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 :الملخص
على مر  والشخصية الخاصة بكل شعب واالجتماعية االقتصادية الحياة فى معرفة جوانبالعربية دراسة الوثائق  أسهمت

 أربعةةهدف هةاا البحةد دراسةة سةتوي، العصور، وتحتفظ المتاحف المتنوعةة بالعديةد مةن مجموعةات الوثةائق وأوراق البةردب العربةى
محفوظةةة فةةى وهةةى ، م1288-1286  /هةةة687 -685ى عةةاموثةةائق صةةدقة وتراجةةل عةةن الصةةدقة، مررخةةة بةةالفترة الواقعةةة بةةين 

م بدراسةة تلةا الوثةائق ، إال أنه لم يقة Yusuf Ragebءة هاه الوثائق لعالم البرديات مكتبة برلين ، ويعود الفضل إلى نشر وقرا
  .، ولم يعثر فى الدراسات الحديثة على دراسة تتناول تلا الوثائقكامالً والتعليق عليها تعليقًا 

صةياتتها فةةى القةةرن م شةةكل وثةةائق الصةدقة وأسةةلوب 1286هةة 685بسةةنة  يتبةين مةةن دراسةة وثةةائق الصةةدقة المررخةة     
  .الصدقة، وتوثيقها بتدوين أسماء الشهود فى نهايتها موضوعم، والمضامين التى تحتويها و 13/هة7

 :الكلمات الدالة

 وصيفة  ؛صدقة ؛وثيقة 
Abstract: 

 The study of Arab documents helped in clarifying economic, social, and personal aspects 

of life throughout ages. Various museums preserve numerous collections of documents and 

Arabic papyrus. This research aims at studying four documents of charity and retracting charity 

dating back to 685-687 AH / 1286-1288AD, preserved in Berlin Library. The reason for choosing 

this topic is that these documents were not fully published by Yūsuf Rāghib, Papyrus specialist, 

and the recent studies have not presented a detailed study on them.  

Studying the documents of charity dated 685 AH / 1286AD revealed more about their 

forms and formulation in the 7th AH/ 13thAD century. The study also shed light on their 

contents and the subject of alms charity as well as their documentation by registering the names 

of the witnesses at their end of the page. 
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 :مقدمةال
 

؛ وهةةى تمتةةد مةةن الفةةت  اإلسةةالمى حتةةى نهايةةة العصةةر المملةةوكى فةةى العصةةور الوسةة ىالوثةةائق العربيةةة        
المراسالت الشخصية والسياسةية والمكاتبةات الخاصةة والنصةود الدينيةة والوصةفات ال بيةة، وبةالا فهى تبرز 

فتلةةا الوثةةائق تكشةةف تفاصةةيل كافةةة مجةةاالت الحيةةاة المصةةرية، كمةةا تبةةين الوثةةائق العربيةةة ت ةةور الخةة  العربةةى 
 .خدم فى تدوينها واألحبار وألوانها التى استخدمت فى مصرتالاب اس

تشةتمل مكتبةة بةرلين حفةظ الوثةائق العربيةة فةى مصةر وخارجهةا مثةل مكتبةة بةرلين؛ إا  أمةاكنتنوعت وقد 
ومةةن الدراسةةات ، وتراجةةل عةةن الصةةدقة صةةدقةوثةةائق  ةأربعةةوراق العربيةةة مةةن بينهةةا ن األمةةعلةةى مجموعةةة كبيةةرة 

وبقةراءة  الوثةائقبتلةا بةالتعريف  الةاب قةام،  Yusuf Ragebالسةابقة لدراسةة تلةا الوثةائق كتةاب عةالم البرديةات
1ة بالقاهرةالشرقيعن المعهد الفرنسى لآلثار  م2002الاب صدر عام  ،فى كتابهنصوصها 

. 

، وتعةةد إشةةكالية هةةاه ونشةةرها اعةةادة دراسةةتهإمةةن المناسةةب  ب الباحةةد أنةةهرأ ،هميةةة هةةاه الوثةةائقا ألونظةةرً 
وسةوف تتبةل الدراسةة المةنه  ، وأسةلوب صةياتتها وثةائق الصةدقة ومضةامينها دراسةة الدراسة أنها تنصب على 

 .من حيد الشكل والمضمون تلا الوثائقلدراسة  ، والمنه  التحليليةاألربع لوثائق الصدقةالوصفي 
  :الدراسة الوصفية والدراسة التحليلية لى قسمينإينقسم البحث 

 : الدراسة الوصفية.1

 ( 1) رقم: .لوحة1.1

 من الكاتدوثيقة صدقة          
 م1286 سنة أكتوبر 12 هة685شعبان سنه  21 -التاريخ :

 مكتبة برلين )المتحف المصرب  قسم البردب( -مكان الحفظ :
 15248  رقم السجل :

 سم 27 ول :  س :يالمقاي
 سم 17.5عرض :           

  ةبى العز بن هميسأبو ال اهر بن أ اسم المتصدق :
 شاهدين  الشهود :عدد 

                                                 
1 RAGEB, Y., Actes de vente d’esclaves et d’animaux d’Egypte médiévale, Le Caire: Institut français 

d’archéologie orientale du Caire, 2002, vol. I , 89-100,pl.XXXII-XXXIV; 

بحود ودراسات فى البرديات ، مغاورب سعيد محمد،: وقد وجدت دراسات أخرب عن دراسة الوثائق العربية بشكل عام تتمثل فى
، "عقود الزواج وال الق فى مصر اهلل عبد شيماء إبراهيم،؛ 353-230، 1، جة.م2009، الثقافة وزارة، القاهرة: العربية

رسالة م("، 1517-641هة 923-21اإلسالمية من خالل الرَّق والبردي والكاتد منا الفت  العربى حتى نهاية العصر المملوكى)
   .751 -410، م2019جامعة عين شمس،  /، كلية اآلدابدكتوراه
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، تسعة عشةر سة رًا  علىشتمل ت ، من الجانبين ةمزقمالشكل  ةمست يل ورقةعبارة عن وثيقة صدقة  الوصف:
 سود.بالمداد األ بخ  النسخ ةوند  م

  نصها:

  الرحيم اهلل الرحمن بسم -1
  ])كاا( برهيما لصلبه ولده لى [ةع هميسه بن العز ىبا بن ال اهر بوا الحاج به تصدق ما هاا  -2
 از[وجو وبدنه عقله صحة ىف وهو ىعل ابنة عائشة زوجته من رزقه بالا نظره هوولي حجره تحت الاب  -3
 ... ]مرها
  ]يده وفي وملكه له هو [بما سبحانهاهلل  لىا وتقربا عليه وحنوا بولده برا جبارا]و ە[كراا تير من  -4
شرين سهما من  [عة  ]و [ربلا من سهما عشر اثنا كمل النصف مبلغها ىالت الحصة جميل وهو -5

 ]الوصيفة
 ] بالوصيفة وشهوده زبيدة للجارية[ بالولدة الراجعة خليفة المدعوة الجنس المولدة المسلمة  -6
 ]مكافاة وال عوض تير من ضاته[ر]مة[ وابتغاء سبحانهاهلل  لوجه صحيحة صدقة عارفون -7
 ]شرعيا قبول الصدقة هاه ليه[عة المتصدق )كاا(ابرهيم لولده نفسه من المتصدق وقبل  -8
 ]الا بعد يبق ولم وته[بلة حين لىا له وحازها عليه المتصدق لولده نفسه من لمها]ةس[ة ت] و [ -9

  ]عائشة زوجته [بحضور والا  لب وال حق الماكورة الوصيفة في للمتصدق -10
  ...] ر[الع ا ىترك بن المكارم ابى الحاج بن ىعل الحسن ابى ابنة -11
  [...] من الماكورة الحصة ان واقرت شرعيا تصديقا منها ولده على بها   -12
 ]وستمائة وثمانين س[خمة سنة المبارا شعبان من والعشرين بالحاد بتاريخ عليها  -13
بن ابى العز على  اهر[ال  بوا الحاج تاريخه يوم ىف به تصدق خليفة الوصيفة من ىالباق والنصف -14
  صلبه ]ةل[ده ]ولة
وصارت ]ب الحسن على...[ابة ]ة[المتصدق عليه الماكور الاب رزقه من عائشة ابنة )كاا(ابرهيم -15

 الوصيفة
 بالا اقرارهما لى]عة ريخه شهد[تا في شهد فيه بالسوية نصف االخوين بين شركة -16
 محمد تم بن لعزيز]ا عبد[ بن هيم]ابر                 [بالا  قرارها على شهد -17
 ]يخه [تار ]فى [       ح؟و ال ابى بن )كاا(ابرهيم بن احمد -18
 .النسختين ىف تاريخه ىف -19
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 : (2 لوحة) .2.1
 من الكاتدوثيقة صدقة        
 م1286 سنة أكتوبر 12/هة685شعبان سنة  21 التاريخ:

 قسم البردب(/مكتبة برلين )المتحف المصرب  مكان الحفظ:
  15281(°r) :رقم السجل
 سم27:ال ول:المقاييس
  سم 18العرض:         

 بى المكارم بن تركى الع ارأبى الحسن على بن الحاج أعائشة ابنة  اسم المتصدق:
 شاهدين عدد الشهود:

شةةتمل ت منتصةةفها بعةةض الثقةةوب،و  ايتخلةةل أعالهةة ،الشةةكل ةمسةةت يلوثيقةةة صةةدقة ورقةةة تشةةتمل علةةى  الوصــف:
 سود.بالمداد األ بخ  النسخونت ، د  سبعة عشر س رًا  على

 نصها:
 الرحيم الرحمن اهلل بسم -1
 الع ار ىترك بن المكارم ىاب الحاج ]بن[ ىعل الحسن ابى ابنة الكامل المراة عائشة به تصدقت ما اا]ةه[-2
 امرها وجواز وبدنها عقلها صحة ىف وهى هميسه بن العز ىاب بن ال اهر ىاب الحاج زوج ىه ىالت -3

 مختارة  ائعة
 عشر اثنا النصف مبلغها التى الحصة جميل وهو صحيحا ملكا وتصرفها يديها ىوف وملكها لها هو بما -4

 اربعة من سهما
 ية المولدة]ر[للجا بالولدة الراجعة خليفة المدعوة الجنس المولدة المسلمة الوصيفة من سهما وعشرين  -5

 المسلمة
  عليه وحنوا به بًرا العمر ىالسداس شرف ولدها على عارفون بالوصيفة وشهوده زبيدة المدعوة -6
  مرضاته وابتغاء سبحانه هللا لوجه شرعية صحيحة صدقة الماكور ال اهر ىاب الحاج ابن  -7
  هاه عليه المتصدق ال فل والد زوجها منها وقبل سبحانه اهلل من الا ةامكاف وال عوض تير من -8
  وحازها المتصدقة من الحصة وتسلم شرعيا قبوال عليه المتصدق شرف لولده الصدقة -9

 المتصدقة اجر ووقل رشده وايناس بلوته حين الى لولده ملكا يده فى وصارت عليه المتصدق لولده -10
 المتصدقة ولد على بها المتصدق الحصة ان ال اهر ابى الحاج زوجها اقرار بعد والا تعالىهلل ا على-11
 لصلبه ولده على ال اهر ىاب الحاج به تصدق خليفة الوصيفة من ىالباق والنصف الصدقة ]ة[ةحص -12
 تاريخه يوم فى منها
  عليهما شهد فيه بالسوية نصف االخوين بين شركة الوصيفة وصارت صحيحة صدقة )كاا(ابرهيم -13
  وستمائة وثمانين خمس سنة المبارا شعبان من والعشرين بالحاد بتاريخ  -14
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 بالا قرارهاا على شهد                         بالا قرارهاا على شهد -15
 محمد تم بن العزيز عبد بن )كاا(ح؟             ابرهيمو ال ىاب بن )كاا(ابرهيم بن احمد -16
 تاريخه فى  -17
 (أ،ب،ج/3 لوحة) .3.1

 عن الصدقة تراجلو صدقة  تاوثيق      
 م1286 سنة أكتوبر 12/هة685شعبان سنة 21 فى ةررخموثيقة الصدقة  التاريخ:
 م1288 أكتوبر سنة11/ةه687 سنة رمضان13مررخة فىعن الصدقة  التراجلوثيقة و        

 قسم البردب(/مكتبة برلين )المتحف المصرب  مكان الحفظ:
 v  ° 15282))  :رقم السجل
 سم28ال ول:المقاييس:
 سم 18العرض:          

 بى المكارم بن تركى الع ارأبى الحسن على بن الحاج أعائشة ابنة  اسم المتصدق:
 شاهدين  :وثيقة الصدقة عدد الشهود:

 ثالثة شهود :وثيقة التراجل عن الصدقة                
ومنتصةةفها  ايتخلةةل أعالهةة ،ة الشةةكلمسةةت يلوتراجةةل عةةن الصةةدقة صةةدقة  ورقةةة تشةةتمل علةةى وثيقتةةى الوصــف:

ونةت ، د  كةل وثيقةةأي بمثابةة أحةد عشةر سة رًا ل؛ اثنةين وعشةرين سة راً علةى فةى مجملهةا شةتمل ت بعض الثقوب،
 سودبالمداد األ بخ  النسخ

 :2الوثيقة األولى.4.1

 نصها:
  الرحيم الرحمن اهلل بسم -1
 ولدها على با نه لها المشترب ىترك بن المكارم ىاب الحاج بن ىعل ابنة الكامل ةاالمر  عائشة تصدقت  -2
 ملكها ىالت الحصة بجميل با نه الماكور العز ىاب بن ال اهر ىاب الحاج ابن العمر ىالسداس شرف -3

 عشر اثنا النصف
 صدقة با نه الماكورة خليفة المدعوة المولدة المسلمة الوصيفة من سهما وعشرين ربعةا من سهما  -4

 شرعية صحيحة
  الماكورة الصدقة لولده عليه المتصدق والد زوجها منها وقبل مرضاته وابتغاء سبحانه لوجه اهلل -5
  الصدقة كتاب بالا وكتب له وحازها عليه المصدق لولده فتسلمها الحصة ليها وسلمت -6
 تاريخه الماكور لولده عليه المصدق والد من والحوز والتسليم الصدقة من تضمنه يجب متضمًنا ما -7
  وستمائة وثمانين خمس سنة المبارا شعبان من والعشرون بالحاد وهو الفصل هاا تاريخ  -8

                                                 
2

 ( ألن المتصدق هى الزوجة عائشة والمتصدق عليه هو ابنها شرف 2عد هاه الوثيقة هى إعادة الوثيقة الثانية )اللوحةت   
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 بالا قرارهماا على بالا                      شهد قرارهماا على شهد -9
 محمد تم بن العزيز عبد بن )كاا(ابرهيم            ح؟و ال ىاب بن )كاا(ابرهيم بن احمد  -10
 تاريخه في  -11
 الوثيقة الثانية:.5.1

 نصها: 
 3ستعينن وبه الرحيم الرحمن اهلل بسم -1

 فصل في الماكورة المتصدقة ىترك بن المكارم ىاب الحاج بن ىعل ابنة الكامل المراة عائشة اقرت -2
 الصدقة

 انها مختارة  ائعة امرها وجواز وبدنها عقلها صحة ىف ىوه نفسها على واشهدت باعاليه المس ر -3
 رجعت

 فصل في معها الماكور العز ىاب بن ال اهر ىاب الحاج بن (شرف?) ابنتها على به تصدقت فيما -4
 باعاليه التعويض

 المدعوة المسلمة الوصيفة جميل من سهمين من واحد سهم كمل النصف مبلغها ىالت الحصة جميل وهو -5
 خليفة

 العزيز الحكم بمجلس شهوده من بمحضر بالا وتلفظت شرعيا صحيحا رجوعا وباعاليه با نه الماكورة -6
 وعادت

 العظيم رمضان عشر ثالد بتاريخ مختارة  ائعة عليها شهد وبه الرجوع هاا بمقتضى ملكها الى الحصة -7
 سبل سنة
 بالا قرارهاا على بالا            شهد قرارهاا على شهد وستمائة وثمانين -8

 بالا  قرارهاا على شهد
                الوصيفة  في بالرجوع وتلفظت                                                     -9

 النصف في بالرجوع وتلفظت
 محمد بن عالم بن بن عالم ا)كاا(  الماكورة...          بن العزيز عبد بن )كاا(برهيما  -10

 السلم؟ عبد بن بكر الماكورة الوصيفة
 بالرجوع                               عمر بلفظها وسمعت  -11
 تم  
 
 
 

                                                 
 هاه الكلمة"أستعين" ولكنى أرج  قرائتها "نستعين" Yusuf Ragebقرأ   3
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  :الدراسة التحليلية .2

 من حيد الشكل والمضمون، وهى على النحو التالى:  األربل الدراسة التحليلية الوثائقتتناول 
 :دراسة الوثائق من حيث الشكل .1.2

5بالمداد األسود 4يتض  من خالل دراسة الوثائق موضوع البحد أنها دونت جميعها على الورق
وقد ، 

تردب به كل الكتابات من ، الاب كانت نحناءاتلى االستدارة واالإيميل دونت تلا الوثائق بخ  النسخ الاب 
 6ع و أسرع وب ريقة أعلى وجه  الغرضردب نه يأل ؛متداوال فى المكاتبات اليومية وكان ةتراض العاجلاأل
فى الوثائق ال يتبل قواعد خ  النسخ التى اكرها ابن  هاا الخ  المستخدم، 7وثائقلل األكثر استخداماً  يعدو 

عليه اسم الخط الدارج أو الخط المطلق لاا ي لق ؛8مقلة
9

بينما تتشابه خ و  البرديات مل الخ و  التى ، 
 .10تتبل األساليب الخاصة بكل كاتب الوثائقخ و  ن إاستخدمت فى كتابات األيدب، حيد 

 

                                                 
م وكان 105عى "تسى لن" عام يعد الورق أحد المواد المستخدمة فى التدوين عليها، وتعود صناعة الورق إلى رجل صينى يد 4

ي صنل من القماش الممزق، بينما ياكر بعض الباحثين أنه كان يصنل من لحاءات شجر التوت والقماش الممزق وحبائل الصيد 
 ونبات القنب، ولالستزادة عن الورق وأسلوب صناعته وبداية استخدامه انظر

 GROHMANN, A., From the World of Arabic Papyri, Cairo:  al-Maaref Press, 1952, 50-55; Serikoff, Nikolaj & 

Abdullaeva, F. I.,Islamic Calligraphy from the Wellcome Library,Chigcago and London: The Wellcome Trust 

Centre for the History of Medicine at UCL,2007, 23-24.؛ 
 . 428-424إبراهيم، "عقود الزواج وال الق فى مصر اإلسالمية "،  

لالستزادة عن المداد و  ،الورق على الكتابة فىخدم المداد األسود است، وهو السائل الاب يمد القلم الستمرار الكتابة: المداد  5
صب  األعشى في صناعة ، م1418 هة821على،ت بن أحمد العباس أبو ،األسود وأسلوب صناعته انظر القلقشندب

، أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ؛ الجاحظ464-460، 2ة.ج ،م1922هة  1340 ار الكتب المصرية،د ،القاهرة:اإلنشا
التبصرة بالتجارة فى وصف ما يستظرف فى البلدان من األمتعة الرفيعة واألعالق النفيسة والجواهر ، م868هة 255ت البصرب،
؛ 26م،1935هة 1354 : مكتبة الخانجى،القاهرة ،2.،  د الوهابحسن حسنى عب ،، نشر وتصحي  وتعليق: التونسىالثمنية
 .93-89م ،2003، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، البرديات العربية فى مصر اإلسالمية، مغاورب سعيد محمد،

6 KRATCHKOVSKAYA, V.A.:“Ornamental Naskhi Inscriptions ”In: A Survey of   Persian Art, 1770-1784, 
London & New York: Oxford University Press,1938-1939, vol.2,1770; ABBOTT, N., The Rise of the North 

Arabic Script and its Kuranic Development with a full Description of the Kuran Manuscripts in the Oriental 

Institute, Chicago: The University  of Chicago press, 1939 , 16,22-23; Lil-Buhuth wa-al-Dirasat al-

Islamiyah, Markaz al-Malik Faysal, Arabic Calligraphy in Manuscripts, Saudi Arabia: King Faisal Center for 

Research and Islamic Studies, 1406 A.H./ 1986 C.E. ,37; 

: دار القاهرة ،فى مصر فى القرون الخمسة األولى للهجرة األحجاردراسة فى ت ور الكتابات الكوفية على  ،إبراهيم ة،جمع
 .52،م1967هة 1387 ،الفكر العربى

7 SIJELMASSI, A. K. M., L'art calligraphique de l' islam, Paris: Gallimard, 1994, 97. 
8 LIL-BUHUTH WA-AL-DIRASAT AL-ISLAMIYAH, Arabic Calligraphy, 37. 

 .244م،1892هة  يوليو1402، الربا ، رمضان 9، السنة24.، عالمناهل، "لمحة عن تاريخ الخ  العربى"، محمد المنوني، 9

10 SIJPESTEIJN, P. M.: “Arabic Papyri and Islamic Egypt”, In :The Oxford Handbook of Papyrology, 452-472, 

Oxford :Oxford University Press  ,2009, 459. 
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  ؛ إا وجدت بعض الحروف منقو ة كما فى11البحد على عالمات التنقي  وتشتمل الوثائق موضوع       
" التةاءحرف"" فى لفظة عائشة وفةى "الشين فى حرف( 2لوحةفى )و  ،"فى لفظة تصدق اءتال(فى حرف"1لوحة)

، احتةةوت الوثةةائق ابنتهةةا"و تصةةدقت ، و ت "أقةةرت، افةةى كلمةة (3لوحةةة)فةةى وجةةد التنقةةي   كمةةا، فةةى لفظةةة مرضةةاته
 .(2لوحةلفظة برا فى ) ( ، وفى1لوحةكما فى لفظة خليفة فى ) 12عالمات التشكيلعلى كالا 

 :دراسة الوثائق من حيث المضمون .2.2
ينبغى علينا أن مضامين تلا الوثائق لوقبل أن نتعرض  13إلى الصدقة ةدراسال موضوعأشارت الوثائق 

 .فى اإلسالم  مفهوم الصدقةل نتعرض
َلَنةةا  ﴿الكةةريم فةةى قولةةه تعةةالىن آورد اكةةر الصةةدقة فةةى القةةر  ةةا َدَخل ةةوا َعَليقةةُه قَةةال وا َيةةا َأيزهَةةا القَعُزيةةز  َمسَّةةَنا َوَأهق َفَلمَّ

َتَصةد ُقي ةُزي القم  َنةا ُإنَّ اللَّةَه َيجق ةَل َوَتَصةدَّقق َعَليق ُف َلَنةا القَكيق َجةاٍة فَةَووق رز َوُجئقَنا ُبُبَضاَعٍة م زق ُإنق ﴿ وقولةه تعةالى ،14﴾نَ الضز
ت وَها القف َقَراَء َفه َو َخيقٌر َلك مق َوي َكف ر  َعنقك مق ُمنق سَ ت بقد   ف وَها َوت رق نق ت خق َدَقاُت َفُنُعمَّا ُهَي َواُ  ي َئاُتك مق َواللَّه  ُبَمةا َتعقَمل ةوَن وا الصَّ

مةةن تصةدق بعةدل تمةةرة مةن كسةب  يبةةه وال  "ملسو هيلع هللا ىلصكمةا جةةاءت الصةدقة فةى السةةنة فقةال رسةول اهلل  ،15﴾َخُبيةرٌ 
ن اهلل يتقبلها بيمينه ثم ل يب،يقبل اهلل إال ا 16يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل " يربيها لصاحبه كما وا 

. 

الصدقة ما تصدقت به على الفقراء، والصدقة ما أع يته فى اات اهلل للفقةراء، "ابن منظور أن  فهم مني
اكةر ابةن كمةا ، 17"وقةد تصةدق عليةه كين، والصةدقة مةا تصةدقت بةه علةى المسةصدق الاب يع ةى الصةدقةتوالم

تيميه"أن الصدقة هى ما يع ى لوجه اهلل عبادة محضة من تير قصد فى شخد معين وال  لب ترض مةن 

                                                 
هة  1205، محب الدين أبى الفيض السيد محمد مرتضى الحسينى، تالزبيدباإلعجام انظر لالستزادة عن عالمات  11

 ،؛ جمعه8،391ة.م، ج1888هة  1306، ، الكويت:وزارة اإلرشاد واألنباء2.  ،القاموس تاج العروس من جواهر، م1790
اإلعجام في ضوء " ،حسين مص فى حسين ،رمضان؛ 51م، 1947،: دار المعارف، مصرالكتابة العربيةقصة  إبراهيم،

  .230م،1996،القاهرة، 7ة.ج ،مجلة كلية اآلثار، "الكتابات األثرية

12 
 .230، 7ة.ج ،مجلة كلية اآلثار، ؛ رمضان،"اإلعجام"51قصة، جمعة،ستزادة عن عالمات التشكيل وتطورها انظر لال

، وال يجب على المسلم فى ماله حق سواها" انظر لمسمىزكاة، والزكاة صدقة، يفترق االسم ويتفق ا ياكر الماوردب "الصدقة 13
القاهرة: ، جاد أحمد تحقيق:، سل انيةالحكام األ م،1058هة 450د ابن حبيب البصرب،تأبى الحسن على بن محم ،الماوردب

 .179م ،2006هة 1427 ،دار الحديد

 .88اآلية  ،سورة يوسفكريم،قرآن 14 

 .271 رقم اآلية ،سورة البقرة قرآن كريم،15 

الجامل الصحي  وهو الجامل ، م869هة 256أبى عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة الجعفى، ت ،البخارب16
: دار لبنان ،1. ، إشراف:محمد زهير بن ناصر الناصر، وسننه وأيامه ملسو هيلع هللا ىلص المسند الصحي  المختصر من أمور رسول اهلل

 .108 ، 2-1ة.ج م،2001هة 1422، وق النجاة

، لسان العرب، م1311هة 711ر اإلفريقى المصرب، ت، أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظو منظور ابن17
 .196،  10ة.د.ت، ج ،بيروت: دار صادر
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مةا هةى "الصةدقة قةد أشةار إلةى أن الفيروزابةادب  أن،18جهته، لكن يوضل فى مواضةل الصةدقة كوهةل الحاجةات"
، ال صةةدقة مةةةا يع ةةى علةةةى وجةةه القربةةةى هللكمةةا جةةةاء فةةى المعجةةةم الوسةةي  "ال ،19"تعةةةالى فةةى اات اهللأع يتةةه 
لكةن الصةدقة فةى األسةاس تقةال  كالزكةاة، فالصدقة ما يخرجه اإلنسان مةن مالةه علةى وجةه القربةى، ،20المكرمة"

 .21للمت وع به
 مضمون وثائق الصدقة :.1.2.2

علةةى عةةادات المجتمةةل المصةةرب خةةالل العصةةر التةةى تلقةةى الضةةوء تعةةد وثةةائق الصةةدقة مةةن الوثةةائق المهمةةة     
ا تبةةةدأ تلةةةا الوثةةةائق بالبسةةةملة ثةةةم العبةةةارات االفتتاحيةةةة ثةةةم اسةةةم إ ؛م(1517-1250هةةةة 923-648) المملةةةوكى

الصةةدقة وقةةدرها واسةةم الشةةخد الةةاب موضةةوع المتصةةدق واسةةم المتصةةدق عليةةه ثةةم فةةى منتصةةف الوثيقةةة يحةةدد 
 تلا الوثائق:  وفيما يلى عرضًا لمضمون د،وأسماء الشهو  تسلم هاه الصدقة ثم تنتهى الوثيقة بالتاريخ

 البسملة:.1.1.2.2
 " كةةل  ملسو هيلع هللا ىلص، وعمةةال بالحةةديد الشةةريف: قةةال النبةةى22العزيةةز وهةةى أبلةةث الثنةةاء والةةاكر واالقتةةداء بالكتةةاب     
وقةةد اتفقةةت وثةةائق  ،23ال يةةاكر اهلل فيةةه، فيبةةدأ بةةه أو بالصةةالة علةةي، فهةةو أق ةةل ممحةةوق مةةن كةةل بركةةة" كةةالم

؛ حيةد دون الكاتةب البسةملة ن يلحةق بهةا الةندأردهةا دون ف ر بمالبسةملة منفصةلة فةى سةالصدقة فةى تةدوين 
لى رتبة الكاتب فى تعظيم البسملة وتدوينها فةى إيرجل الا ، وربما س ر األول وترا باقى الس ر فارتافى ال

 س ر بمفردها . 

                                                 

 
مجموع فتاوب  م،1327.هة 728تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم النميري الحراني، ت ،تيميه ابن18

 ،محمد ابنه وساعده الحنبلى النجدي العاصمى قاسم بن محمد بن الرحمن ترتيب:عبدجمل و ،شيخ اإلسالم أحمد بن تيميه
 .31،269ة.م، ج1985، : مكتبة ابن تيميهالقاهرة

، 8 . ،العرقسوسى نعيم تحقيق:محمد ،القاموس المحي  م،1414هة 817ت ،حمد بن يعقوبمجد الدين م ،الفيروزابادب19
 .900 م،2005هة 1426، : مرسسة الرسالةلبنان

 .511م،2004هة 1425، : مكتبة الشروق الدوليةالقاهرة ،4 . ،المعجم الوسي ، مجمل العربية، اللغة20
، والسنة في ضوء الكتاب مفهوم وفضائل وآداب وأنواع  صدقة الت وع في اإلسالم ،وهف بن على بن سعيد القح اني،21

  .5م،  2005هة 1426، الرياض: م بعة سفير

 هة 923-567)لعصرين األيوبى والمملوكى فى مصرشواهد القبور اإلسالمية فى ا"،العال عبد الدين عالء الحميد، عبد22
 سهام اهلل، عبد؛ 404م،2004هة 1425جامعة جنوب الوادب، /، كلية آدابرسالة ماجستير ،"دراسة آثارية فنية (1171-1517

-1551هة  1251-958لى "ونى األول والعصر القرمانالعصر العثم انبلنقوش الشاهدية فى  رابلس الغرب إا"، جاد اهلل عبد
 .84، م2010هة 1431جامعة القاهرة،/ ،كلية اآلثار رسالة دكتوراه، "م"دراسة آثارية فنية1835

األفهام فى فضل الصالة  م، جالء1350هة 751أبى عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيه، ت ،قيم ابن 23
، المملكة العربية 1.  ،زيد أبو اهلل عبد بن بكر إشراف: ،النشيرب أحمد بن زائد تحقيق: ،ملسو هيلع هللا ىلص والسالم على خير األنام
 . 518 م ،2004هة 1425 ،السعودية: دار عالم الفوائد

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-pdf
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أنهةا وهةو يعنةى " ...سةتعينن وبةه...على البسةملة مصةحوبة بعبةارة "( ج3لوحة)وقد اشتملت وثيقة واحدة       
الصةدقة جةزء مةن سةترجاع الةى قةرار المةرأة بإسةتعين" نتشةير عبةارة "وبةه وقةد ، 24كلهةا هةاعلى أمور باهلل  ستعينت

ت عبةةارة دونةلةالا  ؛مةةل الةدين والشةرع ولكنهةا تريةد الةاوربمةا هةى تةدرب أن هةاا القةرار لةيس صةحيحا وال يتفةق 
  .ستعين" أب أنها تستعين باهلل فى هاا القرارن"وبه 

 :االفتتاحية ةالعبار .2.1.2.2
ثةةم  "...هةةاا مةةا تصةةدق بةةه "...واحةةدة وهةةىافتتاحيةةة علةةى عبةةارة  البحةةد وضةةوعم وثةةائق الصةةدقة تشةةتمل
القةةرن اكر ال حةةاوب الةةاب عةةاش فةةى ويةة، الصةةدقةثةةم موضةةوع دق ثةةم اسةةم المتصةةدق عليةةه تصةةميلحقهةةا اسةةم ال

هاا ما تصةدق  راد أن يكتب له فى الا كتابا كتباا تصدق الرجل على ابنه الصغير بدار له وأا  "و  :م10 هة4
ثةةم يعةةود ال حةةاوب فيةةاكر "الكتةةب فةةى الصةةدقة  ،25بةةه فةةالن علةةى ابنةةه فةةالن ال فةةل الصةةغير الةةاب لةةم يبلةةث "

م عةةن 12 هةةة6لةةاب عةةاش فةةى القةةرن الجزيةةرب ا أشةةار، 26بالمماليةةا وبمةةا سةةواهم كالكتةةاب فةةى الصةةدقة بةةاألدر"
 ورد، 27"تصدق فالن بن فالن على ابنةه فةالن الصةغير فةى حجةره وتحةت واليةة نظةره" :ما نصهصدقة ال وثيقة
الصةةغير أو اا تصةةدق علةةى ولةةده إن الرجةةل إ"فةة :مةةا نصةةهم 14هةةة 8الةةاب عةةاش فةةى القةةرن  فةةى النةةويرب كةةالا

نظةره  ةبونةه تصةدق علةى ولةده ال فةل الةاب تحةت حجةره وواليةالبالث أو على أجنبى كتب مةا مثالةه : أقةر فةالن 
28"فالن

. 

والا من  تصنف كوثائق صدقة هلل تعالىالبحد  وضوعأن الوثائق م المصادرفى  مما جاءيتض  
 خالل العبارة االفتتاحية الخاصة بها. 

ثةم اسةم الشةخد ثةم عبةارات الرجةوع عةةن  تيالحةظ أن وثيقةة الرجةوع عةن الصةدقة قةد بةدأت بلفظةةة أقةر و 
واألم  ،ن عةةةالا  ب أو الجةةةد و اا أراد األا  "و  :يقةةةول إامةةةل مةةةا اكةةةره النةةةويرب يتفةةةق  األمةةةر الةةةاب ،الصةةةدقةموضةةةوع 
، كتب الكاتب على ظهر المكتوب عوض اا كان بغيرإ، الرجوع عن الصدقة والهبة والتمليا ن علتا  والجدة و 

ن التى كةا لماكورة الموصوفة المحدودة با نهنه رجل فى الدار اأما مثله :أشهد فالن على نفسه  ائعا مختارا 

                                                 

 سامى تحقيق:، العظيم تفسير القرآن، م1372هة 774أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى، ت، كثير ابن24 

 .  135، 1ة.ج م ،1999هة 1420،، المملكة العربية السعودية: دار  يبة2. ، السالمة محمد بن

الشرو  الصغير   م،933هة 321األزرب المصرب، تاإلمام الحافظ الفقيه أبى جعفر أحمد بن محمد سالمه  ،ال حاوب 25
  .645م،1974هة 1394 ،: م بعة المانى، بغدادازوجان روحى تحقيق:، ماياًل بما عثر عليه من الشرو  الكبير

 .644، الشرو  الصغير ال حاوب، 26
 بن فايز تحقيق:، العقودالمقصد المحمود فى تلخيد  ،م1189هة 585ت أبي القاسم على بن يحيى بن القاسم، ،الجزيرب 27

  . 422م، 2001-2000هة 1422-1421، المملكة العربية السعودية،السلمى بركي بن مرزوق

 ويوسف مروة رضا محمد تحقيق:، نهاية األرب فى فنون األدب م،1332هة 733ت شهاب الدين أحمد عبد الوهاب، ،النويرب 28

 .19، 9ة.م،ج2004هة 1424 ،العلمية: دار الكتب ، لبنان1. ، الشامى ويحيى ال ويل
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بالدراسة عن مقولةه النةويرب فةى  ةوبالا تختلف الوثيقة الخاص  ،29"الماكور با نه فالنتصدق بها على ولده 
 . "...أقرت...ابتدائها بكلمة "

  :والرجوع عنها عبارات الصدقة.3.1.2.2
الرجوع  ووثيقة واحدة تشير إلى ،الصدقة وعوضمعبارات على  بحدموضوع الوثائق الأتلب  تتضمن     

 -وهى على النحو التالى : ،الماكورة فيها عن الصدقة
 عبارات الصدقة لوحةرقم  م
شةةعبان  21 مررخةة فةةىوثيقةة صةةدقة  1

 أكتةةةةةةةةةوبر سةةةةةةةةةنة 12 هةةةةةةةةةة685سةةةةةةةةةنه 
  (1)لوحةم1286

 ە[كراا تير من... ]مرها از[وجو وبدنه عقله صحة ىف وهو ... "
 له هو [بما سبحانهاهلل  لىا وتقربا عليه وحنوا بولده برا جبارا]و

 وابتغاء سبحانهاهلل  لوجه صحيحة صدقة..."،"...]يده ىوف وملكه
 "...] مكافاة وال عوض تير من ضاته[ر]مة[

شةةعبان  21 فةةىمررخةة وثيقةة صةةدقة  2
أكتةةةةةةةةةوبر سةةةةةةةةةنة  12 هةةةةةةةةةة685سةةةةةةةةةنه 
 (2)لوحةم1286

 بما مختارة  ائعة امرها وجواز وبدنها عقلها صحة ىف وهى"...
  ،…" صحيحا ملكا وتصرفها يديها ىوف وملكها لها هو
 من مرضاته وابتغاء سبحانه هللا لوجه شرعية صحيحة صدقة"...
 ..."سبحانه اهلل من الا ةامكاف وال عوض تير

، وثيقتةةا صةةةدقة وتراجةةل عةةةن الصةةةدقة 3
شعبان  21 فى مررخةوثيقة الصدقة 

أكتةةةةةةةةةوبر سةةةةةةةةةنة  12 هةةةةةةةةةة685سةةةةةةةةةنه 
 (ب 3)لوحةم1286

 ...لوجه اهلل سبحانه وابتغاء مرضاته شرعية صحيحة صدقة"...
متضمًنا ما يجب تضمنه من  الصدقة كتاب بالا وكتب "... ،"

 ... "الصدقة والتسليم والحوز

، وتراجةةل عةةةن الصةةةدقةوثيقتةةا صةةةدقة  4
 وثيقةةةةة الرجةةةةوع عةةةةن الصةةةةدقة مررخةةةةة

 11/هةةةةةةة687رمضةةةةةةان سةةةةةةنة 13فةةةةةةى
  ج(3)لوحة م1288أكتوبر سنة

 انها مختارة  ائعة امرها وجواز وبدنها عقلها صحة ىف وهى... "
 صحيحا رجوعا"... (..."،?)ابنتها على به تصدقت فيما رجعت
 العزيز الحكم بمجلس شهوده من بمحضر بالا وتلفظت شرعيا
   الرجوع..." هاا بمقتضى ملكها الى الحصة وعادت

 ن الكةةريمآنةةا سةةابقًا، إال أن القةةر وثةةائق صةةدقة كمةةا اكر كومةةن الجةةدير بالمالحظةةة أن هةةاه الوثةةائق تصةةنف       
قَةاُب وَ  ﴿ :ياكر َرلَّفَةُة ق ل ةوب ه مق َوُفةي الر  َدَقات  ُللقف َقَراُء َوالقَمَسةاُكيُن َوالقَعةاُمُليَن َعَليقهَةا َوالقم  القَغةاُرُميَن َوُفةي َسةُبيُل ُإنََّما الصَّ

يوجةد صةةدقة  شةير إلةى أنةه النةى يآ، وبةالا فةالند القر 30﴾اللَّةُه َوُابقةُن السَّةُبيُل َفُريَضةًة ُمةَن اللَّةُه َواللَّةه  َعُلةيٌم َحُكةةيمٌ 
 ؟ ل لمااا دونت تلا الوثائق بوسلوب وثائق الصدقةءالبن، وهاا يجعلنا نتساعلى ا

                                                 
  .20-19، 9ة.ج ،نهاية األرب، النويرب 29

 .60ة اآلي ،سورة التوبة ،كريم قرآن 30
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الع ايات التةى اليرخةا عليهةا  وياكر الشافعى "وهكاا كل هبة ونحلة وصدقة تير محرمة فهى كلها من
ى أن "رجةةل تصةةدق علةةى ولةةده بصةةدقة ونزلهةةا فةة :، كمةةا يقةةول ابةةن تيميةةه31بقةةبض المع ةةى" الإوالتةةتم  ،عةةوض

أنةه  تلةا النصةودشةير تو  ،32"لده فهل له الرجوع فةى هبتةه أم ال، وجفاه و كتاب زوجته وقد ضعف حال الوالد
إال أنهةةا دونةةت  ة،، ممةةا يةةرج  أن الوثةةائق محةةل البحةةد مضةةمونها هبةة33ةوجةةد خلةة  بةةين لفظةةى الصةةدقة والهبةة

        .ابها أكبر وتشمل جميل مصارف الصدقات بوسلوب وثائق الصدقة والا ليكون ثو 

وأخةةرج فةةالن " :اكريعةةود فيةة، ثةةم 34""تصةةدق عليةةه :مانصةةهعبةةارات الصةةدقة بخصةةود يةةاكر ال حةةاوب 
يةاه لةه مةن نفسةه إلةى ملةا ابنةه فةالن بصةدقته بةه عليةه وبقبضةه إ صةدقة مةن ملكةهجميل ما وقعت عليةه هةاه ال

بنفسه فى المجلس الاب عقد لةه فيةه هةاه الصةدقة المةاكورة فةى هةاا بحق واليته عليه لصغره وعجزه عن القيام 
ثةم ينسةق الكتةاب بغيةةر الشةهود المسةمين فةى هةاا الكتةاب ومعةانيتهم الةا منةه  الكتةاب علةى نفسةه بمحضةر مةن

علةى ابنةه "تصةدق فةالن بةن فةالن  :الجزيةرب يقةول بينمةا، 35"بيةه مةا تصةدق بةه عليةهأاكر قبول من االبن مةن 
 وابتغةاء –العظةيم  –ه اهلل جةلو  ةه بتلةتةصةدقة ب ": الً ائقةيعةود "، ثةم نظةره  ةفى حجره وتحةت واليةفالن الصغير 

المتصدق مةن مالةه وأبانهةا عةن ملكةه  36، صرمهاالمتصدقين واليضيل أجر المحسنين ثوابه الجسيم واهلل يجزب
كمةةا  ،37"منةةه فيهةةا والمثنويةةه والخيةةار مةةاكور بعةةد معرفتةةه بقةةدرها بةةال شةةر وصةةيرها بهةةاه الصةةدقه ملكةةا البنةةه ال

بةه وحنةوا عليةه  ، براالاب تحت حجره وواليه نظره فالن "أقر فالن بونه تصدق على ولده ال فل :النويربياكر 
ه صةدق اكر"عةود فيةثةم ي ،"وتصةرفهوابتغاء بالا وجه اهلل الكريم و لبا لثوابةه الجسةيم بمةا اكةر أنةه لةه وفةى يةده 

 . 38"، قبلها من نفسه لولده ماضية ناقدةصحيحة شرعيه جائزة 

ى وجدت فى المصادر، وبالا فتلا توتوض  وثائق الصدقة محل البحد مدب تشابها لعبارة الصدقة ال
 م.  13هة 7الوثائق تبين عبارات الصدقة فى القرن

الموصةةوفة لمةاكورة "أنةه رجةل فةى الةدار ا :مةا نصةهب وثةائق الرجةوع عةن الصةةدقة إلةىالنةويرب  قةد أشةارلو 
المةاكور با نةه فةالن، رجوعةا صةحيحا شةرعيا، وأعادهةا إلةى  المحدودة با نه، التى كان تصدق بها علةى ولةده

                                                 
: دار الوفاء لل باعة القاهرة ،1. ، الم لب عبد فوزب رفعت تحقيق:، األم م،819هة 204ت محمد بن إدريس، ،الشافعى 31

 .261-260، 8ة.ج م،2001هة 1422 ، والنشر

 . 300 ، 31ة.، ج مجموع فتاوب، تيميه ابن 32

؛ إا اكر أوال أن الوثائق موضوع الدراسة وثائق هبه ثم عاد يوسف راتبوجد أيضًا خل  بين مفهوم الهبه والصدقة عند  33
                                                                             .RAGEB, Actes de vente, vol. I , 89-90 :انظرواكر أنها صدقة  

 .645 ،الشرو  الصغير، ال حاوب 34

 .645 ،الشرو  الصغير، ال حاوب 35

 .513، المعجم ،اللغة العربيةأب ق عها انظر  36

  . 423-422، المقصد المحمود، الجزيرب 37

 .19 ،9ة.ج ،نهاية األربالنويرب،  38
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 تشةابهيالحةظ هنةا مةدب الو  ،39"شةر ها، وتسةلمها تسةلم مثلةه لمثلهةاملكه وبدء تصةرفه، وأب ةل حكمهةا، ونقةض 
ن كةان للفقيةه الحنبلةى، الخاصةة بةالرجوع فةى الصةدقة عبةارة النةويربو ند الوثيقة محل البحد  الواض  بين  وا 

بنه شيئا عوضا عما أخاه له فليس له أن يرجةل بةالا بةال نةزاع الاألب أع ى رأي آخر وهو أنه إا ابن تيمية 
، اليرجةةةل :ليةةةه قةةةوالن للعلمةةةاء أحةةةدهمان كةةةان تصةةةدق بةةةه عليةةةه صةةةدقة هلل ففةةةى رجوعةةةه عإبةةةين العلمةةةاء ، وأمةةةا 

الرجةةوع عةةن المةةاهب الحنفةةى أنةةه يحةةق لةة ب أصةةحاب ويةةرب  ،40"مالةةا والشةةافعى، وأحمةةد ى يرجةةل عنةةدانوالثةة
تشير رتم وهاه الوثيقة  ،41والده حياً أن يكون  بشر الرجوع عن الصدقة على ابنها   مالصدقة ويمكن أيضًا ل

 .الرجوع عن الصدقة   ونه يجوزب السابقة ته المصادرما اكر 

 ابنتهةا علةى بةه تصةدقت فيمةا رجعةت نهةاا"...( تشةتمل علةى عبةارة ج/3لوحةةوجةدير بالمالحظةة أن )
 الحصةة جميةل وهةو بعاليةه التعةويض فصةل فةي معهةا المةاكور العز بيا بن ال اهر بيا الحاج بن (شرف?)

خليفةة..."، األمةر الةاب  المةدعوة المسةلمة الوصةيفة جميةل من سهمين من واحد سهم كمل النصف مبلغها التي
، ويةرج  بةالا أن الوصةيفة، وتبقةى لةديها عشةرة أسةهم تراجعت عن سهم واحد أو سةهمين مةنيعنى أن الزوجة 

بةدليل  وتنازلت عةن سةهم واحةد أو سةهمين ،الزوجة احتفظت بعشرة أسهم من الوصيفة صدقة على ابنها شرف
ن جميةل أولةم يوضة  الخ ةا  ، لةى ملكهةا..."اأن الخ ا  اكر فى الوثيقة بعد الا عبارة"... وعادت الحصة 

 29/هةةةة687مسةةةتهل رمضةةةان عةةةام وقةةةد أشةةةارت وثيقةةةة بيةةةل مررخةةة فةةةى ، لةةةى ملةةةا الزوجةةةإالحصةةة قةةةد عةةةادت 
الزوجةة عةن سةهم أو سةهمين  تتنازلوالا قبل أن  ؛خليفة تم بيل الوصيفة أنه،  42(4لوحة)1288سبتمبر سنة

 . من حصتها فى الوصيفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .20-19، 9ة.،ج نهاية األربالنويرب،  39
 .303، 31ة.ج، مجموع فتاوبابن تيميه،  40

دار الكتب  :لبنان ،2.  ، الفقه على المااهب األربعة،  م1941 هة1360ت ،عبد الرحمن بن محمد عوض ،الجزيري 41
 .270 ، 3ة.ةم،ج2003 هة1424،  العلمية

 ، وهى محفوظة فى مكتبة برلين انظر 15252وثيقة بيل الوصيفة خليفة تحت رقم سجل  42
. RAGEB, Actes de vente,  vol. I ,  37-41,pl.XIII 
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  :دار الصدقةمق.4.1.2.2
األب واألم على أوالدهما وهى على كل من مقدار الصدقة التى تصدق بها  بحدالخاصة بالتوض  الوثائق 
 النحو التالى:

 النص لوحة رقم م
شعبان  21 فىمررخة وثيقة صدقة  1

أكتوبر سنة  12 هة685سنه 
 (1)لوحة م1286

 

 سهما عشر اثنا كمل النصف مبلغها ىالت الحصة جميل وهو"...
 المولدة المسلمة ]سهما من الوصيفة شرين [عة  ]و [ربلا من

 وشهوده زبيدة للجارية[ بالولدة الراجعة خليفة المدعوة الجنس
 ..."] بالوصيفة

شعبان  21 فىمررخة وثيقة صدقة   2
أكتوبر سنة  12 هة685سنه 
 (2)لوحة م1286

 من سهما عشر اثنا النصف مبلغها التى الحصة جميل وهو"...
 الجنس المولدة المسلمة الوصيفة من سهما وعشرين اربعة

 المدعوة المسلمة ية المولدة]ر[للجا بالولدة الراجعة خليفة المدعوة
 ..."بالوصيفة وشهوده زبيدة

شعبان  21 فى ةررخمصدقة  قةوثي 3
أكتوبر سنة  12 هة685سنه 
  ب(3)لوحة م1286

ربعة اسهما من  عشر اثنا النصف ملكها ىالت الحصة بجميل"...
سهما من الوصيفة المسلمة المولدة المدعوة خليفة وعشرين 

  ..."الماكورة با نه
لى إمها سيقتب الزوج والزوجةوصيفة قام  كان عبارة عنالصدقة  شير إلى أن موضوعالوثائق الثالد ت  و 

 ة.زوجلالباقية كانت تخد اا مً سه عشر االثنىو ، زوجلكانت تخد اا اثنا عشر سهمً ؛ اوعشرين سهمً  ةأربع
اتفةةق وقةةد ، 43ت ةةوع صةةدقة كانةةتتلةةا الوثةةائق  أشةةارت إليهةةان الصةةدقة التةةى أومةةن الجةةدير بالمالحظةةة 
مةةن المعةةروف و ، 44وقةةاتومسةةتحبة فةةى كةةل األ ملسو هيلع هللا ىلصسةةنة عةةن الرسةةول  كانةةتالفقهةةاء علةةى أن صةةدقة الت ةةوع 

، وتزيةد مصةارفها عةن مصةارف رفها فةى مصةارف الزكةاة ألنهةا ت وعيةةيجةوز صةكةان صةدقة الت ةوع  أيضًا أن
صةةلة الةةرحم والتوسةةعة علةةى  ، مثةةلالزكةةاة فتشةةمل جميةةل أنةةواع أبةةواب الخيةةر التةةى لةةم تةةاكر فةةى مصةةارف الزكةةاة 

كمةةا يمكةةن أن ت ةةوع ،  صةةدقةكانةةت أن الصةةدقة هنةةا  ركةةديممةةا  ،45يتةةام واألرامةةل وبنةةاء المسةةاجد والمةةدارساأل

                                                 
  .6،الت وع صدقة ،القح اني صدقة الت وع هو ما يتبرع به المسلم من اات نفسه، مما اليلزمه فرضه انظر 43

أحمد بن محمد بدر الدين بن محمد شمس الدين بن على نور الدين بن حجر  اإلمام أبى العباس ،الهيتمى 44
، القاهرة: إبراهيم السيد مجدب تحقيق:، اإلناقة فى الصدقة والضيافة إكرام الضيف وفضل الصدقات م،1566هة 974المكى،ت

 -القرض -ه اإلسالمى الصدقة، "عقود التبرعات فى الفقمحمد إدريس إبراهيم على،؛ 155م ،1987هة  1407مكتبة القرآن ،
 .70م،2003جامعة القرأن الكريم والعلوم اإلسالمية ،/، كلية الدراسات العليارسالة ماجستيرالعارية"،  -الوديعة

 .26د.ت، ،: دار القاسم، الرياضمن عجائب الصدقة، على بن  سليمان بن خالد الربعى، 45

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-pdf
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أو  ماليةةةةةصةةةةدقة ليسةةةةت و صةةةةدقة عينيةةةةة  بونهةةةةافةةةةى الوثةةةةائق الخاصةةةةة بالبحةةةةد المشةةةةار إليهةةةةا الصةةةةدقة نصةةةةنف 
              .46عقارية

أربعةة وعشةرون لةى إ ،وهةى الوصةيفة فةى هةاه الوثةائق تةم تقسةيم الصةدقة هنةأأيضةًا  الملفةت لالنتبةاهومن 
ةةةَدَقات  ُللقف قَةةةَراُء  ﴿ :أنةةةه  بقةةةًا لقولةةةه تعةةةالى للزوجةةةة علةةةى الةةرتماثنةةةا عشةةةر و لةةةزوج ، لاثنةةةا عشةةةر سةةهما؛  ُإنََّمةةةا الصَّ

َقاُب َوالقَغاُرُميَن َوُفي َسُبيُل اللَّهُ  َرلََّفُة ق ل وب ه مق َوُفي الر  َوُابقُن السَُّبيُل َفُريَضةًة ُمةَن اللَّةُه  َوالقَمَساُكيُن َوالقَعاُمُليَن َعَليقَها َوالقم 
يجعلنةةا نتسةةاءل أكةةان  مةةا أسةةهم فقةة  وهةةاا ثمانيةةةمخةةارج الصةةدقة  ناألمةةر الةةاب يعنةةى أ ،47﴾َواللَّةةه  َعُلةةيٌم َحُكةةيمٌ 
شةيئًا  نايقصةد اربما كانن الكريم أو آفى القر  جاءلى ما إ للصدقة إضافةمخارج أخرب  نايقصد الزوج والزوجة

 ؟آخر 

1مقيةةاس مسةةاحة مصةةرب وهةةو مةةا يعةةادل عةةادة أن لفظةةة سةةهم تعنةةى كةةالا  ويالحةةظ

24
 7.293قيةةرا  أو  

أربعةةة م الوصةةيفة إلةةى األرض، وبةةالا ت قسةة "سةةهم"يةةرج  أن صةةاحب الوثيقةةة كةةان يقصةةد بلفظةةة و  ،48امربًعةة امتةةرً 
درهةةم  40-30يتةةراوح تةةوجير الفةةدان بةةين  ، وكةةانمةةن األرض بةةه أربعةةة وعشةةرين سةةهًمايقصةةد  ا،سةةهمً  وعشةةرين

 عثر على وثيقة تةرر  أنهAshtor كما أشار والا بعد تاريخ الوثائق بحوالى قرن، ،49م1388 هة 790عام 
ن كةةان يةةرب دينةار 26.4بيقةةدر منةةزل فةى قريةةة بيلبةةيس ورد بهةةا م 1232هةةة 630عةام ب أن هةةاا  Ashtor، وا 

 هةةةة 685ممةةةا يةةةرج  أن فةةةدان األرض فةةةى سةةةنة ،50تةةةم تحديةةةده باالتفةةةاق بةةةين ال ةةةرفينالةةةثمن كةةةان مبةةةالث فيةةةه و 
ن صةةاحب الوثيقةةة كةةان يقصةةد وبةةكةةان بةةنفس القيمةةة أو أكثةةر أو أقةةل ، وهةةاا يةةدفعنا إلةةى التةةرجي   م ربمةةا1286

 سةةهماً  أربعةةة وعشةةرين ربمةةا كةةان يقصةةد مةةا يعةةادل وأ ا مةةن القيةةرا سةةهمً أربعةةة وعشةةرين  هةةاعادلمةةا يالوصةةيفة ب
     .بالدراهم أو الدنانير
 المسةلمة الوصةيفة..." مةا نصةهبظةة الوصةيفة ولفظةة الجاريةة فل محةل البحةد إلةى الوثةائق كمةا أشةارت

 ، ويفهةم مةن هةاا أن"...زبيةدة المةدعوة المسةلمة ية المولةدة]ر[للجا بالولدة الراجعة خليفة المدعوة الجنس المولدة
 ،؟هةل وجةد فةرق بةين الوصةيفة والجاريةة :بينما والدتها كانت جاريةة وهةاا يجعلنةا نتسةاءلالوصيفة  هىالصدقة 

، واألمةة وصةةيفة والوصةيف الخةادم تالمةا كةةان أوجاريةة ، ويقةال وصةةف الوصةةيف العبةد"أن  يةاكر ابةن منظةور
                                                 

 سولاير عزيز تحقيق: ،قوانين الدواوين ،م1209هة 606ت ،مينا بن زكريا بو المكارم األسعد بن الم هاَّب بنأ بن مماتى،ا46 

 .73-70، الت وع صدقة ،القح اني  ؛313-308م، 1991هة 1411، : مكتبة مدبولى، القاهرة1 .، ع يه

 .60 التوبة،اآليةسورة قرآن كريم،47 

: الجامعة عمان ،1 .، العسيلى كامل ترجمة:، المكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادلها فى النظام المترب، فالت هنتس،48 
 97م،1970، األردنية

،تحقيق المواعظ واالعتبار فى اكر الخ   واآلثار م،1442هة 845ت تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر، ،المقريزب 49
صب  القلقشندب، ؛ 271-270 ،1.ة، جم2004هة  1425اإلسالمى،وتقديم:أيمن فراد السيد، لندن: مرسسة الفرقان للتراد 

دولة بنى قالوون فى مصر الحالة السياسية واإلقتصادية فى عهدها ، الدين جمال محمد سرور،؛ 452- 450 ،3ة.، جاألعشى
، العصر المماليكى فى مصر والشام، الفتاح عبد سعيد عاشور،؛ 293-292م،1947، ، مصر: دار الفكر العربىبوجه خاد

 .285-284م،1976،دار النهضة العربية ، القاهرة:2. 

50 
ASHTOR, E., La recherche des prix dans l'Orient médiéval: Sources, Méthodes et Problèmes, 1964, 106. 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-pdf
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الوصةافة ربما قالوا للجاريةة وصةيفة بينةة  وصيف بين الوصافة ، والجمل وصفاء،اا بلث الخدمة ، فهو إالغالم 
رسةواًل  يالسالم فارسلوا جاريًا أعيل عليه اسمإ"وفى حديد أم  كما اكر أيضاً  "51يصاف والجمل الوصائفواإل

ابةةادب عةةن هةةاه األلقةةاب مةةا نصةةه الفيروز  يقةةولو  ،52الفتيةةة مةةن النسةةاء" ة، ثةةم قةةال والجاريةةوالجةةرب الخةةادم أيضةةاً 
الزبيدب عن لفظة الوصةيفة "الوصةيف أب تالمةًا كةان ، وياكر 53"بلث حد الخدمة كالخادم والخادمة، الوصيفة"

54للجارية وصيفة وجمل الوصيف وصفاء" أو جارية كالوصيفة، وربما قالوا
بينما ياكر مجموعة من الباحثين ، 

ون المراهقةةةةة ، والوصةةةةيفة أن الوصةةةةيف الغةةةةالم د ،55اللةةةةواتى يلبسةةةةن ثيةةةةاب الغلمةةةةان للخدمةةةةةنَّ ن الجةةةةوارب ه ةةةةأ
 .56الجارية

أن الوصيفة كانت تقةوم بالخدمةة مثةل الجاريةة ولكةن الوصةيفة هةى فتةاة األمةة دون  راءاآليتبين من هاه 
الجاريةةة كانةةت ت لةةق علةةى راء أن اآليسةةتدل مةةن هةةاه  كمةةا ،ممةةا يعنةةى أنهةةا الفتةةاة الصةةغيرة السةةن سةةن المراهقةةة

يخضةةعن  نَّ أن الجةةوارب والوصةةيفات ك ةة Rageb ويةةرب ،سةةن المراهقةةةبلغةةت  التةةىالخادمةةة الكبيةةرة فةةى السةةن 
 ثةم يليهةاالجاريةة مبلغةا أكبةر تسةتحق  إا يتميز الجةوارب والوصةيفات بثمةنهم؛ ة مثل الخدم، بينماللرعاية الصحي

ثةةم فيبةةدأ بةةالجوارب  قيمةةتهمبنةةاء علةةى  نالخةةدم كةةانوا يتةةدرجو  ويفهةةم مةةن هةةاا أن ،57وبعةةد الةةا الخةةدم الوصةةيفة
 .الوصيفة ثم الخدم الاين يخصصوا فق  للخدمة

وارب أمةةر وكةةان وجةةود الجةة ،الوصةةيفةو  أن الجاريةةة مصةة ل  ي لةةق علةةى األمةةة،يةةاكر أحمةةد عبةةد الةةرازق 
 وقةةد، ت، كمةةا أن األسةةرات المملوكيةةة كةةانوا يةةدفعون مبةةالث كثيةةرة للجةةوارب الجمةةيالشةةائل فةةى العصةةر المملةةوكى

جةوارب السةود مةن أثيوبيةا أو الجوارب البيزن ية )الرومية(، المثل  ؛أنواع الجوارب فى العصر المملوكى تتعدد
 اكرويةة ،58والثقافةةة، يعتمةةد علةةى الجمةةالإا  ،متغيةةر جةةداً نةةااا آقيمةةة الجاريةةة وكةةان ، تةةراا، والجةةوارب األالنوبةةة

بالعصةر قائمةة جهةاز عةروس تةرر  تحتةوب علةى نقاًل عن أشةتور أنةه عثةر علةى وثيقةة  أيضاً  أحمد عبد الرازق
ن الجةوارب فةى العصةر المملةوكى أن ثمو  ،ادينارً أربعة وعشرين ورد بها اسم جارية نوبية كان ثمنها  ،المملوكى
 .59ن الجوارب فى العصر المملوكى الجركسىجدًا لثم اكان مشابهً البحرب 

                                                 
 . 357، 9،جة.لسان العرب ابن منظور،51 

  .143- 142، 14،جة.العرب لسانابن منظور،  52

 .860، القاموس، الفيروزابادب 53

 . 460، 24ة.، جتاج العروس، الزبيدب 54

 ،: دار الفكر المعاصر ودار الفكرسوريا، لبنان، 1 .، معجم األلفاظ التاريخية فى العصر المملوكى، أحمد محمد دهمان، 55
 .56 م،1990 هة 1410

 :، بيروت1 .، معجم المص لحات واأللقاب التاريخية، ، مص فى عبد الكريمالخ يب؛ 155، األلفاظمعجم ، دهمان 56
 .442م، 1996هة 1416، مرسسة الرسالة

57 
Rageb, Actes de vente, vol. I , 89-90. 

58 
ABD AL-RĀZIQ, A., La femme au temps des Mamlouks en Égypte, Le Caire: Institut français d’archéologie 

orientale du Caire, 1973, 49-51. 

59 
ABD AL-RĀZIQ,  La femme, 51. 
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60نو ابن حجر عن السل ان الناصر محمد بن قالو  ويروب
  بشتاا الناصرب كان شابا ظريفا خفيف"أن  

"، الف درهةم وسةلمه لقوصةون ليربيةهآتراه الناصةر بسةته شةفاازبةا اللحية كان ممن جلب من بالد القةان  خفيف
61"الف دينةارآ ةبسةت همةن جوارية هحمةد واشةترب لةه جاريةأوزوجةه ام ابنةه  ثم ياكر أيضةًا"

،
 ابةن حجةر يعةودثةم   

"خوبى العوادة بضةم الخةاء المعجمةة وسةكون الةواو بعةدها موحةدة مكسةورة كانةت مغنيةة فائقةة فةى ضةرب  :قائالً 
                  62"ف دينار مصريةالعود فاشتراها بكتمر الساقى بعشرة اآل

ويحسةةب  بقةًا للجمةةال والثقافةة وبةةالا  اً أن قيمةة الجاريةةة أو الوصةيفة كةةان متغيةر  راءاآل هويتضة  مةن هةةا
 سابقًا . يرج  أن الوصيفة هى الجارية ولكنها دون سن المراهقة كما اكرنا 

بيةةةل أنةةةه تةةةم م إلةةى 1288سةةةبتمبر 29 /هةةةة687مررخةةةة فةةةى مسةةةتهل رمضةةان البيةةل الوقةةد أشةةةارت وثيقةةةة 
الوصةةيفة خليفةةة كةةان عمرهةةا ، ويفهةةم مةةن هةةاا أن  63(4لوحةةة)عامةةاً  وكةةان عمرهةةا خمسةةة عشةةر "خليفة"الوصةةيفة

م، وبعةد 1286 /هةة685ثالثة عشر عامًا وقت تدوين وثةائق الصةدقة الخاصةة بموضةوع البحةد، أي فةى عةام 
 .تم بيل هاه الوصيفةم 1288سبتمبر 29 /هة687مستهل رمضان الا فى 

 الوثيقة : فرادأ.5.1.2.2
ائق على مجموعة من تلا الوثشتمل تا إ ؛ راف الوثيقةوب موضوع البحد أمدتنا وثائق الصدقة   

 :ى على النحو التالىالصدقة وه مستلمو ، واسم المتصدق عليه اسم المتصدق، األشخاد نجد من بينهم
اسم المتصدق  اسم المتصدق لوحةرقم 

 عليه
 مستلم الصدقة

مررخة وثيقة صدقة 
شعبان سنه  21 فى

أكتوبر  12 هة685
 م1286سنة 
 (1)لوحة

 ال اهر بوا الحاج"...
 بن العز ىبا بن

 ..." هميسه
  

 

 لصلبه ولده"… [
تحت  الاب])كاا(برهيما

 ..."نظره هوولي  حجره

 نفسه من المتصدق وقبل"...
 المتصدق )كاا(ابرهيم لولده
 لمها]ةس[ة ت] و [ "... ،..."]ليه[عة
 عليه المتصدق لولده نفسه من

 ..."]وته[بلة حين لىا له وحازها

 ال فل والد زوجها منها "...وقبل شرف ولدها"... المراة عائشة"... وثيقة صدقة 

                                                 
ولد فى صفر وقيل فى  سيف الدين قالوون األلفى الصالحىالملا المنصور  ان الملا الناصر محمد بن السل انالسل  60

، م1293 هة693فى نصف المحرم سنة  لى السل نة عقب قتل أخيه األشرف، واول ما و م1285 ه684نصف المحرم سنة 
؛ابن 168 ،31.ة،ج نهاية األربالنويرب، انظر   دولة الترا بالديار المصرية ، وهو التاسل من ملواتسل سنين امئوهو يو 
رر الكامنة فى ، الدم1448هة 852شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد، ت عسقالنى،حجر ال

 .144، 4ة.، جم1930 ه1349، سنةدائرة المعارف العثمانية حيدر أباد: ، تحقيق: السيد هاشم الندوب،الثامنةأعيان المائة 

 .478-477، 1ة.، جالدرر الكامنة، العسقالنى حجر ابن 61

  .95، 2ة.، جالدرر الكامنةابن حجر العسقالنى،  62

  :مكتبة برلين انظر، وهى محفوظة فى 15252وثيقة بيل الوصيفة خليفة تحت رقم سجل  63

. RAGEB, Actes de vente, vol. I , 37-41,pl.XIII 
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 21 فىمررخة 
شعبان سنه 

أكتوبر  12 هة685
 م1286سنة 
 (2)لوحة

 ابى ابنة الكامل
 ]بن[ ىعل الحسن
 بن المكارم ىاب الحاج
 ..."الع ار ىترك
 
 

 به بًرا العمر ىالسداس
 الحاج ابن عليه وحنوا

 ..."ال اهر ىاب

 الصدقة  هاه عليه المتصدق
 قبوال عليه المتصدق شرف لولده
 من الحصة وتسلم شرعيا

 المتصدق لولده وحازها المتصدقة
 لولده ملكا يده فى وصارت عليه
 رشده..." وايناس بلوته حين الى

وثيقة صدقة مررخة 
شعبان  21فى 
 12 هة685سنه 

أكتوبر سنة 
 م1286
  ب(3)لوحة

 ةاالمر  عائشة"...
 بن ىعل ابنة الكامل
 بن المكارم ىاب الحاج
 ى..."ترك
 
  

 

 شرف ولدها"...
 ابن العمر ىالسداس
 بن ال اهر ىاب الحاج

 ..."العز ىاب

 والد زوجها منها وقبل"...
 الصدقة لولده عليه المتصدق
 الحصة ليها وسلمت الماكورة
 عليه المصدق لولده فتسلمها
 ..."له وحازها

وثيقة الرجوع عن 
 فى الصدقة مررخة

سنة  رمضان13
أكتوبر 11/هة687
 م1288 سنة

  ج(3)لوحة

 ةاالمر  عائشة"...
 بن ىعل ابنة الكامل
 بن المكارم ىاب الحاج
 ى..."ترك

 (شرف?) ابنتها"...
 ال اهر ىاب الحاج بن
 ..."العز ىاب بن

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

اسةةةم المتصةةةدق واسةةةم متكاملةةةة األركةةةان مةةةن حيةةةد  البحةةةدمحةةةل الوثةةةائق أن  هةةةاا العةةةرضيتضةةة  مةةةن 
الةاب ال حةاوب  يةاكر إا  ؛وهاا يتفق مةل مةا اكةره الفقهةاء فةى هةاا الصةدد المتصدق عليه واسم مستلم الصدقة

 بيةةه مةةا تصةةدق بةةهأاالبةةن مةةن  " ينسةةق الكتةةاب بغيةةر اكةةر قبةةول بةةينم أنةةه يجةةب أن10/هةةة4عةةاش إبةةان القةةرن 
سةه البنةه المةاكور تةولى قبضةها مةن نف"م أنةه يجةب12 /هةة6الةاب عةاش فةى القةرن يقةول الجزيةربكما ، 64عليه"

 .65لى أن يبلث ابنه هاا مبلث القبض لنفسه "إهم ءباء لمن يلون أبنامن اآلبما يجوز  له واجتازها

والرهن، والوقةف  ةأما العقود التى يشتر  القبض فى لزومها واستقرارها كالصدقة والهب" :ابن تيميه ياكر
إن القبض شر  فى لزومه فهاا أيضًا يص  فى المشاع عند جمهور العلماء كمالا والشافعى،  :عند من يقول

 .66القبض شر  فيها وقبضها تير ممكن قبل القسمة " نإ :إا يقولأبو حنيفة  على النقيض مما اكرهوأحمد، 

                                                 
 .644، الشرو  الصغير، ال حاوب 64

  . 423-422،  المقصد المحمود، الجزيرب 65

 .272 ،31ة.، ج مجموع فتاوب تيميه، ابن 66
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 لصلبه ولده["... إبراهيم ولكن دونت بها عبارة شر إلى عمر االبن( لم ت  1لوحةومن الملفت لالنتباه أن)
..." األمةةر الةةاب يعنةةى أنةةه دون سةةن البلةةو ، علةةى الةةرتم أن نظةةره هووليةة تحةةت حجةةره الةةاب ])كةةاا(برهيما

، كمةا ..."العمةر ىالسداسة شةرف ولةدها"...( اكةرت عمةر االبةن شةرف؛ إا اشةتملت علةى عبةارة  3، 2)اللوحات
نهةةا تشةةتمل علةةى اسةةم المتصةةدق الزوجةةة عائشةةة إ( حيةةد 2لوحةةةللوثيقةةة )( هةةى إعةةادة ب /3لوحةةةيالحةةظ أن )

ربمةا يرجةل  و ،؟لمااا قامت األم بتدوين تلا الوثيقةة مةرتين :والمتصدق عليه االبن شرف، وهاا يجعلنا نتساءل
 ، ودونةت الةا فةى وثيقةة منفةردةم1286 /هةة685سةنة  فةى أن الزوجة قامت بصدقة على ابنهةا شةرف إلى الا
(، لةاا دونةت 3لوحةة) بالرجوع عن جزء من تلةا الصةدقة م1288/هة687فى سنة (، ثم بعد الا قامت 2لوحة)

 فةىوثيقتين الة بوثيقة الرجوع عةن الصةدقة لتجعةل ثم ألحقتها والً أوثيقة الصدقة على ابنها  (3 لوحةفى )الزوجة 
  . ورقة واحدة

 ين من وثائق الصدقة : ختنس ةكتاب.3.2
فى ...عبارة " أنه كان يجرب إعداد نسختين من الوثيقة إا ورد فيها( 1لوحة)الوثيقة  ويستشف من      

 ." ...تاريخه فى النسختين
 العبارات الختامية :.1.3.2
عبارة  تتمثل فى متنوعةعبارات ختامية أنها كانت تنتهى ب الوثائق موضوع البحد ويالحظ كالا من     

كما فق  أسماء الشهود كما كان يكتفى أحيانًا باكر (، 3، 2)لوحاتكما فى الوثيقتين  التاريخ وأسماء الشهود
 .(1)لوحةالوثيقةفى 

 الشهود:.2.3.2
 ينة فى الشرع بظهار الإوسائل من أهم تعد الشهادة أما فيما يتعلق بموضوع الشهود فمن المعروف أن        

ُهد وا﴿فى كتابه العزيز: سالمى ، فقد قال اهلل تعالىاإل َتشق ٌل  َواسق َليقُن َفَرج   َشُهيَديقُن ُمنق ُرَجاُلك مق َفُإنق َلمق َيك وَنا َرج 
َرب  َداه َما األق خق َداه َما َفت َاك َر ُإحق َن ُمَن الشزَهَداُء َأنق َتُضلَّ ُإحق َضوق َرَأَتاُن ُممَّنق َترق ُلا   ﴿قوله تعالى، و 67﴾َوامق َواَل َيمق

َلم ونَ  الَُّايَن َيدقع وَن ُمنق د وُنُه الشََّفاَعَة ُإالَّ َمنق َشُهَد ُبالقَحق  َوه مق َيعق
اا علمت مثل إ" ملسو هيلع هللا ىلصرسول ال ويقول ،68﴾ 

هى اإلخبار بما شاهده، ومنه يوتى قوم يشهدون  الشهادة"أن ياكر ابن منظور و ، 69الشمس فاشهد أو فدع "
وضل الفقهاء قد و  ،70"قبل أن ي لبها صاحب الحق منه الشهادة ن، هاا عام فى الاب يردبوال يستشهدو 

                                                 
 .282، األية رقمسورة البقرة، الكريم نآالقر  67
  .86رقم، األية سورة الزخرفن الكريم، آالقر  68

، ضب  إتقان ما يحسن  من األخبار الدائرة على األلسن ،م1650هة 1061نجم الدين محمد بن محمد الغزب،ت ،الدمشقى 69
  .366، 1ة.م  ،ج1995هة 1415، الفاروق الحديثة لل باعة والنشر :، القاهرة1  نصه: خليل بن محمد العربى،

   . 240، 3، جة.لسان العرب،  منظور ابن 70
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سالم ، والا ألداء ، والحرية والبلو  واإلتتلخد فى العقل والضب  والعدالة وأدائها 71شرو ا لتحمل الشهادة
             .72ختالف بين الفقهاء فى تفاصيل هاه الشرو  وت بيقهااالمراعاة الشهادة مل 

الصدقة بشكل خاد ، وعلى وثائق شهاد على الوثائق بشكل عامة باإلالعناي نأكالا ومن المعروف      
ا كان من بين اختصاصات الشهود الكتابة إ؛ أصحاب تلا الوثائق وحرصهم عليها يبين لنا مدب عناية

                         .73ال بشهادة الشهودإ تدون الوثيقةوالشهادة على الصكوا فال 
 

كل وثيقة من وثائق اشتملت  إا ،شهود الاين شهدوا عليهاالالبحد بوسماء  وضوعأمدتنا وثائق موقد       
 أسماءالتى اشتملت على   ج(3)لوحةعن الصدقة وعوثيقة الرج باستثناء ،شاهدين اثنين على أسماء الصدقة
                              .هاا الرجوع عن الصدقة  زيادة التوكيد علىل ربما ،شهودثالثة 
عبارة "... من  تتولفبوسلوب العبارات المركبة التى الوثائق موضوع البحد  جاءت الشهادة فىوقد       

  ا بالا..."قرارهاشهد على  ، "......"قراره بالااشهد على 
    التاريخ :.3.3.2

تسةجيل تةاريخ الوثيقةة  أسةلوبلةى الوثةائق إتلةا المجموعةة مةن بقى أن نشةير فةى نهايةة دراسةة مضةامين 
علةى التةاريخ الهجةرب  تلةا الوثةائقاشةتملت إا ، الوثةائقثبةات فةى الاب كان يعد مةن أهةم عالمةات الصةحة واإل

74مدون بوسلوب اليوم والشهر
 والسنة .  

  هةةةة685سةةةنه  جميعهةةةا تمةةةت فةةةى شةةةهر شةةةعبانأن  دراسةةةة الوثةةةائق موضةةةوع البحةةةدمةةةن  أيضةةةاً  يتبةةةينو 
 ،م1288 /هةةة687سةةنة  شةةهر رمضةةانب تةةرر التةةى   ج(3وع عةةن الصةةدقة)لوحةوثيقةةة الرجةة باسةةتثناء، م1286

كمةةةا قامةةةت الزوجةةةة  ،م 1286  هةةةة685سةةةنه  بالصةةةدقة فةةةى شةةةهر شةةةعبان اقامةةة ةن الةةةزوج والزوجةةةأ ممةةةا يعنةةةى
  م1288 /هة687سنة  فى شهر رمضان صدقتهاجزء من بالرجوع عن 

( 3)لوحةةالوثيقة فى جاءت بينما  ،..."بتاريخبلفظة "... (2 ،1لوحاتال) الوثيقتين فى وقد دون التاريخ 
مةةةن  فةةةى الثلةةةد األخيةةةريالحةةةظ كةةةالا أن التةةةاريخ دون دائمةةةًا و   ،" ....بتاريخةةةه تةةةاريخ هةةةاا الفصةةةل...عبةةةارة "ب

 م .13 هة7القرن  التى ترجل إلىوثائق الصدقة ولعل الا كان تقليدًا متبعًا فى  ،الوثيقة

                                                 
اا ا  ياكر محمد محمد أمين الشهادة مشتقة من المشاهدة وهى المعاينة ، فال يص  الشهادة بشئ حتى يحد له به علم . و  71

، "الشاهد  محمد محمد أمين، :انظرال بما علم وق ل بمعرفته ال بما شا فيه . وال بما يغلب عليه الظن إال تص  الشهادة 
 ،حوليات إسالميةمل نشر وتحقيق إسجال عدالة من عصر سال ين المماليا، ،العدل فى القضاء اإلسالمى دراسة تاريخية

 .2م، 1982 ،ثار الشرقية بالقاهرة، القاهرة، المعهد العلمى الفرنسى لآل18مجة.

، بيروت:دار المعرفة، كتاب المبسو ،م1096هة 490ت ،أبو بكر محمد بن أحمدشمس الدين  ،السرخسى72
  .116-113 ،16ة.ج م،1989هة 1409

      . 10-9، ، "الشاهد العدل"أمين 73

رموز األرقام والتقاويم على النقود فى ، محمد منصور عا ف ،رمضان :لالستزادة عن الشهور الهجرية وبداية ظهورها انظر 74
 .145،م2009، زهراء الشرقمكتبة : القاهرة، 1.  ،العصر اإلسالمى
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بى أالبحد تخد أسرة واحدة وهى أسرة الحاج موضوع  األربلالوثائق أن هناا مالحظة أخيرة هى و 
 بىا ابنة الكامل ةاالمر  عائشة "...كانت ابنة ألحد الع ارين:الزوجة  وأن ،ةبن هميسال اهر بن أبى العز 

تاجر الع ور واأل ياب معروف هو كما والع ار  ،..."الع ار ىترك بن المكارم ىبا الحاج ]بن[ ىعل الحسن
كما يالحظ وجود لقب المرأة الكامل فى تلا الوثائق، وقد وجدت  ،75الاكية الرائحة وصانعها أو مستخرجها

، 76المررخة بالعصر األيوبى والعصر المملوكى الزواج عقودهاه الصيغة فى تدوين الوثائق المتنوعة مثل 
، كما يشير تدوين هاا اللقب صفة الكمال على الزوجةضافة فى إ وثيقةولعل مرجل الا إلى رتبة كاتب ال

 .إلى التقليد المتبل فى تدوين الوثائق بشكل عام  بصيغة الماكر دائماً 

 :والنتائج الخاتمة
 ىعةامالواقعةة بةين بةالفترة ة لرجوع عن الصةدقة، مررخةووثيقة واحدة ل لصدقةل وثائق تناول البحد ثالد

، وقةةد قسةم البةردب( /مكتبةة بةةرلين )المتحةف المصةرب فةى  هةى محفوظةةو م، 1288-1286  /هةة687 -685
  -:تبين من دراسة تلا الوثائق ما يلى
 أسلوب صياتتهابناء على  والا ؛صدقةالوثائق على أنه تم تصنيفها ضمن كشفت دراسة تلا الوثائق 

 .ومضمونها
الةةا مةةدب م ابقةةة و  م،13هةةة 7القةةرن إبةةان تهأسةةلوب صةةياتو  ن وثةةائق الصةةدقةمضةةمو  كمةةا كشةةفت عةةن
بعةض دأ تلةا الوثةائق بالبسةملة ثةم ، إا تبةبصةياتة الوثةائق الخاصة ةفقهيفى المصادر ال المضمون مل ما ورد
الصةةدقة واسةةم مسةةتلم تلةةا  وضةةوعيةةوتى فةةى منتصةةف الوثيقةةة م كمةةاالوثيقةةة  يليهةةا موضةةوعالعبةةارات االفتتاحيةةة 

  .خ وأسماء الشهوديبالتار  عادةالصدقة وتنتهى 
العينيةةةة التةةةى تشةةةمل جميةةةل مصةةةارف  ت ةةةوعالصةةةدقة خاصةةةة بتلةةةا الوثةةةائق وكشةةةفت الدراسةةةة أيضةةةًا أن 

 .صدقاتال
لةى أربعةة إالوصةيفة التةى قةام الةزوج بتقسةيمها تتنةاول موضةوعًا واحةدًا هةو تلا الوثائق  واتض  كالا أن

لفظةة وربمةا يقصةد ب ،لزوجتةهكانةت ملكةًا  للةزوج، واثنةا عشةر سةهماً كانةت ملةا وعشرين سهمًا؛ اثنا عشر سةهمًا 
، وهاا يدفعنا إلى الترجي  أن أربعة وعشرين سهمًا من األرضم الوصيفة إلى األرض، وبالا تقسسهم  "سهمال"

سةةهمًا أربعةةة وعشةةرين  يعةةادلأو مةةا  ،مةةن القيةةرا  أربعةةة وعشةةرين سةةهماً صةةاحب الوثيقةةة كةةان يقصةةد بالصةةدقة 
     .بالدراهم أو الدنانير

                                                 
-1965هة 1387-1385، القاهرة: دار النهضة العربية ،اآلثار العربيةالفنون اإلسالمية والوظائف على ،  ،حسن الباشا 75

  .785، 2ة.م،ج1967

،  "عقود الزواج وال الق فى مصر اإلسالمية"، إبراهيم :انظرلالستزادة عن هاا اللقب فى عقود الزواج األيوبية والمملوكية  76
 .50، 39لوحات  ،750-751
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بنةةاء، األمةةر علةةى أن الصةةدقة كانةةت موجهةةة ل الوثةةائق المجموعةةة مةةن دراسةةة نصةةود تلةةا  وكشةةفت 
بيةد إال  ةهبة كةان عبةارة عةنالوثةائق تلةا موضةوع يةرج  أن  لةاا ؛ن الكةريم آفةى القةر  جةاءتناقض مل مةا الاب ي
 .ليكون ثوابها أكبر وتشمل جميل مصارف الصدقات ربماصدقة  سجلت تحت مسمىأنها 

إلةةى موضةةوع الصةةدقة تحةةت مسةةمى وصةةيفة، ومةةن المعةةروف أن الوثةةائق أشةةارت تلةةا المجموعةةة مةةن  
الصةةغيرة دون سةةن البلةةو  أو المراهقةةة ممةةا يعنةةى أن الوصةةيفة خليفةةة كانةةت صةةغيرة فةةى جاريةةة الالوصةةيفة هةةى 

المحفوظة فى م، و 1288سبتمبر 29 /هة687مستهل رمضان  المررخة فى ، ويدلل على الا وثيقة البيلالسن
 .  لتى دون فيها عمر الوصيفة خليفةبرلين، وا مكتبة

بصةةفة  الصةةدقةبصةفة عامةةة و وثةةائق المةةن نسةةختين تةدوين عةةادة  مأنةه كةةان يةةت عةةندراسةةة وكشةفت تلةةا ال
 .العصر المملوكى خاصة إبان

كانةا دون سةن البلةو  بةدليل  براهيم وشرفإأن كال األبناء الوثائق المجموعة من اتض  من دراسة تلا و 
زتةةه حتةةى بلوتهمةةا السةةن القانونيةةة و أو مةةن الزوجةةة وبقائهةةا فةةى حأن األب هةةو الةةاب تسةةلم الصةةدقة مةةن نفسةةه 

 .فى المصادر المتخصصة وبالا فهى تت ابق مل أسلوب صياتة تلا الوثائق ،لتلا الصدقةللحيازة 
عن سهم واحد أو سهمين من الوصةيفة، وتبقةى لةديها تبين من دراسة تلا الوثائق أن الزوجة تراجعت و        

عشرة أسهم، ويشير الا إلى أن الزوجة احتفظت بعشرة أسهم من الوصيفة صدقة على ابنهةا شةرف، وتنازلةت 
 عن سهم واحد أو سهمين.

وقةةد وجةةدت هةةاه الصةةيغة فةةى تةةدوين الوثةةائق  وجةةود لقةةب المةةرأة الكامةةل مةةن دراسةةة تلةةا الوثةةائق اتضةة و        
المتنوعة مثل عقود الةزواج المررخةة بالعصةر األيةوبى والعصةر المملةوكى ، ولعةل مرجةل الةا إلةى رتبةة كاتةب 

، كمةةا يشةةير تةةدوين هةةاا اللقةةب بصةةيغة المةةاكر دائمةةا إلةةى التقليةةد صةةفة الكمةةال علةةى الزوجةةةالوثيقةةة فةةى إضةةافة 
   .عامالمتبل فى تدوين الوثائق بشكل 

   كشةةفت دراسةةة تلةةا المجموعةةة مةةن الوثةةائق أن الزوجةةة دونةةت وثيقةةة الصةةدقة الخاصةةة بهةةا مةةرتين، وأنو 
م بةالرجوع 1288/هةة687أن الزوجة قامت فى سنة إلى (، ويرجل الا 2لوحةأ( هى إعادة للوثيقة ) / 3لوحة)

ثةةم ألحقتهةةا بوثيقةةة الرجةةوع عةةن عةةن جةةزء مةةن تلةةا الصةةدقة، لةةاا قامةةت بتةةدوين وثيقةةة الصةةدقة علةةى ابنهةةا أواًل 
 (.3الصدقة لتجعل الوثيقتين فى ورقة واحدة )اللوحة 
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  ثبت المصادروالمراجع
 :العربيةالمصادر والمراجع أواًل 

 "عقود الزواج وال الق فى مصر اإلسالمية من خالل الرَّق والبردي والكاتد منا الفت  العربى ، إبراهيم، شيماء عبد اهلل -
جامعة عين شمس،  /، كلية اآلداب رسالة دكتوراهم("، 1517-641هة 923-21حتى نهاية العصر المملوكى)

 م2019
-IBRĀHĪM, ŠAYMĀʾ ʿABD ALLAH , «ʿUqūd  al-Zawāǧ wa ʾl-Ṭālāq fī Mīṣr al-Islamīya min ẖīlāl al-riq waʾl-

Bardī waʾl-Kāġīd mūnḏu al-Fatḥ al-ʿArbī ḥāttā nīhāīyāt al-ʿAṣr al-Māmlūkī (21-923AH/641-

1517AD)», PhD thesis, Faculty of Arts / Ain Shams University,2019. 
مجمةوع فتةاوب م، 1327هةة 728، تقي الدين أبو العباس أحمد بةن عبةد الحلةيم بةن عبةد السةالم النميةري الحرانةي، تتيميه ابن -

 وسةاعده الحنبلةى النجةدي العاصةمى قاسةم بةن محمةد بةن الةرحمن عبةد جمةل وترتيةب: ،شيخ اإلسالم أحمد بةن تيميةه

 م.1985، : مكتبة ابن تيميه،القاهرة 37 جة. ،محمد ابنه
- IBN TĀYMĪYA, TĀQAY AL-DĪN "ABŪ AL-ʿABBAS AḤMĀD ABŪ ʿABD AL-ḤALĪM BIN ʿABD AL-

SĀLĀM AL-NUMĀYRĪ AL-ḤARĀNĪ, (D:728AH/ 1327AD), Maǧmūʿ Fatāwā šayẖ al-islām 

Aḥmad bin Taymīya, ǧamʿ wa-tartīb:ʿAbd al-Rahmān bin Mūḥammad bin Qāsīm al-

ʿAṣīmī al-Naǧdī al-Ḥanbālī wa-Sāʿadūh ibnūh Mūḥammad, vol.37, Cairo: Maktābāt 

ibn Taymaya,  1985. 
الدرر الكامنة م، 1448هة 852شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد، ت ،العسقالنى حجر ابن -

هة 1349، حيدر أباد: دائرة المعارف العثمانية ، 4 جة.، تحقيق: السيد هاشم الندوب، فى أعيان المائة الثامنة
 م1930 

-  IBN ḤAǦAR AL-ʿAṢQLĀNĪ, ŠIHĀB AL-DĪN  AḤMAD BIN ʿALĪ BIN MŪḤAMMAD BIN MŪḤAMMAD 

BIN ʿALĪ  BIN AḤMĀD, (D852AH/1448AD), al-Dūrar al-kāmīna fī Aʿyān al-Miʾa al-

Ṯāmīna, Reviewed by: al-Sāyid Hāšīm al-Nadawī, vol.4, Hyderabad:Dāʾirat al-Mʿārif 

al-ʿUṯmānīya, 1349AH /1930AD. 
جالء األفهام فى فضل الصالة م، 1350هة 751، أبى عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيه، تقيم ابن -

المملكة  ،1.  ،زيد أبو اهلل عبد بن بكر إشراف: ،النشيرب أحمد بن زائد تحقيق: ،ملسو هيلع هللا ىلصوالسالم على خير األنام 
 م .2004هة 1425العربية السعودية: دار عالم الفوائد،

- IBN AL-QAYIM, ABĪ ʿABDULLĀH MŪḤAMMAD BIN ABĪ BAKR BIN AYŪB BIN QAYIM AL-ǦAWZĪYA, 

(D751AH/1350AD), Ǧalāʾ al-afhām fī faḍal al-Ṣālā waʾl-salām ʿalā H̱ayr al-anām Ṣallā Allāh ʿAlayh 

wa Salām, Reviewed by: Zayd ibn Aḥmad al-Našīrī, Superved by: Bakr bin ʿAbdullah Abū 

Zayd, 1st ed., Kingdom of Saudi Arabia: Dār ʿAlam al-Fawāʾid,1425AH/ 2004AD. 
 سامى تحقيق:، تفسير القرأن العظيمم، 1372هة 774، أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى، تكثير ابن -

 م1999هة 1420، المملكة العربية السعودية: دار  يبة، 2.،  2جة.،السالمة محمد بن

- IBN KAṮĪR , ABĪ AL-FADĀʾ  ISMĀʿĪL  BIN ʿUMAR BIN KAṮĪR AL-QŪRAŠĪ  AL-DAMŠQĪ, (D:774AH/1372AD), 

Tafsīr al-qūrʾān  al-ʿazīm, Reviewed by: Sāmī bin Mūḥammad al-Sālāmā, vol.2,  2nd ed., 

Kingdom Saudi Arabia: Dār ṭayba, 1420AH/1999AD. 

 سولاير عزيز تحقيق: ،قوانين الدواوينم، 1209هة 606ت ،بو المكارم األسعد بن الم هاَّب بن مينا بن زكرياأ، مماتى ابن -

 م. 1991هة 1411، القاهرة: مكتبة مدبولى، 1.،  ع يه
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- IBN MĀMĀTĪ,  ABŪ AL-MAKĀRIM AL-ASʿAD BIN AL-MŪHAḎAB BIN MĪNĀ BIN ZAKARĪYĀ, 

(D:606AH/1209AD), Qawānīn al-dawāwīn, Reviewed by:ʿAziz Sūrīāl ʿAṭīya, 1st ed., Cairo: 

Maktabat madabūlī, (D:1411AH/1991AD). 

 ،لسان العربم، 1311هة 711أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقى المصرب، ت ،منظور ابن -
 د.ت. ،: دار صادر، بيروت 15جة.

- IBN MANZŪR, ABĪ AL-FAḌL ǦAMĀL AL-DĪN MŪḤAMMAD BIN MAKRAM BIN MANZŪR AL-IFRĪQĪ 

AL-MAṢRĪ, (D:711AH/1311AD), Līsān al-ʿArb, vol.15, Beirūt: Dār ṣadir, No date 

إسجال عدالة من عصر سال ين  ، "الشاهد العدل فى القضاء اإلسالمى دراسة تاريخية مل نشر وتحقيقمحمد محمد أمين،
  . 20-1، 1982،، المعهد العلمى الفرنسى لآلثار الشرقية بالقاهرة، القاهرة18مجة. ،حوليات إسالمية المماليا"،

- AMIN, MUḤAMMAD  MUḤAMMAD, «al-Šāhīd al-ʿAdl fī al-Qaḍā' al-īslāmī dīrāsa tārīẖīya maʿa 

našr wa-Tahqīq 'īsǧāl ʿadālat mīn ʿaṣr Salaṭīn al-Mamālīk», Hawlīat ʾīslāmīyah18, The 

French Scientific Institute of Oriental Archeology in Cairo, Cairo,1982,1-20   
 هة 1387-1385دار النهضة العربية، ، القاهرة: 3 جة.، الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية ،حسن الباشا، -

 .م1965-1967

- AL-BĀŠĀ, HASĀN , al-Funūn al-Islāmīya waʾl-waẓāʾīf ʿ alā al-a ṯār al-ʿArābīya, vol. 3, Cairo: Dār al-

Nahḍa al-ʿArabīya, 1385-1387AH/1965-1967AD. 
الجةامل الصةحي  وهةو الجةامل م، 869هةة 256أبى عبد اهلل محمةد بةن إسةماعيل بةن إبةراهيم ابةن المغيةرة الجعفةى، ت ،البخارب  -

 محمةد زهيةر بةن ناصةر الناصةر، إشةراف:، وسةننه وأيامةه ملسو هيلع هللا ىلص المسند الصةحي  المختصةر مةن أمةور رسةول اهلل
 م.2001هة 1422، لبنان: دار  وق النجاة ،1.،  9 جة.

-AL-BŪẖĀRĪ, ABĪ ʿABDULLAH MŪḤAMMAD BIN ʾĪSMĀʿĪL ĪBN ʾĪBRĀHĪM ĪBN AL-MŪĠĪRĀH AL-ǦʿAFĪ, 

(D:256AH/869AD), al-Ǧāmīʿ al-Ṣahīh wa-hwa al-Ǧāmī al-Mūsnad al-Sahīh al-Mūẖtaṣr mīn ʾūmūr 

Rasūl Āllah Ṣlā Āllah ʿalīh wa Slam wa Sūnanūh waʾayāmūh, Išrāf:Mūḥammad zahīr ībn nāṣīr al-

Nāṣīr,9.Ǧ', 1st ed,  Lūbnān : dār tūq al-Naǧāh, 1422AH/2001AD. 

التبصرة بالتجارة فى وصف ما يستظرف فى م، 868هة 255ت أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصرب، الجاحظ، -
 الوهاب عبد حسنى حسن، نشر وتصحي  وتعليق: البلدان من األمتعة الرفيعة واالعالق النفيسة والجواهر الثمنية

 .م1935هة 1354، القاهرة: مكتبة الخانجى، 2.  التونسى،

- AL-ǦĀHĪẒ,  ABĪ EUTHMAN ʿŪṮMĀN ĪBN BAHR AL-ǦĀHĪẒ AL-BAṢRĪ, (D:255AH/868AD), al-Tabṣīra 

biʾl-tīǧāra fī waṣf mā yastaẓrf fī al-Būldān mīn al-amtīʿa al-rafīʿa waʾl-iʿlāq al-Nafīsa waʾl-

Ǧawāhīr al-Ṯamīnā, published corrected and commented by:  Ḥasan Ḥūsnī ʿAbd al-

wahāb al-Tūnsī, 2st ed., Cairo: Maktabat al-H̱ānǧī, (D: 1354AH/1935AD). 

 بن فايز تحقيق:، المقصد المحمود فى تلخيد العقودم، 1189هة 585ت أبي القاسم على بن يحيى بن القاسم، ، الجزيرب -

    .م2001-2000هة 1422-1421، المملكة العربية السعودية،السلمى بركي بن مرزوق
- AL-ǦAZĪRĪ, ABĪ AL-QĀSIM ʿALĪ BIN YAḤYĀ BIN AL-QĀSĪM,(D:585AH/1189AD), al-Maqṣad al-

Maḥmūd fī Talẖīṣ  al-ʿuqūd, Reviewed by: Fāyz bin Marzūq bin Barkī al-Sūlmā, 

Kingdom of Saudi Arabia, ,1421-1422AH/2000-2001. 
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: دار الكتةةب لبنةةان،  2.  ،5جةة.،األربعةةة المةةااهب علةى الفقةةه م،1941 هةةة1360ت ،،عبةةد الةرحمن بةةن محمةةد عةوضالجزيةري -
  . م2003 هة1424 ، العلمية

- AL-ǦZĀĪRĪ, ʿABD AL-RAḤMĀN BIN MŪḤAMMAD ʿAWAD,(D:1360AH/ 1941AD), al-Faqh ʿalā al-

Maḏāhib al-ʾarbʿa, vol.5, 2nd ed., Lebanon: Dār al-Kūtūb al-ʿilmīya, 1424AH/2003 . 
 .م1947 ،دار المعارف :مصر ،قصة الكتابة العربية ،إبراهيم ،جمعه -

- Ǧūmʿā, Ibrāhīm, Qiṣat al-kītābah al-ʿArabīya, Egypt: Dār al-Mʿārīf, 1947. 
: دار القاهرة ،فى مصر فى القرون الخمسة األولى للهجرة األحجاردراسة فى ت ور الكتابات الكوفية على ، …………… -

 .م1967هة 1387،الفكر العربى
- …………….., Dirāsa fī taṭawir al-Kitābāt al-kūfīya ʿalā al-aḥǧār fī Mīṣr fī al-Qūrūn al-H̱amsah al-

ʾūla liʾl-Hīǧra, Cairo: dār al-Fīkr al-ʿArābī, 1387A.H/ 1967   

 م.1996هة 1416، ، بيروت: مرسسة الرسالة1،  .معجم المص لحات واأللقاب التاريخية، الكريم عبد مص فى الخ يب، -

- AL-H ̱AṬĪB, MŪṢṬAFĀ ʿABD AL-KARĪM, Mūʿǧam al-Mūṣṭālāhāt waʾlal-Qāb al-Tārīẖīya, 1st ed., 

Beīrūt: Mūāssasat al-Rīsāla, 1416AH/1996AD. 
، ضةب  مةن األخبةار الةدائرة علةى األلسةن إتقةان مةا يحسةنم، 1650هةة 1061ت ، نجم الدين محمد بن محمد الغزب،الدمشقى  -

 م. 1995هة 1415،  القاهرة: الفاروق الحديثة لل باعة والنشر، 1،  .2نصه: خليل بن محمد العربى،جة.

- AL-DIMAŠQĪ, NAǦAM AL-DĪN MŪḤAMMAD BIN MŪḤAMMAD AL-ĠAZĪ, (D:1061AH/1650AD), 
Itqān maʾā Yūhsīn min al-ʾAẖbār al-Dāʾīra ʿalā al-ʾalsana, dabṭ naṣūh: H̱alīl ībn 

Mūḥammad alʿArbī,2.Ǧ, 1st ed, Cairo: al-Fārūq al-Ḥadīṯah Līʾl-Ṭabāʿah waʾl-Našr , 

1415AH/1995AD 
 ،ا: دار الفكر المعاصر ودار الفكر، لبنان وسوري1،  .معجم األلفاظ التاريخية فى العصر المملوكى، أحمد محمد دهمان، -

 م. 1990هة 1410

- DAHMĀN, MŪḤAMMAD  AḤMAD, Mūʿǧam al-alfāẓ al-tārīẖīya  fī al-ʿasr al-Mamlūkī, 1st ed., 

Lūbnān wa Sūrya: Dār al-Fīkr al-Mūʿaṣīr wa Dār al-Fīkr ,1410AH/1990AD.  
 .، الرياض: دار القاسم ،د.تمن عجائب الصدقة، على بن  سليمان بن خالد الربعى، -

- AL-RABʿĪ, H̱ĀLĪD BIN SŪLAYMĀN BIN ʿALĪ , Min ʿǧāʾīb al-Ṣadqa, Riyad:Dār al-Qāsīma,No date. 

،  7جة.، القاهرةجامعة القاهرة،  ،اآلثارمجلة كلية ، إلعجام في ضوء الكتابات األثرية""ا ،حسين مص فى حسين رمضان،  -
 .270-227 م،1996

- RAMAḌĀN, HŪSAYN MŪṢTAFĀ  HŪSĪAN ,«al-iʿǧām fī Dawʾ al-Kītābāt al-aṯarīya» , Journal of the 

Faculty of Archeology, Cairo University, Cairo, Vol.7, 1996, 227-270 .  

، القاهرة: مكتبة زهراء 1.،  والتقاويم على النقود فى العصر اإلسالمىرموز األرقام  ،محمد منصور عا ف ،رمضان -
 م.2009 ،الشرق

- RAMAḌĀN, ʿATĪF MANṢŪR MŪḤAMMAD, Rumūz al-ʾarqām waʾl -taqāwīm ʿalā al-Nūqūd fī al-ʿaṣr 

al-islāmī, 1st ed., Cairo: Maktabt Zahrāʾ al-Šarq ,2009  
 ،تاج العروس من جواهر القاموسم، 1790هة  1205محب الدين أبى الفيض السيد محمد مرتضى الحسينى، ت ،الزبيدب -

هة  1422-1385وزارة اإلرشاد واألنباء،  ، الكويت:2.،  40جة. ،وأخرون فراج أحمد الستار عبد تحقيق:
 م.1965-2001
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- AL-ZŪBAYDĪ, MŪḤIB AL-DĪN ABĪ AL-FAYḌ AL-SAYĪD MŪḤAMMAD MŪRTAḌĀ AL-ḤŪSĀYNĪ, 

(D:1205AH/ 1790AD), Tāǧ al-ʿArūs min ǧawāhir al-Qāmūs, Reviewed by: ʿAbd al-

Satār Aḥmad Farāǧ wa aẖarūn, vol. 40, 2nd ed., Kuwait: Wazārat al-iršād waʾl-

anbāʾ,1385-1422AH/1965-2001AD. 

، بيروت: دار المعرفة، 31جة.  ،كتاب المبسو ، م1096هة 490ت ،أبو بكر محمد بن أحمد، شمس الدين السرخسى -
 م.1989هة 1409

- AL-SARẖASĪ, ŠAMS AL-DĪN ABŪ BAKR MŪḤAMMAD BIN AḤMAD, (D:490AH/1096AD), Kītāb al-

Mabsūṭ, Vol.31,  Beīrūt :Dār al-Maʿrīfh, 1409AH/1989AD. 

: دار القاهرة ،فى عهدها بوجه خاد واإلقتصاديةصر الحالة السياسية دولة بنى قالوون فى م، الدين جمال محمد سرور، -
 م.1947، الفكر العربى

- SŪRŪR, MŪḤAMMAD ǦAMĀL AL-DĪN , Dawlat banī qalāwūn fī mīṣr al-ḥāla al-Sīyāsīyā waʾl-

iqtīṣādīyā fī ʿahdihā Bīwǧh H̱āṣ, Cairo: Dār al-Fīkr al-ʿArbī , 1947. 

: دار القاهرة، 1. ، 11 جة.رفعت فوزب عبد الم لب،  ، تحقيق:األم ،(م819هة 204ت) محمد بن إدريس، الشافعى، -
  .م2001هة 1422 ،الوفاء لل باعة والنشر

- AL-ŠĀFIʿĪ, MŪḤAMMAD BIN IDRĪS,(D:204AH/819AD),al-Aum, Reviewed  by: Rifʿat Fawzī ʿAbd 

al-Mūṭlib, Vol.11, 1st ed, Cairo:Dār al-wafāʾ liʾl-ṭibāʿa waʾl-našr, 1422AH/2001AD 

الشرو  الصغير م، 933هة 321اإلمام الحافظ الفقيه أبى جعفر أحمد بن محمد سالمه األزرب المصرب، ت، ال حاوب -
 . م 1974هة 1394، : م بعة المانىبغداد، ازوجان روحى تحقيق:، ماياًل بما عثر عليه من الشرو  الكبير

- AL-ṬAḤĀWĪ, AL-IMĀM AL-ḤĀFIẒ AL-FAQĪH ABĪ ǦAʿAFAR AḤMAD BIN MŪḤAMMAD SALĀMA AL-

AZRĪ AL-MIṢRĪ, (D:321AH/933AD), al- Šurūṭ al-Ṣaġīr mūḏaylān bimā ʿuṯir ʿalayh mīn al-

Šūrūṭ al-Kabīr, Reviewed by: Rūḥī Aūzūǧān , Baghdad: Maṭbaʿat  al-Mānī , 

1394AH/1974AD. 

 م. 1976 ،دار النهضة العربية :، القاهرة2.،  والشامالعصر المماليكى فى مصر ، الفتاح عبد سعيد عاشور، -
- ʿ AŠŪR, SAʿĪD ʿABD AL-FATĀH , al-ʿAṣr al-mamālīkī fī Mīsr wa al-Šām, 2nd ed., Cairo :Dār al-Nahḍa 

al-ʿArabīyah ,1976. 

 هة 923-567)فى مصرلعصرين األيوبى والمملوكى "شواهد القبور اإلسالمية فى ا ،العال عبد الدين عالء الحميد، عبد  -
 .م2004هة 1425جامعة جنوب الوادب، /، كلية آدابرسالة ماجستير ( دراسة آثارية فنية"،1171-1517

- ʿ ABD AL-HAMĪD, ʿALĀʾ AL-DĪN ʿABD AL-ʿAĀL ,«Šawāhid al-Qūbūr al-islāmīya fī al-ʿAṣrīn al-

Ayūbī wa al-Mamlūkī fī Mīṣr (567-923AH/1171-1517AD) Dīrāsa aṯārīya fanīya», 

Master Thesis, Faculty of Arts / South Valley University,(1425A.H/ 2004A.D). 

-958،" النقوش الشاهدية فى  رابلس الغرب إبان العصر العثمانى األول والعصر القرمونلى "جاد اهلل عبد سهام ،اهلل عبد -
 م.2010هة 1431 جامعة القاهرة، /كلية اآلثار ،ةرسالة دكتورا م")دراسة آثارية فنية("،1835-1551هة  1251

- ʿ ABDULLĀH , SĪHĀM ʿABDULLĀH ǦĀD,«al-Nūqūš al- Šāhīdīyah fī ṭarāblūs al-Ġarb ibān al-ʿAṣr 

al-ʿūṯamānī al-awal waʾl-ʿAṣr al-Qirmanalaa (958-1251AH/ 1551-1835AD), Dirāst 

Aṯarīya  Fnīya», PhD Thesis, Faculty of Archeology / Cairo University, (1431AH/ 

2010AD). 

، كلية رسالة ماجستيرالعارية"،  -الوديعة -القرض -، "عقود التبرعات فى الفقه اإلسالمى الصدقةمحمد إدريس إبراهيم على، -
 .م2003جامعة القرأن الكريم والعلوم اإلسالمية ،/الدراسات العليا
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 .م1286 سنة أكتوبر 12 هة685شعبان سنه  21 فىمررخة  ( وثيقة صدقة1لوحة)
 RAGEB, Actes de vente, vol. I , PL.XXXII 
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  :نقاًل عن عن الصدقةل اجر تو صدقة  تا( وثيق أ3لوحة)
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