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  مقدمة:
لمختمػؼ انظظمػة وانظشػطة التػي  اشػدد عصػر سػالطيف المماليػؾ تطػوريا ك يػريا وازدهػاري 

ف هػذا العصػر يمثػؿ إ قيػؿحتػ   ضع أساسدا في العصر انيو ي، ومف جممتدا ظظاـ الوقؼ،و  
أرض أو عقػار أو مػاؿ ثا ػت أو مظقػوؿ فكػاف كػؿ مػف لديػ   ،(0)العصر الذه ي لظظاـ انوقػاؼ

والوقػؼ معظػاف فػػي الملػة الحػػ س . (9)فػي ذلػؾ العصػػر يتطمػع لوقمػ ، إمػػا وقميػا خيرييػا أو أهمييػػا
حػ س عػيف وتسػ يؿ  :، وفػي اصػطالح المقدػا اذا ح سػت  مطمقيا، وهػو مصػدر وقمػت الشػي 

ثمرتدا أي قطع التصرؼ في رق ة العيف التي يػدـو انظتمػاع  دػا وصػرؼ المظمعػة لجدػة خيػر 
، وهػو صػدقة محرمػة، ن ت ػاع ون تشػتر ، ون توهػب ون تػورث، (3)عم  حسب شروط الواقؼ

 .(4)وي صرؼ ريعدا إل  جدة مف جدات ال ر
 :انوقاؼ مف حيث مصارفدا إل  وتظقسـ

اسػػتحقاؽ الريػػع فيػػ  لمواقػػؼ ظمسػػ  أو لليػػرف مػػف ويكػػوف  أو الػػذ ري،: انهمػػيالوقػػؼ  -
 ػػالوقؼ سػػوا  أكػػاظوا أقار ػػ  أـ مػػف عيػػرهـ ثػػـ  عػػد ذلػػؾ يػػؤوؿ إلػػ  جدػػة نشػخاص المعظيػػيف ا

 خيرية.
وهو ما ي صرؼ في  الريع مف حيث صدورف إل  جدة خيريػة،  معظػ   :الوقؼ الخيري -

تممة مف الجوامع والمساجد وال يمارسػتاظات ودور العمػـ ح س انمالؾ لصالح جدات ال ر المخ
، وعيػر (9)وزوايػا (0)  طر  الػو  (5)خواظؽكػالمف مدارس ومكاتب تعميـ انيتاـ أو مظشآت التصوؼ 

 .(3)ذلؾ
                                      

ـ( دراسػػػة ٚٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔهػػػػ/ٖٕٜ-ٛٗٙأمػػػيفأل ااو ػػػاؼ وااحيػػػاة افج ماعيػػػة  ػػػ  م ػػػر ) محمػػػد محمػػػد  (ٔ)
 .ٓٚـ، ص ٕٗٔٓ اريخية وثائقية، مطبعة دار ااك ب وااوثائؽ ااقومية، ااقاهرة، 

، رسػػػااة دك ػػػوراة، كليػػػة «دراسػػػات  اريخيػػػة وأثريػػػة  ػػػ  وثػػػائؽ مػػػف ع ػػػر اا ػػػور »(  عبػػػد االطيػػػؼ إبػػػراهيـأل ٕ)
 .ٖٕٔـ، صٜٙ٘ٔة، جامعة ااقاهر  -اآلثار

ـ(أل اإلْسػعاؼ ٙٔ٘ٔهػػ/ٕٕٜااطرابلس ) برهاف اادِّيف إبراهيـ بف موسػ  بػف أبػ  بكػر بػف علػ  ااحن ػ ، ت  (ٖ)
؛ محمػػد أبػػو زهػػرةأل محا ػػرات ٚـ، صٜٔٛٔهػػػ/ٔٓٗٔ ػػ  أحكػػاـ ااو ػػاؼ، دار اارائػػد ااعربػػ ، بيػػروت، 

؛ عبػد االطيػؼ إبػراهيـأل دراسػات ٜٖص ـ،ٜٔٚٔ   ااو ؼ، ااطبعػة ااثانيػة، دار اا كػر ااعربػ ، ااقػاهرة، 
 .ٙٔٔص،  اريخية وأثرية

 .ٔمحمد أميفأل ااو اؼ وااحياة افج ماعية، ص  (ٗ)
ػػػػو ية، ثػػػػـ َكثُػػػػر  ااَخوانػػػػؽأل أو ااَخواِنػػػػؾ، جمػػػػ  خاْنقػػػػاة أو ( ٘) خاْنكػػػػاة، كلمػػػػة  ارسػػػػية معناهػػػػا بيػػػػت أو دار اا  

بااقاؼ بدف مف ااكاؼ، وااَخواِنؾ حدثت    اإلسالـ    حدود سػنة « خاْنقاة»اس عمااها عل  اااسنة  قيؿ
أربعمائة هجرية وجعلػت ال ػو ية ااػذيف يعبػدوف اح سػبحانا و عػاا  بهػا.) ااَمْقريػز أل ااَمػواعظ وافعِ َبػار، 

 (.ٕ٘ٚ-ٕٗٚ، صٗمج 
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ػ، وهػو ظػوع مشػترؾ، انهميالوقؼ الخيري  - الخيػري  ػيف الوقػؼ ا يمكػف اعت ػارف مزيجي
يزيػد ريعدػػا  وقػؼ عقػارات وأراض   عمػ ، فقػد ظصػت كثيػر مػف وثػاوؽ انوقػاؼ انهمػيوالوقػؼ 

زيادة ك يرة عف الحاجة المعمية لمصاريؼ الوقػؼ والتػي يحػددها الواقػؼ فػي وثيقػة وقمػ ، ثػـ 
 .  (4)المت قي إلي عودة َيظ ص صراحة عم  

وقػػد تسػػا ؽ سػػالطيف المماليػػؾ وأمػػراؤهـ، وكػػذلؾ القضػػاة والمقدػػا  والتجػػار والظسػػا  
إلػ   (5)وفػي ذلػؾ أشػار ا ػف خمػدوفوعيرهـ مف ط قات المجتمع مف أهػؿ الخيػر إلػ  الوقػؼ، 

 إظشػػا  المػػدارس لتػػدريس العمػػـ والخواظػػؽ إلقامػػة  »قػػاموا ػػهظدـ اعتظػػا  المماليػػؾ  انوقػػاؼ 
م ػػة ر س ػػـو المقػػرا  فػػي التخ مػػؽ  ػػآداب الصػػوفية... فيختطػػوف م اظيدػػا وياقم ػػوف انراضػػي الم لا

لإلظمػػاؽ مظدػػا عمػػ  طم ػػة العمػػـ وم تَػػدر. ي المقرا ...فكثػػرت لػػذلؾ المػػدارس والخواظػػؽ  مديظػػة 

                                      
ُبطأل جم  ِرباط، وااِرباط وااُمَرابطػة  عنػ  مالزمػة وام امػة ااحاميػة ا ( ٔ) اُمَرابطػة عنػد ث ػور ااعػُدّو، وأ ػُلا أف اار 

َيْربط كؿ واحٍد مف اا ريقيف َخْيَلا، ثـ  ار ُازـو ااثَّْ ِر ِرباطا، وااِرباط اامواظبة عل  اامر، ثـ أ بح بيً ا 
ال و ية ومكاًنا إليواء ااُزهػاد اامنقطعػيف العبػادة وااعلػـ واامع ك ػيف واام عيأػيف وأبنػاء ااسػبيؿ. واقػد أثب ػت 

ئؽ ااو ؼ اامملوكية أف اس خداـ ا ظ ِرباط    ااعمارة    م ر  ػ  ااع ػر اامملػوك  إنمػا يػدؿ علػ  وثا
انظػرأل ابػػف المزيػد مبنػ  عبػارة عػف ملجػص مخ ػص ا قػراء اامسػلميف أو ع قػاء ااوا ػؼ أو ااجنػد اابطاايف.)

ـ(أل اساف ااعرب، ٖٔٔٔهػ/َٔٔٚمْنُظور) جماؿ اادِّيف أبو اا  ؿ محمد بف َمْكَرـ بف عل  ااْن ار ، ت 
، مػػادة)ربط(؛ ااَمْقريز ) قػػ ِّ ااػػدِّيف أحمػػد بػػف علػػ  بػػف عبػػد ٔٙ٘ٔ، ٜٔدار اامعػػارؼ، ااقػػاهرة،)د.ت(، ج

ـ(أل ااَمػػواعظ وافعِ َبػػار  ػػ  ذكػػر ااِخَطػػط واآلثػػار، َ اَبَلػػُا بُصُ ػػواا وأَعػػدَُّة النَّأػػر ٕٗٗٔهػػػ/ ٘ٗٛااقػػادر، ت 
؛ محمد ٖٜٚ، صٗـ، مجٖٕٔٓاإلساَلم ، اندف،  ، ُمَؤسََّسة ااُ رَ اف ال  راثِ َأيَمف ُ ؤاد َسيِّد، ااطبعة ااثانية

-ٕٓ٘ٔهػػػ/ٖٕٜ-ٛٗٙمحمػػد أمػػيف وايلػػ  علػػ  إبػػراهيـأل اام ػػطلحات اامعماريػػة  ػػ  ااوثػػائؽ اامملوكيػػة)
 (.ٕ٘ـ، صٜٜٓٔااطبعة ااوا ، دار اانأر بااجامعة اامريكية، ااقاهرة،  ـ(،ٚٔ٘ٔ

وايػاأل م ردهػػا  ( ٕ) َزاِوَيػػة، مو ػػ  االنػػزواء، وهػػ  ااػػركف مػف ااػػدار أو اامكػػاف عامػػة، ثػػـ أطلقػػت علػػ  اامكػػاف اازَّ
ااػػػذ  ُينأػػػء إليػػػواء اامنقطعػػػيف العلػػػـ واازهػػػاد واُاعبػػػاد، وكػػػاف يػػػرض منأػػػئها واام  ػػػد يف عليهػػػا ااخيػػػر 

بػػف واك سػػاب ااثػػواب. ومػػا  ػػزاؿ بعػػض اامسػػاجد اا ػػ يرة بم ػػر ح ػػ  اايػػـو يطلػػؽ عليهػػا اسػػـ َزوايػػا. )ا
، مػادة)زو((؛ سػعيد عبػد اا  ػاح عاأػورأل اامج مػ  اام ػر   ػ  ٜ٘ٛٔ، صٕٔمنظورأل اساف ااعػرب، ج

 (.ٚٛٔـ، صٕٜٜٔع ر سالطيف اامماايؾ، دار اانه ة اام رية، ااقاهرة، 

 .ٜٔٔ(  عبد االطيؼ إبراهيـأل دراسات  اريخية وأثرية، صٖ)
 .ٖٚ-ٕٚااو اؼ وااحياة افج ماعية، ص(  محمد أمػػيفأل ٗ)
ـ(أل اا عريػؼ بػابف خلػدوف ٙٓٗٔهػػ/ٛٓٛ(  )عبد اارحمف بف محمد بف محمد بف حسف بػف عبػد ااػرحمف، ت ٘)

ورحل ػػا يرًبػػا وأػػرً ا، عار ػػا بص ػػواا وعلػػؽ حواأػػيا محمػػد بػػف  اويػػت ااطنجػػ ، ااهيئػػة ااعامػػة اق ػػور 
 . ٜٕٚـ، صٕٙٓٓااثقا ة، ااقاهرة، 
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القػػاهرة، وأصػػ حت معاشيػػا لممقػػرا  مػػف الم قدػػا  والصػػوفية، وكػػاف ذلػػؾ مػػف محاسػػف الدولػػة 
 «.دةالتركية وآثارها الجميمة الخال

 المظشػػآتوممػا يممػت الظظػػر قيػاـ كثيػػر مػف التجػػار فػي دمشػؽ  إظشػػا  عػدد ك يػػر مػف 
وعمػ  الػرعـ مػف ضػياع وثػاوؽ الوقػؼ  ،عم  وجػوف الخيػر والصػدقة ووقمداالديظية والتعميمية 

إ ػراهيـ  ػف م ػارؾ شػاف  رهػاف الػديف  (0)الَخَواَجػاانصمية التي أوقمدػا التجػار  اسػتثظا  وقميػة 
إن أف في المصػادر التاريخيػة المعاصػرة،  العممية المتعمقة  هوقافدـالمادة وقمة  ،(9)اإلسعردي

فػي أرشػيؼ المحموظػة   TAPU TAHRIR DAFTERI(3)دفػاتر تحريػر الطػا و العثماظيػة

                                      
ار أكابر أاقابااَخَواَجاأل مف   (ٔ) وااخػواجكّ  وهو ا ظ  ارسّ ، ومعناة ااسيِّد، . ونحوهـ اا رس مف ااعاجـ ااُ جَّ

أبػػو ااعبػػاس أل ااَقْلَقَأػػْند )نسػػبة إايػػا المباا ػػة، وكػػصّف ااكػػاؼ  ػػ  ا ػػ هـ  ػػدخؿ مػػ  يػػاء اانسػػب. بزيػػادة كػػاؼٍ 
يػؽ ُ ػْبح ااْعَأػ   ػ  ِ ػَناعة اإلْنأػا، ااطبعػة ااثااثػة، مركػز  حقـ(أل ٛٔٗٔهػػ/ ٕٔٛأحمد بف علػ ، ت 

 (.ٖٔ، صٙج ،ـٕٓٔٓهػ/ٖٔٗٔاا راث، َدار ااُك ب َوااَوثَاِئؽ ااَقوميَّة، ااَقاهرة،

 وهػ ، ٖٙٙٚمح وظة    اام حؼ ااوطن  بدمأؽ  حت ر ػـ  ااو  يةجع ر ااحسن  عل  هذة  ااميرعثر  (ٕ)
انظػػرأل جع ػػر ااحسػػن أل )اا ػػ   خػػ ص بو ػػؼ أحػػد اا جػػار.  -علػػ  حػػد علمػػ  - اا ػػلية ااوحيػػدة ااو  يػػة

اامجلػػد ااثااػػث وااثالثػػوف، ذ  ااحجػػة -اامدرسػػة اإلسػػعردية، مجلػػة اامجمػػ  ااعلمػػ  ااعربػػ ، ااجػػزء ااثااػػث
(. وااَخَواَجػا ابػف اإلسػعرد ، هػو برهػاف ااػديف إبػراهيـ بػف مبػارؾ ٕٓٗ-ٔٓٗـ، صٜٛ٘ٔهػ/ موز ٖٖٚٔ

اكػػريـ اإلسػػعردية باا ػػااحية،  ػػو    ػػ  أػػاة اإلسػػعرد ، مػػف أكػػابر اا جػػار  ػػ  دمأػػؽ، أنأػػص دار ااقػػر ف ا
 ٕٜٓأػػمس ااػػدِّيف محمػػد بػػف عبػػد ااػػرحمف ااأػػا ع ، ت ـ.)ااسػػخاو ألٖٕٗٔهػػػ/ يونيػػو ٕٙٛرجػػب سػػنة 

ػػوء ااالمػػ  اهػػؿ ااقػػرف اا اسػػ ،أل ـ(ٜٚٗٔهػػػ/ ، ٔـ، جٜٜٙٔمنأػػورات دار مك بػػة ااحيػػاة، بيػػػروت،  اا َّ
، ااظَّػػػػػػاهر ف خليػػػػػػؿ بػػػػػػف أػػػػػػاهيف زيػػػػػػف ااػػػػػػدِّيف عبػػػػػػد ااباسػػػػػػط بػػػػػػ؛ عبػػػػػػد ااباسػػػػػػط بػػػػػػف خليػػػػػػؿأل ٛٔٔص
نيؿ اامؿ    ذيؿ اادوؿ،  حقيؽ عمر عبػد ااسػالـ  ػدمر ، ااطبعػة ااواػ ، اامك بػة  ـ(ألٗٔ٘ٔهػ/ٕٜٓت

 (. ٖٖٔر ـ  ٖٖٔ، صٗـ، جٕٕٓٓااع رية، بيروت، 

(  أطلؽ م طلح ااطابو عل  ااسند ااذ  ي يػد حػؽ اا  ػرؼ باارا ػ ، وكػذاؾ علػ  سػند ملكيػة ااعقػارات، ٖ)
أطلػػػػؽ  يمػػػػا بعػػػػد علػػػػ  دائػػػػرة  سػػػػجيؿ ااعقػػػػارات واارا ػػػػ . وهػػػػذة ااػػػػد ا ر كػػػػاف يػػػػ ـ  نظيمهػػػػا عنػػػػد ثػػػػـ 

 حرير) سػػجيؿ( اارا ػػ ، حيػػث اهػػ ـ ااعثمػػانيوف عنػػد كػػؿ  ػػ ح جديػػد اارا ػػ  بااقيػػاـ ب عػػداد سػػجالت 
يطلػؽ  أاملة منظمة ا سجيلها، و حديد نظاـ ملكي ها واا  رؼ بها و حديد اانسب اا ػريبية عليهػا، وكػاف

علػ  هػذة ااعمليػة اا ػ  يحػ ـ ااقػانوف  كرارهػا مػرة كػؿ ثالثػيف عاًمػا كلمػة) حرير(. ومػ  هػذا  قػد كانػت  ػ ـ 
أحياًنا عل    رات أطوؿ أو  ظهر أسباب أ    دعو إلجراء عمليات اا حرير اامبكرة مثؿ جلوس سػلطاف 

أػك  اانػاس و ػذمرهـ فنعػداـ جديد أو ظهور خال ات بيف ااسػكاف علػ  اارا ػ   ػ  منطقػة معينػة، أو  
ااعدااػػػة اا ػػػريبية، أو حػػػدوث   ييػػػرات سػػػكانية مثػػػؿ ااهجػػػرات وااوبئػػػة وييرهػػػا. وكػػػاف يػػػ ـ  ػػػدويف هػػػذة 

، وعلػ  «محػرر ااممااػؾ» ، أو «أمػيف»اامعلومات مف  بؿ كّ اب ااوفية ااذيف أطلؽ علػ  كػؿ مػنهـ اسػـ 
وف مهمة ااكا ػب، ويقػـو اامػيف بك ابػة مسػودة وكاف اامسئواوف    كؿ وفية يسهل«. كا ب» مساعدة اقب

اأػػ   اامعلومػػات اا ػػ  أمكنػػا جمعهػػا أثنػػاء عمليػػة اا حريػػر، ومػػف بػػيف هػػذة اامعلومػػات مػػا يحمػػؿ أهميػػة 
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قػػد سػػجمت ممخصػػات ، Başbakanlık Arşivleri Istanbulرواسػػة الػػوزرا   اسػػتاظ وؿ 
التجػػار الػػواقميف، ومظشػػآتدـ، وانعيػػاف   معرفػػة أسػػمالدػػذف الوقميػػات، ممػػا كشػػؼ المثػػاـ عػػف 

سػوا  كاظػت أهميػة أو خيريػة  أظواع انوقػاؼإل  جاظب ، الموقوفة عميدا، ومصارفدا المختممة
وهذف الدفاتر عمػ  الظحػو التػالي:وهي تشكؿ مادة مدمة ورويسية لدذف الدراسة،  ،أو مشتركة

  
ػمططافويرجع إل  فترة حكـ د. ، تاريخ  عير م حد  393رقـ  دفتر تحرير الطا و -0  السُّ

فػػػػي سػػػػظة  تػػػػاريخ أحػػػػدث وقميػػػػةو ـ(، 0566-0547هػػػػػ/974-954سػػػػميماف القػػػػاظوظي )
   ،ـ(0547هػ/954)

 ـ.0589هػ/991 سظة ، تاريخ 619دفتر تحرير الطا و رقـ  -9
ػػمططافإلػػ  فتػػرة حكػػـ تاريخػػ  يرجػػع ، 656دفتػػر تحريػػر الطػػا و رقػػـ  -3 مػػراد  السُّ
 ـ(.0595-0574هػ/0113 -989الثالث)

الحصػوؿ عمػ  ظسػخة مصػورة مػف هػذف الػدفاتر  - عػوف ا  وفضػم  –وقػد تسػظي لػي 
، فيدػاقرا ة كافػة الوقميػات الػواردة تطمب انمر في انرشيؼ العثماظي، و عد الحصوؿ عميدا، 

ترتي دػػا ومػػف هظػػا كاظػػت الحاجػػة ماسػػة إلػػ  التػػي تخطػػت  ضػػع موػػات فػػي الػػدفتر الواحػػد، و 
مػػف  يظدػػا، ولػػـ يكػػف هػػذا انمػػر  ػػالديف اسػػتخالص وقميػػات التجػػار  حتػػ  ي مكػػف ؛وفدرسػػتدا

 ػذكر لقػب وردت في  عض انحياف  أف  عض انوقاؼ حيثفي تحديد أسما  التجار،  نسي ما
ك ار التجػار عاشػت الواقؼ واسـ العاومة فقط دوف ذكر اسم ، خاصة أف هظاؾ عدة أ سر مف 

لػـ  ومػظدـالتجػارة،   اشػتلؿمػف  مظدـولم ا كاف  ودا،أ ظا كثير مف ذاع صيتممف في دمشؽ، 
كاف الصعو ة  مكاف تحديد إف كاف هػذا المقػب أو ذاؾ يخػص أحػد التجػار أـ لواحػد ، يمارسدا

                                      
عظيمػػة وخا ػػة مػػا ي علػػؽ باا يمارات)إ طاعػػات( واامػػالؾ وااو ػػاؼ. وأثنػػاء اا سػػجيؿ كػػاف يػػ ـ   ػػنيؼ 

 =وأمػػػالؾ.) المزيػػػد انظػػػرأل محمػػػد أبأػػػرا  ومحمػػػود داود اارا ػػػ  إاػػػ  خػػػاص، زعامػػػة،  يمػػػار، أو ػػػاؼ
اا ميمػ أل أو ػػاؼ اامسػػلميف  ػػ   لسػػطيف  ػػ  أاويػػة يػزة، ااقػػدس ااأػػريؼ، َ ػػَ د، َنػػاْبُلس، َعْجلُػػوف حسػػب =

مػف د ػا ر اا حريػر ااعثمانيػة اامدونػة  ػ  ااقػرف ااعاأػر ااهجػر ، مركػز اابحػاث ال ػاري   ٕٕ٘ااد  ر ر ـ 
ط(؛ نجػا   أ طػاش وع ػمت -ـ، اامػدخؿ ص)حٕٜٛٔهػػ/ٕٓٗٔسػالمية، اسػ انبوؿ، واا نوف وااثقا ة اإل

بينػػارؽأل اارأػػيؼ ااعثمػػان   هػػرس أػػامؿ اوثػػائؽ اادواػػة ااعثمانيػػة اامح وظػػة بػػدار ااوثػػائؽ اا ابعػػة ارئاسػػة 
ااػػوزراء باسػػ انبوؿ،  رجمػػة سػػعداو   ػػااح، منأػػورات مركػػز اابحػػاث ال ػػاري  واا نػػوف وااثقا ػػة اإلسػػالمية 

؛ ٖٖ٘-ٜٕٖـ، ص ٜٙٛٔهػػ/ٙٓٗٔاس انبوؿ ومركز ااوثائؽ واامخطوطات بااجامعة ااردنيػة، عمػاف، ب
حسػػػػف حػػػػالؽ وعبػػػػاس  ػػػػباغأل اامعجػػػػـ ااجػػػػام   ػػػػ  اام ػػػػطلحات اايوبيػػػػة واامملوكيػػػػة وااعثمانيػػػػة ذات 

  . (ٖٗٔـ، صٜٜٜٔاا وؿ ااعربية واا ارسية واا ركية، ااطبعة ااوا ، دار ااعلـ المالييف، بيروت، 
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و عد ذلؾ تت عت وقميػات كػؿ واقػؼ، ومػا إف كاظػت أوقافػ  . عمموا  التجارةيمف أقار   الذيف لـ 
 عػػض انخطػػا   لموقػػوؼ عمػػ  عضػػدا الػػ عض،  الػػدفاتر الثالثػػة أـ ن، مػػع مقارظػػةتكػػررت فػػي 

 تسجيؿ هذف الوقميات.التي وقع فيدا ك تاب هذف الدفاتر أثظا  
 :في دمشؽوقاؼ التجار  إل  ان دوافع أوني: 
، وذلػؾ طم يػا لرجػر والثػواب مػف في إظشا  انوقاؼ الرصيفالديظي انساس  الدافعي عد 
ػػا وهػػو مػػا يػػرد ، وَجػػؿ  ا  عػػز  ػػت  فقػػد، الممموكيػػة وثػػاوؽ الوقػػؼافتتاحيػػة فػػي داومي وقميػػة ظص 

 ،ـ0404هػػ/ أ ريػؿ 807المحـر سظة  الخامس عشر مف المؤرخة في (0)المدرسة اإلسعردية
ظمػػاؽ فػػي سػػ يؿ ا ،  ع ػػادف طمػػب مػػف وَجػػؿ  أف ا  عػػز  ظص  ػػ مدلمػػةالقػػرض الحسػػف وهػػو اإلا

َم   َل   مَ »اآلية الكريمة  ا َحَسظيا َفي َضاعا ي ي قطراض  الم َ  َقرطضي أهميػة تقػرب  ذكػرتثػـ ، (9)«ف َذا ال ذا
الواقػػؼ إلػػ  ر ػػ  عػػف طريػػؽ الصػػدقة الجاريػػة التػػي ن تظقطػػع  عػػد ظمػػاذ انجػػؿ مدعمػػة ذلػػؾ 

 .(3)«مات ا ف آدـ اظقطع عمم  إن مف ثالث: صدقة جاريةإذا » ملسو هيلع هللا ىلص حديث الرسوؿ 
 عػض انلمػػاظ َيػرد فػػي وثػاوؽ الوقػػؼ كػػاف يػث وقػد اقترظػت كممػػة الصػدقة  انوقػػاؼ، ح

المدرسػػة ، وهػػو مػػا جػػا  فػػي وقميػػة (4)«ؽد  َصػػد وتَ ؿ، وأ  ػػس، وسػػ      وقػػؼ وَحػػ» هف الواقػػؼ ػػ
                                      

اامدرسة اإلسعردّيةأل وُ عرؼ بدار ااقػر ف اإلسػعردية، بااجسػر اابػيض باا ػااحية، أنأػصها ااَخَواَجػا إبػراهيـ (  ٔ)
ـ(أل ٕٔ٘ٔهػػػػ/ٕٜٚـ.) اانعيم )عبػػد ااقػػادر بػػػف محمػػد  اادمأػػق ، تٗٔٗٔهػػػػ/ٚٔٛاإٍلسػػعرد   ػػ  سػػنة 

 بػػػة ااثقا ػػػة اادينيػػػة، ااقػػػاهرة، ااػػػدارس  ػػػ   ػػػاري  اامػػػدارس،  حقيػػػؽ  جع ػػػر ااحسػػػن ، ااطبعػػػة ااثانيػػػة، مك
؛ ابػػػػف طواوف)أػػػػمس ااػػػػديف محمػػػػد بػػػػف علػػػػ  بػػػػف أحمػػػػد اا ػػػػااح  اادمأػػػػق ، ٓ٘ٔ، صٔـ، جٕٙٓٓ

 ػػػػ   ػػػػاري  اا ػػػػااحية،  حقيػػػػؽ محمػػػػد أحمػػػػد دهمػػػػاف، ااطبعػػػػة ااثانيػػػػة،  ااجوهريػػػػة ـ(ألٙٗ٘ٔهػػػػػ/ٖٜ٘ت
 (.ٕٚٔ، ص ٔؽ ،ـٜٓٛٔمطبوعات َمْجَم  اال ة ااعربية، دمأؽ، 

 .ٕ٘ٗ ية  ٕقرة ر ـ سورة  ااب  (ٕ)
إذا مػات ا ػف آدـ اظقطػع عممػ  ان مػف ثػالث  :»ااحػديثو  .ٖٓٗجع ر ااحسن أل اامدرسة اإلسعردية، ص ( ٖ)

اإلمػاـ أبػ  ااحسػيف ُمسػلـ أل ُمسػلـ بػف ااحّجػاج ).«صدقة جارية او عمـ يظتمع    أو ولد صالح يػدعو لػ 
اج ااُقَأْير  اانَّْيَساُبور ، ت ـ(أل َ حيح ُمسلـ،  حقيؽ محمد  ؤاد عبد اابا  ، ااطبعة ٘ٚٛهػ/ٕٔٙبف ااَحجَّ

 . ٖٔٙٔحديث ر ـ  ٕ٘٘ٔ، ص ٖـ، جٜٜٔٔهػ/ٕٔٗٔااوا ، دار إحياء ااك ب ااعربية، ااقاهرة، 

 . والو ػػؼ أا ػػاظ  ػػريحة وكنايػػة،  اا ػػريحة  ثالثػػةٕٖٔ(  محمػػد أمػػيفأل ااو ػػاؼ وااحيػػاة افج ماعيػػة، ص ٗ)
ااكنايػػة ثالثػػػة أا ػػاظ أيً ػػػاأل و  ػػّح بهػػػا ااو ػػؼ.  هػػػاأل و ػػؼ، وحػػػبَّس، وسػػبَّؿ، وأف مػػػف أ ػػ  بكلمػػٍة منأا ػػاظ

ـ، وأبػدَّ،  م ػ  أ ػ  مااػؾ بصحػد هػذة ااكنايػات ااػثالث، واع ػرؼ أنػا نػو( بهػا ااو ػؼ، اػـز  ػ     دَّؽ، وحرَّ
عبػد ااقػادر بػف عمػر بػف عبػد ااقػادر اا  لبػ  أل نّية  ارت ظاهرة  يا.) انظػرأل ااأػوكان ااحكـ، انها باا=

ػػيبان  اادمأػػق  ااحنبلػػ ،  ـ(أل نيػػؿ اامػػبرب بأػػرح دايػػؿ ااطااػػبأل علػػ  مػػذهب اإلمػػاـ ٖٕٚٔهػػػ/ٖ٘ٔٔااأَّ
كويػػت، اامبجػػؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ، َحّقّقػػُا محمػػد سػػليماف عبػػد اح ااأػػقر، ااطبعػػة ااواػػ ، مك بػػة اا ػػالح، اا

ػػػػػْلطاف  ػػػػػالووف علػػػػػ  »؛ محمػػػػػد محمػػػػػد أمػػػػػيفأل ٔٔ-ٓٔ، ص ٕـ، جٖٜٛٔهػػػػػػ/ٖٓٗٔ وثػػػػػائؽ و ػػػػػؼ ااس 
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يـ قوت صػد ؽ ليدديػ  ر ػ  إلػ  صػراط  المسػتوقػؼ وأ  ػد وحػ  س وحػر ـ »:الواقػؼ  ػهف اإلسعردية
 .(0)«مف عذا   انليـ القيامةويجيرف يـو 

جػػار عمػػ  وقػػؼ التُّ مػػف  اكثيػػري التػػي شػػجعت  انسػػ ابمػػف الػػدافع انقتصػػادي  كػػذلؾ كػػاف
 إعماودػافػي  اسسػان وخػراج والضػراوب، مف ال ةأمالكدـ، خاصة أف هذف انوقاؼ كاظت معما

 إذالممػػروض فػػي الوقػػؼ أظػػ  صػػدق ، و  .أف انمػػواؿ الموقوفػػة فػػي سػػ يؿ ا  لػػيس فيدػػا زكػػاة
وظظػػريا لكثػػرة أمػػواؿ التجػػار . (9)العممػػا  وطػػالب العمػػـلمصػػرؼ عمػػ  المقػػرا  و ريعػػ  خصػػص ي  

التجار الخواجكية مظدـ، فكاظت انوقاؼ وسػيمة لتحصػيف أمػوالدـ وأمالكدػـ مػف ك ار وخاصة 
فػػي  التػػي فرضػػتدا الدولػػةانخػػر  مية التعسُّػػانقتصػػادية والمكػػوس واإلجػػرا ات ، (3)المصػػادرات

فر نظمسدـ ونوندهـ مػف و ذلؾ يضمظوف مورديا اقتصادييا ثا تيا مف ريعدا الوا،  عض انوقات
مػػف ظػػوع الوقػػؼ  وهػػو مػػا يمسػػر وجػػود كثيػػر مػػف الوقميػػات ،(4)دمػػا تقم ػػت  دػػـ انيػػاـ عػػدهـ م

انهمي عم  الذرية، حيث حارص كثير مف الواقميف أف يكوف الظظر عم  الوقؼ عمػ  أظمسػدـ 
 ومف  عدهـ عم  أوندهـ وذريتدـ.

 تعػػر ض لدػػاالتػػي واإلجػػرا ات انقتصػػادية التعسػػمية حػػانت المصػػادرات  إلػػ  و ػػالظظر
كاظػت فػي و  جماعيػة،و فرديػة فػي صػور  حيػث جػا ت ،كثيػرة ومتظوعػة فدي دمشؽفي تجار ال

فمػػف ، لمقيػػاـ  دػػامكػػف اعت ارهػػا دافعيػػا حقيقييػػا أعم دػػا ظالمػػة ودوف أسػػ اب واضػػحة حتػػ  ي  
 الػػذيأحػػد ك ػػار التجػػار  دمشػػؽ  (5)سػػيؼ الػػديف السُّػػر مر يلػػ  تعػػرض المصػػادرات المرديػػة مػػا 

                                      
، ملحؽ بك اب َ ذِكَرة اانَّبيا  ػ  أيَّػاـ اامنُ ػور َوَبنيػا الحسػف بػف عمػر بػف حبيػب، «اابيمارس اف اامن ور 

 (. ٔحاأية  ٖٖٙ، صٔـ، جٜٙٚٔمركز  حقيؽ اا راث، مطبعة دار ااك ب ، ااقاهرة، 

 .ٖٓٗمف نأرأل جع ر ااحسن أل اامدرسة اإلسعردية، ص (  و  ية ااَخَواَجا إبراهيـ اإلسعرد ٔ)
 .ٕٜ(  محمد أميفأل ااو اؼ وااحياة افج ماعية، صٕ)
 ػادرة  ػ  اال ػة  ػ  كػالـ ُك ػاب ااػدواويف، مػف ُ ػودر  ُػالف ااعامػؿ علػ  مػاؿ يؤديػا أ   ادراتأل اامُ اامُ  ( ٖ)

أمػػا ا ػػطالحًا  هػػ  عقوبػػة مقػػررة واجبػػة اان ػػاذ هػػد ها جمػػ  اامػػاؿ بػػااقوة ا ػػااح  ػػوِرؽ علػػ  مػػاؿ َ ػػِمنُا. 
اادواة، دوف أف يكوف الأخص اامعا ػب حػؽ افع ػراض، و ػد وردت بعػض ااا ػاظ اا ػ     ػمف معناهػا 

، ٕٕٔٗ، صٕٚكاا رسيـ، وااحوطػة، وااعقوبػة، وااجنايػة، واا رامػة.)انظرأل ابػف منظػورأل اسػاف ااعػرب، ج
(؛ اابيػػػوم  إسػػػماعيؿ ااأػػػربين أل م ػػػادرة اامػػػالؾ  ػػػ  اادواػػػة اإلسػػػالمية) ع ػػػر سػػػالطيف مادة)َ ػػػدرَ 

ـ، ٜٜٚٔ(، ااهيئػة اام ػرية ااعامػة الك ػاب، ااقػاهرة، ٔٔٔ-ٓٔٔاامماايؾ(، سلسلة  اري  اام رييف ر ػـ)
 (.ٖٕ، صٔج

 .ٕٚمحمد أميفأل ااو اؼ وااحياة افج ماعية، ص ( ٗ)
َمرَّ  اا ػاجر، ٘) (  هو اا در ااديب سيؼ ااديف أبو ااعباس أحمد بف محمد بف عل  بف جع ر ااب ػداد  ااس ػرَّ

ػػػرَّمّر ، وا ػػػؼ  دار )ب ػػػ ح اامػػػيـ و أػػػديد ااػػػراء(، نسػػػبة إاػػػ  مدينػػػة سػػػر مػػػف رأ(، وينسػػػب إايهػػػا أيً ػػػا بااس 



 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. عمر جماؿ محمد عمي
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ػػودر ػػمططافعدػػد فػػي كاظػػت  انولػػ  :مػػرتيف ص  -0959هػػػ/676-658الظ ػػاهر  ي ػػرس) السُّ
وص محمم ػػػة  ال  دػػػار، أحػػػد مراك ػػػ  القادمػػػة مػػػف الػػػيمف ع ػػػر ق ػػػ عظػػػدما صػػػودرتـ(، 0977

مػػف المممػؿ وال دػػار دوف ت ريػػر ا وعيظيػػ اوتلريمػ  ظحػػو ثالثػيف ألػػؼ ديظػػار  مصػر ودمشػػؽ ذه يػ
لػػذلؾ عيػػر اتدامػػ   انسػػتيال  عمػػ  وداوػػع  عػػض انشػػخاص مػػف  لػػداد، وعمػػ  الػػرعـ مػػف 

أ رعػـ عمػ  دفػع القيمػة المطمو ػة حتػ  يظجػو مػف العقػاب.  أظػ  ظمي التدمػة عظػ ، إن ت محاول
ػ عدػػد ـ، فػي 0987هػػ/686 القػاهرة فػػي سػظة ا المصػادرة الثاظيػة التػي تعػػر ض لدػا فكاظػت أم 

َرمػا ،ـ(0991-0979هػػ/689-678) المظصور قالووف السُّمططاف التػي  (0)  سػ ب قريػة حزط
فػي  عػدـ ر شػدهاأث تػوا  ، عيػر أظدػـانيػو ي الممػؾ انشػرؼ موسػ  ا ظة (9)اشتراها مف خاتوف

ر شدها  عد ذلؾ واشتروا مظدػا تمػؾ انمػالؾ،  اث توا يع أمالكدا التي ورثتدا، وأ طموا ال يع، ثـ 
ديظػار، ثػـ عػاد سػيؼ مػاوتي ألػؼ سػظة  قيمػة  عشػريفواسترجعوا مظ  عالؿ القرية عػف مػدة 

، وكػاف آخػر مػا ت قػ  قاعػة جعمدػا لمتجػار إل  دمشؽ وعمي  كثير مف الػديوفالسُّر مر ي الديف 
. وهػو مػا (3)ا مػا كػاف قػد  قػي مػف أمالكػ يػوأوقػؼ عميدػا مزرعػة و قا ،فػف  دػاا وت ر ػة د  را اط

                                      
اابرزااػ )علـ  . )ـٜٕٚٔهػػ/يونيوٜٙٙ أػعبافأػهر  ػو    ػ   ،دمأػؽ بهػا  ػ  ااخاْنقػاةو رية امَّ ااسَّ ااحديث 

ـ(أل اامق    علػ  ك ػاب ٜٖٖٔهػ/ٜٖٚااديف أب  محمد ااقاسـ بف محمد بف يوسؼ ااأبيل  اادمأق ، ت
 =اارو ػػػػ يف اامعػػػػروؼ ب ػػػػاري  اابرزااػػػػ ،  حقيػػػػؽ عمػػػػر عبػػػػد ااسػػػػالـ  ػػػػدمر ، ااطبعػػػػة ااواػػػػ ، اامك بػػػػة

ااػذهب ) أػمس ااػديف محمػد بػف ؛ ٓٛٔٔر ـ ٕٗ٘-ٖٕ٘، صٕ، جـٕٙٓٓبيروت،  -ااع رية،  يدا=
وااعػػالـ، حػػوادث ـ(أل  ػػاري  اإلسػػالـ وو يػػات اامأػػاهير ٖٛٗٔهػػػ/ٛٗٚأحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف  ايمػػاز، ت

هػػ(،  حقيػؽ عمػػر عبػد ااسػالـ  ػدمر ، ااطبعػػة ااواػ ، دار ااك ػاب ااعربػ ، بيػػروت، ٓٓٚ-ٔٗٙو ػراجـ )
 (.ٜٖ٘ر ـ ٖٜٕ-ٕٜٕ، صٕ٘، جـٕٓٓٓ-ٜٜٛٔ

، وثلثهػػػػػػػػا و ػػػػػػػػؼ علػػػػػػػػ  دار ااحػػػػػػػػديث ااأػػػػػػػػر ية بدمأػػػػػػػػؽ.                                        دمأػػػػػػػػؽيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػر( مػػػػػػػػرج (  حْزَرمػػػػػػػػاأل  ر ٔ)
 رب ااحوطة عل  جمي  اا وطة، نأر محمد أسعد طلس، مجلة اامجم  ااعلم  ااعربػ ،  ابف طواوفأل)

ااثػػػان  وُجمػػػاد( ااواػػػ   ـ/ ربيػػػ ٜٙٗٔااجػػػزء ااثااػػػث واارابػػػ ، اامجلػػػد ااحػػػاد  وااعأػػػريف،  ذار ونيسػػػاف 
 (.ٙ٘ٔ، صٔ، ؽهػٖ٘ٙٔ

ه  خا وف بنت ااملؾ ااأرؼ موس  بف ااملؾ ااعادؿ أب  بكػر بػف أيػوب، كانػت زوجػة ااملػؾ اامن ػور  ( ٕ)
محمػود بػػف اا ػااح إسػػماعيؿ، وأـ واديػا، خّلػػؼ اهػػا وااػدها اامػػالؾ ااكثيػرة بدمأػػؽ ونواحيهػا،  و يػػت  ػػ  

أػػػػػػمس ااػػػػػػديف محمػػػػػػد بػػػػػػف إبػػػػػػراهيـ بػػػػػػف أبػػػػػػ  بكػػػػػػر ااقرأػػػػػػ ، )ـ.)ابػػػػػػف ااجػػػػػػزر ٜٕ٘ٔهػػػػػػػ/ٜٗٙسػػػػػػنة 
ـ(أل  اري  حوادث اازماف وأنبائػا وو يػات ااكػابر وااعيػاف مػف أبنائػا،  حقيػؽ عمػر عبػد ٖٖٛٔهػ/ٜٖٚت

؛ ٖٗٔر ػػـ ٕٕٚ، صٔجـ، ٕٙٓٓبيػػروت،  –ااسػػالـ  ػػدمر ، ااطبعػػة ااواػػ ، اامك بػػة ااع ػػرية،  ػػيدا 
 (.ٕٕٕر ـ ٕٙٔ، صٕ٘ااذهب أل  اري  اإلسالـ، ج

-ٗ٘ٙأل ذيػؿ مػر ة اازمػاف،  ػاري  ااسػنوات)ـ(ٕٖٙٔهػػ/ ٕٙٚاايونين )  طب ااديف موسػ  بػف محمػد، ت (  ٖ)
-ٜٗ٘ٔ، حيػػدر  بػػاد ااػػدكف، ااهنػػد، ةااطبعػػة ااواػػ ، مطبعػػة مجلػػس دائػػرة اامعػػارؼ ااعثمانيػػ هػػػ(،ٙٛٙ



 
 ػػػػػػػػػػ ـ(0506-0961هػ/999-658) وأثرها في الحياة العامة عصر سالطيف المماليؾ أوقاؼ التجار في دمشؽ
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ي  ػػػي ف طمػػػع  عػػػض السػػػالطيف فػػػي أمػػػواؿ التجػػػار والتحايػػػؿ عمػػػ  أخػػػذ أمػػػوالدـ عػػػف طريػػػؽ 
 المصادرة.
ػػػػمططاف الظػػػػاهر َجقطَمػػػػؽو  ـ(، فػػػػي المحػػػػـر 0453-0438هػػػػػ/857-849) أمػػػػر السُّ
الم ز ل.ؽشمس الديف محمد  ف  الَخَواَجاـ  سجف 0439هػ/ يوظيو843

 دمشػؽ ك ير التجار  (0)
لزامػ   م مػث ثالثػيف ألػؼ ديظػار لمسػمطاف، وعشػرة آنؼ ديظػار لػديواف الخػػاص؛ قمعتدػا، فػي  وا 

، فحضػػر أحػػد أوندف إلػػ  القػػاهرة وصػػالح هديتػػ  الضػػراوب المقػػررة عػػف تجارتػػ لعػػدـ توذلػػؾ 
مططاف أف الدولػة واللريػب فػي انمػر  .(9) خمسػة آنؼ ديظػار، ولػديواف الخػاص ألػؼ ديظػار السُّ

دفعػ   ممثمة في السمطاف وجدت أف هذف انمواؿ كافية لإلفراج عظ ، عمػ  الػرعـ مػف أف الػذي
، ومػع ذلػػؾ المقػػررة عمػ  والػػدفن يتظاسػػب مػع مقػػدار انمػواؿ الخػاص  ا ظػ  لمسػمطاف ولػػديواف

   .أفرج عظ 
ػػمططافطمػػع  كػػذلؾ فػػي أمػػواؿ  ـ(،0496-0467هػػػ/910-879)قايت ػػايانشػػرؼ  السُّ

صػػدر أ حيػػثدمشػػؽ،   قضػػاوظيمػػة  الػػذي تقم ػػد (3)عػػال  الػػديف عمػػي  ػػف الصػػا وظي الَخَواَجػػا
 ظمسػ وفػي الشػدر ، ـ0468مػايو هػػ/879فػي شػواؿ سػظة أوامرف  الق ض عميػ  فػي القػاهرة 

                                      
) ػػػػالح  ب ااكُ  ؛ٖٛ٘، صٔ، جأل  ػػػػاري  حػػػػوادث اازمػػػػاف؛ ابػػػػف ااجػػػػزر ٖٙٔ-ٖ٘ٔ، صٗج ـ،ٜٔٙٔ

هػػػ(،  حقيػػؽ ٓٔٚ-ٛٛٙعيػػوف اا ػػواري ، حػػوادث و ػػراجـ)، ـ(ٖٖٙٔهػػػ /ٗٙٚااػػديف محمػػد بػػف أػػاكر، ت 
-ٜٕٚص ، ٖجـ، ٕٚٔٓأحمد عبد ااس ار وزينب عل  اابندار ، دار ااك ب وااوثػائؽ ااقوميػة، ااقػاهرة، 

 .ٖٚ-ٕٚ، صٔج أل اادارس،؛ اانعيم ٖٕٛ
اِّػؽأب  بكر بف محمد ااحلب  اادمأق ، عػرؼ بػابف  هو ااَخَواَجا أمس ااديف محمد بف عل  بف ( ٔ) ب ػـ  ااُمزَّ

ااميـ و  ح اازا  اامأددة، كبير اا جار بدمأؽ، اا بدمأؽ مبثر كثيرة بدرب ااأػاـ مػف ااخانػات وام ػالح 
هػػػػػ/ سػػػػب مبر ٛٗٛجمػػػػاد( ااواػػػػ  سػػػػنة  ٜٔو ػػػػد زاد علػػػػ  ااثمػػػػانيف  ػػػػ    ػػػػو  ااطر ػػػػات، وييػػػػر ذاػػػػؾ. 

، ٕ؛ ااّنعيمػػػػػػػ أل ااػػػػػػػدارس، جٜٕٗ، ر ػػػػػػػـ ٗٚٔ-ٖٚٔ، صٜااالمػػػػػػػ ، ج ـ.) ااسػػػػػػػخاو أل اا ػػػػػػػوءٗٗٗٔ
 (.ٜٕٔ-ٜٕٓص

ػػُلوؾ اَمْعِرَ ػػة ُدَوِؿ ااُملػػوؾ،ٕ) ، مركػػز  حقيػػؽ اارابعػػة حقيػػؽ سػػعيد عبػػد اا  ػػاح عاأػػور، ااطبعػػة  (  اامقريػػز أل ااس 
عبػػد ااباسػػط بػػف  ؛ ٚ٘ٔٔ، صٖؽ ٗج، ـٕٗٔٓ/هػػػَٖٙٗٔدار ااُك ػػب َوااَوثَػػاِئؽ ااَقوميَّػػة، ااَقػػاهرة،  ،اا ػػراث

 .ٜٔ، ص٘خليؿ، نيؿ اامؿ، ج
 ا ػػ   -أيً ػا -(  هػو ااَخَواَجػا عػالء ااػديف علػ  بػف أػهاب ااػػديف أحمػد بػف اا ػابون  ويعػرؼ بنػور ااػديفٖ)

ـ.) ابػػػػػػف ٔٓ٘ٔهػػػػػػػ/مارس ٜٙٓ  ػػػػػػاة دمأػػػػػػؽ ونػػػػػػاظر ااجيػػػػػػوش بهػػػػػػا وبم ػػػػػػر،  ػػػػػػو    ػػػػػػ  رم ػػػػػػاف 
حػػوادث اازمػػاف وو يػػات ااأػػيوخ ـ(أل ٕٚ٘ٔ هػػػ/ٖٜٗ)أػػهاب ااػػديف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػر، تااحم  

، ٕج ، ـٜٜٜٔواا ػػراف،  حقيػػؽ عمػػر عبػػد ااسػػالـ  ػػدمر ، ااطبعػػة ااواػػ ، اامك بػػة ااع ػػرية، بيػػروت، 
ااكواكػػػب ااسػػػائرة بصعيػػػاف  ـ(ألٔ٘ٙٔهػػػػ/ٔٙٓٔ)محمػػػد بػػػف محمػػػد ااعػػػامر  اادمأػػػق ، ت؛ ااَ ّز ٕٓٔص

 (.ٛ٘٘ر ـ  ٕٓٛ، صٔ، جاامائة ااعاأرة
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فػي قمعػة واعتقالػ   (0)شداب الديف أحمد  ف الصػا وظي الَخَواَجاأصدر مرسوميا  مصادرة والدف 
ـ، 0468هػػ/أعسطس 873في المحػـر سػظة  وفات حت   العقو ةواستمر والدف تحت ، دمشؽ
مططاف ثـ أمر مػف السػظة فػي ر يػع انوؿ  ػف الصػا وظي عال  الديف عمػي  الَخَواَجا إحضار  السُّ
اأمر  ضر   و  ظمسدا وصػادرف عمػ  م مػث ماوػة ألػؼ ديظػار واسػتمر تحػت العقو ػة  ،ضر يا م رحي
لجمػػع الم مػػث، و عػػد ذلػػؾ أرسػػؿ مرسػػوميا  تخميػػؼ دمشػػؽ إلػػ  ثػػـ أرسػػم  ، المقػػرر المػػاؿلػػدفع 
ػػمططاف رع ػػةويتضػػح مػػف ذلػػؾ  .(9)ألػػؼ ديظػػار سػػ عيفإلػػ   الم مػػث  هػػذف انمػػواؿ أخػػذ فػػي السُّ

ووضػع   والػدف فػي دمشػؽ اعتقػاؿمف خالؿ إج ارف عم  دفعدا مع  ، استخداـ ال طش والعظؼ
 ض عميػ  مػف عيػر َقػ»  هظػ  هػذف الحادثػةعمػ   (3)وقد عم ؽ ا ف تلػري  ػردي، تحت المصادرة

 اػد وفا َسػَ ب َظػاهر » هف المصػادرة كاظػت ػالسػخاوي  أكدفوهو ما  ،«جظحة إن الطمع في مال 
ا  اعثيػ وكػاف ذلػؾ تميدػا التػيمحػـر  فػي  موتػ  متصػمةأشػدر  ثالثػة هظػاؾ والدف ؿ اعتقؿ  ...

 .(4)«استخالص الَماؿ في الحثعم  
طػػػواؿ عصػػػر كاظػػػت كثيػػػرة ومتظوعػػػة ففػػػي دمشػػػؽ  لمتجػػػار الجماعيػػػةالمصػػػادرات أمػػػا 

مػاد  انولػ  ، عمػ  ظحػو مف حيف آلخػر واختممت أس ا دا ،سالطيف المماليؾ مػا حػدث فػي ج 
ػمططاف فػرضـ، عظػدما 0300أكتػو ر -هػ/ س تم ر700 أثظػا   الظاصػر محمػد  ػف قػالووف السُّ

ألػػػػؼ  ، عمػػػػ  أمػػػػالؾ دمشػػػػؽ وأوقافدػػػػاـ(0340-0301هػػػػػ/740-719سػػػػمطظت  الثالثػػػػة)
، «مقػػرر الخيالػػة» ػػػدرهػػـ، فيمػػا ع ػػرؼ  خمسػػماوة فػػارس، تكممػػة ظمقػػة كػػؿ فػػارس وخمسػػماوة

فػارس فقػط عظػد قػدـو انعػدا  عمػ  حػدود الدولػة، يػتـ ج ايتدػا  اماوتػوكاظت العادة أف يؤخػذ 
                                      

َجا أهاب ااديف أحمد بف محمد بػف سػليماف بػف أبػ  بكػر اادمأػق ، وُيعػرؼ بػابف اا ػابون ، أحػد هو ااَخَوا( ٔ)
جامًعػا خػارج بػاب  وبنػ  واػدة ااعػالء ابػف اا ػابون ،ف  ػوفة كبار اا جار بدمأؽ، باأر   اء دمأؽ حػي

اا ػوء  ـ.) ااسػخاو ألٛٛٗٔهػػ/ ينػاير ٖٜٛااجابية،  و   بقلعة دمأؽ  حػت اام ػادرة  ػ  اامحػـر سػنة 
 (.ٜٖٕر ـ  ٘ٛٔ، صٔ؛ ابف ااحم  أل حوادث اازماف، جٜٖٖر ـ  ٖٔٔ، صٕااالم ، ج

إنبػػاء ااه ػػر بصبنػػاء ااع ػػر،  حقيػػؽ حسػػف ـ(أل ٜٗٗٔهػػػ/ ٜٓٓاا ػػير  )عل  بػػف داود ااجػػوهر ، تابػػف (  ٕ)
؛ ااسػػخاو أل اا ػػوء ٖٖ-ٕٖ، ٖٕ-ٕٕ، ص ـ ٕٕٓٓحبأػػ ، ااهيئػػة اام ػػرية ااعامػػة الك ػػاب، ااقػػاهرة، 

)عالء ااػػػػػػػديف علػػػػػػػ  بػػػػػػػف يوسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد اادمأػػػػػػػق ، ااُب ػػػػػػػَرو ؛ ٘ٛٔ-ٗٛٔ، ص ٘مػػػػػػػ ، جااال
ـ(أل  ػاري  ااُب ػَرو )  ػ حات مجهواػة مػف  ػاري  دمأػؽ  ػ  ع ػر اامماايػؾ مػف سػنة ٓٓ٘ٔهػ/ٜ٘ٓت

، ـٜٛٛٔهػ(،  حقيؽ أكـر حسف ااعلب ، ااطبعة ااوا ، دار اامصموف ال ػراث، دمأػؽ، ٜٗٓهػ ا اية ٔٚٛ
 .ٖٛٗ، صٙد ااباسط بف خليؿأل نيؿ اامؿ ج؛ عبٖٚ-ٖ٘، ٖٔص

ـ(أل حػوادث ٓٚٗٔهػػ/ٗٚٛ(  ابف َ ْ ر  بْرِد )جماؿ اادِّيف أبو اامحاسف ُيوُسؼ بػف َ ْ ػر  بػْرد  اا ػابك ، تٖ)
 ظ. ٜٖٔ، ور ة Wetzstein I 1   و ائ  اادهور، مخطوط مح وظ بمك بة اادواة ببرايف ر ـ  اادهور

 .٘ٛٔ، ص ٘ج(  ااسخاو أل اا وء ااالم ، ٗ)
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ػموا إلػيدـ  مف أجرة انمالؾ وانوقاؼ، وظتيجة لكثرة القيمة الم قػررة َطمػب أكػا ر دمشػؽ أف يض 
التجػػػار وأهػػػؿ انسػػػواؽ فػػػي دفعدػػػا، ممػػػا أسػػػدـ فػػػي إعػػػالؽ انسػػػواؽ وتوقػػػؼ حػػػانت ال يػػػع 

انميػػر  فػػرضـ، 0349-0340يظػػاير -رهػػػ/ ديسػػم 749شػػع اف  -فػػي رجػػبو  .(0)والشػػرا 
لمظمقػة عمػ  الجػيش الػذي معػ ، فكػاف مػا  مميػوف درهػـتجػار دمشػؽ  عمػ  (9)ا المخريلَ و   م  طط ق  

 .(3)جمع  أكثر مف ماوة ألؼ درهـ
عصػػػر سػػػالطيف المماليػػػؾ الجراكسػػػة،  وتعػػػددت المصػػػادرات التػػػي لحقػػػت  التجػػػار فػػػي

ػػػمططاف خاصػػػة فػػػي عدػػػد ( ظتيجػػػة كثػػػرة ـ0409-0398هػػػػ/805-810الظاصػػػر فػػػرج) السُّ
هػػػ/ 817عمػػ  ظحػو مػا حػدث فػػي رجػب سػظة انضػطرا ات وخػروج ظػواب الشػػاـ عػف الطاعػة، 

عصػػػياظ  مػػػع ظػػػواب الشػػػاـ عمػػػ   (4)أعمػػػف انميػػػر شػػػيخ المحمػػػودي ـ، عظػػػدما0415يظػػػاير 
ػػمططاف قػػاـ  و عػػد ذلػػؾ ،(5)عشػػرة آنؼ ديظػػار وأخػػذ مػػظدـقػػاـ  مصػػادرة التجػػار حيػػث فػػرج،  السُّ

                                      
دراسػة و حقيػؽ حمػزة عبػاس، ااطبعػة ااواػ ،  هػػ(،ٔٔٚ-ٜٚٙ،  ػاري  ااسػنوات)ذيؿ مر ة اازمافايونين أل ا(  ٔ)

؛ ٖٛٗٔ،ٖٙٗٔ-ٖٗٗٔ ص ،ٕجـ، ٕٚٓٓ،  هيئػػة أبػػو ظبػػ  الثقا ػػة واا ػػراث، اامجمػػ  ااثقػػا  ، أبػػوظب
اقرأػػػػػ  اادمأػػػػػق ، ت )أبػػػػػ  اا ػػػػػداء إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف كثيػػػػػر ا؛ ابػػػػػف كثيرٕٔ، صٗ، ج اابرزااػػػػػ أل اامق  ػػػػػ

ـ(أل اابدايػة واانهايػػة،  حقيػؽ عبػد اح اامحسػػف اا ركػ ، ااطبعػة ااواػػ ، دار هجػر الطباعػػة ٖٖٚٔهػػ/ٗٚٚ
 .ٕٔٔ-ٔٔٔ، صٛٔج ـ،ٜٜٛٔاانأر واا وزي ، ااقاهرة، 

 (  هػػو ااميػػر سػػيؼ ااػػديف ُ ْطُلوُبَ ػػا بػػف عبػػد اح ااَ ْخػػر  اانا ػػر  ااسػػا  ، مػػف مماايػػؾ اانا ػػر محمػػد بػػفٕ)
ػػػطا اانا ػػر أحمػػػد بػػػااَكرَؾ  ػػػ  اامحػػػـر سػػػنة  هػػػػ/ يونيػػػو ٖٗٚ ػػالووف،   ػػػؿ بعػػػد وفي ػػػا انيابػػػة ِدَمْأػػػؽ، وسَّ

 ؛(.ٕٛٚ-ٕ٘ٚ، صٔـ. )ابف  ا   أهبةأل  اري  ابف  ا   أهبة، جٕٖٗٔ

 .ٔٗٗ، ٖ٘ٗص، ٛٔ(  ابف كثيرأل اابداية واانهاية، جٖ)
(  هػػو ااميػػػر أػػي  بػػػف عبػػد اح اامحمػػػود ) ااسػػلطاف  يمػػػا بعػػػد(،  ػػوا  عػػػدة نيابػػات  ػػػ  بػػالد ااأػػػاـ منهػػػا ٗ)

ػػْلطاف  ػػرج بػػف بر ػػوؽ،  طػػرابلس ودمأػػؽ، ودخػػؿ  ػػ  ع ػػياف وانقػػالب مػػ  نػػواب ااأػػاـ وأمرائهػػا علػػ  ااس 
ػػػػػْلطاف  ػػػػػرج و ػػػػػوا  ااخلي ػػػػػة اامسػػػػػ عيف بػػػػػاح ااعباسػػػػػ   ػػػػػ  سػػػػػنة  ػػػػػ   وان هػػػػػ  هػػػػػذا اا ػػػػػراع بمق ػػػػػؿ ااس 

ػػْلطاف ٕٔٗٔهػػػ/٘ٔٛ ـ، ثػػـ  ػػوا  ااميػػر أػػي  ااسػػلطنة بعػػد خلعػػا ااخلي ػػة  ػػ  ااسػػنة ن سػػها، واقػػب بااس 
ػػا   علػػ  ـ. ) ابػػف   ػػر( بػػرد(أل ٕٔٗٔهػػػ/ٕٗٛاامؤيػػد أػػي  اامحمػػود ، و ػػد  ػػو    ػػ  سػػنة  ااػػدَّايُؿ ااأَّ

ػػا  ، َحقََّقػػا َو ػػدَّـ اػػا  هػػيـ محمػػد أػػل وت،  مركػػز  حقيػػؽ اا ػػراث، داُر ااك ُػػب انيػػة، ااطبعػػة ااثاامنَهػػؿ اا َّ
 (.ٜٔٔٔر ـٕٙٗ، صٔ، جـَٜٜٛٔوااَوثَائؽ ااَقوميَّة، ااقاهرة، 

ػػػ  ٘) ـ(أل  ػػػاري  ابػػػف ٖٔٗٔهػػػػ/ٙٔٛ) أػػػهاب ااػػػديف أبػػػ  ااعبػػػاس ااسػػػعد  ااحسػػػبان  اادمأػػػق ، ت(  ابػػػف ِحجِّ
ػػ ،  ػػبط ااػػنص وعلػػؽ عليػػا أبػػو يحػػ  عبػػد اح ااكنػػدر ، ااطبعػػة ااواػػ ، دار ، بيػػػروت،  ِحجِّ ابػػف حػػـز

)  قػػػػػػػػ  ااػػػػػػػػديف بػػػػػػػػف أبػػػػػػػػ  بكػػػػػػػػر بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد ااسػػػػػػػػد ، ؛ ابػػػػػػػػف  ا ػػػػػػػػ  أػػػػػػػػهبةٙ٘ٙ، صٕ، جٖٕٓٓ
ـ(أل  اري  ابف  ا   أهبة،  حقيػؽ عػدناف درويػش، اامعهػد اا رنسػ  الدراسػات ااعربيػة، ٛٗٗٔهػ/ٔ٘ٛت

 .٘ٓٗ، صٗ اري  ابف  ا   أهبة، ج ـٜٜٚٔدمأؽ، 
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خمسػػػة آنؼ وأخػػػذ مػػػظدـ ـ، 0418هػػػػ/أعسطس 800اآلخػػػر سػػػظة  فػػػي ر يػػػع مصػػػادرتدـ 
عمػ  عػدد مػف تجػار انمير شػيخ  ـ، ق ض 0419يوظيو هػ/809وفي المحـر سظة  .(0)ديظار

ػمططافعالف عصياظ  عم  إدمشؽ وقرر عميدـ عشرة آنؼ ديظار  عد  كمػا صػادر  .(9)فػرج السُّ
ػػمططاف ذلػػؾ و ـ، 0400هػػػ/ يظػػاير803فػػرج التجػػار  ػػدوف وجػػ  حػػؽ فػػي رمضػػاف الظاصػػر  السُّ

فػػي ذي القعػػدة  وتكػػرر انمػػر .(3)الخػػارجيف عػػف طاعتػػ لقتػػاؿ انمػػرا   مماليكػػ لمظمقػػة عمػػ  
 .  (4)ـ0400مارس هػ/803

ظمػػا  انمػػواؿ عمػػ  ك ػػار التجػػار  فرضػػت الدولػػةولػػـ يقػػؼ انمػػر عظػػد حػػد الم صػػادرات وا 
مػاد    انولػ لتمويؿ الحمالت العسكرية والظمقة عم  خروج المشاة، عم  ظحو ما حدث في ج 

تمويػػؿ خػػروج مشػػاة،  كيػػة وعيػػرهـاجَ وَ الخَ  ـ، عظػػدما فػػرض عمػػ  التجػػار0486هػػػ/يوظيو 890
مػػػاحػػػوادث وتكػػػرر انمػػػر فػػػي . ( 5)كػػػؿ مػػػاش  خمسػػػة عشػػػر ديظػػػاريا أشػػػرفييا ظمقػػػةكاظػػػت  د  ج 
مػاد   -ـ، ور يػع اآلخػر0491هػ/ مارس895ر يع اآلخر و  ،ـ0488 ريؿأهػ/ 893انول  ج 
 .(6)ـ0490مارس -هػ/ ف راير896انول 

عف ارتماع قيمتدا المقػررة عمػيدـ،  ظتيجةالرسـو الجمركية كما عاظ  تجار التوا ؿ مف 
إلػ  شػكو  تجػار ـ، 0498ف رايػر –هػػ/ يظػاير830حيث تشير انحداث في ر يع اآلخػر سػظة 

الشػػاـ مػػػف حمػػػؿ ال دػػػار الػػػذي يشػػػتروظ  مػػػف جػػػدة إلػػػ  القػػػاهرة، والمسػػػافة التػػػي يقطعوظدػػػا 
ؿمط وانضرار الظاجمة عف ذلؾ، فوقع انتماؽ عم  أف يؤخذ مظدـ  مكة عم  كؿ حا 

قؿ  ثمظػ   (7)

                                      
 .ٕٚ، صٔؽٗ؛ اامقريز أل ااسلوؾ، جٕٗٛ، صٕ(  ابف ِحجِّ أل  اري  ابف ِحجِّ ، جٔ)
 .ٜٗ، صٔؽٗ؛ اامقريز أل ااسلوؾ، جٗٚٛ، صٕ(  ابف ِحجِّ أل  اري  ابف ِحجِّ ، جٕ)
 .ٖٜ٘، صٕ(  ابف ِحجِّ أل  اري  ابف ِحجِّ ، جٖ)
 .ٕٙٔ، صٔؽٗ، جااسلوؾ؛  اامقريز أل ٕٜٙ، صٕابف ِحجِّ أل  اري  ابف ِحجِّ ، ج (ٗ)
ـ(أل ٜٓ٘ٔهػػػػ/ٜ٘ٔ) أػػػهاب ااػػػديف أحمػػػد، ت ابػػػف َطػػػْوؽأل ؛ٖٔٔ-ٕٔٔو ، صااُب ػػػَرو أل  ػػػاري  ااُب ػػػرَ  ( ٘)

، ص ٕ، جـ(ٕٓ٘ٔ-ٛٓٗٔهػ/ ٜٛٓ-٘ٛٛاا عليؽ) مذكرات ك بت    دمأؽ    أواخر ااعهد اامملوك 
ٕٙ٘ ،ٕٜٙ. 

؛ عبػػػػد ااباسػػػػط بػػػػف خليػػػػؿأل نيػػػػؿ ٜٖٜ-ٖٜٚ، ٖٜٗ ،ٚٙٚ ،ٙٙٚ-٘ٙٚ، ص ٕ(  ابػػػػف َطػػػػْوؽأل اا عليػػػػؽ، جٙ)
ُم اكهػػػة ؛ ابػػػف طواػػػوفأل ٕٕٖ، ٖٛٓص ، ٔ، جحػػػوادث اازمػػػافابػػػف ااحم ػػػ أل ؛ ٕٕٗ، صٛاامػػػؿ، ج

ااِخالف    حوادث اازماف،  حقيؽ محمد م ط  ، اامؤسسة اام رية ااعامة ال صايؼ واا رجمة وااطباعػة 
 .ٜٔٔ-ٛٔٔص ، ٔ، ؽـٕٜٙٔواانأر، ااقاهرة،

ثمائػػة رطػػؿ، أ  مػػا ُيعػػادؿ مائػػة ِحْمػػؿأل ااجمػػ  أحمػػاؿ، وهػػو وحػػدة الػػوزف، وكػػاف حمػػؿ ااػػد يؽ يسػػاو  ثال  (ٚ)
وخمسة وثالثوف كجـ، وِحْمؿ اا ل ؿ خمسػمائة رطػؿ، أ  مػا ُيعػادؿ مػائ   وخمسػة وعأػروف كجػـ.)  ػاا ر 
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ثمظػػ  أو كثػػر ثالثػػة دظػػاظير وظصػػؼ، مػػع إعمػػاودـ مػػف حمػػؿ  ضػػاوعدـ مػػف جػػدة إلػػ  القػػاهرة، 
عيػر أف ذلػؾ لػـ يػتـ  ػؿ أ لػـز سػاور التجػار  ،إل  أخذ المكس المعتاد عميدـ  دمشؽ اإلضافة 

 الحضػػور إلػػ  القػػاهرة مػػع إقامػػة أعػػواف يتت عػػوظدـ فػػي الطريػػؽ، وهػػو مػػا أظػػزؿ  دػػـ الػػ ال  
ر يػع اآلخػػر و  ،(9)ـ0434هػػ/ سػػ تم ر838صػػمر سػظة حػوادث و تكػرر انمػػر فػي ، (0)والظمػـ
 .(3)ـ0435ظوفم ر -هػ/ أكتو ر839سظة 

وفوؽ كؿ هذا لجه  عػض السػالطيف إلػ  سياسػة احتكػار  عػض السػمع وال ضػاوع، وقػد 
 احتكػر فعمػ  سػ يؿ المثػاؿ تركت السياسة انحتكارية آثارها السم ية عمػ  التجػار الدمشػقييف،

مططاف  رس اي هػػ/ 839تجارة الثياب في المحػـر سػظة ـ(، 0438-0499هػ/840-894)السُّ
ـ، عظػػدما عمػػـ أف التجػػار الشػػامييف القػػادميف مػػف دمشػػؽ وعيرهػػا إلػػ  القػػاهرة 0498أكتػػو ر

يحصؿ لدـ الر ح الوفير مف  يع الثياب المظسوجة مف القطف، قاـ  ػإلزاـ السماسػرة  عػدـ  يػع 
هذا الصػظؼ نحػد  ػؿ يكػوف متجػريا لمسػمطاف، وك تػب إلػ   ػالد الشػاـ  عػدـ تمكػيف التجػار مػف 

ػمططافَفػَرض . كما (4)وع إل  القاهرةحمؿ هذف ال ضا ) ال يػع سياسػة ال يػع القسػري  رسػ اي السُّ
 اإلكراف(، التي اصطمح عمػ  تسػميتدا فػي كتػب الحوليػات التاريخيػة الم عاصػرة  ػالطرح ورمػي 

ـ، 0436ف رايػر -هػػ/ يظػاير839عم  التجار  دمشؽ والقاهرة في رجػب حيث طرح  ال ضاوع،
ػػحا  ألػػؼ ػػمططافديظػػار، وكػػاف  ماوػػةديظػػار،  حسػػاب كػػؿ حمػػؿ  ماوػػة ألػػؼؿ فممػػؿ  قيمػػة مط قػػد  السُّ

ػػػؿاشػػػتر   مط ، ف مػػػث مػػػا حققػػػ  مػػػف مكاسػػػب الظصػػػؼ مػػػف قيمػػػة السػػػمع (5)ديظػػػار  خمسػػػيف الحا
عمػ  حسػاب  المطروحة عمػ  التجػار، وهػذا يوضػح حرصػ  عمػ  جمػع انمػواؿ  شػت  الطػرؽ

   التجار.

                                      
هن سأل اامكاييؿ وااوزاف اإلسالمية وما يعاداها  ػ  اانظػاـ اام ػر ،  رجمػا عػف ااامانيػة، كامػؿ ااعسػل ، 

 (.ٕٚ-ٕٙ ـ، صٜٓٚٔمنأورات ااجامعة ااردنية، عماف،
 .ٖٕٔ، صٗ؛عبد ااباسط بف خليؿأل نيؿ اامؿ، جٜٔٚ،ٛٙٚ، صٔؽٗ( اامقريز أل ااسلوؾ، جٔ)
؛ ابػػػػف  هػػػد)نجـ ااػػػديف عمػػػػر بػػػف محمػػػد بػػػػف محمػػػد ااقرأػػػػ  ٖٜٓ-ٜٕٜ، صٕؽٗ( اامقريػػػز أل ااسػػػلوؾ، جٕ)

  ـ(، إ حػاؼ ااػػور( بصخبػار أـ ااقػر(،  حقيػؽ عبػد ااكػريـ علػػٓٛٗٔهػػ/٘ٛٛااهاأػم  اامكػ  ااأػا ع ، ت
حيػػاء اا ػػراث اإلسػػالم ، مكػػة اامكرمػػة،  -بػػاز، ااطبعػػة ااواػػ ، جامعػػة أـ ااقػػر( مركػػز اابحػػث ااعلمػػ  وام

؛ مجهػػػػوؿأل حوايػػػػات دمأػػػػقية،  حقيػػػػؽ حسػػػػف حبأػػػػ ، مك بػػػػة اانجلػػػػو اام ػػػػرية، ٓٛ، صٗـ، جٜٛٛٔ
 .ٖٗٙ، صٗ؛ عبد ااباسط بف خليؿأل نيؿ اامؿ، جٕٓٔ-ٜٔٔـ، صٜٛٙٔااقاهرة، 

 .ٙ٘ٔ؛ مجهوؿأل حوايات دمأقية، صٜ٘ٙ، صٕؽٗ، جااسلوؾاامقريز أل  (ٖ)
 .ٖٗ، صٗ؛ ابف  هدأل إ حاؼ ااور(، جٕٜٚ-ٜٔٚ، صٕؽٗ( اامقريز أل ااسلوؾ، جٗ)
 .ٓٓٗ، صٗ؛ عبد ااباسط بف خليؿأل نيؿ اامؿ،جٕٜٚ، صٕؽٗ( اامقريز أل ااسلوؾ، ج٘)
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انخػػر  سياسػػة المصػػادرات واإلجػػرا ات انقتصػػادية التعسػػمية  أثػػروممػػا سػػ ؽ، يت ػػي ف 
  التجار.  الضررو في إلحاؽ الظمـ   عض سالطيف المماليؾ وظوا دـ  دمشؽ الجه إليد التي

ذا كاظت انوقاؼ وسيمة لتحصيف أمواؿ التجػار وأمالكدػـ مػف المصػادرات، والمكػوس  وا 
، فػإف مػا وجػد مػف الػظظـ الماليػة قػد سػاعد واإلجرا ات التعسمية انخر  التي فرضػتدا الدولػة

، (0) طريػػؽ عيػػر م اشػػر عمػػ  زيػػادة انوقػػاؼ واظتشػػارها، مػػف ذلػػؾ ديػػواف المواريػػث الحشػػرية
وارث ن يسػتحؽ جميػع   ػاقي تركػة مػف لػ الذي كاظت تؤوؿ إلي  تركػة المتػوفي  ػال وارث، أو 

 .(9)الميراث
ل  جاظب الدوافع الديظية وانقتصادية نوقاؼ التجار فػي دمشػؽ كػاف  -الذكرسالمة -وا 
المقػػػرا   والصػػػدقة عمػػػ ، وسػػػيمة لصػػػمة انرحػػػاـ ه ظػػػاؾ دوافػػػع اجتماعيػػػة، حيػػػث كػػػاف الوقػػػؼ

إذ أف مػػف  .مػف أوقػاؼ التجػار وافػػرظصػيب لدػـ  الػػذيف كػافوالمسػاكيف وطػالب العمػـ وانيتػاـ 
فػي الظدايػة إلػ  جدػة أف يػؤوؿ  -حت  ولو كاف وقميا أهمييػا –ظظاـ الوقؼ لانركاف انساسية 

الػواقميف مػف جعػؿ فػاوض   عػض فكػاف ،(3) ر ن تظقطػع، وهػي فػي اللالػب المقػرا  والمسػاكيف
عػػػالج ، و ، وانيتػػػاـ، والمسػػػاكيفلمػػػا  العػػػذب، والصػػػدقة عمػػػ  المقػػػرا تسػػػ يؿ اأوقافػػػ  لريػػػع 

   ، وعير ذلؾ.مرض ال
  انعياف الموقوفة:ثاظييا: 

توزعػػت انعيػػاف الموقوفػػة عمػػ  عػػدة وي قصػػد  دػػا مصػػادر اإلظمػػاؽ عمػػ  الوقػػؼ، وقػػد 
دمشػػػؽ وقراهػػػا، وكاظػػػت  عػػػض انعيػػػاف انخػػػر  فػػػي  (4)وطػػػةأمػػػاكف، وتركػػػز أعم دػػػا فػػػي ع  

                                      
اا ػروض أو ااع ػبة أو ذو  ( اامواريث ااحأريةأل هػ  مػاؿ مػف يمػوت واػيس اػا وارث خػاص مػف أ ػحاب ٔ)

؛ اابيػػػػػوم  ٗٙٗ، صٖاارحػػػػػاـ، أو اػػػػػا وارث وف يسػػػػػ حؽ كػػػػػؿ ميراثا.)ااَقْلَقَأػػػػػْند أل ُ ػػػػػْبح ااْعَأػػػػػ ، ج
 (.ٛٙٔاانظـ اامااية، ص ااأربين أل

 . ٖٜ( محمد أميفأل ااو اؼ وااحياة افج ماعية، صٕ)

 . ٖٗٔ( محمد أميفأل ااو اؼ وااحياة افج ماعية، صٖ)

ةأل م ػػنّ س مدينػػة دمأػػؽ، وهػػ   م ػػد منهػػا أػػرً ا ويرًبػػا  ُ عػػرؼ باا وطػػة ااأػػر ّية واا وطػػة اا ربّيػػة، ااُ وطػػ( ٗ)
واا وطػػةأل ُا ػػةأل مو ػػ  كثيػػر اامػػاء وااأػػجر.)   يبػػة ااأػػهاب أل ُمعجػػـ دمأػػؽ اا ػػاريخ  اامػػاكف وااحيػػاء 

ثقا ػة ااسػورية، دمأػؽ، وااُمأيدات وموا عها اا اريخية كما وردت    ن وص اامؤرخيف، منأورات وزارة اا
(. و د ذكر ابف أاهيف أنها إ ليـ  يؿ إنا أكثر مػف ثالثمائػة  ريػة، وبػا بعػض اامػدف ٖ، صٕـ، جٜٜٜٔ

ـ(أل ُزبػدة كأػؼ ااممااػؾ وبيػاف ٛٙٗٔهػػ/ٕٚٛاا  يرة. انظرأل)يرس اادِّيف خليؿ بف أاهيف ااظَّاهر ، ت
بيػػروت، - ػػيدا -واػػ ، اامك بػػة ااع ػػريةااطػػرؽ واامسػػااؾ،  حقيػػؽ عمػػر عبػػد ااسػػالـ  ػػدمر ، ااطبعػػة اا

-ٗ٘ٔ، صٔ. وعػػف حػػػدود ااُ وطػػػة و راهػػػا انظػػرأل ابػػػف طواػػػوفأل  ػػػرب ااحوطػػػة، ؽٖٔٔـ، صٕٔٔٓ
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َمَ ػػػؾ   ،(9)وَصػػػيطدا ،(0)ال اَقػػػاع ، شػػػممت انعيػػػاف القػػػر ، وانراضػػػيو عيرهػػػا. و  ،(4)وقػػػارا ،(3)وَ عط
 ، ، (5)والحػػػػواكيروالليطػػػػاف، والَجَظػػػػاوف، والمػػػػزارع، وال سػػػػاتيف، والحقػػػػوؿ، واللػػػػراس، والكػػػػرـو

 ،،  اإَلضػػػافة إلػػػ  الػػػدور السػػػكظيةتاسػػػر، والخاظػػػاوالطػػػواحيف، والحواظيػػػت، والقي   ،والمعاصػػػر
 والحمامات.  ،(7)والقاعات، (6)والط اؽ

 فضػػالي عػػف، ميػػة نخػػر مػػف وقترتي دػػا ؼ واختمػػانعيػػاف الموقوفػػة أعػػداد  ت ايظػػتوقػػد 
العػيف موقوفػة تكػوف فمي حالػة أف ، كثير مف انحياففي  محددة التي كاف تدا،اتماوت مساح

                                      
، ٕٗ-ٕٔ، ٗٔـ، صٕٜ٘ٔ؛ محمػػد كػػرد علػػ أل ُيوطػػة دمأػػؽ، اامجمػػ  ااعلمػػ  ااعربػػ ، دمأػػؽ، ٔٙٔ
ٕٔٛ-ٕ٘ٓ. 

كثيرة، وأكثر أرب هذة اا ياع مف عيف  خػرج  ااِبَقاعأل أرض واسعة بيف َبْعَلَبؾَّ وحمص ودمأؽ،  يها  ر(( ٔ)
أػػػهاب ااػػػدِّيف أبػػػو عبػػػد اح يػػػاُ وت بػػػف عبػػػداح، ت ) يػػػاُ وت ااَحَمػػػو  مػػػف جبػػػؿ يقػػػاؿ اهػػػا عػػػيف ااّجػػػّر.)

 (.ٓٚٗ، ص ٔ، جـٜٚٚٔ هػ/ٜٖٚٔـ(أل معجـ اابلداف، دار  ادر، بيروت،ٜٕٕٔهػ/ٕٙٙ

، ٖأل معجـ اابلداف، جااَحَمو  أر ّ   ور.) يا وتَ ْيداأل مدينة عل  ساحؿ بحر ااأاـ مف أعماؿ دمأؽ ( ٕ)
 (.ٖٚٗص

ػْلطاف اانا ػر محمػد بػف  (ٖ) أل مدينة مف أعماؿ دمأؽ، و ػد أ ػبحت نيابػة  ػ يرة، وكانػت  ػ  عهػد ااس  َبْعَلَبؾَّ
 الووف ي وفها أمير عأرة، ثـ  ارت بعػد ذاػؾ يليهػا أميػر طبلخانػاة، ووفي هػا مػف نائػب دمأػؽ، و أػ مؿ 

؛ ااقلأػند أل  ػبح ااعأػ ، ٖ٘ٗ، صٔثالثمائػة وسػ يف  ريػة.) يػا وتأل معجػـ اابلػداف، ج عل  نحو مف
 (.ٗٔٔ؛ ابف أاهيفأل ُزبدة كأؼ ااممااؾ، صٕٔٓ، ٜٓٔ، صٗج

 اراأل أو  ارة،  رية كبيرة وه  اامنزؿ ااوؿ مف حمص القا د دمأؽ، وكانت  خر حدود حمص وما عداة ( ٗ)
 (.ٜٕ٘، صٗأل معجـ اابلداف، جااَحَمو  رعوف عليها.)يا وتمف أعماؿ دمأؽ، وبها عيوف جارية يز 

ااحواكيرأل جم  حاكورة، وه  اابس اف اامسّور أو ااُمأّجر بأجر اا ّبار أو ااورد وييػر ذاػؾ، وااحكػر مػف ( ٘)
اام طلحات اا قهّية ااقديمة ويعن أل ااعقػار اامحبػوس ااػذ  يػؤجر امػد طويػؿ، و ػد أػاع هػذا اام ػطلح 

لوك  خاّ ة. ومف ذاؾ حكر ااسّماؽ واانعناع وااز اؽ بدمأؽ. و   اا جػارة ُيعػرؼ أي ػًا    ااع ر اامم
باامحاكرة وهو اامكػاف اامخ ػص ابيػ  ااب ػائ  اامسػ وردة  ػمنا إازامًيػا، كػ   بقػ   حػت نظػر اادواػة.) 

 (.ٗٚٔ-ٖٚٔ، صٔااأهاب أل معجـ دمأؽ، ج

ة سكنية مس قلة، و د  كوف وحدة مس قلة يعبر عنهػا عػاة ااطبقةأل وااجم  طباؽ، و   ااعمارة اامملوكية وحد (ٙ)
، و ػػد  كػػوف ااطبقػػة أكبػػر مػػف ذاػػؾ، و ػػد  و ػػؼ باع بارهػػا وحػػدة سػػكنية «طبقػػة اطي ػػة» ػػ  ااوثػػائؽ باسػػـ 

.) محمػػػد أمػػػيف وايلػػػ  عبػػػد االطيػػػؼأل «طبقػػػة علويػػػة»أو «طبقػػػة سػػػ لية »مسػػػ قلة ب ػػػ ات خا ػػػة مثػػػؿأل 
 (.ٙٚ-٘ٚاامملوكية، ص اام طلحات اامعمارية    ااوثائؽ 

ااقاعػػػاتأل جمػػػ   اعػػػة، واامق ػػػود بهػػػا  ػػػ  ااعمػػػارة اامملوكيػػػة وحػػػدة داخػػػؿ ااػػػدار إمػػػا بااػػػدور اار ػػػ  أو ( ٚ)
بػػاادوار ااعلويػػة، و سػػ خدـ  ػػ  اا ااػػب االسػػ قباؿ أمػػا إذا كانػػت  ػػ  اامنأػػبت اا جاريػػة   نهػػا  سػػ خدـ  ػػ  

االطيػػػؼأل اام ػػػطلحات اامعماريػػػة  ػػػ  ااوثػػػائؽ  ػػػناعة اانسػػػيج أو ييػػػر ذاػػػؾ.) محمػػػد أمػػػيف وايلػػػ  عبػػػد 
 (.ٚٛاامملوكية، ص
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ػػا»كممػػة  كتػػبت  ، « كاممدػػا»  تمامدػػا ذا كاظػػت حصػػة مظدػػا تكتػػب مسػػاحتدا و عػػدها ، «تمامي وا 
وفي حانت أخر  كاف يذكر مقػدار أو تحدد  ان سدـ، اختصار لكممة قيراط،  ووه ،«ط» حرؼ
ا مػأثظػا  كتا تدفدظاؾ تشا    يظدمػا راضي وقطع انراضي لر  و الظس ة . العممة الساودة الريع

ؿ تمتشػكاظػت   عػض الوقميػات، وفي تكتب ممردة فانراضي كاظت عال يا ما، الثالثة في الدفاتر
تحديػد ظوعدػا سػوا  أكاظػت أرض  سػتاف أـ عيطػة  فضال عػفأو أكثر،      قطعة أرض عم  

 وأ، ومظدػا مػا اشػتمؿ عمػ  قطعتػيف كقطعة واحػدة جا انراضي فمظدا ما  أما قطع أـ جظيظة.
 حالػة تكػرار الوقميػة فػي أكثػر مػف دفتػر أما فػي. مف انعياف لذا تـ دمجدما كظوع واحد، أكثر

الزاوػػدة إف وجػػدت فػػي أي مػػف الػػدفتريف ، مػػع ذكػػر انعيػػاف يكػػوف انعتمػػاد عمػػ  أقػػدـ الػػدفاتر
وفػي حالػة عػدـ  وفقيػا لتػاريخ الوقميػة،وترتي دػا  أعػداد هػذف الوقميػات وقد تػـ حصػر. اآلخريف

 ورد ذكرهػاالتػي  انعيػافهذا  اإلضػافة إلػ  ، تاريخ وفاة الواقؼمف خالؿ فيكوف  ذكر التاريخ
 :التاليعم  الظحو  وذلؾ، ل عض الوقميات في المصادر التاريخية

تاريخ  الواقؼ ـ
 الوقمية

عدد 
انعياف 
 الموقوفة

 المصدر انعياف الموقوفة

 (0)وجيػػػػػػ  الػػػػػػديف 0
محمػػػػد  ػػػػف عمػػػػي 

 التكريتي

عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 (9)مذكور

 

 – مزرعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 5
 أرض  -طاحوظتاف

تحريػػػػر الطػػػػا و رقػػػػـ  دفتػػػػر
؛ دفتػػػػػػػػػػػػر 057، ص 393
 .77، ص656

شػػػػػػػجاع الػػػػػػػديف  3
قيس ومحمػد  ػف 
ع ػػػػػػػػػػد اللظػػػػػػػػػػي 

 (3)انخميمي

هػػػػػػػػػػ/687
 ـ0988

أرض  -قريتػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 3
 راس قديـعا وظصؼ 

 

دفتػػػػر تحػػػػر الطػػػػا و رقػػػػـ 
؛ دفتػػػػػػػػػػػر 59، ص 393
 .  86، ص656

                                      
محمد بف عل  بف أب  طااب بف سويد اا كري  ، أحد أعياف اا جار اامأهوريف بسعة ااماؿ  وجيا ااديفهو  (ٔ)

ػػػْلطاف ااظػػػاهر بيبػػػرس وزاد  ػػػ  حرم ػػػا،  ػػػو    ػػػ  أػػػهر أػػػواؿ سػػػنة  هػػػػ/ ٓٚٙوااجػػػاة بدمأػػػؽ،  ّربػػػا ااس 
 بػ ، ااكُ  ؛ٕٚٔر ـ  ٕٛ٘، صٔؽٔب رب ا بس ح جبؿ  اسيوف.) اابرزاا أل اامق   ، ج ـ، ود فٕٕٚٔمايو

 . (ٕٕٙر ـ  ٗٔ٘-ٖٔ٘، ص ٔعيوف اا واري ، ج
 ـ.ٕٔ٘ٔهػ/ٜٛٔورد بااو  ية  اري  اانزوؿ واا  ويض    سنة  (ٕ)

اػػـ أعثػػر علػػ   رجمػػة اهمػػا  يمػػا  ػػو ر اػػد  مػػف م ػػادر، و ػػد ان ػػردت و  يػػة مسػػجد  ػػيس ب ػػااحية دمأػػؽ  (ٖ)
ػ َّارباسمهما،  ااوؿ هو  ، وااثػان  هػو محمػد أجاع ااديف  يس بف اب  ااسرور بػف أبػ  اامجػد اا ػاجر ااسَّ

ذكػر اسػما بجانػب بف عبد اا ن  ااخميم ، ويبدو مف اسما أنا مف أخميـ ب عيد م ر، وف نعلـ سبب 



 
 ػػػػػػػػػػ ـ(0506-0961هػ/999-658) وأثرها في الحياة العامة عصر سالطيف المماليؾ أوقاؼ التجار في دمشؽ
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أمػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػديف  4
 (0)عثماف ال  ص  

هػػػػػػػػػػ/793
 ـ0393

عير 
 محددة

ط اؽ عير  -معصرة
-محػػػػػػػػػدد عػػػػػػػػػددها
 دكاكيف عير محددة

، 9الظ عيمػػػي: الػػػػدارس، ج
 .933ص

عػػػػػػػػال  الػػػػػػػػديف  5
 (9)الس ظطجاري

عير 
 مذكور

-خمػػػػػػػػػػػػػػس أراض   6
 حاكرةم

دفتػػر تحريػػر الطػػا و رقػػـ 
؛ دفتػػػػػػػػػػػر 96، ص 393
 .040، ص 619

شػػػػػػػمس الػػػػػػػديف  6
محمػػد  ػػف أحمػػد 
المعػػػػػروؼ  ػػػػػا ف 

   (3)الص   اب

عير 
 مذكور

 –طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحوف  03
 -حاكورتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
-محصػػػوؿ طػػػاحوف

 -حقػػؿ–سػػ ع أراض  
 جظيظة

دفتػػر تحريػػر الطػػا و رقػػـ 
 .954، ص619

شػػػػػػػمس الػػػػػػػديف  7
أفريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوف 

             (4)العجمي

عير 
 مذكور

 سػػػػت -أراضسػػػػت  97
ست  يػوت  - ساتيف

 –مزرعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  -

الظ عيمػػي: الػػدارس، 
 .994-993، ص9ج

                                      
أجاع ااديف  يس    و  ية هذا اامسجد، ربما يكوف اأ رؾ معا    بناء  اامسجد وو  ا، وعرؼ اامسجد 

-ٕٛٛٔهػػػػ/ٚٛٙبػػػيف ااعامػػػة باسػػػـ  ػػػيس واأػػػ هر علػػػ  ذاػػػؾ، أمػػػا  ػػػاري  و ا همػػػا  ُيػػػرجح أنهػػػا بعػػػد سػػػنة 
 ـ.ٜٕٛٔ

بػااُبّص اا ػاجر، كػاف رجػال  ػااًحا، ان ػؽ هو أميف ااديف عثماف بف أب  بكر بف محمد بف عمػر اامعػروؼ  (ٔ)
ـ.) ابػػف ااجػػزر أل ٖٖٔٔهػػػ/ سػػب مبرٖٔٚمػػف أموااػػا  ػػ  وجػػوة اابػػر وااخيػػر،  ػػو    ػػ  ذ  ااحجػػة سػػنة 

 (.ٜ٘٘ر ـ  ٛٓ٘، ص ٕحوادث اازماف، ج

هػػػو عػػػالء ااػػػديف علػػػ  بػػػف إسػػػماعيؿ بػػػف محمػػػود ااسػػػنجار ، اا ػػػاجر ااّسػػػّقار اامأػػػهور، أنأػػػص دار ااقػػػر ف  (ٕ)
ـ.) ابػػف ااجػػزر أل  ػػاري  حػػوادث ٖٖ٘ٔهػػػ/ براير ٖ٘ٚرية،  ػػو   بااقػػاهرة  ػػ  ُجمػػاد( اآلخػػرة سػػنة ااسػػنجا

 (.ٖٛٚ، ص ٛٔ؛ ابف كثيرأل اابداية واانهاية، جٙٓٓٔر ـ  ٗٓٛ، صٖاازماف، ج

ػ َّار (ٖ) در أمس ااديف محمد بف أحمد بف محمد بف أب  ااعّز اا ػبَّاب ااَحّرانػ  اادمأػق  اا ػاجر ااسَّ ، هو اا َّ
بػػان  دار ااقػػر ف اا ػػبابية بدمأػػؽ، واا ػػ  ُ عػػرؼ باامدرسػػة اا ػػبابية، وجعلػػا دار  ػػر ف وحػػديث الحنابلػػة، 

ـ.) ابػف كثيػرأل ٖٛٗٔهػػ/ سػب مبر ٜٗٚوو ؼ عليها هو وييرة أو اً ا كثيرة،  و      ُجماد( اآلخػرة سػنة 
 (.ٖٗٔ، صٔ، ج؛ ابف  ا   أهبةأل  اري  ابف  ا   أهبةٙٓ٘-٘ٓ٘، صٛٔاابداية واانهاية، ج

هو أػمس ااػديف أ ريػدوف ااعجمػ  اا ػاجر، وا ػؼ دار ااقػر ف اا ريدونيػة، واامعرو ػة باامدرسػة اا ريدونيػة،  (ٗ)
؛ ابػػف  ا ػػ  ٙٓ٘، صٛٔـ.)ابػػف كثيػػرأل اابدايػػة واانهايػػة، جٖٛٗٔهػػػ/سب مبر ٜٗٚ ػػو    ػػ  رجػػب سػػنة 

 (.ٗٚ٘-ٖٚ٘، صٔأهبةأل  اري  ابف  ا   أهبة، ج
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- ٖٙ - 
 

- قريػػػػة -قاعتػػػػاف 
-حصػػػػة مػػػػف خػػػػاف

– اصػػط ؿ -محػػاكرة
 ر ع قيسارية

الَخَواَجػػػػػا عيػػػػػاث  8
الػػديف محمػػد  ػػف 
إ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراهيـ 

جاظي    (0)الك ج 

عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 (9)مذكور

 

 حماـ-مزرعة  9
 

 دفتر تحرير الطا و
؛ رقػػـ 98، ص 353رقػػـ 
 .073، ص619

الَخَواَجػػػػا شػػػػمس  9
الػػديف محمػػد  ػػف 

 الم ز ل.ؽ 

هػػػػػػػػػػ/816
0413-
 ـ0414

دفتر تحرير الطا و  أرض 0
 .088، ص619رقـ 

الَخَواَجػػػػػا  رهػػػػػاف  01
الػػػػػػػديف إ ػػػػػػػراهيـ 

 سعردياإل

هػػػػػػػػػػ/807
 ـ0404

 -عػػراس – طػػاحوف 07
-عمػػػػػػػػارة  - يػػػػػػػػت

ثالثػػػػػػػػػة  -دكػػػػػػػػػاكيف
ثػػػػػػػػػػػالث -دكػػػػػػػػػػػاكيف
خمػػػػػػػس  - سػػػػػػػاتيف

 قريتاف -أراض

دفتر تحرير الطا و 
؛  09، ص 393رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 
؛ 99، ص 619دفتػػػػػػػػػػػر 

 .059، ص656دفتر 

الَخَواَجػػػػا شػػػػمس  00
الػػديف محمػػد  ػػف 
عمي  ف أ ي  كر 

 الم ز ل.ؽ 

هػػػػػػػػػػ/844
0441-
 ـ0440

وثالثػػػػػػػػػػوف  تسػػػػػػػػػػع 71
ػا  -أر ػػع كػػرـو -أرضي

 -عشػػػػػػػػػر  سػػػػػػػػػػتاف
أر ػػع  -خمػػس مػػزارع
ثػػػػػػػػالث  -طػػػػػػػػواحيف

 -فوثالث جظػا -قر 
 عيطتاف

دفتر تحرير الطا و 
-89ص  ،393رقػػػػػػػػػػػػػـ 

ص  ،656دفتػػػػػػػػػػػر  ؛83
097-098. 

                                      
هػػو ااَخَواَجػػا ييػػاث ااػػديف محمػػد بػػف إبػػراهيـ بػػف أحمػػد أػػاة ااُكُججػػ  اا بريػػز  ااب ػػداد ، اامعػػروؼ بَخَواَجػػا  (ٔ)

ـ، مػات مق ػوف  ػ  ب ػداد  ػ  ٖٓٙٔهػػ/ٔٙٚأي ،  دـ دمأؽ وبن  بهػا ااَخانَقػاة بااأَّػرؼ ااْعلػ   ػ  سػنة
 (.ٜٔٗ، صٖ، جـ.) ابف  ا   أهبةأل  اري  ابف  ا   أهبةٕٜٖٔهػ/ديسمبر ٜ٘ٚ  ر سنة 

 ـ.ٖ٘ٗٔهػ/ٚ٘ٛورد بااو  ية  اري   سجيلها    سنة  (ٕ)



 
 ػػػػػػػػػػ ـ(0506-0961هػ/999-658) وأثرها في الحياة العامة عصر سالطيف المماليؾ أوقاؼ التجار في دمشؽ

- ٙٗ - 
 

الَخَواَجػػػػا شػػػػمس  09
الػػديف محمػػد  ػػف 

 الم ز ل.ؽ 

عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 (0)مذكور

 

- سػػػػػتاظاف -قريػػػػػة 38
قيسػػػػػػػارية -دكاظػػػػػػػاف

-واصػػػط ؿ ودكػػػاكيف
 اثظاف وثالثوف أرض

دفتر تحرير الطا و 
-087، ص 619رقػػػػػػػػـ 
088. 

الَخَواَجػػػا شػػػػداب  03
الػػػديف أحمػػػد  ػػػف 

  (9)دنمة

هػػػػػػػػػػ/847
0443-
 (3)ـ044

راساف 9  عا
 

دفتر تحرير الطا و 
 .008، ص 393رقـ 

الَخَواَجػػػػا شػػػػمس  04
الػػديف محمػػد  ػػف 
عمػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػف 

 (4)الز ماف

هػػػػػػػػػػ/849
0445-
 ـ0446

دفتر تحرير الطا و  قرية 0
؛ رقػػػـ 91، ص353رقػػػـ 
؛ دفتػػػػػػػػػػػػػػر 89، ص619
 .067، ص 656

الَخَواَجػػػػا شػػػػمس  05
الػػديف محمػػد  ػػف 

هػػػػػػػػػػ/859
 ـ0455

راسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 7  -عا
 -يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريتافق

دفتر تحرير الطا و 
؛ 083، ص 393رقػػػػػػػػػػـ 

                                      
 ـ.ٚٗٗٔهػ/ٔ٘ٛورد بااو  ية  اري   سجيلها    سنة  (ٔ)

هػػو ااَخَواَجػػا أػػهاب ااػػديف أحمػػد بػػف زيػػف ااػػديف ُدفمػػة بػػف عػػز ااػػديف ن ػػر اح ااُبّ ػػر ، أحػػد كبػػار أعيػػاف  (ٕ)
ـ، ٗٗٗٔ-ٖٗٗٔهػػػ/ٛٗٛبدمأػػؽ، أنأػػص دار ااقػػر ف ااكػػريـ ااُدفميَّػػة وو  هػػا  ػػ  سػػنة  اا جػػار ااَخَواَجكيػػة

، ص ٔـ.) ااسػػػخاو أل اا ػػػوء ااالمػػػ ، جٜٗٗٔهػػػػ/مارس ٖ٘ٛ ػػػو   وُد ػػػف بمدرسػػػ ا  ػػػ  اامحػػػـر سػػػنة 
 (.ٕٕر ـ  ٕٜ، صٖ؛ ابف ااحم  أل حوادث اازماف، جٜٜٕ

هػ. وباانسػبة ا ػاري  ٜٓٓوف  اري   سجيلها    سنة ـ، كما دٙٛٗٔهػ/ٜٔٛاا اري  اامدوف الو  ية هو سنة ( ٖ)
ـ، ومػف حسػف ااحػظ أف اانعيمػ  اطلػ  ٜٗٗٔهػػ/ٖ٘ٛااو  ية  هو خطص، اف و اة ااوا ػؼ كانػت  ػ  سػنة 

؛ ابػف ٜ، صٔـ.) المزيػد انظػرأل ااػدارس، جٗٗٔ-ٖٗٗٔهػػ/ٚٗٛعل  ك اب ااو ؼ وهو مػؤرخ  ػ  سػنة 
 (.ٕ٘ٔطواوفأل ااقالئد، ص

ػد بػف عمػر ااػزَّمف اادَِّمْأػِق  أمس ااديف ااجَ وَ ااخَ هو  (ٗ) مِ ، ُمَحمَّد بف ااسػراج عمػر بػف ُمَحمَّ ، فَويعػرؼ ِبػاْبف ااػزَّ
أحػػد أعيػػاف اا جػػار  ػػ  م ػػر وبػػالد ااأػػاـ، وأنأػػص وجػػّدد كثيػػر مػػف اامنأػػبت اادينيػػة وااعمرانيػػة  ػػ  م ػػر 

ػْلطاف ااأػرؼ   اي بػا  و ػوا  اإلأػراؼ علػ  عمػائرة وبالد ااأاـ وااحجاز، وكػاف علػ  عال ػة وطيػدة بااس 
ـ.) انظػػرأل ااسػػخاو أل ٕٜٗٔهػػػ/ أيسػػطس ٜٚٛ ػػ  أػػواؿ سػػنة   ػػ  مكػػة اامكرمػػة واامدينػػة اامنػػورة،  ػػو  

؛ ابف ااَمالَّ ااَح ػَك  ) أحمػد بػف محمػد ااحلبػ  ااأػا ع ، ٖٓٚر ـ  ٕٕٙ-ٕٓٙ، صٛاا وء ااالم ، ج
إل راف بػػيف  ػػراجـ ااأػػيوخ واا ػػراف، ان قػػاة مػػف ك ػػابأل ـ(أل ُمْ َعػػُة اَاذَهػػاف مػػف اا م ػػ  بػػاٜ٘٘ٔهػػػ /ٖٓٓٔت

اا م ػػػ  بػػػاإل راف فبػػػف طواػػػوف اا ػػػااح ،  حقيػػػؽ  ػػػالح ااػػػديف خليػػػؿ ااأػػػيبان  اامو ػػػل ، دار  ػػػادر 
 (. ٖٗٚر ـ  ٜٗٙ، صٕ، جـٜٜٜٔبيروت، 
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الظحػاس أ ي  كر 
  (0) الدمشقي

قطعػػػػػػػة  - سػػػػػػػتاظاف
 أرض

  

-060، ص 619دفتػػػػر 
، 656؛ دفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 069
 .73ص

الَخَواَجػػػػا شػػػػمس  06
الػػديف محمػػد  ػػف 

 الز ماف

هػػػػػػػػػػ/864
0459-
 ـ0461

 ثالث قر  3
 

دفتر تحرير الطا و 
 .89، ص619رقـ 

الَخَواَجػػػػا شػػػػمس  07
الػػديف محمػػد  ػػف 

 الز ماف

هػػػػػػػػػػ/864
0459-
 ـ0461

دفتر تحرير الطا و  قرية 0
 .89، ص619رقـ 

الَخَواَجػػػػا شػػػػمس  08
الػػديف محمػػد  ػػف 

 الز ماف

هػػػػػػػػػػ/866
0460-
0469 

دفتر تحرير الطا و  قرية  0
 .096، ص619رقـ 

الَخَواَجػػػػا شػػػػمس  09
الػػديف محمػػد  ػػف 

 الز ماف

هػػػػػػػػػػ/866
0460-
0469 

دفتر تحرير الطا و  عراس -ثالث قري 4
 .096، ص619رقـ 

الَخَواَجػػػػا شػػػػمس  91
الػػديف محمػػد  ػػف 

 (9)الص اغ

هػػػػػػػػػػ/866
0460-
0469 

ثػػػالث  -سػػػت أراض   00
 حقالف- ساتيف

دفتر تحرير الطا و 
؛ 090، ص 393رقػػػػػػػػػػـ 

 .309، ص619رقـ 
الَخَواَجػػػػا شػػػػمس  90

الػػديف محمػػد  ػػف 
 الص اغ

هػػػػػػػػػػ/867
0469-
 ـ0463

ثػالث قطػػع  -حقػالف 6
قطعػػػػػػػػػة  -أراضػػػػػػػػػي

 أرض

دفتر تحرير الطا و 
؛ 090، ص 393رقػػػػػػػػػػـ 

 .391، ص 619رقـ 
الَخَواَجػػػػػا حسػػػػػف  91

 ػػػػػف محمػػػػػد  ػػػػػف 
الم ز ل.ؽ
(0)   

هػػػػػػػػػػ/868
0463-
 ـ0464

 -أر ػػػػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػػػػر   6
 مزرعتاف

دفتر تحرير الطا و 
؛ 009، ص 619رقػػػػػػػػػػـ 
 .099، ص 656دفتر 

                                      
رجػػب  أػمس ااػػديف محمػد بػف أبػػ  بكػر بػف إسػماعيؿ اانحػػاس اادمأػق ،  ػو   بجػػدة  ػ  أػهرا اَجػوَ ااخَ هػو  (ٔ)

، ٔٔ؛ ااسػخاو أل اا ػوء ااالمػ ، جٕٜٖ، صٗـ.) ابف  هػدأل إ حػاؼ ااػور(، جٛ٘ٗٔهػ/يونيو ٕٙٛسنة 
 (.ٖٕٚص

 اـ أعثر عل   رجمة اا  يما  و ر اد  مف م ادر.( ٕ)



 
 ػػػػػػػػػػ ـ(0506-0961هػ/999-658) وأثرها في الحياة العامة عصر سالطيف المماليؾ أوقاؼ التجار في دمشؽ

- ٙٙ - 
 

الَخَواَجػػػػػػػا ظػػػػػػػور  99
الػػػديف عمػػػي  ػػػف 
أحمػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػف 

 الصا وظي

هػػػػػػػػػػ/869
0464-
 ـ0465

-أر ػػػػػػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػػػػػػر  7
  ستاف-مزرعتاف

دفتر تحرير الطا و 
؛ 068، ص 393رقػػػػػػػػػػـ 

 .977، ص 619رقـ 

الَخَواَجػػػا شػػػػداب  93
الػػػديف أحمػػػد  ػػػف 

 الصا وظي            

هػػػػػػػػػػ/879
0467-
 ـ0468

ػػا 59  -ثػػالث عشػػرة أرضي
ست  -عشرة  ساتيف

خمػػػػػػػػػػػػس  -قػػػػػػػػػػػػر 
تسػػػػػػػػػػػع  -جظػػػػػػػػػػػاوف
ثػػػػػػػػػالث  -دكػػػػػػػػػاكيف
-معصػػػػػرة -خاظػػػػػات
-قاعػػػة- يػػػت-داراف

 عمارة 

دفتر تحرير الطا و 
-064، ص 619رقػػػػػػػػـ 
، 656؛ دفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 065
 .54-53ص

الَخَواَجػػػا شػػػػداب  94
الػػػديف أحمػػػد  ػػػف 

 الصا وظي            

عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
مػػػػػػػػػػػػػػػذكور 
وي ػػرجح أظػػ  
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ 
الوقميػػػػػػػػػػػػػػة 

 السا قة

 قريتاف 0
 

دفتر تحرير الطا و 
 .54، ص 656رقـ 

 رهػػػػػػػاف الػػػػػػػػديف  95
إ ػػػػػػػػػػراهيـ  ػػػػػػػػػػف 

 (9)قظديؿ

هػػػػػػػػػػ/879
0474-
 ـ0475

دفتر تحرير الطا و  مزرعة 0
، ص 619ر رقػػػػػػػػـ دفتػػػػػػػػ

؛ دفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 911-910
                                      

اِّػػؽ اادمأػػق ، اأػػ  ؿ باا جػػار مثػػؿ وااػػدة وجػػاؿ اا طػػار هػػو ااَخَواَجػػا بػػدر ااػػديف حسػػف بػػف محمػػد بػػف ( ٔ) ااُمزَّ
 ػػوا  إمػػرة جػػدة ونظػػر جػػيش ااأػػاـ أكثػػر مػػف مػػرة، وكانػػت اػػا كثيػػر مػػف ااو ػػاؼ وأعمػػاؿ ااخيػػر، بسػػببها، 

 ر ػـ ٕٙٔ ، صٖج ااالمػ  اا ػوءالسخاوي:   ـ.)ٗٚٗٔهػػ/أبريؿ ٛٚٛ و   بدمأؽ    ذ  ااحجػة سػنة 
 (.ٕٚٙ ر ـ ٕٗٓ، صٔج اازماف حوادثابف ااحم  أل  ،٘ٛٗ

برهاف ااديف إبراهيـ بف حسف بف  نديؿ اا ػااح ، أحػد اا جػار ااكبػار بدمأػؽ، وكػاف مػف ذو   ااجَ وَ ااخَ هو  (ٕ)
، ٔـ.)ااسػػػػػخاو أل اا ػػػػػوء ااالمػػػػػ ، جٖٛٗٔهػػػػػػ/أيسطس ٛٛٛااخيػػػػرات،  ػػػػػو    ػػػػػ  أػػػػػهر رجػػػػػب سػػػػػنة 

 =؛ ابػػف  هػػد) عػػز ااػػديف عبػػد ااعزيػػز بػػف نجػػـ ااػػديف عمػػر بػػف محمػػد ااقرأػػ ٕٚٙ، صٔٔ؛ جٛٛٔص
ـّ ااقػػػر(،  حقيػػػؽ ٙٔ٘ٔهػػػػ/ ٕٕٜااهاأػػم  اامكػػػ ، ت= ـ(أل ُبلػػػوغ ااقػػػر(  ػػػ  ذيػػؿ إ حػػػاؼ ااػػػور( بصخبػػػار ُأ
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 .913، ص 656
شػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػديف  96

عيسػػػ   ػػػف ع ػػػد 
 (0)ا  القاري

هػػػػػػػػػػ/883
0478-
 ـ0479

ماوػػػػػػػػػػػة وثماظيػػػػػػػػػػػة  093
ػػػا -قػػػر ثػػػالث -أرضي

ثػػالث -ثػػالث  سػػاتيف
–جظيظػػػػػػػػة -مػػػػػػػػزارع
-كػـر-حصة-عيطة
 مزاز -حقؿ

دفتر تحرير الطا و 
؛ 5-3، ص 619رقػػػػػػػػػػـ 
-019، ص 656دفتػػػػر 
009. 

فخػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػديف  97
 (9)عثماف القاري

هػػػػػػػػػػ/886
0480-
 ـ089

دفتر تحرير الطا و  عيطة-قرية  9
؛ دفتػػر 69، ص393رقػػـ 
 .084، ص656

فخػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػديف  98
 عثماف القاري

هػػػػػػػػػػ/886
0480-
 ـ089

ثالثػػػة  -أر ػػػع أراض   03
 -عيطتػػػػػاف -كػػػػػرـو

 - سػػػػػػتاف -عػػػػػػراس
 عمارة - يت

دفتر تحرير الطا و 
-914، ص 619رقػػػػػػػػـ 
915. 

الَخَواَجػػػػػػػا زيػػػػػػػف  99
الػػػػػػػػػػػديف ع ػػػػػػػػػػػد 
الرحمف  ف أحمػد 

 (3) ف د نمة

هػػػػػػػػػػ/886
0480-
 ـ0489

-عراساف-أر ع قر  7
 مزرعة

 دفتر تحرير الطا و
، ص 619رقػػػػػػػػـ دفتػػػػػػػػر 

، ص 656؛ دفتػػػػػػػػػػػر 76
093. 

                                      
ـ،  ٕ٘ٓٓهػػ/ٕ٘ٗٔودراسة  الح ااديف بػف خليػؿ إبػراهيـ و خػراف، ااطبعػة ااواػ ، دار ااقػاهرة، ااقػاهرة، 

    (.ٕ٘ٔر ـ  ٕٗٙ، صٔ، جابف ااًمال ااَحْ ك  أل ُمْ َعُة اَاذَهاف؛ ٕٙٛ، صٔج

أرؼ ااديف عيس  ااقػار  اادمأػق ، كبيػر اا جػار بهػا، ممػف حػج وجػاور أكثػر مػف مػرة، وكػاف  ااجَ وَ ااخَ هو  (ٔ)
حساف،  عّرض الُم ادرة    أواخر حيا ا بسػبب مػاؿ اابهػار، وُطلػب إاػ  ااقػاهرة وأخػذ   يا خير ال قراء وام

ر ػـ  ٛ٘ٔ، صٙـ.) ااسػخاو أل اا ػوء ااالمػ ، جٜٓٗٔهػػ/يوايو ٜ٘ٛمنا مبلغ كبيػر،  ػو    ػ  أػعباف 
 (.ٕٖٔ، صٔ؛ ابف طواوفأل م اكة ااخالف، ؽٕٗٔ؛ ااُب َرو أل  اري  ااُب َرو ، صٖٕ٘

 خػػر ااػػديف عثمػػاف بػف عبػػد اح بػػف يعقػػوب ااقػػار  اادمأػق ، أحػػد كبػػار اا جػػار بدمأػػؽ،  ػػو    ااَجػػوَ ااخَ هػو  (ٕ)
؛ ٖٜٗ، ر ػػـ ٗٗٔ، ٖٖٔ، ص٘ـ.)اا ػوء ااالمػ ، جٖٛٗٔهػػ/يوايو ٛٛٛبمكػة  ػ  ُجمػاد( اآلخػرة سػنة 

 (. و د ورد اسـ واادة بااو  ية باسـأل ااجماا  يوسؼ.ٕ٘ٛ، ص ٔابف  هدأل بلوغ ااقر(، ج

زيف ااديف عبد اارحمف بف أحمد بف ُدفمة، ناظر ااجواا  بدمأؽ، اـ أعثر عل   اري  و ا ا،  ااجَ وَ ااخَ هو   (ٖ)
 (.ٚٗ، ٕٚص، ٔـ.) ابف طواوفأل ُم اكهة ااِخالف، ؽٓٛٗٔهػ/ٙٛٛيير أنا كاف حًيا سنة 
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شػػػػػػػمس الػػػػػػػديف  31
محمػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػف 

 (0)القوظسي

هػػػػػػػػػػ/888
 ـ0483

دفتر تحرير الطا و  ثالثة أعرس 3
؛ 94، ص 393رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 
؛ 955، ص619دفتػػػػػػػػػر 

 .935، ص 656دفتر 
الَخَواَجػػػػػا جمػػػػػاؿ  30

الديف يوسػؼ  ػف 
   (9)ق  اس

هػػػػػػػػػػ/891
 ـ0485

 دفتر تحرير الطا و  يت -قريتاف 3
؛ دفتػػر 99، ص393رقػػـ 
؛ دفتػػػػػػر 013، ص 619
 .963، ص 656

شػػػػػػػمس الػػػػػػػديف  39
محمػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػف 

 القوظسي

هػػػػػػػػػػ/899
 ـ0487

-أر عػػػػػػػػػة أعػػػػػػػػػرس 4
 عيطة-جظيظة

دفتر تحرير الطا و 
؛ 94، ص 393رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 
؛ 956، ص619دفتػػػػػػػػػر 

 .935، ص 656دفتر 
شػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػديف  33

عيسػػػ   ػػػف ع ػػػد 
 ا  القاري

هػػػػػػػػػػ/899
 ـ0487

إحػد  -عراس-قرية 09
أر عػػػة -أرضعشػػػرة 
  ستاظاف-حقوؿ

دفتر تحرير الطا و 
 .6-5، ص 619رقـ 

الَخَواَجػػػػا شػػػػمس  34
الػػديف محمػػد  ػػف 

 (3)عيس  القاري

هػػػػػػػػػػ/899
 ـ0487

دفتر تحرير الطا و  مزرعة 0
؛ 09، ص 393رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 
؛ 000، ص 619دفتػػػػػػر 
 .009، ص 656دفتر 

دفتر تحرير الطا و  -قريػػػػػػػػة-أرضػػػػػػػػاف 6هػػػػػػػػػػ/893شػػػػػػػمس الػػػػػػػديف  35

                                      
أمس ااديف محمد بف عمر بف ااقونس )ااقون ػ (، مػف كبػار اا جػار بدمأػؽ،   ػؿ  ػ  بػالد  ااجَ وَ ااخَ هو    (ٔ)

ـ.) ابػف ااحم ػ أل حػوادث اازمػاف، ٜٗٗٔهػػ/مارس ٜٜٛبعلبؾ وُنقؿ إا  دمأؽ    ُجماد( اآلخرة سػنة 
 (.ٓٙٔ، صٔ؛ ابف طواوفأل  اكهة ااخالف، ؽٛٛٗر ـ  ٖٖ٘، صٔج

جمػػاؿ ااػػػديف يوسػػؼ بػػػف  بػػاس، اا ػػػاجر بسػػوؽ ااػػػذراع،  ػػو    ػػػ  مسػػ هؿ ذ  ااحجػػػة سػػػنة  ااَجػػػوَ اخَ اهػػو    (ٕ)
 (.ٜٔٛر ـ  ٚٗٛ، صٕ، جابف ااًمال ااَحْ ك  أل ُمْ َعُة اَاذَهاف ـ.)ٙٛٗٔهػ/نو مبر ٜٔٛ

محمػػػػد بػػػػف عيسػػػػ  بػػػػف إبػػػػراهيـ ااقػػػػار ، اأػػػػ  ؿ كصبيػػػػا باا جػػػػارة،  ػػػػو    ػػػػ   ػػػػ ر سػػػػنة  ااَجػػػػوَ ااخَ هػػػػو    (ٖ)
ػْلطاف  اي بػا   ػ  مػاؿ أبيػا، و ػد وزف منهػا مائػة أاػؼ دينػار، ٜٗٗٔهػ/نو مبر ٜٓٓ ـ، بعد أف  ادرة ااس 

ابػػػف ااًمػػػال ااَحْ ػػػك  أل ُمْ َعػػػُة ؛ ٓٗٚر ػػػـ  ٕ٘ٚ-ٕٗٚ، صٛ لػػػـ يهنػػػص بها.)ااسػػػخاو أل اا ػػػوء ااالمػػػ ، ج
 (.ٓٗٛر ـ  ٖ٘ٚ، صٕ، جَاذَهافا
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محمد  ف إ ػراهيـ 
 (0)الصمي

؛ 06، ص 393رقػػػػػػػػػػػػػػػـ  عراس-دكاف-ط اؽ ـ0488
 .43، ص 619دفتر 

شػػػػػػػمس الػػػػػػػديف  36
محمػػد  ػػف عػػال  
الػػػديف عمػػػي  ػػػف 

 عمر القوظسي

هػػػػػػػػػػ/897
0490-
 ـ0499

 

دفتر تحرير الطا و  عراساف-أرض 3
؛ 94، ص 393رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 .956، ص 619دفتر 

الَخَواَجػػػػا شػػػػمس  37
الػػديف محمػػد  ػػف 

 عيس  القاري

هػػػػػػػػػػ/899
0493-
 ـ0494

-عػػػػػػػػػػػػػػػػراس-أرض 4
 مزرعة-قرية

دفتر تحرير الطا و 
؛ 09، ص 393رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 
؛ 000، ص619دفتػػػػػػػػػػػػر

 .009، ص 656دفتر
الَخَواَجػػػػا شػػػػمس  38

الػػديف محمػػد  ػػف 
 (9)يوسؼ القاري

هػػػػػػػػػػ/911
0494-
 ـ0495

دفتر تحرير الطا و  قيسارية -داراف 3
؛ 94، ص 393رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 .003، ص 656دفتر 
الَخَواَجػػػػػا عػػػػػال   39

الػػػديف عمػػػي  ػػػف 
أحمػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػف 

 الصا وظي

هػػػػػػػػػػ/913
0498-
 ـ0499

دفتر تحرير الطا و  مزرعة -ثالث قر   4
؛ 85، ص 393رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 . 067، ص 619دفتر 

الَخَواَجػػػػػػػا ع ػػػػػػػد  41
اللظػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػف 

الم ز ل.ؽ
(3) 

هػػػػػػػػػػ/915
0499-
 ـ0511

-سػت أراض   -قرية 03
-مزرعتػػػػػػػاف-حقػػػػػػػؿ

 عراساف-كـر

 دفتر تحرير الطا و
؛ 04، ص 393رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 . 097، ص 656دفتر 

                                      
أػػمس ااػػديف محمػػد بػػف إبػػراهيـ اا ػػ ّ ،  ػػو   وهػػو مسػػا ر إاػػ  اابقػػاع ونقػػؿ إاػػ  دمأػػؽ  ػػ   ااَجػػوَ ااخَ هػػو    (ٔ)

؛ ابػف ااحم ػػ أل ٜ٘ٚص  ٕـ.) ابػف َطػػْوؽأل اا عليػؽ، جٛٛٗٔهػػ/سب مبر ٖٜٛمسػ هؿ أػهر أػواؿ سػػنة 
 (.ٖٓٗر ـ  ٕٖٔ، صٔحوادث اازماف، ج

أمس ااديف محمد يوسػؼ ااقػار ، كبيػر اا جػار بدمأػؽ،  ػوا  نيابػة جػدة،  ػو    ػ  ااطريػؽ  ااجَ وَ ااخَ هو    (ٕ)
ـ.   ٕٔ٘ٔهػػػ/ مػػايو ٜٛٔأثنػػاء  وجػػا مػػف جػػدة إاػػ  مكػػة، ود ػػف بمقبػػرة اامعػػالة بمكػػة  ػػ  ربيػػ  اآلخػػر سػػنة 

 (.ٓٚٚر ـ  ٖٖٕ، صٕ؛ ابف ااحم  أل حوادث اازماف، جٖٗٛٔ، ص ٖ)ابف  هدأل بلوغ ااقر(، ج

اِّػػؽ، نػاظر و ػؼ ااخواجػػا أػمس ااػػديف  ااَجػوَ ااخَ هػو    (ٖ) زيػػف ااػديف عبػد اا نػػ  بػف نا ػر ااػػديف محمػد بػف ااُمزَّ
اِّػؽ،  ػو   بدمأػؽ  ػ  ُجمػاد( اآلخػرة سػنة  ااعنػواف  ػ  ـ.)اانعيمػ أل ٓٔ٘ٔهػػ/سب مبر ٜٙٔمحمد بػف ااُمزَّ
، ور ػة Vollers 847a، أامانيػا، ر ػـ فيبزيػؾ بط مواايد وو يػات أهػؿ اازمػاف، مخطػوط بمك بػة جامعػة 



 
 ػػػػػػػػػػ ـ(0506-0961هػ/999-658) وأثرها في الحياة العامة عصر سالطيف المماليؾ أوقاؼ التجار في دمشؽ
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الَخَواَجػػػػػا عمػػػػػاد  40
الػػػديف إسػػػماعيؿ 
 ػػػػػف محمػػػػػد  ػػػػػف 
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 ػػػػػف محمػػػػػد  ػػػػػف 

 (9)عيس  القاري

هػػػػػػػػػػ/999
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-عراسػػاف- سػػتاظاف 03
-خاظاف -قيساريتاف
 -حقػػػػػػؿ-عيطتػػػػػػاف 

مكػػػاف آخػػػر   -أرض
 لـ استطع قرا ت 

دفتر تحرير الطا و 
 .916، ص 619رقـ 

فػػي انراضػػي، أعم دػػا وتركػػز تظػػوع مصػػادر الوقػػؼ، مػػف قػػرا ة الجػػدوؿ السػػا ؽ يت ػػي ف 
يطافاس، والجظاوف، وال ساتيف، والمزارع، واللر  داخػؿ قػر  دمشػؽ  صػمة خاصػة ، والكرـو واللا

 كظػوعاسػتثمار اقتصػادي  ػداخمدا، حػدوث وقر   الد الشاـ  صػمة عامػة، وهػو مػا يشػير إلػ  
 .  مف تظشيط الحياة انقتصادية فيدا

كػػذلؾ شػػممت انعيػػاف الموقوفػػة عػػدديا مػػف المظشػػآت التجاريػػة والصػػظاعية كالقياسػػر 
ركػز أعم دػا فػي مديظػة دمشػؽ، وهػو أمػر والتػي توالخاظات، والدكاكيف والطواحيف، والمعاصر، 

مػػف أهػػـ المػػدف التجاريػػة فػػي  ػػالد الشػػاـ فػػي عصػػر سػػالطيف المديظػػة هػػذف مظطقػػي  اعت ػػار 
،  اإلضػافة عمػ  المسػتوييف الػداخمي والخػارجيالمماليؾ، حيث شددت حركػة تجاريػة مزدهػرة 

 .إل  الدور السكظية والط اؽ، وعير ذلؾ
 :إدارة انوقاؼثالثيا: 
ياظتدا والعمػؿ عمػ  دواـ انعياف الموقوفة واتسعت رقعتدا، وكاف العمؿ عم  صتعددت 

طمب وجود مجموعة مف الوظاوؼ تقـو عمػ  هػذف المدمػة عمػ  مػدار السػظة إلدارة عمارتدا يت
انوؿ  المسػؤوؿهذف انوقاؼ واستخراج ريعدا وصػرف  فػي جداتػ  ط قيػا لشػرط الوقػؼ، وكػاف 

عف الوقؼ هو الظاظر، وقد جرت العادة أف يتول  الواقؼ الظظر عم  أوقافػ  أثظػا  حياتػ ، ثػـ 

                                      
، ابػػف ااًمػػال ااَحْ ػػك  أل ُمْ َعػػُة اَاذَهػػاف ؛ٖٔٚر ػػـ  ٜٜٔ، صٕو؛ ابػػف ااحم ػػ أل حػػوادث اازمػػاف، ج٘ٔ
 (.ٖٗٗر ـ  ٖٗٗ، صٔج

اػـ أعثػر علػ   رجمػة اػػا  يمػا  ػو ر اػد  مػػف م ػادر، و ػد ورد ذكػرة  ػ  سػػياؽ  رجمػة ابنػا أػهاب ااػػديف    (ٔ)
 (.ٗٓٔ، ص ٕـ) انظرأل ااَ ّز أل ااكواكب ااسائرة، جٖٙ٘ٔ-ٖ٘٘ٔهػ/ٜ٘ٗة أحمد، اام و      سن

 اـ أعثر عل   رجمة اا  يما  و ر اد  مف م ادر.   (ٕ)
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، أو نحػػد القضػػاة، أو يعدػػد  ػػالظظر نحػػد عتقاوػػ  يعدػػد  عػػد ذلػػؾ مػػف  عػػدف نوندف  وذريتػػ 
ت عمػػػارة الوقػػػؼ المسػػػؤوؿ انوؿ عػػػف الوقػػػؼ، فكاظػػػ الظػػػاظر هػػػو وظظػػػريا لكػػػوف .(0)وذريػػػتدـ
صالح   ، (9)«حق ػ  العمػارة والتظميػةمػف » فكػاف دا،  ـمف أهـ انمور التي يظ لي عمي  القياوا 

صالح ، وما في   قا  عيظ ، وتحصيؿ عرض واقم »   . (3)«وترميم  وا 
عمػػ  صػػيث متشػػا دة تخػػتص  مدػػاـ الظظػػر فػػي  أوقػػاؼ التجػػاروقػػد ظصػػت كثيػػر مػػف 

عمػػ  أف ي ػػدأ » :ومظدػػا المسػػجمة ، والتػػي كاظػػت تػػرد عػػادة فػػي  دايػػة ممخػػص الوقميػػاتالوقػػؼ
» ، (5)«صػالح اعمػ  أف ي ػدأ الظػاظر فػي عمارتػ  و »، (4)«الظاظر  عمارت  واصػالح  وصػالح 

عمػ  أف الظػاظر فػي هػذا الوقػؼ ي ػدأ مػف »، (6)«ي دأ مف ل  الظظر في ذلؾ  عمارت  واصػالح 
فيػ   قػا  العػيف عمػ  أف ي ػدأ الظػاظر  عمارتػ  واصػالح  ومػا »، (7)«محصول   عمػؿ مصػالح 

 .(9)«ثـ مف  عدف ي دأ الظاظر  عمارت  وترميم »، (8)«الموقوؼ
ويتضػػح مػػػف انمثمػػة السػػػا قة حػػرص الػػػواقميف عمػػ  أف يقػػػـو ظ ظػػار الوقػػػؼ  عمارتػػػ  

صالح  وصالح  واستمرار  قػا ف فػي حيػاتدـ و عػد وفػاتدـ، ممػا ي شػير إلػ   ، وتد ير أمورف،وا 
 المحافظة عم  الوقؼ مف الخراب.كاظت أف مسؤولية الظاظر انول  

وفيمػػا يتعمػػؽ  شػػروط الػػواقميف حػػوؿ مػػف يتػػول  الظظػػر عمػػ  الوقػػؼ، فقػػد اختممػػت مػػف 
سػعردية فوقمية نخر ، وكػذلؾ تماوتػت أجػور الظػاظر  ط يعػة الحػاؿ،  تػذكر وقميػة المدرسػة اإل 

 جعػؿ، ومدػاـ الظػاظر، فقػد شػروط الظظػر ـ،0404أ ريػؿ  هػػ/807المؤرخة في المحـر سػظة 

                                      
 . ٖٗٓ-ٖٖٓص( محمد أميفأل ااو اؼ وااحياة افج ماعية، ٔ)

ااطبعػػة ااثانيػػة، ـ (أل ُمعيػػد ااػػنعـ ومبيػػد ااػػنقـ، ٖٓٚٔهػػػ/ٔٚٚااُسػػبك )  ػػاج ااػػديف عبػػد ااوهػػاب ااسػػبك ، ت ( ٕ)
 .ٗٙـ، صٜ٘ٛٔدار ااحداثة، بيروت، 

 .ٜٕٖ، ص ٔااسيوط أل جواهر ااعقود، ج( ٖ)
 .ٔٙٔ، صٕٓٙهػ، د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٜ٘ٛو  ية أمس ااديف محمد بف اانحاس، ب اري  ( ٗ)
مِ و  ية أمس ااديف محمد بف عمر بف ( ٘)  .ٜٛ، ص ٕٓٙر ـ  هػ، د  ر  حرير ااطابوٗٙٛ، ب اري  فاازَّ
مِ و  يػػة أػػمس ااػػديف محمػػد بػػف عمػػر بػػف ( ٙ) ؛ ٕٔٔ، صٖٜٖهػػػ، د  ػػر  حريػػر ااطػػابو ر ػػـٙٙٛ، ب ػػاري  فااػػزَّ

 .ٜٖٔ، ص ٕٓٙد  ر 
؛ ٛٙٔ، ص ٖٜٖهػػ، د  ػر  حريػر ااطػابو ر ػـٜٙٛو  ية نػور ااػديف علػ  بػف أحمػد بػف اا ػابون ، ب ػاري  ( ٚ)

 .ٕٚٚ، ص ٕٓٙد  ر 
، ص ٙ٘ٙ؛ د  ػر ٖ، صٕٓٙهػػ، د  ػر  حريػر ااطػابو ر ػـ ٖٛٛ  ااقػار ، ب ػاري  و  ية أرؼ ااديف عيسػ( ٛ)

ٜٔٓ. 
، ٖٜٖهػػ، د  ػر  حريػر ااطػابو ر ػـ ٕٕٜو  ية زيػف ااػديف عبػد ااقػادر بػف محمػد بػف عيسػ  ااقػار ، ب ػاري  ( ٜ)

 .ٕ٘ٓ، صٕٓٙ؛ د  ر ٘ٛص
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الحػؽ فػي التمػويض واإلسػظاد والوصػية  ػ ، وأف  لػ أف و ا ف اإلسعردي الظظر لظمس ،  الَخَواَجا
وندف وظسػػم  وذريتػػ ، وفػػي د فانرشػػد مػػف أشػػيكػػوف مػػع الممػػوض والمسػػظد إليػػ  مشػػاركة انر 

حالة وفات  دوف اسظاد وتمويض، أو اظقطع انسظاد والتمويض، كاف الظظر مستقالي  ػ  انرشػد 
فانرشد مف أوندف، ثـ ظسم  وذريت . وفي حالة عدـ ر شد ان ظا  يكػوف لممػتكمـ عمػيدـ، حتػ  

راض الذريػة يكػوف الػة اظقػحوي مػث رشػدف يعػود الظظػر عميػ ، كمػا شػرط أظػ  فػي  أحػدهـيتههؿ 
أكػا ر التجػار، ويشػارك  فػي الظظػر شػيخ مػف  ويكوف دمشؽ،  (0)الظظر لتاجر مف تجار الكاـر

المدرسػػة. وأعطػػػ  لمظػػػاظر  عػػػض الصػػػالحيات، ومظدػػا أف يجعػػػؿ وظيمػػػة اإلمامػػػة والمشػػػيخة 
ف فػي اسػت داؿ وقرا ة المصحؼ مع رجػؿ واحػد مػف أعيػاف القػرا ، ولػ  حػؽ انسػت داؿ إذا كػا

لوظيمػػة مصػػمحة. وعميػػ  أف ي ػػدأ  عمػػارة الموقػػوؼ والمدرسػػة والتر ػػة واصػػالح ذلػػؾ صػػاحب ا
وصػػالح  مػػف ريػػع الوقػػؼ. كمػػا شػػرط عميػػ  أف ن يػػؤجر انعيػػاف الموقوفػػة أكثػػر مػػف سػػظة 

ذ كاظػت مصػمحة الوقػؼ فػي ايجػار  اواحدة، ون يكتب عقدي  جديػديا حتػ  يظتدػي العقػد القػديـ. وا 
سظتيف، يقـو  تهجير انعياف فػي هػذف المػدة دوف زيػادة. وعميػ  أف ن يمكػف أحػديا مػف أر ػاب 
الوظاوؼ مف الظزوؿ، ومف أراد انظصراؼ قرر الظاظر مكاظ ، ون يستظيب أحديا مػظدـ إن  عػذر 

ف طاؿ العذر است د وكػؿ هػذا يعكػس توظيػؼ التجػار  .(0لوحػة) (9)ل   شػخص آخػرشرعي، وا 
 لمدارتدـ انقتصادية في إدارة أوقافدـ ومحاولة استلاللدا انستلالؿ انمثؿ.

جاظية الخاظطقافوقمية  وجا  في ، ومػف  عػدف نخيػ  ثػـ لمواقػؼأف يكوف الظظػر  ،(3) الك ج 
الشافعي  دمشؽ، وشػرط أف يكػوف لمظػاظر ع شػر  لررشد مف ذريت  ومف  عدف لقاضي القضاة

الظظػر عمػ  ظمسػ  ثػـ مػف  الم ز ل.ػؽشمس الديف  ػف  الَخَواَجا في حيف جعؿ. (4)متحصؿ الوقؼ
                                      

أل أو ااكارميػة  ئػة مػف كبػار اا جػار اأػ  لوا باح كػار  جػ ( ٔ) ارة ااهنػد وااأػرؽ اا  ػ   ػ  اا وابػؿ  جار ااكػاـر
،  قد رأ( أحد ااباحثيف أنها كلمة هندية  وييرها مف ااسل  ااخر(. و د اخ ل ت اا  سيرات حوؿ كلمة كاـر
وايس عربية، و عن  ااعماؿ أو ااأ اؿ،    حيف  سرها  خر بصنها حر ة اا جارة  ػ  اابحار.)امزيػد مػف 

واء جديػػػدة علػػػ   جػػػارة ااكػػػاـر مػػػف وا ػػػ  وثػػػائؽ ااجنيػػػزة، اامجلػػػة اا  ا ػػػيؿ انظػػػرأل عطيػػػة ااقو ػػػ أل أ ػػػ
 (.ٕٙ-ٕ٘، ٚٔـ، ص ٜ٘ٚٔاام رية الدراسات اا اريخية، اامجلد ااثان  وااعأروف، ااقاهرة، 

و  ية اامدرسػة ؛ ٜ٘ٔ، ص ٙ٘ٙ؛ د  ر ٜٜ-ٜٛ، ص ٕٓٙ؛ ر ـ ٕٔ، صٖٜٖد  ر  حرير ااطابو ر ـ   (ٕ)
 .ٜٛ٘-ٜٚ٘ص  اامدرسة اإلسعردية، مف نأرأل جع ر ااحسن ،

ابف  ا   أػهبة، ااخاْنقاة ااُكُججانيةأل كانت  ق  خارج دمأؽ بااأرؼ ااعل  جوار ااخانقاة ااطواويسية.)  (ٖ)
؛ ااعلبػػػػػ أل خطػػػػػط ٛٙٔ، صٕ؛ اانعيمػػػػػ أل ااػػػػػدارس، جٜٔٗ، صٖ، ج٘ٙٔ، ص ٕأػػػػػهبة،  اريخػػػػػا، ج

 (.٘ٓٗدمأؽ، ص

هػػػ، د  ػػر  حريػػر ااطػػابو ر ػػـ ٚ٘ٛ،  ػػاري  ااسػػجؿ و  يػػة ييػػاث ااػػديف محمػػد بػػف إبػػراهيـ اا بريػػز  ااُكُججنػػ ( ٗ)
 .ٖٚٔ، صٕٓٙ؛ د  رٜٛ، صٖٜٖ
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 ةا حدد فػي وقميػم، ك(0) عدف لررشد مف أوندف وذريت ، دوف أف ي شير لما يتقاضاف عف الظظر
فػي المدرسػة  الظػاظر تقاضػ فػي حػيف  ،(3)ثالثماوػة درهػـأف ي صرؼ لمظاظر  (9)يةالم ز ل.قالتر ة 
ف درهميايست (4)الد نمي ة

شمس الديف محمد  ف الص اغ في وقميت  المؤرخػة  الَخَواَجاوقرر . (5)
. (9لوحػة) (6) ـ، أف ي صرؼ لمظػاظر م مػث ألػؼ درهػـ سػظوييا0463-0469هػ/867في سظة 

و عػد ، أف الظظر يكوف لمواقؼ، و عد ذلؾ عم  ذريتػ ، (7)وقمية المدرسة الصا وظية ظص تكما 
لمظػاظر ع شػر  ، وي صػرؼلظظػر لحاجػب دمشػؽ والظصػؼ اآلخػر لإلمػاـاظصػؼ  و عد ذلؾ يكوف

اإلدخػاؿ واإلخػراج والزيػادة حريػة ن ظ  عال  الػديف عمػي  ػف الصػا وظي  جعؿريع الوقؼ، كما 
 .(8)والظقصاف في الوقؼ

 لرع تػ ذريتػ ، وذلػؾ لالػواقميف جعػؿ الظظػر لظمسػ  ثػـ  مػف اكثيري أف  ،وظالحظ مما س ؽ
، وأف يضع مصارف  تحت أعيظ ، وضماف صرفدا لمسػتحقيدا، فضػالي وقم في المحافظة عم  

فػػي  عػػض انحيػػاف التػػي كاظػػت مقػػدرة عػػف اإلفػػادة مػػف المخصصػػات الماليػػة لدػػذف الوظيمػػة، و 
مػف إجمػالي  محػددة ظسػ ة  يمتدػاقػدرت ق أحيػاف أخػر  الدراهـ المضية شدرييا وسػظوييا، وفػي 

مػف خػارج نحػد انشػخاص  الظظػرتوليػة وظيمػة مػظدـ أمػر  عض الفي حيف ترؾ  ،الوقؼ ريع
 .  أسرة الواقؼ

                                      
 .ٕٚٔ، ص ٙ٘ٙ؛ د  رٕٛ، صٖٜٖد  ر  حرير ااطابو ر ـ  (ٔ)
اِّقيػػةأل  (ٕ) كانػػت  قػػ   ػػ  سػػوؽ اا ػػنـ بمحّلػة مسػػجد ااػػّذّباف، بطريػػؽ مقػػابر اابػػاب اا ػػ ير.) اانعيمػػ أل اا ربػة ااُمزَّ

 (.ٕٜ، صٔـ دمأؽ، ج؛ ااأهاب أل معجٜٕٓ، صٕاادارس، ج
 .ٚٛٔ، ص ٕٓٙد  ر  حرير ااطابو ر ـ  (ٖ)
وُ عػػرؼ بػػدار ااقػػر ف ااُدفمّيػػة، أنأػػصها ااَخَواَجػػا أػػهاب ااػػديف أحمػػد بػػف ُدفمػػة  ػػ  محّلػػة  اامدرسػػة ااُدفميَّػػةأل (ٗ)

ـ، وف يػػزاؿ بناؤهػػا  ائًمػػا ٗٗٗٔ-ٖٗٗٔهػػػ/ٚٗٛااجسػػر اابػػيض باا ػػااحية، وان هػػ  مػػف بنائهػػا  ػػ  سػػنة 
) اانعيمػػ أل ااػػدارس، ج ؛ ااأػػهاب أل ٕٗٔ، ص ٔ؛ ابػػف طواػػوفأل ااقالئػػد ااجوهريػػة، ؽٜ، صٔح ػػ  اايػػـو

 (.ٕٗٛ، صٔمعجـ دمأؽ، ج

 .ٕ٘ٔ، ص ٔ؛ ابف طواوفأل ااقالئد ااجوهرية، ؽٓٔ، صٔاانعيم أل اادارس، ج (٘)
 .320، ص 602؛ رقم 121، ص393دفتر تحرير الطوبو رقم  (6)

عرؼ بدار ااقر ف اا ابونية، بناها ااَخَواجا أهاب ااديف أحمد اامعروؼ باا ابون ، اامدرسة اا ابونيةأل و ُ  (ٚ)
باا ابون ،    خارج باب ااجابية، مقابؿ ااباب اا رب  امقابر ااباب اا  ير، وبها جام  بخطبػة، و ربػة 

ـ، وف يػػػػػزاؿ بناؤهػػػػػا ٗٙٗٔ- ٖٙٗٔهػػػػػػ/ٛٙٛااوا ػػػػؼ وأخيػػػػػا وذري همػػػػػا، ان هػػػػػ  مػػػػػف عمار هػػػػػا  ػػػػػ  سػػػػػنة 
؛ ااأػػػهاب أل معجػػػـ دمأػػػؽ، ٛٙ؛ ااعلبػػػ أل خطػػػط دمأػػػؽ، صٗٔ-ٖٔ، صٔيم أل ااػػػدارس، ج ائًمػػػا.)اانع

 (.ٕٗٛ، صٔج

 .ٗٔ؛ اانعيم أل اادارس، ص ٖ٘، ص ٙ٘ٙ؛ د  ر ٘ٙٔ، صٕٓٙد  ر  حرير ااطابو ر ـ  (ٛ)
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التػػي حػػرص  عػػض الػػواقميف عمػػ  وجودهػػا مػػف الوظػػاوؼ اإلداريػػة  شػػاد  الوقػػؼوكػػاف 
وتحصػيؿ أجػورف، أف ي اشر أمرف، ويسع  فػي مصػالح ، »مدمت  ت ظكا، و إلدارة شووف الوقؼ

وردت  افوتوجػػد وقميتػػ .(0)«واستخالصػدا ممػػف هػػي فػي جدتػػ ، ويشػػد عمػػ  أيػدي الم اشػػريف
 دما إشارة عف وظيمة الشاد ، انولػ  فػي وقميػة المدرسػة الصػا وظية، حيػث شػرط الواقػؼ أف 

والوقميػة الثاظيػة هػي وقميػة ا ظػ  عػال  الػديف  ػف  .(9)يصرؼ عشرة دراهـ لمشاد  في كؿ شػدر
إلػ  عشػرة  المختممػة مزرعػة عػيف صػوفي ومزارعدػاقس ـ فيدا ريػع عمي  ف الصا وظي، والتي 

خػص الثمػث الثالػث لمشػاد  والجػا ي، وجعػؿ أثػالث،  ةأعشار، قسـ العشر انوؿ مظػ  إلػ  ثالثػ
ػا-ما ت ق  مف ريػع الوقػؼ عمػ  ظمسػ  وقسػم  أعشػار، جعػؿ الثمػث الثالػث عمػ  عشػرة -أيضي

 .(3)مف العشر انوؿ أجرة لمشاد  
أما وظيمة الجا ي، فكاظت مدمت  استخراج ريع الوقؼ وأجورف ممػف هػي عميػ  وعظػدف، 

وكػاف ي شػترط ، (4)وفي جدت ، وأف يجتدد في ذلؾ، ويػدفع مػا قػاـ  تحصػيم  إلػ  ظػاظر الوقػؼ
يحصػؿ ريػع الوقػؼ ويصػرف   ػهمر الظػاظر أف يكػوف ديظيػا أميظيػا، مػف أهػؿ الػديف والخيػر »فيػ  

ػا، يتوكاظت تصرؼ لػ  أجػرة شػدرية  ملػت سػ. (5)«فيما ذكر المدرسػة  كمػا فػي وقميتػيف درهمي
سعردية شػمس الػديف  الَخَواَجػافػي حػيف صػرؼ لمجػا ي فػي وقػؼ  ،(6)، والمدرسة الصا وظيةاإل 

 .(7)سظوييا ف الص اع س عماوة وعشروف درهميا 
حيػػث أف إدارة أوقػػاؼ التجػػار لػػـ تشػػذ عػػف  قيػػة انوقػػاؼ انخػػر ، ظخمػػص ممػػا سػػ ؽ 

المحافظػػة عمػػ  الوقػػؼ مدمتدػػا كاظػػت والتػػي  ،مجموعػػة مػػف الوظػػاوؼ اإلداريػػة اشػػتممت عمػػ 
يسػػاعدف فػػي ذلػػؾ الشػػاد  كاظػػت تقػػع  شػػكؿ ك يػػر عمػػ  عػػاتؽ الظػػاظر، و والقيػػاـ  كافػػة أمػػورف، 

 هظمسػدـ مػف خػالؿ تػولي وظيمػة  أوقػافدـ إدارةعمػ  كثيػر مػف الػواقميف  كمػا حػرصوالجا ي، 
 .ـوندهن  ـومف  عدهالظظر 

                                      
ـ(أل جػواهر ٘ٚٗٔهػ/ٓٛٛاامنهاج )أمس ااديف محمد بف أحمد بف عل  ااسيوط  ااقاهر  ااأا ع ، ت  (ٔ)

 .ٖٖٚ، صٔـ، جٜ٘٘ٔوُمِعيف ااق اة واامو عيف وااأهود، مطبعة ااسنة اامحمدية، ااعقود 
 .ٗ٘-ٖ٘، صٙ٘ٙ؛ ر ـ ٘ٙٔ-ٗٙٔ، صٕٓٙد  ر  حرير ااطابو ر ـ  (ٕ)
 . ٙٙٔ، ص ٕٓٙ؛ د  ر ٘ٛ، ص ٖٜٖد  ر  حرير ااطابو ر ـ   (ٖ)

  .ٖٖٚ، صٔأل جواهر ااعقود، جاامنهاج  (ٗ)
 .ٜٙ٘، مف نأرأل جع ر ااحسن أل اامدرسة اإلسعردية، ص و  ية اامدرسة اإلسعردية (٘)
؛ جع ػػر ٜ٘ٔ، ٖ٘، صٙ٘ٙ؛ د  ػػر ٘ٙٔ، ٜٜ، ص ٕٓٙ؛ ر ػػـ ٕٔ، صٖٜٖد  ػػر  حريػػر ااطػػابو ر ػػـ  (ٙ)

 .ٜٙ٘ااحسن أل اامدرسة اإلسعردية، ص
 .ٕٖٓ، ص ٕٓٙ؛ د  ر ٕٔٔ، صٖٜٖد  ر  حرير ااطابو ر ـ  (ٚ)
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 الديظية والعممية: تيفالحيافي أوقاؼ التجار أثر را عيا: 
ظشػا  عديػد مػف إل عم  تخصيص جز  مف ثػرواتدـ حرص كثير مف التجار في دمشؽ 

رجػر والثػواب لانراضػي والعقػارات عمػ  مصػالحدا، طم يػا  وأوقمػواالمظشآت الديظية والتعميمية، 
لػػذا كاظػت أوقػاؼ التجػػار المخصصػة نعػراض ديظيػػة وحػػ دـ لعمػؿ الخيػر،  ،وَجػؿ  مػف ا  عػز 

أسػػما   يرصػػدتعػػددت أوجػػ  الصػػرؼ عميدػػا. والجػػدوؿ التػػالي حيػػث وتعميميػػة هػػي انوسػػع، 
 قاموا  تجديدها وتوسعتدا.التي ، أو التجار أظشههاالمظشآت الديظية والتعميمية التي 

 اسـ المظشهة المظشئ ـ
وجيػػػػ  الػػػػديف محمػػػػد  ػػػػف سػػػػويد  0

 التكريتي
 (0)الرا اط التكريتي

شػػػػػجاع الػػػػػديف قػػػػػيس  ػػػػػف أ ػػػػػي  9
 السرور 

 (9)مسجد قيس

أ ػػػػػو  كػػػػػر محمػػػػػوظ  ػػػػػف معتػػػػػوؽ  3
   (3)ال لدادي

 (5)هػ؟691وري ز  جامع ال    -(4)التر ة ال زورية

                                      
؛ أكػـر ٖٜٔ، ص ٕاانعيم أل ااػدارس، ج) ، و د ُدِرس.جام  اا ـر    س ح  اسيوف  رب ( ااِرباط اا كري  ألٔ)

حسف ااعلب أل خطط دمأؽ، دراسة  اريخية أاملة علػ  مػد( أاػؼ عػاـ، اػدور ااقػراف وااحػديث واامػدارس 
واابيمارس انات وااجوام  ااكبر( وااخوانؽ وااربط واازوايا وااسواؽ وااخانات وااحمامات واادروب، ااطبعػة 

 (.ٓٔٗـ، صٜٜٛٔار ااطباع  الطباعة واانأر واا وزي ، دمأؽ، ااوا ، د

أيػػة معلومػػات عػػف منأػػئا، سػػو( أف عليػػا ااَمْبػػَرد مسػػجد  ػػيسأل كػػاف يقػػ  أػػر   اا ػػااحية، واػػـ يػػذكر ابػػف  (ٕ)
و ؼ كبير، كذاؾ اـ يذكر ابف طواوف أيًئا إ ا ًيا عف ذاػؾ. و ػد ان ػردت و  يػة مسػجد  ػيس باا ػااحية، 

؛ د  ػػر ٜ٘، ص ٕٓٙباسػػـ ااوا ػػؼ و ػػاري  ااو ػػؼ وأػػروطا وم ػػار ا.) انظػػرأل د  ػػر  حريػػر ااطػػابو ر ػػـ 
ـ(أل ثمػار ٖٓ٘ٔهػػ/ ٜٜٓعبػد ااهػاد  اادمأػق ، ت  )جمػاؿ ااػديف يوسػؼ  بػفااَمْبَرد ؛ ابف ٙٛ، صٙ٘ٙ

اامقا د    ذكر اامساجد،  حقيؽ محمد أسعد طلس، مجموعة اان وص ااأر ية، ااجزء ااثااػث، اامعهػد 
 (.ٖٖ٘، ص ٔ؛ ابف طواوفأل ااقالئد ااجوهرية، ؽٜٗٔ، ٙٗٔـ، صٖٜٗٔاف رنس ، بيروت، 

ر بػف عمػر ااُبػُزور  ااب ػداد ،  ػو    ػ  أػهر  ػ ر هو عز ااديف أبو بكر مح وظ بف مع وؽ بف أبػ  بكػ (ٖ)
 (.ٕٖٛ، صٕؽٔـ، وُد ف بس ح  اسيوف باا ااحية.)اابرزاا أل اامق   ، جٜٕٗٔهػ/ ديسمبرٜٗٙسنة 

؛ ابػػػف ٕٕٚ، صٕاانعيمػػػ أل ااػػػدارس، جاا ربػػة ااُبُزوريػػػةأل كانػػػت بسػػػ ح جبػػػؿ  اسػػػيوف  ػػػوؽ سػػػوؽ ااقطػػػف.)  (ٗ)
 .(ٖٓٔ، ص ٔطواوفأل ااقالئد ااجوهرية، ؽ

جػػام  ااُبػػُزور أل يقػػ   ػػ   بػػر عا كػػة،  ػػرب مقبػػرة ااػػد اؽ مػػف اا ػػرب، ُيظػػف أف بانيػػا مح ػػوظ بػػف مع ػػوؽ  (٘)
) محمد أسعد طلسأل ذيؿ ، وف يزاؿ مف اآلثار ااقديمة  يا إف ااجزء ااأماا  مف ااسقؼ ااُبُزور  ااب داد 

؛ ااعلبػ أل خطػط ٜٚٔـ، ص ٖٜٗٔبدمأػؽ، بيػروت،  ثمار اامقا د    ذكر اامساجد، اامعهػد اف رنسػ 
 (.ٕٖٔدمأؽ، ص 
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ية سيؼ الديف أحمد  ف السُّر مر ي 4 دار الحديث السامر 
 مسجد -را اط -( 0)

 (9)التر ة التكريتية أ و ال قا  تو ة  ف عمي الت كريتي  5
 (5)التر ة الشرا شية -( 4)المدرسة الشرا شية (3)ظور الدولة عمي الشرا يشي 6

شػػػػداب الػػػػديف أحمػػػػد  ػػػػف قطيظ ػػػػة  7
َرعيُّ   (6)الزُّ

 (7)القطيظيةالتر ة 

أظشه مهذظة وتر ة)التر ة  -(9)جد د مسجد الذ اف (8)أميف الديف عثماف ال  ص   8
 ( 01)ال صي ة(

 (0)التر ة المحمدية انميظيةأمػػػػػيف الػػػػػديف محمػػػػػد  ػػػػػف أ ػػػػػي  9

                                      
دار ااحديث ااسَّامريةأل كانت  ق   ػ  ز ػاؽ ااّسػلم  مػف محلػة مصذنػة ااأػحـ، وكانػت  عػرؼ  بػؿ ذاػؾ بػدار  (ٔ)

 =ااسػاَمّر ، وجعػؿابف  واـ، و عرؼ بااخانقاة ااسَّامرية، حيث أنأصها ااَخَواَجا أبو ااعبػاس أحمػد بػف محمػد 
أل ؛ ااأػػهاب ٓٛ؛ ااعلبػػ أل خطػػط دمأػػؽ، صٕٚ، صٔ) اانعيمػػ أل ااػػدارس، ج، و ػػد ُدِرسػػت.ا خانقػػاةبهػػ=

 (.ٕٓٚ، صٔج معجـ دمأؽ

اانعيمػػػ أل .) ،  بااػػػة دار ااحػػػديث ااأػػػر ية اابرانّيػػػةاا ػػػااحية بسػػػ ح  اسػػػيوف فزااػػػت  ػػػ اا ربػػػة اا كري يػػػةأل  (ٕ)
؛ ااأػػهاب أل معجػػـ دمأػػؽ ٖٖٔ، صٔ؛ ابػػف طواػػوفأل ااقالئػػد ااجوهريػػة، ؽٖٕٛ-ٖٕٚ، صٕااػػدارس، ج

 .(ٚٙ، صٔج
 يمػا  ػو ر اػد  مػف  و ا ػا  ػاري اـ أعثػر علػ  بف أب  اامجد بف محاسف ااأرابيأ ، و  نور اادواة عل هو  (ٖ)

 م ادر.

اا ػاجر، وذاػؾ  اامدرسة ااأرابأيةأل بدرب ااأعاريف داخػؿ بػاب ااجابيػة، أو  هػا نػور اادواػة علػ  ااأرابيأػ  (ٗ)
لبػ أل خطػط ؛ ااعُ ٛ-ٚ، صٕاانعيمػ أل ااػدارس، ج) ، و ػد ُدِرسػت.ـٕٕٚٔ-ٕٔٚٔهػػ/ٓٚٙ   حدود سنة 
 (.ٕٕ٘دمأؽ، ص

 (.ٕٗ٘، ص ٕاانعيم أل اادارس، جاا ربة ااأرابأيةأل كانت  ق  أماـ جام  جّراح خارج ااباب اا  ير.)  (٘)

ٕ٘ٗ.) 

َرعػػػّ  اا ػػػاجر اامأػػػهور،  ػػػو    ػػػ  ربيػػػ  اآلخػػػر سػػػنة  (ٙ) هػػػو أػػػهاب ااػػػديف أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف  طينػػػة ااز 
 (.ٖٕٓ، صٛٔـ.) ابف كثيرأل اابداية واانهاية، جٖٕٖٔهػ/أبريؿ ٖٕٚ

 (.ٖٕٚ-ٕٕٚ، صٕاا ربة ااقطينّيةأل كانت بطريؽ ااقابوف.) اانعيم أل اادارس، ج (ٚ)

بف محمد بف عمر اامعروؼ بااُبّص اا اجر، وكاف رجػال  ػااًحا، ان ػؽ  هو أميف ااديف عثماف بف أب  بكر (ٛ)
ان ؽ مف أموااا    وجوة اابر وااخير، بن  خاًنا السبيؿ باامزيرب بحوراف، وعّمر مسجد ااّذّباف خػارج بػاب 
ااجابيػػة وأنأػػص مصذنػػة و ربػػة ُد ػػف بهػػا، وبنػػ  بجػػدراف اامسػػجد حوانيػػت أو  هػػا علػػ  اامسػػجد.) ابػػف ااجػػزر أل 

 (.ٜ٘٘ر ـ  ٛٓ٘، ص ٕاازماف، ج حوادث

مسػجد ااػّذّبافأل كػاف يقػ   ػ  يػرب مقبػرة اابػاب اا ػ ير، ُيعػرؼ مو ػعا بمخ ػر ااأػي  حسػف.) ااأػػهاب أل  (ٜ)
 (.ٕٗ٘، صٔمعجـ دمأؽ، ج

 (. ٖٖٕ-ٕٖٕ، صٕاانعيم أل اادارس، جاب ااجابية، جوار مسجد ااّذباف.)خارج بكانت اا ربة ااُبّ يةأل  (ٓٔ)
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 (4)التر ة الرح ية                  (3)ظجـ الديف ع د الرحيـ الرح ي
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 )المدرسة السظجارية(( 5)دار القرآف السظجارية الس ظطجاريعال  الديف عمي 
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 (6)دار القرآف والحديث الص ا ي ة شمس الديف محمد  ف الص   اب 
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  ( 8)دار القرآف انفريدوظية)المدرسة انفريدوظية(             (7)شمس الديف أفريدوف العجمي
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الَخَواَجػػػػػػػا عػػػػػػػز الػػػػػػػديف حسػػػػػػػيف 
   (0)الس المي

  (9)المدرسة الس المية)دار القرآف الس المي ة(

                                      
، ٕاا ربػػػػة اامحمديػػػػػة اامينيػػػػػةأل كانػػػػػت أػػػػػماؿ ااجػػػػػام  اامظ ػػػػػر  بسػػػػػ ح  اسػػػػػيوف.) اانعيمػػػػػ أل ااػػػػػدارس، ج (ٕ)

 (.ٜٕٛص

ف محمد بف أحمد بف إبراهيـ بف عبد اارحمف بف محمد بف يوسؼ بف أبػ  ااعػيش اان ػار ، هو أميف اادي (ٔ)
ـ.) ابػػف ااجػػزر أل  ػػاري  حػػوادث ٖٖٖٔهػػػ/سب مبر ٖٗٚمػػف أكػػابر اا جػػار بدمأػػؽ،  ػػو    ػػ  اامحػػـر سػػنة

 (.ٖٚٙ-ٖٙٙ، صٛٔ؛ ابف كثيرأل اابداية واانهاية، جٚٛٙ-ٙٛٙ، صٖاازماف، ج

 ػػو   ب رب ػػا ، ، مػػف اا جػػار اامأػػهوريفاّرَحّبػػ هػػو نجػػـ ااػػديف عبػػد ااػػرحيـ بػػف أبػػ  ااقاسػػـ بػػف عبػػد ااػػرحيـ ا (ٖ)
، ٖ ػػػاري  حػػػوادث اازمػػػاف، ج ـ.) ابػػػف ااجػػػزر ألٖٖ٘ٔهػػػػ/  برايػػػر ٖ٘ٚااِمّزة  ػػػ  ُجمػػػاد( اآلخػػػرة سػػػنة بػػػ

 (.ٖٛٚ، صٛٔابف كثيرأل اابداية واانهاية، ج ؛٘ٓٛص

اا ربػػة اارحبّيػػةأل كانػػت  ػػ   ريػػة ااِمػػّزة، أنأػػصها نجػػـ ااػػديف عبػػد ااػػرحيـ ااّرحبػػ  وجعػػؿ  يهػػا مسػػجًدا وأو ػػؼ    (ٗ)
 (.ٕٚ، صٔ؛ ااأهاب أل معجـ دمأؽ، جٕٙٗ، ص ٕ) اانعيم أل اادارس، جعليها.

، ٔعنػػد بػػاب ااّنطا يف)ااناط ػػانييف(، أػػماا  ااجػػام  اامػػو .)اانعيم أل ااػػدارس، ج اسػػنجاريةألدار ااقػػر ف ا (٘)
 (.  ٖٔ-ٕٔص

دار ااقر ف وااحديث اا ّبابيةأل كانػت  قػ  جنػوب  اامدرسػة ااعادايػة، بناهػا أػمس ااػديف محمػد بػف اا ػّباب  (ٙ)
 (. ٓٚ-ٜٙطط دمأؽ، صلب أل خ؛ ااعُ ٕٛٔ، صٔـ.) اانعيم أل اادارس، جٖٖٛٔهػ/أبريؿٖٛٚ   سنة 

ـ.)ابف كثيػرأل اابدايػة ٖٛٗٔهػ/سب مبر ٜٗٚهو أمس ااديف أ ريدوف ااعجم  اا اجر،  و      رجب سنة  (ٚ)
 (.ٗٚ٘-ٖٚ٘، صٔ؛ ابف  ا   أهبةأل  اري  ابف  ا   أهبة، جٙٓ٘، صٛٔواانهاية، ج

ّ ػار، دار ااقر ف اا ريدونيةأل خارج باب ااجابية،  (ٛ) ّّ حيػث بنػ   ربػة أنأصها أمس ااػديف أ ريػدوف اا ػاجر ااّس
 (.ٖٕٕ، ص ٔاا وجعؿ بها داًرا القر ف، وو ؼ عليها أو اً ا جّيدة.) اانعيم أل اادارس، ج
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 (5)جدد ق ة الشيخ خضر-(4)جدد قيسارية َيمط  لا  (3)عال  الديف عمي انسعردي
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وتحويمدا إل  جامع  (7)توسعة التر ة الخاتوظية (6)سميماف  ف حسيف العقري
 (.6لوحة)ع رؼ  الجامع الجديد 
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الَخَواَجػػػػػػا عيػػػػػػاث الػػػػػػديف محمػػػػػػد 
جاظي   الك ج 

جاظية  الخاظقاف الك ج 
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الَخَواَجػػػػػػػا شػػػػػػػمس محمػػػػػػػد  ػػػػػػػف 
 (0)التدمري

 (3)جد د دار الحديث السكرية -(9)جد د جامع الثا تية
 (3)السكرية

                                      
هػػو ااَخَواَجػػا عػػز ااػػديف حسػػيف بػػف داود بػػف عبػػد ااسػػيد بػػف علػػواف ااّسػػالَّم  ااب ػػداد  اادمأػػق ، كػػاف مػػف  (ٔ)

ـ.)ابف ٖٔ٘ٔهػ/ سب مبر ٕ٘ٚكثير اا د ات واابر واامعروؼ،  و      رجب سنة اا جار ااكبار، وكاف 
 (.ٕٕ، صٕ ا   أهبةأل  اري  ابف  ا   أهبة، ج

اامدرسة ااّسالميةأل بحارة ااخ راء بدمأؽ، كانت دار  ر ف، وبها درًسا الحنابلة. )ابف  ا   أهبةأل  اري   (ٕ)
 (.ٕٕ، صٕابف  ا   أهبة، ج

ـ.) ابػػف ٖٛ٘ٔهػػػ/ براير ٛ٘ٚعلػػ  ااسػػعرد ، اا ػػاجر اامأػػهور،  ػػو    ػػ   ػػ ر سػػنة  هػػو عػػالء ااػػديف (ٖ)
 (. ٕٙٔ، صٕ ا   أهبةأل  اري  ابف  ا   أهبة، ج

 يسػػػػارية َيْلُب ػػػػاأل كانػػػػت خػػػػارج بػػػػاب اا ػػػػرج، أنأػػػػصها ااميػػػػر سػػػػيؼ ااػػػػديف َيْلُب ػػػػا اايحيػػػػاو  نائػػػػب دمأقسػػػػنة  (ٗ)
 (.ٔٗٔ، صٕ) ااأهاب أل معجـ دمأؽ، جِرست.، و د دُ ـ، و د اح ر ت أكثر مف مرةٖٙٗٔهػ/ٚٗٚ

ػْلطاف ااظػاهر  (٘)  بة ااأي  خ رأل كانت  وؽ ااربوة عند س ح  اسيوف اا ربية،  ُنسب الأي  خ ػر أػي  ااس 
 (.ٕٓٔ، صٕبيبرس.) ااأهاب أل معجـ دمأؽ، ج

 اـ أعثر عل   رجمة اا  يما  و ر اد  مف م ادر.  (ٙ)

أل ف زااػت  ػ  اا ػااحية، أو   هػا ع ػمة ااػديف خػا وف بنػت ااميػر معػيف أنػر، زوجػة نػور اا ربة ااخا ونية (ٚ)
ااديف محمود ثـ  الح ااديف، وُد نت  يهػا، و ػاـ اا ػاجر سػليماف بػف حسػيف ااعقػر  ب وسػع ها إاػ  جػام ، 

-ٕٗٗ، ص ٕاانعيمػػػ أل ااػػػدارس، ج ـ.)ٖٛٛٔهػػػػ/ٜٓٚو ػػػار ُيعػػػرؼ بااجػػػام  ااجديػػػد، وذاػػػؾ  ػػػ  سػػػنة 
 (.ٙٔٔ، ٓٚ، صٔ؛ ااأهاب أل معجـ دمأؽ، جٜٓٔ، ص ٔابف طواوفأل ااقالئد ااجوهرية، ؽ؛ ٕ٘ٗ

 سـ ا  الػرحمف الػرحيـ أظشػه هػذا الجػامع » ويوجد نقش إنأاء هذا ااجام   أعل  ع ب ااباب بما نّ ػاأل     
 =( ا ف حسيف9المعمور  ذكر ا  تعال  مما أظعم  ا  تعال  عم  ع دف المقير إل  ا  تعال  سميماف)

العقري التاجر تقر ا إل  ر ػ  الكػريـ وذلػؾ  تػولي المقيػر إلػ  ا  تعػال  عمػي  ػف التػدمري فػي شػدور  =
 . انظرأل«سظة تسعيف وس عمية عمر ا  لدما

Heinz Gaube: Arabische Inschriften aus Syrien, Beirut, 
1978,p.110,N.197,tafel,XV,1. 

-ٕٓٙٔهػػػ/ ٕٕٜ-ٛ٘ٙاانقػػوش ااك ابيػػة اامملوكيػػة علػػ  ااعمػػائر  ػػ  سػػوريا) »و ػػرج حسػػيف  ػػرج حسػػيفأل     
ـ، ٕٛٓٓجامعػة سػوهاج، -، رسااة دك وراة ييػر منأػورة، كليػة اآلداب«ـ( دراسة  ثارية  نية مقارنةٙٔ٘ٔ

 .ٚٗ٘، صٕ، مجٗٔٔ، صٔمج
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  (5))المدرسة العظ رية(جامع ا ف العظ ري (4)الَخَواَجا عال  الديف  ف العظ ري
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الَخَواَجػػػػػا  رهػػػػػاف الػػػػػديف إ ػػػػػراهيـ 
 اإلسعردي

 انسعردية المدرسة 
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الَخَواَجػػػػػػػػا محمػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػي 
 (6)الصالحي

 التر ة الخواجكية  الصالحية
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الَخَواَجػػا شػػمس الػػديف محمػػد  ػػف 
 الم ز ل.ؽ 

 التر ة الم ز ل.قية
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الَخَواَجػػػا شػػػداب الػػػديف أحمػػػد  ػػػف 
 د نمة

 دار القرآف الد نمي ة)المدرسة الد نمي ة( 

  (0)الخاظقاف الظحاسية)المدرسة الظحاسية(الَخَواَجػػا شػػمس الػػديف محمػػد  ػػف 9

                                      
واؿ وااثػروة،  ػو   هو ااخواجا أمس ااديف محمػد بػف اا ػدمر  ااسػكر ، كػاف مػف أعيػاف اا جػار وذو  اامػ (ٔ)

، ٖـ، وُد ػػػف ب رب ػػػا  ػػػ  جػػػام  ااثاب يػػػة.) ابػػػف  ا ػػػ  أػػػهبة، جٖٙٛٔهػػػػ/أك وبر ٛٛٚ ػػػ  رم ػػػاف سػػػنة 
 (.ٖٓٔص

جام  ااثاب يةأل وُيعرؼ بجام  اان ار ، حيػث كػاف  ػ  مو ػ  جػام  زيػد بػف ثابػت كا ػب ااػوح  ارسػوؿ  (ٕ)
؛ ٖٖٓ-ٜٕٖااعلبػ أل خطػط دمأػؽ، صـ.) ٖٔٔٔ-ٖٓٔٔهػػ/ٓٔٚ، وُيرجح بناء ااجام   ػ  سػنة ملسو هيلع هللا ىلصاح 

 (.٘ٔٔ، صٔااأهاب أل معجـ دمأؽ، ج

دار ااحديث ااسكريةأل كانت  ػ  محلػة ااق ػاعيف داخػؿ بػاب ااجابيػة وبهػا خانقػاة، كانػت داًرا، و  هػا زكػ   (ٖ)
ااديف أحمد بف طالئ  عل  اامير أرؼ ااديف بف ُسكَّر، ومف بعدة أ بحت دار حػديث ومسػجًدا، وو ػؼ 

؛ ااعلبػ أل ٗٚ، صٔـ.) اانعيمػ أل ااػدارس، جٕٙٚٔ-ٕ٘ٚٔهػػ/ٗٚٙو اؼ، وكػاف ذاػؾ  ػ  سػنة عليها اا
 (.ٔٛ-ٓٛخطط دمأؽ، ص

هػػػػػو ااَخَواجػػػػػا عػػػػػالء ااػػػػػديف علػػػػػ  اامعػػػػػروؼ بػػػػػابف ااعنبػػػػػر  ااطرابلسػػػػػ ،  ػػػػػو    ػػػػػ  ربيػػػػػ  اآلخػػػػػر سػػػػػنة  (ٗ)
 (.ٖٙٔر ـ  ٙ٘، ص ٙـ.)ااسخاو أل اا وء ااالم ، جٖٛٗٔهػ/أيسطس ٕٗٛ

ااعنبر أل كانت  ق  بدرب اا ااحية اآلخذ إا  ااجسر اابيض يرب  سػوؽ سػاروجا، ذكػر ابػف مدرسة ابف  (٘)
ـ،  ػ  حػيف ذكػر ااُنعيمػ  ٛٓٗٔهػػ/ديسمبر ِٔٔٛحجِّ  أنها مدرسة ان ه  بناؤها    من  ػؼ رجػب سػنة 

ػ ػ أل  ػاري  ابػف ِحجِّ ، ٕ ، جنقاًل عػف ابػف  ا ػ  ُأػهبة بصنهػا مسػجد ُيعػرؼ بجػام  ابػف ااعنبػر . )ابػف ِحجِّ
 (.ٓٗٗ، صٕ؛ اانعيم أل اادارس، ج٘٘ٛص

ـ.) ابػػػف ٖٕٗٔهػػػػ/ٕٙٛهػػو ااَخَواَجػػػا محمػػػد بػػػف علػػػ  اا ػػػااح  ااأػػػهير بػػابف اا ػػػااح ،  ػػػو    ػػػ  سػػػنة  (ٙ)
 (.ٓٙٗ، صٔطواوفأل ااقالئد، ؽ
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الَخَواَجػػػػػػا شػػػػػػداب الػػػػػػديف أحمػػػػػػد 

 الصا وظي            
 دار القرآف الصا وظية)المدرسة الصا وظية(

9
6 

 (9)مدرسة القاري الَخَواَجا محمد  ف يوسؼ القاري

9
7 

الَخَواَجػػا شػػمس الػػديف محمػػد  ػػف 
 القوظسي

 (3)مسجد ورا اط ا ف القوظسي

9
8 

الَخَواَجا تقي الديف أ ػو  كػر محمػد 
   (4) ف أ ي  كر العيظي الصالحي

تر ػػػة  - ظػػػا  إيػػػواف  محػػػراب فػػػي الجػػػامع الجديػػػد -
  الجامع الجديد

كثػرة المظشػآت التػي شػي دها التجػار فػي دمشػؽ وتظوعدػا،  مف الجػدوؿ السػا ؽ وظالحظ
حيػػػث شػػػممت دور القػػػرآف الكػػػريـ، ودور الحػػػديث الظ ػػػوي، والمػػػدارس، والمسػػػاجد والجوامػػػع، 

العصػريف فػي   ظا هػا كػافكمػا أف  ، ط،  اإلضػافة إلػ  التػربومظشآت التصوؼ كالخواظؽ والرُّ 
 عم  حد سوا . الممموكي ال حري والجركسي

القضػاة و وقد تظافس التجار في دمشؽ وسػاروا عمػ  ظدػال سػالطيف المماليػؾ وأمػراؤهـ 
والظسػػػا  وعيػػػرهـ مػػػف إظشػػػا  المظشػػػآت الديظيػػػة والتعميميػػػة ووقػػػؼ انوقػػػاؼ عميدػػػا وترتيػػػب 

عمػػ  إقامػػة الشػػعاور الديظيػػة فػػي  واحرصػػكػػؿ مظشػػهة حسػػب وظيمتدػػا. فقػػد الوظػػاوؼ  دػػا، 
هػذف الوظػاوؼ  فيدػا الصػموات، ومػفوالخواظػؽ التػي تقػاـ المػدارس  فيالمساجد والجوامع، أو 
تعطمػت انعيػاف الموقوفػة عمػ  لػو خػرب الوقػؼ، أو   استمرارها حت مجموعة رويسية اهتموا 

؛ وذلػؾ نسػتمرار أدا  انذافو مصالح الجػامع أو المدرسػة، وهػذف الوظػاوؼ اإلمامػة والخطا ػة 

                                      
اانحاسػػيةأل وُ عػػرؼ باامدرسػػة اانحاسػػية، وبمدرسػػة ابػف اانحػػاس، وبمسػػجد ابػػف اانحػػاس، وبهػػا  ربػػة،  ااخانقػاة (ٔ)

.) اانعيمػػػ أل ااػػػدارس، ج ، ٕوهػػػ   قػػػ  ا ػػػيؽ مقبػػػرة اا ػػػراديس مػػػف ااجنػػػوب، وف  ػػػزاؿ موجػػػودة إاػػػ  اايػػػـو
 (.ٚٓٗ؛ ااعلب أل خطط دمأؽ، صٗٚٔ-ٖٚٔص

وااقيمريػػػة،  ػػػ  اامنطقػػػة اا ػػػ  ُ عػػرؼ اايػػػـو بحمػػػاـ ااقػػػار ، أنأػػػصها مدرسػػة ااقػػػار أل  قػػػ  بػػػيف مصذنػػػة ااأػػحـ  (ٕ)
؛ ٕٔـ.) ابػػػف طواػػػوفأل حػػػارات دمأػػػؽ، صٕٛٗٔهػػػػ/ٚٛٛااَخواَجػػػا محمػػػد بػػػف يوسػػػؼ ااقػػػار   ػػػ  سػػػنة 

 (.ٕٚٓااعلبب أل خطط دمأؽ ص

 حػػت ربػػاط نػا مسػجد ااَخَواَجػػا ابػف ااقونسػػ أل كػاف  ػػ  اا ػااحية، جنػػوب  اامدرسػة ااحاجبيػػة. أّمػا ااِربػػاط    (ٖ)
؛ ابػف طواػوفأل ااقالئػد ااجوهريػة، ٙٗٔأل ثمػار اامقا ػد، صااَمْبَردعند اامسجد.)ابف خلي ة واعلا  ريب أو 

 (.ٜٕٗ، صٕ، جٕٖ٘، صٔ؛ ااأهاب أل معجـ دمأؽ، جٖٓٙ، ٖٖ٘، صٔؽ

 اـ أعثر عل   رجمة اا  يما  و ر اد  مف م ادر. (ٗ)
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ظقديػة مرت ػات  فػي هػذف المظشػآت الوظػاوؼ نر ػابكذلؾ صػرؼ الواقمػوف  .(0)الشعاور الديظية
ت ايظػػت مػػف وقميػػة نخػػر ، وفقيػػا لشػػروط الواقػػؼ  التػػي، وعيظيػػة أسػػ وعية وشػػدرية وسػػظوية

 ومقدار انعياف الموقوفة وعواودها المالية.
لدػػا وضػػع التػػي أهػػـ الوظػػاوؼ الديظيػػة، مػػف  ، فإظدػػا ت عػػدوظيمػػة اإلمامػػة  وفيمػػا يتعمػػؽ

هف  ػفقػد ورد فػي وقميػة المدرسػة اإلسػعردية  ،مػف يتونهػاشػروطيا فػي اختيػار  في عض الػواقم
، ا  العزيػز جيػد القػرا ة برجالي ديظيا حافظيا لكتا »م مث ستوف درهميا وأف يكوف ماـلإل ي صرؼ

حسف اندا  والتالوة، مالزميا لمصموات الخمس فػي هػذف المدرسػة، عيػر مظسػوب إلػ  شػر ون 
  .(9)«التراويح في شدر رمضاف مف كؿ سظة دعة، وعمي  صالة 

أخػر   ظػا  عمػ  شػروط الواقػؼ،  وظػاوؼوفي  عض انحياف كاظت ت ضاؼ إلػ  اإلمػاـ 
ا ف د نمة أف ي صرؼ لإلمػاـ  الَخَواَجاة، حيث َشرط وهو ما ظصت عمي  وقمية المدرسة الد نمي  

الكػريـ، وأف يحصػؿ القػرآف  مدرست  ماوة درهـ، وأف يتصد  إلقرا  المقرا  المشػتلميف  قػرا ة 
، وأف يتػول  قػرا ة ال خػاري، والقػرا ة عمػ  ضػريح إضػافية ف درهميايفي مقا ؿ ذلؾ عم  عشر 

درهميا فيية ستالم ز ل.قالتر ة وكاف ما يتقاضاف اإلماـ في  .(3)الواقؼ
، في حػيف تقاضػ  إمػاـ (4)

ف درهميايسة الظحاسية ماوة وعشر المدر 
(5).  

ػا  الَخَواَجػااشترط و  مػاـ فػي مدرسػت  لإلا ػف الصػا وظي أف ي صػرؼ ماوػة وخمسػوف درهمي
وفي حالة عدـ وجود إماـ مف الج رتية فيماظييػا، فػإف لػـ يوجػد  ،(6)الطاومة الج رتية يكوف مف

وأف يكوف حظمييا، وأف يكوف مع  عشرة فقرا  مف طاومتػ  يقػرودـ القػرآف، كمػا  ،فحجازييايوجد 
ريع وقم  عمػ   . وهظاؾ مف الواقميف مف خصص جز  مف(7)خصصت قاع  لسكظ  مع أسرت 

مػف ريػع وقمػ  عمػ   خصػصالػواقميف مػف أو مدرست ، فدظػاؾ أحػد عم  إماـ  مسجد الواقؼ 
عيسػ  القػاري،  الَخَواَجػاإليػ  وقميػة  مػا أشػارت، وهػو المساجد انخػر  لتػدعيمدا  إحد إماـ 

                                      
 .ٗٛٔ( محمد أميفأل ااو اؼ وااحياة افج ماعية، صٔ)
جع ػػػػػر ااحسػػػػػن أل  ؛ٜ٘ٔ، صٙ٘ٙ؛ ر ػػػػػـ ٜٛ، صٕٓٙ؛ ر ػػػػػـ ٕٔ، صٖٜٖد  ػػػػر  حريػػػػػر ااطػػػػػابو ر ػػػػػـ  (ٕ)

 .ٜٓ٘اامدرسة اإلسعردية، ص
 .ٕ٘ٔ، ص ٔ؛ ابف طواوفأل ااقالئد، ؽٓٔ-ٜ، صٔ( اانعيم أل اادارس، جٖ)
 .ٚٛٔ، ص ٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٗ)
 . ٔٙٔ، صٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٘)

طائ ػػة  ػػو ية نسػػبة إاػػ  بػػالد جبػػرت، وهػػ  بػػالد اازيلػػ .) عبػػد ااقػػادر بػػدرافأل منادمػػة ااطػػالؿ أل ( ااجبر يػػةٙ)
 (.ٕٓومسامرة ااخياؿ، اامك ب اإلسالم ، دمأؽ، )د.ت(، ص

 .٘ٔ-ٗٔ، ص ٔ؛ اانعيم أل اادارس، جٔٙٔ، صٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٚ)
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ػػا،  اإلضػػافة لمػػا يتحصػػؿ مػػف أجػػرة الط قػػة   ػػهف ي صػػرؼ إلمػػاـ المسػػجد العمػػري ثالثػػوف درهمي
 .(0)المالصقة ل يت الواقؼ

فمػػـ ظعثػػر سػػو  عمػػ  وقميػػة واحػػدة تميػػد  ترتيػػب أحػػد الخط ػػا   ،الخطا ػػةوظيمػػة أمػػا 
وعمي  أف يقػرأ فػي المصػحؼ  يكوف شافعي المذهب، ، واشترط الواقؼ أف المدرسة الصا وظية

ف درهميا كؿ شدريأر ع تب ل ر المدرسة، و   شريؼ  عد الجمعة عم  الكرسي في الجامعلا
(9). 

الوقػػؼ  مصػػارؼمػػف  ا عػػض الػػواقميف جػػز ي  وظيمػػة انذاف، فقػػد خصػػص  وفيمػػا يتعمػػؽ
كمػا جػا  فػي وقميػة المدرسػة  شروط اختيػار المػؤذف ومدػاـ عممػ ، وكاف مفعم  المؤذظيف، 

أف يكوف حسف الصوت، مالزميا لرذاف فػي انوقػات الخمػس عمػ   ػاب المدرسػة، اإلسعردية، 
وات الخمػػس والتك يػػر فػػي الصػػموات وفػػي التػػراويح، ويخػػتـ كػػؿ صػػالة  الػػذكر مأو إمامػػة الصػػ

قػؼ خمسػة الواوجعؿ لػ  والدعا  لمواقؼ ولوالدي  ولجميع المسمميف،  ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة عم  الظ ي 
ف درهميايوأر ع

ا فػي ف درهميػوأف يصػرؼ ثالثػالػز ماف شمس الديف محمػد  ػف  الَخَواَجا وقرر .(3)
ظػور الػديف  الَخَواَجػاوشػرط  .(4)كؿ شدر لرجميف مػؤذظيف فػي مظػارة الجػامع الجديػد  الصػالحية

، فػػي وقميتػػ  أف ي صػػرؼ مػػف عاوػػد الوقػػؼ لمػػؤذف  المسػػجد الظ ػػوي  ػػف أحمػػد  ػػف الصػػا وظي
وجػود سػتة مػؤذظيف  مدرسػة الصػا وظيةوقميػة ال وذكػرت. (5)خمسة دظاظير أشرفية في كؿ سظة

ػا كػؿ شػدر افي مظارتدا ت صرؼ لدـ ماوت وأر عوف درهمي
عيسػ  القػاري فػي  الَخَواَجػاشػرط و . (6)

أظػػ   عػػد اظقػػراض الذريػػة يكػػوف ثمػػث  ـ،0487-0486/هػػػ899وقميتػػ  المؤرخػػة فػػي سػػظة 
 .(7)العاود مف وقم  عم  المؤذظيف  الجامع انموي

وفي  عض انحياف كاظت وظيمػة المػؤذف تضػـ إلػ  وظيمػة أخػر  مثػؿ وظيمػة ال ػواب، 
ػػػت ك اظيػػػةوقميػػػة الخاظقػػػاف مػػػا ظص  وال ػػػواب، وتصػػػ ح  (0)تضػػػـ إلػػػ  وظيمتػػػي القػػػي ـأو ، (8)الك ج 

                                      
 .ٖ، ص ٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٔ)
 .ٗٔ، ص ٔ؛ اانعيم أل اادارس، جٔٙٔ، صٕٓٙاطابو ر ـ ( د  ر  حرير إ)
ن أل س؛ جع ر ااحٜ٘ٔ، ص ٙ٘ٙ؛ د  ر ٜٜ-ٜٛ، ص ٕٓٙ؛ ر ـ ٓٔ، صٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٖ)

 .ٕٜ٘-ٜٓ٘، صٗج ،ٖٖن أل اامدرسة اإلسعردية، مجسااح
 .ٕٙٔ، صٕٓٙهػ. انظرأل د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٙٛٛ(  اري   سجيلها    سنة ٗ)
 .ٕٚٚ، ص ٕٓٙ؛ ر ـ ٛٙٔ، صٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٘)
 .٘ٔ، صٔاانعيم أل اادارس، ج .ٗ٘-ٖ٘، صٙ٘ٙ؛ ر ـ ٘ٙٔ، صٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٙ)
 .ٕٔٔ، صٙ٘ٙ؛ د  ر ٘، صٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٚ)
 .ٖٚٔ، ص ٕٓٙ؛ ر ـ ٜٛ، صٖٜٖهػ د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٚ٘ٛؿ ااو  ية    سنة يسج اري   ( ٛ)
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تػػي المدرسػػة الد نميػػة يشػػخص واحػػد، عمػػ  ظحػػو مػػا ورد فػػي وقميتونهػػا الوظػػاوؼ الثالثػػة 
 .(9)والظحاسية

 تكاظػف فػي أوقػاؼ التجػار، وافر ومكاظػة ك يػرةوقد حظيت قرا ة القرآف الكريـ،  ظصيب 
واندا   حسػف الصػوت القػارئ يكػوف ومظدػا أف، عض الشػروط نختيػار هػؤن  القػرا توضع   
أوقػات القػرا ة  وفي  عض انحياف كاظػت تحػدد .(3)والدياظة، ظاهر الخير ، جيد القرا ةوالتالوة

إ ػراهيـ  الَخَواَجػا، فقد ذكػرت وقميػة في حياة الواقؼ أو  عد وفات  التي تقرأ سوا  وعدد السور
فػي أيػاـ الواقػؼ إلػ  حػيف وفاتػ  القػرا ة  دػذف المدرسػة »اإلسعردي المؤرخة  هف عم  القرا  

كػؿ وقػت مػف الػوقتيف الظدػار و عػد صػالة العصػر، وأف يقػرأوا مجتمعػيف فػي   كػرةفػي كػؿ يػـو 
ويدػدوا ثػواب ذلػؾ مػع قػرا ة سػورة ، العظػيـكامالي مف ستيف حز يا مف القػرآف  احز ي  المذكوريف

اإلخالص والمعوذتيف وفاتحة الكتاب وأواوؿ سورة ال قػرة إلػ  الواقػؼ ولوالديػ  وأوندف ولجميػع 
عم  الواقؼ ويدعوا لػ   ػالملمرة ويسػهلوا ا  إيصػاؿ ذلػؾ إلػ  مػف ذكػر، المسمميف، ويترحموا 

متمػرقيف، الػريس مػظدـ يقػرأ  عػد صػالة الصػ ح  ا  في عمػرف فيقػرأوا وأما  عد وفاة الواقؼ مد  
في هذف التر ة التي وقمدا الواقؼ  رسـ دفظ  التي هي في هذف المدرسة المذكورة، وآخػر يقػرأ 

 .(4)« عد صالة الظدر، واآلخر  يف الملرب والعشا  في كؿ يـو
 تحديػػد عػػدد القػػرا  المسػػتميديف مػػف ريػػع الوقػػؼ، مػػف التجػػار الػػواقميف واشػػترط  عػػض

عمػػ   وقميتػػ  فػػيشػػجاع الػػديف قػػيس التػػاجر  قػػرر والم ػػالث الماليػػة التػػي ت صػػرؼ لدػػـ، فقػػد
 الَخَواَجػاخصػص فػي حػيف  .(5)كػؿ شػدرفػي  خمسة عشر درهميا القرآف يقرآفرجميف ل مسجدف

ػػا مقا ػػؿ ثالثػػة قػػرا  مدرسػػت    رهػػاف الػػديف اإلسػػعردي ػػ ،سػػ عيف درهمي  المػػريس ثالثػػوف درهمي
 المدرسػةفػي  يقػرأ عمػ  الكرسػيقػارئ واحػد جاظػب  هذا إلػ  ،ولمقارويف اآلخريف أر عوف درهميا

                                      
أو  « يـ»ااقّيـأل جرت ااعادة أف يس خدـ    بعض اامؤسسات ااعامة كاامسجد واامدرسة وااحماـ واا ريح ( ٔ)

اا نػوف اإلسػالمية وااوظػائؼ  راش يكوف مسئوف عف ااخدمة  يا ونظا  ا واامحا ظػة عليػا.) حسػف ااباأػاأل 
 (.ٜٛٛ، صٕـ، جٜ٘ٙٔدار اانه ة ااعربية، ااقاهرة، ، عل  اآلثار ااعربية

؛ اانعيمػػػػ أل ٖٚ، صٙ٘ٙ؛ ر ػػػػـ ٕٙٔ-ٔٙٔ، صٕٓٙ؛ ر ػػػػـ ٖٛٔ، صٖٜٖ( د  ػػػػر  حريػػػػر ااطػػػػابو ر ػػػػـ ٕ)
 .  ٕ٘ٔ، ص ٔ؛ ابف طواوفأل ااقالئد، ؽٓٔ-ٜ، صٔاادارس، ج

 .ٜٗ٘، ٜٔ٘مف نأرأل جع ر ااحسن أل اامدرسة اإلسعردية، ص ،( و  ية ااَخَواَجا إبراهيـ اإلسعرد ٖ)
 .ٜٗ٘ص  جع ر ااحسن أل اامدرسة اإلسعردية، (ٗ)
 .ٙٛ، صٙ٘ٙ؛ د  ر ٜ٘، صٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٘)
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في كؿ شدر ثالثوف درهمياول  
أف يكػوف الظحػاس شمس الػديف محمػد  ػف  الَخَواَجا وشرط ،(0)

ػا فػي كػؿ شػدر ن  وكػذلؾ انمػر  ،(9)قػرا الر عػة مػف مف  يف مصارؼ الوقؼ م مث ستوف درهمي
-0460/هػػ866شمس الديف محمد  ف الصػ اغ المؤرخػة فػي سػظة  الَخَواَجا الظس ة لوقمية 

ػػا ت صػػرؼ نر عػػة قػػرا ي، حيػػث خصػػص ماوػػة وخمسػػـ0469 ف درهمي
شػػمس  الَخَواَجػػاأمػػا  .(3)

فقػػد َشػػرط أف يصػػرؼ الظػػاظر مػػف محصػػوؿ الوقػػؼ لخمسػػة الػػز ماف الػػديف محمػػد  ػػف عمػػر  ػػف 
 .(4) الجامع انموي في كؿ شدر ماوة درهـ تمرؽ عميدـ الملرب صالة يقرأوف القرآف  عد

مف الواقميف مػف اشػترط قػرا ة القػرآف فػي مسػجدف أو مدرسػت  أو عظػد ضػريح  هظاؾ و 
وفػي  .(7)أي مكػاف تيسػر ، أو فػي(6)الحػـر المكػي ، ومظدـ مف جعؿ القػرا ة فػي(5)في كؿ يـو

قػرا  الس ػ ع  ي طمػؽ، فػي مجموعػة مػف القػرا   ة القػرآف الكػريـاوفي  عض انحياف كاف يتـ قػر 
 ػف إ ػراهيـ الصػمي  المؤرخػة سػظة  الػديف محمػدشػمس  الَخَواَجػا ذكرت وقميػة، فقد (8)الشريؼ
 .(9)أف يصرؼ لقرا  الس  ع في جامع السقيمة مقا ؿ عشرة دراهـ شدريياهػ 893

مػػف  اجػػز ي فخصصػػوا لدػػا  ،الػػواقميفقػػرا ة الحػػديث الشػػريؼ أهميػػة ك يػػرة لػػد   وظالػػت
تحديػػد قرا تػ  مػػف را ة الحػديث الظ ػػوي  صػمة عامػة أو اظحصػرت فػي قػػ وقػػد، عاوػدات الوقػؼ

مػػف ريػػع  صػػرؼأف ي    ػػراهيـ اإلسػػعرديإ الَخَواَجػػا رطَشػػقػػد صػػحيح مسػػمـ. فو صػػحيح ال خػػاري 
لحديث الظ ػوي فػي كػؿ يػـو جمعػة  عػد الصػالة مػف كػؿ اقارئ الصالحية لفي الدار التي وقمدا 

ـ يخػتـ ذلػؾ  قػرا ة سػعردية، ثػس وع، وفػي كػؿ يػـو اثظػيف  عػد صػالة الظدػر فػي المدرسػة اإلأ
لصػحيح  ويػاقار  ، كما رتبالقرآف الكريـ ويددي ثواب ذلؾ إل  الواقؼ ووالدف ولجميع المسمميف

                                      
؛ و  يػة ااَخَواَجػػا ٜ٘ٔ، ص ٙ٘ٙ؛ د  ػر ٜٜ-ٜٛ، ص ٕٓٙ؛ ر ػـ ٕٔ، صٖٜٖ( د  ػر  حريػر ااطػابو ر ػـ ٔ)

 .ٜٗ٘، ٜٔ٘إبراهيـ اإلسعرد ، مف نأرأل جع ر ااحسن أل اامدرسة اإلسعردية، ص
 .ٔٙٔ، صٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٕ)
 .ٕٖٓ-ٜٖٔ، ص ٕٓٙ؛ ر ـ ٕٔٔ، صٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٖ)
 .ٜٛ، ص ٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٗ)
هػ د  ػر  حريػر ااطػابو ر ػـ ٜٙٛ( و  ية ااَخَواَجا عالء ااديف بف اا ابون     اامؤرخة    اامؤرخة    سنة ٘)

 .ٕٚٚ، صٕٓٙبو ر ـ ؛ د  ر  حرير ااطاٛٙٔ، صٖٜٖر ـ 
( و  يػػة ااَخَواَجػػا زيػػف ااػػديف عبػػد ااقػػادر بػػف أػػمس ااػػديف محمػػد بػػف عيسػػ  ااقػػار . د  ػػر  حريػػر ااطػػابو ر ػػـ ٙ)

   .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ، ص ٕٓٙ
هػػ، د  ػر  حريػر ااطػابو ٕٕٜ( و  ية ااَخَواَجا زيف ااديف عبد ااقادر بف أمس ااديف محمد بف عيسػ  ااقػار  ٚ)

   .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ، ص ٕٓٙااطابو ر ـ 
 .ٕٔٓ-ٕٓٓب  ااأريؼ انظرأل محمد أميفأل ااو اؼ وااحياة افج ماعية، صالمزيد عف  راء ااسُ  (ٛ)
 .ٖٗ، ص ٕٓٙ؛ د  ر ٙٔ، ص ٖٜٖد  ر  حرير ااطابو ر ـ  (ٜ)
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مػف أيػاـ في مدرست  كؿ سظة في شدري شع اف ورمضاف، تكوف القرا ة في كؿ يػـو ال خاري 
مػف شػدر  انواخػر حيث يكوف ختـ القرا  في انياـ الممردة مف العشػر الشدريف المذكوريف، 

 .(0)رمضاف
د نمػػة قارويػػا لمحػػديث فػػي مدرسػػت  فػػي شػػداب الػػديف أحمػػد  ػػف  الَخَواَجػػاكػػذلؾ عػػي ف 

ػا الشدور الثالثة  مرتب ماوػة وعشػروف درهمي
شػمس الػديف محمػد  الَخَواَجػاوظصػت وقميػة  .(9)

. (3)حػػديثالقػػارئ لمػػاوتي درهػػـ سػػظوييا  عمػػ  صػػرؼ هػػػ،866 ػػف الصػػ اغ المؤرخػػة فػػي سػػظة 
أف يصػرؼ مػف ريػع الوقػؼ م مػث ماوػة وخمسػوف  الصػا وظيةوكاف مف شروط وقؼ المدرسػة 

ػػا لقػػاري صػػحيح ال خػػاري فػػي   الَخَواَجػػا ورت ػػب. (4))رجب وشػػع اف ورمضػػاف(أشػػدر ثالثػػةدرهمي
المكػػاف الػػذي يقػػرأ إلػ  دوف أف ت شػػير الوقميػػة  قػػارئ حػديثالقوظسػػي  شػمس الػػديف محمػػد  ػف

شػػمس الػػديف محمػػد  ػػف إ ػػراهيـ الصػػمي  المؤرخػػة سػػظة  الَخَواَجػػاوقميػػة كمػػا ظصػػت  ،(5)فيػػ 
لقػػارئ يقػػرأ صػػحيح ال خػػاري  عمػػ  أف يصػػرؼ فػػي كػػؿ سػػظة ثالثماوػػة درهػػـ ـ،0488/هػػػ893

 .(6)ومسمـ في مسجد القصب
 عض الواقميف عم  وجودها في مؤسساتدـ الديظيػة ومف الوظاوؼ انخر  التي حرص 

والتعميمية، وظيمة قارئ الميعاد، وهو درس ديظي، حيث اشػتدر فػي العصػر المممػوكي تسػمية 
أو الػػوعظ  الميعػػاد، حيػػث كػػاف ي عقػػد فػػي انسػػ وع مػػرة أو مػػرتيف، فقػػد ظصػػت  درس الحػػديث

ا  قػػرا ة الحػػديث الظ ػػوي وأهػػال وقميػػة المدرسػػة اإلسػػعردية أف ي عػػيف رجػػال مسػػمميا يكػػوف عارفيػػ
 وع، سػ ت مػف كػؿ أسػ لعمؿ ميعاد عم  الكرسي  المدرسة، وشرط عمي  الحضور في كػؿ يػـو

، وأف يخػػتـ الميعػػاد لظ ػػويالقػػرآف الكػػريـ والحػػديث ا وأف يعمػػؿ ميعػػاديا مشػػتمال عمػػ  تمسػػير

                                      
 .ٜٙ٘، ٜٓ٘-ٜٛ٘جع ر ااحسن أل اامدرسة اإلسعردية، ص (ٔ)
 .  ٕ٘ٔ، ص ٔ؛ ابف طواوفأل ااقالئد، ؽٓٔ، صٔ( اانعيم أل اادارس، جٕ)
 .ٕٖٓ-ٜٖٔ، ص ٕٓٙ؛ ر ـ ٕٔٔ، صٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٖ)
، ٔ؛ اانعيمػػػػػ أل ااػػػػػدارس، جٗ٘-ٖ٘، صٙ٘ٙ؛ ر ػػػػػـ ٘ٙٔ-ٗٙٔ، صٕٓٙ( د  ػػػػػر  حريػػػػػر ااطػػػػػابو ر ػػػػػـ ٗ)

 .ٗٔص
 . ٕٙ٘، ص ٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٘)

 .ٖٗ، ص ٕٓٙ؛ د  ر ٙٔ، ص ٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٙ)
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قػرر الَخَواجػا ا ػف د نمػة  مدرسػت   قارويػا لمميعػاد  فػي حػيف ،(0)  عض آيات وسور مف القرآف
في يـو الثالثا  مف كؿ أس وع   م مث ثالثوف درهميا
(9) . 

 ظالػت حظيػػا مػف أوقػػاؼخػر  التػػي مػػف المؤسسػات الديظيػػة انوكاظػت مظشػػآت التصػوؼ 
فمػف المعػروؼ أف عصػر سػالطيف المماليػؾ شػدد اظتشػاريا ك يػريا لمتصػوؼ  ،في دمشػؽ التجار

، وشػػايع سػػالطيف المماليػػؾ وأمػػراؤهـ حركػػة التصػػوؼ، فاظتشػػرت الكثيػػر مػػف واتسػػاع ظطاقػػ 
، والتػي أطمػؽ عميدػا خواظػؽ، ور ػط، وزوايػا، وأوقموهػا كمػا أوقمػوا عمػ  مػف التصوؼ مظشآت

ػػا مػػف الحيػػاة الرعػػدة  . وقػػد وجػػد  عػػض المتصػػوفة  الخاظقػػاوات(3)ي قػػيـ  دػػا مػػف الصػػوفية ظوعي
 الظسػػ ة لحيػػاة فوػػات الشػػعب انخػػر ، حيػػث كاظػػت ت صػػرؼ لدػػـ المرت ػػات الشػػدرية،  اإلضػػافة 

 .(4)إل  الخ ز اليومي والمحـ وانطعمة انخر 
جػػاظي الَخَواَجػػا شػػي دفقػػد   الشػػدير  خواجػػا شػػيخ، عيػػاث الػػديف محمػػد  ػػف إ ػػراهيـ الك ج 

جاظية ط و شػر ظػص فػي وقميتػ  عمػ  و  ،وأوقؼ عميداـ، 0361هػ/760في سظة  الخاظقاف الك ج 
إلػػ  كػػؿ فقيػػر مػػف ي صػػرؼ يكػػوف شػػيخ الخاظقػػاف والصػػوفية شػػافعية المػػذهب، وأف أف مظدػػا: 

الصوفية في كؿ يـو أوقية لحـ وز دية طعاـ، وظصؼ رطؿ خ ػز، وفػي كػؿ شػدر ظصػؼ رطػؿ 
شػيخ ل ويكػوف ،ار درهميػزيت وظصؼ رطؿ صا وف وظصؼ رطػؿ حػالوة عجميػة، وخمسػة عشػ

ػا  الخاظقػاف ويهخػذ فػي  ،قدر ظصيب اثظيف فالخاظقا وشرط الواقػؼ أف يكػوف أحػد الصػوفية إمامي
مقا ؿ ذلؾ عشرة دراهـ شدرييا، وآخر قي ميا، وأحدهـ  وا يا ومؤذظيا
(5). 

–ت عػػرؼ التػػي حاسػػية، شػػمس الػػديف محمػػد  ػػف الظحػػاس الخاظقػػاف الظ   الَخَواَجػػاوأظشػػه 
ا ، وفػي ذلػؾ انمػر مدرسػة عم  أظدا الخاظطقافوقمية  ظصت حيث، (6)حاسية المدرسة الظ   -أيضي

                                      
اإلسعرد  اهذة ااوظي ة  در ااديف أبو بكر بف إبراهيـ بف ُم لح، واأ رط انا    حااػة اخ ار ااًخَواجا ابف ( ٔ)

 ػػػػوا  ييػػػػرة هػػػػذة ااوظي ػػػػة يكػػػػوف ااح ػػػػور يػػػػوم  ااسػػػػبت وااثالثػػػػاء . انظػػػػرأل جع ػػػػر ااحسػػػػن أل اامدرسػػػػة 
 .ٜ٘٘اإلسعردية، ص

 .ٔوحاأية  ٕ٘ٔ، صٔابف طواوفأل ااقالئد ااجوهرية، ؽ( ٕ)
؛ محمػػػد أمػػػيفأل ااو ػػػاؼ وااحيػػػاة افج ماعيػػػة، ٜٚٔورأل اامج مػػػ  اام ػػػر ، ص ( سػػػعيد عبػػػد اا  ػػػاح عاأػػػٖ)

 .ٕٙٓص
 .ٛٚٔ-ٚٚٔنظرية ااوظي ية بااعمائر اادينية اامملوكية، ص أل( محمد عبد ااس ار عثمافٗ)
 .ٖٚٔ، ص ٕٓٙانظرأل د  ر  حرير ااطابو ر ـ د  ر .هػٚ٘ٛسنة (  اري   سجيؿ ااو  ية    ااد  ر ٘)
؛ ااأػػهاب أل معجػػـ ٜٙ، ص ٔ؛ ابػػف طواػػوفأل ُم اكهػػة ااِخػػالف، ؽٗٚٔ-ٖٚٔ، صٕدارس، ج( اانعيمػػ أل ااػػٙ)

 .ٕٗ٘، صٔدمأؽ، ج
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إلػػ  أف المعمػػار المسػػمـ كػػاف عمػػ  إدراؾ  الحيػػاة السػػاودة التػػي  (0)انمػػر أشػػار أحػػد ال ػػاحثيف
كاظػػت داخػػؿ الخواظػػؽ وظواحيدػػا المختممػػة، وتوخاهػػا عظػػد تخطيطػػ  لمخاظقػػاف كمظشػػهة يسػػكظدا 

 ػػيف ذلػػؾ و ػػيف مػػا طػػرأ عميدػػا مػػف تطػػور فػػي وظيمتدػػا  عػػدما  واوػػـالمتصػػوفة وحػػدهـ، ثػػـ 
ا.   دػا  الَخَواجػا ا ػف الظحػاس رتػب وقدأيص حت تؤدي وظيمة المدرسة أو المسجد الجامع أيضي

ػػا مامي ا وا  ػػا فػػي شػػيخي عشػػرة مػػف المقػػرا  صػػرؼ ثالثماوػػة درهػػـ ل، و مقا ػػؿ ماوػػة وعشػػروف درهمي
ػا فػي كػؿ الكريـالقرآف مف تعمـ والتمقيف الالراع يف في  شػدر ، ولرجؿ يعمػؿ  وا يػا ومؤذظيػا وقيمي
ػا، وأف ي شػتر  ستوف درهميا ، وأف ي صرؼ نر عة قرا  يقرأوف القرآف في كػؿ شػدر سػتوف درهمي

عػػػال  الػػػديف  ػػػف  الَخَواَجػػػا أمػػػا. (9)لخاظقاف(افػػػي كػػػؿ شػػػدر رطمػػػيف زيػػػت إلضػػػا ة المدرسػػػة)
 تر ػػة عمػػ  عشػػرة مػػف الصػػوفية وشػػيخ لدػػـ، يحضػػروف مػػف م تحصػػؿ وقمػػ  فعػػي ف الصػػا وظي 
مػػف القيمػػة المخصصػػة  صػػوفية عشػػرةولم اف،ظصػػي لمشػػيخ ، كػػاف  القػػاهرة ت  مدرسػػالواقػػؼ 

 .(3)لدـ
، وكػاف مػف الػرُّ  ط التجػار فػي دمشػؽ أوقػؼ عميدػاالتي  مظشآت التصوؼ انخر ومف 

عمػي  ػػف أ ػي طالػػب  ػف سػػويد الػذي أظشػػهف وجيػ  الػػديف محمػد  ػػف  التكريتػػي، را ػاطال هاأشػدر 
. وهظػاؾ مػف الػواقميف مػف أوقػؼ جػز  (4)في الصالحية اومسجدي  ةتر   مع وقد وقؼ، التكريتي

شرؼ الديف عيس  القػاري  الَخَواَجاوقمية كفي المديظة المظورة، مف عاود الوقؼ عم  انر طة 
عػيف المػا  إذا تعطمػت فقد ظصت أظ  فػي حالػة  ،ـ0479-0478/هػ883المؤرخة في سظة 

لدػا فػي توزيػع المػا   ػالطريؽ، ومػا ت قػ    في طريؽ الحال الشػامي يمػرؽ الم مػث المخصػص
 .(5) يمرؽ عم  المقرا   انر طة في المديظة المظورة

المؤرخػػػػة سػػػػظة  تػػػػ شػػػػمس الػػػػديف محمػػػػد  ػػػػف الصػػػػ اغ فػػػػي وقمي الَخَواَجػػػػا وصػػػػرؼ
مػف ريػع وقمػ  لػ عض أر طػة المديظػة المظػورة فػي كػؿ  اك يػري  ا، جػز ي ـ0469-0460/هػػ866
 يؿ، وماوػة درهػـ لممقػرا  فػي الس ػ را ػاطأر عماوة درهـ لممقرا  المجاوريف  حيث خصص  ،سظة
ػػار م   را ػػاط ، وماوػػة درهػػـ ال لػػدادي   را ػػاطومثمدػػا ل ،الميالسُّػػ را ػػاطل اعػػة، وماوػػة وخمسػػوف درهمي

                                      
 .ٖٚٔ، ص ٕٓٙانظرأل د  ر  حرير ااطابو ر ـ د  ر  .هػٚ٘ٛسنة (  اري   سجيؿ ااو  ية    ااد  ر ٔ)
 .ٕٙٔ-ٔٙٔ، ص ٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ د  ر ٕ)
 ٙٙٔ، ص ٕٓٙ؛ د  ر ٘ٛ، صٖٜٖر ـ  ( د  ر  حرير ااطابوٖ)

، ٕاايػػػػونين أل ذيػػػػؿ مػػػػر ة اازمػػػػاف، ج ؛ٚٚ، ص ٙ٘ٙ؛ د  ػػػػر ٚ٘ٔ، صٖٜٖ( د  ػػػػر  حريػػػػر ااطػػػػابو ر ػػػػـ  ٗ)
 ٗٔ٘-ٖٔ٘، صٔ؛ ااك بػػػ أل عيػػػوف اا ػػػواري ، جٕٛ٘، صٔؽٔ؛ اابرزااػػػ أل اامق  ػػػ ، جٜٛٗ-ٚٛٗص
 (.ٖٖٔ، ص ٔة، ؽ؛ ابف طواوفأل ااقالئد ااجوهرئٖٜ، ص ٕ؛ اانعيم أل اادارس، جٕٕٙر ـ 

 .ٖ، ص ٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٘)
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 ،خمػػؼ، وا ػػف ع ظػػوت، والظخمػػةو الدظػػود، و اهر، الظ ػػو  ،قػػارف را ػػاط :وعػػة مػػف انر طػػة هػػيملمج
شػمس الػديف  الَخَواَجػاعػي ف فػي حػيف  .(0)ماوػة درهػـ ةكالػد   را اط، كما خصص لظاظر وميوالرُّ 

م مػػػث  ـ،0488-0487/هػػػػ893محمػػػد  ػػػف إ ػػػراهيـ الصػػػمي  فػػػي وقميتػػػ  المؤرخػػػة سػػػظة 
 . (9) خمسماوة درهـ لممقرا  المجاوريف  هر طة المديظة المظورة

لثرا  هؤن  التجار فقد كاف ط يعييػا أف يتخػذوا المرافػؽ الخاصػة التػي ع ػارة عػف ظظريا و 
طيف ومحاكػػاة السػػال تشػػييدهاق ػػاب دفػػف يمحػػؽ  دػػا مظشػػآت ديظيػػة وتعميميػػة والم اللػػة فػػي 

ية ، وهػي فكػرة أساسػـ عػد وفػاتد ـوتخمػد ذكػراه ـتضػـ رفػاتد ضػرحةان وهػذ ،وانمرا  في ذلؾ
،  معظػ  أف الضػريح كػػاف الظػواة انساسػية إلظشػػا  فخاظقػات عدػا إلحػاؽ مسػجد أو مدرسػػة أو 

الديظيػػة اشػػتممت عمػػ   كثيػػر مػػف المظشػػآت الديظيػػة، ويؤكػػد ذلػػؾ أف معظػػـ مظشػػآت المماليػػؾ
وقػػد رصػػد . (3)وقػػد وافػػؽ إلحػػاؽ الضػػريح  المظشػػآت الديظيػػة الشػػرع الشػػريؼ ضػػريح لممظشػػئ،

 ،، ومػف هػذف التػربوأوقموهػا عميدػا العقػارات المتظوعػةانراضػي و التجار لدذف الترب كثير مػف 
أظشػػهها عػػز الػػديف محمػػوظ ال ػػزوري أحػػد أعيػػاف التجػػار، التػػي وريػػة  الصػػالحية، ز  التر ػػة ال   
   .(4)عميدا كتب كثيرةووقؼ 

المعروفػػة   افالػػذ  تر تػػ  جػػوار مسػػجد التػػاجر  الػػ  ص  وقػػؼ أمػػيف الػػديف عثمػػاف كػػذلؾ 
ػػ التر ػػة  أظمػػؽ جممػػة مػػف مالػػ  فػػي سػػ يؿ » هظػػ  ظقػػالي عػػف ال رزالػػي  عيمػػيوأشػػار الظ   ي ة،ال  ص 

الخير،  ملظي أظ  حسب ما أظمق  ف مث ماوتي ألػؼ وخمسػيف ألميػا، ....، وعم ػر مسػجد الػذ  اف 
الظعيمػي أظػ   ، كمػا ذكػر(5)«والموذظة والتر ة وعير ذلؾ، ووقؼ عميدا انوقاؼ وقرر الوظػاوؼ

 سػـ ا  الػرحمف » جػا  فيػ المسػجد والموذظػة والتر ػة أ  تجاف  مسػجد الػذ  اف ظقػش تجديػد ر 
والتر ة الع د المقير إلػ  ا  تعػال  الحػاج عثمػاف  الرحيـ جدد عمارة المسجد الم ارؾ والموذظة

والموذظػػة عمػػر ا  لػػ ، ووقػػؼ عمػػ  مصػػالح المسػػجد  الس ػػم ارأ ػػي  كػػر  ػػف محمػػد التػػاجر  ػػف 

                                      
. والمزيػػد عػػف هػػذة ااربطػػة انظػػرأل ٕٖٓ-ٜٖٔ، ص ٕٓٙ؛ ر ػػـ ٕٔٔ، صٖٜٖ( د  ػػر  حريػػر ااطػػابو ر ػػـ ٔ)

، ،  حقيػػػؽ ودراسػػػة أنػػػيس طػػػاهر وبػػػدر بػػػف محمػػػد و أل اا ح ػػػة االطي ػػػة  ػػػ   ػػػاري  اامدينػػػة ااأػػػري ةاااسػػػخ
حػػػوث ودراسػػػات اامدينػػػة اامنػػػورة، اامملكػػػة ااعربيػػػة ااسػػػعودية، ااعمػػػاش وم ػػػط   عمػػػار مػػػنال، مركػػػز ب

 .ٖٔٔ-ٔٔٔ، ص ٔجم ـ،ٕٛٓٓ
 .ٖٗ، ص ٕٓٙ؛ د  ر ٙٔ، ص ٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٕ)
 .ٚٓٔ-ٙٓٔ( محمد عبد ااس ار عثمافأل نظرية ااوظي ية، ص ٖ)
ص ، ٔ؛ ابػػف طواػػوفأل ااقالئػػد، ؽٕٕٚ، صٕ؛ اانعيمػػ أل ااػػدارس، جٕٖٛ، صٕؽٔأل اامق  ػػ ، ج( اابرزااػػ ٗ)

ٖٔٓ. 
 .ٖٖٕ-ٕٖٕ، صٕ( اانعيم أل اادارس، ج٘)
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والتر ػػة وعمارتػػ  وفرشػػ  وتظػػويرف، وعمػػ  اإلمػػاـ والمػػؤذف والقػػيـ  ػػ  جميػػع المعصػػرة وعموهػػا 
المسجد والط قتيف عر ي  والط قة مف شػرؽ الموذظػة، والط قػة شػرؽ المسػجد، والط ػاؽ التػي 
مف شاـ الموذظة، وشرقي انرض التي ق مي المعصرة، ودكاكيف التي عر ػي المعصػرة، يصػرؼ 

ظطؽ    كتاب وقؼ ذلؾ الثا ت، المحكـو   ، وكاف المراغ مظ  في شدور سػظة ثػالث عم  ما 
  .(0)«وعشريف وس عماية، فمف عير ذلؾ أو  دل  عمي  ما يستحق 

 دػػا  وألحػػؽة، ز  تر تػػ  المعروفػػة  ػػ   ػػالما   ظػػا  ظجػػـ الػػديف ع ػػد الػػرحيـ الرح ػػي  قػػاـ و
التػي تقػدر  خمسػيف ألػؼ ، وأوصػ   ثمػث تركتػ  ك يػرةعميدا أوقافيا ذات عواوػد  وأوقؼ امسجدي 

ك يػػر   الم ز ل.ػػؽشػػمس الػػديف محمػػد  ػػف  الَخَواَجػػا وأظشػػه. (9)ووقمػػ  صػػدقةدرهػػـ لشػػرا  عقػػار 
 اعػددي  اأوقؼ عميدػ، وقد ية  قرب ال اب الصليرالم ز ل.قتر ة  ال المشدورة ت ، تر التجار  دمشؽ

   .(3)عدد مف الوظاوؼ، ورتب فيدا العقاراتمف انراضي و  اك يري 
مف وجوف ال ر انخر  التي أونها ك ار التجار عظايتدـ وأظمقوا عميدا أموان كثيرة هػي و 

 لكػي، ، وتزويػدف  ػالمرافؽ الالزمػة مػف آ ػار واسػتراحاتوتمديػدف إصالح طريؽ الحػال الشػامي
المتػرة الزمظيػة وذلؾ ل  عد المسافة وطوؿ  يستطيع الحجاج تهدية فريضة الحال  سدولة ويسر؛

 التي تستلرقدا قوافؿ الحجػاج لموصػوؿ إلػ  انراضػي المقدسػة. كمػا تجػدر اإلشػارة إلػ  توجػ 
 وكػاف الػ عض مػظدـ، في كؿ عاـ إل  الحجاز في كؿ عاـ ندا  فريضة الحالمف التجار  دعد

وعيرهػا مػػف  ،)التوا ػػؿ(التجاريػػة المحممػة  ال دار قػوافمدـ لمتا عػػة يسػتلموف وجػودهـ فػػي مكػة
، وعقػػد صػػمقات تجاريػػة عقػػب اظتدػػا  حمػػرالدظػػد ع ػػر ال حػػر انالػػيمف و القادمػػة مػػف السػػمع 

انمػر الػذي يشػير . وهو مػا يمسػر ارت ػاط تجػارة ال دػار وعيرهػا  موسػـ الحػال، (4)موسـ الحال
، إلػ  الحصوؿ عم  انجر والثواب  هدا  المريضة وخدمػة الحجػاج إل  استمادة هؤن  التجار 

   .لقوافمدـ التجارية تمديد الطرؽجاظب 
مػػػف أموالػػػ  عمػػػ  اإلصػػػالحات  الم ز ل.ػػػؽشػػػمس الػػػديف محمػػػد  ػػػف  الَخَواَجػػػا اظمػػػؽ فقػػػد

ندا  فريضػػة مػػع الحجػػاج إلػ  الحجػػاز  كثيػػر السػمركػػاف و ، والمظشػآت  طريػػؽ الحػػال الشػامي
                                      

 ػػرج حسػػيفأل اانقػػوش . والمزيػػد عػػف نقػػش  جديػػد اا ربػػة ااُبّ ػػية انظػػرأل ٖٖٕ، ص ٕ( اانعيمػػ أل ااػػدارس، جٔ)
 .ٔٗ٘-ٓٗ٘، صٕمج،ٖٛ، صٔمجااك ابية اامملوكية، 

؛ ٖٛٗ، صٛٔ؛ ابػػػػف كثيػػػػرأل اابدايػػػػة واانهايػػػػة، ج٘ٓٛ، ص ٖابػػػػف ااجػػػػزر أل  ػػػػاري  حػػػػوادث اازمػػػػاف، ج( ٕ)
 .ٕٚٗ-ٕٙٗ، صٕاانعيم أل اادارس، ج

 .ٜٕٔ-ٜٕٓ، صٕاادارس ج ؛ اانعيم ألٛٛٔ-ٚٛٔ، ص ٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٖ)
هبةأل  اري  ابػف  ا ػ  ؛ ابف  ا   أٛٓٓٔ، ٕٗٛ؛ ٚٚٚ،  ٕٚٙ، صٕابف ِحجِّ أل  اري  ابف ِحجِّ ، ج (ٗ)

 .ٕٕٚ، ٜٕٙ، صٔ؛ ابف ااحم  أل حوادث اازماف، جٜٖ٘، صٗأهبة، ج
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المؤرخػػػة فػػػي سػػػظة  فػػػي وقميتػػػ  شػػػرؼ الػػػديف عيسػػػ  القػػػاري الَخَواَجػػػا وقػػػؼكمػػػا  .(0)الحػػػال
، م مػث ثمػاظوف ديظػاريا سػظوييا فػي صػرتيف، كػؿ صػرة أر عػوف ديظػاريا، ـ0479-0478/هػ883

، العػيف الموجػودة  مرحمػة انخيضػر عمػ  طريػؽ الحػال  المػا  لممػي تخصص الصػرة انولػ  
العػيف فػي العػاـ  لممػي والصػرة الثاظيػة المدمػة،   ػهدا  هػذفوأف يقـو العرب في تمؾ المظطقػة 

 (3)وقد أشػار الجزيػري .(9)وأجرة مر العيف  الما  أدوات لرفع الما ص ثمف يالتالي، مع تخص
وأهميتدػػػا  الموجػػػودة ه ظػػاؾ العيف)ال وػػر(و وادي ان َخيطضػػر، ذلػػؾ فػػػي سػػياؽ حديثػػ  عػػػف  إلػػ 

إن  ور في وسط الممازة في مكػاف مظػ   »ن يوجد في هذ المظطقة ما  هظ  ،   الظس ة لمحجاج
ػييعرؼ  الوادي ان َخيطضر، وفـ ال ور ضيؽ ن يحمؿ ظصب المساقي لسقاية ال ج. ال، ون ي عػرؼ حا
 عممػػ   الشػػامييفهػػذا ال وػػر إن  ػػالوادي، في قػػاؿ  وػػر وادي انخيضػػر، واعتظػػ   عػػض التجػػار 

صػػػالح  فػػػي سػػػظة   الم ز ل.ػػػؽد  ػػػف  ػػػدر الػػػديف حسسػػػف  ػػػف محمػػػ الَخَواَجػػػاكػػػذلؾ أوقػػػؼ  «.وا 
، وهػػػي  مثا ػػػة طاومػػػة يرافقػػػوف (4)عمػػػ  سػػػحا ة  طريػػػؽ الحجػػػازـ، 0467-0466هػػػػ/870

ػرؼ لدػـ  الحجاج لممحافظة عميدـ، ويكوف مع السحا ة جماؿ تحمؿ المشاة مف الحجػاج وَتصط
يا يا  .(5)ما يحتاجوف إلي  مف الما  وانطعمة ذها يا وا 

ف: انوؿ االتجار  طريؽ الحال والوقػؼ عميػ  كػاف لػ  دافعػظستظال مما س ؽ أف اهتماـ 
اسػتخدام   يتجمػ  فػياقتصػادي  ، والثػاظيوأخػذ الثػواب ديظي وهو تسديؿ تهدية فريضػة الحػال

 ظقؿ الكاـر مف الحجاز إل   الد الشاـ.القوافؿ التجارية لكهحد طرؽ 
مػف الط يعػي  فكػاففؾ أسر  المسمميف، أوقاؼ ، كاف لدا   عد ديظي التيومف انوقاؼ 

 فيوالعثمػػػاظي الصػػػمي ييف والملػػػوؿضػػػد  أف يكػػػوف مػػػف آثػػػار الحػػػروب التػػػي خاضػػػدا المماليػػػؾ
                                      

 .ٜٕٓ، صٕاانعيم أل اادارس، ج؛ ٗٚٔ، ص ٛااسخاو أل اا وء ااالم ، ج (ٔ)
 .ٖ، ص ٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٕ)
ـ(أل ٓٚ٘ٔهػػ/ٜٚٚ  بعػد ( ااجزير أل عبد ااقادر بف محمد بف عبد ااقادر بف إبراهيـ اان ػار  ااحنبلػ ،  ػو ٖ)

ااد رر ااَ راِئد ااُمنظَّمة    أخبار ااحاج وطريؽ مكة اامعظَّمػة، أعػدة النأػر َحَمػد ااجاسػر، ااطبعػة ااثانيػة، 
و ػػػػد  .ٕٕٙٔ،، صٕـ، جٕٛٓٓهػػػػػ/ٜٕٗٔمنأػػػورات دار اايمامػػػػة البحػػػث واا رجمػػػػة واانأػػػػر، ااريػػػاض، 

بػصف بهػا بركػة بهػػا مػاء إاػ  نحػو اان ػػؼ  ـ،٘ٔ٘ٔهػػػ/ٕٜٓو ػؼ ابػف طواػوف عقبػػة اُاَخْي ػر  ػ  سػنة 
ا  جانبها بئر، وكاف يوجد برك اف ايس بهما ماء إحداهما الركػب ااحلبػ  وااخػر( الركػب ااكركػ . ابػف  وام

 ااجػزء، ٓٔ، نأر حمد ااجاسر، مجلػة ااعػرب، ااسػنة ااأام  ااحج منازؿ  عداد    ااسام  اابرؽطواوفأل 
 .ٔٛٛـ، صٜٙٚٔيونيو -، اارياض، مايؤٕ-ٔٔ

 .  ٕٛٔ-ٕٚٔ ، صٙ٘ٙ؛ د  ر ٜٔٔ، ص ٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٗ)

؛ ابف   ر  برد أل اانجـو اازاهػرة  ػ  ملػوؾ م ػر وااقػاهرة، ااطبعػة ٜٗٗ، صٕؽ ٖاامقريز أل ااسلوؾ، ج( ٘)
  .ٕحاأية  ٜٓٔ-ٛٓٔ، صٕٔـ، جٕٙٓٓااثانية، مطبعة دار ااك ب وااوثائؽ ااقومية، ااقاهرة، 
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، اعتػدا ات القراصػظة عمػ  سػواحؿ الدولػة الممموكيػةفضػالي عػف ، عيرهـو واإلمارات التركماظية 
 هػؤن مػف أجػؿ فػدا  الالزمة نمواؿ ا تجمع، فكاظت في أيدي انعدا  وقوع أعداد مف انسر 

، ومدمتػ  ظػاظر يتػول  اإلشػراؼ عميػ  ولػ انسػر ،  ي سػم  ديػواف وتوضع في ديواف ،انسر 
، وكػػاف هظػػاؾ الكثيػػر مػػف انوقػػاؼ التػػي (0)التحػػدث عمػػ  انوقػػاؼ التػػي ت مػػد   دػػا انسػػر 

جػا  مؾ أسػر  المسػمميف، عمػ  ظحػو مػا لجز  مف ريعدا مف التجار وعيرهـ واقموها  خصص
-0441/هػػػ844سػػظة فػػي المؤرخػػة   الم ز ل.ػػؽشػػمس الػػديف محمػػد  ػػف  الَخَواَجػػاوقميػػة  فػػي

عمػ  فكػاؾ  الر ػع مػف عاوػد الوقػؼ يكػوفاظقػراض الذريػة  ظص ت عم  أظ   عد حيث، ـ0440
 .(4لوحة) (9)انساري

فػي الحيػاة العمميػة  أثرهػاأوقاؼ التجار في الحياة الديظية، أمػا  خصػوص  أثرهذا عف 
ا مػػف خػػالؿ المػػدارس ومكاتػػب تعمػػيـ انيتػػاـ التػػي قػػاموا  تشػػييدها، فقػػد ذلػػؾ فيظدػػر  واضػػحي

حرصوا عم  ترتيب عدد مف المقػرا  لحمػظ القػرآف وتعممػ ، وكػاظوا يسػكظوف فػي  يػت  مدرسػة 
وقد تماوتػت أعػدادهـ مػف وقميػة  ،الواقؼ أو تر ت ، واإلقامة  دا ليالي وظداريا في أعمب انحياف

، يكػػػوف حافظيػػا لكتػػػاب ا ، جيػػػد رآف ويمقػػظدـشػػيخ يعممدػػػـ القػػػعمػػػيدـ نخػػر . وكػػػاف ي عػػي ف 
القػػرا ة، حسػػف اندا . فكػػاف مػػف شػػروط وقػػؼ المدرسػػة اإلسػػعردية أف يصػػرؼ فػػي كػػؿ شػػدر 
ثالثماوة درهـ إل  عشرة مف المقرا  يتعممػوف القػرآف، وعمػيدـ الحضػور والقػرا ة عمػ  الشػيخ 

، وأف يختمػوا اأمػردي  هـليف  ذقوف  حيث ن يكوف أحدوالتمقيف وقرا ة ما مض ، وأف يكوظوا  ال
مع شيخدـ القرا ة في آخر كػؿ مجمػس القػرا ة  سػورة اإلخػالص والمعػوذتيف وفاتحػة الكتػاب 
هػػػدا  ثػػػواب ذلػػػؾ إلػػػ  الواقػػػؼ ووالديػػػ  وأوندف ولجميػػػع المسػػػمميف،  وأواوػػػؿ سػػػورة ال قػػػرة، وا 

اشػترط الواقػؼ أف يقػـو الظػاظر  صػرؼ مػف ويترحموا عم  الواقؼ والػدعا  لػ   ػالملمرة. كمػا 
ػػا، وأف يقػػرر  ػػدني مظػػ  ومػػف لػػـ يحمػػظ  فقيػػريا آخػػر، حمػػظ القػػرآف وكسػػوت   م مػػث خمسػػيف درهمي

لشػػيخ القػػرا  م مػػث  كمػػا خصػػصمكاظػػ ،  قػػرريو القػػرآف فػػي مػػدة ثالثػػة سػػظيف، يصػػرف  الظػػاظر 
  .(3)في كؿ شدر ستوف درهميا

                                      
؛ ابػػػف  ا ػػػ  ٚٙ٘، ص ٛٔ؛ ابػػػف كثيػػػرأل اابدايػػػة واانهايػػػة، جٜٔٔ، صٗ( ااَقْلَقَأػػػْند أل ُ ػػػْبح ااْعَأػػػ ، جٔ)

؛ ااُب ػػػػَرو أل  ػػػػاري  ٔٙ، صٗ؛ جٜٛ٘، ٖٖٔ، ٖ٘ٔ، ٜ٘، صٕأػػػػهبةأل  ػػػػاري  ابػػػػف  ا ػػػػ  أػػػػهبة، ج
 .ٕٗٗ، ٕٛٔ، صٔ؛ ابف طواوفأل ُم اكهة ااِخالف، ؽٛٚااُب َرو ، ص 

 .  ٕٛٔ-ٕٚٔ ، ص ٙ٘ٙ؛ د  ر ٕٛ، ص ٖٜٖد  ر  حرير ااطابو ر ـ  (ٕ)

؛ جع ػػػػػػر ٜ٘ٔ، ص ٙ٘ٙ؛ د  ػػػػػػر ٜٜ-ٜٛ، ص ٕٓٙ؛ ر ػػػػػػـ ٕٔ، صٖٜٖ( د  ػػػػػػر  حريػػػػػػر ااطػػػػػػابو ر ػػػػػػـ ٖ)
 .ٕٜ٘، صٗ، جٖٖااحسن أل اامدرسة اإلسعردية، مج 
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ا ف د نمة في مدرست   الصػالحية سػتة مػف المقػرا  اللر ػا  المدػاجريف  الَخَواَجاورت ب 
يكػوف اإلمػاـ هػو مػف يتصػد  في قرا ة القرآف، ولكؿ مظدـ ثالثوف درهميا فػي كػؿ شػدر، وأف 

ا إلقراودـ ػا إضػافة إلػ  ماوػة درهػـ يتقاضػاها عػف وظيمػة  شيخي القرآف في مقا ؿ عشروف درهمي
عشػػرة مػػف المقػػرا  المشػػتلميف  الم ز ل.ػػؽشػػمس الػػديف محمػػد  ػػف  الَخَواَجػػا. وعػػي ف (0)اإلمامػػة

وعمػيدـ اإلقامػة  تر ػة   القرآف في تر ت  لكؿ فقير مظدـ خمسة وعشروف درهميا في كؿ شدر،
، وفروة يرتديدا في الشػتا الواقؼ، و  . وذكػرت (9)يصرؼ لكؿ فقير أر عة أواؽ خ ز في كؿ يـو

شمس الديف محمػد  ػف الظحػاس تعيػيف عشػرة مػف المقػرا  الػراع يف فػي الػتعمـ  الَخَواَجاوقمية 
والتمقيف مف كتاب ا  في مدرست ، وأف ي صرؼ لدـ في كؿ شػدر ثالثماوػة درهػـ، وثمػث رطػؿ 

، ولشيخدـ ماوة وعشروف درهميا وثمثا رطؿ مف الخ ز خ ز كؿ يـو
. وكاف مف شػروط وقػؼ (3)

ـ، أف يرتػػب  دػػا عشػػرة رجػػاؿ مػػف 0468-0467ػ/ هػػ879المدرسػػة الصػػا وظية فػػي سػػظة 
الطاومة الج رتية لقرا ة القرآف مع إقامتدـ في خالوي  المدرسة لمدة ثػالث سػظوات، ويصػرؼ 

ػا فػي كػؿ شػدر لكؿ واحػد مػظدـ م مػث وقميػة عػال  الػديف  وتػذكر لظػا .(4)خمػس وأر عػوف درهمي
ي صػرؼ جػز  مػف ريػع أف شػرط  أظػ ـ، 0498-0497هػػ/913عمي  ف الصػا وظي فػي سػظة 

الوقػػػؼ لعشػػػرة مػػػف طػػػالب العمػػػـ الشػػػريؼ الشػػػافعية المػػػرت يف لقػػػرا ة الػػػدرس فػػػي المدرسػػػة 
وأف يقسػـ  يػظدـ عمػ  اثظػي عشػر ظصػي يا، لمشػيخ ظصػي اف ولكػؿ  -مدرسػة والػدف -الصا وظية

 .  (5)واحد مف الطم ة ظصيب
أظشػهوها لػذلؾ،  ، مػف خػالؿ تعمػيمدـ فػي مكاتػبالتجػارحظي انيتاـ  عظاية ك يرة مػف و 

ػا ك يػريا طػواؿ عصػر سػالطيف المماليػؾ، ووفػر الرعايػة  فقد شدد هذا الظػوع مػف التعمػيـ اهتمامي
العمميػػة وانجتماعيػػة لدػػذف الموػػة عيػػر القػػادرة، والػػذي لػػـ يكػػف فػػي وسػػع ذويدػػـ إرسػػالدـ إلػػ  

أو ، حيػػث كػػاف ي عػػي ف شػػيخ (6)مكاتػػب التعمػػيـ الخاصػػة أو احضػػار مػػؤد يف لدػػـ فػػي المظػػازؿ
عميدـ يقـو  تعميمدـ داخؿ هذف المكاتب، وكاف يتـ اختيػارهـ مػف  ػيف العممػا  انكمػا   مؤدب

                                      
ابػػف ؛ ٜ، صٔ؛ اانعيمػػ أل ااػػدارس، جٗ٘-ٖ٘، صٙ٘ٙ؛ ر ػػـ ٘ٙٔ، صٕٓٙ( د  ػػر  حريػػر ااطػػابو ر ػػـ ٔ)

 .ٕ٘ٔ، صٔطواوفأل ااقالئد، ؽ
 .ٚٛٔ، ص ٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٕ)
 .ٕٙٔ-ٔٙٔ، صٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٖ)
 .ٖ٘، صٙ٘ٙ؛ ر ـ ٘ٙٔ-ٗٙٔ، صٕٓٙد  ر  حرير ااطابو ر ـ  (ٗ)
 . ٙٙٔ، ص  ٕٓٙ؛ د  ر ٘ٛ، ص ٖٜٖد  ر  حرير ااطابو ر ـ  د  ر  (٘)

ااعػػػاط أل اا علػػػيـ  ػػػ  م ػػػر زمػػػف اايػػػوبييف واامماايػػػؾ، دار اامعػػػارؼ، ااقػػػاهرة، عبػػػد اا نػػػ  محمػػػود عبػػػد ( ٙ)
 .ٕٓٔـ، ص ٜٗٛٔ
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الثقػػات، ووفػػرت الدولػػة أدوات الكتا ػػة والقػػرا ة لدػػـ، وكاظػػت هػػذف المكاتػػب ممحقػػة  ػػالجوامع 
 ظػا  مكتػب لتعمػيـ عمػ  ، فقد جرت العػادة (0)والمساجد والمدارس، وأحياف أخر  كاظت مظمردة

، أو «مسػػجد السػػ يؿ»انيتػػاـ  جػػوار المسػػجد أو المدرسػػة فػػوؽ السػػ يؿ، ولػػذلؾ ع ػػرؼ  اسػػـ 
 .(9)«كتاب الس يؿ»

ـ، 0989-0988هػػ/687جاع الديف قيس التػاجر المؤرخػة فػي سػظة وت عد وقمية ش   
عمػػ  مصػػالح مسػػجدف  الصػػالحية، مػػف أقػػدـ الوقميػػات التػػي خصصػػت جػػز يا مػػف ريػػع الوقػػؼ 

إلػ   (4)الَم طػَردشػار ا ػف أ، وقػد (3)رط الواقؼ أف يقرر عشرة أيتػاـ  مسػجدفعم  انيتاـ، فقد ش
فػي الػظقش الكتػا ي وهػو انمػر الػذي ورد  هف عمي  وقؼ ك ير و ػ  قػرا ة أيتػاـ، هذا المسجد 

شػرط اإلمػاـ »ـ، أظػ  مػف 0987هػػ/686أظشهها الواقؼ  جوار مسجدف  تاريخ  التيفي ال ور 
،  وهػو مػا ي شػير إلػ  تعمػـ انيتػاـ الخػط (5)«أف ي عمـ عشرة أيتػاـ القػرآف العزيػز والخػط والمقػ 

 و عض دروس المق   جاظب القرآف الكريـ.
أظػ  خصػص  يتيػا مػف دارف فػي الصػالحية   رهاف الديف اإلسعردي الَخَواَجاوتشير وقمية 

ػػا، ولشػػيخدـ  ػػا وشػػيخدـ، وصػػرؼ لدػػـ فػػي كػػؿ شػػدر ماوػػة وخمسػػيف درهمي لخمسػػة عشػػر يتيمي
ػػا، وكػػاف تعمػػيمدـ فػػي المكتػػب الػػذي أظشػػهف فػػي أعمػػ  مدرسػػت ، واشػػترط أف يكػػوف  سػػتيف درهمي

دػـ القػرآف والحمػظ، الشيخ حافظيا لكتاب ا ، جيد القػرا ة، حسػف اندا ، عارفيػا  الكتا ػة، يعمم
ػػا لمراحػػة فػػي كػػؿ أسػػ وع  والكتا ػػة واندب، وذلػػؾ مػػف أوؿ الظدػػار إلػػ  أذاف العصػػر، ولدػػـ يومي

شداب الديف أحمػد  ػف د نمػة فقػد  الَخَواَجا. أما (6) اإلضافة إل  أياـ العيديف والمواسـ الديظية
ـ فػػي كػػؿ فقػػد قػػرر سػػتة أيتػػاـ فػػي المكتػػب أعمػػ   ػػاب مدرسػػت ، لكػػؿ واحػػد مػػظدـ عشػػرة دراهػػ

شدر، ولشيخدـ ستوف درهميا
(7 ). 

                                      
ـ(، مجلػػة اامػػؤرخ ٚٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔهػػػ/ٖٕٜ-ُٛٗٙيسػػر  أحمػػد زيػػدافأل رعايػػة ااي ػػاـ  ػػ  ااع ػػر اامملػػوك )( ٔ)

 .ٜٕٚ، ٜٕٓـ، صٕٚٓٓااعرب ، ااعدد ااخامس عأر، مارس 
 .ٖٕٙ-ٕٕٙج ماعية، صمحمد أميفأل ااو اؼ وااحياة اف( ٕ)
 .ٙٛ، ص ٙ٘ٙ؛ د  ر ٜ٘، ص ٖٜٖد  ر  حرير ااطابو ر ـ  (ٖ)
 .ٜٗٔثمار اامقا د، ص  (ٗ)
 (.ٕ، حاأية)ٖٖ٘، ص ٔابف طواوفأل ااقالئد، ؽ (٘)

؛ جع ػػػر ااحسػػػن أل ٜ٘ٔ، ص ٙ٘ٙ؛ د  ػػػر ٜٜ، ص ٕٓٙ؛ ر ػػػـ ٕٔ، صٖٜٖد  ػػػر  حريػػػر ااطػػػابو ر ػػػـ  (ٙ)
 .ٖٜ٘اامدرسة اإلسعردية، 

 .  ٕٚٔ، ٕ٘ٔ، ص ٔ؛ ابف طواوفأل ااقالئد، ؽٓٔ-ٜ، صٔاانعيم أل اادارس، ج (ٚ)
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فػػي المكتػػب  جػػوار تر تػػ  المعروفػػة  الم ز ل.ػػؽشػػمس الػػديف محمػػد  ػػف  الَخَواَجػػاورتػػب 
ػا، الم ز ل.ق التر ة  ية عشرة أيتاـ يحصموف عم  ماوة درهـ في كؿ شدر، ولشػيخدـ سػتوف درهمي

ػػػا ولريتػػػاـ المتػػػردديف عمػػػ  المكتػػػب عشػػػروف درهمي
وضػػػح المػػػرؽ  ػػػيف انيتػػػاـ ، وهػػػو مػػػا ي(0)

انساسييف المرت يف في المكتب والمتردديف عمي  مف خارجػ . و مػث عػدد انيتػاـ فػي المدرسػة 
الصا وظية عشرة أيتاـ، في مكتب السػ يؿ شػرقي المدرسػة )الجػامع( وي صػرؼ لدػـ ماوػة درهػـ 

في كؿ شدر، ولشيخدـ خمسوف درهميا
(9) . 

تدـ ظشػػهة عمميػػة وتظشػػ دػػدؼ تعمػػيـ انيتػػاـ يتضػػح ممػػا سػػ ؽ اهتمػػاـ  عػػض الػػواقميف  
فيمػا  عػد، كمػا يت ػي ف اخػتالؼ أعػدادهـ مػف وقميػة  مسػؤولياتدـليص حوا قػادريف عمػ  تحمػؿ 

، فضػػالي عػػف اوػػد الماليػػة مػػف انعيػػاف الموقوفػػةالعو مقػػدار إلػػ  أخػػر  وفقيػػا لشػػروط الػػواقميف و 
 المرت ات المخصصة لدـ، والتي جا ت متماوتة في كثير مف انحياف. تماوت

 الحياة انجتماعية:في أوقاؼ التجار أثر خامسيا: 
حيػػث يوقمدػػا الواقػػؼ عمػػ   أكثػػر أظػػواع الوقػػؼ اظتشػػاريا، )الذريػػة(كاظػػت انوقػػاؼ انهمية

 و، عم  جدات ال ر والصػدقة ؤوؿتذلؾ ، و عد وظسمدـيتدـ ر عم  أوندف، وذ ومف  عدفظمس  
لوقػػؼ انهمػػي إلػػ  الوقػػؼ الخيػػري، فػػي محاولػػة مػػف هػػؤن  الػػواقميف اتحػػوؿ  ةفػػي هػػذف الحالػػ

تحصيف أموالدـ وعقاراتدـ مف المصادرات، و معظػ  آخػر إخمػا  وقمدػـ انهمػي عمػ  أظمسػدـ 
المػدارس جوامع و كػالالديظيػة والتعميميػة  المظشػآتوذرياتدـ  عػدهـ خمػؼ الوقػؼ الخيػري عمػ  

ػػا  (3)وقػػد اعت ػػر أحػػد ال ػػاحثيف .عيػػر ذلػػؾو الخواظػػؽ و  أف هػػذا الظػػوع مػػف الوقػػؼ لػػـ يكػػف خالصي
 .لوج  ا ،  ؿ كاف اللرض مظ  تحصيف انمواؿ ضد المصادرة

وقؼ أمالكدـ وأموالدـ عمػ  في التجار فإظ  ن يمكف إعماؿ حؽ  ،وعم  الرعـ مف ذلؾ
 ،وصػياظتدـ لدػـ حياة كريمػة لدـ، وتوفيركحؽ مكتسب ندهـ وذرياتدـ، واإلفادة مف ريعدا أو 

ػا الظػروؼ المحيطػة  دػـ وطمػع  ون يمكف أف ظلمػؿ ،مورديا اقتصادييا ثا تيا وضماف  الدولػةأيضي
دـ وسػػالطيف المماليػػؾ وأمػػراحتػػ  أف  ،فػػي أمػػوالدـ، وهػػو مػػا سػػ ؽ وأف تحػػدثظا عظػػ  مػػف ق ػػؿ

   ، و عد ذلؾ عم  جدة خيرية.أوندهـعم  و فعموا انمر ظمس ، وأوقموا عم  أظمسدـ 

                                      
. كمػا حػدد  ػ  و  يػة أخػر( ٚٛٔ، ص ٕٓٙهػ .د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٔ٘ٛ اري  سجؿ ااو  ية    سنة  (ٔ)

 أنا بعد انقراض ااذرية يعود ااو ؼ عل  ااي اـ واامك ب.

 .ٖ٘، صٙ٘ٙ؛ ر ـ ٘ٙٔ، صٕٓٙد  ر  حرير ااطابو ر ـ  (ٕ)
 . ٛٚ-ٚٚ( محمد أميفأل ااو اؼ وااحياة افج ماعية، ص ٖ)
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عمػػ  أيػػة حػػاؿ، كاظػػت انوقػػاؼ الذريػػة التػػي أوقمدػػا التجػػار سػػ  يا لزيػػادة صػػمة انرحػػاـ 
قػػد اختممػػت ، و الػػدهرمػػف تقم ػػات  وحمػػايتدـ التصػػدؽ عمػػيدـ  ،ـوأقػػار د ـو ػػيف أ ظػػاود ـ يػػظد

الواقػؼ ثػـ الوقػؼ عمػ   يكػوف أكثرهػا فمػي مف وقمية نخر .حوؿ استحقاؽ الذرية  دـشروط
أعم دا عمػ  الحػرميف في  ت عد انظقراض عم  جدات  ر وصدقة، والتي كاظو أوندف وعق دـ، 

 .المقرا و الشريميف 
سػوا   ـأقػار دعمػ   أوقػافدـصػرؼ جػز  مػف ريػع  الواقمػوف اشػترط وفي حػانت أخػر 

شمس الديف محمد  ف عمي  ف عمػر القوظسػي  الَخَواَجا ظصيب والدة فكاف، ـأو اخوتد ـآ اود
، ثػـ مػف  عػدها ثالثػة أسػدـ مػف ريػع الوقػؼ ـ،0483/هػػ888المؤرخة في سػظة في وقميت  

حػانت أخػػر   فػػيو  .(3لوحػة) (0) وظسػػمدـ أوندفعمػ   و عػػدف، عمػ  قيػػد الحيػاةعميػ  إف كػػاف 
الػز ماف خواجا شمس الػديف محمػد  ػف لم ظصت ثالث وقمياتكاف يعود الوقؼ عم  اخوت ، فقد 

 .(3)وظسمدـ، وأوندهـ (9)أوند أخي  ظجـ الديف ع د الكريـعم   عد أوندف أف يعود الوقؼ 
-0464هػػ/869 فػي سػظة ظور الديف عمي  ف  ف الصا وظي الَخَواَجا وقمية وجا  في

و عػد  ،ظصػي   لخخػر يظتقػؿ مظدمػا ومػف تػوفي ،ظمسػ  وولػدفعم   يكوفالوقؼ أف  ـ،0465
ريع الوقؼ  عد صرؼ مصارف  نوند الواقػؼ والر ػع إلخػوة الواقػؼ  ثالثة أر اعيظتقؿ وفاتدما 

زيػػف الػػديف ع ػػد الػػرحمف  ػػف احمػػد  ػػف  الَخَواَجػػافػػي حػػيف ظصػػت وقميػػة  .(4)وأوندهػػـ وذريػػتدـ
مػف و ـ، أف يكػوف الوقػؼ عمػ  ظمسػ  ثػـ أوندف وذريتػ ، 0480هػػ/886د نمة المؤرخة سظة 

شػػمس الػػديف  الَخَواَجػػاحػػدد . و (5) عػػدهـ الظصػػؼ عمػػ  أخويػػ  عمػػر ومػػريـ ثػػـ عمػػ  أوندهمػػا
أف مػػا ت قػػ  مػػف مصػػارؼ ـ، 0488هػػػ/ 893فػػي وقميتػػ   تػػاريخ  محمػػد  ػػف إ ػػراهيـ الصػػمي  

ومػػف تزوجػػت خصػػص م مػػث ثماظيػػة دراهػػـ كػػؿ يػػـو نختيػػ ، ي    عػػد وفاتػػ  والوقػػؼ يكػػوف لػػ ، 
أوندف و أو توفيػػت عػػاد ظصػػي دا مضػػافيا إلػػ  ريػػع الوقػػؼ، و قيػػة عواوػػد الريػػع ن ظػػ   مظدمػػا

 .(6)وظسمدـوذريتدـ 

                                      
 .ٖٕ٘، ص ٙ٘ٙ؛ د  ر ٕ٘٘، ص ٕٓٙد  ر  حرير ااطابو ر ـ ( ٔ)
مِ ٕ) ف اادَِّمْأػِق ، كػاف  ػاجًرا مػف اا جػار ااكبػار، ( هو نجـ ااديف عبد ااكريـ بف عمر بػف محمػد بػف عمػر بػف ااػزَّ

 (.ٜ٘ٛر ـ  ٖٙٔ، صٗاا وء ااالم ، ج اسخاو ألـ. )اٗٚٗٔهػ/ نو مبر ٜٚٛ و   ِ   رجب 

 .ٚٙٔ، صٙ٘ٙ؛ د  ر ٕٙٔ، صٕٓٙد  ر  حرير ااطابو ر ـ  (ٖ)
 .ٕٚٚ، صٕٓٙ؛ د  رٛٙٔ، ص ٖٜٖد  ر  حرير ااطابو ر ـ ( ٗ)
 .ٖٜٔ، ص ٙ٘ٙ؛ د  ر ٙٚ، ص ٕٓٙد  ر  حرير ااطابو ر ـ ( ٘)
 .ٖٗ، صٕٓٙ؛ د  ر ٙٔ، ص ٖٜٖد  ر  حرير ااطابو ر ـ ( ٙ)



 
 ػػػػػػػػػػ ـ(0506-0961هػ/999-658) وأثرها في الحياة العامة عصر سالطيف المماليؾ أوقاؼ التجار في دمشؽ

- ٜٙ - 
 

شػػػمس الػػػديف محمػػػد  ػػػف عيسػػػ   ػػػف ع ػػػد ا  القػػػاري فػػػي وقميتػػػ   الَخَواَجػػػاواشػػػترط 
، الوقؼ عم  ظمس  ثػـ عمػ  أوندف وذريتػ  ثػـ مػف  عػدهـ ـ0494هػ/899المؤرخة في سظة 

فػي  .(0)وظسػمدـعم  اخوة الواقؼ وأوندهـ وأعقا دـ و عػد ذلػؾ مػف يوجػد مػف أقػارب الواقػؼ 
الم ز ل.ػؽزيف الديف ع د اللظػي  ػف  الَخَواَجااختص حيف 

-0499/هػػ915فػي وقميتػ  سػظة  (9)
وأعقػػا دـ ثػـ عمػػ  ذريػة ا ػػف  وظسػمدـ،  ػالوقؼ عمػ  ظمسػػ  ثػـ عمػػ  أوندف وأوندهػـ ـ0511

الم ز ل.ػؽعم  القاضي شمس الديف محمد  ف  در الديف حسف  ف 
، و عػد وفاتػ  عمػ  التر ػة (3)

زيف الديف ع د القادر  ف شمس الديف محمػد  ػف عيسػ  القػاري فقػد  الَخَواَجاأما  .(4)يةالم ز ل.ق
عمػػ  ظمسػػ  ومػػف  عػػدف عمػػ  أوندف  الوقػػؼـ، 0506/هػػػ999 سػػظة فػػي وقميتػػ   تػػاريخ جعػػؿ

 .(5)وأوندف وذريتدـ نخي وعق دـ مف الظدور ثـ لذوي ال طوف، و عد ذلؾ 
فمػػي ، اظقطػػاع ذريتػػ يػػؤوؿ إلػػ  عتقػػا  الواقػػؼ عظػػد الوقػػؼ وفػػي حػػانت أخػػر  كػػاف 

ـ، 0469-0460هػػػ/866سػػظة وقميتػػيف لمخواجػػا شػػمس الػػديف محمػػد  ػػف الصػػ اغ  تػػاريخ 
آؿ  كػػػذلؾ. (6)ظسػػػمدــ، جعػػػؿ لعتقاوػػػ  الوقػػػؼ  عػػػد أوندف و 0463-0469هػػػػ/867وسػػػظة  

ظور الديف عمي، ثػـ عمػ  أوندف حتػ   الَخَواَجاالوقؼ في وقمية المدرسة الصا وظية عم  ا ظ  
 ظسػػمدـانظقػػراض، و عػػد ذلػػؾ يكػػوف الظصػػؼ عمػػ  عتقػػا  الواقػػؼ وعتقػػا  ولػػدف وأوندهػػـ و 

والظصؼ الثاظي يشتري    خ ز يوزع عم  المقرا  في كؿ يػـو عمػ   ػاب التر ػة، فػإذا اظقػرض 
وفػي وقميػة  .(7)العتقا  عاد ما كػاف ي صػرؼ لدػـ عمػ  الظصػؼ الثػاظي فػي شػرا  خ ػز لممقػرا 

                                      
 .ٕٔٔ، ص ٙ٘ٙ؛ د  ر ٔٔٔ، صٕٓٙ؛ د  ر ٜٔ، ص ٖٜٖد  ر  حرير ااطابو ر ـ ( ٔ)
اِّؽ، أحػد كبػار اا جػار بدمأػؽ، ونػاظر و ػؼ ااَخَواَجػا ٕ) ( هو ااَخَواَجا عبد اا ن  بف نا ر ااديف محمد بف ااُمزَّ

اِّػػؽ،  ػػو    ػػ  ُجمػػاد( اآلخػػرة سػػنة   ب ػػرب هـ ـ، ود ػػفٓٔ٘ٔهػػػ/سب مبر ٜٙٔأػػمس ااػػديف محمػػد بػػف ااُمزَّ
اِّقيػػة.) ابػػف ااحم ػػ أل حػػوادث اازمػػاف، ج ، ٔ؛ ابػػف ااًمػػال ااَحْ ػػك  أل ُمْ َعػػُة اَاذَهػػاف، جٜٜٔ، صٕااُمزَّ

 (.  ٖٗٗر ـ  ٖٗٗص

اِّػؽ،  ا ػ  ااق ػاة بدمأػؽ، مػات ٖ) ( هو أمس ااديف محمػد بػف بػدر ااػديف حسػف بػف محمػد بػف علػ  بػف ااُمزَّ
اِّقيػػػة.) ااُب ػػػَرو أل  ػػػاري  ااُب ػػػَرو ،  ـ، ود ػػػفٜٚٗٔهػػػػ/مارس ٕٜٓمق ػػػوف  ػػػ  رجػػػب سػػػنة  ب ػػػرب هـ ااُمزَّ

؛ ابػف ااَ ػّز أل ااكواكػب ااسػائرة، ٖٔٚر ػـ  ٕٚٙ، صٕ؛ ابف ااًمال ااَحْ ػك  أل ُمْ َعػُة اَاذَهػاف، جٕٚٓص
 (.ٜ٘ر ـ  ٖٚ، ص ٔج

 .ٕٚٔ، ص ٕٓٙ؛ د  ر ٗٔ، ص ٖٜٖد  ر  حرير ااطابو ر ـ ( ٗ)
 .ٕٙٓ، ص ٕٓٙر ـ  د  ر  حرير ااطابو( ٘)
 .ٖ٘، ص ٙ٘ٙ؛ د  ر ٘ٙٔ، ص ٕٓٙد  ر  حرير ااطابو ر ـ ( ٙ)
 .ٕٖٓ-ٜٖٔ، صٕٓٙ؛ د  ر ٕٔٔ، ص ٖٜٖد  ر  حرير ااطابو ر ـ ( ٚ)
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ثػـ عمػ  عميػ  ـ، اشػترط أف يعػود الوقػؼ 0478هػػ/883شرؼ الػديف عيسػ  القػاري  تػاريخ 
 .(0)ظسمدـ، و عد انظقراض عم  عتقا  الواقؼ وأوندهـ و ظسمدـأوندف و 

فػي  اتماوتيػأف انوقػاؼ الذريػة أظدػرت  يت ي ف ،مف العرض السا ؽ وما تخمم  مف أمثم 
أ ظػػا  الواقػػؼ  عمػػ  شػػكؿ ك يػػر و واضػػحة  كاظػػت المسػػتحقة لريػػع الوقػػؼ، حيػػث درجػػة القرا ػػة

 مثػػؿ انسػػرة خوتػػ ، وفػػي حػػانت قميمػػة خػػارج ظطػػاؽإ عمػػ وأوندهػػـ وذريػػاتدـ، ثػػـ  عػػد ذلػػؾ 
فػػي ان سػػرة والعاومػػة  وظمحػػظ مػػف ذلػػؾ أثػػر الوقػػؼ فػػي المحافظػػة عمػػ  صػػمة انرحػػاـ ، وػػعتقا
   ف عم  عتقاودـ في أف يعيشوا حياة كريمة.يالواقمدة،  اإلضافة إل  محافظة حالوا

 مثا ػة ضػماف  فكاظت شكؿ ك ير عم  الصدقة وال ر،  كاظت قاومةانوقاؼ  وظظريا لكوف
و اعت ارهػا صػدقة جاريػة  والتعميميػة، الديظيػةدخؿ ثا ت لإلظماؽ عم  عدد ك ير مف المظشآت 

اهػػتـ الواقمػػوف  تقػػديـ  قػػدف، انجتماعيػػةك يػػر فػػي مجػػاؿ الرعايػػة ن تظقطػػع، فقػػد قامػػت  ػػدور 
وخصصوا لدػـ  عػض في كثير مف المظاس ات، والمساكيف لممقرا  المالية والعيظية المساعدات 

. وظسػتدؿ حيث كاف لدـ ظصيب وافر مف ريػع الوقػؼ، عميدـ الخ ز توزيعالم الث الظقدية، أو 
 . عد الوقؼ عم  ذرية الواقؼأف الوقؼ الخيري جا  في المرت ة الثاظية عم  مف الوقميات 

فكػػاف مػػف شػػروط وقػػؼ المدرسػػة اإلسػػعردية، صػػرؼ عشػػرة دراهػػـ لشػػرا  خ ػػز يمػػرؽ  
كما شرط أظ  في حالة اظقراض الذرية ي صػرؼ  ،عم  المقرا  أماـ  اب المدرسة كؿ ليمة جمعة

الجػػز  الماضػػؿ مػػف الوقػػؼ المخصػػص فػػي حالػػة اظقػػراض الذريػػة عمػػ  ثمػػف خ ػػز ي مػػرؽ عمػػ  
المقرا  والمساكيف المسمميف عم   اب المدرسة، وفػي حالػة تعػذر صػرؼ شػي  مػف مصػارؼ 

اب مقػػػرا  والمسػػاكيف عمػػػ   ػػػالوقػػؼ المحػػػددة يخصػػص ذلػػػؾ فػػػي شػػرا  خ ػػػز يمػػرؽ عمػػػ  ال
االمدرسة  . وهو ما ي شػير إلػ  اهتمػاـ الواقػؼ  ػالمقرا  والمسػاكيف سػوا   صػرؼ م مػث (9)أيضي

عظػػد تعػذر صػرؼ أحػػد  وأ ،  عػد اظقػراض ذريتػكػذلؾ انمػػر ، و مػف ريػػع الوقػؼ أسػ وعيمػالي 
 مصارؼ الوقؼ.

أظػ  ، ـ0440-0441/هػػ844 الم ز ل.ػؽ ػف  محمػد شػمس الػديف الَخَواَجػا وقمية وتذكر
وقميػػة  وظصػػت .(3)مػػف عاوػػد الوقػػؼ لممقػػرا  والمسػػاكيففػػي حالػػة اظقػػراض ذريتػػ  يكػػوف الر ػػع 

 ، أظػػ  فػػي حالػػة تعػػذر الصػػرؼ فػػي الجدػػات المقػػررةعػػال  الػػديف عمػػي  ػػف الصػػا وظي الَخَواَجػػا

                                      
 .ٜٓٔ، ص ٙ٘ٙ؛ د  ر ٖ، ص ٕٓٙد  ر  حرير ااطابو ر ـ ( ٔ)
؛ جع ر ااحسن أل ٜ٘ٔ، ص ٙ٘ٙ؛ د  ر ٜٜ-ٜٛ، ص ٕٓٙ؛ ر ـ ٕٔ، صٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٕ)

 .ٜٚ٘-ٜٙ٘اامدرسة اإلسعردية، ص
 . ٕٛٔ-ٕٚٔر ـ  ٙ٘ٙ؛ د  ر ٕٛ، ص ٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٖ)
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أظػػ   عػػد  شػػداب الػػديف أحمػػد  ػػف الصػػا وظي الَخَواَجػػا شػػرط كمػػا .(0)صػػرفت لممقػػرا  والمسػػاكيف
 لشػػػرا  خ ػػز يمػػػرؽ عمػػػ  أر ػػاب الوظػػػاوؼ  الجػػػامع العاوػػػد ظصػػؼاظقػػراض الذريػػػة يخصػػػص 

وقميػة فػي  وجػا . (9)عم   ػاب التر ػةالمدرسة(، وال اقي عم  المقرا  والمساكيف في كؿ يـو )
، وفقػرا  عم  فقرا  المالكيػة والحظا مػة الوقؼموت ذرية الواقؼ يكوف  أظ   عدية الم ز ل.قالتر ة 

-0464/ هػػػ869 الصػػا وظي ظػػور الػػديف  ػػف الَخَواَجػػاخصػػص و  .(3)مكػػة والمديظػػة المظػػورة
فػػػػي أيػػػػاـ الجمعػػػػة لممقػػػػرا  لشػػػػرا  خ ػػػػز  ديظػػػػار عشػػػػرة ياثظػػػػ، فػػػػي وقميتػػػػ  م مػػػػث ـ0465

فقػد شػرط فػي وقميتػ  المؤرخػة فػي   رهاف الػديف إ ػراهيـ  ػف قظػديؿ الَخَواَجا أما. (4)والمساكيف
فػي  صرؼ تسعماوة درهـ لممقرا   مكة والمديظة المظورةعم  ـ، 0475-0474هػ/879سظة 

شػػمس  الَخَواَجػػا وقػػرر .(5لوحػػة) (5)كػػذلؾ يعػػود الوقػػؼ عمػػيدـ   عػػد اظقػػراض ذريتػػ ، كػػؿ سػػظة
، أف ي صػرؼ  عػد ـ0488/هػػ893المؤرخػة سػظة فػي وقميتػ  الديف محمد  ف إ راهيـ الصػمي  

عمػػػ  المقػػػرا  يػػػوزع خ ػػػز  لشػػػرا مظدػػػا جػػػز  وفاتػػػ  عشػػػرة دراهػػػـ فػػػي كػػػؿ شػػػدر يخصػػػص 
 .(6)والمساكيف

الدشيشػػػة  دمشػػػؽ ومكػػػة والمديظػػػة  إعػػػداد طعػػػاـاهػػػتـ الواقمػػػوف  الصػػػرؼ عمػػػ  كمػػػا 
والممػػػح  وال صػػػؿوالزيػػػت  القمػػػحيشػػػة هػػػي طعػػػاـ ي طػػ خ مػػػف شإلطعػػػاـ المقػػػرا ، والد ،المظػػورة

الػز ماف شػمس الػديف محمػد  ػف  الَخَواَجػافتػذكر وقميػة وي ضاؼ عمي  المحـ في  عض انحياف. 
ػا لمطػ خ ـ0461-0459هػ/864 تاريخ  ، أظ  خصص مف ريع الوقؼ ماوة وخمسػوف درهمي

 ا دمشؽ. كذلؾ خصص في وقمية أخر  مؤرخػة فػي السػظة ظمسػد (7)الدشيشة في  اب ال ريد
ػػ لممدرسػػة العمريػػة، وعػػرارتيف وظصػػؼ لزاويػػة ا ػػف داود  سػػمح ج ػػؿ قاسػػيوف  قمػػح (8)ارتيفرَ عا

                                      
 . ٙٙٔ، ص ٕٓٙ؛ د  ر ٘ٛ، ص ٖٜٖ ر ـ ( د  ر  حرير ااطابؤ)

 .ٗ٘-ٖ٘، صٙ٘ٙ؛ ر ـ ٘ٙٔ-ٗٙٔ، صٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٕ)
  .ٚٛٔ، صٕٓٙد  ر  حرير ااطابو ر ـ ( ٖ)
 .ٕٚٚ، ص ٕٓٙ؛ ر ـ ٛٙٔ، صٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٗ)
  .ٖٕٓ، صٙ٘ٙ؛ د  ر ٕٓٓص، ٕٓٙد  ر  حرير ااطابو ر ـ  (٘)
 .ٖٗ، ص ٕٓٙ؛ د  ر ٙٔ، ص ٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٙ)
ؽ ااحميديػة مػف جهػة  ااأػرؽ، حيػث ( باب اابريػدأل اابػاب اا ربػ  امعبػد جػوب ر، وكػاف مو ػعا  ػ   خػر سػو ٚ)

، وظؿ  ائًما ح   نقلا ااملؾ ااعادؿ أبػو بكػر اايػوب  عنػد عمار ػا  لعػة دمأػؽ  ػ   محّلة باب اابريد اايـو
 (.ٜٔ، ص ٔـ.) ااأهاب أل معجـ دمأؽ، جٕٕٓٔهػ/ٜٜ٘سنة 

(  ااِ َرارةأل وحدة ااكيؿ اارئيس  الحبوب    دمأؽ، وه   ساو  اثنا عأر كػياًل، وااكيػؿ يسػاو  أمػداد أمػداد، ٛ)
أمػػداد، ونسػػبة مػػا بػػيف اا ػػرارة واإلردب أف كػػؿ يػػرارة ومػػّد ون ػػؼ  سػػاو  ثالثػػة أرادب باام ػػر . وذكػػر 

 ٛ.ٖٓٔكجػـ، و ٘.ٕٗٓاامقريز  بصنها  ساو  ثالثة أرادب م رية،    حيف حدد اابعض وزنها بحػواا  
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لمعامػػؿ مظدػػا مػػاوتي درهػػـ  ،طػػ خ دشيشػػة تمػػرؽ عمػػ  المقػػرا  والمسػػاكيف، وم مػػث ألمػػي درهػػـت
ػا، وذلػؾ  عم  الوقؼ و ػاقي  ،فػي فتػرة طػ خ الدشيشػةفي أر عة أشدر كؿ شدر خمسػيف درهمي

ثمػف زيػت وممػح و صػؿ وحطػب وأجػرة  ت صػرؼ فػي الم مث المحدد وهي ألػؼ وثماظماوػة درهػـ،
ـ، صػػرؼ ثالثػػة 0469-0460هػػػ/866 ثالثػػة  تػػاريخ سػػظةيػػة وقم كمػػا حػػدد فػػي. (0)الط ػػاخ

مصػري مػف المحػـ  (3)في كؿ سظة، وخمسة وعشروف رطػؿ اقمحي  (9)أحماؿ دقيؽ وعشرة أرادب
صػػرؼ م مػػث عشػػرة دظػػاظير  اإلضػػافة إلػػ  الضػػهظي والمعػػزي وال قػػري لطػػ خ دشيشػػة فػػي مكػػة، 

 .(4)ت مرؽ عم  المقرا  ه ظاؾأشرفية، أجرة ط خدا، وثمف حطب، وأجرة فراف، و عد ذلؾ 
شػػػرؼ الػػػديف عيسػػػ  القػػػاري المؤرخػػػة فػػػي سػػػظة  الَخَواَجػػػاذكػػػرت وقميػػػة فػػػي حػػػيف 

ـ، أظػ  خصػػص فػي كػػؿ سػظة م مػػث ألػؼ وثماظماوػػة درهػـ سػػظوييا  رسػـ مطػػ خ 0478/هػػ883
الدشيشة في  اب ال ريد  دمشؽ، في كؿ يـو خمس دراهـ خ ػز  رسػـ الدشيشػة، وألمػي درهػـ 

كالػة  دػا، فػي انشػدر الثالثػة)رجب د   را ػاطالمديظػة المظػورة لطػ خ الدشيشػة   لشرا  قمػح مػف
وشػػع اف ورمضػػاف(، وخمسػػماوة درهػػـ فػػي شػػرا  مسػػتمزمات عمػػؿ الدشيشػػة مػػف زيػػت وممػػح 

جمػاؿ الػديف يوسػؼ  ػف ق  ػاس فقػرر  الَخَواَجػاأمػا . (5)و صؿ وحطب وأجرة ط خدا، وعير ذلؾ
 .(6)لمط خ الدشيشة   اب ال ريد ةمف ريع وقم  م مث ألؼ درهـ في كؿ سظ

حيػث أصػػ ح  تيسػير الحصػوؿ عمػػ  ميػاف الشػرب،  يف مػػف اهػتـالػواقم وجػد مػف  كػذلؾ
وكػػاف تػػوفير المػػا  فػػي  ،(7)تسػػ يؿ المػػا  العػػذب، وتسػػديؿ الحصػػوؿ عميػػ  مػػف وجػػوف ال ػػر

                                      
؛ اامقريػػػػز أل ااسػػػػػلوؾ، ٔٛٔ، صٗكجـ.)امزيػػػػد مػػػػف اا  ا ػػػػػيؿ انظػػػػرأل ااَقْلَقَأػػػػْند أل ُ ػػػػػْبح ااْعَأػػػػ ، ج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (.                                                                                            ٗٙ؛  اا ر هن سأل اامكاييؿ وااوزاف اإلسالمية، صٕٔٔٔ، صٖؽٖج

 .  ٖٙٛد  ر  .ٜٛ، ص ٕٓٙد  ر  حرير ااطابو ر ـ  ( ٔ)
أرادبأل جم  إْرَدّب، وافردب مكياؿ م ر  ي صاؼ مف س ة ويبػات، كػؿ ويبػة سػ ة عأػرة  ػدًحا، وكػؿ سػ ة  ( ٕ)

ااأػعير. وي  ػاوت كجػـ مػف  ٙ٘كجـ مف ااقمح، أو  ٙ.ٜٙو سعيف  دًحا  سم  إردًبا، وهو يساو  حواا  
؛  ػاا ر هنػ سأل ٘ٗٗ، صٖمقدار اإلردب    ااػوجهيف  ااقبلػ  واابحػر .) ااَقْلَقَأػْند أل ُ ػْبح ااْعَأػ ، ج

 (.ٛ٘اامكاييؿ وااوزاف اإلسالمية، ص
اارطؿأل مف ااوزاف، وكاف يزف    ااقاهرة واا سطاط باثن   عأرة أو ية، كؿ أو ية اثنػ  عأػر درهًمػا، أ    (ٖ)

؛  ػػاا ر هنػػ سأل اامكاييػػؿ ٘ٗٗ، صٖئػػة وأربعػػة وأربعػػوف درهًما.)ااَقْلَقَأػػْند أل ُ ػػْبح ااْعَأػػ ، جيسػػاو  ما
 (.ٕٖوااوزاف اإلسالمية، ص 

 .ٕٙٔ، ص ٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٗ)
 .ٖ، ص ٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٘)
 .ٖٕٙ، صٙ٘ٙ؛ د  ر ٖٓٔ، ص ٕٓٙ ؛ د  رٕٕ، صٖٜٖر ـ  ( د  ر  حرير ااطابو ٙ)
 .ٜٗٔ-ٛٗٔ( محمد أميفأل ااو اؼ وااحياة افج ماعية، صٚ)
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الحرميف الشريميف مف انمور التي حرص عميدا الواقموف، خاصة وأف ظقص الميػاف لػ  تػهثير 
ظػور الػديف  الَخَواَجػاشػرط فقػد عم  الحجاج والمعتمػريف والمجػاوريف  مكػة والمديظػة المظػورة. 

ـ، أف ي صرؼ خمسة دظاظير أشرفية في كػؿ سػظة لمػا  0465-0464هػ/869 ف الصا وظي 
وقميػة  فتػذكر .(0)الحػـر الظ ػوي فػي ذلػؾ في خمسة دوارؽ، ومثؿ المكيـ يس ؿ كؿ يـو  الحر 

ـ، أف ي صػرؼ 0488هػػ/893شمس الديف محمػد  ػف إ ػراهيـ الصػمي  المؤرخػة سػظة  الَخَواَجا
 .(9)خ ػز عمػ  المقػرا  والمسػاكيف لتسػ يؿ المػا  وتوزيػع عد وفات  عشرة دراهـ فػي كػؿ شػدر 

زيػف الػديف ع ػد القػادر  ػف شػمس الػديف محمػد  ػف عيسػ  القػاري فػي  الَخَواَجاوظصت وقمية 
 .(3)ـ، عم  صرؼ تس يؿ ما  في الحـر المكي في ثالث دوارؽ كؿ يـو0506هػ/999سظة 
 .(3)يـو

لدػػا مػػف ريػػع  الظمقػػات الماليػػة الالزمػػة فقػػد خصصػػوا، الرعايػػة الصػػحية  وفيمػػا يتعمػػؽ
جػز   تعيػيفـ، إلػ  0483هػػ/888فػي سػظة  ا ف القوظسػي الَخَواَجا ية، فقد أشارت وقمالوقؼ
 الَخَواَجػػاوقميػػة  وتػػذكر. (4)المديظػػةو عمػػ  ال يمارسػػتاف  مكػػة  عػػد اظقػػراض الذريػػة الوقػػؼ مػػف 

 أظػ ـ، 0498-0497هػػ/913  تػاريخ سػظة العالوي عمػي  ػف الشػدا ي أحمػد  ػف الصػا وظي
الجػز  المت قػي مػف ريػع الوقػؼ عمػ  عشػرة أعشػار، مظدػا تسػعة أعشػار عمػ  ظصػميف،  قسـ

الظصػػػؼ انوؿ عمػػػ  خمسػػػة أخمػػػاس، الخمػػػس انوؿ عمػػػ  مصػػػاريؼ ال يمارسػػػتاف  مكػػػة، 
 .(5)والخمس الثاظي عم   يمارستاف المديظة

،  ػػؿ فػػي مكػػة والمديظػػة ولػػـ تقتصػػر الرعايػػة الصػػحية عمػػ  الصػػرؼ عمػػ  ال يمارسػػتاف
ػػ العظايػػة شػػممت  فقػػد خصػػص  ،فػػي دمشػػؽ وعيرهػػا  مػػرض الجػػذاـ وف، وهػػـ المصػػا ذما الج 
، خمسػماوة درهػـ ـ0469/هػػ866شمس الديف محمد  ف الص اغ المؤرخة في سػظة  الَخَواَجا

شػرط فقػد ، (7)عماد الػديف إسػماعيؿ  ػف عتػور الَخَواَجاأما . (6)سظوييا لطاومة الجذما   دمشؽ

                                      
 .ٕٚٚ، ص ٕٓٙ؛ د  ر ٛٙٔ، صٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٔ)
 .ٖٗ، ص ٕٓٙ؛ د  ر ٙٔ، ص ٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٕ)
    .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ، ص ٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٖ)
 . ٖٕ٘، ص ٙ٘ٙ؛ د  ر ٕ٘٘، ص ٕٓٙ؛ د  ر ٜٗ، ص ٖٜٖر ـ  ( د  ر  حرير ااطابوٗ)

 . ٙٙٔ، ص  ٕٓٙ؛ د  ر ٘ٛ، ص ٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ  د  ر ٘)
 .ٕٖٓ-ٜٖٔ، ص ٕٓٙ؛ ر ـ ٕٔٔ، صٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٙ)
َواَجػا أحمػد ( اـ أعثر علػ   رجم ػا  يمػا  ػو ر مػف م ػادر، و ػد ذكػر ااَ ػّز  اسػما  ػ  سػياؽ  رجمػة ابنػا ااخَ ٚ)

أحمػػد  ػػف إسػػماعيؿ، الَخَواَجػػا الك يػػر الصػػالح المتػػديف المتصػػوؼ  ػػؿ الػػولي المشػػدور شػػداب » و يهػػاأل



 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. عمر جماؿ محمد عمي

- ٔٓٔ - 
 

عمػػ  ذريتػػ  ـ، أف يعػػود الوقػػؼ  عػػد اظقػػراض 0515هػػػ/900شػػرط فػػي وقميتػػ   تػػاريخ سػػظة 
شرؼ الديف عيس  القاري فػي وقميتػ   تػاريخ سػظة  الَخَواَجافي حيف شرط  .(0)طاومة الجذما 

 .(9)ـ، أف يكػػػوف لمجػػػذما   دمشػػػؽ ثمػػػث عاوػػػد الوقػػػؼ  عػػػد اظقػػػراض الذريػػػة0487هػػػػ/899
فػػػػي سػػػػظة  العالوػػػػي عمػػػػي  ػػػػف الشػػػػدا ي أحمػػػػد  ػػػػف الصػػػػا وظي الَخَواَجػػػػاوقميػػػػة  وأشػػػػارت

اـ فػػي دمشػػؽ، حيػػث ذكػػرت أف ذف إقامػػة مرضػػ  الجػػإلػػ  أمػػاك ـ،0498-0497هػػػ/913
عشػػرة أقسػػاـ، مظدػػا تسػػعة  لػػ إ، عػػيف صػػوفي ومزارعدػػا المختممػػة ةمزرعػػريػػع  ـقس ػػالواقػػؼ 

 (3)ال ػاب الشػػرقيأثػالث، كػاف الثمػث انوؿ عمػ  الجػذما  المقيمػيف خػارج أعشػار عمػ  ثالثػة 
   .(4)عم  الجذما  المت قي ل  جز  مف ريع الوقؼ ، كما خصص دمشؽ

ػػت عمػػ  صػػرؼ المػػف  اأف كثيػػري  وممػػا يممػػت الظظػػر  وأيومييػػا عيظيػػة  مرت ػػاتوقميػػات ظص 
ؽ فػي كثيػر مػف انحيػاف و ، عم  حسب شروط الواقؼ سظويياأو شدرييا  عمػ  أر ػاب كاظػت ت َمػر 

في  عض المظاسػ ات الديظيػة المختممػة فػي  الديظية والتعميمية الموقوفةالوظاوؼ في المظشآت 
وهػو مػا  شدر رجب، وليمة الظصؼ مف شع اف، و شدر رمضاف، وفي عيد المطػر وانضػح ،

يمكف أف ظعت رف  مثا ة التوسعة عميدـ. كما أظدػا لػـ تقتصػر عمػ  أر ػاب الوظػاوؼ  ػؿ شػممت 
 .المقرا  والمساكيف

ف وظصػؼ خ ػز تمػرؽ ديف قػيس التػاجر أف ي صػرؼ كػؿ يػـو رطػال فقد اشترط شػجاع الػ
عياث الػديف محمػد  ػف إ ػراهيـ الكججػي  الَخَواَجا وقرر .(5)عم  انيتاـ في مسجدف  الصالحية

فػي كػؿ يػـو أوقيػة لحػـ وز ديػػة  جاظيػػةج  الك   الخاظطقػاففػي وقميتػ  أف ي صػرؼ لممقػرا  الصػوفية  
طعاـ وظصؼ رطؿ خ ز، وفي كؿ شػدر ظصػؼ رطػؿ زيػت وظصػؼ رطػؿ صػا وف وظصػؼ رطػؿ 

 فػي شػدر رجػب فػي ليمػة الرعاوػبا ف اإلسػعردي  الَخَواَجاخصص في حيف  .(6)حالوة عجمية

                                      
، ص ٕـ.) ااكواكب ااسػائرة، جٖٛ٘ٔهػ/ٜ٘ٗ،  و      سنة «الديف ا ف الَخَواَجا عماد الديف  ف عتور

ٔٓٗ.) 

     . ٛٔٔ، ص ٙ٘ٙ؛ د  ر ٕٗٗ، ص ٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٔ)
 .ٕٔٔ، صٙ٘ٙ؛ ر ـ ٘، صٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٕ)
، وجدد اايونان ( ااباب ااأر  أل مف أبواب دمأؽ    ااجهة ااأر ية السور، بناة ااروماف عل  أنقاض ااباب ٖ)

ػػْلطاف نػػور ااػػديف محمػػود  ػػ  سػػنة  وبنػػ   و ػػا مصذنػػة مربعػػة، و ػػد ـ، ٗٙٔٔ/ٖٙٔٔهػػػ/ٜ٘٘ ػػ  عهػػد ااس 
 (.ٕٙ، صٔثمان .) ااأهاب أل معجـ دمأؽ، ججدّدت    ااع ر ااع

 . ٙٙٔ، ص  ٕٓٙ؛ د  ر ٘ٛ، ص ٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ  د  ر ٗ)
 .ٙٛ، صٙ٘ٙ؛ د  ر ٖٕ٘، ص ٕٓٙ؛ ر ـ ٜ٘، صٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٘)
 .ٖٚٔ، ص ٕٓٙ؛ ر ـ ٜٛ، صٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٙ)
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الخمسػة عشػر  خمسيف درهميا ي شػتر   دػا حمػو  وخ ػز تمػرؽ عمػ  انيتػاـم مث مف كؿ سظة 
، ويصػرؼ مثػؿ هػذا الم مػث فػي ليمػة وشيخدـ والمقرا  العشرة الذيف يتعمموف القرآف وشيخدـ،

ماوػة درهػـ لشػرا   قػرة الظصؼ مف شع اف وليمة عيد المطر، أما فػي عيػد انضػح  فخصػص 
 .(0)والمقرا  وشيخدما أو عيرها تذ ح أضحية وتوزع عم  انيتاـ

ا ف دنمة فقد قػرر نر ػاب الوظػاوؼ فػي مدرسػت  خمسػة عشػر رطػال مػف  الَخَواَجاأما 
ػػػا أضػػػحية،  ػػػا  (9)وج   ػػػةالحمػػػو ، ورأسػػػيف عظمي ، لكػػػؿ مػػػف انيتػػػاـ (4)ومظػػػديالي  (3)قطظيػػػة وقميصي

ا ػػػف الظحػػػاس نر ػػػاب الوظػػػاوؼ فػػػي مدرسػػػت   عػػػض المسػػػتحقات  الَخَواَجػػػاورتػػػب  .(5)السػػػتة
اإلضافة اليومية، فكاف ظصيب اإلماـ ثمثي رطؿ خ ز، ولممقرا  العشرة ثمث رطػؿ ومثمدػا لرجػؿ 

يعمؿ  وا يا ومؤذظيا وقي ميا
المؤرخػة القوظسػي  ػف شمس الديف محمػد  الَخَواَجاوقمية  . وظص ت(6)

الػػ  المديظػػة  ترسػػؿمػػف ريػػع الوقػػؼ ثيػػاب خػػاـ  صػػرؼ  ـ، أظػػ0483/هػػػ888 المؤرخػػة سػػظة
لممقػرا  العشػرة  الم ز ل.ػؽشمس الديف محمػد  ػف  الَخَواَجاوشرط  .(7)المقرا  عم تمرؽ و  المظورة

وكػاف مػف مصػارؼ . (9)يرتدوظدا في الشتا  فػي كػؿ سػظة (8)في تر ت  أر عة أواؽ خ ز، وفروة

                                      
؛ جع ر ااحسن أل ٜ٘ٔ، ص ٙ٘ٙ؛ د  ر ٜٜ-ٜٛ، ص ٕٓٙ؛ ر ـ ٕٔ، صٖٜٖر ـ  ( د  ر  حرير ااطابؤ)

 .ٜٗ٘-ٖٜ٘اامدرسة اإلسعردية، ص
ااُجبَّةأل ه   ػرب مػف مقطعػات ااثيػاب، وهػ  ابػاس خػارج  مػف ااقمػاش ااطويػؿ، م  ػوح مػف ااماـ،واسػ  ( ٕ)

وثػائؽ ااحػـر ااقدسػ  مػف »ااكماـ مثؿ اارداء و لبس م  اإلزار و وؽ ااقميص.) محمػد عيسػ   ػااحيةأل 
، حوايػػػػػات كليػػػػػة اآلداب، جامعػػػػػة ااكويػػػػػت، ااحوايػػػػػة ااسادسػػػػػة، اارسػػػػػااة ااسادسػػػػػة «ااأػػػػػريؼ اامملوكيػػػػػة

 (.ٖٕـ، صٜ٘ٛٔوااعأروف، 
ااقمػػيصأل كػػػاف ااقمػػيص علػػػ  أػػػكؿ ابػػاس ب  حػػػة عنػػؽ دائريػػػة وبػػػدوف   حػػة أماميػػػة، و ػػد اخ ل ػػػت أطوااػػػا ( ٖ)

وح بيف اف ساع واا يؽ .) محمد عيس   ااحيةأل مف وثػائؽ باخ الؼ ريبات ااناس، وكانت أكماما   را
 (.ٕٔااحـر ااقدس ، ص

ذا مػػا كػػاف ( ٗ) اامنػػديؿأل  طعػػة مػػف ااقمػػاش اسػػ عملها اانػػاس علػػ  مخ لػػؼ طبقػػا هـ، و كػػوف كبيػػرة و ػػ يرة، وام
اف أو اامنديؿ كبيًرا   نا يلؼ  وؽ اارأس    حااة عدـ وجود ااعمامة،  وكانػت اامناديػؿ منسػوجة مػف ااك ػ
 (.ٕٕااحرير، و   معظـ ااحياف  كوف مطرزة.) محمد عيس   ااحيةأل مف وثائؽ ااحـر ااقدس ، ص

 .ٕ٘ٔص ، ٔ( ابف طواوفأل ااقالئد، ؽ٘)
 .ٔٙٔ، ص ٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ  ٙ)
 . ٖٕ٘، ص ٙ٘ٙ؛ د  ر ٕ٘٘، ص ٕٓٙ؛ د  ر ٜٗ، ص ٖٜٖ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٚ)

( َ ْروةأل ااجم   راو ، نوع مف يطاء اارأس، وااَ رو، جلد بعض ااحيوانات كاادببة وااثعااب  دبغ وي خذ منهػا ٛ)
منهػػػا مالبػػػس الػػػدؼء، والزينػػػة.) رينهػػػارت دوز أل  كملػػػة اامعػػػاجـ ااعربيػػػة،  رجمػػػة محمػػػد سػػػليـ اانعيمػػػ ، 

 (.ٖٙ، ص ٛـ، جٜٚٚٔااطبعة ااوا ، دار ااأؤوف ااثقا ية ااعاـ، ب داد، 

 .ٚٛٔ، ص ٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٜ)
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ػا لشػرا  أضػحية تمػرؽ يثالثماوػة وثالثػ تخصػيصمصارؼ وقػؼ المدرسػة الصػا وظية،  ف درهمي
ثماظماوػة درهػـ ثمػػف كسػوة لريتػاـ العشػػرة والمقػرا  العشػرة المػػرت يف م مػػث عمػ  المسػتحقيف، و 

 .(0) المدرسة
 خاتمة:

 :  ما يميتوصمت الدراسة إل  عدد مف الظتاوال ظعرض لدا في
ألقػػػت الدراسػػػة الضػػػو  عمػػػ  فوػػػة فاعمػػػة فػػػي المجتمػػػع الدمشػػػقي يممكػػػوف عصػػػب  -

انقتصػػػاد فػػػي المديظػػػة وأسػػػدموا  ظصػػػيب وافػػػر فػػػي الحيػػػاة الديظيػػػة والعمميػػػة وانقتصػػػادية 
فػػي الحيػػاة  مػػف الجواظػػب المدمػػةمػػف خػػالؿ ظشػػاطدـ فػػي مجػػاؿ الوقػػؼ  اعت ػػارف وانجتماعيػػة 
 انجتماعية.
واجتماعيػة، وكػاف الػدافع واقتصػادية، دوافع أوقاؼ التجار  يف دوافع ديظية،  تتظوع -

. فػػي حػػيف كػػاف الػػدافع وَجػػؿ  الػػديظي هػػو انسػػاس فػػي ذلػػؾ، طم يػػا لرجػػر والثػػواب مػػف ا  عػػز 
انقتصػادي مػف العوامػػؿ التػي شػػجعتدـ عمػ  وقػؼ أمالكدػػـ، خاصػة وأف هػػذف انوقػاؼ كاظػػت 

سيمة لتحصيف أموالدـ وأمالكدـ مػف المصػادرات، واإلجػرا ات و و معماة مف الخراج والضراوب، 
 أمػا الػدافع انجتمػاعي فكػاف وسػيمة لصػمة انرحػاـ، والصػدقة عمػ  المقػرا . عسمية انخر الت

تسػػ يؿ المػػا  العػػذب، وعػػالج المرضػػ ، وعيػػر ، فضػػال عػػف والمسػػاكيف وطػػالب العمػػـ وانيتػػاـ
 ذلؾ.

الواقميف المشدور مػظدـ والملمػور، والػذيف أمكف جمع عدد ك ير مف أسما  التجار  -
 ترجمت لدـ كتب المصادر، أو التي أعممت ذكرهـ.

وهػي عميدػا، ومظشػآتدـ وانعيػاف الموقوفػة الضػاوعة التجار  وقمياتكشمت الدراسة  -
تعوض الظقص فػي المصػادر التاريخيػة اند يػة والظقػوش الكتا يػة، وت عت ػر  ػديال عػف الضػاوع 

 لمظسخ الموجودة مظدا في المصادر أو الظقوش الكتا ية. مظدا وتكوف قريظة
ألقت الدراسة الضػو  عمػ  اتسػاع أمػالؾ التجػار وثػراودـ، فانعيػاف الموقوفػة كاظػت  -

، وعيرهػػا،  اإلضػػافة إلػػ   متظوعػػة وتركػػز أعم دػػا فػػي انراضػػي، وال سػػاتيف، والمػػزارع، والكػػرـو
والػػدكاكيف والطػػواحيف، والمعاصػػر، وعيػػر  المظشػػآت التجاريػػة والصػػظاعية كالقياسػػر والخاظػػات،

 ذلؾ. 

                                      
 .ٖ٘، صٙ٘ٙ؛ ر ـ ٘ٙٔ، صٕٓٙ( د  ر  حرير ااطابو ر ـ ٔ)
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 حماية وصػياظة أوقػافدـ مػف خػالؿ وجػود مجموعػة  التجار اـاهتمأوضحت الدراسة  -
مػػف الوظػػاوؼ تقػػـو  ػػإدارة هػػذف انوقػػاؼ واسػػتخراج ريعدػػا وصػػرف  فػػي جداتػػ  ط قيػػا لشػػرط 

 .قؼاالو 
دمشػؽ وتظوعدػا، حيػث المظشآت التي شي دها التجػار فػي ألقت الدراسة الضو  عم   -

شممت دور القػرآف الكػريـ، ودور الحػديث الظ ػوي، والمػدارس، والمسػاجد والجوامػع، ومظشػآت 
لرُّ ط،  اإلضافة إل  الترب، مػع حصػر القػاوـ مظدػا أو المظػدثر والتعريػؼ التصوؼ كالخواظؽ وا
  دا تعريؼ مختصر.

يميػػة التػػي وردت كشػػمت الدراسػػة اخػػتالؼ مسػػميات  عػػض المظشػػآت الديظيػػة والتعم - 
ا ورد فػي المصػادر التاريخيػة، مثػؿ المدرسػة الظحاسػية، والتػي وردت  اسػـ عم  في الوقميات، 

 الخاظقاف الظحاسية في المصادر التاريخية المعاصرة. 
كشمت الدراسة ولممرة انول  اسـ واقؼ مسجد قيس  الصػالحية وهػو شػجاع الػديف  -

 .أ ي المجد التاجر الس م ارقيس شجاع الديف قيس  ف أي السرور  ف 
أثر أوقاؼ التجار فػي الحيػاة الديظيػة والتعميميػة، مػف خػالؿ إقامػة الدراسة  أوضحت -

الشػػعاور الديظيػػة فػػي المسػػاجد والجوامػػع، أو مػػا كػػاف فػػي المػػدارس والخواظػػؽ التػػي تقػػاـ فيدػػا 
هػػػػذف  نر ػػػاب الوظػػػػاوؼ  دػػػػا، حتػػػ  تػػػػؤديوالعيظيػػػػة الصػػػموات، وصػػػػرؼ المرت ػػػات الظقديػػػػة 
ا  مػػف انومػػة والخط ػػفيدػػا هػػؤن  الموظمػػوف يتمػػرغ و المؤسسػػات دورهػػا عمػػ  أكمػػؿ وجػػ ، 
ترسػػػيخ الػػػديف اإلسػػػالمي فػػػي ظمػػػوس المسػػػمميف، مػػػف  والشػػػيوخ وعيػػػرهـ مػػػف أدا  عممدػػػـ،

 ـو والمحافظػػة عمػػػ  قػػػرا ة القػػرآف الكػػػريـ وتعممػػػ  وتػػدريس الحػػػديث الظ ػػػوي وعيػػرف مػػػف العمػػػ
 الظدوض  الحركة العممية.، مما ساعد في الديظية

اهتماـ  عض الواقميف  عمارة طريؽ الحال الشامي، لكػي يسػتطيع أوضحت الدراسة   -
الحجػاج تهديػػة فريضػػة الحػػال  سػػدولة ويسػػر، والحصػػوؿ عمػػ  انجػػر والثػػواب  ػػهدا  المريضػػة 

 عض عواوػد الريػع  . كما خصصواوخدمة الحجاج، إل  جاظب تمديد الطرؽ لقوافمدـ التجارية
 خميص أسر  المسمميف مف انسر. لت

مػف خػالؿ المػدارس ومكاتػب  وأثرهاالواقميف  التعميـ،  اهتماـ كثير مف  ي ظت الدراسة -
ظشػهة عمميػة ليصػ حوا قػادريف عمػ  تحمػؿ  تظشػوتدـ ددؼ  ،تعميـ انيتاـ التي قاموا  تشييدها

 مسؤولياتدـ.
أوضػػحت الدراسػػة أثػػر أوقػػاؼ التجػػار فػػي الحيػػاة انجتماعيػػة، حيػػث كاظػػت انوقػػاؼ  -

انهمية)الذريػػة( أكثػػر أظػػواع الوقػػؼ اظتشػػاريا، وكاظػػت سػػ  يا لزيػػادة صػػمة انرحػػاـ  يػػظدـ و ػػيف 
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أ ظػػاودـ وأقػػار دـ،  التصػػدؽ عمػػيدـ وحمػػايتدـ مػػف تقم ػػات الػػدهر، فكػػاف أكثرهػػا يكػػوف عمػػ  
ـ، و عػػد انظقػراض عمػ  جدػػات  ػر وصػدقة، والتػػي كاظػت فػي أعم دػػا الواقػؼ ثػـ أوندف وعقػ د

وفي حانت أخر  كاف الوقؼ يؤوؿ إل  عتقا  الواقػؼ عظػد ، عم  الحرميف الشريميف والمقرا 
 وجودهـ.
مجػػاؿ الرعايػػة انجتماعيػػة، فقػػد اهػػتـ الواقمػػوف   يظػػت الدراسػػة أثػػر انوقػػاؼ فػػي  -

 وا، كمػا اهتمػفػي كثيػر مػف المظاسػ اتممقػرا  والمسػاكيف  تقديـ المسػاعدات الماليػة والعيظيػة ل
 وا الصرؼ عم  مطا خ الدشيشة  دمشؽ ومكة والمديظة المظػورة، إلطعػاـ المقػرا ، كػذلؾ اهتمػ

 وتخصػػيص الرعايػػة الصػػحية،  ، إلػػ  جاظػػب اهتمػػامدـ تيسػػير الحصػػوؿ عمػػ  ميػػاف الشػػرب
 .الظمقات المالية الالزمة لدا
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 الموحات

 
 .09، ص393في دفتر تحرير الطا و رقـ  وقمية المدرسة اإلسعردية( 0لوحة)
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الطا و رقـ تحرير وقميتاف لمخواجا شمس الديف محمد  ف الص اغ في دفتر ( 9لوحة)

 .090، ص393
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الديف محمد  ف القوظسي في دفتر تحرير الطا و رقـ  سأوقاؼ الخواجا شم( 3لوحة)

 .956-955، ص 619
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، 656( وقمية الخواجا محمد  ف المزلؽ في دفتر تحرير الطا و رقـ 4لوحة)

 .097ص
 

 
وقؼ الخواجا  رهاف الديف إ راهيـ  ف قظديؿ في دفتر تحرير الطا و رقـ ( 5لوحة)

 .913، ص656
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 ظقش إظشا  الجامع الجديد  صالحية دمشؽ( 6لوحة)
 Gaube: Arabische Inschriften aus Syrien ظقالي عف:

,p.110,N.197,tafel,XV,1. 
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 أوني: دفاتر تحرير الطا و عير المظشورة:
، تاريخػ  عيػر م حػدد. ويرجػع إلػ  فتػرة حكػـ 393دفتر تحريػر الطػا و رقػـ  -0

ػػػػػػػػمططاف ـ(، وتػػػػػػػػاريخ أحػػػػػػػػدث 0566-0547هػػػػػػػػػ/974-954سػػػػػػػػميماف القػػػػػػػػاظوظي ) السُّ
   .ـ(0547هػ/954وقمية)

 ـ.0589هػ/991، تاريخ  619رقـ  دفتر تحرير الطا و -9
ػمططافيرجػع تاريخػ  إلػ  فتػرة حكػـ ، 656دفتر تحرير الطا و رقػـ  -3 مػراد  السُّ
 ـ(.0595-0574هػ/0113 -989الثالث)

 : المخطوطات:ثاظييا
ػػػري  ػػػرطدي انتػػػػا كي،  داي)جمػػػاؿ الػػػػد.يف أ ػػػو المحاسػػػف ي وس ػػػؼ  ػػػػف َتلط ػػػري  رط ا ػػػف َتلط

 ـ(: 0471هػ/874ت
حػػػوادث الػػػدهور فػػػي وقػػػاوع الػػػدهور، مخطػػػوط محمػػػوظ  مكت ػػػة الدولػػػة   ػػػرليف رقػػػـ  -

Wetzstein I 1 
 ـ(: 0591هػ /997الظعيمي) ع د القادر   ف محمد  الدمشقي، ت 

العظػػواف فػػي ضػػ ط مواليػػد ووفيػػات أهػػؿ الزمػػاف، مخطػػوط  مكت ػػة جامعػػة ني زيػػؾ،  -
 .Vollers 847aألماظيا، رقـ 
 : المصادر:ثالثيا

 ـ (:  0339/  ػه 739ال رزالي)عمـ الديف، القاسـ  ف محمد  ف يوسؼ، ت 
أقسػػاـ(،  4المقتمػػ  عمػػ  كتػػاب الروضػػتيف )المعػػروؼ  تػػاريخ ال رزالػػ (، جػػز اف)  -

 ـ.9116تحقيؽ عمر ع د السالـ تدمري، الط عة انول ، المكت ة العصرية،  يروت، 
الدمشػػػػػػػػقي، ت ) عػػػػػػػػال  الػػػػػػػػديف عمػػػػػػػػي  ػػػػػػػػف يوسػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد ال  صػػػػػػػػَروي

 ـ(:0499هػ/915
)صمحات مجدولة مف تػاريخ دمشػؽ فػي عصػر المماليػؾ مػف سػظة  ال  صَرويتاريخ  -

هػػػػ(، تحقيػػػؽ ودراسػػػة أكػػػـر حسػػػف الع م ػػػي، الط عػػػة انولػػػ ، دار المػػػهموف 914للايػػػة  870
 ـ.0988لمتراث، دمشؽ، 

ا ػػػػف  طوطة)شػػػػمس الػػػػديف أ ػػػػي ع ػػػػد ا  محمػػػػد  ػػػػف ع ػػػػد ا  المػػػػواتي الطظجػػػػي، 
 ـ(: 0377هػ/779ت

تحمػػة الظظػػار فػػي عراوػػب انمصػػار وعجاوػػب انسػػمار، تحقيػػؽ ع ػػد الدػػادي التػػازي،  -
 ـ.0997، را اطمط وعات أكاديمية المممكة الملر ية سمسمة التراث، ال
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ا ػػػف تلػػػر   ػػػرد  )جمػػػاؿ الػػػديف أ ػػػ  المحاسػػػف يوسػػػؼ  ػػػف تلػػػر   ػػػرد  انتػػػا كي، 
 ـ(: 0469هػ/ 874ت 

الػدليؿ الشػافي عمػ  المظدػؿ الصػافي، جػػز اف، تحقيػؽ فدػيـ محمػد شػمتوت، مط عػػة  -
 ـ .0998دار الكتب والوثاوؽ القومية، القاهرة، 

 عػة الثاظيػة، مط عػة الظجـو الزاهرة في مموؾ مصر والقاهرة، الجز  الثاظي عشػر، الط -
 ـ. 9116دار الكتب والوثاوؽ القومية، القاهرة، 

 0339هػػػػػ/739ا ػػػػف الجزر )شػػػػمس الػػػػديف أ ػػػػ  ع ػػػػد ا  محمػػػػد  ػػػػف إ ػػػػراهيـ، ت
 ـ( : 

أجػزا ، تحقيػؽ  3تاريخ حوادث الزماف وأظ او  ووفيات الشيوخ وانعياف مػف أ ظاوػ ،  -
 ـ.9116عصرية،  يروت، عمر ع د السالـ تدمري، الط عة انول ، المكت ة ال

الجزيري) ع د القادر  ػف محمػد  ػف ع ػد القػادر  ػف إ ػراهيـ انظصػاري الحظ مػي، تػوفي 
 ـ(: 0571هػ/977 عد 

أجػػزا ، أعػػدف  3الػػدُّرر الَمراواػػد الم ظظ مػػة فػػي أخ ػػار الحػػاج وطريػػؽ مكػػة المعظ مػػة،  -
والترجمػػػة والظشػػػر،  لمظشػػػر َحَمػػػد الجاسػػػر، الط عػػػة الثاظيػػػة، مظشػػػورات دار اليمامػػػة لم حػػػث

 ـ.9118هػ/0499الرياض، 
يا ػػػػف  ج. )شػػػػداب الػػػػديف أ ػػػػي الع ػػػػاس أحمػػػػد السػػػػعدي الحسػػػػ اظي الدمشػػػػقي، ت حا

 ـ(:0403هػ/ 806
ػػيتػػاريخ ا ػػف  - ج. ، جػػز اف، ضػػ ط الػػظص وعمػػؽ عميػػ  أ ػػو يحيػػ  ع ػػد ا  الكظػػدري، حا

،  يروت،   ـ.9113الط عة انول ، دار ا ف حـز
 ـ(:  0597هػ/934ا ف الحمصي)شداب الديف أحمد  ف محمد  ف عمر، ت 

أجزا ، تحقيؽ عمر ع ػد السػالـ تػدمري،  3حوادث الزماف ووفيات الشيوخ وانقراف،  -
 ـ.0999الط عة انول ، المكت ة العصرية،  يروت، 

ا ػػػػف خمدوف)ع ػػػػد الػػػػرحمف  ػػػػف محمػػػػد  ػػػػف محمػػػػد  ػػػػف حسػػػػف  ػػػػف ع ػػػػد الػػػػرحمف، 
 ـ(: 0416هػ/818ت

التعريؼ  ػا ف خمػدوف ورحمتػ  عر يػا وشػرقيا، عارضػ   هصػول  وعمػؽ حواشػي  محمػد  -
 ـ. .9116 ف تاويت الطظجي، الديوة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
 ـ(:0347هػ/ 748الذه ي)محمد  ف أحمد  ف عثماف  ف قايماز، ت 
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-690، )حػػوادث وتػػراجـ سػػظة 59ج تػػاريخ اإلسػػالـ ووفيػػات المشػػاهير وانعػػالـ، -
هػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ عمػػػػػر ع ػػػػػد السػػػػػالـ تػػػػػدمري، الط عػػػػػة انولػػػػػ ، دار الكتػػػػػاب العر ػػػػػي، 711

 ـ.9111 يروت،
 ـ(:0369هػ/770الس كي)تاج الديف ع د الوهاب، ت 
معيػػػػد الػػػػظعـ وم يػػػػد الػػػػظقـ، )اإلصػػػػالح السياسػػػػي واإلداري فػػػػي الدولػػػػة العر يػػػػة   -

 ـ.0985الحداثة،  يروت، اإلسالمية(، تقديـ أحمد ع يدلي، الط عة الثاظية، دار 
هػػػػػػػػ / 919السخاو )شػػػػػػػمس الػػػػػػػديف محمػػػػػػػد  ػػػػػػػف ع ػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف الشػػػػػػػافعي، ت 

 ـ(: 0497
ودراسػػة أظػػيس  المجمػػد انوؿ، تحقيػػؽ التحمػػة المطيمػػة فػػي تػػاريخ المديظػػة الشػػريمة، -
 ، حػوث ودراسػات المديظػة المظػورةمركػز  ،و در  ف محمد العماش ومصطم  عمار مظالطاهر 

 .ـ9118المممكة العر ية السعودية، 
جػز ، الط عػة انولػ ، دار الجيػؿ،  يػػروت،  09الضػو  الالمػع نهػؿ القػرف التاسػع،  -
 ـ.0999

 ـ(: 0468هػ/879ا ف شاهيف)عرس الد.يف خميؿ  ف شاهيف الظ اهري، ت
 ػػدة كشػػؼ الممالػػؾ و يػػاف الطػػرؽ والمسػػالؾ، تحقيػػؽ عمػػر ع ػػد السػػالـ تػػدمري، ز   -
 ـ.9100 يروت، -صيدا -انول ، المكت ة العصريةالط عة 

، ت عػػػػز الػػػػديف أ ػػػػي ع ػػػػد ا  محمػػػػد  ػػػػف عمػػػػي  ػػػػف إ ػػػػراهيـ الحم ػػػػيا ػػػػف شػػػػداد )
 ـ(:0985هػ /684

انعػػػالؽ الخطيػػػرة فػػػي ذكػػػر أمػػػرا  الشػػػاـ والجزيػػػرة، عظػػػي  ظشػػػرف وتحقيقػػػ  ووضػػػع  -
 .ـ0969فدارس  سامي الدهاف، المعدد المرظسي لمدراسات العر ية، دمشؽ، 

الشػػػػوكاظي) ع ػػػػد القػػػػادر  ػػػػف عمػػػػر  ػػػػف ع ػػػػد القػػػػادر التلم ػػػػي الش ػػػػي اظي الدمشػػػػقي 
 ـ(: 0793هػ/0035الحظ مي، 
ظيؿ المآرب  شرح دليؿ الطالػب: عمػ  مػذهب اإلمػاـ الم جػؿ أحمػد  ػف حظ ػؿ، َحق ق ػ    -

 ـ.0983هػ/0413محمد سميماف ع د ا  انشقر، الط عة انول ، مكت ة المالح، الكويت، 
 ـ( :0494هػ/ 911الصيرف )عمي  ف داود الجوهري، ت

إظ ا  الدصر  ه ظا  العصر، تحقيؽ حسف ح شػي، الديوػة المصػرية العامػة لمكتػاب،  -
 ـ. 9119القاهرة، 
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الطرا مسػػػي:)  رهػػػاف الػػػػد.يف إ ػػػراهيـ  ػػػػف موسػػػ   ػػػف أ ػػػػي  كػػػر  ػػػػف عمػػػ  الحظمػػػػي، 
 ـ(: 0506هػ/999ت

 ـ.0980هػ/0410العر ي،  يروت،  اإلسطعاؼ في أحكاـ انوقاؼ، دار الراود -
ؽا ف   ـ(:0519هػ/905) شداب الديف أحمد، ت َطوط
هػػػػ/ 918-885مممػػػوكيالتعميػػػؽ) مػػػذكرات كت ػػػت فػػػي دمشػػػؽ فػػػي أواخػػػر العدػػػد ال -
أجػػػزا ، تحقيػػػؽ الشػػػيخ جعمػػػر المدػػػاجر، مظشػػػورات المعدػػػد العممػػػي  4ـ(: 0418-0519

 ـ.9117 -9111 يروت، قسـ الدراسات العر ية،  –المرظسي لشرؽ اندظ  
 ا ػػػػػف طولوف)شػػػػػمس الػػػػػديف محمػػػػػد  ػػػػػف عمػػػػػي  ػػػػػف أحمػػػػػد الصػػػػػالحي الدمشػػػػػقي،

 ـ(:0546هػ/ 953ت
ضػػرب الحوطػػة عمػػ  جميػػع اللوطػػة، ظشػػر محمػػد أسػػعد طمػػس، القسػػـ انوؿ، مجمػػة  -

المجمػػػع العممػػػي العر ػػػي، الجػػػز  الثالػػػث والرا ػػػع، المجمػػػد الحػػػادي والعشػػػريف، آذار وظيسػػػاف 
ماد  انول  0946  هػ.0365ـ/ ر يع الثاظي وج 

مماكدػػة الخػػالف فػػي حػػوادث الزمػػاف، قسػػماف، تحقيػػؽ محمػػد مصػػطمي، المؤسسػػة  -
 .0964 ،0969ية العامة لمتهليؼ والترجمة والط اعة والظشر، القاهرة،المصر 

الشػامي، ظشػر حمػد الجاسػر، مجمػة العػرب،  الحػال مظػازؿ تعػداد فػي السػامي ال ػرؽ -
 ـ.0976يوظيو  -، الرياض، مايو09-00 الجز ، 01السظة 

، تحقيػػػؽ محمػػػد أحمػػػد دهمػػػاف، ، قسػػػمافالقالوػػػد الجوهريػػػة فػػػي تػػػاريخ الصػػػالحية  -
َمع الملة العر ية، دمشؽ،  الط عة  ـ.0981الثاظية، مط وعات َمجط

ع ػػػد ال اسػػػط  ػػػف خميػػػؿ)زيف الػػػديف ع ػػػد ال اسػػػط  ػػػف خميػػػؿ  ػػػف شػػػاهيف الظػػػاهري، 
 ـ( : 0504هػ/ 991ت

أجػػزا ، تحقيػػؽ عمػػر ع ػػد السػػالـ تػػدمري، الط عػػة  9ظيػػؿ انمػػؿ فػػي ذيػػؿ الػػدوؿ،  -
 ـ.9119انول ، المكت ة العصرية،  يروت، 

ف  ػػػالمعجـ المعظػػػوف، تحقيػػػؽ عمػػػر ع ػػػد السػػػالـ تػػػدمري، الط عػػػة الَمجمػػػع  - الم مػػػَف ا
 ـ.9100 يروت،  –انول ، المكت ة العصرية، صيدا 

 ـ(:0650هػ/0160اللزي )محمد  ف محمد العامري الدمشقي، ت
أجػػػزا ، تحقيػػػؽ خميػػػؿ المظصػػػور، دار  3وػػػة العاشػػػرة، االكواكػػب السػػػاورة  هعيػػػاف الم -

 ـ.0997الكتب العممية،  يروت، 
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، مػػػػد  ػػػػف محمػػػػد القرشػػػػي الداشػػػػمي المكػػػػيا ػػػػف فدػػػػد) ظجػػػػـ الػػػػديف عمػػػػر  ػػػػف مح
 ـ(:0481هػ/885ت

إتحػػاؼ الػػور   هخ ػػار أـ القػػر ، تحقيػػؽ ع ػػد الكػػريـ عمػػي  ػػاز، الط عػػة انولػػ ،   -
حيا  التراث اإلسالمي، مكة المكرمة،  -جامعة أـ القر   ـ. 0988مركز ال حث العممي وا 

العزيػػػػز  ػػػػف ظجػػػػـ الػػػػديف عمػػػػر  ػػػػف محمػػػػد القرشػػػػي ا ػػػػف فدػػػػد) عػػػػز الػػػػديف ع ػػػػد 
 ـ(:0506هػ/يوظيو 999الداشمي المكي، ت

راسػػة دتحقيػػؽ و أجػػزا ،  4  مػػوغ القػػر  فػػي ذيػػؿ إتحػػاؼ الػػور   هخ ػػار أ ـ  القػػر ،   -
صػػػػػػالح الػػػػػػديف  ػػػػػػف خميػػػػػػؿ إ ػػػػػػراهيـ وآخػػػػػػراف، الط عػػػػػػة انولػػػػػػ ، دار القػػػػػػاهرة، القػػػػػػاهرة، 

 ـ.9115هػ/0495
يف أ ػػػػػي  كػػػػػر  ػػػػػف أحمػػػػػد انسػػػػػدي الدمشػػػػػقي )ت ا ػػػػػف قاضػػػػػي شػػػػػد ة) تقػػػػػي الػػػػػد

 ـ(:0448هػ/ 850
هػػػ(، تحقيػػؽ عػػدظاف  818-هػػػ740أجػػزا ، )السػػظوات 4تػػاريخ ا ػػف قاضػػي شػػد ة، -

 ـ.0999، 0994، 0977درويش، المعدد المرظسي لمدراسات العر ية، دمشؽ،
 ـ(:0408هػ/ 890)أ و الع اس أحمد  ف عم ، ت الَقمطَقَشظطدي 

َظاعة اإلظطشا،  - َش  في صا جز  ، الط عػة الثالثػة، مركػز تحقيػؽ التػراث،  04ص  طح انعط
 .ـ9101هػ/0430َدار الك تب َوالَوثَاواؽ الَقومي ة، الَقاهرة،

 ـ(:0363هػ /764محمد  ف شاكر  ف أحمد، ت صالح الديف ت  )الك  
أحمػد ع ػد هػػ(، تحقيػؽ 671-648حوادث وتػراجـ)، 0أجزا ، ج 3 ،عيوف التواريخ -
 آيػة محمػد كامػؿ،و هػػ(، تحقيػؽ أحمػد ع ػد السػتار 687-670، حػوادث وتػراجـ)9ج ،الستار

زيظػػب عمػػي ال ظػػداري، دار هػػػ(، تحقيػػؽ أحمػػد ع ػػد السػػتار و 701-687، حػػوادث وتػػراجـ)3ج
 ـ.9107الكتب والوثاوؽ القومية، القاهرة، 

هػػػػػػػ/ 774ا ػػػػػف كثير)أ ػػػػػػي المػػػػػػدا  إسػػػػػماعيؿ  ػػػػػػف كثيػػػػػػر القرشػػػػػي الدمشػػػػػػقي، ت 
 ـ(:0379

والثامف عشر، تحقيؽ ع د ا  ع د المحسف التركي، الط عػة ال داية والظداية، الجز   -
 ـ.0998انول ، دار هجر لمط اعة والظشر والتوزيع، القاهرة،

جمػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػديف يوسػػػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػػػف ع ػػػػػػػػػػد الدػػػػػػػػػػادي الدمشػػػػػػػػػػقي، ت ا ػػػػػػػػػػف الَم طَرد)
 ـ(:0513هػ/919
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ثمػػار المقاصػػد فػػي ذكػػر المسػػاجد، تحقيػػؽ محمػػد أسػػعد طمػػس، مجموعػػة الظصػػوص  -
 ـ.0943الشرقية، الجز  الثالث، المعدد انفرظسي،  يروت، 

 
 مجدوؿ:

، ظشػػر وتحقيػػؽ حسػػف ح شػػي، مكت ػػة انظجمػػو (هػػػ839– 834)حوليػػات دمشػػقية  -
 ـ.0968القاهرة، المصرية، 

ػػػػػػاج الق َشػػػػػػيطري  ػػػػػػاج) اإلمػػػػػػاـ أ ػػػػػػي الحسػػػػػػيف م سػػػػػػمـ  ػػػػػػف الَحج  م سػػػػػػمـ  ػػػػػػف الحج 
 ـ(: 875هػ/960الظ يطَسا  وري، ت

َصػػحيح م سػػمـ، تحقيػػؽ محمػػد فػػؤاد ع ػػد ال ػػاقي، الط عػػة انولػػ ، دار إحيػػا  الكتػػب  -
 . 0630حديث رقـ  0955، ص 3ـ، ج0990هػ/0409العر ية، القاهرة، 

 ـ(: 0449هػ/ 845مد  ف عمي  ف ع د القادر، ت الَمقطريزي)تقي. الد.يف أح
ػول ا وأَعػد ف  لامظ شػرا َأيَمػف ف ػؤاد  - َطػط واآلثػار، َقاَ َمػ    اه ص  الَمواعظ وانعتاَ ار فػي ذكػر الخا

 ـ.9103َسي.د، الط عة الثاظية، م َؤس َسة  الم رَقافا لمتُّراثا اإلساَلمي، لظدف، 
، (، تحقيؽ سعيد ع ػد المتػاح عاشػورأقساـ 6)4-3السموؾ لمعرفة دولة المموؾ، ج -

الط عػػػػػػػة الرا عػػػػػػػة، مركػػػػػػػز تحقيػػػػػػػؽ التػػػػػػػراث، َدار الك تػػػػػػػب َوالَوثَػػػػػػػاواؽ الَقومي ػػػػػػػة، الَقػػػػػػػاهرة، 
 ـ.9104هػ/0436

هػػػػػػػػ 0113ا ػػػػػػػف الَمػػػػػػػال  الَحصػػػػػػػَكمي) أحمػػػػػػػد  ػػػػػػػف محمػػػػػػػد الحم ػػػػػػػي الشػػػػػػػافعي، ت
 ـ(:0595/

اظتقػػاف مػػف كتػػاب: م تطَعػػة  اَنذَهػػافا مػػف التمتػػع  ػػاإلقراف  ػػيف تػػراجـ الشػػيوخ وانقػػراف،  -
تحقيػػػؽ صػػػالح الػػػديف خميػػػؿ الشػػػي اظي جػػػز اف، التمتػػػع  ػػػاإلقراف ن ػػػف طولػػػوف الصػػػالحي، 

 ـ.0999الموصمي، دار صادر  يروت، 
ػػػَرـ  ػػػف عمػػػي انظطصػػػا ري، ت ا ػػػف َمظطظ ػػػور:) جمػػػاؿ الػػػد.يف أ ػػػو المضػػػؿ محمػػػد  ػػػف َمكط

 ـ(:0300هػ/700
 لساف العرب، دار المعارؼ، القاهرة،)د.ت(.   -
 ػف عمػي انسػػيوطي القػاهري الشػػافعي، ت  أحمػػدالمظداجي)شػمس الػديف محمػػد  ػف  -

 ـ(:0475هػ/881
ػػػيف القضػػػاة والمػػػوقعيف والشػػػدود، مط عػػػة السػػػظة المحمديػػػة،   - جػػػواهر العقػػػود وم عا
 ـ.0955
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 ـ(:0591هػ/997ت  الظعيمي) ع د القادر  ف محمد الدمشقي،
الدارس في تاريخ المدارس، جز اف، تحقيؽ  جعمر الحسظي، الط عة الثاظيػة، مكت ػة  -

 ـ.9116الثقافة الديظية، القاهرة، 
يػػػػػػػاق وت الَحَمػػػػػػػوي: ) شػػػػػػػداب الػػػػػػػد.يف أ ػػػػػػػو ع ػػػػػػػد ا  يػػػػػػػاق وت  ػػػػػػػف ع ػػػػػػػدا ، ت 

 ـ(: 0999هػ/696
 ـ.0977هػ/ 0397أجزا ، دار صادر،  يروت،  5معجـ ال مداف،  -

 ـ(:0396هػ/ 796اليوظيظي) قطب الديف موس   ف محمد، ت 
أجػزا ،  4ـ(، 0988 -0956هػ / 686-654)تاريخ السظوات ذيؿ مرآة الزماف،   -

-0954الط عة انول ، مط عة مجمػس داوػرة المعػارؼ العثماظيػة، حيػدر آ ػاد الػدكف، الدظػد، 
 ـ.0960

أجػػػزا ، دراسػػػة وتحقيػػػؽ  3ـ(، 0309-0997هػػػػ/700-697)تػػػاريخ السػػػظوات   -
حمػػػػػزة ع ػػػػػاس، الط عػػػػػة انولػػػػػ ، هيوػػػػػة أ ػػػػػو ظ ػػػػػي لمثقافػػػػػة والتػػػػػراث، المجمػػػػػع الثقػػػػػافي، 

 ـ.9117أ وظ ي،
 

 را عيا: المراجع العر ية والمعر ة:
 م ي: الع  حسف أكـر 

خطػػط دمشػػؽ، دراسػػة تاريخيػػة شػػاممة عمػػ  مػػد  ألػػؼ عػػاـ، لػػدور القػػراف والحػػديث  -
والجوامػػػع الك ػػػر  والخواظػػػؽ والػػػر ط والزوايػػػا وانسػػػواؽ والخاظػػػات  والمػػػدارس وال يمارسػػػتاظات

والحمامػػػات والػػػدروب، الط عػػػة انولػػػ ، دار الط ػػػاع  لمط اعػػػة والظشػػػر والتوزيػػػع، دمشػػػؽ، 
 ـ.0989

 ال يومي إسماعيؿ الشر يظي:
مصػػادرة انمػػالؾ فػػي الدولػػة اإلسػػالمية) عصػػر سػػالطيف المماليػػؾ(، سمسػػمة تػػاريخ   -

 .ـ0997(، الديوة المصرية العامة لمكتاب، القاهرة، 000-001المصرييف رقـ)
 جعمر الحسظي:

المجمػػد الثالػػث -المدرسػػة اإلسػػعردية، مجمػػة المجمػػع العممػػي العر ػػي، الجػػز  الثالػػث  -
 ـ.0958هػ/تموز 0337والثالثوف، ذي الحجة 
 حسف ال اشا:
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أجػػزا ، دار الظدضػػة العر يػػة،  3المظػػوف اإلسػػالمية والوظػػاوؼ عمػػ  اآلثػػار العر يػػة،   -
 ـ.0966-0965القاهرة، 

 حسف حالؽ وع اس ص اغ:
المعجػػػـ الجػػػامع فػػػي المصػػػطمحات انيو يػػػة والممموكيػػػة والعثماظيػػػة ذات انصػػػوؿ   -

ـ، 0999، العر يػػػػػة والمارسػػػػػية والتركيػػػػػة، الط عػػػػػة انولػػػػػ ، دار العمػػػػػـ لمماليػػػػػيف،  يػػػػػروت
  (. 043ص

 ريظدارت دوزي: 
وف تكممة المعػاجـ العر يػة، ترجمػة محمػد سػميـ الظعيمػي، الط عػة انولػ ، دار الشػؤ  -

 .ـ0977الثقافية العاـ،  لداد، 
 سعيد ع د المتاح عاشور:

المجتمػػع المصػػري فػػي عصػػر سػػالطيف المماليػػؾ، دار الظدضػػة المصػػرية، القػػاهرة،   -
 .ـ0999

 سديؿ صا اف: 
الموسػػوعي لممصػػطمحات العثماظيػػة التاريخيػػة، مراجعػػة ع ػػد الػػرازؽ محمػػد المعجػػـ  -

 ـ.911حسف  ركات، مط وعات مكت ة الممؾ فدد الوطظية، الرياض،
 ع د اللظي محمود ع د العاطي:

 ـ.0984التعميـ في مصر زمف انيو ييف والمماليؾ، دار المعارؼ، القاهرة،   -
 ع د القادر  دراف:

 مظادمة انطالؿ ومسامرة الخياؿ، المكتب اإلسالمي، دمشؽ، )د.ت(.  -
 ع د المطيؼ إ راهيـ:

، رسػػالة دكتػػوراف، كميػػة «دراسػػات تاريخيػػة وأثريػػة فػػي وثػػاوؽ مػػف عصػػر اللػػوري»  -
 ـ.0956جامعة القاهرة،  -اآلثار

 عطية القوصي:
المصػػرية ، المجمػػة «أضػػوا  جديػػدة عمػػ  تجػػارة الكػػاـر مػػف واقػػع وثػػاوؽ الجظيػػزة»  -

 ـ.0975لمدراسات التاريخية، المجمد الثاظي والعشروف، القاهرة، 
 فرج حسيف فرج حسيف:
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-0961هػػػ/ 999-658الظقػػوش الكتا يػػة الممموكيػػة عمػػ  العمػػاور فػػي سػػوريا) » -
جامعػة  -، رسػالة دكتػوراف عيػر مظشػورة، كميػة اآلداب «ـ( دراسة آثاريػة فظيػة مقارظػة0506

 ـ.9118سوهاج، 
 الشدا ي:قتي ة 

م عجـ دمشؽ التاريخي لرماكف وانحيا  والم شيدات ومواقعدا لتاريخيػة كمػا وردت - -
 ـ.0999أجزا ، مظشورات وزارة الثقافة السورية، دمشؽ،  3في ظصوص المؤرخيف، 

 محمد أ شرلي ومحمود داود التميمي:
أوقػػاؼ المسػػمميف فػػي فمسػػطيف فػػي ألويػػة عػػزة، القػػدس الشػػريؼ، َصػػَمد، َظػػا طم س،   -

م ػػوف حسػػب الػػدفتر رقػػـ  مػػف دفػػاتر التحريػػر العثماظيػػة المدوظػػة فػػي القػػرف العاشػػر  599َعجط
 ـ.0989هػ/0419الدجري، مركز ان حاث لمتاريخ والمظوف والثقافة اإلسالمية، استاظ وؿ، 

 محمد أ و زهرة: 
 ـ.0970ي الوقؼ، الط عة الثاظية، دار المكر العر ي، القاهرة، محاضرات ف -

  محمد ع د الستار عثماف: 
ظظريػة الوظيميػة  العمػاور الديظيػػة الممموكيػة ال اقيػة  مديظػػة القػاهرة، دار الوفػا لػػديظا  -

 ـ.9115الط اعة والظشر، اإلسكظدرية، 
 محمد محمد أميف:

، ممحػؽ  كتػاب تَػذكاَرة «ال يمارسػتاف المظصػوريقالووف عمػ   السُّمططافوثاوؽ وقؼ » -
ور َوَ ظي  لمحسف  ف عمػر  ػف ح يػب، مركػز تحقيػؽ التػراث، مط عػة دار  الظ  ي  في أي اـ المظص 

 ـ.0976الكتب ، القاهرة، 
ـ( دراسػػة 0507-0951هػػػ/993-648انوقػػاؼ والحيػػاة انجتماعيػػة فػػي مصػػر ) -

  .ـ9104وؽ القومية، القاهرة، تاريخية وثاوقية، مط عة دار الكتب والوثا
 محمد محمد أميف وليم  عمي إ راهيـ: 

ـ(، 0507-0951هػػػ/993-648المصػػطمحات المعماريػػة فػػي الوثػػاوؽ الممموكيػػة) -
 (.59ـ، ص0991الط عة انول ، دار الظشر  الجامعة انمريكية، القاهرة، 

 محمد عيس  صالحية: 
حوليػػات كميػػة اآلداب، جامعػػة  ،«مػػف وثػػاوؽ الحػػـر القدسػػي الشػػريؼ الممموكيػػة » -

 ـ.0985الكويت، الحولية السادسة، الرسالة السادسة والعشروف، 
 محمد كرد عمي: 
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 ـ.0959ع وطة دمشؽ، المجمع العممي العر ي، دمشؽ،  -
 ظجاتي أقطاش وعصمت  يظارؽ: 

انرشػػيؼ العثمػػاظي فدػػرس شػػامؿ لوثػػاوؽ الدولػػة العثماظيػػة المحموظػػة  ػػدار الوثػػاوؽ  -
لرواسة الوزرا   اسػتاظ وؿ، ترجمػة سػعداوي صػالح، مظشػورات مركػز ان حػاث لمتػاريخ التا عة 

والمظػػػوف والثقافػػػة اإلسػػػالمية  اسػػػتاظ وؿ ومركػػػز الوثػػػاوؽ والمخطوطػػػات  الجامعػػػة انردظيػػػة، 
 .ـ0986هػ/0416عماف، 

 يسري أحمد زيداف: 
ـ(، مجمػػػػة 0507-0951هػػػػػ/993-648رعايػػػػة انيتػػػػاـ فػػػػي العصػػػػر المممػػػػوكي) -

 ـ.9117ؤرخ العر ي، العدد الخامس عشر، مارس الم
 

 : المراجع انجظ ية:خامسيا
- Heinz Gaube: Arabische Inschriften aus Syrien, Beirut, 
1978. 

 
 


