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اأ. كواكب عبدالرحمن امللحم

رئيس التحرير
  الأمني العام للأمانة العامة للأوقاف

مة تعنى ب�شوؤون الوقف والعمل اخلريي جملة علمية ن�شف �شنوية حمكَّ

نائب رئيس التحرير
نائب الأمني العام للإدارة واخلدمات امل�شاندة بالإنابة

مدير التحرير
مدير اإدارة الدرا�شات والعلقات اخلارجية

مستشار التحرير
د. طارق عبداهلل

هيئة التحرير

�شة للبيع ر�شالة الأمانة العامة للأوقاف هي ن�شر الثقافة الوقفية لذا فكل اإ�شداراتها غري خم�شَّ

د. وداد العيدوين
د. محمد محمد رمضان

أ. محمد عبد الله اجلالهمة

د. طارق عبد الله

أ. كواكب عبد الرحمن امللحم

صة للبيع  رسالة األمانة العامة لألوقاف هي نشر الثقافة الوقفية؛ لذا فكل إصدارتها غير مخصَّ
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. حتت رقم )١٤( بتاريخ  ٢٠١٩/٣/٢٦م
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EBSCO

عن أبي هريرة [ ، قال: قال رسول الله ] :
»إذا مات اإلنساُن انقطع عنه عمله إال من ثالثٍة: إال من 
صدقٍة جاريٍة، أو علم ينتفُع به، أو ولٍد صالٍح يدعو له«.

صحيح مسلم )رقم 1631(
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م�شروع

ينطلق م�شروع          من قناعة مفادها �أن لل�قف -مفه�ًما وجتربة- �إمكانات تنم�ية عالية، ت�ؤهله 
ويعك�س  ت��جهها،  �لتي  �لتحديات  وجمابهة  �لإ�شالمية،  �ملجتمعات  حا�شر  �إد�رة  يف  �لفعالة  للم�شاهمة 
تاريخ بلد�ن �لعامل �لإ�شالمي ثر�ء جتربة �ل�قف يف تاأ�شي�س خربة �جتماعية �شملت كل م�شت�يات �حلياة 
تقريًبا، و�شاعدت ب�شكل �أ�شا�شي يف حل م�شكالت �لنا�س، و�حت�شنت- يف فرت�ت �شعف �لأمة و�نحد�رها- 
جزًء� كبرًي� من �لإبد�عات �لتي ميزت �حل�شارة �لإ�شالمية؛ مما �شمن ��شتمر�رها و�نتقالها عرب �لزمن.

ما  و��شتثمار  �ملادية،  قدر�ته  تر�شيد  نح�  و�شعبيًّا  ر�شميًّا  ت�جًها  �لي�م  �لإ�شالمي  �لعامل  ي�شهد  كما 
يختزنه بناة �لثقافة من ت�ش�ر�ت �أ�شلية، وبروح �جتهادية؛ لل��ش�ل �إىل مناذج تنم�ية �شاملة، ت�شتلهم 

قيم �خلري و�حلق و�لعد�لة.

وفق هذه �لقناعة وهذه �لأ�شا�شيات تتحرك جملة         يف اجتاه �أن يتب��أ �ل�قف مكانته �حلقيقية 
يف �ل�شاحة �لفكرية �لعربية و�لإ�شالمية؛ من خالل �لرتكيز عليه كاخت�شا�س، وملِّ �شتات �ملهتمني به من 
بعيد �أو قريب، و�لت�جه �لعلمي لتط�ير �لكتابة �ل�قفية، وربطها مبقت�شيات �لتنمية �ملجتمعية �ل�شاملة.

وبحكم �أن �لأ�شل يف �ل�قف �لتط�ع فاإن هذه �ملطالب ل ت�شتقيم �إل �إذ� �رتبطت جملة         مب�شاغل 
�لعمل �لجتماعي ذ�ت �لعالقة �ملبا�شرة مع �لق�شايا �لأهلية و�لعمل �لتط�عي، وكل ما يت�شابك معها من 
�لإ�شكاليات �لتي تتالقى على خلفية �لتفاعل بني �ملجتمع و�لدولة، و�مل�شاركة �ملت��زنة يف �شناعة م�شتقبل 

�ملجتمع، ودور �ملنظمات �لأهلية يف ذلك.

اأهداف
• �إحياء ثقافة �ل�قف؛ من خالل �لتعريف  بدوره  �لتنم�ي  و بتاريخه وفقهه ومنجز�ته �لتي �شهدتها �حل�شارة 

�لإ�شالمية حتى تاريخها �لقريب.
• تكثيف �لنقا�س ح�ل �لإمكانات �لعلمية لل�قف  يف  �ملجتمعات �ملعا�شرة من خالل �لرتكيز على �شيغه �حلديثة.
•  ��شتثمار �مل�شاريع �ل�قفية �حلالية، وحت�يلها �إىل منتج ثقايف فكري يتم عر�شه علميًّا بني �ملخت�شني؛ مما 
ي�شمح باإحد�ث �لتفاعل بني �لباحثني، ويحقق �لربط �ملن�ش�د بني �لفكر و�لتطبيق �لعلمي ل�شنة �ل�قف.

ل نزعة  • تعزيز �لعتماد على ما تختزنه �حل�شارة �لإ�شالمية من �إمكانات �جتماعية نتجت عن تاأ�شُّ
�لعمل �خلريي يف �ل�شل�ك �لفردي و�جلماعي لالأمة.

• تق�ية �جل�ش�ر بني فكر �ل�قف وم��ش�عات �لعمل �لتط�عي و�ملنظمات �لأهلية. 
• ربط �ل�قف مب�شاحات �لعمل �لجتماعي �لأخرى، يف �إطار ت�جه تكاملي لبناء جمتمع مت��زن.

•  �إثر�ء �ملكتبة �لعربية يف �أحد م��ش�عاتها �لنا�شئة وه� "�ل�قف و�لعمل �خلريي".



دعوة لكل الباحثني واملهتمني
تت�شع           وب�شكل طبيعي �إىل �حت�شان كل �مل���شيع �لتي لها عالقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بال�قف؛ 
كالعمل �خلريي، و�لعمل �لتط�عي، و�ملنظمات �لأهلية و�لتنم�ية، وهي تدع� �لباحثني و�ملهتمني عم�ًما 

للتفاعل معها؛ ق�شد م��جهة �لتحديات �لتي تعرت�س م�شرية جمتمعاتنا و�شع�بنا. 
و�لإجنـليزية  )�لعـربية  �لثـالث  �للـغات  باإحــــدى  للم�شـاهـمة  و�لبـاحـثني  �لكـتَّاب  دعـ�ة  �ملجـلة  وي�شرُّ 
و�لفرن�شية(، يف �مل��د ذ�ت �لعالقة باأهد�ف �ملجلة و�آفاق �لعمل �ل�قفي يف خمتلف �لأب��ب؛ من �لدر��شات، 

ومر�جعات �لكتب، وملخ�شات �لر�شائل �جلامعية، وتغطية �لندو�ت، ومناق�شة �لأفكار �ملن�ش�رة. 
وُي�شرتط يف �ملادة �ملر�شلة �لتز�مها بالق��عد �لآتية:

و�ملر�جع مع حتقق •  �ألَّ تك�ن قد ن�شرت �أو �أر�شلت للن�شر يف جملة �أخرى )مطب�عة �أو �لكرتونية(.  �مل�شادر  بت�ثيق  �خلا�شة  �لأكادميية  و�لأعر�ف  �لعلمي  �لبحث  بق��عد  تلتزم  �أن  �ملعاجلة �لعلمية.•  
150 كلمة، وتخ�شع �لبح�ث �لمر�شلة للن�شر للتحكيم �لعلمي على نح� �شري .• يتر�وح ط�ل �لبحث ما بين )4000  و 10000 كلمة(، مرفق به ملخ�س باللغتين )�لعربية و�لأجنبية( بحدود 
ور�شــائل جامعــية  )در��شــات/كتــب(  �أبحاث  و�إقــر�ر طبــاعة  "طلــب  بنم�ذج  بحثه مقرونًا  �لباحث  ير�شل   •

)ماج�شــتير/دكتــ�ر�ه(".
ترحب �ملجلة بعر�س �لكتب،  و�لأول�ية  لالإ�شد�ر�ت �حلديثة، وتك�ن حجم �ملر�جعة ما بني )500 و1000 •  يرت�وح ط�ل �ملقال ما بني )2000 و 4000 كلمة(. كلمة(، ويجب �أن ي�شتمل �لعر�س على ذكر �لبيانات �لأ�شا�شية للكتاب: �لكاتب، د�ر �لن�شر، �ل�شنة، �لطبعة، • 

مع �لرتكيز على �لعر�س و�لتحليل مبنهجية علمية، و�لهتمام بج�هر �لكتاب، وف�ش�له، وتق�ميه يف 
�ش�ء �لأدبيات �لأخرى يف ذ�ت �ملجال.

�مل��ش�ع �لعام للندوة، مكان �لندوة وتوقيتها، وحماورها �لأ�شا�شية، ��شتعر��س �لبح�ث �ملقدمة و�أهم •  ترحب �ملجلة بتغطية �لندو�ت و�مل�ؤمتر�ت بحيث ي�شم �أي تقرير عنها �لعنا�شر �لآتية: �جلهة �ملنظمة، 
�لأفكار �ل��ردة فيها، و�لرتكيز على �لت��شيات �لتي خرجت بها �لندوة يف ختام �أعمالها، مع �لإ�شارة �إىل 

�لن�شاطات �لتي متت على هام�س �لندوة )يف حالة ح�ش�لها(.
غير �لحاجة �إلى ��شتئذ�ن �شاحبها، وللباحث  �أن  ين�شر  بحثه  في  كتاب  �أو �إ�شد�ر  �آخر،  وذلك  بعد  ن�شره في • للمجلة حق �إعادة  ن�شر  �لم��د  �لمن�ش�رة  منف�شلة  �أو �شمن �إ�شد�ر خا�س،  �ش��ء بلغته �لأ�شلية �أم مرتجًم، من  •  ل تعاد �مل��د �ملر�شلة �إىل �ملجلة ول ت�شرتد، �ش��ء ن�شرت �أم مل تن�شر.

�لمجلة،  �شريطة  �أن ي�شير �لباحث  �إلى �أن  هذ� �لبحث  قد �شبق  ن�شره  فيها.
وفقاً  لق��عد   �لمكافاآت  �لخا�شة  بالمجلة،  �إ�شافة  �إلى  )20 م�شتلة(  للباحث  عن  بحثه.•  تقدم  �لمجلة  مكافاأة  مالية  عن ما يتم  قب�ل  ن�شره  من  �لأبحاث  و�لمقالت  و�لأعمال �لأخرى ذ�ت �ل�شلة •  ما تن�شره  �لمجلة  يعبر  عن  وجهة  نظر  �شاحبه،  ول يعبر  بال�شرورة  عن  وجهة  نظر  �لمجلة .

�لحرفي للعديد من �لمقاطع و�لفقر�ت من م��قع مختلفة من �شبكة �لإنترنت �أو من مر�جع �أخرى دون •  كل  من  يثبت  عليه  ب�شكل  قطعي عدم  �حتر�مه للق��عد  و�لأمانة �لعلمية، من خالل تعمد �لنقل 
�لإ�شارة �إلى ذلك،  فاإن �لق��عد  �لد�خلية  لمجلة  �أوقاف  ل ت�شمح  له  م�شتقبال  بالن�شر فيها. 

•  تتم جميع �ملر��شالت با�شم:•  تحتفظ  �لمجلة  بحقها  في  ن�شر  �لمادة  �لمجازة  وفق  خطتها.•  للباحث �لحق  في  �لت�شرف  ببحثه  بعد  ن�شره  في  �لمجلة،  �شريطة  �أن  يخطر  �لمجلة  بذلك.

جملة �أوقاف، رئي�س �لتحرير، �شندوق بريد 482، �ل�شفاة، 13005، دولة �لك�يت 
هاتف: 22065756 )00965( - فاك�س: 22542526 )٠٠965(
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االفتتاحية

الوقف في األرشيف العثماني:

ذاكرة تستحق التحقيق

لعبه  الذي  الكبري  الدور  لتعكس  الفت  بشكل  العثامنية  اخلالفة  يف  األوقاف  إدارة  تطورت 
الوقف، سواء يف حارضهتا أم يف باقي الواليات التي كانت حتت إدارهتا. يف هذا السياق تم تطوير 
نظام إداري بريوقراطي -بمفهوم عامل االجتامع )ماكس فيرب(- يراعي توسع األوقاف وتناميها، 
ويعمل عىل توثيق كل ما يتعلق بأعياهنا، وعمليات رصف ريعها، وتنمية أصوهلا، وحتى التعديات 
عليها. وتم اعتامد خطط إدارية خمتصة باإلرشاف املبارش عىل األوقاف بدًءا بناظر الوقف بمرتبة 
التاسع عرش إىل استحداث  القرن  الكتاب« و»التذكرجي«، ووصوالً يف  وزير، ومروًرا »برئيس 
إدارة عليا لألوقاف حتت مسمى »نظارة األوقاف اهلاميونية«، التي أرشفت من خالل ملحقياهتا 
يف الواليات العثامنية املختلفة عىل الشأن الوقفي.  ومنذ القرن السادس عرش امليالدي تم اعتامد 
ا باألوقاف يف مكة  ختصص الدوائر اإلدارية عىل غرار »نظارة أوقاف احلرمني«، التي اهتمت حرصيًّ
املكرمة واملدينة املنورة. ونظًرا لتعاظم شأن هذه األوقاف أنشأت أقساًما إدارية أكثر اختصاًصا، 

مثل: »مفتشية أوقاف احلرمني« و»حماسبة أوقاف احلرمني«.  

يف  العثامنية  الوقفية  التجربة  ثراء  عىل  العثامين،  الشأن  يف  املختصة  العلمية  الدراسات  ُتمع 
العديد من النواحي، وال سيام يف مسألة التوثيق الدقيق ملؤسسات الوقف من خالل الدور الذي 
لعبته البريوقراطية اإلدارية يف بناء )أرشيف( وقفي ثري من حيث حجم الوثائق وتنوعها، وثمني 
من حيث قيمتها التارخيية والعلمية. وتؤكد هذه الدراسات مجلة من احلقائق التي ال بد وأن تراعيها 
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املؤسسات الوقفية املعارصة، خاصة تلك التي هتتم برفع الوعي بالوقف وتطوير الكتابة العلمية 
حول موضوعه، واملرور إىل مراحل أكثر تقدًما يف استلهام اخلربة التارخيية للصيغ الوقفية وربطها 

بمستلزمات التنمية الشاملة لعاملنا اإلسالمي يف القرن احلادي والعرشين، وهي: 

احلقيقة األوىل هي أن )األرشيف( العثامين، فيام يتعلق بالوقف، يمثل يف احلقيقة ثروة حتتاج 
إىل العمل املنظم لالستفادة  . ومن املؤكد أن العاملني العريب واإلسالمي ال خيلوان من باحثني يف 
هذا املجال متناثرين يف هذه البالد أو تلك، لكن ما هو مطلوب أكرب من اجلهود الفردية، التي وإن 
تنم يف أغلبها عن سعي خملص للبحث واالستكشاف، إال أهنا ال تضمن االستمرارية وال مواجهة 
مركز  إجياد  تعمل عىل  أن  الوقفية  املؤسسات  إن من واجب  اجلامعي.  العلمي  البحث  متطلبات 
بحثي خمتص يف التعامل مع )األرشيف( العثامين؛ الستجالء هذا اإلرث العلمي وإحالة وثائقه 
املكتبة  وتطعيم  الرصني،  البحث  قواعد  وفق  علمية  ومنتجات  ودراسات  بحوث  إىل  ودفاتره 

الوقفية بتحاليل نوعية هي يف أمس احلاجة إليها. 

إىل  حتتاج  التي  اإلسالمي،  العامل  لبلدان  املعارصة  التنموية  بالتحديات  تتعلق  الثانية  احلقيقة 
حلول من خارج النامذج التي متت تربتها طوال عقود، والبحث بالتايل عىل أفكار جديدة ورؤى 
تستلهم خربة الشعوب املسلمة، ال يف تفاصيلها التارخيية بل يف املناهج التي استندت إليها وخاصة 
فيام يتعلق بطرق معاجلتها للتحديات االقتصادية واالجتامعية التي واجهتها. ما يتيحه )األرشيف( 
العثامين هو مجلة خربات اقتصادية واجتامعية وثقافية ليس فقط للدولة العثامنية بجغرافيتها احلالية 
)تركيا( بل وكذلك ألغلب بلدان العامل العريب، يف فرتة تارخيية مهمة متتد طوال مخسة قرون شهد 
والقراءة  النظر  إعادة  تستدعي  وهي  يألفها،  مل  وخارجية  داخلية  حتديات  اإلسالمي  العامل  فيها 

بعيون العلم والتقيص، بعيًدا عن التمجيد األجوف أو اإلدانة السابقة. 

واحلقيقة الثالثة هي أن )األرشيف( العثامين يمثل جزًءا رئيًسا من ذاكرة األمة اإلسالمية 
150 مليون وثيقة  وأغلب مناطقها. وهو يعد ثالث )أرشيف( وثائقي عاملي؛ حيث يتضمن 
التي يتم تدرجييًّا رقمنتها وبالتايل إتاحتها للباحثني. يف الوقت نفسه حيتوي هذا )األرشيف( 
التي  باألوقاف،  املبارشة  العالقة  ذات  وحجج،  وسجالت  دفاتر  من  الوثائق،  آالف  عىل 
تزخر بام دونته البريوقراطية العثامنية، سواء فيام يتعلق بالنواحي املالية، أم بعنارص رأس املال 
واألرايض منها بالتحديد، أم كذلك بام يتعلق بالعالقات االقتصادية والثقافية ما بني خمتلف 

مناطق العامل اإلسالمي. 
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من إبداعات الوقف التارخيية أنه استطاع كنسق اجتامعي أن يصنع فرص التنمية وحييلها إىل 
العثامين  )األرشيف(  فعلها.  استدامة  الفريدة  بصيغته  للعمل واإلضافة، ويضمن  قابلة  منتجات 
املشاريع  التنمية، شأهنا شأن  التي يمكنها أن تتحول إىل قاعدة علمية ترفد  الفرص  نموذج هلذه 
العلمية ذات العالقة التي تقام يف البلدان الغربية والتي تند هلا الوسائل واإلمكانيات. لكن ما 
عىل  موجود  هو  ملا  جديد  بحثي  مركز  إضافة  إىل  هيدف  ال  املطلب  هذا  أن  هو  إليه  التنبيه  جيب 
الساحة العلمية يف عاملنا االسالمي، بل يتعلق األمر بتطوير أجندة املؤسسات الوقفية لتوجه جزًءا 
ن فيها  من جهودها نحو تأسيس مشاريع علمية، تستنطق ذاكرة االمة ومتهد لنهضة حقيقية ُيكوِّ

الِعْلُم بالذات، حلوها ومّرها، أحد أعمدة تنميتها، وإن استفادت من كل ما حوهلا. 

نستعرض أول أبحاث هذا العدد: األوقاف خالل العهد العثامين سواء يف عاصمة اخلالفة أو 
يف والياهتا. حيث يكتب الباحثان أ. حممود سعيد أشقر ود. زهري غنايم حول مجع عوائد األوقاف 
وطرق استغالهلا يف القدس الرشيف خالل العرص العثامين حتى بداية التنظيامت العثامنية. ويشري 
الوقف عىل  ريع  توزيع  املوقوفات، وطرق  استغالل  الوقفية وسبل  املعامالت  أنواع  إىل  البحث 

املوقوف عليهم. 

يف السياق نفسه يتناول أ. د. سهيل صابان نموذًجا حلوكمة األوقاف خالل التجربة العثامنية، 
وحتديًدا الرقابة اإلدارية واملحاسبية عىل توزيع أوقاف احلرمني والقدس الرشيف، وهي األوقاف 
التي ُأنشئت خصوًصا بغرض تسديد احتياجات األماكن املقدسة.  ويتعقب الباحث سجالهتا يف 
)األرشيف( العثامين أو ما يعرف بـ»بسجالت الرصة« وهي األموال العينية التي ترسل وتنفق عىل 
الفئات االجتامعية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة والقدس الرشيف عىل احلجيج والساكنني فيهام، 
منذ ختصيص هذا النوع من الوقف بداية من أواخر القرن السادس عرش امليالدي وحتى احلرب 

العاملية األوىل. 

ويستعرض أ. حممد أمحد ملكة يف بحثه املعنون بـ»الوقف عىل الفقراء والعامة وأبناء السبيل 
خالل العرص العثامين« استخدام الدولة العثامنية للوقف كأداة من نظام العدالة االجتامعية، الذي 

طبقه العثامنيون ملعاجلة الفقر وتقليص الفجوات االقتصادية واالجتامعية بني أبناء اخلالفة.

سة ألوقاف رواق املغاربة باألزهر  من ناحيته حيلل أ. د. نارص الدين سعيدوين األبعاد املؤسِّ
الرشيف يف بداية القرن العرشين )والذي نجد أمثلة منه يف القدس الرشيف(.  ويركز البحث عىل 
اإلطار التارخيي واألبعاد االجتامعية والدينية واالقتصادية هلذه األوقاف؛ من خالل حتليل إحدى 
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وثائقها الرئيسية: »حمرض قوانني وحجج أوقاف رواق املغاربة«، التي صدرت يف الربع األول من 
القرن العرشين. 

يف القسم الفرنيس تبحث د. ليىل بلييل متيم يف اسرتاتيجيات الوقف التي توختها أمريات العهد 
احلسيني يف تونس خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش والتحوالت التي حصلت يف حركة 
وقف هؤالء األمريات من اسرتاتيجية تعتمد البحث عن املكانة اجتامعية إىل خطة اقتصادية إلبقاء 

الثروة بعيدا عن سلطة االستعامر الفرنيس.

وحيلل أ. د. حممد عثامن شبري يف بحثه املرتجم لإلنجليزية أوجه الشبه واالختالف بني كل من: 
الوقف اإلسالمي واألنظمة اخلريية الغربية، داعًيا إىل مشاركة حضارية إنسانية ما بينهام بناء عىل 
عوامل السعة واملرونة يف كل من اخلربتني، بام يفتح املجال لتفاعل األفكار والثقافات، فتستفيد 
كل أمة من األخرى. ويركز الباحث عىل التطور احلاصل يف اخلربة الغربية، سواء من حيث نظم 
الدعوة إىل االستفادة من هذه  القطاعات األخرى، مع  العالقة مع  أم  اإلدارة، وطرق االستثامر 
ويف  خصوصيته،  للوقف  حتفظ  التي  األصولية  بالقواعد  يسرتشد  رشعي  أفق  وفق  التطبيقات، 

الوقت نفسه تنفتح عىل ما ينفع ويطور تربته املعارصة.

»نظرية  خالل  من  العثامنية  الوقفية  التجربة  صربي  مسعود  أ.د.  يطرح  املقاالت،  باب  يف 
املصالح  العثامنية-  خربهتا  -يف  اإلسالمي  الوقف  نظرية  حققت  كيف  مبينًا  الرشعية«،  املقاصد 
ودرأت املفاسد، ومن َثم كانت من ضمن النامذج العملية التي شكلت أحد أعمدة املعامالت التي 
سادت احلضارة اإلسالمية. ويستعرض الباحث أمثلة من األوقاف العثامنية وفق مقاصد الرشيعة، 
سواء من خالل اعتنائها بحفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، واملال، أم من خالل حتقيقها 

املقاصد الرضورية واحلاجية والتحسينية. 

يف عروض الكتب يقدم د. إبراهيم عبد الباقي كتاب د. حممد بن سعد احلنني املعنون بـ»الوالية 
والنظارة املؤسسية عىل الوقف )دراسة فقهية(«.

أرسة التحرير
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طرق استغالل الوقف وجبايته في القدس في العصر العثماني 
حتى بداية التنظيمات

922 - 1266هـ/ 1516 - 1850م

أ. محمود سعيد إبراهيم أشقر*        
د. زهير غنايم عبد اللطيف غنايم *       

الملخص:

بداية  العثامين حتى  العرص  القدس يف  الوقف وجبايته يف  استغالل  البحث طرق  يتناول هذا 
التنظيامت العثامنية، أي: خالل الفرتة )922-1266هـ/1516-1850م(، وذلك بدًءا بمعامالت 
الوقف من خلٍو واستحكار واستبدال واستدانة. كام يتناول طرق استغالل املوقوفات كاملرابحة 
أو  كالتقدير  الوقف  ريع  توزيع  طرق  إىل  ويتطرق  واملغارسة.  واملساقاة  واملزارعة  واإلجارة 

التخمني، واملقاسمة )املفاصلة(، واملقاطعة )املبلغ املقطوع(.

Abstract:
This research deals with the ways of utilizing the endowment (Waqf) and 

its collection in Jerusalem during the Ottoman Period until the beginning of 

.msashqar2000@yahoo.com ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية، القدس- فلسطني *

.zghanaiyem@staff.alquds.edu ،جامعة القدس- كلية اآلداب- دائرة التاريخ، القدس- فلسطني **
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العدد 36- السنة التاسعة عرشة- رمضان ١٤٤٠ هـ/مايــو ٢٠١٩ م

the Ottoman Organizations (Tanzimat), that is to say during the period of 
(922-1266A.H /1516-1850 A.D). It begins with the endowment transactions 
of the vacancy (Kholo), monopoly (Istehkar), Substitution (Istebdal) and 
Loan (Istedana). It also deals with the ways of utilizing the endowments 
such as loans (Murabaha), leasing (Idjarat), Shared cropping (Muzara›a and 
Musakat) and planting (Mugharsa). The research also points to the methods of 
distributing endowments such as estimation (Takdeer), valuation (Takhmin), 
distribution (Mukasama), and lump sum (Mukata’a).

المقدمة:

بدأ الوقف عىل القدس واألماكن الدينية فيها من مساجد ومدارس وزوايا ومشاٍف بشكل بارز 
السالطني  من  الواقفون  وكان  والعثامين.  اململوكي  العرصين:  يف  كثرًيا  وتوسع  األيويب.  العرص  يف 
ومفتني  قضاة  من  الدينية  الوظائف  وأصحاب  والعثامنيني،  واملامليك  األيوبيني  والوزراء  واألمراء 
املنقولة من أراٍض ودور وخانات  املوقوفة فقد شملت األموال غري  أما األموال  وخطباء ومؤذنني. 
وأسواق ومصابن ومقاٍه؛ وأموال منقولة غالًبا ما متثلت بالنقود والكتب. وكان الوقف عىل نوعني: 
وقف خريي عىل املساجد واملدارس والزوايا وغريها من املؤسسات العامة، ووقف ُذري عىل الواقف 

وذريته من بعده، برشط أن يؤول إىل جهة خريية يف حال انقراض الذرية.

وقد اعتمدت الدراسة عىل عدد من الوثائق واملصادر التارخيية، وخصوًصا سجالت املحكمة 
هذا  من  باألوقاف  تتعلق  وثائق  عىل  تشتمل  مل  التي  العثامين،  العهد  أثناء  يف  القدس  يف  الرشعية 

العرص فقط، بل شملت أوقاًفا تعود إىل العرصين: األيويب واململوكي. 
كام اعتمدت الدراسة عىل مصادر تارخيية أخرى، مثل: كتاب »جمموع يف املناقلة واالستبدال« 
واخلليل«  القدس  تاريخ  يف  اجلليل  »األنس  وكتاب  771هـ/1369م(،  )تويف  اجلبل  قايض  البن 
باشا  قدري  ملحمد  واإلنصاف«  »العدل  وكتاب  927هـ/1521م(،  )تويف  احلنبيل  الدين  ملجري 

)1237-1306هـ/1821-1888م(.
وقد ُاتبع يف هذه الدراسة املناهج التارخيية والوصفية والتحليلية يف دراسة احلجج )الوثائق( 
هبدف  واستقراؤها؛  منها  املعلومات  واستخالص  العالقة،  ذات  الوقفية  باملعامالت  اخلاصة 

التعريف هبا وبكيفية تطبيقها، وتوضيح الرشوط التي تضمنتها والقواعد التي نظمتها.
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: طرق استغالل الوقف:
ً
أوال

كي يؤدي الوقف األغراض التي أنشئ من أجلها؛ تم التعامل بعدة طرق الستغالل املوقوفات. وكثرًيا 
ما تورد السجالت الرشعية وقائع تلك الطرق من إجارة، ومقاطعة، وخلو، واستحكار، واستبدال ومناقلة، 

واستدانة، وحوالة، ومرابحة، ومزارعة، ومساقاة، ومغارسة، وذلك عىل الوجه اآليت:

1. اإلجارة:

تأجريها  طريق  عن  تستغل  ومحامات  ودكاكني  ودور  أراٍض  من  املوقوفة  العقارات  كانت 
للراغبني مقابل أجرة معينة تدفع كل سنة، وقد تؤجر ملدة سنة أو سنتني أو تسع سنوات أو عرش 
سنوات، ويف أحيان أخرى كانت تؤجر ملدة تسعني سنة عىل أن تكون كل ثالث سنوات يف عقد 
واحد. وكان الواقفون يشرتطون مدة التأجري عند إنشاء وقفهم؛ فمنهم من جعلها سنة أو سنتني 
أو ثالث سنوات ولكن ليس ألكثر من ثالث سنوات. فقد اشرتط احلاج مصطفى قويدر أالْ تؤجر 
الدار التي وقفها ألكثر من ثالث سنوات، واشرتط حممد بن عمران احلنفي أال يؤجر وقفه ألكثر 

من سنة، وال يدخل عقد عىل عقد حتى ينقيض العقد الذي قبله))).

وكان التأجري يشمل البيوت والدور والدكاكني، فقد استقرت إجارة البيت اجلاري يف وقف 
البيامرستان الصالحي))) بمحلة اليهود))) عىل الشيخ موسى بن فتيان ملدة سنة كاملة بأجرة مقدارها 

ســجالت احملكمــة الشــرعية فــي القــدس، ســجل 12، ص663، 21 ذي القعــدة 948هـــ/9 آذار )مــارس( 1542م؛ س236،   (1(

ــد بالرمــز )س. ش. ق، س(.  ــا بع ــا فيم ــل آب )أغســطس( 1750م. وســيرمز له ص305، أواخــر شــعبان 1163هـ/أوائ
البيمارســتان الصالحــي: البيمارســتان، كلمــة فارســية تتكــون مــن مقطعــن: »بيمــا«، وتعنــي: مريــض؛ و«ســتان«، وتعنــي:   (2(
موضــع، أي: دار املرضــى أو املشــفى. تاريــخ البيمارســتانات فــي اإلســالم، أحمــد عيســى بــك، بيــروت، دار الرائــد 
ــي  ــن األيوب ــى منشــئه الســلطان صــالح الدي العربــي، 1981م، ص23. وينســب البيمارســتان الصالحــي فــي القــدس إل
الــذي أنشــأه بعــد حتريــر املدينــة مــن الفرجنــة ســنة 583هـــ/1187م فــي حــارة النصــارى، شــرقي كنيســة القيامــة، 
فــي احلــي املعــروف اآلن بالدباغــة. واســتمر يعمــل عــدة قــرون. األنــس اجلليــل بتاريــخ القــدس واخلليــل، عمــان، وزارة 
الثقافــة، الطبعــة األولــى، 2009م، مجيــر الديــن احلنبلــي، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد العليمي 
املقدســي أبــو اليمــن )ت: 927هـــ/1521م(، ج2، ص54؛ ناحيــة القــدس الشــريف فــي القــرن العاشــر الهجري/الســادس 
عشــر امليــالدي، محمــد أحمــد ســليم اليعقــوب، عمــان، البنــك األهلــي، الطبعــة األولــى، 1999م، ج1، ص247-248؛ 

ــان، د. ن، 2000م، ص212. ــدي، عم ــة ســعيد املهت ــخ وحضــارة 3000 ق. م.1917-م، عبل ــدس تاري الق
محلــة اليهــود: إحــدى محــالت البلــدة القدميــة بالقــدس. تقــع إلــى الغــرب مــن حــارة الشــرف بــن حارتــي الشــرف والسلســلة؛   (3(
ــا باســم احلــارة الوســطى. ُعرفــت بهــذا االســم ألنــه ســمح لليهــود باإلقامــة فيهــا. األنــس اجلليــل، مجيــر الديــن  لــذا عرفــت أحياًن

احلنبلــي، ج2، ص52؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج2، ص436.
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العدد 36- السنة التاسعة عرشة- رمضان ١٤٤٠ هـ/مايــو ٢٠١٩ م

بارة شامية))). واستأجر فضيل بن رمضان بن شمس الدين سويدان )الدكانتني( اجلاريتني يف وقف 
الصخرة ملدة سنة بمبلغ أربعامئة وسبعة وسبعني قرًشا، مقسطة عىل ثالثة أقساط مدة كل قسط 

أربعة أشهر))).

فقد  التأجري،  طريق  عن  تستغل  كانت  املوقوفة  واألرايض  والطواحني  احلاممات  فإن  كذلك 
استقرت إجارة محام الشفا الكائن بباب القطانني))) واجلاري يف وقف الصخرة عىل املعلم سليامن 
بن حممد القباين مدة سنة كاملة بأجرة قدرها اثنان وعرشون سلطانيًّا قطًعا مرصية))). واستقرت 
القطانني اجلارية يف وقف الصخرة عىل درويش بن  بالقدس بخط باب  الكائنة  إجارة الطاحونة 
مرصية))).  قطعة  وعرشون  سبعامئة  قدرها  بأجرة  كاملة  سنة  مدة  الدمشقي  جاويش  خداوردي 

بــارة شــامية: نقــود فضيــة كانــت تســك فــي دمشــق. وكانــت كل أربعــن قطعــة منهــا تســاوي دينــاًرا ســلطانّيًا. س. ش.   (1(

ــون األول )ديســمبر( 1587م. ق، س71، ص65، 1 احملــرم 995هـــ/11 كان
س. ش، س13، ص920، دون تاريــخ؛ س72، ص377، أوائــل شــهر ذي القعــدة 999هـ/أواخــر آب )أغســطس( 1591م. انظــر:   (2(

س. ش، س71، ص205، 15 شــوال 1015هـــ/15 شــباط )فبرايــر( 1607م. وكان القــرش مــن النقــود التــي اســتخدمت فــي 
العصــر العثمانــي فــي فلســطن. وهــو علــى أنــواع، فمنــه القــرش العــددي، والقــرش األســدي. س. ش. ق، س146، ص465، 
18 ذي القعــدة 1061هـــ/5 آذار )مــارس( 1608م؛ س187، ص131، 15 رمضــان 1066هـــ/8 حزيــران )يونيــو( 1656م؛ 

التاريــخ املالــي للدولــة العثمانيــة، شــوكت بامــوك، بيــروت، دار املــدار اإلســالمي، الطبعــة األولــى، 2005م، ص190.
حمــام الشــفا: أحــد احلمامــات الواقعــة قبلــي ســوق القطانــن بالبلــدة القدميــة مــن القــدس. أنشــأه األميــر ســيف الديــن   (3(

تنكــز ســنة 730هـــ/1329م، ووقفــه مناصفــة علــى املدرســة التنكزيــة واملســجد األقصــى. أمــا بــاب القطانــن، فهــو: ســوق 
بــاب القطانــن إحــدى أســواق البلــدة القدميــة الواقعــة إلــى الغــرب مــن املســجد األقصــى، يعــرف اليــوم بســوق القطانــن، 
طولــه حوالــي 100م وعرضــه 10م. أنشــأ األميــر ســيف الديــن تنكــز الناصــري دكاكينــه فــي ســنة 737هـــ/1336م. انظــر: 
ــة  ــل العســلي، مطبع ــل جمي ــت املقــدس، كام ــي بي ــا ف ــن آثارن ــي، ج2، ص30-31؛ م ــن احلنبل ــر الدي ــل، مجي ــس اجللي األن

اجلامعــة األردنيــة، عمــان، 1982م، ص175-190؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج2، ص449، 461.
س. ش، س78، ص487، 7 احملــرم 1006هـــ/20 آب )أغســطس( 1597م. ويقصــد بالســلطاني العملــة الذهبيــة التــي   (4(

ســكها العثمانيــون فــي ســنة 882هـــ/1477-1478م، ومت تداولهــا فــي أرجــاء الدولــة العثمانيــة. وقــد ورد فــي ســجالت 
محكمــة القــدس الشــرعية بأســماء، منهــا: الســلطاني الذهبــي، والســلطاني التــام الــوزن والعيــار. س. ش. ق، س27، 
ــة  ــا القطع ــوك، ص123-125. أم ــي، بام ــخ املال ــمبر( 1553م؛ التاري ــون األول )ديس ــرم 961هـــ/9 كان ص252، 3 مح
املصريــة، فهــي عملــة فضيــة كانــت تســك فــي مصــر. وقــد عرفــت باســم البــارة، ومت تداولهــا فــي الواليــات العثمانيــة. 
س. ش. ق، س91، ص308، غــرة احملــرم 1019هـ/أوائــل تشــرين األول )أكتوبــر( 1687م؛ التاريــخ املالــي، بامــوك، 

ص200-183.
س. ش، س78، ص59، 22 جمادى اآلخرة 1005هـ/12 كانون ثاني )ديسمبر( 1597م.  (5(
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إسحاق  بن  حممود  الشيخ  من  بك)))،  عساف  وكيل  الوهاب،  عبد  بن  الرمحن  عبد  واستأجر 
الدجاين، أحد متويل وقف سيدنا داود عليه السالم، نصف قرية الساوية اجلارية يف الوقف ملدة 

ثالث سنوات بأجرة قدرها مائة ومخسون قرًشا))).

ر خان الزيت اجلاري يف وقف البيامرستان  وكانت قيمة اإلجيار ختتلف يف العقار الواحد؛ فقد ُأجِّ
الصالحي مدة سنة كاملة بأجرة قدرها ثالثون سلطانيًّا)))، يف حني أجر اخلان قائم البناء بمحلة 

باب القطانني مدة سنتني متواليتني بأجرة مقدارها ثامنية عرش سلطانيًّا))).

وقد تؤجر العقارات املوقوفة لعرش سنوات أو ثالثني سنة أو تسعني سنة، فقد استأجر احلاج كامل 
بن عبد الرمحن اجلعبي قرياًطا))) وسدس قرياط يف كل دار من الدور الثالث الواقعة بخط داود ملدة عرش 
الشهور واألعوام يف ثالثة عقود وثلث عقد، كل عقد منها ثالث سنوات  سنوات هالليات متواليات 
بأجرة قدرها عرشة قروش. واستأجر أندرياس بن إبراهيم النرصاين مجيع احلاكورة الواقعة يف القدس؛ 
لينتفع هبا زرًعا وزراعة ملدة ثالثني سنة كوامل هالليات يف مخسة عرش عقًدا، كل عقد سنتان بأجرة قدرها 

عســاف بــك: كان أميــًرا علــى لــواء نابلــس وقافلــة احلــج الشــامي فــي ســنتي 1067-1068هـــ/1656-1657م. ســجالت   (1(

احملكمــة الشــرعية فــي نابلــس، ســجل1، ص247، 25 صفــر 1068هـــ/1 كانــون األول )ديســمبر( 1657م. وســيرمز لهــا 
فيمــا بعــد بالرمــز )س. ش. ن، س(.

س. ش. ن، س1، ص163، غــرة رجــب 1067هـــ/14 نيســان )أبريــل( 1657م. وتقــع قريــة الســاوية إلــى اجلنــوب الغربــي   (2(
مــن مدينــة نابلــس، علــى منتصــف الطريــق الواصلــة إلــى القــدس. موســوعة بالدنــا فلســطن، مصطفــى مــراد الدبــاغ، 

ج2، ق2، كفــر قــرع، دار األســوار، 1987م، ص561-557.
س. ش، س72، ص286. دون تاريخ.  (3(

القطانــن: إحــدى  بــاب  1591م. ويقصــد مبحلــة  999هـــ/11 آب )أغســطس(  19 شــوال  س. ش، س72، ص36،   (4(

محــالت البلــدة القدميــة مــن القــدس الواقعــة غــرب احلــرم القدســي الشــريف، وتنســب إلــى ســوق القطانــن الواقــع 
قربهــا، وبــاب القطانــن املفضــي إلــى احلــرم. وتضــم هــذه احمللــة حــارة بــاب احلديــد. األنــس اجلليــل، مجيــر الديــن 

احلنبلــي، ج2، ص30، 54، 146؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج2، ص436.
القيــراط: وحــدة مســاحة اســتخدمها العثمانيــون فــي حســاب مســاحة األرض والــدور؛ إذ كانــت تقســم األرض أو الــدار   (5(

بغــض النظــر عــن مســاحتها إلــى 24 قيراًطــا. والقيــراط الواحــد منهــا يعنــي قســًما واحــًدا أو جــزًءا. املكاييــل واألوزان 
اإلســالمية، هنتــس فالتــر، ترجمــه عــن األملانيــة: كامــل العســلي، عمــان، اجلامعــة األردنيــة، الطبعــة األولــى، 1970م، 
ص68؛ املعجــم املوســوعي للمصطلحــات العثمانيــة، ســهيل صابــان، مراجعــة عبــد الــرزاق محمــد حســن بــركات، 

الريــاض، مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة، ط1421،1هـــ/2000م، ص187. 
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سلطاين واحد كل سنة. يف حني أجر الشيخ عيل رايض، املتويل عىل وقف املئذنة الكائنة بمحلة اليهود، إىل 
حسني بك مجيع الدار اخلربة يف القدس واجلارية يف وقف املئذنة ملدة تسعني سنة هاللية من السنني العربية 
متواليات الشهور واألعوام متقابالت الليايل واأليام يف ثالثني عقًدا كل عقد ثالث سنني عىل أن يبني فيها 
ر  ما يشاء من األبنية))). ويف حجة أخرى أن احلاج عبد القادر بن عبد اهلل اشتيه، الناظر عىل وقف جده، أجَّ
الكرم اجلاري يف الوقف ملحمد الصيفي القديس باالشرتاك مع فرحات وموسى ولدي عيل العيساوي 

مناصفة بينهم ملدة تسعني سنة هالليات عربيات يف ثالثني عقًدا كل عقد ثالث سنوات))). 

املثل؛  أو أجرة  السابقة  يزيد عىل األجرة  الذي  للمستأجر  أو تعقد     وكانت اإلجارة تستقر 
فقد استقرت إجارة الدكان بسوق العطارين عىل أيب بكر بن نور الدين الطرابليس مدة سنة كاملة 
بخمسة قروش بطريق الزيادة عىل املستأجر السابق وقدرها قرش وثلث قرش))). ويف حجة أخرى 
أن الشيخ عثامن بن عيل العلمي استأجر من سليم الغزي، املتويل عىل وقف الغزي، مخسة قراريط 
يف قرية طولكرم مدة سنة )1145هـ/1732م( بأربع وستني زولطة، ثم زاد عليه السيد حممد أفندي 

التميمي يف اإلجيار إىل ثامنني زولطة))). 

الغالل  كيل  برسم  مستقر  كان  »فلام  واحد؛  إىل شخصني يف وقت  الواحد  العقار  ر  ُأجِّ وربام 
السوق  برأس  الكائنة  الثالثة  الدكاكني  إجارة  مع  وغريه  السامق  وورق  الغالل  بعرصة  الكائن 

س. ش. ق، س33، ص276، 15 صفــر 963هـــ/31 كانــون أول )ديســمبر( 1555م؛ س105، ص499، أواخــر ذي القعــدة 1031هـــ/  (1(

أواســط تشــرين األول )أكتوبــر( 1622م. واحلاكــورة قطعــة صغيــرة مــن األرض بالقــرب مــن البيــوت أو الــدور أو فــي ظاهــر املــدن أو 
البلــدات أو القــرى. وعــادة مــا كانــت حتكــر لزراعــة األشــجار املثمــرة. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، الزبيــدي محمــد مرتضــى 

أبــي الفيــض احلســني الواســطي )ت: 1205هـــ/1790م(، بيــروت، منشــورات دار مكتبــة احليــاة، )د. ت(، ج4، ص11.
س. ش. ق، س250، أواخر جمادى األولى 1054هـ/أواخر تشرين األول )أكتوبر( 1767م.  (2(

س. ش. ق، س115، ص271، 15 جمــادى اآلخــرة 1038هـــ/10 شــباط )فبرايــر( 1629م. وتقــع ســوق العطاريــن بجــوار   (3(

ــا. األنــس اجلليــل، مجيــر الديــن  ســوق التجــار وســط البلــدة القدميــة مــن القــدس بالقــرب مــن كنيســة القيامــة تقريًب
ــوب، ج2، ص432. ــدس، اليعق ــة الق ــي، ج2، ص53-54؛ ناحي احلنبل

س. ش. ق، س226، ص: 46. بــدون تاريــخ. وكانــت طولكــرم إحــدى قــرى لــواء نابلــس، تبعــد عــن ســاحل البحر املتوســط   (4(

نحــو 15 كــم فــي اجلــزء الشــرقي مــن منتصــف الســهل الســاحلي الفلســطيني. الدبــاغ، بالدنــا، ج3، ق2، ص251؛ 
لوبانــي، معجــم، ص165. أمــا الزولطــة، فهــي عملــة بولنديــة. جلبهــا التجــار األوروبيــون إلــى الدولــة العثمانيــة، وشــاع 
اســتخدامها فــي والياتهــا. س. ش. ق، س256، ص148، أواخــر ربيــع اآلخــر 1197هـ/أوائــل نيســان )أبريــل( 1783م؛ 

التاريــخ االقتصــادي، إيناجلــك، ج2، ص764.
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اجلاري، ذلك يف وقف الصخرة واملسجد األقىص عىل رشف بن مصطفى الرصاص بمبلغ ستامئة 
قدره  بمبلغ  املوقوفات  وكفل  العزيز  عبد  بن  سليامن  احلاج  تارخيه  يوم  حرض  قرًشا-  وسبعني 

سبعامئة وعرشون قرًشا بطريق الزيادة عىل املستأجر السابق«))). 

ومن مربرات اإلجارة الطويلة، تعّطل العقار الوقفي أو خرابه؛ فعندما تعطل االنتفاع بأرض 
أرحيا))) اجلارية يف وقف الصخرة بسبب هتدم جرس النويعمة)))، وحال ذلك دون وصول املاء إليها، 
من  يوجد  ذلك سنوات عديدة وال  بالسقي، ومىض عىل  إال  هبا  ينتفع  الغور))) ال  بأرض  وألهنا 
يستأجرها؛ الحتياج اجلرس إىل مبلغ كبري يرصف عليه وال يوجد يف وقف الصخرة املرشفة فائض 
يعمر به اجلرس املزبور، فدعت الرضورة إىل أحد يستأجرها ليتحصل منها النفع جلهة الوقف؛ فعند 
ذلك استأجر الشيخ حممد أفندي اخللييل))) بامله لنفسه دون مال غريه من عبد الكريم آغا، املتويل 
عىل وقف الصخرة املرشفة واملسجد األقىص الرشيف؛ لينتفع هبا من سائر الوجوه ملدة تسعني سنة 

س. ش. ق، س160، ص162، 17 ذي القعــدة 1071هـــ/15 متــوز )يوليــو( 1661م. ويقصــد برســم كيــل عرصــة الغــالل   (1(

الرســوم التــي فرضتهــا الدولــة العثمانيــة علــى احلبــوب مــن قمــح وشــعير خاصــة عنــد بيعهــا فــي الســوق التــي عرفــت 
ــرة عرفــت  ــى ســوق صغي ــة إل ــق داود املؤدي ــى طري ــة عل ــارة عــن ســاحة واقع ــت هــذه الســوق عب بعرصــة الغــالل. وكان

ــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص135. ــر الديــن، األنــس اجلليــل، ج2، ص53، 106-107؛ ناحي ــون. مجي بســويقة عل
أريحــا: تقــع غربــي نهــر األردن، وعلــى بعــد 35 كــم شــرق القــدس. بالدنــا فلســطن، الدبــاغ، ج8، ق2، ص538-562؛   (2(

ــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص15. ناحي
ــوان ورمــون جتــاه نهــر األردن،  ــر دب ــي دي ــى وادي النويعمــة املنحــدر مــن ســفوح تــالل قريت النويعمــة: جســر أنشــئ عل  (3(

وذلــك إلــى الشــمال مــن أريحــا بنحــو 4.5كــم. بالدنــا فلســطن، الدبــاغ، ج8، ق2، ص529-531، 574؛ ناحيــة القــدس، 
اليعقــوب، ج1، ص7.

ــا.  ــرة طبري ــه نهــر األردن وبحي ــى وادي األردن فيمــا بــن فلســطن واألردن، وفي ــق عل الغــور: األرض املنخفضــة، ويطل  (4(

وأشــهر مدنــه: طبريــا وبيســان. ياقــوت بــن عبــد اللــه احلمــوي الرومــي البغــدادي شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه 
ــق: إحســان عبــاس، بيــروت، دار صــادر، 1397هـــ/1993م، ج4، ص216- ــدان، حتقي )626هـــ/1228م(، معجــم البل

217؛ بالدنــا فلســطن، الدبــاغ، ج1، ق1، ص67-61.

محمــد أفنــدي اخلليلــي: شــمس الديــن محمــد بــن محمــد بــن شــرف الديــن اخلليلــي املقدســي، ولــد فــي مدينــة اخلليــل،   (5(

وانتقــل إلــى القــدس واســتقر وتوفــي فيهــا ســنة 1147هـــ/1734م. تاريــخ القــدس واخلليــل، اخلليلــي، الشــيخ شــمس 
الديــن محمــد بــن محمــد بــن شــرف الديــن )ت: 1147هـــ/1734م(، حتقيــق: محمــد عدنــان البخيــت ونوفــان رجــا 

ــالمي، 1425هـــ/2004م، ص44-3. ــراث اإلس ــان للت ــة الفرق ــدن، مؤسس ــوارية، لن الس
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هالليات رشعيات متواليات الشهور واألعوام متعاقبات الليايل واأليام يف ثالثني عقًدا، كل عقد 
منها ثالث سنوات بأجرة قدرها كل سنة عرشون قرًشا))).

2. المقاطعة:

مقرر عىل  ما هو  بدفع  األول  يقوم  أن  الوقف عىل  ومتويل  األشخاص  أحد  بني  اتفاق  وهي 
امُلقاَطع بجمع املال املقرر عىل الوقف بدالً من متويل الوقف، فتذكر  الوقف سابًقا عىل أن يقوم 
إحدى احلجج أن الشيخ جاد اهلل، املتويل عىل أوقاف املرصيني))) بالقدس، قاطع احلاج عيل القديس 
عىل نصف غالل قرية بيت حنينا))) وما يتحصل منها من املحصول الصيفي والشتوي بأربعة آالف 
وثامنامئة قطعة شامية. كام قاطع املتويل نفسه احلاج حسن بن عيل عىل حمصول قرية قلونيا الصيفي 

والشتوي بألف وأربعامئة قطعة شامية))).

ناظر  جلبي،  حممد  قاطع  إذ  للوقف؛  العائدة  واحلوانيت  الرسوم  عىل  املقاطعة  تكون  وقد 
احلرمني، كالًّ من املعلم أمحد بن عطية وابن عمه حممد بن أمحد بن سويدان بن عطية وحسن بن أيب 
هوش عىل ما يتحصل من رسم كيل عرصة الغالل بالقدس وعىل ما يتحصل من أجرة احلوانيت 
الثالثة الواقعة بباب العرصة اجلاري، ذلك يف وقف املسجد األقىص، عن كل محل بعري من احلنطة 

س. ش. ق، س208، ص15، 16، غرة ربيع اآلخر 1125 هـ/27 نيسان )أبريل( 1713م.  (1(

وهــي األوقــاف التــي وقفهــا الســالطن األيوبيــون واملماليــك فــي فلســطن وبــالد الشــام، وهــذا مــا يســتنتج مــن أحــد   (2(

األوامــر الســلطانية الــواردة فــي دفاتــر املهمــة، وفيهــا: »أرســلت رســالة تبلــغ فيهــا أنــه حتققــت بقايــا كثيــرة، مــن مــوارد 
أوقــاف املصريــن ومت إيفــاد محمــد وهــو مــن جاوشــية مصــر لتحصيلهــا وعنــد مباشــرته العمــل مبوجــب الدفتــر وجــد 
أن متوليهــا عبــدي والشــيخ أحمــد بــن قينــاز املتولــي علــى أوقــاف الشــيخ امللــك املؤيــد وهــي مــن األوقــاف املذكــورة«. 
بــالد الشــام فــي األحــكام الســلطانية الــواردة فــي دفاتــر املهمــة 977هـــ/1570م، فاضــل بيــات، ج3، عمــان، اجلامعــة 

األردنيــة، 1428هـــ/2007م، ج2، ص17.
بيــت حنينــا: إحــدى قــرى القــدس الشــريف الواقعــة بــن واديــن شــمال غــرب املدينــة علــى بعــد 8 كــم منهــا، وإلــى الغــرب   (3(

منهــا، تكثــر عيــون امليــاه. بالدنــا فلســطن، الدبــاغ، ج8، ق2، ص89-90؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص17.
س. ش. ق، س72، ص470، أواســط جمــادى اآلخــرة 999هـ/أواســط نيســان )أبريــل( 1591م. وتعــد قلونيــا   (4(

إحــدى قــرى ناحيــة القــدس الشــريف الواقعــة علــى بعــد نحــو 4كــم شــمال غــرب املدينــة. بالدنــا فلســطن، الدبــاغ، 
ج8، ق2، ص109.
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درهم عثامين وعن محل الربسيم نصف درهم عن مدة سنة كاملة، بام مجلته من الذهب السلطاين 
مخسة وسبعون سلطانيًّا تدفع عىل ثالثة أقساط كل أربعة أشهر))).

كام قاطع شاهني جلبي بن حممود، كاتب أوقاف))) الصخرة والوكيل عن حسني بك الناظر عىل 
أوقاف الصخرة واخلليل، حممد بن صالح القباين عىل ثلثي ما يتحصل من رسم قبان))) البضائع 
وخان الوكالة والدكاكني التي عىل بابه واملصطبة والباشورة)))، وما لذلك من العوائد القديمة مدة 

سنة كاملة، بمبلغ مائة سلطاين يدفع كل أربعة شهور ثلث املبلغ))). 

يف  كام  القدس.  يف  والسباهية)))  واألمراء  الوالة  من  الدولة  رجال  كبار  باملقاطعة  يقوم  وقد 
مقاطعة أمري األمراء كبري الكرباء بلواء القدس قرية شويكة))) اجلارية مناصفة يف وقفي الصخرة 
بن  باشا  خليل  ومقاطعة  )1018هـ/1609م(.  سنة  عن  قرش  بامئتي  الرمحن  وخليل  املرشفة 
ما  عىل  بالقدس،  املقيم  السباهي،  اهلل  عبد  بن  آغا  مقبول  بدمشق،  املقيم  الينكرجي،  إبراهيم 

ــة  ــي: عمل ــر( 1588م. ويقصــد بالدرهــم العثمان ــع األول 996هـــ/13 شــباط )فبراي س. ش. ق، س37، ص34، 13 ربي  (1(

فضيــة ســكت فــي العــراق فــي العهــد العثمانــي علــى منــط العملــة الفارســية التــي عرفــت باســم الشــاهي. وقــد شــاع 
ــخ االقتصــادي، إيناجلــك، ج2، ص753. ــة. التاري ــات العثماني ــي أرجــاء الوالي اســتخدامه ف

كاتب أوقاف: من يتولى شؤون كتابة متعلقات الوقف. ناحية القدس، اليعقوب، ج1، ص248.  (2(

رســم قبــان: رســوم فرضتهــا الدولــة العثمانيــة علــى مــا يــوزن مــن ســلع عنــد بيعهــا فــي أســواق القــدس، مثــل: الزيــت   (3(

والقطــن واخلضــر. ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص141-140.
يقــع خــان الوكالــة فــي خــط داود بالبلــدة القدميــة مــن القــدس، وإلــى الغــرب مــن ســوق التجــار. وكان مركــًزا رئيســّيًا   (4(

لبيــع القمــاش فيهــا. أمــا املصطبــة، فهــي بنــاء حجــري منبســط، مربــع أو مســتطيل الشــكل، مرتفــع عــن األرض ببضعــة 
درجــات. واملقصــود بالباشــورة، إحــدى أســواق البلــدة القدميــة مــن القــدس الواقعــة فــي وســطها. األنــس اجلليــل، مجيــر 
الديــن احلنبلــي، ج2، ص94-95؛ تاريــخ قبــة الصخــرة واملســجد األقصــى، عــارف العــارف، مكتبــة األندلــس، 1961م، 

ص203؛ مــن آثارنــا، العســلي، ص44-50؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج2، ص451.  
28 رجــب  1597م؛ س. ش، س91، ص87،  1006هـــ/20 آب )أغســطس(  7 احملــرم  س. ش. ق، س78، ص478،   (5(

1610م. )أكتوبــر(  األول  تشــرين  1019هـــ/15 

الســباهية: اجلنــود الفرســان فــي اجليــش العثمانــي الذيــن كانــوا يقطعــون األراضــي مقابــل اخلدمــة العســكرية. املعجــم   (6(

املوســوعي، صابــان، ص132.
شــويكة: هــي قريــة شــويكة بنــي قيــس الواقعــة علــى بعــد عشــرة أميــال جنــوب غــرب مدينــة اخلليــل، إلــى الشــرق مــن   (7(

بلــدة الظاهريــة. بالدنــا فلســطن، الدبــاغ، ج5، ق2، ص230.
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يتحصل له من غالل ستة قراريط جارية يف وقف املرحوم أمحد بن وايل من غالل قرية البرية لسنة 
)1020هـ/1611م( بثالثة وثالثني قرًشا))). 

وتعقد املقاطعة ملدة سنة أو أكثر، فقد تسلم الشيخ عيل بن حممود الثوري، الناظر عىل وقف 
جده أمحد الثوري، من حممد بن شمس الدين بن سموم ما قاطعه عليه من مزرعة دير أيب ثور وبيت 
صموئيل من غالل وحبوب وغريها مما هو مستخرج يف سنة )1000هـ/1591م(، وهو تسعون 
سلطانيًّا بحساب القطع الشامية اجلديدة))). وقاطع خليل بك السباهي، الوكيل عن زوجته احلرمة 
عفيفة ابنة حممد فروخ، عقل بك متسلم القدس عىل ما يتحصل من غالل ستة قراريط والعوائد 
عقد  وثلث  واحد  عقد  يف  سنوات  أربع  مدة  عن  الوقف  جلهة  القرية  أهايل  يدفعها  التي  املعتادة 
بثامنني قرًشا عددية))). وقد تصل مدة املقاطعة إىل تسع سنوات؛ إذ ورد يف إحدى احلجج أن حممد 
ناظر أوقاف الصخرة املرشفة، ذكر للحاكم الرشعي أن من اجلاري يف الصخرة مجيع قرية  آغا، 

س. ش. ق، س91، ص98، 17 رجــب 1019هـــ/3 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1610م؛ ص160، 18 رمضــان 1019هـــ/4   (1(

تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1610م. ويقصــد بأحمــد بــن والــي، أحمــد بــن األميــر والــي الدكــري، نائــب الســلط وعجلــون فــي 
بدايــة العهــد العثمانــي فــي بــالد الشــام. وقــف مســاحات مختلفــة مــن أراضــي قــرى قلنديــا وجبــع والبيــرة وكفــر مالــك. كمــا 
إنــه كان مــن زعمــاء الســباهية فــي لــواء القــدس. س. ش. ق، س75، ص86، 27 رجب 1000هـ/12 نيســان )أبريل( 1592م؛ 
/1538-1539م(، دراســة وترجمــة: محمــد عدنــان البخيــت،  لــواء القــدس الشــريف مــن دفتــر حتريــر  )945 
نوفــان رجــا الســواريه، منشــورات مؤسســة الفرقــان للتــراث اإلســالمّي، الطبعــة األولــى، عمــان، 1429هـــ/2008م، 
ص206. أمــا البيــرة فكانــت قريــة صغيــرة تقــع علــى بعــد 16كــم شــمالي القــدس. وهــي اليــوم مدينــة واســعة جتــاور مدينــة 

رام اللــه ومركــز محافظــة. بالدنــا فلســطن، الدبــاغ، ج8، ق2، ص356، 364؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص20.
س. ش. ق، س72، ص428، 3 احملــرم 1000هـــ/22 تشــرين األول )أكتوبــر( 1591م. ويقصــد بديــر أبــي ثــور قريــة   (2(

قــرب بــاب اخلليــل، وإلــى جانــب منطقــة البقعــة إلــى الشــمال مــن مدينــة القــدس. أمــا بيــت صموئيــل، فهــي قريــة النبــي 
صموئيــل الواقعــة شــمال غــرب مدينــة القــدس علــى بعــد 8 كــم. مجيــر الديــن احلنبلــي، األنــس اجلليــل، ج2، ص60؛ 
بالدنــا فلســطن، الدبــاغ، ج8، ق2، ص93-95. وكان القــرش العــددي مــن النقــود التــي اســتخدمت فــي فلســطن فــي 
العهــد العثمانــي، وهــو يســاوي 30 قطعــة مصريــة. س. ش. ق، س187، ص131، 15 رمضــان 1066هـــ/6 متــوز )يوليــو( 

1656م؛ التاريــخ املالــي، بامــوك، ص132-125. 

ــادة: الرســوم  ــد املعت ــول )ســبتمبر( 1604م. ويقصــد بالعوائ ــع اآلخــر 1103هـ/أواخــر أيل س. ش. ق، س193، ص307، أواخــر ربي  (3(

والضرائــب غيــر الشــرعية التــي فرضهــا العثمانيــون حتــت تســميات متعــددة. وقــد شــملت العــوارض الســلطانية والعــوارض الديوانية 
والتكاليــف والرســوم العرفيــة والعــادة املعتــادة. التشــريع الضريبــي عنــد العثمانيــن، أحمــد آق كونــدوز، ترجمــه عــن التركيــة: فاضــل 

بيــات، عمــان، جلنــة تاريــخ بــالد الشــام، الطبعــة األولــى، 2004م، ص78-75. 
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بيت أونيا)))، وأهنا آلت إىل اخلراب وما يزرع منها قليل، ال حيصل منه نفع جلهة الوقف، وطلب أن 
يسمح له بمقاطعتها للشيخ عيل بن يونس، شيخ احلرم القديس، عىل ما يتحصل من مجيع القرية 
ا  ملدة تسع سنوات، وقيمة ذلك أربعة قناطري ونصف قنطار من الزيت وستامئة ومخسة وسبعون مدًّ
ا من القمح يف ختام  من القمح، تدفع منها كل سنة نصف قنطار من الزيت ومخسة وسبعون مدًّ

كل سنة))).

وجيوز للمقاَطع أن يفسخ عقد املقاطعة بعد فرتة من بدايته، فقد قاطع الشيخ إبراهيم بن عبد 
يتحصل من وقف جده  ما  القدس، عىل  مدينة  السباهي، من  آغا  إبراهيم  أيب رشيف  بن  القادر 
إبراهيم  كاملة، ولكن  ملدة سنة  قرية طيبة االسم  قراريط من  ابن أيب رشيف وقدره ستة  الكامل 
املذكور أي  فوافقه احلاكم الرشعي عىل أال يكون إلبراهيم  املقاطعة  السباهي عاد وطلب فسخ 

يشء من املال عن الفرتة التي انقضت من املقاطعة))).

بيــت أونيــا: إحــدى قــرى ناحيــة القــدس الشــريف الواقعــة شــمال املدينــة علــى بعــد نحــو 14كــم. بالدنــا القــدس، الدبــاغ،   (1(

ج8، ق2، ص371؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص16.
س. ش. ق، س91، ص58، 15 جمــادى األولــى 1019هـــ/6 آب )أغســطس(1610م. واملـُـّد: مــن املكاييل التي اســتخدمت   (2(

ــا  ــم. أم ــة كان يســاوي 50كغ ــة أخــرى. وبصــورة عام ــى منطق ــة إل ــداره مــن منطق ــف مق ــة، ويختل ــة العثماني ــي الدول ف
القنطــار، فهــو مكيــال يســاوي مــن حيــث األســاس 100 رطــل. لكنــه يختلــف مــن مدينــة إلــى مدينــة أخــرى، ففــي دمشــق 

ــل واألوزان، هنتــس، ص40، 72.  ــاًل كان يســاوي 185كغــم. املكايي مث
س. ش. ق، س155، ص374، 12 رجــب 1068هـــ/16 نيســان )أبريــل( 1658م. وتقــع قريــة طيبــة االســم إلــى الشــرق مــن رام   (3(

اللــه، وتــرد أحياًنــا باســم »طيبــة االســم النصــارى«. لــواء القــدس الشــريف مــن دفتــر مفصــل لــواء صفــد والغــزة غــزة والقــدس 
/1525-1528م(، دراســة وحتقيــق: محمــد عدنــان البخيــت ونوفــان رجــا  الشــريف مــن دفتــر حتريــر  )934-932 
ناحيــة  الدبــاغ، ج8، ق2، ص352؛  1426هـــ/2005م، ص234-235؛ بالدنــا فلســطن،  األولــى،  الطبعــة  احلمــود، عمــان، 
القــدس، اليعقــوب، ج1، ص27. أمــا الكمــال بــن أبــي شــريف، فهــو: كمــال الديــن بــن أبــي املعالــي محمــد بــن األميــر ناصــر الديــن 
محمــد بــن أبــي بكــر بــن علــي بــن مســعود بــن رضــوان بــن أبــي شــريف املقدســي املصــري الشــافعي. ولــد ونشــأ فــي القــدس فــي 
ســنة 822هـــ/1419م، ودرس فــي القاهــرة، وســمع فــي املدينــة ومكــة. توفــي في ســنة 906هـــ/1501م بالقــدس، وقيــل بالقاهرة، 
ــرن التاســع، الســخاوي،  ــع ألهــل الق ــكالم. الضــوء الالم ــم ال ــه الشــافعي وعل ــي التفســير والفق ــات ف ــن املؤلف ــد م ــارًكا العدي ت
شــمس الديــن أبــو اخليــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبــي بكــر )ت: 902هـــ/1496م(، بيــروت، منشــورات دار اجليل، 
1992م، ج9، ص64-67؛ الكواكــب الســائرة بأعيــان املائــة العاشــرة، الغــزي، الشــيخ جنــم الديــن محمــد )ت: 1061هـــ/1650م(، 

حتقيــق: جبرائيــل ســليمان جبــور، بيــروت، دار اآلفــاق اجلديــدة، الطبعــة الثانيــة، 1979م، ج1، ص13-11.
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3. الخلو:

يقصد باخللو بيع منفعة العقار املوقوف دون رقبته حتى يبقى العقار وقًفا))). ويقوم عىل أساس 
أن يتعهد شخص ما بتعمري الوقف اخلرب من ماله اخلاص عىل أن يسرتد ما ينفقه من أموال من 
عائدات الوقف. وال يتم اخللو إال بموافقة القايض الذي كان يعطي موافقته عليه بعد أن يرسل 
جلنة للكشف عىل الوقف؛ إلظهار خرابه وعدم صالحيته، وهذا ما يظهر من احلجة اآلتية: »ملا 
كان قبل تارخيه صدر اإلذن الرشعي من موالنا احلاكم الرشعي ومن نخبة السادات السيد احلاج 
إبراهيم بك ترمجان زاده، املتويل عىل وقف جده قاسم بك الرتمجان، إىل زبدة األفاضل والسادات 
اجلاري  بالقدس،  الكائنة  سكنه  الدار  بتعمري  زاده  اخلالدي  خليل  بن  مصطفى  السيد  الفخام 
قرارها يف وقف قاسم بك وحتت خلو السيد مصطفى املوَمأ إليه؛ ليكون ما يرصفه ملحًقا بخلوه 
القديم«. وبعد أن أتم مصطفى اخلالدي تعمري الوقف وإصالحه، طلب من احلاكم الرشعي أن 
يكشف عىل الدار والصهريج املحدث يف الدهليز)))، فعني القايض جلنة مكونة من كاتب املحكمة 
حسني  واملحرض)))  البدوي،  أمحد  احلاج  واجلوقدار)))  الدقاق،  موسى  احلاج  بالقدس  الرشعية))) 
آغا إسالمبويل، وبرفقتهم احلاج عثامن آغا النمري املعامر بايش))) إضافة إىل املتويل احلاج إبراهيم 

مجمــوع فــي املناقلــة واالســتبدال، ابــن قاضــي اجلبــل، أحمــد بــن حســن بــن قدامــة احلنبلــي، حتقيــق: محمــد ســليمان   (1(

ــة، 1988م، ص9، 10. ــاف والشــؤون الديني ــت، وزارة األوق األشــقر، الكوي
الدهليــز: ممــر طويــل يقــود مــن البــاب اخلارجــي للــدار إلــى ســاحتها أو وحداتهــا أو صحنهــا الداخلــي. املصطلحــات   (2(

املعماريــة فــي الوثائــق اململوكيــة، محمــد محمــد أمــن، وليلــى علــي إبراهيــم، القاهــرة، دار النشــر باجلامعــة األمريكيــة، 
1990م، ص49. أمــا الصهريــج، فهــو: حــوض كبيــر تُجمــع فيــه امليــاه. القامــوس العربــي الشــعبي الفلســطيني )اللهجــة 

الفلســطينية الدارجــة(، عبــد اللطيــف البرغوثــي، البيــرة، جمعيــة إنعــاش األســرة، 1993م، ج2، ص172. 
ــة  ــة الشــرعية. ناحي ــي احملكم ــوك الشــرعية ف ــة التمســكات والصك ــة كتاب ــى مهم ــن يتول ــة الشــرعية: م ــب احملكم كات  (3(

اليعقــوب، ج1، ص235. القــدس، 
اجلوقــدار: موظــف منتــدب ألداء عمــل مــا خــارج احملكمــة الشــرعية. حســان حــالق، وعبــاس صبــاغ، املعجــم اجلامــع   (4(

ــن، ط1، 1999م، ص70. ــم للمالي ــروت، دار العل ــة، بي ــة والعثماني ــة واململوكي ــي املصطلحــات األيوبي ف
ــا يحضــر  ــة. كم ــى احملكم ــغ املدعــن والشــهود وإحضارهــم إل ــوم بتبلي ــة الشــرعية، يق ــي احملكم ــن موظف احملضــر: م  (5(

الســجالت والدفاتــر إلــى احملكمــة مــن أماكــن أخــرى. ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص234.
املعمار باشي: رئيس املعمارين أو البنائن. املعجم املوسوعي، صابان، ص53.  (6(
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من  وغريهم  الشهايب  الرمحن  وعبد  حممد  وولده  الوقف  ناظر  اجلاعوين  ويوسف  خليل  وولده 
الثقات املوحدين ممن هلم املعرفة التامة يف مثل ذلك، فخمن املعامر بايش واجلامعة املذكورون ما 
رصف يف إنشاء الصهريج وتعمري البيت مبلًغا وقدره مائتا ريال فراشه)))، فعادوا مجيًعا وشهدوا 
ر مصطفى أفندي رصًفا صحيًحا صادًرا من أهله  أمام املتويل والناظر))) برصف هذا املبلغ من املعمِّ
املحرر أعاله  املبلغ  ا)))، وصار  اثنا عرش قرًشا أسديًّ الوقف يف كل سنة  يف حمله، وفيه احلظ جلهة 
بني  عليه  املتعارف  الرشعي  اخللو  بطريق  ر  املعمِّ إىل  الوقف  عىل  مرصًدا  رقبة  السابق  اخللو  مع 
الفقهاء. وحكم القايض بصحة هذا اإلنفاق وأذن للسيد مصطفى بالترصف باخللو املرقوم وسائر 
الترصفات الرشعية وبالسكن واإلسكان يف الدار املوقوفة مع دفع االثني عرش قرًشا مع األجرة 

املثلية يف كل سنة))).

وقف  عىل  الناظر  اخللييل،  الدين  حميي  احلاج  بن  املعطي  عبد  للشيخ  الرشعي  اإلذن  وصدر 
الشنتريي، بتعمري الدار سكنه اجلارية يف الوقف ومهام يرصفه يف عامرة األماكن املذكورة يكون دينًا 

له عىل الدار بطريق اخللو))).  

ر أن يغري من طبيعة البناء، فتذكر إحدى احلجج أن الشيخ عبد القادر بن حممد،  وجيوز للمعمِّ
الكائنة  الدكاكني  مجيع  بكر  بن  موسى  الرشيف  بن  ملحمد  أّجر  األقىص)))،  باملسجد  الناظر  نائب 

ــادل  ــا يع ــال الواحــد منه ــرن التاســع عشــر، وكان الري ــي الق ــة ف ــة العثماني ــي الدول ــة اســتخدمت ف ــال فراشــة: عمل ري  (1(

32 قرًشــا. تاريــخ واليــة ســليمان باشــا العــادل، نشــرة اخلــوري قســطنطن اخمللصــي، صيــدا، مطبعــة ديــر اخمللــص، 

1936م، تاريــخ واليــة ســليمان باشــا العــادل، إبراهيــم العــورة، نشــرة اخلــوري قســطنطن اخمللصــي، صيــدا، مطبعــة 

ديــر اخمللــص، 1936م، ص154-153. 
ناظــر الوقــف: مــن ينظــر فــي أمــوال الوقــف ويدقــق حســاباته. معجــم األلفــاظ التاريخيــة فــي العصــر اململوكــي، محمــد   (2(

أحمــد دهمــان، بيــروت ودمشــق، دار الفكــر املعاصــر ودار الفكــر، ط1، 1990م، ص150.
القــرش األســدي: وهــو الدينــار الهولنــدي ويســمى باألســدي ألنــه يحمــل نقًشــا ألســدين. التاريــخ املالــي، بامــوك،   (3(

ص764. ج2،  إيناجلــك،  االقتصــادي،  التاريــخ  190؛  ص297، 
)4)  س. ش. ق، س316، ص9، أواسط جمادى اآلخرة 1249هـ/أوائل تشرين األول )أكتوبر( 1833م.

س. ش. ق، س255، ص13، 26 ربيع اآلخر 1144هـ/29 تشرين األول )أكتوبر( 1731م.  (5(

نائــب الناظــر: نائــب ناظــر احلرمــن الشــريفن )احلــرم القدســي واحلــرم اخلليلــي(. مســاعد ناظــر احلرمــن الشــريفن،   (6(

ــا  ــى أوقافهم ــن أو إشــراف عل ــم أو أجــور عامل ــا يحتاجــه احلرمــان الشــريفان مــن ترمي ــل م ــى النظــر فــي كـ ــذي يتول ال
ــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص250. ــا. ناحي ــن فيهم والعامل
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العدد 36- السنة التاسعة عرشة- رمضان ١٤٤٠ هـ/مايــو ٢٠١٩ م

بسوق القطانني بأجرة قدرها ستون قطعة عن كل سنة، وأذن املؤجر للمستأجر أن يبني فيها طابوًنا 
وجيعل ما عسى أن يتكلفه بحكم اخللو عىل جهة الوقف))).

وجيوز بيع اخللو الرشعي ورشاؤه، فمثاًل اشرتى داود الدنف خادم الصخرة من بائعه السيد 
الدنف،  إبراهيم  بنت  نجيبة  ووالدته  الرشعي عن شقيقيه خليل وحممد حسني  الوكيل  سليامن، 
مجيع اخللو الرشعي املرصد رقبته عىل مجيع الدار بالقدس بألف وثامنامئة وأربعة وعرشين قرًشا 
بألف قرش مقبوضة بيد البائعني. يف حني اشرتى حسن بن احلسني من شقيقته رقية قرياًطا وثلث 
بالقدس  الكائنة  الدار  رقبته عىل مجيع  املرصد  الرشعي  اخللو  قرياط وثلث مخس قرياط يف مجيع 
الدار  السيد داود، اجلاري قرارها يف وقف احلرمني الرشيفني، نظري ذلك يف مجيع  الواقعة بخط 

الثانية باملحلة نفسها بثمن وقدره ألف وثالثامئة قرش))).

كام كان من اجلائز توريث اخللو أو وقفه، فمثاًل كان من العائد لعمر بن حممد كامل حنكرة 
احلاصل الكائن بالقدس اجلاري قراره يف وقف احلرم الرشيف املنتقل خلو احلاصل له ثلًثا عن 
أبيه وثلًثا عن شقيقته والثلث الباقي عن أخيه احلاج مصطفى بن إبراهيم بركات. ووقف مصطفى 
الدنف مجيع اخللو الرشعي املرصد رقبته عىل مجيع الدار القائمة بالقدس، بخط مرزبان عىل نفسه 

وعىل ولديه من بعده وعىل أوالد أوالدهم الذكور دون اإلناث))).

س. ش. ق، س71، ص187، 8 شــعبان 997هـــ/23 حزيــران )يونيــو( 1589م. والقطعــة مصطلــح أطلــق علــى اآلقجــة   (1(

العثمانيــة والبــارة املصريــة. وهــي عملــة فضيــة كانــت متداولــة أيــام املماليــك باســم املديــن. التاريــخ االقتصــادي، إيناجلك، 
ج2، ص743-744؛ التاريــخ املالــي، بامــوك، ص184-185. أمــا الطابــون، فهــو: قالــب مجــوف مفتــوح الســقف، يصنــع 
مــن التربــة اجليريــة اخمللوطــة مــع التــن أو القــش. يوضــع فــي حفــرة وتشــعل حولــه النــار فــي روث احليوانــات اجلــاف. 

شــاع اســتخدامه فــي القــرى الفلســطينية خلبــز اخلبــز وطهــو الطعــام. القامــوس العربــي، البرغوثــي، ج2، ص186.
س. ش. ق، س317، ص5، 27 ربيــع األول 1248هـــ/ 23 آب )أغســطس(1832م؛ وحجــة مؤرخــة فــي ختــام احملــرم   (2(

1249/أواســط حزيــران )يونيــو( 1833م. ويســتخدم مصطلــح احلرمــن الشــريفن كتعبيــر مجــازي أطلــق علــى احلــرم 

ــا لتعبيــر املســجد األقصــى الــذي يشــمل املســجد القبلــي، ومســجد قبــة الصخــرة، وحــرم  القدســي الشــريف، مرادًف
اخلليــل، وهــو املســجد اإلبراهيمــي مبدينــة اخلليــل.

س. ش. ق، س317، بــدون رقــم صفحــة، غــرة رجــب 1250هـ/غــرة تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1834م؛ واحلجــة التاليــة   (3(

املؤرخــة فــي أواســط رجــب 1250هـ/أواســط تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1834م.
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وهناك ما يشري إىل جواز تأجري الدار املوقوفة والسامح للمستأجر بإصالح ما خرب من الدار، 
ا رشعيًّا، فـ»ملا خربت الدار قائمة البناء بالقدس الكائنة يف حارة  واعتبار ما يدفعه املستأجر خلوًّ
قاسم  بن  حممد  ترصف  يف  الثاين  والنصف  األسعدية  املدرسة  وقف  يف  نصفها  اجلاري  اجلوالدة 
الوعري، وحصل الكشف عىل الدار، فوجدت خربة، ال نفع منها جلهة الوقف، وقد أخرب أهل 
املثلية تساوي اآلن عرشة قروش وثبت ذلك لدى موالنا احلاكم الرشعي،  الكشف بأن أجرهتا 
فحرض يوم تارخيه السيد وفا العلمي املتويل عىل وقف الزاوية بحضور السيد أمحد العلمي وأخويه 
حممد  السيد  إىل  األسعدية  الزاوية  وقف  يف  اجلارية  الدار  نصف  وأّجرا  القادر،  وعبد  احلي  عبد 
بن قاسم الوعري، الرشيك يف الدار، بأجرة قدرها عرشة قروش أسدية. وأذن احلاكم الرشعي 
ما  ليكون نصف  البناء؛  أنواع  من  فيها  ما شاء  وينشئ  التامة،  العامرة  الدار  يعمر  بأن  للمستأجر 

يرصفه عىل نصف الدار بطريق اخللو الرشعي املتعارف عليه«))).

4. االستحكار:

يعمرها  أو  يغرسها  املوقوفة ملن  األبنية  أو غريها من  اخلربة  الدار  أو  أن تعطى األرض  وهو 
فتكون بيده مؤبدة ما دام بناؤه أو غراسه فيها، ويدفع عنها مبلًغا معلوًما للجهة املوقوفة عليها يف 
رها  كل عام. ويكون له احلق يف الترصف يف املباين واألشجار بالبيع واإلجارة، فإذا باعها أو أجَّ

ينتقل احلكر معها))).

س. ش. ق، س315، بــدون رقــم صفحــة، غــرة ذي احلجــة 1246هـ/أواســط أيــار )مايــو( 1831م. وتعــد حــارة اجلوالــدة   (1(

إحــدى حــارات محلــة النصــارى فــي البلــدة القدميــة مــن القــدس. وهــي تقــع بــن محلتــي عقبــة الســت والشــرف قــرب 
بــاب اخلليــل. العســلي، وثائــق مقدســية، ج1، ص248-249؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج2، ص438. أمــا الزاويــة 
األســعدية، فتقــع علــى قمــة جبــل الطــور بجــوار مســجد وكنيســة الصعــود. تنســب إلــى مؤسســها شــيخ اإلســالم أســعد 
ــة املتوفــى فــي ســنة  ــة العثماني ــي الدول ــن حســن التبريــزي، قاضــي قضــاة إســتانبول وقاضــي العســكر ومفت ــدي ب أفن
)1034هـــ/1625م(. خالصــة األثــر فــي أعيــان القــرن احلــادي عشــر، بيــروت، دار صــادر، 1435هـــ؛ خالصــة األثــر فــي 
أعيــان القــرن احلــادي عشــر، احملبــي، محمــد أمــن بــن فضــل اللــه بــن محــب الديــن بــن محمــد )ت: 1111هـــ/1699م(، 
ج1، ص396-398؛ املفصــل فــي تاريــخ القــدس، مطبعــة املعــارف، القــدس، ط1، 1962م، عــارف العــارف، ص106؛ 

بالدنــا فلســطن، الدبــاغ، ج8، ق2، ص17.
)2)  مجموع في املناقلة واالستبدال، ابن قاضي اجلبل، ص10، 11.
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ومن رشوط التحكري، أنه إذا خربت دار الوقف وتعطل االنتفاع هبا بالكلية ومل يكن للوقف 
ريع تعمر به، ومل يوجد أحد يرغب يف استئجارها بأجرة ترصف يف تعمريها وال يمكن استبداهلا 
جاز حتكريها بأجر املثل، وكذلك األرض املوقوفة إذا ضعفت عن الغلة وتعطل انتفاع املوقوف 
حتكريها،  جاز  مزارعة  يأخذها  أو  إلصالحها  استئجارها؛  يف  يرغب  من  يوجد  ومل  منها  عليهم 
ويكون البناء الذي يبنيه املحتكر والغراس التي يزرعها بإذن القايض أو الناظر يف ساحة األرض 
املحتكرة ملًكا خالًصا، فيصح له بيعه وهبته ووقفه وتوريثه، وال يطلب من املحتكر هدم بنائه وال 

قلع غراسه ما دام يدفع أجرة املثل املقررة عىل ساحة األرض املحتكرة))).

بالوقف  االنتفاع  حق  بنقل  الوقف  متويل  يقوم  أن  إىل  ضمنًا  يؤدي  االستحكار  فإن  وهكذا 
أو جزء منه لشخص آخر مقابل مبلغ مايل يدفعه املستحكر ملتويل الوقف واحليلولة دون خرابه، 
خاصة إذا مل يستطع املتويل توفري األموال الالزمة لتعمريه؛ فمثاًل استحكر الذمي جرجس بن حنا 
علوشية من إبراهيم بن عبيد حجيج املتويل عىل وقف جده حسني حجيج، مجيع احلصة الشائعة 
وقدرها تسعة قراريط يف مجيع احلاكورة الكائنة بالقدس بحكر قدره ثالثة قروش أسدية، تدفع 
املعطي  عبد  الشيخ  العلامء  عمدة  من  اخللييل  أفندي  حممد  واستحكر  سنة.  كل  يف  الوقف  جلهة 
اخللييل املتويل عىل وقف صدر املوايل العظام مصطفى زاده، مجيع سطح الدكان الكائنة بالقدس؛ 

ليبني حممد فوق سطح الدكان مكتًبا لقراءة القرآن بحكر قدره يف كل سنة عرش قطع مرصية))).

الوقف  عىل  للكشف  جلنة  يرسل  بأن  مرشوطة  االستحكار  منح  عىل  القايض  موافقة  وكانت 
اإلصالحات  بإحداث  املستحكر  قيام  بعد  الوقف  إىل  نفسها  اللجنة  تعود  أن  عىل  خرابه،  وإثبات 
املطلوبة وتقدير قيمة االستحكار، فمثاًل استحكر الذمي خليل ولد حنا السنو الرومي بامله لنفسه 
دون مال غريه من فيض اهلل العلمي وحسني الرشفا الوكيلني عن عبد اهلل العلمي وأمحد أبو اليمن 
إحكاره  الوقف وهلام والية  ما هو جار يف  فأحكراه  الصالحية  اخلانقاة  املتولني عىل وقف  العلمي 

قانون العدل واإلنصاف، محمد قدري باشا، ص145، 146.  (1(

ــدون رقــم صفحــة،  ــل( 1733م؛ س. ش، س317، ب س. ش. ق، س226، ص29، 19، شــوال 1145هـــ/8 نيســان )أبري  (2(

ــر( 1834م.     ــي )نوفمب أواســط رجــب 1250هـ/أواســط تشــرين الثان
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السطح  عىل  املستحكر  لُيحدث  بالقدس؛  الكائنتني  الدكانتني  سطح  مجيع  وذلك  حكره،  وقبض 
ا جلهة الوقف))). املرقوم ما شاء من أنواع األبنية بحكر قدره يف كل سنة ثالثون قرًشا أسديًّ

أن  الرشعية  فتذكر إحدى احلجج  بيع حق االستحكار إىل شخص آخر؛  للمستحكر  وجيوز 
آغا، متسلمة  بالوكالة عن زوجته فاطمة بنت عثامن  القدس سابًقا، اشرتى  آغا، متسلم  إبراهيم 
الرملة سابًقا، من حممد آغا، حمافظ قلعة القدس، ما هو بملكه وحيازته مجيع الدار بالقدس بمحلة 

باب العمود املستحكرة له يف األصل من وقف خليل مقبل))).

5. االستبدال والمناقلة:

وهو بيع العقار املوقوف بعد تعطله كليًّا وعدم إدراره شيًئا من الغلة أو عدم صالحيته ملا وقف 
له، عىل أن يشرتي املتويل بالثمن عينًا أخرى تكون وقًفا، أو حتصل مبادلة املوقوف املتعطل بعني 

أخرى فيصري طلًقا وتكون العني األخرى وقًفا))).

إذا  التي تقتضيها حاجة الوقف  الواقف ذلك أو للرضورة  وجيوز استبدال الوقف إذا رشط 
إذا شاء  بيعها  وقف املترصف أرًضا أو داًرا أو دكاًنا ورشط لنفسه يف أصل الوقف استبداهلا أو 
ورشاء عقار آخر جيعله وقًفا، وإذا رشط الواقف ملن يتوىل نظارته استبداله أو بيعه ورشاء عقار 
يكون وقًفا بدالً عنه صح الرشط وجاز للمتويل ذلك. أما إذا مل يشرتط الواقف االستبدال لنفسه 
ينتفع هبا، وإنام  وال لغريه فليس له بيعه أو استبداله ولو صارت األرض سبخة والدار خربة ال 

س. ش. ق، س317، بــدون رقــم صفحــة، أوائــل رمضــان 1250هـ/أوائــل كانــون ثانــي )ينايــر( 1835م. وتقــع اخلانقــاه   (1(

الصالحيــة: فــي محلــة النصــارى قــرب كنيســة القيامــة. وقفهــا صــالح الديــن األيوبــي إثــر فتحــه القــدس ســنة 
583هـــ/1187م. وبعــد ســتة أعــوام حبســها علــى الصوفيــة. ويتكــون بناؤهــا مــن بيــوت لســكن املتصوفــة، ومســجد ألداء 

الصــالة. األنــس اجلليــل، مجيــر الديــن احلنبلــي، ج2، ص47، 340-341؛ معاهــد العلــم فــي بيــت املقــدس، كامــل 
جميــل العســلي، ط1، عمــان: جمعيــة عمــال املطابــع األردنيــة، 1982م، ص330-338؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج2، 

ص351-349.
س. ش، س315، ص49، ســنة 1246هـــ/1831م. وتشــكل محلــة بــاب العمــود إحــدى محــالت البلــدة القدميــة مــن   (2(

القــدس؛ حيــث تقــع فــي اجلهــة الشــمالية منهــا بانحــراف قليــل إلــى الغــرب. األنــس اجلليــل، مجيــر الديــن احلنبلــي، 
ج2، ص54؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج2، ص436-435.

مجموع في املناقلة واالستبدال، ابن قاضي اجلبل، ص11، 12.  (3(
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املوقوفة سبخة  فإذا صارت األرض  لذلك.  إذا رأى رضورة ومصلحة  استبداله  القايض  يملك 
وال يمكن االنتفاع هبا زراعة وإجارة وانقطع انتفاع املوقوف عليهم فيها أو ضعف وقل إيرادها 
وصار ريعها ال يكفي تكاليفها ومل يكن للموقوف ربح تصلح به، جاز للقايض استبداهلا مع عدم 
رشط الواقف أو هنيه مراعاة ملصلحة الوقف واملوقوف عليهم، وكذلك إذا وهنت الدار وضعفت 
حيطاهنا وانتقض بنياهنا وتداعت إىل اخلراب وصارت ال ينتفع هبا، ومل يكن للواقف ريع تعمر 
به ومل يوجد من يرغب يف استئجارها مدة طويلة بأجرة معجلة ترصف يف تعمريها وتستقطع من 
أصل أجرهتا؛ تعينت املصلحة يف االستبدال وتقررت املنفعة فيه فيجوز للقايض استبداهلا حتى ومل 

يرشطه الواقف أو هنى عنه))).
الوقف اآليل للخراب،  القايض حالة  أمام  يبنيِّ  الذي  املتويل  بناء عىل طلب  يتم  وكان االستبدال 
وكان القايض يرسل جلنة لتكشف عىل حالة العقار ومدى خرابه. وبعد أن تقدم اللجنة تقريرها يعطي 
الرمحن  الشيخ عبد  بن  »السيد عثامن  أن  فقد ورد يف إحدى احلجج  القايض موافقته عىل االستبدال. 
احلصة  مجيع  الوقف  يف  اجلاري  من  أن  الرشعي  احلاكم  ملوالنا  ذكر  والده  وقف  عىل  املتويل  اجلاعوين 
وقدرها أربعة عرش قرياًطا ونصف وربع قرياط من مجيع الدار اخلربة الكائنة بالقدس الرشيف املشتملة 
عىل بيوت وصهريج ومطبخ خرب، وأن احلصة املرقومة بمرور األيام والليايل وكثرة الثلوج واألمطار 
وعدم وجود من يتفقدها بالتعمري قد خربت، وانقطع النفع منها وليس حتت يد املتويل مال يرصفه يف 
تعمريها وال غلة للواقف تفي بتعمريها لكوهنا حمتاجة ملرصوف كيل وال نفع منها جلهة الوقف وقد 
به  يشرتي  وزيادة  املثل  ببدل  والدنانري  بالدراهم  استبداهلا  يف  يرغب  من  وثم  السقوط،  عىل  أرشفت 
عقاًرا عامًرا أكثر غلة وأدّر نفًعا، وطلب املتويل من القايض أن يعنيِّ جلنة للكشف عىل الدار وبعد أن 
كشفت اللجنة عىل الدار، ووجدت كام وصفت، وافق احلاكم الرشعي عىل استبداهلا إىل عمدة األماجد 

واألكارم العظام موسى رضوان بمبلغ سبعة آالف ومائتي قرش«))).

أيب  الشيخ  ولدا  استبدل محزة وحممد  فقد  املال؛  مبلغ من  بدار أخرى مع  الدار  تستبدل  وقد 
الدين،  الدار اجلارية يف وقف جدهتم ألبيهم احلرمة أم حممد بنت املرحوم بدر  النرص اجلاموس 

قانون العدل واإلنصاف، محمد قدري باشا، ص62-61.  (1(

س. ش. ق، س317، بــدون رقــم صفحــة، أواخــر جمــادى اآلخــرة 1250هـ/أوائــل تشــرين األول )أكتوبــر( 1834م؛ س. ش، س321،   (2(

بــدون رقــم صفحــة، 13 ربيــع األول 1253هـــ/18 حزيــران )يونيــو( 1837م. وكان موســى رضــوان حاكــم لــواء غــزة وأميــر قافلــة احلــج 
الشــامي فــي ســنة 1085هـــ/1674-1675م، منــاع، وعــادل، أعــالم فلســطن فــي أواخــر العهــد العثمانــي )1800 - 1918م(، بيروت، 

مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 1999م، ص11.
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وذكرا للقايض مربرات االستبدال أنه هتدم غالبها والباقي منها متشعث ومتداع إىل السقوط وإن 
تركت عىل حاهلا يتهدم الباقي وترض باجلار واملار ويفوت غرض الواقفة، وأنه قد تعطل االنتفاع 
هبا جلهة الوقف وليس للوقف ريع يرصف منه يف عامرهتا وتعزيل أنقاضها الساقطة بالشارع املانعة 
للعامة من السلوك وال ثمة من يرغب يف استئجارها مدة ليرصف إجيارها يف عامرهتا. والستكامل 
إجراءات االستبدال البد للقايض من إرسال جلنة للكشف عىل الدار، فندب لذلك زكريا املرصي 
باشكاتب املحكمة))) ومجًّا غفرًيا من املسلمني الثقات بينهم العالمة الشيخ عبد الواحد بن الشيخ 
شهاب الدين الرسوري والصدر األجل عبد الرمحن بن بركات الدمشقي، واحلاج حجازي بن 
احلاج أمحد السكري، واملعلم دياب بن رمضان املعامر، واملعلم موسى الطوري املعامر وهم من 
أهل اخلربة واملعرفة بالبناء وأحواله فوجدوا الدار بالصفة املذكورة، فتم استبداهلا بالدار القائمة 

بخط مرزبان ودفع للمتولني إضافة إىل ذلك مبلغ أحد عرش سلطانيًّا))).

وقد تستبدل الدار بدار أو أكثر، فمثاًل وافق احلاكم الرشعي ملحمود بن حييى أبو غوش الناظر 
الرشعي عىل وقف جده أن يقوم باستبدال الدار قائمة البناء بالقدس الكائنة بمحلة الريشة، التي 

تزيد قيمتهام بحوايل ثالثامئة قرش عن قيمة الدار))).

االستبدال،  هذا  صحة  ولتأكيد  واالعرتاض؛  الشك  مثار  كان  بالنقود  االستبدال  أن  ويظهر 
زبدة  األعالم  العلامء  »عمدة  القدس  مفتي  عن  صادرة  فتوى  القايض  اعتمد  بصحته  واحلكم 
نعم   ... الرشيف، وجواهبا:  القدس  مفتي  أفندي احلسيني  احلاج حسن  السيد  الفخام  السادات 
هذه  يف  فقهائنا  كالم  مرجع  فإن  بالدراهم؛  ولو  الوقف  استبدال  يف  املصلحة  القايض  رأى  إذا 
املسألة املصلحة وعدم املصلحة، فإذا خيش عىل الوقف اخلراب وعدم االنتفاع وال عقار يبدل به 

فاملصلحة حينئذ متعينة يف االستبدال بالدراهم والدنانري«))).

باشــكاتب احملكمــة: رئيــس الكتــاب باحملكمــة الشــرعية. ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص223؛ املعجــم املوســوعي،   (1(

صابــان، ص53.
س. ش. ق، س78، ص125، أواسط شعبان 1005هـ/أواخر آذار )مارس( 1597م.   (2(

س. ش. ق، س208، ص77، 25 رمضان 1125هـ/16 تشرين األول )أكتوبر( 1713م.  (3(

س. ش. ق، س285، ص56-57، 10 ربيــع اآلخــر 1220هـــ/9 متــوز )يوليــو( 1805م. وقــد تولــى احلــاج حســن بــن اللطيــف احلســيني   (4(

)1155-1223هـــ/1743-1809م( القضــاء فــي بيــت املقــدس وعــن نقيًبــا لألشــراف فيهــا، وكان مفتــي احلنفيــة فــي القــدس 
ــاع، ص102، 103. ــا. أعــالم فلســطن، من ــن عاًم لثالث
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وكان القايض الرشعي يلغي االستبدال بالنقود أحياًنا؛ فذكرت إحدى احلجج أن الشيخ داود 
بن سليامن املغريب املتويل عىل وقف جده عبد القادر ادعى عىل إبراهيم جلبي بأنه واضع يده عىل 
الدار الواقعة بمحلة صهيون واجلارية يف وقف جده، فرّد إبراهيم جلبي عىل ذلك بأنه استبدل ربع 
الدار من الناظر السابق بمبلغ مخسة وسبعني قرًشا وأنه اشرتى باقي الدار، فرفض القايض ذلك 

مبينًا أن االستبدال بالنقود غري مقبول عند العلامء))). 

بأن  املستبِدل  تعهد  إىل  تستند  بالنقود  االستبدال  عىل  القايض  موافقة  أن  يبدو  ذلك  ولفهم 
يشرتي باملبلغ عقاًرا جديًدا جلهة الوقف، وكان يتم زيادة املبلغ املدفوع ثمنًا للدار يف حماولة إلقناع 
القايض بفائدة االستبدال، وهذا ما يتضح من أن السيد عمر بن صالح الدباغ الناظر عىل وقف 
جدته آمنة ذكر للقايض أن من اجلاري يف الوقف الدار اخلربة الكائنة بمحلة الزراعنه، وأن ثمة من 
يرغب يف استبداهلا بالنقد ضعف قيمتها بمبلغ قدره مخسون قرًشا ليشرتي به الناظر عقاًرا أو حصة 

يف عقار بدالً من الدار ليحصل به النفع للوقف))).

كام جيوز استبدال الوقف بوقف آخر مشابه له، كأن تستبدل دار بدار، فمثاًل استبدل احلاج 
عبد اهلل بن حممد أبو محدة التبان املتويل عىل وقف جده احلاج حممد بن مصطفى بن حممد بن عبد 
الدار مع  النقود بجميع  القدس مع مبلغ من  الواقعة يف  الدار  اهلل من حممد عيل اخلالدي مجيع 

الدكانتني الواقعتني أسفلها، بعد ثبوت مسوغات االستبدال وظهور النفع جلهة الوقف))).

وكان من اجلائز استبدال الوقف الذري العائد للمسلمني ونقله إىل غري املسلمني، فتبنيِّ إحدى 
واحلاكورة  املعرصة  مجيع  وهو  بالقدس  الكائن  العلمي  الوفاء  أيب  وقف  عىل  املتولني  أن  احلجج 
التابعة هلا قد خربت وانقطع منها النفع، وثم من يرغب يف استبداهلام وطلبوا من القايض أن يأذن 
هلم بذلك فوافق بعد أن أرسل جلنة كشفت عىل العقارين وأثبتت خراهبام، وقد تم استبداهلام من 
قبل اخلواجا برسوم املتويل عىل وقف طائفة األقباط بالقدس بامل وقف األقباط لوقف األقباط 

بمبلغ سبعة آالف ومخسامئة قرش أسدي))).

س. ش. ق، س229، ص31، 5 رجب 1150هـ/30 تشرين األول )أكتوبر( 1737م.  (1(

س. ش. ق، س177، ص27، غرة احملرم 1138هـ/أواسط أيلول )سبتمبر( 1725م.  (2(

س. ش. ق، س317، ص36، أواخر شوال 1248هـ/أواخر شباط )فبراير( 1833م.  (3(

س. ش. ق، س317، بدون رقم صفحة، 3 شعبان 1250هـ/6 كانون أول )ديسمبر( 1834م.  (4(
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6. االستدانة:

املتويل  يقوم  أن  به، عىل  الوقف  وتعمري  املال  من  مبلغ  باستدانة  الوقف  متويل  يقوم  أن  وهي 
بسداد الدين من ريع الوقف. ومل يكن ذلك يتم إال بعد موافقة القايض الذي يرسل جلنة للكشف 
عىل الوقف وإثبات حاجته للتعمري، كام يتضح من مراسلة »السيد موسى قميع متويل وقف جده 
املرحوم حسني قميع -ِزيَد فضله بعد السالم- وحصول الكشف والوقوف عىل احلائط واإليوان 
قد  قميع  خليل  والسيد  اهلل  عبد  والسيد  البنا  نجيب  والسيد  النمري  عثامن  بايش  معامر  بحضور 
النقض  إىل  وحتتاج  البناء-  خريَب  الصواب:  البناء-  متفسخة  خربة  واإليوان  احلائط  وجدت 
واإلعادة باألحجار والشيد فبناء عىل ذلك حررنا مراسلتنا هذه إليك وأذنا باالستدانة وبتعمري 

وقف جدك املذكور«))).

عىل  اخلاص  ماله  من  وإصالحه  الوقف  عىل  باإلنفاق  الوقف  ملتويل  يسمح  القايض  وكان 
السابع عرش من صفر  اليوم  الوقف؛ »ففي  الوقف يسرتده من عائدات  دينًا عىل  أن يكون ذلك 
الداوودية  السادة  ومن  الرشعي  احلاكم  موالنا  من  الرشعي  اإلذن  صدر  )1247هـ/1831م( 
أفندي  درويش  السيد  إىل  الدجاين،  أمحد  الشيخ  املرحوم  جدهم  وقف  عىل  املتولني  )الدجانية(، 
وأشقائه أمحد وعثامن وخليل أوالد احلاج سليامن طه الدجاين بإنشاء عقد البائكة الكبرية الكائنة 
يف رحاب سيدنا داود عليه السالم ووقف الشيخ أمحد الدجاين الواقع باجلهة الغربية من القدس، 
ومهام يرصفوه يف عقد البائكة من ماهلم يستقطعوه من غلة وقف سيدنا داود عليه السالم ووقف 

سيدنا الشيخ أمحد الدجاين من غلة السنني القادمة))).

س. ش. ق، س317، ص59، أواخــر ذي احلجــة 1247هـ/أواخــر أيــار )مايــو( 1832م، ص118، غــرة احملــرم 1249هـــ/  (1(

أواخــر أيــار )مايــو( 1833م. واإليــوان: وحــدة معماريــة مربعــة أو مســتطيلة الشــكل، عــادة مــا حتــاط بثالثــة جــدران مــن 
ثــالث جهــات، وتســقف، وتكــون مفتوحــة مــن اجلهــة الرابعــة. املصطلحــات املعماريــة، أمــن وليلــى، ص17.

)2)  س. ش. ق، س317، ص24، نصــف ربيــع األول 1248/نصــف آب )أغســطس(1832م. وأحمــد الدجانــي، هــو الشــيخ أحمــد بــن 

أبــي الوفــا علــي بــن ياســن الدجانــي، مــن كبــار الصوفيــة فــي فلســطن، حظــي مبكانــة مرموقــة عنــد الســلطان العثمانــي ســليمان 
القانونــي، وتولــى مشــيخة مقــام النبــي داود عليــه الســالم. الكواكــب الســائرة، الغــزي، ج3، ص120-121؛ شــذرات الذهــب فــي 
أخبــار مــن ذهــب، ابــن العمــاد احلنبلــي، شــهاب الديــن أبــي الفــالح عبــد احلــي )ت: 1089هـــ/1678م(، حتقيــق: عبــد القــادر 
ومحمــود األرنــاؤوط، ط1، دمشــق، دار ابــن كثيــر، 1986م، ج8، ص355. ويقصــد بالبائكــة: بنــاء مخصــص ملبيــت احليوانــات، 

غالًبــا مــا يقــام أســفل البيــوت، وأحياًنــا يكــون مســتقاًل. املصطلحــات املعماريــة، أمــن وليلــى، ص20. 
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وقد تكون االستدانة ألجل توفري أحد املتطلبات األساسية للموقوف عليه كالزيت مثاًل؛ فقد 
ذكر حممد جاويش، ناظر احلرمني الرشيفني، للحاكم الرشعي أن املسجدين )القدس واخلليل( قد 
يستدين عىل  أن  الرشيفني، واستأذنه  الوقفني  مال  بيده يشء من  للتنوير ومل يكن  إىل زيت  احتاجا 
جهة الوقفني ويؤدي بدله إذا دخل احلاصل اجلديد، فاقرتض من سيف اهلل أفندي الدفرتدار ستة 
ومخسني سلطانيًّا ونصف سلطاين ذهًبا تامة الوزن والعيار))). ويف السنة التالية، استأذن الوكيل عن 
ناظر احلرمني الرشيفني، موالنا احلاكم الرشعي يف االستدانة من أمحد بك، أمري لواء غزة، عىل أن 
يأخذ زيًتا من ناحية بني زيد من الزيت املستخرج يف سنة تارخيه، فاستدان ستني سلطانيًّا ذهًبا مقابل 

أن يأخذ هبا ثالثة قناطري زيت من ناحية بني زيد))).

وقد يسمح للدائن بإحداث تغيريات يف طبيعة العقار املوقوف مقابل األموال التي ينفقها عليه، 
فتذكر إحدى احلجج أن الشيخ عبد القادر أفندي والشيخ عيل أفندي العلمي، املتوليني عىل وقف 
البيامرستان الصالحي، وافقا عىل أن يقوم إبراهيم بن موسى الدجاين بتعمري القبو اخلرب اجلاري 

يف الوقف وترميمه وجيعل فيه طاحونة للحنطة ومهام يرصفه يف ذلك يكن دينًا له عىل الوقف))).

دزدار-قائد-القلعة  آغا،  الدين  فضل  عمر  فقد  مسجد؛  لتعمري  الوقف  متويل  يستدين  وقد 
واملتويل عىل وقف جامع سنان باشا الكائن بالقلعة، املسجد باثنني وتسعني قرًشا استداهنا، وطلب 

من احلاكم الرشعي أن يأذن له بدفعها من ريع الوقف املخصص للمسجد))).

س. ش. ق، س72، ص356، 5 شــوال 999هـــ/23 متــوز )يوليــو( 1591م. ويقصــد بالدفتــردار: ممســك الدفتــر. وهــو   (1(

أكبــر منصــب للشــؤون املاليــة فــي الدولــة العثمانيــة؛ حيــث كان لــكل واليــة دفتــر دار خــاص بهــا ينظــم شــؤونها املاليــة. 
املعجــم املوســوعي، صابــان، ص114.

س. ش. ق، س 72، ص428، أواخــر احملــرم 1000هـ/أواســط تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1591م. والقنطــار: وزن   (2(

ــاًل كان يســاوي  ــة أخــرى، ففــي دمشــق مث ــة إلــى مدين ــه يختلــف مــن مدين يســاوي مــن حيــث األســاس 100 رطــل، لكن
ص40. هنتــس،  واألوزان،  املكاييــل  185كغــم. 

س. ش. ق، س249، ص9، أوائل جمادى اآلخرة 1179هـ/أواخر كانون ثاني )يناير( 1727م.  (3(

س. ش. ق، س72، ص470، أواسط جمادى اآلخرة 999هـ/أواسط نيسان )أبريل( 1591م.  (4(
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7. الحوالة:

مبالغ  الدولة مقابل  املقاطعات من أرايض  بالتزام بعض  للمتعهدين  إذن ممنوح  أو  أمر مكتوب  وهي 
معينة))). أما يف حال الوقف فيبدو أهنا تعني حتويل متويل الوقف أو ناظره أحد املستفيدين من الوقف أو 
ل علوفته )راتبه( من الشخص املحول عليه، الذي سيسرتد فيام بعد  مجيعهم لشخص آخر؛ ليأخذ املحوَّ
ما يدفعه من مال الوقف. كام يفهم من احلجة التي ذكر فيها موسى ولد إسحاق النرصاين ملوالنا احلاكم 
البناء بسوق  الدكاكني اجلارية يف وقف املسجد األقىص قائمة  الرشعي أن من اجلاري يف إجياره مجيع 
فيها من مدة مخس عرشة سنة، وأنه يدفع كل سنة ستني قطعة مرصية  بالسكن  التجار وأنه مترصف 
للشيخ عبد القادر العجمي اجلارية الدكان يف حوالته. ومن احلجة التي أهنى فيها حممد جاويش ناظر 
احلرمني الرشيفني للحاكم الرشعي أن الوقف احتاج إىل نقل غالل للسامط، وأنه استدان من حرضة 
يقبض  أن  بني زيد، عىل  أوالد إسامعيل من  مائتي سلطاين وأحاله عىل  مبلغ  لواء غزة  أمري  أمحد بك 

باملبلغ أحد عرش قنطارًا وعرشة أرطال من الزيت املستخرج يف كل سنة))).

نتائج سلبية أرضت بالوقف وضيعت غرض الواقفني مما دفع  ويظهر أنه ترتب عىل احلوالة 
القادر  عبد  والشيخ  الصخرة،  أوقاف  كاتب  كلٍّ من: شاهني جلبي  للتنبيه عىل  الرشعي  احلاكم 
حممد نائب الناظر عىل وقفهام؛ أهنام من اآلن ال جيعالن جلهة الوقف الرشيف حوالة يف علوفة أحد 
من املستحقني، وأهنام يف كل سنة يقبضان الثامنية عرش رطاًل زيًتا املعينة جلهة الوقف الرشيف من 
وقف احلاج حممد السامسوين، والزيت الذي ثمنه مخسة )سلطاين( ذهًبا يف كل سنة املرتتب عىل 
جهة وقف عبد القادر احلريري لتنوير احلرم القديس الرشيف، ويقبضان زيًتا بستة )سلطاين( قطًعا 
مرصيًة املرتتب يف كل سنة عىل جهة وقف بلقيس خاتون لتنوير احلرم الرشيف، والزيت املعني عىل 
وقف حسن جلبي كاتب الوالية وقدره عرشة أرطال لتنوير احلرم الرشيف، ويقبضان أيًضا زيًتا 
بسلطاين املرتتب عىل وقف حممد آغا لتنوير احلرم الرشيف وابنه عىل منال زكريا عىل أن يقبض يف 

املعجم املوسوعي، صابان، ص93.  (1(

شــوال   8 1591م؛ س91، ص120،  )نوفمبــر(  الثانــي  تشــرين  1000هـ/أواســط  احملــرم  أواخــر  )2)  س. ش. ق، س72، ص428، 

1019هـــ/25 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1610م. والرطــل عبــارة عــن وحــدة وزن يختلــف مقدارهــا مــن منطقــة إلــى منطقــة أخــرى. 

وفــي األســاس يســاوي الرطــل 12 أوقيــة. املكاييــل واألوزان، هنتــس، ص30-33؛ املعجــم املوســوعي، صابــان، ص127.
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كل سنة جلهة وقف السيد اخلليل عليه السالم زيًتا بخمسة )سلطاين( ذهًبا لتنوير اخلليل، وأبطل 
موالنا )األفندي( املشار إليه جريان يشء من ذلك كله يف احلواالت؛ لكون أن غرض الواقفني من 

ذلك إنام حصول الثواب بتنوير احلرم))).

8. المرابحة:
كانت تتم يف وقف النقود، وقد اشرتط مجيع واقفي النقود أن تتم معاملتها عىل أساس أن كل 
 11.5 الربح  نسبة  أن  أي:  قرًشا)))،  باثني عرش  أو  قرًشا ونصف قرش  بأحد عرش  عرشة قروش 
من  يتضح  كام  لتشغيلها،  غريهم  أو  التجار  عند  توضع  املوقوفة  األموال  وكانت   .%  12 أو   %
قبض إسحاق بك، الناظر عىل وقف املدرسة الغادرية، من اخلواجة رجب بن عوض القميع مائة 

وسبعني قرًشا وربحها ثالثة عرش قرًشا))). 

وكانت األموال املوقوفة تعطى للمرابحة إىل عدة أشخاص أحياًنا، فقد ذكر متويل وقف حممد 
شيخي املوقوف عىل قراءة القصيدة الفيضية واملسجد الذي أنشأه يف القدس، أن األموال املوقوفة 

وقدرها أربعامئة قرش كانت موزعة بني عدة أشخاص عىل النحو اآليت))):

س. ش، س91، ص120، 8 شــوال 1019هـــ/25 كانــون أول )ديســمبر( 1610م. وكان احلــاج محمــد السامســوني   (1(

قاضــي القــدس فــي ســنة 998هـــ/1599م. وقــد عمــل فــي جتــارة الصابــون والنيــل والــن. س. ش. ق، س72، ص126، 
14 ذي القعــدة ســنة 998هـــ/13 أيلــول )ســبتمبر( 1590م؛ ص184، 8 صفــر ســنة 999هـــ/5 كانــون األول )ديســمبر( 

1590م؛ ص260، 18 جمــادى األولــى ســنة 999هـــ/13 آذار )مــارس( 1591م؛ ص341، األربعــاء 11 ربيــع األول ســنة 

999هـــ/5 كانــون الثانــي )ينايــر( 1591م.  وكان عبــد القــادر احلريــري قاضــي القــدس فــي ســنة 980هـــ/1572م. 

ووقــف نقــوًدا ذهبيــًة علــى محــراب ومســطبة تعــرف بالصنوبــر إلــى الشــرق مــن بــاب املغاربــة، بعــد أن قــام بترميمهــا. 
تاريــخ القــدس، محمــد هاشــم غوشــة، ص120-21. أمــا بلقيــس خاتــون، فهــي ســيدة تركيــة األصــل وقفــت 70 ســلطانًيا 
علــى قــراءة القــرآن فــي مســجد قبــة الصخــرة املشــرفة. س. ش. ق، س72، ص427، 17 احملــرم 1000هـــ/3 تشــرين 

الثانــي )نوفمبــر( 1591م. 
)2) س. ش. ق، س72، ص426، 17 احملرم 1005هـ/11 أيلول )سبتمبر( 1596م؛ س146، ص465، 18 رجب 1061هـ/8 

متوز )يوليــو( 1651م.
س. ش. ق، س193، ص305، 14 ربيــع اآلخــر 1113هـــ/19 أيلــول )ســبتمبر( 1701م. وتقــع املدرســة الغادريــة فــي القدس   (3(

بــن بــاب حطــة وبــاب األســباط. أنشــأتها مصــر خاتــون ســنة 836هـــ/1432م، ثــم حبســها األميــر ناصــر الديــن محمــد 
بــن دلغــادر املتوفــى ســنة 846هـــ/1442م علــى األتــراك املتجولــن والقاطنــن فــي القــدس. األنــس اجلليــل، مجيــر الديــن 

احلنبلــي، ج2، ص40؛ النجــوم الزاهــرة، ابــن تغــري بــردي، ج15، ص499؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج2، ص339. 
س. ش. ق، س160، ص45، أوائل شعبان 1071هـ/أوائل نيسان )أبريل( 1661م.   (4(
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احلجج  ولكن  سنة،  كل  هناية  يف  املوقوفة  األموال  أرباح  بجمع  النقود  وقف  متولو  ويقوم 
فخر  أن  رشعية  حجة  يف  َفَوَرَد  النقود؛  هذه  يستثمرون  الذين  أولئك  أسامء  إىل  ترش  مل  الرشعية 
ربح  باشا مجع  مراد  املتويل عىل وقف  الدين  بن صالح  الدين  زين  الغفار  الشيخ عبد  املصدرين 
مال الوقف عن سنة )1019هـ/1610م( فكان مجلته ألًفا وسبعني قطعة مرصية؛ ويف حجة ثانية 
أن الشيخ عناية اهلل بن أبا اهلدى الغزي الناظر عىل وقف نور اهلل بن مجاعة مجع أرباح مال الوقف 
عن سنة )1019هـ/1610م( ومقداره ثالثة ومخسون سلطانيًّا واثنتان وثالثون قطعة مرصية، ويف 
بلغت  )1062هـ/1651م(  لعام  العالئي  أفندي  حممد  وقفها  التي  األموال  أرباح  أن  ثالثة  حجة 

ا))). مخسة وأربعني قرًشا أسديًّ

9. المزارعة:

تصح املزارعة يف أرض الوقف عىل حصة من املحصول الناتج من الزراعة؛ برشط بيان مدة 
ملن  مزارعة  األرض  يدفع  أن  للمتويل  وجيوز  رشوطها.  سائر  ومراعاة  احلصة  ومقدار  املزارعة 

يزرعها ببذاره عىل أن ما خيرج منها يكون نصفه للوقف ونصفه للمزارع))).

وقد أشار السجل الرشعي إىل املزارعة يف إحدى احلجج دون توضيح حصص الطرفني فيها، 
عندما ذكر أن عبد الرمحن بن عبد السالم الفتياين تنازل عن حق املزارعة يف قطعة األرض الواقعة 
ابني عبد الغني  يف ظاهر القدس اجلاري قرارها يف وقف املدرسة الصالحية إىل عبد اهلل وحممد 

س. ش. ق، س91، ص314، أول احملــرم 1020هـــ/16 آذار )مــارس( 1611م؛ ص324، 3 احملــرم 1020هـــ/19 آذار   (1(

ــى كرســي أمــام  ــا عل ــه فــي املســجد األقصــى جالًس ــذي يتصــدر حلقت )مــارس( 1611م. ويقصــد باملصــدر املــدرس ال
طالبــه. صبــح األعشــى فــي صناعــة اإلنشــا، القلقشــندي، أبــو العبــاس علــي بــن أحمــد )ت: 821هـــ/1418م(، دمشــق، 

دار الفكــر، 1987م، ج4، ص124.
كتاب العدل واإلنصاف، محمد قدري باشا، ص137-134.  (2(
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السلواين؛ بعد أن أذن هلام القايض بزراعة األرض وحراثتها عىل أن يدفعا ما عليها جلهة الوقف كل 
سنة حسب الترصف القديم))).

10. المساقاة:

يقصد باملساقاة دفع الشجر إىل من يصلحه عىل جزء من الثمر. ويصح غرس األشجار مناصفة يف أرض 
الوقف اخلالية من األشجار أو املغروسة؛ برشط بيان املدة ومقدار نصيب الوقف ونصيب املساقي))). 

وقد أوضحت إحدى احلجج الظروف التي تتم فيها عملية املساقاة ورشوطها ونصيب املساقي 
والوقف؛ فقد كان احلاج حممد السامسوين األوييس غراس خمتلفة من التني والزيتون والسفرجل 
نظًرا ملرور األعوام وطول  القدس، وأن هذه األشجار  واخلوخ واملشمش بأرض الرصار ظاهر 
تسع  إال  الزيتون  أشجار  من  يبق  ومل  والرمان  واخلوخ  التني  ومجيع  الزيتون  بعض  فني  الزمان 
وثالثون شجرة، وصار ما يتحصل من الزيت ال يكفي للزيت املعني للقناديل يف املسجد األقىص، 
وأنه وجد من له رغبة أن يأخذ الغراس باملساقاة ويؤدي يف كل عام القدر املعني من الزيت. وهلذه 
املتقاعد  باشا  األمراء حممد  أمري  بن  املرياالي  بك  الرشعي سمح ملصطفى  احلاكم  فإن  األسباب 
بمدينة القدس أن يأخذ الغراس باملساقاة، وأن يقوم بحراثة األرض والعناية باألشجار ملدة تسعني 
سنة هالليات كوامل متواليات عربيات، أول املدة سنة )1030هـ/1620م(، عىل أن تقسم الغالل 

بني املساقي والوقف إن قدم املساقي للوقف كل سنة ثالثني رطاًل من الزيت))).

 11. المغارسة:

وهي أن تعطى األرض املوقوفة إىل من يزرعها مقابل حصوله عىل حصة من إنتاج األرض أو 
َأِذن احلاكم الرشعي لصالح الدين حممد بن غرس الدين خليل، من أوالد عسييل،  الغراس، فقد 

ــة  ــر اســتخدم للدالل ــر( 1831م. وظاهــر القــدس تعبي س. ش. ق، س315، 24 ذي احلجــة 1246هـــ/6 شــباط )فبراي  (1(

ــة القــدس، اليعقــوب، ج2، ص430. ــة القــدس. انظــر: ناحي ــة خــارج أســوار مدين ــى املناطــق الواقع عل
كتاب قانون العدل واإلنصاف، محمد قدري باشا، ص140، 141.   (2(

س. ش. ق، س103، ص439، 4 احملــرم 1030 هـــ/30 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1620م. ويقصــد بامليــراالي قائــد   (3(

الفــوج مــن الســباهية. املعجــم املوســوعي، صابــان، ص22-23؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص212.



طرق استغالل الوقف وجبايته يف القدس يف العرص العثامين حتى بداية التنظيامت

39

أن يغرس األرض الكائنة بأرض البقعة ظاهر القدس عىل أن يغرس عنًبا وتينًا فيها بدل الغراس 
القديمة الفانية التي كانت هبا؛ عىل أن يكون للغارس من ذلك النصف والنصف الثاين يكون وقًفا 
بدل الغراس األوىل))). ويف حجة أخرى أن خليل أبو جبينة املتويل عىل وقف جده اتفق مع كل من 
فرحات بن جارس وعيل عروبه من قرية لفتا عىل أن يزرعا مجيع الكرم الكائن يف ظاهر القدس ويعتنيا 

بأشجار الزيتون فيه، ويف مقابل ذلك حيصالن عىل الربع ستة قراريط من غلة األرض والزيتون))).

يع عائدات الوقف: ثانًيا: طرق توز

أشارت السجالت الرشعية أحياًنا إىل توزيع حاصل أرض الوقف بني جهة الوقف والفالحني الذين 
يعملون يف األرايض الوقفية بالتقدير والتخمني )املفاصلة(، أو باملقاسمة، أو باملقاطعة )املبلغ املقطوع(.

1. التقدير والتخمين )المفاصلة(:

ناظره  أو  الوقف  متويل  بني  باالتفاق  ا  سنويًّ وختمينه  الوقف  أرض  حاصل  تقدير  يتم  كان 
وفالحي القرى الوقفية وبمشاركة احلاكم الرشعي أحياًنا، الذي ذهب إىل قرية بيتونيا))) اجلارية 
يف وقف املسجد األقىص، وبرفقته أمحد جلبي ناظر احلرم الرشيف، وانضم إليهام هناك عدد من 
ا، وطلب منهم فصل قريتهم عىل العادة العرفية، فكانت  سكان القرية وقاموا بكشفها كشًفا تامًّ
ا،  مدًّ وأربعون  وثامنية  ستامئة  القديس  بالكيل  قدرها  حنطة  غرائر  تسع  غالهلا  من  الوقف  حصة 

ا قدسيًّا))). وغرارة محص قدرها اثنان وسبعون مدًّ

س. ش. ق، س30، ص245، 16 احملرم 962هـ/11 تشرين الثاني )نوفمبر( 1554م.  (1(

س. ش. ق، س317، ص618، غــرة شــعبان 1250هـ/غــرة كانــون أول )ديســمبر( 1834م. وتقــع لفتــا إلــى الغــرب مــن   (2(
ــى أوالد عيســى  ــرس فــي القــدس وعل ــى خــان الظاهــر بيب ــا عل ــا وقًف ــت أراضيه ــم. كان ــد 5 ك ــى بع ــة القــدس عل مدين
الهــكاري. انظــر: لــواء القــدس مــن دفتــر 427، ص184؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص31؛ معجــم أســماء املــدن 

والقــرى الفلســطينية، حســن لوبانــي، ط1، بيــروت، مكتبــة لبنــان، 2006م، ص243.
يتونيــا: إحــدى قــرى ناحيــة القــدس الشــريف الواقعــة شــمال املدينــة وجنــوب مدينــة رام اللــه. بالدنــا فلســطن، الدبــاغ،   (3(

ج8، ق2، ص369-370؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص16.
س. ش. ق، س71، ص12، 15 رجــب 994هـــ/3 متــوز )يوليــو( 1586م. والغــرارة وحــدة وزن لــوزن احلبــوب يختلــف مقدارهــا   (4(
مــن مــكان إلــى مــكان آخــر؛ ففــي القــدس مثــاًل كانــت تســاوي 613.5 كغــم، أي مــا يعــادل ثــالث غرائــر دمشــقية. ناحيــة القــدس، 
اليعقــوب، ج1، ص150. أمــا الكيــل، فهــي الكيلــة، وهــي وحــدة وزن خاصــة بــوزن احلبــوب، يختلــف مقدارهــا مــن مدينــة إلــى 

مدينــة أخــرى، ومــن محصــول إلــى محصــول آخــر. املعجــم املوســوعي، صابــان، ص195. 
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عىل  األوقاف  عىل  واملتويل  الوقفية  القرى  سكان  بعض  توافق  إىل  احلجج  إحدى  وأشارت 
الصخرة والشيخ  املتويل عىل وقف  الشيخ أمحد احلامدي،  بينهام؛ واتفق كل من  الوقف  حمصول 
اجلارية يف وقف  فارة  قرية عني  أهايل  من  بن رمضان،  بن صالح ومشمر  عبد حسامن ودحبور 

الصخرة املرشفة، عىل فصل زيتوهنم املدرك يف سنة تارخيه بثالثة قناطري من الزيت))). 

الوقف؛ فجاء يف  املنطقة ومتويل  أحياًنا بني شيوخ  يتامن  )املفاصلة(  والتخمني  التقدير  وكان 
إحدى احلجج أن الشيخ أمحد بن حممد، املعني شيًخا عىل قرى بني زيد اجلارية يف أوقاف سيدنا 
خليل الرمحن والصخرة  قبل ما يتحصل من حمصول زيت قرى بني زيد، الواقعة شامل غرب رام 
اهلل، وهي: بيت ريام ودير الغساين )دير غسانة( وقراوة  وعارورا واملزارع )مزارع النوباين( وكفر 
عني وعبوين، اجلارية يف الوقف املذكور عن زيت سنة تارخيه )1019هـ/1610م( بعرشين قنطار 
زيت جلهة الوقفني، بينام فصل حمصول قرى بيت ريام وكفر عني وقراوا عن سنة )1068هـ/1658م( 

بسبعة قناطري ونصف قنطار من الزيت))).

2. المقاسمة:

التفاوض بني الطرفني لتقاسم اإلنتاج بينهام وحتديد نصيب  تبنيِّ إحدى احلجج أنه كان يتم 
كل منها؛ فقد »قبل الشيخ أمحد بن حممد شيخ قرى بني زيد اجلارية يف أوقاف سيدنا خليل الرمحن 
والصخرة املرشفة ما يتحصل من حمصول قرى بيت ريام ودير غسانه وقراوه وعارورا واملزارع 
وكفر عني، اجلارية يف األوقاف املذكورة عن سنة تارخيه )1019هـ/1610م( بعرشين قنطار زيت 

جلهة الوقف لكل منهام النصف«))).

3. المقاطعة )المبلغ المقطوع(:

تتم املقاطعة بأن يدفع مستغلو األرض مبلًغا معينًا مقطوًعا للمتولني عىل الوقف بغض النظر 
عن جودة املحصول أو عدمها، كام يفهم من دفع فالحي قرية سلوان اجلارية يف وقف املدرسة 

س. ش. ق، س152، ص156، بــدون تاريــخ. وعــن فــارة، إحــدى عيــون امليــاه الواقعــة علــى وادي القلــط شــمال شــرق   (1(

ــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص11. ــاغ، ج8، ق2، ص531؛ ناحي ــا فلســطن، الدب ــم. بالدن القــدس بنحــو 13ك
س. ش. ق، س91، ص164، 6 رمضــان 1019هـــ/23 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1610م؛ س155، ص152، 8 ربيــع   (2(

األول 1068هـــ/15 كانــون أول )ديســمبر( 1657م.
س. ش. ق، س91، ص164، 6 رمضان 1019هـ/23 تشرين الثاني )نوفمبر( 1610م.  (3(
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اجلارية يف  بيت عنان  قرية  أهايل  دفع  قدره عرشة آالف قرش)))، ومن  مبلًغا مقطوًعا  الصالحية 
آقجة أخرى وذلك هو  املقطوع)))، ومن ثالثة آالف  آقجة عىل وجه  الصخرة ثالثة آالف  وقف 
مائة  إىل  إضافة  املعظمية)))؛  املدرسة  وقف  يف  اجلارية  بيتري  قرية  أهايل  دفعه  الذي  املقطوع  املبلغ 

سلطاين مقطوع قريتي كفر الثا والنريب من نواحي حلب اجلاريتني يف وقف الصخرة))).

وتذكر إحدى احلجج الرشعية أن الشيخ نور الدين الثوري، املتويل والناظر عىل وقف مراد 
باشا، مجع من مال الوقف عن واجب سنة )996هـ/1587م( مخسة وتسعني سلطانيًّا من مقاطعة 
وقراوه  غسانه  ودير  ريام  بيت  قرى  زيت  عن  املقطوع  املبلغ  وكان  لفتا.  قرية  من  الوقف  زيت 
وعارورا واملزارع وكفر عني وعبوين، اجلارية يف أوقاف اخلليل والصخرة، عرشين قنطار زيت يف 

السنة، حيث تعهد الشيخ أمحد بن حممد شيخ قرى بني زيد أن يوصل هذا الزيت جلهة الوقف))).

الخاتمة

الناس،  عليه  تعارف  وما  وطبيعتها  يتناسب  بام  املوقوفة  العقارات  استغالل  طرق  تنوعت 
واملبادئ اإلسالمية. وشملت تلك الطرق اإلجارة واملقاطعة واخللو واملرابحة، وكانت اإلجارة 
أكثر الطرق شيوًعا يف استغالل تلك العقارات، سواء أكانت بيوًتا أم دوًرا أم دكاكني أم محامات 
بل ويف  آخر،  إىل عقار  اإلجيار من عقار  قيمة  اختلفت  أرايض. وقد  أم  أم خانات  أم طواحني 

تقــع ســلوان جنــوب شــرق القــدس بجــوار ســور املدينــة. أمــا املدرســة الصالحيــة، فتقــع فــي خــط بــاب األســباط. حبســها   (1(

الســلطان صــالح الديــن األيوبــي علــى الفقهــاء الشــافعية بالقــدس فــي ســنة 588هـــ/1192م. وفــي األصــل كانــت كنيســة 
للنصــارى تعــرف بـــ )صندحنــة( كمــا يفيــد النقــش املثبــت علــى مدخلهــا. الفتــح القســي، األصفهانــي، ص145؛ الدارس، 

النعيمــي، ج1، ص331-333؛ دفتــر حتريــر 427، ص250؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص29.
لــواء القــدس مــن دفتــر 427، ص253. وتقــع بيــت عنــان شــمال غــرب مدينــة القــدس. بالدنــا فلســطن، الدبــاغ، ج8،   (2(

ق2، ص84؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص18.
لــواء القــدس مــن دفتــر 427، ص271. وبيتيــر قريــة بتيــر الواقعــة إلــى اجلنــوب الغربــي مــن القــدس علــى بعــد 7 كــم.   (3(

بالدنــا فلســطن، الدبــاغ، ج8، ق2، ص182-183؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص15.
س. ش. ق، س67، ص387، سنة 997هـ/1589م.  (4(

س. ش. ق، س71، ص343، 10 احملــرم 998هـــ/20 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1589م؛ س91، ص164، 6 رمضــان   (5(

1019هـــ/23 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1610م.
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العقار الواحد أحياًنا. كام اختلفت أنواع اإلجارة بحسب مدهتا، ومع أن مدهتا غالًبا ما كانت 
أهنا وصلت أحياًنا ثالث سنوات. ويف أحيان أخرى، تاوزهتا إىل مدد أطول  سنة كاملة، إال 
بلغت تسع سنوات، وعرش سنوات تارة، وثالثني سنة، وربام تسعني سنة تارة ثالثة. برشط أن 
تكون مدة كل عقد منها ثالث سنوات؛ ملواكبة ما يطرأ عىل قيمة اإلجيار من تغريات. وغالًبا 
ر العقار  ما عقدت اإلجارة للمستأجر الذي يزيد عىل األجرة السابقة أو أجرة املثل، وربام ُأجِّ

الواحد إىل شخصني مًعا.

بعض  عىل  املفروضة  الرسوم  وبعض  القرى  غالل  استغالل  يف  املقاطعة  واستخدمت 
امُلقاَطعون من كبار رجال الدولة من الوالة واألمراء والسباهية وغريهم. كام  املوقوفات. وكان 
كانت مدة املقاطعة سنة أو أكثر. أما املرابحة، فاقترصت عىل معاملة النقود املوقوفة عىل قاعدة: 
أن كل )10( قروش بـ )11.5( قرًشا، أو بـ)12( قرًشا. أي: أن نسبة الربح )%11.5) أو )12 %(. 
الواحد إىل عدة  الوقف  نقود  لتشغيلها. وكانت تعطى  للتجار  املوقوفة  النقود  وغالًبا ما أعطيت 
تار، ويقوم متويل كل وقف من أوقاف النقود بجمع أرباح نقود وقفه املرابح هبا يف هناية كل سنة.

كام متت معاملة األرض املوقوفة عىل نسبة من احلاصل يف حال املزارعة واملساقاة. ويف حال 
املغارسة، قد تكون نسبة املعاَمل من الشجر. واشرُتط يف هذه العقود كافة بيان مدة العقد ومقدار 
حصة الطرفني وما يرتتب عىل املزارع تقديمه الستغالل أرض الوقف. ومع أن حصص الطرفني 
مل تذكر يف حال املزارعة، إال أنه من املهم التأكيد عىل أهنا كانت تتم بموجب ما تعارف عليه الناس 
حمليًّا. ويف حال املساقاة واملغارسة، كان عىل الفالح أن يقدم البذار أو الغرس، وحراثة األرض، 
للوقف.  والباقي  ربعه،  أو  املحصول  نصف  وللفالح  املحصول.  وجني  باملزروعات،  والعناية 

وكانت حصة الوقف حتدد أحياًنا بمقدار حمدد يتفق عليه الطرفان.

ومع مرور الزمن، واجه الوقف بعض املشاكل مثل: خراب العقارات املوقوفة، وقلة األموال 
العائدة من الوقف، فأوجد الفقهاء حلوالً هلا من خالل معامالت الوقف التي تتالءم مع تعاليم 
اإلسالم والغاية من الوقف من إجارة طويلة وخلو وحكر واستبدال ومناقلة واستدانة وحوالة. 
وهي معامالت مل تتم إال بموافقة القايض؛ خاصة يف اخللو الذي مل يمنع الترصف يف منفعة العقار 
أما يف  البناء.  ر أن يغري من طبيعة  بالبيع والرشاء والتوريث والوقف، كام أجاز للمعمِّ دون رقبته 
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االستبدال واملناقلة، فقد اشرُتطت موافقة القايض يف حال مل ينص الواقف عليها. وبكافة األحوال، 
اصطلح عىل ثبوت رضورة االستبدال بالبيان والكشف. ويستبدل العقار املوقوف ببدل عيني أو 
اجلائز  من  وكان  ُيَقف.  بعقار جديد  البدل  ينتهي  أن  املستبدل، برشط  العقار  قيمة  يساوي  نقدي 
عىل  الوقف  يف  احلوالة  وانحرصت  املسلمني.  غري  من  للمسلمني  العائد  الذري  الوقف  استبدال 
رضورة توفري استحقاق أحد املستفيدين من الوقف أو مجيعهم، ويظهر أهنا أرضت بالوقف مما دفع 

احلاكم الرشعي إىل التنبيه إىل عدم التعامل هبا، وال نعلم مدى االلتزام بذلك.

كام أقروا ُطرًقا جلباية عائدات تلك األوقاف كان الناس قد تعارفوا عليها منذ زمن، كالتقدير 
أو التخمني، واملقاسمة، واملقاطعة.
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المصادر والمراجع

: السجالت ودفاتر األراضي العثمانية:
ً
أوال

1.  سجالت احملكمة الشرعية في القدس ذوات األرقام: 7، 12، 13، 30، 33، 36، 37، 46، 49، 
 ،147 ،135 ،127 ،120 ،115 ،113 ،110 ،105 ،104 ،103 ،91 ،78 ،77 ،72 ،71 ،54 ،53

 ،316 ،315 ،285 ،284 ،283 ،256 ،255 ،236 ،229 ،226 ،208 ،187 ،177 ،160 ،155 ،152

317، 331. وقد رمز لها الباحثان اختصاًرا بالرمز: س. ش. ق، س.

سجالت احملكمة الشرعية في نابلس، سجل رقم )1)، وقد رمز لها الباحثان اختصاًرا بالرمز:   .2
س. ش. ن، س.

لواء القدس الشريف من دفتر حترير  )945هـ/1538-1539م(، دراسة وترجمة:   .3
محمد عدنان البخيت، ونوفان رجا السواريه، منشورات مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمّي، 

الطبعة األولى، عمان، 1429هـ/2008م.
لواء القدس الشريف من دفتر مفصل لواء صفد والغزة غزة والقدس الشريف من دفتر حترير   .4
 )932-934هـ/1525-1528م(، دراسة وحتقيق: محمد عدنان البخيت، ونوفان رجا 

احلمود، عمان، الطبعة األولى، 1426هـ/2005م. 

ثانًيا: الكتب:

أ.  المصادر:

األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، مجير الدين احلنبلي، عبد الرحمن بن محمد بن عبد   .1
الثقافة،  وزارة  927هـ/1521م(، عمان،  )ت:  اليمن  أبو  املقدسي  العليمي  بن محمد  الرحمن 

الطبعة األولى، 2009م.
)ت:  الواسطي  احلسني  الفيض  أبي  مرتضى  محمد  الزبيدي،  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   .2

1205هـ/1790م(، بيروت، منشورات دار مكتبة احلياة، د.ت، ج14.

)ت:  الدين  شرف  بن  محمد  بن  محمد  الدين  شمس  الشيخ  اخلليلي،  واخلليل،  القدس  تاريخ   .3
1147هـ/1734م(، حتقيق: محمد عدنان البخيت، ونوفان رجا السوارية، لندن، مؤسسة الفرقان 

للتراث اإلسالمي، 1425هـ/2004م.
تاريخ والية سليمان باشا العادل، العورة، إبراهيم، نشرة اخلوري قسطنطن اخمللصي، صيدا،   .4

مطبعة دير اخمللص، 1936م.
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خالصة األثر في أعيان القرن احلادي عشر، احملبي، محمد أمن بن فضل الله بن محب الدين بن   .5

محمد )ت: 1111هـ/1699م(، دار صادر، بيروت، د.ت، 1435هـ، ج4.
الدارس في تاريخ املدارس، النعيمي، عبد القادر بن محمد الدمشقي )ت: 927هـ/1521م(،   .6

بيروت، دار الكتب العلمية، 1990م، ج4.
597هـ/1200م(،  )ت:  الكاتب  الدين  عماد  األصفهاني،  القدسي،  الفتح  في  القسي  الفتح   .7

القاهرة، دار املنار، 2004م. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد احلنبلي، شهاب الدين أبي الفالح عبد احلي   .8

1089هـ/1678م(، حتقيق: عبد القادر ومحمود األرناؤوط، ط1، دمشق، دار ابن كثير،  )ت: 
1986م، ج10.

صبح األعشى في صناعة اإلنشا، القلقشندي، أبو العباس علي بن أحمد )ت: 821هـ/1418م(،   .9

دمشق، دار الفكر، 1987م، ج14.
بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  اخلير  أبو  الدين  شمس  السخاوي،  التاسع،  القرن  ألهل  الالمع  الضوء   .10

محمد بن أبي بكر )ت: 902هـ/1496م(، بيروت، منشورات دار اجليل، 1992م، ج6.
)ت:  محمد  باشا،  قدري  األوقاف،  مشكالت  على  للقضاء  واإلنصاف  العدل  قانون   .11

1306هـ/1888م(، القاهرة، مكتبة األهرام، 1928م. 

محمد الدين  جنم  الشيخ  الغزي،  العاشرة،  املائة  بأعيان  السائرة  الكواكب   .12 

)ت: 1061هـ/1650م(، حتقيق: جبرائيل سليمان جبور، بيروت، دار اآلفاق اجلديدة، الطبعة 
الثانية، 1979م.

بن قدامة احلنبلي )ت:  ابن قاضي اجلبل، أحمد بن حسن  املناقلة واالستبدال،  مجموع في   .13

الدينية،  الكويت، وزارة األوقاف والشؤون  771هـ/1369م(، حتقيق: محمد سليمان األشقر، 

1988م. 

)ت:  الله  عبد  أبو  الدين  شهاب  البغدادي  الرومي  احلموي  الله  عبد  بن  ياقوت  البلدان،  معجم   .14

626هـ/1228م(، حتقيق: إحسان عباس، بيروت، دار صادر، 1397هـ/1993م.

874هـ/1469م(،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي، جمال الدين بن يوسف )ت:   .15

القاهرة، دار الكتب املصرية، الطبعة األولى، 1935م، م8.

ب. املراجع:
1918م(، مناع، عادل، بيروت، مؤسسة   - العثماني )1800  العهد  أواخر  أعالم فلسطن في   .1

الدراسات الفلسطينية، 1999م.
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بالد الشام في األحكام السلطانية الواردة في دفاتر املهمة )977هـ/1570م(، بيات، فاضل،   .2

عمان، اجلامعة األردنية، 1428م/2007م، ج3.
اللطيف  عبد  ترجمة:  خليل،  إيناجلك،  العثمانية،  للدولة  واالجتماعي  االقتصادي  التاريخ   .3

احلارس، بيروت، دار املدار اإلسالمي، ط1، 2007م، ج2.
تاريخ البيمارستانات في اإلسالم، عيسى بك، أحمد، بيروت، دار الرائد العربي، 1981م.   .4

عادل،  مناع،  جديدة،  قراءة  1918م(،  )1700هـ-  العثماني  العهد  أواخر  في  فلسطن  تاريخ   .5

بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1999م.
تاريخ قبة الصخرة واملسجد األقصى، العارف، عارف، القدس، مكتبة األندلس، 1961م.  .6

دار  بيروت،  شوكت،  باموك،  احلارس  اللطيف  عبد  ترجمة:  العثمانية،  للدولة  املالي  التاريخ   .7

املدار اإلسالمي، الطبعة األولى، 2005م.
التشريع الضريبي عند العثمانين، كوندوز، أحمد آق، ترجمه عن التركية: فاضل بيات، عمان،   .8

جلنة تاريخ بالد الشام، الطبعة األولى، 2004م. 
القاموس العربي الشعبي الفلسطيني )اللهجة الفلسطينية الدارجة(، البرغوثي، عبد اللطيف،    .9

البيرة، جمعية إنعاش األسرة، 1993م، ج2.
القدس تاريخ وحضارة 3000 ق. م.1917-م، املهتدي، عبلة سعيد، عمان، د. ن، 2000م.  .10

املدارس في بيت املقدس في العصرين األيوبي واململوكي، عبد املهدي، عبد اجلليل، األردن،   .11

مكتبة األقصى، الطبعة األولى، 1981م.
املصطلحات املعمارية في الوثائق اململوكية، أمن، محمد محمد، وليلى علي إبراهيم، القاهرة،   .12

دار النشر باجلامعة األمريكية، 1990م.
معاهد العلم في بيت املقدس، العسلي، كامل جميل، ط1، عمان، جمعية عمال املطابع األردنية،   .13

1982م.

معجم أسماء املدن والقرى الفلسطينية، لوباني، حسن، ط1، بيروت، مكتبة لبنان، 2006م.   .14

معجم األلفاظ التاريخية في العصر اململوكي، دهمان، محمد أحمد، بيروت ودمشق، دار الفكر   .15

املعاصر ودار الفكر، ط1، 1990م.



طرق استغالل الوقف وجبايته يف القدس يف العرص العثامين حتى بداية التنظيامت

47

املعجم اجلامع في املصطلحات األيوبية واململوكية والعثمانية، حسان حالق، وعباس صباغ،   .16

بيروت، دار العلم للمالين، ط1، 1999م.
املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية، صابان، سهيل، مراجعة: عبد الرزاق محمد حسن   .17

بركات، الرياض، مكتبة امللك فهد الوطنية، ط1، 1421هـ/2000م.
املفصل في تاريخ القدس، العارف، عارف، مطبعة املعارف، القدس، ط1، 1962م.   .18

املكاييل واألوزان اإلسالمية، هنتس، فالتر، ترجمه عن األملانية: كامل العسلي، عمان، اجلامعة   .19

األردنية، الطبعة األولى، 1970م. 
من آثارنا في بيت املقدس، العسلي، كامل جميل، مطبعة اجلامعة األردنية، عمان، 1982م.  .20

موسوعة بالدنا فلسطن، الدباغ، مصطفى مراد، ج8، كفر قرع، دار األسوار، 1987م.  .21

ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري/السادس عشر امليالدي، اليعقوب، محمد   .22

أحمد سليم، عمان، البنك األهلي، الطبعة األولى، 1999م.
وثائق مقدسية تاريخية، م1، العسلي، كامل جميل، ط1، عمان، اجلامعة األردنية، 1983م.  .23



48

األبحـاث

يع الصرة من واقع سجالتها  كيد توز قيود تأ

في )األرشيف( العثماني

)999 - 1100هـ/ 1591 - 1689م(

                   أ. د. سهيل صابان*
الملخص:

ــا بســجالت الــرة يف )األرشــيف( العثــاين، وهــي  يتنــاول هــذا البحــث تعريًفــا عامًّ
ــة  ــة املكرم ــالث: مك ــدن الث ــة يف امل ــات املالي ــاب املخصص ــاء أصح ــوت أس ــي ح ــجالت الت الس
واملدينــة املنــورة والقــدس الرشيــف، كــا ضمــت األوقــاف التــي خصصــت منهــا تلــك األمــوال. 
وكانــت الســجالت تــدّون يف إســتانبول قبــل خــروج موكــب احلــج منهــا، فــإذا وصــل إىل مقــره 
ــك  ــجلني يف تل ــا املس ــى أصحاهب ــوال ع ــع األم ــا بتوزي ــايض يف كل منه ــام الق ــالث ق ــدن الث بامل
ــه.  ــا ختم ــع عليه ــة ووض ــة خاص ــم يف صفح ــا عليه ــد بتوزيعه ــارة تفي ــب عب ــجالت، وكت الس

ــاف  ــر األوق ــم ناظ ــا اس ــت أيًض ــي ضم ــة الت ــذه الصفح ــة ه ــى دراس ــث ع ــز البح ورك
ومفتــش األوقــاف يف الدولــة العثانيــة واســم شــيخ احلــرم يف بعــض األحيــان أو غريهــم مــع 

.ssapan@ksu.edu.sa ،قسم التاريخ- كلية اآلداب- جامعة امللك سعود *
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أختامهــم. وأهــم الفوائــد املتوخــاة مــن هــذه الصفحــة: إثبــات توزيــع الــرصة، والتعــرف عــى 
أســامء القضــاة يف مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة والقــدس الرشيــف، وإمكانيــة تتبعهــم منــذ 
ختصيــص الــرصة يف بدايــات القــرن احلــادي عــرش اهلجــري/ أواخــر القــرن الســادس عــرش 

امليــالدي، وحتــى احلــرب العامليــة األوىل. 

Abstract:

 This paper gives a general definition of the Surre records in the  Otoman 
archives, which contain the names of the financial allocations recipients 
in the three cities: Makkah, Madinah and Jerusalem. They also contain 
the names of the (Evkaf) endowments from which funds were allocated. 
Before the Hajj caravan leaves Istanbul, the records were written, and 
when it reaches its destination in the three cities, the Judge (Qadhi) in 
each of them starts distributing the money to the people registered in 
those records. Furthermore, in a designated page, he writes a statement 
testifying its distribution and sets his seal to it. This page is given special 
attention in this paper, since it contains the names of the Nazir Alawqaf 
and its inspector in the Ottoman state and in some cases the names of 
Haram Sheikh or other seals. The most important benefits of this page are: 
Proof of the distribution of the Surre, Identifying the names of judges in 
Makkah, Medina and Jerusalem, and the capability of tracking them since 
the allocation of the Surre at the beginning of the eleventh century A.H. / 
the late sixteenth century A.D. until the First World war.

قائمة بالمصطلحات الواردة في الدراسة:

ســجالت الصــرة: هــي الســجالت التــي تتنــاول أســامء أصحــاب املســتحقات مــن األمــوال 

الوقفيــة التــي أرســلت مــن إســتانبول إىل مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة والقــدس الرشيــف 
طــوال العهــد العثــامين، وكذلــك أســامء األوقــاف، والصفحــات التــي ضمــت نصــوص تأكيــد 

توزيــع تلــك الــرصة عــى أصحاهبــا يف خمتلــف التواريــخ بالعهــد العثــامين.
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ــلطاين يف  ــر الس ــى الق ــام ع ــرشف الع ــعادة، أي: امل ــا دار الس ــو آغ ــاف: ه ــر األوق ناظ

إســتانبول، املســؤول عــن نظــارة األوقــاف بالدولــة العثانيــة بصــورة عامــة، وأوقــاف احلرمني 
الرشيفــني بصــورة خاصــة، وهــو املــرشف أيًضــا عــى إعــداد ســجالت الــرة، ولذلــك فقــد 

ضــم كل ســجل اســمه ومنصبــه.

ــة  ــرام يف مك ــت اهلل احل ــؤون بي ــى ش ــارش ع ــرشف املب ــو امل ــرم:  ه ــيخ الح ــام ش ــم مق قائ

ــا  املكرمــة؛ ألن منصــب شــيخ احلــرم قــد أحيــل إىل وايل احلجــاز، فــكان ذلــك منصًبــا ترشيفيًّ
ــا؛ ملبــارشة األعــال يف بيــت اهلل احلــرام، فــكان القائــم مقــام  ــا فعليًّ لــه أكثــر مــن كونــه منصًب

يقــوم مقامــه يف ذلــك.

المقدمة:

ــي  ــاين)))- ه ــيف( العث ــتخدامه يف )األرش ــاد اس ــح املعت ــب املصطل ــرة -بحس ــر ال دفات
الســجالت التــي تضــم أســاء أهــايل مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة والقــدس الرشيــف مــن 
ــف  ــن وق ــة م ــات املالي ــم املخصص ــت هل ــن خصص ــخ، مم ــاء ... إل ــان والعل ــراء واألعي الفق
ــا،  ــة فيه ــالطينها أو أركان الدول ــد س ــن أح ــاين أو م ــد العث ــة يف العه ــاف القائم ــن األوق م
كــا تضــم املبالــغ املاليــة املخصصــة لــكل شــخص أو مجاعــة أو وظيفــة حمــددة، اشــرط عــى 
ــة  ــا راجع ــت فائدهت ــواء أكان ــص، س ــى املخص ــول ع ــاء احلص ــة لق ــة معين ــا أداء مهم صاحبه
ــة أو  ــة املكرم ــدة بمك ــني زبي ــل يف ع ــل: العم ــزوار، مث ــاج وال ــة واحلج ــالد الثالث ــايل الب أله
عــني الزرقــاء باملدينــة املنــورة، أو إزالــة جيــف احليوانــات امليتــة مــن مقــرة املعــالة وإبعادهــا 
ــل:  ــف، مث ــة إىل الواق ــخ، أم راجع ــا ... إل ــاج برائحته ــرر احلج ــى ال يت ــات؛ حت ــن عرف ع
قــراءة أجــزاء أو ســور معينــة يف عقــب صلــوات حمــددة، وإهــداء ثواهبــا إىل روح الواقــف ...، 
وهــذا باإلضافــة إىل رصة القبائــل العربيــة القاطنــة عــى طريــق احلــج الشــامي املخصصــة مــن 

الدولــة العثانيــة؛ بغيــة تأمــني الطريــق مــن قطــاع الطــرق.

ــه )Kağıthane( بإســتانبول،  ــي حــي كاغدخان ــع ف ــوزراء الواق ــي، )أرشــيف( رئاســة ال املقصــود )باألرشــيف( العثمان  (((

الــذي يضــم وثائــق عهــد الدولــة العثمانيــة، وفيــه مائــة وخمســون مليــون وثيقــة، صنفــت تصنيفــات دقيقــة؛ للوصــول 
ــك التصنيفــات. ــوع مــن تل ــي يشــملها. وســجالت الصــرة: ن ــة الت ــرة الزمني إليهــا بحســب موضوعهــا والفت
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ومــع وجــود ختصيــص املخصصــات املاليــة ألهــايل احلرمــني الرشيفــني منــذ عهــد الســلطان 
حممــد الفاتــح )855 - 886 هـــ/)45)-)48)م(، إال أن التنظيــم الدقيــق للســجالت التــي تضــم 
تلــك املخصصــات تــم منــذ أواخــر القــرن العــارش اهلجري/الســادس عــرش امليــالدي؛ لوجــود 
الســجالت بصــورة متسلســلة ودقيقــة. بــل يمكــن القــول: إن العثامنيــني تفانــوا يف الــرصة بالدقــة 
املتناهيــة لتنظيــم تلــك الســجالت وترتيبهــا وحفظهــا، فعــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن مخســة 
قــرون، فــإن تلــك الســجالت مازالــت يف حالــة جيــدة، كــام ســيتضح مــن بعــض الصــور التــي 

تعــرض يف مالحــق هــذه الدراســة.

ويضــم )األرشــيف( العثــامين- فقــط يف تصنيــف األوقــاف الــذي سيشــار إليــه بتفصيــل 
أكثــر بعــد قليــل- 70)4 ســجاًل، للفــرة الواقعــة منــذ عــام )009)هـــ/)60)م(، وحتــى عــام 

)327)هـــ/909)م()))، إضافــة إىل الســجالت التــي حفظــت يف تصنيفــات أخــرى.

وتصنيــف ســجالت الــرصة يف تصنيــف األوقــاف )EV.HMK.SR.d( مبنــي عــى الرتيــب 
التارخيــي وليــس املــكاين، أي أن ســجل ســنة مــن الســنوات ملكــة املكرمــة أو املدينــة املنــورة 
أو القــدس الرشيــف يــأيت بالرتيــب التارخيــي دون النظــر إىل املــكان. مثــال: الســجل اخلــاص 
بأهــايل املدينــة املنــورة لعــام )009)هـــ/)60)م( أخــذ الرقــم ))( وكذلــك الســجل رقــم )2(، 
ــا بأهــايل مكــة املكرمــة لعــام )2)0)هـــ/604)م( وكذلــك  يف حــني كان الســجل رقــم )3( خاصًّ
ــنة  ــف لس ــدس الرشي ــايل الق ــاص بأه ــو خ ــم )9( فه ــجل رق ــا الس ــم )5(، أم ــجل رق الس

)049)هـــ/640)م( ... وهكــذا إىل آخــر ســجل يف ذلــك التصنيــف. 

وقــد يكــون الســجل اخلــاص بإحــدى الســنوات يضــم فقــط البلــدان املباركــة الثالثــة، ويف 
هــذه احلالــة يكــون عــدد الســجالت ثالثــة، صنفــت بالرتيــب الزمنــي، كــام ســبقت اإلشــارة 
ــة.  ــدان الثالث ــم البل ــدة تض ــنة واح ــجاًل لس ــن س ــة وعرشي ــا مخس ــون عدده ــد يك ــه. وق إلي
وهــذا االختــالف يف العــدد يــدل عــى أن تدويــن الســجل الواحــد قــد يكــون أكثــر مــن مــرة، 
كــام يــدل يف الوقــت ذاتــه عــى أن كل األوقــاف ُســجلت يف ســجل مســتقل. لكــن يف احلالــة 

صرة أهالي مكة املكرمة، سهيل صابان، الدارة، ع3، س34، 429)هـ/2008م، ص7))-70).  (((
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ــجالت  ــن الس ــدة، فأي ــنة واح ــد يف س ــد واح ــد لبل ــجل واح ــاك س ــة، أي إذا كان هن املعاكس
ــت  ــا دجم ــا أهن ــاف، وإم ــض األوق ــجيل بع ــص لتس ــد نق ــا يوج ــة إم ــذه احلال ــرى؟ يف ه األخ

مًعــا يف ســجل أو أكثــر.

وختتلــف صفحــات كل ســجل مــن تلــك الســجالت عــن بعضهــا بعًضــا، فقــد يتكــون 
الســجل مــن عــرش صفحــات أو قــد يتكــون مــن ســبعني صفحــة، أو أقــل أو أكثــر، وذلــك 
بحســب الوقــف أو األوقــاف التــي ضمــت فيهــا. وكل ســجل مــن تلــك الســجالت يضــم 
صفحــة خاصــة بالتوقيعــات واألختــام، وهــذا يــدل عــى توزيــع األمــوال بــني أصحاهبــا، كــا 
ســتأيت تفاصيــل ذلــك بعــد قليــل، وهــي مصــّب هــذه الدراســة. ولكــن بعــض الســجالت 
تضــم أكثــر مــن صفحــة خاصــة باخلتــم اخلتــم والتوقيــع املكرريــن، مثــل: الســجل رقــم )3( 
مــن ســجالت األوقاف/الــرة. ويف املقابــل خلــت بعــض الســجالت مــن تلــك التوقيعــات 
واألختــام، كــا خلــت مــن حتديــد الســنة، وذلــك مثــل: الســجل رقــم )8(. وممــا جيــدر ذكــره 
هنــا أن بعــض الســجالت مل تســجل يف إســتانبول، كــا هــي العــادة املتبعــة؛ إذ ال نــرى تواقيــع 
ــاف  ــض أوق ــع بع ــك أن ري ــبب يف ذل ــا؛ والس ــم فيه ــا وال أختامه ــاف عليه ــؤويل األوق مس
ــه إىل احلرمــني الرشيفــني بصــورة مبــارشة  احلرمــني الرشيفــني يف بعــض الواليــات ُأرســل من
دون إرســاله إىل إســتانبول، ومــن ثــم مل يتــم تدويــن ســجالهتا يف إســتانبول؛ كــا هــو األمــر يف 

بعــض أوقــاف احلرمــني يف حلــب بموجــب الســجل رقــم )06)())).

ومــن املالحــظ أن معظــم الســجالت تضــم املخصصــات املاليــة ألهــايل البلــدات املباركــة 
ــت يف  ــد اختلف ــني، وق ــني الرشيف ــف يف احلرم ــت لوظائ ــا خصص ــا منه ــة، إال أن بعًض الثالث
خطوطهــا عــن الســجالت األخــرى؛ إذ كتبــت بخــط الســياقة صعــب القــراءة، وذلــك مثــل: 
الســجل رقــم )22)( الــذي يعــود لعــام )077)هـــ/667)م())). كــا أفــردت بعــض الســجالت 

ملخصصــات القبائــل العربيــة الواقعــة عــى طريــق احلــج، ملختلــف الســنوات))).
.EV.HMK.SR.d.(06 األرشيف العثماني، تصنيف  (((

.EV.HMK.SR.d.(22 األرشيف العثماني، تصنيف  (2(

ســبق أن أجريــت دراســة خاصــة علــى أحــد ســجالت العربــان. ميكــن النظــر فيهــا: مخصصــات القبائــل العربيــة مــن   (3(

ــد 20، اآلداب )))،  ــة جامعــة امللــك ســعود، مجل واقــع الصــرة العثمانيــة لعــام 92))هـــ/778)م، ســهيل صابــان، مجل
2008م، ص)-48. 429)هـ/ينايــر  احملــرم 
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أمــا الفوائــد املتوخــاة مــن ســجالت الــرصة فهــي كثــرية، فإضافــة إىل مــا تــم ذكــره ســابًقا 
مــن عمليــات التدويــن واحلفــظ والصيانــة، ووجــود معلومــات غزيــرة فيــام تضمــه األســامء 
ــن  ــخ فيمك ــا... إل ــاًء واجتامًع ــاًء وإفت ــني: إحص ــني الرشيف ــن احلرم ــجالت ع ــواردة يف الس ال

مــن خالهلــا التعــرف عــى:

أســامء نظــار األوقــاف يف إســتانبول ومفتشــيها طــوال العهــد العثــامين، أي: منــذ أواخــر   .(
ــة األوىل )334) هـــ/6)9)م(. ــرب العاملي ــط احل ــى أواس ــري وحت ــارش اهلج ــرن الع الق
أســامء القضــاة العاملــني يف احلرمــني الرشيفــني والقــدس الرشيــف، ومــن املعلــوم أن   .2
قاضيــي مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة يعمــالن فيهــام ملــدة ســنة واحــدة))). وقــد أكدت 
ســجالت الــرصة املتتاليــة يف أرقامهــا )باألرشــيف( العثــامين ذلــك؛ إذ مل يتكــرر اســاممها 
يف أكثــر مــن ســنة واحــدة، فالقــايض املوجــود يف ســنة ))07) هـــ/)66)م( يف املدينــة 
ــدة  ــة واح ــجالت. إال يف حال ــك الس ــن تل ــرى م ــنة أخ ــمه يف س ــد اس ــورة، مل نج املن
ــة  ــايل املدين ــجل رصة أه ــي، يف س ــد مك ــورة حمم ــة املن ــايض املدين ــم ق ــا اس ــرر فيه تك
ــام )076) هـــ/666)م()))،  ــم لع ــجل رصهت ــام )070) هـــ/660)م()))، وس ــورة لع املن
ــب«، ويف  ــح قري ــن اهلل وفت ــرص م ــجلني »ن ــتخدم يف الس ــم املس ــك اخلت ــد ذل ــد أك وق
وســط الدائــرة املوجــودة يف داخــل اخلتــم »حممــد مكــي« مــع اختــالف عبــاريت التأكيــد 

عــى تســليم الــرصة ألصحاهبــا.
ــرصة؛ إذ  ــن ال ــة م ــات املالي ــم املخصص ــت هل ــن خصص ــني مم ــني الرشيف ــالم احلرم أع  .3
تــورد الســجالت أســامءهم، وخمصصاهتــم املاليــة بصــورة دقيقــة. ومــن خــالل تتبــع 
ــم؛ إذ  ــخ وفياهت ــم وتواري ــات هل ــص املخصص ــة ختصي ــة بداي ــن معرف ــجالت يمك الس

ــم. ــم إىل أوالده ــل خمصصاهت تنتق

للمزيــد مــن التفصيــل عــن قضــاة مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة انظــر: قضــاة احلجــاز: كمــا يعكســها الســجل رقــم )4)( مــن   (((

دفاتــر مهمــة مصــر فــي األرشــيف العثمانــي )رجب 280)-5 شــوال 330)هـ/ديســمبر 863)-7) ســبتمبر 3)9)م(، ســهيل 
صابــان، مجلــة العلــوم العربيــة واإلنســانية بجامعــة القصيــم. مــج5، ع2، رجــب 433)هـ/مايــو 2)20م، ص 706-657.

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.52، الورقة )7.  (2(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.((0، الورقة )).  (3(
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احلرمــني  القاطنــني يف  املجاوريــن  األربعــة، وأصنــاف  املذاهــب  مفتيــي  أســاء   .4
الرشيفــني، وكذلــك )اآلغــاوات( العاملــني يف احلرمــني الرشيفــني، والتغيــريات 
احلاصلــة يف الوظائــف، ســواء اخلاصــة يف داخــل احلرمــني الرشيفــني أم يف مكــة املكرمة 
واملدينــة املنــورة بصــورة عامــة ... إضافــة إىل وجــود معلومــات ثريــة عــن كثــري مــن 
املوضوعــات املتعلقــة باألوقــاف بصــورة عامــة وأوقــاف احلرمــني الرشيفــني بصــورة 

ــم. ــوف عليه ــني واملوق ــاء الواقف ــاين، وأس ــد العث ــرة العه ــة يف ف خاص

وبنــاًء عــى مــا تــم عرضــه ســابًقا فــإن األمــر الــذي دفــع الباحــث إلجــراء هــذه الدراســة 
وجــود آالف النصــوص اإلثباتيــة؛ لتوزيــع الــرة عــى مســتحقيها مــن أهــايل مكــة املكرمــة 
واملدينــة املنــورة والقــدس الرشيــف، وتوضيــح احلــرص الشــديد مــن الديــوان الســلطاين عــى 
توزيــع األمــوال املرســلة ألهــايل البلــدات الثــالث عــى مســتحقيها مــن أصحاهبــا املســجلني 

يف الســجالت اخلاصــة بــكل بلــد منهــا.

يع الصرة:  : النصوص اإلثباتية لتوز
ً
أوال

تــم إعــداد هــذه الدراســة مــن خــالل دراســة ألكثــر مــن 350 ســجاًل مــن ســجالت 
الــرة يف األرشــيف العثــاين))). فــأول ســجل يف هــذه املجموعــة))) وهــو الســجل البادئ 
بالرقــم واحــد، اخلــاص بعــام )009) هـــ/)60)م(، قــد ضــم )يف الورقــة 5)( ثــالث 
عبــارات عربيــة فصيحــة، عــى عكــس العبــارات العثانيــة املدّونــة يف بدايــة ســجالت 
الــرة ويف غريهــا مــن األوراق، وثالثــة توقيعــات، وثالثــة أختــام، إضافــة إىل التأريــخ 

لتدويــن الســجل، وهــو أيًضــا بلغــة عربيــة ســليمة. 

األرشــيف العثمانــي، تصنيــف EV.HMK.SR.d.(, 250، أي: إنهــا الســجالت الواقعــة بــن الرقــم واحــد اخلــاص بعــام   (((

)009)هـــ( والرقــم مائتــن وخمســن اخلــاص بعــام )087)هـــ( فــي هــذه اجملموعــة.
يقصــد بهــذه اجملموعــة مــا مت تصنيفــه فــي األرشــيف العثمانــي حتــت مســمى: EV.HMK.SR.d. وقــد تبــن أن هــذه اجملموعــة   (2(

نــة فــي العهــد العثمانــي، فالســجالت اخلاصــة بالســنوات الســابقة علــى 009)هـــ وهــي أول  لــم تضــم كل ســجالت الصــرة املدوَّ
ســجل فــي تلــك اجملموعــة، قــد صنفــت فــي تصنيفــات أخــرى، كمــا صنفــت الســنوات املفقــودة األخــرى )مثــل ســنة: 0)0)، 
و))0)... إلــخ( فــي تلــك اجملموعــة فــي تصنيفــات أخــرى. منهــا علــى ســبيل املثــال تصنيــفD. الــذي يضــم ســجل صــرة أهالــي 
مكــة املكرمــة لعــام )023)هـــ( وفــي تصنيــف MAD.d.، وفــي تصنيــف A.d الــذي يضــم صــرة أهالــي املدينــة املنــورة مــن أوقــاف 
احلرمــن لعــام )267)هـــ(. وبنــاًء عليــه فــال ينبغــي علــى الباحــث احلكــم علــى وجــود فقــد فــي الســجالت إن لــم يجدهــا فــي 

ذلــك التصنيــف املشــار إليــه فــي بدايــة هــذا التوضيــح؛ بــل عليــه البحــث فــي مظانهــا مــن الســجالت األخــرى.
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ــة  ــة املكرم ــايل مك ــن أه ــتحقيها م ــى مس ــرصة ع ــع ال ــة لتوزي ــوص اإلثباتي إن النص
ــتحقات  ــك املس ــع تل ــى توزي ــص ع ــمل التنصي ــف، تش ــدس الرشي ــورة والق ــة املن واملدين
ــة  ــايل املدين ــرصة أه ــاص ب ــم )2)( اخل ــجل رق ــا ورد يف الس ــا م ــغ. منه ــف الصي بمختل
املنــورة لعــام )052)هـــ/643)م(: »وصــل مجيــع مــا فيــه، ووزع ألربابــه كــام حيويــه )أي 
الدفــر( بمعرفــة الفقــري شــمس الديــن، القــايض باملدينــة املنــورة«)))، ومــا ورد يف الســجل 
رقــم )27( اخلــاص بــرصة أهــايل مكــة املكرمــة لعــام )066) هـــ/656)م(: »ُقّســم ووّزع 
ــيخ  ــام ش ــم مق ــة وقائ ــوىل خالف ــد، امل ــن أمح ــني ب ــيد حس ــاىل الس ــه تع ــري إلي ــة الفق بمعرف
احلــرم املكــي، ُعفــي عنــه«)))، ومــا ورد يف ســجل حمفــوظ يف تصنيــف آخــر))) خــاص بــرصة 
ــص  ــن الن ــًدا م ــر تأكي ــو أكث ــام )023) هـــ/4)6)م(، وه ــا لع ــة أيًض ــة املكرم ــايل مك أه
ــع املــال املرســل عــى املســتحقني املســطورين يف هــذا الســفر والدفــر  الســابق: »وّزع مجي
ــد  ــري أمح ــروءة( الفق ــري مق ــة غ ــا كلم ــاد اهلل )هن ــوج عب ــه أح ــرر، كتب ــلوب املق ــى األس ع
ــا، ُعفــي عنهــام«)))، ومــا ورد  ــاًم وترشيًف ــدت تعظي ــن حممــد القــايض بمكــة املكرمــة، زي ب
ــا يف  ــام )066) هـــ/656)م(: »ُوّزع م ــدس لع ــرصة الق ــاص ب ــم )29( اخل ــجل رق يف الس
ــي  ــن، ُعف ــد الرمح ــري عب ــة الفق ــاد بمعرف ــن أرشاف العب ــهاد م ــى رؤوس األش ــر ع الدف
ــًدا مــن الصيــغ األخــرى. كــام أن التنصيــص عــى  ــر تأكي ــه«))). والصيغــة األخــرية أكث عن
ــة  ــيام »يف مواجه ــجالت. والس ــواردة يف الس ــد ال ــغ التأكي ــن صي ــا م ــع أيًض ــكان التوزي م
بيــت اهلل احلــرام«))). ويتضــح أيًضــا مــن العبــارة اآلتيــة أن التوزيــع كان يتــم أمــام املــأ؛ إذ 
أفــاد الســجل رقــم واحــد اخلاص بــرصة أهــايل املدينــة املنــورة لعــام )008) هـــ/ 600)م(: 

ــد اجلــمِّ الغفــري«))). ــة الفقــري بعــد كشــف ختمــه عن »ُوّزع بمعرف

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(2، الورقة 70.  (((

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.27، الورقة 85.  (2(

األرشيف العثماني، تصنيف D.((43، الورقة 65.  (3(

األرشيف العثماني، تصنيف ).EV.HMK.SR.d، الورقة 5).   (4(

األرشيف العثماني، تصنيف D.((43، الورقة 65.  (5(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.26، الورقة 6.  (6(

األرشيف العثماني، تصنيف ).EV.HMK.SR.d، الورقة 5).  (7(
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ــذي  ــت ال ــي الوق ــم؛ فف ــر أختامه ــهود وتكث ــر الش ــا يكث ــع مل ــى التوزي ــد ع ــد التأكي ويزي
نــرى يف ســجالت الــرة االكتفــاء عــى األغلــب األعــم بثالثــة أشــخاص، وهــم كــا ســيأيت 
ــإن  ــرم، ف ــيخ احل ــم ش ــاف إليه ــايض، ويض ــاف والق ــش األوق ــر ومفت ــك: الناظ ــل ذل تفصي
األمــر إذا تعلــق بتشــييد بنــاء أو االنتهــاء مــن خدمــة جليلــة ألهــايل احلرمــني الرشيفــني، ففــي 
ــري  ــال تعم ــال يف أع ــو احل ــا ه ــد. ك ــرشة أو يزي ــهود إىل ع ــدد الش ــل ع ــد يص ــة ق ــذه احلال ه
عيــون مكــة املكرمــة وتنظيفهــا عــام )25)) هـــ/3)7)م( التــي أشــري فيهــا إىل اجلهــود الكبرية 

التــي بذهلــا أمــني احلــاج حممــد بيــك ابــن حســني باشــا؛ إذ ورد يف هنايــة الســجل))):

بختــم قــايض مكــة املكرمــة »مــا ُزبــر فيــه وقــع عنــدي، نمقــه الفقــري إليه-عــّز شــأنه-   -
ــه«.  ــر ل ــة، غف ــة املكرم ــايض بمك ــليان، الق س

ــرم  ــيخ احل ــل، ش ــاج خلي ــبحانه احل ــه س ــري إلي ــة الفق ــة بمعرف ــذه اخلالص ــرر)ت( ه »ح  -
املكــي«.

»العبــد الداعــي للدولــة العليــة عــى الــدوام، حممــد بــن عبــد املعطــي الشــيبي، فاتــح   -
ــني«. ــلمني أمجع ــه وللمس ــف اهلل ب ــرام، لط ــت اهلل احل بي

مــا ســّطر فيــه صــار معلــوَم العبــد الفقــري عبــد القــادر بــن أيب بكــر الصديقــي احلنفــي،   -
ــة«. ــة املكرم ــي مك مفت

»العبد الداعي للدولة العلية حييى بن أمحد الطري، مفتي الشافعية، عفا اهلل عنه«.  -
»العبــد الداعــي للدولــة العليــة حممــد بــن أمحــد ... )))، مفتــي املالكيــة بمكــة البهيــة،   -

ــه«. ــا اهلل عن عف
ــن أمحــد، مفتــي احلنابلــة بمكــة املكرمــة، عفــا اهلل  ــو بكــر ب ــة أب ــة العلي ــد الداعــي للدول »العب  -

ــه«.  عن
»قد ُمنح عندي وحترر، واهلل عى ما نقول وكيل« - االسم غري واضح -.  -

»العبــد الداعــي للدولــة العليــة الســيد أمحــد ابــن الســيد حممــد، نائــب احلــرم الرشيــف   -
ــلمني«. ــه واملس ــف اهلل ب ــي، لط املك

األرشيف العثماني، تصنيف MAD.d.62(0، الصفحة الثالثة.  (((

مكان النقط اسمان لم يقدر الباحث قراءتهما.  (2(
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فــكل تلــك الصيــغ املتفاوتــة يف التأكيــد، تــدل عــى توزيــع املخصصــات عــى مســتحقيها 
ممــن دّونــت أســامؤهم يف الســجالت.

ــى  ــرة عل ــع الص ي ــى توز ــد عل كي ــي التأ ــديد ف ــرص الش ــذا الح ــاذا ه ــن لم لك
مســتحقيها؟

ــص  ــي أن التخصي ــة، وه ــة مهم ــح نقط ــن توضي ــة م ــد يف البداي ــك الب ــن ذل ــة ع لإلجاب
ــه  ــه وألوالده وذريت ــا مكتســًبا ل ــام بعــد حقًّ بأمــوال مــن الــرصة ألحــد األشــخاص، يعــّد في
مــن بعــده، وال أحــد يقــدر عــى تغيــريه أو حــذف اســمه مــن املخصصــات مهــام كان شــأنه، 
ــب  ــخص، صاح ــاب الش ــة األوىل: غي ــا: احلال ــم، ومه ــري االس ــام تغي ــم فيه ــني يت إال يف حالت
املخصــص عــن البلــد ملــدة معينــة، وانقطــاع األخبــار عنــه بحســب شــهادة الشــهود، فيصبــح 
يف حكــم الغائــب. أمــا احلالــة الثانيــة فهــي وفاتــه وعــدم تركــه للَعِقــب))). ففــي كلتــا احلالتــني 
يصبــح املخصــص- ويســميه العثامنيــون الوظيفــة- شــاغًرا. ويكمــن هنــا بيــت القصيــد، وهــو 
وجــود مئــات األشــخاص يف القوائــم املوجــودة بيــد أمــري مكــة املكرمة وشــيخ احلــرم وغريمها 
مــن املســؤولني يف مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة، ممــن ينتظــر وجــود شــاغر يف املخصصــات؛ 
للســببني املذكوريــن، فيتــم حينئــذ ختصيــص الشــاغر ألولئــك األشــخاص. يضــاف إىل ذلــك 
رغبــة الشــخص يف التنــازل عــن خمصصــه لشــخص آخــر؛ لســبب مــن األســباب))). وبنــاًء عى 
ــة إىل مســتحقيها بحســب رشوط الواقفــني.  ــد مــن إيصــال األمــوال الوقفي مــا ســبق كان الب
ــة العثامنية-وهــي يف  ــة مســؤولة عــن ذلــك. وكيــف تتأكــد نظــارة األوقــاف يف الدول والدول

وقــد حــوى الســجل رقــم )33)( شــرًحا وافًيــا باللغــة العثمانيــة ملــن توفــي ولــم يعقــب أحــًدا مــن األوالد؛ إذ جــاء   (((

هــذا الشــرح علــى لســان شــيخ احلــرم املدنــي دالور آغــا وقاضــي املدينــة املنــورة أحمــد، مســتندين فــي ذلــك علــى 
)فرمــان( ســلطاني قــدمي بــأن مــن لــم يعقــب مــن أصحــاب اخملصصــات، يحــال مخصصــه إلــى أحــد الفقــراء املســلمن 
ــى  ــل إل ــأن مخصصــه أحي ــى اســم املتوفــى، ب ــك ووضــع شــرح عل ــد إصــدار حجــة شــرعية بذل ــك بع املســتحقن، وذل
الشــخص الفالنــي.. كمــا أشــار فــي هــذا التوضيــح إلــى أن بعــض األســماء كانــت ســاقطة فــي الســجل اجلديــد، ووضعــت 
أســماء جديــدة فــي محــل أســماء أصحابهــا بأنهــا شــاغرة، وأنــه بنــاًء علــى مراجعــة هــؤالء ورفــع شــكاويهم بذلــك، فقــد 
مت التأكــد مــن وجــود مخصصــات لهــم، فتــم بذلــك تصحيــح أســمائهم. ومــا عــدا ذلــك فقــد مت التقيــد باألســماء الــواردة 

ــة 73. ــف EV.HMK.SR.d.(33، الورق ــي، تصني ــر. األرشــيف العثمان ــي الســجل دون أي تغيي ف
انظــر: األمثلــة علــى ذلــك فــي الســجل رقــم )32)( مــن ســجالت الصــرة )لعــام 078)هـــ(. صــرة أهالــي مكــة املكرمــة، ســهيل   (2(

ص7))-70). ســابق،  مرجــع  صابــان، 
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العاصمــة إســتانبول- مــن تســليم األمــوال ألصحاهبــا، مــا مل تصلهــا قيــود توثيقيــة مــن أكثــر 
املؤسســات توثيًقــا لدهيــا وهــي القضــاء الرشعــي، إضافــة للســلطة التنفيذيــة يف البلــد وهــي 

التــي متثــل احلكومــة املركزيــة.

وممــا جيــدر ذكــره هنــا أن املخصصــات يف الســجالت حمــددة، وال يمكــن أن يطــرأ 
عليهــا نقــص. أمــا الزيــادة فذلــك أمــر ممكــن؛ إذ قــد يقــوم الســلطان أو أحــد أركان الدولــة 
بتخصيــص وقــف عــى احلرمــني الرشيفــني أو أهاليهــا؛ تقرًبــا إىل اهلل تعــاىل، فحينئذ يتــم إدراج 
هــذا الوقــف اجلديــد يف الســجل اجلديــد. كــا أن الســلطان قــد يقــوم بتخصيــص مبالــغ ماليــة 
معينــة؛ لرفهــا يف وجــه حمــدد عــى أهــايل احلرمــني الرشيفــني. مــن ذلــك عى ســبيل املثــال ما 
ورد مــن رشح واٍف يف الســجل رقــم )35)(، الــذي ذكــر بتخصيــص أربعائــة وأربــع ذهبــات 
ــاء  ــه، لق ــون بخدمت ــن يقوم ــف الذي ــوي الرشي ــرم النب ــاوات( احل ــن )آغ ــا( م ــني )آغ ألربع
قراءهتــم لســورة األنعــام، بحيــث خيصــص لــكل واحــد منهــم عــرش ذهبــات يف الســنة، عــى 
أن ختصــص زيــادة ذهبتــني للمــرشف العــام عليهــم وكذلــك )اآلغــا( املوســوم بالصندوقــي، 
ــن  ــد، مل يك ــص جدي ــد بتخصي ــد يفي ــذا القي ــد))). فه ــجل اجلدي ــائهم يف الس ــم إدراج أس ويت
موجــوًدا يف الســجالت الســابقة، فيتــم إدراج هــذا املخصــص مــع أســاء أصحاهبــا يف ســجل 

ن يف العــام التــايل. الــرة الــذي يــدوَّ

يخ لتدوين سجل الصرة: ثانًيا: التأر

نة  فالعبــارة التــي تــؤرخ لالنتهــاء مــن إعــداد الســجل وهــي أوىل العبــارات العربيــة املدوَّ
يف هــذه الورقــة: »حتريــًرا يف أواســط شــهر شــعبان املعظــم من شــهور ســنة تســع وألــف«)))، 
ــنة  )077) هـــ/667) م(«))). ــهور س ــن ش ــم م ــعبان املعظ ــهر ش ــل ش ــًرا يف أوائ  أو »حتري
فهــذه العبــارة تــدل عــى أن اإلعــداد للســجل يتــم قبــل قــدوم موســم توزيــع الــرة عــى 
أصحاهبــا بــا ال يقــل عــن مخســة أشــهر؛ ألن توزيــع تلــك الــرر عــى مســتحقيها إنــا يتــم 

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(35، الورقة 7.  (((

األرشيف العثماني، تصنيف ).EV.HMK.SR.d، الورقة 5).  (2(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(22، الورقة 29.  (3(
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ــج  ــة احل ــدوم قافل ــد ق ــك بع ــام، وذل ــن كل ع ــة م ــهر ذي احلج ــو ش ــج، وه ــم احل يف موس
الشــامي إىل احلجــاز.

ويبــدو واضًحــا أن التاريــخ الــذي تنطلــق فيــه قافلــة احلــج مــن إســتانبول، وفيهــا الــرصة 
ــان،  ــة املنــورة والقــدس الرشيــف، وكذلــك رصة العرب املرســلة ألهــايل مكــة املكرمــة واملدين
هــو الثــاين عــرش مــن شــهر رجــب مــن كل ســنة)))، فهــذا هــو املعتــاد. إال إذا تأخــر وصــول 
ريــع األوقــاف مــن أماكنهــا املختلفــة))) إىل العاصمــة إســتانبول، فحينئــذ يتــم تأخــري تدويــن 
ــة  ــم مائ ــد ورق ــم واح ــجل رق ــل يف الس ــل قلي ــا قب ــر بن ــام م ــعبان، ك ــهر ش ــجالت إىل ش الس
ــة،  ــذه املجموع ــن ه ــة م ــم أربع ــجل رق ــوارد يف الس ــد ال ــح القي ــن. ويوض ــني وعرشي واثن
التاريــخ املعتــاد لتدوينــه؛ إذ ورد فيــه: »حتريــًرا يف اليــوم الثــاين عــرش مــن رجــب املرجــب مــن 

شــهور ســنة عرشيــن وألــف«))). 

ــا، فقــد ورد يف الســجل رقــم )6( ضمــن هــذه  واحلقيقــة أن حتديــد اليــوم ليــس اضطراريًّ
ــوم احلــادي عــرش )مــن( شــهر رجــب املرجــب مــن شــهور ســنة  ــًرا يف الي املجموعــة: »حتري
إحــدى وعرشيــن وألــف«))). كــام نجــد يف ســجل آخــر، وهــو الســجل رقــم أربعــني اخلــاص 
بــرصة أهــايل املدينــة املنــورة لعــام )068) هـــ/658) م( »حتريــرًا يف اليــوم 23 ج2 )أي: مجــادى 
اآلخــرة( 068))هـــ(«)))، ومثلــه الســجل رقــم واحــد وأربعــني اخلــاص بأهــايل القــدس للســنة 

.(2/HAT.(649 األرشيف العثماني، تصنيف  (((

ــوان  ــى الدي ــريفن، إل ــن الش ــاف احلرم ــر أوق ــا، ناظ ــير آغ ــله بش ــذي أرس ــروض ال ــن املع ــا م ــك واضًح ــن ذل ــا يتب كم  (2(

ــوان  ــي الدي ــذي كان يعمــل ف ــان آغــا، ال ــه أن املرحــوم عثم ــر في ــادى اآلخــرة )5))هـــ(؛ إذ ذك ــي )3) جم الســلطاني ف
الســلطاني، قــد قــام حســبة للــه تعالــى بوقــف اخلــان )الســوق( املوســوم بـــ )خــان الذهــب( فــي طرابلــس الشــام، وتســعة 
ــة الســنة مــن  ــم جمــع ريعهــا الســنوي فــي بداي ــى أن يت ــى فقــراء احلرمــن الشــريفن، عل ــه، عل ــاً متصــاًل ب عشــر دكان
متوليهــا، وتســليمها ملتولــي أوقــاف احلرمــن فــي املنطقــة؛ إلرســالها جميًعــا إلــى إســتانبول، وتســليمها خلزينــة 
احلرمــن الشــريفن بهــا، حتــى يتــم إرســالها مــع أمــن الصــرة الســلطانية، بحســب مــا هــو معتــاد مــن القــدمي. األرشــيف 

.A.DVNS.SM.d.(.sy.( تصنيــف  العثمانــي، 
األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.4، الورقة 46.  (3(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.6، الورقة 44.  (4(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.40، الورقة 70.  (5(
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ذاهتــا)))، والســجل رقــم اثنــني وأربعــني))) والســجل رقــم ســبعة وســبعني اخلــاص بــرة أهايل 
املدينــة املنــورة لعــام )072) هـــ/662) م(، فقــد تــم تدوينــه يف العرشيــن مــن مجــادى اآلخــرة 
مــن تلــك الســنة))). وبنــاًء عــى مــا ســبق فقــد تقــدم تدويــن تلــك الســجالت عــن التاريــخ 
املعتاد-وهــو الثــاين عــرش مــن شــهر رجــب- بأكثــر مــن أســبوعني. لكــن عــى األغلــب األعم 
هــو الثــاين عــرش مــن شــهر رجــب، وهــو اليــوم املعتــاد خلــروج قافلــة احلــج مــن إســتانبول.

خ للســجل يف إســتانبول بعــد توقيــع الناظــر واملفتــش عليــه،  ومــن اجلديــر ذكــره هنــا أن يــؤرَّ
ــدة  ــي القاع ــك ه ــك. فتل ــى ذل ــرم ع ــيخ احل ــايض وش خ الق ــؤرِّ ــع ال ي ــم التوزي ــا يت ــم بعدم ث
ــام  ــة لع ــة املكرم ــايل مك ــجل رصة أه ــك يف س ــن ذل ــتثناًء م ــد اس ــث وج ــردة. إال أن الباح املط
)080)هـــ/670)م(، فقــد نــص عــى: »حتريــًرا يف أواخــر شــهر )ذي( احلجــة ســنة 080)هـــ«))). 
فهــذا التاريــخ يف احلقيقــة هــو تاريــخ االنتهــاء مــن توزيــع الــرة، وذلــك ال يذكــر يف العــادة، إال 

ــجالت.  ــتثناًء يف الس ــاء اس ــه ج أن

ا: العبارات العربية األخرى في صفحة التوقيعات من سجالت الصرة:
ً
ثالث

وإضافــة إىل التاريــخ، فهنــاك عبــارات عربيــة تتكــرر يف كل ســجالت الــرة، إمــا لفًظــا، 
ــالث  ــل ث ــى األق ــارات، وع ــع عب ــب أرب ــى األغل ــي ع ــه. وه ــري في ــالف يس ــع اخت ــا م وإم

ــارات، وهــي: عب

1.  العبارة العربية األولى من ناظر األوقاف: 

بــادئ ذي بــدء البــد مــن اإلشــارة إىل أن آغــا دار الســعادة هــو الناظر عــى أوقــاف احلرمني 
ــم  ــارة يت ــأول عب ــه ف ــاًء علي ــه. وبن ــارش من ــإرشاف مب ــم ب ــجالت يت ــن الس ــني، وتدوي الرشيف

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.40، الورقة 47.  (((

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.42، الورقة 85.  (2(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.77، الورقة 6.  (3(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(54، الورقة 38.  (4(
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تدوينهــا يف الســجالت بعــد االنتهــاء مــن األقســام الرئيســة فيهــا هــي: »ُحــرر بمعرفــة الفقــري 
إىل شــفاعة ســيد الكونــني عثــامن، آغــا دار الســعادة، الناظــر عــى أوقــاف احلرمــني الرشيفــني، 
ــد اهلل ســلطنته إىل يــوم الديــن«)))، وحتتــه  بأمــر الســلطان املفتخــر بخدمــة املقامــني املنيفــني، أبَّ

ــل. ختمــه احلــاوي الســمه مــع توقيعــه املذيَّ

وهــذه العبــارة تتكــرر يف ســجالت الــرصة األخــرى، إال أننــا نالحــظ أن ناظــر األوقاف قد 
تغــري بعــد مــدة، فناظــر األوقــاف يف الســجل رقــم واحــد )اخلــاص بعــام 009)هـــ/)60)م(، 
قــد تغــري يف الســجل رقــم اثنــني )اخلــاص بعــام 2)0)هـــ/604)م(، فأصبــح مــكان عثــامن، 
ــام )020)هـــ/2)6)م(  ــاف يف ع ــى األوق ــر ع ــام أن الناظ ــمه. ك ن اس ــدوِّ ــا))) ف ــر آغ جواه
ــة  ــرر بمعرف ــة: »ح ــورة اآلتي ــرة بالص ــذه امل ــارة يف ه ــا؛ إذ وردت العب ــى آغ ــح مصطف أصب
الفقــري املحتــاج إىل شــفاعة ســيد الكونــني احلــاج مصطفــى آغــا، آغــاي دار الســعادة، الناظــر 
ــد اهلل  عــى أوقــاف احلرمــني الرشيفــني، بأمــر الســلطان املفتخــر بخدمــة املقامــني املنيفــني، أبَّ

ــوم الديــن«))).  ســلطنته إىل ي

ــؤول  ــو املس ــلطاين، ه ــرص الس ــى الق ــرشف ع ــو امل ــعادة وه ــا دار الس ــل أن آغ واألص
عــن أوقــاف احلرمــني أي: ناظــر األوقــاف. إال أننــا وجدنــا يف الســجل اخلــاص بعــام 
)054)هـــ/644)م( أن قائمقــام آغــا دار الســعادة مســعود آغــا، هــو ناظــر األوقــاف؛ إذ دّونت 
عبارتــه هبــذه الصــورة: »زبــر هــذا الدفــر بمعرفــة الفقــري مســعود آغــا املصاحــب، قائــم مقــام 
آغــاء دار الســعادة، ناظــر أوقــاف )الـ(حرمــني )الـ(رشيفــني«)))، لكــن تلــك حالــة اســتثنائية؛ 
ألن األصــل التنصيــص عــى منصــب ناظــر األوقــاف، وليــس القائــم بمقامــه، كــام تبــني ذلــك 

مــن ســجالت الــرصة.

ــري إىل  ــة الفق ــرر بمعرف ــي: »ُح ــاف،  وه ــش األوق ــن مفت ــة م ــة الثاني ــارة العربي 2.  العب
(، حممد بــن حممــد، املأمــور بتفتيــش األوقاف،  )شــفاعة( َمــن ُأرســل رمحــة للعاملــني )حممــد 

األرشيف العثماني، تصنيف ).EV.HMK.SR.d، الورقة 5).  (((

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.2، الورقة 45.  (2(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.4، الورقة 46.  (3(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(4، الورقة )7.  (4(
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مدرًســا بمدرســة والــدة ســلطان الســالطني، املــرشف بتعهــد لــوازم بيــت اهلل احلــرام ومراســم 
روضــة الرســول عليــه الســالم، خلــد اهلل ســلطنته إىل قيــام الســاعة وســاعة القيــام«)))، وحتتــه 

ختمــه احلــاوي الســمه وتوقيعــه.

وبــا أن مفتــش األوقــاف، عــى غــرار القــايض يتغــري بني مــدة وأخــرى، فقــد تتغــري العبارة 
أيًضــا، فقــد دّونــت يف الســجل رقــم اثنــني العبــارة اآلتيــة: »حــرر بمعرفــة العبــد الفقــري إىل اهلل 
القديــر، عــي، املأمــور بتفتيــش أوقــاف احلرمــني الرشيفــني بـــالدولة العليــة))) بــدار الســلطنة 
ــن  ــاف م ــش األوق ــارة مفت ــري عب ــد تتغ ــل ق ــه«))). ب ــي عن ــة، ُعف ــطنطينية املحمي ــنية قس الس
ــع أن  ــه ...«)))، م ــد علي ــه وأعتم ــق ب ــن أث ــة م ــرر بمعرف ــريت إىل »ح ــد تغ ــر، فق ــجل آلخ س
ســنة تدويــن الســجلني واحــدة وهــي عــام )2)0)هـــ/604)م(، إال أن الســجل رقــم اثنــني 
ــا بأهــايل املدينــة املنــورة، وهــذا خــاص بأهــايل مكــة املكرمــة. كــا تــدل العبــارة عــى  كان خاصًّ
أن التفتيــش يف الســجل كان ممــن قــام مقــام املفتــش مــن املعتمديــن لديــه، ومل يقــم هــو بنفســه 

للتدقيــق يف األســاء واملبالــغ املدونــة حتــت كل اســم يف الســجل.

ومــن العبــارات التــي تغــريت مــع تبدل مفتــش األوقــاف الســلطانية: »حــرر بمعرفــة العبد 
املتــوكل عــى رب العاملــني، املتوســل بشــفاعة رســوله األمــني، عبــد الــرزاق، املأمــور بتفتيــش 

أوقــاف احلرمــني الرشيفــني املحرمــني بالدولــة العليــة الســلطانية، عفــا عنــه رب الريــة«))). 

ــري  ــرة، وإن مل يتغ ــجالت ال ــى س ــنوات ع ــد س ــرأ بع ــري كان يط ــك التغي ــدو أن ذل ويب
ــام  ــاص بع ــم )9)( اخل ــجل رق ــاف يف الس ــش األوق ــارة مفت ــاءت عب ــد ج ــون. فق املضم
ــن  ــا ع ــدي، خالًي ــحَّ عن ــام ص ــن األرق ــه م ــا في ــورة: »م ــذه الص )056)هـــ/646)م( هب

األرشيف العثماني، تصنيف ).EV.HMK.SR.d، الورقة 5).  (((

املقصود بالدولة العلية: الدولة العثمانية.  (2(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.2، الورقة 45.  (3(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.3، الورقة )6.  (4(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.6، الورقة 44.  (5(
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قــه الفقــري حييــى بــن عــي، املفتــش بأوقــاف بيــت اهلل احلــرام، عفــا عنهــام ذو  األوهــام، نمَّ
اجلــالل واإلكــرام«))). واألمــر الالفــت للنظــر يف هــذه العبــارة كــون املفتــش أصبــح يفتــش 
فقــط عــى أوقــاف بيــت اهلل احلــرام؛ إذ إن العبــارات الســابقة الــواردة يف الســجالت املتقدمــة 
تنــص عــى أنــه مفتــش عــى »أوقــاف احلرمــني«، وذلــك يعنــي أن أوقــاف املســجد النبــوي 
خارجــة عــن إرشافــه. ويبــدو أن ذلــك جــرى ســهًوا؛ إذ إن العبــارات الــواردة يف الســجالت 
املتأخــرة عــن الســجل املذكــور، تــدل عــى تفتيشــه عــى أوقــاف احلرمــني الرشيفني. كــام تدل 
العبــارة الــواردة يف الســجل رقــم )26( اخلــاص بعــام )064)هـــ/654)م( عــى التفتيــش عــى 
األوقــاف، دون أن تنــص عــى جهــة مــا: »وبمعرفــة الفقــري عبــد اللطيــف، املأمــور بتفتيــش 
ــه«))). وكذلــك يف الســجل رقــم )27( اخلــاص بعــام )066)هـــ/656)م(  األوقــاف، غفــر ل
ــه، نّمقــه الفقــري حســن، املأمــور بتفتيــش األوقــاف،  جــاء مــا نصــه: »األمــر كــام رســم في

ُعفــي عنــه«))). 

وقــد طــرأ تغيــري جديــد عــى النــص وإن مل خيتلــف املعنــى، وذلــك يف الســجل رقــم )42( 
اخلــاص بعــام )068)هـــ/658)م(؛ إذ جــاء هبــذه الصــورة: »مــا حــّرر يف هــذه الوثيقــة األنيقــة 
الســلطانية اخلاقانيــة جــرى عنــد أحقــر الريــة، نّمقــه الفقــري مصطفــى بــن عــوض، املأمــور 

بتفتيــش أوقــاف احلرمــني الرشيفــني، ُعفــي عنهــام«))).

وبنــاًء عــى مــا ســبق فقــد اتضــح أن العبــارة األوىل مــن ناظــر األوقــاف، والعبــارة الثانيــة 
مــن مفتــش األوقــاف يتــم تدوينهــام يف إســتانبول، أثنــاء إعــداد الســجل. أمــا العبــارة الثالثــة 
ــة املنــورة أو  ــان بعــد توزيــع الــرصة يف مكــة املكرمــة أو املدين والرابعــة اآلتيتــان، فإهنــام تدون

القــدس الرشيــف،  كــام ســيأيت رشح ذلــك يف الفقــرات اآلتيــة.

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(9، الورقة 74.  (((

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.26، الورقة 6.  (2(
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3. العبــارة العربيــة الثالثــة مــن قاضــي املدينــة املنــورة أو مكة املكرمــة أو القدس، بحســب 
املــكان الــذي خصصــت الــرة ألهلــه: وهــذه العبــارة عــى عكــس العبارتــني الســابقتني، يتم 
ن فيهــا اســم القــايض الــذي عمــل يف تلــك  تدوينهــا بعــد توزيــع الــرة عــى أصحاهبــا. ويــدوَّ
الســنة يف املدينــة املنــورة أو مكــة املكرمــة املحــّدد عملهــا بســنة واحــدة، وهــي: »ُوّزع بمعرفــة 
قــه أفقر الــورى عبد الوهــاب بن أمحــد، القايض  الفقــري بعــد كشــف ختمه عنــد اجلمِّ الغفــري، َنمَّ
 باملدينــة املنــورة، صــى اهلل تعــاىل عــى خــري ســكاهنا وعفــا بشــفاعته عنهــا«)))، وحتتــه ختمــه

)الواثق بامللك الصمد الفقري عبد الوهاب بن أمحد(، وتوقيعه.

ــر  ــد ورد يف الدف ــا. فق ــد هل ــايض اجلدي ــن الق ــب تدوي ــري بحس ــايض تتغ ــارة الق وعب
ــر  ــد األفق ــه العب ــق ب ــن يث ــارشة َم ــر بمب ــذا الدف ــا يف ه ــة: »ُوّزَع م ــارة اآلتي ــني العب ــم اثن رق
ــا بشــفاعته عنهــا«))).  ، وعف ــي األكــرم   ــة النب ــن ســليان، القــايض بمدين ــد الرمحــن ب عب
وقــد ضمــت الورقــة عبــارة جديــدة، هــي: »اململــوك إبراهيــم آغــا، نائــب احلــرم الرشيــف 
النبــوي، وصــى اهلل عــى ســيدنا حممــد وآلــه«))). وهــذه العبــارة التوضيحيــة يف احلقيقــة، تشــري 
إىل مــا ورد يف عبــارة القــايض: »مــن يثــق بــه« إىل أن الــرة ُوّزعــت مــن ِقبــل نائــب احلــرم، 
ــارة مــا خيــص قــايض مكــة املكرمــة  ــاد. كــا أن عب وليــس مــن ِقبــل القــايض، كــا هــو معت
يف الســنة ذاهتــا )2)0)هـــ/604)م(، تغــريت عــن عبــارة قــايض املدينــة املنــورة الســابقة؛ إذ 
وردت العبــارة هبــذه الصــورة: »ُوّزع مــا فيــه مــن قوادمــه إىل حوافيــه بمعرفــة العبــد األفقــر 
ــاب  ــد غ ــارة فق ــذه العب ــن ه ــح م ــو واض ــا ه ــرم«)))، وك ــي املح ــرم املك ــيخ احل ــن، ش حس
قــايض مكــة املكرمــة عــن التوقيــع والتأكيــد عــى التوزيــع، وحــل حملــه شــيخ احلــرم املكــي. 
ــالف  ــى خ ــو ع ــايض، وه ــارة الق ــن عب ــال م ــد خ ــم )3( ق ــجل رق ــذا الس ــه فه ــاًء علي وبن
ــة،  ــذه املجموع ــن ه ــم )6( م ــجل رق ــر يف الس ــو األم ــا ه ــرة، ك ــجالت ال ــود يف س املعه

األرشيف العثماني، تصنيف ).EV.HMK.SR.d، الورقة 5).  (((

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.2، الورقة 45.  (2(
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ــة املنــورة  وهــو مــن ســجالت أوقــاف الســلطان مــراد خــان يف إســتانبول عــى أهــايل املدين
)اخلــاص بعــام )02)هـــ/2)6)م( ))). لكــن وجــود شــهادة شــيخ احلــرم وتوقيعــه يف ورقــة 
الشــهادة والتأكيــد عــى توزيــع الــرصة، ال يقتــي بالــرورة عــدم وجــود شــهادة القــايض. 
ففــي الســجل رقــم )4( )اخلــاص بعــام 020)هـــ/))6)م( وردت شــهادة القــايض مع شــهادة 
شــيخ احلــرم النبــوي إبراهيــم آغــا))). كــام ورد ذلــك أيًضــا يف ســجل رصة أهــايل املدينــة املنورة 
للســنة ذاهتــا، مــع عــدم التنصيــص عــى لقــب القــايض؛ إذ وردت العبــارة بــيء مــن التغيــري 
ــم فيــه وُســّلم إىل أربابــه ومســتحقيه لــدى العبــد  ع مــا رقِّ عــن العبــارات الســابقة هكــذا: »ُوزِّ
الفقــري أمحــد بــن ســليامن، املفتخــر بخدمــة الفقــراء يف أرشف البلــدان مكــة املكرمــة وأعامهلــا 
احلجازيــة، عفــا عنهــام خالــق الريــة«))). وقــد اشــتملت الورقــة عــى شــهادة شــيخ بيــت اهلل 

احلــرام أيًضــا: »املتــوكل عــى اهلل العــي اجلليــل، شــيخ حــرم اهلل إســامعيل«))). 

ــة  ــواء يف مك ــد، س ــايض البل ــن ق ــارش م ــإرشاف مب ــم ب ــرصة أن يت ــع ال ــل يف توزي واألص
ــد ورد  ــا، فق ــس اضطراريًّ ــك لي ــن ذل ــف، ولك ــدس الرشي ــورة أم الق ــة املن ــة أم املدين املكرم
ــارة  يف الســجل رقــم )0)( )اخلــاص بعــام 049)هـــ/640)م( مــا خيالــف ذلــك؛ إذ تــدل عب
القــايض: »تعلــق بــام فيــه نظــر الفقــري مصطفــى، القــايض باملدينــة املنــورة، ُعفــي عنــه«))) عــى 
ــرم: »ُوّزع  ــيخ احل ــارة ش ــدل عب ــام ت ــرصة، ك ــع ال ــى توزي ــارشة ع ــورة مب ــرشف بص ــه مل ي أن
ورّقــم بمعرفــة عبــد الكريــم شــيخ احلــرم النبــوي الرشيــف«))) عــى أن املخصصــات وزعــت 

ــه. بمعرفت

 وبالنظــر يف عبــارة قــايض القــدس نجدهــا خمتلفــة نوًعــا مــا عــن عبــارات قــايض مكــة 

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.6، الورقة 44.  (((

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.4، الورقة 46.  (2(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.5، الورقة 65.  (3(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.5، الورقة 65.  (4(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(0، الورقة )7.  (5(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(0، الورقة )7.  (6(
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ــام )043)هـــ/634)م(:  ــاص بع ــجل اخل ــورة؛ إذ ورد يف الس ــة املن ــايض املدين ــة وق املكرم
»وّزعـ)ـــت(الصدقات العلية الســلطانية بأحســن التوزيع، وصّححـ)ـــت( أســامي مستحقيها 
بأتــم التوزيــع والتفريــغ عنــد العبــد الفقــري ســيف اهلل بــن حممــد، القــايض بالقــدس الرشيف، 

ُعفــي عنهــا«))).

ونجــد يف بعــض الســجالت ختــي القــايض عــن ذكــر لقبــه: »القــايض«، كــا ورد ذلــك يف 
الســجل رقــم مخســة وأربعــني اخلــاص بــرة أهــايل املدينــة املنــورة لعــام )068)هـــ/658)م(؛ 
ــبحانه  ــه س ــري إلي ــا الفق ــاب، وأن ــال ارتي ــدي ب ــع عن ــاب وق ــع إىل األرب ــه: »التوزي ــر في إذ ُذك
حممــد، خــادم الرشيعــة النبويــة يف املدينــة املنــورة«)))، كــا نجــد الركيــز يف العبــارة عــى قدســية 
املــكان ورشفــه يف بعــض الســجالت، كــا ورد ذلــك يف الســجل رقــم تســعة وأربعــني اخلــاص 
بــرة أهــايل مكــة املكرمــة لعــام )069)هـــ/659)م(: »تعلــق نظــري فيــه، نّمقــه الفقــري إليــه 
ســبحانه وتعــاىل، عمــر عــديل، القــايض بــأرشف األرايض مكــة املكرمــة، ُعفــي عنــه«))). ومنهــا 
الســجل رقــم مائــة وثالثــة وأربعــني اخلــاص بــرة أهــايل مكــة املكرمــة لعــام )079)هـــ(، 
ــاىل،  ــه تع ــري إلي ــرره الفق ــه، ح ــا حيوي ــى م ــت ع ــه، واطلع ــا في ــت م ــه: »طالع ــاء في ــث ج حي

شــيخ حممــد الشــهري بحســام زاده، القــايض بمكــة املحرمــة املكرمــة املبجلــة، ُغفــر لــه«))) .

4. العبارات العربية من شيوخ الحرم: 

ــرة  ــع ال ــرم بتوزي ــيخ احل ــام ش ــن قي ــابقة ع ــرات الس ــره يف الفق ــا ورد ذك ــة إىل م وإضاف
عــى أصحاهبــا بصــورة مســتقلة، أو باملشــاركة مــع القــايض، ســواء يف مكــة املكرمــة أم املدينــة 
ــارات  ــب عب ــرم بجان ــيوخ احل ــن ش ــادرة م ــارات الص ــجالت العب ــت الس ــد ضم ــورة، فق املن

ــة املنــورة. ناظــر األوقــاف ومفتشــها وقــايض مكــة املكرمــة أو املدين

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.7، الورقة 44.  (((

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.45، الورقة )).  (2(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.49، الورقة 9.  (3(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(43، الورقة 8.  (4(
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ــام  ــدم قي ــال ع ــرصة يف ح ــع ال ــن لتوزي ــرم -املبارشي ــيوخ احل ــارات ش ــر عب ــن أكث وم
ــح  ــرام مصل ــت اهلل احل ــيخ بي ــارة ش ــف عب ــن التكل ــًدا ع ــاًرا، وبعي ــك- اختص ــايض بذل الق
ــذا  ــى ه ــاءت ع ــد ج ــام )052)هـــ/643)م(، فق ــة لع ــة املكرم ــايل مك ــن يف رصة أه الدي
النحــو: »ُوزع بمعرفــة الفقــري مصلــح الديــن، شــيخ احلــرم املكــي«))). أمــا اجلــزء األخــري مــن 
خمصصــات هــذا الســجل، فقــد وزع مــن ِقبــل قــايض مكــة املكرمــة؛ إذ جــاء الترصيــح بذلــك 
ــة  ــايض بمك ــه ســبحانه، الق ــري إلي ــن، حــرره الفق ــد الرمح ــة عب ــارة: »وزع بمعرف ــذه العب يف ه
املكرمــة، ُعفــي عنــه«)))، مــع وجــود اســم شــيخ احلــرم مصلــح الديــن يف هــذه الورقــة))). ومــع 
وجــود هــذا االختصــار يف قيــود أخــرى مــن ســجالت الــرصة، إال أنــه هنــاك كلمــة أخــرى 
ــل  ــي: »وص ــام )054)هـــ/645)م(، وه ــاص بع ــجل اخل ــواردة يف الس ــارة ال ــت للعب أضيف
ــل«،  ــة »وص ــت بكلم ــد وصف ــة«)))، فق ــري الري ــة خ ــايض بمدين ــى، الق ــة موس ووزع بمعرف
وهــذه الكلمــة مل تصــادف الباحــث مــن قبــل. كــام دّونــت يف الوقــت ذاتــه عبــارة شــيخ احلــرم 
بشــري آغــا، صاحــب األوقــاف واخلــريات الكثــرية: »وزع بمعرفــة بشــري، شــيخ احلــرم النبــوي 
حــاالً«)))، مــا يؤكــد أنــه شــارك القــايض يف توزيــع املســتحقات عــى أصحاهبــا. واألمــر ذاتــه 
ــع املشــرك يف مكــة املكرمــة، فبحســب الســجل اخلــاص بالعــام املذكــور  جيــري عــى التوزي
ــى  ــنة ع ــذه الس ــع رصة ه ــرام يف توزي ــت اهلل احل ــيخ بي ــارك ش ــد ش )054)هـــ/ 645)م(، فق
مســتحقيها مــع قــايض مكــة املكرمــة. كــام تــدل عــى ذلــك عبارتامهــا: »وصــل مــا فيــه كــام 
ــة الفقــري حممــد آغــا، شــيخ احلــرم بمكــة املرشفــة، رشفهــا اهلل  ــه، وقّســم ملســتحقيه بمعرف في
تعــاىل«)))، وعبــارة القــايض: »وصــل مــا فيــه ووزع بمعرفــة الفقــري إليــه ســبحانه، حســن بــن 

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(3، الورقة 73.  (((

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(3، الورقة 78.  (2(

)3) األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(3، الورقة 78. 

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(4، الورقة )7.  (4(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(4، الورقة )7.  (5(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(5، الورقة 74.  (6(
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يوســف، القــايض بمكــة املرشفــة، ُعفــي عنهــا«))). وقــد تكــررت العبارتــان يف القســم األخــري 
ــة كلهــا يف ســجل آخــر  ــارات العربي مــن املخصصــات يف هــذا الســجل))). كــا تكــررت العب
للســنة ذاهتــا، ولكــن جهــة وقفهــا كانــت خمتلفــة. فبينــا كان الســجل رقــم )7)( مــن هــذه 
ــات  ــه املخصص ــت ل ــن خصص ــف )أي م ــاب الوظائ ــات أصح ــا بمخصص ــة خاصًّ املجموع
ــأداء وظيفــة حمــددة( يف مكــة املكرمــة ومــا جاورهــا، مــن أوقــاف الســلطان  ــام ب ــل القي مقاب
ــة  ــة املكرم ــايل مك ــات أه ــا بمخصص ــم )5)( خاصًّ ــجل رق ــاء الس ــتانبول)))، ج ــراد يف اس م

بصــورة عامــة))).

وممــا جيــدر ذكــره هنــا أن قــايض مكــة املكرمــة قــد يقــوم مقــام شــيخ احلــرم يف حــال غيابــه. 
ــام )066)هـــ/656)م(: أن  ــاص بع ــم )27( اخل ــجل رق ــواردة يف الس ــارة ال ــادت العب ــد أف فق
القــايض أصبــح شــيًخا للحــرم، ونصهــا: »وصــل مجيــع )الـ(ـــمبلغ املزبــور )املذكــور( بالتــام، 
وقســم ووزع بمعرفــة الفقــري إليــه تعــاىل، الســيد حســني بــن أمحــد، املــوىل خالفــة بمكــة املكرمــة، 
وقائــم مقــام شــيخ احلــرم املكــي، ونائــب احلــرم حــاالً«))). كــا تفيــد العبــارة أن وظيفتــه األصليــة 
الثانيــة بعــد القضــاء كانــت نيابــة شــيخ احلــرم بمكــة املكرمــة. وقــد قــام قائمقــام شــيخ احلــرم يف 
ســنوات أخــرى بتوزيــع الــرة عــى مســتحقيها بــدالً مــن القــايض، كــا هــو األمــر يف الســجل 
رقــم أربعــة وأربعــني اخلــاص بأهــايل مكــة املكرمــة لعــام )068)هـــ/658)م(، فبينــا وردت فيــه 
ــه تعــاىل حممــد ســعيد  ــارة القــايض: »وصــل )أي الدفــر( ووضــع يف حملــه، حــرره الفقــري إلي عب
احلســيني، القــايض بمكــة املرشفــة، ُعفــي عنــه«، فقــد جــاءت عبــارة قائمقــام شــيخ احلــرم بــاآليت: 
»ُوّزع بمعرفــة الفقــري إليــه تعــاىل حممــد مكــي بــن عتاقــي، قائــم مقــام شــيخ احلــرم املكــي، ُعفــي 

ــه«)))، دون أي ذكــر للقــايض. عن

كــا لفــت نظــر الباحــث عبــارة شــيخ بيــت اهلل احلــرام، املوجــودة يف صفحــة توثيــق توزيــع 

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(5، الورقة 74.  (((

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(5، الورقة 79.  (2(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(7، غالف السجل.  (3(

)4) األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(5، غالف السجل. 

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.27، الورقة 90.  (5(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.44، الورقة EV.HMK.SR.d.46 ،7، الورقة 9.  (6(
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ــة  ــك بمعرف ــا: »كان ذل ــام )076)هـــ/666)م(، ونصه ــة لع ــة املكرم ــايل مك ــى أه ــرصة ع ال
الفقــري عــامد الديــن، شــيخ احلــرم بمكــة املكرمــة وحاكــم جــدة حــاالً«)))، فاجلملــة األخــرية يف 
العبــارة تــدل عــى تــويل وايل احلجــاز، وهــو االســم األكثــر اســتخداًما مــن ِقبــل حاكــم جــدة 
يف البريوقراطيــة العثامنيــة، ملشــيخة بيــت اهلل احلــرام. ومــع التدقيــق يف الســجالت الســابقة تبني 
أن الوصــف املســتخدم يف ســجل رصة عــام )075)هـ/665)مـــ( قائمقــام شــيخ احلــرم حممــد 
آغــا)))، ويف عــام )074)هـــ/664)م( شــيخ احلــرم ســليامن بيــك)))، ومل تــرد فيهــا أيــة إشــارة إىل 
»حاكــم جــدة«. ومــن املعلــوم لــدى املتخصصــني أن مشــيخة احلــرم الرشيــف يف مكــة املكرمــة 
كانــت وظيفــة مســتقلة عــن والة احلجــاز، ثــم يف هــذا التاريــخ صــار هــذا املنصــب ضمــن 
املناصــب الترشيفيــة والعمليــة التــي تعطــى لــوالة احلجــاز، بــل جتــاوز األمــر ذلــك يف ســجل 
رصة أهــايل مكــة املكرمــة لعــام )078)هـــ/668)م(؛ إذ زادت عــى عبــارة حاكــم جــدة منصب 
عســكري؛ ليــدل عــى أن منصــب شــيخ احلــرم املكــي ُعهــد ألكــر عســكري يف احلجــاز وهــو 
ــري  ــة الفق ــتحقيه بمعرف ــه ومس ــني أرباب ــه ب ــا في ــم ووزع م ــارة: »قس ــص العب ــواء. ون ــري الل أم
حممــد، مــري اللــواء شــيخ احلــرم بمكــة املرشفــة وحاكــم جــدة«))). بــل نجــد يف ســجل رصة عام 
)080)هـــ/670)م( لقــب الباشــا مدرًجــا يف هــذه الصفحــة؛ إذ وردت العبــارة هبــذا النــص: 
»هــذه صــورة صحيحــة، قســم بمعرفــة الفقــري حســن باشــا، شــيخ احلــرم بمكــة املكرمــة«))).

ومــن العبــارات املهمــة التــي وردت عرًضــا يف الســجل رقــم )25( اخلــاص بعــام 
)063)هـــ/653)م(، عبــارة شــيخ احلــرم املكــي الرشيــف إبراهيــم آغــا، فقــد ورد مــا نصــه 
هكــذا: »وصــل مــا فيــه كام فيــه، مســتوفًيا )هنــا كلمتــان مل أقدر عــى فكهــام وقراءهتــام، لعلهام:( 
ســائر معانيــه، ووزع جتــاه بيــت اهلل املعظــم، بمعرفــة الفقــري إليــه ســبحانه، إبراهيــم آغــا، شــيخ 
احلــرم بمكــة املرشفــة، زادهــا اهلل تعــاىل رشًفــا وتعظيــاًم«))). فاألمــر املهــم يف هــذه العبــارة هــو 

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.((3، الورقة 7.  (((

EV.HMK. ،5 الورقــة ،EV.HMK.SR.d.(02 ،8 الورقــة ،EV.HMK.SR.d.(05 األرشــيف العثمانــي، تصنيــف  (2(

.92 الورقــة   ،SR.d.97

EV.HMK.  ،8 الورقــة   ،EV.HMK.SR.d.94  ،8 الورقــة   ،EV.HMK.SR.d.95 تصنيــف  العثمانــي،  األرشــيف   (3(

.84 الورقــة   ،EV.HMK.SR.d.88  ،(0 الورقــة   ،SR.d.90

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(32، الورقة 42.  (4(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(54، الورقة 38.  (5(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.25، الورقة 7.  (6(
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اإلشــارة إىل أن التوزيــع كان يف مواجهــة بيــت اهلل احلــرام، أي يف داخــل احلــرم املكــي الرشيف. 
فتلــك اإلشــارة مل تصــادف الباحــث يف الســجالت املتقدمــة. وقــد وردت باللغــة العثانيــة يف 

الســجل رقــم )26( اخلــاص بــرة أهــايل مكــة املكرمــة لعــام )064)هـــ/654)م())).

ــن  ــة م ــارات العربي ــات العب ــي صفح ــوص ف ــى النص ــات عل ــا: مالحظ خامًس
ــرة: ــجالت الص س

وممــا جيــدر ذكــره هنــا أنــه مــن أكثــر العبــارات العربيــة اختصــاًرا يف ســجالت الــرة، 
ــر  ــام ))07)هـــ/)66)م())): »دف ــا لع ــجل رصة أهاليه ــورة يف س ــة املن ــايض املدين ــارة ق عب
ناطــق باحلــق، نّمقــه الفقــري إليــه عــزَّ شــأنه، يوســف، القــايض باملدينــة املنــورة، غفــر لــه«))). 
ــارة، يف  ــك العب ــل تل ــرة مث ــارة خمت ــايض؛ إذ وردت عب ــذا الق ــدن ه ــار دي ــذا االختص وه
الســجل رقــم ثالثــة وســتني اخلــاص بــرة أهــايل املدينــة املنــورة أيًضــا: »ال مريــة فيــه«)))، 
كــا وردت عبــارة أخــرى للقــايض ذاتــه يف ســجل ثالــث مــن ســجالت رصة املدينــة املنــورة 
للعــام نفســه: »ال ريــب فيــه«))). ويف ســجل رابــع: »ال شــك فيــه«)))، واجلديــر بالذكــر هنــا أن 
الســنة الواحــدة تضــم العديــد مــن ســجالت الــرة، وليــس ســجالًّ واحــًدا؛ وذلــك بســبب 
ــورة، كــا جيــري ذلــك  ــة املن ــي خصصــت، ألهــايل املدين ــوع األوقــاف واملخصصــات الت تن

عــى أهــايل مكــة املكرمــة))). 

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.26، الورقة 6.  (((

التاريــخ الصحيــح كمــا هــو مــدّون فــي املــن؛ ألن التاريــخ الــوارد فــي الصفحــة املعنيــة مــن الســجل هــو 073)هـــ، وبعــد   (2(

النظــر فــي غــالف الســجل تبــن أن الصحيــح هــو )07)هـــ. وقــد تبــن ذلــك مــن مالحظــة الباحــث لضــرورة عــدم تكــرار 
وجــود القاضــي ألكثــر مــن ســنة فــي املدينــة املنــورة. األرشــيف العثمانــي، تصنيــف )EV.HMK.SR.d.6، غــالف 

السجل، وقارن بالورقة 77. 
األرشيف العثماني، تصنيف )EV.HMK.SR.d.6، الورقة 77.  (3(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.63، الورقة 0).  (4(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.65، الورقة 5.  (5(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.66، الورقة 2).  (6(

فالســجالت اخلاصــة بالصــرة الســلطانية لعــام )07)هـــ فــي هــذه اجملموعــة EV.HMK.SR.d. تســعة ســجالت، مــا   (7(

يخــص مكــة املكرمــة منهــا: الســجالت ذات األرقــام: 62، و64، و67، و69. ومــا يخــص املدينــة املنــورة، الســجالت ذات 
األرقــام: )6، 63، 65 و66. أمــا مــا يخــص القــدس الشــريف فــي هــذه الســنة فهــو الســجل رقــم: 68.



قيود تأكيد توزيع الرصة من واقع سجالهتا  يف )األرشيف( العثامين

7(

ــم  ــجل رق ــه الس ــا ضم ــرصة م ــجالت ال ــواردة يف س ــة ال ــارات العربي ــول العب ــن أط وم
ثالثــة ومخســني اخلــاص بــرصة أهــايل القــدس لعــام )070)هـــ/660)م(، وهــي عــى النحــو 
ــايل  ــة، رصة أه ــة اخلاقاني ــة الكريم ــلطانية واملنح ــرصة الس ــاىل وردت ال ــد اهلل تع اآليت: »بحم
ــليم،  ــالة والتس ــل الص ــه أفض ــل، علي ــيد اخللي ــة الس ــايل مدين ــف ورصة أه ــدس الرشي الق
ــلطاين،  ــر الس ــب الدف ــا، بموج ــني آغ ــني حس ــن واليق ــب الدي ــني صاح ــني املت ــة األم صحب
ووّزعــت بمعرفتــي وحــريت عــى العلــامء والصلحــاء والفقــراء واملجاوريــن الصاحلــني مــن 
أهــايل القــدس الرشيــف، فقبضــوا ذلــك كلــه ذهًبــا عينًــا خالًصــا مــن الذهــب اجلديــد الــوايف 
يف الــوزن الســعيد احلميــد، ووصــل بحمــد اهلل كل ذي حــق حقــه مــن الصدقــات الســلطانية، 
ــد اهلل  ــالم، أّب ــلطان اإلس ــام لس ــاء الفخ ــالم والصلح ــامء األع ــام يف العل ــاء الت ــد الدع وتزاي
ــا العبــد الفقــري إليــه ســبحانه وتعــاىل احلــاج إبراهيــم ابــن احلــاج  دولتــه إىل يــوم القيــام، وأن

ــارك، ُعفــي عنهــام«))). ــة قــدس املب حــرم، القــايض بمدين

ــا  ــًدا متبًع ــني كان تقلي ــالطني العثامني ــل للس ــة والتبجي ــك اإلطال ــا أن تل ــدو واضًح ويب
ــي، يف  ــن ع ــي ب ــد الباق ــف عب ــدس الرشي ــايض الق ن ق ــد دوَّ ــف؛ فق ــدس الرشي ــاة الق لقض
ســجل رصة أهــايل القــدس لعــام )077)هـــ/667)م( العبــارة اآلتيــة: »ملــا وصلـ)ـــت(الرصة 
الرشيفــة الــواردة مــن الســلطنة العليــة إىل القــدس الرشيــف بموجــب هــذا الدفــر املنيــف تامًا 
ق عــى أصحاهبــا، وحصــل الدعــاء الكامــل والثنــاء الشــامل  وكامــاًل، ُوّزع عــى أرباهبــا وفــرِّ
يف هــذه األماكــن الرشيفــة املباركــة حلــرة ســلطان الســالطني وخاقــان اخلواقــني، خّلــدت 
ــة وإحســان )الصحيــح:  ــه من ــه ســبحانه اآلمــل من قــه الفقــري إلي ــن. نمَّ ــوم الدي ــه إىل ي خالفت
وإحســاًنا(، عبــد الباقــي بــن عــي، عاملهــام اهلل تعــاىل بلطفــه اخلفــي واجلــي، قاضيــًا بالقــدس 

الرشيــف والبيــت املقــدس املبــارك املنيــف، ُعفــي عنهــام وغفــر هلــام«))). 

كــام جــاء الدعــاء للســلطان العثــامين ألول مــرة يف عبــارة قــايض مكــة املكرمــة لــرصة أهلها 
يف عــام )078)هـــ/668)م(؛ إذ ذكــر: »وزع مــا فيــه بــني أصحابــه، وأوصــل اخلــري إىل طالبــه، 

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.53، الورقة 47.  (((

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(20، الورقة 48.  (2(
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تقبــل اهلل تعــاىل ذلــك مــن حــرة صاحــب احلســنات، وأدامه مــا دامــت األرض والســموات، 
فــة ومعظَّمــة«))). وكتبــه الفقــري الســيد عبــد اهلل، القــايض بمكــة املكرمــة، دامــت مرَشَّ

ــام  ــذ ع ــرة من ــجالت ال ــرض س ــذ ع ــرة من ــه وألول م ــا أن ــا أيًض ــره هن ــدر ذك ــا جي ومم
ــهادة  ــًدا لش ــًدا واح ــث قي ــي الباح ــام )083)هـــ/673)م( لق ــى ع )009)هـــ/)60)م( وحت
أمــري مكــة املكرمــة عــى أحــد ســجالت الــرة، وهــو الســجل رقــم )96)(؛ إذ مل يــرد اســمه 
مــن قبــل، ومل يكــن مــن املعتــاد إيــراد شــهادته عــى تأكيــد توزيــع الــرة. ونصهــا: »األمــر 
كــا رشح باطنــه، كتبــه الفقــري إىل اهلل بــركات بــن حممــد)))، عفــى )الصحيــح: عفــا( اهلل عنــه 
ــت اهلل  ــيخ بي ــة وش ــة املكرم ــايض مك ــاريت ق ــب عب ــدور، إىل جان ــه امل ــم ختم ــلمني«، ث واملس
احلــرام يف الصفحــة ذاهتــا))). ولقــد تكــررت شــهادة الرشيــف بــركات بــن حممــد عــى ســجل 
ــم  ــجل رق ــارات؛ إذ وردت يف الس ــري العب ــع تغ ــا، م ــنة ذاهت ــرة للس ــجالت ال ــن س ــر م آخ
ــركات  ــه الفقــري إىل اهلل ب ــه، كتب ــه مطاوي ــه وحوت )203( هبــذه الصــورة: »األمــر كــا ســّطر في

ــلمني«))).  ــه واملس ــى اهلل عن ــد، عف ــن حمم ب

الخاتمة

تبــني مــن خــالل هــذه الدراســة املركــزة عــى صفحــات قيــد تأكيــد توزيــع الــرة عــى 
ــة عــى  ــة العثاني أهــايل احلرمــني الرشيفــني والقــدس الرشيــف: احلــرص الشــديد مــن الدول
التأكــد مــن توزيــع الــرة عــى أصحاهبــا، وعــى التواضــع اجلــم يف عبــارات نظــار األوقــاف 
واملفتشــني والقضــاة وشــيوخ احلــرم وحــكام جــدة؛ إذ اســتخدموا عبــارات دالــة عــى ذلــك، 

مثــل: أفقــر الــورى، أحقــر الريــة، الفقــري إليــه ســبحانه، العبــد الفقــري ...إلــخ.

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(32، الورقة 42.  (((

ــي،  ــد العثمان ــي العه ــة وأمراؤهــا ف ــة املكرم ــي منــي. أشــراف مك ــن أب ــركات اب ــن ب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــركات ب الشــريف ب  (2(

إســماعيل حقــي أوزون جارشــلي؛ ترجمــة: خليــل علــي مــراد. بيــروت: الــدار العربيــة للموســوعات، 424)هـــ/2003م، ص 53).
األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(96، الورقة 7.   (3(

األرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.203، الورقة )3.  (4(
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كــام اتضــح مــن دراســة تلــك الســجالت إمكانيــة احلكــم عــى أن شــيوخ احلــرم النبــوي 
ــي  ــرم املك ــيوخ احل ــني كان ش ــرم، يف ح ــاوات احل ــن آغ ــب م ــى األغل ــوا ع ــف كان الرشي

ــاز. ــكرية باحلج ــادات العس ــم أركان القي ــاوات(، وه ــن )الباش ــف م الرشي

التوصيات:

تــويص الدراســة بإجــراء الكثــري مــن الدراســات األكاديميــة مــن واقــع ســجالت الــرصة 
العثامنيــة، منهــا:

إعــداد دراســة عــن املصطلحــات اخلاصــة بالــرصة، التــي تتكــرر يف ســجالهتا بصــورة   .(
ــخ. ــي ...إل ــني، الصندوق ــد الع ــل، عبي ــروش كام ــال: غ ــبيل املث ــى س ــا ع ــة، ومنه دائم
إجــراء دراســات إحصائيــة عــن األربطــة املوجــودة يف مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة   .2
يف فــرة العهــد العثــامين، وذلــك بإجــراء مقارنــة بــني خمتلــف الســجالت، والتطــورات 
ــرصة،  ــن ال ــا م ــة هل ــة املخصص ــغ املالي ــع املبال ــن واق ــة م ــك األربط ــهدهتا تل ــي ش الت
وكذلــك املعلومــات الــواردة يف الســجالت عــن األربطــة مــن حيــث عــدد الغــرف، 

ــخ. ــكاهنا ...إل وس
تتبــع بعــض أعــالم مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة مــن العلــامء وشــيوخ احلــرم وأئمــة   .3

ــرصة. ــجالت ال ــن س ــام م ــني وخطبائه ــني الرشيف احلرم
ــال:  ــبيل املث ــى س ــك ع ــن ذل ــة، وم ــري املعروف ــني غ ــني الرشيف ــف احلرم ــع وظائ تتب  .4
ــة  ــات امليت ــة جيــف احليوان ــم املصاحــف الرشيفــة، وخمصصــات إزال خمصصــات ترمي

ــخ. ــات ... إل ــالة وعرف ــرة املع ــني مق ــع ب ــق الواق يف الطري
دراســة بعــض األوضــاع االجتامعيــة للبلــدات الثــالث: مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة   .5
ــرصة،  ــجالت ال ــطور س ــني س ــا ب ــراءة م ــالل ق ــن خ ــك م ــف، وذل ــدس الرشي والق

ــن. ــايل أم املجاوري ــن األه ــواء م ــدات، س ــك البل ــة يف تل ــات القاطن والفئ
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مالحق الدراسة:

صفحات من سجالت الرة املستخدمة يف الدراسة.  .(
قائمــة بأســاء النظــار ومفتــي األوقــاف يف الدولــة العثانيــة لفــرة الدراســة   .2 

)999 - 00))هـ/)59) - 689)م(، بحسب ما توافر يف سجالت الرة.
قائمة بأساء القضاة )999 - 00))هـ/)59) - 689)م(.  .3

أساء قضاة مكة املكرمة يف فرة الدراسة، بحسب ما توافر يف سجالت الرة. أ  . 
أساء قضاة املدينة املنورة يف فرة الدراسة، بحسب ما توافر يف سجالت الرة. ب. 

ــجالت  ــر يف س ــا تواف ــب م ــة، بحس ــرة الدراس ــف يف ف ــدس الرشي ــاة الق ــاء قض أس ج. 
ــرة. ال



قيود تأكيد توزيع الرصة من واقع سجالهتا  يف )األرشيف( العثامين

75

D. (2(( :أول صفحة من أول سجل في الدراسة
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D. (2(( :صفحة القيود من أول سجل في الدراسة
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أول صفحة من السجل رقم )5(، وفيها أسماء شهيرة من األسر العلمية في مكة املكرمة



78

العدد 36- السنة التاسعة عرشة- رمضان ١٤٤٠ هـ/مايــو ٢٠١٩ م

صفحة القيود من السجل رقم )5( التي تضم صفحة التوقيعات واألختام
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صفحة القيود من السجل رقم )5( اخلاص بالقدس الشريف، ويالحظ فيها الشرح الوافي 
لتسليم الصرة ألهلها املستحقني من أصحاب اخملصصات املالية
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صفحة القيود من آخر سجل في الدراسة، وهو السجل رقم )2)4(، وفيها األختام 
والتوقيعات على التأكيد على توزيع الصرة وتسليمها ملستحقيها
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2 - قائمــة بأســماء النظــار ومفتشــي األوقــاف فــي الدولــة العثمانيــة لفتــرة الدراســة 

)999 - 1100هـ/1591 - 1689م(، بحســب ما توافر في ســجالت الصرة:

امل�سدرفرتة العملا�سم املفت�شا�سم الناظر
.))999D.(2-000)هـمحمد بن محمدسرور آغا
).009EV.HMK.SR.d)هـمحمد بن محمدعثمان آغا
2EV.HMK.SR.d.2)0)هـعليجواهر آغا

020EV.HMK.SR.d.5)هـعبد الرزاقاحلاج مصطفى آغا
EV.HMK.SR.d.6)02)هـعبد الرازقاحلاج مصطفى آغا

043EV.HMK.SR.d.7)هـعبد الرحمنإدريس آغا
049EV.HMK.SR.d.9)هـعبد الرحمنإبراهيم آغا
)).052EV.HMK.SR.d)هـأحمدسنبل آغا

054EV.HMK.SR.d.(4)هـمحمدمسعود آغا

056EV.HMK.SR.d.(9)هـيحيى بن عليإبراهيم آغا

063EV.HMK.SR.d.22)هـعبد اللطيفبهرام آغا

064EV.HMK.SR.d.26)هـعبد اللطيفبهرام آغا

066EV.HMK.SR.d.27)هـحسنيدالور آغا

067EV.HMK.SR.d.34)هـمصطفى بن عوضدالور آغا

068EV.HMK.SR.d.40)هـمصطفى بن عوضمحمد آغا

069EV.HMK.SR.d.47)هـسليمانمحمد آغا

070EV.HMK.SR.d.52)هـسليمانمحمد آغا

EV.HMK.SR.d.6(,62)07)هـسليمان بن محمودمحمد آغا

072EV.HMK.SR.d.70)هـسليمان بن محمودمحمد آغا

073EV.HMK.SR.d.78)هـمحمد بن محمودمحمد آغا

074EV.HMK.SR.d.87)هـمحمد بن محمودمصلي آغا

075EV.HMK.SR.d.97)هـمحمد بن محمودمصلي آغا

076EV.HMK.SR.d.(07)هـمحمد بن محمودمصلي آغا

077EV.HMK.SR.d.((8)هـمحمد بن محمودمصلي آغا

)078EV.HMK.SR.d.(3)هـإبراهيممصلي آغا

079EV.HMK.SR.d.(42)هـإبراهيمعباس آغا
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امل�سدرفرتة العملا�سم املفت�شا�سم الناظر
080EV.HMK.SR.d.(53)هـإبراهيم بن عبد احليعباس آغا

EV.HMK.SR.d.(65)08)هـإبراهيم عباس آغا

082EV.HMK.SR.d.(77)هـإبراهيم يوسف آغا

083EV.HMK.SR.d.(89)هـإبراهيم يوسف آغا

084EV.HMK.SR.d.205)هـعلي احلسيني يوسف آغا

085EV.HMK.SR.d.2(6)هـعلي احلسيني يوسف آغا

086EV.HMK.SR.d.229)هـعلي احلسيني يوسف آغا

087EV.HMK.SR.d.243)هـعلي احلسيني يوسف آغا

088EV.HMK.SR.d.254)هـعلي احلسيني يوسف آغا

089EV.HMK.SR.d.268)هـعلي احلسيني يوسف آغا

090EV.HMK.SR.d.286)هـعلي احلسيني يوسف آغا

EV.HMK.SR.d.296)09)هـعبد اهلليوسف آغا

092EV.HMK.SR.d.307)هـعبد اهلل بن مصطفىيوسف آغا

093EV.HMK.SR.d.329)هـعبد اهلل يوسف آغا

094EV.HMK.SR.d.334)هـعبد اهلل يوسف آغا

095EV.HMK.SR.d.347)هـعبد اهلل يوسف آغا

096EV.HMK.SR.d.363)هـعبد اهلل يوسف آغا

097EV.HMK.SR.d.374)هـمحمديوسف آغا

098EV.HMK.SR.d.388)هـعلييوسف آغا

099EV.HMK.SR.d.400)هـعلياحلاج مصطفى آغا

00EV.HMK.SR.d.4(2))هـعلياحلاج مصطفى آغا
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3 - قائمة بأسماء القضاة )999 - 1100هـ/1591 - 1689م(:

أ- أســماء قضــاة مكــة املكرمــة فــي فتــرة الدراســة، بحســب مــا توافــر فــي ســجالت 
الصــرة:

امل�سدرفرتة عملها�سم القا�سي

002D.3745)هـمصطفى 

2EV.HMK.SR.d.3)0)هـيحيى

.020EV.HMK.SR.d. 5)هـأحمد بن سليمان

023D.((43)هـأحمد بن محمد

/)026TDV.33(6)هـعبد اهلل أفندي نشاجني زاده

052EV.HMK.SR.d. (3)هـعبد الرحمن

054EV.HMK.SR.d.(5, (7)هـحسن بن يوسف

056EV.HMK.SR.d.(9)هـمحمد بن إسماعيل

062EV.HMK.SR.d.20)هـحسن

063EV.HMK.SR.d.22, 25)هـالسيد يحيى اإليجي

064EV.HMK.SR.d.26)هـمحمد

066EV.HMK.SR.d.27, 30, 32)هـالسيد حسني بن أحمد

 ,067EV.HMK.SR.d.34, 37)هـأحمد بن محمد

068EV.HMK.SR.d.42, 44, 46)هـمحمد بن سعيد احلسيني

)069EV.HMK.SR.d.47, 49, 5)هـعمر العدلي

070EV.HMK.SR.d.54, 55, 57, 58, 62, 64, 67, 69) - )07)هـأحمد بن علي

  ,072EV.HMK.SR.d. 73, 75)هـيوسف

  ,073EV.HMK.SR.d. 79, 82, 83, 84, 86)هـمحمد بن علي

 ,074EV.HMK.SR.d.88, 90, 9(, 94, 95)هـمصطفى

075EV.HMK.SR.d.97, (00, (02, (05, 4(69)هـمحمد
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امل�سدرفرتة عملها�سم القا�سي

076EV.HMK.SR.d.(08, ((3, ((4, ((5, ((7)هـمحمد قامي زاده؟ )١(

077EV.HMK.SR.d.((8, (2(, (23, (24, (25, (29, (30)هـسليمان أبو اإلرشاد

)078EV.HMK.SR.d.(32, (34, (37, (39, (4)هـالسيد عبد اهلل 

079EV.HMK.SR.d.(43, (44, (45, (50)هـمحمد حسام زاده

080EV.HMK.SR.d.(54, (57, (58, (59, (63)هـمصطفى

 ,EV.HMK.SR.d.(66, (69, (7(, (75)08)هـحامد بن مصطفى

 ,082EV.HMK.SR.d. (8(, (82, (83, (88)هـمصطفى

 ,083EV.HMK.SR.d.(93, (94, (99)هـمحمد

,084EV.HMK.SR.d.(96, 203)هـعبد اهلل

084EV.HMK.SR.d.206, 208, 2(2, 2(3, 2(4)هـأحمد بن حسن

 ,086EV.HMK.SR.d.229, 233, 236, 24(, 4(27)هـمصطفى

087EV.HMK.SR.d. 245, 247, 248, 250)هـمحمد

088EV.HMK.SR.d. 256, 259, 263, 265)هـميرزا محمد

089EV.HMK.SR.d. 268, 27(, 273, 275)هـشيخ محمد

090EV.HMK.SR.d. 286, 287, 292)هـعبد الرحمن حفظي

EV.HMK.SR.d. 297, 299, 300, 3(2, 3(5, 3(6)09)-092)هـمحمد

093EV.HMK.SR.d. 32(, 324, 325, 329)هـحسن بن حسني

  094EV.HMK.SR.d. 334, 339, 340, 34(, 4(29)هـأحمد

 ,095EV.HMK.SR.d. 350)هـالسيد عثمان

096)-097)هـمصطفى
EV.HMK.SR.d. 363, 364, 365, 368, 369, 374, 

376, 377, 378, 379, 

098EV.HMK.SR.d. 388, 390, 39(, 397)هـعلي

 099EV.HMK.SR.d. 402, 403, 405, 407)هـالسيد علي

00EV.HMK.SR.d. 4(4, 4(5, 4(7))هـمحمد 

)))  بناء عى عدم التأكد من اللفظ، فقد وضع هذا االستفهام.
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ب- أســماء قضــاة املدينــة املنــورة فــي فتــرة الدراســة، بحســب مــا توافــر فــي ســجالت 
الصــرة:

امل�سدرفرتة عملها�سم القا�سي

السيد عبد اهلل بن محمد 
))999D.(2-000)هـاحلسيني

 .) .009EV.HMK.SR.d)هـعبد الوهاب بن أحمد

.2EV.HMK.SR.d. 2)0)هـعبد الرحمن بن سليمان

.020EV.HMK.SR.d. 4)هـإسماعيل

.049EV.HMK.SR.d. (0)هـمصطفى

شمس الدين )ختمه: شمس الدين 
.052EV.HMK.SR.d. (2) هـأحمد(

054EV.HMK.SR.d. (4, (8)هـموسى

)062EV.HMK.SR.d. 2)هـعبد الرحيم بن محمد

063EV.HMK.SR.d. 23, 24)هـعبد اهلل

)066EV.HMK.SR.d. 3)هـعبد الرحمن احلسيني

 ,067EV.HMK.SR.d. 35, 38, 39)هـعبد اللطيف

 ,068EV.HMK.SR.d. 40, 43, 45)هـمحمد

069EV.HMK.SR.d. 48)هـمحمد

070EV.HMK.SR.d. 56, 59, 60)هـمحمد مكي

 ,EV.HMK.SR.d. 6(, 63, 65, 66)07)هـيوسف

 ,072EV.HMK.SR.d. 70, 72, 74, 77)هـحسن

 ,073EV.HMK.SR.d. 78, 80, 8(, 85)هـمحمد بن الهي

 ,074EV.HMK.SR.d. 87, 92, 93, 96)هـمحمد بن عبد القادر

 ,075EV.HMK.SR.d. 99, (0(, (03, (04)هـعبد اهلل

 ,076EV.HMK.SR.d. (07, ((0, (((, ((2, ((6)هـمحمد مكي

077)-078)هـعوض بن يوسف
EV.HMK.SR.d. ((9, (26, (27, (28, (33, 

MAD d.67( (35, (36, (38, (40, 

 ,079EV.HMK.SR.d. (42, (46, (47, (48, (49)هـأحمد بن يحيى
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امل�سدرفرتة عملها�سم القا�سي

080)-)08)هـمحمد نالي
EV.HMK.SR.d. (52, (60, (6(, (62, (67, 

(70, (72, (73, (74, (76, 

082)-083)هـعبد الرحمن حفظي
EV.HMK.SR.d. (77, (80, (84, (85, (86, 

(87, (89, (9(, (97, (98, 200, 20(, 237

 ,))084EV.HMK.SR.d. 204, 207, 209, 2(0, 2)هـعبد الغني

085)-086)هـرسول بن موسى
EV.HMK.SR.d. 2(7,  2(9, 22(, 224, 

226, 230, 23(, 234, 235, 238, 240

087EV.HMK.SR.d. 243, 246, 249)هـعبد اهلل بن مصطفى

088EV.HMK.SR.d. 257)هـالسيد مصطفى

089EV.HMK.SR.d. 270)هـعمر

EV.HMK.SR.d. 296, 3(0)09)-092)هـمحمود

093EV.HMK.SR.d. 323)هـمحمود بن محمد

094EV.HMK.SR.d. 337, 349)-095)هـمرتضى

098EV.HMK.SR.d. 389)هـمصطفى

السيد محمد أمني ابن السيد 
099EV.HMK.SR.d. 40(, 4(2)-00))هـمحمد خليل
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جـــ - أســماء قضــاة القــدس الشــريف فــي فتــرة الدراســة، بحســب مــا توافــر فــي 
الصــرة: ســجالت 

                 امل�سدرفرتة عملها�سم القا�سي

043EV.HMK.SR.d.7)هـسيف اهلل بن محمد

 049EV.HMK.SR.d.9)هـمحمد أسعد

)).052EV.HMK.SR.d)هـمحمد

070EV.HMK.SR.d.53)هـاحلاج إبراهيم ابن احلاج حرم

)072EV.HMK.SR.d.7)هـعبد الرحيم

073EV.HMK.SR.d.80)هـمحمد بن إلهامي

074EV.HMK.SR.d.89)هـمحمد النفاتي

075EV.HMK.SR.d.98)هـعبد اهلل بن محمد

077EV.HMK.SR.d.(20)هـعبد الباقي بن علي

السيد أبو الفضل محمد ابن 
املولى املرحوم السيد الشيخ 

محمد الغباري
)078EV.HMK.SR.d.(3)هـ

080EV.HMK.SR.d.(53)هـحسن

EV.HMK.SR.d.(68)08)هـمصطفى بن يحيى

082EV.HMK.SR.d.(78)هـيوسف بن محمد

083EV.HMK.SR.d.(90)هـعبد الغني

084EV.HMK.SR.d.205)هـمحمد بن عبد احلليم

086EV.HMK.SR.d.232)هـأبو بكر

087EV.HMK.SR.d.244)هـمحمد

092EV.HMK.SR.d.308)هـإبراهيم بن سراج الدين

095EV.HMK.SR.d.348)هـعبد اهلل
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األبحـاث

الوقف على الفقراء والعامة وأبناء السبيل خالل العصر 

العثماني

          أ.  محمد أحمد ملكة*

الملخص:

قامــت الدولــة العثامنيــة يف أول أمرهــا كإمــارة صغــرة يف غــرب األناضــول »منطقة آســيا الصغرى« 
ســنة 699-700هـــ/1299م، ثــم بــدأت الدولــة العثامنيــة تتوســع تدرجييًّــا عىل حســاب جراهنا، ســواء 
مــن اإلمــارات األناضوليــة يف آســيا الصغــرى أم األمــاك البيزنطيــة، التــي كانــت تقــع ضمــن حــدود 
منطقــة آســيا الصغــرى أو البلقــان، ونجــح الســلطان حممــد الفاتح ســنة 857هـــ/1453م يف فتــح مدينة 
القســطنطينية، وقــد كان مــن أهــم مميــزات احلكــم العثــامين رعايتــه لألوقــاف اإلســامية وتشــجيعها، 
ــاء  ــعب وأبن ــة الش ــراء وعام ــة بالفق ــة العثامني ــامم الدول ــىل اهت ــوء ع ــليط الض ــث إىل تس ــدف البح وهي
ــة هلــذه الفئــات، وذلــك هبــدف  ــة الدول ــة ومــدى رعاي ــوا يمثلــون عصــب الدول الســبيل الذيــن كان
حتقيــق العدالــة االجتامعيــة التــي غلبــت عــىل معظــم فــرات احلكــم العثــامين، فقــد حرصــت الدولــة 
عــىل رعايــة الفقــراء وذوي احلاجــة منهــم، فضــًا عــن الذيــن يقطنــون يف بادهــم ومدهنــم مــن غــر 
هــم، ومــن هــذا املنطلــق قــام العديــد مــن األوقــاف برعايــة  املســلمني لتؤلــف قلوهبــم وتكســب ُودَّ

هــؤالء الفقــراء وتقديــم مجيــع اخلدمــات باملجــان، وخاصــة الطعــام والــراب.

.ssapan@ksu.edu.sa ،قسم التاريخ- كلية اآلداب- جامعة امللك سعود *
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Abstract:

The Ottoman state was established at first as a small emirate in Western 
Anatolia in 699-700 AH /1299 AD. It began to extend gradually towards 
the neighbouring lands in the Anatolian states and the Byzantine empire 
in Western Anatolia and the Balkans. Sultan Mohammad the Conqueror 
succeeded in 853 AH /1453 AD in conquering the city of Constantinople. 
Among the remarkable achievements of the Ottoman rule was the great 
attention it paid to the Islamic awqaf.  This research seeks to shed a light 
on the policy of the state in respect of attending to the poor, the commons 
and wayfarers who represent the backbone of the state. The aim underlying 
this policy is to establish social justice which pervaded most of the 
Ottoman era. This policy extended to benefit the poor and the needy who 
are non-Moslems whose hearts have been recently reconciled. Many waqf 
institutions and buildings were built to serve those categories and provide 
them with all services free of charge, especially food and water.

المقدمة:

ــو  ــا ه ــع«)))، واصطالًح ــس أو املن ــا- »احلب ــالمي يعني-لغويًّ ــح إس ــو مصطل ــف ه الوق
»حبــس العــني عــن متليكهــا ألحــد مــن العبــاد والتصــدق باملنفعــة عــىل مــرصٍف مبــاٍح رشًعــا، 
ــرصف  ــه، وت ــرصف يف رقبت ــع الت ــه بقط ــاء عين ــع بق ــه م ــاع ب ــن االنتف ــاٍل يمك ــس م أو حب
ــا إىل اهلل تعــاىل«)))، ويشــمل الوقــف األصــول الثابتــة كالعقــارات واملــزارع  منافعــه يف الــرِّ تقربًّ
ــا كاآلالت  ــتفادة منه ــد االس ــا بع ــى عينه ــي تبق ــة الت ــول املنقول ــمل األص ــا، ويش وغره

ــة  ــم الوقــف والنظري ــي لإلعــام، القاهــرة، ط10، 1993م، ص307؛ قي ــح العرب ــه الســنة، الســيد ســابق، ج3، الفت فق  (1(

املعماريــة- صياغــة معاصــرة، نوبــي محمــد حســن، بحــث مبجلــة أوقــاف، تصــدر عــن األمانــة العامــة لألوقــاف، 
الكويــت، الســنة اخلامســة، العــدد 8، ربيــع األول 1326هـــ/ مايــو 2005م، ص16.

الوقــف اإلســامي بــن النظريــة والتطبيــق، عكرمــة ســعيد صبــري، ط1، دار النفائــس، األردن، 2008م، ص36؛   (2(

روائــع األوقــاف فــي احلضــارة اإلســامية، راغــب الســرجاني، ط1، شــركة نهضــة مصــر للطباعــة والتوزيــع، القاهــرة، 
ص33-32. 2010م، 
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ــام،  ــة كالطع ــر صدق ــا فتعت ــتفادة منه ــا باالس ــب عينه ــي تذه ــا الت ــلحة، أم ــة واألس الصناعي
وخيتلــف الوقــف عــن الصدقــة يف أن الصدقــة ينتهــي عطاؤهــا بإنفاقهــا، أمــا الوقــف فيســتمر 

ــاة))). ــد الوف ــى بع ــر حت ــه اخل ــىل أوج ــاق ع ــة يف اإلنف ــني املوقوف ــتمرار الع باس

ــعة  ــاحات واس ــملت مس ــارات ش ــاث ق ــة يف ث ــة العثامني ــدت أرايض الدول ــد امت وق
مــن آســيا وأوروبــا وأفريقيــا وملــدة زمنيــة قاربــت الســتة قــرون، ولذلــك ُوصفــت 
بأهنــا مــن أطــول الفــرات يف تاريــخ احلضــارات اإلنســانية واملتتبــع لتاريــخ الدولــة 
العثامنيــة ياحــظ بشــكل كبــر مــدى إســهام األوقــاف اإلســامية يف ذلــك، حيــث 
جيعــان  املســتطاع  قــدر  االجتامعيــة  للعدالــة  وحتقيقهــا  للفقــراء  الدولــة  رعايــة  إن 
 عمرهــا يطــول نظــًرا الســتقامة حكمهــا عــىل الســنن الكونيــة التــي كتبهــا اخلالــق
ــئون  ــر ش ــباب يف تدب ــا باألس ــذ حكامه ــب أخ ــه، إىل جان ــىل خلق ــاىل- ع ــبحانه وتع -س

ــة. ــاءة عالي ــة بكف ــم للدول حكمه

ــاطني  ــوة الس ــواء يف ق ــة، س ــة العثامني ــوة يف الدول ــباب الق ــرت أس ــد تواف ــذا، فق وهل
ــه يف  ــن ورثوهــم بعــد ذلــك، وكذلــك املنهــج الــذي ســاروا علي العثامنيــني املؤسســني والذي
ــة  ــة العثامني ــاء الدول ــامهت يف بن ــي س ــل الت ــود العوام ــك وج ــم، وكذل ــؤون دولته إدارة ش
ــي  ــرة الت ــارص املؤث ــد العن ــاف أح ــات األوق ــت مؤسس ــارها إذ كان ــاف وانتش ــة األوق وخاص
اســتطاعت االرتقــاء بأنــامط العيــش وتأمــني احلاجــات االجتامعيــة للنــاس، وأخــًرا البــد مــن 
وجــود الكفــاءات مــن املعينــني كالــوزراء والــوالة والقضــاة)))، فضــًا عــن تشــجيعهم لكبــار 

ــر واخلــر. التجــار عــىل اســتثامر أمواهلــم يف أعــامل ال

ــا  ــي، ودوره ــا التارخي ــا وامتداده ــاف وتنوعه ــرة األوق ــامين بكث ــر العث ــز الع ــد متي وق

انظر: الوقف وأحكامه، مقالة، جمعية األشراف، كمال احلوت، على الرابط اآلتي:  (1(

    www.alashraf-leb.org/docs/Awqaf/wakuf_definition/Wakuf_Def.htm، االطاع بتاريخ 17-11-2016م، 
الســاعة 11:34.

انظــر: نظــام الوقــف فــي الدولــة العثمانيــة، محمــد حســن القــّدو، مقالــة مــن صفحتــن عــن: موقــع تــرك بــرس   (2(

.13:15 الســاعة  19-11-2016م،  بتاريــخ  االطــاع  2015م،  مــارس   23 بتاريــخ  اإلخبــاري، 
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ــن  ــبقه م ــا س ــرص وم ــك الع ــف يف ذل ــام »كان الوق ــادي، ك ــي واالقتص ــي واالجتامع الرع
ــا، فالوقــف  عصــور حــارًضا يف حيــاة اإلنســان مــن مهــده إىل حلــده، ســواء كان فقــًرا أم غنيًّ
مــالزم حليــاة املســلم منــذ والدتــه إىل وفاتــه«)))، وقــد بــدأت األوقــاف العثامنيــة عــىل الفقــراء 
منــذ مهــد الدولــة العثامنيــة خــالل عهــد أورخــان غــازي بــن عثــامن )726-761هـــ/1326-

1360م()))، وهــو ثــاين الســالطني العثامنيــني، »ويعتــره املؤرخــون املؤســس احلقيقــي للدولــة 

العثامنيــة«)))، وقــد اســتمرت مؤسســة األوقــاف وتطــورت فيــام بعــد مــع تطــور اإلمكانيــات 
املاديــة للدولــة، وغطــت األوقــاف العثامنيــة جوانــب مــن احليــاة ممــا عمــل عــىل تقويــة أركان 

الدولــة ونموهــا، وإعــداد الكــوادر هلــا، ســواء يف التعليــم أم يف التدريــب أم يف غرمهــا))).

ــة  ــة أمهي ــار رجــال الدول ــة يف الســالطني وكب ــة ممثل ــي تؤسســها الدول وكان لألوقــاف الت
ــوزع يف  ــة تت ــة حمكم ــر خط ــكان ع ــل الس ــن قب ــا م ــة، وتوطينه ــدن العثامني ــأة امل ــة يف نش بالغ
املناطــق احليويــة واملهمــة التــي ُيقَصــد إنشــاء املــدن العثامنيــة فيهــا، وانتــرت األوقــاف عــىل 
الفقــراء يف نواحــي الدولــة العثامنيــة كافــة، كــام شــجعت تلــك األوقــاف عــىل النمــو األفقــي 
يف األماكــن النائيــة وغــر املأهولــة إلحيائهــا وإنعــاش احليــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة فيهــا، 
ومثــال ذلــك مــا وقــع يف منتصــف القــرن اخلامــس عــر امليــالدي يف املــكان الــذي يعــرف 
ــام  ــرق، فق ــاع الط ــه ُقّط ــع في ــتنقعات يرت ــا باملس ــري« إذ كان مليًئ ــم »أوزون كوب ــوم باس الي
الســلطان مــراد الثــاين عــام 847هـــ/1443م بإنشــاء أحــد اجلســور، ويتكــون مــن مائــة وأربعة 
ــا  ــة« أو جممًع ــة معامريًّ ــه »كليًّ ــد مدخل ــى عن ــه«، وبن ــر »أركن ــىل هن ــًدا ع ــبعني )174( عق وس
ــا يقيــم بــه املســافرون، وداًرا إلطعــام الفقــراء، ومســجًدا، ومدرســة، ثــم  ــا يضــم خاًن معامريًّ
أنشــأ للــرصف عــىل تلــك املنشــآت االجتامعيــة التــي تــؤدي خدماهتــا باملجــان محاًمــا وعــدًدا 

الوقــف ومســيرة احليــاة )اخلافــة العثمانيــة منوذًجــا(، عيســى القدومــي، مقالــة مبجلــة الفرقــان األســبوعية الكويتيــة،   (1(

ــخ 19-11-2016م، الســاعة 13:35. ــخ 5-12-2011م، االطــاع بتاري النشــر بتاري
اختلــف بعــض املؤرخــن والباحثــن حــول التاريــخ الــذي تولــى فيــه أورخــان غــازي قيــادة الدولــة العثمانيــة خلًفــا ألبيــه   (2(

عثمــان، لكــن األرجــح أنــه تولــى ســنة 726هـــ/1326م عقــب وفــاة والــده. انظــر: تاريــخ الدولــة العليــة العثمانيــة، محمــد 
فريــد بــك احملامــي، حتقيــق: إحســان حقــي، دار النفائــس، بيــروت، ط1، 1981م، ص122.

تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك، ص122.  (3(

انظر: نظام الوقف في الدولة العثمانية، محمد حسن القّدو، االطاع بتاريخ 19-11-2016م، الساعة 13:15.  (4(
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ــع  ــِل م حَّ ــدو الرُّ ــن الب ــة م ــكان مجاع ــكن يف امل ــام فأس ــم ق ــت، ث ــات أو احلواني ــن املح م
إعفائهــم مــن الرضائــب، وبعــد ذلــك أخــذت مجاعــات خمتلفــة َتِفــُد عــىل املــكان الــذي دبَّــت 
ــاف  ــر واألوق ــاء اجل ــىل بن ــض ع ــامرة، ومل يم ــت الع ــارة وعظم ــت احلض ــاة، فقام ــه احلي في
ســوى ثاثــني عاًمــا حتــى حتولــت املنطقــة إىل قصبــة »أي: بلــدة« عرفــت باســم »قصبــة أوزون 
ــدى  ــة وإح ــوايل أربعامئ ــام 963هـــ/1556م ح ــات يف ع ــن العائ ــكنها م ــري«، وكان يس كوب

وثاثــني )431( عائلــة))).

ــخ العثــامين-  ــات األمثلة-خــال الفــرات األوىل مــن التاري ــور عــىل مئ وقــد أمكــن العث
لألوقــاف التــي حتولــت إىل نــواة للمــدن بعــد هجــرات النــاس أو هتجرهــم إليهــا، والســيام يف 
األماكــن املهجــورة مــن آســيا الصغــرى )األناضــول())) أو بــاد البلقــان، ولعــل حتــول مدينــة 
ــة خــال القرنــني: التاســع والعــارش )9 و10(  ــة أوروبي إســتانبول بعــد فتحهــا إىل أكــر مدين

اهلجريــني/)15 و16( املياديــني، كان هلــذا الســبب))).

ــون  ــا املؤرخ ــراء ذكره ــاة الفق ــن حي ــدة م ــي عدي ــة نواح ــاف العثامني ــملت األوق ــد ش وق
املســلمون، والتــي مل خيطــر بعضهــا عــىل بــال الكثريــن، ومنهــا: بنــاء املــدارس والكتاتيــب، 

.220-XV-XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası, Gokbilgin (M.T.(, Istanbul, 1952, pp. 216 :انظر  (1(

األناضــول منطقــة جغرافيــة وتاريخيــة تشــكل شــبه جزيــرة جبليــة فــي غــرب آســيا علــى البحــر املتوســط، وتشــمل   (2(

معظــم األراضــي التركيــة وتعــرف أيًضــا بآســيا الصغــرى، وتقــدر مســاحة األناضــول بحوالــي 743,000 كــم2، وحتيــط 
بهــا ثاثــة بحــار، وهــي: بحــر إيجــه وبحــر مرمــرة والبحــر األســود الــذي يحــد األناضــول مــن الشــمال، فيمــا يحدهــا 
مــن أقصــى الشــمال دولــة جورجيــا ومــن اجلنــوب ســوريا وبــاد الرافديــن ومــن الشــرق إيــران، وتواجــدت العديــد مــن 
احلضــارات فــي االناضــول، منهــا: ســاجقة الــروم والرومــان واإلغريــق واجلورجيــون واحليثيــون. وعرفــت األناضــول 
عنــد اجلغرافيــن واملؤرخــن العــرب فــي العصــور الوســطى باســم بــاد الــروم، وهــي تقــع مــا بــن خطــي عــرض 36 و42 
شــماالً، وبــن خطــي طــول 26 و45 شــرًقا. انظــر: دائــرة املعــارف اإلســامية املعربــة، النســخة العربيــة، االحتــاد الدولــي 
للمجامــع العلميــة )إشــراف وحتريــر(، إعــداد وحتريــر: خورشــيد، إبراهيــم زكــي- الشــناوي، أحمد-مؤنــس، عبــد 
احلميــد، كتــاب الشــعب، مــج25، ص502-503؛ العمائــر الدينيــة فــي غــرب األناضــول إبــان عهــد اإلمــارات )البكــوات( 
دراســة أثريــة معماريــة وفنيــة، جمــال صفــوت ســيد حســن، رســالة )دكتــوراه( غيــر منشــورة، كليــة األثــار- جامعــة 

القاهــرة، مــج1، 1430هـــ/2009م، ص1.
انظــر: الدولــة العثمانيــة تاريــخ وحضــارة، إشــراف: أكمــل الديــن إحســان أوغلــي، ج1، ترجمــة صالــح ســعداوي، مركــز   (3(

األبحــاث للتاريــخ والفنــون والثقافــة اإلســامية بإســتانبول )إرســيكا(، إســتانبول، 1999م، ص582.
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وتشــييد مؤسســات التدريــب املهنــي، وتقديــم األمــوال لليتامــى واألرامــل، ورعايــة الكبــار 
ــات  ــز بن ــال، وجتهي ــاع األطف ــني إرض ــني، وتأم ــني الغارم ــوال املدين ــني أم ــن، وتأم والعاجزي
الفقــراء للــزواج، وتأمــني حاجــات احلجــاج واملســافرين، وتوفــر العمــل للعاطلــني، وتزويــج 
الشــباب غــر املتمكــن مــن تســديد النفقــات، وشــق قنــوات امليــاه، وبنــاء األوقــاف املائيــة، 
وإنشــاء القناطــر واجلســور والكبــاري، وبنــاء اخلانــات واحلاممــات والطــرق، وتقديــم الطعــام 

للفقــراء واملســافرين وأبنــاء الســبيل، وإطعــام الطيورإلــخ))).

منهج البحث وفرضياته:

متيــزت منظومــة الوقــف االســالمي خالل العــرص العثــامين بالشــمول والتكامل والســيام يف 
األوقــاف املتعــددة التــي اســتهدفت قطاًعــا عريًضــا مــن الشــعب وهــم الفقــراء وذوو احلاجــة، 
ــة  ــم مرامي ــة دولته ــم يف إقام ــابقة عليه ــدول الس ــرات ال ــن خ ــون م ــتفاد العثامني ــد اس وق
األطــراف، فقــد اتبــع العثامنيــون هنًجــا مل يســلكه غرهــم عنــد فتــح األماكــن واملناطــق النائيــة، 
وقــد كان هــذا النهــج ســبًبا يف ســيطرة العثامنيــني عــىل كثــر مــن املناطــق يف كل مــن أوروبــا 

وآســيا وأفريقيــا.

ويعتمــد منهــج البحــث عــىل االســتقراء والتحليــل لألوقــاف التــي كان الغــرض األســايس 
منهــا رعايــة الفقــراء وعامــة النــاس الذيــن ال تكفيهــم دخوهلــم لســدِّ احتياجاهتــم مــن املــأكل 
ــا،  ــاة وتعدده ــامط احلي ــوع أن ــا لتن ــا تبًع ــاف وتنوعه ــدد األوق ــك بتع ــم ذل ــد ت ــرب، وق وامل
ومل يكــن قــارًصا عــىل نمــط دون آخــر، وســيتضح مــن البحــث -بمشــيئة اهلل تعــاىل- رعايــة 
ــاؤالت  ــات وتس ــن فرضي ــة ع ــيتم اإلجاب ــاف، وس ــالل األوق ــن خ ــراء م ــني للفق العثامني
ــن  ــاة؟ وتتضم ــب احلي ــمَّ جوان ــة تشــمل أه ــة كامل ــة رعاي ــك الرعاي ــت تل ــث، هــل كان البح
ناحيــة املــأكل وتقديــم الطعــام باملجــان للمحتاجــني والفقــراء؟ وهــل وجــدت أوقــاف ملــاء 

الــرب الــذي هــو أصــل احليــاة كــام يف قــول اهلل ســبحانه وتعــاىل: {ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  

انظــر: تاريــخ الدولــة العثمانيــة، يلمــاز أوزتونــا، ترجمــة: عدنــان محمــود ســلمان، مؤسســة فيصــل للتمويــل، إســتانبول،   (1(

1990م، ج2، ص491.
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ڻ})))، وهــل قامــت الدولــة العثامنيــة بتوفــر امليــاه الصاحلــة للفقــراء باملجــان؟ وإذا توافــرت 
أوقــاف الطعــام والــراب، أثمــة جوانــب أخرى مــن حيــاة الفقــراء شــملتها منظومــة الوقف: 
كاجلانــب الصحــي؟ وذلــك مــن خــال مستشــفيات ُتَقــَدم فيهــا ســبل العنايــة الطبيــة بجميــع 
ــا  ــواء الفقــراء الذيــن ال يملكــون بيوًت ــة بإي أدويتهــا باملجــان، وهــل قامــت األوقــاف العثامني
يقيمــون فيهــا؟ وكلهــا تســاؤالت ســرد اإلجابــة عنهــا بمشــيئة اهلل-تعــاىل- يف أثنــاء البحــث.

وقــد اشــتمل البحــث عــىل ثاثــة مباحــث منفصلــة إذ مُجــع الوقــف عــىل الفقــراء يف 
املــأكل واملســكن مًعــا يف مبحــث واحــد )وهــو املبحــث األول( وذلــك ألن غالبيــة مبــاين 
ــب مبيتهــم، وهــو األمــر نفســه يف دور  ــت تقــدم هلــم الطعــام إىل جان ــواء الفقــراء كان إي
ــن  ــض األماك ــا بع ــث كان هب ــراء حي ــام للفق ــدم الطع ــت تق ــي كان ــم الت ــرق أو املطاع امل
ــاء  ــف م ــاين وق ــث الث ــاول املبح ــراء، وتن ــب الفق ــبيل إىل جان ــاء الس ــاء وأبن ــت الغرب ملبي
الــرب عــىل الفقــراء والعامــة وأبنــاء الســبيل، أمــا املبحــث الثالــث فقــد تنــاول األوقــاف 

الصحيــة عــىل الفقــراء وعامــة النــاس. 

المبحث األول

كل والمسكن األوقاف العثمانية على الفقراء وأبناء السبيل في المأ

ــأكل  ــدم امل ــي تق ــة الت ــات الوقفي ــاء املؤسس ــًرا بإنش ــا كب ــون اهتامًم ــم العثامني اهت
واملســكن إىل الفقــراء وعامــة النــاس، كــام تســهم يف َســدِّ احتياجــات الفقــراء واملحتاجــني، 
ــَرق« أو بيــوت الطعــام،  والســيام يف ناحيــة يصعــب عليهــم حتملهــا، مثــل: بنــاء »دور امَل
ــت  ــي كان ــة الت ــارات الركامني ــر اإلم ــال ع ــر خ ــم انت ــامٌي عظي ــٌد إس ــو تقلي وه
قائمــة يف بــاد األناضــول قبــل أن يقــي عليهــم العثامنيــون وينفــردوا ببــاد األناضــول 
إىل جانــب األقطــار األخــرى التــي تقــع حتــت حكمهــم، واليــزال إىل اليــوم عديــد مــن 

سورة األنبياء، آية 30.  (1(
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ــة(  ــطموين( و)كوتاهي ــدن )قس ــل: م ــة مث ــدن األناضولي ــر امل ــدور يف أكث ــذه ال ــامذج ه ن
ــي أنشــأها )إســامعيل بــك(  ــدار الت ــد كان مــن أشــهر دور املــرق هبــا ال و)بورصــة(، وق
آخــر أمــراء اجلندريــني ســنة 858هـــ/1454م، والتــي أحلقهــا بمجمعــه املعــامري بمدينــة 
)قســطموين( الواقعــة عــىل البحــر األســود، وقــد فتــح املدينــة الســلطان )حممــد الفاتــح( 
ــك  ــه، وكذل ــكري ل ــاع عس ــك كإقط ــامعيل ب ــا إلس ــم أعطاه ــنة 857هـــ/1453م، ث س
ــني ــام ب ــة( في ــة )كوتاهي ــاين( بمدين ــاين الكرمي ــك الث ــوب ب ــيدها )يعق ــي ش ــرق الت  دار امل
)792-831هـــ/1390 1428م(، والتــي جعلهــا جــزًءا مــن وقفــه الكبــر باملدينــة)))، ثــم 

تبــع العثامنيــون هــؤالء يف بنــاء دور املــرق إلطعــام الفقــراء.

ــتفحل  ــة، واس ــورة واضح ــدة بص ــة جماه ــا دول ــذ بدايته ــة من ــة العثامني ــت الدول ــد كان وق
ــة:  ــا مجاع ــول، ومنه ــرة يف األناض ــت منت ــي كان ــات الت ــض اجلامع ــاعدة بع ــا بمس أمره
ــة  ــني دول ــدود ب ــىل احل ــدت ع ــة وج ــة قديم ــم مجاع ــروم(، وه ــزاة ال ــان روم( أي: )غ )غازي
اإلســالم والدولــة البيزنطيــة منــذ العــرص العبــايس، ولكنهــا تطــورت يف شــكل مجاعــة دينيــة 
حماربــة منظمــة، وانتقــل مركزهــا وقيادهتــا إىل الدولــة العثامنيــة عقــب قيامهــا، واندجمــوا داخــل 
ــي كانــت تنتــر  ــامين وبعــض اجلامعــات الت ــادة الســلطان العث ــة وحتــت قي اجلامعــات العثامني
ــة  Ahîlik()))، ومــع  يف األناضــول خــالل تلــك الفــرة مــن التاريــخ، ومنهــا مجاعــات )اآلخي
أهنــا مل تكــن مجاعــة حماربــة إال أن النظــام العثــامين ضمهــا حتــت لوائــه ألهنــا كانــت تصحــب 
اجلامعــات الغازيــة لتخــدم املحاربــني، وكانــت تضــم أعــداًدا كبــرًة مــن أغنيــاء التجــار الذيــن 
كانــوا جيمعــون ثــروات ضخمــة مــن املتاجــرة يف الِغــَراء وزيــوت األســامك، وكان الكثــرون 
منهــم يقيمــون املســاجد والزوايــا يف األناضــول عــىل أهنــا أوقــاف خاصــة هبــم لرعايــة الفقــراء 
ــات  ــم يف هيئ ــام بتنظيمه ــام النظ ــا، وق ــت لوائه ــة حت ــة العثامني ــم الدول ــني، فضمته واملحتاج

ــخ  ــز األبحــاث للتاري ــد عيســى، مرك ــد محم ــة: د. أحم ــا، ترجم ــرك وعمائرهــم، أوقطــاي أصــان أب ــون الت انظــر: فن  (1(

1987م، ص155. إســتانبول،  بإســتانبول،  والثقافيــة  والفنــون 
للمزيد انظر: فنون الترك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص156.  (2(
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ــا  ــرة مل ــا كب ــة مزاي ــم الدول ــي«، وأعطته ــب »باآلخ ــد يلق ــم قائ ــكل منه ــة ل ــة حرفي اجتامعي
ــة، التــي تســاعد  ــدة بفضــل املؤسســات الوقفي ــه مــن خدمــات يف إنشــاء املــدن اجلدي يقدمون

ــة بالســكان))). عــىل اســتيطان هــذه املناطــق وحتوهلــا إىل مــدٍن مأهول

ــات  ــا هــذه اجلامع ــون يف زواي ــذي وجــده العثامني ــل االجتامعــي ال ــَر نظــام التكاف ــد أثَّ وق
الصوفيــة عــىل كيفيــة معاملــة العثامنيــني للفقــراء واملحتاجــني، والســيام أن بعــض الســاطني 
ــد  ــون العدي ــام العثامني ــا وتشــكياهتا، فأق ــد انخرطــوا بالفعــل داخــل هــذه الزواي ــل ق األوائ
مــن الزوايــا والتكايــا عــىل مواقــع الطــرق التجاريــة قــرب املــدن إىل جانــب خانــات 
ــافرين واحلجــاج، وُتقــدم  ــبيل واملس ــاء الس ــراء وأبن ــواء الفق ــي تقــوم بإي ــة الت ــة الديني الضياف

اآلخيــة أو األخيــان: وواحــد اآلخيــة أخــي علــى لفــظ األخ إذا أضافــه املتكلــم إلــى نفســه، وهــم بجميــع البــاد التركمانيــة   (1(

ــى  ــاس، وأســرع إل ــن الن ــاء م ــاًء بالغرب ــم أشــد احتف ــا مثله ــي الدني ــة، وال يوجــد ف ــة وقري ــد ومدين ــي كل بل ــة، ف الرومي
إطعــام الطعــام وقضــاء احلوائــج، واألخــذ علــى أيــدي الظلمــة وقتــل الٌشــَرط ومــن حلــق بهــم مــن أهــل الشــر علــى 
حــد تعبيــر »ابــن بطوطــة«، واآلخــي عندهــم: رجــل يجتمــع أهــل صناعتــه وغيرهــم مــن الشــبان األعــزاب واملتجرديــن 
ويقدمونــه علــى أنفســهم، وتلــك هــي الفتــوة أيًضــا، ويبنــي زاويــة ويجعــل فيهــا الُفــُرش والســُرج ومــا يُحتــاج إليــه مــن 
اآلالت، ويخــدم أصحابــه بالنهــار فــي طلــب معايشــهم، ويأتــون إليــه بعــد العصــر مبــا يجتمــع لهــم، فيشــترون بــه الفواكــه 
والطعــام إلــى غيــر ذلــك ممــا ينفــق فــي الزاويــة، فــإن ورد فــي ذلــك اليــوم مســافر علــى البلــد أنزلــوه عندهــم، وكان ذلــك 
ضيافــة لديهــم، وال يــزال عندهــم ضيًفــا حتــى ينصــرف، وإن لــم يــرد وارد اجتمعــوا وأكلــوا، وانصرفــوا إلــى صناعتهــم 
بالغــدو، وأتــوا بعــد العصــر إلــى مقدمهــم مبــا اجتمــع لهــم. انظــر: رحلــة ابــن بطوطــة »املســماة حتفــة النظــار فــي غرائــب 
ــي، ت: 779 هـــ ــم اللوات ــن إبراهي ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــن أب ــن بطوطــة )شــمس الدي ــب األســفار«، اب  األمصــار وعجائ
ــة شــبه  ــم أخوي ــل إيناجليــك أن آخــي هــو رئيــس أو زعي /1377م(، دار صــادر، بيــروت، 1992م، ص285. ويذكــر خلي
دينيــة فــي نهايــة العصــر الســلجوقي ــــوبداية العصــر العثمانــي. وكانــت نشــأتها فــي القــرن الرابــع عشــر لتقــوم بدورهــا 
االجتماعــي فــي خدمــة النــاس، ويذكــر املستشــرق الفرنســي دانــي أن كلمــة آخــي مــن اللفظــة التركيــة »آخــي« مبعنــى 
الرجــل الــذي يجمــع بــن الشــهامة والكرامــة وليســت مأخــوذة مــن الكلمــة العربيــة »األخ«، إال أن املصــادر تذكــر عكــس 
ذلــك فهــي مأخــوذة مــن األخ فــي العربيــة، ولهــا عاقــة وثيقــة بينهــا وبــن منظمــة األخــوة والفتــوة، التــي أنشــأها اخلليفــة 
العباســي الناصــر لديــن اللــه »575-622هـــ«. انظــر: إســتانبول وحضــارة اخلافــة اإلســامية، برنــارد لويــس، ترجمــة: 
ســيد رضــوان علــى، الــدار الســعودية للنشــر والتوزيــع، الريــاض، 1982م، ص187،186، حاشــية رقــم )189( كتعليــق 
للمترجــم: ســيد رضــوان علــى؛ املعجــم املوســوعي للمصطلحــات العثمانيــة التاريخيــة، ســهيل صابــان، مراجعــة: عبــد 
الــرازق محمــد بــركات، مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة، الريــاض، 2000م، ص13؛ تاريــخ الدولــة العثمانيــة مــن النشــوء إلــى 

االنحــدار، خليــل إيناجليــك، ترجمــة: د. محمــد م. األرنــاؤوط، دار املــدار اإلســامي، ليبيــا، ط1، 2002م، ص333.
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ــات،  ــك املؤسس ــاف تل ــرادات أوق ــل إي ــن ِقب ــان م ــم باملج ــة هل ــة والرعاي ــع األطعم مجي
وكان يــرف مديــر كل مؤسســة وقفيــة منهــا عــىل حراســة املمتلــكات، وعــىل إعــداد 
ــن  ــراحة م ــرون )23( اس ــالث وع ــزال ث ــكان)))، »وال ت ــة امل ــن نظاف ــد م ــام والتأك الطع
ــي  ــني مدينت ــا ب ــط م ــذي يرب ــس ال ــق الرئي ــىل الطري ــة ع ــة قائم ــل الضخم ــراحات القواف اس
ســيواس وقونيــة منــذ القــرن الســابع اهلجري/الثالــث عــر امليــالدي«)))، وقــد ُشــيِّد 
ــة  ــرق التجاري ــع الط ــىل مجي ــامين وع ــرص العث ــالل الع ــراحات خ ــذه االس ــن ه ــد م العدي
ــامرات  ــا: الع ــددة، منه ــميات متع ــدن بمس ــل امل ــا داخ ــب وجوده ــدن، إىل جان ــل امل ومداخ
ــامر  ــيدها املع ــي ش ــراحة الت ــال: االس ــبيل املث ــىل س ــرق ع ــىل الط ــا ع ــرق، ومنه ودور امل
 ســنان بأمــر مــن الســلطان ســليامن القانــوين يف الفــرة 974هـــ/1566 - 1567م عــىل طريــق

ــاحة  ــن مس ــارة ع ــي عب ــتانبول Büyük Çekmece-İstanbul()))، وه ــة وإس ــوك چكمج )بي
ــىل  ــن أع ــا م ــة يغطيه ــة))) متقاطع ــدة أروق ــل إىل ع ــن الداخ ــم م ــكل تنقس ــتطيلة الش مس
ــق  ــىل الطري ــرن 9هـــ/15م ع ــالل الق ــنلو))) خ ــراحة كورش ــا اس ــوين)))، ومنه ــقف مجال س
ــطها  ــكل تتوس ــتطيلة الش ــة مس ــذ هيئ ــي تأخ ــهر«، وه ــكي ش ــة »أس ــرب مدين ــاري ق التج
ــني،  ــني طولي ــراحة إىل رواق ــم االس ــكل َتْقِس ــة الش ــات مربع ــتِّ )6( دعام ــن س ــة))) م بائك

انظر: أطلس تاريخ اإلسام، حسن مؤنس، الزهراء لإلعام العربي، القاهرة، ط1، 1987م، ص356.  (1(

ــة عــودة،  ــد ليفشــيز، ترجمــة: عبل ــة، راميون ــا العثماني ــارة فــي تركي ــون والعم ــة والفن ــش الصوفي ــا الدراوي انظــر: تكاي  (2(

مراجعــة: د. أحمــد خريــس، هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة والتــراث »كلمــة«، أبــو ظبــي، ط1، 2011م، ص221.
تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى اإلنحدار، خليل إيناجليك، ص192-191.  (3(

 Anadolu Osmanlı Dönemi Mimarisinde Mekan Analizi, Han Ve Kervansaray Yapılarında انظــر:   (4(

 Uygulama, M. Gülay Keleş Usta, (Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce
 .113-«Doktora Tezi«, Mimarlik Anabilim Dali(, Mimarlik Proğramı, Trabzon, 1994, pp. 112

الرواق؛ عبارة عن مساحة محصورة بن جدارين، ويسمى امتدادها فيما بن اجلدارين رواق.  (5(

وهــو الســقف الهرمــي، وقــد كان ذلــك حيلــة مــن املهنــدس املعمــاري للمحافظــة علــى البنــاء مــن خــال تصريــف امليــاه   (6(

ــى الســطح. وعــدم تراكمهــا أعل
وهــي تعنــي الرصــاص؛ ألن تغطيــة أســقفها مــن اخلــارج كانــت تتــم بالرصــاص؛ ملقاومــة العوامــل اجلويــة مــن أمطــار وغيرهــا مبــا   (7(

ــاء ومتاســكه. ــى قــوة البن يحافــظ عل
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وســبعة )7( أروقــة عرضيــة غطيــت بأقبيــة برميليــة بشــكل عــريض، وتتميــز فتحــات 
ــني  ــادة تأم ــط لزي ــد فق ــل واح ــوى مدخ ــان س ــس للخ ــم، ولي ــر احلج ــا بصغ ــذ فيه النواف
ــة  ــرب مدين ــاري ق ــق التج ــىل الطري ــودة ع ــراحة املوج ــا االس ــٍد م ــبهها إىل ح ــان، ويش اخل
»جنــاق قلعــة« »ليعقــوب بــك« ســنة 867هـــ/1463م، وهــي عبــارة عــن اســراحة مســتطيلة 
الشــكل تنقســم إىل أربعــة )4( أروقــة بواســطة ثــاث )3( بائــكات، ويعــد الرواقــان 
ــل  ــىل مدخ ــوي ع ــا حتت ــي أيًض ــني، وه ــني اجلانبي ــن الرواق ــاًم م ــران حج ــان األك املركزي
ــيا( ــة )آماس ــزة( بمدين ــي مح ــع حاج ــراحة )جمم ــن: اس ــك كل م ــا كذل ــط)))، ومنه ــد فق  واح
 ســنة 912هـ/1506 - 1507م، واسراحة )السلطان سليم الثاين( سنة 971هــ/1563 - 1564م

.((()Karapinar-Konya( )عىل الطريق ما بني )كارابينار وقونية 

وللداللــة عــىل كثــرة االســراحات الوقفيــة التــي كانت ُتشــيد من قبــل الســاطني العثامنيني 
أو الــوزراء واألمــراء وكبــار رجــال الدولــة، ُيكتفــى باإلشــارة إىل اإلحصائيــة التي متــت لبعض 
 مــدن البلقــان )أوروبــا العثامنيــة(، التــي انضــوت حتــت احلكــم العثــامين خــال عهــد الســلطان
)مــراد الرابــع( 1033-1050هـــ/1623-1640م، التــي يظهــر منهــا مــدى اهتــامم العثامنيــني 
ــذه  ــن ه ــح م ــافرين، ويتض ــراء واملس ــبيل والفق ــاء الس ــأكل ألبن ــن وامل ــكن اآلم ــر املس بتوف
اإلحصائيــة أنــه كانــت توجــد بمدينــة أدرنــة أكثــر مــن اســراحة عــىل الطــرق اخلارجيــة، وكان 
يوجــد يف مــدن بلغاريــا حــوايل اثنتــني وســتني )62( اســراحة، ويف دول االحتــاد اليوغوســايف 
ســابًقا حــوايل أربعــني )40( اســراحة للفقــراء، ومخــس وعريــن )25( مســافر خانــه إليــواء 
ــىل  ــد ع ــا يزي ــا م ــكان هب ــان ف ــا اليون ــراحات، أم ــع )9( اس ــا تس ــدن ألباني ــافرين، ويف م املس
إحــدى وعريــن )21( اســراحة، هــذا إضافــة إىل مــا كان ُيشــيد مــن اجلســور والطــرق خلدمة 
عمليــة التجــارة وتســهيلها، غــر أن مــا يدعــو للحــزن هــو مــا حــدث لغالبيــة هــذه املنشــآت 

مــن أرضار وتعديــات أدت إىل اندثــار حــوايل 95 % منهــا))).

البائكــة؛ مصطلــح فــي العمــارة اإلســامية يطلــق علــى صــٍفّ مــن الروافــع، ســواء كانــت دعامــات أم أعمــدة، وحتمــل هــذه   (1(

الروافــع عقــوًدا.
 Türk Hanlarının Gelişimi ve Istanbul Hanları Mimaresi, Ceyhan Güran, Vakıflar Genel انظــر:   (2(

.Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 1976, p. 200

.Anadolu Osmanlı Dönemi Mimarisinde Mekan Analizi, M. Gülay Keleş Usta, p. 189 :انظر  (3(
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ــرق  ــىل الط ــة ع ــات وقفي ــا مؤسس ــىل أهن ــى ع ــي تبن ــراحات الت ــذه االس ــب ه وإىل جان
وخــارج املــدن لتوفــر املبيــت اآلمن والطعــام للفقــراء واملحتاجــني وأبناء الســبيل واملســافرين، 
فإنــه كانــت توجــد مؤسســات وقفيــة أخــرى داخــل املــدن تقــوم بالــدور نفســه للقاطنــني يف 
املــدن العثامنيــة، وليــس لدهيــم مــا يكفيهــم مــن الطعــام أو ال يمتلكــون أماكــن يبيتــون فيهــا، 
اب )مجع َعــَزب(، وانقســمت إىل  وعرفــت هــذه املؤسســات داخــل املــدن العثامنية بفنــادق الُعــزَّ
صنفــني: أحدمهــا خــاص بالرجــال والثــاين خــاص بالنســاء أو احلريــم، وقــد وجــد مــن هــذه 
ــد للســلطان  املســاكن أو دور الضيافــة بمدينــة إســتانبول وحدهــا خــالل الوصــف الــذي ُأعِّ
)مــراد الرابــع( وقــرأه عليــه املــؤرخ صــوالق زاده حــوايل ســت وســبعني وســتامئة )676( دار 
ضيافــة إىل جانــب ســبع ومخســني ومخســامئة )557( مــن التكايــا والزوايــا، وحــوايل ســتة آالف 
ــني  ــبعة وثالث ــوايل س ــراء، وح ــش والفق ــة والدراوي ــكنى الصوفي ــة لس ــرة وقاع )6000( حج
)37( مطحنـًـا مــن املطاحــن الكــرى إلعــداد الطعــام للفقــراء وســكان املدينــة)))، وغــر ذلــك.

وكانــت مؤسســات األوقــاف ختــدم اجلميــع بمختلــف أعامرهــم، فالكبــر الفقــر واملــرأة 
العجــوز والشــباب العاطلــون عــن العمــل، إىل جانــب أطفــال الفقــراء كانــوا مجيًعــا ُيَضيَّفــون 
هبــذه املؤسســات، وكان الطفــل الــذي تنجبــه أرسة فقــرة يولــد يف منــزل وقفــي، أو دار مــن 
هــذه الــدور عــىل يــد القابلــة التــي تتقــاىض راتًبــا مــن أمــوال الوقــف، وينــام املولــود يف مهــد 
وقفــي، ويــأكل ويــرب مــن أمــوال الوقــف داخــل املؤسســات الوقفيــة العثامنيــة املختلفــة، 
وعندمــا يبلــغ بضــع ســنني ينتقــل إىل الكتاتيــب الوقفيــة لتعليمــه مــن قبــل مؤسســات الوقــف 

جماًنــا مــع تقاضيــه راتًبــا ليــرصف منــه عــىل احتياجاتــه))).

كــام ال يفــوت الباحثــني أن الســالطني العثامنيــني أنشــأوا أوقاًفا إليــواء الفقراء واملــارة وأبناء 
الســبيل، فضــال عن تقديــم الطعام والــراب هلم، مســتغلني يف ذلــك بعض الكنائــس املهجورة 
واملبــاين القديمــة، وليــس أدل عىل ذلــك ممــا ورد يف »وقفية الســلطان الفاتح« يف الصفحــة الثالثة 

انظــر: العمــارة اإلســامية فــي أوروبــا العثمانيــة، محمــد حمــزة إســماعيل احلــداد، منشــورات جامعــة الكويــت، 2002م،   (1(

ص161-108.
ــخ 19-11-2016م،  ــا(، عيســى القدومــي، االطــاع بتاري ــة منوذًج ــاة )اخلافــة العثماني انظــر: الوقــف ومســيرة احلي  (2(

.13:35 الســاعة 
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 عــرة )13( مــن وقفيتــه املصــورة إذ حتتــوي عــىل مــا نصــه: »ومنهــا- أي: أوقــاف الســلطان
ــه  ــدر خان ــة بقلن ــي اآلن معروف ــتانبول- وه ــة إس ــطنطينية- مدين ــة يف قس ــة الواقع - الكنيس
ومســتغنية عــن التجديــد-أي: بحالــة جيــدة- فجعلهــا وقًفــا عــىل الفقــراء واملســاكني 
والصادريــن والوارديــن«)))، وانتــرت تلــك األوقــاف يف أقطــار الدولــة العثامنيــة ووجــدت 

ــان))). ــة البلق ــا يف منطق نامذجه

لوحه )1(، الصفحه رقم )13( من النسخه المصوره من وقفيه السلطان محمد الفاتح.

وقفية السلطان محمد الفاحت، محفوظة مبكتبة السليمانية، نسخ مصورة، رقم )260).  (1(

انظر: العمارة في أوروبا اإلسامية، محمد حمزة، ص249.  (2(
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ومل يغفــل العثامنيــون بــالد احلرمــني الريفــني إذ شــيدوا هبــا العديــد مــن األوقــاف الكبــرة، 
فقــد ســعت املؤسســات الرســمية يف الدولــة وعــىل رأســها الســلطان نفســه إىل وقــف األوقــاف 
ــني  ــالد احلرم ــراء ب ــىل فق ــة ع ــاف العثامني ــدم األوق ــن أق ــني، وم ــراء واملحتاج ــة للفق النافع
ــنة 824هـــ/1421م،  ــاين( س ــراد الث ــلطان )م ــة الس ــون( ابن ــرة )خات ــته األم ــا أسس ــني م الريف
وتعــد هــي أول مــن وقفــت عــىل احلرمــني الريفــني بــني نســاء العثامنيــني، وقــد وقفــت عائــد 
ــني  ــة األوىل للعثامني ــة( العاصم ــة )بورص ــد( يف مدين ــد اجلدي ــهر )البل ــي ش ــع لين ــا تاب ــاف هل أوق
عــىل فقــراء املدينــة املنــورة)))، وتوافــرت بعــد ذلــك األوقــاف العثامنيــة والســيام بعــد الســيطرة 
ــراد  ــلطان )م ــل الس ــد جع ــني فق ــني الريف ــالد احلرم ــا ب ــة ومنه ــار العربي ــىل األقط ــة ع العثامني
الثالــث( بــن )ســليم الثــاين(، املتــوىف: 1003هـــ/1595م، )دشيشــة())) ألجــل الفقــراء يف املدينــة 
ــا كثــرة، وقــد كان هبــا النفــع التــام هلــم  املنــورة إىل جانــب أبنــاء الســبيل، ووقــف عليهــا أوقاًف
ــرة  ــالت الكب ــامهة األرس والعائ ــة بمس ــار العربي ــاف يف األقط ــا األوق ــرت مثله ــا)))، وانت مجيًع
 إذ أنشــئت أوقــاف إلطعــام الفقــراء واملحتاجــني وغرهــم، ومنهــا عــىل ســبيل املثــال مــا وقفــه

ــد  ــالء(، وق ــة كرب ــل بمدين ــاق بليب ــع يف )زق ــرة تق ــة كب ــن حديق ــراق م ــم())) يف الع )آل بريط
ــة(  ُوِقفــت حماصيلهــا إلطعــام الفقــراء واملســاكني)))، ومنهــا أيضــا مــا عــرف باســم )وقــف الُقفَّ

انظــر: احلــرمي فــي القصــر العثمانــي، ماجــدة مخلــوف، دار اآلفــاق للطباعــة والنشــر، القاهــرة، ط1، 1998م، ص50؛   (1(

أوقــاف النســاء فــي مكــة املكرمــة فــي العصــر العثمانــي ودور املــرأة فيهــا، أميــرة بنــت علــي مــداح، دار القاهــرة، القاهرة، 
ط1، 2010م، ص14-1.

ــة، طبعــة خاصــة  ــز، مجمــع اللغــة العربي ــق مــن قمــح مدقــوق. انظــر: املعجــم الوجي ــام رقي ــارة عــن طع الدشيشــة: عب  (2(

بــوزارة التربيــة والتعليــم، 1415هـــ/1994م، ص228؛ دور مصــر فــي احليــاة العلميــة باحلجــاز إبــان العصــر العثمانــي 
923-1220هـــ/1517-1805م، محمــد علــى فهيــم بيومــي، دار القاهــرة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2006م، ص87.

انظر: روائع األوقاف، راغب السرجاني، ص145.  (3(

وهــي إحــدى العائــات التــي اشــتهرت فــي العــراق خــال القرنــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر املياديــن، وهــي   (4(

عائلــة امتــدت مــن الهنــد إلــى إيــران والعــراق وتركيــا، وكانــوا يتبعــون الطائفــة البهائيــة، وكانــوا ذوي حظــوة وثــراء، وقــد 
ســاهموا فــي إنشــاء األوقــاف اخملتلفــة. انظــر:

 A Concise Encyclopedia of the Baha`I Faith, Peter Smith, ebook edition on google books,  

Oneworld Publication, 10 Bloomsbury Road, London, 2013, without Pages

انظر: روائع األوقاف، راغب السرجاني، ص147.  (5(
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ــم لغــرض اجتامعــي وإنســاين مراعــاة لشــعور  ــارة عــن وقــف خــري أقي يف بــروت: وهــو عب
ــٌة مليئــة باخلبــز يف كل يــوم مجعــة، وكان يقصدهــا  النــاس، إذ كان لــه دكاٌن خــاٌص توضــع فيــه قفَّ
ع عليهــم اخلبــز متــويلِّ  الفقــراء واملســاكني القاطنــون يف بــروت مــن خمتلــف الطوائــف، وكان يــوزِّ
ــة(، فيأخــذ كل منهــم حاجتــه وينــرف دون ســؤال أو إذالل، وقــد كان هلــذه القّفــة  )وقــف القفَّ
أوقــاف عديــدة مــن العقــارات واملخــازن واألرايض التــي يعــود ريعهــا ووارداهتــا لتوفــر )وقــف 

ــة( ورعايتــه))). القفَّ

ومــن األوقــاف العثامنيــة، يف بــاد احلجــاز أيًضــا، املؤسســة اخلريــة التــي أقامتهــا )خاصكــي 
م ســلطان(، زوجــة )ســليامن القانــوين(، جمــاورة للحــرم املكــي بالقــرب مــن مشــعر الصفــا،  خــرَّ
وتضــم هــذه املؤسســة اخلريــة عــامرة )دار مــرق( و)رباًطــا( والعــامرة عبــارة عــن مطبــخ وخمبــز 
وبيــت رحــى لطحــن الغــال، إىل جانــب ثاثــة خمــازن اثنــان منهــا كبــران للغــال، والثالــث 
ــا  لســائر اللــوازم األخــرى التــي تلــزم العــامرة، وكان مطبــخ هــذه املؤسســة يقــدم الطعــام يوميًّ
ــذا  ــرف هل ــل، وكان ي ــىل العم ــني ع ــراء والقائم ــن الفق ــخص م ــف )1000( ش ــن أل ــر م ألكث
املطبــخ يوميًّــا أردبــان))) مــن القمــح والدشيشــة، واثنــان وثاثــون مــن الدهــن، وثــامين قطــع مــن 
ــص، وهــي كميــة تكفــي  امللــح، وســتة وثاثــون )منًّــا())) مــن البصــل، وأربــع أقــداح مــن احُلمُّ
لعمــل ألــف وجبــة مــن الطعــام يوميًّــا، ويتــم طهوهــا يف أربــع قــدور كبــرة، فضــًا عــن أردبــني 
ــز، ويــرف للطهــو أربعــة أمحــال مــن احلطــب)))،  ــا لعمــل ألــف رغيــف خب مــن القمــح يوميًّ

انظــر: أوقــاف املســلمن فــي بيــروت خــال العهــد العثمانــي: ســجات احملكمــة الشــرعية فــي بيــروت، تقــدمي ودراســة   (1(

ــروت، 1985م، ص150. ــق: حســان حــاق، املركــز اإلســامي لإلعــام واإلمنــاء، بي وحتقي
األردب هــو الوحــدة األساســية فــي املكاييــل اجلافــة التــي تســتخدم للحبــوب واملنتجــات األخــرى، ويتــراوح مــا بــن 60   (2(

و180 كيلــو جراًمــا حســب نــوع الســلعة مــن احلبــوب، وإن كان قــد حددتــه احلنفيــة مبــا يعــدل أربعــة وعشــرين صاًعــا، 
ــا. انظــر: املكاييــل واملوازيــن الشــرعية، علــي جمعــة، القــدس لإلعــان والنشــر والتوزيــع،  أي: يســاوي 78 كيلــو جراًم

القاهــرة، ط2، 2001م، ص39.
وجمعهــا أمنــان: وهــي كيــل أو ميــزان، يعــادل شــرًعا 180 مثقــاالً، وعرًفــا يعــادل 280 مثقــاالً، ويعــادل ثمانــي كاســات،   (3(

والــكأس هــي الصــاع. انظــر: املكاييــل واملوازيــن الشــرعية، علــي جمعــة، ص28.
انظــر: أوقــاف نســاء الســاطن العثمانيــن، وقفيــة زوجــة الســلطان ســليمان القانونــي علــى احلرمــن الشــريفن،   (4(

حتقيــق وتقــدمي: ماجــدة مخلــوف، دار اآلفــاق العربيــة، القاهــرة، ط1، 2006م، ص18.
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إىل جانــب حــوش كبــر متصــل بمطبــخ يــأكل فيــه الفقــراء الذيــن يــرددن عــىل املطعــم اخلــري 
الــذي أنشــأته الســلطانة يف املدينــة املنــورة))).

ــل النســاء أيًضــا أوقــاف الســيدة )رابعــة- لنــوش  ــيدت مــن ِقب ــي ُش ومــن األوقــاف الت
ــت  ــد كان ــع(، وق ــى الراب ــلطان )مصطف ــث( والس ــد الثال ــلطان )أمح ــدة الس ــلطان())) وال س
ــع وفــر يف كل مــن األناضــول وبــالد احلجــاز ومــرص، واحتــوت  أوقافهــا عظيمــة وذات ري
حجــة وقفيتهــا عــىل مطعــم خــري بمكــة املكرمــة، وســفينة، و)صندلــني( لنقــل املحاصيــل 
ــوال  ــىل أم ــاظ ع ــوالق للحف ــدة وب ــويس وج ــر يف الس ــدة، وعناب ــاء ج ــرص إىل مين ــن م م
ــرة  ــة كب ــز جمهــز وطواحــني لطحــن القمــح واحلبــوب، ومخســة أوعي ــة، وخمــازن وخمب الوقفي
لطهــو الطعــام يف املطعــم اخلــري، وفــرن بجــوار املطعــم لعمــل اخلبــز، ووعــاء كبــر لتخمــر 
العجــني، وثالثــني )30( قطعــة مــن املالعــق أو املغــارف، مصنوعــة مــن النحــاس، وُوقفــت 
كذلــك إحــدى وعــرون )21( قريــة يف مــرص للــرصف عــىل دار الشــفاء واملطعــم والفــرن))).

كــام كانــت األوقــاف العثامنيــة عــىل الفقــراء والعامــة وأبنــاء الســبيل تفصــل بــني أماكــن 
الطعــام )دور املــرق(، وأماكــن املبيــت للمقيمــني يف مســاكن العــزاب، وأماكــن مبيــت الغربــاء 
ــك(  ــَرو ب ــازي ُخ ــع )غ ــة بمجم ــة الباقي ــاين الوقفي ــد املب ــة(، وتع ــافر خان ــافرين )مس واملس
بمدينــة )رساييفــو( يف البوســنة واهلرســك ببــالد البلقــان مــن أمجــل وأعظــم أمثلتهــا إذ حيتــوي 
املجمــع عــىل عــدد مــن األوقــاف اإلســالمية التــي تضمنتهــا وقفيــة املجمــع، وكان مــن بينهــا 
ــوي  ــا، وحتت ــبيل جماًن ــاء الس ــراء وأبن ــام للفق ــم الطع ــا تقدي ــم فيه ــامرت( يت ــرق أو )ع دار للم
ــه إىل جانــب مــكان يســتوعب عــدًدا مــن املســافرين  ــخ للطهــو وأدوات )العــامرت( عــىل مطب
والفقــراء وطــالب املدرســة واملوظفــني، وإذا ازداد العــدد عــن املــكان املخصــص )بالعــامرت( 
فــكان يتــم تقســيمهم إىل جمموعــات)))، إىل جانــب وجــود مبنى )مســافر خانه( وهــو مبنى وقفي 

انظر: أوقاف نساء الساطن العثمانين، ماجدة مخلوف، ص18.  (1(

تنطق جلنوش باجليم املصرية.  (2(

انظر: أوقاف النساء في مكة املكرمة، أميرة بنت علي مداح، ص27-24.  (3(

 Spomenica Gazi Husrev-begove četiristogodišnjice (Commemorative volume, انظــر:   (4(

.62-quadricentenary of Gazi Husrev-beg(, pp. 59
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أنشــأه غــازي خــرو بــك أيًضــا لتأمــني مبيــت املســافرين والغربــاء وإقامتهــم، وقــد كانــت 
املســافر خانــه )دار الضيافــة( بمنزلــة اســراحة هلــم مــن أعبــاء الســفر الطويــل، فكانــوا ينزلون 
فيهــا ليبيتــوا بينــام ُيقــدم هلــم الطعــام جماًنــا إىل جانــب الفقــراء واملحتاجــني يف دار املــرق وليــس 
يف االســراحة اخلاصــة هبــم، وهــو األمــر الــذي يــدل عــىل مــدى التنــوع واالنتشــار يف العــر 
ــر األوقــاف ومبانيهــا بالعوامــل املحيطــة هبــا ــامين لألوقــاف اإلســامية، فضــا عــن تأث  العث
إذ كانــت بعــض هــذه املبــاين تقــوم بوظيفتــني مهــا تقديــم الطعــام جماًنــا وإيــواء الفقــراء وأبنــاء 
ــاين  ــذه املب ــني ه ــل ب ــم الفص ــا كان يت ــراحتهم، وأحياًن ــم واس ــن ملبيته ــر أماك ــبيل وتوف الس
ــض يف  ــا البع ــب بعضه ــا إىل جان ــع وجوده ــه، م ــا بوظيفت ــوم كل منه ــض ليق ــا البع وبعضه
ــة ملنشــئ األوقــاف »صاحــب  ــات املادي ــام يرجــع ســبب ذلــك إىل اإلمكان ــٍط واحــد، ورب حمي
ــذي يقــوم  ــدس ال ــر املســاحة املتاحــة للمهن ــارات املســاحة واملــكان وتأث الوقــف«، أو العتب
ــزت بــه اســراحة املســافرين  بتنفيــذ األوقــاف وعامئرهــا يف أرض الواقــع، ومــن أجــلِّ مــا متيَّ
ــني  ــة للمقيم ــة الازم ــن التدفئ ــن وأدوات تضم ــود أماك ــك وج ــرو ب ــازي خ ــع غ بمجم
فيهــا، والســيام يف أوقــات الشــتاء والــرد القــارس، بــام يدلــل عــىل مــدى حــرص األوقــاف 
اإلســامية عــىل توفــر املســتوى الراقــي والعيــش الكريــم جلميــع األفــراد املســتفيدين منهــا.

وقــد كان جيــري تقديــم مســاعدة ماديــة للمســافرين الذيــن ينزلــون ضيوًفــا عــىل 
ــبيل  ــاء الس ــائر أبن ــف لس ــه الواق ــبام خصص ــة( حس ــافر خان ــامية و)املس ــراحات اإلس االس
ــد  ــه عن ــزاٍد ل ــافر ك ــكل مس ــرف ل ــف، وت ــال الوق ــن م م م ــدَّ ــت ُتق ــد كان ــن، وق والعابري
ــة()))  ــا )آقج ــا فضيًّ ــني درمًه ــوايل ثاث ــزاد ح ــذا ال ــدار ه ــراحة، وكان مق ــن االس ــه م ارحتال

اآلقجــة كلمــة مغوليــة معناهــا نقــد أبيــض وهــي أصغــر وحــدات النقــود الفضيــة العثمانيــة، وضربــت فــي الدولــة العثمانية ألول   (1(

مــرة عــام 739هـــ/1328م فــي عهــد الســلطان أورخــان غــازي بــن عثمــان )724-763هـــ/1324-1362م(، وكانــت تســتخدم 
فــي األوســاط الشــعبية للداللــة علــى الدراهــم أو النقــود بشــكل عــام ووزنهــا كان يبلــغ فــي بدايــة ســكها 1.154 جــرام، كمــا 
اســتحقت اآلقجــة تســميتها التــي تعنــي املبيضــة أو البيضــاء فــي البدايــة لغلبــة الفضــة علــى معدنهــا، حيــث كان عيارهــا يبلــغ 
ــا مــع تدهــور الدولــة إلــى أن اختفــى ضربهــا بعــد ســنة 1234هـــ/1820م،  نحــو 90 % إال أن الــوزن واحلجــم تناقصــا تدريجّيً
وهــي الســنة الثانيــة عشــرة جللــوس الســلطان محمــود الثانــي علــى العــرش، وكانــت تلــك النقــود حتمــل علــى وجههــا األول 
كلمــة الشــهادة وعلــى وجههــا اآلخــر اســم الســلطان العثمانــي، ووردت فــي املصــادر التاريخيــة املصريــة بصيغــة إخشــا. انظــر: 
ــارف، القاهــرة، 1979م، ص23؛  ــة دار املع ــل، أحمــد ســعيد ســليمان، مكتب ــي مــن الدخي ــخ اجلبرت ــا ورد فــي تاري ــل م تأصي

النقــود املتداولــة فــي مصــر العثمانيــة، أحمــد الســيد الصــاوي، مركــز احلضــارة العربيــة، القاهــرة، 2001م، ص79.
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يأخذهــا املســافر أثنــاء رحيلــه مــن البلــد، وكان مــن حســن اســتقبال األوقــاف للمســافر أنــه 
حــني قدومــه يتــم تقديــم العســل واخلبــز لــه كوجبــة رسيعــة، حتــى ينــزل عــىل )العــامرت( أو 

دار الطعــام فيقــدم لــه مــن طعامهــا))) .

المبحث الثاني

األوقاف العثمانية لماء الشرب على الفقراء والعامة وأبناء السبيل

يعــد وقــف مــاء الــرب مــن أجــلِّ أعــامل التقــرب إىل اهلل-ســبحانه وتعــاىل- وأعظمهــا 
ذلــك أن اهلل قــال يف كتابــه الكريــم: {ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ})))، وُذكــر )املــاء( يف القــرآن 
الكريــم ثالًثــا وســتني )63( مــرة، وورد معنــاه يف مواضيــع عديــدة مثــل الغيث واملطــر والبحار 
واألهنــار، ومــن املواضيــع األساســية التــي ارتبطــت بذكــر املــاء يف القــرآن: اخللــق، اإلحيــاء، 
الطهــارة ، وقــد ورد يف الســنة أيًضــا عــن »أنــس بــن مالــك، أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، قــال: »ســبع جيــري 
ــم علــاًم، أو أجــرى هنــًرا، أو حفــر بئــًرا، أو  للعبــد أجرهــن وهــو يف قــره بعــد موتــه، مــن علَّ
غــرس نخــاًل، أو بنــى مســجًدا، أو ورث مصحًفــا، أو تــرك ولــًدا يســتغفر لــه بعــد موتــه«)))، 
فــكان وقــف املــاء األكثــر حضــوًرا ألمهيتــه يف احليــاة العامــة يف كل املرافــق االجتامعيــة، ســواء 
ــاع  ــلمون يف كل بق ــارى املس ــد تب ــا فق ــن هن ــة، وم ــارة والنظاف ــوء أم الطه ــرب أم الوض ال
األرض لوقــف مــاء الــرب عــىل اإلنســان وحتــى عــىل احليــوان، وكان مــن أهــم مــا متيــزت 
بــه احلضــارة اإلســالمية عــىل اختــالف فراهتــا ومواضعهــا كثــرة األوقــاف املائيــة لتوفــر امليــاه 
ــدارس  ــاجد وامل ــا كاملس ــق هب ــرى ُتلح ــاٍن أخ ــل مب ــك داخ ــواء كان ذل ــرب، س ــة لل الصاحل
ــاه الــرب للامريــن بالطرقــات وداخــل  ــاٍن مســتقلة بذاهتــا لتســبيل مي واملجمعــات، أو يف مب

املــدن عــىل حــدٍّ ســواء.

انظر: تراث العمارة اإلسامية، خالد عزب، دار املعارف، القاهرة، 2003م، ص174.  (1(

سورة األنبياء، آية 30.  (2(

ــي ســويف،  ــل، بن ــن جب ــاذ ب ــة مع ــي، مــج2، مكتب ان ــن حســن العفَّ ــر والســكرات، ســيد ب ــرات للمــوت والقب ســكب العب  (3(

مصــر، ط1، 2000م، ص653، وحســنه األلبانــي فــي صحيــح اجلامــع رقــم )3602).
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العدد 36- السنة التاسعة عرة- رمضان ١٤٤٠ هـ/مايــو ٢٠١٩ م

وتعــد مبــاين توفــر امليــاه مــن أهــم العامئــر اخلريــة التــي حظيــت باهتــامم احلــكام العثامنيني 
 الذيــن َيْعنـُـون بالعمــل اخلــري، ويقصــد هبــا تلــك األبنية التي أنشــئت رغبــة يف التقــرب إىل اهلل

ــبيًا هلل  ــمَّ وقفهــا أصحاهبــا س ــرة، ومــن ث ــواب اآلخ ــًا يف كســب ث ــاىل- وأم -ســبحانه وتع
ــام  ــه كيف ــرف في ــف يت ــًا للواق ــدرُّ دخ ــت ال ت ــة كان ــك األبني ــي أن تل ــذا يعن ــاىل، »وه تع

ــاء«))). يش

»وقــد اجتهــد العلــامء مــن فقهــاء املســلمني يف تقســيم حــق رشب املــاء إىل قســمني أحدمها: 
هــو الــرب العــام الــذي يشــمل األهنــار والــرع العموميــة بحيــث تكــون االســتفادة منهــا 
ــه  ــه أرض ــقي من ــاء، وأن يس ــام يش ــه كيف ــع ب ــاس أن ينتف ــن الن ــد م ــكل واح ــع، أي ل للجمي
ودوابــه وغــر ذلــك مــن أوجــه االنتفــاع، والقســم الثــاين: هــو الــرب اخلــاص الــذي يرتبــط 
بمصــادر املــاء اململوكــة ألشــخاص معينــني، فحكمــه اإلباحــة للغــر بتنــاول املــاء منــه بــرط 
ــك ألن  ــه، ذل ــرب وآنيت ــواض ال ــيدة أو أح ــوات املش ــؤالء، كالقن ــاه ه ــام بن ــدم اإلرضار ب ع
ــع  ــال: »ال ُيمن ــاء فق ــل امل ــع فض ــن بي ــى ع ــي  هن ــة«))) وألن النب ــل اإلباح ــىل أص ــاٍق ع ــاء ب امل

فضــل املــاء ليمنــع بــه الــكأل«))).

ــو  ــم، وه ــه كان أعظ ــامم ب ــإن االهت ــي ف ــف املائ ــام الوق ــم أقس ــرب أه ــاء ال ــا كان م ومل
القســم الــذي يعنينــا يف املقــام األول يف هــذا البحــث إذ إنــه نظــًرا لعــدم صاحيــة املــاء للرب 
ــاء وتســبيله للفقــراء  ــة امل ــة لتنقي ــة مائي ــة، فقــد قامــت منشــآت وقفي ــارشة يف األقطــار كاف مب
ــاه  ــاين األوقــاف لتوفــر مي ــاء الســبيل دون أجــر عــىل ذلــك، وقــد انتــرت مب والعامــة وأبن

العمارة اإلسامية في أوروبا، محمد حمزة، ص240.  (1(

دور الوقــف فــي إدارة مــوارد امليــاه واحملافظــة علــى البيئــة، عبداللــه بــن إدريــس الــداودي، بحــث مقــدم إلــى مســابقة   (2(

أبحــاث الوقــف فــي دورتهــا السادســة، 2007-2008م، )األمانــة العامــة لألوقــاف بالكويــت(، متــاح لاطــاع علــى 
االطــاع   ،html.18-01-azerty1960.skyrock.mobi/2760081310-posted-on-2010 التالــي:  الرابــط 

.12:00 الســاعة  20-11-2016م،  بتاريــخ 
ــادر شــيبة  ــد الق ــق: عب ــي(، ج12، حتقي ــن عل ــن حجــر العســقاني )أحمــد ب ــح البخــاري، اب ــاري بشــرح صحي ــح الب فت  (3(

احلمــد، طبــع علــى نفقــة صاحــب الســموِّ األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز، فهرســة: مكتبــة امللــك فهــد أثنــاء النشــر، ط1، 
1421هـــ/2001م، احلديــث )6962)، ص351.
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الــرب يف العــرص العثــامين بشــكل كبــر ويف خمتلــف مناطــق وأجــزاء الدولــة العثامنيــة، ســواء 
عــىل الطــرق اخلارجيــة أم داخــل املــدن نفســها، وهــذا األمــر جيــده كل مــن يتعــرض لدراســة 
التاريــخ واحلضــارة واآلثــار العثامنيــة بتكويناهتــا يف أي موضــع مــن املواضــع التــي قــام فيهــا 
احلكــم العثــامين، ســواء يف آســيا وأفريقيــا أم يف بــالد البلقــان، واشــتهرت مبــاين تســبيل امليــاه 
ــة  ــي عام ــبيل اهلل«، وه ــاىل: »يف س ــه تع ــبيل قول ــمية الس ــل تس ــع أن أص ــبلة(، م ــم )األس باس
تتضمــن كل مــا يدخــل يف نطــاق هــذا املعنــى، وهــي املنشــآت الوحيــدة التــي علقــت تســميتها 
يف أذهــان النــاس إىل اليــوم خاصتهــم وعامتهــم باألســبلة، أمــا مــا عداهــا مــن منشــآت خريــة 
فلــم يعــد كثــٌر مــن النــاس يذكروهنــا ســوى باســمها املجــرد املرتبــط بوظيفتهــا فحســب، ال 
بداللتهــا اخلريــة التــي كانــت تعــرف هبــا طــوال العصــور الوســطى ومطلــع العــرص احلديــث، 

مثــل: الكتاتيــب والطواحــني واملــدارس ودور الطعــام وغرهــا))).

وعــرف العــرص العثــامين أســلوبني لبنــاء املبــاين الوقفيــة املائيــة وهــي نفســها التــي كانــت 
منتــرة قبيــل العــرص العثــامين باألناضــول)))، ومهــا: أســلوب بنــاء املبــاين التــي خيــرج منهــا 
عــدد مــن الصنابــر، وأســلوب بنــاء املبــاين متعــددة الواجهــات التــي حتتــوي عــىل شــبابيك 
ــا  ــق عليه ــدران تغل ــالت يف اجل ــن: دخ ــارة ع ــي عب ــبيل، وه ــبابيك التس ــم ش ــرف باس تع
ــن  ــارة م ــأيت امل ــث ي ــان، بحي ــد اإلنس ــع لي ــة تتس غ ــة مفرَّ ــات معدني ــبابيك ذات مصبع ش
الفقــراء والعامــة وأبنــاء الســبيل إىل هــذه املبــاين وهــم ُعطاشــى ليأخــذوا آنيــة الــرب املعلقــة 
بسالســل حديديــة يف الشــبابيك املذكــورة، ويمــدُّ أحدهــم يــده مــن بــني املصبعــات املعدنيــة، 
ــا مملــوًءا بــامء الــرب، فيمــأل  ليجــد خلــف كل شــباك مــن شــبابيك التســبيل حوًضــا رخاميًّ
اإلنــاء وخيــرج يــده مــن الشــباك ليــرب وحيمــد اهلل، ثــم يضــع اإلنــاء مــرة أخــرى يف موضعه، 

ويتكــرر هــذا النظــام مــع كل واحــد ممــن يريــد رشب املــاء النظيــف مــن الســبيل.

املســاجد  واجهــات  يف  الســلجوقي  العــرص  خــالل  )األســبلة(  ووجــدت 
ال  التــي  الركامنيــة(  )اإلمــارات  عــرص  يف  واســتمرت  األناضــول،  ببــالد  واملــدارس 

انظر: العمارة اإلسامية، محمد حمزة، ص241-240.  (1(

انظر: فنون الترك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص235.  (2(
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اليــوم مثــل ســبيل )كــوك مدرســة( بمدينــة  الباقيــة إىل  يــزال منهــا بعــض األمثلــة 
تقــدم  التــي  الوقفيــة  املبــاين  هــذه  انتشــار  أن  إال  670هـــ/1272م،  ســنة  )ســيواس( 
مــاء الــرب كان يف العــر العثــامين، وأقــدم األســبلة العثامنيــة الباقيــة إىل اآلن هــو 
 )ســبيل داود باشــا( الــذي أنشــئ ســنة 890هـــ/1485م، وهــو ســبيل تأخــذ شــبابيكه
ــروف  ــا لظ ــة تبًع ــاين املائي ــاء املب ــلوب بن ــك أس ــد ذل ــر بع ــم تغ ــة(، ث ــود املدبب ــة العق )هيئ
التــي أحلقــت هبــا)))، والتــي كانــت تبنــى عــىل الطــرق أو داخــل  وأســلوب املبــاين 
املــدن لتســبيل املــاء)))، ومــن أمثلــة املبــاين الوقفيــة لتســبيل امليــاه يف بــاد البلقــان يف 
العــر العثــامين كل مــن: اجلشــمة أو الســبيل الــذي شــيده )قــره مصطفــى باشــا(، 
أغــا( )ســنان  بنــاه  الــذي  والســبيل  خاتــون()))،  )كلبهــار  أنشــأته  الــذي   والســبيل 
الوقفيــة  املبــاين  نــامذج  بعــض  كذلــك  بقيــت  )قــرص(  ويف  )أدرنــة(،  بمدينــة 
بســنة  مــؤرخ  بســيط  ســبيل  مثــل  الســبيل،  وأبنــاء  الفقــراء  عــىل  امليــاه  لتســبيل 
املبــاين  أحــد  بواجهــة  ملحــق  وهــو  )ليامســول(،  بمدينــة  1013هـــ/1604م 

باشــا(، غــازي  )ســبيل  باســم  يعــرف  نفســها  باملدينــة  آخــر  وســبيل   الرئيســة، 
وهو مستقل يف بنائه ويرجع إىل القرن الثالث عر اهلجري )13هـ/19م())).

ــي  ــى وقف ــة )800( مبن ــن ثامنامئ ــر م ــا أكث ــد هب ــكان يوج ــتنابول ف ــة اس ــا يف مدين وأم
ــاء الســبيل، إال أن أكثــر نــامذج هــذه األســبلة قــد  ــاه للفقــراء والعامــة وأبن لتســبيل املي
ــم  ــوع وتنقس ــي تتن ــتانبول، وه ــة إس ــاين بمدين ــذه املب ــن ه ــدة م ــامذج عدي ــت ن ــدم، وبقي هت
تقليديــة، وأخــرى متطــورة  بســيطة، وأســبلة  أســبلة  بــني  مــا  إىل  بنائهــا  يف أســلوب 
القــادم مــن أوروبــا، ومــن أشــهر  )البــاروك والركوكــو(  املعــامري  بالطابــع  تأثــرت 

انظر: فنون الترك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص235.  (1(

انظــر: مــن روائــع حضارتنــا، مصطفــى الســباعي، دار الــوراق للنشــر والتوزيــع، بيــروت، ط1، 1999م، ص96-97؛   (2(

احلضــارة اإلســامية إبــداع املاضــي وآفــاق املســتقبل، عبــد احلليــم عويــس، مكتبــة األســرة، الهيئــة املصريــة العامــة 
2012م، ص110. للكتــاب، 

تنطق في اللغة العربية: »جلبهار خاتون«.  (3(

انظر: فنون الترك، أوقطاي أصان أبا، ص238.  (4(
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ــنة 890هـــ/1485م، ــا( س ــمة داود باش ــن: )چش ــتانبول كل م ــة إس ــة بمدين ــا الباقي  نامذجه
ســنة  كامنكــش(  و)چشــمة  1144هـــ/1731م،  ســنة  آغــا(  إســامعيل  و)چشــمة 
حســني  و)چشــمة  1145هـــ/1732م،  ســنة  زاده(  بركــه  و)چشــمة  1145هـــ/1732م، 

باشــا( وغرهــا)))، وأمــا األســبلة يف إســتانبول فمــن أشــهر النــامذج الباقيــة كل مــن: 
ــوين ســنة  ــن الســلطان ســليامن القان شــباك )تســبيل رســتم باشــا( بمجمــع شــهزاده حممــد ب
ــه  ــر أن ــايل غ ــع احل ــن الوض ــه ع ــًرا يف حجم ــبيل كب ــذا الس ــد كان ه 968هـــ/1562م، وق

ــر  ــام يذك ــايش( ك ــهزاده ب ــارع )ش ــو ش ــة وه ــس باملنطق ــق الرئي ــعة الطري ــاء توس ــدم أثن هت
 )رشيــف أوغلــو()))، ومنهــا: أيًضــا )ســبيل خــرو كتخــدا( ســنة 937هـــ/1565م بمنطقــة

)إمينونــو  Eminönü(، و)ســبيل قــره أمحــد باشــا( ســنة 976هـــ/1568م بحــي طوبقــايب داخل 
ــة إذ  أســوار القــرص الســلطاين، ويعــد صاحــب هــذا الســبيل مــن أهــم الشــخصيات العثامني
ــة التــي مــن  ــة لألوقــاف العثامني ــوىلَّ النظــارة العمومي شــغل منصــب الصــدارة العظمــى، وت

ضمــن مهامــه ومســؤولياته))).

ــن  ــت م س ــي ُأسِّ ــة الت ــاين الوقفي ــذه املب ــىل ه ــة ع ــن األمثل ــد م ــك العدي ــد كذل وتوج
ــبيل،  ــاء الس ــة وأبن ــراء والعام ــان للفق ــة باملج ــرب الصاحل ــاه ال ــر مي ــا لتوف ــل أصحاهب ِقب
ويالحــظ يف النــامذج الســابقة أن مــادة بنائهــا الداخليــة مــن الرخــام، وقــد كان ذلــك 
بأمــر املشــيدين هلــذه املبــاين الوقفيــة لنظافــة امليــاه وتنقيتهــا، ذلــك ألن الرخــام مــادة 
نقيــة تشــتهر بحفظهــا وتنقيتهــا للميــاه فضــال عــن تريدهــا، وكانــت تصــل امليــاه إىل 
الشــاربني مــن خــالل عمليــة هندســية بديعــة غايــة يف الروعــة والدقــة، فمــن واقــع 
ــون  ــا تتك ــث أهن ــد الباح ــد وج ــبلة، فق ــيام األس ــاين والس ــذه املب ــض ه ــة لبع ــارة امليداني الزي
ــبيل ــت الس ــو بي ــا ه ــا هن ــا يعنين ــكل رأيس، إال أن م ــا بش ــو بعضه ــق تعل ــدة طواب ــن ع  م

انظــر: العمــارة فــي احلضــارة اإلســامية، الريحــاوي عبــد القــادر، منشــورات جامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة، 1990م،   (1(

ص480.
.Su Güzeli İstanbul Sebilleri, Ömer Faruk Şerifoğlu, Istanbul, 1995, p. 26  :انظر  (2(

 Living in the Ottoman Ecumenical Community, Vera Costantini and Markus Koller, Essay in Honor of :3)  انظــر(

.Suraiya Faroghi, printed by Brill, Leiden, Boston, 2008, p. 150
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أو حجــرة الســبيل، وهــي عبــارة عــن حجــرة حتتــوي يف أرضياهتــا عــىل أقصــاب مغيبــة تأخــذ 
ــات بنهايتهــا بحــوض يعــرف باســم  ــة مــن هــذه القصب اجتاهــات خمتلفــة، وتتصــل كل قصب
حــوض التســبيل الــذي تتجمــع فيــه امليــاه خلــف شــبابيك التســبيل، وتصــل بعــد ذلــك امليــاه 
ون أيدهيــم عــر شــبابيك التســبيل وحيصلــون عــىل امليــاه، إال  النقيــة إىل الشــاربني الذيــن يمــدٌّ
أن أهــم مــا يميــز هــذه املبــاين هــو روعــة انتامئهــا للوقــف اإلســامي، الــذي يقــدم اخلدمــات 
ــع  ــو جمم ــكاد خيل ــة، وال ي ــاء نظيف ــة م ــن رشب ــون م ــى ال حُيرم ــة حت ــذوي احلاج ــان ل باملج
ــد  ــاه كأح ــبيل املي ــي لتس ــى مائ ــن مبن ــافرين م ــان للمس ــة أو خ ــجد أو مدرس ــامري أو مس مع
أجــزاء الوقــف الرئيســة باملنشــأة، ومــن هنــا يتبــني مــدى حــرص العثامنيــني حكاًمــا وأمــراًء 

وأغنيــاًء، عــىل ســد احتياجــات الفقــراء وعامــة النــاس.

ومــن نــامذج أوقــاف مــاء الــرب ببــاد احلجــاز عــىل طــرق احلــج الرئيســة مــا قــام بــه 
الســلطان أمحــد األول بــن حممــد الثالــث )ت: 1026هـــ/1617م( مــن مجلــة األوقــاف النافعــة 
ومنهــا ســحابة أو )مظلــة يقــع حتتهــا صهريــج مــاء( بطريــق احلــج املــري، حيمــل هبــا املــاء 
للفقــراء واملســاكني، ووقــف عليهــا أوقاًفــا عظيمــة، وَعــنيَّ عليهــا حارًســا، وَبنــى إىل جانبهــا 
ــني إذ  اســراحة لتأمينهــا وتأمــني احلجــاج)))، ومنهــا أوقــاف بعــض نســاء الســاطني العثامني
ــاء  ــبيل م ــىل س ــوي ع ــي حتت ــرم املك ــاورة للح ــامرة))) جم ــلطان ع ــرم س ــي خ ــيدت خاصك ش
لتســبيله عــىل الفقــراء والعابريــن، إىل جانــب ســبيل آخــر ودورة ميــاه وقفتهــام عــىل الفقــراء 

ــة املنــورة))). ضمــن أوقافهــا باملدين

ــة القــدس، إذ عقــد  ــة بكثــرة خــال العــر العثــامين بمدين وقــد ُوجــدت األوقــاف املائي
ــا يف قبــة السلســلة القائمــة يف  الســلطان ســليامن القانــوين ســنة 948هـــ/1541م جملًســا رشعيًّ

ــه األمــن املــؤرخ ــه محمــد بــن فضــل الل انظــر: خاصــة األثــر فــي أعيــان القــرن احلــادي عشــر، احملبــي أبــو عبــد الل  (1( 
)ت: 1111هـ/1699م(، الشركة املتحدة للتوزيع، بيروت، 1986م، مج1، ص182.

يقصد بها هنا مجمع معماري كبير مبعنى العمارة الشامل.  (2(

انظر: أوقاف نساء الساطن، ماجدة مخلوف، ص18.  (3(
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ــي النقــاش«  ــد قــرر يف هــذا املجلــس »الســيد حممــد جلب ــة، وق ــة الصخــرة املرف صحــن قب
ــاطل  ــا القس ــأ هب ــليامن، وأنش ــرك س ــن ب ــبيل م ــاة الس ــر قن ــد عمَّ ــه ق ــه أن ــىل نفس ــهد ع وش
وأجــرى فيهــا العيــون، وأنــه قــد وقفهــا عــىل عامــة املســلمني)))، كــام شــيد الســلطان ســليامن 
ــاب فيصــل« ســنة  ــم »ب ــة العت ــارك قــرب بواب ــوين ســبياًل يف باحــة املســجد األقــى املب القان
943هـــ/1536م، وخلــف الســبيل مــن اجلهــة الشــاملية يوجــد حمــراب فــوق مســطبة تعــرف 

ــليامن))). ــبيل س ــطبة س بمس

ــوات  ــاه فقــد كانــت تأتيهــا عــر قن ــات واألســبلة باملي ــد هــذه اخلزان وعــن مصــادر تزوي
امليــاه التــي جتلــب املــاء مــن األهنــار، أو يتــم ختزيــن ميــاه األمطــار داخــل خزانــات وصهاريــج 
ــة،  ــآت املائي ــبلة واملنش ــبيل إىل األس ل الس ــامَّ ــني أو ُع ل ــطة احلامَّ ــل بواس ــم تنق ــك، ث ــدة لذل مع
ــنان« أن  ــامري س ــه »املع ــوين مهندس ــليامن القان ــلطان س ــال الس ــبيل املث ــىل س ــر ع ــد أم وق
ــامر  ــى املع ــد بن ــدن، وق ــة يف امل ــاه اجلاري ــوات املي ــبلة بقن ــات األس ــن خزان ــد م ــل العدي يص
ــاه  ــل املي ــر نق ــن قناط ــدًدا م ــات وع ــن اخلزان ــلة م ــنوات سلس ــر س ــدى ع ــىل م ــنان ع س
ــة  ــت تكلف ــة إذ بلغ ــة ضخم ــغ مالي ــف مبال ــر تتكل ــك القناط ــت تل ــة، وكان ــدن العثامني إىل امل
القناطــر التــي شــيدها املعــامر ســنان قــدر مــا تكلفــه بنــاء جممــع الســليامنية، وكانــت أجهــزة 
ــال ســبيل األربعــني يأخــذ مــاءه مــن  ــات متعــددة، فــكان مث ــاه تســحب مــن خزان ضــخ املي
ــا  ــذا، ومنه ــوب))) وهك ــق منحــدرات أي ــن طري ــايب ع ــرى ق ــا إىل أك ــراد ومنه ــة بلغ غاب
ــع ــد الراب ــلطان حمم ــدة الس ــلطان وال ــان س ــة تورخ ــاز خدجي ــالد احلج ــه بب ــا وقفت ــك م  كذل
ــاه  ــا باملي ــل نصفه ــاًل حُيمَّ ــني )650( مج ــتامئة ومخس ــت س ــث وقف ــنة 1073هـــ/1663م، حي س
ــل بقيتهــا بأمتعــة احلجــاج والعابريــن))) . ــر املــاء، وحتمَّ خلدمــة الفقــراء واحلجــاج لعــدم توف

انظر: الوقف اإلسامي بن النظرية والتطبيق، عكرمة سعيد، ص464-463.  (1(

انظر: الوقف اإلسامي بن النظرية والتطبيق، عكرمة سعيد، ص471.  (2(

انظر: فنون الترك، أوقطاي أصان أبا، ص236.  (3(

انظــر: أوقــاف النســاء فــي مكــة املكرمــة، أميــرة بنــت علــي، ص38؛ التحــوالت الفكريــة فــي العالــم اإلســامي، أعــام   (4(

ــودي، املعهــد العاملــي  ــان اجلال ــر: علي ــي عشــر الهجــري، حتري ــى الثان ــب وحــركات وأفــكار، مــن القــرن العاشــر إل وكت
للفكــر اإلســامي، هرنــدن، فرجينيــا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 2014م، ص572.
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ومــن أمجــل األوقــاف العثامنيــة التي ســطرت صفحــات مضيئة مــن التاريــخ بعض 
أوقــاف الــرب التــي تعلقــت بشــهر رمضــان امُلعظَّــم، ومنهــا مــا وقفتــه )نفيســة بنت 
إســكندر باشــا(، وهــو وقــف جليــل يعــود إىل أواخــر ربيــع اآلخــر ســنة 931هـــ/
ــع عــىل عقــده )ســعدي أفنــدي( الــذي كان آنــذاك قــايض  فرايــر ســنة 1525م، ووقَّ
ــنة 945هـــ/1538م،  ــى س ــام حت ــيًخا لإلس ــد ش ــام بع ــح في ــتانبول وأصب ــة إس مدين
وهــذا الوقــف كان عبــارة عــن وقــف نقــدي بمبلــغ عــرة آالف )10000( )آقجة( أو 
ا قــدره ألــف )1000( آقجة، أي: بنســبة ربــح 10 %،  درمًهــا فضيًّــا، توفــر دخــًا ســنويًّ
ــداًرا ــه مق ــت من ــه خصص ــف أن صاحبت ــذا الوق ــىل ه ــة ع ــة خاص ــي أمهي ــا يضف  ومم

ــجناء يف  ــىل الس ــاء ع ــع امل ــا لتوزي ــل وقفه ــن دخ ــة- م ــون )30( آقج ــه ثاث - ورد أن
ــان))). ــهر رمض ش

المبحث الثالث

يض الوقف العثماني على الفقراء والعامة في الصحة والتمر

ممــا ال خيفــى أن ديننــا اإلســامي قــد حــث عــىل العنايــة بالصحــة العامــة وإقامــة املراكــز 
ملعاجلــة املــرىض واجلرحــى ورعايــة املعاقــني، وقــد أنشــأ املســلمون عــر التاريــخ املستشــفيات 
ــظ  ــو لف ــتان«، وه ــتان« أو »مارس ــظ »بيامرس ــلمني لف ــرب واملس ــدى الع ــاع ل ــا)))، وش وغره
ــّل  ــع واملح ــى املوض ــتان« بمعن ــض، و»س ــى مري ــامر« بمعن ــني »بي ــن مقطع ــون م ــاريس مك ف
ــة  ــا وحرك ــىل بعضه ــارات ع ــاح احلض ــر انفت ــة ع ــظ إىل العربي ــذا اللف ــل ه ــكان)))، ودخ وامل

التأثــر والتأثــر.

ــاروق بيليجــي، بحــث  ــرن الســادس عشــر، ف ــن الق ــي النصــف األول م ــة إســتانبول ف ــي مدين ــاف النســاء ف انظــر: أوق  (1(

مبجلــة أوقــاف )الكويــت(، الســنة العاشــرة، العــدد )19)، ذو احلجــة 1431هـ/نوفمبــر 2010م، ص110.
انظر: الوقف اإلسامي بن النظرية والتطبيق، عكرمة سعيد، ص480.  (2(

ــا،  ــة اخلافــة العباســية )1-656هـــ/622-1258م(، مؤمــن أنيــس الباب ــى نهاي )3)  انظــر: البيمارســتانات اإلســامية حت

رســالة )ماجســتير( بقســم التاريــخ واآلثــار، كليــة اآلداب-اجلامعــة اإلســامية بغــزة، فلســطن، 2009م، ص23.



الوقف عىل الفقراء والعامة وأبناء السبيل خالل العرص العثامين

113

وممــا يميــز هــذا النــوع مــن الوقــف أنــه ينــدرج ضمــن األوقــاف املبــارشة، أو األوقــاف التــي 
ختضــع إلدارة الدولــة وخاصــة أهنــا ذات صفــة اجتامعيــة، وقــد ُأديــرت تلــك األوقــاف بتقســيم 
اختصاصــات اإلدارات املختلفــة ألنــواع هــذه األوقــاف االجتامعيــة إذ تــوىّل عــىل ســبيل املثــال 
ــذي كان  ــر ال ــو األم ــذا)))، وه ــاء وهك ــار األطب ــا كب ــم بداخله ــات تض ــفيات هيئ إدارة املستش
ــبام ورد يف رشوط  ــح حس ــكل صحي ــة بش ــات والوقفي ــذه املؤسس ــل ه ــم عم ــأنه أن ينظ ــن ش م

الواقفــني.

، وذلــك يف اخليمــة التــي كانــت خمصصــة  وقــد ُعرفــت البيامرســتانات منــذ عهــد النبــي
ــت  ــد كان ــذا فق ــات، ول ــزوات والفتوح ــالل الغ ــم خ ــى ومعاجلته ــرىض واجلرح ــداواة امل مل
تأخــذ هيئــة متنقلــة وليســت ثابتــة إىل أن بنيــت خيمــة لتضميــد اجلرحــى وإســعافهم يف غــزوة 
اخلنــدق ســنة 5هـــ/626م، وظــل األمــر كذلــك إىل أن توســعت املستشــفيات والبيامرســتانات 
ــث  ــا احلدي ــفيات بمفهومه ــى املستش ــن بن ــوي، وكان أول م ــرص األم ــالل الع ــورت خ وتط
ــفيات  ــد املستش ــيد أح ــنة 89هـــ/707م »إذ ش ــك س ــد املل ــن عب ــد ب ــوي الولي ــة األم اخلليف
لألشــخاص املصابــني باألمــراض املعديــة، وبنــى املالجــئ للعجــزة واملــرىض، وأجــرى عليهــا 

ــًدا«))). ــٍر قائ ــا ولــكل رضي ــٍد خادًم ــا عديــدة، وخصــص لــكل ُمْقَع ــا وأوقاًف أرزاًق

واســتمر اهتــامم املســلمني ببنــاء املستشــفيات ودور الشــفاء كــام عرفــت يف العــرص العثــامين 
ملــداواة اجلرحــى ومتريــض املــرىض، وبلــغ مــن اهتــامم العثامنيــني يف ذلــك أنــه كانــت حتتــوي 
غالبيــة املجمعــات املعامريــة الكــرى عــىل مستشــفيات ضمــن أوقافهــا اخلريــة، ومــن ذلــك ما 
شــيده الســلطان ســليامن القانــوين إذ أمــر املهنــدس املعــامري العظيــم »ســنان« ببنــاء العديــد من 
األوقــاف املعامريــة التــي احتــوت عــىل ثالثــة بيامرســتانات إلســعاف املــرىض جماًنــا، ومنهــا مــا 
كان يف بــالد احلرمــني الريفــني)))، كــام ُشــيد يف ســورية وخاصــة يف مدينتــي دمشــق وحلــب 
خــالل العــرص العثــامين العديــد مــن املستشــفيات الوقفيــة التــي تعالــج املــرىض باملجــان وقــد 
انقســمت إىل مستشــفيات مدنيــة مثــل مستشــفى احلميديــة بدمشــق الــذي بنــي أواخــر القــرن 

انظر: الوقف اإلسامي: تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، دار الفكر، دمشق، ط2، 2006م، ص281.  (1(

الوقف اإلسامي بن النظرية والتطبيق، عكرمة سعيد، ص481-480.  (2(

ــروت، ط2،  ــكان، بي ــة العبي ــخ اإلســامي احلديــث، إســماعيل أحمــد ياغــي، مكتب ــة فــي التاري ــة العثماني انظــر: الدول  (3(

ص76. 1998م، 
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13هـــ/19م، وأخــرى عســكرية مثــل املستشــفى املركــزي العســكري بدمشــق والــذي قدمــت 

ــامل  ــة يف ش ــدان العربي ــا البل ــون أيًض ــل العثامني ــكر)))، ومل يغف ــة للعس ــات الصحي ــه اخلدم في
إفريقيــا مــن األوقــاف وخاصــة الصحيــة منهــا واملائيــة، إذ أنشــأ العثامنيــون يف مدينــة اجلزائــر 
عــرة ينابيــع مــاء ضخمــة لتســبيل املــاء لألهــايل، كــام أقــام حســن باشــا وحممــد باشــا بــن 
صالــح العديــد مــن احلاممــات املجانيــة لعامــة النــاس وفقرائهــم، إضافــة إىل بنــاء عــدد مــن 

ــاء، وعــدد مــن املستشــفيات لتمريضهــم))). ــن والغرب ــواء العابري ــات إلي الثكن

وتطــورت املستشــفيات تطــوًرا عظيــاًم بحيــث احتــوت بداخلهــا عــىل كبــار علــامء 
ــاء وغرهــم، كــام كان  ــردد عليهــا الفقهــاء واألدب ــل كان ي ــة، ليــس يف الطــب فقــط، ب الدول
األطبــاء أنفســهم، منهــم النحــاة والشــعراء واملتكلمــون واألصوليــون واملحدثــون واملؤرخــون 
واللغويــون وعلــامء الفلــك واملفــرون واملهندســون والرياضيــون، فكانــت املستشــفيات جممع 
ل مــن قبــل األوقــاف، وأحياًنــا كان  العلــوم واخلــراء والفقهــاء، وقــد كانــت املستشــفيات متــوَّ
األطبــاء َيِقفــون رواتبهــم أيًضــا عــىل املنشــآت إذ كانــوا يعملــون بــدون أجــر)))، ووصــل األمــر 
ام بنــاء بيامرســتانات ليعملــوا فيهــا باملجــان،  ــا إىل أن األطبــاء كانــوا يطلبــون مــن احلــكَّ أحياًن
ومــن ذلــك مــا ورد عــن ســنان بــن ثابــت أنــه أشــار عــىل املقتــدر بــأن يتخــذ بيامرســتاًنا ينســب 
إليــه، فأمــر ببنائــه يف بــاب الشــام وســاّمه البيامرســتان املقتــدري، وأنفــق عليــه مــن مالــه يف كل 
شــهر مائتــي دينــار، وافتتــح ســنان بــن ثابــت -أيضــا- بيامرســتان الســيدة الــذي بنــاه بأحــد 
األســواق، وجلــس فيــه ورتــب املتطببــني، واســتقبل املــرىض غــر القادريــن جماًنــا، و»كانــت 

النفقــُة عليــه يف كل شــهٍر ســتامئة دينــار«))).

ــن إحســان  ــة طــب الشــام، أكمــل الدي ــة فــي ســورية، املستشــفيات وكلي ــة احلديث ــة العثماني انظــر: املؤسســات الصحي  (1(

أوغلــي، جلنــة تاريــخ بــاد الشــام، دمشــق، 2002م، ص93-18.
انظــر: األتــراك العثمانيــون فــي شــمال أفريقيــا، عزيــز ســامح إلتــر، ترجمــة: د. محمــود علــي عامــر، دار النهضــة   (2(

1989م، ص145. بيــروت، ط1،  والنشــر،  للطباعــة  العربيــة 
نظر: البيمارستانات اإلسامية، مؤمن أنيس البابا، ص27.  (3(

األوقــاف والرعايــة الصحيــة، أحمــد عــوف عبــد الرحمــن، بحــث مبجلــة أوقــاف، تصــدر عــن األمانــة العاملــة لألوقــاف،   (4(

)الكويــت(، الســنة الثالثــة، العــدد )6)، ربيــع اآلخــر 1425هـ/يونيــو 2004م، ص129.
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ــدع املســلمون يف وقــف البيامرســتانات، حتــى وجــدت رشوط يف أوقافهــا تــدل عــىل  وأب
الوعــي التــام، والرمحــة التــي تعــر عــن مــدى إنســانية اإلســالم ورفقــه، فلقــد كان يذكــر يف 
نصــوص وقفيــات املستشــفيات وجــوب تقديــم طعــام لــكل مريــض يف آنيــة مســتقلة خاصــة 
ــٍق،  ــض برف ــا إىل املري ــا وإيصاهل ــوب تغطيته ــر، ووج ــض آخ ــتعملها مري ــر أن يس ــن غ ــه م ب
قــني مــن املــرىض إذ كانــوا ُيعزلــون  صــت يف البيامرســتانات قاعــات مســتقلة للمؤرَّ وقــد ُخصِّ
ــم  ــا عليه ــي يروهي ــص الت ــتامع إىل القص ــيد واالس ــامع األناش ــم بس ــنِّفون آذاهن ــا، فُيَش فيه
ــية  ــة الفرنس ــول احلمل ــى دخ ــادة حت ــذه الع ــت ه ــد ظل ــوم، وق ــم الن ــى يغلبه ــاص حت القّص
إىل مــرص ســنة 1213هـــ/1798م، فشــاهدها العلــامء الفرنســيون بأنفســهم وكتبــوا عنهــا، ممــا 
ــه هــذه املؤسســات  ــل عــىل البعــد اإلنســاين واألخالقــي والنفــي الــذي كانــت تقــوم ب يدل

ــد))). ــا املجي ــة يف تارخين ــة الرائع الوقفي

ــا كانــت الدولــة العثامنيــة وارثــة للعديــد مــن احلضــارات اإلســالمية الســابقة عليهــا،  وملَّ
كاحلضــارة اململوكيــة والســلجوقية والزيانيــة والطاهريــة، ومّلــا كان هــؤالء أيًضــا حريصني عىل 
توفــر األوقــاف اإلســالمية عــىل الفقــراء والعامــة يف جمــال الصحــة والتمريــض، فقــد حــرص 
ــم مــا كان قــد أمهــل أو هتــدم مــن البيامرســتانات التــي أقيمــت خــالل  العثامنيــون عــىل ترمي
العــرص اململوكــي والزيــاين والطاهــري بصفتهــم وارثــني هلــا، ففــي مــرص تــم ترميــم كثــر مــن 
بيامرســتانات العــرص اململوكــي، ويف مقدمتهــا البيامرســتان املنصــوري بمدينــة القاهــرة)))، ويف 
دمشــق حــرص الــوالة العثامنيــون عــىل جتديــد عــامرة البيامرســتان النــوري والقيمــري، ومهــا 
مــن أشــهر البيامرســتانات اإلســالمية يف ذلــك الوقــت، وكان قــد اضمَحــلَّ وقفهــام، فحرصت 
ــذه  ــاءة- إلدارة ه ــرة والكف ــاب اخل لني-أصح ــل املتوَّ ــار أفض ــىل اختي ــة ع ــة اخلالف مؤسس
األوقــاف)))، وكان حســن باشــا بــن عبــد اهلل )ت: 1027هـــ/1618م( مــن أصحــاب الكفــاءة 
ــت،  ــت اضمحّل ــد أن كان ــعائره بع ــام ش ــوري، فأق ــتان الن ــف البيامرس ــد ويل »وق ــرة فق واخل

انظر: من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، ص230؛ روائع األوقاف، راغب السرجاني، ص 148.  (1(

انظر: روائع األوقاف، راغب السرجاني، ص147.  (2(

انظر: روائع األوقاف، راغب السرجاني، ص147.  (3(
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ــر أوقافــه، وأتــى فيــه مــن حســن التنميــة بــام ال مزيــد عليــه، فاســتدعاه املــوىل مصطفــى  وعمَّ
ــى  ــى، حت ــري، فأب ــتان القم ــة البيامرس ــق لوالي ــاة بدمش ــايض القض ــك ق ــروف بكوج املع
َأبــَرَم))) عليــه هــو ورئيــس األطبــاء بدمشــق الشــيخ رشف الديــن الضمحــال حالــه، ثــم َقبَِلــُه 
ــوره  ــن أم ــه م ــا، وال خيالط ــياء عيَّنَه ــض أش ــاء بع ــس األطب ــه رئي ــاول في ــة أال يتن ــىل رشيط ع
ــه خــرب)))  ــه بســبب جتــاوزه وجتــاوز أمثال ــه، فإن بســوى))) قبــض القــدر الفــاين مــن علوفت
ــى وقفــه، وويَل اجلامــع األمــوي بعــد  ــره، ونمَّ الوقــف، فقبــل القــايض والرئيــس رشطــه، وعمَّ

ــِه«))). ــِه وَتنِْمَيتِ ــُه َيذهــب، فبــذل جهــده يف َضبطِ أن كاد َوْقُف

ــد كان  ــف فري ــر وق ــا يف توف ــى كامهل ــرىض إىل أق ــىل امل ــة ع ــاف العثامني ــت األوق ووصل
حيــدث يف مدينــة طرابلــس الشــام وغرهــا، وكان ريــع هــذا الوقــف خمصًصــا لتوظيــف اثنــني 
ــن  ــي بتحسُّ ــرىض يوح ــب امل ــا بجان ــا خافًت ــان حديًث ــا، فيتحدث ــتانات يوميًّ ــّران يف البيامرس يم
ــيته  ــن نفس ــام فتتحس ــض حديثه ــمع املري ــه ليس ــق عين ــه، وبري ــرار وجه ــض، وامح ــة املري حال
ويكــون ذلــك ســبًبا يف شــفائه)))، وقــد أورد مصطفــى الســباعي جــزًءا مــن وقفيــة البيامرســتان، 

التــي جــاء فيهــا:

ــم،  ــره الغنائ ــب ب ــرزت مواه ــم، وأح ــره العزائ ــرص أج ــه ف ــزت ب ــا انته ــق م ــإن أح »ف
وأجــدر مــا تنبــه الغتنــام ثوابــه كل نائــم، وأوىل مــا توجــه إليــه كل متوجــه وقــام إليــه كل قائــم، 
ــده،  ــاء فوائ ــىل اآلب ــتمرت ع ــده، واس ــرات زوائ ــده، وزادت يف امل ــرات عوائ ــادت باخل ــا ع م
ــم  ــا، املقي ــم بره ــاف العمي ــي األوق ــده، وه ــال قواع ــاول اآلم ــوى بتط ــىل التق ــتقرت ع واس
أجرهــا، اجلســيم وفرهــا، الكريــم ذخرهــا، فهــي احلســنات التــي هــي اجلنــان، والقربــات التــي 
فيهــا رضــوان الرمحــن،- والصدقــات التــي هــي مهــور احلــور احلســان، والنفقــات التــي هــي 

. وتعني هنا: ألحَّ  (1(

وردت هكذا في املصدر، وتعني: بغير.  (2(

وردت هكذا باملصدر، وتعني: تعطل.  (3(

خاصة األثر، احملبي أبو عبد الله محمد، ص391.  (4(

انظر: من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، ص231.  (5(
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ــض  ــىل املري ــرور ع ــال ال ــن إدخ ــا م ــا فيه ــى م ــان ، وال خيف ــؤ واملرج ــور واللؤل ــور األج بح
الفقــر، وإيصــال احلبــور إىل قلبــه الكســر، وإغنائــه بإيوائــه ومداواتــه، الــذي ال ُيَعــرَّ عــن وفور 
ه ونجــواه  أجرهــا بتعبــر، فطوبــى ملــن عامــل مــواله العزيــز الغّفــار، وراقبــه مراقبــة العــامل بــرِّ
ــدار، وانتهــز  ــراد واإلصــدار، وأقرضــه أحســن القــروض عــىل حســب اإلمــكان واالقت يف اإلي
الفرصــة باالســتباق، وأحــرز باغتنــام أجرهــا قصــب الســباق، فســاعد الفقــر املســلم عــىل إزالــة 
ــه  ق، ورجــاَء أن تكــون ل ــه اخلــالَّ ــه غــًدا مــن عــذاب رب ــه، ومــداواة ســقمه، مســاعدة تنجي َأمَلِ
هبــا عنــد اهلل الرتبــة العظمــى، والقربــة التــي ال خيــاف بأجرهــا ظلــاًم وال هضــاًم، واحلســنة التــي 
ــا فأقيــم البيامرســتان ملــداواة مــرىض املســلمني الرجــال والنســاء مــن األغنيــاء  ال تبقــي لذنبــه مهًّ

ــن والفقــراء املحتاجــني«))). املثري

ــتانبول  ــة إس ــم بمدين ــة وغره ــراء والعام ــرىض الفق ــىل امل ــة ع ــاف العثامني ــن األوق ــا ع وأم
ــكان،  ــا بالس ــم ازدحاًم ــر مدهن ــم، وأكث ــة دولته ــت عاصم ــر إذ كان ــظ األوف ــا احل ــد كان هل فق
ــة ال حيتــوي  ــرة، فقلــام ُوجــد جممــع العــامرة اخلري ــة بكث ــذا فقــد ُوجــدت األوقــاف الصحيَّ ول
بداخلــه عــىل بيامرســتان، أو دار للشــفاء ومــداواة اجلرحــى، وكانــت باكــورة إنشــاءاهتا يف املدينــة 
ــع  ــح، وكان أول جمم ــد الفات ــلطان حمم ــادة الس ــا بقي ــون فيه ــا العثامني ــة دخله ــذ أول وهل من
معــامري يف املدينــة هــو جممــع الســلطان الفاتــح الــذي احتــوى وحــده عــىل ثــامين مــدارس منهــا 
مستشــفى ومدرســة الطــب، إذ كان املستشــفى إىل جانــب مــداواة املــرىض وإســعافهم تتــم فيــه 
ــف  ــوا يف خمتل ــة عمل ــذه املدرس ــاء يف ه ــن األطب ــدد م ج ع ــرَّ ــد خت ــة، وق ــوم الطبي ــة العل مزاول
ــع  ــاء مرب ــد ج ــفى فق ــذا املستش ــط ه ــن ختطي ــان)))، وع ــرىض باملج ــة امل ــة ملعاجل ــاء الدول أنح
ــة،  ــق مربع ــدة مناط ــرواق إىل ع ــذا ال ــم ه ــات، وينقس ــع اجله ــن مجي ــه رواق م ــط ب ــكل حيي الش
يغطــي كالًّ منهــا قبــة صغــرة تســتخدم كمنطقــة اســتقبال للمــرىض، ويقــع خلــف هــذا الــرواق 
مــن اجلهــات األربــع عــدد مــن احلجــرات مســتطيلة الشــكل، كانــت تســتخدم إمــا إلســعاف 
ــي  ــرة الت ــرات الكب ــض احلج ــد بع ــني، ويوج ــا واملتخصص ــاء فيه ــوس األطب ــرىض أو جلل امل

من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، ص232-231.  (1(

 Ottoman Architecture, Doğan Kuban, translated by Adair Mill, Photography by Cemal Emden, انظــر:   (2(

.Antique Collectors` Club, England, 2010, p. 179
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تأخــذ هيئــة مربعــة الشــكل، يغطــي كاًّ منهــا قبــة كبــرة، وقــد كانــت هــذه احلجــرات الكبــرة 
تســتخدم قاعــات لتدريــس الطــب، كــام شــيد أيًضــا الســلطان بايزيــد الثــاين مستشــفى داخــل 
ــذا  ــط ه ــاء ختطي ــتانبول، وج ــة إس ــد بمدين ــة بايزي ــيده بمنطق ــذي ش ــة ال ــامرة اخلري ــع الع جمم
ــاء، وكان املستشــفى  ــذ البن ــذي نّف ــدس ال ــرة مــن املهن ــه براعــة كب ــع وحدات املستشــفى وتوزي
ــاء  ــبيل والغرب ــاء الس ــة وأبن ــراء والعام ــن الفق ــرىض م ــة امل ــلطان ملعاجل ــاف الس ــن أوق ــزًءا م ج
باملجــان، وجــاء ختطيــط املستشــفى مــن ثاثــة أجــزاء، جــزء مســتطيل حيتــوي عــىل عــدد مــن 
ــا أقســام  ــة مكشــوفة، والتــي يقــوم مقامهــا حالًي حجــرات التمريــض الريــع تطــل عــىل رحب
ــوي  ــرى حتت ــة أخ ــوفة إىل قاع ــة املكش ــؤدي الرحب ــم ت ــفيات، ث ــتقبال باملستش ــوارئ واالس الط
عــىل عــدد مــن احلجــرات التــي يتــم فيهــا حتضــر األدويــة والعقاقــر وتوزيعهــا يوميًّــا باملقــدار 
ــرى  ــة أخ ــة إىل قاع ــذه القاع ــؤدي ه ــم ت ــفى-، ث ــة املستش ــض- صيدلي ــه كل مري ــذي حيتاج ال
سداســية الشــكل حتتــوي عــىل عــدد مــن احلجــرات كان يبيــت فيهــا األطبــاء واملــرىض الذيــن 
ــا يف املستشــفيات الكــرى باســم  تتصــف حاالهتــم املرضيــة باحلرجــة)))، وهــو مــا يعــرف حالًي
العنايــة املركــزة، وقــد كانــت منطقــة مغلقــة ال يدخلهــا إال املختصــون، مــن أجــل املحافظــة عــىل 
خصوصيــات املــرىض واحــرام حقوقهــم إىل جانــب ضــامن عــدم نقــل العــدوى، وهــو األمــر 

ــة عــىل املــرىض الفقــراء واملحتاجــني. الــذي يرهــن عــىل مــدى روعــة األوقــاف العثامني

.Ottoman Architecture, Doğan Kuban, p.198 :انظر  (1(
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 لوحة )2(، تخطيط دار الشفاء أو مستشفى السلطان محمد الفاحت بإستانبول، من كتاب:
)Ottoman Architecture, Doğan Kuban(

 لوحة )3(، تخطيط دار الشفاء أو مستشفى السلطان بايزيد الثاني بإستانبول، من كتاب:
)Ottoman Architecture, Doğan Kuban(
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ومل يقتــر إنشــاء املستشــفيات أو دور الشــفاء يف العــر العثــامين عــىل الســاطني 
ــوي  ــة حتت ــات وقفي ــييد مؤسس ــوزراء يف تش ــاء وال ــن النس ــم م ــارك غره ــل ش ــم، ب وحده
ــاء إىل  ــاء الســبيل والغرب بداخلهــا عــىل مستشــفيات لتمريــض وعــاج الفقــراء والعامــة وأبن
ــيدته  ــذي ش ــفى ال ــتانبول املستش ــة إس ــا بمدين ــل نامذجه ــن أمج ــا، وم ــاء أحياًن ــب األغني  جان
ــا  ــلطانة يف وقفيته ــارت الس ــد اخت ــنة 957هـــ/1550م، وق ــلطان( س م س ــرَّ ــي خ )خاصك
ــني  ــني متخصص ــام(، وطبيب ــب الع ــان الط ــني )يامرس ــفى طبيب ــذا املستش ــىل ه ــإلرشاف ع ل
ــان يف  ــني يعم ــني اثن ــني، وموظف ــة ممرض ــني، وأربع ــني، وصيدلي ــني اثن اح ــون، وجرَّ يف العي
املختــر، وعــدًدا مــن األشــخاص لــإلدارة، وبلــغ جممــوع العاملــني يف املستشــفى حــوايل ثامنيــة 
ــا، وقــد نصــت وقفيتهــا عــىل معاجلــة الفقــراء واملحتاجــني فيهــا، كــام  وعريــن )28( موظًف
ــني-  ــاء واملوظف ــب األطب ــفى-إىل جان ــام باملستش ــم الطع ــدم هل ــن يق ــة م ــن مجل ــرت أن م ذك
ــم  ــُويفِّ أحده ــاء، »وإذا ُت ــال أم النس ــن الرج ــواء م ــكينًا س ــًرا ومس ــن )24( فق ــة وعري أربع
ــل  ــق وحتصي ــدِّ الرم ــن يف س ــادات، املضطري ــامء والس ــراء العل ــن فق ــد م ــه لواح ــنيَّ طعام ُيع
ــنة 965هـــ/1558م  ــفى س ــذا املستش ــات ه ــت نفق ــلطاين«)))، وبلغ ــور الس ــوات باملنش األق
حــوايل 114550 آقجــة، أي: درمًهــا فضيًّــا)))، وهبــذا يمكــن القــول: إن خاصكــي ســلطان هــي 
املــرأة التــي بــدأت بإنشــاء املؤسســات الوقفيــة الكــرى مــن طــرف النســاء والتــي اســتمرت 
حتــى القــرن 13هـــ/19م، مــع بنــاء جامــع ومستشــفى للغربــاء وغرمهــا مــن األعــامل اخلريــة 
مــن والــدات الســاطني قبــل ســنة 1269هـــ/1853م))) إذ شــيدت رابعــة لنــوش ســلطان هــي 
ــدى  ــاين إح ــذه املب ــىل ه ــت ع ــر، ووقف ــرى بم ــة وأخ ــة املكرم ــفاء بمك ــرى داًرا للش األخ

ــة))). ــن )21( قري وعري

م سلطان مبكتبة السليمانية، برقم )3752)، الصفحة اليسرى من الورقة رقم )10). وقفية خاصكي خرَّ  (1(

انظر: أوقاف النساء في مدينة إستانبول، فاروق بيليجي، ص98.  (2(

انظر: أوقاف النساء في مدينة إستانبول، فاروق بيليجي، ص98.  (3(

انظر: أوقاف النساء في مكة املكرمة، أميرة بنت علي، ص49-44.  (4(
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الخاتمة

ــي أنشــئت  ــة الت ــامذج األوقــاف اإلســالمية العثامني ــٍض مــن ن ــٌض مــن في وبعــد فهــذا غي
ــرم  ــم، وحت ــق مطالبه ــم، وحتق ــت ترعاه ــبيل إذ كان ــاء الس ــني وأبن ــراء واملحتاج ــة الفق لرعاي
معيشــتهم، وتؤمــن طعامهــم ومبيتهــم، وتوفــر املــاء الصالــح هلــم، إىل جانــب تبنـّـي ضعيفهــم، 
ــى،  ــكاد ُتضاه ــٍة ال ت ــىل عظم ــن ع ــام يره ــم، ب ــن معاناهت ــف م ــم، والتخفي ــة مرضاه ومعاجل
ــهرة وال  ــه ش ــن ورائ ــد م ــذي مل يقص ــل ال ــذا العم ــىل ه ــث ع ــالص يف الباع ــح اإلخ وتوضِّ
منصــب إذ إن مــن شــيدوه كانــوا بالفعــل يف موضــع الشــهرة واملنصــب، وإنــام ُشــيِّدت تلــك 
ــون  ــي، ولك ــل االجتامع ــاىل، وللتكاف ــه اهلل تع ــه وج ــى ب ــيٌّ ُيبتغ ــل وقف ــا عم ــىل أهن ــاين ع املب
ــا جســًدا واحــًدا ال يــكاد يشــتكي منــه عضــٌو إال تداعــى لــه ســائر األعضــاء  املســلمني مجيًع
ــل  ــذي جع ــف، ال ــالمي احلني ــا اإلس ــة دينن ــىل عظم ــن ع ــا يره ــو م ــب، وه ــهر والتع بالس
ــىل  ــا ع ــض حقًّ ــوّي، وللمري ــوة الق ــن ق ــا م ــف نصيًب ــي، وللضعي ــال الغن ــا يف م ــر نصيًب للفق
ــع {ڦ ڦ ڄ ڄ    ڄ}             ))) ، ــال اجلمي ــلطان، وكأن ح ــك الس ــا يف مل ــة نصيًب ــاىف، وللّرعّي  كلِّ ُمع

ويف ختام هذا البحث يمكن التوصل إىل عدد من النتائج، نوجزها فيام يأيت:

ــاء  ــكام والنس ــه احل ــارى في ــًرا، وتب ــا كب ــالمي اهتامًم ــف اإلس ــون بالوق ــمَّ العثامني اهت  .1

وكبــار رجــال الدولــة إىل جانــب كبــار التجــار واألغنيــاء.
ــام  ــالمي، ك ــف اإلس ــىل الوق ــة ع ــة العثامني ــة يف الدول ــة كاف ــطة اليومي ــدت األنش اعتم  .2
اضطلــع الوقــف بــدور كبــر يف النشــاط املعــامري والعمــراين يف الدولــة العثامنيــة.
ــل  ــىل التكاف ــاظ ع ــا للحف ــيدوا أوقاًف ــم ش ــني أهن ــة العثامني ــن سياس ــن حس كان م  .3

ــاء  ــب الغرب ــة إىل جان ــراء والعام ــة الفق ــة، ورعاي ــة العثامني ــوع الدول ــي يف رب االجتامع
ــبيل. ــاء الس وأبن

شــملت منظومــة األوقــاف اإلســالمية العثامنيــة مجيــع مناحــي حيــاة الفقــراء والعامــة   .4

ــة. ــم أم الصح ــكن أم التعلي ــرب أم املس ــأكل وامل ــواء يف امل ــا، س وجوانبه

سورة آل عمران، آية 154.  (1(



122

العدد 36- السنة التاسعة عرة- رمضان ١٤٤٠ هـ/مايــو ٢٠١٩ م

ــاء  ــا، وج ــا ووظائفه ــة يف مواقعه ــم العثامني ــامرات واملطاع ــرق أو الع ــت دور امل تنوع  .5

ــراحات  ــات أو اس ــم خان ــرف باس ــام ع ــا ب ــا خارجه ــدن وبعضه ــل امل ــا داخ بعضه
ــا  ــر بعضه ــني اقت ــت، يف ح ــن للمبي ــر أماك ــا بتوف ــام بعضه ــب قي ــرق، إىل جان الط

ــا. ــام جماًن ــم الطع ــىل تقدي ع
وجــدت فنــادق العــزاب داخــل املــدن العثامنيــة إلقامــة الفقــراء واملســاكني وعامــة النــاس   .6

ــبيل  ــاء الس ــني وأبن ــاء واملنقطع ــواء الغرب ــب إي ــت، إىل جان ــا للمبي ــون مكاًن ــن ال يملك مم
ــا. بداخله

ــة  ــة عظيم ــت مكان ــة وبلغ ــة العثامني ــار الدول ــة يف أقط ــاف املائي ــاين األوق ــرت مب انت  .7

ــان. ــا باملج عنــد الواقفــني، وقدمــت مجيــع اخلدمــات فيه
ــان يف  ــة واألم ــاليب الراح ــى أس ــر أق ــة وتوف ــية كاف ــب النفس ــاة اجلوان ــت مراع مت  .8

املؤسســات الوقفيــة، التــي أنشــئت مــن أجــل رعايــة الفقــراء اجتامعيًّــا وصحيًّــا
ــر العثامنيــون جهــًدا يف توفــر أقــى أســاليب الراحــة والرفاهيــة لعامــة الشــعب  مل يدخِّ  .9

والفقــراء، وحرصــوا عــىل ختفيــف معاناهتــم وإســعاف مرضاهــم ببنــاء املستشــفيات أو 
البيامرســتانات التــي تقــدم مجيــع خدماهتــا باملجــان.

قامــت األوقــاف العثامنيــة عــىل نحــو كامــل برعايــة الفقــراء وحفظــت هلــم حقوقهــم   .10

وتكفلــت هبــم دون إهــدار لطاقاهتــم، ومــن هنــا يتضــح مــدى روعــة نظــام الوقــف 
ــذي  ــر ال ــو األم ــأوى، وه ــا م ــني ب ــراء جائع ــؤالء الفق ــرك ه ــدم ت ــامين يف ع العث
ــهور  ــو الش ــهور تل ــر الش ــت مت ــد كان ــة فق ــاد العثامني ــن الب ــظ أم ــىل حف ــاعد ع س
دون أن تشــهد عاصمــة الدولــة العثامنيــة »إســتانبول« حالــة رسقــة واحــدة بفضــل 
ــوال  ــق ل ــا كان ليتحق ــذي م ــر ال ــو األم ــراء، وه ــة الفق ــي ورعاي ــل االجتامع التكاف

ــاف. ــذه األوق ــود ه وج
حظيــت مدينــة إســتانبول باعتبارهــا عاصمــة الدولــة العثامنيــة، إىل جانــب مكــة املكرمــة   .11

ــدم  ــي خت ــة الت ــاين الوقفي ــرة يف املب ــاص، ووف ــامم خ ــدس باهت ــورة والق ــة املن واملدين
الفقــراء والعامــة وأبنــاء الســبيل نظــًرا ألمهيتهــا ومكانتهــا عنــد املســلمني، ومــع ذلــك مل 
يغفــل العثامنيــون جــزًءا مــن أجــزاء دولتهــم، بــل شــيدوا املبــاين الوقفيــة عــىل الفقــراء 
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ــاء الســبيل يف األقطــار كافــة، وقــد بقيــت بعــض نامذجهــا لتــدلَّ عــىل  واملســاكني وأبن
ــة  ــا الرقي ــالد البلقــان يف منطقــة أوروب ــا وآســيا أم يف ب ذلــك، ســواء كانــت يف أفريقي
لتحظــى أجــزاٌء مــن القــارات الثــالث بوفــرة األوقــاف اإلســالمية التــي ترهــن عــىل 
ــانية  ــدى إنس ــت م ــاهًدا يثب ــى ش ــكان، ولتبق ــلمني يف كل م ــالم واملس ــة اإلس عظم
ــة. ــد واملنَّ ــن وهلل احلم ــد احلاقدي ــم حق ــخ رغ ــرِّ التاري ــىل م ــا ع ــالمية ورقيِّه ــارة اإلس احلض

قائمة المصادر والمراجع

: المصادر والمراجع العربية:  
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األبحـاث

يف أوقاف رواق المغاربة باألزهر الشر

مع قراءة في محضر قوانين

وحجج أوقاف رواق المغاربة

1336 هـ/ 1918 م
           أ. د. ناصر الدين سعيدوني*

الملخص:

كان ألوقــاف املغاربــة دور مهــم يف العالقــات املرصيــة املغاربيــة بأبعادهــا الروحيــة 
والثقافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة، ومــن أهــم هــذه األوقــاف تلــك التــي ُخــّص هبــا رواق 
ــا  ــي وأبعاده ــا التارخي ــث يف إطاره ــا البح ــي يتناوهل ــر، والت ــع األزه ــة يف اجلام ــة املغارب الطلب

ــة.  ــة واالقتصادي ــة والديني االجتامعي

ــه،  ــة وأوقاف ــا رواق املغارب ــر وخصوًص ــن دور األزه ــرًصا ع ــا خمت ــث عرًض ــدم البح ويق
بحيــث حيــدد بعــض مؤسســيها وحججهــا وتطــور مداخيلهــا. ويســتند البحــث أساًســا عــى 
إحــدى أهــم وثائــق أوقــاف املغاربــة باألزهــر واملتمثلــة يف »حمــر قوانــن وحجــج أوقــاف 

* أســتاذ التاريــخ احلديــث واملعاصــر، قســم التاريــخ، كليــة العلــوم اإلنســانية، جامعــة اجلزائــر، اجلمهوريــة اجلزائريــة،
.nsaidouni@yahoo.fr ،)أستاذ متقاعد متفرغ للبحث(  
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ــع يف  ــذي ُوض ــر 1918م، وال ــادى األوىل 1336هـــ/17 فرباي ــؤرخ يف 6 مج ــة«، امل رواق املغارب
ســياق النظــر يف تظلــم طلبــة الــرواق املنتظريــن مــن حيــازة الطلبــة املرتبــني واملتطوعــني ريــع 

الــرواق دوهنــم. 

ــا  ــذاك ومداخيله ــودة آن ــت موج ــي كان ــاف الت ــى األوق ــرف ع ــة بالتع ــمح الوثيق وتس
ــا.  ــن طبيعته ــة ع ــرة دقيق ــي فك ــام يعط ــا، ب ــوه إنفاقه ووج

Abstract:

The awqâf (sg. waqf) of Maghrebis in Cairo were key elements in the 
spiritual, cultural, social and economic ties and dynamics between Maghreb 
and Egypt. The awqâf of the Hall of Maghrebi students in al-Azhar (Riwaq 
al-Maghariba) are illustrative samples of this fact, and are considered here 
in their historical context, social realities and spiritual and cultural impact.

The paper gives a short historical presentation of the role of al-Azhar 
and then specifically its Maghrebi Hall and its awqâf, identifying some of 
their founders, their titles (houdjadj) chronology and their revenues. The 
analysis is based on a specific document dated in 1918 and titled: Mahdhar 
kawanin wa houdjajdj awqâf riwaq al-Maghariba (Report of Laws and 
Titles of the awqâf of Maghrebi Hall) drafted by a Committee instituted 
to see at a complaint presented by students on a waiting list who did not 
benefit from awqâf revenues. The report determines the existing awqâf, 
their revenues, their spending, and develops interesting legal arguments on 
the nature of these awqâf.

: نبذة عن الجامع األزهر ونشأة نظام األروقة به
ً
أوال

يســتند طــرح موضــوع عالقــة املغاربــة بمــرص عموًمــا، وبجامعهــا األزهــر خصوًصــا، إىل 
ســند تارخيــي قــوي، فاجلامــع األزهــر يف مــرص ارتبــط بانتقــال الدولــة الفاطميــة إليهــا، بعــد 

أن نشــأت وترســخت ســلطتها يف بــالد املغــرب العــريب.
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ــادروا  ــم، ب ــة هل ــا عاصم ــرص واختذوه ــرة بم ــة القاه ــون مدين ــس الفاطمي ــد أن أس فبع
ــات  ــه حلق ــدت ب ــالة وُعق ــح للص ــذي افتت ــر )361هـــ/971م())(، ال ــع األزه ــاء اجلام بإنش
التدريــس، وحتــول إىل مركــز علــم ودعــوة للمذهــب اإلســامعييل الــذي قامــت عليــه الدولــة 
ــيه  ــة مدرس ــع ورعاي ــى اجلام ــاق ع ــا لإلنف ــه ريعه ــرة ُوّج ــاف))( كث ــي بأوق ــة، فحظ الفاطمي
وطلبتــه والقائمــن عليــه، منهــا عــى ســبيل املثــال وقفيــة احلاكــم بأمــر اهلل املســجلة يف شــهر 
رمضــان 400هـــ/1009م، والتــي شــهد عليهــا قــايض القضــاة مالــك بــن ســعيد الفارقــي مــع 

ــطاط))(. ــه بالفس ــروا جملس ــهود ح ش

وحــرص احلــكام الفاطميــون منــذ تأســيس األزهــر عــى اســتقدام الطــالب للدراســة بــه 
مــن البــالد املجــاورة واخلاضعــة لســلطتهم بغــرض نــرش املذهــب اإلســامعييل، وعــن طريــق 
هــؤالء الطلبــة بــدأت بــوادر تشــّكل نظــام األروقــة باألزهــر، الــذي أصبــح أســاس تنظيــم 
الدراســة بــه بعــد أن ُخــّص كل رواق بأوقــاف تنفــق عــى مدرســيه والطلبــة املنتســبن إليــه))(، 
ــة  ــى الدول ــويب )567-589هـــ/1171-1193م( ع ــن األي ــالح الدي ــاء ص ــد قض ــن بع لك

فتــح القائــد جوهــر الصقلــي مصــر علــى عهــد اخلليفــة الفاطمــي املعــز لديــن اللــه ســنة 358هـــ/969م، وأســس القاهــرة   (1(

كعاصمــة للدولــة الفاطميــة مبصــر فــي الســنة نفســها، وبنــى قــرب القصــر الشــرقي الكبيــر مقــر احلكــم الفاطمــي 
اجلامــع األزهــر )14 رمضــان 359هـــ/970م(، وافتتــح للصــاة فــي 7 رمضــان 361هـــ/972م، وأصبــح مركــًزا علمّيًــا 
ــى  ــه ســنة 378هـــ/980م. للتعــرف عل ــن الل ــز لدي ــن املع ــز ب ــة العزي ــر اخلليف ــس وزي ــن كل ــر يعقــوب ب بنصيحــة مــن الوزي
تأســيس القاهــرة وإنشــاء اجلامــع األزهــر ميكــن الرجــوع إلــى: تاريــخ اإلســام السياســي والدينــي والثقافــي واالجتماعــي، 
حســن إبراهيــم حســن، مكتبــة النهضــة املصريــة، القاهــرة، ط6، 1962م، ج3، ص412-413؛ دور األزهــر فــي احليــاة 
املصريــة، مصطفــى محمــد رمضــان، جامعــة القاهــرة، كليــة اللغــة العربيــة، رســالة )دكتــوراه(، 1974م؛ مصــر اإلســامية 
 درع العروبــة وربــاط اإلســام، إبراهيــم أحمــد العــدوي، هيئــة اآلثــار املصريــة، سلســلة الثقافــة التاريخيــة، القاهــرة،
.844-Al-Azhar, J. Jomier, in Encyclopédie de l’Islam, 2 ème éd., T. 1, pp. 8371992م، ص134-136؛ 
الوقــف: حبــس مــال ميكــن االنتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه بقطع التصــرف في رقبتــه على مصــرف مباح. انظــر: املصطلحات   (2(

الوقفيــة، محمــد كل عتيقــي، عــز الديــن تونــي، خالــد الشــعيب، األمانــة العامة لألوقــاف، الكويــت، 2009م، ص251.
املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار، تقــي الديــن أحمــد بــن علــي املقريــزي )ت: 845هـــ/1442م(، املطبعــة   (3(

ص159-157(. ج3،  1968م،  القاهــرة،  التحريــر،  دار  طبعــة  )كذلــك  ص51-49  ج4،  القاهــرة،  األهليــة، 
رواق الشــام باألزهــر إبــان العصــر العثمانــي، مصطفــى محمــد رمضــان، أعمــال املؤمتــر الدولــي الثانــي لتاريــخ بــاد الشــام   (4(

ــورات  ــمبر( 1978م، منش ــون األول )ديس ــر( - 3 كان ــي )نوفمب ــرين الثان ــق، 27 تش )922 - 1358هـــ/1516-1939م(، دمش
كليــة اآلداب، جامعــة دمشــق، 1979م، ج2، ص17.
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الفاطميــة بمــرص والشــام )567هـــ/1171م( وأخــذه باملذاهــب الســنية، توقــف األزهــر عــن 
ــة ملــدة زادت عــى قــرن، ومل يســرجع  ــه اخلطب ــه ومل تعــد تقــام ب التدريــس وتراجعــت أمهيت
مكانتــه عــى أنــه مركــز عبــادة وعلــم إال يف العهــد اململوكــي عندمــا اعتنــى بــه امللــك الظاهــر 
ــتقطب  ــك))(، فاس ــالطني املاملي ــن س ــاؤه م ــربس )658-676هـــ/1260-1277م( وخلف بي
األزهــر مــن جديــد طلبــة العلــم، وأّمــه العلــامء مــن خمتلــف األقطــار، وغــدا جممًعــا لدراســة 
ــن  ــم م ــالب العل ــا ط ــي فيه ــة يلتق ــة علمي ــح بيئ ــة، وأصب ــوم العربي ــنية وعل ــب الس املذاه
ــن وجــدوا يف  ــدان املغــرب اإلســالمي الذي خمتلــف األقطــار اإلســالمية، ومنهــم طــالب بل
حلقاتــه ضاّلتهــم، خاصــة بالنظــر للروابــط الروحيــة بــني بــالد املغــرب ومــرص التي جســدهتا 
احلركــة الصوفيــة بواســطة مشــايخ الصوفيــة املغاربــة املدفونــني يف مــرص، مثــل: أبــو احلســن 
الشــاذيل وأبــو العبــاس املــريس. وقــد توســعت الدراســة باألزهــر، وتكاثــر املنتســبون إليــه، 
ــزي )ت: 845هـــ/ 1442م( ســبعامئة  ــن املقري ــة تقــي الدي ــغ عددهــم حســب رواي ــى بل حت

ــا))(. ومخســني طالًب

ــة  ــالب للدراس ــتقدام الط ــى اس ــر ع ــيس األزه ــذ تأس ــون من ــكام الفاطمي ــرص احل وح
ــن  ــامعييل، وع ــب اإلس ــرش املذه ــرض ن ــلطتهم بغ ــة لس ــاورة واخلاضع ــالد املج ــن الب ــه م ب
طريــق هــؤالء الطلبــة بــدأت بــوادر تشــّكل نظــام األروقــة باألزهــر، الــذي أصبــح 
ــة  ــه بعــد أن ُخــّص كل رواق بأوقــاف تنفــق عــى مدرســيه والطلب ــم الدراســة ب أســاس تنظي
)567-589هـــ/1171- األيــويب  الديــن  صــالح  قضــاء  بعــد  لكــن  إليــه))(،  املنتســبني 
باملذاهــب  بمــرص والشــام )567هـــ/1171م( وأخــذه  الفاطميــة  الدولــة  1193م( عــى 

ــة، محمــد محمــد  ــة وثائقي ــة فــي مصــر )648-923هـــ/1250-1517م(: دراســة تاريخي ــاة االجتماعي األوقــاف واحلي  (1(

أمــن، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1980م، ص260-259.
املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار، تقــي الديــن أحمــد بــن علــي املقريــزي، ج4، ص54، )طبعــة دار التحريــر، ج3،   (2(

ص162-163(؛ تاريــخ اجلامــع األزهــر، محمــد عبــد اللــه عنــان، د. ن.، القاهــرة، ط2، 1958م، ص300.
رواق الشــام باألزهــر إبــان العصــر العثمانــي، مصطفــى محمــد رمضــان، أعمــال املؤمتــر الدولــي الثانــي لتاريــخ بــاد   (3(

الشــام )922 - 1358هـــ/1516-1939م(، دمشــق، 27 تشــرين الثانــي )نوفمبــر(3- كانــون األول )ديســمبر( 1978م، 
منشــورات كليــة اآلداب، جامعــة دمشــق، 1979م، ج2، ص17.
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الســنية، توقــف األزهــر عــن التدريــس وتراجعــت أمهيتــه ومل تعــد تقــام بــه اخلطبــة 
ــد  ــم إال يف العه ــادة وعل ــز عب ــه مرك ــى أن ــه ع ــرجع مكانت ــرن، ومل يس ــى ق ــدة زادت ع مل
)658-676هـــ/1260-1277م( بيــربس  الظاهــر  امللــك  بــه  اعتنــى  عندمــا   اململوكــي 
ــه  ــم، وأّم ــة العل ــد طلب ــن جدي ــر م ــتقطب األزه ــك))(، فاس ــالطن املاملي ــن س ــاؤه م وخلف
ــة،  ــوم العربي ــنية وعل ــب الس ــة املذاه ــا لدراس ــدا جممًع ــار، وغ ــف األقط ــن خمتل ــامء م العل
وأصبــح بيئــة علميــة يلتقــي فيهــا طــالب العلــم مــن خمتلــف األقطــار اإلســالمية، 
ــة  ــم، خاص ــه ضاّلته ــدوا يف حلقات ــن وج ــالمي الذي ــرب اإلس ــدان املغ ــالب بل ــم ط ومنه
ــة  ــة الصوفي ــدهتا احلرك ــي جس ــرص الت ــرب وم ــالد املغ ــن ب ــة ب ــط الروحي ــر للرواب بالنظ
بواســطة مشــايخ الصوفيــة املغاربــة املدفونــن يف مــرص، مثــل: أبــو احلســن الشــاذيل 
وأبــو العبــاس املــريس. وقــد توســعت الدراســة باألزهــر، وتكاثــر املنتســبون إليــه، 
1442م( 845هـــ/  )ت:  املقريــزي  الديــن  تقــي  روايــة  حســب  عددهــم  بلــغ   حتــى 

سبعامئة ومخسن طالًبا))(.

ــد ــارص حمم ــن الن ــن ب ــي حس ــلطان اململوك ــد الس ــذ عه ــول من ــد حت ــر ق  وكان األزه
)الــذي حكــم فرتــن: 748-752هـــ/1347-1351م، ثــم 755-762هـــ/1354-1361م( إىل 
جامعــة إســالمية تــدرس هبــا العلــوم الدينيــة واللغويــة واملعــارف العقليــة والنقليــة، وانتظمت 
ــدان  ــول وبل ــنية وأص ــب الس ــب املذاه ــة حس ــى األروق ــم ع ــه القائ ــد تنظيم ــه، وتأك حلقات
ــاول  ــا ح ــذا م ــه، وه ــة ب ــم إىل اإلقام ــة بعضه ــت احلاج ــن دفع ــه، والذي ــن ب ــة امللتحق الطلب
بعــض النظــار وضــع حــد لــه ألنــه يف نظرهــم يــر بانتظــام الدراســة وبمواظبــة الطلبــة))(. 

ــد األوقــاف  انتظمــت األروقــة وتوســعت خــارج اجلامــع األزهــر، بعــد أن وفــرت عوائ
مصــادر دخــل كفيلــة باإلنفــاق عــى الطلبــة املنتســبن إليهــا، ومنهــا أوقــاف الســلطان األرشف 

ــة، محمــد محمــد  ــة وثائقي ــة فــي مصــر )648-923هـــ/1250-1517م(: دراســة تاريخي ــاة االجتماعي األوقــاف واحلي  (1(

أمــن، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1980م، ص260-259.

املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار، تقــي الديــن أحمــد بــن علــي املقريــزي، ج4، ص54، )طبعــة دار التحريــر، ج3،   (2(

ص162-163(؛ تاريــخ اجلامــع األزهــر، محمــد عبــد اللــه عنــان، د. ن.، القاهــرة، ط2، 1958م، ص300.
صبــح األعشــى، أبــو العبــاس القلقشــندي )ت: 821هـــ/1418م(، دار الكتــب املصريــة، القاهــرة، ج14، ص322-324؛   (3(

املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار، تقــي الديــن أحمــد بــن علــي املقريــزي، ج4، ص54؛ تاريــخ اجلامــع األزهــر، 
محمــد عبــد اللــه عنــان، ص300.



أوقاف رواق املغاربة باألزهر الرشيف مع قراءة يف حمرض قوانني وحجج أوقاف رواق املغاربة

133

قايتبــاي املحمــودي )872-901هـــ/1467-1496م())(، واعتمــدت يف ذلــك ترتيبــات تنظــم 
وترعــى أســاتذة وطلبــة األزهــر الذيــن توزعــوا عــى واحــد وأربعــني رواًقــا))(.

وبعــد أن فتــح الســلطان ســليم األول )918-926هـــ/1512-1520م( مــرص وأحلقهــا بالدولــة 
العثامنيــة )923هـــ/1517م(، ظــل األزهــر يــؤدي رســالته العلميــة، وتواصــل العمــل فيــه بنظــام 
ــه))(،  ــرصف يف أوقاف ــة الت ــه حري ــرك ل ــارة، وت ــليم األول بالزي ــلطان س ــه الس ــد خّص ــة؛ وق األروق
ــه حســب املذاهــب الســنية األربعــة،  ــم النظــارة علي ممــا دعــم نظــام مشــيخته وحافــظ عــى تنظي
وإن أصبحــت األســبقية للمذهــب احلنفــي الــذي اختذتــه الدولــة العثامنيــة مذهًبــا هلــا، ممــا انعكــس 

ــا عــى رواقــي األتــراك والشــوام اللذيــن أصبحــا ينافســان رواقــي الّصعايــدة واملغاربــة. إجيابيًّ
واصــل األزهــر رســالته العلميــة طــوال العهــد العثــامين وأثنــاء حكــم حممــد عــيل 
)1220-1264هـــ/1805-1848م( وســاللته بمــرص))(، بفضــل مــردود األوقــاف التي حبســت 
ــه،  ــار أروقت ــع ونظ ــيوخ اجلام ــامم ش ــل اهت ــت حم ــه، فكان ــض أروقت ــا بع ــت هب ــه أو خّص علي
ومنهــا األوقــاف التــي خّصهــا بــه األمــر عبــد الرمحــن كتخــدا )1190هـــ/1776م( واملعروفــة 
باجلرايــة))( الكبــرة، والتــي أشــار إليهــا عبــد الرمحــن اجلــربيت بقولــه: »زاد يف مرتبــات األزهــر 
ــض  ــة أرادب أرز أبي ــوم مخس ــان يف كل ي ــام رمض ــوص أي ــه يف خص ــب ملطبخ ــاز ورت واألخب
ــخ، وزاد يف  ــود للمطب ــت والوق ــب والزي ــن الراتي ــا م ــوس وغره ــمن ورأس جام ــار س وقنط

ــس«))(.  ــني واخلمي ــي االثن ــة يف يوم ــم اهلريس ــر )وزاد يف( مطبخه ــن باألزه ــام املجاوري طع

رواق الشام باألزهر إبان العصر العثماني، مصطفى محمد رمضان، ص17.  (1(

حســب إحصائيــة ســنة 1305هـــ/1887م، بلــغ عــدد طلبــة األزهــر املوزعــن علــى )41( رواًقــا: 6743 طالًبــا، منهــم 97   (2(

ــا، حســب رواق الشــام باألزهــر إبــان العصــر العثمانــي، مصطفــى محمــد رمضــان، ص20-22، )اعتمــاًدا  طالًبــا مغاربّيً
علــى وثائــق األزهــر بــدار الوثائــق القدميــة مبصــر(.

بدائــع الزهــور فــي وقائــع الدهــور، محمــد بــن شــهاب الديــن بــن إيــاس )ت: 928هـــ/1523م(، نشــر محمــد مصطفــى   (3(

ــاب، القاهــرة، 1961م، ج2، ص169. ــة للكت ــة العام ــة املصري ــادة، الهيئ زي
الوجود املغربي في املشرق املتوسطي، ليلى الصباغ، اجمللة التاريخية املغربية، تونس، العدد 6-7 يناير 1977م، ص84.  (4(

ُد مــا  اجلرايــة )جمعهــا جرايــات( أي اجلــاري مــن الرواتــب، واجلرايــات واملقننــات فــي االقتصــاد هــي نظــام يَُحــدِّ  (5(

ــلَع. انظــر: املعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، مصــر، 1985، ط3، ج1، ص124. يســتهلكه كل فــرٍد مــن بعــض السِّ
انظــر: عجائــب اآلثــار فــي التراجــم واألخبــار، عبــد الرحمــن بــن حســن اجلبرتــي )ت: حوالــي 1240هـــ/1825م(، حتقيــق:   (6(

عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، مطبعــة دار الكتــب املصريــة، القاهــرة، 1998م، ج2، ص7 و10.
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ــتقطاب  ــه واس ــة ب ــيع الدراس ــر وتوس ــة باألزه ــم األروق ــى دع ــاف ع ــاعدت األوق س
الطــالب نحــوه))(، وأصبــح يضــم يف أواخــر القــرن التاســع عــرش )1293هـــ/1875م( تســعة 
وعرشيــن رواًقــا، ســتة منهــا للمرصيــن، وســبعة عــرش أخــرى للغربــاء، منهــا رواق املغاربــة، 
وســتة أروقــة غــر خمصصــة ألهــل بلــد بعينــه )احلنفيــة، احلنابلــة، زاويــة العميــان، اجلوهريــة 
ــا،  ــة 10870 طالًب ــوع الطلب ــغ جمم ــد بل ــة())(. وق ــية، األقبغاوي ــة(، الطيربس ــة اجلوهري )املدرس
ــم  ــى تعليمه ــرشف ع ــة، ي ــن املغارب ــم م ــي وجّله ــب املالك ــبون للمذه ــم 3826 منتس منه

وشــؤوهنم 361 شــيًخا، منهــم 99 عــى املذهــب املالكــي))(.

ــرص ــى م ــية ع ــة الفرنس ــت احلمل ــي صاحب ــات الت ــر باالضطراب ــر األزه ــد تأث ــذا وق  ه
)1213-1216هـــ/ 1798-1801م(، وسياســة حكــم حممــد عــيل القائمــة عــى حكــم مركــزي 
قــوي واملراقبــة املبــارشة لألوضــاع بمــرص بــام فيهــا شــؤون األوقــاف، إال أن األزهــر نجــح يف 
احلفــاظ عــى قــدر مــن االســتقاللية رغــم سياســة خلفــاء حممــد عــيل الراميــة لتطويعــه ودمــج 
أوقافــه يف احليــاة االجتامعيــة والتنظيــامت االقتصاديــة واســتخدام نفــوذه يف اللعبــة السياســية))(، 
ومــا كان لــه ذلــك لــوال مــردود األوقــاف التــي ســاعدت عــى اســتمرار الدراســة بــه رغــم 
ــل أن  ــنة 1309هـــ/1892م))(، قب ــا س ــيًخا و8431 طالًب ــه إىل 178 ش ــاتذته وطلبت ــص أس تناق
ــة يف  ــاركته الفعال ــد مش ــا، بع ــنة 1338هـــ/1920م إىل 13280 طالًب ــه س ــدد طلبت ــع ع يرتف
الثــورة املرصيــة ســنة 1337هـــ/1919م التــي أعــادت لــه االعتبــار ودعمــت مكانتــه))(. كــام 
حافــظ األزهــر عــى حضــور علمــي منــذ قيــام الثــورة املرصيــة )1371هـــ/1952م())(، ومــع 

الوجود املغربي في املشرق املتوسطي، ليلى الصباغ، ص83.  (1(

تاريخ اجلامع األزهر، محمد عبد الله عنان، ص301.  (2(

اخلطــط التوفيقيـــة ملصــر القاهــرة ومدنهـــا وبادهــا القدميــة والشــهيرة، علــي باشــا مبــارك، املطبعــة الكبــرى األميريــة،   (3(

بــوالق )مصــر(، 1306هـــ.
 Les waqfs dans l’Islam contemporain, Gérard Busson de Janssens, Lib. Orientale Paul Geunther,  (4(

.34-Paris, 1952, pp. 25

تاريخ اجلامع األزهر، محمد عبد الله عنان، ص278.  (5(

تاريخ اجلامع األزهر، محمد عبد الله عنان، ص279-278.  (6(

للتعــرف علــى عاقــة احلكــم السياســي باألوقــاف عموًمــا ميكــن الرجــوع إلــى: األوقــاف والسياســة فــي مصــر، إبراهيــم   (7(

البيومــي غــامن، رســالة )دكتــوراه( منشــورة، دار الشــروق، القاهــرة، 1998م ، )طبعــة حديثــة بهــا إضافــات ووثائــق، 
صــادرة عــن دار املــدار للبحــوث، عــام 2016م(.  
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جتريــده مــن حريــة التــرصف يف أوقافــه وكل التطــورات واملصاعــب التــي واجهتــه، وحــّدت 
مــن اســتقالليته مــن قبيــل قانــون األزهــر الصــادر يف عــام 1961م املعــروف بقانــون تطويــر 
األزهــر))(، والــذي عكــس النزعــة الثوريــة وامليــل االشــراكي للنظــام النــارصي يف مخســينيات 
وســتينيات القــرن العرشيــن، فقــد ظــل األزهــر مــع ذلــك مؤسســة علميــة ذات منزلــة روحيــة 

وتأثــر ثقــايف، حتظــى باالحــرام والتعاطــف لــدى عمــوم املســلمني. 

ثانًيا: رواق المغاربة باألزهر

ــاتذة  ــن األس ــة م ــا لطائف ــر خمصًص ــع األزه ــن اجلام ــا م ــة أو جناًح ــد ناحي ــرواق يع ال
والطــالب املنتمــني إىل إقليــم واحــد أو مجاعــة معينــة))(، ورغــم أن بــوادر إنشــاء األروقــة تعــود 
إىل العهــد الفاطمــي إال أن تبلورهــا يف شــكلها احلــايل يرجــع إىل مــا بعــد العهــد األيــويب أي 
إىل العــرص اململوكــي؛ عندمــا ُخصــص لــكل مجاعــة مــن الطلبــة مــكان إلقامتهــم ودراســتهم 
داخــل الســور))(. وكان لــرواق املغاربــة مكانــة مرموقــة ضمــن جممــوع أروقــة األزهــر، فقصده 
كل طالــب مــن أصــل مغــاريب، ســواء كان مــن برقــة أم طرابلــس الغــرب أم تونــس أم اجلزائــر 

أم املغــرب األقــى))(، أم حتــى بــالد الســاحل اإلفريقــي وشــنقيط.

ال ميكــن فصــل تطــور القانــون املصــري حــول األوقــاف عــن حركيــة أشــمل عرفتهــا أغلــب البلــدان اإلســامية مبميــزات   (1(

خاصــة بــكل منهــا، وهــي حركيــة فــرض الدولــة املركزيــة ســيطرتها علــى األوقــاف وإلغــاء دورهــا كمؤسســة مدنيــة 
ودينيــة مســتقلة عــن الســلطة السياســية وتعبــر عــن قــدرة اجملتمعــات علــى تســيير شــؤونها. وبالنســبة للحالــة املصريــة، 
ميكــن الرجــوع إلــى: أحــكام الوقــف وحركــة التقنــن فــي دول العالــم اإلســامي املعاصــر: دراســة حالــة جمهوريــة مصــر 

العربيــة، عطيــة الويشــي، األمانــة العامــة لألوقــاف، الكويــت، 2002م.
ُمــُه؛ والــرواق: بيــت كالفســطاط يُحمــل علــى عمــود واحــد طويــل؛ والــرواق: ُرْكــٌن  للــّرواق معــاٍن عــدة: فــرواق البيــت ُمَقدَّ  (2(

راســة فــي مســجد أو معبــد أو غيرهمــا، واملعنــى األخيــر هــو  مــة للتَّاقــي أو التَّشــاُور، أو ســقيفة للدِّ ــْدوة أو ُمنَظَّ فــي نَ
ــوان أو قاعــة احملاضــرات، وقــد مت التوســع فــي هــذا  ــي اإلي ــذي يعن ــّرواق فــي االســتعمال الشــائع ال ــى ال األقــرب ملعن
املعنــى ليــدل علــى ناحيــة أو جنــاح مــن األزهــر يُخصــص لطائفــة مــن األســاتذة والطــاب تنتمــي إلــى إقليــم أو جماعــة 
معينــة. للتعــرف علــى معانــي الــرواق اخملتلفــة ميكــن الرجــوع إلــى: املعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، ج1، ص396.
االتصــال الثقافــي بــن الزيتونــة واألزهــر وأثــره علــى احليــاة الثقافيــة فــي مصــر وتونــس، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن   (3(

ــر 1981م، ص207. ــدد 23-24، نوفمب ــة، الع ــس، الســنة الثامن ــة، تون ــة املغربي ــة التاريخي ــم، اجملل ــد الرحي عب
تظــل الدراســات حــول رواق املغاربــة باألزهــر وعاقاتــه مبختلــف البــاد املغاربيــة نــادرة، ومنهــا علــى ســبيل املثــال   (4(

الدراســة التــي تناولــت مكانــة رواق املغاربــة فــي املغــرب األقصــى: رواق املغاربــة باألزهــر الشــريف، عبــد الهــادي التــازي، 
مجلــة دعــوة احلــق املغربيــة، العــدد 229، شــعبان-رمضان 1403هـ/مايو-يونيــو 1983م، )مــع ماحظــة أن الكاتــب 

يحصــر صفــة »املغاربــة« فــي أهــل املغــرب األقصــى(.
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يعــود إنشــاء رواق املغاربــة يف نســخته األوىل إىل حركيــة إقامــة األروقــة باألزهــر يف أثناء عهد 
الفاطميــن، ليكتســب طابعــه املميــز عندمــا جــدد بنــاءه الســلطان األرشف قايتبــاي املحمــودي 
)872-901هـــ/1467-1496م(، حســبام هــو مســجل عــى لوحــة مثبتــة عــى جــداره الرشقي))(، 
وحــدد موقعــه عــى يمــن الداخــل مــن بــاب املغاربــة باألزهــر، وهــو أحــد األبــواب التســعة 
القديمــة لألزهــر، وهــو بموقعــه هــذا يقابــل درب األتــراك))(. ولــرواق املغاربــة بابــان، أحدمهــا 
ــة))(، حيــث تعقــد حلقــات الــدروس،  ينفتــح عــى الصحــن ويتكــون مــن مخــس عــرشة بكائي
وتلحــق هبــا جمموعــة مــن األجنحــة اخلاصــة بالطلبــة تتوفــر عــى متطلبــات عيشــهم مــن قاعــة 
للوضــوء ومطبــخ وبئــر مــاء ومســاكن بالــدور العلــوي، ويتبــع الــرواق كذلــك أحيــاء أو حــارة 
الطلبــة املغاربــة القريبــة مــن اجلامــع األزهــر، وهــي تتشــكل مــن ممــرات خــارج ســور اجلامــع، 

جــاء فــي تلــك اللوحــة: »أمــر بتجديــده موالنــا وســيدنا الســلطان امللــك األشــرف قايتبــاي علــى يــد اخلواجــا مصطفــى   (1(

بــن اخلوجــا محمــود غفــر اللــه لهمــا«، انظر:اخلطــط التوفيقيــة، علــي باشــا مبــارك، ج4، ص22؛ تاريــخ اجلامــع األزهــر، 
محمــد عبــد اللــه عنــان، ص302.

للتعــرف أكثــر علــى أوضــاع رواق املغاربــة باألزهــر، ميكــن الرجــوع إلــى: اخلطــط التوفيقيــة، علــي باشــا مبــارك،   (2(

ج4، ص22؛ األزهــر فــي ألــف عــام، محمــد عبــد املنعــم خفاجــي، عالــم الكتــب، بيــروت، ومكتبــة الكليــات األزهريــة، 
 - العثمانــي )1517  1407هـــ/1987م، ج2، ص94-95؛ دور املغاربــة فــي مصــر فــي العصــر  القاهــرة، ط2، 
1798م(: دراســة فــي تأثيــر اجلاليــة املغربيــة مــن خــال وثائــق احملاكــم الشــرعية املصريــة، عبــد الرحيــم عبــد 

ــة التاريخيــة املغربيــة، تونــس، وديــوان املطبوعــات اجلامعيــة، اجلزائــر،  الرحمــن عبــد الرحيــم، منشــورات اجملل
ــد  ــي(، عب ــث، )القســم األول: العصــر العثمان ــي العصــر احلدي ــخ مصــر ف ــي تاري ــة ف 1982م، ص99؛ دور املغارب

ــة التاريخيــة املغربيــة، تونــس، العــدد 10-11، ينايــر 1978م، ص65؛  الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، اجملل
الوقــف اجلربــي فــي مصــر، أحمــد بــن مهنــي بــن ســعيد مصلــح، سلســلة الرســائل اجلامعيــة، منشــورات األمانــة 

العامــة لألوقــاف، الكويــت، 2012م، ص162.

البكائيــة: عمــود فــي قمتــه تــاج يتعامــد مــع حائــط القبلــة فــي اجلامــع األزهــر تتركــز عقودهــا علــى أعمــدة رخاميــة،   (3(

انظــر: كمــال الديــن ســامح، العمــارة اإلســامية فــي مصــر، الهيئــة املصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1970م؛ الوقــف 
اجلربــي فــي مصــر، أحمــد بــن مهنــي بــن ســعيد مصلــح، ص162.
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ــة بمختلــف  ــة غني ــة))(. وللــرواق أيًضــا مكتب ــه بعــض وقفيــات رواق املغارب حســبام تنــص علي
ــخها، إذ  ــات ونس ــاء املخطوط ــكلت باقتن ــي تش ــة الت ــا األولي ــز بمصادره ــي تتمي ــب، وه الكت
بلــغ عددهــا 8157 خمطوًطــا مــن جممــوع 18564 جملــًدا مســجاًل يف ســجالت مكتبــات األزهر))(، 
وهــي متاحــة لطلبــة الــرواق وغرهــم مــن طلبــة األزهــر وطلبــة املــدارس والــوكاالت والــزوار 

الراغبــني يف االطــالع عليهــا))(.

ية لرواق المغاربة ا: التنظيمات اإلدار
ً
ثالث

أمــا التنظيــامت اإلداريــة التــي كان خيضــع هلــا طلبــة رواق املغاربــة باألزهــر فهــي تتمثــل 
يف قواعــد وإجــراءات حمــددة تلتــزم بتطبيقهــا اإلدارة اخلاصــة بالــرواق، التــي يتوالهــا شــيخ 
ــاتذة  ــن أس ــادة م ــون ع ــرواق، ويك ــب ال ــاره نقي ــل باعتب ــر أو الوكي ــيخ الناظ ــرواق أو الش ال
األزهــر املدرســني بالــرواق مــن علــامء املالكيــة، ويعتــرب املســؤول عــن شــؤون طلبــة الــرواق 
ــول  ــامت املعم ــه التنظي ــول ل ــم، وخت ــة مصاحله ــى محاي ــص ع ــمهم واحلري ــدث باس واملتح
ــتهم  ــتهم ودراس ــور معيش ــى أم ــهر ع ــة، ويس ــة رواق املغارب ــؤون طلب ــع ش ــر يف مجي ــا النظ هب
باالســتعانة بمعاونيــه، وهــم كاتــب الــرواق وموظفــو اخلدمــات مثــل: جــايب الــرواق وأمــني 

ــة. ــة وأمــني الزيــت والفــراش ومتــويل املكتب املالي

وحيظــى شــيخ رواق املغاربــة )الناظــر( بحكــم مكانتــه وصالحياتــه باالحــرام والتقديــر، 
ــى  ــم ع ــم وحّثه ــأداء واجباهت ــة ب ــزام الطلب ــرواق وإل ــام بال ــرض النظ ــى ف ــاعده ع ــا يس مم
املواظبــة يف العبــادة والدراســة واالنتظــام يف الــدروس وعــدم إحلــاق الــرضر باآلخريــن، وهــو 
يف ذلــك حريــص عــى تعريــف الطلبــة اجلــدد بالــرواق بواجباهتــم والتزاماهتــم، ومــا يطلــب 
ــى  ــام ال يتوان ــا، ك ــب مراجعته ــي جي ــب الت ــظ والكت ــتوجب احلف ــي تس ــون الت ــن املت ــم م منه

االتصــال الثقافــي بــن الزيتونــة واألزهــر ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، ص207؛ دور املغاربــة فــي مصــر   (1(

فــي العصــر العثمانــي )1517 - 1798م( ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، ص100-99.
منــاذج مــن اخملطوطــات اجلزائريــة فــي مكتبــة رواق املغاربــة باألزهــر الشــريف فــي القاهــرة، مجاهــد توفيــق اجلنــدي،   (2(

مجلــة رفــوف، جامعــة أدرار، اجلزائــر، العــدد 5، مــارس 2015م، ص241. )مــن مقتنيــات اجلامــع األزهــر مــن الكتــب 
ــرة  ــووي "1897م"، وقــد كانــت وضــع لهــا فهرســان فــي فت ــه فــي عهــد الشــيخ حســونة الن ــات رواقات املوزعــة فــي مكتب

ســابقة "حوالــي 1853م"، بلــغ عــدد الكتــب املســجلة فيهمــا بـــ 18564 كتاًبــا(.
الوقف اجلربي في مصر، أحمد بن مهني بن سعيد مصلح، ص163.  (3(
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ــة  ــام ُيطلــب منهــم، ويف حال ــة اإلخــالل ب ــة يف حال ــه الطلب ــرواق أو الناظــر عــن تنبي شــيخ ال
ــع  ــل قط ــر قب ــن األم ــت م ــق أوالً والتثب ــوم بالتحقي ــة، يق ــتحقاقهم العقوب ــك واس ــرار ذل تك

ــم))(. جرايته

وال خيلــو عمــل الشــيخ الناظــر يف رواق املغاربــة مــن صعوبــات، خاصــة إذا التــزم احلــزم 
ومل يأخــذ بعــن االعتبــار ظــروف الطلبــة وحقوقهــم، ممــا قــد يتســبب أحياًنــا يف متــرد الطلبــة 
املنتســبن للــرواق عليــه ومطالبتهــم بتنحيتــه أو اســتبداله، وقد ســجلت وثائق الوقــف حاالت 
مــن هــذا القبيــل، منهــا مطالبــة الطلبــة بإبعــاد الشــيخ زيــن الديــن شــيخ رواق املغاربــة، وقــد 
ــنة 1142هـــ/1730م  ــرواق س ــيخة ال ــن مش ــد ع ــم، وُأبع ــر ملطلبه ــيخة األزه ــتجابت مش اس
بنــاء عــى »طلــب الســادة طلبــة الــرواق«))(، وُعــّن الشــيخ حممــد بنــو املغــريب خلًفــا لــه، ومل 
يرجــع الشــيخ عــز الديــن املبعــد إىل مشــيخة الــرواق ســنة 1144هـــ/1731م، إال بعــد قبولــه 
بــرشوط الطلبــة »التــي ارتضاهــا ومنهــا مشــاورهتم ومراعاهتــم وعــدم قطــع معلــوم األرزاق 

عنهــم وأال يــر أحــًدا منهــم«))(.

ــلوًكا،  ــاًم وس ــة عل ــة مرموق ــاره مكان ــة ونظ ــيوخ رواق املغارب ــض ش ــد كان لبع ــذا وق ه

للتعــرف أكثــر علــى تنظيمــات رواق املغاربــة باألزهــر وواجبــات وحقــوق طلبتــه، ميكــن الرجــوع إلــى: الوقــف اجلربــي فــي مصــر، أحمــد   (1(

بــن مهنــي بــن ســعيد مصلــح، ص162 و164؛ األزهــر فــي ألــف عــام، محمــد عبــد املنعــم خفاجــي، ج2، ص94-95؛ دور املغاربــة فــي 
مصــر فــي العصــر العثمانــي )1517 - 1798م( ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، ص52 و99-100؛ االتصــال الثقافــي 

بــن الزيتونــة واألزهــر ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، ص207.
دور املغاربــة فــي مصــر فــي العصــر العثمانــي )1517-1798م( ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، ص158-  (2(

159، الوثيقــة رقــم 39، الوثيقــة 40، أرشــيف الشــهر العقــاري بالقاهــرة: ســجل تقاريــر النظــر )2( ص108، مــادة 

1201، وص188، مــادة 2064.

ــق شــروط الواقفــن  ــة تطبي ــر جلن ــة: تقري ــة النظــر فــي قوانــن وحجــج أوقــاف رواق املغارب انظــر: محضــر جلن  (3(

حســب قوانــن وحجــج أوقــاف رواق الســادة املغاربــة باجلامــع األزهــر بتاريــخ 6 جمــادى األولــى 1336هـــ/17 
ــة إدارة  ــي تســير جلن ــد للقواعــد الت ــه حتدي ــي. وفي ــد التهام ــز محم ــد العزي ــر 1918م، نشــرته عائشــة عب فبراي
رواق املغاربــة باألزهــر حتــت نظــر شــيخ الــرواق، وهــو التقريــر املصــادق عليــه مــن اجمللــس األعلــى ملشــيخة األزهــر 
ــة،  ــة النظــر فــي قوانــن وحجــج أوقــاف رواق املغارب ــخ 23 احملــرم 1332هـــ/1913م، امللحــق مبحضــر جلن بتاري

ص417.



أوقاف رواق املغاربة باألزهر الرشيف مع قراءة يف حمرض قوانني وحجج أوقاف رواق املغاربة

139

ــن  ــر))(، وم ــع األزه ــيخة اجلام ــم إىل مش ــد منه ــى العدي ــم، وارتق ــم وعمله ــزوا بعلمه فتمي
ــة))(: ــف رواق املغارب ــق وق ــامؤهم يف وثائ ــن وردت أس ــؤالء الذي ه

الشــيخ نــور الديــن عــيل بــن أيب القاســم الشــهر باجلــاميل املغــريب، كان شــيًخا للــرواق   .1

حــوايل عــام 1060هـــ/1650م.

الــرواق عــام  تــوىل مشــيخة  بمــرص،  املولــود  املغــريب  الرشقــي  أمحــد  الشــيخ   .2

1699م. 1110هـــ/

ــام  ــرواق ع ــيخة ال ــوىل مش ــالم، ت ــد الس ــن عب ــمس الدي ــن أو ش ــن الدي ــيخ زي الش  .3

1142هـــ/1730م، ثــم  ُأبعــد عنهــا وأعيــد إليهــا مــن جديــد عــام 1144هـــ/1731م.

نذكــر منهــم: الشــيخ محمــد عبــد الله اخلش )ت: 1101هـ/1690م(؛ الشــيخ محمد الغشــتري )1106-1120هـ/1694-  (1(

1708م(؛ الشــيخ عبــد الباقــي القلينــي )تولــى 1120هـــ/1708م(؛ الشــيخ محمــد شــن )ت: 1132هـــ/1721م(؛ الشــيخ 

ــن موســى الفيومــي )1123-1137هـــ/1721-1725م(؛ الشــيخ ســليم البشــري )1317-1320هـــ/1900- ــم ب إبراهي
1904م(؛ الشــيخ حســن العطــار )مــن أصــول مغربيــة( )1246-1250هـــ/1830-1834م(. ويُضــاف إلــى هــؤالء الشــيخ 

محمــد اخلضــر حســن اجلزائــري الــذي تولــى مشــيخة األزهــر إثــر قيــام الثــورة املصريــة )1952م(، انظــر: دور األزهــر 
فــي احليــاة املصريــة، مصطفــى محمــد رمضــان، ص91، )اعتمــاًدا علــى ثبــت شــيوخ األزهــر، أصدرتــه وزارة األوقــاف، 

1964م(؛ تاريــخ اجلامــع األزهــر، محمــد عبــد اللــه عنــان، ص297-298، )ثبــت شــيوخ اجلامــع األزهــر(.

تضمنــت املصــادر املعاصــرة للفتــرة العثمانيــة )مثــل: الغــزي واملــرادي وابــن إيــاس واجلبرتــي( أســماء العديــد مــن العلمــاء   (2(

ــة التعــرف عليهــم مــن  ــرواق أو املنتفعــن مبردودهــا، كمــا حاولــت عــدة دراســات حديث ــى أوقــاف ال ــة املشــرفن عل املغارب
خــال وثائــق أوقــاف الــرواق، ومنهــا: دور املغاربــة فــي مصــر فــي العصــر العثمانــي )1517 - 1798م( ...، عبــد الرحيــم 
عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، ص51-52، 104-106؛ دور املغاربــة فــي تاريــخ مصــر فــي العصــر احلديــث، )القســم الثانــي: 
القــرن التاســع عشــر(، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، اجمللــة التاريخيــة املغربيــة، تونــس، العــدد 12، 1978م، 
ص173، 183-184، 190؛ االتصــال الثقافــي بــن الزيتونــة واألزهــر ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، 
ص205-212؛ وثائــق عــن دور اجلاليــة املغربيــة فــي تاريــخ مصــر فــي العهــد العثمانــي )القســم الثانــي(، عبــد الرحيــم عبــد 
الرحمــن عبــد الرحيــم، اجمللــة التاريخيــة املغربيــة، تونــس، العــدد 9، يوليــو 1977م، ص182-196؛ دور املغاربــة فــي تاريــخ 
ــد الرحيــم، ص66-64،  ــد الرحمــن عب ــم عب ــد الرحي ــي(، عب مصــر فــي العصــر احلديــث، )القســم األول: العصــر العثمان
)اعتمــد األســتاذ عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم علــى أرشــيف احملاكــم الشــرعية )ســجات تقاريــر النظــر( فــي 

حصــر أســمائهم وحتديــد تواريــخ تولــي مشــيخة الــرواق أو الوفــاة، كمــا هــو مثبــت فــي إحــاالت الهامــش(.
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الشيخ عيل التونيس )تويف عام 1190هـ/1776م(.  .4

ــنة  ــويف س ــن، وت ــرواق مرت ــيخة ال ــوىل مش ــيس، ت ــد التون ــن حمم ــم ب ــيخ قاس الش  .5

1779م. 1193هـــ/

ــرواق  ــيخة ال ــوىل مش ــري، ت ــيل اجلزائ ــن ع ــي ب ــر القلع ــن عم ــن ب ــو احلس ــيخ أب الش  .6

1199هـــ/1785م. ثــالث مــرات، وتــويف عــام 

الشيخ عبد الرمحن البناين املنستري )1198هـ/1784م(.  .7

ــام  ــرواق ع ــيخة ال ــوىل مش ــيس، ت ــكار الصفاق ــن ب ــن ب ــد الرمح ــر عب ــيخ الري الش  .8

1209هـــ/1794م. عــام  وتــويف  1198هـــ/1784م، 

الشيخ حممد األمر الكبر )تويف عام 1232هـ/1817م(.  .9

الشيخ حممد األمر الصغر، توىل املشيخة بعد وفاة حممد األمر الكبر.  .10

الشيخ حممد كمول )أو كمون( )ال ُيعرف تاريخ توليه مشيخة الرواق(.  .11

رابًعا: أوقاف رواق المغاربة

ــيع  ــامهت يف توس ــر، س ــردود وف ــرة ذات م ــاف كث ــر بأوق ــة باألزه ــّص رواق املغارب ُخ
ــه، ممــا حافــظ عــى انتظــام  ــه والقائمــن عــى خدمت ــه وموظفي اإلنفــاق عــى مدرســيه وطلبت
الدراســة بــه وشــجع العديــد مــن طلبــة العلــم عــى االلتحــاق بــه، وقــد كانــت هــذه األوقــاف 
املؤلفــة مــن عقــارات وأراٍض زراعيــة ووكاالت وخمــازن ودكاكــن وطواحن صنفــن: الصنف 
األول: أوقــاف تعــود إىل اجلامــع األزهــر ينال منهــا رواق املغاربــة نصيبه حســب رشوط رصف 
مــردود الوقــف، وهــي غالًبــا مــا تكــون أوقاًفــا َخــّص هبــا احلــكام مــدريس املذاهــب الســنية 
األربعــة باألزهــر وطلبتهــا، أو ُوجهــت لتدريــس مــادة معينــة كعلــوم القــرآن واحلديــث التــي 
كانــت تــدرس يف خمتلــف أروقــة اجلامــع األزهــر؛ والصنــف الثــاين مــن أوقــاف رواق املغاربة: 
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هــو املوقــوف أصــاًل )الوقــف اخلــري())(، أو عائــد بعــد انقــراض نســل املنتفــع بــه إىل رواق 
املغاربــة )الوقــف األهــيل())(، وهــذا الصنــف الثــاين مــن أوقــاف الــرواق هــو الــذي يشــكل 
القســم األكــرب مــن عائــدات الــرواق، حســبام ُيســتخلص مــن وثائــق الوقــف املوجهــة لرعايــة 
طلبــة رواق املغاربــة وتوفــر الســكن للمجاوريــن، وضــامن األقــوات والكســوة واملــرصوف 

اخلــاص اليومــي منــه أو الشــهري للطلبــة املقّيديــن يف ســجل اجلرايــات))(.

الوقــف اخليــري: أو احلبــس العــام، وهــو مــا جعــل فيــه الريــع ابتــداًء إلــى جهــة مــن جهــات البــر اخلالصــة كالفقــراء واملســاكن   (1(

واملســاجد. انظــر: املصطلحــات الوقفيــة، محمــد كل عتيقــي، عــز الديــن تونــي، خالــد الشــعيب، ص255؛ مختصــر فــي الفقــه، الشــيخ 
خليــل بــن إســحاق، نشــر ســينيات )Seignette(، قســنطينة، 1878م، ص395 – 397؛ شــرح اخلرشــي علــى مختصــر خليــل، محمــد 
ــه الشــعيب،  ــد الل ــد عب ــوالق، مصــر، 1317هـــ، 78/7؛ حقيقــة الوقــف، خال ــة، ب ــي اخلرشــي، املطبعــة األميري ــن عل ــه ب ــد الل ــن عب ب
األمانــة العامــة لألوقــاف، الكويــت، 2010م؛ الوقــف العــام )املالكــي(، ص10 – 12. فالوقــف اخليــري هــو الــذي يعــود مــردوده علــى 
ــذي  ــث يســود العمــل بأحــكام املذهــب املالكــي ال ــي حي ــاد املغــرب العرب ــا، وهــو الشــائع بب ــي حبــس مــن أجله املصلحــة العامــة الت
يشــترط فــي احلبــس بصفــة عامــة أن تعــود منفعتــه مبدئيــاً علــى املصلحــة العامــة، بحيــث ينفــذ مضمــون عقــد احلبــس فــي احلــن 
ــا بقــاؤه فــي  ــن عرفــة: »هــو إعطــاء منفعــة شــيء مــدة وجــوده الزًم ــك اب ــر عــن ذل ــد أو إرجــاء أو كــراء؛ ألن احلبــس كمــا عب بــا قي
ملــك معطيــه ولــو تقديــًرا«. للتعــرف علــى أحــكام الوقــف اخليــري حســب املذهــب املالكــي، ميكــن الرجــوع إلــى: الوقــف أو احلبــوس: 
ــة كواتــي، اجلزائــر، 2014م،  قواعــده وأحكامــه، أرنســت ميرســيي، ط1، اجلزائــر 1898م، ص17 - 18، )الترجمــة العربيــة(، أمين
ص92؛ مجلــة األحبــاس، محمــد الطاهــر السنوســي، تونــس، 1958م، )األوقــاف العامــة »اخليريــة«(، ص12؛ الوقــف فــي اجلزائــر 
ــر، 2013م، ص-82 83.  ــدة، اجلزائ ــر اجلدي ــن ســعيدوني، دار البصائ ــى ق. 19 م(، ناصــر الدي ــي )مــن ق. 17 إل ــاء العهــد العثمان أثن
الوقــف األهلــي: أو الــذري أو العائلــي أو اخلــاص، وهــو مــا كان ريعــه مصروًفــا علــى الواقــف نفســه أوالً، ثــم علــى ولــده   (2(

وذريتــه واألقربــن مــن بعــده ...، وهكــذا إلــى حــن انقراضهــم كلهــم أو حتــى أجــل معــن، ثــم يــؤول فــي األخيــر إلــى جهــة 
ــد مــن جهــات البــر اخلالصــة،  خيريــة عامــة للمســلمن، فهــو مــا جعــل الريــع فيــه ابتــداًء للواقــف أو ألوالده ممــا ال يُع
بحيــث ال يُصــرف مــردوده علــى الغــرض الــذي حبــس مــن أجلــه أساًســا اال بعــد انقــراض العقــب أو انقطــاع نســل الواقــف 
حســبما هــو منصــوص عليــه فــي وثيقــة احلبــس، وذلــك عمــًا بأحــكام املذهــب احلنفــي الــذي أصبــح لــه أتبــاع ببــاد 
املغــرب مــع مجــيء األتــراك املنتســبن إلــى هــذا املذهــب، وكان هــذا الترخيــص الــذي أجــازه املذهــب احلنفــي تشــجيًعا 
ــا فيــه، وهــذا مــا أجمــع الفقهــاء علــى اإلفتــاء بــه عندمــا أجــازوا جمــع الهبــات املشــروطة ليكثــروا مــن  للوقــف وترغيًب
مــردود الهدايــا لصالــح الفقــراء، انظــر: املصطلحــات الوقفيــة، محمــد كل عتيقــي، عــز الديــن تونــي، خالــد الشــعيب، 
ص255؛ مجلــة األحبــاس، محمــد الطاهــر السنوســي، -األوقــاف اخلاصــة )األهليــة(- ، ص13؛ حقيقــة الوقــف، خالــد 
عبــد اللــه الشــعيب، )الوقــف األهلــي )احلنفــي(، ص7 – 9؛ الوقــف فــي اجلزائــر أثنــاء العهــد العثمانــي )مــن ق. 17 إلــى 

ق. 19 م(، ناصــر الديــن ســعيدوني، ص-86 87.
الوقــف اجلربــي فــي مصــر، أحمــد بــن مهنــي بــن ســعيد مصلــح، ص162 و164؛ دور املغاربــة فــي مصــر فــي العصــر   (3(

العثمانــي )1517 - 1798م( ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، ص 100-99.
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وعــادة مــا ينتظــر مــن الوافــد اجلديــد مــن طلبــة الــرواق إثبــات اســمه يف ســجل اجلرايــات، 
ــة  ــة الطلب ــجيل يف قائم ــم التس ــن فاهت ــوات؛ أي: الذي ــن )أو الف ــة املتطوع ــرب يف قائم ــك يعت وبذل
النظاميــن أو املرتبــن(، ومــن مل حيصــل عــى حــق التســجيل يف قائمــة املتطوعــن أو الفــوات جيــب 
ــة دون  ــد الطلب ــافر أح ــم أو يس ــب قدي ــرج طال ــى يتخ ــن حت ــن املنتظري ــد م ــار، وُيع ــه االنتظ علي
ــاطة  ــون للوس ــا يك ــا م ــار، وغالًب ــة االنتظ ــه يف قائم ــب ترتيب ــه حس ــل حمل ــوت، فيح ــودة أو يم ع
وملكانــة األقــارب وللمســاعي اخلاصــة دور يف نيــل بعــض الطلبــة احلــق يف االســتفادة مــن اجلرايــة، 
ومــن ثــم اإلرضار بحقــوق مســتحقن آخريــن، وهــذا مــا كان يــؤدي يف حــاالت كثــرة إىل تذمــر))( 

الطلبــة وشــكواهم مــن حرماهنــم مــن انتفاعهــم مــن مــردود أوقــاف الــرواق.

وُيصنــف طلبــة الــرواق مــن حيــث اســتفادهتم مــن مــردود األوقــاف إىل ثــالث جمموعات، 
ــن  ــتفيدون م ــتحقون واملس ــون املس ــة النظامي ــم الطلب ــة األوىل وه ــون يف املرتب ــي: املرتب وه
ــال  ــيم يف حم ــرون الرس ــن ينتظ ــون الذي ــة املتطوع ــة الثاني ــأيت يف املرتب ــاف؛ وي ــات األوق جراي
ــة  ــى الدراس ــة ع ــن مواظب ــتحقاق م ــرشط االس ــم وب ــب أولويته ــاغرة، حس ــتحقن الش املس
ــة يف انتظــار  وحســن الســرة؛ واملنتظــرون الذيــن يأتــون بعــد املتطوعــن مــن حيــث األولوي
ــة إحلاقهــم واســتيفائهم رشوط  ــة عنــد توفــر إمكاني شــغور منصــب إلحلاقهــم بســجل اجلراي

ــول.  القب

ــا،  ــدار مردوده ــا ومق ــث عدده ــن حي ــة م ــاف رواق املغارب ــة أوق ــا أمهي ــح لن ــذا وتتض ه
بالرجــوع إىل ســجالت املحكمــة الرشعيــة بالقاهــرة، التــي عمــل بعــض الدارســن ألوقــاف 
ــا  ــوع إليه ــن الرج ــة يمك ــة ثمين ــادة علمي ــن م ــر للباحث ــام يوّف ــا، ب ــف هب ــى التعري ــر ع األزه
ــد  ــاري، ورص ــهر العق ــق والش ــة التوثي ــق مصلح ــة وثائ ــل جمموع ــا يف حتلي ــتعانة هب واالس
ــاف  ــض أوق ــر إىل بع ــال نش ــبيل املث ــى س ــة، وع ــرواق املغارب ــة ب ــة اخلاص ــج الوقفي احلج

ــا: ــود إليه ــي تع ــة الت ــرة الزمني ــا والف ــر واقفيه ــع ذك ــرواق م ال

وقف امللك األرشف أبو النرص قايتباي بتاريخ 881هـ/1477م))(.  .1

الوقف اجلربي في مصر، أحمد بن مهني بن سعيد مصلح، ص162 و164.  (1(

الوقف اجلربي في مصر، أحمد بن مهني بن سعيد مصلح، ص412.  (2(
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ــخ  ــرة بتاري ــعرية بالقاه ــاب الش ــّي ب ــدوي بح ــد امله ــو أمح ــايس املدع ــامل الف ــف س وق  .2

1060هـــ/1650م))(.

وقــف تاجــر البــن املغــريب احلــاج أمحــد بــن ســعيد الشــهر باجلــاميل، وهــو ربــع وكالــة   .3

اجلامــوس )الســادة القوابيــة( عــى الطلبــة احلافظــني لكتــاب اهلل؛ نظــر تالوهتــم القرآن 
ليلتــني مــن شــهر رمضــان مــن كل ســنة )بتاريــخ 1152هـــ/1740م( ))(.

وقــف األمــر يشــبك الدويــدار عــى طلبــة األزهــر ومنهــم طلبــة رواق املغاربــة، املقدر   .4

ــا )بتاريــخ 1218هـــ/1803م( ))(. مــن حيــث املــردود بـــ 1320 إردبًّ
املغاربــة  رواق  طلبــة  فيهــم  بمــن  األزهــر  طلبــة  عــى  مكــرم  عمــر  وقفيــة   .5

. )( ( ) 1م 8 0 9 / 1هـــ 2 2 4 (
وقفية شقرون املغريب )26 ربيع األول 1224هـ/1809م())(.  .6

وحســب حمــرض قوانــني وحجــج أوقــاف املغاربــة الصــادر عــن اللجنــة املكلفــة بالنظــر 
يف عريضتــي الطلبــة املنتظريــن واملرتبــني، فــإن أوقــاف رواق املغاربــة ســنة 1336هـــ/1918م 

كانــت كاآليت))(:

وثائــق عــن دور اجلاليــة املغربيــة فــي تاريــخ مصــر ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، وثيقــة رقــم 4،   (1(

ص402-401(.  ،224 ســجل  طولــون،  محكمــة  بالقاهــرة،  الشــرعية  احملكمــة  وثائــق  علــى  )اعتمــاًدا  ص188-186، 
وثائــق عــن دور اجلاليــة املغربيــة فــي تاريــخ مصــر ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، ص100، وثيقــة رقــم 3،   (2(

)اعتمــاًدا علــى وثائــق احملكمــة الشــرعية بالقاهــرة، محكمــة طولــون، ســنة 1152هـــ/1740م، مــادة 868، ص402-401(. 
دور األزهــر فــي احليــاة املصريــة، مصطفــى محمــد رمضــان، ص127، )اعتمــاًدا علــى ســجات البــاب العالــي بدفتــر   (3(

خانــة الشــهر العقــاري، القاهــرة، سلســلة 327، مــادة 1118، ص481(. 
دور األزهــر فــي احليــاة املصريــة، مصطفــى محمــد رمضــان، ص143، )اعتمــاًدا علــى ســجات البــاب العالــي بدفتــر   (4(

ــادة 163، ص74(.  ــلة 341، م ــرة، سلس ــاري، القاه ــهر العق ــة الش خان
دور األزهــر فــي احليــاة املصريــة، مصطفــى محمــد رمضــان، ص133، )اعتمــاًدا علــى ســجات تقاريــر والنظــر بدفتــر   (5(

خانــة الشــهر العقــاري، القاهــرة، سلســلة 25، مــادة 314، ص35(.
محضــر قوانــن وحجــج أوقــاف رواق الســادة املغاربــة باجلامــع األزهــر، الصــادر عــن جلنــة تطبيــق شــروط الواقفــن   (6(

بتاريــخ 14 جمــادى األولــى 1336هـــ/10 فبرايــر 1918م، نشــر كملحــق مســتقل لبحــث: الرحلــة العلميــة املغربيــة إلــى 
ــى  ــا باملشــرق حت ــرب وعاقاته ــاد املغ ــدوة ب ــال ن ــز محمــد التهامــي، ضمــن أعم ــد العزي ــة القاهــرة، عائشــة عب مدين

ــرب، القاهــرة، 1997م، ص415-414. ــرن اخلامــس عشــر، منشــورات احتــاد املؤرخــن الع أواخــر الق
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ــخ  ــة بتاري ــرص الرشعي ــة م ــف بمحكم ــجالت الوق ــجلة يف س ــرواق املس ــاف ال أوق  .1

1069هـــ/1659م، واحلجج املســجلة بتواريــخ 1117هـــ/1705م، و1151هـ/1738م، 

ا بـ  و1223هـــ/1808م، حتــت نظــر شــيخ رواق املغاربــة، وقــدر ريعهــا اإلمجــايل شــهريًّ
ــاًم. ــا و670 ملي 166 جنيًه

وقف السيد التاجوري، مردوده الشهري 2420 جنيًها.  .2

ــة  ــوم الطلب ــور لعم ــض الكس ــا وبع ــو 30 فداًن ــرص، وه ــيد أيب الن ــيد رش ــف الس وق  .3

بالــرواق. واملنتظريــن  املقيمــن 
وقــف الســيد بــدر الديــن الصيــادي، وهــو نصــف قهــوة بحــوش قــدم لفائــدة مقرئــي   .4

ــردوده. ــق يف م ــرواق ح ــل ال ــس أله ــافعي، ولي ــام الش ــة اإلم ــة بقراف ــادة املالكي الس

ــن  ــر، يمك ــة باألزه ــاف رواق املغارب ــق أوق ــن وثائ ــا م ــات وغره ــذه الوقفي ــوع إىل ه وبالرج
اســتخالص معلومــات تتعلــق بكيفيــة إنشــاء الوقــف وطريقــة التــرصف فيــه وقيمــة الفوائــد التــي 
يوفرهــا ونوعيــة مــردوده عينـًـا ووقًفــا وموقعــه وحــدود العــن املوقوفــة، والــرشوط املثبتــة إلنشــائه 
ــايض  ــه والق ــن من ــه واملنتفع ــن ب ــخاص املكلف ــامء األش ــد، وأس ــاء والتجدي ــد اإلنش ــه بع ووصف
املوقــع عليــه والشــهود املقريــن لــه واملمضــن عليــه والناظــر الــذي يــرشف عليــه، واجلهــة التــي 
ــا أو بعــد انقضــاء العقــب إن كان وقًفــا أهليًّــا، ومــا ينتــج عن  يعــود إليهــا مبــارشة إن كان وقًفــا خريًّ
التــرصف فيــه مــن اســتبدال ونــزاع وحكــر، باإلضافــة إىل حيثيــات الوقفيــة وأســلوهبا مــن بســملة 

ومدخــل وعبــارات اخلامتــة وصيغــة إثبــات منفعــة وقــف العــن))(.

يف بمحضر قوانين وحجج أوقاف رواق المغاربة خامًسا: التعر

تطلبــت إدارة أروقــة األزهــر، خاصــة منــذ بدايــة القــرن العرشيــن، وضــع قواعــد تضبــط 
عمــل القائمــن عــى شــؤون الــرواق واملترصفــن يف ريــع األوقــاف الــذي ُينفــق عــى الطلبــة، 
ومــن ذلــك أن شــيخ رواق املغاربــة أصبــح ملزًمــا بتطبيــق قــرار املجلــس األعــى ملشــيخة اجلامع 
األزهــر بتاريــخ 23 املحــرم 1332هـــ/21 ديســمرب 1913م، مــن حيــث تطبيــق رشوط الواقفــن 

هنــاك عــدة منــاذج وأســاليب وطــرق جيــدة فــي حتليــل وثائــق الوقــف وحججــه، ميكــن تطبيقهــا علــى أنهــا نصائــح   (1(

تُحتــذى فــي دراســة مضمــون وثائــق وقــف رواق املغاربــة باألزهــر، نذكــر منهــا علــى ســبيل املثــال: الوثائــق العثمانيــة فــي 
ــودة، دار راغــب، القاهــرة، د. ت.، ص333. ــاس حم ــود عب ــا، محم ــا ومصــر وشــمال إفريقي تركي
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عــى الطلبــة امللتحقــني بالــرواق، وتتمثــل هــذه الــرشوط يف حســن الســرة، وطلــب االنتســاب 
ــة 1331هـــ/5  ــخ 6 ذي احلج ــادرة بتاري ــاء الص ــة الغرب ــب الئح ــر حس ــيخة األزه ــه ملش املوج

نوفمــرب 1913م.
ــاغرة  ــف الش ــر يف الوظائ ــة للنظ ــرواق جلن ــيخ ال ــد ش ــات يعق ــذه اإلصالح ــب ه وبموج
بالــرواق، مثــل: وظائــف النقيــب ومغــر الكتــب وجــايب الوقــف واملجــود واملــدرس وغرها، 
ويرفــع تقريــر اللجنــة ملشــيخة األزهــر للنظــر فيــه، بحيــث ال جيمــع املرشــح بــني وظيفتــني 
إال يف حالــة الــرضورة))(. كــام ُأوكلــت للجنــة إدارة الــرواق حتــت رئاســة الناظــر مهمــة إثبــات 
الطلبــة املتطوعــني يف حمــال املســتحقني الشــاغرة، حســب األولويــة، إذا كان املرشــح مســتوفًيا 
ــرف  ــن ط ــدة م ــرة واملعتم ــن الس ــة وحس ــى الدراس ــة ع ــن مواظب ــتحقاق م ــرشوط االس ل

مشــيخة األزهــر. 
ــا  ــام أقرهت ــر ك ــع األزه ــة باجلام ــاف رواق املغارب ــج أوق ــني وحج ــرض قوان ــا حم ــدم لن ويق
جلنــة رشوط الواقفــني بتاريــخ 6 مجــادى األوىل 1336هـــ/17 فربايــر 1918م))(، صــورة شــاملة 
ــا التعريــف  ــة القــرن العرشيــن، ممــا يتطلــب من ــة يف بداي ودقيقــة لواقــع أوقــاف رواق املغارب
بمضموهنــا والتعليــق عليهــا؛ حتــى يمكــن لنــا اإلملــام بواقــع أوقــاف رواق املغاربــة باألزهــر، 

وذلــك مــن خــالل النقــاط اآلتيــة:
أ. اإلطار الزمني للمحضر:

تنــدرج وثيقــة حمــرض قوانــني وحجج أوقــاف رواق املغاربــة يف إطار السياســة اهلادفــة لتقنني 
ــذ عهــد حممــد عــيل )1220-1264هـــ/1805- ــدأت من ــي ب ــرواق ومراقبتهــا، الت أوقــاف ال
1848م(، وأخــذ هبــا خلفــاؤه حتــى 1299هـــ/1882م، وتبنتهــا إدارة احلاميــة الربيطانيــة عــى 

ــذ  ــة من ــات املرصي ــا احلكوم ــت تطبيقه ــرص )1299-1340هـــ/1882-1922م(، وحاول م
اســتقالل مــرص )1340هـــ/1922م())(. 

محضر قوانن وحجج أوقاف رواق السادة املغاربة باجلامع األزهر، ص417.  (1(

محضر قوانن وحجج أوقاف رواق السادة املغاربة باجلامع األزهر، ص417-411.  (2(

(3( Les waqfs dans l’Islam contemporain, Gérard Busson de Janssens, pp. 25- 26.
وانظــر كذلــك: دور األزهــر فــي احليــاة املصريــة، مصطفــى محمــد رمضــان، ص134-138؛ عصــر محمــد علــي، عبــد الرحمــن   
الرافعــي، دار املعــارف، القاهــرة، 1989م، ص91، )الطبعــة األولــى، 1930م(؛ تاريــخ مصــر االقتصــادي واملالــي فــي العصــر 
احلديــث، أمــن مصطفــى عفيفــي عبــد اللــه، املؤسســة العربيــة احلديثــة للنشــر والطبــع والتوزيــع، القاهــرة، 1954م، ص83؛ 

اخلســائر التــي أصابــت الشــعب املصــري فــي عصــر محمــد علــي، محمــد عبــده، مجلــة املنــار، العــدد 2، يونيــو 1902م.
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كان هــدف هــذه السياســات إخضــاع األوقــاف للرقابــة احلكوميــة وإدراجهــا يف خمطــط 
ــة إلدارة موحــدة  ــذ مــع إخضــاع األوقــاف اخلري ــز التنفي ــة، ودخلــت حي تنظيــامت اإلدارة احلديث
ــه أصحــاب  )1251هـــ/1835م(. وبعــد فشــل هــذا اإلجــراء الــذي عارضــه النظــار وحتفــظ علي
الوقــف، حــاول اخلديــوي عبــاس األول )1267هـــ/1851م( فــرض مراقبــة مشــددة عــى النظــار 
ــل الوقــف إىل  ــق القــايض، بتهمــة التهــاون وبحجــة حتوي وصلــت إىل إجــراءات العــزل عــن طري

ــة.  ــة خاص ملكي

وضمــن هــذا املســعى حــّول اخلديــوي إســامعيل إدارة الوقــف املــرصي إىل وزارة خمتصــة، 
ووّســع مــن صالحياهتــا ودجمهــا مــع وزارة التعليــم العــام )1280هـــ/1864م(، ثــم ُفصلــت 
الوزارتــان )1293هـــ/1876م(، وبعدهــا ُألغيــت وزارة األوقــاف وُعّوضــت بنظــارة األوقــاف 
ــق  ــام ملح ــر ع ــها مدي ــى رأس ــع ع ــق )1301هـــ/1884م(، وُوض ــوي توفي ــد اخلدي يف عه
ــر يف  ــال النظ ــل أن حي ــوزراء، قب ــس ال ــا إىل جمل ــر يف ميزانيته ــل النظ ــوي وُأحي ــوان اخلدي بدي
ميزانيــة نظــارة األوقــاف للمجلــس األعــى لألوقــاف )1307هـــ/1890م(، ممــا ســمح بمراقبة 
األوقــاف عمــاًل بفكــرة كروميــه )Cromet(، وتطبيًقــا إلجــراءات كيتشــنر )Kitchner( التــي 
صيغــت يف قانــون تنظيــم األوقــاف )Organic Law(، الــذي ســمح بإحــداث وزارة األوقــاف 
جمــدًدا بمشــورة مــن البــاب العــايل، وبذلــك أصبحــت أوقــاف أروقــة األزهــر بــام فيهــا أوقاف 

رواق املغاربــة حتــت نظــر وزارة األوقــاف )1331هـــ/1913م())(. 

ــن  ــح م ــة األوىل، أصب ــرب العاملي ــد احل ــاف بع ــدة لألوق ــامت جدي ــدار تنظي ــع إص وم
الــروري النظــر يف كل القضايــا املتعلقــة بأوقــاف األزهــر))(، ويف هــذا الســياق جــاء وضــع 
حمــر قوانــن وحجــج أوقــاف رواق املغاربــة )1336هـــ/1918م(، الــذي انبثــق عــن عمــل 
اللجنــة الـــُمكّونة للنظــر يف العريضــة التــي قدمهــا الطلبــة املنتظــرون بــرواق املغاربــة، وكذلك 

للتعرف على األوضاع املستجدة لألوقاف مبصر ومن ضمنها أوقاف رواق املغاربة، انظر:  (1(

Les waqfs dans l’Islam contemporain, Gérard Busson de Janssens, pp. 26 -27.
حتويــل مصلحــة األوقــاف العموميــة مبصــر إلــى نظــارة، محمــد رشــيد رضــا، مجلــة املنــار، اجلــزء 12، اجمللــد 16، ســنة   (2(

1913م، ص902 و907.
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ا عــى  العريضــة التــي تقــدم هبــا الطلبــة املرتبــون واملتطوعــون املســتحقون لريــع األوقــاف ردًّ
ــن. ــة املنتظري تظلــم الطلب

صــدر تقريــر اللجنــة املكلفــة بالنظــر يف عريضتــي الطلبــة املنتظريــن مــن جهــة، والطلبــة 
ــج  ــني وحج ــط قوان ــدد ويضب ــرض حي ــكل حم ــرى، يف ش ــة أخ ــن جه ــني م ــني واملتطوع املرتب
أوقــاف رواق املغاربــة))(، وتــرأس اللجنــة الشــيخ حممــد بخيــت املطيعي مفتــي الديــار املرصية، 
وكان مــن أعضائهــا الشــيخ أمحــد إدريــس العضــو باملحكمــة العليــا الرشعيــة، والشــيخ حممــد 
بخــايت مفتــي وزارة األوقــاف، والشــيخ حممــد الطوخــي مــن هيئــة كبــار العلــامء، ورجعــت 
اللجنــة يف عملهــا إىل القوانــني املعمــول هبــا يف رواق املغاربــة وإىل قــرار جملــس إدارة األزهــر 

املــؤرخ يف 9 مجــادى األوىل 1328هـــ/19 مايــو 1910م.

ب. مضمون محضر قوانين وحجج أوقاف رواق المغاربة:

يمكــن التعــرف عــى مضمــون حمــرض قوانــني وحجــج وقــف رواق املغاربــة باألزهــر مــن 
خــالل النقــاط اآلتيــة:

1. موضوع المحضر:

تظلــم طلبــة رواق املغاربــة املنتظــرون مــن حيــازة الطلبــة املرتبــني واملتطوعــني ريــع رواق 
ــا يف رواق  ــول هب ــني املعم ــره القوان ــا تق ــك م ــأن ذل ــؤالء ب ــق، ورد ه ــه ح ــر وج ــة بغ املغارب

ــة املكلفــة بالنظــر يف النــزاع بحضــور شــيخ الــرواق. ــذ القديــم، ونظــرت اللجن ــة من املغارب

ــا  ــي تفحصته ــة، الت ــة رواق المغارب ــي طلب ــن جماعت ــة م ــض المقدم 2. العرائ
ــي:  ــة، وه اللجن

ثــالث حجــج رشعيــة صــادرة مــن حمكمــة مــرص الرشعيــة: احلجــة األوىل بتاريــخ 8   -
مجــادى األوىل 1117هـــ/1705م، والثانيــة بتاريــخ 2 رجــب 1151هـــ/1738م، والثالثة 

بتاريــخ 9 املحــرم 1223هـــ/1808م.

محضر قوانن وحجج أوقاف رواق السادة املغاربة باجلامع األزهر، ص411.  (1(
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ــا  ــن أوراًق ــخ 1069هـــ/1659م، تتضم ــجلة بتاري ــج مس ــوع حج ــة إىل جمم باإلضاف  -
التــي حتــدد رشوط االنتفــاع بالوقــف. ومذكــرات وغرهــا مــن الوثائــق 

ــو  ــادى األوىل 1328هـــ/19 ماي ــخ 9 مج ــادر بتاري ــر الص ــس إدارة األزه ــرار جمل ق  -
ــد  ــد املجي ــه كاتــب الــرواق عب ــزاع، وكشــف تقــدم ب 1910م، واملتعلــق بموضــوع الن

أفنــدي مــؤرخ يف 14 مجــادى األوىل 1336هـــ/ 25 فربايــر 1918م، وهــو يتضمــن عــدد 
الطلبــة بــرواق املغاربــة والذيــن كانــوا يتجــاوزون مائــة طالــب، ومــا خيــص كل واحــد 
ــرص  ــيد أيب الن ــيد رش ــوم الس ــف املرح ــدا وق ــف، ع ــردود الوق ــن م ا م ــهريًّ ــم ش منه

ــر. ــا لألزه ــا عامًّ ــاره وقًف باعتب
تقريــر مقــدم مــن حــرة شــيخ رواق املغاربــة إىل مشــيخة اجلامــع األزهــر عــن بيــان   -

ــاق))(. ــوه اإلنف ــهور ووج ــب الش ــاف حس ــع األوق ري

ين:  موضوُع شكوى الطلبة المنتظر
ُ

3. األوقاف

ــة، وهــي صنفــان:  ــة املغارب ــدة إىل الطلب ــة املنتظريــن األوقــاف العائ ختــص شــكوى الطلب
ــف  ــي: وق ــة، وه ــة املغارب ــيخ رواق الطلب ــر ش ــمولة بنظ ــاف املش ــم األوق ــف أول يض صن
األعيــان ألهــل الطبقــة األوىل )املرتبــن( وألهــل الطبقــة الثانيــة )املتطوعــن( ومقــدار مــردوده 
130,500 جنيــه؛ ووقــف املزيــن وهــو ألهــل املقــرأة واملؤذنــن واخلدمــة واخلــرات ومقــداره 

15,750 جنيــه؛ والصنــف الثــاين وهــو اخلــارج عــن نظــر شــيخ رواق الطلبــة املغاربــة، وهــو 

يشــمل: وقــف الســيد املختــار التاجــوري ومقــدار مــردوده 146,250 جنيــه، ووقــف الرشايبي 
ــا  ومقــدار مــردوده 166,670 جنيــه، ووقــف املرحــوم رشــيد أيب النــرص املكــون مــن 30 فداًن

وبعــض الكــور))(، ووقــف الســيد بــدر الديــن الصيــادي وهــو مقهــى بحــوش قــدم))(.

محضر قوانن وحجج أوقاف رواق السادة املغاربة باجلامع األزهر، ص412-411.  (1(

ــا قــرى ومحــال. انظــر: املعجــم الوســيط، مجمــع  ــُع ِفيَه ــَوٌر: مفردهــا كــورة، والكــورة هــي الّصقــع والبقعــة التــي تَْجتَِم ُك  (2(

اللغــة العربيــة، ج2، ص836.
محضــر قوانــن وحجــج أوقــاف رواق الســادة املغاربــة باجلامــع األزهــر، ص412-414. »حــوش قــدم« أو »خــوش قــدم«:   (3(

تختلــف الروايــات حــول أصــل تســميتها، وهــي إحــدى احلــارات الضيقــة فــي قلــب القاهــرة اململوكيــة وبالتحديــد منطقــة 
الــدرب األحمــر، وهــي ال تــزال حتتفــظ حتــى اآلن مبعالــم أثريــة ومعماريــة ذات قيمــة تاريخيــة.
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4. حيثيات قرار اللجنة:

أقرت اللجنة رصف مردود أوقاف رواق الطلبة املغاربة كاآليت:

ــرش  ــكن والف ــرواق والس ــامرة ال ــى ع ــن ع ــف املزي ــح ووق ــف املصال ــع وق ــرصف ري ُي
ــه تنفيــذا  والــراج والبــواب والقيــم والناظــر ويعــود هلل وليــس ألهــل الــرواق اســتحقاق في
ــف  ــم رشط الواق ــد وال يعل ــا الي ــوع عليه ــان( املوض ــاف )األعي ــا األوق ــف. أم ــه الواق ــا عّين مل
ــة يف  ــة املؤرخ ــة يف احلج ــة املبّين ــادة املغارب ــار كع ــل النظ ــب عم ــا حس ــرصف ريعه ــأهنا، في بش
)8 مجــادى األوىل 1117هـــ/28 أغســطس 1705م(، وينتفــع هبــا الطلبــة املرتبــون واملتطوعــون. 
ــادي(  ــي وأيب النــرص والصي ــاف التاجــوري والرشايب ــاف األخــرى )أوق ــع األوق ــرصف ري وُي

ــف.  ــب رشط الواق حس

ــم  ــان( أن يعم ــف األعي ــام )وق ــف الع ــى الوق ــر ع ــامح للناظ ــة بالس ــت اللجن ــام أوص ك
ــا  ــه رشًع ــوص علي ــب املنص ــض حس ــض دون البع ــى البع ــع، أو أن يعط ــى اجلمي ــردوده ع م
ــل  ــع أه ــى مجي ــع ع ــوزع الري ــي أن ي ــة تقت ــع أن املصلح ــة، م ــج الوقفي ــجاًل يف احلج ومس

ــا.  ــرواق مجيًع ــة ال ــكان طلب ــم إس ــاوي، وأن يت ــرواق بالتس ال

كام قررت اللجنة تأجيل رصف ريع أوقاف القراء حتى يستفهم عام جرى به العمل؛ يف حني 
 ُيرصف ريع األوقاف األخرى حسب رشط الواقف، عى أن تراجع حجة وقف الرشايبي )رقم 47(.

ويف كل احلاالت حُياسب الناظر عى رصف ريع األوقاف كلها))(.

كــام حــدد حمــرض جلنــة تطبيــق رشوط الواقفــني عــى طلبــة األزهــر عــدد املرتبــني بـــ )60( 
طالًبــا، واملتطوعــني بـــ )20( طالًبــا، واملنتظريــن بـــ )57( طالًبــا، عــرشة منهم تونســيون وعرشة 
طرابلســيون وســبعة وثالثــون مــن اجلزائريــني واملراكشــيني، مــن جممــوع طلبــة الــرواق البالــغ 
ــال  ــن ين ــة املنتظري ــن الطلب ــد م ــنة 1336هـــ/1918م. وكان كل واح ــا س ــم 137 طالًب عدده

نصــف جنيــه مــن وزارة األوقــاف املرصيــة))(.

محضر قوانن وحجج أوقاف رواق السادة املغاربة باجلامع األزهر، ص416-415.  (1(

محضر قوانن وحجج أوقاف رواق السادة املغاربة باجلامع األزهر، ص412.    (2(
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سادًسا: استنتاجات

ــف رواق  ــج وق ــن وحج ــن قوان ــر املتضم ــذا املح ــن ه ــتخلصة م ــات املس إن املعلوم
الطلبــة املغاربــة لألزهــر، واملتعلقــة أساًســا بشــكوى الطلبــة املنتظريــن ورغبتهــم يف احلصــول 
عــى حقــوق الطلبــة املنتســبن، تقــدم لنــا فكــرة شــاملة عــن أوقــاف الــرواق بتنوعهــا وقيمــة 
مردودهــا واألشــخاص املنتفعــن هبــا وكيفيــة توزيعهــا، وهــذا مــا يســتوجب إثبــات بعــض 
املالحظــات التــي تــربز أمهيــة هــذه األوقــاف وحتــدد دور املنتفعــن هبــا، وانعــكاس نشــاطهم 
العلمــي باألزهــر ودورهــم يف التواصــل البــرشي والتفاعــل الثقــايف بــن بــالد املغــرب ومرص، 

ويمكــن تلخيــص هــذه املالحظــات يف النقــاط اآلتيــة:
ــى  ــة ع ــر املوزع ــق األزه ــن وثائ ــدرج ضم ــة تن ــة املغارب ــاف رواق الطلب ــق أوق وثائ  .1

دور الوثائــق الرســمية بالقاهــرة، وأغلبهــا ضمــن جمموعــة مصلحــة التوثيــق والشــهر 
العقــاري بــدار الوثائــق القديمــة بالقاهــرة، التــي ُتعــرف بوثائــق املحكمــة الرشعيــة؛ 
لكوهنــا كانــت حمفوظــة بتلــك املحاكــم قبــل نقلهــا إىل الشــهر العقــاري ســنة 
1390هـــ/1970م))(، وضمنهــا وثائــق وقــف رواق الطلبــة املغاربــة، وهــي مــن حيــث 

ــذه  ــن ه ــرواق. وتتضم ــا إىل ال ــة آل أمره ــا أو أهلي ــة يف أصله ــاف خري ــا أوق نوعيته
ــن  ــة ع ــورة حي ــّون ص ــأن يك ــث ب ــمح للباح ــة تس ــة وغني ــات متنوع ــق معلوم الوثائ
احليــاة اليوميــة للطلبــة وظــروف معيشــتهم والتعــرف عــى أســامئهم وكيفيــة االنتفــاع 
ــن  ــن القائم ــى املوظف ــاف وع ــك األوق ــع تل ــى واق ــا ع ــام تعرفن ــف، ك ــردود الوق بم
عليهــا، واألشــخاص املنتفعــن هبــا واملكلفــن بخدمــة الــرواق، وكذلــك األرس التــي 
ــادي،  ــوري، والصي ــقرون، والتاج ــن ش ــازي، وب ــي، والت ــل: أرس الرشايب ــا، مث وقفته

ــا))(. وغره

وثائــق األزهــر مــن ضمنهــا وثائــق رواق الطلبــة املغاربــة موزعــة علــى دور الوثائــق الرســمية بالقاهــرة، وهــي: 1. مجموعــة   (1(

دار الوثائــق القوميــة بالقاهــرة، تتضمــن أوراق إدارة األزهــر وســجات اجمللــس األعلــى لألزهــر ودفاتــر القــرارات 
واملشــورات وإدارة النظــار. 2. مجموعــة أرشــيف وزارة األوقــاف. 3. مجموعــة مصلحــة التوثيــق والشــهر العقــاري 
بالقاهــرة املعروفــة بوثائــق احملكمــة الشــرعية. 4. مجموعــة املكتبــة األزهريــة. 5. مجموعــة محفوظــات األزهــر بتكيــة 
أبــي الذهــب املغربــي. انظــر: الوثائــق العثمانيــة فــي تركيــا ومصــر وشــمال إفريقيــا، محمــود عبــاس حمــودة، ص67.

الوقف اجلربي في مصر، أحمد بن مهني بن سعيد مصلح، ص163.  (2(
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ــرب  ــر، تعت ــاف األزه ــق أوق ــن وثائ ــا م ــة كغره ــة املغارب ــف رواق الطلب ــق وق وثائ  .2

نصوًصــا قانونيــة حافظــت عــى ديمومتهــا بفعــل ترشيعــات الوقــف، ومل تضــع مظاهنــا 
ــة، وهــذا مــا حفــظ مردودهــا،  ــة األصلي ــامًدا عــى حجــج الوقفي بفضــل نســخها اعت
ــتكامل  ــن اس ــة م ــن الطلب ــد م ــن العدي ــرواق، ومّك ــة بال ــتمرار الدراس ــمح باس وس
دراســتهم ليعــود بعضهــم إىل مواطنهــم، ويكــون هلــم إســهام معتــرب يف نــرش الثقافــة 
العربيــة اإلســالمية هبــا، فيــام أصبــح البعــض اآلخــر مــن مــدريس الــرواق ومــن علــامء 
األزهــر، وكان هلــم إســهام معتــرب يف التأليــف يف العلــوم الرشعيــة واملعــارف اللغويــة 
ــر  ــي األزه ــرف إىل خرجي ــن التع ــة م ــاف رواق املغارب ــق أوق ــن وثائ ــة))(. ومتّك واألدبي
مــن املغاربــة الذيــن عــادوا إىل مواطنهــم أو الذيــن اســتقر هبــم املقــام ببــالد املــرشق، 
ــة،  ــن املغارب ــر م ــدريس األزه ــار وم ــرواق والنظ ــيوخ ال ــاط ش ــى نش ــوف ع والوق

ــا))(. ــر فيه ــة األزه ــة ودور طلب ــالد املغاربي ــة يف الب ــاة الثقافي ــاول احلي وتن
ســمحت أوقــاف رواق الطلبــة املغاربــة مثــل أوقــاف األروقــة األخــرى باالســتقالل   .3

ــع  ــه يف املجتم ــد مكانت ــة، وأك ــادرة العلمي ــة املب ــه حري ــر ل ــذي وّف ــر ال اإلداري لألزه
ــاف  ــالد املغــرب العــريب؛ فبفضــل مــردود األوق ــة بب املــرصي، وأكســبه ســمعة علمي
توفــرت الظــروف لطلبــة رواق املغاربــة لإلقامــة والدراســة، وحتــول الــرواق إىل 
بيئــة علميــة حاضنــة للعلــم وراعيــة للمعرفــة، وهــذا مــا شــجع العديــد مــن العلــامء 
ــد إىل   ــى التواف ــرص ع ــن بم ــاج املاّري ــن احلج ــًرا م ــار وكث ــة والتج ــض الرحال وبع
الــرواق، والــردد عــى حلقاتــه، واالحتــكاك بطلبتــه؛ وهــذا مــا جعــل الــرواق مركــز 

الروابــط الثقافيــة بــن مصــر وبــاد املغــرب فــي القــرن 18م، عبــد اللــه محمــد العزبــاوي، اجمللــة التاريخيــة املغربيــة،   (1(

تونــس، العــدد 19-20، أكتوبــر 1980م، ص242 و247-248؛ دور املغاربــة فــي تاريــخ مصــر فــي العصــر احلديــث، 
ــم، ص185-182. ــد الرحي ــد الرحمــن عب ــم عب ــد الرحي ــرن التاســع عشــر(، عب ــي: الق )القســم الثان

أهميــة وثائــق األزهــر الشــريف فــي التأريــخ للحيــاة الثقافيــة فــي اجلزائــر، ناهــد حمــدي أحمــد، النــدوة الدوليــة حــول   (2(

األرشــيف والبحــث التاريخــي: األرشــيف املتعلــق باجلزائــر واحملفــوظ باخلــارج، اجلزائــر، 28-31 أكتوبــر 1996م، 
ــة  ــى »ســجات طــاب األروق ــن باألزهــر بالرجــوع إل ــة اجلزائري ــم الطلب ــة الدراســة قوائ ص73-88، )أوردت صاحب
واحلــارات ملشــيخة األزهــر )اجلامــع األزهــر واملعاهــد العلميــة األزهريــة(«، )رقــم الســجل القــدمي 116/الرقــم احلديــث 
33، 1307-19 ذي القعــدة 1329هـــ؛ رقــم الســجل القــدمي 118/الرقــم احلديــث 35، 19 ذي القعــدة 1329-1331هـــ؛ 

رقــم الســجل 112 حديــث/66 ج2، شــعبان 1344هـــ- أول ذي احلجــة 1350هـــ(.
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اســتقطاب، وحلقــة وصــل بــن بــالد املغــرب ومــرص، ومظهــًرا ملموًســا للحضــور 
املغــاريب بمــرص، وعامــل تأثــر مرشقــي يف بــالد املغــرب بواســطة املتخرجــن فيــه، أو 
عــن طريــق نقــل املؤلفــات ونســخ املخطوطــات ونقلهــا إىل مراكــز الدراســة بأقطــار 

ــريب))(. ــرب الع املغ
عــود الفضــل إىل أوقــاف رواق الطلبــة املغاربــة يف إجيــاد حريــة املبــادرة اإلداريــة، وجــو   .4

ــا يقــوم  مــن التنافــس العلمــي يقــوم عــى التنــوع والتآلــف، ممــا أوجــد تواصــاًل برشيًّ
ــد كان  ــر، فق ــى اآلخ ــة ع ــة منفتح ــة صحي ــة علمي ــر بيئ ــة، ووّف ــط الدراس ــى رواب ع
ضمــن طلبــة رواق املغاربــة طلبــة ينتســبون إىل مذاهــب وبلــدان أخــرى، رغــم كــون 
ــة املنتســبن  ــة الطلبــة عــى املذهــب املالكــي، ومــن األمثلــة عــى ذلــك أن الطلب غالبي
ــج  ــد اندم ــر، فق ــة باألزه ــة املغاربي ــن يف املجموع ــوا مندجم ــايض كان ــب اإلب إىل املذه
ــى  ــردد ع ــة، وت ــن اإلقام ــدرس وأماك ــات ال ــون يف حلق ــون واملالكي ــة اإلباضي الطلب
الــرواق وانتســب إليــه طلبــة مــن مذاهــب أخــرى غــر املذهــب املالكــي، ممــا يؤكــد 
أن الدراســة بــرواق املغاربــة باألزهــر مل تكــن ختضــع لقيــود مذهبيــة، ويف املقابــل كان 
العديــد مــن الطلبــة املغاربــة حيــرون حلقــات أروقــة األتــراك والشــوام والصعايــدة 
حيــث يســود املذهبــان احلنفــي والشــافعي. وهــذا مــا يدفعنــا إىل عــدم التســليم بفكــرة 
مفادهــا أن شــيوخ الــرواق ُيشــرط فيهــم أن يكونــوا مــن أتبــاع املذهــب املالكــي، كــام 

ذهــب إىل ذلــك عــيل باشــا مبــارك يف اخلطــط التوفيقيــة))(.
ــن  ــن م ــاء القادم ــة الغرب ــم الطلب ــاره يض ــر باعتب ــة باألزه ــة املغارب كان رواق الطلب  .5

ــة  ــة احلكوم ــي برعاي ــة، وحظ ــار املغارب ــض التج ــامم بع ــع اهت ــريب، موض ــرب الع املغ
ــش  ــس ومراك ــر وتون ــتعمرة للجزائ ــا املس ــة فرنس ــه دول ــت ب ــام اهتم ــة، ك املرصي
وموريتانيــا، ودولــة إيطاليــا املحتلــة لربقــة وطرابلــس. فقــد خصصــت وزارة األوقــاف 
املرصيــة إعانــات للطلبــة املغاربــة املنتظريــن، قــدرت بنصــف جنيــه للطالــب؛ وقدمــت 

دور املغاربــة فــي تاريــخ مصــر فــي العصــر احلديــث، )القســم الثانــي: القــرن التاســع عشــر(، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد   (1(

الصبــاغ، ص88-86. ليلــى  املتوســطي،  املشــرق  فــي  املغربــي  الوجــود  الرحيــم، ص183؛ 
اخلطــط التوفيقيـــة، علــي باشــا مبــارك، ج4، ص22؛ االتصــال الثقافــي بــن الزيتونــة واألزهــر ...، عبــد الرحيــم عبــد   (2(

ــم، ص208. ــد الرحي الرحمــن عب
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ســفارة إيطاليــا بالقاهــرة لعــرشة طــالب منحدريــن مــن برقــة وطرابلــس منحة شــهرية 
مقدارهــا نصــف جنيــه لــكل طالــب))(؛ كــام خصصــت فرنســا إعانــات لبعــض الطلبــة 
ــة نشــاطهم واتصاالهتــم ببالدهــم ومــدى تفاعلهــم  اجلزائريــني، وعملــت عــى مراقب
ــوف  ــراق صف ــم الخ ــتخدام بعضه ــت اس ــرص، وحاول ــالح بم ــة اإلص ــع حرك م
الطلبــة اجلزائريــني باألزهــر، وللحصــول عــى معلومــات عنهــم وملحاولــة اســتاملتهم 
ــط  ــر الضاب ــدم تقري ــد ق ــية؛ وق ــم السياس ــة ومواقفه ــم الفكري ــى توجهاهت ــرف ع للتع
كادي )Commandant Cadi(-املرســل مــن القاهــرة يف 17 ذي القعــدة 1334هـــ/15 
ــا  ســبتمرب 1916م- عرًضــا عــن وضعيتهــم ونشــاطهم وقائمــة بأســامء 29 طالًبــا جزائريًّ

ــة))(. ــة املغارب ــرواق الطلب ب
ــريب ويف  ــرب الع ــالد املغ ــرص يف ب ــة م ــم مكان ــة دور يف تدعي ــة رواق املغارب كان لطلب  .6

ــا  ــرص، مم ــة بم ــة النهض ــة وحرك ــة املغاربي ــارات اإلصالحي ــني التي ــل ب ــط التواص رب
ــع  ــي، ودف ــرر الوطن ــركات التح ــني حل ــع املرصي ــة واملجتم ــم الدول ــى تفه ــاعد ع س
ــذي  ــن ال ــم رساج الدي ــل: إبراهي ــر، مث ــت مبك ــاندهتا يف وق ــني إىل مس ــض املرصي بع
قــدم مــن القاهــرة إىل اجلزائــر )1294هـــ/1877م( ليتصــل ببعــض األعيــان، والــذي 
أصــدر بعــد عودتــه إىل القاهــرة جريــدة احلجــاز عــام 1299هـ/يوليــو 1882م، والتــي 
ناصبــت االســتعامر الفرنــيس العــداء، ووجــدت الرحيــب لــدى طلبــة الــرواق قبــل 
ــف  ــق تعاط ــاًل يف تعمي ــك عام ــا))(. وكان ذل ــرايب باش ــورة ع ــل ث ــد فش ــف بع أن تتوق
ــركات  ــيايس للح ــاط الس ــايف والنش ــل الثق ــز الثق ــا مرك ــرص، وجعله ــع م ــة م املغارب
ــرب  ــتقالل املغ ــب اس ــاء مكت ــا يف إنش ــور الحًق ــذي تبل ــة، وال ــتقاللية املغاربي االس
العــريب، ويف إســهام خرجيــي األزهــر بعــد اســتقالل أقطــار املغــرب العــريب يف انتشــار 

ــالمية))(. ــة اإلس ــة واليقظ ــة العربي الثقاف

اخلطــط التوفيقيـــة، علــي باشــا مبــارك، ج4، ص22؛ االتصــال الثقافــي بــن الزيتونــة واألزهــر ...، عبــد الرحيــم عبــد   (1(

ــم، ص208. ــد الرحي الرحمــن عب
محضر قوانن وحجج أوقاف رواق السادة املغاربة باجلامع األزهر، ص412.  (2(

الطلبة اجلزائريون بجامع األزهر وعيون اخملابرات الفرنسية ...، محمد األمن بلغيث، ص370.  (3(

احلركات االستقالية في املغرب العربي، عال الفاسي، تطوان، دار الطباعة العربية، د. ت.، ص321-324 و348.  (4(
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لقــد حاولنــا يف هــذا البحــث أن نــربز األمهيــة التارخييــة ألوقــاف رواق املغاربــة باجلامــع   .7

ــالد  ــن ب ــط ب ــي ترب ــة الت ــة واملتنوع ــات الوثيق ــاد العالق ــد أبع ــه أح ــى أن ــر، ع األزه
ــأن  ــن ب ــى يق ــا ع ــي فإنن ــرح التارخي ــى الط ــا ع ــع تركيزن ــرص، وم ــريب وم ــرب الع املغ
مســألة أوقــاف رواق املغاربــة يمكــن تناوهلــا مــن اجلانــب الفقهــي والقانــوين بالرجــوع 
إىل وثائــق الوقــف املتوفــرة؛ لتكتمــل معرفتنــا هبــذا اجلانــب املهــم يف تاريــخ العالقــات 

ــة. ــة- املرصي املغاربي
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ملحق: صورة الصفحة األولى من محضر قوانين وحجج أوقاف المغاربة بالجامع 

األزهر )1336هـ/ 1918م(
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قائمة مراجع البحث ومصادره

االتصــال الثقافــي بــن الزيتونــة واألزهــر وأثــره علــى احليــاة الثقافيــة فــي مصــر وتونــس، عبــد   .1
الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، اجمللــة التاريخيــة املغربيــة، تونــس، الســنة الثامنــة، العــدد 

1981م. نوفمبــر   ،23-24

ــة  ــة جمهوري ــم اإلســامي املعاصــر: دراســة حال ــن فــي دول العال ــة التقن أحــكام الوقــف وحرك  .2
2002م. الكويــت،  لألوقــاف،  العامــة  األمانــة  الويشــي،  عطيــة  العربيــة،  مصــر 

ــاب  ــر النظــر )2(؛ ســجات الب ــاري بالقاهــرة: ســجل تقاري األرشــيفات: أرشــيف الشــهر العق  .3
العالــي بدفتــر خانــة الشــهر العقــاري، القاهــرة، سلســلة 25، 341. 327؛ ســجات طــاب 
األروقــة واحلــارات ملشــيخة األزهــر )اجلامــع األزهــر واملعاهــد العلميــة األزهريــة(« )رقــم 
الســجل القــدمي 116/الرقــم احلديــث 33، 19 ذي القعــدة 1307-1329هـــ؛ رقــم الســجل القــدمي 
118/الرقــم احلديــث 35، 19 ذي القعــدة 1329-1331هـــ؛ رقــم الســجل 112 حديــث/66 جـــ2، 

شــعبان 1344هـــ أول ذي احلجــة 1350هـــ(؛ وثائــق األزهــر مــن ضمنهــا وثائــق رواق الطلبــة 
املغاربــة موزعــة علــى دور الوثائــق الرســمية بالقاهــرة، وهــي: 1. مجموعــة دار الوثائــق القوميــة 
ــر القــرارات  ــى لألزهــر ودفات بالقاهــرة، تتضمــن أوراق إدارة األزهــر وســجات اجمللــس األعل
واملشــورات وإدارة النظــار. 2. مجموعــة أرشــيف وزارة األوقــاف. 3. مجموعــة مصلحــة التوثيــق 
والشــهر العقــاري بالقاهــرة املعروفــة بوثائــق احملكمــة الشــرعية. 4. مجموعــة املكتبــة األزهريــة. 
الشــرعية  احملكمــة  وثائــق  املغربــي؛  الذهــب  أبــي  بتكيــة  األزهــر  محفوظــات  مجموعــة   .5

ــجل 224. ــون، س ــة طول ــرة، محكم بالقاه
األزهــر فــي ألــف عــام، محمــد عبــد املنعــم خفاجــي، عالــم الكتــب، بيــروت، مكتبــة الكليــات   .4

ج2. 1407هـــ/1987م،  الثانيــة،  الطبعــة:  القاهــرة،  األزهريــة، 
أهميــة وثائــق األزهــر الشــريف فــي التأريــخ للحيــاة الثقافيــة فــي اجلزائــر، ناهــد حمــدي أحمــد،   .5
النــدوة الدوليــة حــول األرشــيف والبحــث التاريخــي: األرشــيف املتعلــق باجلزائــر واحملفــوظ 

1996م، ص73-88. أكتوبــر   31-28 باخلــارج، اجلزائــر، 
تاريخيــة  دراســة  648-923هـــ/1250-1517م:  مصــر  فــي  االجتماعيــة  واحليــاة  األوقــاف   .6

1980م. القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  أمــن،  محمــد  محمــد  وثائقيــة، 
األوقــاف واحليــاة االقتصاديــة فــي مصــر فــي العصــر العثمانــي، محمــد عفيفي، الهيئــة املصرية   .7

العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1991م.
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البيومــي غــامن، رســالة )دكتــوراه( منشــورة، دار  إبراهيــم  األوقــاف والسياســة فــي مصــر،   .8

الشــروق، القاهــرة، 1998م، وللكتــاب طبعــة حديثــة بهــا إضافــات ووثائــق، صــادرة عــن دار املــدار 
للبحــوث صــادرة عــام 2016م.  

بدائــع الزهــور فــي وقائــع الدهــور، محمــد بــن شــهاب الديــن بــن إيــاس )ت: 928هـــ/1523م(،   .9

ج2. 1961م،  القاهــرة،  للكتــاب،  العامــة  املصريــة  الهيئــة  زيــادة،  مصطفــى  محمــد  نشــر 
تاريــخ اإلســام السياســي والدينــي والثقافــي واالجتماعــي، حســن إبراهيــم حســن، ط6، مكتبــة   .10

النهضــة املصريــة، القاهــرة، 1962م، ج3.
تاريخ اجلامع األزهر، محمد عبد الله عنان، د. ن.، ط2، القاهرة، 1958م.  .11

تاريــخ مصــر االقتصــادي واملالــي فــي العصــر احلديــث، أمــن مصطفــى عفيفــي عبــد اللــه،   .12

1954م. القاهــرة،  والتوزيــع،  والطبــع  للنشــر  احلديثــة  العربيــة  املؤسســة 
حتويــل مصلحــة األوقــاف العموميــة مبصــر إلــى نظــارة، محمــد رشــيد رضــا، مجلــة املنــار،   .13

.16 مــج  ج12،  1913م، 

حقيقة الوقف، خالد عبد الله الشعيب، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 2010م.  .14

اخلســائر التــي أصابــت الشــعب املصــري فــي عصــر محمــد علــي، محمــد عبــده، مجلــة املنــار،   .15

العــدد 2، يونيــو 1902م.
ــا وبادهــا القدميــة والشــهيرة، علــي باشــا مبــارك،  اخلطــط التوفيقيـــة ملصــر القاهــرة ومدنهـ  .16

الطبعـــة األولــى، املطبعــة الكبــرى األميريــة، بــوالق )مصــر(، 1306هـــ. 
دور األزهــر فــي احليــاة املصريــة، مصطفــى محمــد رمضــان، رســالة )دكتــوراه(، كليــة اللغــة   .17

1974م. القاهــرة،  جامعــة  العربيــة، 
العثمانــي(،  العصــر  األول:  )القســم  احلديــث،  العصــر  فــي  تاريــخ مصــر  فــي  املغاربــة  دور   .18

العــدد تونــس،  املغربيــة،  التاريخيــة  اجمللــة  الرحيــم،  عبــد  الرحمــن  عبــد  الرحيــم   عبــد 
10 - 11، يناير 1978م. 

دور املغاربــة فــي مصــر فــي العصــر العثمانــي )1517-1798م(: دراســة فــي تأثيــر اجلاليــة املغربيــة مــن   .19

خــال وثائــق احملاكــم الشــرعية املصريــة، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، منشــورات اجمللــة 
ــس، 1982م. ــر، تون ــة باجلزائ ــوان املطبوعــات اجلامعي ــة ودي ــة املغربي التاريخي
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ــز محمــد التهامــي، أعمــال  ــد العزي ــة القاهــرة، عائشــة عب ــى مدين ــة إل ــة املغربي ــة العلمي الرحل  .20

نــدوة بــاد املغــرب وعاقاتهــا باملشــرق حتــى أواخــر القــرن اخلامــس عشــر، منشــورات احتــاد 
املؤرخــن العــرب، القاهــرة، 1997م.

الروابــط الثقافيــة بــن مصــر وبــاد املغــرب فــي القــرن 18م، عبــد اللــه محمــد العزبــاوي، اجمللــة   .21

التاريخيــة املغربيــة، تونــس، العــدد 19-20، أكتوبــر 1980م.
رواق الشــام باألزهــــر إبــان العصــر العثمانــــي، مصطفــى محمــد رمضــــان، أعمــال املؤمتــر   .22

تشـــرين   27 دمشــق،  )922-1358هـــ/1516-1939م(،  الشــام  بــاد  لتاريــخ  الثانــي  الدولــي 
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رعاية المقاصد في األوقاف العثمانية
أ. د. مسعود صبري*        

مقدمة:

ــخ  ــة يف تاري ــة حضاري ــالمي«))( رؤي ــف اإلس ــة الوق ــع »نظري ــد«))( م ــة املقاص ــل »نظري متث
أمــة اإلســالم، فُتعنــى »نظريــة املقاصــد« بجوهــر األحــكام الفقهيــة، وأال يكــون احلكــم جرًيــا 
فقــط عــى الــروط واألركان وانتفــاء املوانــع دون مراعــاة الغايــات التــي رُشعــت األحــكام 
مــن أجلهــا، فــال يقصــد باألحــكام الرعيــة أن يقــوم هبــا املســلم شــكاًل دون اجلوهــر، بــل 
البد-مــع ذلــك- مــن مراعــاة األهــداف املرجــوة مــن وراء األحــكام؛ لتحقــق مــراد اهلل منهــا، 

فيــام توخــاه فيهــا مــن مصالــح العبــاد يف املعــاش واملعــاد))(.

.masoud.sabry@gmail.com ،أستاذ مشارك في الفقه وأصوله، وباحث باملوسوعة الفقهية الكويتية *
ُعرفــت املقاصــد بأنهــا: الغايــات التــي جــاءت الشــريعة ألجــل حتقيقهــا، والتــي ترجــع إلــى حتقيــق املصالــح، ودرء املفاســد فــي   (1(
الدنيــا واآلخــرة. انظــر: بدايــة القاصــد إلــى علــم املقاصــد، د. مســعود صبــري، دار الظاهريــة، الكويــت، 1440هـــ/2018م، 
ــا،  ــامية ومكارمه ــريعة اإلس ــد الش ــع: مقاص ــاق واآلداب. راج ــات واألخ ــادات واملعام ــدة والعب ــمل العقي ــي تش ص30. وه

عــال الفاســي، حتقيــق: الشــيخ احلبيــب بلخوجــه، دار الســام للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ج3، ص165.
يعــرف الوقــف بأنــه حبــس الواقــف مــااًل لــه؛ لينتفــع بــه املوقــوف عليهــم، مــع بقــاء العــن وعــدم جــواز بيعهــا. راجــع: رد   (2(
احملتــار علــى الــدر اخملتــار، ابــن عابديــن، إحيــاء التــراث، ج3، ص357-358؛ ومغنــي احملتــاج شــرح منهــاج الطالبــن، 

ــب الشــربيني، دار الفكــر، ج 2/ 376. للخطي
جعــل اإلمــام العــز ابــن عبــد الســام-رحمه اللــه- جوهــر نظريــة املقاصــد: جلــب املصالــح ودرء املفاســد، وعليهــا تــدور   (3(
كل أحــكام اإلســام، وكان هــذا مــن أهــم أهدافــه فــي تأليــف كتابــه »القواعــد الكبــرى«، أو املســمى بـــ »قواعــد األحــكام 

فــي مصالــح األنــام«. راجــع مقدمــة الكتــاب، طبعــة مكتبــة الكليــات األزهريــة، القاهــرة، 1414هـــ/1991م.
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ــا مــن وجــوه احلضــارة اإلســالمية، ليســت  ــا مرشًق وتــأيت »نظريــة الوقــف« لتمثــل وجًه
بمعــزل عــن األبعــاد احلضاريــة للمقاصــد، وهــو أالّ يتوقــف العمــل الصالــح لإلنســان أثنــاء 
ا إىل مــا  ــدًّ ــل يكــون عملــه ممت ــه، ب ــه بعــد موت ــا، وأالّ ينقطــع عمل ــاة الدني مــدة عمــره يف احلي

ــاىل: {ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ــه تع ــًدا لقول ــون، تقص ــاء اهلل أن يك يش
ــن. ــامت هلل رب العامل ــون امل ــى أن يك ــد ملعن ــر جدي ــا بتفس ــف ينبئن ــل الوق ۈ}))(، ولع

ــف  ــد الوق ــة، وإن وج ــالمية أصيل ــموليتها- إس ــف« -بش ــة الوق ــوم أن »نظري ــن املعل وم
ــوره  ــالم حفل-بعص ــخ اإلس ــة، إال أن تاري ــية والبيزنطي ــارة الفارس ــور يف احلض ــض الص ببع

ــا. ــف دوًم ــت بالوق ــالم ارتبط ــارة اإلس ــى إن حض ــف، حت ــة- بالوق املختلف

وقــد امتــدت اخلالفــة العثامنيــة إىل مــا يقــرب مــن 600 ســنة، وبالتحديــد مــن 27 يوليــو 
1299م حتــى 29 أكتوبــر 1923م، وقــد بنيــت تلــك اخلالفــة عــى أصــول الرشيعــة الغــراء مــن 

حيــث التأســيس والنظــام الســيايس واالجتامعــي، وكان مــن أهــم معــامل النظــام االجتامعــي 
واحلضــاري فيهــا مراعــاة الوقــف، حتــى إن الوقــف كان ســبًبا رئيًســا يف احلفــاظ عــى اهلويــة 
ــة  ــف يف الدول ــور الوق ــد تط ــة، وق ــة العثامني ــقوط اخلالف ــد س ــى بع ــة حت ــالمية للدول اإلس

العثامنيــة عــرب تلــك القــرون الســتة.

ــف  ــث وق ــازي(، حي ــان غ ــو )أورخ ــة ه ــة العثامني ــف يف الدول ــس للوق وكان أول مؤس
ــر  ــالًكا غ ــا أم ــام وقًف ــل هل ــام 724هـــ/1324م، وجع ــك( ع ــة )إزني ــة يف مدين ــا ومدرس خاًن
منقولــة تكفــي إلدارة املدرســة. وزادت األوقــاف أكثــر يف عــرص حممــد الفاتــح، حيــث ظهــرت 
أوقــاف أمهــات الســالطن وزوجاهتــم والــوزراء واألمــراء واألغنيــاء حتــى إهنــا وصلــت إىل 

ــى 1519م())(. ــن )1516م حت ــنوات م ــالث س ــا( يف ث )2868 وقًف

بــل األعجــب مــن هــذا أن الوقــف أصبــح ســمة للمجتمــع املــدين العثــامين، حتــى النســاء 

سورة األنعام، آية 162.  (1(

انظــر: األوقــاف وتشــكياتها اإلداريــة فــي الدولــة العثمانيــة، شــامل شــاهن، بحــث مقــدم لنــدوة »التجــارب الوقفيــة فــي   (2(

الدولــة اإلســامية«، األمانــة العامــة لألوقــاف- دولــة الكويــت، 1997م، ص3-2.
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العجائــز؛ فاملــرأة التــي كانــت متلــك بيًتــا مــن ثــالث غــرف، كانــت َتِقــف غرفتــن، وظهــرت 
ا يف الدولــة العثامنيــة))(. أوقــاف النســاء بشــكل كبــر جــدًّ

ــى اآلن يف البوســنة  ــاك مــدن مازالــت حت ــة بالوقــف، فهن ــط نشــوء مــدن كامل ــد ارتب وق
واهلرســك حتمــل اســم الوقــف، مثــل: مدينــة »كولــن وقــف«، و»اســكندر وقــف«، و»غورنيي 
وقــف« و »دونيــي وقــف«، كــام أن بعــض املــدن احلاليــة كانــت حتمــل يف اســمها كلمــة وقــف، 
ــة  ــم مدين ــف«، وكان اس ــار وق ــمها: »فارتس ــد كان اس ــراد« فق ــش غ ــة: »مركونيت ــل مدين مث

»سانســكي موســت« ســابًقا »وقــف«))(.

فقــد اعتنــت الدولــة العثامنيــة بالوقــف، وســاعدها عــى ذلــك انتشــار نفوذهــا وبســط 
ــة قوانــن نظــام الوقــف  ــة العثامني ســلطاهنا عــى كثــر مــن أنحــاء العــامل، فأصــدرت الدول
عــام 1280هـــ، ونظمــت لــه ســجالت خاصــة، ويف عــام 1331هـــ وضعــت قانــون نظــام 

ــة. ــه اجلهــات اخلري توجي

ــر  ــة الناظ ــتحدثت )وظيف ــف، فاس ــف الوق ــة يف وظائ ــة العثامني ــعت الدول ــام توس ك
احلســبي(، الــذي كان يقــوم بالتفتيــش بشــأن أمــوال الوقــف، وضبــط مواردهــا وإيراداهتــا 

ــف))(. ــة الوق ــب وصي حس

وكانــت يف كل ذلــك تراعــي مقاصــد الريعــة اإلســالمية يف الوقــف، والســيام الكليــات 
ــزايل  ــى إن الغ ــا، حت ــى مراتبه ــا وأع ــة وجوهره ــد الريع ــب مقاص ــرب ُل ــي تعت ــس الت اخلم
اعتربهــا عــن املصلحــة، بقولــه: »نعنــي باملصلحــة املحافظــة عــى مقصــود الــرع ومقصــود 
الــرع مــن اخللــق مخســة: وهــو أن حيفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم وماهلــم، 

انظر: املرجع نفسه، ص3.  (1(

ــنة  ــامية بالبوس ــيخة اإلس ــتقبلية، املش ــات املس ــن والتطلع ــع الراه ــخ والوض ــك: التاري ــنة والهرس ــي البوس ــاف ف األوق  (2(

والهرســك، ترجمــه إلــى العربيــة: صبحــي وســيم تادفــي، ســراييفو، 2010م، ص10.
ــة البحــوث  انظــر: حملــات مــن تاريــخ الوقــف اإلســامي حتــى العصــر العثمانــي، د. محمــد صالــح جــواد مهــدي، مجل  (3(

والدراســات اإلســامية، الوقــف الســني، بغــداد، 2012م، العــدد )29(، ص214؛ وأثــر الوقــف علــى الدعــوة إلــى اللــه، 
ــى، 1425هـــ، ص55. ــروت، الطبعــة األول ــوراق، بي ــن فــوزان املهيــدب، دار ال ــن هــدوب ب ــد ب خال
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فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه األصــول اخلمســة فهــو مصلحــة، وكل ما يفــوت هــذه األصول 
فهــو مفســدة ودفعهــا مصلحــة«))(.

ــد  ــذه املقاص ــظ ه ــإن حف ــد: »ف ــن املقاص ــات م ــة الكلي ــان رتب ــدي يف بي ــال اآلم ــد ق وق
ــبات«))(. ــب املناس ــى مرات ــي أع ــات وه ــن الروري ــة م اخلمس

وهــو األمــر الــذي ســركز عليــه هــذا املقــال، مــن خــالل اســتعراض رعايــة الدولــة 
ــد،  ــذه املقاص ــب ه ــك ملرات ــا كذل ــان رعايته ــم بي ــة، ث ــف الكلي ــد الوق ــة ملقاص العثامني

ــه اآليت: ــى الوج ــك ع وذل

يعة الكلية في الوقف العثماني المطلب األول: رعاية مقاصد الشر

: حفظ الدين:
ً
أوال

يف حفظ الدين: 1. تعر

يقصــد بحفــظ الديــن: »إقامــة الديــن يف نفوس النــاس ووقائــع احليــاة، بحصــول االعتقاد، 
ــالمين.  ــن اإلس ــي الرشعي ــر والنه ــق األم ــلوكيات وف ــالت والس ــادات واملعام ــل العب وفع
وحفــظ الديــن، منــه مــا هــو رضوري؛ كاإليــامن واالعتقــاد، ومنــه مــا هــو حاجــي؛ كالعبــادة 
ــه مــا هــو حتســيني؛ كنوافــل  ــزكاة، ومن ــاء عــى األوامــر اجلازمــة؛ كالصــالة وال والعمــل، بن

اخلــر، واألعــامل املبنيــة عــى األوامــر غــر اجلازمــة«))(.

وأغلــب مــا يتعلــق بحفــظ الديــن -كام قــال الشــاطبي- أصــول العقائــد وأصــول العبادات 
كالصــالة والصيــام والــزكاة واحلــج، ومــا أشــبه ذلــك))(. وأمجلهــا بقولــه: فــإن حفــظ الديــن 

حاصلــه يف ثالثــة معــاٍن، وهــي: اإلســالم، واإليــامن، واإلحســان))(.

املستصفى، للغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1413هـ/1993م، ص174.  (1(

ــق،  ــروت، دمش ــامي، بي ــب اإلس ــي، املكت ــرزاق عفيف ــد ال ــيخ عب ــق: الش ــدي، حتقي ــكام لآلم ــول األح ــي أص ــكام ف اإلح  (2(

ص274. ج3،  لبنــان، 
إســهام نظــام الوقــف فــي حتقيــق املقاصــد العامــة للشــريعة اإلســامية، د. نــور الديــن اخلادمــي، األمانــة العامــة   (3(

لألوقــاف، الطبعــة األولــى، 1436هـــ/2015م، ص47؛ وانظــر كذلــك: د. يوســف حامــد العالــم، الــدار العامليــة للكتــاب 
بالريــاض، واملعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي، الطبعــة الثانيــة، 1415 هـــ/1994م، ص226.

انظر: املوافقات، للشاطبي، حتقيق: مشهور آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األولى، 1417هـ/1997م، ج2، ص19.  (4(

انظر: املوافقات، املرجع نفسه، ج4، ص347.  (5(
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ــن األرسة،  ــظ دي ــرد، وحف ــن الف ــظ دي ــاك حف ــددة، فهن ــاالت متع ــه جم ــن ل ــظ الدي وحف
وحفــظ ديــن املجتمــع، وحفــظ ديــن األمــة، ولــكل جمــال طبقــات ورتــب جتــب مراعاهتــا.

2. نماذج لألوقاف العثمانية في حفظ الدين:

ــي  ــات الت ــع الفتوح ــة م ــالم، خاص ــر اإلس ــامين ن ــف العث ــد الوق ــرز مقاص ــن أب كان م
ــان  ــالم يف دول البلق ــر اإلس ــف يف ن ــروز دور الوق ــل كان ب ــة، ب ــة العثامني ــا اخلالف ــت هب عني

ــا: ــام أن منه ــره. ك ــن غ ــامين م ــف العث ــز الوق ــا مي ــو م ــدة، ه ــدن جدي ــوء م ونش
بنــاء اجلوامــع الكبــرى، واملســاجد، والزوايــا والتكايــا))(: ولقــد حــرص ســالطن اخلالفــة  أ. 
العثامنيــة عــى بنــاء املســاجد الكــربى، مثــل: املســاجد التــي بنيــت عــى التــالل الســبعة 
ــة،  ــع نورعثامني ــد، وجام ــلطان أمح ــع الس ــح، وجام ــع الفات ــل: جام ــتنبول، مث باس
وجامــع شــاه زاده، وجامــع ســليم األول، وجامــع مهرمــاه ســلطان. بــل حــرص كل 
ــد األول«،  ــد »جامــع بايزي ــر مــن جامــع، فقــد شــيد بايزي ســلطان عــى أن يشــيد أكث
و»جامــع أولــو جامــع، أو بورصــة الكبــر«، وشــيد حممــد األول »املســجد القديــم«، 
و»اجلامــع األخــر«، وشــيد مــراد الثــاين »جامــع املراديــة«، و»جامــع دار احلديــث«، 
و»مســجد الرفــات الثــالث«، كــام شــيد حممــد الفاتــح »جامــع الفاتــح«، و»جامــع 
ــاه زاده«، ــع ش ــلطان«، و»جام ــع س ــوين »جام ــليامن القان ــيد س ــلطان«، وش ــوب س  أي
ــع  ــم »جام ــاجد باس ــة مس ــاين ثالث ــليم الث ــيد س ــوين« وش ــليامن القان ــجد س و»مس
ــار، وقونيــة. وشــيد مصطفــى الثالــث »جامــع  ــة، وكارابين الســليمية« يف كل مــن أدرن
ــة  ــد األول »جامــع اخلرق ــد املجي ــه يل«، وشــيد عب الســلطان مصطفــى«، و»جامــع الل

ــة«))(.  ــة باهج ــع دومل ــة«، و»جام الريف

ــط  ــجاد والبس ــج الس ــى نس ــف ع ــا الوق ــن أمهه الوقــف علــى املســاجد وخدمتهــا: وم ب. 
يف األناضــول وإرســاهلا إىل املســجد احلــرام واملســجد النبــوي، وإعــداد أغطيــة 
الكعبــة، وإرســال املصابيــح والزيــت إلنارهتــام. كــام تم-مــن خــالل الوقــف- تنويــر 
ــة  ــة الثاني ــن املروطي ــاء زم ــة بالكهرب ــرة يف املدين ــة املطه ــوي والروض ــجد النب املس

انظر: األوقاف في البوسنة والهرسك: التاريخ والوضع الراهن والتطلعات املستقبلية، مرجع سابق، ص13.  (1(

انظر: عمارة املساجد العثمانية، محمود زين العابدين، دار قابس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2006م.   (2(
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ــاء يف  ــرا بالكهرب ــا أول مكانــن ُأن )23/7/1908م( مــن طــرف نظــارة الوقــف، وكان
ــنة 1912م))(.  ــتنبول، س ــح باس ــع الفات ــارة جام ــام إن ــم أعقبه ــة، ث ــة العثامني الدول

األوقــاف علــى مكــة واملدينــة: تعــدد الوقــف عــى احلرمــن الرشيفن وتســابقت إليه دولة  ج. 
اخلالفــة عــى املســتويات كافــة مــن الســالطن وزوجاهتــم وأمهاهتــم ومــن رجــاالت 
ــة  ــات العثامني ــد يف املخطوط ــل نج ــاس. ب ــوم الن ــار وعم ــن التج ــم م ــة وغره الدول
ــرشات  ــن ع ــا عناوي ــل وجدن ــن«، ب ــاف احلرم ــه »أوق ــوان نفس ــذا العن ــات هب خمطوط
ــاف  ــم األوق ــن أه ــن«))(. وم ــن الرشيف ــاف احلرم ــر أوق ــوان: »دف ــات بعن املخطوط
يف ذلــك: وقــف خــرم خاصكــي ســلطان، زوجــة الســلطان ســليامن القانــوين، حيــث 
وقفــت مؤسســتن خريتــن يف مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة خلدمــة فقــراء املســلمن 
وطــالب العلــم يف احلرمــن الرشيفــن، وُوِقــف هلــام أربــع عــرشة قريــة بمــرص، تبلــغ 

ــة))(. ــاحتها 14704 أفدن مس

الوقــف علــى القــرآن: ومــن أمثلــة ذلــك وقــف زينــب خاتــون االســتانبولية، وفيهــا أن  د. 
ــا ثالثــة أجــزاء مــن القــرآن الكريــم هلــا، وجــزء البنهــا، وجــزآن البنتهــا،  يقــرأ يوميًّ
ــف))(. ــوال الوق ــن أم ــك م ــة، وذل ــكل قارئ ــة ل ــف أقج ــة ونص ــان أقج ــح القارئت وأن متن
الوقــف علــى اجلهــاد: ومــن أمثلتــه وقفيــة الســلطان ســليم الثالــث التــي كانــت هتــدف  هـ. 
إىل دعــم اجلهــاد والدفــاع عــن الوطــن، وكذلــك مــا جــاء يف وقفيــة مهريشــاه والــدة 

ــا))(. ــلطان، وغرمه الس

انظر: األوقاف وتشكياتها اإلدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، مرجع سابق، ص5.  (1(

كشــاف أدبيــات األوقــاف فــي جمهوريــة تركيــا، جمــع: مركــز مرمــرة لألبحــاث العلميــة بتركيــا، بإشــراف وطباعــة:   (2(

1423هـــ/2002م، ص470-468. األولــى،  الطبعــة  بالكويــت،  لألوقــاف  العامــة  األمانــة 
ــى احلرمــن الشــريفن،  ــي عل ــة زوجــة الســلطان ســليمان القانون ــن.. وقفي ــاف نســاء الســاطن العثماني انظــر: أوق  (3(

حتقيــق وتقــدمي: د. ماجــدة مخلــوف، دار اآلفــاق العربيــة، الطبعــة األولــى، 1427هـــ/2006م، ص16-13.
انظر: هامش: أوقاف نساء الساطن العثمانين ..، حتقيق وتقدمي: د. ماجدة مخلوف، مرجع سابق، ص7.  (4(

راجــع: البعــد الوطنــي فــي األوقــاف التركيــة، حليــم باكــي كونتــر مجلــة األوقــاف )أنقــرة(، ج3، 1956م، ص1-11؛ والوقــف والدفــاع   (5(

عــن الوطــن، إبراهيــم أتــش، مجلــة األوقــاف )أنقــرة(، ج20، 1988م، ص169-182؛ واألوقــاف مــن الناحيــة العســكرية، ترهــان 
أوجلايتــور، األســبوع الرابــع للوقــف، 1-7 ديســمبر، أنقــرة، املديريــة العامــة لألوقــاف، ص282-275.
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ثانًيا: مقصد حفظ النفس:

يف حفظ النفس: 1. تعر

يقصــد بحفــظ النفــس: حفــظ حياهتــا وصحتهــا وســالمتها وأمنهــا، وحفــظ دينهــا وقيمهــا 
وكرامتهــا وســائر حقوقهــا، وإبعــاد األرضار والفســاد عنهــا. واحلفــظ هلــا يكــون مــن جانبــن: 
مــن جانــب الوجــود: وذلــك بتوفــر الطعــام والكســاء والســكنى والرعايــة والشــؤون البلديــة 
والبيئــة، كاملرافــق العامــة والطرقــات واجلســور والــرصف الصحــي ووســائل النقــل، وعقــد 
ــى  ــداء ع ــم االعت ــدم: كتحري ــب الع ــن جان ــاع. وم ــة والرض ــا، والنفق ــم الزن ــكاح وحتري الن

األنفــس واألعضــاء، بمنــع القتــل وقطــع األطــراف، وقتــل القاتــل واملحــارب))(.

ــل،  ــه بالتناس ــة أصل ــة إقام ــن جه ــات، األوىل م ــالث جه ــن ث ــس م ــظ النف ــل حف وحاص
والثانيــة حفظــه مــن الداخــل مــن جهــة املــأكل واملــرب، والثالثــة حفظــه مــن اخلــارج مــن 
جهــة امللبــس واملســكن))(.  وجوهــر حفــظ النفــس محايتهــا ممــا يرهــا جســًدا وروًحــا وقلًبــا، 

وحتصيــل كل مــا حيقــق هلــا الســالمة النفســية والبدنيــة.

2. نماذج من األوقاف العثمانية في حفظ النفس:

تنوعت األوقاف العثامنية التي كان من مقاصدها حفظ النفس، ومن ذلك:
الوقــف عــى املستشــفيات: وقــد بلــغ عــدد املستشــفيات املوقــوف عليهــا يف اســتنبول  أ. 
وحدهــا )100( مستشــفى، وذلــك قبــل القــرن الثامــن عــر، وخصــص جــزء منهــا 
ــم  ــة، وقس ــات العلمي ــاث والدراس ــق األبح ــم لتطبي ــة، وقس ــراض معين ــالج أم لع
للتدريبــات املهنيــة، ووقــف هلــذه املستشــفيات العــالج واألدويــة الالزمــة هلــا))(، ومــن 

انظــر: إســهام نظــام الوقــف فــي حتقيــق املقاصــد العامــة للشــريعة اإلســامية، د. نــور الديــن اخلادمــي، مرجــع ســابق،   (1(

ص51؛ واملتطلبــات االقتصاديــة لتحقيــق مقاصــد الشــريعة فــي اقتصــاد إســامي، محمــد عبــد املنعــم عفــر، جامعــة أم 
ــى، 1411هـــ/1991م، ص31-30. ــراث اإلســامي، مكــة املكرمــة، الطبعــة األول ــاء الت ــة وإحي القــرى، معهــد البحــوث العلمي

انظر: املوافقات، ج4، ص347.  (2(

األوقاف وتشكياتها اإلدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص10.  (3(
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ــلطان))(،  ــدة الس ــاء لوال ــفى الغرب ــف مستش ــفيات: وق ــى املستش ــاف ع ــة األوق أمثل
ــة دار  ــية))(، ووقفي ــراض النفس ــالج األم ــي بع ــو معن ــكي، وه ــفى حس ــف مستش ووق
الشــفاء يف ســيواس))(، ووقفيــة الســلطانة حفصــة أم الســلطان ســليامن القانــوين، ومنهــا 

النفقــة عــى دار الشــفاء))(.
ــظ  ــد حف ــامهت يف مقص ــي س ــاف الت ــك األوق ــن تل ــة: وم ــاة االجتامعي ــاف احلي أوق ب. 
ــاه وتوصيلهــا إىل املــدن،  النفــس: األوقــاف إلنشــاء الطــرق واجلســور وخدمــات املي
وخدمــات املســاجن وخدمــات املرابطــن، ومســاعدة الفقــراء واملحتاجــن، والوقــف 
ــراء.  ــى الفق ــوم ع ــع اللح ــح وتوزي ــف للمذاب ــوارع، والوق ــة والش ــف األزق لرصي
ووقــف امليــاه واآلبــار والقنــوات واجلســور والســدود))(، ووقــف احلاممــات، ووقــف 
املطاعــم، والوقــف لتزويــد األمهــات باحلليــب والســكر لألطفــال، والوقــف إلنشــاء 

ــرق))(. ــازل يف الط ــروان رساي( واملن ــات )الك اخلان

ا: مقصد حفظ النسل:
ً
ثالث

يف حفظ النسل: 1. تعر

يقصــد بــه: املحافظــة عــى التناســل والتكاثــر بــن الزوجــن بغيــة إعــامر الكــون واســتمرار 

اســتنبول،  أوزاشــيك،  مطبعــة  غــوركان،  إســماعيل  كاظــم  الســلطان،  لوالــدة  الغربــاء  مستشــفى  وقــف  راجــع:   (1(

1987م.  1407هـــ/

انظــر: األتــراك وخدمــة مؤسســة األوقــاف فــي معاجلــة األمــراض النفســية، فخــر الديــن كــرمي كــوكاي، مجلــة األوقــاف   (2(

)أنقــرة(، 1942م، ج2، ص265-263.
انظر: وقفية دار الشفاء في سيواس وترجمتها، م. جودت، مجلة األوقاف )أنقرة(، العدد )1(، 1938م، ص46-35.  (3(

انظــر: وقفيــة الســلطانة حفصــة أم الســلطان ســليمان القانونــي، واآلثــار اخليريــة فــي مانيســا، إبراهيــم حقــي قونيالــي،   (4(

مجلــة األوقــاف )أنقــرة(، العــدد 8، 1969م، ص56-47.
ــر(، ناظــم  ــردن دور أولفــان صول ــه وقفل ــي أمانتن ــة اســتنبول )واليت ــة والي ــى أمان ــة مــن األوقــاف إل ــاه احملول راجــع: املي  (5(

قروجــا، مطبعــة أمانــة اســتنبول، 1922م؛ ومؤسســة وقــف امليــاه وأهميتهــا، يلمــاز أوجنــه، فــي األســبوع األول لألوقــاف، 
ــع 1984م، ص33-23. ــاف، ُطب ــة لألوق ــة العام ــخ 5-11 ديســمبر 1983م، املديري بتاري

انظر: األوقاف وتشكياتها اإلدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص6-5.  (6(
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ــل  ــن التبت ــي ع ــزواج والنه ــود: بال ــب الوج ــن: جان ــن جانب ــك م ــري، وذل ــل الب النس
والرهبانيــة.  وجانــب العــدم: بتحريــم الزنــى، واخللــوة واالنحــراف والشــذوذ))(. وكثــر مــن 
الفقهــاء يعتــربون حفــظ النســل متفرًعــا عــن حفــظ النفــس، واألمــر ليــس كذلــك، وإن كان 
بينهــام ارتبــاط، فحفــظ النفــس بعــد وجودهــا، وحفــظ النســل محايتــه قبــل خروجــه، أي مــا 

يتعلــق بطــرق التناســل، ثــم مــا يتعلــق بحفــظ اجلنــن.

2. نماذج من األوقاف العثمانية في حفظ النسل:

ومن ذلك:

ــا لتزويــج الشــباب وتزويــج  ــة أوقاًف ــة العثامني أوقــاف التزويــج: فقــد رصــدت الدول أ. 
ــة))(.  ــد العف ــق مقص ــا حيق ــو مم ــات، وه الفتي

ــوت  ــن م ــل م ــن، والتقلي ــقاط اجلن ــكالت إس ــل مش ــفيات حل ــض املستش ــف بع وق ب. 
ــا))(. ــل ميالده ــة قب األجن

رابًعا: مقصد حفظ العقل:

يف حفظ العقل: 1. تعر

ويــراد بحفــظ العقــل: حتقيــق ســالمته ونمــوه وقيامــه بــدوره املنــوط بــه مــن قبل الشــارع، 
وحفظــه مــن املفســدات واملهالــك، ويكــون ذلــك عــن طريــق القضــاء عــى اجلهــل واخلرافــة 
ــى التفكــر  ــدرة ع ــون بالق ــام يك ــم، ك ــة يف حيــاة األم ــر الالعقالني ــحر وكل مظاه والس

ــداع))(.   واإلب

انظــر: إســهام نظــام الوقــف فــي حتقيــق املقاصــد العامــة للشــريعة اإلســامية، د. نــور الديــن اخلادمــي، مرجــع ســابق،   (1(

ــد املنعــم عفــر، مرجــع  ــة لتحقيــق مقاصــد الشــريعة فــي اقتصــاد إســامي، محمــد عب ص51؛ واملتطلبــات االقتصادي
ســابق، ص31-30. 

انظر: األوقاف وتشكياتها اإلدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص6-5.  (2(

انظــر: فتــح املستشــفيات الوقفيــة والصيدليــات حلــل مشــاكل إســقاط اجلنــن فــي زمــن العثمانيــن حســب وثائــق   (3(

النصــف األول مــن القــرن التاســع عشــر، كامــل شــاهن، فــي األســبوع الثانــي عشــر للوقــف، بتاريــخ 5-6 ديســمبر 
لألوقــاف، ص76-55. العامــة  املديريــة  أنقــرة،  1994م، 

انظر: إسهام نظام الوقف في حتقيق املقاصد العامة للشريعة اإلسامية، د. نور الدين اخلادمي، ص58-57 .  (4(
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وغالــب كتابــات األصوليــن يف حفــظ العقــل يف حتريــم املســكر، عــى أن حفــظ العقــل أكــرب 
ــا  ــة، وكل م ــدة والضال ــكار واآلراء الفاس ــن األف ــل م ــد العق ــا يفس ــكل م ــر، ف ــك بكث ــن ذل م
ينمــي مهــارة التفكــر، فهــو داخــل يف حفــظ العقــل، بحيــث يبقــى اإلنســان عــى جــادة الرشيعــة 

والفطــرة.

وحاصل حفظ العقل بتناول ما ال يفسده واالبتعاد عام يفسده))(.

2. نماذج من األوقاف العثمانية في حفظ العقل:

ــث  ¥ ــن ح ــا م ــم؛ انطالًق ــرش العل ــامين ن ــف العث ــد الوق ــن مقاص ــد كان م ــم: فق ــاف التعلي أوق
ــه يف  ــًرا يفقه ــه خ ــرد اهلل ب ــن ي ــث: »م ــام يف احلدي ــم، ك ــب العل ــى طل ــم ع ــارع احلكي الش
ــة،  ــة العثامني ــم« يف اخلالف ــظ العل ــد »حف ــق مقص ــي حتق ــاف الت ــت األوق ــن«))(. وتنوع الدي

ــا: ومنه

الوقف عى أدوات العلم، كبعض األوقاف عى احلرب الذي تنسخ به الكتب))(.  ¥

األوقــاف إلنشــاء املــدارس، وخدمــة البحــث العلمــي يف املجــاالت املتنوعــة، والوقف  ¥
عــى رواتــب العلــامء ليكونوا مســتقلن عــن الســلطان))(.

ــة  ¥ ــف املدين ــام يف وق ــم، ك ــة التعلي ــمل جماني ــة لتش ــاف التعليمي ــعت األوق ــل توس ب
ــات))(. ــى املخطوط ــف ع ــاي())(، والوق ــة بـ)هت اجلامعي

والوقــف عــى اجلوامــع العلميــة، مثــل: الوقــف عــى اجلامــع األزهــر))(، والوقــف عــى  ¥

انظر: املوافقات، ج4، ص349.  (1(

رواه البخــاري فــي العلــم، بــاب مــن يــرد اللــه بــه خيــًرا يفقهــه فــي الديــن، وفــي االعتصــام، بــاب قــول النبــي صلــى اللــه   (2(

ــاب فضــل الرمــي  ــى احلــق، ومســلم رقــم )1037( فــي اإلمــارة، ب ــن عل ــي ظاهري ــزال طائفــة مــن أمت ــه وســلم: ال ت علي
واحلــث عليــه وذم مــن علمــه ثــم نســيه.

رحلــة األوقــاف مــن الدولــة العثمانيــة إلــى تركيــا احلديثــة، حــارث العباســي، موقــع نــون بوســت، 14 أغســطس 2018م،   (3(

https://www.noonpost.com/content/24482.
انظر: األوقاف وتشكياتها اإلدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص5.  (4(

راجع: وقف سكن الطلبة وخدماته التعليمية، إبراهيم أتش، مجلة األوقاف )أنقرة(، 1982م، ج14، ص100-29.  (5(

انظر: األوقاف وتشكياتها اإلدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص14-13.  (6(

انظر: األزهر.. تاريخه وتطوره، وزارة األوقاف وشؤون األزهر، القاهرة، الطبعة األولى، 1383هـ/1964م.  (7(
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اجلامــع األمــوي بدمشــق))(، والوقــف عــى املفتــن ومســاعدي املفتــي، كــام يف وقــٍف يف 
بلغاريــا لتأهيــل مســاعدين للمفتي))(.

والوقــف عــى التعليــم الصناعــي، ومــن ذلــك: املــدارس الصناعيــة يف قونيــا، كــام يف  ¥
وقفيــة جــالل الديــن قــره تــاي وجاجا أوغلــو نــور الديــن، واملدرســة املعامرية لشــهاب 
عطــا فخــر الديــن))(، والوقــف عــى املــدارس، بأنواعهــا كافــة، فهنــاك »وقــف مدرســة 
ــيا(«))(، ــة أماس ــازي يف وري ــة غ ــلجوقية )خليف ــة الس ــة املدرس ــن«))(، و»وقفي  اخلطاط
ــة  ــة«))(، ووقفي ــة املكرم ــة يف مك ــى مدرس ــتاين ع ــكندر السجس ــم اس ــف أعظ و»وق
إســحاق باشــا أحــد رجــال الســلطان حممــد الفاتــح عــى مدرســة باســمه))(، ووقــف 

ا. ــدًّ ــر ج ــك كث ــر ذل ــا))(، وغ ــي بناه ــدارس الت ــى امل ــا ع ــود باش حمم
ــي  ¥ ــدة، ه ــة واح ــة حكومي ــاك إال مكتب ــن هن ــه مل تك ــى إن ــات، حت ــى املكتب ــف ع الوق

أصغــر مــن أي مكتبــة وقفيــة. ومــن ذلــك وقفيــة مكتبــة راشــد أفنــدي، ووقفيــة مكتبــة 
ــمنولو  ــة ش ــا))(، و«وقفي ــب يف بلغاري ــة الكت ــى طباع ــف ع ــدي، والوق ــف أفن عاط
ــل  ــب)1)(، ب ــى الكت ــف ع ــا الوق ــن ضمنه ــا، وكان م ــا« ببلغاري ــل باش ــف خلي رشي
أنشــئت مئــات املكتبــات زمــن اخلالفــة العثامنية، ومنهــا: مكتبة بــوردور وغرهــا)))(، 

راجع: اجلامع األموي بالشام ووقفيته، إبراهيم أتش، مجلة األوقاف )أنقرة(، العدد )12(، 1978م، ص90-27.  (1(

للتوسع راجع: إنشاء وقف لتأهيل مساعدين للمفتي في بلغاريا، سعدي بايرام، مجلة األوقاف )أنقرة(، 1988م، ص422-415.  (2(

راجــع علــى ســبيل املثــال: أهميــة الوقفيــات الســلجوقية فــي األناضــول مــن الناحيــة الصناعيــة، إينــور دورق ان، مجلــة   (3(

األوقــاف )أنقــرة(، 1977م، العــدد )26(.
وقف مدرسة اخلطاطن، إبراهيم أتش، مجلة األوقاف )أنقرة(، 1991م، ج22، ص14-5.  (4(

وقفية املدرسة السلجوقية، رفعت يناجت، مجلة األوقاف )أنقرة(، 1982م، ج15، ص22-5.  (5(

راجع: الضوء الامع ألهل القرن التاسع للسخاوي، دار مكتبة احلياة، الطبعة الثانية، بيروت، ج313/2.  (6(

انظر: أوقاف ووقفيات إسحاق باشا، وهبي تامر، مجلة األوقاف )أنقرة(، 1958م، ج4، ص124-107.   (7(

راجع: أوقاف محمود باشا وملحقاتها، أحمد سهيل أنور، مجلة األوقاف )أنقرة(، 1958م، ج4، ص76-65.  (8(

راجع: في اآلثار اإلسامية واملسلمن في بلغاريا، عثمان كسكي أوغلو، دار نشر هال، إستانبول، بدون تاريخ، ص:75.  (9(

انظر: وقفية شمنولو شريف خليل باشا، عثمان كسكي أوغلو، مجلة األوقاف )أنقرة(، العدد )19(، 1985م، ص30-25.  (10(

راجــع: وثائــق عــن الكتــب املوقوفــة فــي مكتبــة بــوردور، محمــد زكــي أورال، مجلــة باتــن )أنقــرة(، العــدد )94(، 1960م،   (11(

ص261-233.
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بــل وصــل األمــر إىل العنايــة بتغليــف الكتــب، كــام يف مكتبــة تــرا نجيــب باشــا))(. بــل 
كان الســالطن حيرصــون بأنفســهم عــى الوقــف عــى الكتــب واملكتبــات، وظهــر مــا 
ــاين،  ــة الســلطان ســليم الث ــات الســالطن(، كــام هــو احلــال يف وقفي عــرف بـــ )مكتب

ومكتبــة البايزيــد الثــاين املوقوفــة، ومكتبــة حممــد الفاتــح املوقوفــة))(. 

خامًسا: مقصد حفظ المال:

يف حفظ المال: 1. تعر

يــراد بــه: صيانــة املــال وتنميتــه واحلفــاظ عليــه مــن التلــف والكســاد، ومنــع تضييعــه 
ــب  ــن جان ــن: م ــن جانب ــظ م ــه.  وحيف ــاظ علي ــأنه احلف ــن ش ــا م ــل وكل م ــه بالباط وأكل
الوجــود: بــكل وســائل الكســب احلــالل املرشوعــة، ووســائل حفظــه كالكتابــة واإلشــهاد 
والرهــن ونحوهــا. ومــن جانــب العــدم: بتحريــم كل مــا يــر باملــال، كاالحتــكار وامليــر 

ــة ونحوهــا))(. ــا والرقــة واملظــامل املالي والرب

ــل  ــاع، ألج ــر والضي ــن اإلرساف والتبذي ــام م ــال الع ــظ امل ــا حف ــك أيًض ــل يف ذل ويدخ
ــم اإلنفــاق عــى  ــام ال ينفــع األفــراد واجلامعــات والشــعوب، أو تضخي ــه في ــاة، أو إنفاق املحاب

ــات. ــه يف املحرم ــن إنفاق ــاًل ع ــات فض ــض الكاملي بع

وحاصــل حفــظ املــال دخولــه يف األمــالك بالطــرق املرشوعــة، وتنميــة املــال القــارص عــن 
الوفــاء بالواجبــات))(.

انظــر: إســهام نظــام الوقــف فــي حتقيــق املقاصــد العامــة للشــريعة اإلســامية، د. نــور الديــن اخلادمــي، ص59؛   (1(

ــراث،  ــة والت ــة املاجــد للثقاف ــز جمع ــة، مرك ــن زغيب ــن ب ــة، د. عــز الدي ــات املالي ومقاصــد الشــريعة اخلاصــة بالتصرف
ص102. 1422هـــ/2001م،  األولــى،  الطبعــة  اإلمــارات، 

انظــر: إســهام نظــام الوقــف فــي حتقيــق املقاصــد العامــة للشــريعة اإلســامية، د. نــور الديــن اخلادمــي، ص59؛   (2(

ــراث،  ــة والت ــة املاجــد للثقاف ــز جمع ــة، مرك ــن زغيب ــن ب ــة، د. عــز الدي ــات املالي ومقاصــد الشــريعة اخلاصــة بالتصرف
ص102. 1422هـــ/2001م،  األولــى،  الطبعــة  اإلمــارات، 

انظــر: إســهام نظــام الوقــف فــي حتقيــق املقاصــد العامــة للشــريعة اإلســامية، د. نــور الديــن اخلادمــي، ص59؛   (3(

ــراث،  ــة والت ــة املاجــد للثقاف ــز جمع ــة، مرك ــن زغيب ــن ب ــة، د. عــز الدي ــات املالي ومقاصــد الشــريعة اخلاصــة بالتصرف
ص102. 1422هـــ/2001م،  األولــى،  الطبعــة  اإلمــارات، 

انظر: املوافقات، ج4، ص348.  (4(
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2. نماذج من األوقاف العثمانية في حفظ المال:

ــة  ــة الدول ــن ميزاني ــل )30-50 %( م ــت متث ــاف كان ــات أن األوق ــض الدراس ــرت بع ذك
ــا))(. ــى ميزانيته ــد ع ــا يزي ــاف فائًض ــت األوق ــة، وحقق العثامني

ومن نامذج األوقاف التي تساهم يف مقصد حفظ املال:
مــا يعــرف باألوقــاف التجارية، ومــن أمثلتهــا: األبنيــة واملؤسســات الصناعية، واملؤسســات  أ. 

ــا))(.  ــالح، وغره ــة الس ــة، وصناع ــة األدوات املنزلي ــائية، وصناع ــة واإلنش الغذائي
ــن  ــاين م ــف الث ــد النص ــة بع ــود خاص ــف النق ــد ازداد وق ــود: فق ــف النق ــا: وق ومنه ب. 
ــل  ــن أص ــا م ــا نقديًّ ــاف 1161 وقًف ــذه األوق ــت ه ــث بلغ ــر، حي ــس ع ــرن اخلام الق

ــى 46 %.  ــد ع ــا يزي ــي م ــتنبول، يعن ــا يف اس ــا عامًّ 2517 وقًف

ــازه  ــور، وأج ــه اجلمه ــث منع ــود، حي ــف النق ــاء يف وق ــن الفقه ــي ب ــالف الفقه ــم اخل ورغ
احلنفيــة))(، إال أن فتــوى شــيخ اإلســالم العثــامين )أبــو الســعود أفنــدي( بجــواز وقــف النقــود كان 

ــع العمــيل، وذلــك يف القــرن اخلامــس عــر))(. ــل وقــف النقــود إىل الواق ــر يف حتوي ــر كب هلــا أث

ــة  ــة( العاصمــة األوروبي ــة )أدرن وتشــر الوثائــق إىل أن أول وقــف للنقــد بــرز يف مدين
للدولــة العثامنيــة حينئــذ ســنة )1423م( وهــو )وقــف مصلــح الديــن(، وهــو وقــف صغر، 
حيــث وقــف عــرة آالف أقجــة، وخصصهــا لإلنفــاق عــى ثالثــة قــراء للقــرآن الكريــم 
ــو  ــة( وه ــة )أدرن ــرب يف مدين ــدي أك ــف نق ــرز وق ــنة )1442م( ب ــه. ويف س ــع كليس يف جام
وقــف )بلبــان باشــا(، الــذي يتكــون مــن ثالثــن ألــف أقجــة))(، وخصــص مــع أوقــاف 

انظر: األوقاف وتشكياتها اإلدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص10.  (1(

انظر: األوقاف وتشكياتها اإلدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص11 - 12.  (2(

راجع خاف الفقهاء حول هذه املسألة، في: املوسوعة الفقهية الكويتية، ج41، ص194-193.  (3(

انظر: دور الوقف في اجملتمعات اإلسامية، محمد م. األرناؤوط، دار الفكر، دمشق، 2000م، ص41.  (4(

ت مــن ســنة 1327م إلــى ســنة 1687م، وكان  عملــة فضيــة صغيــرة، وهــي الوحــدة الرئيســة للتقــومي فــي الدولــة العثمانيــة، ُســكَّ  (5(

ــا( ونســبة الفضــة )90 %(، ثــم صــارت فــي القــرن الســابع عشــر امليــادي قيراًطــا  عيارهــا فــي البدايــة 6 قراريــط )1.154 جراًم
واحــًدا، ونســبة الفضــة )50 %(. راجــع: األوقــاف فــي مقدونيــا خــال احلكــم العثمانــي، د. أحمــد شــريف، األمانــة العامــة لألوقــاف، 

ص337. 1435هـــ/2014م، 
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ــع  ــة )جام ــا يف املدين ــي أقامه ــة الت ــة واالجتامعي ــآت الديني ــى املنش ــاق ع ــرى لإلنف أخ
ومطبــخ إلطعــام الفقــراء( ومدرســة، وقــد اســتمر الوقــف يف مــدن البلقــان وكــرب حتــى 
ــد  ــالدي(. وبع ــرش املي ــادس ع ــرن الس ــق )الق ــرن الالح ــات يف الق ــن األقج ــح مالي أصب
فتــح القســطنطينية )اســتنبول( بعــرش ســنوات- أي: عــام 1464م- كان أول وقــف نقــدي، 
ومــازال يتزايــد حتــى وصــل عــام 1505م إىل أشــكال غــر عاديــة، بــل احتــل مكانــة بــارزة 

ــنة )1533م())(. س

ية والحاجية والتحسينية المطلب الثاني: دور األوقاف في حفظ المقاصد الضرور

ية: : المقاصد الضرور
ً
أوال

ية: يف المقاصد الضرور 1. تعر

هــي التــي »ال بــد منهــا يف قيــام مصالــح الديــن والدنيــا، بحيــث إذا ُفقــدت مل جتــِر مصالــح 
ــاة  ــوت النج ــرة ف ــاة، ويف اآلخ ــوت حي ــارج وف ــاد وهت ــى فس ــل ع ــتقامة، ب ــى اس ــا ع الدني
والنعيــم، والرجــوع باخلــران املبــن ... وجممــوع الروريــات مخســة، وهــي: حفــظ الديــن، 

والنفــس، والنســل، واملــال، والعقــل، وقــد قالــوا: إهنــا مراعــاة يف كل ملــة«))(.

2. نماذج من األوقاف العثمانية في حفظ الضرورات:

وغالــب مــا ذكــر مــن نــامذج يف األوقــاف التــي قصــد هبــا حفــظ الديــن والنفــس والنســل 
ــرورات  ــاء »ال ــض الفقه ها بع ــامَّ ــل س ــة، ب ــد الروري ــن املقاص ــي م ــال ه ــل وامل والعق

ــس«))(. اخلم

الفكـــر،  ودار  املعاصـــر،  الفكـــر  دار  األرنـــاؤوط،  م.  محمـــد  د.  اإلســـامية،  اجملتمعـــات  فـــي  الوقـــف  دور  انظـــر:   (1(

.15 -14 2000م، ص 1421هــــ/

املوافقات، للشاطبي، ج2، ص21-17.  (2(

مختصــر التحريــر شــرح الكوكــب املنيــر، البــن النجــار، حتقيــق: د. محمــد الزحيلــي، ود. نزيــه حمــاد، مكتبــة العبيــكان،   (3(

الطبعــة الثانيــة، 1418هـــ/1997م، )444/4(؛ وتشــنيف املســامع بجمــع اجلوامــع، للزركشــي، حتقيــق: ســيد عبــد 
العزيــز، وعبــد اللــه ربيــع، مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي وإحيــاء التــراث، توزيــع املكتبــة املكيــة، الطبعــة األولــى، 

ص293. ج3،  1418هـــ/1998م، 
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ثانًيا- المقاصد الحاجية:

يف المقاصد الحاجية: 1. تعر

هــي التــي ُيفتقــر إليهــا مــن حيــث التوســعة ورفــع الضيــق املــؤدي يف الغالــب إىل احلــرج 
واملشــقة الالحقــة بفــوت املطلــوب، فــإذا مل تــراع دخــل عــى املكلفن-عــى اجلملــة- احلــرج 

واملشــقة، ولكنــه ال يبلــغ مبلــغ الفســاد العــادي املتوقــع يف املصالــح العامــة))(.

2. نماذج من األوقاف العثمانية في حفظ المقاصد الحاجية:

من ذلك:

ــراء، أم  ــكان الفق ــة، أم إس ــكان الطلب ــك إس ــواء كان ذل ــكان: س ــى اإلس ــف ع الوق أ. 
الصوفيــة))(.  إســكان 

الوقــف عــى إنشــاء املــدن: كــام هــو احلــال يف كثــر مــن املــدن يف بــالد البلقــان وغرهــا  ب. 
ــة))(.  ــة العثامني داخــل اخلالف

الوقف عى األوالد والنساء واألرسة))(.  ج. 
األوقاف االقتصادية، كالوقف عى املصانع والتجارة واملحال والدكاكن))(. د. 

ــرق  ــاء الط ــر يف إنش ــامين دور كب ــف العث ــث كان للوق ــالت: حي ــى املواص ــف ع الوق هـ .  
ــارات والقــالع وأماكــن االســراحة عــى الطــرق الطويلــة للقوافــل،  واجلســور والفن

انظر: املوافقات، للشاطبي، ج2، ص22-21.  (1(

ــة  ــاركان، مجل ــة، عمــر لطفــي ب ــة العثماني راجــع: األوقــاف واألمــاك كمشــاريع لإلســكان والتوطــن فــي اإلمبراطوري  (2(

1942م، ج2، ص386-279. نقــرة(،  )أ األوقــاف 
راجــع: دور الوقــف فــي نشــوء وتطــور املــدن خــال العصــر العثمانــي، محمــد م. األرنــاؤوط، اجمللــة التاريخيــة العربيــة   (3(

للدراســات العثمانيــة، تونــس، العــدد )9(، 1994م، ص66-45.
راجــع: األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة خلدمــات األوقــاف املقدمــة للنســاء واألوالد فــي عهــد اإلمبراطوريــة العثمانية،   (4(

فاطمــة شنســوي، أطروحــة )ماجســتير(، جامعــة مرمــرة، معهــد العلــوم االجتماعيــة، اســتنبول، 1994م.
راجــع: البعــد االقتصــادي لألوقــاف التركيــة فــي القــرن الثامــن عشــر امليــادي، بهــاء الديــن يــدي يلــدز، مجلــة األوقــاف   (5(

)أنقــرة(، 1984م، ج18، ص41-5.
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ــرق،  ــن الط ــى أم ــة ع ــاج واملحافظ ــار واحلج ــفر التج ــهيل س ــل تس ــن أج ــك م وذل
ــراء))(. ــافرين والفق ــام للمس ــت والطع ــن املبي وتأم

ا- المقاصد التحسينية:
ً
ثالث

يف المقاصد التحسينية: 1. تعر

ــول  ــا العق ــي تأنفه ــات الت ــب املدنس ــادات، وجتن ــن الع ــن حماس ــق م ــام يلي ــذ ب ــي األخ ه
ــالق))(. ــكارم األخ ــم م ــك قس ــع ذل ــات، وجيم الراجح

2. نماذج من األوقاف العثمانية في حفظ المقاصد التحسينية:

ومنها:

ــاف  ــارضة يف األوق ــينية ح ــد التحس ــت املقاص ــد كان ــوارع: فق ــة الش ــة وزين ــق العام احلدائ أ. 
ــر  ــل األم ــل وص ــة، ب ــة واحلاجي ــاف الروري ــبعت األوق ــا أش ــي أهن ــذا يعن ــة، وه العثامني
ــاج  ــكل حمت ــف )ل ــاك وق ــة، فهن ــاول الفاكه ــاف لتن ــاك أوق ــل هن ــن إىل أن جتع يف التحس

فاكهــة())(. 
ــن  ــن املوظف ــن تعي ــرش م ــن ع ــرن الثام ــف يف الق ــامل الوق ــن أع ــد م ــا وج ــا م ومنه ب. 
ــرشاء  ــف ل ــن الوق ــة م ــص حص ــم ختصي ــام ت ــاًل، ك ــة لي ــل يف األزق ــعال القنادي إلش
الزيــت الــالزم إلنــارة الشــوارع، وتعيــن موظفــن لنظافــة الشــوارع واألزقــة، وإنشــاء 
دورات ميــاه عامــة، وإنشــاء احلدائــق اجلميلــة وتعيــن موظفــن هلــا، وإنشــاء أماكــن 

ــل))(. ــراس اللي ــور حل ــع أج ــة، ودف للراح
الوقــف عــى احليوانــات والطيــور: اعتنــى الوقــف العثــامين باحليوانــات والطيــور  ج. 
ــكنى،  ــوٌت للس ــت بي ــث ُوِقف ــا، حي ــالم هب ــة اإلس ــن عناي ــاًّ م ــامك، انطالق واألس

انظر: األوقاف وتشكياتها اإلدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص9.  (1(

انظر: املوافقات، للشاطبي، ج2، ص23-22.  (2(

رحلة األوقاف من الدولة العثمانية إلى تركيا احلديثة، حارث العباسي، مرجع سابق.  (3(

انظر: األوقاف وتشكياتها اإلدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص9.  (4(



 رعاية املقاصد يف األوقاف العثامنية

177

ــا  ــاًم إىل يومن ــازال قائ ــا م ــة.  وبعضه ــالج والرعاي ــة للع ــام، وثالث ــرى لإلطع وأخ
ــا))(. ــتنبول وغره ــذا يف اس ه

أهم النتائج:

وهي على النحو اآلتي:

ــن  ــن تكوي ــزًءا م ــل كان ج ــة، ب ــة العثامني ــن اخلالف ــوة يف زم ــارًضا بق ــف ح كان الوق  .1
وامتدادهــا. الدولــة 

ظهــر حتقيــق املقاصــد الكــربى مــن حفــظ الديــن والنفــس والنســل والعقــل واملــال   .2
ــالم يف  ــر اإلس ــامهتها يف ن ــاف ومس ــة األوق ــة خدم ــة، خاص ــاف العثامني يف األوق

ــة. ــالد املفتوح الب
كانــت اخلالفــة العثامنيــة ســباقة فيــام عــرف بوقــوف النقــود، مــن خــالل قــوة الفتــوى   .3
ا يف  ــر كبــر جــدًّ ــو الســعود أفنــدي، ممــا كان هلــا أث التــي أفتــى هبــا شــيخ اإلســالم أب

ــة. ــة العثامني ــة يف اخلالف ــة التطبيقي ــن الناحي ــف م ــة الوق ــر نظري تطوي
ظهــر يف اخلالفــة العثامنيــة مــا يمكــن أن نســميه »األوقــاف العمرانيــة«، بحيــث ُأنشــئت   .4

ــف. ــم الوق ــمها باس ــط اس ــف وارتب ــالل الوق ــن خ ــدة م ــدن جدي م
تعــدت األوقــاف العثامنيــة حــد الــرورة واحلاجــة إىل حــد تــرف احليــاة   .5
ــى  ــاف ع ــامك، وأوق ــات واألس ــور واحليوان ــاف للطي ــدت أوق ــن، فوج والتحس

ذلــك. وغــر  األدب، 
تعــدت األوقــاف دورهــا يف العــرص العثــامين حتــى إهنــا كانــت متثــل أكثــر مــن ثلــث   .6
ــا،  ــد احتياجاهت ــن س ــت ع ــاف وفاض ــتثامر األوق ــم اس ــد ت ــل ق ــة، ب ــة الدول ميزاني
ــية  ــة والسياس ــة والفكري ــة والثقافي ــة االقتصادي ــش احلرك ــض أنع ــاك فائ ــح هن وأصب

ــاة. ــي احلي ومناح
شمل الوقف مجيع مناحي احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية وغرها.  .7

انظــر: األوقــاف املرصــودة علــى احليوانــات وأثــر غيابهــا عــن بحــوث ودراســات الوقــف، عصمــت صنفــور، فــي األســبوع   (1(

العامــة لألوقــاف، ص23-33؛ واألوقــاف وتشــكياتها  أنقــرة، املديريــة  1989م،  5-7 ديســمبر  الســابع لألوقــاف، 
اإلداريــة فــي الدولــة العثمانيــة، شــامل شــاهن، ص6؛ والوقــف علــى احليــاة االجتماعيــة وبعــض األوقــاف التــي أوقفــت 
علــى احليوانــات، إبراهيــم أوزدميــر، ومنيــر يوكســلميش، نــدوة: فــي مســؤوليات اجملتمــع واإلســام، أنقــرة، رئاســة 

الشــؤون الدينيــة، 1995م، ص127-121.
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قائمة بأهم المراجع:

ــه، خالــد بــن هــدوب بــن فــوزان املهيــد، دار الــوراق، بيــروت،  أثــر الوقــف علــى الدعــوة إلــى الل  .1

1425هـــ. األولــى،  الطبعــة 

اإلحــكام فــي أصــول األحــكام لآلمــدي، حتقيــق الشــيخ عبــد الــرزاق عفيفــي، املكتــب اإلســامي،   .2

بيــروت، دمشــق، لبنــان.

القاهــرة،  األزهــر،  وشــؤون  األوقــاف  وزارة  األولــى،  الطبعــة  وتطــوره،  تاريخــه  األزهــر..   .3
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يســعى هــذا الكتــاب -الــذي هــو يف األصــل رســالة علميــة نــال هبــا الباحــث درجــة 
ــنة  ــة أوىل س ــاض يف طبع ــاف« يف الري ــر األوق ــاعي لتطوي ــة س ــه »مؤسس ــوراه(، ونرشت )الدكت
ــدور  ــارصة ل ــة مع ــد صيغ ــادي- إىل حتدي ــع الع ــن القط ــة م 1439هـــ/2018م يف )579( صفح

الناظــر الــذي يتــوىل شــؤون الوقــف ويديــره، والتــي تســمى بـ»النظــارة املؤسســية« التــي تقــوم 
عــى تســير الوقــف، ليــس مــن خــالل أفــراد، إنــام مــن خــالل مؤسســات أو هيئــات أو ... إلخ، 
والــذي اقتضتــه الــرورات املتعلقــة بإحيــاء دور الوقــف يف املجتمعــات اإلســالمية املعــارصة، 
مــن خــالل عمــل مؤســيس منظــم يتواكــب مــع التطــورات التــي يشــهدها العــامل يف إدارة القطــاع 

اخلــري غــر الربحــي.

فجــاء الكتــاب مشــتماًل عــى: مقدمــة، ومتهيــد، وأربعــة فصــول، وخامتــة تتضمــن أهــم النتائــج 
ــر  ــن ذك ــة م ــائل اجلامعي ــه يف الرس ــارف علي ــم التع ــام ت ــرج ع ــم خت ــة، فل ــا املقدم ــات. أم والتوصي
أمهيــة املوضــوع، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، ومــا يتصــل بذلــك مــن أمــور، لكــن أبــرز مــا 
ُذكــر فيهــا هــو تنــاول بعــض الدراســات الســابقة التــي هلــا اتصــال بموضــوع البحــث مــن 
حيــث أوجــه التشــابه واالتفــاق، ومــا ســتضيفه الرســالة مــن معلومــات متعلقــة باملوضــوع، 
مــن حيــث توفــر رســالة علميــة شــاملة جتمــع بــن فــروع الواليــة والنظــارة الوقفيــة الطبيعيــة 
واملؤسســية بجميــع جوانبهــا يف مؤلــف واحــد. وختــم املقدمــة بشــكر اجلهــات التــي أســهمت 
يف إنجــاح هــذه الرســالة، ولعــل مــن أبرزهــا: مركــز اســتثامر املســتقبل لألوقــاف والوصايــا، 
وكــريس راشــد بــن دايــل لدراســات األوقــاف، واألمانــة العامــة لألوقــاف بدولــة الكويــت 
ــؤون  ــير ش ــية يف إدارة وتس ــا املؤسس ــى جتربته ــالع ع ــا واالط ــث بزيارهت ــام الباح ــي ق الت

الوقــف وأموالــه.

اشــتمل متهيــد الكتــاب عــى مبحثــن: املبحــث األول: حــول حقيقــة الواليــة، وأقســامها 
)واليــة عامــة، وواليــة خاصــة( ومــا يتفــرع عــن ذلــك مــن أحــكام، واملبحــث اآلخــر: بيــان 
ــر  ــة غ ــرق إىل رشوط املؤسس ــع التط ــيس، م ــاع املؤس ــات القط ــية« ومكون ــى »املؤسس معن

ــة قطــاع التطــوع اخلــري يف االقتصــاد املعــارص. ــة، وأمهي الربحي
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ــان  ــك- بي ــن كذل ــف« -يف مبحث ــىل الوق ــة ع ــة الوالي ــون بـ»حقيق ــل األول املعن ــاول الفص تن
ــة يف  ــة املختلف ــات الفقهي ــث األول االجتاه ــتعرض املبح ــث اس ــف، حي ــىل الوق ــة ع ــى الوالي معن
ــر  ــق لناظ ــا احل ــت بمقتضاه ــة يثب ــلطة رشعي ــف: »س ــىل الوق ــة ع ــى إىل أن الوالي ــا، وانته تعريفه
الوقــف يف وضــع اليــد عــىل املوقوفــات، والقيــام بشــؤوهنا بــام حيفظهــا ويصلحهــا، ورصف ريعهــا 
ــروط  ــر ال ــث اآلخ ــتعرض املبح ــم اس ــف«، ث ــة الوق ــن جه ــايض ع ــق التق ــتحقن، وح ــىل املس ع
ــوغ،  ــل، والبل ــالم، والعق ــي: اإلس ــف، وه ــىل الوق ــة ع ــاء يف الوالي ــا الفقه ــي اعتمده ــة الت اخلمس

ــة. ــة، والكفاي والعدال

ــر  ــن ناظ ــق تعي ــف وح ــىل الوق ــة ع ــوت الوالي ــون بـ»ثب ــاين املعن ــل الث ــرق الفص وتط
ــن  ــف م ــىل الوق ــة ع ــق الوالي ــه ح ــن ل ــألة م ــاء يف مس ــة للفقه ــف« إىل اآلراء املختلف الوق
األفــراد، حيــث رجــح الباحــث أن للواقــف احلــق يف الواليــة عــىل وقفــه أصالــة، يف حــن 
ــن  ــاص. وم ــر خ ــف ناظ ــن للوق ــف ومل يك ــوت الواق ــال م ــة يف ح ــق الوالي ــايض ح أن للق
ــوزارات(  ــات )أو ال ــة اجله ــل يف والي ــارصة تتمث ــة ومع ــألة مهم ــرق إىل مس ــم التط ــا ت هن
املعنيــة بشــؤون األوقــاف يف الدولــة يف الوقــت احلــارض، واألســاس التريعــي يف واليتهــا 
عــىل الوقــف، والضوابــط الرعيــة هلــذه الواليــة وأبرزهــا: توفــر الــروط املعتــربة للواليــة 
عــىل الوقــف فيمــن يكلــف بالنظــر يف شــؤون األوقــاف، ومراعــاة املصلحــة املعتــربة رشًعــا 
يف التــرصف يف الوقــف، ومراعــاة العــدل يف الوقــف، ومراعــاة رشوط الواقــف. أمــا 
بخصــوص حــق تعيــن ناظــر الوقــف فقــد ذكــر الباحــث اآلراء الفقهيــة املختلفــة يف هــذا 
الشــأن، ورّجــح هــذا احلــق للواقــف، كــام أن للحاكم-بحكــم واليتــه العامــة- حــق تعيــن 

ــار األوقــاف التــي ال ناظــر هلــا.   نّظ

ــف  ــان وظائ ــبته«- بي ــه وحماس ــف وأجرت ــر الوق ــة ناظ ــون بـ»وظيف ــث -املعن ــل الثال ــن الفص تضم
ناظــر الوقــف، وأبرزهــا: عــامرة العــن املوقوفــة، وســداد ديــون الوقــف، وأداء حقــوق املســتحقن مــن 
ــرق  ــام تط ــف. ك ــة الوق ــق مصلح ــة بتحقي ــاوى اخلاص ــايض يف الدع ــف، والتق ــتثامر الوق ــف، واس الوق
ــرة  ــذه األج ــر ه ــق يف تقدي ــب احل ــى إىل أن صاح ــث انته ــف«، حي ــر الوق ــرة ناظ ــألة »أج ــث مس إىل بح
هــو الواقــف أو احلاكــم، ثــم بحــث يف مســألة املصــدر الــذي تــرصف منــه أجــرة الناظــر، ورجــح أنــه 
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يتقاضاهــا مــن ريــع األعيــان املوقوفــة. وكذلــك تطــرق إىل عــدة مســائل تتعلــق بتــربع الناظــر بالقيــام 
بالنظــارة، وإىل احلــاالت التــي ال حيــق للناظــر أخــذ األجــرة بســببها، وإىل اجلهــة التــي حيــق هلــا حماســبة 

الناظــر، وحــاالت ضــامن الناظــر، واحلــاالت التــي يمكــن فيهــا عــزل الناظــر.

يف حــن أخــذ الفصــل الرابــع احليــز األكــرب مــن الكتــاب، واملعنــون بـ»النظــارة املؤسســية 
ــل:  ــة، مث ــن األمهي ــر م ــدر كب ــى ق ــوًرا ع ــاول أم ــي«، إذ تن ــردي واجلامع ــف الف ــى الوق ع
ــه  ــي، وعالقت ــف اجلامع ــوم الوق ــف، ومفه ــى الوق ــية ع ــارة املؤسس ــي للنظ ــف الفقه التوصي
بالنظــارة املؤسســية عــى الوقــف. ولعــل مــا يميــز الصبغــة املعــارصة هلــذا الفصــل هــو ذكــر 
ــة التــي  أبــرز صــور الوقــف اجلامعــي، وحكــم كل منهــا، حيــث تطــرق إىل الصكــوك الوقفي
هــي عبــارة عــن وثائــق متســاوية القيمــة تكــون عــى صــورة حصــص شــائعة يف موجــودات 
مــرشوع معــن أو نشــاط اســتثامري خــاص، وذكــر الباحــث آراء الفقهــاء املجيزيــن واملانعــن، 
ــاج  ــاالت حتت ــض احل ــرى أن بع ــه ي ــاء؛ كون ــض آراء الفقه ــح بع ــا يف ترجي ــّرج أحياًن ــه حت لكن
ــث يف  ــا بح ــر عندم ــك األم ــر يف ص293(، وكذل ــام ذك ــي )ك ــاد اجلامع ــن االجته ــد م إىل مزي
ــة، حيــث مل خيــرج الباحــث برجيــح رأي مــن اآلراء األربعــة التــي  حقيقــة الصناديــق الوقفي
ذكرهــا، وكانــت لــه مؤاخــذات عــى كل منهــا )ص293-296(، لكنــه رّجــح جــواز الوقــف 
اجلامعــي للرواتــب واإليــرادات املنتظمــة )ص310(، يف حــن أنــه ذكــر إحــدى صــور الوقــف 
ــن  ــد م ــاج إىل مزي ــي حتت ــج« )ص 312(، الت ــي املدم ــف اجلامع ــم: »الوق ــذا االس ــي هب اجلامع
ــا. كــام أن  التعمــق إلظهــار الفــروق واملميــزات واإلضافــات التــي حتــدد طبيعتــه حتديــًدا جليًّ
ــف،  ــق التألي ــل: ح ــة« )ص327(-مث ــوق املعنوي ــي للحق ــف اجلامع ــون »الوق ــارئ ملضم الق
ــن  ــرق ب ــه الف ــح ل ــكار- ال يتض ــق االبت ــراع، وح ــق االخ ــاري، وح ــم التج ــق االس وح
الوقــف الفــردي واجلامعــي للحقــوق املعنويــة؛ ســوى أن األول يقــوم بــه فــرد واحــد، يف حــن 
أن الثــاين يقــوم بــه أكثــر مــن شــخص، وكذلــك ال يتضــح للقارئ-عــى وجــه الدقــة- الفــرق 

ــكار )ص328-327(. ــن حــق االخــراع وحــق االبت ب

ــة يف تأســيس األوقــاف مــن حيــث  ــاب بأســلوب جــيل االجتاهــات احلديث وأوضــح الكت
ــا  ــاور بنائه ــا، وحم ــوم عليه ــي تق ــول الت ــة، واألص ــة الوقفي ــالة املؤسس ــوح رس ــة وض أمهي
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ــود  ــة، ووج ــراتيجي، وإدارة حصيف ــط اس ــن: ختطي ــاء )م ــذا البن ــات ه ــيس، ومكون املؤس
سياســات وإجــراءات عمــل، ووجــود إرشاف ورقابــة، باإلضافــة إىل اســتخدام التكنولوجيــا 
ــة املتطــورة، واملراجعــة والتقويــم املســتمر ألعــامل املؤسســة الوقفيــة(. وقــد استشــهد  احلديث
ــة  ــا جترب ــت باعتباره ــة الكوي ــاف بدول ــة لألوق ــة العام ــية لألمان ــة املؤسس ــث بالتجرب الباح
معــارصة يف إدارة األوقــاف )ص356-359(، فذكــر مــن أبــرز مميزاهتــا: إحيــاء العمــل الوقفــي 
مــن خــالل اســراتيجية أهليــة تعتمــد عــىل إرشاك املجتمــع األهــيل يف إدارة مشــاريع وأنشــطة 
ذات منافــع عامــة، لتشــكل إطــاًرا تعاونيًّــا تتالقــى فيــه جهــود املؤسســات احلكوميــة واملجتمع 

ــركة.  ــة مش ــاريع اجتامعي ــدين يف إدارة مش امل

ــارة  ــود نظ ــة لوج ــة احلاج ــك- إىل أمهي ــاالً للش ــدع جم ــام ال ي ــار الكتاب-ب ــك أش كذل
ــف  ــار إىل الوظائ ــام أش ــارص )ص367-371(، ك ــت املع ــاف يف الوق ــية يف إدارة األوق مؤسس
التــي تقــع عــىل عاتــق املؤسســة الوقفيــة باعتبارهــا ناظــًرا عــىل الوقــف، وأنــه يمكــن إســناد 
إنجــاز بعــض وظائــف النظــارة املؤسســية إىل رشكات متخصصــة )ص396-400(، وتطــرق 
إىل عقــد إداري مســتحدث يعــّد بالــغ األمهيــة فيــام يتعلــق بتمويــل األوقــاف وإنشــائها، وهــو 
ــا  ــو م ــوازه، وه ــذي رأى ج ــادة )B.O.T( )ص400-435( ال ــغيل واإلع ــاء والتش ــد البن عق

ــرة.  ــعة ع ــه التاس ــالمي يف دورت ــه اإلس ــع الفق ــرار جمم ــع ق ــق م يتواف

أيًضــا تنــاول الكتــاب مســألة »أجــرة النظــارة املؤسســية عــىل الوقــف«، ومعايــر تقديــر هــذه 
األجــرة، كــام تطــرق إىل مســألة غايــة يف األمهيــة، أال وهــي مســألة »الرقابــة عــىل النظارة املؤسســية 
عــىل الوقــف«، التــي تنوعــت مــا بــن رقابــة إداريــة، ورقابــة رشعيــة، ورقابــة قضائيــة، ورقابــة 
ــارب  ــن التج ــدد م ــر ع ــع ذك ــات، م ــار وتداعي ــن آث ــة م ــىل كل رقاب ــب ع ــا يرت ــية، وم مؤسس

الوقفيــة املعــارصة يف الــدول اإلســالمية، مثــل: الســعودية والكويــت واألردن وغرهــا.

ــىل أن  ــد ع ــا التأكي ــل أبرزه ــة، لع ــج املهم ــن النتائ ــدًدا م ــاب ع ــة الكت ــد أوردت خامت وق
ــيس  ــة يف تأس ــات احلديث ــح االجتاه ــم مالم ــن أه ــّد م ــرة تع ــة الكب ــاف اجلامعي ــة األوق إقام
ــارص،  ــت املع ــاف يف الوق ــية يف إدارة األوق ــارة املؤسس ــة إىل النظ ــة ماس ــاف، وأن احلاج األوق
وأنــه جيــب العمــل بالرقابــة املاليــة الدوريــة عــىل املؤسســة الوقفيــة بــام يتحقــق معــه ســالمة 
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الترصفــات املاليــة يف مصــارف الوقــف ومــوارده بأشــكاهلا املعــارصة » الســابقة، واملصاحبــة، 
والالحقــة«، وأن املطلــوب مــن اجلهــاز الرقــايب وجــوده بكامــل صــوره »التقنيــة والتطويريــة«، 
ــدر  ــى ق ــات ع ــت التوصي ــة«. وكان ــة والرشعي ــددة »اإلداري ــة املتع ــواع الرقاب ــاملة ألن والش
كبــر مــن األمهيــة، إذ ُصبَّــت كلهــا يف اجلهــود الداعمــة لوجــود نظــارة مؤسســية عــى الوقــف 
ــتحداث  ــل: اس ــرة، مث ــة ومبتك ــرق حديث ــيره بط ــف، وتس ــح الوق ــق مصال ــى حتقي ــل ع تعم
إطــار مؤســيس حكومــي مســتقل يعمــل عــى تســهيل تفاعــل الوقــف مع األفــراد واملؤسســات 
غــر احلكوميــة، وتفعيــل نمــط »املؤسســة التشــغيلية« يف إدارة املؤسســة الوقفيــة، وتفعيــل دور 
الصناديــق الوقفيــة يف البــالد اإلســالمية، ووضــع معايــر وضوابــط رشعيــة وحماســبية وإداريــة 

للمؤسســات الوقفيــة بــام حيقــق مصلحــة الوقــف.  

وقــد كان جهــد الباحــث واضًحــا يف مضمــون صفحــات كتابــه، مــن خــالل تتبــع املســائل 
ــرة إىل  ــان كث ــوء يف أحي ــارصة، واللج ــر اآلراء املع ــة، وذك ــا األصلي ــن مصادره ــة م الفقهي
ــف إىل  ــؤون الوق ــن بش ــراء واملهتم ــد الق ــا يرش ــذا مم ــائل، وه ــن املس ــد م ــح يف العدي الرجي
ــا يضــاف إىل  الوصــول إىل املعلومــة الفقهيــة بشــكل ميــّر، وجيعــل مــن الكتــاب إثــراء علميًّ

ــالمية. ــة واإلس ــة العربي املكتب
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ين األمانة العامة لألوقاف تنظم الملتقى الوقفي الخامس والعشر

)ربع قرن في خدمة الوقف: 1993م- 2018م(

ــت  ــاح«، أقام ــر الصب ــد اجلاب ــواف األمح ــيخ ن ــد »الش ــمو ويل العه ــن س ــة م ــة كريم برعاي
»األمانــة العامــة لألوقــاف« امللتقــى الوقفــي اخلامــس والعريــن، حتــت شــعار: »ربــع قــرن يف 

خدمــة الوقــف: 1993م- 2018م«، يف نوفمــرب 2018م، بفنــدق »الرجينــيس«.

ــذ  ــف من ــة الوق ــاف يف خدم ــة لألوق ــة العام ــة األمان ــتعراض جترب ــى اس ــن امللتق وتضم
ــور األول  ــاول املح ــة؛ تن ــاور ثالث ــن حم ــا م ــا، انطالًق ــن عاًم ــة وعري ــل مخس ــها قب تأسيس
ــن  ــا، م ــا وعامليًّ ــا حمليًّ ــاريعها وإنجازاهت ــم مش ــف بأه ــة والتعري ــل األمان ــب عم ــا جوان منه
خــالل قطاعاهتــا األربعــة )األمــن العــام، واإلدارة واخلدمــات املســاندة، املصــارف الوقفيــة، 
واالســتثامر(، أمــا املحــور الثــاين فقــد تنــاول اإلرشاقــات احلضاريــة للوقــف يف العديــد مــن 
ــة  ــامذج اخلري ــض الن ــى بع ــوء ع ــث الض ــور الثال ــى املح ــة، وألق ــة واألجنبي ــدول العربي ال

ــة. ــة العاملي والتطوعي

ــة  ــف يف دول ــخ الوق ــروي تاري ــز ي ــيل ممي ــرض تفاع ــة مع ــى إقام ــى ع ــتمل امللتق ــد اش وق
ــة  ــف الدول ــة )مل ــوالً إىل العاملي ــة وص ــة احلكومي ــة إىل املؤسس ــأة األهلي ــذ النش ــت من الكوي
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ز«، باإلضافــة  املنســقة(، وذلــك باســتخدام التقنيــات احلديثــة التــي منهــا تقنيــة »الواقــع املعــزِّ
ــل  ــخ العم ــي تاري ــي حتك ــالم الت ــن األف ــب م ــة، وجوان ــات الوقفي ــض املقتني ــرض بع إىل ع
ــدوات  ــطة والن ــات واألنش ــن الفعالي ــد م ــه العدي ــن تنظيم ــاًل ع ــت، فض ــي يف الكوي الوقف

ــي. ــل اخلتام ــة واحلف ــات احلواري ــارضات واجللس واملح

المؤتمر العالمي لألوقاف في قطر

ــة،  ــًرا يف الدوح ــة مؤمت ــن خليف ــد ب ــة مح ــالمية بجامع ــات اإلس ــة الدراس ــت كلي نظم
ــادي،  ــي واالقتص ــر االجتامع ــور، والتأث ــاف: التط ــي لألوق ــر العامل ــوان: »املؤمت ــت عن حت
واســراتيجيات اإلدارة، والقضايــا القانونيــة واإلداريــة، والوقــف النقــدي، ودراســات 
احلالــة القْطِريــة«، وذلــك خــالل الفــرة )4 - 6 ديســمرب 2018م(، برعايــة مركــز قطــر للــامل 
والصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث العلمــي، وبمشــاركة اســراتيجية مــع وزارة األوقــاف 

ــزي.  ــر املرك ــرصف قط ــالمية، وم ــؤون اإلس والش

وقــد شــارك يف املؤمتــر- الــذي افتتحــه ســعادة الدكتــور غيــث بــن مبــارك الكــواري وزيــر 
ــن  ــرباء واألكاديمي ــن اخل ــد م ــقيقة- العدي ــر الش ــة قط ــالمية بدول ــؤون اإلس ــاف والش األوق
املمثلــن جلهــات مهتمــة بالوقــف وبالتمويــل اإلســالمي، ومــن بينهــا: رشكــة بيــت املشــورة 
لالستشــارات املاليــة يف قطــر، وكليــة الرشيعــة والدراســات اإلســالمية بجامعــة قطــر، 
وجامعــة صبــاح الديــن زعيــم يف إســطنبول، وجامعــة ابــن خلــدون يف اســطنبول، باإلضافــة 

ــالمي.  ــل اإلس ــات التموي ــون وجمتمع ــدن لقان ــز رشق لن إىل مرك

وتــم تقديــم )25( ورقــة علميــة يف املؤمتــر تتنــاول أمهيــة الوقــف اإلســالمي وتطــوره عــرب 
التاريــخ، ودوره املعــارص، وجــرى تقديمهــا خــالل جلســات املؤمتــر )اإلحــدى عــرشة( ضمن 
ــاد،  ــخ، واالقتص ــاف: التاري ــة لألوق ــرة عام ــزء األول: نظ ــاول اجل ــث تن ــزاء؛ حي ــة أج مخس
واملجتمــع، وجــاء اجلــزء الثــاين حتــت عنــوان: إضفــاء الطابــع االحــرايف عــى إدارة األوقــاف، 
وعنــون اجلــزء الثالــث بـــ »نــامذج الوقــف النقــدي للتمويــل االجتامعــي، والتنميــة االقتصادية، 
ودورهــا يف تعزيــز املؤسســات الصغــرة واملتوســطة«، ثــم جــاء اجلــزء الرابــع حتــت عنــوان: 
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ــت  ــر( حت ــس )األخ ــزء اخلام ــاء اجل ــًرا ج ــامن«، وأخ ــاف واالئت ــن األوق ــاف وقوان »األوق
عنــوان: »دراســات حالــة خلصائــص الوقــف وتطــوره«.

الرئيس الغيني يطلق المؤتمر اإلقليمي للوقف

ــًرا  ــة- مؤمت ــالمي للتنمي ــك اإلس ــع البن ــة م ــاركة علمي ــة -بمش ــة الغيني ــت احلكوم أقام
ــدق  ــر 2019م يف فن ــن يناي ــي ال16والـــ17 م ــك يوم ــف، وذل ــوم الوق ــول مفه ــا ح إقليميًّ
شــراتون غرانــد كوناكــري، وذلــك بحضــور كل مــن رئيــس مجهوريــة مــايل، ورئيــس وزراء 

ــنغال. الس

وقــد ُافتتحــت أعــامل املؤمتــر بكلمــة مــن الســيد/ ألفــا كونــدي )رئيــس مجهوريــة غينيا( 
رصح فيهــا بــأن غينيــا لعبــت دائــاًم دوًرا مهــامًّ يف األمــة اإلســالمية؛ مــن خــالل عضويتهــا 
 )BID(والبنــك اإلســالمي للتنميــة ،)OCI( الفعالــة يف كل مــن: منظمــة املؤمتــر اإلســالمي
، مضيًفــا أن عقــد هــذا املؤمتــر اإلقليمــي حــول مفهــوم )الوقــف( يف كوناكــري دليــل بليــغ 

عــى ذلــك.

وذكــر رئيــس مجهوريــة مــايل -الســيد/ إبراهيــم بوبكــر كيتــا- يف كلمتــه التــي ألقاهــا يف افتتاح 
املؤمتــر، أن هــذا املؤمتــر وســيلة مؤكــدة للتعامــل مــع بعــض »التمويــل املبتكــر«، الــذي يســهم يف 

تلبيــة حاجــة جمتمعاتنــا اإلســالمية إىل حتقيــق التضامــن فيــام بينهــا الســيام يف عاملنــا املعــارص.

ورصح ممثــل الرئيــس الســنغايل ماكــي ســال -رئيــس الــوزراء- حممــد جــون، بــأن عقــد 
ــى  ــدل ع ــربى ي ــراء الك ــوب الصح ــن دول جن ــة م ــف يف دول ــول الوق ــر األول ح ــذا املؤمت ه
حــرص حكومــات هــذه الــدول عــى تفعيــل دور الوقــف يف إجيــاد مــوارد قــادرة ومســتدامة 
ــة،  ــاواة االجتامعي ــق املس ــة يف حتقي ــة أداة فعال ــد بمنزل ــف يع ــار أن الوق ــر، باعتب ــة الفق ملكافح

وضــامن إعــادة توزيــع الدخــل وحتســن رفــاه املواطنــن.

واجلديــر بالذكــر أن هــذا املؤمتــر قــد شــهد عقــد نقاشــات عديــدة حــول إمكانيــات البنــك 
ــة  ــة، خاص ــة عام ــا بصف ــة، ويف إفريقي ــة خاص ــا بصف ــطته يف غيني ــة وأنش ــالمي للتنمي اإلس
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ــه  ــالل هيئت ــن خ ــة، م ــالمي للتنمي ــك اإلس ــة للبن ــات العام ــة السياس ــار ترمج ــأيت يف إط ــه ي أن
العامليــة للوقــف التــي أنشــأها يف ســنة 1422هـــ/2001م، التــي تســتهدف تفعيــل إســهامات 
ــات  ــاء واملجتمع ــدان األعض ــة للبل ــة واالقتصادي ــة واالجتامعي ــة الثقافي ــاف يف التنمي األوق
اإلســالمية، وختفيــف املعانــاة عــن الفقــراء، فضــاًل عــن رعايــة مؤسســات الوقــف ودعمهــا 
باخلــربة والتنســيق، ودعــم املنظــامت واملشــاريع والربامــج واألنشــطة يف املجــاالت: التعليميــة 
والصحيــة واالجتامعيــة والثقافيــة، وتقديــم الدعــم إلجــراء الدراســات والبحــث العلمــي يف 

ــة. ــدان واملنظــامت يف صياغــة الترشيعــات الوقفي جمــال الوقــف، ومســاعدة البل

ري في مدينة القدس«
ُ

كت« تنظم ندوة حول »الوقف الذ مؤسسة »آ

ضمــن سلســلة اللقــاءات املجتمعيــة اهلادفــة اىل صون األمــالك العقاريــة ومحايتهــا يف مدينة 
القــدس، نظمــت مؤسســة »آكــت« )ACT( للدراســات والوســائل البديلــة حلــل املنازعــات، 
لقاءهــا الثــاين حــول »الوقــف الــُذري يف مدينــة القــدس« يف فنــدق الــدار يف املدينــة املقدســة، 
ــس  ــربي رئي ــة ص ــيخ د. عكرم ــامحة الش ــه س ــتضافت خالل ــر 2018م، اس ــن يناي يف األول م
ــيخ  ــدس الش ــة يف الق ــة الرشعي ــايض املحكم ــعادة ق ــدس، وس ــا بالق ــالمية العلي ــة االس اهليئ
حممــد رسنــدح، اللذيــن حتدثــا خــالل النــدوة حــول اإلطــار الرشعــي والقانــوين املوضوعــي 
واإلجرائــي املتعلــق بالوقــف الــذري، مــع الركيــز عــى التوعيــة بــام حيتاجــه النــاس مــن معرفة 
ــف  ــدى وق ــة ل ــة الرشعي ــا املحكم ــي تتبعه ــراءات الت ــف، واإلج ــة الوق ــول رشوط صح ح

ــا«، ســواء ألوالده أم تــربع بــه ملنفعــة خريــة.  ــا ذريًّ املواطــن عقــاره » وقًف

 وقــد شــهدت النــدوة العديــد مــن املداخــالت القيمــة مــن احلضــور التــي أثــرت النقــاش، 
وتضمنــت تقديــم مقرحــات عمليــة لتوعيــة األهــايل بأمهيــة الوقــف الــُذري يف مدينــة القدس.

ملتقى التجربة السعودية والماليزية في إدارة األوقاف واستثمارها

نظــم الوقــف العلمــي بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بالرشاكــة مــع املعهــد الــدويل للوقــف 
ــتثامرها«،  ــاف واس ــة يف إدارة األوق ــعودية واملاليزي ــة الس ــى »التجرب ــا، ملتق ــالمي بامليزي اإلس
والــذي أقيــم يف مكتبــة امللــك فهــد العامــة بجــدة بتاريــخ )20 مــارس 2019م(، بحضــور عــدد 
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ــن  ــن املختص ــن م ــؤولن ماليزي ــعودية ومس ــات الس ــري اجلامع ــايل ومدي ــاب املع ــن أصح م
يف املجــال الوقفــي وعــدد مــن املهتمــن. وُيعــد امللتقــى هــو األول مــن نوعــه عــى مســتوى 
اململكــة العربيــة الســعودية الــذي يســتعرض التجربــة املاليزيــة الرائــدة يف جمــال إدارة األوقــاف 

وتنميتهــا.

وقــد تناولــت جلســات امللتقــى اســتعراض التجربــة الوقفيــة املاليزيــة مــن خــالل أربعــة 
ــاف  ــاين: األوق ــور الث ــة، واملح ــة والتنمي ــاف احلكومي ــور األول: األوق ــي: املح ــاور، وه حم
ــع: إدارة  ــور الراب ــي، واملح ــم اجلامع ــاف والتعلي ــث: األوق ــور الثال ــة، واملح ــة والتنمي اخلاص

ــة.  ــتثامرات الوقفي ــوارد واالس امل

وســبق امللتقــى انعقــاد عــدد مــن ورش العمــل املتخصصــة يف حوكمــة األوقــاف 
ــة  ــل موجه ــى ورش عم ــايل للملتق ــوم الت ــد يف الي ــام ُعق ــة، في ــتثامرية الوقفي ــق االس والصنادي
بشــكل خــاص ألمنــاء األوقــاف اجلامعيــة الســعودية يف جمــال تنميــة املــوارد الوقفيــة، وجتربــة 
األوقــاف اجلامعيــة املاليزيــة وحوكمتهــا، هبــدف تزويــد األمنــاء بتجــارب علميــة ناجحــة يف 

ــة. ــم اجلامعي ــاء بأوقافه ــبيل االرتق س
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إصدارات حديثة

االجتامعية  الوظيفة  اإلصدار:  اسم   -(
للوقف اإلسالمي يف حل املشكالت الراهنة.

اسم الكاتب: د. عبد السالم رياح.

جهــة النــرش: إدارة الدراســات والعالقات 
اخلارجية-األمانــة العامــة لألوقاف.

تاريخ النرش: 1440 هـ/2018م.

مناسبــة اإلصـــدار: اإلصـــدار الثالــث 
الفائزة يف  والعرشون من »سلسلة األبحاث 
الوقف«،  ألبحاث  الدولية  الكويت  مسابقة 
الوقف  جمال  يف  الكتب  نرش  إىل  هتدف  التي 
عموم  لتعريف  التطوعي،  اخلري  والعمل 
الوقف  بقضايا  املتعلقة  باملسائل  القراء 

والعمل  الوقف  جمال  يف  واملتميز  اجلاد  العلمي  البحث  وتشجيع  التطوعي،  اخلري  والعمل 
اخلري التطوعي، والسعي لتعميم الفائدة املرجوة.

نبذة عن اإلصدار: يقع يف 158 صفحة، ويعالج أحد املوضوعات املهمة ذات الصلة باسترشاف 
الدوام واالستقاللية، وبام حيقق األسس االجتامعية  هلا  بام يضمن  الوقفية،  املؤسسة  مستقبل 
للوقف اإلسالمي، من خالل معاجلته لتحديات احلياة يف املجاالت املختلفة، مع رصد العوامل 
التي حتول دون أداء الوقف أدواَره عى الوجه املطلوب، واسترشاف دوره املستقبيل يف إصالح 
أحوال األمة، وإبداع احللول للمشكالت التي تواجهنا يف العرص الراهن. وقد حاز أصل هذا 
الكتاب اجلائزة األوىل للموضوع األول حول »الوظيفة االجتامعية للوقف اإلسالمي يف حل 

املشكالت الراهنة« يف الدورة التاسعة للمسابقة )1435-1436هـ/2014-2015م(.
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2 - اسم اإلصدار: حوكمة الوقف وعالقتها 
تطبيقية  )دراسة  الوقفية  املؤسسات  بتطوير 

وفق منهج النظم اخلبرة(.

أمن  د.  مومني،  إسامعيل  د.  الكاتب:  اسم 
عوييس.

والعالقات  الدراسات  إدارة  النر:  جهة 
اخلارجية-األمانة العامة لألوقاف.

تاريـخ النشـر: 1440هـ/2018م.

مناسبة اإلصدار: اإلصدار الرابع والعرون 
مسابقة  يف  الفائزة  األبحاث  »سلسلة  من 

الكويت الدولية ألبحاث الوقف«.

باملؤسسة  الصلة  ذات  املوضوعات  أحد  ويعالج  صفحة،   135 يف  يقع  اإلصدار:  عن  نبذة 
الوقفية وتطبيق معاير احلوكمة، حيث حظي هذا املفهوم باهتامم بالغ يف السنوات األخرة عى 
مستوى الفكر التنظيمي واإلداري املعارص، باعتباره من أهم األطر والتطبيقات التي تستهدف 
التطرق ملاهية حوكمة الوقف،  العامة واخلاصة. حيث تم  أداء املؤسسات  االرتقاء بمستوى 
حوكمة  جمال  يف  والعوائق  التحديات  أهم  إبراز  إىل  وصوالً  الوقف،  حوكمة  معاير  وحتديد 
الوقف، والبحث عن سبل تفعيل آليات احلوكمة لتطوير مؤسسات القطاع الوقفي، واالستعانة 
وقد  وترشيدها.  الوقفية  املؤسسة  اخلبرة الختبار حوكمة  النظم  منهج  وفق  تطبيقية  بدراسة 
حاز أصل هذا الكتاب اجلائزة الثالثة للموضوع األول حول »حوكمة الوقف وعالقتها بتطوير 

املؤسسات الوقفية« يف الدورة العارشة للمسابقة )1437-1438هـ/2016-2017م(.
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عقد منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع

 في المملكة األردنية الهاشمية

ــن وزارة  ــتضافة م ــرزاز، وباس ــر ال ــور عم ــوزراء األردين الدكت ــس ال ــة رئي ــت رعاي حت
ــع  ــاون م ــمية، وبالتع ــة اهلاش ــة األردني ــالمية باململك ــات اإلس ــؤون واملقدس ــاف والش األوق
األمانــة العامــة لألوقــاف بدولــة الكويــت، والبنــك اإلســالمي للتنميــة ممثــاًل باملعهــد 
ــع يف  ــة التاس ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــد منت ــدة، عق ــب بج ــوث والتدري ــالمي للبح اإلس
ــعبان  ــرة )9-11 ش ــمية، يف الف ــة اهلاش ــة األردني ــاّمن باململك ــة ع ــت( بمدين ــدق )الفورمن فن
1440هـــ املوافــق 15-17 أبريــل 2019م(، حتــت شــعار )قضايــا مســتجدة وتأصيــل رشعــي(.

وقــد تــم افتتــاح املنتــدى صباح يــوم االثنــن 9 شــعبان 1440هـــ املوافــق 15 أبريــل 2019م، 
بتــالوة كريمــة مــن آيــات القــرآن الكريــم، وتبــع ذلــك كلــامت االفتتــاح، فألقــى معــايل وزيــر 
ــي  ــة راع ــل كلم ــو البص ــارص أب ــد الن ــالمية أ. د. عب ــات اإلس ــؤون واملقدس ــاف والش األوق
املنتــدى دولــة رئيــس الــوزراء األفخــم الدكتــور عمــر الــرزاز، ثــم ألقــى األمــن العــام لألمانــة 
ــة  ــه، وتبعــه رئيــس اللجن ــد اهلل اجلالمهــة كلمت ــة الكويــت أ. حممــد عب العامــة لألوقــاف بدول
العلميــة ملنتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة د. خالــد مذكــور عبــد اهلل املذكــور حيــث ألقــى كلمته، 
ثــم ألقــى ممثــل البنــك اإلســالمي للتنميــة د. العيــايش فــداد كلمــة البنــك، واختتمــت الكلــامت 
االفتتاحيــة بكلمــة املشــاركن التــي ألقاهــا أ. د. عجيــل جاســم النشــمي. وتــال ذلــك افتتــاح 

املعــرض املصاحــب للمنتــدى.

وبــدأت بعــد ذلــك يف الفــرة املســائية اجللســات العلميــة، فكانــت اجللســة العلميــة األوىل 
ــد  ــايل أ. د. عب ــة مع ــة( ، برئاس ــروة احليواني ــف الث ــوان: )وق ــوع األول بعن ــة للموض خمصص
الســالم العبــادي "أمــن عــام جممــع الفقــه االســالمي الــدويل بجــدة"، واملقــرر د. عبــد الســتار 
القضــاة، وتــم فيهــا اســتعراض )5( أبحــاث علميــة لــكل مــن: أ. د. حممــد نعيــم عبــد الســالم 
ياســن، أ. د. حممــد الفاتــح حممــود بشــر املغــريب، أ. د. أســامة عبــد املجيد عبــد احلميــد العاين، 

أ. د. وداد العيــدوين، د. زاهــره عــيل حممــد بنــي عامــر.
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ــاء 10 شــعبان 1440هـــ املوافــق 16 أبريــل  ويف صبــاح اليــوم الثــاين للمنتــدى يــوم الثالث
ــاف  ــوان: "األوق ــاين بعن ــوع الث ــة للموض ــة املخصص ــة الثاني ــة العلمي ــدت اجللس 2019م عُق

ــام  ــي ع ــة )مفـتـ ــد اخلاليل ــامحة د. حمم ــة س ــلمن" برئاس ــر املس ــلمن وغ ــن املس ــركة ب املش
املـــملكة(، والـــمقرر أ. د.عبــد الرمحــن الكيــالين، وتــم فيهــا اســتعراض )5( أبحــاث لــكل 
مــن: أ. د. عــيل حميــي الديــن عــيل القــره داغــي، د. حممــد حممــد إبراهيــم رمضــان، أ. د. عبــد 
احلــق بــن أمحــد محيــش، د. حممــد عــود عــيل مخيــس الفزيــع، د. حممــد ســعيد حممــد البغــدادي. 

كــام عقــدت مســاء اليــوم الثــاين ورشــة عمــل حــول "وقــف األمــوال املشــبوهة واملكتســبة 
بطــرق غــر مروعــة"، برئاســة ســامحة الشــيخ د. زيــاد صبحــي ذيــاب )نائــب رئيــس املجلس 
القضائــي الرعــي، ونائــب رئيــس املحكمــة العليــا الرعيــة(، واملقــرر د. أرشف العمــري، 
ــن: أ.  ــا كل م ــب عليه ــقره، وعّق ــي ش ــى زك ــا د. عيس ــي أعده ــة الت ــرض الورق ــا ع ــم فيه ت
د. حممــد نعيــم ياســن، وأ. د. عجيــل جاســم النشــمي، ومــن ثــم تــم فتــح البــاب للنقــاش 
وتبــادل وجهــات النظــر والتباحــث يف اآلراء الفقهيــة حــول املســائل املتعلقــة بموضــوع ورشــة 

العمــل.

وقــد تــم تشــكيل جلــان صياغــة لــكل موضــوع مــن موضوعــات املنتــدى، باإلضافــة إىل 
ــت  ــا، وصاغ ــة هل ــة املخصص ــاء اجللس ــد انته ــة بع ــت كل جلن ــث اجتمع ــل، حي ــة العم ورش

ــة. ــات املطروح ــن املوضوع ــوع م ــكل موض ــات ل ــرارات والتوصي الق

ــاح يــوم  ــان اخلتامــي يف اليــوم الثالــث للمنتــدى صب وانتهــت أعــامل املنتــدى بتــالوة البي
األربعــاء 11 شــعبان 1440هـــ املوافــق 17 أبريــل 2019م. وجيــري تلقــي املالحظــات مــن ِقبــل 
ــدى  ــة للمنت ــة العلمي ــى اللجن ــتعرض ع ــث س ــات، حي ــرارات والتوصي ــى الق ــن ع الباحث
ــتقل  ــاب مس ــا يف كت ــم طباعته ــن ث ــات، وم ــرارات والتوصي ــة للق ــة النهائي ــروج بالصيغ للخ

ــردود. ــات وال ــاث واملناقش ــع األبح ــًا مجي متضمن

ــكل مــن: حــرة صاحــب  ــات شــكر ل ــه بإرســال برقي ــام فعاليات ــدى يف خت وأوىص املنت
الســمو أمــر دولــة الكويــت الشــيخ/ صبــاح األمحــد اجلابــر الصبــاح، وســمو ويل عهــد دولــة 
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ــاين ملــك  ــد اهلل الث ــة امللــك عب ــاح، وإىل جالل ــر الصب الكويــت الشــيخ/ نــواف األمحــد اجلاب
ــس  ــة رئي ــع دول ــة التاس ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــي منت ــمية، وراع ــة اهلاش ــة األردني اململك
ــة  ــدى اململك ــت ل ــة الكوي ــفر دول ــعادة س ــرزاز، وس ــر ال ــور عم ــم الدكت ــوزراء األفخ ال
ــة الســيد/ د.  ــم الدحيــاين، ورئيــس البنــك اإلســالمي للتنمي ــز رحي ــة اهلاشــمية/ عزي األردني

بنــدر حجــار. 

ــوزراء األردين  ــس ال ــع رئي ــة التاس ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــي منت ــدى راع ــكر املنت ــام ش ك
ــد  ــالمية األردين أ. د. عب ــات اإلس ــؤون واملقدس ــاف والش ــر األوق ــرزاز، ووزي ــر ال ــور عم الدكت
ــف  ــا الوق ــدى قضاي ــات منت ــن لفعالي ــتضافة الكريمت ــة واالس ــى الرعاي ــل، ع ــو البص ــارص أب الن

ــع. ــة التاس الفقهي

كذلــك توجــه املنتــدى بالشــكر إىل اجلهــات املشــاركة يف تنظيمــه، وهــي: وزارة األوقــاف 
ــد  ــت، واملعه ــة الكوي ــاف بدول ــة لألوق ــة العام ــالمية، واألمان ــات اإلس ــؤون واملقدس والش
ــة  ــا اللجن ــكر أيًض ــة، وش ــالمي للتنمي ــك اإلس ــال للبن ــب ممث ــوث والتدري ــالمي للبح اإلس
العلميــة للمنتــدى، وإدارة الدراســات والعالقــات اخلارجيــة باألمانــة العامــة لألوقــاف بدولــة 
الكويــت، واللجنــة التحضريــة يف وزارة األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســالمية باململكة 
األردنيــة اهلاشــمية، وكل مــن أســهم يف إنجــاح عقــد هــذا املنتــدى مــن األفــراد واملؤسســات، 

ــوا الدعــوة وســامهوا يف هــذا املنتــدى. والضيــوف والعلــامء، الذيــن لّب
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صور لفعاليات منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع
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AWQAF Journal Waqf
In recognition of the waqf thought and philosophy in establishing the 

social projects and extending services in the framework of sustainable and 
self-supported system, KAPF established AWQF journal waqf. Therefore, this 
periodical publication will not rely on sales revenueof its issues , rather it seeks 
to realize the aims and objectives for which it was created. it will endeavour to 
provide the journal free of charge to all those who are interested in waqf as well 
as researchers, research centers and organizations related to Waqf.

On the other hand, KAPF will continue to develop the financing AWQAF 
Journal Waqf  through  inviting contributions, whether in the form of subscriptions, 
deductions or any amounts for the account of the journal in an attempt towards 
supporting the journal and enabling it to assume a share of the society burdens in 
extending vital developmental services.

Deed purposes:

• Contributing to upgrading waqf  researches so that the journal might rank 
with the prestigious refereed  journals.

• Laying   emphasis on the typical dimension of waqf, together with identifying 
its characteristics  and the role entrusted to it.

• Advocating methodology  in  approaching issues based on the link between 
present and future, and therefore boosting thought in practical models.

• Linking its subjects to the waqf concerns in the entire Islamic world. 
• Providing the greatest number of researches, universities and research 

centers with this journal free of charge.
• Encouraging efficient people to specialize in waqf-related  issues.
• Establishing a network for all people interested in Islamic thought, 

particularly waqf thought, and facilitating communications and interact-
tion  between them.

AWQAF Journal Superintendent:

• KAPF is the Nazir of AWQAF Journal Waqf.
• KAPF is Strives to develop AWQAF Journal Waqf and invites contributions 

to participate in it. 
• KAPF monitors the Periodical Journal works and entrusts scientific experts 
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dans une sorte de cohésion de temps difficile où les pratiques singulières du 
habous ressemblent à des traîtrises. N’est_ il pas vrai que le choix porté sur 
un bénéficiaire cache l’exclusion de l’ayant_droit légitime , celui qui aurait 
hérité en l’absence de dévolution ? Loin est le temps de la consolidation 
de la dynastie avec ‘Ali Bâsha nécessitant de privilégier les filles et leurs 
descendants, afin de renforcer des liens que l’intransmissibilité du statut 
princier par les mères auraient distendus.

A la veille de l’indépendance du pays et de la proclamation de la République, 
l’institution habous n’est plus la manifestation de la solidarité d’un groupe qui 
monte, mais bien celle de soubresauts au relent de fin de règne.
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Lamine bey prend le pouvoir dans des conditions assez troubles, après 
l’abdication forcée de son cousin et prédécesseur, Moncef. Il est père d’une 
nombreuse famille, et fait assez unique, nous lui connaissons qu’une seule 
femme, Jneina .(1)La monogamie est un facteur de stabilité de cette famille 
princière « pas comme les autres ». Les archives en cours de consultation, 
ainsi que l’enquête orale confirment Lamine bey dans l’image du bon père, 
soucieux de capitaliser pour ses enfants. En effet, de 1945 à 1957, les filles du 
bey et sa femme acquièrent des biens ruraux et urbains, par achats et échanges 
qu’elles se hâtent de constituer habous à leur profit durant leur vie, ensuite au 
profit de leurs descendances.(2)La conjoncture dans laquelle ces acquisitions 
se sont réalisées est doublement intéressante. Conjoncture d’après- guerre, 
vente de biens d’Italiens compromis avec les autorités fascistes, ont largement 
contribué à mettre sur le marché des propriétés urbaines et rurales que le 
bey s’est empressé d’acquérir au profit de son épouse et de ses filles. Sitôt 
acquises, ces terres situées à Mornagh, Mornaghia , Soukra, et Carthage sont 
l’objet de constitution habous à un moment où l’institution se perd dans le 
reste de la société.(3) La conjoncture politique interne mérite aussi que l’on 
s’y attarde : la famille beylicale est menacée, le discours nationaliste joue 
la carte de l’autochtonie ce qui implique le renouvellement de la classe 
politique. La stratégie sociale sur laquelle s’est appuyée la famille husaynite 
devient caduque : Femmes, enfants et biens circulent pendant les deux cents 
cinquante ans que dure la dynastie dans un jeu d’inclusion- exclusion selon le 
statut de l’époux. Une ascendance paternelle non princière éloigne l’in

dividu du cercle du pouvoir, un mariage avec une princesse l’y ramène. 
La communauté des biens soude la parenté, empêche que l’exclusion 
l’emporte sur l’inclusion.

Cette stratégie, vitale aux XVIIIè et XIXè siècles, perd de son acuité 
quand le groupe ne jouit plus de sa caractéristique de milieu privilégié. Il 
s’enferme sur lui – même par la multiplication des mariages endogames, 

(1)  Archives nationales, Série F, carton 5, dossier 67.
(2)  Série F, Carton 5, dossiers 67 ,68, 84, 111,115.
(3)  Blili,Leila, « Le habous, fait de structure ou effet de conjoncture », in Hassab…op.cit ; p286.
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particulièrement imprévoyant. Ses revenus étant largement inférieurs 
à ses besoins, il n’hésite pas à demander des prêts pour lesquels il met 
en hypothèque les biens de sa femme , avec son accord, mais un accord 
probablement forcé. En 1919, elle présente une demande pour constituer 
habous des henshirs à Béja, al ‘Alia, et la Hnâya, au profit de ses quatre 
filles, et les filles de sa fille défunte, le dévolutaire final étant al haramain. 

N’ayant pas de garçons, ‘Aisha sait que son époux héritera de la moitié 
de ses biens si elle venait à mourir avant lui. Elle ne se fait pas d’illusions 
sur la destinée de son patrimoine étant donné le train de vie dispendieux de 
son époux. Elle opère le choix de privilégier les filles et d’exclure le mari.

Cette option n’est pas du goût de Meimûn. Est-ce pour la punir qu’en 1927, 
il prend une deuxième épouse . Seulement, la deuxième épouse ne perçoit pas 
la dotation à laquelle elle a droit en tant que femme de prince, les autorités 
coloniales ne reconnaissant pas la polygamie. Meimûn répudie alors ‘Aisha. 
En conséquence, elle perd la liste civile qui constitue la seule rentrée d’argent 
assurée grâce à son statut d’épouse de prince. Dorénavant, pour vivre, elle n’a 
plus que ses propres rentes qu’elle a sauvées de la perte. Elle meurt vers 1940, 

Nous avons là un deuxième exemple de stratégie féminine en matière de 
habous. Tout comme Kmar la circassienne, ‘Aisha Sonia n’est pas princesse 
de sang, bien que sa mère le fut. Avant son mariage, elle faisait partie de la 
famille beylicale, mais n’en avait ni les privilèges ni les contraintes : elle ne 
perçoit pas de liste civile, et n’a pas besoin de l’accord du souverain pour 
gérer ses biens. Son mariage avec le prince Meimûn lui donne ce statut 
princier qu’elle perd après sa répudiation. Cette valse statutaire affecte –t- 
elle réellement la vie quotidienne de ‘Aisha ? Non, car dans ces milieux, ce 
sont les femmes qui gardent le foyer, elles sont souvent propriétaires de leurs 
logements ,les répudiations ne les mettent pas hors de chez elles.

Dans sa constitution habous, cette princesse qui a eu des enfants, mais 
pas de garçons, a privilégié ses filles, excluant son époux et d’éventuels 
‘asab. Sa volonté était manifeste, se prémunir et prémunir ses filles des 
risques de paupérisation totale.
Les filles de Lamine bey ou la capitalisation dans l’urgence.
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Le habous de kmar beya est intéressant dans la mesure où il montre 
les stratégies individuelles qui peuvent présider au choix des modes de 
transmission. Dans toutes les situations, le choix porté sur un bénéficiaire 
cache l’exclusion de l’ayant_droit légitime, celui qui aurait hérité en 
l’absence de constitution habous. De ce fait, les femmes sont soumises 
à de fortes pressions, changent souvent de bénéficiaires, les donations se 
faisant après maintes atermoiements.

Au cours de cette période, l’enjeu social devient secondaire car les 
familles alliées aux beys entretiennent des relations suffisamment anciennes 
et solides dans ce milieu. L’enjeu est plutôt économique, l’endettement 
quasi général des membres de la famille husaynite attise les convoitises, 
nourrit des animosités entre proches parents, et donne de la famille 
princière une image d’un ordinaire affligeant.

Habous et endettement : Habous de ‘Aisha Sonia.

Les archives attestent de l’anarchie financière de la plus part des 
comptes princiers. Les solutions apportées sont souvent plus graves que 
les maux qui les ont engendrés : recours aux prêts à des taux usuraires, 
hypothèques de première et seconde mains, ventes hâtives. La Direction 
des Finances contrôle toutes les transactions essayant de rationaliser, 
d’assainir, de gérer au mieux les patrimoines de personnes qui semblent 
irrémédiablement brouillés avec les comptes. Femmes et hommes partagent 
cette même incapacité à organiser leurs dépenses domestiques en fonction 
de leurs revenus. D’où un endettement quasi général, qui met souvent les 
femmes dans l’embarras car ce sont elles qui ont la responsabilité de leurs 
familles.(1)Certaines princesses sont soumises aux pressions de leurs époux, 
aux convoitises de son mari C’est le cas de Aisha Sounia qui constitue ses 
biens habous pour les soustraire aux convoitise de son époux.(2)

‘Aisha Sounia, descendante d’un mamlûk du XIXè siècle et d’une 
princesse , est l’épouse infortunée de Meimûn bey (1867_1931) , prince 

(1)  C’est le travail sur la série F qui nous autorise à ces conclusions .

(2)  Archives nationales, série F, carton 5, dossier19..



92

Numéro 36, 19ém année, Ramadhan 1440 H/ Mai, 2019

disparition de celle-ci, aux enseignants de la Grande Mosquée Zitûna après 
prélèvement des sommes nécessaires à l’entretien de l’immeuble. 

Si dans sa rédaction, le texte est conforme aux actes courants, il se 
distingue par un fait inhabituel - la signature devant le Consul de France 
- les habous étant toujours rédigés par des notaires et authentifiés par 
eux. Ce recours aux autorités françaises pour apposer leur sceau sur un 
document rédigé en arabe par deux notaires et traduit en français, cache la 
difficulté à mettre en place la procédure habituellement engagée. Celle-ci 
consiste à obtenir en premier lieu une amra , décret beylical, autorisant la 
constitution du habous , sur lequel s’appuie le notaire pour rédiger son acte. 
Nul besoin de passer par le Consulat français. Seul contrôle exigé, celui de 
la Direction des Finances qui n’intervient pas dans ces cas, contrairement 
aux actes de vente ou l’avis de la commission de la liste civile est requis.

Pourquoi tel recours ? La suite des événements permet de 
reconstituer « l’affaire ». Par le choix qu’elle opère au profit de sa filleule, 
Kmar beya exclue d’autres ayants- droit, les héritiers de Nâçir bey. Ce choix 
n’affecte en rien les intérêts du bey du moment, Lahbib (1922- 1928), lui- 
même neveu de ‘Ali bey, ancien époux de Kmar. Seulement la testatrice 
n’achève pas la donation, de sorte qu’à la mort de Lahbib, sa amra devient 
caduque, et Kmar doit en obtenir une autre du bey du moment, Ahmad 
((1929_1942).Celui- la est plus intéressé que son prédécesseur car, fils de 
Ali bey, il est héritier ‘assab de Kmar, esclave, sans enfants. Il est presque 
certain que le renouvellement du décret lui fut refusé, ce qui l’a amené à 
tenter de valider sa donation auprès du Consulat français.

En juin 1942, accède au pouvoir Moncef bey, fils de Nâcir et filleul de 
Kmar, écarté par la donation. Le 2 janvier 1943, Kmar décède et Moncef bey 
intente un procès pour annuler le habous fait au profit de sa sœur Jneina, son 
époux Chadli Hayder, et la société de bienfaisance musulmane. Le Secrétaire 
général du Gouvernement tunisien reconnaît qu’il y a vice de forme.

Le dossier de Kmar beya aux archives se ferme avec sa mort, de sorte que 
nous ne connaissons pas l’issue de l’affaire. Peu de temps après, Moncef bey 
lui-même est contraint à abdiquer et à prendre le chemin de l’exil (mai 43).
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Cette politique de conservation des biens s’oppose totalement aux 
dilapidations, et ventes hypothécaires qui ont caractérisé la gestion des 
autres membres de la famille beylicale. De ce fait, les possessions de cette 
sexagénaire, à la santé fragile comme le suggèrent ses dépenses médicales, 
sont convoités par son entourage.(1). A la mort de son dernier époux, Kmar 
beya perd sa position de première épouse. Son statut se dégrade, des 
indemnités de représentations lui sont retirées. Mais elle ne semble pas 
affectée financièrement puisqu’elle entreprend un voyage de santé dans la 
ville d’eau de Vichy, accompagnée de Chadli Hayder, époux de sa filleule.

A son retour, elle commence à mettre de l’ordre dans ses affaires. Elle a 
plus de soixante ans, l’heure des bilans est arrivée, d’autant qu’elle n’a pas 
d’enfants. Elle décide de constituer ses biens habous.

Nous comprenons qu’elle a constitué un habous avant 1928 sans savoir qui 
sont ses dévolutaires. Les sources nous apprennent qu’à cette date, elle demande 
au bey régnant Mohamed al Habib (1922_1929) de l’autoriser à changer de 
dispositions relatives aux bénéficiaires de quatre titres fonciers, parmi lesquels 
figure sa maison de la Marsa et ses dépendances, toutes ses parts de inzâl 
grévant divers terrains de banlieue, ses parts dans le henshir al Mkhachbia, et 
des biens à Medjâz al bâb. L’accord est donné sans plus de précision.

Plu concis, un document habous, traduit en français et signé par la princesse 
devant le Consulat français le 10 septembre 1936. Elle constitue habous un 
domaine sis à Sfax, acheté en 1913, immatriculé en 1914, d’une valeur de 
100.000 francs, à son profit durant sa vie, ensuite au profit de sa filleule 
Jneina fille de Nâcir bey et l’époux de celle-ci, Muhamad Châdli Haydar, à 
parts égales. A leur mort, la donation revient à leur postérité des deux sexes, 
ensuite à la postérité de leur postérité issue seulement du sexe masculin, à 
parts égales entre filles et garçons. A l’extinction complète des dévolutaires, 
le habous fera retour à la « société de bienfaisance musulmane » et en cas de 

(1)  Nous n’avons pas encore réfléchi sur les héritiers légitimes de Kmar. Théoriquement, en tant 
qu’esclave, ses biens reviennent à son maître qui est dans ce cas de figure, son époux. Ce dernier 
étant décédé, c’est son fils et successeur qui en est l’héritier. D’ailleurs, c’est lui, Moncef bey 
qui intentera un procès à la mort de Kmar demandant l’annulation de ce habous. 
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est mariée à l’homme fort du moment. Car de toute évidence, et au moins 
jusqu’en 1881, date de l’installation du Protectorat, le moyen le plus court 
d’accès à la propriété demeure la proximité du pouvoir.

Habous et stratégies familiales.

Nous étudierons quelques exemples de habous constitués dans le 
cadre de stratégies familiales.

Premier exemple : Kmar la circassienne, veuve des Husaynites. 

Elle est née vers 1866 au Caucase, mais ne sait rien sur son enfance. Elle 
doit son titre de « veuve des Hussaynites » à ses mariages successifs avec 
trois beys régnants, Sadok (1859-1882), ‘Ali (1882_1902) et Nâçir (1902-
1922). En fait, elle-même ne reconnaît que les deux derniers mariages.(1) 
Elle n’a pas d’enfants, mais un bon nombre de filleuls, cinq garçons et huit 
filles de ‘Ali bey, quatre garçons et cinq filles de Nâçir bey. Elle décède le 
2 janvier 1943. Nous sommes peu informés sur son rôle politique, quoique 
certaines sources laissent suggérer une forte influence sur son dernier époux.(2)

Elle possède quelques biens propres et des parts dans l’indivision 
avec ses cohéritiers. La fortune n’a rien de colossal car les temps ne le 
permettent plus, le Protectorat ayant mis de l’ordre dans les biens de la 
Couronne désormais distincts des biens de l’Etat. Aux princes et princesses 
de s’adapter aux temps nouveaux et de gérer au mieux leurs biens devenus 
inextensibles par la seule volonté du prince. Au désordre quasi général 
qui règne dans les économies domestiques de la majorité des membres 
de la famille, Kmar beya apporte à la gestion des ses affaires un soin 
particulier, veillant à l’enregistrement de ses propriétés, à l’acquittement 
de ses charges, au paiement de ses factures, et même semble - t – il, à la 
tenue de carnets de dépenses(3).

(1)  Archives nationales, Série F, Carton 5, Dossier 31.

(2)  Fonds Quai d’Orsay, Série Tunisie 1917 – 1940, Bobine 1, Carton 2. 

(3)  Nous avons découvert trois carnets de dépenses datés de la fin du 19è siècle, et classés dans un dossier 
appartenant à une autre princesse Kmar dû à une erreur d’archivage, très courante en raison de très 
nombreuses homonymies. Nous les attribuons d’une manière quasi certaine à notre princesse.
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Dans la seconde moitié du XIXè siècle et au cours du XXè siècle, 
les fortunes princières sont extrêmement réduites sous l’effet de la 
multiplication du nombre des ayants - droit, de l’imprévoyance, de 
l’endettement et de la gestion anarchique.

Une simple comparaison des biens répertoriés pour les princesses 
du XVIIIè siècle telle que Fatma fille de Hussayn Bin Ali (1712 - 1774 
environ), avec des biens plus tardifs, dénote un appauvrissement certain et 
un accès à la propriété de plus en plus difficile pour les femmes apparentées 
au pouvoir.(1)

Quand à la nature des biens qu’elles possèdent en propre _et non dans 
l’indivision, fruit d’un héritage en cours de répartition par exemple, _elle est 
composée le plus souvent d’olivettes, et de biens urbains tels que maisons, 
makhzens, hammams et magasins. Quelques unes possèdent des élevages 
ovins.(2) Il semblerait que lors des partages, les femmes choisissent les 
biens dont elles peuvent jouir directement ou par le biais des locations.

Quand les princesses constituent des habous. 

L’historiographie de la Tunisie retient l’exemple du célèbre habous de 
Aziza Othmana.(3) Les princesses que nous étudions n’ont ni sa fortune, 
ni son charisme. Elles vivent au XXè siècle à une époque où la monarchie 
est sous tutelle, où les fortunes constituées ne sont plus royales. Leurs 
motivations semblent plus triviales, celles de protéger des biens modestes 
de la déperdition, de soustraire leurs maigres possessions aux convoitises 
de leurs époux endettés. De ce fait, le recours à l’immobilisation des biens 
peut être entrevu comme un moyen de conserver des biens acquis pendant 
les périodes fastes, quand la jeune fille est encore sous la tutelle de son 
père, bey régnant, ou tant que l’esclave achetée sur le marché d’Istanbul 

(1)  Archives nationales, Série H, C 1, D 5, Document 47. Liste des biens constitués par cette 
princesse.

(2)  Les épouses de Mhamed bey (1855-1859),

(3)  Aziza Othmana, petite fillede Otman Dey, qui a gouverné entre 1598 et 1610. Sa descendante 
Aziza est à la tête d’une fortune colossale qu’elle a constitué habous en faveur d’institutions de 
bienfaisance. Elle est décédée en 1700. 
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la formation d’un réseau de parenté, tel une toile d’araignée qui constitue 
les familles proches du pouvoir dans lesquels l’essentiel des alliances vont 
se nouer.

Nous n’avons pas d’autres exemples de habous fait au profit exclusif 
des filles. Mais une enquête orale réalisée auprès de certains membres de 
la famille husaynite révèle que la pratique consistant à favoriser les filles 
par des constitutions en leur faveur et par l’institution du partage égal entre 
filles et garçons a perduré jusqu’à la période de Ahmad Bey (1929-1942).
Celui-ci aurait entendu ses filles proclamer qu’à la mort de leur père elles 
seraient riches _ sous-entendu qu’elles attendaient ce moment _ a décidé de 
favoriser ses fils. Simple anecdote, néanmoins confirmée par les archives, 
qui font apparaître une volonté manifeste de ce bey de remembrer des 
biens vendus par des princesses au profit de ses fils. Rien de similaire pour 
ses filles(1). Par contre, le dernier bey Lamine(1943-1957) revient à ce 
qui nous semble une tradition husaynite, celle de favoriser la constitution 
de biens pour les descendantes, et pour les épouses quand leur influence 
est grande.(2)Seulement, ses motivations sont différentes comme nous le 
verrons plus loin.

Retenons pour l’instant, et en attendant d’affiner l’analyse, le rôle social 
de la constitution habous. En privilégiant les filles, ou en nommant des 
ayants-droit normalement exclus par les règles d’héritage, on resserre le 
réseau social indispensable pour l’exercice du politique. Reste à savoir 
si cet enjeu, fondamental au moment de la mise en place des règles 
dynastiques et de l’établissement des relations avec la société locale, a 
continué à avoir la même importance au fur et à mesure que le temps passe, 
que la légitimité se consolide et que le réseau social s’étoffe.

Avant de passer à l’analyse de quelques constitutions habous, il convient 
de s’interroger sur la nature des biens et leur importance.

(1)  Archives nationales, Série F, carton5, dossiers 51 et 99. 

(2)  Archives nationales, Série F , carton 5, dossiers 68,84,110,111,115 (filles de Lamine bey), et 67 
celui de sa femme Jneina.
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Bâsha, et son frère ‘Othmân, maintenu dans une grande pauvreté.(1) A la 
première génération des ayants – droit, il y eut une forte concentration des 
biens au profit des trois filles de Ali bey dont deux meurent sans laisser 
de descendance, de sorte qu’une seule se retrouve à la tête de l’immense 
fortune. Comme cette fille Emna est mariée à son cousin germain, Mahmûd, 
le patrimoine demeure encore à l’intérieur de la famille du bey. C’est dans 
la deuxième génération, que l’usufruit de la fortune se scinde en autant 
d’héritiers que la princesse a d’enfants, et qu’une partie passe aux familles 
alliées par les mariages des petites filles du testataire.

Les historiographes se sont arrêtés sur cette pratique, assez 
exceptionnelle, à la fois par le privilège des filles et le partage égal entre 
les sexes. IBN ABÎ DHIYÂF, fin connaisseur des rouages de l’Etat, 
explique l’élimination des garçons par la volonté d’anéantir toute velléité 
d’insoumission ou de révolte en réduisant leurs richesses.(2) En effet, un 
prince pauvre n’a aucune chance de soulever les tribus ni de recruter des 
soldats. A l’évidence, et bien que plausible, cette explication demeure 
insuffisante.

Pour les hommes du pouvoir, la richesse n’est pas seulement économique, 
elle signifie aussi l’existence d’un réseau social sur lequel ils s’appuient. 
le fondement de la dynastie en question étant l’extranéité, ceci implique 
la formation d’une catégorie qui lui soit fidèle par les liens de parenté et 
de vassalité. Cette catégorie est celle des enfants issus de leurs filles et de 
leurs gendres mamlûks.

En privilégiant ses trois filles, Ali bey a concentré la fortune entre leurs 
mains. Par leurs mariages, et la descendance que l’une d’elles a assurée, 
les filles de Ali bey ont fourni la première trame de ce qui allait constituer 
le réseau social : des enfants de sang non princier mais liés au milieu du 
pouvoir par une filiation maternelle, et par une communauté de biens. C’est 
cette règle qui a fonctionné aux XVIII è et XIX è siècles et qui a permis 

(1)  Ibidem.

(2)  IBN ABÎ DHIYÂF (Ahmad), 1963-1966 : Ithâ, tome 2, p. 211.
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société par côté matrilinéaire, où ce qui importe , c’est la reproduction des 
filles, par des hommes étrangers aux pays, réactivant à chaque alliance la 
règle de l’extranéité. 

De ces unions entre princesses et mamlûks naissent des enfants dont 
le statut est à plusieurs égards ambigu car, enfants de princesses, vivant 
sinon dans les palais, du moins dans leur proximité, jouissant des faveurs 
dus à leur rang, ils perdent leurs privilèges à la mort de leurs mères et sont 
éloignés du cercle du pouvoir.

Le statut de prince ne comporte pas que des privilèges, il inclue des 
contraintes qui réduisent la liberté d’action de l’individu. Le bey du trône 
est institué chef suprême de la maison husaynite. Il a de ce fait droit de 
vie et de mort sur ses membres. Après les réformes de la seconde moitié 
du XIXè siècle, ce contrôle se transforme dans ses termes. Il n’est plus 
question de toucher à l’intégrité physique, mais en vertu du décret beylical 
Du 26 avril 1861, les princes et princesses de la famille ne peuvent pas 
conclure de mariage sans l’accord du chef de famille, ni aliéner leurs biens 
sans l’autorisation préalable du souverain.(1) A l’époque du Protectorat, 
le contrôle des transactions commerciales est en outre soumis au visa de 
la Direction des Finances, soucieuse de gérer au mieux les intérêts des 
membres de la dynastie au pouvoir, de plus en plus nombreux et endettés. 
Ces contraintes soumettent tous les membres de la famille beylicale aux 
stratégies du pouvoir.

Un acte fondateur : le Habous al dar al karîma

Ali bey qui règne de 1759 à 1782 est le quatrième bey de la dynastie ; il 
est le véritable instigateur de ses règles sociales. Il a constitué une grande 
partie de ses biens en habous au profit de ses filles exclusivement, ensuite 
aux descendants de celles-ci, garçons et filles partageant des parts égales.(2) 
Cette constitution est fondamentale dans l’histoire de la dynastie, car elle 
exclue de la jouissance les princes dont son propre fils, le futur Hamûda 

(1)  Samara, Charles, Le bey de Tunis et sa cour. Brochure dactylographiée, Tunis, sans date.

(2)  Archives nationales, Série H, carton 1, dossier 5 pièce 4.
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Un travail en cours d’achèvement montre que, en dehors de quelques 
unions endogamiques, les hommes de la famille beylicale s’unissent à des 
esclaves achetées sur le marché d’Istanbul, et à défaut, s’unissent à des 
femmes d’extraction populaire.(1) 

Le statut des princesses est donc déterminé à la fois par des liens 
biologiques que par des liens sociaux qui font d’une circassienne d’origine 
obscure, une princesse, et qui défendent à une princesse mariée en dehors 
de son milieu de transmettre son statut. Ces considérations nous renvoient 
à une réflexion sur les identités en mouvements, liées au changement du 
statut d’une femme au cours de sa vie.

Dans ces conditions, il est légitime de penser que le choix de l’époux 
de la fille est plus lourd d’implications que celui de l’épouse du garçon. En 
effet , s’il est possible de remédier à une mauvaise alliance pour un homme 
par la polygamie ou la répudiation, on ne casse jamais une alliance avec un 
homme, si des enfants sont issus de ce mariage.

L’enjeu que constitue les choix matrimoniaux des filles apparaît dans 
toute sa complexité au XIXè siècle ou on voit apparaître des alliances 
presque exclusivement entre princesses et mamlûks. Ces derniers, esclaves 
blancs achetés dans les marchés stombouliotes, élevés dans les palais, 
constituent les gendres idéaux. Déracinés, élevés dans la fidélité exclusive 
de leurs maîtres, mariés à leurs filles, ils reproduisent un groupe social lié 
au pouvoir par des relations maternelles ou d’alliances, mais pas par des 
relations de sang.(2)Au moindre soupçon qui pèse sur eux, les mamlûks 
sont assassinés, leurs femmes et enfants regagnant le palais du père ou du 
frère. On assassine sans impunité un homme esclave sur lequel s’exerce le 
droit de vie ou de mort, bien plus facilement qu’ un consanguin, même si les 
« mauvais cafés » versés aux frères aboutissent aux mêmes résultats.(3) Les 
exemples, nombreux, de ces « gendricides », donnent l’impression d’une 

(1)  Blili, Leila, Parenté…, déjà cité.

(2)  Objet de la recherche en cours, parenté et pouvoir. 

(3)  Mzali,Mohamed salah, L’hérédité dans la dynastie hussaynite
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du pouvoir, aux XVIIIè et XIXè siècles, la constitution habous est liée 
essentiellement à des enjeux sociaux, beaucoup plus qu’économiques. Par 
contre au XXè siècle, les conditions nouvelles induites par les autorités 
coloniales, la paupérisation de plusieurs membres de la famille beylicale, 
les risques de pertes irrémédiables des biens réduisent l’institution à un pis 
aller, celui de conserver le patrimoine souvent modeste de la disparition.

Naître princesse, devenir princesse

On naît princesse quand le père est prince. On le devient quand on 
épouse un prince. On n’obtient pas ce statut par sa mère. 

La qualité de princesse dépend en premier lieu d’un critère de naissance. 
Le fondateur de la dynastie, Hussayn bin ‘Ali, turc assimilé, ne prétend à 
aucune noblesse, comme il ressort des discours de ses propres biographes, la 
seule vraie noblesse reconnue étant celle des chorfa-s, lignées descendants 
du Prophète.(1) Seulement, le pouvoir est producteur d’un discours de 
noblesse, de sorte que des familles ou des individus issus du commun, liés 
aux sphères politiques par des alliances matrimoniales, se voient, par une 
alchimie indéfinissable, octroyer cette qualité. Par l’illusion que développe 
les premiers écrits rhétoriques des biographes, naît la catégorie de princes 
et princesses. Une fois que la tradition est établie on ne s’interrogera pas 
sur l’origine de cette noblesse.

La catégorie des princes et princesses se définissent par des signes 
distinctifs sur lesquels nous nous arrêterons pas. Nous retiendrons 
deux points, le mode de transmission de leur statut, les privilèges et les 
contraintes qui lui sont inhérents.

Un prince transmet le statut à ses enfants, garçons et filles. Tandis que 
les garçons le transmettent à leur tour à leurs descendants, les filles ne 
peuvent le faire. Elles ont le statut mais ne le transmettent pas. L’union 
d’une fille du commun à un prince en fait une princesse.

(1)  Blili, Leila, les kulouglis au pouvoir



Habous et stratégie de pouvoir dans la Tunisie husaynite

83

l’extranéité : se définir comme Turcs, se distinguer des locaux par un certain 
nombre de signes distinctifs réservés aux maîtres du pays.(1) Pour garder 
leurs distances à l’égard des populations locales, les hommes du pouvoir 
privilégient les mariages avec des étrangères, notamment des captives de 
la course méditerranéenne. C’est dans ce vivier de populations issues du 
pourtour de la mer intérieure que se réalisait l’essentiel des mariages à 
l’époque des deys, et plus tard sous les Mûradites. Nous supposons que ces 
principes ont fonctionné aux XVIè et XVIIè siècles, bien qu’aucune étude 
systématique ne soit venue le confirmer, et que les Husaynites n’ont pas 
rompu avec cette tradition. Certes, la dynastie nouvelle qui s’installe est 
fondée par un kûlûgli, un natif du pays, de père turc et de mère autochtone. 
Mais sa propre identité biologique n ‘implique pas la montée de son groupe, 
et le pouvoir est toujours considéré comme turc.

Par ailleurs, la guerre civile qui éclate deux décennies après la prise 
du pouvoir par Husayn bin ‘Ali renvoie à plus tard la réflexion sur les 
stratégies sociales. Sur le moment, cette guerre, provoquée par Ali Bâsha 
neveu de Husayn, montre le danger des liens du sang et crée une méfiance 
mutuelle entre les éléments mâles de la maison husaynite.(2)

C’est le retour au calme et à la légitimité à partir de 1756 qui fait 
envisager l’assise sociale de la nouvelle famille dynastique à travers les 
choix matrimoniaux de ses filles. La suspicion à l’égard des mâles de la 
famille n’a pas disparu, l’histoire de la dynastie étant ponctuée d’épisodes 
sanglants. Si on ne donne pas ses filles en mariage à leurs cousins, ou les 
marie-t-on ? Car les alliances des filles posent des questions fondamentales 
de transmission des biens et de leur partage, de transmissibilité du statut de 
princesses quand celles-ci sont mariées à des « roturiers ».

Le présent papier n’embrasse pas toutes ces questions. Il y fait allusion 
pour la compréhension de l’hypothèse centrale, que dans les milieux 

(1)  Blili, Leila, « Les Koulouglis, réalité biologique ou catégorie de classement », à parâtre dans un 
ouvrage collectif intitulé Les métissages hors d’Europe.

(2)  C’est une Idée qui court dans la chronique de IBN ABÎ DHIYÂF (Ahmad), 1963-1966 : Ithâf 
‘ahl al-zamân bi-’akhbâri mulûki Tûnis wa ‘ahd al-’amân, (dorénavant cité Ithâf), 8 tomes, Tunis
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Le premier volet de cette étude est de déterminer la pratique du habous dans 
la famille beylicale et de la confronter au reste de la société : par quoi les beys, 
leurs femmes et leurs filles se singularisent – ils dans leurs dévolutions ?

Le deuxième volet est de lier cette institution aux problèmes de 
transmissibilité du statut. Dans une société de type patrilinéaire ou le 
statut d’un individu est lié à celui de son père, que deviennent les enfants 
d’une baya mariée à un mamlûk, ce qui était une pratique courante chez 
les Husaynites ?:

Dans quelle mesure la constitution habous ordonnée au profit des filles 
est - elle un moyen de compenser l’intransmissibilité du statut princier ?

Comment cette pratique entretient - elle le lien social entre les enfants 
des princesses et le milieu de leurs mères, maintenant ainsi dans le cercle 
du pouvoir une catégorie sociale sur laquelle la dynastie husaynite va 
s’appuyer ?

Bien que l’état de la documentation, fragmentaire et ne portant pas sur 
toute la période husaynite 1705-1957, n’autorise pas une approche dans 
la longue durée, nous tenterons de vérifier ces quelques hypothèses en 
attendant l’achèvement de travaux plus importants.(1)

Règles dynastiques et transmissibilité du statut dans la maison 
husaynite.

Le pouvoir nouveau qui s’installe en 1705 ne définit pas rapidement 
ses règles dynastiques ni ses règles sociales. La guerre civile qui éclate en 
1728, et ses prolongements jusqu’en 1756 posent même des problèmes de 
survie de la famille au pouvoir.

Cependant, dans leurs rapports avec la société locale, les Husaynites 
gardent les traditions qui les ont précédées et qui ont été établies depuis que 
la Régence de Tunis est passée sous autorité ottomane, en 1574. Depuis cette 
date, tous les pouvoirs qui se sont succédé ont de commun le principe de 

(1)  Deux thèses en cours, celle de Ben Tahar Jamel sur les biens du beylik, et la mienne sur parenté 
et pouvoir dans la Tunisie hussaynite.
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n’incluent les femmes qu’en cas de célibat ou de veuvage.(1) L’exhérédation 
des femmes ne procède donc pas d’une quelconque ségrégation sexuelle, 
mais d’une stratégie de conservation d’un bien dans la longue durée.

Si cette forme de dévolution est la plus répandue, il existe des 
prescriptions qui excluent des individus, en incluent d’autres sans autre 
logique que celle du constituant. De ce point de vue, les prescriptions du 
habous peuvent paraître comme une forme de testament permettant à un 
Musulman - fermement tenu par les prescriptions de la chari’a en matière 
d’héritage - d’exercer sa volonté, en incluant des héritiers non prévus 
ou en excluant ceux que le Coran prescrit. la législation musulmane, en 
inscrivant le cadre parental dans lequel se réalise la transmission, empêche 
l’individu de choisir librement ses héritiers et d’exercer son autorité en 
dehors de ces limites. La pratique habous laisse supposer une manipulation 
des règles sociales, et une grande variabilité des pratiques en matière 
d’héritage, de transfert de biens et de statuts sociaux. En définitive, le 
habous sert deux objectifs, le premier étant la manipulation des règles 
successorales, par l’exclusion des filles mariées, ce qui élimine le transfert 
des biens appartenant à un groupe patronymique vers les familles alliées. 
Socialement, cela consiste à exclure un gendre et ses descendants du cercle 
des ayants- droit sur un bien économique. Le deuxième objectif étant de 
favoriser des individus au détriment d’autres dans la jouissance d’un bien.

Cet angle de vue - inclusion dans cercle de la parenté et exclusion de 
l’appropriation des biens ou inclusion dans la jouissance d’un élément 
non normatif- paraît pertinent à soulever. Il permet de saisir le rôle de la 
femme dans la création du lien social, et montre en même temps le danger 
qu’elle représente par sa capacité de « détournement » des biens. De même 
définit –la représentation que se fait un individu de son champ social en 
choisissant d’inclure des personnes non prescrites. 

Ces hypothèses, inspirées par l’analyse des pratiques des grandes 
familles tunisoises, méritent d’être confrontées à la sphère du pouvoir, 
pour saisir, outre les enjeux économiques et sociaux, toute la manipulation 
politique à laquelle peut donner lieu cette pratique. 

(1) Hassab wa nassab, p 160 –161. 
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Habous et stratégie de pouvoir dans la Tunisie husaynite
 18è – 20è siècles

Dr. Leila Blili-Temime

L’institution habous a été étudiée en Tunisie essentiellement en relation 
avec la circulation des femmes et des biens dans un ensemble de grandes 
familles tunisoises, mettant l’accent sur les stratégies conservatoires.(1) 
Cette institution a en effet permis à plusieurs de ces familles de garder 
leurs biens dans l’indivision, pendant plusieurs générations, évitant 
le morcellement par le jeu de l’héritage et le passage d’une partie du 
patrimoine vers les groupes alliés. Cette pratique est d’autant plus salutaire 
qu’en milieu urbain les pratiques endogamiques sont très limitées.(2)

Les stratégies sociales en matière de habous ont été définies dans 
l’ouvrage collectif hassab wa nassab essentiellement comme un moyen 
d’exclusion des filles : les résultats de l’enquête montrent que plus de 
quatre-vingt pour cent des actes de fondation favorisent les garçons, et 

(1)  Ferchiou,Sophie( dir), Hassab wa nassab. Parenté et Alliance en Tunisie, éditions du 
CNRS,1992.

(2) Blili, Leila, Histoire de Familles. Mariages, répudiations et vie quotidienne à Tunis. 1875-1930. 
Editions Script, Tunis , 1999.
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6. Calling for  disseminating the waqf culture in a society through the 
scientific and da'wa  media, and other culture and thought agencies  
in an attempt to create an understanding and approval of the impor-
tance of waqf and its honourable  role in serving a society.

7. Calling for setting up well - studied projects, with clear - cut objec-
tives, techniques and policies which guarantee the realization of the 
objectives and the methods to instruct the cadres on carrying out 
their duties.

8. Calling the Islamic waqf institutions to trim the charitable work so 
that the salaries of the CEOs be within the standard salaries.

9. Calling research centers and Islamic charitable organizations to 
translate the works which deal with the management of  Western 
charitable organizations to benefit therefrom in developing the ad-
ministrative legislations. 
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some comments, for example some Western charitable organiza-
tions do not respect the intents of the waqifs in the perpetuation and 
continuity of a charitable work. Some people in the Western charita-
ble organization could be motivated by personal or political interest 
or tax evasion. Moreover, some Western charitable organizations 
pay high salaries to the managers.

16. It is possible for a Western charitable organization to benefit by the 
solutions    put forward by the Islamic awqaf to handle those com-
ments, for example respecting the waqifs’ intents, and the motive 
should be religious and that the salaries should be reasonable and 
within the standard salaries.

Second: Recommendations and suggestions

Reflecting on this study, we can come up with some of the recommen-
dations and suggestions which are helpful both to the Western  charitable 
organization and the Islamic charitable institution, which are as follows:

1. Urging  the Islamic nation to create a governmental institutional  
unified entity to take charge of the awqaf, laying stress on the in-
vestment management of the waqf assets, besides facilitating the 
procedures of waqf and expediting them.

2. Calling for entrusting the Islamic waqf to an efficient CEO who 
is conversant with the shari’a and administrative aspects. He must 
also be a trustworthy person, showing a genuine interest in main-
taining the waqf.

3. Calling the Islamic Ummah to activate the role of the waqf institu-
tions in a society through  setting legislations for waqf, its manage-
ment, besides updating and developing the existing legislations.

4. Calling for creating bodies and agencies to support the waqf institu-
tion so that a convenient environment is created whose business is 
to exhort people to establish new awqaf.

5. Calling for setting up Islamic banks to secure the establishment of 
suitable resources to the Islamic waqf institutions.
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example is that the administrative legal basis is an abstract and gen-
eral basis which is related to a specific event and  not related to a 
specific individual or individuals. The legal regulations are based 
on tradition and the formulation of the formulation of the legal rule 
is subtle, and observing the necessities, excuses, special circum-
stances and openness to the legislative experiences  of other nations 
and benefiting from them.

12. Liberality and flexibility in the Western charitable organizations 
should not be taken in the absolute sense, but rather they should be 
restricted as follows: There should be a true interest in the process 
of borrowing and that borrowing should be devoid of  the faith  and 
philosophies contradictory to those of   the nation. Any borrowing 
of knowledge should not deviate from the civilizational project of 
the nation or its existing legislation.  

13. Means of liberality and flexibility in the Western systems of awqaf 
and charitable activities open the door for the interaction of thoughts 
and cultures, the result of which is that the nation shall benefit from 
other nations according to the limits and restrictions.

14. The noble intents and the sublime objectives of the Muslim char-
itable organizations require an efficient management which keeps 
abreast with the new  techniques and experiences so that it can take 
the awqaf towards advancement and progress as to achieve the 
waqifs’ intents and purposes, besides preserving the waqf assets, 
augmenting the proceeds and soliciting new awqaf even  if those 
techniques were borrowed from the West. They can be borrowed 
within the limits mentioned above, for example trying to establish 
an independent governmental body to take charge of control and 
strategic planning.

15. Despite the fact that the non - religious charitable work in the West 
was borrowed from Islamic waqf, this work has exceeded the origi-
nal in terms of volume and management and the people’s sentiment 
towards it. Nevertheless those Western institutions are not without 
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governmental recognition and to enjoy administrative facilities and 
tax exemption. This system combines two types of management : 
(1)The  Charitable Operational   Institution   which provides direct 
services to the society in terms of education and  treatment, and (2)
The Investment Charitable Institution  which extends funds directly 
to charitable societies. This institution advocates the decentralized 
system and  exhibit an interest in strategic planning.

8. Administrative Management of Islamic Waqf is characterized by a 
good amount of liberality and flexibility for the following reasons: 
the interest of the management in the holistic stipulations, away 
from the minute details, in addition to the possibility of having sev-
eral ways of interpreting them and observing the urgencies and ne-
cessities and the special circumstances. A fatwa may take a different  
meaning with the change of time and traditions and observing the 
purpose of a waqif away  from the written conditions  The essence of 
waqf regulations and management is that they should be reasonable.

9. Enjoying liberality and flexibility suggests that most of the jurispru-
dential issues are based on ijtihad and analogy, interest or approval 
among the jurists. It is a point whereon the jurists are at variance. 
Such differences stand witness to the flexibility and liberality of 
awqaf.

10. Liberality and flexibility are not taken in the absolute sense, but they 
are subject to  restrictions and controls.   A  borrowed  thing should 
be good  and allowing for no objection  to a clear - cut stipulation or 
a unanimity. It should also be in compliance with the Islamic shari’a  
and its basic principles. It should also be devoid of any perverted 
terms which carry any unfair connotations. A borrower should also 
refer to the original source in case there is a resource other than the 
resources of legalizing it so that  the borrowed  item can be verified 
and  doing away with any perversion should be obliterated.

11. Western charitable organizations are also characterized by  liber-
ality and flexibility which can be attributed  to many reasons, for 
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3. Western charitable systems are like the Islamic waqf in the general 
sense as it is embodied in doing Birr and Ihsan to others. The 'Trust' 
system  agrees with the Islamic waqf in general and the Irsad system 
in particular. Irsad means that a ruler or anybody else   apportions 
some proceeds of Baitulmal to some of its spending channels, based 
on the concept that Irsad is held as waqf by some jurists. 

4. Western charitable organizations differ from the Islamic waqf in 
many ways as Trust is tinged with a sense of monopoly, an aspect 
which does not appear in waqf. As an example, we find that own-
ership in a trust is passed to a trustee, whereas the ownership in the 
waqf does not inure to the nazir. Moreover, the system of waqf dif-
fers from the Western systems in which the motive is to be brought 
nigh in nearness to Allah. The motive in a Trust is to evade taxes 
levied on the estates when passed to  successors .

5. Management of modern awqaf is an adaptation to the concept of 
jurisdiction or Nazara on awqaf. It is also possible to adapt the man-
agement of numerous waqifs in the Waqf Funds to  the question of 
the possibility of a  waqif to assume the jurisdiction on waqf in case 
he is an individual. Failing to do this by all of them, they are given 
the opportunity to partner in the management indirectly through the 
general assembly of the Fund and having them represented in the 
board of directors. Here a Nazir may benefit by the modern Western 
applications in managing and investing a waqf which may  be based 
on the rule ' the powers of a waqf Mutawelli are determined by the 
interest'. 

6. The Islamic Waqf Administrative System has a special nature due 
to religious foundation. It  deals with several parties, objectives and 
activities. It also combines the direct  management and the invest-
ment management, besides combining the centralized and decen-
tralized systems at the same time.

7. The Western Charitable  Administrative System has a special na-
ture represented in its independent entity which managed to snatch  
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billion. It should be mentioned here that those charitable organizations 
are not without some comments, including(1) : Some Western charitable 
organizations do not observe the waqifs’ intents on charitable work, for 
example ignoring the waqif’s intents in perpetuating a charitable work and 
its continuity; some people in the Western charitable organizations may 
be motivated by political or personal interests or tax evasion; some other 
organizations pay high salaries to their managers(2).

CONCLUSION

After this round in the management of the Islamic awqaf and Western 
charitable organizations, we can come up with the following results and 
recommendations:

Results

This study leads us to come up with the following results, most import-
ant of which are the following:

1. Islamic waqf belongs to the system of Birr and Ihsan which consti-
tute a common factor among the nations. Islam in this regard was a 
forerunner in regulating this system in an integrated form.

2. Western charitable systems are various, including the 'endowment' 
which means donation made by an individual or an institution or 
any permanent source of revenues in favour of a charity or service 
such as a hospital. There is the system of 'foundation' which means 
an organized entity to act, whether this  includes commercial , gov-
ernmental , educational or charitable  activities. In a narrow sense, it 
deals with a charitable institution. There is also the 'Trust' system in 
which an owner passes the legal control to his property to a 'trustee' 
who takes charge of  managing and investing it   in favour of the 
beneficiaries specified by the owner.

(1)   Development of the Waqf Institution in the light of the Western charitable organizations (P 
163) by Osama Al Ashqar

(2)  Pioneering waqf institutions by Osama Al Ashqar  and al - Uthaim ( 20 , 60) ,  Foundations of 
Modern management: Ashoosh, P 30.
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4. Takafuli (Solidaristic) purpose which is exemplified in establishing 
a non - profit institution to  shelter the poor from among the chil-
dren, orphans, widows,  infirm people and people with low income. 
They are rehabilitated and given the training required for  social and 
financial integration, in addition to building houses and complexes 
for them.

5. Economic purpose by providing money for the needy through fi-
nancing micro and medium projects.

6. Maintaining the identity of the nation through keeping the museums 
and other touristic attractions.

These are some of the purposes of the waqifs, not all of them. They de-
serve our appreciation and respect. They also receive the support from the 
Western countries. It is  noteworthy that some Asian countries support the 
charitable sector as a partner of the governmental and commercial sector 
in development. Charitable sector has its universities and research centers, 
hospitals, investment companies and schools through which it makes up 
for the weakness of the governmental sector and   puts an end to the extor-
tionate commercial sector on the other side.

Second: Suitability of the Administrative System to Achieve the 
Waqifs’ Wishes and Aspirations in the West:

Western charitable organizations, with their  advanced administrative 
systems and techniques, are suitable for achieving the waqifs’ techniques 
and aspirations. This caused such organizations to be recognized by the 
governments. Subsequently  the organization managed to get administra-
tive facilities and tax  exemptions. The massive funds of the organization 
take credit for that, citing the  size of the properties in terms of the church-
es’ furnishings , hospitals,   universities and donations. Such funds amount 
to  hundreds of billions of dollars; in 2002 the amount  reached $86 bil-
lion , at a percentage of 36% of the total assets which amounted to $240 
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work with their hearts filled with happiness, seeing themselves undertake 
this self - motivated task. Following comes a clarification on the wishes 
and clarifications of the waqifs:

1. Religious purpose when individuals dedicate some of their mon-
ies to mosques, churches and missionary centers and the like. The 
amount of contributions in the USA in 2002 amounted to $212 bil-
lion, including 38% for religious purposes, not to mention the bud-
gets of World Council of Churches  (1).

2. Health aim which deals with preserving the human soul. This takes 
the form of building   hospitals for treating the poor, or dedicate a 
building for a faculty of medicine, or establish an institution for 
building stadiums for young people and children; others may ded-
icate part  of their monies  to repair the existing sport facilities and 
equipping them, or dedicate some money to treat specific patients. 
Bill Gates, the CEO of Bill Gates Foundation, dedicated $ 24 billion  
for vaccinating children in SE Asia for five years. Microsoft found-
er dedicated $168 million to fight Malaria caused by mosquitoes 
which  accounts for the death of about one million persons annually, 
mostly in Africa. The previous foundation has allocated an amount 
of $83 million for fighting tuberculosis which causes the death of 
one person each 15 seconds(2). 

3. Educational Purposes through dedicating educational institutions of 
all types, such as schools, universities, academic libraries, research 
centers and furnishing them with books and equipment. USA non 
- profit universities include about 100 universities in which non - 
profit and voluntary work is taught. Mr. Carlos,  the owner of a tele-
communication company in Mexico said that he dreams of a pros-
perous Latin America with mobile phones for all so that he wanted 
to distribute this year 250,000 mobile phones to the poor boys in 
Central America and Mexico(3).

(1)    Facts and figures about Charitable work in the West (http://shababelyom.alafdal.net/t14 - topic
(2)   Voluntary work  in the West by Fawzia al Al Khalaiwi (http://saaid.net/daeyat/fauzia/105/htm)
(3)   Ibid
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required results, and commitment to  hiring the efficient elements, 
commitment to continuity and  striking  a balance between the short 
term requirements and the long term requirements.

Requirement 2: Suitability of the administrative system to achieve 
the purposes and objectives of the Western charitable organizations:

The purposes of the Western charitable organizations are exemplified in 
their general objectives and  in the waqif’s conditions, which are known 
as ‘the wishes and aspirations of a waqif’. Thus I’ll concentrate in this re-
quirement on the attitude of the waqf management towards the wishes and 
aspirations  of   waqifs Before we set out on this, we should clarify on the 
meaning of ‘the wishes and aspirations of a waqif’ in terms of purposes 
and objectives. Nevertheless, this requirement  will not approach the atti-
tude of the management towards the objectives and purposes, neither will 
it  approach the attitude of the management towards the  Western charita-
ble  systems. Following  is  a clarification as follows:

First: Meanings of waqifs’ wishes and aspirations in the West:

Charitable work  for non - religious  institutions in the West  is believed 
to   have derived from the Islamic waqf, but admittedly it exceeded its or-
igin.  Consequently most of the families in the West  used to deduct more 
than 2% of their income to charitable organizations and societies. More-
over, businessmen and wealthy people began to vie with one another for 
dedicating  part of their monies to charitable purposes(1). This is due to the 
fact that  Western societies highly approve  the charitable and voluntary 
work  undertaken by young people. In some countries, secondary educa-
tion students  are declined the graduation certificates unless they spend a 
definite time in volunteering. Moreover,  admission in some universities  is 
contingent on spending  a number of hours in the voluntary work(2).

It is noted in the West that individuals rush to involve in the charitable 

(1)  Role of Islamic waqf in economic development by Mohammad Al Jamal, P 41.
(2)  Volunteering in the West and its role in progress and development (http://medadcenter.com/

articles/5305
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tives. Moreover, the trust  undertakes the process of updating the 
plans and programs through setting a five - year plan to accommo-
date to the changes and developments(1). Strategic planning means 
‘ a coordinated organizational and clear cut effort aiming to give a 
full description of the institution’s strategy, defining the responsibil-
ities and implementing them. The official planning process should 
distinguish between the various roles which must be adopted by the 
different managers  within the tasks of formulating and implement-
ing the institution’s strategies(2).

Thus an Islamic Waqf institution must benefit by the mechanisms of 
the strategic planning adopted by Western charitable organizations. This 
can be carried out by setting the strategic plans required for  managing the  
existing awqaf which failed to generate profit long time ago. This is car-
ried out through initiating commercial projects, together with defining the 
objectives thereof and the means for realizing them, instructing the staff 
on the means to carry out those objectives, and soliciting the means for 
financing them. It is also possible to consider the establishment of Islamic 
waqf banks(3).

- Defining the activities scheduled for execution in the form of jobs 
with particular specifications and choosing the suitable cadres for 
each job in the light of their specialties and experiences who will 
be discharging their duties under a discreet management, which is 
known nowadays as  an ‘organization’.

- Striking a balance,  a connection and a harmony, besides remov-
ing duplicity and contradiction and observing the element of timing 
which requires timely decision - making which is known by the 
name ‘coordination’.

- Main  commitments of the management which deals with the com-
mitment to choose the suitable elements required for achieving the 

(1)   Principles of Management by Ali Sherif  et al, P 149, Dalil el Idara al Istrategi wal Takhtit el 
Muassassi by Qasem Kanakri P6 , Waqf between Asala and Muasara by Sami Al Salahat, p172 

(2)      Islamic Waqf Development And Management by Munzir Qahf, P 76 and what follows.
(3)     Islamic Waqf Development And Management by Munzir Qahf, P 76 and what follows.
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munity development, besides finding support groups.  There must 
always be regular reports to highlight the detailed achievements of 
the institution which are characterized by openness and transparen-
cy. It must also cooperate with the media institution,  organize pre-
sentation exhibitions, publish the results of the scientific researches 
on the society and to achieve a partnership with both the private and 
governmental sectors(1). It should also be noted that the Western 
charitable organizations follow the innovative method, which is a 
unique type of the waqf management which is more effective in 
management; the waqf institution utilizes its innovative leverage to 
identify  the charitable  opportunities and needs. It   also  introduces 
the activities and services which concern a society and acts towards  
developing them effectively(2).  Here an Islamic  waqf institution 
must  utilize all these innovative ideas which  seek to market chari-
table work and boost  its activities. 

7. Setting the strategic plan which is required for managing the ex-
isting awqaf which fell into ruin long ago and no longer generate a 
profit. The  negative outlook adopted by some people towards the 
strategic planning is faulty because it is regarded as a waste of time 
and effort, besides wasting good amounts of the charitable monies 
consumed through establishing planning workshops. Some also be-
lieve that planning in an institution restricts liberality and smooth 
movement. Modern studies have proved the efficacy of planning in 
realizing charitable institutions and their role in serving a society. 
Among the Western charitable organizations which laid emphasis 
on planning and gave it a priority in its activities is Wellcome Trust. 
This institution adopts  the recognized   planning  principles adopted 
by the Western institutions  which rely on meticulous  identification 
of the institutions’ missions.  The next step is to go ahead towards 
declaring the objectives and the means for achieving such objec-

(1)   Ibid P 75 and what follows ..Islamic Waqf and its Development and Management by Munzir  
Qahf, P 75 and what follows

(2)  Ibid,  75 and what follows
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5. Creating an independent governmental authority  in charge of 
overseeing the awqaf. This is what a Western charitable organiza-
tion does in respect of all forms of waqf which operate outside the 
governmental domain. The role of the state is not confined to en-
acting legislations and internal regulations,  but rather to  provide 
the means and methods for merging charitable work with the civil 
work, involving individual  or institutional organizations(1). They 
must also ensure that the work has already been  carried out in line 
with  relevant plan and the results were effective and successful(2). 
Western charitable organizations adopted this technique for its ad-
vantages, for example maintain  the distinctive role and the honour-
able services resulting from the communication and interaction  be-
tween the civil and Ahli parties with the charitable work, including 
protecting the freedom of a Western  a human being in  adopting the 
charitable work and protecting the rights of the other parties to the 
charitable work(3). 

Applicable control systems in the Islamic countries need to be re-
viewed so that an independent governmental authority must be es-
tablished to oversee the awqaf and to observe the plans set for  that, 
in addition to observing the conditions of the waqifs as it is the case 
with the Western countries(4) .

6. Attending to waqf financiers and the interest in finding  channels 
to solicit new awqaf.  To this end, the institution must suggest the 
establishment of  waqf projects to the well doers  in order to assist 
in carrying out the socio - economic tasks necessary for the com-

(1)   Developing waqf institution in the light of the Western charitable experience by Osama Al 
Ashqar (150)

(2)  Islamic waqf and its development , Management and Development by Munzir Qahf, P 75 and 
what follows

(3)  Developing waqf institution in the light of the Western charitable experience by Osama Al 
Ashqar P150

(4)  Islamic waqf and its development , Management and Development by Munzir Qahf, P 75 and 
what   follows
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ministry with the awqaf and get subsidies and tax exemption and other 
advantages for them(1).

Creating administrative and organizational structure for the waqf insti-
tution  to   leverage   the  institution, maintain its assets and  augment the 
proceeds. This structure must include the following:

1. The CEO of a waqf institution must be   efficient , trustworthy, 
effective and understanding with respect to the objectives and the 
purposes of the institution. He must also have an indurated faith 
that his work is a qurba which brings him nearer to Allah. His salary 
must be reasonable, almost equal to  a standard salary. The funds 
of this institution should not be a target sought by the corrupt  and 
the mean. It should be mentioned in this regard that some Western 
charitable organizations were  criticized for  the payment of high 
salaries for their CEOs(2).

2. An efficient board of directors for managing the waqf institution 
vested with experience and competence, including experts in the 
Islamic fiqh, economy, law,  and investment. The board must sep-
arate  between mosques and  Da’wa activities on the one hand and 
the other awqaf. It  must also observe the ultimate quality control(3) 
and  approval with respect to the products of the institution and 
commitment to international criteria(4).

3. Providing the convenient premises and up - to - date devices for 
managing the institution.

4. Establishing a board of trustees including experts in fiqh, economy, 
law and investment.

(1)   Islamic waqf and its development , Management and Development by Munzir Qahf, P 74 and 
what follows

(2)   Pioneering Waqf Institutions by Osama Al Ashqar and Al Uthaim, 30
(3)   Pioneering Waqf Institutions by Osama Al Ashqar and Al Uthaim, 195
(4)   Ibid



66

 No.36,19th Year, Ramadan 1440/ May, 2019

one hand and the management of other awqaf in the Republic of the Su-
dan, Kuwait, Sharja and Dubai, but this is not enough.  Modern managing 
techniques should have been followed in managing awqaf.  Following is a 
survey of those techniques which go in line with the purposes of the waqifs 
and soliciting new awqaf: 

a. Creating new legislations for the management of the awqaf in the 
countries which do not have such legislations, besides  developing 
the existent ones

Western  countries have felt an urgent need to issue  new legislations 
in the countries which have no legislations, whereas the countries with 
legislations  should develop them. Western countries showed an interest in 
those legislations in view of their merits, most important of which are the  
following:

 - They constitute a criterion for dealing with all the  staff. Moreover  
these legislations protect the board of trustees against the liability for the 
offenses committed by the staff. They also stand against personal interests 
and lay emphasis on the smoothness of administrative decisions and   mo-
tivating  the individuals(1)   .

Thus the Islamic waqf institution is in need of creating legislations and 
internal regulations in those countries which lack this merit, besides devel-
oping those existent ones in view of their advantages. These legislations 
should  define awqaf their management, organization and protect them, 
both the charitable and the Khairy. Looted awqaf and those whose uses 
have been manipulated apart from the waqifs’ conditions should also be 
recovered. The process should also include the means for managing awqaf 
in general and investing them in particular, as recommended by the waqifs 
and in line with the shari’a  purposes as it is the case with commercial 
companies. The legislations should also include the relation of the relevant 

(1)  Developing Islamic Waqf Institution in the Light of the Western Charitable Experience by 
Osama Al Ashqar
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f. Economic Purpose  which refers to investing the waqf funds and  to 
provide for the needy such as giving interest - free loans or   dedicat-
ing shares or sukuk and the like.

g. Mercy to animals, for example awqaf in favour of the old  and weak 
animals, and the awqaf in favour of the birds of the Mekki Mosque 
(Haram) and the waqf on the birds in many  cities.

Caring for Environment and infra structure,  for example Rivers  and  
waqf wells   and the waqf on canals and rivers. 

Third: The suitability of the Administrative system to realize the 
purposes of Muslim waqifs:

The honourable purposes and the sublime objectives of the Muslim 
waqifs  stand in need of an efficient management which is competent 
enough to lead the Islamic waqf towards success and prosperity  in order 
to achieve the purposes of the waqifs, while maintaining the assets and 
augmenting their  proceeds. It should also be able to solicit  new awqaf. 
Failing to comply with these things, the purposes of the waqifs will come 
to  nothing and some potential waqifs could be frustrated and thereby  shun  
the involvement in this  activity.

Reflecting on the state of  awqaf nowadays in many Islamic countries 
find them far away from the purposes they were established for. Many 
Islamic countries, up to the early 80s of the 20th century, remained stuck 
to the traditional management through which the Ministry of Awqaf took 
up the management of all awqaf without distinction between service or 
investment.  It did not give the waqf what it deserves in terms of due at-
tention. This caused awqaf to  fall into oblivion,  resulting in  low rent  or 
petty income  which fell short of covering the funds for maintenance and 
construction. This caused awqaf to be demolished or looted. During the 
80s of the 20th century, new waqf experiences came to existence and put 
a barrier between the management of mosques and D'awa activities on the 
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Mekka al Mukarrama and Al Medina el Munawara  or Al  Masjed el 
Aqsa. In the Holy Quran , we read the verse,’ the mosques of Allah 
shall be visited and maintained by such as believe in Allah and the 
Last Day’(1). The Prophet (peace and Blessings of Allah be upon 
him) says that ‘he who built a mosque seeking the Face of Allah, a 
similar one shall be built for him in Paradise(2)   or a waqf to facili-
tate pilgrimage to Mekka.

b. Jihad Purpose  when a person contributes to the military effort by 
assisting the warriors and their weaponry. In this sense the Prophet 
(PBAH) says ‘He who  prepared a warrior or a pilgrim or asked him 
to care for his family shall have the same reward without diminish-
ing their rewards a jot  ".

c. Health Purposes which include self safety as this is exemplified in 
building a hospital for serving the poor or to buy a medical device in 
a hospital or a build a medical center, or dedicate a property to teach 
medical sciences. In the Holy Quran , we read the following verse: if 
any one slew a person unless it be for murder or for  spreading mis-
chief in the land – it would be as if he slew the whole people, and if 
any one saved a life it would be as if he saved the life  of the whole 
people ‘( Al Maeda Sura 32). 

d. Educational Purposes with an aim to protect the generations from 
perversion and ungodliness, subversive principles, superstitions and 
fairy tales and the like. Here a waqif dedicates a school for teaching 
the Quran and shari’a or dedicates a university for providing benefi-
cial learning or dedicates a library furnished with valuable resources.

e. Solidaristic (Takafulli) Purpose  which means  building an institution   
or a shelter for  the poor, the orphans, strangers, widows and  needy  
divorcees. This may extend to include property whose proceeds may 
be directed to arrange for the marriage of needy young people, or to 
establish a wedding hall for organizing  Islamic wedding festivals.

(1)    Sahih el Bukhari , Kitabb el Salat ‘1/116; Sahuih Muslim uilding mosques:34/533 ,1/378
(2)  Al Musannaf by Ibn Abi Shaiba, Kitab el Jihad n 19904 (10/365)
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solutism and restriction. Likewise a waqif’s condition is like the legisla-
tor’s condition’ which means that the concept and significance  should be 
observed. A waqif is given the freedom in specifying the purposes of his 
waqf, but this should not be taken in the absolute system, as it should be 
subject  to restrictions, including: 

A waqf should be dedicated to a lawful purpose in which  a Qurba to 
Allah (nearness to Allah) exists, therefore  a waqf dedicated to an unlawful 
purpose is rejected as it is the case with night and gambling clubs. A waqf 
should not  be contrary to a shari’a condition. In this sense’ Ibn Abdien 
says that ‘ a waqif’s conditions are reckoned with if in agreement with the 
shari’a(1) which means that a waqf should touch an interest  and good for 
the nation. A waqf is invalid if directed to activities which bring no fruit 
to the nation.

Second: Implications of the Waqifs’ conditions in terms of purposes and aims

The rule 'the waqif’s condition is as effective as the Legislator’s con-
dition’   includes giving the freedom in defining the waqif’s purposes and 
wishes. He is entitled to choose the beneficiaries and to decide  the portion 
of each one in the usufruct, in addition to the arrangements for spend-
ing on the waqf assets, appointing the nazir and other conditions, such 
as increase, decrease and preference which mean the changeability of the 
beneficiaries’ shares, Ikhraj and takhsis and those which involve non - ben-
eficiaries in the proceeds or excluding rightful beneficiaries from receiving 
their dues, or specifying  a deserving person for the proceeds. Change-
ability and replacement include any amendment to the conditions of the 
waqf; Ibdal and Istibdal mean changing the waqf asset for another one.  I 
would like to elaborate on the conditions related to the purposes and aims 
of waqf, as follows:

a. Religious purpose  when a person establishes a  mosque or dedicates 
part of his monies to mosques such as the two Holy mosques in 

(1)   Hashiat ibn Abdien  4/343
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maxim which put the waqif’s conditions on equal footing with  the legisla-
tor’s conditions(1). With reference to the purposes of waqf,  I shall confine 
myself to the purposes of the Muslim waqifs’ aims apart from the general 
purposes of waqf. Thus the research  will deal with the suitability of the ad-
ministrative system to realize the purposes of the waqifs. Before embarking 
on this task, we should explain the aforementioned maxim ‘a waqif’s condi-
tion is as effective as the legislator’s condition’, in addition to the connota-
tions of the waqif’s conditions in terms of the purposes and aims.

First: Implications of ‘a waqif’s condition is as effective as a 
legislator’s condition’.

Jurists are at variance  concerning the meaning of this maxim so that 
the majority of the  Hanafi, Maleky and Shafie jurists'  attitudes are based 
on a Quranic verse or a Prophetic hadith which should be respected and 
observed. If a stipulation of a legislator should be observed and respect-
ed, then a correct condition put by the waqif should also be observed and 
respected. This similarity between the two sides is twofold: it should be 
observed in understanding the condition of the waqif and interpreting it 
as a legislator’s condition. This clarifies their saying in both the concept  
and the significance. The second point is that it should be observed and re-
spected because it is coming from a weighty  and respectable and discreet 
source.   This underlies their saying in respect of the necessity for imple-
menting  the condition(2) .

Ibn Taimia and his disciple ibn el Qayyem and the Hanbali jurists  as-
sume that a 'waqif’s condition is as effective as the legislator’s condition’ 
should be confined to its concept and significance only and it is  not nec-
essary  to put it into effect. In other word intention of the waqif shall be 
followed through his conditional wording; in the same way as the intention 
of a legislator  shall be followed through generalities, peculiarities, ab-

(1)  This maxim took different forms, all of which  mean that a waqif’s condition should be 
observed; Hashiat ibn Abdien, 4/366

(2) Sharh el Qawaid el Fiqhia by Ahmad Al Zarqa, p351 ; Fqhi Regulations encyclopedia, Borno, 
5/28



61

Islamic Waqf And Similar Western  Charitable Organizations Towards A Humanitarian Civilizational Partnership

mention the relevant governmental laws and by - laws. KAPF also created 
two formulas to activate the waqf, namely the ‘Waqf Funds’ and The ‘Waqf 
Projects’. These two formulas act in many areas according to the conditions 
of the waqifs and to realize the objectives of the social and economic 
development within the framework of the shari’a and legal restrictions(1).

Third:  Muslims have  also created some legal institutions and situa-
tions from charitable, cultural, social societies, consumers’ cooperatives, 
unions, professional and sportive gatherings, clubs and other types having 
numerous and various  social  purposes(2).

Theme 5
Suitability of the  Administrative System to Realize 
the purposes of waqf and the Western Charitable 

Organizations
Zakat and taxes are known  for their purposes and aims as defined by 

the legislator or the law maker. Conversely, Islamic awqaf and Western 
charitable organizations do not have such  merits because this is  responsi-
bility of the waqif. The question which begs to be asked is ‘ to what extent 
is the administrative system  suited to those purposes and aims? To find 
an answer to this question, firstly I shall elaborate on the administrative 
system and its suitability to realize the purposes of the Islamic waqf,   and 
secondly the suitability of the administrative system to realize the purpos-
es and aims of the Western charitable organizations.

Requirement 1:
Suitability of the Administrative System to Realize the purposes of 

the Islamic Waqf:

The purposes of the Islamic waqf are represented in achieving the public 
good and averting  evil. With reference to a waqif's conditions,  there is that  

(1)   Ibid
(2)   Islamic waqf by Munzir  Qahf, p 288 ; Modern Techniques in managing awqaf, P 13.
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‘General Authority of Islamic Affairs and Awqaf ‘. This entity is  an 
effective tool in guiding the efforts of the government and Ahli sectors in 
the area of waqf and activating its role in the society. Therefore, it  was 
given wide administrative and executive  powers  in respect of those awqaf 
the conditions of whose  waqifs are not known, in addition to the awqaf. 
As for the awqaf whose nazirs  are appointed by the owners, the entity was 
given a control power only. The real  waqf progress of this entity  started in 
1991 when the government issued decisions through which the Authority 
was give many advantages, such as dedicating agricultural, commercial,  
and residential lands to be invested in behalf of the awqaf. This can be 
taken as a type of Irsad, though it is treated  as a waqf  in the actual sense 
of the word. This Sudanese type is based on two principles: a. calling for 
new awqaf as part of pre - arranged special channels, and b. Investing and 
developing the  existing waqf funds , in addition to the funds  paid by the 
state to the Authority(1).

The Kuwaiti Experience:

The Government of Kuwait established an independent entity for the 
management of awqaf under the name ‘Kuwait Awqaf Public Foundation’ 
pursuant to the Amiri decree #2571993/. This entity constitutes a  new stage 
in the development of awqaf in the State of Kuwait. Admittedly it is an 
effective vehicle for coordinating the efforts and guiding the governmental 
and   Ahli efforts for  reviving waqf and activating its role for the general 
good of the society. Wide  administrative and executive powers were given 
to this new entity in the area of waqf, for example calling for new waqf,  
managing all its affairs,  investing its funds,  spending their proceeds 
as recommended by the waqifs and in line with the shari’a purposes of 
the waqf, and contributing civilizationally, culturally and socially to the 
development of the society.

KAPF to that end set down an array of rules and regulations which 
serve the system of work and regulate its performance. They represent a 
basis which should be complied with in respect of accountability, not to 
(1)  Modern Techniques in Managing Awqaf by Munzir Qahf, P 13
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Islamic Fiqh which is able to distinguish between the original and  the 
alien. Such a process will purify the borrowed from all   adulteries stuck to 
it, moreover it distinguishes between the amplitude of disposal with regard 
to private property, public funds and waqf funds. This attitude  caused the 
concept of  a charitable organization   in the Islamic countries   to acquire a 
great authority over its fixed assets donated by the people  in order to create 
out of them perpetual assets. This applies also to those assets specified 
by the management of the institution or the charitable organization to 
be treated as fixed assets out of the general donations extended by the 
people through authorization or proxy to be used by the organization 
in establishing its fixed  assets and charitable expenditures at the same 
time. Consequently the charitable organizations in our countries came as 
replicas of the those of the Western countries. Their powers are wide in 
disposing of the dedicated funds, whether these be fixed or outstanding 
assets without regard to the principle of perpetuation in the waqf funds 
without observing the waqif’s conditions in utilizing the profit generated 
by the funds owned by the society(1).

Second: Modern Experiences in managing Awqaf through Western 
Management

As a result of some comments on the techniques inherited in managing 
and investing the Islamic  waqf funds and the discussions about the modern 
applications  about important economic  ideas derived from the principles 
inculcated in the Islamic shari’a in economic development if well managed 
and invested,   modern waqf agencies began to feel the need for reviewing 
the  management techniques. All this caused  modern experiences to 
emerge in the Islamic countries. This research will be emphasizing two 
experiences in Sudan and the State of Kuwait.

First: Sudan and the management of Awqaf:

The Sudanese experience started in 1986 with establishing an 
independent entity taking charge of the awqaf affairs under the name 

(1)   Modern techniques in Waqf Management, Munzir waqf, P 9 - 10.
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In the Maleky school of thought there is a similar stipulation which 
reads as follows,’ Once the acquisition and waqf are created, there is a 
juridical personality  which must be protected through the law in terms of 
its entity and rights; and it also resorts to the law to fulfill its obligations 
towards the others. It is represented by the waqif or its successors, or the 
nazir appointed by the ruler(1). 

If we compare between acquiring both the Western charitable 
organizations and the juridical personality, we find a great difference 
between both of them in connection with the original. This shows that 
the French law has benefited from the Maleky school of thought in the 
Western charitable organization acquiring the juridical personality from 
the early Islamic epoch, definitely in the 7th century B.C. The West did not 
know the juridical personality except in the 19th century AD.  Naturally it 
is the latter who benefits from the former.

Requirement 2: Benefit of the Islamic Waqf System from the 
Western charitable organizations

Following is an idea showing how the Islamic waqf  system benefited 
from the Western charitable organizations

First: Corporation:

As a result of the legal contact between the Muslims and the Western 
countries,  some of the Islamic countries applied the system  of Corporation, 
i.e. ( independent charitable institution ) advocated by  Western countries 
without introducing any change to it. Independence in this formula means 
the independence of the institution of the personalities of the waqifs, nazirs, 
managers and others. An institution here has a juridical personality with its   
independent  financial zemma referred to in the Islamic shari’a regardless 
of the fact that the jurisprudence did not elaborate on this principle.

Given that this formula was borrowed from the West, it had another 
original source, i.e. Islamic fiqh. Therefore it should be sifted through the 
(1)  Ibid
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Third: Disposal  by the waqf manager is contingent on the interest:

The French law stipulates that ‘the rents of Baitul Mal and other 
charitable properties and businesses have  their special laws(1). Thus such 
funds are pinned on the interest.

In the Maleky school of thought, there is a similar stipulation which goes 
as follows, ‘ the management  of a sultan regarding Baitul Mal is pinned on 
the interest. Many other things are taken  from the same   Maleky school , 
for example,’ if a nazir rented an asset without  any personal interest, then 
the standard rent is irrevocable even with an increase added by a person on 
the lease.   If the asset was rented for less than the standard rent, then this 
contract is revoked, but in case of exceeding the standard rent, the contract 
is irrevocable’ (2).

If we compare the French rules with the jurisprudential rules we find  a 
great similarity between them.  

This shows that the French law has benefited from the Maleki school of 
thought in formulating the legal rule because it is the latter who benefits 
from the former.

Fourth: Charitable Waqf and the Juridical Personality:

The French law stipulates that ‘whenever a waqif wants to establish 
a charitable institution, he has to do this by his own money,  provided 
that  it should implement the objectives set therefor. Thereafter  there is an 
application submitted for the juridical personality from the administrative 
point of view. Then it is given the gift  which is enough for its viability in 
the future, following which  this juridical personality is eligible to accept 
the gift(3).

(1)  Legislative comparisons constitute the application of the civil and criminal law  according to 
the Imam Malek by Al Meniawi, 2/493

[
(2)  Ibid
(3)  Legislative comparisons between civil laws and Islamic legislation by Sayyed Abdulla 

Ali,4/1630
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The Maleky school of thought defined the waqf as ‘ giving a benefit 
of something as long as it exists within the property of the settlor ’. It is 
also dedicated to person already existing or likely to exist, intelligent or 
non - intelligent, rich or poor(1).  As for the objectives , they are conveying 
the benefit  to the beneficiary, or even  to the settlor   posthumously, or 
building a public or a private hospital.

Through the aforementioned definitions, we find a great similarity in 
their purposes which indicates that the French Law has benefited from the 
Maleky school of thought in defining the waqf and its purposes, simply 
because it is the latter who benefits from the former.

Second: Definition of a Western Trust and its applications

A trust, as we mentioned before, is a donation made by an individual or 
institution, taking the form of monies or property or any permanent source 
of income in favour of a charitable society, a college, a hospital or any 
other institution. Its applications are divided into three types: Investment 
trust, charitable trust and Investment - charitable trust. 

This  definition is close to that of  the Islamic  Irsad because  the Irsad 
in some jurisprudential applications may come from any other source apart 
from the ruler, in which there is liberality and flexibility and changing 
the direction according to the interest. In this respect this differs from the 
waqf  which is governed by the waqif’s conditions without introducing 
any change to it unless it  contradicts with the shari’a regulations, or 
there is a weighty interest according to the jurists’ outlooks. Moreover, 
Irsad is similar to self - dedication advocated by the Malekis and their 
attitude towards the possibility of waqf of Manfa’a (utility)(2).  This shows 
that Western trust has benefited from the Maleky school of thought in 
formulating the definition of a trust because it is the latter that benefits 
from the former.
(1)    Ibid
(2)  See Al Irsad and its Modern Applications by Abu Ghudda
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civilizational  project of the Ummah which  expresses its identity 
and character. The Japanese,  for example, do not accept the ideas 
unless they internalize and assimilate them after which they convert 
them into a Japanese material(1) .

4. Borrowing should not go beyond the existing legislation of the 
Ummah, neither to   reject it because a strange or an aboriginal thing  
cannot  cancel a legislative stipulation (2). 

Fourth Theme
Civilizational Interaction between Islamic Awqaf and 

Western Charitable Organizations
The elements of liberality and flexibility of both the awqaf and the  

Western charitable organizations  we dealt with previously, open the door 
for thought reaction, taking into account the benefit to be generated by 
each nation  from the other. Following is  a survey of the benefits of each 
party from the other in respect of waqf and its management:

Requirement 1: 

Benefit of the Western charitable organizations from the Islamic 
Waqf System and its Management

1.  Definition of the   Western waqf organization and  its  purposes

The French law defined the charitable waqf as follows:’ allocating a 
part of the capital on an ongoing basis for a general or special charitable 
work(3). As for its objectives, it is directed to a general charitable work, for 
example building a hospital,  a school,  or a special charitable work, such 
as  a sadaqa (free offering) for the rest of the  soul of a dead person. Here 
the benefit  returns to the the person himself.

(1)   This indicates   the book “Are the Japanese Westerners?”  published in 199
(2)   Lessons in the principles of Law by Al Sharqawi, P 69 
(3)    Legislative comparisons between the civil and the Islamic legislation by Sayyed Abdullah Ali 

Husain, 4/1629
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economic traditions. Thereafter, a comparison is drawn between them(1).  
Comparison here means   putting the legislative laws  of a state vis - à - 
vis those legislations of other countries and showing their similarities and 
differences   This process brings with it liberality and flexibility(2).

Second: Dimensions of amplitude and flexibility in the administrative 
system of the Western charitable organization

 The world of today  has become a small and borderless village where 
other cultures, sciences and legislations  spread easily in the various  
countries. Nevertheless the nations put restrictions  on borrowing those 
legislations after integrating them in their legislative systems. Among 
those borders are the following:

1. Borrowing  must be of value to the borrowing party. Therefore  the 
process of borrowing  should not be made haphazardly without study 
or consideration, and just for mere imitation. This action requires 
careful study  to define the needs and to  secure the mechanisms for 
achieving them.

2. The borrowed part  should be devoid of the beliefs and philosophies 
contradictory to those of the Ummah. A nation should not accept 
any borrowing prejudicial to its identity and beliefs. This is a vested 
right for the Ummah which has the full right to maintain its identity 
and beliefs. For example, the USA rejected at first the idea of a 
Trust imported from Britain because it was an extraordinary idea 
coming from outside and regarded it as unoriginal and strange to the 
American  values. Nevertheless,   this attitude has changed with the 
advent of the 20th century and  the Trust proved its instrumentality 
if promoting the society, resulting in enacting laws and legislations 
for it.

3. Scientific borrowing should not go beyond the independent 

(1)  Legislation between Making and Formulating by Al Bahadle and al Aboudi, p 57.
[
(2)  Fiqhi formulation by Al Roomi, p318
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so clear - cut and elaborate that he who applies it  is  falling under heavy 
restrictions. (b) a   flexible formulation in which the law allows for options 
and reconsideration so that he who applies it  may follow what is convenient 
for him. This means that formulation should be changeable and open 
for interpretation according to the change of time and place, away from 
ambiguity or inaccuracy. The best way to combine accuracy and flexibility 
is  that  a legislator should  make amends  in the questions which develop 
hastily  out of those stagnant ones so as to move from what is narrow and 
stagnant to what is more flexible and the wider. In this way , a judge may 
be guided when judging an issue without following it in spirit and letter. 
He applies this to the cases brought in before him and he reaches different 
settlements according to the difference in each case with its complexities. 
Swiss litigation is the most conspicuous in view of utilizing  the flexible 
criteria, leaving an ample opportunity to the jurisprudence and judiciary  to 
involve in explaining the law as required by the circumstances.

Factor 4: Observing necessities, excuses and exceptional circumstances

Among the basic principles of law is observing the necessities, excuses 
and circumstances. Wellcome Trust, being one of the Western charitable 
organizations., is known to have  observed the exceptional circumstances 
in   management. It  updates its  plans through preparing a five - year plan 
to accommodate the changeable and exceptional circumstances(1). This 
brought about  an amplitude in  legislation rules and managing charitable 
programmes in particular. New rules were added to the old ones and  
thereby  more flexibility was given to them and to their liability to handle 
emergency conditions. 

Factor 5:  Openness to other legislative experiences and benefiting therefrom

The West is known to be open to the experiences of other nations in 
the area of legislation, when enacting its laws, through reviewing and 
sifting them in the hope benefiting from the experiences of other nations., 
especially from those countries which have similar legal, social and 

(1)  Ibid, p127 ; Pioneering waqf institutions by Osama Al Ashqar and al Othaim, p102
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organizations. The conventions were the main source for all old laws and 
they continued to hold their  previous prestige at the beginning of the 
emergence of legislations. Thereafter, their  position receded so that the 
convention and the written law became treated on the same footing, as 
maintained by the German jurist Savigni(1).  With the progress of time and  
the development of laws in the area of legislation, the status of conventions 
began to weaken  and lost its primary position and came second to the 
legislation in respect of the legal laws. Consequently,  the approval of a 
convention became pinned on certain conditions, for example it should not 
be contradictory to the existing legislation, which caused it to be weaker. 
A convention was not able to revoke a legislation except for one time, with 
the exception of the commercial conventions which were based on the 
conventions agreed upon by the merchants. They   also excluded the rules 
relevant to the public order so that it was not possible for  conventions to 
revoke them. This applies to the commanding stipulations, but as for the 
explanatory stipulations complementary  to the legislation, it was possible 
for conventions to ignore.

Despite the weakness of   conventions if compared to the law, their 
presence remained imperative and necessary because they constituted  a 
reserve and complementary source to the legislation. Unless there is an 
applicable legislative stipulation , a judge may resort to  conventions in 
issuing his awards. In case there is a gap in legislation which stands in 
need of organization,   conventions will  fill in this gap. In this sense, it 
is an assisting element to the legislation. This state of affairs caused the 
legislative laws to expand and  acquire more liberality and flexibility in 
dealing with the conventions and changing circumstances. 

Factor 1: Flexible formulating of the legal rule: 

Law makers divided the legal rules, according to their formulation, into 
two divisions(2):  (a) a  stagnant formulation  in which the formulation is 

(1)  Principles of    Law by Al Sudda, P 141 ; Principles  of the Islamic Fiqh by Mohammad Shalabi, P322
(2)   An Approach to Law by Kira, p 183; Legislation between Making and Formulating by Al 

Bahadle and al Aboudi, p 43.
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4. Seeing if there is for the borrowed legislations an original source they 
were borrowed from as it is the case with the French Law which was 
borrowed from the Maleki school  of thought.  Here the borrowed 
material must be returned  to the original source for reassurance. If we 
want to borrow from the others whose legislation was derived from 
another source, this material should be sifted through checking with 
the original source so as to distinguish between the original and the 
borrowed  in order to purify the borrowed from the adulteries stuck to it. 

 Requirement 2

Dimensions of liberality and flexibility in the Western charitable  
organizations

First: the legal rule is a legal and abstract rule:

The administrative and  legal rule  in the Western charitable organizations, 
like the  rest of the legal rules, is of a general and abstract nature, i.e. a rule 
which is  not related to a specific event or events, neither is it related  to a 
special person or people. Events and persons in those rules are governed by 
the description and conditions. Very close  to this is the abstraction of the legal 
rule. They are not created to be applied to a specific event, neither to a specific 
person. The principle of generalization and abstraction in the legal rule is the 
element which distinguishes it  from the  judicial rule and the administrative 
decision. Both are  characterized by generality and abstraction because they 
are issued  in connection with specific persons and events.

The principles of generalization and abstraction allow for a good amount 
of liberality and flexibility in those rules because one rule could embrace 
several persons and events having the same qualities and conditions  falling 
under this rule.

Factor 2:  Building the rules on conventions  

Conventions used to  occupy a unique place in the Western positive 
legislations, including the administrative laws of the charitable 
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there is a unanimity. It is not allowable to borrow what is vicious and 
abominable and contradicts with the shari'a stipulations  or the books 
which deal with deadly sins such as  usury, theft, graft and the like 
from among those held a taboo as stipulated in the Holy Book ,'For He 
commands them what is just and forbids them what is evil.'( Al Aaraf, 
157); There is also the Prophetic tradition ,' Wisdom is the goal of the 
faithful,  it is his wherever he finds it'(1).

2. In borrowing, the borrower must observe congruity with the 
universalities of the Islamic shari'a which  do not  contradict their 
general purposes. Fundamentalists said that the particulars should 
be compared to the universalities. In this regard Al Ghazali says 
through Al Shafie ( after extending  his recommendation to the 
Mujtahed  in the ability to deduce) that he should observe the 
universal rules and give them precedence over the particulars(2) . 
For this reason Al waqf el Ahli in Egypt was cancelled because it 
was used against the rules of inheritance which  decline women this 
right.

3. Borrowing must be free from the terms which imply immoral 
connotations which contradict the Islamic shari'a stipulations. 
One can identify this through delving in  the history of the those 
terms  and their surrounding conditions. Mohammad Asad says, ' 
We have always  to remind a European citizen, when talking about 
democracy and freedom or the like,   that he uses those terms 
embedded in his memory through the present and the past  of the 
West which are out of place as far as the historical imaginations are 
concerned' (3). In the Holy Book , we read the following verse , ' O 
ye of faith! say not to the Prophet words of ambiguous import, but 
words of respect; and hearken to him. To those without faith there is 
a grievous punishment.'(Al Baqara 104).

(1)  Al Musannaf by Ibn Abi Shaiba ; n 36831 , Sunan ibn Majah n 4169 (2/1395, Sunan al 
Tarmathi(2678 (4/51).

(2)  Al Mankhool by Al Ghazali (P 466)' Irshad el Fuhoul by Al Sha;hkd (P842)
(3)  Islam Methodology in ruling by Mohammad Asad,p 46.
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showing  reverence to his Creator and a move for obeying Him. Worship 
may be detached from bringing interests and averting abuses, and in this 
case a reward is given for obedience and acquiescence, away from doing 
it  for bringing an interest or averting a disobedience. Here the reward is 
given for obedience only without meaning to bring an interest or averting 
an abuse; it is just for obedience.

Admittedly, a waqf and its management are not among the worshipping 
practices whose meaning is not known, but rather it is one of the   
regulations whose meaning is  clear, with its aims known. In case you 
find out the reason for any of its regulations, you can  compare it with 
any of its sub - branches. This causes the regulations of waqf to expand 
and multiply. In this respect, ibn Qudama said through  Imam ibn Hanbal, 
'Analogy is invalid unless it is made  about something understood(1). Ibn 
al Sammani said , 'Some regulations are understood and some others are 
not understood; in this case analogy  is feasible for the understandable and 
analogy is not feasible  for those whose meanings are not understood(2) .  
This causes waqf regulations to be flexible because a rule  is attached to the 
cause in case of being present or absent(3).

Second: Liberality and flexibility dimensions in the awqaf administrative 
system: 

Borrowing from other sources  is not wide open for the Muslims, but 
it is rather half open and under strict control by the Muslim  jurists and 
should be approached with maximal caution. This can be  attributed to the 
fact the sciences of others are not neutral because they are falling under 
certain factors  connected with the thoughts and ideas of others. In order to 
benefit by the learning of others,  one must observe the following:

1. In borrowing, one muse choose the good and the beneficial which 
does not contradict with a clear - cut shari'a stipulation over which 

(1)  Kashfel Qina'a by Al Bahooti - 2/478
(2)  Qawati el Addilla by Ibn el Samaani, 2/99
(3)  Usoul el Sarkhasi, 2/182
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his death  in case they want to induce a change in the waqf  whenever 
it is deemed necessary for the general good even if this appears to be in  
contradiction with the words in the waqf deed. This rule was mentioned 
by Al  Wanshareesi(1), The original was taken from  a reply made by Abil 
Hasan Al Qabesi to a fatwa, saying that,' He whoever dedicated a book   
and provided that  borrowing  another  book   should not be given except 
after returning the book previously borrowed and the student was in need 
of several books of different types, does this mean that he should not be 
given more than one book? Al Qabesi said  that  if the student was honest 
there is no harm in giving him what he requested.   If this student was not 
known, he is given one book only. This is also acceptable in case of a likely 
loss. At the surface of the words of Abi Omran, we suggest that we should 
not deviate from the condition of a waqif. The hidden meaning of this is 
that we have to observe the intention of a waqif, not his words. In some 
cases some of the dedicated books are  kept within the walls of a school,  
not to be taken out of it. It was the custom thereafter to be taken out subject 
to the approval and in  the presence of teachers. It is likely that they did this 
for themselves and for the others. 

Factor 6: The essence of the Islamic waqf regulations and   management  
is that   they should be reasonable: 

Al Ezz ibn Abdul Salam divided the shari'a regulations into two 
divisions (2): those whose benefit has been known and those whose benefit 
has not been known. The first  is that whose benefit was made clear to us or 
that which acts as a barrier against abuse on the one hand, and that which 
brings a harm  or which might bring a benefit and is believed to be of a 
reasonable meaning ; the other one is that which is doubtful in respect of 
bringing a benefit or averting a detriment. This is known as ' al Taabudi 
'. In this Taabudi type there is acquiescence and servility whose benefits 
and reasons are not known. A Mutabbid  does not do this work except for 

(1)  Al Miyar el Muarrab wal Jamie el Mughrrab by Al Wanshareesi. (7/340)
(2)  Qawaid el    Ahkam : Al Ezz (1/22) Ahkam El Shariiyya between Taabbud and maquolia by 

Omar Abdul Aziz (P51)
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shari'a is to observe the interests of the people in this world and the world 
to come.  It embodies justice, mercy, interests and wisdom. Each question 
which goes beyond justice to injustice,  from mercy to pitilessness, from   
the good to the  detriment, from wisdom to absurdity –all these constitute a 
break away from the shari'a  and they were foisted into the shari'a through 
misinterpretation(1). In this chapter   more than a hundred evidence were 
mentioned for its consideration, for example what ibn Dawood mentioned 
through Abu Huraira that 'a person asked the Prophet (PBAH) about 
foreplay for a fasting Muslim to which he allowed it whereas he forbade 
it for another person. The first was an old man and the other was a young 
man(2). This shows a difference in the same fatwa concerning one issue. 
An addition to this issue is what came through ibn Abbas concerning the 
penitence of a murderer. Ibn Abi Shaiba said that  a man came to ibn Abbas, 
asking him 'Is there a penitence for a man who killed a Muslim'? He said 
'No, but to hell'. When he left, his companions said,' this is not the way 
you used to give fatawa, so what is the reason for that?'He answered them, 
saying that ' I thought that he came with anger filling his heart and that he 
was meaning to kill a Muslim. They  sent somebody to verify the story and 
found out that the saying was true(3). Thus we see how the same fatwa  has 
changed according to the condition of a person. Among the other examples   
in the area of awqaf  is the jurisdiction over awqaf has shifted from the 
individual jurisdiction to the governmental collective  jurisdiction.  

This factor caused the Islamic shari'a regulations to expand in general 
and the awqaf and their management in particular. New regulations were 
added to the old ones and this  brought flexibility and ability to accommodate 
the changeable conditions. 

Factor 5: Observing the intention away from words:

Among the major rules which add to the liberality and flexibility of 
awqaf   is observing the intention of a waqif away from the word. Some 
of the late Maleki jurists gave weight to the intention of a  waqif after 
(1)  I'lam el Muwaqieen an Rabbul Alamin by Ibn el Qayyem (2/2)
(2)  Sunan Abi Dawood, Book of Fasting, Book on hatred to youngmen n 2387. Al Albani said 

correct and approved.
(3)  Al Musannaf by Ibn Abi Shaiba, Kitab al Diyyat n 38326, 14/249. 
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Factor 3: Observing the necessities, excuses and special circumstances

Islamic shari'a used to observe  the necessities, excuses,  and special 
circumstances and set regulations which cope with such situations. To 
evidence this, we find the Quranic verse 'our Lord! Lay not on us a burden 
like that which thou didst lay on those before us' (Al Baqara 268) and the 
other verse 'He commands them  what is just and forbids them what is evil; 
He  allows them as lawful what is good and pure, and prohibits them from 
what is bad and impure: He leases them from their heavy burdens   and 
from the yokes that are upon them (Al Aaraf 157); and the other version 
' Allah intends every facility for you, He does not want to put you in 
difficulties'(Al Baqara 185).'  Among the jurisprudential maxims is 'With 
difficulty comes facility' and ' necessitas vincit  legem'.  Among the  other 
examples is waqf Istibdal (replacement) as the Hanbali school of thought 
assumes that this is not permissible  and it is possible in time of need. To . 
consolidate this fact we mention    Omar ibn el Khattab who wrote to Ibn 
Mas'oud to convert the  mosque in Kufa to  a market for exercises and to 
put the market in the same place of the mosque, which he did. Thus that 
replacement was for a need and not for a necessity (1). 

This factor caused the shari'a regulations in general and those of the waqf  
and  its management in particular to be more copious because it added additional 
regulations to the original ones and assisted in conferring that flexibility on the 
regulations and their liability to deal with any special circumstances.

Factor 4: Changeability of a fatwa with the change of time, conditions 
and traditions

Among the major holistic principles of the Islamic shari'a is the 
changeability of a fatwa with the change of time, conditions and traditions. 
In this respect, Ibn el Qayyem says that this a 'very important part, and if 
ignored it will constitute a misunderstanding of the shari'a which might  
bring with it difficulties  and burdens. It  is known that the honourable 
shari'a is at the top  of  the interests  of the people and  the determinant in 

(1)  Al Insaf by Al Mawardi 7/102 and what follows
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Consequently, we find that most of the jurisprudential questions 
concerning awqaf and their management were built on Ijtihad (discretionary 
science) based on reasoning or analogy or on the general good or approval. 
These questions caused jurists to be at variance. Therefore commitment to 
them is optional and cannot be obligatory unless approved unanimously by 
the jurists, or adopted by a ruler in a compulsory legislation  in accordance 
with technical specifications. Among the controversial points in this 
regard is the point concerning the appointment of a nazir, his duties and 
responsibilities , and the limits of a nazir's  powers to dispose of the waqf 
property , all of which manifest the liberality and flexibility of awqaf.

Factor 2: Liability of the shari'a stipulations to multi - Interpretations

Most of the shari'a stipulations related the awqaf and their management 
were based on assumption or various interpretations. They may denote 
several meanings, for example jurists differed over the ownership of 
waqf and if it should remain the property of a waqif or to pass to the 
beneficiary, or to pass to the property of Allah the Almighty(1). The reason 
for such a difference in understanding the concept of  Habs which occurs 
in the Prophetic tradition 'if you wish you can withhold it and offer it as a 
sadaqa(2)'. The difference was  about the possibility of passing the property 
to  the ownership of Allah the Almighty, or to the beneficiaries or remain  
in  owner's hand without the power to dispose thereof. This accounts for 
the appearance of many schools with different attitudes. Moreover, this 
caused the  process of approval among the jurists wider until some said 
that such a difference is a mercy as maintained by Rabi'atul Rai. Some 
of the jurists classified a book and called it Kitab el Ikhtilaf ( Book of the 
Difference) and presented it to Imam Ahmad ibn Hanbal which gave it the 
name 'Kitab el Si'aa(3) ( Book of the Liberality).

(1)   See A; Inaya ala el Hidaya – Hamish fath el Qadeer by al Baberti(5/40) ;Aqdel Jawaher al 
Thamina by   ibn Shas; Mughniel Muhtaj by Al Khatees el Sherbini (2/377) ; Kashaf el Qina'a 
by al Bahouti (4/254)

(2)  Sahih el Bukhari: Kitab El Shurout (3/185) Sahih Muslim : Kitab el Wasiyya :15/1632 - 3/1255
(3)   Al Khulasa fi Asbab Ikhtilaf el Fuqaha'a by Ali bin Nayef Al Shahoud :P 2
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THIRD THEME
Limits of Liberality and Flexibility in Waqf and Western 

Charitable Organizations
The management of the Islamic waqf and Western charitable 

organizations are characterized by liberality, flexibility and preparedness 
for coping with human development and the changeabilitg of time and place. 
This, no doubt, causes the management of both applicable everywhere and 
at any time, besides the ability to receive what is new and believed to be in 
the interest of the awqaf and the institutions.

Requirement 1: Limits of liberality and flexibility in the administrative 
system of the Islamic awqaf

Before embarking on this point, we shall try to elaborate on the limits 
of liberality and flexibility in that system, as follows:

Factor 1: Shari'a stipulations are interested in holistic regulations 

The shari'a stipulations which came with waqf and its management 
in general were limited and they came in the form of holistic principles, 
without approaching the details and fragments. For example we read the 
Quranic verse,' Help you one another to piety and Godfearing ; do not help 
each other to sin and enmity' (al Maeda 2). This Quranic verse includes all 
exhortations  towards Birr and Ihsan under which  many things fall, for 
example donations made to charitable agencies and interest - free loans 
(Al Qardh el Hasan). In another location, we come across the Quranic 
verse 'and their affair being counsel between them' (Shura 38), and we 
have the Prophetic hadith 'if a human being dies, his work will be cut 
off except for three things: An ongoing charity, a beneficial learning or a 
goodly son praying for him(1). The limitedness of those stipulations and 
their appearance this way is attributed to the fact that their applications 
differ with the difference to time,  place and circumstances.

(1)  Sahih Muslim – Al Wasia,14/1631 ,3/1255
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decentralized system does not strip the governmental agencies of 
their rights in exercising their control and  follow up.

4. Some Western charitable organizations work under independent 
governmental control. Modern studies in the West have shown that 
the Western charitable organizations which act under independent 
governmental control  get  precedence over the other type which 
practices under a direct governmental intervention through setting 
legislations and regulations.  They resort to the judiciary once 
these legislations are violated as it the case in the USA. The first 
type is more appropriate for controlling the Western charitable 
organizations, not to mention the efficiency of this type in utilizing 
the experiences and information for the developing and upgrading  
such organizations.  This can be seen through the activities of 
Charity Commission in the UK .

5. Western charitable organizations and interest in planning. Western 
Charitable organizations are interested in strategic planning in 
view of their role in realizing the objectives of the organization 
and its function in serving the society. Strategic planning means 
'an organized and clear cut effort aiming to fully describe the 
strategy of the institution, besides deciding   and distributing 
the responsibilities and implementing them. The process of the 
official planning should distinguish between the various roles to 
be implemented by the managers within the process of formulating 
and implementing the strategies of the institution(1). From among 
the Western charitable organizations which laid emphasis on this 
planning is Wellcome Trust which advocates the applicable planning 
principles in the Western charitable organizations which depend on 
accurate identification of the institution's mission and out of this 
they hasten to implement those objectives. They also update their 
plans and programmes through setting a five - year plan to adapt to 
the  developments and changes(2). 

(1)  Principles of Management by Ali Sherif e al (p149) / Dalil el Idara el Istratigia wal Takhtit el  Muassassi 
by Qasem Kanakri P 6 / Waqf bain el Asala wal MUasara by Sami Al Salahat (172:

(2)  Ibid:P 127 and what follows and Pioneering waqf institutions by Osama Al  Ashqar and 
Uthaim(102)
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Second: Special nature of the Western Charitable organizations

It is possible to get acquainted  with the special nature of the Western 
charitable organizations through  getting acquainted with the pioneering 
Western organizations.  In this requirement, only  the major points shall be 
dealt with.

1. Western charitable organizations have an independent entity which 
managed to snatch the governmental recognition of their entities 
and their funds allocated to charitable work. This was pushed to 
extreme when the governments considered giving it the name 
Third Sector. It also managed to get administrative facilities and 
tax exemption.  This was thanks to the massive funds exemplified 
in churches, hospitals, schools, universities and donations which 
amounted to billions of dollars. In 2003 the amounts reached $86 
billion, i.e. 36% of the total assets of that year which amounted to 
$240 billion.

2. Western charitable organizations combine two types of management: 
the first is the operational charitable organization which extends 
assistance directly to the public; the second type is the granting 
investment  charitable organization  which grants funds to  charitable 
agencies through direct spending, or in cooperation with other 
charitable organizations. The first type  is bigger than the second 
type so that its percentage in the UK is 47%(1) .

3. Modern trends of Western charitable organizations tend to advocate 
the administrative decentralization system due to the  defects 
resulting from the use of administrative centralization system, for 
example delay in processing the transactions of the people, waste of 
time and exhausting the administrative system  in undue activities. 
This impinged on the development of the economic sectors  in the 
governorates and territories. On the other hand, implementing the 

(1)   See Development of Islamic Waqf Experience in the light of the Western Experience  by 
Osama Al     Ashqar, P 165
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and commitment to development,   assessing and measuring the 
performance of the staff.

3. Task of Administration is to complete the works through the work 
force, materials, machinery, funds and good use of the works steps, all 
of which, if mixed together,  will cause objectives to be  fulfilled in  the 
shortest time with the least effort,  minimal cost and  optimal efficiency.

4- The  major functions of management: 

- Planning which means defining the objectives of the project and 
the means to realize them, the means to instruct the work force on  
carrying out their duties.

- Organization which means deciding the  activities to be performed 
to achieve the set objectives in the forms of functions with clear 
- cut specifications, choosing the individuals suited to each job in 
the light of their qualifications and experiences  which guarantee  a 
good  performance of their works  cooperatively under a discreet 
management.

- Guidance which means empowering the cadres to improve their 
work through instructing  and motivating them to avoid any deviation 
from the achievement of  objectives.

- Coordination which means  achieving balance, linkage and harmony, 
removing  contradictions and duplicity and observing the element of 
time which requires the issuance of a decision in the proper time.

- Control which means ensuring that the work has been completed 
according to the set plan and the results were realized efficiently.

- Major commitments of management which represents picking up  the 
various elements deemed suitable for realizing the sought objectives 
through  using the means  suitable elements, besides commitment to 
continuity and striking a balance between the short term and long 
term requirements.
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to realize efficiently the  desired conclusions through utilizing the available 
resources amid surrounding circumstances(1). From the above mentioned, 
we can say the following:

1. Administrative activity which covers two main areas with difference 
in formation and aim. They are

- General management exemplified in the governmental management 
which extends services to a society and achieves the comprehensive 
development for the whole sectors and departments belonging to ministries 
and authorities which are in charge of bringing welfare to a society.

- Business Administration which deals with the for - profit economic  
projects through  adding a value to their  productive areas, services and 
transactions. To the afore mentioned two areas , other administrative  
areas are added, namely Management of private authorities and 
organizations, management of the public sector, management of 
the cooperative societies and management of the international 
organizations(2).

2. Management of charitable organization pursue the following: 

-  Saving time and effort in doing a  work.

- controlling costs and mitigating expenditures and rationalizing  
consumption of materials

- Achieving balanced development and general welfare.

-  linking  and coordinating efforts to achieve the goals.

- Improving the performance  of a charitable organization. This depends 
on many principles , for example planning, developing the academic 
and scientific strategy, ability to manage risks,  taking appropriate 
measures, continuous improvement, pursuing institutional difference, 
discreet management, training and developing the staff's potentials, 
using modern technology and IT, control over the performance 

(1)   Principles of General Management by Ibrahim Shehab, p31
(2)   Principles and Functions of Management by Mohammad Al Mohammadi Al Madhi, P 18    
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representative to act on their behalf due to the massive works which need 
technical efforts. This caused the capital to be considered as the property 
of the company, enjoying independence and security in case the members 
are at variance. Moreover this protects the private funds of the owners  
against risks once a company fails to fulfill  its obligations(1).

Requirement 2:  Nature of the administrative system of the    Western 
charitable organizations:

Before we set off on this task, it  is  pertinent to  explain the  meaning of 
management  in the West. Thus this theme will approach two requirements: 
Concept of management in  the West and the special nature of the 
administrative system  of the Western charitable organizations.

First: Management concept in the West
 Early Westerners and some specialists mentioned different definitions 

for management. Fredrick Taylor said that the 'art of management is the 
true knowledge of what you expect people to do, then to ensure that 
those people  are carrying out this task  most efficiently and with the 
least expenses(2). Henry Fayol defined management  as it is ' forecasting, 
planning, organization and  giving orders, coordinating and supervising(3). 
Some modern scientists defined management as 'all the operations which 
target the execution of the general policy(4). In other words , this means 
that ' management is a specialized activity including science and art and 
aims to direct human efforts according to the academic knowledge and 
materialistic potentials(5). Al Madhi defined management as a 'human 
purposeful activity, deriving its concepts from different sciences in order 

(1) Al Waseet by Al Sanhouri 5/288
(2) Usoul el Qanun by Al Sudda, 468 (http://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?=280_
(3) Islamic Management by Waheeba Muqaddam
(4) Very close to this definition  is what al Allaq  mentioned , for example ' forecast, plan, leadership, 

coordination and supervision or utilizing all functions and directing them towards achieving a 
definite goal . Therefore, modern management is the spark which activates the details of a 
project  - Al Mujam Al Shamel for the terminology of administrative  sciences, accountancy , 
financing and banking by Bashir al Allaq, P 306

(5) This definition was adopted by the scholars of management in the West due to its universal 
nature including civil, economic, military and judicial areas. It was adopted by Al Tamawi in 
his book 'principles of Management, P21
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of the caliph Hisham ibn Abdul Malek in Egypt. He created a system for the 
waqf, with a diwan separate from other dawaween (diwans) and put it under his 
supervision. The intervention into the affairs of waqf increased in managing 
the waqf funds during the Fatimid epoch as these funds were put under the 
control of the chief judge and a special institution called Baitmal el Awqaf 
was established. During the Ottoman epoch, the awqaf had administrative  
forms under the control of the state. Several rules and regulations were 
issued to  oversee the waqf affairs and they are still applicable till today(1). In 
the middle of the 19th century, the waqf funds were put under the control of 
the Turkish Ministry of Awqaf(2) and many contemporary countries followed 
this example. Western charitable institutions are  almost decentralized, for 
example Carnegie,  Rockefeller and others.

7- Islamic Awqaf acquire juridical personality on establishment:
Islamic fiqh  was the forerunner of the contemporary positive laws in 

deciding the juriidical personality of the waqf. Once a waqf is correctly 
established with all its prerequisites, the acquisition of a juridical  
personality is ipso facto apart from the zemma of the waqif, beneficiary and 
the nazir. Such a  zemma  implies that waqf has  its rights and obligations; 
it has to its account what it has  earned and  against its account what it 
has merited. Consequently, contracts are  entered into  between it  and the 
people in terms of sale, leasing, Istibdal and others(3). The meaning of a 
juridical personality in the current positive laws is that an institution or a 
company should have   a legal personality independent of the zemmas of its 
owners or partners, with all its particular rights and obligations. Its liability 
is restricted to its funds only(4). This concept of the juridical personality 
appeared  in the 19th century following the Industrial Revolution and 
the legal developments the companies and institutions were subject to. 
Mammoth and important works were entrusted  to those institutions and 
required the solidarity of the members and partners and  appointing a 
(1)  Ahkam el Waqf fil Shari'a al Islamia, Al Kubaisi.1/39 . Management of awqaf: Centralized  and 

Decentralized by Hasan Al Rifaie, 3/172
(2)  Islamic Waqf and its Development by Munzir Qahf, P 31 and what follows
(3)   Al Waqf el Islami and its Development by Munzir Qahf, P 31 and what follows
(4)  Al  Al Haq and Al Zemma by Al Khafif, PP 96 - 102 –Al Sharikat by Al Khafif, PP22 - 24
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a waqf institution  is based on the existence of a central institution taking 
charge of  investing waqf monies in general, then creating different waqf 
projects according to the  activity picked by the institution.

5- Direct and investment waqf management combined

Means of managing Islamic awqaf combine the direct management 
and the investment management. An example of the direct management is 
managing the mosques and the zawaya; then there is the social management 
as it is the case in  managing orphanages, schools, libraries  and hospitals. 
This type needs specialized cadres, but  mosques   need a  da'awi staff   
anchored in shari'a sciences and the ability to teach and preach. Schools 
need experts in education and educational management; hospitals need 
specialists in medical sciences. An investment management,  investment 
is carried out  in connection with the waqf institutions and the purposes 
they are created for, for example real estate property,  planes, cars, farms, 
factories etc..(1) . On the other hand, the management of a Western 
institutions may be direct or non - profit investment. They are specialized 
in one domain(2) . We have Getty waqf which is specialized in historical 
traces of waqf, Another waqf is Boys and Girls of America; Rolex waqf 
which is specialized in watch making.

6 - Centralized and decentralized management combined: 

Management of Islamic awqaf combine both the centralized and the 
decentralized management. At the   beginning   the decentralized  system 
prevailed because it got the form of self management in which  the waqif 
himself was the manager or that the management was entrusted to a specific 
person who should comply with the waqif's conditions whenever possible 
and once this  occurs in the waqf deed. Later the management system shifted 
to another form , i.e. the centralized system because both the government and 
the judiciary  became part of it and having control over it. The first to adopt 
this attitude was Tauba ibn Numair (D 129 H) who was the judge at the time 

(1)  Islami waqf and its development, and management by Munzir Qahf
(2)  Pioneering waqf institutions: Abdul Aziz al Ashqar and Abdul Aziz Al Ghunaim,P 45 and what follows
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exemplified in bringing welfare to the citizens,   in the case of awqaf there 
are more objectives which bring with them more responsibilities, for 
example maintaining the waqf assets with the same potential, generating 
the best revenues to be spent in the charitable purposes specified by the 
waqif, preserving the beneficiaries' rights with  the delivery thereof, 
observing the waqifs' conditions and extending free services to the society.

3 - Islamic awqaf management  deals with numerous parties

Small and individual projects are known to be managed by the owner of 
the project but the major projects are managed by a body representing the 
owners of the project who are in touch with the activities of the managing 
staff through the general assembly of the owners or the shareholders. In 
this case the managing staff acts for the good of the shareholders and it 
is responsible to them. The management of awqaf is something different 
because there are no exclusive owners for the waqf but it belongs to Allah, 
taking the form of a general right for the society. Management in awqaf, 
as we said earlier, is embodied in the nazir who acts in behalf of  the party 
having the original jurisdiction. Consequently, there are several parties 
involved in the waqf, mainly the nazir, the beneficiaries and the party 
having the original jurisdiction.

4- Islamic Waqf Management deals with various activities

Economic projects often have one  commercial, industrial or agricultural 
activity, each of which is directed to investing the available funds to 
generate profit to the owners. In the case of waqf, activities are multiple 
and most of them require investing and generation of  profit . In view of 
the variety of the activities, naturally the means of investing them do vary. 
These activities may include leasing, building, agriculture,  portfolios. It 
follows that the variation of the projects  brings with it a variation  in the 
investment  means. In addition to this , we have the management which 
takes charge  of spending the waqf proceeds in the various channels. Here 
there are more than one management to perform all those duties in the light 
of the activities at stake. In view of this fact, the organizational structure of 
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Second: The Special Nature of the Administrative System of  the 
Islamic Awqaf:

It is possible to get acquainted with the special nature of the Islamic 
awqaf through the applications the awqaf were subject to in the Islamic 
countries in the past. In this requirement, the major points of this nature 
are going to be highlighted:

1- Islamic Management of Awqaf is Religious:

This religious aspect is exemplified in two things: the first is that it is a 
means which  brings somebody nigh in nearness to his Creator, whereas   
the property  is passed to Allah. Those in charge of caring for it consider 
their work as Qurba to Allah. This aspect could be taken as an approach to 
self control in the management of awqaf.

The second point is that the management of Islamic awqaf, while 
performing its duties and responsibilities, observes the shari'a rules and 
regulations which, in turn, leads to formulating the waqf Ijtihad - based 
regulations so that they become compatible with the shari'a purposes in 
general and the disciplined interest  in particular.  Consequently, the process 
of  practicing those activities in a waqf institution is deemed lawful as long 
as  it seeks to attain its purposes. Thus  the products and services utilized 
by a waqf institution, such as leasing, building, agriculture, Istibdal. Hikr, 
Irsad, Rules of Jurisdiction and Nazara,  are all lawful. Similarly, the rules 
and regulations set for a waqf institution are lawful. Management of  some 
Western  institutions have a materialistic  nature because the establishment 
of such an institution may be a means for tax evasion.

2- Management of Islamic Awqaf deals with numerous and  
 various objectives

Once the major objective of a commercial institution is to get optimal 
profit for the owners of that institution, then this is taken as sign of a 
competent management round which all administrative jobs cluster. And if 
the objective of a governmental institution is to achieve the general interest 
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If they fail to carry out this duty directly, they may carry out this 
responsibility indirectly through the general assembly of the fund 
and to be represented in the board of directors by some of the other 
waqifs who are elected by the other waqifs. If the waqf jurisdiction 
was vested in the Mawqoof Alaihem (beneficiaries), this may be 
approved and to have them represented in the management of waqf 
through the general assembly of the fund.

c. The management of numerous waqifs (as it is the case in the 
waqf sukuk) may be adapted in case  of having numerous waqifs 
(collective waqf). In this case, several awqaf are combined under 
one management, either for one purpose or for several purposes. Al 
Sarkhasi says 'if everyone offered half a waqf  offering to the poor 
and the wali appointed one man for that, then this is acceptable'. 
This is confirmed by saying that all have become on sadaqa (free 
offering) with the multiplicity of the well - doers (mutasadiqeen)(1). 
This means that the fragmentation of waqf resources is approved for 
facilitation's sake and the paucity of liquidity in the hands of many 
people nowadays.

d. It is possible  for a nazir to benefit from the modern Western  
applications in managing and investing awqaf as stipulated by the 
jurists in the sense that the  disposition of waqf  is contingent on the 
interest. In Al Ashbah wal Nazaer, we read that 'the acts of a judge 
in respect of the funds of the orphans, estates and awqaf are pinned 
on the interest, and unless he observes this ,  his acts are    faulty(2). 
A Mutawelli is  allowed to benefit by anything useful. In Al Isaaf 
, we read that 'he is not empowered to build houses in a waqf land 
for rent because  the land is meant for cultivation. If it is adjacent 
to the houses in the area and  the people are interested in renting 
them, then building houses is allowable if the rent is an addition 
to the proceeds of the agriculture. In this case, utilizing it  is more 
profitable to the poor'(3).

(1)   Al Mabsoot by Al Sarkhasi,12/38 - 39
(2)  Al Ashbah wal Nazaer, Ibn Nujaim: P125
(3)  Al Isaaf fi Ahkam el Awqaf by Al Tarabulsi, P58
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Third Function: 

Distributing the proceeds to the deserving agencies as specified by the 
waqif in the waqf deed.

Fourth Function:

All the above measures should be put under the control of the relevant 
governmental agencies. Jurists maintain that the  jurisdiction over waqf, 
in case the waqifs are not able to assume this responsibility, should pass 
to the judge or the ruler. This shows that waqf management is under the 
control of a competent  governmental agency.

3 -  Jurisprudential adaptation of Islamic Awqaf:

Modern waqf management stands in need of shari'a origination or 
jurisprudential adaptation through resorting to the rules and regulations 
of the fiqh principles, thereafter shifting such regulations to the novel 
issues. This item includes the management of modern awqaf in general 
and adapting the management of the numerous waqifs in each of the waqf 
funds, waqf sukuk and adapting the benefits acquired by a nazir from the  
modern Western applications to managing and investing  awqaf.

a. It is possible to adapt the management of modern awqaf in general 
through the concept known as jurisdiction or Nazara. By jurisdiction, 
we mean the authority in charge of caring for the waqf through 
keeping their assets, investing them, augmenting their properties, and 
spending their proceeds as recommended by the waqif. The person 
having these powers is called 'nazir' or 'Mutawelli'. This power or 
jurisdiction is vested in the waqif or his guardian or al Mawqoof 
Alaih or the judge on behalf of the ruler(1).

b. Management of numerous waqifs can be adapted (as it is the case 
with waqf funds) as stipulated by the jurists who maintain that a 
waqif may take charge of the waqf jurisdiction in case he acts singly. 

(1)   See Al Hasfaki: Al Durr el Mukhtar;Al Haskafi 4/379 ;Al Issaf fi Ahkam el Awqaf by Al 
Tarabulsi P49; Mawaheb el Jalil by Al Hattab 6/37; Al Muhathab by Al Shirazi 1/445;Mughni 
al Muhtaj by Al Khateeb el Sherbini 2/319; Al Insaf by Al Mawardi 7/66
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Among the precautionary measures in terms of accountancy which 
must receive the attention of a Nazir is to withhold  an amount out of the 
proceeds on an annual basis for emergency or to use it whenever a need 
arises for repair even if  the current state of the asset does not require 
that. In Al Ashbah wal Nazair  Ibn Nujaim  says that in case  construction 
is carried out in a certain year and an amount was deducted from all the 
beneficiaries or part of them, the deducted amount shall not be a debt on 
the waqf because if an amount is cut off, it will never take the form of a 
debt  on the waqf . In Al Thakheera, we read that, 'if a nazir pays them in 
case there is a need for construction, he shall answer for that' (1).

Ibn Nujaim elaborated on this point about when a Nazir is allowed to 
cut off an amount from the proceeds which can be directed to maintenance. 
Due to the importance of the text, I preferred to copy it as it is. He said that 
'a waqif if he provided for the priority of  construction and the remainder 
shall go to the beneficiaries, as it is the case with Cairo awqaf, here, 
a Nazir is entitled to withhold  an amount deemed required for the future 
even if the asset does not presently need construction as maintained by the  
jurists. Therefore, he must differentiate between the condition of preferring 
construction  annually or ignoring it. With this ignorance , construction 
takes precedence in time of need and no saving is made whenever there 
is no need. With conditioning, need comes first and saving for it is carried 
out after which the remainder shall be distributed. A waqif had assigned the 
remainder to the poor. Thus if the waqif provided for  giving them in time of 
need, then saving will be carried out when there is no need. Consequently, a 
Nazir reserves  an amount for construction and it should not be said that there 
is no need for it  because in this case, as it occurs in Al Nawazel, something 
unexpected could happen to the mosque and the house is unproductive ' (2).

Second Function: 
Investing through risk free activities which guarantee good revenues to 

beneficiaries, for example leasing of waqf assets, re - building ramshackle 
assets and leasing them  to those who rebuilt them  for the standard rents 
(Khulu) or the modern system of BOT.

(1)  Ibid
(2) '  Ibid
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serve and attain their goals, whether these be Nazirs, trustees, judges, boards 
of directors, general assemblies or ministries of awqaf(1). In other words 
'being in charge of waqf and managing its affairs in terms of maintenance, 
investment and spending the proceeds in the proper channels(2).

The major functions of awqaf as elicited from the foregoing definitions 
are as follows:

1. Maintaining the waqf assets and their types. This is carried out through 
maintaining them and doing whatever is necessary to achieve this end in 
terms expenditures, provisions and reserve. Jurists are in agreement on the 
role of a Nazir in respect of construction and maintenance works regardless 
of the waqif's attitude in this respect(3). In dealing with this specific point, 
Al Nawawi said that the 'duty of a Nazir includes construction, leasing, 
collection of the proceeds and distributing it to beneficiaries, keeping 
the assets and the usufruct'(4). In Al Isaaf , we read that the first duty 
of a Nazir with respect to the proceeds of waqf is 'construction and the 
caretaking remuneration ( even if not provided)'(5). The author of Al Insaaf 
elaborated on this point, saying that ' the duties of a Nazir are as follows 
:keeping the waqf, construction, leasing, cultivation, litigation, collecting 
the proceeds…. till he says exerting sincere efforts in developing it and 
spending the proceeds in the specified channels, for example construction, 
repair, and payment to beneficiaries'(6). Ibn Abdien says that 'spending 
on construction shall take priority over paying to beneficiaries'(7). Ibn 
Nujaim says that 'even construction and beneficiaries share equally, but 
this condition held is null and construction should prevail'(8).

(1)   Masail fi fiqh el waqf: research by IDB,P 3.
(2)   Foundations of Awqaf Management by Mohammad Abdul Halim, KAPF
(3)  Hashiat Ibn Abdien (4/366)Al Isaaf fi Ahkam el Awqaf by Al Tarabulsi, P56; As'hal el madarek 

by Al Keshnawi (3/108);Rawdatul Talibeen by Al Nawawi (5/348); Mughni al Muhtaj by Al 
Sherbini (2/394); Al Insaf by Al Mawardi (7/67)

(4)  Rawdatul Talibeen by Al Nawawi 95/348)
(5)  Al Isaaf fi Ahkam el Awqaf by Al Tarabulsi,p56 
(6)  Al Insaf by Al Mawardi (7/67)
(7)  Hashiat Ibn Abdien (4/367
(8)  Al Ashbah wal Nazair by Ibn Nujaim, 201
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in the area of finance, ruling or judiciary. In the Holy Quran, we find a 
Sura which indicates the management of political matters such as Shura 
(consultation), justice, and allegiance. There are other Suras which 
indicate matters connected with finance, distribution of spoils, Zakat, 
collection of jizya (tribute) and other relevant issues. Moreover, there are 
some Prophetic  traditions which dealt with  the Islamic  management, 
for example 'Al Kharaj by Abi Yousef (D 182 H), the book on Sharh el 
Siyar by Al Imam Mohammad bin Hasan Al Sheebani (D 189 H), Kitab 
el Amwal by Abi Obaid (D 224 H), Kitab Al Ahkam El Sultania by Al 
Mawardi (D 450 H), Kitab Nizam al Hukouma Al Nabawiyya (known as 
Al Tarateeb el Idariyya by Sheikh Abdul Hai Al Kittani (D 1382 H). 

Given that Muslim leaders  are known to  have implemented the 
administrative jobs in the area of politics, finance and judiciary during 
the earlier periods of Islam, jurists did not coin a terminological definition 
of Islamic management.  Nevertheless, some contemporary researchers 
defined it as 'utilizing all Islamic principles and shari'a rules, instructions 
and ethical concepts  for attaining optimal products in a minimal time , 
with consummate perfection so that  man's work becomes a worship to 
the Face of Allah the Almighty'(1).  In other words, this means 'that type 
of management carried out by the leaders and statesmen endued with 
knowledge and faith which enabled them to perform efficiently their 
duties, however different their capacities and responsibilities  might be(2).

Definition of Islamic Awqaf management:

Ancient jurists did not give an all - inclusive definition of Islamic Awqaf 
Management, neither did they give a definition thereof in the epochs which 
followed. Some modern researchers defined it as 'those administrative cadres 
in charge of waqf, managing its affairs, maintaining them and enabling them to 

(1)  Definition of Dr. Al Nahawi and Islamic Management< Al Manhaj wal Mumarasa ; Hizam 
Al Mutairi: borrowed from Islamic Management, Simplified approach; Waheeba Muqaddam 
(http://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?t=280)

(2)   Islamic Management: Method and Practise by Hezam Al Mutairi: A simplified approach by 
Waheeba Muqaddam (http://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?t=2b0 
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SECOND THEME
Nature of the Administrative System of waqf and the 

Western Charitable Organizations 
Management in the world of finance and business is a necessity for each 

institution involving a collective effort aiming to achieve specific aims. An 
institution which  does not adopt the  scientific principles of management 
will never achieve its aims. 

This theme will cover the nature of the administrative system of the 
Islamic waqf and the Western charitable organizations.

Requirement 1: Nature of the administrative system of the Islamic waqf:

This requirement will include an interpretation of the concept of 
managing Islamic awqaf and the special  nature of the administrative 
system. Following comes  a clarification of this:

First: Concept of the Islamic Management:

This embraces the meaning of the term management and the definition of 
waqf management in terms of terminology and its jurisprudential adaptation.

1. Management in language: This term indicates that something is surrounding 
something else, which indicates also moving something  round something 
else. It also indicates managing the affairs and this extends to reach the 
term 'manager' who takes charge of managing something, for example the 
manager of a company which is a modern term(1).

2. Definition of Islamic Management in Terminology:

Before embarking on this point, we should define 'Islamic Management' 
in general. 

a. Definition of Islamic Management:

Muslims showed an early interest  in Islamic management because it 
constitutes an important part of the Islamic civilization, whether this be 
(1)  Mukhtar Al Sihah, Al Mujam el waseet, Item 'dor'
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Table of  the Differences between Western Charitable 
Organizations and the Islamic Waqf System

S Element Western Charitable 
Organizations

Islamic Waqf

1 Rise The Trust appeared in England in 
the 12th century, whereas other 
systems appeared earlier. As for 
their status  quo, they appeared in 
England in the 17th century and 
in the USA in the 18th century.

It  appeared in the 
Arabian Peninsula 
and it was based on a 
religious factor 

2 Source The origin of trust is based on 
traditions.

It appeared through 
the Quran verses and 
the Prophetic Sunnah

3 Main

Motive

As for the Trust: Tax evasion 
imposed on the estates.

As for the  other organizations. it 
was religious at the beginning then 
changed into materialistic motives, 
for example to address the resent-
ment of the work force against the 
amassing of wealth in the hands of 
a limited number of businessmen, 
in addition to evading taxes and 
the tax exemption in case  dona-
tion are directed charitable works.

The motive is to 
attain Allah's good 
pleasure and to be 
brought nearer to 
Him.

4 Property In Trust, ownership is passed 
to a trustee who takes charge of 
managing it.

Waqf ownership does 
not  pass to the Nazir, 
but it passes to Allah.

5 Shari'a 
Problems

A trust, in some of its forms, 
integrates a shari'a problem em-
bodied in Monopoly  

Waqf does not 
include any shari'a 
problems and it is 
void of monopoly.
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the poor and the needy(1), to benefit by the trust came to existence. Other 
systems which fall under the naming  Endowment  and Foundation(2) were 
created long time ago for religious reasons, whereas the roots of the current 
status quo started in England and took their primitive form starting from 
1601 Thereafter they slightly increased in 1736; in 1880 they got more 
remarkable forms. In the USA, those charitable organizations began to 
appear near the end of the 18th century. The first among those foundations 
were Benjamin Franklin's Foundation which appeared in 1791, James Smith 
in 1846, Jude Bebudy in 1867, Carnegie in 1896, Rockefeller in 1902, Ford 
in 1936, MacArthur in 1970, and Johnson in 1972. This process continued 
until they reached millions, including Bill Gates (2000) the most famous 
worldwide charitable foundation whose funds amounted to $29 billion(3) 
in 2006. The reasons for the rise of those foundations can be attributed 
to the following(4): The amassing of mammoth wealth made available 
through the hard efforts of the workers in the hands of a limited number of 
businessmen after the Industrial Revolution in the West. This state of affairs 
triggered resentment among the people so that we saw that number of the 
early foundations. After World War II and the rise of communism in Russia 
which posed a threat to businessmen, industries and politicians through 
instigating workers against businessmen, those wealthy people rushed to 
donate scores of millions and establish charitable organizations which used 
to help the poor and marginalized categories. In addition, high taxes were 
imposed on business facilities, while tax exemption was offered in case 
donations went to charitable activities. This expansion in establishing such 
institutions and the donations thereto caused the role of the USA to feature 
after the WWII and the cold war between capitalism and communism.  
During this period, Both the USA and Russia sought to control  the biggest 
part of the globe. To achieve this goal, charitable work and aid witnessed 
a considerable increase. Following comes a table showing the differences 
between a Western charitable organization and the Islamic waqf.

(1)   The idea of A Trust :Hosni El Masri, PP 29 - 37
(2)   Website: (www,pnn.org)
(3)   Islamic Waqf System and similar systems in the West by Mohammad Abdul Halim, p 9
(4)   Ibid 
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2. Property in the Trust System:  Property in the Trust system passes 
to a trustee as shown in the definition; in the Waqf system property 
does not pass to a Nazir, but rather it remains the property of the 
waqif as maintained by some jurists, or it passes to the property of 
the beneficiaries as other jurists maintain; or it becomes the property 
of Allah as a third group says(1).

3. The Islamic waqf system differs from the Western charitable 
organizations  in respect of its rise and incentive.  It is known that the 
rise of the Islamic waqf  came to existence in response to a religious 
factor during the early days of Islam as per Divine verses which 
were referred to  in the part about the concept and legality of the 
Islamic waqf. The chief motive for waqf in Islam  is  to be brought 
nigh in nearness  to Allah and to attain His good pleasure. Allah 
never accepts anything not purely  dedicated  to  His Exalted Face, 
for example dedication to get a materialistic benefit or seeking a 
worldly purpose through which  winning more followers or seeking 
good reputation may be the ultimate end.

Western Charitable organizations(2) such as the trust appeared in Europe 
in England during the Middle Ages. The motive underlying this appearance  
was to evade the heavy taxes imposed by the  princes on the feudal estates 
when passed to successors after the demise of the devisor. As early as the 
12th century, an owner of an estate  used to choose one of his reliable and  
trustworthy friends to confer on him  the right of  the  legal ownership over 
his property, along with an undertaking to deliver the proceeds of such a 
property to the successors of the owner according to the conditions of the 
contract known as the 'Benefits Contract'.  Nevertheless, during the reign of 
King Henry VIII (1536)  Benefits Contracts were issued  through which tax 
evasion was made impossible. This brought forth the Trust Contract which  
made the  trustee a  legal  real owner of the property.  In order to manifest 
goodwill, charitable trust, which involved non - successors, especially 

(1)  Islamic Waqf System and similar systems in the West by Mohammad Abdul Halim, p11
(2)  Islamic Waqf System and similar systems in the West by Mohammad Abdul Halim, p 9
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of waqf are available in Irsad, without the least  violation thereof. 
The Imam who dedicates something out of Baitul Mal is held as a 
representative of the Muslims, or rather a waqf official, vested with 
the power to dispose of the waqf assets. In this sense,  Al Sawi says, 
'If I say the Sultan's waqf in behalf of charities, this is correct though 
the Sultans are not the owners of what they had dedicated.  A sultan, 
in this case, acts as a representative of the Muslims, which implies 
that he is equal to a waqif's representative(1). Al Sherbini also said 
that, if the governor exempted a waqf made by the Imam out of 
Baitul Mal, this is correct, whether it goes to a specific purpose or a 
public agency '(2).

Similarities of Irsad  and Western Trust can be put down as follows:

a. Irsad means earmarking funds to a definite agency and we find the 
same in the trust.

b. In Irsad, the asset is under the control of a Nazir, but in the Trust the 
asset is under the control of a trustee.

c. In Irsad, the corpus is invested and the same is done with the Trust.

d. The proceeds in al Irsad go to the beneficiaries and the proceeds in a 
Trust also go to the beneficiaries

Second: Differences between of Irsad  and Western Trust can be  
     put down as follows:

Given that similarities are plentiful between the Western Charitable 
organizations, there  are still some differences which can be put down as follows: 

1. Western Trust in some of its aspects includes some sort of  monopoly as 
seen in its definition. This side  keeps it aloof  from the concepts of birr and 
Ihsan, whereas Islamic waqf  stands apart from this sense of monopoly.

(1)  Belughat Al Salek by Al Sawi, (2/297).
(2)  See Al Enaya ala el Hidaya : Hamish Fath el Qadeer by Al Babarti (5/40). Aqd el Jawher el 

Thamina by Inm Shas (3/927) Mughni el Muhtaj by Al Khateeb el Sherbini (2/377). Kasf el 
Qina'a by el Bahooti (4/254).



24

 No.36,19th Year, Ramadan 1440/ May, 2019

5. Western Trust System is very close to Irsad system:  In the case of 
a  trust, the owner of a property  passes his asset to a specific person 
called trustee, in which case the contract emanating from utilizing 
the asset and investing it will be for the benefit of the beneficiaries. 
If there are no beneficiaries, the proceeds and the benefit shall be 
dedicated to purposes specified by the law(1). Terminologically 
speaking, Irsad   means  that the Imam ( the governor) dedicates the 
proceeds of lands  that belong to Baitul Mal to some of the relevant 
channels of spending(2), for example the proceeds of a property or 
governmental farms go to the benefit of mosques or salaries of the 
Imams and the Muezzins(3).  This is applicable if Irsad is viewed 
as a waqf as it is the case with the majority of Maleki and Shafie 
jurists. Hanafi and Hanbali jurists; on the other hand, consider Irsad 
as something different from  waqf because the major conditions of 
the waqif are not there, for example a waqf should be the property 
of somebody and once this condition is fulfilled,  it cannot be 
held as  a waqf.   Irsad  does not have this condition. In this sense, 
Ibn Abdien says, 'Irsad from a governor is not a waqf at all, but 
rather it is specifying something from Baitul Mal  to some of its 
beneficiaries(4). Al Rehaibani said that 'the first to  dedicate the 
lands of Baitul Mal to charitable purposes was Noor Al Shaheed of 
Damascus, then Salahuddin Yousef of Egypt.  When they asked for 
a fatwa from Ibn Asroon he   approved that,  justifying this  as being 
Irsad and appropriation from Baitul Mal  in behalf of its beneficiaries 
so that they can easily reach it because it is a real waqf in which the 
asset (Al Mawqoof)  should be the property of the waqif. Here Al 
Sultan (governor) is not the owner of the waqf(5). Jurists came to the 
conclusion that Irsad is a waqf because the conditions and pillars 

(1)  Al Irsad and its Applications in the light of the Trust by Omar Kamel, P 2 .
(2)  See Al Fatawa el Mahdiya (2/647); Hashiat el Jamal ala Minhaj el Talebeen (3/577); Kuwait  

Fiqh Encyclopedia (3/107), Glossary of Terms by Nazih Hammad, P 50.
(3)  Glossary of Terms by Nazih Hammad, P 50.
(4)  Hashiat Ibn Abdien: Al Durr el Mukhtar, Sharh Tanweer el Absar (3/376,543).
(5)  Mataleb Uli El Nuha fi Sharh Ghayatul Muntaha by Al Rehaibani (4/332).
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beneficiaries specified by the owner.(1) According to the beneficiaries(2), 
a trust is divided into Special Trust and General Trust(3).

1. Special Trust: It is the Trust created in behalf of an individual or 
several individuals designated by the real owner, for example his 
successors. In this sense it is like Al Waqf Al Ahli.

2. General Trust or Charitable Trust:  The aim of this Trust is to bring 
benefit to the society as a whole or to a great number of individuals, 
for example education or alleviation of poverty.

Third Requirement:

 Western Charitable Organizations and Islamic Waqf:  
 Similarities and differences(4)

1. Many of the Western charitable organizations are similar to the 
Islamic waqf in terms of the meaning of each one of them. Both 
seek Birr and Ihsan to others, i.e. doing what is beneficial to others 
through which they become better, for example spending on 
education and providing food for the poor and the needy.

2. The Western endowment system agrees with the Islamic waqf 
system in the following aspects:

3. The Western Trust system agrees with the Islamic waqf system as 
to who manages the institution.  A trust is managed by a trustee, 
whereas a waqf is managed by a Nazir or a Mutawelli.

4. Western charitable organizations agree with the Islamic waqf System 
in the main component, i.e. the beneficiary or (Al Mawqoof Alaih). A 
contract is inchoate in case there is no money to be invested on a perpetual 
basis, with its proceeds going to beneficiaries nominated by the waqif.

(1) See the idea of Trust and the Joint Investment Contract in Al Qiyam Al Manqoola by Hosni Al 
Masri.PP39 - 42

(2) Website (www.askoxford.com)
(3) See the idea of Trust and the Joint Investment Contract in Al Qiyam Al Manqoola by Hosni Al 

Masri.,pp44 - 47.
(4) Islamic Waqf System and similar systems in the West by Mohammad Abdul Halim, PP 4.
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First: Endowment:

Linguistically speaking, this term means(1)  waqf, gift or grant which 
involves a donation touching  money, property or any other source made 
by an individual or  an institution in behalf of a charitable society, college, 
hospital or any other entity(2).  In short, it is an asset which is maintained 
ad infinitum, whereas the proceeds go to a charitable purpose(3).

Second: Foundation:

This term means 'institution' which indicates an organizational entity 
taking up a business, whether it is commercial, governmental, educational 
or charitable(4). In a narrow sense this term indicates a charitable society 
which is an organizational entity based on waqf to support a charitable 
society(5). The term 'institution' has another definition , for example a fund 
for fund raising for charitable , religious, educational or research  works, 
etc.. , or a society which extends financial aid to colleges, schools, hospitals 
and other charitable organizations(6).

Third: Trust 

In Arabic(7), this term means 'waqf', confidence, credit, investment fund, 
money held in trust,  or a merger of two companies with similar activities 
for forming a cartel or syndicate. It also means a business connected with 
money, movable or immovable property whose owner passes its ownership 
to a 'trustee' who takes charge of managing and investing it in behalf of the 

(1) See 'Terminology of Administrative, Financing and Banking' by Bashir Al Allaq, Elias Modern 
Dictionary, p810 ,Development of Waqf Institution by Osama al Ashqar, p14.

(2) Website (www.answers.com
(3) Website (www.hef.on.ca)
(4) See Development of Islamic Waqf Experience in the light of the Western Experience  by Osama 

Al  Ashqar, P 15.
(5) Website (www.investoword.com)
(6) Website (answers.com)
(7) See 'Terminology of Administrative, Financing and Baking' by Bashir Al Allaq, p 538 ; Banking, 

Financing and Investment Terminology by Farouk Al Taji, P 623
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1. Al Waqf el Khairy  indicates that waqf whose proceeds go to 
charitable purposes in general

2. Al waqf el Ahli indicates that waqf whose proceeds go to the 
posterity and relatives of the waqif or other designated beneficiaries, 
including awqaf in behalf of one self.

3. Al waqf el Mushtarak indicates that mixture of al Khairy and al 
Ahli waqf.

Requirement 2: 

Places of worship such as churches, cloisters  and oratories  were the 
sole forms of awqaf in the West up to the turn of the 13th century AD. 
During that time, some types of Khairy awqaf reared up their heads in 
Germany. The first sign of this rise of the Khairy awqaf in the Western 
legal systems appeared in the 17th century when charitable work was 
defined as ' any  work carried out by a single individual or a group of 
individuals to extend  a public service or extend  an assistance in this 
domain'. This law  brought with it tax exemption. This definition came 
before the concept of a 'juridical personality ' was known, taking into 
account that this concept of this personality appeared in the 19th century. 
When awqaf acquired the juridical personality, it became known as a 'non 
- profit and a non - governmental foundation' and its activities centered on 
public charitable deeds falling under issues pertaining to health, scientific 
or religious domains. In North America, this institution expanded so that 
it had two types: Public Foundation which is financed by donors, whereas 
the second type was the Private Foundation whose affairs and financing is 
undertaken by an individual, a family or a limited number of individuals(1) 
. Charitable work in the West developed and out of it various systems 
emerged under different names, for example Voluntary Sector,  Non - 
Profit sector,  Independent Sector,  Third Sector  and  Social Economy. 
Following  comes some detailed  description of each: 

(1)   Islamic Waqf (abridged) Munzir Qahf p 23 and what follows.
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Waqf, as maintained by the consensus of the jurists, is a lawful 
transaction, and further  a means which brings a human being nigh in 
nearness to his Creator(1) . In the Holy Book, we read the following verse, 
'By no means shall you attain  righteousness  unless you give freely of 
that which you love' (Al Imran' 92 ). It was narrated by Ibn Omar, may 
Allah be pleased with them, that Omar acquired a piece of land in Khaibar 
after which he came to the Prophet (PBH) , asking for his view. He said: 
O Prophet,  I have acquired a unique piece of land in Khaibar, and I do not 
know what to do with it.   What do you suggest? The Prophet replied ' If 
you wish, you can withhold its corpus and offer it as a charity, which Omar 
did, but in this case it becomes unsalable, inalienable and unbequeathable.  
He offered it as a charity in behalf of the poor, the kinsmen, those in debt, 
those in bondage, in the way of Allah, the wayfarer and the guest and 
there is no fault in the Nazir if he feeds a friend therefrom if this friend 
is not interested in amassing money(2).  In this context, we'll indicate the 
Prophetic tradition' 'If a human being dies, his work will be cut off except 
three things: an ongoing charity, a beneficial learning or a goodly son 
praying for him(3)'. Jaber, may Allah be pleased with him said, 'I have 
known nobody in al Muhajireen (who left Mekka with the Prophet)  and al 
Ansar ( residents of Al Medina el Munawara), but  dedicated  something 
on an ongoing  basis; something which could not be sold, disposed of or 
bequeathed'(4). Ibn Qudama in this context said , 'There is a unanimity 
among the Prophet's companions  (may Allah be pleased with them) as to 
the approval of waqf so that nobody denied it(5). 

Waqf, in the light of its relevant spending channel, is divided into 
Khairy, Ahli, Mushtarak or  joint(6).
(1)  Al Mughnii by Ibn Qudama - 5/579
(2)  Al Ikhtiar by Al Mosuli 3/40  - Hashiat el Dusouki 4/75 – Mah el Jalil by Ulaish 4/34 – 

Mawaheb el Jalil by al Hattab – Mughni el Muhtaj by al Sherbini 2/376 – Al Mughni by ibn 
Qudama –Kuwai Encyclopedia  44/110.

(3)  Sahih el Bukhari , Kitab el Shurout fil waqf,3/185
(4)  Sahih Muslim Kitab el Wasiyya,14/1631
(5)  Ahkam el Awqaf by Al Khassaf,P 8
(6)  Al Mughni by Ibn Qudama , 5/599
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'And Allah is with the good - doers' (Al Ankaboot 69). In another location, 
we read the following Quranic verse 'And Allah loves the good - doers' (Al 
Baqara 195). Muslim children must be indoctrinated into cherishing such 
qualities as maintained by Al Matridi , 'A believer must teach giving and 
good - doing to his children in the same way he teaches them faith'(1)  . 
This is the valuable quality undertaken by good doing people throughout 
the ages. It is noteworthy in this context to point out that Islam was a 
forerunner in this domain of organizing such a quality in a uniquely 
integrated form which combined individual good - doing and institutional 
good - doing and pointing out what is mandatory and what is optional. 
This was carried out through different mechanisms, for example Zakat and 
Waqf, and other voluntary charities.  History and status quo stand witness 
to the roles of such mechanisms in alleviating poverty and spreading social 
solidarity spirit and consolidating social welfare. Nowadays  there is a 
dire need to activate such mechanisms in the Islamic world  which stands 
face to face with globalization which dwarfs the role of the state  and 
advocates the system of the free market capitalism which proved a failure 
in achieving social equality. This fact puts greater weight on the NGOs 
to undertake the responsibility for achieving social equality through the 
special mechanisms of Ihsan, mainly those with ongoing nature, especially 
waqf which is based on donating money which are invested to generate 
proceeds to be appropriated to charitable purposes(2).  

Second: Concept of Islamic Waqf:

Linguistically speaking, waqf means Habs, i.e. retention, withholding 
or immobilizing. Waqf is singular which is pluralized by awqaf as it is 
familiar with other Arabic words(3). Once it occurs, it means that I have 
dedicated  that thing in the way of Allah. Terminologically speaking, waqf 
means 'withholding an asset and releasing its proceeds or usufruct'.
(1)  Mahasen el Islam : Abu Abdullah Al Bukhari
(2)  Nizam el Waqf el Islami and similar systems: Moh'd abdul Halim Omar
(3)  Lisan el Arab: Ibn Manzoor, Mujam Maqayees el Lugha; Ibn Farris : Al Misbah el Munir: Al Fayoumi
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and the Western charitable organizations. In this research, I'll lay emphasis 
on the concept of the Islamic waqf system and that of the Western charitable 
organizations, along with highlighting the similarities and differences.

Requirement 1: Essence of the Islamic waqf system

Islamic waqf belongs to the system of Birr and Ihsan in the Islamic 
Fiqh (jurisprudence), therefore this requires elaborating the concept of this 
system before indulging in dealing with the essence of the waqf system.

First: Concept of Birr and Ihsan in the Islamic Jurisprudence:

Linguistically speaking , Birr is derived from the verb which indicates 
charity and good doing(1). Both the linguistic  and the terminological 
meanings are almost identical because they embrace charity or good doing 
presented to others, whether this takes the form of money or benefit. It also 
refers to liberality in being charitable to people(2).

Ihsan is derived from the verb which refers to  every pleasing and 
desired element and this could be twofold when it refers to a human being 
conferring  a pleasing element  on others as it occurs the Quranic verse 
'Surely Allah bids to justice and good doing and giving to kinsmen, 
and He  forbids indecency, and insolence'. (Al Nahl Sura, verse 90); 
the second  refers to good doing  in itself as it occurs in the Quranic verse 
' If you do good, it is  for your own souls' ((Al Isra'a 7). Ugliness( which 
is a contemptible quality)(3)  is the opposite of  Ihsan whose terminological 
connotations indicate doing good things to others so that a beneficiary becomes 
happier, for example offering money to the poor or food to the hungry(4).

Birr and Ihsan are among the major Islamic qualities and the humanitarian 
characteristics recommended by Islam. For this reason , Allah the Almighty 
multiplies the rewards  of good doers as  this occurs in the Quranic verse 

(1)  Mujam Maqayees el Lugha by Ibn Farris , Al Kulliat, Al Misbah el Munir, Al Fayyoumi.
(2)  See Al Kulliat by Al Kaabari (1/398), Mujam Lughatul Fuqaha'a by Qalagi ang Qnaibi, P 105
(3)  Maqayees el Lugha: Al Mufradat fi Gharib el Quran , Al Asfahani, p235
(4)  Al Kulliat by Abul Baqaa Al Kaabari 1/65
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In order to find replies for such questions and others, we have referred 
to a good number of jurisprudential (fiqhi) references which feature the 
most popular schools of Islamic thought (Mathaheb), for example Al Shafie, 
Al Hanafi, Al Maleki and Al Hanbali, in addition to the books of exegesis 
which approached the major problems of awqaf and the similar systems,  
interpretation of the Prophetic tradition and the modern references which 
approached the major problems of awqaf and the similar systems.  In 
conducting this research, I have adopted the inductive, descriptive, analytical 
and comparative  systems. The research was divided into an introduction,  
five themes,  and a conclusion. In the introduction, I have talked about the 
importance of the research, its sources and  divisions; in the first theme, I 
have approached the essence of the Islamic waqf system and the Western 
charitable organizations and their similarities and differences; in the second 
theme, I have approached the nature of the administrative system of waqf  
with its  major problems, together with those of the similar systems;   in the 
third theme, I have approached the dimensions of liberality and flexibility 
in the administrative systems of both the waqf and the Western charitable 
organizations; in the fourth theme, I have approached the civilizational 
interaction between the two systems and in the fifth theme, I have approached 
the  suitability of the administrative system to achieve the intents of waqf 
and the Western charitable organizations. In the conclusion, I put forward 
the major conclusions, along with some recommendations.

May Allah the Almighty accept this effort and multiply my reward on 
the day when neither wealth nor sons shall profit.

FIRST THEME
Essence of the Waqf System  and the Western Charitable 

Organizations: Similarities and Differences
The Islamic waqf system is characterized by that ability to create a state 

of social and economic equilibrium in case it is well managed and utilized, 
and benefiting from the successful and pioneering international experiences 
involved in charitable work in view of the great similarity between the waqf 
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Introduction

Praise belongs to Allah, the Lord of all beings, who made justice 
and Ihsan (good doing) heavenly bids as per the Quranic Verse, 'Allah 
commands Justice and good doing', and peace and blessings be upon our 
Prophet Mohammad who was sent as a mercy to the whole world, and on 
his kinsmen and followers to the Day of Resurrection. 

The subject 'Waqf and Similar Western Charitable Organizations: 
Towards a Humanitarian Civilizational Partnership'  is one of the important 
subjects  of this age because it constitutes a source for financing places of 
worship, universities, scientific research, schools, libraries, hospitals and 
social welfare, including  providing for the poor and the needy, extending 
assistance to the wayfarers, victims of family disintegration and caring for 
the people with special needs, the blind and the disabled.

It is recognized that awqaf  are among the institutions which received  due 
attention from the Muslims throughout their history in response to the instructions 
made by the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) which laid stress 
on urging Muslims to dedicate. Nevertheless, we found that awqaf witnessed 
a decline and recession which brought with them poor proceeds. This state of 
affairs can be attributed to the inefficiency of the nazirs (waqf administrators), 
in addition to the negligence on the part of the governmental authorities, not to 
mention the  complicated bureaucracy. Consequently we found out that there 
had been encroachment and looting exercised  by governments and people in 
many countries , in addition to the lukewarm  sentiments among the people 
towards dedication (establishing awqaf). Conversely, we find that Western 
charitable organizations received the utmost attention which reflected itself 
in that wonderful growth and remarkable sensitivity , especially among the 
rich.  Naturally the results were more abundant  proceeds and better fruits.  The 
question which yields itself to be asked here is 'What are the reasons underlying 
this phenomenon? Is it possible to benefit by the administrative measures 
adopted by the Western charitable organizations?  Is there that liberality and  
flexibility in both the waqf and the Western charitable organizations which 
allow for borrowing one system from the other?
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intents of the waqifs (dedicators), augment the proceeds and solicit new 
awqaf. Among the merits of such a management is creating an independent 
governmental authority to take charge of the awqaf and resort to   strategic 
planning. The western charitable systems, on the other hand, may benefit  
from the solutions  put forward by the Islamic awqaf to handle the criticisms 
raised against them, for example observing the waqifs' intents,   encouraging 
the religious factor in any initiative and seeing to it that the benefits of the 
waqf cadres should be fair and within the standard wages.

امللخص:
ــع  ــق م ــي يتف ــري الغرب ــى أن )الترســت( فــي النظــام اخلي ــت الدراســة فــي البحــث إل توصل
ــر  ــي: )الب ــدة، وه ــة واح ــى منظوم ــان إل ــا ينتمي ــامي؛ فهم ــف اإلس ــام الوق ــي نظ ــاد( ف )اإلرص
واإلحســان(، لكــن هــذا االتفــاق ال ينفــي وجــود فــوارق بــن النظامــن، ومــن ذلــك: أن بعــض صــور 
)الترســت( تتضمــن االحتــكار، وأن امللكيــة فيهــا تنتقــل إلــى )األمــن(، وأن الدافــع فيهــا: التهــرب 

مــن الضرائــب التــي تفــرض علــى التــركات عنــد انتقالهــا للورثــة. 

ــا  ــات وســلبيات، لكنه ــإدارة فــي كل مــن النظامــن إيجابي ــى أن ل ــت الدراســة إل كمــا توصل
ليســت ثابتــة فيهمــا، وهــي تتصــف بالســعة واملرونــة، فمعظــم املســائل الوقفيــة كانــت اجتهاديــة؛ 
ألنهــا بنيــت علــى مصــادر أصوليــة مختلــف فيهــا، مثــل: املصلحــة. وهــذا ممــا يفتــح اجملــال 
واســعاً الســتفادة كل نظــام مــن اآلخــر؛ لكــن وفــق الضوابــط التــي وضعهــا كل نظــام لاقتبــاس 
مــن اآلخــر. فيمكــن لنظــام الوقــف االســتفادة ممــا لــدى النظــام اخليــري الغربــي مــن إدارة كفــؤ 
تواكــب األســاليب احلديثــة، حتــى تتمكــن مــن حتقيــق مقاصــد الواقفــن، وحتافــظ علــى األصــول 
املوقوفــة، وتعظــم الريــع فيهــا، وتســتحدث أوقافــاً جديــدة. ومــن صــور تلــك اإلدارة: إيجــاد هيئــة 
حكوميــة مســتقلة مختصــة بالرقابــة علــى األوقــاف، والتخطيــط االســتراتيجي. كمــا ميكــن 
للنظــام الغربــي االســتفادة مــن احللــول التــي تطرحهــا األوقــاف اإلســامية ملعاجلــة االنتقــادات 
املوجهــة إليــه، ومــن هــذه احللــول: احتــرام رغبــات الواقفــن، وأن يكــون الدافــع للعمــل اخليــري 

ــا، وأن تكــون رواتــب املديريــن معقولــة، قريبــة مــن أجــرة املثــل. دينّيً
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ISLAMIC WAQF AND SIMILAR WESTERN 

CHARITABLE ORGANIZATIONS

TOWARDS A HUMANITARIAN CIVILIZATIONAL 
PARTNERSHIP

Prof. Mohammad Othman Shubair

ABSTRACT:

This study came to the conclusion that Trust in the western charitable 
organizations is in agreement with the Islamic Irsad in the waqf system 
because they both belong to one system, i.e., Birr and good doing. This 
agreement, however, is not without some points of difference , for example  
we find that some forms of Trust  include monopoly which appears clearly 
when a property is passed to a trustee who strives  to  evade the  payment 
of taxes imposed on an estate in case it  passes to the inheritors.

Furthermore, the study showed that both systems have their negative and 
positive aspects, though of a relative nature in both, which are characterized 
by liberality and flexibility. Most of the jurisprudential issues were based on 
Ijtihad (discretionary science) in the light of the   controversial resources, for 
example the 'interests'. This fact leaves the door wide open for each system 
to benefit from the other according to relevant restrictions set by each party 
in this regard. The waqf system may benefit from the advanced management 
being utilized in the western charitable systems   in order to realize the 



Waqf in the Ottoman Archives: A Memory to be Investigated

13

Dr. Ibrahim Abdel Baqi, in a book review, introduces the book of Dr. 
Mohammad bin Saad Al Henayyen entitled 'Welaya and Institutional  Nazara 
on Waqf - A jurisprudential study'

Editing staff
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of Jerusalem). The research lays stress on the historical framework and the 
social, religious and economic dimensions of those awqaf.  This is carried 
out through analyzing one of the main documents known as  'Minutes of 
the laws and deeds of al Maghareba awqaf' which was issued during the 4th 
quarter of the 20th century.

In the French division of the Journal, Dr. Leila Blili-Temime, deals with 
the strategies of waqf which were adopted by the princesses  of Husaini 
epoch  in Tunisia during the 18th and the 19th centuries and the  changes 
in the movement of that waqf  touching the strategy used to be based on the 
search for social status into an economic  plan to keep wealth  far away from 
the control of the French imperialistic power.

Prof. Mohammad Othman Shubair, in his translated-into-English 
research, analyses the similarities and differences between the Islamic 
waqf and European charitable system in which he calls for a humanitarian 
and civilizational partnership between both of them. To reach this end, he  
highlighted the means of flexibility and liberality in the two experiences so 
that each one may benefit from the other through cultural and conceptual 
interaction. The researcher lays emphasis on the development of the Western 
experience in terms of  management  rules and tools of investment,  and the 
relation with the other sectors. He calls for benefiting from such applications,  
provided that shari'a regulations should be observed and waqf should be  able 
to maintain its originality and fundamental  principles, together with opening 
the door before waqf to develop its modern experience.  

In the Articles section, Prof. Masoud Sabri surveys the Ottoman waqf 
experience through the ' Theory of Shari'a Maqased (intents)'  showing how 
the theory of the Islamic waqf, through its Ottoman experience, realized the 
interests and averted dishonest practices. Consequently, this experience was 
one of those practical models which shaped one of the pillars of transactions 
which prevailed during the Islamic civilization. The researcher brings up 
examples of Ottoman awqaf which observe the shari'a intents (maqased), 
whether this be directing  the attention to religion,  human soul, posterity, 
mind and money or through realizing the necessary intents connected with 
needs and improvement.
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pave  the way before a genuine renaissance in which science constitutes one 
of the pillars of its development, irrespective of the fact that it benefited from 
its neighbours.

*****************

Here we  review the first research in this issue of Awqaf Journal during the 
Ottoman epoch, whether this be in the capital or in the provinces. Researchers 
Mr.Mahmoud Said Ashqar and Dr. Zuhair Ghanayem deal with the 
process of collecting the waqf proceeds and means of utilizing them in the 
Holy city of Jerusalem during the Ottoman epoch till the beginning of the 
Ottoman Regulations. The research indicates the types of waqf transactions 
and means of exploiting the waqf assets and the process of distributing the 
proceeds to the beneficiaries.

Within the same context, Prof. Suhail Saban deals with  one type of 
waqf governance during the Ottoman epoch, in addition to specifying the 
administrative and accountancy control over the distribution of Awqaf al 
Haramain and the Holy city of Jerusalem. These are the awqaf which were 
established to meet   the  needs of the holy places. Moreover, the researcher  
tracks their records in the Ottoman archive or in  what has come to be known 
as  ‘al Surre records’ which mean the inkind monies which are carried 
and spent on the social categories in Mekka al Mukarrama, Al Medina el 
Munawara and Jerusalem on the pilgrims and the residents of those places as 
early as the appropriation of this type of waqf from the late 16th century till 
the First World War.

Mr. Mohammad Ahmad Malaka , in his research entitled 'Waqf on the 
poor, the commons and wayfarers during the Ottoman era' reviews how waqf 
was used as a tool by the Ottoman state for social justice. It was implemented 
by the Ottomans to handle the problem of poverty and reduce the economic 
and social gap between the citizens of the caliphate.

 Prof. Nacereddine Saeedoni analyses the institutional  dimensions 
of the waqf of Ruwaq al  Maghareba at al Azhar Al Sherif Mosque at the 
beginning of the 20th century, (other examples were found in the holy city 
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(Umma) nation which do not fall in their historical detail, but in the methods 
on which they were based, especially in connection with the means of dealing 
with the economic and social challenges they confronted. The outcome of the 
Ottoman archive may bring forth  a host of economic, social and cultural 
experiences which go beyond the frontiers of the Ottoman geographical 
current boundaries (Turkey),  but extend to cover most of the Arab countries 
within an important historical epoch which spanned five centuries during 
which the Islamic world witnessed bizarre internal and external challenges. 
They require re-consideration and thorough reading through scientific tools 
and investigation away from vainglorious claims   or foregoing criticism.

The Third fact is that the Ottoman archive constitutes an integral part 
of the Islamic  nation’s memory,  including most of its provinces. It is 
regarded as the third international documentary archive because it includes  
150 million documents, now being  numbered to be handed over to the 
researchers. At the same time this archive includes thousands of records and 
deeds which are related directly to awqaf. These deeds and records show the 
outcome of the Ottoman bureaucracy in connection with the financial issues, 
the specific  elements of the capital and the lands, in addition to the various 
Islamic countries.

Among the historical innovations  of waqf is that it managed, as a social 
system,  to create the opportunities of development and to revert them to 
products for applicable utilization which allow for addition. Moreover, it 
guaranteed their sustainability through unique formulation. The Ottoman 
archive is an example of those opportunities which may be transformed 
into a scientific basis which supports development as it is the case with the 
relevant scientific projects which are established in the Western countries 
to which all means and capabilities are directed. The point which must be 
thoroughly observed here is that this requirement does not seek to establish 
a new research center as it is the current state in the scientific arena in the 
Islamic world, but rather it concerns the process of developing the agenda of 
the waqf institutions so that part of their efforts should go to develop scientific 
projects. The aim of such an effort is to catalyze the nation’s memory and 
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Medina el Munawara. In view if the growing importance of the waqf, more 
specialized departments were created, for example 'the inspectorate of Awqaf 
al Haramain' and 'Awqaf Al Haramain Accountancy'.

Academic studies related to the Ottoman era are of the opinion that the 
Ottoman experience in the area of waqf was rich  in respect of accurate 
documentation of the waqf institutions. This was based on the role  played by 
the administrative bureaucracy which created a rich  waqf archive in terms of 
the volume and variation, not to mention the historical and academic value. 
These studies strive to  confirm a host of facts which must be taken into 
due account by modern waqf institutions, especially those  which strive to 
disseminate awareness in the area of waqf and develop  relevant academic 
works. Next to this come  more advanced stages exemplified in assimilating 
the historical experience of the waqf formulas and linking them with the 
requirements of the sustainable development of the Islamic world in the 21st 
century, which fall in the following: 

The first fact is related to the Ottoman archives in matters relevant to waqf 
and how they constitute a wealth which must be maximally utilized. It goes 
without saying that researchers and academicians are   plentiful in the Arab 
and Islamic  countries, but what is required here exceeds individual efforts 
which embrace sincere efforts for search and exploration. Nevertheless, 
such efforts do not guarantee sustainability nor do they rise to confront the 
requirements of a collective academic research. Therefore, it is imperative 
for the waqf institutions and to create specialized research centers to deal 
with the Ottoman archives to bring to light this academic legacy and put its 
records and documents at the disposal of academic researches and studies 
which go in line with the nature of a dignified research process. In this way 
it will become possible to furnish the waqf library with specific analyses it 
stands in need of.

The second fact is connected with the modern developmental challenges 
in the Islamic world which require solutions apart from those which have 
adopted throughout decades and to search for new ones. Such solutions 
must be contingent on the visions which internalize the experiences of the  
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Editorial

WAQF IN THE OTTOMAN ARCHIVES:

A MEMORY THAT DESERVES INVESTIGATION

Waqf Management witnessed a remarkable development during the 
Ottoman caliphate   in a way that reflects that great role assumed by waqf. This 
fact applies to the Ottoman capital as well as the other minor provinces falling 
under its jurisdiction. Within this context, a bureaucratically administrative 
system was developed, based on the concept of the sociologist Max Weber. 
This concept observed the expansion and development of waqf,  in addition 
to documenting  the details of its assets, their proceeds, development of 
assets, and the encroachment befalling them. Administrative plans were 
adopted to directly   get in control of the awqaf,  starting with the nazir 
(minister –in-status), through to the senior scribe and the ticketer. In the 19th 
century, a major department for waqf was created under the name 'Nazara of 
Hamayouni Awqaf'. This Department,  through its limbs,  was in charge of the 
various Ottoman provinces in the area of waqf. As early as the 16th century 
AD, special administrative departments were created similar to 'Awqaf al 
Haramain ' which took charge of the awqaf in Mekka el Mukarrama and Al 



Contents

7

* Waqf on the poor and the wayfarers during the Ottoman epoch
( Mohammad  Ahmad  Malaka)....................................................................88

* Awaqf Ruaq al Magareba (Lobby of the Moroccans) at AL Azhar 
splendid mosque, together with a reading in awqaf deeds of Ruwaq al 
Magharebs ( 1336 H / 1918AD)

(Prof. Nacereddine Saidouni)...................................................................128

Articles 

* Observing al Maqased (intents) in the Ottoman awqaf

( Prof. Masoud Sabri ) ............................................................................161

Book Review 
* Institutional Welaya and Nazara on Waqf (a Jurisprudential study)
Mohammad Said al Hunayyen:
Presentation by Dr. Ibrahim abdel Baqi..................................................181

News
KAPF organizes the 25th Waqf Forum : Quarter a century in the 
service of waqf 1993 - 2018..................................................................181

* Waqf International Conference in Qatar........................................188

* Guinean President  inaugurates  the Regional Waqf Conferenc..189

* Saudi – Malaysian Experience Forum............................................190

* Modern Versions ..............................................................................192

* Organizing the 9th Waqf Jurisprudential Issues Forum in  the 
Hashemite Kingdom of Jordan  .........................................................194



Contents

6

Editorial
* Waqf in the Ottoman Archives: A memory that Deserves 
Investigation.............................................................................................8

Researches in English
* Islamic waqf and similar Western charitable institutions: Towards a 
humanitarian civilizational partnership
( Prof. Mohammad Othman Shubair ).....................................................14

Researches in French
* Habous et stratégie de pouvoir dans la Tunisie husaynite 
18è – 20è siècles
( Dr. Leila Blili-Temime )........................................................................80

Researches in Arabic
* Means of exploiting waqf and collecting it in the Ottoman Jerusalem 
till the Regulations (922 – 1266 H /1516 – 1850 AD).
( Mahmoud Said Ashqar – Dr. Zuhair Ghanayem ).................................13

* Restrictions of distributing al Surre as it appears in the Ottoman 
Archive ( 999 – 1100 H / 1591 – 1689)
( Prof. Suhail Saban )...............................................................................48



An Invitation to All Researchers and Those Interested
AWQAF Journal naturally would aspire to accommodate all the topics that have 

a direct or indirect relationship to Waqf such as charitable activities, volunteer 
work, community and development organizations, and reaches out to researchers 
and those interested in general to interact with it; in order to meet the challenges 
that obstruct the march of our societies and peoples.

The journal is pleased to invite writers and researchers to contribute to one 
of the three languages (Arabic, English and French) to the material related to 
the objectives of the journal and Waqf horizons in the different sections such 
as studies, book reviews and academic dissertations abstracts and coverage of 
seminars and deliberations of the ideas published.

Materials intended for publication in AWQAF Journal should observe by the 
following:
• The material should not have been published or intended for publishing in any 

other magazine.
• The material should abide by the academic ethics in connection with documenting 

the sources and references, together with the academic processing.
• A research should fall between ۱۰۰۰۰-٤۰۰۰ words, to which a ۱٥۰ word 

summary must be attached.
• A research should be typed on A٤ paper and it is preferable to send an electronic 

copy on CD (MS Word).
• All researches and articles will undergo a confidential refereeing.
• AWQAf Journal welcomes all books’ presentations, dissertation abstracts, 

seminars’ and conferences’ coverage.
• Material once sent for publication, whether published or not published, will not 

be returned.
• The journal will be entitled to publish any material separately or within a book 

format without seeking permission from the relevant owner.
• The Journal pays a financial remuneration for the publishable researches and 

studies as per the respective rules and regulations in this regard, in addition to 
۲۰ offprints of the research as per the relevant rules set out in the journal issue.

• Any material published in AWQAF Journal expresses the opinions of the 
authors and not necessarily those of journal publisher. 

• All correspondence should be sent to:

AWQAF Editor in Chief,
P.O.BOX ٤۸۲ Safat, ۱۳۰۰٥ Kuwait

Tel: ۱۸۰٤۷۷۷-۹٦٥ Ext:۳۱۰۲, Fax: ۲٥۲٦-۲۲٥٤-۹٦٥
E-mail: awqafjournal@awqaf.org.kw

www.awqafjournal.net

An Invitation to All Researchers and Those Interested
AWQAF Journal naturally would aspire to accommodate all the topics that have a direct 

or indirect relationship to Waqf such as charitable activities, volunteer work, community and 
development organizations, and reaches out to researchers and those interested in general to interact 
with it; in order to meet the challenges that obstruct the march of our societies and peoples.

The journal is pleased to invite writers and researchers to contribute to one of the three 
languages (Arabic, English and French) to the material related to the objectives of the journal and 
Waqf horizons in the different sections such as studies, book reviews and academic dissertations 
abstracts and coverage of seminars and deliberations of the ideas published.

Materials intended for publication in AWQAF Journal should observe by the following:
The material should not have been published  in any journal  (electronic or printed)• 
The material should abide by  the rules of academic research conventions related to  documenting • 
the references and sources, together with conducting an academic handling.
A research should fall in (4000 to 10,000) words, to which   a summary of 150 words in both • 
Arabic and a foreign language should be attached. Researches meant for publication  shall 
undergo a secret  academic refereeing.
A researcher should attach  the form of Work Originality to his  research.• 
An article  should fall in 2000  -  4000 words.• 
The Journal receives book’s presentations and here priority is given to modern publications. • 
The revision should fall in 500 to 1000 words. The presentation should include the main points 

  no sserts gniyal htiw gnola  ,noisrev  ,raey ,rehsilbup ,rohtua eht elpmaxe rof , koob eht  tuoba
the presentation, analysis through scientific method, interest in the essence of the book and its 
chapters, and  assessing it  in the light of other relevant works.
The Journal receives coverages of seminars and conferences, provided that a report should • 
mention the organizing body, the subject of the seminar, place and date of the seminar, the major 
axes, survey of the researches submitted with their main ideas. There should be  a stress on 
the recommendations of the seminar, together with indicating the activities conducted on the 
sidelines of the seminar( if any).
Materials sent to the Journal are not returnable if published or not.• 
The Journal is authorized to  re-publish the material wholly or separately,   either in the original • 
language or translated. This is carried out without referring to the researcher for permission. The 
researcher is entitled to publish his work in a book or any other form after it appears in the Journal 
on condition that  a note concerning its previous  publication should be indicated.
 Material  appearing in the Journal expresses the attitude of its author and does necessarily reflect • 
the attitude of the Journal.
  Researchers shall receive a financial  remuneration for their researches, articles and other relevant • 

  02 ot noitidda ni ,drager siht ni selur elbacilppa eht ot gnidrocca noitacilbup rof devorppa skrow
offprints.
 Failure to comply with the  academic ethics made deliberately through literal  borrowing of • 
sections and paragraphs from different sources on the Internet or otherwise without indicating 
this, the internal rules of the Journal  will stop their contributions to the Journal in the future.
 The researcher  is empowered to  deal with his research after it appears in the Journal provided • 
a note  should be sent to the Journal to this effect
 The Journal reserves the right to publish the material  as per its plan. • 
Any material published in AWQAF Journal expresses the opinions of the authors and not • 
necessarily those of journal publisher.
All correspondence should be sent to:• 

AWQAF Editor in Chief,
P.O.BOX 482 Safat, 13005 Kuwait

Tel: (22065756 (00965 Fax: (22542526 (00965
E-mail: awqafjournal@awqaf.org

www.awqafjournal.net



AWQAF Project is based on a conviction that Waqf – as a concept and an 
experience – has a great developmental potential which entitles it to contribute 
effectively to the Muslim communities and cope with the challenges which 
confront the Muslim nation. The history of Islamic world countries also reflects 
on Waqf rich experience in devising a societal involvement which encompasses 
almost all diverse walks of life and helps primarily in developing solutions for 
emerging human difficulties. During the decline of the Muslim nation, Waqf 
provided shelter and support for a significant share of the innovations that Islamic 
civilization was famed for and assured them to pass from one generation to another. 

Nowadays, the Islamic world is witnessing a governmental and popular 
orientation towards mobilizing its material competencies and investing its 
genuine perceptions that culture makers’ cherish in a spirit of scholarly innovation 
to arrive at fully comprehensive developmental models deeply rooted into the 
values of righteousness, virtue and justice.

Based on this conviction, AWQAF Journal embarks upon achieving a mission 
that would enable Waqf to assume the real and befitting standing in the Arab and 
Islamic arena of thought. It therefore seeks to emphasize Waqf as a discipline 
and entice those remotely or greatly interested in Waqf, uphold a scientific 
trend towards developing Waqf literature and link it to comprehensive social 
development considerations. 

Since Waqf originally relates to voluntary activity, such claims would require 
that AWQAf Journal attaches its contents to the social work lively activities 
closely related to private community issues and volunteer engagements, relevant 
intermingling concerns associated with state-society interaction while allowing 
balanced participation between the making of community future and NGOs role.

AWQAF Journal Objectives
• Reviving the culture of Waqf through familiarizing the reader with its history, 

developmental role, jurisprudence, and achievements which Islamic civilization 
grew into until recent times.

• Intensifying the discussions on the scientific potentials of Waqf in modern 
societies through emphasis on its modern structures.

• Investing in current Waqf projects and transforming them into an intellectual 
and culture-based product to be deliberated among specialists. This is hopefully 
expected to induce interaction among researchers and establish a linkage 
between theory and practice of the tradition of Waqf.

• Promoting reliance on the civilizational repertoire in terms of social potential 
resulting from a deeply rooted and inherent tendency towards charitable deeds 
at the individuals and nation’s behavior levels.

• Strengthening ties between the Waqf school of thought, voluntary work and NGOs.
• Linking Waqf to other areas of social activities within an integrated framework 

to create a well-balanced society.
• Enriching the Arab library on this newly emerging topic, i.e. Waqf and 

Charitable Activities.
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Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) reported, The 

Messenger of Allah (peace be upon him) said: "When a man dies, 

his deeds come to an end except for three things: Sadaqah Jariyah 

(ongoing charity); a knowledge which is beneficial, or a virtuous 

descendant who prays for him (for the deceased).'' 

[Narrated by Muslim]
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á«MÉààa’G
 .≥«≤ëàdG ≥ëà°ùJ IôcGP :ÊÉªã©dG ∞«°TQC’G ‘ ∞bƒdG

á«Hô©dG á¨∏dÉH çÉëHC’G
äÉª«¶æàdG ájGóH ≈àM ÊÉªã©dG ô°ü©dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ¬àjÉÑLh ∞bƒdG ∫Ó¨à°SG ¥ôW

(Ω1850 -1516 /`g1266 -922)
.(ËÉæZ ÒgR .O -ô≤°TCG ó«©°S Oƒªfi .CG)

 ÊÉªã©dG ∞«°TQC’G ‘ É¡JÓé°S ™bGh øe Iô°üdG ™jRƒJ ó«cCÉJ Oƒ«b
(Ω1689 -1591 /`g1100 -999)

 .(¿ÉHÉ°U π«¡°S .O .CG)
ÊÉªã©dG ô°ü©dG ∫ÓN π«Ñ°ùdG AÉæHCGh áeÉ©dGh AGô≤ØdG ≈∏Y ∞bƒdG

 .(áµ∏e óªMCG óªfi .CG)
áHQÉ¨ŸG ¥GhQ ±ÉbhCG èéMh ÚfGƒb ô°†fi ‘ IAGôb ™e ∞jô°ûdG ôgRC’ÉH áHQÉ¨ŸG ¥GhQ ±ÉbhCG

 (Ω1918 /`g1336)
.(Êhó«©°S øjódG ô°UÉf .O .CG)

ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH çÉëHC’G
á«fÉ°ùfEG ájQÉ°†M ácGô°T ƒëf -á¡HÉ°ûŸG á«Hô¨dG ájÒÿG áª¶fC’Gh »eÓ°SE’G ∞bƒdG

.(ÒÑ°T ¿ÉªãY óªfi .O .CG)

á«°ùfôØdG á¨∏dÉH çÉëHC’G
 øjô°û©dG ¿ô≤dG ≈dEG ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG øe á«æ«°ù◊G ¢ùfƒJ ‘ Iƒ≤dG á«é«JGÎ°SGh ¢SÉÑMC’G

ÚjOÓ«ŸG
.(º«“ »∏«∏H ≈∏«d .O)

 

 


