســموع الكلمــة حتــى ُقتــل مــع مــن ُقتــل ببيــت حممــد 
بــك الدفــرت دار، مــع أن اجلمعيــة كانــت باطالعــه ورأيــه، ومل يكــن مقصــوًدا بالــذات يف القتــل. عجائــب اآلثــار يف 

الرتاجــم واألخبــار )251/1).
)))  املزملة: التي يربد فيها الامء. التكملة والذيل والصلة للصغاين )384/5).

)))  السامط: املأدبة. املخصص )69/3).
)))  زاويــة العميــان: وهــي تابعــة للجامــع األزهــر، ويعيــش فيهــا نحــو ثالثــة آالف أعمــى ينفــق عليهــم، وغالبيتهــم 

مــن الطلبــة. تكملــة املعاجــم العربية )392/5).
)))  الرحبة: هو املوضع املتسع بن أفنية البيوت والرحاب. منتقلة الطالبية )ص: 381).
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األتـراك، والـرواق(1) أيًضـا، ورواق السـليمانية، ورتـب لهم مرتبات مـن وقفه، وجعل 

مملوكـه سـليمان الجوخدار ناظـرًا ووصيًا(2).

}29{ عىل بن أحمد بن راجح بن سعيد )ت: 1163 هـ((3). 850  - 

املوقوف: ثلث تركته.   

املوقوف عليه: العلامء، واملحاويج(4).   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الشـوكاني: وقـف ثلـث تركتـه علـى العلمـاء والمحاويـج وهـو جمهـور 

واسـع، وصـارت اآلن صدقـة جاريـة علـى المسـتحقين، يحصـل منهـا فـي كل عام 

واسـع(5). شيء 

}30{ عيل أبو الحسن ابن أيب النرص إسامعيل، املعروف باألعرج(6). 851  - 

املوقوف: حوانيت، وغابة زيتون، والنصف الثاين من املصحف بخط    

الواقف؛ من سورة الكهف لسورة الناس.

راسة يف مسجد أو معبد أو غريمها. معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية )191/2). )))  الرواق: سقيفة للدِّ
)))  عجائب اآلثار )250/1، 251).

)))  وزيــر اإلمــام املنصــور بــاهلل احلســن بــن القاســم؛ كان مــن حماســن الدهــر ىف الكــرم والرياســة والكياســة، 
ولــه وألخيــه حمســن قصــص يف الكــرم يتناقلهــا النــاس إىل اآلن، ويربــون هبــا األمثــال، ولشــعراء عرمهــا فيهــام 
غــرر املــامدح، وكانــا مســتولين عــى املنصــور بــاهلل؛ ال يعمــل إال بــام قــااله؛ فهــو الوزيــر األعظــم الــذي ال يقــع يف 
اململكــة يشء إال بإذنــه ومفاوضتــه، واســتمر كذلــك مــدة خالفــة املنصــور، وكان مالزًمــا لــه قبــل اخلالفــة، ولــام 
مــات املنصــور وقــام بعــده اإلمــام املهــدي؛ ُنِكــَب صاحــب الرتمجــة وأخــاه املذكوريــن، وُأِخــَذ مــن أمواهلــام شــيًئا 

كثــرًيا، فأمــا صاحــب الرتمجــة فــامت بعــد ذلــك بأيــام يســرية. البــدر الطالــع البــدر الطالــع )424/1).
)))  واملحوج: امُلْعَدم. املحكم واملحيط األعظم )461/3).

)))  البدر الطالع البدر الطالع )424/1).
)))  نجــل فخــر امللــوك، وجــد ســالطن املغــرب؛ أيب النــر إســامعيل، كان حليــاًم عفــًوا؛ بويــع لــه يــوم األحــد، 
ثامــن وعرشيــن ربيــع الثــاين )عــام 1147 هـــ(، باتفــاق رؤســاء عبيــد البخــاري، وأهــل فــاس اجلديــد. إحتــاف أعــالم 

النــاس بجــامل أخبــار حــارضة مكنــاس )518/5).



القرن  الثاني عشرالقرن  الثاني عشر
704705

املوقوف عليه: مسجد، وأم الواقف.   

نوع الوقف: دعوي، وأهيل.   

ناظر الوقف: أبو القاسم املسطايس.   

قـال صاحـب إتحـاف أعـالم النـاس: تحبيسـاته؛ مـن ذلـك مـا حبسـه علـى 

قُـرَّاء الحـزب بالرحبـة المرتفعـة مـن بـاب السـادات؛ أحد أبـواب المسـجد األعظم 

بالعاصمـة، وذلـك جميـع الحانوتيـن المسـتندتين علـى فنـدق الرتيمـي، وجميـع 

الكوشـة(1) بجنـاح األمان، وجميـع حانوت، وحانوتيـن بالصف المقابل المسـتندتين 

علـى الحمـام فـوق بـاب الفرنـان، وجميـع األرحـى الفوقيـة، تحـت حـوش العيـن 

الزرقـاء المحدثـة البنـاء علـى أرض الجـزاء على صلوقيـة المضاف الهابـط من وجه 

العـروس، قبالـة سـيدي علي منصـور، علـى أن يقتطع الناظـر ربع الكـراء لإلصالح، 

ـه الناظـر أبـا القاسـم المسطاسـى لحيـازة مـا ذكـر  والثالثـة األربـاع منـه لهـم، َوَوجَّ

لمـن ذكـر علـى الوجـه المذكـور، في أوائـل قعدة الحـرام (عـام 1147 هـ) حسـبما 

بصحيفـة 136 مـن الجـزء الثانـي مـن الحوالة الحبسـية. 

ومـن ذلـك؛ تحبيسـه لغابـة الزيتـون المعروفـة إلـى اليوم بمـوالي علي، لشـراء 

الحصـر للمسـجد األعظـم ومـا أضيـف إليـه، وقـد أخبرنـى مـن وثقـت بخبـره مـن 

النظـار، أن ثمـن غلـة ذلـك الزيتـون ال تتجـاوز ثمـن مـا يحتـاج إليـه المسـجد مـن 

الحصـر وال ينقـص، وأن ذلـك تتبـع باالسـتقراء عـدة أعـوام فلـم يتخلـف.

ڳ  ڳ   ژ  إلـى  الكهـف  ووقفـت علـى نصـف مصحـف كريـم؛ مـن سـورة 

ڳژ ، بخـط رائـق فائـق، علـى أول ورقـة منه تحبيـس صاحب الترجمـة له على 
أمه المصونة السـيدة عائشـة، المتوفاة في سـادس جمادى األولى عام سـبعة وعشـرين 

ومائـة وألـف، حسـبما هو منقـوش في رخامـة ضريحها الواقـع خلف الجدار الشـرقى 

)))  الكوشــة: بيــت النــار، وهــي غرفــة صغــرية يتــم تســخينها مــن األعــى، وهــذه احلجــرية تســتخدم الســتقبال 
الوقــود، وتســمى يف هــذا البلــد بوضــع اخلبــز أو بقيــة املأكــوالت التــي يــراد طبخهــا فــوق القســم األعــى مــن هــذا 

الفــرن. تكملــة املعاجــم العربيــة )164/9).
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مـن قبة شـريح أبـي زيد عبـد الرحمـن المجـذوب، وتاريـخ التحبيس أواسـط رمضان 

العـام رحم اللـه الجميـع آمين(1).

}31{ عىل أفندي ابن مراد(2). 852  - 

املوقوف: جامعان.   

املوقوف عليه: غري معلوم.   

نوع الوقف: دعوي.   

أمـا جامـع علـي أفنـدي؛ فقد شـيده علـي أفنـدي ابـن مـراد (سـنة 1048 هـ)، 

و(سـنة 1638م)، وشـيد جامعـه وجامـع السـور ووقـف عليهمـا أوقافًـا بموجـب 

الوقفيـة المؤرخـة (سـنة 1133 هــ)(3).

}32{ عيل الجريت الشيخ )ت: 1188 هـ(. 853  - 

املوقوف: مسجد.   

املوقوف عليه: قيعان، وأنوال حياكة، وبساتني، ونخيل كثرية وغري ذلك.   

نوع الوقف: دعوي.   

ناظر الوقف: عبد الرحمن بن حسن الجريت -صاحب تاريخ عجائب    

اآلثار-.

قـال الجبرتـي: ارتحـل إلى بحيـرة ادكو فيمـا بين رشـيد واإلسـكندرية، وبنى هناك 

مسـجًدا عظيًمـا، ووقـف عليـه عـدة أماكـن وقيعان، وأنـوال حياكـة، وبسـاتين، ونخيل 

كثيـرة وهـو موجـود إلـى اآلن عامـر بذكـر اللـه والصـالة، وهـو تحت نظـر الفقيـر، إال 

)))  إحتاف أعالم الناس )523/5، 525).
)))  ولــد يف حملــة الباورديــة؛ وأصلــه مــن القــرم، تركــي جــاء إىل بغــداد مــع احلملــة التــي قادهــا الفاتــح الســلطان 

)1638م(. 1048هـــ(،  )ســنة  مــراد 
)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 135).
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أن غالـب أماكنـه زحفـت عليهـا الرمـال، وطمسـتها وغابت تحتهـا، وفيه إلـى اآلن بقية 

.(1) صالحة

}33{ عمر بن يحيى الشامخي، الشيخ. )تاريخ الوقف:1150هـ(. 854  - 

املوقوف: مال.   

املوقوف عليه: طلبة وكالة البحار.   

نوع الوقف: تعليمي.   

ناظر الوقف: ابنه يحيى بن عمر.   

أوصـى األب -وهـو تاجـر بطولـون، وصاحب أمـالك بالجيـزة- بأربعمائـة دينار 

تصـرف علـى طلبـة وكالـة البحار، وأوصـى االبـن بالتصـدق بثالثمائة دينـار تصرف 

سـنويًا مـن أمالكه؛ علـى طلبـة وكالة البحـار منذ (1150هــ)(2).

}34{ كور وزير )ت: 1155 هـ(. 855  - 

املوقوف: فرن، ودور، ودكاكني.   

املوقوف عليه: الفقراء.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الغـزي -فـي حديثـه عـن آثـار محلـة سـويقة حاتـم-: لفقـراء هـذه المحلة 

وقـف وقفـه كـور وزيـر المتوفـى (سـنة 1155هــ)، وهـو: فـرن جقجوقـة، ودار في 

شـماليه، ودار فـي بوابـة النقلـى، ودكان فـي أواخـر سـوق الصابـون، ودكان تجـاه 

الواسـاني شـرقي فنـدق خان الصابـون المعـروف باألوتيل، وأخرى في شـرقيها على 

جـادة السـوق، وفـي المحلـة غيـر ذلك مـن اآلثـار الدينيـة والعلميـة المعطلـة التي 

اسـتولى النـاس عليهـا؛ ودخلـت فـي دورهم(3).

)))  عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار )441/1).
)))  الوقف اجلريب يف مر ... وكالة اجلاموس، أمحد بن مهنى بن سعيد مصلح )ص: 158).

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )207/2).
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}35{ كيكدي خاتون )تاريخ الوقف: 1138هـ(. 856  - 

 املوقوف: مزرعة، وقرية.   

املوقوف عليه: تربة بالشام.   

نوع الوقف: خريي.    

وقـف بناصرية لبقاع (سـنة 1138هـ) مزرعـة جميعها وقًفا خيريًا على اسـتئجار 

(سنة 1139 هـ)(1).

ووقف قرية جميعها وقف خيري على تربة الواقف في الشام(2).

}36{ محمد بن إبراهيم أبا الخيل، الشيخ )ت: 1170 هـ((3). 857  - 

املوقوف: بستانني.   

املوقوف عليه: طلبة العلم من ذريته.   

نوع الوقف: علمي، وُذري.   

وقـف بسـتانيه المسـميين العليـا، والخيـاط علـى طلبـة العلـم من ذريتـه، ولهم 

حـق النظر فيـه(4).

}37{ محمد بشري )تاريخ الوقف: 1173هـ(. 858  - 

 املوقوف: برئ.   

املوقوف عليه: دار.   

)))  الوقف اإلسالمي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 253).

)))  الوقف اإلسالمي يف لبنان ملحمد قاسم الشوم )ص: 253).
)))  توىل قضاء مدينة عنيزة عام 1145 هـ. خزانة التواريخ النجدية )74/5).

)))  الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــالل مائــة عــام خلالــد بــن ســليامن بــن 
عــيل اخلويطــر )ص: 33(، علــامء نجــد خــالل ســتة قــرون لعبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن البســام )771/2).
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نوع الوقف: خريي.   

قـال الغـزي: سـبيل سـماقية، فـي وسـط سـاحة بـزه بحضـرة الحمـام؛ وهـو بئر 

عليـه شـبه قبـة، مكتـوب علـى قنطرتـه: أن الـذي أنشـأه السـيد محمـد بشـير (سـنة 

1173هــ)، ولـه داٌر موقوفـة عليـه فـي السـاحة المذكـورة(1).

}38{ محمد بن عبد الرحمن )تاريخ الوقف: 1175هـ(. 859  - 

املوقوف: مسجد.   

املوقوف عليه: دار.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال الغـزي -فـي حديثـه عن وقف مسـجد سـيتا-: وفي (سـنة 1175هــ) وقف 

عليـه داًرا أخـرى محمـد بـن عبـد الرحمن، وكلهـا في المحلـة -محلة بحسـيتا-(2).

}39{ محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد بن عبد الرسول بن قلندر  860  - 

بن عبد السيد الرزنجي، الشهرزوري، املدين، الشافعي )ت: 1103هـ((3).

املوقوف: خزانة كتب.   

املوقوف عليه: طالب العلم.   

نوع الوقف: علمي.   

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )105/2).

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )162/2).
)))  ولــد بشــهرزو قريــة مــن بــالد الكــرد، بالعــراق؛ ليلــة اجلمعــة 12/ 3 / 1040 هـــ للهجــرة، نشــأ هبــا وقــرأ 
القــرآن وجــوده عــى والــده، وقــرأ عــى املــال زيــرك واملــال رشيــف الصديقــي الكــوراين. رحالتــه: رحــل وأخــذ 
العلــم مــن العلــامء مــن مارديــن وحلــب واليمــن ودمشــق ومــر وبغــداد، وتوجــه إىل املدينة املنورة؛ فالزم العالمة 
املحقــق إبراهيــم بــن حســن الكــوراين، والشــيخ أمحــد القشــايش، وعمــل مدرســا باحلــرم النبــوي الرشيــف، وتصــدر 
للتدريــس، وصــار مــن رساة رؤســائها. وفاتــه: تــويف يف 1/ 1 /1103 هـــ، باملدينــة املنــورة، ودفــن بالبقيــع. معلمــو 

املســجد النبــوي الرشيــف )ص: 653).
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وقـف محمـد البرزنجـي الحسـيني المدنـي خزانـة كتـب، وصفهـا عبـد الغنـي 

النابلسـي المتوفي (سـنة 1143هـ) في رحلته "الحضرة األنسـية في الرحلة القدسية" 

فقـال: وذهبنـا وقـت العصـر إلـى الحـرم الشـريف، وفتحـوا لنا بـاب خزانـة الكتب 

التـي وقفهـا السـيد محمـد البرزنجـي الحسـيني الشـهرزوري المدني؛ فوجدنـا فيها 

كتبًـا كثيـرة فـي علوم شـتى، منهـا: الجامـع الكبير فـي الحديـث للجالل السـيوطي 

-رحمـه اللـه تعالـى- فـي خمس مجلـدات كبـار، ومنهـا جزء ثالـث في مجلـد كبير 

ضخـم من شـرح سـنن ابـن ماجه للشـيخ الدميـري رحمـه الله تعالـى، ومنهـا تاريخ 

دمشـق للحافـظ ابن عسـاكر رحمـه اللـه تعالى(1).

}40{ محمد غانم األمري )تاريخ الوقف: 1134هـ(. 861  - 

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: الجامع األزهر.   

نوع الوقف: علمي.   

مـن الذيـن وقفـوا علـى األزهـر كتبًـا فـي القـرن الثانـي عشـر؛ األميـر محمـد 

 غانـم، كان مـن بينهـا نسـخة مـن أسـاس البالغـة للزمخشـري، عليها نـص وقفية في 

(عام 1134هـ)(2).

)))  الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 69).

)))  الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 67).
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}41{ محمد بك أبو الدهب حاكم مرص )ت: 1189 هـ أو بعدها((1). 862  - 

املوقوف: مسجد، ومدرسة، ومكتبة.   

املوقوف عليه: مدرسون، طلبة علم.   

نوع الوقف: دعوي، وتعليمي، وعلمي.   

أسـس جامـع أبـي الدهـب بالقاهـرة، ووقـف فيـه مكتبـة، واشـترى لهـا النـادر 

والحديـث مـن الكتـب، وبلغ من اهتمامه؛ أن اشـترى مـن الزبيدي شـرحه للقاموس 

المسـمى بتـاج العـروس بمبلـغ مائـة ألـف درهم فضـة(2)؛ ذلـك أنهـم بها أنهـوا إليه 

أنـه إذا وضـع بالخزانـة كمـل نظامها، وانفـردت بذلـك دون غيرها، ورغبـوه في ذلك 

فطلبـه وعوضـه عنه ووضعـه فيها(3).

وبنـى جامًعـا وفـرغ مـن عمارته فـي (عام 1188هــ)، ورتب لـه أوقافًـا جليلية، 

وقـد وقـف مسـجده هـذا لتدريـس كل مـن الفقـه الحنفـي، والمالكي، والشـافعي، 

ولدراسـة التفسـير، والحديـث، والفرائـض، والنحو وما يختـاره المدرسـون من أنواع 

العلـوم، ورتـب فيـه ما يقـرب مـن 16 مدرًسـا، و18 معيـًدا، و164 طالبًا.

ورتـب مـن المعاليـم لطالب ومدرسـي ومعيـدي المذهـب الحنفـي مبلغ 570 

نصـف فضة فـي اليوم، وللمذهـب المالكـي 930 نصف فضة في اليـوم، وللمذهب 

)))  اشــرتاه أســتاذه يف ســنة مخــس وســبعن، فأقــام مــع أوالد اخلزنــة أياًمــا قليلــة، وكان إذ ذاك إســامعيل بــك 
ــر إســامعيل بــك قلــده اخلازنداريــة مكانــه، وطلــع مــع خمدومــه إىل احلــج، ورجــع أوائــل ســنة ثــامن  خازنــدار، فلــام ُأمِّ
وســبعن، وتأمــر يف تلــك الســنة، وتقلــد الصنجقيــة وعــرف بــأيب الذهــب، وســبب تلقبــه بذلــك؛ أنــه لــام لبــس اخللعــة 
بالقلعــة صــار يفــرق البقاشــيش ذهبــا، ويف حــال ركوبــه ومــروره جعــل ينثــر الذهــب عــى الفقــراء واجلعيديــة حتــى 
دخــل إىل منزلــه، فعــرف بذلــك ألنــه مل يتقــدم نظــريه لغــريه ممــن تقلــد اإلمريــات، واشــتهر عنــه هــذا اللقــب وشــاع، 
وســمع عــن نفســه شــهرته بذلــك فــكان ال يضــع يف جيبــه إال الذهــب وال يعطــي إال الذهــب، ويقــول: أنــا أبــو 
الذهــب، فــال أمســك إال الذهــب، وســافر يف أوائــل ســنة تســع وثامنــن إىل البــالد الشــامية، ومــات هنــاك. تاريــخ 

عجائــب اآلثــار )480/1 - 484).
)))  الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 73 - 74).

)))  عجائب اآلثار )105/2).
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الشـافعي مبلـغ 946 نصف فضـة أيًضا فـي اليوم(1).

قـال الجبرتـي: شـرع فـي بناء مدرسـته التي تجـاه الجامـع األزهـر، وكان محلها 

ربـاع متخربـة فاشـتراها مـن أربابهـا، وهدمهـا وأمـر ببنائهـا علـى هذه الصفـة؛ وهي 

علـى أرنيـك جامـع السـنانية الكائن بشـاطيء النيـل ببوالق. 

ووقـف على ذلـك أمانة قويسـنا وغيرها، والحوانيت التي أسـفل المدرسـة، ولم 

يصـرف ذلك إال سـنة واحدة(2).

له وثيقة (سنة 1188 هـ) ضمنها وقفه لمكتبته على طلبة العلم بجامعه(3). 

}42{ محمد بك اكريبوز )ت: 1157 هـ((4). 863  - 

املوقوف: بستان، وقطعة أرض.   

املوقوف عليه: ذرية الواقف.   

نوع الوقف: ُذري.   

سـكن بغـداد بعـد هجرتـه من بـالد الشـام، وتـزوج ببغـداد، وقـد أوقف بسـتانه 

العامـرة فـي محلـة السـنك على نهـر دجلـة، وقطعـة األرض الواقعـة تجـاه الحضرة 

الكيالنيـة وقًفـا صحيًحـا علـى ذريته، بموجـب الوقف المـؤرخ (سـنة 1352 هـ)(5).

)))  نقالً من دور الوقف يف التعليم بمر لعصام مجال سليم غانم )ص: 83 - 85).
)))  تاريخ عجائب اآلثار )480/1 -484).

)))  الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 25).
)))  رجــل مــن أفاضــل رجــاالت بغــداد؛ كاتــب جميــد يسرتســل يف كتاباتــه، متمــول مشــهور، متديــن معــروف، 
حمســن مشــهور يف جمــاالت اخلــري والــرب، مــن أعــالم موظفــي واليــة بغــداد، تنســم مناصــب رفيعــة، وكان يشــغل 
وظيفــة ماليــة كبــرية؛ تــويف ســنة 1157 هـــ، ودفــن بموجــب وصيتــه يف حجــرة اقتطعهــا لنفســه مــن األرض التــي 

حبســها عــى ذريتــه. البغداديــون أخبارهــم وجمالســهم )ص: 212).
)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 212).
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 }43{ محمد زين الدين القايض بحلب الشهباء  864  - 

)تاريخ الوقف: 1200 هـ(.

املوقوف: سبيٌل.   

املوقوف عليه: غري معلوم.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الغـزي: وسـبيٌل بحضـرة الجوشـنية مكتـوب عليـه: ال إلـه إال اللـه الملك 

الحـق المبيـن، محمـد رسـول الله الصـادق الوعـد األمين، سـبيٌل وقفه العبـد الفقير 

المسـتعين بربـه الجـواد، المعين على زاده السـيد محمـد زين الديـن القاضي بحلب 

الشـهباء، غرة بالد المسـلمين (سـنة1200 ((1).

 }44{ مراد بن عيل بن داود الحسيني، األزبيك، البخاري 865  - 

 )ت: 1132 هـ((2).

املوقوف: مسجد، ومدرستان.   

املوقوف عليه: .   

نوع الوقف: علمي، ودعوي.   

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )156/2).
)))  ولــد يف ســمرقند، وكان أبــوه نقيــب أرشافهــا، وتعطلــت رجــاله وعمــره ثــالث ســنن، فعــاش مقعــدا، وهاجــر 
إىل بــالد اهلنــد؛ فأخــذ الطريقــة النقشــبندية وتصــوف، قــام برحلــة إىل العــراق وبــالد العجــم ومكــة ومــر، أخــذ مــن 
الســلطان مصطفــى خــان بعــض القــرى بدمشــق إقطاًعــا، وهــي ال تــزال يف أيــدي أبنائــه، لــه كتــب منهــا؛ املفــردات 
القرآنيــة جملــدان، بالعربيــة والفارســية والرتكيــة، كان آيــة اهلل الكــربى يف العلــوم النقليــة والعقليــة، خصوصــًا يف 
الديانــة والصــالح والتقــوى والنجــاح، كامــال ورعــا زاهــدا عابــدا  مــع  ذلــك،  التفســري واحلديــث والفقــه وغــري 
معتقــدا، مــع إتقــان اللغــات الثــالث؛ العربيــة والفارســية والرتكيــة، معمــرا جامعــا للمذاهــب، متضلعــا مــن العلــوم، 
كان حيفظ أكثر من عرشة آالف حديث مع أسانيدها وحفظ روايتها. كانت وفاته يف قسطنطينية يف ليلة الثالثاء، 

ثــاين عــرش ربيــع الثــاين. ســلك الــدرر يف أعيــان القــرن الثــاين عــرش )129/4(، األعــالم للــزركيل )199/7).
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بنى في دمشـق المدرسـة المرادية، وبنى مدرسـة في داره بمحلة سـوق صاروجا 

تعـرف بالنقشـبندية البرانيـة مـع مسـجد كذلك هناك، وشـرط فـي كتاب وقفـه؛ أنه ال 

يسـكنها أمـرد، وال متزوج، وال شـارب للتتن(2) (1).

}45{ مسعود بن محمد اللب األندليس. )تاريخ الوقف: 1135هـ(. 866  - 

 املوقوف: دار.   

املوقـوف عليـه: جميـع بنـات صلبه، وزوجـه معتقتـه، فإن انقرضـن فأوالد    

السـيد الحـاج محمـد بـن إبراهيـم اللب، فـإن انقرضوا فمؤذنـو الليل مبنار املسـجد، 

يشـرتكون يف ذلـك عىل حد السـواء.

نوع الوقف: أهيل، وخريي.   

قـال ابـن زيـدان السجلماسـي: وقفت على رسـم تحبيسـها ولفظـه: الحمد لله؛ 

حضـر لـدي شـهيديه التاجـر األوجـه الخيـر الديـن األرَْضـى األبـر؛ السـيد الحـاج 

مسـعود ابـن المرحـوم بفضـل اللـه تعالـى السـيد الحـاج محمـد اللـب األندلسـي، 

وأشـهدهما علـى نفسـه أنـه متـي حـدث بـه حـادث المـوت -الـذي ال بد منـه، وال 

محيـد لـكل مخلـوق حـي عنـه-، فجميـع داره الكائنـة بقبلـة المسـجد األعظـم من 

الحضـرة العليـة باللـه؛ مكناسـة المفتوح بابهـا للممر الكبيـر الطالع للحمـام الجديد 

المجـاورة لـه ولزنقـة المزطـاري، ولـدار حـرزوز التي هـي اآلن على ملـك ولد عمه 

األرضـى الماجـد المرتضـى الخيـر الديـن؛ السـيد الحـاج محمد بـن إبراهيـم اللب 

النسـب؛ تكـون حبًسـا علـى جميـع بنـات صلبـه، مع زوجـه معتقتـه الحاجـة عافية، 

مـن تأيمت منهن واحتاجت للسـكنى؛ تسـكن برأسـها فقـط من غيـر زوج وال أوالد، 

فـإن انقرضـن عـن آخرهـن رجعت الـدار المذكـورة حبًسـا علـى أوالد السـيد الحاج 

)))  التتن: أحد صنفي التبغ، كلمة أرمية ومعناها الدخان. معجم متن اللغة )387/1).
)))  سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش )4/ 129(، األعالم للزركيل )199/7).
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محمـد بـن إبراهيـم اللـب المذكـور ذكـوًرا وإناثًا، لألنثى شـطر مـا للذكر فـي منفعة 

السـكنى، وتسـكن برأسـها من غير أوالد وال زوج، ثم أوالد الذكور منهم ذكوًرا منهم 

وإناثًـا، ثـم عقـب الذكـور علـى نحـو مـا ذكر ووصـف، طبقـة بعد طبقـة ما تناسـلوا 

وامتـدت فروعهـم، وال يسـكن األبنـاء مـع اآلبـاء وال مـن هو أحـط رتبة مـن األعلى 

إال مـن اسـتحق السـكنى لحاجـة وفاقـة، فيسـكن مـع مـن قبلـه إن حملتهـم الـدار، 

وإال بـأن كثـروا فيخـرج الغنـي للفقيـر ولـو كان سـابًقا عنـه، وال يسـكن مـن اإلناث 

إال مـن تأيمـت واحتاجـت للسـكنى تسـكن برأسـها فقط كمـا ذُكر، وجميـع من ذكر 

مـن المحبـس عليهـم أواًل وآخرًا يسـكن الدار بنفسـه، وال يكري ألحد؛ وإن اتسـعت 

واحتـاج لمـن يسـكن معـه فيسـكن من احتـاج للسـكنى مـن الطبقـة التـي بعدها أو 

التـي بعدهـا، وال يكـري أحـد ألحـد؛ فـإن انقرضوا عـن آخرهـم، والبقاء للـه وحده؛ 

رجعـت الـدار حبًسـا على مؤذنـي الليل بمنار المسـجد المذكور، يشـتركون في ذلك 

علـى حـد السـواء، وال يدخل معهـم مؤذنو العشـاءين في ذلك؛ حبًسـا مؤبـًدا ووقًفا 

مخلـًدا، إلـى أن يـرث اللـه األرض ومن عليها وهـو خيـر الوارثين، ومن بـدل أو َغيَّر 

فاللـه حسـيبه وسـائله وولي االنتقام منه، وسـيعلم الذيـن ظلموا أي منقلـب ينقلبون، 

إشـهاًدا صحيًحـا طوعيًـا قصـد به وجـه اللـه العظيم والـدار اآلخـرة، واللـه ال يضيع 

أجـر مـن أحسـن عمـاًل، وال يخيـب لراجيه وقاصـده أماًل، شـهد عليـه بذلـك عارفًا 

قـدره، وهـو بحـال كمالـه وعرفـه، وفي أوائـل جمـادى الثانية، عـام خمسـة وثالثين 

ومائـة وألـف، انتهى(1).

)))  إحتاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس )129/1، 130).
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}46{ مصلح الدين ابن أيب الصالح عبد الحليم بن يحيى بن عبد  867  - 

الرحمن بن عبد الوهاب الشعراين )ت: 1136 هـ((1).

املوقوف: غري معلوم.   

املوقوف عليه: ابنة الواقف، وابن عمته، وابن أخته.   

نوع الوقف: أهيل، ُذري.   

قـال الجبرتـي: لـم يعقـب إال ابنتـه وابـن عمـة لـه؛ وهـو سـيدي عبـد الرحمن، 

اسـتُخلف بعـده، وابن اخـت له من إبراهيم جربجي باشـجاويش الجاويشـية؛ جعلوا 

لـكل منهـم الثلـث فـي الوقف؛ وحـرر الفائض اثني عشـر كيًسـا(2).

}47{ ويل الدين بن مصطفى الينيشهري، القسطنطيني، أبو عبد الله،  868  - 

امللقب بجار الله الرومي، الحنفي )ت:1151 هـ((3).

املوقوف: مدرسة، ومكتبة، ومؤلفات عربية.   

املوقوف عليه: غري معلوم.   

نوع الوقف: علمي، وتعليمي.   

قـال الزركلي: سـكن اسـطانبول؛ فبنى فيها مدرسـة ومكتبة قرب مسـجد الفاتح، 

وُدِفـَن في المدرسـة، ونقلت المكتبة بعـده إلى جامع السـلطان بايزيد(4).

)))  جلــس عــى ســجادة أبيــه وجــده، وكان رجــالً صاحًلــا مهيًبــا، تــويف يــوم الثالثــاء، تاســع ذي احلجــة. تاريــخ 
عجائــب اآلثــار )141/1).

)))  تاريخ عجائب اآلثار )141/1).
)))  ولــد يف "ينــي شــهر"، ويكتبهــا الــرتك "يكيشــهر"، وجــاور بمكــة ســبع ســنوات، لــه تآليــف عربيــة؛ منهــا: 
"فضائــل اجلهــاد"، "الســبع الســيارة النوريــة عــى حاشــية الفوائــد الفناريــة إليســاغوجي" يف املنطــق، "رشح آداب 

الربكــوي" "حاشــية عــى تفســري البيضــاوي" "حاشــية عــى رشح املقاصــد". األعــالم للــزركيل )119/8).
)))  األعالم للزركيل )119/8).
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}48{ يوسف بك الكردي )تاريخ الوقف: 1142 هـ(. 869  - 

 املوقوف: دار، وأرض.   

املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: خريي.   

وقـف بالدلهميـة بالبقـاع (سـنة 1142 هــ) دارا مـع منافعهـا الشـرعية، وأرض 

جميعهـا وقـف خيـري علـى مسـجد القريـة(1).

)))  الوقــف اإلســالمي يف لبنــان ملحمــد قاســم الشــوم )ص238(، نقــالً عــن مركــز الوثائــق التارخييــة بدمشــق 
.908 وثيقــة  ص371   62 ســجل 



أعالم القرن الثالث عشر
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}1{  إبراهيم بن غمالس بن حجي بن عقبة بن ريس بن زاخر بن علوي  870  - 

بن وهيب )ت: 1293 هـ((1).

املوقوف: مدرسة الدويحس.   

املوقوف عليه: أمالك النخيل.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال البسـام: لعـل أول مدرسـة بمفهوم المدرسـة -حيـث تجمع طالبًـا مرتبطين 

بالـدوام، ولهـم منهـج معين يقـوم به مدرسـون-، هي مدرسـة الدويحس، لمؤسسـها 

دويحـس بـن عبـد الله الشـماس، والـذي اقترح عليه إنشـاءها وتأسيسـها هو الشـيخ 

جديد. بـن  إبراهيم 

وكان ابـن دويحـس رجـاًل ثريًـا يحـب الخيـر، فاقتـرح عليـه الشـيخ إبراهيم بن 

جديـد (ت: 1232 هــ)، أن يتـرك لـه ذكـرًا وعمـاًل ينفعه بعـد مماته، فتأسسـت هذه 

المدرسـة مقابـل جامـع النجـادة سـنة (1185 هــ)، وجعـل لهـا أوقافًـا مـن أمـالك 

النخيـل فـي البصـرة، وجعـل لطالـب العلـم راتبًـا يقبضـه كل شـهر، وجعـل مـن 

المدرسـين لجنـة لتولـي األمـالك والتدريـس وصـرف الريـوع علـى جهتيـن: جهـة 

إلعمـار النخيـل، والجهـة األخرى لعمـارة المدرسـة بقيامها بالتدريـس، ولتوزع على 

المشـايخ والمدرسـين وطـالب العلـم، وكان ذلـك سـنة (1186 هــ).

ونظـرًا ألنهـا كانـت تـؤوي طالبها وتدفـع لهـم رواتب، فقـد أقبـل عليها طالب 

البلـدة، ثـم ذاع صيتهـا فـي البلـدان المجـاورة، فقصدهـا طـالب مـن نجـد وبغـداد 

. وغيرهما

)))  مــن آل غمــاس؛ الذيــن هــم عشــرة مــن آل راجــح، الذيــن هــم فخــذ مــن آل زاخــر، ُولِــد يف بلــدة الزبــر مــن 
أعــال العــراق، ونشــأ فيهــا، وأخــذ مبــاديء الكتابــة والقــراءة، حتــى صــار فقهًيــا وإماًمــا وقاضًيــا، تــوىل إمامــة مســجد 
النجــادي، وقضــاء الزبــر حتــى تــم عزلــه بعــد أن اســتوىل عــى حكــم الزبــر أهــل بلــدة خرمــة، ليظــل بعــد ذلــك 
مدرًســا ومفتًيــا، ولــه مؤلــف قيــم باســم "تاريــخ ابــن غمــاس". علــاء نجــد خــال ثانيــة قــرون )388-387/1). 
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حتـى قيـل: ال يبلـغ طالـب العلـم كمالـه حتـى يتخـرج في سـبع مـدارس؛ منها 

مدرسـة الدويحـس فـي الزبير.

وقـد أوقـف عليها مؤسسـها -دويحس الشـماس- عشـرين جربيًا مـن النخل في 

البصـرة، تديرهـا وتشـرف عليهـا اآلن دائـرة أوقـاف البصرة، وقـد درس فيهـا عدد من 

العلمـاء والمشـايخ، ثـم تعطلـت الدراسـة فيهـا، وأخيرًا سـعت جماعة مـن أهل بلد 

فتحها(1). بإعـادة  الزبير 

}2{ أحمد بن أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن محمد صالح بن  871  - 

سليامن الصديقي )تاريخ الوقف: 1294 هـ((2).

املوقوف: كتاب، وأرض.   

املوقوف عليه: جامع، وزاوية، ومدرسة.   

نوع الوقف: دعوي، وتعليمي.   

قـال الغـزي -فـي حديثه عن آثـار محلة الدالليـن-: آثارها جامـع األحمدي، كان 

مسـجًدا قديًمـا مائـاًل إلـى الخراب، ثـم في سـنة (1294 هـ) وسـعه وزاد فيـه زاوية 

وعمـل لـه قسـطاًل للوضـوء السـيد الفاضل الشـيخ "أحمد بـن أحمد بن عبـد القادر 

الصديق".

وهـذه خالصـة كتـاب وقفـه الـذي وقفه عليـه، أوله بعـد البسـملة: "الحمـد لله 

الـذي وقـف جناتـه علـى من حبـس نفسـه لمرضاتـه. إلخ.

ثـم وقـف جميـع األرض الكائنـة فـي هذه المحلـة المالصقـة هذا الجامـع التي 

طولهـا مـن الشـمال إلـى الجنـوب سـتة عشـر، وعرضهـا اثنـا عشـر ذراًعـا، الكائنـة 

فـي جنوبي الـدكان الجارية، وفـي وقف الجامع والسـبيل، وغربي الجامع، وشـرقي 

)))  علاء نجد خال ثانية قرون )391-387/1). 
)))  صويف، شاعر ولد يف شوال، وتويف يف ربيع الثاين. معجم املؤلفني )150/1). 
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الطريـق، ووقـف معهـا البنـاء الـذي بنـاه فيهـا، وجعـل مـا سـاهمت منها للمسـجد 

القديـم جامًعـا، ومـا زاد منهـا عن مسـاحة المسـجد زاويـة للخلوتية.

أي أن الـرأس الغربـي مـن قبليـة الجامـع مـن طرفيـه الجنوبي والشـمالي عالوة 

الزاوية. هـي 

ووقـف البنـاء الـذي بناه فـوق بعـض الزاوية مـن الجهة الشـمالية وجعلـه زاوية 

ومدرسـة؛ لتدريـس العلـوم، وقـراءة ختـم الخواجـكان النقشـبندي، ووقـف في هذه 

المدرسـة مكتبـة حافلـة؛ تشـتمل علـى عـدد عظيم مـن الكتب المسـطرة فـي العلوم 

والفنـون العقليـة والنقليـة، مشـترطًا عـدم إخـراج كتـاب إال ألعقابـه وأعقـاب أخيـه 

ا على هذا  الشـيخ عبـد القـادر إن كانـوا طلبـة، وأن تكـون تحـت يد من يكـون متوليًـّ

الوقـف، وبانقـراض العقبيـن المذكوريـن، وخـراب المدرسـة والزاوية تؤخـذ الكتب 

لمكتبـة الحـرم المكـي، وشـرط النظـر علـى الزاويتيـن، والحصـة المسـامتة للجامع 

القديـم، والمكتبـة لخليفته الشـيخ محمد بن يوسـف بن موسـى الشـويحنة، وأذن له 

أن يخـرج مـا شـاء من الكتـب لينتفع بـه من طلبـه، وأن ال يبقـى الكتـاب خارًجا عن 

المدرسـة أكثـر من ثالثيـن يوًمـا، وإن مشـيخة الخلوتية فـي الزاوية التحتانية للشـيخ 

محمـد المذكـور، وبعـده فإلى مـن يخلفه، وهكذا مـن يكون بعده واحـًدا بعد واحد، 

وبانقطـاع الخالفـة يعـود أمرهـا ألرشـد أوالد الواقـف الذكـور، وبانقراضهـم فلمـن 

يكـون متوليًّـا علـى الوقـف أهـاًل لإلمامـة، وبعـده فلمن يـراه الحاكـم أهـال لإلمامة 

المذكـورة مـن أهل حلـب، إلـى آخر ما شـرط(1).

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )251/2، 252). 
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}3{ أحمد عارف حكمت بن إبراهيم بن عصمت بن إسامعيل رائف  872  - 

باشا الحسيني )ت: 1275 هـ((1).

املوقوف: مكتبة.   

املوقوف عليه: بيوت، ودكاكني، وخانات، وبساتني وغريها.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

أوقـف مكتبـة، وهـي مكتبـة "عـارف حكمـت بالمدينـة المنـورة"، فقـد خـرج 

عـن عشـرة آالف كتـاب مـن كتب العلـوم الشـرعية، تحوي مـن نـوادر المخطوطات 

والكتب الشـيء الكثير، وشـيد "عـارف حكمت" بنايـة خاصة لهـذه المكتبة، ووقف 

علـى مكتبتـه هـذه كثيرًا مـن البيوت، والدكاكيـن، والخانـات، والبسـاتين وغيرها من 

األوقـاف الثابتـة الدائمـة المـورد؛ لصيانتهـا والصـرف علـى موظفيهـا، وضمن ذلك 

فـي صـك شـرعي، وأنفـق أمـوااًل كثيرة فـي سـبيل اقتنـاء الكتـب التي وقفهـا، حتى 

تجمعـت لـه مـن أقطـار األرض المختلفـة أنفـس الكتـب وأجملهـا خطًـا، وأعالهـا 

شـأنًا، وأغالهـا قيمة(2).

للقـرآن فـي وصيته الوقفيـة الذكر األول، واألهميـة الكبرى، تجلى هـذا فيما ورد 

ـا عن المصاحف الشـريفة، وتالوة القرآن فـي العبارات التاليـة: "إني وقفت  ذكـره نصًّ

وقًفـا صحيًّـا شـرعيًّا مؤبًدا، وحبًسـا صريًحا مرعيًّا مخلـًدا؛ المصاحف الشـريفة التي 

عددها سـتة عشـر مصحًفـا، وكتبي النفيسـة التي عددها خمسـة آالف كتاب".

ثـم تجلـت عنايتـه بالقـرآن الكريـم علـى مـدى بقـاء المكتبـة، وإدرار األوقـاف 

)))  ينتهــي نســبة إىل بيــت النبــوة، قــاض، تركــي املنشــأ، مســتعرب، اشــتهر بخزانــة كتــب عظيمــة لــه يف املدينــة 
املنــورة، تقلــد قضــاء القــدس، ثــم قضــاء مــر، فقضــاء املدينــة املنــورة، وانتهــى بــه الصعــود إىل أن ويل مشــيخة 
اإلســام يف اآلســتانة ســنة )1262 هـــ(، فاســتمر ســبعة أعــوام ونصــف عــام، وأقيــل ســنة )1270 هـــ( فانكــبَّ عــى 

العبــادة واملطالعــة إىل أن تــويف باآلســتانة. األعــام للــزركيل )141/1). 
)))  الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 50: 55). 
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علـى خدماتهـا ومرافقهـا فـي وثيقـة وضـع فيها شـرط هـذا الوقـف(1).

ويتحـدث أحـد معاصريـه -وهـو اآللوسـي- عـن وقفـه لكتبـه وتسـييرها إلـى 

المدينـة فيقـول: فلمـا زيـن صحائفـه بأنـواع الخيـرات، وحلـى صفائحهـا بجداول 

الصدقـات، .... وهـو وقـف كتبـك التـي هي أعـز محبـوب لديك، وأكـرم مطلوب 

عليـك وأغـاله أثمانًـا، وأعاله مكانًـا وأجل قدًرا، فخـرج -ولله دره- عن عشـرة آالف 

كتـاب مـن ذلـك رغبـة بالدخـول فـي حـرم رضا ربـه تعالـى المالـك، والـكل -كما 

أخبرنـي- مـن كتـب العلـوم الشـرعية، ..... وبعـد أن وقفـه سـيره إلى حـرم المدينة 

المحترمـة، ..... وقـد أرسـل منهـا بعيـد دخولي إسـالمبول مع شـيخ الحـرم وخادم 

روضـة رسـول اللـه  نحـًوا مـن سـتة آالف كتـاب، وقد شـاهدت بعضها 

بعينـي، فغيبنـي عـن شـعوري العجـب العجاب.

فكانت مكتبته بالمدينة المنورة، والتي تسمى بمكتبة عارف حكمت.

كمـا وقـف عـارف حكمـت علـى مكتبتـه هـذه كثيـرًا مـن البيـوت والدكاكيـن 

لصيانتهـا،  المـورد،  الدائمـة  الثابتـه  األوقـاف  مـن  وغيرهـا  والبسـاتين  والخانـات 

والصـرف علـى موظفيهـا، وضمـن ذلـك فـي صك شـرعي جاء فيـه: ووقـف الخان 

الـذي اشـتمل علـى أربـع غـرف، وواحد اصطبـل كبيـر، وواحد فـرن، وواحـد دكان 

البقالـة، وواحـد دكان الحالقة، والصوندرمة، والممشـى ووقفت جملـة أبنية؛ مصنع، 

وفـرن كبير، وبئر ماء وسـائر المشـتالت المعلومـة المتصلة للخـان المذكور، ووقفت 

قطعـة واحـدة بسـتان كبيـر مـع أشـجاره المثمـرة ومـع آبـاره، ..... ووقفـت حماًمـا 

يسـمى بكـت ذات قبـة، ...... ووقفـت أبنيـة ثمانيـة مـع أبـواب دكاكيـن ذات قبب، 

ومنهـا واحـد دكان الخضروات، وواحـد دكان القصاب، وواحـد دكان البقالة، وواحد 

دكان العطـارة، وأربعـة أخرى.

وإضافـة إلـى مـا سـبق فقـد وقـف عـارف حكمـت مجموعة أخـرى مـن المنازل 

بالمدينـة المنـورة، منهـا؛ دار في مواجهة التاجـوري، كانت مؤجرة بمائـة ريال، وأخرى 

)))  عناية املسلمني بالوقف خدمة للقرآن الكريم )ص: 30-28). 
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ببـاب المجيـدي ال تـزال موجـودة، وتؤجـر بمبلغ ألـف ريـال، ودار في زقـاق الطيار، 

ودار فـي حـوش التكارنـة وقد هدمـت، ودار فـي زقاق القشـاش وقد هدمـت أيًضا(1).

}4{ أحمد جاويش أرنؤد باش )ت: 1201 هـ((2). 873  - 

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

كان يذهـب كثيـرًا إلـى سـوق الكتبييـن ويشـتري الكتـب ويوقفهـا علـى طلبـة 

العلـم، واقتنـى كتبًا نفيسـة ووقفهـا جميعها في حـال حياته، ووضعهـا بخزانة الكتب 

بجامـع شـيخون العمـري بالصليبـة، تحت يد الشـيخ موسـى الشـيخوني الحنفي(3).

}5{ أحمد بن إسامعيل بن خليل الطبقجيل )ت: 1213 هـ((4). 874  - 

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: طالب العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

لآللــويس  احلكــم"  عــارف  اإلســام  شــيخ  ترمجــة  يف  النََّغــم  "َشــهيِّ  أو  ومآثــره،  حياتــه  حكمــت  عــارف    (((
)ص: 54- 55(، الوقــف وبنيــة املكتبــة العربيــة )ص: 53، 54(، املكتبــات العامــة باملدينــة املنــورة ماضيهــا 

 .(17  ،16 )ص:  التونــي  عــيل  محــادي  وحارضهــا، 
)))  كان مــن أهــل اخلــر والديــن والصــاح عظيــم اللحيــة منــور الشــيبة مبجــاً عنــد أعاظــم الدولــة يندفــع يف 
ويتقونــه وحيرتمونــه  لكامــه  وينصتــون  لقولــه  ويســمعون  املنكــر  عــن  والنهــي  باملعــروف  واألمــر  احلــق  نــرة 
جلالتــه ونزهتــه عــن األغــراض، وكان حيــب أهــل الفضائــل وحيــر دروس العلــاء ويزورهــم ويقتبــس مــن أنــوار 

علومهــم. تاريــخ عجائــب اآلثــار يف الرتاجــم واألخبــار )38/2، 39).
)))  تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار )38/2، 39). 

)))  فاضــل، مــن أهــل بغــداد، ويل هبــا اإلفتــاء مــدة، لــه رشح كلمــة التوحيــد، وتعليقــات عــى بعــض الكتــب. 
 .(98/1( للــزركيل  األعــام 
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وقـف مدرسـة الطبقجلـي علـى طـالب العلـم، ثـم اتخذها بعـض الشـيوخ داًرا 

يسـكنها، وال يـزال أبنـاؤه وأحفـاده يقيمـون فيها، وهي فـي محلة الحيـدر خانة على 

مقربة من الشـارع العـام(1).

}6{ أحمد أفندي مرصف داود باشا وايل بغداد )ت: 1235 هـ((2). 875  - 

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: أمالك واسعة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

فـي سـنة (1215 هـ) شـيد جامًعا فـي محلة البروديـة، وألحق به مدرسـة علمية 

تـدرس فيهـا العلـوم العقليـة والنقليـة، وحبـس لهمـا أمـالكًا واسـعة كمـا جـاء فـي 

الوقفيـة المؤرخـة سـنة (1223 هـ)(3).

}7{ أحمد باشا الكهية، كتخدا سليامن باشا الصغري )ت: 1210 هـ((4). 876  - 

املوقوف: عامرة.   

املوقوف عليه: جامع األحمدية.   

نوع الوقف: دعوي.   

أنشـا جامـع األحمديـة، وقـد اسـتحضر لبنـاء جامعه، أشـهر أسـاتذة عصـره من 

)))  تاريخ مساجد بغداد )ص: 143). 
)))  أصــل أرسة آل مــرف مــن كركــوك، كان مــن رجــاالت بغــداد املعروفــني، وأعياهنــا الذيــن تفتخــر هبــم 
البــاد، تقلــد واليــة بغــداد بعــد عــدة مناصــب، كان خاهلــا مثــااًل للرجــل النزيــه الــذي يقتــدى بعفافــه وطهــره 

 .(126  -125 )ص:  وجمالســهم  أخبارهــم  البغداديــون  وديانتــه.  وزهــده 
)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 126). 

تــوىل حكومــة  الــرأي والتدبــر واللســان،  )))  كان مــن رجــال الدولــة املشــار إليهــم بالبنــان، ومــن أصحــاب 
البــرة وغرهــا مــن البلــدان، فحســده بعــض املــوايل لــا رأى مــا رأى مــن ميــل الــوايل إليــه، فقتلــه غيلــة يف دار 
احلكومــة عنــد جميئــه لزيــارة الــوايل، ودفــن يف مقــرة الشــيخ عمــر الســهروردي. تاريــخ مســاجد بغــداد )ص: 74). 
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الفعلـة والمهندسـين، وصـرف علـى العمـارة مبالـغ عظيمـة، ووقـف عليـه األوقاف 

.(1) الجسيمة

 }8{ إسامعيل آغا بن عبد الرحمن أفندي رشيف. 877  - 

)تاريخ الوقف: 1242 هـ(.

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: املدرسون، والطلبة، وحفظة القرآن.   

نوع الوقف: تعليمي.   

ر  قـال الغـزي -في حديثه عن المدرسـة القرناصيـة-: ثم في سـنة (1242 هـ) عمَّ

فيـه الحـاج "إسـماعيل آغـا بـن عبـد الرحمن أفنـدي شـريف" إحدى عشـرة حجرة، 

ووقـف عليهـا وقًفـا شـرط فيـه أن يصرف مـن غلته فـي كل شـهر 20 قرًشـا لمدرس 

الحديـث فـي مدرسـته كل يـوم ثالثـاء وجمعـة، و 100 لعشـرة أفـراد مـن الطلبة، و 

5 للخطيـب، و10 لإلمـام، و15 الثنـي عشـر حافظًـا يقـرءون مقابلـة؛ نصفهـم بعـد 

الظهـر، ونصفهـم بعـد العصـر كل يوم مـن رمضان، وسـبعة قروش ونصـف للبواب، 

و15 لمـؤدب األطفـال، و10 لقـاريء جزء قبل اإلمسـاك في رمضـان، و155 لواحد 

وثالثيـن قارئًـا يقـرءون ختًمـا كل يوم بعد صـالة الصبح فـي الجامع المذكـور، و10 

لإلمـام ومـؤدب األطفـال في مسـجد طيلـون -أي: المدرسـة السـيافية-، وقيمة زيت 

وقناديـل علـى قدر الكفايـة، وطعاًما يوزع علـى المجاورين والفقـراء كل ليلة جمعة، 

إلـخ ما شـرط تحريرًا فـي سـنة (1242 هـ)(2).

)))  تاريخ مساجد بغداد )ص: 74). 
)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )135/2). 
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}9{ إسامعيل بن محمد عيل بك أنطرمه يل)1) )ت: 1255 هـ((2). 878  - 

املوقــوف: أرض، ومزرعــة، وعــدة بســاتني، وطاحــون، ودكاكــني،    

ومدرســة، وكتــب.

املوقـوف عليـه: فقـراء مكـة واملدينـة املنـورة مناصفـة، تعمـري وترميـم    

العلـم. وطـالب  واملدرسـة  املسـجد  عـى  والقامئـون  واملدرسـة،  املسـجد 

نوع الوقف: تعليمي، وخريي، ودعوي.   

أحيـا فـي عام (1255 هــ) الموافق لعـام (1839 م) أرًضا كانت مسـجًدا يدعى 

مسـجد زيـن العابديـن قد ُدمـر واندثر، فأنشـأ في هذه األرض المسـجد، والمدرسـة 

اإلسـماعيلية، وكانـت المدرسـة تضـم غرفًـا لطلبـة العلـم وألحـد المدرسـين، وقـد 

أوقـف عليهـا مزرعتـه، وعـدة بسـاتين، وأرض "المغايـر" مـع أراض أخـرى، وكلهـا 

فـي قريـة تسـمى "خانتومـان"، كمـا أوقـف عليهـا زيتونًـا فـي قريـة "أرمنـاز" فضاًل 

عـن بسـتان "الّقبـار"، مـع دار كانت أوقـاف "نصوح باشـا عظم زاده" تقع في شـمال 

حلـب، باإلضافـة إلـى أوقاف أخـرى، منها طاحونًا في قرية الشـيخ أحمـد، وطاحون 

هـواء خلـف جبـل "الخناقيـة"، مع تسـعة دكاكيـن، يضاف إليهـا دار فـي حلب، كما 

أوقـف على المدرسـة المذكورة خمسـين كتابًا في العلـوم المختلفة باللغـات العربية 

والتركيـة والفارسـية، وقـد أصبحـت أوقـاف المدرسـة اإلسـماعلية تحـت إدارة دائرة 

األوقـاف العامـة عـام (1921م)، حيث توحدت المدارس الشـرعية فـي أنحاء حلب 

فـي مدرسـتين اثنين فقط، هما: المدرسـة الخسـروية، والمدرسـة الشـعبانية.

وقـد وضـع بعـض الشـروط ألوقافه، منهـا: صرف ريـع أوقافـه على فقـراء مكة 

والمدينـة المنـورة مناصفـة، وفـي حـال تعـذر ذلـك يتـم صرفها علـى فقـراء حلب، 

)))  جاء يف معجم أعام الوقف "الظرمه يل" ولعله تصحيف، واملثبت من هنر الذهب.
)))  مل تذكــر املصــادر املتاحــة أي معلومــات عنــه ســوى مــن بعــض الوظائــف التــي تقلدهــا ومــا أوقفــه مــن خــر، 
ولعــل أبرزهــا تعيينــه مــن ِقَبــل إبراهيــم باشــا بــن حممــد عــيل باشــا عــام )1822 م( حكمــداًرا عــى مدينــة حلــب يف 

ســوريا. تراجــم أعــام الوقــف )81/1). 
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ومـا زاد يتـم بـه تعميـر وترميـم المسـجد والمدرسـة، ومـا زاد عن ذلك يصـرف على 

القائميـن على المسـجد والمدرسـة وطـالب العلم(1).

}10{ جابر بن عبد الله بن صباح بن جابر الصباح )ت: 1276 هـ((2). 879  - 

املوقوف: أرض.   

املوقوف عليه: استقبال الالجئني واستضافتهم، وإطعامهم.   

نوع الوقف: خريي.   

ضـرب به المثل فـي كرمه، حتـى أن الكويتيين أطلقوا عليه اسـم "جابر العيش"؛ 

ألنـه كان رغـم ضيق العيـش وقتها يقـوم بفرش الحصر فـي الطرقات إلطعـام الفقراء 

والمسـاكين وعابـري السـبيل، وكان حرسـه يقومون بالمنـاداة في األسـواق والمحال 

والطرقـات ليأخـذ كل واحٍد نصيبه مـن الطعام.

ك قطعـة أرض كبيـرة فـي جنوب شـط العرب، مقابـل طـرف الخليج وخور  تملَـّ

عبـد اللـه تسـمى "الفـاو"، وكانـت تحتـوي على كـوت أو حصـن كمـأوى ومخزن، 

فلمـا هـدم البحـر جانبًا مـن الكوت، أرسـل رجاله إلعـادة بنائـه واسـتقبال الالجئين 

واسـتضافتهم وإطعامهـم فـي الكـوت، وكان يخصـص لهـم مجانًا أراضي للسـكن، 

لتعميرها(3). ويقرضهـم 

)))  هنر الذهب ىف تاريخ حلب )2/ 108-109(، تراجم أعام الوقف )81/1). 
)))  املولــود عــام )1165 هـــ( املوافــق عــام )1752 م( يف الكويــت، وهــو جابــر األول، تلقــى تعليمــه عــى يــد 
مشــايخ العلــم فيهــا. وهــو حاكــم الكويــت الثالــث حيــث تــوىل احلكــم بعــد وفــاة أبيــه، فكانــت فــرتة حكمــه هــي 
أطــول فــرتة يف تاريــخ الكويــت؛ حيــث توســعت فيهــا الكويــت وازدهــرت جتارهتــا، حيــث اكتســب مينــاء الكويــت 
شــهرة كبــرة يف اخلليــج، ومجــع يف حكمــه بــني أســاليب العقــل واحللــم، واحلــزم واحلكمــة، ارتبــط بعاقــة طيبــة 
مــع الدولــة العثانيــة، كــا أكمــل ســور الكويــت الــذي بــدأه والــده وجعــل لــه ســتة أبــواب. املوســوعة الكويتيــة 

املختــرة )329/1(، تراجــم أعــام الوقــف )119/2). 
)))  املوسوعة الكويتية املخترة )329/1(، تراجم أعام الوقف )119/2). 
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}11{ حسن بن أحمد بن أيب مسعود محمد بن أحمد بن محمد بن  880  - 

الحسن أفندي الكواكبي، الحلبي )ت: 1229 هـ((1).

املوقوف: ثالثة حوانيت.   

املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال الغـزي -فـي حديثـه عـن مسـجد أبـي يحيـى الكواكبـي-: ولهذا المسـجد 

وقـف قديـم هـو اآلن ثالثـة حوانيـت في سـويقة علـي، ولـه مخصصات مـن وقفي 

"حسـن أفنـدي ابـن أحمد أفنـدي الكواكبـي" ووالـده المذكـور، ويوجد على يسـرة 
الداخـل للجامـع حجـرة لتعليـم األطفـال، وفـي جانبهـا صهريج سـبيل يجـري إليه 

المـاء مـن قنـاة حلـب، عمرتـه "هبـة اللـه بنت حسـن أفنـدي" المذكـور، وهـي "أم 

حسـن بك بـن مصطفى بـك"(2).

وقـال -فـي حديثه عن وقف مشـهد الحسـين بمحلة الكالسـة-: ولحسـن أفندي 

ابـن أحمـد أفنـدي الكواكبي وقـف كبير، شـرط فيه لهذا المشـهد في كل سـنة 186 

قرًشـا ألربعـة قـراء، و12 لخادمـه، و15 لطبـخ طعام الحبـوب يوم عاشـوراء. تاريخ 

هذا الوقف سـنة (1220((3). 

)))  الســيد الفاضــل األملعــي، والكامــل اللوذعــي، كعبــة األدبــاء، ونخبــة العلــاء، مــن اشــتهر بالفضائــل، وشــهد 
لــه الســادة األفاضــل، مولــده يف ذي احلجــة ســنة )1163(، ونشــأ بكنــف والــده، وقــرأ ونبــل، وأقبــل عــى العلــم 
حتــى حصــل، وكان لــه يف األدب والشــعر اليــد الطــوىل، وتــوىل منصــب اإلفتــاء العــام مــن طــرف الســلطان يف 
مدينــة حلــب، وكان حســن األخــاق كريــم الطبــاع، وكان لــه تــردد عظيــم وحمبــة صافيــة مــع العــامل الرشيــف خليــل 
أفنــدي املــرادي مفتــي دمشــق الشــام حينــا كان يف حلــب. حليــة البــرش يف تاريــخ القــرن الثالــث عــرش )ص: 514 

 .(518 -
)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )41/2). 

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )214/2). 
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 }12{ حسن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف الحسيني 881  - 

 )ت: 1224 هـ((1).

املوقوف: طاحون، ومكتبة.   

املوقوف عليه: قبة الصخرة، خدمة العلامء، والطلبة.   

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.   

جمع ثروة طائلة في حياته جعل معظمها أوقافًا أهلية وخيرية، ومنها:

طاحونـة تقـع في حـارة األرمن، أوقفها علـى قبة الصخرة عـام 1201هـ الموافق 

لعام 1786م.

مكتبة كبيرة جعلها لخدمة العلماء والطلبة في بيت المقدس(2).

}13{ حمد بن محمد البسام )تاريخ الوقف: 1261 هـ(. 882  - 

املوقوف: مكتبة.   

املوقوف عليه: ذريته.   

نوع الوقف: ذري.   

وقـف عـام (1261 هــ) مكتبة الشـيخ محمد الهديبـي بعد وفاته بعـد أن صارت 

ا، وقـد وقفها البسـام على  فـي ملكـه بشـرائها مـن ورثتـه، وكانـت مكتبة نفيسـة جـدًّ

القــدس  مدينــة  يف  م(   1743( لعــام  املوافــق  هـــ(   1156( عــام  واملولــود  غضيــة،  بابــن  نســبهم  الشــهر    (((
بفلســطني، تربــى مــع إخوتــه يف حجــر والــده نقيــب األرشاف، وشــيخ احلــرم القــديس، وكان مــن أســاتذته الســيد 
مرتــى الزبيــدي اليــاين، تــوىل الشــيخ حســن إفتــاء احلنفيــة منــذ عــام )1189 هـــ( املوافــق لعــام )1775 م(، ثــم 
تــوىل منصــب اإلفتــاء، وبقيــت فتــوى احلنفيــة يف يديــه حتــى وفاتــه ماعــدا فــرتات قصــرة، وقــد تــوىل نقابــة األرشاف 
مــدة قصــرة ومشــيخة احلــرم مــدة أطول.أعــام فلســطني يف أواخــر العهــد العثــاين، لعــادل منــاع )ص: 109(، 

تراجــم أعــام الوقــف )123/1). 
الوقــف  أعــام  تراجــم   ،)110  -109 )ص:  منــاع  لعــادل  العثــاين،  العهــد  أواخــر  يف  فلســطني  أعــام    (((

 .(123/1(
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ذريتـه نظـرًا واسـتحقاقًا، وبعـض مخطوطاتهـا اآلن مـن موجـودات المكتبـة الوطنية 

الملحقـة بالجامـع الكبير فـي مدينـة عنيزة(1).

}14{ حمود بن محمد بن عيل بن خليفة بن فاضل بن خليفة الكبري،  883  - 

التغلبي، الوائيل )ت: 1287 هـ((2).

املوقوف: نخل.   

املوقوف عليه: إمام مسجد، ومؤذن.   

نوع الوقف: دعوي.   

تولـى مسـؤولية وقـف والـده جـده الشـيخ خليفـة بـن فاضـل آل خليفـة، علـى 

مسـجد الخليفـة الكائـن فـي الكويـت، حيـث كان مسـؤواًل عـن النخـل الواقـع في 

القطيـف المسـمى "أبـو كليـب" فـي أم الحمـام تبـع سـنجة الجـش، فـكان يسـافر 

سـنويًا إلـى الكويـت، لتسـليم مخصصـات الوقـف إلمـام المسـجد والمـؤذن.

تولـى الشـيخ حمـود قسـمة نخـل المالكيـة بيـن أسـرة آل فاضـل، حيـث قـام 

بتقسـيمه إلـى أسـهم ثـم قـام بتوزيعهـا فيمـا بينهـم(3).

)))  الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة عــام، خلالــد بــن ســليان 
بــن عــيل اخلويطــر )ص: 33). 

والكتابــة  القــراءة  مبــاديء  تعلــم  بالبحريــن،  م(   1814( عــام  املوافــق  هـــ(   1229( عــام  نحــو  املولــود    (((
واحلســاب، حيــث كان دائــم الســفر إىل اهلنــد ألغــراض جتارتــه، حظــى الشــيخ بمكانــة اجتاعيــة مرموقــة، حيــث 
اعتــره حاكــم البحريــن -الشــيخ حممــد بــن خليفــة آل خليفــة- بمنزلــة مستشــار لــه، وقــد امتــاز الشــيخ محــود باألمانــة 
العتــوب  فاضــل  آل  واملعوزيــن.  الفقــراء  عــى  واإلحســان  والبــذل  والكــرم  واملــروءة،  والشــجاعة  والصــدق، 
ودورهــم الســيايس واالجتاعــي يف اخلليــج العــريب عــى مــدى ثاثــة قــرون، لبشــار يوســف )ص: 311(، تراجــم 

الوقــف )135/2).  أعــام 
)))  آل فاضل العتوب ودورهم الســيايس واالجتاعي يف اخلليج العريب عى مدى ثاثة قرون، لبشــار يوســف 

)ص: 312- 327(، تراجــم أعــام الوقــف )135/2). 
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 }15{ خرض بك ابن عبد الله بك حفيد الحاج يوسف باشا.  884  - 

)ت: 1210 هـ(.

املوقوف: مال.   

املوقوف عليه: جامع، ومدرسة.   

نوع الوقف: دعوي، وتعليمي.   

كان قـد شـيد المسـجد الجامـع فـي محلـة قنبـر علـى المشـهور بجامـع خضر 

بـك، تقـام فيـه الصلـوات الخمـس وصـالة العيديـن، كمـا شـيد فيـه مدرسـة علمية 

للعلـوم، وذلـك بموجـب الوقفية الصـادرة مـن محكمة شـرعية بغداد المؤرخة سـنة 

هـ)(1).  1202)

}16{ داود باشا، وايل بغداد دار الخالفة العباسية )ت: 1267 هـ((2). 885  - 

املوقوف: مال.   

املوقوف عليه: الخطباء، واألمئة، والخدم، واملدرسون.   

نوع الوقف: دعوي، وتعليمي.   

عمـر مسـاجد عديـدة، وأسـس مـدارس كثيـرة، وجـاء بالمدرسـين مـن البـالد 

وأسـكنهم، ورتـب لهـم الكفايـة، وأجـرى عليهـم الجرايـات والعطايـا، وال سـيما 

هـذا الجامـع الكبيـر "جامـع الحيـدر خانـه"، الـذي أنشـاه، وعـدد فيـه المدرسـين، 

والخـدم(3).  واألئمـة،  والخطبـاء، 

)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 61). 
)))  اإلمــام األملعــي، واهلــام اللوذعــي، حــر العلــاء، وبحــر اغــرتاف الفضــاء، ولــد ســنة )1188 هـــ(، حســن 
األخــاق، مجيــل املحــارضة، كثــر العطايــا، دائبــًا عــى البحــث واملذاكــرة يف العلــوم الرشعيــة والعقليــة، دفــن يف 
البقيــع الرشيــف جتــاه قبــة ســيدنا عثــان بــن عفــان ريض اهلل عنــه، وأمــر أن ال يبنــى عليــه تابــوت وال قبــة اتباعــًا 

للســنة. حليــة البــرش يف تاريــخ القــرن الثالــث عــرش )ص: 597(. األعــام للــزركيل )331/2).
)))  تاريخ مساجد بغداد )ص: 36). 
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}17{ راشد بن دهنني الُعامين.)تاريخ الوقف: 1292 هـ(. 886  - 

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

في عام (1292 هـ) أسس مدرسة، ووقفها على طلبة العلم(1).

}18{ راشد بن مبارك بن خليفة بن فاضل بن خليفة الكبري، العتبي،  887  - 

الوائيل )ت: 1260 هـ((2).

املوقوف: مزرعة.   

املوقوف عليه: مؤذن املسجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـام ببناء مسـجد بالمحـرق في البحرين، والمسـمى اليـوم ابن عربي، نسـبة إلى 

إمامـه "حمـد بن عربي"، وقد كان بناؤه بين عامـي (1225 هـ/ 1245 هـ) الموافقين 

عامـي (1810 م/ 1820 م)، وذلـك فـي الحي المسـمى "فريج بودهيـش"، وقد تم 

تجديـد هذا المسـجد عدة مـرات فيما بعد.

)))  الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة عــام خلالــد بــن ســليان 
بــن عــيل اخلويطــر )ص35). 

)))  املولــود عــام )1180 هـــ( املوافــق عــام )1766 م( يف تــل هبيتــه يف القريــن يف دولــة الكويــت، ثــم انتقــل مــع 
والــده إىل بلــدة الزبــارة يف قطــر، حيــث بــدأ تعليمــه األّويل، فتعلــم مبــاديء القــراءة والكتابــة يف الُكتَّــاب، وحفــظ 
قســًطا مــن القــرآن الكريــم، صحبــه والــده يف بعــض رحاتــه التجاريــة إىل بنــادر فــارس، وبــاد اهلنــد، حيــث كان 
يتاجــر يف اللؤلــؤ واملــواد الغذائيــة، وانتقــل مــع أرستــه إىل البحريــن واســتقر هبــا، وأصبــح مــن أشــهر التجــار فيهــا. 
آل فاضــل العتــوب ودورهــم الســيايس واالجتاعــي يف اخلليــج العــريب عــى مــدى ثاثــة قــرون، لبشــار يوســف 

)ص: 261(، تراجــم أعــام الوقــف )167/2). 
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وقف مزرعته المسماة "صرمة بحر" على مؤذن المسجد.

أوصى بُجلتين(1) من التمر من نخل المالكية على المسجد(2).

}19{ رفاعة رافع بك بن بدوي بن عيل الطهطاوي )ت: 1209 هـ((3). 888  - 

املوقوف: منازل، ووكاالت، وحوانيت، وعدد كبري من األفدنة.   

املوقوف عليه: نفسه، وأوالده، وذريتهم من بعدهم.   

نوع الوقف: ذري.   

أشـاد رفاعـة الطهطـاوي بجهـود مؤسسـي األوقاف، خاصـة األثرياء منهـم، وذلك 

فـي معـرض حديثـه عـن المنافـع العمومية وضـرورة اسـتنادها إلـى مبـاديء التضامن، 

وقيـم التعـاون التـي حـض عليهـا اإلسـالم، ومن ثـم كان هـو أشـهر الواقفين مـن كبار 

موظفـي الحكومـة في عهد إسـماعيل باشـا، حيـث أوقف معظـم ممتلكاته وقًفـا أهليًا؛ 

علـى نفسـه، وأوالده وذريتهـم مـن بعدهـم، واشـتمل الوقـف الـذي أنشـأه فـي عـام 

(1870 م) علـى جميـع ممتلكاتـه مـن العقارات المبنيـة التي بلغ عددهـا 52 عقاًرا في 

مدينـة "طهطـا"، وكانت عبارة عـن؛ منـازل، ووكاالت، وحوانيت، منها معمـل الزجاج، 

وطواحيـن غـالل، وأحـواش، وأماكـن خربـة، بلغـت مسـاحتها اإلجماليـة 4683 مترًا 

مربًعـا، كمـا اشـتمل وقفـه الثاني الذي أنشـأه فـي عـام (1871 م) على ثلـث ممتلكاته 

تقريبًـا مـن األراضـي الزراعية فـي نواحي مديريـة "جرجا"، وقـد بلغت المسـاحة التي 

ة التمر. )املعجم الوسيط(.  )))  اجللتني: ُقفَّ
لبشــار  قــرون،  مــدى ثاثــة  العــريب عــى  اخلليــج  الســيايس واالجتاعــي يف  العتــوب ودورهــم  )))  آل فاضــل 

 .(167/2( الوقــف  أعــام  تراجــم   ،)265-261 )ص:  يوســف 
)))  يتصــل نســبه باحلســني الســبط، عــامل مــري، تعلــم يف األزهــر، وأرســلته احلكومــة املريــة إمامــا للصــاة 
والوعــظ مــع بعثــة مــن الشــبان أوفدهتــم إىل أوربــة لتلقــي العلــوم احلديثــة، فــدرس الفرنســية، وثقــف اجلغرافيــة 
والتاريــخ، ولــا عــاد إىل مــر ويل رئاســة الرتمجــة يف املدرســة الطبيــة، وأنشــأ جريــدة "الوقائــع املريــة"، وألــف 
األعــام  واألواخــر.  األوائــل  عــادات  غرائــب  يف  املفاخــر  قائــد  منهــا؛  كثــرة،  كتبــا  الفرنســية  عــن  وترجــم 

للــزركيل )29/3). 
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أوقفهـا 832 فدانًـا و16 سـهًما، مـن أصـل مجمـوع أطيانـه البالـغ نحـو 2500 فدانًا، 

حيـث أنعـم حاكم مصـر عليه بجملة مـن األطيان قدرهـا 250 فدانًا في بلـدة "طهطا"، 

وأنعم عليه سـعيد باشـا بأرض مسـاحتها 200 فدانا، والخديوي إسـماعيل باشـا بأرض 

مسـاحتها 250 فدانًـا، واشـترى هـو بنفسـه 900 فدان، فأصبـح محموع مـا يملكه من 

األطيـان 1600 فـدان، وقـد زاد علـى ذلـك أنجالـه، وبالتالـي أصبح مجمـوع أطيانهم 

فدانًا(1).  2500

 }20{ سليامن باشا ابن أمني بن حسني الجلييل املوصيل، الكبري  889  - 

)ت: 1211هـ((2).

املوقوف: مدرسة، وعقارات كثرية.   

املوقوف عليه: املوظفون، وأعامل الخري.   

نوع الوقف: تعليمي، واجتامعي.   

في سـنة (1207 هـ/ 1792 م) أنشـأ سـليمان باشـا الكبير مدرسـة متكاملة غير 

ملحقـة بمسـجد سـميت بالمدرسـة السـليمانية، علـى أن العنايـة الفائقـة التـي بذلها 

سـليمان باشـا بإنشـاء مدرسـته ميزتها على أكثر مـدارس بغداد، فضال عـن المدارس 

المحيطـة أو القريبـة منها.

وأوقـف عقـارات كثيـرة، وسـجلها جميًعـا وأشـهد عليهـا، وقد اشـترط أن تؤجر 

العقـارات المذكـورة فـي كل سـنة بمـا يعادلهـا أجـر مثلهـا، وأن تصـرف مـن غلتها، 

وكان واليًـا علـى هـذا الوقـف بنفسـه، وأوصى بعـد وفاته أن تسـلم إلى عبـد الله بك 

أفنـدي، علـى الوجـه الصحيح الشـرعي، والنهـج المعتبـر المرعي(3).

)))  معجم تراجم أعام الوقف )161)
)))  مــن وجــوه العــراق، ويل املوصــل ســنة )1186 هـــ(، ونقــل إىل كركــوك، ثــم إىل واليــة ســيواس، فقــرص، 

فاملوصــل، ثــم اســتقال ولــزم بيتــه إىل أن تــويف. األعــام للــزركيل )122/3). 
)))  وقف الكتب يف بغداد، وقفيات سليان باشا الكبر. أد: عاد عبد السام رؤوف. 
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}21{ سليامن الغنام )ت: 1258 هـ((1). 890  - 

املوقوف: مسجد جامع.   

املوقوف عليه: حبس له أوقاًفا.   

نوع الوقف: دعوي.   

فـي سـنة (1253 هــ) شـيد مسـجًدا جامًعـا لطيًفـا فـي محلة الشـيخ بشـار في 

جانـب الكـرخ، تقـام فيـه الصلـوات الخمـس، وعيـن لـه مـا يكفيـه مـن الموظفين، 

وحبـس لـه أوقافًـا، وجعل توليتهـا بيد ولـده المعتصم بالله الشـيخ عبيد اللـه الغنام، 

ثـم ألخيـه من بعـده، ثـم إلـى أوالدهما الرشـد فاألرشـد(2).

}22{ السيد قاسم فنصه. )تاريخ وقفه 1231 هـ(.  891  - 

املوقوف: جامع.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال الغزي: ومن األوقاف المشـروطة لهـذا الجامع -جامع البهراميـة- بعد انقراض 

ذريـة الواقـف، وقف السـيد قاسـم فنصه، وهـو وقف حافـل تاريخه سـنة (1231 هـ)، 

ولـه آخر شـرطه على الفقـراء بعد انقراض ذريتـه، تاريخه سـنة (1226 هـ((3).

)))  مــن أعيــان الكــرخ البارزيــن، ومــن رجاالهتــم املعروفــني، أصــل هــذه األرسة مــن نجــد، متــت إىل القبيلــة 
املعروفــة بعقيــل، املشــتهرة بكثــرة تنقلهــا وترحاهلــا بــني املــدن واألقطــار، قصــد التجــارة والبيــع والــرشاء، وســكن 
اجلانــب الغــريب مــن بغــداد، واختــذه موطنًــا لعيشــه وأرستــه، وكانــت أكثــر جتارتــه باإلبــل والغنــم، ولذلــك عــرف 
بيتــه ببيــت الغنــام، وكان رجــاً نبيــاً، عارًفــا بأحــكام العــرف والعــادة والتقاليــد، ولــذا كان حيكــم يف حســم النــزاع 
الشــيخ  بغــداد، ودفــن يف مقــرة  باشــا وايل  الوزيــر نجيــب  قبــل  مــن  قتيــاً  تــويف  العشــائر،  أفــراد  بــني  واملشــاكل 

معــروف الكرخــي. البغداديــون أخبارهــم وجمالســهم )ص: 63). 
)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 63). 

)))  هنر الذهب ىف تاريخ حلب )45/2). 
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}23{ سيف بن محمد بن أحمد العتيقي(1). 892  - 

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: كتب، ونخل.   

نوع الوقف: كُتب، ومدرسة.   

لـه شـهرة فـي الفضـل والخيـر والصـالح، وقـف كتبًـا نفيسـة علـى الشـيخ عبد 

الجبـار بـن علـي البصـري، وقـد وقـف المترجـم في سـدير مدرسـة، ووقـف عليها 

كتبًـا جمـة ونخـاًل تُصـرف غلته للطلبـة(2).

}24{ صالح بن محمد الجوعان(3). 893  - 

املوقوف: عقار نخيل وأشجار.   

املوقوف عليه: من يتوىل تدريس املذهب الحنبيل يف املسجد النبوي    

الرشيف.

نوع الوقف: تعليمي.   

أوقـف عقـار نخيـل وأشـجاًرا فـي منطقـة العيـون بسـفح جبـل أُحـد الجنوبـي 

الغربـي، وهـو وقـف مشـهور يسـمى "الجوعانيـة"، وقـف على مـن يتولـى تدريس 

المذهـب الحنبلـي فـي المسـجد النبـوي الشـريف(4).

)))  آل العتيقــي أصلهــم مــن بلــدة حرمــة مــن مقاطعــة ســدير، وبعضهــم نــزح إىل األحســاء وإىل الزبــر لطلــب 
العلــم، فهــم بيــت علــم، ويفهــم مــن أخبــاره أنــه مــن علــاء النصــف األول مــن القــرن الثالــث عــرش اهلجــري. علــاء 

نجــد خــال ثانيــة قــرون )417/2). 
)))  علاء نجد خال ثانية قرون )417/2). 

)))  ولــد يف بلــدة عنيــزة، ثــم انتقــل إىل املدينــة وأقــام فيهــا واشــتغل بالتجــارة؛ ومــع هــذا فقــد كان مازًمــا لعلــاء 
املســجد النبــوي، وكان ممــا يكثــر الثنــاء عــى شــيخه حممــد اهلديبــي، ولــه مصاهــرة مــع البســام، ومل يوقــف لــه عــى 

تاريــخ والدة وال وفــاة. علــاء نجــد خــال ثانيــة قــرون )531/2). 
)))  الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة عــام، خلالــد بــن ســليان 
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}25{ طوسون باشا بن سعيد بن محمد عيل الكبري )ت: 1293 هـ((1). 894  - 

كان من نظار الوقف    

عمـل مـع تعيينـه ناظـرًا لألوقاف علـى تفريج هـم المكروبيـن، ومعضـًدا للعلم 

والعلمـاء، ونصيـرًا لإلنسـانية، وعاماًل على إسـعاد وطنـه، فال يرد سـائاًل قصده، وقد 

ظهـرت تلـك األعمال علـى وجوه المصريين يـوم وافته المنية وهو فـي مقتبل العمر، 

فرثـاه الشـعراء والكتـاب، وحزنت األمـة المصرية علـى فقده على بكـرة أبيها(2).

 }26{ عباس حلمي األول ابن طوسون بن محمد عيل باشا الكبري 895  - 

 )ت: 1270 هـ((3).

املوقوف: مساجد.   

نوع الوقف: خريي ودعوي.   

وكان من نظار األوقاف واملحافظني عليها.   

بن عيل اخلويطر )ص: 33(، وعلاء نجد خال ثانية قرون )531/2). 
)))  حــوايل عــام )1270 هـــ( املوافــق عــام )1854 م(، ربــاه والــده تربيــة حســنة، فشــب عــى حمبــة العلــم ومــكارم 
األخــاق، ولــا بلــغ ســن التعليــم أدخلــه والــده مدرســة درب اجلاميــز، حيــث تلقــى فيهــا تعليمــه االبتدائــي وتعلــم 
اللغــات األجنبيــة، ويف عهــد اخلديــوي إســاعيل ُعــني ناظــًرا لألوقــاف، ثــم ناظــًرا للمعــارف، ثــم ناظــًرا للجهاديــة، 
وذلــك نظــًرا حلبــه للفنــون احلربيــة التــي مارســها وبــرع فيهــا، وكان حمظًيــا لــدى اخلديــوي إســاعيل فاختــاره زوًجــا 
البنتــه األمــرة فاطمــة هانــم. مــرآة العــر يف تاريــخ ورســوم أكابــر الرجــال بمــر، إلليــاس زخــورا )ص: 34(، 

تراجــم أعــام الوقــف )207/2). 
)))  مــرآة العــر يف تاريــخ ورســوم أكابــر الرجــال بمــر، إلليــاس زخــورا )ص: 34(، تراجــم أعــام الوقــف 

 .(207/2(
)))  املولــود عــام )1228 هـــ( املوافــق لعــام )1813 م(، يف مدينــة جــدة، وهــو ابــن طوســون باشــا ثــاين أنجــال 
حممــد عــيل باشــا الكبــر، نشــأ يف مــر وعــاش مــع عمــه إبراهيــم باشــا، فأخــذ منــه ميلــه ملحبــة الفنــون العســكرية 
حتــى رافقــه يف معاركــه يف ســوريا، ويل إمــارة مــر بعــد مــوت عمــه إبراهيــم باشــا، وكان أول مــن أنشــأ املــدارس 
 ،)30-29 احلربيــة بالعباســية. مــرآة العــر يف تاريــخ ورســوم أكابــر الرجــال بمــر، إلليــاس زخــورا )ص: 

 .(199/1( الوقــف  أعــام  تراجــم 
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أصـدر قانونًـا سـمح لألهالـي بحرية وقـف أمالكهـم عـام (1849 م)، كما أصدر 

قانونًـا آخـر بتاريـخ (1851 م) نّص علـى إعادة ديـوان عموم األوقاف، واشـتمل على 

10 بنـود وخاتمـة، كان محوره الرئيس؛ هو تأسـيس اإلشـراف الحكومي على األوقاف 

الخيريـة، وتحويـل هـذا اإلشـراف إلـى عمـل إداري منظم يتسـم بالمركزيـة، وتتوفر له 

مقومـات الـدوام واالسـتمرار، وتعتبر هـذه الالئحة هـي الثانية فـي تاريخ مصر.

وضـع الحجـر األول لمسـجد السـيدة زينـب الشـهير فـي القاهـرة، وكان لذلك 

ووزعـت  الذبائـح،  فيـه  وُذبحـت  الدولـة،  ورجـال  مصـر  أعيـان  حضـره  احتفـال 

الصدقـات الكثيـرة علـى الفقـراء والمسـاكين.

قام ببناء جامع العشماوي في عام (1851 م)، وهو من المعالم الرائعة في عهده.

جدد جامع السيدة سكينة عام (1850 م).

جدد أيًضا جامع السيدة نفيسة قبيل وفاته في عام (1854 م)(1).

}27{ عبد الرحمن بن راشد بن خليفة بن فاضل بن خليفة الكبري  896  - 

التغلبي، الوائيل، محرر البحرين )ت: 1261 هـ((2).

املوقوف: عقارات، مساجد، مدارس.   

املوقوف عليه: مدرسة، والعاملني باملساجد   

)))  مــرآة العــر يف تاريــخ ورســوم أكابــر الرجــال بمــر، إلليــاس زخــورا )ص: 34(، تراجــم أعــام الوقــف 
 .(199/1(

)))  ولــد عــام )1166 هـــ( املوافــق لعــام )1752 م( يف تــل هبيتــه بالكويــت، أرســله والــده إىل الكتــاب فتعلــم 
مبــاديء القــراءة والكتابــة وبعــض احلســاب، وحفــظ قســًطا وافــًرا مــن القــرآن الكريــم، ولــا اشــتد عــوده بــدأ والــده 
يف تعليمــه أصــول التجــارة، وأصــول البيــع والــرشاء، فأتقــن كل ذلــك يف وقــت قصــر، ثــم بــدأ يعلمــه حرفــة اللؤلــؤ 
وتدريبــه عــى أنواعــه وأشــكاله وأحجامــه وأوزانــه، فأتقــن كل شــئ فيهــا، عمــل يف جتــارة اللؤلــؤ واملــواد الغذائيــة 
كاألرز والقهــوة ومــا إىل ذلــك، كــا كان يقــوم بنقــل البضائــع بــني مــواينء اخلليــج، وقــد اشــتهر بامتاكــه العديــد مــن 
املــزارع والبســاتني والنخيــل التــي كان يبيــع رطبهــا وثارهــا ومــا إىل ذلــك. آل فاضــل العتــوب ودورهــم الســيايس 
أعــام  تراجــم   ،)172-171 يوســف )ص:  لبشــار  قــرون،  ثاثــة  مــدى  عــى  العــريب  اخلليــج  واالجتاعــي يف 

الوقــف )225/1). 
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نوع الوقف: تعليمي.   

للشـيخ عبـد الرحمن أعمـال كثيرة فـي مجال الخير واإلحسـان ومـن بين ذلك: 

تجديد بناء مسـجد في المحرق، وبناء مدرسـة سـبق أن تعلّم فيها باألحسـاء، وشـراء 

مجموعـة مـن العقـارات أوقفها عليها، وأوقـاف على الذرية، وصدقـات على الفقراء 

والمسـاكين واألرامـل والُمعدمين وغيرها، وهـذه بعضها للفائدة:

تجديد بناء مسـجد الشـيخ خليفة بن مبارك آل فاضل، والمسـمى اليوم "مسـجد 

الشـيخ عبـد الرحمـن بـن راشـد آل فاضـل" الكائـن فـي المحـرق، كما أوقـف على 

المسـجد مـن ثلـث 40 روبيـة فـي "الخـور" و"العبيدي" وهمـا نخـالن أحدهما في 

"الزنـج" واآلخر فـي "مقابا"، الثلثان منهمـا لإلمام، والثلث للمـؤذن، وذلك بموجب 
ورقـة بيـد المتولي؛ راشـد بن إبراهيـم الفاضل.

وهنـاك وقفيـة ثانية للمسـجد المذكـور، حيث تشـير وثيقة الوقف إلى أن الشـيخ 

عبدالرحمـن قـد قـام بوقـف النخل المسـمى "العبيـدي" علـى أن تباع مخـارج ثمار 

هذيـن النخليـن، ويعطـي منهـا مسـجد الجامـع فـي المحـرق، لإلمـام 100 قـران، 

ويعطـي لمسـجده 100 قـران ما بين المـؤذن واإلمـام، ثلثان لإلمام، وثلـث للمؤذن.

أوصـى بإقامـة درس فـي شـهر رمضـان المبـارك، ويعطي للمـدرس الـذي يتولى 

قـراءة الـدرس 100 قـران، وتقـدم لـه أضحيـة بثالثيـن قـران، ومائـة قـران تـوزع على 

األرحـام، ويعطي من الرطب للفقراء والمسـاكين، ويوزع سـعف النخيـل عليهم أيًضا.

أنشـأ مدرسـة تحمـل اسـمه فـي األحسـاء، وعندمـا أحس الشـيخ عبـد الرحمن 

باقتـراب األجـل، أوصـى مـن مالـه بمبلـغ كبيـر جعلـه لبنـاء تلـك المدرسـة، ألن 

األحسـاء آنـذاك كانـت عاصمـة العلـوم فـي الخليـج العربي، يأتـي إليهـا طالب من 

البحريـن، وُعمـان، وبـر فـارس، والكويـت وغيرهـا، واشـترط أن تُدرس فيهـا العلوم 

الشـرعية: كالفقـه، والحديث، والقرآن الكريم والتفسـير، وعلوم اللغة العربية، بشـرط 

أن يكـون المدرسـون مالكيـي المذهـب، واشـترى مجموعـة مـن العقـارات أوقفهـا 
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عليهـا، حتـى يُعطـي ريـع هذه العقـارات رواتـب المدرسـين(1).

 }28{ عبد الرحمن جلبي بن محمد جلبي الباجه جي. 897  - 

)تاريخ الوقف: 1261 هـ(.

املوقوف: أمالكهم.   

املوقوف عليه: مدرسة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

فـي سـنة (1261 هــ) وقـف عبـد الرحمـن جلبي مـع شـقيقتيه عائشـة خاتون، 

ومريـم خاتـون أمالكهـم علـى مدرسـة الخفافين، وشـرطوا التوليـة بيـد آل مصطفى 

جلبي(2). سـليم 

}29{ عبد الرحمن بن محمود ونّة )ت: 1267 هـ((3). 898  - 

املوقوف: أمالكه.   

املوقوف عليه: علامء بغداد.   

نوع الوقف: تعليمي.   

وقف أمالكه على علماء بغداد، بموجب الوقفية المؤرخة سنة (1233 هـ)(4).

)))  آل فاضــل العتــوب ودورهــم الســيايس واالجتاعــي يف اخلليــج العــريب عــى مــدى ثاثــة قــرون لبشــار يوســف 
)ص: 207-225(، وتراجــم أعــام الوقــف )225/1). 

)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 99). 
لــه  بــاب الشــيخ مــن بغــداد، وكان مــن األفاضــل الكــرام، كان  )))  أصلهــم مــن األناضــول، اســتوطنوا حملــة 
وألخوتــه جملــس عامــر باملرتدديــن مــن أهــل العلــم والفضــل. البغداديــون أخبارهــم وجمالســهم )ص: 149). 

)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 149). 
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 }30{ عبد الرزاق بن عبد القادر بن محمود بن سلطان حمودة  899  - 

)تاريخ الوقف: 1220 هـ((1).

املوقوف: جميع أمالكه.   

املوقوف عليه: ذريته.   

نوع الوقف: ذري.   

كان قـد أوقـف جميـع أمالكـه ببغـداد علـى ذريتـه، بموجـب الوقفيـة المؤرخـة 

سـنة (1220 هـ)(2).

 }31{ عبد الرازق بن محمد بن عيل بن سلوم الّتميمّي  900  - 

)ت: 1254 هـ((3).

املوقوف: مكتبة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

ا حاوية لجميع الفنون؛ ألنه كان يشتري بعض التركات  خلف مكتبة نفيسة جدًّ

جملة(4).

}32{ عبد الرزاق ملحيس )تاريخ الوقف: 1221 هـ(. 901  - 

املوقوف: ثالث دور، ودكان.   

)))  أصــل هــذه األرسة موصليــة، نزحــت مــن مدينــة محــا يف ســوريا، وســكنت بغــداد ألســباب جتاريــة، وكانــت 
هلــا عقــارات كثــرة يف حملــة حتــت التكيــة ببغــداد، حتــى عــرف جانــب مــن هــذه املحلــة باســم طريــق ســلطان محــودة. 

البغداديــون أخبارهــم وجمالســهم )ص: 159). 
)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 159). 

)))  الذكــي األريــب، قــرأ عــى مشــايخ منهــم والــده، ثــم رحــل إىل بغــداد، ثــم رجــع إىل بلــده، فقــلَّ علــم إال ولــه فيــه 
يــد، فمهــر يف ذلــك املهــارة الّتاّمــة بحيــث اشــتهر بذلــك يف عــره، وأقــّر لــه أهلــه فيهــا، وكان يتوّقــد ذكاًء. الســحب 

الوابلــة عــى رضائــح احلنابلة )531/2). 
)))  علاء نجد خال ثانية قرون )280/3). 
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املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال الغـزي -فـي حديثـه عـن وقـف جامـع الميدانـي-: وفـي سـنة (1221 هـ) 

وقـف الحـاج عبـد الـرزاق ملحيـس ثـالث دور، ودكان شـرطها بعـد انقـراض ذريته 

الجامع(1). لهـذا 

 }33{ عبد العزيز بن حمد بن سيف بن حمد العتيقي، القريش، الحنبيل 902  - 

 )ت: 1275 هـ((2).

املوقوف: كتب، وديوانه، ودكان.   

املوقوف عليه: طلبة العلوم الرشعية، الزوار وطالب العلم لرعاية مصلحة    

الفقراء واملحتاجني.

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

وقـف الكتـب العلميـة علـى طلبـة العلـوم الشـرعية، وبعض هـذه األوقـاف قد 

َسـلِمت مـن الضيـاع، وهـي محفوظـة اليـوم ضمـن مكتبـة الشـيخ عبد اللـه الخلف 

الحنبلي. الدحيـان 

وقـف ديوانـه مضيًفـا يسـتقبل فيـه زواره والنازلين عليه مـن نجد، وقـد أضاف إليه 

طـالب العلـم القادمين مـن الديـار النجدية، مع إيوائهـم في مقر ضيافته فـي الكويت.

أسـس أول مسـجد معـروف آلل العتيقـي فـي مدينة الكويـت القديمـة، بالقرب 

حاليًـا مـن سـوق "بـن دعيـج"، وقـد ُعـرف هـذا المسـجد باسـم مؤذنـه "مسـجد 

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )329/2). 
)))  مولــود نحــو عــام )1194 هـــ( يف مدينــة الكويــت القديمــة، نشــأ يف أكنــاف أرستــه، وعــارص حاكــم الكويــت 
الثالــث جابــر بــن عبــد اهلل بــن صبــاح، وقــد أخــذ العلــم عــن شــيوخ أرستــه وغرهــم، وانتقــل يف رحــات متعــددة 
لطلــب العلــم حتــى قيــل إنــه فقيــه الكويــت احلنبــيل، وبعــد تضلعــه يف العلــوم املختلفــة أخــذ يف التكســب احلــال 
واشــتغل بالتجــارة، فغلبــت عليــه ملهارتــه فيهــا، وأصبــح مــن أعيــان الكويــت. تراجــم أعــام الوقــف )253/1). 
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النبهـان"، وكذلـك وثيقة وقـف دكان على مسـجد النبهان لحفيدته المحسـنة موضي 

بنـت حمـد بـن عبـد العزيـز العتيقي بعـد وفاتها، علـى يد زوجهـا الوجيـه محمد بن 

صالـح العتيقـي سـنة (1340 هــ) الموافـق (1922 م)، وذلـك بعد ما قـارب تاريخ 

وقفـه األرض وتأسـيس المسـجد عليهـا مدة المائـة عام.

أوقـف دكانًـا كبيـرًا مخزنًـا، اسـتبدل بـه وقًفا آخـر -بيتًا مـن البيوت التـي يملكها 

فـي فريـج العتيقـي- رعايـة لمصلحـة الموقـوف عليهـم مـن الفقـراء والمحتاجيـن، 

وذلـك عندمـا قّـل در الوقـف األصلـي للريع؛ ونقـص عن كفايـة المحتاجيـن، فرأى 

الحـاج عبـد العزيـز أن يسـتبدله بعقـار أفضل منـه، هذا؛ وقـد اسـتملكت الدولة هذا 

الوقـف بالتثميـن للصالح العـام في بداية الخمسـينات بقيمة 4000 روبيـة، وانتقلت 

إدارة الوقـف والصدقـة إلـى أهلـه وذريتـه الذيـن لهـم أوقـاف موثقـة فـي الكويـت، 

منهـم: زوجتـه حصـة عبـد العزيز العتيقـي، وابنتـه رقيـة، وحفيدته حصة بنـت أحمد 

العتيقـي، وحفيدتـه موضـي بنـت حمد بـن عبـد العزيز العتيقـي ومـن بعدهم(1).

}34{ عبد القادر بن الحاج عبد الله القندلجي )ت: 1292 هـ((2). 903  - 

املوقوف: أمالك، وبساتني.   

املوقوف عليه: تكية، وذريته.   

نوع الوقف: خريي، وذري.   

اشـتهر بالتقوى والصالح، شـيد تكيـة قادرية باتصـال داره بباب الشـيخ، ووقفها 

ووقـف علـى لوازمها أمالكًا وبسـاتين فـي لواء ديالـي، وعلى ذريته بموجـب الوقفية 

المؤرخة سـنة (1283 هـ)(3).

)))  تراجم أعام الوقف )253/1).
أخبارهــم  البغداديــون  والصــاح.  بالتقــوى  اشــتهر  النــاس،  أفاضــل  مــن  كان  القادريــة،  احللقــة  شــيخ    (((

 .(160 )ص:  وجمالســهم 
)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 160). 
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}35{ عبد القادر ابن السيد شعبان ابن السيد أحمد الشعباين(1). 904  - 

املوقوف: تعمري خمس دكاكني.   

املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال الغـزي -فـي حديثـه عـن آثـار محلـة بحسـيتا-: مسـجد الشـماع في سـوق 

بحسـيتا القبلـي، وكان مشـرفًا علـى الخـراب، ثـم فـي سـنة (1300) سـعى الحـاج 

عبـد القـادر بتعميـره وترميمـه، وسـعى بتعميـر خمـس دكاكيـن، وجعلها وقًفـا على 

المسـجد المذكـور(2).

}36{ عبد الله بن عيل املشنوق )تاريخ الوقف: 1263(، و)1280). 905  - 

املوقوف: جامع.   

املوقوف عليه: قراء الجامع.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال الغـزي -فـي حديثـه عـن جامـع قرمـط بمحلـة محمـد بـك-: ورأيـت فـي 

السـجل أنـه فـي سـنة (1263) وقـف الحـاج عبـد اللـه بـن علـي المشـنوق وقًفـا 

حافـاًل؛ شـرط فيه قـراء في هذا الجامـع، وإن وقفه بعـد انقراض ذريته يـؤول للجامع 

المذكـور. ثـم فـي سـنة (1280) وقـف وقًفـا آخـر شـرط فيه الشـرط األخيـر(3).

)))  مشهور باإلخاص وحب اخلر، وقد حج سًتا وعرشين حجة. هنر الذهب يف تاريخ حلب )163/2). 
)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )163/2). 
)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )275/2). 
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}37{ عزير أغا بن عبد الله )ت: 1257 هـ((1). 906  - 

املوقوف: مال.   

املوقوف عليه: ذريته.   

نوع الوقف: ذري.   

سـار هـذا الرجـل فـي البصـرة سـيرة حسـنة، وكانـت لـه قـدم راسـخة فـي طرق 

الخيـر، حيـث حبس ماله لجهـات أوقفها على ذريتـه، كما أن الوزير داود باشـا حبس 

لـه كثيـرًا من الموقوفـات، يتصرف بهـا كيف يشـاء، مع مراعاتـه للجهـات الخيرية(2).

}38{ عمر مكرم بن حسني السيوطي )ت: 1237 هـ((3). 907  - 

املوقوف: بعض عقاراته وممتلكاته، وحانوتني.   

ــع     ــم بالجام ــالب العل ــن ط ــوا م ــا دام ــه م ــه: أوالده وذريت ــوف علي املوق

األزهــر، ثــم الســادة الفقهــاء الفشــنية طلبــة العلــم يف األزهــر الرشيــف، ثــم للقاطــن 

ــامت  ــح ومه ــر ، ومصال ــم يف األزه ــة العل ــن طلب ــنية م ــدة، والفش ــي الصعاي برواق

ــة طنطــا. مســجد مدين

ابــن خالــة الوزيــر داود باشــا وايل بغــداد، أصلهــم مــن أمــراء اجلراكــة، وهــو رجــل مــن  )))  متســلم البــرة، 
رجــاالت الدولــة العثانيــة، اشــتغل مناصــب مهمــة، وقــد عــرف باســتقامته وحســن ترفــه يف األمــور، وحنكتــه 
يف السياســة، وحزمــه يف اإلدارة، اختلــف مــع الوزيــر الــذي خلــف داود باشــا ففــر إىل إيــران، وكان ممــن يألــف 
جمالــس العلــم واألدب، حتــى صــار جملســه مــن أحفــل املجالــس يف بغــداد، وكانــت لــه صــات بــر بالعلــاء؛ يعكــف 
عــى فقرهــم، ويــرأف بصغرهــم، وحيــض عــى التأليــف والنــرش، ومــن املؤلفــات التــي كان لــه الفضــل يف نرشهــا، 
كتــاب ألفــه الشــيخ عبــد احلميــد الرحبــي يف الــذب عــن الســلف الصالــح، ونفــي املطاعــن عنهــم، وبيــان فضلهــم، 

تــويف قتيــا. البغداديــون أخبارهــم وجمالســهم )ص87).
)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص87). 

)))  زعيــم شــعبي مــري، مــن أرسة رشيفــة النســب، ولــد بأســيوط، وتعلــم باألزهــر، وويل نقابــة األرشاف 
ســنة )1208هـــ(، ولــا احتــل الفرنســيون اإلســكندرية ســنة )1213 هـــ( وزحفــوا عــى القاهــرة، تقــدم عــى رأس 
مجهــور مــن أهــايل القاهــرة ملقاومتهــم، فلــم ينجــح. وخــرج بعــد دخوهلــم، فاســتقّر يف "العريــش" ثــم يف "يافــا" 

بفلســطني. األعــام للــزركيل )67/5). 
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نوع الوقف: تعليمي، ودعوي.   

قـام بإنشـاء أول وقفيـة لـه على بعـض طلبـة العلم فـي الجامع األزهر الشـريف 

عـام (1224 هــ) الموافـق لعـام (1809 م)، وهي السـنة التي نفاه فيهـا محمد علي 

إلـى دميـاط؛ بعـد أن قـرر مسـاواة أراضـي األوقـاف بغيرهـا مـن األراضـي فـي دفع 

الضرائـب لحكومتـه، واشـترط عمـر مكـرم فـي وقفيتـه أن يسـتمر صـرف الريع على 

أوالد الموقـوف عليـه منهـم طبقـة بعـد طبقـة وجيـاًل بعد جيـل؛ ما دامـوا من طالب 

العلـم بالجامـع األزهر الشـريف، فـإذا انقرضوا يكون ذلـك وقًفا مصروفًـا ريعه على 

السـادة المجاوريـن مـن طلبـة العلـم القاطنيـن برواق الفشـنية، ثـم مـن بعدهم لمن 

يكـون قاطًنـا مـن أهل العلـم بالـرواق المذكور.

قـام بوقـف بعـض عقاراته فـي القاهـرة عـام (1227 هــ) الموافـق (1812 م)، 

واشـترط أن يُصـرف ريعهـا علـى السـادة الفقهـاء الفشـنية طلبـة العلـم فـي األزهـر 

الشـريف، سـواء كانـوا جميًعـا أو فـرادى، بالسـوية بينهـم علـى الـدوام سـرمًدا.

أوقـف ثـالث وقفيـات عـام (1235 هــ) الموافق (1820 م)، شـملت مـا تبقى له 

مـن ممتلـكات فـي القاهـرة وأسـيوط، واشـترط أن يصـرف من ريعهـا على طلبـة العلم 

فـي األزهـر الشـريف أيًضـا، وخـص منهـم المجاوريـن فـي رواق الصعايـدة، ورواق 

السـادة الفشـنية، علـى أن يشـتري لهـم مـا جملتـه سـنويًا 16500 رغيف تـوزع عليهم 

يوميًـا، باإلضافـة إلى مبلغ 1000 قرش رومي للسـادة المجاورين فـي رواق الصعايدة. 

وقـد نَـّص عمـر مكـرم -فـي إحدى هـذه الحجـج- علـى بعـض التغييـرات في 

مصـارف وقف سـابق لـه، وكان مـن بين تلـك التغييرات أنـه حرم األشـراف من ثلث 

ريـع ذلـك الوقف، وجعـل هذا الثلث للسـادة المجاوريـن برواق الصعايـدة، وبذلك 

صـارت معظـم أوقاف عمـر مكرم مخصصـة لإلنفاق علـى األزهر الشـريف وعلمائه 

وطالبـه، وقـد ضـرب مثـاًل للكثيريـن غيـره لكـي يحـذوا حـذوه فـي الوقـف علـى 

األزهـر الشـريف، وخاصة مـن ذوي السـعة والثراء. 
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ونخلـص مـن ذلـك علـى أن إهمـال الوالـي محمـد علـي لألزهر الشـريف؛ قد 

تـوازي معـه اهتمـام مـن األهالي الذين توجهوا إلنشـاء أوقـاف جديدة عليـه، وكانت 

أوقـاف عمـر مكـرم -بصفتـه زعيًمـا شـعبيًا، لـه مكانة كبيـرة فـي النفوس- رمـزًا على 

هـذا التوجـه االجتماعي.

أوقـف حانوتيـن فـي عـام (1238 هــ) الموافـق (1822 م)، ليصـرف ريعهمـا 

علـى مصالـح ومهمـات مسـجد مدينـة طنطـا(1).

}39{ عمر بن عبد الفتاح رّفه. )ت: 1253 هـ((2). 908  - 

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: أخته، ثم ابنتها، ثم عى فقراء بغداد.   

نوع الوقف: ذري.   

كان مـن أهـل الخيـر، وقـد وقـف داره الواقعة فـي محلة الفراشـين ببغـداد على 

أختـه عائـدة خاتـون بنـت عبد الفتـاح، ثـم على ابنتهـا أسـماء بنت المـال مصطفى، 

ثـم علـى فقـراء بغـداد مـن أهـل السـنة والجماعـة، بموجـب الوقفيـة المؤرخة سـنة 

هـ)(3).  1246)

)))  األوقــاف والسياســة يف مــر، إلبراهيــم البيومــي غانــم )ص: 119، 213-214(، تراجــم أعــام الوقــف 
 .(304/1(

)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 155).

)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 155).
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 }40{ محمد بن حمد الُهَديبي، التميمي نسًبا، النجدي أصال  909  - 

)ت: 1261 هـ((1).

املوقوف: مكتبة.   

ناظر الوقف: أالده وأحفاده   

نوع الوقف: تعليمي.   

خلـف مكتبـة نفيسـة كبيـرة فيهـا نـوادر المخطوطـات، فاشـتراها مـن تركته جد 

أبـي حمـد المحمـد البسـام، وأخـوه سـليمان ووقفاهـا وجعـال النظـر عليهـا ألحـد 

الصالحيـن من أسـرتنا "آل بسـام"، وبعـد وفاته بقيت عنـد أوالده ثم عنـد أحفاده، ثم 

ضاعـت منهم شـذر مـذر(2).

}41{ محمد راشد أفندي )ت: 1212 هـ(. 910  - 

املوقوف: مكتبة.   

املوقوف عليه: كتب.   

نوع الوقف: تعليمي   

مـا أوقفـه: أسـس مكتبة في بلـدة "قيصـري بتركيا"، ووقـف فيهـا (925) مجلًدا 

مخطوطًـا، و(18) مجلـًدا مطبوًعـا قديًمـا، واشـترط فـي وثيقـة وقفهـا أن يعيـن فيها 

ثالثة أشـخاص يتولـون حفظهـا وصيانتها(3).

ــا، الفقيــه العابــد الــورع الصالــح، كان قــوي  )))  الزبــري مولــًدا ومنًشــأ، املكــي واملــدين جــواًرا، ثــم املــدين مدفنً
الرجــاء يف اهلل تعــاىل، دائــم الذكــر لــه، ويكثــر مــن تعديــد حمامــده ونعمــه عليــه، وقــد تعاطــى التجــارة أثنــاء جماورتــه 
بمكــة، ثــم تــرك ذلــك وانقطــع للعلــم والعبــادة، وكان يؤثــر البعــد عــن النــاس وعــن زخــارف الدنيــا ومفاتنهــا، 
كثــر اخلشــوع، وكثــر التــاوة، ومواظًبــا عــى الصلــوات خلــف اإلمــام، وكان عابــًدا ورًعــا ال يــأكل شــيًئا مــن مــال 
الســاطني، بــل يقبضــه ويعطيــه لبعــض تاميــذه، وكان كثــر القــراءة لكتــب التفســر واحلديــث. علــاء نجــد خــال 

ثانيــة قــرون )508/5). 
)))  علاء نجد خال ثانية قرون )508/5). 

)))  الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 52). 
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 }42{ محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن محمد العبد القادر 911  - 

 )ت: 1288 هـ((1).

كان ناظرا عى األوقاف.   

نوع الوقف: دعوي، تعليمي.   

عمـل ناظـرًا لوقـف اإلمـام فيصـل بـن تركـي آل سـعود، والمكـون مـن جامـع، 

ومـزارع نخيـل في األحسـاء.

عمـل ناظـرًا علـى وقـف عبـد الله بـن حسـن الفارسـي، والمكـون من مدرسـة 

المصـري وعقاراتهـا بحـي العتبـان فـي المبـرز في األحسـاء(2).

)))  ولد تقديًرا عام )1200 هـ( املوافق عام )1786 م( يف األحساء، أرسله والده إىل الدرعية ليدرس عى يد 
الشــيخ عبــد اهلل حممــد بــن عبــد الوهــاب علمــي األصــول والعقيــدة، واســتمر يف الدراســة حــوايل ثــاث ســنوات، ثــم 
رجــع بعدهــا إىل األحســاء، ليــدرس عــى يــد أبيــه الشــيخ عبــد اهلل العبــد القــادر الفقــه الشــافعي، كــا أخــذ عــن الشــيخ 
أمحــد بــن غنــام الالكــي علــوم العربيــة، وأخــذ علــم الفرائــض عــن الشــيخ أمحــد بــن حســن بــن رشــيد احلنبــيل، تــوىل 
القضــاء يف املــرز يف األحســاء، كــا تــوىل إمامــة وخطابــة جامــع اإلمــام فيصــل تركــي، كان علــًا يف زمانــه، ومرجًعــا 

لعلــاء وقضــاة األحســاء يستشــرونه يف أمــور الفقــه والعقيــدة والقضــاء. تراجــم أعــام الوقــف )331/2). 
)))  تراجم أعام الوقف )331/2). 
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 }43{ محمد بن عبد الله بن إسامعيل بن الرشيف الحسني 912  - 

 )ت: 1204 هـ((1).

املوقوف: خزانة كتب، وثالثة فنادق.وغابات زيتون وأشياء أخرى   

املوقوف عليه: جميع مساجد املغرب، عى الطبقات املستضعفة من أهل    

املدينة املنورة وغريهم.

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

قـال ابـن زيـدان السجلماسـي: حبـس خزانة كتـب جـده السـلطان األعظم أبى 

النصـر إسـماعيل التـي كانت بدويـرة الكتب الشـهيرة بمكنـاس، وفرقهـا على جميع 

مسـاجد المغـرب، وكانـت تزيـد علـى االثنـى عشـر ألـف مجلد، رجـاء نفـع عموم 

النـاس؛ وسـعيًا وراء نشـر العلـم وتحصيله(2).

وكذلـك حبـس جنـان بـن حليمـة الشـهير بالعاصمـة المكناسـية، الـذى صـار 

اليـوم بسـتانًا عموميًـا، وعرصـة الشـطرنجية، وعرصـة البحـراوي؛ وهى المعبـر عنها 

فـي العقـد الحبسـي بالعرصـة الجديـدة، حبـس ما ذكـر علـى المسـجد األعظم من 

العاصمـة المكناسـية.

ومـن أحباسـه الفنـدق المعـروف بفنـدق السـلطان بالعاصمـة، حبسـه بتاريـخ 

رابـع عشـر ربيـع األول عـام تسـعة وثمانيـن ومائـة وألـف، بإشـهاد محمـد التاودي 

)))  ولــد عــام )1134 هـــ( املوافــق عــام )1746 م(، فــرب خيامــه فيهــا، وأعــاد بناءهــا بعــد خراهبــا، بايعــه َعبيــد 
مكناســة، فــرد بيعتهــم وعاتبهــم عــى مــا ارتكبــوه يف حــق والــده، وقــام بتوطيــد األمــن يف العديــد مــن املــدن، ويل بعــد 
وفــاة والــده عــى املغــرب، اهتــم باألســاطيل البحريــة؛ فقــام باختــاذ الثغــور وشــحنها بالعســاكر واجلنــود، وقــام ببنــاء 
وجتديــد العديــد مــن املــدن، وطــد عاقاتــه السياســية اخلارجيــة؛ فعقــد معاهــدات صلــح مــع العديــد مــن ملــوك الــدول 
ــا للعلــم والعلــاء، مهتــًا بمجالســة املحدثــني والفقهــاء، فيســتخرج نفائســهم، وُيكثــر جوائزهــم،  األوربيــة، كان حمبًّ
ويقــي حوائجهــم، وحُيــث عــى تعليــم العلــم يف ســائر األمصــار، ولــه العديــد مــن املؤلفــات باملشــاركة مــع بعــض 

الفقهــاء. إحتــاف أعــام النــاس بجــال أخبــار حــارضة مكنــاس )179/3(، تراجــم أعــام الوقــف )227/2). 
)))  إحتاف أعام الناس بجال أخبار حارضة مكناس )221/3). 
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ابـن الطالـب ابن سـودة، ويوسـف بـن محمـد البوعنائـي، وخطاب القاضـي محمد 

العربـي ابـن على القسـمطيني الحسـني.

ومنهـا: جنان باب القزدير الشـهير حبسـه بتاريـخ خامس ذى القعدة عام تسـعين 

ومائـة وألف، حسـبما بظهير إصداره للقاضـى أبى حامد العربي القسـمطيني.

ومـن ذلـك تحبيسـه زيتـون غابـة حمريـة علـى الحرمين الشـريفين، والمسـجد 

األعظـم بمكناسـة، جعل النصـف للحرمين: للمدينـة المنورة الثلثـان، والثلث الباقى 

لمكـة المشـرفة، والنصـف اآلخـر لألعظم بمكنـاس، يخرج منه كل سـنة ثالثة عشـر 

مائة مثقـال وسـتون مثقااًل.

ومـن أحباسـه تحبيسـه لغابـة زيتـون ابـن األشـقر الشـهيرة بجبـل زرهـون، على 

عمـوم الشـرفاء العلويين سـكان الجبل المذكـور، وخصوص أبناء المولى إسـماعيل 

سـكان مكناس، يختـص أهل زرهون بالنصـف منها، وأهل مكنـاس بالنصف الباقى.

بالحرميـن  وأوقافـه  ومراكـش،  بفـاس،  المارسـتان  علـى  أوقافـه  ذلـك  ومـن 

الشـريفين.

ومـن ذلـك تحبيسـه خزانـة الكتـب اإلسـماعيلية التي كانـت بدويـرة الكتب من 

مكنـاس، وكان أمـره بذلـك (سـنة 1175)، وكانـت تزيـد علـى االثنـى عشـر ألـف 

مجلـد، فرقهـا علـى جميـع مسـاجد المغـرب، وال تـزال بقاياهـا موجودة إلـى اآلن.

ومن ذلك كتب التاريخ واألدب التي أوقفها بمصر واإلسكندرية(1).

وله من األوقاف خارج المدينة بين بالدات وزيتون وجنات(2).

)))  إحتاف أعام الناس بجال أخبار حارضة مكناس )281/3- 292). 
)))  إحتاف أعام الناس بجال أخبار حارضة مكناس )237/1، 238). 
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}44{ محمد بن محمد ابن الحاج مصطفى، والحاج يوسف آغا ابن  913  - 

الحاج مصطفى آغا ابن يوسف أفندي عريب كاتبي. )تاريخ الوقف: 1204 هـ(.

املوقوف: سبيل.   

املوقوف عليه: خمسة دكاكني.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الغـزي -فـي حديثـه عـن آثـار محلـة محمد بـك-: سـبيل صهريج يقـال له 

سـبيل أبـي دلويـن، على الجـادة في الصـف الموجه جنوبًـا غربي الزقاق المنسـوب 

إليـه، سـبيل العطـار صهريـج عليه بناء فـي رأس بوابـة القربـاط تجاه حمام برسـين، 

أنشـأه أحمـد بـن حسـن العطـار وشـرط لـه الكفايـة وجزًءا مـن القـرآن فـي كل يوم، 

فـي وقـف محمـد بن محمـد ابـن الحاج مصطفـى والحـاج يوسـف آغا ابـن الحاج 

مصطفـى آغـا ابن يوسـف أفندي عربـي كاتبي، وهو خمـس دكاكيـن متالصقات في 

الصـف الشـرقي في سـوق سـويقة علـي، وقفـاه بتاريخ 12 محـرم سـنة (1204 هـ) 

وشـرطا فيه قـراء(1).

}45{ محمد بن أحمد قازان والحاج عبد القادر بن محمد شيخ  914  - 

القهواتية )تاريخ الوقف:1270 هـ(.

املوقوف: صهريج.   

املوقوف عليه: دار.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الغـزي -فـي حديثه عن آثـار محلة الجبيلـة-: وفي سـنة (1270 هـ) أحدث 

فـي هـذا الزقـاق الحـاج محمـد بـن أحمـد قـازان، والحـاج عبـد القـادر بـن محمد 

شـيخ القهواتيـة صهريًجـا يجـري إليـه المـاء مـن قناة حلـب، جعـاله سـبياًل، ووقفا 

عليـه داًرا مالصقـة له(2).

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )278/2). 
)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )311/2). 
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}46{ محمد جواد كافل حسني )ت: 1292 هـ(. 915  - 

املوقوف: أمالكه.   

املوقوف عليه: طرق الرب والخري، وأوالده.   

نوع الوقف: خريي، وذري.   

هـذا الرجـل اشـتهر بالبـر والخيـر، ووقـف بعـض أمالكه في طـرق البـر والخير 

بموجـب الوقفيـة المؤرخـة سـنة (1246 هــ)، كمـا سـجل بقيـة أمالكـه وقًفـا على 

أوالده بموجـب وقفيـة أخـرى(1).

}47{ محمد آغا الجاويش الصباهي )ت: 1295 هـ(. 916  - 

املوقوف: سبيل.   

املوقوف عليه: دكان.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال الغـزي -فـي حديثه عـن آثار محلـة المغازلـة، أو جامع بزة-: وسـبيل محمد 

آغـا الجاويـش الصباهـي فـي جـادة المغازلـة؛ غربـي جامـع بـز تجاهـه دكان وقف 

عليـه، ومحمـد آغا المذكـور من مماليـك المرحوم السـلطان محمد خـان العثماني، 

ر سـبيله المذكور سـنة (1272هـ)(2). وكانت وفاته في حدود سـنة (1295 هـ)، وعمَّ

)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 219). 
)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )291/2). 
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}48{ محمود بن محرم )ت: 1208 هـ((1). 917  - 

املوقوف: مسجد.   

املوقوف عليه: غري معلومة.   

نوع الوقف: دعوي.   

ـر مسـجًدا بجـوار بيتـه بالقـرب مـن حبـس الرحبـة فجـاء فـي غايـة اإلتقان  عمَّ

والحسـن والبهجـة، ووقـف عليـه بعـض جهـات، ورتـب فيـه وظائـف وتدريًسـا(2).

}49{ مصطفى بهجت فاضل باشا ابن إبراهيم باشا ابن محمد عيل  918  - 

باشا الكبري )ت: 1292 هـ((3).

املوقوف: عقار.   

املوقوف عليه: فقراء الحجاج.   

نوع الوقف: خريي.   

أنشـأ فـي مدينـة قنا عمـارة عظيمـة، وبنى فيهـا ثمانية طوابـق، وقفها علـى فقراء 

الحجـاج، حيـث إن أغلـب ُحجـاج القطـر المصـري كانـوا يمـرون بمدينـة قنـا عند 

توجههـم إلـى مينـاء القصيـر علـى سـاحل البحـر األحمـر؛ أثنـاء رحلتهم إلـى بيت 

)))  تربــى يف العــز والرفاهيــة، ولــا ترعــرع وبلــغ رشــده؛ وخالــط النــاس؛ وشــارك وبــاع واشــرتى وأخــذ وأعطــى؛ 
ظهــرت فيــه نجابــة وســعادة، حتــى كان إذا مســك الــرتاب صــار ذهًبــا، فســلم لــه والــده قيــاد األمــور، فاشــتهر ذكــره، 
وشــاع خــره بالديــار املريــة واحلجازيــة والشــامية والروميــة، وعــرف بالصــدق واألمانــة والنصــح، فأذعنــت لــه 

الــرشكاء والــوكاء، ووثقــوا بقولــه ورأيــه، وأحبــه األمــراء املريــة. تاريــخ عجائــب اآلثــار )164/2). 
)))  تاريخ عجائب اآلثار )164/2). 

)))  ولــد نحــو عــام )1247 هـــ( املوافــق لعــام )1832 م( يف مدينــة القاهــرة، نشــأ يف مســقط رأســه وتربــى يف رعايــة 
ج يف الكثــر مــن املناصــب، ومنهــا: حكــم مديريــة قنــا يف صعيــد مــر، وحكــم مديريــة  والــده إبراهيــم باشــا، تــدرَّ
الروضــة، وتــوىل وزارات عديــدة يف مــرويف اآلســتانة فأثبــت جــدارة يف األداء واإلنجــاز وقــدرة عــى تريــف 
األمــور بحصافــة وذكاء، وقــد بنــى يف مدينــة قنــا أثنــاء واليتــه هلــا عــدًدا مــن املرافــق اإلداريــة، كــا ُعــرف عنــه مجــع 
الكتــب ونــوادر املخطوطــات العربيــة والفارســية، فتكونــت عنــده مكتبــة كبــرة. تراجــم أعــام الوقــف )395/1). 
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اللـه الحـرام، وينزلـون فيهـا عنـد عودتهـم بعد أداء النسـك.

جّدد الجامع العتيق في مدينة قنا(1).

}50{ منصور بن مصطفى )ت: 1208 هـ(. 919  - 

املوقوف: دار مبحلة العقبة، وخمس حجرات عليا وغريهم.   

املوقوف عليه: مصالح مدرسته، واملسجد الواقع بها.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال الغـزي -فـي حديثه عـن المنصورية-: الواقف الشـيخ منصور بـن مصطفى، 

وقـف قاسـارية المـدار فـي الزقـاق الشـمالي خـارج بـاب النصـر، ونصف قاسـارية 

فـي الزقـاق المبلـط داخـل بـاب النصـر غربي فـرن السـيد يحيى وشـرقصا قاسـارية 

الحمـوي، وقاسـارية فـي زقـاق عبد الحي خـارج بـاب النصـر، وداًرا بمحلـة العقبة 

وخمـس حجـرات عليا في قاسـارية الحكاكين بسـوق الطيبية، على مصالح مدرسـته 

والمسـجد الواقـع بها، التي كانـت داًرا فوقفها مدرسـة ومسـجدا(2).

}51{ نعامن الباجه جي )ت: 1250 هـ(. 920  - 

املوقوف: مسجد، ومدرسة.   

املوقوف عليه: أمالك.   

نوع الوقف: دعوي، وتعليمي.   

كان هـذا الرجـل مـن أفاضـل الناس، وقد شـيد مسـجًدا جامًعا، ومدرسـة علمية 

فـي محلـة العمـار سـبع أبـكار علـى نهـر المعلـى، وكان هـذا المسـجد في السـابق 

مدرسـة علميـة تـدرس فيهـا العلـوم العقلية والنقليـة، ووقف علـى لوازمهمـا أمالكًا، 

)))  مــرآة العــر يف تاريــخ ورســوم أكابــر الرجــال بمــر، إلليــاس زخــورا )ص: 55-59(، تراجــم أعــام 
 .(395/1( الوقــف 

)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )112/2). 
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ثبـت مضمـون شـرطها باإلعـالم الصـادر مـن محكمـة شـرعية بغـداد المـؤرخ 10 

شـوال سـنة (1253 هـ)(1).

}52{ يوسف آغا ابن مصطفى املوصيل عريب كاتبي)ت: 1213 هـ(. 921  - 

املوقوف: الزاوية الهاللية.   

املوقوف عليه: عدة أوقاف.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الغـزي -فـي حديثه عـن الزاويـة الهالليـة-: وبعد مدة اشـترى أحـد مريدي 

هـذا الشـيخ "محمد هـالل" داًرا مالصقة للمسـجد وأضافهـا إليه، فوسـع بها صحنه 

وقبليتـه. وهـذا المريـد هو يوسـف آغا ابـن مصطفى الموصلـي عربي كاتبـي، توفي 

سـنة (1213هــ) ودفـن فـي الزاويـة، وقـد وقـف عليهـا هـو وغيـره عـدة أوقـاف، 

وصـارت مـن أجـلِّ زوايـا السـادة القادرية المشـهورة فـي حلب(2).

 }53{ يوسف خوجة صاحب الطابع، املكنى بأيب املحاسن 922  - 

 )ت: 1230 هـ((3).

املوقوف: عدد من الكتاتيب، وأسس املدارس، ومال.   

)))  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 100). 
)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )57/2). 

)))  ولــد نحــو عــام )1176 هـــ( املوافــق لعــام )1763 م( يف ملدافيــا أو البغــدان باللغــة الرتكيــة، وزيــر منطقــة 
البغــدان وقتئــذ؛ مقاطعــة أوروبيــة مــن مقاطعــات اخلافــة العثانيــة، ويــرشف عــى إدارهتــا واٍل يعّينــه البــاب العــايل 
ويســمى بــاب بغــدان، وأصبــح مكســًبا ثمينًــا للمســؤولني يف تونــس، خاصــة مــع مــا متيــز بــه مــن رصانــة ووقــار 
وحنكــة، وقــد نجــح يف كل املهــام التــي ُكّلــف هبــا مــن قبــل بــاي تونــس، ســواء عــى املســتوى الســيايس الداخــيل 
أو اخلارجــي، وقــد وصــل يوســف صاحــب الطابــع إىل مرتبــة عليــا يف الدولــة ممــا جعلــه هدًفــا حلّســاده وأعدائــه يف 
الداخــل، خاصــة يف البطانــة التــي حــول البــاي، ومــع تتابــع األيــام، وعــدم اكرتاثــه  بــا يدبــر لــه، تــّم ختطيــط عمليــة 
انتهــت بقتلــه، فمــرت هــذه احلادثــة دون أي رد فعــل مــن العلــاء أو املثقفــني إال صــوت واحــد وهــو صــوت الشــيخ 

إبراهيــم الرياحــي. األعــام للــزركيل )230/8(، تراجــم أعــام الوقــف )433/1). 
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املوقـوف عليـه: إيـواء فقـراء الطلبـة، إغاثـة كل الذيـن دفعهـم البؤس إىل    

االسـتنجاد بـه، ومسـاعدة الفقراء.

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.   

أوقـف عـدًدا من الكتاتيب، وأسـس المـدارس المخصصـة إليواء فقـراء الطلبة، 

وأنفـق علـى المستشـفيات فـي تونـس وصفاقـس، ورصـد أمـوااًل طائلـة إلغاثة كل 

الذيـن دفعهـم البـؤس إلى االسـتنجاد بـه، ومسـاعدة الفقـراء الذين منعتهـم كرامتهم 

وتعّففهـم مـن مـد أيديهـم، كل ذلـك فـي كتمـان وتسـتّر، ولم يكن شـيئًا أحـب إليه 

مـن تسـديد ديـون أحـد الحرفييـن الصغـار، أو تجهيز فتـاة فقيـرة أو يتيمـة، أو إرجاع 

مسـكن مرهـون، أو اإلنفـاق على أطفال صغـار لم تسـتطع أمهم األرملة أو المشـردة 

القيـام بشـؤونهم، لقـد كان يقـوم بهـذه األنـواع من البـر خدمـة لتونس والتونسـيين، 

وكان كل ذلـك وراء تكنيـه بأبي المحاسـن(1).

)))  صفحات من تاريخ تونس )ص: 118-120(، تراجم أعام الوقف )433/1).
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}1{ إبراهيم املختار بن أحمد عمر )ت: 1384 هـ((1). 923  - 

املوقوف: مؤلفات، مساجد، معاهد، مكتبات وغريها    

نوع الوقف: علمي، وخريي   

بعـد أن تولـى منصـب رئيـس كافة أوقـاف إرتريا أواخـر عـام (1943 م)، اجتهد 

فـي تنظيـم األوقـاف؛ فجمع حججـه، ونشـر اإلحصائيات عـن المسـاجد والمعاهد 

والكتاتيـب الموجـودة فـي إرتريـا، كمـا وضع الئحـة لألوقـاف، وأسـس العديد من 

المعاهـد والمـدارس والمكتبـات والجمعيـات، كمـا بُني فـي عهده أكثر مـن ثالثين 

مسـجًدا جديـًدا فـي أنحـاء البالد، كذلك؛ فقـد كانت له مواقف مشـهودة فـي الدفاع 

عـن األوقـاف وحمايتها من الضيـاع والمصادرة، وله خطاب مشـهور احتـج فيه على 

تدخـل مفتـش منطقة عصـب في شـؤون األوقاف.

لـه فتـاوى مهمـة فـي مجـال الوقـف، منهـا: حكـم بيـع المسـاجد واألوقـاف 

المهدومـة، وحكـم بيـع الوقـف ببدل أنفـع، كما أن لـه ُمؤلًفـا قيًّما فـي الوقف جمع 

فيـه أخبار أوقـاف إرتريا وسـماه: "الثريا بأخبار أوقـاف إرتريا اإلسـالمية"، وهو يعتبر 

مرجًعـا هاًمـا للباحثين فـي هذا الموضـوع(2).

))(  ولــد عــام )1326هـــ( املوافــق لعــام )1909م( يف مــكان يطــل عــى البحــر األمحــر يف رشق إرتريــا، نشــأ يف 
بيــت والــده الشــيخ أمحــد عمــر الــذي تلقــى تعليمــه يف بلــده وأمتــه يف احلجــاز، وكان مــن العلــاء املشــهود هلــم بالزهــد 
والــده فحفــظ القــرآن الكريــم عــى يديــه وأخــذ عنــه مبــادئ العلــوم الرشعيــة وعلــوم اللغــة واألدب وغريهــا. بــدأ 
يف طلــب العلــم واجتهــد فــكان والــورع فقــد ُعــرض عليــه تــويل القضــاء مرتــن فرفــض، ويف هــذا اجلــو العلمــي نــال 
إبراهيــم املختــار تعليمــه مــن كثــري الــردد عــى املكتبــات وفيهــا اطلــع عــى خمطوطــات نــادرة وموســوعات فريــدة. 

املوقــع الرســمي لســاحة املفتــي الشــيخ إبراهيــم املختــار، ومعجــم تراجــم أعــام الوقــف )42/1(. 
))(  معجم تراجم أعام الوقف )42/1(، املوقع الرسمي لساحة املفتي الشيخ إبراهيم املختار. 
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 }2{ إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن حسن بن عبد الله بن حسن  924  - 

)ت: 1347 هـ((1).

املوقوف: مال، ونخل.   

املوقــوف عليــه: ســبيل الــر والخــري، وإعانــة املحتاجــن، وأضحيــات    

وختــات وصدقــات وغريهــا.

نوع الوقف: خريي.   

أوصـى بثلـث مالـه مـن نقـود وعقـارات وديـون موثقـة وسـلع تجاريـة وأثـاث 

وأمتعـة وغيرهـا، ليصـرف في سـبيل البر والخير، مـن الصدقات وإعانـة المحتاجين، 

االضـرار  أهـل  الحاجـات خاصـة  ذوي  وإغاثـة  والمـاء  بالتمـر  الصدقـة  ال سـيما 

والفاقـات، وجعـل الناظـر عليـه ولديْـه: خليـل وأحمـد، ثـم األرشـد مـن أوالدهما، 

وقـد وثـق ذلك لـدى المحكمة الشـرعية عام (1340 هــ) الموافق عـام (1922 م).

وقـف نخـل الجواهـر الكائن بسـيحة بـالد القديم مـن المنامة، ليصـرف حاصله 

في سـبيل البر والخيـر وإعانـة المحتاجين.

وقـف النخـل المسـمى أم جدار، الكائـن بسـيحة الماحوز من المنامـة، ليصرف 

حاصلـه في أضحيـات وختمات وصدقـات وغيرها(2).

))(  ولــد عــام )1272 هـــ( املوافــق عــام )1855 م( يف البحريــن، توفيــت والدتــه عنــد والدتــه فربتــه خالتــه، وكان 
حمبوًبا عند األقارب واألباعد بسبب إخاصه، وحسن خلقه وعقله الناضج، أرسله أبوه إىل ُعان فنال استحسان 
مصاحبيــه يف الرحلــة، فــزادت ثقــة والــده بــه، فصنــع لــه بغلــة -نــوع مــن أنــواع الســفن- كبــرية ســاها العوجــة، ســافر هبــا 
إىل اهلنــد، واشــتهر بتجــارة أخشــاب النيبــار مــع جتــار الكويــت، كان ال حيــب إال جمالســة الفقــراء، ورضب بــه املثــل يف 
اهلــدوء وحســن اخللــق، وكان قنوًعــا بــا رزقــه اهلل، حتــى صــار مــن أغنيــاء البحريــن. تراجــم أعــام الوقــف )39/2(. 

))(  تراجم أعام الوقف )39/2(. 
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}3{ إبراهيم بن حمد بن عبد الله بن جارس )ت: 1338 هـ((1). 925  - 

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

ا بحيـث إنه يأتيـه المـال الكثير، فال تغرب شـمس يومـه ذلك إالَّ  كان سـخيًّا جـدًّ

وقـد فرقـه بيـن تالمذتـه ومسـتحقيه، ال يدخر لنفسـه شـيئًا من ذلـك، وكان ربمـا يأتيه 

الفقيـر يسـأله فـال يجـد ما يعطيـه فيعطيه أحـد ثيابـه إذا كان عليـه ثوبان، ووجـد يوًما 

فقيـرًا فـي المسـجد في الشـتاء في شـدة البـرد وهـو يرتعش من البـرد، فأعطـاه عباءته 

التـي علـى ظهـره ورجع إلى بيته بـدون عباءة، وكان محبًا للفقراء والمسـاكين منبسـطًا 

إليهـم، واصـاًل لهـم، ليـن الجانـب جـًدا، ال يخلـو بيتـه يوًمـا مـن الفقـراء، وال يأكل 

طعامـه وحـده، بـل يجتمـع عليه من الخمسـة إلى العشـرين في كل وجبـة، ومع ذلك 

فإنـه علـى كثـرة ما يأتيـه من الصدقـات من البصرة والشـام ومصـر والعـراق والحجاز 

وغيرهـا، فإنـه لمـا مـات مـات مديًنـا، فقـد أخبـر أخـوه عبـد اللـه بـن حمد الجاسـر 

أنـه مـات مديًنـا بمبلـغ قـدره ثمانية آالف ريـااًل، فبيعـت بعد ذلـك كتبـه الملكية، مع 

أن أكثـر كتبـه تهـدى إليـه موقوفـة عليـه وبعده علـى طلبة العلـم من تالمذتـه، فبيعت 

بعـض الكتـب الملكية المذكـورة بمبلغ يزيـد على الرقـم المذكور، وأوفـى دينه منها، 

وبقـي الباقـي لم يبـع بعد(2).

))(  ولــد يف بلــده بريــدة ســنة )1241 هـــ(، ونشــأ فيهــا وقــرأ القــرآن وجــوّده، ثــم حفظــه عــن ظهــر قلــب، ورشع يف 
طلــب العلــم هبمــة ونشــاط ومثابــرة، فقــرأ عــى علــاء بريــدة ومــن حوهلــا، ثــم ســمت مهتــه فرحــل للتزود من العلم، 
فســافر إىل الشــام، فقــرأ يف صاحليــة دمشــق، وأثنــى عليــه كبــار علــاء زمانــه بســعة علمــه، واطاعــه، وحفظــه، 
واســتحضاره، وورعــه، وكــا اشــتهر بالعلــم وســعة االطــاع ُعــرف أيًضــا بالعطــف عــى الفقــراء واملســاكن، 
ومواســاة املعوزيــن ولــو بثوبــه الــذي يلبســه، فصــار لــه هبــذا حمبــة ومــودة، وشــاع لــه ذكــر حســن، وثنــاء طيــب. 

علــاء نجــد خــال ثانيــة قــرون )277/1(. 
))(  علاء نجد خال ثانية قرون )277/1(. 
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 }4{ إبراهيم دسوقي بن إبراهيم السيد بن السيد باشا أباظة 926  - 

 )ت: 1372 هـ((1).

املوقوف: عمله وإسهاماته يف تطوير وخدمة الوقف.   

نوع الوقف: مؤسيس خدمي .   

منـذ تعيينـه وزيـرًا لألوقـاف كانـت لـه العديـد مـن األعمـال التـي تخـدم مجال 

الوقـف والعمل الخيري، سـواء من النواحـي التنظيمية، أم القانونيـة، أم الدعوية منها:

بـوزارة األوقـاف  العمـل  بنظـام  القانـون رقـم 36 لسـنة (1946م)  اسـتصدار 

تعديـاًل.

اسـتصدار القانـون رقـم 36 لسـنة (1946م) بنظـام العمـل بـوزارة األوقـاف، 

تعديـاًل لألمـر الرقيـم 13 يوليـو لسـنة (1895م) الصـادر مـن البـاب العالـي.

اســتصدار القانــون رقــم 43لســنة (1946م) بإنشــاء مؤسســة القــرض الحســن، 

وتحديــد شــخصيتها االعتباريــة، وطريقــة إداراتهــا، ومصــادر تمويلهــا، وإجــراءات 

العمــل فيهــا(2).

))(  ولــد بكفــر أباظــة، بالرشقيــة، مــر، منشــأه وإقامتــه ووفاتــه بالقاهــرة، أديــب مــري، ومــن الكتــاب، كان 
مــن أعضــاء جملــس النــواب بمــر أكثــر مــن مــرة، وويل الــوزارة مخــس مــرات، واشــتغل باملحامــاة، لــه نظــم، وألــف 
يف صبــاه كتــاب "حديقــة األدب"، ونــرش مقــاالت يف سياســة مــر الوطنيــة كان توقيعــه فيهــا "الغــزايل أباظــة"، 

األعــام للــزركيل )38/1(. 
))(  تراجم أعام الوقف )43/2(. 
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}5{ إبراهيم بن سعود بن سليان بن محمد بن سيف بن جر بن ثقبة  927  - 

بن خالد بن حزمي )ت: 1380 هـ((1).

املوقوف: مكتبة.   

املوقوف عليه: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

تـرك مكتبـة صغيـرة أكثـر ما فيهـا مخطوطـات، أهداهـا حفيـده الدكتـور محمد 

بـن سـعود بـن إبراهيم إلـى مركـز الملك فيصـل للبحوث والدراسـات اإلسـالمية(2).

}6{ إبراهيم مضف املضف )ت: 1345 هـ((3). 928  - 

املوقوف: أرض، وعارة.ومساجد   

املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

إيقافـه أرضـه الواقعـة في جزيـرة "فليكا" على مسـجد شـعيب الجامـع، وجعل 

إمـام المسـجد ناظـرًا على الوقـف، وذلـك وفق الحجـة العدسـانية الصـادرة بتاريخ 

15 مـن ذي القعـدة (1327 هــ) الموافـق 27 من سـبتمبر  (1909 م).

))(  ولــد يف بلــد رضمــي قاعــدة البطــن، ونشــأ كــا ينشــأ أبنــاء جيلــه يف أرسة متتهــن الفاحــة، فقــد كان أهلــه أهــل 
حــرث، ثــم رحــل إىل الريــاض، كان شــجاًعا يف احلــق، غيــوًرا عــى دينــه، كثــري الصــاة، وتــاوة القــرآن، ويف آخــر 
حياتــه قطــع كثــرًيا مــن عاقتــه بالنــاس، وكان يكثــر مــن قــراءة القــرآن الكريــم، والســنة املطهــرة. علــاء نجــد خــال 

ثانيــة قــرون )299/1(. 
))(  علاء نجد خال ثانية قرون )299/1(. 

))(  ولــد عــام )1267 هـــ( املوافــق لعــام )1850 م(، نشــأ بــن أرسة كريمــة ميســورة احلــال، وترعــرع يف بيــت 
رفيــع املســتوى، فــورث عــن أرستــه اجلــود والكــرم، وعندمــا اشــتد عــوده تعلــم فنــون اإلبحــار، فعمــل يف ســفن 
الســفر الرشاعيــة، ثــم عمــل ُرّباًنــا للســفن التجاريــة، ثــم صــار تاجــًرا للؤلــؤ، ُعــرف عنــه رجاحــة عقلــه. معجــم 

تراجــم أعــام الوقــف )45/1(.
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مسـاهمته فـي تأسـيس مسـجد المناعـي فـي منطقـة شـرق، والذي أوقـف عليه 

ـيف(1). عمـارة لـه في السَّ

}7{ إبراهيم منصور املرصي. 929  - 

املوقوف: مجموعة من الكتب.   

املوقوف عليه: الروضة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

في عام (1357 هـ) وقف هذا الرجل مجموعة من الكتب على الروضة(2).

}8{ إبراهيم، مؤذن جامع مستدام بك. 930  - 

املوقوف: سبيل.   

املوقوف عليه: ريع دار.   

نوع الوقف: ذري.   

قـال الغـزي -فـي حديثـه عن آثـار محلـة مسـتدام بـك-: سـبيل الشـيخ إبراهيم 

مـؤذن جامع مسـتدام بـك، في الجـادة النازلة من الجبيلـة إلى جامع المسـتدامية في 

الصف الموجه شـرقًا، أنشـأ السـبيل المذكور سـنة (1305 م)، وشـرط لـه كفايته من 

ريـع دار وراءه وقفها علـى ذريته(3).

))(  معجم تراجم أعام الوقف )45/1(. 
التونــي  عــيل  حلــادي  املنــورة  املدينــة  يف  العامــة  املكتبــات   ،)70 )ص:  العربيــة  املكتبــة  وبنيــة  الوقــف    )(( 

)ص: 23- 28(. 
))(  هنر الذهب يف تاريخ حلب )307/2(. 
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 }9{ أحمد زيك باشا بن إبراهيم بن عبد الله شيخ العروبة 931  - 

 )ت: 1353 هـ((1).

املوقوف: خزانة كتب.   

املوقوف عليه: األوقاف.   

نوع الوقف: تعليمي.   

وقـف خزانـة كتبـه التـي بلغـت (18700( مجلٍد، والتـي تضمنت نـوادر الكتب 

والمخطوطـات والمجـالت التـي قدمها هديـة لألوقاف، وحـرر الوقفية فـي 21 من 

أغسـطس عـام (1921م) فـي محكمـة مصر الشـرعية، واشـترط أن تكون لـه النظارة 

عليهـا مـدى حياتـه، ثـم بعـده لوزيـر األوقـاف بصفتـه الرسـمية، وأن يكـون مقرهـا 

مدرسـة السـلطان قانصوه الغوري، وأن تسـمى "الخزانـة الزكية"، وتبقى مسـتقلة فال 

تضـاف إلـى مجموعـات أو مكتبـات أخـرى، وظلـت تلك الخزانـة تنتقل مـن مكان 

آلخـر حتى اسـتقرت فـي دار الكتـب المصرية عـام (1935م).

بنـاء مسـجد سـمي باسـمه فـي محافظة الجيـزة بمصـر، وأنفـق عليـه الكثير من 

األمـوال، ونقـل إليـه طرائـف األحجـار، وروائـع فنـون الزخرفة مـن كل مـكان، وبدأ 

العمـل فيـه منـذ عـام (1921م) حتـى وفاتـه، حيث دفـن فيه(2).

))(  أديــب، بحاثــة مــري، مــن كبــار الكتــاب، ولــد باإلســكندرية، وختــرج بمدرســة اإلدارة واحلقــوق بالقاهــرة، 
"باشــا"،  لقــب  أول، ومنــح  فســكرتريا  ثانًيــا،  فســكرترًيا  النظــار،  عــن مرمجــا ملجلــس  اللغــات،  بعــض  وأتقــن 
واتصــل بعلــاء املرشقيــات، ومثــل مــر يف مؤمتراهتــم، وقــام بفكــرة إحيــاء الكتــب العربيــة، فطبعــت احلكومــة 
املريــة عــدة خمطوطــات تــوىل هــو تصحيحهــا ومراجعتهــا، وأحكــم صلتــه برجــاالت العــرب يف مجيــع أقطارهــم، 

وتســمى بشــيخ العروبــة، وســمى داره بيــت العروبــة. األعــام للــزركيل )126/1(. 
))(  معجم تراجم أعام الوقف )60/2(. 
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 }10{ أحمد باشا ابن أحمد آغا املنشاوي بن الجوهري املنشاوي  932  - 

)ت: 1327 هـ((1).

املوقوف: التكايا، ومستشفى، ومال.   

املوقــوف عليــه: كبــار الســن، واليتامــى ومســاكن لهــم، وللســيارة واملــارة    

وأبنــاء الســبيل، ومستشــفى ملــداواة املــرىض مــن فقــراء املســلمن، والــرصف عــى 

اإلمــام واملــؤذن.

نوع الوقف: خريي، ودعوي.   

كان أحمد باشـا المنشـاوي من أشـهر كبـار المالك الذيـن اهتموا بإنشـاء التكايا 

والوقـف عليهـا، ومن ذلك تكيّتـه في طنطا التـي جعلها لكبار السـن واليتامى لتكون 

منـازل ومسـاكن لهـم، وللّسـيارة والمـارة وأبناء السـبيل من المسـلمين، سـيما الذين 

يحضـرون إلـى مدينـة طنطا من بـالد التـرك والمغرب وغيرهـا وهم فـي طريقهم إلى 

الحرميـن الشـريفين ألداء فريضـة الحـج، وقـد بلـغ نصيبهـا مـن ريـع الوقـف يومئذ 

 ألًفـا وخمسـمائة جنيـٍه، قبيـل تسـليم أطيـان الوقـف لإلصـالح الزراعـي فيمـا بعـد 

عام (1962 م).

أنشـأ مستشـفى أحمـد باشـا المنشـاوي في طنطـا عـام (1903م)، وجعلـه وقًفا 

لمـداوة المرضـى مـن فقـراء المسـلمين الذيـن ال كسـب لهـم أصـاًل، وال يقـدرون 

علـى معالجـة أنفسـهم، ولمـداوة غيرهـم من المرضـى األغنيـاء بمصاريـف يؤدونها 

أجـرًا للطبيـب، وثمًنـا للـدواء، وخصص المنشـاوي من ريـع وقفيتـه (2000( جنيها 

مصريـا سـنويًّا تصرف فيما يلزم المستشـفى مـن األدوية واللـوازم الطبية، والمشـرب 

والمـأكل، والفـرش واآلنيـة والغطـاء، ورواتـب الخدمـة واألطبـاء، وإضافـة إلـى مـا 

سـبق فقـد خصـص المنشـاوي باشـا حصـة أخـرى مـن ريـع وقفيتـه لتصـرف على 

))(  ولــد عــام )1250 هـــ( املوافــق لعــام )1834 م(، يف قريــة املنشــأة، التابعــة ملركــز زفتــى، أحــد مراكــز مديريــة 
الغربيــة، مــات والــده عــن ثانيــة أوالد هــو أصغرهــم، وتــرك هلــم مائتــي فــدان، اشــتغل باألعــال الزراعيــة، أكثــر مــن 

معــارشة أهــل العلــم واخلــري. معجــم تراجــم أعــام الوقــف )71/1(. 
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سـبع مستشـفيات أجنبيـة بمصـر دعًما منه لمـا كانت تقوم بـه في معالجـة المرضى، 

وحتـى يكـون ألهـل البلـد إسـهام فـي جهودهـا، وجعل لـكل منهـا خمسـين جنيًها 

سـنويًا. مصريًا 

أنشـأ مسـجًدا فـي مدينة طنطـا وهو المعـروف بجامـع المنشـاوي، وأوقف عليه 

أوقافًـا للصـرف علـى إمـام الجامـع والخطيـب والمـؤذن وقـاريء السـورة، وقـراءة 

الـورد، والتدريـس والوعـظ في المناسـبات.

خصـص مبالـغ نقديـة، وعطايا سـنوية من ريـع أوقافه لطلبـة العلم والمدرسـين 

بثالثـة معاهـد هـي: المعهـد األحمـدي بطنطـا، ومعهـد دسـوق، ومعهـد دميـاط، 

باإلضافـة إلـى ذلـك فقـد أنشـأ معهـًدا أزهريًـا ال يـزال باسـمه إلـى اآلن وهـو معهد 

المنشـاوي فـي طنطـا، كمـا أوقـف مدرسـة لتعليـم البنيـن والبنـات، وجعلهـا تابعـة 

للجمعيـة الخيريـة اإلسـالمية، ووضع لهـا برنامًجا دراسـيًا للتعليـم، كان يضم الفنون 

والصنائـع اليدويـة، وما يرشـد لكسـب مـكارم األخالق واآلداب، كما وأنشـأ مدرسـة 

الغربيـة، والتـي  "السـنطة" أحـد مراكـز محافظـة  المنشـاوي الصناعيـة فـي مركـز 

أعدهـا لتعليـم النـاس الصناعات الشـرقية والغربية، وأنشـأ مدرسـة البنات فـي مدينة 

الزقازيـق عاصمة محافظة الشـرقية، ومدرسـة جمعية الشـيالين بجمرك اإلسـكندرية، 

وقـد خصـص لـكل ذلـك مـا يكفيها مـن ريـع أوقافه.

اشـترط فـي بعـض وقفياتـه أن يصـرف مـن ريع الوقـف مبالـغ نقدية، وكسـاوي 

وأطعمـة تـوزع علـى الفقـراء والمسـاكين في جميـع المواسـم واألعياد السـنوية.

تبـرع بألفـي جنيـه لمسـاعدة السـكة الحديديـة الحجازيـة، واقتـدت بـه حرمـه 

فتبرعـت بخمسـمائة جنيـه، وألجـل ذلـك أنعـم عليـه السـلطان برتبتـه العاليـة(1).

))(  معجــم تراجــم أعــام الوقــف )71/1(، األعــام الرشقيــة يف الائــة الرابعــة عــرشة اهلجريــة، لزكــي حممــد 
جماهــد )8-7/1(. 
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}11{ أحمد جودت باشا ابن إساعيل بن عيل )ت: 1312 هـ((1). 933  - 

املوقوف: عمله يف نظارة الوقف.   

نوع الوقف: علمي.   

تولـى نظـارة األوقـاف الهمايونيـة(2) فـي أواخـر عـام (1877م)، وكلّـف العالمة 

محمـود الحمـزاوي بكتابـة رسـالة فـي بيـان المرصـد والكـدك والمسـكة والحكـر 

ونحوهـا، وسـماها: "االستكشـاف عـن تعامل األوقـاف" وتبـرز أهمية هذه الرسـالة 

يلي: فيمـا 

أواًل: وصُفهـا لعقـود متنوعـة بدمشـق الفيحـاء، تتعلق باسـتثمار أراضـي الوقف 

الزراعيـة وغيرهـا أو المبانـي التي ُعرفـت في زمنه بالمسـقفات، سـواء أكانت تحتاج 

إلـى ترميـم أم كانـت غيـر محتاجـة لذلـك، مـع ذكـر بعـض العقـود المشـابهة فـي 

األخرى. األقاليـم 

ثانيًا: ذكر التكييف الفقهي لبعض صور المعامالت التي ذكرها.

ثالثًا: بيان األحكام الفقهية المتعلقة بالعقود المذكورة في رسالته(3).

))(  مــؤرخ تركــي، مــن الــوزراء، لــه اشــتغال بالعربيــة، ولــد وتعلــم يف مدينــة "لوفجــة" التابعــة لواليــة الطونــة، 
وســكن اآلســتانة فاســتكمل فيهــا دراســته، واشــتهر وتقــدم يف املناصــب، فــويل الــوزارة والصــدارة املوقتــة ثــم 

الوقــف )54/1(.  أعــام  للــزركيل )108/1(، معجــم تراجــم  العدليــة، وتــويف باآلســتانة. األعــام  نظــارة 
))(  األوقاف اهلايونية هي األوقاف التي أنشأها املنتسبون إىل األرسة الالكة يف الدولة العثانية. 

))(  معجم تراجم أعام الوقف )54/1(. 
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}12{ أحمد بك ابن إبراهيم )ت: 1364 هـ((1). 934  - 

املوقوف: مصنفاته.   

نوع الوقف: علمي.   

تنوعـت مؤلفاتـه بيـن الكتـب والمقـاالت واألبحـاث العلميـة، نذكـر بعـض ما 

يتعلـق منهـا فـي مجـال الوقف:

-أحكام الوقف والمواريث، القاهرة، المطبعة السلفية، (1937م(.

وع7، (1933م)  مايـو،  ع5،  الحقـوق،  كليـة  مجلـة  التبرعـات،   -التـزام 

 نوفمبر (1933م).

القانونية  للبحوث  الحقوق  مجلة  والوصية،  والميراث  الوقف  في  -بحث 

واالقتصادية، ع2.

ع1،  المحامـاة،  مجلـة  فهمـي،  بـك  علـي  المرحـوم  وقفيـة  فـي   -بحـث 

أكتوبر (1923م).

-المعامـالت الشـرعية الماليـة، ويليه ملحق وجيـز في المهر والخلـع وتصرفات 

المريـض، والهبة، والوصية، والميـراث، والوقف. القاهـرة، دار األنصار (1936م).

-علـم أصـول الفقـه، ويليـه تاريـخ التشـريع اإلسـالمي، القاهـرة، دار األنصـار، 

(1939م).

-موسـوعة أحـكام الوقـف على المذاهـب األربعـة، القاهـرة، المكتبـة األزهرية 

للتـراث (2009م).

))(  فقيــه باحــث مــدرس، مــن أهــل القاهــرة، ختــرج بــدار العلــوم ســنة )1315 هـــ(، واحــرف التعليــم، فــكان 
الكليــة،  ثــم يف كليــة احلقــوق باجلامعــة املريــة، فوكيــاً هلــذه  مــدرس الرشيعــة يف مدرســة القضــاء الرشعــي، 
ومدرًســا للفقــه يف قســم التخصــص باجلامعــة األزهريــة، وكان مــن أعضــاء املجمــع اللغــوي، امتــاز بأبحاثــه يف 

للــزركيل )90/1(.  25 كتاًبــا. األعــام  لــه نحــو  بــن املذاهــب والرشائــع،  املقارنــة 
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-الوقـف وبيـان أحكامـه مع عـرض آراء الفقهـاء في المسـائل الخالفيـة وأدلتها، 

القاهـرة، مكتبة وهبـة، (1943م).

-الوقـف وبيـان أنواعـه وخصائـص كل نوع، مجلـة القانون واالقتصـاد، ع1، 2، 

ينايـر- فبرايـر، وع6، 7، نوفمبر- ديسـمبر (1944م)(1).

 }13{ أحمد توفيق بن إساعيل بن محمد تيمور باشا  935  - 

)ت: 1348 هـ((2).

املوقوف: خزانة كتب.   

املوقوف عليه: أرض.   

نوع الوقف: تعليمي.   

وقـف خزانـة كتبه، وبنـى لها داًرا فـي منطقة الزمالـك، إحدى ضواحـي القاهرة، 

ووقـف عليهـا أرًضا يكفـى ريعهـا لنفقاتها والزيـادة فيها، وقـد أُهديت تلـك المكتبة 

إلـى دار الكتـب المصرية بعـد وفاته(3).

))(  األعــام الرشقيــة يف الائــة الرابعــة عــرش اهلجريــة لزكــي حممــد جماهــد )430/2-431(، معجــم تراجــم 
الوقــف )48/2(.  أعــام 

))(  عــامل بــاألدب، باحــث، مــؤرخ مــري. مــن أعضــاء املجمــع العلمــي العــريّب، مولــده ووفاتــه بالقاهــرة، مــن 
بيــت فضــل ووجاهــة، كــردي األصــل مــات أبــوه وعمــره ثاثــة أشــهر، فربتــه أختــه "عائشــة" وســمي حــن ولــد 
"أمحــد توفيــق"، ودعــي يف طفولتــه بتوفيــق، ثــم اقتــروا عــى أمحــد، واشــتهر بأمحــد تيمــور، تلقــى مبــاديء العلــوم 
يف مدرســة فرنســية، وأخــذ األدب عــن علــاء عــره، ومجــع مكتبــة قيمــة، وكان ريّض النفــس، كريــًا متواضًعــا، 
فيــه انقبــاض عــن النــاس، وانقطــع إىل خزانــة كتبــه ينقــب فيهــا ويعلــق ويفهــرس إىل أن أصيــب بفقــد ابــن لــه اســمه 
"حممــد" ســنة )1340 هـــ( فجــزع، والزمتــه نوبــات قلبيــة انتهــت بوفاتــه. األعــام للــزركيل )100/1(، معجــم 

املؤلفــن )166/1(. 
))(  األعام للزركيل )100/1(. 



القرن  الرابع عشرالقرن  الرابع عشر
770771

}14{ أحمد شفيق باشا ابن حسن موىس )ت: 1359 هـ((1). 936  - 

الموقف: نظارته وخدمته لألوقاف

قـام بالعديـد مـن اإلصالحـات أثنـاء توليـه منصـب مدير ديـوان األوقـاف، كما 

طـور العمـل فـي اإلدارة، وكان يتفقد بنفسـه منشـآت األوقاف في شـتى أنحاء مصر.

افتتـح المسـتوصف العباسـي فـي أوائـل عـام (1911م) لمعالجة الفقـراء، بعد 

قيـام الديـوان باإلنفـاق علـى إنشـائه، مـع تخصيـص إعانة سـنوية له.

أنشـأ قسـم الصحـة، فأفاد في نظـام األعمـال اإلداريـة للمستشـفيات والعيادات 

والمالجـيء وغيرهـا ممـا كانـت تديـره األوقـاف، ووضـع نظاًمـا جديـًدا للمخـزن 

العمومـي؛ يضمـن حفـظ الـوارد والمنصـرف مـن األدوات واألدوية لجميـع األماكن 

. لصحية ا

نظّم أعمال النذور وفًقا لما قرره مجلس األوقاف األعلى.

قـام بدمـج قسـمي األعمـال الخاصـة باألوقـاف األهليـة المنفصلين الحسـابي 

واإلداري فـي قسـم واحـد؛ تسـهياًل للعمـل وإنجـازه.

قـام بتعديل المجلـس األعلى لألوقاف، وسـعى لتعديل الئحة ديـوان األوقاف، 

وقـدم ألول مـرة تقريـرًا عـن أعمال ديـوان األوقـاف، كما أنشـأ وحدة االسـتعالمات 

التـي تربـط بيـن اإلدارة العامـة لألوقـاف وبين الجمهـور، فضاًل عن تفقـد مأموريات 

األوقـاف، حيـث أصلـح فيهـا نظم التكايـا، وأصلح نظـام العمل في كل مـن الصعيد 

ديـوان  فـي  الموظفيـن  واختيـار  والتوظيـف  الترقيـات  قواعـد  والسـودان، ووضـع 

األوقـاف، بمـا يتفق وقواعـد األمانـة والكفاءة.

))(  مــؤرخ مــري، مــن أهــل القاهــرة، ختــرج بمدرســة العلــوم السياســية، وكليــة احلقــوق بباريــس، وعــن وكيــاً 
للجامعــة املريــة األهليــة، وويل رئاســة الديــوان اخلديــوي يف عهــد عبــاس حلمــي، واشــرك بعــد احلــرب العامليــة 

األوىل يف معاجلــة القضايــا الرشقيــة. األعــام للــزركيل )135/1(، معجــم تراجــم أعــام الوقــف )58/1(. 
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كان مـن أبـرز أعمالـه؛ حفاظـه علـى مـال الوقـف، وصـدور المنشـور رقـم 60 

فـي 29 مـن أغسـطس (1910م) لمحاولة الحصـول على مسـتحقات األوقاف لدى 

اآلخريـن، متضمًنـا السـعي في التحصيل والسـرعة ومراقبـة التحصيـل واالهتمام به.

سـاهم فـي الجوانـب التنظيميـة المتعلقة بالوقف؛ حيـث قام بتعديـل مأموريات 

األوقـاف فـي القليوبيـة وضواحـي مصر، والشـرقية والمنصـورة، وأعاد تنظيم أقسـام 

األوقـاف األهلية والخيرية، والسـجالت.

تضمنـت فتـرة عملـه قيـام حاكـم مصـر الخديـوي عبـاس حلمـي الثانـي بـأداء 

فريضـة الحـج عـام (1910م)، حيث أسـس فـي المدينـة المنـورة التكيـة المصرية، 

وبنـى فيهـا مسـجًدا نُقـش علـى بابـه بالحفر علـى الخشـب بالحـروف البـارزة نبذة 

عـن باني هـذا المسـجد.

قـام علـى فـرش المسـاجد مـع إخـالء المسـاجد مـن الُكهنـة(1)، مـع توزيـع 

المسـاجد علـى المالحظيـن، ومـع إخطـار الديـوان بـكل مبلـغ يُصـرف فـي شـئون 

الكتاتيـب، وكذلـك تنظيـم أعمـال النـذور وفًقا لمـا قـرره مجلس األوقـاف األعلى.

ومـن سـماته الحميـدة؛ أنـه كان نصوًحـا للخديـوي بمـا يرضـي ضميـره، حيث 

كان يعارضـه عنـد مـا يحس بأنه يحاول اسـتغالل وجـوده في األوقاف على حسـاب 

أمـوال األوقـاف، أو فـي إصالحاته اإلداريـة للوقف(2).

))(  أي: األثاث القديم. 
))(  معجم تراجم أعام الوقف )58/1(. 
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 }15{ أحمد بن شهاب الدين العلوّي الحسيني الحرضمّي  937  - 

)ت: 1308 هـ((1).

املوقوف: أرض، وبيوت، وأموال.   

املوقوف عليه: سقاية، ومسجد.   

نوع الوقف: خريي، ودعوي.   

كان المحسـن الكريـم الفاضل مثااًل حسـًنا في حسـن النية وُعلـو الهمة، فخلف 

كثيـرًا مـن اآلثار العمرانيـة الخيرية في كل من حضـر موت، وجـاوة وغيرها، منها:

بنـاء سـقاية ومسـجد في "دمـون"، وهي قرية بالقـرب من مدينـة "تريم"، ووقف 

عليهمـا أرًضـا وبيوتًا وأموااًل فـي مدينة "بتاوي"، وسـقاية في "النجيـر"، وهو حصن 

يقـرب مـن مدينة "تريم" أيًضا، وبنى مسـجًدا في "سـيئون" يعرف بمسـجد الرياض، 

وأوقـف عليـه من مالـه الخاص ما ثمنـه أربعة آالف ريـاٍل آنذاك.

كمـا بنـى مسـجًدا بحـارة "النويدرة" في مدينة "تريم"، وسـماه: مسـجد شـهاب 

الديـن، وجعـل عليـه حائطًـا، ووقـف عليـه أرًضا ونخيـاًل بما يزيـد ثمنه آنـذاك على 

عشـرة آالف ريال.

قام بتعمير "قبة نبي الله هود" في حضر موت، وبنى مسجًدا في "وادي هود".

مآثـره فـي مدينـة جـاوة كثيـرة، ومنها: المسـجد الجامع الـذي بناه فـي أرضه في 

هـذه المدينة.

أوصى قبل موته بمبلغ 20 ألف ريال، وزعت على الفقراء والمساكين(2).

))(  ولــد عــام )1253هـــ( املوافــق لعــام )1837م( يف مدينــة تريــم إحــدى املــدن اليمينــة يف حمافظــة حرضمــوت 
نشــأ يف مســقط رأســه ثــم ســافر إىل مدينــة بتــاوي يف جزيــرة جــاوة اإلندونيســية وهنــاك اســتقر حتــى مــات، اشــتغل 
بالتجــارة فجمــع ثــروة طائلــة وقــد اشــتهر بكرمــه وإحســانه. معجــم تراجــم أعــام الوقــف )51/1(، األعــام 

للــزركيل )136/1(. 
))(  موسوعة أعام اليمن )1035(، معجم تراجم أعام الوقف )51/1(. 
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 }16{ أحمد عبد املحسن بن حسن بن عيل بن أحمد الخرايف 938  - 

 )ت: 1368 هـ((1).

املوقوف: سفينة، ودور.   

املوقـوف عليـه: نقل املـاء العذب من شـط العرب إىل الكويـت، وتوزيعه    

عـى الضعفـاء واملحتاجـن، سـكن إلمـام مسـجد السـاير، وفعـل الخـريات.

نوع الوقف: خريي، ودعوي.   

ألوجه اإلحسان في حياته جوانب عديدة، منها:

وقـف سـفينة مـن نـوع "البـوم" ُعرفـت باسـم "أبـو شويشـة" عـام (1307هــ) 

الموافـق عـام (1890م) لنقـل المـاء العذب من شـط العـرب إلى الكويـت، ليوزعه 

علـى الضعفـاء والمحتاجيـن مـن أهـل الكويـت، حيـث كان المـاء العذب شـحيًحا 

فـي ذلـك الوقت.

وقـف بيتًـا فـي محلـة القبلـة عـام (1948م)، ليكون سـكًنا لمـن يتولـى اإلمامة 

فـي مسـجد السـاير، لكـي يتمكـن من تأديـة الفـروض بالمصليـن فـي أوقاتها.

وقـف عمارتـه القبليـة لفعـل الخيـرات، وجعـل الوكيـل علـى هـذا الوقـف ابن 

أخيـه عبـد المحسـن بـن ناصـر الخرافي.

أعتـق مملوكيـن لوجـه اللـه تعالى، ثم اشـترى بيتًا ووهبـه لهما، حرًصـا منه على 

توفيـر الحيـاة الكريمـة لهمـا، باإلضافـة لحرصه علـى الصدقات والتبرعـات؛ خاصة 

في شـهر رمضان المبـارك(2).

))(  ولــد عــام )1264هـــ( املوافــق عــام )1848م(، يف منطقــة الزلفــي باململكــة العربيــة الســعودية، كان عاشــًقا 
للبحــر، فظــل يعمــل حتــى اســتطاع أن يشــري ســفينة صغــرية، وبعدهــا اتســعت جتارتــه التــي كان يــرشف عليهــا 

بنفســه. تراجــم أعــام الوقــف )69/2(. 
))(  تراجم أعام الوقف )69/2(. 
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}17{ أحمد عيل باشا )ت: 1361 هـ((1). 939  - 

املوقوف: إنشاء مؤسيس لحفظ الوقف وإدارته.   

نوع الوقف: علمي وخريي.   

منـذ توليـه وزارة األوقـاف عـام (1923م) قـام بالعديـد مـن األعمال فـي مجال 

الوقـف والعمـل الخيـري، التـي تنوعت فيما بيـن التطويـر والتنظيـم، والحفاظ على 

مـال الوقـف وتنميتـه، ومن هـذه األعمال:

إنشـاء إدارة للتعليـم تتولـى أمـر مـدارس اليتامى والمـدارس الصناعيـة التابعة    

األهلية. لألوقـاف 

تشـكيل لجـان استشـارية، وإنشـاء المأموريـات وتحديـد التبعيـات وتسـليم    

المـدارس لـوزارة المعـارف.

تسجيل األحكار، وتحديد اإليجارات، ومتابعة المتحصالت.   

إصالح معدات المساجد، وضبط ساعاتها.   

إدارة وقف المنشاوي باشا(2).   

))(  ولــد عــام )1301هـــ( املوافــق عــام )1884م(، مل ُيســتدل عــى مــكان امليــاد أو النشــأة، لكنــه امتهــن املحامــاة 
والتحــق بســلك القضــاء واإلدارة، ُعــن وزيــًرا للزراعــة عــام )1922م(، كــا تــوىل مهمــة وزارة األوقــاف عــدة 
مــرات، تــوىل وزارة الداخليــة باإلنابــة، وكان عضــًوا بمجلــس الشــيوخ، ُعــن حارًســا قضائًيــا عــى أمــوال الرعايــا 

اإليطاليــن، كــا تــرأس مجعيــة املواســاة اإلســامية بمنطقــة العباســية. تراجــم أعــام الوقــف )73/2(. 
))(  تراجم أعام الوقف )73/2(. 
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 }18{ أحمد بن فهد بن خالد بن خضري بن عيل الشمالن العنزي 940  - 

 )ت: 1353 هـ((1).

املوقوف: دار، وأرض.   

ألعضاء     ومقر  الطبيب،  لعيادة  ومحل  للمرىض،  مستشفى  عليه:  املوقوف 

الجمعية وغريهم.

نوع الوقف: خريي.   

اشـترك مـع أخويـه؛ فرحـان، وعلـي فـي وقـف داٍر لهـم ومـا يتصـل بهـا علـى 

الجمعيـة الخيريـة، بموجـب وثيقـة الوقـف المحـررة فـي عـام (1331هــ) الموافق 

لعـام (1913م) لتكـون مستشـفى للمرضـى، ومحاًل لعيـادة الطبيب، ومقـرًا ألعضاء 

. لجمعية ا

اشترى أرًضا فيها حفرة كان يتجمع فيها ماء الّسيل، وأوقفها للمنفعة العامة(2).

 }19{ أحمد بن مصطفى عبد الرحمن الكمشخانوي، ضياء الدين  941  - 

)ت: 1311 هـ((3).

املوقوف: مطبعة، وثالثة مكاتب.   

املوقوف عليه: فقراء العلاء.   

اخلرييــة  أعاهلــا  بكثــرة  ُعرفــت  نشــأ يف أرسة  الكويــت،  1875م يف  لعــام  املوافــق  1292هـــ  عــام  املولــود    )((
وأوقافهــا، وكان مــن رجــاالت الكويــت البارزيــن الذيــن قدمــوا أجــّل اخلدمــات لوطنهــم يف خمتلــف املجــاالت، 
ُعــرف بتفانيــه يف حــب وطنــه، وكانــت لــه مشــاركات عديــدة يف العمــل الوطنــي، وُعــرف بحبــه ألعــال اخلــري، 

وبدماثــة خلقــه وتواضعــه. معجــم تراجــم أعــام الوقــف )65/1(. 
))(  معجم تراجم أعام الوقف )65/1(. 

))(  عــامل باحلديــث، تركــي األصــل واملنشــأ، مســتعرب، ولــد بركيــا، وتعلــم يف اآلســتانة، وتــويف هبــا، أقــام ثــاث 
ــا، منهــا: جامــع األصــول، ورشحــه: لوامــع العقــول، والعابــر يف األنصــارّي  ســنن يف مــر، لــه نحــو مخســن كتاًب

واملهاجــر، ورامــوز األحاديــث. األعــام للــزركيل )258/1(. 
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نوع الوقف: تعليمي.   

كانـت لـه مطبعة تطبـع بها كتب السـنَّة، وتوزّع على فقـراء العلماء مجانًا، وأنشـأ 

ثالث مكتبـات لمطالعة الجمهـور في بالده(1).

}20{ أحمد مظلوم باشا ابن محمد مظلوم باشا )ت: 1346 هـ((2). 942  - 

املوقوف: أرض، ومال.   

املوقـوف عليـه: شـؤون التعليـم بجمعية العـروة الوثقى، وتربيـة فقري يكون    

نابًغا مـن مدارس العـروة الوثقى.

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

اشـترى عـام (1904م) مسـاحة(3130( فدانًـا مـن أراضـي الدولة، وقـد أوقفها 

(1908م). عام 

كانـت جمعيـة العـروة الوثقـى فـي مصـر تمـول بعثاتهـا مـن ريـع الوقفيـات 

المرصـودة عليهـا، ومنهـا وقفيـة أحمـد مظلـوم باشـا التـي اشـترط فيهـا أن يُصـرف 

سـنويًا ريـع (247 فدانًـا)، على شـؤون التعليـم بجمعية العـروة الوثقـى، إضافة إلى 

تخصيـص مبلـغ (50 جنيًهـا) مـن الريـع لتربية فقيـر يكون نابًغـا من مـدارس العروة 

الوثقـى إللحاقـه بالمـدارس العليـا، مـع تفضيـل العلـوم التي تكـون البالد في أشـد 

إليها(3). الحاجـة 

))(  األعام للزركيل )258/1(. 
))(  املولــود عــام 1294هـــ املوافــق لعــام 1878م يف مدينــة القاهــرة، تركــي األصــل، كان والــده حممــد مظلــوم 
مديــر األوقــاف املريــة، ختــرج مــن مدرســة احلقــوق، وتقلــد بعدهــا وظائــف إداريــة يف احلكومــة، كان لــه بصــات 
واضحــة يف صــدور القوانــن والترشيعــات، اشــتهر بالرباعــة واحلــذق وحســن التدبــري يف إدارة أموالــه، حتــى كــون 
ثــروة طائلــة، وصــار مــن أغنيــاء البــاد، وقــد ظــل طــوال حياتــه عزًبــا، وقســم ثروتــه قبــل وفاتــه عــى ذوي قربــاه 

توزيًعــا عــاداًل. معجــم تراجــم أعــام الوقــف )69/1(. 
))(  األوقــاف والسياســة يف مــر إلبراهيــم البيومــي غانــم )ص: 140، 269، 370، 408-409(، معجــم 

تراجــم أعــام الوقــف )69/1(. 
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}21{ إدريس بن الحاج محمد البحراوي(1). 943  - 

املوقوف: قرص، ودار.   

املوقوف عليه: القرآن، والحديث.   

نوع الوقف: تعليمي.   

فـي عـام (1388هــ) وقف قصـره الرائـع األنيق على القـرآن والحديـث، وقد 

جـاء نـص خطابـه لـدى إعـالن الوقفيـة: "إننـي أحبـس هـذه الـدار علـى القـرآن 

والحديـث، وال أريـد أن تكـون فـي المسـتقبل إال لهـذه الغاية، وال تحـول إلى أية 

غايـة أخـرى، بحيـث تركت الحق للورثـة بالرجوع في هـذا التحبيس فيمـا إذا أريد 

تحويلهـا عـن غايتها". 

ملـك  الحسـن  الملـك  فيهـا  تجـاوب  باالستحسـان،  الوقفيـة  قوبلـت هـذه 

المغـرب ، "وقـد أجابـه علـى لسـانه الوزيـر المفضـال الفقيه السـيد الحاج 

أحمـد بـركاش بتأثر بالـغ، وانفعال مثير، وهو يتسـلم مفاتيح دار الحديث الحسـنية 

بيـد الشـكر والتقديـر، وقـال: إنني جئت مرسـالً من قبـل صاحب الجاللـة الملك 

المعظـم جاللـة الحسـن الثانـي حفظه الله ألتسـلم الـدار، وأنـه يعدكم بـأن الدار 

سـتبقى موقوفـة علـى القـرآن والسـنة والحديـث، وال تتحـول إلـى أي هـدف آخر 

إلـى أن يـرث اللـه األرض ومـن عليها، وهـو خيـر الوارثين(2).

))(  أعطــاه اهلل ثــروة كبــرية مــن كــّد يــده، وعندمــا بنــى دار ســكناه بحــي املحيــط بالربــاط قريبــا مــن ديــور اجلامــع، 
وأتقــن بناءهــا وزخرفتهــا أوقفهــا يف حياتــه لتكــون معهــًدا علمًيــا، فهــي مقــر دار احلديــث احلســنية، دفــن يف زاويــة 
عيســاوة بالربــاط بعــد صــاة الظهــر مــن اليــوم التــايل لوفاتــه. إحتــاف املطالــع بوفيــات أعــام القــرن الثالــث عــرش 

والرابــع )614/2(. 
))(  عناية املسلمن بالوقف خدمة للقرآن الكريم )ص: 25(. 
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}22{ إساعيل باشا ابن إبراهيم بن محمد عيل باشا الكبري، خديوي  944  - 

مرص )ت: 1312 هـ((1).

املوقوف: عدد من األفدنة، ودكاكن وغري ذلك.   

واملساجد.    االبتدايئ،  والتعليم  القرآن،  تحفيظ  مكاتب  عليه:  املوقوف 

نوع الوقف: تعليمي، ودعوي.   

تُعد وقفيات الخديوي إسـماعيل من أكبر الوقفيات التي أنشـئت في تاريخ مصر 

الحديـث، فكانـت أوقافه هي األكبر حجًما، واألسـرع نموًّا بين جميع أوقاف األسـرة 

المالكـة المصريـة، فقد بلغـت قبيل وفاته حوالـي (49540( فدانًـا، موزعة في أنحاء 

القطـر المصري منهـا (36972( فدانًا أوقافًا خيرية، وبلغت عنـد قيام ثورة (1952م) 

حوالـي (56 ألـف فـّدان)، وكانـت أوقافه متعـددة المجـاالت؛ إال أن النصيب األكبر 

منهـا كان مخصًصـا لمكاتب تحفيـظ القرآن الكريـم، والتعليم االبتدائـي، وقد بلغت 

 المسـاحة اإلجماليـة للصـرف على الكتاتيـب والمسـاجد والمكاتـب األهلية حوالي

 (32 ألف فدان)، وفق ما ورد في حجج أوقافه.

أمـر عـام (1864م) بفـرز 10 آالف فـدان مـن أطيانـه لتكـون أوقافًـا مخصصـة 

للمسـاجد، وقـد نص في وقفيتـه على أن يصرف ريـع ذلك في بناء وعمـارة ومرّمات 

ومصالـح مهمـات وإقامة الشـعائر اإلسـالمية بالمسـاجد، والمكاتب األهليـة الكائنة 

))(  ولــد يف القاهــرة، وتعلــم هبــا ثــم يف فرنســا، وويل مــر ســنة )1279 هـــ(، وهــو أول مــن أطلــق عليــه لقــب 
"اخلديويــة" مــن رجــال أرستــه، كان مولعــا باهلندســة والرســم والتخطيــط يف طفولتــه، ولــا ويل اجتــه إىل تنظيــم املــدن 
وإنشــائها، ويف أيامــه أوصلــت أســاك الــربق التلغــراف، وســكك احلديــد إىل بــاد الســودان، وأقيمــت املنــارات 
يف البحــر األمحــر، وبنيــت مدينــة اإلســاعيلية، وأنــيء املتحــف املــري، واملكتبــة اخلديويــة املريــة، وتألفــت 
رشكات امليــاه والغــاز يف القاهــرة واإلســكندرية، وأقيــم مرفــأ الثانيــة، وتــم حفــر ترعــة الســويس، وكان افتتاحهــا 
ســنة )1286هـــ - 1869م(، وأنشــأ حكومــة دســتورية، وريض باملراقبــة األجنبيــة خلزائــن مــر، وطلبــت حكومتــا 
أوربــة  أيامــه يف  بقيــة  وقــى  1879م(،  )1296هـــ،  ســنة  فعــزل  عزلــه،  اآلســتانة  مــن حكومــة  وفرنســا  انجلــرا 
وتركيــة إىل أن تــويف يف اآلســتانة. ونقلــت جثتــه إىل القاهــرة. األعــام للــزركيل )308/1(، معجــم تراجــم أعــام 

الوقــف )75/1(. 
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فـي مصـر المحروسـة، التي ال ريـع لها أصـاًل أو لها ريع اليفـي بالعمـارات، وإقامة 

الشـعائر ومـا يلزم ذلك مـن المسـاجد والمكاتـب المرموقين.

أوقـف عـام (1867م) أطيانًـا في تفتيـش "جفلك الـوادي"، التابـع لمنطقة التل 

الكبيـر فـي مديرية الشـرقية، وقـد بلغت مسـاحتها (21 ألًفـا و918 فدانًا)، واشـترط 

فـي حجـة الوقـف الصـادرة مـن محكمـة مصـر الكبـرى أن يصـرف ريعهـا علـى ما 

تحتـاج إليـه المكاتـب األهليـة فـي القطـر المصري؛ مـن المصالـح والمهمـات وما 

يلزم إلدارة شـؤونها، وإدارة شـؤون التعليم والتعلم بها على الدوام واالسـتمرار، وفي 

حالـة تعـذر الصـرف ألحـد المكاتـب المذكـورة فإنـه يصـرف للباقـي منهـا، ويكون 

صـرف ذلـك حسـبما يـراه الناظـر علـى ذلـك ويـؤدي إليـه اجتهـاده أيًضـا، ويجري 

الحـال علـى الـدوام واالسـتمرار بحيث يقـدم ذلك األهـم واألكثر حاجـة على غيره، 

فـإن تعـذر الصـرف للمكاتب المذكـورة ُصرف ريع ذلـك جميعه للفقراء والمسـاكين 

مـن المسـلمين أينمـا كانـوا وحيثما وجـدوا، يجري الحال فـي ذلك وجـوًدا أو عدًما 

وتعـذًرا وإمكانًـا أبـد اآلبدين، ودهـر الداهرين إلى أن يـرث اللـه األرض ومن عليها.

أوقـف مجموعـة مـن المنـازل والدكاكيـن والقهاوي المجاورة لمسـجد الشـيخ 

صالـح أبـي حديـد بخـط الحنفـي، وأرًضا فـي مديريـة الجيـزة مسـاحتها 400 فدان 

عـام (1871م) علـى أن يصـرف ريعهـا فـي شـؤون إقامـة شـعائر مسـجد الشـيخ 

التعليـم،  مصاريـف  وخدمـة  وماهيـات،  األطفـال  تعليـم  مدرسـة  وإدارة  صالـح، 

وتعميـرات وترميمـات مـن سـائر مـا يلـزم لذلـك، وأي زيـادة مـن الريع تصـرف في 

شـؤون المدرسـة.

أوقـف فـي اإلسـماعيلية أراضـي تبلـغ مسـاحتها (2549( فدانًا، كما هـو مثبت 

فـي العقـد، وقـد انتقلـت ملكية هـذا الوقـف مـن نظـارة وزارة األوقاف؛ إلـى ملكية 

الهيئـة العامـة لإلصـالح الزراعي باالسـتبدال.

أوقـف أراضـي المعمـورة في اإلسـكندرية والبالـغ مسـاحتها (1162( فدانًا عام 

(1880م) ألعمـال البـر والخيـر، وكان ينتفـع منها الفالحـون ويقومـون بزراعتها في 
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عهـده إلـى عـام (1960م) حيـث صـدر قـرار مجلـس األوقـاف األعلى فـي 10من 

فبرايـر (1958م) بنقـل ملكيـة أراضـي وقف الخديـوي إسـماعيل إلى الهيئـة العامة 

لإلصـالح الزراعـي؛ باعتبارهـا الجهـة المختصـة بـإدارة وتوزيـع األراضـي الزراعية 

المصـادرة بقانـون اإلصـالح الزراعـي، والمختصـة بأراضـي األسـرة المالكـة، وبناًء 

عليـه صـدر قـرار االسـتيالء النهائـي علـى أرض الخديوي إسـماعيل فـي المعمورة، 

وتم تسـجيلها باسـم هيئـة اإلصـالح الزراعي.

أوقـف األراضـي المجـاورة للقصر الملكي فـي "أدفينـا" والبالغ مسـاحتها أكثر 

مـن (20ألـف فـدان( ، ليزرعهـا الفالحـون مقابـل الحصـول علـى مـا يكفيهـم مـن 

القـوت والمؤونـة عقـب َجْنـي كل محصول.

أوقـف أرًضـا مسـاحتها (10 آالف فـدان( لإلنفـاق مـن ريعهـا علـى دار الكتب، 

واشـترى مكتبـة أخيـه مصطفـى فاضـل، وأوقفها علـى الدار.

أوقـف لمسـجد السـيدة نفيسـة فـي القاهـرة (150فدانًـا( ، ولمسـجد الشـيخ 

الفولـي فـي مدينـة المنيـا (60 فدانًـا).

أوقـف أرًضـا مسـاحتها (297( فدانًـا مـن األراضـي الزراعيـة، ويصـرف ريعهـا 

علـى مصالـح ثـالث تكايا في مصر هـي: المولوية ولهـا ريع (20( فدانًـا ،كما أوقف 

أرًضـا، والسـليمانية (5400( فـدان فـي مركـز أبـو حمـاد التابـع لمحافظـة الشـرقية، 

ولكـن لـم يعرف وجهـة صـرف ريعها.

كانـت األوقـاف فـي عهده مصـدًرا من أهم مصـادر الّدخل التـي اعتمدت عليها 

الحكومـة فـي النهـوض بالتعليم االبتدائـي، وبخاصة بعـد أن أصدر مجلس شـورى 

القوانيـن عـدة قـرارات سـنة (1866م) دعًمـا لمشـروع تنظيـم التعليـم الـذي قدمـه 

علـي باشـا مبارك.

اسـتصدر فـي عـام (1864م) فتـوى من الشـيخ محمد العباسـي المهدي شـيخ 

األزهـر بضـم جميـع األوقـاف المندثـرة والتـي ليـس لهـا مسـتحقون، وتلـك التـي 
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يمـوت نظارهـا أو تقـع منهـم جنح شـرعية كاالختـالس ونحـوه، أو يقع بيـن نظارها 

اختـالف أو تنازلـوا عـن نظارتهـا إلـى ديـوان األوقـاف؛ لتتولـى بدورهـا تعييـن نُظّار 

. عليها

كان خـالل الفتـرة مـن عـام (1863م) حتـى عـام (1879م) ناظرًا علـى (360( 

وقفيـة أوكل إدارتهـا نيابـة عنـه لناظر ديـوان عمـوم األوقاف(1).

}23{ إساعيل كال األرناؤوطي )ت: 1355 هـ((2). 945  - 

املوقوف: دكان، نظارة الوقف   

نوع الوقف:علمي وخريي.     

أصلـح إسـماعيل كمالـي شـؤون إدارات األوقـاف، وطـرق جبايـة غالتهـا، كما 

تنـاول باإلصـالح مـا امتـدت إليه يـد الخـراب مـن عقاراتهـا وممتلكاتهـا، وأقام من 

فضـل وارداتهـا بعـض العقـارات التـي تعـود بالخيـر عليها.

قام بتحسين المدارس القرآنية، وشجع حفاظها، وخصص لهم اإلعانات.

اعتنـى بمكتبـة األوقـاف، ورصـد لهـا إغاثة ثابتـة فـي ميزانية األوقـاف، وأضاف 

إليهـا العديد مـن الكتـب الجديدة.

اشـترى دكانًا بسـوق الحـرارة بطرابلس، وأوقفه علـى بيت مكـة المكرمة كجملة 

مـن أوقافهـا، يجـري في حقه مـا يجري فـي األوقاف العائـدة لها(3).

))(  معجــم تراجــم أعــام الوقــف )75/1(، وينظــر: األوقــاف والسياســة يف مــر، إلبراهيــم البيومــي غانــم 
)ص: 40-42(، ومــرآة العــر يف تاريــخ ورســوم أكابــر الرجــال بمــر، إلليــاس زخــورا )37-35/1(. 

))(  مولــود عــام )1300 هـــ( املوافــق عــام )1882 م(، يف بلــدة اخلمــس، رشق مدينــة طرابلــس الليبيــة، درس يف 
مدرســة إيطاليــة بمســقط رأســه، ســافر إىل تركيــا بعــد االحتــال اإليطــايل، كــا عمــل عضــًوا يف جملــس بلديــة طرابلــس، 
وعضــًوا يف املدرســة اإلســامية العليــا، وكان لــه نشــاط ملحــوظ يف إنشــاء مكتــب العرفــان، وأســهم يف تعليــم العلــوم 
العربيــة، وتكويــن شــباب مســلم يشــعر بعروبتــه وإســامه، ألــف يف تاريــخ بــاده العديــد مــن الكتــب واألبحــاث 

املهمــة. األعــام الرشقيــة يف الائــة الرابعــة عــرش اهلجريــة )861/2-862(، تراجــم أعــام الوقــف)93/2(. 
))(  أعام ليبيا، للطاهر الزاوي )ص: 127-129(، تراجم أعام الوقف )93/2(. 
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}24{ براك عبد املحسن يوسف عبد املحسن عبد اللطيف فايز  946  - 

عبداملحسن الخميس )ت: 1374 هـ((1).

املوقوف: ماٌل، ودكان، ودار.   

املوقــوف عليــه: أعــال الر واإلحســان، وبناء مســجد، والفقــراء واملحتاجن    

يف مكــة املكرمــة، واألضحيــة، وصدقة لــه ولوالديه، ولعمــه محمد.

نوع الوقف: خريي.   

أوصـى بوقـف دكانـه، وثلـث خيـري يسـتخرج مـن أموالـه، بموجـب وثيقـة 

رسـمية حـررت عـام (1955م)، وكان مـن شـروط الوقـف: أن يكون في أعمـال البر 

واإلحسـان، وبنـاء مسـجد فـي اإلحسـاء، وعلـى أضـاٍح تقـام كصدقـات كل عـام.

أوصـى ببيـع بيتـه، ووقف ماله على إرسـال الصدقـات إلى الفقـراء والمحتاجين 

في مكـة المكرمة.

قـام بتخصيـص وقـف عشـرة آالف روبيـة مـن ثلـث مالـه علـى أضاٍح تقـام كل 

عـام، وصدقـة لـه ولوالديـه، ولعمـه محمد.

عمـل علـى توفيـر موائـد إفطـار في مسـجد الخليفـة في شـهر رمضـان المبارك 

تقربًـا للـه عـز وجـل، وكان يقـوم بتأجيـر مسـاحة أمـام الحـرم لعمـل موائـد اإلفطار 

للفقـراء  وصدقـات  مبالـغ  يرسـل  كان  كمـا  والثـواب،  لألجـر  تحسـبًا  للصائميـن 

والمحتاجيـن فـي مكـة المكرمـة، مـن خـالل بعـض رجـاالت الكويت المسـافرين 

إليهـا للحـج أو العمـرة(2).

))(  مولــود عــام )1298 هـــ( املوافــق عــام )1881 م(، يف فريــج آل مخيــس يف حــي الــرشق بدولــة الكويــت، 
نشــأ يف كنــف والــده الــذي كان يعمــل كاتًبــا لــدى الشــيخ مبــارك الصبــاح، تعلــم بــراك القــراءة والكتابــة ومبــاديء 
احلســاب، وحفــظ جــزًءا وافــًرا مــن القــرآن الكريــم، وذلــك يف بعــض الكتاتيــب املنتــرشة يف الكويــت آنــذاك، ولقــد 
طلــب بــراك مــن صانــع الســفن عبداللــه بــن حممــد أن يبنــي لــه ســفينة مــن نــوع البــوم، وســاها األصفــر، والتــي كانــت 

مــن أفضــل مــا صنــع مــن ســفن يف الكويــت. تراجــم أعــام الوقــف )111/2(. 
))(  تراجم أعام الوقف )111/2(. 
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}25{ برش بن يوسف بن أحمد بن محمد بن صالح بن برش بن محمد  947  - 

الرومي )ت: 1347 هـ((1).

املوقوف: أرض.   

املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

بنـاء مسـجد فـي منطقة شـرق علـى أرض يملكها، وذلـك عـام (1916م)، وقد 

قامـت دائـرة األوقاف العامـة بتجديده عـام (1952م)، كما قام عبداللـه ناصر البناي 

بإنشـاء منارتـه الحاليـة، وهنـاك أكثر من وقـف على هذا المسـجد؛ والمعـروف منها 

حاليًـا اثنـان فقـط، همـا: وقف خالـد بن فايـز الخميس؛ وهـو عبارة عن بيـت لإلمام 

فـي محلـة "حسـين بـن علـي الرومـي"، مـع بيـت آخـر بجـواره للمـؤذن، وُسـّجل 

ذلـك بموجـب وثيقـة حررها قاضـي الكويت الشـيخ محمد بـن عبدالله العدسـاني، 

ووقـف آمنـة بنـت علـي؛ وهـو عبـارة عـن بيـت فـي محـل "المطبّـة"، أوقفتـه على 

مصالـح المسـجد مـن ترميـم وُحصـر وزيت ودلـو وغيرهـا ممـا يحتاجه المسـجد، 

بعـد أن تقـام مصالـح البيـت الموقـوف مـن بنـاء وغيـره، ممـا تسـتدام به غلتـه، وقد 

حـررت الوقفية عـام (1916م).

المسـاهمة فـي بنـاء مسـجد في منطقـة الصالحيـة باألحسـاء، بعد دعوة الشـيخ 

عبدالعزيـز العلجـي لـه بذلك.

نظـرًا لسـمعته الطيبـة؛ اختـاره الواقف السـيد علي بن حسـين بن علي السـايمان 

وصيًـا علـى أراضيـه التـي أوقفهـا علـى الفقـراء والمسـاكين، المسـماة "الحربيـة" 

والواقعـة فـي محلـة "بريهـة" في منطقـة "الَعّشـار" أحد مضافـات البصـرة، وقد ظل 

))(  مولــود عــام )1257 هـــ( املوافــق لعــام )1841 م(، بالكويــت، ينتمــي إىل أرسة عريقــة ينتهــي نســبها إىل بطــن 
الشــمان، وقــد ارتبطــت هــذه األرسة ارتباًطــا وثيًقــا بالبحــر؛ مــن خــال عملهــا يف مهنــة الغــوص عــى اللؤلــؤ 
الــذي كان مصــدر رزقهــا الرئيــس، تعلــم القــراءة وبعــض العلــوم الرشعيــة، كان حمًبــا للخــري، بــاذاًل للنصــح بــن 

النــاس. معجــم تراجــم أعــام الوقــف )95/1(. 
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بشـر وصيًـا عليهـا إلـى وفاتـه، وقبـل أن يلقى وجـه ربـه الكريـم وَكََّل أبنـاءه أوصياء 

عنه(1). نيابـة 

}26{ جر بن محمد بن مهنا املسلم )ت: 1381 هـ((2) 948  - 

املوقوف: بيت، ومال.   

املوقوف عليه: ذريته، والفقراء واملنكوبن، وكفالة األيتام.   

نوع الوقف: ذري، وخريي.   

كان الحـاج جبـر بـن محمـد المسـلم محبًّـا لعمـل الخيـر، ومغيثًـا للملهـوف، 

ورحيًمـا بالفقـراء والمسـاكين سـواء داخـل البحريـن أو خارجهـا، ومن صـور ذلك:

قام ببناء مسجد بالقرب من مجلسه في منطقة الحّد بالبحرين وُسّمي باسمه.

أوقـف ببيتـه الكائـن في منطقـة الحّد علـى ذريته وذريـة ذريته، وذلك فـي وثيقة 

حـررت بتاريـخ 11 من محـرم (1366هـ) الموافق 5 من ديسـمبر (1946م).(3).

}27{ الحاج عيل الشيخيل(4). 949  - 

املوقوف: أمالكه.   

املوقوف عليه: أوالد بغداد والحلة.   

))(  معجم تراجم أعام الوقف )95/1(. 
))(  مولــود عــام )1295هـــ( املوافــق لعــام )1878م( يف قطــر، ينتمــي ألرسة تنتســب إىل اجلبــور مــن قبيلــة بنــي 
خالــد، ثــم انتقــل مــع أهلــه إىل البحريــن وعمــره 14 عاًمــا، عمــل منــذ صغــره بالتجــارة مــع والــده، ثم اشــتغل بتجارة 
اللؤلــؤ، وكان كثــري الســفر إىل اهلنــد لبيــع حمصولــه مــن اللؤلــؤ هنــاك؛ لكوهنــا مــن األســواق العامليــة الكبــرية يف تلــك 
الفــرة، وقــد متلــك العديــد مــن الســفن الرشاعيــة؛ إال أن جتارتــه تأثــرت بســبب أزمــة كســاد الغــوص بعــد ظهــور 

اللؤلــؤ الصناعــي اليابــاين، واختــري عضــًوا يف املجلــس الترشيعــي. معجــم تراجــم أعــام الوقــف )109/1(. 
))(  معجم تراجم أعام الوقف )109/1(. 

))(  مــن أعــام العــراق املعروفــن وجتــاره املشــهورين، كان لــه جملــس يف حملــة رساج الديــن جتــارة وعلــم يــردد 
عليــه أعيــان بغــداد وفضائهــا. البغداديــون أخبارهــم وجمالســهم )ص: 193(. 
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نوع الوقف: ذري.   

كان لـه فـي مياديـن البـر والخيـر قـدم راسـخة، وأيـاد بيضـاء معروفـة يشـهد له 

البغداديـون بهـا، ولقد حبـس ووقف أمالكه ببغـداد والحلة علـى أوالدهما، بموجب 

الوقفيـة المؤرخة سـنة (1316هـ)(1).

 }28{ حسن حسني بن صالح بن عبد الوهاب بن يوسف الصادحي 950  - 

 )ت: 1388 هـ((2).

املوقوف: كتب، ومكتبة.   

املوقوف عليه: دار الكتب.   

نوع الوقف: تعليمي.   

منـذ تعيينـه وزيـرًا لمصلحـة األوقـاف فـي تونـس لـم يدخـر جهـًدا فـي الدفاع 

عـن مصالـح األوقـاف، ومنـع أيـدي الطمـع واالسـتبداد من االقتـراب مـن أمالكها، 

باإلضافـة إلـى وقفه للكثيـر من الكتب علـى النوادي المدرسـية فـي المهدية، وذلك 

عندمـا كان واليًـا عليهـا، كمـا وقـف كذلـك كثيـرًا مـن الكتـب العربيـة علـى واليـة 

الوطـن القبلـي "نابـل" ونواحيهـا وذلك أثنـاء واليته عليها، كما أنشـأ مكتبـة وأهداها 

إلـى دار الكتـب الوطنيـة فـي تونـس، وقـد اشـتملت علـى (951( مخطوطة(3).

))(  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 193(. 
))(  بحاثة، ومؤرخ أديب،. مولده ووفاته بتونس، تعلم يف املهدية، وبمدرســة فرنســية بتونس، ثم يف الصادقية 
هبــا، فمدرســة العلــوم السياســية بباريــس، وتــويف والــده عــام )1322 هـــ( فعمــل موظًفــا إىل أن ســمي عامــاً عــى 
املهديــة برتبــة أمــري لــواء، فعامــا عــى نابــل، فرئيســا لألوقــاف برتبــة أمــري أمــراء، فوزيــر قلــم، فوزيــر دولــة، فمديــًرا 
ملصلحــة اآلثــار، وانــرف يف خــال حياتــه إىل املطالعــة يف مكتبــة الزيتونــة وغريهــا، ورشــح لبعــض املؤمتــرات 
للــزركيل  التاريــخ يف اخللدونيــة. األعــام  لتدريــس  املســترشقن يف عاصمــة اجلزائــر، ورشــح  العلميــة؛ كمؤمتــر 

 .)187/2(
))(  األعام للزركيل )187/2(. 
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}29{ حسن بك عيسوي زايد )ت: 1332 هـ((1). 951  - 

املوقوف: أرض.   

املوقوف عليه: مرشوع الجامعة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

حيـث  الجامعـة،  مشـروع  علـى  الجيـدة  أطيانـه  مـن  فدانًـا  خمسـين  أوقـف 

احتفـل فـي الخامـس عشـر مـن إبريـل سـنة (1908م) بتـالوة الوقفيـة فـي سـرايه 

ببلـدة "سـراوة"، وأجـاب الدعـوة إلى هـذا االحتفـال كثير مـن الوجهـاء وأصحاب 

الصحـف العربيـة واألجنبيـة، وبعـد أن افتُتحـت الحفلـة تـال حسـين رشـدي مديـر 

األوقـاف خطبـة لألميـر فؤاد باشـا رئيـس لجنـة الجامعـة بالنيابة عنه، وهـي تتضمن 

الثنـاء علـى حسـن بـك زايـد؛ وبيـان أن الجامعة صـارت قـادرة بعد هبته هـذه على 

الظهـور في عالـم الوجـود(2).

ْزق بن محمد بن حسن جبو بن حسن كلش بك  952  -   }30{ حسن الرِّ

)ت: 1290 هـ((3).

املوقوف: أوقاف كثرية.   

))(  مولــود عــام )1277هـــ( املوافــق لعــام )1856م( بمــر، اشــتعل بالفاحــة والزراعــة التــي ولــع هبــا منــذ 
بلوغــه ســن الرشــد، حيــث مل يكــن لــه إىل طلــب العلــم ســبيل، ومــن ثــم عــاش عمــره وهــو ال يعــرف القــراءة وال 
الكتابــة، اشــتغل ناظــًرا عــى الزراعــة يف دائــرة املغفــور لــه راغــب باشــا، فقــام بأعبائهــا خــري قيــام، وقــد اســتطاع 
لــه للحصــول عــى الرتبــة الثالثــة مــن قبــل اخلديــوي حاكــم مــر.  بجــده واجتهــاده تكويــن ثــروة واســعة، ممــا أهَّ

معجــم تراجــم أعــام الوقــف )121/1(. 
))(  األوقاف والسياسة يف مر )ص: 265(، معجم تراجم أعام الوقف )121/1(. 

العلــوم يف أحــد الكتاتيــب األهليــة، وأقبــل عــى دراســة األدب  ))(  مولــده ووفاتــه يف محــاة، وتلقــى مبــاديء 
وعلــوم الديــن والطبيعــة والرياضيــات، ونظــم الشــعر صغــرًيا واشــتهر بــه، وحــارب البــدع، ودعــا إىل اإلصــاح، 
فأغضــب أدعيــاء العلــم، فأثــاروا عليــه العامــة باســم الديــن، واضطــرت احلكومــة إىل زجــه يف الســجن يومــن، 
تســكينا هليــاج الرعــاع، ويف ســنة )1327هـــ( أنشــأ جملــة اإلنســانية شــهرية يف محــاة. واســتمرت إىل أن تــويف، كان 

مــن طائــع النهضــة األدبيــة احلديثــة يف ســورية. األعــام للــزركيل )190/2(. 
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نوع الوقف: خريي.   

مـا أوقفـه أحـد جدوده: المشـهور أنـه من سـاللة األمير طوربـاي "أميـر التربة"، 

صاحب األوقـاف الكثيرة فـي حماة(1).

 }31{ الحسن بن محمد بن قاسم أبو عيل، الكوهن، التازي 953  - 

 )ت: بعد 1347هـ((2).

املوقوف: مكتبة.   

املوقوف عليه: الزاوية الفتحية بخوخة السويقة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

كان يعمـل فـي تجـارة الكتـب، وجمـع لنفسـه مكتبـة خاصـة حافلـة بالنفائس، 

ووقفهـا علـى الزاويـة الفتحيـة بخوخـة السـويقة في الربـاط(3).

}32{ حسني بن أحمد بن عبد القادر باقي )ت: 1325 هـ((4). 954  - 

املوقوف: أوقاف حسنة.   

املوقوف عليه: مدارس أهلية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

عاش في االسكندرونة، وبنى فيها مدارس أهلية، وقف عليها أوقافًا حسنة(5).

))(  األعام للزركيل )190/2(. 
))(  مــؤرخ مغــريب، مــن فقهــاء الالكيــة مــن أهــل فــاس، جــاور باحلجــاز، لــه كتــب، منهــا: "طبقــات الشــاذلية 
الكــربى"؛ ويســمى "جامــع الكرامــات العليــة يف طبقــات الشــاذلية"، و "إعــام الســائلن عمــن أقــرب بمــر مــن 

صحابــة ســيد املرســلن. األعــام للــزركيل )221/2(. 
))(  األعام للزركيل )221/2(. 

))(  أديــب بالعربيــة والركيــة، ولــد وتعلــم بحلــب، وانتخــب نائبــا عنهــا يف العهــد العثــاين، صنــف كتــاب "منهــاج 
األرب يف تاريــخ العــرب" وقدمــه إىل خزانــة ملــك النرويــج، ولعلــه ال يــزال فيهــا، ولــه كتــب بالركيــة، وتــويف 

باالســكندرونة. األعــام للــزركيل )228/2(. 
))(  األعام للزركيل )228/2(. 
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 }33{ حسن بن عيل بن عبد الله بن إبراهيم املناعي، التميمي  955  - 

)ت: 1350 هـ((1).

املوقوف: كتب. عن ماء، مسجد.     

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

ألوجه اإلحسان في حياته جوانب عديدة، منها: 

أنـه جـدد بنـاء مسـجد قاللـي الشـمالي قبـل عـام (1931م)، وذلـك بعـد أن 

مبناه. تصـدع 

حفر عيًنا بقرب نخل الجودر، في قرية قاللي.

وقـف بعـض الكتـب العلميـة علـى طلبـة العلـم، كمـا كانـت لديـه مكتبـة ثرية 

بالوثائـق والكتـب واللفافـات، قـام أوالده بإهدائهـا للشـيخ عبداللـه بـن عيسـى آل 

خليفـة وزيـر المعـارف آنـذاك(2).

}34{ حسن بن سليان بن مطر )ت: 1329 هـ((3). 956  - 

املوقوف: مال، وأرض.   

))(  ولــد نحــو عــام )1266هـــ( املوافــق عــام )1850م(، يف بلــدة أبــو الظلــوف التــي تقــع عــى ســاحل دولــة قطــر، 
تعلــم مبــاديء القــراءة والكتابــة واحلســاب، وحفــظ قســًطا وافــًرا مــن القــرآن الكريــم، وكان حمًبــا لعلــوم الفقــه 
والرشيعــة، وحمًبــا ملجالســة أهــل العلــم، كان مــن أشــهر رجــاالت احلركــة الوطنيــة يف البحريــن، عمــل عضــًوا يف 

اللجنــة الوطنيــة املنتخبــة مــن شــيوخ القبائــل والعشــائر. تراجــم أعــام الوقــف )129/2(. 
))(  تراجم أعام الوقف )129/2(. 

))(  ولــد عــام )1243 هـــ( املوافــق لعــام )1828م(، يف حوطــة بنــي متيــم يف إقليــم نجــد، انتقــل إىل البحريــن مــع 
والــده واســتقر فيهــا، وعمــل مــع والــده بتجــارة األخشــاب واحلبــال ومــواد البنــاء، ثــم عمــل بتجــارة اللؤلــؤ حتــى 
أصبــح مــن كبــار جتــار اللؤلــؤ يف اخلليــج العــريب، كان حمــل ثقــة حاكــم البحريــن آنــذاك، ولــه مشــاركات سياســية. 

معجــم تراجــم أعــام الوقــف )127/1(. 
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وأعــال     بوكــوارة،  آل  مســجد  يف  يــؤذن  مــن  كل  عليــه:   املوقــوف 

خريية أخرى.

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

اشـتهر بفعـل الخيـرات، وكثـرة الصدقات، وحـب الفقـراء والمسـاكين، وكانت 

لـه مسـاعداته القيمـة التـي بذلهـا فـي سـبيل المنفعـة العامـة، وقـد كثـرت صدقاتـه 

ومنها: أوقافـه،  وتنوعـت 

أوقـف المخـزن الكائـن في سـوق الشـمالية -القريب مـن بيت خليفـة بن أحمد 

الغتـم- علـى كل مـن يـؤذن فـي مسـجد آل بوكـوارة فـي البحريـن، بموجـب وثيقـة 

حررها الشـيخ شـرف بـن أحمد بتاريـخ 28 من محـرم (1219 هـ) الموافـق 16مايو 

(1901م).

لبنـاء مسـجد عليهـا، وقـد قـام بعـض  المحـرق  أوقـف إحـدى أراضيـه فـي 

الشـرقي". مطـر  ابـن  "مسـجد  اسـم  عليـه  وأطلـق  ببنائهـا  المحسـنين 

جـدد بناء "مسـجد العـرار" في المحـرق، وذلك قبل عـام (1329 هــ) الموافق 

(1911م). لعام 

أوصـى ببعـض أموالـه فـي شـهر صفـر (1319 هــ) الموافـق مايـو (1901م)، 

التالي: النحـو  علـى 

)20000( روبيـة علـى يد ابنه سـلمان؛ ليبني بها مدرسـة للعلم يُـدرَّس فيها الفقه 

المالكـي، وجعـل للمدرس فيهـا عمارته التي في سـوق المحرق، وقهـوة تابعة لها.

)2000( روبية للقرض الحسن على المحتاجين.

)4000( روبيـة لعمـارة المسـاجد، وحفر بئرين في األحسـاء، وبناء مسـجد فيها 

خراب.

)200( ريـال يُشـترى بهمـا بيـت فـي األحسـاء ويوقـف على عيسـى بن راشـد، 
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ومـن بعـده علـى ذريته، ومـا زاد عـن ذلك يصرف فـي أوجـه الخير من كسـوة فقير، 

وصلـة رحـم، وصدقـة، وإعانـة محتاج وغيـر ذلك.

وقـام نجلـه سـلمان بإنفاذ وصيتـه بعد وفاتـه، وبنى المدرسـة التي سـميت فيما 

بعـد مدرسـة حسـين بـن مطـر، والتـي كان قـد أوقف علـى من يـدرس فيهـا عمارته 

بالسـوق والقهـوة، وقـد قـام بالتدريس فيها عدة شـيوخ أشـهرهم الشـيخ عبداللطيف 

علي الجـودر(1).

 }35{ حمد بن عبد الله بن يوسف بن صقر بن محمد الصقر 957  - 

 )ت: 1348 هـ((2).

املوقوف: مسجد، وأرض، وبركة ماء.   

املوقوف عليه: مستشفى.   

نوع الوقف: خريي.   

اشترك مع أخيه صقر ببناء مسجد في محلة الصقر في منطقة القبلة.

بنـاء مسـجد فـي قريـة كـوت الخليفـة فـي البصـرة، وكان المسـجد الوحيـد في 

المجاورة. القريـة والقـرى 

تبرعـه بقطعـة أرض كان يملكهـا فـي منطقـة الوطيـة مـن أجـل التوسـعة الغربية 

للمستشـفى األمريكـي؛ الـذي كان هـو المستشـفى الوحيـد فـي الكويـت حينئـٍذ، 

باإلضافـة إلـى أنـه كان مـن أكبـر المتبرعيـن لبنـاء المستشـفى الملكـي فـي البصرة.

إنشـاء ِبركـة "سـبيل ماء" خصـص لها إحدى سـفنه لجلب الماء من شـط العرب 

))(  معجم تراجم أعام الوقف )127/1(. 
))(  ولــد عــام )1288 هـــ( املوافــق عــام 1871م يف دولــة الكويــت، تعلــم القــراءة والكتابــة ومبــاديء احلســاب يف 
ــاب، وذلــك شــأنه شــأن أقرانــه يف ذلــك الوقــت، امتهــن التجــارة البحريــة وارًثــا إياهــا مــن جــده وأبيــه، وكان  الُكتَّ
يمتلــك كثــرًيا مــن بســاتن النخيــل يف البــرة، وكان مــن أكــرب جتــار التمــور يف الكويــت، تــم اختيــاره رئيًســا ألول 

جملــس شــورى تشــهده الكويــت عــام 1921م. تراجــم أعــام الوقــف )131/2(. 
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إلـى الكويـت، وقد حـرص على أن تكـون له صدقة جاريـة في هذا المجـال، خاصًة 

في وقـت كان الماء العذب فيه شـحيًحا(1).

}36{ حمود بن حسن الشغديل )ت: 1390 هـ((2). 958  - 

املوقوف: مكتبة.   

املوقوف عليه: أبناؤه، وطلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

ـت كتبًـا في  ف مكتبـة هـي عنـد أوالده، وقـد جعلـوا لهـا فهرًسـا، وقـد َضمَّ خلَـّ

فنـون عديـدة، بلـغ عدد أسـماء الكتـب ألجزائهـا نحـو (417( كتابًـا(3).

 }37{ خالد بن عبدالله بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن العدساين  959  - 

)ت: 1318 هـ((4).

املوقوف: بيتان.   

املوقوف عليه: ذريته.   

نوع الوقف: ذري.   

))(  تراجم أعام الوقف )131/2(. 
))(  ولــد يف بلــده مدينــة حائــل عــام 1295هـــ فأخــذ مبــاديء القــراءة والكتابــة فيهــا، ثــم رشع بحفــظ القــرآن 
وجتويــده، ثــم رحــل إىل الريــاض عــام 1326هـــ فجــد واجتهــد حتــى صــار مــن أكابــر العلــاء، وكان مــع هــذا كريــم 
ــا يف احلــق رصحًيــا فيــه. علــاء نجــد  اخللــق؛ هينـًـا لينـًـا، عطوًفــا حمبًّــا ألهــل اخلــري، رحيــًا باملســكن والفقــري، وكان قويًّ

خــال ثانيــة قــرون )136/2(. 
))(  علاء نجد خال ثانية قرون )136/2(.

))(  ولــد تقديــًرا عــام )1249 هـــ( املوافــق لعــام )1834م( يف الكويــت، درس يف الكتاتيــب املوجــودة آنــذاك يف 
الكويــت، وتلقــى بعــض العلــوم مــن والــده قــايض الكويــت الشــيخ عبداللــه العدســاين، تصــدر بعــد ذلــك للتدريس 
وتعليــم األوالد العلــوم الرشعيــة والقــراءة والكتابــة، وتــوىل اإلمامــة واخلطابــة يف مســجد الســوق، واســتمر يف هــذا 
املســجد حتــى وفاتــه، وقــد كــف بــره بعــد ذلــك إال أنــه اســتمر يف نــرش العلــم. معجــم تراجــم أعــام الوقــف 

 .)139/1(
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أوقـف الشـيخ خالـد بيتيـن لـه في ملحـه العدسـاني تقربًـا لله عز وجـل، وذلك 

فـي وثيقـة شـرعية حررهـا والـده القاضـي عبداللـه العدسـاني، واشـترط فـي وقفـه 

هـذا عمـل عشـيّات؛ وتقديـم أضـاٍح، وخيـرات يعـود أجرهـا عليـه وعلـى والديـه، 

كمـا اشـترط اسـتمرار الوقـف على ذريتـه الذكـور واإلناث، وِمـْن بعدهم علـى ذرية 

الذكـور ومـا تناسـلوا، وجَعـل النظـارة البنـه عبدالله(1).

}38{ خليل بن إبراهيم بن حسن بن محمد بن عيل بن يوسف بن  960  - 

صالح بن إساعيل بن إدريس )ت: 1329 هـ((2).

املوقوف: مخزنان، ومال، وذبح إضاح كل عام.   

املوقــوف عليــه: نجلــه إبراهيــم، ثــم عــى ذريتــه مــن بعــده، ثــم يف ذريــة    

إخوتــه األرشــد منهــم، وفعــل الخــري، ومســاعدة الفقــراء واملحتاجــن.

نوع الوقف: ذري، وخريي.   

وقـف مخزنيـن فـي المحرق، وجعـل الوقف على نجلـه إبراهيم، ثـم على ذريته 

مـن بعـده، ثـم في ذريـة إخوته األرشـد منهـم، علـى أن يقوم بعـد وفاته فـي كل عام 

بذبـح ثـالث أضحيـات لـه ولوالديـه، ومـا زاد من أجـرة المخزنيـن فإنه يفعـل به كل 

خيـر وإحسـان، وقـد حـرر وثيقـة الوقـف الشـيخ شـرف بـن أحمد فـي شـهر محرم 

1313 هـ الموافق شـهر يونيـو (1895م).

أوصـى بإنفـاق ثلـث مالـه وحاللـه علـى فعـل الخيـر، كمـا أوصـى بتخصيص 

جـزء مـن هـذا الثلـث لمسـاعدة الفقـراء والمحتاجيـن، علـى أن تـوزع عليهـم تلك 

الصدقـات يـوم الجمعـة مـن كل أسـبوع(3).

))(  معجم تراجم أعام الوقف )139/1(. 
))(  ولــد عــام )1266 هـــ( املوافــق عــام )1849م( يف مدينــة املحــرق التــي كانــت عاصمــة البحريــن يف ذلــك 
الوقــت، التحــق بالكتــاب وتعلــم مبــاديء القــراءة والكتابــة واحلســاب، وكان ذو علــم واســع وخــط مجيــل، وقــد 
اشــتهر بقــوة البنيــة، عمــل يف شــبابه تاجــًرا للمــواد الغذائيــة ومــواد البنــاء مــن األخشــاب، كــا متلــك عــدًدا مــن 

الســفن الرشاعيــة، حتــى أصبــح مــن كبــار أعيــان البحريــن يف زمانــه. تراجــم أعــام الوقــف )151/2(. 
))(  تراجم أعام الوقف )151/2(. 
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 }39{ راشد نارص بن راشد بن عبد الله بن عثان بورسيل 961  - 

 )ت: 1355 هـ((1).

املوقوف: تأسيس مدرسة، وست دكاكن.   

املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: تعليمي، ودعوي.   

قـام بتأسـيس مدرسـة صغيـرة في ديوانـه في حـي بورسـلي، وقد قـام بالتدريس 

فيهـا الشـيخ عيد بـداح المطيـري، والمال عيسـى المطر.

قـام عـام (1334 هــ) الموافـق عـام (1916م) ببنـاء مسـجد فـي الحـي الـذي 

يسـكن فيـه، وهـو مسـجد البورسـلي.

وقف ستة دكاكين، على المسجد الذي أنشأه، ليظل مؤديًا لرسالته السامية.

قـام فـي عـام الهدامـة(2) بمسـاعدة أهل الحـي الذي يسـكن فيـه؛ بإعـادة بناء ما 

أتلفـه السـيول مـن بيوتهم، مع إعـادة تأهيل المسـجد وإصالحه من مالـه الخاص(3).

))(  ولــد عــام )1281هـــ( املوافــق عــام )1864م( يف فريــج بورســيل، الواقــع يف منطقــة رشق يف دولــة الكويــت، 
تلقــى تعليمــه األّويل يف الُكتَّــاب، وكان حمًبــا للقــراءة وعاشــًقا لــألدب، وحافًظــا للكثــري مــن القصائــد الشــعرية، 
وكان مــن جتــار اللؤلــؤ البارزيــن، وقــد ورث عــن آبائــه وأجــداده أســطواًل بحرًيــا كبــرًيا، حيــث كان بــاًرا بأهلــه 
وجريانــه، وكان كريــًا ســخًيا مــع اجلميــع، وكان حريًصــا عــى إصــاح ذات البــن، وإشــاعة املحبــة واملــودة بــن 

النــاس. تراجــم أعــام الوقــف )169/2(. 
))(  ســنة اهلّدامــة: هــي ســنة اهنمــرت فيهــا األمطــار الغزيــرة ســنة 1943م، وهدمــت منــازل كثــرية، ورشدت 

ســكاهنا. 
))(  تراجم أعام الوقف )169/2(. 
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}40{ رمضان ميزران )ت: 1319 هـ((1). 962  - 

املوقوف: مدرستان، وجامع.   

املوقوف عليه: طلبة العلم، والقرآن.   

نوع الوقف: تعليمي، ودعوي.   

بنـى فـي شـارع الزاريـة -أحـد شـوارع مدينـة طرابلـس- جامًعـا إلقامة الشـعائر 

الدينيـة، ومدرسـة لتحفيظ القرآن الكريم، ومدرسـة لتدريس العلوم الشـرعية وغيرها، 

وقـد تـم بنـاء المدرسـتين والجامع فـي أواخر القـرن الثالث عشـر الهجـري، ووقف 

عليهـا أوقافًـا كثيـرة ما زالـت تقـوم بنفقاتها، ويصـرف من ريعهـا على حفـاظ القرآن 

الكريـم وطـالب العلم.

وأوقـف علـى أبنائـه أوقافًـا كثيـرة، مـا زال أحفـاده يعيشـون فيهـا عيشـة الرخاء 

والسـعة(2).

}41{ سامل املبارك الصباح )ت: 1339 هـ((3). 963  - 

املوقوف: دكاكن، وعارة.   

املوقوف عليه: مسجد.   

))(  ولــد يف مدينــة طرابلــس يف منتصــف القــرن الثالــث عــرش اهلجــري، مــن أرسة كريمــة مشــهورة هلــا ذكــر، ولــا 
بلــغ رشــده اشــتغل بالتجــارة، وكانــت لــه صلــة جتاريــة بركيــا والســودان، جيلــب إىل طرابلــس مــا هــي بحاجــة 
إليــه، ويصــدر منهــا مــا هــي يف غنــى عنــه، ومــن طريــق التجــارة أثــرى ثــراء كبــرًيا، وأرســل ابنــه حممــد ليبــارش أعالــه 
التجاريــة فتــويف يف الســودان، وحــزن عليــه حزًنــا شــديًدا فلــم يكــن لــه مــن الذكــور غــريه، فاجتــه ألعــال اخلــري، 
وكان عضــوا بــارًزا يف جملــس غــدارة واليــة طرابلــس، ويعتــرب هــذا املجلــس مــن الســلطات العليــا يف املدينــة، تــويف 

بطرابلــس ودفــن بجامعــه. أعــام ليبيــا )ص: 164- 165(. 
))(  أعام ليبيا، للطاهر أمحد الّزاوي )ص: 164 (. 

))(  املولــود عــام )1281هـــ( املوافــق عــام )1864م(، وهــو االبــن الثــاين مــن الذكــور مــن أبنــاء الشــيخ مبــارك 
الصبــاح وهــو حاكــم الكويــت التاســع، وكان حمًبــا للكويــت حيــث كان يتابــع أحــوال شــعبه بنفســه، وأمــر بتطهــري 
البــاد مــن الفســاد، ُعــرف عنــه شــغفه بمطالعــة الكتــب األدبيــة، وميلــه حلفــظ األشــعار العربيــة، كــا كان شــجاًعا 

مغــواًرا قــاد معركــة اجلهــراء. تراجــم أعــام الوقــف )177/2(. 
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نوع الوقف: دعوي.   

تبـرع بـاألرض الُمقـام عليها مجموعة مـن الدكاكين فـي محلة الرشـايده، ليقوم 

هـالل المطيـري بوقـف تلـك الدكاكين على مسـجد هـالل، وذلك عـام (1336هـ) 

الموافق عـام (1918م).

أسـس وبنـي عمارة على سـاحل البحـر مقابل مسـجد الخليفة، ثـم أوقفها على 

مصالح هذا المسـجد(1).

 }42{ سامل بن محمد بن سامل بن سيف الرواحي، العبيس  964  - 

)ت: 1366 هـ((2).

املوقوف: مكتبة، طباعة كتب.   

املوقوف عليه: أوالده وأوالدهم، وطلبة العلم من املسلمن.   

نوع الوقف: تعليمي.   

وقـف مكتبته في زنجبـار، التي تقدر محتوياتها بمئـات المخطوطات والمطبوعات 

علـى أوالده ومن بعدهـم عقبًا بعد عقب.

مـن  العلـم  طلبـة  علـى  ووقفهـا  نفقتـه،  علـى  ونشـرها  الكتـب  بطباعـة  قـام 

المسـلمين، ومـن هـذه الكتب: "لطائـف الحكم في صدقات النعم"، للشـيخ سـعيد 

بـن خلفـان الخليلـي، عـام (1309 هـ) الموافـق عـام (1891م)، "وتلقيـن الصبيان 

مـا يلـزم اإلنسـان"، لنور الدين السـالمي، عـام (1344 هـ) الموافق عـام (1925م)، 

"والنشـأة المحمديـة فـي مولـد خير البريـة" ألبي مسـلم البهالني، عـام (1345 هـ) 

))(  تراجم أعام الوقف )177/2(. 
يــد والــده وعمتــه  البدايــة عــى  ُعــان، تلقــى تعليمــه يف  ))(  ولــد عــام )1285هـــ( املوافــق عــام )1868م( يف 
شمســاء بنــت ســامل الرواحيــة، اســتقال مــن العمــل احلكومــي يف عهــد الســلطان عــيل بــن محــود بــن حممــد، وتفــرغ 
ألعالــه اخلاصــة، حيــث كانــت لــه أمــاك كثــرية يف زنجبــار، اشــتهر بنســخ املخطوطــات، فتجمعــت لديــه مكتبــة 

كبــرية، كان يــرشف بنفســه عــى تصحيــح كتبهــا ومراجعتهــا. تراجــم أعــام الوقــف )179/2(. 
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الموافـق عـام (1926م)(1).

}43{ سامل مفتيج البوسنوي )ت: 1357 هـ((2). 965  - 

املوقوف: مدارس.   

املوقوف عليه: املدرسن.   

نوع الوقف: تعليمي.   

أدخـل كثيًـرا مـن اإلصالحات علـى األوقاف والمـدارس الدينية، وأنشـأ مدارس 

جديـدة للمسـلمين، وهـو أول مـن فكر فـي إيفاد بعثـات علمية إلى األزهر الشـريف 

على نفقـة األوقاف(3).

}45{ سعد باشا ابن إبراهيم زغلول )ت: 1346 هـ((4). 966  - 

املوقوف: دار.   

املوقــوف عليــه: الفقــراء مــن أوالد وذريــة إخوتــه يف تعليمهــم وعالجهــم،    

والجمعيــة الخرييــة اإلســالمية لترصفــه يف شــؤون التعليــم مبعرفتهــا.

نوع الوقف: ذري، وتعليمي.   

))(  تراجم أعام الوقف )179/2(. 
))(  ولد عام )1294 هـ( املوافق لعام )1877م( يف رساي بوســنة، خترج يف مدرســة القضاء الرشعي "مكتب 
النــواب" يف يوغســافيا، ثــم ســافر إىل تركيــا طالًبــا للعلــم وســاعًيا إليــه، وحــن عــاد ُعــن مفتًيــا، ثــم انتخــب رئيًســا 
ملجلس العلاء، وعضًوا يف جملس الشــيوخ اليوغســايف، كان عضًوا يف املؤمتر اإلســامي العام يف فلســطن عام 
1931م، وانتخــب وكيــاً يف مؤمتــر مســلمي أوروبــا يف جنيــف عــام )1935م(. معجــم تراجــم أعــام الوقــف 

 .)173/1(
))(  نثر اجلواهر والدرر يف علاء القرن الرابع عرش )462/1(، معجم تراجم أعام الوقف )173/1(. 

))(  زعيــم هنضــة مــر السياســية، وأكــرب خطبائهــا يف عــره، ولــد يف "إبيانــة" مــن قــرى الغربيــة بمــر، وتــويف 
أبــوه وهــو يف اخلامســة، فتعلــم يف كّتــاب القريــة، ودخــل األزهــر ســنة )1290 هـــ( فمكــث نحــو أربــع ســنن. 
واتصــل بـــ مجــال الديــن األفغــاين، فازمــه مــدة، وتــوىل رياســة جملــس الــوزراء ســنة )1924 م(، ورياســة جملــس 

النــواب ســنة )1925 و 1926 م(، وتــويف بالقاهــرة. األعــام للــزركيل )83/3(. 
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أوقـف سـعد باشـا زغلـول منزله المرقّـم بالبلديـة برقم (2( قسـم السـيدة زينب، 

والمشـهور بــ "بيـت األمة" عـام (1926م)، وكذلـك منزله فـي بلدته "إبيانـة" التابع 

لمركـز "فـوه" فـي محافظـة كفر الشـيخ حاليًـا، وجميع األراضـي الزراعيـة التي كان 

يملكهـا ومسـاحتها (40( فدانًـا و(4( قراريـط و(10( أسـهم، بزمـام ناحيـة مسـجد 

ـص "بيـت األمة" من  وصيـف، التابـع لمركـز زفتـى فـي محافظـة الغربيـة، وقد ُخصِّ

بعـده النتفـاع زوجتـه صفيـة زغلول، أمـا منزله اآلخـر واألطيـان الزراعية فقد اشـترط 

أن يُصـرف ريعهـا علـى الفقـراء مـن أوالد وذرية إخوته فـي تعليمهـم وعالجهم، وأن 

يـؤول ريـع الوقـف من بعدهـم إلـى الجمعيـة الخيرية اإلسـالمية لتصرفه في شـؤون 

بمعرفتها(1). التعليـم 

}46{ سلان حسن سلان بن مطر )ت: 1363 هـ((2). 967  - 

املوقوف: دار. مساجد.   

املوقوف عليه: أوالده وذريتهم.   

نوع الوقف: ذري.   

إيقـاف بيتـه في منطقة "ريا" فـي البحرين على أوالده؛ إبراهيـم، وأحمد وذريتهم 

مـن بعدهـم ومـا تناسـلوا، وحررت وثيقـة الوقف فـي جمـادي األولـى (1338 هـ) 

الموافـق يناير (1920م).

قيامـه ببنـاء وترميـم عـدة مسـاجد تقربًـا للـه، ومنهـا: مسـجد فـي قريـة الديـر، 

ومسـجد عبدالوهـاب الزيانـي، ومسـجد ابـن عربـي، باإلضافـة إلـى ترميـم عـدة 

))(  األعام للزركيل )83/3(. 
))(  ولــد عــام )1264 هـــ( املوافــق لعــام )1848م( يف جزيــرة املحــرق، التــي كانــت عاصمــة للبحريــن يف ذلــك 
الوقــت، وهــو أكــرب أبنــاء املحســن املشــهور التاجــر الكبــري حســن بــن مطــر، عمــل بتجــارة اللؤلــؤ، وكان له أســطول 
مــن الســفن الرشاعيــة، قــد اســتعان بــه حاكــم البحريــن الشــيخ عيســى بــن عــيل آل خليفــة مستشــاًرا يف الكشــف عــن 

اللؤلــؤ اليابــاين الــذي كان ُيــّرب إىل البحريــن. معجــم تراجــم أعــام الوقــف )183/1(. 
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مسـاجد فـي األحسـاء(1).

}47{ سليان بن عبد الرحمن بن محمد بن عيل بن عبد الله بن حمد  968  - 

آل صنيع )ت: 1389 هـ((2).

املوقوف: مكتبة.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

ملـك أكبـر مكتبـة خاصـة فـي الريـاض، اشـترت جامعـة الريـاض جـزًءا منهـا 

بمبالـغ كبيرة، تحتـوي على عشـرات المخطوطات النـادرة، والطبعـات القديمة التي 

تعـد فـي ندرتهـا كالمخطوطـات، وقـلَّ أن يوجـد كتـاب قيـم إالّ وعنده نسـخة منه، 

ومـا بـاع علـى الجامعـة فغالبه مـن النسـخ المتكررة لديـه(3).

}48{ شمالن بن عيل آل سيف )ت: 1364 هـ((4). 969  - 

املوقوف: مقر املدرسة، ومال.   

املوقوف عليه: مؤذن مسجد ابن خميس، وتعمري املساجد.   

نوع الوقف: خريي.   

))(  سلان بن مطر؛ أبو األرامل واأليتام. معجم تراجم أعام الوقف )183/1(. 
))(  العيزي أصاً، املكي مولًدا ومنشــًئا، ولد بمكة املكرمة عام )1323 هـ(، وتعلم يف مســجد اجلودرية القرآن 
ومبــاديء الكتابــة والقــراءة، ثــم صــار يــردد عــى علــاء احلــرم الرشيــف، فــكان آيــة يف معرفــة أســاء الكتــب واملؤلفــن 

واملخطوطــات، وأنــواع طباعتهــا وجيدهــا ورديئهــا إىل غــري ذلــك. علــاء نجــد خــال ثانيــة قــرون )303/2(. 
))(  معجم تراجم أعام الوقف )183/1(. 

))(  ولــد عــام )1281 هـــ( املوافــق لعــام )1864م( يف منطقــة رشق إحــدى أحيــاء مدينــة الكويــت القديمــة، يف 
بيــت عــز وجــاه وثــراء، وهــو مــن قبيلــة عنــزة، تــويف والــده ســنة )1304 هـــ( املوافــق )1886م( وعمــره نحــو 23 
ســنة، فــورث هــو وشــقيقه األكــرب حســن بــن عــيل آل ســيف ثــروة تقــدر بائــة ومخســن ألــف روبيــة، وهــي ُتعــد ثــروة 
طائلــة يف ذلــك الوقــت، اشــتغل شــمان بتجــارة اللؤلــؤ، فــكان يشــريه مــن الغواصــن ثــم يســافر بــه إىل مراكــز بيعــه 

يف البحريــن أو اهلنــد بمشــاركة شــقيقه األكــرب حســن . معجــم تراجــم أعــام الوقــف )189/1(. 
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تعـددت أوجـه اإلحسـان فـي حيـاة شـمالن آل سـيف، واتجهـت نحـو التعليم 

بشـكل خـاص، ومـن بيـن هـذه األوجه:

تبـرع إلنشـاء المدرسـة المباركيـة بمبلـغ خمسـة آالف روبيـة، مسـاهمة منـه في 

تطـور التعليـم فـي وطنه.

أسـس مدرسـة السـعادة عام (1343 هـ) الموافق (1924م)، لتكون مدرسـة بعد 

المباركيـة واألحمديـة، حيـث إن هاتين المدرسـتين قـد ضاقتا بطـالب العلم، ووجد 

شـمالن بـن علـي أن هناك كثيرًا مـن اليتامى محرومـون من نعمة التعليـم لعدم وجود 

عائـل ينفـق عليهـم، فهـداه اللـه إلى تأسـيس مدرسـة خاصة تضـم اليتامـى من أهل 

الكويـت، يتلقـون فيها بالمجـان علوًما مختلفة أسـوة بغيرهم من الطالب المنتسـبين 

إلـى مدرسـتي المباركيـة واألحمديـة، وخصـص لهـا جـزًءا من مالـه، وعيـن للعمل 

فيهـا مدرسـين أكَْفـاء، وأوكل إدارتها إلى الشـيخ أحمد الخميس الـذي كان راتبه مائة 

روبيـة، وهـو راتـب كبير في ذلـك الوقت، وكان التعليـم في المدرسـة مجانًا للطالب 

الذيـن بلغ عددهـم نحو ثالثمائـة تلميذ في سـنة (1934م).
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}49{ صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبرهيم بن عبد الله بن  970  - 

بسام بن عساكر )ت: 1337 هـ((1).

املوقوف: مكتبة، وبساتن ونخيل.   

املوقوف عليه: القريب، واملحتاج، وابن السبيل.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

ف مكتبة نفيسـة كلهـا خطية، ويوجـد فيها نـوادر المخطوطـات وتوجد عند  َخلَـّ

ابنـه سـليمان، وقـد نّماهـا أيًضـا االبـن المذكور، كمـا خلف بسـاتين ونخيـاًل جعلها 

صدقـة علـى القريـب والمحتاج وابن السـبيل(2).

 }50{ صالح بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن حمد البسام 971  - 

 )ت: 1307 هـ((3).

املوقوف: مكتبة.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

ف مكتبـة قيمة حافلة بالكتـب المفيدة والمراجع الهامـة مطبوعة ومخطوطة،  خلَـّ

والتقــي  والطهــر  الفضيلــة  حجــر  يف  وريب  فيهــا،  ونشــأ  هـــ(،   1258( عــام  وذلــك  عنيــزة،  مدينــة  يف  ولــد    )((
والصــاح، فأرستــه التــي تولــت رعايتــه، وعشــريته التــي هــو منهــا اشــتهرت بالفضــل والكــرم واإلحســان واإليثــار 
وكــرم األخــاق، يعتــرب مــن أعيــان بلــده ومــن رؤســاء أرستــه، ويعــد مــن الشــجعان؛ فلــه مواقــف مرشفــة أثنــاء 
املعــارك، ومعــروف بالعبــادة والتهجــد، وتــاوة القــرآن يف كل آن قائــًا وقاعــًدا وماشــًيا، ال يرفــه عــن تاوتــه 

يشء. علــاء نجــد خــال ثانيــة قــرون )453/2 - 454(. 
))(  علاء نجد خال ثانية قرون )453/2 - 454(. 

))(  ولــد يف عنيــزة عــام )1270 هـــ( يف بيــت وجاهــة وعــز، ونشــأ نشــأة صاحلــة، واشــتهر أمــره وارتفــع قــدره يف 
شــبابه؛ لــا يتصــف بــه مــن مــكارم األخــاق، وبــذل املعــروف واإلحســان، فوالــده مــن أعيــان مدينــة عنيــزة، ومــن 
ــف بيًتــا جتارًيــا يف ُجــّدة، فنمــت الثــروة يف أيديــم حتــى صــاروا مــن  مشــاهري أرسة آل بســام، وقــد تــويف والــده وخلَّ

كبــار جتــار جــدة، ومــن أعيــان عنيــزة. علــاء نجــد خــال ثانيــة قــرون )495/2(. 
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ولـم تبع إالَّ بعد وفاته بنحو خمسـين سـنة(1).

}51{ صالح باشا كيكيا )ت: 1376 هـ((2). 972  - 

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: الطالب.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـام الكمندتـور صالح بإنشـاء أول مدرسـة للبنين، ومدرسـة للبنات، مـن المرحلة 

االبتدائيـة إلـى المرحلـة المتوسـطة بإرتريـا، وتحديـًدا فـي مسـقط رأسـه "حرقيقـو"، 

وأنفـق مـن أجلهـا الغالـي والنفيس مـن ماله الخـاص؛ ليتلقـى الطالب فيهـا الدروس 

النظاميـة، وأنشـأ فيها معهـًدا للدين اإلسـالمي؛ ليتعلم الطالب فيه علـوم القرآن الكريم 

والفقـه والعقيـدة، كمـا أقـام فيهـا ملحًقا خاًصـا للمعهـد الصناعـي، بدأ بتعليـم حرفة 

النجـارة، لتلبيـة احتياجـات المدرسـة فـي أول األمـر، ثم شـمل الحًقا التدريـب الفني 

للكهربـاء والميكانيـكان وضمانًا السـتمرار المدرسـة ومنهجها المتميـز، وحفاظًا على 

اسـتقالليتها دون الحاجـة إلـى الدعم الرسـمي مـن الحكومـة؛ أوقف عليهـا (44( بابًا 

فـي مدينـة أديـس أبابـا تدر عليهـا إيـرادات وفيـرة لتغطيـة احتياجاتها مـن مصروفات؛ 

بـدًءا مـن رواتـب المعلميـن، واألثـاث الـالزم، وتوسـعة المدرسـة الحًقـا وصيانتهـا، 

إلـى كافـة المتطلبـات الضروريـة لها، وقـد افتُتحت المدرسـة في يـوم الخميس 9 من 

(1944م)(3). مارس 

))(  علاء نجد خال ثانية قرون )495/2(. 
))(  ولــد عــام )1322 هـــ( املوافــق لعــام )1904م( يف مدينــة "حرقيقــو" بإرتريــا مــن أرسة "كيكيــا" عمــل يف 
التجــارة مــع والــده، ثــم أســس عمــاً جتارًيــا خاًصــا بــه، تــزوج ولــه مــن األبنــاء أربعــة وبنــت، وقــد استشــهد ابنــه أمحــد 
اغتيــااًل، حصــل عــى لقــب "الكمندتــور" وهــو لقــب تركــي األصــل، وهــو يعــد رائــد النهضــة التعليميــة بإرتريــا. 

معجــم تراجــم أعــام الوقــف )193/1(.
))(  معجم تراجم أعام الوقف )193/1(. 
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}52{ صالح بن املال محمد بن صالح بن عبد الله العبد الرحمن  973  - 

العنزي )ت: 1378 هـ((1).

املوقوف: مسجد.   

املوقوف عليه: البيوت، والدكاكن.   

نوع الوقف: دعوي.   

أسـس مسـجًدا يسـمى مسـجد "المـال صالـح" الـذي بنـاه عـام (1338 هــ) 

الموافـق عـام (1919م)، فـي منطقـة الصالحيـة فـي دولـة الكويـت، وهـو ال يـزال 

قائًمـا حتـى اآلن، وقد وقـف عليه العديـد من البيـوت والدكاكين، وذلـك حرًصا منه 

علـى اسـتمرار خدمـات هـذا المسـجد، وتوفيـر مـا يلزمـه من نفقـات(2).

}53{ عبد الرحمن بن نارص بن عبد الله السعدي )ت: 1376 هـ((3). 974  - 

املوقوف: كتب.   

))(  ولــد عــام )1296 هـــ( املوافــق عــام )1878م(، يف فريــج الشــيوخ يف دولــة الكويــت، مــات أبــوه وهــو مــا زال 
يف الثامنــة مــن عمــره، فتــوىل أخــوه األكــرب راشــد املــا رعايتــه، وأدخلــه الكتــاب ليتعلــم القــراءة والكتابــة وحفــظ 
القــرآن الكريــم، وكان يُعــد أول مديــر للجــوازات يف دولــة الكويــت، كــا عمــل عضــًوا يف جملــس شــؤون األوقــاف 

عــام )1951م(. تراجــم أعــام الوقــف )205/2(. 
))(  تراجم أعام الوقف )205/2(. 

))(  عــامل ومفــّر، ولــد يف القصيــم باململكــة العربيــة الســعودية، مــات والــده ومل يتجــاوز الثانيــة عــرشة مــن عمــره، 
طلــب العلــم وجــّد فيــه فحفــظ القــرآن الكريــم واملتــون، فاشــتهر أمــره، وعلــت منزلتــه، وكثــر تاميــذه، تــرك عــدة 
كتــب نافعــة، أكثرهــا يف تفســري القــرآن وعلومــه، أبرزهــا: تيســري الكريــم الرمحــن يف تفســري كام املنــان، وكتبــه 
قيِّمــة حمققــة ختلــو مــن الدخيــل والغرائــب، أســلوهبا ســهل ميــر، كان مرجــع بــاده وعمدهتــم يف مجيــع أحواهلــم 
وشــؤوهنم؛ فهــو مــدرس الطــاب، وواعــظ العامــة، وإمــام اجلامــع وخطيبــه، وكاتــب الوثائــق، وحمــرر األوقــاف 
والوصايــا، وعاقــد األنكحــة، ومستشــارهم يف كل شــؤوهنم ومــا يمهــم مــن أمــور دينهــم ودنياهــم، وكل هــذه 
األعــال يقــوم هبــا حســبة، وال يتقــاىض عنهــا أجــًرا، وهــذا مــا جعلــه كبــرًيا يف أعــن النــاس، حمبوًبــا لــدى عامتهــم 
وخاصتهــم. صفحــات مــن حيــاة عامــة القصيــم عبدالرمحــن بــن نــارص الســعدي، لعبداللــه الطيــار، علــاء نجــد 

خــال ثاثــة قــرون )250/3(. 
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املوقوف عليه: مكتبة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

أسـس مكتبـة عنيـزة الوطنيـة، وتكونـت نواتهـا األولى حين اشـترى الشـيخ ابن 

سـعدي كتبًـا بتلـك األمـوال التـي تبـرع بهـا الوزيـر عبـد الله بـن سـليمان الحمدان 

(ت: 1385 هــ) لصالـح المكتبـة، هذا باإلضافة إلـى ما تركه العلمـاء واألعيان على 

مـر تاريـخ الجامـع الكبير فـي خزانته مـن المخطوطات النـادرة(1).

}54{ عبد الرزاق ابن الشيخ قادر )ت: 1312 هـ((2). 975  - 

املوقوف: سقاية.   

املوقوف عليه: صدقة عليه بعد موته، ووجوه الر والخري.   

نوع الوقف: خريي.   

كان مثـاًل صالًحـا، وقدوة حسـنة فـي رعاية المصالـح العامة، واإلخـالص للنفع 

العـام حيـث أحيا الـدارس من المجـد، والمقبـور من الفضـل، فأوقف أوقافًـا خيرية 

علـى أن تصـرف غلتهـا على روحـه، وفي وجوه البـر والخير، وإرواء العطـاش بالماء 

العـذب، حيـث اتخذ مـن غلة تلـك الموقوفات سـقاية وهي اليـوم عامرة(3).

))(  الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة عــام، خلالــد بــن ســليان بــن 
1417هـــ/  العــدد األول )املحــرم - مجــادى اآلخــرة  الوطنيــة  امللــك فهــد  65(، جملــة مكتبــة  عــيل اخلويطــر )ص: 

 .)79 ص: 
))(  كان كريــم الســجايا، اجتمعــت لــه مزايــا رشيفــة جعلــت لــه مكانــة بــن النــاس، فتعلقــت عليــه القلــوب، 
عهــد  يف  فانتــدب  بغــداد،  رجــاالت  فيــه  جيمــع  حافــل  جملــس  لــه  فصــار  عنايــة،  وأولــوه  ثقتهــم  النــاس  ووضــع 
الســلطان عبــد احلميــد نائًبــا ممًثــا لبغــداد يف جملــس املبعوثــان، ثــم عــن رئيًســا لبلديــة بغــداد الثانيــة. البغداديــون 

 .)193-192 )ص:  وجمالســهم  أخبارهــم 
))(  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 193(. 
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 }55{ عبد الرزاق بن رشيد بن حميد الحصان البغدادي، الكرخي  976  - 

)ت: 1384 هـ((1).

املوقوف: مكتبة.   

املوقوف عليه: مكتبة الحرم النبوي، وطلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـام برحـالت علمية إلى بـالد الهند واألفغـان، ودخل مصر في أوائل صفر سـنة 

(1333هــ)، واجتمـع بعلمائهـا، وعكف علـى مطالعـة مخطوطات الجامـع األزهر 

ودار الكتـب، ونسـخ عشـرات مـن األثبـات والمشـيخات والمعاجم والمسلسـالت 

وكتـب الطبـاق، والتـي زخـرت بهـا مكتبتـه التـي أوقفهـا وجعلهـا تحت نظـارة عبد 

الوهـاب الدهلـوي، وقـد ضّمت إلـى مكتبة الحـرم المكي الشـريف.

وقف مكتبته على طلبة العلم، وفيها (1850( كتابا؛ منها (775( مخطوطًا(2).

وقف مكتبته على مكتبة الحرم النبوي في المدينة(3).

))(  ولــد ببغــداد، وأمل باللغتــن الركيــة والفرنســية، وعــاش يف شــبه بــؤٍس، إىل أن عمــل يف مكتبــة األوقــاف العامــة 
ســنة )1948 - 1961(، ورحــل إىل الكويــت وإىل الســعودية، أثــار بعــض مــا كتبــه نقــًدا شــديًدا يف بغــداد، مــن 
كتبــه املطبوعــة: ربيعــة العــراق، عــريب املســتقبل، العروبــة يف امليــزان. قامــت بســببه تظاهــرات احتجــاج وســجن 

مؤلفــه أربعــة أشــهر، وتــويف غريبــا يف فنــدق بالكويــت. األعــام للــزركيل )352/3(. 
))(  الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة عــام خلالــد بــن ســليان بــن 

عــيل اخلويطــر )ص: 60(. 
))(  األعام للزركيل )352/3(. 
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}56{ عبدالستار بن عبدالوهاب بن محمد خدايار بن عظيم حسن يار  977  - 

ْهلَِوي )ت: 1355 هـ((1). املباركشاهوي، البكري، الدِّ

املوقوف: مكتبته.   

املوقوف عليه: مكتبة الحرم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

جعل مكتبته وقًفا قبل وفاته، ثم نقلت مع مؤلفاته إلى مكتبة الحرم بمكة(2).

}57{ عبد العزيز بن إبراهيم الدورسي. 978  - 

املوقوف: كتاب.   

املوقوف عليه: نفسه، وطلبة العلم من أوالده، وأوالد إخوانه.   

نوع الوقف: تعليمي.   

))(  الصديقــي احلنفــي، أبــو الفيــض وأبــو اإلســعاد، ولــد بمكــة يف 25 ذي القعــدة ســنة )1286 هـــ(، ونشــأ هبــا 
فحفــظ القــرآن الكريــم وهــو صغــري، وطلــب العلــم؛ فقــرأ عــى والــده، والتحــق باملدرســة الصولتيــة فأخــذ عــن 
شــيوخها والزم دروســهم ومنهــا ختــرج، ثــم الزم حلقــات دروس املســجد احلــرام، وأخــذ عنهــم نشــأته وحتصيلــه 
العلمــي، وتفقــه عــى املذهــب احلنفــي، وأقبــل عــى احلديــث الرشيــف فاشــتغل بــه وصــار عالــًا بفنونــه، وقــد رصف 
عمــره كلــه يف العلــم والتدريــس، ومــن األعــال التــي تقّلدهــا؛ عــّن أمينـًـا للفتــوى فــرًة مــن الزمــن يف عهــد أمــري مكــة 
املكرمــة الرشيــف عــون الرفيــق، واختــري مدّرًســا بمدرســة املطّوفــن يف املســجد احلــرام عــام )1347 هـــ(، فــكان 
مــن مــدّريس املســجد احلــرام فــرة احلكــم العثــاين يف العرشينــات اهلجريــة، ويف احلكــم اهلاشــمي أيًضــا، ويف العهــد 
الســعودي كان مــن أوائــل مــدريس املســجد احلــرام الذيــن عّينهــم امللــك عبــد العزيــز عــام 1347 هـــ، وقــد اســتمر 
بــه حتــى وفاتــه تقريًبــا، لــه تآليــف، منهــا: "فيــض امللــك املتعــايل بأبنــاء أوائــل القــرن الثالــث عــرش والتــوايل"، و"رسد 
النقــول يف تراجــم الفحــول"، و"األزهــار الطيبــة النــرش يف ذكــر األعيــان مــن كل عــر"، و"بغيــة األديــب الاهــر 
ونثــر املآثــر فيمــن أدركتــه مــن األكابــر"، وغــري ذلــك، تــويف بمكــة املكرمــة يف احلــادي عــرش مــن شــهر رجــب، ودفــن 
باملعــاة. خمتــر نــرش النــور والزهــر، لعبــد اهلل مــرداد أبــو اخلــري )ص: 127(، نثــر الــدرر بتذييــل نظــم الــدرر، لعبــد 

اهلل بــن حممــد غــازي )ص: 4(، األعــام للــزركيل )354/3(.
))(  األعام للزركيل )354/3(. 
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ُوِجـَد علـى طـرة كتـاب: "بسـتان الفوائـد المحتـوى علـى العقائـد والمراثـي 

والفوائـد" لمؤلفـه: عبـد العزيز بـن إبراهيم الدوسـري، وهـو من مخطوطـات مكتبة 

الحـرم المكـي الوقفيـة التاليـة، وقـف للـه تعالـى علـى نفسـي، وطالـب العلـم من 

أوالدي، وأوالد إخوانـي، 22 شـعبان سـنة (1369هــ)(1).

}58{ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، مؤسس اململكة  979  - 

العربية السعودية الحديثة، وأول ملوكها )ت: 1373 هـ((2).

املوقوف: عيون، وعقار، ودكاكن.   

املوقوف عليه: إنشاء سكن للحجاج يف املطار وامليناء، ومدرسة.   

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.   

ومـن المشـاريع الوقفيـة فـي العصـر الحديـث؛ العيـن العزيزيـة في جـدة، التي 

تعـد وقًفـا للملـك عبـد العزيز  وذلـك عندما اشـترى عيونًـا مـن وادي فاطمة 

وأوصلهـا إلى جـدة وأوقفها، وأنشـأ للوقف إدارة خـارج إطار سـلطة الدولة، وقامت 

هـذه اإلدارة بإنشـاء سـكن للحجاج في المطـار والميناء، فأراحـت الحجاج، وكونت 

دخـاًل تنفق منه علـى غرضها األساسـي(3).

))(  الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة عــام خلالــد بــن ســليان بــن 
عــيل اخلويطــر )ص: 59(، جملــة الدرعيــة الســنة األوىل، العــدد الثــاين، ربيــع اآلخــر )1419هـــ(، )ص: 264(. 

عــام  نجــد،  يف  احلاكمــة  ســعود  آل  ألرسة  الريــاض  يف  ولــد  ســعود،  آل  أرسة  مــن  عــرش  الرابــع  احلاكــم    )((
)1293هـــ/ 1876م(، ويف الســابعة مــن عمــره عهــد بــه والــده اإلمــام عبــد الرمحــن بــن فيصــل إىل القــايض عبــد 
اهلل اخلرجــي لتعليمــه القــرآن الكريــم، ويف العــارشة تلقــى حتصيلــه يف الفقــه والتوحيــد عــى يــد الشــيخ عبــد اهلل بــن 
عبــد اللطيــف آل الشــيخ، كان عبــد العزيــز يتمتــع منــذ صبــاه بــذكاء مفــرط، أعلــن يف ســنة )1351 هـــ/ 1932 م( 
توحيــد األقطــار اخلاضعــة لــه وتســميتها "اململكــة العربيــة الســعودية"، ليطلــق عليــه بعــد تأســيس الســعودية "زعيــم 
اجلزيــرة العربيــة"، تــويف بالطائــف، ودفــن يف الريــاض. وَخَلَفــه ابنــه امللــك ســعود األول، ويّل عهــده يف حياتــه. 

األعــام للــزركيل )19/4- 20(. 
))(  إســهام الوقف يف العمل األهيل والتنمية االجتاعية )ص: 28(، دور الوقف يف النمو االقتصادي لكامل 

صالح عبد اهلل )ص: 33(. 
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وقـف أحـد أمالكـه فـي المجمعـة -عاصمـة منطقـة سـدير- لصالـح الجامـع، 

وكتّـاب لـألوالد، وذلـك عـام (1335 هـ)، وجاء في نـص الوقفية: مـن طرف القصر 

والمسـجد، والباقـي عليـه يحط -يجعل- منه مدرسـة للعيـال يتعلمون فيهـا، ويجعل 

منـه دكاكين سـبالة على المدرسـة، ويقطع ما يكفي بسـتانًا للقليب يغـرس، والجميع 

كلـه على نظـر عبد المحسـن(1).

أسـس فـي الريـاض مـا يسـمى بربـاط اإلخـوان، ونهض فـي خدمة طلبـة العلم 

الوافدين، وتوفير الجو العلمي والنفسـي والمعيشـي المناسـب لهم، فوقف األوقاف 

لهـم، مما حفـز القادرين ليفعلـوا فعله(2).

}59{ عبد العزيز العيل الخريجي. 980  - 

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

 الجمعيـة الخيريـة لتحفيـظ القـرآن الكريـم فـي مكة المكرمـة؛ قائمـة بتملكاتها 

الوقفيـة حتـى عـام (1416 هـ) ، الـدار الكائنة بحـي العزيزية، والتي تبرع بها الشـيخ 

عبـد العزيـز العلـي الخريجـي، والمكونـة مـن ثالثـة أدوار، وكل دور مكـون مـن 

شـقتين، وهـي مسـلمة للجمعية(3).

))(  الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة عــام، خلالــد بــن ســليان 
بــن عــيل اخلويطــر )ص: 36(، صحيفــة اجلزيــرة العــدد )10349( مــن مقــال حلمــود عبــد العزيــز املزينــي. 

))(  الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة عــام، خلالــد بــن ســليان 
بــن عــيل اخلويطــر )ص: 53(. 

))(  عناية املسلمن بالوقف خدمة للقرآن الكريم )ص: 40(. 
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}60{ عبد العزيز عبد الله رشوين )ت: 1397 هـ((1). 981  - 

املوقوف: عقارات.   

املوقوف عليه: أوجه الخري وأعال الر.   

رشط الواقـف: أن يبنـى مـن عائـد أوقافـه ثالثة مراكـز صحية، ثم يـوزع الربع    

عـى جهـات حددها يف وصيـة وقفه.

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.   

اشـتهر عبـد العزيـز شـروني بدعم أعمـال البـر والجمعيـات الخيرية، فـكان لها 

خيـر داعـم ونصيـر، ومن ضمـن أعماله في مجـال العمـل الخيري والوقـف ما يلي:

شيد على نفقته الخاصة مسجد شروني في الخرطوم عام (1945م).

شيد أول معهد لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، وهو معهد شروني.

أوقـف عقـارات عديـدة ضخمـة لينفـق ريعهـا علـى أوجـه الخيـر وأعمـال البر 

بنسـب محـددة، وقـد اشـترط أن يبنـى من عائـد أوقافه ثالثـة مراكز صحيـة، ثم يوزع 

الربـع كاآلتـي: 3% للطلبـة الفقـراء والمعاهد العلمية فـي العاصمة، و2% للخمسـة 

األوائـل مـن طلبـة الشـريعة اإلسـالمية فـي كل مـن جامعتـي الخرطـوم، وأم درمـان 

اإلسـالمية، و3% للمصروفـات المدرسـية للطلبـة الفقراء فـي العاصمـة، وقد نفذت 

هيئـة األوقـاف اإلسـالمية فـي واليـة الخرطـوم إنشـاء مركزيـن صحييـن، أحدهمـا: 

فـي شـارع الثـورة الحـارة 19، وثانيهما: فـي الخرطـوم الرمليـة، وجاٍر إنشـاء المركز 

الثالـث في محلة شـرق النيـل(2).

))(  املولود عام )1339 هـ( املوافق لعام )1921م( يف العاصمة السودانية اخلرطوم، درس يف كلية غوردون، 
وعمــل بالتجــارة، وكان عضــًوا يف املجلــس البلــدي يف مدينــة اخلرطــوم، وعضــًوا يف جملــس إدارة املدرســة األهليــة 

باخلرطــوم، ثــم اختــري عضــًوا ملجلــس مســجد النيلــن. تراجــم أعام الوقف )255/1(. 
))(  تراجم أعام الوقف )255/1(
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}61{ عبد العزيز قاسم حادة )ت: 1382 هـ((1). 982  - 

املوقوف: دكان، وبيت.   

املوقوف عليه: القامئون بوظيفتي اإلمامة واآلذان.   

نوع الوقف: دعوي.   

وقفـه دكانًـا وبيتًـا علـى القائميـن بوظيفتـي اإلمامـة واألذان بمسـجد الحمدان، 

الواقـع فـي حـي الوسـط فـي فريـج القناعات فـي دولـة الكويت.

دوره البـارز فـي عضوية مجلس شـؤون األوقاف في رسـم سياسـات المجلس، 

واتخـاذ القـرارات الخاصة بالوقف.

مبادراتـه وأفـكاره ومقترحاتـه التـي أسـهمت في اسـتحداث كيانـات جديدة في 

بنيـة الوقـف وهيكلـه اإلداري، وقـد تحقق منهـا؛ اقتراحه بإنشـاء دائـرة لأليتام تحفظ 

فيهـا أموالهـم، واقتراحـه بإنشـاء دائـرة خاصـة تهتم بشـؤون الوقـف وريعـه، وتكون 

مسـؤولة عن صـرف رواتـب األئمـة والمؤذنيـن، وتهتم بأوقاف المسـاجد وشـؤونها 

وإصالحهـا، كمـا كان لـه السـبق فـي اقتـراح تجميـع الـزكاة فـي صعيد واحـد، وهو 

االقتـراح الـذي قدمـه للشـيخ عبد الله السـالم الصبـاح حاكـم الكويت حينئـٍذ، التي 

تطـورت فيمـا بعـد إلى إنشـاء بيـت الـزكاة، وذلك بعـد ثالثة عقـود مـن الزمان.

أهدت أسرته بعد وفاته مكتبته إلى إدارة المكتبات في وزارة التربية(2).

أحيــاء مدينــة  إحــدى  القبلــة؛  فريــج ســعود يف منطقــة  عــام )1896م( يف  املوافــق  هـــ(  عــام )1314  ولــد    )((
الكويــت القديمــة، ينتمــي إىل أرسة حمبــة للعلــم، وأســس أبــوه مدرســة محــادة أواخــر القــرن التاســع عــرش امليــادي، 
أســهم يف توعيــة جمتمعــه مــن خــال خطبــه التــي كان يلقيهــا يف املســجد نحــو نصــف قــرن، حيــث اشــتهر برباعــة 
إلقائــه، وغــزارة علمــه، ومجــال صوتــه، ُعــن قاضًيــا للكويــت عــام )1932م(، واســتمر يف القضــاء حتــى اســتقال، 

وانتخــب عضــًوا يف جملــس األوقــاف. تراجــم أعــام الوقــف )247/2(. 
))(  تراجم أعام الوقف )247/2(. 
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}62{ عبد العزيز يوسف عبدالله محمد املزيني )ت: 1389 هـ((1). 983  - 

املوقوف: مسجد، ومستشفي.   

املوقوف عليه: أوالده، واملحتاجن، وأبواب الخري.   

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

تأسيسـه مـع أخيه علي مسـجد المزينـي الكائن في شـارع الخليج، كما سـاهما 

فـي إصـالح المسـاجد فـي نجـد وخاصة فـي بريـدة، كما قامـا أيًضـا ببناء عـدد من 

المسـاجد خـارج الكويت، عـن طريق اللجـان الخيريـة الكويتية.

ومـن مشـاريعه الوقفيـة فـي مجـال الرعايـة الصحيـة: قام مع شـقيقه علـي ببناء 

مستشـفى فـي السـودان، وآخـر فـي بلـدة بنـو مزينـة التابعـة لمحافظـة أسـيوط فـي 

مصر. صعيـد 

وقد أوصى بوصية لصالح أوالده وذريته، وأقاربه المحتاجين، ولعمل الخيرات(2).

}63{ عبد اللطيف الكتخدا )ت: 1317 هـ((3). 984  - 

املوقوف: أراض.   

املوقوف عليه: ذريته.   

نوع الوقف: ذري.   

كان لـه مجلـس يتـردد عليـه العلمـاء والفضـالء، وقـد وقـف أراضـي الكاوريـة 

))(  ولــد عــام )1316 هـــ( املوافــق لعــام )1899م( يف مدينــة بريــدة إحــدى مــدن منطقــة القصيــم يف نجــد، انتقــل 
مــع والــده مــن بريــدة إىل الكويــت عــام )1901م(، ونــال تعليمــه يف مدرســة املباركيــة، اشــتغل بالتجــارة مــع والــد 

زوجتــه الشــيخ حممــد الدعيــج. تراجــم أعــام الوقــف )257/1(. 
))(  تراجم أعام الوقف )257/1(. 

))(  كان مــن أعــام أرستــه وعميدهــا، وكان لــه شــأن عظيــم يصــل مــا انقطــع، فنفــع اخلــاص والعــام حتــى أصبــح 
لبيتــه وألرستــه يف أوســاط بغــداد شــأن عظيــم ومكانــة حممــودة. البغداديــون أخبارهــم وجمالســهم )ص: 124(. 
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الواقعـة فـي كـرادة مريم مـن الجانب الغربـي على ذريتـه، بموجب اإلعـالم الصادر 

مـن محكمة شـرعية بغـداد المؤرخ سـنة (1311 هــ)(1).

}64{ عبد الله بن حمد بن مزروع )ت: 1303 هـ(. 985  - 

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: ذريته.   

نوع الوقف: تعليمي.   

جـاء فـي وصيتـه: وإن الكتـب؛ الكلم الطيـب والذي فـي قطعته، وشـرح الزاد، 

وشـرح ابـن رجب، وتنبيـه الغافلين للسـمرقندي، والطـرق الحكمية وقـٌف على ذرية 

مـن هـو أهـل منهـم، وأجـود ذلـك، وال يمنعـه إعارتهـا لمـن هو أهـل لـه لذلك من 

أهـل العلم(2).

}65{ عبد الله بن خلف بن دحيان )ت: 1349 هـ((3). 986  - 

املوقوف: مكتبة.   

املوقوف عليه: ابن أخته الشيخ أحمد الخميس، ومن بعده مكتبة    

األوقاف.

))(  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص124(. 
))(  الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة عــام، خلالــد بــن ســليان 
بــن عــيل اخلويطــر )ص: 60(، تاريــخ املســاجد واألوقــاف القديمــة يف بلــد الريــاض، لراشــد بــن عســاكر )ص: 

 .)379

))(  ولــد يف الكويــت يف 28 مــن شــوال ســنة )1292 هـــ(، كان والــده خلــف الدحيــان بدوًيــا مــن قبيلــة حــرب، 
وكان مقيــًا يف بلــدة املجمعــة، نشــأ عبــد اهلل يف ظــل والــده، وتعلــم عنــه القــرآن الكريــم ومبــاديء احلســاب، ونشــأ 
عــى ســرية حســنة، فــرشع يف قــراءة الفقــه، ثــم ســافر إىل بلــدة الزبــري ســنة )1310 هـــ( إذ كانــت آهلــة بالعلــاء، 
فاجتهــد يف طلــب العلــم، وفتــح اهلل عليــه بأنــواع العلــوم، كان ُيــرضب بــه املثــل يف حســن اخللــق، مــن تواضــع 
ونزاهــة وصيانــة واســتقامة يف الديــن، يســعى يف قضــاء حوائــج النــاس، وكان ســمًحا كريــًا لــدى عامــة النــاس. 

علــاء نجــد خــال ثانيــة قــرون )100/4(. 
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نوع الوقف: تعليمي.   

كان الشـيخ عبـد اللـه رحمـه اللـه حريًصـا غايـة الحـرص علـى اقتنـاء الكتـب، 

المخطـوط منهـا والمطبـوع في ذلك الزمان، ولكـن جّل تركيزه علـى الكتب الخطية، 

فـدأب علـى التوصيـة عليهـا مـع المسـافرين إلـى الشـام ومصـر وبغـداد والحجـاز 

ونجـد، وقـد حصل لـه من نجـد الكثير، حتى صـارت مكتبتـه من أنفـس المكتبات، 

وبعـد وفاتـه آلـت مكتبتـه إلـى ابـن أخته الشـيخ أحمـد الخميـس، وبعد وفـاة أحمد 

الخميـس أهـدى ورثتـه المخطوطـات إلـى مكتبـة األوقـاف وبقيـت المطبوعـات 

عندهـم، وقـد ضاع كثير مـن المخطوطات في خـالل نقلها، وبعضهـا أكلتها األرضة 

ممـا يؤسـف لـه، وقـد انتقلت مـن مكتبـة األوقـاف إلـى مكتبـة الموسـوعة الفقهية، 

وتمـت فهرسـتها إالّ النـذر اليسـير منها.

وقـد أوقـف عدًدا منهـا على طلبة العلـم، وجعل النظـارة له ولشـيخه إبراهيم بن 

صالح بن عيسـى مـؤرخ نجد.

إن هـذه المكتبـة العظيمـة والتـي كونهـا بنفسـه، وحـرص علـى بـذل الغالـي 

والنفيـس فـي سـبيل اقتنـاء الكتـب مـن مظانهـا القريبـة والبعيـدة، كانت مفخـرة في 

عالـم الكتـب والمكتبـات فـي اإلقليـم كلـه. 

وممـا يجـدر ذكـره في هذا المجـال؛ أنه قـرر أن يكون لـه وكالء أربعـة يجمعون 

لـه هـذه الكتـب والمخطوطـات، ويتولـون إرسـالها أو إحضارهـا إليـه، ومـن هؤالء 

الـوكالء نذكـر: الشـيخ إبراهيـم بـن صالـح بـن عيسـى مـؤرخ نجـد وأحد شـيوخه، 

والشـيخ علـي الخـراز مـن أهالي بريـدة، والشـيخ محمد بن عبـد الكريم الشـبل في 

عنيـزة وأحـد شـيوخه، وطالـب علـم مـن آل صالح مـن أهالـي المّجمعة.

إن الحديـث عـن المكتبـة الموقوفة يطول، ويكفـي أن نأتي بشـهادة اختصاصي 

فـي هـذا المجـال، فمـن أقـوال المحقـق الشـيخ محمـد بـن ناصـر العجمـي فـي 

إعـداده ألوائـل المخطوطـات فـي الكويـت، ومنهـا النسـخة الخاصـة بإمـام األئمة 
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وعالـم المدينـة مالـك بـن أنـس الموطـأ، يقـول الشـيخ محمد بـن ناصـر العجمي: 

وممـا ينبغـي أال يفـوت ذكره في هـذه العجالة، والشـيء بالشـيء يذكر، هـو أن أقدم 

مخطـوط فـي الكويـت كتاب: الخصـال والعقـود واألحـوال والحدود لإلمـام الفقيه 

اللغـوي أبـي الحسـن ابـن أحمـد بـن البنـا المتوفـى عـام (471 هــ) الجـزء الرابـع 

منـه، نسـخة بخـط نسـخي عتيق، نُسـخت فـي ذي الحجة عـام (460 هــ) وهي من 

مخطوطـات العالّمـة الشـيخ عبداللـه الخلـف الدحيّان، ومـن ممتلكاتـه الضاربة في 

القـدم: كتـاب الجامـع الصغيـر علـى مذهـب اإلمـام أحمـد بن حنبـل، ألبـي يعلى 

محمـد بـن الحسـين الحنبلـي المتوفـى عـام (458هـ)، فقد نسـخ بخط بخـط عتيق 

عـام (465 هــ)، أي بعـد وفـاة مصنفه بسـبع سـنين، وكذلـك كتاب: مشـكل إعراب 

القـرآن، لمكـي بـن أبـي طالـب القيسـي المقرئـي المتوفـى عـام (437 هـ)، نسـخه 

محمـد بـن علـي الدينـوري، فـي شـهر ربيـع األول عـام (488 هــ)، وعليـه تملّـك 

للمفسـر المشـهور جـالل الديـن المحلي. 

وهـذا كمـا يقـول العجمـي يوضح صورة مـن صور الحيـاة العلمية فـي الكويت 

التـي كان الشـيخ عبدالله الخلف الدحيّـان أحد فرسـانها األوائل(1).

}66{ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد بن سليان بن  987  - 

نارص بن إبراهيم بن خنفر العنقري )ت: 1373 هـ((2).

املوقوف: مكتبة   

املوقوف عليه: أبناؤه.   

))(  تراجم أعام الوقف )207/1(. 
))(  ولــد يف بلــدة ثرمــداء إحــدى بلــدان الوشــم؛ وهــي بلــدة بنــي ســعد الذيــن منهــم العناقــر مــن قديــم الزمــان، ولــد 
ونشــأ يف حجــر والدتــه وأعامــه، ولــا بلــغ الســابعة مــن عمــره أصيــب باجلــدري ففقــد بــره، ولــا بلــغ السادســة 
عــرش مــن عمــره ســافر إىل الريــاض حيــث العلــاء الكبــار، كان يلقــب باحلافــظ لــا رزقــه اهلل رسعــة احلفــظ وقــوة 
والتعفــف  الوقــار  مــن  عليــه  هــو  مــا  مــع  هــذا  وحيرمونــه،  جيلونــه  عنهــم  أخــذ  الذيــن  مشــاخيه  وكان  اإلدراك، 
والتواضــع، كان مواظًبــا عــى قيــام الليــل، وتــاوة القــرآن كل ليلــة، وكان ال يمــل مــن كثــرة التدريــس، ذا تثبــت يف 

اجلــواب، وحتــرِّ يف الصــواب. علــاء نجــد خــال ثانيــة قــرون )265/4(. 
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نوع الوقف: ذري.   

جمع مكتبة كبيرة حافلة بنفائس المخطوطات، وخلَّفها بعده(1).

}67{ عبد الله بن عثان بن حاد الخويطر. 988  - 

املوقوف: مسند صغري يف أفضلية شهر رمضان.   

املوقوف عليه: نفسه، وذريته، وطلبة العلم.   

نوع الوقف: ذري، وتعليمي.   

وقـف مسـند صغيـر تـدور أحاديثـه علـى أفضلية شـهر رمضـان، ومما جـاء في 

نـص وقفيتـه على طرة مسـنده: أقـول، وأنا كاتب األحـرف، عبد الله العثمـان الحماد 

بـن خويطـر قـد جعلت هـذا الكتاب وقًفـا لله، ال يبـاع، وال يوهـب، وال يحبس، وال 

يبـدل ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ژ  البقـرة (181(. 

 ولـي النظـر فيـه مـدة حياتـي، وذريتـي أولـى به مـن غيرهـم، حرر فـي رمضان 

سـنة (1343 هـ)(2).

}68{ عبد الله بن محمد بن حمد القرعاوي )ت: 1389 هـ((3). 989  - 

املوقوف: ماٌل. مدارس   

املوقوف عليه: املدارس، وبناء املساجد، وحفر اآلبار.   

))(  علاء نجد خال ثانية قرون )265/4(. 
))(  الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة عــام خلالــد بــن ســليان 

بــن عــيل اخلويطــر )ص60(. 
))(  أصله من بلدة عنيزة يف القصيم، ونسبته اىل قرية القرعا شايل بريدة، عمل يف جتارة اإلبل واغتنى، ورحل 
إىل اهلنــد يف طلــب العلــم ســنة )1344 هـــ(، وتنقــل بــن مكــة واملدينــة والريــاض، ثــم العــراق ومر والشــام، وحاز 
اإلجــازة يف احلديــث باملدرســة الرمحانيــة يف دهلــي ســنة )1355 هـــ(، وقصــد هتامــة ســنة )1358هـــ(، وجلــس 
للتدريــس والدعــوة إىل التوحيــد، ونبــغ مــن تاميــذه قضــاة ومصنفــون، وكان عــى يــده ازدهــار تلــك البــاد يف بــدء 

هنضتهــا، وتــويف بالريــاض. األعــام للــزركيل )135/4(. 
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نوع الوقف: تعليمي، ودعوي، وخريي.   

أنشـأ المـدارس فـي بلـدة سـامطة والقـرى المجـاورة لهـا، وأعـان عليهـا وعلى 

مـا يحتـاج إليـه الطلبـة مـن كتـب ودفاتـر وغيرهـا، وامتـدت مدارسـه من تهامـة إلى 

عسـير، وهـو يشـرف عليهـا وينفـق الكثيـر من مالـه، وتالميـذه يعلِّمـون فيهـا إلى أن 

تولـت الحكومـة ضمهـا إلـى معاهدهـا، وبنـى مسـاجد، وحفر آبـاًرا(1).

ام، وأمري الَْحاج  990  -  }69{ عبد الله بك ابن الوزير محمد باشا محافظ الشَّ

ابْن مصطفى بك الْعظم.

املوقوف: مدرسة عبد الله باشا العظم.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.أهيل    

أوقـف مدرسـة عـن والـده بالوكالـة عنـه، وكانت قبـل ذلك قاعـة غربيـة من دار 

الواقـف الوكيـل، مع مسـاكن تابعـة لها مـن داخلها وخارجهـا، فهدم تلك المسـاكن 

ـا بهـا بقنطرة من  وبنـى مكانهـا المدرسـة المذكـورة مـن مالـه، وجعـل لها بَابًـا َخاصًّ

َحَجـٍر، وجعـل البـاب مصفًحـا بالنحـاس، وجعـل لهـا شـبابيك مطلة علـى الزقاق، 

وجعـل في األسـفل ُحُجـرات وجامًعـا، وبنى فوقـه حجرات أيًضـا بقبـو، َوجعل ِفي 

ِذي بَيـن الطبقـة الثانيـة والثالثـة الراكـب  األعلـى حجـرات أيًضـا، َوجعـل الْقصـر الَـّ

ـا بالمـدرس الذي يكـون في المدرسـة. علـى الطريـق َخاصًّ

 وجعـل توليـة النظـر علـى وقفـه لنفسـه مـدة حياتـه، ثـم علـى عقبـه مـن بعـده، 

واشـترط علـى الُْمتََولِـي أن يبدأ بتعمير المدرسـة وترميمها وإصالح المحـال الموقوفة، 

وأن ال تؤجـر أوقافهـا أكثـر من ثالث سـنين، وأنه تجوز الزيادة والنقصـان في الوظائف 

والمبـرات، وشـرط فـي سـكان المدرسـة أن يكونـوا ممـن لـه رغبـة فـي طلـب العلـم 

))(  األعام للزركيل )135/4(. 
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وتحصيلـه، وأن يكـون مـن أهل الصـالح والتقـوى، وأن ال يكون متزوًجـا وال أمرد وال 

محترفـا بحرفـة وال ذا سـفه، وأن يكـون مقيمـا فـي المدرسـة ال يغيـب عنهـا غيبـة غير 

شـرعية كالحـج وصلـة الرحـم، وإذا تـزوج يخرجـه المتولي، ويسـكن غيـره مكانه(1).

}70{ عبد الله بن محمد هادي العويض )ت: 1383 هـ((2). 991  - 

املوقوف: ثلث ثروته. مسجد   

املوقــوف عليــه: األعــال الخرييــة، جامعــة، مكتبــة، مركــز صحــي،    

مســجد.

نوع الوقف: خريي، وتعليمي، ودعوي.   

قـام بنـاء مسـجد عبـد اللـه العوضـي بشـارع أحمـد الجابـر بمنطقـة شـرق فـي 

الكويـت، وافتتـح هـذا المسـجد عـام (1376 هــ) الموافـق عـام (1956م).

الخيريـة، وجعـل ولديـه وصييـن عليهـا، ولقـد  ثروتـه لألعمـال  ثلـث  وقـف 

حرصـا علـى دعـم األعمـال الخيريـة التـي بدأهـا الموصـي، فأثمـر ذلـك العديـد 

مـن المشـروعات الخيريـة، منهـا: إنشـاء كليـة الشـريعة اإلسـالمية بمدينـة مالكـون 

الهنديـة عـام (1980م)، وإعـادة بناء مسـجد العوضي عام (1419 هــ) الموافق عام 

(1998م)، وإنشـاء مجمـع متكامل بالقاهرة يشـتمل على؛ مسـجد ومصلى للنسـاء، 

ومكتبـة إسـالمية، وقاعـة مناسـبات، ومركـز صحـي متكامـل.

بناء عمارة سـكنية فـي المدينة المنورة عام (1387 هــ) الموافق عام (1958م)، 

ووقفهـا على فقراء الحجاج الزائرين للمسـجد النبـوي ليقيموا فيها(3).

))(  منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: 271-270(.
))(  ولــد عــام )1313 هـــ( املوافــق عــام )1895م( يف مدينــة عــوض جنــوب إيــران، وهــو مــن أصــول حجازيــة، 
وقــد هاجــر مــع جمموعــة مــن أقاربــه إىل ديب عــام )1905م(، حيــث عــاش فيهــا مخســة أعــوام، ثــم غادرهــا ليســتقر 
يف الكويــت منــذ عــام )1910م(، بــدأ حياتــه العمليــة بالعمــل يف جمــال جتــارة األقمشــة الــذي حقــق فيــه نجاًحــا 
كبــرًيا، ثــم امتــد نشــاطه إىل جمــال العقــارات، التــي عــادت عليــه باخلــري الوفــري. تراجــم أعــام الوقــف )231/2(. 

))(  تراجم أعام الوقف )231/2(. 
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}71{ عبد الله محمد شاهن الغانم )ت: 1398 هـ((1). 992  - 

املوقوف: مسجد.   

املوقوف عليه: محال تجارية.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـام ببناء مسـجد فـي بلدة بيت صافـا القريبة مـن القدس في فلسـطين المحتلة، 

وأمـر ببنـاء محـال تجاريـة بالقرب مـن المسـجد، جعل ريعهـا وقًفا عليـه تُصرف في 

احتياجاته بشـكل دائم.

وقـام بسـد احتياجـات عدة مسـاجد فـي المملكـة المتحـدة، من أعمـال صيانة 

أخرى(2). ومسـتلزمات 

}72{ عبد الله فريج عثان الفدا )ت: 1371 هـ((3). 993  - 

املوقوف: مال، ومرشوعات خريية. وثلث ماله   

املوقوف عليه: ذوو رحمه، واأليتام، والفقراء.   

))(  ولــد عــام )1332 هـــ( املوافــق لعــام )1914م( يف فريــج الشــيوخ وســط مدينــة الكويــت القديمــة، يرجــع 
نســب أرستــه إىل الزايــد مــن قبيلــة العتــوب مــن عنــزة، وكان والــده مــن نواخــذة ربــان الســفينة الكويــت املعروفــن، 
ومــن أشــهر أصحــاب الســفن الرشاعيــة يف عــره يف الكويــت، عمــل يف بدايــة حياتــه نوخــذة بســفن العائلــة مــع 
والده وأعامه، ثم عمل يف التجارة العامة، والعقار ومواد البناء حتى وفاته. تراجم أعام الوقف )215/1(. 

))(  تراجم أعام الوقف )215/2(. 
))(  ولــد عــام )1297 هـــ( املوافــق عــام )1879م( يف قريــة اجلنوبيــة بمنطقــة ســدير أحــد أقاليــم نجــد، نشــأ 
وترعــرع يف مســقط رأســه حتــى بلــغ )21 عاًمــا( مــن عمــره، ثــم انتقــل مــع عائلتــه إىل الزبــري، وعمــل يف جمــال البنــاء، 
مل ينــل عبــد اهلل الفريــج حًظــا وافــًرا مــن التعليــم، ولكنــه كان حمًبــا للقــرآن الكريــم، ومتمســًكا بقراءتــه وتعلمــه، 
وكان حريًصــا عــى جمالســة العلــاء والصاحلــن، وقــد ُعــرف عنــه العديــد مــن الصفــات الطيبــة التــي الزمتــه، ونظــًرا 
لشــهرته يف جمــال البنــاء ومتيــزه فيــه؛ فقــد طلبــت منــه بلديــة الكويــت بنــاء ثــاث بــرك لتجميــع ميــاه األمطــار، حيــث 
كان يســتخدم طرًقــا مبتكــرة يف البنــاء، مــع براعتــه يف بنــاء املســاجد واملنــازل، باإلضافــة إىل مشــاركته يف بنــاء ســور 

الكويــت بعــد معركــة اجلهــراء. تراجــم أعــام الوقــف )229/2(. 
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نوع الوقف: ذري، وخريي.   

ا، وجعل ابنـه فريج وصيًّـا عليه؛ لينفـق منه في  تـرك عبـد اللـه الفريج ثلثًـا خيريّـً

كل مـا يعـود عليـه باألجـر والثواب، وقـد بارك اللـه تعالى في هـذا الثلـث، فبُني منه 

مشـروعات خيرية عديـدة تم تنفيذها بواسـطة الجمعيـات والهيئات الخيريـة العاملة 

فـي الكويـت، وقـد تنوعـت هذه األنشـطة الخيريـة، وتخطت حـدود وطنـه الكويت 

إلـى عدد مـن الـدول األفريقية واآلسـيوية، مثل:

بناء مسـجد حمل اسـمه في منطقـة النقرة التابعـة لمحافظة حولي فـي الكويت، 

وهـو مسـجد جامع يشـغل مسـاحة كبيـرة مـن األرض، وقد أشـرف على إتمـام بنائه 

وتجهيـزة ابنه فريح عـام (1982م).

بنـاء مسـجد ومسـتوصف فـي الفلبين عـام (1988م)، وبئـر ارتوازيـة أخرى في 

السـودان عـام (1989م) بمنطقـة الدروشـاب، وهـذه البئـر تتكون من مضخة رئيسـة 

وخـزان للميـاه، وقد نفذ بيـت الـزكاة الكويتي كال المشـروعين.

بنـاء مركـز إسـالمي باسـمه في مـاالوي، نفذتـه لجنـة مسـلمي أفريقيـا، بتكلفة 

قدرهـا (200( ألـف دينـار كويتـي، ويـزاول المركـز نشـاطه منـذ افتتاحـه فـي عـام 

ومدرسـة  المهنـي،  للتدريـب  ومركـزًا  مسـجًدا،  المركـز  هـذا  ويضـم  (1999م)، 

ومختبـرات علميـة، وسـكًنا للمدرسـين، وآخـر للطـالب، وحرًصـا على تقديـم أكبر 

فائـدة للطلبـة والمدرسـين المقيميـن في هـذا المركـز، فقد تم إنشـاء حظيـرة صغيرة 

تضـم أبقـاًرا حالّبـة؛ تكفـي لسـد حاجـة هـؤالء مـن الحليـب ومنتجاتـه.

بنـاء عقـار وقفي في مدينة جوهانسـبرج أكبر مـدن جنوب إفريقيـا، بتكلفة (44( 

ألـف دينار كويتي، واشـترط السـيد عبـد الله الفريـح أن ينفق ريعه علـى كفالة األيتام 

المقيميـن فـي مركز عبد الله الفدا اإلسـالمي فـي ماالوي(1).

))(  تراجم أعام الوقف )229/2(. 



القرن  الرابع عشرالقرن  الرابع عشر
820821

}73{ عبد املطلب بن غالب بن مساعد الحسني )ت: 1303 هـ((1). 994  - 

املوقوف: بستان، ودكاكن، وأرض، وبيوت، ومزارع، وقصور    

وغريها.

املوقوف عليه: مسجدان، ومكتبة.   

نوع الوقف: دعوي، وتعليمي.   

وقف بسـتانًا، وسـتة دكاكين على مسـجد الخبـزة في الوظائف، كمـا تبرع بقطعة 

أرض ليقـام عليهـا مسـجد ومكتبـة في مكـة المكرمة، كما وقـف العديد مـن البيوت 

والمـزارع والقصـور واألسـواق التجاريـة والعمائـر السـكنية، فـي عدة أماكـن متفرقة 

فـي مكة المكرمـة، والطائف، وجـدة، ووادي فاطمة، ووادي الحسـينية(2).

}74{ عبد املنعم محمد عبد املنعم )ت: 1365 هـ((3). 995  - 

صحيـة     ومراكـز  وسـاحات،  وعقـارات،  ومدرسـة،  مسـجد،  املوقـوف: 

وغريهـا.

املوقوف عليه: مسجد، ومدرسة، وثالثة مراكز صحية، ومال.   

نوع الوقف: خريي، ودعوي، وتعليمي.   

))(  مــن أمــراء مكــة، مولــده ووفاتــه فيهــا، ويل إمارهتــا ســنة )1243 هـــ(، وعــزل عنهــا بعــد مخســة أشــهر، فتوجــه 
إىل الــرشق ثــم إىل اآلســتانة، فأقــام إىل ســنة )1267 هـــ(، أعيــد إىل إمــارة مكــة فاســتمر هبــا إىل ســنة )1272 هـــ(، 
وقعــت فتنــة بمكــة كان ســببها منــع بيــع الرقيــق، فعزلتــه حكومــة الــرك، فقصــد اآلســتانة ومكــث إىل ســنة )1297 هـــ(، 
فأعادتــه حكومتهــا إىل اإلمــارة فاســتمر إىل ســنة )1299 هـــ(، وفصــل عنهــا بعــد أن وليهــا ثــاث مــرات. األعــام 

 .)154/4( للــزركيل 
))(  األعام للزركيل )154/4(. 

))(  ولــد عــام )1313 هـــ( املوافــق لعــام )1896م( يف حــي )الشــهداء شــال ( بمدينــة )أم درمــان( يف الســودان. 
عمــل بدايــة حياتــه بالتجــارة حتــى نافــس األســواق األوربيــة والعامليــة وشــارك يف العديــد مــن املجالــس البلديــة، 
وانضــم حلركــة مؤمتــر اخلرجيــن. لــه مواقــف مشــهودة ضــد تكــرب اإلنجليــز وغطرســتهم ويعــد أحــد رواد االســتثار 

الزراعــي والتنميــة االقتصاديــة يف الســودان. تراجــم أعــام الوقــف)267/1(. 
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كان عضـًوا فـي كثيـر مـن الجمعيـات الخيريـة، وهـو مـن أكثـر أهـل السـودان 

سـخاًء وتبرًعـا، وأوقـف في سـبيل اللـه للمسـلمين الكثير مـن أمالكـه، والعديد من 

العقـارات والشـوارع والسـاحات، ومنها:

عمارة بنك المزارع التجاري في الخرطوم، وفيها (58 دكانًا).

مسجد، ومدرسة في الخرطوم.ثالثة مراكز صحية في أم درمان.

قطعـة غـرب شـارع علـي عبـد اللطيـف شـمال السـفارة األمريكيـة سـابًقا، فيها 

عـدد (2( مسـتأجر.

مبلـغ (90 ألـف جنيـه)، وجعل صـرف ريـع أوقافه على مسـجده، وأعمـال البر 

واإلحسـان، ومسـاعدة حفظة القـرآن الكريم، ومراكـزه الصحية الثالثة فـي أم درمان، 

والفقـراء والمسـاكين وطلبة العلـم، والخالوي والمسـافرين.(1).

}75{ عبد الوهاب بن عبد الواحد َخالَّف )ت: 1375 هـ((2). 996  - 

املوقوف: كتاب يف الوقف   

نوع الوقف: علمي.   

له في الوقف: "أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية".

))(  تراجم أعام الوقف )267/1(، وينظر: موقع ديوان األوقاف اإلسامية، والية اخلرطوم. 
))(  ولــد بكفــر الزيــات، وختــرج بمدرســة القضــاء الرشعــي بالقاهــرة، وكان أخطــب الطــاب فيهــا، ودّرس 
هبــا )1915م(، ثــم انتقــل إىل ســلك القضــاء، ثــم أســتاًذا للرشيعــة اإلســامية يف كليــة احلقــوق بحامعــة القاهــرة، 
ومفتًشــا يف املحاكــم الرشعيــة هبــا، وأحــد أعضــاء جممــع اللغــة العربيــة، تــويف بالقاهــرة. لــه تصانيــف مطبوعــة منهــا: 
"نــور مــن القــرآن الكريــم" يف التفســري، و "علــم أصــول الفقــه" و "السياســة الرشعيــة أو نظــام الدولــة اإلســامية 
يف الشــؤون الدســتورية واخلارجيــة والاليــة" و "نــور عــى نــور" و "االجتهــاد والتقليــد" و "األحــوال الشــخصية". 

األعــام للــزركيل )184/4(، معجــم املفريــن )338/1(. 
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}76{ عيل بن إبراهيم بن حسن بن إبراهيم الزياين )ت: 1347 هـ((1). 997  - 

املوقوف: مدرسة، ومسجد.   

املوقوف عليه: ذريته، وذرية ذريته.   

نوع الوقف: دعوي، وذري.   

أنشـأ مدرسـة تضـم ثمانيـة صفـوف، لتعليـم العلـوم وتحفيـظ القـرآن الكريـم 

والعلـوم العصريـة، واسـتقطب إلدارتهـا علمـاء بارزين، مثل؛ الشـيخ عبـد العزيز بن 

محمـد العتيقـي، وهـو المديـر المؤسـس، وأوقـف المدرسـة وقًفـا ذريًا علـى ذريته 

وذريـة ذريتـه، وجعـل النظارة بيـد ابنه محمد، وقد اسـتعملت مدرسـة الزيّانـي مبنًى 

مؤقتًـا لمدرسـة الهدايـة الخليفيـة أول مدرسـة نظاميـة فـي البحريـن، والتحـق بهـا 

طـالب وناظـر مدرسـة الزيّانـي، كمـا أصبحت بعد ذلـك مقـرًا ألول مدرسـة للبنات 

فـي البحريـن والخليـج العربي.

وأنشأ مسجًدا بجوار المدرسة التي أنشأها في فريج الزيّانية بالمحرق(2).

}77{ عيل حسن آغا شعراوي باشا )ت: 1340 هـ((3). 998  - 

املوقوف: أطيان زراعية.   

ــة،     ــري العام ــم، وأعــال الخ ــاؤه وذريته ــه، وأبن ــه: زوجت ــوف علي املوق

))(  املولــود عــام )1264 هـــ( املوافــق لعــام )1848م( يف مدينــة املحــرق، التــي كانــت عاصمــة للبحريــن يف ذلــك 
الوقــت، يف شــبابه عمــل يف جتــارة اللؤلــؤ وحالفــه التوفيــق يف ذلــك، فتملــك الكثــري مــن الســفن، واشــتهر يف إقليــم 

اخلليــج العــريب حتــى ُلقــب بالدولــة؛ لغنــاه. تراجــم أعــام الوقــف )277/1(. 
))(  تراجم أعام الوقف )277/1(

))(  ولــد عــام 1274 هـــ املوافــق لعــام 1858م، يف قريــة بنــي حممــد شــعراوي، إحــدى قــرى املطاهــرة التابعــة ملديريــة 
املنيــا يف صعيــد مــر، كان أحــد زعــاء مــر السياســين يف العــر احلديــث، فهــو ثالــث ثاثــة مــع ســعد زغلــول 
متيــز  وطنــه،  مصلحــة  عــى  غيــوًرا  لبــاده،  خملًصــا  حازًمــا  وإدارًيــا  خبــرًيا،  اقتصادًيــا  كان  كــا  فهمــي،  وعبدالعزيــز 
بفاعليتــه االجتاعيــة وأعالــه اخلرييــة. األعــام الرشقيــة يف الائــة الرابعــة عــرش اهلجريــة )157/1(، تراجــم أعــام 

 .)287/1( الوقــف 
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واملســاجد، واأليتــام مــن فقــراء املســلمن، ومعهــد دينــي يف املنيــا، ومدفــن خاص 

ــه وألرسته. ل

نوع الوقف: دعوي، وخريي، وتعليمي، وذري.   

أوقـف أطيانًـا زراعيـة مسـاحتها تزيد عـن (7126( فدانًـا عـام (1918م)، وهي 

واقعـة بين مديريتي المنيا، وأسـيوط، وقسـمها أخماًسـا، جعل أربعة منهـا وقًفا أهليًّا، 

يُصـرف ريعـه علـى زوجته هدى هانـم شـعراوي وأبنائـه وذريتهم، يؤول مـن بعدهم 

إلـى جهـات البـر والمنافع العامـة، والخمـس الباقي جعله وقًفـا خيريًّا يُصـرف ريعه 

علـى عـدد من المسـاجد حتى تظل علـى الـدوام عامرة بالشـعائر اإلسـالمية، وعلى 

األيتـام مـن فقـراء المسـلمين، وعلى معهـد ديني فـي المنيا، ومسـجد ومدفن خاص 

لـه وألسـرته، واشـترط أن يكـون نظـام التعليـم فـي المعهد علـى نمـوذج التعليم في 

الجامـع األزهـر الشـريف، ليخّرج حائزيـن على الشـهادة العالمية، ومجيديـن للقرآن 

الكريـم حفظًـا وتـالوًة وتجويـًدا، واشـترط أن يبنـى المعهـد مـن ريع حوالـي (312 

فدانًـا) مـن جملـة األطيـان التي أوقفهـا، فإذا تـم البناء صـرف الريع المذكـور لتغطية 

نفقـات كل مـا يحتـاج إليـه من مثل مرتبـات العلمـاء والموظفيـن به، وإعـداد كل ما 

يلـزم للتعليـم فيـه وفرشـه وإضاءته، فإن تعـذر ذلك ُصـرف الريع المذكور في إنشـاء 

مستشـفيات للمرضـى، ومالجـيء للعجـزة واليتامـى، مـع تعليـم هـؤالء مـا يفيدهم 

فـي دينهـم ودنياهـم، وكانـت حّجـة وقفـه مـن الحجـج التـي صيغـت فـي فصـول 

ومـواد تضمنـت ضـرورة ضبط حسـابات الوقف فـي دفاتر خاصة، وتشـكيل مجلس 

منتخـب إلدارة الوقف واإلشـراف علـى ناظره(1).

))(  األوقــاف والسياســة يف مــر، إلبراهيــم البيومــي غانــم )ص: 236-238( وغريمهــا، تراجــم أعــام الوقــف 
 .)287/1(
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 }78{ عيل رضا باشا ابن محمود بن أحمد بن سليان الركايب  999  - 

)ت: 1361 هـ((1).

املوقوف: سقاية.   

املوقوف عليه: عقار.   

نوع الوقف: خريي.   

أنشـا سـقاية فـي جـوار جامـع الشـيخ عبـد القـادر الجيلـي سـنة (1247 هــ)، 

وأجـرى عليهـا جـدواًل من نهـر دجلة، ووقـف عليهـا عقـاًرا، لتبقى على ممـر األيام 

األعوام. وتعاقـب 

وأنشـأ سـقاية فـي الكرخ سـنة (1248 هــ)، وجعلها وقًفـا على مقـام ذي النون 

عليه السـالم(2).

 }79{ عيل بن عبد الله بن قاسم بن محمد بن ثاين، أمري دولة قطر 1000  - 

 )ت: 1394 هـ((3).

املوقــوف: مســاجد، وبيــوت، ومحــال تجاريــة، واملكتبــة القطريــة، وقفيــة    

للمعلومــات والدراســات، وكتب.

))(  مــن رؤســاء الــوزارات، مولــده ووفاتــه يف دمشــق، تعلــم هبــا، وختــرج باملدرســة احلربيــة يف اآلســتانة، وتــوىل 
وظائــف عســكرية يف القــدس، فاملدينــة ســنة )1912 م(، فبغــداد والبــرة، وكان مــن محلــة الفكــرة، وعــن حاكــًا 
عســكرًيا، ثــم رئيًســا للــوزارة، ثــم اســتقال، وابتليــت ســورية باالحتــال الفرنــي، فلــزم بيتــه، وأنشــئت حكومــة 
رشقــّي األردن يف عــّان فقصدهــا ســنة )1922 م(، وتــوىل رياســة الــوزارة فيهــا مرتــن، ومل يســلم مــن زالت، وعــاد 
إىل دمشــق، فانقطع عن أكثر الناس إىل أن تويف. تاريخ مســاجد بغداد )ص: 110(، واألعام للزركيل )288/4 

 .)289 –
))(  تاريخ مساجد بغداد )ص: 136(. 

))(  ولــد نحــو عــام )1312 هـــ( يف العاصمــة القطريــة الدوحــة، تعلــم مــن العلــوم الدينيــة واللغويــة مــا شــارف 
بــه املُــراد، وعهــد إليــه والــده بتريــف شــؤون إمــارة قطــر، واســتمر حتــى تنــازل عــن احلكــم يف أكتوبــر 1960م 

وذلــك ُزهــًدا يف احلكــم، وتفرًغــا لشــؤون العبــادة. تراجــم أعــام الوقــف )289/1(.
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املوقوف عليه: العلاء، وطالب العلم، والفقراء.   

نوع الوقف: دعوي، وخريي، وتعليمي.   

أوقـف الشـيخ علـي بـن عبداللـه آل ثانـي الكثير مـن األوقـاف التـي جعلها في 

سـبيل تعالـى، ومنها:

قطـر  بيـن  موزعـة  مسـجًدا)،   120) عـن  تزيـد  والتـي  بناهـا  التـي  المسـاجد 

والبحريـن واألحسـاء ولبنـان وسـاحل ُعمـان وأووبـا، كجامـع عاليـة فـي لبنـان وما 

حولـه مـن األرض، وجامـع الرمليـة في الدوحـة، وجامع قصـر سويسـرا، وغيرها من 

المسـاجد الكثيـرة.

أوقـف بيوتًـا علـى الفقـراء مـن أهـل قطـر، وهـي: (30 بيتًا) فـي منطقة السـلطة 

القديمـة، و(20 بيتًـا) فـي رأس أبي عبـود، وأم غويلينة، و(30 بيتًا) فـي منطقة الدوحة 

الجديـدة، ومـع مـرور الزمـن تهدمـت هـذه البيوت، فصـدرت فيهـا فتوى باسـتبدالها 

ببيـوت جديـدة، فبيعـت هـذه البيـوت، ثـم اشـتُري بثمنهـا أرض جديـدة فـي منطقـة 

أبـي هامـور مسـاحتها اإلجماليـة (53 ألـف و301 متر مربـع)، بُني عليهـا (94 بيتًا)، 

وعينـت لجنـة خاصة إلدارة هذا المجمع السـكني إلسـكان المحتاجين مـن أهل قطر 

طبًقـا لشـرط الواقـف، وفـي هـذا المجمـع السـكني (4 محـالت تجاريـة)، ومسـجد 

فـروض، وبلغـت تكلفـة هذا البنـاء (13 مليـون و484 ألـف و780 ريـااًل قطريًا).

أنشـأت حكومـة قطـر وقفيـة الشـيخ علـي بـن عبداللـه آل ثانـي للمعلومـات 

والدراسـات بتاريـخ 3 مـن مايـو (2007م)، وهـي امتـداد فكـري وثقافـي لمركـز 

البحـوث والدراسـات الـذي أنشـيء في أعقـاب توقف مجلـة األمة عـام (1986م)، 

وتتألـف الوقفية من سـبعة أقسـام، وتقوم الوقفية على جائزة الشـيخ علـي بن عبدالله 

آل ثانـي العالميـة، وتهـدف الوقفية إلـى العناية بالمعلومات والدراسـات اإلسـالمية، 

والعمـل علـى تنميـة الوعي، ونشـر الثقافة اإلسـالمية بكافة الوسـائل المناسـبة، كما 

وتسـعى الوقفيـة نفسـها لتكويـن جيـل مـن العلمـاء فـي مياديـن العلـوم الشـرعية، 
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وتقديـم الخدمـات المعلوماتيـة لطالبيهـا، وتوفيـر المصـادر والمراجـع للباحثيـن، 

وتوفيـر المنـاخ المالئـم للتدريـب علـى القـراءة، وإصـدار التقويم القطـري الدفتري 

سـنويًا فـي ثـالث طبعات.

لـه أيًضـا أوقـاف أخـرى كالمكتبـة القطريـة باألحسـاء، والعديـد مـن األراضـي 

كاألرض المجـاورة لمكتبتـه -مكتبـة الشـيخ علـي-، والتـي أقيـم عليها مبنـى إداري 

يسـتفاد منـه لتنميـة الوقـف، ومبنـى المقاصد اإلسـالمية في بيـروت وغيرهـا الكثير.

بلغـت الكتـب التـي طُبعت ونُشـرت على نفقتـه أكثر مـن (90 كتابًـا)، وال تزال 

مكتبتـه العامـة الكائنـة فـي منطقـة أم غويلينة فـي الدوحة شـاهدة على نشـاطاته من 

أجـل العلـم والعلمـاء، وقـد بنيت هـذه المكتبـة بناء علـى وصية موثقـة منه(1).

}80{ عيل بن فهد بن خالد بن خضري بن عيل بن فيصل الشمالن  1001  - 

العنزي )ت: 1383 هـ((2).

املوقوف: مال، وبيوت.   

والتعليــم،     الطبيــب،  وعيــادة  للمــرىض،  مستشــفى  عليــه:  املوقــوف 

والفقــراء.

نوع الوقف: خريي.   

قـام هـو وإخوتـه بوقـف دراهـم، أرضهـا وبنائها ومـا كان متصـاًل بها، بقسـميها 

البيـت والعمـارة، والكائنـة بمحلة سـعود، وقًفا علـى الجمعية الخيريـة العربية؛ على 

أن تكـون مستشـفى للمرضـى، ومحاًل لعيـادة الطبيب، ولقد اشـترطوا فـي حال عدم 

انتظـام أمرهـا، أن الناظـر عليهـا ينصـب في أحد قسـميها عالمـا صالًحا يـدرس فيها 

العلـوم النافعـة، ويؤجـر القسـم اآلخـر ويدفـع إليـه أجرتـه، وإن لـم ينتظـم فيهـا أمر 

))(  تراجم أعام الوقف )289/1(. 
))(  ولــد حــوايل عــام )1297 هـــ( املوافــق عــام )1880م( باحلــي القبــيل ملدينــة الكويــت، كــا شــارك يف تأســيس 

أول مكتبــة عامــة يف دولــة الكويــت حتــت اســم املكتبــة األهليــة. تراجــم أعــام الوقــف )277/2(. 
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التعليـم، فليؤجرهـا الناظر ويصرف غلتها علـى فقراء الكويـت المحتاجين العاجزين 

عـن تعاطـي أسـباب المعيشـة، وذلك بعد اإلنفـاق عليها بمـا تحتاجه مـن الترميم(1).

}81{ عيل باشا ابن مبارك بن سليان الروجي )ت: 1311 هـ((2). 1002  - 

املوقوف: أراض.   

املوقوف عليه: عالج فقراء قريته.   

نوع الوقف: خريي.   

عندمـا تولـى وزارة األوقـاف، عمـل على تفعيل مشـروع الئحة رجـب؛ الخاصة 

بنشـر التعليـم فـي جميع أنحاء مصـر، من خـالل زيادة عـدد المدارس فـي المرحلة 

االبتدائيـة، وإصـالح الكتاتيـب بتمويـل مـن األوقـاف الخيريـة، وربـط المـدارس 

أنشـأ ديـوان عمـوم األوقـاف،  التعليـم، كمـا  باألوقـاف سـعيًا لالرتقـاء بمسـتوى 

وإدارات فرعيـة لألوقـاف فـي مختلـف أحياء القاهـرة، تقـوم بأعمال التفقـد والعناية 

وجبايـة اإليـرادات، وقـد نظـم الفـرق الالزمـة للكشـف علـى األوقـاف وتحديـد 

أماكنهـا، ومعرفـة مـا هو مسـتفاد منها وما هـو معطل، ومعرفـة الريـع المتحصل منها 

ومالحظـة مصروفاتهـا، كذلـك فقـد أحيـا علـي مبـارك كثيـرًا مـن عقـارات األوقاف 

ـن أوضـاع مكاتب األوقـاف والتكايا والمسـاجد  بعـد أن كانـت ُمعطلـة، كما أنه حسَّ

وغيرهـا، وجـدد بعـض مبانيهـا وأعاد تأهيلهـا بعد أن كانت فـي حالة يرثـى لها نتيجة 

لمـا عانتـه من اإلهمـال وسـوء اإلدارة، كذلك قسـم األراضـي الواسـعة الخربة على 

الراغبيـن لالسـتفادة منها وفـق نظام الحكور، وجمـع ميزانيات مختلـف األوقاف في 

ميزانيـة واحـدة موحـدة بعـد أن كانـت متفرقـة، وجعل لهـا جهـازًا واحًدا.

))(  تراجم أعام الوقف )277/1(. 
))(  وزيــر مــري، مــن املؤرخــن العلــاء العصاميــن النوابــغ، ولــد يف قريــة برنبــال، مــن الدقهليــة بمــر، وتلقــن 
العربيــة، وحــذق بعــض الفنــون، وســافر ســنة )1260 هـــ( مــع بعثــة مريــة إىل باريــس، فتعلــم فنــي االســتحكام، 
واملفرقعــات واحلــركات احلربيــة، وعــاد إىل مــر، فتقلــب يف الوظائــف العســكرية، وبلــغ رتبــة أمــري أالي، وحــرض 

احلــرب الركيــة الروســية ســنة )1270 هـــ(، ثــم نصــب ناظــًرا لألوقــاف املريــة. األعــام للــزركيل )322/4(. 
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أمـا فـي مجـال اإليقـاف؛ فقـد أنشـأ وقفيـة أراٍض، وخصـص ريعهـا لمعالجـة 

قريتـه(1). فقراء 

}82{ عيل محمد الخفيف )ت: 1398 هـ((2). 1003  - 

املوقوف: مصنفات يف الوقف وغريه.   

نوع الوقف: علمي.   

أسهم الشيخ علي الخفيف في مجال الوقف من خالل عدة مؤلفات؛ أهمها:

الوقـف األهلـي: نشـأته، مشـروعيته، عيوبـه، حلـه، إصالحـه. مجلـة القانـون 

واالقتصـاد.

الوقف كعمل من أعمال التصرف االنفرادي، في التصرف واإلرادة المنفردة(3).

))(  األوقاف والسياسة يف مر )ص: 139-140( وغريمها، تراجم أعام الوقف )295/1(. 
))(  ولــد عــام )1309 هـــ( املوافــق عــام )1891م( يف قريــة الشــهداء؛ إحــدى قــرى حمافظــة املنوفيــة يف شــال 
القــراءة والكتابــة  القــرآن الكريــم، وتعلــم مبــاديء  ُكّتــاب قريتــه، حيــث حفــظ  نــال تعليمــه االبتدائــي يف  مــر، 
وعلــوم الديــن، والتحــق باألزهــر، وبــدأ حياتــه املهنيــة مدرًســا يف مدرســة القضــاء الرشعــي، وتــدرج يف املناصــب، 
متتــع الشــيخ عــيل اخلفيــف بمكانــة مرموقــة يف األوســاط العلميــة؛ حيــث كان ذا رأي صائــب، ونظــر دقيــق، وكان 
فقيًهــا متمكنـًـا، ولغوًيــا حاذًقــا، وصاحــب لســان بليــغ، ترســخت عنــده امللكــة الفقهيــة، ودعــا إىل التجديــد يف الفقــه 
اإلســامي قــواًل وعمــاً، لــه مؤلفــات عديــدة معظمهــا يف الفقــه والقانــون إىل جانــب األوقــاف. نثــر اجلواهــر والدرر 

)ص: 914(، تراجــم أعــام الوقــف )272/2(. 
))(  تراجم أعام الوقف )272/2(. 
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}83{ عمر بن طوسون باشا ابن محمد سعيد بن محمد عيل باشا  1004  - 

الكبري )ت: 1363 هـ((1).

املوقوف: مال.   

املوقوف عليه: مساجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

إقامة العديد من المساجد، واإلنفاق عليها.

كتـب مذكـرة منشـورة عـن الوقـف، رصـد فيها سـبًعا مـن فوائـد األوقـاف لألمة 

والمجتمـع ولمسـتحقي ريعهـا، ولعيـن الوقـف ذاته(2).

}84{ عيىس بن أحمد بن سيادي بن يوسف )ت: 1339 هـ((3). 1005  - 

املوقوف: مسجد.   

املوقوف عليه: عارتان.   

نوع الوقف: دعوي.   

وقــام  ســويرة،  يف  تعلــم  باإلســكندرية،  ووفاتــه  مولــده  بمــر،  الســابقن  األمــراء  مــن  باحــث،  مــؤرخ    )((
بســياحات كثــرية، وشــغف بالرياضــة والصيــد يف شــبابه، وأتقــن مــع العربيــة الركيــة والفرنســية واإلنكليزيــة، 
وعكــف عــى تاريــخ مــر احلديــث وآثارهــا، فصنــف كتبــا كثــرية بالعربيــة والفرنســية اســتعان عــى تأليفهــا ببعــض 
كبــار الكتــاب، وآزر احلركــة الوطنيــة املريــة بقلمــه ومالــه، غــري متقيــد بتقاليــد أرستــه، يف االنكــاش عــن الدخــول 
يف غــار اجلمهــور. وســاعد أهــل طرابلــس الغــرب حــن أغــارت عليهــم إيطاليــا ســنة 1910م، وكان مــن أعضــاء 
املجمعــن العلميــن بمــر ودمشــق، ومــن أعضــاء اجلمعيــة اجلغرافيــة بمــر. األعــام الرشقيــة يف الائــة الرابعــة 

عــرش اهلجريــة )45/1-47(، األعــام للــزركيل )48/5(. 
))(  األوقاف والسياسة يف مر )ص: 132(، تراجم أعام الوقف )301-299/1(. 

))(  ولــد عــام )1251 هـــ( املوافــق لعــام )1836م( يف فريــج، يف مدينــة املحــرق، التــي كانــت عاصمــة للبحريــن 
يف ذلــك الوقــت، درس يف طفولتــه عــى مشــايخ الُكّتــاب، وأخــذ عنهــم مبــاديء مــا كان شــائًعا مــن العلــوم آنــذاك، 
ثــم انتقــل يف شــبابه إىل العمــل مــع والــده تاجــر اللؤلــؤ املعــروف حتــى غــدا مــن كبــار التجــار، كان مــن رجــال الــرأي 

واملشــورة. تراجــم أعــام الوقــف )313/1(. 
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بنـاء مسـجد باالشـتراك مع شـقيقه الحاج جاسـم، وذلـك قبل عـام (1297 هـ) 

قـرب بيتهم فـي المحرق، وٌعرف المسـجد بمسـجد سـيادي.

أوقـف على مسـجده العمـارة الكائنـة في المحـرق المجـاورة لعمارة ابـن رميح 

جنوبًـا، وعمـارة عجالن شـمااًل، والطريق العام شـرقًا، بمـا لها من مخـازن ودكاكين 

وأرض، بحيـث يعطـي المـؤذن علـى رأس كل عام (40 روبية سـكة).

جدد بناء مسجد ابن نايم في المحرق(1).

 }85{ فرحان بن فهد بن خالد بن خضري بن عيل بن فيصل الشمالن 1006  - 

 )ت: 1332 هـ((2).

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: الجمعية الخريية.   

نوع الوقف: خريي.   

اشـترك مـع أخويـه أحمد وعلي في وقـف داٍر لهم ومـا يتصل بها علـى الجمعية 

الخيريـة، وكان ذلـك بموجـب وثيقة الوقـف المحررة فـي عام (1331 هــ) الموافق 

(1913م)، لتكـون مستشـفى للمرضـى، ومحـاًل لعيـادة الطبيـب المسـلم، ومقـرًا 

ألعضـاء الجمعيـة، وفـي حـال عـدم انتظـام أمـر الجمعيـة، فعلـى الناظـر أن يُنصب 

ر القسـم  فـي أحـد ِقسـمي الوقـف عالًمـا صالًحا يـدرّس فيـه العلـوم النافعـة، ويؤجِّ

الثانـي مـن الوقـف، ومنـه تدفـع أجـرة المعلم، وفـي حالة عـدم انتظـام أمـر التعليم 

ولـم يوجـد عالم يقـود بالتعليم فيهـا، يقـوم الناظر بتأجيـر الوقف بقسـميه، ويصرف 

))(  تراجم أعام الوقف )277/1(. 
))(  ولــد عــام )1296 هـــ( املوافــق لعــام )1878م( يف مدينــة الكويــت القديمــة، نشــأ نشــأة دينيــة يف أرسة ُعرفــت 
بكثــرة أعاهلــا وأوقافهــا اخلرييــة، وقــد ُعــرف عنــه قــوة تدينــه، وحبــه للتعــاون يف اخلــري مــع اآلخريــن، وكان داعيــة 
إىل اخلــري واإلصــاح، معروًفــا بفضلــه وأدبــه وأخاقــه، وحمبتــه للعلــم والعلــاء، وكانــت لــه مكانــة ســامية بــن 
النــاس، وكان ذا جــاه وســمعة حســنة، واســتقامة وصــاح وتواضــع وكــرم. تراجــم أعــام الوقــف )327/1(. 
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غلتـه على فقـراء الكويـت المحتاجيـن العاجزين عن تعاطي األسـباب المعاشـية(1).

}86{ فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، ملك  1007  - 

اململكة العربية السعودية )ت: 1395 هـ((2).

املوقوف: مؤسسة امللك فيصل الخريية.   

املوقوف عليه: مساجد، ومدارس، ومراكز صحية واجتاعية،    

والفقراء، ودور األيتام، والطاريء والنكبات وغريها.

نوع الوقف: خريي، ودعوي، وتعليمي.   

كان الفيصـل محبًـا للخير، وكان اهتمامه كبيـرًا بقضايا الفقـراء، وتوجيه األعمال 

الخيريـة إلعانتهـم علـى مواجهـة ظـروف الحيـاة، وتلبية حاجاتهـم وإقالـة عثراتهم، 

ومـن أبـرز مآثره فـي ذلك إعالن تحريـر الرقيق الذي فاجـأ به العالم عـام (1962م)، 

ولعـل مـن أكبـر األمثلـة علـى اهتمامـه بالعمـل الخيري مـا تقوم بـه مؤسسـة الملك 

فيصـل الخيريـة، وهـي مؤسسـة خيريـة وقفيـة، إذ يُعـد اإلنفـاق الخيـري مـن أهـم 

وسـائل المؤسسـة لتحقيـق غاياتهـا في خدمـة الحضارة اإلسـالمية إنسـانًا ومجتمًعا، 

وهـي غايـات ممتـدة زمنيًـا، وليسـت فقـط إغاثـة عاجلـة، حيـث يـدور وفـق مفهوم 

الوقـف الذي يتسـم باالسـتمرارية.

لقـد أسـهمت مؤسسـة الملـك فيصـل الخيريـة فـي إقامـة مشـروعات ناجحـة 

ونافعـة فـي مجتمعـات إسـالمية كثيـرة، وفـي عـدة مناطـق داخـل المملكـة العربية 

السـعودية ذاتهـا، وقد غطت أكثـر من (38 دولة) في قـارات أفريقيا، وآسـيا، وأمريكا 

الشـمالية، وأوربـا وكانـت أبرز مشـاريعها متمثلة في بناء المسـاجد، وفتـح المدارس 

))(  تراجم أعام الوقف )327/1(. 
))(  ولــد عــام )1324 هـــ( املوافــق لعــام )1906م( يف مدينــة الريــاض، وهــو االبــن الوحيــد لوالدتــه التــي تنتســب 
إىل الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب رمحــه اهلل، وقــد ماتــت أمــه وهــو وليــد رضيــع، تقلــد مســؤوليات احلكــم يف ســن 
مبكــرة حيــث عينــه والــده حاكــًا ملكــة املكرمــة بعــد اســتامها، ثــم عينــه رئيًســا ملجلــس الشــورى، ونائًبــا للملــك يف 

احلجــاز ملــدة ثاثــن عاًمــا. تراجــم أعــام الوقــف )338/1(. 
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وريـاض األطفـال والمراكـز الصحيـة واالجتماعيـة ودور األيتـام واليتيمـات، فضـاًل 

عـن دعـم األنشـطة التي تقـوم بهـا الجمعيـات اإلسـالمية والخيريـة القائمة. 

لقـد قدمـت المؤسسـة مسـاعدات ذات قيمـة، وهبـات عامـة منها دعـم الجهاد 

الفلسـطيني، ومنهـا دعـم جهـاد أهالـي البوسـنة والهرسـك والصومال، كمـا قدمت 

مسـاعدات عاجلـة فـي حـاالت الطـواريء والنكبـات التي يتعـرض لها المسـلمون 

في كل مـكان(1).

}87{ قاسم بن ثاين حاكم قطر )ت: 1321 هـ(. 1008  - 

املوقوف: مزارع.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

وقف ريع أربع مزارع نخيل في مدينة المذنب لصالح طلبة العلم.

ا -آخـرًا- فـي محلـة صيـاح غـرب الرياض علـى طلبـة العلم  وقـف وقًفـا زراعيّـً

مـن الغربـاء والمهاجريـن، وجعـل النظـر فـي هـذا الوقـف للشـيخ عبد اللـه بن عبد 

الشـيخ(2). آل  اللطيف 

وجـد علـى نسـخة مطبوعـة مـن كتـاب: لسـان العـرب البـن منظـور، الجـزء 

الحـادي عشـر، هـذه الوقفيـة وقـف لوجـه اللـه تعالـى، علـى طلبـة العلم مـن أهل 

الريـاض، والنظـر فيـه للشـيخ محمد بن الشـيخ عبـد اللطيـف ..... فـي 15 رمضان 

(1324هــ)، والـذي وقفها هو الشـيخ قاسـم بن محمد آل ثاني شـيخ قطـر آنذاك(3).

))(  تراجم أعام الوقف )338/1(.
))(  الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة عــام، خلالــد بــن ســليان 
بــن عــيل اخلويطــر )ص: 54(، األعــال اخلرييــة واألوقــاف الرشعيــة يف نجــد للشــيخ قاســم بــن حممــد آل ثــاين 

)راشــد بــن عســاكر( )ص: 66(. 
))(  الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة عــام، خلالــد بــن ســليان 
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 }88{ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، الحنبيل 1009  - 

 )ت: 1389 هـ((1).

إسهاماته في مجال الوقف:

أصـدر أكثـر مـن مائتيـن وخمسـين فتـوى، تغطـي معظم أبـواب الوقـف، حيث 

بلغـت مجمـوع فتـاواه عـدة مجلـدات، جمـع بعضهـا ورتبهـا الشـيخ عبـد الرحمن 

بـن قاسـم، باإلضافـة إلـى غيرها مـن المجلدات فـي الفتـاوى ال تـزال محفوظة في 

اإلفتاء(2). دار  ملفـات 

 }89{ محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد أبو زَهرة  1010  - 

)ت: 1394 هـ((3).

املوقوف : مؤلفات.    

نوع الوقف: علمي.   

بــن عــيل اخلويطــر )ص: 59، 60(، األعــال اخلرييــة واألوقــاف الرشعيــة يف نجــد للشــيخ قاســم بــن حممــد آل 
ثــاين )راشــد بــن عســاكر( )ص: 171(، تاريــخ املســاجد واألوقــاف القديمــة يف بلــد الريــاض، لراشــد بــن عســاكر 

 .)373 )ص: 
))(  كان املفتــي األول للبــاد العربيــة الســعودية، مولــده ووفاتــه يف الريــاض تعلــم هبــا، وفقــد بــره يف احلاديــة 
عــرشة مــن عمــره، فتابــع الدراســة إىل أن أتــم حفــظ القــرآن، وكثــري مــن الكتــب واملتــون، وتصــدر للتدريــس، وعــن 
مفتًيــا للمملكــة، ثــم رئيســا للقضــاة، فرئيســا للجامعــة اإلســامية يف املدينــة املنــورة، ورئيســا للمجلــس التأســيي 
لرابطــة العــامل اإلســامي، ورئيســا لتعليــم البنــات يف اململكــة عــام )1380 هـــ(، ويف ســنة )1373 هـــ( أنشــأ املكتبــة 
الســعودية العامــة يف الريــاض، ومجــع فيهــا حــوايل )15000 كتــاب مطبــوع(، و)117 خمطوًطــا(، وأمــى مــن تأليفــه 

كتبــا. األعــام للــزركيل )306/5(. 
))(  األعام للزركيل )306/5(. 

))(  ولــد عــام )1315 هـــ( املوافــق لعــام )1898م(، بمدينــة املحلــة الكــربى التابعــة ملديريــة الغربيــة يف شــال 
مــر، دخــل مدرســة القضــاء الرشعــي، واجتــه للعمــل باملحامــاة، اشــتغل بالتدريــس يف مــدارس الثانويــة، وكليــة 
أصــول الديــن، وكليــة احلقــوق وأصبــح رئيًســا لقســم الرشيعــة، كتــب أكثــر مــن ثانــن كتاًبــا يف وقــت مبكــر، فهــو 
فقيــه متخصــص عــرف األصــول والفــروع، مــن أكثــر العلــاء الرشعيــن اهتاًمــا باجلانــب االقتصــادي يف الفقــه 

اإلســامي. تراجــم أعــام الوقــف )350/1(
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للشيخ محمد أبو زهرة عدة إسهامات فكرية في مجال الوقف؛ ومنها:

كتـاب: محاضـرات فـي الوقـف، وهـو مـن الدراسـات الفقهيـة ذات األهميـة 

الكبيـرة فـي التأصيـل لنظـام الوقف ومعرفـة أحكامه الشـرعية، وكذلك عـدة مقاالت 

منشـورة فـي مجلـة القانـون واالقتصـاد وهـي: مشـروع تنظيـم الوقـف، والحكـر، 

ومشـكلة األوقـاف، وإنشـاء الوقـف، واسـتبدال الموقوف وبيعـه، ومحاسـبة النظار، 

واالسـتحقاق الواجـب فـي الوقـف، وانتهـاء الوقـف األهلـي واألدوار التـي مـر بها.

كذلـك؛ فقـد تنـاول موضـوع الوقـف ضمـن مؤلفـات موضوعية أوسـع، مثل: 

كتـاب: التكافـل االجتماعـي في اإلسـالم، هذا فضاًل عـن فتاواه في قضايـا الوقف، 

وتعـد مؤلفـات الشـيخ أبو زهـرة الوقفية مـن المراجع األسـاس للمختصيـن في هذا 

الحقل(1).

}90{ محمد بخيت بن حسن املطيعي، الحنفي )ت: 1354 هـ((2). 1011  - 

املوقوف: مصنفاته.   

نوع الوقف: علمي.   

مـن  الوقـف بمجموعـة  فـي مجـال  المطيعـي  بخيـت  الشـيخ محمـد  أسـهم 

المؤلفـات المهمـة، منهـا: المرهفـات اليمانيـة فـي عنـق مـن قـال ببطـالن الوقـف 

علـى الذريـة، وإرشـاد العباد إلى الوقـف علـى األوالد، ومحاضرة في نظـام الوقف، 

وفتـوى محمـد بخيـت المطيعـي مفتـي الديـار المصريـة عـن وقـف تميـم الـداري 

الصحابـي وأعقابـه، وغيرهـا مـن الكتـب والمؤلفـات التـي تتنـاول شـرعية الوقـف 

))(  تراجم أعام الوقف )350/1(. 
أســيوط. وتعلــم يف  أعــال  مــن  بلــدة )املطيعــة(  كبــار فقهائهــا. ولــد يف  الديــار املريــة، ومــن  ))(  مفتــي 
مجــال  بالســيد  واتصــل  هـــ(   1297( ســنة  الرشعــي  القضــاء  إىل  وانتقــل  فيــه.  بالتدريــس  واشــتغل  األزهــر، 
الديــن األفغــاين. ثــم كان مــن أشــد املعارضــن حلركــة اإلصــاح التــي قــام هبــا الشــيخ حممــد عبــده. وعــن مفتًيــا 
للديــار املريــة ســنة )1333- 1339 هـــ، 1914-1921م(، ولــزم بيتــه يفتــي ويفيــد إىل أن تــويف بالقاهــرة. 

للــزركيل )50/6(.  األعــام 
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األهلـي، وشـروط الواقـف طبًقـا للمذهـب الشـافعي، والوقـف علـى المجهـول، 

وشـرعية الوقـف بإطالق، ولـم ينقطع عـن اإلفتاء والبحـث وتدريس الكتـب الطوال 

حتـى بعـد إحالتـه للمعـاش، وكان موصوفًـا بالتقـوى والـورع، ومسـاعدة الفقـراء، 

واألخـذ بيـد البؤسـاء، كمـا كان كريـم الطبـاع، دمـث الخلق، وقـد عـّده البعض من 

العلمـاء الكبـار، وعـّده البعـض اآلخر مـن العلمـاء الربانييـن؛ فضاًل عـن زعامته في 

علـم األصـول، وقـد انفرد بإرسـال كافـة الفتـاوى التي ترد مـن العالم اإلسـالمي عبر 

البريـد وردوده عليهـا، متحمـاًل أجـور إرسـالها بالبريـد نفسـه(1).

}91{ محمد باشا حلمي عيىس )ت: 1372 هـ((2). 1012  - 

تولـى وزارة األوقـاف فـي وزارة إسـماعيل صدقـي باشـا األولـى، وكان ذلـك 

مـن عـام (1937م)  ثانيـة  توالهـا  ثـم  مـن عـام (1930م) حتـى عـام (1933م)، 

حتـى عـام (1938م) فـي وزارة محمـد محمـود باشـا الثانيـة، وقـد قـام خـالل توليه 

وزارة األوقـاف بتنظيـم مأمورياتهـا، ووضـع تنظيمـات للِحكـر، وعمـل علـى تحديد 

اختصاصـات أقسـام الزراعـة، واإليـرادات، واألجـور، والِحكـور، كمـا أنشـأ قسـًما 

لإليـرادات والمصروفـات، وقسـما للحفظ، وحافـظ على مال األوقـاف باالقتصاد في 

المصروفـات، ونظـم العمل بالنسـبة للمحـاّل المؤجـرة التي أُخليت، ونظـام اإلخالء، 

كذلـك؛ فقـد حـرص علـى عـدم اسـتغالل المسـاجد ومنابرهـا للدعايـة االنتخابية.

ويُعـد حلمـي عيسـى من أبـرز أنصـار الوقف، خـالل الجـدل الـذي احتدم في 

مجلـس الشـيوخ المصـري عـام (1944م)، كما كان مـن بين أحد عشـر وزير أوقاف 

مصـري أوقفـوا أموالهم قبـل عـام (1952م)، ولكنه لـم يذكر تلـك األوقاف(3).

))(  األعام للزركيل )50/6(. 
))(  ولــد نحــو عــام )1297 هـــ( املوافــق لعــام )1880م( بقريــة أشــمون، إحــدى قــرى املنوفيــة يف شــال مــر، 
نــال تعليمــه يف القاهــرة، وحصــل فيهــا عــى إجــازة احلقــوق عــام )1902م(، تقلــب يف أعــال قضائيــة وإداريــة، 
وانتخــب عضــًوا يف جملــس النــواب، وعمــل وكيــاً لــوزارة الداخليــة، وتــوىل وزارات املواصــات، والداخليــة، 

واملعــارف العموميــة، والعــدل، واخلارجيــة. تراجــم أعــام الوقــف )357/1(. 
))(  تراجم أعام الوقف )357/1(. 
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}92{ محمد زيد اإلبياين )ت: 1354 هـ((1). 1013  - 

املوقوف: مصنفاته.   

نوع الوقف: علمي.   

له في الوقف من المؤلفات؛ منها: مباحث الوقف، ومختصر في الوقف.

}93{ محمد بن الحاج الطيب الصبيحي. 1014  - 

املوقوف: خزانة كتب.   

املوقوف عليه: العلاء، وطلبة العلم، وعامة القراء.   

نوع الوقف: تعليمي.   

حبـس هـذا الرجـل خزانتـه العلميـة في يـوم االثنين الرابع عشـر مـن ربيع األول 

عـام (1378هــ) لتكـون وقًفـا علـى العلمـاء، وطلبة العلـم، وعامـة القـراء، وكانت 

تشـتمل علـى أربعـة آالف كتـاب مخطـوط ومطبـوع، وعين ابنـه المهندس عبـد الله 

الصبيحـي ناظـرًا لهـا، كما وقـف عليها مبلغاً مـن المال ليصـرف علـى مصالحها(2).

}94{ محمد الطاهر بن عاشور )ت: 1393 هـ((3). 1015  - 

إسهاماته في مجال الوقف:

له في الوقف من المؤلفات: "الوقف وآثاره في اإلسالم".

))(  ولــد بمــر، وتعلــم باألزهــر ثــم بــدار العلــوم، يف القاهــرة، وتــوىل تدريــس الرشيعــة يف مدرســة احلقــوق مــدة 
ثــان وثاثــن ســنة، وتــويف بالقاهــرة. األعــام للــزركيل )132/6(، معجــم املؤلفــن )10/ 12(. 

))(  الوقف وبنية املكتبة العربية )ص: 55(. 
))(  شــيخ جامــع الزيتونــة وفروعــه بتونــس، مولــده ووفاتــه ودراســته هبــا، عــن عــام )1932م( شــيًخا لإلســام 
مالكيًّــا، وهــو مــن أعضــاء املجمعــن العربيــن يف دمشــق والقاهــرة، لــه مصنفــات مطبوعــة، مــن أشــهرها: مقاصــد 
الرشيعــة اإلســامية، وأصــول النظــام االجتاعــي يف اإلســام، والتحريــر والتنويــر يف تفســري القــرآن. األعــام 

للــزركيل )174/6(، تراجــم املؤلفــن التونســين )304/3(. 
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}95{ محمد بن عبد الواحد بن محمد بن محمد النقيب بن عبد  1016  - 

الواحد )ت: 1324هـ(.

املوقوف: كل ما لديه.   

املوقوف عليه: أوالده.   

نوع الوقف: ذري.   

قـال ابـن زيـدان: حدثنـي ابـن عمنـا العالمـة األقعـد، سـيدى محمد بـن أحمد 

العلـوى أنـه شـاهد يـوم مـوت المترجـم رجـاًل كان يشـار لـه بالخيـر يقـول خطابًـا 

لبعـض الحاضريـن إنـه -يعنـى صاحـب الترجمـة- مـن أهـل الخيـر والصـالح، قال 

محدثـى المذكـور: ومـن قرائـن ذلك أنه لمـا بقي لموته نحو عشـرة أيـام صمم العزم 

علـى أنـه حـان وقت لقيـه لمواله تبـارك وتعالـى، وتجرد مـن كل العالئـق، وأوصى، 

وحبـس وأعتـق، وأعطـى وقسـم على أوالده حتى فراشـه ولباسـه، ولم يبـق في محل 

سـكناه إال الفـراش الـذي هـو راقد عليـه، والثيـاب التـي هو البـس لها(1).

}96{ محمد عيل زينل رضا )ت: 1389 هـ((2). 1017  - 

املوقوف: مال، دار.   

املوقوف عليه: مدرسة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

مـدارس الَفـالَح، قامـت مـدارس الفـالح فـي جـدة عـام (1323هـ)، وفـي عام 

(1330هــ) افتُتـح لهـا فـرع بمكـة، وكانت هـذه المدارس تحظـى بدعم مالـي كامل 

من مؤسسـات الشـيخ محمـد علي زينـل -كما ذكر مؤرخـو الحجـاز-، كان يرفض أن 

))(  إحتاف أعام الناس بجال أخبار حارضة مكناس )334/4(. 
))(  ولــد يف مدينــة جــدة عــام )1301/ 1884م(، وتــويف بمدينــة بومبــاي ياهلنــد يف عــام )1389/ 1969م(، 

وهــو مــن املناضلــن احلقيقتــن. أثــر الوقــف يف تشــييد بنيــة احلضــارة اإلســامية )ص: 38(. 
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يشـاركه أحـد فـي اإلنفـاق علـى مدارسـه، والتي تصـل نفقاتهـا إلـى (14000 جنيًها 

ذهبيًـا) سـنويًا، ولكـن الظـروف االقتصاديـة التـي خلفتهـا الحـرب العالميـة األولـى 

أدت إلـى تراجـع ثـروة الشـيخ زينل، وتناقـص اإلنفاق بسـخاء على مدارسـه تدريجيًا 

ا عـام (1351هــ)، إال أن المـدارس ظلـت قائمـة بفضـل تبرعات  حتـى توقـف نهائيّـً

المحسـنين من تجـار الحجاز والحجـاج القادرين، وفي عام (1403هـ) تبرع الشـيخ 

الثـري إبراهيـم بن عبـد الله الجفالـي -وهو ممن درَس بمدرسـة الفـالح بمكة- بأرض 

إسـالم بمكـة المكرمـة، والتي بلغـت قيمتهـا (33 مليون ريال سـعودي)، ومسـاحتها 

(24 ألـف م2(، وجعلهـا وقًفـا على مـدارس الفالح.

وقد وقف أيضا عدة دور:

وقف المرحوم الحاج محمد علي زينل لدار قديمة بحارة الشام.

وقف المرحوم الحاج محمد علي زينل للدار الكائنة بحارة المظلوم.

وقف المرحوم الحاج محمد علي زينل للدار المعروفة بالمجتمع.

وقف المرحوم الحاج محمد علي زينل لألرض المعروفة ببرحة عاشور(1).

 }97{ محمد بن محمد بن حسن األنبايب، شمس الدين 1018  - 

 )ت: 1313 هـ((2).

املوقوف: أراض، وعقارات مبنية، وآالت زراعية.   

املوقوف عليه: أعال الر.   

نوع الوقف: خريي.   

))(  أثر الوقف يف تشييد بنية احلضارة اإلسامية )ص: 39(. 
))(  فقيــه شــافعّي، مولــده ووفاتــه يف القاهــرة، تعلــم يف األزهــر، وويل شــياخته مرتــن، وكان يتجــر باألقمشــة، 
وأصيب بشــلل قبل وفاته بســنتن، له رســائل وحواش كثرية، منها: حاشــية عى رســالة الصبان يف البيان، وتقرير 
عى حاشــية الســجاعي عى رشح القطر، البن هشــام. األعام للزركيل )75/7(، معجم املؤلفن )210/11(. 
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كان الشـيخ اإلنبابـي واحـًدا مـن علمـاء ومشـايخ األزهر الشـريف الذيـن كانت 

لهـم ملكيـات زراعيـة كبيـرة، وقـد وقفهـا في ذلـك الوقت، وهـي عبارة عن مسـاحة 

قدرهـا (203 أفدنـة و22 قيراطًا) فـي نواحي محافظتي الجيـزة والمنوفية، إلى جانب 

عـدد مـن العقـارات المبنيـة واآلالت الزراعيـة، وقـد حـرر وثيقـة الوقـف فـي ربيـع 

اآلخـر مـن عـام (1312 هـ) الموافق عـام (1894م) أمـام محكمة مصر الشـرعية(1).

}98{ محمد سعيد جلبي الشيخيل )ت: 1322 هـ((2). 1019  - 

املوقوف: دكان.   

املوقوف عليه: لوازم جامع الدسابيل.   

نوع الوقف: دعوي.   

وقـف الـدكان الواقـع فـي سـوق القونلق، وهـو المعـروف بسـوق البزازين على 

لـوازم جامع الدسـابيل بباب الشـيخ، بموجب الوقفيـة المؤرخة سـنة (1294 هـ)(3).

}99{ محمد العزيز بو عتور، الوزير التونيس )ت: 1325 هـ((4). 1020  - 

املوقوف: ألفا كتاب.   

املوقوف عليه: املسجد النبوي.   

))(  األوقاف والسياسة يف مر )ص: 145(، تراجم أعام الوقف )314-313/2(. 
))(  كان له جملسا يردد عليه العلاء، منهم الشيخ حممود شكري اآللويس وغريه. 

))(  البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص: 156(. 
أميــة، وزاويتهــم بصفاقــس مشــهورة، وبيتــه  بنــي  مــن  قــريش  الصــدور،  الكتــاب املشــهور، صــدر  ))(  رئيــس 
معــروف بالعلــم والنباهــة، وهــذا الفاضــل نشــأ يف بيــت جمادتــه قمــًرا يف أفــق ســعادته جامًعــا للفضائــل ناظــًا برأيــه 
حماســن الشــائل قطــب ذلــك السياســة ومركــز دائــرة أربــاب الرئاســة، فصيــح القلــم كريــم األخــاق والشــيم مــع 
رأي صائــب وفكــر ثاقــب وعلــم ووقــار وإنــاءة واســتبصار، أخــذ عــن أعــام منهــم الشــيخ إبراهيــم الرياحــي، 
والشــيخ ابــن ملوكــة، تــردد يف اخلطــط النبيهــة بالــوزارة منهــا رئيــس الكتبــة ثــم الصــدارة ســنة )1300هـــ( وقــام هبــا 
بجــد واجتهــاد. وتــويف وهــو عــى ذلــك احلــال ناســج عــى ذلــك املنــوال ســنة )1325هـــ 1907م( وقــد نــاف عــن 

التســعن. شــجرة النــور الزكيــة يف طبقــات الالكيــة )1/ 597(
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نوع الوقف: علمي.   

فـي عـام 1320 هــ وقـف هـذا الرجـل مجموعـة تصـل إلـى ألفي كتـاب على 

المسـجد النبـوي، وقـد ُجمعت كافة الكتـب الوقفية فيـه، وُجعلت فـي مكتبة مكانها 

حاليًـا؛ فـوق باب عمـر بن الخطـاب فـي الجهة الشـمالية من المسـجد(1).

}100{ محمد الخامس )ت: 1380 هـ(. 1021  - 

املوقوف: خزانة كتب.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

ي  األُبِـّ اإلماميـن؛  شـرحي  منهـا:  كثيـرة  كتـب  القروييـن  خزانـة  علـى  وقـف 

والسنوسـي علـى اإلمـام مسـلم، والبحـر المحيـط تفسـير الشـيخ أبـي حيـان ومـا 

معـه، واإلصابـة لإلمـام الحافظ ابـن حجر العسـقالني، واالسـتيعاب البن عبـد البر، 

وشـرحي اإلماميـن؛ الحطـاب، والمـواق علـى المختصـر الخليلـي، كمـا جـاء فـي 

الوثيقـة التاليـة، ونصهـا: الحمد لله، حبس موالنـا اإلمام ..... هذا الكتاب المسـمى 

مواهـب الجليـل علـى مختصـر خليـل، المسـتمل علـى خمسـة أجـزاء علـى خزانة 

كليـة القروييـن، التـي كان إحياؤهـا مـن شـريف آثـاره، وتنظيمهـا مـن أجـل أعماله، 

لينتفـع بهـا طلبـة العلم الشـريف تحبيًسـا مؤيـًدا ووقًفا مخلـًدا، .... مصحًحـا له في 

عشـرين ربيـع األول عام (1350هــ)(2).

))(  الوقف وبنية املكتبة العربية )ص69(.
))(  إســهام الوقــف يف متويــل املؤسســات التعليميــة والثقافيــة باملغــرب خــال القــرن العرشيــن، دراســة حتليليــة 

لعبــد الكريــم العيــوين )ص: 80(. 
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}101{ محمود باشا سليان بن الشيخ عبد العال بن عثان بن نرص  1022  - 

بن حسب النبي بن طائع بن حسن محمد بن جامع )ت: 1347 هـ((1).

املوقوف: أراض.   

املوقوف عليه: املدرسة الصناعي.   

نوع الوقف: تعليمي.   

أوقـف (275 فدانًـا) مـن أطيانـه الجيـدة علـى المدرسـة الصناعي التي شـيدها 

فـي مسـقط رأسـه أبو تيـج، والتي أنفق أمـوااًل كثيرة في سـبيل جلب معداتهـا وآالتها 

البخاريـة وغيرهـا، وقـد تنـازل عن هـذه المدرسـة وما وقـف عليها لمجلـس مديرية 

أسـيوط ليتولـى إدارة شـؤونها، وقـد سـمى المجلـس هـذه المدرسـة باسـمه الكريم 

تخليـًدا لـه، بموجب عقـد تم تأريخه فـي 26 من ينايـر (1913م)، يخولـه الحق في 

اسـترداد المدرسـة مـن المجلـس إذا لم يقـم بتنفيذ شـرط الواقف.

بنى مسجًدا واسًعا فخًما في بلدته لتأدية الشعائر الدينية.

قـام بنحـر الذبائـح للفقراء، وأجـرى الصدقة علـى المسـاكين وذوي الحاجات، 

وكثيـرًا مـا كان يمـد يـده بالمسـاعدات في الخفـاء إلى كثير مـن األسـر الفاضلة التي 

أتـى عليهـا الدهر من بـاب؛ ارحموا عزيز قـوم ذّل، وكانـت من سـجاياه الراقية إكرام 

العلماء ورفعهـم إلى المكانـة الالئقة(2).

))(  ولــد عــام )1257 هـــ( املوافــق لعــام )1841م( يف بلــدة ســاحل ســليم أحــد نواحــي أســيوط، وهــو عميــد 
األرسة الســليانية يف الصعيــد، عنــد بلوغــه الســابعة مــن عمــره أحــرض لــه والــده العلــاء يف املنــزل فأخــذ عنهــم 
التحــق  ثــم  القاهــرة،  إىل  ذلــك  بعــد  الركيــة، ذهــب  واللغــة  العربيــة والفقهيــة  النحــو واحلســاب والعلــوم  علــم 
باألزهــر الرشيــف، ومــن ثــم عــاد إىل بلدتــه حيــث صــار عمدهتــا، شــّكل حممــود ســليان باشــا رشكــة مــن كبــار أعيــان 
املجتمــع لتأســيس جريــدة اجلريــدة، زاره يف داره ثاثــة مــن حــكام األرسة الالكــة يف مــر هــم: اخلديــوي توفيــق، 
الرابعــة عــرش اهلجريــة )169-168/1(،  الائــة  واخلديــوي عبــاس، والســلطان حســن. األعــام الرشقيــة يف 

تراجــم أعــام الوقــف )381/1(. 
))(  األوقاف والسياسة يف مر )ص: 508-509(، تراجم أعام الوقف )381/2(. 
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}102{ مشاري عبدالله محمد الروضان )ت: 1386 هـ((1). 1023  - 

املوقوف: مراكز إسالمية، محالت تجارية.   

املوقوف عليه: األمئة، واملؤذنون.   

نوع الوقف: دعوي.   

القـرن  الكويـت، وذلـك فـي سـتينيات  الفحيحيـل فـي  بنـاء مسـجد بمنطقـة 

العشـرين.

إنشـاء عـدة مراكز إسـالمية فـي بنغالدش، يشـتمل كل مركـز منها على مسـجد، 

ومدرسـة لتحفيـظ القـرآن الكريـم، وأوقـف عليهـا مجموعة مـن المحـالت لإلنفاق 

مـن ريعهـا عليهـا وتوفيـر رواتـب األئمـة والمؤذنيـن، وقـد أشـرف علـى بنائهـا ابنه 

عبداللـه وزيـر األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية األسـبق فـي دولـة الكويت(2).

 }103{ مصطفى بن محمد بن مصطفى طلس وورثته. 1024  - 

)تاريخ الوقف 1319 هـ(.

املوقوف: دور، ودكاكن.   

املوقوف عليه: املدرسة الحالوية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال الغـزي -فـي حديثه عن الوقـف الجديد للمدرسـة الحالوية-: وقـف داًرا في 

))(  ولــد عــام )1294 هـــ( املوافــق لعــام )1877م( يف منطقــة رشق إحــدى أحيــاء مدينــة الكويــت القديمــة، 
كان وحيــد أبيــه الــذي تــويف يف ســن مبكــرة مــن عمــره، وقــد حتمــل املســؤولية بعــد وفاتــه عــى خــري وجــه، نــال 
تعليمــه األويل يف الكتــاب، وأتــم حفــظ القــرآن الكريــم، وتعلــم اخلــط والقــراءة والكتابــة، وشــيًئا مــن احلســاب، 
ثــم مــارس مهنــة التجــارة التــي شــملت العديــد مــن املــواد والســلع، وكان أمههــا جتــارة اللؤلــؤ التــي نجــح فيهــا، 
وحقــق مــن خاهلــا أرباًحــا كبــرية، وقــد تعــددت رحاتــه التــي كان يقــوم هبــا إىل اهلنــد لرويــج جتارتــه. تراجــم 

أعــام الوقــف )389/1(. 
))(  تراجم أعام الوقف )389/1(. 
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محلـة البنـدرة فـي زقـاق الجـرن األسـود، ودارا فـي محلـة جـب أسـد الله فـي زقاق 

عقيبـة الياسـمين، وداًرا ودكانًـا في الشـمالي من المحلـة الجديدة، وربع قاسـارية ابن 

ميـرو فـي محلـة بـاب قنسـرين، ودكانًـا وداًرا فـي محلـة جـب أسـد اللـه، وداًرا فـي 

محلـة الجلـوم، ودكانيـن في محلة ابـن يعقوب في بانقوسـا، ودكانًا فـي محلة خراب 

خـان، ودكانيـن فـي القصيلـة، ودكانيـن فـي محلـة األكـراد، ودكانيـن في سـوق أبي 

ركاب، ونصـف دكان فـي سـوق الصابـون، ودكانًـا في سـوق البادسـتان، وداًرا داخل 

الحلوية. المدرسـة 

الثانـي: الواقـف فيـه ورثـة الشـيخ مصطفـى المتقـدم ذكـره أقـروا لـدى الحاكـم 

الشـرعي بـأن الموقـوف اآلتـي ذكـره كان مورثهـم اشـتراه مـن مـال الوقـف للوقف، 

وهـو بنـاء خمس عشـرة دكانًـا متصلة ببعضها في سـوق المسـامرية باتصال المدرسـة 

الحلويـة، وثلـث فـرن فـي سـاحة التنانير فـي المغربليـة تاريخ هـذا الكتـاب 8 محرم 

سـنة (1322هـ).

الثالـث: الواقـف فيـه الشـيخ محمد ابن الشـيخ مصطفـى المتقدم ذكـره، وقف 

أبنيـة الـدور األربـع المتصالت ببعضهـن في محلة التلـل تاريخه 7 جمـادى األولى 

سنة (1319 هـ). 

الرابـع: الواقـف فيـه الشـيخ محمـد المومـى إليـه، وقـف دكاكيـن فـي سـوق 

الطاربيشـية إحداهمـا فـي الصف القبلـي، واألخرى فـي الصف الشـمالي، وداًرا في 

زقـاق الشـيخ غريـب مـن محلـة المرعشـي تاريخهـا 3 محـرم سـنة (1321 هـ).

الخامـس: الواقـف فيه الشـيخ محمـد المذكور، وقف بنـاء دار في محلـة التلل، 

تاريخه 28 شوال سـنة (1325 هـ).

السـادس: الواقـف فيـه الشـيخ محمـد أيًضـا، وقـف داًرا عليـا في خـان الحبال 

مـن محلـة جب أسـد اللـه، تاريخـه 9 محـرم سـنة (1326 هـ). 

السـابع: الواقـف فيـه الشـيخ عبـد الوهاب ابن الشـيخ مصطفـى المتقـدم ذكره، 
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وقـف داريـن فـي بسـتان كل آب، تاريخـه 17 جمـادى األولى سـنة (1336 هـ). 

الثامـن: الواقـف فيـه الشـيخ عبـد الوهاب، وقـف بنـاء دكان لها بابان في سـوق 

المسـامرية، تاريخـه 19 جمادى األولى سـنة (1336 هـ).

التاسـع: الواقـف فيه الشـيخ عبد الوهاب، وقـف بناء داريـن متالصقتين في كرم 

حجـازي مـن محلـة العزيزيـة، وربـع دكان في سـوق الصابـون، تاريخـه 23 رمضان 

سنة (1336 هـ). 

العاشـر: الواقـف فيـه الشـيخ عبـد الوهاب، وقـف بنـاء دار في الكـرم المذكور، 

تاريخـه 12 ذي العقدة سـنة (1336 هـ).

الحـادي عشـر: الواقـف فيه الشـيخ عبد الوهاب، وقـف بناء دار فـي محلة التلل 

المذكـورة، تاريخه 27 ربيع الثاني سـنة (1337 هـ)(1).

}104{ مقبل بن عبد العزيز الذكري )ت: 1363 هـ((2). 1025  - 

املوقوف: كتاب.   

املوقوف عليه: طلبة العلم من املسلمن.   

))(  هنر الذهب يف تاريخ حلب )175/2(. 
))(  ولــد عــام )1300هـــ( يف املدينــة املنــورة، وتعلــم يف عنيــزة مبــاديء القــراءة والكتابــة واحلســاب، وكان خطــُه 
مجيــل، ســليًا مــن األخطــاء اإلمائيــة، عــارص أثنــاء قدومــه إىل الكويــت اخلــاف الــذي نشــأ بــن مبــارك الصبــاح 
وأخويــه حممــد وجــراح، والــذي انتهــى بقتــل مبــارك ألخويــه، ممــا دعــا مقبــل إىل الســفر للبحريــن، والنــزول يف بيــت 
خالــه مقبــل بــن عبــد الرمحــن الذكــري، مواصــاً تعليمــه، ويعتــرب بيــت خالــه مــن البيــوت التجاريــة العلميــة واألدبيــة 
التــي يقصدهــا العلــاء واألدبــاء، ال ســيا الدعــاة الذيــن ندهبــم  ليكافحــوا التنصــري، كان مــن علــاء نجــد 
الذيــن كان هلــم دوًرا كبــرًيا بالرمجــة والكتابــة والتأليــف، أصبــح مقبــل إىل جانــب كونــه مرمًجــا كاتًبــا عنــد بعــض 
جتــار البحريــن، ألنــُه بصــري بالدفاتــر التجاريــة، يف عــام )1343هـــ( عينًــه امللــك عبدالعزيــز آل ســعود مديــًرا لاليــة 
األحســاء؛ فعمــل عــى تنظيــم الشــؤون الاليــة، وترتيــب دفاترهــا وســجاهتا، واســتعان عــى عملــه بتنظيــم الشــؤون 
الاليــة، وترتيــب دفاترهــا وســجاهتا، حتــى اســتقال برغبــٍة منــه، وُعــن بــداًل منــه الشــيخ حممــد الطويــل، ثــم ذهــب 
للبحريــن، واســتقر فيهــا، واســتمر هنــاك حتــى توفــاُه اهلل يف اليــوم الثالــث والعرشيــن مــن مجــادى األوىل. علــاء 

نجــد خــال ثانيــة قــرون )434-425/6(. 
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نوع الوقف: تعليمي.   

كان رحمـه اللـه مـن أشـهر األثريـاء النجدييـن الذيـن سـاهموا في طبـع الكتب 

النافعـة ووقفهـا، ومـن وقفياتـه وقفيتـه على كتاب كشـاف القنـاع على متـن اإلقناع، 

لمنصـور بـن إدريـس الحنبلـي، وكان قـد طبـع هذا الكتـاب علـى نفقتـه، ومما جاء 

فـي نـص وقفيتـه علـى ذلـك الكتـاب: لمـا تحقـق مقبـل العبـد الرحمـن الذكيـر أن 

الدنيـا مؤذنـة بالفنـاء ..... أوقـف هـذا الكتـاب ..... تقربًـا إلـى اللـه تعالـى، وطلبًا 

لمرضاتـه، علـى طلبـة العلم مـن المسـلمين(1).

}105{ نارص بن راشد بن سليان بن عامر بن عبد الله بن مسعود  1026  - 

سامل بن محمد بن سعيد بن متيم الخرويص )ت: 1363 هـ((2).

املوقوف: مدرسة، ومكتبة.   

املوقوف عليه: طلبة العلم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

ألوجـه اإلحسـان فـي حياتـه جوانـب عديـدة، منها: أنه أنشـأ مدرسـة فـي والية 

العوابـي ُعرفـت باسـمه، وجمـع لهـا مكتبـة وقفيـة، كانـت نواتهـا األولى مـا يمتلكه 

مـن كتبـه الخاصـة، وضـم إليهـا ما اسـتطاع مـن كتـب ومخطوطـات، وجعلهـا وقًفا 

علـى طلبـة العلـم، وعيَّـن ابـن أخيـه الشـيخ عبـد الله بـن سـالم الخروصـي، وصيًا 

عليهـا بعـد وفاته(3).

))(  الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة عــام خلالــد بــن ســليان بــن 
عــيل اخلويطــر )ص: 60(، تاريــخ املســاجد واألوقــاف القديمــة يف بلــد الريــاض لراشــد بــن عســاكر )ص: 342(. 
))(  ولــد عــام )1300 هـــ( املوافــق عــام )1883م( يف بلــدة مشــايق مــن أعــال الباطنــة يف ســلطنة عــان، وكان 
مــن أعظــم املؤازريــن ألخيــه اإلمــام ســامل يف تثبيــت دعائــم الدولــة واســتقرارها، تعــرض للعديــد مــن حمــاوالت 

االغتيــال لتمســكه باحلــق، ووقوفــه ضــد الباطــل، لكــن اهلل نجــاه منهــا. تراجــم أعــام الوقــف )387/2(.
))(  تراجم أعام الوقف )387/1(. 
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}106{ نارص مبارك بن صباح بن جابر الصباح )ت: 1336 هـ((1). 1027  - 

املوقوف: مكتبة.   

املوقوف عليه: عى الجمعية الخريية يف الكويت.   

نوع الوقف: تعليمي.   

أشـرف على تأسـيس الجمعية الخيرية األولـى في الكويت، التي بادر بتأسيسـها 

فرحـان الخالـد، وعبـد اللـه الديحان وغيرهمـا مـن المتطوعين، حيـث كانت تهدف 

إلـى مسـاعدة الفقـراء في التعليـم والعـالج، وتخصيص بيت كمـأوى أو رباط.

وقـف مكتبته عـام (1913م) علـى الجمعية الخيريـة في الكويـت، حيث كانت 

تحتـوي تلـك المكتبة على العديد مـن نوادر المطبوعـات، ونـوادر المخطوطات(2).

 }107{ نارص بن يوسف بن عبد املحسن بن عثان بن محمد البدر 1028  - 

 )ت: 1347 هـ((3).

املوقوف: أرض، ودكاكن.   

املوقوف عليه: مسجد ومن يعملون به، ومرصوفاته.   

نوع الوقف: دعوي.   

))(  ولــد عــام )1300 هـــ( املوافــق عــام )1883م(، عــاش يف كنــف أبيــه الشــيخ مبــارك الصبــاح، حاكــم الكويــت 
الســابع، وامللقــب بمبــارك الكبــري، كان الشــيخ نــارص ذكًيــا ذا فطنــة وحافظــة قويــة، لذلــك ُلقــب بكعــب األحبــار، 
واشــتغل بطلــب العلــم عــى أيــدي أســاتذة مــن الكويــت، وكان يشــغل عامــة أوقاتــه يف مدارســة العلــم، ومراجعــة 
الكتــب، حتــى صــار لــه مشــاركة جيــدة يف مجيــع العلــوم اإلســامية، وامتلــك أكــرب مكتبــة أدبيــة يف الكويــت يف هــذا 

الوقــت، وهــو أقــدم كويتــي ينــيء مكتبــة خاصــة. تراجــم أعــام الوقــف )393/2(. 
))(  تراجم أعام الوقف )393/1(. 

))(  ولــد عــام )1256 هـــ( املوافــق لعــام )1840م( يف مدينــة الكويــت القديمــة، ُيعــد مــن الشــخصيات البــارزة يف 
تاريــخ الكويــت، كــا امتلــك العديــد مــن ســفن الغــوص، نشــأ نــارص البــدر يف بيئــة صاحلــة طيبــة يف كنــف أبيــه، فــكان 
ألوًفــا حمًبــا للنــاس، وحمــل ثقــة، واحــرام وتقديــر مــن مجبــع أهــل الكويــت، وكان جيتمــع يف ديوانــه بعــض أهــل اخلــري 

مــن العلــاء والُدعــاة لتبــادل األحاديــث واملواعــظ واآلراء. تراجــم أعــام الوقــف )403/1(
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أسـس مسـجد البـدر فـي الحـي القبلـي بمدينـة الكويت؛ وذلـك من ثلـث والده 

يوسـف البـدر، وقـد كان أصـل أرض المسـجد جاخـوًرا(1) بُنـي عليهـا هذا المسـجد، 

وكان تأسيسـه عـام (1315 هــ) الموافـق (1897م)، وهو من المسـاجد الجامعة التي 

تقـام فيهـا صـالة الجمعـة، وقـد أُجـري للمسـجد تجديـدان؛ األول عـام (1328 هـ) 

الموافـق (1910م)، وذلـك بعدمـا ضـاق بالمصليـن، فَِزيْـَد بأمـر مـن الشـيخ مبـارك 

الصبـاح قـدر سـتة أَْرِوقَـة أُخذت من حوشـه. أمـا التجديد الثانـي؛ فقد قامت بـه دائرة 

األوقـاف العامـة، حيـث جددتـه ووسـعته عـام (1370 هــ) الموافـق (1951م) وقـد 

تنـاوب علـى إمامـة هـذا المسـجد عدد مـن األئمـة الفضالء.

أوقـف أوقافًـا كثيـرة علـى مسـجد البـدر وإمامـه ومؤذنـه وفرّاشـه وغيرهـا مـن 

مصروفـات المسـجد، وهـذه األوقـاف التـي ُسـجلت بموجـب وقفيـة مؤرخـة فـي 

الثانـي مـن محرم عام (1340 هــ) الموافق (1922م) يمكـن حصرها بواحد وثالثين 

دكانًـا، وبيـت واحـد، وقطعة أرض كانت بين هـذه الدكاكين. وكان أصـل هذا الوقف 

قطعـة أرض فـي سـوق المـاء، اشـتراها ناصـر البـدر من الشـيخ مبـارك الصبـاح عام 

(1316هــ) الموافـق (1898م)، بموجـب وثيقـة عدسـانية حررها الشـيخ محمد بن 

عبداللـه العدسـاني، وأقرهـا كتابيًـا الشـيخ محمـد بـن عبداللـه العدسـاني، وأقرهـا 

كتابيًـا الشـيخ مبـارك الصبـاح، وشـهد علـى صحتهـا كُل من الشـيخ جابـر الصباح، 

والشـيخ حمـود الصبـاح، وقـد جعـل ناصر البـدر الراشـدين مـن أوالده نظـاًرا على 

هـذا الوقف وقت إنشـائه ليشـاركوه األجر والثـواب، وليكونـوا من العامليـن عليه(2).

))(  حظرية أغنام.
))(  تراجم أعام الوقف )403/1(. 
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}108{ هالل بن فجحان املطريي )ت: 1357 هـ((1). 1029  - 

املوقوف: مساجد، وأراض، وبيوت، ومدارس، وغريها.   

املوقوف عليه: الفقراء واملساكن، وتعمري بيوت الله.   

نوع الوقف: دعوي، وتعليمي، وخريي.   

 أسـهم فـي بنـاء وتجديـد العديد مـن المسـاجد؛ منها: مسـجد هالل الذي أسسـه 

فـي بـاديء األمـر رجـل محسـن يُدعى بـراك الدمـاج في حـي العـوازم، فقـام بتجديده 

وتوسـعته وأنشـأ فيـه مكانًـا للوضـوء عـام (1916م)، ثـم قـام بتوسـعة ثانيـة له بشـرائه 

بيوتًـا مجـاورًة للمسـجد من جهة الشـرق وإدخالهـا في المسـجد عـام (1925م)، كما 

وقـف عليـه عشـرين دكانًـا وبيتين، كما قـام بتجديـد مسـجد المناعي عـام (1925م)، 

كمـا أسـهم في بناء مسـجدي: أحمد عبد الله في الشـرق، ومسـجد الفحيحيـل القديم.

تبرع بقطعة أرض لتكون مقبرة ينتفع بها المسلمون، وُسميت مقبرة هالل.

وقـف بيتًـا لـه فـي بومبـاي باإلضافـة إلى عـدة أراضـي نخيـل، تصـرف غالتها 

علـى الفقـراء والمسـاكين، وتعميـر بيـوت الله.

أسـهم فـي بنـاء مدرسـة المباركيـة؛ والتـي تعـد أول مدرسـة نظاميـة فـي تاريـخ 

الكويـت عـام (1910م).

وقف عمارة في البحرين لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

قام بتقديم العون ألهالي المتضررين بعد حرب الجهراء عام (1920م)(2).

))(  ولــد عــام )1271 هـــ( املوافــق عــام )1855م( يف اململكــة العربيــة الســعودية، تــويف والــده وهــو يف الســابعة 
مــن عمــره، ثــم توجــه إىل الكويــت يف الثانيــة عــرش مــن عمــره، ليعمــل يف الغــوص عــى اللؤلــؤ، ثــم أصبــح مــن 
أكــرب جتــار اللؤلــؤ يف اخلليــج العــريب حينئــذ حتــى ُلقــب بملــك اللؤلــؤ، وكان مــن أكــرب أثريــاء الكويــت، حيــث 
كانــت أماكــه تنتــرش فيــا بــن الكويــت والبحريــن والبــرة واهلنــد، وهاجــر إىل البحريــن ومعــه جمموعــة مــن جتــار 

الكويــت، وأســهم بنشــاطه وثروتــه يف إنعــاش احليــاة االقتصاديــة. تراجــم أعــام الوقــف )399/2(.
))(  تراجم أعام الوقف )399/2(. 
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 }109{ يوسف كال بن أحمد كال بن أحمد رفعت بن إبراهيم باشا 1030  - 

 )ت: 1389 هـ((1).

املوقوف: مدرسة، وأرض.   

املوقوف عليه: الفقراء واملساكن من املسلمن.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

قيامـه بإنشـاء مدرسـة الفنـون الجميلـة، ووقفهـا، وإيقافـه عليها عـام (1909م) 

مسـاحة (127 فدانًـا(  مـن األطيـان الواقفـة فـي مديريـة المنيـا، وعـدة عقـارات في 

اإلسـكندرية، وقـد نـص فـي حجة وقفـه علـى أن يُصـرف الريع فيمـا يلـزم لتدريس 

وتعليـم (150 تلميـًذا)، وعلـى أن يقـوم بالتدريـس مدرسـون مـن فرنسـا وإيطاليـا، 

وعلـى أن تمنـح ميداليـة برونزيـة لـكل مـن الطالـب األول والثانـي مـن الناجحيـن 

بالفرقـة العليـا، ثم غيَّر في شـروط وقفيته فـي عام (1927م)، وجعـل الريع مخصًصا 

إلرسـال بعثـات علمية إلى أوروبـا من المائة والخمسـين طالبًا المذكوريـن، ليتعلموا 

الفنـون الجميلـة في جامعـات إيطاليا وفرنسـا.

أوقـف بيـن عامـي (1913م)، و(1927م) مجموعـة مـن الوقفيـات اشـتملت 

علـى مجموعـات نادرة من المقتنيـات األثرية ذات القيمـة الفنية والتاريخيـة الكبيرة، 

وقـد نـص علـى أن تكون جميع هـذه القطع األثريـة والبالغة (495 قطعـة) وقًفا، وأن 

تنقـل إلـى دار اآلثـار العربيـة اإلسـالمية المصرية بجهة بـاب الخلق.

ومجموعـات  األثريـة  القطـع  مـن  أخـرى  مجموعـات  (1925م)  عـام  أوقـف 

مـن األقمشـة القبطيـة؛ التـي يرجـع تاريخهـا إلـى القرنيـن السـابع والثامـن للميـالد، 

ومجموعـات مـن اللوحـات الفنيـة، والكتـب الخاصـة بالفنـون الجميلـة والعمـارة 

))(  أمــري رحالــة جغــرايف مــري، مــن أرسة "حممــد عــيل باشــا الكبــري"، كان شــديد الولــع باصطيــاد الوحــوش 
املفرســة، غامــر يف ســبيل ذلــك إىل إفريقيــة اجلنوبيــة وبعــض بــاد اهلنــد وغريهــا، واحتفــظ بكثــري مــن جلــود فرائســه 
وأنياهبــا وبعــض رؤوســها املحنطــة، وأنفــق عــى ترمجــة كتــب فرنســية اختارهــا فنقلــت إىل العربيــة، وطبعــت عــى 

حســابه، منهــا: وثائــق تارخييــة وجغرافيــة وجتاريــة عــن إفريقيــة الرشقيــة. األعــام للــزركيل )246/8(. 
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وبصنـع الصـور المجسـمة، وقـد صيغة الوقـف تحصيًنـا لهـا، وضمانًا لبقائهـا وعدم 

تبديدهـا.

أوقـف عـام (1911م) نحـو (126 فدانًـا) مـن األراضـي الزراعية فـي القليوبية 

علـى الجامعـة المصريـة عنـد أول إنشـائها، حيـث اعتمـدت الجامعة عند تأسيسـها 

بمبلـغ  تبـرع  وقـد  كمـا  والهبـات،  والتبرعـات  الوقفيـات  مـن  مجموعـة   علـى 

(300 جنيه) للمساعدة في نفقات إصالح تلك األطيان(1).

))(  األوقاف والسياسة يف مر )ص: 132، 253-253( وغريهم، تراجم أعام الوقف )438/1(.
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 }1{ أروى بنت أحمد بن جعفر بن موىس الصليحي.  1031  - 

)ت: 532 هـ((1).

املوقوف: لها مآثر وأوقاف.   

نوع الوقف: خريي.   

 ملكـة حازمـة يمانيـة وتنعـت بالحـرة الكاملـة وبلقيـس الصغـرى، دفنـت فـي 

جامعهـا وهـو مـن بنائهـا، ولهـا مآثـر وسـبل وأوقـاف(2).

}2{ أسامء بنت أيب بكر  )ت: 73 هـ((3). 1032  - 

املوقوف: دار.   

نوع الوقف: خريي، وذري.   

تصدقت بدارها صدقة حبس ال تباع وال توهب وال تورث(4).

)))   ولــدت )444هـــ ( باليمــن، ونشــأت يف حجــر أســاء بنــت شــهاب )أم املكــرم الصليحــي أمحــد بــن عــي( 
ــا بــذي جبلــة كانــت تقيــم بــه شــهوًرا مــن كل  وتزوجهــا املكــرم، وفلــج، ففــوض إليهــا األمــور، فاختــذت هلــا حصنً
ســنة، وقامــت بتدبــر اململكــة واحلــروب إىل أن مــات املكــرم )ســنة 484هـــ، توفيــت ســنة 532هـــ(.  األعــام 

اليمــن ومؤلفيهــا )2004(.  أعــام  289(، وموســوعة  للــزركي )1/ 
)))   األعام للزركي ) 290/1(. 

)))   أمهــا قتيلــة بنــت عبــد العــزى العامريــة. أســلمت قديــًا، وبايعــت رســول اهلل ، وهــي ذات 
النطاقــن، وذلــك أهنــا شــقت نطاقهــا نصفــن حــن أراد رســول اهلل  اخلــروج إىل الغــار، فجعلــت 
واحــًدا لســفرة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم واآلخــر عصاًمــا لقربتــه. تزوجهــا الزبــر وولــدت عبــد اهلل، 
وعــروة، واملنــذر، وعاصــم، واملهاجــر، وخدجيــة، وأم احلســن، وعائشــة، وطلقهــا، وكانــت كثــرة النفقــة واجلــود.

عــن فاطمــة بنــت املنــذر قالــت: قالــت أســاء: يــا بنــايت تصدقــن وال تنتظــرن الفضــل، فإنكــن إن انتظرتــن الفضــل 
لــن جتدنــه، وإن تصدقــن مل جتــدن فقــده، فكانــت متــرض املرضــة فتعتــق كل مملــوك هلــا. توفيــت بمكــة يف مجــادى 
األوىل ســنة ثــاث وســبعن، وكانــت آخــر املهاجريــن واملهاجــرات وفــاة. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )6/ 
األعيــان  تواريــخ  الزمــان يف  مــرآة   ،)1781  /4( الــر  عبــد  البــن  األصحــاب،  معرفــة  االســتيعاب يف   ،)131 

)9/ 56(، تاريخ اإلسام )2/ 786(. 
)))   أحكام األوقاف للخصاف )ص 13(.



أعالم  الواقفاتأعالم  الواقفات
852853

قـال ابـن شـبة: واتخذت أسـماء بنت أبـي بكر رضي اللـه عنها دارهـا إلى جنب 

دار عائشـة رضـي اللـه عنها، وهـي وجاه زاوية دار عبـد الله بن أبـي ربيعة، فتصدقت 

بهـا علـى ولدها من الزبيـر بن العوام، فهـي بأيديهم إلـى اليوم(1).

}3{ أسامء بنت خطاب أغا. )تاريخ الوقف: 1280هـ(. 1033  - 

املوقوف: أمالكها.   

نوع الوقف: خريي.   

مـن ربـات البر واإلحسـان، وقفت أمالكهـا المعلومـة الواقعة في محلـة الطوب 

ببغـداد، وشـرطت بـأن يخـرج مـن غلـة وقفهـا ثالثـة آالف قـرش صـاغ فـي السـنة 

تصـرف فـي وجـوه البر والخيـر، وذلك بموجـب الوقفيـة المؤرخة فـي (14 جمادى 

األولى سـنة 1280هـ)(2).

}4{ أسامء بنت مصطفى بن خليل أغا. 1034  - 

املوقوف: رصف غلة بستانًا، وجميع أرض املزرع.   

املوقوف عليه: عىل فقراء بغداد.   

نوع الوقف: خريي.   

مـن ربـات البـر واإلحسـان. وقفـت بسـتان شـكر، وبسـتان أم العنـب، وجميـع 

أرض المـزرع فـي طريـق شـفته فـي خراسـان من لـواء ديال، وشـرطت مـن غلة هذا 

الوقـف صـرف مبلغ قدره مائتان وخمسـون قرًشـا في وجـوه البر، والخيـر على فقراء 

بغـداد بموجـب الوقفيـة المؤرخة فـي (7 جمـادى األولى سـنة 1311هـ)(3).

)))   تاريخ املدينة البن شبة )1/ 243(. 
)))   معجم أعام النساء )53/1(. 
)))   معجم أعام النساء )65/1(. 



أعالم  الواقفاتأعالم  الواقفات
854855

}5{ آسية بنت إسامعيل األعظمي. تاريخ الوقف: )1257هـ(. 1035  - 

املوقوف: ربًعا إال عرشًا من بستان.   

املوقــوف عليــه: عــىل الفقــراء، واملســاكني، واألرامــل، واأليتــام،    

ــم. ــة العل وطلب

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.   

مـن ربـات البـر وإإلحسـان. وقفـت ربًعـا إال عشـرًا مـن جميـع بسـتان الحـاج 

رجـب في قصبـة اإلمام األعظم على نفسـها، ومن بعدهـا على الفقراء، والمسـاكين، 

الواعـظ  أميـن  إلـى محمـد  التوليـة  العلـم، وجعلـت  واألرامـل، واأليتـام، وطلبـة 

األعظمـي، وجعلـت الناظـر عليه شمسـي بن مـراد، وشـرطت للمتولي في كل سـنة 

ثالثمائـة قـرش، وللناظـر مائتـي قـرش رايـج، وأن يقـرأ على قبرهـا في كل يـوم جزء 

مـن القـرآن الكريـم بـال انقطـاع قـراءة متواليـة بحيـث إذا مـات الحافظ يعقبـه حافظ 

آخـر(1)، وذلـك بموجـب الوقفيـة المؤرخـة فـي(22 ذي الحجة سـنة 1257هــ)(2).

 }6{ آسية بنت محمد )ابنة بنت محمد ابن قدامة املقديس. 1036  - 

)ت: 607هـ((3).

املوقوف: الدكاكني الثالثة الواقعة يف سوق خرطوم الفيل ببغداد.   

املوقوف عليه: قراءة القرآن الكريم.   

)))   وهي وصية غر مرشوعة وال دليل عليها. 
)))   معجم أعام النساء )6/1(. 

ة، كثــرة الصــاة والصيــام، حافظــة لكتــاب اهلل،  نــة، خــرِّ )))   حمدثــة، أخــت احلافــظ احلجــة ضيــاء الديــن. كانــت ديِّ
وكانت تلقن النســاء، روت باإلجازة عن أيب الفتح بن شــاتيل، وأيب الســعادات القزاز. وولدت ســنة ســبع وســبعن. 
وهــي والــدة احلافــظ الزاهــد ســيف الديــن أمحــد ابــن املجــد. وقــرأت بخــط ابــن احلاجــب قــال: قــال الضيــاء: توصــف 
بالديــن واخلــر ومــا يف زماهنــا مثلهــا، ال تــكاد ختــي قيــام الليــل.روى عنهــا الشــمس ابــن الكــال، وعائشــة بنــت املجــد 
640هـــ(. تاريــخ اإلســام )14/  - وهــي أمهــا - وباإلجــازة القــايض تقــي الديــن ســليان، وغــره. توفيــت )ســنة 

.)315-314



أعالم  الواقفاتأعالم  الواقفات
854855

نوع الوقف: دعوي.   

مـن ربـات البر واإلحسـان. وقفـت الدكاكيـن الثالثـة الواقعة في سـوق خرطوم 

الفيـل ببغـداد علـى قراءة القـرآن الكريـم العظيـم ببغداد؛ بموجـب الوقفيـة المؤرخة 

في (4 شـوال سـنة 1275هـ)(1).

 }7{ آسية بنت محمد بن الحاج أحمد الرشوين. 1037  - 

 )تاريخ الوقف:  1154هـ(.

املوقوف: منزالن.   

املوقوف عليه: الطلبة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

وقفـت منزليـن كامليـن غربـي الوكالة علـى الطل   بـة القاطنيـن بوكالـة الجاموس 

في (غـرة ربيـع األول 1154هـ)(2).

}8{ أصفهان شاه خاتون، وتدعى خانم )ت بعد: 840 ه ((3).  1038  - 

املوقوف: مدرسة، ووقفت عليها أوقاًفا ببالد الروم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

أوقفـت المدرسـة العثمانيـة بالقـدس ببـاب المتوضـأ بجـوار الحـرم بالقـدس، 

ووقفـت عليهـا أوقافًـا ببالد الروم وغيرهـا، وعلى بابهـا تاريخ وقفها، وذلك في سـنة 

أربعيـن وثمانمائـة وهي ال تـزال عامرة، وتسـكنها أسـرة(4).

)))   معجم أعام النساء )7/1(.
)))   الوقف اجلريب يف مرص. . . وكالة اجلاموس، أمحد بن مهنى بن سعيد مصلح )ص80(. 

األقــى  املســجد  لســور  املجــاورة  بالرتبــة  هلــا  الواقفــة  ودفنــت  خانــم،  وتدعــى  الــروم  أكابــر  مــن  امــرأة     (((
.)79  /2( واخلليــل  القــدس  بتاريــخ  اجلليــل  األنــس  الرشيــف. 

)))   األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل )2/ 79(، خطط الشام )118/6(. 
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}9{ أغل خاتون بنت شمس الدين محمد بن سيف الدين القازانية  1039  - 

البغدادية )ت بعد: 782هـ(.

املوقوف: مدرسة، ومزرعة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

المدرسـة الخاتونيـة ببـاب الحديـد: واقفتهـا أغـل خاتـون بنـت شـمس الديـن 

محمـد بـن سـيف الديـن القازانيـة البغدادية، ووقفـت عليـه المزرعـة المعروفة بظهر 

الجمـل، واشـتهرت فـي عصرنـا وقبله بباطـن الجمل، تاريـخ وقف الجهـة المذكورة 

في خامس ربيع اآلخر سـنة خمس وخمسـين وسـبعمائة، ثم أكملت عمارة المدرسـة 

المذكـورة ووقفـت عليهـا  أصفهـان شـاه بنـت األميـر قـازان شـاه، تاريـخ وقفها في 

العشـر اآلخـر من جمـادي اآلخرة سـنة اثنتيـن وثمانين وسـبعمائة(1). 

}10{ ألفت قادين )ت1282هـ((2). 1040  - 

املوقوف: سبيل، وجامع، وأوقفت عليهام أوقاًفا كثرية.   

املوقوف عليه: النفع العام واملدرسون بالجامع واألطفال.   

نوع الوقف: خريي.   

عّمـرت وجـّددت فـي (عـام 1861م) جامع بشـتاك، الذي أنشـأه األمير بشـتاك 

الناصـري، فوسـعته مـن الجهـة الشـمالية الغربية، وبنـت واجهة جديدة له، وشـيدت 

لـه أعمـدة عظيمـة مكسـوة بالرخـام، وفرشـته بالبسـط بعـد أن جعلـت أرضيتـه مـن 

البـالط، وجـددت مئذنتـه، ويطـّل هـذا الجامـع بواجهـة شـمالية غربية علـى (درب 

الجماميـز) يتوسـطها البـاب الرئيسـي لـه، يُدخـل منـه إلـى رحبـة مسـتطيلة الشـكل 

)))   خطط الشام )118/6(، األنس اجلليل )2/ 386(. 
)))   تزوجــت إبراهيــم باشــا بــن حممــد عــي باشــا وايل مــرص )عــام 1848م(، وأنجبــت منــه األمــر مصطفــى باشــا 

فاضــل. وقــد اشــتهرت بكثــرة أعاهلــا اخلريــة. تراجــم أعــام الوقــف )85/1(. 
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بالجهـة الجنوبيـة الشـرقية، منهـا البـاب األصلـي للجامـع الـذي يتكـون مـن سـتة 

أروقـة، ولـه سـقف خشـبي تتوسـطه شخشـيخة، ويتوسـط الجهـة الجنوبية الشـرقية 

محـراب مـن الرخـام، والجهـة الجنوبيـة الغربيـة بـاب الضريـح، تعلـوه قبـة مرتكزة 

علـى أربعـة أعمـدة رخامية.

-أنشـأت فـي (عـام 1864م) سـبيل مـاء تجـاه بـاب الجامع مـن جهة الشـارع، 

ومكتبًـا فـي غايـة الجمـال علـى موقع خانقـاه األميـر بشـتاك الناصـري، وكان يعلوه 

كُتّـاب لتعليـم األطفال.

- أوقفـت للسـبيل والجامـع أوقافًا كثيرة، ورتبت مرتبات شـهرية وسـنوية لخدمة 

المسـجد والمدرسـين واألطفـال، كمـا رتبـت خوجـات لتعليـم األطفال عـدة حرف 

فنيـة، وأوقفـت علـى ذلك أوقافًـا ذات ريـع كاٍف من حوانيت ومسـاكن، وهـو عبارة 

عـن حجـرة مسـتطيلة ذات واجهـة جنوبية شـرقية مسـتديرة مكسـوة بالرخـام، وعلى 

الزخارف. واجهتـه 

- جددت سبيل أبي سبحة وخصصت له وقًفا.

توفـي الـذي  فاضـل  مصطفـى  البنهـا  الجماميـز)  (درب  فـي  جامًعـا  بنـت   - 

 (عام 1875م) ودفن فيه(1).

}11{ أرغوان، عتيقة امللك العادل )ت: 648هـ((2). 1041  - 

املوقوف: دار، تربة، ومسجد.   

املوقوف عليه: خدامها، أوقاف جيدة.   

)))   تراجم أعام الوقف )85/1(، وحريم ملوك مرص من حممد عي إىل فاروق )ص61-58(. 
)))   هــي واقفــة احلافظيــة، ســميت احلافظيــة خلدمتهــا وتربيتهــا احلافــظ صاحــب قلعــة جعــر، وهــي التــي ربــت 
امللــك احلافــظ صاحــب قلعــة جعــر وكانــت بدمشــق، وكانــت تبعــث إىل القلعــة باألطعمــة والثيــاب إىل امللــك 
املغيــث عمــر ابــن امللــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب وهــو حمبــوس، فحقــد عليهــا الصالــح إســاعيل، وصادرهــا 
وأخــذ منهــا أمــوااًل كثــرة، تــوىف )ســنة 648 هـــ(. تاريــخ اإلســام )14/ 599(، شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن 

ذهــب )7/ 416(. 
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نوع الوقف: خريي، دعوي.   

قـال الذهبـي: بََنـت لهـا تربة مليحـة فوق عيـن الكـرش، ووقفت دارها بدمشـق 

على خدامهـا، وعاشـت زمانًا(1).

قـال ابـن كثيـر: لهـا أمـوال جزيلـة عظيمـة، وهـي التـي كانـت تصلـح األطعمة 

للمغيـث عمـر بـن الصالح أيـوب، فصادرها الصالح إسـماعيل، وأخذ منهـا أربعمائة 

صنـدوق مـن المـال، وقـد وقفـت دارهـا بدمشـق علـى خدامهـا، واشـترت بسـتان 

النجيـب ياقـوت الـذي كان خـادم الشـيخ تـاج الديـن الكنـدي، وجعلـت فيـه تربـة 

ومسـجًدا، ووقفـت عليهمـا أوقافًا جيـدة(2).

}12{ أم إسامعيل بن العادل نور الدين. 1042  - 

املوقوف: خانقاه.)اسرتاحة للصوفية(   

املوقوف عليه: بستان.   

نوع الوقف: خريي.   

أنشـأت بحلـب خانقـاه، وبنـت إلـى جانبـه تربـة ودفنـت فيهـا ولدهـا الصالح، 

ووقفـت عليـه عدة أوقاف، مـن جملتها: بسـتان البقعة، ووقفت علـى الخانقاه حصة 

بكفـر كرمين من عـزاز(3).

)))   تاريخ اإلسام )566/14(. 
)))   البداية والنهاية )17/ 311(. 

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )122/2(. 
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}13{ أم الحسني بنت قاىض مكة شهاب الدين أحمد بن قاىض مكة  1043  - 

نجم الدين محمد بن محمد بن املحب الطربى املكية )ت 786 هـ((1).

املوقوف: سبيل، ورباط.   

نوع الوقف: خريي.   

ولهـا نظـم، ومآثـر بمكـة، منها سـبيل بالمسـعى، وربـاط بزقاق الحجـر، وكتاب 

أيتـام، ووقفـت علـى ذلـك وقًفـا كافيًـا بمكـة، وفـى بعـض أعمالهـا، وأوصـت عند 

موتهـا بمـال، يقـال: إنـه خمسـون ألف درهـم لجماعـة مـن أقاربهـا وغيرهم(2).

 }14{ أم الحسني بنت محمد عيل خديوي مرص.  1044  - 

)تاريخ الوقف: 1270هـ(.

املوقوف: سبيل.   

نوع الوقف: خريي.   

أنشـأت بمصر (سـنة 1270هـ) سـبياًل بشـارع جامع البنات بين قنطرة الموسكي 

وقنطـرة األميـر حسـين وهو فـي غاية الحسـن أرضـه مفروشـة بالرخـام وواجهته من 

الرخـام أيًضـا وبـه ثـالث مزمـالت بشـبابيك نحـاس أصفـر ويصـرف عليه مـن ريع 

وقفـه بمعرفة ديـوان األوقـاف المصرية(3). 

)))   كانــت تزوجــت عبــد الرمحــن بــن عبــد اللطيــف، ثــم تزوجهــا القــاىض أبــو الفضــل، وأولدهــا عــدة أوالد هــم 
املحمدان، أبو حامد وأبو اليمن، وزينب، وفاطمة. وماتت بعد وفاة زوجها بنحو أربعة أشــهر، ىف آخر ذى القعدة 

أو شــوال، ســنة ســت وثانــن وســبعائة بمكــة، ودفنــت باملعــاة. العقــد الثمــن ىف تاريــخ البلــد األمــن )450/6(. 
)))   العقد الثمن ىف تاريخ البلد األمن )450/6(. 

)))   اخلطط التوفيقية لعي مبارك ) 58/6(. 
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 }15{ أمة اللطيف بنت الناصح عبد الرحمن بن نجم ابن الحنبيل. 1045  - 

 )ت: 653هـ((1).

املوقوف: مدرسة دار الحديث.   

نوع الوقف: تعليمي.   

عالمة من أهل دمشق، لها تصانيف، ومن آثارها مدرسة دار الحديث بدمشق (2).

قـال الذهبـي: ظهـر لهـا بدمشـق مـن األمـوال والذخائـر واليواقيـت ما يسـاوي 

سـتمائة ألـف درهم غيـر األوقـاف واألمـالك(3). 

وقـال كـرد على: العالمة مدرسـة للحنابلة ودار للحديث شـرقي الرباط الناصري 

تحت جامع األفرم غربي سـفح قاسـيون(4). 

 }16{ آمنة بنت أحمد املرصي األرمنازي. 1046  - 

 )تاريخ الوقف:  1244هـ(.

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

وقفت على مسجد سيتا داخل باب الفرج بحلب داًرا في (سنة 1244هـ)(5). 

)))   خدمــت أخــت العــادل ربيعــة خاتــون زوجــة صاحــب إربــل مــدة فأحبتهــا، وحصــل هلــا مــن جهتهــا أمــوال 
عظيمــة وكانــت فاضلــة صاحلــة عفيفــة، هلــا تصانيــف وجمموعــات، توفيــت )ســنة 653هـــ(.  تاريــخ اإلســام )14/ 

 .)741

)))   األعام للزركي ) 13/2(. 
)))   تاريخ اإلسام )741/14(. 

)))   خطط الشام )6/ 98(. 
)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )162/2(. 



أعالم  الواقفاتأعالم  الواقفات
860861

}17{ آمنة بنت رفاعي )ت: 1257هـ(. 1047  - 

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: الفقراء واملستحقني مبوجب الوقفية.   

نوع الوقف: خريي.   

مـن ربـات البر واإلحسـان. وقفـت الـدار الواقعة فـي الفراشـين المسـماة اليوم 

بمحلـة الدشـتي، وبـاب اآلغا، علـى الفقراء والمسـتحقين بموجب الوقفيـة المؤرخة 

فـي (10 صفر سـنة 1246هـ)(1). 

}18{ آمنة بنت عبد الرحمن آغا رشيف. )تاريخ الوقف: 1242هـ(. 1048  - 

املوقوف: دور، ودكاكني.   

املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال الغـزي: في حديثه عن مسـجد الشـيخ علـي الهنـدي: وقد وقفـت الحاجة 

آمنـة بنـت عبد الرحمن آغا شـريف خمسـة أوقـاف تاريـخ الوقفية األولـى (12 ربيع 

األول سـنة 1242هــ)، والثانيـة (2 ذي الحجـة سـنة 1248هـ)، والثالثـة (غرة محرة 

سـنة 1249هــ)، والرابعـة (27 محرم سـنة 1249هـ)، والخامسـة (29 شـوال سـنة 

1249هــ) الموقـوف فـي كلهـا حصـص مـن دور، ودكاكين؛ شـرطت ريعهـا بعدها 

المذكور(2). للمسـجد 

)))   معجم أعام النساء )10/1(. 
)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )136/2(. 
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}19{ آمنة بنت محمد بن الحسن بن طاهر بن الران )ت: 595هـ((1). 1049  - 

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: سكني للفقراء من النساء.   

نوع الوقف: خريي.   

قال الذهبي: وقفت رباطًا بدمشق(2). 

قـال ابـن عسـاكر: استنسـخ لها أبوهـا كتاب السـنن ألبـي داود وسـمعت بعضه 

مـن عبـد الكريـم بـن حمـزة وحجـت هـي وأختهـا أسـماء سـنة خمـس وخمسـين 

وخمسـمائة، وسـمع منهـا ولدهـا وغيـره وحجـت بعـد ذلـك مرتيـن ووقفـت رباطًا 

لسـكني الفقـراء من النسـاء(3). 

}20{ آمنة بنت محمد املواهبي وفاطمة بنت أمني املوقع واملرأة  1050  - 

خيزران بنت عبد الله معتقة أحمد أفندي املواهبي. )تاريخ الوقف: 1229هـ(.

املوقوف: دار.   

املوقــوف عليــه: شــيخ ســجادة القادريــة مــن طريــق الشــيخ قاســم الخاين    

ثــم للحرمني ثــم للفقــراء.

نوع الوقف: خريي.   

قـال الغـزي فـي حديثـه عـن زاويـة القادريـة: وقـد وقفـت المـرأة آمنـة بنـت 

الشـيخ محمـد المواهبـي وفاطمـة بنـت أمين الموقـع والمرأة خيـزران بنـت عبد الله 

معتقـة أحمـد أفنـدي المواهبـي داًرا تعـرف باألوطـه بمحلـة المصابـن علـي شـيخ 

)))   أخــت الســت أســاء، ولــدت )ســنة 518هـــ(، وتوفيــت يف شــوال، ودفنــت بمســجد القــدم )ســنة595هـ(. 
تاريــخ اإلســام )12/ 1028(. 

)))   تاريخ اإلسام )1028/12(. 
)))   تاريخ دمشق )45/69(. 
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سـجادة القادريـة مـن طريق الشـيخ قاسـم الخاني ثـم للحرمين ثـم للفقـراء تاريخها 

(1229هـ)(1).

}21{ أمينة أم املحسنني )ت: 1349هـ(. 1051  - 

املوقوف: أرض.   

الوقوف عليه: وجوه الرب.   

نوع الوقف: خريي.   

مـن ربـات البـر واإلحسـان وقفـت (2017 فدانًـا) علـى وجـوه البـر، وأنشـأت 

مدرسـة للبنـات دعتهـا باسـمها ثـم ضمـت إلـى وزارة المعـارف المصريـة (2).

}22{ أمينة خاتون )ت: 1339هـ((3). 1052  - 

املوقوف: جميع أمالكها.   

املوقوف عليه: الجهات الخريية.   

نوع الوقف: خريي.   

كانـت امرأة صالحـة عابدة وأنها حبسـت جميع أمالكها على الجهـات الخيرية، 

وعلـى المتولـي الـذي اختارتـه وهو السـيد علـي حيـدر بموجـب الوقفيـة المؤرخة 

1333هـ)(4).  (سنة 

وأنشـأت سـقاية كتبـت على جدارهـا أبيات يفهم منها تاريخ اإلنشـاء وهو (سـنة 

1210 هــ/1799 م). وهذه األبيات هي:

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )159/2(. 
)))   جريدة املقطم 3 حزيران )سنة 1938م). 

)))   زوجــة الســلطان حممــد األول العثــاين ووالــدة الســلطان مــراد الثــاين وجــدة الســلطان حممــد الفاتــح، تنتمــي 
إىل ســالة أمــراء ذولقــادر، فهــي ابنــة شــعبان صــويل بــن قراقــا، ثالــث حــكام ذولقــادر، الــذي حكــم بــن عامــي 

1386و1398، وشــقيقة صدقــة بــك، رابــع أمــراء ذولقــادر. 

)))   البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص100(. 
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وارده نفًسـا  طـاب  ومنـه  راق   .  . سلسـل.  مـاؤه  سلسـبيل  ذا 

بـارده العطـاش  يـروي  شـرابه   .  . سـائغ.  فـرات  عـذب  زاللـه 

عوائـده لشـارب  موصولـة   .  . صافيًـا.  سلسـله  قـد  الرضـا  عيـن 

شـاهده طـاف  والخيـر  نافعـة      .  .  .  . ريبـة  مـن  أمينـة  خيراتـه 

مرصًعـا بجوهـر العقـد أتـى. .  .تاريخـه حـوض صفـت مـوارده(1).

}23{ أم امللك سعود بن عبد العزيز. )تاريخ الوقف: 1372هـ(. 1053  - 

املوقوف: بيت.   

املوقوف عليه: مدرسة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

فـي (عـام 1372هــ) وقفـت بيت سـكنى على مدرسـة الشميسـي فـي الرياض 

علـى الضعفـاء والمضطرين لسـكناها(2).

}24{ أم قاسم املرادية األمرية(3). 1054  - 

املوقوف: ثروتها.   

املوقــوف عليــه: بنــاء محطــات التــزود بالــزاد واملــاء واالســرتاحة    

ودوابهــم. للحجيــج 

نوع الوقف: خريي.   

)))   من تاريخ اخلدمات النسوية العامة يف بغداد )ص: 63(. 
)))   الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة عــام خلالــد بــن ســليان 

بــن عــي اخلويطــر )ص44(. 
)))   أمــرة مغربيــة مــن بيــت مــال وعلــم، ورثــت ثــروة طائلــة، ابنهــا هــو ابــن أم قاســم املــرادي مــن أبــرز علــاء 
النحــو واللغــة، لــه مؤلفــات كثــرة أبرزهــا "اجلنــي الــداين يف حــروف املعــاين". املــرأة والوقــف العاقــة التبادليــة- 

إليــان حممــد احلميــدان )ص76(. 
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وقفـت هـذه األميـرة ثروتها علـى بناء محطـات التزود بالـزاد والماء واالسـتراحة 

للحجيـج. فأنشـات فـي عديد مـن البلـدان دوًرا هي أشـبه بالفنادق! وكانـت كل دار 

منهـا تقـع مـن طابقيـن: طابـق للحجـاج؛ السـتراحتهم وتزويدهم بـاألكل والـدواء، 

وآخـر للدواب؛ السـتراحتها وأكلهـا ودوائهـا أيًضا (1).

}25{ زهرة خاتون بنت امللك العادل سيف الدين أيب بكر بن أيوب.  1055  - 

)تاريخ الوقف: 655هـ(.

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: عىل نفسها أيام حياتها، ثم من بعدها عىل ابنة عمها    

زهرة خاتون بنت امللك العادل.

نوع الوقف: تعليمي.   

 قـال ابـن شـداد: العادليـة الصغـرى منشـئها زهـرة خاتـون بنـت الملـك العادل 

سـيف الديـن أبـي بكـر بن أيـوب .

قـال النعيمـي: ورأيـت بخـط شـيخنا بـدر الديـن بـن قاضـي شـهبة مـا صورتـه 

العادليـة الصغـرى كانـت جـارا تعـرف بابـن موسـك ملكتهـا الخاتون عصمـة الدين 

زهـرة ابنـة الملـك العـادل أبـي بكر محمـد بن أيوب ثـم ملكـت الخاتون زهـرة البنة 

عـم أبيهـا الخاتـون بابا خاتون ابنة أسـد الدين شـيركوه الـدار المذكـورة، وقرية كامد 

والحصـة مـن قريـة برقـوم مـن أعمـال حلـب، والحصـة مـن قريـة بيـت الديـر مـن 

األصغـار والحمـام والمعـروف بابن موسـك، فوقفت بابـا خاتون ذلـك جميعه على 

زهـرة خاتـون الملكة ومن بعدها تكون مدفًنا ومدرسـة ومواضع للسـكنى، وشـرطت 

للمدرسـة مدرًسـا معيـًدا وإماًما ومؤذنًا وبوابًا وقيًما وعشـرين فقيًهـا ووقفت الجهات 

المذكـورة منهـا مـا هـو علـى مصالـح المدرسـة مصارفهـا وبعضهـا علـى أقاربهـا 

ومعتقيها وذلك في مسـتهل شـهر رمضان سـنة خمس وخمسـين وسـتمائة. انتهى(2).

)))   املرأة والوقف العاقة التبادلية- املرأة الكويتية أنموذًجا إيان حممد احلميدان )ص76(. 
)))   الدارس يف تاريخ املدارس)278/1-279(، منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص127(.
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 }26{ بباب بشري إحدى نساء الخليفة املستعصم بالله. 1056  - 

 )640 - 656 هـ(.

املوقوف: مدرسة، ودار القرآن.   

نوع الوقف: تعليمي.   

المدرسـة البشـيرية: أنشـأت هـذه المدرسـة لتدريـس الفقه علـى قاعدة المدرسـة 

المسـتنصرية (سـنة 631 هــ/1233 م)، وهي بذلك ثاني مدرسـة من هـذا النوع؛ ليس 

ببغـداد فحسـب بـل في العالم اإلسـالمي أيًضـا، ولقد اسـتمر العمل في بناء المدرسـة 

هـذه مـا يقرب من أربع سـنوات (مـن 649 إلى 653 هــ/ 1251 - 1255 م) ومن هنا 

نعلم مدى اتسـاعها وضخامـة مبانيها. 

قـال صاحب كتـاب (الحوادث) يصـف افتتاحها (سـنة 653 هــ): وفيها فتحت 

المدرسـة البشـيرية بالجانـب الغربـي مـن بغـداد تجـاه قطفتـا، التـي أمـرت ببنائهـا 

حظيـة الخليفـة المسـتعصم، أم ولـده أبي نصـر المعروفة ببـاب بشـير، وجعلتها وقًفا 

علـى المذاهـب األربعـة علـى قاعـدة المدرسـة المسـتنصرية، ووقفت عليهـا وقوفًا 

كثيـرة قبـل فراغهـا، وكان فتحهـا يوم الخميس ثالث عشـري جمـادي اآلخرة، وحضر 

الخليفة وأوالده فجلسـوا سـطحها، وحضـر الوزير وأرباب المناصب ومشـايخ الربط 

والمدرسـون. وكان المـدرس بهـا سـراج الديـن النهرقلـي أقضـى القضـاة، وشـرف 

الديـن عبـد اللـه بن أسـتاذ الـدار، ومحيـي الدين ابـن الجـوزي، ونور الديـن محمد 

بـن الغربـي الخوارزمـي الحنفـي، وعلـم الديـن أحمـد بـن الشرمسـاحي المالكـي، 

وعملـت وظيفـة عظيمـة وِخلـع علـى المدرسـين المذكوريـن، وعلـى الناظـر بهـا 

ونـواب العمـارة والفراشـين وخـدم القبة، وأنشـدت األشـعار وكان يوًما مشـهوًدا.

ويظهـر مـن بعض النصـوص التاريخية أن للمدرسـة البشـيرية هـذه خزانة حافلة 

بالكتـب ذات خـازن خاص، مختـص بأمورها، وفهـارس مكتوبة بطريقة حسـنة، قال 

عبـد الـرزاق ابـن الفوطي فـي ترجمة فخـر الدين أبو إسـحق بن حسـن بن عبـد الله 
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البغـدادي األديـب "الشـيخ األديـب الكاتـب، صاحـب األخـالق الحميـدة واآلداب 

الغزيـرة، كتـب بخطـه الصحيح، وهـو الذي تولى كتابة فهرسـت المدرسـة البشـيرية 

علـى طريقـة حسـنة، وذلك في سـنة أربع عشـرة وسـبعمائة.

وأمـرت أيضـا ببنـاء دار القـرآن البشـيرية علـى شـاطيء دجلـة بغربـي بغـداد، 

وافتتحتهـا فـي سـلخ شـعبان مـن( سـنة 652هــ/1255م)(1).

}27{ برتونيال قادين)ت: 1275هـ((2). 1057  - 

املوقوف: مكتبة، ومدرسة، جامع، أرض.   

املوقــوف عليــه: املســاجد واملستشــفيات والنفــع العــام والروضــة    

الرشيفــة. 

نوع الوقف: تعليمي.   

- قامـت ببنـاء الجامـع الـذي يحمل اسـمها فـي حي (آق سـراي) في إسـطنبول 

وألحقـت بجانبـه سـبيل مـاء، وُمَوقِّتْخانـة(3) ومكتبة ومدرسـة، وأوقفت علـى المكتبة 

الملحقـة بالجامـع (1055 كتابًـا) بين مخطـوط ومطبوع.

كل  فـي  المسـلمين  مستشـفيات  فـي  وتوسـعات  بعمـل إصالحـات  قامـت   -

مـن مكـة المكرمـة، والمدينـة المنـورة، وأمـرت بتوفيـر كل مـا يلزمهما مـن خدمات 

وتوظيـف أطبـاء وقابلـة وصيدالنـي وجـراح فـي كل مستشـفى.

- خصصـت مبلـغ (8000 ليـرة عثمانيـة) مـن الذهـب لصالـح جامـع اإلمـام 

تاريــخ اخلدمــات  مــن   ،)384 العراقيــة )7/  العــرب  لغــة  404(، جملــة  العراقيــة )5/  العــرب  لغــة  )))   جملــة 
 .)36 )ص:  بغــداد  يف  العامــة  النســوية 

)))   والــدة الســلطان عبــد العزيــز خــان، وزوجــة الســلطان حممــود الثــاين، ُعــرف عنهــا رقــة الشــعور، وهــو مــا 
يتضــح مــن رعايتهــا الدائمــة للفقــراء واملنشــآت اخلريــة الكثــرة التــي أنشــأهتا يف إســطنبول وخارجهــا، وكانــت 
هــي وأرسهتــا مــن أكثــر الذيــن أهــدوا للروضــة النبويــة واحلــرم النبــوي الرشيــف، واجلديــر بالذكــر أهنــا كانــت متثــل 

نموذًجــا متطــوًرا بالنســبة لنســاء زماهنــا. تراجــم أعــام الوقــف )93/1(. 
)))   أي: ساعة. 
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األعظـم أبـي حنيفـة النعمـان فـي بغـداد، وكان مبلًغـا خياليًا فـي حينـه، دفعته خالل 

السـنوات الخمـس التـي أعيـد فيهـا بنـاء هـذا الجامـع على يـد ابنهـا السـلطان عبد 

العزيـز الـذي قـام بتجديده كامـاًل إال المنارة والقبـة وكان هذا التبرع وفـاًء لنذر نذرته 

السـلطانة إن شـفاها اللـه مـن مـرض كانـت قد أصيبـت بـه وكادت أن تهلـك فيه.

- أسسـت مستشـفى الغربـاء فـي المدينـة المنـورة فـي جهـة بـاب السـالم مـن 

المسـجد النبـوي، ثـم أرسـلت إليه أطبـاء وجراحيـن وصيادلـة وقابـالت وخدمة من 

أوقافهـا الخاصـة، وهـو مستشـفى صغيـر يحـوي (10 أِسـرّة). وكان لهـا مشـروعان 

إلنشـاء مستشـفين فـي المدينة المنـورة، أحدهمـا: مشـروع مستشفى(خسـته خانة)، 

والثانـي: مشـروع مستشـفى الحميديـة، إال أنهمـا لم يُسـتكمال.

- أهـدت الروضـة النبويـة الشـريفة عشـر قطع ذهبيـة ثمينـة، وعدًدا مـن أحجار 

دري، ومجموعـة مجوهـرات عبـارة عـن:  األلمـاس الكبيـرة المعروفـة بالكوكـب الُـّ

أربعـة عالقـات فضيـة مرصعـة باأللمـاس علـى هيئـة نصـف القمر-أربعـة مباخـر 

رة كبيـرة من الفضـة بقواعد ومزينة بـأوراق -تِبِْسـيّا أبيض من الفضـة ذا مقبضين  معطَـّ

للبخـور- غطـاء مـن الفضـة للحـذاء الشـريف، وعشـرة تباس للحـذاء الشـريف من 

الفضـة، ومكنسـة مـن الفضـة، وسـاعة كبيـرة في سـاحة المسـجد الشـريف.

-منحـت قطعـة أرض فـي الموقـع المسـمى (دار الضيافـة) فـي المدينـة المنورة 

لتقـام عليهـا مبـرّات جليلة، ومبـان وقفية خيرية، وهـذه األرض تقع علـى الطريق من 

بـاب النسـاء إلى البـاب المجيدي مـن المسـجد النبوي(1).

)))   تراجم أعام الوقف )93/1(. 
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}28{ بركة خاتون )ت: 774هـ((1). 1058  - 

املوقوف: مدرسة، حوض ماء سبيل.   

نوع الوقف: تعليمي، خريي.   

مدرسـة أم السـلطان، هـذه المدرسـة خارج باب زويلـة بالقرب من قلعـة الجبل، 

يعـرف خطهـا اآلن بالتبانـة، وموضعها كان قديًما مقبرة ألهل القاهرة، أنشـأتها السـت 

الجليلـة الكبـرى بركـة أم السـلطان الملـك األشـرف شـعبان بـن حسـين فـي سـنة 

إحـدى وسـبعين وسـبعمائة، وعملـت بها درًسـا للشـافعية، ودرًسـا للحنفيـة، وعلى 

بابهـا حـوض مـاء للسـبيل. وهـي مـن المـدارس الجليلـة، وفيها دفـن ابنهـا الملك 

األشـرف بعـد قتله(2).

}29{ بزة بنت غانم بن جرب الغانم. )تاريخ الوقف: 1330هـ(. 1059  - 

املوقوف: مزرعة.   

املوقوف عليه: إمام مسجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

وقفـت مزرعـة عيـن شـيحة الواقعـة شـمال قصـر أبـو حليفـة بـكل ما فيهـا من 

نخـل وسـور ومالحـق على إمـام مسـجد أبو حليفـة الذي يصلـي فيـه، وأن يكون له 

راتـب، وذلك فـي (عام 1330هــ)(3). 

)))   أّم الســلطان امللــك األرشف شــعبان، تزّوجــت باألمــر الكبــر اجلــاي اليوســفّي، وكانــت خــرة عفيفــة هلــا 
بــّر كثــر ومعــروف معــروف، حتــّدث النــاس بحجتهــا عــّدة ســنن لــا كان هلــا مــن األفعــال اجلميلــة، توفيــت ســنة 

774هـــ.  املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار )4/ 258(. 

)))    املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار للمقريزي )258/4(. 
)))   3 املراة والوقف العاقة التبادلية- املرأة الكويتية أنموذًجا إيان حممد احلميدان )ص87(. 
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}30{ بنبا قادن )ت: 1310هـ((1). 1060  - 

املوقوف: أراض، سبيل.   

ــة، ورتبــت عــىل الســبيل     ــة، وتعليمي ــه: عــىل أعــامل خريي املوقــوف علي

ــنوية،  ــوة س ــه كس ــني في ــال الدارس ــت لألطف ــرية، ورتب ــا كث ــه أوقاًف ــت علي وأوقف

ــني. ــآت للمعلم ومكاف

نوع الوقف: خريي، وتعليمي   

- لهـا وقـف يعـّد مـن أشـهر األوقـاف وأكبرهـا في بـاب التوسـعة علـى الفقراء 

والمسـاكين كان يـوزع مـن خاللـه مختلـف أصنـاف الطعام والشـراب في المواسـم 

والمناسـبات الدينيـة فـي مصـر وهـي: أول رجـب مـن كل عـام، وأيـام عيـد الفطر، 

وأيـام عيـد األضحـى، إلى جانب ما اشـترطته لقـراءة القـرآن الكريم، وقـراءة صحيح 

البخـاري خـالل تلك االحتفاالت على الدوام واالسـتمرار حسـب ما ثبـت في ُحجة 

صيغـت فـي مائة صفحـة، حررت فـي (عام 1277هــ الموافـق لعـام 1861م) أمام 

محكمـة البـاب العالـي، والحجـة محفوظة فـي سـجالت وزارة األوقـاف المصرية.

- أوقفـت أراٍض فـي مديريتـي الغربيـة والقليوبيـة فـي (عـام 1277هــ الموافق 

لعـام 1861م)، بلغـت مسـاحتها (13 ألـف فـدان) لينفـق مـن ريعها علـى معتوقيها 

وعلـى أعمـال خيريـة وتعليمية.

- أنشـأت سـبياًل ُعـرف باسـمها (سـبيل أم عبـاس) فـي (عـام 1284هــ الموافق 

لعـام 1867م)، وهـو يعد أشـهر معالم حـي القلعة بالقاهـرة، وبنت فوقه كُتَّابًا متسـًعا 

عامـرًا باألطفـال يتعلمـون فيـه القـراءة والكتابـة والعلـوم والرياضيـات واللغات على 

نحـو مـا يُدرَّس في المـدارس الحكومية، وأوقفـت عليه أوقافًا كثيـرة، ورتبت لألطفال 

)))   والــدة عبــاس باشــا األول وايل مــرص املولــودة )عــام 1238هـــ املوافــق لعــام 1823م( وكنيتهــا أم عبــاس، 
ورد اســمها يف املراجع بأكثر من رســم: بنبا، وبمبا، وبنبه، وبمبه، ولقبت بالســت وبالســيدة ومل ُيذكر هلا نســب، 

تزوجهــا األمــر أمحــد طوســون بــن حممــد عــي باشــا الكبــر. تراجــم أعــام الوقــف )98-97/1)
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الدارسـين فيه كسـوة سـنوية ومكافـآت للمعلمين يأخذونهـا عند االمتحان السـنوي.

- لهـا وقف خـاص بالجامـع األزهر لتعليـم اللغتين التركيـة والفارسـية، ومكافأة 

التركية(1). اللغـة  لمتعلمي 

}31{ بنبه بنت عبد الله بن عبد املنان.  )تاريخ الوقف: 1275هـ((2). 1061  - 

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: دار.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال الغـزي: وفـي (سـنة 1275هـ) وقفـت الحاجـة بنبه بنـت عبد اللـه بن عبد 

المنـان زوجـة المرحـوم بهـاء الديـن المومـى إليـه علـى هـذه المدرسـة (المدرسـة 

الصالحيـة المعروفـة فـي زماننـا بالبهائيـة غربـي خـان خيـر بـك وهـي منسـوبة إلى 

األميـر صـالح الديـن) داًرا فـي محلـة الفرافـرة قـرب جامـع الزينبية(3).

}32{ بنفشا، فتاة املستيضء بالله )ت: 598هـ((4). 1062  - 

املوقوف: مدرسة، وعمَّرت عدة مساجد.   

نوع الوقف: تعليمي، ودعوي.   

قـال الذهبـي: كانـت أحـب سـراريه إليه، وقفـت مدرسـة ببـاب األزج، وعمرت 

عـدة مسـاجد، وكانـت كثيـرة الرغبة فـي أفعـال البر(5).

غانــم  البيومــي  إلبراهيــم  مــرص  يف  والسياســة  واألوقــاف   ،)98-97/1( الوقــف  أعــام  تراجــم    (((
 .)227 -215 )ص

)))   زوجة املرحوم هباء الدين أفندي ابن تقي أفندي القديس.  هنر الذهب ىف تاريخ حلب )2/ 148(. 
)))  هنر الذهب يف تاريخ حلب )148/2(. 

598هـــ.  مــرآة الزمــان يف تواريــخ  إليــه، توفيــت يف تاســع عــرش ربيــع األول ســنة  )))   كانــت أحــب رساريــه 
 .)184/10( بالوفيــات  والــوايف   ،)1138/12( اإلســام  تاريــخ   ،)125  /22( األعيــان 

)))   تاريخ اإلسام )1138/12(. 
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}33{ تركان خاتون الجاللية بنت طغفاج خان(1). 1063  - 

الموقوف: بناء مساجد وأضرحة، ومدارس، وبيمارستانات (مستشفيات).

نوع الوقف: دعوي، وخيري، وتعليمي.

كان لهـا جملـة آثـار مثـل: بنـاء مسـاجد وأضرحـة، ومـدارس، وبيمارسـتانات 

وخـالف ذلـك فـي جميـع أنحـاء المملكـة، وأسـف النـاس عليهـا أسـًفا شـديًدا(2).

}34{ تركان خاتون بنت مسعود بن أتابك زنيك )640هـ((3). 1064  - 

املوقوف: مدرسة وتربتها.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال أبـو شـامة: وفـي ليلـة وفاتهـا كان وقف مدرسـتها وتربتهـا بالجبـل ودفنت 

.(4) بها

}35{ جليلة طوسون. )تاريخ الوقف: 1927مـ(. 1065  - 

املوقوف: ريع )831 فدانًا(.   

املوقوف عليه: عىل ملجأ لرتبية اليتيامت.   

نوع الوقف: خريي.   

)))   مــن نســل فراســياب الرتكــي زوجــة الســلطان "ملكشــاه" ووالــدة الســلطان "حممــود بــن ملكشــاه" كانــت مــن 
النســاء العاقــات الدينــات واحلكيــات املدبــرات. شــهدت هلــا التواريــخ وألســنة األقــام باحلكمــة والتدبــر وعلــو 
اهلمــة واإلقــدام، وكانــت مطاعــة يف أوامرهــا، مســموعة الكلمــة عنــد أمــراء اململكــة، حمبوبــة لدهيــم، توفيــت )ســنة 

487هـــ(.  الــدر املنثــور يف طبقــات ربــات اخلــدور )ص 106(. 

)))   الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور )109/1(. 
)))   بنــت الســلطان امللــك عــز الديــن مســعود بــن قطــب الديــن مــودود ابــن أتابــك زنكــي بــن آق ســنقر، توفيــت 

)ســنة640هـ(.  الــدارس يف تاريــخ املــدارس )1/ 96(. 
)))   الدارس يف تاريخ املدارس )96/1(. 
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جـاء في وقفية السـيدة جليلة طوسـون سـنة (1927مــ)، أن يصـرف ريع (138 

فدانًـا) بعـد وفاتهـا على ملجـأ لتربية اليتيمات يسـمى ملجأ السـت جليلـة ويكون به 

مـن 15 إلـى 20 طفلـة يتيمة، يتـم اختيارهن وفًقا لشـروط نصت عليهـا، ومن أهمها 

أال يكـون لهـن عائـل قـادر علـى تربيتهـن، واليتيمـة التـي فقـدت والديها تكـون لها 

األفضليـة علـى اليتيمـة التي بقـي لها أحدهما، وأن يشـمل منهاج التعليـم في الملجأ 

علـى الكتابـة والقـراءة، وحفـظ جزأيـن مـن القرآن علـى األقل حفظًـا جيـًدا، وتعليم 

القـراءة فـي المصحف الشـريف، ومباديء الحسـاب، وفنون تدبير المنزل وال سـيما 

الطبخ والخياطـة والتطريز(1).

}36{ الجوهرة بنت فيصل بن تريك آل سعود)ت:1354هـ((2). 1066  - 

املوقوف:كتب، وزينة العروس.   

املوقوف عليه: طلبة العلم، واملقبالت عىل الزواج.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

حرصـت على جمع الكتب ووقفها، على سـبيل المثال نسـخة مـن كتاب حادي 

األرواح إلـى بـالد األفـراح البن القيـم الجوزيه، وقـد دون عليه النـص التالي:"وقفته 

الفقيـرة إلـى اللـه سـبحانه الجوهـرة بنـت اإلمـام فيصـل بـن تركي علـى مـا ينتفع به 

)))   األوقاف والسياسة يف مرص )ص313(. 
)))   حظيــت اجلوهــرة بعنايــة والدهــا ممــا أثــر ذلــك عــى شــخصيتها حيــث أملــت بالتاريــخ والســر وحفــظ القــرآن 
الكريــم ومعرفــة االســتنباطات الفقهيــة والســنة النبويــة، وقــد شــهدت الــرصاع بــن أخوهتــا بعــد وفــاة والدهــا )عــام 
1282هـــ/1865م(؛ فعملــت عــى غــرس العزيمــة يف النفــوس؛ فكانــت ُترســخ يف نفــس امللــك عبدالعزيــز ركائــز 

احلكــم حيــث كانــت تــردد عــى مســامعه:"ال تكــون عظمــة بيــت ابــن ســعود غايــة مســاعيك، إن عليــك أن جتاهــد 
لعظمــة اإلســام، إن قومــك لفــي أمــس احلاجــة إىل قائــد يرشــدهم إىل طريــق النبــي الكريــم، وإنــك أنــت ســتكون 
ذلــك القائــد". أوكل إليهــا امللــك عبــد العزيــز مهمــة تثقيــف النســاء يف قــرصه، وتعليمهــن التنشــئة اإلســامية 
الصحيحــة جتــاه العائلــة وتربيــة األطفــال، وكان خلرهتــا، وســعة إدراكهــا يستشــرها امللــك عبــد العزيــز يف تدبــر 
شــؤون البــاد. توفيــت )ســنة 1354هـــ/1935م(. نســاء شــهرات مــن نجــد، دالل بنــت خملــد احلــريب)ص22(، 

ونســاٌء يف الذاكــرة رائــدات ســعوديات يف ضمــر الوطــن وســجل اخللــود صالــح الذكــر)ص24-22(.
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مـن المسـلمين لوجـه اللـه تعالـى. ژ وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ    ېئ  ېئ   ېئىئ  

ىئ   ىئ  ی  ی   ژ  البقـرة )181(. وصلـى اللـه علـى محمـد وعلى آله وصحبه وسـلم.
جرى ذلك فـي 1318هـ.

خصصـت وقًفـا لزينـة العـروس، يتمثل فـي تقديم ثـوب وبعض القطـع الذهبية 

للمقبـالت علـى الـزواج، ثـم قصـرت هـذا الوقـف علـى أدوات الزينـة؛ مـن حنـاء 

وطيـب وديـرم وغيرها(1).

}37{ حافظة بنت عبد القادر)ت: 1264هـ(. 1067  - 

املوقوف: سبعة أسهم.   

املوقوف عليه: الفقراء، واملساكني.   

نوع الوقف: خريي.   

مـن ربات البر واإلحسـان والزهد والعبادة، وقفت سـبعة أسـهم مـن أصل ثمانية 

أسـهم مـن جميع الحـواش الواقع فـي محلـة التكارنـة بالجانب الغربـي قرب خضر 

إليـاس مـن مدينة بغداد، علـى الفقراء والمسـاكين ببغـداد بموجب الوقفيـة المؤرخة 

فـي (7 ربيـع األول سـنة1244هـ) ودفنت في مقبرة معـروف الكرخي(2).

}38{ حبيبة بنت يوسف بن عبد املوسوي )ت: 1270هـ(. 1068  - 

املوقوف: جميع الدكان الواقع يف سوق الجوخجية ببغداد.   

املوقوف عليه: الفقراء واملساكني.   

نوع الوقف: خريي.   

الفقـراء  علـى  ببغـداد  الجوخجيـة  سـوق  فـي  الواقـع  الـدكان  جميـع  وقفـت 

)))   نســاء شــهرات مــن نجــد دالل بنــت خملــد احلــريب)ص22(، واملــرأة والوقــف العاقــة التبادليــة- املــرأة 
احلميــدان )ص76(.  إيــان حممــد  أنموذًجــا  الكويتيــة 

)))   معجم أعام النساء )231/1(. 
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األولـى سـنة  فـي (غـرة جمـادى  المؤرخـة  الوقفيـة  ببغـداد بموجـب  والمسـاكين 

1241هــ)(1).

 }39{ حدقة جارية امللك النارص بن قالون. 1069  - 

 )تاريخ الوقف:  737هـ((2).

املوقوف: ريع املباين الخريية.   

املوقوف عليه: وجوه الخري، وعىل الجامع الذي بنته.   

نوع الوقف: خريي، دعوي.   

عرفـت بكثرة إحسـانها وبرهـا تقاطر عليهـا المحتاجون لقضاء حوائجهم، سـواء 

كان عنـد السـلطان أو حرمـه أو عندهـا، وهـي ال تـرد طالبًـا وال ترجـع أحـًدا خائبًـا. 

وتقدمـت لهـا هدايـا كثيـرة من األمـراء واألعيـان وكل منهـم كان يتمنـى رضاها. وقد 

بنـت جملـة بنايـات خيريـة أوقفتها لصـرف ريعها فـي وجـوه الخير، وعلـى الجامع 

الـذي بنتـه بخـط المريـس فـي جانـب الخليـج الكبيـر ممـا يلـي الغـرب بالقـرب 

 مـن قنطـرة السـد التـي هـي خـارج مدينـة مصـر، وكان انتهـاء بنـاء هـذا الجامع في 

(20 جمادى اآلخرة سنة 737هـ)(3).

}40{ حسنة أم ولد  املهدي )من أعالم القرن الثاين(.  1070  - 

املوقوف: مسجد، ومصاحف.   

نوع الوقف: دعوي.   

)))   معجم أعام النساء )243/1(. 
)))   تربــت يف دار امللــك النــارص وخترجــت عــى "مســكة" القهرمانيــة، وتعلمــت منهــا مجيــع مــا يلــزم للمنــازل 
امللوكيــة مــن التدبــر. ولــا توفيــت "مســكة" تولــت وظيفتهــا وقامــت مقامهــا وصــارت قهرمانيــة البيــت الســلطاين 

وصــاروا يرجعــون إليهــا يف األمــور املتعلقــة باألعــراس. الــدر املنثــور يف طبقــات ربــات اخلــدور )164/1(. 
)))   الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور )164/1(. 
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قـال أبـو الفضـل ابـن طيفـور: كان صاحـب الجسـر إذا انصـرف عيـاش مـن 

مجلسـه جلس في المسـجد الذي في ظهر مجلس الشـرطة، وكان اآلخـر إذا انصرف 

السـندي صـار إلى مسـجد حسـنة أم ولد المهـدي وهو المسـجد الذي ببـاب الطاق 

فـي الحداديـن وهنالك دار حسـنة (1).

وفـي كتـاب شـفاء الغـرام: قـال مالـك بـن أنـس: أرسـل الحجـاج بـن يوسـف 

إلـى أمهـات القـرى بمصاحف، فأرسـل إلـى المدينة بمصحـف منها كبيـر، وكان في 

صنـدوق عـن يمين األسـطوان التي عملت علـى مقام النبـي  وكان يفتح 

يـوم الجمعـة والخميـس فيقـرأ فيـه إذا صليـت الصبـح، وبعـث المهـدي بمصاحف 

لهـا أثمـان، فجعلت في صندوق عن يسـار السـارية، ووضعـت منابر لهـا كانت تقرأ 

عليهـا، وحمـل مصحـف الحجـاج فـي صندوقـه فجعـل عنـد األسـطوان التـي عن 

يميـن المنبـر، وإلـى األسـطوان األخرى التـي تليها صنـدوق آخر فيـه مصحف بعث 

بـه المهـدي؛ ليقـرأ فيهـا الناس على طبقـة منبر صحيـح، وفي القبلـة صندوق الصق 

بالمقصـورة فيـه مصاحـف يقـرأ النـاس فيهـا تصدقـت بهـا حسـنة أم ولـد المهدي، 

ووضـع رجـل مـن أهـل البصـرة يقـال لـه أبـو يحيـى صندوقا وجمـع فيـه مصاحف 

يتعلـم فيهـا األميـون واألعاجم (2).

}41{ حسنة بنت حسني. )تاريخ الوقف: 1298هـ(. 1071  - 

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: مصالح جامع الخنيني وعىل جامع عطا.   

نوع الوقف: دعوي.   

وقفـت الـدار الواقعة في محلـة جامع عطا علـى مصالح جامـع الخنيني، وعلى 

الجامـع المذكور، بموجب الوقفية المؤرخة في (29 شـعبان سـنة 1298هـ) (3).

)))   كتاب بغداد )ص: 43(. 
)))   الدرة الثمينة يف أخبار املدينة )ص: 119(، شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام )2/ 439(. 

)))   معجم أعام النساء )263/1(. 
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 }42{ حسيبة بنت محمود جلبي الباجة جي.  1072  - 

)تاريخ الوقف: 1372هـ(.

املوقوف: مسجد، ووقفت عىل لوازمه أمالكًا إلدامته.   

نوع الوقف: دعوي.   

كانـت امـرأة صالحـة قد شـيدت مسـجًدا جامًعـا في الكـرادة الشـرقية تقـام فيه 

الصلـوات الخمـس والجمـع واألعيـاد ووقفـت على لوازمـه أمالكًا إلدامتـه بموجب 

الوقفيـة المؤرخة (سـنة 1372هـ)(1).

 }43{ حصة بنت أحمد بن  محمد بن سامل العتيقي.  1073  - 

)ت: 1329هـ((2).

املوقوف: بيت.   

املوقــوف عليــه: ابنهــا عبــد اللــه بــن حمــد بــن عبــد املحســن العتيقــي    

وذريتــه.

نوع الوقف: ذري.   

إدارة  الشـرعي وقدرتهـا اإلداريـة علـى  السـيدة حصـة مـن علمهـا  اسـتفادت 

ثـالث وقفيـات كانـت مسـؤولة عنهـا وصـرف إيرادتها فـي عمـل الخير والبـر، ومن 

إسـهاماتها:

-أوقفـت بيتهـا الواقـع فـي فريـج العتيقي فـي (2 من صفـر 1318هــ) الموافق 

(31 مـن مايـو 1900م) علـى ابنهـا عبداللـه بـن حمـد بـن عبـد المحسـن العتيقـي 

)))   البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص101(. 
)))   املولــودة نحــو )عــام 1260هـــ املوافــق لعــام 1844م( يف فريــج )العتيقــي( الواقــع يف منطقــة الوســط إحــدى 
أحيــاء مدينــة الكويــت القديمــة واملعــروف اليــوم بشــارع املدرســة املباركيــة، نشــأت يف هــذا احلــي ودرســت عــى يــد 
والدهــا وجدهــا ألمهــا فتعلمــت منهــا مبــادئ القــراءة والكتابــة ومبــادئ الفقــه والعلــوم الرشعيــة وحفــظ القــرآن 

الكريــم. معجــم تراجــم أعــام الوقــف)129/1(. 



أعالم  الواقفاتأعالم  الواقفات
878879

وذريتـه علـى أن يقومـوا بتقديـم أضحيتيـن كل عام.

يونيـو1864م)  الموافـق (26مـن  -تسـلمت فـي (22مـن محـرم 1281هــ)، 

النظـارة علـى ثلـث خالتهـا رقيـة بنـت الشـيخ عبدالعزيـز العتيقـي، وقد أوقفـت منه 

بيتًـا لخالتهـا فـي فريـج العتيقـي وتولـت نظارته فتـرة حياتهـا، وبعـد وفاتهـا انتقلت 

النظـارة البنهـا المـال محمد.

-شـاركت أختهـا لولوة فـي النظارة علـى وقف أختهمـا منيرة وهو بيـت واقع في 

العتيقي(1). فريج 

}44{ حصة بنت الشيخ محمود الجسار. )تاريخ الوقف: 1292هـ(. 1074  - 

املوقوف: بيت.   

ــا     ــىل ابنته ــربِّ، وع ــامل ال ــا وأع ــيات وضحاي ــىل عش ــه: ع ــوف علي املوق

فاطمــة ومملوكتهــا زعفــران.

نوع الوقف: خريي، وأهيل.   

أعتقـت مملوكتهـا زعفـران لوجـه اللـه تعالـى، ووقفـت بيتهـا علـى عشـيات 

، وعلـى ابنتهـا فاطمـة ومملوكتهـا زعفـران، وحـررت الوقفية  وضحايـا وأعمـال البـرِّ

في (عـام 1292هــ)(2).

)))   معجم تراجم أعام الوقف)130-129/1(. 
)))   املرأة والوقف العاقة التبادلية- املرأة الكويتية أنموذًجا إيان حممد احلميدان )ص90(. 
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 -  1075 . 45{ حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم املؤمنني{ 

)ت: 42 هـ((1).

املوقوف: أرض بالغابة.   

نوع الوقف: وقف خريي.   

أوصـى عمـر بعـد موتـه إلـى حفصـة، وأوصـت حفصة إلـى عبـد الله بـن عمر 

 بمـا أوصـى بـه إليهـا عمـر بصدقة تصدقـت بها وبمـال وقفتـه بالغابـة (2).

}46{ حفيظة رستم )ت: 1356هـ(. 1076  - 

املوقوف: أطيان وعقارات وجواهر، وشيدت مسجًدا.   

نوع الوقف: دعوي.   

محسـنة مصريـة تبرعت بـكل ما تملكه مـن أطيان وعقـارات وجواهـر للجمعية 

الخيريـة اإلسـالمية، وجمعيـات المحافظـة علـى القـرآن الكريـم وجمعية اإلسـعاف 

والطلبـة الغربـاء فـي األزهر، وشـيدت مسـجًدا فخًما في مصـر الجديـدة، ثم وقفت 

عليـه مبلغا سـنويًا رواتـب إمامـة وخدمة(3).

 بعــد انقضــاء عدهتــا مــن خنيــس  ، الســرت الرفيــع، تزوجهــا النبــي  )))   زوج النبــي 
بــن حذافــة الســهمي، أحــد املهاجريــن، يف ســنة ثــاث مــن اهلجــرة. قالــت عائشــة: هــي التــي كانــت تســاميني مــن 
أزواج النبــي صــى اهلل عليــه وســلم، وروي: أن مولدهــا كان قبــل املبعــث بخمــس ســنن، فعــى هــذا يكــون دخــول 
النبــي  هبــا وهلــا نحــو مــن عرشيــن ســنة. قــال رســول اهلل : "إن جريــل أتــاين فقــال يل: 
راجــع حفصــة، فإهنــا صوامــة قوامــة، وهــي زوجتــك يف اجلنــة". توفيــت حــن بايــع احلســن بــن عــي عليهــا الســام 
ملعاويــة، وذلــك يف مجــادى األوىل ســنة إحــدى وأربعــن. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب البــن عبــد الــر )4/ 

1811(، مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان )7/ 82(، ســر أعــام النبــاء )2/ 231(.

)))   االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب )4/ 1812(، والــوايف بالوفيــات )67/12(، العقــد الثمــن يف تاريــخ 
البلــد األمــن )378/6(. 

)))   املقطم عدد 18 إبريل سنة 1938. 
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 }47{ خاتون بنت أيوب األمري نجم الدين، ست الشام.  1077  - 

)ت 616هـ((1).

املوقــوف: مدرســتان، ومدرســة أخــرى عــىل الشــافعية، واملدرســة    

الشــامية الربانيــة.

املوقوف عليه: أوقاف كثرية عامرة، وقفت عليها دارها.   

نوع الوقف: تعليمي.   

المدرسة الشامية البرانية: بالعقيبة.

قـال ابـن شـداد: بانيهـا والـدة الملـك الصالـح إسـماعيل أول مـن درس بهـا 

تقـي الديـن ابـن الصـالح، ثـم مـن بعـده شـمس الديـن األعـرج، ثـم عـادت إلـى 

شـمس الديـن المقدسـي وتوفـي وبقيـت علـى ولـده إلـى اآلن، ولعله سـبق قلم من 

الصالحيـة المعروفـة بـأم الصالـح إلى الشـامية، ثـم قال فـي موضع: باني المدرسـة 

الشـامية البرانيـة أنشـأتها سـت الشـام ابنـة نجـم الديـن أيـوب بن شـادي بـن مروان 

أخـت الملـك الناصـر صـالح الديـن وهـي مـن أكبـر المـدارس وأعظمهـا وأكثرهـا 

فقهـاء وأكثرهـا أوقافًـا. قـال الذهبي في تاريخه الصغير فيمن مات سـنة سـت عشـرة 

وسـتمائة: وسـت الشـام الخاتون أخت الملـك الناصر صالح الديـن والعادل توفيت 

فـي ذي القعـدة ودفنـت بتربتهـا التـي بمدرسـتها الشـامية انتهـى. وقال ابـن كثير في 

تاريخـه السـنة المذكـورة: واقفة المدرسـتين الخاتون الجليلة سـت الشـام بنت أيوب 

بن شـادي يعنـي ابن يعقـوب(2).

وقفت المدرسة الشامية الجوانية قبلي المارستان النوري.

)))   أخــت الســلطان امللــك العــادل، واقفــة املدرســتن؛ وهــي شــقيقة املعظــم تورانشــاه. وســائر ملــوك بنــي أيــوب 
، كانــت ســيدة امللــكات يف عرصهــا، كثــرة الــر والصدقــات، توفيــت )ســنة 616هـــ(. ودفنــت بالرانيــة.  تاريــخ 

اإلســام )470/13(، وســر أعــام النبــاء )22/ 78( والــوايف بالوفيــات )15/ 75(. 
)))   الدارس يف تاريخ املدارس )1/ 208(. 
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قـال ابـن شـداد: كانـت هـذه المدرسـة داًرا جعلتها بعدها مدرسـة وفيهـا توفيت 

ونقلـت إلـى تربتهـا بالشـامية البرانية ويقـال لها: الحسـامية أيًضـا كما تقـدم فيها(1).

قـال الذهبـي: (سـت الشـام) واقفـة المدرسـتين؛ كانـت سـيدة الملـكات فـي 

عصرهـا، كثيـرة البـر والصدقات. كان يعمـل في دارها في السـنة بمبلغ عظيم أشـربة 

وسـفوفات وعقاقيـر، وتفرقـه علـى النـاس. وكان بابهـا ملجـأ كل قاصـد فـي حاجة 

إلـى الدولـة، ووقفـت علـى المدرسـتين أوقافًـا كثرة عامـرة(2).

ووقفـت علـى الشـافعية مدرسـة بناحيـة الغربيـة ظاهـر دمشـق، ولهـا بهـا تربـة 

ولزوجهـا، وأخيهـا، ووقفـت عليهـم دارهـا بدمشـق، ولهـا بدمشـق مدرسـة أخـرى، 

وأرصـدت عليهمـا أوقافًـا جزيلـة الريـع تقبـل اللـه منهـا وأكثـر أموالهـا ميـراث من 

زوجهـا األميـر(3).

}48{ خاتون ابنة خطلجي. )تاريخ الوقف: 749هـ(. 1078  - 

املوقوف: الخانقاه القصاعية.   

نوع الوقف: خريي.   

وقـف الخانقـاه القصاعيـة بالقصاعيـن، قـال ابـن شـداد: إنشـاء خاتـون ابنـة 

خطلجـي، وقـد أخبرنـي ناظرهـا وعاملهـا بـان اسـمها فاطمـة وقـال السـيد شـمس 

الديـن فـي ذيـل العبـر فـي سـنة تسـع وأربعيـن وسـبعمائة(4).

)))   الدارس يف تاريخ املدارس )1/ 227(. 
)))   تاريخ اإلسام )469/13(. 

)))   طبقات الشافعين )ص 792(. 
)))   الدارس يف تاريخ املدارس )2/ 131(.
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}49{ خاتون حظ الخري بنت إبراهيم بن عبد الله والدة عز الدين  1079  - 

 فرخشاه وهي زوجة شاهنشاه بن أيوب أخي صالح الدين. 

)تاريخ الوقف:  578هـ(.

املوقوف: املدرسة الفرخشاهية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

المدرسـة الفرخشـاهية قال عز الدين الحلبـي: تعرف بعز الدين فرخشـاه واقفتها 

حظ الخير خاتون، وذلك في سـنة ثمان وسـبعين وخمسـمائة(1).

}50{ خاتون بنت ظهري الدين شومان. 1080  - 

املوقوف: املدرسة الشومانية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال النعيمـى: المدرسـة الشـومانية أنشـأتها خاتـون بنـت ظهير الدين شـومان، 

أخبـر القاضـي ابـن المعتمـد أن هـذه المدرسـة المسـماة اآلن بالطيبة سـموها بذلك 

تيمًنـا. أول مـن درس بهـا الشـيخ تـاج الدين عبـد الرحمن. ثـم من بعده أخوه شـرف 

الدين(2).

}51{ خاتون بنت معني الدين أنر عصمة الدين )ت581هـ((3). 1081  - 

املوقوف: املدرسة الخاتونية، ودار، وتربة.   

موقوف عىل: الصوفية    

)))   الدارس يف تاريخ املدارس )1/ 431(.
)))   الدارس يف تاريخ املدارس )238/1(. 

)))   زوجــة الســلطان صــاح الديــن، كانــت قبلــه زوجــة نــور الديــن حممــود، وكانــت مــن أعــف النســاء وأكرمهــن 
وأحزمهــن، وهلــا صدقــات كثــرة وبــر عظيــم، توفيــت )ســنة 581هـــ(.  النجــوم الزاهــرة ىف ملــوك مــرص والقاهــرة 

)6/ 99(، ومــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان )21/ 308(. 
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نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

قـال النعيمـى: الخانقـاه الخاتونيـة  ظاهر بـاب النصـر المعـروف اآلن بباب دار 

السـعادة فـي أول الشـرف القبلـي علـى بانيـاس وهـي شـرقي جامـع دنكـز ولصيقه 

وبابهـا يفتـح للقبلـة قـال ابـن شـداد: منسـوبة إلـى خاتـون بنـت معيـن الديـن أنـر 

تزوجت نـور الديـن الشـهيد(1).

وقـال سـبط ابـن الجوزى: بنت بدمشـق مدرسـة ألصحاب أبي حنيفـة في حجر 

الذهـب قريبـة مـن حمـام أزكش، وتعـرف بمدرسـة خاتـون، وبنـت للصوفيـة رباطًا 

علـى الشـرف القبلـي خـارج بـاب النصـر علـى بانالـس، وبنت تربـة بقاسـيون على 

نهـر يزيـد، ودفنـت بهـا، ووقفت على هـذه األماكـن أوقافا كثيـرة(2).

والتربـة الخاتونيـة علـى نهـر يزيـد بصالحيـة دمشـق قبيلـى المدرسـة الجهـار 

سـكية وهـي تربـة عصمـة الدين الخاتـون بنت األميـر معين الديـن زوجة نـور الدين 

ثـم صـالح الديـن واقفـة المدرسـة التي بدمشـق للحنفيـة(3).

}52{ خاتون زوجة املستظهر بالله )ت 536هـ(. 1082  - 

املوقوف: دار.   

نوع الوقف: خريي.   

املوقــوف عليــه: عــيل بــن الحســني بــن عبــد اللــه، أبــو الحســن    

الغزنــوي.

قـال أبـو الفـرج ابـن الجـوزي: كان علـي بن الحسـين بن عبـد الله، أبو الحسـن 

الغزنـوي الواعـظ مليـح اإليـراد، لطيـف الحـركات، بنـت لـه زوجـة المسـتظهر بالله 

رباطًـا ببـاب األزج ووقفـت عليه الوقوف، وصار لـه جاه عظيم لميـل األعاجم إليه(4).

)))   الدارس يف تاريخ املدارس )2/ 113(. 
)))   مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )21/ 308(. 

)))   الدارس يف تاريخ املدارس )2/ 190(. 
)))   تاريخ اإلسام )33/12(. 
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}53{ خاتون رسية عيل بيك بلوط قبان الكبري )ت 1230هـ((1). 1083  - 

املوقوف: الخان الجديد والصهريج.   

املوقوف عليه: الفقراء.   

نوع الوقف: خريي.   

السـت الجليلـة خاتون وهي سـرية علـي بك بلوط قبـان الكبير وكانـت محظيته 

وبنـى لهـا الـدار العظيمة على بركـة األزبكية بـدرب عبد الحـق والسـاقية والطاحون 

بجانبهـا. . . ورتبـوا لهـا مـن ديوانهـم في كل شـهر مائة ألـف نصف فضة وشـفاعتها 

عندهـم مقبولـة ال تـرد بالجملـة فإنهـا كانـت مـن الخيـرات، ولهـا علـى الفقـراء بـر 

وإحسـان، ولهـا مـن المآثـر الخان الجديـد والصهريـج داخل بـاب زويلة(2).

}54{ خالصة موىل الخيزران. 1084  - 

املوقـوف: تعـددت أوقافهـا يف أماكـن مختلفـة وهـي: بنـاء القبـاب، برئ،    

قـرص، ومسـجد جامـع، وخمـس ِبـرك، وعـدد مـن الخزانـة، وبيـوت، وثـالث عـرش 

سـقاية باملسـجد النبـوي.

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

لها عدة أوقاف منها:

1- بنـاء القبـاب: وعلـى ثالثـة أميـال ونصـف مـن القـاع قبـاب مبنية عن يسـرة 

الطريـق لخالصـة وعندهـا أزج يجتمـع فيـه ماء السـماء(3).

)))   كانــت حمظيتــه وبنــى هلــا الــدار العظيمــة عــى بركــة األزبكيــة بــدرب عبــد احلــق والســاقية والطاحــون بجانبهــا، 
ولــا مــات عــي بــك وتأمــر مــراد بــك فتــزوج هبــا وعمــرت طويــا مــع العــز والســيادة والكلمــة النافــذة وأكثــر نســاء 

األمــراء مــن جوارهيــا، توفيــت )1230هـــ(. تاريــخ عجائــب اآلثــار يف الرتاجــم واألخبــار )3/ 538(. 
)))   تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار )539/3(. 

)))   املناسك للحريب ) 282(، العقد الثمن ىف تاريخ البلد األمن )1/ 11(. 
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2- قبـاب وشـجر بالطليـح: الطليـح والطليحـة على اثني عشـر ميال مـن بطان، 

وليسـت ببركـة، كان فيه شـجر طلـح وقباب خالصـة، وخزانـة للماء(1).

3- بركتـان ببطانـة: وعلـى ثمانيـة أميـال مـن بطـان بركتـان لخالصـة، ناحية عن 

بالتناهـي  إلـى جنـب األخـرى، إحداهمـا تعـرف  المشـرق، واحـدة  الطريـق عنـد 

واألخـرى لطيفـة تعـرف بالخربـة(2).

- ومـن بطـان إلـى الثعلبيـة اثنـان وعشـرون ميـاًل ونصـف، وبهـا قصر ومسـجد 

وقالـوا: هـي لبنـي أسـد،. . . ، وبحضـرة المنـزل بركـة تدعـى الخالصيـة (3).

4- قـاب وخزانـة بـوادي الرمثـة: والبريـد عنـد وادي الرمثـة، وبعده بثالثـة أميال 

قبـاب وخزانـة، تعـرف بخالصة يسـرة عـن الطريق(4).

5- أوقافهـا بالثعلبيـة: وبيـن الثعلبيـة وبيـن الخزيمية ثالثة وعشـرون ميـاًل، وبها 

بئـر تعـرف. . . . . وبئـر الخالصية.

- وبالثعلبيـة قصر، ومسـجد جامع، وبركتـان مربعتان، إحداهما تعـرف بالكبرى، 

وهـي المهديـة ولها مصفـاة، وبركة حيال القصـر، تعرف بالخالصيـة مربعة(5).

6- أوقافهـا باألجفـر: وعقبـة األجفـر علـى أربعـة أميـال مـن األجفـر، حجارتها 

مسـانُّ المـاء، وبظهـر األغـر قبـاب وخزانـة لخالصـة، وآبـار وبيـوت خربـة، وقبـل 

األجفـر بميليـن عنـد الرصيـف بركـة خالصة، وقيـل هي للخيـزران يمنة عـن الطريق 

.(6) مربعا

- وعلـى سـتة أميـال ونصـف من األجفـر  يمنة، قـوس عليـه أزج معقـود للماء، 

)))   املناسك للحريب ) 290(، جتارب األمم وتعاقب اهلمم )3/ 489(. 
)))   املناسك للحريب )293 (. 
)))   املناسك للحريب ) 291 (. 
)))   املناسك للحريب )293(. 
)))   املناسك للحريب )297(. 

)))   املناسك للحريب ) 301 (. 
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مـن عمل خالصـة (1).

- ويذكـر أن خالصـة اشـترت مائة عبـد، وقالت: انقلـوا الحجارة حتـى تجعلوها 

مـن األجفـر إلـى المنـزل رصيفيـن، فـإذا فرغتـم فأنتـم أحـرار، ففعلـوا ذلـك، وكان 

النـاس يتـأذون فـي المطـر، ألنـه كان طينـا أخضر(2).

7- وقـف بموضـع يقـال لـه القاطنـة: والمشـرق بموضع يقال لـه القاطنـة، وبها 

قبـاب دارسـة وخزانـة، يمنة، لخالصـة، ال يفطن لها، بين العاشـر والحادي عشـر من 

البريد(3).

8- خزانـة بقـرورى: وخلف قـرورى بميل بركـة ألم جعفر، ومسـجد خرب، يمنة 

الطريـق. وبين السـابع والثامن خزانـة لخالصة (4).

9- خزانـة بمـاوان: والمشـرق علـى جبـل يقـال لـه فرعـون، وقبلـه بركـة زبيدية 

مـدورة، يسـرة، علـى سـتة أميـال مـن المـاوان بركـة تسـمى الحبـران، وهـي لحمـاد 

اليزيـدي، مـدورة وهـي بيـن التاسـع والعاشـر، وعندهـا بئـر رديـة، وقبـاب، وخزانة 

لخالصـة، موضـع هـذه البركـة ثلثـا طريـق الكوفـة ومكـة (5).

10- ثـالث عشـرة سـقاية بالمسـجد النبوي: وفي صحن المسـجد تسـع عشـرة 

سـقاية هـذا إلـى صفـر 199 منهـا ثـالث عشـرة أحدثتهـا خالصـة، وكانـت أول من 

أحدثـت ذلك(6).

)))   املناسك للحريب ) 303 (. 
)))   املناسك للحريب ) 305 (. 
)))   املناسك للحريب ) 319 (. 
)))   املناسك للحريب ) 320 (. 
)))   املناسك للحريب ) 325 (.

)))   األعاق النفيسة ) 75 (.
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 }55{ خديجة بنت داود أخي السلطان طغرلبك السلجوقي 1085  - 

) من أعالم القرن الخامس((1).

املوقوف: محالت خريية.   

املوقوف عليه: املساجد واملستشفيات.   

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

لهـا جملـة أوقـاف علـى محـالت خيرية، مثـل: جوامـع وتكايـا وبيمارسـتانات 

ومـدارس وخالفهـا فـي بغـداد وغيرها مـن الممالـك اإلسـالمية(2). 

}56{ خديجة الصالحية الدمشقية )ت 946هـ((3). 1086  - 

املوقوف: بيت، ومدرسة.   

املوقوف عليه: جامع.   

نوع الوقف: دعوي.   

وقفـت بيتًـا كانـت ورثتـه مـن أبيهـا علـى جامـع الحنابلـة، وأعتقـت جاريتهـا، 

وكانـت أقعـدت قبـل موتهـا. (4)

وقـف خديجـة بنـت الملـك عيسـى المعظـم  المدرسـة المرشـدية بالصالحيـة 

علـى نهـر يزيـد جـوار دار الحديـث األشـرفية.

قـال ابـن شـداد: منشـئتها بنـت الملك المعظم شـرف الدين عيسـى ابـن الملك 

)))   تزوجهــا اخلليفــة القائــم بأمــر اهلل العبــايس )ســنة 448 هـــ(، ثــم لــا وقعــت الوحشــية بينهــا أخذهــا طغرلبــك 
بصحبتــه إىل الــري )ســنة 455 هـــ(، ثــم أعيــدت إىل بغــداد )ســنة 459 هـــ( واســتقبلها الوزيــر فخــر الدولــة بــن 

جهــر عــى بعــد فرســخ.  الــدر املنثــور يف طبقــات ربــات اخلــدور )ص: 21(. 
)))   الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور )21/1(. 

)))   خدجيــة بنــت نــرص اهلل الصاحليــة الدمشــقية. قــال ابــن طولــون: كانــت حنبليــة، وماتــت يف رجــوع احلجــاج يف 
هديــة )حــادي عــرش املحــرم ســنة 946هـــ(.  الكواكــب الســائرة بأعيــان الائــة العــارشة )ص281(. 

)))    الكواكب السائرة بأعيان الائة العارشة )ص281(. 
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العادل في سـنة أربع وخمسـين وسـتمائة(1). 

 }57{ خديجة بنت عبد الله بن عبد املنان معتقة إسامعيل باشا. 1087  - 

)تاريخ الوقف: 1189هـ(.

املوقوف: بساتني.   

املوقــوف عليــه: جامــع الطــوايش، ومســجد عبــد الغفــار، وجامــع منــكيل    

ــا، والفقراء. بغ

نوع الوقف: دعوي.   

وقـد وقفـت خديجـة بنت عبـد الله بن عبـد المنـان معتقة إسـماعيل باشـا وقًفا 

كلـه بسـاتين وشـرطت أن تقسـم غلتـه بعـد انقـراض ذريتهـا بيـن جامـع الطواشـي 

ومسـجد عبد الغفار قرب سـراي إسـماعيل باشـا وجامـع منكلي بغا والفقـراء وذلك 

في (10 شـوال سـنة 1189هـ)(2). 

}58{ خطبليس خاتون بنت ككجا. )تاريخ الوقف: 593هـ(. 1088  - 

املوقوف: املدرسة القضاعية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال النعيمـي: المدرسـة القصاعيـة بحـارة القصاعين أنشـأتها خطبلسـي خاتون 

بنـت ككجـا فـي سـنة ثـالث وتسـعين وخمسـمائة. قـال عـز الديـن: والـذي ورأيته 

مكتوبًـا بنقـر فـي صخرة فـوق بابها أن اسـمها فاطمـة بنت األميـر كوكجا وكـذا وهو 

فـي كتـاب وقفهـا، كما أخبرنـي عاملهـا القاضي بهاء الدين، وشـرط الواقـف فيها إذا 

تعـذر الحضـور بالمدرسـة يخبر بالجامع بالرواق الشـمالي، وشـرط المـدرس بها أن 

يكـون أعلـم الحنفيـة باألصلين (3).

)))   الدارس يف تاريخ املدارس )1/ 443(. 
)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )294/2(. 
)))   الدارس يف تاريخ املدارس )1/ 434(. 
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}59{ خطلجة بنت إبراهيم. )تاريخ الوقف:  القرن السادس(. 1089  - 

املوقوف: ضيعة وفيها مساجد وطرق ومقابر.   

نوع الوقف: دعوي.   

وقفـت فـي أواخـر القـرن السـادس للهجـرة تقريبًـا ضيعـة ببيـال ومـا فيهـا مـن 

مسـاجد وطـرق ومقابـر(1).

 }60{ خناثة بنت بكار بن عيل بن عبد الله املغافري.  1090  - 

)ت: 1155هـ((2).

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: عىل طلبة يختمون كل يوم ختمة من القرآن، وعىل من    

يدرس صحيح أيب عبد الله البخاري.

نوع الوقف: دعوي.   

)))   أعام النساء )353/1(. 
)))   أمــرة، هلــا علــم بالفقــه واألدب، كانــت قرينــة املــوىل إســاعيل بــن حممــد العلــوي الســجلايس. تــزوج هبــا يف 

إحــدى رحاتــه إىل الصحــراء حــوايل )ســنة 1089هـــ(، وفــازت بثقتــه فــكان يعتمــد عــى رأهيــا ومشــورهتا.
يقــول الســجلايس: قــال أبــو عبــد اهلل الوزيــر الرشقــى األســحاقى يف رحلتــه التــي ألفهــا بمناســبة ســفره إىل احلــج يف 
معيــة خناثــة مــا نصــه: فــا نعلــم واحــدة مــن احلرائــر التــي دخلــت دار اخلافــة مــن أزواج موالنــا الســلطان موالنــا 
إســاعيل  تشــبه هــذه الســيدة وال تدانيهــا مهــة وصيانــة، وعفاًفــا ورزانــة، وحصانــة عقــل ومتانــة ديــن، فهــي 
مــن املســلات املؤمنــات القانتــات املســتجمعات لألوصــاف التــي أعبــد اهلل هلــن عليهــا مغفــرة وأجــًرا عظيــًا. 
وكان هلــا كام ورأى وتدبــر مــع موالنــا أمــر املؤمنــن  ومشــاورة يف بعــض أمــور الرعيــة، وكانــت لــه وزيــرة 
صــدق وبطانــة خــر، تأمــره باخلــر وحترضــه عليــه وتتوســط يف حوائــج النــاس ويقصــد باهبــا أهــل احليــاء واحلشــمة 

وذوو احلاجــات وكانــت يف ذلــك ركنًــا مــن األركان جزاهــا اهلل باخلــر.
وقــال أيًضــا: كانــت مــدة إقامتهــا بمكــة تنــزل كل يــوم يف جنــح الظــام، وتطــوف بالبيــت احلــرام، وتبــذل بغــر 
حــرص، وتعطــى عطــاء مــن ال خيشــى الفقــر، ودخلــت جــوف الكعبــة، وأفاضــت يف ســدنتها مــا عــا للمغــرب كعبــه، 
وخلــدت بمكــة املرشفــة ذكــًرا مجيــاً، وبذلــت عطــاء جزيــاً. توفيــت ســنة1155هـ.  إحتــاف أعــام النــاس بجــال 

أخبــار حــارضة مكنــاس )3/ 26(، واألعــام للــزركي )2/ 324(. 
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أوقفـت أوقافًـا ذات بال منها داًرا اشـترتها مـن أوالد العالمة أبـي محمد عبد الله 

بـن سـالم البصـري ببـاب العمـرة أحـد أبـواب المسـجد الحرام بمـا يقرب مـن ألف 

مثقـال ذهـب مطبوعة وحبسـتها على طلبة يختمـون كل يوم ختمة مـن القرآن، وعلى 

مـن يدرس صحيـح أبي عبد اللـه البخـاري وعينت ناظرًا علـى الـدار المذكورة(1). 

}61{ خوشيار قادن )ت: 1303هـ((2). 1091  - 

املوقوف: مسجد الرفاعي، وعدة عامئر.   

املوقوف عليه: العامئر عىل املسجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

-قامـت بترميـم مسـجد المُغـازي بمحافظـة كفـر الشـيخ، إحـدى المحافظـات 

المصريـة، حيـث قامـت بتجديـده تجديـًدا شـاماًل، (عـام 1284هــ، الموافـق عـام 

1867م)، وذلـك تكريًمـا للشـيخ محمـد بـن مغـازي.

-إنشـاء مسـجد الرفاعـي، الـذي يقـع بالقـرب مـن قلعة صـالح الديـن بالقاهرة، 

وبنـت ذلـك المسـجد على أنقـاض زاوية صغيـرة ُعرفت باسـم زاوية الرفاعـي، التي 

اكتسـب منها هذا المسـجد اسـمه فيما بعد، وطلبت من األمير (حسـين باشـا فهمي) 

وكيـل ديـوان األوقـاف آنـذاك بأن يُِعـد لها تصميًمـا ليكون مسـجًدا ومدفًنـا ملحق به 

لهـا وألسـرتها، ومقاًما ُعرف باسـم (سـيدي علـي الرفاعي) ولقـد بدأ العمـل به (عام 

1286هــ الموافـق عـام 1870م)، ولكنـه توقف بوفاتهـا، ولم يتم البنـاء إال في عهد 

الخديـوي عبـاس حلمـي الثانـي، ولقـد اكتمـل العمـل به (عـام 1328هــ، الموافق 

1910م). (عام 

)))   إحتاف أعام الناس بجال أخبار حارضة مكناس )32/3(. 
)))   املولــودة قبــل )عــام 1245هـــ املوافــق عــام 1830م( وهــي زوجــة إبراهيــم باشــا، ووالــدة اخلديــوي إســاعيل 
الــذي تــوىل حكــم مــرص منــذ )عــام 1863م حتــى عــام 1879م( اهتمــت بإنشــاء املســاجد والوقــف عليهــا، وذلــك 

عــى عــادة بعــض أعضــاء األرسة الالكــة يف ذلــك الوقــت. تراجــم أعــام الوقــف )153/2(. 
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- إنشـاء عـدة عمائـر وقفتها على مسـجد الرفاعـي، حيث قامت (عـام 1286هـ 

الموافـق عام 1870م) بشـراء العديد من األماكن المجاورة للمسـجد وهدمها وإعادة 

بنائهـا، للصـرف من ريعها علـى هذا المسـجد وملحقاته من المدفـن والمقام(1).

 }62{ خوند ترت بنت محمد بن قالون السلطان امللك النارص. 1092  - 

 )من أعالم القرن الثامن((2).

املوقوف: املدرسة الحجازية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال المقريـزي: المدرسـة الحجازيـة: هـذه المدرسـة برحبـة بـاب العيـد مـن 

القاهـرة، بجـوار قصـر الحجازيـة، كان موضعهـا بابًـا من أبـواب القصر يعـرف بباب 

الزمـرّذ، أنشـأتها السـت الجليلـة الكبـرى خوند تتـر الحجازية، وبه عرفـت، وجعلت 

بهـذه المدرسـة درًسـا للفقهاء الشـافعية، قّررت فيه شـيخ اإلسـالم سـراج الدين عمر 

بـن رسـالن البلقينـّي، ودرًسـا للفقهـاء المالكيـة، وجعلـت بهـا منبـرًا يخطـب عليـه 

يـوم الجمعـة، ورتبـت لهـا إماًمـا راتبًـا يقيـم بالنـاس الصلـوات الخمـس، وجعلـت 

بهـا خزانـة كتـب، وأنشـأت بجوارهـا قبـة مـن داخلهـا لتدفن تحتهـا، ورتبت بشـباك 

هـذه القبـة عـّدة قـرّاء يتناوبـون قـراءة القرآن الكريـم ليـاًل ونهاًرا، وأنشـأت بهـا مناًرا 

عاليًـا مـن حجـارة ليؤذن عليـه، وجعلت بجوار المدرسـة مكتبًا للسـبيل فيـه عّدة من 

أيتـام المسـلمين، ولهـم مـؤّدب يعملهم القـرآن الكريم، ويجـري عليهم فـي كّل يوم 

لـكل منهـم مـن الخبـز النقّي خمسـة أرغفـة، ومبلغ مـن الفلـوس، ويقام لـكل منهم 

بكسـوتي الشـتاء والصيـف، وجعلت علـى هذه الجهات عـّدة أوقـاف جليلة يصرف 

منهـا ألربـاب الوظائـف المعاليم السـنية(3).

)))   تراجم أعام الوقف)153/2(.
)))   زوجــة األمــر بكتمــر احلجــازّي، وبــه عرفــت احلجازيــة.  املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار )4/ 

 .)230

)))   املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )231/4(. 
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}63{ خوند زينب الخاصكية. من أعالم القرن التاسع. 1093  - 

املوقوف: رواق من جملة بيت البلقيني.   

نوع الوقف: خريي.   

قال السـخاوي فـي ترجمة محمد بن محمـد الناصري الدلجـي األصل القاهري 

األشـرفي إينـار المهتـار: أنه لزم خدمـة خوند زينـب الخاصكية في أوقافهـا وجهاتها 

بـل أوقفـت عليـه رواقًـا مـن جملـة بيـت البلقينـي الـذي صـار إليها فـي حـارة بهاء 

الدين حتـى مات(1).

 }64{ خوندار دوتكني بنت نوغية السالح دار الططرّي. 1094  - 

 )ت: 724هـ((2).

املوقوف: تربة.   

املوقوف عليه: عدة أوقاف.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال المقريـزى: أنشـأت لهـا تربـة بالقرافـة تعـرف اآلن بتربـة السـت، وجعلـت 

لهـا عـّدة أوقـاف، وكانـت مـن الخيـر علـى جانـب عظيـم، لهـا معـروف وصدقات 

وإحسـان عميـم، وماتـت ولها مـا ينيف علـى األلف، ما بيـن جارية وخـادم أعتقتهم 

كلهـم، وخلّفـت أمـوااًل تخـرج عن الحـّد في الكثـرة(3).

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )40/10(. 
)))   تــزّوج هبــا امللــك األرشف خليــل بــن قــاون، ومــات عنهــا فتزّوجهــا مــن بعــده أخــوه امللــك النــارص حممــد بــن 
قــاون، وولــدت منــه ولديــن وماتــا، ثــم طلقهــا ونزلــت مــن القلعــة، توفيــت )ســنة 724هـــ(.  املواعــظ واالعتبــار 

بذكــر اخلطــط واآلثــار)3/ 117(. 
)))   املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )117/3(. 
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}65{ الدار الشميس بنت السلطان امللك املنصور نور الدين عمر  1095  - 

بن عيل بن رسول )ت: 625هـ((1).

املوقوف: مدرستان.   

ــام     ــم وأيت ــة ومعل ــدرس وطلب ــم وم ــؤذن وقي ــام وم ــه: إم ــوف علي املوق

يتعلمــون القــرآن يف األوىل، ووقًفــا جيــًدا يقــوم بكفايــة املرتبــني يف الثانيــة.

نوع الوقف: دعوي، وتعليمي.   

كانـت ذات صدقـة ومعـروف ومآثرهـا كثيرة منها: المدرسـة المعروفة بالشمسـية 

بـذي مدينـة مـن مدينـة تعـز لهـا وقـف جيـد علـى إمـام، ومـؤذن، وقيم، ومـدرس، 

وطلبـة، ومعلـم، وأيتـام يتعلمون القرآن؛ وابتنت مدرسـة فـي زبيد معروفة بالشمسـية 

أيًضـا فـي جنوبـي سـوق المعاصـر، وأوقفـت عليهـا أيًضـا وقًفا جيـًدا يقـوم بكفاية 

المرتبيـن فيهـا. وهـي التـي تولـت كفايـة المؤيـد ابـن أخيهـا. وكانـت تحبـه حبًّـا 

.(2) شديًدا

}66{ رازقية بنت عبد اللطيف الكتخدا. )تاريخ الوقف: 1342هـ(. 1096  - 

املوقوف: دار.   

نوع الوقف: خريي.   

وقفـت الـدار الواقعـة في محلـة رأس القريـة المرقمـة 184/9 وشـرطت صرف 

غلتهـا بعـد التعمير.

)))   كانــت امــرأة عاقلــة عفيفــة حازمــة لبيبــة. وكانــت حتــب أخاهــا املظفــر حبًّــا شــديًدا وحيســن سياســتها وتدبرهــا 
حتــى اتصــل بامللــك إذ كانــت يومئــذ بزبيــد حــن تــويف والدمهــا. فشــمرت وبذلــت األمــوال للرجــال حفظــت 
املدينــة حتــى وصــل أخوهــا مــن املهجــم إىل زبيــد ملكهــا فهــي أول مدينــة ظهــر فيهــا ملكــه. ثــم كانــت هــي الســبب 
يف أخــذ الدملــؤه، ولذلــك كان يرهــا وال خيالــف هلــا رأًيــا. توفيــت )ســنة 625هـــ(.  العقــود اللؤلؤيــة يف تاريــخ 

الدولــة الرســولية )245/1(. 
)))   العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية )246/1(. 
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أواًل: يقـرأ فـي كل يـوم جـزء مـن القـرآن، وإقامـة تهليلة في كل سـنة مـع إطعام 

طعـام للفقـراء، وتهليلـة فـي ليلـة النصـف مـن شـعبان، واألخـرى فـي ليلـة عيـد 

األضحـى بموجـب الوقفيـة الصادرة مـن محكمة شـرعية بغداد المؤرخـة في (6 ذي 

الحجـة سـنة 1342هـ)(1).

}67{ ربيعة خاتون بنت نجم الدين أيوب بن شاذي )ت: 643هـ((2). 1097  - 

املوقوف: املدرسة الصاحبية.   

املوقوف عليه: الحنابلة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

المدرسة الصاحبية بسفح قاسيون من الشرق.

قال ابن شداد: أنشأتها ربيعة خاتون بنت نجم الدين أيوب بجبل الصالحية.

قـال الذهبـي فـي العبـر: فـي سـنة ثـالث وأربعيـن اتصـل مظفـر الديـن بخدمه 

السـلطان صـالح الديـن وتمكـن منه وتـزوج بأختـه ربيعة واقفـة المدرسـة الصاحبية 

وأخـت العـادل أيًضـا وقد نيفـت علـى الثمانيـن ودفنت بمدرسـتها بالجبـل (3).

وقدمـت إلى دمشـق، وخدمتهـا العالمة أمة اللطيـف بنت الناصح ابـن الحنبلي، 

فأحبتهـا وحصـل لهـا من جهتها أموال عظيمة، وأشـارت عليها ببناء المدرسـة بسـفح 

قاسـيون، فبنتها ووقفتها على الناصـح والحنابلة(4).

)))   البغداديون أخبارهم وجمالسهم )125(. 
)))   أخــت النــارص والعــادل، تزوجــت أواًل باألمــر ســعد الديــن مســعود ابــن األمــر معــن الديــن أنــر، فلــا مــات 
تزوجــت بامللــك مظفــر الديــن صاحــب إربــل، فبقيــت بإربــل دهــًرا معــه، فلــا مــات قدمــت إىل دمشــق، وتوفيــت 
بدمشــق )ســنة643 هـــ( يف دار العقيقــي التــي صــرت املدرســة الظاهريــة ودفنــت بمدرســتها حتــت القبــو.  تاريــخ 

اإلســام )14/ 441(. 
)))   الدارس يف تاريخ املدارس )2/ 62(. 

)))   تاريخ اإلسام )441/14(، األعام للزركي )16/3(. 
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 }68{ رحمة بنت إبراهيم بن حسن التكريتي.  1098  - 

)تاريخ الوقف: 1235هـ(.

املوقوف: دكان.   

املوقوف عليه: الفقراء، واملساكني.   

نوع الوقف: خريي.   

وقفـت الـدكان الواقع في سـوق الخفافيـن قرب المصبغـة من الجانب الشـرقي 

لمدينـة بغـداد، وشـرطت صـرف غلته علـى الفقـراء والمسـاكين ووجوه البـر والخير 

فـي بغـداد، وشـرطت التولية مـن بعدها إلـى بنتها زمزم بنـت محمد محمـود، وذلك 

بموجـب الوقفيـة المؤرخة في (17 ربيـع الثاني سـنة 1235هـ)(1).

 }69{ رحمة بنت عبد القادر بن أحمد بك.  1099  - 

)تاريخ الوقف: 1156هـ(.

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: الطلبة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال الغـزي: وقفـت مدرسـة، ولهـا وقف جزئـي ال يـكاد يقـوم بكفايتهـا تاريخ 

كتابه (سـنة 1156هـ)، وهي اآلن عامرة مدرسـها الفقيه النبيه الفاضل المدقق الشـيخ 

إبراهيـم ابـن الشـيخ عبد السـالم بن محمـد بن عبـد الكريـم، والطلبة يتـرددون على 

هـذه المدرسـة لألخـذ عنه وهو بـاذل قصـارى جهده بإعمارهـا وإحياء شـعائرها(2).

)))   معجم أعام النساء )445/1(. 
)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )307/2(. 
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}70{ رقية بنت الحاج موىس آغا أمريي. )تاريخ الوقف: 1229هـ(. 1100  - 

املوقوف: برئ.   

املوقوف عليه: عموم الناس.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الغـزي فـي حديثـه عـن مسـجد النازنجيـة: وهـو اآلن عمـارة متوهنـة لهـا 

صحـن يبلـغ ثالثيـن ذراًعـا فـي مثلها فـي شـماليها الحـوض المذكـور ووراءه رواق 

صغيـر، وفـي جنوبي الصحن بئـر ذكرها في كنـوز الذهب، وقال: إن الناس يسـتقون 

منهـا فـي الصيف. 

قلـت: لعلهـا البئـر السـبيل الـذي يلي الجـادة وهـي لم تزل سـبياًل يشـرب منها 

النـاس وقفـت عليهـا قدر كفايتهـا من النفقـات الحاجة رقيـة بنت الحاج موسـى آغا 

أميـري، كمـا هو محرر فـي كتاب وقفهـا المذيل بتاريـخ (سـنة 1229هـ)(1).

 }71{ رملة بنت عبد الله بن عبد امللك بن مروان.  1101  - 

)من أعالم القرن الثاين(.

املوقوف: دار الزوراء.   

املوقوف عليه: الحاج، واملعتمرون.   

نوع الوقف: خريي.   

اشـترت هـي وزوجهـا عبـد الواحـد بـن سـليمان بـن عبـد الملـك بـن مـروان، 

داًرا بمكـة فتصدقـت بهـا ليسـكنها الحـاج والمعتمـرون، وكان في دهليـز دارها هذه 

شـراب مـن أسـوقة محـالة ومحمضـة، تسـقي فيهـا فـي الموسـم، وكان لهشـام بـن 

عبـد الملك-وهـو خليفـة- شـراب من أسـوقة محمضة ومحالة، يسـقي في الموسـم 

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )146/2(. 
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علـى المـروة في فسـطاط فـي موضع الجنبـذ، الذي يسـقي فيـه الماء علـى المروة، 

فمنـع محمـد بـن هشـام بـن إسـماعيل المخزومي، خال هشـام بـن عبـد الملك بن 

مـروان، وهـو أميـر علـى مكـة رملـة بنـت عبـد اللـه بن عبـد الملـك أن تسـقي على 

المـروة شـرابها، فشـكت ذلـك إلـى عمهـا هشـام بـن عبـد الملـك فكتـب لهـا: إذا 

انقضـى الحـاج أن تسـقي فـي الصدر، فلـم تزل تلـك الدار يسـقى فيها شـراب رملة 

مـن وقـوف وقفتهـا عليهـا بالشـام، ويسـكن هـذه الـدار الحـاج والمعتمـرون، حتى 

اصطفيـت حيـن خرجـت الخالفة مـن بني مـروان، وهذه الـدار من دار عمـر بن عبد 

العزيـز إلـى حـق أم أنمـار القارية(1).

}72{ رملة بنت أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية، أم حبيبة أم  1102  - 

املؤمنني.  )ت 44 هـ((2).

املوقوف: أرض بالغابة.   

املوقوف عليه: مواليها وأعقابهم.   

نوع الوقف: خريي.   

عـن عبـد الله بن بشـر قـال: " قرأت صدقـة أم حبيبة ابنـة أبي سـفيان زوج النبي 

)))  أخبار مكة لألزرقي )249/2(، والعقد الثمن ىف تاريخ البلد األمن )1/ 27(. 
)))   أخــت معاويــة بــن أيب ســفيان ألبيــه، وأمهــا صفيــة بنــت أيب العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس، وهــي مــن بنــات 
عــم الرســول  ليــس يف أزواجــه مــن هــي أقــرب نســًبا إليــه منهــا وال يف نســائه مــن هــي أكثــر صداًقــا 
منهــا، وهــي ابنــة عمــة عثــان بــن عفــان، وعثــان أيًضــا ابــن عــم أبيهــا، وكــذا خالــد بــن ســعيد بــن العــاص بــن أميــة، 
وهلــذا تــوىل خالــد وعثــان تزوجيهــا باحلبشــة مــن رســول اهلل ، تزوجهــا عبــد اهلل بــن جحــش، وهاجــر 
هبــا إىل أرض احلبشــة، فولــدت هنــاك منــه حبيبــة، وقيــل: إهنــا ولدهتــا بمكــة، وهاجــرت هبــا، ثــم تنــرص عبــد اهلل بــن 
جحــش وثبتــت عــى دينهــا، وكتــب رســول اهلل  إىل النجــايش أن يزوجــه أم حبيبــة، فزوجــه إياهــا، 
وبعــث هبــا إليــه يف ســنة ســبع. توفيــت أم حبيبــة ســنة أربــع وأربعــن، وليــس يف الصحابيــات مــن اســمها رملــة بنــت 
أيب ســفيان غرهــا. الطبقــات الكبــر )10/ 95(، املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )5/ 211(، االســتيعاب يف 
معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــر )4/ 1843(، )4/ 1929(، مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان )7/ 68(، 

ســر أعــام النبــاء )3/ 477(. 
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 التـي بالغابـة: أنها تصدقـت على مواليهـا وعلى أعقابهـم وعلى أعقاب 

أعقابهـم حبًسـا ال تبـاع وال توهب وال تـورث تخاصم من يرثهـا فأنفذت"(1).

}73{ رقية بنت محمد العدساين. )تاريخ الوقف: 1298هـ(. 1103  - 

املوقوف: خمسة دكاكني   

املوقوف عليه: ألعامل برٍّ من أضاحي وإطعام عشيات   

نوع الوقف: خريي.   

وقفـت خمسـة دكاكيـن ألعمـال بـرٍّ مـن أضاحـي وإطعـام عشـيات؛ بمـا يعود 

عليهـا عنـد اللـه سـبحانه وتعالـى باألجـر والثـواب، وذلك في (عـام 1298هــ)(2).

}74{ روكسيالنة. )909–910هـ((3).  1104  - 

املوقوف: التكية.   

املوقوف عليه: طالب العلم والفقراء.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال كـرد علـي: تكيـة "خاصكـي سـلطان": أنشـأتها أم السـلطان سـليمان، وال 

تـزال عامرة تفرق الحسـاء والخبـز، وال يزال يأخذ قسـم من وجهاء القدس وأشـرافها 

هـذه الصدقة واإلحسـان(4). 

قامـت "روكسـيالنة" بإنشـاء التكيـة المعروفـة بتكيـة "خاصكـي سـلطان" التي 

قامـت بـدور بـارز فـي إمـداد طـالب العلـم والفقـراء بالطعـام والشـراب، كمـا قـام 

)))   أحكام األوقاف، للخصاف )ص 14(. 
)))   املراة والوقف العاقة التبادلية- املرأة الكويتية أنموذًجا إيان حممد احلميدان )ص88(. 

)))   هــي زوجــة الســلطان العثــاين ســليان القانــوين، ووالــدة ابنــه وخليفتــه ســليم الثــاين، وُتعــرف أيًضــا باســمها 
األصــي أناســتازيا. وانظــر حياهتــا عــى موقــع ويكيبديــا. 

)))   خطط الشام )6/ 151(. 
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السـلطان سـليم بإنشـاء المدرسـة الرصاصية التـي كانت مركز إشـعاع لطـالب العلم 

والمعرفـة، واسـتمر هـذا العطـاء طيلـة الحكـم العثماني للقـدس(1). 

}75{ زبيدة بنت جعفر بن املنصور أيب جعفر عبد الله بن محمد بن  1105  - 

عيل )ت: 216هـ((2). 

املوقوف: املصانع(3)، والربك، واآلبار.   

املوقوف عليه: العلامء والفقراء.    

نوع الوقف: خريي.   

كانـت معروفـة بالخيـر واإلنفـاق علـى العلمـاء والفقـراء، ولهـا آثـار كثيـرة فـي 

طريـق مكـة والمدينـة والحرميـن، وسـاقت الماء مـن أميال حتـى غلغلته بيـن الحل 

والحـرم، ووقفـت أموالهـا علـى عمـارة الحرمين(4). 

وسـقت أهـل مكـة المـاء بعـد أن كانـت الراويـة عندهـم بدينـار، وأنها أسـالت 

المـاء عشـرة أميـال بحـط الجبـال ويجـوب الصخـرة حتـى عللـت مـن الحـل إلـى 

الحـرم عملـت عقبـه البسـتان، فقـال لهـا: دليلها يلزمـك نفقة كثيـرة، فقالـت: اعمل 

ولـو كانـت ضربـة فـأس بدينار.

وهـذه العيـن المذكـورة التـى أجرتهـا مشـتملة علـى عمـارة عظيمة عجيبـة يتنزه 

برويتهـا علـى يميـن الذاهب إلى منـى من مكـة، ذات بنيان محكم فـي الجبال يقصر 

العبـارة عـن وصـف حسـنه، وينـزل المـاء منه إلـى موضـع تحـت األرض عميق ذى 

)))   القــدس عــر التاريــخ )ص 7(. وانظــر عــى موقــع اســكاي نيــوز مقــاال عــن التكيــة وأثرهــا إىل اليــوم بعنــوان 
خاصكــي ســلطان".. عطــاء خيــرتق القــرون. 

)))   كنيتهــا أم جعفــر اهلاشــمية العباســية، والــدة األمــن حممــد ابــن الرشــيد. وقيــل: مل تلــد عباســية خليفــة إال هــي، 
وكان هلــا حرمــة عظيمــة وبــر وصدقــات، وآثــار محيــدة يف طريــق احلــج، توفيــت ســنة 216هـــ.  تاريــخ اإلســام )5/ 

314(، وقــادة النحــر يف وفيــات أعيــان الدهــر )2/ 418(. 

)))   املْوضع يتَّخذ وحيتفر ِفيِه برَكة حيتبس ِفيَها الَاء. املخصص)35/3(.
)))   املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )10/ 277(.
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ا، ال يوصـل إلـى قـراره إال بهبـوط كالبيـر، يفـزع بعض النـاس إذا ترك  رج كثيـرة جـدًّ

فيـه وحـده نهـاًرا فضال عـن الليل، قالـوا: وكان لهـا مائة جاريـة يحفظن القـرآن لكل 

واحـدة ورد عشـر القـرآن، وكان يسـمع فـي قصرها كدوي النحـل من قـراءة القرآن(1).

- حفرت عين المشـاش وسـاقتها اثني عشـر ميـاًل إلى مكة، وأنفقـت عليها ألف 

ألـف وسـبعمائة ألـف دينـار، ثم اتخـذت المصانـع والسـقايات والمتوضئـات حول 

المسـجد الحـرام، وبنت دور السـبيل ومصانـع بمنى وفي عرفات سـقايات، وحفرت 

آبـاًرا فـي منـى على طريـق مكة، ووقفت علـى ذلك ضياًعـا غلتها ثالثـون ألف دينار 

فـي السـنة، وبنت في الثغور دور السـبيل، وعملت البيمارسـتانات، وحبسـت ضياًعا 

علـى الثغور وعلـى الفقراء والمسـاكين مـا غلته مائة ألـف دينار(2).

- قـال محمـد بـن علـي الخراسـاني بعـد مـا تكلم عـن الرشـيد: وكانـت زوجته 

بنـت عمـه أم جعفـر زبيـدة بنـت جعفـر بـن المنصـور مـن أكمـل النسـاء. وقفـت 

األوقـاف وعملـت المصانـع والبـرك، وفعلـت وفعلـت(3).

}76{ زليخا بنت أحمد ابن خري الدين. )تاريخ الوقف: 1159هـ(. 1106  - 

املوقوف: بستان.   

املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

وقفـت (سـنة 1159هـ) على مسـجد قريـة بايلـي المعروفة اآلن بحلب ببسـتان 

الخربـة سـت كدنـات مـن سـتة بسـاتين متصـالت ببعضهـا وهي فـي مزرعـة كوكرد 

ظاهـر حلب(4). 

)))   مرآة اجلنان وعرة اليقظان  )2/ 63(، وأخبار مكة لألزرقي )230/2(. 
)))   مشاكلة الناس لزماهنم )206(. 

)))   تاريخ اإلسام )406/7(. 
)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )322/2(. 
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}77{ زمرد بنت جاويل بن عبد الله الخاتون )ت: 557هـ((1). 1107  - 

املوقوف: مسجد، ووقفت عليه الوقوف.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال ابـن عسـاكر: كانـت امـرأة محبـة للخير مكرمـة ألهـل العلـم. . . . . وبنت 

المسـجد الـذي عند صنعـاء، ووقفـت عليه الوقـوف(2).

وقـال الصفـدي: هـذه المدرسـة مـن كبـار مـدارس الحنفيـة وأجودهـا معلومـا 

وهـي بأعلـى الشـرف القبلـي.

قـال فـي نزهـة األنام: وكل شـرف للبلد فيه عدة مـن المدارس والمسـاجد ولكل 

واحـد منهمـا مـن األوقاف مـا يكفيه، وقد اسـتولت عليها أيـدي المتشـبهين بالفقهاء 

فأظهـروا فيهـا أنواع المفاسـد أوقفتها السـت خاتون أم شـمس الملـوك أخت الملك 

دقاق كمـا قاله ابن شـداد(3).

}78{ زمرد خاتون الرتكية )ت: 599هـ((4). 1108  - 

املوقوف: وقفت املدارس والربط والجوامع، ولها وقوف كثرية يف    

القربات.

املوقوف عليه: طالب العلم وعموم الناس.   

)))   أخــت امللــك دقــاق تــاج الدولــة ألمــه وزوج تــاج امللــوك بــوري بــن طغتكــن، وأم شــمس امللــوك إســاعيل 
والشــهاب حممــود ابنــي بــوري، ســمعت احلديــث مــن الفقيهــن أيب احلســن ابــن قيــس  وأيب الفتــح نــرص اهلل بــن 
توفيــت )ســنة  القرطبــي،  بكــر  بــن طــاوس، وأيب  القــرآن عــى أيب حممــد  الكتــب وقــرأت  حممــد، واستنســخت  

 .)168-167 تاريــخ دمشــق البــن عســاكر )69/  557هـــ(.  

)))   تاريخ دمشق البن عساكر )69/ 167(. 
)))   منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص: 169-167(. 

)))   الرتكيــة اجلهــة املعّظمــة، أم  أمــر املؤمنــن النـّـارص لديــن اللَّ اخلليفــة العباســى، وكانــت كثــرة املعــروف، وهلــا 
مــن املآثــر بمكــة الــّر والصدقــة، منعمــة عــى الفقــراء واأليتــام، توفيــت )599هـــ(. تاريــخ بغــداد وذيولــه )15/ 

394(، وتاريــخ اإلســام )12/ 1167(، والعقــد الثمــن ىف تاريــخ البلــد األمــن )6/ 399(. 
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نوع الوقف: تعليمي، ودعوي، وخريي.   

قـال الذهبـي: عاشـت في خالفـة ابنها أربًعا وعشـرين سـنة. وحجـت، ووقفت 

المـدارس والربـط والجوامـع. ولهـا وقـوف كثيـرة فـي القربـات. وقـد أنفقـت فـي 

حجتهـا نحـًوا مـن ثالثمائـة ألـف دينار.

وفي شـوال من سـنة تسـع وسـبعين وخمسـمائة فرغ من ربـاط المأمونيـة وفتح، 

أنشـأته والـدة الناصـر لديـن اللـه، ومـد به سـماط، وحضـره أربـاب الدولـة والقضاة 

واألئمـة واألعيـان، ورتـب شـهاب الديـن السـهروردي شـيخا بـه، ووقفـت عليـه 

النفيسـة(1). الوقوف 

البنـات شـمالي  البنـات: ودرب  بـدرب  العجمـى: خانـكاه  ابـن  يقـول سـبط 

البيمارسـتان الكاملـي، أنشـأتها زمـرد خاتون وأختها بنتا حسـام الديـن الجين، وبهذا 

الـدرب مـكان مكتـوب عليـه: هذا مـا وقفته  سـت العراق ابنـة نجم الديـن أيوب بن 

شـادي عـن ولدهـا سـيف الدين في سـنة أربـع وسـبعين وخمسـمائة(2). 

}79{ زهرة خاتون )ت: 615هـ(. 1109  - 

املوقوف: مدرسة.   

حلب،     أعامل  من  برقوم  قرية  من  والحصة  كامد،  قرية  عليه:  املوقوف 

والحصة من قرية بيت الدير من األصغار والحامم واملعروف بابن موسك.

نوع الوقف: تعليمي.   

أنشـأت (سـنة 656هــ) المدرسـة العادليـة الصغـرى داخـل بـاب الفرج شـرقي 

بـاب القلعـة الشـرقي قبل الدماغيـة والعمادية بدمشـق، وشـرطت لها مدرًسـا ومؤذنًا 

وقيًمـا وعشـرين فقيًهـا، وأوقفت على مصالحهـا قرية كامد، والحصة مـن قرية برقوم 

)))   تاريخ اإلسام )12/ 1167(. 
)))   كنوز الذهب ىف تاريخ حلب )1/ 402(، إعام النباء بتاريخ حلب الشهباء )4/ 229(. 
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مـن أعمـال حلـب، والحصة مـن قرية بيـت الدير من األصغـار والحمـام والمعروف 

بابن موسـك(1). 

}80{ زينب بنت العالء عيل بن البدر الحنفي، وتعرف بابنة ابن  1110  - 

خاص بك. )من أعالم أواخر القرن التاسع((2).

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: األرامل.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال السـخاوي: تزايـدت ثروتهـا إلـى حد ال ينحصـر، وأنشـأت الـدور الكثيرة، 

وعملـت رباطًـا حسـًنا لألرامـل بالقـرب مـن زاويـة بني وفـا في حـارة عبد الباسـط، 

وأضيـف إليهـا مـن الجهات مـا الله به عليـم؛ بحيث إنهـا حملت بعد انقضـاء أيامها 

إلـى الظاهر خشـقدم زيـادة على خمسـين ألف دينار وال نسـبة لذلك ممـا ادخرته(3).

}81{ زينب بنت عبد الرحمن الجويني، اإلمام العالمة القايض. 1111  - 

املوقوف: أماكن جارية.   

املوقوف عليه: ولدي زوجها )حسن وعبد الرحمن(.   

نوع الوقف: ذري.   

قـال الجبرتـي: كان لزينـب الجوينية أماكـن جارية في ملكها وقفتهـا على ولدي 

زوجها: حسـن وعبد الرحمن(4).

)))   الدارس يف تاريخ املدارس )279/1(. 
)))   تزوجهــا إينــال األجــرود يف إمرتــه يف حــدود ســنة مخــس وعرشيــن وثانائــة بعــد أخــت هلــا ماتــت حتتــه ومل 
ينفــك عنهــا وال بعــد متلكــه حتــى مــات، ومل يتــزوج عليهــا بــل وال تــرى، وكل أوالده املؤيــد أمحــد وغــره منهــا.  

الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )12/ 44(. 
)))   الضوء الامع يف أعيان القرن التاسع )12/ 44(. 

)))   تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار )446/1(. 
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}82{ زينب بنت عمر بن كندي بن سعيد بن عيل )ت: 699هـ((1). 1112  - 

املوقوف: دار.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الذهبـي: امـرأة صالحة خيـرة، لها بر وصدقـة، بنـْت رباطًا ووقفـت أوقافًا، 

وعاشـت فـي خيـر ونعمة، وحجـت وروت الكثيـر وتفردت فـي الوقت(2).

}83{ زينب بنت محمد عيل باشا الكبري )ت 1302هـ((3). 1113  - 

املوقوف: أرض، ومستشفى.   

املوقوف عليه: عىل نفسها وزوجها وذريتها، وربع أوقافها عىل    

املساجد.

نوع الوقف: ذري، وخريي، ودعوي.   

كانـت األميـرة زينـب كثيـرة الخيرات والمبرات سـخيّة اليـد محبة إلعانـة الفقراء 

وإغاثتهـم، وكانـت تصرف على كثير مـن البيوت؛ حتى بلغ من كان يعيش بإحسـانها 

أكثـر من أربعمائـة عائلة في اآلسـتانة فقط.

أما نشاطها الوقفي فقد تمثل في اآلتي:

-أوقفـت أوقافًـا عظيمة ومنهـا: أراٍض زراعية مسـاحتها (10299 فّدانًا) بمديرية 

)))   زوجــة نــارص الديــن ابــن قرقــن، معتمــد قلعــة بعلبــك، أجــاز هلــا املؤيــد الطــويس وأبــو روح اهلــروي وزينــب 
الشــعرية والقاســم ابــن الصفــار وأبــو البقــاء العكــري وعبــد العظيــم بــن عبــد اللطيــف الــرشايب وأمحــد بــن ظفــر بــن 
هبــرة، حدثــت بدمشــق وبعلبــك، وتوفيــت ســنة 699هـــ، عــن نحــو تســعن ســنة. تاريــخ اإلســام )15/ 908(، 

ومعجــم الشــيوخ الكبــر للذهبــي )254/1(، والــوايف بالوفيــات )15/ 42(. 
)))   تاريخ اإلسام )908/15(. 

)))   املولــودة )عــام 1244هـــ املوافــق لعــام 1828م( يف مدينــة القاهــرة، وهــي أصغــر كريــات حممــد عــي باشــا 
حاكــم مــرص ومؤســس أول حكومــة خديويــة فيهــا، تزوجــت مــن األمــر يوســف كــال باشــا وأقيمــت هلــا األفــراح 

يف مــرص. معجــم تراجــم أعــام الوقــف)169/1(. 



أعالم  الواقفاتأعالم  الواقفات
904905

الدقهليـة ولوكانـدة فـي األزبكيـة والعديـد مـن الممتلـكات فـي مدينتـي السـيرج 

والمنصـورة وسـراي ملحـٌق بهـا وابـور وداور وسـواقي كانـت تطـل علـى طريـق 

شـبرا، أوقفتهـا علـى نفسـها وزوجهـا وذريتها ثـم جعلت ربـع تلك األوقـاف لجملة 

أماكـن مباركـة بلغـت نحو أربعة عشـر مسـجًدا، إضافـة لعدة تكايـا منهـا: المولوية، 

والنقشـبندية، والكاشـنية، وأيًضـا علـى ليلـة المعـراج، وليلة القـدر، في قـراءة القرآن 

فـي مسـجد والدهـا فـي قلعـة مصر وجعلـت من ذلـك الربـع قـدًرا لمدرسـي الفقه 

الحنفـي في الجامع األزهر ومدرسـي الفقه الشـافعي والمالكي والحنبلي وخصصت 

لـكل منهـم تخصيصات، وبحسـب بيـان تقدير إيـرادات األوقـاف الخاصـة باألزهر 

بلـغ مقـدار مـا تبرعت بـه للمدرسـين الحنفيين سـتة آالف جنيـٍه، ثم خّصصـت ربًعا 

مـن ذلـك أيًضـا لـكل من قرأ القـرآن في سـراياتها ولكل مـن خدمهـا أو الزمها لحين 

الوفـاة مـن الرجال والنسـاء، وجعلـت لمن يبلـغ زمن مالزمتـه لها أو قيامـه بخدمتها 

عشـر سـنين فأكثر ضعـف من كان زمنـه أقل من ذلـك، وكذلك لعتقائهـا وعتقاء أمها 

وفقـراء معتوقـي والدها.

-أسـهمت باالشـتراك مـع زوجهـا فـي بنـاء مستشـفى في مدينـة إسـكدار من دار 

الخالفة وسـبيل فـي (قصبة قرطال) بقرب إسـكدار وأوقفت عليهمـا األوقاف الكافية.

-أوقفـت علـى قبرهـا وقبـر زوجهـا وعلـى بعـض التكايـا والزوايـا في اآلسـتانة 

وغيرهـا(1).

}84{ زينب خانم زوجة الجانبالد الخواجه منصور الشهري بابن  1114  - 

حطب. )تاريخ الوقف: 1003هـ(.

ــط،     ــن القراري ــة، ونصــف مزرعــة، وطاحــون، وعــدد م ــوف: عــدة أفدن املوق

ــني يف عــدة قــرى. ــون وت ــت، وعــدة قطــع زيت ودكاكــني، وحواني

املوقــوف عليــه: أن تــرصف غلــة هــذا الوقــف عــىل تعمــري جامعهــا ومصالــح    

)))   معجم تراجم أعام الوقف)169/1(. 
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املكتــب داخلــه، وأجــرة الخطيــب واإلمــام واملــؤذن والخــادم والفــراش ومثانيــة 

ــاظ. حف

نوع الوقف: دعوي.   

قـال الغـزي: ينسـب إليهـا الزينبيـة، محلهـا تجـاه الخانقـاه الناصرية في شـرقي 

المدرسـة الهاشـمية، واتصالهـا هـي عمـارة متسـعة تبلـغ خمسـين ذراًعـا فـي مثلها 

تقريبًـا فـي وسـطها حـوض مربـع فـوق عشـر بعشـر، هـذه العمـارة اآلن متوهنـة 

ومعظـم شـعائرها معطلـة وتقـام فيها الصـالة والجمعـة، ووقفت عدة أفـدان من قرية 

أرحايـوس فـي قضاء حـارم، ونصـف مزرعة ثالش فـي القضـاء المذكـور، وطاحونًا 

عنـد جسـر األنصـاري ظاهـر حلب مشـتماًل علـى حجريـن، ونصف طاحـون زنبور 

علـى نهـر قويـق قـرب خـان طومـان، وأرًضـا فـي قربـه وثالثـة قراريط مـن طاحون 

بحورتـا فـي قضـاء كلّـس، ونصًفا مـن اثنى عشـر من مزرعـة الـورد المعروفـة بكفره 

مـن أعمـال عـزاز فـي قضاء كليـس وخمسـة قراريط وسدًسـا، وثالثـة أربـاع القيراط 

مـن مزرعـة بارونـس فـي القصير مـن أعمال أنطاكيـة، وربع قيـراط وثمنه من كشـف 

برنـه فـي قضـاء الزاويـة، وغيـر ذلـك من األراضـي في قـرى متعـددة، وثمانية عشـر 

قيراطًـا مـن حمـام الكالسـة بحلـب، وجميـع الحوانيـت المتالصقـات فـي سـويقة 

علـى قـرب المدرسـة التفاويـة وجميع الفـرن الموجه إلى سـيدي منصـور بن حطب 

بـرأس الزقـاق الداخـل إلـى محلة اليهـود، ودكانيـن متالصقيـن في الصف الشـرقي 

مـن سـوق الصابـون، وعـدة قطـع زيتون وتيـن في عـدة قـرى، وشـرطت أن تصرف 

غلـة هـذا الوقـف علـى تعميـر جامعهـا ومصالـح المكتـب داخلـه وأجـرة الخطيب 

واإلمـام والمـؤذن والخـادم والفـراش وثمانيـة حفـاظ يقـرأ كل واحد منهم جـزًءا في 

جامعهـا كل يـوم، وأن يفـرق كل يوم على ثمانيـة أيتام في مكتبهـا المذكور رطل خبز 

وثمـن زيـت الجامـع وبقيـة نفقاتـه، وما فضـل بعـد ذلـك فألوالدهـا وأوالد أوالدها 

إلـخ، وبانقراضهـم فإلـى الحرميـن ثم إلـى الفقـراء والتولية مـن بعد انقـراض الذرية 
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مفوضـة لـرأي الحاكـم، تحريرًا فـي (ذي الحجـة سـنة 1003هـ)(1).

}85{ زينب هانم أفندي )ت: 1302هـ( (2). 1115  - 

املوقوف: مساجد، ومستشفى، وسبيل، وبعض التكايا والزوايا.   

املوقوف عليه: عىل نفسها، وزوجها، وذريتها.   

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

كانـت كثيـرة الخيـرات والمبرات، سـخية اليـد، محبة إلعانـة الفقـراء وإغاثتهم، 

كانـت تصـرف على كثيـر من البيـوت حتى بلـغ من كان يعيـش بإحسـانها في أنفس 

اآلسـتانة فقـط أكثـر مـن أربعمائـة عائلـة، ولهـا أوقـاف عظيمـة أوقفتها على نفسـها 

وزوجهـا وذريتهـا، ثـم جعلت ربع تلـك األوقاف لجملـة محالت مباركة كالمسـجد 

الحسـيني فـي مصـر ومسـاجد السـيد نفيسـة والسـيدة زينـب وغيرهمـا نحـو 14 

مسـجًدا، وعـدة تكايـا منهـا: المولويـة والنقشـبندية والكاشـنية وعلـى ليلـة المعراج 

وليلـة القـدر فـي قـراءة القـرآن بمسـجد والدهـا في قلعـة مصـر، وجعلت مـن ذلك 

الربـع قـدًرا لمدرسـي الفقـه الحنفي فـي الجامـع األزهر، ومدرسـي الفقه الشـافعي 

والمالكـي والحنبلـي وخصصـت لكل تخصيصاتن ثـم إنها خصصـت ربًعا من ذلك 

أيًضـا لـكل من قـرأ القرآن في سـراياتها ولـكل من خدمهـا أو الزمها إلى حيـن الوفاة 

مـن الرجـال والنسـاء، وجعلـت لمن يبلـغ زمن مالزمتـه لهـا أو قيامه بخدمتها عشـر 

سـنين فأكثـر ضعـف مـن كان زمنـه أقـل مـن ذلـك، وكذلـك لعتقائهـا وعتقـاء أمهـا 

وفقـراء معتوقـي والدهـا، ومـن خيراتهـا مسـاهمتها باالشـتراك مـع زوجهـا فـي بناء 

مستشـفى فـي مدينـة "إسـكدار" مـن دار الخالفـة وسـبيل فـي قصبـة قرطـال بقرب 

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )115/2(. 
)))   هــي أصغــر كريــات حممــد عــي باشــا وايل مــرص أول مؤســس للحكومــة اخلديويــة. ولــدت يف حــدود )ســنة 
باشــا وهــي جركســية  مــن حماظــي حممــد عــي  أفنــدي  نــور قاديــن  القاهــرة ووالدهتــا شــمع  1244 هـــ( يف مــرص 

األصــل، وتوفيــت يف ربيــع )ســنة 1302 هـــ( ودفنــت يف مدفنهــا اخلصــويص خــارج "إســكدار".  الــدر املنثــور يف 
طبقــات ربــات اخلــدور )ص: 236(. 
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"إسـكدار" وأوقفـت عليهـا األوقـاف الكافيـة، كمـا أوقفت علـى قبرها وقبـر زوجها 
وعلـى بعـض التكايـا والزوايا فـي األسـتانة وغيرها(1).

}86{ سبيكة بنت خالد بن خضري بن عيل بن فيصل الشمالن  1116  - 

)ت1331هـ((2).

املوقوف: : أرض.   

املوقــوف عليــه: مدرســة، وقــد اشــرتطت الســيدة ســبيكة عــىل املســؤولني    

عــن املدرســة أن يضّحــوا عنهــا بعــد وفاتهــا كل عــام بأضحيــة مــن أحســن مــا يكــون 

يف البلــد.

نوع الوقف: تعليمي.   

عندمـا احتـاج المشـرفون على بنـاء المدرسـة المباركيـة إلى بيت كانـت تمتلكه 

السـيدة سـبيكة الخالـد حيـث ورثتـه عـن والدتهـا، فاتحوهـا بذلـك األمـر فمـا كان 

منهـا إال أن تبرعـت بـه للمدرسـة مسـاعدة منها، وهذا دليل مباشـر على وعـي المرأة 

الكويتيـة فـي ذلـك الوقت وما تحملـه من أفكار تقدمية ونظرة مسـتقبلية واستشـرافها 

لمـآالت هـذه األعمـال العظيمـة وانعكاسـاتها علـى المجتمـع الكويتـي فـي مجال 

التعليم في وقت مبكر وقد اشـترطت السـيدة سـبيكة على المسـؤولين عن المدرسـة 

أن يضّحـوا عنهـا بعـد وفاتهـا كل عـام بأضحيـة من أحسـن ما يكـون في البلـد، وأن 

تكـون هنـاك أضحيتـان مـن أحسـن األضاحـي، وذلك عنـد تحسـن حالة المدرسـة 

ماديًـا وقـد نفـذ القائمـون علـى المدرسـة هذا الشـرط واسـتمر هـذا حتـى أصبحت 

نظـارة المعـارف بعـد االسـتقالل وزارة للتربيـة على هذا السـلوك(3).

)))   الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور )236- 237(. 
)))   نشــأت يف الكويــت بــن أرسة ُعرفــت بكثــرة أعاهلــا يف جمــال الــر والعمــل اخلــري وعندمــا تأسســت املدرســة 
بالتــرع  ســبيكة  الســيدة   إليهــا  تنتســب  التــي  اخلالــد  عائلــة  قامــت  الكويــت  نظاميــة يف  املباركيــة كأول مدرســة 
بمبلــغ )5000 روبيــة( لتأســيس هــذه املدرســة وهــو مبلــغ ُيعــد كبــًرا يف ذلــك الوقــف. معجــم تراجــم أعــام 

الوقــف)177/1(. 
)))   معجم تراجم أعام الوقف)177/1(. 
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}87{ ستيتة الخوندة بنت األمري سيف الدين الكبري كوكبايئ  1117  - 

املنصوري. )ت: 730هـ((1).

املوقوف: تربة بها مسجد، ودار، ومكتب.   

املوقوف عليه: للنساء، واأليتام.   

نوع الوقف: دعوي، وخريي.   

قـال ابـن كثيـر فـي سـنة ثالثيـن وسـبعمائة: وصاحبـة التربـة ببـاب الخواصيـن 

توفيـت بـدار الذهـب وصلـي عليهـا بالجامـع ودفنـت بالتربـة التـي أمرت بإنشـائها 

عنـد بـاب الخواصيـن، وفيهـا: مسـجد، وإلى جانبهـا الغربي ربـاط للنسـاء ومكتب 

لأليتـام، وفيهـا صدقـات وبـر وصالة وقـراء، كل ذلـك أمرت بـه(2). 

}88{ ستيتة بنت سامل النمرس. 1118  - 

املوقوف: مبهم.   

املوقوف عليه: زوجها.   

نوع الوقف: أهيل.   

قامـت  التـي  السـيدة  هـذه  وقفيـة  للجـدل  والمثيـرة  الطريفـة  األوقـاف  ومـن 

بتخصيـص جـزء مـن الوقفيـة لصالـح زوجهـا علـى أن يحـرم منها فـي حـال الزواج 

بأخـرى! سـواء فـي حيـاة الزوجـة الواقفـة أو بعـد مماتهـا، أو فـي حـال خروجه من 

الديـار المصريـة(3).

)))   زوجــة نائــب الشــام تنكــز امللقــب بســيف الديــن رشقــي األكزيــة وغــريب الطيبــة وقبــي النوريــة الكــرى، تــوىف 
)ســنة730هـ(.  الــدارس يف تاريــخ املــدارس )2/ 211(. 

)))   الدارس يف تاريخ املدارس )211/2(. 
)))   املرأة والوقف العاقة التبادلية- املرأة الكويتية أنموذًجا إيان حممد احلميدان )ص77(. 
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}89{ ست القضاة بنت القايض محمد بن عيل بن سهل بن حسن بن  1119  - 

عوانة النمريي الكفربطنايئ(1).

املوقوف: أمالك.   

املوقوف عليه: أوالدها.   

نوع الوقف: ذري.   

امـرأة ديِّنـة صيِّنـة تقـرأ فـي المصحـف، أقعـدت مـدة، ووقفـت أمالكهـا علـى 

أوالدهـا.

}90{ سفرى خاتون بنت رشف الدين أيب بكر بن محمود املعروف  1120  - 

والدها بالبارودي. )تاريخ الوقف: 768هـ(.

املوقوف: البارودية.   

نوع الوقف: خريي.   

الباروديـة ببـاب الناظـر بالقـرب مـن التشـتمرية، وتاريـخ وقفها (سـنة 768هـ) 

هي اليـوم دار سـكن(2).

}91{ سالمة بنت عيل بن املؤيد امللك املجاهد داود بن يوسف.  1121  - 

)ت: 804 هـ(.

املوقوف: مدرسة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

لهـا مدرسـة بتعز، كانـت عمارتها في أوائـل الدولـة األفضلية، وليهـا جماعة من 

األعيان(3).

قاربــت  وقــد  وســبعائة،  عــرشة  مخــس  ســنة  القعــدة  ذي  ماتــت يف  باإلجــازة،  الســلفي  ســبط  عــن  روت     (((
 .)291  /1( للذهبــي  الكبــر  الشــيوخ  معجــم  الســبعن. 

)))   خطط الشام )122/6(، األنس اجلليل )2/ 387(. 
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )66/12(. 
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}92{ سورباى الجركسية حظية الظاهر جقمق )ت 852هـ((1). 1122  - 

املوقوف: مال، وسبيل.   

نوع الوقف: خريي.   

يقـال: إنهـا خلفـت مـن الحلـي والحلل مـااًل يوصف كثـرة؛ بل ومبلغ خمسـين 

ألـف دينـار، وهـي صاحبة السـبيل ومـا يعلـوه ببـوالق تجـاه الزنييـة والحمامين وما 

يعلوهمـا مـن الربـع وغير ذلـك بقناطر السـباع(2).

}93{ شاهة حمد الصقر)ت: 1392هـ((3). 1123  - 

املوقوف: مال، ودكان، وترميم مسجد.   

املوقوف عليه: إغاثة الشعب الفلسطيني، املكتبة األهلية.   

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.   

ألوجه اإلحسان في حياتها جوانب عديدة، منها:

-تبرعهـا بقيمـة حفيز الصقـر(4) الذي ورثته عـن والدها والتي قُـدرت آنذاك بمبلغ 

(2500 روبيـة) وهـو مبلـغ كبيـر فـي ذلـك الوقـت تبرعت به كامـاًل إلغاثة الشـعب 

الفلسـطيني (عـام 1936م)، فكانـت بذلـك صاحبـة أكبـر تبـرع لفلسـطين في ذلك 

)))   حظيــة الظاهــر جقمــق توعكــت فأريــد تنزههــا فنقلــت إىل احلجازيــة ببــوالق فكانــت منيتهــا هبــا يف يوم اجلمعة 
ســادس عــرشى ربيــع اآلخــر ســنة اثنتــن ومخســن، فحملــت يف صبيحــة الســبت إىل ســبيل املؤمنــى فصــى عليهــا 

الســلطان وخلــق، ثــم دفنــت برتبــة قانبــاي اجلركــي ووجــد الســلطان عليهــا شــديًدا. الضــوء الامــع)66/12(.
)))    الضوء الامع ألهل القرن التاسع )66/12(. 

)))   شــاهة بنــت محــد بــن عبداللــه بــن يوســف بــن حممــد الصقــر، املولــودة )عــام 1307هـــ املوافــق عــام 1890م( 
يف فريــج البــدر يف حــي القبلــة يف دولــة الكويــت، تعلمــت القــراءة والكتابــة ومبــادئ احلســاب، والدهــا هــو محــد 
عبداللــه الصقــر، وهــو مــن الشــخصيات الكويتيــة البــارزة يف جمــال الــر واإلحســان يف الكويــت، وقــد تعلمــت 
مــن والدهــا اإلنفــاق وحــب اخلــر، فكانــت حتــب اإلنفــاق يف ســبيل اهلل، فــا تــرد ســائاً. تراجــم أعــام الوقــف 

 .)195/2(
)))   حفيز الصقر: مبنى املكتب وحتته خمزن )بخار( ومكانه اآلن سوق املناخ املعروف بالكويت. 
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الوقـت، ولقـد أحـدث هـذا التبـرع أثـرًا طيبًـا لـدى الجمعيـة الخيرية اإلسـالمية في 

فلسـطين، فأرسـلت ببرقيـة تعبـر فيها عـن شـكرها وتقديرهـا للمتبرعة.

-تبرعها بدكان في قيصرية التجار، ليكون نواة للمكتبة األهلية (عام 1936م).

-إعـادة ترميـم مسـجد السـوق الكبيـر، الـذي أسسـه جدها (يوسـف بـن صقر) 

وذلـك علـى نفقتهـا الخاصـة (عـام 1937م)(1).

}94{ شجرة الدّر )ت: 655هـ((2). 1124  - 

املوقوف: مآثر، وأوقاف.   

املوقوف عليه: عىل وجوه الرب.   

نوع الوقف: خريي.   

كانـت خيّـرة ديّنـة رئيسـة عظيمـة فـى النفـوس، ولهـا مآثـر وأوقاف علـى وجوه 

البـر معروفـة بها(3).

}95{ رشف بنت أحمد بن عبد القادر. )تاريخ الوقف: 1244هـ(. 1125  - 

املوقوف: بعض دار.   

املوقوف عليه: مسجد سيتا بحلب.   

نوع الوقف: دعوي.   

)))   تراجم أعام الوقف )195/2(. 
)))   شــجرة الــدر الصاحليــة، أم خليــل، امللقبــة بعصمــة الديــن: ملكــة مــرص، أصلهــا مــن جــواري امللــك الصالــح 
نجــم الديــن أيــوب، اشــرتاها يف أيــام أبيــه، وحظيــت عنــده، وولــدت لــه ابنــه خليــا، فأعتقهــا وتزوجهــا، فكانــت 
معــه يف البــاد الشــامية، وكانــت ذات عقــل وحــزم، كاتبــة قارئــة، هلــا معرفــة تامــة بأحــوال اململكــة، وقــد نالــت مــن 
العــز والرفعــة مــا مل تنلــه امــرأة قبلهــا وال بعدهــا توفيــت )ســنة 655هـــ(.  النجــوم الزاهــرة ىف ملــوك مــرص والقاهــرة 

)373/6(، والــدر املنثــور يف طبقــات ربــات اخلــدور )ص 255(. 
)))   النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة )379/6(. 
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وقفـت (سـنة 1244هــ) بعـض دار شـرف بنـت أحمـد بـن عبـد القـادر علـى 

مسـجد سـيتا بحلـب(1). 

}96{ رشيفة بنت جرب الغانم. )تاريخ الوقف: 1356هـ(. 1126  - 

املوقوف: بيت.   

املوقــوف عليــه: أعــامل بــرٍّ وخــري؛ من أضــاح يف كل ســنة لهــا ولوالديها،    

وتســبيل املــاء واإلطعام.

نوع الوقف: خريي.   

وقفـت بيتًـا فـي منطقـة شـرق ألعمـال بـرٍّ وخيـر؛ مـن أضـاح فـي كل سـنة لها 

ولوالديهـا، وتسـبيل المـاء واإلطعـام، وكل مـا يعـود نفعـه عليها فـي الدنيـا واآلخرة، 

وذلـك في (عـام 1356هــ)(2).

 }97{ رشيفة بنت عبد القادر أفندي حجازي. 1127  - 

 )تاريخ الوقف:1120هـ(.

املوقوف: سبيل يف جدار جامع.   

املوقوف عليه: بعد انقراض ذريتها ألموي حلب.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الغـزي: فـي حديثـه عن سـبالن محلة جب أسـد: وسـبيل في جـدار جامع 

بـش قبـة شـرقي بابه الشـمالي مشـروط له فـي كل يـوم 24 عثمانيًا في وقفية شـريفة 

بنـت عبـد القادر أفنـدي حجازي المؤرخة (سـنة 1120هـ) وهو وقف عظيم شـرطته 

بعد انقـراض ذريتها ألمـوي حلب(3).

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )162/12(. 
)))   املرأة والوقف العاقة التبادلية- املرأة الكويتية أنموذًجا إيان حممد احلميدان)ص88(. 

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )178/2(. 
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}98{ شمسية بنت حسن بن عجالن بن رميثة بن أيب منى الحسني.  1128  - 

)ت: 882هـ(.

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: مدرسة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

صاحبة رباط القيالني المراغي الذي بباب الجناير(1). 

}99{ شوكار بنت عبد الله(2).  1129  - 

املوقوف: سبيل.   

املوقوف عليه: إغاثة للناس وقت املواسم.   

نوع الوقف: خريي.   

المتأدبـات  الجركـس،  بنـات  مـن  صالحـة  تقيـة  كانـت  فـواز:  زينـب  قالـت 

المطيعـات ألزواجهـن الصادقات في خدمتهـن، ولها مآثر عظيمة وإدرارات جسـيمة 

كريمـة محسـنة علـى الفقـراء والمسـاكين، قاضيـة لحوائـج المحتاجيـن.

فمـن مآثرهـا: السـبيل الـذي بنتـه بقرافـة مصـر الصغـرى إغاثـة للنـاس وقـت 

المواسـم، ووقفـت لـه أوقافًـا يصـرف مـن ريعها عليـه وهو منقـوش من أعـاله برقم 

(سـنة 1170 هجريـة)، وهذا السـبيل عامر إلى اآلن ويمأل سـنويًا من مـاء النيل على 

طـرف ديـوان األوقـاف المصرية، وفي حجـة وقفيتـه المؤرخة (سـنة 1185 هجرية) 

أن السـت (شـوكار) - المذكـورة - وقفـت جميـع المـكان بخط األزبكية بدرب شـيخ 

)))    الضوء الامع ألهل القرن التاسع )69/12(. 
)))   هــي معتوقــة عثــان كتخــدا القازدغــي وزوجتــه، كانــت تقيــة صاحلــة مــن بنــات اجلركس، املتأدبات املطيعات 
ألزواجهــن الصادقــات يف خدمتهــن، وهلــا مآثــر عظيمــة وإدرارات جســيمة كريمــة حمســنة عــى الفقــراء واملســاكن، 

قاضيــة حلوائــج املحتاجــن.  الــدر املنثــور يف طبقــات ربــات اخلدور )ص 257(.
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اإلسـالم بن عبـد الخالق السـنباطي وجميـع الجنينة فيما بيـن بوالق والقصـر العيني 

المعروفـة قديًما بغيـط البحر.

وجميـع الرزقـة الكائنـة بناحيـة ديـرك بالمنوفيـة، وجميـع الرزقـة الكائنـة بناحية 

طمويـه بالجيـزة، وجميـع خمسـمائة عثمانـي وأربـع عثمانيـة مرتب علوفـة، وجميع 

المـكان الكائـن بالكعكييـن تجـاه حمـام الجبيلي.

وجميـع علـو بعض طبقات مـن وكالـة الملح، وجميـع المكان بخط الكراسـين 

بيـن الحيطـان بالقرب مـن قنطـرة الخرنوبي وجميـع المـكان الكائن بخط الشـوائين 

بداخـل عطفـة الفاكهانـي، وجميـع المـكان الكائـن بالخـط - المذكور - فـي العطفة 

المتوصـل منهـا الباب جامـع الفاكهاني الشـرقي، ومطبخ السـكر وجميـع الحانوتين 

الكائنيـن تجـاه جامـع الفاكهانـي، وجميـع سـت قراريـط مـن الوكالـة الكائنـة بخط 

قنطـرة الموسـكي، وجميـع الحانوتـي الكائنيـن بالـدرب األحمر، وجميـع الحانوت 

الكائـن بالخـط - المذكـور - تجـاه جامـع الصالـح، وجميـع الحصـة التـي قدرهـا 

ثالثـة وعشـرون قيراطًـا فـي الوكالـة الكائنة بخـط البندقانييـن، وجميـع الحصة التي 

قدرهـا نصـف قيراط وسـدس قيـراط فـي كامل أراضـي ناحيـة األرجنـوس وتوابعها 

بالبهنسـاوية، وجميـع ثالثـة حوانيـت كائنـة بخـط بـاب الزهومـة، وجميـع مرتـب 

العلوفـة وهـو ثالثـة وسـتون عثمانيًـا، وشـرطت لنفسـها نظر وقفهـا هذا ومـن بعدها 

لـألوالد والعتقـاء وأن يصـرف فـي ثمـن مـاء عذب يصـب في السـبيل إنشـاء الواقفة 

فـي كل سـنة أربعـة آالف وتسـعمائة وخمسـون نصًفـا فضـة (النصـف الفضـة عبارة 

عـن بـارة وكل أربعيـن منهـا بدرهـم فضـة أعنـي قـرش أو كل أربعـة منهـا بمليـم من 

العملـة المصريـة التـي كل ألـف منها بدينـار مصري) وفـي ثمن حبال وبخـور وغيره 

مائتـان وخمسـون نصًفا فضة، وللمزمالتي سـنويًا سـبعمائة وعشـرون نصفـا، ولغفير 

السـبيل سـنويًا ثلثمائـة وسـتون نصفـا فضـة وأجـرة ملئـه أربعمائة نصف، وشـرطت 

أيًضـا بـه ثلثمائة وسـتون نصًفـا وأجرة النـزح وثمـن القلل والبخـور مائتـان وأربعون 

نصًفـا، وثمـن زيت وقناديل بمقام الشـيخ الخرنوبـي مائة وثمانون نصًفـا وأن يصرف 
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فـي ثمـن مـاء يصب في السـبيل الـذي بالشـوائين يوميًـا اثنا عشـر نصًفـا، وفي ثمن 

ضحايـا ليـوم العيـد تفـرق علـى الفقـراء ثالثـون ريـال حجـر أبو طاقـة ولسـبعة قراء 

يقـرأون مـن أول رجـب لليلـة عيـد الفطـر سـنويًا أربعـون دينـاًرا ذهبًـا زر محبـوب، 

ولناظـر الوقـف سـنويًا ثالثـون دينـاًرا، وللناظـر الحسـبي عشـرة دنانيـر، وللمباشـر 

مثلـه والجابـي كذلـك، وأن يصـرف فـي وجـوه الخير علـى ترتبهـا في أيـام الجمعة 

والعيديـن سـنويًا شـرة دنانيـر ذهبًـا، وللتربي عشـرة رياالت حجـر أبو طاقة، ولسـبعة 

قـراء بالحـرم المكـي عشـرة رياالت أبو طاقـة أيضا فلله در هـذه الواقفـة فإنها لم تدع 

بابًـا للخيـر إال فتحته(1).

}100{ شريين الرومية )ت: 802 هـ((2). 1130  - 

املوقوف: جددت داًرا.   

املوقوف عليه: رباط مبكة.    

نوع الوقف: خريي.   

لهـا معـروف ومآثـر حسـنة جـددت بمكة ربـاط الخـوزي، ووقفـت عليـه وقًفا، 

وأصلحـت مـا كان تهـدم منـه، وكانـت كثيـرة المعـروف والبر(3). 

}101{ صالحة زوجة موىس آغا أمري. )تاريخ الوقف: 1187هـ(. 1131  - 

املوقوف: عدة عقارات دكاكني.   

املوقوف عليه: مسجد.   

)))   الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور )258/1(، واخلطط التوفيقية )59/6(. 
)))   أم النــارص فــرج بــن برقــوق وكانــت ابــن عــم ســيدها، ولــا تســلطن ابنهــا صــارت خونــد الكــرى وســكنت 
قاعــة العواميــد بقلعــة اجلبــل بعــد أن حتولــت منهــا خونــد أزد زوجــة ســيدها، ومل تلبــث إال يســًرا، وتعللــت ولزمــت 
الفراش وكثرت القالة بســببه واهتم مجاعة بســحرها، توفيت ســنة 802هـ.  إنباء الغمر بأبناء العمر )2/ 120(، 

نيــل األمــل يف ذيــل الــدول )3/ 44(، الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )70/12(. 
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )70/12(. 
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نوع الوقف: دعوي.   

قـال الغـزي فـي حديثـه عن المسـجد المعلـق: وهو مسـجد نيّـر عامر تقـام فيه 

الخمـس ولـه عـدة عقارات دكاكيـن وقفتها عليـه المرحومة السـيدة الحاجـة صالحة 

زوجـة صاحـب الخيـرات (الحـاج موسـى آغـا أميـر) تاريـخ كتـاب وقفهـا (سـنة 

1187هــ) وقد جدده بعد أن أشـرف علـى الدثور في حدود (سـنة 1290هـ) الحاج 

محمـد أفنـدي ابـن أبي بكـر آغـا أميري أحـد رجـال األسـرة األميرية(1).

}102{ صديقة خانم بنت عبد الكريم أفندي أيب حسني السريوزي. 1132  - 

املوقوف: جزء من عامرة، وبيت.   

املوقــوف عليــه: نفســها مــدة حياتهــا، ثــم عــىل أيب ذر أفنــدي شــيخ مدرســة    

ــم  ــم ألوالد أوالدهــم مــن بعدهــم، ث ــم بالســوية بينهــام، ث الشــفاء وشــقيقته زليخــا خان

عــىل طلبــة مدرســة الشــفاء بالســوية بينهــم.

نوع الوقف: ذري، وتعليمي.   

أوقفـت ثالثـة األربـاع مشـاعة مـن كامـل عمـارة، وبنـاء البيـت المعلـوم بعينـه 

الكائـن بزقـاق جعفـر، أوقفت ذلك على نفسـها مـدة حياتها، ثم على أبـي ذر أفندي 

شـيخ مدرسـة الشـفاء وشـقيقته زليخـا خانـم بالسـوية بينهمـا علـى من مـات نصيبه 

يرجـع لآلخـر، ثـم ألوالد أوالدهـم مـن بعدهم حتـى النقراض، ثـم تكـون بعد ذلك 

وقًفـا علـى طلبة مدرسـة الشـفاء بالسـوية بينهم(2). 

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )149/2(. 
)))   أثر الوقف اإلسامي لسحر الصديقي ) ص: 111(. 
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 -  1133 . 103{ صفية بنت حيي بن أخطب، أم املؤمنني{ 

 )ت: 50 هـ((1).

نوع الوقف: عقار.   

موقوف عىل: بنو عبدان.   

عـن منبـت المزنـي قـال: شـهدت صدقـة صفية بنـت حيـي بدارها لبنـي عبدان 

صدقـة حبًسـا ال تبـاع وال تـورث حتى يـرث الله عز وجـل األرض ومن عليها، شـهد 

.(2) علـى ذلك نفر مـن أصحاب رسـول اللـه

وعـن أبـي سـلمة بـن عبـد الرحمـن قـال: ورثـت صفية مئـة ألـف درهـم بقيمة 

أرض وعـرض، فأوصـت البـن أختهـا، وهـو يهـودي بثلثهـا، قـال أبـو سـلمة: فأبـوا 

يعطونـه حتـى كلمـت عائشـة زوج النبـي ، فأرسـلت إليهـم: اتقـوا اللـه 

وأعطـوه وصيتـه فأخـذ ثلثهـا، وهو ثالثـة وثالثون ألف درهـم ونيف، وكانـت لها دار 

تصدقـت بها فـي حياتهـا"(3).

وروي أن جاريـة لهـا أتـت عمـر بن الخطـاب فقالـت: إن صفية تحب السـبت، 

وتصـل اليهـود، فبعـث إليهـا عمـر، فسـألها، فقالت: أمـا السـبت فإني لـم أحبه منذ 

أبدلنـي اللـه بـه يـوم الجمعـة. وأمـا اليهـود فإن لـي فيهم رحًمـا، وأنـا أصلها.

قـال: ثـم قالت للجاريـة: ما حملك علـى ما صنعـت؟ قالت: الشـيطان، قالت: 

اذهبي فأنـت حرة (4).

)))   اصطفاهــا رســول اهلل  يــوم خيــر، وقيــل: اشــرتاها مــن دحيــة بســبعة أرؤس فأســلمت وأعتقهــا 
وتزوجهــا، وجعــل عتقهــا مهرهــا، وكانــت عاقلــة مــن عقــاء النســاء، ذات حلــم ووقــار، توفيــت يف شــهر رمضــان 
234(، االســتيعاب يف  يف زمــن معاويــة ســنة مخســن ودفنــت بالبقيــع. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )5/ 

معرفــة األصحــاب )4/ 1871(، ســر أعــام النبــاء )2/ 231(.
)))   أحكام األوقاف للخصاف )ص 14(. 

)))   الطبقات الكرى )102/8(. 
)))   االستيعاب يف معرفة األصحاب )4/ 1872(. 
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 }104{ صفية والدة السلطان سليامن الثاين ابن السلطان إبراهيم. 1134  - 

 )تاريخ الوقف: 1101هـ((1).

املوقوف: جامع.   

موقوف عىل: القامئون عليه.   

نوع الوقف: دعوي.   

أوقفـت جامـع السـت صفية، وهـو من إنشـاء عثمان آغـا دار السـعادة آل بطريق 

للملكة صفية. شـرعي 

وجـاء فـي كتـاب الوقفية وذلـك في أواخر (شـوال سـنة 1101هـ): واشـترطت 

أن يكـون الخطيـب مجـوًدا زاهـًدا كريـم األخـالق حسـن الفعـال، يخطـب فيه على 

منـوال الشـرع الشـريف في الجمـع واألعيـاد خطبة تناسـب األيام والفصـول وتوافق 

الطبـاع، وليـس لـه أن ينيـب عنـه أحـًدا بـدون عذر شـرعي، وله خمـس قطع.

وأن يرتـب إمامـان عالمـان عامـالن بعلمهما لهما وقـوف على التجويد ورسـوم 

القـراءات والروايـات وقدرة علـى آداب اإلمامة يتناوبان اإلمامة فـي أوقات الصلوات 

الخمـس علـى طريـق السـنة والجماعـة، وال ينيبـان أحًدا بـدون عذر شـرعي، ولكل 

منهمـا خمـس قطـع، وأن يرتب أربعـة مؤذنيـن عارفين بعلـم الميقـات أصحاب عفة 

وديانـة، وأصـوات حسـنة وأخـالق مستحسـنة يتناوبـون األذان علـى المنـارة اثنيـن 

اثنيـن ويجتمعـون فـي أذان يـوم الجمعـة، وأن يرتـب موقـت صالـح أميـن عـارف 

بالميقـات، ويرتـب عشـرة مـن حملة القـرآن يقـرأ كل منهم عشـرًا عن ظهـر قلب في 

محفـل الجماعـة قبـل صـالة الجماعة، ويرتـب أيًضا رجل حسـن الصـوت يقرأ على 

الكرسـي الـذي فـي الجامـع سـورة يس بعـد صـالة الصبح، ويرتـب رجـالن عارفان 

)))   كانــت مولــدة مــن بنــات اجلركــس جــاءت الــراي اهلايونيــة، وهــي صغــرة وبعــد مــدة ظهــرت نجابتهــا وبــان 
رونقهــا ومجاهلــا؛ فاســتحظى هبــا الســلطان ســليان، وبقيــت عنــده مكرمــة معــززة حتــى مــات، وتــوىل امللــك ولدهــا 
املشــار إليــه، فصــارت أعــز ممــا كانــت عليــه، وكثــرت نفقاهتــا عــى فعــل اخلــر والــر واإلحســان.  الــدر املنثــور يف 

طبقــات ربــات اخلــدور )ص264(. 
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بغـرس األشـجار والرياحيـن وإصالحهـا وسـقيها برسـم خدمة البسـتان الكائـن أمام 

الجامـع إلـخ. . . مـن الشـروط التي شـرطتها فـي حجيتهـا الوقفية(1).

}105{ ضيفة خاتون بنت امللك العادل سيف الدين أيب بكر محمد.  1135  - 

)ت: 640هـ( (2).

املوقوف: عامرة، ومدرسة، وتربة، ورباط.   

املوقوف عليه: الفقراء والقراء وغريهم.    

نوع الوقف: خريي، وتعليمي.   

وقفـت عمـارة الفـردوس بنتهـا جامًعـا ومدرسـة وتربـة ورباطًـا (سـنة 633هـ)، 

ووقفـت عليهـا أوقافًـا عظيمـة جميعهـا أراض مـن جملتهـا قريـة كفـر زيتـا وثلـث 

طاحـون مـن النهريـات وجامعها حافـل عظيم متقن البناء واسـع األرجـاء معدود في 

حلـب مـن اآلثـار القديمـة العظيمة(3). 

وقـال كـرد على" الفـردوس أنشـأتها الملكة ضيفـة خاتون وهي جليلـة، وجعلها 

تربـة ومدرسـة وربطًـا ورتبـت فيهـا خلًقـا مـن القـراء والفقهـاء والصوفيـة، وال تـزال 

أسـوارها باقيـة وجامعهـا عامـرًا، لكنها جعلـت مدفًنا للفالحيـن النازلين فـي جوارها 

وتحتـاج إلـى ترميـم، وهي مثال جميل مـن أمثلة الهندسـة العربية، كتـب على حائط 

فنائهـا بعـد البسـملة وآيـات مـن سـورة الزخـرف: هـذا مـا أمـرت بإنشـائه ذات التـر 

الرفيـع، والجنـاب المنيع، الملكـة الرحيمة، عصمـة الدنيا والدين، ضيفـة خاتون ابنة 

السـلطان الملـك العـادل سـيف الدين أبـي بكر بن أيـوب تغمدهـم اللـه برحمته(4).

)))   الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور )ص: 264(، واخلطط التوفيقية )39/5(. 
)))   زوجــة امللــك الظاهــر غــازي بــن صــاح الديــن يوســف بــن أيــوب والــدة امللــك العزيــز ابــن امللــك الظاهــر، 
ولــدت )ســنة 581هـــ(، كانــت امــرأة حازمــة كثــرة التدبــر، دبــرت امللــك بعــد زوجهــا امللــك الظاهــر يف مــدة حيــاة 
ولدهــا العزيــز، ثــم دبــرت امللــك بعــد وفــاة ولدهــا يف مــدة حيــاة ولــد ولدهــا امللــك النــارص ابــن العزيــز، توفيــت 

)ســنة640هـ(.  تاريــخ اإلســام )319/14(، ونزهــة األنــام ىف تاريــخ اإلســام )ص: 148(. 
)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )218/2(. 

)))   خطط الشام )6/ 106(. 
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وقـال أيًضـا: وينسـب إليهـا خانقـاه ضيفـة خاتـون بنتهـا سـنة خمـس وثالثيـن 

وسـتمائة داخـل بـاب األربعيـن تجاه مسـجد حافـظ عبد الرحمـن بن األسـتاذ، هذه 

الخانقـاه اآلن بمحلـة الفرافـرة أمـام جامـع الزينبية ومدرسـة الهاشـمية(1).

 }106{ طاب الزمان الحبشية عتيقة املستيضء العباس. 1136  - 

)تاريخ الوقف:580هـ(.

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: عرشة من الفقهاء الشافعية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

الموضـع  العبـاس، وهـو  المسـتضيء  الحبشـية عتيقـة  الزمـان  مدرسـة طـاب 

المعـروف بـدار زبيـدة، وقفتهـا فـي شـعبان سـنة ثمانين وخمسـمائة على عشـرة من 

الفقهـاء الشـافعية(2).

}107{ طغاي أم آنوك. )ت: 749هـ((3). 1137  - 

املوقوف: الخانقاة. )اسرتاحة ومكان للعبادة(.   

املوقوف عليه: الصوفية والقراء.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال المقريـزي: أنشـأت خانقاهـا عـرف بخانقـاه أم آنـوك فجـاءت مـن أجـّل 

)))   خطط الشام )143/6(. 
)))   شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام )427/1(، والعقد الثمن ىف تاريخ البلد األمن )1/ 280(. 

)))   زوج النــارص اشــرتاها تنكــز بتســعن ألــف درهــم قيمتهــا يومئــذ نحــو مخســة آالف دينــار ألن ســيدها كان 
مشــغوفا هبــا، وبلــغ خرهــا النــارص فأرســل إىل تنكــز يطلبهــا فبــذل جهــده إىل أن اشــرتاها وجهزهــا إىل النــارص 
فحظيــت عنــده ويقــال أن ســيدها نــدم عــى بيعهــا وتوجــه إىل مــرص ووقــف للســلطان وتوصــل إىل أن شــكا إليــه 
حالــه فأعطــاه ألــف دينــار وكتــب لــه مســموحا بألفــي دينــار أخــرى وولــدت للنــارص يف )ســنة 721هـــ( ولــده آنــوك، 

توفيــت )ســنة: 749هـــ(.  الــدرر الكامنــة يف أعيــان الائــة الثامنــة )2/ 383(. 
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المبانـي، وجعلـت بهـا صوفية وقـرّاء، ووقفت عليها األوقـاف الكثيرة، وقـّررت لكل 

جاريـة مـن جواريهـا مرتبًـا يقـوم بها.

وكانـت عفيفة طاهرة كثيـرة الخير والصدقات والمعروف، جهزت سـائر جواريها 

وجعلـت علـى قبـر ابنها بقبـة المدرسـة الناصرية بيـن القصريـن قـرّاء، ووقفت على 

ذلـك وقًفـا، وجعلـت مـن جملته خبـزًا يفـرّق على الفقـراء، ودفنـت بهـذه الخانقاه، 

وهـي من أعمـر األماكـن إلى يومنا هـذا(1). 

 -  1138  . -108{ عائشة بنت أيب بكر الصديق -أم املؤمنني{ 

)ت: 50 هـ((2).

املوقوف: دار.   

نوع الوقف: وقف أهيل.   

 عـن رقيـة بنت عبـد الرحمن عن أمهـا حجة بنت قريط قالت: "شـهدت عائشـة 

كتبتها محبسـة معتقة"(3).

عـن ابـن أبـي مليكـة "أن عائشـة اشـترت داًرا وكتبت في شـرائها: إني اشـتريت 

داًرا وجعلتها لما اشـتريتها فمنها مسـكن لفالن ولعقبه ما بقى بعده إنسـان، ومسـكن 

)))   املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )300/4(. 
)))   عائشــة بنــت أيب بكــر الصديــق، زوج النبــي صــى اهلل عليــه وســلم، كانــت مســاة جلبــر بــن مطعــم، فلــا 
خطبهــا رســول اهلل  اســتلها أبــو بكــر منهــم فزوجهــا رســول اهلل  يف شــوال ســنة عــرش 

مــن النبــوة، وهــي بنــت ســت ســنن، ودخــل هبــا باملدينــة وهــي بنــت تســع.
ومــن خصائصهــا  أهنــا كان هلــا يف القســم يومــان يومهــا ويــوم ســودة حــن وهبتهــا ذلــك تقرًبــا إىل رســول 
اهلل ، وأنــه مــات يف يومهــا ويف بيتهــا وبــن ســحرها ونحرهــا، ومجــع اهلل بــن ريقــه وريقهــا يف آخــر 
ســاعة مــن ســاعاته يف الدنيــا، وأول ســاعة مــن اآلخــرة، ودفــن يف بيتهــا. توفيــت عائشــة ســنة ســبع ومخســن ليلــة 
الثاثــاء لســبع عــرشة ليلــة خلــت مــن رمضــان. املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )5/ 303(، االســتيعاب يف 

معرفــة األصحــاب البــن عبــد الــر )4/ 1881(، البدايــة والنهايــة )8/ 92(.
)))   أحكام األوقاف للخصاف )ص 13(. 
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لفـالن وليـس فيه ولعقبـه ثم يرد إلـى آل أبـي بكر"(1).

- وعـن أم ذرة قالـت: بعـث ابـن الزبيـر إلـى عائشـة بمـال فـي غرارتيـن يكـون 

مائـة ألـف فدعت بطبـق، وهي يومئـذ صائمة، فجعلت تقسـم فـي الناس، قـال فلما 

أمسـت قالـت: يـا جارية هاتـي فطـري. فقالـت أم ذرة: يـا أم المؤمنين أما اسـتطعت 

فيمـا أنفقـت أن تشـتري بدرهـم لحًمـا تفطرين عليـه؟ فقالـت: ال تعنفينـي، لو كنت 

لفعلت(2).  أذكرتنـي 

ولما كلمت ابن الزبير، وكانت نذرت أال تكلمه أعتقت عن نذرها أربعين رقبة.

فعـن عـوف بـن مالـك أن عائشـة حدثـت: أن عبـد اللـه بـن الزبيـر قال فـي بيع 

أو عطـاء أعطتـه عائشـة: واللـه لتنتهيـن عائشـة، أو ألحجـرنَّ عليها، فقالـت أهو قال 

هـذا؟! قالـوا: نعـم، قالـت: هـو لله علـّي نـذر أن ال أكلم ابـن الزبيـر أبّدا.

 فاستشـفع ابـن الزبيـر إليهـا حيـن طالت الهجـرة، فقالـت: ال والله ال أشـفع فيه 

أبـًدا، وال أتحنـث إلـى نـذري، فلمـا طـال ذلـك علـى ابـن الزبيـر كلـم المسـور بن 

مخرمـة وعبـد الرحمـن بن األسـود بـن عبد يغـوث، وهما من بنـي زهرة وقـال لهما: 

أنشـدكما باللـه لمـا أدخلتمانـي على عائشـة، فإنهـا ال يحل لهـا أن تنـذر قطيعتي.

 فأقبل به المسـور وعبد الرحمن مشـتملين بأرديتهما حتى اسـتأذنا على عائشـة، 

فقـاال: السـالم عليـك ورحمـة اللـه وبركاتـه أندخل؟ قالـت عائشـة: ادخلـوا، قالوا: 

كلنـا؟ قالـت: نعـم، ادخلوا كلكـم، وال تعلم أن معهما ابـن الزبير، فلمـا دخلوا دخل 

ابـن الزبيـر الحجـاب، فاعتنـق عائشـة، وطَِفـَق يناشـدها، ويبكـي، وطفـق المسـور 

  وعبـد الرحمـن يناشـدانها إال ما كلمتـه، وقَِبلَـت منه ويقـوالن: إن النبي

نهـى عمـا قـد علمت مـن الهجرة، فإنـه "ال يحـل لمسـلم أن يهجر أخاه فـوق ثالث 

ليـال"، فلمـا أكثـروا علـى عائشـة مـن التذكـرة والتحريج طفقـت تذكرهمـا، وتبكي، 

وتقـول: إنـي نـذرت، والنذر شـديد، فلم يـزاال بها حتى كلمـت ابن الزبيـر، وأعتقت 

)))   أحكام األوقاف للخصاف )ص 13(. 
)))   الطبقات الكرى )10/ 66(، حلية األولياء )47/2(. 
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فـي نذرهـا ذلـك أربعيـن رقبـة، وكانـت تذكـر نذرهـا بعـد ذلـك، فتبكـي حتـى تبل 

خمارَها(1). دموُعهـا 

}109{ عائشة بنت عيل بن عبد الله بن عطية الرفاعي، وتعرف  1139  - 

بالظاهرية. )ت: 837هـ(.

املوقوف: رباط.   

نوع الوقف: خريي.   

أنشـأت رباطًـا بأسـفل مكـة، يعـرف بهـا، ووقفت عليـه داًرا ببـاب الصفـا مطلة 

علـى المسـجد، صارت بعـد إلبراهيم ابـن أخي ابن الزمـن، وكانت قائمة بالمشـيخة 

علـى وجههـا بينهن من تسـبيح وأوراد وذكـر واجتماعية لذلك في كل سـبت وإطعام 

بحيـث لم تخلـف مثلها فـي مجموعه(2).

}110{ عائشة بنت صفر. )تاريخ الوقف: 1306هـ(. 1140  - 

املوقوف: جميع دارها.   

املوقوف عليه: قراء القرآن الكريم ببغداد.   

نوع الوقف: دعوي.   

وقفـت جمـع الـدار الواقعة فـي محلة الميـدان على قـراء القرآن الكريـم ببغداد، 

بموجـب الوقفيـة المؤرخة غرة رجب (سـنة 1306هـ)(3).

}111{ عائشة خاتون بنت أحمد باشا. )ت: 1181هـ(. 1141  - 

املوقوف: تشييد مسجدين، وأوقفت عليهام أمالكا.   

)))   صحيح البخاري )2255(. 
)))   الضوء الامع يف أعيان القرن التاسع )432/5(. 

)))   معجم أعام النساء )137/3(. 
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نوع الوقف: دعوي.   

شـيدت المسـجد الجامـع الكبير المسـمى جامـع العادليـة الكبير الواقـع مقابل 

المحكمة الشـرعية بمحلـة رأس القرية، كما شـيدت الجامع الصغير المسـمى جامع 

العادلية الصغير الواقع في رأس الجسـر القديم، وحبسـت للمسـجدين أمالكًا واسـعة 

شاسـعة ببغـداد المؤرخـة (سـنة 1170هــ)، وشـرطت صرف غلـة تلـك الموقوفات 

علـى لـوازم المسـجدين المذكوريـن، والفضلـة ألوالد عمتهـا فاطمـة خاتـون بنـت 

حسـن باشـا وأوالدهـم وأوالد أوالد أوالدهـم وقف تشـريك ال وقـف ترتيب (1).

 }112{ عائشة زوجة الشجاع محمود املعروف بالدماغ. 1142  - 

 )من أعالم القرن السادس((2).

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: عليها أوقاف دارة.   

نوع الوقف: دار.   

قـال ابـن كثيـر: الشـجاع محمـود المعـروف بالدمـاغ كان مـن أصدقـاء العـادل 

يضحكـه، فحصـل أمـوااًل جزيلـة، كانـت داره داخـل بـاب الفـرج، فجعلتهـا زوجته 

عائشـة مدرسـة للشـافعية والحنفيـة، ووقفـت عليهـا أوقافًـا دارة(3). 

}113{ عائشة هانم. )تاريخ الوقف: 1154هـ(. 1143  - 

املوقوف: سبيل، وبنْت فوقه مكتًبا لتعليم القرآن العظيم.   

نوع الوقف: تعليمي.   

)))   البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص119(، و تاريخ مساجد بغداد )ص45(. 
والنهايــة  البدايــة  اللــوز.  بدهــن  وتلقــب  بدمشــق،  العالــات  شــيخة  الزاهــدة  العابــدة  الصاحلــة  الشــيخة     (((

 .)68/17(
)))   البداية والنهاية )68/17(. 
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أنشـأت (سـنة1154هـ) سبياًل يعرف بسـبيل عائشـة هانم، وهو مفروش بالرخام 

وبنـت فوقـه مكتبًـا لتعليـم القـرآن العظيـم، ووقفـت عليهمـا أوقافًـا وجعلـت نظارة 

لورثتها(1).  الوقـف 

}114{ عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أيب سفيان بن حرب بن أمية  1144  - 

-أم البنني-. )ت: 127هـ( تقريًبا(2).

املوقوف: مال.   

املوقوف عليه: آل أيب سفيان.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال عبـد الملـك بـن مـروان لعاتكـة بنـت يزيـد: لـو أشـهدت بمالـك لولدك، 

قالـت: أدخـل علـي عدة مـن ثقـات موالي حتـى أشـهدهم، فوجـه إليها بعـدة منهم 

ووجـه معهـم روح بـن زنبـاع، فأبلغهـا روح الرسـالة، قفالـت: يـا روح، بنـي في غنى 

مـن مالـي بأبيهـم وموضعهـم مـن الخالفـة، ولكـن أشـهدكم أني قـد أوقفـت جميع 

مالـي علـى آل أبي سـفيان فهم إلـى ذلك أحوج لتغيـر حالهم، فخـرج روح وقد تغير 

لونـه، فقـال لـه عبـد الملـك: مالـك؟ قـال: وجهتني إلـى معاويـة جالس فـي أثوابه 

الخبر(3). وأخبـره 

}115{ عاشوراء بنت ساروج األسدّي، زوجة األمري أيازكوج  1145  - 

األسدّي.)من أعالم القرن السادس(.

املوقوف: املدرسة العاشورية.   

)))   اخلطط التوفيقية )61/6(. 
)))   كان هلــا قــرص بظاهــر بــاب اجلابيــة؛ وإليهــا تنســب أرض عاتكــة وهنــاك قرهــا. وهــي أم اخلليفــة يزيــد بــن 
عبــد امللــك. كان هلــا مــن املحــارم اثنــا عــرش خليفــة. وبقيــت إىل أن قتــل ابــن ابنهــا الوليــد بــن يزيــد. تاريــخ اإلســام 

للذهبــي)435/3)
)))   تاريخ دمشق )247-245/69(. 



أعالم  الواقفاتأعالم  الواقفات
926927

املوقوف عليه: عىل الحنفية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال المقريـزي: المدرسـة العاشـورية: هذه المدرسـة بحـارة زويلة مـن القاهرة، 

بالقـرب مـن المدرسـة القطبية الجديـدة ورحبة كوكاي. قـال ابن عبـد الظاهر: كانت 

دار اليهـودّي ابـن جميـع الطبيـب، وكان يكتـب لقراقـوش، فاشـترتها منـه السـت 

عاشـوراء بنـت سـاروج األسـدّي، زوجـة األميـر أيازكـوج األسـدّي، ووقفتهـا علـى 

الحنفيـة (1).

}116{ عزيزة بنت أيب العباس أحمد بن محمد بن عثامن داي "عزيزة  1146  - 

عثامنة" )ت: 1080هـ((2).

املوقــوف: إقامــة بيامرســتان )مستشــفي(، عقــار كبــري، ختــان أوالد الفقراء    

وكســائهم، تجهيــز األبــكار الــاليئ يثقلهــن الفقــر، كل مــا متلكــه.

املوقـوف عليـه: أوجـه الـرب واإلحسـان ملعالجـة شـتى األمـراض، عتـق    

الرقيـق وفـك العـاين وإنقـاذ األسـري.

نوع الوقف: خريي.   

حجـت واعتمـرت وحـج معها خدمهـا ومواليهـا، ثـم أدت إلى تونـس فأطلقت 

المماليـك، وأعتقـت العبيـد احتسـابًا لوجه اللـه الكريـم وابتغاء رضوانـه العميم.

ووقفت كل ما تملكه على أوجه البر واإلحسان والمعروف.

)))   املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )208/4(. 
)))   املولــودة تقديــًرا يف النصــف األول مــن القــرن الســابع عــرش امليــادي يف تونــس، وهــي أمــرة تونســية مــن 
أصــل تركــي، فهــي حفيــدة عثــان داي الــذي حكــم تونــس ومــن هنــا جــاء تلقيبهــا بعثانــة، أخــذت العلــم عــى أيــدي 
عــدد مــن العلــاء، ورباهــا والدهــا تربيــة إســامية ســليمة، فكانــت مشــغوفة بالقــرآن الكريــم واحلديــث الرشيــف 
بالــر واإلحســان والتقــوى وبعطفهــا عــى املــرىض والفقــراء والفقــراء واملســاكن والعجــزة، ومــن  واشــتهرت 
األعــال اخلالــدة يف ذكراهــا أهنــا أعتقــت عبيدهــا بعــد عودهتــا مــن أداء فريضــة احلــج، حتــى أصبــح لقــب املحســنة 

جديــًرا هبــا. تراجــم أعــام الوقــف )269/2(. 
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فمـن األعمـال الخيريـة التـي أجرتهـا إقامـة بيمارسـتان داخـل الحاضـر بحومة 

الصادقـي،  المستشـفى  ذلـك  بعـد  وسـمي  األمـراض،  شـتى  لمعالجـة  العرافيـن 

وأرصـدت عليهـا لربـع مـا يخلـد بقـاءه ويسـتمر النفـع إلـى مـا شـاء اللـه.

ووقفـت أيًضـا عقـاًرا كبيـرًا وجعلـت ريعه ينفـق على عتـق الرقيق وفـك العاني 

وإنقاذ األسـير.

ووقفت على ختان أوالد الفقراء وكسائهم يوم عاشوراء من كل عام.

ووقفـت أيًضـا على تجهيـز األبكار الالئـي يثقلهـن الفقر ويحـول دون زواجهن 

صيانـة لهـن عـن االبتـذال وترغيبًـا فـي الـزواج بهن، وإلـى غيـر ذلك مـن األوقاف 

الممتعة(1). النافعـة 

}117{ عصمة الدين مؤنسة خاتون، ابنة امللك العادل أيب بكر  1147  - 

بن أيوب. )ت: 703هـ((2).

املوقوف: مال.   

املوقوف عليه: املدرسة القطبية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال المقريـزي: المدرسـة القطبيـة: هـذه المدرسـة فـي أول حـارة زويلـة برحبة 

كـوكاي، عرفـت بالسـت الجليلـة الكبـرى عصمـة الديـن مؤنسـة خاتـون، المعروفة 

بـدار إقبـال العالئـي، لهـا أدب وصدقات كثيـرة، وتركت مـااًل جزيـاًل، وأوصت ببناء 

مدرسـة يجعـل فيهـا فقهـاء وقرّاء، ويشـترى لهـا وقف يغـّل، فبنيـت هذه المدرسـة، 

)))   معجم النساء )280/3(. 
)))   شــقيقة امللــك األفضــل قطــب الديــن أمحــد، وإليــه نســبت، وكانــت والدهتــا يف ســنة ثــاث وســتائة، ووفاهتــا 
ليلــة الرابــع والعرشيــن مــن ربيــع اآلخــر ســنة ثــاث وتســعن وســتائة، وكانــت قــد ســمعت احلديــث وخــّرج هلــا 
احلافــظ أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد الظاهــرّي أحاديــث ثانيــات حّدثــت هبــا، وكانــت عاقلــة دينــة فصيحــة. املواعظ 

واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار )208/4(. 
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وجعـل فيهـا درس للشـافعية ودرس للحنفيـة، وقـرّاء، وهي إلـى اليـوم عامرة(1).

تعـرف  حمـاة  بمدينـة  مدرسـة  عملـت  والمعـروف،  الصدقـات  كثيـرة  كانـت 

جليـاًل(2). وقًفـا  عليهـا  ووقفـت  بالخاتونيـة 

 }118{ عصمة الدين، الخاتون املحرتمة بنت األمري معني الدين أنر. 1148  - 

 )ت: 581هـ((3).

املوقوف: املدرسة الخاتونية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال الذهبـي: هـي واقفـة المدرسـة الخاتونيـة بمحلـة حجـر الذهـب بدمشـق، 

والخانقـاه الخاتونيـة التـي علـى بانيـاس(4).

}119{ عطية بنت درويش الحيدري. تاريخ الوقف)ت: 1352هـ(. 1149  - 

املوقوف: دار.   

املوقـوف عليـه: ترصف يف وجوه الخري، وقـراءة القرآن وإطعـام الطعام للفقراء    

واملساكني.

نوع الوقف: خريي.   

وقفـت الدار الواقعة في محلة النسـك والدكاكين الخمسـة المفـرزات من الدار، 

وشـرطت صـرف غلـة هـذه لوقف أربعـة أسـهم، ثالثة أسـهم منها تصرف فـي وجوه 

)))   املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )208/4(. 
)))   تاريخ أبى الفداء )130/3(. 

)))   زوجــة الســلطان نــور الديــن، ثــم زوجــه الســلطان صــاح الديــن، وكانــت مــن أعــف النســاء وأجلهــن، 
 ،)736 تاريــخ اإلســام )12/  القعــدة )581هـــ(.  الديــن بدمشــق يف ذي  توفيــت عصمــة  وأوفرهــن حشــمة، 

 .)274 )ص  اخليــال  ومســامرة  األطــال  ومنادمــة 
)))   تاريخ اإلسام )736/12(. 
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الخيـر، وقـراءة القـرآن وإطعـام الطعـام للفقـراء والمسـاكين في شـهر رجـب من كل 

سـنة بموجـب اإلعـالم الصادر مـن محكمة شـرعية ببغداد المـؤرخ فـي (ذي القعدة 

1352هـ)(1). سنة 

}120{ عطية بنت محمود أغا بن عبد الله. تاريخ الوقف )1310هـ(. 1150  - 

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: عىل مصالح السقاية.   

نوع الوقف: خريي.   

شـيدت سـقاية باتصال بـاب جامع العاقولـي، ووقفت داًرا على مصالح السـقاية 

المذكـورة وشـرطت صـرف غلـة هـذه الـدار للتعميـر والترميـم والفضلة يخـرج منها 

مبلـغ قـدره مائتـان وخمسـون قرًشـا لمن يتلـو القـرآن الكريم علـى روحهـا، والباقي 

يصـرف لمصالح السـقاية وقـراءة القـرآن أيًضا، وذلـك بموجب الوقفيـة المؤرخة في 

(20 صفر سـنة 1310هـ) (2).

}121{ عيدة بنت سلامن. )تاريخ الوقف: 1253هـ(. 1151  - 

املوقوف: بيتها.   

املوقوف عليه: عىل إطعام وأضحيات للفقراء واملحتاجني   

نوع الوقف: خريي.   

وقفـت بيتهـا الكائن فـي فريج العـوازم وحظور علـى إطعام وأضحيـات للفقراء 

والمحتاجيـن. . ونحـو ذلـك مـن وجـوه الخيـر ممـا يعـود نفعـه عليهـا بعـد موتها، 

وذلك فـي (عـام 1253هـ)(3).

)))  معجم أعام النساء )287/3(. 
)))   معجم أعام النساء )287/3(، تاريخ اخلدمات النسوية العامة يف بغداد )ص 67(. 

)))   املراة والوقف العاقة التبادلية- املرأة الكويتية أنموذًجا إيان حممد احلميدان )ص87(. 
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}122{ عني الحياة يوسف وفطومة أبو مندور. 1152  - 

املوقوف: عرشون فدانًا من األرايض الزراعية.   

املوقوف عليه: إكرام الضيوف.   

نوع الوقف: خريي.   

أوقفتـا فـي (سـنة 1331هــ) مسـاحة عشـرين فدانًـا مـن األراضـي الزراعيـة، 

وشـرطتا أن يصـرف ريعهـا علـى ِقـرى (إكـرام) الضيـوف، وأن يقـوم رجـل مـن أهل 

الصـالح بمقابلـة الضيـوف والعناية بهـم، نظير أجر يحصـل عليه من ريـع الوقف(1).

 -  1153 . 123{ فاطمة بنت محمد بن عبد الله رسول الله{ 

 )ت: 11 هـ((2).

املوقوف: مال وعقار وأرض.   

املوقوف عليه: بنو هاشم وبنو املطلب.   

نوع الوقف: وقف أهلي.

)))   األوقاف والسياسة يف مرص )ص325(. 
)))   أمها خدجية بنت خويلد، ولدهتا وقريش تبني البيت وذلك قبل النبوة بخمس سنن.

وقــد كان النبــي  حيبهــا ويكرمهــا ويــر إليهــا، ومناقبهــا غزيــرة، وكانــت صابــرة دينــة خــرة صينــة 
قانعــة شــاكرة هلل وقــد غضــب هلــا النبــي  لــا بلغــه أن علًيــا زوجهــا هــم بــا رآه ســائًغا مــن خطبــة بنــت 
أيب جهــل فقــال: "واهلل ال جتتمــع بنــت نبــي اهلل وبنــت عــدو اهلل، وإنــا فاطمــة بضعــة منــي يريبنــي مــا راهبــا ويؤذينــي 
مــا آذاهــا" فــرتك عــي اخلطبــة رعايــة هلــا، فــا تــزوج عليهــا وال تــرى، فلــا توفيــت تــزوج وتــرى -، ولــا 
تــويف النبــي  حزنــت عليــه وبكتــه وقالــت: يــا أبتــاه! إىل جريــل ننعــاه! يــا أبتــاه أجــاب ربــا دعــاه! يــا أبتــاه 
جنــة الفــردوس مــأواه! ومرضــت بعــد رســول اهلل  مرًضــا شــديًدا، وتوفيــت ليلــة الثاثــاء لثــاث 
خلــون مــن رمضــان ســنة أحــد عــرش وهــي بنــت تســع وعرشيــن ســنة، وصــى عليهــا العبــاس، ونــزل يف حفرهتــا 
هــو وعــي والفضــل. الطبقــات الكــرى )8/ 16(، املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم )4/ 95(، االســتيعاب 
يف معرفــة األصحــاب البــن عبــد الــر )4/ 1893(، أســد الغابــة )7/ 216(، ســر أعــام النبــاء )3/ 415(، 

اإلصابــة يف متييــز الصحابــة البــن حجــر )8/ 266(. 
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- قـال زيـد بـن علـى: أن فاطمـة بنت رسـول اللـه  تصدقـت بمالها 

علـى بنـى هاشـم وبنـى المطلـب، وأن عليًـا  تصـدق عليهـم وأدخـل معهـم 

.(1) غيرهم

- قـال ابـن حـزم: لقـد حبسـت فاطمـة بنـت رسـول اللـه  وسـائر 

الصحابـة جملـة صدقاتهـم بالمدينـة أشـهر مـن الشـمس، ال يجهلهـا أحـد(2).

}124{ فاطمة بنت إبرهيم بن عمر بن محمد الزرعي )ت: 889هـ(. 1154  - 

املوقوف: مربات، وخريات.   

املوقوف عليه: الفقراء، واألرامل.   

نوع الوقف: خريي.   

كانـت حشـمة خيـرة عاقلـة حجت غير مـرة وجـاورت، وفيهـا بر وصلـة للفقراء 

واألرامـل، ولذا أوصـت بمبرات وخيـرات(3).

 }125{ فاطمة بنت إسامعيل بن إبراهيم بن محمد عيل باشا 1155  - 

 )ت: 1339هـ((4).

املوقوف: عدد من األفدنة، وحليها، ومجوهراتها.   

)))   مسند الشافعي )ص: 309(، والسنن الصغرى، للبيهقي )2226(. 
)))   املحى باآلثار البن حزم )8/ 157(. 

)))   الضوء الامع يف أعيان القرن التاسع )437/5(. 
)))   املولــودة )عــام 1269هـــ املوافــق عــام 1853م(، اهتــم هبــا والدهــا اهتاًمــا كبــًرا، فــكان خيتــار هلــا املدرســن 
واملدرســات بنفســه، بعــد اســتقصاء ال نظــر لــه، تزوجــت مــن األمــر حممــد طوســون بــن حممــد ســعيد باشــا، الــذي 
أنشــئت يف عهــده العديــد مــن الــوزارات املرصيــة ومنهــا وزارة األوقــاف، وبعــد وفاتــه تزوجــت مــن األمــر رسي 
باشــا، رغــم مــا اشــتهرت بــه مــن مظاهــر الغنــى، مــن ُحــي رائــع، ومابــس مرصعــة باألحجــار الكريمــة، وجموهرات 
يثقــل محلهــا، إال أهنــا اشــتهرت بحبهــا للعمــل التطوعــي وحرصهــا عــى املشــاركة يف أعــال اخلــر ورعايــة الثقافــة 

والعلــم. تراجــم أعــام الوقــف )285/2(. 
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املوقـوف عليـه: مدرسـة، بعثـات تعليميـة يف الجامعـة املرصيـة، للجامعـة    

الكليـة يف األسـتانة العليـا، عـىل وجـوه الخـريات والصدقـات والقربات وقـراءة القرآن يف 

أيـام الجمـع واألعيـاد، تعليـم أوالد املسـلمني الفقـراء العلـوم االبتدائيـة، مبـاين الجامعـة 

املرصيـة، وبنـاء كليـة اآلداب.

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

ألوجه اإلحسان في حياتها جوانب عديدة، أهمها وقفيات ثالثة:

-الوقفيـة االولـى: ُسـجلت (عـام 1328هـ الموافق عـام 1910م) باسـم (وقفية 

البرنسيسـة فاطمـة) والتـي وقفـت فيهـا (184 فدانًا) يصـرف من ريعها على مدرسـة 

(البرنسيسـة فاطمـة) فـي مدينة المنصـورة، وذلك بتجهيزهـا بأدوات التعليم، وكسـوة 

لمتعلمين. ا

-الوقفيـة الثانيـة (وهـي الوقفية الكبرى): ُسـجلت (عـام 1331هــ الموافق عام 

1913م) باسـم (وقفيـة األميـرة فاطمة) حيث وقفـت فيها (3357 فدانًـا و14 قيراطًا 

و14 سـًها) بمـا تحويـه مـن مبانـي وأشـجار ونخيـل وآالت وغيرهـا، كانـت تملكها 

فـي مناطـق متفرقـة فـي مصر، وقِسـمت هـذه الوقفيـة على مائـة سـهم توزعت على 

عـدة مصـارف، منها:

-أربعـون سـهًما لديوانـي الحربيـة والبحريـة، فـي صورة بعثـات تعليميـة لتعليم 

النابغيـن الفنـون الحربيـة والبحريـة مثـل: صناعـة السـفن والدافـع علـى أحـدث 

الطُـُرز العالميـة، واشـترطت أن يقـوم كل مبتعث بعد إتمـام دراسـته الخارجية العمل 

بالجامعـة المصريـة (جامعـة فـؤاد األول حينـذاك، وحاليًـا جامعـة القاهـرة ) ولمـدة 

خمـس سـنوات، لنقـل مـا تعلمه إلى طالبهـا، وإال أصبـح ملزًما برد جميـع ما ُصرف 

عليـه طيلـة ابتعاثـه، وذلـك حرًصـا منهـا علـى دعـم التعليـم والنهـوض بالصناعات 

الحربيـة فـي مجتمعها.

-عشـرون سـهًما مـن صافـي ريـع الوقـف المذكـور علـى التعليـم فـي الجامعة 
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المصريـة، تتوزع فيما بيـن األدوات التعليمية والبعثات الخارجية وغيرها، واشـترطت 

أيًضـا عودتهـم لخدمـة التعليـم فـي الجامعـة، ونقـل مـا تعلموه مـن علـوم ومعارف 

إلـى غيرهـم مـن أبنـاء الوطن، إسـهاًما فـي نشـر المعرفـة، وتقليص فجـوة التخلف.

-عشـرة أسـهم تصـرف ريعها سـنويًا للجامعـة الكليـة في األسـتانة العليـا والتي 

التعليميـة والبعثـات  بيـن األدوات  فيمـا  أيًضـا  تتـوزع  الفنـون)  باسـم (دار  ُعرفـت 

الخارجيـة وغيرهـا، كمـا اشـترطت أيًضا علـى كل من أتم دراسـته فيهـا أن يُعلم ذلك 

العلـم فـي كليـة دار الفنـون مدة سـبع سـنوات بالراتـب الـذي تحـدده الجامعة.

-أربعـة أسـهم يصـرف مـن ريعها علـى وجـوه الخيـرات والصدقـات والقربات 

وقـراءة القـرآن فـي أيـام الجمـع واألعياد.

-ثالثة أسـهم يصـرف من ريعها سـنويًا إلى الجمعيـة الخيرية اإلسـالمية، بغرض 

تعليـم أوالد المسـلمين الفقـراء العلـوم االبتدائيـة، واإلنفـاق منهـا علـى كل مـا يلزم 

تعليمهـم ومأكلهـم ومشـربهم وكسـوتهم، وتشـجيع األوائـل منهـم علـى اسـتكمال 

تعليمهـم فـي المـدارس العالية.

-الوقفيـة الثالثـة: تبرعت فيها بسـتة أفدنـة ليقام عليهـا مباني الجامعـة المصرية، 

نفقـات حفـل  لبنـاء كليـة اآلداب، كمـا تحملـت  بُحلِيهـا ومجوهراتهـا،  وتبرعـت 

افتتاحهـا، باإلضافـة إلـى العديـد مـن المصـارف وأوجه الخيـر المتعـددة(1).

}126{ فاطمة بنت أحمد الحجييل. )تاريخ الوقف: 1285هـ(. 1156  - 

املوقوف: بيت.   

املوقوف عليه: أوالدها.   

نوع الوقف: ذري.   

)))   أعــام النســاء عمــر كحالــة )35/4(، واألوقــاف والسياســة يف مــرص )ص 248(، وتراجــم أعــام الوقــف 
 .)285/2(
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وقفـت بيتهـا الكائـن فـي محلـة الشـرق علـى بنتيها منيـرة ونـورة وبنـات مبارك 

وولدهـا فهـد بـن محمد، علـى أن يضحوا لهـا ويتصدقوا عنهـا ويفعلـوا كّل ما يفعله 

الحـّي للميـت، ويثلّـث البيـت بينهـم، ال يزيـد الولـد عـن البنت، ومـن بعـد البنتين 

علـى ذريـة الولد خاّصـة، وليس لذرية البنات شـيء، وذلـك في (عـام 1285هـ)(1).

}127{ فاطمة بنت الحسن السلطان. )تاريخ الوقف: 1353هـ(. 1157  - 

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: خزانة القرويني.   

نوع الوقف: تعليمي.   

وقفـت كتبًـا عديـدة قيمـة نادرة علـى خزانـة القويين ونـص التحبيـس المكتوب 

علـى أحـد تلـك الكتـب: الحمد للـه. . . عمـة موالنـا المنصـور بالله، حبسـت كتبًا 

علميـة علـى خزانـة القرويين وعددهـا مائتا جزء بالتثنيـة وثالثة وسـبعون جزًءا ألجل 

االنتفـاع بهـا وجهتها الـوزارة الوقفيـة، أدام الله عزهـا لناظر القروييـن. . . وكان ذلك 

فـي 16صفر (عـام 1353هـ)(2).

)))   املرأة والوقف العاقة التبادلية- املرأة الكويتية أنموذًجا إيان حممد احلميدان )ص91(. 
)))   إســهام الوقــف يف متويــل املؤسســات التعليميــة والثقافيــة باملغــرب خــال القــرن العرشيــن- دراســة حتليليــة 
حممــد  إيــان  أنموذًجــا  الكويتيــة  املــرأة  التبادليــة-  العاقــة  والوقــف  املــرأة  )ص80(،  العيــوين  الكريــم  لعبــد 

)ص77(.  احلميــدان 
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}128{ فاطمة بنت حمد الفضييل الحنبيل الزبريية )ت: 1247هـ((1). 1158  - 

املوقوف: كتب.   

املوقوف عليه: طلبة العلم من الحنابلة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

الّناظر عليها: بلديّها الّتقّي الّصالح شيخنا الّشيخ محّمدا الهديبّي.   

مـا أوقفتـه: كتبـت كتبًـا كثيـرة فـي فنـون شـتى، وخطها حسـن، وصار لهـا همة 

فـي جمـع الكتـب، فجمعـت كتبًـا جليلة في سـائر الفنـون، ووقفـت كتبهـا جميعها 

علـى طلبـة العلم مـن الحنابلـة، وجعلت الّناظـر عليها بلديّهـا التّقّي الّصالح الّشـيخ 

محّمـد الهديبـّي، فكانـت عنـده إلـى أن أراد الّنقلـة إلى المدينـة فتوّرع عـن إخراجها 

مـن مّكـة، فجعلهـا عنـد خادمتها شـائعة بنـت الّنّجـار وأوالدهـا، ثـّم أرادت التّحّول 

إلـى المدينـة أيًضـا فأشـارت بـأن تبقيها فـي مّكة، فغلـب عليهـا أوالدها، وقالـوا: إّن 

الّشـيخة الواقفـة لـم تشـترط ذلـك، وذهبوا بهـا معهـم فتوفّاهـم الله تعالـى، وذهبت 

شـذر مذر(2).

)))   تعــرف بالّشــيخة الفضيلّيــة- بضــّم الفــاء وفتــح الّضــاد املعجمــة وإســكان اليــاء الّتحتّيــة وبعدهــا الم مكســورة 
فيــاء حتتّيــة مشــّددة- الّشــيخة، الّصاحلــة، العاملــة، العابــدة، الّزاهدة.

ولــدت يف بلــد ســّيدنا الزبــر قبيــل الائتــن، ونشــأت هبــا وقــرأت عــى شــيوخها وأكثــرت عــن الّشــيخ إبراهيــم بــن 
جديــد فأخــذت عنــه الّتفســر، واحلديــث، والفقــه، والّتصــّوف، وقــرأت عــى غــره كثــًرا، وتوّجهــت إىل العلــم 
منــّور  فنــون شــّتى، وخّطهــا حســن  كثــرة يف  كتًبــا  فأتقنتــه، وكتبــت  مــن صغرهــا  اخلــّط  تاّمــا، وتعّلمــت  توّجهــا 
مضبــوط، وصــار هلــا مّهــة يف مجــع الكتــب، فجمعــت كتًبــا جليلــة يف ســائر الفنــون، وهلــا حمّبــة يف احلديــث وأهلــه، 
فســمعت كثــًرا مــن املسلســات، وقــرأت شــيئا كثــًرا مــن كتــب احلديــث، وأجازهــا مجــع مــن العلــاء، واشــتهرت 
يف مرصهــا، بــل ويف عرصهــا، وكاتبهااألفاضــل مــن اآلفــاق، وكاتبتهــم بأبلــغ عبــارات وأعظــم مــدح، ثــّم حّجــت، 
وزارت، ورجعــت إىل مّكــة املرّشفــة وأقامــت هبــا يف بــاب الّزيــادة يف بيــت ماصــق للمســجد احلــرام تــرى منــه 
الكعبــة املرّشفــة، وعزمــت عــى اإلقامــة فيهــا إىل املــات، فــرتّدد إليهــا غالــب علــاء مّكــة املرّشفــة وســمعوا منهــا، 
حوطــة  يف  النّــور  شــعبة  يف  املعــاة  يف  ودفنــت  1247هـــ(،  )ســنة  توّفيــت  وأجازوهــا.  وأجازهتــم  وأســمعوها، 
املرحــوم العاّمــة الّشــيخ حمّمــد صالــح الّرّيــس، لصيقــة لقــره بوصّيــة منهــا. الســحب الوابلــة عــى رضائــح احلنابلــة 

 .)1227  /3(
)))   الســحب الوابلــة عــى رضائــح احلنابلــة )1231/3(، تســهيل الســابلة ملريــد معرفــة احلنابلــة )3/ 1678(، 
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 }129{ فاطمة بنت خوالن بن عشائر الصحراوي. 1159  - 

)تاريخ الوقف: 643هـ(.

املوقوف: أجزاء من بساتني.   

املوقـوف عليـه: عـىل ولدهـا عبـد الخالـق بـن عـيل بـن عشـائر الصحـراوي    

املـزين ثـم أوالده ثـم أوالد أوالده ثـم نسـله وعقبـه.

نوع الوقف: ذري.   

  وقفـت فاطمـة بنـت خوالن بن عشـائر الصحراوي علـى ولدها عبـد الخالق بن 

علـي بن عشـائر الصحـراوي المزنـي ثـم أوالده ثـم أوالد أوالده ثم نسـله وعقبه على 

الفريضـة مـن توفـي من أوالد الموقوف عليه ونسـله عن نسـل عاد مـا كان جاريًا عليه 

علـى مـن معـه في درجتـه من أهـل الوقف يقـدم األقرب فاألقـرب، فـإذا انقرضوا ولم 

يبـق لعبـد الخالق نسـل عـاد وقًفـا علـى مصالح المسـجد األقصـى ببيـت المقدس، 

وإن خـرب والعيـاذ باللـه تعالـى كان وقًفـا علـى الفقـراء والمسـاكين مـن أمـة محمد 

 والنظـر لهـا ثـم لألرشـد مـن نسـل الموقـوف عليـه، فـإذا انقرضـوا ولم 

يبـق لهـذا الموقـوف عليه نسـل فالنظـر لحاكم المسـلمين بدمشـق في ثانـي جمادى 

اآلخـرة سـنة ثـالث وأربعيـن وسـتمائة، واتصل ذلـك إلى ابن مسـلم.

والموقـوف حصتـان: إحداهمـا: نصـف بسـتان حراجـي يعـرف ببنـي المـالح، 

والثانيـة: ثمـن بسـتان يعـرف بـدف المعصـرة (1).

العربيــة  املكتبــة  وبنيــة  الوقــف   ،)355 )ص  حنبــل  بــن  أمحــد  اإلمــام  ألصحــاب  األكمــل  للنعــت  إضافــات 
 .)180 )ص

)))  فتاوى السبكي )501/1(. 
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}130{ فاطمة بنت سعد الله بن حسن. )تاريخ الوقف: 1304هـ(. 1160  - 

املوقوف: دار، ودكان.   

املوقوف عليه: جاريتها ومعتقها حليمة بنت عبد الله، فقراء    

املسلمني، وقراء القرآن

نوع الوقف: خريي.   

-وقفـت الـدار المشـتملة علـى الحـرم والديـوان خانة الواقعـة في محلـة جديد 

حسـن باشـا وشـرطت أن يخـرج مـن غلـة الـدار مائتـان وخمسـون قرًشـا صاًغا في 

السـنة، وتعطـى إلـى جاريتهـا ومعتقهـا حليمـة بنـت عبـد اللـه، ومائتـان وخمسـون 

قرًشـا صاًغـا فـي السـنة إلـى ربيبتها حياة بنـت عبد اللـه، وألف قرش صاغ في السـنة 

إلـى الحافـظ مـال محمـود بن أحمـد عـن قـراءة القـرآن، ويعطـى مائتان وخمسـون 

قرًشـا صاًغـا إلـى خـدم بئـر زمـزم، ويعطـى خمسـمائة قـرش صـاغ فـي السـنة إلـى 

الوقف. متولـي 

-كمـا وقفـت الـدكان الواقـع فـي سـوق البـرج من بغـداد، وشـرطت صـرف غلته 

علـى فقـراء المسـلمين فـي مدينة بغداد بصـورة مطلقة، وشـرطت التولية مـن بعده إلى 

مـال بكـر بـن عمر ومن بعـده إلى بنـت خالتها خجة خاتـون بنت مصطفـى بن محمد، 

وبعـد وفاتـه إلـى ابنهـا صالـح بـن زينـل بـن عبد القـادر، وبعـد االنقـراض إلـى أعلم 

علمـاء بغـداد، وذلـك بموجب الوقفيـة المؤرخة في (23 شـوال سـنة 1304هـ)(1).

)))  معجم أعام النساء )58/4(. 
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 }131{  فاطمة بنت سليامن بن عبد الكريم األنصاري أم عبد الله.  1161  - 

)ت: 708 هـ((1).

املوقوف: عدة مدارس وتكايا.   

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

كانت لها ثروة واسعة فبنت عدة مدارس وتكايا، ووقفت لها أوقافًا (2).

}132{  فاطمة بنت عيل بن أحمد بن منصور بن قبيس الغساين،  1162  - 

وأخت لها )ت: 567هـ(.

املوقوف: أوقاف.   

املوقــوف عليــه: عــىل إمــام جامــع محــراب جامــع دمشــق، وعــىل الفقهاء    

املالكية.

نوع الوقف: دعوي.   

قـال ابـن عسـاكر: كانـت امـرأة متدينة حجت هـي وأختهـا، ولم يتزوجـا، ووقفا 

وقًفـا علـى إمام محـراب جامع دمشـق، وعلـى الفقهـاء المالكيـة المشـتغلين بالفقه 

فـي جامع دمشـق (3).

)))   هلــا إجــازة مــن مجاعــة، وســمعت املســلم الــازين، وكريمــة، وابــن رواحــة، وكانــت صاحلــة روت الكثــر، ومل 
تتــزوج، توفيــت بدمشــق ســنة ثــان وســبعائة عــن قريــب مــن تســعن ســنة. الــدرر الكامنــة )260/4(، مــرآة اجلنــان 
وعــرة اليقظــان )4/ 184(، شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب )8/ 32(، قــادة النحــر يف وفيــات أعيــان 

الدهــر )6/ 49(. 
)))   األعام للزركي )5/ 131(. 

)))   تاريخ دمشق )34/70(. 
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}133{  فاطمة بنت قاناباي العمري النارصي )ت: 892هـ(. 1163  - 

املوقوف: عمرت مدرسة، وأوقفت بها كتًبا.   

نوع الوقف: تعليمي.   

ـرت بالقـرب مـن درب الكافـروي وموقف المكاريـة داخل  قـال السـخاوي: عمَّ

بـاب القنطـرة مدرسـة لطيفة تقـام فيها الجمعة، شـرعت فيهـا في أيـام الظاهر جقمق 

ولكنهـا لـم تكمـل إال بعد، وعملت فيها درًسـا للحنفيـة وقراءة حديث وتفسـير وغير 

ذلـك ووقفـت بها كتبًا، وكـذا قررت بقبـة البرقوقية حضوًرا بعد الظهر لخمسـة عشـر 

نفًسـا سـوى الشـيخ وثالثـة أنفـس لقـراءة الكهـف يـوم الجمعة وقـراء كل يـوم على 

قبرهـا كل ذلـك بعـد مـوت ابنتهـا، وحجـت مـع ابنتهـا وزوجهـا فـي حيـاة الظاهـر 

جقمـق موسـميًا وكـذا تكـررت حجاتهـا ومجاوراتهـا التـي كان آخرهـا سـنة اثنتيـن 

وثمانيـن؛ وكانـت خيـرة تقرأ القـرآن وتطالـع التفسـير والحديث (1).

}134{  فاطمة بنت محمد بن العادل أيب بكر بن أيوب امللك  1164  - 

الكامل. )ت: 656هـ(.

املوقوف: خانقاه.)رباط الصوفية ومتعبدهم(.   

نوع الوقف: خريي.   

 وقفـت بحلـب خانقـاه الكاملية مكتـوب على بابهـا وقفت هذه الخانقـاه فاطمة 

بنـت الملـك الكامل محمد توفيت (سـنة 656هــ)، وهي في محلة الجلـوم الكبرى 

فـي زقـاق يسـمى بزقاق الشـيخ عبد الله، ليـس فيها اليوم سـوى ثالث حجـر صغيرة 

مشـرفة على الخراب.

وهـذه الخانقـاه بالقـرب مـن البيمارسـتان النـوري مكتـوب عليهـا: وقفـت هذه 

الخانقـاه فاطمـة بنت الكامل محمـد على الفقـراء المقيمات بها، وإظهـار الصلوات 

)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )98/12(. 
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الخمـس بهـا، والمبيـت بهـا، ووقفـت عليهـا كفـر تعـال  مـن جبـل سـمعان بنظـر 

إدريـس بن محمـد(1).

 }135{ فاطمة بنت األمري أيب ليىل محمد بن أنو رشوان الحسني. 1165  - 

)تاريخ الوقف: 577هـ(.

املوقوف: دار.   

العــرب     مــن  الصالحــني  الرجــال  الصوفيــة  عــىل  عليــه:  املوقــوف 

والعجــم.

نوع الوقف: خريي.   

ومنهـا: يقـال لـه: ربـاط الخاتون، ويعـرف اآلن بابن محمـود، وتاريخ وقفه سـنة 

سـبع وسـبعين وخمسـمائة، كـذا فـي الحجـر الـذي علـى بابه، وفيـه أنه وقـف على 

الصوفيـة الرجـال الصالحيـن من العـرب والعجـم، وأن الـذي وقفته الشـريفة فاطمة 

بنـت األميـر أبـي ليلى محمـد بن أنو شـروان الحسـني(2).

}136{  فاطمة بنت محمد عفيف الدين قايض القضاة ابن القايض  1166  - 

عالء الدين. )تاريخ الوقف: 966هـ(.

املوقوف: قاسارية )بناء(.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الغـزي: وفي هـذه المحلة (جب أسـد) قاسـارية قرب خان أبـرك كانت مما 

وقفته (سنة 966هـ)(3).

)))   إعام النباء بتاريخ حلب الشهباء )4/ 417(، وخطط الشام )142/6(. 
)))   شفاء الغرام بأخبارالبلد احلرام )431/1(. 

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )179/2(. 
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 }137{  فاطمة بنت محمد بن امللك األرشف قانصوه الغوري. 1167  - 

)من أعالم القرن الحادي عرش(. 

املوقوف: أوقاف عظيمة.   

نوع الوقف: خريي.   

مـن ربـات البـر واإلحسـان، وقفـت أوقافًـا عظيمـة ذكـرت فـي كتـاب وقـف 

فاطمـة خاتـون مع أسـماء موقوفاتها ووظائـف المتولين والكاتبيـن والجابين ووظيفة 

وخطيـب الجامـع فـي جنيـن واإلماميـن ورئيـس الحفـاظ والقـراء والمؤذنيـن (1).

}138{  فاطمة بنت محمد بن عبد الله. )تاريخ الوقف: 245هـ(. 1168  - 

املوقوف: مال.   

املوقوف عليه: جامع.   

نوع الوقف: دعوي.   

بنـت جامـع القروييـن مـن مالها الـذي ورثته من أبيهـا لما وجدت حاجـة الناس 

إلـى مسـجد كبير فرغبـت في أن تصرف هـذه األموال وجـوه البر، فشـرعت في حفر 

أساسـه واألخـذ فـي أمـور بنائـه يـوم السـبت مسـتهل شـهر رمضـان (سـنة 245هـ) 

وغرسـت فـي األشـجار ولم يـزل عامرًا فـي أيـام األدارسـة، وكان أول خطيب خطب 

به الشـيخ أبـو عبد اللـه محمد الفاسـي(2).

ولمـا قـدم وفـد القيـروان علـى إدريـس األصغـر كان فيهم امـرأة اسـمها فاطمة 

بنـت محمـد الفهـري وتكنـى أم البنيـن فنزلـت فـي أهـل بيتهـا بالقـرب مـن موضع 

المسـجد المذكـور ثـم مـات زوجهـا وإخوتهـا فورثـت منهم مـااًل جسـيًما وكان من 

حـالل فـأرادت أن تنفقـه فـي وجوه الخيـر، وكانت لها نيـة صالحة فعزمـت على بناء 

)))   معجم أعام النساء )97/4(. 
)))   جنى زهرة اآلس يف بناء مدينة فاس )ص45(. 
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مسـجد تجـد ثوابـه عنـد اللـه، فاشـترت البقعـة من ربهـا وشـرعت في حفر أسـاس 

المسـجد وبنـاء جدرانـه وذلـك يـوم السـبت فاتـح رمضـان المعظـم سـنة خمـس 

وأربعيـن ومائتيـن فبنتـه بالطابيـة والكدان.

وكانـت الطريقـة التـي سـلكتها فـي بنائـه أنهـا التزمـت أن تأخـذ التـراب وغيـره 

مـن مـادة البنـاء مـن نفـس البقعـة دون غيرهـا مما هو خـارج عـن مسـاحتها فحفرت 

فـي أعماقهـا كهوفـا وجعلـت تسـتخرج منهـا التـراب الجيد والحجـر الكـدان وتبني 

بـه وأنبطـت بهـا بئـرًا يسـتقى منهـا المـاء للبنـاء والشـرب وغير ذلـك وكان ذلـك كله 

ا منهـا أن ال تدخـل فـي بنـاء المسـجد شـبهة فعـادت بركـة نيتهـا وورعهـا على  تحريّـً

.(1) المسجد

}139{  فاطمة خاتون بنت السالر. )تاريخ الوقف: 629هـ(. 1169  - 

املوقوف: املدرسة امليطورية.   

نوع الوقف: تعليمي.   

واقفـة الميطوريـة هـي السـت فاطمـة خاتـون بنت السـالر سـنة تسـع وعشـرين 

وسـتمائة -والسـالر كلمة فارسـية معناهـا قائد الجيـش- وكانت بالجانب الشـرقي من 

جبـل الصالحيـة بينها وبيـن القابون والميطور الشـرقي في وقفها، ثم هدمت واشـتري 

بـداًل عنهـا مكان أمـام الجامع المظفـري بالقرب من التربـة الصارمية، وجعل مدرسـة 

وقـد أقفـرت المدرسـة أيًضا وبقيـت اآلن خاوية على عروشـها مثـل غيرها.

وقـال األسـدي: كان الميطـور مزرعـة ليحيـى بـن أحمـد بـن يزيـد بـن الحكم، 

وكان لـه بـه روزنـا يسـكنه وهنـاك كان موضـع المدرسـة الميطوريـة ثم إنها في سـنة 

إحـدى وعشـرين وثمانمائـة هدمت وأخـذت أنقاضها وآالتها وحصل بسـببها تشـنيع 

كثيـر علـى الفقهاء.

 قال النعيمي: ثم اشتري مكانها موضع أمام باب الجامع المظفري(2).

)))   االستقصا ألخبار دول املغرب األقى )1/ 231(، وموسوعة الرتاجم املغربية )3/ 624(. 
)))   الــدارس يف تاريــخ املــدارس )1/ 464(، القائــد اجلوهريــة يف تاريــخ الصاحليــة )ص: 217(، منادمــة 
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 }140{  فاطمة خاتون بنت بكتاش بن ويل. 1170  - 

)تاريخ الوقف: 1185هـ(.

املوقوف: جامع.   

املوقوف عليه: أوقاف.   

نوع الوقف: دعوي.   

أنشـأت مسـجدها الذي عـرف بجامع النعمانية، نسـبة إلـى زوجها وهـو متوليه، 

نعمـان آغـا، وذلـك (سـنة 1185 هــ/1771م)، ووقفت علـى الجامـع أوقافًا جمة، 

وكان موضـع السـقاية مـن المسـجد قـرب بابهـا يطـل شـباكها علـى الطريـق، وفـي 

(سـنة 1322 هــ/1902م) أعـاد من اسـمه عبـد الحميد تعميـر السـقاية وكتب على 

رخامـة فـوق شـباكها سـتة أبيـات داليـة، مـن نظم الشـاعر عبـد الرحمـن البنـاء، في 

ثالثـة أسـطر، وبيـت التاريخ هو

ترى الكوثر الصافي عليه مؤرًخا. . . ورودك حوض السلسبيل حميًدا.

وذلك بموجب الوقفية المؤرخة في (سنة 1185هـ) (1).

 }141{  فاطمة خاتون بنت صايف بن مينجي.  1171  - 

) تاريخ الوقف: 1313هـ(.

املوقوف: سهامها من الحامم.   

املوقوف عليه: عىل أوالدها وأوالد أوالدها.   

نوع الوقف: ذري.   

كانـت قـد وقفـت سـهامها مـن الحمـام المخصـص للنسـاء الواقـع فـي محلـة 

الميـدان علـى أوالدهـا وأوالد أوالدها، وشـرطت أن يخرج من غلة هـذا الوقف مبلًغا 

األطال ومسامرة اخليال )ص: 211(. 
)))   البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص135(، من تاريخ اخلدمات النسوية العامة يف بغداد )ص: 63(. 
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قـدره مائتـا قـرش صـاغ تصـرف علـى قـراءة القـرآن الكريـم يهدى ثـواب ذلـك إلى 

روحهـا وروح ابنهـا سـلمان بموجـب الوقفية المؤرخـة (سـنة 1313هـ)(1).

}142{  فاطمة، وتدعى ستيتة بنت نارص الدين محمد بن الشهاب  1172  - 

أحمد املعروفة باملسيكينة. )تاريخ الوقف: 811هـ(.

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: عىل النسوة األمّيات.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال السـخاوي: وقفـت في سـنة إحدى عشـرة وثمانمائـة على النسـوة األيمات 

الـواردات لمكـة رباطًا بأجيـاد الكبير(2).

}143{  فاطمة الحاضنة. )ت: 420هـ(. 1173  - 

املوقوف: كتب نفيسة، ومؤلفات نادرة.   

املوقوف عليه: جامع.   

نوع الوقف: تعليمي.   

لمـا اسـتتب األمر إلـى المعز بـن باديس رفـع مقامها وزاد فـي احترامهـا تعظيًما 

لحاضنـة أبيـه ومؤدبتـه، فنالـت فـي عهـده حظـوة كبيـرة لصـدق سـريرتها وأمانتهـا 

وعفتهـا واشـتهارها بالفضيلـة والـورع وعمـل البر واإلحسـان حتـى باهـت بأعمالها 

الخيريـة كبـار رجـال ونسـاء عصرها.

ويكفيهـا فخـرًا وقفهـا علـى جامع عقبـة بالقيـروان الكتـب النفيسـة والمؤلفات 

النـادرة التـي مـا زال بعضهـا يشـاهد ليومنـا هـذا بالرغـم من توالـي السـنين وتعاقب 

)))   البغداديون أخبارهم وجمالسهم )ص164(. 
)))   الضوء الامع ألهل القرن التاسع )102/12(. 
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الفتـن والتخريـب وأعمـال النهب والسـلب (1).

}144{  فاطمة سلطان. 1174  - 

املوقوف: جامع.   

نوع الوقف: جددت عدة مساجد.   

مـن ربـات البـر واإلحسـان فقـد جـددت عـدة مسـاجد بعثتهـا مـن العـدم إلـى 

الوجـود وينسـب إليهـا جامع فاطمة سـلطان وقـد أقيم فيـه واعظ من العلماء الشـيخ 

أفنـدي(2). يحيى 

}145{  فطومة بنت أحمد العبدي. )تاريخ الوقف: 1111هـ(. 1175  - 

املوقوف: نسخة خطية من صحيح البخاري.   

املوقوف عليه: مسجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

أوقفـت علـى مسـجد النجاريـن بمدينـة مكنـاس نسـخة خطيـة مـن صحيـح 

البخـاري، كان المولـى سـليمان يعتمدهـا فـي قراءتـه للصحيح، وهي تقـع في أربعة 

أجـزاء مـن الحجـم الكبيـر وخطهـا مبسـوط متوسـط وذلـك بتاريـخ (29 رمضـان 

1111هــ)، وبإشـهاد التحبيـس المكتـوب علـى أول ورقـة مـن الجـزء األول(3).

)))   معجم أعام النساء )39/4(. 
)))   معجم أعام النساء )61/4(. 

)))   إســهام الوقــف يف متويــل املؤسســات التعليميــة والثقافيــة باملغــرب خــال القــرن العرشيــن- دراســة حتليليــة 
لعبــد الكريــم العيــوين )ص78(. 
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}146{  فوز جارية عيّل بن أحمد الجرجراي الوزير. 1176  - 

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: الحجازية.   

نوع الوقف: خريي.   

رباط الحجازية: بنته وحبسته على الحجازية(1).

}147{  قامري خاتون بنت حسام الدين بن ضياء الدين أيب الفوارس  1177  - 

القيمري. )ت: 694هـ(.

املوقوف: الرتبة القامرية.   

املوقوف عليه: الخان الذي كان لها مبسجد القصب.   

نوع الوقف: خريي.   

التربـة القماريـة بسـفح قاسـيون وهي تربـة قماري خاتـون بنت حسـام الدين بن 

ضيـاء الديـن أبـي الفـوارس القيمـري ووقفـت عليهـا الخان الـذي كان لها بمسـجد 

.(2) القصب

}148{  قهرمانة املقتدي الخليفة العبايس. )تاريخ الوقف: 492هـ(. 1178  - 

املوقوف: دار.   

املوقوف عليه: املنقطعات األرامل.   

نوع الوقف: خريي.   

لهـا ربـاط بمكـة عنـد الباب المنفـرد في هـذه الزيـادة يقال لـه: ربـاط الفقاعية، 

)))   املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )345/4(. 
)))   القائد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية )ص 328(، منادمة األطال ومسامرة اخليال )ص 347(. 
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وتاريـخ وقفـة سـنة اثنتين وتسـعين وأربعمائـة. كذا فـي الحجر الذي علـى بابه، وفيه 

أن قهرمانـة المقتـدي الخليفة العباسـي وقفتـه على المنقطعـات األرامل(1).

}149{  قوت القلوب الدمرداشية. )تاريخ الوقف: 1350هـ(. 1179  - 

قامـت باالشـتراك مـع والدها عبد الرحيـم الدمـرداش بالتبرع بالمال الـالزم لبناء 

مستشـفى الدمـرداش الشـهير فـي مصر (سـنة 1350هــ)، كمـا كانـت األرض التي 

رة(2). تقـع عليهـا جامعـة عين شـمس الحالية جـزًءا من أوقـاف تللك السـيدة الخيِـّ

}150{  كلفدان حظية محمد أفندي الجابري. 1180  - 

املوقوف: نصف دكان يف سوق الباطية ونصفا آخر يف سويقة عيل.   

املوقوف عليه: سبيل جامع التوبة، وسبيل جامع زقاق الخواجه.   

نوع الوقف: دعوي.   

قـال الغـزي: حفر البئر الذي تجاه سـبيل زيـدان بأنطاكية الحاجـة كلفدان حظية 

محمـد أفنـدي الجابـري ووقفت لـه نصف دكان فـي سـوق الباطية، ونصًفـا آخر في 

سـويقة علـي، وهـي التي وقفـت الدكان الموجـود فيها البئر السـبيل على المسـجد: 

سـبيل جامع التوبة وسـبيل جامع زقـاق الخواجه(3).

}151{  كوردجني بنت مانجو تيمور. من ملكات فارس. 1181  - 

املوقوف: مال.   

املوقوف عليه: مدرسة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

)))   شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام )431/1(، وإحتاف الورى بأخبار أم القرى )489/2(. 
)))   املراة والوقف العاقة التبادلية- املرأة الكويتية أنموذًجا إيان حممد احلميدان )ص65(. 

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )74/2(. 
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بنـْت المدرسـة األزديـة التـي وقفـت لهـا أوقافًـا ال يقـل ريعهـا عـن مائتـي ألف 

دينـار، والمدرسـة التي دعتها بمدرسـة كوردجين ففيهـا حديقة متسـعة وحمام وبحيرة 

مـاء، وخصصـت لطلبـة العلـم والمشـايخ مـا يقـوم بأودهـم ويكفيهـم مؤنـة العيش، 

وكانـت الملكـة كوردجيـن تمنح هؤالء مـن حين إلى آخـر مكافآت ومبـرات كثيرة (1).

ُسويل السلطان امللك  1182  -  }152{  ماء السامء بنت يوسف بن عمر الرَّ

املظفر)ت: 724 هـ ((2).

املوقوف: مال، ومدرسة.   

املوقوف عليه: مدرسة.   

نوع الوقف: تعليمي.   

لهـا مـن اآلثار " المدرسـة الواثقيـة " في زبيـد، أنفقت علـى بنائها مبلًغـا طائاًل، 

ووقفـت عليها أوقافًـا صالحة، مـن أمالكها (3).

}153{  مريم بنت الشمس بن العفيف )ت: 713هـ(. 1183  - 

املوقوف: مدارس، وأوقفت وقًفا جيًدا.   

ــرآن،     ــون الق ــام يتعلم ــم وأيت ــم ومعل ــَؤذن وقي ــام وم ــه: إم ــوف علي املوق

ــة. ــًدا وطلب ــافعي وُمعي ــام الش ــب اإلم ــىل مذه ــه ع ــا للفق ومدرًس

نوع الوقف: تعليمي.   

كانـت من عقائل النسـاِء طاهـرة عاقلة لبيبة، لهـا عدة مآثر جيدة، منها: المدرسـة 

التـي فـي زبيـد، وهـي التي تسـمى السـابقية وكثير مـن النـاس يقولون مدرسـة مريم 

)))   جملة املقتطف جملد )57(. 
)))   أمــرة حمســنة، هلــا مــن اآلثــار " املدرســة الواثقيــة " يف زبيــد، أنفقــت عــى بنائهــا مبلغــا طائــا، ووقفــت عليهــا 

أوقافــا صاحلــة، مــن أماكهــا. توفيــت يف قريــة " الرتبيــة " مــن قــرى وادي زبيــد. األعــام للــزركي )5/ 251(. 
)))   األعام للزركي )251/5(، والعقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية )30/2(. 
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وهـي مـن أحسـن المـدارس وضًعا، رتبـت فيهـا إماًمـا ومَؤذنًا وقيًمـا ومعلًمـا وأيتاًما 

يتعلمـون القـرآن ومدرًسـا للفقه علـى مذهب اإلمام الشـافعي  وُمعيـًدا وطلبة 

وأوقفـت علـى الجميـع وقًفـا جيـًدا يقـوم بكفايتهـم، وابتنـت فـي تعـز مدرسـة فـي 

المعزيـة فـي الناحيـة التـي تسـمى الحميـرا ووقفت عليهـا وقًفا جيـًدا، ولها مدرسـة 

فـي ذي عقيـب وهي التـي دفنت فيهـا، ودار مضيـف (1).

}154{  مريم بنت محمد بن عمر الشيخ العمدة الضابط املنزيل  1184  - 

األنصاري. (من أعالم القرن الثاين عرش(.

املوقوف: أمالك وعقارات.   

املوقوف عليه: حفيدها.   

نوع الوقف: ذري.   

قـال الجبرتـي: كانـت جـدة لنـور الديـن حسـن بـن برهـان الديـن إبراهيـم بـن 

العالمـة مفتي المسـلمين وإمـام المحققين الشـيخ حسـن الجبرتي الحنفـي، وكانت 

ذات غنيـة وثـروة ولها أمـالك وعقـارات، ووقفت عليـه (أي على حفيدهـا المذكور) 

أماكـن ومنهـا الوكالـة بالصنادقيـة والحوانيـت بجوارهـا وبالغورية ومرجـوش ومنزل 

بجـوار المدرسـة األقبغاويـة ورتبـت فـي وقفهـا عـدة خيـرات ومكتـب إلقـراء أيتـام 

المسـلمين بالحانـوت المواجـه للوكالـة المذكـورة وربعة تقـرأ في كل يـوم وختمات 

فـي ليالـي المواسـم وقصعتي ثريـد في كل ليلة مـن ليالي رمضان، وثـالث جواميس 

تفـرق علـى الفقهـاء واأليتـام والفقراء فـي عيـد األضحية(2).

)))   العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية )334/1(. 
)))   تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار )450/1(. 



أعالم  الواقفاتأعالم  الواقفات
950951

 }155{  مريم بنت محمد بن عبد الله بن سيف العتيقي. 1185  - 

)ت: 1389هـ((1).

املوقوف: دكان.   

املوقوف عليه: رصف ريعه عمل عّشيات وأضاح وأعامل بر.   

نوع الوقف: خريي.   

ناظر الوقف: زوجها.   

أوقفـت دكانًـا يقـع فـي منطقـة (سـوق المناخ) وقـد اشـترطت في أوجـه صرف 

ريعـه عمـل عّشـيات وأضاح وأعمال بـر، وقد تولـى زوجها صالح بن عبد المحسـن 

العتيقـي آخـر أزواجهـا نظـارة الوقـف، ثـم ابـن أخيهـا عبـد اللطيـف بـن عبداللـه 

العتيقـي، ثـم ابنهـا خالد بن صالـح العتيقي، إلى أن اسـتملكته الدولـة للصالح العام 

عـن طريـق التثمين (عـام 1964م).

)))   املولــود تقديــًرا )عــام 1293هـــ( املوافــق لعــام 1876م يف فريــج إحــدى أحيــاء مدينــة الكويــت القديمــة 
واملعــروف اليــوم بشــارع املدرســة املباركيــة، نشــأت يف بيــت ذوهيــا، عاشــت مشــغولة بالعبــادة والتنســك وحــب 

اخلــر وإغاثــة ذوي احلاجــات مــن الفقــراء واملســاكن. تراجــم أعــام الوقــف)383/1(.
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}156{  مسعودة بنت أحمد بن عبد الله الوزكيتي الورززايت الشيخ  1186  - 

األجل )ت: 1000هـ((1).

املوقوف: جامع، وجرسان، ومسجد.   

مبيـت  وديـار  والمسـاجد،  الّسـبل،  القناطـر، وإصـالح  ببنـاء  اعتنـاء  لهـا  كان 

القوافـل فـي الطريـق، وغيـر ذلك، من الحسـنات التى أجـرى الله علـى يدها، وبنت 

مسـجد جمعـة بمراكـش المحروسـة بباب دكالـة منها، وحبسـت عليه أحباًسـا طائلًة 

، وأصلحـت جسـرًا عظيًمـا علـى وادى أم الربيـع، بطريـق مراكش، وآخـر على وادى 

بنـى بسـيل، وآخـر علـى وادى فاس بطريـق صواغـة، وغير ذلـك. وأما ديـار القوافل 

التـى فـي الطريق فـال عدد لهـا(2).

}157{  مسعودة شاؤل. 1187  - 

املوقوف: مال.   

املوقوف عليه: املساجد.   

نوع الوقف: دعوي.   

)))   ويطلــق عليهــا أيضــا عــودة، ولفــظ عــودة خمفــف مــن مســعودة عــى طريقــة الربــر يف مثــل هــذا، كانــت مــن 
الصاحلــات حريصــة عــى اقتنــاء املفاخــر راغبــة يف فعــل اخلــر.

املرقــوم عــى رخامــة قرهــا أهنــا بنــت ِجْريــن بلفــظ التثنيــة، وتزعــم العامــة أهنــا بنــت املســجد املذكــور كفــارة 
لــا انتهكتــه مــن حرمــة رمضــان وذلــك أهنــا دخلــت بســتانا مــن بســاتن قصورهــا وهــي يف حــال الوحــم فــرأت بــه 
خوخــا ورمانــا فتناولتهــا وأكلــت منهــا يف هنــار رمضــان ثــم ندمــت عــى مــا صــدر منهــا، وفعلــت أفعــاال كثــرة مــن 
بــاب الــر رجــاء أن يتجــاوز اهلل عنهــا ومنهــا اجلامــع املذكــور، وال زال النســاء والصبيــان يســجعون بقضيتهــا إىل 
اآلن فيقولــون عــودة أكلــت رمضــان باخلــوخ والرمــان يف أســجاع غــر هــذه، وكانــت شــفيقة رفيقــة بالرعيــة: حتــّض 
ولدها-أيــده اهلل-كّل ســاعة وحن-عــى الرفــق هبــم، والنظــر إليهــم، توفيــت يف املحــرم )ســنة 1000 مــن اهلجــرة 

النبويــة(. االســتقصا ألخبــار دول املغــرب األقــى )5/ 117(. 
)))   درة احلجــال ىف أســاء الرجــال )3/ 182( األعــام للــزركي )221/7(. االســتقصا ألخبــار دول املغــرب 

األقــى )5/ 118(. 
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كانت مسـعودة شـاؤل يهوديـة، وَمنَّ اللـه عليها بنعمة اإلسـالم، فـكان لها وقف 

المساجد(1). على 

 }158{  مسكة جارية امللك النارص محمد بن قالوون. 1188  - 

)ت بعد: 746 هـ((2).

املوقوف: مساجد وتكايا ومدارس.   

نوع الوقف: خريي.    

صنعت مصانع كثيرة مثل مساجد وتكايا ومدارس غير ذلك جميعها تهدم.

ومن مآثرها الجامع الذي أنشأته بخط الحنفي بمصر.

قـال فيـه صاحب خطـط مصـر الجديدة التوفيقية: إن سـوق مسـكة قـرب جامع 

الشـيخ صالـح أبـي حديـد بخط الحنفـي له بابـان منقوش بأعلـى أحدهمـا بالرخام: 

"بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم أمـرت بإنشـاء هـذا المسـجد المبـارك الفقيرة إلـى الله 
تعالـى الحاجـة إلى بيـت الله الزائـرة إلى قبر رسـوله الله  السـت الرفيعة 

مسـكة سـنة سـت وأربعين وسـبعمائة". ومنقـوش بدائرة مـن الخارج بالحجر سـورة 

يـس وبه مكتـوب عليـه ژ ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ  (التوبـة: 18) اآلية.

وكان الفـراغ مـن الجامـع المبارك في شـهور سـنة سـت وأربعين وسـبعمائة إلى 

غيـر ذلك مـن األوصـاف الحميدة.

ولمـا توفيـت السـت "مسـكة" دفنـت فيـه وقبرهـا ظاهـر لـآلن، وإنمـا الجامـع 

)))   توثيق الوقف محاية للوقف والتاريخ )ص117(. 
ْهمَلــة، َوفتــح اْلــَكاف، َتِليَهــا َهــاء، نشــأت يف داره وصــارت قهرمانــة  ــن املُْ يــم، َوُســُكون السِّ )))   ِمْســَكة: بَِكــْر املِْ
منزلــه، يقتــدى برأهيــا يف عمــل األعــراس الســلطانية واملهــات اجلليلــة التــي تعمــل يف األعيــاد واملواســم، وترتيــب 
شــؤون احلريــم الســلطاين، وتربيــة أوالد الســلطان، وطــال عمرهــا وصــار هلــا مــن األمــوال الكثــرة والســعادات 
العظيمــة مــا جيــل وصفــه، وصنعــت بــًرا ومعروًفــا كبــًرا، واشــتهرت وبعــد صيتهــا وانتــرش، وتقدمــت عنــد الســلطان 
وكانــت مســموعة الكلمــة عنــده وعنــد حرمــه، وذلــك حلســن خدمتهــا وصنعتهــا وصيانتهــا ملنزلــه. الــدر املنثــور يف 

طبقــات ربــات اخلــدور )ص: 512(. 
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معطـل وغيـر مقـام الشـعائر لتخربـه حالـة وجـود أحـكار لـه فـي ديـوان األوقـاف 

المصريـة(1).

ومـن أعمالهـا أيًضـا حكر السـت مسـكة: هـذا الحكر بسـويقة السـباعين بقرب 

جـوار حكـر السـت، حـدق، عـرف بالسـت مسـكة ألنهـا أنشـأت بـه جامًعـا، وهذا 

الحكـر كان مـن جملـة الزهـرّي، ثـم أفـرد وصـار بسـتانًا تنقـل إلـى جماعـة كثيرية، 

فلمـا عمـرت السـت مسـكة في هـذا الحكـر الجامـع بنـى النـاس حوله حتـى صار 

متصـاًل بالعمـارة مـن سـائر جهاته، وسـكنه األمـراء واألعيان وأنشـأوا بـه الحّمامات 

واألسـواق وغيـر ذلك(2).

}159{ ملكة بنت محمد الغانم. )تاريخ الوقف: 1250هـ(. 1189  - 

املوقوف: منزالن.   

املوقوف عليه: اإلمام ومحفظوا القرآن.   

نوع الوقف: تعليمي، دعوي.   

بقـرب  منزليـن  منزلهـا، ووقفـت  مـن  بالقـرب  القطامـي  ببنـاء مسـجد  قامـت 

المسـجد، أصبـح أحدهمـا مدرسـة لتحفيـظ القـرآن، واآلخـر مسـكًنا لإلمـام، وقـد 

قامـت بخدمـة المسـجد بنفسـها طـوال حياتهـا وذلـك فـي (عـام 1250هــ)(3).

)))   الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور )ص: 512(.
)))   املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )209،210/3(.

)))   املرأة والوقف العاقة التبادلية- املرأة الكويتية أنموذًجا إيان حممد احلميدان )ص86(. 
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}160{  َملَك جشم آفت بنت حسن نورهان باشا )ت: 1375هـ((1). 1190  - 

املوقوف: عدد كبري من األفدنة.   

املوقوف عليه: مركز املحلة الكربى يف مرص.   

نوع الوقف: خريي.   

 وقفـت مسـاحة (1214 فدانًـا) فـي مركـز المحلـة الكبـرى فـي مصـر، وذلـك 

(عام 1916م)(2).

 }161{  منور بنت صالح بن نرص الله. 1191  - 

 )من أعالم القرن الثاين عرش((3).

املوقوف: سبيل.   

نوع الوقف: خريي.   

قال الغزي: سـبيل السـت منـور: هو لصيـق دار عمر أفندي ابـن مصطفى أفندي 

علـى الجـادة الكبـرى وتعـرف هـذه الدار بسـراي الجلبـي، والسـبيل متصـل بها من 

جهتهـا الشـرقية، أنشـأته السـت منـور، وقد شـرط فـي وقفـه الثانـي لهذا السـبيل أن 

يدفـع فـي كل شـهر أربعـة عثمانيات لقوتـه وهـو اآلن معطل(4).

وقـد وقفـت سـبياًل بالجودريـة أرضه مفروشـة بالرخـام الملون، وهـو عامر تابع 

.(5)  ألوقـاف الحسـين بن علـي

)))   املولــودة عــام 1286هـــ املوافــق عــام 1869م يف اســتانبول، تزوجــت الســلطان حســن كامــل، وحصلــت 
فــإن  عــى لقــب ســلطانة واســتطاعت االحتفــاظ بلقبهــا حتــى بعــد وفــاة زوجهــا، وكانــت جتيــد أكثــر مــن لغــة، 
مكتبتهــا ضمــت العديــد مــن املصــادر باللغــات: العربيــة والرتكيــة والفارســية والفرنســية واالنجليزيــة واأللانيــة. 

تراجــم أعــام الوقــف )381/2(. 
)))   تراجم أعام الوقف )381/2(. 

)))   جدة أمحد أفندي ابن مصطفى أفندي، واقف املدرسة األمحدية.  هنر الذهب ىف تاريخ حلب )2/ 59(. 
)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )59/2(. 

)))   اخلطط التوفيقية )64/6(. 
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 }162{  منورة بنت عبد الله زوجة سليامن باشا، وايل بغداد. 1192  - 

)ت: 1269هـ(.

املوقوف: أرض.   

املوقــوف عليــه: عــىل عتقــاء ولدهــا صــادق وعــىل مامليكــه، ثــم عــىل    

الفقــراء واملســاكني يف بغــداد.

نوع الوقف: خريي.   

وقفـت األرض الواقعـة فـي الحلـة علـى عتقـاء ولدها صـادق وعلـى مماليكه، 

 ثـم علـى الفقـراء والمسـاكين فـي بغـداد، بموجـب الوقفيـة المؤرخـة فـي  (7 صفر 

سنة 1241هـ)(1).

}163{  مويض املبارك الصباح، الشيخة. )تاريخ الوقف: 1374هـ(. 1193  - 

املوقوف: ثلث مالها.   

املوقــوف عليــه: يف وجــوه الخــريات واملــربات، وإشــباع جائــع، وكســوة    

عــار، وإيــواء أرملــة ويتيــم، وإســعاف مريــض، ومســاعدة منكــوب.

نوع الوقف: خريي.   

وقفـت ثلـث مالهـا من جميـع ما خلّفته فـي وجوه الخيـرات والمبرات، وإشـباع 

جائـع، وكسـوة عـار، وإيـواء أرملة ويتيـم، وإسـعاف مريـض، ومسـاعدة منكوب. . 

وغيـر ذلـك مما يعـود نفعه عليهـا بعد مماتهـا وذلك فـي (عام 1374هــ)(2).

)))   معجم أعام النساء )115/5(. 
)))   املرأة والوقف العاقة التبادلية- املرأة الكويتية أنموذًجا إيان حممد احلميدان )ص90(. 
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}164{  ميثة بنت مصبح. )تاريخ الوقف: 1263هـ(. 1194  - 

املوقوف: البيت والحظور، وسيولة نقدية من أموالها.   

املوقوف عليه: عىل يد عبيدها وما تناسلوا عىل إطعام وأضحية.   

نوع الوقف: خريي.وذري   

أعتقـت عبدهـا بخيـت وزوجتـه وردة؛ رغبـة منهـا فـي الحصـول علـى األجـر 

نقديـة  وسـيولة  والحظـور  البيـت  وأوقفـت  المـال،  ببعـض  وزّودتهمـا  والثـواب، 

تناسـلوا علـى إطعـام وأضحيـة، وذلـك فـي  يـد عبيدهـا ومـا   مـن أموالهـا علـى 

(عام 1263هـ). (1)

}165{  املعزية أّم العزيز بالله نزار ولد املعز لدين الله، يقال لها  1195  - 

تغريد، وتدعى درزان. )تاريخ الوقف: 366هـ( (2).

املوقوف: جامع القرافة.   

نوع الوقوف: دعوي.   

هـذا الجامـع يعرف بجامـع األولياء، وهـو القرافة الكبـرى، وكان موضعه يعرف في 

القديـم عنـد فتـح مصـر بخطـة المغافـر، وهو مسـجد بني عبـد الله بـن مانع بـن مورع 

يعـرف بمسـجد القبة. قـال القضاعـّي: كان القرّاء يحضـرون فيه، ثم بني عليه المسـجد 

الجامـع الجديـد، بنتـه السـيدة المعزية في سـنة سـت وسـتين وثالثمائة، وبنتـه على يد 

الحسـن بـن عبـد العزيـز الفارسـّي المحتسـب فـي شـهر رمضان، وهـو على نحـو بناء 

الجامـع األزهـر بالقاهـرة، وكان بهـذا الجامع بسـتان لطيف في غربيـه وصهريج(3).

)))   املرأة والوقف العاقة التبادلية- املرأة الكويتية أنموذًجا إيان حممد احلميدان )ص90(. 
)))   الســيدة املعزيــة أم اخلليفــة العزيــز، زوجــة اخلليفــة املعــز لديــن اهلل، والتــي تلقبــت بـــأم األمــراء، واســمها 
"تغريــد" وقيــل وهــي "أم ولــد" مــن أصــل عــريب تزوجهــا اخلليفــة املعــز باملغــرب قبــل أن يــأيت إىل مــرص، وكان 
هلــا نشــاط جتــاري واســع يف مــرص، وبالرغــم مــن أنــه مل يكــن هلــا أي دور ســيايس معــروف فــإن اخلليفــة املعــز كان 

يتشــاور معهــا يف بعــض األمــور السياســية. املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار )4/ 125(. 
)))   املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )4/ 125(. 
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}166{  نائلة بنت عناية الله أغا )ت: 1271هـ(. 1196  - 

املوقوف: مسجد جامع، وبستان.   

املوقوف عليه: عامرة املسجد، بل ومساجد املسلمني.   

نوع الوقف: دعوي.   

شـيدت مسـجًدا جامًعـا فـي محلة الحيـدر خانـة تقام فـي الصلـوات الخمس، 

ووقفـت علـى مصالحـه جميـع بسـتان قولـي بـاغ فـي قريـة حاج قـرة مـن مضافات 

مدينـة بغـداد علـى مصالـح المسـجد المذكـور، وشـرطت صـرف غلـة هـذا الوقف 

علـى عمارتـه، وإذا خـرب هـذا المسـجد ولـم يبـق مـن يصلي فيـه تصـرف غلته في 

عمـارة مسـاجد المسـلمين ببغـداد وشـرطت التولية لنفسـها ومن بعدها علـى زوجها 

خورشـيد المهردار سـابًقا، وذلك بموجـب الوقفية المؤرخة فـي (22 جمادى األولى 

سـنة 1261هـ)(1).

}167{  نائلة زوجة مراد أفندي. 1197  - 

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: بساتني وعقار.   

نوع الوقف: تعليمي.   

وقفـت المدرسـة المراديـة ببغداد، وهي تشـتمل علـى غرف كثيـرة وعلى مصلى 

للعبـادة، ووقفـت عليه بسـاتين وعقاًرا، ورتبـت فيه مدرًسـا، وإماًما، ومؤذنًـا وخدًما، 

وأجـرت لهـم الجرايـات، واشـترطت أن يوجد في المدرسـة نحـو عشـرين طالبًا لياًل 

ونهـاًرا وخصصت لهم مـا يكفيهم(2).

)))   معجم أعام النساء )146/5(. 
)))   تاريخ مساجد بغداد )ص84(. 
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}168{  نايب خاتون بنت عبد الله )تاريخ الوقف: 1236هـ((1). 1198  - 

املوقوف: مدرسة.عقارات، وأوقاف أخرى.    

نوع الوقف: تعليمي، وخريي.   

أنشـأتها السـيدة نابي خاتون مدرسـة في السـوق الجديد من (الميدان) بالجانب 

الشـرقي مـن بغـداد (سـنة 1236 هــ/1820 م)، ووقفـت عليها عقـارات عديدة في 

قريـة السـندية التابعـة لناحية الخالـص، وفي قصبـة اإلمام األعظـم (األعظمية)، وفي 

منطقـة أم العظـام فـي الجانب الغربـي، ودكانًا قرب حمـام الكمرك (بجوار المدرسـة 

المسـتنصرية)، وآخـر فـي سـوق السـباهية، أثبتتهـا فـي وقفيتهـا المؤرخـة فـي (28 

رجـب 1237 هـ/1821 م)(2).

}169{  نازندة زوجة عيل الشهيد. 1199  - 

املوقوف: جامع وبه سقاية.   

املوقوف عليه: مدرس وخطيب وإمام وخدم.   

نوع الوقف: دعوي.   

شـيدت جامـع نازنـده خاتـون ببغداد، وهـو قريب من الشـارع العام بيـن الحيدر 

خانـه والميـدان، وهـو جامع لطيـف الوضع متقن البنـاء له بابان من شـرقيه وباب من 

شـماليه وفيـه منـارة وُحَجر مدرسـة، وأنشـأت فيه سـقاية، ورتبـت له مدرًسـا وخطيبًا 

وإماًما وخدًما وفرشـة بأحسـن األثاث(3).

)))   زوج وايل بغــداد الوزيــر ســليان باشــا الكبــر )1193 - 1217 هـــ/1780 - 1802 م(، ووالــدة وايل 
بغــداد ســعيد باشــا )1228 - 1232 هـــ/1813 - 1812 م(. 

)))   من تاريخ اخلدمات النسوية العامة يف بغداد )ص: 41، 42(.
)))   تاريخ مساجد بغداد )75(، من تاريخ اخلدمات النسوية العامة يف بغداد )ص: 64(.
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}170{ نبيلة بنت السلطان شمس الدين يوسف بن عمر بن عيل بن  1200  - 

رسول. )ت: 718هـ((1). 

املوقوف: مدرستان.ومسجد.    

املوقوف عليه: كفاية املدارس.    

نوع الوقف: تعليمي، ودعوي.   

كانـت امـرأة صالحـة تقية بـارة بأهلها محسـنة إلـى مـن الذ بها، وابتنت مدرسـة 

فـي مدينـة تعز، ومسـجًدا في جبـل صبر، وابتنت مدرسـة فـي مدينة زبيـد وهي التي 

تسـمى األشـرفية فـي جنوبـي مسـجد الميليـن، ووقفـت علـى الجميـع أوقافًـا تقوم 

بكفايـة الكل(2).

 }171{ نفيسة بنت عبد الله البيضاء، أم املامليك، املرادية. 1201  - 

 )ت: 1231هـ((3).

املوقوف: سبيل.   

املوقــوف عليــه: تعليــم أيتــام املســلمني، وتوزيــع الغــذاء والكســاء    

)))   ولــدت يف حصــن الدملــؤة يف مديريــة الصلــو بالقــرب مــن مدينــة خديــر، ســيدة يانيــة تقيــة حمســنة، مــن بيــت 
جمــد وملــك، توفيــت ســنة 718هـــ. العقــود اللؤلؤيــة يف تاريــخ الدولــة الرســولية )1/ 350(، عنايــة املســلمن 

بالوقــف خدمــة للقــرآن الكريــم)ص44-43(. 
)))   العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية )351/1(، األعام للزركي ) 8 / 8 (. 

)))   اشــتهرت بعــدة أســاء، منهــا: نفيســة البيضــاء، وأم املاليــك، ونفيســة املراديــة، كانــت هلــذه املــرأة مكانــة 
كبــرة وتقديــر عظيــم عنــد العلــاء واألمــراء، وعنــد عامــة الشــعب أيًضــا، إذ كانــت نبيلــة كريمــة وذكيــة، وقويــة 
الشــخصية، وكانــت تعــرف كتابــات شــعراء العربيــة كــا لــو كانــت العربيــة لغتهــا األصليــة إىل جانــب قدرهتــا عــى 
القــراءة والكتابــة بالرتكيــة والعربيــة، وكانــت مُتثــل زوجهــا يف القاهــرة خــال فــرتة معارضتــه لاحتــال الفرنــي 
ملــرص، وبعــد خــروج الفرنســين مــن مــرص نجحــت يف احلصــول عــى محايــة الريطانيــن الذيــن بســطوا نفوذهــم 
لفــرتة قصــرة، وحــن تــوىل حكــم مــرص الــوايل العثــاين أمحــد خورشــيد أســاء إليهــا وســجنها وقــد صــادر حممــد عــي 
باشــا يف عهــده مــا بقــي هلــا مــن مــال وعقــار، وعاشــت بقيــة أيامهــا يف فقــر وجهــد لكنهــا واجهــت كل ذلــك بصــر ومل 

تفارقهــا مروءهتــا وعلــو نفســها. تراجــم أعــام الوقــف )407/1(. 
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ــب. ــىل املكات ــة ع ــرزق املحبوس ــاف وال ــع األوق ــن ري ــم م عليه

نوع الوقف: تعليمي.   

أوقفـت سـبياًل من نـوع أسـبلة المكتب في حـي الغوريـة بالقاهرة خـالل العصر 

العثمانـي، وسـبيل المكتـب عبارة عن سـبيل وفـي الطابـق األعلى منه مكتـب لتعليم 

األطفـال، والغـرض منـه تعليـم أيتـام المسـلمين، وتوزيع الغـذاء والكسـاء عليهم من 

ريـع األوقـاف والرزق المحبوسـة علـى المكاتـب، وكان يُخصص لكل مكتـب ُمؤدِّبًا 

يـف، ويقـوم كالهمـا بتعليـم الصغـار وتحفيظهم القـرآن الكريـم، وكانت  يسـاعده عرِّ

واجهـة السـبيل الـذي أوقفتـه نصـف دائريـة، ويطـل علـى الشـارع بثالثـة شـبابيك 

معقـودة، ومشـغولة بزخاريـف نباتيـة معدنيـة، يعلـوه كُتّـاب لتعليـم األطفـال القـرآن 

الكريـم، وقد أنشـأتهما عندما جددت بنـاء وكالتها التجارية (عـام 1796م). ويالصق 

السـبيل وكالـة تجارية فيهـا محاٌل تؤجـر، إضافة إلى حماميـن يُسـتغُل ريعهما ألوجه 

الخيـر، ويعلـو الوكالـة والحماميـن ريـٌع إلسـكان فقـراء المسـلمين بمبالـغ رمزيـة، 

ووقفـت علـى السـبيل والكتـاب مـن ريع وكالتهـا التي تعـرف بوكالـة نفيسـة البيضاء 

أو وكالـة السـكرية(وهي اآلن معروفـة باسـم وكالـة الزيـت)، وهـي وكالـة كبيـرة لهـا 

أربعـة أبـواب، بابـان في شـارع الغورية، وآخـران من داخـل التبليطة، وهـي معدة لبيع 

األقمشـة، وكان لوكالتهـا وسـبيلها دور عمرانـي كبير، حيـث كان السـبيل يقابل جامع 

المؤيـد، وقـام بتوفيـر الميـاه ألكبـر مجتمـع عمرانـي فـي القاهـرة وهو بحـي الغورية 

القريـب مـن باب زويلـة الـذي كان ينطلق موكـب الحج السـنوي منـه، وكان الغرض 

مـن السـبيل تقديم مـاء الشـرب المجلوب من نهـر النيل للمـارة كعمٍل خيـري، وكان 

الكتّـاب مدرسـة أوليـة ألطفـال الحـي، وحيـن بُني هـذا السـبيل كان واحًدا مـن أكثر 

مـن (300 مبنـى) مـن نوعـه فـي القاهرة، لـم يتبـق منهـا اآلن إال نحو (70 مبنـى)(1).

)))   تراجم أعام الوقف )407/1(. 
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}172{  نهية بنت مرزوق الغريب. )تاريخ الوقف: 1299هـ(. 1202  - 

املوقوف: بيت.   

املوقوف عليه: عىل ذريتها وذرية ذريتها وما تناسلوا بطًنا بعد بطن   

نوع الوقف: ذري.   

وقفـت بيتهـا علـى ذريتهـا وذريـة ذريتهـا ومـا تناسـلوا بطًنـا بعـد بطـن، ومـن 

ولوالديـه،  رشـيد  ولزوجهـا  ولوالديهـا  لهـا،  ويضحـي  يُعشـي  الذريـة  مـن  تـواله 

 بمـا يعـود عليهـم جميًعـا عنـد اللـه سـبحانه وتعالـى باألجـر والثـواب، وذلـك فـي

(عام 1299هـ)(1).

}173{  نواب شاهجهان بيكم بنت نواب سكندر بيكم بنت نواب  1203  - 

قدسية بيكم )ملكة بهوبال(. )ت: 1319هـ((2).

املوقوف: مال. وكتب وبنايات.    

املوقوف عليه: طباعة املصاحف، وكتب التفسري، والحديث، واللغة.   

نوع الوقف: علمي.    

ـرت الديـار، وأحيـت المدارس  كانـت صاحبـة الفضـل والكـرم وربـة النعم فعمَّ

العلميـة وبنـت المسـاجد العظيمـة، وقـررت الوظائـف الفخمـة، وحفـرت اآلبـار، 

)))   املرأة والوقف العاقة التبادلية- املرأة الكويتية أنموذًجا إيان حممد احلميدان )ص90(. 
)))   املولــودة )عــام 1254هـــ املوافــق لعــام 1838م( يف قريــة )حصــن إســام نكــر( التــي تبعــد ثاثــة فراســخ 
مــن مدينــة هبوبــال إحــدى املــدن الكــرى يف اهلنــد، وتعلمــت اخلــط والكتابــة واللغــة الفارســية واإلنشــاء والشــعر، 
واســتفادت أدب الرئاســة والسياســة حتى برعت يف ذلك األقران، وامتازت بينهم يف القدرة عى ترمجة القرآن، 
وحتريــر الرســائل الدينيــة، وتقريــر املســائل الدوليــة، كان يــرب هبــا املثــل يف الــذكاء واحلفــظ والكــرم واجلــود، 
وعندمــا بلغــت مــن العمــر )22 عاًمــا(، فّوضــت صاحيــات الرئاســة إىل أمهــا، واكتفــت لنفســها بواليــة العهــد، هلــا 
كتــب مشــهورة، منهــا ديــوان الشــعر، وهتذيــب النســوان. ماتــت لليلتــن بقيتــا مــن صفــر ســنة تســع عــرشة وثاثائــة 

وألــف بــدار ملكهــا هبوبــال. اإلعــام بمــن يف تاريــخ اهلنــد مــن األعــام )8/ 1246-1245(. 
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وغرسـت الحدائق واألشـجار، وشـيدت المسـاكن الكبيـرة، وقدمت الهدايـا والمنح 

والعطايـا في داخل الهنـد وخارجها، وأهدت الطلبة األلوف مـن المصاحف والكتب 

الدينيـة، كمـا أنهـا حـددت لهم الرواتـب الشـهرية والكسـاء والمـأوى، وأنفقت مااًل 

كثيـرًا علـى طباعـة المصاحـف وكتـب التفسـير والحديـث النبـوي الشـريف واللغة 

وغيرهـا مـن العلـوم والفنون، وأنشـأت مطبعـة دار بهوبـال التي صـدرت عنها بعض 

أمهـات الكتـب، مثـل: فتـح البـاري بشـرح صحيـح البخـاري، والسـراج الوهاج في 

كشـف مطالب صحيح مسـلم بن الحجـاج، وغيرها الكثير، وكان من أبرز إسـهاماتها 

تأسـيس (المدرسـة الجهانكيريـة) على اسـم أبيهـا فـي دار ُملكه(1).

}174{  هانم بنت عيل حسن. 1204  - 

املوقوف: ريع خمسة قراريط   

املوقــوف عليــه: لخــادم الزاويــة املعــدة للصــالة، والســبيل، والحــوض املعــد    

لــرشب املــوايش، ومــا يلــزم لرتميمهــا.

نوع الوقف: خريي، دعوي.   

لهـا وقفيـة خصصـت منهـا ريع خمسـة قراريط لخـادم الزاويـة المعـدة للصالة، 

والسـبيل، والحـوض المعد لشـرب المواشـي، ومـا يلـزم لترميمها(2).

)))   اإلعام بمن يف تاريخ اهلند من األعام )8/ 1246-1245(. 
)))   املرأة والوقف العاقة التبادلية- املرأة الكويتية أنموذًجا إيان حممد احلميدان )ص74(. 
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}175{ هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد الله بن عمر بن مخزوم  1205  - 

املخزومية، أم سلمة زوج النبي أم املؤمنني  )ت: 61هـ((1).

نوع الوقف: خريي.   

املوقوف: مال وعقار.   

عـن موسـى بـن يعقـوب عـن عمته عـن أبيهـا قـال: " شـهدت صدقة أم سـلمة 

زوج النبـي  صدقـة حبًسـا ال تبـاع وال توهـب"(2).

}176{  هيالنة جارية الرشيد )ت: 175هـ((3). 1206  - 

املوقوف: حوض.   

نوع الوقف: خريي.   

 وحفـرت هـذا الحـوض، أي "َحْوُض َهيْالنََة" بالجانب الشـرقي وسـبّلته فنسـب 

إليهـا، وببـاب المحّول مـن الجانب الشـرقي أقطاع لهيالنـة أقطعها إياهـا المنصور(4).

)))   هــي بنــت عــم خالــد بــن الوليــد وبنــت عــم أيب جهــل، بنــى هبــا النبــي  يف ســنة ثــاث مــن اهلجــرة، وكانت 
قبلــه عنــد أيب ســلمة بــن عبــد األســد، وهــو أخــو النبــي  مــن الرضاعــة. وكانــت تعــد مــن فقهــاء الصحابيــات.

وكانــت مــن أمجــل النســاء، وطــال عمرهــا، وعاشــت تســعن ســنة أو أكثــر، وهــي آخــر أمهــات املؤمنــن وفــاة، وقــد 
حزنــت عــى احلســن ريض اهلل عنــه وبكــت عليــه، وتوفيــت بعــده بيســر يف ســنة إحــدى وســتن. وكان يقــال ألبيهــا: 
زاد الراكــب؛ ألن رفيقــه ال حيتــاج معــه يف الســفر إىل زاد. الطبقــات الكــرى )8/ 76(، املنتظــم يف تاريــخ امللــوك 
واألمــم )5/ 319(، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب البــن عبــد الــر )4/ 1920(، تاريــخ اإلســام )5/ 282(. 

)))   أحكام األوقاف للخصاف )ص 14(. 
)))   هيانــة، بفتــح اهلــاء، ويــاء ســاكنة، وبعــد األلــف نــون: وهــو الــذي ســاها هيانــة لكثــرة قوهلــا هــي النــة. 
قــال األصمعــي: وكان هلــا حمبــا، وكانــت قبلــه خلالــد بــن حييــى بــن برمــك، فدخــل الرشــيد يومــا منزلــه قبــل اخلافــة 
فاعرتضتــه يف طريقــه وقالــت: أمــا لنــا منــك نصيــب؟ فقــال: وكيــف الســبيل إىل ذلــك؟ فقالــت: اســتوهبني مــن هــذا 
الشــيخ. فاســتوهبها مــن حييــى بــن خالــد فوهبهــا لــه وحظيــت عنــده، ومكثــت عنــده ثــاث ســنن ثــم توفيــت فحــزن 

عليهــا حزنــا شــديدا ورثاهــا. البدايــة والنهايــة )165/10(، معجــم البلــدان ) 2 / 320 (.
)))   معجــم البلــدان )320/2(، تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهر واألعــام )111/19(، مراصــد االطــاع 

عــى أســاء األمكنــة والبقــاع  )1/ 437(. 
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}177{  وضحة بنت إبراهيم. ) تاريخ الوقف: 1278هـ(.  1207  - 

املوقوف: عقار.   

املوقوف عليه: رصف غلتهام عىل فقراء بغداد.   

نوع الوقف: خريي.   

وقفـت الباغجـة الواقعـة فـي الحلـة ودكانيـن واقعيـن فـي بغـداد، وشـرطت 

صـرف غلتهمـا علـى فقـراء بغـداد، بموجـب الوقفيـة المؤرخة فـي 16 رجب (سـنة 

1278هـ)(1).

 }178{  إحدى بنات عبد الله بن املستعصم بالله العبايس. 1208  - 

)تاريخ الوقف: 652هـ(.

املوقوف: مكتبة.   

نوع الوقف: علمي.   

قـال الغـزي: ومـن نـوادر الكتـب الموجـودة فـي هـذه المكتبـة (مكتبـة األديب 

الفاضـل السـيد أسـعد الحلبـي) الجـزء الثالـث مـن تفسـير القـرآن العظيـم لإلمـام 

المـاوردي، وفـي ظهـر أول صحيفـة منـه عبـارة مفهومها أنه ممـا وقفته إحـدى بنات 

عبـد اللـه بـن المسـتعصم باللـه العباسـي علـى مدرسـة فـي ظاهر شـارع ابـن رزق 

اللـه بالجانـب الغربـي من مدينة السـالم وذلـك في (سـنة 652هـ) والظاهـر أن هذا 

المجلـد واحـد من سـتة(2).

)))  معجم أعام النساء )286/5(. 
)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )144/1(. 
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}179{  إحدى نساء الخنكاري. )تاريخ الوقف تقريًبا: 1238هـ(. 1209  - 

املوقوف: سبيل.   

املوقوف عليه: دكان.   

نوع الوقف: خريي.   

قـال الغـزي عن سـبيل الجالـق: وكان يعـرف بسـبيل الخنكازلي؛ وهـو صهريج 

عليـه عمـارة فيهـا أجـران، لصيـق خانقـاه الملك الناصـر من غربيهـا تجاه المدرسـة 

الهاشـمية، وهـو قديـم جدد في (سـنة 1238هــ)، من وصيـة عمر آغـا الجالق على 

يـد درويـش أفنـدي الخطيـب؛ ولـه دكان عنـد سـبيل محـرم فـي سـوق خـارج باب 

النصـر؛ وقفتهـا عليـه إحـدى نسـاء الخنـكاري، فـي رأس زقـاق بيت الحاج شـفيق، 

علـى يمنـة المتوجـه فيه جنوبًا؛ سـبيل فـي الجدار جـرن أصفر معطـل، ال يجري فيه 

المـاء، له فـي المحلـة دار موقوفـة عليه(1).

 }180{  أخت امللك النارص حسن، صاحب مرص.  1210  - 

)تاريخ الوقف: 761هـ(.

املوقوف: سبيل.   

نوع الوقف: خريي.   

السـبيل الـذي يقـال لـه سـبيل السـت، وهـو مشـهور بطريـق منـى، والسـت 

المنسـوبة إليهـا عمارتـه هـي أخـت الملـك الناصـر حسـن صاحـب مصـر، وتاريخ 

عمارتهـا سـنة إحـدى وسـتين وسـبعمائة(2).

)))   هنر الذهب يف تاريخ حلب )121/2(. 
 ،)207 احلــرام )ص:  احلــرام )439/1(، وتاريــخ مكــة املرشفــة واملســجد  البلــد  بأخبــار  الغــرام  )))   شــفاء 

 .)286 األمــن )1/  البلــد  تاريــخ  الثمــن ىف  والعقــد 



أعالم  الواقفاتأعالم  الواقفات
966967

}181{  زوجة أيب طاهر السلفي )ت: 576هـ(. 1211  - 

املوقوف: مدرسة.   

املوقوف عليه: أبو طاهر السلفي.   

نوع الوقف: تعليمي.   

قـال ابـن كثيـر: ثم أقـام بثغـر اإلسـكندرية وتـزوج امـرأة ذات يسـار، فحسـنت 

حالـه، ووقفـت عليه مدرسـة هنـاك(1).

}182{  ابنة القايض صالح بن عمر بن رسالن البلقيني(2). 1212  - 

املوقوف: قراء يقرءون عندها الحديث والتفسري.   

املوقوف عليه: مدرسة جدها.   

نوع الوقف: دعوي.   

أقبلـت علـى الخيـر، وقررت في مدرسـة جدها عند قبـره وأبيها قراء فـي كل يوم، 

وقامـت بأمـر المدرسـة، وبتفقد األمـراء واألرامـل، وتزايد ذلك بعد مـوت ولدها حتى 

صـارت فريدة فـي أقرائها وأمثالهـا، ورتبت قراء يقـرءون عندها الحديث والتفسـير(3).

)))   البداية والنهاية )549/16(.
)))   هــي شــقيقة فتــح الديــن حممــد وأخــت الصــاح املكينــي ألمــه، تزوجهــا عبــد القــادر بــن األمحــدي ثــم عبــد 
يوســف  بــاهلل  املســتنجد  املؤمنــن  أمــر  ثــم  الــكاىف  عبــد  الديــن  تقــى  واســتولدها  احلمــوى،  الرســام  بــن  القــادر 
واســتولدها ابنــة ثــم فارقهــا، واتصلــت بابــن عمهــا البــدر أبــى الســعادات بعــد مــوت زوجتــه أختهــا. ومل يذكــر 

تاريــخ وفاهتــا. الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع )12/ 7(. 
)))  الضوء الامع )390/5(. 
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ثبت امل�صادر
ــد     ــدان عب ــن زي ــاس. اب ــارضة مكن ــار ح ــال أخب ــاس بج ــالم الن ــاف أع إتح

ــة  األوىل، 1429  ــجلايس (ت: 1365هـــ), الطبع ــد الس ــن محم ــن ب الرحم

هـــ - 2008 م.

ــي (ت:     ــود القزوين ــن محم ــد ب ــن محم ــا ب ــاد. زكري ــار العب ــالد وأخب ــار الب آث

ــروت. ــادر، ب ــارش: دار ص 682هـــ), الن

ــارش: مركــز بحــوث ودراســات     ــر الوقــف اإلســالمي. ســحر الصديقــي، الن أث

املدينــة املنــورة - الســعودية- (1424هـــ – 2003م).

اتعــاظ الحنفــاء بأخبــار األمئــة الفاطميــن الخلفــاء. أحمــد بــن عــي بــن عبــد    

القــادر، أبــو العبــاس الحســيني العبيــدي، تقــي الديــن املقريــزي (ت: 845هـ) 

لجنــة إحيــاء الــراث اإلســالمي.

إتحاف الورى بأخبار أم القرى. عمر بن فهد امليك (ت 885(.   

االســتقصا ألخبــار دول املغــرب األقــى. شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد    

بــن خالــد بــن محمــد النــارصي الدرعــي الجعفــري الســالوي (ت: 1315هـ), 

دار الكتــاب -الــدار البيضــاء, عــدد األجــزاء: 3.

ــن     ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــل.  عب ــدس والخلي ــخ الق ــل بتاري ــس الجلي األن

ــن (ت: 928هـــ),  ــو اليمــن، مجــر الدي ــي، أب ــد الرحمــن العليمــي الحنب عب

ــس. ــة دندي ــارش: مكتب ــة, الن ــد نبات ــد املجي ــس عب ــان يون ــق: عدن املحق

ــلاين،     ــعيد الس ــن س ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــة.  محم ــار غرناط ــة يف أخب اإلحاط

ــب  ــارش: دار الكت ــب (ت: 776هـــ), الن ــن الخطي ــن اب ــان الدي ــهر بلس الش

ــة األوىل، 1424هـــ. ــروت, الطبع ــة، ب العلمي

ــد     ــن عب ــد ب ــدول. محم ــاب ال ــن أرب ــر م ــرف يف م ــن ت ــار األول فيم أخب

ــة. ــة املري ــة األزهري ــارش: املطبع ــحاقي، الن ــي اإلس املعط

اإلصابــة يف متييــز الصحابــة. أبــو الفضــل أحمــد بــن عي بــن محمد بــن أحمد    

بــن حجــر العســقالين (ت: 852 هـ), تحقيــق: عبد الله بن عبداملحســن الريك 



املصادر  واملراجعاملصادر  واملراجع
970971

 بالتعــاون مــع مركــز هجــر للبحــوث. النــارش: دار هجر، مــر. الطبعــة  األوىل.

 سنة الطبع: 1429 هـ - 2008 م. عدد املجلدات: 14.

األوقــاف يف مقدونيــا خــالل الحكــم العثــاين.  أحمــد رشيــف، النــارش: إدارة    

ــخ النــر: 1435 ه/ 2014 م. ــة - الكويــت، تاري الدراســات والعالقــات الخارجي

ــارش: دار     ــن، الن ــد أم ــد محم ــر. محم ــة يف م ــاة االجتاعي ــاف والحي األوق

ــة بالقاهــرة. النهضــة العربي

األعــالم.  خــر الديــن الــزركي الدمشــقي (ت: 1396هـــ), النــارش: دار العلــم    

للماليــن, الطبعــة  الخامســة عــر مايــو 2002 م.

أعــالم ليبيــا.  الطاهــر أحمــد الــزّاوي، النــارش: دار املــدار اإلســالمي، 2004م،    

الطبعــة الثالثــة.

األوقــاف والسياســة يف مــر.  إبراهيــم البيومــي غانــم، النــارش: دار الــروق    

ــة األوىل (1419ه - 1998م). – مــر، الطبع

ــارش: دار     ــاوردي (ت: 450هـــ), الن ــن بامل ــو الحس ــلطانية.  أب ــكام الس األح

ــرة. ــث القاه الحدي

األحــكام الســلطانية. القــايض أبــو يعــى ، محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن    

خلــف ابــن الفــراء (ت: 458هـــ), صححــه: محمــد حامد الفقــي, النــارش : دار 

الكتــب العلميــة - بــروت ، لبنــان, الطبعة الثانيــة، 1421 هـــ - 2000 م.

ــم البُســتي (ت: 354هـــ)     ــو حات ــان. أب ــن حب ــح اب اإلحســان يف تقريــب صحي

ترتيــب: األمــر عــالء الديــن عــي بــن بلبــان الفــاريس (ت: 739 هـــ) حققــه: 

شــعيب األرنــؤوط, النــارش: مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة  األوىل، 1408 

هـ - 1988 م.

األعالق النفيسة.  أبو عي أحمد بن عمر بن رسته ت 300 هـ.    

إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب. شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه ياقــوت بــن    

عبــد اللــه الرومــي الحمــوي (ت: 626هـــ), املحقــق: إحســان عبــاس, النارش: 

دار الغــرب اإلســالمي- بــروت، الطبعــة األوىل، 1414هـــ - 1993م.
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ــي، (ت: 446هـــ)     ــى الخلي ــو يع ــث.  أب ــاء الحدي ــة عل ــاد يف معرف اإلرش

ــاض,  ــة الرشــد – الري ــارش: مكتب ــس, الن ــق: د. محمــد ســعيد عمــر إدري املحق

األوىل، 1409. الطبعــة 

ــارش:     ــي, الن ــل الفق ــد كام ــة.  محم ــة الحديث ــة األدبي ــره يف النهض ــر وأث األزه

ــف. ــر الري ــة باألزه ــة املنري املطبع

األنوار الساطعة يف املائة السابعة.  الشيخ آغا بزرك الطهراين1.   

األعالق الخطرة يف ذكر أمراء الشام والجزيرة.  ابن شداد (ت: 684هـ).   

ــر.      ــأرض م ــة ب ــوادث املعاين ــاهدة والح ــور املش ــار يف األم ــادة واالعتب اإلف

ــدادي (ت: 629هـــ)،  ــي البغ ــن ع ــد ب ــن محم ــف ب ــن يوس ــف ب ــد اللطي عب

ــة  األوىل، 1286 هـــ. ــل, الطبع ــة وادي الني ــارش: مطبع الن

االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب.  أبــو عمــر النمــري القرطبــي (ت: 463هـــ)،    

املحقــق: عــي محمــد البجــاوي, النــارش: دار الجيل، بــروت الطبعــة  األوىل، 

1412 هـ - 1992 م.

ــى     ــف يف األَســاء والكن ــف واملختَلِ ــاب عــن املؤتَلِ ــع االرتي ــال يف رف اإلِك

واألَنســاب.  أبــو نــر عــي بــن هبــة اللــه بــن جعفــر بــن ماكــوال (ت: 475 

هـــ)، الطبعــة األوىل، 1411ه.

ــق:     ــي (ت: 748 هـــ), املحق ــن الذهب ــمس الدي ــار.  ش ــار ذوات اآلث األمص

ــة األوىل 1405ه. ــق, الطبع ــر دمش ــن كث ــارش: دار اب ــاؤوط, الن ــود األرن محم

األمــوال.  أبــو ُعبيــد القاســم بــن ســالّم بــن عبــد اللــه الهــروي البغــدادي (ت:    

224هـــ)، املحقــق: خليــل محمــد هــراس. النــارش: دار الفكــر – بــروت.

األنســاب. عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاين املروزي    

(ت: 562هـــ) املحقــق: عبــد الرحمــن بــن يحيــى املعلمــي اليــاين وغــره, 

ــة  األوىل،  ــاد, الطبع ــدر آب ــة، حي ــارف العثاني ــرة املع ــس دائ ــارش: مجل الن

1382 هـــ - 1962 م.

ــن     ــروف باب ــد املع ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــاء. محم ــخ الخلف ــاء يف تاري اإلنب
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ــاق  ــارش: دار اآلف ــامرايئ, الن ــم الس ــق: قاس ــراين (ت: 580هـــ)، املحق العم

ــة األوىل، 1421 هـــ - 2001 م. ــرة, الطبع ــة، القاه العربي

االعتبــار. أبــو املظفــر مؤيــد الدولــة أســامة بــن مرشــد بــن عــي (ت: 584هـ)،    

النــارش: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، مر.

األم.  محمــد بــن إدريــس الشــافعي, املحقــق: رفعــت فــوزي عبــد املطلــب،    

دار الوفــاء, الطبعــة األوىل, ســنة الطبــع: 2001 م.  

إتحــاف املطالــع بوفيــات أعــالم القــرن الثالــث عــر والرابــع.  عبــد الســالم    

ــب (ت: 1400هـــ)  ــن الطال ــادر ب ــد الق ــن عب ــد ب ــن محم ــادر ب ــد الق ــن عب ب

ــة   ــروت, الطبع ــالمي، ب ــرب اإلس ــارش: دار الغ ــي، الن ــد حج ــق: محم املحق

األوىل، 1417 هـــ - 1997 م.

أثــر الوقــف يف تشــييد بنيــة الحضــارة اإلســالمية.  محّمــد العيــد الخطــراوي،    

النــارش: نــدوة املكتبــات الوقفيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية (1420هـــ – 

2000م).

أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن اآلثــار.  أبــو الوليــد األزرقــي (ت: 250 هـــ)    

ــة, الطبعــة األوىل. ــة الديني ــة الثقاف تحقيــق: عــي عمــر، النــارش: مكتب

ــة     ــارش: مطبع ــد, الن ــق العي ــن دقي ــكام. اب ــدة األح ــكام رشح عم ــكام اإلح إح

ــة. ــنة املحمدي الس

ــن     ــد ب ــن أحم ــف ب ــن يوس ــد ب ــخ.  أحم ــار األول يف التاري ــدول وآث ــار ال أخب

ســنان الدمشــقي املعــروف بالقرمــاين، (ت 1019هـــ), تحقيــق: فهمي ســعد - 

ـ - 1992 م. أحمــد حطيــط, النــارش: عــامل الكتــب، الطبعــة األوىل، 1412 هــ

ــز     ــد العزي ــق: عب ــراح (ت: 306هـــ) املحق ــن الج ــع ب ــاة. وكي ــار القض أخب

مصطفــى املراغــي، النــارش: املكتبــة التجاريــة الكــرى، الطبعــة األوىل، 

1366هـــ-1947م.

أخبــار ملــوك بنــي عبيــد وســرتهم.  محمــد بــن عــي بــن حــاد بــن عيــى    

ــم  ــد الحلي ــرة , عب ــي نق ــق: التهام ــي (ت: 628هـــ) املحق ــي القلع الصنهاج
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ــرة. ــوة – القاه ــارش: دار الصح ــس, الن عوي

أســاء مــن يعــرف بكنيتــه.  أبــو الفتــح املوصــي (ت: 374هـــ) املحقــق: أبــو    

ــد, الطبعــة  األوىل، 1410  ــدار الســلفية – الهن ــارش: ال ــال, الن عبدالرحمــن إقب

.1989 –

ــي (ت     ــاخ الحلب ــب الطب ــد راغ ــهباء.  محم ــب الش ــخ حل ــالء بتاري ــالم النب إع

ــب,  ــريب – حل ــم الع ــارش: دار القل ــال, الن ــد ك ــق: محم 1370 هـــ)، تحقي

ــة: 1408 هـــ -1988م. ــة الثاني الطبع

ــن     ــروف باب ــد، املع ــو الولي ــن. أب ــرن الثام ــس يف الق ــرب واألندل ــالم املغ أع

ــارش:  ــة, الن ــوان الداي ــد رض ــور محم ــق: الدكت ــر (ت: 807هـــ) املحق األحم

ــة  األوىل، 1396هـــ - 1976م. ــروت, الطبع ــالة، ب ــة الرس مؤسس

أعيــان العــر وأعــوان النــر. صــالح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي (ت:    

764هـــ)، النــارش: دار الفكــر املعــارص، بــروت الطبعــة  األوىل، 1418 هـــ - 

1998 م, عــدد األجــزاء: 5.

أعيــان الزمــان وجــران النعــان يف مقــرة الخيــزران.  وليــد األعظمــي، النــارش:    

مكتبــة الرقيــم – بغــداد 2001 م.

أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة.  أبــو الحســن عــي بــن أيب الكــرم املعــروف    

العــريب, ســنة  الــراث  إحيــاء  دار  النــارش:  هـــ)  االثــر (ت: 630  بابــن 

ــر:1417 هـــ - 1996 م.  الن

ــن محمــد الغــازي     ــه ب ــد الل ــه الحــرام.  عب ــد الل ــار بل ــام بذكــر أخب ــادة األن إف

ــارش:  ــش، الن ــن دهي ــه ب ــن عبدالل ــك ب ــق: عبداملل ــي, تحقي ــيك الحنف امل

ــة األوىل،1421هـــ - 2001م. ــروت, الطبع ــالة –ب ــة الرس مؤسس

أرشــيف محكمــة طولــون الرعيــة. املحفــوظ: بــدار الوثائــق املريــة ســجل    

رقــم 224 مــن 1151ه، لغايــة 1153هـــ، مادة رقــم 868.

البيــان املغــرب يف أخبــار األندلــس واملغــرب.  ابــن عــذاري املراكــي (ت:    

نحــو 695هـــ)، النــارش: دار الثقافــة، بــروت – لبنــان, الطبعــة  الثالثــة، 1983 م.
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إكــال اإلكــال.  ابــن نقطــة الحنبــي البغــدادي (ت: 629هـــ)، املحقــق: د.    

ــة,  ــة املكرم ــرى - مك ــة أم الق ــارش: جامع ــي, الن ــب النب ــد ري ــوم عب ــد القي عب

الطبعــة  األوىل، 1410.

إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر. أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد    

ــارش:  ــي, الن ــن حب ــق: د حس ــقالين (ت: 852هـــ)، املحق ــر العس ــن حج ب

ــالمي،  ــراث اإلس ــاء ال ــة إحي ــالمية - لجن ــئون اإلس ــى للش ــس األع املجل

مر,1389هـــ، 1969م.

ــة باملغــرب خــالل     ــة والثقافي ــل املؤسســات التعليمي إســهام الوقــف يف متوي

القــرن العريــن.  عبــد الكريــم العيــوين، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة 

مــر، 2008م.

ــه     ــد الل ــؤاد عب ــة.  ف ــة االجتاعي ــي والتنمي ــل األه ــف يف العم ــهام الوق إس

ــت (2000م). ــاف – الكوي ــة لألوق ــة العام ــارش: األمان ــر، الن العم

البحــر الزخــار -مســند البــزار-.  أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق    

ــن  ــادل ب ــه، وع ــن الل ــن زي ــوظ الرحم ــق: محف ــزار (ت: 292هـــ)، املحق الب

ــة  ــم - املدين ــوم والحك ــة العل ــارش: مكتب ــق، الن ــد الخال ــري عب ــعد، وص س

ــة األوىل. ــورة, الطبع املن

ــر،     ــن أيب بك ــن ب ــد الرحم ــاة.  عب ــن والنح ــات اللغوي ــاة يف طبق ــة الوع بغي

جــالل الديــن الســيوطي (ت: 911هـــ) املحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيم, 

ــان. ــة – لبن ــة العري ــارش: املكتب الن

البغداديــون: أخبارهــم ومجالســهم.  إبراهيــم عبــد الغنــي الــدرويب (1894 –    

ــداد، 1377ه – 1958م. ــة الرابطــة بغ ــارش: مطبع 1959م)، الن

بدائــع الزهــور يف وقائــع الدهــور. عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن    

ــيوطي (ت: 911هـ). الس

البــدر الطالــع مبحاســن مــن بعــد القــرن الســابع.  محمــد بــن عــي بــن محمــد    

بــن عبــد اللــه الشــوكاين اليمنــي (ت: 1250هـــ) النــارش: دار املعرفــة بروت.
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البــدء والتاريــخ.  املطهــر بــن طاهــر املقــديس (ت: نحــو 355هـــ) النــارش:    

ــة الثقافــة الدينيــة، بــور ســعيد. مكتب

ــر (ت: 774هـــ)     ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــة.  أب ــة والنهاي البداي

ــة  ــر للطباع ــارش: دار هج ــريك, الن ــن ال ــد املحس ــن عب ــه ب ــد الل ــق: عب تحقي

ـ / 2003م. ــر: 1424هــ ــنة الن ــة األوىل س ــالن، الطبع ــع واإلع ــر والتوزي والن

ــد     ــو حام ــن أب ــاد الدي ــان.  ع ــل الزم ــخ أه ــع تواري ــع لجمي ــتان الجام البس

ــد  ــر عب ــق: عم ــوىف 597هـــ) املحق ــاين (املت ــد األصفه ــن محم ــد ب محم

الســالم تدمــري, النــارش: املكتبــة العريــة للطباعــة والنــر، بــروت – لبنــان, 

ــة  األوىل، 1423 هـــ - 2002 م. الطبع

البلــدان.  أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الهمــداين املعــروف    

بابــن الفقيــه (ت 365هـــ)، املحقــق: يوســف الهــادي, النــارش: عــامل الكتــب، 

بــروت, الطبعــة األوىل، 1416 هـــ - 1996 م.

البيــان املغــرب يف أخبــار األندلــس واملغــرب. ابــن عــذاري املراكــي (ت:    

نحــو 695هـــ) النــارش: دار الثقافــة، بــروت – لبنــان, الطبعــة الثالثــة، 1983 م.

ــم (ت: 660هـــ)     ــن العدي ــن اب ــال الدي ــب. ك ــخ حل ــب يف تاري ــة الطل بغي

املحقــق: د. ســهيل زكار, النــارش: دار الفكــر.

ــدي (ت: 1205هـــ)     ــى الزَّبي ــوس.  مرت ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت

ــة. ــارش: دار الهداي ــن, الن ــن املحقق ــة م ــق: مجموع املحق

تاريــخ املدينــة املنــورة.  عمــر بــن شــبة (ت: 262 هـــ) تحقيــق: عــي محمــد    

دنــدل، وياســن ســعد الديــن بيــان, النــارش: دار الكتــب العلميــة، ســنة النــر: 

1417 هـ-1996 م.

تاريــخ ابــن يونــس املــري.  عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن يونــس الصــديف    

(ت: 347هـــ) النــارش: دار الكتــب العلميــة، بــروت, الطبعــة  األوىل، 1421 هـــ.

تاريــخ أصبهــان.  أبــو نعيــم األصبهــاين (ت: 430هـــ) املحقــق: ســيد كــروي    

حســن, النــارش: دار الكتــب العلميــة – بــروت, الطبعــة  األوىل، 1410 هـــ-1990م.
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ــن     ــن حس ــن ب ــد الرحم ــار. عب ــم واألخب ــار يف الراج ــب اآلث ــخ عجائ تاري

الجــريت املــؤرخ (ت: 1237هـــ) النــارش: دار الجيــل بــروت.

تاريــخ بيــت املقــدس.  جــال الديــن أبــو الفــرج بــن الجــوزي (ت: 597هـــ)    

املحقــق: محمــد زينهــم محمــد عــزب, النــارش: مكتبــة الثقافــة الدينيــة.

ــن أيب     ــاد الدي ــر.  ع ــار الب ــر يف أخب ــمى: املخت ــداء املس ــخ أيب الف تاري

ــوب (ت: 732 ه)،  ــن أي ــن عمــر ب ــن محمــود ب ــن عــي ب ــداء إســاعيل ب الف

ــروت. ــة ب ــب العلمي ــارش: دار الكت ــوب، الن ــود دي ــق: محم املحق

التاريــخ املعتــر يف أنبــاء مــن غــر.  مجــر الديــن العليمــي الحنبــي (املتــوىف    

ســنة 928 هـــ) تحقيــق ودراســة: لجنــة مختصــة مــن املحققــن، دار النــوادر 

ســوريا, الطبعــة األوىل، 1431 هـــ - 2011 م.

ــة     ــة الرفيع ــن األمتع ــدان م ــا يســتظرف يف البل ــرة بالتجــارة يف وصــف م التب

ــظ (ت:  ــهر بالجاح ــان، الش ــو عث ــة. أب ــر الثمين ــة والجواه ــالق النفيس واألع

ــة  ــارش: مكتب ــي, الن ــاب التون ــد الوه ــني عب ــن حس ــق: حس 255هـــ) املحق

ــة، 1414هـــ - 1994م. الخانجــي، الطبعــة  الثالث

التعديــل والتجريــح  ملــن خــرج لــه البخــاري يف الجامــع الصحيح.  أبــو الوليد    

الباجــي األندلــي (ت: 474هـــ)، املحقــق: د. أبــو لبابــة حســن, النــارش: دار 

اللــواء للنــر والتوزيــع – الرياض, الطبعــة األوىل، 1406هــــ – 1986م.

التدويــن يف أخبــار قزويــن.  عبــد الكريــم بــن محمــد الرافعــي القزوينــي (ت:    

623هـــ) املحقــق: عزيــز اللــه العطــاردي, النــارش: دار الكتــب العلميــة, الطبعة  

1408هـ-1987م.

التحفــة اللطيفــة يف تاريــخ املدينــة الريفــة.  شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد    

ــان، الطبعــة   ــروت لبن ــة، ب ــب العلمي ــارش: الكت الســخاوي (ت: 902هـــ)، الن

1414هـ/1993م. االوىل 

تتمــة األعــالم للــزركي.  محمــد خــر رمضــان يوســف, الطبعــة  الثانيــة، 1422    

هـــ. النــارش: دار ابــن حــزم، بروت.
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تــاج الراجــم.  أبــو الفــداء زيــن الديــن أبــو العــدل قاســم بــن قُطلُوبغــا (ت:    

879هـــ)، املحقــق: محمــد خــر رمضان يوســف، النــارش: دار القلم – دمشــق, 

الطبعــة  األوىل، 1413 هـ -1992م.

تاريــخ إربــل.  املبــارك بــن أحمــد بــن املبــارك بــن موهــوب اللخمــي اإِلربــي    

ــارش: وزارة  ــار, الن ــاس الصق ــيد خ ــن س ــامي ب ــق: س (ت: 637هـــ) املحق

ــة واإلعــالم، دار الرشــيد للنــر، العــراق, عــام النــر: 1980م. الثقاف

تاريــخ ابــن حجــي.  شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن حجــي الســعدي    

ــدري,  ــه الكن ــد الل ــى عب ــو يحي ــق: أب ــقي (816هـــ) تحقي ــباين الدمش الحس

ـ - 2003 م. ــة  األوىل، 1424 هــ ــان, الطبع ــروت - لبن ــزم، ب ــن ح ــارش: دار اب الن

تاريــخ الجزائــر الثقــايف.  أبــو القاســم ســعد اللــه (ت: 1435 هـــ) النــارش: دار    

البصائــر للنــر والتوزيــع- الجزائــر, 2007م.

تاريــخ املســتبر.  جــال الديــن أبــو الفتــح يوســف بــن يعقــوب ابــن محمــد    

املعــروف بابــن املجــاور الشــيباين الدمشــقي (ت: 690هـــ)، املحقــق: 

ــرة.  ــة، القاه ــة الديني ــة الثقاف ــارش: مكتب ــد، الن ــن محم ــدوح حس مم

ــة     ــعري.  ثق ــن األش ــام أيب الحس ــب إىل اإلم ــا نس ــري في ــذب املف ــن ك تبي

الديــن، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة اللــه املعــروف بابــن عســاكر 

(ت: 571هـــ) النــارش: دار الكتــاب العــريب – بــروت، الطبعــة  الثالثــة، 1404.

ــن     ــالء الدي ــد، ع ــن أحم ــي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــي ب ــروي.  ع ــخ الب تاري

ــق:  ــروي (ت: 905هـــ) املحق ــهر بالب ــافعي الش ــيك الش ــقّي العات الدمش

أكــرم حســن العلبــي, النــارش: دار املأمــون للــراث – دمشــق، الطبعــة  األوىل، 

ــزاء: 1. ــدد األج 1408, ع

تاريــخ ابــن الــوردي.  عمــر بــن مظفــر بــن عمــر بــن محمــد ابــن أيب الفــوارس،    

أبــو حفــص، زيــن الديــن ابــن الــوردي املعــري الكنــدي (ت: 749هـــ) النارش: 

دار الكتــب العلميــة – لبنــان، بــروت، الطبعة األوىل، 1417هـــ - 1996م.

ــن غالــب     ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــخ الرســل وامللــوك.  محمــد ب تاري
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ــروت,  ــراث – ب ــارش: دار ال ــري (ت: 310هـــ) الن ــر الط ــو جعف ــي، أب اآلم

الطبعــة الثانيــة - 1387هـــ.

تاريــخ اإلســالم َوَوفيــات املشــاهر َواألعــالم.   شــمس الديــن الذهبــي    

ــارش: دار الغــرب  ــور بشــار عــّواد معــروف, الن (ت: 748هـــ) املحقــق: الدكت

اإلســالمي، الطبعــة األوىل، 2003 م.

ــون (ت:     ــن فرح ــد، اب ــن محم ــي ب ــن ع ــم ب ــورة.  إبراهي ــة املن ــخ املدين تاري

799هـــ) النــارش: رشكــة دار األرقــم.

تاريــخ مكــة املرفــة واملســجد الحــرام واملدينــة الريفــة والقــر الريــف.    

بهــاء الديــن أبــو البقــاء، املعــروف بابــن الضيــاء (ت: 854هـ)، املحقــق: عالء 

ــان, الطبعــة   ــة –بــروت، لبن ــارش: دار الكتــب العلمي ــم، أميــن نــر, الن إبراهي

الثانية، 1424هـــ - 2004م.

ــي     ــن ع ــه ب ــد الل ــري.  عب ــر الهج ــادي ع ــرن الح ــالل الق ــن خ ــخ اليم تاري

بــن أحمــد بــن محمــد الحســني، املعــروف بالوزيــر (ت: 1147هـــ) املحقق: 

محمــد عبــد الرحيــم جــازم, النــارش: دار املســرة – بــروت.

ــق: الســيد عــزت     ــن الفــريض (ت: 403هـــ) تحقي ــخ علــاء األندلــس. اب تاري

العطــار الحســيني، النــارش: مكتبــة الخانجــي، القاهــرة, الطبعــة الثانيــة، 1408 

هـ - 1988 م.

ــور بشــار     ــب البغــدادي (ت: 463هـــ) املحقــق: الدكت ــخ بغــداد.  الخطي تاري

ــة  األوىل،  ــروت، الطبع ــالمي – ب ــرب اإلس ــارش: دار الغ ــروف, الن ــواد مع ع

1422هـــ - 2002 م.

تاريــخ دمشــق.  أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة اللــه املعــروف بابــن    

ــارش: دار  ــروي, الن ــة العم ــن غرام ــرو ب ــق: عم ــاكر (ت: 571هـــ) املحق عس

الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، عــام النــر: 1415 هـــ - 1995 م.

تاريــخ مســاجد بغــداد وآثارهــا.  محمــود شــكري اآللــويس، تهذيــب: محمــد    

بهجــة األثــري، النــارش: مطبعــة دار الســالم – بغــداد، 1346ه.



املصادر  واملراجعاملصادر  واملراجع
978979

ــن     ــن أحمــد ب ــن عيــى ب ــد ب ــة علــاء املــرق.  خال ــاج املفــرق يف تحلي ت

إبراهيــم بــن أيب خالــد البلــوي، أبــو البقــاء (ت: بعــد 767هـــ).

التحبــر يف املعجــم الكبــر.  الســمعاين املــروزي، أبــو ســعد (ت: 562هـــ)    

ــداد،  ــاف – بغ ــوان األوق ــة دي ــارش: رئاس ــامل, الن ــي س ــرة ناج ــق: من املحق

ــة األوىل، 1395هـــ- 1975م. الطبع

تحفــة األمــراء يف تاريــخ الــوزراء.  هــالل بــن املحســن بــن إبراهيــم بــن هــالل    

الصابــئ الحــراين (ت: 448 هـــ)، دار النــر: دار الكتــب العلميــة –بــروت، 

لبنان - 1419هـــ -1988 م.

تحفــة األنفــس وشــعار ســّكان األندلــس.  عــي بــن عبــد الرحمــن بــن هذيــل    

الفــزاري األندلــي (ت: بعــد 763 هـــ) املحقــق: عبــد اإللــه أحمــد وغــره, 

النــارش: مركــز زايــد للــراث والتاريــخ.

ــن يعقــوب     ــن محمــد ب ــو عــي أحمــد ب ــب الهمــم.  أب ــم وتعاق تجــارب األم

مســكويه (ت: 421هـــ)، تحقيــق: أيب القاســم إمامــي, النــارش: رسوش، طهران, 

الطبعــة  الثانيــة، 2000 م.

ــارش: دار     تراجــم املؤلفــن التونســين.  محمــد محفــوظ (ت: 1408 هـــ) الن

ــة، 1994 م. ــة  الثاني ــان, الطبع ــروت – لبن ــالمي، ب ــرب اإلس الغ

ــب     ــارش: دار الكت ــي (ت: 748هـــ) الن ــن الذهب ــمس الدي ــاظ. ش ــرة الحف تذك

ــة  األوىل، 1419هـــ- 1998م. ــان, الطبع ــة بروت-لبن العلمي

ــي البغــدادي (ت:     ــن نقطــة الحنب ــة رواة الســنن واملســانيد.  اب ــد ملعرف التقيي

ــة,  ــب العلمي ــارش: دار الكت ــوت, الن ــف الح ــال يوس ــق: ك 629هـــ) املحق

ــة األوىل 1408 هـــ - 1988 م. الطبع

ــك     ــن أيب ــل ب ــن خلي ــالح الدي ــف.  ص ــر التحري ــف وتحري ــح التصحي تصحي

الصفــدي (ت: 764هـــ)  حققــه: الســيد الرقــاوي, النــارش: مكتبــة الخانجــي 

– القاهــرة, الطبعــة األوىل، 1407 هـــ - 1987 م.

ــن     ــد ب ــن أحم ــوب ب ــور موه ــو منص ــواص.  أب ــى درة الغ ــل ع ــة والذي التكمل
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محمــد بــن الخــر الجواليقــي، املحقــق: عبــد الحفيــظ فرغــي, النــارش: دار 

الجيــل، بــروت – لبنــان, الطبعــة  األوىل، 1417هـــ - 1996م.

ــوين     ــن الصاب ــاب.  اب ــاء واأللق ــاب واألس ــال يف األنس ــال اإلك ــة إك تكمل

ــان. ــة -بروت-لبن (ت: 680هـــ) النــارش: دار الكتــب العلمي

تكملــة املعاجــم العربيــة.  رينهارت بيــر آن ُدوِزي (ت: 1300هـــ) النارش: وزارة    

الثقافــة واإلعــالم، الجمهوريــة العراقية الطبعــة  األوىل، مــن 1979 - 2000 م.

ــن حــزم     ــارش: دار اب ــن رمضــان الن ــد خــر ب ــم املُؤلفــن.  محم ــة ُمعج تَكملَ

ــة األوىل، 1418 هـــ -  ــان، الطبع ــروت – لبن ــع، ب ــر والتوزي ــة والن للطباع

1997م.

التكملــة والذيــل والصلــة لكتــاب تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة.  الحســن بــن    

محمــد بــن الحســن الصغــاين (ت: 650 هـــ).

ــالم     ــد الس ــق: عب ــار (ت: 658هـــ) املحق ــن األب ــة. اب ــاب الصل ــة لكت التكمل

الهــراس, النــارش: دار الفكــر للطباعــة – لبنــان, ســنة النــر: 1415هـــ- 1995م.

تلخيــص تاريــخ نيســابور.  أبــو عبــد اللــه الحاكــم املعــروف بابــن البيِّــع (ت:    

405هـــ) النــارش: كتابخانــة، ابن ســينا.

تاريــخ املــدارس الوقفيــة يف املدينــة املنــورة. طــارق بــن عبــد اللــه حجــار,    

ــنة 35 -  ــدد 120 - الس ــورة, الع ــة املن ــالمية باملدين ــة اإلس ــارش: الجامع الن

1423هـ/2003م.

تلقيــح فهــوم أهــل األثــر يف عيــون التاريــخ والســر.  جــال الديــن أيب الفــرج    

عبــد الرحمــن ابــن الجــوزي (508هـــ - 597هـــ) النــارش: رشكــة دار األرقم بن 

أيب األرقــم – بــروت, الطبعــة األوىل، 1997م.

تقويــم البلــدان.  أبــو الفــداء عــاد الديــن إســاعيل بــن عــي (ت: 732 هـــ)    

النــارش: مكتبــة الثقافــة الدينيــة.

تهذيــب األســاء واللغــات. أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن رشف النــووي    

(ت: 676هـــ)، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنان.
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تذكــرة أويل النهــى والعرفــان بأيــام اللــه الواحــد الديــان وذكــر حــوادث الزمــان.     

ــاض -  ــد، الري ــة الرش ــارش: مكتب ــن، الن ــد املحس ــد آل عب ــن عبي ــم ب إبراهي

ــة الســعودية، الطبعــة  األوىل، 1428 هـــ - 2007 م. اململكــة العربي

التوضيــح يف حــل غوامــض التنقيــح.  عبيــد اللــه بــن مســعود بــن تــاج الريعة    

(719 هـــ). النــارش: دار الكتــب العلمية – بــروت لبنان.

ح الَجامــع الصغــر.  محمد بن إســاعيل الصنعــاين (ت: 1182هـ)     التَّنويــر رَشْ

ــد إبراهيــم, النــارش: مكتبــة دار الســالم، الرياض,  ــد إســحاق محمَّ تحقيــق: محمَّ

الطبعة  األوىل، 1432هـ - 2011م.

تهذيــب الكــال يف أســاء الرجــال.  يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف،    

أبــو الحجــاج املــزي (ت: 742هـــ)، املحقــق: بشــار عــواد، النــارش: مؤسســة 

الرســالة – بــروت, الطبعــة  األوىل، 1400 – 1980.

ــتي (ت:     ــم البُس ــو حات ــي، أب ــد، التميم ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ــات.  محم الثق

ــ  - 1973. ــة األوىل، 1393 ه 354هـــ)، الطبع

مثــار املقاصــد يف ذكــر املســاجد. يوســف بــن حســن ابــن املــرد، تحقيــق:    

ــخ  ــروت، تاري ــارش: املعهــد الفرنــي بدمشــق – ب محمــد أســعد طلــس، الن

ــر: 1943. الن

الجامــع الكبــر ســنن الرمــذي.  محمــد بــن عيــى بــن َســْورة، الرمــذي، أبــو    

عيــى (ت: 279 هـــ)، املحقــق: شــعيب األرنــؤوط - عبــد اللطيــف حــرز الله, 

النــارش: الرســالة العامليــة - بروت, ســنة النــر: 1430 هـــ - 2009 هـ.

جمــل مــن أنســاب األرشاف.  أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البَــاَلُذري    

(ت: 279هـــ)، تحقيــق: ســهيل زكار، وريــاض الــزركي, النــارش: دار الفكــر – 

بــروت, الطبعــة األوىل، 1417 هـــ - 1996 م.

ــريش     ــه الق ــد الل ــن عب ــكار ب ــن ب ــر ب ــا. الزب ــش وأخباره ــب قري ــرة نس جمه

ــارش:  األســدي املــيك (ت: 256هـــ)، املحقــق: محمــود محمــد شــاكر, الن

مطبعــة املــدين, عــام النــر: 1381 هـــ.



املصادر  واملراجعاملصادر  واملراجع
982983

جمهــرة اللغــة.  أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد األزدي (ت: 321هـــ)،    

املحقــق: رمــزي منــر بعلبــيك, النــارش: دار العلــم للماليــن – بــروت, الطبعــة  

األوىل، 1987م.

جنــى زهــرة اآلس يف بنــاء مدينــة فــاس. عــي الجزنــايئ، تحقيــق: عبــد الوهاب    

بــن منصــور، النــارش: املطبعــة امللكيــة – الربــاط، الطبعــة  الثانيــة: 1411 ه - 

1991 م.

الجــرح والتعديــل. ابــن أيب حاتــم (ت: 327هـــ)، النــارش: طبعــة مجلــس دائرة    

املعــارف العثانيــة - بحيــدر آبــاد الدكــن – الهنــد, دار إحيــاء الــراث العــريب – 

بــروت, الطبعــة  األوىل، 1271 هـ 1952 م.

ــه     ــى الل ــه ص ــول الل ــور رس ــن أم ــر م ــح املخت ــند الصحي ــع املس الجام

عليــه وســلم وســننه وأيامــه.  محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة 

البخــاري (ت: 256 هـــ)، النــارش: دار ابــن كثــر، اليامــة – بــروت, الطبعــة 

الثالثــة، 1407 – 1987.

الجوهــرة يف نســب النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه العــرة.  محمــد    

بــن أيب بكــر بــن عبــد اللــه األنصــاري، التِّلمســاين، املعــروف بالــُرِّي (ت: بعد 

645هـــ)، تحقيــق: محمــد التونجــي، النــارش: دار الرفاعــي للنــر والطباعــة 

والتوزيــع – الريــاض, الطبعــة  األوىل، 1403 هـــ - 1983 م.

ــن     ــمس الدي ــر.  ش ــن حج ــالم اب ــيخ اإلس ــة ش ــدرر يف ترجم ــر وال الجواه

الســخاوي (ت: 902هـــ)، املحقــق: إبراهيــم باجــس عبــد املجيــد، النــارش: 

ــة  األوىل،  ــان, الطبع ــروت – لبن ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــزم للطباع ــن ح دار اب

1419 هـــ - 1999 م.

ــر     ــن ن ــد ب ــن محم ــادر ب ــد الق ــة.  عب ــات الحنفي ــة يف طبق ــر املضي الجواه

اللــه القــريش، أبــو محمــد، محيــي الديــن الحنفــي (ت: 775هـــ)، النــارش: مر 

محمــد كتــب خانــه –كراتــي.

ــر،     ــن أيب بك ــن ب ــد الرحم ــرة.  عب ــر والقاه ــار م ــارضة يف أخب ــن املح حس
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جــالل الديــن الســيوطي (ت: 911هـــ)، النــارش: دار الكتــب العلميّــة, الطبعــة  

ــر: 1418ه. ــخ الن األوىل, تاري

ــن     ــن ب ــن حس ــرزاق ب ــد ال ــر.  عب ــث ع ــرن الثال ــخ الق ــر يف تاري ــة الب حلي

إبراهيــم البيطــار امليــداين، الدمشــقي (ت: 1335هـــ)، حققــه: محمــد بهجــة 

ــة، 1413 هـــ - 1993 م. ــروت, الطبعــة الثاني ــارش: دار صــادر، ب البيطــار، الن

ــر     ــن عم ــد ب ــن محم ــد ب ــان.  أحم ــيوخ واألعي ــات الش ــان ووفي ــوادث الزم ح

ــاح  ــة الصب ــع، وبناي ــر والتوزي ــة والن ــل للطباع ــارش: دار النخ ــاري، الن األنص

ــة األوىل: 1421هـــ - 2000م. ــن, الطبع ــي الدي وصف

ــن     ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــم، أحم ــو نعي ــاء.  أب ــات األصفي ــاء وطبق ــة األولي حلي

أحمــد بــن إســحاق األصبهــاين (ت: 430هـــ)، النــارش: الســعادة، ســنة النــر: 

1394هـــ - 1974م.

الحيــاة العلميــة والثقافيــة والفكريــة يف املنطقــة الرقيــة (1350- 1380هـــ).     

ــنة  ــبيعي، س ــارص الس ــه ن ــد الل ــارش: عب ــبيعي، الن ــارص الس ــن ن ــه ب ــد الل عب

ــر: 1987م. الن

خريــدة العجائــب وفريــدة الغرائــب.  رساج الديــن أبــو حفــص عمر بــن املظفر    

بــن الــوردي (املتــوىف : 852هـــ)، املحقــق: أنــور محمــود زنــايت، النــارش : 

مكتبــة الثقافــة اإلســالمية ، القاهــرة, الطبعــة األوىل، 1428 هـــ - 2008م.

الخــراج وصناعــة الكتابــة.  قدامــة بــن جعفــر بــن قدامــة بــن زيــاد البغــدادي، أبــو    

الفــرج (ت: 337هـــ)، النــارش: دار الرشــيد للنــر - بغــداد, الطبعــة األوىل، 1981م.

الخــراج. يحيــى بــن آدم (ت: 203هـــ)، النــارش: املطبعــة الســلفية ومكتبتهــا,    

ــة، 1384. ــة الثاني الطبع

ــرْد َعــي (ت: 1372 هـــ)، النــارش: مكتبــة النــوري، دمشــق,     خطــط الشــام. كُ

الطبعــة الثالثــة، 1403هـــ - 1983م.

الخطــط التوفيقيــة الجديــدة.  عــي مبــارك، النــارش: املطبعــة الكــرى األمريــة،    

ــنة النر: 1306هـ. س
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خالصــة األثــر يف أعيــان القــرن الحــادي عــر.  محمــد أمــن الحمــوي (ت:    

1111هـــ)، النــارش: دار صــادر – بــروت.

ــقي     ــي الدمش ــد النعيم ــن محم ــادر ب ــد الق ــدارس. عب ــخ امل ــدارس يف تاري ال

(ت: 927هـــ)، املحقــق: إبراهيــم شــمس الديــن, النــارش: دار الكتــب العلمية, 

الطبعــة األوىل، 1410هـــ - 1990م.

الديبــاج املذهــب يف معرفــة أعيــان علــاء املذهــب.  إبراهيــم بــن عــي بــن    

محمــد، ابــن فرحــون (ت: 799هـــ)، تحقيــق: محمــد األحمــدي أبــو النــور, 

ــع والنــر، القاهــرة. النــارش: دار الــراث للطب

ــن     ــن عــي ب ــو الفضــل أحمــد ب ــة.  أب ــة الثامن ــان املائ ــة يف أعي ــدرر الكامن ال

محمــد بــن حجــر العســقالين (ت: 852هـــ) املحقــق: محمــد عبــد املعيــد 

ضــان, النــارش: مجلــس دائــرة املعــارف العثانيــة - حيــدر آبــاد -الهنــد, الطبعــة  

ــة، 1392ه، 1972م. الثاني

ــد     ــن عب ــن عثــان ب ــن أنجــب ب ــدر الثمــن يف أســاء املصنفــن.  عــي ب ال

ــق: أحمــد  ــاعي (ت: 674هـــ), تحقي ــن السَّ ــن اب ــاج الدي ــب، ت ــو طال ــه أب الل

شــوقي بنبــن، ومحمــد ســعيد حنــي, النــارش: دار الغــرب اإلســالمي، تونــس, 

الطبعــة األوىل، 1430 هـــ - 2009م.

الــدر املنثــور يف طبقــات ربــات الخــدور.  زينــب بنــت عــي بــن حســن بــن    

عبيــد اللــه فــواز العامــي (ت: 1332هـــ)، النــارش: املطبعــة الكــرى األمرية، 

مــر، الطبعــة األوىل، 1312هـ.

دفر الطابو 393 ص135. إسطنبول.   

ــن ذوي     ــن عارصهــم م ــر وم ــخ العــرب والرب ــدأ والخــر يف تاري ــوان املبت دي

الشــأن األكــر. أبــو زيــد، الحرمــي اإلشــبيي (ت: 808هـــ), تحقيــق: خليــل 

شــحادة, النــارش: دار الفكــر، بــروت, الطبعــة الثانيــة، 1408 هـــ - 1988م.

ــري (ت:     ــؤرخ امل ــان امل ــه عن ــد الل ــد عب ــس. محم ــالم يف األندل ــة اإلس دول

ـ - 1990م. 1406هـــ)، النــارش: مكتبــة الخانجــي، القاهــرة, الطبعــة الثانيــة، 1411 هــ
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ــد الرحمــن بــن     ــو املعــايل محمــد بــن عب ديــوان اإلســالم.  شــمس الديــن أب

الغــزي (ت: 1167هـــ)، املحقــق: ســيد كــروي حســن, النــارش: دار الكتــب 

العلميــة، بــروت – لبنــان, الطبعــة األوىل، 1411هـــ - 1990م.

ــن عــي، تقــي     ــن أحمــد ب ــد يف رواة الســنن واألســانيد.  محمــد ب ــل التقيي ذي

الديــن الفــايس (ت: 832هـــ)، املحقــق: كــال يوســف الحــوت, النــارش: دار 

ــة األوىل، 1410ه -1990م. ــان, الطبع ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

ــي     ــن الدبيث ــن ســعيد اب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــة الســالم.  أب ــخ مدين ــل تاري ذي

(637 هـــ)، املحقــق: د. بشــار عــواد معــروف, النــارش: دار الغــرب اإلســالمي, 

الطبعــة األوىل 1427 هـــ - 2006 م.

ذيــل طبقــات الحنابلــة.  زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب (ت:    

795هـــ)، املحقــق: د. عبــد الرحمــن بــن ســليان العثيمــن، النــارش: مكتبــة 

العبيــكان - الريــاض, الطبعــة األوىل، 1425 هـــ - 2005 م.

ذيــل طبقــات الحفــاظ.  عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي    

(ت: 911هـــ)، املحقــق: زكريــا عمــرات, النــارش: دار الكتــب العلميــة.

ــن     ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــو املحاس ــن أب ــمس الدي ــاظ.  ش ــرة الحف ــل تذك ذي

ــة,  ــارش: دار الكتــب العلمي ــن حمــزة الحســيني، (ت: 765هـــ)، الن الحســن ب

ــة األوىل، 1419هـــ - 1998م. الطبع

ذيــل وفيــات األعيــان املســمى: درّة الحجــال يف أســاء الرّجــال.  أبــو    

ــايض (ت: 1025  ــن الق ــهر باب ــايس، الّش ــد املكن ــن محّم ــد ب ــاس أحم العبّ

ــ )، املحقــق: د. محمــد األحمــدي أبــو النــور، النــارش: دار الــراث، القاهــرة  هـ

ــة  األوىل، 1391هـــ - 1971م. ــس، الطبع ــة، تون ــة العتيق - واملكتب

ــن     ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــة.  أب ــول والصل ــايب املوص ــة لكت ــل والتكمل الذي

ــي (ت: 703هـــ)،  ــاري األويس، املراك ــك األنص ــد املل ــن عب ــد ب محم

حققــه: د. إحســان عبــاس وآخــرون، النــارش: دار الغــرب اإلســالمي، تونــس, 

الطبعــة  األوىل، 2012 م.
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ــي     ــن محمــد اليونين ــح، مــوىس ب ــو الفت ــن أب ــان.  قطــب الدي ــرآة الزم ــل م ذي

ــة،  ــة الثاني ــرة، الطبع ــالمي، القاه ــاب اإلس ــارش: دار الكت (ت: 726 هـــ)، الن

1413هـــ - 1992م.

ــي (ت:     ــاين األندل ــر الكن ــن جب ــد ب ــن أحم ــد ب ــر. محم ــن جب ــة اب رحل

ــروت. ــالل، ب ــة اله ــارش: دار ومكتب 614هـــ)، الن

ــداين،     ــل الهم ــن مقب ــادي ب ــن ه ــل ب ــتدرك.  ُمْقب ــم يف املس ــال الحاك رج

ــة،  ــة, الطبعــة  الثاني ــة صنعــاء األثري ــارش: مكتب الوادعــي (ت: 1422هـــ)، الن

1425هـــ - 2004م.

رفــع اإلرص عــن قضــاة مــر.  أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن    

ــارش:  ــر, الن ــد عم ــي محم ــق: د. ع ــقالين (ت: 852هـــ)، تحقي ــر العس حج

ــة األوىل، 1418هـــ - 1998م. ــرة, الطبع ــي، القاه ــة الخانج مكتب

ــن أيب     ــن عبدالرحمــن ب ــف: جــالل الدي ــاس. تألي ــي العب ــاس عــن بن ــع الب رف

ــد، النــارش:  بكــر الســيوطي (ت 911 هـــ)، تحقيــق: يحيــى محمــود بــن جني

ــوادر، ذو الحجــة 1424هـــ. مجلــة عــامل املخطوطــات والن

رحلــة ابــن بطوطــة؛ املســمى: تحفــة النظــار يف غرائــب األمصــار وعجائــب    

األســفار. أبــو عبــد الله، ابــن بطوطــة (ت: 779هـ)، النــارش: أكادمييــة اململكة 

املغربيــة، الربــاط, عــام النــر: 1417هـ.

ــهاب     ــم ش ــو القاس ــة.  أب ــة والصالحي ــن النوري ــار الدولت ــن يف أخب الروضت

الديــن املعــروف بــأيب شــامة (ت: 665 هـــ) املحقــق: إبراهيم الزيبــق، النارش: 

مؤسســة الرســالة – بــروت, الطبعــة األوىل، 1418هـــ - 1997 م.

الروضــة الفيحــاء يف تواريــخ النســاء.  ياســن بــن خــر اللــه بــن محمــود بــن    

مــوىس الخطيــب العمــري (ت: بعــد 1232هـــ)، تحقيــق: حســام ريــاض عبــد 

الحكيــم، النــارش: مؤسســة الكتــب الثقافيــة.

الــروض األنــف يف رشح الســرة النبويــة.  أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد    

اللــه بــن أحمــد الســهيي (ت: 581هـــ)، النــارش: دار إحيــاء الــراث العــريب، 
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بــروت, الطبعــة  األوىل، 1412هـ.

الــروض الــداين إىل املعجــم الصغــر للطــراين. أبــو القاســم، الطــراين (ت:    

360هـــ)، تحقيــق: محمــد شــكور محمــود الحــاج أمريــر, النــارش: املكتــب 

ــة األوىل، 1405ه– 1985م . ــان, الطبع ــار- ع ــروت، ودار ع ــالمي, - ب اإلس

ــي     ــن ع ــان ب ــن عث ــام الدي ــر.  عص ــاء الع ــة أدب ــر يف ترجم ــروض الن ال

ــع  ــارش: املجم ــي, الن ــليم النعيم ــق: د. س ــري (ت: 1184هـــ)، تحقي العم

ــة األوىل، 1395هـــ - 1975م. ــداد، الطبع ــي - بغ ــي العراق العلم

ــن (ت: 842هـــ)، املحقــق: زهــر الشــاويش،     ــارص الدي ــن ن ــر.  اب ــرد الواف ال

ــة  األوىل، 1393هـــ. ــروت, الطبع ــالمي – ب ــب اإلس ــارش: املكت الن

زبــدة الحلــب يف تاريــخ حلــب.  كال الديــن ابن العديــم (ت: 660هـــ)، النارش:    

دار الكتــب العلمية، بــروت – لبنان، الطبعــة  األوىل، 1417 هـ - 1996م.

ــع     ــد مطي ــا: محم ــزِّي. ألحقه ــل للَغ ــت األكم ــى النع ــتدراكات ع ــادات واس زي

الحافــظ - نــزار أباظــة, مــن وفــاة املؤلــف حتــى نهايــة القــرن الرابع عــر الهجري, 

النــارش: دار الفكــر، دمشــق – ســوريا، الطبعــة  األوىل، 1402 هـــ - 1982م.

ســبل الســالم. محمــد بن إســاعيل الصنعــاين، األمــر (ت: 1182هـــ) النارش:    

الحديث. دار 

ســبل الهــدى والرشــاد يف ســرة خــر العبــاد وذكــر فضائلــه وأعــالم نبوتــه وأفعالــه    

ــامي (ت:  ــي الش ــف الصالح ــن يوس ــد ب ــاد. محم ــدأ واملع ــه يف املب وأحوال

942هـــ)، تحقيــق وتعليــق: عــادل أحمــد عبــد املوجــود، وعــي محمــد معوض, 

ـ - 1993م. النــارش: دار الكتــب العلميــة بــروت– لبنــان, الطبعــة األوىل، 1414هــ

ــد     ــن حمي ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــة. محم ــح الحنابل ــى رضائ ــة ع ــحب الوابل الس

النجــدي (ت: 1295هـــ) حققــه: بكــر بــن عبــد اللــه أبــو زيــد، وعبــد الرحمــن 

بــن ســليان العثيمــن, النــارش: مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

بــروت – لبنــان, الطبعــة األوىل، 1416هـــ - 1996م.

الســلوك ملعرفــة دول امللــوك.  تقــي الدين املقريــزي (ت: 845هـــ)، املحقق:    
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محمــد عبــد القــادر عطــا, النــارش: دار الكتــب العلميــة - لبنــان- بــروت, الطبعة  

األوىل، 1418هـ - 1997م.

السنن الكرى. النسايئ (ت: 303هـ)، حققه: حسن عبد املنعم شلبي.   

ســمط النجــوم العــوايل يف أنبــاء األوائــل والتــوايل. عبــد امللــك بــن حســن    

بــن عبــد امللــك العصامــي املــيك (ت: 1111هـــ)، املحقــق: عــادل أحمــد 

عبــد املوجــود- عــي محمــد معــوض, النــارش: دار الكتــب العلميــة – بــروت, 

الطبعــة  األوىل، 1419هـــ - 1998م.

ــن     ــي ب ــن ع ــل ب ــد خلي ــر.  محم ــاين ع ــرن الث ــان الق ــدرر يف أعي ــلك ال س

محمد الحســيني، أبــو الفضــل (ت: 1206هـ)، النارش: دار البشــائر اإلســالمية، 

دار ابــن حــزم, الطبعــة  الثالثــة، 1408هـــ - 1988م.

ــه القســطنطيني     ــد الل ــن عب ســلم الوصــول إىل طبقــات الفحــول.  مصطفــى ب

العثــاين (املتــوىف 1067 هـــ)، املحقــق: محمــود عبــد القــادر األرنــاؤوط، 

ــا, عــام النــر: 2010م. ــة إرســيكا، اســتانبول - تركي ــارش: مكتب الن

ــارص     ــد ن ــا.  محم ــا وفوائده ــن فقهه ــة ويشء م ــث الصحيح ــلة األحادي سلس

الديــن، األلبــاين (ت: 1420هـــ)، النــارش: مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيــع، 

ــة  األوىل. ــاض، الطبع الري

ســنن ابــن ماجــه. ابــن ماجــه، القزوينــي (ت: 273هـ)، كتــب حواشــيه: محمود    

خليــل, النــارش: مكتبــة أيب املعاطي.

ِجْســتاين (ت: 275هـــ)، املحقــق: شــعيب     ســنن أيب داود.  أبــو داود السِّ

ــة, الطبعــة  ــارش: دار الرســالة العاملي ــره بلــي، الن ــؤوط - محمــد كامــل ق األرن

األوىل، 143هـــ - 2009م.

ســنن الدارقطنــي. أبــو الحســن الدارقطنــي (ت: 385هـــ)، النــارش: دار املعرفة    

- بــروت، ســنة النــر: 1386هـــ – 1966م، تحقيــق: الســيد عبــد اللــه هاشــم 

ميــاين املــدين.

ســلوة الكئيــب بوفــاة الحبيــب صــى اللــه عليــه وســلم.  محمــد بــن عبــد اللــه    
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بــن محمــد بــن نــارص الديــن (ت: 842هـــ)، املحقــق: صالــح يوســف معتوق 

النــارش: دار البحــوث للدراســات اإلســالمية – اإلمــارات.

ســرة الواقفــن والواقفــات. األمانــة العامــة لألوقــاف، الكويــت، الطبعــة الثانية،    

ــنة النر: 2003م. س

ســر أعــالم النبــالء.  شــمس الديــن الذهبــي (ت: 748هـــ)، املحقــق: شــعيب    

ــة، 1405هـــ  ــة الثالث ــالة, الطبع ــة الرس ــارش: مؤسس ــرون, الن ــاؤوط وآخ األرن

-1985م.

شــجرة النــور الزكيــة يف طبقــات املالكيــة. محمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن    

عــي مخلــوف (ت: 1360هـــ)، علــق عليــه: عبــد املجيد خيــايل, النــارش: دار 

الكتــب العلميــة، لبنــان, الطبعــة األوىل، 1424هـــ - 2003 م.

ــايس (ت:     ــيك، الف ــب، امل ــو الطي ــرام. أب ــد الح ــار البل ــرام بأخب ــفاء الغ ش

ــام: 1421هـــ- ــة األوىل، ع ــة, الطبع ــب العلمي ــارش: دار الكت 832هـــ)، الن

2000م.

ــن     ــى ب ــن مصطف ــد ب ــة.  أحم ــة العثاني ــاء الدول ــة يف عل ــقائق النعاني الش

ــاب  ــارش: دار الكت ــُكْري زَاَدْه (ت: 968هـــ)، الن ــن طاْش ــام الدي ــل، عص خلي

ــروت. ــريب – ب الع

شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب.  ابــن العــاد الحنبــي (ت: 1089هـ)،    

حققــه: محمــود األرنــاؤوط, النــارش: دار ابــن كثــر، دمشــق – بــروت, الطبعــة 

األوىل، 1406هـ - 1986م.

رشح صحيــح البخــاري. ابــن بطــال (ت: 449 هـــ)، تحقيــق: أيب متيــم يــارس    

بــن إبراهيــم، دار النــر: مكتبــة الرشــد - الســعودية، الريــاض، الطبعــة  الثانيــة، 

1423هـ - 2003م.

الريعــة.  أبــو بكــر اآلُجــرِّيُّ (ت: 360هـــ)، املحقــق: د. عبــد اللــه بــن عمــر    

ــة  ــعودية، الطبع ــاض، الس ــن – الري ــارش: دار الوط ــي, الن ــليان الدميج ــن س ب

الثانيــة، 1420هـــ - 1999م.
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رشح الســنة. أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد البغــوي الشــافعي    

(ت: 516هـــ)، تحقيــق: شــعيب األرنــؤوط - محمــد زهــر الشــاويش, النــارش: 

املكتــب اإلســالمي - دمشــق، بــروت, الطبعــة الثانيــة، 1403هـــ - 1983م.

الشــاريخ يف علــم التاريــخ. جالل الديــن الســيوطي (ت: 911هـــ)، املحقق:    

عبــد الرحمن حســن محمــود, النــارش: مكتبــة اآلداب.

ــزاري،     ــد الف ــن أحم ــي ب ــن ع ــد ب ــا.  أحم ــة اإلنش ــى يف صناع ــح األع صب

ــة األوىل،  ــق, الطبع ــر – دمش ــارش: دار الفك ــندي (ت: 821 هـــ)، الن القلقش

ــل. ــي طوي ــف ع ــق: يوس 1987م, تحقي

ــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزميــة الســلمي     صحيــح ابــن خزميــة.  أب

ــب  ــارش: املكت ــي, الن ــى األعظم ــد مصطف ــق: محم (ت: 311هـــ)، املحق

ــروت. ــالمي – ب اإلس

ــاد     ــن ح ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــة. أب ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح

الجوهــري الفــارايب (ت: 393هـــ)، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفور عطــار, النارش: 

ــ  - 1987م. دار العلــم للماليــن – بــروت, الطبعــة  الرابعــة، ســنة: 1407هـ

صلــة تاريــخ الطــري.  عريــب بــن ســعد القرطبــي (ت: 369 هـــ)، منشــورات    

مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات - بــروت.

ــن     ــد امللــك ب ــن عب ــو القاســم خلــف ب ــخ أمئــة األندلــس. أب ــة يف تاري الصل

ــارش:  ــيني, الن ــار الحس ــزت العط ــيد ع ــق: الس ــكوال (ت: 578هـــ)، تحقي بش

ــة، ســنة: 1374 هـــ - 1955 م. ــة الثاني ــة الخانجــي, الطبع مكتب

ــد     ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــز الدي ــة.  ع ــات النقل ــة لوفي ــة التكمل صل

الرحمــن الحســيني (ت: 695هـــ)، تحقيــق: د. بشــار عــواد, النــارش: دار الغرب 

اإلســالمي, الطبعــة األوىل، 2007م.

الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع. شــمس الديــن الســخاوي (ت: 902هـــ)،    

النــارش: منشــورات دار مكتبــة الحيــاة – بــروت.

طبقــات الحضيــيك.  محمــد بــن أحمــد الحضيــيك (ت: 1189هـــ)، املحقق:    
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أحمــد بومزكــو, الطبعة  األوىل، ســنة: 1427هـــ - 2006 م.

طبقــات األوليــاء.  ابــن امللقــن، املــري (ت: 804هـــ)، تحقيــق: نــور الديــن    

ـ - 1994م. رشيبــة، النــارش: مكتبــة الخانجــي، بالقاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 1415هــ

ــن     ــي الدي ــن تق ــاب ب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــرى.  ت ــافعية الك ــات الش طبق

الســبيك (ت: 771هـــ)، تحقيــق: د. محمــود محمــد الطناحــي، د. عبــد الفتاح 

ــة،  ــة الثاني ــع، الطبع ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــارش: هج ــو, الن ــد الحل محم

ــنة: 1413هـ. س

طبقــات الشــافعية.  عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عــي اإلســنوي، الشــافعّي    

(ت: 772 هـــ)، تحقيــق: كــال يوســف الحــوت, النــارش: دار الكتــب العلمية, 

الطبعــة األوىل، ســنة: 2002م.

طبقــات الشــافعين.  أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر (ت: 774هـــ)    

ــة  ــارش: مكتب ــزب, الن ــم ع ــد زينه ــم، د. محم ــر هاش ــد عم ــق: د. أحم تحقي

ــخ النــر: 1413هـــ - 1993م. ــة، تاري ــة الديني الثقاف

طبقــات الشــافعية. ابــن قــايض شــهبة (ت: 851هـــ)، املحقــق: د. الحافــظ عبــد    

العليــم خــان, دار النــر: عــامل الكتــب – بــروت, الطبعــة األوىل، ســنة: 1407هـــ.

طبقــات صلحــاء اليمــن؛ املعــروف بــــــــ«تاريــخ الريهــي«.  عبــد الوهــاب    

ــد  ــه محم ــد الل ــق: عب ــي، (ت: 904هـــ)، املحق ــن الريه ــد الرحم ــن عب ب

ــاء. ــاد – صنع ــة اإلرش ــارش: مكتب ــي, الن الحب

طــرح الترثيــب يف رشح التقريــب.  أبــو الفضــل العراقــي (ت: 806هـــ)،    

ــن العراقــي  ــن، اب ــو زرعــة ويل الدي ــم أب ــد الرحي ــن عب ــه: أحمــد ب ــه ابن وأكمل

ــة. ــة القدمي ــة املري ــارش: الطبع (ت: 826هـــ)، الن

طبقــات علــاء الحديــث.  أبــو عبــد اللــه الصالحــي (ت: 744 هـــ)، تحقيــق:    

ــر  ــارش: مؤسســة الرســالة للطباعــة والن ــق, الن ــم الزيب ــويش - إبراهي أكــرم الب

ــة، ســنة: 1417هـــ - 1996م. ــان, الطبعــة الثاني ــع، بــروت – لبن والتوزي

ــيوطي (ت:     ــر، الس ــن أيب بك ــن ب ــد الرحم ــن.  عب ــن العري ــات املفري طبق
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ــرة,  ــة – القاه ــة وهب ــارش: مكتب ــر, الن ــد عم ــي محم ــق: ع 911هـــ)، املحق

ــة األوىل، ســنة: 1396هـــ. الطبع

طبقــات املفريــن.  محمــد بــن عــي بــن أحمــد، شــمس الديــن الــداوودي    

(ت: 945هـــ)، النــارش: دار الكتــب العلميــة – بــروت.

ــن     ــليان ب ــق: س ــه وي، املحق ــد األدن ــن محم ــد ب ــن.  أحم ــات املفري طبق

صالــح الخــزي, النــارش: مكتبــة العلــوم والحكــم – الســعودية, الطبعــة األوىل، 

ــنة: 1417هـ- 1997م. س

ــي (ت:     ــد الذهب ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــر. ش ــن غ ــر م ــر يف خ الع

748هـــ)، املحقــق: أبــو هاجــر محمــد الســعيد بــن بســيوين زغلــول, النــارش: 

ــروت. ــة – ب ــب العلمي دار الكت

عجائــب البلــدان مــن خريــدة العجائــب وفريــدة الغرائــب.  رساج الديــن عمــر    

بــن املظفــر بــن الــوردي (ت: 852هـــ), تحقيــق: أنــور محمــود زنــايت، النارش: 

مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ســنة: 2007م.

ــن     ــن أحمــد ب ــو محمــد محمــود ب ــخ أهــل الزمــان.  أب عقــد الجــان يف تاري

مــوىس الغيتــاىب، بــدر الديــن العينــى (ت: 855هـــ)، حققــه ووضــع حواشــيه: 

ــز  ــاب - مرك ــة للكت ــة العام ــة املري ــارش: الهيئ ــن، الن ــد أم ــد محم د. محم

تحقيــق الــراث، تاريــخ الطبــع: 1407هـــ - 1987 م.

ــد     ــن أحم ــد ب ــن محّم ــي الدي ــن.  تق ــد األم ــخ البل ــن يف تاري ــد الثم العق

الحســني الفــايس املــيّك، املحقــق: محّمــد عبــد القــادر أحمــد عطــا, النــارش: 

ــخ النــر: 1419 هـــ. ــة, الطبعــة  األوىل, تاري ــب العلميّ دار الكت

ــن،     ــن، رساج الدي ــن امللق ــب. اب ــة املذه ــات حمل ــب يف طبق ــد املذه العق

ــن أحمــد املــري (ت: 804 هـــ)، املحقــق: أميــن نــر  ــن عــي ب عمــر ب

األزهــري - ســيد مهنــي, النــارش: دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان, الطبعــة  

األوىل، ســنة: 1417هـــ - 1997م.

العقــود اللؤلؤيــة يف تاريــخ الدولــة الرســولية. أبــو الحســن موفــق الديــن (ت:    
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812هـــ)، النــارش: مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي -صنعــاء، ودار اآلداب، 

بــروت – لبنــان, الطبعــة  األوىل، ســنة: 1403هـــ - 1983م.

عنايــة املســلمن بالوقــف خدمــة للقــرآن الكريــم.  عبــد الوهــاب بــن إبراهيــم    

أبــو ســليان، النــارش: مجمــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الريــف.

ــن     ــي ب ــن ع ــر ب ــن أم ــد أرشف ب ــنن أيب داود. محم ــود رشح س ــون املعب ع

حيــدر، العظيــم آبــادي (ت: 1329هـــ)، النــارش: دار الكتــب العلميــة – بروت, 

الطبعــة الثانيــة، ســنة: 1415هـــ.

ــة الدينــوري (ت:     ــد اللــه بــن مســلم بــن قتيب ــار.  أبــو محمــد عب عيــون األخب

276هـــ)، النــارش: دار الكتــب العلميــة –بــروت, تاريــخ النــر: 1418هـــ.

عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء. أحمــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يونــس،    

أبــو العبــاس ابــن أيب أصيبعــة (ت: 668هـــ)، املحقــق: د. نــزار رضــا, النــارش: 

دار مكتبــة الحيــاة – بــروت.

غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء.  شــمس الديــن ابــن الجــزري، (ت: 833هـــ)،    

النــارش: مكتبــة ابــن تيميــة.

غريــب الحديــث. أبــو ُعبيــد القاســم بــن ســالّم (ت: 224هـــ)، املحقــق: د.    

محمــد عبــد املعيــد خــان, النــارش: مطبعــة دائــرة املعــارف العثانيــة، حيــدر 

آبــاد الدكــن – الطبعــة األوىل، ســنة: 1384هـــ - 1964م.

غريــب الحديــث.  أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري (ت:    

276هـــ)، املحقــق: د. عبــد اللــه الجبــوري, النــارش: مطبعــة العــاين – بغــداد, 

الطبعــة  األوىل، ســنة: 1397هـــ.

غريــب الحديــث.  إبراهيــم بــن إســحاق الحــريب أبــو إســحاق (ت: 285هــــ)،    

املحقــق: د. ســليان إبراهيــم محمــد العايــد, النــارش: جامعــة أم القــرى - مكــة 

املكرمــة, الطبعــة  األوىل، ســنة: 1405هــ.

ــايب (ت: 388هـــ)     ــد الخط ــن محم ــد ب ــليان حم ــو س ــث. أب ــب الحدي غري

املحقــق: عبــد الكريــم إبراهيــم الغربــاوي, خــرج أحاديثــه: عبــد القيــوم عبــد 
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ــارش: دار الفكــر – دمشــق, عــام النــر: 1402 هـــ - 1982 م. ــي، الن رب النب

غريــب الحديــث.  جــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد    

الجــوزي (ت: 597هـــ)، املحقــق: د. عبــد املعطي أمــن القلعجي, النــارش: دار 

الكتــب العلميــة - بــروت – لبنــان، الطبعة األوىل، ســنة: 1405هــــ – 1985م.

ــارش:    ــبيك (ت: 756هـــ)، الن ــكايف الس ــد ال ــن عب ــي ب ــبيك.  ع ــاوى الس  فت

 دار املعارف.

فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري. أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين،    

 النــارش: دار املعرفــة - بــروت، ســنة: 1379هــــ, رقمــه: محمــد فــؤاد

عبد الباقي.

ــن     ــي ب ــن ع ــد ب ــالمية. محم ــدول اإلس ــلطانية وال ــري يف اآلداب الس الفخ

ــادر  ــد الق ــق: عب ــي (ت: 709هـــ)، املحق ــن الطقطق ــروف باب ــا، املع طباطب

ــنة:  ــة  األوىل، س ــروت، الطبع ــريب –ب ــم الع ــارش: دار القل ــو, الن ــد ماي محم

1418هـــ - 1997م.

فتــوح البلــدان. البَــاَلُذري (ت: 279هـــ)، النــارش: دار ومكتبــة الهــالل- بروت,    

عــام النــر: 1988 م.

فتــوح مــر واملغــرب. أبــو القاســم املــري (ت: 257هـــ)، النــارش: مكتبــة    

الثقافــة الدينيــة, عــام النــر: 1415هـــ.

فضائــل الصحابــة ومناقبهــم وقــول بعضهــم يف بعــض. أبــو الحســن الدارقطنــي    

(ت: 385هـــ)، اعتنــى بــه: محمــد بــن خليفــة الربــاح, النــارش: مكتبــة الغربــاء 

ـ - 1998م. األثريــة، اململكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة األوىل، ســنة: 1419هــ

ــايئ (ت: 303هـــ)،     ــي النس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــة. أحم ــل الصحاب فضائ

ــة األوىل، ســنة: 1405هـــــ. ــروت, الطبع ــة – ب ــب العلمي ــارش: دار الكت الن

الفائــق يف غريــب الحديــث واألثــر. الزمخــري (ت: 538هـــ)، تحقيــق: عــي    

محمــد البجــاوي - محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم, النــارش: دار املعرفــة – لبنــان، 

الطبعــة الثانيــة.



املصادر  واملراجعاملصادر  واملراجع
994995

الفوائــد البهيــة يف تراجــم الحنفيــة. أبــو الحســنات محمــد عبــد الحــي اللكنوي    

ــارش:  ــاين, الن ــن النعس ــدر الدي ــد ب ــق: محم ــدي (ت: 1304هــــ), تحقي الهن

ــة األوىل، ســنة: 1324ه. ــة دار الســعادة – مــر،  الطبع مطبع

فــوات الوفيــات,  محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن شــاكر    

امللقــب بصــالح الديــن (ت: 764هـــ)، املحقــق: إحســان عباس, النــارش: دار 

صــادر – بــروت، الطبعــة  األوىل، ســنة: 1973م – 1974م.

يف رحــاب الحرمــن مــن خــالل كتــب الرحــالت إىل الحــج.  عبــد اللــه بــن    

محمــد العيــايش، النــارش: دار اليامــة للبحــث والرجمــة والنــر – الســعودية 

(1397ه - 1977م).

ــركات     ــو ال ــن أب ــال الدي ــان. ك ــذا الزم ــعراء ه ــد ش ــان يف فرائ ــد الج قالئ

ــلان  ــل س ــق: كام ــي (ت: 654 هـــ)، املحق ــعار املوص ــن الش ــارك ب املب

ــة  األوىل،  ــان, الطبع ــروت – لبن ــة ب ــب العلمي ــارش: دار الكت ــوري, الن  الجب

سنة: 2005م.

ــد     ــن عب ــب ب ــد الطي ــو محم ــر.  أب ــان الده ــات أعي ــر يف وفي ــالدة النح ق

اللــه بــن أحمــد بــن عــي بامخرمــة، (ت: 947هـــ) ُعنــي بــه: بــو جمعــة 

مكــري - خالــد زواري، النــارش: دار املنهــاج - جــدة, الطبعــة  األوىل، ســنة: 

- 2008م. 1428هـ 

ــي     ــن ع ــد ب ــن محم ــمس الدي ــة. ش ــخ الصالحيّ ــة يف تاري ــد الجوهريّ القالئ

ــي (ت: 953 هـــ)،  ــي الحنف ــقي الصالح ــون الدمش ــن طول ــه ب ــن خاروي ب

ــة,  املحقــق: محّمــد أحمــد دهــان, النــارش: مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيّ

ــة. ــة  الثاني الطبع

ــدواداري،     ــك ال ــن أيب ــه ب ــد الل ــن عب ــر ب ــو بك ــرر. أب ــع الغ ــدرر وجام ــز ال كن

ــي. ــايب الحلب ــى الب ــارش: عي الن

كنــوز الذهــب يف تاريــخ حلــب. ســبط ابــن العجمــي (ت: 884هـــ)، النــارش:    

دار القلــم - حلــب, الطبعــة  األوىل، ســنة: 1417هـــ.
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ــد     ــن محم ــد ب ــن محم ــم الدي ــارشة. نج ــة الع ــان املئ ــائرة بأعي ــب الس الكواك

ــب  ــارش: دار الكت ــور, الن ــل املنص ــق: خلي ــزي (ت: 1061هـــ)، املحق الغ

ــنة: 1418هـــ - 1997م. ــة األوىل، س ــان, الطبع ــروت – لبن ــة، ب العلمي

ــر     ــق: عم ــر (ت: 630هـــ) تحقي ــن األث ــن اب ــز الدي ــخ. ع ــل يف التاري الكام

عبــد الســالم تدمــري، النــارش: دار الكتــاب العــريب، بــروت – لبنــان، الطبعــة 

األوىل، ســنة: 1417هـــ - 1997م.

الكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة.  شــمس الديــن محمــد    

بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي (ت: 748هـــ)، املحقــق: محمد عوامــة - أحمد 

ــوم  ــة عل ــالمية - مؤسس ــة اإلس ــة للثقاف ــارش: دار القبل ــب, الن ــد الخطي محم

القــرآن، جــدة, الطبعــة  األوىل، ســنة: 1413هـــ - 1992م.

ــد     ــرج عب ــو الف ــن أب ــث الصحيحــن.  جــال الدي كشــف املشــكل مــن حدي

الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي (ت: 597هـــ)، املحقــق: عي حســن 

البــواب, النــارش: دار الوطــن - الريــاض, عــدد األجــزاء: 4.

الكنــى واألســاء.  أبــو ِبــْر الــدواليب (ت: 310هـــ)، املحقــق: نظــر محمــد    

ــنة:  ــة  األوىل، س ــان، الطبع ــروت، لبن ــزم – ب ــن ح ــارش: دار اب ــايب, الن الفاري

2000م.  - 1421هـ 

ــقالين (ت:     ــر العس ــن حج ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــزان.  أحم ــان املي لس

ــو غــدة, النــارش: دار البشــائر اإلســالمية,  ــاح أب ــد الفت 852هـــ)، املحقــق: عب

الطبعــة  األوىل، ســنة: 2002 م.

اللبــاب يف تهذيــب األنســاب. عــز الديــن ابــن األثــر (ت: 630هـــ)، النــارش:    

دار صــادر – بــروت.

ــو الحســن ظهــر الديــن عــي بــن     لبــاب األنســاب واأللقــاب واألعقــاب.  أب

زيــد البيهقــي، الشــهر بابــن فندمــه (ت: 565هـــ).

ــن الفوطــي الشــيباين (ت: 723 هـــ)،     مجمــع اآلداب يف معجــم األلقــاب. اب

ــة  ــر- وزارة الثقاف ــة والن ــة الطباع ــارش: مؤسس ــم, الن ــد الكاظ ــق: محم املحق
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ــنة: 1416هـــ. ــة األوىل، س ــران, الطبع ــالمي - إي ــاد اإلس واإلرش

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد. الهيثمــي (ت: 807هـ)، تحقيق: حســن ســليم    

أســد الــّداراين, النــارش: دار املأمــون للراث.

ــيده     ــن س ــاعيل ب ــن إس ــي ب ــن ع ــو الحس ــم.  أب ــط األعظ ــم واملحي املحك

املــريس (ت: 458هـــ)، املحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي, النــارش: دار الكتب 

العلميــة - بــروت, الطبعــة األوىل، ســنة: 1421هـــ - 2000م.

مختــار الصحــاح. الــرازي (ت: 666هـــ)، املحقــق: يوســف الشــيخ محمــد,    

ــة   ــدا, الطبع ــروت – صي ــة، ب ــدار النموذجي ــة - ال ــة العري ــارش: املكتب الن

ــنة: 1420هـــ - 1999م. ــة، س الخامس

ــدين     ــيك امل ــريس امل ــر املح ــن عم ــدان ب ــن حم ــر ب ــن عم ــدث الحرم مح

(1292هـــ - 1368هـــ) رضــا بــن محمــد صفــي الديــن الســنويس.

املجمــوع املغيــث يف غريبــي القــرآن والحديــث. أبــو مــوىس  املدينــي (ت:    

ــة  ــدين الطبع ــارش: دار امل ــاوي، الن ــم العزب ــد الكري ــق: عب 581هـــ)، املحق

األوىل، ســنة: (1406هـــ - 1986م) .

املحــى باآلثــار.  أبــو محمــد بــن حــزم األندلــي الظاهــري (ت: 456هـــ)،    

ــروت. ــر – ب ــارش: دار الفك الن

املختــر يف أخبــار البــر.  أبــو الفــداء عــاد الديــن إســاعيل بــن عــي بــن    

محمــود بــن محمــد امللــك املؤيــد، صاحــب حــاة (ت: 732هـــ)، النــارش: 

املطبعــة الحســينية املريــة, الطبعــة  األوىل.

ــروف     ــابوري املع ــم النيس ــه الحاك ــد الل ــن. أبوعب ــى الصحيح ــتدرك ع املس

ــنة:  ــة  األوىل، س ــل، الطبع ــارش: دار التأصي ــع (ت: 405 هـــ)، الن ــن البي باب

1435هــــ – 2014م.

املصنــف.  عبــد الــرزاق بــن هــام (ت: 211هـــ)، املحقــق: مركــز البحــوث    

بــدار التأصيــل, النــارش: دار التأصيــل – القاهــرة, الطبعــة  األوىل، ســنة: 

1436هـــ - 2015م.
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ــر     ــس إىل آخ ــح األندل ــدن فت ــن ل ــرب م ــار املغ ــص أخب ــب يف تلخي املعج

عــر املوحديــن.  عبــد الواحــد بــن عــي التميمــي املراكــي (ت: 647هـ)، 

ــدا-  ــة، صي ــة العري ــارش: املكتب ــواري، الن ــن اله ــالح الدي ــق: د. ص املحق

ــروت, الطبعــة  األوىل، ســنة: 1426هـــ - 2006م. ب

ــحاق     ــو إس ــن، أب ــي الدي ــابور. تق ــخ نيس ــياق لتاري ــاب الس ــن كت ــب م املنتخ

إبراهيــم بــن محمــد بــن األزهــر بــن أحمــد العراقــي(ت: 641هـــ)، املحقــق: 

خالــد حيــدر، النــارش: دار الفكــر للطباعــة والنــر التوزيــع, ســنة: 1414هـــ.

املعــامل األثــرة يف الســنة والســرة.  محمــد بــن محمــد حســن رُشَّاب, النــارش:    

دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق- بــروت, الطبعــة  األوىل، ســنة: 1411هـ.

املعــارف. ابــن قتيبــة الدينــوري (ت: 276هـــ)، تحقيق: ثــروت عكاشــة, النارش:    

الهيئــة املريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة, الطبعــة الثانية، ســنة: 1992م.

املغــرب يف حــى املغــرب. أبــو الحســن عــى بــن مــوىس بــن ســعيد املغريب    

األندلــي (ت: 685هـــ)، املحقــق: د. شــوقي ضيــف, النــارش: دار املعارف - 

القاهــرة, الطبعــة  الثالثــة، ســنة: 1955م.

املعجــم األوســط.  ســليان بــن أحمــد بــن أيــوب أبــو القاســم، الطــراين (ت:    

360هـــ)، املحقــق: طــارق بــن عــوض اللــه بــن محمــد , عبــد املحســن بــن 

إبراهيــم الحســيني، النــارش: دار الحرمــن – القاهــرة.

ــه البكجــري (ت:     ــد الل ــن عب ــج ب ــن قلي ــخ الخلفــاء. مغلطــاي ب مختــر تاري

ــة،  ــة العري ــارش: املكتب ــارح, الن ــي ب ــان ع ــيا كليب ــق: آس 762 هـــ)، املحق

ــان. ــروت – لبن ب

ــراين (ت: 360هـــ)     ــوب الط ــن أي ــد ب ــن أحم ــليان ب ــر.  س ــم الكب املعج

املحقــق: حمــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي, دار النــر: مكتبــة ابــن تيميــة – 

ــة. ــة  الثاني القاهــرة، الطبع

ــن     ــن محمــد ب ــم ب املقصــد األرشــد يف ذكــر أصحــاب اإلمــام أحمــد. إبراهي

عبــد اللــه بــن محمــد ابــن مفلــح (ت: 884هـــ)، املحقــق: د عبــد الرحمــن 
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بــن ســليان العثيمــن، النــارش: مكتبــة الرشــد – الريــاض، الســعودية, الطبعــة  

األوىل، ســنة: 1410هـــ - 1990م.

مــاء املوائــد؛ مقتطفــات مــن رحلــة العيــايش.  عبــد اللــه بــن محمــد العيــايش،    

ــاض، ســنة: 1404هـــ-  ــارش: دار الرفاعــي –الري ــق: حمــد الجــارس، الن تحقي

ــة األوىل. 1984م، الطبع

املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اللــه صــى    

اللــه عليــه وســلم.  مســلم بــن الحجــاج النيســابوري (ت: 261 هـــ)، املحقق: 

مركــز البحــوث بــدار التأصيــل, النــارش: دار التأصيــل – القاهــرة.

ــاريس الفســوي (ت:     ــن جــوان الف ــن ســفيان ب ــخ.  يعقــوب ب ــة والتاري املعرف

277هـــ)، املحقــق: أكــرم ضيــاء العمــري, النــارش: مؤسســة الرســالة، بــروت, 

الطبعــة  الثانيــة، ســنة: 1401هـــ - 1981م.

املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم.  جــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن    

بــن عــي بــن محمــد الجــوزي (ت: 597 هـــ)، النــارش: دار صــادر – بــروت, 

الطبعــة  األوىل، ســنة: 1358هــ.

املنهــل الصــايف واملســتوىف بعــد الــوايف.  يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد    

اللــه الظاهــري الحنفــي، أبــو املحاســن، جــال الديــن (ت: 874هـــ)، حققــه: 

د. محمــد محمــد أمــن, النــارش: الهيئــة املريــة العامــة للكتــاب.

املواعــظ واالعتبــار بذكــر الخطــط واآلثــار. أحمــد بــن عــي بــن عبــد القــادر،    

ــارش: دار  ــزي (ت: 845هـــ)، الن ــن املقري ــي الدي ــيني، تق ــاس الحس ــو العب أب

الكتــب العلميــة، بــروت, الطبعــة األوىل، ســنة: 1418هـــ.

املؤتلــف واملختلــف.  عــي بــن عمــر بــن أحمــد الدارقطنــي (ت: 385هـــ)،    

تحقيــق: موفــق بــن عبــد اللــه بــن عبــد القــادر, النــارش: دار الغــرب اإلســالمي 

–بــروت, الطبعــة  األوىل، ســنة: 1406هـــ - 1986م.

املؤتلــف واملختلــف يف أســاء نقلــة الحديــث وأســاء آبائهــم وأجدادهــم.    

ــد  ــد حمي ــى محم ــق: مثن ــعيد األزدي (409 هـــ)، املحق ــن س ــي ب ــد الغن عب
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ــالمي,  ــرب اإلس ــارش: دار الغ ــي, الن ــاعيل التميم ــد إس ــس عب ــمري - قي الش

ــنة: 1428هـــ - 2007م. ــة  األوىل، س الطبع

ــل اإلســالم.  د. جــواد عــي (ت: 1408هـــ)،     ــخ العــرب قب املفصــل يف تاري

ــارش: دار الســاقي, الطبعــة  الرابعــة 1422هـــ - 2001م. الن

مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان يف معرفــة حــوادث الزمــان.  عفيــف الديــن عبــد    

اللــه بــن أســعد بــن عــي بــن ســليان اليافعــي (ت: 768هـــ)، دار النــر: دار 

الكتــاب اإلســالمي – القاهــرة، ســنة: 1413هـــ - 1993م.

ــن     ــن ب ــن الحس ــى ب ــن ع ــو الحس ــر.  أب ــادن الجوه ــب ومع ــروج الذه م

عــى املســعودي (ت: 346هـــ) تحقيــق: أســعد داغــر, النــارش: دار الهجرة, 

ــنة: 1409هـ. س

مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان.  ســبط ابــن الجــوزي (ت: 654هـــ)، تحقيق:    

ــوريا,  ــق – س ــة، دمش ــالة العاملي ــارش: دار الرس ــرون، الن ــركات، وآخ ــد ب محم

الطبعــة األوىل، ســنة: 1434هـــ - 2013م.

املــرأة والوقــف العالقــة التبادليــة -املــرأة الكويتيــة أمنوذًجــا-.  إميــان محمــد    

الحميــدان، النــارش: إصــدارات األمانــة العامــة ألوقــاف دولــة الكويــت، ســنة 

النــر: 2016م.

ــه     ــل الل ــن فض ــى ب ــن يحي ــد ب ــار.  أحم ــك األمص ــار يف مال ــالك األبص مس

ــو  ــايف، أب ــع الثق ــارش: املجم ــري، (ت: 749هـــ)، الن ــدوي العم ــريش الع الق

ــي, الطبعــة  األوىل، ســنة: 1423 هـــ. ظب

مســند أمــر املؤمنــن أيب حفــص عمــر بــن الخطــاب.  أبــو الفــداء إســاعيل    

بــن عمــر بــن كثــر القــريش (ت: 774هـــ)، املحقــق: عبــد املعطــي قلعجــي, 

ـ - 1991م. دار النــر: دار الوفــاء – املنصــورة, الطبعــة  األوىل، ســنة: 1411هــ

مســند الدارمــي. أبــو محمــد عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن الفضــل الدارمــي،    

(ت: 255هـــ)، تحقيــق: حســن ســليم أســد الــداراين، النــارش: دار املغنــي للنر 

ـ - 2000م. والتوزيــع، اململكــة العربيــة الســعودية, الطبعــة األوىل، ســنة: 1412هــ
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ــاين (ت: 307هـــ)،     ــارون الرُّوي ــن ه ــد ب ــر محم ــو بك ــاين. أب ــند الروي مس

املحقــق: أميــن عــي أبــو ميــاين، النــارش: مؤسســة قرطبــة - القاهــرة, الطبعــة  

األوىل، ســنة: 1416هــــ.

مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل.  أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل    

الشــيباين (ت: 241هـــ)، املحقــق: شــعيب األرنــؤوط - عــادل مرشــد وآخرون, 

النــارش: مؤسســة الرســالة, الطبعــة  األوىل، ســنة: 1421هـــ - 2001م.

مســند الشــهاب. القضاعــي املــري (ت: 454هـــ)، املحقــق: حمــدي بــن    

عبــد املجيــد الســلفي, النــارش: مؤسســة الرســالة – بــروت، الطبعــة  الثانيــة، 

ســنة: 1407هـــ – 1986م. 

ــه     ــل الل ــن فض ــى ب ــن يحي ــد ب ــار. أحم ــك األمص ــار يف مال ــالك األبص مس

ــو  ــايف، أب ــع الثق ــارش: املجم ــري، (ت: 749هـــ)، الن ــدوي العم ــريش الع الق

ــة  األوىل، ســنة: 1423هـــ. ــي, الطبع ظب

ــارش:     ــف, الن ــد اللطي ــن عب ــد الرحمــن ب ــاء نجــد وغرهــم.  عب مشــاهر عل

ــنة:  ــة  األوىل، س ــاض, الطبع ــر - الري ــة والن ــث والرجم ــة للبح دار اليام

1392هـــ - 1972م.

مشــاكلة النــاس لزمانهــم ومــا يغلــب عليهــم يف كل عــر. أحمــد بــن إســحاق    

ــارش:  ــن، الن ــن جعفــر اليعقــويب (ت: 292ه)، املحقــق: محمــد كــال الدي ب

ــة،  ــات العربي ــد املخطوط ــوم – معه ــة والعل ــة والثقاف ــة للربي ــة العربي املنظم

مــر، ســنة: 1980م.

ــد بــن ســامل بــن نــر اللــه بــن     مفــرج الكــروب يف أخبــار بنــي أيــوب.  محمَّ

ــق: د. جــال  ــه املــازين، الحمــوي (ت: 697هـــ)، تحقي ــد الل ــو عب ســامل أب

ــة  ــة - املطبع ــق القومي ــب والوثائ ــارش: دار الكت ــرون، الن ــيال، وآخ ــن الش الدي

األمريــة، القاهــرة - عــام النــر: 1377هـــ - 1957م.

ــة,     ــروت عكاش ــق: ث ــوري (ت: 276هـــ) تحقي ــة الدين ــن قتيب ــارف.  اب املع

ــة، 1992 م. ــة  الثاني ــرة, الطبع ــاب، القاه ــة للكت ــة العام ــة املري ــارش: الهيئ الن
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ــن     ــن ب ــد الحس ــو محم ــنة، أب ــي الس ــرآن. محي ــر الق ــل يف تفس ــامل التنزي مع

مســعود البغــوي (ت: 510هـــ)، املحقــق: محمــد عبــد اللــه النمــر وآخــرون, 

ـ - 1997م. النــارش: دار طيبــة للنــر والتوزيــع, الطبعــة  الرابعــة، ســنة: 1417هــ

معــامل الســنن.  أبــو ســليان حمــد بن محمــد بــن إبراهيــم الخطــايب (ت: 388هـ)،    

النــارش: املطبعــة العلميــة - حلب, الطبعة  األوىل، ســنة: 1351هـــ - 1932م.

معجــم تراجــم أعــالم الوقــف. عبــد املحســن الجــار اللــه الخــرايف. النــارش:    

األمانــة العامــة بدولــة الكويــت. جــزآن 

املعجم الوسيط.  مجمع اللغة العربية بالقاهرة, النارش: دار الدعوة.   

معجــم ديــوان األدب.  أبــو إبراهيــم إســحاق بــن إبراهيــم بــن الحســن الفــارايب    

(ت: 350هـــ)، تحقيــق: د. أحمــد مختــار عمــر, النــارش: مؤسســة دار الشــعب 

للصحافــة والطباعــة والنــر- القاهــرة, عــام النــر: 1424 هـــ - 2003 م.

معجــم البلــدان.  شــهاب الديــن ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي الحمــوي (ت:    

626هـــ)، النــارش: دار صــادر- بــروت, الطبعــة  الثانيــة، ســنة: 1995م.

ــان,     ــد ده ــد أحم ــويك.  محم ــر اململ ــة يف الع ــاظ التاريخي ــم األلف معج

ــان- ودار الفكــر- دمشــق، ســوريا،  النــارش: دار الفكــر املعــارص- بــروت، لبن

الطبعــة  األوىل، ســنة: 1410هــــ - 1990م.

ــد الحميــد عمــر (ت:     ــار عب ــة املعــارصة.  د. أحمــد مخت معجــم اللغــة العربي

ـ - 2008م. 1424هـــ)، النــارش: عــامل الكتــب, الطبعــة  األوىل، ســنة: 1429هــ

ــبيك (ت:     ــن الس ــي الدي ــن تق ــاب ب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــيوخ.  ت ــم الش معج

771هـــ)، تخريــج: شــمس الديــن أيب عبــد اللــه ابــن ســعد الصالحــي الحنبي 

(ت: 759هـــ), املحقــق: د. بشــار عــواد وآخــرون, النــارش: دار الغــرب 

ــنة: 2004م. ــة  األوىل، س ــالمي, الطبع اإلس

معجــم أعــالم النســاء. محمــد التونجــي، النــارش: دار العلــم للماليــن، الطبعــة     

األوىل، ســنة: 2001م.

ــرزاق     ــد ال ــو الفضــل عب ــن أب مجمــع اآلداب يف معجــم األلقــاب. كــال الدي
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ــة  ــارش: مؤسس ــم, الن ــد الكاظ ــق: محم ــي (ت: 723 هـــ)، املحق ــن الفوط اب

ــران, الطبعــة  األوىل،  ــة واإلرشــاد اإلســالمي، إي الطباعــة والنــر- وزارة الثقاف

ــنة: 1416هـ. س

مراصــد االطــالع عــى أســاء األمكنــة والبقــاع. عبــد املؤمــن بــن عبــد الحــق،    

ابــن شــائل القطيعــي البغــدادي (ت: 739هـــ)، النــارش: دار الجيــل - بــروت, 

الطبعــة  األوىل، ســنة: 1412هـ.

مــكارم األخــالق.  ســليان بــن أحمــد بــن أيــوب أبــو القاســم الطــراين (ت:    

360هـــ)، حققــه: أحمــد شــمس الديــن, النــارش: دار الكتــب العلميــة، بــروت 

– لبنــان, الطبعــة األوىل، ســنة: 1409هـــ - 1989م.

ــتي (ت:     ــم البُس ــو حات ــار.  أب ــاء األقط ــالم فقه ــار وأع ــاء األمص ــاهر عل مش

354هـــ)، حققــه: مــرزوق عــى ابراهيــم, النــارش: دار الوفــاء للطباعــة والنــر 

والتوزيــع – املنصــورة, الطبعــة  األوىل، ســنة: 1411هـــ - 1991م.

معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــالد واملواضــع.  أبــو عبيــد عبــد اللــه بــن    

ــامل  ــارش: ع ــي (ت: 487هـــ)، الن ــري األندل ــد البك ــن محم ــز ب ــد العزي عب

ــنة: 1403ه. ــة، س ــة  الثالث ــروت, الطبع ــب، ب الكت

ــاد,     ــه ح ــاء. نزي ــة الفقه ــة يف لغ ــة واالقتصادي ــات املالي ــم املصطلح معج

ـ - 2008م. النــارش: دار القلــم – دمشــق, الطبعــة  األوىل, تاريــخ النــر: 1429هـــ

معجــم ابــن األعــرايب. أبــو ســعيد بــن األعــرايب (ت: 340هـــ), تحقيــق: عبــد    

ــوزي،  ــن الج ــارش: دار اب ــيني, الن ــد الحس ــن أحم ــم ب ــن إبراهي ــن ب املحس

ــنة: 1418هـــ - 1997م. ــة  األوىل، س ــعودية, الطبع ــة الس ــة العربي اململك

معجــم املؤلفــن. عمــر رضــا كحالــة, النــارش: مكتبــة املثنــى- بــروت، ودار    

إحيــاء الــراث العــريب بــروت.

معجــم مــن اللغــة.  أحمــد رضــا، النــارش: دار مكتبــة الحيــاة– بــروت, عــام    

النــر: 1377هــــ - 1380 هـ.

ــى     ــن مصطف ــد ب ــن أحم ــادر ب ــد الق ــال.  عب ــامرة الخي ــالل ومس ــة األط منادم
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بــن عبــد الرحيــم بــدران (ت: 1346هـــ)، املحقــق: زهــر الشــاويش, النــارش: 

ــنة: 1985م. ــة، س ــة الثاني ــروت, الطبع ــالمي – ب ــب اإلس املكت

معرفــة أنــواع علــوم الحديث. أبــو عمرو ابــن الصــالح (ت: 643هـــ), املحقق:    

نــور الديــن عــر, النــارش: دار الفكــر- ســوريا، دار الفكــر املعــارص – بــروت, 

ســنة النر: 1406هـــ - 1986م.

ــد     ــن عب ــد الرحم ــود عب ــة.  د. محم ــاظ الفقهي ــات واأللف ــم املصطلح معج

ــة. ــارش: دار الفضيل ــم, الن املنع

معرفــة الصحابــة. محمــد بــن يحيى بــن َمْنــَده العبــدي (ت: 395هـــ), حققه: د.    

عامــر حســن صــري, النــارش: مطبوعــات جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة, 

الطبعــة األوىل، ســنة: 1426هـ - 2005م.

معرفــة الصحابــة.  أبــو نعيــم أحمــد األصبهــاين (ت: 430هـــ), تحقيــق: عــادل    

بــن يوســف العــزازي, النــارش: دار الوطــن للنــر- الريــاض، الطبعــة  األوىل، 

ســنة: 1419هـ - 1998م.

ــد     ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــة.  أب ــم املغربي ــوعة الراج موس

ــلوي. البكــري الصديقــي، الس

ــن     ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــات واألعصــار. أب ــار عــى الطبق ــراء الكب ــة الق معرف

أحمــد بــن عثــان الذهبــي (ت: 748هـــ), النــارش: دار الكتــب العلميــة, الطبعة 

األوىل، ســنة: 1417هـــ - 1997م.

ــد     ــق: محم ــزي (ت: 845 هـــ) املحق ــن املقري ــي الدي ــر.  تق ــى الكب املقف

اليعــالوي، النــارش: دار الغــرب اإلســالمي، بــروت – لبنــان, الطبعــة  الثانيــة، 

1427هـــ - 2006م.

مــورد اللطافــة يف مــن ويل الســلطنة والخالفــة.  يوســف بــن تغــري بــردي بــن    

عبــد اللــه أبــو املحاســن، جــال الديــن (ت: 874هـــ), املحقــق: نبيــل محمد 

عبــد العزيــز أحمــد, النــارش: دار الكتــب املريــة – القاهــرة.

منتقلــة الطالبيــة. محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد طباطبــا (ت: 322    
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هـــ)، املحقــق: الســيد محمــد مهــدي املوســوي، النــارش: انتشــارات املكتبــة 

الحيدريـّـة, مطبعــة األمــر, الطبعــة األوىل, تاريــخ النــر: 1388هـــ.

من تاريخ الخدمات النسوية العامة يف بغداد.  د. عاد عبد السالم رؤوف.   

منتهــى الســؤل عــى وســائل الوصــول إىل شــائل الرســول صــى اللــه عليــه    

وآلــه وســلم.  عبــد اللــه بن ســعيد بــن محمــد عبــادي (ت: 1410هـــ)، النارش: 

دار املنهــاج – جــدة, الطبعــة الثالثــة، ســنة: 1426هـــ - 2005م.

املؤتلــف واملختلــف. ابــن القيــراين (ت: 507هـــ)، املحقــق: كال يوســف    

الحــوت, النــارش: دار الكتــب العلميــة – بــروت, الطبعــة  األوىل، ســنة: 1411ه.

ــار إفريقيــة وتونــس.  أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أيب القاســم     املؤنــس يف أخب

ــنة:  ــس، س ــة بتون ــة العتيق ــارش: املكتب ــام، الن ــد ش ــق: محم ــي، تحقي الرعين

1350هـــ – 1931م.

ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال.  شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثان    

الذهبــي (ت: 748هـــ), تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي, النــارش: دار املعرفــة 

للطباعــة والنــر، بــروت – لبنــان, الطبعة األوىل، ســنة: 1382هـــ - 1963م.

ــردي (ت:     ــري ب ــن تغ ــف ب ــرة.  يوس ــر والقاه ــوك م ــرة يف مل ــوم الزاه النج

ــر. ــب – م ــي، دار الكت ــاد القوم ــة واإلرش ــارش: وزارة الثقاف 874هـــ) الن

االنتصــار لواســطة عقــد األمصــار. إبراهيــم بــن محمــد بــن دقــاق، النــارش:    

املطبعــة األمريــة الكــرى مــر.

نــرث الجواهــر والــدرر يف علــاء القــرن الرابــع عــر. وبذيلــه: عقــد الجوهر يف    

علــاء الربــع األول مــن القــرن الخامــس عــر. د. يوســف املرعشــي, النارش: 

دار املعرفــة – بــروت, الطبعة  األوىل، ســنة: 1427هـــ - 2006م.

ــالل     ــر، ج ــن أيب بك ــن ب ــد الرحم ــان. عب ــان األعي ــان يف أعي ــم العقي نظ

الديــن الســيوطي (ت: 911هـــ), املحقــق: فيليــب حتــى, النــارش: املكتبــة 

ــروت. ــة – ب العلمي

ــق:     ــش, تحقي ــود مقدي ــار. محم ــخ واألخب ــب التواري ــار يف عجائ ــة األنظ نزه



املصادر  واملراجعاملصادر  واملراجع
10061007

ــروت –  ــالمي، ب ــرب االس ــارش: دار الغ ــوظ, الن ــد محف ــزواري، محم ــي ال ع

ــنة: 1988م. ــة األوىل، س ــان, الطبع لبن

نزهــة األنــام يف تاريــخ اإلســالم. ابــن ُدقـْـاق (ت: 809هـــ)، تحقيق: د. ســمر    

طبــارة, النــارش: املكتبــة العريــة للطباعــة والنــر، بــروت – لبنــان, الطبعــة 

األوىل، ســنة: 1420هـ - 1999م.

نزهــة املالــك واململــوك يف مختــر ســرة مــن ويل مــر مــن امللوك.  الحســن    

َفــدي (ت: بعــد  ــايس الصَّ بــن أيب محّمــد عبــد اللــه بــن عمــر بــن محاســن العبّ

ــة  ــة العري ــارش: املكتب ــري, الن ــالم تدم ــد الس ــر عب ــق: عم 717 هـــ)، املحق

للطباعــة والنــر، بــروت – لبنــان, الطبعــة األوىل، ســنة: 1424هـــ - 2003م.

ــي (ت: 762هـــ)،     ــن الزيلع ــال الدي ــة.  ج ــث الهداي ــة ألحادي ــب الراي نص

النــارش: مؤسســة الريــان للطباعــة والنــر- بــروت- لبنــان، ودار القبلــة للثقافــة 

ــنة: 1418هـــ - 1997م. ــة األوىل، س ــعودية, الطبع ــدة– الس ــالمية- ج اإلس

ــن     ــان الدي ــا لس ــر وزيره ــب وذك ــس الرطي ــن األندل ــن غص ــب م ــح الطي نف

ــاين (ت:  ــري التلمس ــد املق ــن محم ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــب.  ش ــن الخطي ب

ــان. ــروت- لبن ــادر- ب ــارش: دار ص ــاس, الن ــان عب ــق: إحس 1041هـــ)، املحق

نهــر الذهــب يف تاريــخ حلــب. كامــل بــن حســن بــن محمــد بــن مصطفــى    

البــايل الحلبــي، الشــهر بالغــزي (ت: 1351هـــ)، النــارش: دار القلــم- حلــب, 

الطبعــة الثانيــة، ســنة: 1419هـــ.

النهايــة يف غريــب الحديــث واألثــر.  مجــد الديــن الجــزري ابــن األثــر (ت:    

ــنة: 1399هـــ- 1979م,  ــروت، س ــة- ب ــة العلمي ــارش: املكتب 606هـــ)، الن

ــي. ــد الطناح ــود محم ــزاوي - محم ــد ال ــر أحم ــق: طاه تحقي

النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العــارش. محــي الديــن عبــد القــادر بــن شــيخ    

ــة–  ــب العلمي ــارش: دار الكت ــَدُروس (ت: 1038هـــ)، الن ــه الَعيْ ــد الل ــن عب ب

بــروت, الطبعــة  األوىل، ســنة: 1405هـــ.

ــاج     ــه الح ــن الفقي ــد ب ــن أحم ــا ب ــد باب ــاج.  أحم ــز الديب ــاج بتطري ــل االبته ني
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أحمــد بــن عمــر التكــروري، (ت: 1036هـــ)، عنايــة: د. عبــد الحميــد عبــد الله 

ــنة: 2000م. ــة، س ــة  الثاني ــا, الطبع ــس – ليبي ــب، طرابل ــارش: دار الكات ــة, الن الهرام

نيــل األمــل يف ذيــل الــدول.  زيــن الديــن عبــد الباســط الظاهــرّي امللطــّي (ت:    

ــة  ــة العري ــد الســالم تدمــري، النــارش: املكتب 920هـــ)، املحقــق: عمــر عب

ـ - 2002 م. للطباعــة والنــر- بــروت – لبنــان, الطبعــة األوىل، ســنة: 1422 هــ
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الوقــف اإلســالمي يف لبنــان.  ملحمــد قاســم الشــوم، النــارش: إدارة    

الدراســات والعالقــات الخارجيــة- األمانــة العامــة لألوقاف، ســنة: 1428هـ 

– 2007م، الكويــت.

الوقــف ودوره يف دعــم التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــالل    

ــة العامــة  ــة عــام.  خالــد بــن ســليان بــن عــي الخويطــر، النــارش: األمان مائ

لألوقــاف، ســنة: 1432هـــ – 2011م، الكويــت.

ــن     ــى ب ــن مهن ــد ب ــوس-.   أحم ــة الجام ــر. -وكال ــريب يف م ــف الج الوق

ســعيد مصلــح، النــارش: األمانــة العامــة لألوقــاف، ســنة: 1433هـــ – 2012م، 

ــتر. ــالة ماجس ــت، رس الكوي
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ــز     ــارش: مرك ــاعايت، الن ــود س ــى محم ــة.  يحي ــة العربي ــة املكتب ــف وبني الوق

امللــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية، ســنة: 1416ه – 1996م.

الوفيــات. تقــي الديــن محمــد بــن هجــرس بــن رافــع الســالمي (ت: 774هـــ)،    

املحقــق: صالــح مهــدي عبــاس, د. بشــار عــواد, النــارش: مؤسســة الرســالة – 

بــروت, الطبعــة األوىل، ســنة: 1402هــ.

ــد اللــه الصفــدي     الــوايف بالوفيــات.  صــالح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عب

ــارش: دار  ــى, الن ــريك مصطف ــاؤوط، وت ــق: أحمــد األرن (ت: 764هـــ)، املحق

ــروت, عــام النر:1420هـــ- 2000م. ــراث– ب ــاء ال إحي

ــاعيل     ــن إس ــاد الدي ــداء ع ــو الف ــب.  أب ــخ حل ــرب يف تاري ــت وال اليواقي

ــد، صاحــب حــاة (ت: 732هـــ). امللــك املؤي
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778 -6 1 ........................................... أحمد بن عمر المعروف بالقاريء 

أحمد بن محمد أبو العباس، الشاوي........................................   6-  77

 أحمد باشا بن محمد باشا، الوزير الفاضل، الكوبري األصل، - 780

القسطنطيني المولد.........................................................................   6

781 -6   .......  أحمد ابن السلطان محمد بن مراد العثماني، السلطان األعظم

أحمد بن محمد المعروف بابن المنقار، الحلبي، الدمشقي............   6-  78

أحمد بن مطاف أمير األمراء بحلب...........................................   6-  78

أحمد باشا الوزير الكبير، المعروف بكوجك أحمد األرنودي......... 5 6-  78

أبو الغيث، المعروف بالقشاش، المغربي، التونسي...................... 5 6- 785

786 -6 6 ...................................................... جلل الدين بن بهاء الدين

حسن باشا بن عبد الله األمير الكبير، المعروف بشوربزه حسن....... 6 6- 787

788 -6 7 .......................... حسن الكردي، العمادي، الشافعي، نزيل دمشق

حسين بن برسين................................................................... 8 6-  78

7 0 -6 8 .............. حسين بن علي الشهير بابن البجاقجي، الحلبي، الحنفي

رضوان بك، المعروف بصاحب العمارة.....................................   6- 1 7

شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس -   7

650 ......................................................................................... اليمني 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف........................... 650-   7

عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد اإلدريسي، -   7
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651 .......................................................... المكناسي، الحسني، المغربي

7 5 -651 ............. عبد الله بن عمر بن عبد الله بن أحمد باجمال الحضرمي

عز الدين بن دريب بن المطهر بن دريب بن عيسى......................  65- 6 7

على بن إبراهيم بن أحمد بن على بن عمر الملقب نور الدين ابن برهان - 7 7

الدين الحلبي، القاهري، الشافعي......................................................  65

علي بن سلطان بن محمد الهروي، نور الدين الحنفي، القاري.......  65- 8 7

7   -65  ................... علي بن عمر بن علي بن محمد فقيه بن عبد الرحمن

عمر بن أحمد بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن محمد منفز.............  65- 800

عنبر شنبو سنجس خان وزير الهند، ومدبره، الملك..................... 655- 801

فضل الله بن عيسى البوسنوي الحنفي...................................... 656-  80

لطف الله بن زكريا بن بيرام الرومي........................................... 656-  80

محمد بن أبى بكر بن محمد بن عفيف بن الهادى بن أبى حجربه... 657-  80

805 -657 ........... محمد بن أبي بكر العياشي، وأخوه عبد الجبار بن أبي بكر

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن الجمال محمد البونى، - 806

المكي، المالكي............................................................................ 658

محمد بن محمد بن عبد الرحمن مؤذن باجمال...........................  65- 807

808 -65  .......................................................... محمد بن السلطان مراد

80  -660 ..... محمد بن الفقيه معروف بن عبد الله بن أحمد العقيبى، باجمال

محمد بن يحيى بن عمر بن أحمد بن يونس المصري، القاضي بدر - 810

الدين، القرافي............................................................................... 661
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811 -661 .......................................... محمد باشا الكوبري الوزير األعظم

محمد باي...........................................................................  66-  81

محمد باشا، سبط الوزير األعظم رستم باشا، الوزير األعظم في عهد -  81

السلطان إبراهيم.............................................................................  66

مراد ابن السلطان سليم الثاني ابن سليمان بن سليم......................  66-  81

مراد باشا، الوزير...................................................................  66- 815

مصطفى بن أحمد بن منصور بن إبراهيم بن محمد سلمة، أبو الجود ابن - 816

محب الدين.................................................................................. 665

817 -665 ..................... مصطفى بن فخر الدين بن عثمان العلمي، القدسي

مصطفى باشا الشهير بابشير، الوزير األعظم............................... 666- 818

يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى أبو زكريا، الشاوي، -  81

الجزائري...................................................................................... 666

يوسف بن محمد القاضي جمال الدين بن محب الدين األيوبي، - 0 8

األنصاري، الدمشقي....................................................................... 667

8 1 -668 ................................................................ يوسف داي األمير.

670..................................... القرن.الثاني.ع�سر

إبراهيم أفندي، بكناش اليتيم................................................... 671-   8

8   -671 ................................. أحمد أبو العباس ابن أبي يعزى العرايشي.

أحمد آغا جاويش تقلجيان، األمير............................................  67-   8

8 5 -67  ......................................................... أحمد الشلهوب، الشيخ

8 6 -67  ........................................................ أحمد بن سعيد الجملي.
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إسماعيل بن محمد الشريف ابن علي الشريف المراكشي، الحسني، - 7 8

67  ..................................................................... العلوي، المظفر باللَّه 

8 8 -678 ......................................................................... األسطواني.

برويز بن عبد الله الكبير األمير.................................................  67-   8

8 0 -67  .........  بلعرب بن سلطان بن سيف بن مالك بن أبي العرب اليعربي

8 1 -681 ............................................................................ بنو صبح.

8   -681 .............................................. حسن بن عبد الرحمن الحموي.

8   -68  ... حسين بن شرف الدين بن زين العابدين بن علء الدين المقدسي

حسين أفندي ابن عبد الله جلبي الغرابي....................................  68-   8

حيدر جلبي الشاهبندرزاده . ....................................................  68- 5 8

8 6 -68  .................. خليل بن شمس الدين بن محمد ؛ الشهير بالخضري 

8 7 -685 ............................ رمضان جلبي بن يوسف المعروف بالخشاب 

سليمان بك جد آل الشاوي..................................................... 685- 8 8

8   -686 ............................................ سيف بن حمد بن محمد العتيقي 

شريف بن مصطفى السمان..................................................... 686- 0 8

عبد الرحمن بن صالح الحاج، المعروف بابن الحداد، األبرادي...... 687- 1 8

عبد الرحمن بن حسن جاويش القازدغلي، كتخدا، األمير ............. 687-   8

8   -6 1 ................................................. عبد القادر بن حسين األميري.

عبد القادر بن عمر بن ناصر العثماني........................................   6-   8

8 5 -6   ........... عبد الله بن أحمد بن محمد بن عضيب الناصري، التميمي
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8 6 -6   ....................... عبيد الله ابن الحاج أحمد ابن الحاج إبراهيم غنام

عثمان باشا ابن عبد الرحمن بن عثمان آغا الدوركي األصل، الحلبي - 7 8

المولد والنشأة................................................................................   6

8 8 -700 ....................................................................... عثمان كتخدا

8   -70  ............................................... عثمان كتخدا القازدغلي، األمير

850 -70  ........................................... على بن أحمد بن راجح بن سعيد.

851 -70  ....... علي أبو الحسن ابن أبي النصر إسماعيل، المعروف باألعرج.

85  -705 ............................................................. على أفندي ابن مراد.

85  -705 .............................................................. علي الجبرتي الشيخ

85  -706 .............................................. عمر بن يحيى الشماخي، الشيخ

كور وزير............................................................................. 706- 855

856 -707 ..................................................................... كيكدي خاتون

محمد بن إبراهيم أبا الخيل، الشيخ........................................... 707- 857

محمد بشير.......................................................................... 707- 858

محمد بن عبد الرحمن........................................................... 708-  85

محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد بن عبد الرسول بن قلندر بن عبد - 860

708 .................................. السيد البرزنجي، الشهرزوري، المدني، الشافعي

861 -70  ................................................................. محمد غانم األمير

86  -710 ........................................... محمد بك أبو الدهب حاكم مصر 

86  -711 ................................................................ محمد بك اكريبوز
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محمد زين الدين القاضي بحلب الشهباء...................................  71-  86

مراد بن علي بن داود الحسيني، األزبكي، البخاري......................  71- 865

مسعود بن محمد اللب األندلسي.............................................  71- 866

مصلح الدين ابن أبي الصلح عبد الحليم بن يحيى بن عبد الرحمن بن - 867

عبد الوهاب الشعراني..................................................................... 715

ولي الدين بن مصطفى الينيشهري، القسطنطيني، أبو عبد الله، الملقب - 868

بجار الله الرومي، الحنفي................................................................ 715

يوسف بك الكردي................................................................ 716-  86

717..................................... القرن.الثالث.ع�سر

إبراهيم بن غملس بن حجي بن عقبة بن ريس بن زاخر بن علوي.. 718- 870

أحمد بن أحمد بن عبد القادر بن أحمد.....................................  71- 871

أحمد عارف حكمت بن إبراهيم، رائف باشا الحسيني.................. 1 7-  87

أحمد جاويش أرنؤد باش........................................................   7-  87

أحمد بن إسماعيل بن خليل الطبقجلي.....................................   7-  87

أحمد أفندي مصرف داود باشا والي بغداد..................................   7- 875

876 -7   .......................... أحمد باشا الكهية، كتخدا سليمان باشا الصغير

877 -7 5 .............................. إسماعيل آغا بن عبد الرحمن أفندي شريف.

إسماعيل بن محمد علي بك أنطرمه لي..................................... 6 7- 878

87  -7 7 ............................... جابر بن عبد الله بن صباح بن جابر الصباح

حسن بن أحمد بن أبي مسعود محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن - 880
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أفندي الكواكبي، الحلبي................................................................. 8 7

حسن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف الحسيني..........   7- 881

حمد بن محمد البسام............................................................   7-  88

88  -7 0 ................... حمود بن محمد بن علي بن خليفة، التغلبي، الوائلي

88  -7 1 .................... خضر بك ابن عبد الله بك حفيد الحاج يوسف باشا

885 -7 1 ................................. داود باشا، والي بغداد دار الخلفة العباسية

راشد بن دهنين الُعماني..........................................................   7- 886

راشد بن مبارك بن خليفة بن فاضل، العتبي، الوائلي.....................   7- 887

رفاعة رافع بك بن بدوي بن علي الطهطاوي...............................   7- 888

سليمان باشا ابن أمين بن حسين الجليلي الموصلي، الكبير...........   7-  88

سليمان الغنام....................................................................... 5 7- 0 8

السيد قاسم فنصه.................................................................. 5 7- 1 8

8   -7 6 ........................................... سيف بن محمد بن أحمد العتيقي.

8   -7 6 ..................................................... صالح بن محمد الجوعان.

طوسون باشا بن سعيد بن محمد علي الكبير.............................. 7 7-   8

8 5 -7 7 .......... عباس حلمي األول ابن طوسون بن محمد علي باشا الكبير

عبد الرحمن بن راشد بن خليفة بن فاضل بن خليفة الكبير التغلبي، - 6 8

الوائلي، محرر البحرين................................................................... 8 7

عبد الرحمن جلبي بن محمد جلبي الباجه جي........................... 0 7- 7 8

8 8 -7 0 ..................................................... عبد الرحمن بن محمود ونّة
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8   -7 1 ................ عبد الرزاق بن عبد القادر بن محمود بن سلطان حمودة

عبد الرازق بن محمد بن علي بن سلوم الّتميمّي.......................... 1 7- 00 

 01 -7 1 ............................................................... عبد الرزاق ملحيس

عبد العزيز بن حمد بن سيف بن حمد العتيقي، القرشي، الحنبلي..   7-  0 

عبد القادر بن الحاج عبد الله القندلجي.....................................   7-  0 

 0  -7   ................ عبد القادر ابن السيد شعبان ابن السيد أحمد الشعباني.

عبد الله بن علي المشنوق.......................................................   7- 05 

 06 -7 5 .............................................................. عزير أغا بن عبد الله

 07 -7 5 ............................................... عمر مكرم بن حسين السيوطي.

 08 -7 7 ........................................................... عمر بن عبد الفتاح رّفه

 0  -7 8 ................. محمد بن حمد الُهَديبي، التميمي نسًبا، النجدي أصل

محمد راشد أفندي................................................................ 8 7- 10 

 11 -7   ...... محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن محمد العبد القادر

 1  -750 ................... محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن الشريف الحسني

 محمد بن محمد ابن الحاج مصطفى، والحاج يوسف آغا ابن الحاج -  1 

مصطفى آغا ابن يوسف أفندي عربي كاتبي.........................................  75

محمد بن أحمد قازان والحاج عبد القادر بن محمد شيخ القهواتية..  75-  1 

 15 -75  ....................................................... محمد جواد كافل حسين 

محمد آغا الجاويش الصباهي..................................................  75- 16 

 17 -75  ..................................................................  محمود بن محرم
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 18 -75  .............................. مصطفى بهجت فاضل باشا ابن إبراهيم باشا

منصور بن مصطفى............................................................... 755-  1 

نعمان الباجه جي.................................................................. 755- 0  

  1 -756 .......................... يوسف آغا ابن مصطفى الموصلي عربي كاتبي

    -756 .................. وسف خوجة صاحب الطابع، المكنى بأبي المحاسن

758...................................... القرن.الرابع.ع�سر

    -759 ............................................... إبراهيم المختار بن أحمد عمر.

إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن حسن بن عبد الله بن حسن........... 760-    

إبراهيم بن حمد بن عبد الله بن جاسر....................................... 761- 5  

إبراهيم دسوقي بن إبراهيم السيد بن السيد باشا أباظة................... 762- 6  

إبراهيم بن سعود بن سليمان بن محمد بن سيف بن جبر بن ثقبة بن - 7  

خالد بن حزمي.............................................................................. 763

إبراهيم مضف المضف.......................................................... 763- 8  

إبراهيم منصور المصري......................................................... 764-    

  0 -764 ............................................. إبراهيم، مؤذن جامع مستدام بك.

أحمد زكي باشا بن إبراهيم بن عبد الله شيخ العروبة.................... 765- 1  

أحمد باشا ابن أحمد آغا المنشاوي بن الجوهري المنشاوي.......... 766-    

أحمد جودت باشا ابن إسماعيل بن علي................................... 768-    

    -769 ............................................................ أحمد بك ابن إبراهيم 

أحمد توفيق بن إسماعيل بن محمد تيمور باشا........................... 770- 5  
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  6 -771 ................... أحمد شفيق باشا ابن حسن موسى )ت: 1 5  هـ(.

  7 -773 ..................... أحمد بن شهاب الدين العلوّي الحسيني الحضرمّي

أحمد عبد المحسن بن حسن بن علي بن أحمد الخرافي.............. 774- 8  

    -775 .................................................................... أحمد علي باشا

أحمد بن فهد بن خالد بن خضير بن علي الشملن العنزي............ 776- 0  

أحمد بن مصطفى عبد الرحمن الكمشخانوي، ضياء الدين........... 776- 1  

    -777 ................................... أحمد مظلوم باشا ابن محمد مظلوم باشا

    -778 .......................................... إدريس بن الحاج محمد البحراوي.

    -779 ............. إسماعيل باشا ابن إبراهيم بن محمد علي، خديوي مصر 

  5 -782 .................................................... إسماعيل كمال األرناؤوطي

براك عبد المحسن يوسف عبد المحسن عبد اللطيف فايز............. 783- 6  

بشر بن يوسف بن أحمد بن محمد بن صالح بن بشر................... 784- 7  

 جبر بن محمد بن مهنا المسلم................................................ 785- 8  

    -785 ............................................................ لحاج علي الشيخلي.

حسن حسني بن صالح بن عبد الوهاب بن يوسف الصمادحي...... 786- 50 

حسن بك عيسوي زايد........................................................... 787- 51 

 5  -787 ............ ْزق بن محمد بن حسين جبو بن حسن كلش بك حسن الرِّ

 5  -788 .................. الحسن بن محمد بن قاسم أبو علي، الكوهن، التازي

حسني بن أحمد بن عبد القادر باقي.......................................... 788-  5 

 55 -789 ............. حسين بن علي بن عبد الله بن إبراهيم المناعي، التميمي 
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 56 -789 ...................................................... حسين بن سليمان بن مطر

 57 -791 ................. حمد بن عبد الله بن يوسف بن صقر بن محمد الصقر

 58 -792 ...................................................... حمود بن حسين الشغدلي

خالد بن عبدالله بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن العدساني..... 792-  5 

خليل بن إبراهيم بن حسن بن محمد بن علي بن يوسف بن صالح بن - 60 

إسماعيل بن إدريس........................................................................ 793

راشد ناصر بن راشد بن عبد الله بن عثمان بورسلي..................... 794- 61 

 6  -795 ...................................................................... رمضان ميزران

سالم المبارك الصباح............................................................. 795-  6 

سالم بن محمد بن سالم بن سيف الرواحي، العبسي.................... 796-  6 

سالم مفتيج البوسنوي............................................................ 797- 65 

سعد باشا ابن إبراهيم زغلول................................................... 797- 66 

سلمان حسين سلمان بن مطر.................................................. 798- 67 

سليمان بن عبد الرحمن بن محمد بن علي، آل صنيع................... 799- 68 

شملن بن علي آل سيف........................................................ 799-  6 

 70 -801 ................. صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن بسام بن عساكر

صالح بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن حمد البسام........ 801- 71 

 7  -802 .................................................................. صالح باشا كيكيا

صالح بن المل محمد بن صالح بن عبد الله العبد الرحمن العنزي.. 803-  7 

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي................................. 803-  7 
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عبد الرزاق بن رشيد بن حميد الحصان البغدادي، الكرخي........... 805- 76 

عبدالستار بن عبدالوهاب بن محمد خدايار بن عظيم حسين يار - 77 

ْهلَِوي..................................................... 806 المباركشاهوي، البكري، الدِّ

عبد العزيز بن إبراهيم الدوسري............................................... 806- 78 

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، مؤسس المملكة العربية -  7 

807 ........................................................ السعودية الحديثة، وأول ملوكها

 80 -808 ................................................... عبد العزيز العلي الخريجي.

عبد العزيز عبد الله شروني..................................................... 809- 81 

عبد العزيز قاسم حمادة.......................................................... 810-  8 

عبد العزيز يوسف عبدالله محمد المزيني.................................. 811-  8 

 8  -811 ............................................................. عبد اللطيف الكتخدا

عبد الله بن حمد بن مزروع..................................................... 812- 85 

عبد الله بن خلف بن دحيان.................................................... 812- 86 

عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد بن سليمان بن ناصر - 87 

بن إبراهيم بن خنفر العنقري............................................................. 814

عبد الله بن عثمان بن حماد الخويطر........................................ 815- 88 

عبد الله بن محمد بن حمد القرعاوي........................................ 815-  8 

ام، وأمير الَْحاج ابْن - 0   عبد الله بك ابن الوزير محمد باشا محافظ الشَّ

816 ....................................................................... مصطفى بك الْعظم.

عبد الله بن محمد هادي العوضي............................................ 817- 1  
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عبد الله محمد شاهين الغانم................................................... 818-    

عبد الله فريج عثمان الفدا....................................................... 818-    

عبد المطلب بن غالب بن مساعد الحسني................................. 820-    

  5 -820 ................................................. عبد المنعم محمد عبد المنعم

عبد الوهاب بن عبد الواحد َخلَّف........................................... 821- 6  

علي بن إبراهيم بن حسن بن إبراهيم الزياني............................... 822- 7  

  8 -822 .................................................. علي حسن آغا شعراوي باشا 

    -824 ............... علي رضا باشا ابن محمود بن أحمد بن سليمان الركابي

علي بن عبد الله بن قاسم بن محمد بن ثاني، أمير دولة قطر........ 824- 1000

علي بن فهد بن خالد بن خضير بن علي بن فيصل الشملن........ 826- 1001

علي باشا ابن مبارك بن سليمان الروجي.................................. 827-  100

علي محمد الخفيف............................................................ 828-  100

عمر بن طوسون باشا ابن محمد سعيد بن محمد علي باشا الكبير... 829-  100

عيسى بن أحمد بن سيادي بن يوسف..................................... 829- 1005

1006 -830 ..... فرحان بن فهد بن خالد بن خضير بن علي بن فيصل الشملن

فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، ملك - 1007

المملكة العربية السعودية................................................................. 831

قاسم بن ثاني حاكم قطر...................................................... 832- 1008

محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، الحنبلي................ 833-  100

محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد أبو زَهرة......................... 833- 1010
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1011 -834 .............................. محمد بخيت بن حسين المطيعي، الحنفي

محمد باشا حلمي عيسى..................................................... 835-  101

محمد زيد اإلبياني.............................................................. 836-  101

101  -836 ........................................ محمد بن الحاج الطيب الصبيحي.

1015 -836 ...................................................... محمد الطاهر بن عاشور

محمد بن عبد الواحد بن محمد بن محمد النقيب بن عبد الواحد. 837- 1016

محمد علي زينل رضا.......................................................... 837- 1017

محمد بن محمد بن حسين األنبابي، شمس الدين..................... 838- 1018

محمد سعيد جلبي الشيخلي................................................. 839-  101

محمد العزيز بو عتور، الوزير التونسي.................................... 839- 0 10

10 1 -840 .................................................................. محمد الخامس

محمود باشا سليمان بن الشيخ عبد العال بن عثمان بن نصر بن حسب -   10

النبي بن طائع بن حسن محمد بن جامع............................................. 841

مشاري عبدالله محمد الروضان............................................. 842-   10

10   -842 ........................... مصطفى بن محمد بن مصطفى طلس وورثته

مقبل بن عبد العزيز الذكير.................................................... 844- 5 10

ناصر بن راشد بن سليمان بن عامر بن عبد الله بن مسعود سالم بن - 6 10

محمد بن سعيد بن تميم الخروصي................................................... 845

ناصر مبارك بن صباح بن جابر الصباح.................................... 846- 7 10

10 8 -846 ....... ناصر بن يوسف بن عبد المحسن بن عثمان بن محمد البدر
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هلل بن فجحان المطيري.................................................... 848-   10

10 0 - 849 ..... يوسف كمال بن أحمد كمال بن أحمد رفعت بن إبراهيم باشا

851....................................... اأعالم.الواقفات

10 1 -852 ...................... أروى بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحي.

10   -852 ................................................ أسماء بنت أبي بكر

أسماء بنت خطاب أغا......................................................... 853-   10

أسماء بنت مصطفى بن خليل أغا.......................................... 853-   10

آسية بنت إسماعيل األعظمي................................................ 854- 5 10

آسية بنت محمد، ابنة بنت محمد ابن قدامة المقدسي................ 854- 6 10

10 7 -855 ............................. آسية بنت محمد بن الحاج أحمد الشروني.

أصفهان شاه خاتون، وتدعى خانم ......................................... 855- 8 10

10   -856 ............. أغل خاتون بنت شمس الدين محمد، القازانية البغدادية

ألفت قادي........................................................................ 856- 0 10

10 1 -857 ................................................. أرغوان، عتيقة الملك العادل

أم إسماعيل بن العادل نور الدين............................................ 858-   10

أم الحسين بنت قاضى مكة شهاب الدين أحمد بن قاضى مكة نجم -   10

859 ................................ الدين محمد بن محمد بن المحب الطبرى المكية

10   -859 ............................... أم الحسين بنت محمد علي خديوي مصر

أمة اللطيف بنت الناصح عبد الرحمن بن نجم ابن الحنبلي......... 860- 5 10

آمنة بنت أحمد المصري األرمنازي......................................... 860- 6 10
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آمنة بنت رفاعي.................................................................. 861- 7 10

10 8 -861 ........................................... آمنة بنت عبد الرحمن آغا شريف

10   -862 ........................... آمنة بنت محمد بن الحسن بن طاهر بن الران

آمنة بنت محمد المواهبي وفاطمة بنت أمين الموقع والمرأة خيزران - 1050

862 .......................................... بنت عبد الله معتقة أحمد أفندي المواهبي

أمينة أم المحسنين............................................................... 863- 1051

105  -863 ....................................................................... أمينة خاتون

أم الملك سعود بن عبد العزيز............................................... 864-  105

أم قاسم المرادية األميرة........................................................ 864-  105

1055 -865 ..... زهرة خاتون بنت الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب

1056 -866 ....................... بباب بشير إحدى نساء الخليفة المستعصم بالله

برتونيال قادين.................................................................... 867- 1057

بركة خاتون........................................................................ 869- 1058

105  -869 .................................................. بزة بنت غانم بن جبر الغانم

1060 -870 بنبا قادن............................................................................ 

بنبه بنت عبد الله بن عبد المنان............................................. 871- 1061

106  -871 .................................................. بنفشا، فتاة المستضيء بالله

تركان خاتون الجللية بنت طغفاج خان...................................  87-  106

تركان خاتون بنت مسعود بن أتابك زنكي................................ 872-  106

1065 -872 .................................................................. جليلة طوسون.
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الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود.................................... 873- 1066

1067 -874 ......................................................... حافظة بنت عبد القادر

حبيبة بنت يوسف بن عبد الموسوي....................................... 874- 1068

حدقة جارية الملك الناصر بن قلون...................................... 875-  106

1070 -875 ......................................................... حسنة أم ولد  المهدي 

حسنة بنت حسين............................................................... 876- 1071

 حسيبة بنت محمود جلبي الباجة جي..................................... 877-  107

حصة بنت أحمد بن  محمد بن سالم العتيقي........................... 877-  107

107  -878 .......................................... حصة بنت الشيخ محمود الجسار

1075 -879 .................... حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين

حفيظة رستم...................................................................... 879- 1076

1077 -880 ....................... خاتون بنت أيوب األمير نجم الدين، ست الشام

1078 -881 ............................................................ خاتون ابنة خطلجي

خاتون حظ الخير بنت إبراهيم بن عبد الله والدة عز الدين فرخشاه -  107

وهي زوجة شاهنشاه بن أيوب أخي صلح الدين.................................. 882

1080 -882 ............................................ خاتون بنت ظهير الدين شومان.

خاتون بنت معين الدين أنر عصمة الدين................................. 882- 1081

108  -883 ................................................. خاتون زوجة المستظهر بالله

108  -884 .................................. خاتون سرية علي بيك بلوط قبان الكبير

خالصة مولى الخيزران......................................................... 884-  108
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خديجة بنت داود أخي السلطان طغرلبك السلجوقي.................. 887- 1085

خديجة الصالحية الدمشقية................................................... 887- 1086

خديجة بنت عبد الله بن عبد المنان معتقة إسماعيل باشا............ 888- 1087

1088 -888 ................................................. خطبلسي خاتون بنت ككجا

خطلجة بنت إبراهيم............................................................ 889-  108

خناثة بنت بكار بن علي بن عبد الله المغافري.......................... 889- 0 10

خوشيار قادن..................................................................... 890- 1 10

10   -891 .............. خوند تتر بنت محمد بن قلون السلطان الملك الناصر

خوند زينب الخاصكية. من أعلم القرن التاسع......................... 892-   10

10   -892 ........................ خوندار دوتكين بنت نوغية السلح دار الططرّي

الدار الشمسي بنت السلطان الملك المنصور نور الدين............. 893- 5 10

10 6 -893 ............................................ رازقية بنت عبد اللطيف الكتخدا

ربيعة خاتون بنت نجم الدين أيوب بن شاذي........................... 894- 7 10

رحمة بنت إبراهيم بن حسن التكريتي..................................... 895- 8 10

رحمة بنت عبد القادر بن أحمد بك........................................ 895-   10

رقية بنت الحاج موسى آغا أميري........................................... 896- 1100

ملة بنت عبد الله بن عبد الملك بن مروان................................ 896- 1101

110  -897 ............ رملة بنت أبي سفيان صخر، أم حبيبة أم المؤمنين

رقية بنت محمد العدساني.................................................... 898-  110

110  -898 ....................................................................... روكسيلنة. 
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زبيدة بنت جعفر بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد.........   8- 1105

زليخا بنت أحمد ابن خير الدين............................................. 900- 1106

1107 -901 ..................................... زمرد بنت جاولي بن عبد الله الخاتون

1108 -901 .............................................................. زمرد خاتون التركية

 زهرة خاتون....................................................................... 902-  110

زينب بنت العلء علي بن البدر الحنفي................................... 903- 1110

زينب بنت عبد الرحمن الجويني، اإلمام العلمة القاضي............ 903- 1111

زينب بنت عمر بن كندي بن سعيد بن علي............................. 904-  111

111  -904 ......................................... زينب بنت محمد علي باشا الكبير

111  -905 .. زينب خانم زوجة الجانبلد الخواجه منصور الشهير بابن حطب

1115 -907 ............................................................... زينب هانم أفندي

سبيكة بنت خالد بن خضير بن علي بن فيصل الشملن.............. 908- 1116

1117 -909 ............... ستيتة الخوندة بنت األمير سيف الدين الكبير كوكبائي

1118 -909 ..................................................... ستيتة بنت سالم النمرس.

ست القضاة بنت القاضي محمد بن علي بن سهل بن حسن بن عوانة -  111

910 ..................................................................... النميري الكفربطنائي.

سفرى خاتون بنت شرف الدين أبي بكر بن محمود المعروف والدها - 0 11

910 ..................................................................................... بالبارودي

سلمة بنت علي بن المؤيد الملك المجاهد داود بن يوسف........ 910- 1 11

11   -911 ................................. سورباى الجركسية حظية الظاهر جقمق.
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11   -911 ..............................................................  شاهة حمد الصقر

شجرة الدّر......................................................................... 912-   11

11 5 -912 ............................................. شرف بنت أحمد بن عبد القادر

شريفة بنت جبر الغانم......................................................... 913- 6 11

شريفة بنت عبد القادر أفندي حجازي..................................... 913- 7 11

شمسية بنت حسن بن عجلن بن رميثة بن أبي نمى الحسني....... 914- 8 11

شوكار بنت عبد الله. ..........................................................  1 -   11

11 0 -916 .................................................................... شيرين الرومية

11 1 -916 ................................................ صالحة زوجة موسى آغا أمير

صديقة خانم بنت عبد الكريم أفندي أبي حسين السيروزي......... 917-   11

11   -918 ....................... صفية بنت حيي بن أخطب، أم المؤمنين

صفية والدة السلطان سليمان الثاني ابن السلطان إبراهيم............. 919-   11

11 5 -920 ....... ضيفة خاتون بنت الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد

طاب الزمان الحبشية عتيقة المستضيء العباس......................... 921- 6 11

11 7 -921 .................................................................... طغاي أم آنوك

11 8 -922 .................... -عائشة بنت أبي بكر الصديق -أم المؤمنين

11   -924 ........................ عائشة بنت علي بن عبد الله، وتعرف بالظاهرية

عائشة بنت صفر................................................................. 924- 0 11

عائشة خاتون بنت أحمد باشا................................................ 924- 1 11

عائشة زوجة الشجاع محمود المعروف بالدماغ......................... 925-   11
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عائشة هانم........................................................................ 925-   11

عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب -أم البنين-...... 926-   11

عاشوراء بنت ساروج األسدّي، زوجة األمير أيازكوج األسديّدس. 926- 5 11

11 6 -927 ............. عزيزة بنت أبي العباس أحمد بن محمد "عزيزة عثمانة" 

11 7 -928 . عصمة الدين مؤنسة خاتون، ابنة الملك العادل أبي بكر بن أيوب

11 8 -929 ........ عصمة الدين، الخاتون المحترمة بنت األمير معين الدين أنر

11   -929 ................................................. عطية بنت درويش الحيدري

1150 -930 .......................................... عطية بنت محمود أغا بن عبد الله

عيدة بنت سلمان................................................................ 930- 1151

115  -931 .................................... عين الحياة يوسف وفطومة أبو مندور.

115  -931 .............. فاطمة بنت محمد بن عبد الله رسول الله

115  -932 ........................... فاطمة بنت إبرهيم بن عمر بن محمد الزرعي

1155 -932 .................  فاطمة بنت إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي باشا

1156 -934 .................................................. فاطمة بنت أحمد الحجيلي

فاطمة بنت الحسن السلطان.................................................. 935- 1157

فاطمة بنت حمد الفضيلي الحنبلي الزبيرية.............................. 936- 1158

115  -937 .............................. فاطمة بنت خوالن بن عشائر الصحراوي..

فاطمة بنت سعد الله بن حسن............................................... 938- 1160

  فاطمة بنت سليمان بن عبد الكريم األنصاري أم عبد الله........... 939- 1161

116  -939 ...................... فاطمة بنت علي بن أحمد بن منصور، وأخت لها
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116  -940 ...................................... فاطمة بنت قاناباي العمري الناصري

116  -940 ..... فاطمة بنت محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب الملك الكامل

1165 -941 ........... فاطمة بنت األمير أبي ليلى محمد بن أنو شروان الحسني

1166 -941 .......................... فاطمة بنت محمد عفيف الدين قاضي القضاة

1167 -    ............... فاطمة بنت محمد بن الملك األشرف قانصوه الغوري 

1168 -942 ............................................... فاطمة بنت محمد بن عبد الله

 فاطمة خاتون بنت السلر..................................................... 943-  116

1170 -944 ........................................ فاطمة خاتون بنت بكتاش بن ولي.

فاطمة خاتون بنت صافي بن يمنجي....................................... 944- 1171

فاطمة، وتدعى ستيتة بنت ناصر الدين محمد بن الشهاب أحمد -  117

945 ....................................................................... المعروفة بالمسيكينة

117  -945 .................................................................. فاطمة الحاضنة

117  -946 ................................................................... فاطمة سلطان.

فطومة بنت أحمد العبدي..................................................... 946- 1175

1176 -947 ............................ فوز جارية علّي بن أحمد الجرجراي الوزير.

قماري خاتون بنت حسام الدين، أبي الفوارس القيمري.............. 947- 1177

1178 -947 ......................................... قهرمانة المقتدي الخليفة العباسي.

117  -948 ...................................................... قوت القلوب الدمرداشية

1180 -948 ..................................... كلفدان حظية محمد أفندي الجابري.

كوردجين بنت مانجو تيمور. من ملكات فارس........................ 948- 1181
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118  -949 ........... ماء السماء بنت يوسف بن عمر، السلطان الملك المظفر

118  -949 .............................................. مريم بنت الشمس بن العفيف.

مريم بنت محمد بن عمر الشيخ العمدة الضابط المنزلي............. 950-  118

1185 -951 ......................... مريم بنت محمد بن عبد الله بن سيف العتيقي

 مسعودة بنت أحمد بن عبد الله الوزكيتي الورززاتي ..................952- 1186

مسعودة شاؤل.................................................................... 952- 1187

1188 -953 .......................... مسكة جارية الملك الناصر محمد بن قلوون

ملكة بنت محمد الغانم........................................................ 954-  118

َملَك جشم آفت بنت حسن نورهان باشا.................................. 955- 0 11

11 1 -955 ................................................ منور بنت صالح بن نصر الله

11   -956 ................... منورة بنت عبد الله زوجة سليمان باشا، والي بغداد

11   -956 ............................................ موضي المبارك الصباح، الشيخة

ميثة بنت مصبح.................................................................. 957-   11

المعزية أّم العزيز بالله نزار ولد المعز لدين الله، يقال لها تغريد، - 5 11

957 ................................................................................ وتدعى درزان

نائلة بنت عناية الله أغا......................................................... 958- 6 11

11 7 -958 ........................................................ نائلة زوجة مراد أفندي.
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