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المقدمة
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل ،وعلــى آلــه
وصحبــه أجمعــن ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن ،وبعد:
إميانـاً باالرتبــاط الوثيــق بــن املدينة املنورة واألوقاف ،منذ
العــام األول لهجــرة النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -وســعياً
يف إحيــاء ســنة الوقــف ،وتعزيــز الوعــي بــأدواره الشــمولية
الرائــدة التــي أداهــا علــى امتــداد التاريــخ اإلســامي،
وتأكيــداً علــى أصالــة شــعيرة الوقــف يف املدينــة املباركــة،
وتنــوع تطبيقاتــه جــاء هــذا الكتــاب؛ ليســتوعب مــا مجموعــة
( )122منوذج ـاً وقفي ـاً ،مبــا يف ذلــك أوقــاف النبــي -صلــى
اهلل عليــه وســلم -وأوقــاف أزواجــه وأهــل بيتــه ،وصحابتــه
رضــوان اهلل عليهــم -مــروراً بنمــاذج مــن األوقــاف التــياحتضنتهــا املدينــة املنــورة علــى امتــداد التاريــخ اإلســامي،
مــن :مســاجد ،مــدارس ،أربطــة ،مكتبــات ،أســبلة وآبــار،
منشــآت خدميــة وتنمويــة عامــة ،وغيرهــا ،أمــا الفصــل

األخيــر فقــد ُعنــون بـــ «حملــات مــن التاريــخ املصــور ألوقــاف
املدينــة املنــورة» ،وقــد حــوى مجموعــة مــن الوثائــق التاريخيــة
والصــور النــادرة ألوقــاف املدينــة املنــورة ،شــملت منــاذج
لوثائــق وحجــج وقفيــة تاريخيــة ،ورقيــة وجداريــة ،إضافــة
إلــى صــور نــادرة وأثريــة جلملــة مــن األوقــاف علــى أنواعهــا.
يســتنطق الكتــاب جانب ـاً مــن الثقافــة الوقفيــة املترســخة
يف جــذور مجتمــع املدينــة املنــورة ،علــى امتــداد ()1400
عــام ،ويأتــي الكتــاب مواصــ ً
ا جلهــود ســابقة ومباركــة،
كان لهــا بالــغ األثــر يف إثرائــه ،وبوابــة لدراســات وكتابــات
أخــرى ،يســتدعيها االهتمــام باألوقــاف يف املدينــة املنــورة:
ماضيهــا ،وحاضرهــا ،مــع استشــراف مســتقبلها ،يف ضــوء
رؤيــة اململكــة  ،2030التــي تســتهدف تطويــر األوقــاف،
وتعظيــم أثرهــا يف املجتمــع.
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تمهيد

المدينة المنورة واألوقاف
ثمــة ارتبــاط وثيــق بــن املدينــة املنــورة واألوقــاف ،وذلــك
منــذ صــدر اإلســام .إذ كان مــن أولــى أعمــال النبــي -صلــى
اهلل عليــه وســلم -بعــد هجرتــه ،وتشــريفه املدينــة املنــورة،
بنــاء األوقــاف ،بــدءاً مــن مســجد قبــاء فاملســجد النبــوي،
ثــم وقفــه -صلــى اهلل عليــه وســلم -حلوائــط مخيريــق،
ومؤاخاتــه بــن املهاجريــن واألنصــار قبــل ذلــك .وقــد امتثــل
الصحابــة -رضــوان اهلل عليهــم -حلــث الشــارع الكــرمي علــى
البــذل والعطــاء ،فتســابق الصحابــة -رضــوان اهلل عليهــم،-
علــى الوقــف وعمــوم الصدقــات ،حتــى أثــر عــن الصحابــي
جابــر بــن عبــداهلل -رضــي اهلل عنه-أنــه لــم يكــن أح ـ ٌد مــن
أصحــاب النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -ذو مقــدرة إال
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وحبــس .أي :أوقــف .ومــن هنــا كانــت املدينــة املنــورة حاضنــة
ألولــى تطبيقــات الوقــف يف اإلســام :أوقــاف النبــي -صلــى
اهلل عليــه وســلم -وأوقــاف أهــل بيتــه وزوجــه ،وصحابتــه
الكــرام ،والتابعــن وتابعيهــم ،وتراكــم فيهــا نشــاط الوقــف
وتنــوع وازدهــر منــذ ذلــك احلــن مــروراً مبختلــف األزمنــة
والــدول والعصــور ،وصــوالً إلــى العهــد الزاهــر امليمــون .مــن
هنــا اســتحقت املدينــة املنــورة أن تكــون مدينــة األوقــاف ،بــل
عاصمــة الوقــف اإلســامي ،وهــو مــا يتطلــب مواصلــة اجلهود
املباركــة وتضافرهــا؛ خدمــة لهــذه الشــعيرة العظيمة يف مدينة
رســول اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم.-

لمحة عن الخط الزمني لنشاط الوقف في
المدينة المنورة عبر التاريخ
علــى اختــاف بــن املؤرخــن والباحثــن حــول مســألة :مــا هو
أول وقــف يف اإلســام؟ هــل هــو مســجد قبــاء؟ أم املســجد
النبــوي؟ أو وقــف النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -حلوائــط
مخيريــق؟ أو وقــف عمــر بــن اخلطــاب -رضــي اهلل عنــه-
لبســاتينه يف خيبــر؟ إال أن هــذا اخلــاف يؤكــد مبجموعــه أن
الوقــف إمنــا شــع نــوره وانبثقــت تطبيقاتــه يف أول األمــر مــن
املدينــة املنــورة .فيمــا شــهد صــدر اإلســام وعهــد اخللفــاء
الراشــدين ،تســابق الصحابــة نحــو الوقــف ،وازدهــر الوقــف
يف املدينــة املنــورة ،وتنوعــت تطبيقاتــه ،مــع ازدهــار العمــران،
وتطــور أســاليب العيــش واحليــاة .فبعــد أن كانــت تطبيقــات
الوقــف يف البدايــات تقتصــر علــى بنــاء املســاجد ووقــف
املــزارع واآلبــار ،والــدور ،وبعــض العتــاد كالــدروع ونحوهــا،
وهــو مــا كان متســقاً مــع احتياجــات وأســاليب العيــش
حينهــا ،إال أن القــرون التــي تلــت ذلــك شــهدت تطبيقاتــه
صــور متجــددة للوقــف ،مــع ظهــور املــدارس واملكتبــات خــارج
أروقــة املســاجد ،بعــد أن كانــت ملحقــة بهــا .إضافــة إلــى
ظهــور األربطــة والتكايــا والزوايــا ،والتــي كانــت مبجموعهــا
تقــدم خدمــات إغاثيــة وحضاريــة متعــددة ،ملختلف مســتويات
وأطيــاف املجتمــع ،بــدءاً مــن الفقــراء واملســاكني ،ووصــوالً
إلــى رعايــة العلمــاء وطلبــة العلــم ،ونشــر الثقافــة واملعرفــة

بشــتى الوســائل واألســاليب .وهــذه الدراســة حافلــة بالنمــاذج
الوقفيــة التــي متثــل شــاهداً علــى ازدهــار نشــاط الوقــف يف
املدينــة املنــورة ،علــى مــر العصــور ،وصــوالً إلــى اإلســهام
يف تقــدمي اخلدمــات العامــة ،وخدمــة احلجــاج والــزوار
واملعتمريــن ،وميثــل الوقــف اإلســامي العاملــي (خــط ســكة
احلديــد) الــذي اشــترك املســلمون مــن مختلــف البقــاع يف
متويــل إنشــائه خيــر شــاهد علــى الــدور الشــمولي الرائــد
للوقــف اإلســامي يف احلضــارة اإلســامية .إن االستشــهاد
بالنمــاذج الوقفيــة يف أمســنا املجيــد ،ليــس بهــدف التغنــي
بأمجــاد خلــت فحســب ،بــل لتكــون عطــاءات الوقــف
اإلســامي باألمــس ،بوابــة إلحيــاء ســنة الوقــف ونهضتــه
يف املجتمعــات مــن جديــد ،وســعياً يف تعزيــز الوعــي بــدوره
الفاعــل .وتأتــي هــذه الدراســة؛ لتمثــل وســيلة مــن وســائل
اســتنطاق الــدور احلضــاري للوقــف يف املدينــة املنــورة ،مــن
خــال انتقــاء منــاذج وقفيــة ،تتســم بالتنــوع يف أصولهــا،
وأزمنتهــا ،واملســتفيدين منهــا ،ولتكــون بوابــة لدراســات
أخــرى عديــدة ،تتنــاول الوقــف يف املدينــة املنــورة :ماضيــه،
وحاضــره ،ومســتقبله ،بتوســع أكثــر.
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أوقاف النبي
وصحابته الكرام


مــن أوقاف النبي 
أول وقــف مــن املســتغالت اخليريــة عــرف يف اإلســام،
وقــف النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم ،-وهــو ســبعة حوائــط
باملدينــة ،كانــت لرجــل يهــودي اســمه مخيريــق ،وكان
محب ـاً ودوداً للنبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم ،-وقاتــل مــع
املســلمني يف وقعــة أحــد وأوصــى :إن أصبــت -أي قتلــت-

فأموالــي حملمــد ،يضعهــا حيــث أراه اهلل تعالــى ،وقــد قتــل
يــوم أحــد ،فقــال عليــه الصــاة والســام“ :مخيريــق خيــر
اليهــود” ،وهــذه احلوائــط ورد أن أســماءها هــي :األعواف،
والصافيــة ،والــدالل ،واملثيــب ،وبرقــة ،وحســنى ،ومشــربة
أم إبراهيــم”.

• انظــر :احلجيلــي ،عبــداهلل بــن محمــد ،األوقــاف النبويــة ووقفيــات بعــض الصحابــة الكــرام دراســة فقهيــة -تاريخية -وثائقيــة ،ندوة املكتبــات الوقفية يف اململكة
العربية الســعودية ،املدينة املنورة1420 ،هـ ،ص.12
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نمــاذج من أوقــاف الصحابة  في المدينة المنورة
م

اسم الصحابي

١

عمر بن اخلطاب

أوقف داراً على ولده يف املدينة

٣

علي بن أبي طالب

مجموعة من األوقاف منها الفقيرين مبنطقة العالية

٢

٤
٥
٦

أوقف بئر رومة

أبو طلحة األنصاري

أوقف بئر حاء

خالد بن الوليد

أوقف دار املناء ،وأدراعه وأعتاده

الزبير بن العوام

٧

أنس بن مالك

٩

فاطمة بنت النبي

٨

عبداهلل بن عمر

أوقف بقيع الزبير ،وداره
أوقف داره

أوقف داره

١٠

عبداهلل بن عباس

أوقفت شيئاً من مالها
أوقف شيئاً من ماله

١٣

معاذ بن جبل

أوقف داره

١٢
١٤

زيد بن ثابت

عائشة بنت أبي بكر

١٦

أم سلمة زوجة النبي

١٨

صفية بنت حيي زوجة النبي

أوقفت دارها
أوقفت شيئاً من مالها
أوقفت دارها

عبداهلل بن الزبير

أوقف داره

جابر بن عبداهلل

أوقف حوائطه

١٧

١٩
٢٠
٢١
٢٢

أسماء بنت أبي بكر

أم حبيبة زوجة النبي

سعيد بن زيد

ابن أبي الدحداح

األوقاف التاريخية يف املدينة املنورة

روي عــن محمــد بــن عبدالرحمــن بــن زراره قولــه" :مــا
أعلــم أحــداً مــن أصحــاب رســول اهلل -صلــى اهلل عليــه
وســلم -مــن أهــل بــدر مــن املهاجريــن واألنصــار إال وقــد
وقــف مــن مالــه حبسـاً ال يشــترى وال يــورث وال يوهــب حتى
يــرث اهلل األرض ومــن عليهــا" .كمــا روي عــن ابــن عمــر
رضــي اهلل عنهمــا -أن عمــر بــن اخلطــاب أصــاب أرضـاًبخيبــر فأتــى النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -يســتأمره
فيهــا ،فقــال :يــا رســول اهلل :إنــي أصبــت أرضـاً بخيبــر لــم
أصــب مــاالً قــط أنفــس عنــدي منــه ،فمــا تأمرنــي بــه؟ قــال:

"إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا .قــال :فتصــدق
بهــا عمــر أنــه ال يبــاع وال يوهــب وال يــورث وتصــدق بهــا
يف الفقــراء ،ويف القربــى ويف الرقــاب ويف ســبيل اهلل
وابــن الســبيل والضعيــف ،وال جنــاح علــى مــن وليهــا أن
يــأكل منهــا باملعــروف ويطعــم غيــر متمول"،حديــث متفــق
علــى صحتــه .وهــذا الوقــف عــده بعــض العلمــاء أنــه أول
وقــف يف اإلســام .كمــا أوقــف داراً علــى ولــده يف املدينــة
املنــورة.

أوقف دوراً وبساتني

أوقفت دارها

١٥
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عثمان بن عفان

أوقافه

مــن أوقاف عمر بن الخطاب 

أوقفت دارها

أوقف داره
أوقف داره
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مــن أوقاف عثمان بن عفان 
أوقــف عثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل عنــه -بئــر رومــة التــي
تقــع يف العقيــق األصغــر يف اجلهــة الشــمالية الغربيــة ملســجد
القبلتــن ،وقــد عرفــت البئــر منــذ عصــور قدميــة غيــر
محــددة ،واختلــف مــن مالكهــا يف العصــر اجلاهلــي إلــى أن
صــارت ملــكاً للخليفــة عثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل عنــه-
يف عصــر اإلســام ،فقــد جــاءت اآلثــار الكثيــرة الصحيحــة

بصحــة البيــع ومباركــة النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -لــه.
فعــن عثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل عنــه"-أن النبــي -صلــى
اهلل عليــه وســلم -قــدم املدينــة ،وليــس بهــا مــاء يســتعذب
غيــر بئــر رومــة ،فقــال :مــن يشــتري بئــر رومــة فيجعــل فيهــا
دلــوه مــن دالء املســلمني بخيــر لــه منهــا يف اجلنــة ،فأشــتريها
مــن صلــب مالــي.

مــن أوقاف علي بن أبي طالب 
أوقــف علــي بــن أبــي طالــب -رضــي اهلل عنــه -أوقافــاً يف
املدينــة املنــورة ،وهــي :الفقيريــن بالعاليــة ،وبئــر امللــك بقنــاة،
واألذنبــة يف إضــم ،ودار علــي التــي قــرب البقيــع أي "بقيــع

الغرقــد" ،والفقيــر "وهــي أرض باملدينــة أقطعهــا النبــي
صلــى اهلل عليــه وســلم -لعلــي -رضــي اهلل عنــه ،"-وبئــرقيــس ،والشــجرة.

بئر عثمان بن عفان
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مــن أوقاف الزبير بن العوام 

مــن أوقاف أنس بن مالك 

أوقــف الزبيــر بــن العــوام -رضــي اهلل عنــه -دوره صدقــة علــى بنيــه ال تبــاع وال تــورث ،وأن للمــردودة مــن بناتــه أن تســكن غيــر
مضــرة وال مضــار بهــا ،فــإن هــي اســتغنت بــزوج فــا حــق لهــا.

روي أن أنس بن مالك -رضي اهلل عنه -وقف داراً له باملدينة ،فكان إذا حج مر باملدينة فنزل يف داره.

مــن أوقاف خالد بن الوليد 
أوقــف خالــد بــن الوليــد -رضــي اهلل عنــه -املنــاء ،وكانــت دوراً حلارثــة بــن النعمــان ورثهــا مــن آبائــه ،فوهبهــا حارثــة لرســول
اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم -فأقطــع منهــا خالــد بــن الوليــد -رضــي اهلل عنــه ،-وقــد روي عــن أبــي هريــرة -رضــي اهلل
عنــه -يف بعــث النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -عمــر بــن اخلطــاب علــى الصدقــة أنــه قــال" :أمــا خالــد فقــد احتبــس أدراعــه
وأعتــاده ،ويف روايــة أخــرى واعتــده يف ســبيل اهلل" ،كمــا روي عــن عبدالرحمــن بــن احلــارث عــن أبيــه أن خالــد بــن الوليــد
حبــس داره باملدينــة ال تبــاع وال تــورث.

مــن أوقاف عبداهلل بن عمر 
روي أن ابــن عمــر -رضــي اهلل عنــه -جعــل نصيبــه مــن دار عمــر ســكنى لــذوي احلاجــات مــن آل عبــداهلل بــن عمــر،
وتصــدق بــداره محبوســة ال تبــاع وال توهــب.

من أوقاف فاطمة بنت رســول اهلل 
روي أن فاطمة بنت رسول اهلل -رضي اهلل عنها -تصدقت مبالها على بني هاشم وبني عبداملطلب.
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األوقاف التاريخية يف املدينة املنورة
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مــن أوقاف عبداهلل بن عباس 
أوقــف عبــداهلل بــن عبــاس -رضــي اهلل عنــه -مــاالً لــه بالصهــوة ،وهــو موضــع بــن معــن وبئــر حــوزة ،كانــت
علــى مســافة ليلــة مــن املدينــة املنــورة.

روي عــن عائشــة بنــت أبــي بكــر -رضــي اهلل عنهمــا -أنهــا اشــترت داراً وكتبــت كتابـاً :إنــي جعلتهــا ملــا اشــتريتها لــه ،فإنهــا مســكن
لفــان ولعقبــه ثــم يــرده إلــى آل أبــي بكــر.

مــن أوقاف زيد بن ثابت 

من أوقاف أســماء بنت أبي بكر الصديق 

أوقــف زيــد بــن ثابــت -رضــي اهلل عنــه -دوراً وبســاتني يف املدينــة املنــورة ،وكان لــه صدقــة باألســواف ،وهــو
موضــع شــامي البقيــع داخــل حــرم املدينــة.

روي عن أسماء بنت أبي بكر -رضي اهلل عنهما -أنها تصدقت بدارها صدقة حبس ال تباع وال توهب وال تورث.

مــن أوقاف معاذ بن جبل 

من أوقاف أم ســلمة زوجة النبي 

روي أن معــاذ بــن جبــل -رضــي اهلل عنــه -كان أوســع أنصــاري باملدينــة ريعـاً فتصــدق بــداره التــي يقــال لهــا
دار األنصــار.
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من أوقاف عائشــة بنت أبي بكر الصديق 

األوقاف التاريخية يف املدينة املنورة

روي أن أم سلمة زوجة النبي -صلى اهلل عليه وسلم -وقفت دارها يف املدينة ال تباع وال توهب.
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مــن أوقاف أم حبيبة زوجة النبي 
روي أن أم حبيبــة ابنــة أبــي ســفيان زوجــة النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -تصدقــت علــى مواليهــا وعلــى أعقابهــم وعلــى أعقــاب
أعقابهــم حبسـاً ال تبــاع وال توهــب وال تــورث تخاصــم مــن يورثهــا.

مــن أوقــاف صفية بنت حيي زوجة النبي 

مــن أوقاف أبي طلحة األنصاري 
كانــت بئــر حــاء ملــكاً ألبــي طلحــة -رضــي اهلل عنــه ،-وكان
قــد عــزم علــى جعلهــا وقفـاً وفــق استحســان الرســول -صلــى
اهلل عليــه وســلم ،-وذلــك حينمــا ســمع قــول اهلل تعالــى ((لــن
تنالــوا البــر حتــى تنفقــوا ممــا حتبــون)) ألنهــا كانــت أحــب
ـوال إليــه ،فقبــل الرســول منــه أصــل رغبتــه ،وقــد جعلهــا
أمـ ٍ
وقف ـاً للمســلمني ،وأشــار عليــه بــأن يجعلهــا لألقــارب منهــم،
وقــد آل قســم منهــا إلــى حســان بــن ثابــت -رضــي اهلل عنــه،-

واشــتراها جميعـاً معاويــة بــن أبــي ســفيان ،وبنــى بهــا قصــر
بنــي جديلــة لوقوعــه يف منازلهــم ،وروي عــن أنــس بــن مالــك
رضــي اهلل عنــه -أنــه قــال :كان أبــو طلحــة -رضــي اهللعنــه -أكثــر أنصــاري املدينــة مــاالً مــن نخــل ،وكان أحــب
أموالــه إليــه بئــر حــاء ،وكانــت مســتقبلة املســجد ،وكان رســول
اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم -يدخلهــا ويشــرب مــن مــاء فيهــا
طيــب ،فتصــدق بهــا أبوطلحــة -رضــي اهلل عنــه.-

روي أن صفيــة بنــت حيــي -رضــي اهلل عنهــا -تصدقــت بدارهــا لبنــي عبــدان صدقــة حبـ ٍـس ال تبــاع وال تــورث حتــى يــرث اهلل -عــز
وجــل -األرض ومــن عليهــا.
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المساجد التاريخية
في المدينة المنورة

مسجد قباء يف املدينة املنورة

مدخل
مــن أهــم األوقــاف التاريخيــة التــي حتتضنهــا املدينــة املنــورة
والتــي يتجــاوز عمــر بعضهــا أكثــر مــن ( )1400عــام ،هــي
املســاجد التاريخيــة علــى أنواعهــا .فمنهــا مــا بنــي يف عهــد
رســول اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم -ومنهــا مواضــع صلــى
فيهــا رســول اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم -ثــم بنيــت بعــد ذلــك،
ومنهــا مســاجد تاريخيــة أسســت يف مختلف القــرون التي مرت
باملدينــة املنــورة.
وقــد أفــاد ابــن النجــار (ت 643هـــ) أن الوليــد بــن عبدامللــك
كتــب إلــى عمــر بــن عبدالعزيــز وهــو واليــه علــى املدينــة" :مهمــا
صــح عنــدك مــن املواضــع التــي صلــى فيهــا النبــي -صلــى اهلل
عليــه -وســلم فابــن عليــه مســجداً" .فنفــذ عمــر بــن عبدالعزيــز
ذلك ،وقام ببناء املســاجد يف املواقع التي ثبت أن النبي -صلى
اهلل عليــه وســلم -صلــى فيهــا ،ولــذا ذكــر ابــن شــبة (ت 262هـــ)
وغيــره :أن كل مســجد مــن مســاجد املدينــة ونواحيهــا مبنــي
باحلجــارة املنقوشــة املطابقــة فقــد صلــى فيهــا النبــي -صلــى
اهلل عليه وســلم ،-وذلك أن عمر بن عبدالعزيز ســأل -والناس

بوابة املسجد النبوي

يومئــذ متوافــرون -عــن املســاجد التــي صلى فيهــا النبي -صلى
اهلل عليــه وســلم ،-ثــم بناهــا باحلجــارة املنقوشــة املطابقة .وقد
اســتمر األمــراء واألعيــان وغيرهــم مــن عامــة املســلمني يهتمون
بهــذه املســاجد األثريــة عمــار ًة وجتديــداً وترميمــاً وتوســعة.
ويف القــرون األخيــرة قــام الســاطني العثمانيــون بتجديدهــا
وترميمهــا ،وخاصــة الســلطان ســليمان خــان العثمانــي الــذي
أمــر بتجديــد جميــع املســاجد األثريــة باملدينــة املنــورة أثنــاء
حكمــه (926هـ948-هـــ).
وظلت مآذن تلك املســاجد على مر العصور عامر ًة بالعبادة،
ويف العهــد الســعودي الزاهــر ،حظيــت املســاجد التاريخيــة
باهتمــام الدولــة ابتــدا ًء مــن عهــد امللــك عبدالعزيــز -طيــب اهلل
ثــراه ،-وامتــدت مظاهــر االهتمــام والعنايــة يف جميــع فتــرات
العهــد الســعودي ،وصــوالً للعهــد الزاهــر امليمــون ،حيــث جددت
عمــارة مجموعــة مــن املســاجد التاريخيــة الوقفيــة يف املدينــة
املنــورة ،وسنســتعرض يف هــذا الفصــل منــاذج منهــا.

• للرجوع إلى مصادر التفصيل يف املساجد التاريخية اآلتي ذكرها ينظر:
إلياس ،محمد ،املساجد األثرية يف املدينة املنورة ،مطابع الرشيد ،املدينة املنورة ،ط1999 ،2م.
خالد بن علي صباغ ،اإلصابة يف معرفة مساجد طابة ،مطابع الرشيد ،املدينة املنورة ،ط1421 ،1هـ.
علي حافظ ،فصول من تاريخ املدينة املنورة ،شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر ،ط1996 ،3م.
مختار محمد بلول ،املدينة املنورة درة املدائن ،دار البلول للنشر والتوزيع ،ط2000 ،1م.
مجلة الفيصل ،دار الفيصل الثقافية ،العدد السادس ،السنة األولى 1977م.
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مسجد قباء
سنة التأسيس

العام األول الهجري

املوقع

جنوب املدينة املنورة على
بعد ( 3.50كم) من املسجد
النبوي الشريف

نبذة عن املسجد

يعــد مســجد قبــاء علــى رأس أهــم املســاجد التاريخيــة يف املدينــة املنــورة بعــد املســجد النبــوي الشــريف ،وهــو أول مســجد
أسســه النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -حــن وصــل إلــى املدينــة املنــورة .ويقــع مســجد قبــاء أو مســجد بنــي عــوف يف قريــة
قبــاء املعروفــة واملشــهورة بالبســاتني الغنيــة بالنخيــل ومائهــا العــذب جنــوب املدينــة املنــورة علــى بعــد ( 3.50كــم) مــن املســجد
النبــوي الشــريف .أنشــئ املســجد يف عهــد النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -يف يــوم وصولــه إلــى املدينــة ،وهــو املســجد األول
الــذي أقيمــت بــه صــاة اجلمعــة جهــراً ،وكان النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -يبنــي املســجد بيــده الكرميــة ،وقــد ورد يف فضــل
مســجد قبــاء عــدة أحاديــث ،ففــي حديــث أســيد بــن ظهيــر األنصــاري عــن النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -أنــه قــال" :الصــاة
يف مســجد قبــاء كعمــرة" رواه الترمــذي .وكان عليــه الصــاة والســام يأتــي مســجد قبــاء راكبـاً وماشــياً يف كل يــوم ســبت .كمــا
حظــي مســجد قبــاء يف العهــد الســعودي بتجديــد بنــاءه وإعــادة إعمــاره؛ ترجمــة لالهتمــام باملســاجد التاريخيــة يف اململكــة
العربيــة الســعودية علــى نحــو عــام ،واملدينــة املنــورة علــى نحــو خــاص.

مســجد الجمعة
سنة التأسيس

العام األول الهجري

املوقع

ميني السالك من مسجد
قباء باجتاه املدينة على بعد
( )٥٠٠متر تقريباً

نبذة عن املسجد

مــن املســاجد التاريخيــة املهمــة يف املدينــة املنــورة ،مســجد اجلمعــة ،ويســمى مســجد اجلمعــة ومســجد الــوادي ومســجد عاتكــة،
وســبب تســميته مبســجد اجلمعــة أن الرســول -صلــى اهلل عليــه وســلم -حــن نــزل مــن قبــاء إلــى املدينــة يف وادي الرانونــاء،
صلــى فيــه صــاة اجلمعــة ،وهــي أول جمعــة تصلــى باملدينــة وســمي بذلــك ،ويقــال لــه مســجد بنــي ســالم؛ لوقوعــه يف حــي
بنــي ســالم مــن األنصــار .يقــع املســجد يف ميــن الســالك مــن مســجد قبــاء باجتــاه املدينــة ،حيــث أســس يف عهــد النبــي -صلــى
اهلل عليــه وســلم -وقــام بعمارتــه عمــر بــن عبدالعزيــز يف فتــرة واليتــه علــى املدينــة ،وذكــر مــؤرخ املدينــة الســمهودي ،بأنــه قــام
بتجديــد بنــاه اجلــواد املفضــل شــمس الديــن قــاون ،ثــم قــام بتجديــده الســلطان املظفــر بايزيــد العثمانــي بــن عامــي (886هـــ-
981هـــ) والعمــارة التــي كانــت موجــودة ســابقاً هــي عمارتــه .ويعــد هــذا املوقــع ثانــي مســجد يصلــي فيــه النبــي -صلــى اهلل عليــه
وســلم -بعــد مســجد قبــاء وقبــل بنــاء مســجده الشــريف -صلــى اهلل عليــه وســلم -وكان مســجداً صغيــراً بنــي بحجــارة قــدر
نصــف القامــة .ويف العهــد الســعودي احلديــث مت جتديــد عمارتــه.
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مســجد عمــر بن الخطاب 

مســجد الغمامة
سنة التأسيس
يف العهد النبوي

املوقع

غرب املسجد النبوي

نبذة عن املسجد

يعــد مســجد الغمامــة ،مــن املســاجد التاريخيــة يف املدينــة املنــورة ،ويــروى يف ســبب تســميته مبســجد الغمامــة ،مــا ورد مــن
حديــث أنــس بــن مالــك -رضــي اهلل عنــه -أن النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -خــرج إلــى املصلــى يستســقي فبــدأ ثــم صلــى
وقــال" :هــذا مجمعنــا ومســتمطرنا ومدعانــا لعيدنــا لفطرنــا وأضحانــا فــا يبنــى فيــه لبنــة وال خيمــة" ،وبعــد دعــاء االستســقاء
ظللتــه الغمامــة ونــزل املطــر إجابــة لدعائــه؛ فلمــا ظللتــه الغمامــة عقــب الدعــاء أطلــق عليــه الصحابــة مبصلــى الغمامــة .ويقــع
املســجد يف جنــوب غــرب املناخــة علــى مســافة قريبــة مــن املســجد النبــوي ،ويقــع املســجد اليــوم غــرب املســجد النبــوي ،وحتيــط
بــه الشــوارع مــن جميــع اجلهــات ،ويف العهــد احلديــث جــددت احلكومــة الســعودية عمارتــه العثمانيــة مــع إبقائهــا.

مســجد أبــي بكر الصديق 
سنة التأسيس

العام األول الهجري

املوقع

ميني السالك من مسجد
قباء باجتاه املدينة على بعد
( )٥٠٠متر تقريباً

| 36

األوقاف التاريخية يف املدينة املنورة

نبذة عن املسجد

يعــد مســجد أبــي بكــر الصديــق -رضــي اهلل عنــه -مــن املســاجد التاريخيــة التــي صلــى فيهــا الرســول -صلــى اهلل عليــه
وســلم -العيديــن ،وذلــك حســب مــا أورده مــؤرخ املدينــة اإلمــام الســمهودي ،ويعتبــر ثانــي املســاجد الثالثــة يف ميــدان املصلــى،
ويقــع املســجد اليــوم يف الشــمال الغربــي مــن مســجد الغمامــة يف املنطقــة التــي كانــت تســمى بالعريضــي ،وســبب التســمية :ذكــر
الســمهودي أنــه لعــل التســمية جــاءت مــن صــاة اخلليفــة الراشــد فيــه صــاة العيــد يف خالفتــه .ولعــل الســبب مــا قــام بــه عمــر
بــن عبدالعزيــز مــن تتبــع األماكــن التــي صلــى بهــا النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -وســمى هــذا املوقــع باســم مســجد أبــي بكــر
الصديــق متييــزاً لــه عــن مســجد املصلــى ،والبنــاء املوجــود اآلن مــن عمــارة الســلطان محمــود خــان العثمانــي وقــد مت ترميمــه
ســنة (1411هـــ) يف عهــد خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك فهــد آل ســعود -رحمــه اهلل.-

سنة التأسيس
يف العهد النبوي

املوقع

اجلهة اجلنوبية الغربية من
املسجد النبوي

نبذة عن املسجد

مــن املســاجد التاريخيــة يف املدينــة املنــورة ،مســجد عمــر بــن اخلطــاب -رضــي اهلل عنــه ،-وقــد اختلفــت الروايــات يف هــذا
املســجد هــل هــو مــن املســاجد التــي صلــى بهــا النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -العيــد فيهــا أو ليــس منهــا ،ويــرى بعــض
املتأخريــن أنــه مــن احملتمــل أن هــذا املســجد بنــي يف موضــع آل درة الــذي صلــى فيــه النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -صــاة
العيــد ،ورمبــا صلــى فيــه عمــر بــن اخلطــاب -رضــي اهلل عنــه -زمــن خالفتــه فنســب إليــه .ويقــول علــي حافــظ" :هــذا املســجد
املنســوب لعمــر بــن اخلطــاب -رضــي اهلل عنــه -لــم أجــده يف كتــب تواريــخ املدينــة املوجــودة بــن يــدي ،وال أظــن أن يبنــى مســجد
بهــذه الضخامــة مــع قــرب موضعــه مــن مســجد املصلــى دون أن يكــون مســجداً أثري ـاً ورمبــا صلــى فيــه عمــر بــن اخلطــاب
رضــي اهلل عنــه -يف خالفتــه فنســب إليــه" .يقــع املســجد يف نهايــة الطريــق النــازل مــن قبــاء واملتجــه إلــى طريــق الســام علــىميــن الســالك قبلــي مــن مســجد الغمامــة .البنــاء احلالــي للمســجد يرجــع إلــى عهــد الســلطان عبداملجيــد األول العثمانــي وقــد
مت ترميمــه ســنة (1411هـــ) يف عهــد خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك فهــد بــن عبدالعزيــز -رحمــه اهلل.-

مســجد علــي بن أبي طالب 
سنة التأسيس
يف العهد النبوي

املوقع

شمال مسجد أبي بكر
الصديق

نبذة عن املسجد

يعــد مســجد علــي بــن أبــي طالــب -رضــي اهلل عنــه -مــن املســاجد التاريخيــة يف املدينــة املنــورة ،ويُعتقــد أنــه أول مســجد صلــى
فيــه الرســول -صلــى اهلل عليــه وســلم -صــاة عيــد الفطــر وصــاة عيــد األضحــى يف املدينــة املنــورة ،ويعتبــر ثالــث املســاجد
الثالثــة يف ميــدان املصلــى ،وذلــك كمــا أورده مــؤرخ املدينــة اإلمــام الســمهودي :البــن شــبة وابــن زبالــة :عــن أبــي هريــرة -رضــي
اهلل عنــه -أنــه قــال( ::أول فطــر وأضحــى صلــى فيــه رســول اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم -باملدينــة بفنــاء دار حكيــم بــن العــداء
عنــد أصحــاب احملمــل) .يقــع املســجد يف مدخــل زقــاق الطيــار املقابــل للمســجد النبــوي الشــريف مــن اجلهــة الغربيــة يف امتــداد
شــارع العينيــة وذلــك يف الســابق ،أمــا اليــوم يقــع يف شــارع الســام شــمال مســجد أبــي بكــر الصديــق -رضــي اهلل عنــه،-
وحتــدث أبــو ســالم العياشــي يف رحلتــه عــام (1073هـــ) ضمــن مســاجد مصلــى األعيــاد وذكــر هــذا املســجد املنســوب لعلــي بــن
أبــي طالــب -رضــي اهلل عنــه.-
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مسجد الفتح
سنة التأسيس
يف العهد النبوي

املوقع

جبل سلع يف اجلهة
اجلنوبية للخندق

نبذة عن املسجد

مســجد الفتــح هــو أحــد املســاجد التاريخيــة يف املدينــة املنــورة ،وقــد ارتبــط بأحــداث يف الســيرة النبويــة .يقــع املســجد علــى
قطعــة مــن جبــل ســلع يف الغــرب ،ويف هــذا املوضــع كان الرســول -صلــى اهلل عليــه وســلم -يدعــو علــى األحــزاب أثنــاء غــزوة
اخلنــدق ،فاســتجاب اهلل دعــاءه وأرســل عليهــم ريحـاً كفــأت قدورهــم وقلعــت خيامهــم فانخذلــوا ورحلــوا ،وهــذا املســجد عمــره
عمــر بــن عبدالعزيــز ولكنــه تخــرب فجــدده يف عــام (575هـــ) األميــر ســيف الديــن احلســن ابــن أبــي الهيجــاء أحــد وزراء
العبيديــن ملــوك مصــر ،ثــم ُجــدد يف عهــد الســلطان عبداملجيــد األول ثــم رمم وجــدد يف العهــد الســعودي ،وجتــدر اإلشــارة
إلــى أن النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -ملــا أرســل حذيفــة ليأتيــه بخبــر األحــزاب كان مبحــل هــذا املســجد .ويســمى كذلــك
مبســجد األحــزاب أو املســجد األعلــى لوجــوده علــى جــزء مــن جبــل ســلع وهــو املســجد الــذي كان رســول اهلل -صلــى اهلل عليــه
وســلم -يدعــو فيــه يــوم غــزوة األحــزاب.

مسجد اإلجابة
سنة التأسيس
يف العهد النبوي

املوقع

شمالي البقيع يف الطريق
الدائري األول

نبذة عن املسجد

مــن املســاجد التاريخيــة يف املدينــة املنــورة ،والتــي ارتبطــت بأحــداث يف الســيرة النبويــة ،مســجد اإلجابــة ،وســمي بذلــك ملــا
روى اإلمــام مســلم يف صحيحــه مــن حديــث عامــر بــن ســعد عــن أبيــه أن رســول اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم -أقبــل ذات يــوم
مــن العاليــة حتــى إذا مــر مبســجد بنــي معاويــة دخــل فركــع ركعتــن وصلينــا معــه ودعــا ربــه مطــوالً ثــم انصــرف إلينــا فقــال:
"ســألت ربــي ثالثـاً فأعطانــي اثنتــن ومنعنــي واحــدة ،ســألته أال يهلــك أمتــي بالســنة فأعطانيهــا ،وســألته أال تهلــك أمتــي بالغــرق
فأعطانيهــا ،وســألته أال يجعــل بأســهم بينهــم فمنعنيهــا" .وســمي مســجد بنــي معاويــة لوقوعــه يف حــي بنــي معاويــة مــن األنصــار،
ويقــع شــمالي البقيــع يف الطريــق الدائــري األول جــوار مستشــفى األنصــار.

مسجد قباء من الداخل
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مســجد أبي ذر الغفاري
سنة التأسيس
يف العهد النبوي

املوقع

عند التقاء شارع أبي ذر
بشارع املطار



نبذة عن املسجد

مســجد أبــي ذر الغفــاري هــو أحــد املســاجد التاريخيــة يف املدينــة املنــورة ،ويســمى مســجد البحيــرة ومســجد األســواف ومســجد
الســجدة ومســجد طريــق الســافلة .وســبب تســميته مبســجد الســجدة أو الشــكر مــا روى البيهقــي يف شــعب اإلميــان عــن مولــى
عبدالرحمــن بــن عــوف -رضــي اهلل عنــه -أنــه قــال" :قــال عبدالرحمــن :كنــت نائمـاً يف رحبــة املســجد فرأيــت رســول اهلل -صلــى
اهلل عليــه وســلم -خارجـاً مــن البــاب ((بــاب جبريــل)) قــال :فلبثــت شــيئاً ثــم خرجــت علــى أثــره فوجدتــه قــد دخــل حائطـاً يف
األســواف فتوضــأ ثــم صلــى ركعتــن فســجد ســجدة أطــال فيهــا فلمــا تشــهد تبديــت لــه فقلــت :بأبــي أنــت وأمــي حــن ســجدت
أشــفقت أن يكــون اهلل قــد توفــاك مــن طولهــا فقــال :إن جبريــل عليــه الســام بشــرني أنــه مــن صلــى علــي ،صلــى اهلل عليــه،
ومن ســلم علي ،ســلم اهلل عليه" ،ويف رواية ((ســجدت هلل شــكراً)) .ولذلك ســمي املســجد مبســجد الســجدة ومســجد الشــكر.
عــرف أيض ـاً مبســجد أبــي ذر ،ولــو أنــه لــم يوجــد ســبب يف هــذه التســمية .بنــي املســجد يف عهــد النبــي -صلــى اهلل عليــه
وســلم -كمــا يذكــر مــؤرخ املدينــة اإلمــام الســمهودي .وقــد ُجــددت عمارتــه يف العهــد الســعودي.

مســجد الدرع (الشيخين)
سنة التأسيس

العام األول الهجري

املوقع

يف الطريق املتجه إلى سيد
الشهداء
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األوقاف التاريخية يف املدينة املنورة

نبذة عن املسجد

يعــد مســجد الــدرع مــن املســاجد التاريخيــة يف املدينــة املنــورة ،والــذي ارتبــط بأحــداث يف الســيرة النبويــة ،ويعــرف مبســجد
الــدرع ومســجد البدائــع وســمي مبســجد البدائــع ملــا ورد بهــذا اللفــظ بحديــث أم ســلمة ،يقــول مــؤرخ املدينــة اإلمــام الســمهودي،
أنــه روي عــن ابــن عبــاس عــن ســعد -رضــي اهلل عنهمــا -أن النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -صلــى يف املســجد الــذي عنــد
البدائــع عنــد الشــيخني وبــات فيــه حتــى الصبــح .يقــع املســجد يف الطريــق املتجــه إلــى ســيد الشــهداء ،وقــد أورد ابــن شــبة
هــذا املســجد ضمــن املســاجد التــي صلــى فيهــا النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -وقــد ورد أنــه صلــى العصــر واملغــرب والعشــاء
يف موضــع هــذا املســجد ،وقــال أبــو البقــاء املكــي أن مســجد الشــيخني هــو موضــع بــن املدينــة وأحــد علــى الطريــق الشــرقية
مــع احلــرة.

مســجد المستراح
سنة التأسيس
يف العهد النبوي

املوقع

ميني اخلط النازل من سيد
الشهداء

نبذة عن املسجد

يعــد مســجد املســتراح مــن املســاجد التاريخيــة يف املدينــة املنــورة ،والــذي ارتبــط بأحــداث يف الســيرة النبويــة ،يقــال لــه مســجد
بنــي حارثــة لوقوعــه يف منــازل بنــي حارثــة ،ويعــرف اآلن مبســجد املســتراح؛ ملــا يــروى أن النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم-
جلــس فيــه لالســتراحة أثنــاء رجوعــه مــن غــزوة أحــد ،وذكــره اإلمــام الســمهودي مــؤرخ املدينــة ،فقــال :روي عــن ابــن شــبة عــن
احلــارث بــن ســعد بــن عبيــد احلارثــي أن النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -صلــى يف مســجد بنــي حارثــة ،ويذكــر العياشــي أن
املســجد املذكــور هــو مســجد املســتراح الــذي يقــع بجــوار القلعــة التركيــة وقــد حضــر بنــاءه وال يزيــد ارتفاعــه عــن املتــر .كمــا
يذكــر اخليــاري أن املســجد بنــي يف عهــد الدولــة التركيــة بعــد أن تبــن بأنــه مــن املســاجد األثريــة التــي يرجــع بناؤهــا إلــى
عهــد الرســول -صلــى اهلل عليــه وســلم .-ويقــع املســجد يف الطريــق املــؤدي إلــى ســيد الشــهداء ،كمــا جــددت عمارتــه يف العهــد
الســعودي احلديــث.

مســجد القبلتين
سنة التأسيس

العام األول الهجري

املوقع

اجلهة الشمالية الغربية من
املدينة املنورة ،قريباً من
العقيق

نبذة عن املسجد

يعــد مســجد القبلتــن مــن أهــم املســاجد التاريخيــة الــذي ارتبــط بأحــداث الســيرة النبويــة ،ويقــال لــه مســجد القبلتــن؛ ملــا ورد
أن النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -أمــر أن تتحــول القبلــة مــن بيــت املقــدس إلــى الكعبــة أثنــاء الصــاة فيــه ،ويقــال لــه مســجد
بنــي ســلمة لوقوعــه يف قريــة بنــي ســلمة ،قــال الســخاوي" :حولــت القبلــة مبســجد القبلتــن بصــاة الظهــر" .يقــع املســجد يف
املنطقــة التــي اكتســبت اســمها مــن املســجد وهــي منطقــة القبلتــن ويطــل علــى الشــارع الرئيســي املتجــه مــن املســاجد الســبعة،
كمــا متــت توســعته يف العهــد الســعودي وإعــادة بنائــه علــى الطــراز احلديــث ملــا لــه مــن مكانــة تاريخيــة يف التاريــخ اإلســامي،
ويظهــر أن أول عمــارة للمســجد كانــت يف عهــد النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم ،-ويذكــر املؤرخــون أن شــاهني اجلمالــي أصلحــه
وجــدد ســقفه عــام (٨٩٣هـــ) ،وأن الســلطان ســليمان العثمانــي جــدده يف عــام (٩٥٠هـــ) ،كمــا أن امللــك عبدالعزيــز أمــر بتجديــد
عمارتــه وزاد يف رحبتــه ،كمــا حظــي بتجديــد عمارتــه مــرة أخــرى يف العهــد الســعودي احلديــث.
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مســجد المنارتين
سنة التأسيس
يف العهد النبوي

املوقع

طريق العنبرية املؤدي
إلى عروة

مســجد الميقات
نبذة عن املسجد

مســجد املنارتــن هــو أحــد املســاجد التاريخيــة يف املدينــة املنــورة ،ويقــال لــه مســجد املنارتــن لوقوعــه قــرب املنارتــن ويقصــد
بهمــا اجلبــان األصفــران مــن جهــة الشــمال مــن احلــرة ويعرفــان اليــوم بالعصيفريــن .يــروي مــؤرخ املدينــة ابــن زبالــة (ت
199هـــ) ،عــن حــرام بــن ســعد بــن محيصــة أن رســول اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم -صلــى يف املســجد الــذي بأصــل املنارتــن
يف طريــق العقيــق الكبيــر ،ويذكــر العباســي أن مســجد املنارتــن دون العقيــق الســقيا وهــو بــن الســقيا وبركــة أوبيــك وشــرقي
البركــة جبــل أنعــم األحمــر .ويصــف العياشــي أن املنارتــن ويقصــد بهــا اجلبلــن األصفريــن يف ناحيــة شــمال احلــرة عنــد بئــر
زمــزم .ويقــع املســجد اليــوم يف طريــق العنبريــة املــؤدي إلــى عــروة ،وقــد جــددت عمارتــه.

مســجد المغيسلة
سنة التأسيس
يف العهد النبوي

املوقع

منطقة املغيسلة

| 42

األوقاف التاريخية يف املدينة املنورة

سنة التأسيس
يف العهد النبوي

املوقع

منطقة ذو احلليفة

نبذة عن املسجد

يقــال لــه مســجد اإلحــرام ويقــال لــه مســجد الشــجرة ألنــه مبنــي يف موضــع الشــجرة التــي كان النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم-
ينــزل حتتهــا ،ويعــرف مبســجد ذي احلليفــة وهــو امليقــات املدنــي ويعــرف اليــوم بأبيــار علــي .يــروى عــن نافــع عــن ابــن عمــر
رضــي اهلل عنهمــا -أن النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -أنــاخ الــذي يعــرف اليــوم بالبطحــاء التــي بــذي احلليفــة فصلــى بهــا،قــال :وكان ابــن عمــر -رضــي اهلل عنهمــا -يفعــل ذلــك ،وهــو ميقــات أهــل املدينــة ومنــه يحرمــون للحــج والعمــرة .أقــام مســجد
امليقــات عمــر بــن عبدالعزيــز يف العصــر األمــوي وتوالــت التجديــدات عليــه ،وذكــر علــي حافــظ أن مســجد الشــجرة جــدد وبنيــت
لــه مئذنــة يف العهــد الســعودي أيــام توســعة املســجد النبــوي الشــريف ،ويقــع علــى بعــد ( )٨كيلــو متــرات مــن احلــرم النبــوي.

مســجد العنبرية
نبذة عن املسجد

يســمى كذلــك باســم مســجد بنــي دينــار مــن بنــي النجــار مــن اخلــزرج ،قــال ابــن شــبة عــن عبــداهلل بــن عبدامللــك" :أن النبــي
صلــى اهلل عليــه وســلم -كان كثيــراً مــا يصلــي يف مســجد بنــي دينــار الــذي عنــد الغســالني" .والغســالني موقــع يعــرف اليــومباملغيســلة ،ويصــف الســمهودي املســجد قائ ـ ً
ا" :قــد رأيــت هنالــك حجــراً عليــه كتابــة كوفيــة فيهــا مــا لفظــه (مســجد رســول
اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم ،")-وعنــه آثــار يظهــر أنهــا مــن آثــار املســجد وقــد بنــى صاحــب املغســلة هنالــك مســجداً يف تلــك
اآلثــار وجعــل احلجــر فيــه .ويقــع املســجد اليــوم يف منطقــة املغيســلة ،وأفــاد املراغــي أن النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -صلــى
يف مســجد بنــي دينــار عنــد الغســالني ،وأن أبــا بكــر -رضــي اهلل عنــه -تــزوج امــرأة مــن بنــي دينــار بــن النجــار ،فاشــتكى ،وكان
الرســول -صلــى اهلل عليــه وســلم -يعــوده فكلمــوه أن يصلــي بهــم يف مــكان يصلــون فيــه فصلــى يف املســجد.

سنة التأسيس
عام ١٣٢٥هـ

املوقع

دوار العنبرية

نبذة عن املسجد

مــن املســاجد التاريخيــة يف املدينــة املنــورة ،مســجد العنبريــة ،حيــث بــدأ العمــل يف إنشــائه عــام (١٣٢٥هـــ) ومت االنتهــاء يف عــام
(1326هـــ) ،ويقــع املســجد يف املنطقــة املعروفــة بالعنبريــة خــارج الســور الــذي كان يحيــط باملدينــة عنــد بــاب احلميديــة الــذي
أقامــه الســلطان عبداحلميــد ،فبعــد أن أنهــى الســلطان عبداحلميــد العثمانــي بنــاء محطــة ســكة احلديــد احلجازيــة أحــب
أن ينشــئ هنالــك مســجداً جمي ـ ً
ا علــى الطــراز العثمانــي القــدمي فتــم لــه ذلــك ،ومــا زال يحظــى بالرعايــة ويعمــره املصلــون
بالصــاة حتــى العصــر احلاضــر.
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المدارس الوقفية التاريخية
في المدينة المنورة

مدخل
بعــد أن مثــل املســجد النبــوي منــذ عهــد النبــي -صلــى اهلل
عليــه وســلم -احملضــن األول للعلــم واملعرفــة ،يُظهــر اســتقراء
التاريــخ أن املــدارس املنظمــة بــدأت يف التأســيس والبنــاء
خــارج املســجد النبــوي ،منتصــف القــرن اخلامــس الهجــري،
إال أنهــا لــم تنتشــر بشــكل واضــح وملحــوظ إال يف الربــع
األخيــر مــن القــرن الســادس الهجــري ،وذلــك بســبب األعــداد
الكبيــرة مــن الكتاتيــب التــي ظهــرت يف كل جــزء مــن أجــزاء
املدينــة املنــورة .ومــن هنــا صــارت املدينــة املنــورة مدينــة
العلــم والثقافــة فأصبحــت مبثابــة مدرســة كبيــرة يتعلــم
فيهــا الطــاب والناشــئة ويتخــرج منهــا العلمــاء والفقهــاء،
وقــد يتعــذر حتديــد تاريــخ معــن للمــدارس الوقفيــة باملدينــة
املنــورة ،غيــر أن أول مــن أشــار ذلــك مــن املؤرخــن هــو
املــؤرخ محمــد بــن أحمــد املطــري (ت ٧٤١هـــ) حيــث أورد

اســم املدرســة اليازكوجيــة والشــهابية ،كمــا ذكــر أيض ـاً زيــن
الديــن املراغــي (ت ٨١٦هـــ) نفــس املدرســتني يف تاريخــه .إن
بدايــة إنشــاء املــدارس يف املدينــة املنــورة كانــت منــذ القــرن
الســادس الهجــري ونقصــد باملدرســة هنــا :مــكان الــدرس
والتعليــم والتــي أنشــئت للعنايــة بالعلــم وطلبتــه ،وليــس
املفهــوم احلديــث للمدرســة ،فعــادة مــا تكــون املدرســة التــي
أنشــئت يف ذلــك الوقــت بســيطة يف املبنــى واألثــاث ،وقــد
تنتهــي املدرســة مبــوت الواقــف أو تســلط اآلخريــن عليهــا،
وكثيــراً مــا تســتخدم املــدارس ســكناً للعلمــاء وطــاب العلــم
واملغتربــن مــن زوار املســجد النبــوي ،شــأنها شــأن األربطــة
يف ذلــك الوقــت ،ونســتعرض يف هــذا الفصــل جانبــاً مــن
املــدارس الوقفيــة التــي احتضنتهــا املدينــة املنــورة علــى مــر
العصــور.

• للرجوع إلى مصادر التفصيل يف هذه املدارس الوقفية اآلتي ذكرها ينظر:
السمهودي ،خالصة الوفاء بأخبار دار املصطفى ،دار إحياء الكتب الدينية ،القاهرة1367 ،ﻫ.
األنصاري ،عبدالرحمن ،حتفة احملبني ،املكتبة العتيقة ،تونس.

املسجد النبوي الشريف
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المدرســة الشيرازية
اسم الواقف
إبراهيم الرومي

المدرســة الشهابية
املوقع

منطقة ذو احلليفة

سنة التأسيس
عام 680هـ

نبذة عن املدرسة

أنشــأها إبراهيــم الرومــي (ت ٧٣٠هـــ) باملدينــة املنــورة ،قــال ابــن فرحــون :أصله من
الــروم ،وقــدم املدينــة املنــورة فأقــام بهــا أكثــر مــن ( )٥٠ســنة ،وكانــت مــدة إقامتــه
يف املدرســة الشــيرازية ،كمــا قــام بعمــارة املدرســة وترميــم ســقوفها ورواشــينها،
ولــم تــزل املدرســة يف أيامــه محترمــة اجلنــاب ،محميــة األعتــاب ،اشــترى لهــا نخـ ً
ا
وتقــرب بوقفــه وحبســه ،بعدمــا اجتهــد يف عمارتهــا مبالــه ونفســه ،ثــم خلفــه الشــيخ
ســليمان الونشريســي مــن أصحــاب ابــن فرحــون.

المدرســة الجوبانية
اسم الواقف

جوبان أتابك العساكر

سنة التأسيس
عام 724هـ

اسم الواقف

امللك املظفر شهاب الدين
غازي األيوبي

املوقع

يف مكان دار أيوب
األنصاري

سنة التأسيس

القرن السابع الهجري

نبذة عن املدرسة

أنشــأها امللــك املظفــر شــهاب الديــن غــازي األيوبــي يف مــكان دار أيــوب األنصــاري
رضــي اهلل عنــه -وقــد اشــترى امللــك املظفــر عرصــة دار أبــي أيــوب وبناهــامدرســة للمذاهــب األربعــة ،كمــا وقــف عليهــا األوقــاف الكثيــرة مــن دمشــق ،ولهــا
باملدينــة الشــريفة أيضــاً وقــف مــن النخيــل وغيرهــا ،واملدرســة قاعتــان ،كبــرى
وصغــرى ،وفيهــا كتــب نفيســة ،ومــن الذيــن أوقفــوا كتبهــم عليهــا إبراهيــم بــن رجــب
الكالبــي ،ومــن الذيــن أقامــوا بهــا الشــيخ عبــداهلل بــن عبدامللــك املرجانــي صاحــب
كتــاب بهجــة النفــوس واألســرار يف تاريــخ دار هجــرة املختــار .وكذلــك الشــيخ علــي
بــن احلســن الواســطي والشــيخ أبــو الربيــع ســليمان العمــاري ،والشــيخ محمــد بــن
محمــد احليــدري ،والشــيخ أبــو عبــداهلل القصــر والشــيخ أبــو عبــداهلل محمــد بــن
ســالم احلضرمــي.

المدرســة الكلبرجية
املوقع

يف الناحية القبلية من
احلصن العتيق عند باب
الرحمة

نبذة عن املدرسة

قــال الذهبــي يف ذيــل ســير أعــام النبــاء :وقــد ترجمــه املجــد فقــال :اجلوبــان
األميــر الكبيــر ،نائــب اململكــة القاءانيــة ،وأتابــك العســاكر املغليــة ،ومنشــئ
املدرســة اجلوبانيــة باملدينــة الشــريفة ،وليــس بهــا مدرســة وال ربــاط وال دار
أحســن بنــاء وأتقــن وأمكــن وأمــن وأحصــن منهــا ،مــع شــرف اجلــوار ،وقــرب
الديــار ،وقــرب اجلــدار باجلــدار ،ولــو صــرف مــن أوقافهــا املعشــار ،ملــا وجــدت
أعمــر منهــا ،وال أفخــر وال أشــهر يف جميــع مــدارس األقطــار .ويبــدو أن املدرســة
اجلوبانيــة باملدينــة النبويــة كانــت مــن أروع املــدارس بنــا ًء ونظامــاً ودراســة،
وجــاءت غايــة يف الفــن املعمــاري اإلســامي ،وكانــت مــزودة بــكل مــا حتتــاج إليــه
املدرســة يف ذلــك الوقــت ،وذلــك حرص ـاً مــن جوبــان األتابــك أن تكــون مدرســته
أمنوذجــاً يف مدينــة رســول اهلل.

اسم الواقف

السلطان شهاب الدين
أحمد سلطان كلبرجة

سنة التأسيس

املوقع

بالقرب من باب الرحمة

نبذة عن املدرسة

أسســها الســلطان شــهاب الديــن أحمــد ،ســلطان كلبرجــة عــام (838ﻫ) ،بالقــرب
مــن بــاب الرحمــة غــرب املســجد النبــوي الشــريف ،وهــو موضــع بيــت عاتكــة بنــت
يزيــد بــن معاويــة -رضــي اهلل عنــه.-

عام  838هـ

• كعكــي ،عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن ،معالــم املدينــة املنــورة بــن العمارة والتاريخ ،مطابع الســروات ،ط2012 ،1م.
حجــار ،طــارق عبــداهلل ،املــدارس الوقفيــة باملدينــة املنــورة ،بحــث مقدم ملؤمتــر األوقاف يف اململكة العربية الســعودية ،مكة املكرمة 1422هـ.
األنصــاري ،ناجــي محمــد ،التعليــم يف املدينــة املنــورة مــن العــام الهجري األول إلى 1412هـ دراســة تاريخيــة وصفية حتليلية ،ط1414 ،1هـ.
الكباشــي ،أنعم" ،املدينة املنورة يف النصف الثاني من القرن العاشــر الهجري الســادس عشــر امليالدي وفقاً للوثائق العثمانية" ،مركز دراســات بحوث املدينة املنورة1436 ،هـ.
الشــنقيطي ،محمــد ســيد عمــر ،املكتبــات الوقفيــة باملدينــة املنــورة :تاريخها وحاضرها ومســتقبلها ،رســالة دكتوراه (جامعة القاهرة)2015 ،م.
بدر ،عبدالباســط ،التاريخ الشــامل للمدينة املنورة ،بيروت1414 ،ﻫ  /موســى ،علي ،رســائل يف تاريخ املدينة املنورة ،دار اليمامة ،الرياض1392 ،ﻫ.
رزقــان ،يغيــم ،احلــج قبــل مائة ســنة ،دار التقريب ،بيروت1413 ،ﻫ.
طاشــكندي ،عبــاس صالــح ،املكتبــات العامــة يف املدينة املنورة ،بحث غير منشــور1401 ،ﻫ.
اخلضــراوي ،محمــد ،مدرســة العلــوم الشــرعية باملدينــة املنورة ،ط، 1جدة ،دار األصفهاني 1990م.
كاظم ،موســى محمد ،مدرســة بشــير أغا ،بحث غير منشــور1418 ،ﻫ.
| 48

األوقاف التاريخية يف املدينة املنورة

| 49

المدرســة الباسطية
اسم الواقف

الزيني عبدالباسط

املوقع

يف موضع دار أويس

سنة التأسيس

نبذة عن املدرسة

مؤسســها القاضــي عبدالباســط ،ســنة (٨٤٠هـــ) ،يف موضــع دار أويــس ،بالقــرب
مــن املدرســة املعروفــة باحلصــن العتيــق مــن الناحيــة الشــرقية مــن املســجد النبــوي
الشــريف.

عام 840هـ

المدرسة األشرفية
اسم الواقف

السلطان األشرف قايتباي

سنة التأسيس
عام 888هـ

املوقع

ما بني باب السالم
وباب الرحمة

نبذة عن املدرسة

أنشــأها الســلطان األشــرف قايتبــاي ســلطان املماليــك عــام (887هـــ) ،ويف عــام
888هـــ اكتمــل بنــاء املدرســة ،وحضــر الســلطان قايتبــاي إلــى املدينــة املنــورة
ملشــاهدة عمــارة املســجد النبــوي الشــريف واملدرســة األشــرفية ،ومعــه أحمــال مــن
الكتــب املتنوعــة وخاصــة يف العلــوم الشــرعية ،وجعلهــا موقوفــة علــى املدرســة ،كمــا
وقــف عليهــا األوقــاف ،وخصــص لطالبهــا مخصصــات ماليــة ،وبلــغ املصــروف
علــى إنشــاء املدرســة ( )١٢٠٠٠٠دينــار .فاملدرســة األشــرفية باملدينــة املنــورة كانــت
ذات عمــارة فريــدة مــن نوعهــا وحتتــل مســاحة كبيــرة ،وبهــا غــرف عديــدة ،ومكتبــة
عامــرة بالكتــب املفيــدة ،وكان اإلقبــال عليهــا شــديداً مــن قبــل الطــاب ،وذلــك
للمكافــآت التشــجيعية التــي خصصهــا لهــم الســلطان ،وتســمى أيضــاً مدرســة
احلصــن العتيــق.

مدرسة العلم الشرعية باملدينة
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مدرسة الســلطان غياث الدين
اسم الواقف

السلطان غياث الدين
أبو املظفر أعظم شاه

مدرســة حرام السلطان
املوقع

يف مكان احلصن العتيق
عند باب الرحمة

سنة التأسيس

القرن الثامن الهجري

نبذة عن املدرسة

مــن الذيــن قامــوا بتأســيس مدرســة يف املدينــة املنــورة يف القــرن الثامــن الهجــري
الســلطان غيــاث الديــن أبــو املظفــر أعظــم شــاه بــن اســكندر شــاه صاحــب بنجالــه
مــن بــاد الهنــد( -ت ٨١٤هـــ) .أنشــأ مدرســته يف مــكان احلصــن العتيــق عنــدبــاب الرحمــة أحــد أبــواب املســجد النبــوي الشــريف ،ورتــب لهــا مدرســن ،وجعــل
لهــا وقف ـاً عليهــا وعلــى الطلبــة.

مدرســة الصدر األعظم محمد باشــا
اسم الواقف

محمد باشا

سنة التأسيس
قبل عام 981هـ
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املوقع

داخل احلرم النبوي

اسم الواقف

زوجة السلطان سليمان القانوني ،ووالدة
السلطان سليم الثاني

سنة التأسيس
عام 984هـ

مدرســة أبي بكر الصديق
نبذة عن املدرسة

تفيــد وثائــق عثمانيــة أن محمــد باشــا وهــو مــن كبــار رجــاالت الدولــة العثمانيــة،
أنشــأ مدرســة باســمه يف املدينــة املنــورة ،وتعــد املعلومــات حــول مدرســته محــدودة
جــداً ،ووفقـاً للوثائــق العثمانيــة؛ فــإن هــذه املدرســة أنشــئت داخــل احلــرم النبــوي
قبــل تاريــخ ( 15رجــب 981هـــ).

املوقع

املدينة املنورة

سنة التأسيس

وجدت قبل عام 1000هـ

نبذة عن املدرسة

أنشــئت املدرســة العثمانيــة الثالثــة يف املدينــة املنــورة بواســطة حــرام ســلطان زوجــة
الســلطان ســليمان القانونــي ،ووالــدة الســلطان ســليم الثانــي .وتشــير الوثائــق
العثمانيــة إلــى أن املدرســة املذكــورة تعرضــت لإلهمــال يف الفتــرة الســابقة لعــام
(984هـــ) ممــا أدى خرابهــا وتدهــور مبانيهــا ،ونتيجــة لهــذا الوضــع املريــع أرســلت
الســلطة املركزيــة يف إســطنبول حكمـاً بتاريــخ ( ١جمــادى األولــى ٩٨٤هـــ) إلــى أمير
أمــراء مصــر تطلــب منــه القيــام بتعميــر املدرســة املشــار إليهــا.


املوقع

املدينة املنورة

نبذة عن املدرسة

بنــاء علــى املعلومــات الــواردة يف الوثائــق العثمانيــة فإنهــا وجــدت يف عــام (1000هـــ)
مدرســة يف املدينــة املنــورة حتمــل اســم ســيدنا أبــي بكــر الصديــق -رضــي اهلل عنــه.-
ويالحــظ أن هــذه املدرســة كانــت متزامنــة مــع فتــرة الســلطان مــراد الثالــث ،بيــد
أنــه مــن الصعــب جــداً أن نتحــدث عــن تاريــخ إنشــاء هــذه املدرســة واجلهــة التــي
قامــت بتأسيســها.
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مدرســة محمد آغا (دار السعادة)
اسم الواقف
محمد آغا

املوقع

املدينة املنورة

سنة التأسيس

القرن العاشر الهجري

نبذة عن املدرسة

تعتبــر مدرســة محمــد آغــا واحــدة مــن مــدارس املدينــة التــي كانــت موجــودة يف
النصــف الثانــي مــن القــرن العاشــر الهجــري ،وقــد مــر ذكرهــا ألول مــرة يف عــام
(1003هـــ) .ويعــود ســبب ذكــر املدرســة يف العــام املشــار إليــه إلــى تخصيــص دعــم
مــادي مــن الدولــة العثمانيــة إلــى طــاب مــن املدرســة ،ومــن املعلــوم أن مدرســة
محمــد آغــا كانــت متــارس دورهــا العلمــي حتــى عــام (1049هـــ) ،وهــي مــن املــدارس
الكبيــرة التــي لــم تأخــذ حقهــا ونصيبهــا يف التوثيــق والتســجيل ،وهــي مــن ضمــن
تلــك املــدارس التــي حظيــت بهــا املدينــة املنــورة يف بدايــة العهــد العثمانــي ،وتولــى
التدريــس بهــا الشــيخ يوســف أفنــدي بعــد وفــاة صهــره فيــض اهلل أفنــدي الرومــي.

مدرســة الســلطان محمد الثالث
اسم الواقف

السلطان محمد الثالث

سنة التأسيس
عام ١٠٠٦هـ

املوقع

املدينة املنورة

نبذة عن املدرسة

يالحــظ أن هــذه املدرســة ذكــرت ألول مــرة يف تاريــخ شــوال (1006هـــ) مــن قبــل
أحــد املؤرخــن ،ومــن احملتمــل أن هــذه املدرســة مت إنشــاؤها يف الســنوات األخيــرة
مــن حكــم الســلطان محمــد الثالــث مــن طرفــه هــو نفســه ،ولهــذا الســبب لــم يــرد
ذكــر اســمها يف الوثائــق العثمانيــة التــي تعــود إلــى القــرن العاشــر الهجــري ،وتعتبــر
هــذه املدرســة مــن املــدارس ذات الدرجــات العليــا.

باب السالم يف املدينة املنورة
| 55

مدرسة الســلطان مراد الثالث
اسم الواقف

السلطان مراد الثالث

مدرسة الشفاء
املوقع

املدينة املنورة

سنة التأسيس

وجدت قبل عام 1011هـ

نبذة عن املدرسة

بحســب املعلومــات املوجــودة يف الوثائــق العثمانيــة فإنــه كانــت توجــد هنــاك مدرســة
يف املدينــة املنــورة حتمــل اســم الســلطان مــراد الثالــث ،وإذا كان ال يعــرف التاريــخ
الــذي أسســت فيــه املدرســة املشــار إليهــا ،إال أنــه ميكــن القــول إن هــذه املدرســة
كانــت متــارس نشــاطها حتــى شــهر رمضــان مــن عــام (١٠١١هـــ) وفق ـاً ملــا تذكــره
املصــادر التاريخيــة.

مدرســة قرة باشا
اسم الواقف

عبدالرحمن أفندي

سنة التأسيس
عام ١٠٣١هـ
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اسم الواقف

فيض اهلل الهندي

املوقع

حارة ذروان

سنة التأسيس
عام ١١١٢هـ

نبذة عن املدرسة

أنشــأها شــيخ اإلســام فيــض اهلل الهنــدي عــام (1112هـــ1700/م) عندمــا زار
املدينــة وقــد تولــى منصــب شــيخ اإلســام مرتــن ،وقــد أرســل األمــوال الالزمــة
إلنشــائها يف حــارة ذروان بعــد عودتــه إلــى بــاده .وتضــم املدرســة ( )21غرفــة
باإلضافــة إلــى مســجد ومطبــخ .ويذكــر يغيــم ريزفــان أنــه زار مدرســة الشــفاء
الدينيــة التابعــة لألوقــاف املكونــة مــن طابقــن فيهمــا ( )12غرفــة ،ويتقاضــى
التالميــذ مجيديــة واحــدة يف الشــهر ومؤونــة بنفــس املبلــغ تقريبـاً ،وكانــت حتتــوي
علــى مكتبــة قيمــة ( )1246كتابــاً مــن الكتــب النــادرة وخاصــة يف علــم التربيــة
والتعليــم واإلدارة .واشــتهر هــذا الربــاط مبدرســة الشــفاء وقــد بــن صــك الوقفيــة
حــدوده ،وبــن أنــه موقــوف عليــه أماكــن عددهــا ثمانيــة بيــوت ،يــوزع ريعهــا علــى
ســكان املدرســة كمــا شــرطها الواقــف ،وفيهــا مكتبــة بلــغ عــدد الكتــب فيهــا ()1441
كتاب ـاً ،وقــد ضمــت ملكتبــة امللــك عبدالعزيــز حيــث أفــرد لهــا جنــاح خــاص بهــا.

مدرسة الساقزلي
املوقع

اجلهة اجلنوبية من ذروان

نبذة عن املدرسة

يتوقــع أن تكــون هــذه املدرســة أول مــدارس العهــد العثمانــي حيــث أنشــأها القاضي
الــذي عينتــه الدولــة العثمانيــة يف مكــة املكرمــة .وتضــم املدرســة ( )٢٠غرفــة
حتيــط بفنــاء تتوســطه نافــورة وبعــض النباتــات ،وتفصــل الغــرف عــن الفنــاء أروقــة
ذات عقــود نصــف دائريــة .وقــد زار املدرســة يغيــم ريزفــان أحــد احلجــاج الــروس
عــام (1898م) فوصفهــا بأنهــا رحبــة نســبياً ،وتتســع لـــ( )25شــخصاً ،وتتكــون مــن
طابقــن.
وقــد اختلــف هــل هــي ربــاط أم مدرســة ورمبــا أطلــق عليهــا مدرســة نظــراً للــدروس
التــي تعطــى يف مســجده ،وذلــك بعــد صــاة العشــاء كل يــوم ،واشــترط الواقــف على
أن يكــون ســكان املدرســة مــن طائفــة األروام الصلحــاء غيــر املتزوجــن ،وأن تكــون
النظــارة علــى الوقــف ألوالده وأوالد أوالده ،ويف الربــاط مكتبــة بعــض محتوياتهــا
أوقفهــا بعــض األشــخاص عليهــا ،وقــد ضمــت هــذه املكتبــة إلــى مكتبــة املدينــة
العامــة ،وقــد أزيــل هــذا الربــاط أو (املدرســة) عــام (1295هـــ) يف توســعة خــادم
احلرمــن الشــريفني امللــك فهــد -رحمــه اهلل -للمســجد النبــوي.

اسم الواقف

أحمد بن إبراهيم
الساقزلي

سنة التأسيس
عام ١١٢٥هـ

املوقع

باب املجيدي

نبذة عن املدرسة

تعــرف هــذه املدرســة بالســاقزلي أو الصاقزلــي ،حيــث اشــترى الواقــف جملــة
عقــارات وبيــوت وجعلهــا يف مبنــى واحــد مكــون مــن ( )15خلــوة ،خصــص منهــا
واحــدة للمــدرس وأخــرى حلفــظ الكتــب املوقوفــة ،وثالثــة للمهمــات ورابعــة للبــواب
وخامســة للمــازم ،والعشــرة الباقيــة لســكن الطلبــة ،وتنــص الوقفيــة علــى أن يكــون
املــدرس عاملـاً فاضـ ً
ا حنفيـاً ملمـاً بســائر العلــوم املعقــوالت واملنقــوالت .واشــترط
ً
أن يكــون الطلبــة مــن األروام حنفــاء املذهــب ،عزاب ـا ال يشــربون الدخــان وليســوا
فســاقاً ،وأن يختــاروا مــن بينهــم شــيخاً عليهــم يجبــي غلــة الوقــف ،وتعتبــر هــذه
املدرســة مــن أغنــى املــدارس باألوقــاف ومــن أكثــر املــدارس شــهرة يف املدينــة
املنــورة ،ولعــل ذلــك يرجــع لكــون موقعهــا املميــز ببــاب املجيــدي وأنهــا مــن أواخــر
املــدارس التــي ظلــت قائمــة حتــى نهايــة العصــر العثمانــي ،وتتكــون املدرســة مــن
( )15غرفــة موزعــة لشــؤون التدريــس واملكتبــة وإقامــة الطــاب .وقــد ضمــت
مكتبتهــا إلــى مكتبــة املدينــة املنــورة العامــة حتــت اســم مكتبــة مدرســة الســاقزلي،
وقــد احتــوت مجموعتهــا ( )531مخطوطـاً ،و( )477مطبوعـاً ،ثــم اســتقر بهــا املقــام
يف مكتبــة امللــك عبدالعزيــز.
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مدرســة بشير آغا
اسم الواقف

بشير آغا

سنة التأسيس
عام ١١٥١هـ

المدرســة الحميدية
املوقع

يف مكان احلصن العتيق
عند باب الرحمة

نبذة عن املدرسة

أنشــئت هــذه املدرســة يف العهــد العثمانــي ،وكان معظــم املنشــئني ملثــل هــذه
املــدارس مــن أصحــاب الســلطة مــن الســاطني العثمانيــن أو مــن الــوزراء أو مــن
كبــار موظفــي الدولــة أو مــن األثريــاء .وكان يطلــق عليهــا يف ذلــك الوقــت اســم دار
احلديــث وقــد جــدد بناءهــا وأحياهــا الســيد بشــير آغــا -رحمــه اهلل .-وصــدر
بذلــك صــك باملوافقــة علــى نظــارة املدرســة .وكان الوقــف بجــوار بــاب الســام
مالصقـاً جلــدار احلــرم النبــوي الشــريف مــن اجلهــة القبليــة ،وبقــي يف هــذا املوقــع
منــذ عهــد اخلالفــة العثمانيــة حتــى عهــد امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز آل ســعود
يرحمــه اهلل ،-ثــم أزيــل هــذا املوقــع عندمــا بــدأت التوســعة الســعودية األولــىللمســجد النبــوي الشــريف يف عــام (1370ﻫ) ،ومت بنــاء البديــل بشــراء قطعــة أرض
كبيــرة يف منطقــة بضاعــة ،ويبعــد املوقــع اجلديــد عــن املســجد النبــوي الشــريف
حوالــي ( )٥٠٠متــر .يتكــون املبنــى مــن طابقــن يضمــان ( )٢٠غرفــة ،وقــد اشــترط
الواقــف أن يكــون املــدرس مــن ديــار الــروم ،املفســر احملــدث الفقيــه ،وخصــص لــكل
طالــب ( )٣جنيهــات ســنوياً إضافــة إلــى املخصصــات الشــهرية ،وعــن الواقــف
شــيخ احلــرم النبــوي كائنــاً مــن كان علــى نظــارة املدرســة والســبيل والــدوارق،
كمــا اشــترط علــى الطــاب العشــرين الســاكنني بالــدار قــراءة القــرآن كل ليلــة
جمعــة يف العشــرين جــزءاً التــي وضعهــا الواقــف ،ويهــدون ثوابهــا لروحــه ،وقــد
ضمــت مكتبتهــا إلــى مكتبــة امللــك عبدالعزيــز والتــي كانــت حتتــوي علــى ()1179
مخطوطــاً ،و( )840مطبوعــاً.

اسم الواقف

السلطان عبداحلميد األول

سنة التأسيس

بني عامي 1187هـ -
1203هـ

المدرســة المحمودية
اسم الواقف

السلطان محمود خان

سنة التأسيس
عام ١٢٣٧هـ
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املوقع

حارة الساحة من
جهة احلرم أمام
زقاق كومة حشيفة

نبذة عن املدرسة

مؤسســها الســلطان عبداحلميــد األول ،يف عهــده مــا بــن عامــي (١١٨٧هـــ -
١٢٠٣هـــ) ،وتقــع يف آخــر حــارة الســاحة مــن جهــة املســجد النبــوي الشــريف أمــام
زقــاق كومــة حشــيفة عنــد حــارة اخلــزازة ،ويتكــون مبنــى املدرســة مــن فنــاء واســع
بــه أشــجار ،وحتيــط بــه حوالــي عشــرون غرفــة ،وللمدرســة مدخــان أحدهمــا
هــو الرئيــس الــذي يقــع حتــت الســقيفة التــي علــى طريــق الســاحة ،واآلخــر يقــع
علــى طريــق متفــرع مــن طريــق الســاحة ،وليــس للمدرســة أي واجهــة علــى هذيــن
الطريقــن ،وقــد ورد يف ســالنامة واليــة احلجــاز التــي صــدرت يف عــام (١٣٠١هـــ)
بيانــاً بأســماء بعــض املــدارس الدينيــة يف املدينــة ومدرســيها ،وقــد جــاء منهــا
املدرســة احلميديــة ومدرســها محمــود ســعيد أفنــدي.

املوقع

جوار باب السالم

نبذة عن املدرسة

يصــف علــي بــن موســى أحــد الرحالــة الذيــن وصفــوا املدينــة املنــورة هــذه املدرســة
أنهــا مــن أعظــم مــدارس املدينــة ،وأن فيهــا نحــو ( )٤٠غرفــة ،إضافــة إلــى ســكن
املــدرس وحديقــة صغيــرة يف فنــاء متوســط ،وميضــأة يف اجلهــة الغربيــة .جددهــا
الســلطان محمــود خــان عــام (1237هـــ) حيــث كانــت حتتــل مــكان األشــرفية التــي
أنشــأها األشــرف قيتبــاي عــام (888هـــ) ،ثــم حتــول املبنــى إلــى محكمــة وبعــد فتــرة
تهــدم .وعندمــا جددهــا الســلطان محمــود أضــاف لهــا ربــاط البســاطية وبنــى
بجوارهــا داراً للناظــر ،ثــم جددهــا الســلطان عبدالعزيــز عــام (1287هـــ) ،وقــد
ظلــت قائمــة إلــى أن أزيلــت يف التوســعة األولــى للمســجد النبــوي الشــريف ،وأمــا
عــن مكتبتهــا فقــد كانــت حتتــوي علــى ( )3314مخطوطـاً نــادراً و( )3756مطبوعـاً
واســتقر بهــا احلــال يف مكتبــة امللــك عبدالعزيــز بعــد أن كانــت قــد رحــل جــزء منهــا
إلــى دمشــق ثــم متــت إعادتهــا علــى مراحــل.
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مدرســة إكلي ناظري
اسم الواقف

مصطفى إكلي ناظري

املوقع

شارع الساحة

سنة التأسيس
عام ١٢٥٤هـ

نبذة عن املدرسة

أسســها مصطفــى إكلــي ناظــري عــام (1254هـــ) .يتكــون مبنــى املدرســة مــن ()٣
أدوار ويضــم ( )24غرفــة أحدهــا ســكن للناظــر ،وأخــرى للمــدرس ،وثالثــة للمكتبــة،
والباقــي إلقامــة الطــاب .كمــا تضــم مســجداً واســعاً يســتخدم مقــراً للدراســة،
ومطبخـاً ،وقــد اشــترط الواقــف أن يكــون طــاب املدرســة مــن األحنــاف املجاورين،
وأن يكــون الناظــر هــو شــيخ املدرســة ومدرســها ،وقــد اســتمر التدريــس بهــا إلــى
حــن افتتــاح اجلامعــة اإلســامية باملدينــة عــام (1380هـــ) ،وتتكــون املكتبــة التــي
ضمــت إلــى مكتبــة املدينــة العامــة بطلــب مــن ناظــر املكتبــة مــن ( )192مخطوط ـاً
ُ
و( )114مطبوع ـاً.

مدرســة حسين آغا
اسم الواقف
حسني آغا

سنة التأسيس
عام ١٢٧٣هـ

املوقع

حارة األغوات

نبذة عن املدرسة

أقــام هــذه املدرســة ناظــر التكيــة املصريــة حســن آغــا كــوزل آغــا ،ويتكــون املبنــى
مــن دوريــن مشــتم ً
ال علــى ( )٢٠غرفــة حتيــط بفنــاء داخلــي ،وغرفتــن كبيرتــن
عنــد املدخــل الــذي يقــع يف ركــن املبنــى الشــمالي الشــرقي ،إضافــة إلــى املرافــق
التــي تقــع يف اجلهــة الغربيــة منــه.
ويرجــح أنهــا هــي نفــس املدرســة التــي أشــار إليهــا علــي بــن موســى حتــت اســم
مدرســة حســن أفنــدي ويعتبــر هــذا االســم هــو املعــروف قدمي ـاً لهــذه املدرســة.
وقــد اشــترط الواقــف أال يســكنها إال أهــل الــروم ،واحملــروم مــن األهــل والصنعــة،
وأن الناظــر علــى املدرســة هــو شــيخ احلــرم أيــاً كان ،وقــد ظــل مبنــى املدرســة
قائم ـاً إلــى أن أزيــل لغــرض حتســن شــوارع املدينــة .احتــوت هــذه املدرســة علــى
تكيــة لتقــدمي الطعــام وهــي التــي عرفــت بتكيــة احلــارة ،وللمدرســة مكتبــة عظيمــة
تضــم حوالــي ( )1000كتــاب ،وقــد خصصــت هــذه املدرســة لتدريــس علــوم الديــن،
وتعتبــر هــذه املدرســة أشــهر مــدارس حــارة األغــوات وذروان.

باب السالم يف املدينة املنورة
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المدرســة اإلحسانية
اسم الواقف

مصطفى عبدالرحيم

مدرســة أمين أفندي بورس لي
املوقع

مقابل رباط ياقوت
املارداني

سنة التأسيس
عام ١٢٧٥هـ

نبذة عن املدرسة

أسســها مصطفــى بــن عبــد الرحيــم عــام 1275هـــ ،وتقــع يف آخــر حــارة األغــوات
مــن جهــة البقيــع مقابــل ربــاط ياقــوت املاردانــي .يتكــون مبنــى املدرســة مــن دوريــن
يتوســطه فنــاء حتيــط بــه الغــرف مــن جميــع اجلهــات عــدا الشــرق ،وقــد أوقــف
املؤســس علــى املدرســة ( )٧دور و( )15دكانـاً ،واشــترط الواقــف أن يكــون التدريــس
والتوليــة لــه مــدة حياتــه ثــم ألوالده ،وأن يكــون املــدرس مــن أهــل الــروم فــإن لــم
يتوفــر فمــن أهــل القــرم والقــازان والبلغــار ،وأن يكــون مــن مذهــب أبــي حنيفــة ،وقــد
أزيلــت املدرســة ومت ضــم مكتبتهــا إلــى مكتبــة املدينــة العامــة وقــد بلــغ مــا حتتويــه
مــن الكتــب ( )114مخطوطـاً و( )662مطبوعـاً.

المدرســة الثروتية
اسم الواقف

محمد ثروت أفندي

سنة التأسيس
عام ١٢٨٠هـ
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األوقاف التاريخية يف املدينة املنورة

اسم الواقف

أمني أفندي بورس لي

املوقع

حارة األغوات

سنة التأسيس
قبل عام 1290هـ

نبذة عن املدرسة

أسســها أمــن أفنــدي بــورس لــي ،ويقــع مبنــى املدرســة يف حــارة األغــوات ،وكانــت
تضــم مكتبــة ،ولــم يتضــح ســنة تأسيســها وال مصيرهــا ،ســوى معلومــات موجــزة
عــن أوقــاف املدرســة تضمنــت أنــه يف عــام (١٢٩٠هـــ) اشــترى ناظــر املدرســة
محمــد أفنــدي ديــار بكــري مــدرس املدرســة مبوجــب حجــة شــرعية ،دكانـاً أوقفــه
علــى املدرســة بالقــرب مــن بــاب الســام ،وقــد اشــترط الواقــف أن يكــون املــدرس
حنفــي املذهــب.

المدرســة الكشميرية
املوقع

زقاق الزرندي

نبذة عن املدرسة

أنشــأها محمــد ثــروت أفنــدي بباطــن املدينــة يف زقــاق الزرنــدي يف ســوق املدينــة
عــام (1280هـــ) ،لتعليــم أهــل الــروم والشــركس اللغــة العربيــة وأصــول الديــن
والفقــه ،وأوقفهــا بجميــع حقوقهــا ومرافقهــا الشــرعية والوقفيــة علــى خصــوص
املدرســة وطلبــة العلــم مــن أهــل الــروم ،ولــدى االطــاع علــى الصــك وجــد أن
املدرســة اشــتملت علــى محــل للتدريــس ،وخلــوة الكتــب ونحــوه ،وعشــر خــاو
للطلبــة .ويف عــام (١٣٩٨هـــ) نشــب حريــق بالســوق ،أحــرق فيمــا أحــرق املدرســة
ومــا حتتويــه مــن كتــب مليئــة بعلــوم الديــن ،وقــد حتولــت املدرســة إلــى مدرســة
لتحفيــظ القــرآن الكــرمي حتــت إشــراف اجلماعــة اخليريــة لتحفيــظ القــرآن
الكــرمي منــذ عــام (١٤١٣هـــ) وســميت باملدرســة الثروتيــة لتحفيــظ القــرآن
الكــرمي وتقــع يف طريــق ســلطانة.

اسم الواقف
لعل الدين

سنة التأسيس
عام ١٣٠١هـ

املوقع

حارة ذروان

نبذة عن املدرسة

أوقــف الواقــف هــذه املدرســة؛ لتكــون مدرســة لقــراءة وتعليــم العلــوم النقليــة
والعقليــة التــي يســوغ الشــرع احلنيــف االشــتغال بهــا مــن ســائر الفنــون ،وأســماها
املدرســة اللعليــة اجلمونيــة املدنيــة .وشــرط املؤســس أن يكــون الطلبــة مــن أهــل
جمــون وكشــمير مــن ســكان املدينــة غيــر املتزوجــن .وتتكــون املدرســة مــن ()٣
طوابــق وتشــتمل علــى ( )26غرفــة علويــة وســفلية.
هجــرت املدرســة فتــرة مــن الزمــن حتــى مت إزالتهــا وتعويضهــا مبــكان آخــر ،ومت
التعــاون مــع اجلماعــة اخليريــة لتحفيــظ القــرآن الكــرمي علــى أســاس إعطائهــم
املبنــى ،ويتكفــل الوقــف بتوفيــر كل مــا يلــزم ،وقــد ســميت بالوقــت احلاضــر مدرســة
عمــر بــن اخلطــاب.
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المدرســة القازانية (القازلية)
اسم الواقف

عبدالستارالقازاني

املوقع

زقاق جعفر

سنة التأسيس
عام ١٣١١هـ

نبذة عن املدرسة

أسســها عبدالســتار بــن جابــر القازانــي عــام (١٣١١هـــ) ،يف زقــاق جعفــر ،ويتألــف
مبنــى املدرســة مــن طابقــن بهمــا ( )36غرفــة ومكتبــة ،ويذكــر يغيــم رزقــان أنــه
شــاهد مــع رشــيد أفنــدي مدرســة قــازان الدينيــة املبنيــة حديثــاً واملكونــة مــن
طابقــن وبهمــا مســجد ومكتبــة صغيــران ،ولهــا بيــوت موقوفــة علــى املدرســة
ومخصصــة لســكن الشــيخ واملــدرس واإلمــام والناظــر وخالفهــم .وقــد الحــظ أن
كل شــيء بــدا جديــداً ونظيفـاً يف املدرســة ،وأنهــا تتســع لـــ( )٢٠طالبـاً .وقــد حــدد
الواقــف يف هــذه الوقفيــة أن يكــون ســكان املدرســة املذكــورة مــن أهالــي القازعــان
وأهالــي القــزق ،مــن طلبــة العلــم الشــريف مــن أهــل الديانــة املتبعــن لســنة ســيد
املرســلني ،وقــد حتولــت املدرســة إلــى ربــاط ،حيــث يســكن بهــا اآلن أشــخاص
مــن بلــدان متعــددة ،وقــد يرجــع هــذا التحــول إلــى شــرط الواقــف ،وقــد هدمــت
املدرســة يف توســعة املنطقــة املركزيــة ،وأمــا عــن مكتبتهــا فقــد نُقلــت إلــى مكتبــة
املدينــة العامــة وقــد بلغــت مجمــوع الكتــب ( )151مخطوط ـاً و( )2499مطبوع ـاً.

المدرســة العرفانية
اسم الواقف

محمد عارف بن
مصطفى طوقاي

سنة التأسيس
عام ١٣١٤هـ

املوقع

حي باب املجيدي

نبذة عن املدرسة

أسســها محمــد عــارف بــن مصطفــى طوقــاي املــدرس يف مدرســة بشــير آغــا
ولعلهــا آخــر مدرســة أهليــة أنشــئت يف العهــد العثمانــي ،وتشــتمل املدرســة علــى
( )12غرفــة ،زادهــا الناظــر عمــر عــادل التركــي ( )٤غــرف ،وفيهــا مكتبــة ،ولهــا
أوقــاف تتكــون مــن ( )17دكانـاً و( )٧دور وقطعــة أرض ،وقــد أوقفهــا علــى طــاب
األناضــول وقــازان مــن غيــر املتزوجــن ،أمــا عــن مكتبتهــا فقــد كانــت حتتــوي
علــى مكتبــة جيــدة وقــد مت تســليم كتبهــا إلــى املكتبــة العامــة باملدينــة املنــورة عــام
(1383هـــ) نظــراً ألن املكتبــة قــد أهملــت وتعرضــت بعــض كتبهــا للتلــف وأصبحــت
املكتبــة مهملــة ال يســتفاد منهــا .واشــترط الواقــف أن يكــون املــدرس مــن علمــاء
األناضــول ممــن حتققــت لــه األهليــة لتدريــس العلــوم الشــرعية ،وقــد اســتمرت
املدرســة هــي نفســها ثــم زاد عليهــا الناظــر عمــر التركــي ( )٤غــرف ،ثــم أزيلــت
لصالــح مشــروع توســعة احلــرم ،وأنشــأ لهــا مقــراً جديــداً يف الســبعة مســاجد،
حيــث متــارس عملهــا منــذ عــام (١٤١٢هـــ) ،وأمــا مكتبتهــا فقــد نقلــت إلــى مكتبــة
املدينــة العامــة وتضــم ( )84مخطوط ـاً و( )811مطبوع ـاً.

باب السالم يف املدينة املنورة
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مدرســة الخاسكية
اسم الواقف

خاسكي سلطان

مدرســة العلوم الشرعية
املوقع

باب العنبرية

سنة التأسيس
عام ١٣١٤هـ

نبذة عن املدرسة

أسســتها امــرأة تســمى خاســكي ســلطان علــى حافــة مجــرى وادي أبــي جيــدة
الشــرقية مقابــل بيــت الترجمــان ،وحتتــوي املدرســة علــى حديقــة صغيــرة ومســجد،
حيــث حتولــت بعــد مــدة إلى دار للحكومة ،ثم صارت مستشــفى للعســاكر النظامية،
ثــم ظــل املبنــى يف العهــد الســعودي دائــرة حكوميــة ،ثــم أزيــل وأقيــم مكانــه العمــارة
احلاليــة للمركــز الرئيســي للبــرق والبريــد والهاتــف يف الوقــت احلاضــر ،ويالحــظ
مــن التحــوالت أن التدريــس توقــف فيهــا بعــد فتــرة مــن تأسيســها.

مدرســة أمان اهلل خوجة
اسم الواقف

أمان اهلل خوجة البخاري

سنة التأسيس
عام ١٣٢٤هـ
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األوقاف التاريخية يف املدينة املنورة

املوقع

خارج باب املجيدي

اسم الواقف

الشيخ أحمد الفيض آبادي

سنة التأسيس
عام ١٣٤٠هـ

املوقع

املدينة املنورة

نبذة عن املدرسة

مؤسســها الشــيخ أحمــد الفيــض آبــادي ،وكانــت فكــرة إنشــاء املدرســة تــراوده منــذ
قــدم إلــى املدينــة املنــورة مــع والــده عــام (1316هـــ) .ويف عــام (1339هـــ) قــدم
أحــد معارفــه مــن أغنيــاء الهنــد فذكــر لــه تأســيس املدرســة فوعــده بإرســال مــا
يســاعده ،وفع ـ ً
ا أب ـ ّر بوعــده وأرســل لــه ( )٤٠جنيه ـاً كانــت مبثابــة النــواة األولــى
لتأســيس املدرســة التــي ابتــدأ بتأسيســها الفعلــي يف محــرم عــام (1340هـــ) ،وكانت
أهــداف املدرســة تنحصــر يف خدمــة العلــم مبختلــف فروعــه ،وتعليــم بعــض احلــرف
اخلفيفــة ،وتخريــج جيــل مــن أبنــاء املدينــة املنــورة قــادر علــى مواجهــة احليــاة مبــا
يفيــده يف آخرتــه ودنيــاه ،ثــم أنشــأ إلــى جانــب هــذا فرع ـاً مختص ـاً بتعليــم بعــض
احلــرف والصناعــات اخلفيفــة ،ويف عــام (1343هـــ) تقــدم إلــى امللــك حســن طالبـاً
منحــة الترخيــص بإنشــاء مدرســة ،وتلقــى اإلذن واملوافقــة .واشــترط الواقــف أن
تكــون املدرســة لــكل طفــل أو شــخص صالــح للتعليــم بــدون تخصيــص جنــس أو
قــوم ،عــدا األيتــام فإنهــم مقدمــون يف القبــول ،وأن التدريــس منحصــر يف العلــوم
الشــرعيةُ .هــدم مبنــى املدرســة لغــرض توســعة احلــرم النبــوي ثــم بنــي مبنــى آخــر
يف عــام (١٤٠٩هـــ) اشــتمل علــى ( )٩أدوار و( )74غرفــة ،وقــد انتقلــت مدرســة
العلــوم الشــرعية يف أكثــر مــن مبنــى بســبب توســعة احلــرم النبــوي يف التوســعة
األولــى والثانيــة ،واســتقر بهــا احلــال مؤخــراً يف مبناهــا الثالــث بالدائــري األول
املعــروف بطريــق امللــك فيصــل.

نبذة عن املدرسة

أسســها أمــان اهلل خوجــة البخــاري عــام (1324ﻫ) ،خــارج بــاب املجيــدي ،وتتكــون
املدرســة مــن طابقــن يحتــوي األرضــي علــى ( )٤دكاكــن وحجرة كبيــرة ،و( )٦حجر
وشمســة يف وســطها بئريــن وبيــت مــاء ودرج ،وقــد شــرط الواقــف ســكن احلجــرات
علــى طلبــة العلــم الصاحلــن ممــن يعتقــد مذهــب أبــي حنيفــة مــن أهــل املدينــة
واملجاوريــن لهــا مــن أي بلــد كانــوا واخلالــن مــن الزوجــات .وقــد أزيلــت املدرســة
بســبب التوســعة ،وانتقلــت إلــى مبنــى يف منطقــة العوالــي خلــف بنــك الراجحــي،
ويتكــون املبنــى مــن ( )٤أدوار ،واملدرســة يف الوقــت احلاضــر تهتــم بالقــرآن الكــرمي
وحتفيظــه ،ومتــارس التدريــس خــال الفترتــن الصباحيــة واملســائية.
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مدرســة دار الحديث
اسم الواقف

الشيخ أحمد الدهلوي

دار األيتام
املوقع

مقابل باب املجيدي

سنة التأسيس
عام ١٣٥٠هـ

نبذة عن املدرسة

مؤسســها الشــيخ أحمــد الدهلــوي الــذي هاجــر إلــى املدينــة املنــورة مــن الهنــد
عــام (1345هـــ) ،وكان يــدرس يف املســجد النبــوي ،ويف عــام (1350هـــ) افتتــح دار
احلديــث بترخيــص مــن امللــك عبدالعزيــز -طيــب اهلل ثــراه ،-والتــي تعنــى بتدريــس
علــوم القــرآن الكــرمي ،واحلديــث النبــوي الشــريف ،وكانــت مــدة الدراســة يف الــدار
عشــر ســنني ،وتعتمــد يف مواردهــا ومصروفاتهــا مــا يصلهــا مــن أهــل اخليــر داخــل
املدينــة املنــورة وخارجهــا ،وآلــت نظــارة دار احلديــث لفضيلــة الشــيخ عمــر فالتــه
عــام (1377هـــ) فأجــرى تعديـ ً
ا يف مراحــل الدارســة بحيث أصبحت مدة الدراســة
فيهــا ( )٧ســنوات ،وظلــت الــدار علــى هــذا النظــام بعــد إشــراف إدارة اإلفتــاء عليهــا
عــام 1378هـــ ثــم انتقــل اإلشــراف عليهــا إلــى اجلامعــة اإلســامية عــام (1384هـــ)
بأمــر ملكــي ،وأصبحــت الدراســة قاصــرة فيهــا علــى املرحلــة املتوســطة فقــط،
ويلتحــق خريجــو الــدار باملعهــد الثانــوي باجلامعــة اإلســامية.

مدرســة التهذيب الخيرية
اسم الواقف

الشيخ عبدالرحمن محمد
العربي اإلدريسي

سنة التأسيس
عام ١٣٥٢هـ
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األوقاف التاريخية يف املدينة املنورة

اسم الواقف
عبد الغني دادا

املوقع

باب املجيدي شمال
املسجد النبوي

سنة التأسيس
عام ١٣٥٢هـ

نبذة عن املدرسة

دار األيتــام -ســابقاً -دار التربيــة االجتماعيــة للبنــن باملدينــة املنــورة حاليــاً،-
افتتحــت يف شــهر محــرم مــن عــام (١٣٥٢هـــ) إليــواء األيتــام والفقــراء ،وتعليمهــم
حســب منهــج املرحلــة االبتدائيــة وإكســابهم نوعــاً مــن الصناعــات اخلفيفــة،
وحتفيــظ مــن يرغــب منهــم القــرآن الكــرمي ،وأول مــا بــدأت الدراســة يف الــدار يف
بيــت اشــتراه املؤســس يف (ذروان) ،ثــم يف بــاب املجيــدي شــمال املســجد النبــوي
الشــريف وبقيــت فيــه حتــى عــام (١٣٩٣هـــ) ،ويف نفــس العــام انتقلــت الــدار إلــى
مبنــى مســتأجر يف قبــاء بجــوار مســجد اجلمعــة ،ويف عــام (١٤٠٠هـــ) انتقلــت إلــى
مبناهــا احلكومــي اجلديــد يف طريــق ســيد الشــهداء ،وتتبــع دار التربيــة االجتماعية
للبنــن باملدينــة املنــورة حالي ـاً لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة.

مدرسة النجاح
املوقع

سوق القفاصة

نبذة عن املدرسة

مؤسســها الشــيخ عبدالرحمــن بــن محمــد العربــي اإلدريســي املولــود يف املغــرب
عــام (1911م) ،حيــث هاجــر مــع والــده إلــى املدينــة املنــورة عــام (1927هـــ) ،ويف
عــام (1348هـــ) التحــق بالتدريــس يف مدرســة العلــوم الشــرعية ،ويف عام (1350هـ)
أســس كتابـاً يف املنطقــة املجــاورة لقبــر الصحابــي اجلليــل مالــك بــن ســنان يف ســوق
القفاصــة وقــد جــرى حتويــل الكتــاب إلــى مدرســة التهذيــب يف (1352/7/5هـــ)
باألمــر الســامي رقــم ( .)880وبقيــت املدرســة يف مقرهــا بالكتــاب حتــى انتقلــت
إلــى وقــف أحــد األتــراك ،ويســمى املدرســة اإلحســانية يف حــي األغــوات ثــم انتقلــت
إلــى زاويــة الصــاوي يف حــي األغــوات أيضـاً ،ثــم انتقلــت إلــى مبنــى املجيــدي قــرب
بيرحــاء ثــم عــادت إلــى مقرهــا الســابق يف زاويــة الصــاوي بحــارة األغــوات حتــى
عــام (1388هـــ) .وبقيــت املدرســة متحفظــة بشــعبة القــرآن الكــرمي علــى نفقــة أهــل
اخليــر حتــى عــام (1405هـــ) ،ضمــت لــوزارة التعليــم لإلشــراف عليهــا مــن الناحيــة
املاليــة والتعليميــة.

اسم الواقف

الشيخ عمر عادل

سنة التأسيس
عام ١٣٥٣هـ

املوقع

شارع أبي بكر الصديق

نبذة عن املدرسة

مؤسســها األســتاذ عمــر عــادل املولــود يف عــام (1326هـــ) يف ديــار بكــر مــن
تركيــا ،هاجــر إلــى املدينــة املنــورة عــام (١٣٤٧هـــ) ،وعمــل مدرس ـاً يف مدرســة
العلــوم الشــرعية حتــى عــام (1353هـــ) ويف نفــس العــام أنشــأ مدرســة النجــاح
يف منزلــه اخلــاص -ثــم انتقلــت إلــى شــارع العينيــة ومنــه إلــى العرفانيــة ثــمالفيروزيــة يف شــارع الســحيمي ،ويف عــام (1359هـــ) قــام املؤســس بتســليم
املدرســة ملديريــة املعــارف باملدينــة املنــورة؛ وذلــك لعــدم قدرتــه علــى مصاريــف
املدرســة .ومنــذ عــام (1359هـــ) أصبحــت مدرســة النجــاح األهليــة مدرســة
حكوميــة باســم مدرســة النجــاح النموذجيــة.
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مدرســة دار العلوم السلفية
اسم الواقف

الشيخ رشيد أحمد بن إبراهيم
األنصاري

املوقع

املدينة املنورة

سنة التأسيس
عام ١٣٦٧هـ

نبذة عن املدرسة

مؤســس مدرســة دار العلــوم الســلفية ببلــدة خيــر البريــة هــو الشــيخ رشــيد أحمــد
ابــن إبراهيــم بــن عبــد احلكيــم األنصــاري ،ولــد عــام (1324هـــ) يف بلــدة كرانــة يف
الهنــد ،هاجــر إلــى املدينــة املنــورة واشــتغل بالتدريــس يف مدرســة العلــوم الشــرعية
يف الفتــرة (١٣٤٩هـــ ١٣٥٦ -هـــ) ،ثــم تــرك التدريــس فيهــا ودرس يف املســجد
النبــوي ،ومنــذ عــام (1365هـــ) بــدأ يفكــر بتأســيس مدرســة العلــوم الســلفية التــي
صــدر اإلذن بافتتاحهــا عــام (1368هـــ) ،وكانــت تعتمــد يف ميزانيتهــا علــى أهــل
اخليــر مــن احملســنني حتــى عــام (1396هـــ) ،حيــث مت صــرف إعانــة لهــا مــن قبــل
وزارة املعــارف ،واســتمرت املدرســة حتــى عــام (1405هـــ) حيــث توقــف نشــاطها يف
ذلــك العــام ،أمــا عــن مكتبتهــا فقــد ضمــت إلــى مكتبــة امللــك عبدالعزيــز وكانــت
حتتــوي علــى ( )٥٠٠٠كتــاب.

المدرســة الرستمية
اسم الواقف

رستم باشا

سنة التأسيس

النصف الثاني من القرن
الثالث عشر الهجري

املوقع

حارة األغوات

نبذة عن املدرسة

تعتبــر مدرســة الرســتمية مــن أوائــل املــدارس التــي أنشــئت يف حــارة األغــوات،
واختُلــف يف تاريــخ إنشــاء هــذه املدرســة ،ومــا يعــرف عنهــا أن الذي أنشــأها رســتم
باشــا يف القــرن التاســع عشــر امليــادي ،وأنهــا بنيــت يف أول عهــد العثمانيــن،
ويقــع مبنــى املدرســة يف وســط حــارة األغــوات أمــام الفســحة التــي تتوســط
الطريــق بــن احلــرم النبــوي والبقيــع .بنيــت املدرســة مــن طابــق واحــد ،وتتكــون
مــن فنــاء مســتطيل يحيــط بــه مــا يقــارب العشــرين غرفــة .ويتوقــع أن املدرســة
الرســتمية أنشــئت كمدرســة للتعليــم يف النصــف الثانــي مــن القــرن الثالــث عشــر
الهجــري ،ورمبــا ســميت باســم املنشــئ لهــا علــى غــرار مــا تســمى بــه املــدارس
وقتئــذ ،حيــث تنســب يف العــادة إلــى أصحابهــا الذيــن قامــوا بتأسيســها.
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األربطة والتكايا الوقفية
في المدينة المنورة

قلعة عروة بن الزير يف املدينة املنورة
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مدخل
تطلــق كلمــة الربــاط علــى احلصــن احلربــي الــذي يقــام
يف الثغــور املواجهــة للعــدو للــذود عــن ديــار املســلمني ،وملــا
اتســعت الدولــة اإلســامية وقويــت شــوكتها خــال القــرن
الرابــع الهجــري واكــب ذلــك تطــوراً ملحوظـاً يف شــتى مناحــي
احليــاة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،وتغيــرت
بذلــك وظيفــة الربــاط -خاصــة يف املشــرق اإلســامي-
حيــث بــدأ يتحــول إلــى إيــواء الفقــراء واحملتاجــن ،فبعــد
أن كان منشــؤه علــى احلــدود حلمايــة الثغــور صــار يبنــى
داخــل املــدن لغــرض اجتماعــي هــو الســكن واإليــواء .وتذكــر
املصادر أن هذه األربطة كان يوقفها اخلليفة أو السلطان أو
القائــد أو التاجــر أو األميــر ،،وغالبـاً مــا كان يســمى الربــاط
باســم واقفــه ،وقــد ينســب إلــى مــن قــام بتعميــره أو إعــادة
بنائــه .ويعــود إنشــاء األربطــة يف املدينــة املنــورة إلــى العصــر

حصن خيبر يف املدينة املنورة

العباســي ،حيــث يعتقــد أن أول ربــاط مت إنشــاؤه ربــاط العجم
عــام (٥٥٥هـــ١١٦٠/م) ،ولــم ،ولــم تذكــر كتــب التاريــخ ســوى
( )٤أربطــة مت تأسيســها حتــى عــام (٧٦٦هـــ١٣٦٤/م) بعــد
ذلــك انتشــرت األربطــة ،حيــث عــدد الســخاوي (ت ٩٠٢هـــ)
أســماء ( )32رباطــاً ،وقــد بلغــت األربطــة يف بدايــة القــرن
الثالــث الهجــري ( )82رباط ـاً ،وأخــذت بالتزايــد حتــى إنهــا
بلغــت مــا يقــارب الـــ( )١٠٠ربــاط يف القــرن الرابــع عشــر
الهجــري ،وكانــت تلــك األربطــة مــأوى الفقــراء واملنقطعــن
وطــاب العلــم والعلمــاء املجاوريــن للمســجد النبوي الشــريف
مــن كافــة األجنــاس ،فيجــد فيهــا العلمــاء أماكــن للمطالعــة
والكتابــة واالستنســاخ والتأليــف .يف هــذا الفصــل اســتعراض
لنمــاذج مــن األربطــة الوقفيــة التــي احتضنتهــا املدينــة املنــورة
علــى مختلــف العصــور.

• للرجوع إلى مصادر التفصيل يف هذه األربطة والتكايا الوقفية اآلتي ذكرها ينظر:
كعكي ،عبدالعزيز بن عبدالرحمن ،معالم املدينة املنورة بني العمارة والتاريخ ،مطابع السروات ،ط2012 ،1م.
احلصــن ،محمــد بــن عبدالرحمــن ،دور الوقــف يف تأســيس املــدارس واألربطــة واحملافظــة عليهــا يف املدينــة املنــورة ،بحــث يف مجلــة جامعــة امللــك ســعود نشــر يف
1417/5/24هـ.
اجلاســم ،أمــل عبداللطيــف ،األربطــة يف املدينــة املنــورة خــال الفتــرة مــن 648-555هـــ :دراســة حتليليــة ،بحــث مقــدم للنــدوة العلميــة :آثــار املدينــة املنــورة وحضارتهــا
وتراثهــا عبــر العصــور ،تنظيــم :جمعيــة التاريــخ واآلثــار بــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي2013 ،م.
األنصاري ،ناجي محمد ،التعليم يف املدينة املنورة من العام الهجري األول إلى 1412هـ دراسة تاريخية وصفية حتليلية ،ط1414 ،1هـ.
الكباشــي ،أنعــم ،املدينــة املنــورة يف النصــف الثانــي مــن القــرن العاشــر الهجــري الســادس عشــر امليــادي وفقـاً للوثائــق العثمانيــة ،مركــز دراســات بحوث املدينــة املنورة،
1436هـ.
الصديقي ،سحر عبدالرحمن ،أثر الوقف اإلسالمي يف احلياة العلمية باملدينة املنورة ،رسالة ماجستير ،مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة ،ط2003 ،1م.
التونسي ،حمادي ،املكتبات العامة باملدينة املنورة ماضيها وحاضرها ،رسالة ماجستير يف جامعة امللك عبدالعزيز جدة1981 ،م.
املزيني ،عبدالرحمن سليمان ،مكتبة امللك عبدالعزيز بني املاضي واحلاضر ،ط ،1وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واالرشاد1999 ،م.
ملعي ،صالح مصطفى ،املدينة املنورة تطورها العمراني وتراثها املعماري ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر.
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رباط العجم
اسم الواقف

جمال الدين األصفهاني

رباط الزنجيلي
املوقع

مقابل باب جبريل -عليه
السالم-

سنة التأسيس
عام ٥٥٥هـ

نبذة عن الرباط

أنشــأه جمــال الديــن األصفهانــي وزيــر بنــي زنكــي ،وأوقفــه علــى فقــراء العجــم،
وجعــل لــه فيــه حيــزاً دفــن فيــه عــام (555هـــ) ،بنــي الربــاط علــى جــزء مــن دار
عثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل عنــه -مقابــل بــاب جبريــل -عليــه الســام .-ويعتقــد
أنــه أول ربــاط يف املدينــة ورد لفظــه باملعنــى الصريــح ،وشــرط يف وقفيتــه أن يكــون
ســكناً للفقــراء املنقطعــن مــن األعاجــم مــن بــاد الفــرس ،وكان الربــاط يتكــون
مــن ( )٣٠حجــرة يف أعــاه وأســفله ،وقــد أزيــل هــذا الربــاط يف مشــروع التوســعة
الســعودية ،وعــوض عنــه.

رباط أســد الدين شيركوه
اسم الواقف

أسد الدين شيركوه

سنة التأسيس
عام ٥٥٥هـ
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األوقاف التاريخية يف املدينة املنورة

اسم الواقف

عثمان الزجنيلي

املوقع

عند باب النساء

سنة التأسيس
عام ٥٧١هـ

نبذة عن الرباط

بــذل نائــب األيوبيــن يف اليمــن عزالديــن الزجنيلــي األموال لبناء املــدارس واألربطة
يف اليمــن ومكــة املكرمــة واملدينــة النبويــة ،وينســب إليــه يف املدينــة النبويــة ربــاط
عــرف بربــاط الزجنيلــي وشــرط يف وقفيتــه أن يكــون وقفـاً لألحنــاف املقيمــن يف
املدينــة النبويــة ،وأن يكــون مقــراً لســكنى حجــاج عــدن القادمــن للزيــارة يف موســم
احلج.

رباط السبيل
املوقع

املدينة املنورة

نبذة عن الرباط

حــرص أفــراد الدولــة الزنكيــة علــى اختيــار مواضــع قبورهــم قبــل موتهــم ،ويذكــر
املؤرخــون أن أســد الديــن شــيركوه حــج عــام (٥٥٥هـــ) ،وزار املدينــة وأوصــى أن
يجعــل لــه ربــاط يدفــن فيــه بعــد وفاتــه ،وذكــر بعــض املؤرخــن اتفاق ـاً جــرى بينــه
وبــن صديقــه الوزيــر جمــال الديــن األصفهانــي إن تــويف أحدهمــا قبــل اآلخــر أن
ينقــل جثمانــه ويدفــن باملدينــة النبويــة يف التربــة التــي عملــت لــه.

اسم الواقف

القاضي كمال الدين
أبو الفضل

سنة التأسيس
عام ٥٧٢هـ

املوقع

شرق املسجد النبوي قبالة
الباب السادس من أبواب
املسجد النبوي

نبذة عن الرباط

أنشــأه القاضــي كمــال الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن عبــداهلل بــن القاســم
الشــهرزوري ،ويقــع يف مــكان دار خالــد بــن الوليــد -رضــي اهلل عنــه -وهــو
مخصــص لســكنى الرجــال .اشــتهر قاضــي الزنكيــن يف املوصــل وبــاد الشــام
كمــال الديــن الشــهرزوري بعمــل اخليــر وكثــرة األوقــاف ،يف الداخــل واخلــارج،
ولــه يف املدينــة رباطــان ،أحدهمــا للرجــال واآلخــر للنســاء ،عــرف ربــاط الرجــال
يف القرنــن التاســع والعاشــر الهجــري باســم ربــاط الســبيل ،وبنيــا يف موضعــي
دار خالــد بــن الوليــد -رضــي اهلل عنــه.-
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ربــاط القاضي الفاضل
اسم الواقف

محيي الدين الفاضل

املوقع

يف زقاق املناصع
شرق املسجد النبوي

سنة التأسيس
عام ٥٩٦هـ

نبذة عن الرباط

اشــتهر محيــي الديــن وزيــر صــاح الديــن األيوبــي ببنــاء األربطــة يف مكــة املكرمــة
واملدينــة املنــورة ،وممــا ينســب إليــه يف املدينــة النبويــة ربــاط خصصــه للرجــال يقــع
يف زقــاق املناصــع شــرق املســجد احلــرام محاذي ـاً للبقيــع مــن الناحيــة الشــمالية،
قبالــة البابــن الســابع والثامــن مــن أبــواب احلــرم النبــوي التــي كانــت موجــودة يف
القــرن الســابع الهجــري ،وقــد أدخلــت األبــواب يف حائــط احلــرم.

ربــاط ياقوت المارداني
اسم الواقف

ياقوت املظفري
املنصور املارداني

سنة التأسيس
عام ٧٠٦هـ

املوقع

حارة األغوات يف آخر
الطريق املوصل إلى البقيع

نبذة عن الرباط

أنشــأه ياقــوت املاردانــي أثنــاء حكــم الســلطان محمــد بــن قــاوون ،وأوقــف
الربــاط علــى الفقــراء واملســاكني والغربــاء والرجــال دون النســاء ،يتصــف الربــاط
بواجهــة صغيــرة تطــل علــى الشــارع ،وبهــا املدخــل الــذي ينعطــف مؤديـاً إلــى فنــاء
مســتطيل حتيــط بــه الغــرف ويتكــون مــن دوريــن .إن ربــاط ياقــوت املاردانــي مــن
أقــدم األربطــة التــي أقيمــت يف املنطقــة وهــو ربــاط صغيــر املســاحة محــدود
الغــرف واملرافــق ،وقــد ظــل هــذا الربــاط مهجــوراً لفتــرة مــن الزمــن حتــى قــام
بعــض أهــل اخليــر بترميمــه فســكنه بعــض النســاء مــن الفقــراء ،وظــل مأهــوالً
بالســكان إلــى مــا قبــل إزالتــه بحوالــي ( )٨ســنوات حيــث أزيــل ضمــن حــارة
األغــوات ،وقــد أزيلــت حــارة األغــوات يف التوســعة الســعودية الثالثــة للمســجد
النبــوي الشــريف ،ويعتبــر هــذا الربــاط مــن أصغــر األربطــة املعروفــة يف املدينــة.
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تكية حرام الســلطان
اسم الواقف

زوجة السلطان سليمان
القانوني

تكية الســلطان مراد الثالث
املوقع

خارج سور املدينة

سنة التأسيس
عام ٩٨٣هـ

نبذة عن الرباط

أنشــئت التكيــة الثانيــة يف املدينــة املنــورة بواســطة حــرم الســلطان وهــي زوجــة
الســلطان ســليمان القانونــي ،وقــد مت تأســيس هــذه التكيــة خــارج ســور املدينــة.
ويوجــد يف وســط التكيــة مســجد بــه منــارة ،ويالحــظ وجــود عــدد كبيــر مــن
العاملــن يف هــذا املســجد علــى رأســهم األئمــة واخلــدام.

تكية الســلطان ســليمان القانوني
اسم الواقف

السلطان سليمان القانوني

سنة التأسيس

وجدت قبل عام 990هـ
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املوقع

املدينة املنورة

اسم الواقف

السلطان مراد الثالث

املوقع

حارة األغوات

نبذة عن الرباط

احتــوت هــذه التكيــة الكبيــرة علــى مخــزن للغــال ،ومطبــخ ومجموعــة مــن املخــازن
األخــرى ،وطاحونــة وعــدد مــن األفــران ،باإلضافــة إلــى ذلــك أنشــئت داخــل التكيــة
بعــض الغــرف حلفــظ مختلــف األدوات ،وتقــوم التكيــة بتوزيــع اخلبــز يومي ـاً علــى
فقــراء املدينــة املنــورة .وقــد مت شــراء بعــض القــرى واحلقــول يف مصــر ألجــل هــذه
التكيــة ،حيــث مت وقــف مداخلهــا بشــكل عــام ألجــل هــذه التكيــة.

ربــاط الميمن (رباط الهنود)
نبذة عن الرباط

تذكــر الوثائــق العثمانيــة أن أول تكيــة أنشــئت يف املدينــة املنورة بواســطة الســاطني
العثمانيــن كانــت تكيــة الســلطان ســليمان القانونــي ،وقــد مت التوصــل إلــى هــذه
احلقيقــة مــن خــال قــرار صــادر مــن الدولــة العثمانيــة إلــى أميــر أمــراء مصــر،
وهــو بتاريــخ ( ٢٨جمــادى اآلخــرة ٩٩٠هـــ) ،بيــد أننــا ال نعــرف علــى وجــه التحديــد
يف أي ســنة مــن ســنوات القانونــي أسســت هــذه التكيــة.

اسم الواقف

رباط امليمن (رباط
الهنود)

سنة التأسيس
عام ١٢٥٢هـ

املوقع

حارة ذروان

نبذة عن الرباط

يعــود تاريــخ بنــاء هــذا الربــاط إلــى عــام (1252هـــ) ،ويقــع يف حــارة ذروان
مالصقــاً للمدرســة الكشــميرية ،أو مــا يعــرف مبدرســة الوزيــر لعلــم الديــن،
وقــد بنــى هــذا الربــاط رجــل مــن الهنــد ،ويختلــف هــذا الربــاط عــن األربطــة
األخــرى مــن ناحيتــن ،أولهمــا :أن هــذا الربــاط ال يحتــوي علــى فنــاء أوســط
مكشــوف كعــادة أبنيــة األربطــة األخــرى ،والثانــي :أنــه مت تخصيــص هــذا الربــاط
إلســكان الفقــراء واملســاكني مــن الهنــود القادمــن إلــى املدينــة بقصــد احلــج أو
الزيــارة ،وبهــذا يــؤدي الربــاط وظيفــة فندقيــة بحتــة تســتقبل الضيــوف والــزوار
مــن جنــس الهنــود والفقــراء والضعفــاء منهــم خاصــة .وقــد أزيــل هــذا الربــاط
ضمــن مراحــل الهدميــات التــي تعرضــت لهــا املنطقــة احمليطــة باملســجد النبــوي
الشــريف بهــدف عمــارة وتوســعة املســجد النبــوي .ويتكــون ربــاط الهنــود مــن ()٣
أدوار بنيــت مــن احلجــر البازلتــي.
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ربــاط مظهر الفاروقي
اسم الواقف

محمد مظهر الفاروقي

املوقع

حارة األغوات

سنة التأسيس
عام ١٢٩٢هـ

نبذة عن الرباط

يطلــق عليــه مدرســة وتكيــة الشــيخ مظهــر ،والشــائع أنــه ربــاط تكــون مــن ()٣
طوابــق يضــم كل منهــا ( )٣٠غرفــة ودورات للميــاه ،ومكتبــة تقــع يف الطابــق الثانــي.
هــدم اجلــزء الشــرقي منــه لتوســعة الشــارع وأقيــم عليــه مبنــى لســكن الناظــر
وبعــض طلبــة العلــم وقــد ورد االســم كربــاط يف مخطوطــة علــي بــن موســى يف
وصــف املدينــة املنــورة يف عــام (1303هـــ) ،أمــا إبراهيــم رفعــت صاحــب الرحلــة
احلجازيــة أو مــرآة احلرمــن عــام (1318هـــ) ومــا بعــده ،فقــد ذكــر املبنــى حتــت
اســم مكتبــة وتكيــة الشــيخ مظهــر أفنــدي وعــد كتبهــا بـــ( )1100كتــاب ومــن الثابــت
طبقـاً للنــص العربــي أنهــا خصصــت إلقامــة األحمديــن ،وقــد هــدم هــذا الربــاط
يف توســعة احلــرم النبــوي ،ويعتبــر هــذا الربــاط مــن أكبــر أربطــة املدينــة املنــورة،
وقــد اســتخدم للســكن كربــاط وللتعليــم كمدرســة ،وقــد كان يســكنه طــاب العلــم
والعبــاد طبق ـاً للنــص املــدون علــى اللوحــة املثبتــة علــى بابــه الرئيســي.

رباط عزت باشا
اسم الواقف

عزت باشا بن هلوب باشا

سنة التأسيس
عام ١٣٢١هـ

املوقع

باب املجيدي

نبذة عن الرباط

أنشــأه عــزت باشــا علــى األرض التــي اشــتراها مــن عبــداهلل فكــري أفنــدي مبحلــة
املنشــية ،ويعــد مــن أكبــر أربطــة املدينــة ،حيــث تبلــغ مســاحة أرضــه حوالــي ()٥٢٠٠
م .٢يشــتمل الرابــط علــى ( )٤٠غرفــة ومســجد بــه دار لتعليــم الصبيــان ،ومطبــخ.
وقــد شــمل عــدة وقفيــات ،منهــا مــا أوقفــه الواقــف بظاهــر املدينــة املنــورة مبحلــة
املنشــية ،وقــد حــددت الوثيقــة مســاحتها ،ومــا أوقفتــه زوجــة الواقــف بهيــة خــامن
أفنــدي ،وقــد حــدد الواقفــون عــدداً مــن الشــروط ،وهــي :أن تكون الســكنى بالرباط
املذكــور برخصــة مــن شــيخ احلــرم وقاضــي املدينــة ،بحيــث تشــمل كل فقيــر ليــس
لــه صنعــة وال حرفــة وال عمــل وال يســتطيع طــوالً ،مــن صلحــاء مهاجــري أهــل
الهنــد والصــن ومــا وراء النهــر واألتــراك وأهــل الشــام ،وأن يرجــح يف الســكنى
مــن هــؤالء العالــم وطالبــو العلــم إذا تســاوت الصفــات ،وأال تتــوارث الســكنى ،وأن
تكــون التوليــة للواقــف مــا دام حيـاً ثــم للواقفــة ،ثــم لألرشــد مــن أوالدهمــا وأوالد
أوالدهمــا ،ثــم لشــيخ احلــرم النبــوي وقاضــي املدينــة.
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ربــاط عثمــان بن عفان 
اسم الواقف

عثمان بن عفان
-رضي اهلل عنه-
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رباطا الجبرت
املوقع

حارة األغوات

نبذة عن الرباط

كان للخليفــة عثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل عنــه -داران وهمــا يف اجلهــة الشــرقية
مــن املســجد النبــوي ،تعــرف األولــى بالــدار الكبــرى والثانيــة بالــدار الصغــرى،
والــدار الصغــرى هــي التــي أقطعهــا النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -لعثمــان بــن
عفــان ،وقــد انقســمت الــدار الكبــرى يف القــرون األخيــرة إلــى ( )٣أقســام ،قســم
أقيــم فيــه ربــاط العجــم ،وقســم كان فيــه مدفــن والــد الســلطان صــاح الديــن
األيوبــي وعمــه ،وقســم ظــل داراً وســكناً ملشــايخ احلــرم وخدمــه ،يــروي الســمهودي
عــن ابــن شــبة قولــه" :اتخــذ عثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل عنــه -داره العظمــى
التــي عنــد موضــع اجلنائــز فتصــدق بهــا علــى ولــده فهــي بأيديهــم صدقــة" ،ويتضــح
مــن ذلــك أن اجلــزء الشــمالي مــن الــدار حتــول إلــى ربــاط للعجــم واجلــزء األوســط
مقبــرة واجلــزء اجلنوبــي ظــل داراً يســكنها مشــايخ احلــرم النبــوي ،والــدار الصغــرى
حتولــت إلــى ربــاط ســيدنا عثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل عنــه -وهــو مــن أوقــاف
املغاربــة ،وقــد أزيلــت هــذه الــدار يف التوســعة الســعودية األولــى للمســجد النبــوي،
وبعــد إزالــة الربــاط قــام ناظــر وقــف املغاربــة ببنــاء رابــط آخــر عــرف بربــاط
املغاربــة البديــل لربــاط عثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل عنــه -يف منطقــة ذروان
وظــل قائم ـاً حتــى أزيــل يف توســعة امللــك فهــد -رحمــه اهلل .-ويقــع الربــاط علــى
خــرزة مــن العــن الزرقــاء بــن زقــاق الرســتمية والزقــاق الــذي ينفــذ إلــى بيــت شــيخ
احلــرم يف حــارة األغــوات ،وترجــع تســمية الربــاط إلقامتــه علــى الــدار الصغــرى
لعثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل عنــه ،-وكان يعــرف يف زمــن الســمهودي باســم ربــاط
املغاربــة.
وهــذا الربــاط -ربــاط املغاربــة -أوقفــه عــدد مــن احملســنني الذيــن كانــوا يشــترون
األمــاك ويوقفونهــا عليــه ،وقــد اشــترطوا الســكن فيــه للفقــراء الذيــن ال يجــدون
مــأوى لهــم مــن أهــل شــمال أفريقيــا ،وقــد ضمــت املكتبــة التــي كانــت فيــه إلــى
مكتبــة املدينــة املنــورة العامــة لتصبــح أحــد مجموعاتهــا ،وقــد بلغــت محتويــات هــذه
املكتبــة ( )670مخطوط ـاً و( )657مطبوع ـاً.

املوقع

نبذة عن الرباطني

شارع امللك عبدالعزيز

يُعتقــد أن هذيــن الرباطــن منحــة مــن الدولــة العثمانيــة للمهاجريــن األحبــاش
الذيــن قدمــوا املدينــة يف عهدهــا ،وقــد خصــص أحدهمــا للرجــال وآخــر للنســاء،
وكان موقعهمــا يف شــارع امللــك عبدالعزيــز احلالــي ،وقــد أزيــا لتوســعة مدرســة
العلــوم الشــرعية ،وعــوض عنهمــا بــدار يف حــوش اخلزنــدار ،ودار أخــرى ببــاب
اجلمعــة بجــوار املدرســة اإلحســانية ،واملخصصــة للمتزوجــن والنســاء العازبــات،
وكان يوجــد يف الربــاط مكتبــة مجمــوع مــا فيهــا مــن كتــب ( )25مخطوط ـاً و()78
مطبوع ـاً نقلــت فيمــا بعــد إلــى مكتبــات املدينــة العامــة.

التكيــة المصرية
اسم الواقف

محمد علي باشا

سنة التأسيس
عام ١٨١٦م

املوقع

يسار الداخل من باب
العنبرية

نبذة عن التكية

أقيمــت التكيــة املصريــة يف عهــد والــي مصــر محمــد علــي باشــا علــى يــد ابنــه
إبراهيــم باشــا خــال وجــوده يف احلجــاز ،وهــي أهــم ثمــان تكايــا كانــت موجــودة
حتــى بدايــة القــرن احلالــي ،وعلــى هــذا فقــد أقيــم املبنــى يف فتــرة تولــي محمــد
علــي باشــا (1816م) ،وقــد أشــار إليهــا علــي بــن موســى علــى أن موقعهــا على يســار
الداخــل مــن بــاب العنبريــة يف شــارع العنبريــة أمــام ثكنــة العســاكر الســلطانية،
واملبنــى عبــارة عــن طابــق واحــد يطــل بواجهتــه اجلنوبيــة علــى شــارع العنبريــة وهــو
يتكــون مــن مجموعــة مــن الغــرف املغطــاة بقبــاب كرويــة منخفضــة ،ويعتبــر بيرتــون
أول مــن أشــار إلــى هــذه التكيــة خــال زيارتــه للمدينــة عــام (1852م) وأوضــح أنهــا
أقيمــت يف عهــد محمــد علــي والــي مصــر .وكانــت التكايــا تقــدم مجموعــة مــن
اخلدمــات اإلغاثيــة ،مــن توزيــع اخلبــز وإطعــام الطعــام.
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زاوية السمان
اسم الواقف

يازكوج أحد أمراء الشام

املوقع

باب النساء أحد
أبواب املسجد النبوي

نبذة عن الزاوية

هــي دار ريطــة ابنــة أبــي العبــاس الســفاح املقابلــة لبــاب النســاء أحــد أبواب املســجد
النبــوي ،وقــد كان مكانهــا مدرســة للحنفيــة ،بناهــا يازكــوج أحــد أمــراء الشــام ،ثــم
عرفــت فيمــا بعــد بزاويــة عبدالقــادر اجليالنــي ،ثــم عرفــت بزاويــة الســمان ،وقــد
وصفهــا املراغــي أنهــا كانــت واســعة فخمــة ،وعقــد بابهــا رفيــع ومتســع ،ومصراعــاه
جميــان كبيــران مصبوغــان بدهــن أخضــر قــامت قــدمي ،ومزخرفــان بزخرفــة
القــرون اإلســامية األولــى ،وقــد هدمــت هــذه الزاويــة ومــا حولهــا يف توســعة
املســجد النبــوي الشــريف.

التكية املصرية
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األوقاف التاريخية يف املدينة املنورة

| 87

المكتبات الوقفية
في المدينة المنورة
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األوقاف التاريخية يف املدينة املنورة
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مدخل
عرفــت املدينــة املنــورة منــذ أقــدم العصــور بإبداعهــا احلضــاري ،األمر
الــذي تأصــل بــن أفــراد املجتمــع املدنــي منــذ أن دخلهــا النبــي -صلــى
اهلل عليــه وســلم -فصــارت دار اإلميــان ،وكانــت املدينــة املنــورة منــارة
للعلــم يلجــأ إليهــا العلمــاء وطــاب العلم مــن أنحاء الدنيــا لطلب العلم،
فظهــرت املكتبــات التــي تضــم اآلالف مــن تلــك الكتــب النــادرة والهامــة
يف شــتى العلوم اإلنســانية ،حيث اعتبر أهل املدينة أن اقتناء املكتبات
مــن أهــم مصــادر العلــم ،فاقتنــت الكثيــر مــن األســر واألفــراد البارزيــن
يف املجتمــع مكتبــات قيمــة حافلــة بالكتــب النفيســة .كمــا ظهــرت
املكتبــات الوقفيــة الكبيــرة التــي كان يقيمهــا الكثير مــن وجهاء املجتمع
واألمــراء والســاطني ،إضافــة إلــى مجموعــة من املكتبات التي ظهرت
ملحقــة باألربطــة واملــدارس والزوايــا بحيــث تكــون قريبة من الســاكنني
مــن طــاب العلــم والعلمــاء مــن أفــراد اجلاليــات اإلســامية املختلفــة.
وقــد ظلــت هــذه املكتبــات هــي احملــور الثقــايف الــذي يعتمــد عليــه
الدارســن وطــاب العلــم إضافــة إلــى تلــك اخلزائــن مــن الكتــب التــي
وضعــت يف املســجد النبــوي الشــريف والتــي كانــت قائمــة إلــى عهــد

مكتبة امللك عبدالعزيز الوقفية

الدولــة اململوكيــة ،ثــم ظهــرت بعــد ذلــك مكتبــات أخــرى غيــر مرتبطــة
باملــدارس أو األربطــة أو املســاجد ،مهمتهــا اســتقبال القــراء وتقــدمي
اخلدمــات لهــم ،كمــا أن بعــض العلمــاء الذيــن أسســوا مكتبــات خاصــة
بهــم فتحــوا بيوتهــم الســتقبال طــاب العلــم وســمحوا لهــم باســتخدام
مكتباتهــم اخلاصــة .وقــد تطــور إنشــاء املكتبات خــال العهد العثماني
الطويــل وبلــغ ذروتــه يف القــرن الثالــث عشــر الهجــري ،وفيــه أسســت
أشــهر مكتبــات املدينــة ،ورمبــا أشــهر املكتبــات يف الدولــة العثمانيــة
كلهــا ،وقــد بلــغ عــدد املكتبــات يف أواخــر العهــد العثمانــي ( )88مكتبــة،
مــا بــن مكتبــة عامــة وخاصــة .فيما ظهــرت عدة محــاوالت جلمع تلك
الكتــب مــن املكتبــات وحفظهــا ضمــن مكتبــة واحــدة ،ولعــل مــن أول من
بــدأ بهــذه احملاولــة هــو فضيلــة الشــيخ الســيد أحمــد ياســن اخليــاري
رحمــه اهلل تعالــى -الــذي عــن مديــراً ألول مكتبــة عامــة باملدينــةاملنــورة .وقــد قــدر عــدد املكتبــات التــي كانــت يف املدينة املنــورة بحوالي
( )150مكتبــة ،يف هــذا الفصــل اســتعراض جلانــب منهــا.

• للرجوع إلى مصادر التفصيل يف هذه املكتبات الوقفية اآلتي ذكرها ينظر:
كعكي ،عبدالعزيز بن عبدالرحمن ،معالم املدينة املنورة بني العمارة والتاريخ ،مطابع السروات ،ط2012 ،1م.
الشنقيطي ،محمد سيد عمر ،املكتبات الوقفية باملدينة املنورة :تاريخها وحاضرها ومستقبلها ،رسالة دكتوراه (جامعة القاهرة)2015 ،م.
الصديقي ،سحر عبدالرحمن ،أثر الوقف اإلسالمي يف احلياة العلمية باملدينة املنورة ،رسالة ماجستير ،مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة ،ط2003 ،1م .
أرسالن ،شكيب ،مكتبات املدينة املنورة ،مجلة املجمع العلمي العربي1950 ،م ،ص.494
التونسي ،حمادي ،املكتبات العامة باملدينة املنورة ماضيها وحاضرها ،رسالة ماجستير يف جامعة امللك عبدالعزيز ،جدة1981 ،م.
مكتبة املسجد النبوي النشأة  -واألثر ،وكالة الرئاسة العامة لشؤون املسجد النبوي ،ط2013 ،1م.
ابن دهيش ،عبداللطيف ،مكتبات املدينة املنورة بالعهد العثماني ،مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة أم القرى ،مجلد ،3عدد1978 ،3م.
مخطوطات اخلزانة الهاشمية اخلاصة باملدينة املنورة ،مركز بحوث ودراسات املدينة1424 ،هـ.
اخلياري ،ياسني أحمد ،صور من احلياة االجتماعية يف املدينة املنورة ،ط ،1جدة :مطابع مؤسسة املدينة للصحافة1993 ،م .
املزيني ،عبدالرحمن سليمان ،مكتبة امللك عبدالعزيز بني املاضي واحلاضر ،ط ،1وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد1999 ،م.
األنصاري ،عبدالقدوس ،آثار املدينة املنورة ،ط ،3وزارة املعارف اململكة العربية السعودية1973 ،م.
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مكتبــة المصحف الكريم
سنة التأسيس
العصر العباسي

مكتبة ربــاط الزنجيبلي
املوقع

تنقلت يف عدة مواقع

نبذة عن املكتبة

هــي أول املكتبــات نشــأة وأقدمهــا وجــوداً ،وال زالــت مســتمرة إلــى يومنــا هــذا،
وحتفــظ مــا يزيــد عــن ( )٢٠٠٠مــن املصاحــف املخطوطــة بفرعيهــا يف املســجد
النبــوي ومكتبــة امللــك عبدالعزيــز ،وكان أول مصحــف أودع فيهــا أحــد املصاحــف
التــي نســخها الصحابــة بإشــراف ورعايــة اخلليفــة عثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل
عنــه ،-وال زالــت املصاحــف تطبــع إلــى يومنــا هــذا بنــوع مــن النســخ يســمى الرســم
العثمانــي ،اســتمرت هــذا املكتبــة والعنايــة باملصحــف الكــرمي يف العصــور الالحقــة
كعصــر املماليــك والدولــة العثمانيــة .فيمــا عظمــت العنايــة بهــا يف عهــد الدولــة
الســعودية ،وصــوالً للعهــد الزاهــر امليمــون.

مكتبة المســجد النبوي الشــريف
سنة التأسيس
العصر العباسي
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األوقاف التاريخية يف املدينة املنورة

املوقع

املسجد النبوي

اسم الواقف

فجر الدين عثمان بن
الزجنيبلي

املوقع

املدينة املنورة

سنة التأسيس
العصر العباسي

نبذة عن املكتبة

مــن أقــدم املكتبــات الوقفيــة باملدينــة املنــورة ،مكتبــة ربــاط الزجنيبلــي ،فقــد حتــول
ربــاط الزجيبلــي إلــى أول مدرســة عرفــت باملدينــة املنــورة يف العصــر العباســي،
وهــو مــا ذهــب إليــه طــارق عبــداهلل حجــار يف قولــه :لقــد ذكــر النعيمــي أن هنــاك
مدرســة بناهــا فجــر الديــن عثمــان بــن الزجنيبلــي يف مكــة املشــرفة ،ولــه ربــاط يف
املدينــة املنــورة علــى ســاكنها أفضــل الصــاة والســام ،وكان ذلــك يف عــام (577هـ)،
ولعــل هــذا الربــاط أول مدرســة يف املدينــة املنــورة.

مكتبة المدرســة األشــرفية (المحمودية)
نبذة عن املكتبة

مكتبــات املســاجد هــي أول املكتبــات الوقفيــة ظهــوراً يف تاريــخ احلضــارة
اإلســامية .وتظــل املعلومــات التــي توصــل إليهــا البحــث فيمــا يخــص حتديــد
البدايــة الفعليــة للبــدء يف وقــف الكتــب واملكتبــات علــى املســجد النبــوي غيــر
متوفــرة إلــى اآلن ،ولكــن ميكــن اجلــزم بأنــه مت إيــداع كــم مــن الكتــب يف زمــن
الدولــة العباســية ،وقــد رصــدت هــذه يف عــام (580هـــ) وكانــت جتميعـاً ملــا يــودع
فيــه طيلــة القــرون املاضيــة مــن قبــل احلــكام والعلمــاء والوجهــاء ممــن يتقربــون
بعلمهــم هــذا إلــى احلصــول علــى األجــر .وقــد تكونــت يف املســجد النبــوي مكتبــة
كبيــرة وكانــت حصيلــة مــا أوقفــه عــدد مــن امللــوك واحلــكام والعلمــاء األثريــاء يف
مراحــل تاريخيــة مختلفــة.

اسم الواقف

السلطان قايتباي

سنة التأسيس
عام ٨٨٨هـ

املوقع

بني باب السالم وباب
الرحمة

نبذة عن املكتبة

املدرســة األشــرفية أو احلصــن العتيــق ،أسســها الســلطان األشــرف قايتبــاي
ســلطان املماليــك عــام (888هـــ) ،وتقــع بــن بــاب الســام وبــاب الرحمــة مــن
اجلهــة الغربيــة للمســجد النبــوي الشــريف ،وقــد أوقــف عليهــا الكتــب املتنوعــة،
كمــا أوقــف عليهــا األوقــاف وخصــص لطالبهــا مخصصــات ماليــة .وهــذه املدرســة
ومكتبتهــا جددهــا العثمانــي محمــود خــان وعرفــت فيمــا بعــد باســمه (املكتبــة
احملموديــة) وال زالــت إلــى يومنــا هــذا يف املدينــة املنــورة ،وانتقلــت املكتبــة مؤخــراً
إلــى مجمــع مكتبــات املدينــة املنــورة العامــة ،وهــذه املكتبــة كانــت تعــد ثانــي مكتبــة
بعــد مكتبــة الشــيخ عــارف حكمــت مــن حيــث التنظيــم والشــهرة ،ومقــدار الكتــب
التــي فيهــا يبلــغ ( )4569كتابـاً .ويشــير الشــيخ جعفــر فقيــه إلــى أن هــذه املكتبــة
قــد جــرى نقلهــا إلــى دمشــق ،ووضعــت يف تكيــة الســلطان ســليم وفــاض عليهــا
نهــر بــردى فأصــاب جــزءاً مــن محتوياتهــا ،ثــم أعيــدت بعــد ذلــك إلــى املدينــة
املنــورة .وقــد أشــار كثيــر مــن املؤرخــن للمكتبــة احملموديــة فوصفــوا عــدداً مــن
كتبهــا ومخطوطاتهــا وأشــادوا بنظافتهــا وترتيبهــا ونظامهــا.

| 93

مكتبة رباط قرة باشــا
اسم الواقف

الشيخ عبدالرحمن أفندي

املوقع

املدينة املنورة

نبذة عن املكتبة

أســس هــذا الربــاط الشــيخ عبدالرحمــن أفنــدي ســنة (1031هـــ) يف املدينــة املنــورة
وتضــم ( )820مخطوطـاً و( )425مطبوعـاً.

سنة التأسيس
عام ١٠٣١هـ

مكتبة مدرســة الشفاء
اسم الواقف

الشيخ فيض اهلل أفندي

سنة التأسيس
عام ١١١٢هـ

املوقع

يف الشونة حارة ذروان

نبذة عن املكتبة

أسســها الشــيخ فيــض اهلل أفنــدي الــذي عــن مــن قبــل الدولــة العثمانيــة ناظــراً
للمعــارف يف احلجــاز وذلــك عــام (1908م) ،وكانــت هــذه املكتبــة حتتــوي علــى
( )1246كتابــاً مــن الكتــب النــادرة وخاصــة يف علــم التربيــة والتعليــم واإلدارة.
وكانــت تقــع يف الشــونة حــارة ذروان وقــد أزيــل مبناهــا ســنة (1397هـــ) بعــد
احلريــق الــذي نشــب يف ســوق القماشــة املجــاور لهــا ،وتضــم ( )980مخطوط ـاً
و( )542مطبوعــاً ،وهــي اآلن يف مكتبــة امللــك عبدالعزيــز يف املدينــة املنــورة.

مكتبة املسجد النبوي الشريف
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مكتبة مدرســة الساقزلي
اسم الواقف

أحمد بن السيد إبراهيم
الساقزلي

مكتبة الشــيخ عارف حكمت الحســيني
املوقع

يف شارع الساحة

سنة التأسيس

نبذة عن املكتبة

أسســها أحمــد بــن الســيد إبراهيــم الســاقزلي ســنة (1125هـــ) وكان موقعهــا يف
شــارع الســاحة خلــف دار األيتــام ســابقاً ،وحتتــوي مجموعتهــا ( )531مخطوط ـاً
و( )477مطبوعــاً.

عام ١١٢٥هـ

اسم الواقف

الشيخ عارف حكمت
احلسيني

املوقع

جنوب شرق املسجد
النبوي

سنة التأسيس
عام ١٢٧٠هـ

مكتبة مدرسة بشير آغا
اسم الواقف

بشير آغا

املوقع

بجانب باب السالم

سنة التأسيس

نبذة عن املكتبة

أسســها بشــير آغــا وكان تاريــخ بنائهــا (1151هـــ) ،وكانــت تقــع بجانــب بــاب الســام
يف شــارع اخلياطــن ثــم نقلــت إلــى بــاب املجيــدي ضمــن ربــاط بشــير آغــا ،وتضــم
( )1179مخطوطـاً و( )840مطبوعـاً.

عام ١١٥١هـ

مكتبة مدرســة كيلي ناظري
اسم الواقف

مصطفى آغا كيلي ناظري

سنة التأسيس
عام ١٢٥٤هـ
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األوقاف التاريخية يف املدينة املنورة

نبذة عن املكتبة

أشــهر املكتبــات العموميــة باملدينــة املنــورة وأحفلهــا وأبدعهــا نظامـاً مكتبــة الشــيخ
عــارف حكمــت ،فإنهــا ال تقــل عــن ( )17مكتبــة عموميــة مشــرعة األبــواب للطلبــة
والنســاخ واملطالعــن ،وأسســها الشــيخ عــارف حكمــت عندمــا هاجــر مــن آســيا
الصغــرى إلــى املدينــة وعــن قاضي ـاً فيها.وتعتبــر املكتبــة مــن جــل مآثــر الشــيخ،
ومــن مفاخــر مكتبــات املدينــة املنــورة ،حيــث ضمــت بــن جنباتهــا أكثــر مــن ()٥٠٠٠
مخطوطــة نــادرة يف جميــع العلــوم والفنــون ،وللمكتبــة صــك وقفيــة تضمــن عــدة
شــروط حــدد مؤسســها مــن خاللــه كيفيــة االنتفــاع مبحتوياتهــا ورســم للعاملــن
فيهــا وطريقــة التعامــل مــع زوارهــا ومرتاديهــا .وهــي أكبــر مكتبــات املدينــة
وأنفســها ،اشــتهرت مبجموعتهــا النفيســة ال ســيما املخطوطــات منهــا ،باإلضافــة
إلــى تنظيمهــا والعنايــة بهــا ،وتقــع يف اجلهــة اجلنوبيــة مــن املســجد النبوي الشــريف
يف الركــن الشــرقي منــه قريــب مــن بــاب جبريــل ،وقــد كانــت لهــذه املكتبــة مــوارد
ماليــة ضخمــة بســبب كثــرة األوقــاف عليهــا ،وحتتــوي هــذه املكتبــة علــى ()4389
مخطوط ـاً أصلي ـاً ،و( )632خطي ـاً وتضــم ( )3838رســالة مخطوطــة إضافــة إلــى
( )7758مطبوع ـاً نــادراً وحديثــاً .وقــد اهتــم بذكرهــا عــدد مــن املؤرخــن نظــراً
ملــا تتميــز بــه ،فهــي واحــدة مــن أكثــر املكتبــات الوقفيــة يف املدينــة املنــورة ثــراء
وتنظيمــاً ،وتتميــز مبقتنياتهــا النــادرة التــي تشــتمل علــى لغــات عــدة ،كالعربيــة،
والتركيــة ،والفارســية ،وتتميــز بتنــوع العلــوم والفنــون التــي حتويهــا.

مكتبة المدرســة اإلحسانية
املوقع

املدينة املنورة

نبذة عن املكتبة

أسســها مصطفــى آغــا كيلــي ناظــري ســنة (1254هـــ) ،وكان موقعهــا يف الشــونة
(ســوق القماشــة) الــذي احتــرق (ســنة 1396هـــ) ،وتضــم ( )192مخطوطــاً
و( )114مطبوعــاً.

اسم الواقف

مصطفى محمد

املوقع

املدينة املنورة

نبذة عن املكتبة

أسســها مصطفــى محمــد يف عــام (١٢٧٥هـــ) ،حيــث تضــم املكتبــة ()١١٤
مخطوطــاً و( )262مطبوعــاً.

سنة التأسيس
عام ١٢٧٥هـ
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مكتبــة الفاروقي
اسم الواقف

الشيخ محمد مظهر الفاروقي

املوقع

املدينة املنورة

سنة التأسيس
عام ١٢٩١هـ

نبذة عن املكتبة

وهــي مــن املكتبــات الشــهيرة يف املدينــة املنــورة ،أسســها الشــيخ محمــد مظهــر
الفاروقــي وأوقفهــا علــى طلبــة العلــم ،وذلــك يف أواخــر القــرن التاســع عشــر
امليــادي ،وهــذه املكتبــة حتتــوي علــى حوالــي ( )٤٠٠مخطــوط ،وعــدد مــن
الكتــب النــادرة ،ولهــا فهــرس خــاص مســجل فيــه جميــع الكتــب واملخطوطــات
حســب الفنــون التــي حتويهــا هــذه املكتبــة ،وهــي مــن املكتبــات الوقفيــة األثريــة
باملدينــة املنــورة والتــي ال زالــت حتــت نظــارة الورثــة ،وتضــم أكثــر مــن ()2500
كتــاب أكثرهــا مطبــوع ،ويوجــد بهــا أقــدم كتــاب لتاريــخ املدينــة املنــورة وهــو
تاريــخ ابــن شــبة  .وقــد كانــت املكتبــة آنــذاك مــن املعالــم الواضحــة والهامــة
التــي يزورهــا طــاب العلــم والــزوار الذيــن يفــدون إلــى املدينــة املنــورة مــن
خارجهــا ،وظلــت املكتبــة يف موضعهــا إلــى أن أزيــل الربــاط يف توســعة احلــرم
النبــوي يف عهــد امللــك فهــد بــن عبدالعزيــز -رحمــه اهلل ،-ونقلــت املكتبــة إلــى
إحــدى عمائــر الوقــف بشــارع قربــان.

الخزانة الهاشــمية الخاصة
اسم الواقف

السيد جعفر احلسيني

سنة التأسيس
عام ١٣٠٥هـ

املوقع

حي الساحة جوار املسجد
النبوي الشريف

نبذة عن املكتبة

أنشــأ إمــام وخطيــب املســجد النبــوي الســيد جعفــر بــن حســن بــن يحيــى
احلســيني يف القــرن الثالــث عشــر الهجــري مكتبــة جديــدة تضــم مجموعــة مــن
املخطوطــات املختــارة آلل هاشــم ،وكان خطاط ـاً يعمــل علــى نســخ املخطوطــات،
شــغوفاً بالعلــم وأهلــه ،وقــد ضمــت مكتبتــه ( )١٠٣مخطوطــات ،نصفهــا مقتنــى،
ونصفهــا مــن نســخه ،ويف تاريــخ ( ٣رجــب ١٣٠٥هـــ) ســجل إحــدى مخطوطــات
املكتبــة كوقــف يف احملكمــة الشــرعية ،وخــط بيــده علــى بقيــة املخطوطــات أنهــا
ملحقــة بالوقــف األول ،وقــد حظيــت املكتبــة بالعنايــة مــن قبــل الواقــف ،ومختلــف
اجلهــات ،مثــل اجلامعــة اإلســامية حيــث قامــت بتصويــر املخطوطــات ،ومركــز
بحــوث ودراســات املدينــة ،الــذي أعــد فهرس ـاً حتليلي ـاً حملتويــات املكتبــة.

مكتبة املدينة املنورة العامة جنوب املسجد النبوي
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مكتبة المدرســة القازانية
اسم الواقف

عبدالستار بن جابر

مكتبــة الصافي
املوقع

شارع جعفر

نبذة عن املكتبة

أسســها عبدالســتار بــن جابــر عــام (١٣١١هـــ) ،وكانــت تقــع يف شــارع جعفــر باملدينة
املنــورة ،وتضــم ( )151مخطوطـاً و( )2499مطبوعاً.

سنة التأسيس

اسم الواقف

صايف بن عبدالرحمن اجلفري
العلوي

سنة التأسيس
عام ١٣٣٧هـ

عام ١٣١١هـ

املوقع

املدينة املنورة

نبذة عن املكتبة

أوقفهــا الســيد صــايف بــن عبدالرحمــن اجلفــري العلــوي عــام (1337هـــ) الــذي كان وكيــل فراشــة الســلطان
عبداحلميــد ،وقــد اســتخدمت هــذه املكتبــة كمكتبــة عامــة يف حيــاة مؤسســها ،حيــث خصــص لهــا مكان ـاً عام ـاً
يســتقبل فيــه الراغبــن يف املطالعــة ،ولــم تكــن لهــا أوقــاف خاصــة منفصلــة عنهــا وإمنــا كانــت مواردهــا ضمــن
األوقــاف اخلاصــة التــي وقفهــا الســيد صــايف ،وقــد تعرضــت املكتبــة حلريــق ولكنهــا ســلمت منــه ،وعندمــا طلبــت
إدارة األوقــاف باملدينــة ضمهــا إلــى مكتبــة املدينــة العامــة ســلمت إليهــا .وتضــم املكتبــة ( )202مخطوطـاً و()688
مطبوع ـاً ،وتتركــز مخطوطاتهــا يف التفســير والقــراءات واحلديــث وأصولــه والتاريــخ ،باإلضافــة إلــى متفرقــات
بالفقــه والعقيــدة والســيرة واللغــة واألدب واألدعيــة واملواعــظ.

مكتبة المدرســة العرفانية
اسم الواقف

محمد عارف بن مصطفى
توقادي

املوقع

مدرسة بشير آغا

سنة التأسيس

نبذة عن املكتبة

أسســها محمــد عــارف بــن مصطفــى توقــادي املــدرس يف مدرســة بشــير آغــا عــام
(1314هـــ) ،وتتكــون املدرســة مــن ( )12غرفــة يف الطابــق األرضــي ،وفيهــا مكتبــة
ولهــا أوقــاف تتكــون مــن ( )17دكان و( )٧دور وقطعــة أرض.

عام ١٣١٤هـ

مكتبة المســجد النبوي الشــريف
سنة التأسيس
عام ١٣٥٢هـ

املوقع

مؤخرة املسجد يف اجلهة
الشمالية الغربية للحرم

مكتبــة محمد العزيز التونســي
اسم الواقف

أوقفها محمد العزيز
الوزير التونسي

سنة التأسيس
عام ١٣٢٠هـ
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املوقع

مكتبة املسجد النبوي

نبذة عن املكتبة

مــن املكتبــات التــي أوقفــت علــى مكتبــة املســجد النبــوي الشــريف أيضـاً يف زمــن
الدولــة العثمانيــة ،حيــث يصــل مجمــوع كتبهــا إلــى ( )٢٠٠٠كتــاب أوقفهــا محمــد
العزيــز الوزيــر التونســي عــام (1320هـــ) ،والتــي منهــا علــى ســبيل املثــال :مســند
اإلمــام أحمــد يف ( )٦مجلــدات.

نبذة عن املكتبة

تأسســت عــام (1352هـــ) باقتــراح مــن الســيد عبيــد مدنــي ،حينمــا كان مديــراً ألوقــاف املدينــة املنــورة لتكــون
مرجع ـاً لطــاب العلــم ،وقــد وافقــت احلكومــة الســعودية علــى اقتراحــه بعــد أن رفعــه للمســؤولني ،وافتتحــت
املكتبــة أول مــا أنشــئت يف مؤخــرة املســجد يف اجلهــة الشــمالية الغربيــة للحــرم علــى يســار الداخــل مــن بــاب
عمــر -رضــي اهلل عنــه -يف الطابــق العلــوي ،وكان أول مديــر لهــا الســيد أحمــد ياســن اخليــاري ،الــذي ضــم
مبســاعيه بعــض مكتبــات املدينــة ،وجعــل نواتهــا األولــى مكتبــة والــده الشــيخ ياســن اخليــاري ،ثــم نقلــت املكتبــة
إلــى مقــر مجمــع مكتبــات األوقــاف ،والــذي يضــم مكتبــة املدينــة املنــورة ومكتبــة احملموديــة ومكتبــة احلــرم
املدنــي ،ويف أوائــل عــام (1399هـــ) انتقلــت إلــى مقرهــا احلالــي يف علــو بــاب عمــر بــن اخلطــاب -رضــي
اهلل عنــه -يف اجلهــة الشــمالية مــن احلــرم النبــوي الشــريف ،وكانــت املكتبــة تابعــة إلدارة أوقــاف املدينــة
وحالي ـاً تتبــع الرئاســة العامــة لشــؤون احلرمــن الشــريفني .ويبلــغ عــدد املجلــدات املطبوعــة ( )5663مجلــداً،
ومخطوطاتهــا بلغــت ( )682مخطوطـاً ،وقــد دمجــت العديــد مــن املكتبــات الوقفيــة اخلاصــة يف مكتبــة املســجد
النبــوي الشــريف وأهــم هــذه املكتبــات هــي :مكتبــة الســيد أحمــد ياســن اخليــاري ،مكتبــة الشــيخ الدكتــور
محمــد حســن بهــادر ،مكتبــة مدرســة الصادقيــة ،مكتبــة الشــيخ مصطفــى خليفــة ،مكتبــة الشــيخ طوســون باشــا،
مكتبــة الشــيخ عبدالعزيــز الوزيــر ،مكتبــة الشــيخ محمــد أحمــد العمــري ،مكتبــة الشــيخ عبدالعزيــز املصــري
األزهــري ،مكتبــة الشــيخ عبــد املاجــد أســعد البخــاري.
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مكتبــة أهل الحديث
اسم الواقف

الشيخ أحمد الدهلوي

سنة التأسيس
عام ١٣٦٥هـ

املوقع

املدينة املنورة

نبذة عن املكتبة

أوقــف الشــيخ أحمــد الدهلــوي مكتبــة علميــة حتــوي ( )1245مجلــداً مختلفــة الفنــون يف التوحيــد والتفســير
واحلديــث والفقــه والشــروح وغيــر ذلــك مــن الفنــون ،وكذلــك الدواليــب التــي حتويهــا املكتبــة ،وســماها مكتبــة
أهــل احلديــث ،وجعــل لــكل كتــاب ختــم (هــذا الكتــاب وقــف علــى مكتبــة أهــل احلديــث التــي أسســها الشــيخ أحمــد
الدهلــوي) ،ويف عــام (1384هـــ) عندمــا ضمــت الــدار للجامعــة اإلســامية لــم تتســلم اجلامعــة املكتبــة ،وإمنــا بقيــت
حتــت يــد ناظرهــا ،كمــا قامــت اجلامعــة بإنشــاء مكتبــة أخــرى يف الــدار كانــت صاحلــة جلميــع املســتويات العلميــة
والفنيــة يف كثيــر مــن الفنــون ،وعنمــا أنشــئ مركــز خدمــة الســنة والســيرة النبويــة باجلامعــة نقلــت املكتبــة التــي
أمنتهــا اجلامعــة إلــى نفــس املركــز ،وبقيــت الكتــب التــي أوقفهــا الواقــف يف مكتبــة أهــل احلديــث حســب شــرط
الواقــف.

مكتبــة المدينــة المنورة العامة
سنة التأسيس
عام ١٣٨٠هـ

املوقع

اجلهة اجلنوبية من احلرم
الشريف

نبذة عن املكتبة

أسســت هــذه املكتبــة عــام (١٣٨٠هـــ) مبوجــب مرســوم ملكــي أصــدره امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز -رحمــه اهلل،-
وأنشــأ لهــا مبنــى خاصـاً يف اجلهــة اجلنوبيــة مــن احلــرم الشــريف ،وأســند اإلشــراف عليهــا إلــى إدارة األوقــاف
العامــة ،وقــد جــاءت موافقــة امللــك ســعود علــى إنشــاء املكتبــة العامــة باملدينــة املنــورة للمحافظــة علــى مــا ميكــن
جمعــه مــن املكتبــات الوقفيــة ،األمــر الــذي ســاهم بــدور كبيــر يف احلفــاظ علــى مــا تبقــى منهــا ومــن ذخائرهــا،
ويعتبــر الشــيخ جعفــر فقيــه هــو املؤســس احلقيقــي لهــذه املكتبــة ،وقــد عــن مديــراً عامـاً ملكتبــات املدينــة املنــورة
عــام (1382هـــ) ملــدة ( )٣أعــوام ،وكان إلنشــائها دور حاســم يف حفــظ املكتبــات الوقفيــة املتواجــدة واملتناثــرة
وحفــظ مــا مت إهــداؤه ملكتبــات املدينــة ومدارســها وأربطتهــا الوقفيــة خــال القــرون املاضيــة ،وقــد أصــدر امللــك
ســعود بــن عبدالعزيــز مرســوماً ملكيـاً يحــدد فيــه الغــرض مــن إنشــاء هــذه املكتبــة وهــو احلفــاظ علــى محتويــات
املكتبــة الوقفيــة التــي ســتزال مبانيهــا لتوســعة املســجد النبــوي الشــريف ،وتشــتمل علــى ( )14748كتــاب مــا بــن
مخطــوط ومطبــوع ،وقــد أنشــئ املبنــى ليضــم جميــع مكتبــات املدينــة.
أمــا عــن املكتبــات املدمجــة فيهــا ،فهــي :مكتبــة الشــيخ إبراهيــم اخلتنــي ،مكتبــة الصــايف ،مكتبــة الشــيخ عمــر
حمــدان ،املكتبــة القازانيــة ،املكتبــة العرفانيــة ،املكتبــة اإلحســانية ،مكتبــة الســاقزلي ،مكتبــة الشــفاء ،مكتبــة
كيلــي ناظــري ،مكتبــة ربــاط اجلبــروت ،مكتبــة ربــاط ســيدنا عثمــان -رضــي اهلل عنــه ،-مكتبــة ربــاط قــرة باشــا.

زخارف خشبية داخل املسجد النبوي
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مكتبة المصحف النبوي الشريف
سنة التأسيس
عام ١٣٩١هـ

املوقع

داخل باب الصديق يف
املسجد النبوي

المكتبــة العثمانية
نبذة عن املكتبة

دعــا إلــى إنشــائها امللــك فيصــل بــن عبدالعزيــز -رحمــه اهلل ،-وقــد تبعــت وزارة احلــج واألوقــاف التــي أنفقــت علــى تكوينهــا مــن
ميزانيتهــا يف عهــد وزيرهــا الســيد حســن محمــد كتبــي ،وافتتحهــا ســمو األميــر عبداحملســن بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة املدينــة
املنــورة نيابــة عــن امللــك فيصــل يف موســم احلــج عــام (١٣٩١هـــ) بعــد احلــج مباشــرة .وقــد أنشــئت هــذه املكتبــة يف علــو املســجد
بفــن وتصميــم دقيقــن يف اجلــدار الغربــي مــن التوســعة الســعودية فــوق خوخــة أبــي بكــر الصديــق ،بحيــث يقــع بــاب املكتبــة يف
داخــل بــاب الصديــق يف اجلانــب الشــمالي فيــه املالصــق للبــاب مباشــرة ،واملكتبــة حتتــوي علــى مجموعــة كثيــرة مــن املصاحــف
اخلطيــة القدميــة النــادرة للقــرآن الكــرمي ،املجمعــة مــن احلــرم النبــوي ،إضافــة إلــى مجموعــات أخــرى جمعــت مــن مســاجد
ومكتبــات وقفيــة ،تبلــغ ( )1878مصحف ـاً ،أوقفهــا املخلصــون للديــن اإلســامي علــى اختــاف وظائفهــم وألقابهــم وطبقاتهــم.
ويرجــع تاريــخ أقــدم مصحــف فيهــا إلــى عــام (515هـــ) ،وهــو بخــط محمــد الكازرونــي ،ويتلــوه يف القــدم مصحــف يرجــع تاريخــه
إلــى عــام (549هـــ) وهــو بخــط أبــي ســعيد محمــد إســماعيل .وتضــم املكتبــة إلــى جانــب ذلــك العــدد الضخــم مــن املصاحــف
لوحــات خطيــة كتبهــا الســاطني وخطــاط املســجد النبــوي الشــريف ،وســجاجيد أثريــة مكتــوب عليهــا آيــات قرآنيــة.

سنة التأسيس

وجدت قبل عام 1910م

املوقع

قرب باب جبريل -عليه
السالم-

نبذة عن املكتبة

تقــع بالقــرب مــن بــاب جبريــل باجلهــة القبليــة مــن املســجد النبــوي الشــريف،
وكانــت قبــل عهــد الســلطان عبداحلميــد ،واســتخدمت ملــدة طويلــة كمقــر للحجــاج،
وكانــت تعــرف باســم ربــاط العجــم ألنــه كان ينــزل بهــا حجــاج بخــارى ،وقــد
اشــتراها الســلطان عبداحلميــد وحولهــا إلــى وقــف وســماها املكتبــة العثمانيــة،
وعندمــا زارهــا األســتاذ محمــد البتنونــي يف عــام (1910م) قــال أنهــا حتتــوي علــى
( )1659كتاب ـاً مــن الكتــب النــادرة .وتعتبــر مكتبــة ربــاط ســيدنا عثمــان بــن عفــان
رضــي اهلل عنــه -مــن أهــم وأكبــر املكتبــات املرتبطــة باألربطــة يف املدينــة املنــورة،وقــد نقلــت املكتبــة إلــى موقــع الربــاط اجلديــد ثــم ســلمت ملكتبــة امللــك عبدالعزيــز
باملناخــة ،وهــي حاليــاً ضمــن مجموعــة املكتبــات اخلاصــة يف موضــع الرعايــة
واالهتمــام.

مكتبة الملــك عبدالعزيز
سنة التأسيس
عام ١٣٩٣هـ

املوقع

شارع أم املؤمنني خديجة
رضي اهلل عنها -املتفرعمن شارع املناخة
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نبذة عن املكتبة

تعــد مكتبــة امللــك عبدالعزيــز آل ســعود -طيــب اهلل ثــراه -مــن املكتبــات اإلســامية العامــة ذات الســمة اخلاصــة التــي جمعــت بــن
خصائــص املكتبــة العامــة ومركــز البحــث ،واملنتــدى ،واملتحــف ،فهــي بحــق مركــز إســامي علمــي إعالمــي كبيــر ومفخــرة مــن مفاخر
العهــد الســعودي الزاهــر .عنــد الشــروع يف توســعة املســجد النبــوي الشــريف يف عهــد امللــك فيصــل بــن عبدالعزيــز -رحمــه اهلل،-
تطلــب األمــر إزالــة األحيــاء املالصقــة لــه والــذي شــمل مكتبــة املدينــة املنــورة العامــة ،وكذلــك مكتبــات وقفيــة أخــرى ،مــن أهمهــا:
مكتبــة الشــيخ عــارف حكمــت ،ومكتبــة بشــير آغــا ،فقــد أصــدر امللــك فيصل -رحمــه اهلل -توجيهاته بإنشــاء مكتبة امللــك عبدالعزيز
وإســناد مهمتهــا إلــى وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف؛ لتقــوم بتجهيزهــا واإلشــراف عليهــا ضمــن منظومــة املكتبــات الوقفيــة
باململكــة العربيــة الســعودية ،ولتكــون هــذه املكتبــة قــادرة علــى احلفــاظ علــى إرث املدينــة املنــورة العلمــي والثقــايف احلضــاري املتمثــل
يف املكتبــات الوقفيــة .وعنــد تأسيســها كانــت تضــم ( )23مكتبــة وقفيــة ،هــي حصيلــة مــا كانــت يف مكتبــة املدينــة املنــورة العامــة،
إضافــة إلــى مكتبــات وقفيــة أخــرى .وقــد أنشــئت يف عــام (١٣٩٣هـــ) بوضــع حجــر األســاس مــن قبــل امللــك فيصــل بــن عبدالعزيــز
رحمــه اهلل ،-وافتتــح هــذا املشــروع امللــك فهــد بــن عبدالعزيــز -رحمــه اهلل -بتاريــخ ( ١٦محــرم ١٤٠٣هـــ) .ونقلــت مكتبــة املدينــةاملنــورة العامــة ومــا بهــا مــن مكتبــات وقفيــة إليهــا ،كمــا أحلقــت بهــا بعــد ذلــك مكتبــة الشــيخ عــارف حكمــت ومكتبــة ربــاط بشــير آغــا
وبعــض املكتبــات الوقفيــة التــي مت وقفهــا علــى مكتبــة امللــك عبدالعزيــز ،وتقــع املكتبــة علــى شــارع أم املؤمنــن خديجــة -رضــي اهلل
عنهــا -املتفــرع مــن شــارع املناخــة .يذكــر املزينــي أن مكتبــة امللــك عبدالعزيــز تضــم ( )23مجموعــة موقوفــة متثــل :مكتبــة املصحــف
الشــريف ،مكتبــة عــارف حكمــت ،مكتبــة احملموديــة ،مكتبــة املدينــة املنــورة العامــة ،ومكتبــات مــدارس :اإلحســانية ،والســاقزلي،
والشــفاء ،والعرفانيــة ،والقازانيــة ،وكيلــي ناظــري ،إضافــة إلــى مكتبــات ربــاط اجلبــروت ،وربــاط عثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل
عنــه ،-وربــاط قــرة باشــا ،وربــاط بشــير آغــا ،ومكتبــات لبعــض الشــخصيات ،ومؤخــراً أصبــح عــدد املكتبــات املوقوفــة فيهــا ()35
مكتبــة نظــراً لوقــف عــدد مــن الشــخصيات مكتباتهــم فيهــا.

مكتبــة رباط الجبرت
سنة التأسيس

وجدت يف الدولة العثمانية

املوقع

شارع امللك عبدالعزيز

نبذة عن املكتبة

كانــت ضمــن ربــاط اجلبــرت الــذي خصصتــه الدولــة العثمانيــة للمهاجريــن
األحبــاش الذيــن قدمــوا املدينــة املنــورة يف ذلــك العهــد ،وكان موقــع املكتبــة
والربــاط يف شــارع امللــك عبدالعزيــز ،وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الكتــب
أوقفهــا بعــض األشــخاص ،وتضــم ( )25مخطوطــاً ،و( )78مطبوعــاً.
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مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
تأســس مجمــع امللــك عبدالعزيــز للمكتبــات الوقفيــة باملدينــة
املنــورة بنــا ًء علــى األمــر الســامي الكــرمي الرقــم ()37715
يف تاريــخ ( ٩شــعبان ١٤٣٦هـــ) ،ثــم أصــدر خــاد ُم احلرمــن
الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه
اهلل -قــراراً بإنشــاء املجمــع وتنظيمــه بتاريــخ ( ١٥رمضــان
١٤٣٧هـــ) .ونــص ذلــك القــرار علــى نقــل مقتنيــات مكتبــة
امللــك عبدالعزيــز كامل ـ ًة مــن مكتبــات وقفيــة ومخطوطــات
ومقتنيــات وكتــب نــادرة ومجموعــات متنوعــة إلــى املجمــع
مــع مراعــاة شــرط الواقــف .ويضــم املجمــع مجموعــة مــن
أشــهر املكتبــات الوقفيــة يف العالــم ،مــن أشــهرها مكتبــة
املصحــف الشــريف ومكتبــة الشــيخ عــارف حكمــت -رحمــه
اهلل ،-والتــي اشــتهرت عاملي ـاً منــذ أن كانــت جنــوب احلــرم
النبــوي الشــريف قبــل التوســعات ،واســتمرت العنايــة بهــا
واحلفــاظ علــى ممتلكاتهــا وإتاحتهــا للباحثــن دون توقــف،

واملكتبــة احملموديــة ،ومكتبــة املدينــة املنــورة العامــة ،ومكتبات
مــدارس :اإلحســائية  ،والســاقزلي ،والشــفاء ،والعرفانيــة،
والقازانيــة ،وكيلــي ناظــري ،إضافــة إلــى مكتبــات :ربــاط
اجلبــرت ،وربــاط ســيدنا عثمــان -رضــي اهلل عنــه ،-وربــاط
قــرة باشــا ،وربــاط بشــير آغــا ،ومكتبــات لبعــض علمــاء
املدينــة املنــورة .ويصــل عــدد املجموعــات املوقوفــة إلــى ()34
مجموعــة ،كمــا يضــم مكتبــة املصحــف الشــريف التــي حتــوي
( )1878مصحفــاً مخطوطــاً ،و( )84ربعــة قرآنيــة نــادرة.
ويعــود تاريــخ أقــدم مصحــف إلــى العــام (488هـــ) ،كمــا يضــم
املجمــع مخطوطــات نــادرة يبلــغ عددهــا ( )15722مخطوطـاً
أصيــ ً
ا ،باإلضافــة إلــى املصــورات علــى وســائط متنوعــة،
كمــا يضــم ( )25000مــن الكتــب التــي تســمى بالكتــب
النــادرة ،ومــا يقــرب ( )١٠٠٠٠٠كتــاب مطبــوع كانــت متثــل
املكتبــة العامــة مــع باقــي أنــواع املصــادر.

الوقفية
النبوي
للمكتبات
عبدالعزيزاملسجد
خشبية داخل
زخارفامللك
مجمع
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األوقاف التنموية

محطة خط سكة حديد احلجاز
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وكالة السلطان األشرف قايتباي
اسم الواقف

السلطان
األشرف قايتباي

سنة التأسيس
عام ٨٨٦هـ

أنشــأ هــذه الوكالــة وملحقاتهــا الســلطان اململوكــي قايتبــاي
ضمــن عمارتــه الكاملــة للمســجد النبــوي الشــريف ،بعــد
احلريــق الــذي أصابــه ســنة (886هـــ) ،وكان موقــع منشــآته
بــن بابــي الســام والرحمــة ،وكان املتولــي عليهــا اخلواجــا
شــمس الديــن محمــد بــن الزمــن ،الــذي كان متوليــاً لعمــارة
املســجد النبــوي ،وقــد مت االنتهــاء مــن هــذه املجموعــة يف ســنة
(888هـــ) .ويضــم التكويــن املعمــاري لهــا طابقــن ،خصــص
األرضــي منهــا لتخزيــن القمــح والغــال وغيرهــا ،يف حــن
خصــص الطابــق األول للســكن واإلقامــة ،وأفــرد املعمــاري
ا مســتق ً
لــكل طابــق منهمــا مدخـ ً
ال مبــا يتوافــق مــع اســتخدام
وحداتهمــا ،واحتــرام خصوصياتــه ،واســتقالله عــن غيــره مــن
وحــدات املبنــى .أمــا الطابــق الثانــي لســبيل الســلطان قايتبــاي

• للرجــوع إلــى مصــادر التفصيــل يف هــذه األوقــاف التنمويــة اآلتــي ذكرهــا
ينظــر :ياســر إســماعيل صالــح وعدنــان محمــد احلارثــي ،وكالــة الســلطان
األشــرف قايتبــاي وملحقاتهــا باملدينــة املنــورة ( 888-886هـــ) دراســة وثائقيــة
معماريــة مجلــة جامعــة طيبــة لــآداب والعلــوم اإلنســانية ،الســنة الســابعة،
العــدد 1439 ،14هـــ.
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املوقع

الشارع املوصل
إلى باب السالم

امللحــق بوكالتــه يف املدينــة املنــورة فــكان عبــارة عــن الكتــاب أو
مكتــب الســبيل الــذي أعــده الواقــف مــأوى لأليتــام ومؤدبهــم
الذيــن يقــررون مبكتــب الســبيل املذكــور .وتعتبــر وحــدة مطبــخ
الدشيشــة الوحــدة املعماريــة الثالثــة ضمــن التكويــن املعمــاري
لكتلــة الوكالــة ،التــي تعــد فعليــاً أحــد األســباب الرئيســية
إلنشــاء الوكالــة .ويف نقــش التأســيس اخلــاص بالوكالــة ،وجــد
النــص اآلتــي" :بســم اهلل الرحمــن الرحيــم أمــر بعمــارة هــذا
املــكان املبــارك ســيدنا وموالنــا ومالــك رقابنــا املقــام األعظــم
الســلطان امللــك األشــرف أبــو النصــر قايتبــاي أعــز نصــره
وجعلــه وقفــاً مصروفــاً خيريــاً أجرتــه علــى جيــران النبــي
صلــى اهلل عليــه وســلم -باملدينــة يشــترى بــه قمــح وتعمــلمنــه الدشيشــة للمجاوريــن والوارديــن ابتغــاء وجــه اهلل".

سكة الحديد (الخط الحديدي الحجازي)
اسم الواقف

السلطان العثماني
عبداحلميد الثاني

سنة التأسيس
عام ١٩٠٠م

يعــد اخلــط احلديــدي احلجــازي وقف ـاً إســامياً ،أجنــز يف
عهــد الســلطان العثمانــي عبداحلميــد الثانــي ،حيــث قــدم
هــذا الوقــف خدمــات جليلــة وال ســيما حلجــاج بيــت اهلل
احلــرام ،شــرع العمــل فيــه عــام (١٩٠٠م) وامتــد ثمــان
ســنوات متتاليــة ،فأصبحــت الرحلــة بعــد إنشــاء هــذا اخلــط
احلديــدي الــذي بلــغ طولــه ( )١٣٢٠كــم ،تســتغرق ( )٤أيــام
ينعــم فيهــا الــركاب بالراحــة واألمــان .وبلــغ إجمالــي مــا
صــرف علــى اخلــط احلديــدي ( )٤٥٠٠٠٠٠مــن الليــرات
الذهبيــة العثمانيــة ســاهم فيهــا املســلمون مــن حــول العالــم،
ووصــل أول قطــار إلــى املدينــة املنــورة يف تاريــخ ( ٢٢شــعبان

املوقع

العنبرية

١٣٢٦هـــ) .وســاهم اخلــط احلجــازي يف نهضــة جتاريــة
واقتصاديــة ملــدن احلجــاز ،وكافــة املــدن الواقعــة علــى امتــداد
اخلــط .وكان متويــل إنشــاء الســكة احلديديــة مــن تبرعــات
جميع املســلمني اســتجابة لنداءات الدولة العثمانية .واســتمر
اخلــط يف العمــل واخلدمــة نحــو ســنوات ينقــل احلجــاج مــن
دمشــق واألردن وفلســطني والعــراق وتركيــا وأوروبــا مــن تلــك
األماكــن وإليهــا ،وينقــل زوار املدينــة مــن تلــك اجلهــات يف
مواســم الزيــارة ويعيدهــم ،وقــد ازدهــرت املدينــة اقتصادي ـاً
بعــد وصــول اخلــط ،وحتســنت التجــارة صــادراً ووارداً.

القدومــي ،عيســى ،مــن روائــع أوقــاف املســلمني :اخلــط احلديدي احلجــازي ،مجلة
صــوت األمــة ،اجلامعة اإلســامية-دار التأليف والترجمــة2010 ،م.
الناصــري ،محمــد املكــي ،األحبــاس اإلســامية يف اململكــة املغربيــة ،وزارة األوقــاف
والشــؤون اإلســامية1992 ،م.
كعكــي ،عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن ،معالــم املدينــة املنــورة بــن العمــارة والتاريــخ،
مطابــع الســروات ،ط2012 ،1م.
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مدخل
تعــد األســبلة فرعــاً مهمــاً مــن أفــرع العمائــر املدنيــة يف
العمــارة اإلســامية ،وينــدرج ذلــك الفــرع حتــت مــا ميكــن أن
يطلــق عليــه اصطالح ـاً اســم العمائــر أو املنشــآت اخليريــة،
وميكــن القــول أن لفظــة الســبيل كانــت مصطلح ـاً مرتبط ـاً
بالعديــد مــن األبنيــة التــي وقفــت يف ســبيل اهلل ،ومــن هــذه
األســبلة مــا خصصــت لتوفيــر امليــاه ،ولــم ترتبــط هــذه
اللفظــة بتلــك األبنيــة فحســب ،وإمنــا ارتبطــت أيضـاً بالعديد
مــن أوجــه األنشــطة اخليريــة األخــرى ،مثــل املصاحــف
املســبلة والتوابيــت املســبلة والســواقي املســبلة .والســبيل هــو
العــن اجلاريــة املوقوفــة وقــد حبســت علــى وقفهــا ،وجميــع
مبــان موقوفــة
ٍ
األوقــاف كاألربطــة واملــدارس والتكايــا هــي
علــى أصولهــا ،وقــد اعتــاد املســلمون علــى وقــف مثــل هــذه
املشــاريع اخليريــة وقفــاً ملزمــاً ســارياً ،فمنهــم مــن بنــى
األربطــة ومنهــم مــن بنــى املــدارس ومنهــم مــن أقــام األســبلة

• للرجــوع إلــى مصــادر التفصيــل يف هــذه اآلبــار واألســبلة الوقفيــة اآلتــي
ذكرهــا ينظــر:
احلــداد ،محمــد حمــزة  ،كتــب التاريــخ احمللــي والرحالــة مصــدر لدراســة عمــارة

وجعلهــا وقفـاً هلل تعالــى ،وقــد اعتــاد أهــل املدينــة علــى مثــل
تلــك األوقــاف ،وتعتبــر األســبلة مــن أعظمهــا وأكبرهــا .وقــد
تنوعــت هــذه األســبلة حســب وظيفتهــا وحجمهــا ،منها أســبلة
مراكــز الســقايا والســقائني التــي كانــت تقــوم علــى خدمــة
املصلــن يف املســجد النبــوي الشــريف ،فتقــدم امليــاه البــاردة
املعطــرة لــرواد املســجد ،فيصــل الســقاؤون إلــى املصلــن يف
أماكــن جلوســهم باملســجد ،وقــد اســتمرت هــذه الظاهــرة
لفتــرة طويلــة جــداً فأقيمــت مراكــز للســقاية حــول املســجد
النبــوي الشــريف التــي يفتخــر بهــا أصحابهــا ،ويوظفــون فيهــا
الســقائني الذيــن يقومــون باخلدمــة ،ولــم تنحصــر إقامــة هذه
األســبلة علــى أهــل املدينــة فحســب ،بــل شــارك يف إقامتهــا
بعــض املســلمني مــن أهــل اخليــر مــن أصحــاب الســلطان
واألغنيــاء وعمــوم املســلمني مــن مختلــف البقــاع.

األســبلة احلجازيــة يف مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة ،جامعــة الكويــت2006 ،م.
كعكــي ،عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن ،معالــم املدينــة املنورة بني العمــارة والتاريخ،
مطابــع الســروات ،ط2012 ،1م.

بئر عثمان بن عفان
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ســبيل فاطمة الصغرى
املوقع

جوار مسجد املنارتني
بالعنبرية

ســبيل مدرسة األشرفية
نبذة عن السبيل

يعتبــر ســبيل فاطمــة أحــد األســبلة املنفصلــة ،والــذي أقيــم كمبنــى منفصــل بذاتــه
يســتمد مــاءه مــن بئــر أقيمــت بجــواره ،وكان يعــرف بســبيل العنبريــة .ويقــع ســبيل
فاطمــة يف منطقــة العنبريــة علــى ميــن الســالك إلــى عــروة املوصــل بــن املدينــة
ومكــة ،ويتمثــل هــذا الســبيل مبســقط مســتطيل الشــكل ،طولــه حوالــي ( )٤م و()٥٠
ســم ،وعرضــه ( )٣م و( )٥٠ســم ،ويتكــون الســبيل مــن مبنــى الســبيل والبئــر املجــاور
لــه ،ومــا يحيــط بــه مــن مصاطــب لتفريــغ امليــاه عليــه ،وهــي مــا تعــرف يف املدينــة
بالقــف.

ســبيل العقيق
املوقع

على ميني السالك لطريق أمير املؤمنني عمر
بن اخلطاب -رضي اهلل عنه-
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املوقع

بني بابي السالم
والرحمة

اسم الواقف

أمر بإنشائه السلطان قايتباي

نبذة عن السبيل

هــو الســبيل الــذي أمــر بإنشــائه الســلطان قايتبــاي -أحــد الســاطنة يف العهــد
اململوكــي -ملحقـاً مبدرســته ،وكان املشــرف علــى عمارتهــا اخلواجــا شــمس الديــن
بــن الزمــن الــذي كان مشــرفاً علــى عمائــره مبكــة املكرمــة أيضـاً ،وفــرغ مــن عمــارة
الســبيل بعــد بنائــه املدرســة عــام (888هـــ) ،وكان يقــع بــن بابــي الســام والرحمــة
يف املســجد النبــوي الشــريف.

ســبيل داؤود باشا
نبذة عن السبيل

يعتبــر ســبيل العقيــق أحــد األســبلة املتصلــة امللحقــة باملبانــي الســكنية ،وهــذا
الســبيل هــو أحــد األســبلة الكثيــرة التــي كانــت تنتشــر حــول وادي العقيــق بجــوار
القصــور والبســاتني واملــزارع التــي اشــتهر بهــا وادي العقيــق قدمي ـاً .ويقــع هــذا
الســبيل علــى طريــق املدينــة ومكــة القــدمي الــذي يعــرف (بطريــق اجلمــل) حيــث
كان يــؤدي خدماتــه إلــى املســافرين عبــر هــذا الطريــق .يقــع الســبيل علــى ميــن
الســالك لطريــق أميــر املؤمنــن ســيدنا عمــر بــن اخلطــاب -رضــي اهلل عنــه ،-ويقــع
ملحق ـاً بقصــر عــروة بــن الزبيــر -رضــي اهلل عنــه.-

املوقع

ظاهر املدينة
بخط املصلى

سنة التأسيس

أحد أسبلة العصر العثماني

نبذة عن السبيل

ســبيل داؤود باشــا أحــد األســبلة يف العصــر العثمانــي ،وهــو والــي مصــر مــن قبــل
الســلطان ســليمان القانونــي ،وجــاء ذكــر هــذا الســبيل يف وثيقــة وقــف علــى النحــو
التالــي" :الســبيل املســتجد العمــارة واإلنشــاء واحلــوض املجــاور لــه املعــد لســقي
الــدواب ،والبركــة املجــاورة لهمــا بظاهــر املدينــة املنــورة بخــط املصلــى".
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ســبيل الساقزلي
املوقع

مدرسة الساقزلي

سنة التأسيس
أُنشئ عام 1125هـ

نبذة عن السبيل

ســبيل الســاقزلي كان بجانــب بــاب مدرســة الســاقزلي ،التــي كانــت مالصقــة
للســور الســلطاني شــمال احلــرم النبــوي الشــريف بالقــرب مــن دار الضيافــة ،وقــد
أمــر بإنشــاء الوقــف والســبيل وأوقــف عليهــا أوقاف ـاً كثيــرة ،أحمــد بــن إبراهيــم
الســاقزلي ســنة (1125هـــ).

ســبيل بشير آغا
املوقع

مدرسة بشير آغا

سنة التأسيس

نبذة عن السبيل

ســبيل بشــير آغــا امللحــق مبدرســته التــي أنشــأها ســنة (1151هـــ) ،وكانــت تقــع يف
الركــن اجلنوبــي الغربــي للحــرم النبــوي الشــريف مالصقــة لبــاب الســام ،وأوقــف
عليهــا أوقافـاً كثيــرة.

أنشئ عام ١١٥١هـ

ســبيل الســلطان عبدالمجيد خان
املوقع

باب الرحمة

اسم الواقف

بنى السبيل وامليضأة
السلطان أحمد خان
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نبذة عن السبيل

يذكــر البرزجنــي" :وعلــى ميــن اخلــارج مــن هــذا البــاب؛ أي بــاب الرحمــة ،اليــوم
حنفيــة أنشــأها الســلطان عبداملجيــد خــان قبــل عمارته للمســجد النبوي الشــريف،
وأمــا الســبيل الــذي يقابلهــا وامليضــأة التــي هنــاك فبناهمــا املبــرور الســلطان أحمــد
خــان -رحمــه اهلل تعالــى."-
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لمحات من التاريخ المصور
ألوقاف المدينة المنورة
يضــم هــذا الفصــل مجموعــة مــن الصــور الفوتوغرافيــة والوثائــق التاريخيــة النــادرة للمدينــة املنــورة ومــا
حــوت مــن أوقــاف متنوعــة كاملــدراس واألربطــة واملكتبــات واألســبلة واآلبــار وغيرهــا ،والتــي تنــم مبجموعهــا
عــن ازدهــار نشــاط الوقــف يف املدينــة املنــورة علــى امتــداد التاريــخ ،يف صــورة شــمولية رائــدة ،غطــى فيهــا
الوقــف مجــاالت العبــادة والثقافــة والتعليــم واخلدمــات اإلغاثيــة والتنمويــة وغيرهــا؛ مســطراً بذلــك صــورة
ناصعــة للحضــارة والتاريــخ اإلســامي.

املسجد النبوي الشريف
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مشهد عام للمدينة المنورة

الباب الشامي ومجموعة من األوقاف

تعــود هــذه الصــورة ملــا قبــل ( 136عام ـاً) ،ويُعتقــد أنهــا أول صــورة فوتوغرافيــة ُعرفــت للمملكــة العربيــة
الســعودية ،وهــي للمدينــة املنــورة ،حيــث التقطــت عــام (1277هـــ1861/م) مــن قبــل املصــور العقيــد املصــري
محمــد صــادق .يف ذلــك التاريــخ كانــت املدينــة املنــورة زاخــرة مبختلــف األوقــاف ،مــن مســاجد ،ومــدارس،
وأربطــة ،ومكتبــات ،وأســبلة ،وآبــار ،ونحوهــا .وتظهــر الصــورة مشــهداً عامـاً للمدينــة املنــورة مبــا فيه املســجد
النبــوي الشــريف ،ومــا حولــه مــن منشــآت ،كمــا تعــد مــن الصــور النــادرة للمدينــة املنــورة.

مــن الصــور التاريخيــة النــادرة للمدينــة املنــورة ،التقطــت عــام (١٣٤٧هـــ١٩٢٨/م) ،ويظهــر البــاب الشــامي
الشــهير الــذي كان مدخـ ً
ا للقــادم مــن شــمال املدينــة ،كمــا تتضمــن الصــورة مجموعــة مــن األوقــاف املتنوعــة
احمليطــة باملســجد النبــوي.

•
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صور نادرة لباب السالم
من المسجد النبوي
مــن الصــور التاريخيــة النــادرة للمدينــة
املنــورة ،التقطهــا اللــواء املصــري إبراهيــم
رفعــت باشــا يف عــام (١٣٢٠هـــ) ،أي
قبــل ( )١٢٠عــام ،وتظهــر الصــورة بــاب
الســام مــن املســجد النبــوي ،وعلــى
جانبيــه مدرســة بشــير آغــا يف اجلهــة
اليمنــى ،واملدرســة احملموديــة يف اجلهــة
اليســرى.

مسجد قباء
مــن الصــور النــادرة ملســجد قبــاء ،أول وقــف يف اإلســام ،حيــث تظهــر الصــورة الواجهــة
الغربيــة للمســجد ،التقطــت عــام 1349هـــ.
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المساجد السبعة
صورة بانورامية نادرة للمساجد السبعة ،أو ما يعرف مبسجد الفتح اليوم.

مسجد القبلتين
مــن الصــور النــادرة ملســجد القبلتــن ،أحــد املســاجد التاريخيــة يف املدينــة املنــورة ،التقطهــا اللــواء املصــري
إبراهيــم رفعــت باشــا ،كان أميــراً للحــج عــام (1320هـــ).
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مسجد أبي بكر الصديق 

مسجد أبي ذر الغفاري 

مــن الصــور النــادرة ملســجد أبــي بكــر الصديــق -رضــي اهلل عنــه ،-أحــد املســاجد التاريخيــة يف املدينــة
املنــورة .تعــود الصــورة إلــى عــام (١٣٢٠هـــ) ،حيــث التقطهــا اللــواء املصــري إبراهيــم رفعــت باشــا ،والــذي كان
أميــراً للحــج حينهــا.

صورة قدمية ملسجد أبي ذر الغفاري -رضي اهلل عنه ،-أحد املساجد التاريخية يف املدينة املنورة.
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مسجد الغمامة

مسجد علي بن أبي طالب 

منظر عام ملسجد الغمامة أو ما كان يعرف مبسجد املصلى ،تعود لعام (1268هـ).

صورة قدمية ملسجد علي بن أبي طالب -رضي اهلل عنه ،-أحد املساجد التاريخية يف املدينة املنورة.
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رباط الميمن
ربــاط امليمــن -وكان يعــرف باســم ربــاط
الهنــود ،-يعــود تاريــخ تأسيســه يف
املدينــة املنــورة إلــى عــام (1252هــــ) ،وقد
بنــاه رجــل مــن الهنــد؛ إلســكان الفقــراء
واملســاكني القادمــن للحــج مــن الهنــد
باملجــان ،مــع القيــام بكافــة اخلدمــات
الفندقيــة التــي يحتاجونهــا مــن إعاشــة
ونحــوه.

مسجد عمر بن الخطاب 
مــن الصــور النــادرة ملســجد عمــر بــن اخلطــاب -رضــي اهلل عنــه ،-التقطهــا اللــواء املصــري إبراهيــم رفعــت
باشــا عــام (1320هـ).
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الجزء الشمالي من الدار الكبرى

مجمع الرستمية الوقفي

اجلــزء الشــمالي مــن الــدار الكبــرى لســيدنا عثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل عنــه -مقابــل بــاب جبريــل -عليــه
الســام ،-وعرفــت الــدار بعــد ذلــك بربــاط العجــم ضمــن أوقــاف املغاربــة ،وقــد حتــدث عــن الوقــف عــدد
مــن املؤرخــن والرحالــة ،وســمي بربــاط العجــم ألنــه أوقــف علــى الفقــراء مــن العجــم.

مجمــع الرســتمية الوقفــي املكــون مــن ربــاط ،ومكتبــة ،ومدرســة ،أثنــاء اإلزالــة .يعــود تاريــخ تأســيس املجمــع
الوقفــي إلــى القــرن التاســع الهجــري.
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مجموعة من
مباني السلطانية
مجموعــة مــن مبانــي الســلطانية باملدينــة
املنــورة ،وهــي مــن أوقــاف األميــرة عادلــة
ابنــة الســلطان العثمانــي محمــود الثانــي
(ت ١٢٨٥هـــ) ،وهــو مــا يفيــد بوجود هذه
األوقــاف قبــل هــذا التاريــخ.

جزء من الواجهة الشمالية لمجمع الرستمية الوقفي
صــورة جلــزء مــن الواجهــة الشــمالية ملجمــع الرســتمية الوقفــي باملدينــة املنــورة ،ويظهــر يف الصــورة جــزء
مــن مدخــل املســجد ومكتبــة املدرســة .يعــود تاريــخ تأســيس املجمــع التعليمــي الوقفــي مبــا حــوى مــن مســجد
ومدرســة ومكتبــة وربــاط ،إلــى القــرن التاســع الهجــري.
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واجهة مكتبة مدرسة
المحمودية الوقفية
واجهــة مكتبــة مدرســة احملموديــة الوقفية
باملدينــة املنــورة ،ويعــود تاريــخ تأسيســها
إلــى عــام (1272هـــ) ،حتــدث عنهــا
عــدد مــن املؤرخــن والرحالــة ،وأشــادوا
بتنظيمهــا البديــع ،ومحتوياتهــا الثريــة مــن
الكتــب واملخطوطــات.

المدرسة اإلحسانية
املدرســة اإلحســانية مــن املــدارس الوقفيــة يف املدينــة املنــورة ،تأسســت عــام (1275هـــ) ،وأوقــف عليهــا
مجموعــة مــن الــدور واحملــات التجاريــة واملقاهــي ،كمــا كانــت املدرســة تتضمــن مكتبــة علميــة ،ودخلــت
املدرســة يف مشــروع توســعة وعمــارة املســجد النبــوي الشــريف عــام (1405هـــ).
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مدرسة العلوم الشرعية
مدرســة العلــوم الشــرعية يف موقــع قــدمي
لهــا جــوار املســجد النبــوي الشــريف،
وهــي مــن املــدارس الوقفيــة التاريخيــة
القائمــة حتــى اليــوم يف املدينــة املنــورة.
أسســها الشــيخ أحمــد الفيــض آبــادي
مــن الهنــد قبــل ( )١٠٠عــام ،وحتديــداً
عــام (1340هـــ) .تخــرج منهــا العديــد
مــن الوجهــاء واملختصــن يف مختلــف
التخصصــات واجلهــات.

مدرسة الخاسكية ومسجد الغمامة
تظهــر الصــورة جــزءاً مــن مدرســة اخلاســكية ،إلــى جانــب مســجد الغمامــة ،كمــا يظهــر جــزء مــن املســجد
النبــوي وجبــل أحــد .واملدرســة مــن تأســيس امــرأة تدعــى خاســكي ســلطانة يف عــام (1314هـــ).
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مدخل مدرسة
العلوم الشرعية
مدرســة العلــوم الشــرعية يف موقــع قــدمي
لهــا جــوار املســجد النبــوي الشــريف،
وهــي مــن املــدارس الوقفيــة التاريخيــة
القائمــة حتــى اليــوم يف املدينــة املنــورة،
أسســها الشــيخ أحمــد الفيــض آبــادي
مــن الهنــد قبــل ( )١٠٠عــام ،وحتديــداً
عــام (1340هـــ) ،ويعتقــد أنــه الظاهــر يف
الصــورة.
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خزانة مكتبة المدرسة
المحمودية
خزانــة مكتبــة املدرســة احملمودية ،وكانت
املدرســة متثــل واحــدة مــن أهــم وأكبــر
املــدارس واملكتبــات الثريــة باملخطوطــات
يف املدينــة املنــورة ،ويُعتقــد أن الســلطان
اململوكــي قايتبــاي (ت ٩٠١هـــ) بنــى
مدرســة جــوار املســجد النبــوي ،ثــم
قــام الســلطان العثمانــي محمــود الثانــي
بتوســعتها وتطويرهــا واإلضافــة إليهــا
عــام (١٢٣٧هـــ١٨٢١/م).
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مكتبة الشيخ عارف حكمت الوقفية

مجموعة من الخزائن األثرية للكتب

تعــد مكتبــة الشــيخ عــارف حكمــت الوقفيــة علــى رأس أهــم وأشــهر املكتبــات الوقفيــة باملدينــة املنــورة ،حيــث
ضمــت أكثــر مــن ( )٥٠٠٠مخطوطــة نــادرة يف مختلــف العلــوم ،ويعــود تاريــخ تأسيســها إلــى عــام (1270هـــ)،
حتــدث عنهــا عــدد مــن املؤرخــن والرحالــة ،ومنهــم مؤلــف الرحلــة احلجازيــة محمــد البتنونــي ،حيــث يقــول
يف وصفهــا" :حتــوي املدينــة كتبخانــات كثيــرة ،أحســنها كتبخانــة شــيخ اإلســام وهــي آيــة يف نظافــة مكانهــا
وحســن تنســيق وترتيــب كتبهــا ،أرضهــا مفروشــة بالســجاد العجمــي الفاخــر ،ويف وســط حوشــها نافــورة مــن
الرخــام فيهــا حنفيــات للوضــوء ،وفيهــا كتــب ثمينــة جــداً ال يقــل عددهــا عــن ( )5404كتــب".

مــن التحــف النــادرة مبكتبــة املصحــف الشــريف ،مجموعــة مــن اخلزائــن األثريــة للكتــب ،أوقفتهــا والــدة
اخلديــوي عبــاس باشــا الثانــي يف عــام (١٣٢٨هـــ) ،وهــي مخصصــة للمصاحــف واملخطوطــات ،مصنوعــة مــن
اخلشــب املطعــم بالفضــة والعــاج والصــدف.
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واجهة مدخل مدرسة
حسين آغا الوقفية
واجهــة مدخــل مدرســة حســن آغــا
الوقفيــة عــام (1273هـــ) ،والتــي كانــت
تقــع يف حــي األغــوات باملدينــة املنــورة،
واملخصصــة للتعليــم الشــرعي ،وتعليــم
الصبيــان.

بئر رومة
بئــر رومــة ،وقــف اخلليفــة الراشــد عثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل عنــه ،-مــن األوقــاف التاريخيــة القائمــة يف
املدينــة املنــورة حتــى العصــر احلاضــر.
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سبيل عروة
مــن مظاهــر ازدهــار الوقــف يف املدينــة
املنــورة ،انتشــار األســبلة الوقفيــة ،والتــي
كانــت تقــدم امليــاه العذبــة والبــاردة
للعمــوم ،ويظهــر يف الصــورة ســبيل
العقيــق املعــروف بســبيل عــروة.

سبيل فاطمة الصغرى
مــن مظاهــر ازدهــار الوقــف يف املدينــة املنــورة ،انتشــار األســبلة الوقفيــة ،والتــي كانــت تقــدم امليــاه العذبــة
والبــاردة للعمــوم ،ويظهــر يف الصــورة ســبيل فاطمــة الصغــرى املعــروف بســبيل العنبريــة.
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مدخل التكية
المصرية
مدخــل التكيــة املصريــة باملدينــة املنــورة،
والتــي أسســها إبراهيــم محمــد علــي
باشــا يف عهــد والــده ،مبنطقــة العنبريــة،
حيــث كانــت حتــوي مخــازن للطعــام،
وتطعــم نحــو ( )٨٠٠شــخص يوميــاً.

من داخل التكية المصرية
مظهر من داخل التكية املصرية باملدينة املنورة.
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محطة خط سكة حديد الحجاز

مخطوط لسورة الكهف

يعــد خــط ســكة حديــد احلجــاز مــن األوقــاف اإلســامية التــي اشــترك املســلمون مــن مختلــف البقــاع يف
متويــل إنشــائه ،بــدأ العمــل فيــه عــام (1318هـــ) ،ويف عــام (1326هـــ) اســتقبلت املدينــة أولى رحــات القطار،
والــذي مثــل نقطــة حتــول يف تاريــخ املدينــة املنــورة ،كان مــن آثــاره إدخــال الكهربــاء إلــى املدينــة املنــورة
واملســجد النبــوي ،وتســهيل حركــة النقــل والتجــارة ،حيــث اختصــر مســافة الســفر بــن املدينــة ودمشــق إلــى
( )٤أيــام بــدالً مــن ( )٤٠يوم ـاً عــن طريــق القوافــل ،ويف عــام (1336هـــ) ،توقــف القطــار عــن العمــل.

مــن املخطوطــات الوقفيــة يف مكتبــة املصحــف الشــريف باملدينــة املنــورة ،ســورة الكهــف مكتوبــة علــى ورق
غــزال مذهــب ومزخــرف ،عليــه وقــف باســم محمــد بــن محمــد عبدالقــادر.
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مخطوط لسورة الفاتحة حتى الجزء الرابع عشر

مخطوط لسورة اإلسراء حتى الجزء الثالثين

مخطوطــة وقفيــة مزخرفــة ومذهبــة لســورة الفاحتــة حتــى اجلــزء الرابــع عشــر ،وتاريــخ الوقــف باملســجد
النبــوي هــو عــام (١٣١٩هـــ).

مخطوطــة وقفيــة مزخرفــة ومذهبــة لســورة اإلســراء حتــى اجلــزء الثالثــن ،وتاريــخ الوقــف باملســجد
النبــوي هــو عــام (١٣١٩هـــ).
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مخطوط لعالمات األجزاء واألحزاب واألرباع

مخطوط مصحف بخط مصطفى ذو الفقار

مخطوطــة وقفيــة مزخرفــة ومذهبــة لعالمــات األجــزاء واألحــزاب واألربــاع علــى هيئــة دوائــر مزخرفــة
مذهبــة ،وعلــى النســخة وقــف يف عــام (١٢٥٦هـــ).

مصحــف مخطــوط ،مزخــرف ومذهــب بخــط مصطفــى ذو الفقــار يف عــام (١٠٦٦هـــ) ،وعليــه إهــداء ووقــف
أحمــد طلعــت يف عــام (١٢٨٢هـــ).
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مخطوط مصحف بخط محمد الزكي

مخطوط مصحف

كتــب املصحــف يف دوائــر داخــل مربعــات مذهبــة بخــط محمــد الزكــي ،وعليــه وقــف صالــح
بوشــناق يف عــام (١٠٤٤هـــ).

مصحف مخطوط ،مزخرف ومذهب ،سجل عليه :وقف السلطان محمود خان يف عام (١٣٣٣هـ).
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مخطوط مصحف بخط عمر بن إسماعيل

مخطوط مصحف بخط عمر بن عبداهلل

مصحــف مخطــوط ،مزخــرف ومذهــب ،بخــط عمــر بــن إســماعيل يف عــام (١٠٩٠هـــ) ،وعليــه وقــف
يف عــام (١٢٩٣هـــ).

مخطــوط نســخة مزخرفــة ومذهبــة بخــط عمــر بــن عبــداهلل يف عــام (١٢٧٠هـــ) ،وعلــى النســخة ختــم وقــف
زوجــة ســليمان آغــا الســلحدار مبدرســة محمــد ثــروت أفنــدي لعــام (١٢٧٨هـــ) ،وهــي محفوظــة يف مكتبــة
احلــرم النبــوي.
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نسخة من مخطوط أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي

مخطوط في الطب والفلك إلبراهيم األرضرومي

أبــو بكــر أحمــد بــن احلســن البيهقــي ،اجلــزء الثانــي نســخ اجلــزء الثانــي عــام (٦٥٧هـــ) يف القاهــرة،
والنســخة موقوفــة علــى طلبــة العلــم يف املدينــة ،ونظــارة يوســف األنصــاري.

مؤلفــه هــو إبراهيــم بــن درويــش عثمــان األرضرومــي -باللغــة التركيــة ،-وهــو بالطــب والفلــك ومزود بالرســوم
واألشــكال التوضيحيــة ،وبخــط أحمــد أبــي بكــر عثمــان .وعلــى النســخة وقــف ملدرســة دار الســعادة باملدينــة
املنــورة عــام (١٢٠٢هـ).
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وثيقة عثمانية متعلقة
بمدرسة قره باش
الوقفية

وثيقة عثمانية متعلقة
بمدرسة العرفانية
الوقفية

وثيقــة عثمانيــة تاريخيــة تعــود لعــام
(1328هـــ) ،متعلقــة مبدرســة قــره بــاش
الوقفيــة باملدينــة املنــورة ،وتتضمــن طلــب
املديريــة العليــة مــن إدارة املســتودع دفــع
مصروفــات تبييــض نحاســيات املدرســة
وتلميعهــا مــن غــات الوقــف علــى غــرار
مــا مضــى مــن ســنوات.

وثيقــة عثمانيــة تاريخيــة تعــود لعــام
(1330هـــ) ،متعلقــة مبدرســة العرفانيــة
الوقفيــة باملدينــة املنــورة ،وتتضمــن طلــب
املديريــة العليــة مــن نظــارة األوقــاف
الهمايونيــة تقــدمي نســختني مــن أوراق
محاســبة املدرســة العرفانيــة لعامــي
(١٣٣٠هـــ) و(١٣٣١هـــ).
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وثيقة تاريخية لبئر رومة

وثيقة تاريخية لبئر رومة

مــن الوثائــق التاريخيــة لوقــف اخلليفــة
الراشــد عثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل
عنــه -لبئــر رومــة.

مــن الوثائــق التاريخيــة لوقــف اخلليفــة
الراشــد عثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل
عنــه -لبئــر رومــة.
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وثيقة تاريخية لوقف
الخزانة الهاشمية الخاصة

وثيقة تاريخية لوقف
لمكافأة قارئ القرآن

وثيقــة وقفيــة نــادرة لوقــف اخلزانــة
الهاشــمية اخلاصة ،عمرها ( )135عاماً،
أثبتهــا إمــام وخطيــب املســجد النبــوي
الشــريف ،الســيد جعفــر بــن حســن بــن
يحيــى احلســيني ،عــام (1306هـــ) ،وكان
خطاط ـاً يعمــل علــى نســخ املخطوطــات،
شــغوفاً بالعلــم وأهلــه ،وقــد ضمت مكتبته
أكثــر مــن ( )١٠٠مخطوطــة موقوفــة.

وثيقــة وقفيــة نــادرة ،صــورت عــام
(١٣٢٠هـــ) ،أي قبــل ( )١٢٠عــام مــن قبــل
اللــواء املصــري إبراهيــم رفعــت باشــا،
وهــي لوقــف خصــص ريعــه ملكافــأة قــارئ
القــرآن يف املســجد النبــوي.
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وثيقة تاريخية لوقف
لمكافأة قارئ القرآن

وثيقة تاريخية لوقف
لسقي الماء العذب

وثيقــة وقفيــة نــادرة ،صــورت عــام
(١٣٢٠هـــ) ،أي قبــل ( )١٢٠عــام مــن قبل
اللــواء املصــري إبراهيــم رفعــت باشــا،
وهــي لوقــف خصــص ريعــه ملكافــأة قــارئ
القــرآن واحلديــث يف املســجد النبــوي.

وثيقــة وقفيــة نــادرة ،صــورت عــام
(١٣٢٠هـــ) ،أي قبــل ( )١٢٠عــام مــن قبــل
اللــواء املصــري إبراهيــم رفعت باشــا ،وهي
لوقــف خصــص ريعــه لســقي املــاء العــذب
باملســجد النبــوي.
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وثيقة تاريخية لوقف عثمان بن عفان 

وثيقة تاريخية لوقف عثمان بن عفان 

مــن الوثائــق الوقفيــة التابعــة لوقــف
عثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل عنــه.-

مــن الوثائــق الوقفيــة التابعــة لوقــف
عثمــان بــن عفــان -رضــي اهلل عنــه.-
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وثيقة تاريخية لنظارة
رباط الشيخ محمد
مظهر الفاروقي
الوثيقــة الوقفيــة لنظــارة ربــاط الشــيخ
محمــد مظهــر الفاروقــي ،والــذي تأســس
عــام (1291هـــ) باملدينــة املنــورة .الوثيقــة
مؤرخــة وصــادرة بتاريــخ ( ١٥جمــادى
اآلخــرة ١٣٩١هـــ) ،أي بعــد ( )١٠٠عــام
مــن تأســيس املكتبــة الوقفيــة.

كتابة تاريخية مثبتة على أحد مباني وقف المغاربة
كتابــة تاريخيــة مثبتــة علــى أحــد مبانــي وقــف املغاربــة باملدينــة املنــورة ،والــذي بُنــي يف عهــد امللــك ســعود
رحمــه اهلل -عــام (1376هـــ) ،ويظهــر يف اللــوح النــص اآلتــي" :هــذان الرباطــان اللــذان أنشــآ بــدالً عــن رباطســيدنا عثمــان وربــاط النســاء التابعــن لوقــف املغاربــة واللذيــن أدخــا يف توســعة احلــرم الشــريف علــى
نفقــة صاحــب اجلاللــة امللــك ســعود -خلــد اهلل ملكــه -وقــد قــام بتعميرهــا املعلــم حســن زايــد حتــت إشــراف
ونظــارة العبــد الفقيــر الناظــر نعمــان بــن دحمــان اجلزائــري -غفــر اهلل لــه ولوالديــه -وقــام باإلشــراف حمــزة
زاكــور وعلــى أن يكــون ربــاط عثمــان خاصـاً بالرجــال العاجزيــن والفقــراء وطلبــة العلــم وربــاط النســاء خاصـاً
بالنســاء العاجــزات الفقيــرات العازبــات كمــا هــو الشــرط يف الرباطــن الســابقني".
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نقش حجري من رباط ياقوت مظفر المارداني
نقــش حجــري مــن ربــاط ياقــوت مظفــر املاردانــي املشــهور يف املدينــة بربــاط مظفــر ،وقــد حتــدث عــن الوقــف
عــدد مــن املؤرخــن والرحالــة .يظهــر علــى اللــوح تاريــخ تأســيس الوقــف عــام (٧٠٦هـــ) ،ومحتــوى النــص:
"وقــف هــذا الربــاط املبــارك لوجــه اهلل تعالــى العبــد الفقيــر ياقــوت املنصــوري املاردانــي علــى الفقــراء
واملســاكني الغربــاء مــن الرجــال خاصــة دون النســاء تقبــل اهلل منــه وأثابــه اجلنــة برحمتــه وكرمــه بتاريــخ
ســنة (٧٠٦هـــ)".
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اللوحة التأسيسية لمكتبة الشيخ محمد مظهر الفاروقي
اللوحــة التأسيســية ملكتبــة الشــيخ محمــد مظهــر الفاروقي-رحمــه اهلل ،-إحــدى املكتبــات الوقفيــة التاريخيــة
يف املدينــة املنــورة ،ويظهــر فيهــا تاريــخ تأســيس املكتبــة عام (1291هـ) ،وتضم نحــو ( )٢٠٠٠كتاب ومخطوط.
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وثيقة وقف وكالة
السلطان المملوكي
قايتباي
جــزء مــن وثيقــة وقــف وكالــة الســلطان
اململوكــي قايتبــاي باملدينــة املنــورة عــام
(886هـــ) ،وأصلهــا محفــوظ يف املكتبــة
الوطنيــة الفرنســية.
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