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 في المغرب األوسط  المخطوطة أحباس الكتب
 م(16-31هـ / 10-7)-االنتفاع بها  وأشكالمواصفاتها 

 أ.د عبد العزيز فياللي                           كروم عيسى         
 2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

 الملخص
يف بالد اٞنغرب  من بٌن أنواع األحباس اليت سارع الناساٞنخطوطة كانت الكتب  

إىل ٓنبيسها على اٞنكتبات اٝناصة، والعامة يف  األوسط خالؿ العصر الوسيط
اٞنساجد و اٞندارس و الزوايا، لينتفع هبا اٞندرسوف وطلبة العلم؛ فقد صاحب بناء 
اٞنساجد واٞندارس إنشاء اٝنزائن  وٓنبيس الكتب العلمية والدينية عليها، من 

مة الناس؛ وكاف للكتب اٞنخطوطة ابسة طرؼ السالطٌن ومن طرؼ عا
خصائص انفردت هبا، مثل كتابة حبس يف أوىل أوراقها ويف بعض أوراقها الداخلية 
لتميزىا عن بقية الكتب األخرى؛ كما كانت ٟنا ضوابط شرعية وقانونية 

حيث كانت ٔنضع لشروط ١نبسيها، كأف ال خيرج من اٞنكتبة أو الستغالٟنا 
 سخ، كما كاف ىناؾ ٕنييز يف االستغالؿ بٌن الكتب واٞنصاحف.القراءة دوف الن

  ، اٞنكتبات، اٝنزائناٜنبس، الوقف، اٞنخطوطاتالكلمات المفتاحية: 
  Manuscripts were among the types of waqf that 
people rushed, in the central Maghreb during the 
middle ages, to waqf  in private libraries in 
mosques, schools and Zaouias so as to benefit 
teachers and students.The building of mosques and 
schools came along the establishment of cabinets 
and making of  habous (wakf) of scientificand 
religions books, in them, by sultans and the general 
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public as well. Wakf manuscripts had 
characterietics property them like writing 
“Habous” on the first sheet and on some of the 
sheets inside in order to differentiate them from the 
other books.They also had legitimate and legal 
rules to use them since they were subject to the 
terms of people who put them in waqf such as not 
to let them come out of the library without coping 
as there was also distinction  between the 
exploitation of books and Korans.  
Keywords ; habouse, wakf,  Manuscripts, libraries, 
religions books 

 
 مقدمة 

 نوع من الصدقات اٛنارية اليت حّثت الشريعة اإلسالمية 1اٜنبس أو الوقف  
 عماؿ الرب و اإلحساف، يسعى صاحبو من ورائو، كما يعترب من أعظم أعليها

اٜنُُبس بأنو   التقّرب إىل ا وابتغاء اٛنزاء يف حياتو وبعد ٣ناتو؛ عّرؼ الفًنوزآبادي
كل شيء وقّفو صاحبو من خنل، أو كـر أو غًنىا فيحِبس أصلو ويسبل غلّتو. 
واٜنبيس من اٝنيل اٞنوقوؼ يف سبيل ا، وقد حّبسو وأحبسو. وأضاؼ أّف 

وجاءت مشروعية  2ٓنبيس الشيء يعين أف يُػبّػقَّى أصلو وجيعل ٖنره يف سبيل ا.
ت الكردية واألحاديث النبوية الشريفة، نذكر الوقف استنادا على ٠نموعة من اآليا

ـَ َوَأخَّرَ ﴿منها قولو تعاىل نَساُف يَػْوَمِئٍذ ّنَا َقدَّ َلْن تَػَناُلوا  ﴿، وقولو تعاىل  3﴾يُػَنبَُّأ اإْلِ
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سنة ويف ال4﴾اْلربّ َحَّتَّ تُػْنِفُقوا ٣نَّا ٓنُِبُّوَف َوَما تُػْنِفُقوا ِمْن َشْيء فَِإفَّ اللَّو ِبِو َعِليم. 
، قاؿ: " ِإَذا َماَت اإِلْنَساُف وسلمعن أيب ىريرة، أف رسوؿ ا صلى ا عليو 

يَْدُعو  ، أَْو َوَلد َصاِلحيُػْنتَػَفُع بِوِ  ، أَْو ِعْلمِمْن َثالٍث: َصَدقٍَة َجارِيَةٍ انْػَقَطَع َعَمُلُو ِإال 
لى ا ، ويف حديث آخر عن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ رسوؿ ا ص5َلُو "

ْؤِمَن ِمْن َعَمِلِو َوَحَسَناتِِو بَػْعَد َمْوتِِو ِعْلًما َعلََّمُو َوَنَشَرُه، 
ُ
عليو وسلم "ِإفَّ ٣نَّا يَػْلَحُق اٞن

َوَوَلًدا َصاِٜنًا تَػرََكُو، َوُمْصَحًفا َورَّثَُو، أَْو َمْسِجًدا بَػَناُه، أَْو بَػْيًتا اِلْبِن السَِّبيِل بَػَناُه، أَْو 
 6َأْجرَاُه، أَْو َصَدَقًة َأْخَرَجَها ِمْن َمالِِو يف ِصحَِّتِو َوَحَياتِِو، يَػْلَحُقُو ِمْن بَػْعِد َمْوتِِو"نَػْهرًا 
٣نتلكات عقارية، و٣نتلكات منقولة، كما مّست  مابٌن األحباسوقد تنوعت    

٢نتلف ٠ناالت اٜنياة ثقافية، واجتماعية ودينية واقتصادية، ففي اجملاؿ الثقايف ركز 
اٞنسلموف على بناء اٞندارس، واٞنساجد والزوايا وتزويدىا بالكتب؛ وكاف ٟنذه 

ا وذلك ألمهيتها رواية وكتابة وإقراء وتأليفمن طرؼ اٞنسلمٌن األخًنة عناية كبًنة 
 7.العلمية، ودورىا يف خدمة العلم 

انطالقا من ىذا الباب سارع بعضهم إىل ٓنبيس الكتب ّنختلف أنواعها على و   
اٞنكتبات اٝناصة، و العامة يف اٞنساجد و اٞندارس و الزوايا، من أجل االنتفاع هبا 

 اٞندرسٌن. من سواء من طلبة العلم أو
الدراسة إىل الكشف عن سّنة ٓنبيس الكتب  ى ىذهتسعتأسيسا على ما سبق    

ومواصفاهتا وأشكاؿ استغالٟنا من خالؿ اإلجابة على األسئلة التالية: إىل أي 
مدى وصلت عناية أىل اٞنغرب األوسط ُنبس الكتب؟ ومن ىي الفئات 

َحَبسة؟ وكيف كانت تستغل كتب األحباس؟
ُ
َحِبسة؟ وما أنواع الكتب اٞن

ُ
 اٞن

 بإنشاء المكتبات ووقف األوقاف عليها االهتمام - 3
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كاف لتشييد اٞندارس يف اٞنغرب األوسط دور كبًن يف تنشيط اٜنركة العلمية،     
ومل يكن بناء اٞندارس وحده كافيا لنجاح العملية التعليمية دوف رصد األمواؿ 
ٔنصص لنفقات و أجور القائمٌن عليها، ويظهر ذلك جليا ما قاـ بو أىل الرب و 

 ًن من حكاـ و١نكومٌن يف ٓنبيس األمواؿ على ٢نتلف اٞنؤسسات التعليمية؛اٝن
وكانت اٞندارس أىم اٞنؤسسات العلمية اٞنستحدثة خالؿ القرف الثامن اٟنجري 

والربط  الرابع عشر اٞنيالدي لتقـو بعملية التعليم، إىل جانب اٞنساجد، والكتاتيب
إىل ديار بالد اٞنغرب، حظيت ىذه  اليت كانت معروفة منذ ٠نيء اإلسالـ والزوايا

اٞنؤسسات بالعناية اٞنادية من طرؼ السالطٌن، فكلما بنيت مدرسة إال أوقفوا 
رّنا  ،وغًنىا 8عليها األوقاؼ الكثًنة من األراضي والدور واٜنمامات والطواحٌن

من أجل ضماف استمرارىا يف أداء مهامها العلمية النبيلة؛ ولتكوف مصدرا ماليا 
لقي ىذا العمل استحسانا من طرؼ الناس  9ت ومرتبات اٞندرسٌن والطلبة؛ٛنرايا

حَّت أصبحت اٞندارس تستقطب أعدادا كبًنة من الطلبة واٞندّرسٌن إليها، وكانت 
وزيادة على ذلك ومن أجل توفًن  10للمدرسة غرؼ تابعة ٟنا يسكنها الطلبة،

كتب عليها سواء يف طالب مت إنشاء خزائن الكتب وٓنبيس اللاٞنناخ اٞنالئم ل
اٞنساجد أو يف اٞندارس لتكوف سندا و معينا تساعد الطلبة على االستزادة من 

 العلـو اٞنختلفة اٞنصادر.
إف إنشاء اٞنكتبات مل يكن جديدا على أىل اٞنغرب األوسط، بل كاف معروفا    

اىتم والة الدولة الرستمية من قبل على توفًن الكتب عندىم منذ فرتة بعيدة، فقد 
وجلبها إىل تيهرت من البقاع البعيدة، ذُكر أف البيت الرستمي كاف بيت العلـو 
وجامعا لفنوهنا، ويبحثوف عن الكتب ويسعوف للحصوؿ عليها، فقد بعث اإلماـ 

ـ( 788-777ىػ / 171-ىػ 160)عبد الوىاب بن عبد الر٘نن بن رستم 
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 اوكاف ألئمة الدولة الرستمية اىتمام 11ينار إىل البصرة ليشرتوا لو هبا كتبا؛بألف د
يف إنشاء اٞنكتبات العلمية اليت كانت زاخرة ّنختلف أنواع العلـو يف  ابالغ

اليت كانت ٓنوي ثالٖنائة  12،"اٞنعصومة "العاصمة تيهرت، ومن أشهرىا مكتبة 
ولكنها مل تسلم من اٜنرؽ  ،لعلـوألف ٠نلد يف ٢نتلف أنواع الفنوف، واآلداب وا

، ـ908ػ/ى296سنة  رتأثناء غزوىم ٞندينة تيهعلى أيدي الشيعة اإلٚناعيلية 
 13ومل يرتكوا فيها إال ما تعلق بالرياضيات، واٟنندسة والطب.

كثرت  اديةمالولع بإنشاء اٞنكتبات ففي عهد الدولة اٜن زاد مع تطور الزمنو    
تلك اليت كانت فمن اٞنكتبات العامة اٞنكتبات العمومية واٞنكتبات اٝناصة، فيها 

متواجدة يف اٞنساجد متاحة للجميع، ونذكر على سبيل اٞنثاؿ اٞنكتبة اليت كانت 
بالقلعة كانت ٣نلوءة بالكتب اٞنتنوعة امولة من أقطار اٞنغرب،  يف مسجد اٞننار

وكذلك اٝنزانتٌن اللتٌن كانتا موجودتٌن  14و اٞننقولة عن دروس أساتذة اٛنامع.
سنة  إىلؤه ع األعظم ببلدة قسنطينة الذي يعود بنابباب البهو من أبواب اٛنام

باٛنامع 15والطالب للقراءة هما العلماءيد علدـ حيث كاف يرت 1038ىػ/430
اصة فكانت ٓنت تصرؼ أصحاهبا وعلى وجو التحديد العلماء أما اٞنكتبات اٝنو 

واٞندرسوف، مثل اٞنكتبة اليت كاف ديتلكها أبو عبد ا بن اٜنسن بن ميموف منهم 
أتاحها للطالب ال فضل لو عليهم  16ـ (،1274ىػ/ 673التميمي القلعي ) ت

 17فيها، يطبق فيها نظاـ اإلعارة.
ويف العهد الزياين ازداد اىتماـ أىل اٞنغرب األوسط بتشييد اٞنكتبات ووقف   

دىار اٜنركة العلمية، خاصة منذ منتصف القرف الثامن اٟنجري الكتب عليها مع از 
الرابع عشر اٞنيالدي، حيث كانت اٞنساجد واٞندارس تغص باٞنصاحف، والكتب 
اٞنتنوعة من العلـو العقلية والنقلية و الفنوف واآلداب يف خزائنها؛ و٣نا اشتهر من 
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نشاء السلطاف أيب ٘نو مكتبة اٛنامع الكبًن بتلمساف، وىي من إ اٞنكتبات العامة
واليت كانت توجد على  18ـ(،1388-1359ىػ /791-760موسى الثاين )

أمر بعمل ىذه اٝنزانة اٞنباركة السلطاف أبو "ديٌن اراب وكاف قد دوف على باهبا، 
٘نو بن األمراء الراشدين أيد ا أمره وأعز نصره ونفعو ّنا وصل ونوى و جعلو 

الفراغ من عملها يـو اٝنميس ثالث عشر لذي القعدة عاـ من أىل التقوى وكاف 
وال يستبعد أف يكوف قد أنشأ مثلها يف اٞندرسة اليعقوبية  19،" سبعمائة و ستٌن

اليت بناىا ٔنليدا لوالده األمًن أبو يعقوب، فقد احتفل بافتتاح اٞندرسة احتفاال  
 20كبًنا وأكثر عليها من األوقاؼ.

 – 1394ىػ / 801 – 796زياف ١نمد بن ٘نو ) وذُكر عن السلطاف أيب    
أنو كلف بالعلم حَّت صار منهج لسانو وروضة أجفانو، وكاف  21ـ( 1399

وأف عناية واىتماـ ىذا السلطاف  22ناسخا للمصاحف ولكتب الفقو واٜنديث؛
ّنقدـ اٛنامع األعظم بتلمساف، اليت  "للعلم والعلماء جعلتو ينشئ مكتبة عظيمة 

شريفة اٞنخلدة من ذكره اٛنميل ما سرت بو الركباف، ٞنا أوقف ىي من مآثره ال
كما كانت الزوايا التابعة  23"وصاؼعليها من األوقاؼ اٞنوجبة للوصف َنميل األ

ألىل التصوؼ ٓنوي العديد من الكتب ابسة عليها فقد ذكر ١نمد ابن صعد 
التازي ّندينة ـ( أف زاوية الشيخ إبراىيم 1495ىػ/901األنصاري التلمساين)ت

 24وىراف كانت ٓنوي على اٝنزائن اٞنملوءة بالكتب العلمية وآالت اٛنهاد.
وظلت ىذه اٞنكتبات تؤدي رسالتها العلمية طيلة فرتة العصور الوسطى مث   

اٜنديثة، وقد وأضيفت إليها العديد من اٝنزائن إىل درجة أف الفرنسيٌن اندىشوا 
يها أثناء ٘نلتهم على اٞندف اٛنزائرية مثل ٜنجم الكتب اٞنخطوطة اليت وجدوىا ف
ىذه اٞنكتبة اليت توارثتها العائلة عن  25مكتبة عائلة الفكوف ّندينة قسنطينة؛
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األجداد منذ العصر الوسيط كانت ٓنتوي على أكثر من ألفٌن وٙنسمائة ٠نلد 
 26.أغلبها يف الفقو واٜنديث

و٣نا يؤسف لو أف ىذه اٞنكتبات مل تعد قائمة، فال نعرؼ شكلها وال حجمها    
و ال كيف كانت تنظم فيها الكتب، ولكن ال يُستبعد أف تكوف كمثيلتها يف 
األقاليم اجملاورة، فمن خالؿ الدراسة اليت قاـ هبا ١نمد اٞننوين حوؿ أنظمة 

دة مناذج يف كل البالد اٝنزانات العمومية يف اٞنغرب الوسيط، حيث تتبع ع
اٞنغاربية واألندلس، توصل إىل أنو كاف يوجد نوعٌن ألجهزة وضع الكتب 

وكال منهما كاف  إما اٝنزانات اٜنائطيةباٝنزائن، وىي إما الدواليب اٞنتحركة، و 
ويبدو أف ىذا التنظيم كاف  27يشتمل على رفوؼ داخلية توضع عليها الكتب.

يسري على ٗنيع اٞنكتبات اليت ٓنوى عددا كبًنا من الكتب، وىي طريقة مثلى 
تسمح للباحث الوصوؿ إىل الكتاب بسهولة وهتدؼ إىل اافظة عليو من التلف، 
أما بالنسبة إىل تزويد اٞنكتبة بالكتب فكاف الغالب عليها كتب ١نبسة إما من 

سعى الكثًن منهم إىل توفًن الكتاب بشَّت الطرؽ، وإما  طرؼ السالطٌن الذين
من طرؼ اٝنواص و السيما العلماء و الفقهاء حيث دأب بعضهم على ٓنبيس 

 نسخ ٣نا يؤلفوف.  
 أحباس الكتب من طرف السالطين - 2
ْنلت عناية أىل اٞنغرب األوسط يف نشر العلم بتحبيس الكتب بشكل الفت    

سابع اٟنجري الثالث عشر اٞنيالدي، ويندرج ٓنبيس الكتب لالنتباه، منذ القرف ال
من طرؼ السالطٌن يف إطار تشجيعهم للعلم، فباإلضافة إىل بناء اٞندارس، 
واٞنساجد أكثروا األوقاؼ عليها من األمالؾ العقارية ليضمنوا ٟنا دخال قارا، 

بة فكانوا حيبسوف عليها اٞنصاحف والكتب اٞنتنوعة، لتكوف ٓنت تصرؼ الطل
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واٞندرسٌن؛ حيث شهدت فرتة العصور الوسطى صعوبة يف اٜنصوؿ عليها من 
األسواؽ فكاف بعضهم يقطع أمياال ليفوز بكتاب خاصة الكتب النادرة، ومن 
الشواىد على ذلك أف أحدىم  يف منتصف القرف اٝنامس اٟنجري ٞنا ٚنع 

ىػ / 171-ىػ 160)بكتاب تفسًن القرآف الكرمي لإلماـ عبد الر٘نن بن رستم 
يباع يف أسواؽ القلعة سافر إليها قادما من ورجالف، غًن أنو مل ـ( 777-788

 28يفلح يف اٜنصوؿ عليو إذ ُأخرب بأنو قد بيع.
و الكتب كانت والزالت من أىم الوسائل اٞنساعدة على طلب العلم، ومل     

يكن اٜنصوؿ عليها يف ذلك الوقت من طرؼ الطلبة أمرا سهال، فقد ال جيد 
ومن أجل ذلك لقيت  29الطالب عّما يبحث عنو يف السوؽ أو عند الوراقٌن؛

عملية ٓنبيس الكتب كل التشجيع من طرؼ الناس، فأصبحت جل الكتب 
اٞنوجودة يف اٝنزانات، واٞندارس واٞنساجد تابعة لألحباس، وظلت اٞنكتبات ىي 

لكثًن من طلبة الوجهة الرئيسية للمنشغلٌن بالعلم؛ ولعل قلة الكتب وعدـ قدرة ا
العلم اٜنصوؿ عليها جعل السالطٌن حيبسوف الكتب ويضعوهنا يف اٝنزائن كلما 
بنو مدرسة جديدة لتكوف يف متناوؿ اٞنتعلمٌن واٞندرسٌن؛ فعندما بنيت مدرسة 
العباد بتلمساف استفادت مثل بقية اٞندارس األخرى من ٓنبيسات الكتب من 

ـ( وىذا 1351 – 1331ىػ/ 751 -732طرؼ السلطاف أبو اٜنسن اٞنريين )
ما نلمسو من قوؿ صاحب اٞنسند" ...ىذه اٞندارس مع ما حبس يف جلها من 
أعالؽ الكتب النفيسة واٞنصنفات اٞنفيدة فال جـر أف كثر بسبب ذلك طلب 

 30العلم وعدد أىلو. و ثواب اٞنعلم واٞنتعلم يف ميزاف حسناتو بلغو ا ذلك"
تهم للكتب وخاصة اٞنصحف الشريف، جعلتهم إف حب اٞنسلمٌن وعناي     

ينفقوف األمواؿ الكثًنة ٝندمتو نشرا، وٓنفيظا وٓنبيسا، وشارؾ يف ىذه العملية  
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فأصبحت سّنة ٘نيدة سار عليها معظم السالطٌن واألمراء؛  فئات اجملتمع،كافة 
فعلى الرغم من أف حبس الكتب يرجع إىل فرتة قددية يف تاريخ اٞنغرب األوسط، 
إال أف سالطٌن الدولة الزيانية كاف ٟنم باع طويل يف ىذا اجملاؿ حيث حبسوا  

ويف  31،كتبهم على كتاتيب التحفيظ ليستفيد منها أوالد الضعفاء واٞنساكٌن
 اٝنزانات، واٞنكتبات اٞنوجودة يف ٗنيع اٞنؤسسات الدينية والعلمية. 

وقد وصلتنا أخبار يف غاية األمهية عن دور سالطٌن اٞنغرب األوسط يف نشر    
ٞنا بويع "العلم، و االىتماـ بنسخ الكتب ووقفها، فقد أفادنا ١نمد التنسي أنو 

أقاـ سوؽ  1394ىػ/ ـ796ع سنة السلطاف أيب زياف ١نمد بن أيب ٘نو يف ربي
اٞنعارؼ على ساقها، ومل ٔنل حضرتو من مناظرة، وال عمرت إال ّنذاكرة، و 

، فقد نسخ نسخا من اٞنصاحف 32"١ناضرة فالحت للعلم يف أيامو مشوس...
بيده وحّبسها يف خزانتو، ومنها مصحف موجود يف اٝنزانة العامة بالرباط، 

غزاؿ ١نلى بالذىب عند أوؿ كل سورة، مكتوب ِنط مغريب ٗنيل، على رؽ 
وعلى رأس كل آية، وٗنيع ما فيو من أٚناء ا اٜنسىن مكتوب بالذىب، نسخو 

و اعتىن بكتب اٜنديث و٢نتلف أنواع العلـو  33ـ،1398ىػ/801بتلمساف عاـ 
حيث أنو نسخ أيضا نسخة من صحيح البخاري، وُنسخا من الشفا أليب الفضل 

وكاف قد صّنف كتابا يف  34خزانتو ّنكتبة اٛنامع األعظم، عياض، حّبسها كلها يف
كتاب اإلشارة يف حكم العقل بٌن النفس اٞنطمئنة والنفس   "التصوؼ ٚناه 

ومن دوف شك أف ىذا الكتاب ىو اآلخر كاف من أحباسو يف خزانتو،   "األمارة
بين ولكنو يعد يف حكم اٞنفقود على ما ورد عند ١نمد بوعياد ١نقق كتاب تاريخ 

  35زياف ملوؾ تلمساف و ىو مقتطف من نظم الدر والعقياف.
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كاف من عادة سالطٌن بين زياف عندما ينظموف قوافل اٜنج خيتاروف أحد    
الشيوخ من كبار الفقهاء، والعلماء يرتأس القافلة حيملوف معهم اٞنصاحف، 

ٓنبيسها والكتب الصحاح اليت مت نسخها بتلمساف، وإرساٟنا إىل البقاع اٞنقدسة و 
 36على القراء يف مساجد مكة، واٞندينة وبيت اٞنقدس وبيت اٝنليل بفلسطٌن؛

وىذا يعكس مدى تعلق أىل اٞنغرب األوسط حكاما و١نكومٌن باألماكن 
 اٞنقدسة.

وكاف اٞنصحف اٞنخطوط ابس يلقى اىتماما كبًنا من طرؼ ابسٌن، ولنا يف   
الناسخ أ٘ند بن  نسخو ومنقو ىذا الشأف مثاؿ عن اٞنصحف الشريف الذي 

الذي نػسخ مصحفا للسلػطاف اٞنريين أيب يعقوب  37حسن البلياين التلمساين،
عندما كاف يف اٞننصورة أثناء 38ـ  (،1307 – 1286 ىػ/706ػ  685يوسف)

 لو ابن خلدوف وصػفحصاره ٞندينة تلمساف حّبسو على اٜنػـر اٞنكي، ويكفينا 
، كتبو ومنقو أ٘ند بن اٜنسن الكاتب اسن، بقولو " مصحف رائق الصنعة

واستوسع يف جرمو، وعمل غشائو، من بديع الصنعة، واستكثر فيو من مغالق 
الذىب اٞننظم ِنرازات الدر و الياقوت، وجعل منها حصاة وسط اٞنغلق تفوؽ 

؛ وُوصف 39اٜنصيات مقدارا وشكال وحسنا، واستكثر من االصونة عليو"
بعًن نُقل يف موكب للحجاج إىل مكة اٞنكرمة  لضخامتو بكونو ِ٘نْل

 40ـ.1303ىػ/703عاـ
وكاف ٟنذا اٞنصحف مكانة كبًنة يف البقاع اٞنقدسة ٞنا لو من فضل من طرؼ    

صاحبو، فمما تفضل بو السلطاف على اٞنصحف ابس ىو ٓنبيسو لألراضي 
وقرأ فيو  ويذكر ابن مرزوؽ اٝنطيب بأنو وقف عليو41باٞنشرؽ على قرّاء اٞنصحف،

وقد رأيت ّنكة شرفها ا اٞنصحف الذي بعثو اٞنوىل أبو يعقوب ِنط " حيث قاؿ
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ابن اٜنسن، وكاف وجهو ١نلى بالذىب اٞننظـو باٛنواىر النفيسة، فانتزع ما عليو 
 42"وبقي يف قبة الشراب يقرأ فيو احتسابا وقد قرأت فيو يف أعواـ.

 أحباس الكتب من طرف الرعية – 1
السالطٌن وحدىم يقوموف هبذا الفعل، وإمنا وجدنا من العامة من كاف  مل يكن   

حيبس كتبا لو إما على اٞنساجد، أو اٞندارس أو الزوايا، ومن دوف شك أف مسامهة 
العامة من الناس يف حبس الكتب، كاف هبدؼ اٜنصوؿ على األجر والثواب، غًن 

لعدـ اىتماـ اٞنؤرخٌن بالعامة أف النصوص الواردة إلينا يف ىذا الشأف قليلة، وذلك 
من الناس مثل اىتمامهم  باألمراء والسالطٌن، باستثناء بعض اإلشارات ىنا 

 وىناؾ. 
من أىم ما وصل إلينا من معلومات حوؿ ٓنبيس الرعية للكتب، ما جاء يف     

عن رجل أوصى بتحبيس كتب كاف ديلكها بعد موتو، وعلى الرغم  الدرر للمازوين
ويف  نازلة أخرى  43من أنو كاف مستداف إال أف الفقهاء أفتوا بأف ديضي اٜنبس؛

تقوؿ بأف رجال كانت لديو كتبا حبسها يف مرضو على من يكوف فقيها من 
د آخر من أوالده، فانتفع هبا أحد بنيو كاف منشغال بالعلم، مث تويف فرجعت لول

 44أوالده كاف متمسكا بطلب العلم.
وكاف من ُسّنة الشيوخ وأىل العلم كثًنا ما حيبسوف الكتب، ويتصدقوف هبا فقد   

-ىػ681)٘ند بن مرزوؽ يف اٞنناقب أف والده أبو العباس أذكر لنا ابن مرزوؽ 
ـ( عندما عـز على الرحلة إىل مكة اٞنكرمة أعتق ٣نلوكة 1282-1340/  741
ومن اٞندف اليت حافظت على مكتباهتا العامة 45حّبس كتبا وأوصى لو بكتب.لو، و 

واٝناصة منذ إنشائها إىل غاية العهد اٜنفصي، واستمر الناس يف ٓنبيس الكتب 
 46خاصة اٞنصاحف على اٞنساجد والربط؛



 مجلة دورية دولية محكمة              مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 

 103  07لعدد ا
 

ومل يكن أىل اٞنغرب األوسط حيبسوف الكتب داخليا بل كانت ٟنم مشاركة   
ىر باألز  ١نبسة يف رواؽ اٞنغاربة إذ توجد ٠نموعة من الكتبخارج الديار أيضا، 

الشريف تعود ألىل اٞنغرب األوسط، نذكر منها ٢نطوط اللمع يف الفقو، وحسب 
 التلمساين أيب زكريا حيٍنصفحتو األوىل أف الكتاب من تأليف ما جاء يف 

أما بشأف التحبيس فقد ُكتب يف الورقة األوىل منو "  47،ـ(1264ىػ/663)ت
ىذا من ٗنلة ما أوقف الشيخ ١نمد التلمساين على طلبة العلم الشريف وال ينتفع 

وكاف للعلماء حض كبًن يف ٓنبيس الكتب السيما على  48بو يف غًن ذلك"
ا اٜنرمٌن الشريفٌن، وعلى اٞنسجد األقصى غًن أنو مل يصلنا من اٞنعلومات عنه

ىػ( كتب جليلة يف الفقو، 766إال القليل فقد كانت للشيخ إبراىيم التلمساين)ت
واألصوؿ و اٜنديث واللغة، وغًنىا حبس أكثرىا ّنكة اٞنكرمة و بعضها على 

 49اٞندرسة الشهابية باٞندينة اٞننورة.
ما مت انشاؤه من مكتبات  علىحافظت جل اٜنواضر اٞنغرب أوسطية لقد   

اٞندف اليت عرؼ بصفة خاصة على سنة ٓنبيس الكتب عليها، و و وخزائن للكتب 
ٕنيزت اليت  األخًنةىذه  ،وقسنطينة وَناية ،كتلمسافعنها نشاط علمي غزير  

 أف اٜنديث عن إالمكانتها العلمية  رغمو  ، مكتباهتا اٝناصة والعامة كثرةب
عن ٓنبيس  عند بعض اٞنؤلفٌن الذين تكلموا قليال إالمل يرد اٞنكتبات اٞنوقوفة 

 50على اٞنساجد وعلى الربط. بعض اٞنصاحف
 الكتب المحبسة و الكوديكولوجيا  - 4
خٌن، والوراقٌن من طرؼ الناس بالغا كانت الكتب اٞنخطوطة تلقى اىتماما    

صناعة  ا ٣نا كانت تتطلبوأو من حيث التجليد، وغًنمه سواء من حيث اٝنط
اٞنخطوط؛ إال أف الكتاب اّبس انفرد ببعض اٝنصوصيات عن غًنه من الكتب 
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اٞنخطوطة األخرى، حيث أنو ٕنيز ّنواصفات خاصة بو، ونتيجة لكثرهتا وقيمتها 
يسمى الوقفيات، يهتم بدراسة كل ما 51العلمية ظهر فرع يف علم الكوديكولوجيا
َُحبََّسة كمعرفة 

، وتاريخ التحبيس واٝنزانة ابَّس ابسيتعلق باٞنخطوطات اٞن
عليها، و ىذه الدراسات اٝناصة بالكتب ابسة ساعدت الباحثٌن يف التوصل 
إىل معرفة اٞنخطوطات  اليت كانت ٠نهولة اٞنؤلف، أو العنواف أو مها معا و كذا 

 52تاريخ التأليف.
عن غًنىا من أنواع  ومن اٞنواصفات األساسية اليت ٕنيزت هبا الكتب ابسة     

األحباس األخرى، ىو خاصية التوثيق فهو ال يشبو بقية األوقاؼ األخرى، فكما 
بينما 53،ىو معروؼ أف كل وقف جيب توثيقو بالصيغة اٞنعروفة لدى اٞنوثقٌن

توثيق اٜنبس يف الكتب يكوف يف الكتاب ابس ذاتو، فالعادة كانت تقتضي أف 
األوىل اليت تنص على العنواف، وصاحب اٜنبس تكتب صيغة التحبيس يف الورقة 

ومكاف التحبيس وشروط استغالؿ الكتاب، وكاف العرؼ السائد أيضا عند أىل 
اٞنغرب اإلسالمي أف تكتب يف معظم ورقات الكتاب أو ٗنيعها كلمة حبس، 
وىذا ِنالؼ األحباس األخرى حيث ال ديكن أف يكتب عليها حبس باستثناء 

 ىي األخرى كاف يوسم على جلدىا كلمة حبس. اٜنيوانات كاألحصنة
كانت كلمة حبس تكتب يف الكتاب بطريقتٌن: الطريقة األوىل وىي الكتابة و      

بغًن مداد حيث اضطر القدماء منذ القرف السادس للهجرة أف يرٚنوا عليها كلمة 
"حبس" بواسطة ثقوب متتابعة باإلبرة أو ما يشبهها لينفذ الثقب إىل سائر 

وهبذا يصبح الكتاب ابس ٣نيزا عن غًنه من الكتب األخرى، ويكوف 54راؽ.األو 
 التعامل معو ٢نالفا لباقي الكتب، والسيما يف إعارتو وإخراجو من اٞنكتبة. 
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الرابع عشر  أما الطريقة الثانية واليت شاعت بكثرة خالؿ القرف الثامن اٟنجري   
ت نص توثيقي يذكر فيو صيغة ، ىو الكتابة باٞنداد يف أوؿ الصفحااٞنيالدي

وقف، واٛنهة اٞنوقوؼ عليها وقد تضاؼ إليها شروط التحبيس، 
ُ
الوقف، واسم اٞن

تتكرر يف  وتكتب يف بقية الصفحات كلمة وقف أو حبس، والعادة أهنا كانت
معظم الصفحات، وتكتب يف نفس اٞنكاف، ّنعىن إذا كتبت يف األعلى ينسحب 

ا كتبت على ىامش الورقة على اليسار أو اليمٌن، األمر على بقية األوراؽ، وإذ
حيافظ كاتبها على نفس الوتًنة يف ٗنيع األوراؽ ال خيالفو،و كاف ىذا مطبق يف 
معظم الوقفيات، وبعضهم كاف يكتفي بتكرارىا يف بعض الصفحات الداخلية، 
وقد يوجد يف ٗنيع أجزاء الكتاب، وىذه األمور كلها ديكن مالحظتها يف الكتب 

 ٞنخطوطة ابسة.ا
 النظام القانوني  والشرعي الستغالل الكتب المحبسة  - 5
من دوف شك أف اٞنكتبات خالؿ ىذه الفرتة كانت تسًن وفق نظاـ معٌن،    

وشرعية يف استغالؿ الكتب ابسة اٞنوجودة يستند إىل ضوابط تنظيمية قانونية 
جد أو الزوايا؛ و ليستفيد الطالب اأو اٞنس ارسيف اٞند اٞنوجودة يف اٞنكتبات العامة

من الكتب ابسة، ويف نفس الوقت اافظة على الكتب اعتمدت اٞنكتبات 
نظاـ اإلعارة، ويف ىذا الشأف قاؿ ابن حياف " إذا أردت كتابا استعرتو من كتب 

لكن القاعدة األساسية يف استغالؿ الكتب ابسة  55؛"األوقاؼ وقضيت حاجيت
وىل إىل ما شرطو ابس، فمنهم من كاف يشرتط أف ال يعطى خيضع بالدرجة األ

من الكتب إال كتابا بعد كتاب، ىذا بالنسبة للكتب اليت يسمح ِنروجها من 
 اٞنكتبة، وُنضرة اٝنازف اٞنسئوؿ عنها. 
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وقد فرؽ الفقهاء يف التعامل بٌن كتب العلم واٞنصاحف، ُنيث ديكن ألحدىم    
، أو قراءهتا من مكاف التحبيس إىل الدار، أو مكاف أخذ الكتب العلمية لنسخها

، فقد  ما مل يشرتط ١نبسها عدـ النسخ 56أخر الف األصل فيها حبست لذلك،
جل االنتفاع هبا كأف يقوؿ يشرتط شروطا من أكاف بعضهم عندما حيبس كتبا 

 وإمنا بإخراجهافكاف ال يسمح اٞنصاحف  أما 57بأهنا ١نبسة للقراءة دوف النسخ
 .   قراءهتا يف اٞنكاف الذي حبست فيو

 
 خاتمة -
 فهي تدؿ علىكثًنة  تب على اٞنؤسسات العلمية لو دالالتحباس الكأ إف  
ومن جهة ثانية  ،من جهةبضرورة نشر العلم  السلطة وأصحابأىل العلم  ىتماـا

يف اٜنياة وبعد  األجرا بالصدقات اٛنارية للحصوؿ على  إىل١ناولة التقرب 
ومل  عملية ٓنبيس الكتبيف  مشاركة ٗنيع أىل اٞنغرب كما تدؿ على   اٞنمات.

السالطٌن والعلماء والشيوخ والعامة  اتقتصر على فئة معينة منهم، بل ساىم فيه
كاف ٓنبيس الكتب ىو الطريقة الشرعية الوحيدة اليت تقدـ خدمات و  من الناس.

 واألجر من جهة أخرىواٜنصوؿ على الثواب لألىل العلم من جهة علمية 
اقي الكتب عن ب التميزى الكتب ابسة ّنجموعة من اٝنصوصيات تدانفر   

 و الدينية.العلمية  اؤدي رسالتهمن أيدي العابثٌن، لت اللمحافظة عليهو األخرى، 
بشكل كبًن يف اافظة  تسامهأهنا  ومن الفوائد القيمة ألحباس اٞنخطوطات

ف أل ،ما وصلتنا العديد من اٞنخطوطات األحباسفلوال على ىذا الرتاث الثمٌن 
كانت الكتب ابسة  .أصلها حبساٞنوجودة يف اٞنكتبات غالبية اٞنخطوطات 

عونا وسندا للطالب يف طلب العلم واكتساب اٞنعرفة سيما للغًن قادرين على 
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تشجيع الناس ، وبذلك كانت ٟنا مسامهة كبًنة يف اٜنصوؿ عليها من مكاف آخر
 .معأوساط اجملتلى طلب العلم و نشر الثقافة يف ع
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