


          
 

 


































جميع الآراء الواردة يف املجلة تعبِّ عن اآراء كاتبيها
ول تعبِّ بال�ضرورة عن وجهة نظر املجلة اأو »الأمانة العامة للأوقاف«

جملة اأوقاف مدرجة �ضمن قائمة النا�ضر الدويل اإبي�ضكو
EBSCO  باللغات الثلثة

اأودع باإدارة املعلومات والتوثيق بالأمانة العامة للأوقاف
حتت رقم )٢٧( بتاريخ   ٢٣/ ٣ /٢٠١٧م



عن أبي هريرة [ قال: قال رسول اهلل ]:

»إذا مات اإلنسـاُن انقطع عنه عمُله

إال من ثالثٍة: إال من صدقٍة جاريٍة،

أو علٍم ينتفُع به، أو ولٍد صالٍح يدعو له«.

صحيح مسلم رقم ١٦٣١



م�ضروع

ينطلق م�ضروع          من قناعة مفادها اأن للوقف - مفهوًما وجتربة -اإمكانات تنموية عالية، توؤهله 
ويعك�س  تواجهها،  التي  التحديات  وجمابهة  الإ�ضلمية،  املجتمعات  حا�ضر  اإدارة  يف  الفعالة  للم�ضاهمة 
تاريخ بلدان العامل الإ�ضلمي ثراء جتربة الوقف يف تاأ�ضي�س خبة اجتماعية �ضملت كل م�ضتويات احلياة 
تقريًبا، و�ضاعدت ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف حل م�ضكلت النا�س، واحت�ضنت - يف فرتات �ضعف الأمة وانحدارها - 
جزًءا كبرًيا من الإبداعات التي ميزت احل�ضارة الإ�ضلمية؛ مما �ضمن ا�ضتمرارها وانتقالها عب الزمن.

ما  وا�ضتثمار  املادية،  قدراته  تر�ضيد  نحو  و�ضعبيًّا  ر�ضميًّا  توجًها  اليوم  الإ�ضلمي  العامل  ي�ضهد  كما 
يختزنه بناة الثقافة من ت�ضورات اأ�ضلية، وبروح اجتهادية؛ للو�ضول اإىل مناذج تنموية �ضاملة، ت�ضتلهم 

قيم اخلري واحلق والعدالة.

وفق هذه القناعة وهذه الأ�ضا�ضيات تتحرك جملة         يف اجتاه اأن يتبواأ الوقف مكانته احلقيقية 
يف ال�ضاحة الفكرية العربية والإ�ضلمية؛ من خلل الرتكيز عليه كاخت�ضا�س، وملِّ �ضتات املهتمني به من 
بعيد اأو قريب، والتوجه العلمي لتطوير الكتابة الوقفية، وربطها مبقت�ضيات التنمية املجتمعية ال�ضاملة.

وبحكم اأن الأ�ضل يف الوقف التطوع فاإن هذه املطالب ل ت�ضتقيم اإل اإذا ارتبطت جملة         مب�ضاغل 
العمل الجتماعي ذات العلقة املبا�ضرة مع الق�ضايا الأهلية والعمل التطوعي، وكل ما يت�ضابك معها من 
الإ�ضكاليات التي تتلقى على خلفية التفاعل بني املجتمع والدولة، وامل�ضاركة املتوازنة يف �ضناعة م�ضتقبل 

املجتمع، ودور املنظمات الأهلية يف ذلك.

اأهداف
• اإحياء ثقافة الوقف؛ من خلل التعريف بدوره التنموي وبتاريخه وفقهه ومنجزاته التي �ضهدتها احل�ضارة 

الإ�ضلمية حتى تاريخها القريب.
• تكثيف النقا�س حول الإمكانات العلمية للوقف يف املجتمعات املعا�ضرة من خلل الرتكيز على �ضيغه احلديثة.
•  ا�ضتثمار امل�ضاريع الوقفية احلالية، وحتويلها اإىل منتج ثقايف فكري يتم عر�ضه علميًّا بني املخت�ضني؛ مما 
ي�ضمح باإحداث التفاعل بني الباحثني، ويحقق الربط املن�ضود بني الفكر والتطبيق العلمي ل�ضنة الوقف.

ل نزعة  • تعزيز العتماد على ما تختزنه احل�ضارة الإ�ضلمية من اإمكانات اجتماعية نتجت عن تاأ�ضُّ
العمل اخلريي يف ال�ضلوك الفردي واجلماعي للأمة.

• تقوية اجل�ضور بني فكر الوقف ومو�ضوعات العمل التطوعي واملنظمات الأهلية. 
• ربط الوقف مب�ضاحات العمل الجتماعي الأخرى، يف اإطار توجه تكاملي لبناء جمتمع متوازن.

•  اإثراء املكتبة العربية يف اأحد مو�ضوعاتها النا�ضئة وهو »الوقف والعمل اخلريي«.



دعوة لكل الباحثني واملهتمني

تت�ضع           وب�ضكل طبيعي اإىل احت�ضان كل املوا�ضيع التي لها علقة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة بالوقف؛ 
كالعمل اخلريي، والعمل التطوعي، واملنظمات الأهلية والتنموية، وهي تدعو الباحثني واملهتمني عموًما 

للتفاعل معها؛ ق�ضد مواجهة التحديات التي تعرت�س  م�ضرية جمتمعاتنا و�ضعوبنا. 
والإجنـليزية  )العـربية  الثـلث  اللـغات  باإحــــدى  للم�ضـاهـمة  والبـاحـثني  الكـتَّاب  دعـوة  املجـلة  وي�ضرُّ 
والفرن�ضية(، يف املواد ذات العلقة باأهداف املجلة واآفاق العمل الوقفي يف خمتلف الأبواب؛ من الدرا�ضات، 

ومراجعات الكتب، وملخ�ضات الر�ضائل اجلامعية، وتغطية الندوات، ومناق�ضة الأفكار املن�ضورة . 

وُي�ضرتط يف املادة املر�ضلة التزامها بالقواعد الآتية:

•  األَّ تكون املادة املر�ضلة ُن�ضرت، اأو اأر�ضلت للن�ضر ملجلة اأخرى.
ق  •  اأن تلتزم بقواعد البحث العلمي، والأعراف الأكادميية اخلا�ضة بتوثيق امل�ضادر واملراجع، مع حتقُّ

املعاجلة العلمية.
ا  • اأن يرتاوح طول املقال اأو البحث اأو الدرا�ضة ما بني 4.٠٠٠ كلمة اإىل ١٠.٠٠٠ كلمة، واأن يت�ضمن ملخ�ضً

يف حدود ١5٠ كلمة.
ل اإر�ضال ن�ضخة اإ�ضافية على قر�س مدمج  • اأن يكون البحث مطبوًعا على �ضفحات مقا�س A4،  ويف�ضَّ

.)word( برنامج
•  تخ�ضع املادة املر�ضلة للن�ضر للتحكيم العلمي على نحو �ضري.

•  ترحب املجلة بعر�س الكتب، وملخ�ضات الأطروحات اجلامعية، وتغطية الندوات، واملوؤمترات.
•  ل تعاد املواد املر�ضلة اإىل املجلة،  ول ت�ضرتد؛ �ضواء ن�ضرت اأم مل تن�ضر.

•  للمجلة حق الت�ضرف يف ن�ضر املواد املن�ضورة منف�ضلة اأو �ضمن كتاب، دون حاجة اإىل ا�ضتئذان �ضاحبها.
املكافاآت  لقواعد  وفًقا  وذلك  للن�ضر  ُتقبل  التي  والدرا�ضات  البحوث  عن  مالية  مكافاأة  املجلة  م  تقدِّ  •
ة باملجلة، بالإ�ضافة اإىل عدد )٢٠( م�ضتلة للباحث عن بحثه، م�ضافة على ح�ضاب قواعد الن�ضر  اخلا�ضَّ

املوجودة يف عدد املجلة.
•  ما تن�ضره املجلة يعبِّ عن وجهة نظر �ضاحبه، ول يعب بال�ضرورة عن وجهة نظر جهة الن�ضر.

•  تتم جميع املرا�ضلت با�ضم:
جملة اأوقاف، رئي�س التحرير، �ضندوق بريد 48٢، ال�ضفاة، ١٣٠٠5، دولة الكويت 

هاتف: ١8٠4٧٧٧-٠٠965- داخلي ٣١٠٢/فاك�س: ٢5٢6-٢٢54-٠٠965
awqafjournal@awqaf.org.kw :البيد الإلكرتوين

awqafjournal.net :املوقع الإلكرتوين
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الفتتاحية

من��ذ بداي��ة العه��د الإ�س��امي �س��عى امل�س��لمون اإىل توثي��ق امللكي��ة ب�س��كل ع��ام، وبذل��وا جه��وًدا 
عدي��دة حلف��ظ احلق��وق م��ن خ��ال اإج��راء عملي��ات التوثي��ق، وله��م يف ذل��ك دور م�س��هود واإن 

اأغفل��ت امل�س��ادر الأجنبي��ة الإ�س��ارة اإىل ذل��ك ال��دور.
وانطاًق��ا م��ن ذل��ك حر�س��ت الأمان��ة العام��ة لاأوق��اف من��ذ ن�س��اأتها ع��ام ١٩٩٣م عل��ى توثي��ق 
الأوقاف يف العامل الإ�سامي؛ من خال تكليف دولة الكويت مبلف الدولة املن�سقة جلهود الدول 
الإ�س��امية يف جم��ال الوق��ف عل��ى م�س��توى دول الع��امل الإ�س��امي، مبوجب قرار املوؤمتر ال�ساد���س 
ل��وزراء اأوق��اف ال��دول الإ�س��امية، ال��ذي انعق��د بالعا�سم��ة الإندوني�س��ية »جاكرت��ا« يف اأكتوبر عام 
١٩٩٧م، حي��ث قام��ت الأمان��ة العام��ة لاأوق��اف بتنفي��ذ اأح��د م�س��اريع الدول��ة املن�س��قة جله��ود 
ال��دول الإ�س��امية يف جم��ال الوق��ف؛ وه��و »م�س��روع اأطل���س اأوق��اف دول��ة الكوي��ت«، وال��ذي يع��دُّ 
بداية مل�س��روع اأ�س��مل هو »اأطل���س الأوقاف يف العامل الإ�س��امي«؛ الذي متت املوافقة عليه من ِقبل 

املجل���س التنفي��ذي ملوؤمت��ر وزراء الأوق��اف وال�س��وؤون الإ�س��امية.

توثيق الأوقاف
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العدد ٣٢ - ال�سنة ال�س�ابعة ع�سرة - �س�ع�ب�ان ١٤٣٨ ه� / م��اي�و ٢٠١٧ م

ا  ق اأوقاف الكويت خال ١٨٥ عاًما، ويعدُّ اأطل�ًس��ا تاريخيًّ وميتاز اأطل���س دولة الكويت باأنه يوثِّ
يهت��م بامل��كان والزم��ان، ويحت��وي عل��ى املعلوم��ات اجلغرافي��ة املتعلق��ة بالأعي��ان الوقفي��ة، واأه��م 
الأعم��ال والوقائ��ع الت��ي حدث��ت خ��ال ال�س��نوات الت��ي مت وق��ف العق��ارات فيها، وقد متَّ ال�س��تفادة 
يف حمت��وى الأطل���س ومعلومات��ه م��ن عدة م�سادر؛ منها الأر�س��يف التاريخ��ي والقانوين يف الأمانة 

العام��ة لاأوق��اف، والدرا�س��ة امليداني��ة، بالإ�ساف��ة اإىل ع��دد م��ن املراجع التاريخي��ة والتوثيقية.
وللتوثي��ق احلدي��ث ط��رق عدي��دة؛ منه��ا: الإلكرتوين، والقانوين، وال�س��رعي، ويت��مُّ التوثيق من 
ِقبل الدولة من خال ورقة ر�س��مية يقوم بتحريرها املوظف العام املخت�س، اأو كل �س��خ�س تعهد 

اإليه احلكومة بهذه امل�سوؤولية.
وفيم��ا يتعل��ق به��ذا الع��دد م��ن املجل��ة فقد اخت�ست البح��وث الأربعة بتوثي��ق الأوقاف يف العهد 
ن الع��دد بحًثا بعن��وان: »وقفيات  العثم��اين وكيفي��ة رعاي��ة الدول��ة العثماني��ة لاأوق��اف؛ حي��ث ت�سمَّ
النق��ود عل��ى امل�س��جد الأق�س��ى وقب��ة ال�سخ��رة خ��ال الف��رتة م��ن ١٠٥٠ -١٠٦٧ه���/ ١٦٤٠-
١٦٥٧م«، تن��اول وق��ف النق��ود عل��ى امل�س��جد الأق�س��ى خ��ال ف��رتة منت�سف القرن ال�س��ابع ع�س��ر، 

وكيفي��ة م�س��اهمة وق��ف النق��ود يف تعزي��ز احلي��اة العلمي��ة يف امل�س��جد الأق�س��ى.
��ا البح��ث الث��اين وه��و بعن��وان: »الوق��ف عل��ى امل�س��جد الأق�س��ى يف العه��د العثم��اين..  واأمَّ
املوقوف��ات والنفق��ات )٩٢٢ -١٣٣٣ه���/ ١٥١٦-١٩١٤م(«؛ فق��د تعر���س للمكان��ة الت��ي حظ��ي به��ا 
امل�س��جد الأق�س��ى واحلرم��ان ال�س��ريفان، م��ن خ��ال تنوُّع الأوق��اف عليهما، وبخا�س��ة وقف عديد 
م��ن اأرا�س��ي الق��رى يف فل�س��طني عل��ى امل�س��جد الأق�س��ى وقب��ة ال�سخ��رة؛ به��دف توف��ري الأم��وال 

الازم��ة لاإنف��اق علي��ه وعل��ى العامل��ني في��ه.
��ا البح��ث الثال��ث وه��و بعن��وان: »احلب���س على جامع القريوان حتى نهاي��ة ع�سر بني زيري  واأمَّ
)٥٠-٥٤٣ه���/ ٦٧٠ -١١٤٨م(«؛ فق��د عر���س الباح��ث احلب���س )الوق��ف( عل��ى جام��ع الق��ريوان 
الذي �س��هًدا اهتماًما ملحوًظا من قبل ال�س��لطة والرعية الأغنياء منهم والفقراء. حتت اإ�س��راف 
املوؤ�س�س��ة الق�سائي��ة يف تل��ك الف��رتة والت��ي تت��وىل مهم��ة تعي��ني موظ��ف يهت��م بالأحبا���س العمومي��ة 
ومنه��ا امل�س��اجد، و�س��اهمت الأحبا���س يف تن�س��يط احلرك��ة العلمي��ة بجام��ع الق��ريوان، وتنوع��ت 
الأحبا���س عل��ى اجلام��ع، ولل�س��لطة الق�سائي��ة  دور وا�س��ح يف �س��رف ري��ع الأحبا���س عل��ى العلم��اء 

وط��اب العلم.
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الفتتاحية

��ا البح��ث الراب��ع وه��و بعن��وان: »املن�س��اآت التجاري��ة مبدين��ة ا�س��تانبول م�س��دًرا لتموي��ل  واأمَّ
الأوقاف العثمانية يف املدينة )٩-١٠ه�/ ١٥-١٦م(«؛ فقد تناول فيه الباحث املن�س��اآت التجارية 
ته��ا الدول��ة العثماني��ة، حي��ث كان له��ا اأثره��ا الوا�س��ح يف  وال�سيا�س��ة -مبختل��ف اأنواعه��ا- الت��ي تبنَّ
تطوير املدن القدمية، ون�س��وء مدن جديدة، واأ�س��هم الوقف يف الرواج التجاري باملدن من خال 

الأوق��اف التجارية.
وبالإ�ساف��ة له��ذه البح��وث فق��د احت��وى الع��دد عل��ى مقال��ة بعن��وان: »وقفي��ة ترمي��م م�س��جد 
�سيدى مو�سى اخلذري بزبيان اجلزائر العثمانية«، حتقيق ودرا�سة: د. عناق جمال، وهي حتقيق 
خ لأح��وال املجتمع واأو�ساعه خال  للوثيق��ة الوقفي��ة للم�س��جد؛ �س��عيًّا للخروج مبنظ��ور تاريخي يوؤرِّ

حقب��ة زمنية حمددة.
��ا لكتاب بعنوان: »اأوقاف احلرمني ال�س��ريفني بالباد التون�س��ية  زمن  كم��ا تن��اول الع��دد عر�سً

ال�ستعمار الفرن�سي  )١٨٨١- ١٩٥٦م(«.
 

واهلل املوفق     
اأ�سرة التحرير
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الـبـحـــوث

وقفياُت النقوِد على امل�ضجِد الأق�ضى وقبِة ال�ضخرِة
خلَل الفرتِة من )١٠5٠- ١٠6٧هـ/ ١64٠- ١65٧م(

د. اإبراهيم ح�سني ربايعه)1(

ملخ�ٌس:
ت�س��عى هذه الدرا�س��ة اإىل ت�س��ليط ال�سوء على وقف النقود على امل�س��جد الأق�سى، من خال 
دة؛ هي منت�سف القرن ال�سابع ع�سر، وقد  حتليل جمموعة من عقود وقف النقد خال فرتة حمدَّ
ُلوح��ظ اأن الوقفي��ات -مو�س��وع الدرا�س��ة- عقدها اأ�سحاب النفوذ وال�س��لطة يف الدولة العثمانية؛ 
��ة ال�سخ��رة امل�س��رفة، وق��د متَّ  ��ه ريعه��ا لُقبَّ ومنه��م حاك��م القد���س حمم��د با�س��ا، ك�سدق��ات موجَّ
بداي��ة جم��ع ه��ذه العق��ود واإع��ادة كتابته��ا م��ن جدي��د، وم��ن ث��م متَّ اإع��داد درا�س��ة حتليلي��ة مل�سمون 
ه��ذه العق��ود وغر�سه��ا، وال�س��روط الت��ي ُو�سع��ت م��ن اأجلها، بع��د ذلك متَّ عر�س ن���سِّ العقود وفق 
الت�سل�س��ل الزمن��ي، كم��ا ُو�س��ع يف بداي��ة كلِّ عق��د و�س��ف عامٌّ ملحت��وى كلِّ عقد من العق��ود الثمانية 
ن اأبرز ما اأ�س��فرت عنه ه��ذا الوثائق جمتمعة.  مو�س��وع الدرا�س��ة، وم��ن ث��م اأُتبع��ت بخامت��ة تت�سمَّ

)1) أستاذ مادة التاريخ اإلسالمي »جامعة القدس املفتوحة- جنني« فلسطني.
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مة: مقدِّ
يع��دُّ امل�س��جد الأق�س��ى م��ن اأب��رز املوؤ�س�س��ات الديني��ة الت��ي رعته��ا الدول��ة العثماني��ة اإىل جان��ب 
احلرم املكي وامل�سجد النبوي؛ من حيث تخ�سي�س الهبات املالية والأوقاف اخلريية، فقد ك�سف 
ة ريعها ل�سالح امل�س��جد الأق�سى؛ من  الأر�س��يف العثماين عن في�س كبري من عقود الوقف املوجَّ
ام احل��رم، ف�س��ًا ع��ن اإ�س��اءة احل��رم القد�س��ي؛ امتث��اًل مل��ا ورد م��ن  تعم��ري و�سيان��ة واأج��ور خُل��دَّ
اأحاديث نبوية ت�سري اإىل اأهمية اإ�سراج امل�سجد الأق�سى، واإىل ف�سل فاعله وما ينتظره من الأجر 

اجلزي��ل يوم القيامة.
�س��ي ل�س��جات حمكم��ة القد���س ال�س��رعية؛ ا�س��توقفتني عدي��د م��ن  واأثن��اء درا�س��تي وتفحُّ
ه��ة للم�س��جد الأق�س��ى؛ وعل��ى وج��ه اخل�سو���س م�س��جد قب��ة ال�سخ��رة،  العق��ود الوقفي��ة املوجَّ
وحتديًدا مغارة ال�سخرة، التي بها اأثر ما ُيعرف بقدم الر�سول ] عند �سعوده اإىل ال�سماوات 
الع��ا، وق��د متَّ ح�س��ر الدرا�س��ة يف ٨ وقفي��ات لأ�س��باب؛ منه��ا: اأنه��ا ظه��رت خ��ال ف��رتة زمني��ة 
متقاربة زمنيًّا هي اأوا�س��ط القرن ال�س��ابع ع�س��ر، واأنها جميعها اأوقاف خريية نقدية، يف حني مل 
تظهر اأي عقود يف هذه الفرتة تتناول وقف العقارات واملزارع والغرا�س، والتي تقوم على حب�س 
��ا اأن جميع  اأ�س��ل امل��ال و�س��رف الرب��ح عل��ى املوق��وف علي��ه، ومن اأ�س��باب عقد هذه الدرا�س��ة اأي�سً
ه��ة لإن��ارة قب��ة ال�سخرة امل�س��رفة التي بها اأثر الر�س��ول الكرمي عليه ال�س��ام،  العق��ود كان��ت موجَّ
حيث يجد الدار���س للفرتة العثمانية ت�س��ابًقا يف تقدمي ال�سدقات اإىل قبة ال�سخرة؛ من قراءة 

ق��راآن وذكٍر واإن��ارة ... اإلخ.
ه��ا م��ن البح��ث  وال�س��بب الآخ��ر الداع��ي له��ذه الدرا�س��ة ه��و اأن ه��ذه الف��رتة مل تاأخ��ذ حقَّ
والدار�سة كغريها من الفرتات التاريخية، ل �سيَّما ما يتعلَّق منها بدار�سة موؤ�س�سة الوقف، وعلى 

وج��ه اخل�سو���س وق��ف النقود.  
��ا وثيًق��ا بامل�س��جد الأق�س��ى ال�س��ريف، وم�س��احة امل�س��جد  ويرتب��ط امل�س��لمون ارتباًط��ا روحيًّ
الأق�س��ى ل تقت�س��ر فق��ط عل��ى امل�س��جد، ب��ل ت�س��مل كذل��ك قب��ة ال�سخ��رة واملدار���س والقب��اب.. 
ع عل��ى م�س��احة قدره��ا ١٤٤ دومًن��ا و٩٠٠ م��رت مرب��ع،  وغريه��ا م��ن العنا�س��ر املعماري��ة، الت��ي تت��وزَّ
�س��ة مب�س��اجدها و�س��احاتها، وهنا يجب  ُتعرف جميعها باحلرم القد�س��ي ال�س��ريف، وجميعها مقدَّ
��د ب�س��كل جل��يٍّ عل��ى ه��ذا الأم��ر خلطورت��ه؛ اإذ يح��اول اليه��ود الول��وج اإىل امل�س��جد الأق�س��ى  اأن نوؤكِّ
ع��ني باأن امل�س��جد الأق�س��ى هو البناء فق��ط، اأما ال�س��احات فخارجة  وتهوي��ده م��ن ه��ذا الب��اب، مدَّ
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عنه، وهذا ادعاء باطل، هدفه حماولة اأخذ قطعة من احلرم القد�س��ي لت�س��ييد املعابد اليهودية 
ة به��ذه املخططات  الفا�س��دة عل��ى اأر�س��ه ال�س��ريفة، لك��ن امل�س��لمني -وهلل احلم��د- عل��ى دراي��ة تامَّ

د؛ كون��ه ج��زًءا م��ن عقيدتهم ال�س��ريفة)1(. امل�س��بوهة، وه��م متم�س��كون ب��كل �س��ر من��ه دون ت��ردُّ
ويف �س��وء ه��ذا الرتب��اط الروح��ي العمي��ق للم�س��لمني باحل��رم ال�س��ريف عل��ى م��رِّ التاري��خ 
الإ�س��امي؛ رغ��ب كث��ري م��ن اأ�سح��اب املنا�س��ب م��ن الأم��راء واحل��كام يف املحافظة علي��ه وتعمريه 
ه ب��كل م��ا يل��زم؛ حت��ى يبق��ى عام��ًرا بامل�س��لمني، وحتى ل تغفل اأعني امل�س��لمني عن��ه كما ح�سل  وم��دِّ
ى لعمل اإ�سافات  ر �ساح الدين مدينة بيت املقد�س ت�سدَّ اإبان احلروب ال�سليبية، فمنذ اأن حرَّ
وتعمري كثري داخل امل�سجد الأق�سى وخارجه، ومن ثم توالت الأعمال العمرانية يف القد�س؛ من 
مدار�س وزاويا واأ�سبلة وم�ساطب وقباب.. وغريها، حتى و�سل بهم الأمر اإىل التناف�س يف ت�سييد 
العمائ��ر يف امل�س��جد الأق�س��ى؛ ل �س��يَّما الع�س��ر اململوك��ي ال��ذي يع��دُّ من اأن�س��طها يف ه��ذا املجال، 

ومن ذلك مدر�س��ة ال�س��لطان الأ�س��رف قايتباي)2(.
وا لأعم��ال الرتمي��م وال�سيان��ة يف امل�س��جد الأق�س��ى م��ن  وعندم��ا ج��اء العثماني��ون ت�س��دَّ
ام وعلم��اء وم�س��ايخ  جه��ة، ودعم��وه بامل�س��ادر املالي��ة لاإنف��اق علي��ه وعل��ى القائم��ني علي��ه م��ن ُخ��دَّ
وطلب��ة عل��ٍم م��ن جه��ة اأخرى، حت��ى اأ�سبح خال الع�سر العثماين رو�سًة من ريا�س العلم، وبوابة 
يق�سده��ا امل�س��لمون م��ن كل ح��دب و�س��وب؛ لينهل��وا من��ه م��ا ط��اب لهم م��ن علوم �س��رعية وعقلية.
وتذك��ر امل�س��ادر املختلف��ة ه��ذا الهتم��ام العثم��اين بامل�س��جد الأق�س��ى؛ ل �س��يَّما م�س��جد قب��ة 
ن  ال�سخرة التي ُعرفت ب�سخرة اهلل، وكان اخلليفة عبد امللك بن مروان اأن�ساأ هذا امل�سجد املثمَّ
�س يف  ال�سكل على مغارة ال�سخرة التي �سعد منها الر�سول ] اإىل ال�سماء، والزائر لها املتفحِّ
جنباته��ا يلح��ظ ه��ذا الهتم��ام؛ ل �س��يَّما اأث��ر م��ا ُيع��رف بقدم الر�س��ول عليه ال�س��ام عن��د املعراج 
اًم��ا  ن��ت الدول��ة العثماني��ة له��ذه املغ��ارة ُخدَّ اإىل ال�س��ماء، الكائ��ن داخ��ل مغ��ارة ال�سخ��رة، فق��د عيَّ
لإنارته��ا وتنظيفه��ا وو�س��ع م��اء ال��ورد)3( فيه��ا، كم��ا ُو�س��ع بها عدد كب��ري من القنادي��ل التي وقفها 

)1) الكامل يف التاريخ، عز الدين علي ابن األثري، دار الفكر، بريوت، 1978م، 5/ 467، ومحد يوسف، بيت املقدس، 72- 90، 
وكامل مجيل العسلي، معاهد العلم يف بيت املقدس، عمال املطابع التعاونية، عمان، 1981م، ص41، ورشاد اإلمام، مدينة 

القدس يف العصر الوسيط، الدار التونسية للنشر، تونس، 1976م، ص203.
)2) املدرسة القيتبائية: تقع غرب احلرم، وُتنسب إىل السلطان اململوكي امللك األشرف قايتباي )ت: 875هـ/ 1470م)، انظر: 

ل يف تاريخ القدس، العارف، ص255. األنس، العليمي، 2/ 284، احلضرة األنسية، النابلسي، 1/ 297- 301، املفصَّ
)3) وقــف رضــوان آغــا أوقاًفــا علــى وضــع مــاء الــورد يف هــذا املــكان، ســجل القــدس 152، حجــة 1، 8 حمرم 1067هـــ، املوافق 27 

أكتوبــر 1656م، ص85.
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اأ�سح��اب املنا�س��ب العلي��ا يف ال�س��لطنة العثماني��ة، وم��ا ه��و وارد يف ه��ذا البح��ث م��ن وثائ��ق خل��ري 
دلي��ل عل��ى ذل��ك، يتَّ�س��ح م��ن خاله��ا رغب��ة امل�س��لمني -ل �س��يَّما م��ن له��م مق��درة مالي��ة- يف ب��ذل 

اأمواله��م وحب�س��ها لني��ل الث��واب الكب��ري م��ن اهلل لق��اء ه��ذا العمل.
وقف النقود:

لأن جمي��ع  الإ�س��ام؛  النق��ود يف  وق��ف  مو�س��وع  اإىل  ف  التع��رُّ الدرا�س��ة يف  ه��ذه  ترغ��ب 
الوقفي��ات الت��ي تناولته��ا الدرا�س��ة متح��ورت يف ه��ذا الن��وع م��ن الوقف حتديًدا؛ لذل��ك من املفيد 
تو�سيح مفهوم وقف النقود ودللته، ومبا ي�ساعد على ا�ستيعاب اأهداف هذه الدرا�سة املرجوة 
منه��ا، تعام��ل امل�س��لمون يف وق��ف النق��ود يف ف��رتة متاأخ��رة حتدي��ًدا خ��ال الع�س��ر العثم��اين، اأما 
��ز الوج��ود، وبق��ي حم�س��وًرا ب��ني بع���س الفقه��اء  الف��رتة ال�س��ابقة فل��م يظه��ر ه��ذا الوق��ف اإىل حيِّ
ل مع بروز  م��ن اأمث��ال ال�س��يخ زف��ر ب��ن هذي��ل وحمم��د ب��ن عب��د اهلل الأن�ساري)1(، لك��ن الأمر تب��دَّ
الدول��ة العثماني��ة كق��وة اإ�س��امية فتي��ة يف املحاف��ل الدولي��ة كان له��ا ب�سم��ات يف اأم��ور كث��رية؛ 
منه��ا: الق��ول بوق��ف النق��ود، م�س��تدلني بق��ول بع���س الفقه��اء بذل��ك، وق��د انت�س��ر ه��ذا الن��وع م��ن 
الوقف انت�ساًرا وا�سًعا؛ ل �سيَّما ب��»ا�ستانبول« و»القد�س ال�سريف«، وعلى وجه اخل�سو�س خال 

القرنني ال�ساد���س ع�س��ر وال�س��ابع ع�س��ر.
دة، عل��ى اأن يعام��ل بامل��ال معامل��ة  واأ�سا���س وق��ف النق��ود: حب���س امل��ال عل��ى جه��ة خ��ري حم��دَّ
�س��رعية؛ كقرو���س املرابح��ة الت��ي تع��رف بامل�سارب��ة يف الإ�س��ام، �س��رط اأن يتح��رى متويل الوقف 
اأم��ر ه��ذه املرابح��ة بدق��ة وعناي��ة حت��ى ل تدخ��ل يف الرب��ا، حيث ي�سع��ب التفريق بينهم��ا يف بع�س 
الأمور، ويتوقف الأمر على مدى م�سداقية متويل الوقف واأمانته وتدينه، وعلى متويل الوقف اأن 
دة، دون اأن ت�سل يد املتويل اإىل  ي�س��تثمر اأ�س��ل امل��ال وي�س��رف م��ن ريع��ه على جهات الوقف املح��دَّ

اأ�س��ل امل��ال؛ حت��ى ل ي�سي��ع)2(.

)1) حــول وقــف النقــد انظــر: إزالــة الوهــم عــن وقــف النقــد والســهم، أســامة عبــد اجمليــد العانــي، دار امليمــان للنشــر، الريــاض، 
2011م، رد احملتار شرح تنوير األبصار، ابن عابدين، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت )ب. ت)، 4/ 262، دالالت وقف 
النقــود يف القــدس خــالل احلكــم العثمانــي، حممــد األرنــاؤوط، جملــة أوقــاف، الكويت، عــدد 9، 1426هـــ/ 2005م، ص33- 47.
)2) إزالة الوهم عن وقف النقد والســهم، أســامة عبد اجمليد العاني، دار امليمان للنشــر، وابن عابدين، رد املختار شــرح تنوير 
األبصار، 4/ 262، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن جنيم، دار الكتاب اإلسالمي، ط2، )ب. ت)، 5/ 219، ودالالت 
وقــف النقــود يف القــدس خــالل احلكــم العثمانــي، حممــد األرنــاؤوط، جملــة أوقــاف، الكويــت، عــدد 9، 1426هـــ/ 2005م، 

ص33- 47.
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ويظه��ر م��ن خ��ال امل�س��ادر والوثائ��ق املختلف��ة اأن فقه��اء املذه��ب احلنف��ي مل يقف��وا عن��د 
؛ فق��د اأج��ازوا ا�س��تبدال وق��ف النق��د اأو ج��زء من��ه بعق��ار، اعتم��اًدا عل��ى زي��ادة املنفع��ة  ه��ذا احل��دِّ
واإمن��اء الوق��ف، وق��د اأف��ادت وثيقة ذلك عندما قام ال�س��يخ حممد ب��ن حممد اخلليلي متويل وقف 
خ��داوردي اأب��ي �س��يفني، املوق��وف عل��ى مري��دي الزاوي��ة املولوي��ة يف القد���س.. ب�س��راء غر���س عن��ب 
وتني و�س��فرجل يف اأر�س ال�سرارة قرب القد���س، وق�سر مبني باحلجر والطني داخلها)1(، ولعل 
يف ذلك اإ�سارة لبع�س القفزات التي اأحدثها العثمانيون يف ق�سايا فقهية عديدة، والتي تتما�سى 

وواق��ع احلال املعا���س اآنذاك.
الوقفيات:

ن�س��تهلُّ ه��ذا العن��وان بو�س��ع ج��دول يو�س��ح اخلط��وط الرئي�س��ة له��ذه الوقفي��ات، يلي��ه و�س��ف 
حتليل��ي للموا�سي��ع امل�س��رتكة الت��ي حوته��ا ه��ذه الوقفي��ات، وق��د متَّ تن��اول ه��ذه الوقفي��ات وف��ق 

الت�سل�س��ل الزمن��ي له��ا: 
الواقفجهة الإنفاقالوقفالرقم

ين قبة ال�سخرة وامل�سجد الأق�سى٣٠٠ غر�س١ حممد اآغا بن ويل)٢(ملوؤذِّ
امها ٥٠ غر�س٢ ممي با�سا حاكم لواء القد�س)٣( لإنارة ال�سخرة وخُلدَّ
امها٤٢ غر�س٣ حممد اأفندي )اإ�سماعيل زاده( قا�سي القد�س)٤(لإنارة ال�سخرة وخُلدَّ
امها٥٥ غر�س٤ ممي با�سا حاكم لواء القد�س )٥(لإنارة ال�سخرة وخُلدَّ

لإنارة قناديل ال�سخرة١٠٠ غر�س٥
وحمراب امل�سجد الأق�سى

عبد الرحمن با�سا حمافظ م�سر)٦(

ام١٠٠ غر�س٦ لإنارة قناديل ال�سخرة وللُخدَّ
ولقراءة القراآن بباب جامع املغاربة

زاهدة بنت حممد بن مو�سى بن الدهينة)٧(

امها٢٠ غر�س٧ رم�سان اآغا بن املرحوم يعقوب الإ�سام بويللإنارة ال�سخرة وخُلدَّ

اإنارة قناديل قبة ال�سخرة واملغارة٤٠ غر�س٨
ام ال�سخرة واأجور ُخدَّ

م�سطفى خليفة بن فخر الأكابر والأعيان 
عي�سى بك)٨(

)1) سجل القدس 119، ح1، 8 حمرم 1042هـ، املوافق 26 يوليو 1632م، ص338.
)2) سجل القدس 129، ص371- 372.

)3) املرجع نفسه، ص621- 622.
)4) سجل القدس 132، ص459.

)5) املرجع نفسه، ص462.
)6) سجل القدس 147، ص92.

)7) سجل القدس 149، ص218.

)8) سجل القدس 152، ص147.
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ه��ة للم�س��جد الأق�س��ى عموًم��ا، وعل��ى  ويك�س��ف ه��ذا اجل��دول ع��ن ثماني��ة عق��ود، جميعه��ا موجَّ
ام احلرم  وج��ه اخل�سو���س مل�س��جد قب��ة ال�سخ��رة، م��ن حي��ث الإنارة وق��راءة القراآن وكذلك خُل��دَّ
د اأو فئة معينة، بل �سملت فئات و�سرائح  ال�سريف، كما يظهر اأنها مل حُتب�س من ِقبل �سخ�س حمدَّ
متعددة؛ فكان منهم احلكام مثل حاكم القد�س وحاكم م�سر، وكذلك كان كبار رجال الدولة يف 
الب��اب الع��ايل )الأ�س��تانه(، وكم��ا ظه��ر اأن بع���س العق��ود من وقف الن�س��اء التي مل تك��ن الأوىل ول 
الأخرية يف وقفها، حيث اأفادت الوثائق العثمانية اإىل اأن وقف الن�س��اء كان منت�س��ًرا ب�س��كل لفت 

يف القد�س ال�سريف)1(. 
ويظه��ر يف العق��ود ن��وع النق��ود وه��ي الغرو���س الأ�س��دية)2(، يف ح��ني اأ�س��ارت الوقفي��ة الثامن��ة 
اإىل قيم��ة الغر���س بالقط��ع امل�سري��ة)3( الف�سي��ة، والغرو���س ه��ذه عمل��ة هولندي��ة كان��ت م�س��تعملة 
ب�س��كل كب��ري بع��د اأن اأخ��ذت م�سداقي��ة يف الب��اد الإ�س��امية اآن��ذاك، اأما الأ�س��دية فلوجود �سورة 

اأ�س��د عليها.
ه��ة لإنارة الرثيا  ��ا اأنها متقارب��ة امل�سامني؛ فجميعها موجَّ ��ا يظه��ر يف ه��ذه الوقفي��ات اأي�سً وممَّ
والقنادي��ل يف قب��ة ال�سخ��رة وامل�س��جد الأق�س��ى، وكذل��ك لق��راءة الق��راآن يف اأماك��ن خمتلف��ة م��ن 

امل�س��جد الأق�سى؛ مثل م�س��جد املغاربة وم�س��جد قبة ال�سخرة.
��ا ع��ن تق��ارب يف ديباجة العقود من حيث اخلطب��ة وخامتة العقود،  وتك�س��ف ه��ذه العق��ود اأي�سً
مة باآيات  ح اأهمية الوقف وثواب فاعلي��ه، واحل�سِّ عليه، مدعَّ لت جميعه��ا بخطب��ة تو�سِّ فق��د ا�س��تهَّ

)1) حول ذلك انظر: وقفية بلقيس خاتون على الصخرة املشــرفة، ســجل القدس 72، ص427، ووقفية احلاجة غزال بنت عبد 
اهلل احلبشية على الصخرة، سجل القدس 75، ص128، ووقفية آمنة خاتون بنت يوسف الرومي على قراءة القرآن، سجل 
القــدس 76، ص384، ووقفيــة نــور اهلــدى بنــت القاضــي إمساعيل الديري، ســجل القدس 139، ص17، ووقفية فاطمة بنت 
الشــيخ كمــال العســيلي علــى قبــة الصخــرة، ســجل القــدس 197، ص420، وانظــر أيًضــا حــول وقــف النســاء: وقــف النقــود يف 
القدس يف بداية احلكم العثماني- نظرة يف مساهمة املرأة خالل )999- 1052هـ/ 1592- 1642م)، حممد األرناؤوط، ، 
املؤمتر الدولي السابع لتاريخ بالد الشام 1427هـ/ 2006م، م3، فلسطني، حترير: حممد عدنان البخيت، منشورات جلنة 

تاريخ بالد الشــام، اجلامعة األردنية، عمان، 1429هـ/ 2008م، ص145- 153.
)2) الغرش األسدي : كان يساوي 30 قطعة مصرية، ومن القطع الشامية 80 قطعة، ومن القطع الذهبية قطعة ونصف، كذلك 
كان مــن أنــواع الغــروش الــي كانــت معروفــة الغــروش العدديــة؛ إذ إن كل غــرش ونصــف عــددي يســاوي غرًشــا أســديًّا أو 30 
قطعة مصرية، وُعرف أيًضا غرش الريال؛ خباصة مع بدايات القرن الثامن عشــر، ســجل القدس 199، 6 مجادى األوىل 

ل، العارف، ص338-337. 1110هـــ، املوافــق 10 تشــرين ثانــي 1698م، ص18، املفصَّ
)3) قطعــة مصريــة: نقــد حناســي ُضــرب يف مصــر، ســجل القــدس 157، ح2، أوائــل رجــب 1070هـــ/ 1660م، ص86، العــارف، 
ــل، ص338، التاريــخ املالــي للدولــة العثمانيــة، شــوكت يامــوك، تعريــب: عبــد اللطيــف احلــارس، دار املــدار اإلســالمي،  املفصَّ

.296 2005م، ص294- 



18

العدد ٣٢ - ال�سنة ال�س�ابعة ع�سرة - �س�ع�ب�ان ١٤٣٨ ه� / م��اي�و ٢٠١٧ م

القراآن الكرمي والأحاديث ال�سريف، اأما يف خواتيم الوثائق فقد ظهر فيها مرافعة يف م�سروعية 
وق��ف النق��ود، فبع��د اأن ُي��رم عق��د الوق��ف يطل��ب الواق��ف م��ن القا�س��ي احلك��م مب�س��روعية ه��ذا 
الوقف، معتمًدا على ال�سواهد الفقهية التي اأجازت مثل هذا النوع من الوقف، وقد هدف الواقف 

له عن مق�سده. م��ن ذل��ك لئ��ا ياأتي اأحد وينقل��ب على الوقف ويبدِّ
د اإىل الفق��راء وامل�س��اكني  ر اإنفاق��ه عل��ى م��ا ُح��دِّ ��ه يف ح��ال تع��ذُّ كذل��ك ُوج��د اأن الوق��ف موجَّ

واملجاوري��ن يف القد���س ال�س��ريف، وم��ن ث��م اإىل الفق��راء وامل�س��اكني اأينم��ا كان��وا.
وت�س��اوت جمي��ع الوقفي��ات بخ�سو���س ن�س��بة املرابح��ة امل�س��موح به��ا �س��رًعا، با�س��تثناء العق��د 
فت باقي العقود عند ن�سبة ربح ١٥%،  الثامن؛ الذي �سرط يف الواقف املرابحة ٢٠%، يف حني توقَّ

عل��ى األ تزي��د ع��ن ذل��ك؛ حت��ى ل يدخ��ل على املال اأرباح اأقرب م��ا تكون اإىل الربا.
��ا دقيًق��ا؛ م��ن خ��ال ال�س��روط الت��ي و�سعه��ا  ويظه��ر يف الوق��ف اأن الواق��ف فر���س نظاًم��ا اإداريًّ
د الأج��ور له��م مب��ا ل  ام للوق��ف، حي��ث ب��نيَّ ال�س��روط ب�س��كل دقي��ق، وح��دَّ عل��ى املوظف��ني واخُل��دَّ

يتعار���س وم�سلح��ة الوق��ف.
كم��ا و�س��ع �س��روًطا عل��ى املت��ويل اللت��زام به��ا حت��ى ل ي�سي��ع مال الوق��ف؛ وه��ي: اأن املرابح يف 
��ز الوج��ود ومل��ك  امل��ال علي��ه اأن ياأخ��ذ الره��ن مب��ا ي�سم��ن ل��ه امل��ال، عل��ى اأن تك��ون الره��ون يف حيِّ
امل�سارب ر�سميًّا، كذلك على املتويل اأن ياأخذ الكفاء؛ ل�سمان �سداد القرو�س يف موعدها، واأن 
ي�سارب املتويل على الوقف مع اأ�سخا�س م�سهود لهم بال�سدق والأمانة وال�ستقامة والقدرة على 
�س��داد القرو�س يف موعدها، كما عليه ت�س��جيل ذلك يف �س��جات القد���س لئا ي�سيع الوقف، وقد 
اأظه��رت احُلج��ج الاحق��ة اأن املت��ويل عل��ى الوق��ف كان ي�س��رع يف امل�سارب��ة بامل��ال بع��د اأن ي�س��تلمه 
مبا�س��رة، وم��ن ذل��ك قب���س عم��ر جلب��ي بن عل��ي جلبي الرتجم��ان؛ وكيل متويل وق��ف رم�سان اآغا 
املوق��وف عل��ى ثري��ة ال�سخ��رة امل�س��رفة، م��ن فت��ح الدي��ن ب��ن ع��اء الدي��ن ال�س��وا.. غرو�ًس��ا، وه��ي 

امل�س��تحقة عليه)1(.
العقد الأول:

تق��ع ه��ذه الوقفي��ة يف �سفحت��ني م��ن الن��وع املتو�س��ط، اخل��ط ن�س��خي، وتوجد �سعوب��ة يف قراءة 
العق��د؛ لوج��ود بع���س التل��ف يف اأطراف��ه بفعل الرطوبة و�س��وء احلفظ، اأما م�سمون العقد فهو من 

)1) سجل القدس 155، ح8، 21 ربيع ثاني 1069هـ، املوافق 16 يناير 1659م، ص283.
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وق��ف حمم��د اآغ��ا ب��ن ويل م��ن اأكاب��ر رج��الت الدول��ة يف الب��اب الع��ايل، ويب��دو اأن عق��د الوق��ف مت 
بح�س��ور الواق��ف �س��خ�سيًّا، وق��د اأوق��ف ٣٠٠ غر�ًس��ا عل��ى اأن ُت�س��رف اأرب��اح املبل��غ عل��ى ٢٤ موؤذًنا 
يف قب��ة ال�سخ��رة، �س��رط اأن يق��روؤوا �س��ورة الفاحت��ة و�س��ورة الفت��ح بع��د �س��اة ال�سب��ح، وكذل��ك 
ًن��ا يف امل�س��جد الأق�س��ى، وُيلح��ظ يف ذل��ك الع��دد الكب��ري للموؤذن��ني يف  احل��ال عل��ى اثن��ي ع�س��ر موؤذِّ
امل�س��جد الأق�س��ى، ه��ذا دون املوؤذن��ني يف القب��اب وامل��اآذن واملقام��ات املنت�س��رة يف كل م��كان داخل 
احلرم القد�سي، وقد جاء زيادة هذا العدد ب�سبب كر امل�ساحة؛ علًما باأن الأذان كان يعتمد على 

اأ�س��وات املوؤذن��ني، حي��ث اإن مك��رات ال�س��وت مل تكن قد اكُت�س��فت بعد.
دت الوثيقة وظيفة التولية على الوقف لل�س��يخ عبد القادر بن مو�س��ى بن غ�سية؛ وهو  كما حدَّ
د امله��ام داخل احلرم كانت الدولة ت�س��مح بتعيني  ال�س��يخ الث��اين يف احل��رم القد�س��ي، فنظ��ًرا لتعدُّ
امه، وكان يتم تن�سب �س��يخ  �س��يخ ثاٍن للحرم؛ حتى يتعاونا يف �سبط اأمور امل�س��جد الأق�سى وُخدَّ

احلرم مبوجب مر�س��وم �س��لطاين، واأحياًنا من قا�سي القد�س)1(.
ون�ــسُّ العقــد: »احلم��د هلل ال��ذي اأع��دَّ للواق��ف بباب��ه جزي��ل الث��واب، واألهم��ه لفع��ل اخل��ري 
اه عل��ى تعاط��ي املثوب��ات، وال�س��اة وال�س��ام عل��ى �س��يدنا  ات، وق��وَّ ق��ه لعم��ل امل��رَّ وال�س��واب، ووفَّ
حمم��د اأ�س��رف اأه��ل الأر���س وال�س��ماوات، ونقط��ة وج��ود الكائن��ات، وعل��ى اآل��ه واأ�سحاب��ه اأه��ل 
ال�سدقات والهبات؛ وبعد.. فاإنَّ اأيام اأواخر العبد ليوم ت�سخ�س فيه الأب�سار، ال�سدقة اجلارية 
عل��ى قم��ر الأع�س��ار، اإنه��ا �سدق��ات الأوق��اف، التي يعدل كلُّ قرياط من ثوابه��ا جبل اأحد اأو قاف؛ 
ومل��ا عل��م عم��دة اأ�سح��اب الإقب��ال �ساح��ب الع��ز والإج��ال؛ حمم��د اآغ��ا ب��ن ويل، ال�س��اكن بق��رب 
قني من جزيل  اليا�سوفية)2( بدار ال�سلطنة العلية يف ق�سطنطينية املحمية، ما وعد اهلل به املت�سدِّ
الث��واب، وجمازاته��م عل��ى م��ا قدم��وه م��ن العم��ل ي��وم يق��وم احل�س��اب، )وغ��ب( قب��ل ارحتال��ه اإىل 
ال��دار الآخ��رة يف عم��ل �سال��ح، ُيلب�س��ه يف اجلن��ة اجللي��ل الفاخ��ر، وره��ب م��ن لهي��ب الن��ار احلارة؛ 
اعتم��اًدا عل��ى قول��ه ]: »اتقــوا النــار ولــو ب�ضــقِّ مترة«، اأ�س��هد على نف�س��ه الكرمية، اأن��ه وقف واأبَّد 
ق بع��د م��ا اأف��رز م��ن مال��ه وطي��ب نوال��ه، ح�س��بة هلل تع��اىل ورغب��ة يف ثواب��ه، وعم��ًا  ���س وت�س��دَّ وحبَّ
بقول��ه:{ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ})3(.. مبلًغ��ا ق��دره ثاثمائ��ة غر���س اأ�س��دي، وقًف��ا 

)1) ســجل القــدس 119، ح2، 12 ذي القعــدة 1041هـــ، املوافــق 31 أيــار 1632م، ص301، وتاريــخ القــدس يف ضــوء الوثائــق 
)1600- 1700م)، إبراهيــم ربايعــه، حيفــا، فلســطني، ص149.

)2) أيــا صوفيــا: هــي كنســية القســطنطينية العظيمــة، الــي حوَّهلــا العثمانيــون إىل مســجد بعــد فتــح املدينــة 1453م، اســتانبول 
وحضــارة اخلالفــة اإلســالمية، الــدار الســعودية، برنــارد لويــس، 1982م، ص24.

)3) سورة األعراف، اآلية 31.
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��ا، ل ميح��و ا�س��مه، ول يندر���س ر�س��مه، ول ي�سي��ع عن��د  �سحيًح��ا �س��رعيًّا، وحب�ًس��ا �سريًح��ا مرعيًّ
��ده واأخل��ده،  ��ده، وحيثم��ا اأت��ى علي��ه ده��ر واأوان اأبَّ اهلل ثواب��ه واأج��ره، ب��ل كلم��ا م��رَّ علي��ه زم��ان اأبَّ
يج��ري احل��ال يف ذل��ك كذل��ك اأب��د الآبدي��ن ودهر الداهري��ن، اإىل اأن ي��رث اهلل الأر�س ومن عليها 
وه��و خ��ري الوارث��ني، و�س��رط اأن املت��ويل عل��ى الوق��ف املزب��ور ي�س��تغل وي�س��رتبح باملبل��غ بنف�س��ه، اأو 
بكفيل عليه باملعاملة ال�س��رعية، ويتقي �س��بهات الربا، ويجعل ربح كل ع�س��رة غرو���س منها غر���س 
��ل م��ن الربح يف كل �س��نة خم�س��ة واأربعني غر�ًس��ا، ي�سرف  ون�س��ف غر���س، فيك��ون جمم��وع املتح�سِّ
املتويل على الوقف املزبور من ذلك �ستة وثاثني غر�ًسا اأ�سديًّا على �ستة وثاثني موؤذًنا، من ذلك 
اأربعة وع�س��رون غر�ًس��ا على املوؤذنني يف ال�سخرة ال�س��ريفة، على اأن يقروؤوا للواقف املزبور عقب 
كلِّ �س��اة �س��ورة الفاحت��ة و�س��ورة الإخا���س ثاث��ة م��رات، وي�س��رف اثن��ي ع�س��ر غر�ًس��ا م��ن ذلك 
عل��ى اثن��ي ع�س��ر موؤذًن��ا بامل�س��جد الأق�س��ى ال�س��ريف، على اأن يق��روؤوا عقب كل �ساة �سبح �س��ورة 
م ]،  م والر�سول املعظَّ فاحتة الكتاب و�سورة الفتح، ويهدوا ثواب ذلك لروح ح�سرة النبي املكرَّ
��ه اهلل الغفور باملثوبات والأجور، وي�سرف املتويل املزبور لنف�س��ه من  ول��روح الواق��ف املرق��وم خ�سَّ
ر �س��رف ذل��ك مل��ن ذكروا لعب��اد اهلل تعاىل؛ فُي�س��رف على الفقراء  ذل��ك ت�س��عة غرو���س، واإذا تع��ذَّ
وامل�س��اكني اأينما كانوا، وحيثما ُوجدوا، و�س��رط الواقف امل�س��ار اإليه -زاد اهلل النعم عليه- تبديل 
وقفه وتغيريه بالزيادة والنق�سان لنف�سه ما دام حيًّا، ثم التولية على وقفه املرور لفخر امل�سايخ 
املكرمني زبدة ال�ساحلني؛ مولنا ال�س��يخ عبد القادر بن املرحوم فخر ال�ساحلني ال�س��يخ مو�س��ى 
ب��ن غ�سي��ة، �س��يخ احل��رم الث��اين بالقد���س ال�س��ريف م��دى حيات��ه، ث��م عل��ى اأولده، ث��م عل��ى اأولد 
اأولده، ثم على اأولد اأولد اأولده، ثم من يكون اأهًا لذلك؛ ب�س��رط الأمانة وال�س��تقامة، والنظر 
عل��ى الوق��ف املزب��ور للموؤذن��ني املزبورين، و�س��لَّم املبلغ املرقوم لل�س��يخ عبد الق��ادر املتويل املزبور، 
فت�س��لَّمه من��ه جله��ة الوق��ف املذك��ور، وو�س��ع علي��ه ي��د توليت��ه، فلم��ا متَّ اأم��ر الواق��ف طل��ب الواق��ف 
م��ن املت��ويل الرج��وع ع��ن الوق��ف املذك��ور يف احل��ال، م�س��تدًل ب��اأن وق��ف النق��ود غ��ري �سحي��ح، على 
ه ال�س��ريف؛ فاأج��اب املتويل املزب��ور باأن  ���س �س��رُّ م��ا ه��و يف الكت��ب �سري��ح، عن��د الإم��ام الأعظ��م ُقدِّ
وق��ف النق��ود، وم��ا يف �سمن��ه م��ن ال�س��روط والقي��ود، �سحي��ح م�س��روع عن��د الإمام املعت��ر؛ ح�سرة 
ر دقائق  الإم��ام زف��ر، وترافع��ا يف ذل��ك ل��دى مولنا و�س��يدنا الع��امل الكبري؛ العامل النحري��ر، حمرِّ
ر قواع��ده اأح�س��ن تقري��ر، اأق�س��ى ق�س��اة الإ�س��ام، العامل العام��ل، الفا�سل  الفق��ه والتف�س��ري، مق��رِّ
��ع  الكام��ل، الفا�س��ل ب��ني احل��ق والباط��ل، احلاك��م ال�س��رعي امل��وىل)1( حمم��د اأ�س��عد اأفن��دي، املوقِّ
)1) املوىل: لقب ديين اسُتعمل مبعنى السيادة، وأحياًنا مبعنى االنتماء والوالء، األلقاب والوظائف، مصطفى بركات، القاهرة، 

2000م، ص221.
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ل مولنا -احلاكم ال�سرعي امل�سار اإليه- كام  خطه الكرمي اأعلى نظريه دام ف�سله وعاه، ملا تاأمَّ
��ح عن��ده جان��ب الوقف م��ن الَبْينة، حكم ب�سحة الوقف املزب��ور، على رواية حممد  الفريق��ني؛ ترجَّ
الأن�س��اري، ع��ن الإم��ام زف��ر علي��ه رحمة امللك الباري، حكًما �س��رعيًّا، ثم عط��ف الواقف -املومى 
اإلي��ه- ال��كام اإىل �س��مة اأخ��رى م��ن حلي��ة اخل�س��ام، وق��ال: َه��ْب اأن وق��ف النق��ود، وم��ا يف �سمن��ه 
م��ن ال�س��روط والقي��ود، �سحي��ح عن��د الإمام املعهود، لكنه ميكن الرجوع في��ه؛ ملا اأن ال�سحة عنده 
تف��ارق الل��زوم، وطل��ب الواق��ف املزبور، من املتويل املذكور، اأن يرد املبلغ املر�س��وم، فامتنع املتويل 
املذك��ور م��ن ذل��ك، معتم��ًدا عل��ى اأن ال�سح��ة يف الوقف ل تفارق اللزوم، عن��د الإمامني الهمامني، 
والبدري��ن ال�س��ماعني؛ الإم��ام اأب��ي يو�س��ف الإم��ام الث��اين، والإم��ام حمم��د ب��ن احل�س��ن ال�س��يباين، 
لقي��ا امل��نَّ الرب��اين، واللط��ف ال�س��بحاين، وجناهما لدى مولنا احلاكم املوم��ى اإليه، وطلب املتويل 
املذك��ور م��ن احلاك��م ال�س��رعي، بلزوم الوقف على ق��ول الإمامني املذكورين اأعاه، فحكم اأيَّد اهلل 
اأحكام��ه، واأع��ا ب��روج ال�س��عادة اأعام��ه، وبلَّغ��ه يف الداري��ن نواله ومرامه.. بذل��ك حكًما �سحيًحا 
��ا، عامِلً��ا باخل��اف، الواقع بني الأئمة الأ�س��اف، ومراعًيا ملا يتحتَّم رعايته  ًرا مرعيًّ �س��رعيًّا، حم��رَّ
ر، وحب�ًس��ا �سريًحا كما  يف الق�س��اء والأوق��اف، و�س��ار املبل��غ املرق��وم وقًف��ا �سحيًحا لزًما كما �ُس��طِّ
ر، ل يح��لُّ لأح��د يوؤم��ن ب��اهلل والي��وم الآخ��ر، ويعلم اأنه لربه الكرمي �سائر.. اأن ي�س��عى يف نق�سه  ُق��رِّ
واإبطاله، وتغريه عن منواله، ووقع اأجر الواقف على احلي القيوم، حتريًرا يف ال�ساد�س من �سهر 

��م ق��دره وحرمته، من �س��هور �س��نة خم�س��ني واألف«)1(. رم�س��ان املب��ارك، املعظَّ
العقد الثاين:

ج��اء ه��ذا العق��د يف �سفحت��ني م��ن الن��وع املتو�س��ط، اخل��ط جيد ميكن قراءته ب�س��هولة وي�س��ر، 
وهو من وقف ممي با�سا اأمري لواء القد�س يف حينه، فقد ح�سر بنف�سه اإىل املحكمة واأبرم ف�سول 
العقد، مو�سًحا اأن قيمة النقد املوقوف ٥٠ غر�ًسا، ُي�سرف منها ثمن زيت لإ�ساءة قناديل مغارة 
ام  ��ا يتع��نيَّ م��ن الرب��ح م�س��روف خُل��دَّ ال�سخ��رة الكائن��ة ف��وق ق��دم الر�س��ول علي��ه ال�س��ام، واأي�سً
د العقد باأن متويل الوقف  هذه القناديل، ف�سًا عن تخ�سي�س م�ستحقات ملتويل الوقف، كما حدَّ
يكون ال�سيخ عبد اجلواد الع�سلي �سيخ طائفة التجار يف القد�س، يف حني ناظره يكون ال�سيخ عبد 

القادر ال�سمني امل�سوؤول عن خدمة مكان القدم يف مغارة ال�سخرة.

)1) شــهود احلــال؛ مثــال: الفقــري عبــد الغفــار )املفــي احلنفــي)، مثال: شــهدت على موالنا بذلك الفقري زكريــا اخلالدي، مثال: 
شــهد بذلك نور اهلل اللطفي، مثال: الفقري حممد هبة اهلل بن عبد الغفار، مثال: شــهدت على احلكم بذلك نفســه الفقري 
يوسف اللطفي )خطيب املسجد األقصى)، مثال: الفقري عمر بن أبي اللطف، شيخ زكريا الديري، شيخ مصطفى الدجاني، 

شــيخ هبة اهلل الديري، شــيخ عفيف الدين الديري، شــيخ مصطفى العلمي كاتبه، ســجل القدس 129، ص371- 372.
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ل ل��ه �س��بل الهداي��ة  ون�ــسُّ العقــد: »احلم��د هلل، ال��ذي َم��ْن وق��ف عل��ى ب��اب كرم��ه وج��وده؛ �س��هَّ
واأطلع اأعام �س��عوده، ومن حب���س نف�س��ه عن ال�س��هوات؛ قابله بجزيل املثوبات، وقبول ال�سدقات، 
وم��ن ح��رم علي��ه الرح��وب اإىل ه��ذه الدني��ا الفاني��ة، ب��دل اخلل��ود وم��ن ع��رف جنات��ه العالي��ة، 
اأحم��ده حم��د م��ن وق��ف لاأعم��ال ال�ساحل��ة، فاأ�سبح��ت جتارت��ه يف الدني��ا رابح��ة، واأ�س��هد اأن 
ل اإل��ه اإل اهلل وح��ده ل �س��ريك ل��ه.. وع��د كلَّ منف��ق خلًف��ا وكلَّ مم�س��ك تلًف��ا، واأ�س��هد اأن �س��يدنا 
حمم��د عب��ده ور�س��وله، اله��ادي اإىل طري��ق الف��اح، واملر�س��د اإىل �س��بيل النج��اة والنج��اح، ال��ذي 
اأن��زل علي��ه م��ن الف�س��ل واملن��وال، ال��ذي ا�س��رتى م��ن املوؤمن��ني اأنف�س��هم واأموالهم باأن له��م اجلنة، 
ل، و�سلِّم ت�سليًما؛  رًما وكرَّ وهلل، ووقف ملكه واقف و�سبَّ وعلى اآله و�سحبه، ما وقف بعرفات حُمْ
خره العبد ليوم ت�سخ�س فيه الأب�سار ال�سدقة اجلارية على مر الدهور  وبعد.. فاإن اأجزل ما ادَّ
والأع�س��ار؛ ل �س��يَّما �سدق��ات الأوق��اف، الت��ي يع��دل كل ق��رياط من ثوابها جبل اأح��د اأو قاف، وملا 
عل��م اجلن��اب الكب��ري الع��ايل، والكوك��ب املن��ري املتايل، حائز الأث��ر واملفاخر، والقائ��م بالجتهاد 
يف طلب املثوبات على الأول والآخر، عمدة اأركان الدولة، وامل�س��هور ب�س��دة العزم وال�سولة، اأمري 
الأم��راء الك��رام، كب��ري الك��راء الفخ��ام، �ساح��ب العز واملج��د والدولة والحرتام، �س��احب اأذيال 
م، كه��ف املل��ة الزاه��رة، موؤمت��ن الدول��ة  الوق��ار والحت�س��ام، املخت���سُّ مبزي��د عناي��ة املل��ك الع��اَّ
 ، الباه��رة، �س��الك م�س��الك ال�س��دق والعدال��ة، ناه��ج مناه��ج ال�س��جاعة والب�س��الة، الأ�س��د الأ�س��دُّ
��ر له  ، حام��ل راي��ة املج��د والفتخ��ار، مل��ك الأم��راء الكب��ار، ح�س��رة مم��ي با�س��ا ي�سَّ والبط��ل الأ�س��دُّ
م��ن اخل��ريات م��ا �س��اء، املتقاع��د)1( مبدينة القد���س ال�س��ريف، دام ل��ه العزُّ والت�س��ريف، اأدام اهلل 
ق��ني م��ن جزي��ل  دولت��ه الزاه��رة، وجم��ع ل��ه ب��ني اأج��َرْي الدني��ا والآخ��رة.. م��ا وع��د اهلل م��ن املت�سدِّ
م��وه لأنف�س��هم من العمل يوم يقوم احل�س��اب؛ رغ��ب قبل ارحتاله  الث��واب، وجمازاته��م عل��ى م��ا قدَّ
اإىل الدني��ا الآخ��رة، يف َعَم��ِل عم��ٍل �سال��ح ُيلب�س��ه يف اجلن��ة احلل��ل الفاخ��رة، وره��ب م��ن لهي��ب 
الن��ار احل��رة، عم��ًا بقول��ه ]: »اتقــو النــار ولــو ب�ضــقِّ متــرة«، اأم��ر باإح��كام ه��ذا الوق��ف املدي��د، 
ه، ول ي�سيع عند  واحلب�س املحرم املخلد، الذي ل ُيف�سخ حكمه، ول يندر�س ر�سمه، ول ينقطع برُّ
اهلل اأج��ره؛ ابتغ��اء ملر�سات��ه وثواب��ه، وطلًب��ا لزلف��ى ي��وم رجوع��ه اإىل اهلل، وم��ا ب��ه ي��وم يج��زى اإلي��ه 

)1) املتقاعد: أن متنح الدولة العثمانية بعض األلوية إقطاًعا للعسكريِّ الذي حيمل رتبة باشا ما دام حيًّا، وكان ُيعرف بالرتكية 
»أربالق« )Arpalik)، وذلك بعد انتهاء خدماتهم العسكرية، وُيذكر أن حممد باشا بقي حاكًما يف القدس حتى مات فيها 
ســنة 1043هـ/ 1633م، انظر: ســجل القدس 105، ح1، 13 مجادى األوىل 1031هـ، املوافق 15 نوفمرب 1633م، ص116، 
وســجل القــدس 122، ح1، غــرة مجــادى األوىل 1043هـــ/ 3 نوفمــرب 1633م، ص70، وانظــر: الدولــة العثمانية، أكمل الدين 

أوغلو، نقله إىل العربية: صاحل سعداوي، ج2، اسطنبول، 1999م، 1/ 188.



23

وقفياُت النقوِد على امل�سجِد الأق�سى وقبِة ال�سخرِة

املت�سدق��ني، ول ي�سي��ع اأج��ر املح�س��نني، اأ�س��هد عل��ى نف�س��ه الزكي��ة، حماه��ا اهلل م��ن كلِّ اأذي��ة؛ اأنه 
ق م��ن خال�س ماله، ابتغاء اهلل منه �سال��ح اأعماله، جميع املبلغ النقد  ل وت�س��دَّ ���س و�س��بَّ وق��ف وحبَّ
��ُف ذلك حتقيًقا  ، وق��دره خم�س��ون اأ�س��دية، الراب��ح يومئ��ذ يف املعاملة، َن�سِ الف�س��ي، ال�س��امل الغ���سِّ
��ا، اأخ��رج ذلك من  ��ًدا مرعيًّ لأ�سل��ه، خم�س��ة وع�س��رين غر�ًس��ا، وقًف��ا �سحيًح��ا �س��رعيًّا، وحب�ًس��ا موؤبَّ
��ب حال��ه، و�س��لَّم ملت��ويل وقف��ه الآت��ي ذك��ره في��ه؛ لي�سرف ربح��ه يف م�ساريف  خال���س مال��ه، وطيِّ
نه��ا، اأن�س��اأ الواق��ف ذلك -اأعظ��م اهلل له الأج��ور- وقفه هذا  نه��ا، بال�س��روط الت��ي عيَّ ال��رِّ الت��ي عيَّ
نه��ا، و�َس��َرط العم��ل به��ا؛ ومنها: على اأن املتويل الآت��ي ذكره فيه يعامل يف املبلغ يف  عل��ى جه��ات عيَّ
كلِّ �س��نة، الع�س��رة غرو���س باأحد ع�س��ر غر�ًسا ون�سف الغر���س، معاملة �سرعية، ويتَّقي فيها الربا، 
اإن ف�س��ة بف�س��ة، اأو ذهًب��ا بذه��ب... بالره��ن الوايف، والكفيل العادل ال��كايف، وُي�سرف من الربح 
احلا�س��ل؛ وق��دره �س��بعة غرو���س ون�س��ف غر���س يف كلِّ �س��نة، باملعامل��ة اجلارية بني النا���س.. ثمن 
زي��ت ُيو�س��ع يف ثاث��ة قنادي��ل، تعلَّ��ق عن��د قدم الر�س��ول الأكرم ] بال�سخرة ال�س��ريفة، غر�س��ني 
ام ال�سخرة ال�س��ريفة الذين ُي�س��علون الثاثة قناديل غر�ًس��ا، و�س��رط �س��روًطا؛  يف كلِّ �س��نة، وخُلدَّ
مني، اخلواجة  منه��ا: اأن يك��ون عل��ى وقف��ه ه��ذا متولًيا؛ فخ��ر التجار املكرمني، زبدة الأخي��ار املعظَّ
عب��د اجل��واد الع�س��لي، �س��يخ التج��ار مبدينة القد���س ال�س��ريف؛ لأج��ل ديانته ولأمانت��ه، وعنيَّ له يف 
ه��ه قا�سي القد���س ال�س��ريف كائًن��ا من كان ملن يك��ون متَّ�سًفا  كلِّ �س��نة غر�س��ني، ث��م م��ن بع��ده يوجِّ
بالفقه والديانة، وال�س��تقامة وال�سيانة، واأن يكون فخر ال�ساحلني ال�س��يخ عبد القادر ال�سم�س��ي 
خادم القدم ال�س��ريف ناظًرا على وقفه هذا، وعنيَّ له يف كلِّ �س��نة غر�ًس��ا ون�سف غر���س، يجري 
احلال على ذلك كذلك، اإىل اأبد الآبدين، ودهر الداهرين، اإىل اأن يرث اهلل الأر�س ومن عليها 
وهو خري الوارثني، اأخرج الواقف وقفه هذا عن ملكه، واأبان عن حيازته، و�سلَّم للمتويل املذكور، 
��ا، ث��م اأم��ر الواق��ف املت��ويل بالرج��وع ع��ن الوق��ف  ا تامًّ وت�س��لَّمه باحل�س��رة واملعاين��ة، �س��لًما �س��رعيًّ
املذك��ور يف احل��ال، وا�س��تدلَّ ب��اأن وق��ف النقود غري �سحي��ح، على ما هو يف الكتب املعترة �سريح، 
عن��د الإم��ام الأعظ��م، فاأج��اب املت��ويل املزب��ور ب��اأن وق��ف النق��ود، وم��ا يف �سمن��ه م��ن ال�س��روط 
والقيود.. �سحيح م�س��روع، عند الإمام الأعظم ح�سرة الإمام زفر، وترافعا يف ذلك لدى مولنا 
قني الفخام، زبدة املدققني العظام، �س��الة العلماء  �س��ني الكرام، عمدة املحقِّ و�س��يدنا فخر املدرِّ
ق��ع خط��ه الك��رمي باأعالي��ه، دام��ت ف�سائل��ه ومعالي��ه، فلم��ا  الأع��ام، احلاك��م ال�س��رعي، امل��وىل املوِّ
��ح عن��ده الوق��ف م��ن الب��ني،  ��ل مولن��ا احلاك��م ال�س��رعي -امل�س��ار اإلي��ه- كام الفريق��ني، وترجَّ تاأمَّ
حك��م ب�سح��ة الوق��ف املذك��ور، عل��ى رواي��ة حمم��د الأن�س��اري، ع��ن الإم��ام زف��ر علي��ه رحم��ة امللك 
الب��اري.. حكًم��ا �س��رعيًّا، ث��م عط��ف الواق��ف -املوم��ى اإلي��ه- ال��كام، اإىل �س��مة اأخ��رى م��ن حلي��ة 
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اخل�سام، وقال: َهْب اأن وقف النقود، وما يف �سمنه من ال�س��روط والقيود.. �سحيح عند الإمام 
املعه��ود، لكن��ه ميك��ن الرج��وع في��ه؛ مل��ا اأن ال�سح��ة عن��ده تف��ارق الل��زوم، وطل��ب الواق��ف املزب��ور، 
م��ن املت��ويل املذك��ور؛ اأن ي��ردَّ املبل��غ املر�س��وم، فامتن��ع املت��ويل املذك��ور م��ن ذل��ك، معتم��ًدا عل��ى 
اأن ال�سح��ة يف الوق��ف ل تف��ارق الل��زوم، عن��د الإمام��ني الهمام��ني، عل��ى قول الإمام��ني املذكورين 
اأعاه، فحكم -اأيَّد اهلل اأحكامه واأعا بروج ال�سعادة اأعامه وبلَّغه �سوؤله ومرامه- بذلك حكًما 
��ا، عامِلً��ا باخل��اف، الواق��ع ب��ني الأئم��ة الأ�س��اف الأ�س��راف، مل��ا  ًرا مرعيًّ �سحيًح��ا �س��رعيًّا، حم��رَّ
ر، وحب�ًس��ا  حتتم رعايته يف الق�ساء والأوقاف، و�سار املبلغ املرقوم وقًفا �سحيًحا لزًما كما �ُس��طِّ
ر، ل يح��لُّ لأح��د يوؤم��ن ب��اهلل والي��وم الآخ��ر، ويعل��م اأن��ه لرب��ه �سائر؛ اأن ي�س��عى يف  �سريًح��ا كم��ا ُق��رِّ
نق���س ه��ذا الوق��ف، وتغ��ريُّ ه��ذا ال�س��رط، فمن يعم��ل ذلك فاهلل طليب��ه وجمازيه وح�س��يبه وكافيه 
بفعل��ه ي��وم التن��اد، ي��وم تعط���س الأكب��اد، ومن �س��عى يف اإبقائ��ه وتقريره، على مواجب��ه وحتريره... 
ووق��ع اأج��ر الواق��ف -املوم��ى اإلي��ه- على اهلل احل��ي القيوم الكرمي، حتريًرا يف حادي ع�س��ر �سفر، 

�س��نة اإحدى وخم�س��ني واألف«)1(. 
العقد الثالث:

��ا، ل توج��د �سعوب��ة يف ق��راءة  ه��ذا العق��د يق��ع يف �سفح��ة ون�س��ف م��ن احلج��م املتو�س��ط اأي�سً
الن���س، وه��و م��ن وق��ف قا�س��ي القد���س يف حينه حممد اأفندي؛ املعروف باإ�س��ماعيل زاده، اإذ عنيَّ 
رب��ح املبل��غ املذك��ور -وه��و ٤٢ غر�ًس��ا- ل�س��عل الرثيت��ني اللت��ني اأوقفهم��ا القا�س��ي حمم��د يف مغ��ارة 
ال�سخ��رة، كم��ا �س��رط التولي��ة لل�س��يخ هبة اهلل بن ال�س��يخ عبد الغفار العجم��ي؛ املفتي احلنفي يف 

القد���س، وكذل��ك وظيف��ة النظر لل�س��يخ عبد القادر ال�س��مني؛ خادم مغ��ارة ال�سخرة.
��ق م��ن  ون�ــسُّ العقــد: »نحم��د اهلل ال��ذي اأر�س��د م��ن اخت��اره اإىل �س��بيل ر�س��ده و�سواب��ه، ووفَّ
��ه واأحبابه، واأله��م من ا�سطفاه  اأح��ب واأوق��ف ارت�س��اَءه بباب��ه، وه��دى م��ن اأراد هدايت��ه من خوا�سِّ
�سحي��ح جواب��ه، وجع��ل ال�سدق��ة م��ن اأقرب الو�س��ائل اإىل جنابه، ون�س��هد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل 
�سريك له، �سهادة تنجي قائلها يوم العر�س من عذابه، ون�سهد اأن �سيدنا حممًدا عبده ور�سوله، 
خ��امت الر�س��ل الك��رام، �سل��ى اهلل علي��ه وعل��ى اأ�سحاب��ه ه��داة الأن��ام، ما ه��مَّ غمام وه��در؛ وبعد.. 
م��ه بني يديه لي��وم ح�سوره واإ�س��هاده، اإقرا�س اهلل  خ��ره الإن�س��ان لي��وم مع��اده، وقدَّ ف��اإن اأوىل م��ا ادَّ

)1) شــهود: مصطفــى جلــي العلمــي، الشــيخ ســليمان الــداودي، الشــيخ زكريــا الديــري، الشــيخ صــاحل الدهــان، الشــيخ مصطفــى 
الدجانــي، الشــيخ شــرف الديــن الديــري، الشــيخ عفيــف الديــن، الشــيخ علــي جلــي ترمجــان كاتبــه، ســجل القــدس 129، 

.622 ص621- 
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له من مطلوبه  ا ح�سًنا، فاأخ�سب به جانب ق�سده ومراده، فنال به يوم اجلزاء ما اأحبه واأمَّ قر�سً
واقت�س��اده؛ �سدق��ة ب��ني خ��ري املت�سدق��ني جزي��ل الث��واب، وي��دراأ به��ا ع��ن نف�س��ه ال�سعيف��ة ق��وي 
الع��ذاب؛ ليك��ون ل��ه به��ا عل��ى ال�س��راط ج��واًزا، ويف الطري��ق اإىل دار ال�س��عادة جم��اًزا، ل �س��يَّما 
م��ا كان م��ن اإ�س��راج امل�س��جد الأق�س��ى ال�س��ريف وال�سخ��رة ال�س��ريفة، الت��ي بعل��وِّ مقامها و�س��رفها 
ر  ق دقائق التف�س��ري، مقرِّ معروف��ة، وملَّ��ا عل��م مولن��ا و�س��يدنا، العامل الكبري، العامل ال�س��هري، حمقِّ
قواعده اأح�س��ن تقرير، �سدر املوايل العظام، �س��ند العلماء الأعام، ح�سرة مولنا املوىل حممد 
اأفن��دي، قا�س��ي القد���س ال�س��ريف ح��اًل، كان اهلل ل��ه ح��اًل وم��اآًل، ال�س��هري باإ�س��ماعيل زاده، جع��ل 
اهلل التق��وى زاده، وبلَّغ��ه مق�س��ده وم��راده.. م��ا اأع��دَّ اهلل للمح�س��نني، ونظ��ر يف قول��ه: اإن اهلل 
يج��زي املت�سدق��ني، وعم��ل بق��ول �س��يد الر�س��ل وخ��امت النبي��ني، �سل��ى اهلل عليه وعلى اآل��ه و�سحبه 
اأجمع��ني، ال��وارد عن��ه بالأحادي��ث ال�سحيحة املنقولة؛ »اإذا مات العبد انقطع عمله اإل من ثاث: 
قه  �سدق��ة جاري��ة، اأو عل��م ُينتف��ع ب��ه، اأو ول��د �سال��ح يدع��و ل��ه«؛ رغ��ب يف العم��ل مب�سمون ذل��ك، وفَّ
اهلل اإىل ح�س��ن امل�س��الك، واأف��رز م��ن خال���س اأموال��ه، م��ا يك��ون ل��ه ذخ��ًرا يف مال��ه، واأ�س��هد عل��ى 
نف�س��ه الكرمي��ة، العطوف��ة الرحيم��ة، حر�س��ها اهلل وحماه��ا، و�س��كن يف م�سال��ح امل�س��لمني منقله��ا 
ق، مبا هو جاٍر يف ملكه ال�سحيح، وداخل يف �س��لك  ل واأبَّد وت�سدَّ ���س و�س��َبّ ومثواها، اأنه وقف وحبَّ
ه ال�سريح، اإىل حني �سدور هذا الوقف وذلك جميع املبلغ النقد من الغرو�س الف�سية، وقدره  حقِّ
��ا،  اثن��ان واأربع��ون غر�ًس��ا اأ�س��دية ون�س��ف غر���س، وقًف��ا �سحيًح��ا �س��رعيًّا، وحب�ًس��ا �سريًح��ا مرعيًّ
ل مُيح��ى ا�س��مه، ول يندر���س ر�س��مه، ول ي�سي��ع عن��د اهلل ثواب��ه واأج��ره، ب��ل كلَّم��ا م��رَّ علي��ه زم��ان 
��ده واأخل��ده، يج��ري احل��ال يف ذل��ك كذل��ك اأب��د الآبدي��ن،  ��ده، وحيثم��ا اأت��ى علي��ه ده��ر واأوان اأطَّ اأكَّ
وده��ر الداهري��ن، اإىل اأن ي��رث اهلل الأر���س وم��ن عليه��ا وه��و خري الوارثني، اأن�س��اأ الواقف -اأ�س��بغ 
نه��ا؛ وه��ي: اأن املت��ويل عل��ى ه��ذا  نه��ا، وم�ساري��ف خ��ريات بيَّ اهلل ل��ه الأج��ور- عل��ى جه��ات ب��رٍّ عيَّ
الوقف املذكور، يعامل يف اأ�سل مال الوقف، يف كلِّ �سنة باملرابحة ال�سرعية، الع�سرة باأحد ع�سر 
ل من الربح يف كلِّ  ون�سف معاملة �سرعية، ويتَّقي يف ذلك �سبهات الربا، فيكون جمموع املتح�سِّ
�س��نة؛ �س��تة غرو���س واأح��د ع�س��ر قطع��ة م�سرية وربع قطع��ة م�سرية، ي�سرف املت��ويل على الوقف 
منه��ا لنف�س��ه نظ��ري خدم��ة التولي��ة عل��ى الوق��ف يف كلِّ �س��نة غر�ًس��ا، وي�س��رف منها يف كلِّ �س��نة يف 
ثم��ن زي��ت ثاث��ة غرو���س؛ لي�س��رج الزي��ت يف كلِّ ليل��ة �سباًح��ا وم�س��اًء، بالرثيت��ني اللت��ني اأن�س��اأهما 
الواق��ف -امل�س��ار اإلي��ه- بال�سخ��رة امل�س��رفة، وعلَّ��ق اإحديهم��ا عل��ى الق��دم ال�س��ريف النب��وي -على 
�ساحب��ه اأف�س��ل ال�س��اة وال�س��ام- باجله��ة القبلية، وو�س��ع بها ثاثة قناديل، وعلَّ��ق الثانية عند 
ام ال�سخرة امل�س��رفة  ع��ني الق��دم ال�س��ريف، وو�س��ع بها ثاثة قناديل، وي�سرف املتويل منها خُلدَّ
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يف كلِّ �س��نة غر�ًس��ا ون�س��ف الغر���س، نظ��ري خدمته��م لإ�س��راج القنادي��ل املذك��ورة يف كلِّ �سب��اح 
وم�س��اء، وي�س��رف املت��ويل املذك��ور يف كلِّ �س��نة لل�س��يخ عب��د الق��ادر ال�س��مني ن�س��ف غر���س؛ نظ��ري 
وظيفة النظر على الوقف املذكور، وي�سرف املتويل يف كلِّ �س��نة يف ثمن قناديل و�سا�س��ل اإحدى 
ع�سرة قطعة وربع قطعة م�سرية، بقية الربح املذكور، و�سرط الواقف -�ساعف اهلل له الأجور- 
يف وقف��ه ه��ذا �س��روًطا ن���سَّ عليه��ا، فوج��ب العم��ل به��ا وامل�س��ري اإليه��ا؛ ومنه��ا: اأن��ه �س��رط التولي��ة 
عل��ى وقف��ه ه��ذا لفخ��ر املدر�س��ني الكرام، عمدة العلماء الأعام؛ مولنا ال�س��يخ هبة اهلل بن �س��يخ 
الإ�س��ام، بركة الأنام، عمدة العلماء العظام، مولنا ال�س��يخ عبد الغفار؛ مفتي ال�س��ادة احلنفية 
ة حيات��ه، ث��م م��ن بعده لاأر�س��د فالأر�س��د م��ن اأولده، واأولد اأولده، واأولد  يف الدي��ار القد�س��ية م��دَّ
��اب يف القد���س  اأولد اأولده، وذريت��ه ون�س��له وعقب��ه م��ن الذك��ور، ث��م بعده��م مل��ن يك��ون رئي���س الكتَّ
ر �س��رف ذل��ك والعي��اذ ب��اهلل تعاىل؛ ُيع��اد ذلك اإىل الفقراء وامل�س��اكني، اأينما  ال�س��ريف، واإذا تع��ذَّ
ر احلك��م ال�س��رعي، متولًي��ا عل��ى ذلك من ي��راه اأهًا لذل��ك؛ ومنها: اأن  كان��وا وحيثم��ا ُوج��دوا، تق��رَّ
ة حيات��ه، ث��م من بع��ده ملن يكون خ��ادم القدم  النظ��ر عل��ى الوق��ف لل�س��يخ عب��د الق��ادر ال�س��مني م��دَّ
ال�س��ريف النب��وي؛ ومنه��ا: اأن املت��ويل املذك��ور ل يرف��ع م��ال الوقف اإل ملن هو ق��وي وكفيل، وقد رفع 
الواقف -املومى اإليه- يد ملكه عن مال الوقف، و�سلَّمه للمتويل املذكور، فت�سلَّمه منه باحل�سرة 
واملعاينة جلهة الوقف، فلما متَّ اأمر الوقف هذا اإىل هذا املنوال، رجع الواقف -املومى اإليه- عن 
الوق��ف املزب��ور، م�س��تنًدا ب��اأن وق��ف النقود غ��ري �سحيح، فاأجاب املتويل املزبور ب��اأن وقف النقود، 
وم��ا يف �سمن��ه م��ن ال�س��روط والقي��ود، �سحي��ح م�س��روع، عند الإم��ام الأعظم ح�س��رة الإمام زفر، 
على رواية عبد اهلل الأن�ساري عليهما رحمة الباري، وترافعا يف ذلك لدى مولنا و�سيدنا، فخر 
ر الق�ساي��ا بالأح��كام، امل��وىل رج��ب اأفن��دي ب��ن نخ�س��ي، املوق��ع خط��ه  املدر�س��ني الك��رام، حم��رِّ
ل مولنا احلاكم ال�سرعي -امل�سار اإليه- كام  الكرمي باأعايل نظريه، دام ف�سله وعاه، فلما تاأمَّ
��ح عن��ه جان��ب الوق��ف م��ن الَب��نْي، مل��ا علي��ه العم��ل يف زمانن��ا، ب��اإذن �س��لطاننا،  الفريق��ني، وترجَّ
فحك��م ب�سح��ة الوق��ف املذك��ور عل��ى رواي��ة حمم��د الأن�س��اري حكًم��ا �س��رعيًّا، ث��م عط��ف الواق��ف 
-املوم��ى اإلي��ه- ال��كام، اإىل �س��مة اأخ��رى م��ن حلي��ة اخل�س��ام، وق��ال: َه��ْب اأن وق��ف النق��ود، وم��ا 
يف �سمن��ه م��ن ال�س��روط والقي��ود؛ �سحي��ح عن��د الإمام��ني، الهمام��ني القمقام��ني، �س��دَرْي الأئم��ة 
م��ني، ب��دَرْي علم��اء الع��رب والعج��م وال��روم، الإم��ام اأب��ي يو�س��ف والإم��ام حمم��د بن احل�س��ن  املكرَّ
ال�س��يباين، عليهم��ا امل��نُّ الرب��اين، واللط��ف ال�س��بحاين، وحك��م حكًم��ا اإذا لق��ى ف�س��ًا جمته��ًدا 
، واج��ب الكتف��اء والتقدي��ر عن��د الأئم��ة، واإذا �س��ار �سحيًح��ا عند  في��ه؛ يك��ون �سحيًح��ا عن��د ال��كلِّ
د والتعلُّل، فتخا�سما يف ذلك لدى  الكلِّ ومل تفارق ال�سحة اللزوم، وعندهما ل يبقى حملُّ الرتدُّ
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احلاكم املومى اإليه، وطلب املتويل من احلاكم بلزوم الوقف على قولهما يف اللزوم، فحكم -اأيَّد 
��ا، عامِلً��ا باخل��اف،، الواقع بني  ًرا مرعيًّ ��ا حم��رَّ اهلل اأحكام��ه- بذل��ك حكًم��ا �سحيًح��ا �س��رعيًّا، تامًّ
الأئم��ة الأ�س��اف الأ�س��راف، مل��ا حتت��م رعايت��ه يف الق�س��اء والأوق��اف، و�س��ار املبل��غ املرق��وم وقًف��ا 
ر، ل يح��لُّ لأح��د يوؤم��ن ب��اهلل والي��وم الآخ��ر،  ر، وحب�ًس��ا �سريًح��ا كم��ا ُق��رِّ �سحيًح��ا لزًم��ا كم��ا �ُس��طِّ
ل بعدما تبنيَّ  ويعلم اأنه لربه �سائر؛ اأن ي�سعى يف نق�س هذا الوقف، وتغريُّ هذا ال�سرط، فمن بدَّ
فاإمنا اإثمه عليه، اإنه �سميع عليم، ووقع بذلك اأجر الواقف على احليِّ القيوم، بتاريخ اأوائل �سهر 

ربي��ع الأول، ل�س��نة اثنت��ني وخم�س��ني واألف«)1(. 
العقد الرابع:

ج��اء ه��ذا العق��د يف �سفحت��ني م��ن احلج��م املتو�س��ط، وهن��اك �سعوب��ة يف قراءت��ه؛ ب�س��بب تلف 
حا�س��ل يف اأط��راف ال�سفح��ات، وه��ذا العق��د ه��و م��ن وقف ممي با�س��ا حاكم القد���س، وهو العقد 
الث��اين له��ذا احلاك��م عل��ى امل�س��جد الأق�سى، وهن��اك فارق زمني بينهما، فف��ي حني كان الأول يف 
�س��هر �سف��ر، ج��اء العق��د الث��اين يف �س��هر جم��ادى الأوىل من العام نف�س��ه ١٠٥٢ه���/ ١٦٤٢م، وقد 
ا التي و�سعها البا�س��ا يف مغارة  يَّ د العق��د م�س��ارف اأرب��اح الوق��ف ب��اأن ُت�سرف على اإن��ارة الرثُّ ح��دَّ
ًنا اأن التولية لل�س��يخ عبد  اره، مبيِّ ام ال�سخ��رة، ومت��ويل الوقف وُنظَّ ال�سخ��رة، وكذل��ك اأج��ور خُل��دَّ
اجل��واد الع�س��لي، اأم��ا النظ��ر فلل�س��يخ عبد القادر ال�س��مني، ويبدو اأن هذا العق��د كان ملحًقا للعقد 

ده��ا، وكذلك املوظفون. الأول؛ م��ن حي��ث جه��ات الإنف��اق التي حدَّ
ون�ــسُّ العقــد: »احلم��د هلل ال��ذي م��نَّ عل��ى الواقف��ني ب��اب ج��وده وكرم��ه جزي��ل الث��واب، ومنح 
م��ن عب��اده �س��لوك طري��ق الر�س��اد والتق��وى، وال�س��اة وال�س��ام عل��ى �س��يد الأحب��اب، وعل��ى اآل��ه 
واأ�سحابه الأجناب؛ وبعد.. وهو اأنه مبجل�س ال�سرع ال�سريف الأنور، بالقد�س العلي املطهر، اأجلَّه 
ر  ر دقائق التف�سري، مقرِّ اهلل تعاىل، بني يدي مولنا و�سيدنا، العامل الكبري، العامل ال�سهري، حمرِّ
قواع��ده اأح�س��ن تقري��ر، اأق�س��ى ق�س��اة الإ�س��ام، اأوىل ولة الأنام، معدن العل��م والف�سل والكام، 
وارث عل��وم الأنبي��اء الك��رام، �س��در اأ�س��اطني العلم��اء الأع��ام، �س��ند امل��وايل العظ��ام، ما�س��ي 
ز احلال عن احلرام، العامل العامل، الفا�سل الكامل، الفا�سل بني احلق  النق�س والإبرام، مميِّ
والباطل، املوىل حممد اأفندي بن اإ�سماعيل، املوقع خطه الكرمي اأعا نظريه، دام ف�سله وعاه، 

)1) شــهود: موالنا الشــيخ مصطفى العلمي، موالنا الشــيخ ســليمان الداودي، موالنا الشــيخ زكريا الديري، موالنا الشــيخ صاحل 
الدهان، موالنا الشــيخ شــرف الدين الديري، موالنا الشــيخ عفيف الدين الديري، موالنا الشــيخ نور الدين الشــافعي، ســجل 

القــدس 132، ص459
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اأ�س��هد علي��ه فخ��ر الأماث��ل والأعي��ان، ح��اوي املفاخ��ر والعرف��ان؛ اأحم��د اآغ��ا، وهو الوكيل ال�س��رعي 
ع��ن ِقب��ل اأم��ري الأم��راء الك��رام، كبري الك��راء الفخام، �ساح��ب العز والدولة والحرتام، �س��احب 
م؛ مم��ي با�س��ا، حماف��ظ القد���س  اأذي��ال الوق��ار والحت�س��ام، املخت���س مبزي��د عناي��ة املل��ك الع��اَّ
ال�س��ريف ح��اًل، الثاب��ت وكالت��ه عن��ه، يف ه��ذا اخل�سو���س الآت��ي ذك��ره في��ه، ب�س��هادة كلِّ واحد من 
فخ��ر اأقران��ه؛ اأحم��د اآغ��ا ب��ن عب��د اهلل، وال�س��يخ عب��د القادر ب��ن ال�س��مني، ثبوًتا �س��رعيًّا، اأنه وقف 
بالوكال��ة امل�س��روحة ع��ن موكل��ه امل�س��ار اإلي��ه، م��ا ه��و ج��اٍر يف مل��ك موكل��ه امل�س��ار اإليه، م��ن خال�س 
��ب نوال��ه، وذل��ك جمي��ع املبل��غ النق��د، وق��دره م��ن الغرو���س الف�سي��ة الأ�س��دية، خم�س��ة  مال��ه، وطيِّ
��ا، ل ينمح��ي ا�س��مه، ول  وخم�س��ون غر�ًس��ا اأ�س��ديًّا، وقًف��ا �سحيًح��ا �س��رعيًّا، وحب�ًس��ا �سريًح��ا مرعيًّ
��ده، وحيثما اأتى عليه  يندر���س ر�س��مه، ول ي�سي��ع عن��د اهلل ثواب��ه واأج��ره، بل كلَّما مرَّ عليه زمان اأكَّ
��ده واأخل��ده، يج��ري احل��ال يف ذل��ك كذلك، اأب��د الآبدين، وده��ر الداهرين، اإىل اأن  ده��ر واأوان اأطَّ
ي��رث اهلل الأر���س وم��ن عليه��ا وه��و خ��ري الوارثني، اأن�س��اأ الوكي��ل املذكور وقف موكل��ه املذكور، على 
جهات برٍّ عيَّنها، وم�سارف خريات بيَّنها؛ وهي: اأن املتويل على هذا الوقف يعامل يف اأ�سل مال 
الوقف، يف كل �س��نة باملرابحة ال�س��رعية، الع�س��رة باأحد ع�س��ر ون�سف معاملة �س��رعية، ويتقي يف 
ل من الربح يف كل �س��نة ثمانية غرو���س وربع غر���س،  ذل��ك �س��بهات الرب��ا، فيك��ون جمم��وع املتح�سِّ
وي�سرف املتويل لنف�س��ه نظري خدمة التولية على الوقف يف كلِّ �س��نة غر�س��ني، وي�سرف منها يف 
ثمن زيت، ُيو�سع بالثاثة قناديل املو�سوعة بالرثيا، التي اأن�ساأها املوكل امل�سار اإليه، التي و�سعها 
عل��ى ل�س��ان ال�سخ��رة امل�س��رفة؛ لي�س��رج يف كلِّ ليل��ة �سباًح��ا وم�س��اء، وي�سرف املت��ويل منها يف كلِّ 
�س��نة لل�س��يخ عبد القادر ال�س��مني، خادم القدم ال�س��ريف، على �ساحبه اأف�سل ال�ساة وال�س��ام؛ 
يف كلِّ �س��نة غر�س��ني ون�س��ف؛ نظ��ري خدم��ة النظ��ر على الوقف املذكور، وي�س��رف املتويل منها يف 
كلِّ �س��نة ثاث��ة اأرب��اع غر���س، ثم��ن قنادي��ل للرثيا، بقية الربح، و�س��رط الوكي��ل بالوكالة عن موكله 
امل�س��ار اإلي��ه، يف وقف��ه �س��روًطا ن���سَّ عليه��ا، فوج��ب العم��ل به��ا وامل�س��ري اإليه��ا؛ منه��ا: اأن��ه �س��رط 
التولي��ة عل��ى ه��ذا الوق��ف لفخ��ر التج��ار، زب��دة الأتقي��اء الأخي��ار؛ اخلواج��ة عب��د اجل��واد الع�س��لي 
ة حياته، ثم من بعده لاأر�سد فالأر�سد من اأولده،  �سيخ ال�سادة التجار، يف القد�س ال�سريف، مدَّ
واأولد اأولده، واأولد اأولد اأولده، وذريته ون�سله وعقبه من الذكور، ثم من بعده ملن يراه احلاكم 
ة  ال�سرعي؛ ومنها: اأن النظر على وقفه هذا لل�سيخ عبد القادر ال�سمني؛ خادم القدم ال�سريف مدَّ
ر ال�س��رف والعياذ باهلل،  حيات��ه، ث��م م��ن بع��ده مل��ن يك��ون خادًما للقدم ال�س��ريف، ومنه��ا: اإذا تعذَّ
عل��ى احلك��م املب��ني اأع��اه؛ ع��اد ذل��ك وقًف��ا على الفق��راء وامل�س��اكني اأينما كان��وا، وحيثم��ا ُوجدوا؛ 
، ول مل��ن ي�سع��ب اخلا���س من��ه،  ومنه��ا: اأن املت��ويل ل يدف��ع م��ال الوق��ف لرج��ل ظ��امل، ول ملتج��رِّ
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ول يدف��ع م��ال الوق��ف مل��ن يك��ون قرب��ة اأو كفي��ل ماله، وق��د رفع الوكيل يده عن مال الوقف، و�س��لَّمه 
ا متَّ اأمر الوقف هذا اإىل هذا  للمتويل املذكور، فت�سلَّمه منه باحل�سرة واملعاينة جلهة الوقف، فلمَّ
املن��وال، رج��ع الواق��ف -املوم��ى اإلي��ه- عن الوقف املزبور، م�س��تنًدا باأن وق��ف النقود غري �سحيح؛ 
فاأج��اب املت��ويل املزب��ور ب��اأن وق��ف النق��ود، وم��ا يف �سمن��ه من ال�س��روط والقيود؛ �سحيح م�س��روع، 
عن��د الإم��ام الأعظ��م ح�س��رة الإم��ام زفر، على رواية عبد اهلل الأن�س��اري، عليهما رحمة الباري، 
وترافع��ا يف ذل��ك ل��دى مولن��ا و�س��يدنا، فخر املدر�س��ني الكرام، حم��رر الق�ساي��ا بالأحكام، املوىل 
ل مولنا  ع خطه الكرمي باأعايل نظريه، دام ف�سله وعاه، فلما تاأمَّ رجب اأفندي بن نخ�س��ي، املوقِّ
��ح عن��ه جان��ب الوق��ف من الَب��نْي؛ ملا عليه  احلاك��م ال�س��رعي -امل�س��ار اإلي��ه- كام الفريق��ني، وترجَّ
العم��ل يف زمانن��ا، ب��اإذن �س��لطاننا، فحك��م ب�سح��ة الوقف املذك��ور، على رواية حمم��د الأن�ساري، 
حكًم��ا �س��رعيًّا، ث��م عط��ف الواق��ف -املوم��ى اإلي��ه- ال��كام، اإىل �س��مة اأخ��رى م��ن حلي��ة اخل�سام، 
وقال: َهْب اأن وقف النقود، وما يف �سمنه من ال�سروط والقيود؛ �سحيح عند الإمامني، الهمامني 
م��ني، ب��دَرْي علم��اء الع��رب والعج��م وال��روم، الإمام اأبي يو�س��ف،  القمقام��ني، �س��دَرْي الأئم��ة املكرَّ
والإم��ام حمم��د ب��ن احل�س��ن ال�س��يباين، عليهم��ا امل��نُّ الرباين، واللط��ف ال�س��بحاين، وحكم حكًما، 
، واجب الكتف��اء والتقدير عن��د الأئمة،  اإذا لق��ى ف�س��ًا جمته��ًدا في��ه، يك��ون �سحيًح��ا عن��د ال��كلِّ
د والتعلُّل،  واإذا �سار �سحيحا عند الكلِّ ومل تفارق ال�سحة اللزوم، وعندهما ل يبقى حملُّ للرتدُّ
فتخا�سما يف ذلك لدى احلاكم املومى اإليه، وطلب املتويل من احلاكم بلزوم الوقف على قولهما 
ًرا مرعيًّا، عامِلًا  ا حم��رَّ ��د اهلل اأحكام��ه- بذل��ك حكًم��ا �سحيًح��ا �س��رعيًّا، تامًّ يف الل��زوم، فحك��م -اأيَّ
باخلاف،، الواقع بني الأئمة الأ�ساف الأ�سراف؛ ملا حتتم رعايته يف الق�ساء والأوقاف، و�سار 
ر، ل يحلُّ لأحد يوؤمن باهلل  ر، وحب�ًس��ا �سريًحا كما ُقرِّ املبلغ املرقوم وقًفا �سحيًحا لزًما كما �ُس��طِّ
والي��وم الآخ��ر، ويعل��م اأن��ه لرب��ه �سائ��ر؛ اأن ي�س��عى يف نق�س ه��ذا الوقف، وتغريُّ هذا ال�س��رط، فمن 
؛ فاإمنا اإثمه على الذين يبدلونه، اإنه �سميع عليم، ووقع بذلك اأجر الواقف  ل بعدما �سمع وتبنيَّ بدَّ

عل��ى احل��ي القي��وم، حتري��ًرا يف ثامن �س��هر جمادى الثانية، �س��نة اثنتني وخم�س��ني واألف«)1(.
العقد اخلام�س:

يق��ع ه��ذا العق��د يف �سفح��ة ون�س��ف، الكتاب��ة وا�سح��ة ميك��ن قراءته��ا ب�س��هولة، وق��د متَّ ه��ذا 
العقد مبوجب وكالة ال�سيخ �سالح بن زين الدين؛ نائب الناظر يف امل�سجد الأق�سى عن حمافظ 
)1) شــهود: موالنا الشــيخ مصطفى العلمي، موالنا الشــيخ ســليمان الداودي، موالنا الشــيخ زكريا الديري، موالنا الشــيخ صاحل 
الدهان، موالنا الشــيخ شــرف الدين الديري، موالنا الشــيخ عفيف الدين الديري، موالنا الشــيخ نور الدين الشــافعي، ســجل 

القــدس 132، ص462.
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��ه ري��ع وقف��ه يف ثم��ن زي��ت لإ�س��راج قنادي��ل يف ال�سخ��رة  م�س��ر عب��د الرحم��ن با�س��ا)1(، وق��د وجَّ
ا ملوؤذين ال�سخرة  ام هذه القناديل، وُي�سرف اأي�سً وحمراب امل�سجد الأق�سى، وكذلك اأجرة خُلدَّ
د وظيفة التولية لل�سيخ علي بن  على اأن يرتلوا بعد كلِّ �ساة �سورة الإخا�س والفاحتة، وقد حدَّ

ج��ار اهلل اللطفي.
مثــال توقيــع القا�ضــي: م��ا يف ه��ذا الكت��اب املنري، والرقِّ الزاهي امل�س��تنري، من وقف النقود، 
وما يف �سمنه من ال�س��روط والقيود؛ جرى يف م�س��الك الطريق املعهود، واأفرغ يف ذلك ال�س��رع... 
راته)2( النقاب،  ، كا�س��ًفا عن وج��وه خمدَّ واأحكمت��ه باحلك��م املحك��م اأوًل، وما�س��ًيا فيم��ا خ�سَّ وعمَّ
داخ��ًا عل��ى م�س��كاته م��ن كلِّ ب��اب، رافًع��ا ع��ن مع�سات��ه حج��اب ال�س��كِّ والرتي��اب، عاملً��ا مب��ا 
في��ه م��ن الخت��اف، الواق��ع ب��ني العلم��اء الأ�س��اف، واأن��ا الفق��ري اإىل َم��نِّ َم��ْن تع��اىل ع��ن النظ��ري 
املرجتى، الفقري املوىل اأبو الر�سى؛ طه احلنفي، املت�سل �سل�سلة ن�سبه بخالد بن الوليد، امل�سهور 
بالديري يف الطريقة واحلقيقة، خليفة احلكم مبحلِّ الإ�سراء والتقدي�س، ومهبط الوحي وموطن 

النا���س، القد�س ال�س��ريف النفي�س.. اآمني)3(.
��ق لفع��ل  ون�ــسُّ العقــد: »احلم��د هلل ال��ذي فت��ح للواقف��ني بب��اب كرم��ه اأب��واب ال�س��عادة، ووفَّ
اخل��ريات واإح��راز املثوب��ات م��ن اأراده، واأوقف��ه عل��ى ني��ل امل��راد وزاده، وجعل��ه م��ن الذي��ن اأح�س��نوا 
احل�س��نى وزي��ادة، وال�سل��ة الكامل��ة، والتحي��ات ال�س��املة، عل��ى اأف�س��ل الب�س��ر، ي�سع يوم املح�س��ر؛ 
�س��يدنا حمم��د الب�س��ري، ال�س��راج املن��ري، ال��وارد عن��ه يف رواي��ة الثق��ات؛ »اإذا مــات ابــن اآدم انقطــع 
عملــه اإل مــن ثــلث«، وعن��ه بال�س��ند ال�سحي��ح النه��ج والبته��اج: »مــن اأ�ضــرج يف م�ضــجد بيــت 
املقد�ــس �ضــراًجا؛ مل تزل امللئكة ت�ضــتغفر له ما دام �ضوء ذلك ال�ضــراج«، �سلى اهلل عليه وعلى 
اآل��ه الك��رام، واأهل��ه الفخ��ام، ما رفع اأك��ف البتهال اإىل امللك املتعال رافع فبلغ اآماله، ووقف لوجه 
��م، مدب��ر  اهلل الك��رمي واق��ف وحب���س مال��ه؛ وبع��د.. مل��ا عل��م ح�س��رة الوزي��ر املك��رم، وامل�س��ري املفخَّ
��ات الأم��ور، الكارع من حيا�س اخلريات، املجته��د بتح�سيل املثوبات،  ��م مهمَّ اأم��ور اجلمه��ور، متمِّ
املراق��ب ذي اجل��ال يف اأقوال��ه، والطال��ب الأم��ل من��ه تعاىل جزيل كرمه وك��رمي اأف�ساله، ح�سرة 
��ر اهلل ل��ه م��ن اخل��ريات م��ا �س��اء، املحاف��ظ �س��ابًقا مب�س��ر  م؛ عبد الرحم��ن با�س��ا ي�سَّ الوزي��ر املك��رَّ

)1) عبــد الرمحــن باشــا، تــوىل أمــر مصــر يف حــدود ســنة )1061هـــ/ 1651م). انظــر: مصــر العثمانيــة، جورجــي زيــدان، 
القاهــرة، ص89.

)2) ُمدرات: من ألقاب النساء يف العصر العثماني، وُتطلق على املرأة من ِعلية القوم ومن األشراف ونساء كبار املوظفني.
)3) هذه الفقرة عبارة عن توقيع القاضي وشهادته على الوقفية.
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ه  ��د اهلل تع��اىل اأجل��ه، وخت��م بال�ساحل��ات اأعمال��ه.. م��ا وع��د اهلل املح�س��نني، واأع��دَّ املحرو�س��ة، اأيَّ
��ا ثواب �سدقات الأوق��اف، الذي يعدل  للمت�سدق��ني، بفعله��م القرب��ات ومنب��ع اخل��ريات، خ�سو�سً
كلُّ ج��زء م��ن ثوابه��ا ث��واب اأُح��د اأو ق��اف، رغ��ب يف عم��ل عم��ًا ينج��و ب��ه يف الآخ��رة، وُيلب���س ب��ه يف 
ة، واعتمد على قوله عليه ال�ساة ال�س��ام:  اجلن��ة احلل��ل الفاخ��رة، وره��ب م��ن لهيب النار احل��رَّ
»اتقــوا النــار ولــو ب�ضــقِّ متــرة«، واأخل���س الني��ة، قب��ل حل��ول املني��ة، يف اإح��راز ه��ذه الأمنية، اأ�س��هد 
عليه فخر الفا�سلني، عمدة الكاملني، ال�س��يخ �سالح بن زين الدين، نائب ناظر احلرم القد�س��ي 
ال�س��ريف بالوكال��ة ال�س��رعية، ع��ن ِقب��ل ح�س��رة عب��د الرحم��ن با�س��ا، الوزي��ر امل�س��ار اإلي��ه، الثاب��ت 
وكالته عنه، يف الوقف الآتي ذكره فيه، وما يف �سمنه من الرتتيب وال�س��روط، ب�س��هادة كلِّ واحد 
���س  م��ن: احل��اج يحي��ى ب��ن �سال��ح الث��وري، واحل��اج حممود امل��رداوي، ثبوًتا �س��رعيًّا، اأنه وقف وحبَّ
ل بالوكالة املذكورة، عن ح�سرة الوزير امل�سار اإليه.. ما اأفرزه من ماله، وطيِّب نواله، وذلك  و�سبَّ
جميع املبلغ النقد، وقدره من الغرو�س الف�سية مائة غر�س اأ�سدية، وقًفا �سحيًحا �سرعيًّا، وحب�ًسا 
��ا، ل ينمح��ي ا�س��مه، ول يندر���س ر�س��مه، ول ي�سي��ع عن��د اهلل ثواب��ه واأج��ره، بل كلَّما  �سريًح��ا مرعيًّ
��ده واأخلده، يجري احل��ال يف ذلك كذلك،  ��ده، وحيثم��ا اأت��ى علي��ه دهر واأوان اأطَّ م��رَّ علي��ه زم��ان اأكَّ
اأب��د الآبدي��ن، وده��ر الداهري��ن، اإىل اأن ي��رث اهلل الأر���س وم��ن عليه��ا وه��و خ��ري الوارث��ني، اأن�س��اأ 
نه��ا، وم�سارف خ��ريات بيَّنها، وه��ي اأن املتويل على  الوكي��ل املذك��ور ه��ذا الوق��ف عل��ى جه��ة ب��رٍّ عيَّ
ه��ذا الوق��ف يعام��ل يف املبل��غ املوقوف اأعاه، باملعاملة ال�س��رعية، بالره��ن القوي، والكفيل املايل، 
ويجعل ربح كلِّ ع�سرة غرو�س منه يف كلِّ �سنة غر�ًسا ون�سف غر�س، فيكون ربح املبلغ يف كلِّ �سنة 
خم�سة ع�سر غر�ًسا اأ�سدية، ي�سرف منها املتويل املرقوم لنف�سه يف كلِّ �سنة؛ نظري خدمة التولية 
اأربع��ة غرو���س، وي�س��رف من��ه يف كلِّ �س��نة اأربع��ة غرو���س؛ يف ثم��ن زي��ت ُي�س��رج ب��ه خم�س��ة قنادي��ل 
يف ال�سب��اح وامل�س��اء، منه��ا قندي��ان مبح��راب قب��ة ال�سخ��رة امل�س��رفة، ومنه��ا قندي��ل باملغ��ارة 
املكرم��ة، ومنه��ا قندي��ل عل��ى ق��دم الر�س��ول علي��ه ال�س��اة وال�س��ام بال�سخ��رة امل�س��رفة، ومنه��ا 
قنديل مبحراب امل�سجد الأق�سى ال�سريف، وُي�سرف من ذلك للخدم بال�سخرة ال�سريفة؛ نظري 
ام  نة بال�سخرة ال�س��ريفة؛ يف كلِّ �س��نة غر���س ون�سف غر���س، وخُلدَّ خدمتهم �س��عل القناديل املعيَّ
امل�سجد الأق�سى يف كلِّ �سنة ن�سف غر�س؛ نظري خدمتهم �ُسُعل القنديل املعنيَّ مبحراب امل�سجد 
الأق�سى، وُت�سرف منه يف كلِّ �س��نة للموؤذنني املن�س��وبني لل�سخرة امل�س��رفة خم�س��ة غرو�س، وعلى 
املوؤذنني املذكورين يقروؤون بعد كلِّ �ساة مفرو�سة بال�سخرة امل�سرفة �سورة الإخا�س وفاحتة 
ر ال�س��رف يف ذلك على ما  الكت��اب، وُيه��دى ثوابه��ا حل�س��رة الوزي��ر امل��وكل امل�س��ار اإلي��ه، واإذا تع��ذَّ
ُعنيِّ اأعاه والعياذ باهلل تعاىل؛ عاد ذلك وقًفا على فقراء امل�سلمني اأينما ُوجدوا، و�سرط الوكيل 
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املرق��وم بالوكال��ة يف ه��ذا الوق��ف �س��روًطا ن�سَّ عليها، وجب العمل بها، وامل�س��ري اإليها؛ منها: اأنه 
ل م�س��كات الأن��ام؛ مولنا  �س��رط التولي��ة عل��ى الوق��ف لفخ��ر امل��وايل الكرام، �س��يخ الإ�س��ام، حاَّ
ة  علي اأفندي، ابن املرحوم �سيخ الإ�سام؛ ال�سيخ جار اهلل اللطفي، املفتي بالقد�س ال�سريف، مدَّ
حياته، ثم من بعده ملن يراه القا�سي بالقد���س ال�س��ريف؛ ومنها: اإذا اآل الوقف لفقراء امل�س��لمني 
والتولية عليه لقا�سي القد���س ال�س��ريف؛ ين�سب عليه متولًيا من �س��اء واختاره؛ ومنها: اأن املتويل 
علي��ه يعام��ل في��ه باملعامل��ة ال�س��رعية،� ويتق��ي يف ذل��ك �س��بهات الرب��ا، ول ُيع��ْط اأ�س��ل م��ال الوق��ف 
لأح��د، اإل بره��ن ق��وي، وكفي��ل مل��ي، ورف��ع الوكي��ل املرق��وم يده عن املبل��غ املوقوف، و�س��لَّمه للوكيل 
ع��ن املت��ويل مولن��ا عل��ي اأفن��دي امل�س��ار اإلي��ه؛ هو احل��اج حممود بن ال�س��يخ يعق��وب، الثابت وكالته 
عنه يف ت�سليم ذلك من وكيل ح�سرة الوزير املومى اإليه، ويف املخا�سمة وفيما يتوقف عليه �سحة 
الوقف، ب�س��هادة كلِّ واحد من ديب ويحيى املزبور اأعاه، فت�س��لَّم ذلك احلاج حممود من �سالح 
املذك��ور، باحل�س��رة واملعاين��ة، القب���س ال�س��رعي، ومل��ا متَّ اأم��ر الوقف، واآل الأم��ر اإىل هذا املنوال؛ 
رج��ع الوكي��ل ع��ن الوق��ف، م�س��تنًدا ب��اأن وقف النقود غ��ري �سحيح؛ فاأجاب وكيل املت��ويل اأن الوقف 
وق��ف النق��ود، وم��ا يف �سمن��ه من ال�س��روط والقيود؛ �سحيح م�س��روع عند الإم��ام املعتر، والهمام 
املفتخر؛ ح�سرة الإمام زفر، عليه رحمة امللك الأكر، على رواية حممد بن عبد اهلل الأن�ساري، 
عليه رحمة امللك الباري، وترافعا يف ذلك لدى مولنا و�سيدنا، افتخار العلماء واملدر�سني، خمتار 
ل م�سكات الدين، احلاكم ال�سرعي، املوىل  الفقهاء والأ�سوليني، خا�سة العلماء العاملني، حاَّ
��ل يف كام الفريق��ني، وترج��ح عن��ده  ��ع خط��ه الك��رمي اأع��اه نظ��ريه، دام ف�سل��ه وع��اه، وتاأمَّ املوقِّ
جانب الرِّ من الَبنْي؛ مِلا عليه العمل يف زماننا، باأمر �س��لطاننا؛ فحكم ب�سحة الوقف على رواية 
حمم��د الأن�س��اري املذك��ور، حكًم��ا �س��رعيًّا، ث��م عط��ف الوكي��ل عن��ان ال��كام، عل��ى اأم��ر اآخ��ر م��ن 
حلي��ة اخل�س��ام، وق��ال: َه��ْب اأن وق��ف النق��ود، وم��ا يف �سمن��ه م��ن ال�س��روط والقي��ود؛ �سحي��ح عند 
الإم��ام املعه��ود، لك��ن ل عل��ى وج��ه ي�س��دُّ باب الرج��وع؛ ملا اأن ال�سحة عنده تفارق اللزوم، وا�س��رتدَّ 
م��ن الوكي��ل املت��ويل م��ال الوق��ف، فامتن��ع وكي��ل املت��ويل عن ذلك؛ بن��اء على اأن ال�سح��ة يف الوقف 
مني، بدَرْي  ل تف��ارق الل��زوم عن��د الإمامني الهمام��ني، ال�سدرين القمقامني، �سدَرْي الأئمة املكرَّ
علماء العرب والعجم والروم، الإمام اأبي يو�س��ف، والإمام حممد بن احل�س��ن ال�س��يباين، عليهما 
امل��نُّ الرب��اين، واللط��ف ال�س��بحاين، وحك��م حكًم��ا اإذا لق��ى ف�س��ًا جمته��ًدا في��ه؛ يك��ون �سحيًح��ا 
عن��د جمي��ع الأئم��ة املتبحري��ن، واج��ب البق��اء والتحري��ر، واإذا �سار �سحيًحا عند ال��كلِّ ومل تفارق 
د والتعلُّ��ل، وتخا�سم��ا يف ذلك ل��دى مولنا احلاكم  ال�سح��ة الل��زوم عندهم��ا؛ ل يبق��ى حم��لٌّ لل��رتدُّ
ال�سرعي امل�سار اإليه، وطلب املتويل احلكم بلزوم الوقف على قولهما يف اللزوم؛ فحكم -اأيَّد اهلل 
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ًرا مرعيًّا، عامِلًا باخلاف،، الواقع بني الأئمة  ا حمرَّ اأحكامه- بذلك حكًما �سحيًحا �س��رعيًّا، تامًّ
ا  الأ�ساف الأ�سراف، ملا حتتَّم رعايته يف الق�ساء والأوقاف، مبوجب ذلك �سار املبلغ وقًفا �سرعيًّ
ر، ل يح��لُّ لأح��د يوؤم��ن ب��اهلل تع��اىل والي��وم الآخ��ر،  ر، وحب�ًس��ا لزًم��ا �سريًح��ا كم��ا ُق��رِّ عل��ى م��ا ُح��رِّ
ويعلم اأنه اإىل ربه الكرمي �سائر، اأن ي�س��عى يف اإبطاله وتغيريه، وحتويله وتبديله، فمن فعل ذلك 
فاهلل طليبه وجمازيه وح�س��يبه، ومن �س��عى يف تاأكيده وتخليده؛ فاهلل تعاىل يجزيه خري اجلزاء، 
ويدخله اجلنة من اأي باب �ساء، ثم اأح�سر ال�سيخ �سالح، الوكيل عن ح�سرة الوزير امل�سار اإليه، 
لب��اد واأعم��ل �س��نابل عل��ى اأبي���س واأ�سف��ر واأزرق، طول��ه ت�س��عة اأذرع ون�س��ف ذرا،ع وعر�س��ه �س��تة 
اأذرع، وذكر ملولنا احلاكم ال�سرعي، اأن ح�سرة الوزير امل�سار اإليه وقف اللباد، و�سرط اأن ُيفر�س 
مبقام �س��يدنا داود)1(؛ النبي عليه �سلوات امللك الودود، الكائن بظاهر مدينة القد���س ال�س��ريف، 
وطل��ب م��ن مولن��ا احلاك��م ال�س��رعي، الإذن ل��ه بت�س��ليم اللباد املرقوم، مل�س��ايخ مقام ال�س��يد داود، 
فاأَِذن له مولنا احلاكم ال�سرعي -امل�سار اإليه- بذلك اإذًنا �سرعيًّا، فعند ذلك دفع ال�سيخ �سالح 
اللب��اد املرق��وم، لفخ��ر امل�س��ايخ الكرام، ال�س��يخ م�سلح الدين، وال�س��يخ م�سطف��ى الدجاين؛ وهما 
من م�سايخ مقام ال�سيد داود عليه ال�سام، فت�سلَّما ذلك منه باملجل�س ال�سرعي ال�سريف؛ لفر�سه 
باملق��ام الك��رمي، ح�س��بما ع��نيَّ الوزي��ر امل�س��ار اإلي��ه، ت�س��ليًما �س��رعيًّا، ووق��ع اأج��ر الواق��ف عل��ى اهلل 

الكرمي، يف غرة �س��هر ربيع الأول، من �س��هور �س��نة ثاث و�س��تني واألف«)2(.
العقد ال�ضاد�س:

يق��ع ه��ذا العق��د يف �سفح��ة واح��دة م��ن احلج��م املتو�س��ط، وه��و من وقف ال�س��يدة زاه��دة بنت 
��ا ق��دره مائة غر���س، وق��د اأو�سح وكيله��ا يف هذا  حمم��د الدهين��ة، الت��ي وقف��ت مبوجب��ه مبلًغ��ا نقديًّ
العق��د اأن ري��ع ه��ذا املبل��غ يع��ود عل��ى ثم��ن زي��ت؛ لإ�س��راج القنادي��ل املو�سوعة يف الرثي��ا الكائنة يف 
ام ه��ذه القنادي��ل، وكذل��ك ُي�س��رف ل�س��خ�سني يرت��ان  حم��راب ال�سخ��رة امل�س��رفة، وج��زء خُل��دِّ
القراآن يف جامع املغاربة، الذي يقع يف الزاوية الغربية اجلنوبية للم�سجد الأق�سى؛ وهما: ال�سيخ 
دت الواقفة اأن  يحيى بن احلاج يون���س الدقاق، وال�س��يخ حممد بن احلاج جمعة الهندي، كما حدَّ

وظيف��ة التولي��ة تك��ون لولدها ال�س��يخ حممد بن عبد اجلواد الع�س��لي.
)1) مقام داود: يقع جنوب القدس، خارج الســور العثماني، كان ديًرا حوَّله الســلطان ســليمان القانوني إىل مســجد، وقد وقف 
عليه فرًنا وحاكورة يف 10 شوال 986هـ، املوافق 24 يونيو 1561م، وقفها على الشيخ أمحد الدجاني، ثم على ذريته. حول 

نصِّ الوقفية؛ انظر: األوقاف اإلســالمية يف القدس الشــريف، حممد غوشــة، اســتانبول، 2009، 1/ 486.
)2) شــهود: موالنا الشــيخ مصطفى العلمي، موالنا الشــيخ زكريا الديري، موالنا الشــيخ مصطفى الدجاني، موالنا الشــيخ عفيف 
الديــن، موالنــا الشــيخ نــور الديــن الشــافعي، موالنــا الشــيخ حمــبُّ الدين الديــري، تاج الدين جلي الرتمجان، ســجل القدس 

147، ص92.
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ون�ــسُّ العقــد: »احلم��د هلل ]...[ املثوب��ات م��ن اأراده، واأوقف��ه علي��ه قب��ل امل��راد وزاده، بحل��ة 
م��ن الدي��ن اأح�س��ن احل�س��نني وزي��ادة، وال�س��اة الكامل��ة والتحيات ال�س��املة على اأف�س��ل النبيني، 
�سيدنا حممد ال�سراج املنري، الوارد عنه يف رواية العدل الثقات: »اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله 
اإل مــن ثــلث«، وعن��ه بال�س��ند ال�سحي��ح النه��ج والبته��اج: »مــن اأ�ضــرج يف م�ضــجد بيــت املقد�ــس 
�ضــراًجا؛ مل تــزل امللئكــة ت�ضــتغفر لــه مــا دام �ضــوء ذلــك ال�ضــراج«، �سل��ى اهلل علي��ه وعل��ى اآل��ه 
الكرام، واأهله الفخام، ما رفع اأكف البتهال اإىل امللك املتعال رافع فبلغ اآماله، ووقف بوجه اهلل 
الك��رمي واق��ف وحب���س مال��ه؛ وبع��د.. ملا علم��ت امل�سونة، واجلوهرة املكنون��ة، احلاجة زاهدة بنت 
ال�س��در الأج��ل املح��رتم؛ اخلواج��ة حمم��د ب��ن املرح��وم اخلواج��ة مو�س��ى، ال�س��هري ن�س��به املب��ارك 
ه للمتق��ني؛ بفعله��م القرب��ات، ومنب��ع اخل��ريات،  باب��ن الدهين��ة.. م��ا وع��د اهلل املح�س��نني، واأع��دَّ
��ا ث��واب �سدق��ات الأوق��اف، ال��ذي يع��دل كل ج��زء م��ن ثوابه��ا جبل اأحد وق��اف، رغبت يف  خ�سو�سً
عم��ل عم��ل تنج��و ب��ه يف الآخ��رة، وتلب���س ب��ه يف اجلن��ة احلل��ل الفاخ��رة، ورهب��ت م��ن لهي��ب الن��ار 
احل��رة، واعتم��دت عل��ى قول��ه علي��ه ال�س��اة وال�س��ام: »اتقــوا النــار ولــو ب�ضــقِّ متــرة«، اأخل�س��ت 
الني��ة، قب��ل حل��ول املني��ة، يف اإح��راز ه��ذه الأمني��ة، اأ�س��هدت عليه��ا احلاج��ة زاه��دة املذك��ورة، اأنه��ا 
لت، م��ا ادخرت��ه م��ن مالها، وطيِّب نواله��ا، وذلك جميع املبل��غ النقد، وقدره  �س��ت و�س��بَّ اأوقف��ت وحبَّ
��ا، ل  م��ن الغرو���س الف�سي��ة مائ��ة غر���س اأ�س��دية، وقًف��ا �سحيًح��ا �س��رعيًّا، وحب�ًس��ا �سحيًح��ا مرعيًّ
ينمح��ي ا�س��مه، ول يندر���س ر�س��مه، ول ي�سي��ع عن��د اهلل ثواب��ه واأج��ره، ب��ل كلم��ا م��رَّ علي��ه زم��ان 
��ده واأخل��ده، يج��ري احل��ال يف ذل��ك كذل��ك، اأب��د الآبدين،  ��ده، وحيثم��ا اأت��ى علي��ه ده��ر واأوان اأطَّ اأكَّ
وده��ر الداهري��ن، اإىل اأن ي��رث اهلل الأر���س وم��ن عليها وهو خري الوارثني، اأن�س��اأت الواقفة وقفها 
نته��ا؛ وهي: اأن املت��ويل على هذا الوق��ف، يعامل يف  نته��ا، وم�س��ارف خ��ري بيَّ ه��ذا عل��ى جه��ة ب��رِّ عيَّ
، ويجعل ربح كلِّ ع�س��رة  املبل��غ املوق��وف اأع��اه باملعامل��ة ال�س��رعية، بالره��ن الق��وي، والكفي��ل املل��يٍّ
غرو���س يف كلِّ �س��نة غر�ًس��ا ون�س��ف غر���س؛ فيك��ون رب��ح املبل��غ يف كلِّ �س��نة خم�س��ة ع�س��ر غر�ًس��ا، 
ي�سرف املتويل على هذا الوقف لنف�س��ه يف كلِّ �س��نة اأربعة غرو���س، وي�سرف الناظر عليه يف كلِّ 
�سنة غر�سني، وي�سرف منه يف كلِّ �سنة عر�سني، يف ثمن خم�سة اأرطال)1( زيًتا، لأجل �سعل الرثيا 
الت��ي و�سعته��ا الواقف��ة اأع��اه، مبح��راب قبة ال�سخرة امل�س��رفة �س��رفها اهلل تع��اىل، وُي�سرف من 
ام بال�سخرة امل�سرفة، نظري خدمتهم �سعل الرثيا، يف كلِّ �سنة غر�س واحد، وُي�سرف  ذلك للُخدَّ
م��ن ذل��ك �س��تة غرو���س لرجل��ني م��ن احلفظ��ة لكتاب اهلل تعاىل؛ نظ��ري قراءتهم��ا يف كلِّ ليلة اثنني 

)1) الرطل: وحدة وزن، تساوي 12 أوقية، سجل القدس157، ح3، 22 رمضان 1070هـ/ 1660م، ص262.
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��ر م��ن كام اهلل تعاىل  وليل��ة جمع��ة، بب��اب جام��ع املغارب��ة بامل�س��جد الأق�سى ال�س��ريف، مهما تي�سَّ
املجي��د، ويه��دون ث��واب ذل��ك حل�س��رة النب��ي ]، ول�س��ائر الأنبي��اء واملر�س��لني، وللواقف��ة املذكورة 
ر ذل��ك عل��ى م��ا ُع��نيَّ في��ه اأع��اه والعي��اذ ب��اهلل تع��اىل، ع��اد وقًف��ا عل��ى فق��راء  ووالديه��ا، واإذا تع��ذَّ
��ت عليها، فوجب  امل�س��لمني، اأينم��ا كان��وا وحيثم��ا ُوج��دوا، و�س��رطت الواقفة يف وقفها �س��روًطا ن�سَّ
العم��ل به��ا وامل�س��ري اإليه��ا؛ منه��ا: اأنها �س��رطت التولية على وقفها هذا لفخ��ر الأفا�سل املكرمني، 
عم��دة النب��اء املحقق��ني؛ مولن��ا ال�س��يخ حمم��د ب��ن فخ��ر ال�سلح��اء النا�س��كني، عم��دة الأتقي��اء 
ة حيات��ه، ث��م من بعده  م��ني؛ ال�س��يخ عبد اجل��واد، ال�س��هري ن�س��به املب��ارك باب��ن الع�س��لي.. م��دَّ املكرَّ
عل��ى اأولده، واأولد اأولده، واأولد اأولد اأولده، ف��اإذا انقر�س��وا باأجمعه��م ومل يب��ق منه��م اأح��د؛ 
فلمن يراه القا�سي بالقد���س ال�س��ريف؛ ومنها: اأنها عيَّنت للقراءة يف املحلِّ اأعاه كلَّ واحٍد من: 
ة حياتهما،  ال�س��يخ يحي��ى ب��ن احل��اج يون���س الدقاق، وال�س��يخ حممد ب��ن احلاج جمعة الهندي، م��دَّ
ث��م م��ن بعدهم��ا مل��ن ي��راه القا�سي بالقد���س ال�س��ريف اأه��ًا لذلك؛ ومنه��ا: اأن املت��ويل عليه يعامل 
فيه باملعاملة ال�سرعية، ويتقي يف ذلك �سبهات الربا، ول يعطي اأ�سل مال الوقف اإل لقوي وكفيل، 
ورفع��ت الواقف��ة يده��ا ع��ن املال و�س��لَّمته للمتويل، فت�س��لَّم ذل��ك منها باحل�سرة واملعاينة الت�س��ليم 
ال�س��رعي، وملا متَّ اأمر الوقف واآل الأمر اإىل هذا املنوال، رجعت الواقفة عن الوقف م�س��تدلَّة باأن 
وقف النقود غري �سحيح، فاأجابها املتويل باأن وقف النقود، وما يف �سمنه من ال�سروط والقيود، 
�سحيح م�س��روع عند الإمام املعتر والهمام زفر، عليه رحمة امللك الكبري، على رواية حممد بن 
عب��د اهلل الأن�س��اري، علي��ه رحم��ة الب��اري، وترافع��ا يف ذل��ك ل��دى مولن��ا و�س��يدنا، ق��دوة الق�س��اة 
ام، حم��رر الق�ساي��ا والأح��كام، عم��دة العلماء الأعام، احلاكم ال�س��رعي املوىل م�سطفى  واحل��كَّ
��ل يف كام  اأفن��دي الكاتب��ي، املوق��ع خط��ه الك��رمي باأع��ايل نظ��ريه، دام��ت ف�سائل��ه ومعالي��ه، وتاأمَّ
��ح عن��ده جان��ب ال��رِّ م��ن الَبنْي؛ مِلا علي��ه العمل يف زماننا، باأمر �س��لطاننا؛ فحكم  الفريق��ني، وترجَّ
ب�سح��ة الوق��ف عل��ى رواي��ة حممد الأن�ساري املذكور، حكًما �س��رعيًّا، ث��م عطفت الواقفة الكام، 
اإىل �س��مة اأخ��رى م��ن اخل�س��ام، وقال��ت: اإن وق��ف النق��ود، وم��ا يف �سمن��ه م��ن ال�س��روط والقي��ود، 
�سحي��ح عن��د الإم��ام املعه��ود م�س��روع، لك��ن ل عل��ى وج��ه ي�س��د ب��اب الرج��وع، مل��ا اأن ال�سح��ة عن��ده 
تفارق اللزوم، وا�سرتدت من املتويل مال الوقف، فامتنع املتويل عن ذلك؛ بناء على اأن ال�سحة 
يف الوق��ف ل تف��ارق الل��زوم، عن��د الإمام��ني الهمام��ني، ال�سدري��ن القمقام��ني، �س��دَرْي الأئم��ة 
م��ني، ب��دَرْي علم��اء الع��رب والعج��م وال��روم، الإم��ام اأب��ي يو�س��ف، والإمام حممد بن احل�س��ن  املكرَّ
ال�سيباين، عليهما املنُّ الرباين، واللطف ال�سبحاين، وحكم حكًما اإذا لقى ف�سًا جمتهًدا فيه، 
يك��ون �سحيًح��ا عن��د جمي��ع الأئم��ة املتبحري��ن، واج��ب البق��اء والتحري��ر، واإذا �س��ار �سحيًح��ا عند 
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د والتعلُّل، وتخا�سما يف ذلك لدى  ، ومل تف��ارق ال�سح��ة الل��زوم عندهم��ا؛ ل يبقي حملٌّ للرتدُّ ال��كلِّ
مولن��ا احلاك��م ال�س��رعي امل�س��ار اإلي��ه، وطلب املتويل احلكم بلزوم الوق��ف على قولهما يف اللزوم، 
��ا، عامِلًا باخلاف،،  ًرا مرعيًّ ا حمرَّ ��د اهلل اأحكام��ه- بذل��ك حكًما �سحيًحا �س��رعيًّا، تامًّ فحك��م -اأيَّ
الواقع بني الأئمة الأ�ساف الأ�سراف؛ مِلا حتتم رعايته يف الق�ساء والأوقاف، مبوجب ذلك �سار 
ر، ل يح��لُّ لأح��د يوؤم��ن ب��اهلل  ��ا �سريًح��ا كم��ا ُق��رِّ ر، وحب�ًس��ا مرعيًّ املبل��غ وقًف��ا �س��رعيًّا عل��ى م��ا ُح��رِّ
تعاىل واليوم الآخر، ويعلم اأنه اإىل ربه الكرمي �سائر، اأن ي�س��عى يف اإبطاله، وتغيريه عن منواله، 
ومن �سعى يف ذلك؛ فاهلل طليبه ومكافيه وح�سيبه، ومن �سعى يف تاأبيده؛ فاهلل تعاىل يجزيه من 
اخل��ري، ويدخل��ه اجلن��ة م��ن اأو�س��ع ب��اب، ووقع اأجر الواقف��ة على اهلل الكرمي، وذل��ك بعد اأن عرف 
باحلاجة زاهدة الواقفة، كلُّ واحد من فخر الأتقياء املكرمني؛ ال�سيخ عبد اجلواد الع�سلي، زوج 
زاه��دة الواقف��ة، واحل��اج اأحم��د ب��ن حمم��د بن �س��يخ ال�س��وق، مع من ج��از تعريفه به��ا، جرى ذلك 
ر، بتاريخ اليوم التا�س��ع والع�س��رين من �س��هر رجب الفرد احلرام، ل�س��نة اأربع  ر، ووقع و�ُس��طِّ وُحرِّ

و�س��تني واألف«)1(.
العقد ال�ضابع:

تق��ع ه��ذه الوقفي��ة يف �سفح��ة واح��دة، وه��ي م��ن وق��ف رم�س��ان اآغ��ا بن يعق��وب، اأح��د الآغوات 
يف الب��اب الع��ايل ا�س��تنبول، مل يظه��ر اأن العق��د متَّ مبوج��ب وكالة، ويبدو اأن رم�سان اآغا كان عقد 
الوقف اأثناء زيارته للقد�س، اأو اأن الوقف متَّ يف ا�ستنبول، ومن ثم اأُح�سرت ن�سخة عنه حُتفظ يف 

�س��جات حمكمة القد���س، حتى يجري العمل بها.
امها،  ما اأوقفه رم�سان اآغا كان ٢٠ غر�ًسا، ُت�سرف اأرباحها يف اإنارة ال�سخرة، واأجرة خُلدَّ

د وظيفة التولية لتاج الدين جلبي)2(، ابن فخر اأقرانه؛ علي بك ترجمان. كما حدَّ
ون�ــسُّ العقــد: »احلم��د هلل ال��ذي اأع��دَّ للواقف��ني بباب��ه جزيل الثواب، ومنح من �س��اء من عباده 
ل�سلوك طريق ال�سواب، وال�ساة وال�سام على �سيدنا حممد �سيد الأحباب، وعلى اآله واأ�سحابه 
الأجناب؛ وبعد.. هو اأنه باملجل�س ال�سرعي الأنور، بالقد�س ال�سريف املطهر، اأجله اهلل تعاىل، بني 
ي��دي مولن��ا و�س��يدنا الع��امل الكب��ري، العام��ل حم��رر دقائق التف�س��ري، مق��رر قواعده اأح�س��ن تقدير، 

)1) شــهود: الشــيخ مصطفــى العلمــي، الشــيخ زكريــا الديــري، الشــيخ مصطفــى الدجانــي، الشــيخ عفيــف الديــن، الشــيخ نــور 
الدين الشافعي، الشيخ حمب الدين الديري، الشيخ فتح الدين الديري، الشيخ حبيب اهلل الديري كاتبه، سجل القدس 

149، ص218.
)2) جلي: كلمة تركية مبعنى الكاتب أو القارئ، مصطفى بركات، األلقاب والوظائف، ص205.
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اأق�سى ق�ساة الإ�سام، اأوىل ولة الأنام، معدن العلم والف�سل والكام، وارث علوم الأنبياء الكرام، 
�س��در اأ�س��اطني العلم��اء الأع��ام، �س��ند امل��وايل العظ��ام، ما�س��ي النق���س والإب��رام، خري املدر�س��ني 
الع��وام، الع��امل العام��ل، الفا�س��ل الكام��ل، الفا�س��ل ب��ني احل��ق والباط��ل، احلاك��م ال�س��رعي؛ املوىل 
حممد اأفندي ال�سهري بع�سقي زاده، املوقع خطه الكرمي باأعايل نظريه، دام ف�سله وعاه، ملَّا علم 
فخر الأماثل والأعيان، حاوي املفاخر والعرفان؛ رم�سان اآغا بن املرحوم يعقوب الإ�سامبويل)1(، 
ما اأعدَّ اهلل للمح�سنني، ووعد به املت�سدقني، ورغب يف قوله ] وزاده العدول من اأهل احلديث، 
يف كل قدمي وحديث، ونقل ذلك عن ذوي البتهاج: »من اأ�ضرج يف م�ضجد �ضراًجا؛ مل تزل امللئكة 
ت�ضــتغفر له ما دام �ضوء ذلك ال�ضــراج«، وورد عنه ] برواية �سحيحة، رواها اأهل الإ�س��ام: »اإذا 
مــات ابــن اآدم انقطــع عملــه اإل مــن ثــلث: �ضدقــة جاريــة، اأو علــم ينتفــع بــه، اأو ولد �ضالح يدعو 
ق، واأفرز من مال��ه، وخال�س نواله، مبلًغا قدره ع�س��رون  ���س وت�سدَّ لــه«، اأ�س��هد علي��ه اأن��ه وق��ف وحبَّ
غر�ًس��ا اأ�س��ديًّا، وقًفا �سحيًحا �س��رعيًّا، وحب�ًس��ا �سريًحا مرعيًّا، ل مُيحى ا�سمه، ول يندر�س ر�سمه، 
ده، وحيثما اأتى عليه دهر واأوان اأخلده، يجري احلال يف ذلك كذلك، اأبد  بل كلَّما مرَّ عليه زمان اأكَّ
الآبدي��ن، وده��ر الداهري��ن، اإىل اأن ي��رث اهلل الأر���س وم��ن عليه��ا وهو خري الوارثني، اأن�س��اأ الواقف 
-�ساعف اهلل له الأجور- وقفه هذا، يرابح يف املبلغ املوقوف مرابحة �س��رعية، ويجعل كل ع�س��رة 
��ل  من��ه يف كل �س��نة باثن��ي ع�س��ر غر�ًس��ا، ويتق��ي يف ذل��ك �س��بهات الرب��ا، عل��ى اأن يك��ون م��ا يتح�سَّ
م��ن رب��ح املبل��غ املوق��وف يف كلِّ �س��نة اأربع��ة غرو���س، ي�س��رف املت��ويل عل��ى الوق��ف منها يف كلِّ �س��نة 
ام ال�سخرة امل�س��رفة يف كلِّ �س��نة  نظ��ري خدم��ة التولي��ة عل��ى الوق��ف لنف�س��ه غر�ًس��ا، وي�س��رف خُل��دَّ
غر�ًس��ا واح��ًدا؛ نظ��ري اإ�س��راجهم يف كلِّ ليل��ة للقندي��ل ال��ذي علَّق��ه الواق��ف بال�سخرة امل�س��رفة على 
باب املغارة، وي�سرف يف ثمن زيت يف كلِّ �سنة غر�سني، لي�سرج ذلك يف كلِّ �سنة بالقنديل املذكور 
�سباًحا وم�ساًء، و�سرط الواقف -�ساعف اهلل له الأجور- يف وقفه هذا �سروًطا ن�سَّ عليها، فوجب 
العمل بها وامل�سري اإليها؛ منها: اأنه �سرط التولية على وقفه هذا لفخر الف�ساء، زبدة الكاملني؛ 
ة  ت��اج الدي��ن جلب��ي ب��ن املرح��وم فخ��ر اأقران��ه عل��ي ب��ك، ترجم��ان)2( حمكم��ة القد���س ال�س��ريف م��دَّ
ب قا�سي  حيات��ه، ث��م م��ن بع��ده لأولده وذريت��ه ون�س��له وعقبه، واإذا مل يوجد اأح��د من ذريته؛ فين�سِّ
ر �سرف  القد�س ال�سريف متولًيا على ذلك من يراه من اأهل اخلري وال�ساح؛ ومنها: اأنه اإذا تعذَّ
ذلك والعياذ باهلل تعاىل؛ في�سرف املتويل ثمن الزيت على الفقراء وامل�ساكني، اأينما كانوا وحيثما 

)1) اإلسالم بولي تعين: مدينة اإلسالم؛ »استنبول«.
)2) الرتمجان: من الوظائف املهمَّة يف حمكمة القدس، مهمة الرتمجان ترمجة املرافعات بني املدَّعني والقضاة داخل حمكمة 

القدس، سجل القدس 128، ح1، أواسط رجب 1049هـ/ 11 تشرين ثاني 1639م، ص257.



38

العدد ٣٢ - ال�سنة ال�س�ابعة ع�سرة - �س�ع�ب�ان ١٤٣٨ ه� / م��اي�و ٢٠١٧ م

، ويعامل  ُوج��دوا؛ ومنه��ا: اأن املت��ويل عل��ى الوق��ف ل يدفع اأ�سل مال الوق��ف اإل من قوي، وكفيل مليٍّ
يف كل �س��نة يف املبلغ معاملة �س��رعية، وي�س��طر ذلك بال�س��جل املحفوظ مبحكمة القد���س ال�س��ريف، 
ورف��ع الواق��ف ي��د ملك��ه ع��ن املبل��غ املوق��وف، و�س��لَّمه لت��اج الدي��ن جلبي املت��ويل، فت�س��لَّمه منه جلهة 
عى الواقف على املتويل قائًا يف دعواه عليه، وم�س��رًيا بخطابه  الوق��ف باحل�س��رة واملعاين��ة، ث��م ادَّ
اإليه؛ اأن وقف النقود غري �سحيح، عند الإمام الأعظم واملجتهد الأقدم؛ الإمام اأبي حنيفة الكويف، 
جوزي باخلري وكويف، فعار�سه املتويل املذكور؛ باأن وقف النقود �سحيح معتر، عند الإمام زفر، 
كما هو روايته عن الإمام حممد بن احل�سن، وترافعا يف ذلك لدى مولنا احلاكم ال�سرعي امل�سار 
ح عنده جانب  ل مولنا احلاكم ال�سرعي كام الفريقني، وترجَّ ا تاأمَّ اإليه، خلَّد اهلل النعم عليه، فلمَّ
الوق��ف م��ن الَب��نْي؛ حك��م ب�سح��ة الوقف يف خ�سو�س��ه وعمومه، عامِلًا باخل��اف، الواقع بني الأئمة 
؛ لأن حكم  الأ�ساف، حكًما �سحيًحا �سرعيًّا، وقفه به وقًفا �سريًحا مرعيًّا، و�سار وقًفا عند الكلِّ
، ترغيًبا يف ذلك، جلان��ب الرِّ ُوقف  احلاك��م اإذا لق��ى ف�س��ًا جمته��ًدا في��ه؛ �س��ار ناف��ًذا عيًنا ل��كلٍّ
ر، بتاريخ خام���س  ر، وجرى وُحرِّ ه��ذا الوق��ف، ول��زم اأم��ره، وان��رم حكم��ه، وعل��ى ما هو الواقع �ُس��طِّ

�سهر ربيع الثاين، ل�سنة خم�س و�ستني واألف«)1(.
العقد الثامن:

جاء هذا العقد يف �سفحة ون�سف، وهو من وقف م�سطفى خليفة بن فخر الأكابر والأعيان 
عي�س��ى ب��ك، يب��دو اأن��ه م��ن كبار رجال الدول��ة يف ذلك الع�سر، ومل تو�سح احُلج��ة وظيفته، اأوقف 
٤٠ غر�ًس��ا، ُت�س��رف يف ثم��ن زي��ت لإ�س��اءة القنادي��ل الت��ي و�سعه��ا الواق��ف يف الرثي��ا، التي جعلها 
ام ه��ذه  �س��ات خُل��دَّ عن��د ق��دم الر�س��ول علي��ه ال�س��ام داخ��ل مغ��ارة ال�سخ��رة، ف�س��ًا ع��ن خم�سَّ

الرثي��ا، وكذل��ك ملت��ويل الوقف ال�س��يخ حممود بن عبد القادر؛ �س��يخ احلرم القد�س��ي.
��ق لفع��ل  ون�ــسُّ العقــد: »احلم��د هلل ال��ذي فت��ح للواقف��ني بب��اب كرم��ه اأب��واب ال�س��عادة، ووفَّ
اخل��ريات واإح��راز املثوب��ات م��ن اأراده، واأوقف��ه عل��ى ني��ل امل��راد وزاده، وجعله من الذين اأح�س��نوا 
احل�س��نى وزي��ادة، وال�س��اة الكامل��ة والتحي��ات ال�س��املة عل��ى اأف�س��ل الب�س��ر... ي��وم املح�س��ر، 
�س��يدنا حمم��د الب�س��ري، ال�س��راج املن��ري، ال��وارد عن��ه يف رواي��ة الع��دول الثق��ات: »اإذا مــات ابن اآدم 

)1) الشــهود: مثــال: الفقــري مشــس الديــن احلســيين النقيــب بالقــدس الشــريف، مثــال: الفقــري نــور اهلل اللطفــي، مثــال: الفقــري 
حممد هبة اهلل، مثال: الفقري صاحل شيخ احلرم، مثال: الفقري أمحد، مثال: الفقري صاحل العسلي، الشيخ سليمان، الشيخ 
زكريا، الشــيخ مصطفى، الشــيخ عفيف، الشــيخ نور الدين، الشــيخ علي الشــيخ حمب الدين، الشــيخ هبة اهلل كاتبه، ســجل 

القــدس 150، ص90.
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انقطــع عملــه اإل مــن ثــلث«، وعن��ه بال�س��ند ال�سحي��ح النه��ج والبته��اج: »مــن �ضــرج يف م�ضــجد 
بيت املقد�ــس �ضــراًجا؛ ل تزال امللئكة ت�ضــتغفر له ما دام �ضوء ذلك ال�ضــراج«، �سلى اهلل عليه 
وعل��ى اآل��ه الك��رام، واأهل��ه الفخ��ام، م��ا رف��ع اأك��ف البته��ال اإىل املل��ك املتع��ال مبل��غ اآمال��ه، ووق��ف 
لوجه اهلل الكرمي واقف وحب�س ماله، وملا علم فخر الأكابر والأماجد، حاوي املفاخر واملحامد؛ 
م�سطف��ى خليف��ة ب��ن املرح��وم فخ��ر الأكابر والأعيان عي�س��ى بك، ما وعد اهلل املح�س��نني، واأعده 
��ا ث��واب �سدق��ات الأوق��اف، الت��ي يع��دل كلُّ ج��زء م��ن  للمت�سدق��ني، بفعله��م اخل��ريات، خ�سو�سً
ثوابه��ا ث��واب جب��ل اأح��د اأو ق��اف، رغ��ب يف َعَم��ِل َعَم��ٍل ينج��و ب��ه يف الآخ��رة، وُيلب���س ب��ه يف اجلن��ة 
احللل الفاخرة، ورهب من لهيب النار احلرة، واعتمد على قوله عليه ال�ساة وال�سام: »اتقوا 
النــار ولــو ب�ضــقِّ متــرة«، اأخل���س الني��ة، قب��ل حل��ول املني��ة، يف اإح��راز ه��ذه الأمني��ة، واأ�س��هد علي��ه 
��ب نوال��ه، م��ا ه��و منخ��رط يف م�س��كه، ومن�سب��ط يف ملك��ه وذلك  ���س م��ن مال��ه، وطيِّ اأن��ه وق��ف وحبَّ
جمي��ع املبل��غ النق��د م��ن الغرو���س الف�سي��ة، وق��دره اأربع��ون غر�ًس��ا اأ�س��دية، يع��دل كلُّ غر���س منه��ا 
ثاثني قطعة م�سرية، اجلارية يف معاملة يوم تاريخه، وقًفا �سحيًحا �س��رعيًّا، وحب�ًس��ا �سريًحا 
��ا، ل ينمح��ي ا�س��مه، ول يندر���س اأث��ره، ول ي�سي��ع عن��د اهلل ثواب��ه واأج��ره، ب��ل كلما م��رَّ عليه  مرعيًّ
��ده واأخل��ده، يج��ري احل��ال يف ذل��ك كذل��ك، اأب��د  ��ده، وحيثم��ا اأت��ى علي��ه ده��ر واأوان اأطَّ زم��ان اأكَّ
الآبدين، ودهر الداهرين، اإىل اأن يرث اهلل الأر�س ومن عليها وهو خري الوارثني، اأن�ساأ الواقف 
نه��ا، وم�س��ارف خريات  املذك��ور امل�س��ار اإلي��ه، اأدام اهلل النع��م علي��ه، وقف��ه ه��ذا عل��ى جه��ة ب��رٍّ عيَّ
نه��ا، وه��ي اأن املت��ويل عل��ى ه��ذا الوق��ف ي�س��ارب يف الوق��ف بامل�سارب��ة ال�س��رعية، ويح�سل من  بيَّ
ربح��ه مبلًغ��ا ق��دره �س��تة غرو���س، ي�س��رف منها املتويل لنف�س��ه يف كلِّ �س��نة غر�س��ني نظ��ري توليته، 
وغر�س��ني ون�س��ف غر���س يف ث��م زي��ت ُي�س��رج يف القنادي��ل الأربع��ة، الت��ي جعله��ا يف ثري��ا وعلَّقه��ا 
ام  بال�سخرة امل�س��رفة اجتاه القدم ال�س��ريف، وُي�سرف الباقي وقدره غر���س ون�سف غر���س خُلدَّ
ر ذل��ك والعي��اذ ب��اهلل  ال�سخ��رة ال�س��ريفة، نظ��ري اإ�س��راجها �سبًح��ا وم�س��اء وخدمته��ا، واإذا تع��ذَّ
تعاىل؛ ي�سرف الفا�سل من ربح احلا�سل بامل�ساربة لفقراء امل�س��لمني بالقد���س ال�س��ريف، واإذا 
ر ذل��ك فعل��ى الفق��راء وامل�س��اكني؛ اأينم��ا كان��وا، وحيثم��ا بان��وا، و�س��رط الواق��ف املذك��ور يف  تع��ذَّ
وقف��ه ه��ذا �س��روًطا ن���سَّ عليه��ا، فوج��ب العم��ل بها وامل�س��ري اإليها؛ منه��ا: اأنه جعل فخر امل�س��ايخ 
املكرم��ني، زب��دة ال�سلح��اء املعظم��ني؛ ال�س��يخ حمم��ود ب��ن املرح��وم فخ��ر امل�س��ايخ العظ��ام مولنا 
ة حياته، ثم من بعده  عبد القادر �س��يخ احلرم بالقد���س ال�س��ريف)1(، متولًيا على هذا الوقف مدَّ
)1) حممود بن غضية: كان شــيًخا للحرم مكان والده الشــيخ عبد القادر، ســجل القدس 152، حجة 3، 1 ذي القعدة 1067هـ، 

املوافق 11 أغســطس 1657م، ص465.
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مل��ن ي��راه مولن��ا احلاك��م ال�س��رعي بالقد���س ال�س��ريف، ورف��ع الواق��ف ي��د ملك��ه ع��ن املبل��غ، ودفعه 
لل�س��يخ حمم��ود املت��ويل، فقب���س ذل��ك من��ه بي��ده باحل�س��رة واملعاين��ة، ث��م ب��دا للواق��ف الرج��وع 
��ا با�س��تدلٍل ب��اأن وق��ف النق��ود غري �سحيح؛ لكون��ه من املنق��ولت التي ل بقاء  ع��ن الوق��ف؛ حمتجًّ
له��ا، فاأجاب��ه املت��ويل ب��اأن وق��ف النق��ود، وم��ا يف �سمن��ه م��ن ال�س��روط والقي��ود، �سحي��ح م�س��روع، 
عن��د الإم��ام الهم��ام املفتخ��ر، ح�س��رة الإم��ام زف��ر، عل��ى رواي��ة حمم��د ب��ن عب��د اهلل الأن�ساري، 
عليهم��ا رحم��ة الب��اري، وتراف��ع يف ذل��ك ل��دى مولن��ا و�س��يدنا ق��دوة املدر�س��ني، عم��دة العلم��اء 
ل م�س��كات الدي��ن، �س��در امل��وايل، ب��در �س��ماء املع��ايل، احلاكم ال�س��رعي؛ املوىل  العامل��ني، ح��اَّ
اأب��و ال��ركات حمم��د �س��رف الدي��ن اأفن��دي اخلال��دي، املوقع خط��ه الكرمي باأع��ايل نظريه، دامت 
��ح عن��ده  ��ل يف كام الفريق��ني، وترجَّ ف�سائل��ه ومعالي��ه، وطلب��ا من��ه الف�س��ل يف ذل��ك، فلم��ا تاأمَّ
جان��ب ال��ر م��ن الَب��نْي، مِلَ��ا علي��ه العم��ل يف زمانن��ا، واأم��ر �س��لطاننا؛ فحك��م ب�سح��ة الوق��ف، عل��ى 
رواي��ة حمم��د الأن�س��اري املذك��ور، حكًما �س��رعيًّا، ثم عطف الواق��ف عنان الكام، على اأمر اآخر 
م��ن حلي��ة اخل�س��ام، وق��ال: َه��ْب اأن وق��ف النق��ود، وم��ا يف �سمن��ه من ال�س��روط والقي��ود، �سحيح 
عن��د الإم��ام املعه��ود، لك��ن ل عل��ى وج��ه ي�س��دُّ ب��اب الرج��وع؛ مل��ا اأن ال�سح��ة عن��ده تف��ارق الل��زوم، 
وا�س��رتدَّ م��ن املت��ويل م��ال الوق��ف، فامتن��ع املت��ويل ع��ن ذل��ك؛ بن��اء عل��ى اأن ال�سح��ة يف الوق��ف 
م��ني،  ل تف��ارق الل��زوم، عن��د الإمام��ني الهمام��ني، ال�سدري��ن القمقام��ني، �س��دَرْي الأئم��ة املكرَّ
بدَرْي علماء العرب والعجم والروم؛ الإمام اأبي يو�س��ف، والإمام حممد بن احل�س��ن ال�س��يباين، 
عليهم��ا امل��نُّ الرب��اين، واللط��ف ال�س��بحاين، وحك��م حكًم��ا اإذا لق��ى ف�س��ًا جمته��ًدا في��ه، يك��ون 
 ، �سحيًح��ا عن��د جمي��ع الأئم��ة املتبحري��ن، واجب البق��اء والتحرير، واإذا �س��ار �سحيًحا عند الكلِّ
د والتعلُّ��ل، وتخا�سم��ا يف ذل��ك ل��دى  ومل تف��ارق ال�سح��ة الل��زوم عندهم��ا؛ ل يبق��ي حم��لٌّ لل��رتدُّ
مولنا احلاكم ال�سرعي امل�سار اإليه، وطلب املتويل احلكم بلزوم الوقف على قولهما يف اللزوم؛ 
ًرا مرعيًّا، عامِلًا باخلاف،  ا حم��رَّ ��د اهلل اأحكام��ه- بذل��ك حكًما �سحيًحا �س��رعيًّا، تامًّ فحك��م -اأيَّ
��م رعايت��ه يف الق�س��اء والأوق��اف، مبوج��ب ذل��ك  الواق��ع ب��ني الأئم��ة الأ�س��اف الأ�س��راف، مل��ا حتتَّ
ر، ل يحلُّ لأحد يوؤمن باهلل  ر، وحب�ًس��ا لزًما �سريًح��ا كما ُقرِّ �س��ار املبل��غ وقًف��ا �س��رعيًّا عل��ى ما ُحرِّ
تع��اىل والي��وم الآخ��ر، ويعل��م اأن��ه اإىل رب��ه الك��رمي �سائ��ر؛ اأن ي�س��عى يف اإبطال��ه، وتغي��ريه ع��ن 
منواله، وحتويله وتبديله، فمن فعل ذلك فاهلل طليبه وجمازيه وح�سيبه، يوم التناد، يوم عط�س 
ل��ه بعد �س��ماعه فاإمن��ا اإثمه عل��ى الذين  الأكب��اد، ي��وم يك��ون اهلل ه��و احلاك��م ب��ني العب��اد، فم��ن بدَّ
يبدلون��ه؛ اإن اهلل �س��ميع، ووق��ع اأج��ر الواق��ف يف ذلك عل��ى اهلل الكرمي، اعتماًدا على قوله تعاىل:    
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{  جب حب خب مب ىب يب جت حت })1(، حتري��ًرا يف الي��وم التا�س��ع ع�س��ر م��ن جم��ادى الأوىل، 
�س��هور �س��نة �سبع و�س��تني واألف«)2(.

خامتة:
بع��د عر���س ه��ذه الدرا�س��ة، الت��ي تناول��ت ع��دًدا م��ن ُحج��ج وق��ف النق��ود يف اأوا�س��ط الق��رن 

ال�س��ابع ع�س��ر؛ ميك��ن اأن نخل���س اإىل ع��دد م��ن احلقائ��ق؛ ه��ي:
١. اأن وق��ف النق��د اأ�سب��ح م��ن الركائ��ز الرئي�س��ة يف موؤ�س�س��ة الوق��ف، الت��ي دعم��ت املوؤ�س�س��ات 

الديني��ة والعلمي��ة واخلريي��ة ب�س��كل كبري.
ل��ة يف حب���ِس امل��زارع والعق��ارات  ٢. يف الوق��ت ال��ذي تراجع��ت في��ه عق��ود الوق��ف اخلريي��ة، املتمثِّ

والغرا���س؛ ب��رز وقف النقود ب�س��كل وا�سح خ��ال هذا الع�سر.
٣. �س��اهم وق��ف النق��ود يف تعزي��ز احلي��اة العلمي��ة يف امل�س��جد الأق�س��ى؛ م��ن خال توف��ري كلِّ ما 

يحتاج اإليه اأهل العلم؛ من احلاجات املادية والروحية على حدٍّ �س��واء.
٤. كان ملكان��ة امل�س��جد الأق�س��ى يف نفو���س امل�س��لمني اأك��ر الأث��ر يف توجي��ه عديد م��ن ال�سدقات 
اخلريي��ة ل��ه، وه��ذا يدعون��ا -يف هذا الوقت الذي يتعر�س فيه امل�س��جد الأق�سى اإىل خماطر 
ا يناهز احلر�س والرعاية التي لقيها من امل�سلمني  عظيمة- للحر�س على هذا امل�سجد حر�سً

خال الع�سور ال�سابقة.
ويف اخلت��ام.. اأرى �س��رورة توجي��ه اأنظ��ار الباحث��ني اإىل درا�س��ة ه��ذه ال�س��جات، عن��د 
اإعداد الدرا�س��ات املتعلِّقة بالوقف؛ نظًرا لحتوائها على في�ٍس كبرٍي من املعلومات، التي ميكن 
ر الوقف يف الإ�س��ام من جه��ة اأخرى، حتى  ��ق اأح��وال الوق��ف يف القد���س م��ن جه��ة، وتط��وُّ اأن توثِّ
��ف ذل��ك يف تطوي��ر معام��ات الوق��ف  ��ة اأن توظِّ ميك��ن لأ�سح��اب الخت�سا���س واملوؤ�س�س��ات املعنيَّ

يف الوق��ت احلا�س��ر.

)1) سورة البقرة، اآلية 215.
)2) الشــيخ زكريــا الديــر، الشــيخ مصطفــى كاتــب أصلــه، الشــيخ عفيــف الديــن، الشــيخ علــي الثوري، الشــيخ نور الدين الشــافعي، 

الشــيخ حمــبُّ الديــن، الشــيخ فتــح اهلل الديــري، حممــد جلــي كاتبــه، إبراهيــم الدجاني، ســجل القــدس 152، ص147.
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١٤. �سجل القد�س ١٥٢.

١٥. �سجل القد�س ١٥٥.
١٦. �سجل القد�س١٥٧.
١٧. �سجل القد�س ١٩٧.
١٨. �سجل القد�س ١٩٩.

ثانًيا: امل�ضادر:
الأن���س اجللي��ل بتاري��خ القد���س واخللي��ل، جم��ري الدي��ن العليم��ي احلنبل��ي ، ت )٩٢٧ه���/ . ١

١٥٢٠م(، ج٢، حتقي��ق: حمم��ود كعابن��ة وحمم��د اأب��و تبان��ة، مطبع��ة دندي���س، اخللي��ل- 
فل�س��طني، ١٩٩٨م.

البح��ر الرائ��ق �س��رح كن��ز الدقائ��ق، زي��ن الدي��ن ب��ن اإبراهي��م اب��ن جن��م )٩٧٠ه���(، دار . ٢
الكت��اب الإ�س��امي، ط٢، )ب. ت(.
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احل�سرة الأن�س��ية يف الرحلة القد�س��ية، عبد الغني بن اإ�س��ماعيل النابل�س��ي، ج٢، حتقيق: . ٣
د. حمد اأحمد يو�سف، ١٤١٥ه�/ ١٩٩٤م.

رد املحت��ار �س��رح تنوي��ر الأب�س��ار، حمم��د اأم��ني ب��ن عم��ر اب��ن عابدي��ن، ) ١٢٥٢ه���(، دار . ٤
اإحي��اء ال��رتاث العرب��ي، بريوت، )ب. ت(. 

الكامل يف التاريخ، عز الدين علي ابن الثري، دار الفكر، بريوت، ١٩٧٨م.. ٥
املف�سل يف تاريخ القد�س، عارف العارف، مكتبة الأندل�س، القد�س، ١٩٦١م.. ٦

ثالًثا: املراجع:
اإزال��ة الوه��م ع��ن وق��ف النق��د وال�س��هم، اأ�س��امة عب��د املجي��د الع��اين، دار امليم��ان للن�س��ر، . ١

الريا���س، ٢٠١١م.
اإزال��ة الوه��م ع��ن وق��ف النق��د وال�س��هم، اأ�س��امة عب��د املجي��د، دار امليم��ان للن�س��ر، . ٢

٢٠١١م. الريا���س، 
ا�ستانبول وح�سارة اخلافة الإ�سامية، برنارد لوي�س، الدار ال�سعودية، ١٩٨٢م.. ٣
الألقاب والوظائف، م�سطفى بركات، القاهرة، ٢٠٠٠م.. ٤
الأوقاف الإ�سامية يف القد�س ال�سريف، حممد غو�سة، ا�ستانبول، ٢٠٠٩م.. ٥
تاريخ القد�س يف �سوء الوثائق ١٦٠٠- ١٧٠٠م، اإبراهيم ربايعه، حيفا، فل�سطني، ٢٠١٠م.. ٦
التاري��خ امل��ايل للدول��ة العثماني��ة، �س��وكت يام��وك، تعري��ب: عب��د اللطي��ف احلار���س، دار . ٧

امل��دار الإ�س��امي، ٢٠٠٥م.
الدول��ة العثماني��ة، اأكم��ل الدي��ن �س��احلي اأوغل��و، نقل��ه اإىل العربي��ة �سال��ح �س��عداوي، ج٢، . ٨

ا�س��طنبول، ١٩٩٩م.
مدينة القد�س يف الع�سر الو�سيط، ر�ساد الإمام، الدار التون�سية للن�سر، تون�س، ١٩٧٦م.. ٩
م�سر العثمانية، جورجي زيدان، القاهرة.. ١٠
معاه��د العل��م يف بي��ت املقد���س، كام��ل جمي��ل الع�س��لي، عم��ال املطاب��ع التعاوني��ة، . ١١

١٩٨١م. عم��ان، 
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رابًعا: املقالت:
دللت وق��ف النق��ود يف القد���س خ��ال احلك��م العثم��اين، حمم��د الأرن��اوؤوط، جمل��ة . ١

الأوق��اف، الكوي��ت، ع��دد ٩، ١٤٢٦ه���/ ٢٠٠٥م، ���س٣٣- ٤٧.
ليب��ا،              . ٢ والتعليمي��ة، د. حمم��د  الرتبوي��ة  املراف��ق  تنمي��ة  ودوره يف  النق��ود  وق��ف  نظ��ام 

م خ��ال موؤمت��ر »قوان��ني الأوق��اف واإدارته��ا- وقائ��ع  ود. حمم��د اإبراهي��م نقا�س��ي، مق��دَّ
٢٠٠٩م. ماليزي��ا،  وتطلع��ات«، 

وق��ف النق��ود يف القد���س يف بداي��ة احلك��م العثم��اين- نظ��رة يف م�س��اهمة امل��راأة خ��ال . ٣
)٩٩٩- ١٠٥٢ه���/ ١٥٩٢- ١٦٤٢م(، حمم��د الأرن��اوؤوط، املوؤمت��ر ال��دويل ال�س��ابع لتاري��خ 
ب��اد ال�س��ام، )١٤٢٧ه���/ ٢٠٠٦م(، م٣، فل�س��طني، حتري��ر: حمم��د عدن��ان البخي��ت، 

من�س��ورات جلن��ة تاري��خ ب��اد ال�س��ام، اجلامع��ة الأردني��ة، عم��ان، ١٤٢٩ه���/ ٢٠٠٨م.
4. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web

&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.kantakji.com%2Fmedia%2F48812%Fz135.rtf&ei=XhAQVJymB8bo
OuTkgaAG&usg=AFQjCNHrFmNLTQs_5m4tPBg1ppIm49ruCQ&sig2=
2lX33zhF_XffvLd3IqxHWQ.

5.  Usurious Piety: The Cash Waqf Controversy in the Ottoman Empire, Jon 
E. Mandaville, International Journal of Middle East Studies, Vol. 10, No. 3 
(Aug, 1979).

6.  http://www.mufad.org/journal/attachments/article/4527/.pdf.
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ملحق �ضور الوقفيات:
العقد الأول:
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العقد الثاين:



48

العدد ٣٢ - ال�سنة ال�س�ابعة ع�سرة - �س�ع�ب�ان ١٤٣٨ ه� / م��اي�و ٢٠١٧ م



49

وقفياُت النقوِد على امل�سجِد الأق�سى وقبِة ال�سخرِة

العقد الثالث:
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العقد اخلام�س:
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العقد ال�ضاد�س:
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العقد ال�ضابع:
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الـبـحـــوث

الوقُف على امل�ضجِد الأق�ضى يف الع�ضِر العثماينِّ
 )يف الفرتة من 9٢٢- ١٣٣٣هـ/ ١5١6- ١9١4م(                                                                                       
                                                                                          اأ.حممود �سعيد اإبراهيم اأ�سقر)1)
                                                                                    د. زهري غنامي عبد اللطيف غنامي)2(

يتن��اول ه��ذا البح��ث الوق��ف عل��ى امل�س��جد الأق�س��ى يف الف��رتة العثماني��ة املمت��دة م��ن �س��نة 
٩٢٢ه���/ ١٥١٦م اإىل �س��نة ١٣٣٣ه���/ ١٩١٤م؛ وذل��ك من حي��ث املوقوفات والنفقات، وقد تنوعت 
الأوق��اف عل��ى امل�س��جدين ال�س��ريفني لت�س��مل الأرا�س��ي وال��دور واخلان��ات وامل�ساب��غ وامل�ساب��ن 
واحلمام��ات واأم��وال بع���س الر�س��وم وال�سرائ��ب؛ كاجلزي��ة وغريه��ا، وكان اله��دف م��ن ه��ذه 
الأوقاف توفري ما يحتاجه امل�س��جد ال�س��ريف من عمارة وترميم؛ اإ�سافة اإىل دفع اأجور العاملني 

اء، ومدر�س��ني، وخطب��اء. ��اظ، وق��رَّ في��ه؛ م��ن �س��يوخ، واأئم��ة، وموؤذن��ني، ووعَّ
تطل��ق ت�س��مية امل�س��جد الأق�س��ى عل��ى جمي��ع املنطق��ة الواقع��ة داخ��ل �س��ور امل�س��جد الأق�س��ى، 
والتي تبلغ م�ساحتها ١٤٤ دومًنا، وت�سم جميع ال�ساحات والأبنية؛ ومنها: اجلامع القبلي، ومبنى 

قب��ة ال�سخ��رة، وجام��ع املغاربة.. وغريها من املدار���س، والزواي��ا، والقباب، وامل�ساطب. 

)1) مؤسسة إحياء الرتاث والبحوث اإلسالمية- القدس - فلسطني.
)2) قسم التاريخ -  كلية اآلداب - جامعة القدس- القدس- فلسطني.
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ويحظ��ى امل�س��جد الأق�س��ى ل��دى الع��رب وامل�س��لمني مبكان��ة خا�س��ة م�س��تمدة م��ن قول��ه تع��اىل 
يف مطلع �سورة الإ�سراء:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
النبوي��ة  الأحادي��ث  م��ن  ع��دد  وم��ن   ،)1({ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ال�س��ريفة ال�سحيح��ة الت��ي تفي��د باأن��ه ث��اين امل�س��اجد الت��ي اأن�س��ئت عل��ى وج��ه الأر���س بعد امل�س��جد 
احل��رام يف مك��ة املكرم��ة؛ فع��ن اأب��ي ذر [ قال: قلت يا ر�س��ول اهلل، اأي م�س��جد ُو�سع يف الأر�س 
اأول؟ ق��ال: »امل�ضــجد احلــرام«، قل��ت: ث��م اأي؟ ق��ال: »امل�ضــجد الأق�ضــى«، قل��ت: ك��م بينهم��ا؟ ق��ال: 
»اأربعون �ضنة، ثم اأينما اأدركتك ال�ضلة؛ ف�ضل«)2)، واأنه ثالث امل�ساجد التي ُت�سدُّ اإليها الرحال 
بع��د امل�س��جد احل��رام يف مك��ة املكرم��ة، وامل�س��جد النبوي يف املدينة املن��ورة؛ فعن اأبي هريرة [ 
قال ر�س��ول اهلل ]: »ل ُت�ضــد الرحال اإل لثلثة م�ضــاجد: امل�ضــجد احلرام، وم�ضــجد الر�ضــول، 

وم�ضــجد الأق�ضى«)3(. 
كم��ا ورد ع��ن النب��ي ] اأن امل�س��جد الأق�س��ى اأر���س املح�س��ر واملن�س��ر واأر���س الرب��اط؛ قال��ت 
ميمونة مولة النبي ]: يا نبي اهلل، اأفتنا يف بيت املقد�س، فقال:  »اأر�س املن�ضر واملح�ضر، ائتوه 
ف�ضلوا فيه، فاإن �ضلة فيه كاألف �ضلة فيما �ضواه«، قالت: اأراأيت من مل يطق اأن يتحمل اإليه 
اأو ياأتيه؟ قال: »فليهد اإليه زيًتا ُي�ضرج فيه، فاإن من اأهدى له كان كمن �ضلى فيه«)4)؛ لذا حثت 
تل��ك الأحادي��ث امل�س��لمني عل��ى زيارت��ه وال�س��اة في��ه؛ حي��ث اإن ال�س��اة فيه م�ساعف��ة، ول يفوقه 
يف ذلك اإل اأجر ال�ساة يف امل�س��جدين ال�س��ريفني يف احلجاز، فقد روى اأبو الدرداء اأن الر�س��ول 
] ق��ال: »ال�ضــلة يف امل�ضــجد احلــرام مبائــة األــف �ضــلة، وال�ضــلة يف م�ضــجدي باألــف �ضــلة، 
وال�ضــلة يف بيــت املقد�ــس بخم�ضــمائة �ضــلة«)5)، كم��ا حث��ت امل�س��لمني عل��ى الإه��ال من��ه للح��ج 
والعم��رة؛ فع��ن اأم �س��لمة زوج النب��ي ]؛ اأنه��ا �س��معت ر�س��ول اهلل ] يق��ول: »مــن اأهــلَّ بحجــٍة اأو 
م من ذنبه وما تاأخر، اأو وجبت  عمرٍة من امل�ضجد الأق�ضى اإىل امل�ضجد احلرام؛ ُغفر له ما تقدَّ

له اجلنة«)6).

)1) سورة اإلسراء، آية 1. 
)2) اجلامع املسند الصحيح، البخاري، حديث رقم 3366، 4/ 146. 
)3) اجلامع املسند الصحيح، البخاري، حديث رقم 1189، 2/ 60. 

)4) مسند اإلمام أمحد، أمحد بن حنبل، حديث رقم 27667، 6/ 463. 
)5) السنن الصغري، البيهقي، حديث رقم 1821، 2/ 32. 

)6) سنن أبي داود، أبو داود، حديث رقم 1741، 1/ 543، وقد ضعَّف العلماء احلديث إذا قصد به اإلحرام من بيت املقدس، 
لكن النية والتوجه إىل احلج أو العمرة تدلُّ على مكانته يف نفوس املسلمني. 
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��ة، اهت��مَّ ح��كام امل�س��لمني وخلفاوؤهم به على م��رِّ الع�سور؛ فزاره  ونظ��ًرا اإىل ه��ذه املكان��ة املهمَّ
ث��اين اخللف��اء الرا�س��دين عم��ر ب��ن اخلط��اب [، وبن��ى اخلليف��ة الأم��وي عب��د املل��ك ب��ن م��روان 
مبن��ى قب��ة ال�سخ��رة يف �س��احته �س��نة ٦٦ه���/ ٦٨٥م، بينما قام ابنه اخلليف��ة الوليد ببناء اجلامع 
القبلي يف اجلهة اجلنوبية من �س��احته بعد ثاثني �س��نة، وقد ا�س��تمر الهتمام برتميمه وعمارته 

يف الع�س��ور الإ�س��امية التالية حت��ى وقتنا احلا�سر.
وكان الوق��ف عل��ى امل�س��جد الأق�س��ى اأح��د اأ�س��كال ه��ذا الهتم��ام، وق��د ب��داأ الوق��ف علي��ه يف 
الع�س��ر الأيوب��ي، وزاد ب�س��كل كب��ري يف الع�سري��ن اململوك��ي والعثم��اين؛ به��دف توف��ري الأم��وال 

الازم��ة لاإنف��اق علي��ه وعل��ى العامل��ني في��ه. 
الق�ضم الأول: العقارات املوقوفة:

تنوع��ت العق��ارات املوقوف��ة عل��ى امل�س��جد الأق�س��ى لت�س��مل الأرا�س��ي وال��دور والدكاك��ني 
واخلانات وامل�سابن وامل�سابغ؛ اإ�سافة اإىل اأموال نقدية من اجلزية، وبع�س الر�سوم وال�سرائب 

الت��ي كان��ت جتبيه��ا الدول��ة م��ن �س��كان القد���س والقرى التابع��ة لها. 
اأوًل: الأرا�ضي:

كان��ت عدي��د م��ن اأرا�س��ي الق��رى يف فل�س��طني يف الع�س��ر العثم��اين موقوف��ة عل��ى امل�س��جد 
الأق�سى، )مبختلف مبانيه وجوامعه(، وياحظ اأن اأرا�سي بع�س القرى وقفت ب�سكل كامل عليه 
اأحياًن��ا، واأرا�س��ي بع���س الق��رى الأخ��رى وقف��ت ح�س��ة )ن�س��بة( منه��ا اأحياًن��ا اأخ��رى، بينما وقفت 
اأرا�س��ي بع���س الق��رى ب�س��كل م�س��رتك عل��ى امل�س��جدين )امل�س��جد الأق�س��ى، وامل�س��جد الإبراهيمي 
يف اخللي��ل(، ويو�س��ح اجل��دول الآت��ي اأرا�سي القرى املوقوفة على امل�س��جدين وح�سة الوقف منها 
ا بالآقج��ة)2) يف �س��نوات متفرق��ة م��ن الق��رن العا�س��ر  بالق��رياط)1)، ومق��دار احلا�س��ل منه��ا �س��نويًّ

الهج��ري/ ال�ساد���س ع�س��ر امليادي)3):

)1) القرياط: وحدة مساحة استخدمها العثمانيون يف حساب مساحة األرض والدور بغض النظر عن مساحتها، ويساوي اليوم 
175م2. هنتس، املكاييل، ص68. 

)2) اآلقجة: أول نقد فضي عثماني ُسكَّ يف عهد السلطان أورخان سنة 727هـ/ 1326م. إيناجلك، التاريخ، 2/ 743- 744. 
)3) دفرت 427، ص188- 326؛ دفرت 131، ص114- 116؛ دفرت 289، ص157- 158؛ دفرت 516، ص145- 146؛ دفرت 515، 

ص156- 157. 
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اجلهة املوقوف القرية
عليها

ح�سة 
الوقف  

احلا�سل ال�سنوي
دفرت ٥١٥دفرت ٥١٦دفرت ٢٨٩دفرت ١٣١دفرت ٤٢٧

- - - - ٦١٢٢٥احلرمني)١(بيت حلم
- - - - ٦١٠٠٠احلرمنيبيت جال
٣٧٥٠١٢٥٠٧٤٢.٥١٤١٢.٥١٣٠٠الأق�سى بيت حنينا

- - - - ٢٤١٢٠٠مبنى قبة ال�سخرةمزرعة نويعمة
٩٥٨٥٠٥٨٥٠٧٥٣٧٨٢٩٢٧٦١٤الأق�سى طيبة ال�ضم
- - - - ١٤١٢٥٠مبنى قبة ال�سخرة بيت �ضقايا

- - - - ١٥٩٣٧١احلرمنيتقوع
- - - - ٢٤٨١٠الأق�سى البيك

٢٤٢٥٢٠٢٥٠٠٣٩٤٥٦٤٧٠٨٧٠٠الأق�سى عني يبود
٢٤١٢٥٠١٢٥٠١٦١٩٠٢٧١١٠٣٠٠٠٠الأق�سى دجانيا

- - ١٢٦٠٠٦٠٠١٤٠٨الأق�سى �ضويكة بني �ضبا
٨١٠٣١٢٠٢٩٨٠٤٣٠٠- ٢٤الأق�سىعني عريك

- - ٢١٠٠٢٠٠- - الأق�سىخريبة
٣٣٥٠٣١٨٠٣٨٠٠- - ١٢الأق�سىلفتا

- - - ٤٤ مدا- - الأق�سىجيلو�س
٥٧٢٠٥٨٠٠- ١٢٠٠- ٢٤الأق�سىالنويعمة
- - - ٤٥٠٠- - الأق�سىجوي�س
- - - ٣٠٠٠- - الأق�سىعفانة

- - - ٥٢٨- اخلم�سمبنى قبة ال�سخرة املحرقة
- - ٥٠- - - مبنى قبة ال�سخرة جديرا

- - ٢٠٠- - - مبنى قبة ال�سخرة مزرعة عنرت
٣٠٠٣٠٠٠٣٤٠٠- - ٢٤مبنى قبة ال�سخرة بيت عنان

١٥٦٢٤١٨٣٢٠٢٤٠٠- ٢٤١٩٠٠مبنى قبة ال�سخرة بيتونيا
٢٣٤٨٠٢٣٠٠٠- - - ٢٤مبنى قبة ال�سخرة بيت رميا 
- - ١٥٧١٠- - ٢٤الأق�سى كفر عني

٩٢٣٢١٧٩٣٢٢٠٠٠- - ٢٠الأق�سىقراوة
- - ٨٦٤- - ٢٤مبنى قبة ال�سخرة لونا

٢٢٥٦٠٢٥٠٠٠- - - ٢٤مبنى قبة ال�سخرة كفر غل
٢٠٠- - - - ٢٤مبنى قبة ال�سخرة العوجا

)١( احلرمــان: احلرمــان الشــريفان تســمية أطلقــت علــى املســجد األقصــى بالقــدس واملســجد اإلبراهيمــي باخلليــل يف العصــر 
األيوبــي، واســتمرت خــالل العصريــن اململوكــي والعثمانــي.
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وياح��ظ م��ن اجل��دول اأن عائ��د الأرا�س��ي اختل��ف م��ن �س��نة اإىل �س��نة اأخ��رى، ويع��ود ذلك اإىل 
حال��ة املح�س��ول الت��ي كان��ت تختل��ف م��ن مو�س��م اإىل مو�س��م اآخر؛ تبًع��ا لكميات الأمطار ال�س��اقطة 
عل��ى ه��ذه الق��رى، كم��ا يع��ود اإىل اخت��اف الن�س��بة الت��ي كان الوق��ف يح�سل عليه��ا لختافها من 
�سنة اإىل �سنة اأخرى؛ وفًقا لاتفاق بني متويلِّ ونظار الأوقاف و�سكان القرى اجلارية يف الوقف.
وذك��رت ال�س��جات ال�س��رعية م��ن حمكم��ة القد���س اأرا�س��ي عدي��د م��ن الق��رى املوقوف��ة عل��ى 
امل�س��جَدْين )الأق�س��ى والإبراهيم��ي(؛ منه��ا: قري��ة بيتوني��ا)1)، ودي��ر غ�س��انة، وع��ارورا، وامل��زارع، 
وكفر عني، وعبوين، التابعة اإىل لواء القد�س، وقرية �سويكة التابعة اإىل لواء نابل�س، وهي اجلارية 

يف الوقف على امل�س��جدين )الإبراهيمي، والأق�سى()2).
ويو�س��ح اجل��دول الآت��ي ح�س���س الأرا�س��ي املوقوف��ة عل��ى احلرم��ني )امل�س��جد الأق�س��ى 
وامل�س��جد الإبراهيم��ي( بالق��رياط يف ق��رى ل��واء غ��زة، وري��ع تل��ك احل�س���س بالآقج��ة وفًقا لدفرت 

٣١٢، العائ��د لع��ام ٩٦٢ه���/ ١٥٥٦م)3): 

ح�ضة القرية
ح�ضة القريةالريعالوقف

ح�ضة القريةالريعالوقف
الريعالوقف

٣٦٠٠زيد احلرادين٢٧٣دبوقا٦١٢٥٠٠املجدل
١١١٢و١/ ٨غيا�ضية١٥٢٥/ ٢بربر١٢٧٥٠٠بربرا
١٤٥و ١/ ٨بني نعيم١٣٢٥/ ٢جهنني١.٢١٤٠٦يبنا
١٢١٤٠بيت لهيا١١٩٩/ ٢قطر- ٢١�ضلقا
٣٥٠٣و ١/ ٤قم�ضا١٥١٠/ ٢عذار- ٦جل�س

اأم��ا اجل��دول الآت��ي فيب��ني ح�س��ة الأرا�س��ي املوقوف��ة ب�س��كل م�س��رتك على احلرم��ني؛ الأق�سى 
والإبراهيم��ي، وفًق��ا لدفرت ٥٢٨ العائد ل�س��نة ٩٥٥ه�/ ١٥٤٧م)4): 

باطة�سرعامزرعة �سمرمزرعة الفارعةباقة الغربيةالقرية
٨١٢١٢٢٤٨ح�ضة الوقف بالقرياط

)1) ســجالت احملكمــة الشــرعية يف القــدس، ســجل71، ص12، 15 رجــب 994هـــ/ 2 متــوز 1586م، وسيشــار إليهــا فيمــا بعــد 
اختصــاًرا هكــذا: س. ش. ق، س. 

)2) س. ش. ق، س91، ص164، 6 رمضان 1019هـ/ 23 تشرين األول 1610م؛ س152، ص156، دون تاريخ. 
)3) دفرت 312، ص233- 243. 

)4) البخيت، نابلس، ص136- 139. 
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ومل يقت�س��ر وق��ف الأرا�س��ي عل��ى امل�س��جدين عل��ى ق��رى فل�س��طني، ب��ل امت��د لي�س��مل اأرا�س��ي 
بع�س القرى يف باد ال�سام؛ فكانت قرية عردان من اأعمال طرابل�س ال�سام وقًفا على امل�سجدين 
)الأق�س��ى والإبراهيم��ي(، وقري��ة كف��ر لث��ا التابع��ة اإىل حل��ب وقًف��ا عل��ى مبن��ى قب��ة ال�سخ��رة)1)، 

بينم��ا وقف��ت قري��ة الن��ريب التابعة اإىل حلب على امل�س��جدين. 
اإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، كان موقوًف��ا عل��ى امل�س��جدين يف ل��واء غ��زة �س��بع قط��ع اأرا���س، وثاث��ة 

وثاث��ني كرًم��ا وب�س��تاًنا وحاك��ورة وغرا���س خمتلف��ة يف ثماني��ة وثمان��ني موقًع��ا)2).
ثانًيا: الأبنية:

وقف��ت عدي��د م��ن الأبني��ة يف القد���س عل��ى امل�س��جد الأق�س��ى؛ كال��دور والدكاك��ني واخلان��ات 
وبيوت القهوة، ومن ذلك: دار يف حملة بني زيد، ودار يف حملة الن�سارى ودار يف حملة الري�سة، 
ودكان يف كل من �سوق ال�سرف و�سوق البا�سورة، وخط باب القطانني و�سوق العطارين)3)، وعدد 
من الدكاكني يف �سوق العمار كانت وقًفا على مبنى قبة ال�سخرة، واخلان القبلي، وخانا الوكالة 

والفحم، وبيتا قهوة، وُحب�س على امل�سجدين حمامان ودكاكني وفرن يف غزة)4).
كم��ا وقف��ت عل��ى امل�س��جدين حم��ام ال�س��فا الواق��ع يف ب��اب القطان��ني، ون�س��ف حم��ام الع��ني 
على مبنى قبة ال�سخرة، وحمام يف دم�س��ق، وقفه ب�س��ري اآغا على امل�س��جد الأق�سى، اإ�سافة اإىل 

م�سبن��ة الدهياني��ة ومدبغ��ة، وطاحون��ة يف خ��ط ب��اب القطان��ني)5). 

)1) س. ش. ق، س104، ص185، 9 مجادى األوىل 1030هـ/ 1 نيسان 1621م، س160، ص123، أوائل شوال 1071هـ/ أوائل 
حزيران 1661م

)2) دفرت 312، ص233- 243. 
)3) س. ش. ق، س67، ص158، 9 مجادى األوىل 996هـ/ 7 نيسان 1588م؛ س78، ص117، 20 رمضان 1005هـ/ 20 نيسان 
1597م، ص60، 23 مجــادي اآلخــرة 1005هـــ/ 12 شــباط 1597م، س91، ص329، 7 حمــرم 1020هـــ/ 23 آذار 1611م، 
س104، ص142، أوائــل ربيــع الثانــي 1030هـــ/ أواخــر شــباط 1621م، س115، ص271، 15 مجــادي الثانــي 1083هـــ/ 10 

شباط 1629م.
)4) دفــرت 312، ص233- 243، دفــرت 131، ص112- 114، س. ش. ق، س72، ص286، د.ت، س192، ص144- 145، 20 

رجــب 1160هـــ/ 29 متوز 1747م.
)5) بشري آغا: آغا دار السعادة، وهو من رأس العاملني يف السراي السلطاني ومسؤول عن احلريم اهلمايوني، الدولة العثمانية، 
أوغلي، ص162، دفرت 131، ص112- 114، س. ش. ق، س72، ص331، أوائل شعبان 999هـ/ أواخر أيار 1591م؛ س75، 
ص29، 8 صفــر 1001هـــ/ 15 تشــرين الثانــي 1592م، س78، ، ص60، 12 مجــادي اآلخــرة 1005هـــ/ 1 شــباط 1597م، 
ص523، أوائــل ربيــع األول 1005هـــ/ أواخــر تشــرين الثانــي 1596م، س220، ص72، أواخــر ذي احلجــة 1145هـــ/ أوائــل 

حزيران 1736م، س248، ص39- 40، أواســط شــعبان 1278هـ/ أواســط شــباط 1862م.
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ثالًثا: الر�ضوم وال�ضرائب:
وق��ف العثماني��ون بع���س الر�س��وم وال�سرائ��ب الت��ي كانت جتبى من القد���س وقراها على مبنى 
قبة ال�سخرة، ويو�سح اجلدول الآتي هذه الر�س��وم وال�سرائب التي ُح�سلت من مدينة القد���س، 
ومقدارها بالآقجة، يف فرتات خمتلفة من القرن العا�سر الهجري/ ال�ساد�س ع�سر امليادي)1):

املح�ضول يف الفرتة الر�ضم اأو ال�ضريبةالرقم
96٠هـ/ ١55٣- ١554م

املح�ضول يف الفرتة
١٠٠5هـ/١596- ١59٧م

١٢٠٠٠١٢٠٠٠٠دار القيامة)٢(١
٨٠٠٠٨٠٠٠كيالة الغال)٣(٢
٨٠٠٠١٧٠٠٠قبان دار الوكالة ودار اخل�سر )٤(٣
١٣٦٣٧١٨٠٠٠كراية دكاكني٤
٦٠٠٣٠٠خمازن الدقاقني٥
٣٦٠-املغت�سل٦
٣٠٠٠٣٠٠٠الزوار الإفرجن لدير كني�سة القيامة٧
٣٦٨٥-اأحمال ال�سابون٨
٣٦٨٥٣٠٠حمام ال�سعدي٩

٣٤٧١٠٠٠طاحون١٠
٤٨٠٤٠٠٠بيت مال خملفات املجاورين والواردين)٥(١١
٥٠٠٢١٢اأحكار ١١ باًبا يف القد�س١٢
٥٠٠٠-حمام ال�ست١٣
٤٠٠١٥٢٠خانا الفحم وال�سعارة وم�سبغة ١٤
٥٧٠-كراية زيتون١٥
٤٠٠٠-حمام ال�سفا١٦
٧٣٥-حمام داود١٧
١٢٠٠-�سندوق النذور ١٨
-٨٠٠حمام العني١٩

5١.449١88.88٢املجموع

)1) دفرت 515، ص154- 155، دفرت 289، ص156.
)2) رســم دار القيامة: رســم فرض على النصارى الشــرقيني الذين كانوا يزورون كنيســة القيامة بالقدس، س. ش. ق، س71، 

ص205، 5 شــعبان 997هـ/ 4 حزيران 1598م، دفرت 427، ص105- 106.
)3) كيالة الغالل: مكان توضع فيه كيلة الغالل )احلبوب) لكيل ما جيلب منها إىل املدينة ويباع بالكيلة؛ حيث كان يفرض عليها 

رسوم خصصت لإلنفاق على الصخرة املشرفة. ناحية القدس، اليعقوب، 2/ 139. 
)4) رسم قبان دار الوكالة مع دار اخلضر: رسم فرض على البضائع والسلع الي كانت تباع يف األسواق مما يوزن على القبان؛ 

مثل الزيت واخلضر. س. ش. ق، س53، ص418، 19 صفر 978هـ/ 4 متوز 1571م. 
)5) األموال الي تعود للمفقودين واملتوفني دون ورثة؛ حيث كانت حتفظ ببيت املال بالقدس لفرتة زمنية معينة. س. ش. ق، 

س27، ص159، 15 مجادى األوىل 960هـ/ 28 نيسان 1553م. ، التشريع، كوندوز، ص68- 71. 
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واإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، ُوقف��ت بع���س الر�س��وم املح�سل��ة من القرى واملدن على امل�س��جد الأق�سى؛ 
فكان��ت ر�س��وم النح��ل)1) واملع��زة)2) البالغ��ة ٧٢٨ اآقج��ة، والبادهوا)3) ور�س��م العرو���س البالغة ١٦١ 
اآقج��ة يف قري��ة �س��قايا وقًف��ا عل��ى امل�س��جد الأق�سى، كما كانت ر�س��وم املعزى والنح��ل البالغة ١٩٠ 

اآقج��ة، ور�س��م الباده��وا البال��غ ١٧.٥ اآقج��ة، يف قري��ة بي��ت حنين��ا وقًف��ا علي��ه)4).

رابًعا: اجلزية:

وق��ف العثماني��ون اأم��وال اجلزي��ة املفرو�س��ة عل��ى الن�س��ارى واليه��ود يف فل�س��طني عل��ى 
م�سال��ح امل�س��جد الأق�س��ى، وم��ن ذل��ك اأم��وال اجلزي��ة املح�سل��ة م��ن ن�س��ارى مدينت��ي الل��د 
والرمل��ة، فق��د اأوردت اإح��دى احلج��ج ال�س��رعية اأن اإبراهي��م بن عمر جاوي���س الناظر على وقف 
امل�س��جد الأق�س��ى، قب���س م��ن ن�س��ارى الل��د والرمل��ة مئ��ة وع�س��رين �س��لطانيًّا جاري��ة يف وق��ف 

امل�س��جد الأق�س��ى)5). 
ووفًق��ا لدف��رت طاب��و رق��م ١٣١ العائ��د اإىل الف��رتة م��ا ب��ني عام��ي ٩٣٢ه���/ ١٥٢٥- ١٥٣٢م؛ 
ف��اإن اليه��ود يف القد���س دفع��وا ٥.١٠٠ اآقج��ة جزي��ة ل�سال��ح امل�س��جد الأق�س��ى، واإن الن�س��ارى يف 

القد���س واخللي��ل والل��د والرمل��ة وغ��زة وقري��ة طيبة ال�س��م دفع��وا ١٤.٤٠٠ اآقجة)6). 
ويو�س��ح اجل��دول الآت��ي)7) مق��دار اجلزي��ة الت��ي مت��ت جبايته��ا بالآقج��ة م��ن امل��دن والق��رى 
املوقوفة على م�سالح امل�سجد الأق�سى يف فرتات خمتلفة من القرن العا�سر الهجري/ ال�ساد�س 

ع�س��ر امليادي:

)1) رسم النحل: فرض على عسل النحل الذي يربى يف األراضي املريية. التشريع، كوندوز، ص59- 61. 
)2) رسم املعزة: رسم فرضته الدولة على احليوانات الي ميلكها السكان وفق أنواع تلك احليوانات؛ لذا نسبت إىل احليوانات 

الي فرضت عليها، ومتت جبايتها عنها. دفرت 312، ص90- 92؛ التشريع،كوندوز، ص22. 
)3) رسم البادهوا: جمموعة من الرسوم الي فرضت على من يرتكب جرًما أو جناية. دفرت 1015، ص159. التشريع، كوندوز، 

ص75- 78. 
)4) رسم العروس: مبلغ من املال فرض على العروس عند عقد الزواج. دفرت 1015، ص156- 157، 159. التشريع، كوندوز، 

ص75- 78. 
)5) س. ش. ق، س71، ص78، 997هـ/1589م، ويقصد بالسلطاني: عملة ذهبية بدأ العثمانيون بسكِّها سنة 882هـ/ 1477م. 

التاريخ املالي، باموك، ص123- 125. 
)6) دفرت 131، ص112. 

)7) دفــرت 427، ص299، دفــرت 1015، ص57، دفــرت 289، ص156- 158، دفــرت 516، ص268، 447، 450، 544، دفــرت 
ص59.   ،515
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9٧٠١٠٠5 9٣٢94596١- 9٣8هجريالفرتة
١596- ١59٧م١56٢م١55٣- ١554م١5٣8- ١5٣9م١5٢5- ١5٢8مميلدي املدينة اأو القرية

- ١١٣٦٠٦٣٢٨٠- - القد�س
- ٣٧٨٠٨٥٦٠٣٢٨٠٤١٣٠جمدل ف�ضيل

٨٨٠١١٢٠١٢٦٠- - بيت رميا
٨٠٠٩٠٠- - - عني عريك
- - ٨٨٠- - طيبة ال�ضم

- ٥٦٨٠- - - رام اهلل
٣٧٨٠٨٥٦٠١٦٣٠٠٧٥٠١٠٢١٦٠املجموع

خام�ًضا: ال�ضرتان الرومية وامل�ضرية:
كان��ت الأم��وال املوقوف��ة عل��ى امل�س��جد الأق�سى، والأم��وال التي خ�س�سها العثمانيون يف اآ�س��يا 
ا اإىل املدين��ة املقد�س��ة فيما ُع��رف بال�س��رة الرومية، اأما  ال�سغ��رى لأه��ايل القد���س، تر�س��ل �س��نويًّ
الأم��وال املح�سل��ة ل�سال��ح امل�س��جد م��ن الأوق��اف يف م�س��ر وكان��ت تر�س��ل اإليه��ا فُعرف��ت بال�س��رة 
ام واأئم��ة وموؤذين  �س��ت بع���س اأم��وال ال�س��رة الرومي��ة مل�س��ايخ وخطباء وخ��دَّ امل�سري��ة، وق��د ُخ�سِّ
امل�س��جد الأق�سى، وهذا ما يظهر من احلجة التي تفيد ت�س��لم �س��ائر امل�س��تحقني بال�سرة الواردة 
م��ن ط��رف الدول��ة العثماني��ة �سرته��م ع��ن �س��نة ١١٤٥ه���/ ١٧٢٢م، وقدره��ا ٥٥٨٠ قر�ًس��ا، وتب��ني 
هذه احلجة اأ�س��ماء بع�س الواقفني وامل�س��تفيدين منها، والذين ت�س��كل اأوقافهم جزًءا من ال�سرة 

الرومية؛ وهي:
ا. ١. وقف عبا�س اآغا للم�سحفني والزيت، وقدرها ٤٠ قر�ًسا اأ�سديَّ

٢. وقف حممد اآغا، وقدره ٨ قرو�س اأ�سدية.
اء القراآن، وقدره ٢٠ قر�ًسا اأ�سديًّا. اظ وقرَّ ٣. وقف با�س قادين اإىل املدر�س العام والوعَّ

٤. وقف ب�سري اآغا، اآغا دار ال�سعادة، للموؤذنني بال�سخرة، وقدرها ٧٠ قر�ًسا اأ�سديًّا.
٥. وقف احلاج طورخان بك، وقدره ١٠ قرو�س اأ�سدية)1). 

)1) س. ش. ق، س279، ص57، أواســط مجــادى األوىل 1212هـــ/ أواخــر تشــرين األول 1797م، وُيقصــد بالقــرش األســدي: 
الدينــار اهلولنــدي الــذي متيــز بصــورة أســد علــى أحــد وجهيــه. س. ش. ق، س146، ص130، 8 مجــادي الثانــي 1052هـ/ 3 

أيلــول 1642م، التاريــخ املالــي، بامــوك، ص190. 



68

العدد ٣٢ - ال�سنة ال�س�ابعة ع�سرة - �س�ع�ب�ان ١٤٣٨ ه� / م��اي�و ٢٠١٧ م

بينم��ا كان مق��دار ال�س��رة امل�سري��ة املخ�س�س��ة لأه��ايل القد���س م��ن دي��وان م�س��ر ل�س��نة 
١١٤٥ه�/ ١٧٢٢م ما مقداره ٨٨٣ �س��لطانيًّا، توزع على م�س��ايخ احلرم وخطباء امل�س��جد الأق�سى 
واأئمة وموؤذين مبنى قبة ال�سخرة. وتبني ُحجة عائدة لعام ١٠٧١ه�/ ١٦٦١م اأن امل�ستحقني من 
ال�سرة امل�سرية من موظفي امل�س��جد الأق�سى: ال�س��يخ يو�س��ف بن ر�سي الدين اللطفي اخلطيب 

في��ه، واأحمد احل�س��يني الوفائ��ي الإمام فيه)1). 
�ضاد�ًضا: امل�ضاحف والربعات:

وق��ف ال�س��اطني وال��ولة وكب��ار املوظف��ني يف الدولت��ني اململوكي��ة والعثماني��ة امل�ساح��ف 
اء هذه  والربع��ات، وو�سعوه��ا يف امل�س��جد الأق�س��ى، كما خ�س�س هوؤلء الأوق��اف لاإنفاق على قرَّ
امل�ساح��ف، وق��د ب��داأ وق��ف امل�ساح��ف يف الع�س��ر اململوك��ي، فو�س��ع ال�س��لطان الأ�س��رف بر�س��باي 
)٨٢٥- ٨٤١ه�/ ١٤٢١- ١٤٣٨م()2) م�سحًفا يف امل�سجد الأق�سى، ووقف عليه للقارئ واخلادم، 
وو�سع ال�سلطان الأ�سرف اإينال )٨٥٧- ٨٦٥ه�/ ١٤٥٣- ١٤٦١م( م�سحًفا يف امل�سجد الأق�سى 
ووقف عليه وعنيَّ له قارًئا)3). كما و�سع ال�سلطان جقمق )ت �سنة ٨٥٧ه�/ ١٤٥٣م( م�سحًفا يف 

مبن��ى قب��ة ال�سخ��رة، ووق��ف عليه قنط��اَرْي زيت من حم�س��ول قرية عبوين)4).
وا�س��تمر وق��ف امل�ساح��ف يف الع�س��ر العثم��اين؛ حي��ث وق��ف فخ��ر ال�ساحل��ني زي��ن املتق��ني 
احلاج داود بن عبد اهلل، اأ�س��جي با�س��ي)5) يف ال�س��راي ال�س��لطاين م�سحًفا على اأن يو�سع مببنى 

قبة ال�سخرة امل�س��رفة)6).
وق��د وق��ف العثماني��ون الربع��ات يف امل�س��جد الأق�س��ى يف مدينة القد���س قبل �س��يطرتهم عليه، 
اء يق��روؤون  ��ب ال�س��لطان العثم��اين م��راد الث��اين )٨٢٤- ٨٤٧ه���/ ١٤٢١- ١٤٥١م( ق��رَّ فق��د رتَّ
يف ربع��ة �س��ريفة، وازداد وقفه��م للربع��ات بع��د �س��يطرتهم عليه��ا؛ ل �س��يَّما ال�س��اطني والق�س��اة 
وكبار موظفي الدولة يف الآ�ستانة وم�سر والقد�س نف�سها، وكانت هذه الربعات تو�سع يف امل�سجد 
���س له��ا الأوق��اف الت��ي ت�س��مل الأرا�س��ي والغرا���س والنق��ود، لك��ن معظ��م تل��ك  الأق�س��ى، وتخ�سَّ

)1) س. ش. ق، س160، ص130، ختام رمضان 1071هـ/ ختام نيسان 1661م. 
)2) شذرات الذهب، ابن العماد، ج7، ص238- 240. 

)3) األنس اجلليل، جمري الدين احلنبلي، ج2، 98- 99، 168- 169، 173. 
)4) س. ش. ق، س72، ص281، 23 مجــادي الثانــي 999هـــ/ 21 آذار 1591م، والقنطــار: وحــدة كيــل ووزن عادلــت يف العصــر 

العثمانــي 56. 449 كغــم. فلســطني، دومانــي، ص298؛ التاريــخ االقتصــادي، إيناجلــك، ج1، 580. 
)5) أشجي باشي: رئيس الطباخني يف القصر السلطاني. الدراري، األنسي، ص25. 

)6) س. ش. ق، س72، ص281، 23 مجادي الثاني 999هـ/ 21 آذار 1591م. 
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اء اأج��زاء القراآن الكرمي يف  الأوق��اف انت�س��رت يف اآ�س��يا ال�سغ��رى وم�س��ر، فقد اأفادت جماعة قرَّ
القد�س من وقف ال�سلطان �سليم خان )١٥١٢- ١٥٢٠م( على جامعه ال�سريف يف مدينة اأدرنة، 
وجماعة اأجزاء القراآن الكرمي من وقف والدة ال�س��لطان من اأوقاف جامعها ال�س��ريف وعمارتها 

العامرة يف اأ�س��كدار مبدينة اإ�س��طنبول)1).
واأ�س��ار ال�س��جل ال�س��رعي م��ن مدين��ة القد���س اإىل عديد م��ن الربعات التي و�سعه��ا واقفوها يف 
امل�سجد الأق�سى؛ منها: ربعة ال�سلطان �سليم خان، وال�سلطان �سليمان )٩٢٦- ٩٧٣ه�/ ١٥٢٠- 

١٥٦٦م(، ووالدته)2)، وربعة ال�سدر الأعظم ر�ستم با�سا)3).
كم��ا ذك��ر ال�س��جل ال�س��رعي بع���س الأوق��اف الكائن��ة يف م�س��ر م��ن مث��ل: ربع��ة القا�س��ي عب��د 
القوي، وال�سلطان مراد خان، و�سنان با�سا، وخري بك)4)؛ وبع�سها الآخر يف دم�سق، ومنها: ربعة 

كوجك با�س��ا، وعثمان با�س��ا بن عبد اهلل وايل ال�س��ام)5). 
واإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، اأورد ال�س��جل ال�س��رعي اأوق��اف بع���س ق�س��اة القد���س، و�س��يوخ امل�س��جد 
الأق�سى، واأمراء لواء القد���س لربعات يف امل�س��جد الأق�سى؛ ومنها: ربعة علي خوجة بن يون���س 
�س��يخ احل��رم، وربع��ة القا�س��ي ج��ار اهلل ب��ن اإ�س��حاق اجلورمل��ي، وربع��ة القا�س��ي عب��د الق��ادر 
احلريري، وربعة نور الدين بن جماعة، وربعة حممود بك بن اإيا���س، اأمري لواء القد���س، وربعة 
�س��ليمان ب��ن اأم��ري الأم��راء قب��اذ ب��ن خلي��ل ب��ن رم�س��ان اأم��ري ل��واء القد���س، وربع��ة حمم��د اآغ��ا 

الطوا�س��ي الزعي��م بالقد���س)6).

)1) س. ش. ق، س78، ص50، 16 شــوال 999هـ/ 18 آب 1591م؛ ص187، أواخر شــوال 1005هـ/ أواخر أيار 1597م، دفرت 
تقســيمات صرة شريفة، ص26- 29. 

)2) س. ش. ق، س78، ص324، 17 مجــادى اآلخــرة 1019هـــ/ 18 آب 1610م، س147، ص226، 3 ذي احلجــة 1065هـــ/ 16 
تشرين األول 1655. 

)3) س. ش. ق، س226، ص48، أواســط ذي احلجــة 1145هـــ/ أواســط أيــار1722م، وتــوىل رســتم باشــا الصــدارة العظمــى يف 
الفــرتة 905- 961هـــ/ 1500- 1561م. 

)4) س. ش. ق، س226، ص48، أواســط ذي احلجــة 1145هـــ/ أواســط أيــار1722م؛ س243، ص139- 140، غــرة ربيــع األنــور 
1175هـ/ غرة تشــرين األول 1761م، ص139- 140، غرة ربيع األنور 1175هـ/ غرة تشــرين األول 1761م. 

)5) س. ش. ق، س226، ص189- 190، غرة رجب 1146هـ/ 8 كانون األول 1733م؛ مطوطات، سالمة، ص160- 162. 
)6) س. ش. ق، س67، ص105، 8 ربيع األول 996هـ/ 7 شباط 1586م؛ س78، ص46، أواخر مجادى األوىل 1005/ أواخر 
كانــون األول 1596م؛ س. ش. ق، س91، ص308، غــرة حمــرم 1019هـــ/ أواخــر آذار 1610م؛ س147، ص58، 25 حمــرم 
1066هـــ/ 25 تشــرين الثانــي 1655م س151، ص54، حمــرم 1066هـــ/ تشــرين الثانــي 1655م؛ س193، ص319، 15 ربيــع 

الثانــي 1013هـ/ 11 أيلول 1064م. 
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الق�ضم الثاين: طرق اإنفاق عائدات اأوقاف امل�ضجد الأق�ضى:
اأنفق��ت الأم��وال املح�سل��ة م��ن الأوق��اف املخ�س�س��ة للم�س��جد الأق�س��ى عل��ى توف��ري الرثي��ات 
والقنادي��ل للم�س��جد، ول�س��راء ال�س��مع والزي��ت لإنارت��ه، وعل��ى العامل��ني في��ه م��ن اأئم��ة وخطب��اء 
اء ودع��اة، وذلك على النحو الآتي: ام وقرَّ ��ار وكّتاب وجباة وخدَّ وموؤذن��ني ومدر�س��ني ومتول��ني ونظَّ

اأوًل: �ضراء ثريات وقناديل وزيت للإ�ضاءة والتنوير:
خ�س���س بع���س الواقف��ني مبال��غ م��ن ري��ع الأم��وال التي وقفوها ل�س��راء ثري��ات وقناديل لتو�سع 
ام امل�سجد مقابل قيامهم بخدمة هذه الرثيات  يف امل�سجد الأق�سى، وخ�س�سوا اأمواًل اأخرى خلدَّ
والقنادي��ل؛ فتب��ني اإح��دى احلج��ج اأن �س��ليمان ب��ن عب��د الرحمن امل��دين خ�س�س جزًءا م��ن اأرباح 
اأموال��ه ل�س��راء �س��معتني كبريت��ني تو�سع��ان يف حم��راب مبن��ى قب��ة ال�سخ��رة، كم��ا خ�س�س قر�ًس��ا 
ام مبن��ى قب��ة ال�سخ��رة امل�س��رفة مقاب��ل اإ�س��راجهم للقناديل الت��ي و�سعها يف  ون�س��ف �س��نويًّا خل��دَّ

الرثيتني اللتني اأن�س��اأهما)1).
د ح�س��ن جلب��ي ب��ن يو�س��ف ب��ك مائ��ة قطع��ة عثماني��ة ل�س��راء قنادي��ل ت�س��رج يف مبن��ى قب��ة  وح��دَّ
ام مبن��ى قبة ال�سخ��رة الذين يوق��دون القناديل  ال�سخ��رة امل�س��رفة، وع�س��رين قطع��ة اأخ��رى خل��دَّ
وينظفونه كل �سنة، كما حددت بلقي�س خاتون �ستة �سلطاين ل�سراء زيت يو�سع يف �سهريج امل�سجد 
ام امل�سجد نظري خدمتهم للقناديل ال�ستة يف امل�سجد، و�ستة  الأق�سى وثاثني قطعة م�سرية خلدَّ

�س��لطاين لتنوير �ستة قناديل فيه)2).
اأما حممد با�سا اأبو الفول فقد حدد قر�سني يف كل �سنة ل�سراء زيت يو�سع بالقناديل الثاثة 
ام ال�سخرة،  املو�سوع��ة بالرثي��ا الت��ي اأن�س��اأها عل��ى ال�سخرة امل�س��رفة، وقر�س��ني يف كل �س��نة خل��دَّ
وثاثة اأرباع قر�س ثمن قناديل للرثيا؛ يف حني خ�س�س اإ�سماعيل زاده اأرباح اأمواله لاإنفاق على 
الرثيت��ني اللت��ني اأن�س��اأهما بال�سخ��رة، وُعلِّق��ت اإحداهم��ا عل��ى القدم النبوي ال�س��ريف وو�سع بهما 
ثاثة قناديل، وخ�س�س اإحدى ع�سر قطعة وربع قطعة ثمن قناديل و�سا�سل لهاتني الرثيتني)3).

)1) س. ش. ق، س66، ص563، 16 شــعبان 995هـــ/ 22 متــوز 1587م؛ س130، 377، أوائــل ربيــع األول 1052هـــ/ أواخــر 
أيــار 1642م. 

ــي 1591م،  )2) س. ش. ق، س72، ص372، 18 شــوال 999هـــ/ 9 آب 1591م، ص427، 17 حمــرم 1000هـــ/ 4 تشــرين ثان
والقطعــة املصريــة: عملــة فضيــة عرفــت باســم اآلقجــة. التاريــخ املالــي، بامــوك، ص71- 77. 

)3) س. ش. ق، س130، ص34، 8 مجادى الثاني 1052هـ/ 4 آب 1642م، س132، ص459، 460، أوائل ربيع األول 1052هـ/ 
أواخر أيار 1642م. 
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واأ�س��ارت احلج��ج ال�س��رعية اإىل الوق��ف ال��ذي خ�س�س��ه �س��نان با�س��ا للرثي��ا بال�سخ��رة 
امل�س��رفة، واإىل وق��ف بلقي���س خات��ون الت��ي خ�س�س��ت من��ه �س��تة �س��لطاين يف كل �س��نة ل�س��راء زي��ت 
لتنوير امل�سجد الأق�سى)1)، واإىل حممد اأفندي ال�سام�سوين الأوي�سي الذي وقف الغرا�س الكائنة 
ظاه��ر القد���س عل��ى تنوي��ر اأربع��ة قناديل بال��رواق الواقع بباب املغاربة؛ اإ�سافة اإىل �س��بعة قناديل 
ا والبالغة اأربعة قرو�س ون�سف  تو�سع بال�سخرة، وجعل اإبراهيم اآغا، اأرباح الثاثني قر�ًسا اأ�سديًّ
قر�س على ق�سمني: قر�سان ثمن زيت يو�سع يف بئر امل�سجد الأق�سى؛ لت�سعل منه الثاثة قناديل 
الت��ي و�سعه��ا بالرثي��ا الت��ي اأن�س��اأها وعلقه��ا بال�سخ��رة امل�س��رفة، وقر�س��ان يف كل �س��نة خل��ّدام 
ال�سخ��رة لق��اء خدمته��م للقنادي��ل الثاث��ة)2)، وخ�س���س درناقي ب��ن زيان اآغا قر�س��ني من اأرباح 
الأموال التي وقفها ل�س��راء زيت، يو�سع يف بئر امل�س��جد الأق�سى بداخل باب املغاربة بال�سخرة؛ 
ام ال�سخ��رة ب��دل خدمته��م  لت�س��عل ع�س��ية كل ليل��ة و�سبيح��ة كل ي��وم، وقر�ًس��ا واح��ًدا كل ي��وم خل��دَّ

للقنادي��ل والرثيا)3).
وذك��رت اإح��دى احلج��ج بع���س الأوق��اف املخ�س�س��ة ل�س��راء زي��ت لتنوي��ر امل�س��جد الأق�س��ى؛ 
وه��ي: ثماني��ة ع�س��ر رط��ل زي��ت معين��ة لتنوي��ر امل�س��جد م��ن وق��ف افتخ��ار ق�س��اة الإ�س��ام حممد 
ال�سام�سوين، وزيت ثمنه خم�سة �سلطانية يف كل �سنة من وقف القا�سي عبد القادر احلريري، 
وع�س��رة اأرط��ال زي��ت املع��ني م��ن وق��ف ح�س��ن جلب��ي وق��دره، وزي��ت م��ن وق��ف حمم��د اآغ��ا، كم��ا 
ع��نيَّ عبا���س اآغ��ا للم�سحف��ني والزي��ت املخ�س�س للم�س��جد الأق�سى �س��رة قدرها مائة واأربعون 

قر�ًس��ا اأ�سديًّا)4).
ثانًيا: اأجور العاملني يف امل�ضجد الأق�ضى:

الأئمة: 
حب���س عدد من الواقفني اأوقافهم على اأئمة امل�س��جد الأق�سى؛ فقد جعلت با���س قادين مبلًغا 
لاأئم��ة يف مبن��ى قب��ة ال�سخ��رة م��ن مائة قر���س اأ�س��دي وقفته��ا)5)، وكان الأئمة يتلق��ون اأمواًل من 

)1) س. ش. ق، س249، ص75، 8 صفر 1180هـ/ 17 متوز 1766م. 
ــي 1620م، س146، ص465، 18 رجــب 1061/ 7  )2) س. ش. ق، س103، ص439، 4 حمــرم 1030/ 30 تشــرين ثان

1651م.  آب 
)3) س. ش. ق، س146، ص468، 20 رجب 1061/ 9 آب 1651م. 

)4) س. ش. ق، س78، ص13، أواخــر مجــادى األوىل 1005هـــ/ أواخــر كانــون ثانــي 1597م، س220، ص14، 13 رمضــان 
1145هـــ/ 28 شــباط 1733م. 

)5) س. ش. ق، س279، ص57، أواســط مجــادى األوىل 1212هـــ/ أواخــر تشــرين ثانــي 1797م؛ س. ش. ق، س220، ص14، 
3 رمضان 1145هـ/ 17 شــباط 1722م. وثائق، العســلي، 3/ 59. 
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ال�سرت��ني الرومي��ة وامل�سري��ة، ويظه��ر م��ن دف��رت ال�س��رة الرومي��ة ل�س��نة ١٠٨٢ه���/ ١٦٧١م اأن 
اأئم��ة امل�س��جد الأق�س��ى البال��غ عدده��م اأربع��ة وع�س��رون اإماًم��ا، كان��وا يتلق��ون اأم��واًل م��ن ال�س��رة 

الرومي��ة تبل��غ ث��اث �س��كة ل��كل اإم��ام منهم)1).
وذك��رت اإح��دى احلج��ج اأن اأئم��ة مبن��ى قب��ة ال�سخ��رة؛ وه��م: ب��در الدي��ن اجلاعوين، ويو�س��ف 

اللطف��ي، وعثم��ان العلم��ي، وعب��د الرزاق العلمي كانوا يتلقون اأم��واًل من ال�سرة امل�سرية)2).
واأ�س��هبت ال�س��جات ال�س��رعية يف ذكر اأ�س��ماء الأئمة يف امل�س��جد الأق�سى، واأجر كل منهم؛ 
�س��واء م��ن ال�س��رة الرومي��ة اأو م��ن الأوق��اف الأخ��رى عن��د اإ�س��ارتها اإىل تعيينه��م يف وظيف��ة 
الإمام��ة م��ن قب��ل احلاك��م ال�س��رعي، ومنه��ا مثًا اأن احلاكم ال�س��رعي اأقرَّ فخر ال�س��ادات حممد 
ب��ن عب��د الرحي��م اجلاع��وين يف ن�س��ف �س��لطاين ذه��ب م��ن ال�س��رة الرومي��ة، واأق��رَّ تعي��ني عب��د 
الواحد بن اإ�س��حاق اجلاعوين يف اثنتني وخم�س��ني قطعة م�سرية عنها ن�سف �س��لطاين ون�سف 
�سد���س �س��لطاين م��ن ال�س��رة الرومي��ة، �س��ركة اب��ن عمه حممد ب��ن عبد الرحي��م اجلاعوين بحقِّ 

ن�سف �س��لطاين)3). 
الق��راآن يف  الوق��ف الأخ��رى، ول �س��يَّما يف ق��راءة  كم��ا كان الأئم��ة يعمل��ون يف وظائ��ف 
الربع��ات املوقوف��ة يف امل�س��جد الأق�س��ى؛ فق��د اأق��ر احلاك��م ال�س��رعي تعي��ني حمم��د ب��ن �سال��ح 
عب��د الغن��ي الإم��ام يف وظيف��ة ق��راءة �س��ورة يا�س��ني يف �سري��ح مو�س��ى با�س��ا اآل ر�س��وان)4) ق��رب 
ب��اب الغوامن��ة، ول��ه يف كل ي��وم عثمانيت��ان م��ن وقف��ه املخ�س���س للق��راءة، وق��رر حمم��د �سال��ح 
اأفن��دي الإم��ام بامل�س��جد الأق�س��ى، ال�س��هري باب��ن قا�س��ي ال�سل��ت، يف وظيفة قراءة �س��ورة النباأ 
يف كل يوم مبحراب امل�سجد الأق�سى، املن�سوب وقف ذلك وترتيبه مل�سطفى اآغا، وال�سيد عبد 
الغن��ي ب��ن حمم��د امل�سل��ح الإم��ام بامل�س��جد الأق�س��ى يف وظيف��ة ق��راءة م��ا تي�س��ر م��ن كام اهلل 

بامل�س��جد الأق�س��ى)5). 

)1) صابان، صرة أهالي القدس لســنة، 1082هـ/ 1671م ص4- 6، والســكة: عملة عثمانية ضربت يف زمن الســلطان ســليمان 
القانونــي: املعجم، صابان، ص52. 

)2) س. ش. ق، س220، ص49، أواسط ذي احلجة 1145هـ/ أواخر أيار 1722م. 
)3) س. ش. ق، س249، ص46، 6 ذي احلجة 1179هـ/ 17 أيار 1766م، ص46، 6 ذي احلجة 1179هـ/ 17 أيار 1766م. 

)4) موسى باشا آل رضوان: موسى بن حسن بن أمحد بن رضوان، توىل حكم لواء غزة، وعني أمرًيا لقافلة احلج الشامي سنة 
1085هـ/ 1674م. تاريخ فلسطني، مناع، ص10- 11. 

)5) س. ش. ق، س282، ص67، أوائل رجب 1215هـ/ أواخر تشرين األول 1800م، س286، ص56، مجادى األوىل 1218هـ/ 
أواخر آب 1803م، ص65، أوائل مجادى الثاني 1218هـ/ أواخر أيلول 1823م. 
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وق��د ت��وىل بع���س م��ن الأئم��ة وظائ��ف الق��راءة يف الربع��ات الت��ي وقفه��ا ال�س��اطني وال��وزراء 
ره احلاكم  العثماني��ون؛ وم��ن ه��وؤلء: فخر الأئمة ال�س��يخ ح�س��ني ال�س��هري بابن احلامدي، ال��ذي قرَّ
ال�س��رعي يف وظيفة القراءة بربعة الوزير ر�س��تم با�س��ا، واإمام امل�س��لمني عاء الدين ال�سهري بابن 
فتي��ان، ال��ذي ق��رره احلاك��م ال�س��رعي يف وظيف��ة الق��راءة يف ربع��ة ال�س��لطان �س��ليم مب��ا له��ا م��ن 

املعل��وم، وق��دره يف كل ي��وم عثمانيت��ان)1).
املوؤذنون: 

اأف��اد املوؤذن��ون م��ن الأوق��اف املخ�س�س��ة للم�س��جد الأق�س��ى؛ حي��ث جع��ل ع��دد م��ن الواقف��ني 
اأوقافه��م عل��ى املوؤذن��ني في��ه، فق��د ذك��رت ال�س��جات ال�س��رعية �س��رة احل��اج ب�س��ري اآغ��ا املعين��ة 
للموؤذن��ني مببن��ى قب��ة ال�سخ��رة، وعدده��م ثماني��ة ع�س��ر موؤذًنا، وقدرها �س��بعون قر�ًس��ا اأ�س��ديًّا)2)، 
وخ�س���س عثم��ان اآغ��ا م��ن اأرب��اح الأم��وال الت��ي وقفه��ا ح�س��ة �س��نوية تدف��ع للموؤذن��ني يف مبنى قبة 
ال�سخرة قدرها �س��بعة �س��لطاين وخم�س��ة ع�س��رة قطعة م�سرية، وبلغ عدد هوؤلء املوؤذنني خم�س��ة 
ع�سر موؤذًنا، ح�سة كل موؤذن منهم �سبعة ع�سر قطعة م�سرية، كما خ�س�س �سلطانني و�ست قطع 
م�سرية لت�سعة موؤذنني يف امل�سجد الأق�سى، لكل موؤذن منهم اأربعة ع�سر قطعة م�سرية �سنويًّا)3).
�س مراد با�س��ا من وقفه مبلًغا خلم�س��ة ع�س��ر موؤذن مببنى قبة ال�سخرة امل�س��رفة،  كما خ�سَّ
وق��دره مائت��ان و�س��بعون قطع��ة م�سري��ة ع��ن �س��نة ١٠٠٥ه���/ ١٥٩٦م، ولت�س��عة موؤذن��ني بامل�س��جد 
الأق�س��ى اأربع��ة ون�س��ف �س��لطاين قطًع��ا م�سري��ة، فيك��ون ن�سيب كل م��وؤذن منهم ع�س��رون قطعة 
�سنويًّا، وحب�س عبد الكرمي جوربجي بن احلاج م�سطفى، ثلثي اإيجار دكانتني وقفهما يف مدينة 
القد�س، للموؤذنني املازمني ل�سدة ال�سخرة يف اأوقات ال�سلوات اخلم�س مببنى قبة ال�سخرة)4)، 
��ا زر  ���س ع�س��رين ذهبيًّ يف ح��ني اأن اأحم��د يا�س��ني زاده موؤ�س���س املدر�س��ة الأحمدي��ة يف حل��ب؛ خ�سَّ

ام امل�س��جد الأق�سى)5). حمبوب من ريع اأوقافه، لرت�س��ل كل �س��نة وتوزع على موؤذين وُخدَّ

)1) س. ش. ق، س151، 39، 14 ذي احلجة 1065هـ/ 16 تشرين أول 1655م، س78، ص204، 13 ذي القعدة 1005هـ/ 29 
حزيران 1597م. 

)2) س. ش. ق، س220، ص14، 13 رمضان 1145هـ/ 28 شباط 1733م. 
)3) س. ش. ق، س130، ص34، 8 مجادى الثاني 1052هـ/ 4 أيلول 1642م. 

)4) س. ش. ق، س78، ص267، ختــام ذي احلجــة 1005هـــ/ أواســط متــوز 1597م، س187، ص136، 137، 20 رمضــان 
1097هـــ/ 1 آب 1685م.. 

)5) س. ش. ق، س248، ص95، 96، غــرة حمــرم 1179هـــ/ أواخــر حزيــران 1765م، وُيقصــد بــزر حمبوب، عملة نقدية ذهبية 
ها. التاريخ االقتصادي، إيناجلك، 2/ 769، النقود، الكرملي، ص191.  ترجع إىل أيام املماليك، أعاد العثمانيون ســكَّ
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وذك��رت ُحج��ج �س��رعية »وق��ف حمم��د اآغ��ا ق��ول عل��ي« عل��ى املوؤذن��ني مببن��ى قب��ة ال�سخ��رة، 
وا�س��تقامتي با�س��ا ال��ذي خ�س���س ج��زًءا م��ن اأرب��اح النق��ود الت��ي وقفه��ا عل��ى م��وؤذين مبن��ى قب��ة 

ال�سخ��رة، وه��و م��ا فعل��ه اأحم��د با�س��ا املحاف��ظ مبدين��ة القد���س)1).
واأف��اد موؤذن��و امل�س��جد الأق�س��ى- البال��غ عدده��م �س��بع وخم�س��ون موؤذًن��ا- م��ن اأم��وال ال�س��رة 
الرومي��ة يف �س��نة ١٠٨٢ه���/ ١٦٧٢م)2)، وق��د ذكرت ال�س��جات ال�س��رعية اأ�س��ماء بع���س من هوؤلء 
املوؤذنني، واملبالغ التي يتقا�سونها من ال�سرة الرومية، ومنهم: ال�سيخ حممد بن جمعة الهندي، 
ال��ذي اأُق��رَّ يف ن�س��ف وظيف��ة اأذان مبن��ارة الغوامن��ة، ول��ه يف كل ي��وم عثماني��ان م��ع م��ا يتب��ع ذل��ك 
م��ن ال�س��رة الرومي��ة وال�سدق��ات املعت��ادة، واإبراهيم بن النقيب بن بره��ان، الذي اأُقرَّ يف ن�سف 
وظيفة الأذان مبنارة جامع املغاربة، اإحدى منارات امل�س��جد الأق�سى، وله يف كل يوم عثمانيتان 
مع ما يتبعها من ال�سدقات ال�سلطانية، واأحمد ب�سه طوطح، الذي اأُقرَّ يف ثاثة اأخما�س �سلطاين 

ذهًب��ا من ال�سرة الرومية)3).
وكان موؤذن��و امل�س��جد الأق�س��ى يتلق��ون اأم��واًل م��ن ال�س��رة امل�سري��ة، وذك��رت اإح��دى احلج��ج 
ال�سرعية اأ�سماء امل�ستفيدين منها عن �سنة ١١٤٥ه�/ ١٧٣٢م، والبالغة ثمامنائة وثاثة وثمانون 
�س��لطانيًّا، اأو ثاث��ة اآلف وخم�س��مائة وثاث��ة وخم�س��ون قر�ًس��ا، وه��م: خلي��ل ال�س��هواين، ومعت��وق 
القط��ب، وعب��د اللطي��ف ب��اب الدي��ن، وعب��د ال��رزاق الع�س��لي، وعثم��ان الع�س��لي، وحمم��د اللطفي، 

وال�س��يخ �سال��ح )املوؤذنون مببنى قب��ة ال�سخرة()4). 
كم��ا كان املوؤذن��ون يعمل��ون يف وظائ��ف اأخ��رى عائ��دة للوق��ف ويتلق��ون اأج��وًرا عنه��ا، فتب��ني 
اإحدى احلجج اأن احلاكم ال�سرعي اأقرَّ ال�سيخ طه بن فخر ال�ساحب بن ال�سيخ يا�سني الدم�سقي 
رئي���س ال�س��ادة املوؤذن��ني يف امل�س��جد الأق�س��ى يف ن�س��ف وظيف��ة، ق��راءة �س��ورة الأنع��ام بال�سخ��رة 

املن�س��وب وقفه��ا لكي��اين زاده)5).

)1) س. ش. ق، س105، ص645، 25 حمــرم 1043هـــ/ 1 آب 1633م، س155، ص29، دون تاريــخ؛ س. ش. ق، س113، 
ص639، 640، 15 شــعبان 1037هـــ/ 21 نيســان 1628م. 

)2) دفرت تقسيمات صرة شريفة، ص1- 4. 
)3) س. ش. ق، س139، ص315، 10 حمرم 1055هـ/ 9 آذار 1645م؛ س160، ص144، 19 شوال 1071هـ/ 30 أيار 1661م، 

س. ش. ق، س289، ص5، 16 رمضان 1221هـ/ 28 تشرين الثاني 1806م. 
)4) س. ش. ق، س220، ص49، أواسط ذي احلجة 1145هـ/ أواسط أيار 1733م. 

)5) س. ش. ق، س220، ص49، أواســط ذي احلجــة 1145هـــ/ أواســط أيــار 1733م، س160، ص144، 17 شــوال 1071هـــ/ 
16 حزيــران 1661م. 
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�ضيوخ احلرم:
كان �س��يوخ احل��رم القد�س��ي يتلق��ون اأجوره��م م��ن الأوق��اف العائ��دة للم�س��جد الأق�س��ى، اأو 
م��ن ال�سرت��ني امل�سري��ة والرومي��ة، فق��د تلق��ى �س��يوخ احلرم القد�س��ي: في�س اهلل العلم��ي، وخليل 
اخلالدي، واإ�سماعيل اأفندي، وحممد اأفندي، وعبد اللطيف اأفندي، اأمواًل من ال�سرة امل�سرية 
لعام ١١٤٥ه�/ ١٧٣٢م، البالغة خم�سة وثاثني األًفا وثاثمائة وع�سرين قر�ًسا، ثمامنائة وثاثة 

وثمانني �س��لطانيًّا)1).
اإ�ساف��ة اإىل ذل��ك كان �س��يوخ احل��رم القد�س��ي يتلق��ون اأم��واًل م��ن اأوق��اف امل�س��جد الأق�س��ى، 
فذكرت اإحدى احلجج ال�سيد ح�سن بن �سم�س الدين الوفائي احل�سيني، نقيب ال�سادة الأ�سراف، 
يف ن�س��ف وظيف��ة م�س��يخة احل��رم القد�س��ي مب��ا له��ا م��ن املعلوم وق��دره يف كل يوم اأربع��ة عثمانية، 

وغرارة حنطة يف كل �س��نة من حم�سول وقف امل�س��جد الأق�سى)2).
كم��ا كان �س��يوخ احل��رم القد�س��ي يعمل��ون يف وظائ��ف الوق��ف؛ وحتدي��ًدا يف ق��راءة الق��راآن 
منه��ا؛ فق��د اأق��ر احلاك��م ال�س��رعي تعي��ني ال�س��يخ اإبراهي��م ب��ن اأحم��د ال�س��هابي، �س��يخ احل��رم، يف 
وظيف��ة ق��راءة رب��ع ج��زء وثم��ن ج��زء م��ن ال��راءة ال�س��ريفة �س��ورة التوب��ة يف كل ليل��ة بداخل مبنى 
قب��ة ال�سخ��رة امل�س��رفة، مب��ا له��ا م��ن املعل��وم وق��دره يف كل �س��نة اأربع��ة زولط��ه ون�س��ف، املن�س��وب 
وق��ف ذل��ك للمرح��وم به��رام كتخ��دا، ويف وظيف��ة ق��راءة رب��ع ج��زء ون�سف جزء �س��ريف من كام 
اهلل تعاىل املنيف يف كل يوم بداخل مبنى قبة ال�سخرة امل�سرفة، بربعة كوجك اأحمد با�سا، مبا 

له��ا من املعل��وم اأربع��ة زولطه)3).
اخلطباء: 

ويتول��ون اخلطاب��ة يف امل�س��اجد اأي��ام اجلم��ع والأعي��اد، وق��د حظ��ي ه��وؤلء باألق��اب ت��دل عل��ى 
مكانته��م الديني��ة والجتماعي��ة؛ فذك��رت اإح��دى احُلج��ج ال�س��رعية مفخ��ر اخلطب��اء واملدر�س��ني 
�س��الة العلم��اء عب��د ال��رزاق اأفن��دي اخلطي��ب يف امل�س��جد الأق�س��ى)4)، وق��د اأفادوا م��ن الأوقاف 
التي حب�س��ت عليهم، وي�س��ار هنا اإىل املائة قر���س التي وقفها با���س قادين وخ�س�س جزًءا منها 

)1) س. ش. ق، س220، ص49، أواسط ذي احلجة 1145هـ/ أواسط حزيران 1733م. 
)2) س. ش. ق، س155، ص148، 2 مجادى الثاني 1068هـ/ 8 آذار 1658م. 

)3) س. ش. ق، س293، ص121، أوائــل ربيــع األول 1226هـــ/ أواخــر آذار 1811م، والزولطــة: عملــة بولونيــة كانــت تســاوي 90 
آقجــة. املعجــم، صابــان، ص130، التاريــخ االقتصــادي، إيناجلك، ص130. 

)4) س. ش. ق، س208، ص75، غرة رجب 1125هـ/ أواخر متوز 1713م. 
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للخطباء يف امل�س��جد الأق�سى، كما تلقوا اأجوًرا عن عملهم من الأوقاف املحبو�س��ة على امل�س��جد 
الأق�س��ى وم��ن ال�سرت��ني امل�سري��ة والرومي��ة وال�سدق��ات ال�س��لطانية والعوائ��د املعت��ادة)1)، 
واأو�سح��ت ال�س��جات ال�س��رعية اإق��رار احلاك��م ال�س��رعي تعي��ني ت��اج الدي��ن بن ح�س��ن اأب��و الهدى 
التاج��ي يف وظيف��ة اخلطاب��ة يف كل ي��وم جمع��ة بامل�س��جد الأق�س��ى، ول��ه يف كل ي��وم ث��اث قط��ع 
م�سري��ة م��ن حم�س��ول وق��ف امل�س��جد الأق�س��ى، واإق��رار ال�س��يخ اأب��ي الف�س��ل ب��ن حمم��د ال�س��هري 
باب��ن اللطف��ي يف وظيف��ة اخلطاب��ة بامل�س��جد الأق�س��ى، وله يف كل يوم ع�س��رون قطعة من ال�سرة 

امل�سري��ة والعوائ��د املعت��ادة)2).
وُتب��نيِّ ُحج��ة �س��رعية، اأن كاًّ م��ن ب��در الدي��ن اجلماع��ي، ويو�س��ف اللطف��ي، وحمم��د اللطف��ي، 
اخلطب��اء يف امل�س��جد الأق�س��ى؛ ح�سل��وا عل��ى اأم��وال م��ن ال�س��رة امل�سري��ة لع��ام ١١٤٥ه���/ 
١٧٣٢م)3)، ووفًق��ا لدف��رت ال�س��رة الرومي��ة لع��ام ١٠٨٢ه���/ ١٦٧٢م، ف��اإن �س��تة خطب��اء بامل�س��جد 
الأق�س��ى كان��وا يتلق��ون �س��تة وخم�س��ني �س��كة؛ ل��كل خطي��ب منه��م اأربعة ع�س��ر �س��كة �س��نويًّا)4)، وقد 
بينت بع�س احلجج ال�س��رعية اأ�س��ماء بع�س هوؤلء اخلطباء والأجور التي يتقا�سونها من ال�سرة 
الرومي��ة؛ ومنه��م: ت��اج الدي��ن ب��ن احل�س��ن اأب��و اله��دى التاج��ي يف �س��لطانني و�سد���س �س��لطاين م��ن 

ال�س��رة الروم��ي)5).
كم��ا كان اخلطب��اء يعمل��ون يف وظائ��ف اأخرى عائدة لاأوقاف اإىل جانب عملهم يف اخلطابة، 
ويتلق��ون اأج��وًرا ع��ن الوظيفت��ني؛ فق��د اأق��رَّ احلاك��م ال�س��رعي تعي��ني ال�س��يخ حمم��د ب��ن جماع��ة يف 
وظيفة تاوة اجلزء ال�س��ريف من كام اهلل بال�سخرة بربعة ال�س��لطان �س��ليمان، وال�س��يخ حممد 
ب��ن جماع��ة نف�س��ه يف وظيف��ة ت��اوة اجل��زء ال�س��ريف بربع��ة ال�س��لطان �س��ليم، مب��ا له��ا م��ن املعل��وم 
وق��دره يف كل �س��نة اثن��ا ع�س��ر �س��لطاين، وال�س��يخ عب��د احل��ق ب��ن جماع��ة يف وظيف��ة ت��اوة اجل��زء 

ال�س��ريف بربع��ة والدة ال�س��لطان)6).

)1) س. ش. ق، س220، ص14، 13 رمضــان 1145هـــ/ شــباط 1733م، وُيقصــد بالعوائــد املعتــادة: مــا كان يدفعــه الرهبــان يف 
األديــرة والكنائــس ســنويًّا لبعــض ســكان القدس من أمــوال عينية ونقدية. 

)2) س. ش. ق، س155، ص165، 26 مجــادى الثانــي 1068هـــ/ 14 آذار، س281، ص169، 170، 19 شــعبان 1214هـــ/ 17 
كانون ثانــي 1800م. 

)3) س. ش. ق، س220، ص49، أواسط ذي احلجة 1145هـ/ أواسط حزيران 1733م. 
)4) صرة أهل القدس، صابان، ص4. 

)5) س. ش. ق، س281، ص169، 19 شعبان 1214هـ/ 17 كانون أول 1800م. 
)6) س. ش. ق، س78، ص187، أواخر شوال 1005هـ/ أواخر أيار 1597م؛ ص188، أواخر شوال 1005هـ/ أواخر أيار 1597م. 
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وق��د يع��ني اخلطي��ب اإماًم��ا ويتلق��ى اأج��ر اخلطابة والإمامة، فقد ُعنيَّ ال�س��يخ علي بن جار اهلل 
اللطف��ي يف ن�س��ف وظيف��ة الإمام��ة مببن��ى قبة ال�سخرة، مبوجب براءة �س��ريفة �س��لطانية مبا لها 

من املعلوم؛ وقدره يف كل �س��نة �س��بعة ون�سف �سلطاين)1). 
رون: امل�ضدَّ

ر يت��وىل ق��راءة حلق��ات الت�سدي��ر يف امل�س��جد، وه��ي حلق��ات كان��ت ُتعق��د لتف�س��ري  كان امل�س��دَّ
ر يف �سدر امل�س��جد ويقوم بتف�س��ري الآيات القراآنية  الآيات القراآنية الكرمية؛ حيث يجل���س امل�سدَّ
بع��د اأن يتلوه��ا املتكل��م)2)، وت��وىل وظيف��ة الت�سدير يف امل�س��جد الأق�سى موظف��ون كانوا يح�سلون 
عل��ى اأجوره��م م��ن الأوق��اف املخ�س�س��ة ل��ه، وم��ن اأم��وال ال�س��رة الرومي��ة وال�سدق��ات املعت��ادة، 
ويت�س��ح م��ن دف��رت ال�س��رة الرومي��ة لع��ام ١٠٨٢ه���/ ١٦٨١م اأن جماع��ة امل�سدري��ن واملعرف��ني 
ا، كانوا يتلقون خم�ًس��ا وخم�س��ني �س��كة  بامل�س��جد الأق�سى كانت تتكون من ثمانية وثاثني �س��خ�سً

ح�س��نة، ل��كل م�س��در منه��م �س��كة ون�س��ف)3).
��ا م��ن مت��ويل ه��ذه الوظيف��ة بوظائ��ف اأخ��رى  وق��د قرن��ت �س��جات املحكم��ة ال�س��رعية بع�سً
كاخلطاب��ة والتدري���س، فاأ�س��ارت اإىل �س��يخ الإ�س��ام ال�س��يخ عب��د احل��ق ب��ن اأب��ي اللط��ف )املدر���س 
باملدر�س��ة الطازي��ة، وامل�س��در واخلطي��ب بامل�س��جد الأق�سى(، واإىل �س��يخ الإ�س��ام ال�س��يخ �سم���س 
الدي��ن حمم��د ب��ن عب��د اهلل ب��ن جماع��ة )املدر���س باملدر�س��ة القايتبائي��ة، واخلطي��ب وامل�س��در 
بامل�س��جد الأق�س��ى()4)، كم��ا اأن بع���س امل�سدري��ن كان��وا يتول��ون وظائ��ف اأخ��رى اإىل جانب وظيفة 
الت�سدير؛ مثل الإمامة والتولية على الأوقاف، مثل: فخر املدر�س��ني ال�س��يخ عبد الغافر الداودي 

بن �ساح الدين، الذي كان يتوىل وظيفة التولية على وقف ر�ستم با�سا)5).
وق��د اأ�س��هبت �س��جات املحكم��ة ال�س��رعية يف ذك��ر املعين��ني لوظيف��ة الت�سدي��ر بامل�س��جد 
الأق�س��ى واأجوره��م، واجله��ات الت��ي يتلق��ون منه��ا ه��ذه الأج��ور؛ فاأق��رَّ احلاك��م ال�س��رعي عل��ي ب��ن 
م�سطف��ى الدق��اق فيه��ا، مب��ا له��ا م��ن املعل��وم وق��دره يف كل يوم ث��اث قطع عثماني��ة من حم�سول 
وق��ف امل�س��جد الأق�س��ى، م��ع م��ا يتب��ع ذل��ك م��ن ال�س��رة الرومي��ة وال�سدق��ات املعت��ادة، كم��ا ُع��نيِّ 

)1) س. ش. ق، س145، ص469، 27 رجب 1061هـ/ 16 متوز 1651م. 
)2) صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، القلقشندي، 4/ 222. 

)3) صرة أهل القدس، صابان، ص5، ودفرت صرة رومية، ص2- 5. 
)4) س. ش. ق، س67، ص105، 13ذي احلجة 995هـ/ 15 تشرين ثاني 1587م. 
)5) س. ش. ق، س104، ص54411 ربيع األول 1030هـ/ 25 كانون ثاني 1622م. 
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ال�س��يخ اأحم��د ب��ن اأحم��د اخلليل��ي يف ن�س��ف هذه الوظيفة، مبا لذلك م��ن املعلوم وقدره يف كل يوم 
عثماني��ة ون�س��ف م��ن حم�س��ول اأوق��اف امل�س��جد الأق�سى، وُعنيِّ ال�س��يخ اإبراهيم ب��ن عبد العظيم 
ال�س��هري باب��ن امل�س��ري فيه��ا مب��ا له��ا م��ن املعل��وم، وق��دره يف كل يوم ت�س��ع عثمانيات، وكان ال�س��يخ 
عثم��ان ب��ن م�س��عود الأ�س��عردي يت��وىل ه��ذه الوظيف��ة بامل�س��جد الأق�س��ى، مب��ا له��ا يف كل ي��وم م��ن 

املعل��وم وق��دره عثم��اين وغ��رارة حنط��ة كل �س��نة)1).
الوظائف الأخرى:

ذكرت ال�س��جات ال�س��رعية عدًدا اآخر من الوظائف الدينية والتعليمية يف امل�س��جد الأق�سى؛ 
كالرتقي��ة)2)، والتبلي��غ)3)، وكان متول��و ه��ذه الوظائ��ف يتلق��ون اأجوره��م م��ن الأوق��اف املخ�س�س��ة 
للم�سجد الأق�سى، فقد اأقرَّ احلاكم ال�سرعي حممد بن عاء الدين النا�سري يف وظيفة الرتقية 
ب��ني ي��دي خطي��ب كل ي��وم جمع��ة وعي��د بامل�س��جد الأق�س��ى، مب��ا له��ا م��ن املعل��وم وق��دره يف كل ي��وم 
عثماين، ويف وظيفة التبليغ عند قبة مو�سى بامل�سجد الأق�سى، وعنيَّ له يف كل يوم عثمانيتني من 
وقف امل�سجد الأق�سى)4)، ووفًقا لدفرت ال�سرة الرومية لعام ١١٣٧ه�/ ١٧٢٤م كان عدد املبلغني 
يف امل�س��جد الأق�سى واحًدا وع�س��رين مبلًغا)5)، واأقرَّ احلاكم ال�س��رعي تعيني ال�س��يخ اإبراهيم بن 
حمم��ود جلب��ي ال�س��هري باب��ن ويل يف وظيف��ة بامل�س��جد الأق�س��ى، مب��ا له��ا م��ن املعلوم وق��دره يف كل 
يوم ثماين عثمانيات، من حم�سول اأوقاف امل�س��جد الأق�سى، وخ�س�ست با���س قادين جزًءا من 

ريع اأوقافها البالغة مائة قر���س للوعاظ يف امل�س��جد الأق�سى)6).
وق��د اأف��اد الوع��اظ بامل�س��جد الأق�س��ى م��ن اأم��وال ال�س��رة الرومي��ة؛ وم��ن ه��وؤلء: ال�س��يخ          
عب��د الوه��اب ب��ن عب��د الرحم��ن ال�س��هابي؛ مب��ا لذل��ك م��ن املعل��وم وق��دره اإح��دى ع�س��ر زولط��ة)7).

)1) س. ش. ق، س78، ص203، أواخر شوال 1005هـ/ أواسط حزيران 1597م؛ ص324، أوائل ربيع الثاني 1006هـ/ أواسط 
تشــرين ثانــي 1597م، س160، ص230، أوائــل صفــر 1072هـــ/ أواخــر أيلــول 1661م، س217، ص73، 8 شــوال 1138هـــ/ 

10 حزيــران 1736م. 
)2) الرتقيــة: يتــوىل صاحــب هــذه الوظيفــة الرتقيــة للخطيــب عنــد ظهــوره مــن خلــوة اخلطابــة؛ حيــث يكــربِّ املرقــي عنــد صعــود 

اخلطيــب علــى املنــرب. 
)3) التبليــغ: وظيفــة يقــوم صاحبهــا برتديــد التكبــريات خلــف اإلمــام أثنــاء الصــالة؛ حتــى يســمع املصلــني يف الصفــوف اخللفيــة. 

قضــاء اخلليــل، أبــو بكــر، ص160. 
)4) س. ش. ق، س67، ص157، 11 مجــادى األول 996هـــ/ 8 أبريــل 1588م؛ س72، ص444، أوائــل حمــرم 1000هـــ/ أواخــر 

تشــرين أول 1591م. 
)5) دفرت الصرة الرومية، ص12- 14. 

)6) س. ش. ق، س151، ص54، 15 حمــرم 1066هـــ/ 15 تشــرين ثانــي 1655م، س220، ص14، 13 رمضــان 1145هـــ/ 28 
شــباط 1733م. 

)7) س. ش. ق، س279، ص145، 20 ذي احلجة 1222هـ/ 30 كانون ثاني 1808م. 
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وظائف تعليمية اأخرى:
يرتب��ط بالتعلي��م والتدري���س وظائ��ف اأخ��رى، كوظيف��ة نظ��ر العل��م ال�س��ريف، والدر���س الع��ام، 
واملوؤدب��ني، وكان اأ�سح��اب ه��ذه الوظائ��ف يتلق��ون اأج��وًرا ع��ن وظائفه��م م��ن الأوق��اف املخ�س�س��ة 
للم�س��جد الأق�س��ى، فق��د وق��ف با�س��ا قادي��ن مائ��ة قر���س وخ�س���س ج��زًءا م��ن ربحه��ا للمدر���س 
الع��ام)1)، وكان ال�س��يخ زي��ن الدي��ن جاب��ر بن �س��هاب الدي��ن اأحمد الأن�ساري يت��وىل وظيفة موؤدب 
الأطفال بامل�سجد الأق�سى، مبا لها من املعلوم وقدره يف كل يوم عثمانيتان، وتوىل  عبد الرحيم 
بن �ساح الدين احل�سني احل�سني ن�سف وظيفة العلم ال�سريف بامل�سجد الأق�سى يف كل جمعة 
وعي��د، مب��ا لن�س��ف الوظيف��ة م��ن املعل��وم وق��دره يف كل ي��وم عثم��اين، مع ما يتبع ذل��ك من ال�سرة 
الرومية وال�سدقات املعتادة، كما توىل حممد �سالح بن عبد الغني وظيفة در�س عام يف امل�سجد 

الأق�س��ى، باأج��ر قدره �س��بع و�س��تون ون�س��ف قطعة م�سرية، وُيدفع من ال�س��رة الرومية)2).
ثالًثا: اأجور متولِّيي الوظائف اخلدمية يف امل�ضجد الأق�ضى:

ام ال�ضخرة وامل�ضجد الأق�ضى: ُخدَّ
تنوع��ت الوظائ��ف اخلدمي��ة يف امل�س��جد الأق�س��ى لت�س��مل خدم��ة قنادي��ل وثري��ات الإن��ارة 

املوج��ودة في��ه، وتنظي��ف وكن���س امل�س��جد، وخدم��ة ق��دم النب��ي، وحف��ظ الكت��ب، والتبخ��ري.
وكان متول��و ه��ذه الوظائ��ف يتلق��ون علوفته��م )اأجوره��م( م��ن الأوق��اف العائ��دة للم�س��جد، 
ومن ال�سدقات ال�سلطانية وال�سرتني الرومية وامل�سرية، ويظهر من دفرت ال�سرة الرومية لعام 
ام يف امل�س��جد و�س��ل �س��بعة واأربع��ني خادًم��ا، كم��ا يظه��ر اأن كل  ١٠٨٢ه���/ ١٦٧١م اأن ع��دد اخُل��دَّ

ة واحدة)3).  خ��ادم م��ن ال�س��بعة والأربع��ني كان يتلقى �َس��كَّ
وق��د ذك��رت بع���س احلج��ج ال�س��رعية اأن ال�س��يخ معت��وق ب��ن مو�س��ى القط��ب خ��ادم امل�س��جد 
الأق�سى؛ كان يتلقى �سلطانيًّا يف كل �سنة من ال�سرة امل�سرية، واأن احلاكم ال�سرعي قرر تعيني 

ام ال�سخرة يف �س��لطاين واحد م��ن ال�س��رة الرومية)4). اأحم��د ب�س��ه طوط��ح م��ن جماع��ة ُخ��دَّ

)1) س. ش. ق، س225، ص14، 13 رمضان 1145هـ/ 28 شباط 1733م. 
)2) س. ش. ق، س37، ص151، 16 مجــادى الثانــي 966هـــ/ 27 آذار 1559م، س160، ص140، 16 شــوال 1171هـــ/ 24 

حزيــران 1758م، س281، ص78، 4 ربيــع الثانــي 1214هـــ/ 26 آب 1800م. 
)3) دفرت صرة رومية، ص4- 7، صابان، صرة أهل القدس، ص5 وما بعدها. 

)4) س. ش. ق، س، ص67، 15 ذي احلجــة 1145هـــ/ 30 أيــار 1733م، س289، ص5، 16 رمضــان 1221هـــ/ 28 تشــرين 
الثانــي 1806م. 
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ام امل�س��جد الأق�س��ى؛ فق��د وق��ف ح�س��ن  كم��ا اأن بع���س الواقف��ني حب�س��وا اأوقافه��م عل��ى ُخ��دَّ
ام امل�سجد الأق�سى، واملجاورين بامل�سجد  اأفندي احل�سيني ت�سعة كنف، وحو�س و�سوء، على ُخدَّ

الأق�س��ى والواردي��ن اإلي��ه ينتفع��ون بذل��ك ويتطهرون)1).
��ا م��ن ه��ذه الوظائ��ف واأ�س��ماء متوليه��ا؛ ومنه��ا خدم��ة  وق��د ذك��رت ال�س��جات ال�س��رعية بع�سً
ق��دم النب��ي بال�سخ��رة امل�س��رفة الت��ي توله��ا عب��د اهلل وعب��د الوه��اب ابن��ا �سال��ح، مب��ا لذل��ك م��ن 
املعل��وم وق��دره يف كل ي��وم ث��اث قط��ع عثماني��ة، ووظيف��ة حمو النقو���س عن رخ��ام ال�سخرة؛ حيث 
اأق��ر احلاك��م ال�س��رعي تعي��ني ال�س��يخ جعب��ه الهندي يف ه��ذه الوظيفة، مبا لها م��ن املعلوم وقدره يف 
كل ي��وم عثم��اين)2)، ووظيف��ة حف��ظ الكت��ب مببن��ى قب��ة ال�سخ��رة، وق��د توله��ا عثم��ان ب��ن حمم��ود 
الأ�س��عردي، مبا لها من املعلوم وقدره يف كلِّ يوم اأربع عثمانيات وغرارة)3( حنطة يف كل �س��نة)4).

وم��ن الوظائ��ف اخلدمي��ة الأخ��رى يف امل�س��جد الأق�سى وظائف الإ�س��اءة والتنوير بال�سخرة؛ 
مث��ل وظيف��ة اإ�س��اءة ال�س��مع، والإعان��ة خلدم��ة ال�س��مع وال�س��عالة والفرا�س��ة، وكان متولوه��ا يتلقون 
علوفته��م عيًن��ا ونق��ًدا م��ن اأوقاف امل�س��جد الأق�س��ى وال�سدقات املعتادة وال�س��رة الرومية، بل اإن 
�سوا اأمواًل لهوؤلء مقابل قيامهم بهذه اخلدمات)5)، فقد توىل م�سطفى بن  بع�س الواقفني خ�سَّ
حمم��ود الفقي��ه وول��ده فت��ح الدي��ن ربع وظيفة تنوير ال�س��مع مبحراب مبنى قب��ة ال�سخرة، مبا لها 
من املعلوم وقدره عثماين كل يوم، مع ما يتبع ذلك من ال�سرة الرومية وال�سدقات املعتادة، كما 
توىل ح�س��ن وح�س��ني ابنا م�سطفى الدجاين وظيفة الإعانة خلدمة ال�س��مع الذي ي�س��عل مبحراب 
مبن��ى قب��ة ال�سخ��رة، وع��ني لهم��ا �س��وية بينهم��ا يف كل ي��وم اأرب��ع عثماني��ات م��ن حم�س��ول اأوق��اف 
امل�س��جد الأق�س��ى؛ وُع��نّي احلاك��م ال�س��رعي فخر الدين بن حممد ال�س��هري باب��ن غ�سية يف ن�سف 
وظيفة اخلدمة وال�سعالة والفرا�سة مببنى قبة ال�سخرة، مبا لن�سف الوظيفة من املعلوم، وقدره 

يف كل ي��وم عثمانيت��ان م��ع ما يتب��ع ذلك من ال�سرة الرومية والعوائد املعتادة)6).

)1) س. ش. ق، س220، ص145، 146، غرة ذي احلجة 1137هـ/ أواسط آب 1725م. 
)2) س. ش. ق، س160، ص216، 27 ذي احلجــة 1071هـــ/ 24 آب 1661م؛ س208، ص32، 14 مجــادى اآلخــرة 1112هـــ/ 9 

حزيران 1714م. 
)3) الغرارة: مكيال للحبوب خيتلف من مدينة إىل مدينة أخرى، فكانت غرارة القدس تساوي 613. 5 كغم. املكاييل، هنتس، 

ص54، ناحية القدس، اليعقوب، ج1، 150. 
)4) س. ش. ق، س78، ص324، أوائل ربيع الثاني 1006هـ/ أواسط تشرين ثاني 1597م. 

)5) انظر يف ذلك: اجلزء اخلاص بشراء ثريات وقناديل للمسجد األقصى وقبة الصخرة من هذا البحث. 
)6) س. ش. ق، س151، ص24، غــرة حمــرم 1066هـــ/ غــرة تشــرين أول 1655م، س209، ص117. دون تاريــخ، س216، 

د.ت.  ص17. 
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وتلق��ى بع���س مت��ويل ه��ذه الوظائ��ف اأج��وًرا عينية اإىل جان��ب خم�س�ساته��م النقدية؛ ومنهم: 
احلاج برويز بن عبد اهلل، متويل وظيفة الفرا�س��ة واخلدمة يف املغارة ال�س��ريفة حتت ال�سخرة، 
مب��ا له��ا م��ن املعل��وم وق��دره يف كل ي��وم اأرب��ع عثماني��ات، ويف كل �س��نة غ��رارة حنط��ة)1)، كم��ا تلق��ى 
اأ�سح��اب وظيف��ة التبخ��ري الذي��ن يقوم��ون بالتبخ��ري يف امل�س��جد، علوفاته��م م��ن الأوق��اف العائ��دة 
للم�س��جد ال�س��ريف وم��ن ال�سدق��ات ال�س��لطانية؛ ومنه��م: الأخوان �س��عبان ولدا اإ�س��حاق امل�سري، 
الل��ذان تولي��ا ه��ذه الوظيف��ة بجام��ع املغارب��ة، الكائ��ن بامل�س��جد الأق�س��ى، وقب�س��ا معلومهم��ا م��ن 

الوق��ف علي��ه، ومن ال�سدقات ال�س��لطانية)2).
متولو الوظائف اخلدمية يف �ضاحة امل�ضجد الأق�ضى: 

تع��ددت الوظائ��ف اخلدمي��ة يف �س��احة امل�س��جد الأق�س��ى ف�س��ملت: البواب��ة، وتقلي��ع احل�سي���س 
)الأع�س��اب(، واأمان��ة اأنب��ار)3) حا�سل امل�س��جد الأق�سى، وخدمة امل�ساطب والي�س��قجية)4).

تقليع احل�ضي�س )الأع�ضاب(:
ن��ت اأنهم يتلقون  اأوردت ال�س��جات ال�س��رعية ه��ذه الوظيف��ة واأ�س��ماء بع���س العامل��ني فيها، وبيَّ
اأجوره��م م��ن اأوق��اف امل�س��جد الأق�س��ى؛ فذك��رت بع���س احلج��ج ال�س��رعية عثم��ان ب��ن حمم��ود 
الأ�س��عردي، ومعلوم��ه البال��غ خم���س عثماني��ات يف كل ي��وم، وم�سطف��ى وال�سم�س��ي ول��َدْي عل��ي ب��ن 
الأ�سف��ر، �ساح��ب وظيف��ة تقلي��ع احل�سي���س والأع�س��اب م��ن جان��ب ال�سخ��رة امل�س��رفة، مب��ا لذل��ك 
م��ن املعل��وم وق��دره يف كل ي��وم اأرب��ع عثماني��ات، وحمم��د ب��ن حم��دان النابل�س��ي يف رب��ع وظيف��ة قل��ع 
احل�سي�س باجلهة ال�سمالية من �سحن ال�سخرة امل�سرفة؛ مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم 
عثم��اين واح��د)5)، اأم��ا اإليا���س ب��ن �س��ليمان الروم��ي فق��د ت��وىل ه��ذه الوظيف��ة وكان يتلق��ى كل ي��وم 

عثمانيت��ني م��ن م��ال كني�س��ة القيامة)6).

)1) س. ش. ق، س71، ص163، 15 رجب 997هـ/ 31 أيار 1589م. 
)2) س. ش. ق، س160، ص122، 4 شــوال 1071هـــ/ 3 حزيــران 1661م، س208، ص32، 14 مجــادى اآلخــرة 1125/ 9 

متوز 1713م. 
)3) األنبار: املخازن. 

)4) اليسقجية: السقاؤون الذين يوفرون املاء يف املسجد األقصى. 
)5) س. ش. ق، س78، ص170، 15 شــوال 1005هـــ/ 2 حزيــران 1597م؛ ص324، أوائــل شــهر ربيــع الثانــي 1006هـــ/ أواســط 

تشــرين ثانــي 1597م، س146، ص596، 15 شــوال 1071هـــ/ 14 حزيــران 1661م. 
)6) س. ش. ق، س71، ص206، د.ت. 
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البوابة )البوابون(:
يق��وم متولوه��ا بحرا�س��ة اأب��واب امل�س��جد الأق�س��ى، ويتلق��ون علوفته��م م��ن الأوق��اف العائ��دة 
له، ومن ال�سرة الرومية، وقد بلغ عدد العاملني يف هذه الوظيفة عام ١٠٣٧ه�/ ١٦٢٧م خم�س��ة 
وع�سرون بواًبا)1)، وجاء اأن احلاكم ال�سرعي اأقرَّ ال�سيخ حممد بن جمعة يف ربع وظيفة بوابة باب 
الرحمة الكائن بامل�سجد الأق�سى، مبا لها من املعلوم وقدره يف كل يوم عثماين، مع ما يتبع ذلك 
من ال�سرة الرومية وال�سدقات ال�سلطانية، واأقرَّ مو�سى بن حممد الرتجمان يف وظيفة البوابة 
على باب الأ�سباط اأحد اأبواب امل�سجد الأق�سى، مبا لها من املعلوم وقدره يف كل يوم عثماين، مع 
ما يتبع ذلك من ال�سرة الرومية وال�سدقات املعتادة، وتوىل ال�سيخ زين الدين جابر بن �سهاب 
الدي��ن اأحم��د الأن�س��اري مم��ن تول��وا وظيف��ة بواب��ة ب��اب الغوامن��ة، اأحد اأب��واب امل�س��جد الأق�سى، 
مب��ا له��ا م��ن املعل��وم وق��دره يف كل يوم عثمانيتان، واأطلق على ال�س��يخ نا�سر الدين بواب ال�سخرة 

امل�س��رفة: العامة النحرير الفهامة)2)؛ يف اإ�س��ارة اإىل اأهمية هذه الوظيفة.
اأمانة اأنبار حا�ضل امل�ضجد الأق�ضى:

يت��وىل اأ�سحابه��ا املحافظ��ة عل��ى خم��ازن احلب��وب والزي��ت املوج��ودة يف �س��احة امل�س��جد 
��ا من الأ�س��خا�س الذين تولوا ه��ذه الوظيفة واأجورهم  الأق�س��ى، وق��د ذك��ر ال�س��جل ال�س��رعي بع�سً
وم�سدره��ا؛ وم��ن ه��وؤلء: ال�س��يخ حمم��د ال�س��روري، بوظيف��ة اأنب��ار الكر�س��نة الكائ��ن بامل�س��جد 
الأق�س��ى، مب��ا لذل��ك م��ن املعل��وم وق��دره يف كل ي��وم عثمانيت��ان ون�س��ف، وم�سل��ح وحمم��د ول��دا 
اأب��ي اخل��ري ب��ن عب��د الرحم��ن الفقي��ه، الل��ذان عيَّنهم��ا احلاك��م ال�س��رعي يف وظيف��ة اأمان��ة اأنب��ار 
حا�س��ل امل�س��جد الأق�س��ى؛ مب��ا لذل��ك م��ن املعل��وم وق��دره يف كل ي��وم عثمانيتان، مع م��ا يتبعها من 

ال�سدق��ات املعت��ادة)3).
وظيفة خدمة امل�ضاطب:

يت��وىل �ساحبه��ا تنظي��ف امل�ساط��ب املنت�س��رة يف امل�س��جد الأق�س��ى، وه��ذا م��ا تو�سح��ه 
احُلج��ة الت��ي ج��اء فيه��ا اأن »احلاكم ال�س��رعي مل��ا راأى امل�سطبتني الكائنتني بامل�س��جد الأق�سى، 

)1) دفرت صرة رومية، ص10- 12، صرة أهل القدس، صابان، ص1- 25. 
)2) س. ش. ق، س37، ص151، 16 مجادى الثاني 966هـ/ 13 أيار 1587م، س67، ص57، 13 ذي احلجة 995هـ/ 15 تشرين 

ثاني 1587م، س152، ص237، 17 ربيع الثاني 1077هـ/ 18 تشرين أول 1666م، س160، ص120، 1071هـ/ 1661م. 
)3) س. ش. ق، س71، ص200، 20 مجــادى الثانــي 1066هـــ/ 16 نيســان 1656م، س152، ص191، أواســط مجــادى الثانــي 

1067هـــ/ أواســط آذار 1657م. 
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وراأى عام��ة امل�سل��ني ي�سل��ون عليهم��ا والنا���س ي��رتددون اإليهم��ا، واطل��ع ومل يج��د لهم��ا خادًم��ا 
يق��وم بخدمتهم��ا م��ن كنا�س��تهما وتعزيلهم��ا، وراأى الأم��ر يحت��اج اإىل خ��ادم؛ فاإن��ه ق��ررَّ حمم��د 
جلب��ي ب��ن عل��ي جلب��ي يف اخلدم��ة املذك��ورة؛ لأهليت��ه ولياقت��ه، وع��نيَّ له يف كل يوم م��ن حم�سول 

امل�س��جد الأق�س��ى اأربع��ة عثماني��ة«)1).      
الي�ضقجية:

ُي�س��رف اأ�سحابه��ا عل��ى الأ�س��بلة والآب��ار املوج��ودة يف �س��احة امل�س��جد الأق�س��ى، ويتلق��ون 
علوفته��م م��ن اأوق��اف امل�س��جد الأق�س��ى وال�سرة الرومي��ة وال�سدقات املعتادة؛ فق��د قررَّ احلاكم 
ال�سرعي تعيني ال�سيد حرز اهلل بي�سه بن بهلوان النابل�سي يف وظيفة الي�سقجية بامل�سجد الأق�سى، 

مب��ا لذل��ك م��ن املعل��وم وق��دره يف كل يوم عثمانيتان م��ن ال�سرة الرومية وال�سدق��ات املعتادة)2).
وق��د خ�س���س بع���س الواقف��ني مبال��غ م��ن عائ��دات اأوقافه��م لتوف��ري م��اء ي�س��قى للعط�س��ى يف 
مبن��ى قب��ة ال�سخ��رة امل�س��رفة، وُي�س��ار هن��ا اإىل ال�س��يخ عم��ر بن �سم���س الدين اأبو عب��د اهلل حممد 
ب��ن اأب��ي اللط��ف، ال��ذي خ�س���س ج��زًءا م��ن اأرب��اح الأم��وال الت��ي وقفه��ا ل�س��راء امل��اء وو�سع��ه يف 
ال�سخ��رة امل�س��رفة، »وي�س��رف يف كل ي��وم ثم��ن م��اء ُي�س��قى للعطا���س بال�سخرة ال�س��ريفة كل يوم 

ن�سف قطع��ة«)3).
اخلامتة:

اأف�ست الدرا�سة اإىل النتائج الآتية:
١. ع��رَّ امل�س��لمون ع��ن املكان��ة الت��ي حظ��ي به��ا امل�س��جد الأق�س��ى بالرعاي��ة والهتم��ام عل��ى م��رِّ 

الع�س��ور التاريخي��ة، وظه��ر ذلك يف اإع��ادة بنائه.
٢. ورث��ت الدول��ة العثماني��ة كث��رًيا م��ن الأوق��اف الت��ي ُر�س��دت عل��ى امل�س��جد الأق�س��ى، وعل��ى 

��اظ. العامل��ني في��ه م��ن �س��يوخ واأئم��ة وموؤذن��ني وخطب��اء ومدر�س��ني ووعَّ
٣. ا�س��تمر الوق��ف عل��ى امل�س��جد الأق�س��ى يف الع�س��ر العثم��اين، وكان الواقف��ون علي��ه م��ن 

اخللف��اء وال�س��اطني والأم��راء والق�س��اة واملفت��ني وعام��ة امل�س��لمني.

)1) س. ش. ق، س155، ص14، أواسط حمرم 1068هـ/ أواسط تشرين أول 1657م. 
)2) س. ش. ق، س115، ص58، 28 حمرم 1066هـ/ 28 تشرين ثاني 1655م. 

)3) س. ش. ق، س66، ص417- 419، أواسط ربيع األول 995هـ/ أواسط شباط 1587م. 
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٤. تنوع��ت العق��ارات املوقوف��ة عل��ى امل�س��جد الأق�س��ى؛ لت�س��مل الأرا�س��ي وال��دور والدكاك��ني 
واحلواني��ت وامل�ساب��ن وامل�ساب��غ والأم��وال املنقول��ة؛ كاجلزي��ة والر�س��وم وال�سرائ��ب، ب��ل اإن 
الأرا�سي املوقوفة على امل�سجد اأعفيت من ال�سرائب والر�سوم التي كانت تخ�س�س للدولة، 

وذهب��ت ل�سالح امل�س��جد.
٥. مل تقت�س��ر اأوق��اف امل�س��جد الأق�س��ى عل��ى فل�س��طني، ب��ل امت��دت اإىل ب��اد ال�س��ام وم�س��ر 
واآ�سيا ال�سغرى، وظهر ذلك بو�سوح يف ال�سرتني: الرومية؛ التي كانت تر�سل من الآ�ستانة، 
وامل�سرية التي كانت تر�سل من م�سر اإىل بيت املقد�س، لتنفقان على اأهل القد�س وامل�سجد 

الأق�س��ى والعاملني فيه.
٦. وف��رت الأوق��اف عل��ى امل�س��جد الأق�س��ى الأم��وال الازم��ة لدفع اأجور العاملني في��ه؛ من اأئمة 
وموؤذنني وخطباء ومبلغني و�سيوخ ومدر�سني ووعاظ وم�سدرين، ول�سراء الرثيات والقناديل 

لإ�ساءته وتنويره.
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قائمة امل�ضادر واملراجع
اأوًل: ال�ضجلت:

�س��جات املحكمة ال�س��رعية يف القد���س ذوات الأرقام: ٢٧، ٣٧، ٥٣، ٦٦، ٦٧، ٧١، ٧٢، ٧٥، . ١
 ،٧٨، ٩١، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥، ١١٣، ١١٥، ١٣٠، ١٣٢، ١٣٩، ١٤٥، ١٤٦، ١٥١، ١٥٢، ١٥٥
 ،١٥٦، ١٦٠، ١٩٢، ١٩٣، ٢٠٨، ١٠٩، ٢١٧، ٢٢٠، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٤٣، ٢٤٣، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٧٩

٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٦، ٢٨٩، ٢٩٣، واأ�س��ري اإليه��ا يف البح��ث اخت�س��اًرا: ���س. ���س. ق.
ثانًيا: �ضجلت ودفاتر الأرا�ضي العثمانية:

دف��رت طاب��و ٥٢٢، تاريخ��ه ٩٨٠ه���/ ١٥٧٢- ١٥٧٣م، األوي��ة غ��زة والقد���س �سف��د ونابل���س . ١
وعجل��ون، ن�س��ره حمم��د اأب�س��ريل وحمم��د التميم��ي، اإ�س��تانبول، مرك��ز الأبح��اث والفن��ون 

والثقاف��ة الإ�س��امية، الطبع��ة الأوىل، ١٩٨٣م.
�س��جل اأرا�س��ي ل��واء القد���س ح�س��ب الدف��رت ٣٤٢ تاريخ��ه ٩٧٠ه���/ ١٥٦٢م املحف��وظ يف . ٢

اأر�س��يف رئا�س��ة الوزراء باإ�س��تانبول، درا�س��ة وحتقيق حممد عي�سى �ساحلية، عمان، الأردن، 
٢٠٠٢م. الأوىل،  الطبع��ة 

�س��جل اأرا�س��ي األوي��ة �سف��د، نابل���س، غ��زة، وق�س��اء الرمل��ة ح�س��ب الدف��رت ٣١٢، تاريخ��ه . ٣
٩٦٤ه���/ ١٥٥٦م، درا�س��ة وحتقي��ق: حمم��د عي�س��ى �ساحلية، عم��ان، الأردن، الطبعة الأوىل، 

١٩٩٩م.  ١٤١٩ه���/ 
١٥٣٩م . ٤  -١٥٣٨ ٩٤٥ه���/   .T.D  ١٠١٥ حتري��ر  دف��رت  م��ن  ال�س��ريف  القد���س  ل��واء 

درا�س��ة وحتقي��ق: حمم��د عدن��ان البخي��ت ونوف��ان رجا ال�س��واريه، عم��ان، الطبعة الأوىل، 
٢٠٠٨م. ١٤٢٩ه���/ 

ل��واء القد���س ال�س��ريف م��ن دف��رت مف�س��ل ل��واء �سف��د والغ��زة غ��زة والقد���س ال�س��ريف م��ن . ٥
دف��رت حتري��ر ٤٢٧ T.D. ٩٣٢- ٩٣٤ه���/ ١٥٢٥- ١٥٢٨م، درا�س��ة وحتقي��ق: حمم��د عدن��ان 

البخي��ت ونوف��ان رج��ا ال�س��واربة، عم��ان، الطبع��ة الأوىل، ١٤٢٦ه���/ ٢٠٠٥م.
لواء القد�س ال�سريف من دفرت حترير ١٣١ T.D. تاريخه ٩٣٢- ٩٣٨ه�/ ١٥٢٥- ١٥٣٢م، . ٦

درا�س��ة وحتقي��ق: حمم��د عدن��ان البخي��ت ونوف��ان رج��ا ال�س��واريه، لن��دن، موؤ�س�س��ة الفرق��ان، 
الطبع��ة الأوىل، ١٤٢٧ه�/ ٢٠٠٧م.
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١٥٩٧م، . ٧  -١٥٩٦ ١٠٠٥ه���-   .T.D  ٥١٥ مف�س��ل  دف��رت  م��ن  ال�س��ريف  القد���س  ل��واء 
درا�س��ة وترجم��ة: حمم��د عدن��ان البخي��ت ونوف��ان رج��ا ال�س��واريه، عم��ان، الطبع��ة الأوىل، 

٢٠١٢م. ١٤٣٣ه���/ 
ل��واء القد���س ال�س��ريف م��ن دف��رت مف�س��ل ٥١٦ اأ���س T.D. ٩٧٠ه���- ١٥٦٢م، درا�س��ة . ٨

الأوىل،  الطبع��ة  عم��ان،  ال�س��واريه،  رج��ا  ونوف��ان  البخي��ت  عدن��ان  حمم��د  وترجم��ة: 
٢٠١١م. ١٤٣٢ه���/ 

T.D. ٩٦٠ه���- ١٥٥٣- ١٥٥٤م، . ٩ اأ���س  ل��واء القد���س ال�س��ريف م��ن دف��رت مف�س��ل ٢٨٩ 
درا�س��ة وترجم��ة حمم��د عدن��ان البخي��ت ونوف��ان رج��ا ال�س��واريه، عم��ان، الطبع��ة الأوىل، 

٢٠١٠م. ١٤٣١ه���/ 
دف��رت تق�س��يمات �س��رة �س��ريفة خاقاني��ة رومي��ة جدي��دة ع��ن واج��ب �س��نة �س��بع وثاث��ني ومائة . ١٠

واألف، م�س��تخرج من �س��جات املحكمة ال�س��رعية يف القد���س.
ثالًثا: الكتب:

اأ- امل�ضادر:
الأن���س اجللي��ل بتاري��خ القد���س واخللي��ل، عب��د الرحم��ن ب��ن حمم��د ب��ن عب��د الرحم��ن ب��ن . ١

حمم��د العليم��ي املقد�س��ي اأب��و اليم��ن، جم��ري الدي��ن احلنبل��ي )ت ٩٢٧ه���/ ١٥٢١م(، عمان، 
وزارة الثقاف��ة، الطبع��ة الأوىل، ٢٠٠٩م.

اجلام��ع امل�س��ند ال�سحي��ح املخت�س��ر م��ن اأم��ور ر�س��ول اهلل ] و�س��ننه واأيام��ه، حمم��د ب��ن . ٢
اإ�سماعيل بن اإبراهيم ابن املغرية، البخاري )ت ٢٥٦ه�/ ٨٧٠م٩ج(، حتقيق : حممد زهري 

ب��ن نا�س��ر النا�س��ر، ب��ريوت، دار ط��وق النج��اة، ط١، ١٤٢٢ه�/ ٢٠٠١م.
�س��ن اأب��ي داود، �س��ليمان ب��ن الأ�س��عث ال�سج�س��تاين الأزدي، اأب��و داود )ت ٢٧٥ه���/ ٨٨٨م(، . ٣

حتقي��ق: حمم��د حمي��ي الدين عبد احلميد، ب��ريوت، دار الفكر، د. ت.
ال�س��ن ال�سغ��ري )�س��ن البيهق��ي ال�سغ��رى(، اأحم��د بن احل�س��ني بن علي بن مو�س��ى البيهقي . ٤

)ت ٤٥٨ه�/ ١٠٦٥م(، ٤م، حتقيق: عبد املعطي اأمني قلعجي، كرات�سي، جامعة الدرا�سات 
الإ�سامية، ط١، ١٤٨٩ه�/ ١٩٨٩م.
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�س��ذرات الذه��ب يف اأخب��ار م��ن ذه��ب، اأب��و الف��اح عب��د احل��ي، اب��ن العم��اد احلنبل��ي )ت . ٥
١٠٨٩ه���/ ١٦٧٨م(، ٤ج، حتقي��ق م�سطف��ى عب��د الق��ادر عط��ا، ب��ريوت، دار الكت��ب العلمي��ة 

للطباع��ة والن�س��ر، الطبع��ة الأوىل، د. ت.
�سب��ح الأع�س��ى يف �سناع��ة الإن�س��ا، اأب��و العبا���س اأحم��د ب��ن عل��ي القلق�س��ندي )ت ٨٢١ه���/ . ٦

١٤٨١م(، القاه��رة، وزارة الثقاف��ة والإر�س��اد القوم��ي، ١٩٦٣م.
)ت . ٧ الغ��زي  حمم��د  الدي��ن  جن��م  ال�س��يخ  العا�س��رة،  املائ��ة  باأعي��ان  ال�س��ائرة  الكواك��ب 

١٠٦١ه���/ ١٦٥٠م(، حتقي��ق: جرائي��ل �س��ليمان جب��ور، ب��ريوت، دار الآف��اق اجلدي��دة، 
١٩٧٩م. الثاني��ة،  الطبع��ة 

م�س��ند الإم��ام اأحم��د ب��ن حنب��ل، اأب��و عب��د اهلل ال�س��يباين، اأحم��د ب��ن حنب��ل )ت ٢٤١ه���/ . ٨
٨٥٥م(، القاه��رة، موؤ�س�س��ة قرطب��ة، د. ت.

النج��وم الزاه��رة يف مل��وك م�س��ر والقاه��رة، جم��ال الدي��ن يو�س��ف اب��ن تغ��ري ب��ردي )ت . ٩
٨٧٤ه���/ ١٤٦٩م(، القاه��رة، دار الكت��ب امل�سري��ة، الطبع��ة الأوىل، ١٩٦٣م.

ب- املراجع:
اإع��ادة ا�ستك�س��اف فل�س��طني.. اأه��ايل جب��ل نابل���س ١٧٠٠- ١٩٠٠م، ب�س��ارة دوم��اين، بريوت، . ١

موؤ�س�س��ة الدرا�سات الفل�سطينية، ١٤١٩ه�/ ١٩٩٩م. 
الأع��ام، خ��ري الدي��ن ب��ن حمم��ود ب��ن حممد بن علي بن فار���س الدم�س��قي الزركلي، بريوت، . ٢

دار العلم للمايني، الطبعة ١٥، ٢٠٠٢م.
التاري��خ القت�س��ادي والجتماع��ي للدول��ة العثماني��ة، خلي��ل اإيناجل��ك، ترجمة: عب��د اللطيف . ٣

احلار���س، بريوت، دار املدار الإ�س��امي، ط١، ٢٠٠٧.
التاري��خ امل��ايل للدول��ة العثماني��ة، �س��وكت بام��وك، ترجم��ة: عب��د اللطي��ف احلار���س، ب��ريوت، . ٤

دار امل��دار الإ�س��امي، الطبع��ة الأوىل، ٢٠٠٥م.
تاري��خ فل�س��طني يف اأواخ��ر العه��د العثم��اين ١٧٠٠- ١٩٠٠م، ع��ادل من��اع، ب��ريوت، موؤ�س�س��ة . ٥

الدرا�س��ات الفل�س��طينية، الطبع��ة الأوىل، ١٤١٩ه���/ ١٩٩٩م.
الت�س��ريع ال�سريب��ي عن��د العثماني��ني، اأحم��د اآق كون��دوز، ترجم��ه ع��ن الرتكي��ة: فا�س��ل بيات، . ٦

عمان، جلنة تاريخ باد ال�س��ام، الطبعة الأوىل، ٢٠٠٤م. 
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الدول��ة العثماني��ة تاري��خ وح�س��ارة، اإكم��ال الدي��ن اإح�س��ان اأوغل��ي )اإ�س��راف(، نقل��ه اإىل . ٧
العربي��ة: �سال��ح �س��عداوي، اإ�س��تانبول، الطيع��ة الأوىل، ١٤١٩ه���/ ١٩٩٩م. 

�س��رة اأه��ل القد���س ال�س��ريف ١٠٨٢ه���/ ١٦٧١م م��ن خ��ال دف��رت ال�س��رة رق��م ١٧٨، �س��هيل . ٨
�ساب��ان، بح��ث مق��دم اإىل املوؤمت��ر ال��دويل ال�س��ابع لتاري��خ ب��اد ال�س��ام بعن��وان »الأوق��اف يف 
ب��اد ال�س��ام من��ذ الفت��ح العرب��ي الإ�س��امي اإىل نهاي��ة الق��رن الع�س��رين، ١٧- ٢١ �س��عبان 
١٤٢٧ه���/ ١٠- ١٤ اأيل��ول ٢٠٠٦م، عم��ان، اجلامع��ة الأردني��ة، الطبع��ة الأوىل، ١٤٢٩ه���/ 

٢٠٠٨م.
ق�س��اء اخللي��ل ١٨٦٤- ١٩١٨م، اأم��ني م�س��عود اأب��و بك��ر، من�س��ورات جلن��ة تاري��خ باد ال�س��ام، . ٩

عم��ان، اجلامعة الأردنية، ١٩٩٤.
كامل جميل الع�سلي، وثائق مقد�سية تاريخية، عمان، اجلامعة الأردنية، ط١، ١٩٨٩م.. ١٠
املخطوط��ات القراآني��ة يف املتح��ف الإ�س��امي يف احل��رم ال�س��ريف، خ�س��ر اإبراهي��م �س��امة، . ١١

القد���س، دار غارنت للن�س��ر يف بريطانيا، لبنان، الطبعة الأوىل، ٢٠٠٤م.
املف�س��ل يف تاري��خ القد���س، ع��ارف الع��ارف، مطبع��ة املع��ارف، القد���س، الطبع��ة الأوىل، . ١٢

١٩٦٢م.
املكايي��ل والأوزان الإ�س��امية، فال��رت هنت���س، ترجم��ه ع��ن الأملاني��ة كام��ل الع�س��لي، عم��ان، . ١٣

اجلامع��ة الأردني��ة، الطبع��ة الأوىل، ١٩٧٠م.
ناحية القد���س ال�س��ريف يف القرن العا�س��ر الهجري/ ال�ساد���س ع�س��ر امليادي، حممد اأحمد . ١٤

�سليم اليعقوب، عمان، البنك الأهلي، الطبعة الأوىل، ١٩٩٩م.
النق��ود العثماني��ة، تاريخه��ا، تطوره��ا وم�س��كاتها، �س��يد حمم��د حمم��ود القاه��رة، كلي��ة . ١٥

ت. د.  الآداب، 
النق��ود العربي��ة والإ�س��امية، ان�ستا���س الكرمل��ي، القاه��رة، مكتب��ة الثقاف��ة الديني��ة، الطبع��ة . ١٦

الثاني��ة، ١٤٠٧ه�/ ١٩٨٧م. 
وقفي��ة مو�س��ى با�س��ا اآل ر�س��وان �س��نة ١٠٨١ه���، �س��ليم عرف��ات املبي���س، القاه��رة، مكتبة ابن . ١٧

�س��ينا، الطبعة الأوىل، ٢٠٠٠م. 
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الـبـحـــوث

احلب�س على جامع القريوان
حتى نهاية ع�ضر بني زيري

5٠- 54٣هـ/ 6٧٠- ١١48م
                                                                                    د. خالد ح�سني حممود)1)

ملخ�س البحث:
ي�س��تهدف ه��ذا البح��ث درا�س��ة الأحبا���س )الأوق��اف( الت��ي ُر�س��دت عل��ى جام��ع الق��ريوان، يف 
الف��رتة م��ن )٥٠- ٥٤٣ه���/ ٦٧٠- ١١٤٨م(، مل��ا متي��زت ب��ه تل��ك الف��رتة م��ن تن��وع الأوق��اف الت��ي 
ج��رى حب�س��ها عل��ى ه��ذا اجلام��ع، لت�س��مل الكت��ب واملي��اه والأرا�س��ي الزراعي��ة وال��دور واحلمامات 
والفنادق واحلوانيت واملفرو�سات وغريها، والتي اأ�سهمت جميعها يف حتقيق التكافل الجتماعي، 
وتن�س��يط احلرك��ة الفكري��ة والفقهي��ة، ف�س��ًا عن اإ�س��هامها يف حتقيق التنمي��ة القت�سادية، حيث 
اإنه��ا مل تقت�س��ر فق��ط عل��ى جتديد جامع القريوان وتلبية احتياجاته املختلفة، بل امتدت اإىل حد 

ام. تخ�سي���س ري��ع بع���س الأحبا���س على القائمني على �س��وؤونه من اأئم��ة وموؤذنني وُخدَّ
)1) أستاذ بكلية اآلداب والفنون- جامعة حائل، وكلية اآلداب- جامعة عني مشس.
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 وق��د ا�س��تعر�س البح��ث ه��ذه احلقائ��ق م��رًزا تكات��ف املجتم��ع الق��ريواين -بفئات��ه املختلف��ة- 
للقيام باأعمال اخلري عر الوقف على جامع القريوان، ومبيًنا املراحل التي مر بها نظام الوقف 
خال الفرتة حمل البحث، وما يتعلق بها من اأحداث تاريخية، معتمًدا على منهج تاريخي و�سفي 
وحتليل��ي؛ للوق��وف عل��ى الكث��ري م��ن الدلئ��ل التاريخي��ة املتعلق��ة باحلب���س واأنواع��ه وم�سطلحات��ه 

ومفاهيم��ه، وم��دى تاأثره باخلافات املذهبي��ة والق�سائية املحيطة به.
مقدمة:

غن��ي ع��ن كل بي��ان الق��ول باأهمي��ة درا�س��ة الأحبا���س؛ باعتباره��ا م��ن اأه��م مظاه��ر احل�س��ارة 
الإ�س��امية؛ وذل��ك لآثاره��ا املتع��ددة الروحي��ة والثقافي��ة والقت�سادي��ة والجتماعي��ة، ف�سًا عن 
��ا م��ورًدا يفي���س  جت�س��يدها قي��م الت�سام��ن الجتماع��ي والإنف��اق يف اأوج��ه ال��ر، وباعتباره��ا اأي�سً
باخل��ري عل��ى كث��ري م��ن املوؤ�س�س��ات واملراف��ق الجتماعي��ة، وبف�س��ل تل��ك امل��وارد �س��يدت امل�س��اجد 
وم��ا يلح��ق به��ا م��ن مدار���س ومكتب��ات ودور العل��م، واأُنف��ق منه��ا عل��ى العلماء وط��اب العلم، وهو 
م��ا يوؤك��د عل��ى اإ�س��هام الأحبا���س بن�سي��ب واف��ر يف تنمي��ة التعلي��م وازده��ار احلرك��ة العلمي��ة يف 

احل�س��ارة الإ�س��امية.     
وانطاًق��ا م��ن ه��ذا املنظ��ور، تاأت��ي طبيع��ة ه��ذه الدرا�س��ة التي تهدف لدرا�س��ة اأحبا���س واحدة 
م��ن املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة والعلمي��ة؛ وه��ي جام��ع الق��ريوان ال�س��هري، وتكم��ن اأهمي��ة الدرا�س��ة يف 
تق��دمي �س��ورة اأخ��رى للمجتم��ع الق��ريواين، ودوره يف رعاي��ة العل��م والعلم��اء، وتع��اون فئات��ه عل��ى 
اأعم��ال اخل��ري، وعناي��ة حكامه واأعيانه ومتنفذيه وموؤ�س�س��ته الفقهية مبظاهر الوقف الإ�س��امي؛ 
�سواء عن طريق ترك �سيء من ممتلكاتهم اخلا�سة؛ لي�سرف دخلها يف ت�سييد امل�ساجد وتوفري 
متطلباته��ا، اأم ع��ر الت�س��دي لظاه��رة التع��دي عل��ى تل��ك الأوق��اف، و�س��ن الت�س��ريعات الفقهي��ة 
والقانونية لل�سرب على اأيدي املعتدين واملتاعبني، كما تغطي الدرا�سة عدة مناحي من جمتمع 
القريوان، فالأحبا�س ذات �سلة بالتكافل الجتماعي، واحلركة الفكرية، والن�ساط القت�سادي، 

والت�س��ريعات الفقهي��ة، واخلاف��ات املذهبية. 
ويرج��ع ال�س��بب يف اختي��ار ف��رتة الدرا�س��ة اإىل اأنه��ا تتمي��ز بتن��وع امللكي��ات ل �س��يما العقاري��ة، 
وانت�سار امل�ساحف والكتب، وغريها من الأ�سياء التي مت حب�سها على جامع القريوان، ف�سًا عن 

اأن تلك الفرتة �س��هدت ازدهار املذهب املالكي و�س��يادته على القريوان غالًبا.
وع��ن الداف��ع وراء اختي��ار كلم��ة »احلب���س« دون » الوق��ف« اأن املف��ردة الأوىل كان��ت ال�س��ائدة 

بب��اد املغ��رب ف��رتة البح��ث، وه��ي ال��واردة بامل�س��ادر الت��ي مت ا�س��تقاء امل��ادة العلمية منها. 
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اأم��ا ع��ن الدرا�س��ات ال�س��ابقة، فهن��اك ر�س��الة دكت��وراه ل�س��وزان حمم��ود ع��زب حت��ت عن��وان: 
»الأحبا�س يف املغربني الأدنى والأو�سط منذ حكم الأغالبة حتى نهاية حكم املوحدين«، ق�سم التاريخ 
-كلي��ة الآداب-جامع��ة الفي��وم، تناول��ت احلدي��ث ع��ن التعري��ف بالأحبا���س ونظ��م اإدارته��ا، واأن��واع 
الأحبا���س، واأثره��ا يف تنمي��ة املجتم��ع املغرب��ي، وق��د اأف��اد الباح��ث منه��ا يف عر���س �س��ورة الأحبا���س 
واأنواعها وكيفية اإدارتها، اإل اأن ما يخ�س اأحبا���س جامع القريوان بالر�س��الة كانت �سئيلة وعابرة، 
وتتعل��ق مب��ا ح��دث للجام��ع م��ن جتدي��دات معماري��ة خ��ال حك��م بع���س اأم��راء الأغالبة وبن��ي زيري، 
وثم��ة درا�س��ة اأخ��رى لنج��م الدي��ن الهنتات��ي حت��ت عن��وان: »الأحبا���س باإفريقي��ة وعلماء املالكي��ة اإىل 
منت�س��ف الق��رن ٦ه���«، وق��د تناول��ت العاق��ة بني املالكية والأحبا���س خ��ال ع�سور ال��ولة والأغالبة 
والفاطميني وبني زيري، وقد اأفادت منها الدرا�سة يف التعرف على اإدارة اأحبا�س جامع القريوان، 
وبع�س اأنواعها، ومظاهر التعدي على الأحبا�س؛ ل �سيما خال الع�سر الفاطمي، نتيجة اخلاف 
املذهبي بني الفاطميني واملالكية، ف�سًا عن الأثر ال�سلبي لزحف بني هال على اأحبا�س امل�ساجد. 
ولدرا�س��ة املو�س��وع، مت العتم��اد عل��ى املنه��ج التاريخ��ي؛ به��دف ر�س��د ظاه��رة الأحبا���س وم��ا 
يتعلق بها من اأحداث تاريخية، وحتليلها وتف�سريها بغية الو�سول لنتائج عامة، كذلك مت العتماد 
على املنهج الو�سفي، الذي يهتم بذكر اخل�سائ�س وال�سمات لظاهرة الأحبا�س بدقة، من خال 
جم��ع املعلوم��ات ال�س��املة واملف�سل��ة، وحتدي��د اإ�س��كالياتها، والتعب��ري عنه��ا وف��ق ت�سل�س��ل تاريخ��ي، 
وحتدي��د بع���س املفاهي��م وامل�سطلح��ات، ف�س��ًا ع��ن و�س��ف الأح��داث التاريخي��ة وت�س��خي�سها، 
ناهي��ك ع��ن املنه��ج التحليل��ي يف قراءة الن�سو�س الفقهية والنوازلية املتعلقة باملو�سوع، والوقوف 
من خالها على الكثري من الدلئل التاريخية املتعلقة باحلب�س واأنواعه، واأثر اخلافات املذهبية 

عليه، وموقف الفقهاء والق�ساة من تغيري الأحبا���س بني الرتاخي والت�س��دد. 
وا�س��تناًدا للم��ادة العلمي��ة امل�س��تقاة م��ن امل�س��ادر، وت�س��لًحا باملناه��ج املذك��ورة؛ ميك��ن درا�س��ة 

املو�س��وع من خال املح��اور الآتية:
توطئة تتناول مفهوم احلب�س واأركانه و�سروطه. 	•
مدخ��ل متهي��دي ي�س��تمل عل��ى روؤي��ة فقهي��ة لأح��كام التحبي���س عل��ى امل�س��اجد، والغر���س من��ه، 	•

والتحذي��ر م��ن التعدي على الأحبا���س. 
ن�ساأة جامع القريوان وتطوره التاريخي حتى ع�سر بني زيري. 	•
اأنواع الأحبا�س على جامع القريوان. 	•
اإدارة اأحبا�س اجلامع والت�سرف فيها وتوزيع مداخيلها. 	•
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توطئة:   
حظي احُلب���س باهتمام امل�س��لمني قدمًيا وحديًثا، متبعني هدي الر�س��ول الكرمي عليه ال�ساة 
وال�س��ام، �ساح��ب اأول وق��ف يف الإ�س��ام)1)، و�س��ار عل��ى نهج��ه امل�س��لمون عر الع�س��ور املتعاقبة، 
وتناف���س اأه��ل اخل��ري يف وق��ف الأم��اك وحب�س��ها؛ لُي�س��رف ريعه��ا عل��ى بع���س املج��الت اخلريي��ة 
)الديني��ة والجتماعي��ة(، وليتحق��ق من خالها النفع العام للم�س��لمني، ونتيجة ارتباط الأحبا���س 
مبقا�سد دينية عظيمة، ركز املحب�س��ون وقفهم على بناء امل�س��اجد وت�س��ييدها، وجتهيزها بكل ما 
حتت��اج اإلي��ه، وتعي��ني القيم��ني عليه��ا)2)، ولأهمي��ة امل�س��جد والعناية به عند املغارب��ة، اأفتى الفقهاء 

باأن الأحبا���س التي ُيجهل م�سارفها حُتب���س على امل�س��اجد)3). 
اإن كتاب��اٍت ِع��دة ُتغن��ي ع��ن تك��رار م��ا قي��ل ع��ن مفه��وم احلب���س واأهميت��ه و�س��روطه واأركان��ه 
واأ�س��كاله ونتائج��ه املتنوع��ة عل��ى املجتم��ع)4)، ولئ��ن كان الوق��ف واحلب���س كاملرتادف��ني)5) ف��اإن 

)1) النــوادر والزيــادات علــى مــا يف املدونــة مــن غريهــا مــن األمهــات، ابــن أبي زيد القريواني، حتقيق: عبــد الفتاح حممد احللو، 
دار الغــرب اإلســالمي، 1999م، 12/ 5. 

)2) الوقــف يف الفكــر اإلســالمي، حممــد عبــد العزيــز بــن عبــداهلل، مطبعــة فضالــة، املغــرب، 1996م، ص3-4، وتنهض رواية 
ابــن أبــي زرع دليــاًل علــى ضخامــة أمــوال األحبــاس الــي ُحبســت على مســاجد املغرب خــالل العصر اإلســالمي؛ حيث بلغ 
دخــل أحبــاس مســجد القرويــني بفــاس عــام 538هـــ/1140م ما يزيد عن 80 ألف دينار مرابطي. األنيس املطرب بروض 
القرطــاس يف أخبــار ملــوك املغــرب وتاريــخ مدينــة فــاس، ابــن أبــي زرع، ط1، دار املنصــور للطباعــة والنشــر، الربــاط 

1973م، ص59. 
)3) املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلــس واملغــرب، الونشريســي، حتقيــق: جمموعــة مــن الفقهــاء 
بإشــراف حممــد حجــي، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، 1981م، 7/ 335، الشــامل يف فقــه اإلمــام مالك، الدمريي، ضبطه 

وصححــه أمحــد عبــد الكريــم جنيــب، مركــز جنيبويــه للمخطوطــات وخدمــة الــرتاث، 2008م، 2/ 813. 
)4) انظــر علــى ســبيل املثــال: اإلســعاف يف أحــكام األوقــاف، الطرابلســي، دار الرائــد العربــي، بــريوت، 1981م، ص7، الوقــف 
واجملتمع مناذج وتطبيقات من التاريخ اإلسالمي، حييى بن حممود جنيد، الرياض، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، 
1417هـــ، وكتابــه: الوقــف وبنيــة املكتبــة العربيــة- اســتبطان للمــوروث الثقــايف، مركــز امللــك فيصــل للبحــوث والدراســات 
اإلسالمية، الرياض، 1988م، األحباس يف املغربني األدنى واألوسط منذ حكم األغالبة حتى نهاية حكم املوحدين، سوزان 

عــزب، دراســة دكتــوراه غــري منشــورة، قســم التاريــخ، كليــة اآلداب، جامعــة الفيــوم، 2012م، ص16-29. وانظــر:
 Haffening: “wakf”, Ensclobitdy of islam, Vol. IV, London,1934,p.1096.             
)5) اهلدايــة الكافيــة الشــافية لبيــان حقائــق اإلمــام ابــن عرفــة الوافيــة، الرصــاع، املكتبة العلميــة، بريوت، 1350هـ، ص539، 
التنبيهــات املســتنبطة علــى الكتــب املدونــة واملختلطــة، عيــاض، حتقيق: حممد الوثيق وعبد النعيم محيي، دار ابن حزم، 
بــريوت، 2011م، 3/ 1971، جامــع مســائل األحــكام ملــا نــزل مــن القضايــا باملفتــني واحلــكام، الربزلــي، حتقيــق: حممــد 
احلبيــب اهليلــة، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، 2002م، 5/ 316. وتــرد يف املصــادر عبــارة »ُحبــس موقــوف«، النــوادر 
والزيــادات علــى مــا يف املدونــة مــن غريهــا مــن األمهــات، ابــن أبي زيد القريواني،  12/ 14، وعبارة »وقًفا ملًدا وحبًســا 

مؤبــًدا«، املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوي أهــل أفريقيــة واألندلــس واملغــرب، الونشريســي،  7/ 312-311. 
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املغاربة-على خاف امل�س��ارقة)1) -يعرون باحلب���س غالًبا)2)، قا�سدين به اأن »يت�سدق الإن�س��ان 
املالك لأمره مبا �ساء من ربعه ونخله وكرمه و�سائر عقاره؛ لتجري غات ذلك وخراجه ومنافعه 
يف ال�س��بيل ال��ذي �س��بلها في��ه؛ مم��ا يق��رب اإىل اهلل ع��ز وج��ل، ويك��ون الأ�س��ل موقوًف��ا ل ُيب��اع)3)ول 
يوهب ول يورث اأبًدا، ما بقي �سيء منه، فمن فعل هذا لزمه، ومل يجز له الرجوع فيه يف حياته، 

ول ي��ورث عنه«)4). 
وح��دد الفقه��اء للحب���س اأركاًن��ا من اأهمها: املُحِب���س، واملُحَب���س، واملُحَب���س علي��ه، وال�سيغة)5)؛ 
ولأن »احلب���س كال�سدق��ة«)6) -وخ�س��ية اخلل��ط بينهم��ا- ا�س��تخدمت امل�س��ادر ع��دة مف��ردات 
للتميي��ز مث��ل: »ال�سدق��ة احلب���س«)7)، اأو »حب���س �سدق��ة«)8)، اأو »�سدقة حمب�س��ة«)9)، اأو »ال�سدقة 

)1) ملزيد من التفصيل حول الوقف بني املذهبني احلنفي واملالكي وتطبيقاتها التارخيية واالجتماعية بأوضاع الوقف يف مصر 
Clavel E. , Droit musulman, le waqf ou habous, d’aprés la doctrine et le              :انظر 
jurisprudence - rites hanefite et malekite, Cairo, 1896 , 2 vols 
)2) جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكام، الربزلي، 5/ 316، األحباس بإفريقية وعلماء املالكية إىل 
منتصف القرن 6هـ/12م- الكراسات التونسية، جنم الدين اهلنتاتي، ع 174، الثالثية الثالثة لسنة1996/1م، ص79. 
)3) ذكر ابن رشد أن األحباس الي انقطعت منفعتها إما أن يكون يف إبقائها ضرر فيجوز بيعها أو استبداهلا باتفاق، أو يرجى 
أن تعود منفعتها فال جيوز بيعها واالستبدال بها، وإما أال تعود منفعتها وليس يف إبقائها ضرر، َفَحْول بيعها واالستبدال بها 
خالف بني الفقهاء. البيان والتحصيل والشــرح والتوجيه والتعليل يف مســائل املســتخرجة املعروفة بالعتبية، حتقيق: حممد 
حجــى وآخــرون، ط2، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، 1988م، 12/ 233. املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل 

أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريســي، 7/ 16
)4) الــكايف يف فقــه أهــل املدينــة، ابــن عبــد الــرب القرطــي، حتقيــق: محــد ولــد ماديــك، مكتبــة الريــاض احلديثــة، ط2، 1980م،      
2/ 1012، اهلدايــة الكافيــة الشــافية، الرصــاع، ص410، عقــد اجلواهــر الثمينــة يف مذهــب عــامل أهــل املدينــة، ابــن شــاس، 
حتقيــق: حممــد أبــو األجفــان وآخريــن، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، 1995م، 3/ 49، املعيــار املعــرب واجلامع املغرب عن 

فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلــس واملغــرب، الونشريســي، 7/ 296. 
)5) القوانــني الفقهيــة يف تلخيــص مذهــب املالكيــة والتنبيــه علــى مذهــب الشــافعية واحلنفيــة واحلنبليــة، ابــن جــزي 
الغرناطــي، حتقيــق: حممــد بــن ســيدي حممــد مــوالي، نواكشــوط، 1430هـــ، ص549، الشــامل يف فقــه اإلمــام مالــك، 

 .810  /2 الدمــريي، 
)6) دعائم اإلسالم، ابن حيون املغربي، حتقيق: آصف بن علي أصغر، دار املعارف، ط2، القاهرة، 2003م، 2/ 340، النوادر 

والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، ابن أبي زيد، 12/ 11، القوانني الفقهية، ابن جزي، ص551. 
)7) النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، ابن أبي زيد، 8/ 404. 

)8)  مسائل أبي الوليد ابن رشد )اجلد)، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطي، حتقيق: حممد احلبيب التجكاني، دار 
اآلفــاق اجلديــدة، املغــرب، ط2، 1993م، ص285، جامــع مســائل األحــكام ملــا نــزل مــن القضايــا باملفتني واحلــكام، الربزلي،  

5/ 323، 352، الشــامل يف فقه اإلمام مالك، الدمريي، 2/ 813. 
)9) النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، ابن أبي زيد، 12/ 11. 
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معن��ى  امل�س��جد« حتم��ل  عل��ى  »ال�سدق��ة  لفظ��ة  وكان��ت  موؤب��دة«)2)،  »�سدق��ة  اأو  املحرم��ة«)1)، 
احلب���س)3)، وبلغ��ت عناي��ة املغارب��ة بالأحبا���س اأن جعل��وه علًم��ا م�س��تقًا ل��ه رجال��ه املعروف��ني)4). 

 اأحبا�س امل�ضاجد.. روؤية فقهية.     
ثم��ة »اإجم��اع عل��ى �سح��ة حب���س امل�س��اجد«)5) ال��ذي اأدرج��ه الفقه��اء �سمن احلب���س امل�س��بَّل)6)؛ 
ال��ذي يع��ود نفع��ه عل��ى عامة امل�س��لمني)7)، ول�سحته ا�س��رتط الفقهاء حيازة املُحِب���س للحب���س؛ لأن 
التحبي���س ل يت��م اإل به��ا، ول ي�سل��ح الق�س��اء ب��ه دونه��ا)8)، واأن الأ�س��ل يف امللكي��ة عن��د الق�س��اة 
واملفت��ني »اأن��ه ل يج��وز اأن يخ��رج م��ن ي��د مال��ك �س��يء اإل بيق��ني ُتقط��ع علي��ه البين��ة، وتثب��ت في��ه 
ال�س��هادة، ل باأم��ر حمتم��ل م�س��كوك في��ه«)9)، وكان��ت القاع��دة الق�سائي��ة يف ف���سِّ النزاع��ات يف 
الأحبا���س اأن يثب��ت »التحبي���س ومل��ك املحِب���س مل��ا حب�س��ه ي��وم التحبي���س، وبع��د اأن تتع��ني الأم��اك 
املحب�س��ة باحلي��ازة له��ا عل��ى م��ا ت�س��ح احلي��ازة ب��ه«)10)، ويجب اأن تك��ون موقوفة على من حب�س��ها 
علي��ه املحب���س ول ينبغ��ي نقله��ا)11)، ولأهمي��ة التوثي��ق وم��ا ينبني علي��ه من اأحكام فقهي��ة وق�سائية 
)1) الذخــرية، القــرايف، حتقيــق: حممــد حجــي وآخــرون، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، 1994م، 6/ 317، مناهــج التحصيــل 
ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل مشكالتها، الرجراجي، اعتنى به: أبو الفضل الّدمَياطي، وأمحد بن علّي، دار 

ابــن حــزم، بــريوت، 2007م، 9/ 70. 
)2) املقصد احملمود يف تلخيص العقود، اجلزيري، حتقيق ودراسة: فايز بن مرزوق السلمي، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية 
الشــريعة، جامعــة أم القــرى، الســعودية، 1433هـــ، ص399، النــوادر والزيــادات علــى مــا يف املدونــة مــن غريها من األمهات، 

ابن أبي زيد، 12/ 10. 
)3) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 51. 

)4) ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، عياض، ضبط وتصحيح: حممد صاحل هاشم، منشورات دار 
الكتب العلمية، بريوت، 1998م، 1/ 208، معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، الدباغ، حتقيق: إبراهيم شبوح وآخرين، 

مكتبة اخلاجني، مصر، 1968م، 3/ 109- 113. 
)5) جامــع مســائل األحــكام، الربزلــي، 5/ 317، التنبيــه علــى مبــادئ التوجيه، املهدوي، حتقيق: حممد بلحســان، دار ابن حزم، 

بريوت، 2007م، 1/ 510، البهجة يف شــرح التحفة، التســولي، دار الكتب العلمية، بريوت، 1998م، 2/ 367. 
ــم الفقيــه اللخمــي األحبــاس  )6) النــوادر والزيــادات علــى مــا يف املدونــة مــن غريهــا مــن األمهــات، ابــن أبــي زيــد، 8/ 404، قسَّ
إىل أقســام ثالثــة: األرض؛ كالديــار واحلوانيــت واحلوائــط واملســاجد واملقابــر واملصانــع والقناطــر واآلبار وحنوهــا، والثاني: 

احليــوان؛ كاخليــل، والثالــث: الســالح والــدروع. انظــر: الذخــرية، القــرايف، 6/ 312- 313. 
)7) الذخرية، القرايف، 6/ 302. 

)8) ديــوان األحــكام الكــربى، ابــن ســهل، حتقيــق: حييــى مــراد، دار احلديــث، القاهــرة، 2002م، ص562، الفتــاوى، ابــن رشــد، 
ص201، املقصــد احملمــود يف تلخيــص العقــود، اجلزيــري، ص405. 

)9) الفتاوى، ابن رشد، ص202. 
)10) الفتــاوى، ابــن رشــد، ص322، 329، 1115، املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلــس واملغــرب، 

الونشريســي، 7/ 453. 
)11) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 7
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احلب�س على جامع القريوان حتى نهاية ع�سر بني زيري

د املوثقون على اأهمية دقة توثيق العقود املتعلقة بالأحبا���س؛ حيث اأوجبوا  ونوازل اجتماعية؛ �س��دَّ
�سرورة ذكر �سيغة احلب���س واإثبات ال�س��هود)1)، واملحب���س عليه، وحتديد تاريخ احلب���س، وحتديد 

ال�س��يء املحب���س وم�س��تماته)2)، »واأن��ه يح��از مب��ا حت��از ب��ه الأحبا���س، وُيح��رتم بحرمتها«)3). 
��ا، عارًي��ا ع��ن املنفع��ة الدنيوي��ة، من اأجل  وباعتب��ار بن��اء امل�س��اجد واحلب���س عليه��ا عم��ًا تعبديًّ
الت�س��امي ورج��اء الآخ��رة)4)، والوع��ي باحلاج��ات الجتماعي��ة والإن�س��انية)5).. األ��حَّ املحب�س��ون يف 
اأحبا�س��هم عل��ى جام��ع الق��ريوان عل��ى اإب��راز ذل��ك ب�س��كل جل��ّي، فق��د ورد يف وثيق��ة حب���س فاطم��ة 
حا�سنة الأمري الزيري بادي�س بن من�سور لأحد امل�ساحف على جامع القريوان عبارة: »حب�سُت 
هذا امل�سحف بجامع مدينة القريوان رجاء ثواب اهلل وابتغاء مر�ساته«)6)، وحب�س الأمري الزيري 
املعز بن بادي�س )٣٩٨- ٤٥٤ه�/١٠٠٨- ١٠٦٢م( اأحبا�ًسا على امل�سجد اجلامع بالقريوان »طلًبا 
لث��واب اهلل ع��ز وج��ل وابتغ��اء مر�سات��ه«)7)، كم��ا حب���س م�سحًف��ا عل��ى اجلام��ع ذات��ه مردًف��ا ن���سَّ 
الوقفي��ة بعب��ارة: »حب�س��ُت ه��ذا امل�سح��ف عل��ى جام��ع الق��ريوان لوج��ه اهلل الك��رمي �س��بحانه«)8)، 
و�ُس��ئل اللخم��ي )٤٧٨ه���/١٠٨٥م( عم��ن حب���س عل��ى م�س��جد »وق�س��د بذل��ك القرب��ة اإىل اهلل«)9).
لك��ن غ��اب ذل��ك املق�س��د ع��ن اآخري��ن، اأقدم��وا عل��ى احلب���س لأغرا���س دنيوي��ة ونواي��ا مبيت��ة، 
تك�سف عن ذلك نازلة تخ�سُّ تو�سيع اأحد امل�ساجد اجلامعة على ح�ساب حوانيت جماورة طولب 
اأ�سحابها ببيعها، فادعى بع�سهم التحبي�س، اإل اأن القا�سي اأجرهم على بيعها؛ ا�ستناًدا اإىل اأن 

)1) انظر كيف شــدد املالكية على الشــهادة يف األحباس حتى أنهم ال يقضون »بالشــهادة على خط الشــاهد إال يف األحباس وما 
جرى جمراها«. البيان والتحصيل، ابن رشــد، 4/ 281، 9/ 440. 

)2) انظــر منــاذج لذلــك يف: املقنــع يف علــم الشــروط، ابــن مغيــث التطيلــي، تقديــم وحتقيق: فرانسيســكو خابيــري، اجمللس األعلى 
لألحبــاث، مدريــد، 1994م، ص207- 208، املقصــد احملمــود يف تلخيــص العقــود، اجلزيــري، ص400- 401، 406- 407. 

)3) البهجة يف شرح التحفة، التسولي، 2/ 429. 
)4) ترددت على ألسنة فقهاء الفرتة أن »الوقف لغري مصلحة عبث«. الذخرية، القرايف، 6/ 330. 

)5) نصاب االحتساب، السنامي، حتقيق: موئل عز الدين، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، 1982م، ص13، برؤية حتتاج 
إىل مراجعــة يــرى )مارســيه) أن املــدارس الســنية تنظــر إىل الوقــف وتعتــربه كهدية، ويعتربون تكريســها مــن أجل اهلل أمًرا 

ثانوًيا، يف حني يعترب اإلباضيون الوقف: تكريس شيء ما ووقفه من أجل اهلل، وليس هدًفا يف حد ذاته. انظر: 
Mercier,M., Etude sur le waqf abadhite et ses applications au Mzab,Algeri,1927,p. 186-187

)6) شهريات التونسيات، حسن حسين عبد الوهاب، مكتبة املنار، تونس، ط4، 1965م، ص82. 
)7) العنايــة بالكتــب ومجعهــا يف أفريقيــة التونســية، حســن حســين عبــد الوهــاب، جملــة معهــد املخطوطــات العربيــة، مــج1، ع1، 

ص85.  1955م، 
 .Roy (B) ,Poissot (P): op. cit,p. 27 (8(

)9) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 458. 
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بي��ع احلب���س جائ��ز لتو�س��يع امل�س��اجد اجلامع��ة)1)، وق��د ُي�سط��ر البع���ُس اإىل حب���س الأم��اك لدفع 
�س��ر بينه وبني جاره)2)، اأو للتهرب من ال�سرائب)3) اأو الديون)4)، اأو لتفادي ت�س��لط الظلمة واأهل 
ال�س��تطالة عليه��ا)5)، ول�سم��ان ا�س��رتجاع احلب���س وج��ب كتاب��ة عقد تقية، ي�س��هد فيه املحب���س اأنه 
م��ا اأق��دم عل��ى احلب���س اإل »لأم��ر يتوقع��ه عل��ى نف�س��ه اأو ماله املذكور، وليم�س��كه على نف�س��ه ويرجع 

فيم��ا عق��ده فيه عند اأمنه مما يتخوفه«)6).
كم��ا �س��هدت اأفريقي��ة ف��رتة البح��ث بن��اء ع��دد م��ن امل�س��اجد يف اإط��ار التناف���س املذهب��ي 
والفك��ري)7)، وه��و م��ا لق��ي ا�س��تهجان الفقه��اء باعتباره��ا ُبني��ت عل��ى وج��ه ال�س��رر والتفري��ق ب��ني 

امل�س��لمني)8)، واأفت��وا به��دم امل�س��جد اجلدي��د واإحراق��ه وترك��ه »مطرًح��ا للزب��ول«)9). 
وكان امل�س��جد يف ح��د ذات��ه حب���س)10)، اإذ ل ب��د م��ن حب���س البقع��ة الت��ي ُتبنى علي��ه)11)؛ لذلك 
ز الفقه��اء بي��ع امل�س��اجد اأو توريثه��ا، لأنه��ا »ُحب�س��ت لل�س��اة وفع��ل اخل��ري«)12)؛ ويتطل��ب  مل يج��وِّ

)1) الفتاوى، ابن رشد، ص218. 
)2) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 119. 

)3) نفسه، 7/ 53. 
)4) البيان والتحصيل، ابن رشد، 12/ 304. 

)5) النــوادر والزيــادات، ابــن أبــي زيــد، 10/ 285، ترتيــب املــدارك، عيــاض، 2/ 44، جامع مســائل األحكام، الربزلي، 5/ 395، 
املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريســي، 7/ 49. 

)6) املقصد احملمود يف تلخيص العقود، اجلزيري، ص417. 
)7) النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، ابن أبي زيد، 1/ 38- 39، طبقات علماء أفريقية، اخلشين، 
دار الكتــاب اللبنانــي، بــريوت، د. ت، ص197، ترتيــب املــدارك، عيــاض، 1/ 440، الســري، الوســياني، حتقيق ودراســة: عمر 
بو عصبانة، وزارة الرتاث والثقافة، مسقط، 2009م، ص601، 619، كتاب البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب، ابن 
عــذاري، حتقيــق: ج. س كــوالن وليفــي بروفنســال، ط3، دار الثقافــة، بــريوت، 1983م، 1/ 114، ريــاض النفــوس يف طبقــات 
علمــاء القــريوان وأفريقيــة، املالكــي، حتقيــق: بشــري البكــوش، دار الغرب اإلســالمي، بــريوت، ط2، 1994م، 2/ 137، معامل 
اإلميــان يف معرفــة أهــل القــريوان، الدبــاغ، 1/ 24- 25، و2/ 174، 238، املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل 

أفريقيــة واألندلــس واملغرب، الونشريســي، 10/ 150. 
)8) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 1/ 355. 

)9) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 229، 483. 
)10) التهذيب يف اختصار املدونة، الرباذعي، حتقيق: حممد األمني ولد حممد سامل، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء 
الــرتاث، دبــي، 2002م، 1/ 278، النــوادر والزيــادات علــى مــا يف املدونــة مــن غريهــا مــن األمهــات، ابــن أبــي زيــد، 12/ 7، 
89، 90، البيان والتحصيل، ابن رشد، 12/ 235، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون، مكتبة 

الكليــات األزهريــة، القاهــرة، 1986م، 2/ 127، مناهــج التحصيــل، الرجراجي، 7/ 292. 
)11) كتاب األجوبة، حممد بن سحنون، حتقيق ودراسة: حامد العلويين، دار سحنون للنشر، تونس، 2000م، ص317، النوادر 
والزيــادات علــى مــا يف املدونــة مــن غريهــا مــن األمهــات، ابن أبي زيد، 12/ 7، اهلداية الكافية الشــافية، الرصاع، ص541، 

املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 32. 
)12) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 1/ 355، 391
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بن��اء امل�س��جد »عل��ى وج��ه ال�سدق��ة والإباح��ة«)1) اأن يق��وم املحب���س بتحبي���س الأر���س به��دف 
البن��اء)2)، وبعده��ا يعل��ن اإ�س��قاط ملك��ه للم��كان مبق��ال اأو قرين��ة تخل��ي بين��ه وب��ني امل�سل��ني)3)، 
ع��رَّ عنه��ا الفقه��اء ب�»التخلي��ة«)4)، وعنده��ا ي�س��ري امل�س��جد كل��ه ُحب���س)5)، ت�س��ري علي��ه اأح��كام 
اأو  بيع��ه)10)،  اأو  اإجارت��ه)9)،  اأو  اأو هدم��ه)8)،  توريث��ه)7)،  مُين��ع  بحي��ث  املوؤب��دة«)6)،  »امل�س��اجد 
حتويل��ه ع��ن حال��ه)11)،اأو حتوي��ل اأبواب��ه)12)، اأو الغر���س يف رحاب��ه)13)، اأو اتخ��اذ �سحن��ه مو�سًع��ا 
للتخزين واملبيت)14)، اأو اتخاذ �سقفه م�سكًنا)15)، اأو بيع موا�سعه اخلربة)16)، اأو بيع اأنقا�سه)17)، 

)1)  املدونــة، ســحنون، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 1994م، 4/ 259، التهذيــب يف اختصــار املدونــة، الرباذعــي، 4/ 167. مثــة 
مســاجد بناهــا البعــض بهــدف إجارتهــا للمصلــني، وعليــه فــال خترج عن ملكهم، وهلم أن يبيعوهــا وتورث عنهم، وقد ُعرفت 
باســم »املســاجد املباحــة«. مناهــج التحصيــل، الرجراجــي، 7/ 292، الفواكــه الدوانــي علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القريواني، 

النفــراوي، دار الفكــر، بــريوت، 1995م، 1/ 203.  
)2) كتاب األجوبة، حممد بن سحنون، ص317، اهلداية الكافية الشافية، الرصاع، ص541. 

)3)  التنبيــه علــى مبــادئ التوجيــه، املهــدوي، 1/ 510، املعلــم بفوائــد ســلم، املــازري، حتقيــق: حممــد الشــاذلي النيفــر، الــدار 
التونسية للنشر، تونس، ط2، 1988م، 2/ 354، جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 416، املعيار املعرب واجلامع املغرب 

عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلــس واملغــرب، الونشريســي، 7/ 295. 
)4)  الذخرية، القرايف، 6/ 320. 

)5)  مناهج التحصيل، الرجراجي، 7/ 292. 
)6) بلغــة الســالك ألقــرب املســالك املعــروف حباشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغــري، الصاوي، دار املعــارف، القاهرة، د. ت، 

 .101 /4
)7) النــوادر والزيــادات علــى مــا يف املدونــة مــن غريهــا مــن األمهــات، ابــن أبــي زيــد، 12/ 7، التهذيــب يف اختصــار املدونــة، 

ــي، 1/ 355.  ــع مســائل األحــكام، الربزل الرباذعــي، 1/ 278، جام
)8) شــرح التلقــني، املــازري، حتقيــق: حممــد املختــار الســالمي، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، 2008م، 3/ 274. إال أن تكــون 
أرض املســجد مغصوبــة فعندئــذ يهــدم ويبنــى بأنقاضــه مســجد آخــر قريــب منــه وتــؤدى أجرة نقلــه منه. النــوادر والزيادات، 

ابــن أبي زيــد، 10/ 381. 
)9) الذخرية، القرايف، 5/ 404. 

)10) النــوادر والزيــادات علــى مــا يف املدونــة مــن غريهــا مــن األمهــات، ابــن أبــي زيــد، 12/ 89، القوانــني الفقهيــة، ابــن جــزي، 
ص552، عقــد اجلواهــر الثمينــة، ابــن شــاس، 3/ 51، 52، جامــع مســائل األحــكام، الربزلــي، 5/ 405. 

)11) ديوان األحكام الكربى، ابن سهل، ص586. 
)12) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 231. 

)13) كتاب األجوبة، حممد بن سحنون، ص324. 
)14) كتاب األجوبة، حممد بن سحنون، ص320، جامع مسائل األحكام، الربزلي، 1/ 391، 4/ 407. 

)15) التنبيه على مبادئ التوجيه، املهدوي، 1/ 510، الذخرية، القرايف، 13/ 345. 
)16) تبصرة احلكام، ابن فرحون، 2/ 127. 

)17) الذخــرية، القــرايف، 9/ 61، القوانــني الفقهيــة، ابــن جــزي، ص553، عقــد اجلواهــر الثمينــة، ابــن شــاس، 3/ 52. 
لذلــك خصصــت باملســاجد احمُلبســة مــازن لألنقــاض مــن خشــب وجبــس وجــري وغريهــا. جامــع مســائل األحــكام، 

الربزلــي، 4/ 408، 421. 
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اأو اإحراقه��ا)1)، اأو حتويله��ا اإىل غ��ريه م��ن امل�س��اجد)2)، ا�س��تناًدا اإىل اأن »امل�س��جد حب���س«)3)، 
واأن��ه »ل يج��وز اأن يغ��ري احلب���س ع��ن ال�سف��ة الت��ي ه��و عليه��ا«)4). 

ن�ضاأة جامع القريوان وتطوره التاريخي حتى ع�ضر بني زيري: 
بع��د اختي��اره ملوق��ع مدين��ة الق��ريوان)5) اأم��ر عقب��ة ب��ن ناف��ع اأ�سحاب��ه بالبن��اء)6)، فب��داأوا 
بتنظي��ف امل��كان مم��ا كان في��ه م��ن الأ�س��جار والوحو���س، ث��م راح عقب��ة يخط��ط املدينة، ف��كان اأول 
ما اختطه امل�س��جد اجلامع)7)، تيمًنا بالر�س��ول الكرمي ])8)، ومل تعط امل�سادر و�سًفا للم�س��جد 
ال��ذي بن��اه عقب��ة، واكتف��ت باأن��ه اأجه��د نف�س��ه يف تعي��ني القبل��ة)9)، ول �س��ك اأن امل�س��جد كان يف 
بدايته ب�س��يًطا؛ حيث يرى ح�س��ني موؤن���س)10) اأنه كان مكوًنا من قبلية م�س��قفة بعري���س، يقوم على 
ج��ذوع النخ��ل، و�سح��ن مك�س��وف يف نف���س حجم��ه، ورمب��ا اأحاطه ب�س��ور ح�سني، وم��ن جانبه ذكر 

فون �ساك)11) اأنه كان يحتوي على اأربعة اأجنحة، و�سحن �سغري، ومنارة منخف�سة. 
ومن��ذ اأ�س���س عقب��ة جام��ع الق��ريوان، ب��ذل ولة واأم��راء كل ع�سر م��ن الع�سور ال�سيا�س��ية التي 
م��رت به��ا املدين��ة جه��وًدا كب��رية لتجدي��ده واإدخ��ال التح�س��ينات علي��ه، بحي��ث اأ�سحى تاأث��ريه قوًيا 
عل��ى املدين��ة ط��وال الع�س��ر الإ�س��امي)12)، ف�سم��ن جه��وده الإداري��ة واحل�ساري��ة املرموق��ة اأوىل 

)1) كتاب األجوبة، حممد بن سحنون، ص323. 
)2) ترتيب املدارك، عياض، 1/ 367. 

)3) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 1/ 391. 
)4) جامــع مســائل األحــكام، الربزلــي، 1/ 393، 4/ 409، املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلــس 
واملغرب، الونشريسي، 7/ 59، 8/ 442، رسالة يف آداب احلسبة، ضمن ثالث رسائل يف آداب احلسبة واحملتسب، ابن عبد 

الرؤوف، نشــر ليفي بروفنســال، املعهد العلمي الفرنســي لآلثار الشــرقية بالقاهرة، 1955م، ص84-83. 
)5) كان للجانــب األمــين دور كبــري يف اختيــار موقــع القــريوان؛ حبيــث تكــون بعيــدة عــن األماكــن املأهولــة بالــروم. االســتبصار يف 

عجائــب األمصــار، مؤلــف جمهــول، دار النشــر املغربيــة، الــدار البيضــاء، 1985م، ص113. 
)6) رياض النفوس، املالكي، 1/ 6، 7. 

)7) كتاب البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب، ابن عذاري، 1/ 19. 
)8)  كان املســجد اجلامــع أول مــا يتــم خطــه مــن تكوينــات معماريــة، إذ إنه من وجهة النظــر الفقهية يعد من املميزات احلضرية 
للمدينــة اإلســالمية، فضــاًل عــن أنــه أســاس للتنظيــم العمرانــي للمدينــة، واملـــركز الديــين الــذي تلتــف حولــه بقيــة مراكزهــا 

العمرانيــة. املدينــة اإلســالمية، حممــد عبــد الســتار عثمــان، عــامل املعرفــة، الكويت، عــدد 13، 1988م، ص113. 
)9) نهاية األرب يف فنون األدب، النويري، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 1423هـ، 24/ 434. 
)10) املساجد، عامل املعرفة، اجمللس األعلى للثقافة والفنون، الكويت، ع 37، 1981م، ص18- 121. 

)11) الفن العربي اإلسالمي يف إسبانيا وصقلية، ترمجة: املكي الطاهر، دار املعارف، القاهرة، 1980م، ص20. 
)12)  املسجد اجلامع بالقريوان، أمحد فكري، مطبعة املعارف، مصر، 1936م، ص12. 
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ح�س��ان ب��ن النعم��ان جام��ع الق��ريوان اأهمي��ة كب��رية، حي��ث ق��ام يف ع��ام ٨٤ه���/٧٠٣م بتجدي��ده، 
ف��زاد يف ع��دد اأروقت��ه، واأ�س��اف اأبراًج��ا عل��ى اأركان��ه)1)، ونق��ل اإلي��ه م��ن قي�س��ارية ب�س��وق ال�س��رب 
عموديني اأحمرين مو�س��يني ب�سفرة، فريدين بجمالهما)2)، ويف خافة ه�س��ام بن عبد امللك قام 
والي��ه ب�س��ر ب��ن �سف��وان ع��ام ١٠٥ه���/٧٢٤م بتو�س��يع امل�س��جد باجت��اه ال�س��مال، وبنى املئذن��ة، التي 
كان��ت عل��ى �س��كل ب��رج ف��وق بئ��ر اجلن��ان يف منت�س��ف اجل��دار ال�س��مايل داخ��ل ال�سح��ن، وكان��ت 
عبارة عن طابقني، بلغ طولها �ستني ذراًعا وعر�سها خم�سة وع�سرين، ولها بابان �سرقي وغربي، 
وع�سائ��د بابيه��ا رخ��ام)3)، ث��م رمم��ه حمم��د بن الأ�س��عث اخلزاعي م��ن ِقبل اخلليفة اأبي العبا���س 
ع��ام ١٤٥ه���/٧٦٢م)4)، ويف ع��ام ١٥٧ه���/٧٧٤م ه��دم يزي��د ب��ن ح��امت اجلام��ع م��ا ع��دا املحراب، 

واأع��اد بناءه)5). 
�س��هد جام��ع الق��ريوان عملي��ة تو�س��عه وجتدي��د يف ع�س��ر الأغالب��ة )١٨٤- ٢٩٦ه���/ ٨٠١-
٩٠٩م( م��رت مبرحلت��ني: الأوىل يف عه��د زي��ادة اهلل الأول، وبالتحدي��د ع��ام ٢٢١ه���/٨٣٦م؛ 
حي��ث ُه��دم �س��قف اجلام��ع واأعي��د بن��اوؤه م��ن جدي��د، وزي��د يف ارتفاع��ه، وكان بيت ال�س��اة يتكون 
م��ن ثماني��ة ع�س��ر رواًق��ا، فق��ام زي��ادة اهلل بهدم الرواقني التا�س��ع والعا�س��ر وجعلهم��ا رواًقا واحًدا 
يتو�س��ط اجلمي��ع، ويتمي��ز عنه��ا بارتفاع��ه وات�س��اعه، وجع��ل الأروق��ة جميعه��ا حممول��ة عل��ى اأربع��ة 
ع�س��ر عموًدا من الرخام)6)، وملا بات املحراب قدمًيا ل يتنا�س��ب مع تلك التجديدات عزم زيادة 
اهلل عل��ى هدم��ه، ل��ول معار�س��ة الفقه��اء، مم��ا جعل��ه يقب��ل بفك��رة اإخفائ��ه بني حائط��ني)7)، ثم ما 
لب��ث اأن اأ�س���س ب��ه قب��ة املح��راب، الت��ي تكون��ت من قاع��دة مربعة قائم��ة على اأربعة عق��ود، اأعاها 
غط��اء ك��روي، والقب��ة نف�س��ها مق�س��مة اإىل اأربع��ة وع�س��رين �سلًع��ا راأ�س��ًيا يتفرع من القم��ة، وكانت 
العنا�س��ر الزخرفي��ة له��ا عب��ارة ع��ن اأقوا���س و�سل��وع واأعم��دة وعق��ود، ت�س��كل ع��ن طري��ق ات�سالها 

)1) رياض النفوس، املالكي، 1/ 56، معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، الدباغ، 1/ 67، املسجد اجلامع بالقريوان، أمحد 
فكري، ص23. 

)2) االستبصار، جمهول، ص114. 
)3) املغرب يف ذكر بالد أفريقية واملغرب، البكري، حتقيق: دي ســيالن، اجلزائر، 1857م، ص23، ثم تابع نقاًشــا حول تاريخ 

بناء تلك املئذنة يف مســاجد القريوان، جنوى عثمان، مطبعة دار عكرمة، دمشــق، 2000م، ص85- 87. 
)4) كتاب البيان املغرب، ابن عذاري، 1/ 72. 

)5) تاريــخ إفريقيــة واملغــرب، الرقيــق القريوانــي، حتقيــق: املنجــى الكعــي، تونــس، 1968م، ص126، املغــرب يف ذكــر بــالد 
أفريقيــة واملغــرب، البكري، ص23. 

)6) رياض النفوس، املالكي، 1/ 32. 
)7) املغرب يف ذكر بالد أفريقية واملغرب، البكري، ص23. 
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ببع���س قواق��ع ومقرن�س��ات وعي��ون ودوائ��ر ومنحوت��ات و�س��بابيك وقن��وات وطاق��ات، وت�س��م القبة 
تيجاًن��ا �سغ��رية رائع��ة، متث��ل املرحل��ة الأوىل لن�س��اأة التاج الإ�س��امي)1). 

اأم��ا املرحل��ة الثاني��ة فق��د مت��ت يف عه��دي اأحم��د ب��ن الأغل��ب وابن��ه اإبراهي��م، فف��ي عه��د الأول 
وحتديًدا يف عام ٢٤٨ه�/٨٦٢م مت تاأ�سي�س املحراب، وجاء به مف�سًا رخاًما من العراق، وو�سع 
��ا، وجع��ل ل��ه رج��ل عراق��ي قرامي��د اأخ��رى  يف وج��ه املح��راب قرامي��د اأح�سره��ا م��ن الع��راق اأي�سً
زاده��ا اإلي��ه وزين��ه بالرخ��ام والذه��ب، كم��ا اأم��ر بعم��ل املن��ر بع��د اأن جل��ب ل��ه خ�س��ب ال�س��ياج م��ن 
بغ��داد)2)، اأم��ا ابن��ه اإبراهي��م فق��د ن�س��ب اإلي��ه البك��ري)3) وم��ن نق��ل عنه)4) تاأ�سي���س قب��ة البهو عام 
٢٦١ه���/٨٧٥م، بجان��ب القب��ة الأوىل املعروف��ة بقب��ة املح��راب، حي��ث »بن��ى القب��ة املعروف��ة بب��اب 
البهو على اآخر باط املحراب، ويف دورها اثنتان وثاثون �سارية من بديع الرخام، وفيها نقو�س 
غريبة و�سناعات حمكمة عجيبة ي�س��هد كل من راآها اأنه مل ير مبنى اأح�س��ن منه، وقد فر���س من 
ال�سحن بني اأيدي الباطات نحو خم�س ع�سرة ذراًعا«، وهذه التو�سعة التي اأحدثها اإبراهيم بن 
اأحم��د ه��ي الت��ي بق��ي عليها �س��كل امل�س��جد اإىل اليوم)5)، واكت�س��ف »جورج مار�س��يه« بال�س��قف على 

طريف املحراب اأخ�ساًبا مدهونة تعود للع�سر الأغلبي، متاأثرة بالفن العبا�سي يف العراق)6). 
ونتيج��ة ان�س��غالهم مبقامه��م اجلدي��د باملهدي��ة، مل يب��د الفاطمي��ون )٢٩٦ - ٣٦٢ه���/٩٠٩ 
- ٩٧٣م(عناي��ة بجام��ع الق��ريوان، ومل يدخل��وا علي��ه �س��يًئا م��ن الإ�س��اح اأو التعدي��ل)7)، اأم��ا بن��و 
زيري )٣٤٢- ٥٤٣ه�/ ٩٧١- ١١٤٨م(، فكان من اأهم اإ�سافاتهم للجامع قيام املعز بن بادي���س 
)٤٠٦- ٤٥٤ه���/١٠١٦- ١٠٦٢م( بده��ن �س��قوف اجلام��ع، وبن��اء املق�سورة املن�س��وبة اإليه، والتي 
يرج��ع تاري��خ بنائه��ا اإىل ع��ام ٤٣١ه���/١٠٤٠م، وي�سفها »جورج مار�س��يه«)8) بقول��ه :»فيها جنارة 

)1) املســجد اجلامــع بالقــريوان، أمحــد فكــري، ص93، 96، 130، 140، بينمــا رأى آخــرون أنهــا أسســت عــام 248هـــ/ 862م 
ضمن األعمال الي قام بها أبو إبراهيم أمحد بن األغلب. انظر: مدخل إىل اآلثار اإلسالمية، حسن الباشا، دار النهضة 
العربية، القاهرة، 1990م، ص112، والعمارة العربية يف مصر اإلسالمية، شافعي فريد، اهليئة املصرية للكتاب، القاهرة، 

1994م، ص411. 
)2) معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، الدباغ، 2/ 147. 

)3) املغرب يف ذكر بالد أفريقية واملغرب، البكري، ص24. 
)4) معــامل اإلميــان يف معرفــة أهــل القــريوان، الدبــاغ، 2/ 147، احللــل السندســية يف األخبار التونســية، الســراج، حتقيق: حممد 

احلبيــب اهليلــة، دار الغــرب اإلســالمي، 1984م، 1/ 240. 
)5) املسجد اجلامع بالقريوان، أمحد فكري، ص13، 14. 

)6) الفن اإلسالمي، آرنست كونل، ترمجة: أمحد موسى، دار صادر، بريوت، 1966م، ص50. 
)7) املسجد اجلامع بالقريوان، أمحد فكري، ص15. 

)8) مساجد القريوان، جنوى عثمان، ص81. 
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بديع��ة... اأوجهه��ا الثاث��ة فيها عواميد بينها م�س��تطيات من اخل�س��ب املخ��روط... وعرث بداخل 
تلك املق�سورة على كتابات حمفورة حتمل ا�سم املعز بن بادي�س«)1)، كما اأمر املعز عام ٤٤١ه�/ 
١٠٤٩م بعمل م�سلى يت�سل بهذه املق�سورة)2)، اأما عن اأبواب اجلامع فقد اأح�ساها املقد�سي)3) 
باأحد ع�سر باًبا، مبا فيها باب الإمام يف اجلهة اجلنوبية، ويبدو اأن اأحد تلك الأبواب اأُغلق فيما 
بع��د؛ حي��ث ذك��ر البك��ري)4) اأن للم�س��جد ع�س��رة اأب��واب، ويعطين��ا البك��ري)5) و�سًف��ا للجام��ع يف 
ع�س��ره ب��اأن ع��دد م��ا في��ه م��ن »الأعم��دة مائة واأربعة ع�س��ر عموًدا، وباطاته �س��بعة ع�س��ر باًطا، 

وطول��ه مائت��ان وع�س��رون ذراًعا، وعر�سه مائة وخم�س��ون ذراًعا«. 
اأنواع الأحبا�س على جامع القريوان فرتة البحث:

١. امل�ضاحف والكتب: 
��ا مع غياب املدار���س، و�س��عًيا وراء  نتيج��ة لأهمي��ة دور امل�س��جد يف الن�س��اط التعليم��ي؛ خ�سو�سً
ن�س��ر نور املعرفة، كانت امل�ضاحف والكتب من اأهم الأ�س��ياء التي مت حب�س��ها على جامع القريوان 
خ��ال ف��رتة البح��ث، وخاًف��ا مل��ا ذه��ب اإلي��ه البع���س)6) كان حتبي���س الكت��ب قاعدة فقهي��ة مقبولة 
م��ن ط��رف فقه��اء املغ��رب من��ذ ف��رتة مبك��رة)7)، ودوًم��ا تاأت��ي امل�ساح��ف عل��ى راأ���س املجموع��ات 
املوقوفة، باعتبارها اأول الكتب التي ُحب�س��ت يف الإ�س��ام للمنفعة العامة)8)، فقد احتوت م�س��اجد 
املغ��رب يف الع�س��ر الإ�س��امي عل��ى خزان��ة معين��ة للم�ساح��ف املحب�س��ة، ع��ادة م��ا تك��ون حائطي��ة 

)1) بالد املغرب وعالقتها باملشرق اإلسالمي، جورج مارسيه، ترمجة حممود هيكل، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1991م، ص217. 
)2)  املسجد اجلامع بالقريوان، أمحد فكري، ص15. 

)3) أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، املقدسي،  طبعة ليدن، ص225. 
)4) املغرب يف ذكر بالد أفريقية واملغرب، البكري، ص24. 

)5) املصدر السابق، ص23- 24. 
)6) ذهب د. أمحد شوقي بنبني إىل أن املغرب مل يعرف وقف الكتب إال يف نهاية العصر املريين. دور الكتب يف ماضي املغرب، 
حممد بن عبد اهلادي املنوني، تقديم: أمحد شوقي بنبني، منشورات اخلزانة احلسنية، مراكش، 2005م، ص41، هامش 1. 
)7) تاريــخ خزائــن الكتــب باملغــرب، أمحــد شــوقي بنبــني، ترمجــة مصطفى طوبي، املطبعــة والوراقة الوطنيــة، مراكش، 2003م، 
ص198. يف حــني ظلــت مســألة وقــف الكتــب خالفيــة يف املشــرق اإلســالمي حتــى مت حســمها يف نهايــة القــرن 3 هـــ/9م؛ 
حيــث أفتــى الفقهــاء جبــواز وقــف املنقــول الــذي جــرى األمــر بوقفــه؛ كالكتــب مــن األصــل العــام يف املنقــول، وجعلــوه مــن باب 
االستحسان. دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبالد العراق والشام ومصر يف العصر الوسيط، يوسف العش، ترمجة: 
نــزار أباظــة وحممــد صبــاغ، دار الفكــر املعاصــر، بــريوت، 1991م، ص98-104، وتاريــخ خزائــن الكتــب باملغــرب، د. أمحــد 

شــوقي، بنبــني، ص194. 
)8)  الكتاب العربي املخطوط وعلم املخطوطات، أمين فؤاد ســيد، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، ط1، 1997م، 2/ 399-

400، و433-422. 
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بالقبل��ة مت�سل��ة باملح��راب)1)، وتاأت��ي بع��د امل�ساح��ف كت��ب التف�س��ري والأحادي��ث والفق��ه، وبعده��ا 
كت��ب النح��و والأدب وفق��ه اللغ��ة وكت��ب ال�س��روح والتعليقات، ون��ادًرا ما كان يتم حب���س كتب العلوم 

النظرية)2). 
وتع��د مكتب��ة جام��ع الق��ريوان من اأ�س��هر املكتبات احلب�س��ية، وكانت عبارة ع��ن حجرة �سغرية 
بني��ت بج��وار امل�س��جد لو�س��ع الكت��ب الت��ي مت حتبي�س��ها م��ن اأ�سح��اب الف�س��ل والعل��م ملوؤلفاته��م 
ولكتبهم املن�سوخة ل�سالح املكتبة، وتتكون من ثاثة اأق�سام متكاملة: ق�سم الوثائق، وق�سم الكتب 
والأ�س��ول الفقهي��ة؛ الت��ي يرج��ع تاري��خ اأقدمه��ا اإىل ع��ام ٢٣١ه���/ ٨٤٦م، ث��م ق�س��م امل�ساح��ف 
الأنيق��ة املكتوب��ة عل��ى ال��رق)3)؛ والت��ي يتج��اوز عدد اأوراقها ت�س��ًعا وثاثني األف ورق��ة)4)، وقد دخل 
تل��ك املكتب��ة الرحال��ة العب��دري ع��ام ٦٨٨ه���/١٢٨٩م، واطل��ع به��ا عل��ى »م�ساح��ف كث��رية بخ��ط 
م�سرقي، ومنها ما ُكتب كله بالذهب، وفيها كتب حمب�سة قدمية التاريخ من عهد �سحنون وقبله، 
منه��ا موط��اأ اب��ن القا�س��م وغ��ريه«)5)، كم��ا اأخر الفقي��ه امل��واق)6) )ت٨٩٧ه�/١٤٩٢م( اأنه �س��اهد 
بجام��ع الق��ريوان ختم��ة للم�سح��ف ال�س��ريف، حب�س��ت علي��ه زم��ن الفقيه اب��ن اأبي زي��د القريواين 
للق��راءة، مكتوب��ة كله��ا بالذه��ب، مغ�س��اة باحلري��ر يف نح��و ثاث��ني ج��زًءا، وكان ابت��داء اأمرها مبا 
حب�س��ته الأ�س��ر القريواني��ة والعلم��اء م��ن م�ساح��ف وكتب)7)، وم��ن اأقدمها امل�سح��ف الذي خطته 
براع��ة »ف�س��ل«؛ م��ولة اأب��ي اأي��وب اأحم��د ب��ن حمم��د ع��ام ٢٩٥ه���/٩٠٧م، واأح�س��نت اإتقان ر�س��مه 

وتزويق��ه وتذهيب��ه ثم حب�س��ته على اجلامع)8). 
اإل اأن اأ�س��هر تل��ك التحابي���س جتل��ت يف ع�س��ر بن��ي زي��ري؛ �س��واء يف �س��كل اأوق��اف ملكي��ة اأم 
حب�س��يات للخوا�س؛ حيث حتتفظ املكتبة بن�س حتبي���س املعز بن بادي���س جلملة من الكتب »على 
امل�س��جد اجلامع.. على يدي قا�سي الق�ساة عبد الرحمن بن حممد بن عبداهلل بن ها�س��م �س��نة 

)1) قبس من عطاء املخطوط املغربي، حممد املنوني، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1999م، ص632. 
)2) تاريخ خزائن الكتب باملغرب، د. أمحد شوقي، بنبني، ص213-212. 

ــة يف رقــوق«. أحســن التقاســيم،  ــة »كل مصاحفهــم ودفاترهــم مكتوب ــة املقدســي كان أهــل أفريقي ــة الرحال )3) حســب رواي
ص239. 

)4) مكتبــة القــريوان العتيقــة وســبل صيانتهــا، مــراد الرمــاح، جملــة معهــد املخطوطــات العربيــة، مصــر، م41، 1997م، 1/ 
 .294  -293

)5) الرحلة، العبدري، مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، عنابة، 2007م، ص103. 
)6) التاج واإلكليل ملختصر خليل، دار الكتب العلمية، بريوت، 1994م، 1/ 186.

)7) سجل قديم ملكتبة جامع القريوان، إبراهيم شبوح، جملة معهد املخطوطات العربية، مصر، مج2، 1956م، 2/ 339. 
 .Roy (B), Pon Lssot (P): op. cit, p. 33 (8(
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ن��ه موقف��ه م��ن الفاطمي��ني بعد اإع��ان الع�سيان)2)،  اأرب��ع واأربعمائ��ة«)1)، م��ن بينه��ا م�سح��ف �سمَّ
وباملكتبة وثيقتا حتبي�س مل�ساحف حتمان ا�سم القا�سي اأحمد بن القا�سي الإمام اأبي الركات 
حممد بن ها�سم، دون ذكر تاريخ)3)، كما حب�س اإبراهيم بن حممد بن وهب عام ٣٩١ه�/١٠٠١م 
اأربعة ع�سر جزًءا من ختمة قراآن يف رق بخط كويف، مذهبة وجملدة)4)، ويف عام ٤١٣ه�/١٠٢٢م 
حب���س حمم��د ب��ن اأحم��د ب��ن عم��ران البل��وي م�سحًف��ا )5)، وحب���س �س��خ�س جمه��ول م�سحًفا �س��نة 

ب�س��ع وثاثني واأربعمائة)6). 
واأ�س��همت ن�س��اء الأ�س��رة الزيري��ة بن�سي��ب واف��ر يف عملي��ة وق��ف امل�ساح��ف عل��ى جام��ع 
الق��ريوان، فق��د حب�س��ت ال�س��يدة فاطم��ة حا�سنة)7)بادي���س ب��ن من��اد يف ع��ام ٤١٠ه���/١٠١٩م 
م�سحًفا بديًعا، ما زالت بع�س �سفحات منه موجودة اإىل الآن، وقد ت�سمنت ال�سفحة الأخرية 
من��ه ن���سَّ التحبي���س، وق��د جعل��ْت امل�سح��ف املوق��وف يف �سن��دوق م��ن اخل�س��ب الثم��ني، م�س��تطيل 
ال�س��كل، ُر�س��مت علي��ه ه��ذه العب��ارة: »حب���س عل��ى جام��ع مدين��ة الق��ريوان، مم��ا اأم��رت ب��ه فاطمة 
حا�سنة بادي���س يف �س��نة ع�س��رة واأربعمائة، وابتغاء وجه اهلل الكرمي وطلب مر�ساته«)8)، وباملثل 
حب�س��ت زليخ��اء زوج��ة املع��ز ب��ن بادي���س م�سحًف��ا على هذا اجلام��ع)9)، وكذا عمت��ه اأم مال التي 
حب�ست م�سحًفا يف غاية اجلمال والروعة ما زال ق�سم منه موجود اإىل الآن)10)، وقد ُعرث مبكتبة 
جام��ع عقب��ة عل��ى ورق��ة رق حتم��ل ن���سَّ التحبي���س بخ��ط القا�س��ي عب��د الرحم��ن ب��ن حمم��د ب��ن 

  Roy (B), Pon Lssot (P): op. cit. v. 1,p. 37 ،881) العناية بالكتب، حسين عبد الوهاب، ص(
)2) مكتبة القريوان العتيقة وسبل صيانتها، مراد الرماح، ص297. 

 Marçais (G. ),Poinssot (L. ): Objets kairouanais IXe au XIIIe siècle,Tunis,1952,T.   (3(
 1,pp. 145- 146

)4) سجل قديم ملكتبة جامع القريوان، شبوح، ص357، املكتبة التونسية وعنايتها باملخطوط العربي، حممد عبد القادر أمحد، 
جملة معهد املخطوطات العربية، مصر , مج 17، 1997م، 1/ 184. 

    .Roy (B) ,Poissot (P): op. cit. pp35-36 (5(
)6) فهــرس مكتبــة القــريوان، حممــد طــراد، مطــوط باهليئــة املصريــة العامــة للكتــاب، حتــت رقــم 4391ج عربــي، ميكروفيلــم 

50539، رقــم 34. 
)7) حــول أصلهــا ومكانتهــا السياســية انظــر: معــامل اإلميــان يف معرفــة أهــل القــريوان، الدبــاغ، 3/ 175، شــهريات التونســيات، 

حســين عبــد الوهــاب، ص80- 81. 
)8) فهرس مكتبة القريوان، طراد، ورقة 14، 23، 24، شهريات، حسين عبد الوهاب، ص81- 82، 

     .Roy (B), Pon Lssot (P): op. cit. v. 1. pp. 27-33
)9) ورقات، حسين عبد اهلادي، 1/ 343- 344. 

)10)  فهرس مكتبة القريوان، طراد، ورقة 18، 20، 22، الدولة الصنهاجية، اهلادي روجيه إدريس، ترمجة: محادي الساحلي، 
دار الغرب اإلسالمي، 1992م، 1/ 177. 
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د علي��ه املوثق��ون م��ن �س��رورة ذك��ر �سف��ة  عب��داهلل ب��ن ها�س��م)1)، توؤك��د م��دى اللت��زام مب��ا �س��دَّ
امل�سح��ف املحب���س وخط��ه وحليت��ه وغافه)2). 

ومت حتبي���س كت��ٍب يف الفق��ه واحلدي��ث عل��ى ط��اب العل��م مب�س��جد الق��ريوان، فق��د كت��ب 
عبد الرحيم الزاهد )ت٢٤٧ه�/٨٦١م( بخطه كتًبا كثرية و�سبطها وحب�سها على اأهل العلم)3)، 
اًع��ا للكت��ب �سابًط��ا له��ا، ن�س��خ  وكان الفقي��ه اأحم��د ب��ن حمم��د الق�س��ري )ت ٣٢٢ه���/٩٣٤م( جمَّ
بخط��ه ع��دًدا م��ن الكت��ب وحب�س��ها عل��ى اجلام��ع)4)، وحب���س الفقي��ه عب��د العزي��ز ب��ن عب��د اهلل ب��ن 
عب��د اجللي��ل ع��ام ٤٠٠ه���/١٠١٠م عل��ى مق�س��ورة اجلام��ع ن�س��خة م��ن كت��اب املوطاأ، ُن�س��خت عام 
٢٨٨ه���/٩٠٠م، كم��ا حب���س �س��فًرا م��ن كت��اب الن��وادر والزي��ادات لب��ن اأب��ي زي��د الق��ريواين)5)، 
وحب���س الفقي��ه حمم��د ب��ن عي�س��ى ب��ن منا���س اللوات��ي )ت٤٣٠ه���/١٠٣٩م( كت��اب الن��ذور م��ن 
رواية �س��حنون ملوطاأ الإمام مالك بن اأن���س، مت ن�س��خه بالقريوان عام ٣٩٤ه�/١٠٠٤م)6)، وحب���س 
�س��خ�س جمهول موطاأ مالك برواية �س��حنون بن �س��عيد، مغ�س��ى بجلد اأحمر وبطانة حرير اأزرق، 
��ا م��ن  ��ا م��ن خمت�س��ر اب��ن اأب��ي زي��د الق��ريواين، وخم�س��ة دفات��ر رقًّ كم��ا ُع��رث عل��ى ٣٩ دف��رًتا رقًّ
تلخي���س الزي��ادات الت��ي زاده��ا اب��ن اأب��ي زي��د يف اخت�ساره املدونة، من حب���س �س��خ�س يدعى اأبو 
�س��عيد ال�س��بتي املقي��م بالق��ريوان)7)، وحب���س م��وؤذن يدع��ى اخل��ري ب��ن يا�س��ني الرجراج��ي ثماني��ة 

اأ�س��فار م��ن تب�س��رة اللخم��ي، مغ�س��اة بجل��د اأحم��ر)8). 
وج��رت الع��ادة اأن يق��وم بع���س العلم��اء مم��ن لي���س له��م عق��ب م��ن اأه��ل العل��م بتحبي���س كتبهم 
قب��ل موته��م عل��ى جام��ع الق��ريوان)9)، فق��د حب���س اإبراهي��م الزاه��د الأندل�س��ي )ق٣ه���/٩م( كتبه 
قبي��ل وفات��ه عل��ى اجلام��ع، وق��دم عليه��ا الفقي��ه يحي��ى ب��ن عم��ر)10)، كم��ا ُحب�س��ت عل��ى اجلام��ع 

)1) الدولة الصنهاجية، اهلهادي روجي إدريس، 1/ 179. 
)2) املقصد احملمود يف تلخيص العقود، اجلزيري، ص404. 

)3) رياض النفوس، املالكي، 1/ 421، ورقات، حسين عبد الوهاب، 1/ 421.  
)4) العناية بالكتب، حسين عبد الوهاب، ص82. 

)5) دراســات يف مصــادر الفقــه املالكــي، ميكلــوش مورانــي، ترمجــة: ســعيد حبــريي وآخريــن، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، 
ــد، 1/ 38. ــي زي ــن أب ــادات، اب ــوادر والزي 1988م، ص114، 116، 204، الن

)6) مكتبة القريوان العتيقة، مراد الرماح، ص297. 
)7) سجل قديم ملكتبة جامع القريوان، شبوح، ص366-365. 

)8) نفسه. 
)9) رياض النفوس، املالكي، 1/ 479، معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، الدباغ، 2/ 323. 

)10) ترتيب املدارك، عياض، 1/ 441. 
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كت��ب الفقي��ه اأب��ي عثم��ان �س��عيد احل��داد )ت٣٠٢ه���/٩١٥م( م��ع غريه��ا م��ن الكت��ب الت��ي م��ات 
اأ�سحابه��ا)1)، واأوق��ف الفقي��ه عب��داهلل ب��ن ها�س��م ب��ن م�س��رور التجيب��ي )ت ٣٤٦ه�/٩٥٧م�( كتبه 
عل��ى امل�س��لمني، فتح�س��ل تلمي��ذه اأب��ن اأب��ي زي��د القريواين عل��ى ثلثها، وما زالت بع���س اأجزاء هذا 
الثلث املحبو�سة على جامع القريوان موجودة وعلى غالبها خط ابن اأبي زيد وغريه)2)، وت�سمنت 
وثيقة فهر�سة للكتب التي كانت حتتفظ بها مكتبة ذلك اجلامع لوائح كتب حمب�سة عليه من ِقبل 
العلماء، منها حتبي�س علي بن اأحمد احل�سان على يدي القا�سي عبد اهلل بن ها�سم )ت ٣٦٣ه�/ 
٩٧٤م()3)، وحتبي���س الإم��ام اأب��ي القا�س��م ال�س��يوري )ت ٤٦٠ه���/١٠٦ ٨م���( لبع���س كتب��ه منه��ا: 
كتاب م�س��لم يف اأربعة اأ�س��فار، وت�س��عة وع�س��رون دفرًتا من البخاري يف الرق، وثمانية اأ�س��فار من 
التقري��ب والإر�س��اد)4)، كم��ا حب���س خل��وف حمم��د ب��ن اأبي عب��ود اللخمي كتًبا عل��ى جامع القريوان 
عام٤٢٣ه�/١٠٣٢م)5)، وحني اأهدى املعز بن بادي�س للفقيه اأبي بكر عتيق ال�سو�سي )ت ٤٤٧ه�/ 
١٠٥٥م( كتًب��ا جليل��ة بلغ��ت ع�س��رين حم��ًا يف احلدي��ث والفق��ه واللغة العربي��ة وغريها، مل يقبلها 
تورًع��ا، واأم��ر اأن ُيكت��ب عل��ى كل كت��اب حتبي�س��ه عل��ى طلب��ة العل��م، ثم حب�س��ها جميًع��ا على اجلامع 

بالقريوان)6).  الكبري 
كم��ا األق��ْت كت��ب الن��وازل اأ�س��واًء عل��ى ظاه��رة حتبي���س الكت��ب وامل�ساح��ف)7)، واأو�سح��ت 
كت��ب ال�س��روط والعق��ود الطريق��ة املثل��ى لكتاب��ة عقوده��ا)8)، واعتم��دْت عل��ى ت�س��جيل التحبي���س يف 
وثيق��ة ُتذي��ل بتوقي��ع الواق��ف، اأو اإ�س��هاده بخطه يف ظهر الكتاب)9)، وللت�سدي ل�س��تحواذ �س��خ�س 
ق��ام بع���س  به��ا،  اأو التاع��ب  اأو �س��رقتها)10)اأو بيعه��ا  الكت��ب املحب�س��ة،  اأو فئ��ة معين��ة عل��ى 

)1) سجل قديم ملكتبة جامع القريوان، شبوح، ص340. 
)2) ترتيب املدارك، عياض، 2/ 44. 

)3) فهرس مكتبة القريوان، طراد، ورقة 45، 99. 
)4) فهرس مكتبة القريوان، طراد، ورقة 40، سجل قديم ملكتبة جامع القريوان، شبوح، ص362. 

)5) املكتبة التونسية وعنايتها باملخطوط العربي، حممد عبد القادر أمحد، ص184. 
)6) معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، الدباغ، 3/ 181. 

)7) جامــع مســائل األحــكام، الربزلــي، 5/ 377، املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلــس واملغــرب، 
الونشريســي، 7/ 384- 387. 

)8) كتــاب الوثائــق والســجالت، ابــن العطــار، حتقيــق: شــامليتا وكورينطــي، جممــع املوثقــني اجملريطــي واملعهــد األســباني العربــي 
للثقافــة، مدريــد، 1983م، ص206- 207، املقنــع يف علــم الشــروط، ابــن مغيــث التطيلــي، ص326. 

)9)  قبس من عطاء املخطوط املغربي، املنوني، ص638. 
)10) انظــر نازلــة حــول ســرقة مصاحــف حمبســة علــى أحــد مســاجد األندلــس ونــزع مــا عليهــا مــن حليــة الفضــة. املعيــار املعــرب 

واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلــس واملغــرب، الونشريســي، 7/ 18. 
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الواقفني بر�س��م كلمة »حب���س« بوا�س��طة ثقوب متتابعة بالإبرة اأو �س��بهها؛ حتى ينفذ الثقب ل�س��ائر 
َن��وا �س��روطًا دقيق��ة لا�س��تفادة م��ن الكت��ب يف ال�س��تعارة والط��اع  اأوراق الكت��اب)1)، كم��ا �سمَّ
وال�ستن�ساخ، وغري ذلك من الأمور التي تعدُّ منوذًجا رفيًعا ملا ُيعرف الآن ب�»اخلدمة املكتبية«)2)، 
زوا خمالفته��ا اإل ل�سرورة ملح��ة)3)؛ لأن  والت��ي اأوج��ب الفقه��اء تطبيقه��ا تطبيًق��ا كام��ًا، ومل يج��وِّ
»�س��رط الواق��ف كن���سِّ ال�س��ارع«)4)، فق��د �ُس��ئل القاب�س��ي )ت٤٠٣ه���/ ١٠١٣م( عم��ن حب���س كتًب��ا 
و�سرط يف حتبي�سه اأنه ل يعطى اإل كتاًبا بعد كتاب، هل ُيعطى الطالب كتابني مًعا اإذا احتاج اإىل 
كتب من اأنواع �س��تى؟ فاأفتى بجواز ذلك اإن كان الطالب ماأموًنا، مراعًيا يف ذلك ق�سد املُحب���س 
ل لفظه)5)، ومما ورد يف وقفيات بع�س املُحب�س��ني: »مما حب���س فان الفاين على جماعة العلم 
من امل�س��لمني، وحرام من اهلل ور�س��وله على من باعه اأو رهنه«)6)، كما انعك���س التناف���س املذهبي 
يف �سيغ احلب���س)7)، فقد خ�س�س بع�س الأ�س��خا�س كتبه املحبو�س��ة على املالكية دون غريهم)8). 

٢. الآبار وماآجل املياه وال�ضهاريج:
مل��ا كان��ت املي��اه م��ن ال�س��رورات الت��ي ته��م امل�سل��ني يف الو�س��وء وال�س��رب، اعتن��ى اأه��ل اخل��ري 
بحب���س الآبــار وماآجــل امليــاه وال�ضهاريــج عل��ى جام��ع الق��ريوان، فق��د حف��ر القا�س��ي عب��د اهلل بن 
طال��ب )ت ٢٧٥ه���/٨٨٩م( بئ��ًرا بج��وار جام��ع الق��ريوان لقل��ة امل��اء وجعل��ه للم�س��لمني)9)، وبن��ى 
عام��ل الق��ريوان ب�س��ر ب��ن �سف��وان )١٠٣- ١٠٩ه���/٧٢٢- ٧٢٧م( يف �سحن��ه ماأج��ًا، وه��و 

)1) قبس من عطاء املخطوط املغربي، املنوني، ص672. 
)2) نصــان قدميــان يف إعــارة الكتــب، فــؤاد ســيد، جملــة معهــد املخطوطــات العربيــة، ع4، 1958م، ص125، ودراســات يف علــم 
املخطوطــات والبحــث الببلوغــرايف، أمحــد شــوقي بنبــني، املطبعــة والوراقــة الوطنيــة، مراكــش، ط2، 2004م، ص129، ودور 

الكتــب العامــة وشــبه العامــة لبــالد العــراق والشــام ومصــر يف العصــر الوســيط، يوســف العــش، ص134
)3) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 37، 227، 293، 340، ودراسات 

يف علم املخطوطات، بنبني، ص124. 
)4) دراسات يف علم املخطوطات، بنبني، ص124. 

)5) جامــع مســائل األحــكام، الربزلــي، 5/ 419، املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلــس واملغــرب، 
الونشريســي، 7/ 340. 

)6) األجناس يف املغربني األدنى واألوسط، سوزان عزب، ص80. 
)7) الشامل يف فقه اإلمام مالك، الدمريي، 2/ 814. 

)8) ذكــر حمقــق كتــاب النــوادر والزيــادات: أن جــزء كتــاب االســتحقاق مــن الكتــاب حبســه ناســخه حــارث بــن مــروان عــام 
400هـــ/1010م، ونــصُّ احُلبــس: »ُحبــس مبدينــة القــريوان علــى مــن يقــول بقــول مالــك بــن أنــس وأصحابــه«. النــوادر 

والزيــادات، ابــن أبــي زيــد، 1/ 39. 
)9) كتاب البيان املغرب، ابن عذاري، 1/ 114، معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، الدباغ، 3/ 138. 
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املع��روف باملاأج��ل الق��دمي)1)، ناهي��ك ع��ن املاآج��ل العمومي��ة اخلم�س��ة ع�س��ر الت��ي ُبني��ت بالقريوان 
يف عه��د ذل��ك العام��ل)2)، و�ُس��ئل اب��ن اأب��ي زي��د الق��ريواين )٣٨٦ه�/٩٩٦م(عم��ن بن��ى »ماآج��ل 
لل�س��بيل وحب���س عليها م�س��اقي«)3)، و�ُس��ئل اللخمي عن رجل حب���س على امل�س��جد »قوادي�س من ماء 

ماأم��ون، ل يغ��ور ل �س��تاء ول �سيًف��ا«)4). 
وكان عل��ى املحب���س اأن يب��ني اله��دف م��ن امل��اء املحب���س م��ن ال�س��رب وعم��وم الطه��ارة وال�س��قي 
وغ�سل الثياب وت�سرف اجلريان، وعليه »فاحلكم فيها كما ن�سِّ املحب�س«)5)، وهو ما دفع بالفقيه 
القاب�س��ي اإىل التورع عن غ�س��ل يده من ماء حمب���س على اأحد امل�س��اجد؛ بحجة اأن املحب���س جعله 
»لل�سرب فقط، ومل ُيجعل لغ�سل اليد«)6)، كما اأفتى املازري )ت ٥٣٦ه�/١١٤٢م( باأن ال�سهاريج 
��ز  اإن ُحب�س��ت »لل�س��رب مل يتو�س��اأ مبائه��ا، واإن وقف��ت لانتف��اع ج��از الو�س��وء وغ��ريه«، يف ح��ني ميَّ
�س��حنون ب��ني ك��ون املحب���س م��ن ال�س��اطني اأم م��ن عم��وم الرعي��ة، »ف��اإن كان��ت م��ن اأم��وال الرعي��ة 
فه��ي بح�س��ب م��ا �س��بلها علي��ه م��ن �س��قاية اأو طه��ارة... واأما م��ا �سنعه ال�س��اطني... فالأمر �س��هل 
م��ن ال�س��رب والطه��ارة)7)، ويف ح��ال انع��دام ق�س��د املحب���س اأفت��ى اللخم��ي ب��اأن يج��ري الأم��ر على 
غال��ب ع��ادة النا���س املا�سي��ة يف املاآج��ل بتعمي��م النتف��اع والإباح��ة)8)، وبينم��ا اأفتى بع���س الفقهاء 
بعدم ال�سرب من املياه املحبو�سة على امل�ساجد من ِقبل احلكام بحكم ا�ستغراق ذمتهم)9)، اأجاز 

اآخ��رون للجمي��ع ال�س��رب من املاء املحب���س على امل�س��اجد دون متييز)10). 

)1) املغرب يف ذكر بالد أفريقية واملغرب،البكري، ص23. 
)2) نفسه، ص26. 

)3) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 407. 
)4) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 64. 

)5) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 1/ 204. 
)6) معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، الدباغ، 3/ 138. 

)7) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 1/ 204. 
)8) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 340، وجامع مسائل األحكام، 

الربزلي، 1/ 205. 
)9) جامــع مســائل األحــكام، الربزلــي،  ص204. ُيفهــم مــن النــوازل أن مصطلــح مســتغرق الذمــة يشــمل امللــوك واألمــراء والــوالة 
والعمال واجلباة وأهل العداء والظلم واالستطالة يف األموال واالستبداد بها، ممن ال تصح حتبيساتهم وهباتهم وصدقاتهم. 
انظــر: املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلس واملغــرب، الونشريســي، 7/ 73- 82، 174، 188، 

 .472 ،335 ،296 ،294 ،214
)10) النــوادر والزيــادات علــى مــا يف املدونــة مــن غريهــا مــن األمهــات، ابــن أبــي زيــد، 12/ 253، والبيان والتحصيل، ابن رشــد،  

18/ 23، والذخــرية، القــرايف، 6/ 290، وجامــع مســائل األحــكام، الربزلــي، 1/ 206. 
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وت�س��دى الفقه��اء لع��ادة اإعط��اء الأولوي��ة للقائم��ني عل��ى �س��وؤون امل�س��اجد)1)، والذي��ن ج��رت 
ع��ادة بع�سه��م عل��ى ال�س��تئثار مبي��اه املاآج��ل املحب�س��ة ومن��ع النا���س م��ن النتف��اع به��ا، كم��ا �سرفوا 
املي��اه املحب�س��ة للو�س��وء لغ��ري الطه��ارة م��ن غ�س��ل ثي��اب ونقله��ا للدور و�س��قي احليوان��ات)2)، ورمبا 
كان الت�س��اهل يف م�س��األة الأخذ من املاآجل املحب�س��ة على امل�س��اجد وراء تردد النا���س عليها ذهاًبا 
واإياًب��ا لغ��رتاف امل��اء، والت�س��بب يف ات�س��اخ امل�س��اجد والإ�س��رار بامل�سل��ني؛ مم��ا ا�سط��ر القائمني 
عليه��ا اإىل اإغ��اق املاآج��ل ومنعه��م منه��ا، وه��و م��ا دف��ع الفقه��اء اإىل الفت��وى ب�س��رورة فتحه��ا وقت 
احلر ال�سديد ووقت احتياج النا�س)3)، واأوجبوا على املرتددين على تلك املاآجل الرتفع عن غ�سل 
الأواين، واحلف��اظ عل��ى ه��دوء امل�س��جد ونظافت��ه)4)، و�سيان��ة م�س��تماته؛ ومنه��ا اأواين الو�س��وء، 

فمن ك�س��رها فه��و �سامن)5). 
اأم��ا ع��ن حك��م بي��ع امل��اء املحب���س عل��ى امل�س��اجد؛ فق��د تراوح��ت فت��وى الفقه��اء ب��ني الكراه��ة 
واجل��واز تبًع��ا لظ��روف الع�س��ر ومعطيات��ه، فبينم��ا ذه��ب �س��حنون اإىل الكراه��ة)6) اأفت��ى كل 
م��ن اللخم��ي والتون�س��ي )٤٤٣ه���/١٠٥١م( باجل��واز، عل��ى اأن ُينتف��ع بالأم��وال يف مناف��ع امل�س��جد 
واحتياجات��ه، ا�س��تناًدا اإىل اأن��ه »مل��ا �سعف��ت اأحبا���س امل�س��اجد انتق��ل فيه��ا للبي��ع؛ ل�س��رورة اإقام��ة 
احلب���س«)7)، وا�س��تناًدا اإىل العلة ذاتها مل يرتدد اآخرون يف الفتوى بجواز ا�س��تئجار غري امل�س��لمني 
للم��اء املحب���س عل��ى امل�س��جد، ول��و تطل��ب الأم��ر حف��ر اآب��ار ب�سحن��ه واإخ��راج مياهه��ا اإىل دوره��م، 

�س��ريطة اأن يك��ون معلوًم��ا ق��دره، واأن يثب��ت ال�س��داد يف الثم��ن اإىل امل��دة امل�س��تاأجر اإليه��ا)8). 
٣. اأدوات الإ�ضاءة وتزيني امل�ضــجد:

الح��رتام  م��ن  كن��وع  واحلري��ر  والقنادي��ل  بال�س��مع  امل�س��اجد  تزي��ني  الفقه��اء  اأج��از  مل��ا 
والإك��رام)9)، فق��د ع��رف جام��ع القريوان عملية حب���س اأدوات الإ�ضــاءة وتزيني امل�ضــجد، فف�سًا 

)1) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 408. 
)2) نفسه، 1/ 409. 

)3) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 340
)4) كتاب األجوبة، حممد بن سحنون، ص317- 319، جامع مسائل األحكام، الربزلي، 1/ 391، 5/ 410- 411. 

)5) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 56. 
)6) املعلم بفوائد سلم، املازري، 2/ 1053. 

)7) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 1/ 205. 
)8) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 53. 

)9) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 1/ 338، 356. 
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عم��ا �س��بق ذك��ره م��ن تزي��ني امل�س��جد عل��ى ي��د الأغالب��ة، فق��د حب���س الأم��ري املع��ز ب��ن بادي���س على 
جام��ع الق��ريوان فانو���س نحا���ٍس مثقوب، و�ساعف من عدد الرثي��ات الرونزية التي كانت تتدىل 
م��ن ال�س��قف، واأم��ر بط��اء اأ�س��قفه بزخ��ارف زهري��ة ذات اإب��داع وان�س��جام يف الأل��وان)1)، وذك��ر 
ال��رزيل)2) اأن��ه �س��اهد جام��ع الق��ريوان مزيًن��ا بالذه��ب واأ�س��تار احلري��ر وق��د م��رت عل��ى ذل��ك 
قرون، وتتناثر يف كتب النوازل اإ�س��ارات عن اأ�س��خا�س حب�س��وا »اأق�س��اًطا من زيت كل عام.. اأبًدا 
حب�ًس��ا«)3)، و»وقي��د.. و�س��قي م��اء«)4)، و»زي��ت زيت��ون«)5)، ونه��ى الفقه��اء ع��ن ا�س��تخدام الزي��ت 
املحب���س لإ�ساءة قناديل امل�س��جد اأن يوقد به يف املي�ساأة للو�سوء)6)، ولكرثة ما كان يحب���س على 
جام��ع الق��ريوان م��ن اأدوات الإ�س��اءة والزين��ة، ُخ�س���س ب��ه خم��ازن للزي��ت والقنادي��ل والرثي��ات 
واجلب���س واخل�س��ب)7)، خا�س��ة واأن الفقه��اء ق��د �س��ددوا عل��ى ع��دم ج��واز نق��ل الف�سل��ة م��ن تل��ك 
الأدوات اإىل م�س��جد اآخ��ر)8)، حت��ى اأن �س��حنون ح��ني �ُس��ئل ع��ن زي��ت امل�س��جد يف�س��ل ع��ن وقي��ده؛ 
اأفت��ى ب��اأن »تغل��ظ فتائل��ه«)9)، وح��ني اجته��د اإم��ام اأح��د امل�س��اجد يف اأم��ر زي��ت حمب���س كان غليًظا 
ل ي�سل��ح لاإن��ارة، ودفع��ه للفق��راء وال�س��ائلني، ت�س��دى ل��ه الفقه��اء واأفت��وا باأن��ه »تغي��ري للحب���س، 
واحلب���س ل يغ��ري حال��ه«)10)، ويب��دو اأنه��ا فت��اوى كان اله��دف منه��ا مواجهة ا�س��تياء بع�س الأئمة 

عل��ى زيوت امل�س��اجد والنتف��اع بها يف بيوتهم)11). 
ويب��دو اأن الذه��ب كان م��ن ب��ني الأ�س��ياء املحب�س��ة عل��ى جام��ع الق��ريوان م��ن اأج��ل تزويق��ه 
وجتميل��ه، وه��و م��ا دف��ع الفقهاء ملناق�س��ة مدى جواز ذلك، فاأفتى بع�سهم بجواز ذلك؛ ا�س��تناًدا 
اإىل اأن كب��ار فقه��اء املالكي��ة �سل��وا بجام��ع الق��ريوان وحمراب��ه م��زوق بالذه��ب وق��د م��رت عل��ى 

ذلك قرون)12). 

)1) بــالد املغــرب وعالقاتهــا باملشــرق اإلســالمي يف العصــور الوســطى، مارســيه، تعريــب: حممــود عبــد الصمــد هيــكل، منشــأة 
املعــارف، اإلســكندرية، 1991م، ص218. 
)2)  جامع مسائل األحكام، الربزلي، 1/ 356. 

)3) النوادر والزيادات، ابن أبي زيد، 12/ 154. 
)4) نفسه، 11/ 569. 

)5) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 65. 
)6)  جامع مسائل األحكام، الربزلي، 1/ 434. 

)7) نفسه، 1/ 391. 
)8) نفسه، 1/ 339، واملعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 65. 

)9) الشامل يف فقه اإلمام مالك، الدمريي، 2/ 814. 
)10) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 1/ 393، 5/ 412. 

)11) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 200. 
)12)  شرح متصر خليل، اخلرشي، دار الفكر للطباعة، بريوت، د.ت، 1/ 101. 
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ف م��ن فن��ادق  ت اأو م�س��قَّ اع وغ��اَّ وتك�س��ف رواي��ة اب��ن حوق��ل)1) ع��ن »�سي��اع ذوات اأك��رة وزرَّ
ام��ات وخان��ات ه��ذا اإىل م�س��اطرة م��ن الو�ساي��ا بالعني الكثري والورق والك��راع الغزير«،  ودور وحمَّ
كان��ت حتب���س عل��ى م�س��اجد واأربط��ة ب��اد املغ��رب، فقد كان��ت الأرا�ضي والــزروع)2) اأح��د م�سادر 
هذه الأحبا���س، فمما ُي�س��تفاد من بع�س فهار���س مكتبة القريوان اأن م�س��احات زراعية ب�سواحيها 
وبجه��ة قاب���س مغرو�س��ة اأ�س��جاًرا وخ�س��ًرا كان��ت حمب�س��ة عل��ى جامع الق��ريوان)3)، ولع��ل من بينها 
اأحمي��ة)4) اأوقفه��ا القا�س��ي عب��د اهلل ب��ن طال��ب)5)، ومب��ا م��ن بينه��ا حب���س الفقي��ه �س��حنون ممث��ًا 
يف �سيعت��ه بال�س��احل واملحتوي��ة عل��ى ١٢٠٠٠ زيتون��ة )6)، وق��د اأج��از الفقه��اء الإنف��اق عل��ى الأر���س 
املحب�سة على امل�سجد من غلته)7)، وعرفاًنا للمحب�س اأفتوا حال تعر�س ذريته للفقر واحلاجة اأن 
يعطوا من غلتها ل »جميع غلة احلب���س؛ خيفة اأن يندر���س �س��اأن احلب���س«)8)، وقد جرت العادة اأن 
يقوم ال�سهود مبعاينة الأر�س املحب�سة وحتديدها وذكر معمورها وبورها وثمرها وجميع حقوقها 
مبح�س��ر املحِب���س واملحَب���س علي��ه)9)، وُع��دَّ ذل��ك مبثاب��ة احلي��ازة التام��ة)10)، وكان عل��ى املحب���س 
لأ�س��ول الزيت��ون اأن يب��ني امل�س��تهدف م��ن حب�س��ه: »ه��ل ه��ي حمب�س��ة عل��ى الإم��ام اأو للوق��ود«)11)، 
ومراع��اة للم�سلح��ة، ورغب��ة يف تاأهي��ل احُلب���س وا�س��تثماره، وتي�س��رًيا لإ�س��هامه يف التنمي��ة العام��ة 
وال��دورة القت�سادي��ة، اأج��از الفقه��اء ك��راء الأر���س املحب�س��ة مل��دة ل تزي��د ع��ن اأربع��ة اأع��وام)12)، 

)1) صورة األرض، ابن حوقل )أبو القاسم حممد بن على النصيي)، دار صادر، بريوت، 1938م، ص184. 
)2) انظر تفصياًل فقهًيا ألحكام النبات احملبس عند التنبيه على مبادئ التوجيه، املهدوي، 2/ 929. 

)3) فهرس مكتبة القريوان، طراد، ورقة 32، ويذكر التجاني أن منطقة الساحل بزيتونها كانت »مدار غالت أفريقية«، مصدر 
ســابق، ص49، وكان أعيان القريوان ميلكون بها قرى وضيعات شاســعة، الرباطات البحرية بإفريقية يف العصر الوســيط، 

ناجي جلول، مركز الدراســات والبحوث االقتصادية واالجتماعية، تونس، 1999م، ص66- 67. 
)4) األمحيــة: املراعــي واملناطــق اخلضــراء، لســان العــرب، ابــن منظــور، 14/ 199، وكانــت أمحيــة أفريقيــة تتميــز بكثرة أشــجار 
الزيتــون والكــرم؛ ولذلــك أطلــق عليهــا اســم الشــعراء، ريــاض النفــوس، املالكــي، 2/ 332، 441، وقــد ألــف حييــى بــن عمــر 

)289هـ/902م)أحــد عبــاد مدينــة سوســة كتــاب بعنــوان »أمحيــة احلصــون«، ترتيــب املــدارك، عيــاض، 1/ 506. 
)5) ترتيب املدارك، عياض، 1/ 181. 
)6) ترتيب املدارك،عياض، 1/ 421. 

)7) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 399. 
)8) النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، ابن أبي زيد، 11/ 528. 

)9) املقصــد احملمــود يف تلخيــص العقــود، اجلزيــري، ص405، املعيــار املعــرب واجلامع املغرب عــن فتاوى أهل أفريقية واألندلس 
واملغــرب، الونشريســي، 7/ 12، نهايــة األرب يف فنــون األدب، النويــري، 9/ 102. 

)10) األحكام، الشعي، حتقيق: الصادق احللوي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1992م، ص143. 
)11) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 118. 

)12) الفتاوى، ابن رشد، ص237، 293، الشامل يف فقه اإلمام مالك، الدمريي، 2/ 816، بلغة السالك، الصاوي، 4/ 134. 
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بكرائه��ا  الأحبا���س  اأرا�س��ي  البع���س لمت��اك  واإن حتاي��ل  اإ�ساح��ه)1)،  وُت�س��رف غلته��ا يف 
م��دة طويل��ة ت�س��ل اإىل خم�س��ني عاًم��ا)2)! وكان��ت تت��م عملي��ة تاأج��ري الأر���س الزراعي��ة املحبو�س��ة 
عل��ى امل�س��اجد بالن��داء عليه��ا والإ�س��ادة به��ا ع��ن طري��ق ال��دلل، حت��ى تر�س��و املزاي��دة عل��ى اأح��د 
الأ�س��خا�س)3)، ويبدو اأن اإمام امل�س��جد كان اأوىل بالكراء والزراعة، ويف حال تاأخريه عن الإمامة 

قب��ل احل�س��اد؛ فعلي��ه دف��ع م��ا تبق��ى م��ن قيم��ة الك��راء ويك��ون املح�س��ول ل��ه)4). 
4. الفنادق واحلوانيت والدور:

كان حب���س الفنــادق واحلوانيــت والــدور عل��ى جام��ع الق��ريوان معروًف��ا يف ف��رتة البح��ث، 
حي��ث ت��رد بامل�س��ادر اإ�س��ارة ع��ن دكاك��ني كان��ت حمب�س��ة عل��ى جام��ع الق��ريوان عرف��ت ب�»دكاك��ني 
اجلامع«)5)، وهي التي مت ا�س��تثنائها من قبل ال�س��لطة الزيرية من الإغاق عام ٤٠٥ه�/١٠١٥م، 
ح��ني �س��در اأم��ر بانتق��ال ال�سنهاجي��ني م��ن الق��ريوان اإىل املن�سوري��ة، واإغ��اق جمي��ع احلواني��ت 
والفنادق بالقريوان، »ومل يبق بها اإل حوانيت الأحبا���س«)6)، كما �ُس��ئل �س��حنون عن »حوانيت... 
حمب�س��ة«)7)، وال�س��يوري ع��ن »حان��وت حمب���س«)8)، واللخم��ي ع��ن بيوت حمب�س��ة اأك��رى منها القيم 
عل��ى امل�س��جد بيًت��ا جل��اره)9)، واأو�س��ى اأحده��م »ب�س��راء دار توق��ف حب�ًس��ا«)10)، وت��رد اإ�س��ارة ع��ن 
»غرف��ة حمب�س��ة«)11)، وج��رت الع��ادة بحب���س الدور على امل�س��اجد ل�س��كنى القائمني علي��ه، فف�سًا 
عم��ا ورد ع��ن »دار حب�س��ت عل��ى م��وؤذن... واأخرى على من يكن���س.. ويغلق ويفتح«)12)، حب���س اأحد 
املح�سنني �سقيفة على جامع القريوان لإقامة الإمام وزوجته)13)، وحال وفاته فلزوجته حق البقاء 

)1) تبصرة احلكام، ابن فرحون، 2/ 79، الشامل يف فقه اإلمام مالك، الدمريي، 2/ 810. 
)2) الفتاوى، ابن رشد، ص236، رسالة يف آداب احلسبة، ابن عبد الرؤوف، ص84. 

)3) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 46- 47، 447- 448. 
)4) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 119- 120. 

)5) معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، الدباغ، 3/ 154. 
)6) كتاب البيان املغرب، ابن عذاري، 1/ 361. 

)7) النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، ابن أبي زيد، 12/ 122. 
)8) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 405. 

)9) نفسه، 4/ 408. 
)10) مذاهــب احلــكام يف نــوازل األحــكام، عيــاض وولــده، حتقيــق وتعليــق: حممــد بــن شــريفة، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، 

ص202.  1990م، 
)11) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 457. 

)12) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 89. 
)13) معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، الدباغ، 1/ 296. 
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يف تلك الدار حتى تنق�سي عدتها)1)، ومما يوؤكد على اأهمية هذه املن�س��اآت املحب�س��ة واأثرها على 
جام��ع الق��ريوان، اأن��ه ح��ني اجتاحت اإفريقية �س��دة عظيمة عام ٣٩٥ه���/١٠٠٥م، تعطلت الأفران 
واحلمام��ات واحلواني��ت والفن��ادق؛ مم��ا ت�س��بب يف اأن »خل��ت امل�س��اجد مبدين��ة الق��ريوان«)2)، 
ويكون حب���س الدار اأو احلانوت على �س��بيل احليازة، باأن ي�س��هد املحب���س على التحبي���س، واأنه قد 
وهب الكراء مع حتبي�سه على اإمام امل�سجد، وي�سهد الإمام اأنه عقد فيها الكراء مع ال�ساكن فيها 
وتتم احليازة فيها؛ بحيث يجتمع اإ�سهاد الإمام واإ�سهاد املحب�س على القب�س)3)، واأبطل الفقهاء 
حب���س �س��خ�س لدار اأو لدور على م�س��جد على اأن ي�س��كن يف بع�سها)4)، اأو اأن ي�س��غلها مبتاعه، بل 
ل بدَّ من الإخاء واملعاينة)5)، اأما يف حال الحتياج اإىل تو�سعة امل�سجد على ح�ساب دار حمب�سة 
بجواره؛ فقد اأجاز الفقهاء بيعها، على اأن ي�سرتى بثمنها داًرا اأخرى تكون حب�ًسا)6)؛ ا�ستناًدا اإىل 
اأن »نف��ع امل�س��جد.. اأك��رث م��ن نف��ع الوقف«)7)، ونه��ى الفقهاء عن الختزان يف البيوت املحب�س��ة)8)، 
واأعط��وا لل��وايل احل��قَّ يف الت�س��رف يف ال��دار املحب�س��ة الت��ي ل ُيرج��ى منه��ا منفع��ة)9)، وكانت دور 
الأحبا�س تكرى ملدة ل تزيد عن العام)10)، خ�سية اأن يلحقها ال�سرر واخلراب)11)، واأجاز البع�س 
اإم�ساء كراء الدار واإن طال اأمده اإىل خم�س��ني �س��نة لل�سرورة)12)، واأحياًنا يقوم اأحد ال�س��ريكني 

)1) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 1/ 343، 2/ 7. 
)2) كتاب البيان املغرب، ابن عذاري، 1/ 257. 

)3) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 443. 
)4) النــوادر والزيــادات علــى مــا يف املدونــة مــن غريهــا مــن األمهــات، ابــن أبــي زيــد، 12/ 16، الــكايف يف فقــه أهــل املدينــة، ابــن 
عبد الرب، 2/ 1018، التوضيح يف شــرح املختصر الفرعي البن احلاجب، خليل بن إســحاق، حتقيق: أمحد بن عبد الكريم 

جنيــب، مركــز جنيبويــه للمخطوطــات وخدمة الــرتاث، 2008م، 7/ 342. 
)5) املقصــد احملمــود يف تلخيــص العقــود، اجلزيــري، ص405. وممــا ورد يف عقــد حتبيــس دار: »وأخــرج احملبــس نفســه ومتاعــه 
ومجيــع أثقالــه وأهلــه مــن الــدار املذكــورة... ممــن عايــن ختليتــه عن الدار املذكــورة، وانتقاله عنهــا، وفراغه منه ومن مجيع 

أســبابه ومتاعــه«. املقصــد احملمــود يف تلخيص العقــود، اجلزيري، ص402. 
)6) النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، ابن أبي زيد، 12/ 84، القوانني الفقهية، ابن جزي، ص552، 

عقد اجلواهر الثمينة، ابن شاس، 3/ 52. 
)7) الفواكه الدواني، النفراوي، 2/ 165. 

)8) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 177- 181. 
)9)  املدونة، سحنون، 15/ 99. 

)10) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 365، ومواهب اجلليل يف شرح متصر خليل، احلطاب املالكي، دار الفكر، بريوت، 
1992م، 6/ 47. بلغــت قيمــة كــراء دار حمبســة خــالل القــرن 5 هـــ/11م باألندلــس ســبعني دينــاًرا للســنة. ديــوان األحــكام 

الكــربى، ابــن ســهل، ص562. 
)11) بلغة السالك، الصاوي، 4/ 134. 

)12) الفتاوى، ابن رشد، ص293، جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 365. 
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بحب���س دار على م�س��جد دون موافقة �س��ريكه؛ مما اأثار بع�س اخلافات)1)، التي ح�س��مها الفقيه 
اللخم��ي بج��واز احلب���س اإن كان��ت ال��دار حتتم��ل الق�س��م، بحي��ث ل يق��ع ال�سرر على ال�س��ريك، واإل 
فل��ه احل��ق يف رد احلب���س لل�س��رر اإن كان��ت ال��دار ل تنق�س��م)2)، ويف ح��ال ظهور عي��وب توجب الرد 
يف ال��دار املحب�س��ة عل��ى امل�س��جد اأفت��ى الفقه��اء باأن للمحب���س اخلي��ار يف اأن يردها على اأن يحب���س 
غريها، اأو اأن يتكفل باإ�ساحها)3)، وكانت تنفق املدخولت من تلك املن�ساآت على توفري احتياجات 
امل�سجد وم�ساحله ال�سرورية، كح�سره وقناديله وزيته وت�سقيفه وترميم درجه)4)، وكذلك ينفق 
م��ن كرائه��ا عل��ى ترميمه��ا)5)، ا�س��تناًدا اإىل وج��وب »اإ�س��اح احلب���س وا�س��تعادة �سحت��ه«)6)، اأو اأن 
ُيت�س��دق بكرائه��ا عل��ى الفق��راء وامل�س��اكني، ف��اإن مل ُتك��رى �س��كن فيه��ا اأه��ل ال�سعف وامل�س��كنة)7)، 
كم��ا كان��ت تنف��ق يف روات��ب الأئمة واملوؤذنني)8)، والذين عجزت قيم��ة الكراء اأحياًنا عن تغطيتها؛ 
فراحوا يجرون م�ستاأجري تلك املن�ساآت على زيادة الكراء اإىل ال�سعف، وهو ما اعتره الفقهاء 

»ظلًما لهم يجب رفعه«)9)، ونادوا ب�سرورة كتابة »د�س��تور �سابط حلكم كراء الأحبا���س«)10). 
5. العبيد:

بالرغ��م م��ن ع��دم وج��ود اإ�س��ارة �سريح��ة فاإن��ه ُيخي��ل اإلين��ا اأن العبيــد كان��وا اأح��د مظاه��ر 
الأحبا���س عل��ى جام��ع الق��ريوان، ا�س��تناًدا اإىل نظ��رة جمتمعي��ة مدعوم��ة بروؤي��ة فقهية تع��دُّ العبيد 
�س��يًئا و�س��لعة)11)، واأن الفقه��اء اأج��ازوا تق��دمي العبي��د كاأحبا���س عل��ى امل�س��اجد)12)، وهك��ذا تت��واىل 

)1) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 367. 
)2) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 8/ 53. 

)3) مذاهب احلكام يف نوازل األحكام، عياض وولده، ص203. 
)4) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 405. 

)5) املدونة، سحنون، 4/ 442، عقد اجلواهر الثمينة، ابن شاس، 3/ 51. 
)6) جامــع مســائل األحــكام، الربزلــي، 5/ 401، املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلــس واملغــرب، 

الونشريســي، 7/ 230. 
)7) املقصد احملمود يف تلخيص العقود، اجلزيري، ص403. 

)8) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 41، 121، 122، 129. 
)9) نفسه، 7/ 41- 42. 

)10) نفسه، 7/ 47- 48. 
)11) البيان والتحصيل، ابن رشد، 7/ 409، 8/ 186، 187، 203، 350، 363، واملعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل 

أفريقيــة واألندلــس واملغــرب، الونشريســي، 5/ 146، 147، 7/ 338، 8/ 75. 
)12) املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلــس واملغــرب، الونشريســي، 7/ 368، 383. وإن كــره بعض 

الفقهــاء حتبيــس العبيــد »ملــا ُيرجــى هلــم مــن العتــق«. البيــان والتحصيــل، ابــن رشــد، 12/ 188. 
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اإ�س��ارات عم��ن »حب���س عب��ًدا للم�س��جد«)1)، وع��ن »العب��د املحب���س يف امل�س��جد يف خدمت��ه«)2)، 
وع��ن »العب��د املوق��وف عل��ى م�س��جد«)3)، وع��ن »العب��د املحب���س يف خدم��ة امل�س��جد«)4)، وجل��اأ بع���س 
الأ�س��خا�س اإىل التملُّ�س من النفقة على العبيد الذين تتعرث موؤاجرتهم من خال حب�س��هم على 
امل�س��اجد للخدم��ة)5)، واخت���س اأولئ��ك العبي��د يف الأ�سا���س ب�س��قي امل��اء وخدم��ة امل�س��جد والكن���س 
والفر���س والوق��ود وفت��ح الب��اب وغلق��ه وحف��ظ احل�س��ر والقنادي��ل)6)، وعم��ل اآخ��رون يف زراع��ة 
الأرا�س��ي املوقوف��ة عل��ى امل�س��اجد مم��ن عرفوا ب� »رقيق احلائط«)7)، وا�س��رتط بع�س ال�س��ادة على 
عبيده��م العم��ل يف تل��ك الأرا�س��ي م��دة معلومة ثم يعتقون بعده��ا)8)، ويبدو اأن بع�س العبيد كانوا 
يتخلف��ون ع��ن اأداء تل��ك امله��ام املوكل��ة اإليه��م اأو تب��در منه��م ال�س��رقة والإب��اق؛ مم��ا دف��ع القائم��ني 
على امل�ساجد اإىل بيعهم وا�ستبدالهم باآخرين يقومون مقامهم)9)، وهو ما اأجازه الفقهاء اإذا كان 
ا على �سحة احلب�س ب�سكل كامل ا�ستثنى بع�س املحب�سني  على وجه النظر والجتهاد)10)، وحر�سً
يف وثيقة حب�سهم للعبيد »اأن ُيباع ما خبث منه وما ف�سد«)11)، واأجاز الفقهاء بيع من هرم منهم 
وعج��ز ع��ن اخلدم��ة، لُي�س��رتى بثمن��ه اآخ��ر ي�سل��ح له��ا)12)، واأوجب��وا عل��ى م��ن قت��ل عب��ًدا حمبو�ًس��ا 
اأن ي��وؤدي قيمت��ه لُي�س��رتى به��ا مثل��ه)13)، ويف ح��ال انعدام املحَب���س عليه العبي��د فاإنهم يرجعون اإىل 
املحِب���س اأو اأقرب النا���س اإليه حال وفاته)14)، واأثريت م�س��األة نفقة العبد املحب���س على من تكون؟ 

)1) النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، ابن أبي زيد، 12/ 85
)2) نفسه، 12/ 87. 

)3) شرح متصر خليل، اخلرشي، دار الفكر، بريوت، د. ت، 2/ 231. 
)4) تبصرة احلكام، ابن فرحون، 2/ 154. 

)5) نفسه، 2/ 57. 
)6) املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريســي، 7/ 17- 18، 37، 57. 

)7) املدونة، سحنون، 3/ 562، والنوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، ابن أبي زيد، 11/ 129، 132، 
والبيان والتحصيل، ابن رشد، 12/ 77، الذخرية، القرايف، 7/ 289. 

)8) دعائم اإلسالم، ابن حيون املغربي، 2/ 306. 
)9) النوادر والزيادات، ابن أبي زيد، 12/ 84. 

)10) البيان والتحصيل، ابن رشد، 12/ 318، وتبصرة احلكام، ابن فرحون، 2/ 154.  
)11) أسئلة وأجوبة يف الوقف والفقه، احلطاب املالكى، مطوط ومعهد املخطوطات العربية، حتت رقم 137 فقه مالك مصنف 

غري مفهرس، ورقة 63، تبصرة احلكام، ابن فرحون، 2/ 154. 
)12) النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، ابن أبي زيد، 12/ 86، وابن جزي: مصدر سابق، ص338. 

)13) عقد اجلواهر الثمينة، ابن شاس، 3/ 52. 
)14) البيان والتحصيل، ابن رشد، 12/ 188. 
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وه��ل للقائ��م عل��ى امل�س��جد اأن يزوج��ه اإن اأراد؟ فج��اءت الفت��وى ب��اأن نفقت��ه م��ن بي��ت امل��ال)1)، اأم��ا 
ع��ن زواج��ه فل��م يل��زم الفقه��اء مت��ويل امل�س��جد عل��ى ذل��ك؛ لأنه ل م�سلح��ة يف تزويج��ه؛ ملا يرتتب 

عليه من املهر والنفقة والك�س��وة وغريها)2). 
6. حمبو�ضات اأخرى:

ف�س��ًا عم��ا �س��بق، تك�س��ف امل�س��ادر ع��ن حمبو�ضــات اأخــرى؛ مث��ل: املنا�س��ري)3)، والآني��ة)4)، 
والطناف���س  والعراج��ني)9)،  والأف��ران)8)،  والنخي��ل)7)،  واحلمام��ات)6)،  واملراحي���س)5)، 

وال�س��مع)11) والأغن��ام)12) والطع��ام)13).  واحل�س��ر)10) 
اإدارة اأحبا�س جامع القريوان: 

ن��ادرة ه��ي الإ�س��ارات املتعلق��ة بكيفي��ة اإدارة اأحبا���س جام��ع الق��ريوان، ويفه��م م��ن تل��ك 
الإ�س��ارات اأن �س��وؤون جامع القريوان مبا فيها الأحبا���س كانت تخ�سع مبا�س��رة ومنذ فرتة مبكرة 
لإ�س��راف القا�س��ي؛ فعل��ى �س��بيل املث��ال: كان مق��ر القا�س��ي وجمل�س��ه للق�س��اء يف جام��ع الق��ريوان 
خال ع�سري الولة والأغالبة)14)، وكان القا�سي �س��حنون ي�س��رف على اجلامع و»يرتب ال�س��هود 
والأئم��ة واملوؤذن��ني ويتفق��د الأحبا���س«)15)، وكان القا�سي عبد اهلل بن طالب )ت ٢٧٥ه�/ ٨٨٨م( 

)1) عقد اجلواهر الثمينة، ابن شاس، 3/ 51، جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 428. 
)2) الفتاوى اخلريية لنفع الربية، املطبعة املريية ببوالق، الرملي، مصر، 1300هـ، 3/ 179. 

)3) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 54. 
)4) نفسه، 7/ 52. 

)5) نفسه، 7/ 343. 
)6) رياض النفوس، املالكي، 2/ 149، 483. 

)7) النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، ابن أبي زيد، 12/ 155. 
)8) جامــع مســائل األحــكام، الربزلــي، 5/ 431، املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلــس واملغــرب، 

الونشريســي، 7/ 42، 201. 
)9) النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، ابن أبي زيد، 14/ 414، الذخرية، القرايف، 12/ 160. 

)10) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 184. 
)11) ســري مشــايخ نفوســة، البغطوري )مقرين بن حممد النفوســي)، حتقيق: توفيق عياد الشــقروني، مؤسســة تاوالت الثقافية، 

2009م، ص43. 
)12) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 164. 

)13) نفسه، 7/ 312. 
)14) رياض النفوس، املالكي، 1/ 169، 171، 173، 183، 185، 227، 277، 377، 397.

)15) كتاب اجلغرافيا، الزهري )أبو عبد اهلل حممد بن أبى بكر)، اعتنى بتحقيقه: حممد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، 
القاهرة، د. ت، ص110. 
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يع��نيِّ اأئمت��ه ويتاب��ع قراءته��م وي�س��رف عل��ى مداخي��ل اجلام��ع وم�سارف��ه)1)، وبح�س��ب اإ�س��ارة عند 
ٌم على �سوؤون م�سارفه، ويبدو  املالكي فقد كان جلامع القريوان خال القرن الثالث الهجري قيِّ
��م احل��ق يف الت�س��رف يف الأحبا���س ح�س��بما  اأن��ه كان يع��نيَّ م��ن قب��ل القا�س��ي)2)، وكان له��ذا القيِّ
م كان متولًيا ل�س��وؤون اأحبا���س اجلامع  تقت�سيه منفعة اجلامع، فقد �ُس��ئل الفقيه ال�س��يوري عن قيِّ
مل��دة تزي��د ع��ن ع�س��رين �س��نة، واأراد اأن ي�س��رف اأحبا���س حان��وت كان حمب�ًس��ا يف ح�س��ر اجلام��ع 
وقناديل��ه وزيت��ه؛ فج��اءت الفت��وى ب��اأن ل��ه اأن يفع��ل م��ا في��ه �س��اح اجلام��ع ومنفعت��ه، م�س��تعيًنا يف 
ذلك براأي غريه من اأهل الفهم والدين والراأي)3)، لكن يف املقابل مل يرتك املجال مفتوًحا اأمام 
القيِّم، حيث اأوجب عليه الفقهاء اأن ينفق كل حب�س يف املو�سع الذي خ�س�سه له املحب�س، حيث 
ج��رت الع��ادة اأن يك��ون للجام��ع »حب���س مع��ني للبناء، وحب���س معني للح�سر، وحب���س معني للزيت، 
��ا عل��ى ع��دم التعدي على اأحبا���س امل�س��جد فقد  وحب���س مع��ني لل�س��مع لق��راءة احلدي��ث«)4)، وحر�سً
��م عليه��ا من اأهل الورع والدين وال�س��اح)5)، وقد جرت العادة اأن  ا�س��رتط الفقه��اء اأن يك��ون القيِّ

ُتخ�س���س ل��ه غرفة لل�س��كن فيها ملحق��ة باجلامع)6).
ومل تتغ��ري و�سعي��ة الإ�س��راف عل��ى جام��ع الق��ريوان واأحبا�س��ه خ��ال الع�س��ر الفاطم��ي، حي��ث 
ت��رد اإ�س��ارة ع��ن املالك��ي)7) تفي��د ب��اأن القا�س��ي ابن حي��ون املغرب��ي )ت ٣٦٣ه���/٩٧٣م( كان يتوىل 
بنف�س��ه الإ�س��راف على جامع القريوان، حتى اأنه كان يتفقد ح�سريه بنف�س��ه، واأمر يوًما بخياطة 
جمي��ع ح�س��ر اجلام��ع بع��د اأن عرث يف ح�سري من ح�سره، وتدعم رواية املقريزي، تلك الإ�س��ارة، 
حيث ذكر اأن قا�سي الفاطميني كان يتوىل باملغرب »اأمر الأحبا�س من الرباع، واإليه اأمر اجلوامع 
وامل�س��اهد«)8)، ونتيج��ة اخل��اف املذهب��ي فق��د كان��ت اأحبا���س املالكي��ة عل��ى جام��ع الق��ريوان غ��ري 

)1) ترتيــب املــدارك، عيــاض، 1/ 181- 482. ذكــر املــاوردي أن للقاضــي النظــر يف عشــرة أحــكام منهــا: »النظــر يف األوقــاف 
حبفظ أصوهلا وتنمية فروعها والقبض عليها، وصرفها يف سبيلها، فإن كان عليها مستحق للنظر فيها رعاه، وإن مل يكن 

تــواله«. األحــكام الســلطانية والواليــات الدينيــة، دار الكتــب العلمية، بــريوت، د. ت، ص90.  
)2) رياض النفوس، املالكي، 2/ 116، جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 406. 

)3) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 4/ 408. 
)4) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 184. 

)5)  ريــاض النفــوس، املالكــي، 2/ 116، املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلــس واملغــرب، 
 .39  /7 الونشريســي، 

)6) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 405، 406. 
)7) مصدر سابق، 2/ 476. 

)8)  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، املقريزي، دار الكتب العلمية، بريوت، 1418هـ، 4/ 87. 
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�س��رعية يف نظ��ر الفاطمي��ني، وه��و م��ا دفعه��م لا�س��تياء عليه��ا ع��ن طري��ق امل�س��ادرة)1)، مم��ا 
دف��ع ببع���س الفقه��اء املالكي��ة للع��دول عن فكرة احلب���س على جامع القريوان، والت�سدق مبا�س��رة 
على الفقراء وامل�ساكني، وهو ما فعله الفقيه اأبو احل�سن الكان�سي )ت ٣٤٧ه�/٩٥٨م( حني �سدف 
عن فكرة حتبي�س رباع نفي�سة وخم�س �سوان، وباعها جميًعا وت�سدق باأثمانها على امل�ساكني )2).

اأم��ا يف الع�س��ر الزي��ري فُيفه��م م��ن نازل��ة ُعر�س��ت عل��ى الفقي��ه ال�س��يوري اأن الإ�س��راف عل��ى 
اأحبا�س اجلامع كان ميثله نظام اإداري، يت�سكل من الإمام واملوؤذن واملتويل ل�سوؤون امل�سجد، حتت 

رقابة املحت�سب)3).
ونتيج��ة غي��اب م��ادة مبا�س��رة؛ ميك��ن التكه��ن ب��اأن التدب��ري اليوم��ي لق�ساي��ا اأحبا���س جام��ع 
الق��ريوان ق��د ُكل��ف ببع�سه��ا املحت�س��ب، حي��ث جرت الع��ادة باأن يتفقد املحت�س��ب الأحبا���س ويتاأكد 
م��ن �س��رف فوائده��ا فيم��ا ُخ�س�س��ت ل��ه دومن��ا تع��ٍد اأو تغي��ري)4)، وه��و م��ا توؤك��ده نازل��ة ال�س��يوري 
ال�س��ابقة الت��ي تتح��دث ع��ن قي��ام املحت�س��ب مبحا�س��بة مت��ويل اأحبا���س جام��ع الق��ريوان يف غل��ة 
حواني��ت كان��ت حمب�س��ة علي��ه لع��دة اأع��وام، وطالب��ه بفائ���س تبق��ى م��ن ري��ع تلك احلواني��ت مل يتم 
ت�س��جيلها يف �س��جات الأحبا���س، فاأنك��ر املت��ويل عل��ى الأحبا���س، واأك��د اأن��ه مل يتب��ق م��ن فائ�سه��ا 
�سيء، واأنها اأنففت جميًعا يف منفعة اجلامع، فتم رفع الق�سية برمتها للقا�سي للف�سل فيها)5)، 
كم��ا توؤك��د كت��ب احل�س��بة اأن م��ن وجب��ات املحت�س��ب اأن ياأم��ر القائم��ني عل��ى اأم��ر امل�س��اجد بكن�س��ها 
وتنظيفها، ونف�س ح�سرها من الغبار، وم�س��ح حيطانها، وغ�س��ل قناديلها واإ�س��عالها يف كل ليلة، 

وغل��ق اأبوابه��ا، و�سيانته��ا م��ن ال�سبي��ان واملجانني)6). 
وت�س��ري امل�س��ادر اإىل ت�س��دي الفقه��اء لاأم��راء الأغالب��ة فيم��ا ُيْحدثونه من تغيري لاأحبا���س، 
حت��ى واإن كان اله��دف منه��ا نقله��ا جلام��ع الق��ريوان، فق��د اأراد زي��ادة اهلل الث��اين نق��ل عم��ود يف 
م�س��جد خ��رب باإح��دى م��دن ال�س��احل، وحتويل��ه جلام��ع الق��ريوان بج��وار عم��ود �س��بيه ب��ه، اإل اأن 

)1) ريــاض النفــوس، املالكــي، 2/ 259، كتــاب البيــان املغــرب، ابــن عــذاري، 1/ 181، معــامل اإلميــان يف معرفــة أهــل القــريوان، 
الدبــاغ، 3/ 58.

)2) ترتيب املدارك، عياض، 2/ 64-63.
)3) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 437. 

)4) رســالة يف آداب احلســبة، ابــن عبــد الــرؤوف، ص83، املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلــس 
ــرب، الونشريســي، 7/ 45،  واملغ

)5) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 437. 
)6) معامل القربة يف أحكام احلسبة، ابن األخوة، مطبعة دار الفنون، كمربدج، 1937م، ص172. 
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الفقيه مو�سى بن معاوية ال�سمادحي ت�سدى لذلك؛ م�ست�سهًدا باأقوال ال�سحابة والفقهاء بعدم 
ج��واز تغي��ري الأحبا���س ع��ن موا�سعه��ا)1)، كم��ا تذك��ر امل�س��ادر اأن فقه��اء املالكي��ة ت�س��دوا ملحاول��ة 
القائد اإبراهيم بن اأبي الأغلب ال�س��تياء على اأحبا���س جامع القريوان؛ لتجهيز جي���س يت�سدى 

ب��ه لزح��ف اأب��ي عبد اهلل ال�س��يعي، وطردوه م��ن القريوان)2).
ل �س��ك اأن تخريًب��ا تعر���س ل��ه جام��ع الق��ريوان واأحبا�س��ه ب�س��بب الزح��ف اله��ايل عل��ى 
الق��ريوان يف منت�س��ف الق��رن اخلام���س الهجري/احل��ادي ع�س��ر املي��ادي، وه��و م��ا ي�ست�س��ف من 
رث��اء اب��ن ر�س��يق الق��ريواين )ت ٤٦٣ه���/١٠٧٠م( للق��ريوان؛ وما حل بها من خ��راب، حيث يقول 

يف ه��ذه املرثي��ة:
     وامل�ضجد املعمور جامع عقبة     خرب املعاطن مظلم الأركان

          قفر فمـا تغ�ضاه بعد جماعة      ل�ضلة خم�س ل ول لأذان)3).
اأم��ا ع��ن كيفي��ة �س��رف غل��ة اأحبا���س جام��ع الق��ريوان، فق��د ج��رت الع��ادة اأن ُتنَفق على �س��وؤون 
اجلام��ع واحتياجات��ه)4)، وم��ن �سمنه��ا روات��ب القائم��ني عليه،حي��ث تتوفر وثيق��ة تخ�س جمموعة 
م��ني علي��ه؛ وه��م: الإم��ام وخليفت��ه، و�ساحب  اأحبا���س عل��ى جام��ع الق��ريوان، ينف��ق منه��ا عل��ى القيِّ
��اد، والكنا���س،  ��م املي�س��اأة والوقَّ اء الق��راآن، وقيِّ الع��كاز، وراوي �سحي��ح البخ��اري، واملوؤذن��ني، وق��رَّ
واملوؤق��ت)5)، وق��د اأفت��ى الفقه��اء ب��اأن تنف��ق غل��ة الأحبا���س عل��ى الأه��م فالأه��م، فجعل��وا الأ�س��بقية 
يف ال�سيان��ة للجام��ع الأعظ��م بالق��ريوان قب��ل غ��ريه م��ن امل�س��اجد الأخ��رى)6)، وجعل��وا احتياجات 
مة عل��ى رواتب القائمني علي��ه، اإذا مل تف  اجلام��ع م��ن ال�سيان��ة والرتمي��م والوقي��د والفر���س مقدَّ
غل��ة الأحبا���س بالنفق��ة عل��ى كل ذل��ك)7)، ويب��دو اأن ذل��ك دف��ع بع���س القائمني على اأحبا���س جامع 
��م على جام��ع القريوان  الق��ريوان للتع��دي، وه��و م��ا تك�س��ف عن��ه نازل��ة �س��ئل فيه��ا ال�س��يوري عن قيِّ
ا�ستند اإىل فتوى جتيز نقل الأحبا�س، فاأخذ عموًدا من م�سجد خرب وجعله يف اجلامع، ثم اأخذ 

)1) رياض النفوس، املالكي، 1/ 383، 384.
)2) نهاية األرب يف فنون األدب، النويري، 24/ 149. 

)3) معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، الدباغ، 1/ 20.
)4) كتــاب البيــان املغــرب، ابــن عــذاري، 2/ 229، 234، 240، املعيــار املعــرب واجلامــع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس 

واملغرب، الونشريســي، 7/ 187. 
)5) فهرس مكتبة القريوان، طراد، ورقة 40- 46. 

)6) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 225. 
)7) الفتــاوى، ابــن رشــد، ص1568، املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلــس واملغــرب، الونشريســي، 

.456 ،139 /7
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العم��ود ال��ذي ه��و مكان��ه وباع��ه مم��ن بن��ى علي��ه بن��اء، فاأفت��ى ال�س��يوري ب�س��رورة ردِّ ذل��ك العم��ود 
للجام��ع ب��اأي وج��ه كان)1)، ب��ل وظف بع�س اأئمة اجلامع اأموال الأحبا���س ل�س��راء الأ�ساحي، اأو دار 
لل�سكنى، م�ستغلني اأن الفقهاء اأجازوا لهم ذلك حال عدم احتياج امل�سجد ل�سرورياته)2)؛ ويبدو 
��ل الق�س��اة واملفت��ني للح��د م��ن ك��رثة »اأكل خ��راج حب���س  اأن تك��رار مث��ل تل��ك الأفع��ال كان وراء تدخُّ
��ل مم��ا يت��واىل علي��ه م��ن اخل��راب...  امل�س��اجد م��ن الأئم��ة، ويدع��ون احُلب���س منهدًم��ا، ورمب��ا تعطَّ
واأخ��ذ م��ا ل يج��وز اأخ��ذه فه��و كالغا�س��ب يف ذل��ك«)3)، وحث��وا القيِّم على اأحبا���س امل�س��اجد بالتزام 
ال��ورع؛ ب��األ »ُيدخ��ل منه��ا �س��يًئا يف منافع��ه، اأو يو�س��ع منه��ا عل��ى نف�س��ه«)4)، كذل��ك �س��اغ الفقه��اء 
والق�ساة واملحت�سبون واملوثقون الأحكام والفتاوى والعقود الكفيلة بحماية الأحبا�س من اخلروج 
ع��ن مقا�سده��ا، واأوجب��وا �س��رورة اللت��زام ب�س��روط املحب�س��ني، والت�س��دي لفك��رة ال�س��تياء 
على الأحبا���س؛ �س��واء بال�س��تبدال اأم البيع اأو ال�س��تاف اأو املعاو�سة اأو املغار�س��ة، ومل ي�س��محوا 

بت�سري��ف الأحبا���س بع�سه��ا يف بع���س اإل بحك��م ق�سائ��ي)5).
اخلامتة والنتائج

نخل�ــس ممــا �ضــبق، اأن التحبي���س عل��ى جام��ع الق��ريوان �س��هد اهتماًم��ا ملحوًظ��ا، �س��واء م��ن 
قب��ل ال�س��لطة، اأم الرعي��ة؛ الأغني��اء منه��م والفق��راء، وتنوع��ت اأ�س��كاله وتع��ددت لت�س��مل الكت��ب 
واملي��اه والأرا�س��ي الزراعي��ة وال��دور واحلمام��ات والفن��ادق واحلواني��ت والعبيد وم�سابي��ح الإنارة 
ووقودها واملفرو�سات.. وغريها، ولأهمية الأحبا�س -ومنذ وقت مبكر- مت و�سعها حتت اإ�سراف 
املوؤ�س�س��ة الق�سائي��ة، والت��ي تت��وىل مهم��ة تعي��ني موظ��ف يهت��م به��ا؛ ل �س��يَّما الأحبا���س العمومي��ة، 
ومنه��ا امل�س��اجد؛ للنظ��ر فيه��ا واإ�ساحه��ا وا�س��تغالها، واإنف��اق غلته��ا يف وجوهه��ا، وحمايته��ا من 
اخل��روج ع��ن مقا�سده��ا والتحاي��ل عليه��ا، ولع��ل فيم��ا قدمته تلك الدرا�س��ة من معطي��ات ما يدعو 
ملراجع��ة رواي��ة اب��ن �س��عيد املتِهم��ة للمغارب��ة قب��ل ع�س��ر املرابط��ني يف اأحبا�س��هم باأنه��ا »قليل��ة، ل 

يقول��ون به��ا ول ي��رون ال�سدق��ة عل��ى ال�سحيح«)6). 

)1) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 3/ 39.
)2) نفسه، 7/ 164، 184. 

)3) جامع مسائل األحكام، الربزلي، 5/ 390.
)4) رسالة يف آداب احلسبة، ابن عبد الرؤوف، ص83. 

ــي،          ــن رشــد، ص205، 312، 269، 231، 325، الذخــرية، القــرايف، 6/ 346، جامــع مســائل األحــكام، الربزل ــاوى، اب )5) الفت
5/ 405، املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، الونشريسي، 7/ 16، 59، 187، 236، 

.432 ،422 ،258
)6) مسالك األبصار يف ممالك األمصار، اجملمع الثقايف، العمري، أبو ظي، 1423هـ، 4/ 170. 
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  وقد خل�ضت الدرا�ضة اإىل عدة نتائج اأهمها:
 �س��هد جام��ع الق��ريوان اهتماًم��ا كب��رًيا؛ حي��ث تب��ارت جمي��ع فئ��ات املجتم��ع الق��ريواين يف ١. 

رعايت��ه، ب��دًءا بالطبق��ة احلاكم��ة، وم��روًرا برج��ال الدول��ة م��ن املتنفذي��ن وال��وزراء، ف�س��ًا 
ع��ن العلم��اء والفقه��اء واأه��ل ال�س��اح، وو�س��وًل لاأو�س��اط ال�س��عبية؛ �س��واء يف ذل��ك الرج��ال 
والن�س��اء، وق��د جتل��ت مظاه��ر تل��ك العناي��ة يف تو�س��يع اجلام��ع، وزخرفت��ه وتزيين��ه وتنميق��ه، 
ف�س��ًا ع��ن التحبي���س علي��ه، وه��و م��ا يف�س��ر تن��وع ه��ذه الأحبا���س لت�س��مل الأرا�س��ي الزراعي��ة 
والعقارات، وجتهيز اجلامع باحتياجاته املختلفة، ناهيك عن تخ�سي�س ريع بع�س الأحبا�س 

عل��ى القائم��ني عل��ى �س��وؤونه م��ن اأئم��ة وموؤذن��ني وخدام. 
 خ�سع��ت اأحبا���س جام��ع الق��ريوان خ��ال ع�س��ر الأغالب��ة لإ�س��راف القا�س��ي، ويف الع�س��ر ٢. 

بته امل�سادر مبتويل الأحبا�س، اأو �ساحب الأحبا�س،  الفاطمي لل�سلطة، عن طريق �سخ�س لقَّ
اأم��ا يف ع�س��ر بن��ي زي��ري فق��د خ�س��ع جله��از اإداري، يتك��ون م��ن: الأم��ام، وامل��وؤذن، واملت��ويل 

ل�س��وؤون اجلام��ع، حتت رقابة املحت�س��ب. 
 تفيد الن�سو�س باأن ريع تلك الأحبا�س كان يتم الإنفاق منه على جتديد اجلامع، وتو�سعته، ٣. 

و�سيانته، ودفع رواتب القائمني عليه من الأئمة واملوؤذنني واخلدم. 
 �س��هدت ظاه��رة اأحبا���س جام��ع الق��ريوان ث��راء وتنوًع��ا خ��ال الع�س��ر الأغلب��ي، حي��ث جتلت ٤. 

ظاهرة الأحبا�س العمومية )م�ساجد واآبار وماآجل ومقابر( على ح�ساب الأحبا�س اخلا�سة، 
كذل��ك تب��ني خ��ال ه��ذا الع�س��ر م��دى ت�س��دد فقه��اء املالكي��ة يف الدف��اع عن الأحبا���س ب�س��كل 

عام؛ ل �س��يَّما واأن بع�سهم كان يتعي���س على ريعها. 
اأحبا���س جام��ع الق��ريوان، ب�س��بب اعتم��اد ٥.   �س��هد الع�س��ر الفاطم��ي انح�س��اًرا لظاه��رة 

الفاطميني م�ساألة تكفري املالكية، وبالتايل عدم جواز اأحبا�سهم، مما فتح املجال لا�ستياء 
عل��ى الأحبا���س وم�سادرته��ا. 

 لح��ظ الباح��ث تراجًع��ا ملحوًظ��ا لأحبا���س جام��ع الق��ريوان خ��ال الع�سر الزيري با�س��تثناء ٦. 
امل�ساح��ف والكت��ب؛ مل��ا اأحدث��ه زح��ف بن��ي ه��ال م��ن انع��دام لاأم��ن وتخريب للعم��ران، وهو 
ا ما دفع للرتكيز على بناء الأ�سوار والتح�سينات على ح�ساب امل�ساجد واأحبا�سها، وهو  اأي�سً
م��ا يف�س��ر ته��اون الفقه��اء يف الفت��اوى املتعلق��ة بال�س��تياء عل��ى اأنقا���س امل�س��اجد واأحبا�س��ها 

ل�سالح بناء �س��ور اأو جتديد �س��ور قد تهدم. 
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 اأثبتت الدرا�س��ة اإ�س��هام الأحبا���س يف تن�س��يط احلركة العلمية بجامع القريوان؛ حيث اهتم ٧. 
احلكام واأهل اخلري بتمويل الن�ساط التعليمي، من خال تخ�سي�س جزء من ريع الأحبا�س 

على العلماء وطاب العلم، ف�سًا عن وقف امل�ساحف والكتب على هذا اجلامع. 
 تب��ني م��ن الدرا�س��ة اأن��ه بالرغ��م م��ن تن��وع الأحبا���س عل��ى جام��ع الق��ريوان؛ اإل اأن ال�س��دارة ٨. 

كان��ت للم�ساح��ف والكت��ب، وه��و ما يف�س��ر ظهور مكتبة اجلامع الكب��رية، التي بداأ اأمرها مبا 
قدمت��ه الأ�س��ر القريواني��ة م��ن م�ساح��ف، ومب��ا حب�س��ه العلم��اء، كم��ا ت�س��بَّب اخل��اف املالكي 
ال�س��يعي يف اإقب��ال املالكي��ة عل��ى انت�س��اخ كت��ب املذه��ب وحتبي�س��ها عل��ى املكتبة، لكن الإ�س��هام 
الأك��ر كان لبن��ي زي��ري الذي��ن كان له��م عناية كرى بتلك املكتبة، مبا اأوقفوه من امل�ساحف 
والكت��ب الت��ي يكتم��ل فيه��ا ف��ن الزخرف��ة والتزي��ني، لك��ن املكتبة تعر�س��ت للنه��ب وال�سياع مع 
زحف��ة الأع��راب، وُحف��ظ م��ا �س��لم منه��ا يف بي��ت �سغ��ري داخ��ل مق�س��ورة املع��ز ال�سنهاج��ي، 

لتك��ون ن��واة ملكتب��ة اأخرى م��ا زالت باقي��ة اإىل اليوم. 
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قائمة امل�ضادر واملراجع
اأوًل: امل�ضادر املخطوطة واملطبوعة:

اأح�س��ن التقا�س��يم يف معرف��ة الأقالي��م، املقد�س��ي )اأب��و عب��د اهلل حمم��د ب��ن احم��د املع��روف . ١
بالب�س��ارى(، لي��دن، ١٨٧٧م. 

الأح��كام ال�س��لطانية والولي��ات الديني��ة، امل��اوردي )اأب��و احل�س��ن عل��ي ب��ن حمم��د ب��ن حبي��ب . ٢
الب�س��ري امل��اوردي(، دار الكت��ب العلمي��ة، ب��ريوت، د. ت. 

الأح��كام، ال�س��عبي )اأب��و املط��رف عب��د الرحم��ن ب��ن قا�س��م املالق��ي(، حتقي��ق: ال�س��ادق . ٣
احلل��وي، دار الغ��رب ال�س��امي، ب��ريوت، ١٩٩٢م. 

الإ�س��عاف يف اأح��كام الأوق��اف، الطرابل�س��ي )اإبراهي��م ب��ن مو�س��ى ب��ن اأب��ي بك��ر ب��ن ال�س��يخ(، . ٤
دار الرائ��د العرب��ي، بريوت، ١٩٨١م. 

اأ�س��ئلة واأجوب��ة يف الوق��ف والفق��ه، احلط��اب املالك��ى )حمم��د ب��ن حمم��د ب��ن عب��د الرحم��ن . ٥
الرعين��ي(، خمط��وط ومعه��د املخطوط��ات العربي��ة، حت��ت رق��م ١٣٧ فق��ه مال��ك م�سن��ف 

غري مفهر���س. 
 القت�سار، ابن حيون املغربي، حتقيق: حممد وحيد ميزرا، دم�سق، ١٩٥٧م. ٦. 

الأني���س املط��رب برو���س القرطا���س يف اأخب��ار مل��وك املغ��رب وتاري��خ مدين��ة فا���س، اب��ن اأب��ي . ٧
زرع )اأب��و ح�س��ن ب��ن عب��د اهلل الفا�س��ي(، دار املن�س��ور للطباع��ة والن�س��ر، الرب��اط، ١٩٧٣م. 

بلغ��ة ال�س��الك لأق��رب امل�س��الك املع��روف بحا�س��ية ال�س��اوي عل��ى ال�س��رح ال�سغ��ري، ال�س��اوي . ٨
)اأب��و العبا���س اأحم��د ب��ن حمم��د اخللوتي املالك��ي(، دار املع��ارف، القاهرة، د. ت. 

البهجة يف �س��رح التحفة، الت�س��ويل )اأبو احل�س��ن علي بن عبد ال�س��ام(، دار الكتب العلمية، . ٩
بريوت، ١٩٩٨م. 

البي��ان والتح�سي��ل وال�س��رح والتوجي��ه والتعلي��ل يف م�س��ائل امل�س��تخرجة املعروف��ة بالعتبي��ة، . ١٠
ابن ر�س��د اجلد )اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن ر�س��د(، حتقيق: حممد حجى واآخرون، دار 

الغ��رب الإ�س��امي، ب��ريوت، ط٢، ١٩٨٨م. 
الت��اج والإكلي��ل ملخت�س��ر خلي��ل، امل��واق )اأب��و عب��د اهلل حمم��د ب��ن يو�س��ف ب��ن اأبي القا�س��م بن . ١١

يو�س��ف الغرناط��ي(، دار الكتب العلمي��ة، بريوت، ١٩٩٤م
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تب�س��رة احل��كام يف اأ�س��ول الأق�سي��ة ومناهج الأحكام، ابن فرح��ون )برهان الدين اإبراهيم . ١٢
بن �سم�س الدين حممد بن فرحون املالكى(، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٩٨٦م. 

تراجم علماء املغرب اإىل نهاية القرن اخلام���س الهجري، ال�س��ماخي )اأبو العبا���س اأحمد بن . ١٣
�سعيد بن عبد الواحد(، حتقيق ودرا�سة: حممد ح�سن، كلية العلوم الإن�سانية والجتماعية، 

تون�س، ٣٠، ١٩٩٥م. 
ترتي��ب امل��دارك وتقري��ب امل�س��الك ملعرفة اأعام مذهب مالك، عيا���س )القا�سى عيا�س بن . ١٤

مو�س��ى ب��ن عيا���س ال�س��بتى(، �سب��ط وت�سحي��ح: حممد �سالح ها�س��م، من�س��ورات دار الكتب 
العلمية، بريوت، ١٩٩٨م. 

التنبي��ه عل��ى مب��ادىء التوجي��ه، امله��دوي )اأب��و الطاه��ر اإبراهي��م ب��ن عب��د ال�سم��د ب��ن ب�س��ري . ١٥
التنوخ��ي(، حتقي��ق: حمم��د بلح�س��ان، دار اب��ن حزم، ب��ريوت، ٢٠٠٧م. 

التنبيه��ات امل�س��تنبطة عل��ى الكت��ب املدون��ة واملختلط��ة، عيا���س، حتقي��ق: حمم��د الوثي��ق . ١٦
وعب��د النعي��م حميت��ي، دار اب��ن ح��زم، ب��ريوت، ٢٠١١م. 

التهذي��ب يف اخت�س��ار املدون��ة، الراذع��ي )اأب��و �س��عيد خل��ف ب��ن حمم��د، الأزدي الق��ريواين . ١٧
املالكي(، حتقيق: حممد الأمني ولد حممد �سامل، دار البحوث للدرا�سات الإ�سامية واإحياء 

الرتاث، دبي، ٢٠٠٢م. 
التو�سي��ح يف �س��رح املخت�س��ر الفرع��ي لب��ن احلاجب، خليل بن اإ�س��حاق )�سي��اء الدين خليل . ١٨

ب��ن اإ�س��حاق ب��ن مو�س��ى اجلن��دي املالك��ي امل�س��ري(، حتقي��ق: اأحم��د ب��ن عبد الك��رمي جنيب، 
مرك��ز جنيبوي��ه للمخطوطات وخدم��ة الرتاث، ٢٠٠٨م. 

جامع م�س��ائل الأحكام ملا نزل من الق�سايا باملفتني واحلكام، الرزيل )اأبو القا�س��م حممد . ١٩
بن اأحمد البلوى(، حتقيق: حممد احلبيب الهيلة، دار الغرب الإ�سامي، بريوت، ٢٠٠٢م. 

احلل��ة ال�س��رياء، اب��ن الأب��ار )اأب��و عب��د اهلل حمم��د ب��ن عب��د اهلل ب��ن اأب��ى بك��ر الق�ساع��ي(، . ٢٠
حتقي��ق: ح�س��ني موؤن���س، دار املع��ارف، القاه��رة، ١٩٨٥م. 

دعائ��م الإ�س��ام، اب��ن حي��ون املغرب��ي )القا�سى اأبو حنيفة النعمان ب��ن حممد بن من�سور(، . ٢١
حتقيق: اآ�سف بن علي اأ�سغر، دار املعارف، القاهرة، ط٢، ٢٠٠٣م. 

َب��غ عي�س��ى ب��ن �س��هل ب��ن عب��د اهلل الأ�س��دي . ٢٢ دي��وان الأح��كام الك��رى، اب��ن �س��هل )اأب��و الأَ�سْ
اجلي��اين(، حتقي��ق: يحي��ى م��راد، دار احلدي��ث، القاه��رة، ٢٠٠٢م. 
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الذخ��رية، الق��رايف )�س��هاب الدي��ن اأحم��د ب��ن اإدري���س ب��ن عب��د الرحم��ن املالك��ي(، حتقي��ق: . ٢٣
حمم��د حج��ي واآخري��ن، دار الغرب الإ�س��امي، ب��ريوت، ١٩٩٤م. 

الرحلة، التجاين )عبد اهلل بن حممد بن اأحمد(، الدار العربية للكتاب، طرابل�س ٢٠٠٥م. . ٢٤
الرحل��ة، العب��دري )حمم��د ب��ن العب��درى البلن�س��ى(، موؤ�س�س��ة بون��ة للبح��وث والدرا�س��ات، . ٢٥

عناب��ة، ٢٠٠٧م. 
ر�س��الة يف اآداب احل�س��بة، �سم��ن ث��اث ر�س��ائل يف اآداب احل�س��بة واملحت�س��ب، اب��ن عب��د . ٢٦

ال��روؤوف )اأحم��د ب��ن عب��داهلل ب��ن عب��د ال��رووؤف(، ن�س��ر ليف��ي بروفن�س��ال، املعه��د العلم��ي 
الفرن�س��ي لاآث��ار ال�س��رقية، القاه��رة، ١٩٥٥م. 

ر�س��الة يف احل�س��بة، �سم��ن ث��اث ر�س��ائل يف اآداب احل�س��بة واملحت�س��ب، اجلر�س��يفي )عم��ر . ٢٧
بن عثمان بن العبا���س(، ن�س��ر ليف��ي بروفن�س��ال، املعه��د العلم��ي الفرن�س��ي لاآث��ار ال�س��رقية، 

القاه��رة، ١٩٥٥م. 
ريا���س النفو���س يف طبق��ات علم��اء الق��ريوان واأفريقي��ة، املالك��ي )اأب��و بك��ر عب��د اهلل ب��ن اأب��ى . ٢٨

عب��د اهلل(، حتقي��ق: ب�س��ري البكو���س، دار الغ��رب الإ�س��امي، ب��ريوت، ط٢، ١٩٩٤م. 
�س��ري م�س��ايخ نفو�س��ة، البغط��وري )مقري��ن ب��ن حمم��د النفو�س��ي(، حتقي��ق: توفي��ق عي��اد . ٢٩

ال�س��قروين، موؤ�س�س��ة تاوال��ت الثقافي��ة، ٢٠٠٩م. 
�س��رية الأ�س��تاذ ج��وذر وب��ه توقيع��ات الفاطمي��ني، اجل��وذري )اأب��و عل��ي من�س��ور العزي��زي(، . ٣٠

حتقي��ق: حمم��د كام��ل ح�س��ني وحمم��د عب��د اله��ادي، دار الفك��ر العربي، ب��ريوت، ١٩٥٤م. 
ال�س��امل يف فق��ه الم��ام مال��ك، الدم��ريي )ت��اج الدي��ن به��رام ب��ن عب��د اهلل ب��ن عب��د العزي��ز . ٣١

بن عمر املالكي(، �سبطه و�سححه اأحمد عبد الكرمي جنيب، مركز جنيبويه للمخطوطات 
وخدم��ة الرتاث، ٢٠٠٨م. 

�س��رح الأخب��ار يف ف�سائ��ل الأئم��ة الأطه��ار، اب��ن حي��ون املغرب��ي، حتقي��ق: حمم��د احل�س��يني . ٣٢
اجل��ايل، موؤ�س�س��ة الن�س��ر الإ�س��امي، ق��م/ اإي��ران، ١٤٠٧ه���. 

ال�س��امي، . ٣٣ الغ��رب  دار  ال�س��امي،  املخت��ار  حمم��د  حتقي��ق:  امل��ازري،  التلق��ني،  �س��رح 
ب��ريوت، ٢٠٠٨م. 

�س��رح خمت�س��ر خلي��ل، اخلر�س��ي )حمم��د ب��ن عب��د اهلل اخلر�س��ي املالكي اأبو عب��د اهلل(، دار . ٣٤
الفك��ر، بريوت، د. ت. 
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اهلل . ٣٥ عب��د  القا�س��م  ب��و  )اأ ر�س��وان  اب��ن  النافع��ة،  ال�سيا�س��ة  يف  الامع��ة  ال�س��هب 
ب��ن يو�س��ف النج��اري املالق��ي(، حتقي��ق: عل��ي �س��امي الن�س��ار، دار الثقاف��ة، ال��دار 

١٩٨٤م.  البي�س��اء،
�س��ورة الأر���س، اب��ن حوق��ل )اأب��و القا�س��م حمم��د ب��ن عل��ى الن�سيب��ي(، دار �س��ادر، . ٣٦

١٩٣٨م.  ب��ريوت، 
عق��د اجلواه��ر الثمين��ة يف مذه��ب ع��امل اأه��ل املدين��ة، اب��ن �سا���س )اأب��و حمم��د ج��ال الدي��ن . ٣٧

عب��د اهلل ب��ن جن��م ب��ن ن��زار املالك��ي(، حتقي��ق: حمم��د اأب��و الجف��ان واآخري��ن، دار الغ��رب 
الإ�س��امي، ب��ريوت، ١٩٩٥م. 

الفت��اوى اخلريي��ة لنف��ع الري��ة، الرمل��ي )�س��هاب الدي��ن اأحم��د ب��ن حم��زة الأن�س��اري . ٣٨
ال�س��افعي(، املطبع��ة املريي��ة بب��ولق، م�س��ر، ١٣٠٠ه���. 

الفواك��ه ال��دواين عل��ى ر�س��الة اب��ن اأب��ي زي��د الق��ريواين، النف��راوي )�س��هاب الدي��ن اأحم��د بن . ٣٩
غ��امن ب��ن �س��امل ابن مهنا املالكي(، دار الفك��ر، بريوت، ١٩٩٥م. 

القوان��ني الفقهي��ة يف تلخي���س مذه��ب املالكي��ة والتنبي��ه عل��ى مذه��ب ال�س��افعية واحلنفي��ة . ٤٠
واحلنبلي��ة، اب��ن ج��زي الغرناط��ي )اأب��و القا�س��م حمم��د ب��ن اأحم��د ب��ن عب��د اهلل الكلب��ي(، 

حتقي��ق: حمم��د ب��ن �س��يدي حمم��د م��ولي، نواك�س��وط، ١٤٣٠ه���. 
ال��كايف يف فق��ه اأه��ل املدين��ة، اب��ن عب��د ال��ر القرطب��ي )اأب��و عم��ر يو�س��ف ب��ن عب��د اهلل ب��ن . ٤١

حمم��د(، حتقي��ق: حم��د ول��د مادي��ك، مكتب��ة الريا���س احلديث��ة، الريا���س، ط٢، ١٩٨٠م. 
الكام��ل يف التاري��خ، اب��ن الأث��ري )ع��ز الدي��ن اأب��و احل�س��ن عل��ي ب��ن حمم��د ب��ن عب��د الك��رمي . ٤٢

اجل��زري(، دار الكت��اب العرب��ي، ب��ريوت، ١٩٩٧م. 
كت��اب الأجوب��ة، حمم��د ب��ن �س��حنون )اأب��و عب��د اهلل حمم��د بن �س��حنون بن �س��عيد التنوخي(، . ٤٣

حتقيق ودرا�س��ة: حامد العلويني، دار �س��حنون للن�س��ر، تون�س، ٢٠٠٠م. 
كت��اب البي��ان املغ��رب يف اأخب��ار الأندل���س واملغ��رب، اب��ن ع��ذاري )اأب��و حمم��د عب��د اهلل ب��ن . ٤٤

حمم��د املراك�س��ي(، حتقي��ق: ج. ���س ك��ولن وليف��ي بروفن�س��ال، ط٣، دار الثقاف��ة، ب��ريوت، 
١٩٨٣م. 

كت��اب اجلغرافي��ا، الزه��ري )اأب��و عب��د اهلل حمم��د ب��ن اأب��ى بك��ر(، اعتن��ى بتحقيق��ه: حمم��د . ٤٥
ح��اج �س��ادق، مكتب��ة الثقاف��ة الديني��ة، القاه��رة، د. ت. 
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كت��اب الوثائ��ق وال�س��جات، اب��ن العط��ار )حمم��د ب��ن اأحم��د الأم��وى(، حتقي��ق: �س��امليتا . ٤٦
وكورينط��ي،  جمم��ع املوثق��ني املجريط��ي   واملعه��د الأ�س��باين العرب��ي  للثقاف��ة،  مدري��د، ١٩٨٣م. 

كت��اب طبق��ات علم��اء اأفريقي��ة، اأب��و الع��رب متي��م )حمم��د ب��ن اأحم��د ب��ن متي��م القريوان��ى(، . ٤٧
دار الكت��اب اللبن��اين، ب��ريوت، د. ت. 

ل�س��ان الع��رب، اب��ن منظ��ور )جم��ال الدي��ن اأب��و الف�س��ل حمم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ي(، دار . ٤٨
�س��ادر، ب��ريوت، ١٤١٤ه���. 

املجال���س وامل�س��ايرات، اب��ن حي��ون املغرب��ي، حتقي��ق: احلبي��ب الفق��ي واآخ��رون، دار املنتظ��ر، . ٤٩
بريوت، ١٩٩٦م. 

املدون��ة، �س��حنون )اأب��و �س��عيد عب��د ال�س��ام ب��ن �س��عيد ب��ن حبي��ب التنوخ��ى(، دار الكت��ب . ٥٠
العلمي��ة، ب��ريوت، ١٩٩٤م. 

مذاه��ب احل��كام يف ن��وازل الأح��كام، عيا���س وول��ده، حتقي��ق وتعلي��ق: حمم��د بن �س��ريفة، دار . ٥١
الغرب الإ�س��امي، بريوت، ١٩٩٠م. 

م�س��الك الأب�س��ار يف ممال��ك الأم�س��ار، العم��ري )�س��هاب الدي��ن اأحم��د ب��ن يحي��ى ب��ن ف�سل . ٥٢
اهلل القر�س��ي الع��دوي(، املجمع الثق��ايف، اأبو ظبي، ١٤٢٣ه�. 

م�س��ائل اأب��ي الولي��د اب��ن ر�س��د )اجل��د(، اأب��و الولي��د حمم��د ب��ن اأحم��د ب��ن ر�س��د القرطب��ي، . ٥٣
حتقي��ق: حمم��د احلبي��ب التج��كاين، دار الآف��اق اجلدي��دة، املغ��رب، ط٢، ١٩٩٣م. 

مع��امل الإمي��ان يف معرف��ة اأه��ل الق��ريوان، الدب��اغ )اأب��و زي��د عب��د الرحم��ن ب��ن حمم��د . ٥٤
واآخري��ن، مكتب��ة اخلاجن��ي، م�س��ر، ١٩٦٨م.  �س��بوح  اإبراهي��م  الأن�س��اري(، حتقي��ق: 

مع��امل القرب��ة يف اأح��كام احل�س��بة، اب��ن الأخ��وة )حمم��د ب��ن حمم��د القر�س��ي(، مطبع��ة دار . ٥٥
الفن��ون، كم��ردج، ١٩٣٧م. 

املعل��م بفوائ��د �س��لم، امل��ازري )ب��و عب��د اهلل حمم��د ب��ن عل��ي ب��ن عم��ر التَِّميم��ي املالك��ي(، . ٥٦
حتقي��ق: حمم��د ال�س��اذيل النيف��ر، ال��دار التون�س��ية للن�س��ر، تون���س، ط٢، ١٩٨٨م. 

املعي��ار املع��رب واجلام��ع املغ��رب ع��ن فت��اوي اأه��ل اأفريقي��ة والأندل���س واملغ��رب، الون�سري�س��ي . ٥٧
)اأب��و العبا���س اأحم��د ب��ن يحي��ى(، حتقيق: جمموعة م��ن الفقهاء باإ�س��راف حممد حجي، دار 

الغرب الإ�س��امي، ب��ريوت، ١٩٨١م. 
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املغ��رب يف ذك��ر ب��اد اأفريقي��ة واملغ��رب، البك��ري )اأب��و عبي��د عب��د اهلل ب��ن عب��د العزي��ز ب��ن . ٥٨
حمم��د ب��ن اأي��وب(، حتقي��ق: دي �س��يان، اجلزائ��ر، ١٨٥٧م. 

املقدم��ة، اب��ن خل��دون )ويل الدي��ن عب��د الرحم��ن ب��ن حمم��د ب��ن حمم��د ب��ن احل�سرم��ي(، . ٥٩
حققه��ا وق��دم له��ا وعل��ق عليه��ا: عبد ال�س��ام ال�س��دادي، بي��ت الف��ون والعل��وم والآداب، الدار 

البي�س��اء، ٢٠٠٥م. 
املق�س��د املحم��ود يف تلخي���س العق��ود، اجلزي��ري )اأب��و القا�س��م علي بن يحيى بن القا�س��م(، . ٦٠

حتقي��ق ودرا�س��ة: فاي��ز ب��ن م��رزوق ال�س��لمي، ر�س��الة دكت��وراه غ��ري من�س��ورة، كلي��ة ال�س��ريعة، 
جامع��ة اأم الق��رى، ال�س��عودية، ١٤٣٣ه�. 

املقن��ع يف عل��م ال�س��روط، اب��ن مغي��ث التطيل��ي )اأبو جعفر اأحمد بن مغي��ث(، تقدمي وحتقيق: . ٦١
فران�سي�سكو خابيري، املجل�س الأعلى لاأبحاث، مدريد، ١٩٩٤م. 

مناق��ب اأب��ي اإ�س��حاق اجلبني��اين، اللبي��دي )اأب��و القا�س��م ب��ن حمم��د احل�سرم��ي(، حتقي��ق:   . ٦٢
ه���. ر. اإدري���س، اجلزائ��ر، ١٩٥٩م. 

مناق��ب حم��رز ب��ن خل��ف، الفار�س��ي )اأب��و الطاه��ر حمم��د ب��ن احل�سني الفار�س��ي(، حتقي��ق:  . ٦٣
ه���. ر. اإدري���س، باري���س، ١٩٥٠م. 

مناه��ج التح�سي��ل ونتائ��ج لطائ��ف التاأوي��ل يف �س��رح املدون��ة وح��ل م�س��كاتها، الرجراج��ي . ٦٤
)اأب��و احل�س��ن عل��ي ب��ن �س��عيد(، اعتن��ى ب��ه: اأب��و الف�سل الّدمَياط��ي، واأحمد بن عل��ّي، دار ابن 

حزم، ب��ريوت، ٢٠٠٧م. 
املواع��ظ والعتب��ار بذك��ر اخلط��ط والآث��ار، املقري��زي )تق��ي الدي��ن اأحم��د ب��ن عل��ي ب��ن           . ٦٥

عب��د الق��ادر(، دار الكت��ب العلمي��ة، ب��ريوت، ١٤١٨ه���. 
مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل، احلطاب املالكي، دار الفكر، بريوت، ١٩٩٢م. . ٦٦
نزهة امل�س��تاق يف اخرتاق الآفاق، الإدري�س��ي )اأبو عبداهلل حممد بن عبد اهلل بن اإدري���س(، . ٦٧

مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، )د. ت(. 
��َنامي احلنف��ي(، حتقي��ق: . ٦٨ ن�س��اب الحت�س��اب، ال�س��نامي )عم��ر ب��ن حمم��د ب��ن عو���س ال�سَّ

موئ��ل ع��ز الدي��ن، دار العل��وم للطباع��ة والن�س��ر، الريا���س، ١٩٨٢م. 
نهاي��ة الأرب يف فن��ون الأدب، النوي��ري )�س��هاب الدي��ن اأحم��د ب��ن عب��د الوه��اب(، دار الكتب . ٦٩

والوثائق القومية، القاهرة، ١٤٢٣ه�. 
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الن��وادر والزي��ادات عل��ى م��ا يف املدون��ة م��ن غريه��ا م��ن الأمه��ات، اب��ن اأب��ي زي��د )اأب��و حمم��د      . ٧٠
عب��د اهلل ب��ن عب��د الرحم��ن(، حتقي��ق: عب��د الفتاح حممد احلل��و، دار الغرب الإ�س��امي، ١٩٩٩م. 

الهداي��ة الكافي��ة ال�س��افية لبي��ان حقائ��ق الإم��ام اب��ن عرف��ة الوافي��ة، الر�س��اع )اأب��و عب��د اهلل . ٧١
حمم��د ب��ن قا�س��م الأن�س��اري التون�س��ي املالك��ي(، املكتب��ة العلمي��ة، ب��ريوت، ١٣٥٠ه���. 

ثانًيا: الدرا�ضات العربية واملعربة:
الأحبا���س باإفريقي��ة وعلم��اء املالكي��ة اإىل منت�س��ف الق��رن ٦ه���/١٢م- الكرا�س��ات التون�س��ية، . ١

جنم الدين الهنتاتي، ع١٧٤، الثاثية الثالثة ل�س��نة ١٩٩٦م، �س٩٧- ١٢١. 
الأحبا���س يف املغرب��ني الأدن��ى والأو�س��ط من��ذ حك��م الأغالب��ة حت��ى نهاية حك��م املوحدين، . ٢

�س��وزان ع��زب، درا�س��ة دكت��وراه غ��ري من�س��ورة، ق�س��م التاري��خ، كلي��ة الآداب، جامع��ة 
الفي��وم، ٢٠١٢م. 

ب�س��اط العقي��ق يف ح�س��ارة الق��ريوان و�س��اعرها اب��ن ر�س��يق، ح�س��ن ح�س��ني عب��د الوه��اب، . ٣
مكتب��ة املن��ار، تون���س، ط٢، ١٩٧٠م. 

ب��اد املغ��رب وعاقاته��ا بامل�س��رق الإ�س��امي يف الع�سور الو�س��طى، جورج مار�س��يه، تعريب: . ٤
حممود عبد ال�سمد هيكل، من�ساأة املعارف، الإ�سكندرية، ١٩٩١م. 

تاري��خ خزائ��ن الكت��ب باملغ��رب، اأحم��د �س��وقي بنب��ني، ترجم��ة م�سطف��ى طوب��ي، املطبع��ة . ٥
والوراق��ة الوطني��ة، مراك���س، ٢٠٠٣م. 

احلي��اة العلمي��ة يف جب��ل نفو�س��ة وتاأثرياته��ا عل��ى ب��اد ال�س��ودان الغرب��ي )خ��ال الق��رون ٢- . ٦
٨ه� / ٨- ١٤م(، حممود ح�س��ني كوردي، من�س��ورات موؤ�س�س��ة تاوالت الثقافية، ٢٠٠٨م. 

درا�س��ات يف عل��م املخطوط��ات والبح��ث الببلوغ��رايف، اأحم��د �س��وقي بنبني، املطبع��ة والوراقة . ٧
الوطنية، مراك�س، ط٢، ٢٠٠٤م. 

درا�س��ات يف م�س��ادر الفق��ه املالك��ي، ميكلو���س موراين، ترجمة: �س��عيد بح��ريي واآخرين، دار . ٨
الغرب الإ�سامي، بريوت، ١٩٨٨م. 

دور الكت��ب العربي��ة العام��ة و�س��به العام��ة لب��اد العراق وال�س��ام وم�سر يف الع�سر الو�س��يط، . ٩
يو�سف الع�س، ترجمة: نزار اأباظة وحممد �سباغ، دار الفكر املعا�سر، بريوت، ١٩٩١م. 

دور الكت��ب يف ما�س��ي املغ��رب، حمم��د املن��وين، تق��دمي: اأحم��د �س��وقي بن��ني، من�س��ورات . ١٠
اخلزان��ة احل�س��نية، مراك���س، ٢٠٠٥م. 
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الدول��ة ال�سنهاجي��ة، اله��ادي روجي��ه اإدري���س، ترجم��ة: حم��ادي ال�س��احلي، دار الغ��رب . ١١
ب��ريوت، ١٩٩٢م.  الإ�س��امي، 

الرباط��ات البحري��ة باإفريقي��ة يف الع�سر الو�س��يط، ناجي جلول، مركز الدرا�س��ات والبحوث . ١٢
القت�سادية والجتماعية، تون�س، ١٩٩٩م. 

�س��جل ق��دمي ملكتب��ة جام��ع الق��ريوان، اإبراهي��م �س��بوح، جمل��ة معه��د املخطوط��ات العربي��ة، . ١٣
م�س��ر، م��ج٢، ج٢ ، ١٩٥٦م، ���س٣٩٣- ٣٧٢. 

�سهريات التون�سيات، ح�سن ح�سني عبد الوهاب، مكتبة املنار، تون�س، ط٤، ١٩٦٥م. . ١٤
معه��د . ١٥ جمل��ة  الوه��اب،  عب��د  ح�س��ني  التون�س��ية،  اأفريقي��ة  يف  وجمعه��ا  بالكت��ب  العناي��ة 

 .٩٠ ���س٧٢-  ١٩٥٥م،  ع١،  م��ج١،  العربي��ة،  املخطوط��ات 
الفن الإ�سامي، اآرن�ست كونل، ترجمة: اأحمد مو�سى، دار �سادر، بريوت، ١٩٦٦م. . ١٦
فهر���س مكتب��ة الق��ريوان، حمم��د ط��راد، خمط��وط بالهيئ��ة امل�سري��ة العام��ة للكت��اب، حت��ت . ١٧

رق��م٤٣٩١ج عرب��ي، ميكروفيل��م ٥٠٥٣٩. 
قب�س من عطاء املخطوط املغربي، حممد املنوين، دار الغرب الإ�سامي، بريوت، ١٩٩٩م. . ١٨
الكت��اب العرب��ي املخط��وط وعل��م املخطوط��ات، اأمي��ن ف��وؤاد �س��يد، القاه��رة، ال��دار امل�سري��ة . ١٩

اللبناني��ة، ط١، ١٩٩٧م. 
املدينة الإ�سامية، حممد عبد ال�ستار عثمان، عامل املعرفة، الكويت، ع١٣، ١٩٨٨م. . ٢٠
م�ساجد القريوان، جنوى عثمان، مطبعة دار عكرمة، دم�سق، ٢٠٠٠م. . ٢١
امل�ساجد، ح�سني موؤن�س، عامل املعرفة، املجل�س الأعلى للثقافة والفنون، الكويت، ع ٣٧، ١٩٨١م. . ٢٢
امل�سجد اجلامع بالقريوان، اأحمد فكري، مطبعة املعارف، م�سر، ١٩٣٦م. . ٢٣
املكتب��ة التون�س��ية وعنايته��ا باملخط��وط العرب��ي، حمم��د عب��د الق��ادر اأحم��د، جمل��ة معه��د . ٢٤

املخطوط��ات العربي��ة، م�س��ر، م��ج١٧، ج١، ١٩٩٧م، ���س٧٩١- ١٨٧. 
مكتب��ة الق��ريوان العتيق��ة و�س��بل �سيانته��ا، م��راد الرم��اح، جمل��ة معهد املخطوط��ات العربية، . ٢٥

م�س��ر، م٤١، ج١، ١٩٩٧م، �س٢٩١- ٣١٢. 
ن�س��ان قدمي��ان يف اإع��ارة الكت��ب، ف��وؤاد �س��يد، جمل��ة معه��د املخطوط��ات العربي��ة، م٤، ج١، . ٢٦

١٩٥٨م، ���س ���س٢٥١-١٣٣. 



130

العدد ٣٢ - ال�سنة ال�س�ابعة ع�سرة - �س�ع�ب�ان ١٤٣٨ ه� / م��اي�و ٢٠١٧ م

ورق��ات ع��ن احل�س��ارة العربي��ة باإفريقي��ة التون�س��ية، ح�س��ن ح�س��ني عب��د الوه��اب، مكتب��ة . ٢٧
املن��ار، تون���س، ١٩٦٦م. 

ف�سال��ة، . ٢٨ مطبع��ة  عب��داهلل،  ب��ن  العزي��ز  عب��د  حمم��د  الإ�س��امي،  الفك��ر  يف  الوق��ف 
املغ��رب، ١٩٩٦م. 

الوق��ف واملجتم��ع من��اذج وتطبيق��ات م��ن التاري��خ الإ�س��امي، الريا���س، موؤ�س�س��ة اليمام��ة . ٢٩
ال�سحفي��ة، الريا���س، ١٤١٧ ه���. 

الوق��ف وبني��ة املكتب��ة العربية-ا�س��تبطان للم��وروث الثق��ايف، يحي��ى ب��ن حمم��ود جن��ي، . ٣٠
الريا���س، مرك��ز املل��ك في�س��ل للبح��وث والدرا�س��ات الإ�س��امية، الريا���س، ١٩٨٨م. 

الدرا�ضات الأجنبية:
1. Haffening: “wakf”, Ensclobitdy of islam, Vol. IV, London,1934. p p.

2. Marçais (G.), Poinssot (L.): Objets kairouanais IXe au XIIIe siè-
cle,Tunis,1952,T.1.

3. Mercier,M. ,Etude sur le waqf abadhite et ses applications au Mzab,Al-
geri,1927. 

4. Roy (B) ,Poissot (P): Inscription Arabes de Kairouan Institut des 
Hautes, Etudes,Paris,1950



131

الـبـحـــوث

املن�ضاآُت التجاريُة مبدينِة »اإ�ضتانبول« م�ضدًرا 
لتمويِل الأوقاِف العثمانيِة يف املدينِة

خلَل القرننِي 9- ١٠هـ/ ١5- ١6م
                                                                                                         اأ. حممد اأحمد ملكة )1)

امللخ�ُس: 
��زت العم��ارة الإ�س��امية يف معظ��م ع�سوره��ا باأنه��ا ُبني��ت �سم��ن نظ��ام الوق��ف الإ�س��امي  متيَّ
ل�سم��ان ا�س��تمرار تاأدي��ة املب��اين لوظائفه��ا بع��د م��وت الواقف��ني، ويه��دف ه��ذا البحث اإىل ت�س��ليط 
ال�س��وء عل��ى م�س��ار الوق��ف الإ�س��امي يف مب��اين الع�س��ر العثم��اين بعا�سم��ة اخلاف��ة العثماني��ة 
»اإ�س��تانبول«؛ منذ ُفتحت املدينة على يد ال�س��لطان حممد الفاحت �س��نة )٨٥٧ه�/ ١٤٥٣م(، وحتى 
اأواخر القرن العا�س��ر الهجري )١٠ه�/ ١٦م(؛ حيث بداأ بعد فتحها بتاأ�سي���س اأول وقف معماري 

باملدين��ة؛ وه��و اأوق��اف جام��ع »اآي��ا �سوفيا«، و�س��يَّد لذلك عدة من�س��اآت جتارية.

)1) معيد بقسم اآلثار اإلسالمية، كلية اآلثار - جامعة القاهرة، القاهرة.
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وق��د ا�س��ُتهر نظ��ام الوق��ف يف تل��ك الف��رتة ببن��اء العم��ارات، وه��ي موؤ�س�س��ات ت�س��م نوع��ني من 
�س��ت بدافع الورع واخلري والنفع للم�س��لمني؛ كامل�س��اجد  املن�س��اآت بداخلها؛ اإحداهما: خدمية، اأُ�سِّ
وامل�ست�سفيات وُدور الطعام وا�سرتاحات ال�سيوف، بينما ُبنيت بجانبها املن�ساآت الأخرى الربحية؛ 
��ة.. وغريه��ا؛ مبا يدرُّ دخًا يغطي نفقات املن�س��اآت الأوىل  كاخلان��ات والأ�س��واق واحلمام��ات العامَّ
ع حول امل�سجد، فيما تقع املباين  دون ا�ستنزاف لراأ�س املال الأ�سلي، وكانت املباين اخلدمية تتجمَّ
الربحية قريًبا منها، اأو يف مكان منا�س��ب يتما�س��ى مع وظيفتها يف متويل الأوقاف العثمانية، ول 
يكاد يخلو جممع معماري يف املدينة من مبنى جتاري كاأهم جزء من مباين الوقف، وكانت كافة 
ل -بعد مراجعتها فقهيًّا لئا تتعار�س مع ال�س��ريعة الإ�س��امية- �سمن وقفية  تلك الأوقاف ت�س��جَّ
ق عليها قا�سي املدينة، وتدخل يف �س��جله، ثم ُتعتمد من ال�س��لطان نف�س��ه، مبا يدل  خا�سة، ي�سدِّ

على رعاية الدولة لاأوقاف الإ�س��امية.
منهج البحث وفر�ضياته:

��زت منظوم��ة الوق��ف الإ�س��امي بال�س��مول والكم��ال؛ ول �س��يَّما فيم��ا يتعلَّ��ق بالأوق��اف  متيَّ
املعماري��ة، وكان الع�س��ر العثم��اين �ساح��ب احل��ظ الأوفر يف ذلك؛ نتيجة اخلرات ال�س��ابقة التي 
ب��ع العثمانيون نهًجا  ا�س��تفاد منه��ا العثماني��ون كث��رًيا يف اإقام��ة دولتهم املرتامية الأطراف، فقد اتَّ
مل ي�س��لكه غريه��م عن��د فت��ح الأماك��ن واملناط��ق النائي��ة، وق��د كان ه��ذا النه��ج �س��بًبا يف �س��يطرة 

العثماني��ني عل��ى كث��ري م��ن املناط��ق يف كلٍّ م��ن اأوروب��ا واآ�س��يا.
ويعتم��د منه��ج البح��ث عل��ى ال�س��تقراء واملقارنة والتحليل، مع تتبُّع التطوُّر التاريخي لأ�س��لوب 
البن��اء العثم��اين ونظ��ام العم��ارة العثماني��ة، ال��ذي ارتب��ط ب�س��كل وثي��ق مبفه��وم الوق��ف والعم��ل 
اخلريى النابع بالأ�سا���س من الروح الإ�س��امية، حيث �س��عى ال�س��اطني وكبار رجال الدولة لبناء 
الأوق��اف املعماري��ة، الت��ي مثل��ت َن��َوًى لقي��ام م��دن جدي��دة، وازده��ار م��دن قدمي��ة اأخ��رى، وكان��ت 
املن�س��اآت التجاري��ة م��ن اأه��م املب��اين داخل التكتات املعمارية التي ُتن�س��اأ؛ نظ��ًرا لدورها التجاري 
��ا متي��زت ب��ه تل��ك املن�س��اآت م��ن تنوُّع خ��ال الع�س��ر العثماين؛ ول �س��يَّما  والقت�س��ادي، ف�س��ًا عمَّ
يف وج��ود اأن��واع م��ن املب��اين مل تك��ن موج��ودة خال الع�سور الإ�س��امية الأخ��رى، وهو الأمر الذي 
تتمي��ز ب��ه العم��ارة العثماني��ة؛ وكان م��ن اأه��م الدواف��ع الت��ي دفع��ت الباح��ث لتن��اول املو�س��وع، فه��ل 
��ز به��ا الع�س��ر العثم��اين؟ اأم اأن ن��وع ه��ذه املب��اين كان موج��وًدا يف ع�س��ور  ه��ي ظاه��رة فري��دة متيَّ

ر له��ا الذي��وع والنت�س��ار مثلم��ا حدث يف الع�س��ر العثماين؟ اإ�س��امية اأخ��رى ومل يق��دَّ
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كم��ا اأن بع���س تل��ك املب��اين ق��د ُبن��ي باأم��ر م��ن ال�س��اطني اأنف�س��هم، وكان قا�س��ًرا عليه��م دون 
غريه��م، وبع�سه��ا الآخ��ر ُبن��ي باأم��ر م��ن ال��وزراء وكب��ار رج��ال الدول��ة وكب��ار التج��ار، وه��و الأم��ر 
��ح التف��اوت ب��ني اإمكاني��ات املن�س��ئني لتلك املب��اين تبًعا لختاف وظائفه��م ودرجاتهم،  ال��ذي يو�سِّ
وبالتايل ي�سبح لدينا تف�س��ري لنت�س��ار تلك املباين وتنوُّعها خال الع�سر العثماين عن غريه من 
ة  الع�سور؛ نظًرا للعاقات اخلارجية للدولة العثمانية وجتارتها يف كلٍّ من اآ�سيا واأوروبا؛ وبخا�سَّ
التج��ارة م��ع ب��اد فار���س والهن��د وال�س��ني �س��رًقا، وم��ع البندقي��ة وجن��وة غرًب��ا، مما كان �س��بًبا يف 
ق تاأثريات ثقافية ومعمارية ن�ساأت مع تنوُّع الب�سائع التي يتم تداولها يف املعامات التجارية  تدفُّ
العثماني��ة مبدين��ة »اإ�س��تانبول«، وه��و الأم��ر ال��ذي يجي��ب عل��ى كث��ري م��ن الت�س��اوؤلت حول املن�س��اآت 

التجاري��ة الت��ي تنت�س��ر يف اأنح��اء املدين��ة.
وق��د �س��بق تن��اول املن�س��اآت التجاري��ة مبختل��ف اأنواعه��ا، وذك��ر اأمثل��ة لت�سميماته��ا املعماري��ة 
املختلفة، مع ذكر موجز ملفهوم الوقف وانت�ساره يف الع�سر العثماين، ف�سًا عن العاقة الوثيقة 
ب��ني الأوق��اف والن�س��اط املعم��اري يف الع�س��ر العثم��اين، كم��ا متَّ عر���س بع���س اأ�س��كال تخطيط��ات 
د هذه املن�س��اآت املعمارية هند�س��يًّا، وكذلك  ه��ذه املب��اين وت�سميماته��ا املعماري��ة لتاأكيد تنوُّع وتعدُّ
د وتن��وُّع اأ�س��اليب متويله��ا لاأوق��اف املعماري��ة خ��ال الع�س��ر العثم��اين، وي�س��بق كلَّ ن��وع منه��ا  تع��دُّ

مقدم��ة موج��زة لأ�س��ل كلِّ ن��وع م��ن هذه املن�س��اآت، وتطوُّره خال الع�س��ر العثماين.

اأوًل: الوقف وانت�ضاره يف الن�ضاط املعماري العثماين:
الوق��ف يف اللغ��ة يعن��ي: احلب���س، وُيق��ال: َوَق��َف يق��ُف وقًف��ا؛ اأي: حب���س يحب���س حب�ًس��ا، ويف 
ال�سرع هو: حب�س الأ�سل وت�سبيل الثمرة اأو املنفعة)1(، ومعنى حتبي�س الأ�سل؛ اأي: املنع من الإرث 
والت�س��رُّف يف الع��ني املوقوف��ة؛ بالبي��ع، اأو الهب��ة، اأو الره��ن، اأو الإجارة، اأو الإع��ارة.. ونحو ذلك، 

وت�س��بيل املنفع��ة ه��و: �سرفه��ا يف �س��بيل اهلل، عل��ى اجلهة الت��ي عيَّنها الواقف، م��ن دون عو�س.
ر والدائ��م ب��ه اأو بثمرت��ه، يف وج��ه م��ن  ��ت مل��ال؛ لانتف��اع املتك��رِّ ��د اأو موؤقَّ فالوق��ف حب���س موؤبَّ
ف��ه اأح��د فقه��اء احلنفي��ة بقول��ه: »ه��و حب���س العني على  ده��ا الواق��ف)2(، وعرَّ وج��وه ال��ر الت��ي يحدِّ
)1) فقــه الســنة، الســيد ســابق، الفتــح العربــي لإلعــالم، القاهــرة، ط10، 1993م، 3/ 307؛ قيــم الوقــف والنظريــة املعماريــة- 
صياغــة معاصــرة، حبــث مبجلــة أوقــاف، نوبــي حممــد حســن: األمانــة العامــة لألوقاف، الكويت، الســنة اخلامســة، العدد 8، 

ربيــع األول 1326هـــ/ مايــو 2005م، ص 16.
)2) الوقف اإلسالمي- تطوره وإدارته وتنميته، منذر قحف، دار الفكر، دمشق، ط1، 2000م، ص62.
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ف��ه حمم��د ب��ن عرف��ة املالك��ي باأنه: »اإعط��اء منفعة  ق باملنفع��ة«)1(، كم��ا عرَّ مل��ك الواق��ف، والت�س��دُّ
ف��ه فقه��اء ال�س��افعية باأن��ه: »حب���س م��ال  ة وج��وده، لزًم��ا بق��اوؤه يف مل��ك معطي��ه«)2(، وعرَّ �س��يء م��دَّ
؛ تقرًبا  ميك��ن النتف��اع ب��ه، م��ع بق��اء عين��ه، بقط��ع الت�س��رُّف يف رقبته، وُت�س��رف منافعه اإىل ال��رِّ

اإىل اهلل تع��اىل«)3(.
��ت الدول��ة العثماني��ة �سيا�س��ة عمراني��ة متكامل��ة، كان له��ا اأثره��ا الوا�س��ح الكب��ري يف  وق��د تبنَّ
تط��وُّر امل��دن القدمي��ة ون�س��وء م��دن جدي��دة، وق��د ازدان��ت ه��ذه وتلك بالعمائ��ر املتنوع��ة الأغرا�س 
والوظائ��ف، مم��ا كان ل��ه دور ب��ارز يف ت�س��كيل احلي��اة الجتماعي��ة والقت�سادي��ة والثقافي��ة 
وال�سيا�س��ية لذل��ك املجتم��ع، ول �س��يَّما يف املناط��ق والأج��زاء الأوروبي��ة، وق��د قام��ت الأوقاف بدور 
كبري يف ت�سكيل البنية العمرانية اجلديدة يف الأنا�سول والروميلي، بل كانت نواة لتلك املدن)4(، 
ف�س��ًا ع��ن ذل��ك ال��دور امله��مِّ ال��ذي لعبت��ه الأوق��اف يف تن�س��يط احلي��اة التجاري��ة واحلرفي��ة يف 
��ر لنف�س��ه م��ن الفوائد الت��ي يح�سل عليها م�س��دًرا ثابًتا لتغطي��ة نفقات اخلدمات  امل��دن، كم��ا يوفِّ
مه��ا للمجتم��ع املحل��ي)5(، وه��و الأم��ر ال��ذي �س��هد ب��ه للدول��ة العثماني��ة كثري من  املجاني��ة الت��ي يقدِّ
ال��ة الأجان��ب، حينم��ا مل يك��ن الوق��ف ق��د ُع��رف يف اأوروب��ا بع��د، وق��د اأ�س��ار اإىل ذل��ك بع���س  الرحَّ
ه:  الة خال القرن الثاين ع�سر )١٢ه�/ ١٨م(؛ حيث ذكرت »جوليا باردوي« ما ن�سُّ هوؤلء الرحَّ
»يوجد بع�س من يعتقدون باأن اأ�سواق مدينة الق�سطنطينية -كما كانوا يطلقون عليها وهو ال�سم 
الر�سمي الذي ظلَّ م�ستعمًا للمدينة من ِقبل الأوروبيني- ل ي�ساهيها �سوى حدائق عاء الدين 
ال�س��حرية، وبع��د اأن راأي��ت ذل��ك بعين��ي اأق��ول له��وؤلء: ل �س��يء مما ذكرمت بعيد ع��ن احلقيقة!«)6(.

)1) دراسات قانونية يف امللكية العقارية، عقود التربع الواردة على امللكية العقارية )الوقف)، خري الدين فنطازي، دار زهران 
للنشر والتوزيع، األردن، ط1، 2012م، 1/ 21.

.http://www.alifta.net  (2(
)3) الوقف اإلسالمي بني النظرية والتطبيق، عكرمة سعيد صربي، دار النفائس، األردن، 2008م، ط1، ص36؛ روائع األوقاف 

يف احلضارة اإلسالمية، راغب السرجاني، شركة نهضة مصر للطباعة والتوزيع، القاهرة، ط1، 2010م، ص32- 33.
Kia, Mehrada: Daily Life in the Ottoman Empire, California, USA, 2001, pp. 79-  (4(
 80; Bulut, Mehmed: Ottomaans-Nederlandse Economische Betrekkingen inde
.Vroegmodern period 1571-1699, Rambus te Hilversun, Amsterdam, 2001, pp. 37-38
)5) العمارة اإلسالمية يف أوروبا العثمانية، حممد محزة احلدَّاد، منشورات جامعة الكويت، 2002م، الكتاب األول، ص101-100.
 Miss Pardoe: The Beauties of the Bosphorus, Illustrated in a series of Views of   (6(
 Constantinople, original drawings by W. H. Bartlett, published by George Virtue, 26,
.IVY Lane, London, 1838, p. 12
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والعاق��ة ب��ني الوق��ف وحرك��ة العم��ارة والعمران يف املدينة الإ�س��امية عاق��ة قدمية وفاعلة، 
��رت احتياج��ات امل�س��تخدمني  ��ا يف حتقي��ق بيئ��ة عمراني��ة �س��ليمة، وفَّ لع��ب الوق��ف فيه��ا دوًرا مهمًّ
بدرج��ة عالي��ة م��ن الكف��اءة؛ ول �س��يَّما يف املب��اين ذات الطبيع��ة اخلدمي��ة واملجاني��ة؛ وذل��ك لأن 
الأوق��اف �س��اعدت يف ازده��ار ه��ذه املب��اين، ب��ل وارتبط وجودها بوجوده، وهو ما ميكن اأن يلم�س��ه 
مته؛ اإذ اأعاد ال�س��بب اإىل وج��ود الوقف يف ازدهار  امل��رء م��ن خ��ال م��ا قال��ه »اب��ن خل��دون« يف مقدَّ
د ذلك  العلم يف ال�س��رق وتراجعه يف الغرب ب�س��بب غياب الوقف، اأو ما اأ�س��ماه »�س��ند العلم«، واأكَّ
بقول��ه يف حديث��ه ع��ن اأه��ل املغ��رب: »وم��ا اأتاه��م الق�س��ور اإل م��ن ِقب��ل التعليم وانقطاع �س��نده«)1(، 
ث كذل��ك ع��ن م�س��ر قائ��ا: »اإن العل��م والتعلُّ��م اإمن��ا ه��و بالقاه��رة م��ن ب��اد م�سر...  وح��ني حت��دَّ
بط، ووقفوا عليها الأوق��اف املغلَّة... فكرُثت الأوقاف  فا�س��تكرثوا م��ن بن��اء املدار���س والزوايا والرُّ
لذل��ك، وعظم��ت الغ��ات والفوائ��د، وكرث طلب العلم ومعلمه بك��رثة جرايتهم منها، وارحتل اإليها 

النا���س يف طلب العلم«)2(.
��ت الدول��ة العثماني��ة بتل��ك الأوق��اف اهتماًم��ا كب��رًيا، وتب��ارى يف اإن�س��ائها ال�س��اطني  واهتمَّ
واأمهاته��م، ف�س��ًا ع��ن ال��وزراء وكب��ار رج��ال الدول��ة، حي��ث �س��يَّد ال�س��لطان الف��احت )٨٥٥- 
٨٨٦ه���/ ١٤٥١- ١٤٨١م( -عل��ى �س��بيل املث��ال- اأوقاًف��ا كث��رية مبدين��ة »اإ�س��تانبول« عل��ى جام��ع 
»اآي��ا �سوفي��ا« وجممع��ه الكب��ري، ال��ذي يق��ع باملنطق��ة الت��ي ُتعرف با�س��مه اإىل الي��وم، وكذلك قام 
وزي��ره الوزي��ر حمم��ود با�س��ا باإن�س��اء جممع��ه الكب��ري يف »اإ�س��تانبول«، كم��ا اأن�س��اأ جممًع��ا اآخ��ر 
يف مدين��ة »اأنق��رة«.. اإىل غ��ري ذل��ك م��ن الأوق��اف الكث��رية، ب��ل واإىل الآن ل ت��زال عدي��د م��ن 
اجلامع��ات تق��وم عل��ى ه��ذه الأوق��اف؛ ومنه��ا جامع��ة ال�س��لطان الف��احت ب�«اإ�س��تانبول«، كم��ا كانت 
اأغل��ب اخلان��ات واملن�س��اآت التجاري��ة نف�س��ها موؤ�س�س��ات وقفي��ة، تاأخ��ذ مكانه��ا احلي��وي داخ��ل 

العم��ارات والكلي��ات املعماري��ة الك��رى)3(.
ل��ة يف ال�س��اطني ووزرائه��م- اأهمي��ة بالغ��ة يف  وكان لاأوق��اف الت��ي توؤ�س�س��ها الدول��ة -ممثَّ
ة  ان، ع��ر خطة حمكمة تت��وزع يف املناط��ق احليوية واملهمَّ ن�س��اأة امل��دن العثماني��ة وتوطينه��ا بال�س��كَّ

)1) املقدمة، ابن خلدون، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 2006م، ص927.
)2) املرجع نفسه، دار الرائد العربي، بريوت، ط5، 1982م، ص432- 435.

 Faroghi, Suraiya, Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia, Trade, Crafts and Food (3(
 Producion in an Urban Setting, 1520-1650, Cambridge. 1984, pp. 29-30; Somel,
 Selçuk Akşın: From A to Z of the Ottoman Empire, Scarecrow Press, Inc. U.K. 2003,
PP. 19-20
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التي يق�سد اإن�ساء املدن العثمانية فيها، فقد ُعرف النظام املعماري يف تلك الفرتة با�سم نظام 
له��ا الأوق��اف م��ن خدم��ات عام��ة  ال�»عم��ارة« )Imaret(، وه��ي مراك��ز عمراني��ة كب��رية متوِّ
واأ�سواق املدن، والتي كان لها دور كبري ومهمٌّ يف تو�سيع املدن العثمانية، والعمارة موؤ�س�سة قدمية 
يف ال�س��رق الأدن��ى، كان��ت ُتع��رف با�س��م »دار امل��رق« يف الع�س��ر ال�س��لجوقي، واأحياه��ا العثماني��ون 
م��ع اإن�س��اء مدنه��م الك��رى؛ ك�»بور�س��ة« و»اأدرن��ه« وغريهم��ا، فق��د كان��ت ت�س��مُّ العم��ارة -الت��ي 
ُعرف��ت با�س��م الكلي��ات اأو املجمع��ات فيم��ا بع��د- عدة من�س��اآت؛ كاجلامع، واملدر�س��ة، وامل�ست�س��فى، 
وا�سرتاحات ال�سيوف، والأ�سبلة.. وغريها؛ بدافع الورع اأو اخلري الذي تنبثق منه روؤية �سيا�سية 
باعتماد ال�سلطان نف�سه، وهي اإن�ساء مراكز مدن جديدة؛ �سواء يف اأوروبا ال�سرقية اأو الأنا�سول، 
و�س��ائر املناطق الأخرى، وبجانب تلك املن�س��اآت ال�س��ابقة من�س��اآت اأخرى؛ مثل: اخلان، اأو ال�س��وق، 
��ام.. وغريه��ا م��ن املب��اين ذات الطاب��ع الربح��ي؛ لت��درَّ دخ��ًا يغط��ي  وا�س��رتاحة القواف��ل، واحلمَّ
ل��ت تل��ك العم��ارة اجل��زء الأ�سا�س��ي يف خط��ط امل��دن؛ مم��ا كان  نفق��ات املن�س��اآت الأوىل، حي��ث مثَّ

يعطيه��ا طابًع��ا متميًزا)1(.
اإل اأن لفظ العمارة قد اقت�سرت دللته فيما بعد على املطاعم اخلريية كجزء من الأوقاف 
املعماري��ة فق��ط، ومل تع��د ُت�س��تعمل باملفه��وم العامِّ الذي يدل على الكلي��ات اأو املجمعات املعمارية، 
التي مل يختلف تخطيطها املعماري عن تخطيط امل�س��جد الإيواين على هيئة حرف )T(، ولي���س 
اأدلَّ عل��ى ذل��ك م��ن اأن بع���س تل��ك العم��ارات اأو املطاع��م ق��د اأ�سبح��ت م�س��اجد، ول ت��زال بع���س 
اأمثلته��ا موج��ودة اإىل الي��وم يف »اليون��ان« و«بلغاري��ا« باأوروب��ا، ويف بع���س امل��دن الأنا�سولي��ة كذل��ك 

مثل »اإزنيق«)2(.

)1) تاريــخ الدولــة العثمانيــة مــن النشــوء إىل االحنــدار، خليــل إيناجليــك، ترمجــة: د. حممــد األرنــاؤوط، دار املــدار اإلســالمي، 
 Barnes, John Robert, An Introduction to Religious Foundations ليبيــا، ط1، 2002م، ص220؛
 .in to the Ottoman Empire, E.J. Brill, Leiden, Netherlands, 1986, pp. 50-52
 Kiel, Machiel: The Oldest Munements of Ottoman-Turkish Architecture in the  (2(
 Balkans, Sanat Tarihi Yilligi, XII, Istanbul, 1983, pp. 127-133; Bakirtzis, C.H. and
 Xydas, P.: Un Monument Ottoman A Komotine Thrace Grecque, A ctes du ler Congress
 International, Zaghouan, 1997, pp. 17-21; Ayverdi E.H.: Avrupa`da Osmanli Mimari
 Eserleri: Bulgaristan, Yunanistan, Arnavudluk, Cilt IV , Istanbul, 1982. pp. 353-367;
 Tuken Y.: Turkiye, de Vakif A bideler ve eski Eserler, IV, Ankara, 1985, pp. 239-244,
.253-255
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وكان��ت الأوق��اف م��ن اأه��م الأ�س��اليب الت��ي اتبعته��ا الدول��ة العثماني��ة -برعاي��ة النظ��ام 
احلاكم- لت�سجيع الدينامية الأفقية يف الأماكن النائية وغري املاأهولة؛ لإحيائها واإنعا�س احلياة 
القت�سادي��ة والجتماعي��ة فيه��ا، ومث��ال ذل��ك ما وقع يف اأوا�س��ط القرن اخلام���س ع�س��ر امليادي، 
يف امل��كان ال��ذي يع��رف الي��وم با�س��م »اأوزون كوب��ري«؛ اإذ كان مليًئ��ا بامل�س��تنقعات والأحرا���س، 
اع الطرق، فقام ال�س��لطان مراد الثاين عام ٨٤٧ه�/ ١٤٤٣م باإن�س��اء اأحد اجل�س��ور،  يرتع فيه قطَّ
ن من مائة واأربعة و�سبعني )١٧٤( عقًدا على نهر »اأركنه«، وبنى عند مدخله كلية اأو جممًعا  مكوَّ
معماريًّا ي�سمُّ خاًنا ل�س��ت�سافة امل�س��افرين، وداًرا لإطعام الفقراء، وم�س��جًدا ومدر�س��ة، ثم اأن�س��اأ 
لل�سرف على تلك املن�س��اآت الجتماعية التي توؤدي خدماتها باملجانِّ حماًما وعدًدا من املحات 
��ل م��ع اإعفائه��م م��ن ال�سرائ��ب،  اأو احلواني��ت، ث��م ق��ام فاأ�س��كن يف امل��كان جماع��ة م��ن الب��دو الرحَّ
وبع��د ذل��ك اأخ��ذت جماع��ات خمتلف��ة تف��د عل��ى امل��كان ال��ذي دبَّت احلي��اة فيه، فقام��ت احل�سارة 
لت  وعظم��ت العم��ارة، ومل مي���س عل��ى بن��اء اجل�س��ر والأوقاف �س��وى ثاثني )٣٠( عاًم��ا حتى حتوَّ
املنطق��ة اإىل ق�سب��ة ُعرف��ت با�س��م ق�سب��ة »اأوزون كوب��ري«، كان ي�س��كنها م��ن العائ��ات يف ع��ام 

)٩٦٣ه���/ ١٥٥٦م( ح��وايل اأربعمائ��ة واإح��دى وثاث��ني )٤٣١( عائل��ة)1(.
وق��د اأمك��ن العث��ور عل��ى مئ��ات الأمثل��ة خ��ال الف��رتات الأوىل م��ن التاري��خ العثم��اين لاأوق��اف 
ل اإىل نواة للمدن بعد هجرات النا�س اأو تهجريهم اإليها، فقد وفد بهذه الطريقة على  التي تتحوَّ
»بلغاري��ا« و»اليون��ان« و»مقدوني��ا« و»روماني��ا« و»البو�س��نة والهر�س��ك« و»�سربيا«، ب��ل وكلِّ الأرا�سي 
الت��ي كان��ت حت��ت �س��يادة العثماني��ني يف اأوروب��ا ال�س��رقية.. اآلف م��ن املهاجري��ن وا�س��توطنوها، 
ولع��ل حت��وُّل »اإ�س��تانبول« بع��د فتحه��ا اإىل اأك��ر مدين��ة اأوروبي��ة خ��ال القرن��ني التا�س��ع والعا�س��ر 

الهجري��ني )٩- ١٠ه��� /١٥- ١٦م( كان له��ذا ال�س��بب)2(.
���س م��ن ِقب��ل الواقف��ني، وت�سم��ن ا�س��تمرار عمله��ا م��ن  وكان��ت العم��ارات )Imarets( توؤ�سَّ
ق من ال�سلطان نف�سه كما  ن لدى القا�سي وتدخل يف �سجاته، ثم ُت�سدَّ خال وقفية ر�سمية، ُتَدوَّ
�سة م�ستقلة بذاتها من الناحية املالية والإدارية، فقد كان الواقف  اأ�سرنا اآنًفا، وكان الوقف موؤ�سَّ
ه��و ال��ذي يع��نيِّ املت��ويل عل��ى الوق��ف، واإذا كان الوق��ف كب��رًيا ف��كان يع��نيِّ اإىل جانبه ناظ��ًرا للوقف 

 Gokbilgin (M.T.): XV-XVI. Asırlarda Edırne ve Paşa Livası, Istanbul, 1952, pp.  (1(
.216 -220
)2) الدولــة العثمانيــة تاريــخ وحضــارة، أكمــل الديــن إحســان أوغلــو )إشــراف)، ترمجة صاحل ســعداوي، مركز األحبــاث للتاريخ 

والفنون والثقافة اإلســالمية بإســتانبول )إرســيكا)، إســتانبول، 1999م، 1/ 582.
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��ا عل��ى الوق��ف، وكان املت��ويل هو امل�س��وؤول ع��ن كلِّ ما يتعلق بالوق��ف وتنميته واإدارته  اأو مفت�ًس��ا عامًّ
املالي��ة، ف�س��ًا ع��ن اإنف��اق املال ح�س��ب �س��روط الواق��ف؛ يف دفع الرواتب وترميم املن�س��اآت.. وغري 
���س الوقف  ذلك، اأما الناظر فقد كان دوره كمفت���س اأن يتاأكد من مدى تطبيق ال�س��روط التي تاأ�سَّ
عليها، وكان ياأتي دور الدولة يف متابعة الوقف بتكليف القا�سي مبراجعة ح�سابات الوقف، وعمل 

الإجراءات الحرتازية التي ت�سمن ا�س��تمرار املوؤ�س�س��ة يف تاأدية عملها.
ونظ��ًرا لك��رثة ه��ذه املن�س��اآت مبدين��ة »اإ�س��تانبول« عل��ى ي��د ال�س��لطان الف��احت )٨٥٥- ٨٨٦ه���/ 
١٤٥١- ١٤٨١م( فقد دفع ذلك املوؤرخ املعا�سر له )ن�س��ري( اإىل القول باأن ال�س��لطان حممد هو 
الذي اأن�ساأ مدينة »اإ�ستانبول«، اإل اأن خلفاءه بايزيد الثاين و�سليمان القانوين واأمهات ال�ساطني 
وق��ادة اجلي���س وغريه��م م��ن العلم��اء والتج��ار ق��د اأ�س��هموا بدوره��م يف من��و مدين��ة »اإ�س��تانبول« 
خ ب�سنة ٩٥٣ه�/ ١٥٤٦م اأنه كان باملدينة وحدها األفان  �سريًعا، حيث يك�سف اأحد ال�سجات املوؤرَّ
وخم�س��مائة و�س��بعة ع�س��ر )٢٥١٧( وقًفا تعود لأ�س��خا�س من خارج العائلة احلاكمة، واأُ�سيف اإىل 

ه��ذا ح��واىل األ��ف و�س��تمائة )١٦٠٠( وقف جديد بع��د ن�سف قرن اآخر)1(.
وخ��ال القرن��ني الثام��ن والتا�س��ع الهجري��ني )٨- ٩ه���/ ١٤- ١٥م( ق��ام اأعي��ان احل��دود 
بتاأ�سي���س من�س��اآت م�س��ابهة يف الأرا�س��ي الت��ي فتحوه��ا، وق��د حتول��ت بدورها اإىل مراك��ز ح�سارية 
بع��د ذل��ك، وكذل��ك من��ت مدين��ة �س��راييفو ح��ول كلي��ة اأن�س��اأها اأم��ري احل��دود عي�س��ى ب��ك يف اإط��ار 
ل��ت اإىل نواة ملدينة  وقف��ه، كم��ا اأن العم��ارة الت��ي اأن�س��اأها من��ت ب��ك يف طري��ق »�سوفيا- اأدرنه« حتوَّ
»تت��ار- بازارجي��ك«؛ الت��ي اأ�سبح��ت واح��دة من اأهم امل��دن العثمانية يف »بلغاري��ا«)2(، وهو ما يبنيِّ 
َدْور الأوق��اف يف تنمي��ة امل��دن ب�س��رعة كب��رية، غ��ري اأن��ه مم��ا ُي�س��ار اإلي��ه اأن ذل��ك كل��ه كان يت��م 

ل��ة يف ال�س��لطان ال��ذي يت��وىلَّ ت�س��يري اأموره��ا. برعاي��ة الدول��ة، ممثَّ
وق��د كان لكب��ار التج��ار م��ن ال�سوفي��ة كذل��ك اأث��ر كب��ري يف عملي��ة الوق��ف العثم��اين وامت��داد 
حرك��ة الن�س��اط العم��راين، حي��ث كان��ت الزواي��ا والأربط��ة ن��واة بن��اء العم��ارات والأوق��اف يف 
الأماك��ن البعي��دة الت��ي انت�س��رت يف عدي��د م��ن املواق��ع الإ�س��امية؛ حي��ث اإن املقيم��ني فيه��ا كان��وا 
مكفول��ني ُينَف��ق عليه��م م��ن الأوق��اف)3(، اإل اأن نظ��ام تل��ك الزواي��ا اختل��ف عل��ى اأي��دي جماع��ات 
م  ر اأ�س��لوبها وا�س��رتطت فيمن يتقدَّ الفت��وة والآخي��ة قبي��ل قي��ام الدول��ة العثمانية بقليل، والتي تطوَّ

)1) تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إىل االحندار، خليل إيناجليك، ص210- 221.
)2) املرجع نفسه، ص 228. 

)3) وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، حتقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، بريوت، 1994م، 4/ 142.
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اإليها اأن يكون من ذوي احلرف اأو املهن الذين يعملون داخل الزاوية ويك�س��بون قوتهم باأيديهم؛ 
حت��ى ل تك��ون الزواي��ا موئ��ًا للعاطل��ني، وه��و الأم��ر ال��ذي تفتَّق��ت عن��ه فيم��ا بع��د فك��رة النقاب��ات 

وطوائ��ف احلرفي��ني والتج��ار يف الع�س��ر العثم��اين)1(.
ثانًيــا: اأنــواع املن�ضــاآت التجاريــة العثمانيــة التــي ُبنيــت لتكــون م�ضــادر لتمويــل الأوقــاف 

مبدينــة »اإ�ضــتانبول«
عرف��ت العم��ارة العثماني��ة عديًدا من املن�س��اآت التجارية التي ُبني��ت كم�سادر لتمويل الأوقاف 
مبدين��ة »اإ�س��تانبول«، وق��د لعب��ت العاق��ات اخلارجي��ة للدول��ة العثماني��ة -ول �س��يَّما العاق��ات 
��ق ال�س��لع املختلفة م��ن كافة اأقطار  ى تدفُّ التجاري��ة- دوًرا رئي�س��يًّا يف تن��وُّع ه��ذه املن�س��اآت، حي��ث اأدَّ
الع��امل اإىل عا�سم��ة اخلاف��ة العثماني��ة مدين��ة »اإ�س��تانبول« اإىل تق�س��يم املن�س��اآت التجاري��ة تبًع��ا 
د والك��رثة يف بن��اء ه��ذه املن�س��اآت، ومل��ا  لنوعي��ة الب�سائ��ع الت��ي ُتب��اع بداخله��ا، وم��ن هن��ا ج��اء التع��دُّ
كانت بع�س نوعيات الب�سائع اأرقى من غريها، واخُت�سَّ ال�ساطني بها دون غريهم؛ فكان لزاًما 
اأن تلب��ي املن�س��اآت التجاري��ة اخلا�س��ة به��ا احتياجات اأخرى، ت�سمن احلف��اظ على الب�سائع وعدم 

تلفه��ا، وه��و الأم��ر ال��ذي انعك���س ب��دوره على عمارته��ا؛ فجاءت كاحل�س��ون والقاع!
ة، ُيطلق عليها  وعموًما فاإن املن�ساآت التجارية مبدينة »اإ�ستانبول« تنق�سم اإىل ثاثة اأنواع عامَّ
يف م�سطلح العمارة الإ�س��امية ا�س��م »الطرز«، وهي »الباد�س��تانات« و«الأرا�س��تا« و«اخلانات«)2(، 
وينق�س��م كلُّ ط��راز منه��ا اإىل ع��دد م��ن الأمن��اط الفرعي��ة، الت��ي تختل��ف ع��ن بع�سه��ا البع���س يف 

التخطي��ط واملميزات املعمارية.
النوع الأول: الباد�ضتانات:

تع��دُّ »الباد�س��تانات« ط��راًزا م��ن ط��رز املن�س��اآت التجاري��ة يف الع�س��ر العثم��اين، والت��ي بني��ت  
��ا لتموي��ل الأوق��اف العثماني��ة، وه��ي كلم��ة مكون��ة م��ن مقطعني )بز- �س��تان(،  لتك��ون م�س��دًرا غنيًّ

 Pakolcay, Necola: İslam Türk Edebiyatı Metinlerinde Ahı Kelimesinin Yeri “ Türk (1(
 Kültürü ve Ahılık, XXXI,Ahılık Bayrami Senpozyumu Tebliğeri, 13-15 Eylül 1985,
.İstanbul, 1986, pp. 73-77
 Al-Hadad, Mohamed Hamza and Malaka, Mohamed Ahmed, “The Ottoman  (2(
 Commercial Buildings in Istanbul: A Study according to Writings and Paintings of
 Travellers”, in “Proceedings of ADVED15 International Conference on Advances
in Education and Social Sciences, 12-14 October 2015-Istanbul, Turkey, pp. 286-
 295, from:  http://www.ocerint.org//adved15_epublication/papers/284.pdf
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وهي من اأ�سل فار�سي، فلفظة »البز« تعني: احلرير، وهي ما تزال م�ستخدمة يف تركيا اإىل اليوم 
للدللة على نوع معني من الن�سيج القطني وال�سويف، وكلمة »�ستان« هي: املو�سع واملحل، فاأُطلق 
لف��ظ »البز�س��تان« اأو »البزاز�س��تان« -الت��ي تعن��ي: ب��ازار اأو �س��وق ماب���س- على املن�س��اآت التي يتم 
از« عل��ى البائع، ثم  فيه��ا بي��ع الأقم�س��ة واملاب���س؛ ل �س��يَّما احلريري��ة منه��ا، كم��ا اأُطلق لف��ظ »البزَّ
ال��ة الرتك��ي  ف��ت الكلم��ة بع��د ذل��ك اإىل الباد�س��تان، يف الق��رن )١١ه���/ ١٧م( كم��ا يذك��ر الرحَّ ُحرِّ

الكب��ري »اأوليا جلبي«)1(.
والباد�س��تان عب��ارة ع��ن مبن��ى جت��اري ترك��ي الط��راز، ب��داأ ظه��وره بب��طء يف نهاي��ة دول��ة 
�ساجقة الأنا�سول)2(، حيث مل ُيعرف م�سطلح الباد�ستان يف العمارة الإ�سامية قبل ذلك، وقد 
د اأول مبنى ك�«باد�ستان« اأثناء فرتة الإمارات الرتكمانية بالأنا�سول، اإل اأن معرفته وانت�ساره  �ُسيِّ
كط��راز معم��اري جت��اري كان يف ع�س��ر الدول��ة العثماني��ة، حي��ث كان تاأ�سي���س الباد�س��تان بجان��ب 
ب��ازار املدين��ة ُيك�س��بها الطاب��ع الرتكي)3(، وقد ُعرفت بع�س اخلانات التي ا�س��تخدمت لغر�س بيع 
احلري��ر والأقم�س��ة با�س��م »خ��ان احلري��ر« اأو »خ��ان البز«، والت��ي كان اأقدمه��ا يف الع�سر العثماين 

»خ��ان الأم��ري«؛ الذي اأن�س��اأه ال�س��لطان اأورخان غازي حلري��ر مدينة »بور�سة«)4(.
وجاءت ت�سمية هذا النوع من املن�ساآت يف الدولة العثمانية تبًعا للوظيفة التي يقوم بها؛ وهي 
بيع الأقم�س��ة واملاب���س، كما اأُطلق م�سطلح الباد�س��تان على جزء اأو ق�س��م من البازار )ال�س��وق( 
�س��ت للغر���س نف�س��ه كان يطل��ق عليه��ا  ���س لبي��ع املاب���س، وكذل��ك اخلان��ات الت��ي ُخ�سِّ كان يخ�سَّ
��ا )Çarşişi bezzazlar(؛ والت��ي تعن��ي:  لف��ظ الباد�س��تان، وم��ن مرادف��ات ه��ذا اللف��ظ اأي�سً

»�س��وق البزلر«؛ اأي: احلرير)5(.

 Cezar, Mustafa: Typical Commercial 1) العمارة اإلسالمية يف أوروبا العثمانية، حممد محزة احلدَّاد: ص260؛(
 Buildings of the Ottoman Classical Period and the Ottoman Construction System,
 Istanbul, 1983, p. 159; Kılınç, Göksel: Istanbul Yemiş Çarşısı, Mimar Sinan
Üniversitesi, Fen Milimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Istanbul, 1988, pp. 16-19
 Eldem, Edhem: French Trade in Istanbul in the Eighteenth Centurey, Copied by  (2(
 Koninklyke Bril lNV. Leiden, Boston, 1999, pp. 222-225; Öztürk, Hüseyin: Tarihi
 .ve Medeniyetin Beşiği Çarşılar, İstanbul Ticaret Odasi, İstanbul, 2011, pp. 16-17
)3) رسوم عمائر إستانبول املدنية من خالل تصاوير املخطوطات، منى السيد عثمان مرعي، مطوط رسالة ماجستري، كلية 

اآلثار، جامعة القاهرة، 1423هـ/ 2002م، ص572.
.Al-Hadad and Malaka: op. cit. pp. 286-295 (4(

)5) العمارة اإلسالمية يف أوروبا العثمانية، حممد محزة احلدَّاد، ص261.
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ل وق��ف ل��ه لتموي��ل جام��ع »اآي��ا  وتع��دُّ »الباد�س��تانات« الت��ي �س��يَّدها ال�س��لطان الف��احت باملدين��ة اأوَّ
�سوفي��ا«، وق��د �س��يد ال�س��لطان الف��احت باملدين��ة ثاث��ة م��ن »الباد�س��تانات«، يقع اثن��ان منهما داخل 
��ى باملدين��ة؛ وهم��ا: »اإ�س��كي باد�س��تان« و»�سن��دل باد�س��تان«، بينم��ا يق��ع الثال��ث اإىل  الب��ازار املغطَّ
د  ال�سمال من خليج القرن الذهبي مبنطقة »غلطة«، والذي ا�ستُّق ا�سمه من ا�سم املوقع الذي �ُسيِّ

في��ه؛ فُعرف با�س��م »غلطة باد�س��تان«)1(.
ونظ��ًرا لأهمي��ة ال��دور ال��ذي تقوم به »الباد�س��تانات« كانت احلكومة ال�س��لطانية ُتبدي اهتماًما 
كب��رًيا بت�س��ييد ه��ذه املن�س��اآت حي��ث ترتك��ز التج��ارة الدولي��ة)2(، وكم��ا توج��د حالًيا قواع��د ومبادئ 
َدْته��ا  ��م العم��ل يف املراك��ز التجاري��ة والبور�س��ات واملناط��ق ال�سناعي��ة التعاوني��ة حدَّ ن��ة تنظِّ معيَّ
���س اأوًل  القوان��ني، كان��ت ملراك��ز الباد�س��تان يف الدول��ة العثماني��ة قواع��د يج��ب العمل بها، فهي توؤ�سَّ
ار  ��ا بفرم��ان م��ن ال�س��لطان اأو باأم��ر م��ن الوزي��ر، وعندما يت��مُّ بناوؤها ت�سبح مركًزا جل��ذب التجَّ اإمَّ
الأغني��اء الذي��ن يرغب��ون بالتعام��ل يف مراك��ز جتاري��ة اآمن��ة، ويق��ول املوؤرخ الرتك��ي املعروف »خليل 
اإيناجلي��ك«: »كان م��ن القواع��د املعروف��ة اأن الباد�س��تان يع��دُّ مرك��ًزا للتج��ارة يف املدين��ة، وكذل��ك 
مركًزا للتجارة بني الأمم«، ولذا نرى اأن اأ�س��واق الباد�س��تان ومراكزها يف الدولة العثمانية كانت 
ط��وال مئ��ات ال�س��نني حم��اًّ لزي��ارة اآلف التج��ار القادمني من »اإي��ران« و«الهن��د« و«اأوروبا«، وحملَّ 
تعارفهم ولقائهم واإقامتهم، وحملَّ بيعهم و�س��رائهم، وقد اأن�س��اأ ال�س��لطان حممد الفاحت بفرمان 
منه »باد�ستانات اإ�ستانبول« وال�سوق املحيطة بها بعد الفتح، لتكون مركًزا جتاريًّا كبرًيا واآمًنا على 
طري��ق )الأنا�س��ول- الرومل��ي( وملدين��ة »اإ�س��تانبول« كذل��ك، حيث ا�س��تطاع هذا ال�س��وق مب�س��اعدة 
الباد�س��تانني الآخري��ن �سم��ن اأوق��اف ال�س��لطان الف��احت ا�س��تيعاب الفعالي��ات التجاري��ة الكب��رية 

للمدين��ة اآن��ذاك)3(، وكان ذل��ك خ��ال ف��رتة م��ن عه��ده ب��ني )٨٥٧- ٨٨٦ه���/ ١٤٥٣- ١٤٨١م(.
دور الباد�ضتانات كم�ضدر لتمويل الأوقاف العثمانية:

تع��دُّ الباد�س��تانات العثماني��ة -ول �س��يَّما مبدين��ة »اإ�س��تانبول«- اأغن��ى م�س��در لتموي��ل الأوقاف 
��زت تل��ك الباد�س��تانات ببنائه��ا م��ن ِقبل ال�س��اطني اأنف�س��هم،  العثماني��ة عل��ى الإط��اق، حي��ث متيَّ

.Al-Hadad and Malaka: op. cit. pp. 286-295 (1(
)2) املــدن العربيــة الكــربى يف العصــر العثمانــي، أندريــه رميــون، ترمجــة: لطيــف فــرج، دار الفكــر للدراســات والنشــر والتوزيــع، 

القاهــرة، ط1، 1991م، ص174.
)3) مراكــز النشــاط االقتصــادي يف الدولــة العثمانيــة، ناظــم إينتبــه، ترمجــة: أورخــان حممــد علــي، جملــة حــراء، العدد التاســع، 

أكتوبــر- ديســمرب، 2007م، ص32- 35.
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ة املجوهرات والأقم�سة، وهو الأمر  وبالتايل كان يتمُّ فيها تداول اأغلى الب�سائع واأقيمها، وبخا�سَّ
الذي تدل عليه م�س��ميات تلك الباد�س��تانات؛ حيث ُعرف الباد�س��تان الأول وهو »اإ�س��كى باد�ستان« 
با�س��م )Cevahir Bedesteni(؛ الت��ي تعن��ي: باد�س��تان املجوه��رات، وع��رف الباد�س��تان 
الث��اين باملدين��ة با�س��م )Sandal Bedesteni(؛ دلل��ة عل��ى ا�س��تخدامه لبي��ع الأقم�س��ة 
��م  الت��ي ُن�س��جت م��ن خي��وط احلري��ر، وبل��غ م��ن اأهمي��ة الباد�س��تانات يف العم��ارة الإ�س��امية اأن ق�َسّ
الرحال��ة الرتك��ي ال�س��هري »اأولي��ا جلب��ى« امل��دن العثماني��ة اإىل ق�س��مني: م��دن بباد�س��تانات، وم��دن 

بدون باد�س��تانات)1(.
وق��د اأُن�س��ئت باد�س��تانات مدين��ة »اإ�س��تانبول« لتك��ون وقًف��ا عل��ى جام��ع »اآي��ا �سوفي��ا« م��ن ِقب��ل 
ال�س��لطان حمم��د الف��احت، ويت��مُّ ال�س��رف عل��ى اأعم��ال الرتمي��م والعم��ارة باجلام��ع وم��ا يتبع��ه اإىل 
الآن م��ن خ��ال تل��ك الأوق��اف املعماري��ة ال�سخم��ة، التي يتم تاأجريها �س��نويًّا مببال��غ طائلة؛ نظًرا 
لأهمية هذه املن�ساآت، كما كانت هناك طريقة اأخرى لإيجاد ريع ثابت �سمن منظومة الوقف يف 
الباد�س��تانات العثماني��ة؛ حي��ث كان »اإ�س��كى باد�س��تان« يحت��وي عل��ى عدد م��ن ال�سناديق اخلا�سة 
الت��ي حُتف��ظ فيه��ا اأ�س��ول املكاتب��ات الر�س��مية والتفاقي��ات التجاري��ة، ف�س��ًا ع��ن عق��ود الإيج��ار 
واملخطوط��ات الن��ادرة.. وغريه��ا، مبقاب��ل م��ادى ي��ودع اإىل ح�س��اب جامع »اآيا �سوفي��ا«)2(؛ وهو ما 

ز الباد�ستانات عن غريها من مباين الوقف املعمارية الأخرى. مييِّ
الت�ضميم املعماري للباد�ضتانات:

��زت الباد�س��تانات الت��ي �س��يَّدها ال�س��لطان الف��احت باملدين��ة بالتن��وُّع م��ن حي��ث التكوي��ن  متيَّ
اأو الت�سمي��م املعم��اري له��ا، وج��اءت يف بنائه��ا تتب��ع منط��ني م��ن اأمن��اط الباد�س��تانات؛ اأحدهم��ا 
لها »اإ�س��كي  ُيعرف با�س��م الباد�س��تانات ذات اخلاوي اأو املحات من الداخل واخلارج، والتي ميثِّ
باد�ستان«، وثانيهما يتبع منط الباد�ستانات ذات اخلاوي اأو املحات من اخلارج فقط، وميثلها 

كلٌّ م��ن »�سن��دل باد�س��تان« و»غلطة باد�س��تان«.
وق��د ج��اء بن��اء ه��ذه املن�س��اآت م��ن احلج��ارة ال�سخم��ة، اإىل جان��ب تغطيته��ا بالط��وب الآج��ر؛ 
نظ��ًرا ل�س��رورة احلف��اظ عل��ى الب�سائ��ع املوج��ودة بداخله��ا، والت��ي كان اأغلبه��ا من املجوه��رات اأو 
احلرائ��ر الثمين��ة، وق��د بني��ت الباد�س��تانات لت�س��به يف هيئته��ا احل�س��ون والق��اع حي��ث كانت نواة 

)1) سياحتنامه سي، إيلكي طبع، أوليا جلي، درسعاتدة إقدام، مطبعة سي برجني جلد، إستانبول، 1314هـ/ 1898م، ص383.
.Cezar, Mustafa: op. cit, pp. 174-179 (2(
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ورم��زا لق��وة املدين��ة العثماني��ة ومل تك��ن جم��رد من�س��اآت لاأغرا���س التجاري��ة، ول��ذا كان يقت�س��ر 
بناوؤه��ا يف امل��دن الك��رى عل��ى ال�س��اطني العثماني��ني.

�ضكل )١( تخطيط »اإ�ضكي باد�ضتان« بـ»اإ�ضتانبول«:
(Özdeş, Gündüz: Türk Çarşıları, Tepe Yayınları, Istanbul, 1953) :عن

�ضكل )٢( م�ضقط اأفقي لـ»�ضندل باد�ضتان«
(.Ayverdi, Ekrem Hakki: Osmanlı Mimarisinin ilk Devri, Istanbul, Cilt I, 1966) :عن
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�ضكل )٣( م�ضقط اأفقي لغلطة باد�ضتان
(Ayverdi, Ekrem Hakki: op. cit) :عن

النوع الثاين: الأرا�ضتا:
الأرا�س��تا ه��ي الأخ��رى ط��راز معم��اري جت��اري، مت ا�س��تحداثه خ��ال الع�س��ر العثم��اين، ومل 
يك��ن ل��ه وج��ود قب��ل ذل��ك، واإن ُوج��د جوه��ر تخطيط��ه يف كث��ري م��ن الب��ازارات؛ ول �س��يَّما يف اإيران 
وغريها)1(، اأو القيا�سر التي كانت يف البلدان العربية، والتي كانت موجودة قبل ذلك؛ اإذ اإن بناء 
الأ�سواق كان يتمُّ يف اجتاهات خمتلفة، وكان اأحد تلك الجتاهات يف التكوين املعماري لاأ�سواق 
��ة عل��ى جانَب��ْي ال�س��ارع الرئي�س��ي اأو ال�س��وارع الفرعي��ة املت�س��عة، وكان  ه��و بن��اء احلواني��ت املرتا�سَّ
ا ت�سنيًفا جتاريًّا مينع وقوع  فت حوانيته اأي�سً نِّ هذا النمط يرتبط وجوده بال�س��وارع النافذة، و�سُ

ل على امل�س��رتي الو�سول اإىل حاجته)2(. ن من مراقبة الأ�س��واق، وي�س��هِّ ال�سرر، وميكِّ
اإل اأن��ه مل ي�سطل��ح عل��ى ت�س��مية ذل��ك الن��وع م��ن التخطي��ط بالأرا�س��تا، حي��ث اإن الت�س��مية 
��ن، ث��م مل  ج��اءت م��ن اللفظ��ة الفار�س��ية الأ�س��ل )Arasta(؛ والت��ي تعن��ي: املزخ��رف اأو املزيَّ
تلب��ث اأن ا�س��ُتعريت من��ذ الن�س��ف الث��اين م��ن الق��رن التا�س��ع الهج��ري )٩ه���/ ١٥م( للدلل��ة عل��ى 

.Al-Hadad and Malaka: op. cit, pp. 286- 295 (1(
)2) املدينــة اإلســالمية، حممــد عبــد الســتار عثمــان: دار اآلفــاق العربيــة، القاهــرة، 1999م، ص232؛ و احلفــاظ علــى األســواق 
الرتاثيــة ضمــن إطــار عمــل متكامــل للحفــاظ علــى املوروث العمراني يف املراكز التارخيية للمــدن )مناذج وجتارب)، أورانس 
عبد الواحد علوان: ، جملة املخطط والتنمية، معهد التخطيط احلضري واإلقليمي للدراســات العليا، جامعة بغداد، العدد 

21، الســنة 14، 1430هـــ/ 2009م، ص114.
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ن��وع مع��نيَّ وق�س��م م��ن الب��ازار)1(، ث��م اأ�سبح��ت الكلم��ة ت��دلُّ عل��ى من��ط مع��نيَّ م��ن اأمن��اط العمائ��ر 
التجاري��ة يف الع�س��ر العثم��اين، وتاأخ��ذ يف جوه��ر تخطيطه��ا هيئة املمرِّ اأو ال�س��ارع الذي ت�سطف 
��ي ه��ذا املمرُّ اأم ُترك مك�س��وًفا؛ و�س��واء اأكان��ت املحات تقع يف �سف  حول��ه املح��ات)2(؛ �س��واء ُغطِّ
، وه��ي ذات ط��راز معم��اري يختل��ف اختاًف��ا جذرًي��ا ع��ن الباد�س��تان  اأم �سف��ني عل��ى جانب��ي املم��رِّ
ف  والأمناط الأخرى للمن�ساآت التجارية، فقد ُتبنى الأرا�ستا من احلجر اأو الآجر، وغالًبا ما ُت�سقَّ
بالأقبية، واأحياًنا بالقباب، ويف اأحيان اأخرى كانت ُتبنى من اخل�سب، اإل اأنه يف حالة بنائها من 

��ط احلوانيت مك�س��وًفا)3(. اخل�س��ب كان ُي��رتك املم��رُّ الذي يتو�سَّ
وُيع��دَّ ه��ذا النم��ط امت��داًدا لاأ�س��واق الت��ي كان��ت موج��ودة باملدين��ة يف الع�س��ور القدمي��ة؛ 
��ة الع�س��ر الروم��اين والبيزنط��ي، حي��ث كان��ت الأ�س��واق يف امل��دن الروماني��ة ُتق��ام ح��ول  وبخا�سَّ
امليدان )Forum( واملعابد والكنائ���س، ثم اأُن�س��ئت الدكاكني على جانَبْي ال�س��وارع، و�س��اع ذلك 
يف الع�سر البيزنطي، اإل اأنه يف الع�سر الإ�سامي تنوَّعت اأمناط املن�ساآت ذات الطابع التجاري 
الثابت��ة يف مو�سعه��ا، بالإ�ساف��ة اإىل الأ�س��واق املعه��ودة من��ذ الق��دم، والت��ي ُتق��ام ب�سف��ة مو�س��مية 
د  ��ة التي حتدَّ ��ل، والت��ي كان��ت ت�س��غل غالًبا بع���س الأماكن العامَّ ولي�س��ت دائم��ة، وتاأخ��ذ �سف��ة التنقُّ
مة لتلك العملية، وكانت ُتقام تلك الأ�س��واق يف املدن الكرى ملدة يوم كامل،  طبًقا للقوانني املنظِّ

��ا يف الأحي��اء ال�سغ��رى فكان��ت تظ��لُّ من�سوب��ة حت��ى الظه��رية اأو لعدة �س��اعات، ث��م تنف�س)4(. اأمَّ
َدْور الأرا�ضتا التجارية كم�ضدر لتمويل الأوقاف العثمانية:

��زت باأنه��ا ت��درُّ دخ��ًا كب��رًيا  ُعرف��ت الأرا�س��تا ه��ي الأخ��رى �سم��ن املب��اين الربحي��ة، الت��ي متيَّ
يغط��ي نفق��ات املب��اين ذات الطبيع��ة اخلدمي��ة املجاني��ة يف منظوم��ة الوق��ف املعم��اري العثم��اين، 
ل��ت التج��ارة فيه��ا يف ب��ادئ الأم��ر بنوع معنيَّ من الن�س��يج القطني وال�س��ويف؛ ملا كان لهذه  وق��د متثَّ
ة يف عا�سمة اخلافة العثمانية)5(،  الب�سائ��ع م��ن اأهمي��ة ق�سوى خال الع�سر العثماين، وبخا�سَّ

وق��د اعتم��دت الأرا�س��تا يف متويله��ا للمب��اين العثمانية عل��ى طريقتني:

)1) حممد محزة احلدَّاد: العمارة اإلسالمية يف أوروبا العثمانية، ص261.
.Kılınç, Göksel: op. cit. pp. 20- 24  (2(

)3) حممد محزة احلدَّاد: العمارة اإلسالمية يف أوروبا العثمانية، ص261.
 Faroghi, Suraiya: 16. Yüzyilda Batı ve Güney Sancaklarinda Belirli Aralikarla   (4(
 Kurulan Pazarlar, İçel, Hamid, Karahisar-I Sahib, Kütahya, Aydın ve Mentşe,
 .ODTÜ Gelişme Dergisi, Özel Sayısı, Turkiye, 1978, p. 41

.Cezar, Mustafa: op. cit, pp. 22, 129 (5(
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اأولهمــا: اأن ُي�س��رف مت��ويل الوق��ف وناظ��ره عل��ى اأعم��ال التج��ارة والت��داولت داخل الأرا�س��تا 
وحماته��ا املختلف��ة، وعم��ل اجل��رد مل��ا متَّ بيع��ه م��ن ب�سائع ومقتنيات �س��بق �س��راوؤها م��ن الواقفني 
اأنف�س��هم، واحلف��اظ عل��ى راأ���س امل��ال الأ�سل��ي، وه��و الأم��ر ال��ذي من �س��اأنه اأن ُيدرَّ دخ��ًا اأكر من 
تاأج��ري تل��ك املب��اين التجاري��ة؛ حي��ث كان فائ���س الرب��ح اأك��ر بكث��ري، ولع��لَّ هذه الطريق��ة يف عمل 
تلك املباين كان اأف�سل من تاأجريها؛ ملا كان له من مردود على متانة البناء نف�سه؛ نظًرا لرعايته 
وترميمه من ِقبل الواقفني وامل�س��رفني على الأوقاف)1(، وهو الأمر الذي كان يتم به العمل داخل 

اأرا�ستا ال�سوق امل�سري امللحقة مبجمع الوالدة اجلديد )يني جامع( باملدينة)2(.
��ا الطريقــة الثانيــة: فتعتم��د عل��ى تاأج��ري تل��ك املب��اين �س��نويًّا مبقاب��ل م��ادي ثاب��ت،  اأمَّ
ي��وَدع يف ح�س��اب العم��ل الوقف��ي، ويت��مُّ ال�س��رف منه��ا عل��ى م�س��ارف الأوق��اف املختلف��ة، وعل��ى 
م  ا اإل اأن هذه الطريقة كانت �س��بًبا يف تهدُّ الرغم من ثبات الدخل ال�سايف لهذه املباين �س��نويًّ
ى اإىل  ��ا اأدَّ عدي��د م��ن تل��ك املب��اين؛ نظ��ًرا لع��دم اهتم��ام امل�س��تاأجرين �س��وى بالرب��ح امل��ادي؛ ممَّ
اإهم��ال اأعم��ال الرتمي��م داخ��ل تل��ك املب��اين، ف�س��ًا ع��ن ت�س��ويه الطاب��ع املعم��اري له��ذه املب��اين 
��د للمبن��ى  ب�س��كل كب��ري؛ نظ��ًرا لع��دم تقيُّ��د امل�س��تاأجرين عن��د اإجرائه��م للرتميم��ات بنظ��ام موحَّ
ه بال�س��كل الذي يري��ده، وبطبيعة  ، واإمن��ا انف��رد كلُّ واح��د منه��م برتمي��م املح��لِّ ال��ذي يخ�سُّ ككلٍّ
ا على اإهمال الإ�س��راف على هذه املب��اين الوقفية، اأو على �سعف  احل��ال ف��اإن ه��ذا الأم��ر يدلُّ اإمَّ

القائم��ني بالإ�س��راف عليه��ا واإدارته��ا.
وتع��دُّ اأول اأرا�س��تا �س��يِّدت مبدين��ة »اإ�س��تانبول« تعتم��د عل��ى هذا الأ�س��لوب يف العمل هي اأرا�س��تا 
ال�س��راجني »�س��راجخانه«، الت��ي �س��يَّدها ال�س��لطان حمم��د الف��احت ل�سانع��ي �س��روج اخلي��ول الت��ي 
��زت تل��ك الأرا�س��تا با�س��تخدامها  ُت�س��تخدم يف الفتوح��ات العثماني��ة �س��نة ٨٨٠ه���/ ١٤٧٥م، ومتيَّ
كاأماكن ل�سناعة ال�سروج وبيعها يف الوقت ذاته اأمام املحات، وقد وقف ال�سلطان الفاحت ريعها 
مت بفعل احلرائ��ق املتتالية التي  عل��ى جام��ع »اآي��ا �سوفي��ا«)3(، وم��ن املوؤ�س��ف اأن هذه الأرا�س��تا تهدَّ
كان��ت ت�سي��ب املدين��ة، ومل يتب��قَّ منها �س��وى املو�سع الذي ل يزال ُيعرف با�س��م »�س��راجخانه« اإىل 

وقتن��ا احلايل)4(.

)1) تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إىل االحندار، خليل إيناجليك، ص220.
.Cezar, Mustafa, op. cit, pp. 129- 132 (2(

)3) الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، أكمل الدين أوغلي، ص752.
 .Al-Hadad and Malaka: op. cit, pp. 290- 291() (4(
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ت�ضييد الأرا�ضتا العثمانية:
��ا م�س��تقلة بذاته��ا يف البن��اء اأو اأحلق��ت بغريها م��ن العمائر؛ حيث  ُبني��ت الأرا�س��تا التجاري��ة اإمَّ
كانت جزًءا من مباين الوقف التي ُتوقف لتدرَّ دخًا يغطي نفقات املن�س��اآت التي توؤدي خدماتها 
، ويك��ون بناوؤه��ا يف الع��ادة ملحًق��ا وملت�سًق��ا باملن�س��اآت الت��ي ُبني��ت الأرا�س��تا كج��زء م��ن  باملج��انِّ
اأوقافها)1(، ويف حالة اأن تكون م�ستقلة يف بنائها ول تلت�سق بجدران اأية مباٍن اأخرى؛ مثل اأرا�ستا 
ال�س��وق امل�س��ري مبدين��ة »اإ�س��تانبول«.. فاإنه��ا تك��ون موقوف��ة بُحج��ة اأو وثيق��ة وق��ف �سم��ن اإح��دى 
الكليات الكرى؛ �سواء يف »اإ�ستانبول« اأو يف غريها من املدن العثمانية، حيث كانت الأرا�ستا من 

اأه��م املب��اين الربحية مبعظم الكلي��ات العثمانية)2(.
وتع��دُّ كلٌّ م��ن اأرا�س��تا جمم��ع ال�س��ليمانية واأرا�س��تا ال�س��وق امل�س��ري مبجم��ع »يني جامع« اأ�س��هر 
ة، حيث ُبنيت كم�سادر لتمويل الأوقاف  ة، ومبدينة »اإ�ستانبول« خا�سَّ اأنواع الأرا�ستا العثمانية عامَّ
العثماني��ة باملدين��ة، وكان��ت م��ن اأهم املن�س��اآت التي تدرُّ دخًا كبرًيا على تل��ك املجمعات املعمارية 
له اأرا�س��تا  ��ا اإىل منطني؛ اأولهما: متثِّ الت��ي تبن��ى ملحق��ة به��ا، وتنق�س��م يف تخطيطه��ا املعماري اأي�سً
ال�س��ليمانية؛ وهي عبارة عن �سف من املحات التي تطلُّ على �س��ارع خارجي، اأما اأرا�س��تا ال�س��وق 

ني من املحات. امل�سري؛ فتتبع منط املمرِّ الأو�س��ط الذي يحيط به �سفَّ

�ضكل )4( اأرا�ضتا الأفيون (Tiryaki Çarşısı) مبجمع ال�ضليمانية
 Yüksel, İ. Aydın: İstanbul`un 550. Fetih Yılı İçin, Osmanlı Mimarısninde) :عن

(.Kanüni Sultan Süleyman Devri (926-974/1520-1566), İstanbul, Cilt. VI, İstanbul Baksi, 2004

.Ibid, pp. 286- 295 (1(
.Cezar, Mustafa, op. cit, pp. 20- 21 (2(
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�ضكل )5( امل�ضقط الأفقي ملجمع الوالدة اجلديد بـ«اإمينونو«
(Goodwin, Godfrey: A history of Ottoman Architecture, London, 1997) :عــن

النوع الثالث: اخلانات:
ب، دخ��ل اإىل العربية  اخل��ان ه��و اأح��د اأن��واع الأوق��اف املعماري��ة التجاري��ة، وه��و م�سطلح مع��رَّ
خون على اأن اأ�سل  من اللغة الفار�سية بال�سطاح والدللة نف�سهما، ويكاد ُيجمع اللغويون واملوؤرِّ
الكلم��ة م�س��تقٌّ م��ن الكلم��ة الفار�س��ية »خانه« اأو »حان��ه«؛ والتي تعني: النُّ��زل)1(، اأو املو�سع واملحل، 
بع��د اإ�ساف��ة ح��رف اله��اء اإىل كلم��ة خان)2(، والتي ا�س��تخدمها الفر���س للدللة عل��ى كافة املوا�سع 
والأماك��ن، ف�س��ارت بذل��ك كلم��ة دللي��ة ن�س��بية لل�س��يء ال��ذي �س��ُتلحق ب��ه، وق��د اأُطلق��ت الكلم��ة 

)1) تأصيل ما ورد يف تاريخ اجلربتي من الدخيل، أمحد السعيد سليمان، دار املعارف، القاهرة، 1979م، ص144.
)2) املعجــم الفارســي الكبــري، إبراهيــم الدســوقي شــتا، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 1992م، 1/ 1005، والقاهــرة.. مدينــة الفــن 
والتجــارة وجاســتون فييــت، ترمجــة: د. مصطفــي العبــادي، مكتبــة لبنــان، بــريوت، 1968م، ص196، والقيــم اجلماليــة يف 

العمــارة اإلســالمية، ثــروت عكاشــة، دار الشــروق، القاهــرة، ط1، 1994م، ص 56.
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��ار ويبيت��ون ب��ه)1(، وبالت��ايل فق��د اأُطلق��ت  لت��دلَّ عل��ى امل��كان ال��ذي ينزل��ه امل�س��افرون وقواف��ل التجَّ
الكلم��ة عل��ى مب��اٍن معماري��ة ذات اأمناط وُطرز معينة لأغرا���س متعددة؛ منها: التجارية والدينية 
واحلربية، والتي تنت�س��ر على طول الطرق التجارية وداخل املدن على ال�س��واء، ومتثِّل ا�س��رتاحات 

��اج وغريهم)2(. ار وامل�س��افرين واحلجَّ للتجَّ
ولق��د اهت��مَّ امل�س��لمون باخلان��ات اهتماًم��ا بالًغ��ا، واأن�س��وؤوها �س��واء داخ��ل امل��دن اأم خارجه��ا 
اأم عل��ى ُط��رق القواف��ل التجاري��ة، وم��ن اأق��دم تل��ك اخلان��ات يف الع�س��ور الإ�س��امية كلٌّ من: خان 
ق�سر احلري ال�سرقي وخان ق�سر احلري الغربي من الع�سر الأموي، وخان عط�سان من الع�سر 
العبا�س��ي)3(، وكان الع�س��ر ال�س��اجوقي باإي��ران م��ن اأزه��ى الع�س��ور الت��ي انت�س��رت فيها اخلانات 
اأو الأربط��ة، حي��ث ا�س��تثمرَّ ال�س��اجقة يف بن��اء اخلان��ات بوظائفه��ا احلربي��ة والتجاري��ة كذل��ك، 
فاعُت��رت اخلان��ات اأماك��ن لإي��واء املجاهدي��ن املرابط��ني عل��ى احل��دود بفك��رة الرب��اط والأربطة، 
��ار حلمايته��م فيه��ا، وق��د كان��ت اخلدم��ات  ��اج والتجَّ وكذل��ك ا�س��ُتخدمت لإي��واء امل�س��افرين واحُلجَّ
؛ تقرًب��ا اإىل اهلل تعاىل كنوع  م يف غالبي��ة تل��ك املب��اين الواقع��ة عل��ى الط��رق التجاري��ة باملج��انِّ تق��دَّ
من اأنواع الوقف الإ�سامي، ويف تلك احلالة مل يكن للخان اأغرا�س جتارية ربحية �سوى ت�سجيع 

التج��ارة وتاأم��ني التجار.
وُوج��دت اخلان��ات خ��ال القرن��ني ال�س��ابع والثام��ن الهجري��ني )٧- ٨ه���/١٣- ١٤م( عن��د 
يت »خ��ان  �س��اجقة الأنا�س��ول، وق��د ُعرف��ت اخلان��ات عنده��م باقرتانه��ا م��ع لق��ب ال�س��لطان ف�ُس��مِّ
ال�س��لطان«)4(، وه��و الأم��ر ال��ذي ي��دلُّ عل��ى اخت�سا���س ال�س��اطني دون غريه��م خ��ال الع�س��ر 
ال�سلجوقي ببنائها، ثم اكُتفي بت�سميتها باخلان بعد ذلك، وكانت ُتبنى لأغرا�س جتارية وخريية 
يف الوقت نف�سها، وهي موؤ�س�سات ح�سارية كذلك؛ مثَّلت خال ع�سر �ساجقة الأنا�سول اأهمية 

)1) املعجــم الفارســي الكبــري، إبراهيــم الدســوقي شــتا، 1/ 1005- 1007؛ و موســوعة العمــارة اإلســالمية )عربــي- فرنســي- 
إجنليــزي)، عبــد الرحيــم غالــب: بــريوت، ط1، 1988م، ص152.

 Akozan, Feridun: Türk han ve Kervansarailari, Türk Sanati Tarihi Araştirma ve  (2(
 İnecelemeleri, Istanbul Güzel Sanatlar Akademisi Türk San`ati Tarihi Enstitüsü,
.Aslı Üjeleri, Istanbul, 1963, p. 133

 Creswell, K.A.C. and Allan, J.W.: A short Account of Early Muslim Architecture,  (3(
.American University Press in Cairo, 1989, pp. 136-137, 258-260
)4) فنون الرتك وعمائرهم، أوقطاي أصالن أبا، ترمجة: د. أمحد عيسى، مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة بإستانبول 

)إرسيكا)، إستانبول، 1987م، ص121.
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ك��رى، فاأُقيم��ت عل��ى ط��رق الرحت��ال يف الأنا�س��ول، وكان »اآلي خ��ان« املوج��ود عل��ى طري��ق 
)اأق�س��راي- قي�سري��ة( اأوله��ا بن��اء، حي��ث ورد يف احلولي��ات ال�س��لجوقية اأن اخل��ان ُبن��ي عل��ى ي��د 
قلي��ج اأر�س��ان الث��اين فيم��ا ب��ني )٥٥١- ٥٨٨ه���/ ١١٥٦- ١١٩٢م(، ث��م »اإفادي��ر خ��ان« الذي بناه 
عز الدين كيكاو�س الأول )٦٠٦- ٦١٦ه�/ ١٢١٠- ١٢١٩م(، ثم تواىل بناء اخلانات ال�سلجوقية 

الت��ي ُيوج��د اإىل الآن عدي��د منه��ا)1(.
وانت�س��رت بع��د ذل��ك اخلان��ات خ��ال الع�س��ر العثم��اين، ومل يقت�س��ر بناوؤه��ا عل��ى ال�س��اطني 
عت الدولة  ب اإىل اهلل، وجزًءا من الأوقاف التي �سجَّ وحدهم، بل كانت نوًعا من اأنواع الرِّ والتقرُّ
عل��ى اإن�س��ائها، فكان��ت ُتبن��ى خ��ارج امل��دن عل��ى الط��رق التجاري��ة؛ لتق��دمي اخلدم��ات للم�س��افرين 
��ان، كم��ا اأنه��ا كان��ت حممي��ة م��ن ِقب��ل الدول��ة ذاته��ا)2(، وكان��ت اخلان��ات الت��ي ُتبنى  ��ار باملجَّ والتجَّ
ن��ة من مقطعني؛ »كروان«  خ��ارج امل��دن ُيطل��ق عليها لفظ »الكروان�س��راي«، وهي كلمة فار�س��ية مكوَّ
)Kervan(؛ والت��ي تعن��ي: القافل��ة، و»�س��راي« )Saray(، والت��ي تعن��ي: الق�س��ر اأو ال��دار 
وامل��كان، وم��ن ث��م فه��ي تعني: »دار القافلة«، اأو ا�س��رتاحاتها، اأو مكان نزول القوافل، والتي ميكن 
توحي��د م�سطل��ح له��ا با�س��م »خ��ان الطري��ق«، وجمعها: »خانات الط��رق«)3(؛ دللة عل��ى اأنها كانت 
دة تبلغ م�س��رية النهار؛ اأي ما يعادل حوايل ثاثني )٣٠(  ُتبنى خارج املدينة على م�س��افات حمدَّ
ي خدماته��ا املجاني��ة كاأوق��اف خريي��ة للعابري��ن على الطرق؛ �س��واء  كيل��و م��رًتا)4(، وق��د كان��ت ت��وؤدِّ

ف��ون جماًن��ا. ��ار، اأم احلج��اج، حي��ث كان يت��مُّ اإيواوؤه��م فيه��ا وي�سيَّ امل�س��افرين، اأم التجَّ
واخلان��ات ه��ي م��ا كان ُيق��ام داخ��ل امل��دن وخارجه��ا عل��ى ح��دٍّ �س��واء، وُتع��رف باخلان��ات اإذا 
ُبني��ت داخ��ل امل��دن، اأم��ا اخلان��ات الت��ي كان��ت ُتق��ام خ��ارج امل��دن حيث الط��رق امل�س��لوكة وحمطات 
القواف��ل؛ فه��ي الت��ي ُعرف��ت با�س��م »كروان�س��راي«، بع��د اأن كانت ُتع��رف ب�«الأربط��ة«، وذلك خال 

)1) تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إىل االحندار، خليل إيناجليك، ص191.
 Mortan, Kenan and Küçükerman, Önder: Çarşı, Pazar, Ticaret ve Kapalıçrşı, Türkiye (2(
.İŞ Bankası kültür Yayınları, Baskı, Istanbul, 2010, pp. 119- 120
)3) معجــم صفصــايف )تركــي- عربــي)، الصفصــايف أمحد املرســي، إيرتاك للطباعة والنشــر والتوزيــع، ط6، 2003م، ص238- 

Bulut, Mehmed: op. cit. pp. 49-50 239؛
)4) خانات الطرق يف عهد سالجقة األناضول )470- 708هـ/ 1077- 1308م)- دراسة معمارية أثرية، فهيم فتحي إبراهيم، 
 Heneda, Masashi and Miura, مطوط رسالة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة سوهاج، 2007م، ص137- 138؛
 Toru: Islamic Urban Studies, Historical Review and Perspectives, Published by

Kegan Paul international, New York, 1994, p. 218



151

املن�ساآُت التجاريُة مبدينِة »اإ�ستانبول« م�سدًرا لتمويِل الأوقاِف العثمانيِة يف املدينِة

د بناء تل��ك اخلانات التي ُتعرف بالكروان�س��راي  ع�س��َرْي الق��رة خاني��ني وال�س��اجقة)1(، وق��د تع��دَّ
خ��ارج امل��دن؛ حي��ث كان��ت اأعم��ال التج��ارة الري��ة الت��ي جت��ري ع��ن طري��ق القواف��ل وميار�س��ها 
الأ�سخا�س، حتى بداية ظهور ال�سكك احلديدية يف اأوا�سط القرن الثالث ع�سر الهجري )١٣ه�/ 
١٩م(، وتق��ع نتيج��ة لظ��روف الع�س��ر حت��ت تهدي��د ال�س��تاء القار���س وقط��اع الط��رق، فق��د كان��ت 
تنع��دم يف بع���س الأح��وال ق��درة القواف��ل على امل�س��ري؛ ولذا فقد كان بناء تل��ك املباين على الطرق 
ا���س )در بندج��ي(  ��اع الط��رق ع��ن طري��ق حرَّ ��ا �س��اعد الدول��ة يف الت�س��دي لُقطَّ التجاري��ة �سروريًّ
ا���س اخل�سو�سي��ون- مقاب��ل اإعفائهم من ال�سرائب، وكان��ت القوافل تق�سي ليلها يف  -وه��م احلرَّ

تلك الكروان�س��رايات)2(.
ع��ات املعماري��ة، اإل اأن��ه كان  د غالبي��ة ه��ذه اخلان��ات منف��رًدا يف بنائ��ه ع��ن املجمَّ و�ُس��يِّ
�س اإي��راد اخلان��ات التجارية لأعمال  يرتب��ط به��ا م��ن خ��ال وثيق��ة اأو ُحج��ة الوق��ف، حي��ث ُخ�سِّ
الرتمي��م وال�س��رف عل��ى املب��اين غري الربحية، وهو الأمر الذي انت�س��ر خ��ال الع�سر العثماين 
به��دف اإع��ادة اإعم��ار املدين��ة؛ ول��ذا ج��اءت غالبي��ة اخلان��ات التجاري��ة باملدين��ة �سم��ن الأوق��اف 
ل يف وقفي��ة، وُتخت��م عن��د القا�سي وتدخل يف �س��جات املحاكم ال�س��رعية  الإ�س��امية الت��ي ت�س��جَّ
وغريه��ا، اإل اأن��ه ُوج��د بع���س اخلان��ات الت��ي تق��ع �سم��ن نط��اق املجمع��ات املعمارية الت��ي اأحلقت 
به��ا اخلان��ات؛ مث��ل: خ��ان جمم��ع ال�س��لطان بايزي��د الثاين، وخ��ان جمم��ع ال�س��ليمانية )٩٦٤ه�/ 

3(..وغريهم��ا.  ١٥٥٧م()
َدْور اخلانات كعمائر وقفية خلل الع�ضر العثماين:

دة يف تقدمي الوقف  ��زت اخلان��ات ع��ن غريه��ا من املباين التجارية الأخرى باأ�س��كال متع��دِّ متيَّ
��زت ببنائه��ا م��ن ِقب��ل ال�س��اطني اأو ال��وزراء، اأو كب��ار التج��ار والأغنياء  والعم��ل اخل��ريى، كم��ا متيَّ
م اأعماًل خريية ابتغاء وجه اهلل �سبحانه وتعاىل،  ، اإىل جانب بع�س اجلماعات التي تقدِّ واأهل الرِّ
وم��ن اأ�س��كال تق��دمي اخلان��ات للعم��ل اخل��ريى اأنه��ا كان��ت ُتبن��ى عل��ى م�س��ارف الط��رق التجاري��ة 
��ار؛ لتت��مَّ �سيافته��م فيها جماًن��ا، اأو ُتبنى داخل املدينة نف�س��ها ليقيم  ��اج والتجَّ كا�س��رتاحات للُحجَّ

فيه��ا الفق��راء اأو ال�سي��وف جماًن��ا؛ ما ُعرف با�س��م فنادق اأو خان��ات ال�سيافة الدينية)4(.

)1) العمارة والفنون يف احلضارة اإلسالمية، حممد محزة احلدَّاد، اخلليج العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 2009م، ص200.
)2) الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، أكمل الدين أوغلي، ص703- 704.

.Akozan, Feridun: op. cit, pp. 131-132 (3(
)4) خانات الطرق يف عهد سالجقة األناضول، فهيم فتحي إبراهيم، ص 137- 138.
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اإل اأن الطريق��ة ال�س��ائعة يف عم��ل اخلان��ات الوقفي��ة ه��و بناوؤها �سمن املباين الربحية ولي�س��ت 
املجاني��ة، حي��ث كان يت��م بناوؤه��ا لت��درَّ دخ��ًا ُي�س��رف من��ه عل��ى اأعم��ال الرتمي��م والإنف��اق عل��ى 
��ر كرثة تلك اخلانات وانت�س��ارها يف مدينة  املجمع��ات املعماري��ة وملحقاته��ا، وه��و الأمر الذي يف�سِّ
»اإ�س��تانبول«، ف��ا ي��كاد يخل��و جمم��ع معماري من اأحد هذه اخلانات كم�س��در للدخل الثابت، وقد 
كان يت��مُّ تاأجريه��ا بري��ٍع �س��نوي ثاب��ت، يدخ��ل يف اإط��ار الوق��ف ال��ذي ين��درج حتت��ه اخل��ان، ونظ��ًرا 
��مت اخلان��ات وُعرف��ت تبًع��ا لنوعي��ة الب�سائ��ع الت��ي ُتباع  لك��رثة اخلان��ات وتن��وُّع الب�سائ��ع؛ فق��د ق�سِّ
فيه��ا، فهن��اك خ��ان ال�ساب��ون، وخ��ان الع�س��ل، وخ��ان ال��ورق، وخ��ان الدقي��ق.. اإىل غ��ري ذل��ك، مبا 
��ر النظ��ام املعم��اري ال��ذي يحك��م كلَّ ه��ذه املن�س��اآت وطريق��ة عملها، وكان يتمُّ الإ�س��راف على  يف�سِّ
كاف��ة ه��ذه املب��اين الوقفي��ة م��ن ِقب��ل قا�س��ى املدين��ة اإىل جان��ب �ُس��لطاتها؛ وذل��ك ملن��ع اخلاف��ات 

��ار، مب��ا ي�سمن �س��امة العم��ل للجميع)1(.  والنزاع��ات ب��ني التجَّ
الت�ضميم املعماري للخانات العثمانية:

��ط البن��اء، يع��د ركي��زة املبن��ى نف�س��ه ال��ذي تلت��ف  ن غالبي��ة تل��ك اخلان��ات م��ن فن��اء يتو�سَّ تتك��وَّ
م املح��ات واحلجرات املوجودة  حول��ه باق��ي وح��دات اخل��ان، حي��ث يحيط بهذا الفن��اء رواق يتقدَّ
ن تل��ك اخلان��ات م��ن طابق��ني اأو ثاث��ة طواب��ق، وحتت��وي بداخلها على  باخل��ان)2(، وغالًب��ا م��ا تتك��وَّ
ع��دد م��ن املح��ات التجاري��ة والور���س ال�سناعي��ة؛ الت��ي تت��مُّ فيه��ا �سناع��ة املنتج��ات وعر�سه��ا؛ 
ليقوم املبنى نف�سه بوظيفة ال�سناعة والتجارة يف اآٍن واحد، وكانت جُتمع اإيرادات اخلانات ليتمَّ 
��زت تل��ك اخلان��ات بتنوُّعها  ال�س��رف منه��ا عل��ى اأعم��ال اإعم��ار املجم��ع ال��ذي اأحلق��ت ب��ه، كم��ا متيَّ

م��ن حي��ث نوعي��ة الب�سائع التي ُتعر���س بداخلها.
واأه��مُّ واأق��دم ه��ذه اخلان��ات مبدين��ة »اإ�س��تانبول« ثاث��ة خان��ات؛ اأوله��ا: ه��و »ب��ودروم خ��ان« 
)Bodrum hani(، ال��ذي ُبن��ي باأم��ر ال�س��لطان حمم��د الف��احت بع��د فت��ح املدين��ة مبا�س��رة �س��نة 
ى كجزء من اأوقاف »اآيا �سوفيا« )�سكل ٦(، وثانيها: خان  )٨٥٧ه�/ ١٤٥٣م(؛ داخل البازار املغطَّ
الوزي��ر حمم��ود با�س��ا؛ ال��ذي ُع��رف با�س��م »خان بائع��ي الف��راء« )kürkçü han( �س��نة )٨٧١ه�/ 
ع��ه املعم��اري ال��ذي �س��يَّده باملدين��ة )�س��كل ٧(، وثالثه��ا: »خ��ان الر�سا���س«  ١٤٦٧م(؛ لتموي��ل جممَّ
)Kurşunlu han(؛ ال��ذي �س��يَّده ال�س��در الأعظ��م ر�س��تم با�س��ا، وزي��ر ال�س��لطان �س��ليمان 
عه الذي �س��يَّده مبنطقة »اإمينونو« )�س��كل ٨(. القان��وين قب��ل �س��نة )٩٥٧ه���/١٥٥٠م(؛ لتموي��ل جممَّ

)1) الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، أكمل الدين أوغلي، ص 679- 680، و726- 727.
.Al-Hadad and Malaka: op. cit. pp, 286-295  (2(
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�ضكل )6( تخطيط لـ»بودروم خان«
 Benli, Gülhan: Istanbul Tarihi Yarımda’da Bulunan Han Yapıları ve Avlulu) :عن

 Hanların Koruma Sorunları, Doktora. Tez, Yildiz Technical University, Fen Bilimleri
(Enstitüsü, Istanbul, 2007

�ضكل )٧( تخطيط لـ»خان الفراء«
(Ayverdi, Ekrem: Osmanlı Mimarisinin) :عن
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�ضكل )8( تخطيط لـ»خان الر�ضا�س«
(.Benli, Gülhan: op. cit) :عن

اخلامتة ونتائج البحث:
متيَّزت العمارة العثمانية يف مدينة »اإ�س��تانبول« بارتباطها مبنظومة الوقف الإ�س��امي، التي 
جعل��ت املدين��ة -يف غ�س��ون �س��نوات قليل��ة- اأكر واأه��مَّ مدينة يف اأوروبا عل��ى الإطاق، واأ�سبحت 
اأكرث املدن بنياًنا واأح�سنها عمراًنا، وقد كان للمن�ساآت التجارية على اختاف طرزها واأمناطها 
دوٌر فاع��ٌل وكب��رٌي يف انت�س��ار الأوق��اف املعماري��ة يف كاف��ة اأنح��اء املدين��ة، حيث ُبنيت تلك املن�س��اآت 
كم�س��ادر لتموي��ل الأوق��اف العثماني��ة مبدين��ة »اإ�س��تانبول« من��ذ فتحه��ا عل��ى ي��د ال�س��لطان حمم��د 
الفاحت �سنة )٨٥٧ه�/ ١٤٥٣م(، وباتت املدينة حتتوى على مئات الأمثلة منها حتى اأواخر القرن 

العا�س��ر الهجري )١٠ه�/ ١٦م(.
وق��د �س��اهمت تل��ك املن�س��اآت يف متوي��ل الأوق��اف العثماني��ة طبًق��ا حُلج��ج الوق��ف، الت��ي كان��ت 
ل يف املحاكم ال�سرعية؛ وذلك ل�سمان ا�ستمرار عمل املن�ساآت بعد موت الواقفني، واحلفاظ  ت�سجَّ
ه من اأموال طائل��ة نتيجة عمليات التداول  عل��ى راأ���س امل��ال الأ�سل��ي دون ا�س��تنزاف، مبا كانت تدرُّ
واملعام��ات التجاري��ة الت��ي تت��مُّ بداخلها حتت اإ�س��راف القائمني على الوقف، اأو من خال تاأجري 
تلك املن�ساآت بريع �سنوي ثابت، ُيو�سع يف م�سارف هذه الأوقاف، مبا يدلُّ على اأ�سبقية الإ�سام 
دهما يف الإ�س��هام بُرقي الب�س��رية واأعمال اخلري عن اأيٍّ من احل�سارات ال�س��ابقة  وامل�س��لمني وتفرُّ
عل��ى الإ�س��ام اأو احل�س��ارات احلالي��ة؛ �س��واء الأوروبي��ة اأم الأمريكي��ة، التي مل تع��رف روعة نظام 
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الوق��ف اخل��ريي اإل يف اأوائ��ل الق��رن الع�س��رين، وكان��ت بدايت��ه م��ع موؤ�س�س��ة كارنيج��ي بالولي��ات 
املتح��دة الأمريكي��ة �س��نة ١٩١١م، والت��ي قلَّ��دت احل�س��ارة الإ�س��امية يف الأوق��اف اخلريي��ة، ث��م 
د -كما اأ�س��رنا- عل��ى مدى عظمة  تبعه��ا بع��د ذل��ك عدي��د م��ن املوؤ�س�س��ات)1(، وه��و الأمر الذي يوؤكِّ

احل�سارة الإ�س��امية.
وميكن تلخي�س نتائج البحث على النحو التايل:

��ت الدول��ة العثماني��ة �سيا�س��ة حمكم��ة ور�س��يدة يف تعم��ري امل��دن اجلدي��دة وتوطينه��ا  ١. تبنَّ
بال�س��كان، وت�س��جيع الدينامي��ة الراأ�س��ية والأفقي��ة؛ م��ن خ��ال الأوقاف املعمارية الإ�س��امية، 
الت��ي اأ�س��همت يف اإن�س��اء م��دن جدي��دة وازده��ار م��دن قدمي��ة، ف�س��ًا ع��ن تن�س��يطها للتج��ارة 

اخلارجي��ة والداخلي��ة.
ع��ات املعماري��ة مبدين��ة »اإ�س��تانبول«،  ٢. ُبني��ت املن�س��اآت التجاري��ة كاأج��زاء م��ن الكلي��ات اأو املجمَّ
عات  كم�س��ادر لتموي��ل الأوق��اف العثماني��ة باملدينة، ُينفق من دخلها عل��ى اأعمال اإعمار املجمَّ
وترميمها، ف�سًا عن تغطية نفقات املباين اخلدمية ذات الطبيعة املجانية؛ مثل: امل�ساجد، 

واملدار���س، وامل�ست�سفيات، واأ�سبلة املياه.
٣. اعتم��دت طريق��ة حت�سي��ل امل��وارد املالي��ة والدخ��ول له��ذه املن�س��اآت التجاري��ة عل��ى طريقت��ني؛ 
الأوىل: ع��ن طري��ق عمله��ا �سم��ن اأعم��ال الوق��ف وت��داول الب�سائ��ع بداخله��ا حت��ت اإ�س��راف 
ار واأ�سحاب احلرف  القائمني على الوقف اإداريًّا وماليًّا، والثانية: عن طريق تاأجريها للتجَّ

وامله��ن �س��نويًّا وو�س��ع اأموال الإيجار يف م�س��ارف الأوقاف.
��ة، يت��مُّ فيه��ا حفظ  ٤. احت��وت بع���س املب��اين التجاري��ة الوقفي��ة دون غريه��ا عل��ى �سنادي��ق خا�سَّ
الأ�س��ياء الثمين��ة واملخطوط��ات الن��ادرة واأ�س��ول املكاتب��ات والتفاقي��ات التجاري��ة، مبقاب��ل 
مادي ُيو�سع يف م�سارف الأوقاف، مثلما كان موجوًدا يف »اإ�س��كي باد�س��تان«؛ لتتميَّز بالتنوُّع 

يف احل�س��ول عل��ى اإي��رادات الأوق��اف العثمانية.
��زت بع���س ه��ذه املن�س��اآت الوقفي��ة يف طريق��ة عمله��ا؛ حي��ث ا�س��تخدمت بع�سه��ا كور���س اأو  ٥. متيَّ
م�سان��ع يت��مُّ فيه��ا ت�سني��ع الب�سائ��ع واملنتج��ات، ث��م يتمُّ عر�س ه��ذه الب�سائع اأم��ام املحات 
��ا، مثلم��ا كان��ت تعمل »اأرا�س��تا ال�س��راجني« »�س��راجخانه«، التي  بغر���س بيعه��ا وتداوله��ا جتاريًّ

�س��يَّدها ال�س��لطان حممد الفاحت.

)1) روائع األوقاف يف احلضارة اإلسالمية، راغب السرجاني، ص151.
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��زت ُط��رز املن�س��اآت التجاري��ة الوقفي��ة الت��ي ُعرف��ت وانت�س��رت خ��ال الع�س��ر العثم��اين  ٦. متيَّ
ر الأمر حت��ى اأ�سبحت  باأنه��ا اتخ��ذت اأ�س��ماءها م��ن الب�سائ��ع الت��ي كان��ت ُتب��اع فيه��ا، ث��م تط��وَّ
ط��رًزا معماري��ة فري��دة يف تخطيطه��ا، واإن اختلف��ت فيم��ا بع��د وظائفه��ا القدمي��ة الت��ي كان��ت 

ال�س��بب يف ت�س��ميتها، وينطب��ق ذل��ك عل��ى »الباد�س��تان« و«الأرا�س��تا«.
التج��ار  كب��ار  ِقب��ل  م��ن  »اإ�س��تانبول«  الوقفي��ة مبدين��ة  التجاري��ة  املن�س��اآت  بع���س  ُبني��ت   .٧
والأغني��اء وال��وزراء، بينم��ا اقت�س��ر بن��اء بع�سه��ا الآخ��ر عل��ى ال�س��اطني دون غريه��م؛ 
كالباد�س��تانات؛ وذل��ك نظ��ًرا لقيم��ة ه��ذه املب��اين الوقفي��ة الت��ي تع��دُّ اأغن��ى م�س��در لتموي��ل 

الأوق��اف يف الع�س��ر العثم��اين.
للط��رز  امت��داًدا  العثم��اين؛ حي��ث ج��اء بع�سه��ا  الع�س��ر  التجاري��ة يف  املن�س��اآت  ع��ت  تنوَّ  .٨
املعماري��ة املوج��ودة قب��ل الع�س��ر العثماين يف خمتلف املدن والع�سور الإ�س��امية؛ كاخلانات 
��ع يف  والكروان�س��راي، وج��اء بع�سه��ا جدي��ًدا م��ن ابت��كارات الع�س��ر العثم��اين؛ نتيج��ة التو�سُّ

الأوق��اف املعماري��ة، وك��رثة العاق��ات والتاأث��ريات اخلارجي��ة عل��ى احل�س��ارة العثماني��ة.
٩. ارتبط��ت املن�س��اآت التجاري��ة العثماني��ة مبدين��ة »اإ�س��تانبول« بوثائ��ق وُحج��ج وقفي��ة �سمن��ت 
ا�س��تمرار عملها حتى بعد موت الواقفني واملُن�س��ئني، والتي ك�س��فت عن اأ�س��رار بنائها، واأنهت 

اجل��دل ح��ول كث��ري م��ن الختافات حول تواريخ اإن�س��اء بع���س املباين.
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الـمـقــــالت

وقفيُة ترميِم م�ضجِد �ضيِدي مو�ضى اخلذريِّ
بزيباِن اجلزائِر العثمانيِة

»حتقيق ودرا�ضة«
د. عناق جمال)1(

ملخ�س:
القت�سادي��ة  الأو�س��اع  ت��ردي  مواجه��ة  للوق��ف يف  التكافل��ي  ال��دور  الدرا�س��ة  ه��ذه  ت��رز 
والجتماعي��ة، وذل��ك م��ن خ��ال املعاجل��ة التحليلي��ة لإح��دى الوثائ��ق الوقفي��ة الت��ي يع��ود تاريخه��ا  
اإىل ع��ام ١١٤٠ه���/ ١٧٢٨م، وه��ي وقفية ترميِم م�س��جِد �س��يِدي مو�س��ى اخل��ذريِّ بزيباِن اجلزائِر 
العثمانيِة؛ حيث تتناول الدرا�سة -ف�سًا عن حتقيق الوثيقة من ناحية ال�سكل وامل�سمون- حتليل 
ال�س��ياقني الزم��اين وامل��كاين للوثيق��ة، باعتبارهما معري��ن عن احلالة الجتماعي��ة والقت�سادية 
يف املجتمع الإ�سامي ب�سفة عامة يف القرن الثاين ع�سر الهجري، وتبني مدى قيام الوقف بدور 
رئي�س وفعال يف التنمية القت�سادية والجتماعية والرتبوية لأهل املنطقة التي يوجد بها امل�سجد 
حم��ل الوثيق��ة، متج��اوًزا اأحياًن��ا اله��دف الأ�سا���س ال��ذي اأن�س��ئ م��ن اأجل��ه )وه��و ترميم امل�س��جد(، 
ليمث��ل م��ورًدا مادًي��ا اإ�سافًي��ا يق��دم الدع��م لتعلي��م اأبن��اء املنطق��ة وي�س��هم يف اإطع��ام فقرائه��ا 

)1) أستاذ بقسم التاريخ واآلثار كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة العربي التبسي- تبسة- اجلزائر.  
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وحمتاجيه��ا وك�س��وتهم، يف ظ��ل غي��اب الدع��م املادي م��ن الإدارة الر�س��مية العثمانية اآنذاك، مما 
يك�س��ف ع��ن اأهمي��ة الوثيق��ة يف حتلي��ل العاق��ة بني الوقف على ال�س��وؤون الدينية، كامل�س��اجد مثًا، 

وب��ني املج��ال الجتماع��ي ككل. 
مقدمة: 

حتتف��ظ اجلزائ��ر مبجموع��ات كب��رية م��ن الوثائ��ق والدفات��ر العربي��ة والرتكي��ة، وجدناه��ا 
حمفوظ��ة يف ع��دة اأماك��ن يف الزواي��ا وامل�س��اجد، وكذل��ك يف اأر�س��يفات الهيئ��ات ال�س��رعية بامل��دن 
املختلفة، وكثرًيا ما اأثَّرت هذه الوثائق باختاف م�سامينها وتنوع حمتويات النواحي العلمية يف 

الدرا�س��ات الأثري��ة والتاريخي��ة والقت�سادي��ة والجتماعي��ة يف اجلزائ��ر العثماني��ة.
هدف الدرا�ضة:

ته��دف ه��ذه الدرا�س��ة -وم��ن خ��ال معاجلتن��ا وحتليلن��ا له��ذه الوثيق��ة الوقفي��ة الت��ي يع��ود 
��ر لأح��وال املجتم��ع  تاريخه��ا اإىل ع��ام ١١٤٠ه���/ ١٧٢٨م- اإىل اخل���روج مبنظ��ور تاريخ��ي يوؤطِّ
واأو�ساعه يف تلك الفرتة امل�س��ار اإليها، وكيف مت ا�س��تخدام الوقف كم�س��روع تكافلي يف ظلِّ تردي 

الأو�س��اع القت�سادي��ة والجتماعي��ة. 
فر�ضية الدرا�ضة: 

من اأجل حتقيق هدف الدرا�سة و�سعنا فر�س��يتني؛ هما:
١. كان الوقــف اأحــد اأهــم امل�ضــادر التمويليــة ملختلــف امل�ضــاريع اخلرييــة والت�ضامنيــة بــني 

اأفــراد املجتمــع املحلــي يف تلــك احلقبــة.
٢. الوثيقــة حمــلَّ الدرا�ضــة وثيقــة اأ�ضليــة، ومــا احتوتــه مــن معلومــات هــي معلومــات �ضادقــة 

عك�ضــت اأو�ضاع املجتمع يف تلك احلقبة.
منهجية الدرا�ضة:

وم��ن اأج��ل تاأكي��د م��دى �سح��ة هات��ني الفر�سيت��ني اعتم��دت يف درا�س��تي عل��ى الوثيق��ة الأ�سلية 
املحفوظة بخزانة م�سجد �سيدي مو�سى اخلذري اعتماًدا كليًّا، كما حر�ست يف منهج الن�سر على 
تو�سيح كثري من امل�سطلحات الوثائقية التي ي�ستعملها علماء الوثائق وباحثوها، حماوًل دجمها 
م��ع الن���سِّ الوثائق��ي م��ن الناحي��ة الأثري��ة، وكذل��ك درا�س��ة الوثيق��ة م��ن ناحي��ة ال�س��كل وو�سفه��ا 
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خارجيًّا وداخليًّا، ومقارنتها ببع�س وثائق الع�سر العثماين املحفوظة من الناحية ال�سكلية فقط؛ 
�س��واء املن�س��ور منها اأم غري املن�س��ور، وذلك ملحاولة الربط بني هذه الوثائق وبني الوثيقة مو�سوع 
البح��ث، م��ع ا�س��تخدام املنه��ج التاريخ��ي واملنه��ج ال�س��تقرائي، ف�س��ًا ع��ن املنه��ج ال�س��تنباطي 
التحليلي؛ تق�سًيا حلقيقة دور الوقف واأهميته يف وحدة املجتمع امل�سلم وتكافله يف ذلك الع�سر.

اأهمية الدرا�ضة:
بالرغ��م م��ن اأن مو�س��وع حتري��ر ه��ذه الوثيق��ة و�س��ببه مرتب��ط باإعــادة ترميــم منــارة م�ضــجد 
��ا ل��ه؛ وه��و وقــف  ��ًزا منوذجيًّ ��ا، واأف��ردت لن��ا حيِّ �ضــيدي مو�ضــى، اإل اأنه��ا عاجل��ت مو�سوًع��ا مهمًّ
الأمــوال علــى هــذا امل�ضــجد؛ لتظه��ر لن��ا اأهمي��ة ه��ذه الأم��وال الوقفي��ة، ودوره��ا الجتماع��ي 
والقت�س��ادي والرتب��وي، كتجرب��ة اإ�س��امية منوذجي��ة يف كيفي��ة ا�س��تغال اأم��وال الوق��ف عل��ى 
ا يف حتلي��ل العاقة بينها )اأي الأوقاف( وبني  ال�س��وؤون الديني��ة؛ كاجلوام��ع مث��ًا، واأهميته��ا اأي�سً

املج��ال الجتماع��ي ككل. 
اأوًل: ال�ضياق املكاين والزماين للوثيقة: 

يج��در بن��ا قب��ل تن��اول اجلان��ب التحليل��ي للوثيق��ة اأن نع��رج اأوًل اإىل حتدي��د املوق��ع اجلغ��رايف 
لإقليم الزيبان؛ لإبراز الرابط بينه وبني مو�سوع املقال، فاإقليم الزيبان اأو الزاب يقع بني خَطْي 
عر���س °35 و °34,30، وب��ني خَط��ْي ط��ول °2 و°4 �س��رق غرينت���س، عا�سمت��ه مدين��ة ب�س��كرة، ويقع 
جنوب �سرق اجلزائر، والزاب جمعه زيبان، وقاعدته ب�سكرة ح�سب ما اأورده ابن خلدون: )هذا 
البلــد ب�ضــكرة هــو قاعــدة وطــن الــزاب لهــذا العهــد وحــده، مــن لــدن ق�ضــر الدو�ضــن بالغرب اإىل 
ق�ضــور تنومــة وباد�ــس يف ال�ضــرق، يف�ضــل بينــه وبــني الب�ضــيط الــذي ي�ضــمونه احل�ضنــة جبــل 

جاثــم مــن املغرب اإىل امل�ضــرق()1(.
واأم��ا بالن�س��بة للتواج��د العثم��اين يف اجلزائر و�س��مال اإفريقيا فبدايات��ه كانت يف القرن ١٦م، 
دها اأقرت  ونف��وذه الفعل��ي يف اإقلي��م ال��زاب مل يب��داأ اإل �س��نة ١٦٤٠م، فبعد حتركات القبائ��ل ومترُّ
نة من  �سلطة بايلك ق�سنطينة حامية ع�سكرية مبدينة ب�سكرة عا�سمة الزيبان �سنة ١٧٤١م، مكوَّ
اجلن��ود الأت��راك، ت�س��مى النوب��ة، بقي��ادة ح�س��ن اآغ��ا، والتي كان دوره��ا اإقرار اله��دوء يف اجلهات 

املتمردة من طرف بع�س القبائل، وعرفت عند ال�سكان مبحات اخلريف والربيع)2(.

)1) كتاب العرب، ابن خلدون، ج6، ط1، ت: تركي فرحان املصطفى، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، 1999م، ص423. 
)2) اإلنسان األوراسي وبيئته اخلاصة، ناصر الدين سعيدوني، جملة األصالة، ع60- 61، السنة 7، 1978م، ص132. 
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ة للوثيقة: ثانًيا: الفهر�ضة العامَّ
البيانعن�ضر الفهر�ضة

خزانة م�سجد �سيدي مو�سى اخلذريمكان حفظ الوثيقة
خا�سنوع الت�سرف

اإعادة بناء �سومعة امل�سجد بالأموال الوقفيةم�سمون الوثيقة
الأتراف اأو اجلماعة التي تتعهد برعاية �سوؤون امل�سجداملتعهد

�سومعة امل�سجداملت�سرف فيه
�سفحة واحدة�سكل الوثيقة
ورقمادة الكتابة

ا�ستغل للكتابةالهام�س الأمين
حرنوع املداد
اأ�سودلون املداد
مغربي ن�سخينوع اخلط

٢٢ رجب ١١٤٠ه�تاريخ الوثيقة
٢٧،١ �سم × ١٨�سماإبعاد الوثيقة
جيدة كتبت على ورق اأ�سفر �سميك �سارب اإىل ال�سفرةحالة الوثيقة

ثالًثا: و�ضف الوثيقة: 
١. املميزات اخلارجية:

ُكتب��ت ه��ذه الوثيق��ة)1( يف �س��كل قطع��ة واح��دة م��ن ال��ورق الأبي���س ال�س��ميك املائ��ل لل�سف��رة، 
يحم��ل بع���س العام��ات املائي��ة، يبلغ طولها كاملة بالبيا�س العلوي وال�س��فلي ٢٧،١�س��م، وعر�سها 
كاملة بالهام�سني الأمين والأي�سر ١٨�سم، وا�ستخدم يف كتابة الوثيقة احلر الأ�سود الفاحت، واأما 
الهوام�س فقد التزم كاتب الوثيقة ب�سكل ثابت يف الإخراج العام، فقد ترك فراًغا اأبي�س يف اأعلى 
ا اآخر اأ�س��فلها  ���س للحمدل��ة وال�س��اة على النبي ]، كما ترك بيا�سً الوثيق��ة بط��ول ٢�س��م؛ ُخ�سِّ
بح��وايل ١�س��م، اإل اأن كات��ب الوثيق��ة مل ي��رتك -كم��ا ه��و املعتاد- الهام���س اجلانب��ي الأمين فارًغا 
)بل��غ عر�س��ه ٣.٥�س��م(، وال��ذي ع��ادة ُي��رتك لتوقيع��ات ال�س��هود)2(، وق��د حاول الكات��ب املحافظة 

)1) صورة الوثيقة. 
)2) السطر 20. 



166

العدد ٣٢ - ال�سنة ال�س�ابعة ع�سرة - �س�ع�ب�ان ١٤٣٨ ه� / م��اي�و ٢٠١٧ م

على التن�س��يق العام بالن�س��بة لأطوال ال�س��طور، وتعوي�س النق�س العددي للكلمات داخل ال�س��طر 
الواح��د؛ مراعاة لل�س��كل الع��ام والإخراج الفني للوثيقة)1(. 

٢. املميزات الداخلية:
ه��ا:  تفتتــح الوثيق��ة باحلمدل��ة والت�سلي��ة، ث��م الدع��اء والثن��اء وال�س��كر هلل، يف عب��ارة ن�سُّ
»احلمــد هلل الــذي خلــق اخللــق... ملــن مــن بعــده«، وق��د ُوج��د يف كثري من وثائ��ق الع�سر العثماين 

م��ا يتف��ق م��ع ه��ذه الوثيقة م��ن حيث تل��ك الناحية.
م �ضــي حممــد حوحو   وورد ذك��ر الأ�س��خا�س ال�س��اهرين عل��ى �س��وؤون ه��ذا امل�س��جد وه��م: املكــرَّ
م ال�ضــيخ حممــد بــن احلــاج اأحمــد بن عي�ضــى.. وغريهمــا، وكانت مهمتهم جمع  ال�ضــريف، واملكــرَّ
الأم��وال، و�سب��ط تاري��خ بن��اء املن��ارة، وتعي��ني اأ�س��ماء البنائ��ني وتقييده��م، وحتدي��د اأجرته��م، مع 

التقيُّ��د باإع��ادة بن��اء املن��ارة وطرها كما �س��لف، وكذا تقييد اأ�س��ماء الوظائ��ف واملوظفني)2(.
وورد ذك��ر ال�س��هود يف الوثيق��ة م��ع التعري��ف؛ بذك��ر ا�س��م ال�س��اهد، وا�س��م وال��ده، ووظيفت��ه 
��ه: ال�ضــاهد الأول: حممــد بــن الغــزايل  اأو حرفت��ه اأو م��كان عمل��ه، و�س��كن كل منهم��ا، فيم��ا ن�سُّ
الأ�ضغــر)3(، ال�ضــاهد الثــاين: الع�ضــكري الغرغلــي �ضــي مبــارك بــن حممــد بــن القايــد قا�ضــم)4(، 
ا،  رين ب�٢٤ �س��خ�سً ون�س��تطيع اأن ن�سم اإليهم كلَّ اأ�س��ماء الأ�س��خا�س الذين ذكرتهم الوثيقة املقدَّ

اإ�ساف��ة اإىل البنائ��ني الثن��ني.
وتع��دُّ عملي��ة تاأري��خ الوثائ��ق م��ن اأهم عنا�سر م�سداقية اأي ن�سٍّ مكتوب)5(؛ لذا فقد ا�س��تملت 
ة تواري��خ؛ اأوله��ا بع��د �س��قوط املن��ارة، وهو ظه��ر ٢٢ رجب ١١٤٠ه���، وثانيها  ه��ذه الوثيق��ة عل��ى ع��دَّ
هو اإ�سارة الوثيقة لبقاء املنارة على حالها بعد �سقوطها اإىل ا�ستهال �سهر ذي القعدة من ال�سنة 
نف�سها؛ حيث كان اتفاق اجلماعة على اإعادة بنائها، واأما التاريخ الثالث فكان ميثل تاريخ ابتداء 
بنائها؛ وهو يوم ١٢ ذي القعدة من ال�سنة نف�سها، ثم التاريخ الرابع وهو التاريخ ال�سالف الذكر 

نف�سه، والذي اأوردته الوثيقة يف نهايتها باأوا�سط ذي القعدة من العام نف�سه ١١٤٠ه�/ ١٧٢٨م.

)1) صورة الوثيقة. 
)2) األسطر من 24- 27. 

)3) سطر 29. 
)4) األسطر من 4- 6 على اهلامش األمين. 

)5) القانــون يف ديــوان الرســائل واإلشــارة إىل مــن نــال الــوزارة، ابــن الصــرييف، حتقيــق: أميــن فــؤاد ســيد، ط1، الــدار املصريــة 
اللبنانيــة، 1990م، ص18. 
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وم��ن خ��ال قيامن��ا مبقارن��ة التق��ومي الهج��ري بالتق��ومي املي��ادي تو�سلن��ا اإىل اأن��ه باعتب��ار 
اأن اأول ي��وم م��ن حم��رم ١١٤٠ه��� كان ق��د واف��ق ي��وم ١٩ اأغ�سط���س ١٧٢٧م، وباإ�سافة �س��بعة اأ�س��هر 
و٢٢ يوًم��ا للتاري��خ املي��ادي، علًم��ا ب��اأن رجب هو ال�س��هر ال�س��ابع يف التقومي الهج��ري، وهذا يوافق 
بالتقري��ب اأواخ��ر �س��هر فراي��ر وبداي��ة �س��هر مار���س م��ن ع��ام ١٧٢٨م، واإذا اأ�سفن��ا اإلي��ه خم�س��ة 
اأ�س��هر اأخرى التي متثِّل املدة التي مل ترممَّ فيها املنارة بعد �س��قوطها، وهذا من �س��هر رجب اإىل 
اأوا�س��ط �س��هر ذي القع��دة.. ف��اإن تاري��خ اإع��ادة بنائه��ا يكون يف �س��هر يوليو من الع��ام ١٧٢٨م، وقد 
دت الوثيقة اأن بداية البناء هو يوم الأحد موافًقا لل�ساد���س من �س��هر يوليو من ال�س��نة نف�س��ها. حدَّ

رابًعا: درا�ضة الوثيقة:
تب��ني م��ن خ��ال درا�س��تنا له��ذه الوثيقة اأنها جاءت متكاملة العنا�س��ر يف مميزاتها اخلارجية 
من حيث ال�سكل، حيث ُكتبت يف �سفحة واحدة وبنوع واحد من املداد، بخط مغربي ن�سخي، مع 
حماولة مراعاة قواعد التن�سيق اجليد يف الإخراج الفني للقطعة؛ ممثًا يف ال�سطور والهوام�س 
وطريق��ة الكتاب��ة م��ن اأول الوثيق��ة؛ كالفوا�س��ل اأو امل�س��افات ب��ني ال�س��طور، ولع��ل اأه��م م��ا مييزه��ا 
ا من ناحية ال�سكل هو توافق ترتيب عنا�سر التكوين الداخلي مل�سمون الوثيقة؛ فالفتتاحية  اأي�سً
ب��داأت باحلمدل��ة والت�سلي��ة، وه��و اأ�س��لوب متَّب��ع يف كتاب��ة الوثائ��ق بب��اد املغ��رب، ومرجع��ه اإىل اأن 
املالكي��ة ل تع��دُّ الب�س��ملة اآي��ة يف �س��ورة الفاحت��ة؛ لذل��ك ه��م يفتتح��ون ال��كام باحلمدل��ة، وله��م 

اأدلته��م يف ذل��ك، يف ح��ني ي��رى املذهب ال�س��افعي وغريه خاف ذلك)1(.
��ا بالن�س��بة لت�س��مية اأب��ي مو�س��ى اخل��ذري؛ ف��اإن امل�س��ادر التاريخي��ة مل تتكل��م ع��ن ه��ذه  اأمَّ
ال�س��خ�سية الديني��ة م��ا ع��دا م��ا اأوردت��ه لن��ا الوثيق��ة باأن��ه تابع��ي جماه��د، والتابعون قد عا�س��وا يف 
القرن الثاين والثالث الهجري، و�س��واء كانت هذه ال�س��خ�سية من التابعني اأو من اأتباع التابعني، 
اأو م��ن املجاهدي��ن وامل�سلح��ني، اأو ه��و م��ن ذري��ة ال�سحاب��ي اأب��ي �س��عيد اخل��دري [؛ ال��ذي ق��د 
يك��ون اأح��د فروع��ه انتقل��ت اإىل املغ��رب عن��د الفت��ح ال�س��امي، اأو ه��و م��ن قبيل��ة اخل��ذران )جم��ع 
خ��ذري( املنح��درة م��ن قبيل��ة اخلذري��ة، املنح��درة بدوره��ا م��ن فرق��ة بن��ي ري��اح الف��رع الثاين من 

بن��ي هال.
واعتماًدا على وجود �سريح �سيدي عقبة قرب ب�سكرة، ووجود �سريح �سيدي مو�سى اخلذري 
بحي امل�سيد، والذين لهما املوا�سفات املعمارية نف�سها؛ كا�ستخدام مواد البناء، وو�سائل الدعم، 

)1) الثقافة اإلسالمية لكاتب اإلنشاء، حممود سعد، دار املعارف، اإلسكندرية، د. ت، ص22- 28.
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وخ�سب النخيل؛ ميكننا اإرجاع تاريخ تاأ�سي�س م�سجد �سيدي مو�سى اإىل القرن ٢ه�/ ٨م، اأو ٣ه�/ 
٩م، ح�سب امل�سادر واملراجع التاريخية)1(.

ا كما ذكرنا  وم��ن جان��ب اآخ��ر فق��د عاجل��ت هذه الدرا�س��ة من الناحي��ة الفقهية مو�سوًع��ا مهمًّ
�س��ابًقا؛ وهو ق�ضية الوقف)2(، والتي حتدثت عنها الوثيقة يف ال�س��طرين ١٩ و٢٠، وهو وقف عامٌّ 
الغر���س من��ه �س��رف املناف��ع عل��ى امل�سلح��ة العامة التي ُحب���س م��ن اأجلها هذا الوق��ف)3(؛ »باأجرة 
ــا للم�ضــجد مــن اأوقافــه املجلوبــة مــن غرمائــه الناظريــن عليــه يف �ضــالف الأعــوام  معلومــة ممَّ
علــى يــد اأتــراف منــزل اجلامــع«، وم��ن خال هذين ال�س��طرين يظهر لنا اأن الأموال املوقوفة كان 
له��ا موظف��ون يقوم��ون بجمعه��ا واملحافظ��ة عليه��ا واإنفاقه��ا يف مقت�سيات عدة؛ وم��ن بينها ما كان 
ا من مال الوقف الذي ُجمع يف الأعوام ال�س��الفة من طرف  من �س��قوط املنارة، اإذ اإننا جند بع�سً
جماعة و�س��كان حي امل�س��يد، قد ا�س��تغله القائمون على هذا امل�س��جد، ويظهر ذلك يف ال�س��طر ١٨: 
م عبد  م �ضي حممد بن الطيب قرطي، واملكرَّ َمنْي املعلمني؛ املكرَّ »البتدا لبنائها على يد املكرَّ
الرحمن ابن رحمون«، باأجرة حمددة، وما يلزم من مادة اأولية، واإ�ساح لل�سومعة، يف الأ�سطر 
م��ن ٢٠- ٢٣، وذل��ك »ثلثــون ريــاًل باأعيانهــا، اأجــرة خال�ضة للمعلمني املذكورين، عدا ما يلزم 
يف اللنب وعجن اخلزف، وما يوؤول اإليه اأمر �ضلح املنار من امل�ضحح لها؛ كالكندال)4(، مع ما 

يبهيهــا من احلجر املحروق«.
ويظه��ر م��ن خ��ال اللج��وء اإىل م��ال اأوق��اف امل�س��جد ال�سعوب��ات املادي��ة الت��ي كان مي��رُّ به��ا 
�س��كان حي باب امل�س��يد، والدليل على ذلك بقاء ال�سومعة على حالها بعد �س��قوطها ملدة خم�س��ة 

)1) ميكــن الرجــوع إىل بعــض املصــادر واملراجــع؛ منهــا: املغــرب يف ذكــر بــالد إفريقيــة واملغــرب، البكــري، اجلزائــر، 1957م، 
ص74، 78، ورحلة العياشي والورثالني فيما كتباه عن بسكرة ومسجَدْي سيدي عقبة وسيدي موسى اخلذري، واجلياللي، 
تاريــخ اجلزائــر العــام، ج1، ط1، املطبعــة العربيــة، اجلزائــر، 1953م، ص226، 259، 262، و تاريــخ اجلزائــر الثقــايف، ســعد 
اهلل أبو القاسم، ج1، ط2، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1985م، ص175. وإيفر )yver)، بسكرة، دائرة املعارف 

اإلســالمية، ج3، 1933م، ص637.
)2) الوقــف هــو: عقــد لعمــل خــري ذي صبغــة دينيــة، يقــوم علــى توفُّــر الواقــف الذي لــه أهلية التربع مبا ميلك مــن ذات أو منفعة، 
واملوقــوف وهــو املنفعــة الــي ُتصــرف علــى ســبيل احلبــس، فضــاًل عــن املوقــوف عليــه، وهــو املســتحق لصــرف تلــك الــذات أو 
املنفعــة، ولــو كان مصلحــة عامــة، مــع اشــرتاط صيغــة الوقــف. انظــر: ناصــر الديــن ســعيدوني، دراســات تارخييــة يف امللكيــة 
والوقف واجلباية، دار الغرب اإلسالمي، ط1، بريوت، 2001م، ص230، وحممد عمارة، قاموس املصطلحات االقتصادية 

يف احلضــارة اإلســالمية، ط1، دار الشــروق، بــريوت، 1993م، ص575- 616- 627.
)3) الوقــف ومكانتــه يف احليــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة باجلزائــر، جملــة األصالــة، العــدد 89، 90، الســنة العاشــرة، 

فيفــري، اجلزائــر، 1981، ص85، 86. 
ــر معناه، ولكن يبدو من خالل ســياق الكالم أن  )4) الكنــدال: حبثــت عــن معنــى هلــذا املصطلــح يف املعاجــم لكــن مل أجــد مــا يفسِّ

الكنــدال آلــة ُتســتعمل عنــد بنــاء املنــارة لتصحيح التوازن الطولي للمنــارة مع بقية البناء. 
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اأ�س��هر دون ترمي��م اأو اإع��ادة بن��اء، وم��ع ذل��ك فق��د ا�س��تطاعت جماع��ة ح��ي امل�س��يد -اأو »الأتراف« 
كم��ا �س��متهم الوثيق��ة وق��د ذك��رت بع�سه��م- اأن يجمع��وا خم�س��ني ري��اًل كب��رية ال�س��رب، كمرحل��ة 
ــن راأيهــم اأن  ا�سطراري��ة، وه��ذا يف الأ�س��طر م��ن ١٢- ١٦؛ »واجتهــدت علــى اإقامتهــا، وت�ضمَّ
ــل لهــم نحــو 5٠ ريــاًل كبــرية ال�ضــرب«،  اأف�ضحــوا علــى مالــه عنــد مــن هــو؛ فــكان الــذي حت�ضَّ
د لنا من خال ما جاء يف الوثيقة اأن اأموال الوقف هي التي اأنقذت املوقف املادي ال�سعب،  ويتاأكَّ
وهنا تظهر اأهمية هذه الأموال، لي�س فقط يف هذا اجلانب؛ بل يتعداه اإىل ت�سيري �سوؤون امل�سجد، 

وتخ�سي���س روات��ب للموظف��ني، وم��ا ذكرت��ه الوثيق��ة حتدي��ًدا م��ن ال�س��طر ٢٥ اإىل نهايت��ه.
كم��ا يتَّ�س��ح اأن مداخي��ل امل�س��جد املحب�س��ة كان��ت جتم��ع وت�سب��ط بح�س��ور جلن��ة م�س��رفة عل��ى 
�سوؤون م�سجد �سيدي مو�سى اخلذري، وقد ُروعي يف ذلك احليثيات باأكملها، كا�سم الواقف وهم 
اأت��راف اأو جماع��ة امل�س��جد، واملوق��وف وه��ي املنفع��ة الت��ي ُت�س��رف عل��ى �س��بيل احلب���س، واملوقوف 

علي��ه وه��و امل�س��تِحق؛ وه��ي ال�سومعة الت��ي ُيراد بناوؤها والغر���س الذي يتبعها)1(.
وميكن اعتبار هذا الوقف كتفعيل للمعادلة ال�س��هرية: )اإن�ضــان وتراب ووقت ُتنتج ح�ضارة(، 
حي��ث كان ل��ه ال��دور الفع��ال يف ال�س��تفادة م��ن طاق��ات الإن�س��ان والزم��ن ب�س��كل خا���س م��ن خ��ال 
املوؤ�س�س��ات املختلف��ة، وم��ن بينه��ا اجلوام��ع؛ فق��د اأو�سح��ت انت�س��ار التعلي��م يف املوؤ�س�س��ات الوقفي��ة 
-بن��اًء عل��ى م��ا ج��اء يف ه��ذه الوثيق��ة الوقفي��ة- ب��ني كل اأف��راد املجتم��ع، واأ�س��هم يف الإع��داد لقيام 
جمتم��ع يحم��ل قيًم��ا واآداًب��ا رفيع��ة، واأك�س��ب ه��ذه الأم��ة املتان��ة العقدي��ة، وال�س��تقامة ال�س��لوكية، 

والري��ادة العلمي��ة والفكري��ة، والنه�س��ة الجتماعي��ة والقت�سادي��ة، والرفاه والق��وة واملنعة)2(.
��ا كث��رًيا م��ن الألق��اب والنع��وت مث��ل: احلــاج، وال�ضــيخ،  كم��ا ذك��رت لن��ا ه��ذه الدرا�س��ة اأي�سً
واملجاهــد، واملكــرم، وال�ضــيد، و�ضــي، والع�ضــكري، والغرغلــي، مم��ا كان م�س��تخدًما يف ذل��ك 
الوق��ت، ول ي��زال بع�سه��ا ي�س��تخدم اإىل يومن��ا ه��ذا، كم��ا اأو�سحت بع�س الوظائف امل�س��تخدمة يف 
ا الوظائف املتعلقة بامل�س��جد؛ ك�:  تل��ك الف��رتة؛ مث��ل: املعلمــني البناءيــن، واملعلــم النجــار)3(، واأي�سً

املدر�س، واملوؤدِّب، والكاتب، ووظيفة احلزب، ووظيفة املي�ضة.

)1) حــول الوثائــق املتعلقــة بأوقــاف احلرمــني الشــريفني مبدينــة اجلزائــر، عائشــة غطــاس، جملة دراســات إنســانية، كليــة العلوم 
اإلنســانية واالجتماعيــة، جامعــة اجلزائــر، دار احلكمــة، 2001- 2002م، ص143. 

)2) الوثائق الوقفية ودورها يف إثراء تاريخ احلضارة اإلسالمية، مرسي حممد، على الرابط:
 http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=310
)3) األلقاب اإلسالمية يف التاريخ والوثائق واآلثار، حسن الباشا، الدار الفنية، القاهرة، 1989م، ص251، 364، 442، 478.
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واأف��رزت لن��ا الوثيق��ة م�سنًف��ا م��ن ت�سنيف��ات ال�س��كة القدمي��ة امل�س��تخدمة، وه��ي عمل��ة اأو 
فئ��ة الري��ال كب��رية ال�س��رب، حي��ث ُذك��ر يف الوثيق��ة رقم��ان هم��ا: 5٠ ريــاًل كبــرية ال�ضــرب، و٣٠ 
ريــاًل باأعيانهــا، وه��ي م��ن النق��ود العثماني��ة يف الق��رن ١٢ه�/ ١٨م، وامل�سروبة باأ�س��ماء �س��اطني 
��ا اأ�س��ماء اأخ��رى؛ ك�«ال�س��لطاين« و«ن�سف ال�س��لطاين«  اآل عثم��ان، واإ�ساف��ة اإىل الري��ال ُعرف��ت اأي�سً

و»الرب��ع«، وجميعه��ا م��ن مع��دن الذه��ب)1(.
��ا عل��ى جمتم��ع ذل��ك الوق��ت م��دى الت��زام اأع�سائ��ه و�سب��ط مواعيده��م على  وياح��ظ اأي�سً
اعتب��ارات ديني��ة، وه��ذا م��ن خ��ال اجتم��اع الأط��راف وامل�س��وؤولني عل��ى �س��وؤون امل�س��جد بع��د 
تاأدي��ة فري�س��ة ال�س��اة؛ للت�س��اور فيم��ا بينه��م م��ن اأج��ل حتدي��د زم��ن اإع��ادة بن��اء ال�سومع��ة، 
وتعي��ني البًنائ��ني له��ا، والكيفي��ة الت��ي �س��تكون عليه��ا، وم�س��ادر جم��ع الأم��وال؛ ف��كان اتفاقه��م 
روه��ا بخم�س��ة اأ�س��هر كامل��ة؛ لي�س��هل  ة زمني��ة كافي��ة لذل��ك، وقدَّ عل��ى وج��وب تخ�سي���س م��دَّ

عليه��م اإع��ادة بنائه��ا.
كم��ا لحظن��ا عل��ى الوثيق��ة ك��رثة ا�س��تخدام امل�سطلح��ات الفقهي��ة والأثري��ة؛ مث��ل: »التابعــي، 
واملجاهــد، واملفا�ضــخة، واملزبــور، واأوقافــه، وباأعيانهــا، وال�ضومعــة، واملنــار، والكنــدال، واللــنِب، 
واخلــزف، واحلجــر املحــروق، ورقــم كاغــد، والع�ضــكري، والغرغلــي، وطــر املنــار، والتي ينبغي اأن 
يل��م به��ا ويعرفه��ا دار�س��و والباحث��ون يف الآث��ار الإ�س��امية؛ نظ��ًرا للتداخل ب��ني م�سطلحات الفقه 

والأع��ام وامل�سطلح��ات الأثرية.
واأخ��رًيا.. يبق��ى اأن ن�س��ري اإىل خل��و ه��ذه الوثيق��ة م��ن اأي توقي��ع لل�س��هود، وبالرغ��م م��ن اأن 
التوقيع��ات كم��ا ه��و مع��روف تع��دُّ من اأهم اأج��زاء الروتوكول اخلتامي؛ لأنها تثب��ت �سحة الوثيقة 
من عدمها، وهي خري و�س��يلة لإثبات ا�س��رتاك اأ�سحاب الوثيقة يف كتابتها اأو حتريرها من فاعل 
قان��وين اأو وثيق��ي اأو �س��هود)2(، م��ا ق��د يوؤث��ر �س��لًبا عل��ى م�سداقيته��ا.. اإل اأن��ه من املمك��ن اأن يرجع 
���س لاإم�س��اءات، وه��و م��ا ا�س��تدعى  �س��بب ذل��ك اإىل ع��دم وج��ود ف��راغ يف ال�سفح��ة لك��ي ُيخ�سَّ

)1) اجلزائــر مــن خــالل رحــالت املغاربــة يف العهــد العثمانــي، مــوالي بلحميســي، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، اجلزائــر، 
1979م، ص101، وانظر أيًضا: أبو القاسم سعد اهلل، دفرت حمكمة املدية أواخر العهد الرتكي 1255هـ/ 1839م، الثقافة، 
1984م، ص164، وعــن رواج التــداول بالعمــالت يف اجلزائــر ويف العهــد العثمانــي، انظــر: العملــة اجلزائريــة.. النظــام املالــي 

للجزائــر يف العهــد العثمانــي، ســعيدوني ناصــر الديــن، العملــة اجلزائريــة.. النظــام املالي للجزائر يف العهــد العثماني. 
)2) انظــر يف ذلــك: اخلــراج وصناعــة الكتابــة، قدامــة بــن جعفــر، حتقيــق: حممــد حســني الزبيدي، دار الرشــيد للنشــر، 1981م، 

بغــداد، ص53- 54.
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م��ن كات��ب الوثيق��ة يف الأخ��ري اأن يكتف��ي بذك��ر كلِّ ال�س��هود الع��دول)1( باأ�س��مائهم دون توقيعه��م؛ 
بخا�س��ة واأن ال�س��خ�سيات املذك��ورة يف الوثيق��ة ه��ي �س��خ�سيات معروف��ة يف املنطق��ة، ولعبت دوًرا 
رئي�س��يًّا يف جم��ع الأم��وال واإع��ادة ترمي��م من��ارة امل�س��جد؛ م��ا ي�س��تبعد اأي �س��بهة اأو تزوي��ر يف ه��ذا 
دن��ا م��ن �سحة الأ�س��ماء املذك��ورة؛ حيث اإنه  العق��د الوقف��ي، بخا�س��ة واأنن��ا ُزرن��ا ه��ذا امل�س��جد وتاأكَّ
ل ت��زال بع���س العائ��ات بالأ�س��ماء نف�س��ها تقط��ن باحل��ي ال��ذي يوج��د في��ه م�س��جد �س��يدي مو�س��ى 

اخل��ذري؛ مث��ل: عائل��ة قري��ن، وحوح��و، وغرب��ي... اإلخ. 
خام�ًضا: ن�سُّ الوثيقة:

احلمد هلل، �ضلى اهلل على حممد واآله و�ضلَّم ت�ضليًما..
ه��م بنبي��ه ]، اأحم��ده تع��اىل عل��ى نعم��ه الت��ي ل  احلم��د هلل ال��ذي خل��ق اخلل��ق بعلم��ه، واأعزَّ
ر الإن�س��ان م��ن ط��ني لزب)2(، ورك��ب في��ه احلج��ر،  نهاي��ة له��ا ول يح�سيه��ا غ��ريه ج��ل وع��ا، �س��وَّ
ر علي��ه يف اأزل��ه الثواب عل��ى فعل الأوامر، والعقاب عل��ى الإقدام على  واأوج��ب علي��ه التكلي��ف، وق��دَّ
م��ا نه��اه �س��بحانه م��ن فاط��ر! ل اإل��ه اإل ه��و يحي��ي ومُيي��ت، ل تدرك��ه الأب�س��ار وهو ي��درك الأب�سار 

وه��و اللطي��ف اخلبري.
وبعد.. اأحمد اهلل العظيم الذي ل حُت�سى عجائبه ول انتهاء لدميومته، �س��بحانه من قاهر! 
ه، هذا تاريخ ابتداء بناء �سومعة التابعي املجاهد يف  ه، ول م�سر ملن منَّ عليه ب�سدِّ ل نافع ل�سارِّ
ا اأن �سلينا الظهر يف يوم ٢٢ يف �سهر اهلل  �سبيل اهلل؛ �سيدي مو�سى اخلذري ، بعد �سقوطها، فلمَّ
��م ق��دُره؛ رج��ب الف��رد الأ�سب؛ عام ١١٤٠ه�، فمكثْت كذلك اإىل ا�س��تهال �س��هر ذي القعدة  املعظَّ
احل��رام يف الع��ام املذك��ور، وقع��ت موافق��ة م��ن قاطب��ة جماع��ة ب��اب امل�س��يد )الداي��رة( بالتابع��ي 
املن�س��وب، وانعزم��ت املفا�س��قة ]ك��ذا[ م��ن اجلميع، فق��ام اأترافها ]كذا[ واجتهدت عل��ى اإقامتها، 
ل لهم نحو ٤٠ رياًل كبرية  ن راأيهم اأن اأف�سحوا  على ماِله عند من هو؛ فكان الذي حت�سَّ وت�سمَّ
م ال�س��يخ)4( حممد بن  م)3( �س��ي حمم��د ح��وح ]ك��ذا[ حوح��و ال�س��ريف، واملك��رَّ ال�س��رب؛ وه��م املك��رَّ
م ال�س��يخ �س��امل  م �س��ي حمم��د ب��ن احل��اج قا�س��م ب��ن عبي��د، واملك��رَّ احل��اج اأحم��د ب��ن عبي��د، واملك��رَّ

)1)  دراسات يف الوثائق ومراكز املعلومات الوثائقية، مصطفى أبو شعيشع، العربية للنشر، القاهرة، ص26. 
)2) طــني الزب: الزق، قــال تعــاىل: )مــن طــني الزب)؛ قــال الفــراُء: الــالزب والالَِّتــُب والالَِّصــُق واحــٌد. انظــر: لســان العــرب، 

مــادة )لزب). 
)3) من الكرم وهو ضد اللؤم، اسُتخدم كأحد ألقاب ملوك املغرب. انظر: األلقاب والوظائف العثمانية، مصطفى بركات، دار 

غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 2000م، ص97. 
، وُلقِّــب بــه أهــل العلــم والصــالح؛ توقــرًيا هلــم كمــا يوقَّر الشــيخ الكبري. انظــر: املرجع  )4) الشــيخ يف اللغــة: هــو الطاعــن يف الســنِّ
نفســه، ص216، وأيًضــا: قامــوس املصطلحــات الصوفيــة، أميــن محــدي، دار قبــاء للطباعــة والنشــر، القاهــرة، 2000م، ص74. 
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م اأحمد غربي، واحلاج حممد ترا�س، واحلاج)1( حممد بن خديجة، وجمع كثري  بن عبيد، واملكرَّ
ن �س��وى الأتراف؛ لأن كرثة الكام يطول، والإفادة  دهم، فاألغينا النظر عمَّ يطول بنا اللهج بتفقُّ
م��ع الإيج��از ه��و املطل��وب، فواف��ق ال��راأي منه��م ي��وم اثن��ي ع�س��ر م��ن �س��هر ذي القع��دة احل��رام 
م �س��ي حمم��د ب��ن الطي��ب قرط��ي،  َم��نْي املعلم��ني؛ املك��رَّ املزب��ور)2(، البت��داء لبنائه��ا عل��ى ي��د املكرَّ
ا للم�س��جد م��ن اأوقافه املجلوبة من غرمائه  م عب��د الرحم��ن ب��ن رحمون، باأجرة معلومة ممَّ واملك��رَّ
الناظري��ن علي��ه يف �س��الف الأع��وام، على ي��د اأتراف منزل اجلامع املذكورين، وذلك ثاثون رياًل 
باأعيانه��ا اأج��رة خال�س��ة للمعلم��ني املذكورين، عدا ما يل��زم يف اللِن)3( وعجن اخلزف، وما يوؤول 
اإلي��ه اأم��ر �س��اح املن��ار م��ن امل�سحح لها كالكندال، مع ما يبهيها من احلجر املحروق، انعدم منا 
العل��م لق��دره لك��ون الت�س��جيل تق��دم عل��ى النتهاء، وعند النتهاء اإن �س��اء اهلل ل بدَّ من رقم كاغد 

خ��اف ه��ذا، ي��دل على حت�سيل املقدار اجلامع لكلية امل�س��ارب.
وكان يف ه��ذا الوق��ت: املرح��وم القائ��م بوظيف��ة املي�س��ة �س��ي حمم��د ب��ن ال�سي��ف ال�س��ريف، 
القائ��م بتاأدي��ب الأولد؛ ال�س��يد اأب��و جمع��ة قري��ن، وال�س��يد م�س��عود الق��دايف ال�س��ريف، والقائ��م 
بوظيف��ة احل��زب �س��ي حمم��د ق��ال، و�س��ي عم��ر ج��ريي، و�س��ي اأحمد ب��ن ال�س��عيد، و�س��ي اأحمد بن 
الطاه��ر الدراج��ي، والقائ��م بوظيف��ة الدر���س الفقي��ه ال�س��ريف فقري اهلل كاتبه؛ اأحم��د بن التواتي 

ب��ن حمم��د احل��اج، مبح�س��ر ال�س��يد حمم��د ب��ن الغ��زايل الأ�سغر.
فنطل��ب اهلل تع��اىل عل��ى متامه��ا، وعل��ى ه��ذا ج��رت ع��ادة م��ن �س��لف م��ن النا���س؛ عندم��ا 
ُتبن��ى يقظ��ي ]ك��ذا[... للكيفي��ة كم��ا وجدن��اه بع��د �س��قوطها، وذل��ك بتاري��خ اأوا�س��ط قع��دة 
احل��رام، م��ن الع��ام امل��ويف اأربع��ني عل��ى موافق��ة التاري��خ ال�س��الف، و�سل��ى اهلل عل��ى �س��يدنا 

حمم��د واآل��ه و�س��لَّم ت�س��ليًما.
م �س��ليمان  م حمم��د عقيل��ي، واملكرَّ وعلــى الهام�ــس الأميــن: والقائ��م بوظيف��ة... ال�س��يد املك��رَّ

)1) احلــاج: هــذا اللقــب مــن أشــرف األلقــاب، وهــو يطلــق عرًفــا علــى مــن أدى فريضــة احلــج إىل بيــت اهلل احلــرام مبكــة. انظــر: 
األلقــاب اإلســالمية يف التاريــخ والوثائــق واآلثــار، حســن الباشــا، الــدار الفنيــة، القاهــرة، 1989م، ص251.

)2) املزبور: مصدر الزَّْبُر، وهو القويُّ الشديُد، واملزبور هو امَلْكتوُب. انظر: القاموس احمليط، و قاموس املصطلحات االقتصادية 
يف احلضارة اإلسالمية، حممد عمارة، ط1، دار الشروق، بريوت، 1993م، ص31- 32. 

)3) يعدُّ اللِب مادة البناء الرئيسية يف هذه املنطقة، والذي يتشكَّل من الطني كمادة أوىل ضمن املواد املستعملة يف البناء، بعد 
خلطه بالقش أو احلصى، باستخدام قوالب من اخلشب، ثم يعرَّض بعدها ألشعة الشمس حتى جيف. انظر: مساجد زاوية 
كنتــة وقصــر تاخفيفــت، مليكــة بناجــي، مذكــرة مـــاجستري، معهد اآلثار، جامعة اجلزائر، الســنة اجلامعية: 2009/ 2010م، 

ص 64- 65. 
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م الع�س��كري الغرغلي �س��ي مبارك  ب��ن... وال�س��ام، ووق��ع القي��ام املواف��ق مل��راد ال�س��ريعة م��ن املكرَّ
ب��ن حمم��د ب��ن القاي��د قا�س��م بكلي��ة احل��زم؛ لعدم قيام النف���س من��ه، طالًبا الأجر الت��امَّ من الربِّ 

العام، وال�س��رط واقع على املعلَمنْي: طرُّ املنار داخًا وخارًجا، وال�س��ام.
م اأحمي��دة ح��وح، واحلاج عبد  بداي��ة البن��اء ي��وم الأح��د؛ لأن الدني��ا م��ن مبت��داآت يوم��ه، واملك��رَّ

القادر قرين، واملعلم النجار �سالح زقاين، وال�س��ام.
اخلامتة:

��ة، تناولت  ن�س��تطيع الق��ول: اإن درا�س��تنا له��ذه الوثيق��ة اأو�سح��ت لن��ا جمل��ة م��ن املعطي��ات املهمَّ
احلال��ة الجتماعي��ة والقت�سادي��ة ملجتم��ع القرن ١٢ه���/ ١٨م يف اإقليم زيبان، وهو باعتباره ميثِّل 
��ا يب��نيِّ اأهمي��ة الوق��ف ودوره يف  ج��زًءا م��ن املجتم��ع الإ�س��امي؛ ن�س��تطيع اأن جنعل��ه منوذًج��ا عامًّ

معاجل��ة كث��ري م��ن الق�ساي��ا التي ته��مُّ املجتمع امل�س��لم يف تلك الفرتة. 
فالوقف الإ�سامي مل يكن دوره ثانويًّا، بل كان ُي�ستخدم ملعاجلة كثري من املعوقات؛ بخا�سة 
ان حي امل�س��يد بزيبان ب�س��كرة )اجلزائر(،  القت�سادي��ة منه��ا، والت��ي يع��اين منه��ا املجتم��ع، ف�س��كَّ
جعلوا من اأموال الوقف داعًما ماديًّا لإعادة بناء منارة م�سجدهم التي �سقطت وترميمها، وقبله 
ا اإطعاًما  ��ا يف تعلي��م اأبنائهم، واأجرة ملوظفي م�س��جدهم، وكما كانت اأي�سً ��ل م��ورًدا اإ�سافيًّ كان ميثِّ
وك�س��وة لفقرائه��م وحمتاجيه��م، يف ظ��لِّ غي��اب دع��م ر�س��مي ل��اإدارة العثماني��ة، م��ا ع��دا ح�س��ور 

حت به هذه الوثيقة يف اآخر �س��طورها. ليهم كما �سرَّ معنوي لبع�س ممثِّ
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�ضورة للوثيقة الأ�ضلية
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قائمة امل�ضادر واملراجع:
اأوًل: امل�ضادر:

اخل��راج و�سناع��ة الكتاب��ة، قدام��ة ب��ن جعف��ر، حتقي��ق: حمم��د ح�س��ني الزبيدي، دار الر�س��يد . ١
للن�سر، ١٩٨١م، بغداد.

القان��ون يف دي��وان الر�س��ائل والإ�س��ارة اإىل م��ن ن��ال ال��وزارة، اب��ن ال�س��رييف، ، حتقي��ق: اأمين . ٢
فوؤاد �س��يد، ط١، الدار امل�سرية اللبنانية، ١٩٩٠م.

كت��اب الع��ر، اب��ن خل��دون، ج٦، ط١، حتقي��ق: ترك��ي فرح��ان امل�سطف��ى، دار اإحي��اء ال��رتاث . ٣
العرب��ي، بريوت، ١٩٩٩م.

ثانًيا: املراجع:
الفني��ة، . ١ ال��دار  البا�س��ا،  ح�س��ن  والآث��ار،  والوثائ��ق  التاري��خ  يف  الإ�س��امية  الألق��اب 

١٩٨٩م.  القاه��رة، 
والن�س��ر، . ٢ للطباع��ة  غري��ب  دار  ب��ركات،  م�سطف��ى  العثماني��ة،  والوظائ��ف  الألق��اب 

٢٠٠٠م. القاه��رة، 
الإن�س��ان الأورا�س��ي وبيئت��ه اخلا�س��ة، نا�س��ر الدي��ن �س��عيدوين، جمل��ة الأ�سال��ة، ع٦٠- ٦١، . ٣

ال�س��نة ٧، ١٩٧٨م.
تاري��خ اجلزائ��ر الثق��ايف، �س��عد اهلل اأب��و القا�س��م، ج١، ط٢، املوؤ�س�س��ة الوطني��ة للكت��اب، . ٤

١٩٨٥م. اجلزائ��ر، 
تاريخ اجلزائر العام، اجليايل، ج١، ط١، املطبعة العربية، اجلزائر، ١٩٥٣م.. ٥
الثقافة الإ�سامية لكاتب الإن�ساء، حممود �سعد، دار املعارف، الإ�سكندرية، د. ت.. ٦
اجلزائر من خال رحات املغاربة يف العهد العثماين، مولي بلحمي�س��ي، ال�س��ركة الوطنية . ٧

للن�سر، اجلزائر، ١٩٧٩م.
ح��ول الوثائ��ق املتعلق��ة باأوقاف احلرمني ال�س��ريفني مبدينة اجلزائر، عائ�س��ة غطا���س، جملة . ٨

درا�س��ات اإن�س��انية، كلي��ة العل��وم الإن�س��انية والجتماعي��ة، جامع��ة اجلزائ��ر، دار احلكم��ة، 
٢٠٠١/ ٢٠٠٢م.

دائرة املعارف الإ�سامية، اإيفر )yver(، ب�سكرة، ج٣، ١٩٣٣م.. ٩



176

العدد ٣٢ - ال�سنة ال�س�ابعة ع�سرة - �س�ع�ب�ان ١٤٣٨ ه� / م��اي�و ٢٠١٧ م

درا�س��ات تاريخي��ة يف امللكي��ة والوق��ف واجلباي��ة، نا�س��ر الدي��ن �س��عيدوين، دار الغ��رب . ١٠
٢٠٠١م. ب��ريوت،  ط١،  الإ�س��امي، 

درا�س��ات يف الوثائ��ق ومراك��ز املعلوم��ات الوثائقي��ة، م�سطف��ى اأب��و �سعي�س��ع، العربي��ة للن�س��ر، . ١١
القاه��رة، د. ت.

درا�س��ة وحتقي��ق ون�س��ر لوثيق��ة اإيج��ار م��ن عهد اخلديوي عبا���س، جمدي عب��د اجلواد، جملة . ١٢
كلي��ة الآداب، درا�س��ات وبح��وث يف الآث��ار واحل�س��ارة الإ�س��امية، ج٢، ط٢، دار الوف��اء، 

الإ�سكندرية. 
دف��رت حمكم��ة املدي��ة اأواخ��ر العه��د الرتك��ي، �س��عد اهلل اأب��و القا�س��م، ١٢٥٥ه���/ ١٨٣٩م، . ١٣

الثقاف��ة، ١٩٨٤م.
دار . ١٤ عم��ارة ط١،  الإ�س��امية، حمم��د  القت�سادي��ة يف احل�س��ارة  امل�سطلح��ات  قامو���س 

ال�س��روق، ب��ريوت، ١٩٩٣م.
والن�س��ر، . ١٥ للطباع��ة  قب��اء  دار  حم��دي،  اأمي��ن  ال�سوفي��ة،  امل�سطلح��ات  قامو���س 

القاه��رة، ٢٠٠٠م.
م�س��اجد زاوي��ة كنت��ة وق�س��ر تاخفيف��ت، مليك��ة بناج��ي، مذك��رة م���اج�ستري، معه��د الآث��ار، . ١٦

جامع��ة اجلزائ��ر، ال�س��نة اجلامعي��ة: ٢٠٠٩/ ٢٠١٠م.
الوثائ��ق الوقفي��ة ودوره��ا يف اإث��راء تاري��خ احل�س��ارة الإ�س��امية، حمم��د مر�س��ي، عل��ى رابط: . ١٧

http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=310



177

عــر�س كـتـاب

اأوقاف احلرمني ال�ضريفني بالبلد التون�ضية 
زمن ال�ضتعمار الفرن�ضي

)١88١- ١956م(
اإعداد: د. التليلي العجيلي         عر�س: اأ. لبنى �ساحلني



178

العدد ٣٢ - ال�سنة ال�س�ابعة ع�سرة - �س�ع�ب�ان ١٤٣٨ ه� / م��اي�و ٢٠١٧ م

يع��دُّ ه��ذا الكت��اب التاريخ��ي الوثائق��ي ال��ذي اأع��ده د. التليل��ي العجيل��ي يف )٦٢٢( �سفح��ة 
م��ن القط��ع الع��ادي، مبثاب��ة مرج��ع بحث��ي للح�س��ول عل��ى اأي��ة معلوم��ات تت�س��ل باأوق��اف احلرم��ني 
ال�س��ريفني اأثناء ال�س��تعمار الفرن�س��ي للباد التون�س��ية، حيث اأجرى املوؤلف م�سًحا �سامًا ملختلف 
��ا لعديد من املعلومات امل�س��تقاة من الأر�س��يفات املختلفة، وتعزيز  اأن��واع اأوق��اف احلرم��ني، وعر�سً
ه��ذه املعلوم��ات باإ�ساف��ات تف�سيلي��ة اأثن��اء عملي��ة التاألي��ف والإع��داد والبح��ث؛ جلم��ع املعلوم��ات 
املختلف��ة الت��ي ت�س��هم يف اإم��داد الق��ارئ بالبيان��ات واملعلوم��ات الدقيق��ة الت��ي يحتاجه��ا ع��ن ه��ذا 

املو�س��وع الوثائق��ي التاريخ��ي املهم.
وتو�س��ل املوؤل��ف يف ه��ذا الكت��اب، ال��ذي طبعت��ه املطبع��ة املغاربي��ة لطباع��ة واإ�س��هار الكت��ب 
بتون�س عام ٢٠١٥م يف طبعة اأوىل؛ اإىل �سبط جممل موارد ومداخيل اأوقاف احلرمني ال�سريفني 
يف معظم الباد التون�سية، وحتديد خمتلف اأوجه امل�ساريف؛ ل�سبط جممل ال�سرائح املجتمعية 

املختلف��ة الت��ي كان له��ا ن�سيب من ري��ع هذه الأوقاف.
والثاني��ة  التميم��ي،  عب��د اجللي��ل  د.  اأ.  كتبه��ا  )الأوىل  م��ن مقدمت��ني  الكت��اب  يتك��ون 
ل��ف الكت��اب(، وثاث��ة ف�س��ول، ث��م ينته��ي الكت��اب باخلامت��ة واملاح��ق، تليهم��ا امل�س��ادر  ملوؤ

واملراج��ع والك�س��افات.
وتط��رق املوؤل��ف يف الف�س��ل الأول املعن��ون ب�»اأعي��ان اأوق��اف احلرم��ني ال�س��ريفني« اإىل ع��دة 
م�س��ائل تتعلق باأعيان اأوقاف احلرمني ال�س��ريفني؛ اأهمها درا�س��ة م�س��حية تتناول وثائق الأر�س��يف 
الوطن��ي املتعلق��ة باأوق��اف احلرم��ني ال�س��ريفني، ف�سًا ع��ن وثائق جمعية الأوق��اف التي مت ترحيل 
عدي��د منه��ا اإىل الأر�س��يف الوطن��ي؛ مم��ا اأ�س��هم يف الإمل��ام الت��ام مبختل��ف اأن��واع تل��ك الأوق��اف. 

 واأو�س��ح املوؤل��ف يف الف�س��ل الث��اين املعن��ون ب�»مداخي��ل اأوق��اف احلرم��ني« خمتل��ف م��وارد 
املداخيل واملبالغ الإجمالية املتجمعة من الأوقاف بعد حتديد اأنواعها وتوزيعها اجلغرايف ب�س��تى 
اأرج��اء الب��اد التون�س��ية، وكذل��ك م��وارد مداخيل الأوقاف للحرمني ال�س��ريفني بالباد  التون�س��ية 
ح�سب ال�سنوات واجلهات، وتبًعا كذلك لأنواع الأوقاف املختلفة، الأمر الذي يجعل من ال�سعوبة 
مبكان ح�سر تلك املداخيل �س��نوًيا ب�س��كل دقيق على م�س��توى كافة الأرجاء التون�س��ية، ولكنه قدم 

جمموع��ة م��ن اجل��داول الإح�سائي��ة املفيدة، والت��ي ميكن الركون اإليها وال�س��تفادة منها. 
وانتق��ل املوؤل��ف يف الف�س��ل الثال��ث املعن��ون ب�»م�ساري��ف اأوق��اف احلرم��ني ال�س��ريفني« اإىل 
�س��رح وتف�سي��ل م�ساري��ف وجم��الت �س��رف مداخي��ل اأوق��اف احلرمني ال�س��ريفني، حي��ث تعددت 
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ه��ذه املج��الت، لي���س فق��ط لتن��وع موقوفاته��ا و�س��رورة الإنف��اق عل��ى �سيانته��ا لتبق��ى منتفًع��ا بها؛ 
��ا لتع��دد الأط��راف والعنا�س��ر الت��ي كان له��ا حق يف تلك املداخيل، وم��ن هذه املجالت:  واإمن��ا اأي�سً
م�ساري��ف الإدارة وال�سيان��ة، وين��درج حتته��ا م�ساري��ف الإط��ار الإداري )ال��وكاء، الع��دول، 
ال�سهود، وكيل اخل�سام، الأمناء، اخلا�سة، الكتبة، الع�سا�س، العون،  املكلف باخلزنة الكرى، 
املعني، الوقافة على املرمات، الأعوان الوقتيني والقارين(، وكذلك امل�ساريف الإدارية والأداءات 
الدولي��ة )الت��ي متثل��ت ب�سف��ة اأ�سا�س��ية يف كل م��ا يتم دفعه لنواب اإدارة وق��ف احلرمني(، وكذلك 
م�ساري��ف الإدارة باحلا�س��رة )م��ا يدف��ع لكات��ب املحكم��ة ال�س��رعية، ومعالي��م اإ�س��هار الرباع��ات 
والعق��ارات وبع���س الرب��اع ل��دى �س��ركات التاأم��ني، بالإ�ساف��ة اإىل الأداءات الدولي��ة والبلدي��ة(، 
اإ�ساف��ة اإىل م�ساري��ف ال�سيان��ة للعناي��ة بالرب��اع والعقارات املوقوفة على احلرمني؛ حتى ي�س��تمر 

انتف��اع املوق��وف عليهم بها.
كم��ا �س��رد املوؤل��ف اأنواًع��ا اأخرى م��ن امل�ساري��ف الفرعية، واأطلق عليه��ا م�ساريف »اأطراف 
تون�س��ية«، وه��ي امل�ساري��ف الت��ي متثل��ت اأ�سا�ًس��ا يف: الذي��ن �س��درت فيه��م اأوام��ر )وه��م الأفراد 
الذي��ن تف�سل��ت عليه��م ال�س��لطة ال�سيا�س��ية يف الب��اد بجراي��ة �س��نوية ت�س��رف لهم م��ن مداخيل 
اأوقاف احلرمني ال�س��ريفني(، والأ�س��راف )وهم الذين ينت�س��بون لآهل البيت النبوي وال�س��الة 
املحمدي��ة؛ �س��واء ع��ر ذري��ة عل��ي اأم فاطم��ة وبخا�س��ة م��ن ن�س��ل احل�س��ن واحل�س��ني ر�س��ي اهلل 

عنه��م جميًع��ا، ويطل��ق عليهم لقب ال�س��ادة الأ�س��راف(.
ه املوؤل��ف يف نهاي��ة الف�سل الثال��ث باأنه مت �سرف ريع اأوقاف احلرمني ال�س��ريفني  ه��ذا وق��د ن��وَّ
يف تون�س وفق ن�سو�س حتبي�س الواقفني، اإذ مل يتم �سرف مبالغ احلرمني ال�سريفني عليهما فقط 
لأعم��ال ال�سيان��ة والعناي��ة والنظاف��ة بهم��ا، بل امتد لي�س��مل ال�سرف على خمتل��ف املهام العلمية 

والدينية والجتماعية التي يوؤديانها، ف�سًا عن املبالغ التي مت �سرفها على بع�س �ساكنيها.
��ة مفاده��ا: اأن حر���س الواقف��ني عل��ى حماي��ة الأحبا���س  وخل���س املوؤل��ف اإىل خا�س��ة مهمَّ
وحت�س��ني الأوق��اف ب�س��ياج فقه��ي، م��ن خ��ال حت��رمي بيع��ه اأو رهن��ه اأو توريث��ه، وف��ق منظوم��ة 
القي��م الت��ي حتك��م املجتم��ع التون�س��ي اآنذاك.. كان��ت تتعار�س م��ع النظام القت�سادي وال�سيا�س��ي 
والجتماعي الوارد مع ال�ستعمار الفرن�سي لتون�س؛ مما اأفرز رغبات جارفة ل�ستفادة اخلوا�س 
م��ن م�س��تعمرة ال�س��تغال، واأحل��ق ال�س��رر الف��ادح باأرا�س��ي العرو���س والأوق��اف العام��ة، ومنه��ا 
اأوق��اف احلرم��ني ال�س��ريفني، واأدى يف النهاي��ة اإىل ا�سمح��ال واندث��ار الأوق��اف العام��ة م��ن 

الوج��ود يف الب��اد التون�س��ية.
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ويف اخلت��ام، لع��ل اأه��م م��ا ميي��ز ه��ذا الكت��اب التاريخ��ي املرجع��ي الوثائقي هو ت�س��ليط ال�سوء 
عل��ى جمموع��ة م��ن الق�ساي��ا وامل�س��ائل املتعلق��ة بالأوق��اف العام��ة يف تون���س، وكذل��ك اخلا�س��ة؛ 
كاأوقاف احلرمني، والتي تعك�س لنا مدى الروابط احل�سارية لتون�س مع احلجاز، وعمق ال�سات 
الروحية لأهايل تون�س مع احلرمني ال�سريفني؛ تاأ�سيًا لها يف حميطها العربي والإ�سامي، وقد 
ا�ستند املوؤلف اإىل املعلومات الدقيقة التي مت جتميعها من الأر�سيفات املختلفة والوثائق املتعددة، 

وق��دم اأع��داًدا كب��رية م��ن اجل��داول الإح�سائي��ة الت��ي دعم��ت ه��ذا العمل.  
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اأمانة الأوقاف تنظم املوؤمتر الأول برو�ضيا الحتادية

نظم��ت اإدارة الدرا�س��ات والعاق��ات اخلارجي��ة بالأمان��ة العام��ة لاأوقاف بالتع��اون مع البنك 
الإ�س��امي للتنمي��ة بج��دة واجلامع��ة الإ�س��امية الرو�س��ية يف مدين��ة ق��ازان بجمهوري��ة ترت�س��تان 
برو�س��يا الحتادي��ة املوؤمت��ر الأول للوق��ف حت��ت �س��عار »احلا�س��ر واآف��اق امل�س��تقبل«، وذل��ك خ��ال 

الف��رتة م��ن ٥ اإىل ٦ اأكتوب��ر ٢٠١٦م.
��ل الأمان��ة العام��ة لاأوق��اف رئي���س ق�س��م العاق��ات اخلارجية ال�س��يد/ ج��راح الزيد،  وق��د مثَّ
��ز املوؤمت��ر بتنظيم��ه الإقليم��ي ال��ذي يخ��دم امل�س��لمني مبختل��ف جمهوري��ات رو�س��يا الحتادية  ومتيَّ
والبو�س��نة واألباني��ا، ويبل��غ ع��دد اجلمعي��ات الإ�س��امية يف رو�س��يا اأك��رث م��ن ٧٠ األ��ف جمعي��ة 

وموؤ�س�س��ة اإ�س��امية.
وق��د بح��ث احلا�س��رون كيفي��ة اإع��ادة اإحي��اء �س��نة الوق��ف يف كاف��ة اأنح��اء رو�س��يا، حي��ث ياأت��ي 
ه��ذا املوؤمت��ر م��ن �سم��ن م�س��اريع الدولة املن�س��قة للوقف يف العامل الإ�س��امي مبوجب قرار موؤمتر 
وزراء الأوق��اف، ال��ذي انعق��د بالعا�سمة الأندوني�س��ية »جاكرتا« ١٩٩٧م، ومت اختيار دولة الكويت 

ممثل��ة بالأمان��ة العامة لاأوقاف.



182

العدد ٣٢ - ال�سنة ال�س�ابعة ع�سرة - �س�ع�ب�ان ١٤٣٨ ه� / م��اي�و ٢٠١٧ م

اإ�ضدار اإلكرتوين �ضامل ملطبوعات »م�ضروع مداد الوقف« 
لن�ضر وترجمة وتوزيع الكتب الوقفية

انطاًق��ا م��ن تكلي��ف دول��ة الكوي��ت ب��دور )الدولة املن�س��قة جله��ود الدول الإ�س��امية يف جمال 
الوق��ف( م��ن قب��ل املوؤمت��ر ال�ساد���س ل��وزراء اأوق��اف ال��دول الإ�س��امية، ال��ذي انعق��د بالعا�سم��ة 
الإندوني�س��ية )جاكرتا( يف اأكتوبر من �س��نة ١٩٩٧م، فقد اأولت الأمانة العامة لاأوقاف اهتماًما 
بالًغ��ا باإث��راء املكتب��ة الوقفي��ة باأح��دث العناوي��ن يف جم��ال الوق��ف، متبني��ًة اإحي��اء حرك��ة البح��ث 
العلم��ي يف كل م��ا يتعل��ق بالوق��ف، اإىل اأن تط��ور العم��ل يف م�س��روع ن�س��ر وترجم��ة وتوزي��ع الكت��ب 

الوقفي��ة لي�سب��ح )م�س��روع م��داد الوق��ف(.
واأطلق��ت اإدارة الدرا�س��ات والعاق��ات اخلارجي��ة بالأمان��ة العام��ة لاأوق��اف موؤخ��ًرا اإ�س��داًرا 
اإلكرتونًي��ا ممي��ًزا يع��دُّ الأول م��ن نوع��ه يف املوؤ�س�س��ة، حي��ث قام��ت بجم��ع كاف��ة اإ�س��دارات الإدارة 
والت��ي يتج��اوز عدده��ا �س��تني اإ�س��داًرا قد مت ن�س��رها وطباعته عر الأعوام املا�سية �سمن �سل�س��لة 
اإ�س��دارات )م�س��روع م��داد الوق��ف(؛ ليت��م توثيقه��ا يف اإ�س��دار اإلك��رتوين �س��امل جلميع ال�سا�س��ل 
املدرج��ة �سم��ن ه��ذا امل�س��روع، وين��درج حت��ت مظل��ة م�س��روع م��داد الوق��ف �س��ت �سا�س��ل؛ اأوله��ا 
)�سل�س��لة الأبح��اث الفائ��زة يف م�س��ابقة الكوي��ت الدولي��ة لأبح��اث الوق��ف(، وته��دف هذه ال�سل�س��ة 
اإىل الإ�سهام يف تطوير الأبحاث والدرا�سات يف جمال الوقف والعمل اخلريي التطوعي، وت�سجيع 
الباحث��ني والدار�س��ني عل��ى اخلو���س يف م�س��ائل الأوق��اف وم�س��كاتها املختلف��ة؛ اإ�س��هاًما يف اإيجاد 

الوقفمشروع

الطبعة األوىل 2016م
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حلول مائمة، وذلك بن�سر الأبحاث الفائزة املتميزة يف م�سروع م�سابقة الكويت الدولية لأبحاث 
الوقف، الذي يعدُّ اأحد م�ساريع الدولة املن�سقة التي تقام حتت رعاية كرمية من �سمو ويل العهد؛ 

ال�س��يخ/ ن��واف الأحمد اجلاب��ر ال�سباح حفظه اهلل.
كم��ا يحت��وي عل��ى اإ�س��دارات �سل�س��لة )الر�س��ائل اجلامعي��ة( وته��دف ه��ذه ال�سل�س��لة اإىل ن�س��ر 
ا  الر�س��ائل اجلامعي��ة )ماج�س��تري/دكتوراه( يف جم��ال الوق��ف والعم��ل اخل��ريي والتطوع��ي، واأي�سً
)�سل�سلة الندوات( التي تهدف اإىل ن�سر الندوات يف جمال الوقف؛ لتعريف عموم القراء بامل�سائل 
املتعلق��ة بق�ساي��ا الوق��ف والعم��ل اخل��ريي التطوع��ي، وت�س��جيع البح��ث العلم��ي اجل��اد واملتمي��ز يف 
املجال��ني، كم��ا يت�سم��ن كاًّ م��ن )�سل�س��لة الكت��ب( و)�سل�س��لة الكتيب��ات( و)�سل�س��لة الرتجم��ات(، 
وتهدف جميعها اإىل ن�سر الكتب باللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية يف جمال الوقف والعمل 

اخلريي التطوعي.
و يع��دُّ )م�س��روع م��داد الوق��ف( م��ن اأه��م امل�س��اريع التي تتبن��ى اإحياء حركة البح��ث العلمي يف 
كل ما يتعلق بالوقف، اإذ اإن املطبوعات واملن�س��ورات التي ت�سدر �سمن هذا امل�س��روع ذات اأهمية 
بالغ��ة، وتلق��ى اإقب��اًل كبرًيا من الباحثني والطلبة واأ�سحاب الخت�سا�س وكافة املهتمني يف جمال 
الوق��ف والدرا�س��ات الإ�س��امية م��ن جمي��ع دول الع��امل، وق��د كان مهًما جًدا جم��ع تلك املطبوعات 

يف اإ�سدار اإلكرتوين �سامل، ملواكبة التطور الإلكرتوين املعا�سر.

امانة العامة ل�وقاف - دولة الكويت
www.awqaf.org.kw

رسالة امانة العامة ل�وقاف هي نشر الثقافة الوقفية
لذا فكل إصداراتها غير مخصصة للبيع

    انطالقًا من تكليف دولة الكويت كدولة منسقة لجهود الدول ا�سالمية في 
الذي  ا�سالمية  الدول  أوقاف  لوزراء  السادس  المؤتمر  قبل  من  الوقف  مجال 
انعقد بالعاصمة ا�ندونيسية "جاكرتا " في أكتوبر من سنة 1997م، فقد أولت 
امانة العامة ل�وقاف اهتمامًا بالغًا بإثراء المكتبة الوقفية بأحدث العناوين 
يتعلق  ما  كل  في  العلمي  البحث  حركة  إحياء  متبنية  الوقف،  مجال  في 
بالوقف، إلى أن تطور العمل في مشروع نشر وترجمة وتوزيع الكتب الوقفية 

ليصبح "مشروع              الوقف"، ويضم المشروع عددًا من السالسل هي:

الوقفمشروع

الوقفمشروع

سلسلة ابحاث الفائزة في مسابقة
الكويت الدولية بحاث الوقف

الوقفمشروع

سلسلة الرسائل الجامعية

الوقفمشروع

سلسلة الكتب

الوقفمشروع

سلسلة الندوات

الوقفمشروع

سلسلة الكتيبات

الوقفمشروع

سلسلة الترجمات

الوقفمشروع
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اإدارة الدرا�ضات اأ�ضدرت كتاب
»جملة اأوقاف خلل �ضبعَة ع�ضَر عاًما«

والعاق��ات  الدرا�س��ات  اإدارة  اأ�س��درت 
اخلارجي��ة »ق�س��م جمل��ة اأوق��اف« بالأمان��ة العام��ة 
لاأوق��اف كتاًب��ا جدي��ًدا عنوان��ه: »جمل��ة اأوق��اف 
٢٠١٧م(«،   -٢٠٠١( عاًم��ا  ع�س��ر  �س��بعة  خ��ال 
يحت��وي الكت��اب عل��ى ك�س��اف مو�سوع��ي ل�سل�س��لة 
جمل��ة اأوق��اف من��ذ اإ�سداره��ا  لعدده��ا التجريب��ي 
حتى وقتنا احلايل، حيث بلغت اأعدادها ٣١ عدًدا 

حت��ى نوفم��ر ٢٠١٦م.
املن�س��ورة  املو�سوع��ات  الكت��اب  وت�سم��ن 
مبجل��ة اأوق��اف وفَق��ا لدرج��ة تناولها ع��ر اجلداول  
والر�س��م البي��اين ال��ذي يتي��ح  للباح��ث البحث على 
املو�سوعات  التخ�س�سية التي ن�سرتها املجلة بكل 

�س��هولة وي�س��ر. 
  وق��د وف��ر الكت��اب ج��دوًل يو�س��ح في��ه ترتي��ب البل��دان الت��ي مت ن�س��ر بح��وث له��ا يف املجل��ة 
والن��دوات الدولي��ة ملجل��ة اأوق��اف، الت��ي نظمتها الأمانه العامة لاأوقاف على م�س��توى دول العامل، 

بالتع��اون م��ع �س��ريكها ال�س��رتاتيجي البن��ك الإ�س��امي للتنمي��ة بج��دة.
وجمل��ة »اأوق��اف«، ه��ي جمل��ة علمي��ة حمكم��ة ن�س��ف �س��نوية، ُتعن��ى ب�س��وؤون الوق��ف والعم��ل 

اخل��ريي، وت�س��در بث��اث لغ��ات: العربي��ة، والإجنليزي��ة، والفرن�س��ية. 
وته��دف املجل��ة اإىل اإحي��اء ثقاف��ة الوق��ف م��ن خ��ال التعري��ف ب��دوره التنم��وي، وبتاريخ��ه 
وفقهه ومنجزاته التي �س��هدتها احل�سارة الإ�س��امية، وتكثيف النقا���س حول الإمكانات العملية 
للوق��ف يف املجتمع��ات املعا�س��رة، مب��ا يحق��ق الرب��ط املن�س��ود ب��ني الفك��ر ومو�سوع��ات العم��ل 
التطوع��ي واملنظم��ات الأهلي��ة، وب��ني التطبي��ق العمل��ي ل�س��نة الوق��ف، واإث��راء املكتب��ة يف مو�س��وع 

الوق��ف والعم��ل اخل��ريي.



وقفية

م�ضتدمي  نظام  خلل  من  الجتماعية  واخلدمات  امل�ضاريع  تاأ�ضي�س  يف  وفل�ضفته  الوقف  لفكر  وفاًء 
ا، اأن�ضاأت »الأمانة العامة للأوقاف« »وقفية جملة          « وبالتايل فاإن الدورية لن تعتمد على  ل ذاتيًّ ومتموَّ
ت�ضعري اأعدادها، بل �ضوف حتاول حتقيق الأهداف والغايات التي جاءت من اأجلها، والو�ضول بكل ال�ضبل 

املتاحة اإىل املهتمني والباحثني ومراكز البحوث واملوؤ�ض�ضات ذات ال�ضلة بالوقف جماًنا.
يف املقابل تعمل »الأمانة العامة للأوقاف« على تطوير متويل »وقفية جملة           « من خلل الدعوة 
للتبع ل�ضالح »        «؛ �ضواء اأكان بال�ضرتاك اأم القتطاع اأم باأي مبلغ ُي�ضرف للمجلة، وذلك يف اجتاه 
اأعباء املجتمع، وتقدمي  تاأ�ضيلها، وتقدمي الإمكانات واملميزات؛ ما يوؤهله للم�ضاركة يف حتمل جزء من 

م�ضاهمات تنموية يف غاية الأهمية.

اأغرا�س الوقفية:
• امل�ضاهمة يف ارتقاء البحث يف مو�ضوع الأوقاف اإىل م�ضتوى علمي يليق بدورية حمكَّمة.

• الرتكيز على البعد النموذجي للوقف، وحتديد ملمح نظامه، والدور املناط به.
•  تناول املو�ضوعات مبنهجية تعتمد الربط بني الروؤية، والواقع، وتهدف بالتايل اإىل ت�ضجيع التفكري 

يف النتائج العملية.
•  ارتباط موا�ضيع الأبحاث باهتمامات الوقف يف كل اأرجاء العامل الإ�ضلمي.

•  و�ضول الدورية اإىل اأكب عدد ممكن من الباحثني واملهتمني، واجلامعات ومراكز البحث جماًنا.
�س يف مو�ضوع الأوقاف. • ت�ضجيع الكفاءات العلمية على التخ�ضُّ

، وت�ضهيل التوا�ضل  •  التاأ�ضي�س ل�ضبكة علقات مع كل املهتمني بالفكر الإ�ضلمي والوقفي ب�ضكل خا�سٍّ
فيما بينهم.

ناظر وقفية جملة         :
• »الأمانة العامة للأوقاف« هي ناظر هذه الوقفية.

• تعمل »الأمانة« على تطوير الوقفية ودعوة املتبعني للم�ضاهمة فيها.
اأ�ضغالها؛  بت�ضيري  ة  املخت�ضَّ العلمية  الدورية، وتعهد للكفاءات  اأعمال  »الأمانة« على مراقبة  • تعمل 
وفًقا ل�ضرتاتيجية النهو�س بالقطاع الوقفي، وملا هو معمول به يف جمال الدوريات العلمية املحكَّمة.


