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، والك َراء أو َجَرَهااسَتأ :رى الدار وغيرهاكتَ ا  وَ  ،آَجرهُ  :وُمكاراٌة، وك َراءٌ ، آَجَرها :الكاف سكون  ابة ب  أو الد   ارَ َرى الد  ـــأك   :الملخص
خالل التعـامالت المدنيـة بين أفــرادهـا،  ن  ة م  و غير العاقلة، نموذج مهم لدراســة مجتمع المدينة اإلسالميإجــارة األشياء الثابتة أ

أنموذًجا تطبيقًيا لتلك التعامالت بالمدينة اإلسالمية،  ر  و  الد   ك َراء   اذ  خَ ت  ة إلى ا  الورقة البحثي ه  ذ  ـهَ  فُ د  ه  تَ ة؛ وَ كموضـــوابطها الحا
الدالالت التراثية والُلغــوية  ء  اــرَ ق  ت  س  الل ا  خ   ن  لك م  ذَ وتــأثيـره عــلى تحسين عمرانهـا، وتجميل مبانيهـا، وال سيمـا الدور السكــنية؛ وَ 

تِّفَــاق  هــ، 257ة الكندي لألديب البارع أبــو عثمــان عمــرو بن بحر الُملقب بالجاحظ، المتوفــي حضـاريـة الواردة بقصـوال  ال  
ُمون َهــا القرن الثالث الهجري وحتى القرن الــرابع عشــر الهجري،  ذُ ـني لك َراء  الدور بالمدن اإلسالمية قاطبًة، مُ ل  مَ عَ ال   ال َواق ع   َمعَ  َمض 

ستقــراء خالف ما ُيقـدمـه من طروحـات واقعيـة لثقـافة مجتمـع حسبمـا أشــار الدكتـور طـه حسيــن، وأكد عـلى ذلك؛ وهذا اال  
شـغال ب  َأَسال ي َبع ُض  َحـد دَ  َفإ ن هُ ــان القـرن الثالث الهجري وما تـاله؛ الكندي إب   يف ــي اإل  ، ل ت ل كَ  ال َوظ  ر  َدام   َوَطب يَعةَ  الد و  ت خ  س  َثل   اال   َم   األ 

َدات َها ه  ــُيَناف ي َوَما ُ.ةَ ـي  ح  اَل ط  ص  اال  وَ  يــة  و  غَ ا اللُ ـهَ ت  لَ اَل دَ وَ تلك العناصــر  ات  يَ م  سَ لتحديد مُ  ــافة  ضَ إل  با   ا،ـر هَ ـَوَعَناص   ل َوح 

ُالتراث.  ؛صخرة الدق ؛الكندي ؛الجاحظ ؛ك ــَراء الدور  الكلماتُالدالِ:ُ
Abstract: Renting houses are an important model for studying city community through 

dealings and its governing controls. This research paper aims to take renting houses as a model 

for the jurisprudence of civil real estate transactions in the Islamic city, by extrapolating the 

heritage, linguistic and cultural connotations in al-Kindi's story by the brilliant writer “Al- 

G ̌āḥiz”̣, whose content is in agreement with the practical reality of the houses from the third 

century until the fourteenth century A.H  all over  Islamic cities. This extrapolation determines 

the aspects of the functional occupation of this house, and the elements used in it, in addition to 

determining the names of those elements and their linguistic and idiomatic connotations 
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ُالمقدمِ:

ُُ:أهدافُالبحث

يدُ ـَتح   -1 َية   د   .ةة اإلسالمينلمديل الثقافي تراثال فيللمعامالت المدنية  ج  َكَنُموذ َراء  ـك  ال َماه 

 خالل قصــة الكندي. ن  م   وتحديًدا ،الواقعيالجاحظ أدب ا يطرحــه م  الدالالت التراثيــة واألثريــة ل   اءُ قــرَ ت  س  ا   -2

ل ي -3  قصة الكندي. ياألثرية ف   لحات  طصوالمُ  َرَدات  الُمفــ َوَتع ر يفُ  لٌ ـَتح 

المدينة اإلسالمية  ية معالم الدور السكنية فدراس يف   َوَدو َرَها، الكندىقصة ب الواردة ات  دَ فرَ المُ  ةُ أَهمي َرازُ ـــإ ب   -4
 معمارًيا.و تـاريخًيا واجتماعًيا ووظيفًيا 

ُ:األسئلُِالتيُةجةبُعنهاُالبحث

 مجتمع المدينة اإلسالمية.دراســة  ي، وأهميته ف  اءُ رَ ريف الك  ـتع يدُ د  ح  تَ  -1
ي َما اَل وَ  ،ظ  اح  جَ ا فائدة دراســة أدب ال  مَ  -2  بالمدن اإلسالمية؟ الدور   اءُ رَ ــدراســة ك   يقصة الكندي ف   س 
تُ ــَأثَ  َهل   -3  ــارُ بَ ت  ع  ا   نُ ك  م  يُ  ل  هَ وَ ؟ لجــاحظا أو قصــة ةواقعية رواي يف  ل( عة السيكولوجيــة للكندي )البخيالطبي ر 

 ؟اإلسالميةاء بالمدن رَ ــلدراســة الك   اامً ـعَ  اــارً يَ ع  القصة م   كَ ل  ت  
ال الوظيفي للدور ـور عناصــر اإلشغصـتَ  يقصة الكندي، وأهميتها ف   يفالواردة المصطلحات التراثية  امَ  -4

 راه؟الُمكت
ُ:أدواتُالبحث

والُمعجمية، والفقهيــة، ة، والتــاريخية، المصــادر األدبي حليل  تَ وَ  اء  ــرَ ق  ت  س  ا  وَ  ف  ص  وَ  على حثُ ب  ال   دُ م  تَ ع  يَ 
 ة.ثــارية والمعماريـباإلضــافة للدراســات اآل

ُ:تعرةفُالِكـــرَاءُ .1

َض  ُنك ر ي اــُكن   " :اصعد بن أبى وق  سَ  الَ ـقَ  َر   ،اهلل عن ذلك ى رسولُ واقى من الزرع فَنهَ ى الس  لَ ا عَ مَ ب   األ 
 1.يوالنسائة( " رواه أحمد وابو داود فض  ق )ب أو َور  هَ بذَ  ـاهكريَ ا أن نَ نَ رَ ـــوأمَ 

الدار أو الدابة بسكون َرى ـــأك  و  2،َرَعه على نصيب معلوم مما ُيزَرعأى زا :فالنًا ُيؤاكره ُمَؤاَكَرةٌ  آَكروَ 
جو  3،اسَتٌأَجَرَها :آَجرُه واكترى الدار وغيرها :وُمكاراٌة، وك َراءٌ ، آَجَرها :الكاف ، وضمها، سر الهمزةبك ة:ار ـــاإل 

                                                           
، 1 .: المعامالت اإلسالمية، طـ9 .جزء، جــ 12، للناشئين والشباب يالقاموس اإلسالم ،وآخرون ،محمد علي، الهمشري 1

 .20، م1997مكتبة العبكيان، الريــاض: 
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بمعنى  ،وضمها ،ومضارعها يأجر وأجر بكسر الجيم ،لفعل أجر يمصدر سماع ،والكسر أشهرها ،وفتحها
 4.راء األجيرـــالجزاء على العمل كما أنها اسم لألجرة وهى ما يعطى من ك  

عقد يفيد تمليك منافع شىء مباح : اء معناهما واحدرَ ـــيجارة والك  اإل ن  ى أَ لَ عَ  المالكية   فقهاءُ  جمعَ أَ  د  ــقَ وَ 
 ،إجارة ية التعاقد على منفعة اآلدموا على تسميحُ لَ طَ ص  م ا  هَ ن  إ   ال  إ   ،معلومة بعوض ناشىء عن المنفعةمدة 
ا يسمى العقد على منافعه ن  إ  فَ  ... إلخ،واألراضى ن والدكاكيكالدور أو غيــر العاقلــة شياء الثابتة األأمــا 
 5.ك ــــراء

جارةرَ الك   صحة  ل   شترطُ يُ وَ  ومعرفة العين المؤجرة معرفة  ،والبلوغ ،واألهلية ،والقبول ،اإليجاب( اء )اإل 
جارة لهذه العين تحديدً  يدُ د  ح  تَ وَ  ،كاملة مقابل األنتفاع وتنظيم تسليمها لصاحب العين  ،اا واضحً قيمة اإل 

 6ا.تسلمه للمؤجر كما ـاليرده ،عن المحافظة على العين المؤجرة فضاًل  ،المشروع بها

جارة عند الحنفية ركانُ أَ وَ  وماهية ، الماهية يف   ا كان داخاًل ركن لديهم مَ ـلكون ال ،اإليجاب والقبول :اإل 
وعند المالكية  .ا العاقد والمعقود علية فإنه شرط لتحقيق الماهيةم  أَ  ،الصفة التى يتحقق بها :هى العقد

عاقد  :وستة تفصياًل  جمااًل إعية ثالثة وعند الشاف .والصيغة ،والمعقود علية ،دــالعاق هى:ثالثة والحنــابلــة 
 وتحتــهومعقود عليه  .ومكتر وهو المنتفع بها ،ر وهو صاحب العينــكله مُ  :ويقال ،مؤجر ومستأجر ـهوتحت

 7.يجاب وقبولإوصيغة وتحتها ه. أجرة ومنفع

 ،ا ال يوجب الريبة والنزاعمَ ب   لكَ ذَ ، وَ ينَ د  ـاق  عَ تَ مُ ال   ُض رَ غَ  ه  ب   رفُ عَ يُ لفظ  الك ــَراء )اإلجــارة( بأي ـــدُ ق  عَ ن  يَ وَ 
منفعة  "جرتك"أكريتك/ أهذه الدار أو  "أجرتك : "أكريتــك/لى العين أو المنفعة مثل القولإضافة باالفينعقــد 

 يف   تلفَ خ  اُ وَ  8.هذه الدار "ملكتك سكنى"الدار أو  هذه "ملكتك منفعة"بلفظ الملك مثل  ينعقــدكما  .هذه الدار
                                                                                                                                                                                          

؛ ومن هذا االصطالح ظهرت 21، 1994ة بوزارة التربية والتعليم، طبعة خاصالقاهرة: ، المعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية 2
ُالتناءجماعة الفالحين والُزراع الذين عرفوا فى العصر العباسى باسم  ُأو معجم  ،فى عبدالكريممص، الخطيب، عن: أكرة

 .38، م1996لرسالة للنشر، مؤسسة ابيروت: ، 1.، طــالمصطلحات واأللقاب التاريخية
 .533 المعجم الوجيز، 3
 .18، د. ت، : دار القلم، بيروتتقويم اللغة وتخليصها من االخطاء الشائعةمعجم  ، هــال،آمون 4
دار بيروت: ، منشورات محمد علي بيضون، 2 .، طــ3 .أجزاء، جــ 5، الفقه على المذاهب األربعة ،عبدالرحمن ،الجزيري 5

جارة على منافع  الدين، علي محيى، ؛ القره داغي87-86 ،2003 العلمية،الكتب  األشخاص دراسة فقهية مقارنة فى الفقة اإل 
 .4، م2008البحوث، و لمجلس األوربى لألفتاء ل 18الدورة باريـس: ، اإلسالمى وقانون العمل

 .20، 9، جــ يالقاموس اإلسالم ،الهمشري وآخرون 6
أبي بكر بن مسـعود الحنفي  ، عالء الدينالكاساني؛ ولالستزادة راجع: 92-89، 3، جـــ ى المذاهب األربعةالفقه عل ،الجزيري 7

وما بعدهـا؛  174م، 1986، بيروت: دار الكتب العلمية، 2، ط. 4، جـ.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع هـ(،587)ت 
 .    235-213م، 2007، دمشق: دار القلم، 3، مجـ. المعتمد في الفقه الشافعيالزحيلي، محمد مصطفى، 

 .90 ،3 .، جــعةالفقه على المذاهب األرب ،الجزيري 8
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جارة ال أن   ين الكرخـانعقادها بلفظ البيع فع  9،الخالصة يف  تنعقد كذا  :ثم رجع وقال ،تنعقد بلفظ البيع اإل 
صح ألن بيع المعدوم باطل فال ي ،زم فى البرهان شرح مواهب الرحمن بعدم األنعقادـــج": ويذكر الشرنباللى

 10."ا بكذا فال يجوز ذلكه الدار شهرً ثل بعت منك منفعة هذمتمليكا بلفظ البيع أو الشراء 
ُ:ِكـــرَاء ُالدورُبالمدنُالسلمةِ .1.1

تَ  ر  ــال َراءُ ـــك   رُ ـب ـ َيع  ن ت فَ  َأَسال يبُ  م  ــَأهُ  د  ــَأحَ  د و  قـتصادي اع  ـاال    َراءُ ك   طَ ـبَ تَ ر  ا  بالتأكيـد وَ  11واألوقــاف،باألمـالك   اال  
تجاريــة أو صناعيــة أو ية لتلك المدن ســواء ـالوظيف مؤثرات، منها الصفـةبعدة  ،ةالمدن اإلسالميالدور ب
إجارة  هَ ُكــر   هُ ن  ذ أَ إ   وت للمقيمين والوافـدين في غـير موسم الحج؛، كانت ُتكــرى البيـةالُمكـرم ة؛ ففي مكمقدســة

 12الموســم. هل  بيــوتها أل َ 

ُد َنَمطُ  ل  ـي ظَ ف   ،الكثافـة السكانية ،أيًضا ت ل َك الُمؤثـرات   ن  م  وَ  النسيج  نظام تخطيطي وعمراني َيع تَـم 
ا مَ  ـذاـهَ وَ  13؛نو دُ اف  وَ ـــا اليهَ ر  تَ ك  منازل يَ  ،ُيبنى أعلى المســاجد انَ كَ  ،ة الــريمنازل مدين يقَ ض  ل ؛ َفأَلَج  الُمتضـام

                                                           
: القــاهرة -تركيـا، 2 .، جـــالدرر الحكام فى شرح غرر األحكام (،هـ885ت )ز الحنفي القاضي محمد بن فرامو ، مال خسرو 9

 . 226، م1911مطبعة أحمد كامل،  -دار السعـادة 
غنية ذوي األحكام فى بغية درر  (،هـ1069ت ) يالحنفي الوفائ يبن علبن عماد أبو اإلخالص الشيخ حسن ، الشرنباللي 10

رام باغ كراجى، د. ت، آمير محمد كتب خانة كراتشي: ، 2 .، جــالدرر الحكام فى شرح غرر األحكامالحكام، بهامش كتاب 
 تصحيح التنبية ويلية تذكر النبية فى تصحيح التنبية لألستوي(، هـ676ت )لدين النووي أبو زكريا محيي ا، النووي؛ 226

، 1 .، طــ1 .، جــ، تحقيق: محمد عقلة إبراهيمم(1370هـــــ/ 772ت )عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن جمال الدين 
 . 378، م1996موسسة الرسالة، بيروت: 

، 145، م1991، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، األوقاف والحياة االقتصادية فى العصر العثمانيعفيفي، محمد،  11
مجلة ، "دراسة لخانات السلطان الغوري فى العصر العثمانى من خالل وثائق إيجار"عادل شريف، عالم،  ؛158-160

نشر "ُعلـوان، مجدي عبدالجواد،؛ 411-391، م1997أكتوبر،  ، جامعة المنيا،27 .، ع2 ـ.مج اآلداب والعلوم اإلنسانية،
مجلة  ،عبد الرحمن عبد التواب: لألستاذاإلصدار التذكاري ي"، من عصر الخديوي عباس حلمي الثان وتحقيق لوثيقة إيجار

إجارة سكن قنصل "فاطمة يحيى، العناقـرة، محمد محمود خلف، والربيدي،  ؛204 م،2007 ،كلية اآلداب، جامعة سوهـاج
، 2 .، ع6 ـ.، مجالمجلة األردنية للتاريخ واآلثار، "م1730هـ/ 1143 البنادقة واألرض المحيطة به بمدينة القـاهـرة سنة

 1250/  هـ923 – 648األوقاف والحياة االجتماعية فى مصر ، محمد محمد ؛ أمين،153-135، 2012الجامعة األردنية، 
 .285-280، م2014، القـاهـرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، م: دراسة تاريخية وثائقية1517 -
 اإلعالم بأعالم بيت اهلل الحرام،(، م1583هـ/990)تهندي المكي الحنفي قطب الدين محمد النهروالي ال، واليالنهر راجـــع:  12

 .17، 16، م1857طبعة ليدن، 
، 2 .، طــاألسعاف فى أحكام األوقاف (،م1516هـ/922ت)لطرابلسي الحنفي برهان الدين إبراهيم بن موسى ا، الطرابلسي 13

 .73، 72، م1902هندية، مطبعة القـاهرة: 
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 ـل  ف  سُ وَ  وـعلـَعَلى جـواز البناء  يهُ أ  ى رَ نَ بَ  14يوسف ـابَ أَ ى إن  ت  حَ ، للسبب ذاتـه ،بًعا بمدينة بغـدادُمتَ  انَ كَ 
َم بغـداد، ورأي ما بها م ن  ضيق األمـاكنم  المسـاجـد، لَ   15.ا َقد 

ومعه جماعـة إلى الجامـع األزهـر،  بَ كَ قايتباي رَ أن  السلطان  :هـ 881 ث  اد  ـي حـوَ ف   ــاهينن شَ ب  َوَذك َر ا  
فـق مـع شرط الواقف، َفَكُثر الكالم، يتوهـذا م م ا ال  ،لإليجارلـرؤيـة الخالوي التي أمــر بإنشـائها على سطحه، 

، هاوهـذا يــؤكد أن ـه لـو وافق تـأجير  16هـدمهـا،على ، وافقه باقي القضاهمالقاضي المالكي وَ  بإقـراروانتهى األمـر 
ي ـَما اَل وَ شرط الواقف، لما ُهـدمت،  ، وكثـافة األعـداد نضيق األمـاك يعكس إنشائها أعلى سطح الجامع،أن   س 

   ويتماشـى مـع الفكـر المعماري السـائد آنذاك.

المكان الذي كان يؤجــر بالقليل صار يؤجــر : م أن  1817هـ/ 1233حوادث عام  رتي فيالجبـ رَ وَذك  
وغالء  ،مصر إلىاألجانب  دَ ـافَ ــوَ تَ ، وكثــرة السكان، وَ رب  ــخَ الت   وم  مُ عُ ل   كَ ل  ذَ وَ  17،أمثال األجــرة القديمةبعشــر 
 18مختلفة لهم. ات  شاءَ ن  إ  ، على عمال البناء من أجل بناء م  و  ـالقَ  يه  ل  الباشا وع   اذَ وَ ح  ت  س  ا  وَ  المؤن،

ُ:)قصُِالكنديُللجاحظ(الطــارُالــزمانيُوالمكانيُللدراســُِ.2

                                                           
م، تعلم 731هــ/ 13هــو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعـد بن بحير بن معاوية األنصاري، ُول َد  بالكوفـة عام  14

، على يد طائفة من التابعين، وكان تلميًذا وصاحًبا لإلمام أبي حنيفـة، وُعين قاضًيا لبغـداد في عهد الخليفة المهدي ثم الهادي
م، عن: الذهبي، اإلمام الحافظ أبي= 798هـ/ 182ثم هارون الرشيد، وفي عهده عال شـأنه حتى لقبه بقـاضي القضـاه، وتوفـي 

، مناقب اإلمام أبي حنيفـة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسنم(، 1348هــ/ 748=عبداهلل محمد بن أحمد بن عثمان )ت 
-57م، 1987، حيدر أبـاد بالهند: لجنة إحياء المعارف النعمانية، 4فاء األفغاني، طـ. تحقيق: محمد زاهـد الكوثري وأبـو الو 

76. 
تحقيق: أحمد خليل إبراهيم، جـ  خـزانة األكمل في فـروع الفقه الحنفي،هـ(، 522الجرجاني، أبي يعقوب يوسف بن علي )ت  15
ه 743ثمان بن علي بن محجن البارعي الحنفي )ت ؛ الزيلعي، فخر الدين ع102م، 2015، بيروت: دار الكتب العلمية، 1
؛ ابن 330م، 1895، القاهـرة: المطبعة األميرية، 3، جـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقـائق وبهامشه حاشية الش ل ب ي م(،1343/

دالرازق غالب ، علق عليه: عبشرح فتح القـديرهـ(، 861الهمام، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم السكندري )ت 
 .218م، 2003، بيروت: دار الكتب العلمية، 6المهدي، جـ. 

، 2، تحقيق: عمر عبدالسالم تدمري، جـ. نيل األمل في ذيل الدولهــ(، 920ابن شـاهين، زين الدين عبدالباسط بن خليل ) 16
 ت) يحمد بن إياس الحنفأأبى البركات محمد بن ، ياسإابن ؛ 178، م2002، بيروت: المكتبة العصرية، 1 .، طـ7ق

؛ 124، م1975، مكة الُمكرمة: دار الباز، 3جـ  محمد مصطفى، :، تحقيقبدائع الزهور فى وقائع الدهور ،(م1523هـ/ 930
ُ.129، م1983، القـاهـرة: مكتبة األنجلو المصرية، 1، جـ األزهـر جامعًا وجامعةالشناوي، عبدالعزيز محمد، 

بدالرحيم عبدالرحمن ، تحقيق: ععجائب اآلثار فى التراجـم واآلخبار (،م1825ت )عبدالرحمن بن حسن الجبرتي ، الجبرتي 17
 .445، م1998بعة دار الكتب والوثائق القومية، مطالقـاهرة: ، 4 .، جــعبدالرحيم

الهيئة  القاهرة: ،لتاسع عشرالحياة االجتماعية فى مدينة القاهرة خالل النصف األول من القرن ا ،سمير عمر ،إبراهيم 18
 .99، 1992المصرية العامة للكتاب، 
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بالبصــرة عام  دَ بالجاحظ، ُول   بُ ـقَ الُملَ  ،أبــو عثمــان عمــرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي العربي
ا م  م   ،ي، والتحليل النفســيم المنطقوالتقسي ،يباألسلوب العقل زبــارع َتميـ يبُ د  هــ، َأ255تــوفي سنة هــ، وَ 160

رف عُ و  ؛الخيالية ور  ى الص  لَ ال عَ  ،يعلى إبراز الصورة كما يراها الرائ ة تعتمداألدبي واقعي ــةُ اجَ تَ ن  ا   بَ س  كَ أَ 
 19.ة  رَ اخ  الز   الحياة   نَ م   ــهق  تَ ش  ا   اا جديدً ا أدبيً نهجً  ــدَ جَ و  أَ فَ  ،جتماعيةبالحياة اال ة  امَ مَ ت  ه  اب  

أبــو يوسف يعقــوب بن اسحاق الكندي  انَ كَ  اءً ــوَ سَ  -الدراســة   ــوعَ ضُ و  مَ  –الجاحظ  ــة  ص  ق   ــلُ طَ والكندي بَ 
الهجــري، أي  3النصف األول من القرن  يف   اَش عَ  هُ ن  ــإ  فَ  20،هُ ــرَ ي  و غَ م أَ 260/873سنة  لمتوفيالفيلســـوف ا

 تلك القصــة: ن  ـم( عَ 1973-1889ويقــول د/ طــه حسين ) 21عصــر الجاحــظ؛ يف  
هذه السهولة، وهذا اليسر والجمال، يصور لنا الجاحظ الخصومات، ال كما كانت  ي" ف

ِ
ُ
و واملسجريرين فتقع بيــن امل
َ

22ِالقاهرة". يبغداد، بل كما تقع هنا ف يَل

ودواخلها، ، لُتعبر بصدق عن طبيعة النفس اإلنســانيــة انً والمكـ الزمــانُ  ت  د  عَ تَ  ــة  صَ الق   ه  ذ  ـهَ  ن  إ  وبالتالي فَـ
ا نموذًجـا هَ اذُ خَ ت  ذلك ُيمكن ا  ل  ري؛ وَ الهج 13، حتى القــرن المدن   نَ اء ببغــداد أو بالقــاهرة أو غيرهما م  وَ سَ 

      المدن اإلسالمية حتي العصـر الحديث. الدور في ك َراءُ لدراســة 
ُ:ِكـــرَاء ُالدورُمنُمنـــظورُالكندي.3

كَ  الكندي ارُ ـَأف كَ  لُ ُتَمثَــُُُُُُ ي ة   اـاسً ــا ن ع  ص  األحتكام إلى تلك األفكــار يشــوبه  إن  ، وبالتالي فَـل  ـب ال ُبخ   فُ ــَتت ص   ل َشخ 
عصــره،  صالحـية هذه األفكار في ن  ا ذكــره "طـــه حسين" م  مَ ، وَ النوازل   نَ م   ـرَ الكثي  أن  اَل ، إ  اللغط   بعُض 

ت ق  غنيـة  ـادةمَ منها  لُ عَ ج  وتصــويرها للــواقــع، يَ  س   23دور آنذاك.ــال اء  ك رَ  ن  عَ  الدالالت   ض  ع  بَ  َراء  ـــال  

تَـة   - ةً ــب َدايَ الكندي  ررُ ـــَفُيقَ        تثَمـاريــة َبح  ت ـَراءَ  َأن   -َوفَق نظرة ا س  ر  ــال ا ك  ت اَلَك َها م نَ  لٌ ــَأَفض   د و   اءً ــوَ ، سَ ا م 
تَـر   ، ألن  اء  الشــرَ ب  أو  ـاء  شَ اإلن  ب   اَلَحاتُ اإل   َأو   ـَراءُ الشـ َأو اء  البن ف  ـَتَكالي ُدونَ ، يستفيـد منها مبـاشرةً  يالُمك   َكَما ،ص 

                                                           
، تحقيق: طه البخالء ،هـ(255ت)الليثي الكناني البصري  أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة، الجاحظ 19

أنــور حميدو  فشــوان، ؛56-22، م1991عارف، دار الم القــاهـرة: ،7 .من سلسة ذخائر العرب، طــ 23الحاجري، الكتاب 
، جامعة األزهر، د. ت، 21 .، عحولية كلية اللغة العربية بالقاهرة، "مالمــح القصــة الفنية فى كتاب البخالء للجاحظ" ي،عل

625-688. 
مآثر العرب المسلمين على الحضارة  ،فهمي توفيق محمدمقبـل، ؛ 254-252، تعليقات وشروح المحقق: البخالء ،الجاحظ 20

 . 43، م2009، عمان: المنهل للنشــر األلكـتروني-، األردنانموذجً  يالفكر الجغراف :األوربية
 .673، مالمــح القصــة الفنية ،أنــور حميدو على، فشـوان 21
 .252، البخالء ،الجاحظ؛  78 ،م1952دار المعارف، القـاهرة:  ،من حديث النثر والشعر ، طـه،حسين 22
َر المملوكـة  23 يًدا الد و  د  َحاب َهاَتح  َص  ـ أل  خالصًة، َواَل َشـر اكـَُة ألحـد فيها، سواًء بالميراث أو الوقف أو الحكــر أو الهبة ...  ل ك ي ةً م 

ن ُه، تُنشىء أحكـام ودالالت خاصة، ال َتَتَعر ض  لها الدراسـ ــم  م  َهاة )إلخ، ألن الشراكة في البناء ُعلُــو ا أو ُسف اًل أو ب ق س  ت َماد  ع    ال  
َمل َها َتَتفــرُع َعـن  السياق الرئيسي لكراء الدور الخالصة ال ملكية. على قصة الكندي نموذًجا  تطبيقًيا(، َوا  ن  كانت في ُمج 
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َقاَمة  بها َأو تركـها ف ي ة  ال ُحرَيــ ُمط َلقُ  َلهُ  إ ن   ل ك ه ، ُمرتبًطا ونُ َيك ال َمـال كُ  َبي َنَما، اإل   رغم بـه، اء  البقـ َعَلى َوُمر َغًما ب م 
َوار   ُسوء   مثل ،عليه الُسكنى رُ َكـدتُ  ُمَسبَِّبات   م ن   ُيستجد د  ــقَ  َما  24.ال ج 

ت ئ جَ  ة  ب أف َضل ي َرار  اإلقـــ َذاــهَ وَ        ر   ار  ـا س  ، م م ا  ،الد ار   َصاح بُ  ُرؤية ُيمثـل شَرائ َها، َعن   الد و  الَموصـوف  بالُبخل 
اَلَف شيـوع –يطرح  األموال فـي اإلنشــاءات، ألجل رؤوس ار مَ ـتث  س  حقيقـة ا   -تهـذا النـوع م ن  التعامال خ 

اَل وَ  ،بها ناسكوبالتالي التوسع فـي عمران المدن، َوتعدد مستويـات اإل تأجيـرهـا،  –البخيل  –ا كان الكندي  مَ ا 
 25".صــراحـًة: "إن  غالت الدور أكثر ثمًنا ودخاًل  َكرَ ذَ  انَ ا كَ مَ ، وَ هُ ارَ دَ  ــرَ ج  أَ 

َتأ ج  إجمااًل،  ور  د  زات ال  إلى مميـالكندي  عرُض تَ يَ وَ        ر  ــال َوأَ ــَأس   َأن  : ولُ ــَفَيقُ  وًصا،ـُخصُ  َرةَ ـــَوال ُمس   ــاءَ ــا سَ مَ  د و 
وألجل  وأفضلــها ما خالف ذلك، 26ه،ـه، وتفاوتت حوائجه ســوقنـأت عنـ، وَ الهُ صَ مُ  ــدَ ، وَبعُ هُ كاَنـجــواَره، وأُنَكــر مَ 
)السمســار أو الدالل( عند البحث عن دار لإلكتــراء تتوافــر بها ــري يــرجــع إلى أهل الخبــرة ذلك كــان الُمكت

 شروطه الخاصة.

وهذا ما أكدته كتب الفقــه،  (27)الُمكــر، ونظيفــة،ات ـمتعلق ن  ة م  خالي يلى الُمكتر ـلم إ  ُتسَ  ورُ د  ــال   ت  انَ كَ وَ        
 ،ولة بمتاع المؤجرــاستئجار الدار أو الحانوت وهى مشغ: جــواز   علىمرشد الحيران من  528 فتنص المادة

وتنظيف  29على المالك كسح بالوعة الدار، ــانَ كَ وَ  28،جبر على تفريغها وتسليمها فارغة للمستأجريُ إال أنه 
 الُمكتــري أثناء رؤيته للدار ينظر إلى بئرها ونظافتها. ن  أَ  ذ  إ   30بئــرها،

                                                           
 .88-86 ،البخالء ،الجاحظ 24
 .87 ،البخالء ،الجاحظ 25
 .88، البخالء ،الجاحظ 26
 .84، البخالء ،الجاحظ 27
المعامالت الشرعية على مذهب اإلمام األعظم أبى حنيفة مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الناس فى ، محمـد، قدري باشا 28

 .86، م1891المطبعة الكبرى األميرية، القاهرة: ، 2 .، طــالنعمان مالءمًا لعرف الديار المصرية وسائر األمم اإلسالمية
المدونة  ،هــ(240ت) عن اإلمام عبدالرحمن بن القاسم الملقب بسحنون خيسعيد عبدالسالم بن سعيد التنو  ابن ،سحنون 29

 .521، 508، م1905مطبعة السعادة،  ، القـاهـرة:11 .، جـ4 ـ.مج ،مام مالك بن أنسالكبرى لإل
 عن ية باليابان، معهد الثقافة والدراسات الشرق :، طوكيومخطوطة رسالة فتح القدير فى شرح مسائل البئر ،مؤلف مجهول 30

mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m003485.pdf-https://alسراج الدين عمر بن ، ابن نجيم الحنفي ؛
ام أبي البركات عبداهلل بن أحمد بن محمود النهر الفائق شرح كنز الدقائق لإلم(، هــ1005ت )هيم ابن نجيم الحنفي ابرا

دار الكتب العلمية، بيروت: ، 1.، طــ1.، جــتحقيق: أحمد عزو عناية هـ،710ي المتوفي سنة فالمعروف بحافظ الدين النس
 .84، م2002

https://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m003485.pdf
https://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m003485.pdf
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 ،إخراجهاى رب الدار لَ عَ  بأن   ه:بير الدار المكترا يقط إذا وقع فالارة أو ـفال ن  ـعَ  الونشريسى رَ ــك  ذَ  ــد  قَ وَ       
 31.بقرطبة مَ ك  حُ  ه  ب  البئر وَ  نَ م   اع  فَ ت  ن  ااَل   نَ م   اتهُ ا فَ مَ  ارُ دَ ق  م   ير كتَ المُ  نَ م   طَ قَ سَ  االبئر أيامً  ف يبقيت  ن  إ ـ فَ 

سواء  تطــوى أي 32،ُتضـــرس أو تُـــزبرأو  شــوَ جَ أغلبها تُ  ت  انَ كَ  ،ار  بَ اآل   ى نظافــة  لَ اًظا عَ فَ ح  وَ ك، ل  ذَ  ل  ج  أل َ وَ       
تحقيًقا  "بـالُعقاب"طريقة البناء المعروفة  خدام  ت  س  ال   باإلضافة 33ها،حتى ال تنهار جوانب ،بالحجر أو األجر

بالتناوب، وعند  جوانب البئرأو  الُجولأو  الَجالبـ يطز أحجار البر إذ ت 34إليها،سهولة النزول للــمتانة ول
َعاُر" يُ تنظيفهـا   35.البئر يأحجار طواضًعا قدميه على بروزات ربط النازل بحبل يعرف بـ"الج 

لتأجيل  ،ج بضيق الحالـدفــع اإلجــارة، والتحج يالمســأجرين غالًبا ف   ؤكـــتلإشكالية الكندي إلى  ـــارَ شَ أَ وَ         
 وال زائ ًفا، وال ديناًرا 36حكاًل،َقا، وال مُ ـمـزب   [ـتأجرـسمُ ال   دُ صُ ق  يَ  ]جزء منها، وكذا شيــوع النقود المزيفــة "فال يدع 

دراهمه وال من  ن  ه ليس م  ن  وس أَ ـرد وا عليه بعد ذلك شيًئا، حلف بالَغم ن  ـإ  فَ ه عليه، َبه َرًجا إال دســه فيه ودل س
  37ماله".

 البيوت   ارُ ئجَ ت  س  ا   لُ عَ ج  يَ  حدهم  ــأَ رين، فَ ــلبعض المستأج وُمستتــرة َكَشف الكندي عن أغــراض مختلفةا ذَ كَ وَ       
 د  ى حاجته منها، رَ مرأة يفجــر بها، فــإذا قضا  ، مــع الوقت لبعضدخولها والمقام فيها ل   ةُ ل ـ وتصفح المنازل، ع  

 الرؤيــة   ه  ذ  هَ  ن  أَ أحقية الُمكتر في رؤيــة وتصفح الدور المطروحة لإليجار، وَ  عكُس ا يَ ذَ هَ وَ  38،للمالك   المفتاحَ 
ي َما اَل ، وَ ادَ رَ أَ  ن  مَ  ــعَ ُمتاحه له منفــرًدا أو مَ  خـلل؛ وهذا يفرض  ن  د يكون بها م  ـا قم  للكشف عَ  ،ــــافٌ شَ أو كَ  بن اءَ  س 

ي َما إنشــاء الدور سبًبا آخر لتجميل وتحسين  المعروضة ل ل َبيع  أو ال ك ــَراُء. بالمدن اإلسالمية، َواَل س 

                                                           
أفريقية واألندلس المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل  (،هـ914ت)ـو العباس أحمد بن يحيى أبـ، الونشريسي 31
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وآلة، فـإذا ُشغل ، فيتوخ ى عاماًل جيد الكســوة، وجيــرًنا أصحاب آنية ةً ـم  رَ ه مَ يف  المنزل وَ  ير تَ ك  يَ  آخــرُ وَ        
ـزال ، التي ال تأساليب الخداع ن  واحــدة م   عكُس ذا يَ َوَهـ 39.ــربَ هَ عليه وَ  رَ دَ ــا قَ مَ  ل  ـى كُ لَ عَ  لَ مَ تَ ش  ل، ا  ــالعامل وَغفَ 

الغنى  ن  م   صاحبهمـع ض  ي تشكــيل وَ ف   والسـكن زيـلداللــة ا ل  غاَل ت  س  ى ا  ــلَ ي تعتمد عَ آلن، والتـتتكــرر حتى ا
لمنــزل بأحـد  ختيــار الُمكتـرى ا  لَ س عَ الكندي: ربمـا تأسـ رهُ ـا َذَكـــمَ إذ أن   ،عند أهــل الحي أو المدينة والفــقـر

ـن َدُهــم  َأن ُه م َن األثـرياء  ، وبالتالي ها األثـرياءاألحياء التي يسكن  . ُعد  ع 

لى َجن   40م،أو هـــو إليه سجن لُينقب َأهُله إليه، ب  دار َجن   ــرُ أج  تَ س  يَ  ثٌ ال  ثَ وَ         ؛ صــراف لينَقب عليه ب  وا 
 42.ورابع يســتأجر داًرا لالحتيال على الجيران 41تر واألمــن،ك يتوفــر الوقت، ويتحــقق السـل  ذَ ب   ألن  

أو  ريقحَ ا كَ ـمَ  ث  اد  حَ ل   ت  ضَ ر  عَ ا تَ إذا مَ  ر  و  د  ـالب  اس الن   مَ ــاؤُ شَ تَ  ،إليها الكندي ــارَ شَ أَ التي  ور  ـــمُ األ   نَ م  وَ        
،ل   ــةُ جَ ائ  رَ  ونُ كَ  تَ اَل ســرقــة ... إلخ، فَ   الممارسات   عًض بَ  ــاحُ ضَ ف  ن  ا  وَ  ،الدار   ر  ت  س   نكشــاف  اًل عن ا  ض  ا فَ ذَ هَ  43لك َراء 

مكانية كشف خبيئةوَ  ،مة من قبل السلطةر كتب ُمحـ ت َناءُ ـا ق  ر أو و المستورة كشــرب الخمـ  44،األموال المدفــونة ا 

 ال   يتركها إ  اَل يقتل قتياًل أو يجرح شــريًفا، فيــأتي السلطان الدار، وَ  ن  أَ ، ب  ن  اك  ة الس  الدار لجناي دِّمُ ــُتهَ وربمــا 
 اء.  ــوَ واألرض سَ 

ـات فَ واصَ تحديد مُ  الُمكترين، وبالتاليبًبا للتدقيق فـي أحـوال المعرفـية، سَ  برة  الخَ  ه  ذ  هَ  ت  َشَكلَ  يـد  أك  ــالت  ب  وَ        
 ذلكل  ، وَ لهاد ُمعين حَ  ع  ض  وَ باألجـرة أو  اع  فَ ت  ر  اال  إمكانية َمَع ، لمدنل المختلفة حياءاألبلمسـاكن ل غلينَ تَ الُمس   فئـة  

 45.أعين الميـاسير َبل  والعـوامتنحُط أثمان الدور وَتسقُط م ن  الجـوار بسـوء  هُ ن  ُيقــرُر الكندي أَ 

كــأن يقوم المســتأجر  ا تحدث بين المؤجــر والمســتأجــر،مَ ب  التي رُ  ات  ي  ال  كَ ش  إل  نماذج ل   ةَ د  ـالكندي ع   دمُ ُيقَ وَ        
عنه  ــرَ بَ ا عَ وهــو مَ خالف نتيجــة تقديــر النفقــات،  فيحدث 46يعــود بالثمن على المؤجــر،الدار و  يبترميم ف  

س في البناء، ويــزيد في 47بقــوله: " ُيشق ف  49فيكــون الرجوع إلى أهل الصنعة هــو الحل. 48اب".الح 

                                                           
 .86، البخالء ،الجاحظ 39
، الكويت: مكتبة المنار، 1، طـ. أحـكام السجن ومعـاملة السجناء فـي اإلسالمعــن تلك الحــوادث راجــع: أبــو غــدة، حــسن،  40

الســجون وأثــرها في األداب العـربيــة: من العصر الجاهـلي حتى العصر ؛ الصمد، واضـــح، 550، 549، 286م، 1987
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العمارة التي ُيجريها  ن  أَ  ذ  ات والتعميرات التى يقوم بها المســتأجر، إ  م  رَ مَ ال   بيعةَ ى طَ لَ : عَ د  ش  ــر  مُ ال   ن  ( م  545المادة ) تُ صَ نَ  46

ن له أن  تكــون إلصالح العقـار وصيـانته،بإذن المؤجر و  ن لم يشترط الرجوع بها عليه؛ وا   =يــرجع بتكلفتها على الُمؤجر، حتى وا 
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لتعديالت فيما يتصل با ،ة ُتحدد العالقة بين الُمؤجــر والمستــأجرهناك ضـــوابط حاكم َكانَ  اــُمومً ـَوعُ        
َتقَ  اـمَ ة، وهذا واإلصالحات المعمـاري على عدم  ت  ـَنصَ  ذ  من المرشد، إ   535هية المادة األحكام الفقـ نَ م   ت هُ ـا س 

بَ  ن كان ذلك عليه ،صالح ميازيبهاا  و  ،من بنائها ل  تَ خ  وترميم ما ا   ،صاحب الدار على عمارتها: ار  ــإ ج  ال  50،وا 
وقد رآها ، كذلك يإال إذا كان استأجرها وه ،ايخرج منه كان للمستأجر أن   لكنه إذ لم يفعل ،على المستأجر

 51.فليس له الخروج منها

َتأبالعين  ث  دَ ا حَ ذَ إ  ــا م  أَ         تَ  ،ة  ــي  ب ال ُكلَ عيب يفوت به النفع  َرةــجَ ال ُمس  ر  ــأَفل ل ُمس  وليس  52يفسخ العقد، أن   ج 
المنفعــة كسقوط حائط خلفي ال  كان العيب جــزئي ال يــؤثر في ن  ا   لم يفسخ فعليه األجــر؛ وَ  ن  ــإ  عليه أجــر، فَ 

 53د.ــأهمية له، ُفيتم التعاق

ما حاول أحد  اذ، إ  اره  دَ  ن  ال الُمكتــري هــو المنوط  بالمخاصمــة عَ  المالكَ  ن  حدى النوازل أَ إ   ن  م   ـــحَ ضَ ت  ا  وَ       
ن لم يفعــل فللمكتري تــرك الدار؛ وكذا المالك  54الجيران بناء غــرفــة أو فتح َمطل يكشف داره أو يضــر به؛ وا 

 55هــو المسئول عن اثبات حق ملكيته للدار إذ ما تعرض لها غاصب.

 

 

                                                                                                                                                                                          

 ؛ راجــع أيًضا:88، مرشد الحيران ،قدري باشا : إذا اشترطه، عنكانت لمنافع المستأجر فليس له الرجوع بها عليه إال  =
 .508، 11 .، جـ4 ـ.مج ،المدونة الكبرى ،سحنون

مكتبة الشروق الدولية،  القـاهرة: ،4 .، طـالمعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية :الُمَكسره المراد يقلل وينقص، عن الشقف: 47
 .489، 36، م2004
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المؤخــر لُمستأجــر الدار، من إجراء العمارة الضرورية لصيانتها، فإن ى: عــدم منــع لَ المرشــد عَ  ن  ( م  538نصت المادة ) 50
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 ، َفَيقول:اإلجارة ُمدة َيدعي نصيًبا من ملكيــة الدار نتيجـة طــول ن  هناك مَ  ن  ى أَ لَ الكندي عَ  ــؤكدُ يُ وَ        
ا ومنازعً  ،ا من الخصوما ليصير خصمً له يدً  ن  أَ وَ  56،ايدعى أن له شقيصً  قاله ألداء الكراء أن  ـوربما بلغ استث"
  58وأكدت وثـائق المخاصمات الخاصة باألوقـاف حدوث ذلك. 57،ير غاصب"ـغ

وربما عنه الكندي بقوله: " رَ ـبَ وهــو ما عَ  59،إضــافة بناءإنشـاء أو يجــة نت ا اإلدعـاء قد يكـونذَ هَ  ن  إ   ل  بَ       
ن  صار البناء بنيانكم فإذا ،األرض يبنيتم ف   جا   ،كانت األرض لغيركم ، وا   60".ارةدعيتم الشركة وجعلتموه كاإل 

أما  كاملـة، ،ألن مسئوليته عنها هاهنـا أي مدة شــاء، هوقد أجازت األحكام الفقهية للمالك تأجير أمالكـ      
كانت المملوكى  تحديد مدة اإليجــار حفاًظا على العين؛ ففي العصــر ،العين الموقــوفــة فللواقف أو الناظر

وزادت تلك المدة  61غيــر ذلك لمصلحــة الوقف، إال إذا رأى القاضيال تزيد عن سنة واحدة، نية إيجــارة األب
 62سنة، 90تصل إلى قـد ثم شــاعت اإلجارة الطويلة لمدة  ،م17رن ـالقحجج أوقاف  ُجــل  سنوات في  3إلى 

لمتجوه وال لمن  " للُمماطل أو ُمفـلس أو ر الوقفرطوا أال يــؤجـتشاف مســاوىء ذلك، وبالتأكيد أدرك الواقفـون
  63.سنه"يتعذر/ خالص األجرة منه وال أكثر من 

ت بأنه إذا قام :فأجاب ،من الدار يجارة دون خروج المكتر مدة اإل   اء  ضَ ق  ن  ا   ن  ـبن العطار عَ ا لَ ئ  سُ  ــد  قَ وَ       
ال  ، لرب الدار بينة كترى كانت المدة قد انقضت ألزم المُ  ، فإن  الدار وال سكنها ينزل ف امَ  هُ ن  حلف المكترى إ   وا 

ن كان لم ينقد لم  ،قد رجع بالكراءنَ  انَ كَ  فإن   ،لم تقم به بينة انفسخ الكراء بينهما ن  ا   وَ  ،ما شهدت به البينة وا 
 64.يلزمه وله رد اليمين

                                                           
ُبالكسر: 56 ُك، كالشقيص وهو الشريك والقليل من الكثير، عن:  الِشق ص ر  مجد الدين ، الفيروزآباديالسهم والنصيب، والش 

محمد نعيم ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة رسالة بإشراف لقاموس المحيطا (،817ت )محمد بن يعقوب 
 .622م، 2005، مؤسسة الرسالةبيروت: ، 8 .العرقسوسي، طــ

 .86، البخالء ،الجاحظ 57
 .149 ،االقتصادية ألوقاف والحياةا ،عفيفي 58
 .162-160، 155، 154 ،االقتصادية ألوقاف والحياةا ،عفيفي؛ 526، 525، 11، جـ.4مجـ. ى، المدونة الكبر  ،سحنون 59
 ؛87، البخالء ،الجاحظ 60
 .285-280، ةياة االجتماعياألوقاف والحأمين،  61
-139، إجارة سكن قنصل البنادقة والربيدي، العناقـرة؛ 160-155 ،147 -145 ،ألوقاف والحياة االقتصاديةا ،عفيفي 62

141. 
عابدي بك سري وكيل مديرية  هــــ، باسم1285ذى الحجة  29، بتاريخ 1454حجة رقم  ،دفتــرخانة وزارة األوقــاف المصرية 63

-147 ،االقتصادية والحياة األوقاف ،عفيفي؛ 285-282، 280، ةاألوقاف والحياة االجتماعيأمين،  عُأةًضا:راجـ؛ أسيوط
-364، م1998دار الشروق للنشر، القـاهـرة: ، 1 .، طـفى مصر األوقاف والسياسةي، إبراهيم البيوم؛ غـانم، 156 ،149
366. 

 .262، 8جـ. ، المعيار المعرب ،الونشريسي 64
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، جارةمدة اإلاء هَ نت  ، عقب ا  ه  الت  مَ تَ ش  مُ  ن  إفراغ الدار م   ى الُمستــأجر  لَ عَ  بُ ج  : يَ رشد  المُ  ن  م   548 المادة  ب  وَ       
حتياج التنبيه عليه باإلخالء؛ فإذا مضت المدة وسكن المستأجــر شهًرا أو أكثــر وتسليمها لصاحبها دون ا  

ذا ما أنهى المســتأجــر العقد قبل انقضــاء المدة فعليه  65ُيلــزم بدفع أجــرة المثــل عن تلك المدة التي قضــاهـا؛ وا 
  66(.القسط) بالحصة د أوـأجــرة المثل بالنق

ال  ،اابً وخر فيتــرك فيهــا "مزبــلة  الدار   نَ م   خرجُ يَ  َمن   المستــأجرين   عَض بَ  ن  الكندي إلى أَ وختاًما ُيشيــر       
 69إال أخذه وال برادة 68اا إال حمله وال نقضً وال سلمً ،  سرقةالَ إ   67اثم ال يدع متراسً  ،صلحة إال النفقة الموجعةتُ 

وعدم  ،المستأجر بالعناية بالعين المؤجرة كاعتنائه بملكه ة ألــزمتولكــن األحكام الفقهي 70؛إال مضى بها معه
 71.مدة االجارة يف  ، كما ألزمته بإزالة األتربة والزبالة التى تتراكم  بإذن مالكهاال  إحداث تغيير بها إ  

 :الشغالُالوظةفيُللدورُمنُخللُقصــُِالِكندي.4

مه ابن ع قبلَ تَ س  حينما ا   ه  ي  لَ عَ  ــارة  جَ اإل   ةُ ــادَ يَ ز   لَ الك ندي َعل   أن   72"َمــعبد" ــان  سَ ى ل  لَ عَ  ي الجاحــظُ و  ــر  يَ ُُُُُُُ
 اك  رَ ت  ش  حالة ا   يف  ــر منطقي، لذا م  وهذا أَ  74،البالوعــة   ء  اَل ت  م  يؤدي إلى ســرعة ا   األفــراد   عدد   كثــرةَ  ن  ـأَ بـ   73ه،وابن

                                                           
 .89، مرشد الحيران ،قدري باشا؛ 515، 11 .، جـ4 ـ.مج ،المدونة الكبرى سحنون، 65
نشر وتحقيق لوثيقة ُعلـوان، مجدي عبدالجواد،؛ 282، األوقاف والحياة االجتماعيةأمين، ؛ 1816، كشاف القناعالُبهوتي،  66

 .140، إجارة سكن قنصل البنادقة ؛ العناقـرة والربيدي، 205، 204إيجار، 
فارسي األصل، وهــو عرق حشب يوضع خلف الباب من الداخل عند غلقة، وُيعمل له تجويفين فى الحائطين  المتراس: 67

 (،هــ11القرن )مصطفى المدني ، المدني :على جانبي الباب إلمكان إدخاله بأحد التجويفين أو رفعة عن فتح الباب، عن
، محمد محمدأميـن، ؛  65ه، 11لغة، نسخت فى القرن 64رقم  -دار الكتب المصرية والدخيل،مخطوط فى المعرب 

براهيم، و  الجامعة  القاهرة: ،1 .، طــم1517-1250هـ/ 923-648المصطلحات المعمارية فى الوثــائق المملوكية  ،ليلى عليا 
 . 99، م1990األمريكية للنشر، 

 لمنقوض. بالضم والكثر بقايا البناء ا النقض 68
 (.  2، حاشية )72، من حديث الشعر والنثر ،حسين: األناء يبرد به، عن البرادة: 69
 .84، البخالء ،الجاحظ 70
 .89، 88، الحيران مرشد ،باشا يقدر  71
 .350، 349، البخالء ،، وأشراف أهل الحكمة، عن: الجاحظُمتكلم من المتقدمين المعتزلة 72
جارة  مطلًقا ليس للمالك أن يزيد األجرة على 73 الوقف  يعارض أو ال؛ إال فسواء ارتفعت إجارة العين ل ،المستأجر مدة عقد اإل 

حتى ولو يسكن بنفسة أو ُيسكن غيره بأجرة أو بغير أجرة  وملك اليتيم، ألن حقوق الغير تسير على أجر المثل، وللمستأجر أن  
ون العين المؤجرة ال تختلف باستعماله بخالف المستعمل مثل فهذا الشرط ال يعمل به، وذلك لك، شرط المؤجر أن يسكن وحده

 .107-105، 3 .، جــالفقة على المذاهب األربعة ،األرض والدواب واألدمي، عن: الجزيري
َكاُن الُمكتر َمن  َشـاَء ب الد ار  الُمكتراه، َما َلم  َيَتَسبب  ذ ،ونَ نُ حَ سَ وقـد َذك ـَر  لك بضرر َبي ن  َعلى صاحب الدار، أن  َمال ًكا: َأَجـاَز إ س 

 .517، 514، 11 .، جـ4 ـ.مج ،المدونة الكبرى عن: سحنون،
بن أبو عبدالرحمن الخليل ، لفراهيديا :رأسها لماء المطر، عنبلع الماء يبلع بلًعا أي شرب؛ والبالوعة والبلوعة: بئر يضيق  74

براهيم السامرائي و المخزوم ي، تحقيق: مهدكتاب العين (،هـ175ت)أحمد  بغـداد: دار=  ، سلسلة المعاجم والفهارس،2 .، جــيا 
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أن ــرر بعض الفقهاء وذوي الشق ُمستقل، قَ ـدار واحدة، وُكل منهم يســتأجر أو يمتلك طاب يســاكن ف   ن  أكثر م  
 75أجرة كسح البالوعة ُتحسب بعدد الجماجم أي بعدد أفــراد كل أســرة. أن  

بكسح البالوعة ، ولذلك كــان الُمكــر يقوم ة المؤنةيدشد ة البالوعــةتنقي ــإن  الك ندي: فَ  ــرَ ك  ا ذَ وَحَسبمـ       
، ونظفناها 76،ويسكنها الساكن حين يسكنها وقد كسحناها"، فيقــول الكندي: الدار يف   الٌمكتــروتنظيفها لترغيب 

 77".وليرغب فيها الناظر ،عين المستأجر يف  لتحسن 

َتم ر  الكندي في        تأثيــر  ن  على زيــادة عدد أفــراد الدار، وما ُتسببــه تلك الــزيادة م   بُ ت  ــرَ تَ ا يَ مَ  د  ـــر  سَ  َوَيس 
على ظهور  يذا كثرت، كثر المشإ   قدامَ األ من ذلك أن  على البنية اإلنشــائية، والمعمــاريــة للدار؛ فيقــول: "

وينقلع  ،ك الطينفينقشر لذل ؛والصعود على الدرج الكثيرة ،وعلى أرض البيوت المجصصة ،السطوح الطينة
 80."لكثرة الوطء وتكسرها لفرط الثقلمع انثناء االجذاع  79وينكسر العتب 78الجص

كانت السقوف من جذوع الشجر أو  ُتجصص، إذا ت  انَ وت آنذاك كَ أرضية البيـ ا الوصف أن  ذَ ـهَ  ينُ وُيبَ        
 يف  تُترك ُمطينة فقط دون تجصيص، وَ ا ثم ُتجصص، وكانت السطــوح العليـأفالق النخل وجريده، ثم ُتطين، 

الهجري(  8القرن الــرامي البناء ) نَ ب  ا   ن  مرحلة الحقــة، كانت األرضيـات ُتكسى ببالط الحجر وغيـره، حتي إ  

                                                                                                                                                                                          

نزل، وفي المصطلح األثرى هى فتحة صغيرة بوسط الحوش أو الصحن ؛ والمقصود بالوعة صرف الم152، م1980 الرشيد،=
مياه األمطار،  أو الميضأة لصرف المياه، فتتسرب منها مياه الصرف الى السراب تحت األرض، كما تستخدم أيًضا لصرف

براهيمهنا بالوعة صرف المنزل، عن: أمين و والمراد ها  .23 ، المصطلحات المعمارية ،ا 
 .109، 108، اإلعالن ،عثمان 75
َسَحُة ما يكنس بة الثلج وغيره ؛ وكسحت الريح األرض: قشرت عنها التراب، وال كسحتُالبةت: 76 ك  كساحة مثل كنستة والم 

تحقيق: أحمد عبد  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (،م1002هـ/393ت)سماعيل بن حماد إ، الكناسة، عن: الجوهري
ن اسماعيل أبــو الحسن علي ب ،؛ ابن سيده399، م1984م للماليين، بيروت، دار العل بيروت: ،1، طـ 1ـ.، مجالغفور عطار
 ،المكتبة التجارية للطباعة والتوزيع والنشـر وت:بير  ،6، السفر 2 ـ.مجلدات، مج 5، المخصص (،458ت ) يبن سيدة المرس

، ويقوم بتنظيف األسربة والقنى ونحوهما، واإلخبار عن مائها وفراغها، وُيشترط فيــه ي؛ والكاسح ُيسمى السرابات10، م1965
معيد النعم  ،(هـــ771ت )تاج الدين عبدالوهاب السبكي ، الصدق ألنها مغيبة عن مالكها، وال يمكنهم كشف ذلك، عن: السبكي

 (.2، حاشية )146، م1948 ،شـرالقـاهرة: جـامعة األزهـر للتألف والن، 1 .، تحقيق: أبو زيد شلبى وآخــرون، طــومبيد النقم
 .509، 11، جـ. 4مجـ.  ،المدونة الكبرى ،سحنون؛ 84،  البخالء ،الجاحظ 77
وهو سلفات الكلس الممزوج بالماء، ُيطلى به،   gypsusوفى الالتينية gypsos، وجبس وجبسين يوناني الجصُأوُالجفسةن 78

 .20، 1989دار العرب،  القـاهرة: ،تفسير األلفاظ الدخيلة فى اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفة ، طوبيـا،عن: العنيسي
اءت فى الوثائق جهـــو أسكفة الباب التي توطأ ورغم أختالف اللغويون حول كونها عتبة الباب السفل أم العليا نجدها  79

براهيم  .80، المصطلحات المعمارية ،بالمعنيين، عن: أمين وا 
 .82 ، البخالء ،الجاحظ 80
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العيوب المتوسطــة ضمن المستويات  نَ أرضيات الدور م   ف ي –المونــة  نَ نوع م   –األكحال  امُ دَ خ  ت  س  ا   ــرَ بَ تَ ع  ا  
 81وبالتالي استئجارها. ،بيع الدور أو شــرائها فيالثالث التى وضعها عند التعامل 

التعامل مع مكونات الدار، وعناصــر  ف يسلوكيات أولئك األفــراد  تَنـوعه راد الدار يتبعــزيادة عدد أف إن         
منفعتها، وكذا فالحالة االجتماعية واالقتصــادية ألولئك األفــراد المستجدون توجد نمًطا جديًدا من السلوك لم 

 ،الخروجالدخول و الزيادة العددية إجمااًل يتبعهــا كثــرة   ن  ؛ فيقــرر الكندي أَ اءُ رَ الك   يكــن معــروًفا للُمكر  حين َعَقدَ 
ذا كثر الصبيان وتضاعف البوش، 82؛الرزات تهشم األبواب وتقلع وبالتالي ، األبــوابزعت مسامير ــنُ  83وا 

وهشموا بالطها  86وحفر فيها آبار الددن، 85،سرت كل جوزةوكُ  ،ت كل رزةـزعنُ وَ  84وقلعت كل ضبة،
ذا كثر ا 88.هذا مع تخريب الحيطان باألوتاد وخشب الرفوف 87ي؛بالمداح والضيفان  ،لعيال والزواروا 

                                                           
 .127، 126، اإلعالن ،عثمان 81
ٌز أى غرزت ذنبها فى األرض لتبيض، والباب عليه الرزة، وهى حديدة يدخل فيها القفل، والشىء فى  82 رزت الجرادة َتُرٌز، وَتر 

 .511، المحيط القاموس ،الشىء: أثبته، عن: الفيروزآبادي
من حنطة وعدس، وضجيج  الجماعة المختلطة، والكثرة من الناس، ومنه َبوٌش بائش وبنوا األب إذا اجتمعوا، وطعام بمصر 83

 . 586، القاموس المحيط ،األخالط من الناس، عن: الفيروزآبادي
قطعة من الحديد عريضة الشكل توضع خلف الباب إلحكام إغالقة، وتجمع على ضباب، وقد تسمى كتيفة ألنها  ىه 84

لحات العمارة اإلسالمية من الكامل فى مصط ،سامي، تصنع عريضة على هيئة الكتف، وهى كلمة فارسة األصل، عن: نوار
باب مضبب أى مشدود بالضباب و ؛ 112، م2003دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرية: ، 1 .، طــبطون المعاجم اللغوية

أبو الفتح ناصر بن عبد السيد ي، المطرز  :عن ،وهى حديدته العريضة التى تضبب بها وضبب أسنانه بالفضة إذا شدها بها
مطبعة : ، حيدر آباد بالهند1ـ .، طـ2 .، جــالمغرب فى ترتيب المعرب (،هـــ 616ت )الحنفي الخوارزمي ي بن علي المطرز 

 .3هـ، 1328، دائرة المعارف النظامية مجلس
إناء من خزف  ــي" وه الَجوَزة؛ وربما المقصود " 507 ، القاموس المحيط ،وسط الشىء ومعظمه، عن: الفيروزآبادى الَجوزُ 85ُ

األلفاظ  ،ديآشيـر، ذو فم ضيق، وحلق قصير، وبطن مسطح يحملها المسافرون ليشربوا منها الماء فى الطريق، عن: 
 .48، م1908ة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين، المطبعبيروت: ، الفارسية المعربة

 ر.ــأي اللهو واللعب، والمراد بآبار الددن: الحفر التى يحفرها الصبيان ليرموا فيا األك الددن 86
باَلمَداحي، وهى أحجار مثل القرصة، كانوا  (رضوان اهلل عليهما)جاء فى حديث أبى رافع: كنت ُاالعب الحسن والحسين  87

ن لم يقع ُغلب، والًدحو هويحفرون ُحفرة ويدحون فيها بتلك األحجار، فإن وقع الحجر فيها غلب  رمى الالعب  صاحبها، وا 
دَحاة: خشبة يدحى بها الصبى، فتمر على وجه األرض ال تأتى على شىء إال اجتحفته، وقد بالحجر والجوز وغيره ؛ والم 

ر فيتنحون وصف األسدى الَمدَحاة بقولة: هى اَلَماحي والمساد ي، وهى أحجار أمثال القرصة، وقد حفروا حفرة بقدر ذلك الحج
ال فقد ُقمر قلياًل ثم يدحون بتلك األحجار الى تلك الحفرة فإن وقع فيها ؛ قال: وهو يدحو ويسدو إذا دحاها الحجر فقد َقَمر، وا 
َية، عن: عيسى هنداوى للتعليم مؤسسة القاهرة: ، ألعاب الصبيان عند العرب ، أحمد،على األرض الى الحفرة والحفرة هى أد ح 

 . 10، م2013والنشر، والثقافة 
؛ ورف مرفع شبه الطاق تجعل أفريز، وهى زينة بارزة تحت السقفُيذكر الـــرف بدالالت عدة منها رَف: بمعنى طنف أو  88

علية طرائف البيت أو خشب يوضع جنب الجدار توضع عليه األوانى وغيرها، عن: محمد عبدالستار عثمان: اإلعالن، ص 
 =أطراف البيت من الداخل زيادة من ألواح الخشب أو غيره ليوضع عليها الطرائف أو االلواح . والمقصود ما ُجعل على177
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ــا م  ؛ م  ها عليوُ انَ ا كَ لى أضعاف مَ إ الراشحة (89)ارُ رَ ج  ال  وَ ، رةالقاط  ة بَ لى صب الماء واتخاذ الحبَ إ يجَ ت  ح  ، ا  والندماء
  يؤدى إلى تأكل أسفل الحوائط، وضعف األساسات.  

ـا يجعل الدار أكثــر ُعرضــة للحريق، م  أفراد الدار تقتضي كثــرة الخبيــز والطبيخ، م   ثــرةَ كَ  ن  إ   مَ ثُ        
أرض الدار أو صحنها؛  يف  ا اذهَ خَ ت  ؛ رغم إمكانيــة ا  ى ظهور السطوحلَ عَ  90يالعالل يف  خ المطابـم تخاذهال  

 انَ وبالتأكيد كَ  91وكانت سطوح الدور آنذاك تُتخذ من الخشب والقصــب، وُتعطى بطبقــة رقيقــة من الطين،
وهذا بالتأكيد  لدخان دون تعبئــة داخل الدار به؛يرجــع لسهــولة تصريف ا ،العاللي يف  للمطابخ  م  ــاُذهُ ـا تِّخَ 

 93لحمايــة السطح وُمستخدميه. 92ــارظَ يفترض وجود ستــارة أو ح  

 ُ:عناصــرُاالنتفاعُبالدور.5

؛ وهى تلك الحلول المعمــارية ــر االنتفــاع بالدور اإلسالميةالكندي إلى عدد من عناص ةُ ص  ق   ت  ــارَ شَ أَ  ُُُُُ
(، وهذا 2، 1)شكل الُمعالجة لإلشغال الوظيفي، والتي بالتأكيد كانت سائدة آنذاك وخالل الفترات الالحقــة 

ُيـثري الدراسات اآلثارية بمعلومات جديدة عن الدور، ويضــع فرضيات أخري حول القدرة االستيعابية، 
 الحلول: ه  ذ  هَ  ن  م  والتشغيلية لوحداتها وعنــاصرها المعماريــة، وَ 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

، دورقاعة .. ذات رفوف مثبتةالخشبية داخل الكتبيات أو الدواليب لوضع الكتب أو األمتعة ومن أمثلة ورودها بالوثائق: =
براهيمعن: أمين و   .55، المصطلحات المعمارية ،ا 

، ترجمة: محمد سليم 2 .، جــتكملة المعاجم العربية ،رينهارتي، دوز  :خزف للماء وتجمع على ُجرار، عنإناء من ق َلِ:ُ 89
 .160، م1980دار الرشيد للنشر،  العـراق: النعيمى،

ن بأبو الحسن علي ، رتفاع أصل البناء، عن: ابن سيدهُعلُو كل شىء وعل وه وَعل ُوه وُعالوَته وعاليته: أرفُعه ؛ والعلو: ا 90
دار بيروت: ، 1 .، طــ2 .، جــ، تحقيق: عبدالحميد هنداوىحكم والمحيط األعظمالمُ  هــ(،458 ت)إسماعيل بن سيدة المرسي 

 .350 ،م2000الكتب العلمية، 
 .84، 83، البخالء ،الجاحظ 91
هى السترة أو الشىء الذى يحجب ويستر، وسترة  السطح ما يبنى حولة من الحيطان  الستارة:ُو .88، البخالء ،الجاحظ 92

أحكام الطرق والسطوح  :كتاب الحيطان (،هــ4؛ المرجي الثقفي وآخرون )حوالي القرن 189، اإلعالن ،للتستر، عن: عثمان
. 59 ، م1994، دار الفكر المعاصربيروت: ، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، واألبواب ومسيل المياة فى الفقه اإلسالمى

، المعيار المعرب ،؛ الونشريسي50،  الكامل ،نوار :عن ؛: مصطلح يستخدم للداللة على  السور الذى يحيط بالسطحوالحظر
 وما بعدها.   435، 8 .جــ
 .88، البخالء ،الجاحظ 93
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ُ:صخرةُالدقُ.1.5

ناحية  يف  صاحبها جعل  انَ كَ  د  قَ وَ ، أو باألجر مفروشة 94كانت الدار مقرمدة ذ  : إ  هُ ن  ـر الكندي أَ ـكُ ذَ يَ        
التهاون القسوة والغش  -يقصــد المستأجــرون – ، دعاهمولتكون واقية دونها ،الدق عليها ليكون ،منها صخرة

 96.الذلك أرشً قط لم ُيعط  ،ال يحفلوا بما أفسدوالى أا  و  ،يدقوا حيث جلسوا لى أن  إ 95،والفسولة

لتحمل دق  ت  صَ ُخص  الدور، وَ  يف   ت  عَ ض  رة وُ صخـ اكَ نَ هُ  ن  أَ  يدُ ف  ي غــاية األهمية يُ ف  ص الن  ا ذَ هَ وَ ُُُُُُُ
ة ساحـ صحن أوبالدور األرضي أو يــره من األدوات المنزلية، وهذه الصخــرة كانت ال شك في وغ 97الهــاوون
 (.2، 1وكذا لمنــع ضـــرر الصــوت عن الجيــران )شكل ، قُ الد   لُ م  حَ تَ تَ  ،ــا على أرض ثابتةهَ اد  مَ ت  ع  الدار، ال   

  :نــالحواض.2.5

أرض  يف   98الهاوون، والميجان يف  ، والدق يدع دق الثوب ــه:ن  أَ  المستأجــر   ن  عَ  ــرَ ك  ــَر الكندي فيما ذَ َذك         
 .والرواشن وُيدق على األجذاع والحواضن ،الدار

وربمــا َقصد بها أيضــًا تلك  ،تقوية يوتحتضن البيت أ 99،األعمدة التى تدعم السقوف ن هىَوالحــواضـ      
ُمطلة تقف  يالتاألعمدة أو الوقــاقيف:  100األعمدة التى تُدعم الــرواشــن أو األجنحــة أو الشــرفات البارزة،

                                                           
بالكسر جمعها قراميد، لفظ معرب رومى أصله بالرومية "كرمد أو كرميدى" ؛ وورد فى المعاجم بعدة معان منها  القرمةد: 94

النار و نوع حجارة لها خروق تنضج فى ــ؛ وهص؛ وقيل هو حجارة  أو خزف مطبوخأنه: كل شىء يطلى به للزينة نحو الج
 .، طــ1879-1805ارية فى وثائق عصر محمد علي وخلفائه المصطلحات المعم ،محمد علي، عبدالحفيظ: ويبنى بها، عن

 . 142، م2005الجريسى للطباعة والنشر، القـاهرة: ، 1
95 :  . 1041 القاموس المحيط، ،الرذل الذى ال مرؤه له، والجمع أف ُسل وُفسول وفسال، عن: الفيروزآبادي الَفسل 
و الذى يأخذه المالك إذا أطلع على عيب فى البيت الُمكترى ــ؛ وه584، القاموس المحيط ،الدية، عن: الفيروزآبادي األرش: 96

فى  يالمعجم الصاف ،أمينة الشيخ سليمان، واألحمد ،صالح، من المكترى، وسمى ارًشا ألنه من أسباب النزاع، عن العلي
 .10، م1989: مكتبة الشرق األوسط، ، الرياضاللغة
ذكر ابن دريد فى جمهرته: أنه الذى يدق به، عربى صحيح ، وال يقال هاَون ألنه ليس فى كالم العرب على  الهاوون: 97

ويكون من  فاَعل بعد األلف واو، ثم عاد وذكر: أنه فارسى، والعرب تسمية "هاوون" وهو الم هراس والنحاز يكون من خشب،
-2 .، جــرمزى منير البعلبكى، تحقيق: جمهرة اللغة هــ(،321ت )حسن بن دريد أبو بكر محمد بن ال، حجارة، عن: ابن دريد

 .1325 -996، م1987دار العلم للماليين،  بيروت: ،1 .، طــ3
 .  206، القاموس المحيط ،: فى اللغة األختالط ، عن: الفيروزآباديالَمة جُ  98
 (.3، حشية )72، من حديث الشعر والنثر ،حسين 99
أبــو منصور موهوب بن أحمد بن ، الجواليقيالشــرفِ،ُراجــع:ُُ؛العسكــرُ؛الجناحُ؛الــروشنللستــزادةُعنُالمترادفات:ُ 100

 ،1 .ف. عبدالرحيم، طـ ، تحقيق:المُعرب من الكالم األعجمى على حروف المعجم (،م1144هــ/ 540ت )محمد بن الخضر 
جمال الدين أبو المحاسن ، ؛ ابن تغري بردي1200، القاموس المحيط ،الفيروزآبادي؛ 336، 42، م1910دار القلم،  :دمشق

، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، طــ 5جــ  ،النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ،هـ(874ت )بن تغري بردي األتابكي 
 =الالمعات فى منتخبات يالدرار  العثمانية:قاموس اللغة ي، محمد علاألنسي، ؛ 50، 1992، دار الكتب العلميةبيروت: ، 1
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هاليز على أعلى ودمما يكون شكل شرفات من  ،وداعمه لما فوقها من أسقف بارزة حاملة ،الشارع على
  101.جانبى الشارع من أسفل

َببُالقاطرةَُالحَبَب/ُُ.3.5 ُ:102ُالح 

و فارسى ــوه ،جعل فيه الماءهو الذى يُ  :بن دريدا الَ ـقَ وَ  103.الخابيةو الجرة الضخمة، و ــه: الُحبَ       
وهو الجرة  ،عرب الخنبمُ بالفتح ب وقال محمد معين: الحَ ؛ ربفعُ  ،أصله ُحن ب :وقال أبو حاتم ؛عربمُ 

 بأنها:ومن باب إطالق الكل على الجــزء، ُيعرفها الفراهيدي  104،الضخمة واإلناء الذى يجعل فيه الماء
 يوالذ ،خزف ن  خشب أو م   ن  التى تعلوها غطاء م   ،الخشبات األربع التى توضع عليها الَجرة ذات العروتين

 (. 4)شكل  105الَكرامةيعرف بـ

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

تأصيل ما ورد فى تاريخ  ،أحمد السعيد ،سليمان ؛ 150، 5 .، جــتكملة المعاجم ،دوزي؛ 276، م1902، بيروت، اللغات=
براهيم؛ أمين و  119، 118، 1979دار المعارف،  القاهرة: ،الجبرتى من الدخيل  ،عبدالحفيظ؛ 58، المعمارية المصطلحات ،ا 

دراسات فى العمارة التقليدية فى  ،محمد عبدالستار، ؛ عثمان231، 154، اإلعالن ،عثمان؛ 99، المصطلحات المعمارية
أنماط العمارة التقليدية الباقية فى صحراء  ،سعد عبدالكريم ،؛ شهاب126م، 2012، المصرية للنشرسوهاج:  المنطقة العربية،
 .367، م2009دار الوفاء للطباعة، اإلسكندرية: ، 1 .، طــدراسة تحليلية مقارنة :مصر الغربية

 .234، اإلعالن ،عثمان 101
 .83، البخالء ،الجاحظ 102
، تحقيق: محمد المسلسل فى غريب لغة العرب ،هـ(538ت )أبو طاهر محمد بن يوسف بن عبداهلل التميمي ، التميمي 103

 .78 ، الغليل شفاء ي،الخفاج؛ 279، 1957لة تراثنا، الجيزة، من سلس 3عبدالجواد، الكتاب 
مجلة التراث ، "دراسة فى بعض األلفاظ الفارسية المعربة فى لسان العربعلي، "بري ناز  وأكبري، ،رمضان ،رضائي 104
 .40هــ، 1389، 8 .، ع2 س،  ياألدب
بيروت: ، 1 .، جــوالشواردأقرب الموارد فى فصح العربية  ،سعيد الخورى ،الشرتوني؛ 32 ،3، جـ معجم العين ،الفراهيدي 105

 .154، م1992، لبنانمكتبة 
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منهــا  106ُيَقَطر منها الماء أو غيرة على قدر الحاجات في أشكال مختلفة، آالت هى: لقطاراتوا          
استغالل مساميــة  فهي جرار فخاريــة توضع ُمرتفعــة على خشبات أو بناء للشــرب منها مع 107الُحَبَبة القاطرة

 108ترشيح وتقطيــر المياه.ل الفخار

دار مستأجرة ال يمكن إخراجه: ُينظر  فيه: إذا كان للمستأجر "َحب" ن  ة إلى أَ األحكام الفقهي ت  ـارَ شَ أَ وَ           
أيهما كان أكثر قيمة ما ينهدم من الحائط بإخراج الَحب، فأيهما كان أكثر قيمة أمر بدفع قيمة األخر 

لَحب/ ُيمكن استبدالها بالبناء، وأن "ا بَ ى أن الخشبات األربع الحاملة للحُ وهذا الحكم ُيشيــر إل 109لصاحبة،
يطة بالدور المؤجــرة، شار هذا الحكم إلى نموذج للتعديالت المعمارية البسأالُحب" تلتصق بهذا البناء، وكذا 

 .اإلجارة   اء  هَ ت  ن  ا   قبَ عديل عَ ا الت  ذَ هَ  اءُ قَ ة بَ يماكنا   وَ 
 :110َربُ ـــغَُــالفضلُماءُالبئــر/ُُ.4.5

ت  أسفل الحيطان، إلى إشكالية تأكل الكندي  ارَ شَ أَ         َخاءَ ــَوا س  نتيجــة "رشـــح جر ة، وَفضل ماء  ،أَساَسات َها ر 
 نَ م   سبَ كتَ المعمــار اإلسالمي ا    أن  اَل ؛ إ  عدد شاغلي الدار وســوء تدبيرهم وُمحدًدا أسباب ذلك بكثرة 111البئــر"؛

فبطن جــراب البئــر )جــوفها( بالحجــارة أو غيــرها من له يضع حلواًل لتلك اإلشكاليات، ا جعالخبــرة المعماريــة مَ 

                                                           
، 1 .، طــياألدهم ، مراجعة وتعليق: محمد كمال الدينمفاتيح العلوم، هـ(387ت )بو عبداهلل محمد بن أحمد أ، الخوارزمي 106

 .144 م،1930 : د. ن،القاهرة
ُالماءُوالدمع 107 ق طارق: كثير  َقَطَر َقط ًرا وقٌطوًرا بالضم، والَقطر ما َقَطَر، الواحدة َقطرٌة والجمع: ق طاٌر؛ وسحاب َقُطوُر وم 

 ، محمد، ؛ حمود463، القاموس المحيط ،الَقطر، والُقطاَرُة بالضم ما َقَطَر من الشىء، والقليل من الماء، عن: الفيروزآبادي
معجم مصطلحات  ،طيبةصالح، ؛ 114، م2004دار الفكر اللبناني، بيروت:  ،1طــ.  الجاحظ: أمير البيان وعالم الحيوان،

 .236، م2009دار الكتاب المصري،  القاهرة: ،الثقافة بين الجاحظ والتوحيدي
ببُالقاطرة 108  ،عاصم محمد ،رزق :(، راجــع5تماثل تلك "الكلجات" الرخامية المتخلف أغلبها عن فترات الحقــة )شكل  والح 

؛ وكذا تماثل المزملة أو المزيــرة،  255، م2000مكتبة مدبولى،  القاهرة: ،1 .، طــمعجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية
ُراجــع: ؛ 34، سطر 1157خر آع ربي 20، بتاريخ 304حجة شرعية رقم  ،دفترخانة وزارة األوقاف المصــرية للستزادة

، مارس 72 .، عالمجلة مجلة، "المصطلحات الفنية للعمارة اإلسالمية" ،حسن ،بعبدالوها ؛220شفاء الغليل،  ي،الخفاج
كلية اآلثار جامعة  مجلة، "المزملة كمورد لمياة الشرب بمنشأت القاهرة فى العصر المملوكى" ،مصطفى ،نجيب؛ 36، م1959
)ألبى الفتح  ياأليضاح شرح لمقامات الحرير " ،فراس عبدالرحمن أحمدالنجار، ؛ 156-151 م،1978، ، القاهرة2 .، عالقاهرة

 .863، م2005جامعة بغداد، / ، كلية التربيةرسالة دكتوراه، "هـ( دراسة وتحقيق610ناصر بن عبد السيد الُمطرزى ت 
 .42، كتاب الحيطان ،المرجي الثقفي وآخرون 109
110 : ت )اهلل بن على أبو السعادات العلوى الحسيني هبة ، ن الحوض والبئر، عن: ابن الشجريهو الماء الذى يسيل بي الَغَرب 

 بيروت: (،34، سلسلة النشرات اإلسالمية )ج. 1 .، تحقيق: عطية رزق، طــما اتفق لفظة واختلف معناه ،م(1148هـ/ 542
 .301، م1992 ،نتس شتاينز شتوتغارت للنشرفرا
 .83، البخالء ،الجاحظ 111
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ويتم نشــل الماء من البئــر بواسطة الدلو إذ كان ُيبنى فــوق فــوهة البئر  112المواد التى تقاوم تســـرب المياه،
امتان أو  "نع خشب فيسميانإمــا إذا كانا من  ،حائطان يبنيان على جانبى البئر ماهو أو الَقرنان" الزرنوقان "

أو  البكرة التى يشد عليها حبل الدلوتوضع عليهما عارضة خشبية تحمل  ثم 114،الشجاُر" أو 113دعامتان
 .(3)شكل  115.الرشاء

ة أو حــوض ُصمم بحيث يستقبل كمي 116مقــراة في هُ عُ ض  يتم وَ  البئـــر   نَ م   الماء   ب  ل  جَ  ــةُ ي  ل  مَ عَ  بُ ق  عَ وَ        
أرضية  يف  مصب الدلـو  يف  " أو الحجــر الذي يــوضع اءُ زَ اإلان "استخدام الدار، وقــد كـاه حسب معينة من المي

ـمائـ 117أسفل الحوض؛ راقه  ت  خ  ا   نَ الحوض وسيلــة لمنع الماء م   ـر" أو تلك الحجارة التي ُترص وكذا كــانت "الح 
ة ما ُيشيــر إلى استخدام بالوثـــائق المملوكي هذا وقد ورد 118حول الحوض وسيلة لدرء الماء إذ ملء الحوض؛

 119انــع أو حــواصل أو مقــاســم للماء.صَ مَ كَ  اءً ــوَ سَ ، واض بالمنشــآت الدينية والمدنيـةتلك األحــ

 

 

 

 

 

                                                           
في الطريق المؤدية من فاس الى تنبكتو توجد بعض اآلبار المكسوة من دخلها بجلد األبل أو  َذكــَرُلةونُاألفــرةقيُأنه: 112

: ه عـن الفرنسيـة، ترجموصف إفريقيا ،م(1555 ت) يالحسن بن محمد الوزان الفاس، ليون األفريقيالمبنية بعظامها، عــن: 
 .76، م1983دار الغرب االسالمى،  :بيروت ،ة المغربيةمنشورات الجمعي ،2 .، طـ1 .، جــمحمد األخضري، محمد حج

 .87، الكامل ،نوار 113
 عبارة عن خشبتان على جانبى البئر عليهما عارضة، ودون العارضة بقدر ذراع أو ذراعين عارضة أخرى.  114
 المصباح المنير فى غريب الشرح ،م(1368هـ/ 770ت )أحمد بن محمد بن علي الفيومي ، الفيومي :عن وُالحبل،ـــه 115

؛ وقيل: حبل الدلو والجمع أر شَية، واتبع الَدل و رشاءها: مثل 87م، 1987مكتبة لبنان،  بيروت: تحقيق: خضر الجواد، الكبير،
دار بيروت: ، 1 ـ.، مجمعجم النفائس الكبير ،وآخرونأبو حاقـة، أحمد، فى اتباع أحد الصاحبين لآلخر، عن:  يضرب

: ؛694، م2007النفائس،  مخطوطة ي، البكرة وعضديها، عن: ابن األعراباسم للحبل أيًضا والسيما إذا وقع بين  والَمَرس 
 .                                                                                           265، البئر
 . 174، الكامل ،نوار 116
 .29، 8 .، جــالمعيار المعرب ،لونشريسي؛ ا 365، مخطوطة البئر ،ابن األعرابي 117
كتاب " ،هــ(385ت )عروف بالطاحب ابن عباد أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس بن أحمد القزويني الم، ابن عباد 118

 . 11، م2007، 2 .، جــ82 ـ.، مجمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، نشر وتحقيق: هالل نجيب، "األحجار
براهيمأمين و  119  .113، 108، 31، المعماريةالمصطلحات  ،ا 
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ُ:الخاتمُِوالنتائج

َكان ي   َوَأث َبَتت  ا لدراســة ك َراُء الدور بالمدن اإلسالميــة، قصــة الكندي للجاحــظ نــموذًجــة الدراسـ تُ ذَ خَ ت  ا           ةُ ــإ م 
ابطة، الدراســة لتعــريف الك َراء، وضــو  َوَتَعر َضت  ارها على كافة المدن حتى العصــر الحديث؛ تطبيق أفكـ

 ة.النواحي العمرانيــة والحضـاري اء  ــرَ ق  ت  س  وأهميتـه كأحد المعامالت في ا  

َها ار التياألفكــ ،الدراســة بالمناقشــة والتحليل َوتََناَوَلت          ر  الكندي بخصـوص  َعر ض  ؛ حيث تم َراء  ــال ك   َدو 
 ت  ـَوَكش فَ المدن اإلســالميـة؛ جتماعي والفقهي الُمتعارف عليه بتفسيــرهـا في السياق التاريخي واالقتصــادي واال

َيات  ـفَ ال ض  َبع َعن   َتق  ل لالتى ُتســاهم في تفسيــر التطور العمراني  ر ض  كالُبعد بمباني السجــون  ،السكنيــة ر ات  ــُمس 
 رب الدور من المســاجد واألســواق.أو أهميــة قُـ ب  ــل لن ق  السكنيــة حتي ال تتعــرض  ن الدورـع

القرن الثالث الهجري والفترات  –الوظيفي للدور آنذاك الدراســة مناقشـــة طبيعــة اإلشغال  َتَناَوَلت   َوَكَذا       
ة لوحدات وعنــاصـر الدار كاألرضيـات، ية على الــقدرة االستيعابية والتشغيلدديوما ُتسببـــة الزيادة الع -الالحقــة

 َوَتَعر َضت  والجـــدران، والمراحيـــض، وبالوعات الصــرف، والساللم، واألسطــح، واألبـواب، واألقفــال، والــرزات؛ 
ن ت فَ ر عناصـ ل َبع ض  الدراســة  كصخــرة الدق، إليهــا الكندي  ـارَ شَ أَ وَ ة الُمستخدمة بالدور آنذاك، والـوقـاي اع  ــاال  

 .ــر  ئ  الب   اء  أو فضــل مَ  َربُ ـــغَ ــالوالحواضــن، والَحَبب القـ اطـرة، ومعالجات 

َمااًل  ةُ ــَراسَ الد َوَقد َمت          َكان ي  جديدة إل رؤيــة إ ج  ت ق   ة  ــم   ، واألفــادة منها فيةالمؤلفات األدبية والتراثيَراء  ــا س 
 ة.ة والعمرانياألثـري ـَمـاي  س   اَل المجاالت العلمية المختلفــة، وَ 
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ُالمصـادرُوالمراجــع:ُثبت

ُأواًل:ُالمصادرُوالمراجعُالعربةِ:
 الهيئة  رة:ــالقاه ،الحياة االجتماعية فى مدينة القاهرة خالل النصف األول من القرن التاسع عشر ،سمير عمر ،إبراهيم

 م.1992المصرية العامة للكتاب، 
 IBRĀHĪM, SAMĪR ʿUMAR, al-Ḥayā al-iǧtimāʿīya fī madīnat al-Qāhira ẖilāla al-niṣf al-awal min al-

qarn al-tāsiʿ ʿašar, Cairo: al-Hayʾa al-miṣrīya al-ʿama liʾl-kitāb, 1992. 

 مطبعة الحكومة، 9، جامعة بغداد،ع مجلة كلية اآلداب، تحقيق: نوري حودي القيسي، "مخطوطة البئر، "ابن األعرابي ،
  .م1966بغداد، 

 IBN AL-AʿRĀBĪ, «Maẖṭūṭ al-Biʾr", Reviewed by: Nūrī Ḥūdī al-Qaysī», Journal of the College of 

Arts, University of Baghdad9, Baghdad: Matbaʿat al-Ḥukūma, 1966 

  تحقيق: تفق لفظة واختلف معناهأما  ،م(1148هـ/ 542ت )الحسيني  يهبة اهلل بن على أبو السعادات العلو ، الشجريابن ،
 فرانتس شتاينز للنشر، :شتوتغارت بيروت/ (،34، سلسلة النشرات اإلسالمية )ج. 1عطية رزق، طــ 

 .م1992
 Ibn al-Šaǧarī, Hibat allahbin ʿAlī Abū al-Saʿāṭāt al-ʿAlwī al-Ḥusaynī (D:542A.H/1148), Mā 

itafaq wa mā iẖtalaf maʿnāh, Reviwed: ʿAṭīya Rizq, 1st ed, Silsilat al-našarāt 

al-Islāmīya, Part 34, Beirut - Stuttgart: Dār al-Našr Frānts štāynaz, 1992. 

  علق عليه: عبدالرازق شرح فتح القـديرهـ(، 861ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم السكندري )ت ،
 م.2003، بيروت: دار الكتب العلمية، 6غالب المهدي، جـ. 

 IBN AL-HUMĀM, KAMĀL AL-DĪN MUḤAMMAD IBN ʿABD AL-WĀḤID IBN ʿABD AL-ḤAMĪD AL-

SĪWĀSĪ (D. 861 A. H), Šarḥ fatḥ al-qadīr, ʿAllaqa ʿalaya: ʿAbd al-Razzāq al-

Mahdī, Vol. 6, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīya, 2003. 

  تحقيقبدائع الزهور فى وقائع الدهور ،م (1523هـ/ 930 ت) يحمد بن إياس الحنفأأبى البركات محمد بن ، ياسإابن ،: 
 .1975، مكة الُمكرمة: دار الباز، 3أجزاء، جـ  5 محمد مصطفى،

 IBN IYĀS, MUḤAMMAD IBN AḤMAD IBN IYĀS AL-ḤANAFĪ (D: 930 A.H), Badāʼiʿ al-zuhūr fī waqāʼiʿ 

al-duhūr, Reviewed by: Muḥammad Muṣṭafā, 5 Vols, Vol. 3, Makka al-

Mukarrama: Dār al-Bāz, 1975. 

 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، ،هـ(874ت )جمال الدين أبو المحاسن بن تغري بردي األتابكي ، ابن تغري بردي 
 .م1992دار الكتب العلمية، بيروت: ، 1، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، طــ 5 .جزء،  جــ 16

 -IBN TAĠRĪ BARDĪ, ABŪ AL-MAḤASIN IBN TAĠRĪ BARDĪ (D: 874 A.H), al-Nuǧūm al-ẓāhira fī 

mulūk Miṣr waʾl-Qāhira, 16 Volumes, Vol. 5, 1st ed., Beirut: Dār al-Kutub al-

ʿIlmīya, 1992. 
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 1، طــ 3-2أجزاء، جــ  3، تحقيق: رمزى منير البعلبكى، جمهرة اللغة هــ(،321ت )أبو بكر محمد بن الحسن ، ابن دريد، 
 .م1987دار العلم للماليين،  بيروت:

 IBN DURAYD, ABŪ BAKR MUḤAMMAD BIN AL-ḤASAN (D: 321A.H), Ğamharat al-luġa, 3 volumes, 

Vol. 2-3, 1st ed., Beirut: Dār al-ʿIlm liʾl-malāyīn, 1987. 

 6، السفر 2 ـ.مجلدات، مج 5، المخصص (،458ت ) يأبــو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة المرس ،ابن سيده ، 
 م.1965 ،بيروت: المكتبة التجارية للطباعة والتوزيع والنشـر

 IBN SAYDA, ʿALĪ IBN ISMĀʿĪL (D: 458A.H), Kitāb al-muẖaṣaṣ, 5 volumes, Vol. 2, al-Safar. 6, 

Beirut: al-Maktaba al-Tuǧārīya liʾl-Ṭibāʿa waʾl-Tawzīʿ waʾl-našr, 1965.  

 -…………………………. ، ُبيروت: ، 1، طــ 2جزء، جــ  11، ي، تحقيق: عبدالحميد هنداو األعظمحكم والمحيط الم
 .م2000دار الكتب العلمية، 

 -…………………………, al-Muḥkam waʾl-muḥīṭ al-Aʿẓam, Reviewed by: ʿAbd al-Ḥamīd 

Hindāwī, 11 volumes, Vol. 2, 1st ed., Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīya, 2000. 

  2هــ(، نيل األمل في ذيل الدول، تحقيق: عمر عبدالسالم تدمري، جـ 920الدين عبدالباسط بن خليل )ابن شـاهين، زين ،
 م.2002، بيروت: المكتبة العصرية، 1، طـ 7ق 

 IBN ŠHĀHĪN, ZAYN AL-DĪN ʿABD AL-BĀSIṬ IBN KHALĪL AL-ẒĀHIRĪ AL-ḤANAFĪ (D:920 A. H), 

Nayl al-amal fī dhayl al-duwal, Taḥqīq: ʿUmar Abdüsselâm Tadmurī, Vol. 2, al-

qism. 7, 1st ed, Beirut: al-Maktaba al-ʿAṣrīya, 2002. 

 كتاب " ،هــ(385ت )احب ابن عباد صزويني المعروف بالأبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس بن أحمد الق، ابن عباد
 م. 2007، 2، جــ 82 ـ، مجالعربية بدمشقمجلة مجمع اللغة ، نشر وتحقيق: هالل نجيب، "األحجار

 IBN ʿABBĀD, ABŪ AL-QĀSIM ISMĀʿĪL BIN ʿABBĀD BIN ʿABBĀS BIN AḤMAD AL-QAZWĪNĪ AL-

MAʿRŪF BIʾL-ṢĀḤIB IBN ʿABBĀD (D:385 A.H), al-Aḥǧār, Našr wa-Tahqiq: Hilāl 

Naǧīb, Journal of the Arabic Language Academy in Damascus82, No. 2, 2007. 

 شرح كنز الدقائق لإلمام أبي البركات عبداهلل  :النهر الفائق(، هــ1005ت ) سراج الدين عمر بن ابراهيم، ابن نجيم الحنفي
ـ، تحقيق: أحمد عزو عناية، ه710ي المتوفي سنة فبن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النس

 م.2002العلمية، دار الكتب بيروت: ، 1، طــ 1أجزاء، جــ  4
 IBN NAǦĪM, SIRĀǦ AL-DĪN ʿUMAR BIN IBRĀHĪM (D:1005A.H), al-Nahr al-fāʾiq: Šarḥ Kanz al-

daqāʾiq liʾl-Imām Abī al-Barakāt ʿAbdullāh bin Aḥmad bin Maḥmūd al-maʿrūf bi-

Ḥāfiẓ al-Dīn al-Nasaqī (D: 710A.H), Reviewed: Aḥmad ʿIzzū ʿInāya,  

4Volumes, Vol.1, 1st ed., Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīya, 2002. 

  ،م2007دار النفائس، بيروت: ، 1 ـ.، مجلدان، مجمعجم النفائس الكبير ،وآخرونأبو حاقـة، أحمد.   
 ABŪ ḤĀQA, AḤMAD, &OTHERS, Muʿğam al-nafʿis al-kabīr, 2 Volumes, Vol.1, Beirut: Dār al- 

Nafʿis, 2007. 

  ،م.1987، الكويت: مكتبة المنار، 1، طـ أحـكام السجن ومعـاملة السجناء فـي اإلسالمأبــو غــدة، حــسن 
 ABŪ ĠUDA, ḤASAN, Aḥkām al-siǧn wa muʿāmalat al-suǧanāʾ fī al-Islām, 1sted., al-Kuwayt: 

Maktabat al-Manār, 1987. 

  ،م.1902، بيروت، منتخبات اللغات فيالالمعات  يالدرار قـاموس اللغة العثمانية:  ي،محمد علاألنسي 
 AL-UNSĪ, MUḤAMMAD ʿALĪ, Qāmūs al-luġa al-ʿUthmānīya: al-darārī al-lāmiʿāt fī muntaẖabāt al-

luġāt Bayrūt, 1902.  
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 تحقيق: أحمد اللطائف فى اللغةمعجم أسماء األشياء المسمى  (،م1900ت )أحمد بن مصطفى الدمشقي ، البابيدي ،
 .م1997، دار الفضيلةالقاهـرة: عبدالتواب عوض، 

 AL-BĀBĪDĪ, AḤMAD BIN MUṢṬAFĀ, Muʿğam asmāʾ al-ašyāʾ al-musammā al-laṭāʾif fī al-luġa, 

Reviewed by: Aḥmad ʿAbd al-Tawāb ʿAwaḍ, , 1st ed., Cairo: Dār al-Faḍīla, 

1997. 

 تحقيق: إبراهيم أحمد كشاف القناع عن متن اإلقناع (،هــ1051ت )الشيخ منصور بن يونس بن إدريس الُبهوتي ، الُبهوتي ،
 م.2003دار عالم الكتب للنشر،  الريـاض: ،6أجزاء ، جــ  9عبدالحميد، 

 AL-BUHU ̄TĪ, AL-ŠAYẖ MANṢŪR BIN YŪNUS BIN IDRĪS (D:1051 A.H), Kašhāf al-qināʿ ʿan matn al-

Iqnāʿ, Reviewed by: Ibrāhīm Aḥmad ʿAbd al- Ḥamīd, 9 Vols, Vol. 6, Riyad: 

Dār ʿAlam al-Kutub liʾl-Našr waʾl-Tawzīʿ, 2003. 

 تحقيق: محمد المسلسل فى غريب لغة العرب ،هـ(538ت )أبو طاهر محمد بن يوسف بن عبداهلل التميمي ، التميمي ،
 م.1957تراثنا، الجيزة، من سلسلة  3عبدالجواد، الكتاب 

 AL-TAMĪMĪ, ABŪ ṬĀHIR MUḤAMMAD BIN YŪSUF BIN ʿABDULLĀH (D. 538 A.H), ʿal-musalsal Fi 

Gharīb luġhat al-ʿArab, Reviwed by: Muḥammad ʿAbd al-ǧawād, al-Kitāb (3) 

min silsilat Turāthunā, Giza,, 1957. 

 تحقيق: طه البخالء ،هـ(255ت )أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري ، الجاحظ ،
 .م1991دار المعارف،  القــاهـرة: ،7من سلسة ذخائر العرب، طــ  23الحاجري، الكتاب 

 AL-ĞĀḤIẒ, ABŪ ʿUTHMĀN ʿAMR IBN BAḤR AL-KINĀNĪ AL- ĞĀḤIẒ (D. 255), al-Bukhalāʼ, Reviwed 

by: Ṭāhā al-Ḥāǧirī, al-Kitāb (3) min silsilat ẕakhāʾir al-ʿArab, 7th ed, Cairo: 

Dār al-Maʿārif bi-Miṣr, 1991. 

 تحقيق: عبدالرحيم عبدالرحمن عجائب اآلثار فى التراجـم واآلخبار (،م1825ت )عبدالرحمن بن حسن الجبرتي ، الجبرتي ،
 م.1998مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القـاهرة: ، 4أجزاء، جــ  4عبدالرحيم، 

 AL-ĞABARTĪ, ʿABD AL-RAḤMĀN BIN ḤASAN AL-ĞABARTĪ (D:1825), ʿAğāʾib al-aṯār fī al-tarāǧim 

waʾl-aẖbār, Reviwed by: ʿAbd al-Raḥīm ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Raḥīm, al-

Cairo: Dār al-Kutub waʾl-Waṯāʼiq al-Qawmīya, 1998. 
  4تحقيق: أحمد خليل إبراهيم،  خـزانة األكمل في فـروع الفقه الحنفي،هـ(، 522الجرجاني، أبي يعقوب يوسف بن علي )ت 

 م.2015، بيروت: دار الكتب العلمية، 1أجـزاء، جـ 

 AL-ĞURǦĀNĪ, ABĪ YAʿQŪB YŪSUF BIN ʿAlī (D. 522 A.H), Ḥazānat al-akmal fī furūʿ al-fiqh al-

Ḥanafī, Reviwed by: Ahṃad H ̱alīl Ibrāhīm, 4 Vols, Vol. 1, Beirut: Dār al-

Kutub al-ʿIlmīya, 2015  .  
 دار بيروت: ، منشورات محمد علي بيضون، 2 .، طــ3 .أجزاء، جــ 5، الفقه على المذاهب األربعة ،عبدالرحمن ،الجزيري

 .م2003الكتب العلمية، 
 AL-ĞAZĪRĪ, ʿABD AL-RAḤMĀN, Kitāb al-fiqh ʿalā al-madhāhib al-arbaʿah, 2nd ed, Manshūrāt 

Muḥammad ʿAlī Bayḍūn, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīya, 2003. 
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 على  يالمُعرب من الكالم األعجم (،م1144هــ/ 540ت )أبــو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر ، الجواليقي
 .م1910دار القلم،  :دمشق ،1 .تحقيق: ف. عبدالرحيم، طـ، حروف المعجم

 AL-ĞAWĀLĪQĪ, ABŪ MANṢŪR MAWHŪB BIN AḤMAD BIN MUḤAMMAD BIN AL-H̱IḌR (D.540 A. 

H), al-Muʿarrab min al-kalām al-aʿǧamī ʿalā ḥurūf al-muʿğam, 1st ed., Reviwed 

by: F. ʿAbd al-Raḥīm, Damascus: Dār al-Qalam, 1910 .  
 تحقيق: أحمد عبد الغفور الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (،م1002هـ /393ت )إسماعيل بن حماد ، الجوهري ،

 .م1984، كتب العلميةدار ال بيروت: ،1 .، طـ1 ـ.مجلدات، مج 7عطار، 
 AL-ĞŪHARĪ, ISMĀʿĪL BIN ḤAMMĀD (D: 393 A.H/ 1002 A.D), al-Ṣiḥāḥ: Tāǧ al-luġah wa ṣiḥāḥ al-

ʿArabīya, Reviwed by: Aḥmad ʿAbd al-Ġafūr ʿAṭār, 7 vols, vol.1, 1st ed, Beirut: 

Dār al-Kutub al-ʿIlmīya, 1984 . 

 م1996مؤسسة الرسالة للنشر، بيروت: ، 1طــ  معجم المصطلحات واأللقاب التاريخية، ،مصطفى عبدالكريم، الخطيب. 
 AL-H̱AṬĪB, MUṢṬAFĀ ʿABD AL-KARĪM, Muʿǧam al-musṭ̣alahạ̄t waʾl-alqāb al-tārīẖīya, 1st d, Beirut: 

Muʼasasat al-Risāla, 1996 . 
 1، طــ ي، مراجعة وتعليق: محمد كمال الدين األدهممفاتيح العلوم، هـ(387ت )أبو عبداهلل محمد بن أحمد ، الخوارزمي ،

 م.1930 : د. ن،القاهرة
 AL-H̱UWĀRIZMĪ, ABU ̄ ʿABDULLĀH MUḤAMMAD BIN AḤMAD BIN YU ̄SUF (D. 387 A.H), Mafātīh ̣

al-ʿulūm, Reviwed by: Muḥammad Kamāl al-Dīn al- Adhamī, 1st ed, Cairo: 

publisher not identified, 1930. 
  وصاحبيه مناقب اإلمام أبي حنيفـة م(، 1348هــ/ 748الذهبي، اإلمام الحافظ أبي عبداهلل محمد بن أحمد بن عثمان )ت

بـاد ، حيدر أ4تحقيق: محمد زاهـد الكوثري وأبـو الوفاء األفغاني، طـ  أبي يوسف ومحمد بن الحسن،
 م.1987النعمانية،  لجنة إحياء المعارف :بالهند

 al- ḌAHAHABĪ, AL-IMĀM MUḤAMMAD BIN AḤMAD (D. 748 A. H/ 1348 A. D), Manāqib al-Imām 

Abī Hạnīfah wa-ṣāḥibayh Abī Yūsuf wa-Muḥammad bin al-Ḥasan, Reviwed by: 

Muḥammad Zāhid bin al-Ḥasan Kawṯarī and Abū al-Wafāʼ al-Afġānī, 

Hyderabad, India: Laǧnat Iḥyāʼ al-Maʿārif al-Nuʿmānīya, 1987  
  ،م.    2007، دمشق: دار القلم، 3 ـ.، مجالمعتمد في الفقه الشافعيالزحيلي، محمد مصطفى 

 AL-ZUḤAYLĪ, MUḤAMMAD MUṢṬAFÁ, al-muʿtamad fī al-fiqh al- š āfiʿī, Vol. 3, Damascus: Dār al-

Qalam, 2007. 

  تبيين الحقائق شرح كنز الدقـائق م(، 1343هـ/743الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الحنفي )ت
 م.1895، القـاهـرة: المطبعة األميريـة، 3أجزاء، جـ.  6، الش ل ب يوبهامشه حاشية 

 AL-ZAYLAʿĪ, FAẖR AL-DĪN ʿUṮMĀN BIN ʿALĪ (D:743 A. H/ 1343 A. D), Tabyīn al-ḥaqā'iq, šarḥ 

kanz al-daqāʼiq, 6 Vols, Vol. 3, Cairo: al-Maṭbaʿa al-Kubrā al-Amīrīya, 1895. 

 1وآخــرون، طــ  ي، تحقيق: أبو زيد شلبمعيد النعم ومبيد النقم (،هـــ771ت )تاج الدين عبدالوهاب السبكي ، السبكي ،
 م.1948، القـاهرة: جـامعة األزهـر للتألف والنشـر

 AL-SUBKĪ, TĀǦ AL-DĪN ʿABD AL-WAHHĀB BIN ʿALĪ (D: 771 A.H), Muʿīd al-niʿam wa-mubīd al-

niqam, Reviwed by: Abu ̄ Zayd Šalabī & and others, Cairo: Ğamāʿat al-Azhar 

liʾl-Taʾlīf  waʾl-Našr, 1948 . 
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 م.1992 ،بيروت: مكتبة لبنان، 1أجزاء ، جــ  3، أقرب الموارد فى فصح العربية والشوارد ،سعيد الخورى ،الشرتوني  
 AL-ŠARTŪNĪ, SAʿĪD AL-H ̱ŪRĪ, Aqrab al-mawārid fī Fuṣuḥ al-ʿArabīya Waʾl- šawārid, 2nd ed., Beirut: 

Maktabat Lubnān, 1992 .  
 غنية ذوي األحكام فى بغية درر  (،هـ1069ت ) يالحنف يالوفائ يأبو اإلخالص الشيخ حسن ابن عماد بن عل، الشرنباللي

مير كراتشي: ، 2 .جزءان، جــ ، بهامش كتاب الدرر الحكام فى شرح غرر األحكام،)الحاشية( الحكام
 .رام باغ كراجى، د. تآمحمد كتب خانة 

 AL-ŠURUNBULĀLĪ, ABŪ AL-IKHLĀṢ ḤASAN IBN ʿAMMĀR (D. 1069 A. H), Ġunyat ḏawī al-Aḥkām 

Buġyat Durar al-Ḥukkām (Ḥāšīyat al- Šurunbulālīya), bi hāmiš Kitāb al-Durar al-

Ḥukkām fī šarḥ ġurar al-Aḥkām, 2 Vols, Vol. 2,  Karachi : Mīr Muḥammad, 

Kutub ẖāna, without date.  
  129م، 1983، القـاهـرة: مكتبة األنجلو المصرية، 1الشناوي، عبدالعزيز محمد، األزهـر جامًعا وجامعة، جـ. 

 AL-ŠINNĀWĪ ʿABD AL-ʿAZĪZ MUḤAMMAD, al-Azhar ǧāmiʿan wa ǧāmiʿah, Vol.1, Cairo: Maktabat 

al-Anǧlū al-Miṣrīya, 1983. 
  ،بيـــروت: المؤسسة  الســجون وأثــرها في األداب العـربيــة: من العصر الجاهـلي حتى العصر األمـوي،الصمد، واضـــح

 م.1995الجامعة للدراســات والنشر، 
 AL-ṢAMAD, WĀḌIḤ, al-Suǧūn Wa aṯaruhā fī al-adāb al-ʿArabīya: Min al-ʿAṣr al-ğāhilī ḥattá Nihāyat 

al-ʿAṣr al-Umawī, 1st  ed, Beirut: al-Muʾasasa al-ğāmiʿīya liʾl-Dirāsāt waʾl-

Našr waʾl-Tawzīʿ, 1995. 
 2 .طــ األسعاف فى أحكام األوقاف، (،م1516هـ/ 922ت )برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي ، الطرابلسي ،

 م.1902مطبعة هندية، القـاهرة: 
 AL-ṬARĀBULUSĪ, IBRĀHĪM IBN MŪSĀ(D:922 A.H/ 1516 A.D), Kitāb al-Isʿāf fī aḥkām al-awqāf, 2nd 

ed, Cairo: Maṭbaʿat Hindīya, 1902. 
 م1989: مكتبة الشرق األوسط، الرياض ،العربية فى اللغة يالمعجم الصاف ،أمينة الشيخ سليمان، واألحمد ،صالح، العلي. 

 al-ʿAlī, Ṣāliḥ  & al-Aḥmad Amīna al-Šayẖ Sulaymān, al-Muʿğam al-ṣāfī fī al-luġa al-ʿArabīya, 

Riyad: Maṭābiʿat al-šarq al-Awsaṭ, 1989. 
  ،إجارة سكن قنصل البنادقة واألرض المحيطة به بمدينة القـاهـرة سنة "فاطمة يحيى، العناقـرة، محمد محمود خلف، والربيدي

الجامعة عمادة البحث العلمي ب، 2 .، ع6 ـ.، مجاألردنية للتاريخ واآلثارالمجلة ، "م1730هـ/ 1143
 .154-135، 2012األردنية، 

 AL-ʿANĀQIRA, MUḤAMMAD MAḤMUD H̱ALAF, & RUBAYDĪ, FĀṬIMA YAḤYĀ, «Iğārat sakan 

Qunṣul al Bandiqā waʾl-arḍ al-muḥīṭa bih bi madīnat al-Qāhira 1143 A. H/ 

1730 A. D», Jordan Journal for History and Archaeology (JJHA) 6, No.2, ʿImādat 

al-Baḥṯ al-ʿIlmī, al-ğāmiʿa al-Urdunīya (Jordan Uni.), 2012,153-154. 
 م1989دار العرب،  القـاهرة: تفسير األلفاظ الدخيلة فى اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفة، ، طوبيـا،العنيسي. 

 al-ʿAnīsī, Ṭūbiyā, Tafsīr al-alfāz al-daẖīla fī al-luġa al-ʿArabīya maʿa ḏikr aṣlihā bi-ḥurūfih, Cairo: 

Maktabat Dār al-ʿArab, 1989. 
 براهيم السامرائي و المخزوم يتحقيق: مهد كتاب العين، (،هـ175ت )أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد ، الفراهيدي  8، يا 

 م.1980 بغـداد: دار الرشيد، ، سلسلة المعاجم والفهارس،2 .أجزاء ، جــ
 AL-FARĀHĪDĪ, ABĪ ʿABD AL-RAḤMĀN AL-ẖALĪL BIN AḤMAD ( D: 175 A. H), Kitāb al-ʿAyn, 

Ibrāhīm Sāmarrāʼī & Mahdī Maẖzūmī, 8 vols, Vol. 2, Baghdad: Dār al-Rašīd, 

1980. 
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 تحقيق: مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة رسالة  القاموس المحيط، هـ(،817ت )مجد الدين محمد بن يعقوب ، الفيروزآبادي
 .م2005مؤسسة الرسالة، بيروت: ، 8 .بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، طــ

 AL-FĪRŪZĀBĀDĪ, MUḤAMMAD BIN YAʿQŪB (D: 817 A.H), al-Qāmūs al-muḥīṭ, Reviwed by:Qism 

al-Taḥqīq bi Muʾassasat al-Risāla bi-išrāf: Muḥammad Naʿīm ʿIrqsūsī, 8th ed, 

Bayrūt: Muʾassasa al-Risāla, 2005. 
 تحقيق: خضر الجواد، المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير، ،م(1368هـ/ 770ت )أحمد بن محمد بن علي ، الفيومي 

 .م1987مكتبة لبنان،  بيروت:
 AL-FAYYŪMĪ, AḤMAD IBN MUḤAMMAD (D:770 A. H/1368 A.D), Kitāb al-Misbāḥ al-munīr fī ġarīb 

al-šarḥ al-kabīr, Reviwed by: H̱iḍr al-ğawād, Beirut: Maktabat Lubnān, 1987. 
 جارة على منافع األشخاص دراسة فقهية مقارنة فى الفقة اإلسالم الدين، علي محيى، القره داغي  وقانون العمل، ياإل 

 م.2008لألفتاء والبحوث،  يللمجلس األورب 18الدورة باريـس: 
 AL-QARAH DĀĠĪ, ʿALĪ MUḤYĪ AL-DĪN ʿALĪ, al-Iğāra ʿalā manāfiʿal-ašḥāṣ dirāsa fiqhīya muqārana fī 

al-fiqh al-Islāmī wa Qānūn al-ʿAmal, Session. 18, Paris: Maǧlis al-Islāmī al-

Urubbī liʾl-Iftāʼ waʾl-Buhụ̄ṯ, 2008 . 
  بيروت: 2 .، ط4 .هـ(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جـ587الكاساني، عالء الدين أبي بكر بن مسـعود الحنفي )ت ،

 م.1986دار الكتب العلمية، 
 AL- KĀSĀNĪ, ABŪ BAKR BIN MASʿŪD AL-ḤANAFĪ (D. 587 A. H), Badāʼiʿ al-ṣanāʼiʿ fī tartīb al-

šarāʼiʿ, Vol. 4, 2ed Ed,  Beirut : Dār al-Kutub al-ʿIlmīya, 1986 . 
 لغة، نسخت فى  64رقم  -دار الكتب المصرية مخطوط فى المعرب والدخيل، (،هــ11القرن )مصطفى المدني ، المدني

 .ه11القرن 
 AL-MADYŪNĪ, MUṢṬAFĀ, Maẖṭūt fī al-muʿarrab waʾl-daḥīl, Dār al-Kutub al-Misṛīya, No 64 

Language, copied in 11th century A.H .  
  ،براهيم، و ، محمد محمدأميـن  م،1517-1250هـ/ 923-648المصطلحات المعمارية فى الوثــائق المملوكية  ،ليلى عليا 

 م. 1990الجامعة األمريكية للنشر،  القاهرة: ،1.طــ 
 AMĪN, MUḤAMMAD MUḤAMMAD, LAYLĀ ʿALĪ IBRĀHĪM, al-Muṣṭalaḥāt al-miʿmārīya fī al-waṯāʾiq 

al-Mamlūkīya, 648-923 H/1250-1517 A. D, 1st ed, Cairo: Dār al-Našr bi-al-

ğāmiʿa al-Amrīkīya biʾl-Qāhira, 1990. 
  ،م: دراسة تاريخية وثائقية1517 -1250هـ/ 923 –648األوقاف والحياة االجتماعية فى مصر أمين، محمد محمد ،

 م.2014دار الكتب والوثائق القومية، القـاهـرة: مطبعة 
 AMĪN, MUḤAMMAD MUḤAMMAD, al-Awqāf waʾl-ḥayāh al-Iǧtimāʿīya fī Miṣr 648-923 A. H/ 1250-

1517 A. D: Dirāsa tārīẖīya waṯāʾiqīya, Cairo: Dār al-Kutub waʾl-Waṯāʼiq al-

Qawmīya, 2014. 
  أحكام الطرق والسطوح واألبواب ومسيل المياة فى الفقه  :الحيطان كتاب (،هــ4المرجي الثقفي وآخرون )حوالي القرن

 م.1994دار الفكر المعاصر، بيروت: تحقيق: محمد خير رمضان يوسف،  ،ياإلسالم
 AL-MARĞĪ AL-ṮAQAFĪ & ATHORS, Kitāb al-ḥīṭān: aḥkām al-ṭuruq waʾl-suṭūḥ waʾl-abwāb wa masīl 

al-miyāh waʾl-ḥīṭān fī al-fiqh al-Islāmī, Reviwed by: Muḥammad H̱ayr Ramaḍān 

Yūsuf, Beirut : Dār al-Fikr al-Muʿāṣir, 1994.  
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  المغرب فى ترتيب المعرب،  (،هـــ 610ت )أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي الحنفي الخوارزمي ي، المطرز
 هـ.1328مجلس دائرة المعارف النظامية،  مطبعة: ، حيدر آباد بالهند1 .، طــ2 .جزءان، جــ

 AL-MUṬARRIZĪ, ABŪ AL-FATḤ NĀṢIR BIN ʿABD AL-SAYYID BIN ʿALĪ AL- H̱AWĀRIZMĪ (D. 616 A. 

H), al-Muġrib fī tartīb al-muʿrib, 1st ed, 2 Vols, Vol. 2,  Hyderabad, India: 

Maṭbʿat Maǧlis Dāʼirat al-Maʿārif al-Niẓāmīya, 1328 A.H/ 1910 A.D . 
  ،هـ( 610ت  يألبى الفتح ناصر بن عبد السيد الُمطرز ي )األيضاح شرح لمقامات الحرير  ،فراس عبدالرحمن أحمدالنجار

 م.2005 جامعة بغداد، ،رسالة دكتوراه، كلية التربيةدراسة وتحقيق، 
 AL-NAĞĀR,ʿABD AL-RAḤMĀN FIRĀS, «al-Iḍāḥ šarḥ li-Maqāmāt al-Ḥarīrī (Li-Abū al-Fatḥ Nāṣir 

ibn ʿAbd al-Sayyid al-Muṭarrizī / D. 610) dirāsa wa tahq̣īq», Ph.D theses, 

Faculty of Education,  Baghdad University, 2005. 
 اإلعالم بأعالم بيت اهلل (، م1583هـ/ 990)ت النهروالي الهندي المكي الحنفي بن أحمد قطب الدين محمد ، النهروالي

 م.1857طبعة ليدن،  الحرام،
 AL-NAHRAWĀLĪ, MUḤAMMAD BIN AḤMAD (D. 990 A.H), al-Iʿlām Bi-iʿlām Bayt Allāh al-Ḥarām, 

printed in Hu ̄landā: Līdin, 1857. 
 النبية فى تصحيح التنبية لألستوي ةتصحيح التنبية ويلية تذكر (، هـ676ت )أبو زكريا محيي الدين النووي ، النووي 

، تحقيق: محمد عقلة م(1370هـــــ/ 772عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن جمال الدين ت )
 م.1996موسسة الرسالة، بيروت: ، 1 .، طــ1.أجزاء، جــ 3إبراهيم، 

 aL-NAWAWĪ,MUḤYĪ AL-DĪN ABŪ ZAKARĪYĀʼ YAḤYÁ IBN ŠARAF BIN MARĪ AL-DIMAŠQĪ (D. 767 

A. H), Taṣḥīḥ al-tanbīh Wayalīh Taḏkirat al-nabīh fī taṣḥīḥ al-tanbīh liʾl-Istawī 

(ʿAbd al-Raḥīm al-Ḥusayn bin ʿAlī bin ʿUmar bin Ǧamāl al-Dīn (D: 772 A. H/ 

1370 A.D), Reviwed by: Muḥammad ʿUqlah al-Ibrāhīm, 3 Vols, Vol. 1, 1st Ed, 

Beirut: Muʾassasat al-Risāla, 1996  . 
 1: المعامالت اإلسالمية، طـ 9جزء، جــ  12، للناشئين والشباب يالقاموس اإلسالم ،وآخرون ،محمد علي، الهمشري ،

 م.1997مكتبة العبكيان، الريــاض: 
 al-Hamšarī, Muḥammad ʿAlī, &and others, al-Qāmūs al-islāmī liʾl-nāšiʾīn waʾl-šabāb, 12 Vols, 

Vol. 9, al-muʿāmalāt al-Islāmīya, 1st Ed, Ar-Riyâd: Maktabaal-'Abykân, 1997 . 
 ل أفريقية واألندلس ــن فتاوى أهـالمعيار المعرب والجامع المغرب ع (،هـ914ت )أبــو العباس أحمد بن يحيى ، الونشريسي

األوقاف والشئون اإلسالمية، وزارة الربـاط: ، 8جزء،  جــ  13إشــراف: محمد حجى،  والمغرب،
 م.1981

 AL-WANŠARĪSĪ, ABĪ AL-ʿABBĀS AḤMAD BIN YAḤYĀ (D: 914 A.H), al-Miʿyār al-muʿrib waʾl-ǧāmiʿ 

al-muġrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqīya waʾl-Andalus waʾl-Maġrib, bi išrāf: Muḥammad 

Ḥağī, 13 Vols, Vol. 8,  Rabat: Wazārat al-Awqāf waʾl-šuʼūn al-Islāmīya liʾl-

Mamlaka al-Maġribīya, 1981. 
 د. ت.: دار القلمدار القلم، بيروت خطاء الشائعة،معجم تقويم اللغة وتخليصها من األ ، هــال،آمون ، 

 AMŪN, HALĀ, Muʿğam Taqwīm al-Lughah wa-takhlīṣihāal-akhtạ̄ʼ al-šāʼiʿa, Bayrūt: Dār al-Qalam, 

without date. 

 م1952دار المعارف، القـاهرة:  من حديث النثر والشعر، ، طـه،حسين. 
 Ḥusayn, Ṭāhā, Min ḥadīth al-šiʿr waʾl-naṯr, Cairo: Dār al-Maʿārif, 1952. 
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 م2004دار الفكر اللبناني، بيروت:  ،1طـ.  الجاحظ: أمير البيان وعالم الحيوان،، محمد، حمود. 
 ḤAMMŪD, MUḤAMMAD, al- Ǧāḥiẓ: Amīr al-Bayān Wa-ʿālim al-Ḥayawān, 1st ed, Bayrūt: Dār al-

Fikr al-Lubnānī, 2004. 

 هــــ، باسم عابدي بك سري وكيل مديرية 1285ذى الحجة  29، بتاريخ 1454حجة رقم  ،دفتــرخانة وزارة األوقــاف المصرية
 أسيوط.

 Daftar H̱āna Wazārat al-Awqāf al-Misṛīya, Ḥuğah Šarʿīyah No. 1454, Date: 29 Ḏī al-Ḥiğa 1285 

A.H, by: ʿĀbidī Bīk saray Wakīl Mudīriyat Asyūṭ 
 هــ.1157خر آربيع  20، بتاريخ 304حجة شرعية رقم  ،دفترخانة وزارة األوقاف المصــرية  

 Daftar H̱āna Wazārat al-Awqāf al-Miṣrīya, Ḥuğah Šarʿīyah No. 304, Date: 20 Rabiʿ al- Aḥar 

1157 A.H. 

  دار الرشيد للنشر،  العـراق: ،ي، ترجمة: محمد سليم النعيم2 .أجزاء ، جــ 10 تكملة المعاجم العربية، ،رينهارتي، دوز
 .م1980

 Dozzi, Reinhart, Takmilat al-maʿāǧim al-ʿarabīya, 10 Vols, Vol. 2, Translated and Commented 

by: Muḥammad Salīm al-Nuʿīmī, Iraq: Wazarāt al-ṯaqāfa waʾl-iʿlām: Dār al-

Rašīd lil-Našr, 1980. 

 م2000مكتبة مدبولى،  القاهرة: ،1 .طــ معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية، ،عاصم محمد ،رزق. 
 Rizq,ʿAṣim Muḥammad, Muʿğam Muṣṭalaḥāt al-ʿimāra Waʾl-funūn al-Islāmīya, 1st ed, Cairo: 

Maktabat Madbūlī, 2000. 
 مجلة التراث ، "دراسة فى بعض األلفاظ الفارسية المعربة فى لسان العربعلي، "بري ناز  وأكبري، رمضان، ،رضائي

 .م2001 ،8 .، ع2 س، ياألدب
 Riḍāʼī, Ramaz̤ān and Akbarī, Birrī Nāz ʿAlī, "Dirāsa fī Baʿḍ al-alfāẓ al-Fārisīya al-muʿarraba fī 

Lisān al- ʿArab", Literary Heritage Magazine, year. 2, No. 8. 2001   
 المدونة  ،هــ(240ت ) عن اإلمام عبدالرحمن بن القاسم الملقب بسحنون خيسعيد عبدالسالم بن سعيد التنو  ابن ،سحنون

 م.1905مطبعة السعادة،  ، القـاهـرة:11 .، جـ4 ـ.مج ،مام مالك بن أنسالكبرى لإل
 Saḥnūn, Ibn Saʿīd ʿan al-Imām ʿAbd al-Raḥmān bin al-Qāsim (D: 240 A.H), al-Mudawwana al-

kubrā liʾl-Imām Mālik bin Anas, Vol. 4, Part. 11, Cairo: Maṭbaʿat dār al-saʿāda, 

1905. 
 م1979دار المعارف،  القاهرة: من الدخيل، يتأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرت ،أحمد السعيد ،سليمان. 

 Sulaymān, Aḥmad al-Saʿīd Ibrāhīm, Taʼṣīl mā warada fī tārīh̲ al-Ǧabartī min al-dah̲īl, Cairo: Dār 

al-Maʿārif, 1979. 

  ،األردن: المعهد العالي للفكـر  ،يالنقود المزيفة أحكامها وآثارها االقتصادية فى الفقة اإلسالم ي،محمد علسميران
 9السـاعة  –م 23/1/2021بتاريخ  comwww.arablawinfo.ن موقع ــعم، 2016اإلسالمي، 

 .32-1 مسـاًء،

 Samīrān, Muḥammad ʿAlī, al-nuqūd al-muzayyafa: aḥkāmuhā wa aṯāruhā al-iqtisạ̄dīya fī al-

fiqa al-Islāmī,  al-Maʿhad al-ʿAlamī lil-Fikr al-Islāmī, al-Urdun-ʿAmmān: Dār 

al-Furqān, 2016, ʿan mawqiʿ: www.arablawinfo.com , date of Access 

23/1/2021/ Time 9 P.M,  1-32. 
 ت. د، الهيئة المصرية للكتاب القاهرة: سالمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها،العمارة العربية اإل ي، فريد،شافع. 

 -: alCairo ,āmustaqbalihwa  āḍirihāḥwa  āhīḍā: myaīmāIsl-al yaīArabʿ-al raāImʿ-al , Farid,īʿafiŠ

b, without date.āKit-lʾli mmaAʿ-al rīyaṣMi-al aʼHay 

http://www.arablawinfo.com/


   م(2022) 1العدد23املجلد العرب لآلثاريين العام االتحاد مجلة

 

 

433 | DOI 10.21608/jguaa.2022.68270.1175 أسماء إسماعيل، وليد عبد السميع 

 

 1 .طــ دراسة تحليلية مقارنة، :أنماط العمارة التقليدية الباقية فى صحراء مصر الغربية ،سعد عبدالكريم ،شهاب ،
 م.2009دار الوفاء للطباعة، اإلسكندرية: 

 ŠAHĀB, SAʿD ʿABD AL-KARĪM, Anmāṭ al-ʿImāra al-taqlīdīya fī ṣaḥarā' Miṣr al-ġarbīya: Dirāsa 

taḥlīlīya muqārana, 1st ed, Alexandria: Dār al-Wafāʾ li-Dunyā liʾl-Ṭibāʿa waʾl-

Našr, 2009. 

  ،م.1908المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين، بيروت: األلفاظ الفارسية المعربة،  ،آديشيـر 
 CHER, ADDIE, Kitāb al-alfāz ̣ al-Fārisīya al-muʿarraba, Beirut: al-Maṭbaʿa al-Kāṯūlīkīya liʾl-Abāʼ 

al-Yasūʿīyīn, 1908.  

  ،م2009دار الكتاب المصري،  القاهرة: والتوحيدي،معجم مصطلحات الثقافة بين الجاحظ  ،طيبةصالح. 
 ṢĀLIḤ, ṬĪBA, Muʿğam muṣṭalahạ̄t al-ṯaqāfa bayna al-Ǧāḥiz ̣ waʾl-Tawhị̄dī, Cairo: Dār al-Kitāb al-

Misṛī, 2009. 

 القـاهرة: ، 1 .طــ ،1879-1805المصطلحات المعمارية فى وثائق عصر محمد علي وخلفائه  ،محمد علي، عبدالحفيظ
 م. 2005الجريسى للطباعة والنشر، 

 ʿABD ḤAFĪẒ, MUḤAMMAD ʿALĪ, al-Muṣtạlahạ̄t al-miʿmārīya fī wathāʼiq ʿaṣr Muḥammad ʿAlī wa-

khulafāʼih, 1805-1879, 1st ed, Cairo: al ǧuraysī liʾl-Ṭibāʿah waʾl-Našr, 2005. 

 42-27، م1959، مارس 72، ع المجلة مجلة، "اإلسالمية المصطلحات الفنية للعمارة" ،حسن ،عبدالوهاب. 
 ʿAbd al-Wahhāb, Ḥasan, "al-muṣṭalaḥāt al-fannīyah liʾl-ʿimāra al-Islāmīya", Mağallat al-

Mağallah 72, Mārs 1959, 27-42. 

 دار الوفاء للنشر، اإلسكندرية:  دراسة أثرية معمارية، يبأحكام البنيان إلبن الراماإلعالن  ،محمد عبدالستار ،عثمان
 .م2002

 ʿUTHMĀN, MUḤAMMAD ʿABDUL SATTĀR, al-Iʿlān bi-aḥkām al-bunyān li-Ibn al-Rāmī: Dirāsa a ṯ 

arīya miʿmārīya, al-Iskandarīya: Dār al-Wafāʾ li-Dunyā al-Ṭibāʿah wa ʾ l-

Našr, 2002. 

 ………………….،  م2012المصرية للنشر، سوهاج: ، المنطقة العربيةدراسات فى العمارة التقليدية فى. 
 -………………………….., Dirāsāt fī al-ʿimārah al-taqlīdīyah fī al-mintạqa al-ʿArabīya, Sohag: al-

Misṛīya lil-Taswīq wa-al-Tawzīʿ, 2012. 
 دار اآلفاق القاهرة: ، 1ط  من سلسلة مدن تراثية، (1)الكتاب  األنحسـار، -األزدهـار -: النشأةالفسطاط ، خـالد،عزب

 .م1998العربية، 

 ʿAZAB, ḤĀLID MUḤAMMAD, al-Fusṭāṭ: al-našʾah al-izdihār- al-inḥisār, al-Kitāb (1) min silsilat 

Mudun turāṯīya, 1st ed, Cairo: Dār al-Āfāq al-ʿArabīya, 1998.  

 الهيئة المصرية العامة للكتاب،  :القاهرة ،يالعصر العثمانمصر في األوقاف والحياة االقتصادية فى  ،محمد ،عفيفي
 .م1991

 ʿAFĪFĪ, MUḤAMMAD, al-Awqāf waʾl-ḥayā al-iqtiṣādīya fī Miṣr fī al-ʿAṣr al-ʿUṯmānī, Cairo: al-

Hayʾa al-Miṣrīya al-ʿĀmma liʾl-Kitāb, 1991. 
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  ،مجلة اآلداب والعلوم عادل شريف، دراسة لخانات السلطان الغوري فى العصر العثمانى من خالل وثائق إيجار، عالم
 .428-391م، 1997، جامعة المنيا، أكتوبر 27، ع 2مج  اإلنسانية،

 ʿALLĀM, ʿĀDIL ŠARĪF, «Dirāsa li ḥānāt al-Sulṭān al-Ġūrī fī al-ʿAṣr al-ʿUṯmānī min ẖilāl waṯāʼiq 

īğār», Journal of Arts and Humanities2, No. 27, Minia Universty  October 1997, 

391-428. 

 لألستاذ: اإلصدار التذكاري ي، نشر وتحقيق لوثيقة إيجار من عصر الخديوي عباس حلمي الثان،ُعلـوان، مجدي عبدالجواد
ُ.241-185 م،2007، عبد الرحمن عبد التواب، مجلة كلية اآلداب، جامعة سوهـاج

 ʿILWĀN, MAǦDĪ ʿABD AL-ǦAWWĀD, «Našr wa taḥqīq li-Waṯīqat Īġār min ʿaṣr al- H̱idīwī 

ʿAbbās Ḥilmī al-Ṯānī», al-Kitāb al-taḏkārī liʾl-ustāḏ ʿAbd al-Raḥmān  ʿAbd 

al-Tawwāb", Journal of the College of Arts, Sohag University, 2007, 185-241  . 
 م2013للتعليم والثقافة والنشر،  يمؤسسة هنداو القاهرة:  ألعاب الصبيان عند العرب، أحمد، ،عيسى. 

 ʿĪSÁ, AḤMAD, Alʿāb al-ṣibyān ʿinda al-ʿArab, al-Qāhira: Mūʼassasa Hindāwī lil-taʿlīm wa-al-

thaqāfa w-al-Našur w-al-Tawzī‘, 2013. 

  ،م.1998دار الشروق للنشر، القـاهـرة: ، 1 .، طـفى مصرألوقاف والسياسة اي، إبراهيم البيومغـانم 
 ĠĀNIM, IBRĀHĪM AL-BAYYŪMĪ, al-Awqāf wa-al-siyāsa fī Miṣr, 1st ed, al-Qāhira: Dār al-šurūq, 

1998. 

 ،21، ع بالقاهرةحولية كلية اللغة العربية ، "كتاب البخالء للجاحظ يمالمــح القصــة الفنية ف" ي،أنــور حميدو عل فشــوان ،
 .692-623جامعة األزهر، د. ت، 

 FAŠWĀN, ANWAR H ̣AMĪDŪ ʿALĪ, malāmiḥ al-qisṣ̣a al-fannīya fī Kitāb al-Buẖalāʼ liʾl- Ǧāḥiẓ, 

Ḥawlīyat Kullīyat al-Luġa al-ʿArabīya biʾl-Qāhira 21, Ğāmiʿat al-Azhar, without 

date. - 

 فى المعامالت الشرعية على مذهب اإلمام األعظم أبى حنيفة  اإلنسـانمرشد الحيران إلى معرفة أحوال ، محمـد، قدري باشا
المطبعة الكبرى القاهرة: ، 2.طــ النعمان مالءمًا لعرف الديار المصرية وسائر األمم اإلسالمية،

 .م1891األميرية، 
 QADRĪ, MUḤAMMAD, Muršid al-Ḥayrān Ilā Maʿrifat Aḥwāl al-insān: Fī al-muʿāmalāt al-šarʿīya ʿalā 

Maḏhab al-Imām al-Aʿẓam Abī Ḥanīfa al-Nuʿmān, Mulāʼima li-ʿur al-diyār al-

Miṣrīya Wa sāʼir al-umam al-Islāmīya, 2nd ed, Cairo:  al-Maṭbaʿa al-Amīrīya, 

1891.  

 محمد ي، : محمد حجعن الفرنسية هُ ترجم وصف إفريقيا، ،م(1555ت ) يالحسن بن محمد الوزان الفاس، ليون األفريقي
، يسالمدار الغرب اإل: ، منشورات الجمعية المغربية، بيروت2 .، طـ1 .األخضر، جزءان ، جــ

 .م1983
 LIYU ̄N (LEO) AL-IFRĪQĪ, AL-ḤASAN BIN MUḤAMMAD AL-WAZZĀN AL-FĀSĪ, Waṣf Ifrīqiyā, 

Translated by: Muḥammad Ḥağī wa Muḥammad al-Aḥḍar, 2nd ed, 2 Vols, 

Vol. 2, Manšūrāt al-Ğamʿīya al-Maġribīya, Beirut: Dār al-Ğarb al-Islāmī, 

1983. 
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دور الفسطاط )ق لدار الخامسة من المسقط األفقي ل( 1شكل )
من سلسلة  1الكتاب  ،الفسطاط ، خـالد،عزب :عنهــ(، 3-4

م، 1998دار اآلفاق العربية، القاهرة: ، 1ط  مدن تراثية،
 .10، شكل 231

من منزل زينب  يلطابق الثانل المسقط األفقي( 2شكل )
العمارة العربية ي، فريد، شافع :عن ،خاتون بالقاهرة

الهيئة  القاهرة: ،سالمية ماضيها وحاضرها ومستقبلهااإل
 .126ت، . د، المصرية للكتاب

 
 
 
 

 

 

  الباحث بمعرفــة© أجزاء البئر (3شكل )
 قاع البئر أو بيت الماء . -1
الجال )جسم البئر من أعلى الى أسفل )الجراب( وجوانب البئر  -2

 (.أو الجول
 .َشحوةالخرزة أو الفوهه أو ال أوفم ال -3
ُب " هــو الحبل الذى ُيشد على َعراقى الدلو و الدلو،  -4 أمـا "الَكر 

َناُج " الحبل أسفل الدلو فهـو  ."الع 
 فهيكانت من حديد  إنوأما . البكرة من الخشب "القعو"  -5

 .""الخطاف
 حبل البئر "الرشاء"  -6
 جانبى ىلَ عَ منصوبًا ما يقام  ،الدعامتان أو النعامتان أو الشجار - 7

من بناء فهما "الزرنوقان أو إن كانتا بينما  ،من خشب البئر إذ كانتا
 ."القرنان

من البئر  يوهو موقف الساق ،أو الدعامة أو الَقفُ المثاب   -8  
 بينما "الترع "هى موقف الشاربة من البئر.    
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  .عمل الباحث© الُحَب القاطرة (4شكل )

 )الغطاء(. الَكرامة -1

  أو خابيــة. رةــج – 2

الذى سماه الفراهيدى "الُحب" من باب  ي،الحامل الخشب - 3
  ، وقــد يكون من البنــاءإطالق الكل على الجزء

 

 

 

 

 

 م، 14هـ/  8القرن  –كلجـة رخـاميــة ( 5شكل )
http://www.eternalegypt.org 
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