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 الممخص:
َّالكقؼَّبأنوعر َّ َّحنيفة َّالكاقؼؼَّأبك َّممؾ َّعمى َّحبسَّالعيف كالتصدؽََّّ،:

َّعمىَّمفَّأحب َّأكَّصرؼَّمنفعتيا َّبمنفعتيا َّالكقؼَّ؛ َّمفَّارتباطَّنظاـ كعمىَّالرغـ
َّالنصكصَّكالكثائؽلندإالَّأنوََّّباليند؛َّبالحضارةَّاإلسالمية كثيرَّمفَّلـَّيتطرؽََّّ؛رة

؛َّإقميـَّغربَّالبنغاؿَّباليندَّفيَّالعصريفَّالسمطانيَّكالمغكليَّدراستوَّفيالباحثيفَّإلىَّ
َّمفَّ(َّنقشا21الدراسةَّالميدانيةَّلممتاحؼَّكاآلثارَّاإلسالميةَّباليندَّعفَّ)َّكقدَّأثمرت

فيَّالبنغاؿَّفيََّّاألثريةَّجدرافَّالمنشآتَّعمىَّمثبتنََّّكافَّأغمبياَّالنقكشَّالكتابيةَّالتي
َّباقيَّ،السمطانيَّكالمغكليَّيفالعصرَّ َّكَّحتىَّاآلفَّاكالَّيزاؿَّبعضيا َّنايمكنَّابدراستي؛

َّىكَّنظاـَّالكقؼَّفيَّالبنغاؿالتاليةَّاإلجابةَّعمىَّالتساؤالت فيَّالفترةَّمكضكعََّّ:َّما
حباسَّالتيَّكانتَّعَّاألانكَّأماَّىيَّكَّماَّىيَّشركطو؟َّكَّ؟،َّأنكاعوكماَّىيََّّ،ةَّ؟الدراس

َّىؿتكقؼَّعمىَّالمنشآت َّالكقؼكافََّّ؟ َّإدارمَّمسؤؿَّعف َّىناؾَّنظاـ ىؿَّىناؾَّ؟
َّ.يَّالعصرَّالسمطانيَّكالعصرَّالمغكلياختالؼَّبيفَّنظاـَّالكقؼَّف

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 نقكشََّّ–المغكؿََّّ–السالطيفََّّ–البنغاؿََّّ–الكقؼَّكممات مفتاحية : 
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Abstract : 

Abu Hanifa explained the endowment system that it; 

Limited of property on the property of Al Mtwalli and giving its 

benefit or disbursing its benefit to whoever wants, However the 

endowment system is linked to the Islamic civilization in India, 

But due to the scarcity of texts and documents; No one mentioned 

his studies about the endowment system in India, The field study 

of Islamic museums and antiquities in India yielded (12) 

inscriptions from inscriptions, most of which were on the walls of 

ancient buildings in Bengal in the Sultanate and Mughal eras. 

 By studying them, we can answer the following questions :  

What is the endowment system in Bengal during the period 

under study and its types? What are its conditions? What are the 

details of the endowments that were allocated to them? Was there 

an administrative system responsible for the endowment? Is there a 

difference between the endowment system in the Sultanate and the 

Mughal era 
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 نظام الوقف في البنغال : -1
حسبَّماَّجاءَّفيَّحديثَّالرسكؿََّّاإلسالمييعتبرَّاألصؿَّفيَّنظاـَّالكقؼَّ

َّإلىَّعمرَّ َّكسمـ َّحبسَّأصمياَّاصمىَّاهللَّعميو "َّ َّبخيبر َّالخطابَّعفَّأرضو بف
كسبؿَّثمرتياَّ"َّفجعمياَّعمرَّرضيَّاهللَّعنوَّحبساَّالَّيباعَّكالَّيشترلَّكالَّيكىبَّكالَّ

؛َّكليذاَّاشترطَّعامةَّالفقياءَّفيَّالكقؼَّ(2)تيكرثَّأمَّالَّتجكزَّفيوَّأمَّمفَّالتصرفا
التأبيد،َّكقدَّأقركاَّكقؼَّالعقارَّكاألرضَّسكاءَّكانتَّمبنيةَّأـَّال،َّمعدةَّلمزراعةَّأـَّالَّ

 .كماَّيشمؿَّالدكرَّكالحكانيت
ثارَّاىتماـَّالباحثيفَّالمتخصصيفَّفيَّاآللـَّيحظَّنظاـَّالكقؼَّفيَّاليندَّبكَّ
َّكااإلسالمية َّالكثائؽ َّندرة َّإلى َّذلؾ َّيعكد َّكربما َّاأل؛ َّتسجؿ قاؼَّكَّلنصكصَّالتي

،َّكاقتصرتَّالدراساتَّعمىَّالتعرؼَّعمىَّاإلسالميكنظامياَّفيَّاليندَّفيَّالعصرَّ
َّالمعركفة َّالكقؼَّمفَّكتبَّالفقو َّ(1)نظاـ َّكتأتيَّأىميةَّىذه فيَّاعتمادىاََّّالجزئية؛

عمىَّنقكشَّأثريةَّسجمتَّنظاـَّالكقؼَّكأقسامو؛َّسنكضحَّمفَّخاللياَّعمميةَّتنظيـَّ
َّ َّكأنكاع َّاليند، َّفي َّالمكقكفةالكقؼ َّكعالقةَّئكَّالمسَّكَّ،األحباس َّالكقؼ، َّعف ؿ

وَّفيَّمذىبوَّالفقييَّكفيَّنصكصَّالكقؼَّالتيَّكصمتنا؛َّنؿَّعفَّالكقؼَّكتمكئكَّالمس
َّلأل َّديكاف َّىناؾ َّكاف ََّّ،قاؼكَّىؿ َّبالكقؼَّبمتابعة َّلمقائـ َّاألمر َّترؾ َّأكَّأـ َّأكقافو

 .َّ؟تعييفَّناظراَّلمكقؼَّيختارهَّكيفماَّشاء
َّلممتا َّالميدانية َّالدراسة َّتكصمت َّكاآلكقد َّحؼ َّإلىََّّاإلسالميةثار اليندية

فيـَّجكانبَّفيَّنظاـَّالكقؼَّاَّ،َّربماَّيمكنناَّمفَّخالؿَّدراستيا(َّنقش21إحصاءَّعددَّ)
َّرَّالتاليةَّ:َّكَّابشكؿَّخاص؛َّكذلؾَّمفَّخالؿَّالمحَّفيَّاليندَّبشكؿَّعاـ،َّكالبنغاؿ

َّ.ترجمةَّالنصكصَّالفارسيةَّككقراءتيا،َّالَّ:َّإحصاءَّالنصكصَّالعربيةأكَّ
َّصكصَّالخاضعةَّلمدراسة؛َّكذلؾَّمفَّخالؿَّالنقاطَّالتالية:َّ:َّتحميؿَّالنَّثانينا
 أنكاعَّالكقؼ. 
 "َّالمسؤؿَّعفَّالكقؼَّ"َّالمتكلي. 
 َّؼَّكشركطو.الكقَّأقساـ 
 َّتممكوَّأكشرعيةَّالكقؼَّكتحريـَّتكريثة. 
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 النصوص موضوع الدراسة : - أ
،َّكتنسبَّ(َّنقشان21َّبمغَّعددَّالنقكشَّالتيَّترتبطَّنصكصياَّبنظاـَّالكقؼَّ)َّ

َّفترة َّالنقكشَّإلى ََّّىذه َّمع َّتابعةَّأكَّبدأت َّكانت َّعندما َّبالبنغاؿ َّإسالمي َّحكـ ؿ
ابتداءنََّّ؛لمسمطنةَّالمركزيةَّفيَّمدينةَّدليي،َّكاستمرتَّحتىَّخالؿَّالعصرَّالمغكلي

ثـَّاستقمتََّّ،ـ2215ىػَّ/615َََّّّ–ـ2103َّىػَّ/502ََّّ)بحكـَّسمطنةَّدلييَّلمبنغاؿَّ
َّكتن َّمنفصؿ؛ َّبشكؿ َّبدأكَّابالحكـ َّبعضَّاألسرات؛ َّعمييا َّشاهَّإلياسَّأسرةبَّتب

630ََّّ /َّ 2228َّىػ 722َََّّّ–ـ /َّ ََّّ،ـ2320ىػ َّجانيشََّّأسرةثـ َّ/726َّراجا ق
2323َّ 726َََّّّ–ـ /َّ 2322َّىػ َّتالىا ََّّإلياسَّأسرةـ، َّالثانية َّ/726ََّّشاىي ىػ
828ََّّ–ـ2382َّىػَّ/788ََّّحسيفَّشاهََّّأسرةـ،َّثـ2372َّىػَّ/775َََّّّ–ـ2322َّ
؛َّكيمكنناَّإحصاءَّنصكصيـَّالتيَّسجمتَّبالمغتيفَّـ،َّثـَّالحكـَّالمغكلي2422ىػَّ/َّ

َّ؛َّكماَّيميَّ:َّ(2)لعربيةَّكالفارسيةا

 أوال : نقوش عصر السالطين 
 القراءة النقش ـ
نقش مسجد سياف   .1

 (3)في بيربهـو
 ق / 618

(1221 
 (5)(1) اللوحة

بسم اهلل الرحمن الرحيم في بيوت أذف اهلل أف ترفع كيذكر فيها 
و يسبح لو فيها بالغدك كاآلصاؿ / رجاؿ ال تلهيهم تجارة كال اسم

ع عن ذكر اهلل كاقاـ الصالة كإيتاء الذكاة يخافوف يوما تقلب بي
فيو القلوب كاألبصار عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في 

/ كقف ىذه  (6)الصحيح الناس في مساجدىم كاهلل في حوائجهم
الخانقاة الفقير الخاطي الذم يرجو إلى رحمة ربو بن محمد 

رة اهلل تعالى كينشغلوف المراغي ألىل الصفة الذين يلزموف لحض
بذكر اهلل تعالى في أياـ دكلة غياث االسالـ كالمسلمين صدر 
الملوؾ كالسالطين المخصوص بوالية العهد في العالمين على 

المؤمنين في يـو السابع من جماد اآلخر  أميرشيرين عوض برىاف 
 سنة ثماف عشر كستماية

نقش خانقاة   .2
سيتاؿ في مقاطعة 

 (7)راجشاىي

بسم اهلل الرحمن الرحيم أمر ببناء ىذه العمارة المباركة للمتقين 
المحبين للقرآف الصالحين كاألبرار كالذاكرين بالليل كالنهار / 
خاف العادؿ باذؿ الكامل في سبيل اهلل مغيث اإلسالـ 
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ىػ /  652
 ـ 1254
 (8)(2) اللوحة

المؤمنين خلد  أميركالمسلمين أبي الفتح يوزبك السلطاني ناصر 
بن مسعود الحسين الملة كصى عنو ااهلل سلطانو / المخير أحمد 

كعن كالديو فيها لنفسو مدة كيال كلمن رضى عليو فمن بدلو 
بعدما سمعو فإنما إثمة / على الذين يبدلونو إف اهلل سميع عليم 

بادر شده اند لعنت باد كو اين  (كنده)نقشو  .اين نصيحات
تاريخ شهر رمضاف سنة اثنتين  قاعده را متغير كرداند كخلل كند

 كخمسين كستماية
نقش فاؼ آياز   .3

الركمي المؤرخ 
ىػ /  661بسنة 

 (9)ـ1262

بنا كرد اين جاه را كمعمور كرداليد / از خالص ماؿ خود بنده 
ضعيف صالح / معتنق بدر الدين اياز ركمي ك كقف كرد اين جاه 

ود برام مسجدم كو در شهر مشهورست / تا بدك انج حاصل ش
 جنانج در / كقف بكذاشت بمصرؼ رسد در ساؿ

 الترجمة :
بنى حوض  (12)العبد الفقير هلل صالح مولى بدر الدين اياز الركمي

قفو للصرؼ على المسجد أك من مالو الخاص ك  (فاؼ)خاص 
 المعركؼ

ظفر  نقش جامع  .4
 (22)خاف

ىػ /  727
 ـ1327
 (12)(3اللوحة )

ارس / قد انفق األمواؿ / لنصب دركس كاتخاذ مد]........... [
في الدرس حسبة / ليرضى بو الرحمن عن كل دارس / ليرزؽ أىل 
الفضل من عرض مالو / لتدريس علم الشرع فوؽ 
الطنافس.......................... / إلظهار دين اهلل بين 

 الغطارس / كبذؿ كنوز الماؿ في كل بائس
نص كقف   .5

لمسجد  (22)فاؼ
كمدفن قطب 

سنة  (23)علم
ىػ /  723

 (24)ـ1323
 (4) اللوحة

. / نور اهلل قبره .در قصبة بيتالردر جوار ركضة شيخ المشايخ
عثماف شيرازم  إسماعيلصاحب عمارت أضعف عباد اهلل حاجي 

اين عمارت كقف / كرد لوجو اهلل تعالى ر بيست كبهة زمين 
بجهت جاه از مقطع قصبة بيتالردر سيد االمرا بدر الدين أبو 

. دارد مسلم است تا غريب ر ازين ايند اين خير را .هكو   أميربكر 
.. زبيست كنبهة زمين كو ذكر رفت .قايم دارند كىيج لغزشي

 .. ".مسلم دارند تا ثواب در جهاني حاصل كرده باشند
 الترجمة

ىػ تم تشييد 723جة سنة حال مر المعظم ذهفي عشرين من الش
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كقفا هلل تعالى  ،كىو من األعماؿ الخيرية،(Vav) فاؼعمارة اؿ 
... كتم تشييده (25)لخدمة الناس الخاصة بالخليفة ملك الملوؾ

را لضريح شيخ المشايخ ارجوف شاه، كالباني ىو خادـ اهلل ك امج
انشئ ىذا البناء كقفا هلل، ككذلك ،اعيل عثماف شيرازسمإحاجي 

قف للصرؼ عليو عشرين قصبة من أراضي بلدة أك 
Petlawadr قفت أك در الدين ابو بكر، إقطاع سيد األمراء ب

للصرؼ على ىذا الفاؼ لخدمة عابرم السبيل كالسكاف 
الذم  ،المحليين ليشعركا بالراحة الستخدامهم ىذا العمل الخيرم

 قصبة لضماف استمراريتو كخدمتو للناس " 22قف عليو اؿ أك 
نص مسجد   .6

دافترم بمقاطعة 
ىػ /  819راتشور 
 (26)ـ1416
 (5) اللوحة

رب العالمين كالصلوة على سيدنا محمد كالو اجمعين الحمد هلل 
اما بعد كقف كرد كتصدؽ نمود طالبا لمرضات اهلل ملك الشرؽ 
المتوكل على اهلل الرحماني ملك حاجي بن سليماف قرماني مقدار 

ر زمين در كبور / من أعماؿ معاملت رالجور بر حفاظ ك انو ج
رام حافظاف ر زمين بك اكاماـ كمؤذف مسجد مسطور فيو ىشت ج

كقف نمود / جهل  أيضنار كمتولي باشد ك ك اكإماـ كمؤذف كيك ج
دكاف موصوفة محدكدة كاقع در رانجور در جنب مسجد مذكور 
از تعمير كركغن جراغ كفرش كساير مصالح كقفي صحيح شرعي 
كشرط كرد كاقف كو لعنت بر انكس باد كة مطلع شود / ك بر ين 

ما قاؿ اهلل تبارؾ كتعالى في كقفيت كتغير كتبديل اين نمايد ك
 حكم كتابو مناع للخير معتد اثيم كردد

 الترجمة :
كحدة قياس أراضي زراعية في البنغاؿ )رز ك اكقف تسع تش

من أراضي قرية  (ـ 1622م ك ار تسك اككرنتاكا كل كحدة تش
جابور في مقاطعة راتشور مخصصة للحفاظ كالمؤذف كاإلماـ؛ 

ي تخصص لإلماـ كالمحفظين راضر من ىذه األك اثمانية تش
 رض تخصص للمتولير من األك اكالمؤذف؛ ككحدة كاحدة من تش

ككذلك كقف / أربعين محال تجاريا موصوفة كمحددة تقع في 
راتشور على جانبي المسجد المقصود لتسديد نفقات اإلصالح 

األخرل المتعلقة بالنفقات العامة  األمورات ك ك اكالزيوت للمشك
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لدينية كالركحية؛ كقد اشترط الواقف أف من يغير ا األمورالمتصلة ب
كيبدؿ شركط الوقف عليو لعنت اهلل كما قاؿ اهلل تبارؾ كتعالى في 

 ىػ 924محكم كتابو مناع للخير معتد اثيم مؤرخ بسنة 
نقش جامع   .7

  (27)سابتجراـ
 (19)(6اللوحة )

الوقف ال يملك قاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم إذا خرجت من 
الجمعة فأنت مهاجر فإف مت في الطريق فأنت في  بيتك يـو

الجنة في عليين كقاؿ عليو السالـ من تصرؼ بالغصب ماؿ 
ابنتو كأمو كأختو المساجد  (كأنو زنى)قاؼ كالزنا ك المسجد كاأل

بنا بر انكو  / . نور كجهو يـو القيامة كليلة البدر.قاؼك من األ
كنند بلعنت   قاؼ خيانتأك جماعة مالياف كارباب أكر بصرؼ 

خدا كرفتار شوند كاجب كالـز ابد حكاـ كقضات را بجائي كو 
 مانع خيانت شوند تاركز قيامت در مظالم كرفتار نيايند

نص محفوظ   .8
بمتحف حيدر اباد 

ىػ /  912
 (10)ـ1526
 (12)لوحة 

ثمانيت دكاكين متصلة إليو / بشرط أف يصرؼ مستغلها في / 
 ىػ 912اآلخر سنة  ربيع 12العمارة كالسراج كالماء / 

نقش انشاء بئر   .9
محفوظ في 
متحف دىاكا 

 946مؤرخ بسنة 
 (12)ىػ 

 (7) اللوحة
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
قد ابتدل حفر ىذا البير المعذكب ماؤه عذبا زالال ك كقف بو 
الستنفاع الخلق كلمن جاء بو كقفا حالال مع عمارتو المعمورة 

/ ابتغاء لوجو اهلل المعظم كرجاء المغركسة المثمرة ابتغاء هكأشجار 
لشفاعت رسوؿ اهلل صلى المكـر في عصر السلطاف المشرؼ / 
بتشريف الرحمن قطب الدنيا كالدين أبو الفضل بهادر شاه بن 

في شعباف كاتمها في عهد سلطاف سالطين  932مظفر شاه سنة 
الزماف الواثق / بتأييد الرحمن ناصر الدنيا كالدين أبو الفتح 

شاه ابن لطيف شاه اخي بهادر شاه ابن مظفر شاه ابن  محمود
محمود شاه ابن محمد شاه بن أحمد شاه بن محمد شاه ابن 
مظفر شاه / السلطاف خلد اهلل ملكو كسلطانو شيخا بن عيسى 
الملقب بمو نجاؿ جعل اهلل لو ىذه الخير مقبولو جارية كسقاه 

 من حوض الكوثر شربو صافية
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 المغولي :  ثانًيا : نقوش العصر
نقش مسجد   .12

 دكىار 
ىػ /  1222
 (22)ـ  1591
  (8) اللوحة

ال إلو اال اهلل محمد رسوؿ اهلل نصر من اهلل كفتح قريب كبشر 
المؤمنين / قاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم من بنى مسجدا بنى 

.. اين كرده شد بوقت جالؿ الدين أكبر .اهلل لو بيتا في الجنة /
ملكو / ناجيزكد اني ىر دكجهاف بنده ضعيف بادشاه خلد اهلل 
.. شد اين مسجد بنار برطرؼ سازد اكرمسلماف .حاجي كلخاف /

مي خورد كىركس كو ك اباشد حراـ مي خورد / أَكر ىندك باشد ك
 سنة ساؿ بلند شد  1222اين عمارت رانكاه دارد / 

 الترجمة :
 خلد اهلل (ملك)بني ىذا في كقت جالؿ الدين أكبر بادشاه 

ملكو / ىذا الحقير الفقير في العالمين العبد الضعيف حاجي بها  
قاؼ ىذا المسجد سيكوف في آخر أك كلخاف / من تصرؼ في 

طرؼ من النار كإذا كاف مسلما كأنو يأكل الحراـ / إذا كاف 
ىندككيا كأنو يأكل البقرة كأم شخص يحافظ على ىذه العمارة 

 سنة أنشئ  1222فكأنو يرتقي إلى الدرجة العالية في 
نص مسجد   .11

 (12)دىاكا
ىػ / 1224
 (24)ـ1615
 (9) اللوحتاف

/  يافتاح / قاؿ اهلل تعالى / من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها
..بنا شد مدد اماـ ./ (25)كمن جاء بالسيئة فال يجزل إال بمثلها

معاش فقير كس كو خواىد شده / خدا يارحم كن تو ىر د ك 
بها كلخاف / اين فقير در معاش دك جهاف / بنده ضعيف حاجي 

مسجد ىزار / بيكو برام هلل دركاء خدائي تعالى / داد بانصد 
 قات / بانصر بيكو جامع ىردك / بارم بهمأك بيكو خمس 

 الترجمة :
راد / أماـ كلمعيشة الفقير أيهما " كىذا الظل أنشئ لمساعدة اإل

/  (26)افيااهلل ارحم في العالمين العبد الضعيف حاجي بها كلخ
ىذا الفقير يصرؼ على المسجدين األراضي مساحتها ألفا 

كمنها خمسمائة بيكو ،خالصا في سبيل اهلل تعالى (16)بيكو
كخمسمائة بيكو للمسجد الجامع  ،لمسجد الصلوات الخمسة

 كالىما معا "
اء خيرات مصركؼ بود ال جـر سلطاف شاه شجاع بهادر بو بننقش مدخل كاترا   .12
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بدىاكا مؤرخ 
ىػ/ 1255
 (28)ـ1645

 (11 اللوحة)

الحسيني الطباطبي السناني  اسماسيد كار / رحمت ايزدم ابو الق
اين خجستو مقاـ / رامع بيست كد د دكاف متصل بآف كقف 

قاؼ حاصل أك كصحيح شرعي / نمود مشركط آنكو متصدياف 
آنها صرؼ كتعمير ك / مساكن بند ك جوف مستحق نزكؿ كند  

اب اف بركز كار ىميوف راجع كردد / كرابة از كنكيرند / تاتو 
كتخلف نورزند كو در ك ز كبدا مواخذ خواىند بود كتبو سعد 

 1255الدين محمد الشيرازم في 
 الترجمة :

كاف السلطاف شاه شجاع شجاعا كمهتما بأعماؿ الخير / كقد 
الحسيني الطباطبائي  اسمكقف ىذا المكاف المقدس أبو الق

/ كملحق بو اثناف كعشركف دكانا  راجيا رحمة اهلل (18)السناني
رة كقفها الواقف جميعها بطريق صحيح كشرعي / كقد ك امتج

اشترط أف يصرؼ المشرفوف محاصيل الوقف على صيانة العمارة 
كللمساكين / كإذا أقاـ مستحق فيها فإنو ال يدفع أجرا / لكي 
يعود أجر الحسنات مرة أخرل لصاحبها كال يتساىل أحد في ىذا 

لكي ال يؤاخذه اهلل يـو الحساب ككتب ىذا سعد الدين  األمر /
 ىػ 1255محمد الشيرازم في سنة 

 تحميل النصوص : -ب 
َّاألحجار،َّكَُّسجمتَّنصكصَّاأل  َّمف َّمختمفة َّأنكاع َّمف َّألكاح قاؼَّعمى

َّفيَّ َّالمتكفرة َّالنقكشَّفكؽَّفتحاتَّاألبكابَّ(20)المنشأةتتفؽَّمعَّالمكاد َّثبتتَّىذه ؛
اضحةَّلعامةَّالناس؛َّكبالبحثَّتبيفَّأنياَّسجمتَّبالمغتيفَّكالمداخؿَّالرئيسيةَّلتككفَّكَّ

َّ َّالمغاتَّالمحمية؛ َّفضالَّعف َّكالفارسية، َّالنصكصَّمزدكجَّكَّالعربية َّمف َّعدد كجد
المغةَّبيفَّالفارسيةَّكالبنغاليةَّالمحمية؛َّمثؿَّنقشَّكقؼَّلمسجدَّدىاكاَّالمؤرخَّبسنةَّ

2013ََّّ/َّ َّككافَّاليدؼَّمفَّذلؾَّتكصيؿَّ،(2جدكؿََّّ،20نقشَّرقـَّ)ـ2524َّىػ
َّكليسَّفقطَّمفَّيستطيعكفَّالتحدثَّبالمغةَّ َّالناس، َّالنصكصَّلعامة مضمكفَّىذه

َّإلىَّالسكافَّالمحمييفَّالمعتنقيفَّلمديفَّاإلسالميَّكالَّيجيدكفََّّالفارسية، باإلضافة
َّالمحمية، َّكثقافتيـ َّبمغتيـ َّليـ َّمخاطبنا َّالفارسية، َّأك َّالعربية َّسََُّّالمغة َّفيَّبؿ جؿ
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َّ)النقشَّ َّلمينَّ(2جدكؿََّّ،20رقـ َّمخاطبا َّلمتحذيرَّمفَّنصا َّالدينية دكسَّبثقافتيـ
المحافظةَّعميو؛َّفسجؿَّ"ََّّعميقاؼَّالمنشأة،َّكتحفيزَّالينكدَّالمحمييفَّأكَّاغتصابَّ

َّالمسجدَّسيككفَّفيَّآخرَّطرؼَّمفَّالنارأكَّمفَّتصرؼَّفيَّ َّكافََّّ،قاؼَّىذا ذا كا 
ذا كان هندوكيا كأنه يأكل البقرة، ،مسمماَّكأنوَّيأكؿَّالحراـ كأمَّشخصَّيحافظَّ وا 

َّ."فكأنوَّيرتقيَّإلىَّالدرجةَّالعاليةعمىَّىذهَّالعمارةَّ
َّالعباراتَّكافَّمفَّالسماتَّالشائعةَّفيََّّ َّإلىَّأفَّتسجيؿَّمثؿَّىذه كتجدرَّاإلشارة

َّ َّالعالـ َّمف َّمتفرقة َّحرصَّبعضَّأصحابَّالمنشآتَّالدينيةَّاإلسالميبمداف َّفقد ؛
َّميرقافيـَّعمىَّالجدرافَّالداخميةَّليا،َّكمفَّأمثمةَّذلؾَّاألأكَّاإليرانيةَّعمىَّتسجيؿَّ

خمارتاشَّالعمادَّفيَّعيدَّالسمطافَّممؾَّشاهَّالسمجكقي،َّفعندماَّجددَّأبكَّمنصكرَّ
َّ/423َََّّّ–406َّجامعَّقزكيفَّفيَّالفترةَّمفَّ قافةَّأكَّـَّسجؿ2210ََّّ–2222َّىػ

َّالقبمة َّبإيكاف َّالمقصكرة َّداخؿ َّنقكشَّكتابية َّفيَّخمسة َّأنوَّ(22)عمىَّالمسجد َّإال ؛
خاميَّلتأسيسَّاآلفَّفيَّلكحَّرَّبالبحثَّتبيفَّأفَّأقدـَّاألمثمةَّليذهَّالظاىرةَّكجدتَّحتىَّ

َّ َّمتحؼ َّفي َّمحفكظ َّسنةkşÇinili Köَََّّّمسجد َّفي َّالقدس َّإلى َّينسب َّاستانبكؿ في
سجؿَّكقفاَّلصيانةَّمسجدَّكعمارتو،َّكيقرأَّ:َّ"َّبسـَّاهللَّالرحمفَّالرحيـَََّّّـ،2008/ىػ003

/َّخرجَّاألمرَّالعاليَّمفَّالحضرةَّالمطيرةَّ/َّبصيانةَّىذاَّالمسجدَّكعمارتوَّكأفَّالَّتدخموَّ
َّفيَّأمرهَّإفَّشاءَّأحدَّمفَّالذمةَّكالَّفيَّغي رهَّكليحذرَّمفَّمخالفةَّذلؾَّكليتمثؿَّالمرسـك

َّ/301ََّّكينسبَّإلىَّنفسَّالفترةَّتقريباَّفيَّسنةَّ.َّ(21)اهلل" ـَّنقشَّمحفكظَّفي2022َّىػ
متحؼَّالففَّاإلسالميَّفيَّالقاىرة؛َّكافَّينتميَّألحدَّالمساجدَّالقاىرية،َّيقرأَّ:َّ"بناَّىذاَّ

َّإبفَّسمسم َّالمبارؾَّالحسيفَّبفَّعبدَّاهللَّبفَّمحمد َّاهللَّالمسجد ةَّالبزازَّابتغاءَّلمرضاة
كالدارَّاآلخرةَّفرحـَّاهللَّمفَّترحـَّعميوَّكىذاَّالنخؿَّالذمَّفيَّىذاَّالمسجدَّممكاَّلممسمميفَّ

،َّلذلؾَّفالَّيمكنناَّتحددَّأصؿَّىذهَّ(22)الَّيباعَّكالَّيشراَّ/َّسنةَّ/َّاثنيفَّ/َّكأرَّ/َّبعما/َّيةَّ"
ميياَّتنسبَّإلىَّالظاىرةَّباألمثمةَّالتيَّتنتميَّإلىَّإيراف،َّألفَّأقدـَّالنماذجَّالتيَّعثرَّع

مصرَّفيَّالعصرَّالفاطمي؛َّكماَّأنوَّتميزتَّالفترةَّابتداءَّمفَّالقرفَّالخامسَّحتىَّالقرفَّ
َّالسابعَّاليجرمَّ/َّالحادم

َّالمغربَّ َّالتيَّتنسبَّإلىَّبالد َّاألمثمة عشرَّحتىَّالقرفَّالثالثَّعشرَّالميالدمَّبكثرة
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َّ(23)الشاـَّكبالد
َّبدراس َّكسكؼَّأقكـ َّلمدراسة؛ َّالنصكصَّالخاضعة َّتنكعتَّمضاميف ةَّكقد

عَّكنظاـَّالكقؼَّالمسجؿَّفيَّامضامينياَّكالتدقيؽَّفيَّتفاصيميا؛َّسكاءَّمفَّحيثَّأنكَّ
َّكطريقةَّ َّالصرؼ َّكمصادر َّبو؛ َّكالمنتفعيف َّالكقؼ؛ َّعف َّكالمسؤؿ َّنص؛ كؿ

َّتخصصيياَّفيَّكؿَّنصَّمفَّالنصكصَّالخاضعةَّلمدراسة؛َّكذلؾَّكماَّيميَّ:َّ
 (35)أنواع الوقف  : 

َّحبسَّالعيفَّعمىَّممؾَّ :َّ َّالكقؼَّبأنو الكاقؼَّكالتصدؽَّعرؼَّأبكَّحنيفة
َّعمىَّمفَّأحبَّأكَّ(25)بمنفعتيا َّبفَّ(26)صرؼَّمنفعتيا َّبفَّأحمد َّكيكضحَّمحمد ،

َّكأفَّ َّالكقؼ، َّلزكـ َّعدـ َّيركف َّأنيـ َّلمكقؼ َّالحنفية َّفيـ َّمف َّيستفاد َّأنو صالح
َّبكؿَّأنكاعَّالتصرفات،َّ َّالتصرؼَّفيو َّيجكزَّلو المكقكؼَّيظؿَّعمىَّممؾَّالكاقؼ،

َّألفَّالكقؼَّعندىـ َّلكرثتو، َّماتَّكافَّميراثا ذا َّأفَّالمعيرََّّكا  َّفكما َّالعارية، بمنزلة
َّمتىَّ َّتبرعو َّالرجكعَّعف َّلو َّفيجكز ، َّالـز َّغير َّتبرعا َّالمعارة َّالعيف َّبمنفعة يتبرع

إالَّفيَّبعضَّالصكرََّّ–عندىـََّّ–شاء،َّكذلؾَّالشأفَّفيَّالكقؼ،َّكالَّيككفَّالزماَّ
؛َّكقدَّانعكسَّذلؾَّعمىَّالمساجدَّكدكرَّالعبادة،َّمثؿَّالكقؼَّعمىَّ(27)مستثناةَّفحسب
َّ.(28)نكاعَّالكقؼَّكشركطوَّفيَّالنصكصَّالخاضعةَّلمدراسةطريقةَّتسجيؿَّأ

يفَّنكعيفَّمفَّالكقؼ؛َّكبالبحثَّيمكنناَّأفَّنفرؽَّفيَّاألمثمةَّالخاضعةَّلمدراسةَّب
َّ:كذلؾَّكماَّيمي

 ل : الوقف األهمي :والنوع األ  -
َّجعؿََّّ َّكسكاءَّ،ؿَّاألمرَّعمىَّمعيفأكَّكىكَّما َّأكثر، َّأـ َّأكافَّكاحدا سكاء

الدهَّأكَّالدَّفالف،َّأـَّمعينيفَّبالكصؼ،َّكأكَّـَّعمىَّأكانكاَّمعينيفَّبالذاتَّكزيدَّكعمركَّأ
َّاسـكأحفادةَّكأسباطو،َّثـَّمفَّبعدىـَّإلىَّالفقراءَّكلذلؾَّيطمؽَّعميوَّبعضَّالباحثيفَّ

َّالكقؼَّالذرم" "َّكصىََّّ(2جدكؿََّّ–1َّنسبةَّإلىَّالذرية،َّفكردَّفيَّالنقشَّ)رقـََّّ"
َّسمعو َّبعدما َّفمفَّبدلو َّكيالَّكلمفَّرضىَّعميو َّمدة َّلنفسو َّفييا َّعنوَّكعفَّكالديو



 2222 مارس –السبعون الثالث و  العدد             ونواألربع الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 73 March 2022 68 

المخيرَّأحمدَّبفَّمسعكدَّالحسيفَّالممةَّهللَّكصىَّ"ََّّفإنماَّإثمةَّ"،َّكفيَّنقشَّآخر
َّعنوَّكعفَّكالديوَّكشرطَّالنظرَّفيياَّلنفسوَّ"

كيقكـَّعمىَّأساسَّحبسَّالعيفَّكالتصدؽَّبريعياَّكثمارىاَّفيَّكجكهَّالخيرَّ
َّيذىبََّّأكفيَّالحاؿَّ َّفإنو َّأكَّالمآؿ، ََّّأكالَّإلىَّذريتو َّلمشركطَّالتيََّّ–غيرىـ طبقا

َّثـَّجعؿَّالكقؼَّبعدَّذلؾَّعمىَّجيةَّالبرَّكالخير.َّ–َّيحددىاَّالكقؼ
 النوع الثاني : الوقف الخيري : -

َّعمىَّجيةَّمفَّجياتَّالخيرَّكالبرَّالتيَّالَّتنقطع،ََّّ َّكافَّابتداءا كىكَّما
َّالناس،َّ َّمف َّألحد َّممكا َّتككف َّأال َّعمى َّمعينة َّحبسَّعيف َّعمى َّيقكـ َّالذم كىك

يدخؿَّفيَّىذاَّالكقؼَّكجعمياَّكريعياَّلجيةَّمفَّجياتَّالبرَّلتعـَّجميعَّالمسمميف،َّف
(2َّجدكؿََّّ–3َّرقـَّ)؛َّكيمكنناَّأفَّنرلَّذلؾَّفيَّنقشَّ(30)الفقراءَّكالمساكيفَّكاليتامى

"َّلنصبَّدركسَّكاتخاذَّمدارسَّ/َّسميؿَّالقضاةَّالنصيرَّمحمدََّّفيَّجامعَّظفرَّخاف
/َّيمقبَّبالبرىافَّقاضيَّالحمارسَّ/َّقدَّانفؽَّاألمكاؿَّفيَّالدرسَّحسبةَّ/َّليرضىَّ

َّليرَّ زؽَّأىؿَّالفضؿَّمفَّعرضَّمالوَّ/َّلتدريسَّعمـَّبوَّالرحمفَّعفَّكؿَّدارسَّ/
("2َّجدكؿََّّ–6َّرقـَّ)الشرعَّفكؽَّالطنافسَّ"،َّككذلؾَّجامعَّسابتجراـَّفيَّالنقشَّ

الكقؼَّالَّيممؾَّقاؿَّالنبيَّصمىَّاهللَّعميوَّكسمـَّإذاَّخرجتَّمفَّبيتؾَّيكـَّالجمعةَّ
فأنتَّمياجرَّفإفَّمتَّفيَّالطريؽَّفأنتَّفيَّالجنةَّفيَّعمييفَّكقاؿَّعميوَّالسالـَّمفَّ

َّب َّكاألتصرؼ َّالمسجد َّماؿ َّكَّالغصب َّكالزنا َّزنى)قاؼ َّكأختوََّّ(كأنو َّكأمو ابنتو
"َّكقؼََّّ(2جدكؿ2ََّّرقـَّ)قاؼَّ"،َّكفيَّمسجدَّسمطافَّبكرَّالنقشَّكَّالمساجدَّمفَّاأل

كردَّايفَّجاهَّبرامَّمسجدمَّكوَّدرَّ/َّتاَّبدكَّانجَّحاصؿَّشكدَّجنانجَّدرَّ/َّكقؼَّ
"ََّّ(2دكؿَّجَّ–5َّرقـَّ)بكذاشتَّبمصرؼَّرسدَّدرَّساؿَّ"َّكفيَّنقشَّمسجدَّراتشكرَّ

اماَّبعدَّكقؼَّكردَّكتصدؽَّنمكدَّطالباَّلمرضاتَّاهللَّممؾَّالشرؽَّالمتككؿَّعمىَّاهللَّ
"َّعمارتَّكقؼَّ/ََّّالرحمانيَّممؾَّحاجيَّبفَّسميمافَّقرمانيَّ"،َّكفيَّنقشَّقطبَّعمـ

 كردَّلكجوَّاهللَّتعالىَّرَّبيستَّ""
َّمفََّّ َّباثنيف َّأمدتنا َّلمدراسة َّالنصكصَّالخاضعة َّأف َّإلى َّاإلشارة كتجدر
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َّالنقشَّالنصكصَّالتيَّتج َّسجؿ َّإذ َّاألىميَّكالخيرم؛ َّالنكعيف؛ َّبيف َّ)مع ،2َّرقـ
َّالمسمميفَّ(2جدكؿَّ َّمف َّمعينة َّلفئة َّ"َّ،كقؼَّالخانقاة َّفذكر َّالمسمميف؛ كليسَّكؿ

فقدََّّ(2جدكؿََّّ،5رقـَّ)ألىؿَّالصفةَّالذيفَّيمزمكفَّلحضرةَّاهللَّتعالىَّ"،َّأماَّالنقشَّ
كقفاَّلممسجد؛َّرزَّمفَّاألراضيَّالزراعيةَّكأربعيفَّمحالَّتجارياَّكَّاخصصَّتسعةَّتش
نارتوَّكركاتبَّاإلماـَّكالحفاظَّكَّامنياَّثمانيةَّتش رزَّتصرؼَّعمىَّإصالحَّالمسجدَّكا 
ََّّ.رزَّقطعةَّكاحدةَّفقطَّتخصصَّلمكاقؼَّكأىموكَّاكالمؤذف،َّكتش

 المسؤول عن الوقف " المتولي " : -
نظارَّالكقؼَّحسبَّشركطَّالكاقؼََّّأكقاؼَّفيَّأيدمَّالمستحقيفَّكَّظمتَّاأل
يشترطَّأفََّّمفَّ؛ة؛َّبؿَّكافَّفيَّنصكصَّالكقؼشراؼَّمفَّالدكلإَّأكدكفَّأمَّتدخؿَّ

َّناظرَّالكقؼَّاألَّ،تعييفَّناظرَّالكقؼَّالتالي ؿَّىكَّمسؤليتو،َّكلوَّالحؽَّكَّبعدَّكفاة
هللَّكصىَّعنوَّكعفَّ:َّ"َّ(2جدكؿ1ََّّرقـَّ)فيَّتعييفَّماَّيرضىَّلو؛َُّفسجؿَّفيَّنقشَّ

َّكيالَّكلمفَّرضىَّعميو"،َّكفيَّنقشَّ َّلنفسوَّمدة َّ)كالديوَّكشرطَّالنظرَّفييا 4َّرقـ
صاحبَّعمارتَّلمسجدَّبالقربَّمفَّضريحَّشيخَّالمشايخَّقطبَّعمـَّ"ََّّ(2جدكؿَّ

عيؿَّعثمافَّشيرازمَّايفَّعمارتَّكقؼَّ"،َّكفيَّنقشَّااسمأضعؼَّعبادَّاهللَّحاجيَّ
َّ"َّالمخيرَّأحمدَّبفَّمسعكدَّالحسيفَّالممة541ََّّمؤرخَّبسنةََّّ(2جدكؿ1ََّّرقـَّ) ىػ

َّبع َّفمفَّبدلو َّكيالَّكلمفَّرضىَّعميو َّمدة َّلنفسو َّفييا دماَّكصىَّعنوَّكعفَّكالديو
"ََّّ(2جدكؿ5ََّّرقـَّ)كفيَّنصَّآخرَّاكتشؼَّفيَّمقاطعةَّراتشكرََّّ،سمعوَّفإنماَّإثمة

اماَّبعدَّكقؼَّكردَّكتصدؽَّنمكدَّطالباَّلمرضاتَّاهللَّممؾَّالشرؽَّالمتككؿَّعمىَّاهللَّ
رَّزميفَّدرَّكبكر"،َّكنقشَّكَّاالرحمانيَّممؾَّحاجيَّبفَّسميمافَّقرمانيَّمقدارَّنوَّج

َّ"َّ/َّاز552ََّّؤرخَّبسنةَّلكقؼَّحكضَّخاصَّلمسجدَّمَّ(2جدكؿ2ََّّرقـَّ)آخرَّ ىػ
خالصَّماؿَّخكدَّبندهَّضعيؼَّصالحَّ/َّمعتنؽَّبدرَّالديفَّايازَّركميَّكَّكقؼَّكردَّ

َّايفَّجاهَّبرامَّمسجدمَّكوَّدرَّشيرَّدىميَّمشيكرستَّ".
َّ َّىيئة َّإلىَّكجكد َّيشير َّعمىَّما َّلمدراسة َّالخاضعة َّاألمثمة َّتشتمؿ َّأككلـ

َّ َّقضائي َّلإلديكاف َّرسمي َّاألأك َّعمى َّاألكَّشراؼ َّكؿ َّأف َّالرغـ َّعمى مثمةَّقاؼ؛
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َّاتفقتَّعمىَّذكرَّ َّلمدراسة َّبؿَّأفَّنقشََّّاسـالخاضعة َّ)السمطافَّكاألمراء؛ 4َّرقـ
حددَّأفَّاألراضيَّالمكقكفةَّىيَّفيَّحدكدَّإقطاعَّسيدَّاألمراءَّ"َّمقطعََّّ(2جدكؿَّ

ككهَّ"َّكىكَّماَّيشيرَّإلىَّكجكدََّّأميرقصبةَّبيتالردرَّسيدَّاالمراَّبدرَّالديفَّأبكَّبكرَّ
َّ.اضيَّالمكقكفةَّلممساجدعالقةَّبيفَّاألمراءَّكرجاؿَّالدكلةَّباألرَّ

َّالقرفَّ َّمف َّابتداء َّأقصى َّبحد َّأنو َّتبيف َّبالبحث َّأنو َّإلى َّاإلشارة كتجدر
َّعمىَّ َّرسمي َّأك َّقضائي َّإشراؼ َّكجد َّالميالدم، َّعشر َّاليجرم/السادس العاشر
َّحيثَّ َّالكجرات، َّإقميـ َّفي َّككاف َّإليو، َّنصَّتكصمنا َّألقدـ َّكفقا َّكذلؾ األكقاؼ،

َّذكرَّككميسراتَّعفَّانتقمتَّعمميةَّتعييفَّاإلشراؼَّعمىَّاألكقاؼَّإ َّإذ لىَّالدكلة.
َّ َّأنو َّكافؽَّعميياَّنصَّالكثيقة َّقد َّالكقفية َّكىذه َّالدكلة؛ َّبعضَّرجاؿ اشترطَّمكافقة

َّاعظـَّ َّخاف َّاشرؼ َّالمجمس َّالمممكة َّكزير َّخاف َّاصؼ َّأعظـ َّخاف َّعمي مسند
َّكندَّخاف.َّاخد

َّ َّككميسرات َّيشير َّمحمكدَّإإذ َّبالسمطاف َّخاص َّفرماف َّاكتشاؼ لى
َّمحَّ(32)الثالث َّصالح َّتعييف َّكناظرَّيسجؿ َّمتابعا َّالساداتََّّامد َّطائفة لكقؼ

الَّعفَّالمداففَّكالركضاتَّالتيَّتمثؿَّمركزاَّتعميمياَّدينياَّميماَّفيَّكَّالصكفية،َّكمسؤَّ
السمطنة،َّكيشيرَّإلىَّأنوَّالسندَّالكحيدَّالممكيَّالذمَّأصدرَّمفَّسمطافَّالكجرات،َّ

َّباتكا َّفي َّالعمكـ َّقطب َّضريح َّعف َّالمسؤلة َّالسادات َّطائفة َّكانت كىيََّّ(31)كقد
َّبس َّمؤرخة 821َّنة /َّ 2414َّىػ َّكتسجؿ ََّّاســ َّكالديف َّالدنيا َّناصر َّأبكالسمطاف

كىكَّمكتكبَّالمغةَّالفارسيةَّ"َّىذاََّّالفتحَّمحمكدَّشاهَّبفَّمظفرَّشاهَّبفَّمحمدَّشاه
َّالسمطاف،َّكيعمـَّ َّتـَّتعيينوَّكناظرَّلمكقؼَّبمكجبَّفرمافَّمفَّالجيةَّالعميا البركانا

َّب َّكالمعركفة َّلقطبَّاباد َّالقصبة َّككذلؾََّّاسـعمىَّسكاف َّكالقضاةَّباتكا كؿَّاألئمة
رتَّشاهَّلممدينةَّالمعظمةَّأحمدَّابادَّيجبَّافَّيعرفكاَّأفَّحضَّ(كاراككنز)ككؿَّاؿَّ

الذمََّّ(32)األكبرَّسيدَّمحمدَّالمعركؼَّبشاهَّمانغاالَّوشيخجيَّتكلىَّشرؼَّكاليةَّأخي
قتؿَّعمىَّيدَّأخيوَّاألكبرَّسيدَّبادا،َّكىذاَّفرمافَّبتعيينوَّكبيرَّطائفةَّالساداتَّكىكَّ

َّ َّالطقكسَّالدينية َّمسندَّينظـ َّالكالية َّكافؽَّعمىَّىذه َّكقد َّيكافؽَّعمييا، كيجبَّأف
َّخد َّاعظـ َّالمجمسَّاشرؼَّخاف َّالمممكة َّكزير َّاصؼَّخاف َّأعظـ ندَّكَّاعميَّخاف
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ؿَّشيرَّفيَّأكَّخافَّكينشرَّاآلفَّكمتكلياَّتشريؼَّالقيادةَّالدينيةَّلطائفةَّالمتصكفةَّفيَّ
َّمنحَّمفَّالسمطافَّقرلَّكمكاضعَّلخدمةَّمريدمَّالركضةَّ َّكقد َّالثانيَّعشر، العاـ

َّبالتعدمَّعميياكَّ َّألحد َّيسمح َّالكقؼَّكال َّىذا َّعمى َّيحافظ َّكيجبَّأف َّ.متصكفييا
َّالفرمافَّفيَّشكاؿَّ َّ/821ََّّكتبَّىذا كسجؿَّفيَّنيايةَّالكثيقةَّقائمةََّّ.ـ2414ىػ

َّعالـسمأب َّشاه َّركضة َّعمى َّالمكقكفة َّكالقرل َّاألراضي َّالمقدسةَّ(33)اء َّ،كأماكنيا
َّ(34)(نتشككىاَّكدارارَّكنالكؿَّكفا)ىاَّؤَّسماأكىيَّفيَّمدينةَّباتكاَّكَّ

اكيمكفَّالتدليؿَّعمىَّذلؾَّباالعتمادَّ عمىَّماَّأشارَّلوَّراـَّتشاندراَّنقالََّّأيضن
كبيرَّسيدَّعميَّحمدانيََّّأميرعفَّكثيقةَّكقؼَّأفَّالسمطافَّسكندرَّعيفَّحضرتَّ

ََّّإدارةمسؤالَّعفَّ َّالسمطافَّسكندرَّشاه َّأنا "َّ َّالمكافَّأكَّالكقؼ؛َّكيقرأ قؼَّعمىَّىذا
مفNunwaniََّّىبكرَّبراجاناَّكَّمفَّشاWachiَّالمقدسَّريعَّثالثةَّقرلَّفيَّكشميرَّ

َّكَّ َّتشتمؿَّعمىَّاألراضيَّكََّّلرَّبراجاناأكَّمفTralََّّمارتاندَّبراجانا َّاألبنيةكميـَّبما
لخدمةَّالمصميفَّكالشيكخَّكالعمماءََّّـكاألمكاؿَّتكقؼَّعمىَّخانقاةَّمكال،َّكلمحفاظَّعميي

َّالمسؤََّّأميركيككفَّحضرتَّ َّعميَّحمداني َّسيد َّكَّكبير َّاألَّإدارةؿَّعف قاؼَّكَّىذه
..َّ.كقدَّسجؿَّنفسَّالمصدرَّإشارةَّلمشيخَّسيدَّعميَّحمدانيَّ"َّ،.".لخدمةَّالخانقاة

باستخداـَّصدقاتَّالسمطافَّسكندرَّقمناَّببناءَّالمسجدَّفيَّالبالطَّالمرتفعَّالذمَّقاـَّ
تجدرَّاإلشارةَّ.َّ(35)..َّ"َّ.كالدمَّبتشييده،َّباستخداـَّريعَّالقرلَّالثالثةَّككقؼَّعمييا

ا محمدَّبفَّتغمؽَّقدَّعينوَّقدَّذكرَّفيَّرحمتوَّأفَّالسمطافََّّبطكطةبفَّاإلىَّأفََّّأيضن
َّشخصاَّفيَّكظائؼَّمختمفة340َّمرتوَّإقاؼ،َّككضعَّتحتَّكَّمتكليَّاأل

كبالبحثَّيمكنناَّأفَّنجدَّبعضَّاألمثمةَّالتيَّتشيرَّإلىَّتحكـَّسياسيَّعمىَّ
َّالسمطافَّكَّاأل َّاتخذىا َّالتي َّاالحتياطات َّعفيؼَّعف َّفيذكر َّتنظيميا؛ عادة قاؼَّكا 

َّب "َّضمافَّإصالحَّالمنشآتََّّنشائياإفيركزَّبالنسبةَّلممبانيَّالقديمةَّككذلؾَّالتيَّيقـك
افياَّالقديمةَّالتيَّسكؼَّقأكَّفيَّالمستقبؿَّليذهَّالمدارسَّكالركضاتَّسكؼَّتؤخذَّمفَّ

قؼَّأكَّبياَّكبيذهَّالمؤسساتَّكبالنسبةَّلممنشآتَّالتيَّليسَّلياَّدخؿَّاناََّّةتظؿَّمرتبط
قرلَّالتيَّيحددَّدخمياَّكقفاَّلتمبيةَّاحتياجاتَّالزائريفَّكالمستخدميفَّلمتزكيدَّبالفرشَّ

أكقؼَّريعَّحددَّكَّأبةَّ"،َّكفيَّمكضعَّآخرَّأشيرَّ"َّاناَّهَّكاالصالحاتَّالمطمكَّكاالضاء
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َّكاأل َّكاألالقرل َّالقديمكَّراضي َّكاألقاؼ َّكالركضات َّبالمدارس َّالمرفقة ضرحةَّة
َّالضركريةَّ َّاحتياجات َّلتمبية َّالعظاـ َّكالمشايخ َّالماضي َّفي َّالسابقيف لمسالطيف

َّ َّكجكد َّعدـ َّحالة َّكفي َّالمعظمة َّاألماكف َّإلصالح َّالالزمة َّتمبيَّأكَّلممكاد قاؼ
عادةَّإب...َّ"َّكفيَّعيدهَّسقطَّجزءَّكبيرَّمفَّمدرسةَّسمطافَّالتتمشَّكقاـَّ.احتياجات

ابَّمفَّخشبَّالصندؿ،َّكفيَّضريحَّسمطافَّركفَّالديفَّبفَّالسمطافَّأبكَّمعََّّبنائيا
َّشم َّفيَّمالكبكرَّتـ َّالذمَّيقع َّشيدتَّفيَّالخانقاةإسَّالديف َّصالحَّالسكرَّكالقبة

َّب َّقيامو َّإلى َّاشير َّضرَّإالمنشأة،ككذلؾ َّخمجيَّصالح َّالديف َّعالء َّالسمطاف يح
ككذلؾَّجدرافَّالخزافَّفيَّالجدارَّالغربيَّمفََّّ،مفَّخشبَّالصندؿَّاابنَّأبكَّككضعَّلوَّ
صالحيـئمعَّالمدرسةَّكالبالطَّتـَّإعادةَّبناالمسجدَّ  .(36)يـَّكا 

َّزكجةَّ َّمغمي َّبي َّبي َّإلى َّينسب َّالذم َّبكدكف َّنصَّمدينة َّلنا َّيقدـ كما
ـ؛2367َّىػَّ/772ََّّعدَّتاريخَّالسمطافَّعالءَّالديفَّعالـَّشاه؛َّكىكَّينسبَّإلىَّماَّب

َّأكقفتياَّ َّكأنيا َّمغمي، َّبي َّبي َّالسيدة َّنفقة َّعمى َّأرضَّمكات َّإحياء َّيسجؿ الذم
َّيفيدَّ َّصريحا َّالنصَّتكضيحا َّىذا َّلنا َّقدـ َّكمدفنيا؛ َّزكجيا َّمدفف لمصرؼَّعمى

؛َّ(37)اقتصارَّدكرَّالدكلةَّأكَّالحككمةَّعمىَّالشيادةَّأكَّتقديـَّحكماَّبشرعيةَّالكقؼ
َّ َّكيؤكده؛ َّيثبتو َّسندنا َّيككف َّسمطافَّحتى َّالخامسَّ" َّالسطر َّالنصَّفي َّسجؿ إذ

َّايفَّ َّىركو َّببكستو َّحاكـ َّكحكـ َّكقؼَّكرده َّكرار َّباسـ َّخكد َّحظيره َّبر الممذككر
َّسالمتَّ َّممؾ َّمذككر َّمكضع َّمتكلي َّكقؼ... َّشركؽ َّاز َّياشرطي َّك َّرا كقؼ
َّالحاكـَّ َّأخذتَّحكـ َّبيَّبيَّمغميَّقد َّالسيدة َّبشكؿَّصريحَّبأف َّفيفيـ سمطانيَّ"

َّالكقؼَّاألىمي الذمَّيثبتَّممكيتياَّلو،َّكماَّأنياَّعينتَّشخصاََّّكمكافقتوَّعمىَّىذا
َّ.(38)كأطمقتَّعميوَّاسـَّ"َّمتكليَّ"

َّسبؽَّفيَّإقرارَّكجكدَّ َّاالعتمادَّعمىَّما نستخمصَّمفَّذلؾَّأنوَّالَّيمكننا
َّاأل َّعمى َّلإلشراؼ َّالعاشرَّكَّديكاف َّالقرف َّخالؿ َّبدأ َّكربما َّالفترة؛ َّتمؾ َّفي قاؼ

قاؼَّكأقسامياَّكَّاألاليجرمَّ/َّالسادسَّعشرَّالميالدمَّمفَّزيادةَّإشراؼَّالدكلةَّعمىَّ
َّ.جوَّصرفوأكَّكصرفوَّفيَّ،َّكاستثمارىاَّكقبضَّريعياَّ،بحفظَّأصكليا
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أماَّالعصرَّالمغكليَّفتقتصرَّالنماذجَّعمىَّثالثةَّأمثمةَّفقطَّمفَّنصكصَّ
َّ َّاختمؼَّفييا َّلمدراسة؛ َّالخاضعة ذكرَّشركطَّالكقؼََّّأسمكبالكقؼَّضمفَّاألمثمة

كذا؛َّأماَّاألمثمةََّّقفتَّعمىأكََّّأكقؼ،َّأكَّالتيَّكانتَّتذكرَّبصيغةَّالفاعؿ؛َّمثؿَّأناَّ
فيَّالعصرَّالمغكلي؛َّفقدَّذكرتَّبأفَّىناؾَّمشرفكفَّعمىَّالكقؼَّمعَّعدـَّتحديدىـ؛َّ
ككانتَّصيغةَّذكرَّشركطَّالكقؼَّبصيغةَّالمبنيَّلممجيكؿ؛َّكقدَّكقؼ؛َّكقدَّاشترط،َّ

َّذلؾَّ َّأمثمة َّكمف َّ)كقفيا، 22ََّّرقـ َّالمقدسَّ"َّ(2جدكؿ َّالمكاف َّكقؼَّىذا َّأبككقد
َّالسناَّاسـالق َّالطباطبائي َّاثنافََّّ(40)نيالحسيني َّبو َّكممحؽ /َّ َّاهلل َّرحمة راجيا

رةَّكقفياَّالكاقؼَّجميعياَّبطريؽَّصحيحَّكشرعيَّ/َّكقدَّاشترطَّكَّاكعشركفَّدكاناَّمتج
َّأفَّيصرؼَّالمشرفكفَّمحاصيؿَّالكقؼَّعمىَّصيانةَّالعمارةَّكلممساكيفَّ"

َّعصرَّ َّفي َّكتطكر َّاختمؼ َّقد َّالكقؼ َّنظاـ َّأف َّإلى َّاإلشارة كتجدر
َّىناإلمبراطكرَّ َّأصبح َّإذ َّالمغكلية؛ َّاألية َّديكاف َّخاصَّفي َّنظاـ قاؼَّيشرؼَّكَّاؾ

شراؼَّعمىَّؿَّعفَّاإلكَّفيَّالعاصمة؛َّكمسؤََّّاإلمبراطكرعميوَّقاضيَّيعيفَّمفَّقبؿَّ
قاضيََّّإقميـيةَّالمغكلية؛َّالتيَّيعيفَّلكؿَّاإلمبراطكرََّّأقاليـقاؼَّفيَّحدكدَّكَّاألَّإدارة

ا،َّككافَّضمفَّالكظائؼParganah Kazisَّيعرؼَّبقاضيَّبرجاناَّ "َّصدرََّّأيضن
كتعييفَّمتكليََّّ،قاؼكَّكمفَّكاجباتوَّالتأكدَّكالبحثَّفيَّسنداتَّاألساركارَّ"ََّّ–مََّّ–
ككذلؾَّالتدقيؽَّفيَّالمصاريؼَّالتيََّّ،قاؼَّالدينيةكَّقاؼَّلممساجدَّكاألضرحةَّكاألكَّاأل

َّاأل َّىذه َّكفرش َّلتجديد َّكَّأنفقت َّكقد َّاإلقاؼ؛ َّعممية َّأككمت َّعمى قاؼَّأكَّشراؼ
َّاالم َّعيد َّفي َّبالمساجد َّأكَّراطكر َّصدر َّإلى ََّّ–رنجزيب َّكارََّّ–م تبطَّساركار؛

َّ ابالكقؼ ََّّأيضن َّكظيفة َّالمغكلي َّالعصر َّالصدكرَّأفي َّصدر َّعمييا َّأطمؽ خرل
 saَّdre subah(42)ككذلؾَّصدرَّسكباهَّ

 أقسام وشروط الوقف : -
َّكافَّ َّإذا َّأما َّكافَّالكقؼَّأىميا، َّاذا َّلمكاقؼَّكذريتو؛ يؤكؿَّريعَّالكقؼَّإما

َّفيؤَّ َّخيريا َّكَّالكقؼ َّالكظائؼ َّأرباب َّإلى َّالريع ََّّأكؿ َّالعمـ َّطمبة َّفقراءَّأكإلى
َّنقداَّأـَّعينا كربماَّيصرؼَّالريعَّفيَّشراءَّماََّّ،الصكفية،َّسكاءَّحصمكاَّعمىَّالمعمـك
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َّ َّفيَّالمسجد َّإليو ََّّأكيحتاج َّأدكاتَّالستمرار َّمف َّالعمؿأالمدرسة كفيَّىذهََّّ،داء
َّتنكعتَّالعناصرَّ َّككذلؾ َّلمريع؛ َّمصدرا َّتعتبر َّاألحباسَّالتي َّأنكاع َّتتنكع الحالة

َّتنكعنَّ َّالكقؼ َّكمصاريؼ َّريع َّمف َّالعناصرََّّ.ايرنَّكبَّاالمستفيدة َّألنكاع َّبالنسبة أما
 كماَّيميَّ:َّ.قاؼَّالخاضعةَّلمدراسةكَّالمستفيدةَّفيمكنناَّتكضيحَّعناصرَّاالنتفاعَّلأل

/َّلنصبَّدركسَّ]...........َّ["ََّّ(2جدكؿ3ََّّرقـَّ)سجؿَّنقشَّظفرَّخافَّ
الحمارسَّ/َّكاتخاذَّمدارسَّ/َّسميؿَّالقضاةَّالنصيرَّمحمدَّ/َّيمقبَّبالبرىافَّقاضيَّ

الدرسَّحسبةَّ/َّليرضىَّبوَّالرحمفَّعفَّكؿَّدارسَّ/َّليرزؽََّّنفؽَّاألمكاؿَّفيأَّقد
َّالطنافس" َّفكؽ َّالشرع َّلتدريسَّعمـ /َّ َّعرضَّمالو َّمف َّالفضؿ َّنقشََّّ،أىؿ كفي

َّ)َّ(41)سابتجراـ َّبرَّانكوَّجماعةََّّ(2جدكؿ6ََّّرقـ َّبنا "َّ َّالكقؼَّعمىَّالمسجد حدد
رقـَّ)قاؼ"َّكفيَّنقشَّالمحفكظَّفيَّمتحؼَّحيدرَّابادَّأكَّماليافَّكاربابَّأكرَّبصرؼَّ

َّجد7َّ َّيصرؼََّّ(2كؿ َّأف َّبشرط /َّ "َّ َّكالماء َّكالسراج َّالعمارة َّلمصرؼَّعمى حدد
ـَّ"،2405َّق/821ََّّربيعَّاآلخرَّسنة20ََّّمستغمياَّفيَّ/َّالعمارةَّكالسراجَّكالماءَّ/َّ

لصالحَّالعبدَّالصالحَّلبرََّّ(2جدكؿ6ََّّرقـَّ)ىػ552َّكيسجؿَّنصَّآخرَّمؤرخَّبسنةَّ
اَّلمصرؼَّعمىَّالديفَّايازَّركميَّمفَّمالوَّالخاصَّكأفَّماؿَّىذاَّالحكضَّىكَّكقف

تجديدَّمسجدَّ"َّبدرَّالديفَّايازَّركميَّكَّكقؼَّكردَّايفَّجاهَّبرامَّمسجدمَّكوَّدرَّ
شيرَّمشيكرستَّ/َّتاَّبدكَّانجَّحاصؿَّشكدَّجنانجَّدرَّ/َّكقؼَّبكذاشتَّبمصرؼَّ

َّ َّراتشكر َّمقاطعة َّنقشَّفي َّكفي َّساؿ"؛ َّدر َّ)رسد َّتعمير2ََّّجدكؿ6َّرقـ َّاز "َّ )
كردَّكاقؼَّ"َّأماَّكركغفَّجراغَّكفرشَّكسايرَّمصالحَّكقفيَّصحيحَّشرعيَّكشرطَّ

قفتَّلمصرؼَّعمىَّىذاَّالفاؼَّأكَّفيسجؿَّ"ََّّ(2جدكؿ4ََّّرقـَّ)نقشَّشيخَّقطبَّعمـَّ
َّالعمؿَّ َّىذا َّالستخداميـ َّبالراحة َّعابرمَّالسبيؿَّكالسكافَّالمحمييفَّليشعركا لخدمة

َّالخيرم"
ََّّ َّلمدراسة َّالنصكصَّالخاضعة اأمدتنا ََّّأيضن َّالريعََّّأكباألحباس مصادر

َّالمنشآت؛ َّتمؾ َّخاناتَّكحكانيتََّّالتيَّكقفتَّلمصرؼَّعمى َّتنكعتَّبيف َّقد كالتي
(َّ"َّىذاَّالبناء2َّجدكؿ4ََّّرقـَّ)كأحكاضَّككذلؾَّأراضيَّزراعية؛َّفيسجؿَّنقشَّرقـَّ

َّ َّككذلؾ َّهلل، َّبيتالأكَّكقفا َّبمدة َّأراضي َّمف َّقصبة َّعشريف درَّكَّقؼَّلمصرؼَّعميو
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رقـَّ)قفتَّلمصرؼَّعمىَّ"،َّأماَّالنقشَّرقـَّأكَّبكر،ََّّأبكإقطاعَّسيدَّاألمراءَّبدرَّالديفَّ
فقدَّسجؿَّفيوَّ"َّكقؼَّنمكدَّ/َّجيؿَّدكافَّمكصكفةَّمحدكدةَّكاقعَّدرََّّ(2جدكؿ5ََّّ

"َّالعبدََّّ(2جدكؿ2ََّّرقـَّ)َّرانجكرَّدرَّجنبَّمسجدَّمذككرَّ"،َّكسجؿَّفيَّالنقشَّرقـ
فاؼ(َّمفَّمالوَّ)يازَّالركميَّبنىَّحكضَّخاصَّإالفقيرَّهللَّصالحَّمكلىَّبدرَّالديفَّ

َّالنقشَّأكَّالخاصَّكَّ َّ(2جدكؿ7ََّّرقـَّ)قفوَّلمصرؼَّعمىَّالمسجدَّالمعركؼَّ"؛َّأما
َّكفيَّ َّفيَّ"، َّبشرطَّأفَّيصرؼَّمستغميا /َّ َّإليو َّثمانيتَّدكاكيفَّمتصمة فيسجؿَّ"

رةَّكقفياَّالكاقؼَّكَّاكممحؽَّبوَّاثنافَّكعشركفَّدكاناَّمتجالطباطبيَّ"ََّّاسـالقَّأبكنصَّ
كقؼَّتسعَّ"ََّّ(2جدكؿََّّ،5رقـَّ)جميعياَّبطريؽَّصحيحَّكشرعيَّ"،َّكسجؿَّالنقشَّ

مَّكَّارَّتسكَّااؿَّككرنتاكاَّكؿَّكحدةَّتشكحدةَّقياسَّأراضيَّزراعيةَّفيَّالبنغ)رزَّكَّاتش
مفَّأراضيَّقريةَّجابكرَّفيَّمقاطعةَّراتشكرَّمخصصةَّلمحفاظَّكالمؤذفََّّ(ـ2500َّ

َّتش َّثمانية َّاألاكاإلماـ؛ َّىذه َّمف َّكالمؤذف؛َّكر َّكالمحفظيف َّتخصصَّلإلماـ راضي
َّتش َّمف َّكاحدة َّاالرضَّتخصصَّلممتكليكَّاككحدة َّمف َّأربعيفََّّر َّكقؼَّ/ ككذلؾ

َّت َّكمحددة َّمكصكفة َّتجاريا َّالمقصكدَّمحال َّالمسجد َّجانبي َّعمى َّراتشكر َّفي قع
َّلممشك َّكالزيكت َّاإلصالح َّنفقات َّكَّكَّالتسديد َّبالنفقاتََّّاألمكرات َّالمتعمقة األخرل

َّالدينية"َّاألمكرالعامةَّالمتصمةَّب
قاؼَّمعَّكثرتياَّفيَّالفترةَّالمبكرةَّمفَّكَّزَّاألكَّاتجدرَّاإلشارةَّإلىَّأنوَّلـَّتتج

َّ َّكالحمامَّاإلسالميالعصر َّكالرباع َّكالقصكر َّكقفيا،َّالدكر َّيمكف َّالتي اتَّالعامة
كفيَّذلؾَُّذكرَّأنوَّلـَّيعرؼَّقبؿَّالقرفَّالثالثَّاليجرم/َّالتاسعَّالميالدمَّأفَّأحداَّ
اتجوَّإلىَّكقؼَّاألراضيَّالزراعية،َّككافَّكقؼَّاألراضيَّالزراعيةَّعمىَّالمساجدَّ
كالمدارسَّعندَّدخكؿَّالمسممكفَّإلىَّأراضيَّاليندَّبشكؿَّعاـَّكالبنغاؿَّبشكؿَّخاصَّ

راءَّحكؿَّطبيعةَّحصكليـَّمفَّاآلَّكىناؾَّكثيرَّكثيرة،تَّعمرانيةَّكتككينيـَّمستكطنا
َّ َّالتي َّالزراعية َّاألراضي َّممكية َّالأكَّعمى َّمنشآتيـ َّعمى َّاعتبرَّقكفكىا َّإذ دينية؛

َّالمسمم َّكَّيالبعضَّأف َّالمحمييف َّالسكاف َّأراضي َّعمى َّاستكلكا َّقد َّعمىَّأكَّف قفكىا
َّ.(42)مساجدىـَّكمدارسيـ

قؼَّفيَّاإلجابةَّعمىَّىذهَّكتفيدناَّالنصكصَّالمكتشفةَّكالمرتبطةَّبنظاـَّالكَّ
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َّالسياسية؛َّ َّكالسيطرة َّالجياد َّبدافع َّعمييا َّفيناؾَّأراضيَّتمتَّالسيطرة اإلشكالية؛
قريةَّسمالَّابادَّالذمَّاكتشؼَّفيياَّكيدلؿَّعمىَّذلؾَّمفَّاألمثمةَّالخاضعةَّلمدراسة؛َّ

َّ َّيخاطبَّاألنقشَّيسجؿ َّعندما ََّّ،بكظيفةَّميرأنو كيترقىَّإلىَّمنصبَّأعمىَّيقـك
َّبعمؿَّخيرمَّلمنفعة َّالغَّخافََّّبدكره َّفنجد الناسَّبأقطاعَّمكمؼَّبوَّمفَّالسمطاف،

كأشيرَّفيَّىذاََّّ،بادأَّقاـَّبتشييدَّخانقاةَّكقفاَّهللَّتعالىَّفيَّمنطقةَّسمالَّ(43)رحيمخاف
َّأنش َّأالنصَّأنو َّبىا َّخكطبَّبخطابَّمجمسَّمنصكرَّقاـ َّلخدمةَّإلما نشاءَّمسجد

2262َّشعائرَّالديف،َّكىكَّنقشَّمحفكظَّفيَّمتحؼَّأبحاثَّكرندرهَّراجشاىيَّبرقـَّ
َّجؿَّ:تس

َّأظيرَّ َّكلما َّكأحبائو َّالنبي َّعمى َّكالصالة َّنعمائو َّعمى َّاهلل َّحمد َّبعد أما
شعائرَّالشرعَّحركةَّكأمنوَّسمطافَّالعصرَّكالزمافَّناصرَّالدنياَّكالديفَّأبكَّالمظفرَّ
محمكدَّشاهَّخمدَّاهللَّممكوَّكسمطانوَّفيَّخطةَّمكسكمةَّبسمالَّبادَّكلماَّاىتدلَّجنابَّ

َّخكطب َّالذم َّكاإلسالـ َّالعصر َّأكـر َّصار /َّ َّمجمسَّمنصكرََّّاألعظـ بخطاب
َّخيراَّبنىَّمسجداَّليجعموَّذخيرهَّفيَّدارَّالجزاءَّإلىَّاسمالزاؿَّك وَّمنصكرَّكلماَّعـز

يكـَّالساعةَّجنابَّالمعظـَّعضدَّاإلسالـَّكالمسمميفَّخافَّاألعظـَّكخاقافَّالمعظـَّ
َّمفَّ َّاهلل َّأعداء َّقمع َّاهلل َّككفقو/ َّمثكاه َّالجنة َّكجعؿ َّثراءه َّاهلل َّيبقى َّرحيمخاف ألغ

ارَّاإلنعاـَّعمىَّالعمماءَّكالمتعمميفَّمؤرخاَّفيَّالثانيَّكالعشريفَّالكفارَّكالمشركيفَّكأد
َّالجمعةَّسنةَّثمافَّكخمسيفَّكثمان َّ(44)يةممفَّذمَّالقعدةَّفيَّيـك

كيكجدَّمثاؿَّآخرَّفيَّمدففَّشاهَّجالؿَّالديفَّفيَّسميتَّمحفكظَّبمتحؼَّ
َّ َّبسنة َّمؤرخة 602َّدىاكا /َّ َّك2201َّىػ َّيـ، َّالفتح َّبعد َّأنو َّإلى َّاإلسالميشير

َّميماتَّجيادية،َّقاـَّالسمطافَّفيركزَّشاهَّشيرَّإلىألسمحتَّالتيَّ بانشاءََّّ(45)أنيا
ؿَّمفَّنشرَّاالسالـَّفيَّأكَّالذمَّكافََّّ(46)المسجدَّببركةَّالشيخَّجالؿَّالديفَّمجرد

َّبعظمتَّشيخَّالمشايخَّمخدكـَّشيخَّجالؿََّّ.ىذهَّالبمداف َّيميَّ:َّ" َّالنصَّكما كيقرأ
ؿَّفتحَّاسالـَّشيرَّعرضوَّسرييتَّبدستَّسكندرَّخافَّغازمَّأكَّمجردَّبفَّمحمدَّ

َّدلكمَّسنةَّثالثَّكسبعمائةَّايفَّعمارتَّركنخافَّكوَّدرَّع يدَّسمطافَّفيركزَّشاه
َّككامتاَّ َّكامرك َّفتح َّكقت َّشيرىا َّبكده َّكلشكر َّكزير َّكاميارياف َّىشت َّكنبد فتح
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سنةَّثمافَّكتسعمائةَّ"ََّّ(47)كجازنكرَّكاريشاَّلشكرمَّكردهَّباشندهَّجابجاَّبدنباؿَّبادشاه
(48)َّ

َّم َّالشيخَّجالؿ َّالمخدكـ َّالمشايخ َّشيخ َّبعظمة :َّ َّمحمدَّالترجمة َّبف جرد
َّغازم َّخاف َّسكندر َّبيد َّسيمت َّمقاطعة َّألَّ(50)فتحت َّعيدَّكَّالمباركة َّفي َّمرة ؿ

َّالعمارةَّركفَّ السمطافَّفيركزَّشاهَّدىمكمَّفيَّسنةَّثالثَّكسبعمائة،َّكقدَّبنيَّىذه
َّلمجيشَّفيَّكقتَّفتحَّكامركََّّ،ككافَّكزيراَّ،خافَّالذمَّفتحَّثمافَّمحافظات كقائدا

َّكَّ َّكجازنكر َّ(52)ريساأكَّككامتا َّا، َّبيذه َّقاـ َّبادشاهَّكقد َّالجيادية َّالعسكرية لميمات
َّ(51)دنباؿَّفيَّسنةَّثمافَّكتسعمائةَّ

َّأفَّنستخمصَّمفَّىذيفَّالنصيفَّأفَّجزءنَّ مفَّاألراضيَّالمكقكفةََّّايمكننا
َّىيَّأراضيَّتنتقؿَّممكيتياَّإلىَّالسمطافَّبسيطرتوَّالعسكريةَّعمىَّبعضَّالمناطؽ؛

العشرََّّردمَّفيَّاألحكاـَّالسمطانيةَّعفَّأرضَّالخراجَّكأرضكَّاكدعـَّىذاَّالرأمَّالم
ذكر"َّأفَّماَّممؾَّمفَّالمشركيفَّعنكةَّكقيراَّفيككفَّعمىَّمذىبَّالشافعيَّرحمةَّاهللَّ

كقفاَّعمىَّالمسمميفَّبخراجَّيكضعَّعمييا،ََّّاغنيمةَّتقسـَّبيفَّالفاتحيف،َّكجعمياَّممك
َّفتحتَّ َّاألرض َّكانت َّفإذا َّاألمريف، َّبيف َّمخيرا َّاألماـ َّيككف َّحنيفة َّأبك كقاؿ

َّ.هَّالقاعدةأكَّعسكريةَّانطبقتَّعميوَّىذبحركاتَّجياديةَّ
َّاألراضي َّمف َّآخر َّنكع َّالكقؼََّّ،كىناؾ َّنظاـ َّعمييا َّيعتمد َّالتي كىي

َّأساسي َّبشكؿ َّالمَّ؛كالتعمير َّعمييا َّأطمؽ َّالتي َّاألراضي َّكَّاكىي أرضََّّاسـردم
المكات،َّفُيذكرَّأنوَّكجدَّطريؽَّآخرَّلممكيةَّاألراضيَّالزراعيةَّغيرَّالشراءَّمفَّبيتَّ

يَّنصَّجامعَّظفرَّخافَّ"َّالماؿ،َّكىكَّطريؽَّإحياءَّاألراضيَّالمكات،َّكقدَّسجؿَّف
فتحَّبالدَّاليندَّكؿَّركضةَّ/َّكشيدَّبناءَّالخيرَّبعدَّالدكارسَّ/َّكبذؿَّكنكزَّالماؿَّفيَّ
َّالفراب"،َّ َّالعمكـ َّبتمخيصَّبرىاف /َّ َّميتو َّبعد َّمف َّالشرع َّبقاع َّأحيى َّبائسَّ/ كؿ

َّ َّذلؾ َّعمى اكيدلؿ َّاالستيطافََّّأيضن َّبمراحؿ َّالخاصة َّالجزئية َّفي َّلو َّأشرنا ما
بالسكاف،بؿََّّيَّاستكطفَّفيياَّالمسممكفَّلـَّتكفَّمأىكلوالعمرانيَّعفَّأفَّالمكاقعَّالت

َّالمحمي َّالسكاف َّفيضاناتَّكَّتركيا َّعف َّالناتجة َّالطبيعية َّالككارث َّبسبب َّأصال ف
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َّأرضَّخراب َّالتيَّكصفتَّبأنيا َّساتجكاف َّمدينة َّمثؿ َّاألنيار؛ َّكذكرَّ(52)سيكؿ ،
َّميجكر َّكمكاف َّلكنيكتي َّلمدينة َّكصؼ َّالديف َّسراج َّبالطيفَّ،منياج َّمميئة كانيا

َّ(54)ماَّيفيدَّذلؾَّعفَّمدينةَّسيميتإليبطكطةَّبفَّا،َّكقدَّاشارَّ(53)الميجكرةَّكالتالؿ
كانتَّغيرََّّ(55)مجردَّفَّالمناطؽَّالمحيطةَّبخانقاةَّالشيخَّجالؿَّالديفإليَّأإذَّأشارَّ
كمدينةََّّاكلكفَّبعدَّفترةَّمفَّكصكؿَّالشيخَّأصبحتَّالمنطقةَّتزدادَّعمراننََّّ،ةمأىكل

َّ.(56)حضريةَّمتكاممة
َّكَّ ا َّبكدكفَّنصن َّالسياؽ؛َّكينسبَّإلىَّمدينة َّفيَّىذا َّميمة َّيحتؿَّمكانة قفيا

ينسبَّإلىَّبيبيَّمغميَّزكجةَّالسمطافَّعالءَّالديفَّعمـَّشاه؛َّكىكَّمثبتَّفيَّكاجيةَّ
Miran Sarai Mahallaََّّالمكات َّاألرض َّمبدأ َّعمى َّيدلؿ َّما َّالنص َّيسجؿ ؛

بعباراتَّصريحةَّكسندَّدينيَّمقتبسَّمفَّحديثَّنبكمَّشريؼ،َّيشيرَّإلىَّقياـَّبيَّبيَّ
الميجكرة،َّكالتيَّالTappa Jhulnaََّّىندكليَّفيَّمقاطعةََّّمغميَّبإحياءَّأرضَّقرية

يممكياَّأحد،َّكيسكنياَّلكحشتياَّالحيكاناتَّالضالة،َّكالطيكر،َّكالَّيسكنياَّبشر؛َّكأنياَّ
مكنتَّلياَّالمكاردَّكالظركؼَّإلعادةَّإحيائياَّلمناس،َّكذلؾَّتطبيقاَّلحديثَّالنبيَّصمىَّ

؛َّ(57)ياَّتنتقؿَّإلىَّممكيتواهللَّعميوَّكسمـَّالذمَّيحثَّعمىَّأنوَّمفَّأحياَّأرضاَّمكاتاَّفإن
كأنياَّأكقفتَّىذهَّاألرضَّعمىَّمدففَّزكجياَّالسمطافَّككذلؾَّمدفنيا؛َّكماَّذكرَّالنصَّ
َّممؾَّ َّمذككر َّمتكليَّمكضع َّالكقؼَّ" َّعف َّلممسؤؿ َّالكظيفي َّبالمقب َّكاضحة إشارة
َّاألعظـَّ َّالسمطاف َّزكجة َّمنكك َّمغمي َّبيبي "َّ َّيمي َّكما َّكذلؾ َّ"؛ َّسمطاني سالمت

َّالمغفكرَّمحمدَّشاهَّالعادؿَّالباذؿَّعالَّالدنياَّكال ديفَّعالـَّشاهَّ/َّابفَّالسمطافَّالمرحـك
السمطافَّطابَّثراىماَّكجعؿَّالجنةَّمثكاىماَّمكضعَّىندكليَّأعماؿَّتبوَّجيكلنوَّكوَّ
َّمكضعَّ َّماليؾ َّكشتو َّطيكر َّكحكشَّك َّمسكف َّافتاده َّماند َّخرابَّك َّباز َّساليا از
َّمكضعَّ َّكردانيده َّآباداف /َّ َّك َّاحيا َّمالي َّك َّبمشقتَّجاني َّنمانده... َّكسي مذككر

ذككرَّبرحكـَّحديثَّنبكمَّصمىَّاهللَّعميوَّكسمـَّمفَّاحياَّارضاَّميتةَّفييَّلوَّممؾَّم
احيائيَّبندكيَّبيبيَّمغميَّكشتوَّمالكوَّمذككرهَّمكضعَّمسطكرهَّبرَّحظيرهَّ/َّسمطافَّ
المذككرَّكَّبرَّحظيرهَّخكدَّباسـَّكرارَّكقؼَّكردهَّكحكـَّحاكـَّببكستوَّىرَّكوَّايفَّ

عندَّاهللَّماخكذَّ/َّكاثـَّكقؼَّراَّكَّياَّشرطيَّازَّشركطَّكقؼَّمذككرَّتبديؿَّكندَّاكَّ
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كذاردهَّشكدَّكَّدرَّمراحؿَّفاسدَّقاؿَّاهللَّتعالىفمفَّبدلوَّبعدَّماَّسمعوَّفانماَّاثموَّعمىَّ
ََّّ(58)الذيفَّيبدلكنوَّافَّاهللَّسميعَّعميـَّ/َّمتكليَّمكضعَّمذككرَّممؾَّسالمتَّسمطانيَّ"

 تممكه : أو هشرعية الوقف وتحريم توريث -
َّأىـ َّىك َّالصدد؛ َّفيَّىذا َّيمكفَّالحديثَّعنو مفَّشركطََّّشرطَّكآخرَّما

َّكالتأكيدََّّالكقؼَّالتيَّلـَّيخؿ أمَّنصَّمفَّالنصكصَّالخاضعةَّلمدراسةَّمفَّذكره
عميوَّبذكرَّبعضَّاألحاديثَّكاالقتباساتَّالقرآنية؛َّكىكَّعدـَّجكازَّبيعَّكَّشراءَّكَّ

فيََّّاتغييرَّشركطَّالكقؼَّبعدَّكقفو،َّكىكَّماَّيضيؼَّبعداَّميمنََّّأكتطبيؽَّالمكاريثَّ
يَّتمؾَّالفترةَّمكضكعَّالدراسة؛َّكيمكفَّفيَّاليندَّفَّاإلسالميالتعرؼَّعمىَّالمجتمعَّ
َّإحصاءَّذلؾَّفيماَّيميَّ:
َّالنقشَّ َّ)يسجؿ َّالنبيَّصمىَّاهللََّّ(2جدكؿ6ََّّرقـ َّالكقؼَّالَّيممؾَّقاؿ "

َّفأنتَّمياجرَّفإفَّمتَّفيَّالطريؽَّ َّالجمعة َّخرجتَّمفَّبيتؾَّيكـ َّإذا عميوَّكسمـ
كقاؿَّعميوَّالسالـَّمفَّتصرؼَّبالغصبَّماؿَّالمسجدََّّ(60)فأنتَّفيَّالجنةَّفيَّعمييف

...َّبناَّبرَّ.(62)قاؼكَّابنتوَّكأموَّكأختوَّالمساجدَّمفَّاألَّ(كأنوَّزنى)قاؼَّكالزناَّكَّكاأل
َّ َّكرفتارَّأكَّربابَّأكرَّبصرؼَّأماليافَّكَّانكوَّجماعة َّبمعنتَّخدا قاؼَّخيانتَّكنند

َّابدَّحكاـَّكقضاتَّراَّبجائيَّكوَّمانعَّخيانتَّشكندَّتاركزَّقيامتَّ شكندَّكاجبَّكالـز
َّالنقشَّ َّ"،َّأما َّكقفيَّصحيحَّشرعيََّّ(2جدكؿ5َََّّّرقـ)درَّمظالـَّكرفتارَّنيايند "

يرَّػػكَّبرَّيفَّكقفيتَّكتغَّ/َّعَّشكدػسَّبادَّكةَّمطمػكشرطَّكردَّكاقؼَّكوَّلعنتَّبرَّانك
ديؿَّايفَّنمايدَّكماَّقاؿَّاهللَّتبارؾَّكتعالىَّفيَّحكـَّكتابوَّمناعَّلمخيرَّمعتدَّاثيـَّػػكتب

َّراَّ َّايفَّقاعده َّلعنتَّبادَّكو َّاند َّبادرَّشده َّنقشوَّ)كنده( َّ"،َّكيسجؿَّالنقشَّ" كردد
فمفَّبدلوَّبعدَّماَّسمعوَّفإنماَّإثموَّرَّكرداندَّكخمؿَّكندَّ"،َّككذلؾَّسجؿَّالنقشَّ"َّمتغي

َّ.عمىَّالذيفَّيبدلكنوَّإفَّاهللَّسميعَّعميـَّنصيحاتَّ"
استخداـَّفيَّىذهَّالنصكصَّعباراتَّمتعددةَّصريحةَّكصمتَّإلىَّأفَّمفَّ

ختو؛َّكأفَّالكقؼَّالَّأَّكأَّمو،أكَّأَّبنتو،باالمسجدَّبالغصبَّكأنوَّزنىََّّتصرؼَّفيَّماؿ
َّكغير َّتعكسَّبعضَّمظاىرَّالمجتمعََّّيممؾ، َّكالتيَّربما فيَّتمؾََّّاإلسالميذلؾ؛
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بالبحثَّتبيفَّالفترة،َّكتخكفيـَّفيماَّيتعمؽَّبنظاـَّالكقؼَّكخاصةَّبعدَّكفاةَّالكاقؼ؛َّكَّ
َّ َّالتاريخي َّالكاقع َّمخأأف َّإذَّكَّاثبتَّصحة َّالكقؼ، َّنظاـ ؼَّبعضَّالذيفَّعارضكا

َّ َّالمسمميف، َّمف َّعمىَّجمع َّالخطابَّكتابَّكقفو َّبف َّعمر َّقرأ فذكرَّحدثَّعندما
نيَّأخشىَّأفَّيأتيَّرجاؿَّإالمسكرَّبفَّمخرمةَّليقكؿَّ"َّ نؾَّتحتسبَّالخيرَّكتنكيوَّكا 

َّ.الَّيحتسبكفَّمثؿَّحسبتؾ،َّكالَّينككفَّمثؿَّنيتؾَّفتنقطعَّالمكاريثَّ"
َّالمعنىَّالذمَّخشيوَّالمسكرَّصارَّحقيقةَّكاقعةَّبعدَّإليَّكيشارََّّ أفَّىذا
كمرماىاَّالديني،ََّّإذَّلـَّتمبثَّأفَّانحرفتَّاألحباسَّعفَّغايتياَّالتشريعية،فترةَّقصيرة

َّمماَّ َّمفَّيشاءكفَّمفَّكرثتيـ َّالكقؼَّليحرمكا َّشريعة َّالكاقفكفَّإلىَّاستخداـ كاتجو
َّ َّفي َّفانتشر َّلفرائضَّاهلل، َّطبقا َّليـ َّميراثا َّيككف َّأف َّالصحابةَّأكَّعساه َّعيد اخر

َّاتخاذَّالكقؼَّذريعةَّلحرمافَّبعضَّالبناتَّمفَّنصيبيف
َّ َّالكقؼَّمنذ َّظيرَّفيَّنظاـ َّشكائبَّكَّآكىكذا َّالصحابة الَّتتفؽَّاخرَّعيد

كالحكمةَّمنوَّكىيَّالتقربَّإلىَّاهللَّبالصدقةَّالجاريةَّبعدَّالمكت،َّككافَّمفَّنتيجةَّ
َّمحاربةَّ َّفييا َّأف َّلك َّكما َّاألحباس َّإلى َّنظركا َّكالفقياء َّبعضَّالقضاة َّأف ذلؾ
َّثـَّ َّكافَّعمىَّرأسَّىؤالء، َّالشعبي َّعشكبَّأف َّفيذكر َّالمكاريث، لمفرائضَّكقطع

 شريحَّقاضيَّالككفة،
رمافَّلمسمطافَّمحمدَّعادؿَّشاهَّمؤرخَّبسنةَّكيدلؿَّعمىَّذلؾَّنقشَّيسجؿَّف

2051ََّّ /َّ َّكالذمَّيسجؿَّما2541َّىػ َّفيَّغربَّاليند؛ َّجكا َّلبمدة َّكالذمَّأصدر ـ
َّالذمَّ َّالنصَّأمَّالنظاـ َّفي َّكشرحيا َّنبترؾَّ" "َّ َّاسـ َّالفارسية َّبالمغة يطمؽَّعميو
َّكلد.َّ َّيكفَّلو ينصَّعمىَّحرمافَّالبناتَّكاألقاربَّمفَّميراثَّالرجؿَّالمتكفىَّكلـ

َّال َّمف َّظاىرة َّنصكصَّكىي َّشرعية َّعبارات َّأكدتيا َّالتي َّاالجتماعية مظاىر
األكقاؼ؛َّككذلؾَّىذاَّالفرماف؛َّالذمَّقررهَّالسمطافَّمحمدَّعادؿَّشاهَّكالذمَّيقضيَّ
َّنظاـَّ َّفي َّاإلسالمية َّالشريعة َّبتطبيؽ َّككذلؾ َّنبترؾ؛ َّبنظاـ َّالتعامؿ بانتياء
َّلوَّالمتضررَّبالمكاثيؽ،كعمىَّنائبَّ المكاريث؛َّكقدَّحددَّنظاـَّقضائيَّكاضحَّيمجأ
السمطافَّفيَّمقاطعةَّجكاَّإرجاعَّالحقكؽَّلوَّكتطبيؽَّالشريعةَّاإلسالميةَّالمرتبطةَّ
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َّالنصَّبالمغةَّالفارسيةَّعمىَّلكحَّحجرمَّكبير؛َّكمفَّنصكصوَّ بالمكرايث؛َّنفذَّىذا
المرتبطةَّبسياؽَّىذهَّالجزئيةَّ"َّبسـَّاهللَّالرحمفَّالرحيـَّداشتيَّكَّبسرَّنداشتيَّبعدَّ

يكانيَّميكردندَّكوَّبسرنداردَّكدخترافَّدَّبعمت نبتركازَّكفاتَّأكَّماؿَّكَّامالؾَّاكراَّ
َّ /َّكَّبرادرافَّكَّبرادرَّزادكافَّكَّخكاىرافَّآنكسَّازَّميراثَّكخافَّكَّمافَّخكدَّمحرـك
َّبيؾَّنايبَّغيبتَّدرَّ َّبنابرافَّممؾَّالشرؽَّممؾَّزاىد َّكشتوَّخرابَّميشدند َّكاكاره /
بندكيَّ/َّحضػػرتَّنػػكابَّكاميابَّسمطػػػنتَّبناهَّعدالتَّدسػػػتكاهَّباركاهَّابكَّالمظفرَّ

َّايفََّّشاه َّكو َّالتماسَّنمكد َّممكوَّكسمطانو َّاهللَّتعالىَّ/ َّخمد َّبدعتعمىَّعادلشاه
راَّبصدقوَّفرؽَّمبارؾَّخكدَّبرَّطرؼَّساختوَّ/َّفرمافَّىمايكفَّصادرَّكردانندََّّنبترك

َّبمكَّ َّباشد َّبسرنداشتو َّك َّبميرد َّكسي َّاكر َّاكَّكو َّكامالؾ َّماؿ َّشرع َّامر جب
ََّّ(61)"را....

َّتبيفَّأفَّ َّاليندكقد َّيجدرَّالمذىبَّالحنفيَّكتمَّاتبعكاَّأىؿ َّكمما َّبو؛ سككا
اذكرهَّأنوَّبعدَّالشعبيَّكشريحَّقاضيَّالككفةَّجاءَّاإلماـَّأبكَّحنيفةَّكَّ لـَّيستسغََّّأيضن

كافََّّ،أكمتصالَّبقضاءَّالقاضيَّأكَّ،اكلـَّيرَّكقفاَّالزماَّإالَّماَّكافَّمسجدنَّقاؼ،َّكَّاأل
مَّعفَّابفَّعباسَّأنوَّكَّا،َّكيؤكدَّذلؾَّماَّركاهَّالطح(62)كصيةَّبكقؼَّتخرجَّمفَّالثمث

اءَّ"َّالَّهللَّصمىَّاهللَّعميوَّكسمـَّيقكؿَّبعدَّماَّأنزلتَّسكرةَّالنسقاؿَّ:َّسمعتَّرسكؿَّا
فَّمنعَّالتصرؼَّفيَّالعيفَّ"َّكعدـَّانتقالياَّا َّكتعالىَّكََّّوحبسَّعفَّفرائضَّاهللَّسبحان

َّالعيفَّبيفَّالكرثة َّكمنعَّلتقسيـ فنظاـََّّ،(63)إلىَّالكرثةَّفيَّحبسَّعفَّفرائضَّاهلل،
المنفعةَّسكاءََّّأكالريعََّّالكقؼَّيعطيَّالكاقؼَّالحؽَّفيَّتحديدَّالجيةَّالتيَّتؤكؿَّإلييا

َّ.تضمنتَّالكرثةَّأـَّال
َّالشريعةَّ َّاتباع َّعمى َّالكاقؼ َّحرص َّكضحت َّقد َّالنصكص َّأف إال

عماؿَّالخيرَّبماَّأفيَّاالقتصارَّعمىَّالكقؼَّلممساجدَّكَّكالمذىبَّالحنفي؛ََّّاإلسالمية
َّ َّالميراث، َّقيمة َّمف َّالثمث َّمف َّتخرج َّكصية َّمع َّالخيرََّّأكيتفؽ َّألعماؿ تككف

ىبَّالحنفيَّأفَّفيَّحبسَّالعيفَّعفَّالتصرؼَّمناقضةَّكمبررَّذلؾَّفيَّالمذ.،كاممة
َّلقاعدتيفَّمفَّالمبادئَّالفقييةَّ:
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ََّّ كتنكيعَّ،كالرىف،كاليبة،أفَّالممكيةَّتقتضيَّحريةَّالتصرؼَّبالبيع:أحداىما
إذَّكقعَّفيََّّيءأفَّالش:َّؾَّالحريةَّباطؿ،َّكثانيتيماَّككؿَّتصرؼَّيمنعَّتم،االستغالؿ

َّمالؾ َّغير َّإلى َّممكو َّمف َّيخرج َّال َّأحد َّالَّ،ممؾ َّإلكفي َّمناقضة َّحدلحبس
ىػَّ/268ََّّتَّ)القاعدتيف؛َّألنناَّإذاَّقمناَّأنوَّباقيَّبممؾَّالكاقؼَّكماَّقاؿَّاإلماـَّمالؾَّ

/103ََّّتَّ)أنوَّخرجَّإلىَّممؾَّالمكقكؼَّعمييـَّكماَّيقكؿَّالشافعيََّّأكَّ،(ـ685َّ
ََّّ(ـ728َّ َّحنبؿ 132ََّّتَّ)كابف /َّ َّلمقاعدةَّ(ـ744َّىػ َّمناقضة َّذلؾ َّفي َّكاف ،
َّ.رَّلياالَّأث نياَّممكيةكلىَّألاأل

َّبالرأمَّالقائؿَّأنوَّخرجَّإلىَّغيرَّمالؾ،َّكافَّفيَّذلؾَّمناقضةَّ َّأخذنا ذا كا 
،َّيءفَّاهللَّيممؾَّكؿَّشلىَّممؾَّاهلل،َّألكالَّعبرةَّلماَّيقاؿَّأنوَّخرجَّإَّ،لمقاعدةَّالثانية

َّبالبيع َّالتصرؼ َّحرية َّتقتضي َّما َّىي َّنعرفيا َّالتي كاليبةََّّ،كالممكية
فَّالممكيةَّ:َّإيقكؿَّبعضَّالحنفيةَّكََّّ،كالميراث،َّكىيَّأمكرَّالَّتنسبَّإلىَّاهلل،كالرىف
َّإالَّكَّفيَّاأل َّقيؿَّأفَّالممكيةَّهللَّإقاؼَّهللَّكالـَّمجازمَّكليسَّفيوَّحقيقةَّفقيية، ذا

معناىاَّالممكيةَّلبيتَّالماؿ،َّكلـَّيصرحَّبذلؾَّأحدَّفيَّالنصكصَّالخاضعةَّلمدراسة؛َّ
قاؼَّالَّتتقيدَّبمصارؼَّبيتَّكَّكماَّأنوَّلكَّقيؿَّذلؾَّلكافَّىذاَّالقكؿَّباطال،َّالفَّاأل

َّحؽَّالبيعَّالماؿ، َّليسَّلو َّأفَّمتكليَّبيتَّالماؿ َّاليبةَّ،كالَّالرىفَّ،كما فالََّّ،كال
؛َّلذلؾَّكافَّلزاماَّعمىَّالكاقؼَّتكضيحَّكافةَّالشركطَّالشرعيةَّ(64)معنىَّليذهَّالممكية

َّالكقؼَّكشركطوَّفيَّنصَّكقفو َّأقساـ َّيبررَّاالىتماـََّّ،التيَّحددتَّشرعا كىكَّما
َّلمد َّبؿَّكردتَّبشكؿَّبذكرَّعباراتَّالتشريعَّلمكقؼَّفيَّالنصكصَّالخاضعة راسة.

َّبعضَّ َّفي َّالتكضيح َّكاقتصر َّ"؛ َّيممؾ َّال َّالكقؼ "َّ َّمتعددة َّعبارات َّفي صريح
الكقؼ؛َّفذكرََّّإدارةاإلشراؼَّعمىَّعمميةََّّأكنصكصَّالكقؼَّعمىَّتحديدَّالمتكليَّ

"َّكصىَّعنوَّكعفَّالديوَّلمدةَّكيالَّكلمفَّرضيَّعنوََّّ(2جدكؿََّّ،1رقـَّ)فيَّالنقشَّ
خرلَّعمىَّالمستحقيفَّلممنافعَّالقادمةَّمفَّ"،َّبينماَّاقتصرَّالتحديدَّفيَّالنصكصَّاأل

َّالكقؼَّالتيَّاتفقتَّجميعياَّعمىَّأعماؿَّالبرَّكالتقكل كخدمةَّالعماراتَّالدينيةَّ،ىذا
َّالديفََّّ،كالمساجدَّ،اتكَّاالخانق:َّمثؿَّ َّ.اإلسالميكالمدارسَّلتعميـَّعمـك

 يمكن أن نستخمص مما سبق ما يمي :  -2
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- َّ َّنصكصَّكاضحوَّ(21)قدمتَّالدراسة َّسجمتَّجميعيا َّانقسمتَّفيََّّنقشا لمكقؼ؛
"َّكصىَّعنوََّّ(2جدكؿََّّ–2َّؿَّىكَّالكقؼَّاألىمي؛َّفكردَّفيَّالنقشَّ)رقـَّكَّنكعيف؛َّاأل

كعفَّكالديوَّفيياَّلنفسوَّمدةَّكيالَّكلمفَّرضىَّعميوَّفمفَّبدلوَّبعدماَّسمعوَّفإنماَّإثمةَّ
ََّّ"،َّكفيَّنقشَّآخر "َّ َّالحسيفَّالممةَّهللَّكصىَّعنوَّكعفَّاالمخيرَّأحمد بفَّمسعكد

َّفييا َّالنظر َّكشرط َّلمكقؼََّّكالديو َّفتضمنتَّنصكصا َّاألخرل َّالنماذج َّ".أما لنفسو
 الخيرم

- ََّّ َّرقـ َّالنقش َّجمع َّإذََّّ(5)كما َّاألىمي؛ َّالكقؼ َّكتخصيص َّالخيرم َّالكقؼ بيف
َّأراضي َّقطع َّتسعة َّالمسجدَّ،خصص َّإلصالح َّقطع َّثمانية َّمنيا َّ،تخصص

؛َّأماَّالقطعةَّالتاسعةَّفتخصصَّلصاحبََّّكركاتبَّالمؤذفَّكالحفاظَّكاإلماـَّ،كالزيكت
 .ىموالكقؼَّكأ

اتفقتَّالنصكصَّمكضكعَّالدراسةَّمعَّماَّجاءَّفيَّالفقوَّالحنفيَّالسائدَّفيَّاليندَّفيَّ -
َّيكقؼَّلممساجدَّ عصرَّالسالطيفَّكالعصرَّالمغكليَّعمىَّتحريـَّالكقؼَّباستثناءَّما

 كمشتمالتياَّكالبرؾَّكاآلبارَّ
نظارَّالكقؼَّحسبَّشركطَّالكاقؼَّدكفَّأمََّّأكقاؼَّفيَّأيدمَّالمستحقيفَّكَّظمتَّاأل -

َّيشترطَّاشراؼَّمفَّأكتدخؿَّ َّبؿَّكافَّفيَّنصكصَّالكقؼَّما تعييفَّناظرََّّالدكلة؛
 ؿكَّالكقؼَّالتاليَّبعدَّكفاةَّناظرَّالكقؼَّاأل

قاؼَّفيَّعصرَّالسالطيف؛َّكربماَّبدأَّكَّالَّيمكنناَّإقرارَّكجكدَّديكافَّلإلشراؼَّعمىَّاأل -
خالؿَّالقرفَّالعاشرَّاليجرمَّ/َّالسادسَّعشرَّالميالدمَّمفَّزيادةَّإشراؼَّالدكلةَّعمىَّ

 .جوَّصرفوأكَّكقبضَّريعياَّكصرفوَّفيََّّ،ظَّأصكلياَّكاستثمارىاقاؼَّكأقسامياَّبحفكَّاأل
ذكرَّشركطَّالكقؼَّالتيَّكانتََّّأسمكباختمؼَّنظاـَّالكقؼَّفيَّالعصرَّالمغكلي؛َّفيَّ -

َّ َّأنا َّمثؿ َّالفاعؿ؛ َّبصيغة َّأكَّتذكر َّبأفَّأكََّّأكقؼ، َّكأصبحتَّتذكر َّكذا؛ قفتَّعمى
َّالكقؼَّيىناؾَّمشرف َّذكرَّشركط َّككانتَّصيغة َّتحديدىـ؛ َّعدـ َّالكقؼَّمع فَّعمى

َّةَّالمبنيَّلممجيكؿ؛َّكقدَّكقؼ؛َّكقدَّاشترط،َّكقفيابصيغ



 2222 مارس –السبعون الثالث و  العدد             ونواألربع الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 73 March 2022 84 

َّاأل - َّديكاف َّخاصَّفي َّنظاـ َّىناؾ َّعميوَّكَّأصبح َّيشرؼ َّالمغكلي َّالعصر َّفي قاؼ
َّإدارةشراؼَّعمىَّؿَّعفَّاإلئكَّفيَّالعاصمة؛َّكمسَّاإلمبراطكرقاضيَّيعيفَّمفَّقبؿَّ

َّكَّاأل َّاإلمبراطكرََّّأقاليـقاؼَّفيَّحدكد َّلكؿ َّالتيَّيعيف َّالمغكلية؛ ََّّإقميـية قاضَّمنيا
ا،َّككافَّضمفَّالكظائؼParganah Kazisَّقاضيَّبرجاناَّيعرؼَّب َّ–"َّصدرََّّأيضن

َّ"َّ–مَّ َّكالبحثَّفيَّسنداتَّاألَّ،ساركار َّالتأكد قاؼَّكتعييفَّمتكليَّكَّكمفَّكاجباتو
ككذلؾَّالتدقيؽَّفيَّالمصاريؼَّالتيََّّ،قاؼَّالدينيةكَّقاؼَّلممساجدَّكاألضرحةَّكاألكَّاأل

 قاؼكَّأنفقتَّلتجديدَّكفرشَّىذهَّاأل
َّل - َّالنصكصَّالخاضعة َّأمدتنا امدراسة َّالتيَّكقفتََّّأكباألحباسََّّأيضن مصادرَّالريع

َّخانات َّبيف َّتنكعت َّقد َّكالتي َّالمنشآت؛ َّتمؾ َّعمى َّ،كأحكاض،كحكانيت،لمصرؼ
 ككذلؾَّأراضيَّزراعية

َّالنصكصَّأفَّجزء - َّنستخمصَّمف َّأف َّىيَّأراضيََّّايمكننا َّالمكقكفة َّاألراضي مف
َّإلىَّالسمطافَّبسيطرتوَّالعسكريةَّعمىَّبعضَّالمناطؽ قكـَّبكقفياَّكيَّ،تنتقؿَّممكيتيا

 لممساجدَّكاألعماؿَّالخيرية
ىناؾَّنكعَّآخرَّمفَّاألراضيَّالمكقكفةَّكىيَّالتيَّيعتمدَّعميياَّنظاـَّالكقؼَّكالتعميرَّ -

َّالم َّكقدََّّاسـردمَّكَّابشكؿَّأساسيَّكىيَّاألراضيَّالتيَّأطمؽَّعمييا أرضَّالمكات،
 سجؿَّفيَّنصَّجامعَّظفرَّخاف

َّحدد - َّالتي َّالشرعية َّالشركط َّكافة َّتكضيح َّالكاقؼ َّعمى َّلزاما َّأقساـَّكاف َّشرعا ت
 .الكقؼَّكشركطوَّفيَّنصَّكقفو

- َّ َّالمسمميف َّسكاء َّعاـ َّبشكؿ َّاليندم َّلممجتمع َّمخاطبة َّالنصكص َّىذه َّأككانت
 "ذاَّكافَّىندككياَّكأنوَّيأكؿَّالبقرة"َّإَّ(20)اليندكس؛َّكىكَّماَّسجؿَّفيَّالنقشَّرقـَّ
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Epigraphia indicaَّعفَّ:ََّّ.نقشَّمسجدَّسيافَّفيَّبيربيكـَّ(2)المكحةَّ

َّ
َّ

َّ
Epigraphia indicaَّ عفَّ:َّ.نقشَّخانقاةَّسيتاؿَّبمقاطعةَّراجاشاىيَّ(1)المكحةَّ

َّ
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َّتصكيرَّالباحثَّ.نقشَّجامعَّظفرَّخافَّ(2)المكحةَّ
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َّ
 Epigraphia indicaعف:ََّّ.نقشَّكقؼَّفاؼَّلمسجدَّكمدففَّقطبَّعمـَّ(3)المكحةَّ

َّ
َّ Epigraphia indicaعفَّ:ََّّ.نقشَّمسجدَّدافترمَّبمقاطعةَّراتشكرَّ(4)المكحةَّ
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َّ
َّتصكيرَّالباحثَّ.نقشَّجامعَّسابتجراـَّ(5)مكحةَّال

َّ
 Desaiعفَّ:ََّّ.نقشَّإنشاءَّبئرَّمحفكظَّفيَّمتحؼَّدىاكاَّ(6)المكحةَّ
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َّ
محفكظَّفيَّالمتحؼََّّ.نقشَّمسجدَّفيَّقريةَّدكىارَّفيَّدىاكاَّ(7)المكحةَّ
ََّّ.تصكيرَّالباحثَّ.الكطنيَّفيَّدىاكا
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َّ
)اليميفََّّاكامحفكظَّفيَّالمتحؼَّالكطنيَّبدى.نقشَّمسجدَّدىاكاَّ(8)المكحةَّ

َّتصكيرَّالباحثَّ(الكجوَّ–الظيرَّ/َّاليسارََّّ–
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َّ
َّتصكيرَّالباحثَّ.تفاصيؿَّمفَّكجوَّالمكحةَّالسابقةَّ(20)المكحةَّ

َّ
َّتصكيرَّالباحثَّ.نقشَّمدخؿَّكاتراَّبدىاكاَّ(22)المكحةَّ
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َّ

َّ

َّ
َّتصكيرَّالباحثَّ.نقشَّكقؼَّالدكاكيفَّ(21)لكحةَّ

َّ 
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 الهوامش

ََّّ.ََّّ(َّتصدؽَّبثمرهَّكحبسَّأصموَّ)َّكفيَّأخرلَّلوَّ،َّ(َّثمرتياحبسَّأصمياَّكسبؿََّّ)َّكفيَّركايةَّلمبخارمَّ (2
كفيَّركايةَّلمبييقيَّتصدؽََّّ،َّ(َّحبيسَّماَّدامتَّالسمكاتَّكاألرضَّ)َّزادَّالدارقطنيَََّّّ(َّكالَّيكرثَّ)َّقكلوَّ

كىذاَّظاىرَّأفَّالشرطَّمفَّكالـَّالنبيَّصمىََّّ:قاؿَّالحافظََّّ.َّبثمرهَّكحبسَّأصموَّالَّيباعَّكالَّيكرث
َّبخالؼَّ َّكسمـ َّكآلو َّعميو َّعمرالّمو َّمفَّكالـ َّأنو َّظاىر َّالركاياتَّفإفَّالشرطَّفييا كفيَََّّّ.َّبقية

فقاؿَّالنبيَّصمىَّالّموَّعميوَّكآلوَّكسمـَّتصدؽَّبأصموَّالَّيباعَّكالَّيكىبَّكالَّيكرثََّّ)َّالبخارمَّبمفظَّ
َّ:كفيَّالبخارمَّأيضاَّفيَّالمزارعةَّقاؿَّالنبيَّصمىَّالّموَّعميوَّكآلوَّكسمـَّلعمرََّّ(َّكلكفَّينفؽَّثمره

فيذاَّصريحَّأفَّالشرطَّمفَّكالـَََّّّ(َّكالَّيكىبَّكلكفَّينفؽَّثمرهَّفتتصدؽَّبوتصدؽَّبأصموَّالَّيباعََّّ)َّ
النبيَّصمىَّالّموَّعميوَّكآلوَّكسمـَّكالَّمنافاةَّ؛َّألنوَّيمكفَّالجمعَّبأفَّعمرَّشرطَّذلؾَّالشرطَّبعدَّ

رفعوَّإلىَّالنبيَّصمىَّالّموَّعميوَّفمفَّالركاةَّمفََّّ،أفَّأمرهَّالنبيَّصمىَّالّموَّعميوَّكآلوَّكسمـَّبو
كقفوَّعمىَّعمرَّلكقكعوَّمنوَّامتثاالَّلألمرَّالكاقعَّمنوَّصمىَّالّموَّعميوَّكآلوَّكمنيـَّمفَّ،كآلوَّكسمـ
َّ:انظرَّ. 3530حديثَّرقـ.َّبابَّالشركطَّفيَّالكقؼَّحديثَّرقـَّ(َّكذكمَّالقربىَّ)َّقكلوَََّّّ.َّكسمـَّبو

َّا َّفتح َّالفضؿ، َّأبك َّحجر َّبف َّعمي َّبف َّأحمد َّالبخارم،َّالعسقالني، َّصحيح َّشرح َّفي لبارم
َّالطبعصححو َّالخطيب، َّالديف َّمحب :َّ َّبيركت، َّالمعرفة، َّدار َّاألكلى، 2268َّة َّج ،4َّىػ،

ََّّ.357ص
فيصؿَّبيَّأف،َّالكقؼَّالشرعيَّفيَّاليند،َّرسالةَّدكتكراةَّغيرَّمنشكرة،ََّّ:انظرَّ.عمىَّسبيؿَّالمثاؿ (1

،َّجامعةَّالقاىرة،َّ  1024َّقسـَّالشريعة،َّكميةَّدارَّالعمـك
َّب (2 َّالعربية َّالمغة َّذكَّالفقارَّاستاذ َّالنصكصَّالفارسيةَّاألستاذَّمحمد َّبترجمة َّ،جامعةَّسركاليةقاـ

 فموَّمفَّاهللَّحسفَّالجزاءَّكمنيَّحسفَّالتقديرََّّ.بغربَّالبنغاؿ،َّاليند
َّرمزىا (3 ،َّىكَّتقسيـَّإدارمَّلدكلةَّاليندَّتتبعَّكاليةَّالبنغاؿَّالغربية،َّمركزىاَّىكَّمدينةَّ «BI»بربـك

ككثافة²ََّّكـ31434َّ،َّمساحتيا210211435َّىك1002ََّّسكرمَّعددَّسكانياَّحسبَّتعدادَّسنةَّ
كفاءَّعبدَّالحميـ،َّاألكضاعَّاالقتصاديةَّكاالجتماعيةَّفيَّالبنغاؿ،ََّّ:.َّانظر²ـلكؿَّك552َّالسكافَّ
 َّ.227صَّ

؛َّكقدَّأشارَّأنوَّأقدـَّنقشَّمؤرخَّعثرَّعميوَّحتىَّاآلفَّفيَّ ضياءَّالديفَّديسامَّ:نشرَّىذاَّالنقش (4
َّفيَّقريةَّ َّشاه َّمخدـك َّفيَّجدرافَّمدففَّحديثَّلشيخَّيعرؼَّباسـ َّعثرَّعميو َّكقد شرؽَّاليند؛

siwanََّّفيَّغربَّالبنغاؿ،فيَّمنطقةَّبيربي  :انظرَّـك
Ziauddin Ahmad Desai, Epigraphia Indica, Arabic and Persian Supplement, Delhi, 

1975, p.12  

أحبَّالبالدَّإلىَّاهللَّمساجدىاَّكأبغضَّالبالدَّ :ثبتَّفيَّصحيحَّمسمـَّقكلوَّصمىَّاهللَّعميوَّكسمـ (5
إلىَّ .لطاعاتَّكأساسياَّعمىَّالتقكلبيكتَّا (يعنيَّالمساجد) ألنيا :قاؿَّالنككم إلىَّاهللَّأسكاقيا،

َّقاؿ َّضدىا :أف َّكاألسكاؽ َّالرحمة َّنزكؿ َّمحؿ َّفيَّ.كالمساجد َّالناس َّأف َّمف َّذكر َّما كأما
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..َّإلىَّآخره،َّفمـَّنطمعَّعمىَّنصَّصريحَّفيَّىذاَّالمعنى،َّأمَّلـَّنطمعَّعمىَّحديثَّ.مساجدىـ
ََّّ:بيذاَّالخصكص.َّانظر

َّالديف)األلبانيَّ َّناصر َّباختصا(محمد َّابفَّماجو َّالثالثة،َّ،َّصحيحَّسنف َّالطبعة َّالرياض، َّالسند، ر
َّرقـ2877َّ َّالنسائي213َّ،َّص501َّ، َّكتابَّالسنف).؛ َّبفَّشعيب(، َّالرحمفَّأحمد َّأبيَّعبد

،َّص2َّ،َّج2882َّالكبرل،َّتحقيؽَّعبدَّالغفارَّسميمافَّالبندارمَّكسيدَّكسركمَّحسف،َّبيركت،َّ
144 

6) َّ َّراجشاىي َّفََّّإقميـ َّاألكؿ َّالمستكل َّمف َّالثمانية َّاإلدارية َّاألقاليـ َّأحد َّتبمغَّىك َّبنغالديش. ي
َّ 271263.3ََّّمساحتو َّعاـ َّتعداد َّحسب َّسكانو َّعدد َّكبمغ َّمربع، ،1022َّكيمكمتر

2،081َّمديريةَّفرعيةَّك60َّ=كَّمديريات=7َّنسمة.َّيتككفَّإقميـَّراجشاىيَّمف2713731747ََّّ
َّعاصمةَّ َّمف َّفقط َّساعات َّست َّبعد َّعمى َّراجشاىي َّاإلقميـ َّعاصمة َّتقع َّاالتحاديات. مف

َّ:بنغالديشَّدكا.َّانظر
Hussain, Syed Ejaz. The Bengal Sultante, p.89. 

َّبرقـَّ (7 َّالنقشَّمحفكظَّفيَّمتحؼَّدىاكا َّفيََّّ،78َّ،57ىذا َّلكجكده كلـَّيستطعَّالباحثَّتصكيره
 َّ.كلكفَّتـَّنقؿَّقراءتوَّمفَّبطاقةَّالمتحؼ،مخزفَّالمتحؼَّفيَّمنطقةَّغيرَّمسمكحَّبالتصكيرَّبيا

9)  Anthony Welch, A Medieval Center of Learning in India; The Hauz Khas 

Madrasa in Delhi, University of Victoria, Victoria, British Columbia, 1980, 

p.93. 

ىكَّأحدَّقكادَّمحمدَّبختيارَّخمجي،َّكينتميَّإلىَّنفسَّمسقطَّرأسوَّكرمسيرَّأكَّداشتيَّمارجك،َّ (20
قدـَّإلىَّاليندَّلمحصكؿَّعمىَّفرصةَّلمترقي،َّكالتحؽَّبخدمةَّمحمدَّبفَّبختيارَّكصحبوَّفيَّفتحَّ

َّالسمطة.َّالبنغ َّمرداف َّعمي َّكاستالـ َّشيراف َّمحمد َّكفاة َّبعد َّالفترة َّفي َّالبنغاؿ َّحكـ َّكتكلى اؿ،
الجكزجاني،َّأبيَّعمرَّمنياجَّالديفَّعثمافَّالمعركؼَّبالقاضيَّمنياجَّالسراجَّالجكزجانيَّانظر:َّ

(َّ ََّّ(ىػ547َّت َّالقاىرة، َّلمترجمة، َّالقكمي َّالمركز َّاألكلى، َّالطبعة َّناصرم، ،1022َّطبقات
 .250َّص

َّكا (22 َّخاف َّعمىَّظفر َّدلييَّكحاكـ َّسمطاف َّقبؿ َّمف َّتعيينيـ َّتـ َّالذيف َّاالتراؾ َّالقادة َّأىـ َّمف ف
َّ(2)ديفككتَّقبؿَّتحركوَّإلىَّسابتيجراـ،َّكقدَّسجمتَّألقابوَّكاممةَّفيَّنقشَّكجدَّفيَّديناجَّبكر

كىيَّأكلجَّخافَّاعظـَّىمايكفَّظفرَّخافَّبيادرَّبيراـَّتيجف،َّكيكجدَّنقشَّآخرَّفيَّمدرسةَّفيَّ
ـَّخالؿَّفترةَّحكـَّشمس2222َّىػَّ/622َّخافَّمؤرخَّبسنةََّّتريبينيَّيحمؿَّاسـَّخافَّمحمدَّظفر

كلـَّيتـَّقتموَّأكََّّ،الديفَّفيركزَّشاهَّفيَّدليي،َّكقدَّأشيرَّإلىَّأنوَّنفسوَّظفرَّخافَّفاتحَّتريبيني
ََّّ:اغتيالوَّبؿَّظؿَّعمىَّقيدَّالحياةَّلمدةَّخمسَّعشرةَّسنةَّبعدَّفتحَّتريبيني.َّانظر

D.Money, An Account of The Temple of Triveni Near Hugli, Journal of the Asiatic 

Society, Delhi, 1847, p.395 
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ىذاَّالنقشَّمثبتَّحالياَّفيَّجامعَّدارَّالخيراتَّالمعركؼَّباسـَّجامعَّظفرَّخاف.َّتمكفَّالباحثَّ (21
مفَّتصكيرةَّكلكفَّالمكحَّمفَّحجرَّالبازلتَّاألسكدَّالذمَّتآكؿَّبعامؿَّالزمف؛َّإالَّأننيَّاستطعتَّ

ََّّ:نظرَّ.اتَّقديمةقراءتو؛َّإذَّنقموَّعددَّمفَّالباحثيفَّمنذَّفترَّ
D.Money, An Account of The Temple of Triveni Near Hugli, p.395 

الفاؼَّىكَّمنشآهَّمفَّالمنشآتَّالخدميةَّالمرتبطةَّبالمياه،َّكيتككفَّمفَّعدةَّطكابؽَّتحتَّاألرض،َّ (22
عبارةَّعفَّشرفاتَّدائريةَّتمتؼَّحكؿَّمساحةَّمكشكفةَّلمسماء،َّكتككفَّبمثابةَّصيريجَّمياهَّتجمعَّ

َّاألمط َّمياه َّخاصةَّخالؿَّالفتراتَّالتيَّبو َّالسكافَّالمحميكفَّفيَّالتنزه َّكيستخدمو ارَّكالسيكؿ،
َّ:تتسـَّبالحرارةَّالشديدة.َّنظر

Jutta Jain Neubauer, The Stepwells of Gujarat in Art Historical Perspective, New 

Delhi, 1981, p.23. 

كمريداَّلمشيخَّ،اجاَّجانيشيعرؼَّباسـَّشيخَّنكرَّقطبَّعالـَّالبندكم؛َّكافَّمعاصراَّلحكـَّأسرةَّرَّ (23
َّ َّباندكا َّككافَّأبرزَّمشايخَّمدينة َّمفَّليكر، َّاألكبرَّلمشيخَّأسعد َّالحؽَّكاالبند البنغاؿََّّ–عالء

َّ َّفي َّتكفي َّكقد َّالجشتية َّالطريقة َّمف 727ََّّككاف /َّ َّاالسالـَّ.ـ2324ىػ َّبنصرة َّاشتير كقد
ـَّالبنغاؿ،َّعمىَّحك إذَّعاصرهَّنشكءَّأسرةَّراجاَّجانيشَّالينديةَّكتسمطنيا،كالمسمميفَّفيَّالبنغاؿ

لذاَّأرسؿَّقطبَّعمـَّرسالةَّإلىَّالسمطافَّابراىيـَّشرقيَّفيَّإقميـَّجكنبكرَّليأتيَّلنصرةَّاإلسالـ؛َّ
كأطمؽَّعميوَّسمطافََّّ،كنزكالَّعمىَّرغبتوَّتحكؿَّابفَّراجاَّجانيشَّكيعرؼَّباسـَّجادكَّإلىَّاإلسالـ

 :جالؿَّالديفَّمحمدَّانظر
Me Huq, a History of Sufism in Bengal, Dhaka, 1995, p.78; Abdul Karim, Social 

History of the Muslims in Bengal, Chittagong, 1998, p.154.  

ََّّ:انظرَّ.ـ2822نشرَّىذاَّالنصَّفيَّكتالكجَّايبجرافيكاَّايندكاَّسنةَّ (24
G.Yazdani, Inscription in the Tomb of Baba Arjun Shah, Petlad, Epigraphia Indo 

Moslemica, Delhi, 1915, p.15  

16)  Abba Narain Lambah, The Sharqis of Jaunpur Inheritors of the Tughlauq 

Legacy, Delhi, 2009, p.37. 

ََّّ:انظرَّ.كلـَّيعدَّنشرهَّأكَّدراستوَّمرهَّأخرلَّ.نشرَّىذاَّالنصَّفيَّكتالكجَّايبجرافياَّايندكا (26
A.A.Kadiri, Bahmani Inscriptions from Raichur fort, Epigraphia Indica, New 

Delhi, 1987, p.53 

َّالنيريفَّاألكثرَّ (27 َّىكغميَّفيَّجنكبَّغربَّالبنغاؿَّعمىَّضفة َّفيَّمقاطعة َّسابتجراـ َّمدينة تقع
أىميةَّفيَّجنكبَّالبنغاؿ،َّفتقعَّتربينيَّعمىَّضفةَّنيرَّبيجيراتي،َّأماَّسابتجراـَّتقعَّعمىَّضفةَّ

َّكقد َّالخامسََّّنيرسارسكاتي، /َّ َّاليجرم َّالتاسع َّالقرف َّمف َّالنصؼَّالثاني َّمنذ بدأتَّسابتجراـ
باإلضافةََّّ،لميالدمَّبالتطكرَّكالنمكَّالعمرانيَّكتحكلتَّإلىَّمدينةَّتجاريةَّفيَّالمقاـَّاألكؿعشرَّا

ََّّ:انظرَّ.إلىَّأنياَّفيَّاالساسَّمنطقةَّمقدسةَّلكثيرَّمفَّاليندكس
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Pratip Kumar Mitra, Documentation on some New Epigraphic Discoveries from 

Gaur, Pratna Samiksha, New Series 3, 2012, Kolkata, p.98. 

َّالذمَّ (28 َّبجكارَّجامعَّسابتجراـ َّبجانبَّتركيبةَّمفَّحجرَّالبازلتَّاألسكد َّالنصَّمثبتَّحاليا ىذا
َّكقراءتو َّتصكيره َّمف َّالباحث َّكاستطاع َّالديف؛ َّجماؿ َّشيخ َّمسجد لكحةََّّ:انظرَّ.يعرؼَّباسـ

 .5رقـ
ََّّ:انظرَّ.1939نشرَّىذاَّالنصَّفيَّكتالكجَّمجمةَّايبجرافيكاَّايندكاَّسنةَّ (10

K.M.Ahmed, Inscription of Raichur in the Hyderabad Museum, Epigraphia Indo 

Moslemica, Delhi, 1939, p.15.  

ََّّ:انظرَّ.نشرَّىذاَّالنصَّفيَّكتالكجَّمجمةَّايبجرافيكاَّايندكاَّكلـَّيعدَّنشرهَّمرهَّأخرل (12
Z.A.Desai, Inscription of the Gujarat Sultans, Epigraphia Indica, Delhi, 1965, p.48 

َّالنقشَّمحفكظَّاآلفَّفيَّمستكدعَّالمتحؼَّالكطنيَّبدىاكاَّسجؿَّرقـَّ (11 كىكَّأحدَّ،202َّ،67ىذا
َّأراضيَّ َّفي َّمره َّألكؿ َّاليندم َّالمغكلي َّاإلمبراطكر َّاسـ َّفييما َّسجؿ َّالمذيف َّالنادريف النقشيف
البنغاؿ،َّكمفَّالجديرَّبالمالحظةَّأفَّقريةَّدكىارَّبمقاطعةَّدىاكاَّالتيَّعثرَّعمىَّىذاَّالنقشَّفيياَّ

ىػَّبؿَّكانتَّتقع2000ََّّاَّالحكـَّالمغكليَّفيَّالسنةَّالتيَّنقشَّفيياَّىذاَّالنقشَّسنةَّلـَّيستقرَّفيي
فيَّاألجزاءَّالتيَّكانتَّتحتَّنفكذَّعيسىَّخافَّأحدَّاألمراءَّالمستقميفَّفيَّىذهَّالمنطقة،َّكالذمَّ

كقدَّسجؿَّفيَّىذاَّالنقشَّاسـَّحاجيَّبياَّكمخافَّالذمَّسيأتيَّذكرهََّّ.لـَّيخضعَّلسمطةَّالمغكلييف
،َّكالذمَّيحتمؿَّأفَّيككفَّمفَّطبقةَّاألغنياءَّكأصحاب2َّيَّالجدكؿَّرقـَّف21َّفيَّنقشَّآخرَّرقـَّ

 َّ.األراضيَّفيَّىذهَّالمنطقة،َّحيثَّقاـَّبأداءَّمناسؾَّالحج
َّأنياَّمفَّالعكاصـَّ (12 تعتبرَّمدينةَّدىاكاَّمفَّأىـَّمراكزَّالحضارةَّاإلسالميةَّفيَّشرؽَّاليند،َّكما

مفَّالجديرَّبالمالحظةَّأفَّاإلسالميةَّالقديمةَّلمبنغاؿ،َّكىيَّاآلفَّعاصمةَّلجميكريةَّبنغالديش،َّكَّ
دىاكاَّأيضاَّيستخدـَّاسماَّلممقاطعة=َّ=التيَّتقعَّفيياَّالعاصمة،َّكالمقاطعةَّتشتمؿَّأيضاَّعمىَّ
سكنارجكافَّكبكرمبكرَّالمتيفَّكانتاَّعاصمتيفَّفيَّعصرَّالسالطيف،َّكترجعَّأىميةَّمقاطعةَّدىاكاَّ

َّلمدةَّطكيمة َّفتحََّّ،أفَّاألسرةَّاليندككيةَّالحاكمةَّسيفَّقدَّاتخذتَّبكرمبكرَّعاصمةَّليا كبعدَّما
َّالسمطةَّ َّعف َّاالستقالؿ َّالمسمميف َّبعضَّاألمراء َّأعمف َّالبنغاؿ َّمف َّالشرقية َّاألجزاء المسممكف

كىيَّنفسَّ،كاتخذكاَّمفَّسكنارجكافَّعاصمةَّليـ،المركزيةَّعاصمةَّغكرَّفيَّشماؿَّغربَّالبنغاؿ
َّ.ياىػَّثـَّسافرَّمنياَّبحرَّإلىَّجأكاَّفيَّإندكنيسياَّحال636َّالمدينةَّالتيَّزارىاَّابفَّبطكطةَّسنةَّ

محمدَّيكسؼَّصديؽ،َّدراسةَّالنقكشَّالعربيةَّفيَّالدكلةَّالمغكليةَّفيَّبالدَّاليند،َّرسالةََّّ:انظر
 َّ.12ـ،َّص2876َََّّّ،دكتكراة،َّكميةَّالشريعةَّكالدراساتَّاإلسالمية،َّجامعةَّأـَّالقرل،َّمكة

َّدىاكا (13 َّبازارَّفيَّمقاطعة َّآباد َّبارمَّبأكرنكا َّنيا َّالنقشَّفيَّقرية محفكظَّحالياََّّ،عثرَّعمىَّىذا
2467ََّّعَّالمتحؼَّالكطنيَّببنغالديشَّفيَّدىاكاَّسجؿَّرقـَّبمستكدَّ

 مفَّسكرةَّاألنعاـ.250َّىذاَّمفتتحَّاآليةَّالقرآنيةَّرقـَّ (14
كبالرغـَّمفَّأنناَّالَّنجدََّّ،ىذاَّالنقشَّضمفَّثالثةَّنقكشَّأخرلَّيسجؿَّنفسَّاالسـَّحاجيَّكمخاف (15

َّيبدكَّبأنوَّنقشَّف َّالمعاصرَّأكَّالسمطافَّإالَّأنو َّالحاكـ َّالنقشَّكالَّاسـ َّفيَّىذا يَّعيدَّتاريخا
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َّبالنقشيفَّاآلخريفَّالمذيفَّسجالَّاسـَّحاجيَّكمخافَّمعَّاسـَّاإلمبراطكرَّ اإلمبراطكرَّأكبرَّقياسا
 َّ.44صديؽ،َّالنقكشَّالمغكلية،َّصََّّ:انظرَّ:لالستزادةَّ.أكبر

َّمفَّ (16 َّيقرب َّما َّعمى َّتساكم َّكىي َّاألراضي َّمساحة َّلمقياس َّتستخدـ َّبنغالية َّكممة َّىي بيكا
ََّّ:رانظ .ياردةَّمربعة2500َّقدـَّمربعَّأك23300ََّّ

Dilip K. Chakrabarti , Ancient Bangladesh: A Study of the Archaeological Sources. 

Oxford University Press.1992, p.89. 

َّلعما (17 َّفكؽَّمدخؿ َّمشيدة َّالمكحة َّفيَّكانتَّىذه َّاآلف َّكمحفكظة َّالقديمة، َّفيَّدىاكا َّكاترا َّبرا رة
سجؿََّّ،22َّ،128َّ،56كبعضَّأجزائياَّمفقكدةَّسجؿَّرقـََّّ،المتحؼَّالكطنيَّببنغالديشَّبدىاكا

َّابكَّالقاسـَّالحسنيَّالطباطبائيَّالسناني َّفيَّ،النقشَّاسـ كيبدكَّأنوَّنفسَّالرجؿَّالذمَّكردَّذكره
كيبدكَّمفَّلقبوَّ،اهَّشجاعَّفيَّمدينةَّدىاكانقكشَّأخرمَّباسـَّميرابكَّالقاسـ،َّكالذمَّكافَّنائباَّلش

الحسينيَّأنوَّكافَّرجالَّشيعيا؛َّككماَّيتضحَّمفَّىذاَّالنصَّأفَّىذهَّالعمارةَّكانتَّخافَّلعابرمَّ
 َّ.السبيؿَّككانتَّىناؾَّدكاكيفَّممحقةَّبالعمارة

ََّّ:انظرَّ.كافَّنائباَّلشاهَّشجاعَّفيَّمدينةَّدىاكا (18
Eaton, R., Sufis and Sultans at the Bengal Court, 1213-1415. Paper presented at the 

south Asia Conference at Madison, Wisconsin, November 1-4, 1990, p.109. 

الَّتقتصرَّالمكادَّالبنائيةَّالمستخدمةَّفيَّتشييدَّالمساجدَّالخاضعةَّلمدراسةَّعمىَّاآلجر،َّبؿَّكجدَّ (20
تمفتَّمفَّبناءَّآلخر؛َّالحجرَّاألسكدَّالبازلتَّفيَّعددَّكبيرَّمنيا؛َّإذَّشكؿَّمادةَّبنائيةَّثانكيةَّاخ

اتسمتَّبشكؿَّعاـَّبقمةَّنسبتياَّفيَّالبناءَّالكاحد؛َّكاعتمدتَّفيَّالمساجدَّالخاضعةَّلمدراسةَّعمىَّ
ََّّ:انظرَّ.مصدريف؛َّاألكؿَّكىكَّالمحاجر،َّكالثانيَّىكَّاألحجارَّالمعادَّاستخداميا

A.K.M Yaqub Ali, Terracotta, Stone Carving and Calligraphic art of Medieval 

Bengal: An Aesthetic treatment, p.76.; Ball, Building and ornamental Stones 

of India, Records of the Geological Survey of India, vol. III, p.129. 

َّصَّ (22 َّإيراف، َّمساجد َّحاج، َّكماؿ 216َّسيد َّبمكةََّّ:كنصو. َّكعمارتيا َّأمرتَّببنائيا َّالتي ..."
َّبخ َّتعالى َّاهلل َّكحـر َّاألفاة َّمف َّاهلل َّبششيفَّحماىا َّتدعى َّقرية َّسياـ َّمف َّسيما َّكعشريف مسة

َّالمكتكبَّفيَّالسجؿَّ َّالتفصيؿ َّعمى َّبيا َّأيدمَّالسكاف َّالتيَّىيَّفي َّبالكرـك كتصدقتَّأيضا
المنطكؽَّبالكقفيةَّكسكانياَّمفَّأىؿَّالتصكؼَّالذمَّتأدبكاَّبآدابَّاهللَّتعالىَّاألخيارَّمنيـَّكاألبرارَّ

َّمفَّسياـَّقريةَّتدعىَّ ضامغافَّكبجميعَّاألراضيَّالمكاتيَّالمتقيفَّبجميعَّاثنيفَّكعشريفَّسيما
فيَّيدَّالخطيبَّأبيَّطاىرَّكتعرؼَّبأكاربتوَّكبجميعَّاألراضيَّالمعركفةَّبأكاربوَّناصرَّكتصدقتَّ

َّقرية َّسياـ َّمف َّسيما َّعشر َّخمسة َّبجميع َّسياـَّ.أيضا َّمف َّأسيـ َّبخمسة َّكتصدقتَّأيضا ..
َّبنصؼَّجميعَّالرحىَّالمعركفةَّبقاسمافَّالتيَّىيَّ عمىَّالقريةَّالمدعكةَّششيفَّكتصدقتَّأيضا

َّبقزكيفَّيعرؼَّبدبسكةَّمماَّيميَّالنيرَّ كادمَّدرخَّكتصدقتَّأيضاَّبجيمعَّاثنىَّعشرَّبستاناتَّكـر
َّعمىَّيميفَّالداخؿَّفيَّالبستافَّمفَّمجرلَّ َّأربعَّقطا َّإلىَّالبستافَّمنيا َّالماء الذمَّيجرمَّفيو
الماءَّقطعةَّمنياَّتعرؼَّبكاردربَّكثمثَّقطاعَّبياَّكعمىَّشماؿَّالداخؿَّفيوَّمفَّمجرلَّالماءَّأربعَّ

https://en.wikipedia.org/wiki/Dilip_Kumar_Chakrabarti
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عةَّمنياَّتعرؼَّبسكةَّكثمثَّقطاعَّمتصالتَّبياَّكأربعَّقطاعَّمماَّيميَّالبستافَّالمعركؼَّقطاعَّقط
بالكدخداَّمحمدَّالزيبقيَّقطعةَّمنياَّتعرؼَّبزرجكدليةَّكتصدؽَّأيضاَّبسيـَّكاحدَّمفَّسياـَّالقريةَّ
المدعكةَّضامغافَّعمىَّالخافَّالمبني...َّكقدَّأمرتَّالمتكليَّبأمرَّالدكيرةَّالتيَّبنيتياَّعمىَّبابَّ

الصكفيةَّكأفضيتَّإليوَّأفَّيشترمَّثمثةَّمفَّالبقكرَّالسمافَّفيَّالشيكرَّالثمثةَّرجبَّالجامعَّالعتيؽَّ
..َّكقفتَّجميعَّذلؾَّ.كشعبافَّكرمضافَّكيذبحَّفيَّكؿَّشيرَّبقرةَّكيتصدؽَّبمحكمياَّعمىَّالفقراء

كقفاَّصحيحاَّشرعياَّمؤبداَّبالشركطَّالمذككرةَّفيَّعقكدَّالكقفيةَّابتغاءَّمرضاتَّاهللَّكطمباَّلثكابوَّ
يحؿَّلكاليَّكالَّظالـَّكالَّمتغمبَّكالَّغيرىـَّتبديؿَّذلؾَّكتغييرهَّفمفَّفعؿَّذلؾََّّكىرباَّمفَّعقابةَّفال

َّبأمرَّىذهَّاألكقاؼَّالمكضعَّالمذككرةَّفيوَّمفَّالمقصكرةَّكالمدرسةَّ.فعميوَّلعنةَّاهلل .َّكمتكليَّيقـك
َّكبياَّمفَّحؽَّاهللَّتعالىَّمفَّعشرَّكتكابعَّعمىَّماَّقالوَّاهللَّتعالىَّ كالخانقاكاتَّكالقناةَّكأىؿَّالحـر

َّحصادهَّكاتكَّحقو ََّّ:عفَّ.يـك
Arthur Upham POPE, “Notes on the Stucco Ornament in the Sanctuary of the 

Masjid-i-Jami‘, Qazvin“, dans Bulletin of the American Institute for Persian 

Art and Archaeology, IV, 4, décembre 1936, p. 211, fig. 2. 

32) Max van BERCHEM, "  َAn Arabic Inscription from Jerusalem", dans ZDPV, 

MuN, 1897, fig. translated from "Arabische Inschrift aus Jerusalem", dans= 

=Mittheilungen= =und Nachrichten des Deutschen Palaestina-Vereins, III, 

1897, p. 87, fig. (Opera Minora, I, Fondation Max van Berchem, Genève, 

1978, p. 562, fig.) 

33) Gaston WIET, Catalogue général du Musée de l'art islamique du Caire: 

Inscriptions historiques sur pierre, Le Caire, 1971, p. 36, n° 53 

َّ/424ََّّمنياَّنقشَّينسبَّإلىَّمدينةَّبصرمَّفيَّسكرياَّمريخَّبسنةَّ (23 ..َّبنىَّ."َّ:ـ،َّيقرأ2230ىػ
يَّسنةَّخمسَّكثمثيفَّكخمسمائةَّ/َّاشتريتَّأرضَّمفَّبنيَّالغنيَّكالبيتَّىذاَّالمسجدَّالمبارؾَّف

َّالمبنيَّهللَّمفَّالغربَّكقؼَّعمىَّالمسجدَّممعكفَّمفَّيغيرهَّ".َّانظر:َّ
Alexandrine GUERIN, "Un corpus des inscriptions arabes de la Syrie 

méridionale", dans Bulletin d'Etudes Orientales, LIII-LIV, 2001-2002, p. 249, 

n° 48 (mention seulement 

َّ َّمدينة َّإلى َّينسب َّنصَّآخر َّمتحؼALMERIAََّّكىناؾ َّفي َّمحفكظ َّأسبانيا New York-في
Hispanic Society of America, D269ََّّ420ََّّمؤرخَّبسنة/َّ ...َّبناَّ:.ـ،َّيقرأ2225ىػ

ابفَّىذهَّالثالثَّحكانيتَّمحمدَّابفَّعتيؽَّبفَّيعمرَّعفَّأمرَّالفقيةَّالقاضيَّأبيَّعبدَّاهللَّمحمدَّ
يحياَّكفقوَّاهللَّكجعؿَّغمتياَّكقفاَّعمىَّصالحَّماَّكىاَّفيياَّكمافضؿَّبعدَّذلؾَّدفعَّمنياَّأجرةَّلمفَّ
َّذلؾَّ َّبعد َّفضؿ َّكما َّعنيا َّاألذل ماطة َّكا  َّتنظفيا َّفي َّبجكفييا َّالتي َّالمقبرة َّفي َّالحصر يتكال
َّيحتاجَّذلؾَّكَّدلكَّالبئرَّكحبؿَّ صرؼَّفيَّمصالحَّالمسجدَّالذمَّبجكفيَّالحكانيتَّكالبئرَّفيما
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..َّكذلؾَّ.كضكءَّالناءَّإفَّشاءَّاهللَّكىكَّالمسجدَّالذمَّبناهَّإبفَّيعمرَّالمذككرَّفمفَّبدلوكأكانيَّل
َّمفَّسنةَّأربعَّعشرَّكخمسَّمائةَّعمؿَّمؤمؿَّ". َّفيَّغرةَّالمحـر

Werner CASKEL, Arabic Inscriptions in the Collection of the Hispanic Society of 

America. Translated from the German by Beatrice Gilman Proske. New York, 

1936, p. 31, 

كافَّالتكجوَّالربانيَّمدعاهَّلبذؿَّالمسمميفَّمفَّأمكاليـَّمتخيريفَّأنفسياَّكأعزىاَّليقفكهَّعمىَّسبؿَّ (24
الخير،َّليعـَّنفعوَّكيكثرَّثكابو،َّفكانتَّاألكقاؼَّبالنسبةَّليـَّىيَّالمجاؿَّالمتميزَّبكؿَّماَّيحقؽَّ

َّالحساباألجرَّكالمثكبةَّعفَّصدقاتيـَّالجارية،َّرغبةَّمني َّ:انظرَّ.ـَّفيَّتثقيؿَّمكازينيـَّفيَّيـك
َّعمىَّالناحيتيفَّاالجتماعيةَّكالثقافية،َّصَّ كألفَّرسكؿَّاهللَّصمىَّاهللَّعميوََّّ؛214الكقؼَّكأثره

كسمـَّقدَّامتدحَّ"َّمفَّترؾَّعمماَّنشره،َّأكَّكلداَّصالحاَّتركو،َّأكَّمصحفاَّكرثو،َّأكَّمسجداَّبناه،َّ
قةَّأخرجياَّمفَّمالوَّفيَّصحتوَّكحياتو،َّيمحقوَّأكَّصد،أكَّبيتاَّألبناءَّالسبيؿَّبناه،َّأكَّنيراَّأجراه

َّمكتو َّبعد ََّّ:نظرَّ.مف َّحديثَّرقـ َّماجو، َّابف َّمف287َّسنف َّالمسمميف َّلذلؾَّحرصَّعامة ،
األثرياءَّعمىَّكقؼَّاألعياف=َّ=لينفؽَّمنياَّعمىَّجياتَّالبرَّالمختمفة،َّليجمعكاَّبيفَّخيرَّالدنياَّ

َّتباعَّكالَّتكىبَّكالَّتكرث،َّكأماَّكاآلخرة،َّأماَّخيرَّالدنياَّفبالمحافظةَّعمىَّالعيفَّالمكقكفةَّحيثَّال
خيرَّاآلخرةَّفيكَّامتدادَّثكابياَّإلىَّصاحبياَّبعدَّمكتو،َّفالكقؼَّيعنيَّالحبسَّعفَّالتصرؼَّمطمقاَّ

َّلالستزادة َّبمعنىَّحبستيا َّكقفتَّالدابة َّتكفيََّّ:أنظرَّ.كيقاؿ َّالرأم، َّيحيَّبفَّمسممة َّبف ىالؿ
َّالطبعةَّاألكلى،َّمطبع134 َّالحنفي، َّالكقؼَّفيَّالفقو َّكتابَّأحكاـ َّالمعارؼَّىػ، ةَّمجمسَّإدارة

 .143ىػ،َّص2244َّالعثمانية،َّحيدرَّآباد،َّ
كىكَّماَّيختمؼَّعفَّنظاـَّالكقؼَّفيَّاألقطارَّالتيَّتتخذَّالمذاىبَّاألخرل؛َّفالكقؼَّعندَّفقياءَّ (25

حبسَّماؿَّيمكفَّاالنتفاعََّّ:الشافعيةَّلوَّتعريفاتَّمختمفةَّفيعرفياَّالشيخَّالقميكبيَّبأفَّالكقؼَّىك
كمؤدمَّذلؾَّخركجَّالعيفَّالمكقكفةَّمفَّممؾَّالكاقؼَّإلىَّبوَّمعَّبقاءَّعينوَّعمىَّمصرؼَّمباح،َّ

َّالَّيممؾَّالكاقؼَّ ممؾَّاهللَّتعالى،َّعمىَّكجوَّيحقؽَّالنفعَّلمعباد،َّكأفَّالتبرعَّبالمنفعةَّتبرعَّالـز
َّأفَّالعيفَّالمكقكفةَّالَّتنتقؿَّإلىَّأحدَّمفَّالعباد محمدَّبفَّأحمدَّبفََّّ:أنظرَّ.الرجكعَّعنو،َّكما

َّاإلسال َّالشريعة َّفي َّالكقؼ َّالصالح، َّفيدَّصالح َّالممؾ َّمكتبة َّفيرسة َّاألكلى، َّالطبعة مية،
 .23َّ–20َّ،َّصَّص1002َّالكطنية،َّالرياض،َّ

 .71ىالؿَّبفَّيحيَّبفَّمسممةَّالرأم،َّكتابَّأحكاـَّالكقؼَّفيَّالفقوَّالحنفي،َّصَّ (26
ىػ،َّتحفةَّالممكؾَّفيَّفقوَّمذىب555ََّّزيفَّالديفَّمحمدَّبفَّأبيَّبكرَّعبدَّالقادرَّالرازم،َّتكفيَّ (27

قيؽَّعبدَّاهللَّنذيرَّأحمد،َّالطبعةَّاألكلى،َّدارَّالبشائرَّاإلسالمية،َّاإلماـَّأبيَّحنيفةَّالنعماف،َّتح
 .270ـ،َّص2886َّلبناف،َّ

؛َّأبك23َََّّّ–20َّمحمدَّبفَّأحمدَّبفَّصالحَّالصالح،َّالكقؼَّفيَّالشريعةَّاإلسالمية،َّصَّصَّ (28
َّ–21َّقؼَّفيَّالفقوَّالحنفي،َّصَّصَّبفَّعمركَّالشيبانيَّالمعركؼَّبالخصاؼ،َّأحكاـَّالكَّابكرَّ
َّالديفَّأبكَّبك80 َّتكفيَّ؛َّعالء َّالكاساني، َّبفَّأحمد َّالصنائعَّفي476َّرَّبفَّمسعكد َّبدائع ىػ،

 .206َّ–71َّ،َّصَّص2862َّترتيبَّالشرائع،َّالطبعةَّالثانية،َّمطبعةَّاإلماـ،َّالقاىرة،َّ
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َّ.30أبكَّبكرَّبفَّعمركَّالشيبانيَّالمعركؼَّبالخصاؼ،َّأحكاـَّالكقؼَّفيَّالفقوَّالحنفي،َّصَّ (30
َّمف (32 َّشاه َّمظفر َّالسمطاف َّبف َّىك َّشاه َّمحمكد َّخاف َّنصير َّبأقميـََّّىك َّشاىي َّمظفر أسرة

َّعمادَّ،الكجرات َّأنصار َّمف َّشاه َّمظفر َّالسمطاف َّأمراء َّكبار َّقاـ َّسكندر َّالسمطاف َّمقتؿ كبعد
الممؾَّعمىَّرأسيـَّبياءَّالممؾَّكنصيرَّالممؾَّبالتكجوَّإلى=َّ=قصرَّالسمطافَّمظفرَّشاهَّكأخذكاَّ

َّع َّكأجمسكه َّمفَّعمره َّالخامسة َّأك َّالذمَّكافَّطفالَّفيَّالرابعة مىَّنصيرَّخافَّبفَّمظفرَّشاه
 َّ.221كفاءَّعبدَّالحميـ،َّالتاريخَّالسياسي،َّصََّّ:انظرَّ.العرش

باتكاَّتقعَّفيَّمنطقةَّكانتَّتشغمياَّأراضيَّزراعيةَّتعرؼَّباسـَّدانيَّليمداَّبالقربَّمفَّالمجمكعةَّ (31
َّعمـ َّلشاه َّآبادَّ،الجنائزية َّأحمد َّلمدينة َّالجنكبية َّالحدكد َّتعد َّآبادَّ،كىي َّرسكؿ َّ،كعرفتَّباسـ

كتقعَّعمىَّبعدَّ،الشيخَّشاهَّعالـَّالذمَّاستكطفَّكعاشَّفيَّشمالياكدففَّبياَّسيدَّبرىافَّالديفَّكالدَّ
كقاـَّالسمطافَّأحمدَّشاهَّبتشييدَّاثنيفَّمفَّالمداففَّعمىَّشرؼَّىذاََّّ،ميؿَّكربعَّجنكبَّمدينةَّأحمد

كلـَّيقتصرَّاألمرَّعمىَّىذاَّالسمطافَّإذَّبدأََّّ،الشيخَّسيدَّبرىافَّالديفَّأبكَّمحمدَّعبدَّاهللَّفيَّباتكا
َّ،يدَّالسمطافَّمحمكدَّبايكراَّالذمَّأكلىَّاىتماماَّكبيراَّليذاَّالجزءالعمرافَّالحقيقيَّلممنطقةَّفيَّع

َّعالـ َّبينوَّكبيفَّشاه َّالقكية َّكذلؾَّكافَّبسببَّالعالقة َّبيا َّكذلؾَّلالىتماـ َّيؤكدَّ،كدفعَّأمراءه إذ
َّ َّعاـ َّمنذ َّبدأت َّالمنطقة َّىذه َّفي َّاالنشاءات َّأف َّعصر768ََّّبكرجيس َّبنياية َّكانتيت ىػ

َّالمنطقةَّيعكدكلكفَّبالدليؿَّاألثرمَّفإفَّتارََّّ،السالطيف َّ/741ََّّإلىَّسنةََّّيخَّىذه ـ2338ََّّىػ
َّحكضَّ َّيعرؼَّباسـ َّبعمؿَّخزاف َّقطبَّشاه َّالسمطاف قطبَّكتعرؼَّأيضاََّّ–مََّّ–حيثَّقاـ

 :انظرَّ.ببحيرةَّكانكارية
Jas Burgess, Archaelogical Survey of Western India, The Muhammadan 

Architecture of Ahmedabad, Two Volume, London, 1905, p. 120. 

 اسماءَّكردتَّفيَّالنصَّكلـَّيستدؿَّعمييا (32
ىكَّسراجَّالديفَّأبكَّالبركاتَّمحمدَّبفَّعبدَّاهللَّبفَّمحمكدَّالحسينيَّالبخارمَّالكجراتيَّالمشيكرَّ (33

ىػَّبالكجراتَّكنشأ726ََّّكلدَّليمةَّاالثنيفَّفيَّالسابعَّعشرَّمفَّذمَّالقعدةَّسنةََّّ،باسـَّشاهَّعالـ
كأخذَّالطرؽَّالصكفيةَّعفَّ،كشيخَّأحمدَّكيتك،كقدَّتعمـَّعمىَّالشيخَّسراجَّالديفَّالكجراتيَّ،بيا

َّبؿَّفيَّ،كالده،َّكتكلىَّالمشيخةَّمدةَّطكيمة كحصؿَّعمىَّإقباؿَّعظيـَّليسَّفيَّالكجراتَّكحدىا
 .552كفاءَّعبدَّالحميـ،َّالتاريخَّالسياسي،َّصََّّ:انظرَّ.اليندَّكميا

45) Commissariat, A History of Gujarat including A Survey of its Chief 

Architectural Monuments and Inscriptions, p.204. 

46) Gousia khan, Muslim Life and Rituals A Case Study of Major Shrines of 

Kashmir, p.73.; Ram Chandra Kak, Ancient Monuments of Kashmir, New 

Delhi, 1971, p.283.; Hussam, S. Athar and Rashid, S. Khalid, Wakf Laws and 

Administration in India, p.62. 

47) Afif Siraj, Tarikh-i-Firoz Shahi, ED. M. Wilayat Husain, Calcutta, Asiatic 

Society of Bengal, 1891.p.43.; Qureshi, I.H., The Administration of the 
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Sultanate of Delhi,= =4th ed., Lahore, 1958, p.90.; Anderson, J.N.D., The 

Religious Element in Wakf Endowments, Journal of the Royal Central Asian 

Society, 1951, p.292. 

َّالمحكمةَّ (37 َّإلى َّالكقؼَّكمتكليو َّصاحب َّتكجو َّنفسَّالسياؽ َّفي َّكجد َّتقريبا َّمعاصرة َّفترة كفي
َّكيقرأ َّطرابمس، َّمدينة َّإلى َّينسب َّبشرعيتو َّكالحكـ َّالكقؼ َّإلقرار َّالشرعية َّالرحمفَّالّموَّبسـ:

َّكَّتعالىَّلّموَّمسجداَّالمبارؾَّالمكافَّىذاَّالحاجبَّاقطرؽَّالسيفىَّالكريـَّجنابالَّكقؼَّالرحيـ
َّمفَّالمتالصقيفَّالمزرعتيفَّجميعَّتطاكيقوَّكَّأثاثوَّعمارةَّكَّمصالحوَّعمىَّكقؼَّكَّلمدففَّتربة
َّرشعيفَّبقريةَّصقيفالمتالَّالبساتيف/َّ جميعَّكَّقميرةَّكَّالسمطافَّمرجَّىماَّكَّاألكرادَّحصفَّعمؿ
َّاألربعةَّالحكانيتَّجميعَّكَّفرمىاألَّبإبفَّاآلخرَّكَّبمسعكدَّيعرؼَّ أحدىماَّطرابمسَّعمؿَّمف

َّكَّلممسجدَّالمالصقةَّالدارَّجميعَّكَّبطرابمسَّالحالكّييفَّسكؽَّمف  الشرقى  بالصؼََّّالمتالصقات
َّقدرىاَّكَّالشائعةَّالحّصةَّجميعَّكَّبطرابمسَّصرّييفالمَّبخافَّالمتالصقاتَّالثالثَّاآلدارَّجميع

ََّّ الربعَّكَّالنصؼَّك َّالفرفَّجميعَّكَّالعتيؽَّبالجسرَّالميندسَّخافَّشماؿَّالدارَّجميعَّمف/
َّيصرؼَّ كَّإصالحوَّكَّبعمارتوَّريعوَّمفَّيبدأَّ شرعّياَّكقفاَّالمذككرَّلممسجدَّخكلدَّ بكرََّّالمعركؼ

َّ بالنكبةَّالمؤذنيف  إلىَّدرىماَّخمسكفَّكَّالمذككر بالمسجدَّلإلماـَّدرىماَّأربعكفَّشير  كؿَّّ  ىفَّمنو
َّدرىماَّخمسكفَّكَّالتربةَّك المسجد قّيـ  إلىَّدرىماَّثالثكفَّ/َّكَّ المذككر المسجد بمأذنةَّيؤّذناف

َّخمسةَّكَّمجتمعيفَّكَّفرادلَّكامالَّحزباَّالمذككرَّبالمكافَّ(يقرؤكف)َّكف(ؤ)يقرَّ أنفارَّخمسة  إلى
َّيـك  فىَّيصرؼَّ ك  ( االستسقاء)   الستسقاء(ا)َّ كَّالكنسَّآلوَّكَّقناديؿَّكَّزيتَّثمف  فىَّدرىماَّعشر
َّكَّماءَّثمف  فىَّحدكاَّدرىـَّكَّالتربةَّببابَّيفّرؽَّ خبزَّثمف  فىَّدراىـَّثالثةَّأسبكع  كؿََّّّمفَّاإلثنيف
َّعشرَّإحدلَّشير  كؿَّّ  فىَّيصرؼَّ كَّأسبكع  كؿََّّّمفَّالخميسَّيـك  فىَّيصرؼَّ كذلؾَّك/َّ ثمج

َّالمسمميفَّالفقراءَّكَّاألرامؿَّكَّلأليتاـَّذلؾَّغيرَّ كَّرفيعَّلباسَّكَّقميصَّمفَّكسكةَّثمف  فىَّدرىما
َّمفَّكَّ/أنسالوَّكَّالكاقؼَّأكالدَّمفَّمحتاجاَّفقيراَّكافَّمفَّإلىَّصرؼيَّ ذلؾَّبعدَّفضؿَّماَّك

َّشرطَّكَّالتربةَّبابَّفىَّالمسمميف  الفقراءَّإلىَّصرؼَّمحتاجَّفييـَّيكفَّ لـَّفإفَّبالسكيةَّئوعتقا
َّبطرابمسَّكبيراَّحاجبَّرأميَّكافَّمف  إلىَّكَّأنسالوَّكَّأكالدهَّمفَّلألرشد  ثَـَّّّلنفسوَّالنظرَّالكاقؼ

َّعميوَّتقدرَّالَّكَّىذاَّليصرؼَّكَّسّتيفَّثالثَّمفَّبأكثرَّكقفوَّيؤجرَّ الَّأفَّالكاقؼَّ/َّ شرطَّك
َّكَّسبعَّسنةَّالحراـَّالقعدةَّبمنتصؼَّالمؤّرخَّالكقؼَّكتابَّذلؾَّتضّمفَّحسبماَّمككسَّالَّكَّمظالـ
َّذلؾَّنقشَّكَّالمحركسةَّبطرابمسَّالعزيزَّالحكـَّبمجمسَّبوَّحكـكالمَّالثابت/ََّّ سبعمائةَّكَّخمسيف

َّ                                                                                                                                                                                    َّ:أنظرَّ.نصؼَّكاجبَّ  بحؽَّّ  الماءَّمف المسجد ليذاَّكالءَّكَّسّتكفَّسنةَّاألّكؿَّربيعَّفى
Amine BIZRI (éd.), Arabic Calligraphy in Architecture: Islamic Monuments 

Inscriptions in the City of Tripoli during the Mamluk Period / Al-Ḫaṭṭ al-‘arabī 

fī l-‘imāra: al-kitābāt fī l-aṯār al-islāmiyya fī madīnat Ṭarāblus ayyām al-

mamālīk / La calligraphie arabe dans l'architecture: les inscriptions dans les 

Monuments Islamiques de la ville de Tripoli à l'Epoque Mamelouke, Tripoli, 

1999, (partie en arabe) p. 146, n° 46 
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49) W.H.siddiqi, Inscriptions of the Sayyid Kings Budaun, Epigraphia Indica, 

1965. p.17 

ََّّ:انظر.َّكافَّنائباَّلشاهَّشجاعَّفيَّمدينةَّدىاكا (40
Perween Hassan, the Muslim architecture of Bangladesh, Sultan and Religious 

Mosques, p.83. 

51) Thowhidul Islam, Historical Development of Waqf Governance in 

Bangladesh, p.1167.; Irfan Ahmed Shaikh, The Foundations of Waqf 

Institutions: A Historical Perspective, p.121.; I.A. Zilli, Al-Waqf ’Ala Al-

’Awlād A Case of Colonial Intervention in India, p.43. 

مدينةَّكبيرةَّفيَّمديريةَّىكجميَّتقعَّعندَّاثنتيفَّكعشريفَّدرجةَّكثمانيَّكخمسيفَّدقيقةَّمفَّخطَّ (41
العرضَّالشمالي،َّكثمانيَّكثمانيفَّدرجةَّكثالثَّكعشريفَّدقيقةَّمفَّخطَّالطكؿَّالشرقيَّكىيَّتعدَّ

َّإبافَّالدكلةَّاإلس ا َّميمن َّتجاريا الميةَّفيَّالبنغاؿَّحتىَّمفَّأقدـَّمدفَّاليند،َّككانتَّتعتبرَّمركزا
َّفييَّخرابَّكصارَّمكضعياَّقريةَّصغيرة2521َّسنةَّ معيفَّالديفَّالندكم،َّمعجـََّّ.ـ،َّأماَّاليـك

 َّ.22األمكنةَّالتيَّلياَّذكرَّفيَّنزىةَّالخكاطر،َّصَّ
53) Thowhidul Islam, Historical Development of Waqf Governance in 

Bangladesh, p.1167.; Irfan Ahmed Shaikh, The Foundations of Waqf 

Institutions: A Historical Perspective, p.121.; I.A. Zilli, Al-Waqf ’Ala Al-

’Awlād A Case of Colonial Intervention in India, p.43. 

األميرَّأكلغَّخافَّرحيـَّخافَّمفَّأبرزَّأمرءَّككزراءَّأسرةَّإلياسَّشاىيَّالثانيةَّالتيَّاعتمدَّعميوَّ (43
بوَّضددَّأسرةَّراجاَّجانيشَّكتكطيدَّحكمةَّفيَّالمناطؽَّالتجاريةَّالسمطافَّمحمكدَّشاهَّفيَّحركَّ

َّلقبَّالكزيرَّصاحبَّالسيؼَّكالقمـ َّكتكلى َّمناصبَّعديدة َّكشغؿ َّالبنغاؿ، َّفي ككافََّّ.الميمة
 :انظرَّ.نائبَّلمسمطافَّفيَّسيمالَّآباد

Perween Hassan, the Muslim architecture of Bangladesh, sultan and religious 

mosques,p.83. 

55) Abba Narain Lambah, The Sharqis of Jaunpur Inheritors of the Tughlauq 

Legacy, p.52. 

َّاستقؿَّبغربَّالبنغاؿ (45 َّالسمطافَّركفَّالديفَّكيكأكس، َّأخك كلقبَّنفسوَّ،شمسَّالديفَّفيركزَّشاه
كقدَّحكـَّبييارَّكالبنغاؿََّّ،سمطاناَّكحكـَّفيركزَّشاهَّالبنغاؿَّفترةَّطكيمةَّامتدتَّإلىَّعشريفَّعاما

األكضاعَّاالقتصادية،ََّّ،كفاءَّعبدَّالحميـَّ:أنظرَّ.لىَّابناؤهَّحكـَّاألقاليـَّالتابعةَّلمكنيكتيككََّّ،معا
 َّ.61صَّ

َّشيخَّجالؿَّالديفَّبفَّمحمدََّّ،يقعَّضريحوَّفيَّمدينةَّسيمحت (46 كيعرؼَّباسـَّشيخَّالمشايخَّمخدـك
َّ،كلـَّيكفَّمجردَّشيخَّصكفي،ككافَّخميفةَّسمطافَّسيدَّأحمدَّيكسفيَّ،سمحت،َّكقدَّجاءَّمفَّقكنية

مفَّمريديةَّلدعـَّالسمطاف600ََّّحارباَّكمدعماَّلمجيكشَّاإلسالمية؛َّإذَّيذكرَّأنوَّأرسؿَّبؿَّكافَّم
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َّتكفيَّفيَّسنةَّ َّالنقشبنديةَّكقد غياثَّالديفَّفيَّحربوَّفيَّشيتاجكنج،َّككافَّمفَّشيكخَّالطريقة
ََّّ:انظرَّ.ـ2235

Muhammad Ismail, Development of Sufism in Bengal, p.141. 

َّفيَّأكائؿَّ (47 القرفَّالسادسَّعشرَّالميالدم؛َّكىكَّمؤسسَّأسرةَّحسيفَّلقبَّالسمطافَّحسيفَّشاه
شاىيَّفيَّالبنغاؿ،َّكيعدَّىذاَّالنقشَّكماَّأطمؽَّعميوَّبعضيـَّنصاَّتذكارياَّيكثؽَّكراماتَّالشيخَّ
شاهَّجالؿَّالتيَّحدثتَّفيَّعيدَّالسمطافَّفيركزَّشاه،َّأماَّاإلضافاتَّالتيَّأضيفتَّفيَّضريحَّ

َّ:انظرَّ.ػى808كمسجدَّسمحتَّفقدَّتمتَّفيَّعيدَّالسمطافَّحسيفَّشاهَّسنةَّ
Husain, Yusuf, Glimpses of Medieval Indian Culture, Bombay, Asia Publishing 

House, 1957.p.65. 

59) Muhammad Ismail, Development of Sufism in Bengal, p.143.; G.Y.Yazdani, 

Some Inscription of the Musalman Kings of Bengal, p.39. 

ككافَّأكؿَّكزيرَّلمدينةَّغكرَّفيَّعيدَّ،كيعرؼَّأيضاَّسكندرَّشاهَّ،هأحدَّأمراءَّالسمطافَّفيركزَّشا (50
كقدََّّ،كلوَّأصكؿَّفارسيةَّ،ككافَّأحادَّقادةَّالجيشَّاثناءَّفتحَّمدينةَّسمحت،السمطافَّفيركزَّشاه

ـَّفيَّنفس2235َّكلـَّيتـَّالعثكرَّعمىَّجسدهَّكذلؾَّفيَّسنةSurmaََّّتكفيَّاثناءَّانتقالوَّفيَّنيرَّ
 :انظرَّ.العاـَّلكفاةَّشاهَّجالؿ

Muhammad Ismail, Development of Sufism in Bengal, p.143.; G.Y.Yazdani, Some 

inscription of the Musalman Kings of Bengal, p.39. 

52) َّ َّكتعرؼَّباسـ َّاليند َّكاليات َّمف َّاليندOdishaَّكاحدة َّشرؽ َّفي َّبكالياتَّغربََّّ،تقع كتحاط
َّالشرقي َّالشماؿ َّمف َّالشماؿَّ،البنغاؿ َّمف َّالَّ،كجياكاند َّمف َّالغربيكشاتيسجاره ككاليةََّّ،شماؿ

َّالرابعَّ َّالقرف َّمنذ َّالبنغاؿ َّلسمطنة َّاإلسالمي َّالحكـ َّككانتَّضمف َّالجنكب، َّبراديشَّمف انيارا
 :انظرَّ.عشرَّالميالدم

Muzaffar Husain, the Culture of India, p.32. 

62) Abba Narain Lambah, the Sharqis of Jaunpur Inheritors of the Tughlauq 

Legacy, p.37. 

63) G.yazdani, Inscription in the Tomb of Baba Arjun shah, Petlad, Epigraphia 

Indica, Arabic and Persian Suplement, 1970, p.26. 

ََّّ.252منياجَّسراج،َّطبقاتَّناصرم،َّصَّ (53
كىيَّمدينةَّتجاريةَّكانتَّضمفَّسمطنةَّغكرَّفيَّعيدََّّ،سميتَّىيَّمدينةَّفيَّجنكبَّغربَّاليند (54

ََّّ:انظرَّ.السمطافَّشمسَّالديفَّفيركزَّشاه
Dilip K. Chakrabarti , Ancient Bangladesh: A Study of the Archaeological Sources. 

Oxford University Press, 1992, p. 166.  

َّشيخَّجالؿَّالديفَّبفَّمحمدَّكََّّ،يقعَّضريحوَّفيَّمدينةَّسيمحت (55 يعرؼَّباسـَّشيخَّالمشايخَّمخدـك
َّقكنية َّمف َّجاء َّكقد َّيكسفيَّ،سمحت، َّأحمد َّسيد َّسمطاف َّخميفة َّشيخََّّ،ككاف َّمجرد َّيكف كلـ

https://en.wikipedia.org/wiki/Dilip_Kumar_Chakrabarti


 2222 مارس –السبعون الثالث و  العدد             ونواألربع الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 73 March 2022 124 

مفَّمريديةَّلدعـ600ََّّبؿَّكافَّمحارباَّكمدعماَّلمجيكشَّاإلسالمية؛َّإذَّيذكرَّأنوَّأرسؿََّّ،صكفي
كقدَّتكفيََّّ،كخَّالطريقةَّالنقشبنديةالسمطافَّغياثَّالديفَّفيَّحربوَّفيَّشيتاجكنج،َّككافَّمفَّشي

 َّ:أنظرَّ.ـ2235فيَّسنةَّ
Muhammad Ismail, Development of Sufism in Bengal, p.143.; G.Y.Yazdani, Some 

Inscription of the Musalman Kings of Bengal, p.127 

َّ.72صََّّ،2الرحمة،َّجَّ،بفَّبطكطا (56
َّبكير، حدثنا (57 َّاهللَّبف عف الميث، حدثنا يحيىَّبف َّبفَّعبدالرحمف عف أبيَّجعفر،َّعبيد َّ،محمد

مفَّأعمرَّأرضاََّّ:عفَّالنبيَّصمىَّاهللَّعميوَّكسمـَّقاؿ،رضيَّاهللَّعنيا عائشة عف عركة، عف
َّأحؽ َّفيك َّألحد َّبو عركة قاؿ .ليست َّحجرَّ عمر قضى َّابف َّخالفتو. َّفي َّعنو َّاهلل رضي

 َّ.12،َّص1120َّالعسقالني،َّفتحَّالبارمَّفيَّشرحَّصحيحَّالبخارم،َّكتابَّالمزارعة،َّالحديثَّ
69)  W.H.Siddiqi, Inscriptions of the Sayyid Kings Budaun, Epigraphia Indica, 

1965. p.17 

.َّعفَّأنسَّبفَّمالؾَّعفَّرسكؿَّاهللَّ(1ََّّ/21َّ،445)حديثَّأخرجةَّالعجمكنيَّفيَّكشؼَّالخمفاَّ (60
فَّمتَّفيَّ َّالجمعةَّفأنتَّمياجر،َّكا  صمىَّاهللَّعميوَّكسمـَّأنوَّقاؿَّ"َّإذاَّخرجتَّمفَّبيتؾَّيـك

َّفأنتَّفيَّعمييف،َّ،ؽَّفأنتَّفيَّالجنةبعضَّالطري فَّمتَّفيَّالمسجد َّالجمعةََّّكا  َّيـك كالصالة
َّكالمالئكةَّيكتبكفَّمفَّسبؽ َّرايات، اإلماـَّصالحَّبفََّّ.خمسمائةَّصالة،َّكعمىَّأبكابَّالمساجد

َّ َّالمعركؼَّبالعماد َّالشافعي َّالكتامي َّحيدر َّاهللَّبف َّكنزىةََّّ،(ىػ882ََّّ:ت)عبد َّالفقراء بستاف
َّ.108أحمد،َّالطبعةَّالثانية،َّدارَّالكتبَّالعممية،َّبيركت،َّصََّّالقراء،َّتحقيؽَّالسيدَّيكسؼ

 .لـَّأجدَّنسبةَّأكَّسندَّىذاَّالحديث (62
72) A.A.Kadiri, Three Adil Shahi Inscriptions from Goa, Epigraphia Indica, 1965, 

p.45. 

 َّ.87،َّص2824َّعبدَّالجميؿَّعبدَّالرحمفَّعشكب،َّكتابَّالكقؼ،َّالطبعةَّالثانية،َّدارَّالفكر،َّ (62
رَّالرازم،َّشرحَّمختصرَّالطحأكم،َّتحقيؽَّعصمتَّاهللَّعنايتَّاهللَّمحمد،َّدارَّالسراج،َّابكَّبك (63

 .170ـ،َّص1008َّ
.؛َّعبدَّالمطيؼَّابراىيـ،َّدراسات20َّمحمدَّأميف،َّاألكقاؼَّكالحياةَّاالجتماعيةَّفيَّمصر،َّصَّ (64

.َّ؛َّعبدَّالعاؿَّعميَّسمماف،101َّتاريخيةَّكأثريةَّفيَّكثائؽَّمفَّعصرَّالسمطافَّالغكرم،َّصَّ
 .22فيَّاإلسالـ،َّصَّنظاـَّالكقؼَّ
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