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 على أنه وفقين ألكمل هذا العمل وحده أمحده هلل،احلمد 

 ))...إحسا�َ ه وابلوالدين إ�َ  تعبدوا إالَ  ..وقضى ربك أالَ (( لوجّ  قال فيهما هللا عزّ  منإىل 
ىل والدي الذي علمين أكرمين به هللا سبحانه وتعاىل إ أهدي هذا العمل إىل أغلى  ما

 أحب إنسانة يف قليب وأطيب امرأة يف العامل ىلإ و، وكان دوما الداعم األول احلروف األوىل
ا السعادة وأن يبقيهما مأن مينحه تعاىل  من هللاراجية  ،والديت اليت ال متل من الدعاء والرجاء 

 .اتج على رأسي

وأخي  أن ينجح يف عملهوأدعو  أخي حممد جديت احلبيبة مرمي  كما أهدي هذا العمل إىل
 كما أهديه إىل أخي الصغري أمين   أمتىن له النجاح يف شهادة البكالور� هلذه السنةالذي  وليد

 هلذه السنة التعليم املتوسط شهادة اجتيازوأرجوا أن يوفقها هللا يف �مسني  الوحيدة وإىل أخيت

از وأخص إبهداء هذا العمل أستاذيت املشرفة احلبيبة لطيفة محصي لدعمها وحرصها على إجن
 اللوايت هنا معي وبعيدا عينإىل كل صديقايت  أخوايل وخاليت وكل   العمل وإىلهذا 

أساتذيت و وإىل أصدقائي  كل األساتذة الذين درسوين من اليسانس إىل املاسرت  كما أهديه إىل
 يف التعليم املتوسط والثانوي والذين كانوا دعما يل دوما .

 ...والتقديرحرتام ويف األخري تقبلوا مين فائق اال

 

 

 



 
:                                                        إىل ووفاء أهدي هذا اجلهد املتواضع عرفا� وتقديرا  

 .23من قال هللا فيهما "َواِبلَواِلَدْيِن ِإْحَساً�"سورة اإلسراء،اآلية 

                            اليوجد مثلها اثنني يف هذا الوجود محلتين وهنا على وهن واليت اليت إىل 
 إىل روح أمي الطاهرة .

                   إىل النور الذي ينري يل درب النجاح ،إىل من أدين له بكل خري يف حيايت 
 أيب أطال هللا يف عمرك .         

 إىل زوجة أيب لك كل اإلحرتام والتقدير.

إىل  من كانوا سندي يف احلياة و ،اليت ترعرعت بني أحضا�األسرة ابليت عائأفراد إىل كل 
بوعزة وزوجته وأوالده ،فاطمة :(وأخوايت شجعوين على حتمل مشقات احلياة وصعاهبا إخويت

وأوالدها،زهية وأوالدها،حدة وزوجها وأوالدها، مرمي زوجها وأوالدها،مجيلة ،رزيقة،خلضر واىل  
                                                                                كتكوت األسرة حممد)

الوالدين ىل وإ،ىل األبد إمساعيل إبلية (إىل من سيكون شريك حيايت و إىل أفراد أسريت املستق
 ).سعيدة،نوال،يوسف،يسرىواإلخوة :الكرميني،

 كل األهل واألقارب دون استثناء.  إىل

 اللوايت سرت معهن طوال مشواري الدراسي،من الطور االبتدائي إىل �ايةإىل كل صديقايت 

 .دراسيت اجلامعية

 



 

 

إ�ك أن تنفع هبذا العمل كل من قرأه وجتعله  تنيسجد سجود الشكر داعينلك ريب 

فالشكر لك أوال وقبل كل شيء صاحب النعمة املسداة  ناصدقة جارية بعد ممات

الذي رزقتنا التوفيق والسداد ووفقتنا بنعمتك على إمتام هذا البحث املتواضع 

 والصالة والسالم على رسولك الكرمي وآله وصحبه أمجعني.

   الفاضلة : ناألستاذت �،وتقدير  ناوامتنان �عرب عن شكر نإال أن اثنيا  االيسعن

اليت أشرفت على هذا العمل ، وصربها معنا وتوجيهاهتا لنا حىت   محصيلطيفة 

 هذه الصورة اليت هو عليها.  وصل هذا البحث إىل

                  العلمي.     �فا من األساتذة الكرام طوال مسار حر  اشكر كل من علمننكما 

 ...من بعيد يد العون من قريب أونا املوصول إىل كل من قدم ل �إضافة إىل شكر 

 فجزاكم هللا كل خري.

 

 



 قائمة املختصرات:

 

 

 

 

 

 

 

 الرمز الكلمة
 تر ترمجة
 تح حتقيق
 تع تعليق
 تق تقدمي
 تع تعريب
 مج جملد
 ط طبعة

 دط دون طبعة
 دت دون اتريخ

 تر ترمجة
 ع العدد
 مر مراجعة
 ج جزء
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                                                                                                         ريف ابملوضوع:ــــالتع-1
ـــة مـــن األمـــم يف هـــذا العـــامل قـــانون  لكـــلّ  كـــل وك ،دة معينـــةويتهـــا وفـــق عقيـــميثـــل ههبـــا خـــاص أّم

ن ون اخلــروج عــد الوضــعيشــريع بيــق هــذا التتطجاهــدة العــامل اإلســالمي حاولــت  فــإّن شــعوبشــعوب ال
ولــه مصـداقا لق (احلـبس) هـو نظـام الوقــف أومـا جســد ذلـك مـن أهـم  ولعــلّ  .حـدود التشـريع السـماوي

ــيـُّ  أَ �َ "تعــاىل:  ــَه ـــنُ آمَ  ينَ ذِ ا اّل ـــعُ كَ ْر اوا ــ ــاعْ وا وَ دُ جُ اْســوا وَ ــ ــعَ افْـ وَ  مْ ُكــبَّ وا رَ دُ ُب  ."نْ و ُحــلِ فْ تُـ  مْ ُكــلَّ عَ لَ  ْريَ خلَــاوا ُل
ة مـن لعثمانيـة املمتـد. هلـذا جـاء موضـوع دراسـتنا حـول الوقـف خـالل الفـرتة ا)77اآليـة –(سورة احلـج 

الدي ع عشـر مـيالقرن العاشر هجري/ السادس عشـر مـيالدي حـىت القـرن الثالـث عشـر هجـري/ التاسـ
مصــــر، دمشــــق،  الــــيت انضــــوت حتــــت احلكــــم العثمــــاين كــــالعراق، املشــــرق واخــــرت� منــــاذج مــــن إ�الت

خـالل  عثمانيـةلسـلطنة اللجزائر الغرب التابعة و  طرابلس الغرب، تونسوإ�الت املغرب:  ن،فلسطنيلبنا
  .لة العثمانيةيف الدو  هذه احلقبة الزمنية حماولني بذلك التعرف عن كثب على نظام الوقف واألوقاف

 
ولعــّل ، ةروســة املدســابقة للفــرت تعــود إىل فــرتات زمنيــة فإننــا جنــدها  األوقــاف نشــأة حلــديث عــنابو 

، حيــث جــاء نــه خبيــربأبرزهــا وقــف األرض الــيت أصــاهبا اخلليفــة الراشــدي عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا ع
 ".اَ هبِ  تَ قْ دَّ صَ تَ وَ ا هَ لَ صْ أَ  تَ سْ بَ حَ  تَ ئْ شِ  نْ عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف شأ�ا: "إِ 

 يف ؤثرةالعناصـــر املـــ مـــن اواحـــدكـــان بـــال شـــك   الوقـــف وابلرجـــوع إىل الفـــرتة املعنيـــة ابلدراســـة فـــإنّ 
أن اســتطاع ا لســبيل وهبــذاوذلــك لعنايتــه ابلفقــراء واملســاكني وعــابري بــني األفــراد التكافــل االجتمــاعي 

ل يعيشــون يف ظــين الــذين ز و ـــــــاجملتمــع ســيما املع شــرائحات ملختلــف يــجااحل نيرتقــي أبمنــاط العــيش ويــؤمِّ 
 جتماعيـةايـة اإللرعلونيـة مؤسسـات قانعلـى فعاليـات  ام الوقفي كان يقـومكما أن النظ،  الدولة العثمانية

مانيـة لجوقية والعثدولـة السـاليت تضـمن اسـتمرارية اجملتمـع، وهبـذا املعـىن فـإن األوقـاف الـيت نشـطت يف ال
وق ـــــاحلق نبضــمافهــا ريا وكــان ســبب اســتمرارها تلــك املؤسســات القائمــة علــى رعايــة أوقامنــت منــوا كبــ

    اإلسالمية. واألحكام
مبوضــوع  العثمــانيني اهتمــام العديـد مــن السـالطنيا زاد مــن عـددها وانتشــارها وحسـن رعايتهــا ومـ
-680غـــــــازي(  نأور خـــــــااملثـــــــال الســـــــلطان نـــــــذكر علـــــــى ســـــــبيل إذ  ،بالد العثمانيـــــــةالـــــــيف  الوقـــــــف
امللقـب بــ: �ووز  وسـليم األول الذي يعترب أول من أسس نظـام األوقـاف) م1362-1324ه/761
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مسـة وهبـذا غـدا الوقـف  .القانوين الذي اشتهر ابلقوانني والتقـرب مـن شـيوخ اإلسـالموالسلطان سليمان 
 مراحل حكمها. خمتلفيف ا ـــوإ�الهتالدولة العثمانية  ميزت

 دواعي اختيار املوضوع:-2
جمموعــة ة لــة العثمانيــموضــوع نظــام الوقــف واألوقــاف يف الدو  �الختيــار احلقيقــي لقــد كــان الــدافع 

 أمهها: نر منذكمن األسباب 
 البلد  نتمائنا هلذاائر حبكم ة املزرية حلالة األمالك الوقفية يف عصر� احلايل خاصة يف اجلزاالوضعي -

ـــالدولــة العثمانيــة والــيت شــهدت هــي األخــرى نوابعتبارهــا مــن بــني إ�الت     حيــث  ،وقفظــام الـ
 ب األحيان.ه يف أغلبت ثقافتغاواحنصر دوره و  ستعماريةندثر الكثري من أوقافها منذ الفرتة االا

  ها ومقدار نفع هبااألجر والثواب عظمة  هماألوقاف لعدم إدراكعن جتديد نظام الناس  عزوف -
 .لفقراءاو األغنياء  بنياالجتماعي التكافل للفقراء واملعوزين وابلتايل إحياء شكل من أشكال 

جملتمـع رغبـة ام يف خدمـة ودوره املهـمي اإلسـال االجتمـاعيقدمي حملة عن هـذا اإلرث اإلنسـاين حماولة ت-
رغــم اضر احلــــــننــا يف زمت أغلــب معاملــه وتالشــىوانقضــى كــان ســائدا يف زمــن مضــى يف العــودة إىل مــا  

  .به النهــوضتطور املنشآت حلفظه و 
 علمي ة املستوى الم من بساطثقافة الوثيقة الوقفية اليت كانت سائدة يف الفرتة العثمانية ابلرغغياب -

 آن ذاك.  املعـــريف ألغلب الواقفني  
 دة ملثل هذه ىل العو إعن ابلدعوة لوقف كثرية، إال أّن أغلبها مل تإّن الدراسات اليت اهتمت اب -

 ثل مورواث م من أ�ا متلى الرغالسبل اخلريية من أجل حماربة الفقر والعوز يف جمتمعاتنا املعاصرة ع   
 لنا.حضــار�    

 ة:أمهية الدراس-3
أمهيـة ابلغـة وذلـك للكـم املعتـرب مـن الواثئـق األرشـيفية يف أغلـب األوقاف  تكتسي دراسة موضوع

يف عصـر� احلـايل ولكنهـا تعرضـت يف  اإل�الت العثمانية واحملفوظة يف دور األرشيف واملكتبات الوطنيـة
راســـة لألوقـــاف  هلـــذا أرد� أن يكـــون موضـــوعنا دمهـــال والضـــياع لنهـــب واإلفـــرتات ســـابقة إىل عمليـــات ا

الشـــرائح االجتماعيـــة و عليهـــا خاصـــة احملـــاكم الشـــرعية  تاألمـــاكن الـــيت توزعـــمبختلـــف  هـــاعنللكشـــف 
اسـتمراريتها هـا و حفظو  اضـما� مـن خـالل تسـجيلها ألجـل القائمة هبذه العملية واهليئات املشرفة عليهـا
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ف أوجـه اخلـري سـواء كـان وقفـا لـواسـتثمارها يف خمت اخيلهمـداتوجيـه و  الوقفية هامتكني تسيري أمالكبغية 
ذلــك مـــن أجـــل الكشـــف عــن ســـبل توثيـــق األوقـــاف مبختلـــف  ، كـــلُّ أو مشـــرتكا بينهمـــاخــريي أو ذري 

الوســـائل املمكنـــة شـــرعية، قانونيـــة، إداريـــة وتنظيميـــة وهـــذا بغيـــة حتفيـــز املؤسســـات واجلمعيـــات اخلرييـــة 
 الفاعلة يف ذلك ودفع احملسنني إىل أنشاء أوقاف جديدة تساهم يف إمناء اجملتمع. 

 اإلشكالية :-4
ذا املوضــوع هــيــاة ويف احل منــاحيمجيــع  وإ�الهتــا ولــة العثمانيــةيف الد مــس نظــام الوقــف واألوقــاف

 جاءت على النحو التايل: إشكالية هامة تتفرع عنها تساؤالت عديدةتواجهنا 
هـي الفئـات ن مـوسـة؟ و كيف كان نظام الوقف واألوقاف يف الدولة العثمانية خـالل الفـرتة املدر   -

ه هــذه ن توّجــإىل مــف؟. ؟. مــا أنــواع هــذه األوقـــــا ومــا هــي أهــم هــذه األوقــاف .؟االجتماعيــة املوقفــة
  ؟.اجملتمعأفراد يف انعكس الوقف على حياة كمث   . ؟األوقاف

 للموضوع: الدراسات السابقة-5
علــى مــدار عثمانيــة و يف كامــل الدولــة الكتــااب مســتقال يتنــاول هــذا املوضــوع بشــكل دقيــق   مل جنــد

معيـــة ملـــذكرات اجلاوجـــد بعـــض ات أنـــهإال لتعامـــل واملتعـــاملني، فرتاهتــا الطويلـــة مســـتوعبا جلزئياتـــه وآليـــات ا
 لعثمـــاينل العهـــد اخـــال مثل:أوقـــاف األضـــرحة والـــزوا� يف مدينـــة اجلزائـــرمنـــه  جوانـــبومراجـــع تناولـــت 

 ودان بوغفالــةلــ عثمــاينأوقــاف املديــة ومليانــة خــالل العهــد الو  ،لياســني بودريعــة وهــي مــذكرة ماجســتري
اه نوقشـت لة دكتـور حملمد عمـر مـروان وهـي رسـا ت حمكمة طرابلس الشرعيةوهي رسالة دكتوراه، سجال

 حملمد األر�ءوط..دور الوقف يف اجملتمعات اإلسالمية،ابجلزائر
 املنهج املتبع يف الدراسة:-6

فيا وصــومنهجــا  ،املكــانزمــان و التســتدعي البحــث وفــق كــون دراســتنا كرونولوجيــا    اتبعنــا منهجــا
لمــنهج  لاعتمــاد� فضــال عــن ،وي علــى واثئــق أرشــيفية تســتدعي منــا شــرحهاألّن املوضــوع حبتــحتليليــا 

فيــات اف وعــدد الوقتفيــد� يف معرفــة تطــور األوقــنســب معينــة حتويــل املعطيــات إىل بغــرض ي اإلحصــائ
 وأنواعها.
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 اخلطة املعتمدة : -7
                                      طبيعـــــــــــــــــــــــة املوضـــــــــــــــــــــــوع حـــــــــــــــــــــــددت لنـــــــــــــــــــــــا تقســـــــــــــــــــــــيم املـــــــــــــــــــــــذكرة علـــــــــــــــــــــــى النحـــــــــــــــــــــــو التـــــــــــــــــــــــايل

 حــث األولحيــث تناولنــا يف املب ،ثــالث مطالــب ثــالث مباحــث وكــل مبحــث احتــوى علــىو  ،ةمقدمــ
الدولة  عن الوقف يف نبذة اترخيية املطلب األولثالث مطالب، اشتمل الوقف والذي تضمن املوسوم: 

عريفــه عنــد توكــذا  االحلغــة واصــطتعريــف الوقــف واملعنــون بــــ:  املطلــب الثــاينعثمانيــة، يف حــني جــاء ال
قـف املشـرتك. لـذري والو اوهـو: أنـواع الوقـف وهـم الوقـف اخلـريي والوقـف  املطلب الثالث، أماّ املذاهب

لوقـف ملطلـب األول:ااتضـمن  ، والـذيالعريب  املدن العثمانية وبالد املشرقيف الوقف مثّ املبحث الثاين:
املطلـب عـراق، مني الشـريفني) والخرت� منـاذج (احلـر املطلب الثاين:يف بالد احلجاز وا  العثمانية.املدن يف 

 ر.مصو  ولبنان) ،فلسطني(دمشق مبالدا لشاالثالث:واخرت� أيضا مناذج الوقف يف 
ف األول: الوق ن املطلبوالذي تضمالعريب الوقف يف بالد املغرب  وعنو�ه بــ:أما املبحث الثالث:

 .الغرب ئرزاجطلب الثالث:الوقف يف امللوقف يف تونس، أما املطلب الثاين:ايف طرابلس. 
رحـت يف ؤالت اليت طاالستنتاجات واإلجابة على التسامن جمموعة فقد اشتملت على امتة أما اخل
 .هذه املذكرة

  :التعريف أبهم املصادر-8
بـني املصـادر  نوم يةنبو وأحاديث  ،وجل على آ�ت قرآنية من كتاب هللا عزاعتمد� يف دراستنا 

حتفــة  الل كتابــهمــن خــ م1377ه/779ابــن بطوطــة املتــوىف ســنة أيضــا يف هــذا املوضــوع املعتمــد عليهــا
ا وأيضـــ مشـــق،حتـــدث فيـــه عـــن األوقـــاف يف دالنظـــار يف غرائـــب األمصـــار وعجائـــب األصـــفار والـــذي 

ن عـحـديث للشر خوجة من خالل كتابه املرآة والذي خصص فيه الفصل احلادي عبن عثمان محدان 
  نـرالنـاء واليـة اجلؤو�ا أثتعرضـت هلـا تلـك املؤسسـات واحملـاكم الـيت تنظـر يف شـ الـيت تاألوقاف والتغـريا

ملنظمـة يف ادرر الفرائـد مـن خـالل كتابـه الـ ياجلـز يـر  األنصـاريوأيضا عبد القـادر بـن حممـد  ، كلوزيل 
أيضــــا ذكــــره و  ،شــــرح بعــــض املصــــطلحاتلوذلــــك  ،الثــــاين اجلــــزء ،املعظمــــةاحلــــاج وطريــــق مكــــة  أخبــــار

طرق أخــرى ســنت مصــادر إىل إضــافة  ،حلجــاج ومســامهة بعــض الســالطني يف خدمــة الفقــراءلألوقــاف وا
 .اإليها يف موضوعنا هذ
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 صعوابت الدراسة :-9
 ،دولة العثمانيــةــــــــف يف الواألوقــا واثئق الــيت تتحــدث عــن نظــام الوقــفــــــــادر والــــــــــلنــدرة وقلــة املص

ذا وكـ ،يـة وغريهـاات الفرعواملكتبـ ،كتبـات اجلامعيـة والكليـاتمنهـا امل ،ز�رة عدة مكتبـات إىلطرر� ضأ
يـة وشـرعية قهود ثغـرة فوأغلـبهم أمجعـوا علـى وجـ ،خمتصة وإطاراتلقاءات مع دكاترة وأساتذة جامعيني 

طـول الفـرتة  ضافة إىلإ، ها ببحث مستقل وهذا ماصعب املهمةأو مل يكتب في ،وقانونية مل يبحث فيها
انتشـارها يف ألوقـاف و ا، وكـذا كثـرة نب أو جمال معني لألوقاف لدراسـتهديد جاوكذا عدم حت ،املدروسة

  .ملوضوع ادقيق هلذا و شرح تفصيلي بأكثر أن نلم  صعب علينا مجيع البلدان اإلسالمية والعربية مما
 
 
 
 
 
 
 
 



  

:الوقفاملبحث األول  
رخيية عن الوقف يف الدولة العثمانية  _نبذة 

) _تعريف الوقف(لغة واصطالحا وعند املذاهب األربعة  

و الوقف األهلي(الوقف اخلريي و _أنواع الوقف  

  الوقف املشرتك)   
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      الوقف في الدولة العثمانية: نبذة تاريخية عنالمطلب األول:

زمن من ال فالث قرون ونيالثأكثر من الذي يفوق  الدولة العثمانية على مدار سنوات تواجد       
 والعريب إلسالميعامل اوال ت األراضي األوروبيةاألطراف مسّ مساحات مرتامية على  بدأ امتدادها
ارست ميث ح ،ألخص حىت كادت تصبح حاكمة لكل بلدان العامل العريب، مشرقا ومغر

ا ومارست رة حكمه دائيفالقائمة على مبادئ الشريعة اإلسالمية يف املناطق اليت دخلت سياستها 
ه التشريعات ومن هذ ائهاذه املناطق اليت انضوت حتت لو يف ذلك التشريعات اإلسالمية على كافة ه

لدراسة ما خّص  الصادرة عنها نصب اصوغات وألجل هذه امل، وتنظيمه جمال الوقفخنص 
وقاف األادر توجيه مصو دارة عىن ت مؤسساتالوقفية اليت جاءت يف شكل األنظمة ا على ناهتمام
ا استثمارهاوسبل  ن الناحية شامل م تسيريع فكان هذا النظام حماولة لوض ،وكيفية حتصيل إيرادا

  .ئة املعوزةيما الفتمع ستوازن يف حياة أفراد ا وإجيادأجل حفظ احلقوق من الشرعية دارية و اإل

وعلى هذا األساس تنوعت مصادر الوقف من أراض ودور وعقارات وغالل وسبل جماري        
خاصة  التحبيسوحتبيس عيون وحنوها، حيث اعنت بذلك السالطني أنفسهم بل ومارسوا عمليات 

وذريته من وقفه مشاركة مع الوجهة اخلريية اليت  احملبسعلى املذهب احلنفي الذي جييز استفادة 
واليت كانت يف أغلب األحيان مؤسسات دينية كاحلرمني الشريفني،  األوقاف ستؤول إليها هذه

ذاوغريها ، املدارساملساجد، األضرحة، الزوا يبني أنواع  انظامالدولة العثمانية  تصدر أ ، و
جاء به هذا النظام أحكام وتقسيمات الزال  من بني ماف ،ومعامالت املستغالت الوقفيةاألراضي 

 2نظام توجيه اجلهات الصادر يف  منهاالعربية حىت اآلن  البالدجودا يف تشريعات مو  البعض منها
 مبوجبه الوظائف يف توالذي نظم ،م1912ديسمرب - كانون األول11 /ه1331رمضان 

 )1(األوقاف اخلريية.

  

                                                             
، أطروحـة مقدمـة لنيـل شــهادة والقــانون اجلزائـري دراسـة مقارنــة اإلسـالمييف الفقـه  اســتثمارهإدارة أمــوال الوقـف وسـبل عبـد الـرزاق بوضـياف ،  _1

 .45صم ، 2005/2006الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية ختصص شريعة وقانون ،
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لعودة إىل الفرتة املدروسة جند أنّ         حصاء األوقاف اليت كانت و  سالطني آل عثمان قاموا 
بعة هلم، حيث أضافوا و  آن ذاك ا املورد إليها أوقافا كثرية اليت أصبحت  تتجدد يف كّل مرة أل

 مايل مصادر هذه املؤسسات ك نعاشواملتكلفة الرئيسي لتسيري أغلب املؤسسات الدينية خاصة 
 مراقبة كيفية األمالك املوقوفة قصدعينوا موظفني ومفتشني إلدارة هذه الستمرارية الوقف ذاته، هلذا 
الوزير سنان  ّمت تعيني )1(بن عثمان ورخانأالسلطان الغازي منذ عهد و  تسيريها وتوجيه أمواهلا الوقفية

ريخ: ذا اعترب هذا األخري والزوا ملساجدوقاف اأظرا على  م1358/ه759شا يف  ول أ و
   منذ وقت مبكر. )2(ظر لألوقاف يف الدولة العثمانية

قبـل أو  الوقـف الد العربيـة اتسـع تبعـا لـذلك نطـاقتوىل العثمـانيون مقاليـد السـلطة يف معظـم الـبملا و      
 داريــة تشــرف عليــه،إيــة علــى الوقــف وجعلــوا لــه تشــكيالت مــور يف الدولــة العثمانالســالطني ووالة األ

لعــامل العــريب وتقــنن الوقــف افبســطت نفوذهــا علــى مســاحات واســعة يف  اامتــدت الدولــة امتــدادا كبــري و 
كثـري مـن توسـيع املـدن وتطويرهـا يف  يف  اكبـري   اكـان للوقـف دور قـد  و ، )3( همشددة بغية ضبطه وترتيبـبنظم 

عــدة خم الوقــف حــىت غطــى كـل الــبالد العربيــة تقريبــا لضــ، وت ىل بــالد البلقـانإرقعـة الدولــة الــيت امتــدت 
ىل املراكـز إضـافة إنشـأت فيهـا املدرس،أسالم يف شبه جزيـرة البلقـان الـيت قرون ونشط التعليم وانتشر اإل

رخيهــــا إىل اآلن أوال تــــزال إاخل،وحلــــب والقــــاهرة...يف بغــــداد  الثقافيــــة ر ىل العصــــوقــــاف كثــــرية يرجــــع 
 )4(.العثماين

 

                                                             
أنظر  حضرة عزتلو  يوسف بك ،إىل محل السالح ه وما بلغ سن  املراهقة  حىت ظهرت عليه خمائل النجابة والذكاء ، ومال 6 80ولد عام  _ 1

م أصاف ،  م، مكتبة مدبويل  1995ه/ 1415 ، 1، تق /حممد زينهم حممد عزب ، ط اآلن إىلريخ سالطني بين عثمان من أول نشأ
نظر أثالثة ومثانون سنة. ،وتويف سنة إحدى وستني وسبعمائة وعمرهه  720يف سنة   ورخان الغازيأ(ويل يف  السلطان ; . 31القاهرة ص 

  .8م ،  دار الغرب اإلسالمي بريوت _لبنان، ص  1988، 1ط ،  2مج ،  نزهة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبارحممود مقديش ،

  . 6ص ت ،د ط ،د ، لرتكيةاوقاف على التعليم يف اخلالفة العثمانية واجلمهورية األحممد صادق احلامدي ، _ 2
ريخ الوقف اإلد مهدي ،حممد صاحل جوا - 3    . 213،214، ص ص ت ،ط ، دد، سالمي حىت العصر العثماينحملات من 

  .214، ص نفسه _ 4
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  )وعند الفقهاء  املطلب الثاين :تعريف الوقف:(لغة واصطالحا

 التعريف اللغوي للوقف:- أ
املعجــم الوســيط وقــف وقوفــا وقــف قــام يف  ورد عــدة معــان منهــا مــا يف لغــة العــرب ملصــدر "وقــف"      

قــف  و وفيهــا. يف املســالة ارتكــاب   ووقــف علــى الشــيء عاينــه املشــي ووقــف وســكن بعــد.مــن اجللوس
ووقـف  بعرفـات شـهد وقتهـاحلـاج  بعـدها ووقـف امسـكنه األخـر قاطعـا هلـا عمـا  وـالمـة نطـق الكعلى 

األمـر علـى حضـور فـالن علـق  أطلعـه عليـه ووقـففالن علـى الشـيء منعـه عنـه ووقـف فـالن علـى األمـر 
وأوقـف   فـالن ولـه. ىوقفهـا علـهللا ويقـول  سـبيل يفقف الـدار وحنوهـا حسـبها  و احلكيم فيه حبضوره.و

  .)1(ن على األمر الذي كان عنه ا قلع عنهفال
نـه       احلـبس واملنــع وهـو مصـدر وقــف مث اشـتهر املصـدر أي الوقــف مـن املوقــوف ويعرفـه ابـن منظــور 

قلـت وقـف   وإذا،فقيل  ذلك  الفرس حبـيس يف سـبيل هللا أي موقـوف علـى  غـزاة يركبونـه يف  اجلهـاد  
  .)2.(فقيل : وقف وحبس سواء   أفعالع  على  ولذا مجعلى  املساكني  أي  حبسها    األرض

 
  التعريف االصطالحي للوقف:- ب 
 نظـرهم تالف حقيقتـه يففيـه تبعـا الخـخمتلـف  الشريعة اإلسالمية االصطالح فقهاءمعىن الوقف يف      

سم احلبس معروفا يف صدرولقد كان    .اإلسالم 
   اصـطالح  الوقـف أمـا   إفريقيـايف مشـال    مسـتعمل   صـطالحا ا  احلبس   كلمة   نأويرى البعض     

  )3(بكثرة   يف  بلدان   املشرق  العريب .  فهو  مستعمل

              
  
  

                                                                                                                                 
                                                

  272ص،  م2004 ،مصر ،4ط ،الشروق الدوليةاملعجم الوسيط جممع اللغة العربية ،مكتبة  ،جمموعة من املؤلفني- 1
  12ص، م1988، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ،  لسان العرب شرح وتعليق علي شربيابن منظور حممد ابن مكرم، -  2

3  -Raymond Charles ,Le droit musulman que sais .je ?,cinquième edition, presses universitaires  
      de France, 1979, p78. 
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أمــا الوقــف (بفــتح الــواو وكســر القــاف )عنــد الفقهــاء هــو احلاســب لعينــه إمــا علــى ملكــه أو علــى        
.واحلــبس بفــتح احلــاء وســكون البــاء هــو الوقــف ألنــه حيــبس املــال علــى إغراضــه احملــددة )1(ملــك هللا تعــاىل

 ه حيسب أصله ويسبل غلته.ومينعه عن ما عداها ،ف
الوقــف نــوع مــن أنــواع الصــدقات وأعمــال الــرب واخلــري الــيت حــث عليهــا الشــر ع احلكــيم ومــع انــه مل       

ت كثـرية حتـث علـى فعـل اخلـري والتعـاون  يرد نص صريح يف  كتاب هللا تعاىل عن الوقف إال انه هنـاك آ
خـري يعلمـه هللا و تـزودوا  فـان  خـري  الـزاد  التقـوى  على الرب والتقوى ومنها قوله تعاىل "و مـا تفعلـوا مـن

"....)2(  

ومن هنا يرى راشد القطاين إن الوقف وجه من وجوه الـرب واخلـري الـيت أرادهـا الواقـف وأراد هلـا االسـتمرار 
يف حياتــه وبعــد مماتــه ابتغــاء مرضــات هللا مصــداقا لقــول رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم يف حــديث رواه 

ة "إن مـات ابـن ادم انقطـع عملـه إال مـن ثـالث صـدقة جاريـة أو علـم ينتفـع ب هـاو ولـد صـاحل أبو هرير 
  .)4(ويعد الوقف من أهم  صورها  3يدعو له "

تمــع        والوقـف أو احلـبس نظــام إسـالمي معـروف ولــه أمهيـة اجتماعيـة واقتصــادية وعلميـة كبـرية يف ا
ء ،واســتحدثه املســـلمون لتـــوفري املـــال والســـكن وغري  مهـــا مــن املســـاعدات للعلمـــاء والطلبـــة والفقـــراء والغـــر

واألســرى والالجئــني وصــيانة املنشــات الــيت أنشــئت هلــذا الغــرض كاملســاجد ،والطــرق واملــاء، واألضــرحة 
، وهذا النظام يرمز إىل التكافل االجتماعي والتضامن بـني املسـلمني لنشـر التعلـيم، واحملافظـة علـى  والزوا

  )5(الدين .
يف احلبـــوس،ميكنين الـــذكر أن احلبـــوس هـــو عقـــد تضـــامين اجتمـــاعي بـــني شـــخص  : devoulxويقـــول

وآخــر أو بــني شــخص واملنفعــة العامــة مبــين علــى القــانون اإلســالمي مــن خــالل تواصــل انتقــال احلبــوس 
ختيــــار  ــرف األول إىل الثــــاين ،كمــــا يقــــوم الشــــخص الــــذي يريــــد حــــبس األرض  (قطعــــة أرض)مــــن الطــ

 )6(د احلبوس يف إطار املنفعة العامة.املستفيد ،فقد تعو 
 

                                                
  .616م ،ص1993،دار الشروق، 1، طقاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسالميةعمارة حممد، - 1
  . 197يةآالبقرة سورة - 2
  .أبو داود ،السنن،مر/حمي الدين عبد احلميد ،دار احياء السنة النبوية أنظر حديث شريف،- 3
ض، ،دط ألشرف شعبان على احلرمنياأوقاف السلطان القحطاين راشد ، - 4   20م ،ص1994،الر
5152م  ،ص 1998دار الغرب اإلسالمي ، ،1، ط5ج ريخ اجلزائر الثقايفسعد هللا أبو القاسم،  -   

6-devoulx ;notes historique sur  les mosquées Et autres  édifices   religieux ,d ALGER , N : 4, 

SOCIETE  HISTORIQE  AIG ERNENNE , ALGER ,1859-1860,PP 468-469. 
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ـــا  تعتـــرب مـــن  األلفـــاظ  الصـــرحية  وهنـــاك           كمـــا  إن  بعـــض  الفقهـــاء  يضـــيفون  التســـبل علـــى  أ
  معــان  خمتلفــة للوقــف  جــاءت  علــى  ســبيل  الكنايــة  مثــل " تصــدقت   وأبــدت  "  لكــن  البــد  مــن

ـــاو قرينـــة  تفيـــد  معـــىن  الوقـــف   ألنـــه مل  يثبـــت  هلـــذه األلفـــاظ  عـــرف يف االســـتعمال    حـــىت  ينعقـــد  
ملال  صدقة  ال تباع  وال  توهب  ) 1( ومثال  ذلك  القول    "تصدقت 

             .)2(وال  تورث"
  هـاء   الشـريعة  من الثابت فقهها أن الوقف مل   يعرف تعريفـا   جامعـا مانعـا الخـتالف نظـرة   فقو       

الفقهيــة و اآلراء  )3(يفــرض علينــا   التعــرض للتعريفــات املنســوبة ألصــحاب املــذاهب اإلســالمية إليــه ممــا
 وهي   على الشكل التايل:  )4(.املشهورة   منها

                                                                             تعريف الفقيه أيب حنيفة:
  )5(.أحبمبنفعتها على من  والتصدق كم ملك الواقفإن الوقف هو حبس العني على ح يرى      
قيـة   مقتضى هذا التعريف أن الوقف عنده هو حـبس العـني علـى ملـك الواقـف أي أن العـني املوقـوف 

قـل للملكيـة   على ملك الواقـف ومل ختـرج عنـه  وهلـذا  يصـح  منـه  التصـرف  يف  العـني  بكـل تصـرف  
ملنفعةوهبة ورهن  وكل ما يرتتب  على  الوق   )6(.ف  هو التربع  

ويف شــرح آخــر:أي إن املوقــوف عنــد اإلمــام أيب حنيفــة يبقــى علــى ملــك الواقــف ولــه حــق التصــرف فيــه 
ـــه أن يرجـــع عنـــه مـــن شـــاء وهـــذا  ـــر الزم فل ـــده جـــائز ي ويـــورث كبـــاقي أموالـــه ،وهـــذا يعـــين أن الوقـــف عن

                                                                                           )7(القائلني بعدم جواز الوقفأ حنيفة يف صف  االتعريف هو الذي حدا ببعض العلماء أن يضيفو 

                                                
أنظــر أيضــا - 75صدت،دط ،،  ه)شــرح منتهــى اإلرادات1051-1000( الشــيخ منصــور بــن يوســف البهــويت،أنظر وض بغــري عــ ةمتليــك يف احليــا-  1

  .238،صم2005سلسلة الرتاث،دط ،د/حممد العريب الزبريي ، تح /تعتق / ،املرآة،دان بن عثمان خوجة :مح
،رسـالة مقدمــة لنيــل األســرة يف مدينــة اجلزائــر خـالل العهــد العثمــاين،أنظــر أيضـا خليفــة محـاش: 75هــو املـال املخلــف عـن امليــت ،املرجـع نفســه،  ص-  2

  .                769، ص2006ه/1427لدولة يف التاريخ احلديث ، ،جامعة متنوري،قسنطينة،درجة الدكتوراه ا
اإلمـام بــدر الـدين أيب الفضــل  مصـطفى ابــن صـاحل بــن  ،ويقصـد بــه الـرأي النـاجح عنــد وجـود اخــتالف يف حكايـة املــذهب بـذكرهم طــريقتني أو أكثـر -  3

بـن  بـن أيب بكـر  بـن أمحـد حممـد ن أول كتاب الوقف اىل أخـر كتـاب الصـدقاتيف شرح املنهاج م بداية احملتاجحممد السليماين ، األسـدي  املعـروف 
                                                                               43، ص م 2006ه_ 1427الفقه اإلسالمي ، ،رسالة مقدمة لنيل  درجة املاجستري يفه 874_798ة بالقاضي شه

  .                            7ه ،  ص1388ة  والنشر ، بريوت  ،لبنان  دار  النهضة  العربية  للطباع، دط،.الوقف يف الشريعة والقانونزهدي يكن،  -  4
ـــــدي، - 5 ـــف احملمــ ــــد يوســــ ــي حممـــ ــــهد/علـــــ ـــــه، وأنواعـــ ـــــف فقهــ ــــاف ،الوقــ ــــؤمتر األوقـــ ــــدم ملـــ ـــــث مقـــ ــة العر  األولحبــ ـــ ـــة أم يف اململكــ ـــــعودية ،دط،جامعــــ ــة الســ ـــ بيــ

  .14ص ،ه1422القرى،
ــن ف- 6 ــ ـــ ــر اب ــــ ــــي ،يعمـ ـــان املرزوقـــ ــــالمحــــ ــ ــف يف اإلسـ ــ ــ ت الوقـ ــــاد ــ ـــة  اقتصـ ــ ــــاف، األ،جملــ ــ3دط،عوقـــ ـــ ـــة العامــ ـــ ـــت ، ،األمانـ ــــ ـــاف، الكوي ـــ م،                2009ة لألوقـ

  .19،78ص ص
    .   149،ص  السابقاملرجع احملمدي، -  7



 

 

13 

  د:تعريف صاحيب أيب حنيفة أيب يوسف وحمم

نه         تعال ملك هللا "حبس العني عن إن تكون مملوكة ألحد من الناس وجعلها علىعرفاه 

علـــى جهــة مـــن جهـــات اخلـــري يف احلــال أو املـــال فرأيهمـــا أن املوقــوف خيـــرج مـــن ذمـــة  والتصــدق بريعهـــا 
فــال ميلــك الواقــف إن  هيــدخل يف ملــك احــد مــن العبــاد، وعليــ يصــري لــه ســلطان عليــه، وال الواقــف، فــال

قـــال للملكيـــة بعـــوض أو بغـــري عـــوض خالفـــا لـــرأي اإلمـــام أيب حنيفـــة، كمـــ الحـــق  ايتصـــرف فيـــه تصـــرفا 
     ) 1(.بعده من فيه للورثة

نــه حــبس العــني عــن التصــرفات التملكيــة مــع بقائهــا علــى ملــك الواقــف :مالـــك اإلمـــامتعريــف  يعرفــه 

  )2(.جهة من جهات الرب  ىبريعها عل م،والتربع الالز 

يف مـذهب أيب حنيفـة ومينـع الواقـف مـن التصـرف  اأي أن العني املوقوفة ال ختـرج عـن ملـك الواقـف، كمـ
ي تصـرف متليكـي، كمـيف العني املوقوف الوقـف ملـدة زمنيـة  زإن التأبيـد لـيس شـرطا يف الوقـف، فيجـو  اة 

  .)3(.حمدودة

نـــه حـــبس املـــال عـــن التصـــرف فيـــه والتصـــدق الـــالز تعريـــف اإلمـــام امحـــد ابـــن حنبـــل :  ميعـــرف الوقـــف 

  )4(ملنفعة مع انتقال ملكية العني املوقوفة عليهم ملكا اليبيح هلم التصرف املطلق فيه

اتوا اهلبـة وإذا مـو لبيـع  أن العني املوقوفة تـدخل يف ملكيـة املوقـوف علـيهم ولكـن دون التصـرف فيهـا أي
  ال تورث عنهم. 

ــافعي: ــام الشــ ــف اإلمــ يــــرى إن الوقــــف هــــو حــــبس العــــني علــــى حكــــم ملــــك هللا تعــــاىل والتصــــرف  تعريــ
تصـــرف يف رقبـــة ميكـــن ال مبعـــىن انـــه ال)5( .مبنفعتهـــا علـــى جهـــة مـــن جهـــات اخلـــري والـــرب يف احلـــال واملـــال

  الوقف مع خروج ملكية العني املوقوفة من يد الواقف إىل حكم ملك هللا تعاىل.

                                                
ـــــدين،-  1 ـــــري الــ ــــرنن خــ ــــن مشـــ ـــــف بـــ ـــــريإدارة الوقــ ــ ـــانون اجلزائ ــانون  يف القــــ ـــ ـــــتري يف قــ ــهادة املاجســ ــــ ـــل شـ ـــ ــذكرة لنيـ ـــ ــــــر  اإلدارة،مــ ـــة أيب بكـ ــة ، ،جامعــــ ــــ                      احملليـ

  .14، صم 2011/2012،تلمسان ،دبلقا ي

  .156،صم1989سورية ، - دار الفكر، دمشقدط،،8ج ،لفقه اإلسالمي وأدلتهاوهيبة زحيلي، -   2

  .259،صم1982 ،،مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندريةدط،دت واألوقاف وصاأحكام البدر أبو العينني ،-   3

  .303،صم1982،  ،دط أحكام الوصا واألوقافحممد مصطفى شليب، -   4

  .13ص،املرجع السابق ، خري الدين  -  5
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جند التعريف الذي وضعه اإلمام حممد أبـو زهـرة بقولـه "الوقـف هـو ومن بني التعريفات الفقهية احلديثة 
ــا هــات اخلــري ابتــداء أو جعــل منفعتهــا جلهــة مــن ج ومنــع التصــرف يف رقبــة العــني الــيت يــدوم االنتفــاع 

انتهــاء"،وتعريف األســتاذ منــذر قحــف "الوقــف هــو حــبس مؤبــد ملــال لالنتفــاع املتكــرر بــه أو بثمرتــه يف 
  )1(..وجه من وجوه الرب العامة أو اخلاصة

  

  
   

  

  

  

      
  

                                                                                                                        
  
  
   
  

    
 

                                                
  156 ص السابق ، املرجع ،حيلي ز  -  1
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  نواع الوقف:أ:الثالمطلب الث

ىل جهـات الـرب الـيت إيقصـد الواقـف منـه صـرف ربـع الوقـف  هـو الـذي:"العام و"الوقفأ الوقف اخلريي

وثقافيـــة  ، صـــحيةلـــرب املتنوعـــة مـــن رعايـــة الوجـــوه  وأمـــوالخيصـــص مـــن عقـــارات  مـــا هـــو و )1( ال تنقطـــع
ة واملرافـق العموميـة عمـال اخلرييـود مصـلحته للعامـة موجهـة خلدمـة األتعـ أو مـا  )2( واجتماعيـة ، وتعليمية
والثكنــــات العســــكرية للمــــرابطني يف الثغــــور  كاملســــاجد واجلامعــــات واملــــدارس واملستشــــفيات)3( نواعهــــا

اهــدين يف ســبيل هللا،وحنــو ذلــك ممــا يكــون نفعــه عائــدا علــى  تمــعوا فــي املــذهب املــالكي يصــح ف )4( ا
  )5(.احلبس مؤبدا غري متغري

ه طــوال ي يســتفيد منــلكــ  ن يوقــف عقــاره علــى نفســهأ راد شــخصأ ذإجييــز الوقــف علــى الــنفس فــ وال "
نــه عليــه إســرته وبعــدهم علــى املرجــع فأ أفــرادســرته مث جيعلــه بعــده وقفــا علــى أحياتــه وينفــق مــن غلتــه علــى 

 يف ذلــــك حرجــــا رأىذا إو   )7(يت الــــنص ذلــــك صــــراحة )6(احلنفـــيالوقــــف علــــى املــــذهب  ن يـــربم عقــــدأ

   )8(.خر من الوقف غري الوقف على النفسأن خيتار شكال أعليه  مذهبيا

  

   

  

                                                             
م أجامعــة دط ، دت ،،  ملكـة العربيـة السـعوديةاملول يف وقـاف األاألنواعه حبـث مقـدم ملـؤمتر أالوقـف مفهومه_شـروطه_لصـادق فـداد ،العياشـي ا _1

  .113القرى  _ مكة املكرمة ، ص 
لوقــف املؤبــد أو املطأويســمى هــذا النــوع مــن الوقــف . جلــواز قــف يف حــدود اااهــا الو جلهــة الــيت مسدواره عائــدا علــى األــق ليكــون مصــرفه دائمــا يف مجيــع يضــا 

،      كـــة العربيـــة الســـعوديةفيـــة  يف اململنـــدوة املكتبـــات الوقدط ،دت ، الوقـــف مفهومـــه ومقاصـــده ،و ســـليمان ، أبـــظـــر عبـــد الوهـــاب بـــن ابـــراهيم أن الشـــرعي.
  .682ص 

  .2ص دط ، دت ، ، وقافدارة األإاحلديثة يف  األساليبمنذر قحف ،  _2
،مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة القــرن الثــامن عشــر وبدايــة التاســع عشــر "مكــة واملدينــة"يف مدينــة اجلزائــر وقــاف احلــرمني الشــريفني أملــى العنــرتي ،  _ 3

  .23، 21،ص ص  م2012/  2011املاجستري يف التاريخ احلديث ،
روقاف املعاصرة قضا األ مناملبعوث، احل بن حسن ص _ 4   .103 صدط ، دت ، ، املرتتبة على الوقف على الذرية اآل
  .23، ص العنرتي،املرجع السابق _5
 ).01(_أنظر امللحق رقم  6
  )..02(أنظر امللحق رقم - 7 
  .914، ص رجع السابقمحاش ،امل_8 
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الرســول صــلى هللا عليــه وســلم  صــحابة اخرتعــهســالمي حمض،إ ابتكــارهــو ":هلــي أو"اخلــاصالوقــف األ

كثــري مــن الصــحابة بوضــع أوقــاف   شــهد عليــه ، فقــامأليفــة الثــاين عمــر وقفــه يف خيــرب و ن ســجل اخلأبعــد 
وهـو مـا  )1(.وال مث لوجـوه اخلـري مـن بعـد ذلـكأـا لـذريتهم أوحوائطهم،وكتب بعضهم فيهـا مالكهم أمن 

وال مث ألوالده أيطلق عليه الوقف الذري ويسمى يف املغرب األحباس املعقبـة وهـو ختصـيص ربـع للواقـف 
  )2(جهة بر ال تنقطع . إىلمث 

تمـــع وعـــالج بعـــض مشـــاكل إيعـــد الوقـــف الـــذري         حـــدى صـــور الوقـــف يف جمـــال حتصـــني ا
ن ينتفــع هــو أحكــام الوقــف الــذري تقــر لصــاحب الوقــف أســرة،واحلفاظ علــى متاســكها وذلــك لكون،األ

لوقف حسب الوصية الـيت يسـجلها يف وثيقـة الوقـف فـال يصـرف الوقـف علـى الغايـة الـيت وقـف  وعقبه 
   )3(لورثةاجلها إال بعد انقراض الواقف وانتفاء أمن 

 اذإنــه أحنــاف ئمــة األأويــرى  )4( يب يوســف أواملــذهب احلنفــي جييــز الوقــف علــى الــنفس علــى رأي      
ىل إىل هللا ولــيس إوقــف الشــخص علــى جهــة وانقطعــت ، فــان وقفــه يــدوم مــادام املقصــود بــه التقــرب أ

ـــــــة  ـــــــــاع اجلهــــ ــي عـــــــــــودة الوقـــــــــــف بعـــــــــــد انقطــ ــــــا ، وجييـــــــــــز املـــــــــــذهب احلنفـــــــــ )5(اجلهـــــــــــة املوقـــــــــــوف عنهـــــ

                                                             
  .25ص  ،السابقاملرجع  قحف،  _ 1
  .113 ، صالسابقفداد ، املرجع   _2
     لعربية السعوديةايف اململكة  حبث مقدم ملؤمتر األوقاف األول ،،  أثر الوقف يف التنمية االقتصاديةأنظر حممود بن إبراهيم اخلطيب   

  .254ه، ص  1466مكة املكرمة عام  _    
     أصحابالتأهيل و رامج الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية من خالل متويل بحممد ابراهيم نقاسي ، : انظر _ للمزيد

   .9،ص  املهن واحلرف
ململكة، االجتماعيةالوقف ودوره يف التنمية سليم هاين منصور ، _3     العربية السعودية حبث مقدم للمؤمتر الثاين لألوقاف 

   17(الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية ) ، ص      
  .227م ، ص  2009،  1ط،  ، من فقه الوقفامحد بن عبد العزيز حداد  أيضا: انظر_ 
  .914_ محاش ،املرجع السابق ،ص  4
  .22،23ص  ، املرجع السابق، صالعنرتي _5
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  )1(يرون يف الوقف العقاري فائدة كبرية الورثة، والىل إاملوقوف عنها 

  )2(هلي على املذهب احلنفيلوقف األبرمت  لوثيقة أ مثلة الوقفومن أ

بنــاء الســبيل والتالميــذ ، أمعــا كــالوقف علــى الــزوا إلعانــة  اخلــريي والــذري الوقــف املشــرتك :

ة وجهـة ىل الذريـإ،  أو هـو مـا خصصـت منافعـه  )3(والباقي  من ريعها يوزع علـى عقـب احملـبس 
والده،وعلـى أن يقفهـا علـى أخمتلفتني،مثـل  ن وقف داره علـى جهتـنيإبر معا.جاء يف املعين ( و 

،أو كيفمــا شــاء أأو  املســاكني نصــفني والده وعلــى أجاز،وســواء جعــل مــاًل املوقــوف علــى ثــال
       )4(. خرى سواهمأاملساكني أو على جهة 

  

  

  

                                                                                  

                                                             
  .23، ص العنرتي ، املرجع السابق  _1
     1246م_ 1549ه/ 956رشيف العثماين اجلزائري سالمي من خالل األفقه العمران اإل، د بن محوشأمحمصطفى  _ 2
  .وما بعدها 222م ، ص  2000 ية وإحياء الرتاث ،سالملبحوث والدراسات اإلادارا  ، 1ط،  م 1830ه/   
  .4ص دط ، دت ،،  التجربة التونسية منوذجا:الوقف بني التنظري والتطبيق واإللغاء_ مجعة شيخه، 3
  .113، املرجع السابق ،ص العياشي _4



 

 

 

د املشرق العريببحث الثاين :الوقف يف املدن العثمانية وبالامل  

 _الوقف يف املدن العثمانية 

اق )_الوقف يف بالد احلجاز (احلرمني الشريفني _ العر   

اق ) _الوقف يف بالد الشام(دمشق ولبنان وفلسطني والعر   
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  .العثمانية املدناملطلب األول: الوقف يف 
متيزت الفرتة العثمانية بتكاثر ملحوض وانتشار واسع لألوقاف يف خمتلف أحناء البالد  حيث          

د نفوذ الطرق والزوا وتعمق الروح الدينية لدى السكان الذين وجدوا يف  زد متيزت هذه احلقبة 
، مث كثرت  األوروبية األساطيلوهجمات  األمنام ، وانعدام نظام احلك أمامخري عزاء  األوقاف
م حيث أصبحت تستحوذ على مساحات واسعة من املمتلكات 18ه/12القرن  أواخر األوقاف

داخل املدن وخارجها ، حيث قدر املؤرخني نسبتها بثلثي األمالك احلضرية والريفية ، ولعل ما عرفته 
 )1(عثمانية.األوقاف من تطور وتوسع يف الفرتة ال

العثمانيني احلديث الشريف  حيث اختذ  ،واملؤسسات يف زمن العثمانيني  األوقافتطورت هذه لقد 
نتج عنهم أعمال عظيمة  األوقافالناس من كان مفيدا للناس وعرب هذه  أفضل أنهلم قدوة ومنها "

  )2(.ودائمة 

ألوقاف،ذالك التو    د عدد وحجم من األدلة على اهتمام الدولة العثمانية  طور امللموس يف ازد
ن عدد األوقاف املقامة يف اسطنبول وعددها يف الفرتة ( - 1453الوقفيات ويكفي القول 

ستثناء أوقاف السالطني ،وقد حافظت الدولة العثمانية على 2515)قد بلغ(1553 )وقفية،هذا 
هذه املناطق ،وقد جرت العادة  النظام السائد الذي ورثته عن الدولة اإلسالمية اليت سبقتها يف حكم

  )3(على تدوين األراضي الربية وأراضي األوقاف واألمالك كل على واحدة .

نة يف سو وكانت الدولة العثمانية قد حرصت على تنظيم إدارة األمالك الوقفية    
-1839ه/1278- 1255العثماين عبد احلميد( نم)صدر يف عهدا لسلطا1843/ه1259(

ة شؤون رعايلى عطان ىل النواب واملفتني يف لبنان وفلسطني فيه حرس السلفرمان موجه إ)م1861
- 1861 /ه1293- 1278عبد العزيز(ه صدر يف عهد السلطان 1285األوقاف،ويف سنة 

ألوقاف ااية وتعديالت يف النظام العثماين جاء يف أحد مواده،مح جديدةم)تنظيمات 1872
                                 مي.عية واملخالفة للشرع اإلسالواملؤسسات السالمية من بعض املظاهر االجتما

                                                
  .28صدت،،مستغامن ،اجلزائردط،،واقع تطبيقات نظام الوقف يف العامل العريب ومعوقات أدائهأمال قلبازة، يوسفي رشيد ، -  1
  .11م ،ص2011اجلمهورية الرتكية،- ،اسطنبول ،دط وقافأصول احملاسبة لأل،إمساعيل كورت  -  2
 ،نيل درجة الدكتوراه يف الشريعة اإلسالمية ، الوقف اإلسالمي وأثره  يف النمو التعليمي واالجتماعي يف اإلسالم،د القياض الضمرغام أمحعلي  -  3

  .49ص،م  1987/ه1407
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- 1909ه صدر يف عهد السلطان حممد رشاد (اخلامس)،(1331- 1329ويف سنة 
ا من 1331-1327م،1918 ألوقاف نوما يرتبط  عمال أه)نظام توجيه اجلهات خاص 

  ووظائف ،ومما جاء يف املادة األوىل من هذا النظام:
ها من خدمات املؤسسة  أن املدرسة- واخلطابة واإلمامة ووظيفة القيم وحافظ الكتب واملتويل وما شا

                                                  )1(جهة. تسمى الوقفية
تمع: منذ نشأة الدولة العثمانية والوقف احلكومي وأيضا أثر الوقف على الصحوة الدينية ومتاسك ا

هلم اخلدمات املختلفة وعلى رأسها تصريف أموال  ، ويقدمن يرعى أحوال الناسالوقف اخلاص كا
                                     )2 ( الزكاة إىل الفقراء.

األحكام  لك فانماين ولذ% من األوقاف املوجودة اليوم يف تركيا تعود إىل العهد العث90 أنكما   
ا وأنواعها من القوانني درا ة ، انني املعاصر لى القو عزئي ج العثمانية قد أثرت ولو بشكل املتعلقة 

  نواعها .وقاف وأاأل دارةوهلذا السبب فإننا سوف نتطرق إىل بعض املواضيع املهمة املتعلقة 
  القسم األول للوقف:االستفادة الذاتية من الوقف 

  ويقسم من هذه الناحية إىل نوعني : 
ة،وتدخل اخلريي ؤسساتسيستفاد منها بشكل مباشر ، وتسمى املالنوع األول : وهي األوقاف اليت 

موعة املعابد واملدارس واجلامعات واملكتبات وغريها ،وأفضل لك مدارس ل على ذمثا يف هذه ا
ستفيد منه ينها ما ية مصحن مثان اليت أسسها الفاتح القانوين يف اسطنبول.وهذه املؤسسات اخلري 

فة ل ودور الضياء السبيع وما،ومثال ذلك اجلواممنه الفقراء واألغنياء ما يستفيدالفقراء فقط ومنها 
 للفقراء فقط من الناس 

املال النوع الثاين هناك أوقاف لتلبية مصاريف املؤسسات اخلريية واحلفاظ على استمراريتها وتكون من 
  )3(عد اجلمهورية .املنقول أو غري املنقول ،وقد استمرت هذه املعاين يف هذا القسم يف قوانني ما ب

    

                                                
  49الضمرغام،املرجع السابق، ص _ 1

  .2صدط،دت،وق كلية اإلهليات،قونيا،تركيا،،جامعة سلجالرتكية يف الوقف التجربةخالد جاليش، 2-
اسطنبول _اجلمهورية  ،ق كوندوز ،إعمار األوقاف وأحكامه يف الفقه اإلسالمي (النظرية والتطبيق ) ،منتدى قضا الوقف الفقهية اخلامس أأمحد  - 3

  وما بعدها.  6ه ،ص  1432مجادي األخر  12_ 10م املوافق  2011مايو  15_13الرتكية ،
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حني توىل العثمانيون احلكم يف البالد اإلسالمية ،اتسع نطاق الوقف فيها وذالك بسبب إقبال ف  
السالطني  ووالة األمور وأسرهم واحملسنني على الوقف ومن أجل تنظيم األوقاف وضبط مصاريفها 

ا يف معظم البالد اإلسال    )1(ار الدولة العثمانية .احنص مية  بعد،أقام العثمانيون إدارة خاصة 
ت دينية واجتماعية فكان من الطبيعي  األمالكحبس  واألغنياءكان من اهتمام السالطني  ف  أنلغا

الدولة  ، ونظرا الن كل وحدة وقفية  من هذه  أحناءيف سائر  األهدافتنشا ثروات وقفية متنوعة 
هو املتويل املعني وفقا لشروط الواقف ،  تداءابالوقف  إدارةتستقل بشروط الواقف فان الذي يتوىل 

ولكي ميارس املتويل مهامه البد من تعيينه من طرف السلطات  العامة ذات االختصاص، وبناءا على 
 إشرافهاضرورة ضبط هذه الوحدات الوقفية  املتعددة شرعت الدولة العثمانية كسلطة عامة يف ممارسة  

                                                )2(الوقفية ألمالك اصةالتنظيمات اخل وإصدار،  األوقافعلى 
املختلفة فتكونت بذلك سلطتان  اإلدارةكما حددت الرسوم الواجب استيفاؤها يف تقلبات نشاط 

  الوقف  إدارةمشرفتان على 
 ملتويل،عيني وت ة،قفيالو جة احل صدارتتعلق  ي، وهالشرعي_ السلطة القضائية اليت يتوالها القاضي 1

  وتطبيق شروط الواقف 
وضبط  األوقاف مالكاخلاصة  األنظمةاليت تتبع للدولة وهي تتعلق بوضع  اإلدارية_السلطة 2

ا   1860يف عهد السلطان عبد العزيز ( وأنشئت .ستبدال العقارات الوقفي اإلذنوشروط .واردا
واستيفاء  األوقاف أموالالرقابة على  أنظمةدد العثمانية مبوجب قانون ح األوقافم) نظارة  1876-

  ،)4( إلجازتنياو ) 3( الطويلة إلجازةالرسوم ، واالنتقال املتعلق 
 ة وفقا لشروطالديني عاهدتتعلق بكيفية توجيه الوظيفة الدينية يف املساجد وامل أنظمةمث جرى وضع 

  :يلي  كما  ألوقافاصنفت  األنظمةويف ظل تلك  ،الواقف ، والشروط املتعلقة بذلك
  
  

                                                
ملدينة املنورة،املدارس الوقفية يف املدينة املنورةطارق ابن عبد هللا عبد القادر حجاز، -  1   99م،ص2001ه/1422،اجلامعة اإلسالمية 
تمعات اإلسالميةنظام الوقف  يف التطبيق املعاصر ( مناذج خمتارة من جتحممود امحد مهدي ، -  2   .71ه، ص1423،جدة )ارب الدول وا

صيغة الستغالل الوقف  يكتسب مبوجبها مستأجر الوقف  حق إنشاء ما يشاء من األبنية عليه أو الغرس  واستغالل ذلك مقابل بدل سنوي   -  3
إلضافة إىل متب دائم تعادل قيمته    . 71أللف من قيمة القار .أنظر نفسه ،ص 2.5يدفعه املستأجر للوقف 

مبلغ من املال كبدل إجيار يعادل  دفع مثنه ويولف هدا الثمن  خص ما بصورة دائمة حق استعمال عقار موقوف مقابلعقد يكتسب مبوجبه ش  -  4
  71،صنفسهأنظر  ، أللف من قيمة العقار سنو 3قيمة احلق املتناع عنه يضاف إليه إنشاء مرتب معدله نسبة 
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 ارةإدعهدة كون بت إناليت وقفت من قبل السالطني  على  األوقافاملضبوطة : وهي  األوقاف-1
لوالية ة هلم املشروطاالنقراض  األوقافمن قبل نظارة  أمالكهااليت ضبطت  األوقافالدولة ، أو 

  عليها أو اليت اتضح من مصلحة الوقف اخلريي ضبطها . 
  اليت تدار بواسطة  املتويل  األوقافقة :وهي امللح األوقاف_2
وفق شروط الواقف الذي  واإلحلاقاليت استثنيت  من الضبط  األوقافاملستثناة :وهي  األوقاف_3

ط هذا وقد أوقف  )1(.للقاضي الشرعي وحماسبته  األوقافمعينني ، وختضع هذه  شخاصالوالية   أ
السالطني ووزرائهم واألمراء وكبار رجال الدولة أوقافا كثرية على هذه املدارس ،فقد أشارت إحدى 
الوقفيات يف بعض مواضعها إىل وقف مدرسة على الفقهاء واملتفقهني املشتغلني بتدريس العلوم 

ارا ممن يتطلع ون إىل حتصيل العلوم األدبية الشرعية وعلى الطالب املتزوجني والعزاب املقيمني ليال و
اليت حتتاجها العلوم الدينية كما اشرتطت بعض الوقفيات يف أن يكون املدرس الذي يلقى العلوم ذا 

  )2(أهلية ولباقة يف العلوم الشرعية ويف احلديث ويف األصول والفروع واملسائل األخالقية.

ضول هو الذي مهد وللحق فان الرصد العلمي والتعليمي الذي تركه السالجقة من تشرا يف بقاع األ
ال   )3(.للعثمانيني األرضية الالزمة لتقدمهم يف ذالك ا

حليات العلمية ف خالل عصري اإلمارات الرتكمانية والعصر العثماين استمر اهتمام األمراء والسالطني 
   )4(عليها أوقاف كثرية. افشيدوا اجلوامع واملدارس والكتاتيب ودور احلديث وأوقفو 

الوقف على املؤسسات العلمية من قبل السالطني  إدرارخالل العصر العثماين استمر كما أنه 
ألوقاف بدرجة ملحوظة وخاصة عند النساء  وتوسعت مصاريف ريع الوقف  واألمراء  الذين اعتنوا 

ة األوىل  لتشمل كليات الطب واخلدمات الطبية و املالحظ أن العملية التعليمية يف املدارس العثماني
كانت مرتوكة متاما للمدرس الذي جيري تعيينه ضمن الشروط اليت يضعها الواقف جر على التقاليد 

  )5(اإلسالمية السارية .

                                                
  71،صمهدي،املرجع السابق   -  1
سيا الصغرى،مجال صفوت  سيد حسني  -  2                        4صدط،دت،،أثر الوقف يف تطور احلياة العلمية 
  4،صنفسه -  3
   نفسه  - 4 
  6نفسه،ص  - 5 
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تكلمنا عن طبقة العلماء فقد كانت تتمتع بصالحيات متعددة منها:مراقبة أموال األوقاف  وإذا    
ات ذات الدخل الثابت اليت وقفت على مؤسسات الطائلة ،أي األراضي العقارية وغريها من املمتلك

ا بدون شك كانت تشمل األوقاف الكثرية اليت أسست  خريية لألغراض الدينية القريبة أو البعيدة ،وإ
أو  املدنية ألوقافأيضا على عدد متزايد لتلك اليت مسيت  اشتملتكما   األصليةللمصاحل اخلريية 

من الضمان  من  األب إىل االبن ألجيال متعاقبة مع نوع ادة منهواليت تنتقل اإلفا )1(أوقاف األسرة
املايل اليوجد يف أي شكل آخر للوظيفة أو املنحة ،ومبرور الزمن حتولت عقارات واسعة إىل الوقف 

  ) 2(،كان يشرف على دخلها اإلداريون الذين تعينهم طبقة العلماء 

  : دوقنلا فقو 
تطور فيه على املستوى  إذالعثماين  رن الظواهر املميزة للعصيعد الوقف النقدي أو وقف النقود م  

الهتمام يف جمتمع مسلم جديد  فقد كان الوقف حىت ذالك احلني ،العلمي والفقهي موقف جدير 
والدور والدكاكني لتغطية نفقات املنشات اخلريية اليت  األراضي جرييعتمد يف مصادر متويله على 

أما يف العصر العثماين فقد برز شكل جديد للوقف ، خل)اس،مكتبات (جوامع ،مدار  ألجلهاأنشأ 
ذا  يقوم على وقف مبالغ كبرية تقدم بفائدة حمددة للتجار وأصحاب احلرف حبيث يضمن الوقف 

ذا الشكل حتول الوقف  بتا لتغطية نفقات مشاريعه اخلريية ،و مؤسسة مالية  إىلالشكل مصدرا 
ملئة إىل 10وأصحاب احلرف بقروض ذات فائدة ترتاوح يف العادة بني (مصغرة متول مشاريع التجار 

                                                                                          )3(.ملئة)11
تنشيط احلياة التجارية واحلرفية يف املدن كما يوفر وهكذا فقد أصبح الوقف يقوم بدور جديد يف 

انية اليت يقدمها للمجتمع ل بتا لتغطية نفقات اخلدمات ا نفسه من الفوائد اليت حيصل عليها مصدرا 
احمللي ،وقد تطور مع هذا املوقف اجلديد على األرض موقف فقهي جنح يف مترير أو (تشريع) هذا 

                                                
  .271املرجع السابق،ص محاش: أوقاف األسرة ،أنظرعن - 1
رد لويس،- 2 ضازيع،الدار السعودية للنشر والتو ،2طاسطنبول حضارة اخلالفة اإلسالمية،سيد رضوان علي ،تع/بر ص م،1982،لر

  .180،181ص
تمعات اإلسالمية ، - 3 ؤوط،دور الوقف يف ا   .11،ص،دتدار الفكر لبنان،دار الفكر سورية دط،حممد م.األر
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لشكل اجلديد ونظرا إىل أن  هذا ا اإلسالميةيبدو متعارضا مع الشريعة  التطور اجلديد حبيث  ال
  )1(للوقف برز أوال يف بالد البلقان مث انتشر منها إىل املناطق األخرى للدولة العثمانية .
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ؤوط،املرجع السابق- 1   11،ص  األر
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  املطلب الثاين :الوقف يف بالد احلجاز 

   وقاف يف احلرمني الشريفني :األ_1  

مــــة خد نتقــــالا ، بدايــــة)م1517- م 1516/ه923 _ 922يف(للشــــام ومصــــر كــــان ضــــم العثمــــانيني    
 وتوســعيهما وإرســالتعمريمهــا خلــدمات ه اس هــذوعلــى رأ ،العثمانيــة ني إىل الدولــةورعايــة احلــرمني الشــريف

اورين.وقــد أالشــريفني  هــايل احلــرمنيعــام أل والكســوة الشــريفة يف كــلالصــرة   العثمــانيون يف ســنة  أنشــوا
ــرمني الشـــــريفني عرفـــــت  1587 حلـــ ــرمني ســـــم"م وزارة خاصـــــة  وقـــــاف  " ومهمتهـــــا إدارة األنظـــــارة احلـــ

ــرمني وقـــــاف الســـــالطني ايـــــدت أالنظـــــارة بعـــــدما تز  مهيـــــة هـــــذهازدادت أوفـــــق شـــــروطها ،و  الشـــــريفني حلـــ
م وكــذلك مــا أوقفــه  والعثمــانيني أ فأنشــئت  الدولــة يف والشخصــيات املهمــة الســعادة دار أغــواتزوجــا

،ومقاطعــة  وقــاف احلــرمنياســبة أحمأو ، )1( حلــرمنيا وقــافأ وهــى تفتــيش ارةهلــذه النظــ بعــة داراتأربــع إ
ىل أوقـــاف احلـــرمني إ  ضـــم نظـــارةم مت 1838وىف عـــام  صـــادر التارخييـــةهـــم املهـــى مـــن أو  احلـــرمني،وقـــاف أ

لفـرتة مـن والـيت. 977 إىل 979احلـرمني مـن رقـم  أوامـر وقـاف السـلطانية وحتتـوى دفـاتراأل نظارة  ختـتص 
واخلرييــة يف هليــة حــد كبــري علــى اجلهــود األ ىلالدولــة العثمانيــة تعتمــد إ وقــد كانــتم   1881  إىل 1812

ت واالج قامــة املنشــاتإ وقافــا  أ ســالطنيوقــف ال،فقــد أاملاءوعيــون  ســبلةاأل تماعيــة والعلميــة مثــل اخلــا
 لطانية تصـدر للمسـتحقنيطعام سكان احلرمني الشريفني ،وكانت توزع عليهم مبوجـب  بـراءة سـكبرية إل

لتعليم مبكة )2(   )3(وقد تتابع السالطني العثمانيون يف اهتمامهم 

ألرشـــيف العثمـــاين يف وحيـــوي تصـــنيف غرفـــة البـــ ســـتانبول كميـــة كبـــرية مـــن هـــذا النـــوع مـــن إاب العـــايل 
  )4(إىل شيخ احلرم النبوي ، اليت تَعين َعني ما يكتب من الباب العايل إىل أمراء املناطق اإلدارية الدفاتر

  

                                           

ــاوقــاف التابعــة للحــرمني الشــريفني كـان يشــرف علــى األهـي  _1 ــام مث انتقلــت  1586حــىت  العـايلأغــاوات  البــاب  إدار أغــاوات دار الســعادة ،  إىل إدار
ن أ ،املـذكورة لنظـارة احلــرمني  األوقـافم ، وهــو العـام الـذي انتقلـت فيــه  1836واسـتمرت حـىت عـام  للمصــطلحات  املعجــم املوسـوعي ،نظـر سـهيل صـا

  . 43، ص ، دت  مكتبة امللك فهد الوطنية دط،،  العثمانية التارخيية
نـدوة  إىل،حبـث مقـدم  م) 1916_1517ه/ 1335_  ه923العامـة يف مكـة يف العهـد العثمـاين (اخلـدمات واملرافـق ماجدة صـالح خملـوف ،_ 2

  .158ه ، ص  1426 ، اإلسالميةمكة املكرمة عاصمة الثقافة 
 ،1الـدكتوراه،جلنيـل درجـة  حبـث مقـدمم)  1916م_ 1703/ه 1334ه_  1115(العلميـة يف مكـة  ةاحليـاصـديق، ل رمضـان عبـد احلميـد أما_3

  .بعدها وما 122 صم،  2007ه/ 1427 ،دط 
ن ، _4 ئسهيل صا   .8،ص دط ، دت ، 1/8ينات العثمانية مناذج من املراسالت  من خالل الدفرت رقم ق املدينة املنورة يف دفاتر العيو
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  الشريف

  رقم األوراق

  ] هـ 1 [ 284  مجادى اآلخرة  22التاريخ 

شــا والــيت بقيــت هنــاك [أي يف املدينــة  -بنــاًء علــى تقــدمي املعلمــة نــورس  مــن معَتقــات املرحــوم حــافظ 
اورة  ، ختصيص راتب مناسب هلا وتقدمي إردب ب ا أو اثنـني مـن حنطـة اجلرايـة إليهـا  )1( املنورة] من 

ـا مـن العجـزة [أي كبـار السـن] ، وترعـى اليتـيم والعليـل  ، وذلك من املخصصات الشـاغرة ؛ ونظـراً لكو
لعطـف والرعايـة ، كمـا يقتضـي ذلـك أمـر  ا مـن اجلـديرات  و[هنا كلمة مل يتضح معناها للباحث] ، فإ

اجلهــد واهلمــة يف ختصـــيص راتــب هلـــا مــع [حنطـــة]  بـــذل جــانبكماجلنــاب العــايل . ولـــذلك فــاملرجو مـــن 
ىت يـــتم حـــ ســـاحنة،وذلـــك يف أول فرصـــة  اســـتدعاءهااجلرايـــة مـــن املخصصـــات الشـــاغرة املـــذكورة مبوجـــب 

ملسـجد احلـراممـن   )3(زاد السـلطان حممـود الثـاين كمـا)2(إدخال السرور إىل قلبها... ، معاشـات العلمـاء 
وعقـارات ووقفهـا وشـرط يف غلتهـا  اشرتى أمالكا كثـرية ومائتني وألفوذلك أنه يف سنة إحدى ومخسني 

ت ألهل احلرمنيأن ت يـد،والصرر كون معاشات وسنو  إىلضـم  )4( فلما تسـلطن ولـده السـلطان عبـد ا
  )5(.وقتنا هذا إىلما رتبه والده مثله وكل ذلك جيري على ما رتباه 

نشـاء وقـف  1847 ه/1264وامـره عـام أصـدر أذ إحبـه للعلـم )6(وقد أثـر عـن السـلطان عبـد احلميـد م 
ولكــن ابنــه نشــاء ،وقــد تــويف الســلطان واملبــىن حتــت اإللــه مبكــة يشــمل مدرســة ومكتبــة وســبيال ومنــازل 

ـــرات وهـــذا إا أكمـــل ـــد مـــن العث ـــاء وحجـــم األمـــوال  شـــيءن دل علـــى ملهمـــة بعـــد العي فهـــو ضـــخامة البن
ومل يقتصــــر حــــب العثمــــانيني  عنــــد الســــالطنيعاليــــة  .وكــــان لعلمــــاء مكــــة منزلــــة مرموقــــةاملصــــروفة عليــــه 

                                           

يتغـري بـني مئـة و مئـة وعشـرين أوقيـة  نـوع مـن املـوازين املسـتخدمة يف مصـر واحلجـاز ، فالـذي يف مصـر يسـاوي مئـة وعشـرين أوقيـة أمـا الـذي يف احلجـاز_ 1
ــل االســـــتانبويل القــــدمي . أن ــــال حســـــب الكيــ ـــان يســــاوي تســـــعة أكي ــر ســــهيل صـــــا.وكـ ــــة ،، نظـــ ـــطلحات العثمانيـــــة التارخيي ــم املوســـــوعي للمصـ رجـــــع املاملعجــ

    .28،ص السابق

ن ، _2 ئق املدينة املنورة يف دفاتر العينينات العثمانية مناذج من سهيل صا    8،ص املرجع السابق 1/8املراسالت  من خالل الدفرت رقم و
  .116،صأصاف ،أنظر ه  1223 عرش عامالعلى  سه وجل 1199ولد  _3

  . 118  صنفسه ، أنظر ،سنة 18لغا من العمر  1255عام  ه. وجلس 1237ولد سنة _ 4

  .124 ،123 ص ص ،السابق عاملرج ،صديق _ 5
                             أنظـر أصـاف،املرجع السـابق،، ذ جلوسـه يف تسـكني الفـنت الداخليـةوأخـذ منـ ه1187ه وجلـس سـنة  1137ولـد عـام _6

   .111، 110ص ص
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هلبات والع )1(السالطني على حب العلم هـل احلرم،والسـيما أطا  بـل مشلـت عطـا والعلماء وإكرامهم 
روقتـه ،فقـد من طاليب اجلوار به وطل مبلغـا وقـدره  )2(رسـل السـلطان عبـد احلميـد الثـاينأبة العلم احمليطـني 

نشــاء ورعايــة إحرصــوا علــى  حيــث توقــف عطــاء ســالطنيومل ي  دقــراء وحجــاج اهلنــلــرية عثمــاين لف 1000
يـــواء املعلمـــني كتبـــات ،وأقـــاموا هلـــا مســـاكن خاصـــة إلاملؤسســـات التعليميـــة مـــن املـــدارس والكتاتيـــب وامل

ت وأوقفـوا األ هلم الرواتـب و والطالب الدارسني ، ورتبوا سـتمراريتها  اوقـاف الكثـرية عليهـا لضـمان اجلـرا
ـــة لســـــليمانية وكا أغـــــراض عديـــــدة   أقيمـــــت منشـــــأة أخـــــرى كانـــــت تســـــتثمر يف كمـــــا)3( وغريهـــــا الداوديــ

ة واالجتماعيـة كالسكن أو التجارة أو الزراعة تؤجر أو تشغل مث يصرف ربعهـا علـى املؤسسـات التعليميـ
     . )4(ل موردا دائما ظوت

  األوقاف:مصروفات احلرمني من 

  ومنها: عة كثرية ومتنو ي  وه فخصصت للحرمني من األوقاهناك العديد من املصروفات اليت  

  : األوقاف السلطانية(الصرة الرومية) )5( صرة

  أول من ولشريفني الرومية إىل احلرمني احرص السالطني العثمانيون على إرسال الصرة  فلقد    

يزيــد خصــص تلــك الصــرة ،    )7(حممــد خــانابنــه الســلطان مــراد بــن خلفــه مث ،  )6( الســلطان حممــد بــن 
يزيـــد بـــن حممـــد ، وجـــاء بعـــده الســـلطان  دينـــار 3500وقـــد جعـــل األخـــري ألهـــايل احلـــرمني مـــا مقـــداره 

                                           

  124_صديق،المرجع السابق ،1

ـــد عـــام  _2 ــيس الواقــــع يف احلـــادي عشـــر شــــعبان ســـنة ثالثـــ 1258ول ــاف ، املرجـــع الســــابق ،  أنظــــر ، ة وتســــعني ومـــائيت وألـــفوجلــــس يف يـــوم اخلمـ       أصـ
  .وما بعدها 110ص ص، 

  .وما بعدها 124ص  السابق، ، املرجع_ عبد احلميد صديق3
عــي بنــت حممــد صــاحل كشــمريي ، _4 الســادس عشــر مــيالدي  /ايــة القــرن العاشــر اهلجــري إىلمكــة املكرمــة مــن بدايــة احلكــم العثمــاين  ابتســام ر

 .512م ، ص  2001ه /  1422 رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه يف التاريخ احلديث ، ، م 1591م _  1517

يرسـل قسـما  أموال كـان السـلطان العثمـاين يرسـلها إىل أمـراء مكـة وأشـراف احلجـاز يف مواسـم احلـج إلنفاقهـا علـى العلمـاء والفقـراء  يف احلـرمني كمـا كـان_5
صـــديق، تــدائهم علــى قافلــة احلــج أنظــر اإلمـــام بــدر الــدين أيب الفضــل  مصــطفى ابــن صــاحل بــن حممــد الســليماين ،منهــا إىل شــيوخ القبائــل لضــمان عــدم اع

  .107ص ، لسابقا املرجع
  . 112أنظر أصاف ،املرجع السابق،ص ،ه  824ه ، تويف عام  816جلس على ختت السلطنة عام  ه  809ولد عام _ 6
  .43أنظر نفسه،ص،ه تويف بداء النقطة 855ويف عام ه  824ه جلس على كرسي امللك عام  806ولد  _7
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وبـــدخول الســـلطان ســـليم  ، دينـــار ذهبـــا كـــل عـــام 14,000 مقـــداره فرتـــب ألهـــايل احلـــرمني مـــا  )1(خـــان
 ، رنــــب حبــــاأ 070 مقــــداره جعــــل للحــــرمني الشــــريفني مــــا م ، 1517ه/ 923إىل مصــــر عــــام  )2( األول

لينبــع أ  1500 كمــا أمــر بتوزيــع  ، وكانــت تــوزع علــى فقــراء املدينــة املنــورة ردب علــى الفقــراء املنقطعــني 
تصـدق علـى أهـايل  وكـذلك ملنقطعـني العـاجزينأخرى علـى فقـراء جـدة ا إردب 1500وتوزيع  ،زينالعاج

عـالوة علـى  احلج علـى فقـراء مكـة توزع يف موسم كانت  )3(  ذهبادينار  1000 احلرمني بصدقة مقدارها
العثمـــانيني مـــا كـــان موجـــودا مبصـــر مـــن  مـــا ســـبق اقـــر الســـلطان ســـليم األول ومـــن بعـــده مـــن الســـالطني

تــوزع علــى  األوقــاف،احملصــنة مــن تلــك   )4(الصــرة الروميــةكمــع إضــافة أوقــاف أخــرى   ســلطانية،أوقــاف 
ــرمني الشـــــريفني املتقاعـــــدين ـــــاورينو  أهـــــايل احلـــ ـــــام وا ــرمني الشـــــريفني،واجلند املتفرقـــــة  األيت ،وفراشـــــي احلـــ

جـــل روضـــة مطهـــرة أواملكاتـــب،وجزء أخـــر مـــن  املوجـــودين هناك،وكـــان خيصـــص جـــزء منهـــا علـــى الســـبل
قــد  كمــا كــان يعطــى منهــا عوائــد ســنوية ألصــحاب اإلدراك علــى طريــق احلــج الشــريف. وملدينــة املنورة

خصـــص منهـــا  رة، 1736 كيســـا  197 مبلـــغم  1708 / ه 1120 بلـــغ حصـــيلة الصـــرة الروميـــة يف عـــام
ـــورة يف هـــذا العـــام رة 19674 كيســـا،  65 ملكـــة املكرمـــة  أمـــا مـــا خصـــص مـــن هـــذه الصـــرة للمدينـــة املن

  .رة  7025 كيسا،  132فكان  )، م 1708/ ه 1120(

وكانـــت  عــة،نو دة ومتفهــي عديـــ أمــا عــن األوقـــاف الســلطانية الـــيت كــان حيصـــل منهــا الصــرة الروميـــة     
  تتمثل يف ما يلي:

  

                                           

نــه الســلطان ســليم وتــويف ســلم زمــام امللــك الب 918ويف ســنة  886مــن عمــر أي عــام  35ه وجلــس علــى ســرير الســلطنة ويف ســن  851ولــد عــام _ 1
  ىل دميتوقة  فنقل نعشه  إىل إسالمبول حيث دفن جبوار جامعه الشريف .إوهو ذاهب 

، ومـــا 43أصـــاف ، املرجـــع الســـابق ، ص  أنظـــر ، ه. 926ه وتـــويف يف شـــهر شـــوال  918م جلـــس علـــى ختـــت امللـــك ســـنة  1480ه/ 875ولـــد _2
   بعدها. 

ــــة  إمــــارة_ مســــرية فهمــــي علــــى عمــــر ، 3 ــر العثماني ـــج يف مصــ ــــة املصــــرية، م 1798_ 1517ه  / 1613_ 963احلـ ــاب اهليئ دط ،  ، العامــــة للكتــ
  .337، 336ص ص ،دت

سـم الصـرة الروميـة مث أصـبحت تطلـق هـ اعتـاد _4 ذه الصـرة سـالطني بـين عثمـان علـى إرسـال صـرة ألهـل احلـرمني قبـل فـتحهم ملصـر، وعرفـت هـذه الصـرة 
ــة  يف مكــة املكرمــة  أنظــر هنــد بنــت حســني بــن حممــد حريــري ،، علــى كــل إيــرادات األوقــاف ــة الرتبوي نإســهام الوقــف يف املؤسســات العلمي العصــر  إ

  .134، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف األصول اإلسالمية  للرتبية ،  ص العثماين واألساليب املقرتحة لتطوير دوره يف العصر احلاضر 
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مـــن إليـــه العديـــد وقف،وأضـــافوا لاا وقـــد أقـــر الســـالطني العثمـــانيون هـــذ:الكـــربى )1()وقـــف الدشيشـــة1(
قــرى جديــدة اشــرتاها مــن بيــت  م) 1566 _ 1520( )2(القــرى، فقــد أضــاف الســلطان ســليمان القــانوين

ت  تقريبـــاوكانـــت أوقـــاف هـــذه الدشيشـــة منتشـــرة  املال،وجعلهـــا ضـــمن قـــرى هـــذا الوقـــف . يف كـــل وال
.ا ..هـــذه الدشيشـــة م مـــن أوقـــاف 1583ه/ 991 األراضـــي املقدســـة يف عـــام إىلأرســـل  بلـــغ مـــا  مصـــر 

 وقفــا أخــر للدشيشــة الكــربى )3(م) 1595_1574(الثالــثالســلطان مــراد  أردب مــن الغالل.كمــا أضــاف
 يســتهان بــه ســنوي الأخــرى مــن الغالل،فضــال عــن دخــل  أردب ىلإ منهــا )4(املرســل  فرفــع الربــع 6000

 ، رة)مــن النقــد 1,75,000 كيســا(  70 هــذا الوقــف مــن صــرة بلــغ املتحصــل .ويف القــرن الســابع عشــر
ني هــــايل احلــــرماملرســــل مــــن هــــذا الوقــــف أل ، بلــــغالثــــامن عشــــر مــــن الغالل.وخــــالل القــــرن إرد 3388و

كـــان هـــذا املبلـــغ و )، رة 672475( رة 742كيســـا،  28  غ، مبلـــم 1741 ه/ 1154 الشـــريفني يف عـــام
أردب  4566 األخــري يتضــمن مثــن الغــالل املرســلة للحــرمني الشــريفني،وهي الــيت كانــت يف هــذا العــام ب

 تســـلم أمـــري احلـــج مـــن  صـــرة هــــذا م 1776 / ه 1190 رســـل نقـــدا.ويف عـــامحنطة،وكـــذلك يتضـــمن امل
 رة عــــن مثــــن 384000 مقــــداره إطــــار هــــذا املبلــــغ مــــا ، وكــــان يــــدخل يف رة 416,475الوقــــف مبلــــغ 

بتــــا حــــىت  1776ه/ 1190 يف العــــام الســــابق( أردب حنطة.وقــــد ظــــل هــــذا املبلــــغ املــــذكور 16,000 م)
كـان يرسـل   ىالدشيشـة الكـرب هذه وقف  نالحظ أن )5(احلملة الفرنسية ومن خالل العرض السابق جميء
هـذا مـا . و بـاء مصـاريف النقـل عأل جتنبـا،ولعـل هـذا  احلـج نقـدا مـع أمـريم 18يف أواخر القـرن نقدا  مثنها

  يف معظم غالل األوقاف السلطانية التالية. هسوف نالحظ
  
  
  
  

                                           

 18لقــرن إىل ا16قافلـة احلـج املصـرية مـن القـرن ،  أنظـر الكاملـة فرحـات،هـي احلبـوب  الـيت كانـت ترسـل مـن مصـر إىل احلـرمني مكـة واملدينـة املنـورة _1
 م. 2011/2012يف التاريخ احلديث واملعاصر (الدولة العثمانية واملشرق العريب )  املاجستريمذكرة خترج مقدمة لنيل شهادة  م،
أنظــر أصــاف ،املرجــع ،ه  974وتويف عــام ،م حبــق اخلالفــة ورفــع شــأن الســلطنةفقــاه  926ه تــوىل زمــام الســلطنة عــام  974ه _ 900ولــد يف  _ 2

  وما بعدها. 60ص السابق ،
  .وما بعدها  60 أصاف ، املرجع السابق ، ص أنظر ، ه 1012وتويف ه  1003ر السلطنة عام ه وجلس على سري 974ولد عام  _ 3
  بعدها.وما  336على عمر، املرجع السابق، ص  _  4
  .338ص ،نفسه _ 5
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  (ب)وقف الدشيشة املرادية: 

 مســى بوقــف الدشيشــة املراديــة ، م 1588 ه/  997 يف عــام وقفــا أخــرالســلطان مــراد الثالــث  أأنشــ    
حيـث بـىن ثـالث  )1( قـرى مصـر ا الوقـف العديـد مـن.وقد مشل هـذالصغرى املستجدة،أو وقف الدشيشة

وقــد بلــغ مــا يتحصــل عليــه نقــدا مــن هــذا الوقــف   )2(عمــارات للصــرف علــى مدرســته وســبيله يف الصــفا
مــري احلــج مــن صــرة هــذا الوقــف أالثــامن عشــر،بلغ مــا تســلمه أردب كــل عــام.وخالل القــرن  2200 عينــا
وذلـك للصـرف  األمـاكن املقدسـة إىل كل عـام  ترسل اإليرادات وكانت كل تلك ،رة 242،  422 مبلغ

ــاورينو  التكيــة، منهــا علــى لتعلــيم ادار  كــان يــتم الصــرف منهــا علــىكــذلك  و  )3(للتكيــة علــى الــواردين وا
ملدينة املنورة لتعليم الصبيان اليت    .الكرمي  القرآنأنشاها السلطان مراد 

مســى  راد ،وقــدالســلطان مــس هــذا الوقــف حممــد خــان الثالــث ابــن ســأ(ج )وقـــف الدشيشـــة احملمديـــة:
قد  و .ن قــرى مصــرالعديــد مــ هجلــوأوقــف مــن أ . ،وقــف الدشيشــة احملمديــة الكــربى  ، تشــريفا ملؤسســه

ل. غــري أنــه يف مــن الغــالأردب  12,000 رة ،  300,000 رحبــا أساســيا مقــداره يــدر الوقــف هــذا كــان
د رجحـــت هـــذه املقـــادير بـــني الـــز  ريخـــم األويف العـــاعـــام ألخـــر،ة والنقصـــان مـــن القـــرن الثـــامن عشـــر 

ة. ونفــس ر  696,480 ىل مبلــغإوالعينيــة لوقــف الدشيشــة احملمديــة  النقديــةالصــرة  م ارتفــع مقــدار1796
  م.  1797 املبلغ األخري تسلمه أمري احلج يف عام

  : ( د)وقف األمحدية

 الــغ مــبعــام وقــد ل مــري احلــج كــســلم ألت صــرةالثــاين بــن حممــد وكــان هلــذا الوقــف الســلطان امحــد  هسســأ
بتــا وخصــص منــه رة) ومل يكــن هــذا املبلــغ  300,000كيســا(  12 يتحصــل عليــه مــن هــذا الوقــف مبلــغ

  املدينة املنورة رة ألهايل 79,960 ، واملبلغ الباقي رة ألهايل مكة املشرفة  145,080 مبلغ

ة هــذا الوقــف يف وقــد بلغــت صـر  ولســس هـذا الوقــف الســلطان حممـود األأ(ه)وقــف الســلطان حممــود:
  )4(رة يف العام،وكان هذا املبلغ موزعا على أهايل مكة 135,000 م1145 عام

                                           

  .342على عمر، املرجع السابق، ص  _1
  . 253كشمريي، املرجع السابق، ص    _2
  . 343،المرجع السابق ، ص _علي عمر3

  .وما بعدها 344ص  نفسه- 4
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  رة 90,000 رة وألهايل املدينة 45,000  واملدينة املنورة ألهايل مكة

ــان: ــطفى خـ ــلطان مصــ  كـــان مـــا، و  نشـــا هـــذا الوقـــف الســـلطان مصـــطفى خـــان الثالـــثأ(و)وقـــف السـ
،وكان ني الشــريفيرة ألهــايل احلــرم 36,960 ســنو مــن صــرة هــذا الوقــف يقــدر ب يتســلمه أمــري احلــج

قـرن سـيما يف الالرتـب واملناصـب العسـكرية ال معظمهم من أصـحاب ظر، وكان فعلى كل وق يشرف
   الثامن عشر

لعصـــر العثمـــاين مـــا يعـــرف بوقـــف اخلاســـكية كمـــا ســـكية بوقـــف اخلا وأاخلاصـــكية القدميـــة ،  أو وجـــد 
   ل عام.وكان لكل وقف من هذه األوقاف صرته اخلاصة يتسلمها أمري احلج ك املستجدة.

وقـد بلــغ املتحصـل مــن ، ىل مؤســس هـذا الوقــفإ  لــيس هنـاك أي إشـارة : )1( وقــف اخلاســكية القدميــة 
  صرة هذا الوقف سنو مبلغ عشرة أكياس

 الـذي م1678 رخيـه إىل رجعيالعثمـاين،و تجد يف العصـر هـو وقـف اسـ: )2( أملســتجدةعن وقف اخلاســكية  
فكـان  )3( ت فيه خاسكي السلطان حممد تكية مبكـة وأوقفـت عليهـا نـواحي كثـرية بواليـة الغربيـة واملنوفيـةأأنش

تيهــا مــ ة هــذا الوقــف ر وقــد بلـغ املتحصــل مــن صــ )4( خــرى يف مصــرن أوقـاف يف مكــة واألدخـل هــذه التكيــة 
ـــر اخـــــتصو  رة  100,  537،م1741 يف عـــــام جبمـــــع ربـــــع الوقـــــف ويعـــــني مبوجـــــب مرســـــوم  اخلاســـــكية ظــ
  .فالوق ةميارسون الكثري من عمليات الشراء جله قاف اخلاسكية و أوكان نظار سلطاين،

  _صرة أوقاف الباشوات:3

  حــــواالت كـــان أول عمــــل يقـــوم بــــه الباشـــا هــــو أن يعتمـــد(و   احلــــرمني مـــوريضــــا أاهـــتم نــــواب الســـالطني  
 وشــؤون احلــاج،ويكون ذلــك يف العــادة قبــل بدايــة موســم احلــج احلــرمني نفاقهــا علــىإ راملبــالغ املقــر ي أاحلــرمني)

  على  اإلنفاق منها يتم  اليت كان وقافعلى رصد األ الباشاوات الكثر من حرص  كما  عالوة بعدة أشهر
                                           

كية  القــدمي : كــانوا مجاعــة  يالزمــون الســلطان  يف صــوالته  وامسهــم ســالســلطان ســليمان  القــانوين  واخلاكية القــدمي : أوقفتــه  خاصــكي زوجــة ســ_ اخلا 1
  ..مأخوذ  من االختصاص ، وهم يسوقون احململ ،وجيرون املهمات الشريفة 

ويضـم هـذا الوقـف ،،السـيدة عائشـة  وقـد عـرف كـذلك لصـغر حجمـه ه1036أوقفتـه والـدة السـلطان مـراد الثالـث  بـن أمحـد األول  بـن حممـد  عـام   _2
، املرجـع السـابق ، ص ص  حريـري أنظـر ،جمموعة مـن األوقـاف منهـا وقـف والـدة السـلطان  حممـد خـان ،ووقـف مصـطفى أغـا، ووقـف خـان بـدري خـانون 

  .مابعدهاو  113
  بعدها.وما  353عمر، املرجع السابق، ص  على _3
  .253_ كشمريي، املرجع السابق، ص  4
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  )1( : وقاف مايليومن تلك األ شؤون احلجاج

شا1   رة. 22,000 ساسيا مقداره يف العامأا رحب :وكان هذا الوقف يدر_وقف سليمان 

  رة 10,000   ساسيا مقداره يف العامأرحبا  وكان هذا الوقف يدر شا_وقف اسكندر 2

شا3   رة 20,000 يقدر مببلغ قف سنو :وكان املتحصل من هذا الو _وقف سنان 

شـــا الكبـــري الســـبكي _4 م مبلـــغ  1741 الوقـــف يف عـــاممـــري احلـــج مـــن هـــذا أتســـلمه  :بلـــغ مـــاوقـــف علـــي 
ج مصــر أي أوقــف أراضــي خــار  مصــر مــن شــاواتعــالوة علــى األوقــاف الســابقة هنــاك مــن  رة 20,000

شا لصاحل احلرمني الشريفني األراضي املقدسة نفسها   )2(.، مثل فعل داوود 

  :)3( _صرة اغاسي دار السعادة4

مح ثناءأالشريفني  للحرمنيوقافا مبصر أغوات دار السعادة من وهبوا أهناك من    صصواخ وقد يا

لس املعقود أصرة معتادة يتسلمها    مبصر قفهو  لذي أنشأا.وهو بربكة احلاجمري احلج كل عام يف ا

   . هايل احلرمني الشريفنيليدر صرة سنوية أل

   الشريفني:نيوقاف احلرمأ_صرة 5 

سـتثناءوكانت متنح نظارة هذا الوقف دائما لوكالء دار السـعادة يف كـل  نـت عـوام الـيت كابعـض األ عام،
لـس املعقـود ب متنح فيها للصناجق  ت متـنح نظـارةربكـة،وكانحيث كانت تسـلم ألمـري احلـج كـل عـام يف ا

  .ن رجاالت األوجاقات العسكرية هذه األوقاف دائما لألغوات م

  

  
                                           

  وما بعدها.  353_على عمر ،املرجع السابق ، ص  1
  .355ص، نفسه_ 2
) قطعـة ذهبيـة  أي 60288مقـدارها (قـررت الدولـة العثمانيـة  إرسـال صـرة  نقديـة  إىل أهـايل احلـرمني  يف احلجـاز وكانـت تعـرف بصـرة دار السـعادة _  3

  .141 أنظر حريري ، املرجع السابق ، ص، ه  1079ة وكانت ترسل إبتداءا من ر  5072166تعادل 
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مبــالغ  األوقــاف يطلــق عليهــا أيضــا اســم الصــرة احلكمى،وكــان حيصــل مــن تلــك رييــةخلا_ صــرة وقــف 6
   نت حتمل  من مصرطائلة يصرف منها ألهايل احلرمني أموال عظيمة،وكا

  ا ألفراد صص ربعهخي ، وكانهي اليت جتمع بني الوقف األهلي والوقف اخلريي _األوقاف األهلية:7

  ) 1(.ملستحقنيا الورثة وجه من وجوه اخلري بعد انقراضيصرف بعد ذلك إىل  مث لواقفاعائلة 

ملســجد النبــوي أن ننســى الــدور الكبــري الــذي لعبــه الوقــف يف ميكننــا  )2( أوقــاف علــى العلمــاء واملدرســني 
الـــيت مت ايقافهـــا علـــى العلمـــاء واملدرســـني أعظــم املراكـــز العلميـــة والثقافيـــة يف املدينـــة ومـــن حيــث االوقـــاف 

    ونذكر على سبيل املثال مامت ايقافه على :ملسجد النبوي 

  )3(.املكتبات _ _املدارس .  _اخلوانق .  الزوا _   األربطة. _ الكتاتيب._ 

ملدور الوقف اإلسالمي يف احلياة العلمية والتعلياملؤسسات:ألبني من خالل هذه    املنورة.دينة مية 

ـــوي مـــن أعظـــم امللقـــ ـــة والثقافيـــة را د كـــان املســـجد النب ـــورةكـــز العلمي أ كـــان  ألحـــدومل يكـــن  يف املدينـــة املن
ملســجد النبـوي دون  مل كبــار علمــاء املســجد مقابلــة علميــة ،جيريهـا لــه   اجتيــازالتصـدر للتعلــيم والتــدريس 

مرتبـات لـبعض  لبثـت أن خصصـت الدولـة العثمانيـة را أول األمر،مث مـاو يكن هؤالء العلماء يتقاضون أج
ـــغ الشـــيوخ الـــذ ـــة النبوية،وقـــد بل بتـــة يف ميزانيـــة اخلزين ين يدرســـون يف احلـــرم ،مث وضـــعت هلـــم خمصصـــات 

كمـــا جنـــد عـــددا كبـــريا مـــن املدرســـني املتربعـــني كمـــا وجـــدت أوقـــاف خاصـــة   عـــددهم مثانيـــة عشـــر مدرســـا
أوقفوهـــا علـــى ذريـــتهم ،وشـــرطوا بعـــد ذلـــك أن تصـــرف ريـــع تلـــك األوقـــاف علـــى العلمـــاء واملدرســـني يف 

 أوقـف مصـطفى بـن علـي الصـبغة التونسـي يف العاشـر مـن ربيـع األول عـام ثالثـة فمثاللنبـوي...املسجد ا
يـدي  حبـارة املنشـية،واليت قـد  ه كامل الدار 1323 /والثالمثائة بعد األلف  وستني ب ا الكائنة خارج 

مباركــة وخدجيــة ورقيــة  ابنتيــهوردت حــدودها يف صــك الوقفيــة علــى نفســه مــدة حياتــه ،مث مــن بعــده علــى 
                                           

  وما بعدها . 356عمر، املرجع السابق، ص  ليع  _1
البعوث،وأرســلت اجليوش،وهــو حمــل تشــاور املســلمني أقــام فيــه فقــراء املهــاجرين  ، وفيــه اســتقبل رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم  الوفــود ومنــه انطلقــت _ 2

 الـــيت رىب وتناصــحهم ، ومقــر القضــاء ومركـــز القيــادة العســكرية،ودار الضـــيافة،لقد كــان مســجد الرســول صـــلى هللا عليــه وســلم يف املـــدين  هــو اجلامعــة األوىل
صـر اخلطيـب ، أنظـر ، فيها رسول هللا أصـحابه علـى يديـه خـري تربيـة، حـىت فقهـوا يف ديـن هللا تعـاىل ،حبـث ر الوقـف يف نشـر التعلـيم والثقافـةأثـسـني بـن 

  . 290ه ، ص  1436مقدم ملؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية _ مكة املكرمة عام 

ملدينـة املنـورة اإلسـالميثـر الوقـف أ_ مسر بنت عبد الرمحن مفيت الصديقي ،  3 مركـز حبـوث ودراسـات املدينـة املنـورة اململكـة  ،1ط،  يف احليـاة العلميـة 
 . 81ص ،م  2003 /ه 1424العربية السعودية _املدينة املنورة ، 
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ملدينـــة   انقراضـــهنعبـــد القـــادر ،مث مـــن بعـــد  ابنـــهبنـــت  كلهـــن يكـــون وقفـــا علـــى طائفـــة العلمـــاء املالكيـــة 
ملدينة،وقدجلماعة،املنورة من أهل السنة وا   مث من بعدهم يكون وقفا على فقراء أهل تونس املقيمني 

ىل  لألرشــد مــن املســتحقني ،وإذا أل الوقــف إه مثالنظــر علــى نفســه مــدة حياتــه ، مث البنتيــ شــرط الواقــف 
  )1(سالمي  يفرى أن للوقف اإلاملالكية كائنا من كان ومما سبق أالنظر للمتويل على وقف علماء 

ــريف  دورا مهمــــا يف االرتقــــاء  م  علــــى هفيــــه تعيــــن وذل ،والتعليميــــة حليــــاة العلميــــة  املســــجد النبــــوي الشــ
  من خمصصات للعلماء إلعانتهم من خالل ما مت ختصيصه سباب احلياةأ

ا وقـــاف إميـــعـــض األعليـــه ب هـــي مبثابـــة التعلـــيم الشـــعيب  الــذي أقبـــل عليـــه أهـــل املدينـــة وأوقفــوا: الكتاتيـــب
مهيـــة هـــذا النـــوع مـــن والتعلـــيم وقـــد تعـــددت  أمـــاكن وجـــود هـــذه الكتاتيـــب ،  يف فمنهـــا مـــا كـــانمـــنهم 

 جعفـر فقيـه كـرذ  .وقـدوالزوا ربطـةخارجه حيث بيـوت شـيوخها أويف  األ املسجد النبوي ،ومنها ما كان
  ومنها:النبوي منها داخل املسجد  ، ستةنه كان يف املدينة أربعة عشر كتاأ

  .خوه إبراهيمأه، مث خلفه  1273ام كتاب الشيخ مصطفى بن أمحد فقيه، وقد بدأ التعليم فيه ع

  .شيخ عبد القادر بشري يف العنربيةالومثانية خارج املسجد النبوي وهي:كتاب 

كــان يتقاضــى نــه  يخ وقــاف لــبعض الكتاتيــب يصــرف دخلهــا رواتــب للشــذكــر الشــامخ أنــه كــان هنــاك أ
ريـف مائتـا قـرش عثمـاين مـا العمقـداره مائتـا قـرش عثمـاين ، أمـا بويـة معاشا من اخلزينـة الن شيخ كل كتاب

كــانوا   يتقاضــوا مرتبــات بــلالكتاتيــب و عرفائهــا مل  ن  معلمــيبينمــا جنــد أن (عثمــان حــافظ )يشــري إىل أ
واحــدا للشــيخ)وروبية  )3(مل تتعــدى جميــد)2(والــيت يعتمــدون علــى مــا يدفعــه كــل شــهر أوليــاء أمــور التالميــذ

ملدينة املنورة، ومن أمثلة ذلك:)4(للعريف  لفعل وجدت عددا من الكتاتيب املوقوفة    و

ـــة يديــ لــــذي عمــــره امايل  منــــه الكتاتيــــب يف احلــــرم النبــــوي "يف القســــم الشــــ:والــــيت تتضــــمن  الكتاتيــــب ا
يد خان ، إضافة إىل كتاب السلطان حممود.   السلطان عبد ا

                                           

 .وما بعدها 81، ص املرجع السابق  ،الصديقي  _1
  . وما بعدها 89، ص نفسه _ 2

  93.3،نفسه،ص_عشرين قرشا  
  4 . ،نفسه_ستة عشر قرشا 
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    : املكية يف العهد العثماين )1( ربطةاأل

طاربطة مبكة فقد بلغ عددها مائة وستة ومخستزايد يف العهد العثماين وقف األ    ني ر

ط بركات بن حممد بن_ 1   بركات بن حسني بن عجالن : ر

ط يقع يف خط احلزامية عند درب اليمني ط على اسم واقفة ،وكان هذا الر   )2(اسم هذا الر

وعن نص الوقفية،وقـد سـجل  جـار هللا بـن فهـد أجـزاء مـن نـص الوقفيـة ،وذكـر   )3(خلف أجياد الكبري 
ط لــه يف مبــا نصــه :أمــر صــاحب مكــة الســيد الشــريف زيــن الــدين بركــات بــن حممــد  بــن بركــات بعمــارة ر

لقــرب مــن بيــت اهليصــمي ،خلــف أجيــاد الكبــري ،فحفــز أساســه ،وبىن خــط احلزاميــة عنــد درب اليمــني 
ط مــويعينــه علــى اكمالــه ويعــد هــذ...لويــة فيــه عشــرين خلــوة ســفلية ،وعشــرين ع ربطــة الكبــرية ن األا الــر

   مبكة

مســه م:"كــل مــن كــان لــه مســكن  مــا عــن شــرط الواقــف ، فقــد ورد يف صــك الوقفيــة مانصــه أ  يفقيــد 
ـــؤجره وال يت لســـكىن ،ال ي ـــه  ـــه ينتفـــع في ــرت الوقـــف يبقـــى يف مســـكنه مـــدة حيات ـــهدفـ ـــازل عن  لغـــريه ،وإذا ن

طمـر للنــاظر .وممـن تـوىل ميـه خــراب يعمـره ، ولكـن بعــد رفـع األحـدث ف بــو بكـر بــن أ الفقيـه شــيخة الـر
  عثمان اجلربيت

ط اخل_2 ط خاصـــكي ســـلطانة _ر طاســـكية :ر  انة اســكي ســلطاســم واقفتــه خ علــى اســم هــذا الــر
ريخ وقف ريخ حمدد وذ  هأما عن  ولـوا ين تذلنظـار الـامسـاء ن أكرت املصادر  التارخيية عـددا مـفال يعرف 

ط منهم(الصوالق)       نظارة هذا الر

                                           

ط العجـــم عـــام املدينـــة املنـــورة  إىل العصـــر العباســـي ، وقـــد كـــان أول ريعـــود إنشـــاء األربطـــة يف _ 1 املرجـــع   الصـــديقي ،أنظـــر  ه،555ط مت إنشـــاؤه ر
   98ص السابق ،

ــــافعي، _ 2 ـــــني شـــ ـــز حســ ـــد العزيــــ ــ ــ ــــني عب ـــةحســـ ـــ ــ األربطـ ــ ـــ رخيي ـــة  ــ ــد العثماين.دراســ ـــ ـــة يف العهــ ـــ ـــة املكرمـ ــ ـــارية مبكــ ـــ  1517ه/ 1334_ 922ة حضـ
  . وما بعدها 21، ص  إسالميةيف ختصص :حضارة دكتوراه روحة مقدمة لنيل درجة طأ،م1915_
أجيـــاد ، مـــن شــعاب مكـــة  جيتمعــان أمــام املســـجد احلــرام مـــن اجلنــوب وهــي أحيـــاء عديــدة أشـــهرها  حــي يطلــق علـــى شــعبني كبــريين  االســـمذا كــان هــ_3

  .25ص  ،نفسهأنظر ،املصايف ، بئر بليلة 
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ط عبد الواسع العجمي : 3 ط علـى اسـم _ر طا، وكـان هـذا  واقفـةاسـم هـذا الـر ي سـويقة يف حـ لـر
  الشامي ،جهة زقاق الشرايب

ريــخ وقــف هــذا  ط،ومل تــذكر املصــادر  ن الواقــف مل يــتم تبيــيض هــذا وألن جــار هللا بــن فهــد ذكــر  الــر
ط.   )1(الر

قـــرب الســـوق  ة منهــاربطة:ثالثـــيب منــي أربعـــة أأوقـــف الشـــريف أيب منـــي حممـــد بـــن بركـــات :_ أربطـــة أ4
ريــخ  وذكــر جــار هللا بــن احلــرامالصــغري والرابــع قريــب مــن املســجد  ن األربطــة ط واحــد مــر فهــد بــذكر 

ـــواريخ خمتولعـــل الواقـــف أوقـــف بقيـــة أ)1(األربعـــة ، مـــن معاصـــري الوقـــف  مـــا عـــن شـــرط أ لفـــةربطتـــه يف ت
بعـة أربطتـه األر  طـني مـنواقف ، فقـد ذكـر العصـامي يف مسطـه أ الشـريف أ منـي اشـرتط يف وقفيتـه ر ال

  راء الذكور،والثاين على النساء الشرائف . ول :على الفق، األ

شــا _  ط داود  ط الداوديــةر ب العمـرة (كــان هنــاك اخـتال ر موقــع هــذا د ف يف حتديــ: يقــع عنــد 
ب الداوديالربط)ولكن بعد الرجوع إىل كبار السن ذكروا أ   نيا بة فيمنه كان يقع عند 

شا : . ط حممد  لقـرب مـن وهذا الر  ر دة ، أحـد أط يقـع  هـة حلـرام يف اجلااملسـجد  بـوابب الـز
ألخص على يسار الذاهب اليه .    الشمالية منه و

ط  ط حممد اليزدي _ر ط علي املتقي  _ر ط بدر الدين العابدي _ر    )2(أيوب.ر

ــــاورين   ــت تلــــك الــــربط مــــأوى الفقــــراء واملنقطعــــني  وطــــالب العلــــم والعلمــــاء وا للمســــجد النبــــوي وكانــ
جنــــاس  فيجــــد فيهــــا العلمــــاء أمــــاكن للمطالعــــة  والكتابــــة واالستنســــاخ والتــــأليف لشــــريف مــــن كافــــة األا

لكتـب القيمـة  أمـا الشـيوخ الـذين كـانوا يتولـون مشـيخة  ،يساعدهم علـى ذلـك وجـود مكتبـات زاخـرة  
ط فكانوا من أكابر العلماء وفضليات النساء    )3(.الر

  

  

                                           

  بعدها .وما  25، ص شافعي ، املرجع السابق  حسني_ 1
  .35، 27ص ص  ،نفسه _ 2
  .98الصديقي ،املرجع السابق،  ص _  3
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  الزاهدات أحيا ربط خاصةإذ كان للنساء العابدات 

: لــزوا  يف اعت هــذه صــل مقــر ألحــد الشــيوخ يســتقبل فيــه طالبــه ومريديــه ، وقــد شــاهــي يف األالــزوا
  ة  لرتبيـة الروحيـل نشـئ ا أمـفية هلـا وإقـامتهم فيهـا  منهـا املدينة بسبب قـدوم عـدد مـن  شـيوخ الطـرق الصـو 

ب علــى ذلــك ي ، ويغلــنشــئ هلــدف تعليمــنهــا مــا أنقطعــون فيهــا للعبــادة ، ومكــزوا الصــوفيني الــذين ي
اويـة ز  ا فأشـهرها أمـا الـزو شـهر تلـك الـزوا يف وصـفه للمدينـة :"و ء ، وقـد ذكـر ابـن موسـى أزوا العلما

ب الر د البدوي  جتاوزاوية السيبلة لباب النساء من احلرم الشريف، السمان املقا    .محةه 

)و ذلــجديــد ( قــاه يف العهــد العثمــاين  ولكــن مبســمىعرفــت املدينــة املنــورة اخلان اخلوانــق : ك بعــد التكــا
ــــك  مــــر عوضــــياع املــــدارس وأوقافهــــا وبقــــي األ زوال ملــــك ســــالطني املماليــــك اجلراكســــة  ــــى ذل ىت حــــل

لتكــا وكــان الغــرض مــن إاســتبدلت   بــادة نســك والعنقطعــني للالــدراويش امل إيــواءنشــاء التكيــة اخلوانــق 
ء واألمـــراء  ، ليقـــيم فيهـــا دراويـــش الصـــوفيةاألوالتكيــة عـــادة مـــا يقيمهـــا  نوعـــت للعبـــادة  وت لالنقطـــاع ثـــر

الصـوفية  اعـن وظيفتهـ ووظيفة املدرسـة ،فضـال جلامعاوظائف تلك التكا ، فكان بعضها يؤدي وظيفة 
   )ا  )صرية ، وأن أشهرها التكية امل تكاملدينة مثان (( ن رفعت أ  إبراهيم، وأورد 

تكيـة  يـة :قبـة  التارخي تلـك احليفمهم يف احلياة العلميـة والتعليميـة  إسهامشهر التكا اليت كان هلا ومن أ
ط مظهر األالش   محدي : يخ مظهر واملعروفة بر

ــدارس  نشـــا العثمـــانيون املـــدارس الرشـــيدية يف املدينـــة املنـــورة  ، وكـــان معظـــم املدرســـني فيهـــا مـــنأ: )1(املــ
للغــة الرتكيــة ،األتـراك ، وكــانوا يلقــون  للغــة حــىت قواعـد اللغــة العربيــة دروسـهم  ا   الرتكيــة وكــان  يشـرحو

ــااملــواطنني عــن هــذه املــدارس وعــدم إحلــاق أســببا كافيــا البتعــاد  )2(هــذا هــذه املــدارس  ، وألغيــتبنــائهم 
لكتاتيـب.أ دون املسـتوىا املدارس اهلامشية واليت كانـت حمله وأحل مدرسـة فكـان  ينشـئ بعضـهم  شـبه 

  )3(ويقيم مبىن ليتعلم فيه أبناء املسلمني ، ويشرتي عددا من البساتني

                                           

ملـدارس.ومشل  ، والطـب ، لتـدريس الفقـه امتـدت املخصصـات الوقفيـة، إىل إنشـاء مـدارس متخصصـة _1 ، واإلدارة، وأصـبحت املسـاجد الصـغرية ملحقـة 
أنــه يف العصـور الســابقة مل يكــن هنــاك مــدارس، والــذي كــان يقـوم مبهمتهــا هــو املســاجد، وســأنقل الكــالم عــن بعــض  هنــا يتبــنيالتعلـيم الرجــال والنســاء  ومــن 

ان خــامال مــن ســاهم يف إنشــاء املــدارس، أال وهــو الــوزير نظــام امللــك الــذي قــال عنــه أبــو الوفــاء (بــىن املــدارس ووقــف الوقــوف ونعــش مــن العلــم وأهلــه مــا كــ
م م مه قائمة.) مهمال،يف أ   .303، ص املرجع السابقاخلطيب،  أنظر ،ن قبله ،وكانت سوق العلم يف أ

  . وما بعدها  122الصديقي ، املرجع السابق ، ص  _2
3152 ص_نفسه ،  
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وا، وقــد ورد ن يعيشــ أليضــمن اســتطاعة الطــالب واملدرســنيوالــدكاكني والبيــوت ليوقفهــا علــى املدرســة ، 
مسـاء بعـض املـدارس ه بيـان  1301ول من (سالنامة والية احلجاز )الـذي صـدر يف عـام يف العدد األ

  ة  يف املدينة ومدرسيها وقد جاء فيه مايلي :الديني

   زاهد محدي عمر أمدرسة بشري أغا ومدرسها األفند_ أفندياملدرسة اجلليلة ومدرسها عمر لطفي 

  ))2(ومدرسة احلميدية)1(مدرسة احملمودية (نظمهااملدارس كثرية وأشهرها وأ((    ورد  ابن موسى أنكما أ

ــات ملســــجد أو  :)3( املكتبـــ ــــات عظيمــــه ، احلــــق معظمهــــا  ــــة يف العهــــد العثمــــاين  مكتب جتمــــع يف املدين
ملســجد ،ممــا جعــل املدينــة ســخارجــه ، والــيت تكــون يف الغالــب موقوفــة ملصــلحة الطــالب  الــذين يدر  ون 

ــا مــن كنــوز املخطوطــات ونفائســها ، والــيت  تلعــب دورا هامــا يف جمــال العلــم والتعلــيم ،مبــا احتوتــه مكتبا
ء ، وتنوعـــت  يقـــاف ، وتربعـــات الســـالطني وامللـــوكتوســـعت وتطـــورت مـــن خـــالل اإل ــر والعلمـــاء واألثـ

خاصـة  واملـدارس، ومكتبـاتكمكتبات املسـاجد واجلوامـع واألربطـة   عامة،ىل مكتبات املكتبات إ )4(هذه
،ومـا حتويـه مـن  وأيـوب صـربي اورد بيـا مفصـال بعـدد مكتبـات املدينـة  ميلكها العلمـاء والفقهـاء وغـريهم

ا.. لروضـة كتب ومصاحف شريفة وان  تسعة عشر مكتبـة  نـذكر منهـا :املصـاحف الشـريفة املوجـودة 
شــا عــدد الكتــب  1801املطهــرة  عــدد الكتــب  يف املســجد النبوي،الكتــب املوجــودة مبكتبــة حكمــت 

هـي مكتبـة و  1050فنـدي عـددها كتـب املوجـودة يف مكتبـة البسـاطي  أوهي مكتبة عامة ، ال 5404
  )5(خاصة.

                                           

  .153، ص السابقانظر الصديقي ، املرجع ،_ مدرسة احملمودية  1
  .152نفسه،ص، .احلميدية_ مدرسة  2
الكتــاب العــريب  اإلســالمي ،علــى نطــاق واســع ،إذ كانــت عمليــة استنســاخ الكتــب  ، جتــري علــى أيــدي نســاخ يــدويني، ســامهت الوقــوف علــى نشــر _ 3

م  كـان يف الغالـب ممـا يـرد مـن امليسـورين ، ويع ر اإلسالم ،غري أن اإلنفاق علـيهم وعلـى معيشـتهم واحتياجـا تمـد علـى أمـول ختصصوا يف هذا العمل  يف د
ر العلـــم  ، وخـــزائن الكتـــب ويف كئـــري مـــن األزمنـــة، جنـــد أن الوقـــف  هـــو املصـــدر الرئيســـي ،واملكتبـــات هـــي الـــزاد الـــذي يتـــزودون الوقـــف الـــيت خصصـــت  لـــدو 

ـا بعـض العلمـاء ويـذكر اجلـوزي أن عبـد هللا  ،واخللفـاء  وقـف الكتـب رجـاء األجـر منه،يف أسفارهم وإقـامتهم ، بـل لعـل مـن األعمـال احلسـنة الـيت كـان يقـوم 
ع ملكــا لــه ، واشــرتى بثمنــه كتــاب الفنــون  509، املتــويف  ســنة ( بــن مبــارك اخلطيــب، أنظــر ،املســلمني عقيــل ، وكتــاب الفصــول ووقفهمــا علــى  البــنه)  

  . 307،308املرجع السابق، ص ص 
  133،135الصديقي ، املرجع السابق ، ص ص _4
  .195، ص  نفسه_  5
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ـا يف  وقـع أداري: مل يكـن للصـرة العثمانيـة م مكــان توزيــع الصــرة العثمانيــة مبكــة املكرمــة كـة مخـاص 
دارس مــ يف بعــض حيــاأف مكانــه حبســب الســنوات. فهــي تــوزع وتوزيعهــا خيتلــ مــن خــالل فــرتة الدراســة

  ملشهورة اعض البيوت بكما ميكن أن توزع يف   املكي،املواقع من احلرم  وأحيا بعض مكة املشهورة

ــدارس  : وقـــع توزيعهـــا يف ســـت مـــدارس مشـــهورة علـــى النحـــو التايل:املدرســـة الكلربجيـــة توزيعهـــا يف املــ
قـرب املسـجد احلـرام_ املدرسـة الشـيب يف اجلهـة  احلنفيـة _ املدرسـة املظفريـة الفايتبائيـة ألشرفيةا_املدرسة 

اهديةاليمانية من املسجد احلرام_ ا   )1(. ملدرسة العينية ا

  

  

  

  

  

                                           

ــرة العثمانيــــة املوجهــــة _ مليــــاء أمحــــد عبــــد هللا شــــافعي ، 1 ــ إىلالصــ ـــم1566_1389ه / 974_ 791ة املكرمــــة مكــ ــة التـ اريخ والدراســــات ،كليــ
  . 42م القرى_مكة املكرمة ، ص أاإلسالمية،جامعة 
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   : يف العراق وقافاأل-

واخــر القــرن يلخــانيني  ,حيــث قــام هــؤالء يف أوائــل عهــد املغــول اإل بغــداد إىل أف يفدارة للوقــيرجــع تكــوين أول إ
دعـــى ب(صـــدر الوقـــوف) وكانـــت مهمـــة األوقـــاف ,منـــذ وقـــاف مـــر األبتعيـــني موظـــف خمـــتص الســابع اهلجـــري 

ــاعليهــا  واإلشــرافبصــورة عامــة , واملوقوفــات ، الوقفيــةراضــي مــالك واألاألتنحصــر يف صــيانة ذلــك احلــني   وإدار
   )1(. وقفا لشروط الواقفني

ارس لـيت سـبقت املـداتعليميـة املؤسسـات ال التعـريج علـىة املدارس الوقفية البـد لنـا مـن عن نشأ  قبل  احلديثو   
دون  يــةحلركــة التعليمانــاءا يف ب روقــة املســاجد اجلوامــع دورا أدت ، فقــد أ اوالــيت كــان للوقــف دورا كبــريا يف ظهورهــ

 عطائهـــا ، وقـــد ســـتمرارالتكفـــل الوقـــف بتـــوفري الـــدعم الكـــايف هلـــا  أن ننســـى املؤسســـات التعليميـــة األخـــرى الـــيت
  يلي : ت مبامتثلت هذه املؤسسا

بنــاء اخللفــاء و يف القصــور ألوي والعباســي يف العصــر األمــتطــورت وظهــرت الكتاتيــب اخلاصــة : الكتاتيـــب _1
  )2(اء العامل اإلسالمي .انتشرت يف كل أحن قدالفقراء و  بناءيب عامة لليتامى وأالوجهاء  ، كما كان هناك كتات

علـى يـة وتعليميـة رائـدة ، واشـتهرت بتقـدمي خـدمات  اجتماع:انتشرت يف مناطق متفرقة مـن العـراق   )3( الربط  
ملوصـــل،الذيســـ ط قصـــر حـــرب  أبنـــاء األثـــري يدرســـون وحيققـــون ،وهـــم  عكـــف فيـــه الطلبـــة علـــى بيل املثـــال ر

 )4(ط ينفق عليهم مبا وقف مكفولني يف الر 

  

  

                                   
شا اإلمجيل موسى النجار ، _1 مكتبة  ،1، ط م 1917_  1869 اية احلكم العثماين إىلدارة العثمانية يف والية بغداد من عهد الويل مدحت 

  .391ص م 1991/ه  1411مدبويل القاهرة ، 
رها العلمية والفكرية يف العراق صالح عربيي عباس ،  _ 2 يف النهضة العلمية الذي  اإلسالميثر الوقف أ،حبث مقدم إىل مؤمتر املدارس الوقفية وأ

   .  3،4ص ص ،م ، العراق جامعة كركوك/كلية الرتبية  2011مايس  5_4العربية املتحدة للفرتة من  اإلماراتتعقده جامعة الشارقة يف دولة 
ا بيت الصو _ 3 فية ، وحاول من الناحية اللغوية ما تشد به الدابة أو القرية واملرابطة مالزمة ثغر العدو ، أما اصطالحا فقد قال عنها السهر ودي  

ني حاول املقريزي الربط بينها وبني أهل الصفة يف مسجد النيب (صلى هللا عليه وسلم )،وقصد من هذا الربط إضفاء الصفة الشرعية على هذه الفئة يف ح
عهد خالفة عثمان بن عفان (رضي هللا عنه) عندما أمر ببناء بيت لبعض عباد البصرة ليتفرغوا للعبادة وأمر بتوفري الطعام  إىلظهور الربط  إرجاع

  4أنظر نفسه،ص، والشراب واملالبس هلم
  5.4ص  ،_نفسه
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ــاه ـــرن كــــامؤسســــة تعليميـــــة   : )1( اخلانقـــ ، وبــــدأ فيــــه الصـــــوفية يقومــــون جبانـــــب  ه04ن ظهورهــــا يف القــ
م للتصــوف ومــا لعمــل علــى طلــب العلــم وحضــور الــدروس الــيتبعــه مــن أ ممارســا يت مــور متعلقــة بــه ، 

  يعينها الواقف على اخلانقاه .

رون لـــذي أنشـــأه هـــاا بغـــدادبيـــت احلكمـــة يف  مثـــل خـــرىاملؤسســـات الثقافيـــة األال دور غفـــإ نـــاميكن وال
مع العلمي  ،الرشيد    يمية تعل مؤسسة ثقافيةول وهي أ ، اليومحيث كانت أشبه 

كفـاء واختـري للتـدريس فيهـا العلمـاء األ، نفصـلة عـن املسـاجد:ظهـرت املـدارس املنشأة املدارس الوقفية 
ــا متفرغـــ قــد شـــارك يف هــذه األمنـــاط الوقفيـــة و ة والعـــالج اإلعاشـــك)2(هلـــم املصــروفات  ون ووقفــت،وطال

سـيس نظـام قطاع  ء وعلمـاء وبعـض عامـة النـاس ومـع  تمع خلفاء وسـالطني وأمـراء وأثـر عريض من ا
ألعمــــال اخلرييــــة  ضــــرورةاس يشــــعرون بامللــــك للمدرســــة النظاميــــة يف بغــــداد أخــــذ النــــ لقيــــام  اإلســــراع  

نشــــاء املــــدارس .فــــزاد تســــا ألمــــالك العقــــارات وا املــــدارس ويوقفــــون وأخــــذوا ينشــــئون بق النــــاساملتعلقــــة 
جنـد علـى  هـم املـدارس الوقفيـة يف العـراقن نسـتعرض أأما حاولنـا  وإذا ،يهااملختلفة من أجل اإلنفاق عل

  الشكل التايل :

ض مــن إنشــائها تــدريس م وكــان الغــر  1092: أنشــأها الــوزير نظــام امللــك عــام  _ املدرســة النظاميــة  1
  .لفأ 60الفقه على املذهب الشافعي وقد رصدت هلا أوقاف كثرية قدرت ب 

يب مظفـر ابـن هبـرية أم من قبـل الـوزير عـون الـدين  1162يف بغداد عام  سست:أ_ مدرسة ابن هبرية 2
  .الذي أوقف هلا الكثري من األوقاف ولكنها أغلقت بعد وفاة مؤسسها

ء بغـداد املعـروف بكثـرة إنفاقـه  سهاقام بتأسي_ املدرسة الفخرية : 3 فخـر الدولـة بـن املطلـب أحـد أثـر

  )3(.على املؤسسات اخلريية

  

                                   
هل اخلري من أا البقعة اليت يسكنها كل فيه امللك  ،وهناك من قال املوضع الذي صلها خوانقاه وهو أصل معناها البيت و كلمة فارسية األ  _ 1

  .3، ص ، املرجع السابق أنظر عباس، الصوفية

  .وما بعدها 4، ص   نفسه  _2
  5،6صص  نفسه،_3
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بتسـجيل األوقـاف املوجـودة م علـى العـراق أمـر  1534عـام   وعندما استوىل السلطان سليمان القانوين
فبعــد أن طــرد التتــار  )1(ـا ، وأول شــيء مت تســجيله  هــو أوقــاف بغــداد و والنجــف وكــربالء و الكاظميــة

، وقـد ذكـر السـائح الرتكـي حممـد ظلـي  )2(القادريـة ه أمر بتعمري مدرسة  923واستوىل على بغداد عام 
كثـر مـن مائـة الـف أسوليا أن السلطان سليمان القانوين خصص هلذا البناء  مقدار كبـري مـن املـال قـدر 

دينــار يف ذلــك الوقــت ،وأنشــأ إىل جانــب ضــريح الشــيخ عبــد القــادر رمحــه هللا تعــاىل دار ضــيافة للفقــراء 
والعجــزة واألرامــل واملســاكني أهــل البلــد ومــن حوهلم.قــد كــان لســالطني بــين عثمــان عامــة إجــالل وحمبــة 

لعنايــة واالهتمــام الكبــريين وهــذا ذريتــه ،وقــد تعهــدوا و   وتقــدير للشــيخ عبــد القــادر وأوالده هــذه املدرســة 
ومل تـزل هـذه املدرسـة قائمـة  ما حفز الكثري من أبناء الشيخ للعودة إىل بغـداد بعـد حادثـة التتـار املشـئومة

منــا هــذه ،يشــرف عليهــا أ وبــداخل الضــريح خزانــة كبــري حمتويــة علــى نفــائس الكتــب بنــاء الشــيخ حــىت أ
املذهبة،املخطوطــة منهــا واملطبوعة،مهــداة مــن امللــوك واألمــراء وأل الشــيخ ونقبــائهم يف كثــري  واملصــاحف

نطـاق  من العصور وقد وضع نواة هذه املكتبة الشيخ رضي هللا عنه وأوالده من بعده ،حـىت منـت واتسـع
مــنهم العـــامل العلــوم والفنـــون ، وزاد فيهــا العديـــد مــن أهــل العلـــم  حتتويــه مـــن الكتــب النفيســـة يف شــىت مــا

لبطاحني الضرير (ت  املقرئ النحوي ابن عساكر ء 572املعروف    )3( ه ببغداد)ذكره يف معجم األد

                                   
ئقية _ (كربالء يف األ،ديلك قا  _ 1 قورشون ، ترمجه عن الرتكية أ.حازم  وتق أ.د.زكر إشراف ، م 1876_ 1840رشيف العثماين دراسة و

  .94م ، ص  2008 /ه 1428، الدار العربية للموسوعات ،  1سعيد منتصر _أ.مصطفى زهران ، ط
سعيد املخرمي التدريس يف مدرسته بباب األزج شرقي بغداد اليت   أبونسبة إىل مؤسسها الشيخ عبد القادر اجليالين ،فوض إليه قاضي بغداد الشيخ _ 2

ما  لى املذهب احلنبلي ،فأدارها الشيخ عبد القادر اجليالين على املذهبني الشافعي واحلنبلي الذين كان الشيخ عميد علمائهما وشيخ مجاعاكانت ع
ا كافة العلوم وملا كانت تلك املدارسة مل تتسع لتلك احلشود العظيمة من الطلبة واملستمعني ، اضطر  يدرس  أنلعراق فكان الشيخ أول من درس 

ا وبذلك اتسعت مدر  سة الشيخ خارجها ، فلما رأى الناس ذلك تربعوا بدورهم وأراضيهم لتتسع مدرسة الشيخ وبذل األغنياء أمواهلم يف بنائها وعمار
هللا تعاىل ورضي ه عام وفاته رمحه  561ه حىت عام  521وفاقت الكثري من املدارس البغدادية األخرى وقد بدأ الشيخ التدريس يف مدرسته منذ عام 

أمهية الوقف يف نشر العلم املدرسة القادرية ببغداد أمنوذجا  أنظر كتاب عيادة بن أيوب الكبيسي ،، عنه ، أي ما يقرب من نصف قرن من الزمان 
  .18دط،دت. ص 
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ه  1354وقــد نظمــت هــذه املكتبــة عــام )1( ينالعلــى مدرســة الشــيخ عبــد القــادر اجلــي وقــال:وقف كتبــه
اخلطيــة واملطبوعــة زهــاء ثالثــني ألــف كتــاب ويقصــد  بلــغ مــا حتتويــه مــن الكتــب والنفــائسو ن جديــد ،مــ

حث سنو   )2(املكتبة ويرد عليها للمطالعة واالستفادة والكتابة عشرات اآلالف من وارد و

دن األربـع ك املـ تلـيفحلفـاظ علـى كـل األوقـاف املوجـودة   إىل بغـداد أمـر السـلطان سـليمان بـدخول 
حلفــاالعــراق  ، كمــا أ للشــيعة يفمــاكن املقدســة واحلفــاظ أيضــا علــى كــل األ وقــاف الــيت ألاظ علــى مــر 

حلســـينية نـــاة اق رتمـــيم ب مـــربالء وألســلطان القـــانوين كـــر وائـــل ، وزار اسســت فيهـــا علـــى يـــد احلكـــام  األ
مت  لثالـثمـراد ا لسـلطاناىل مسـاحات خضـراء وحـدائق كبـرية ، ويف عهـد وحول الساحات اليت حوله إ

در مدينـــ 1743ى اخلـــراب ، ويف عـــام وشـــك علـــتـــرميم الضـــريح الـــذي أ ة كـــربالء وأســـس م زار الشـــاه 
ة ن ســقف املنــار فقــد زيــ غــا خــان حممــداألمــا  كــربالء ، أوقفــا لتلبيــة كــل احتياجــات القبــور املوجــودة يف

  والقبة مبرصعات الذهب .

ن أوميكننا   هـي الـيت قـام  ملتوكـل علـى هللاختريب تعـرض هلـا الضـريح بعـد اخلليفـة العباسـي  كربالقول 
 امـــا، مــام احلســنيوخربــوا ضــريح اإلبالء دخــل الوهــابون مدينـــة كــر عنــدما م  1801بيون  عــام ــا الوهــا

م  1843مــع الفــرتة اجلديــدة  الــيت بــدأت يف كــربالء عــام  فقــد حبثــت ضــرحةمســألة رواتــب مــوظفي األ
وقـاف اهلمايونيـة ألنـدي وعبـد احلـي أفنـدي مـن نظـارة ا،ففي نفس التاريخ طلب كل من عبـد القـادر أف

 )3(معرفة

ظر األ بعدوقف رواتبهم ، و م ظـر املاليـة اهلمايونيـةوقـاف تباحث  م مت ختصـيص  1836ويف عـام  مـع 
تقــدموا بطلــب للنظــارة شــكاية ضــرحة أن خــدم األ إالضــرحة قــرش شــهر لرواتــب خــدم األ 5000لــغ مب

                                   
يب صاحل عبيد القادر بن موسى العامل العامل أب اإلمام_ 1 اجليالين أو اجليلي ،ويلقب حمي الدين ،وينتهي نسبه من أمه إىل سيد و حممد ويعرف 

ه ، مث انتقل إىل بغداد قبل بلوغه العشرين وذلك عام  471ولد يف جيالن وراء طربستان سنة  احلسني بن علي  بن أيب طالب رضي هللا عنهم أمجعني
ا فدرس على شيوخها خمتلف العلوم من الفقه واحل 488 يف العلم واملعرفة  إليهعلما يشار  أصبحديث واألدب والتصوف وغريها ، حىت ه واستقر

مور التزكية وطب القلوب وعلما من اعالم التصوف البارزين ،وكانت له قدم راسخة يف الوعظ واإلرشاد ، فاقبل عليه الناس حىت ك ان جملسه  وخبريا 
ب على يديه كثري من  ،وقد نفع هللا  تعاىل به خلفا كثريا ، ألفايضم سبعني  عصاة املسلمني ومن فاسلم على يديه عدد كبري  من غري املسلمني ، و

ذيبه للتصوف مما علق به من املخالفات والبدعأ لتأليف وأثنواالعلماء يف ترمجته  أفاض، وقد  برز ما مييز الشيخ هو  الكبيسي ، أنظر ،عليه ،وافردوه 
  .16،17،ص ص  املرجع السابق
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دةعن قلة هذا املبلغ األمر الذي جعـل النظـارة توافـق علـى  خزانـة ن أ وضـحتن واليـة بغـداد أأ إال الـز
ـا أ الوالية ال دة كـل تلـك التطـورايوجد  ت دعـت واليـة بغـداد للتحـرك حلـل تلـك مـوال كافيـة هلـذه الـز

ــرش  17000ق قـــدرها قـــرش ومصـــاريف للطريـــ 4000مقـــداره  ررت صـــرف راتـــب شـــهرياملشـــكلة وقـــ قـ
ة  ،وهلـذا ضـرحاهلـدا القيمـة الـيت تغـد إىل األ علـىمني احلفـاظ ،ولتأالنجفوقاف مدينة لتعيني مدير أل

ىل كــربالء لبحـــث هـــذا املوضـــوع،وكان يــتم فحـــص وتســـجيل تلـــك اهلـــدا ذهــب مـــدير أوقـــاف بغـــداد إ
وقــــاف هــــذه ىل األضــــرحة قبــــل نظــــارة األوقــــاف ولكــــن بعــــد ذلــــك محلــــت نظــــارة األإلــــواردة ا واألشــــياء

   )1(لغهية تها أمهاملسؤولية وأعط

ا,فاسـتمرت لـذلك يف أومل يتعرض العثمانيون  حينمـا سـيطروا علـى بغـداد إلدارة ا   داء ألوقـاف وشؤو
شا وكانت دائـرة األعماهلا حىت  حلول عهد اأ شـا ملنصـب لوايل مدحت   وقاف,عنـد تـويل مـدحت 

ت وواجبــــاتاحلكومــــة الرئيســــية و  ة يــــناإلدارة املدوايل بغــــداد,متثل حــــدى دوائــــر  مــــديريها يف  يف الــــوال
ــا مــدير معــني مــن قبــل العمــر إالواليــة.وكان يضــطلع  عمــال هــذه  اصــمة اســتانبول.وقد انتظمــت  أدار

ـــدائرة قبيـــل عهـــد هـــذا الـــوايل ,وذالـــ ول(ديســـمرب)  ا  كـــانون األوقـــاف ك بعـــد صـــدور نظـــام إدارة  األال
أعمــــال دوائــــر نظــــيم م ، الــــذي تنــــاول يف تســــعة فصــــول تضــــم ســــت ومخســــني بنــــدا ,لرتتيــــب وت 1863

ت،أ وواجبــات مــديريها.فنص الفصــل األول مــن النظــام علــى ضــرورة احملافظــة علــى  ومهــاموقــاف الوال
رة, وعــدم الســماح أمــوال األوقــاف وذلــك بقيــاس أمــني صــندوق األوقــاف بتســليم الــواردات املاليــة للــدائ

ـــذا العمــــل. وأوجـــبإألي موظـــف أخــــر, و  لقيــــام  تنظــــيم دفــــرت  ن كـــان هــــذا مـــدير األوقــــاف نفســـه 
بنسختني, واحدة عند املـدير واألخـرى عنـد أمـني الصـندوق, لتـدرج فيـه الـواردات واملصـروفات وأوجـه, 
وجيــري تدقيقــه مــن قبــل جملــس إدارة األوقــاف كــل ثالثــة أشــهر.وتطرق الفصــل الثــاين إىل كيفيــة اســتالم 

    )2(أعماله من سلفه  املدير اجلديد الذي يعني لدائر األوقاف ملهام

لـــس   ت املـــدير وقـــاف ينظـــراحمللـــي لألوقيـــام ا ابتـــداء مأموريتـــه حلـــد يـــوم  مـــن ،الســـابق وتـــدقيق حســـا
ظـــر يف الن وجـــبفأ األوقـــافرؤيـــة حماســـبات متـــويل الثالـــث فقـــد تنـــاول مـــا يتعلـــق ب أما الفصـــلانفصـــاله.

ــــولني يف أ ت هــــؤالء املت ــــع ب "حســــا ــل الراب ــــة.واختص الفصــ  ومبايعــــاتتعمــــريات  ول كــــل ســــنة مالي
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هـــا. وعـــاجل الفصـــل اخلـــامس مـــن العقـــارات الوقفيـــة ،وتـــرميم القـــائم من إنشـــاءوقـــاف ،ففصـــل طريقـــة األ"
 للوقــف. يف حالــة عــدم وجــود شــروط ومــوارد املتــوىفدارة موقوفــات الواقــف نظــام إدارة األوقــاف طريقــة إ

ات الوقفيــة مــدى فائــدة املنشــ مراعــاةالبنــد اخلــامس والثالثــون مــن هــذا الفصــل علــى الــواقفني واشــرتط  
وارد يكفــي مــن املــ ن حيــبس مــاهــايل،وأن يكــون الواقــف مــن أصــحاب الثــروة ،وأالــيت يرمــون بناءهــا لأل

ــــى إ ــــة نفقــــات القــــائمني عل ــــك لوضــــعلتغطي ــــد وذل ــــل األ دارة الوقــــف اجلدي دة حتوي ــز ــ  إىلمــــالك حــــد ل
م  1886عــام ومنــديل.ويف رســان خيف كــل مــن قضــاء  لألوقــاف،ومــأمور  الديوانيــةموقوفــات فيمــا يبــدو 

سســـت مديريـــة لألوقـــاف يف ســـنجق كـــربالء ،وعينـــت العاصـــمة مفتشـــا ألمـــالك وأراضـــي األوقـــاف يف أ
ت العـــراق الـــثالث :ببغـــداد واملوصـــل والبصـــرة ،ويكـــون مقـــره يف مركـــز الواليـــة األوىل.وقـــد أعـــادت  وال

ت وائــل العهــد الدســنظــارة األوقــاف يف أ تفتيشــية ، ولكنهــا ىل منــاطق الدولــة إتوري ترتيــب تقســيم وال
ت الـــثالث، واملقـــر الســـابق للمفـــتش وهـــو مدينـــة أ ر العراق"الـــذي ضـــم الـــوال ــيش "د بقـــت علـــى تفتـ

ـــــى حالتـــــه الســـــابقة ـــــات القـــــرن املاضـــــي أ.ويف 1بغـــــداد عل ــر مثانين ـــــة ألوقافأواخـــ (أوقـــــاف حـــــدثت جلن
ا،ووضــــع الســــبل  اليــــة وقــــاف الو قومســــيوين)يف واليــــة بغــــداد،تكون مهمتهــــا مناقشــــة شــــؤون أ مشكال

ـــة أو مفتيهـــا  ـــا .وكـــان يـــرأس هـــذه اللجنـــة قاضـــي الوالي ـــة بتحســـني أداء دوائـــر األوقـــاف لواجبا الكفيل
،وضـمت يف عضـويتها،غالبا نقيـب أشــراف بغـداد ،وحماسـب األوقاف،ومــدير معـارف الواليـة ،وواحــدا 

أيضـــا جلنـــة لألوقـــاف رأســـها  أو اثنـــني مـــن مدرســـي املـــدارس الدينيـــة.كما وجـــدت يف ســـنجق كـــربالء
ــن مـــدير أوقـــاف الســـنجق،وثالثة مـــن وجهـــاء املدينـــة.وكانت مهـــام  لـــف أعضـــاؤها مـ قاضـــي كربالء،و
ــــــات الوقفيـــــــــة  ــــدارس الدينيـــــــــة واملؤسســـ إدارة األوقـــــــــاف تنحصـــــــــر يف اإلشـــــــــراف علـــــــــى املســـــــــاجد واملـــــ

ــــولني وحمــــ ــــاء واملــــؤذنني والقيمــــني واملت افظي الكتــــب واخلــــدم األخــــرى،وتعيني األئمــــة واملدرســــني واخلطب
  )2(هلا،وذلك وفقا لنظام (توجيه اجلهات) 

م،الــذي صــيغ يف مخــس عشــرة مادة،وتنــاول  1870شــباط(فرباير) 9_1286ذي القعــدة  8الصــادر يف 
أبنــــاء شــــاغليها  إىلة انتقاهلــــا وغريها،وكيفيــــ وإمامــــةوخطابــــة  وقــــاف مــــن تــــدريس مــــوظفي األ وظــــائف

توجيــه جهتــني (وظيفتني)مســتقلتني إىل  نــه الجيــوزأ وأوضــح. املتــوفني إن تــوفرت فــيهم األهليــة واالقتــدار
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 مامـة الاإلأو  أو اخلطابـةن اجلهات العلمية يف مثل وظيفـة التـدريس أحد األشخاص يف وقت واحد،وأ
جـــراءحتـــال  كوظيفـــة املـــؤذن والقـــيم وخـــادم   رىاألخـــمـــا الوظـــائف االمتحـــان للمتقـــدمني لشـــغلها. أ إال 

قتــدار البنيــة) .واســتثىن النظــام مــن للياقــة البدنيــة والصــحية للمتقدم أي ، املســجد (فيكــون حتقيقهــا 
  هذه الشروط ما خيالفها من شروط الواقفني

 5_ه 1331 رمضـان 2خر هو(نظـام توجيـه اجلهـات) وذلـك يف ويف أواخر العهد العثماين نشر نظام أ
النظـــام الســابق بتوســع وتفصـــيل  إليــهثنتــني وســـتني مادة،مــا تطــرق م،وتنــاول،يف ا 1913غســطس)اب(أ

تكثرأ للوظــائف العلميــة.كما كانــت )1(للمرتشــحني ،وخباصــة مــا يتعلــق بطريقــة وكيفيــة إجــراء االمتحــا
ـــدائرة تشـــرف  ــور املاليـــة للعتبـــات علـــى األهـــذه ال تقاضـــون ها الـــذين كـــانوا يوأعمـــال ســـدد  املقدســـة،مـ

كــــذلك شــــراف علــــى عمليــــة ترشــــيح وتعيــــني مفــــيت واليــــة بغداد.رواتــــب شــــهرية منهــــا.وتتوىل أيضــــا اإل
ـا مبوجـب املوقوفـة راضـي والعقـارات دارة شـؤون األيضـا اضطلعت دائرة أوقاف بغداد أ وحتصـيل واردا

   )3( واملسقفات )2( ملستغالتاوقاف لقواعد اليت وضعها(نظام معامالت أسس وااأل

مخســا  يف تتــ)،يف مخــس فصــول أم 1870 ( ه 1287 مــن عــام  ىخــر يف شــهر مجــادي األالــذي صــدر 
 وأوقــــاف غــــري مضــــبوطة )4( مضــــبوطةقــــاف  ســــم هــــذا النظــــام األوقــــاف إىل :أو وثالثــــني مــــادة. وقــــد ق

جــري األوقــافســاليب تنظــيم ،كمــا تنــاول أ)5( مــوال الوقــف، وكتابــة ســنداته وجبايــة أ ألوقفيــةمــالك األ و
  )6 (مور، وغريها من األ وشؤون التولية

   سالعبا مماكربالء وصور يف رحلته أضرحة اإلبك   واخر القرن التاسع عشر زار عليويف أ

بــواب مقـــربة  ضــرحة فـــإن أتلــك الرحلـــة  عــن تلـــك األيب طالـــب ،وطبقــا ملـــا ورد يف واحلســن وعلـــي بــن أ
لـذهب والفضـة متامـا ، وأوضريح اإل توجـد عـاله تمام احلسني كانت مكسوة   مـن الـذكر احلكـيم  آ
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مـــام العبـــاس أمـــا ضـــريح اإل )1(.. حجـــار كرميـــة داخـــل الضـــريح وحـــول القبـــاب واألعمـــدةأ إلضـــافة إىل
ـــا نقـــخـــرى فقـــد زينـــت برســـومات نباتيـــة وال ضـــرحة األواأل ـــذهب والفضـــة توجـــد  فبنيـــت و وش مـــن ال

مـام احلسـني فـيمكن وصـفه علـى هـذا لشـكل ضـريح اإل لنسـبةما أ يراين لطوب اللني على النمط اإل
نالنحو :ضريح حتيط به الغرف وعدد من    )2( . اإليوا

ريـخ مدينـة املوصـل والـيت سـامهومن بني األ ملبـاين سر الكبرية الـيت لعبـت دورا نشـطا يف  ت يف تزيينهـا 
جر احلاج علي النومةالدينية ، ،وكـان أول  م1647قام بتشييد قبة فـوق قـرب النـيب شـيدت يف عـام  وهو 

اخلــزرج  ســرة الــيت قامــت فيمــا بعــد بتشــييد تــرميم العديــد مــن املســاجد وبصــفة خاصــة مســجدأعضــاء األ
مجيــع  م،وقــد قــام بتشــييد 1791النــيب عــام  وأخــريا مســجد ،م 1711ومســجد النوبــة عــام  م 1708عــام 

أيضــا نشــاط أســرة عبــد العــال الــيت قرنــت  جنــدو  هــذه املســاجد أبنــاء وأحفــاد التــاجر احلــاج علــي النومــه
ألنشطة     )3(.األنشطة الدينية  

جـر هو احلاج عبد العال وقد ذكر عنه أسرة وإن مؤسس هذه األلتجارية ا وقـد قـام بتشـييد  وأدبـبنه 
 كمــا  فــورة و ســواق وملحــق بــه مدرســةم والــذي يوجــد يف منطقــة األ 1669ة اجلــامع الكبــري عبداليهــ

ت وحوانيـت)وهب وقفـا يضـم منشـاة متعـددة ذات أغـراض اقتصادية م بـىن  1707. ويف عـام  (قيسـار
م بــىن ســعيد عبــد العــال مســجد اليتــيم ، وقــد  1718، ويف عــام  ابنــه حممــد عبــد العــال مســجد الزيتــوين

ذه ن مواقـع هـوحيـي بـن عبـد العـال ، أ مسـاء مـن بينهـا جـرجسخـرى أأ وأوقـافعرفنا عن طريق  منشـاة 
ب الســـراي يف قلـــب امل االقتصـــادية للمبـــاين املـــذكورة يف األوقـــاف   واألمهيـــة،  األســـواقنشـــاة يف حـــي 

ـا مثـار أ ىل تشـييد مسـجد جوجيـايت يف حــي إويف النهايـة نشـري  )4(،واألغنيـاء نشـطة كبـار التجـار تبـني أ
ملوصلاب  اجلوجيـاين التـاجر القـادم مـن  إبـراهيمسـرة احلـاج عبـد هللا بـن ، وحيث كانت تقـيم أ لعراق 
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لتجــارة بتشـييد محــامني كوقــف ) مث قيــام شـقيقه عمــر الـذي يعمــل أ م 1650م_ 1649احلجـاز ( يضـا 
   )1(لصاحل هذا اجلامع

ا يقــرب رن احلــايل مبــطلــع القــوقــاف الواليــة يف ماعيــة الــيت تــديرها دائــرة أراضــي الزر و قــد قــدرت دائــرة األ
ضــي هــذه األرا اليــة بغــداد. وكانــت حاصــالتراضــي الزراعيــة يف و مــن جممــوع مســاحات األ % 20مــن 

  ما وفر خلزينة الدائرة مبالغ مالية كبرية. ، وذلكعشارمعفاة من ضريبة األ

ة وأخـــرى ونـــلالغتصـــاب وإنفـــاق دائـــرة أوقـــاف الواليـــة بـــني أوقـــاف وعلـــى الـــرغم مـــن تعـــرض أراضـــي األ
ات الــــيت ختضــــع إلشــــرافها عــــض املســــاجد واملؤسســــبنيــــة العتبــــات املقدســـة وبملبـــالغ ماليــــة علــــى تــــرميم أ

كوميـة ، علـى الـرغم مـن ذلـك كلـه فـإن مـوارد حيا للمساعدات املالية لبعض املؤسسـات احلوتقدميها أ
ــــرة األ ــى مصــــروفدائ ــــريا علــ ـــذه إىل وقــــاف كانــــت تفــــيض كث ــــا ، فريســــل   فــــائض األمــــوال هـ ا ونفقا ا
  )2(.يف كل سنة  إستانبولالعاصمة 
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 املطلب الثاين : الوقف يف بالد الشام (دمشق ،لبنان ،فلسطني ،مصر)
 ق:الوقف بدمش- 1

 
ــــا أوقـــــاف علـــــى العـــــاجزين عـــــن  الحنصـــــراألوقـــــاف بدمشـــــق        ـــــا ،فمنهـ ــــارفها لكثر أنواعهـــــا ومصـ

ــــات  ــ ــــــز البن ــــــه ومنهــــــا أوقــــــاف جتهي ـــــج ،يعطاهــــــا مــــــن حيــــــج عــــــن الرجــــــل مــــــنهم كفايت ــن  إىلاحلـ أزواجهــــ
ــــــدر  ــــــاف لفكــــــاك وهــــــن اللــــــوايت ال ق ــــــزهن ،ومنهــــــا أوق ــــــى جتهي ــــــاف  األســــــرىة ألهلهــــــن عل ،ومنهــــــا أوق

ـــا مـــــا  ويلبســـــون ويتـــــزودون لـــــبالدهم ومنهـــــا أوقـــــاف علـــــى تعـــــديل  كلـــــونألبنـــــاء الســـــبيل يعطـــــون منهــ
ـــــون  جنينـــــــهالطريــــــق ورصـــــــفها ،ألن أزقـــــــة دمشـــــــق لكـــــــل واحـــــــد منهــــــا رصـــــــيفان يف  ـــــا املرتجلــ ميـــــــر عليهــ

  .)1(لك من أفعال اخلريسوى ذومير الركاب بني ذالك ،ومنها أوقاف ل
ــــالد الشــــام ذات توســــع وتطــــور للمــــدن اكــــان   كمــــا ــــو لوقــــف يف ب ــــال أهــــم  أخــــذ،ول علــــى ســــبيل املث

ــق)لوجد  ــــــاين (حلــــــــب ودمشــــــ ـــــــدينتني موجــــــــودتني قبــــــــل الفــــــــتح العثمــ ـــــــ  أنمـ د كــــــــل واحــــــــدة منهــــــــا قـ
ــــريا ــــــا كبــ ــــاين بفضــــــل الوقــــــف ،وعلــــــى ســــــبيل التوضــــــيح  شــــــهدت توســــــعا عمراني خــــــالل العصــــــر العثمــ

ـــرب بفضـــــل مركـــــز حلـــــب  أن إىلنشـــــري هنـــــا  جتـــــاه الغــ ــرن   أربـــــعقـــــد تضـــــاعف يف أقـــــل مـــــن نصـــــف قـــ
ـــــوايل (خســـــرو لـــــوالةجممعـــــات وقفيـــــة  ــــري يف غـــــرب 1544شـــــا يف  حلـــــب فقـــــد بـــــىن ال م)جامعـــــة الكبـ

ــــــة نفقــــــات  ألجــــــلاملركــــــز القــــــدمي وبــــــىن  ــــاريةتغطي ـــوى  قيســ احتــــــوت علــــــى مخســــــني دكــــــا وخــــــا احتـــ
ش 1000(علــــــى مخســــــة وتســــــعني دكــــــا ،ويف ــــد  ــن  كــــــاجيين)  أدوم)بــــــىن الــــــوايل (حممــ إىل الغــــــرب مـــــ

ـــــوق اجلــــــوخ  ــــــة نفقــــــات وقفــــــه أربعــــــة أســــــواق (ســــــوق النحاسني،سـ ــا آخرا،وأنشــــــئ لتغطي ــــــك جامعــــ ذال
ــــوي علــــــى مخســــــة و  ــرى .،ســــــوق العلبيــــــة وســــــوق الفــــــراءين )حتتــ ت أخــــ ً وثالثــــــة خــــــا  )2(تســــــعني دكــــــا

شـــــا )جامعـــــا آخـــــر ،وأن1574ويف( ــرب مـــــن ذالـــــك لتغطيـــــة نفقـــــات )بـــــىن الـــــوايل (حممـــــد  شـــــئ إىل الغـــ
ــــــى ( ــــــة مــــــن (29الوقــــــف ســــــوقني يشــــــتمالن عل ـــــا وقيســــــارية مكون )،وهكــــــذا فقــــــد تضــــــاعف 35)دكـ

ــلت  معـــــات الوقفيـــــة الضـــــخمة حـــــىت وصـــ مركـــــز حلـــــب خـــــالل أقـــــل مـــــن نصـــــف قـــــرن بفضـــــل هـــــذه ا
ــــــر  ــــــودة يف بـــــــالد الشـــــــام خـــــــالل العصـ ــــــع الكبـــــــري للمـــــــدن املوجـ ــرغم مـــــــن هـــــــذا التوسـ ـــــن علـــــــى الـــــ ولكــ
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يف  1عثمــــــاين ،الــــــذي مت بفضــــــل الوقــــــف كمــــــا رأينــــــا،إال أن املــــــدن الشــــــامية مل تفقــــــد هويتهــــــا الســــــابقةال
  )2(خضم هذا التطور اجلديد .

شا    :)3(الوقف منشآت أمحد 
شــق تتضــمن ما يف دمشــا وقفــاً ضــخ دعلــى عــادة الــوالة الكبــار يف القــرن الســادس عشــر أنشــأ أمحــ   

ة اخلانقــاه  املدرســيف،ويف احلقيقــة لقــد كــان عصــب الوقــف يتمثــل  منشــآت دينيــة واقتصــادية واجتماعيــة
ـــات  ـــا تكيـــة لتقـــدمي الوجب ــق  ــرف الغـــريب لدمشـــق ،والـــيت أحلـ ـــة االـــيت بناهـــا يف الطـ ـــة ،اني وألجـــل تغطي
لقــرب منهــا خــا كبريا(خــان اجلوجيــة ) شــا   وقاً مهمــا يفوأنشــأ ســ مصــاريف هــذه املنشــآت بــين أمحــد 

لق العمــرااهية األروام )،ونظــراً ألمهيــة هــذه املنشـآت يف تطــور دمشــاجلـوار (ســوق الســيب تفصــيل ين فنركــز 
  على كل واحدة منها:

  جامع ومدرسة وخانقاه وتكية األمحدية:- 1
تــرتدد يف املصــادر املعاصــرة ،ويف املراجــع احلديثــة الــيت تعتمــد عليهــا تعــابري خمتلفــة لإلشــارة إىل مــا بنــاه    

شا يف دمشق .   )4(أمحد 

  خان اجلوخية(خان اخلياطني):- 2
لــذالك فقــد  ختلفــة ،و إن أي وقــف خــريي مــن هــذا النــوع حيتــاج إىل دخــل دائــم لتغطيــة النفقــات امل    

ســتثمارها الــداخل الــ ت وأســواق تــؤمن  ل هــذا الوقــف دائم ملثــكــان الواقــف يلجــأ عــادة إىل إنشــاء خــا
شا أيضـا إىل إنشـاء خـان عـرف ح سـم (خـان اجلـوخ وهكذا فقد عمد أمحد  جلوخيـة اأو (خـان )ينئـذ 

ايـــة  ســـم لعهـــد العا) نظـــرا ملوقعـــه فيمـــا كـــان يعـــرف وقتئذ(ســـوق اجلوخ)بينمـــا أصـــبح يعـــرف يف  ثمـــاين 
رخييــة إذ ين بــخــان عثمــاين  أنــه أول (خــان اخليــاطني)ويتمتع هــذا اخلــان الــذي ال يــزال موجــودا ، بقيمــة 

 يف دمشق.
  

                                                
ؤوط  -  1   50صاملرجع السابق،،األر
دمشق خالل العصر العثماين ،فقد  لباحث أندريه رميون يف كتابه (العواصم العربية )بعض املعطيات املعربة عن مدى التطور العمراين حللب و ايذكر-  2

هك،يف منتصف القرن القرن التاسع عشر ،أما حلب فقد  313هك،ووصلت هذه املساحة 212كانت مساحة دمشق يف مطلع العصر العثماين 
هذا  هك،يف مطلع القرن التاسع عشر ،ويف367هك،وتوسعت هذه املساحة لتصل إىل 238م) 1516كانت مساحتها يف سنة الفتح العثماين (

ا يف الفرتة السياق كان رميون ممن انتبه ونبه لدور الوقف يف تطور حلب على وجه اخلصوص،أنظر أندريه رميون ، ا وعمرا العواصم العربية عمار
  14،16صص ، 1986قاسم طوير ،دمشق  /،تع العثمانية

شا-  3 ءوط،امل،أنظر ،أمحد    .96السابق،ص  رجعاألر
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هذا اخلان كان يعرف يف السـابق ب(العشـر)مث تعـرض إىل جتديـد وتوسـيع وتشري بعض الوقفيات إىل أن 
نشائه . لواقف املوما إليه و   )1(حىت أصبح يعرف 

 سوق السيباهية (سوق األروام):- 3
مــع العمــراين (اجلــامع واملدرســة وخلانقــاه والتكيــة)واخلان اللــذا         بنيــا خــالل وجــود  نملقارنــة مــع ا

شـــــا يف دم مـــــع 1555-1551ه/962-958شـــــق واليـــــا علـــــى الشـــــام (أمحـــــد  م)جنـــــد أن هـــــذا ا
كـــان هـــذا الســـوق أو   قـــد بـــين يف وقـــت الحق،فقـــدســـوق األروام ) ســـوق الســـباهية أو(التجـــاري املهـــم 

ـا حبـرة مـاء مثمنـة ،جيـري  مع التجاري على شكل مربع تتوسـطه سـاحة مساويـة لطيفـة  املـاء مـن  إليهـاا
ني ً :يف اجلانـب الشـرقي سـبعة ،متتد حوهلس ار  ا مثانية وثالثـون حـانو جلهات األربع حوانيت عد ا 

إلضــافةعشــر ،ويف اجلانــب الشــرقي أربعــة ،ويف اجلانــب الغــريب ســتة ويف اجلانــب اجلنــويب عشــرة ،  إىل و
نعتـــربه أقـــدم  أنميكـــن  ذالـــك فقـــد كـــان يف اجلانـــب الغـــريب مســـجد ومكـــان معـــد لطـــبخ القهـــوة ،أي مـــا

  )2( .معروف يف دمشقمقهى 

يالحــــظ أنــــه مــــع وجــــود بــــالد الشــــام يف قلــــب الدولــــة العثمانيــــة فقــــد كــــان وقــــف النقــــود قــــد انتشــــر يف 
ــاور الـــذي دخــل قســـم منــه يف تكــوين واليـــة حلــب اجلديـــدة ،كمــا وأنــه جـــاء بــالد الشـــام  ضــول ا األ

فيهـــا قبـــل قـــدومهم إىل بـــالد  حكـــام /والة وقضـــاة هلـــم معرفـــة وجتربـــة بوقـــف النقـــود يف املنـــاطق الـــيت كـــانوا
ــق  ــــــــب ودمشــــــ ـــــــطة (حل ـــــــة نشـ ـــــز جتاريـ ــــــزت بوجــــــــود مراكـــ ــــــــالد الشــــــــام متيــ إلضــــــــافة إىل أن ب الشــــــــام ،

ـــــد ظهــــــر أول وقــــــف للنقــــــود يف بــــــالد الشــــــام حبلــــــب خــــــالل ...وطرابلس ــدفق النقــــــود فقـ )اشــــــتهرت بتــــ
شــ1556ه/963 شــا دوكــاجني ،وكــان حممــد  در ،(الذي ينحــام علــى يــد وايل حلــب الســابق حممــد 

م وبقــي فيهــا أربــع ســنوات حــىت 1550ه/957قــد عــني واليــا علــى حلــب يف  ةمــن أســرة ألبانيــة عريقــ
م حيث أنشأ أكرب وقف يف حلب خالل احلكـم العثمـاين فقـد اشـتمل وقفـه هـذا علـى 1554ه/961

إلضـافة إىل وقـف  ت وأسـواق  ت وخـا قرية ومدرسة للقران الكرمي  على الطراز العماين ،وعدة قاسـار
شا كان من النوع املختلط30مبلغ (   )3()ألف دينار سلطاين ،ويالحظ هنا أن وقف حممد 
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ؤوط، -  3   42صم ،2011ل للنشر والتوزيع،بريوت_لبنان،،جداو 1ط،الوقف يف العامل اإلسالمي مابني احلاضراملاضيحممد األر
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أنــه مل  إالأول وأكــرب وقــف للنقــود يف بــالد الشــام ،وعلــى الــرغم مــن أمهيــة هــذا الوقــف ،الــذي يعتــرب    
حلـب خـالل حمـرم حـق الـذي أنشـاه مصـطفى جلـيب يف الخيط مبا يستحق من اهتمام وكذالك الوقـف ال

ــربح قــــدره 20والــــذي تضــــمن وقــــف  1570ه/970 ــلطاين يشــــغل نصــــفا يف حلــــب بــ ألــــف دينــــار ســ
    )1(.ملئة10

ـــاحثني يعتقــــــــــــدون أن ـــــــــ ـــــل بعــــــــــــض الب ــــــا جعـــــــ ـــــــة  ممــــــ ايـــــ ــــــر يف  ــب ظهــــــ ــــــــــ ـــــــود يف حل أول وقــــــــــــف للنقـــــ
شــا ،الــذي وقــف(1597م(16القــرن دينــار ذهــب لتشــغيلها بــربح  آالف)10م)علــى يــد الــوايل أمحــد 
لفعــل أوقــاف أخــرى للنقــود يف حلــب مثــل وقــف  ملئــة ،لقــد كانــت تلــك11 الفــرتة الــيت ظهــرت فيهــا 

بيلي وغريه.حممود بن أمحد                      )2(الز
ت السـبيلنومن امل  ت اإلشـارة الـيت ورد شات الـيت دخلـت اخلدمـة اجلديـدة كانـت االسـرتاحات أو خـا

  إليه ألول مرة عند اخلصاف 
 ألمــريالــذي بنــاه ال جــريود ،يف الطريــق الواصــل بــني دمشــق ومحــص افنــدق العطنــة مشــ ففــي حالــة خــان

نصـــت ملـــدخل ااملنقوشـــة علـــى م)جنـــد أن الوقفيـــة 1233ه/631ركـــن الـــدين منكـــروس الفلكـــي (تـــويف 
يقــدم  ه مــاوحــد خلبــزتقدمي"نصــف رطــل مــن اخلبز"لكــل واحــد مــن العــابرين واملســافرين ،ومل يكــن ا علــى

مــن  لدابــةاحتتــاج  امــهــذا الفنــدق مــن الفقــراء نــه"يعطى ملــن وصــل أ ،بل أن الوقفيــة نصــت علــىلإلنســان
  النعال "

  )3(منشأة خاصولدينا بعد قرون من ذالك تطور مهم يتمثل يف جتميع متييز هذه اخلدمة يف 
سـم التكيـة )بـل ميكـن القـول  يالحظ أن العثمانيني قد ادخلوا معهم منشآت جديـدة (الـيت عرفـت هنـا 

ـا مــن أوائــل املنشـآ لتحديــد يفت الــيت بناهــا العثمــانيون يف بـالد الشــام أ وهكــذا فقــد كــان  ) 4(.دمشـق و
 أمــــرم)الــــذي فــــتح بــــالد الشــــام قــــد 1520-1512ه/926-918األول(الســــلطان العثمــــاين ســــليم 

ببنـاء هـذه" العمـارة "يف ضـاحية دمشـق (الصـاحلية) )م1516/ه9 23(خالل وجوده يف دمشـق خـالل
ـا بقيـت تقـوم ويف أن هذه العمارة اليت ع رخييـة كبـرية أل سـم" التكيـة "تتمتـع بقيمـة  رفت لدى الشوام 

                                                

ءوط -  1   .43ص املرجع السابق،،مابني املاضي واحلاضرالوقف يف العامل اإلسالمي،األر

  .44،صنفسه  -  2
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ــــذا  أن،ومــــا تــــزال حتــــاول م)1918-1516ه/137-ه223(مــــاينثبــــدورها طيلــــة العهــــد الع تقــــوم 
 )1(أالنالدور حىت 

 
  محامات دمشق: - 

قالنســي يف لقــد كــان بعضــها حمبوســا جلهــة وقــف (ذري أوخريي)ومثــال ذالــك محــام فتحــي أفنــدي ل    
لشـارع السـلطاين الـذي كـان يســتحم املـرء فيـه دون مقابـل  كـل قرصـني مـن الصــحيفة م حملـة امليـدان  و

ـــا عليـــه ســـنة  ـــذي كـــان متوكي مالشـــيخ عبـــد الرمحـــان أملـــرادي ،وكانـــت 1795ه/1210محـــام ســـاقت ال
أو دخوهلــا تصــرف يف وجــوه خمتلفــة حبســب حجــة واقفهــا فبعضــها كــان يــذهب للصــرف علــى املــدارس 

ـاو للمقيمني علـى آت الدينية والبعض األخر ملتويل أوقافها أاملنش وتشـغيلها وكـذالك لرتميمهـا بـني  إدار
  )2(..احلني واآلخر

 -:   )3(الزوا
كانت زاويـة الوطنيـة للطريقـة الشـاذلية وعرفـت بزاويـة املغاربـة ،وكانـت مـن شـروط  وقـف هـذه الزاويـة أن 

هــوحبس عليهــا حوانيــت 802ريرا وقــام بوقفهــا علــي ابــن وطيــة ســنةال يكــون النــازل فيهــا مبتــدعا وال شــ
أوقفهـا الشـيخ تقـي الـدين بـن بكـر  الـرباىن كالزاوية احلصنية اليت تقع يف حي الشـاغور  وطباقا حوهلا،وهنا

حلصين الشافعي املنسوب إىل قرية حصن يف حوران . بن حممد  )4(بن عبد املؤمن الشهري 

  
  
  
  
  
  
ت:         -                                                                        اخلا

                                                

ءوط -  1   65ص،املرجع السابق ، الوقف يف العامل اإلسالمي مابني احلاضر  املاضي، األر

  122ص دت، ،طالئس للدراسات والرتمجة والنشر،دمشق ،،دط1ج ،م1840- 1772دمشقجمتمع مدينة ، ،يوسف مجيل نعيمة -  2
تمع العريب اللييب يف العهد العثماين دراسة ،ذهم ومريدهم،أنظر تيسري بن موسى وإيواء تالميهي املكان الذي اختذه الصوفية لتدريس طرقهم _ 3 ا

مذكرة التخرج لنيل ، التصوف والزوا يف إقليم تواتبن دمحان محزة كبلة حلسن   أنظر أيضا-78،ص1988،الدار العربية للكتاب ، اجتماعيةرخيية 
  34م،ص2008- 2007تاريخ واجلغرافيا ،املدرسة العليا لألساتذة يف اآلداب والعلوم اإلنسانية ،بوزريعة،شهادة أستاذ التعليم الثانوي قسم ال

  166، ص السابقاملرجع  نعيمة،  -  4
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كلـــون إليهـــا ويقـــدم إلـــيهم الطعـــام مـــن األوقـــاف الـــيت        ت زوا للفقـــراء  أقـــيم يف بعـــض هـــذه اخلـــا
حبــبس عديـد مـن العقــارات هلـذا الغـرض خدمــة  حسـبت هلـذا الغــرض ،ولقـد قـام الــوزراء مـن آل كـوبر يل

ر املقدســةمــنهم لقو  عيــاش الواقــع علــى طريــق دمشــق  فمــثال خــان ،افــل احلجــاج الذاهبــة واآلتيــة مــن الــد
ن وحبسـت عليـه أوقـاف كثـرية لتقـدمي اخلضـر والزيـت  حلب كان فيه مسـجد ومـورد مـاء وكـان بـه حـانو

  )1(ورواتب اإلمام واملؤذن والبواب.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  األوقاف يف لبنان :- 2 
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  األوقاف يف احلياة االجتماعية يف بريوت:  دور       
ـــــوقفي الفـــــتح       ــق العمـــــل ال ـــــق يف القدم،ولقـــــد رافـــ ـــــة املـــــدن الشـــــامية عري إن الوقـــــف يف بـــــريوت وبقي

اإلســالمي واســتمر ينمــوا عــرب العصــور اإلســالمية املتعــددة وكــان اخللفــاء واألمــراء والقــادة املســلمون منــد 
ــــــــة املـــــــــدن الشـــــــــام ــــــــع والـــــــــزوا والتكـــــــــا دخـــــــــوهلم إىل بـــــــــريوت وبقيـ ـــــــد أقـــــــــاموا اجلوامـ ية (اللبنانيـــــــــة) وقــ

ت ــا علـــى املســـلمني وغـــري )1(والبيمارســـتا ف يف ســـلمني. وقـــد حظيـــت األوقـــاامل...وجعلوهـــا وقفـــا عامـ
ــــا بعــــد تطــــور املفهــــوم الــــوقفي وتبيــــان نتائجــــه اإلجيابيــــة يف خمتلــــف  هتمــــامالالعهــــد العثمــــاين  الالئــــق 

ــاالت نظــيم الوضــع اإلداري لألوقــاف علــى مســتوى القطــر اللبنــاين فقــد قســمت أمــا مــن حيــث ت )2( ا
ت هـــي :طرابلس،وبريوت،وصـــيدا لكـــل منهـــا <جملـــس أوقـــاف  األرضـــي اللبنانيـــة وقتهـــا إىل ثـــالث وال
بــــع للنظــــارة العامــــة يف األســــتانة يعينــــه الســــلطان  العثماين،ومهمتــــه اإلشــــراف علــــى األوقــــاف اخلرييــــة 

،،وأقبـل املسـلمون )3(الذرية واملسـتثناة والعقـارات الوقفيـة الـيت عليهـا حقـوق للغـري وحماسبة متول األوقاف
يف العهـــد العثمـــاين  علـــى العمـــل بـــه وتطبيقـــه يف بـــريوت وشـــىت األمصـــار اإلســـالمية ومـــن الـــدالئل علـــى 
د عـــــدد وحجـــــم الوقفيــــات وتعـــــدد جمـــــاالت االســــتفادة منهـــــا واإلنفـــــاق  ذلــــك التطـــــور امللمــــوس يف ازد

  )4(ويكفي اإلشارة إىل ماعليها.
ميلكــه املســلمون مــن  الصــادرة الوقــف كانــت تطبــق علــى األمــالك والعقــارات واألمــوال وأحيــا بعــض 

أمـــالك وعقـــارات وقفيـــة يف بـــريوت وهـــي تعـــد بعشـــرات اآلالف فمـــا مـــن مســـجد أو زاويـــة أو مؤسســـة 
 يفكانـــت تطبـــق   عثمانيـــة خرييـــة أو اجتماعيـــة ،إال وكـــان عليهـــا وقـــف يتضـــمن العديـــد مـــن واألنظمـــة ال

ت شـــر ســـابقا إىل أن أوقـــد ســـبق .)5(املغـــرب العـــريبعلـــى غـــرار مـــا كانـــت تطبـــق يف  العـــريباملشـــرق  وال
ت العثمانية،وقـد عرفـت بـريوت اآلالف مـن الوقفيـات اخلرييـة العامـة مـن  بعض هده التنظيمات والفرما

و يف ســواها مــن املــدن ، قــد ســامهت مســامهة املالحــظ أن األمــالك الوقفيــة ســواء يف بــريوت العثمانيــة  أ
ملسلمي بريوت ولبنان. ومما يشـري إىل أمهيـة الوقـف اإلسـالمي يف احليـاة  االجتماعيةفعالة يف تطوير البىن 

                                                
حتتوي مخسني مستشفى موقوفا  ، ويف بغداد انتشرت املستشفيات املوقوفة يف شىت بقاع العامل اإلسالمي ، فمثال يف مدينة قرطبة األندلسية كانت _ 1

أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتماعية مع أنظر عبد العزيز علوان سعيد عبده،  ،مثانية عشر بيمارستنا ..وكان الوقف هو املمول الرئيسي 
  وما بعدها. 97م،  ص ص 1997ه_ 1417، رسالة لنيل املاجستري يف االقتصاد اإلسالمي دراسة تطبيقية  للوقف يف اليمن 

  26، 25، ص م 1988، بريوت، اجلامعية ، الدار2، طاملسلمني يف بريوت يف العهد العثماين أوقاف،  حالق حسان _2

تمعات  ، محد ممهديأحممود  _3 ،االمانة 45وقائع ندوات رقم ، )اإلسالميةنظام الوقف يف التطبيق املعاصر(مناذج خمتارة من جتارب الدول وا
  72العامة لألوقاف دولة الكويت_الكويت ،البنك االسالمي للتنمية املعهد االسالمي للبحوث والتدريب ،ص 

ت العربية اثناء العهد العثماينعبد الرمحان النجدي اسكندر هللا الفردوس  _ 4 الشركة التونسية لفنون  دط،، ، احلياة االجتماعية يف الوال
  29ص  دت،،الرسم

  297، ص نفسه _5
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ــة اإلســــالمية يف بــــريوت االجتماعيــــة ــلت لــــدى وايل بــــريوت واحلكومــــة  أن مجعيــــة املقاصــــد اخلرييــ ، توســ
ـــا ولتوســـيع  لالســـتعانة أملضـــبوطةســـالمية احمللولـــة أو غـــري العثمانيـــة لتســـليمها بعـــض األوقـــاف اإل بواردا

ا  ث االجتماعيةنشاطا احلكومـة العثمانيـة هلـذا الطلـب  اسـتجابتو للذكور.وقـد  وإلقامة املـدارس لـإل
  وسلمتها بعض األوقاف منها على سبيل املثال:

ت (املقابربوقف اجل   )ا
  ةوقف التكي

  وقف جل التني
  عبد القادر جبيلي. وقف فاطمة بنت

  وقف احلاجة بدرة بنت عبد القادر جبيلي.
  )1(وقف سبيل اجلامع العمري الكبري

  حيث يقصدها املعوزون والفقراء واملساكني القاطنني يف بريوت

وقــاف لـى أمهيـة األعللداللـة و أوقـاف احللـواين والقصـار والقبـاين ورمضـان اليـايف ومنيمنــة الكـرديل وقرنفـل 
ت ومرامــــي ب االجتماعيــــةيــــاة حل وارتباطهــــا ف يف عــــض األوقــــايف بــــريوت يكفــــي أن نشــــرح بعــــض غــــا

  بريوت ومنها على سيل املثال: 
طـن   إنسـاين اجتمـاعي:وهـو وقـف خـريي لغـرض وقــف قفــة اخلبــز-   ندكـا وت ولـهبـري كـان موقعـه يف 

خلبز كل يوم مجعة خمتلف الطوائف فيوزع متويل خاص    بز عليهم ،اخلالقفة  ، توضع فيه قفة مليئة 
   ا للقفة.  يعود ربعهديدة وبعض العقارات واملخازن اليتعوقد كان هلذه القفة  أوقاف 

طــن بــريوت. وكانــت  )2( وقــف اإلبريــق-  :كــان هلــذا الوقــف دكــان خــاص لتوزيــع األواين الفخاريــة يف 
ـــاة والفقـــري والغـــالم  وعـــاءا فخـــار ســـ ليما جمـــا مقابـــل مهمـــة القـــيم علـــى الوقـــف إعطـــاء الصـــيب أو الفت

واحلكمــة مــن ذلــك أن الصــيب اذا أرســله معلمــه ملــلء اإلبريــق  عملــهبالوعــاء الــذي  كســر معــه أثنــاء قيامــه 
فبـــدال مـــن تعـــرض الصـــيب للتـــوبيخ أو الطـــرد مـــن  اإلبريـــقولســـبب مـــن األســـباب كســـر  الســـبيلمـــاء مـــن 

مكــان هــذا الصــيب أخــذا اإلبريــق امل العمــل واحلصــول علــى إبريــق جديــد،  ســور إىل وقــف اإلبريــق كفغــن 
  لألحداث. االجتماعيةوهذا نوع من الضمانة 

                                                
ت العربية يف القرن التاسع عشرحسان حالق:  _ 1 ص  م،1987ه_1407، التاريخ االجتماعي واالقتصادي والسياسي يف بريوت يف الوال

26  
ءا صحيحا لينجوا من العقاب اأوق _ 2 أنظر جواد  ،ف األواين املكسورة : هو وقف يذهب إليه اخلادم الذي كسرت اآلنية بيده  فيأخذ بدهلا إ

  . 21املرجع السابق،ص  ،مهدي
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:كانت أمالك وعقارات هذا الوقف تقـع يف سـاحة الـربج يف بـريوت وكـان وقف سكة حديد احلجاز- 
منيف من إجياد هذا الوقف دهلا  )1(. أموال سنوية لإلنفاق على سكة العقاري 

  حلجا قللحجاج طري املنورة، وتسهيالينة دد احلجاز املمتدة من دمشق إىل املحدي

ت  وقـــاف الأوهنـــاك  ـــيت كانـــت تشـــكل الضـــما ـــواع األوقـــاف ال  ةاحلقيقـــ االجتماعيـــةحصـــر هلـــا مـــن أن
،وقـف العلمـاء،وقف املفتني،وقـف  البريويتللمجتمع  تمـع العثمـاين منهـا: أوقـاف املسـاجد والزوا بل وا

ـــــــة  ـــــــمطلب ــرا العل ــــــات العامـــــــة،وقف املـــــ ـــــــف املكتبـ ـــــــان وذوي وق اهـــــــدين،وقف املقعـــــــدين والعمي بطني وا
ــــريوت بوقــــف أمــــالك )2( ...العاهــــات،وقف األرامــــل واأليتــــام وأبنــــاء الســــبيل ومل يكتفــــي املســــلمون يف ب

أخـــرى  إســـالميةواحكـــار علـــى مســـاجد وزوا مـــدينتهم ،بـــل امتـــد عملهـــم الـــوقفي واخلـــريي إىل منـــاطق 
مـع صـيدا الـيت كانـت موجـودة يف سـوق النجـارين الفوقـاين ملساعدة املسلمني فيها،على غرار أوقاف جوا

طـــن بريوت.بـــل امتـــد اخلـــري ببعضـــهم أن نـــذر وقفـــه الـــذري يف حـــال انقـــراض ذريتـــه إىل فقـــراء مكـــة  يف 
واملدينــــة املنــــورة.ومن هــــذه األوقــــاف علــــى ســــبيل املثال:أوقــــاف أمحــــد حســــني القبــــاين يف منطقــــة ســــوق 

  احلدادين يف ميناء بريوت.
يـة مبكـان القــول،أن كثـريا مـن األوقــاف اإلسـالمية بـدأت تضـيع أو تســتبدل منـذ سـيطرة فرنســا ومـن األمه

علــى لبنــان الكثــري مــن املســاجد_الزوا حبجــة توســيع الطرقــات وتطــوير بــريوت فضــاعت تلــك ملســاجد 
ـــــــــــوق الطويلـــــــــــــة . ــــــة اإلمــــــــــــام األوزعــــــــــــي يف سـ ــــــــــا إال واحــــــــــــدة هــــــــــــي زاويــــــ ــــزوا ومل يبــــــــــــق منهــ )3(والــــــــ

                                                
  .2، ص  املرجع السابق، واالقتصادي  االجتماعيالتاريخ  حالق ، _1
  2، ص نفسه  _2
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  فلسطني:الوقف يف - 3
تضـــاعفت األوقـــاف يف عهـــد العثمــــانيني بســـبب الـــدافع الـــديين حيــــث ســـيطرت األســـر الفلســــطينية    

ملئـة مـن 40وجار هللا وغريهم علـى األوقـاف وذالـك ألن نسـبة يواخلالد العريقة كاحلسيين والنشا شييب
بعــا هلــذه العــائالت ،وكانــت  مــن مصــادر ذه الســلطة علــى األوقــاف مصــدر هلــالوقــف الصــحيح كــان 

   .)1(سلطة هذه العائالت أمام السلطة العثمانية املركزية
لوقــف كمــا أنــه       كمــا انتشــر وقــف النقــود الــذي قيــل فيــه أنــه ميثــل "ثــورة يف الفقــه اإلســالمي املتعلــق 

ميثل اإلسهام العثماين يف احلضارة اإلسـالمية "مث ظهـوره علـى األرض وانتشـاره يف القـرن التاسـع اهلجـري 
م 1423ه/827امس عشـر مـيالدي ،فقـد ظهـر أول وقـف مـن هـذا النـوع يف مدينـة أدرنـة خـالل اخل/

)أالف أفجــة لكــي يصــرف 10الــذي يتمثــل يف قيــام احلــاج مصــلح الــدين بوقــف عــدة دكــاكني ومبلــغ (
  .)2(العائد منها لثالثة قراءة للقران الكرمي (أفجة يف اليوم لكل واحد )يف جامعة كلسية

 فتح الباب لظهور أوقاف جديدة تعتمد فقط على وقف النقود كما أن الوقف     
ــا الــيت ظهــر فيهــا أول وقــف للنقــود يف حلــب لــدينا ظهــور أخــر وأهــم لوقــف النقــود   واىل تلــك الفــرتة ذا

بـــالد الشـــام كـــان يف القـــدس فنجـــد أن  يف القـــدس ،حـــىت ميكـــن القـــول أن أهـــم انتشـــار لوقـــف النقـــود يف
ــــري خــــ هتمــــام كب م 1520/1566الل عهــــد الســــلطان اجلديــــد  ســــليمان القــــانوين القــــدس حظيــــت 

ـا واسـتقرار املزيـد مـن  ر انعكس على تطورها العمراين وانتعاشها التجاري نتيجة إلقبـال احلجـاج علـى ز
اورين فيها           )3( .الوافدين وا

ة ،كمـا شـارك الصـخر بـة القلعـة وجتديـد ق مفقد قام السلطان سليمان بناء سـور جديـد للقـدس وتـرمي    
ــى العمــــارة والــــيت كانــــت تقــــدم وجبـــات جمانيــــة للمئــــ ــري علـ تــــاجني ات مــــن احملزوجتـــه يف إنشــــاء وقــــف كبــ

اورين يف القدس .   وا
عرفـــت وجـــودا إدار عســـكر وقضـــائيا جديـــدا كـــان لـــه تقريبـــا مـــن  )4(ســـنجقوكانـــت القـــدس مقـــرا للـــواء 

وهكـذا لـيس مـن املصـادفة أن يكـون اإلقبـال علـى وقـف األروام الذين جاؤوا من عمق الدولة العثمانيـة ،

                                                
  54ص،م  2009ه/1430،دط، سبل تنمية موارد الوقف اإلسالمي يف قطاع غزة،اء الدين عبد اخلالق بكر - 1
ءوط -  2   42ص ،،املرجع السابق ضرلم اإلسالمي ما بني املاضي واحلاالوقف يف الع،األر
  43نفسه  ،ص -  3
غللا اهانعمو  -  4 نه أهل للحكم مث تورطت   يو ا اللواء الذي مينحه السلطان للوايل أو األمري تعبريا عن ثقته  لدولة ،مث خص  العلم واللواء اخلاص 

نة فأصبحت تعين قسما إدار من أقسام الدولة وحلت حملها مؤخرا الكلمة العربية (لواء)للمعىن نفسه الدالل ،املرجع السابق ،أي قسم إداري،أنظر صا
   136ص،
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النقــود مرتبطــا برمــوز اإلدارة العثمانيــة اجلديــدة قاضــي القــدس وغــريهم..) الــذين كانــت هلــم معرفــة وجتربــة 
  )1( .مع وقف النقود يف املناطق اليت كانوا فيها قبل قدومهم إىل القدس

ايـة القـرن الثـاين ويالحظ أن اإلقبال على وقف النقود يف القـدس بقـي يت زايـد حـىت وصـل إىل ذروتـه يف 
مــن األوقــاف اخلرييــة  ةملائــ 50للحكــم العثمــاين ،كمــا ميكننــا القــول أن وقــف النقــود قــد شــكل حــوايل 

الــيت أنشــأت يف القــدس خــالل القــرنني األولــني للحكــم العثمــاين وهــذا مــا ال جنــده يف أيــة مدينــة يف بــالد 
ت العربيةالشام وال يف أية مدينة من ال   .)2(وال

ا لـدينا اثنـان فقـط )هـي أوقـاف خرييـة بينمـ65مـن أصـل 63األوقـاف تقريبـا (أوال أن كـل  ظوهذا يالح
ن وواحــد أخــر مشــرتك خــريي /ذري ،وكــان يوجــه الريــع /الــربح مــن  تشــغيل األ نفــاق علــى مــوال لإلذر

  دسي .رم القرة احلقراءة القران الكرمي والدعوة للواقف وأسرته يف احلرم القدسي أو إل
ـــربح        لقـــروض الـــيت أصـــبحت  توفرهـــا أوقـــاف النقـــود يف القـــدس يالحـــظ أن نســـبة ال وفيمـــا يتعلـــق 

ســتثناء وقفتــني مل حتــدد بوضــوح نســبة الــربح ويبــدوا أن هــذا  كانــت حتــدد بوضــوح يف الوقفيــات وهكــذا 
مسـي للدولـة العثمانيـة ،كـان عليـه النوع من الوقف الذي حضي بقبول غالبية الفقهاء املذهب احلنفي الر 

تمــع الشــامي ممــا يــدل هــذا يف  يف الــوقفيتني ــا أن يــربئ نفســه مــن الــر حــىت جيــد القبــول نفســه يف ا ذا
حــد ذاتــه علــى الــتحفظ الــذي قوبــل بــه مــن إتبــاع املــذاهب األخــرى املنتشــرة يف بــالد الشــام (الشــافعية 

حـد عشـر ونصـف واحلنابلة واملالكيـة )ولـذالك جنـد أن معظـم ال وقفيـات تؤكـد أن الـربح احملـدد (العشـرة 
كيـــد الواقـــف علـــى  )هـــو علـــى الوجـــه الشـــرعي وعلـــى أن تكـــون القـــروض ب "املعاملـــة الشـــرعية"وتربز 

  )3(املتويل يف تبقى شبهات الر ...اخل .

ستمرار تدفق الريـع مـن تشـغيل رؤوس األمـوا      ل املوقوفـة مل ونظرا ألن استمرار الوقف اخلريي مرتبط 
تكن تناسبه املضاربة املذكورة فقـد حـرس أصـحاب أوقـاف النقـود يف القـدس علـى وضـع بعـض الشـروط 
اليت تضـمن للقـروض أن تعـود إىل الوقـف مـع الـربح العائـد منهـا لكـي يصـرف علـى املسـتحقني احملـددين 

 .  )4(يف الوقفيات 
 
  

                                                
ءوط، -  1   45ص،املرجع السابق  ، الوقف يف العامل اإلسالمي ما بني املاضي واحلاضر األر
  .46ص،نفسه   -  2
  .49ص ،نفسه  -  3
  .50ص ،نفسه -  4
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  الوقف يف مصر:- 4
ـــا منـــذ  دخـــول املســـلمني مصـــر يف أيـــدي املســـتحقني ونظـــار الوقـــف ظلـــت األوقـــاف يف مصـــر مـــع كثر

  .)1(حسب شروط الوقف دون أي تدخل أو إشراف من الدولة 
الثـــة مت إىل ثوتنوعـــت األوقـــاف يف العصـــر اململـــوكي حـــىت انضـــمت يف عهـــد الظـــاهر بيـــربس ،فانقســـ

سـتها أو تبعيتهـا وهـذه األقسـام هـي الـرزق  س ديوان األحبـاة لـلتابعـاأقسـام رئيسـية علـى األقـل حبسـب ر
هــي الــيت لشــافعي و اواألوقــاف اخلرييــة علــى احلــرمني وجهــات الــرب ،وكانــت حتــت إشــراف قاضــي القضــاة 
ألوقــــاف احلكميــــة مث األوقــــاف األهليــــة  أو تلــــك األوقــــاف الــــيت امتــــزج ف ف اخلــــريي  يهــــا الوقــــعرفــــت 

  لوقف األهلي .
د خـواص السـلطان العثمـاين يف مصـر وهـو وللداللة على احلفاظ على األوقاف يف مصر نالحـظ أن احـ

لــالزورد والــذهب حمــررا خبــط مجيــل بقلــم  داود أغــا أرســل للســلطان مــراد خــان مصــحفا شــريفا مســطراً 
الســلطان بعــد ذالــك انــه موقــوف ضــمن أوقــاف مصــر إىل قاضــي القضــاة الــذي اخــذ يبحــث يف كتــب 

 علــى جــامع احلــاكم فأعــاده مـــرة شــنكيزاهتــدى إىل أن واقفــه هـــو بيــربس جا األوقــاف عمــن وقفــه حــىت
لقــــاهرة فانــــه جيــــب أن منــــر ســــريعا علــــى العمليــــات االســــتثنائية الــــيت أجراهــــا      )2( .أخــــرى وفيمــــا يتعلــــق 

شـا (حـاكم مصـر خـالل الفـرتة  ب 1558-1555اسكندر  م)الن املنطقـة الـيت أجريـت فيهـا حـول 
نشــات اســكندر قــد اختفــى ،وكانــت تظــم م ،لدرجــة أن كــل اثــر مل19القــرن  اخلــزف قــد تغــريت متامــا يف

إىل جانــب اجلــامع الكبــري تكيــة وســبيل وحوانيــت ومبــاين خمتلفــة  وهــي جمموعــة هامــة للغايــة لدرجــة انــه 
لكامل نه مجيع هذه املنطقة اليت توسعة كثريا قد أعيد تشكيلها                      )3(ميكن االفرتاض 

ملقابل فإننا نعرف على وجـه ا       لدقـة املنشـات الـيت شـيدها رضـوان بـك خـالل الفـرتة مـابني عـامي و
ئــــق 1629-1647 يف منطقــــة قريبــــة للغايــــة مــــن هــــذه املنطقــــة وذالــــك الن املنشــــات املــــذكورة يف الو

ب زويلـة الوقفية ال قية جنـويب  رها   وتتضـمن هـذه املنشـات الـيت تقـع حـول القصـر الـذي ال )4(تزال أ
ه املهيــــأة قا ئمــــة ســــوقا كبــــريا غــــري مســــقوف يف بعــــض أجزائــــه (قصــــبة رضــــوان)ومبىن لإلجيــــار تــــزال بقــــا

موعــة املعماريــة وهــي اكــرب مبــاين القــاهرة القدميــة أعــادت  وزاويتــني وســبيل وكانــت نتيجــة تشــديد هــذه ا

                                                
  276م  ،ص1798،دط، ريخ القضاء يف مصر العثمانية، عيسى عبد الرزاق إبراهيم - 1
  .276نفسه ،ص - 2
  165رميون،املرجع السابق،  ص -  3
قوت بن عب -  4                 ص،لبنان،،بريوتار صادرد، 3مجمعجم البلدان،د هللا أحلمري الرومي البغدادي،اإلمام شهاب الدين أيب عبد هللا 

يب الفدا  إمساعيلعماد الدين أيضا أنظر  ،159،160ص               دار صادر دط،تقومي البلدان،ه،،732سنة املتوىفبن حممد بن عمر املعروف 
                                                                                                 .224،ص،دت بريوت
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مرتاتقريبـا ،ويف هـذه احلالـة أيضـا انـدمج وقـف رضـوان 15تنظيم احلي وشـبكة الطـرق علـى مسـافة طوهلـا 
كملهـا الـيت بـدأت حـوايل عـام بك يف عمل م وتضـمنت يف إحـدى مراحلهـا 1550يـات تنميـة املنطقـة 

-1632نقــــــل املــــــدابغ القدميــــــة ويبــــــدوا أيضــــــا أن شــــــطت إبــــــراهيم أغــــــا الضــــــابط االنكشــــــاري بــــــني (
عـــادت إدات املوقوفـــة قـــد أدت إىل ئـــاع)والــيت أجراهـــا يف حالـــة التبانـــة ،يف إطـــار جمموعــة مـــن الم1657

  )1(.على جانيب جامع صقر والذي قام األمري برتميمهجتهيز املنطقة 
  أراضي الوقف:

وميـزت الوقـف أن الــوارث ال يسـتطيع التصــرف يف األرض  كانـت بعـض األراضــي املصـرية موقوفــة ،      
قــام املماليــك يف ف ه،األمــوال الثابتــة لــه فوائــده ومضــار وإمنــا لــه احلــق االنتفــاع بريعهــا فقط،وحــبس العــني و 

اخلـري مث ابتـدأ هـذا  هاضيهم على املساجد وغريهـا مـن وجـو حلكومة املصرية بوقف بعض أر أول عهدهم 
م  النظــام يشــيع بــني املوســرين مــن األهــايل كمــا أن األتــراك أنفســهم أقبلــوا علــى وقــف بعــض مــا يف حيــاز

  )2(من األراضي
ــم يعملــون  بــذ  كننــا تفســري هــذاومي ، لك عمــال صــاحلا يتقربــون بــه إىل هللايــدفعهم يف ذلــك اعتقــادهم أ

د ن ســـكان الـــبالمـــاألهـــايل و االجتـــاه إذا علمنـــا مـــا كـــان للعقيـــدة الدينيـــة مـــن التـــأثري علـــى أفكـــار احلكـــام 
م احلكــم العثمــاين حيــث عمــت الفوضــى ،خــاف كاإل لنــاس علــى ثــري مــن اســالمية ،غــري انــه يف أواخــر أ

  أراضيهم من الضياع
  
  

                                                
  .  166ص ،السابقاملرجع ،ون رمي  -  1
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ب، وقــد ن الضــرائمــخصوصــا وأن أراضــي الوقــف كانــت معفــاة  نتيجــة لطمــع احلكــام فــاقبلوا علــى وقفهــا

 نظـــرا إلمهـــال إىل انتشـــار الوقـــف إىل قلـــة خصـــوبة األرض مـــن جـــراء عـــدم الصـــرف علـــى استصـــالحها،
 .كما أدت إىل جتميد بعض املوارد املصرية،الوقف 

لناظر،الــذي ا نيعنيــا–الوقــف  -كــل مــن نــوعي  دارة األراضــي املوقوفــة، ويفونظــام الوقــف نظــام متبــع إل 
ظـرا  ن يعينـو  ةداعـوكـان النظـار ،يدير األراضي من بني املستحقني ،فإذا انقرضوا كان للقاضي أن يعـني 

  من بني طائفة العلماء .
وقــد كــان النظــار مــن العلمــاء يســتغلون األراضــي املوقوفــة وينتفعــون بــدخلها كمــا لــو كانــت أمالكهــم    

  )1(مراقبة احلالة.اخلاصة وذالك نتيجة لتهاون احلكومة يف 

      ،فلقدوعند جميء العثمانيني إىل مصر كانت مساحة كبرية من أراضي مصر أوقافا

عــن املــال وعــن احلالــة االقتصــادية يف مصــر، وكــان  تكلــم )2(ذكــر حممــد فهمــي هليطــة أن قاســم بــك أمــني
ــــال يف أور فانســـــاق قاســـــم بـــــك أمـــــني إىل موضـــــ ـــــني املـــــال يف مصـــــر واملـ وع "املـــــال حيـــــاول أن يـــــوازن ب

  فتحدث عن الوقف ونتائجه،والثروة"

حيــث  ريعة ومــنويقــول األســتاذ امحــد خــاكي (ولعلــه كــذالك كــان أول مــن عــاجل الوقــف مــن حيــث الشــ
  القانون ومن حيث انه عرف ماجرت به العادة عند "كبار املالك"يف مصر، 

حياتــه أو  صــها يفرد الشــخص مــن أمالكــه وختصيوهــو يــذهب إىل أن األصــل يف الوقــف أن يكــون "جتــ
بعــد مماتــه لعمــل خــريي "ولكــن الوقــف مــن حيــث انــه عــرق جــرى بــه العمــل يف مصــر غــري الوقــف ،كمــا 

  )3(قررته الشريعة 

ء األغنيــاء أرادوا أن يســتخدموه يف غــري مــا وضــع     فــالوقف عنــد قاســم بــك أمــني يــؤد وظيفتــه ألن اآل
 بـل ليحـول بـني ورثتـه ،فنـتج عـن ذالـك طبقـة له ،وصار أول قصد للوقف أن حيـبس املـال ال لفعـل اخلـري

األبنــاء الســفهاء اللــذين يعتمــدون علــى الوقــف كــل االعتمــاد هــذا إىل مــا يشــوب الوقــف مــن اإلســراف 

                                                
  .27ص،املرجع السابق ،  هليطة -  1
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وسوء اإلدارة وتـدخل األجانـب بـني املسـتحقني والوقـف نفسـه يف كثـري مـن الشـؤون االقتصـادية واألمـور 
                                                   . )1(االجتماعية 

ــــذ القــــدم مــــن حــــق احلكومــــة كــــان علــــى حممــــد علــــي أن      لغــــي نظــــاميوملــــا كانــــت ملكيــــة األرض من
ون ـا امللتزمـ يت كـان يتمتـعويعدل نظـام الوقـف حـىت تعـود إليـه حقـوق االسـتثمار واالنتفـاع الـ )1(.االلتزام

 .  )كونظار الوقف لألنظمة الشائعة أثناء حكومة أمراء املمالي
كما أن حممد علـي قـرر تعـديل نظـام الوقـف فاسـتوىل علـى األراضـي املوقوفـة علـى األعمـال اخلرييـة        

لصـرف علـى هـذه األعمـال مـن مـوارد  لصرف على هذه األعمال اخلريية على أن يقـوم  على أن يقوم 
هلـم وتعويضـا عمـا فقـدوه املالية العامة وقـرر لنظـار الوقـف مـن الشـيوخ والعلمـاء ،معاشـات سـنوية ترضـية 

ــا دار ــذا ألغيــت  .مــن األمــوال الــيت كانــت تعــود علــيهم مــن اســتغالل األراضــي الــيت كــانوا يقــدمون  و
م مـــن بعـــدهم  ـــا أعقـــا ـــا امللتزمـــون والفالحـــون ونظـــار الوقـــف ويرثو ملكيـــة االنتفـــاع الـــيت كـــان يتمتـــع 

ت مــن حــق احلكومــة ومل يكــن يف هــذا الوقــت واســتبدلت منهــا امللكيــة العامــة جلميــع األراضــي الــيت صــار 
  )2(تفرقة بني ملكية احلكومة وملكية احلاكم ،فكانت امللكية إذن من حق حممد علي.

  موقف العثمانيني من األوقاف العلمية يف مصر:
ـــــريا لألوقـــــاف بشـــــكل       ـــــوكي منـــــوا كب ـــــويب واململ ــرين األي ـــــاف عشـــــهدت مصـــــر خـــــالل العصـــ ام،وأوق

ســالمي يف تعلـيم اإلبـة العلــم بشـكل خــاص ،حبيـث ســامهت األوقـاف يف متويــل الاملؤسسـات العلميــة وطل
ـــة طني املممصـــر زمـــن ســـالطني املماليـــك ويف فـــرتة الســـيادة اإلســـالمية عمومـــا ،إذ أدرك ســـال اليـــك أمهي

عتبارها الوسـيلة الوحيـدة الـيت تثبـت أركـان املدرسـة ود ن مـهـا ومكانتهـا عمـت نظاماألوقاف واألحباس 
  سالتها يف نشر العلم القيام بر 

حيــث بلغــت مســاحة األراضــي املوقوفــة الــيت حبســها ســالطني املماليــك علــى املــدارس  يف ذالــك العصــر
إلضــافة إىل البيــوت والعقــارات الــيت حبســت )3(واملكاتــب "الكتاتيــب" .والــزوا  مائــة ألــف فدان،هــذا 

  )4(أيضا على مصاحل املؤسسات التعليمية.

                                                
  .232ص ،السابقملرجع ا هليطة -  1

  .113نفسه،ص-   2
خذون بعد ذالك يف حفظ القر ن الكرمي والكتاآالقر  هي أماكن املرحلة األوىل اليت كان يتعلم فيها الصبية املسلمون مبادئ -  3 ن الكرمي فيتعلمون آبة و

يئهم لتلق ت احلساب ،علوم الدين واللغة اليت  ا أولو ملغرب األوسط بني جدرا ملساجد ،كما اعتربت الكتاتيب من املعاهد العلمية اهلامة  ي العلوم 
  2،تلمسان مركز إشعاع حضاري يف املغرب األوسط جامعة اجلياليل اليابس ،سيدي بلعباس ،ص جملة الفقه والقانون،أنظر اجلياليل شقرون

ئق القومية ،القاهرة،، ،دط ،رية يف العصر العثماينأوقاف املدارس والكتاتيب يف مدينة اإلسكندأمين حممود، -  4   5ص  دت،دار الو
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لعديد مـن اإلجـراءات الـيت كـان مـن       وبعد غزو العثمانيني ملصر قام السلطان العثماين سليم األول 
ا ملكيـتهم هلـا  بسـند  ا أن تضع حجج ملكية األراضي يف مصر لفحـص دقيـق ،فـإذا أثبـت أصـحا شا

ا للدولــــة وعلــــى الــــرغم مــــن متلــــك الدولــــ ة صــــحيح تركــــت هلــــم وان فشــــلوا يف إثبــــات ذالــــك مت مصــــادر
العثمانيـة للجانــب األكــرب لألراضـي الزراعيــة يف مصــر ،فـا الســلطان العثمــاين سـليم األول أصــدر مرســوما 

مــاىل الكشــاف واملباشــرين واملتحــدثني بعــد التعــرض جلهــات أوقــاف 1517ه/923ربيــع اآلخــر 24يف
  .)1(ألوقاف األصليةت، حىت ا، واملعابد، وأنواع الرب والقراجلوامع واملدارس ،واملساجد والزوا والربط

                                                                                                           

كمــــا وضـــــعت الدولـــــة العثمانيــــة قـــــانو لألوقـــــاف حــــددت مبوجبـــــه عمليـــــة حبســــها وكيفيـــــة اســـــتثمارها 
مــة م صــر ،إذ تضــمنت نصوصــه احملــا فضــة علــى والتصــرف يف ريعهــا ،وجــاء ذالــك ضــمن بنــود قــانون 

 )2(أوقاف املدارس والكتاتيب واملساجد والزوا ،مادامت اجلهات اليت ميوهلا الوقف موجودة ومعمورة.
إذن يتضح لنـا جليـا موقـف الدولـة العثمانيـة مـن أوقـاف املـدارس والكتاتيـب إذ أدرك سـالطني آل       

هـا، كمـا كانـت تقـوم بـه هـذه األوقـاف مـن دور مهـم ومـؤثر عثمان أن أمهيـة تلـك األوقـاف واحلفـاظ علي
يف مســرية املؤسســات العلميــة والدينيــة انطالقــا مــن الــدور الــذي كانــت تؤديــه هــذه املؤسســات يف إثــراء 

  )3(النهضة العلمية وبناء احلضارة اإلسالمية يف بلدان العامل اإلسالمي .

وقــــاف الــــيت ،تلك األدرية كانــــت أوقافــــا خرييــــةإن مجيــــع أوقــــاف املــــدارس والكتاتيــــب يف مدينــــة اإلســــكن
ها ،كمـــا لـــى مصـــاحلاعتـــربت حبـــق هـــي املصـــدر األساســـي لتمويـــل بنـــاء املـــدارس والكتاتيـــب واإلنفـــاق ع

  تنوعت هذه األوقاف يف صور متعددة  مثل األراضي الزراعية...
ـــرا ملكاتـــــب العلـــــم والعلمـــــاء عنـــــد ســـــكان مدينـــــة اإلســـــكندرية تســـــابق األمـــــراء        وبعـــــض والة ونضــ

العثمــانيون، والعلمــاء والتجــار، واألغنيــاء إىل وقــف الكثــري مــن األراضــي والعقــارات، لإلنفــاق مــن ريعهــا 
علــى املـــدارس والكتاتيـــب ،وكـــذالك تنوعـــت أشـــكال الوقــف اخلـــريي كمـــا تنوعـــت فئـــات املســـامهني فيـــه 

 ) 4(على النحو التايل : 

  

                                                
  .6،ص، املرجع السابقحممود  -  1

  .5،  صنفسه -  2
مة مصريف مادة -  3 ظر األوقاف44نص قانون  مستحقيها من الفقراء والعلماء وأهل  إىل على (وإن خلت جهة وقف وجهها قاضي املدينة مبعرفة 

ادة نفسها على(والرزق األحباسية القرى واألراضي الزراعية املوقوفة تبقى على حاهلا إذا كانت تصرف على سبيل الرب والصدقة العلم )كما نصت امل
السبل أو املساجد أو الزوا و املدارس يبقى على حاله مادامت هذه اجلهات  وما كان منها مشروطا لبعض البقاع أو الصلحمستحقيها من  إىلفتوجه 

   5،صنفسه  أنظر، ف هلا موجودة ومعمورة )اليت يصر 
  6،صنفسه -  4
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  أوقاف السالطني والوالة واألمراء - 1
اإلنفـاق علـى كتاتيـب و تسابق هؤالء إىل حـبس األوقـاف ورصـد ريعهـا علـى إنشـاء املـدارس وال لقد     

تقــرب والتقــوى وال الدينيــة مصــاحلها ،إذ كــانوا مــدفوعني للقيــام بــذلك بعــدة عوامــل منهــا و أمههــا الناحيــة
عـض لـي نرصـد بمـا يمهـم ،وفيإىل هللا ،ومنها أيضا اختاذ املدرسة أداة لدعم مركزهم ودعامـة ملسـاندة حك

  أوقاف هؤالء وحجم هذه األوقاف: 
  وقف صالح الدين األيويب صادر الفقراء والفقهاء: 

يعتــــــرب هــــــذا الوقــــــف أقــــــدم األوقــــــاف اخلرييــــــة والــــــيت مت رصــــــده علــــــى املــــــدارس والكتاتيــــــب يف مدينــــــة   
هــــو أول مــــن أرصــــد وقــــف الصــــادر علــــى الفقهــــاء  )1(اإلســــكندرية، كمــــا يعتــــرب صــــالح الــــدين األيــــويب

م ويشـــري املقريـــزي إىل هـــذا الوقـــف بوقـــف صـــادر الفـــرنج علـــى الفقهـــاء 1176ه/572والعلمـــاء ســـنة 
لفــــرتة اململوكيــــة  ــرورا  إلســــكندرية، واملالحــــظ أن هــــذا الوقــــف قــــد اســــتمر خــــالل الفــــرتة العثمانيــــة، مــ

ــن مث شــــاع بــــني أ لثغــــر الســــكندري "ومــ ئــــق العثمانيــــة بصــــادر الفقهــــاء والفقــــراء  ــرف يف الو هــــايل ،وعــ
عتبـــار أن التجـــار  سم"صـــادر الفقهـــاء والفقـــراء "كمـــا أشـــري إليـــه أيضـــا بوقـــف اخلمـــس،  اإلســـكندرية 

ا لتصديرها إىل بلدان البحر املتوسط.  االفرنج كانوا يدفعون مخس قيمة البضائع اليت كانو    )2(حيملو

قادمـــة إىل اإلســـكندرية كمــا أضـــاف العثمـــانيون ضـــريبة اخلمــس هـــذه علـــى الســـفن احلربيــة األجنبيـــة ال    
لغذاء واملاء .   )3(للتزويد 

ـــــوان  ـــــرادات هـــــذا الوقـــــف مســـــي ب "دي ـــــه حتصـــــيل إي ـــــاط ب ـــــوان ين ــــى هـــــذا الوقـــــف دي ـــرف علـ وكـــــان يشــ
ملـــدارس واملســـاجد  ـــاء  اخلمس"وصـــادر الفقهـــاء ،ليصـــرف مـــا يـــتم حتصـــيله ســـنو علـــى العلمـــاء واخلطب

دة العلمـــاء وذالــــك لتكـــون ســـندا أ ومســــندا والكتاتيـــب ،كمـــا ارتـــبط هــــذا الوقـــف بـــبعض فتــــاوى الســـا
إلسـكندرية أنـه كـان يصـرف  ئـق وقـف املدرسـة الربهانيـة  للعلماء أو طالب العلم ،وتذكر لنا إحـدى و
هلا مبلغ نقدي من املال حتت مسمى حمصول مجرك بنـدر اإلسـكندرية مشـريا يف ذالـك إىل وقـف صـادر 

إلضــافة إىل ريــع الوقــ ف األصــلي للمؤسســة ،ومــا مييــز هــذا الوقــف أنــه يف حالــة الفقهــاء والفقــراء هــذا 
لتــايل  وفــات أحــد العلمــاء املرصــد هلــم مرتــب مــن هــذا الوقــف ينتقــل هــذا املرتــب إىل زوجتــه وأوالده ،و

  )4(يكفل هذا الوقف العلماء وأسرهم من بعدهم.

                                                
لعراق عامم1193- 1138(-  1 لكامل صالح الدين يوسف بن أيوب ولد يف تكريت  موسوعة ،أنظر: جمموعة من املؤلفني :م1138)امسه العريب 

  .ومابعدها549صم، 2002،  بريوت ، دار الصداقة العربية،1ط ،3ج،مشاهري العامل 
26املرجع السابق،صحممود ،  -   
  .7،ص نفسه   -  3

  8ص ،نفسه -  4
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شــا:     شــا هــو أكثــر الــوالة العثمــانيني الــذين شــيد وقــف ســنان   مصــر بصــفة أوقافــا يفوا يعتــرب ســنان 
  عامة ويف مدينة اإلسكندرية بصفة خاصة 

لتنــوع االقتصــادي يف مصــادرها مــابني عقــارات ودكــاكني  شــا متيــزت  ومــن املالحــظ أن أوقــاف ســنان 
إلســــكندرية مسيــــت ب "املدرســــة الســــنا نيــــ "،كما أنشــــا ةومحامــــات عامــــة ،كمــــا أنشــــا ســــنان مدرســــة 

لتأديـب األطفـال وتعلــيمهم ولضـمان اســتمرار املسـرية العلميــة  مكتـب "كتاب"مسـتقل عــن املدرسـة معــد
شــا أوقافــا كثــرية لإلنفــاق عليهــا متثلــت يف محــامني عرفــا حبمــامني "ســنان  ملدرســة واملكتــب شــيد ســنان 

ــت والو  ـــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــن احلوانيــــ ــــــد مـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــف العديــ ـــــا"،كما وقـــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــشـ ــــــــــــــ ــــــة  التاكــــــــ ــــــــــــــ                                                       .التجاريـــــــــ

شـــا: رجــب كتخــدا مكتــب لتأديــب األطفــال  أنشــأ األمــري وقـــف األمـــري رجـــب كتخـــدا واألمـــري حييـــا 
وتعلـــيمهم قـــراءة القـــران الكـــرمي والقـــراءة والكتابـــة كمـــا أنشـــأ بيـــت أعلـــى املكتـــب وصـــهريج ميـــاه وســـبيل 

ى مصــاحل املكتـب ونفقـات املدرســني والطـالب ويف نفـس اإلطــار أسـفله وذالـك كوقـف يصــرف ريعـه علـ
ألطفال الصـغار األيتـام إذ أنشـأ مكتـب أخـر لتأديـب األطفـال وتعلـيمهم  شا  جاء اهتمام األمري حيىي 
إلضـافة للوقـف األصـلي الـذي  اظافة إىل اإلنفاق على املكتب من ريـع وقـف صـادر الفقهـاء والفقـراء ،

  )1.(املكتبحسبه على مصاحل هذا 

ــ-  ــ ــ ــ شـ ــد  ــ ــ ــ ــوايل أمحـ ـــ ــ ــ ــافظ:  اال ــ ــ ــ ــــــنة احلـ ــر ســـ ــــــــذي تـــــــــوىل واليـــــــــة مصــــــ م إىل غايـــــــــة 1591ه/999ال
م فكانــت مــن أهــم اجنازاتــه حنــو قافلــة احلــج املصــرية ،إنشــاء ســحابة لكــي حتمــل املــاء 1595ه/1003

  )2(واملنقطعني ،اذا أوقف عليها وكالة ودكاكني ومنازل يف منطقة بوالق املصرية 
اجتـه واىل إنشـاء املـدارس والكتاتيـب وحسـبوا عليهـا احلديـد مـن العقـارات واألغنيــاء:أوقاف التجــار - 2

مـــدفوعني بعـــدة عوامـــل كـــان مـــن أمههـــا الناحيـــة الدينيـــة والتقـــوى  اوالـــدكاكني واألراضـــي الزراعيـــة، وكـــانو 
  )3(. والتقرب إىل هللا

علـى مصـاحل املـدارس  كـان للعلمـاء أيضـا نصـيب يف تشـييد األوقـاف وحبسـها  لقدأوقاف العلماء :- 3
الشـــيخ العالمـــة  مـــثال: والكتاتيـــب وخباصـــة العلمـــاء املغاربـــة الـــذين جـــاؤا إىل مدينـــة اإلســـكندرية، فنجـــد

حممـــد ابـــن الشـــيخ خـــالص مدرســـة داخـــل ثغـــر اإلســـكندرية رصـــد وحـــبس عليهـــا  وقفـــا متثـــل يف أراضـــي 
جلز  ــا أشــجار فاكهــة  ملدينــة ،وجنينــه  يــرة اخلضــراء ،واشــرتط أن يــتم زراعيــة وكــان داخــل ســوق شــرقي 
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اإلنفـــاق مـــن ريـــع كـــل هـــذا الوقـــف علـــى مصـــاحل املدرســـة املعروفـــة  مبدرســـة الشـــيخ خـــالص أو مدرســـة 
                        )1(.اخلالصية

حلصــول علــ     ف ى جــزء مــن وقــكمــا اســتطاع أيضــا احلصــول علــى موافقــة قاضــي مدينــة اإلســكندرية 
إلســكن ســني إليــه والدار  ملنســوبنيدرية ،وذالــك لإلنفــاق منــه علــى طلبــة العلــم اصــادر الفقهــاء والفقــراء 

ن ريعهــا مــة لينفــق بتلــك املدرســة ،ووقــف أيضــا العالمــة الصــويف الشــيخ حممــد فخــري قطعــة أرض زراعيــ
ملدرسة الفخرية ول ى يعهـا أيضـا علـر يصـرف مـن على مدرسته املوجودة داخل ثغر اإلسكندرية واملعروفة 

ب الوظائف    ملدرسة .أر
ويتضـــح لنـــا مــــن العـــرض الســــابق مـــدى االهتمــــام حبـــبس األوقــــاف ورصـــد ريعهــــا علـــى املؤسســــات     

ت املســامهني  فيهــا كــان اهلــدف مــن وراء الوقــف وقــاف الــيت متيــزت بتنوعهــا وتنــوع فــآالتعليميــة ،تلــك األ
ملـــدارس وتلـــك الـــذي يـــتم حبســـه علـــى املـــدارس والكتاتيـــب هـــو احملافظـــة علـــى اســـتمرارية مســـرية هـــذه ا

   )2(.الكتاتيب ،ومن مث استمرار املسرية العلمية داخل املؤسسات العلمية يف مدينة اإلسكندرية

 دراسة عن اخللو يف األوقاف املصرية يف العهد العثماين :
ن نشــاط يف مــا أحدثــه يعــد اخللــو أســلوب انتفــاع مســتحدث إىل حــد مــا  يف العهــد العثمــاين وملــ       

تمع .الفقه واالقتصا   د  وا
فـع دحلـانوت الـذي اعقـار او و اخللو اسـم ألمـر معنـوي ميلكـه دافـع النقـود للوقـف مـن املنفعـة يف ال      

قـل رة املثـل، ور يـدفع أجـ فيه هذه النقود للوقف ، حبيث يصبح له حق القـرار يف العـني املوقوفـة طاملـا مـا 
  من أجرة املثل يف حالة عدم وجود من يستأجره   

ار املقبــول  ,حــىت أفــىت الــبعض انــه ال حيــق للوقــف إخــراج صــاحب منفعــة اخللــو يف العــني املوقوفــة إلجيــ
مــادام يــدفع اإلجيــار وجيــوز للمســتأجر صــاحب منفعــة اخللــو يف العــني املوقوفــة مــادام يــدفع اإلجيــار وجيــوز 

،كمــا أجــاز للمســتأجر صــاحب منفعــة اخللــو إن يبيــع هــذا احلــق ملســتأجر أخــر ،مقابــل مبلــغ مــن املــال 
  )3(.البعض مع اخلالف يف ذالك ،وقف منفعة اخللو يف األعيان املوقوفة 

ـــو أن نشـــأته تعـــود كـــذالك ملعضـــلة عمـــارة األوقـــاف ،حلاجـــة بعـــض حوانيـــت       واألصـــل يف أمـــر اخلل
هظــة،إلجراء عمليــات  ها حيـث كــان منشــأ اخللـو يف األصــل يف احلوانيــت إىل مبـالغ  األوقـاف ومــا شــا

والرتمــيم ،علــى أســاس أن الوقــف كمــا يشــرتط الواقــف يبقــى أبــدا مــع عجــز األوقــاف أحيــا أو  التجديــد
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اإلمهــال يف تــدبري ذلـــك األمــر فقـــد مت الســماح للمســـتأجر أن يقــوم بتلـــك العمــارة حتـــت رقابــة شـــاهدي 
إلشــراف علـــى أعمــال الرتمـــيم ويصـــبح مــا صـــرفه املســـتأجر  املرمــات)) وهـــم موظفــو الوقـــف املختصـــون 

تطيع العمـــارة منفعـــة خلـــو لـــه حبيـــث ال جيـــوز للوقـــف إخراجـــه مـــن احلـــانوت كمـــا إن الوقـــف ال يســـ علـــى
ملبلــغ الــذي يرتضــيه كمــا جيــوز لــه ســداد مبلــغ اخللــو للمســتأجر أل ن املســتأجر يكتــب حــق بيــع اخللــو 

لنسـبة ملنفعـة اخللـو يف نفسـه لتـايل يصـبح احلـانوت وقفـا، وكـذالك احلـال  ومل ينتـه  وقف هذه املنفعـة ،و
ــب بــــل انســــحب كــــذلك علــــى غريهــــا مــــن أنــــواع املوقوفــــات  ــر اخللــــو عنــــد حوانيــــت األوقــــاف فحســ أمــ

  .)1(العقارية

ر خالفــا شــديدا بــني فقهــاء املــذاهب اإلســالمية  يف           إن أمــر اخللــو مثــل أي أمــر مســتجد قــد أ
ـــع العصـــر العثمـــاين، حيـــث وجـــد الفقهـــاء إن األقـــدمني مل يتعرضـــ وا ملســـالة اخللـــو لعـــدم مصـــر منـــذ مطل

لتايل كان عليهم االجتهادحدوثها من ق    )2(يف هذا األمربل ،و
ن أمر اخللو مسـتحدث واسـتفادت منـه الفئـات املميـزة كـان علـى الفقهـاء البحـث عـن معاجلـة وأل       

ىل فقهيــة هلــذه األوضــاع، وعلــى ذلــك أفــىت بعــض فقهــاء احلنفيــة جبــواز ذالــك نتيجــة التوســع يف اســتناد إ
ة ورد علـى ذالـك بعـض احلنفيـة بعـدم قبـول هـذه التخرجيـات ،وقيـل الـبعض  فتاوى سابقة يف أمـور مشـا

علـى أيـة حـال فقـد مت إجـازة  .)3(ذالك ،ولكن أفىت معظم فقهـاء املالكيـة جبـواز اخللـو بيعـا وشـراء ووقـف
ى اعتبـار أن هـذا مـا أمر اخللو بيعه وشـراءه وتوريثـه وحـق صـاحب منفعـة اخللـو يف وقـف هـذه املنفعـة علـ

 تعرف عليه الناس.
وقــد مت إجــازة أمــر اخللــو طاملــا انــه حيقــق منفعــة للوقــف ســواء يف صــورة عمــارة أو مــال يقــدم للوقــف     

حبيــث يســتغل يف صــاحل الوقــف واملمارســة الفعليــة تؤكــد دور اخللــو يف احملافظــة علــى عمــارة األوقــاف مــع 
ـــبعض أن تـــؤثر منفعـــة اخللـــو للمســـتأج ـــا خشـــية ال ر علـــى القيمـــة االجياريـــة  وتـــؤدي إىل اخنفاضـــها إال أنن

انصــاف فضــة شــهر نــوم عــان املســتأجر لــه حــق اخللــو 10وجــد إجيــار مســكن يف وقــف كانــت أجرتــه 
دة12إال أن اإلجيــار يرتفــع إىل  ملئــة عــن قيمــة اإلجيــار الســابق إال أن األمــر األكثــر 20نصــف فضــة بــز

ثــري اخللــو علــى اخنفــ اض القيمــة االجياريــة للعـني املوقوفــة ومــا يتبــع ذالــك مــن نقــص يف ماليــة حـدو هــو 
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ظـر الوقـف  املشـرف  الوقف وانعكاس ذالك الدور االجتماعي الذي تلعبه األوقـاف فضـال عـن تواطـؤ 
  .)1(مع املستأجر يف أمر اخللو وتغليب املصلحة الشخصية على حساب الوقف

بــني املســلمني واملســيحيني )2(اخللــو ميــدان النزاعــات الطائفيــةواألمــر الــذي يســتدعي االنتبــاه دخــول     
  فصارت أوقاف املسلمني-اخللو–حيث أفىت بعض املالكية بصحة وقف 

      )3(واألمراء والسالطني اجلارية على املساجد واملساكني مصروفة عنها للقسيسني والرهبان
يـدي النصـارى قـد متلكـوا ا وديور الكافرين عليهم لعنة هللا واملالئكة أمجعني ،فان غ الب احلوانيت الـيت 

    .  )5(بطريقة ال خيفى فسادها   )4(خلوها وجعلوه وقفا على كنائسهم
حيــة أخــرى نــزل اخللــو ميــدان التجــارة، شــجع علــى ذالــك اكتســاب اخللــو مجيــع حقــوق امللــك    ومــن 

حالل ل    حمل اشرتى. )6(فظ "تربع"من بيع وشراء ووراثة ووقف وقد مت تغطية التجارة يف اخللو 

بـن أخيهـا ية علـى اويتبني لنا ضـعف اسـتفادت الوقـف مـن أمـر اخللـو ،أن إحـدى النسـاء وهـي وصـ     
ي يف رواق جـــار القاصـــر أرادت اســـتثمار مـــال القاصـــر فاشـــرتت لـــه حـــق اخللـــو مـــن مســـتأجر حلـــانوت و 

السـكن يف و لبقـاء –ي ر األصـلاملسـتأج–ديناراً  ذهبياً،مث مسحت الوصـية  هلـذا الرجـل 59وقف مقابل 
ــاً إىل الصــيب القاصــر، أي بــز  صــف فضــه ن30دة احلــانوت و الــرواف مقابــل أن يــدفع نصــف فضــه يومي

ً ،خارجًا ذالك عما يدفعه املستأجر أصال جلهة الوقف    شهر
ــرة الوقــــف اقــــل مــــن أجــــرة املثــــل ،بــــديل أن  وهــــذا املثــــال يوضــــح لنــــا االســــتثمار يف جمــــال اخللــــو، وان أجــ

دة عن قيمة اإلجيـار الـيت تسـدد للوقـف ممـا يؤكـد 30املستأجر رضي بدفع  نصف فضه شهر للوصية ز
أن اخللـــو قـــد خـــرج عـــن األصـــل الـــذي نشـــا منـــه ،وهـــو الرغبـــة يف منفعـــة الوقف،واخـــذ أشـــكال أســـاليب 

  .)7(أخرى طاملا دخل ميدان املعامالت االقتصادية 
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                                                                                         65،صه2،1418مج ،اسات اإلسالميةالدر املاجستري يف 
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ئـــــات األقـــــاليم فضـــــًال عـــــن دخـــــول معظـــــم الفالقـــــاهرة بـــــل انتشـــــر يف أمـــــر اخللـــــو مل يكـــــن قصـــــرا علـــــى و            
القضــاة ،كمــا  ،التجــار ،مثــل األمــراء ،االجتماعيــة ميــدان التجــارة قــي اخللــو مــادام جتمــع حتــت يــدها املــال

لرغم من اخلالف الفقهـي خـول اخللـو فإننـا وجـد إسـقاط حـق خلـو  تواجدت النساء يف هذا املضمار و
أن األوقــاف  ةالظــواهر اهلامــ.ومــن )1(كثــر أمهيــة دخــول األجانــب هــذا  امليــدان لصــاحل وقــف مســجد واأل

، فوجــــد عمليــــات بيــــع يف خلــــوات صــــبحت حوانيتهــــا تــــدخل ميــــدان اخللــــوالكبــــرية ذات الريــــع اهلائــــل أ
لنســـبة لألوقـــاف املســـيحية. .وكـــذالك)2(حوانيـــت أوقـــاف احلـــرمني ووقـــف خايربـــك ويف النهايـــة  )3(احلـــال 

دى االرتبـــاط بـــني املـــذاهب الفقهيـــة واحلالـــة االقتصـــادية أن معظـــم أمـــور اخللـــو تســـجل أمـــام يتضـــح لنـــا مـــ
لتـــايل فـــان مـــن صـــاحل  ،القاضـــي املـــالكي حيـــث أن املـــذهب املـــالكي قـــد أجـــاز أمـــر اخللـــو بصـــفة عامـــة و

نيـة إذ اقتضـى األ)4(حىت أهل الذمة،خللوأصحاب ا مـر .تسجيل اخللـو أمـام حـاكم املـالكي ،للرجـوع إليـه 
حالة حدوث منازعات بني األطراف فضال عما عـرف عـن اخللـو انـه مـن األمـور اخلالفيـة بـني الفقهـاء يف 

،واألمــور اخلالفيــة إذ حكــم فيهــا قاضــي علــى حكــم مذهبــه وأجازهــا برفــع عنهــا اخلــالف ،وبــذالك يكتــب 
 .)5(اخللو شرعية وجوده 

  التكفل بفقراء القافلة ونقل خمصصات احلرمني الشريفني 
لقد كان االهتمام بفقراء قوافل احلج املصرية ميثل مظهرا من مظـاهر التـآخي طيلـة العهـد العثمـاين حبيـث 

ت نشـــــــاء ســـــــحا ــريون  ــــاء معهـــــــا وترافـــــــق قافلـــــــة احلـــــــج املصـــــــرية حـــــــىت تصـــــــل )6(قـــــــام املصـــــ حتمـــــــل املـــ
ت خلدمـة عـدة أغـراض منها:محـل املـأكوالت للفقـراء وسـقايتهم ومحــلو احلجاز،  خصصـت هـذه السـحا

ــرن ...املرضـــــى واملنقطعـــــني والعـــــاجزين  ـــا يف القـــــرن 16ه/10هـــــذا كـــــان خـــــالل القـــ  م17ه/11م،أمــ
  )7(املعوزين.و  اختصت حبمل املاء للحجاج و 

                                                
  193ص  ، عفيفي املرجع السابق -  1
ملعمار ،شاد العمارة مبصر ،-  2 -  1437ه/924- 841بن احلمصي أمحد بن حممد بن عمر األنصاري (،اأنظرهو األمري خاير بك العالين الشهري 

   453ص، دار النفائس ، حوادث الزمان ووفيات الشيوخ واألقران،تح،عبد العزيز فياض حرفوش،3- 1م)1527
  194صالسابق ،املرجع عفيفي،-  3
  . 71ص،،املرجع السابق محوش بن  أنظر،وهم أهل الكتاب ،من اليهود والنصارى ومن هلم شبهة -  4
  .194،صالسابق  املرجععفيفي، -  5
الدرر الفرائد املنظمة يف اجلز يري ، ظر ،عبد القادر بن حممد األنصاريهي مجال خصصت للمشي مع قافلة احلج لتقدمي املساعدة للمعوزين أن-  6

  ـ.22ص، م2002،ان،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبن1ط ،2ج،تح ،حممد حسن امساعيل  أخبار احلاج وطريق مكة املعظمة
ن العصر العثماين يف الفرتة من بيومي، حممد على فهيم -  7 دار ،1ط، 1805-1517ه/1220-923خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إ
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ومن بني الذين سامهوا يف هذا العمل اخلـريي جتـاه العمـال املصـريني وفقـرائهم السـلطان العثمـاين سـليمان 
ره احلميـــدة الســـحابة القــانوين ،الـــذي عـــرف  حبـــب اخلــريات وإجـــراء ا لصـــدقات ،ولـــذا كــان مـــن مجلـــة أ

ف هلــا أوقــاف كثــرية يف مصــر يشــرتي مــن حاصــل أوقافهــا يف  ى بطريقــة احلــاج املصــري ،حبيــث أوقــالكــرب 
كل سنة ،مجال حلمل الفقراء من احلجاج واملنقطعني ،والعواجز واملـاء والـزاد وغـري ذالـك مـن مسـتلزمات 

  .)1(احلجاج 
ا تصـل إىل  يز يـر واليت قـال عنهـا اجلـ مجـل ،وكانـت سـببا يف تشـجيع الكثـريين علـى احلـج 100أن عـد

ر املقدسة     .    )2(إىل الد

                                                
ب اوين ،تمد عبد املعطي بن أيب الفتح املنحم -  1   144ص ،دتط،د، لدوللطائف أخبار األول يف من تصرف يف مصر من أر
     22ص.املصدر السابقاجلز يري ، - 6
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  الوقف يف ليبيا يف العهد العثماين :ملطلب األول:ا

ر ، شــجع ات وأشــجاىل أن مــا أوقــف علــى املســاجد والــزوا مــن عقــار وتشــري الســجالت قيــد الدراســة إ
جـل زوا ، مـن أاتيـب ،والـتلـك املسـاجد ،والكتالفقهاء على التسـابق والتنـافس فيمـا بيـنهم للتـدريس يف 

  استغالل ريعها .وقد كان ذلك حمورا للعديد من القضا أمام القاضي:

   :الوقف على املدارس
رأنشـــيف العهـــد العثمـــاين  أ شـــا الليبيـــة جمموعـــة مـــن املـــدارس  مـــن أ ت يف الـــد شـــهرها مدرســـة عثمـــان 

شــا  جمموعــة  األمــالك لصــاحل هــذه املدرســة مثــل الفنــدق الكبــري واحلمــام الســاقزيل ،وقــد أوقــف عثمــان 
ــــدور الســــكنية  يف املدينــــة الق مــــالك ميــــنح دميــــة وســــوق الرتك،فكــــان ربــــع هــــذه األالكبــــري وعــــددا مــــن ال

قرشــا  70وقــاف ي أن حصــة كــل طالــب  مــن ربــع هــذه األللمدرســة لتغطيــة النفقــات وتــذكر جريــدة الرتقــ
ىل أقـل مـن املتأخرة أخـذت تقلـص هـذه احلصـة  إ وصا يف الفرتاتشهر غري أن السلطات الرتكية وخص

م دعــى املكــرم الشــيخ الفقيــه العــامل املــدرس  1853ه/ 1270شــرف الــربيعني عــام أ 20(يف ذلــك املبلــغ و
سيدي أمحد ابن املرحـوم الشـيخ سـيدي حممـد النعـاس الوكيـل مـن شـقيقه الفقيـه أمحـد ومـن أقاربـه الفقيـه 
ن املدرســة الكائنــة (كــذا) ببلــد  حممــد بــن عبــد الســالم النعــاس والفقيــه حممــد بــن عبــد احلفــيظ النعــاس 

غا وجد موكليـه املـذكورين حممـد بـن عبـد احلفـيظ النعـاس معدومـة ممـن جوراء اليت أسسها املرحوم مراد أ
لزاويــــة املــــذكورة ومــــنعهم  ــلمني القــــران (كــــذا) العظـــيم  لزاويــــة املـــذكورة ويعلــــم أبنــــاء املسـ يقـــرئ (كــــذا) 

ي وجـــه ميـــ ريعهـــم علـــى صـــرف  نعهم مـــن ذلـــك يســـأله (كـــذا) اجلـــواباملـــدعى عليـــه مـــن ذلـــك يطلبـــه 
ثـر عودتـه مـن مصـر،وانظم إىل إطـرابلس  ون احلفيـد قـد اسـتقر يفيـغل ن ابنأويبدوا  )1( عداديةاملدرسة اإل

لقضـــاء ،إذ كـــان (حممـــد بـــن غلالنظـــر والفتيـــا ممـــن كـــانوا علـــى  أهـــلســـلك العلمـــاء   ون املســـرايتيـــصـــلة 
ي بـــــن غـــــازي يف زهري)أحـــــد شـــــهود حـــــبس أو وقـــــف لاأل شـــــا القرمـــــانلي( لبـــــاي حســـــن بـــــن حممـــــد 

م وقـد  1791/ه 1205)وهو مؤرخ يف اخلامس من ذي القعدة  احلرام سـنة مخـس ومـائتني وألـف التاريخ
 )2(بعقاره  نتفاعاالحتبيسه يف السنة التالية بغرض رجع احملبس يف 

  

                                                             
رخيي  م دراسة يف 1854_ 1760ه /  1271_ 1174سجالت حمكمة طرابلس الشرعية   ، حممد  عمر مروان _ 1 ،مركز  ،1،  ط مصدر 

  .وما بعدها 71ص ،م  2003، بنغازي .ليبيا ،جهاد الليبيني  للدراسات التارخيية 

ريخ ليبياأ ،عمار جحيدر _ 2 ئق يف    . 252،ص م 1991 ،الدار العربية للكتابدط،،  فاق وو
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فحكــم القاضــي بصــحة احلــبس وبطــالن رجوعــه ، وعقــب احلكــم جممــوع فتــاوى وتعليقــات فقهيــة وافــق 
واخـر شـوال و سـنة مخسـة عشـر ومـائتني عبد الكـرمي العسوسـي  بتـاريخ أ عليها النائب املالكي حممد بن

يــــق( فالــــه عــــاله ،ومنهــــا تعلجممــــوع تعليقــــات فقهيـــة كســــابقتها  أ وعقبــــه أيضــــا م1801/ه 1215وألـــف 
   )1()نو يلتب حممد بن خليل بن غوكُ 

  :الوقف على املساجد

ــا الســجالت  أ  الــذي  ى املســجدوقــف علــمــا أ نــه يف كثــري مــن احلــاالت كــان الفقيــه يســتغل توضــح لن
تـاجر ، ملسـاكن ، واملفـة ، مـن اوقفوا عليهـا عقـارات خمتلالكثري ممن قاموا ببناء املساجد أن يعمل به ، أل

ــزارع ، ليــــتم الصـــــرف عليهــــا مـــــن ذلــــك الوقـــــف ،فعلــــى ســــبيل املثـــــال بــــىن يوســـــف  مـــــانلي شــــا القر واملــ
ــرتىلقــــرب مــــن ضــــريح الشــــيخ املــــارغين ، م مســــجدا  1832_1795 عــــة بــــني أرب ســــانيه جمــــزأة وأنــــه اشــ

 1235ىل عــام ادي األو فهــا علـى املســجد املــذكور ،حيـث تــنص الوقفيــة املؤرخـة يف أول مجــقمـالكني ، أو 
  م على : 1819ه/
يف  ينفـق مـن ذلـك ن خالهلـامـعلى أن عوائد السانية املشرتاة إلمام املسجد يتـوىل االنتفـاع مبـا يتحصـل (

ميم وســقي مــن تــر  نــهغنــاء ع ذلــك يف مصــاحل الســانية ممــا البــد منــه وال مصــاحل نفســه بعــد أن ينفــق مــن
  )به ريعها ويستقر به نفعها  شجرة مما يستدام 

   لية:التاقضية كالنخيل، والزيتون اليت توضحه ال  األشجار املساجدكما أن البعض أوقف على 
ــن  1850ه / 1267أول الـــربيعني  19(اللحمـــد  يف  لفـــتح ابـ م دعـــي املكـــرم  ســـيدي احلـــاج  حممـــد 

محادى من ذرية الشيخ امحـد أبـو مـدين النـاظر علـى أوقـاف مسـجد جـده الشـيخ املـذكور الكائن(كـذا) 
لطويبيــه ين وأن جــده املكــور لــه يب علــي املكــرم أمحــد بــن احلــاج علــي أ مكانــه  قمــده املــزيل التغــرين الغــر

ــرون زيتونـــة خمتلفـــات اثنتـــ لبلـــدة املــــذكورة ان (كذا)وعشـ لقصـــر  ملنـــزل وبعضـــهم  احلـــب بعـــض ذلـــك 
ــــة كافيـــــة   ـــــو مـــــدين معرفـ لشـــــيخ ســـــيدي أمحـــــد أب ـــــى املســـــجد املـــــذكور معـــــرفتهم  ـــــةموقوفـــــة عل )2()كافي
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  املكتبات:

لـــة ،وأيضـــا ميســـورو احلـــال مـــن األهـــايل ،علـــى إحلـــاق املكاتـــب حـــرص بعـــض الـــوالة الـــذين حكمـــوا اإل
ملسـاجد الـيت بن وقـاف ،كمـا أحلقـت بعـض املكتبـات بتلـك وهـا ،وأوقفـوا عليهـا الكثـري مـن األواملـدارس 

شـــا القرمـــانلي لعديـــد  مـــن الكتـــب   وهـــي مكتبـــة زودهـــا    )1( املســـاجد  ،كمكتبـــة أمحـــد  مؤسســـها  
عنــوا وضــمت  236الــيت ضــمت )2(عنــوا وكــذلك مكتبــة  مصــطفى خوجــة 231حيــث اشــتملت علــى 

شــا الســاقزيل  عنــوا .إضــافة مــا أوقفــه الشــيخ قاجــة مــن كتــب علــى هــذه املدرســة  230مكتبــة عثمــان 
كمــا أوضــحت لنــا الســجالت أن بعــض األغنيــاء وذوي النفــوذ كــانوا يشــجعون   والــذي بلــغ مائــة عنــوان

ءة واإلطــالع يف جبــور العلــم املختلفــة ، فعلــى ســبيل املثــال تــربع رئــيس البحــر الفقهــاء والعلمــاء علــى القــرا
  م للعلماء ودارسي احلديث مببلغ مخسني حمبو : 1836ه / 1252يف شهر رجب 

خــاري يقــرؤون البو  اء الــذينىل العلمــإ  (احلمــد  ملــا أن تفضــل حضــرة أفنــدينا ،و دولتــوا (كــذا ) اقبــودان
ســي امحــد  ين يقــرؤونوأمــر الشــيخ القاضــي أن يــوزع ذلــك بيــنهم ومــن مجلــة الــذ(كــذا ) خبمســني حمبــو 

ئــب (كــذا)  مــن ذلــك  (كــذاأ نــه لقاضــي لكو نصــف أبقــى ذلــك حتــت الشــيخ او )   حمبــوبني بــو حجــر 
ـــه بتـــاريخ  يت وارث ـــوبني م دفـــع الشـــيخ القاضـــ 1836ه/ 1252رجـــب  24تـــويف قبـــل ختمـــه حـــىت  ي احملب

  والنصف )

لثقافة فأو    ما  قف البعضوحتوي السجالت قيد الدراسة إشارات تفيد اهتمام بعض األهايل 

  )3( .غريهميلكه من كتب.على املساجد واملكتبات رمبا ألنه يرى أن كتبه جيب أن يستفيد منها 

 
 
 
  

                                                             
لشخصية املتعلمة املثقفة . ولكن  م)1835_ 1711 ( مؤسس الدولة القرمانلية)م  1745_ 1711(-  1 .عمل على توطيد دولته .مل يكن 

م  1738 له املوافق   1150سطوته وكرمه جذب إليه املتعلمني الدارسني الذين جتمعوا حول بالطه، بىن مسجده الذي حيمل امسه واحلق به مدرسة 
  .77صاملرجع السابق،  ، مروان م ، أنظر 1745نوفمرب  4مات منتحرا يوم .
شا القرمانلي  إىلعهد  هو مصطفى قاسم اغا  املصري ، -  2 سة ديوان االنشاء يف وظيفة كبري الكتاب استطاع ان ) م م1793_ 1754 (علي  رب

  . 77، صنفسهأنظر ،لثقافة والعلميبين ثروة عريضة مل متنعه من االهتمام 
   .77، 76ص   ، ص نفسه_   3
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 لرمشـاين ذو اجلاللـنيوجد يف خملـف الشـيخ حممـد بـن احلـاج أمحـد ا ه1264 األولربيع  8(احلمد  يف 
جـد ملـذكورة و اتـب ربـع الكما ونبده من منت اخلراز وأيب الفاصح  على الشاطبية أيضا منطـق الغيـث األ

اين لـــي الرمشـــعبـــن ســـي  عمـــه البـــدوي ابـــن علـــيهم التوقيـــف وحضـــر ســـي أمحـــد بـــن إبـــراهيم الرمشـــاين و
 مــة وأســقطا يفموافقــة  مــد املــذكور ووافقــا علــى وقفيــة األربــع كتــب املــذكورةالعاصــبني الســي احلــاج حم

  ذلك النزاع واملقال )

شـا كما  ه سـندا  1254مـنح أمحـد شـكري اجلزائـري يف صـفر ) م  1838_ 1837 (أن الويل  حسـن 
إلشـراف علـى خزنـة جبـامع  جـودةكتـب املو ال ،خول له به التدريس جبـامع  شـائب العـني ،وكلفـه أيضـا  

ـــا الســـجالت قيـــد الدراســـة أن ا شـــا ، وبعـــد أربعـــة أشـــهر تقريبـــا أوضـــحت لن ه كلـــف لـــويل نفســـأمحـــد 
ة ،وحممـــد ا ومالكيـــالقاضـــي احلنفـــي  أمحـــد نضـــيف والنائـــب املـــالكي  حممـــد العســـوس ،والعلمـــاء أحنافـــ

شــا القرمــ ظــر األوقــاف بتجميــع كافــة الكتــب  املوجـودة مبكتبــة أمحــد  ة تــب املوجــودالكانلي ، و أفنـدي 
شا الساقزيل ،وقيد الكل يف سـجل احملكمـة الشـرعية ويف سـجل وطلـب مـنهم ألوقـاف ،ا مبكتبة عثمان 

لـك علـى أال ذ يرغـب يف ملـن ا، ويعريهـ مثن الكتب مضاعفاظرا عليها أهال لذلك ويقدر  أيضا تعيني 
م.تتعـــدى إعـــارة الكتـــاب ثالثـــة  منهـــا .ومـــن غرميـــه بثا ،وتوهـــو املســـؤول عـــن ضـــياع  أو تلـــف  أي منهـــأ

ـا .أعتقـد  عمـل يعـد ن هـذا الأخالل إطالعـي علـى سـجالت احملكمـة الشـرعية ووقفيـات الكتـب  الـيت 
  املعروفة:أول نواة ملكتبة األوقاف 

ف علــى قــ(احلمــد  هــذه نســخة أمــر نصــه بعــد احلمــد  والصــالة والســالم علــى رســول هللا لــيعلم الوا
ـــــا  ــــه القبـــــــول واإلتبـــــــاع األجــــــــل  الفاضـــــــل حــــــــاوي الفضـــــــائل حمبنـــ ـــــب لــــ )1(هـــــــذا األمـــــــر املطــــــــاع الواجــ
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لعســوس ي حممــد اســالشــيخ القاضــي  ســي أمحــد نضــيف أفنــدي ،والشــيخ الفقيــه النائــب املــالكي حمبنــا 
وىل وقــاف ســدد املــظــر األ ظ حممــد أفنــديوكافــة أحبابنــا الســادات العلمــاء مــن احلنفيــة واملالكيــة واحلــاف

هكم عالمكــم وتنبــيإتــه يليــه أحــوال اجلميــع أمــني  الســالم األمت  األطيــب األعــم علــيكم ورمحــة  هللا وبركا
م  موقـف املرحـو  يت هـي مـنكد به عليكم أنكم جتمعون مجيع الكتب  الؤ وإلزامكم أن املطلوب  منكم وامل

شــا  مــن وقــف املرحــوم  عثمــان  يف ســجل حملكمــة و شــا وتقيــدون اجلميــع يف الســجل  الــذي أمحــد 
مســه وتقــدرون مثنــه مبــا يكــون فالــذي هــو مــثال كــذا) (ائــة  قيمتــه م ظــر األوقــاف وتســمون كــل كتــاب 

ربعما(قرش قيدوه مبائتني   هم البـد مـن ضـبط ئـة  احلاصـلكذا ) والذي هو مثنه مبائتني  (كـذا ) قيـدوه 
ونــه يصــلح جــال تعرفوتقيــدهم (كــذا )علــى حســب مــا ذكــر  وبعــدما تتمــون مــا ذكــر  اجعلــوا علــيهم ر 

ظــرا علــيهم ونبهــوا (كــذا )أن مجيــع مــن   د  أن يســتعريتيــه ويريــهلــذا الوظيــف (كــذا )يســتحقه ويكــون 
الثـة م وبعـد الثأن ثالثـة ا  بقصد املطالعـة  فيعطيـه لـه ويشـرط عليـه أن ال ميكـث عنـده أكثـر مـمنه كت

م يرجعــه  وإن وقــع فيــه تفــريط أو ضــاع  شــيء مــن الكتــب  فــال تعرفــوا يف ذ وى النــاظر ســلــك أحــدا األ
  وغرموه يف الذي يضيع من الكتب على حسب كل كتاب وقيمته 

لعمــل علــى مــا ذكــر  مــن غــري خــالف  واألمــر كلــه بــث وكتــب عــن إذن كمــا ذكــر فــال بــد أن يكــون ا
شا  وايل طـرابلس  غـرب أيـده هللا ملنـه أمـني  مـن  18صاحب السعادة املرعي برعاية مواله عبده حسن 

   )1(  أوىل اجلمادتني عام أربعة ومخسني ومائتني (كذا) ألف
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   على الزواالوقف - 

بها القطعة من األنت كل زاوية تبىن على كا   اضيها ر وية يف أقبيلة اليت تطلب انشاء زارض 

_وتعترب قطعــــة األوذلــــك كمــــا جــــاء يف التعليمــــات اخلا رض الــــيت بنيــــت فوقهــــا الزاويــــة صــــة بنظــــام الــــزوا
ــا األربعـــة وقفــا ،ويقـــوم أوامل فــراد القبيلـــة بتكــاليف بنـــاء املســجد واملدرســـة ســاحة املتفـــق عليهــا مـــن جها

ثنـاء بنائهـا ويف موسـم احلـرث دمي عمـل يـوم واحـد  خدمـة للزاويـة أالزاوية .كما يقومون بتق وبيت الشيخ
ار بــه يلقــى احلمايــة دون ان منــا ملــن اســتجم املتفــق عليــه حــول الزاويــة حرمــا أواحلصــاد ،وأن يكــون احلــر 

م كمــا العــابرين ملــدة ثال فــة االجتماعيــة للــزوا تتمثــل يف استضــافةحــد بســوء .وكانــت الوظيميســه أ ثــة ا
ـــني ا حلســـىن واملصـــاحلة ب ـــني النـــاس  ـــة ،والفصـــل يف اخلصـــومات ب ـــافرة تقضـــي العـــادات العربي لقبائـــل املتن

ــــدايتهم واملؤاخــــاة بــــني القبائــــل املتحاربــــة ، و مــــني الطــــرق عــــرب الصــــحراء مــــن قطــــاع الطــــرق واملغــــريين 
دعــوة إســالمية مهذبــة صــحيحة   مركــز اشــعاع علمــي ومنبــعالربقاويــة .كــل ذلــك وغــريه جعــل مــن الــزوا

ر اإل سالم ما درس منها يف حقب طويلـة توالـت علـى صـحراء برقـة  كانـت السـيادة فيهـا جددت من أ
ونتيجـة لـدور الـزوا يف برقـة مـن النـواحي االجتماعيـة فقـد انتظمـت كـل قبائـل  للجهل والفقر والفوضـى 

برقـــة بفضـــل  أصــبحتل كـــل عشــرية حـــىت برقــة يف التنظـــيم السنوســي وســـارت هنــاك زاويـــة بكــل قبيلـــة بــ
   )1(خوي والتكافل االجتماعي .قلب رجل واحد من حيث الرتابط األ السنوسية على
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  يف ليبيا: راضي األ وقف

  منها:ام سفقد قسم األراضي إىل مخسة أقم  1858لنسبة لقانون عام 

ا الشــرعيون ،ومنعــوا - م،على  ثتهــا بعــدبيعهــا أو ورااألراضــي املوقوفــة:وهي الــيت حبســها أصــحا ن أممــا
إدارة  ألراضــــي ،ايرصــــد ريعهــــا ألســــرهم أو ملــــن يوصــــون لــــه أو للمشــــاريع اخلرييــــة ،وتشــــرف علــــى هــــذه 

  األوقاف واألراضي املوقفة على نوعني:

  الشريف.األراضي اململوكة ملكية صحيحة لألفراد وجرى وقفها وفق الشرع -1

والضـرائب إلنفاقـه علـى مؤسسـة أو  والرسوم )1(عشار األعها من األراضي العائدة للدولة وخصص ري-2
  )2(مرفق خريي أو تعاوين كمدرسة الفنون والصنائع

ال تــتم إال  مبوافقــة صــاحب  األرض أو الوصــي عنهــا  والعامــل )3( والحــظ  يف الســجالت أن  املغارســة 
 ــا .ويف الشــروط الواجــب  االلتــزاميوضــحان فيــه الــذي ســيقوم بغراســتها  وزرعهــا ،وكتابــة عقــد بينهمــا  

  :   رض  ال تدخل ضمن  املغارسةحالة عدم  توفر  ما ذكر  فإن األ

جــل  الشــيخ الفقيــه  ســيدي أمحــد  بــن ســيدي احلــاج  حســني التــو غــار  ( احلمــد   ملــا وقــع يف علــم األ
    )4(قاضي حمكمة حمروسة  طرابلس  يف التاريخ غراسة املقام املوقوف على زاوية  

ملنشية (كذا   طرامتلك ش خنال خافاملذكورة  جويف الزاوية) الكائن (كذا) حممد 

لفراسة أحضر لديه موالي    حممد ابنه الفقيهسامل زاوية و  املكرم احلاج هزا وقفهااملقام 

                                                             
 معناها أن يدفع الرجل أرضه ملن يغرس فيها شجرا ويكون الشجر بينهم. وهي قسمان (أ)أن يغرس الشجر وتكون "األرض والشجر"بينهما فهذه ال_ 1

الشجر فقط. (ب) أن يغرس الشجر ويكون "الشجر" فقط بينهما ،واألرض لصاحبها فهذه  تصح إمجاعا، وإمنا األرض لصاحبها، واملعاملة تكون على
ب هي املغارسة الصحيحة على الراجح وعلى هذا فاملغارسة إذا مت العقد فيها على الطريقة األوىل فهي فاسدة ويكون مجيع الغرس والشجر لصاح

املنة يف فقه الكتاب وصحيح السنة كتاب املعامالت (الشركات _اإلجازة_ اهلبة_ متام األرض. أنظر أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف العزازي،
  41ص دت،مؤسسة قرطبة للنشر ، األندلس، 1،ط الوصية _الوقف _الوديعة _العارية _اللقطة )

.113،املرجع السابق ،ص تيسري بن موسى_ 2  
ن ، املعجم املوس _ 3 ي للمصطلحات العثمانية وعضريبة شرعية تؤخذ من احملاصيل  الزراعية  نسبة واحدة  يف العشرة ومجعها اعشار ،انظر صا

  . 181،ص املرجع السابق التارخيية ،
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مــي وجــه  فأشــهدا علــى نفســيغــرس  املقــام املــذكور  خنــال  علــى أوســأهلما عــن ســبب  ا  غرســاه  هما  أ
دعيـا  همـا (كـذا ) انـه ميـث  أارسة املعهودة  بني الناس حباحلبس  عز وجل  ال على وجه املغبنية نفع 

  أو أحدمها 

طلـــة  وبــه شــهدا علي مــال أواســـط همــا  بكهمـــا  وعرفأن ذلــك عــل وجــه  املغارســـة  املعهــودة  فــدعواه 
   .ثني ومائتني (كذا ) وألفمن عام  مخسة وثالشوال 

غـــارس  ا املرض أو النـــاظر  عليهـــا قـــد يســـاعد أحيـــالباحـــث يف  الســـجالت أن صـــاحب  األ ويالحـــظ
ألرض  الـــيت  العمـــل  رض  والبئــر  ومصـــاحله  حــىت يتســـىن لــهمـــن املــال  ليبـــدأ بــه استصـــالح  األ مببلــغ

لشـروط  فعنـده  األخـريدفعت لـه علـى وجـه املغارسـة  وقـد ال يسـتطيع   ملبلـغ  الـذيا يطالـب اإليفـاء 
  دفع له : 

عتباره  مقـدما علـى أوقـاف زاويـة املشـاط  وذلـك  (...أعطى املدعي  ...املدعى عليه ...قطعيت أرض 
ملــدعى عليـه  مخســني خنلـة  بكــراري  وطـابوين  و يتعهــد اعلـى سـبيل  املغارســة  واتفقـا  علــى أن يغـرس  

لــري  والعــالج حــ ينهمــا  النصــف للمغــارس  ىت تطعــم  (كــذا) وبعــد ذلــك تصــبح األرض  إنصــافا بهــا 
خــر للوقــف  .كمــا دفــع املــدعي  املــذكور مخســني حمبــو إســالمبوليا لوجــوب إصــالح البئــر والنصــف األ

ـــو  ...ذي  خلمســـني  حمب ـــتم فيطلـــب املـــدعي املـــذكور  املـــدعى عليـــه  املـــذكور   .ومبـــا أن املغارســـة مل ت
 )1( .م 1846/ه 3126القعدة 
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  وقاف يف تونس : األ:املطلب الثاين 

حــول األوقــاف يف تــونس خــالل  ةمتكنــا مبعيــة األســتاذة املشــرفة مــن الوصــول إىل وثيقــة أرشــيفي 
احلوانيــت الــيت  أوقــافمــن معلومــات حــول حتتويــه نشــرح مــا  أنالفــرتة املدروســة، حيــث حاولنــا 

ا  على املدرسـة الشـماعية أوقفها أ الت املتحصـلالـيت متثـل صحا ـا مـن الـر عليهـا  نسـبة ايرادا
جممـوع كــل ويف آخـر الوثيقــة نسـتخلص شـهر مـن كـل حــانوت موضـحا أمـاكن هــذه احلوانيـت 

   ، حيث جاء ما يف نصها كالتايل: هذه املداخيل

لســـباباحلمـــد  بيـــان حبصـــول ألوقـــاف املدر " ة عـــدق ني  مـــن تـــونس احملروســـة  يفطســـة الشـــماعية  الكاينـــة 
حسـون احلجـاج ابـو  األجـلاثنتني ومثانني ومـا يتوافـق علـى يـدا املكـرم  م1768ه/  1182سنة  احلرام من

ول رحــوم املــنعم احلجــاج اخــذ الكرســي أالعياشــي املتــويل وكــال علــى مــا ذكــر قــرة الــذكور عوضــا عــن والــده امل
  ذلك

الت    ر

ل ونصف عن الشهر 1,5 ب اجلديد بر ل ونصف )حانوت سامل الشريف اخلياط خارج     (ر

ل ونصف)حانوت عثمان العماري  املالصقة  هلا كذلك 1،5    (ر

ل ونصف)حانوت احلاج صاحل العجيلى كذلك 1،5     (ر

ل ونصف)حانوت عبد الكبري عجاج مالصقة هلا كذلك1،5    (ر

ع عن الشهر حانوت احلاج منصور بنصف   خبمسة أر

ع عن الشأبثالثة  حبر بلصقها محودةحانوت جودة    رهر

ل و   رمتيميحانوت حسونة ال  عن الشهر  مثنملكان بنصف ر

ملكان كذلكريثحانوت احلاج علي بن اخل ل ومثن)     (بنصف ر

ل عن الش خباونةت على و حان ل)(بنرهبنصف ر    صف ر

ل  ملكان مزادةحانوت    يحممد بن الريودقبل علي بن رمضان و  ومثنبنصف ر

ملكان كذلكفت حان ل ومثن)رج الغماطي     (نصف ر
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ل ومثن)ملكان كذلك علي عمار حانوت     (نصف ر

ع عن الش اخلياط بثالثةحانوت احلاج صاحل    رهأر

ل  شعبان بنصفبن  حممدعبد هللا و  حانوت   ر

ملكان قبل عثمان النابلي  حانوت احلال ل)ق    كذلك(نصف ر

لملكان قبل احلاج موسى ب فطايريحانوت ال     عن الشهر ر

  ن الشهرن عمثربع و بملكان  صابالق يش الوح حممد حانوت

عأبثالثة   فطاجي  ول من املخازن اخلمسة قبل ولداأل املخزن   ر

ع)ابراهم أمحد بن   أمحد بناملخزن الثاين  قبل          كذلك (بثالثة أر

ع)كذلك  يري رجب البحقبل  ،ثالثاملخزن ال   (ثالثة أر

عأعثمان الطوزي  بثالثة املخزن الرابع قبل     عن الشهر ر

ع ومثن    املخزن اخلامس قبل عثمان اخلبزي بثالثة أر

ملكان ايضا مع  لني عن ال دخانلبيع  ال دينالزوج خمازن    الصغري، يقبل محودة ولد رهشبر

    بربع ومثن عن الشهر القصاب علي التوايت حانوت 

ل ونصف عن الشهر قبل أمحد الدزيرملكان  سويفحانوت ال   بر

ملكان ل (حانوت سعيد كبيبيس القصاب    )بنصف ر

ل)   ملكان كذلك(بنصف ر  حانوت األمني قاسم عن أخر 

ل)، لبيع امللح كذلك املعدة  سني القريشيحانوت ح   (نصف ر

ل) ملكان كذلك(نصف ر   حانوت  علي زاجة  القصاب 

ل عن الشهر  ب حممد  بنقبل ا سخمزن الروا    ر

ملكان ربع ومثن   حانوت محود اخلضار 
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ملكان بنصف  لحانوت الطويس    ومثن ر

عأالعطار بثالثة محاين حممود الر  ايدحانوت الق   ر

ع)ملكان كذلكر احانوت امحد الشريف العط   (ثالث أر

  نقلت

ع)حانوت محودة ابن احلاج كذلك    (ثالث أر

ع) حانوت احلاج حسني العطار كذلك(ثالث   أر

ل ومثن  حانوت احلاج حممد   الغريب بنصف ر

ساسا الدخاخين  ع عن الشهرخبمسة أ حانوت    ر

  الشايب بربع ومثن  حانوت القايد حممد

ل عن الشهرحانوت الفقيه يونس زيتون    بنصف ر

  حانوت املؤذن علي خلف بربع ومثن 

ع محسونة قاع خبمسة أحانوت الدخان قبل    نه ر

لسراجني ع عن الشهربثالثة أ حانوت علي الغرييب    ر

ل عن الشهر  حانوت حممد ملكان بر   بن عثمان 

ل ومثن سيحانوت سو  ملكان بنصف ر   السراج 

ملكان  ل عن الشهر حانوت أمحد الفيل    بنصف ر

ل عن الشهر لصغري  املؤدبحانوت الربانيس قبل ا   بنصف ر

ل مثن ل  منياأللريكاضون  احانوت الشواشي قبل    لشهر بر

ملكان قبل علي احلنشنصف يف حانوت م ل   قنَني    بربع ر

لقشاشني قبل البكوش  عبسبعة حانوت احلالق     أر
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ع  وأمامي بثالثة أة محز  لي قبلخمزن حومة العس      الشهر ربعة افلس عنوأ ربعة نواصرر

لسباص ل حانوت بوبكر حواص    ومثنني بنصف ر

ملكان بثالثة أحانوت أ عمحد الشريف     ر

ملكان كذلكحانوت محودة السبابص ع)ي     (ثالث أر

ل عن الشهرمحد اخلر حانوت أ ملكان بر   از 

ملكان بثالثة   عحانوت محودة    وثالثة أر

ملكان بثالثة حانوت عمر ه عالل     ومثن  أر

ملكان  بثالثة  حانوت حممد عاملغريب     أر

ع)ملكان كذلك سعدحانوت علي أ    (بثالث أر

ي ع)   (ثالثكذلك  حانوت حسني     أر

ع)كذلك  حانوت حسونة ابن املؤدب    (ثالث أر

ل وستة حانوت قاسم الدالل   ملكان بنصف ر

ل  حانوت احلاج حممد  ملكان بر   املغريب 

ع سة  قبل عاشور السويف  بثالثة أاملخزن املالصق للمدر    ر

ل  خزن خارج املدرسة قبل ورثة ولد محزة امل   خوجة بر

لن القبلي الباب  قرب جامع النصر أخز امل   ين كان اشرتي بر

ل ومثن يف الشهر   الوقف قبل ساكنه بنصف ر

ل وســتة نواصــصــول الشــهر املــذكور اربعــة ومخســصــحت مجلــة حم  ال ونصــف الــر كمــا   أفلــس ر وأربعــةون  ر
   كذلكه   1182ة ويف حجة احلرام مكمل الشهور سن يف ذلك مننا
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ل  صحت مجلة حمصول الشهرين املذكورين مائة الت وربع ر ل وتسعة ر   ) 1(وربعة أفلسر

حيـث  لمـا توضـحهرف  مثاحلـيقة عديد املصـطلحات الـيت تـنم عـن هذه الوثمن  نستنتج        
ئــع  ر )القصــابالفطــايري (صــانع الفطــائالرتيمــي والــيت تعــين مرقــع ثيــاب، و  حتــدد اخليــاط تعــين 

ئــــع اخلبــــز ئــــع طــــر و انع العالعطــــار صــــ ،ضــــرئــــع اخل،اخلضــــار  ،اللحــــم اخلبيــــزي والــــيت تعــــين 
انـيس  الرب  ،خليـولج ارو هـو صـانع سـراج التبـغ ، السـئـع الـدخاخين  ،األعشاب يف نفس الوقـت

         لقشاشنياو لشعر احلالق وتعين مصفف ا،الشواشي ويعين صانع الطرابيش،وهو صانع الربنوس

 ات الدينيـة مثـلكما نستطيع من خـالل هـذه الوثيقـة أن نقـف عنـد ممارسـات الشخصـي         
تمـع التونالذي ميثل فئة العلمـ الفقيه ي توكـل لـه ؤدب والـذلح مـمصـطإىل جانـب  ،سـياء يف ا

 ،(القائـــد) القايـــدجـــود مصـــطلح عســـكري وهـــو فضـــال عـــن و القـــرآن يف الزاويـــة،  مهمـــة حتفـــيظ
متنفـذة  ةإداريـتبـة ر واخلوجـة وهـي للسـلطة، لفني حيث  توكل له مهمـة حفـظ النظـام وردع املخـا

تمع، املدرســة  ن بينهــاكمــا جــاء يف الوثيقــة مصــطلحات تعطبينــا مــدلول علمــي وشــرعي مــيف ا
ــا تبــني لنــا أن هــذه األســواق قــد خضــعت لتنظــيم حــريفوالوقــف  د يف  ،حيــث جنــ ،فضــال عــن أ

تمـــع يفداولـــة  ، إىل جانـــب أنـــواع العمـــالت املتكـــل جمموعـــة مـــن هـــذه الوقفيـــة حرفـــة معينـــة  ا
ل، النواصر والفلس.التونسي خالل هذه الفرتة ومنه   ا الر

علـى حصـل  األوىل حكمـهمنـذ سـنوات و ي تـونس  حسـني بـن علـيحظ أنه يف فرتة واملال       
ن خيتــار البــاب العــايل    ،لكــنهم متونســونأتــراك  وهــم املقيمــني يف تــونس،اة العســكر قضــإذن 

حصــاء يف عصــره إ م) 1740ه/ 1153 تــويف قبــلاملاملــؤرخ التونســي حســني خوجــة ( كمــا أجــرى
، كمـا أن ولـدوا يف تـونس 150عاملا يوجد أكثـر مـن   180أنه من بني وانتهى إىل  عن العلماء 

ــم مل يكونــوا جمموعــة ــم  أهــم مــا ميكــن الوصــول إليــه أ اجتماعيــة ملتحمــة وال ميكننــا وصــفهم 
ت االجتماعيـة  لكنهم مجاعة ضـمت مجيـع تنوعـات طبقة مـن  جنـد ، حيـثاالقتصـاديةو املسـتو

ــــيت تؤمنهــــا  ــــذين  يعتمــــدون يف معيشــــتهم علــــى املخصصــــات والتوزيعــــات(2) ال ـــراء ال بيــــنهم الفقـ
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ــــــة، ويف أعلــــــى الســــــلم  األوقــــــاف ـــة الطلب ـــ ب العمــــــل هلم،كمــــــا دخــــــل ضــــــمن هــــــذه الفئ أو أر
 االجتماعي  كان يوجد عدد معني من العلماء الذين حيصلون على مداخيل كبرية(1)   

ـــر حتبــــيس التونســــيني   ،)2(أمهيــــة ومــــن رعايــــة الســــلطاتمــــن إدارة األوقــــاف األكثــــر  كمــــامل يقتصـ
، وإمنــا تعــداه نيــة واجتماعيــة توجــد داخــل بالدهــمألراضــي وعقــارات خمتلفــة علــى مؤسســات دي

النظــــارة عليهــــا مؤسســــة وقــــد تولــــت  ،أوقــــاف أخــــرى  توجــــد خارجهــــا كــــاحلرمني الشــــريفنيإىل 
وغـريهم تسـيري شـؤون  ء خصـام ووقافـه، شـهود وكـال، عدولتكونت من وكالء ونواباألوقاف 

مــن حيــث الصــيانة والعنايــة  والتعهــد واالســتغالل  ومجــع مــداخيل خمتلــف املــوارد تلــك األوقــاف 
ـــيت كانـــت  توجـــه ســـنو يف شـــكل   ا ال ـــد فواصـــل وبقـــا عائـــدا وضـــبط جمـــاالت صـــرفها وحتدي

ــي مــــع قافلــــة )3(ملكــــة واألخــــرى للمدينــــة  إحــــدامها "صــــرتني" ع تــــوز  حيــــث ،ركــــب احلــــج التونســ
قائمـة ملختلـف  تضـمنت ،ذا الغـرضهلـ أعـدت مبالغها على مستحقيها هناك مبوجب سـجالت

وهـي األمـوال الـيت حتملهـا الصـرة التونسـية مـن هـذه  االسـتفادةاألطراف واألفراد الـذين حيـق هلـم 
ـــا طيلـــة  الـــبالد التونســـية  ىل الفرنســـي إ غـــري أن دخـــول االســـتعمار ،قـــرونطريقـــة جـــرى العمـــل 

 وقــافل دون توصـل املسـتفيدين مـن تلـك األوحــا جـذر اضـطرادخـل أم 1881/ه1299 ةسـن
   .م1830ه/ 1246، مثلما فعلت مع وقاف اجلزائر بعد بسبب استحواذهم عليها

   حتديد املناب السنوي للحرمني :

لـــبالد التوناإن منـــاب احلـــرمني         وجهـــا مـــن أوجـــه صـــرف ية يعـــد ســـلشـــريفني مـــن أوقافهـــا 
ا، ذلــك أن القــائمني علــى األوقــاف  مــن حيــث العنايــة والتعهــد والصــيانة  واالســـتغالل  عائــدا

ـــون  ـــة  مـــن خمتلـــف أوقـــاف احلـــرمني يف إطـــار احملاســـبة الســـنويةيتول  ضـــبط املبـــالغ النهائيـــة املتأتي
نيـــة الشـــريفني وحتديـــد مـــداخليها عهـــا إىل قبلتهـــا توجـــه املصـــاريف جبميـــع أنوا، ليـــتم يف مرحلـــة 

ل  أو البقــــا الــــيت يــــتم توجيههــــا  صــــحبة ركــــب الفواصــــ ضــــبط ، وبــــذلك  يقــــعاملخصصــــة هلــــا
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  .64ص  نفسه،  _ 2

لبالد التونسيةالفرنسي مبوارد أوقاف احل ستعمارإضرار االالتليلي العجيلي ،  _ 3 وردة فعل اململكة العربية  رمني الشريفني 
ململكة العربية السعودية  إىلدم قحبث م،)م 1932_1926السعودية  "اقتصاد ،وإدارة  اإلسالميالوقف ،املؤمتر الثالث  لألوقاف  

  وما بعدها  83، ص  4 ، ج اإلسالميةاحلضارة وبناء وحضارة "احملور الرابع الوقف وجتديد 
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 ليســت ىل احلــرمنيإ  ) 1(ســنو يعــين أن املبــالغ املوجهــة و يف شــكل صــرتني   احلجــيج التونســيني 
زن واملخــاالــدور واحلوانيــت مــداخيل كــراء  الناجتــة عــنوقافهمــا أمــداخيل قــارة  وإمنــا تتغــري بتغــري 

احملــــددة فضــــال عــــن تســــديد املكــــرتين هلــــا  يف أجــــال وغريهــــا، واحلمامــــات والفنــــادق والعليــــات 
كمـا يوضـح مـن ريـع (مـداخيل) هـذه  األوقـاف   ، لذلك  ال تستقر جممـل املبـالغ املتأتيـة لدفعها

  .ذلك اجلدول التايل

     م 1893 م 1894 م  1901 م 1916 م 1919 م 1920
  نواع   السنواتأ

 املداخيل
65383  

 فرنك
59139  

 فرنك
51241  

 فرنك
17775  

 فرنك
16400  

 فرنك
16000  

 فرنك
 الوقفكرية أ

9391  

 فرنك
15790  

 فرنك
9632  

 فرنك
9187  

 فرنك
12090  

 فرنك 
12000  

 فرنك
ــزاالت  ـــــــــــــــــــ انـــــــ

  الوقف
       
 حـنييف ألوقـاف حـىت بدايـة القـرن العشـرين، يربز هذا اجلدول شـبه اسـتقرار يف عائـدات ا      

بسـبب  م  وأكثر السـنوات املواليـة  لـذلك 1916م و 1901تتضاعف حوايل ثالث مرات بني  
ا جـــراء النـــزوح حنـــو تزايـــد الطلـــب علـــى الكـــراء التونســـية مثالمـــا  املـــدن الـــيت ارتفـــع عـــدد ســـكا

ــره مــــن  متّ  مــــا كــــل  إضــــافة إىل،تــــتم اإلحاطــــة بــــه علــــى امللكيــــة مــــن اهلنــــدي كســــياج  )2(يــــزرع ذكــ
ئـــق األرشـــيفي املـــداخيل الســـابقة  شـــكلت عنصـــرا مهمـــا يف  خمتلفـــةعـــن مـــداخيل  ةتتحـــدث الو

لتــايل شــكلت املبــالغ املتجمعــة مــن أوقــاف احلــرمني أمــوال طائلــة روافــد املــداخيل املــذكورة، ، و
إلضــافة إىل اقتطــاع هــذه املبــالغ ختتلــف مــن ســنة إىل أخــرىحيــث كانــت   ختــص املصــاريف، 

لنـاظر علـى وكيل  :وهم على التوايلاألوقاف املشرفني على هذه مرتبات  الوقـف ويعـرف أيضـا 
شـاهد شـاهد أول وهـم : لشـهودا ،اخلّالصـة ،لقابض، العدول ،الكتبة ،الوقافة، انوابه ،األوقاف

لــــــث وشــــــاهد رابــــــع، املــــــرتجم، حـــــارس الوقــــــف لــــــدالل أو  ، املنــــــاديين ،شـــــاهد  ــرف  ويعــــ
 )3( .األوقاف من مداخيل هامصاريف وتشمل ما ينفق على ترميمافة إىل إلضالسمسار، 
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                                                              املطلب الثالث:   الوقف يف اجلزائر  
ــــــا حيتـــــــــــاج إىل           ــــــــر اليــــــــــزال الوقـــــــــــف فيهـــــ ــراك للجزائـــ ــــــــبقت دخــــــــــول األتـــــــــ إن الفــــــــــرتة الـــــــــــيت ســـ
ع مــن فــان فــرتة التواجــد العثمــاين لقيــت االهتمــام الواســ ،وعلــى العكــس مــن ذالــك)1(التنقيــبو  البحــث

  )2(الباحثني واألساتذة ،نظرا النتشار األوقاف وتوسعها ،ومسامهتها يف احلركة االقتصادية للبالد.

ا امتدت لتشمل ا      ،يف أنواعهـا ع اخـتالفمـملـدن والقـرى واملـد اشـر فمن حيث انتشارها وتوسعا فإ
مـــا عـــن لكـــربى أات فعـــن األوقـــاف اخلاصـــة أو األهليـــة فقـــد تركـــزت علـــى اخلصـــوص يف املـــدن والتجمعـــا

جد زوا واملسـانتشـار الـالاخلرييـة فانتشـرت علـى اخلصـوص يف املـد اشـر والقـرى نظـرا  أواألوقاف العامـة 
ا بقداسة هذه األ   ماكن .واألضرحة األولياء فيها وارتباط اجلانب  العقائدي لسكا

ــادية فتشـــري املصـــادر التارخييـــة إ    ىل أن مـــدخول األراضـــي أمـــا مـــن حيـــث مســـامهتها يف احلركـــة االقتصـ
  ) 3( غت نصف مدخول األراضي الزراعية .الوقفية الزراعية  يف الربع األول من القرن التاسع عشر بل

ــرعية      ويقـــوم الوقــــف علــــى مبــــدأ شــــرعي ،وعلــــى صــــيغة قضــــائية ملزمــــة ،وللوقــــوف كــــذالك صــــيغة شــ
حرتامهــا الواقف،وأهلــه واملســتفيدون منــه ،وهــذه الوثيقــة مل تكــن حمــل احــرتام دائــم  ،يســتند عليهــا،ويلتزم 

،فقد يسيء الوكيل التصـرف يف الوقـف نوقـد تتـدخل الدولـة فتحـول فوائـدها إليهـا ،وكـذالك كـان إمهـال 
  )4(األوقاف حمل شكوى من املسلمني ،وخاصة رجال الدين .

 وللوقـــف نظـــام داخلـــي دقيـــق ،فالوكيـــل (النـــاظر)هو املشـــرف الرئيســـي عليـــه وهـــو الـــذي يســـهر علـــى   
تطبيـــق مـــا جـــاء يف الوقفيـــة مـــن شـــروط وهـــو املســـؤول علـــى تنميـــة الوقـــف واســـتعماله يف األوجـــه املعنيـــة 
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الذي يعي الوكيل انطالقا من مواصفات معينة مثـل األخـالق الفاضـلة ،الزهـد والعلـم  وله:وكان الباشا ه
  )1(والسمعة الطيبة بني الناس .

ثريهـا علـى خمتلـف أوجـه احليـاة ،إذ كانـت تتكفـل وقد اكتسبت املؤسسة مكانة مرموقة ،ومن خـالل   
لتعليم من فقهـاء وطلبـة ،ومعلمـني وتعطـى نفقـات القـائمني علـى واملـدارس  بسد حاجيات املستغيثني ،

  )2(.املساجد واألضرحة  والزوا
حــد لمال مســاعدا لجــزة ،وعــاكمــا تعتــرب أداة فعالــة يف متاســك األســرة واحملافظــة علــى حقــوق الورثــة والع   

 السـتحواذ علـىاهدف إىل من املظامل واألحكـام التعسـفية ،الصـادرة مـن قـرارات العـزل ،والـيت كانـت تسـت
ــدف أيضــا هــذه املؤسســة إىل حتســ ا ،وكانــت  الفقــراء  ني أوضــاعاألمــالك ،وإلغــاء حــق ملكيــة أصــحا

           من مصائبهم .                                                 فوالتخفي
يعــد الوقــف عمــال مــن أعمــال الصــدقة إال أنــه يعتــرب إىل جانــب ذالــك إحــدى وســائل نقــل امللكيــة و     

ء  ء إىل األوالد يف إطــار الوقــف املعقــب الــذي ينتقــل مــن اآل بــني أفــراد األســرة وبشــكل خــاص مــن اإل
ها خيتلـف عـن البيـع وا نإىل األبناء وأبناء األبناء علـى امتـداد نسـلهم ،وهـو إذا كـا هلبـة والوصـية ومـا شـا

مـــن الوســـائل ،فإنـــه يشـــبه يف بعـــض خصائصـــه املـــرياث ،ولكـــن هـــذا األخـــري إذا كـــان يـــؤدي إىل انتقـــال 
ــــاب والســــنة، ويف  ــــق أحكــــام حمــــددة شــــرعا يف الكت ــــة مــــن املــــوروث إىل الورثــــة بصــــورة عاديــــة ،وف امللكي

هــا ،فــإن الوقــف خيتلــف عــن اجتهــادات علمــاء املــذاهب ،وال يوجــد للمــورث صــاحب امللكيــة أيــدخل في
ــيهم أمالكــه الــيت يوقفهــا  ذالــك كثــريا ،ألن الواقــف هــو الــذي خيتــار األشــخاص الــذين يريــد أن تنتقــل إل
ــا إلــيهم أيضــا ،وبنــاء علــى ذالــك فــإن هــؤالء اإلفــراد قــد يكونــون مــن  ،كمــا خيتــار الطريقــة الــيت تنتقــل 

ا ،وقـد يكـون بعضـهم مـن داخلهـا وبعضـهم داخل أسرته الذين هلم حق وراثته ،وقد يكونون من خارجهـ
  )3( .ن جهة يعترب وسيلة لنقل امللكيةاآلخر من خارجها ،ولذالك فإن الوقف إذا كان م

تمــع أيضــا ،وبشــكل خــاص يف جانبهــا املتعلــق  فهــو مــن جهــة أخــرى يعتــرب صــورة تــنعكس فيهــا ثقافــة ا
تلـــك الصـــورة ،فـــإن امللكيـــة مل تنتقــــل  لعالقـــات االجتماعيـــة بـــني أفـــراد األســـرة وملـــا كـــان الوقـــف علـــى

شــكال خمتلفــة حبســب درجــة احلرمــان ونــوع االســتفادة اللــذين حيــددمها  بواســطته بشــكل واحــد ،وإمنــا 
  )4(الواقف .
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أوقـــاف مـــن غـــري العقـــارات:مل يقتصـــر حـــبس الـــزوا واألضـــرحة علـــى العقـــارات مـــن حوانيـــت ودور -2
الكتـــب واألواين ،والشـــموع واألفرشـــة ...فطبيعـــة وجنـــان وغريهـــا ،بـــل كانـــت هنـــاك حبـــوس أخـــرى مثـــل 

ء  األضرحة والزوا اليت كانت مبثابـة مؤسسـة تضـم عـدة مرافـق مثـل مسـجد الصـالت بيـوت للجـوء الغـر
،وزاوية للدروس ،وغريها من ا ملرافق ،تطلبت هذه النوعية مـن األوقـاف،وإذا أخـذ ضـريح عبـد الرمحـان 

يظــم عــدة مرافــق منهــا مســجد للصــالة وكــان يوجــد خلــف املســجد الثعــاليب كنمــوذج فــنالحظ أنــه كــان 
  )1(مطبخ لتوفري الطعام للفقراء.

  مسامهة األوقاف يف نفقات األعمال اخلريية:
ء للتقــرب إىل هللا تعــاىل عــن طريــق وضــع         دفــع وازع التقــوى وطلــب اآلخــرة بعــض احلكــام واألثــر

م وقفا على األعمال ا خلريية ال سـيما بعـد تشـجيع بعـض السـالطني علـى ذلـك جزء من أمالكهم وثروا
لتقـــي فهـــو الـــذي أقـــر حـــق  يزيـــد املعـــروف  يف الدولـــة العثمانيـــة وأصـــبغ عليـــه  األوقـــافمثـــل الســـلطان 

الـذي  اآلمـرمناعـة وحصـانة أبعـدت عنهـا أنظـار الطـامعني وجعلتهـا يف مـأمن مـن الضـرائب واملصـادرات 
ت التابعــة لألوقــاف شــكل مؤسســة ال واألراضــيالعقاريــة  األمــالكأكســب  رعايــة فالحيــة واملراعــي والغــا

  )2(.اجتماعية ،ومركز تعليمي وديين كان له اليد الطوىل يف رعاية األعمال اخلريية
  لوضع التارخيي لنظام  أموال مؤسسة الوقف يف اجلزائر ا - 

ريخ اجلزائر حيـث كـا إىلتعود أوضاع أموال الوقف  ة ور كبـري وخاصـدلوقـف لـه ان الفرتة العثمانية  من 
ن  الـذين يقعـو املسـلمني األسـرىاألراضي املوقوفة الـيت حبسـت لإلنفـاق علـى األعمـال اخلرييـة مثـل فـداء 

، أهـــل األنـــدلس و ألشـــراف  رابطني واوتقـــدمي العـــون  ألبنـــاء الســـبيل  واليتـــامى  واملـــ،يف أليـــدي النصـــارة 
ــرمني الشـــــريفني (مكـــــة واوكـــــذلك لرعايـــــة  املؤسســـــات الدينيـــــة  ســـــواء التابعـــــة  و اخلاصـــــة  أملدينـــــة ) للحـــ

إلضـــافة  ،ذلك حســـب ت واحلصـــونإصــالح املرافـــق العامـــة  كــالعيون والســـواقي  والثكنــا إىلملســاجد 
لوقــف ، حبيــث تصــبح  األحكــام ملتعــارف االســتعمال ااملوقوفــة  خارجــة عــن  األمــوالالشــرعية اخلاصــة 

  فية .موعات الريلقبائل واأو التابعة للدولة  أو العائدة ل ألفرادعليه  سواء للملكيات  اخلاصة  
ــا تصــنف  أمــوالن طريقــة اســتغالل أحيــث    موالفــأف أهلــي . وقــف خــريي ووقــ إىلالوقــف  واالنتفــاع 

لهــا عمــال  ســت مــن اجف اخلــريي أو احلــبس  يعــود مردودهــا يومهــا علــى املصــلحة العامــة  الــيت حبقــالو 
جلزائراملذهب املالكي   حكام   السائد 
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ــا  فــال  األهلــيالوقــف  أمــوالأمــا  أو اخلــاص  فهــي الــيت حيــتفظ فيهــا احملــبس  أو عقبــه  حبــق االنتفــاع 
 حكــامبعــد انقــراض العقــب  وذلــك عمــال  إىل  أساســاحتــبس علــى الغــرض الــذي حبســت  مــن اجلــه 

ــــيت  ألمــــوالاالعوامــــل املــــذكورة الــــيت ســــاعدت علــــى انتشــــار  إىل إضــــافة )1(.املــــذهب احلنفــــي املوقوفــــة  ال
تتكـــائر بشـــكل متواصـــل  منـــذ القـــرن الثالـــث عشـــر املـــيالدي ، وازدادت انتشـــارا يف الفـــرتات    أصـــبحت

مــابني القــرن الرابــع عشــر  حــىت القــرن الســادس عشــر _ففــي هــذه الفــرتة مــن العهــد العثمــاين  اشــتهرت 
الــيت يعـود ريـع جــزء    األراضـين  املسـاجد  والـزوا ملــدارس  الـيت كانـت تضـم مســاحات كبـرية مـ أوقـاف

جلزائـــر وتلمســـان   بفـــاسكبـــري منهـــا علـــى جـــامع  القـــريوان  وجـــامع الزيتونـــة بتـــونس  واجلوامـــع الكـــربى 
كانـت تنـاهز      بتلمسـانضـريح سـيدي بومـدين   أوقـافوقسنطينة ، ويف هـذا الصـدد يـذكر التـاريخ  أن 

م  وقــد اســتمرت  1558/ه  966ان  ســنة ثالثــة وعشــرين  وقفــا عقــار  داخــل وخــارج مدينــة تلمســ
مـع مطلـع القـرن الثـامن   أصـبحتيف االنتشار والتوسع  طيلة الفرتة العثمانيـة  ، حـىت   املوقوفة األراضي

امللكيــات الزراعيــة الشاســعة  والــيت  أصــنافعشــر تســتحوذ  علــى مســاحات شاســعة  ، وتشــكل  احــد  
 أصـبحاملشـاعة  ، ففـي اجلزائـر  األمـالكالدولة أو   مالكأمهية  واالتساع  سوى مياثلها  من حيث األ ال

 األراضـيرن التاسـع عشـر  يؤلـف نصـف  مـدخول كـل قمن ال األولاملوقوفة  يف الربع  األراضيمدخول 
الزراعيـــــة . وهـــــي يف جمملهـــــا  تتقامسهـــــا املؤسســـــات الدينيـــــة  املختلفـــــة وعلـــــى رأســـــها مؤسســـــة احلـــــرمني 

   )2(.الشريفني 
  املال: أوقاف مؤسسة بيت

جلزائـر  لعثمـاين ت يف العهـد الـيت تـدعماتعترب مؤسسة بيت املال مـن التقاليـد العريقـة لـإلدارة اإلسـالمية 
ولــة  لــيت تعــود للدلغنــائم اا،وأصــبحت تتــوىل إعانــة أبنــاء الســبيل واليتــامى والفقــراء واألســرى وتتصــرف يف 

تم بشؤون اخلراج وحترص على شراء العتاد وتشرف على إق   طرق وجسور. لعامة منامة املرافق اكما 
ألمـــالك الشـــاغرة الـــيت لـــيس هلـــا ورثـــة  ـــتم  وتشـــييد أمـــاكن العبـــادة مـــن مســـاجد وزوا ،كمـــا كانـــت 
ـــوىل تصـــفية  عتبارهـــا أمالكـــا للجماعـــة اإلســـالمية ،وكـــذالك تت فتضـــعها حتـــت تصـــرف اخلزينـــة العامـــة ،

قــوم بــبعض األعمــال اخلرييــة هــي الــيت أصــبحت الرتكــات وحتــافظ ثــروات الغــائبني وأمالكهــم كمــا كانــت ت
ا أواخر العهد العثماين. او وختتص    )3(تشتهر 
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ومؤسسة بيت املال كان يشرف عليها أمـني يسـمى أحيـا "بيـت املاجلي"وأمانـة بيـت املـال وظيفـة رمسيـة 
أمــني املــال إذا قيســت بوظيفــة الــوكالء اآلخــرين ،ولــذالك كــان الباشــا يعــني أحــد القضــاة أيضــا ليســاعده 

يف إدارة املؤسســـة ،ذالـــك أن هـــذه املؤسســـة كانـــت مـــن جهـــة سياســـية ومـــن جهـــة أخـــرى خرييـــة ،فقـــد  
كانــت تشــرف وترعــى مجيــع أمــوال اليتــامى والغــائبني واألمــالك الــيت تصــادرها الدولــة وكــذالك الرتكــات 

عمــال خرييــة وإنســانية واجتماعيــة كــدفن فقــراء املســلمني وتوزيــع الصــدقات علــى  ،وكانــت أيضــا تقــوم 
إلضـافة إىل  حوايل مائيت فقري كل يوم مخيس وتقـدمي اهلـدا يف كـل عيـد إىل الباشـا وحاشـيته وخدمـه ،و
ذالك كانت تصون األمالك الواقعة حتت طائلتها ،كما كانت تـدفع شـهر مبـالغ ماليـة معينـة إىل خزانـة 

  )1(الدولة.
  أشهر املؤسسات الوقفية :-
  لشريفني:وقف مؤسسة احلرمني ا-1

تعتــرب أقـــدم املؤسســات الوقفيـــة ،فهـــي تعــود إىل ماقبـــل العهــد العثمـــاين ،وتـــؤول أمــوال أوقافهـــا إىل فقـــراء 
غلبيــة األوقــاف يف مدينــة اجلزائــر حيــث اســتمدت أمهيتهــا  مكــة واملدينــة وقــد حضــيت مؤسســة احلــرمني 

ئــريني ،والــذين وقفــوا عليهــا كثــريا  مــن املكانــة الســامية الــيت كانــت حتتلهــا األمــاكن املقدســة يف نفــوس اجلزا
ــا وتتكفــل  جلزائــر أو املــارين  ت ألهــايل احلــرمني الشــريفني املقيمــني  م ،فهــي تقــدم اإلعــا مــن ممتلكــا
رســـال حصـــة مـــن مـــداخيلها إىل فقـــراء احلـــرمني يف مطلـــع كـــل ســـنتني وكـــذالك كـــان يوكـــل اليهـــا فقـــط 

ت واإلنفـاق علـى ثالثــة مـن مسـاجد مدينــة  ع األمـا اجلزائـر حيـث كانـت تشــرف علـى حـوايل ثالثــة أر
  )2(األوقاف كلها .

احلــرمني ،مــن  ةبعــد مؤسســلقــد احتلــت هــذه املؤسســة املرتبــة الثانيــة م:مؤسســة أوقــاف اجلــامع األعظ-2
لنظـر  األمهيةحيث  وقـد عرضـنا أوقـاف هـذه املؤسسـة وعلـى منـوال املؤسسـة عـدد أوقافهـا  إىلوكذالك 

إلضـافة إىل األوىل داخل وخمار  ج مدينة اجلزائر من خالل أصناف االوقـاف الـيت أشـر إليهـا سـلفا هـذا 
ـذا اجلـامع ،حيـث وجـد علـى سـبيل املثـال  ملـؤذين واحملـرايب  عقـد 32أوقاف هذا اجلامع تضم خاصة 

   )3(.سم مؤذين اجلامع األعظم

                                                
  ومابعدها103،صم1979زائر،اجلدط،، النظام املايل للجزائر يف الفرتة العثمانيةصر الدين سعيد وين ،-  1
  2صدط،دت،-مدينة قسنطينة منوذجا -إسهامات الوقف يف خدمة التعليم يف اجلزائرفتيحة حممد بوشعالية ، -  2
 ،يه ،البصائر للنشر والتوزيع ،معاجلة مصادره وإشكالية البحث فم19و18ه/13و12الوقف يف اجلزائر أثناء القرنني صر الدين سعيد وين ، -  3
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 د كانـت أوقـافمني ،وقـأوقـاف احلـر  هي من حيث كثرة عددها ووفرة مردودها حتتل الدرجة الثانيـة بعـدف
وانيــــت ...وغريهــــا وقفــــا ،كانــــت تشــــمل علــــى املنــــازل واحل550اجلــــامع األعظــــم مبدينــــة اجلزائــــر ننــــاهز 

 ني إضــافة إىلوالقييمــ ،وكانــت تصــرف عوائــد أوقــاف اجلــامع األعظــم علــى اإلمامــة واملدرســني واملــؤذنني
  أعمال الصيانة،وسري اخلدمات .

  ريات احلنفية:مؤسسة أوقاف سبل اخل-3
ألحنــــاف أسســــها شــــعبان  ــــت خاصــــة  ــــة ذات الطــــابع اخلــــريي كان وجــــة ســــنة خهــــذه املؤسســــة الوقفي

  تب ووقفهاراء الكالطرقات وش حمواجته نشاطها إىل املشاريع اخلريية العامة ،كالصال1500ه/999
دارة وصــــيانة أمــــالك مثانيــــة مســــاجد حنفيــــة أمه  هــــا اجلــــامع علــــى طلبــــة العلــــم وأهلــــه ،وكانــــت مكلفــــة 

  )1(اجلديد.

ـــة األندلســـيني-4 حلـــوا إىل الـــذين ر  مؤسســـة أوقـــاف األندلســـيني:قامت هـــذه املؤسســـة الوقفيـــة بعـــد حمن
ززت مؤسســــة ،وقـــد تعــــ املغـــرب العــــريب واســـتقروا يف املــــدن الســـاحلية وســــامهوا يف اجلهــــاد ضـــد األســــبان

  سيني .ية األندلأوقاف األندلسيني بعدها بتأسيس جممع ثقايف تعليمي ديين مسي بزاو 
5 - :   األوقاف على األضرحة والزوا
الوقفيـــات املهمـــة :لقـــد مثلـــت األمـــالك العقاريـــة نســـبة هامـــة مـــن جممـــوع األوقـــاف يف مدينـــة اجلزائـــر -1

والســبب راجــع إىل شــغف اجلزائــريني بوقــف أمالكهــم علــى املســاجد وأضــرحة األوليــاء والــزوا ،وخمتلــف 
خــرى ،ومــن خــالل هــذا العنصــر أرد معرفــة نوعيــة األوقــاف الــيت كانــت املؤسســات اخلرييــة والدينيــة األ

ختصص لألضرحة والزوا انطالقا من عقود التحبيس.ومن األمثلـة علـى ذالـك عقـد حتبـيس احلـاج حممـد 
غ نب     )2(.امحد الد

و حنـ أوكـا اودارا د  أووأنواع الوقف كثرية وليس مـن السـهل حصـرها فهنـاك مـن يوقـف عقـارا مـن أرض 
عـــدة  حلقـــول أواذالـــك وبعضـــهم كـــان يوقـــف عينـــا أو بئـــرا ألبنـــاء الســـبيل ومـــن يوقـــف عليـــه حقـــل مـــن 

  جمموعة من األشجار .
لعلــم والعلمــاء والطلبــة الفقــراء والعجــزة واليتــامى وأبنــاء  ويســتعمل الوقــف يف أغــراض كثــرية منهــا العنايــة 

ملســـاجد واملـــدارس والـــز  وا واألضـــرحة كمـــا انـــه مـــن أغراضـــه العنايـــة الســـبيل ومـــن أهـــم أغراضـــه العنايـــة 
طلبــة خصوصــيني ،كالشــبان األتــراك أو بفقــراء ل قــراء األنــدلس وفقــراء األشــراف ،أوبفقــراء فئــة معينــة كف

                                                
  2، صع السابقاملرج ،بوشعالية -  1

ريخ حديث ومعاصر، أوقاف األضرحة والزوا يف مدينة اجلزائر خالل العهد العثماينسني بودريعة، - 2 ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،ختصص 
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ن مدينة بعينها كفقراء مكة واملدينة أو العنايـة مبـذهب كـالوقف علـى نشـر وتـدريس املـذهب احلنفـي ،ومـ
  حزب معني من القران أو سورة منه وغريها.قراءة  جهة أخرى قد ينص الواقف على

وكانــــت بعــــض األوقــــاف لصــــاحل االنكشــــارية وأخــــرى لصــــاحل الطرقــــات العامــــة والعيــــون وامليــــاه الصــــاحلة 
مــن ذالــك أمهيــة الوقــف يف احليــات الدينيــة والعلميــة واالجتماعيــة ،فهــو مصــدر العــيش  للشــرب ،ويظهــر

ـــة ــرحة وغريهـــا مـــن املؤسســـات الديني ـــاة والنمـــو للمســـاجد واملـــدارس   للـــزوا واألضـ كمـــا انـــه مصـــدر احلي
رزا يف احليـــاة االجتماعيـــة  والكتاتيـــب ومعيشـــة العلمـــاء والطلبـــة ،ومـــن جهـــة أخـــرى لعـــب الوقـــف دورا 
تمــع وترابطــه وتوزيــع ثرواتــه علــى فقرائــه والعجــزة منــه كمــا اظهــر تضــامن فئــات معينــة كاهــل  بتضــامن ا

إلضــــافة إىل ــــديين والسياســــي خــــارج احلــــدود   األنــــدلس وكــــان الوقــــف  ــــأثري ال ذالــــك يلعــــب دورا يف الت
   )1(كإرسال النقود سنو إىل فقراء مكة واملدينة مع ركب احلج.

   الوقف األهلي بفحص اجلزائر :- 
ـــدف كمـــا ىل ذكـــر إ يقـــول محـــدان خوجـــة لقـــد أنشـــأت ،حســـب قوانيننـــا ،مؤسســـات خرييـــة وأوقـــاف 

ك ،فوفقـا ذه األمـالمـن مصـائبهم ،وهنـاك طـرق متعـددة للتصـرف يف هـ حتسني أوضاع الفقراء والتخفيف
ن يســمح للمؤسســـة امل ن تشـــرع أهـــدى هلـــا ملبــادئ القضـــاء املـــالكي ،إن الـــذي يهــب ملكـــا مـــا يتعهـــد 

لتمتع بذالك امللك.وحسب مبادئ القضاء احلنفي ،فـإن إرادة الواهـب ت  ها قـانو غـريصـبح بـدور حينا 
إذا مل  د النضـر فيمـاذ إال بعـلى فقـراء مـن غـري مدينتـه أو قريتـه فـان إرادتـه التنفـأن الذي يوقف أمالكه ع

فضـــل الفقـــراء باحلالـــة  يكـــن فقـــراء البلـــدة الـــيت توجـــد فيهـــا األمـــالك أكثـــر احتياجـــا مـــن غـــريهم يف هاتـــه
اء مـدة عشـر كـه للفقـر األكثر احتياجا ،وكذالك إذا كـان الواهـب يرغـب يف أن يعطـي حـق اسـتثمار أمال 

 ن يكــون شــرعيان ذالــك لــمخســة عشــر عامــا ،وبعــد انقضــاء الفــرتة احملــددة تعــاد لــه أمالكــه كاملــة ،فــا أو
ــــك املــــدة ،ويصــــبح حــــق اال ــــه بعــــد تل بــــة أبديــــة نتفــــاع ه،وال يســــتطيع الواهــــب أو ورثتــــه أن يتصــــرفوا في
ــذهب احلنفــــي ت هلبــــااعلــــى كــــل  ومبقتضــــى هــــذه القــــوانني املختلفــــة ،أمجــــع الفقهــــاء علــــى أن يطبــــق املــ

  املشروطة 
لطبقـــة املعـــوزة ،وعلـــى العكـــس فلـــو تطبـــق مبـــادئ القضـــاء املـــالكي ،فـــان  ،وذالـــك لرفـــع املـــوارد اخلاصـــة 

     )2(.األوقاف تقل بكثري عما هي عليه 
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لوقف الثقايف:-    العناية 
يعتــــرب الوقــــف أو احلبــــوس مــــن أهــــم مظــــاهر احلضــــارة اإلســــالمية والقــــيم األصــــلية ،إذ ينــــدرج ضــــمن   

مجاع الفقهاء والعلماء املسلمني،فهو يعرب أساسا عن إرادة اخلري املسلم. الص   )1(دقات اجلارية 
فهـــا ومشـــل األمـــالك العقاريـــة األراضـــي الزراعيـــة  جلزائـــر العثمانيـــة عـــرب حواضـــرها وأر لقـــد انتشـــر الوقـــف 

   )2(غري ذالك .،البساتني،احلدائق ،الدكاكني،فران اخلبز ،الفنادق،العيون،السواقي الصهاريج و 
ورغـــم إعفـــاء األمـــالك املوقوفـــة مـــن دفـــع الضـــريبة إال أن احلكـــام العثمـــانيني ،قـــد أبـــدوا انتشـــارها ووضـــع 
ــا ألن مــدا خيلهــا   بعضــهم حــدا للتهــاون والتحايــل علــى األوقــاف ،وتصــدرا لكــل مــن جيــرؤ علــى انتها

هم بقســط كبــري يف خدمــة كانــت حتمــل عــنهم ضــغوطات ومتاعــب احليــاة االجتماعيــة، والثقافيــة ،وتســا
ت الــيت  العمليــة التعليميــة والثقافيــة ،وتعمــق الضــمان والتضــامن االجتمــاعيني، خصوصــا أثنــاء االضــطرا

لة اجلزائر.  )3(عرفتها إ
  األراضي املوقوفة مبدينة اجلزائر:

ينـة نتيجـة لسياسـة مع م مل يكـن19عن التطور الذي انتهت إليه  وضعية األرض مـن إنتـاج مطلـع القـرن 
ألوضـــاع امهت فيـــه مـــن طـــرف احلكـــام، وإمنـــا كـــان نتيجـــة حتـــول بطـــئ فرضـــتها األحـــوال االقتصـــادية وســـا

ــببت فيــــه حاجــــة احلكــــام إىل مــــوارد الــــبالد إثــــر تزايــــد الضــــغط األ ى الســــواحل وريب علــــاالجتماعيــــة وتســ
  وانتفاع البالد املغربية على التجارة األوربية .

لـــذكر أن بعـــد تفحصـــنا جلملـــ ئـــق األرشـــيف اجلزائـــري تبـــني لنـــاواجلـــدير  ة األراضـــي أن وضـــعي ة مـــن و
ا كانت تتوز    ث جمموعات :ع على ثالاملوقوفة مثل فحص مدينة اجلزائر يف أواخر العهد العثماين أ

ئق احملاكم الشرعية-   األوىل تشمل على  و
                                  الثانية تتضمن سجالت البايلك.                                        -
  الثالثة تتمثل يف دفاتر بيت املال.-

ود إىل قفـا خـري يعـو هليـا أو بعد هذا ميكننا القول أن حتديد طبيعة األراضي املوقوفـة سـواء كانـت وقفـا أ
  املصلحة العامة ،مع ذكر مايتميز به كل نوع .

                                                
  .154،صم1984،ملؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر،  دط،، ريخ اجلزائر ،العهد العثمايندراسات وأحباث يف صر الدين سعيد وين ، -  1
 منشورات وزارة التعليم األصلي قسنطينة،،دط،،تق أبو عبديل ،تح / ،الثغر اجلماين يف ابتسام الثغر الوهراين أمحد بن عليابن سحنون الراشدي -  2
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ـا متثـل ا جنـة األساسـية ألهـم املؤسسـات اخلرييـة الـيت تعـود للأما ما خيص األراضي املوقوفة وقفا خري فإ
قــي مســاجد املــذهب  إىل تلــك األراضــي املوقوفــة كــاحلرمني الشــريفني وســبل اخلــريات ،واجلــامع الكبــري و

صــر الــدين ســعيد وين )1(املــالكي ،مؤسســة بيــت املــال . املوقوفــة بفحــص مدينــة  األراضــين  ويقــول 
ــــا ظــــاهرة  ســــالمية عريقــــة ،عرفــــت توســــعا ملحوظــــا وانتشــــارا واســــعا إ تماعيــــةاجاجلزائــــر ،مــــن حيــــث كو

 الـــذي يقـــره املـــذهب األهلـــي،جلزائـــر يف فـــرتة احلكـــم العثمـــاين ،الســـيما مـــا ينـــدرج منهـــا ضـــمن الوقـــف 
وذالـــك يكـــون هـــذا الصـــنف مـــن الوقـــف كـــان يلـــيب احلاجـــات )2 (خـــذ بـــه املـــذهب املـــالكي احلنفـــي ،وال
ممـــا أوجـــد حلـــوال مالئمـــة لتســـري ،،وليتماشـــى والضـــرورات الظرفيـــة  صـــاديةاالقتواملتطلبـــات  االجتماعيـــة

  )3(.والثقافية والدينية ولسد حاجة املعوزين والفقراء واحملرومني  اإلداريةاملصاحل 
ـــا  حـــد   عــدت إىلوممــا يالحــظ أن األوقـــاف بفحــص مدينـــة اجلــائر متيـــزت بصــفة خاصـــة وذالــك لكو

اختفــاء  ذالك إىلئــر علــى  أهــايل الفحــص مــن الفالحــني،وأدت كــكبــري علــى تــدعيم ســيطرة ســكان اجلزا
  امللكيات املشاعة أو التابعة للبايلك .

ئــق الوقـف ،والــيت تــ ملالحظــة أن طبيعـة املعلومــات الــيت توفرهـا و ال جمــة مباشــرة يف تحكم بصـفواجلـدير 
ام الوقـف ليهـا أحكـعالدراسة ومواصفات البحث ،ففـي هـذا الصـدد جنـد أن جـل املعلومـات الـيت تتـوفر 

  ختص املسائل التالية .
ت وودائــع بيــت املــال وشــؤون ســبل اخلــريات وضــبط األمــالك العقاريــة واألراضــي الزراعيــة املوقوفــة  أمــا
علـــى خمتلـــف اهليئـــات الدينيـــة واملؤسســـات اخلرييـــة مثل:مؤسســـة احلـــرمني الشـــريفني واملســـاجد واملـــدارس 

إل تمـع مثـل أهـل األنـدلس واملـرابطني والزوا واألضرحة واملرافق العامـة  ضـافة إىل بعـض الطوائـف مـع ا
 )4( .والشرفاء واالنكشاريني وأبناء السبيل
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  العهد العثماين  : أواخرفرتة     
بــرية مــن عثمانيــة جهــودا كعـرف الوقــف يف هــذه الفــرتة انتشــارا واســعا  حيــث بــذلت فيــه الدولــة ال        
سـتحد إصالحاجل  مراقبـة الوقـف و  الكأمـعلـى  إلشـرافواسـعة تعـىن   إداريـةاث تنظيمـات املنظومـة 

لكثـري مـن نه اليـزال اقـوانني عديـدة لتنظـيم شـؤو  وإصـدار أنظمـة إنشاءمصادره ،ومصارفه ،وتطلب ذلك 
ت دول الـيت عرفـر مـن بـني الـوتعـد اجلزائـ اآلن،حـىت  اإلسـالميةا يف بعـض الـبالد  تلك القوانني معموال

لتحديـــد أواخـــرار خـــالل تلـــك الفـــرتة خصوصـــا يف هـــذا االزدهـــ جلزائـــر الـــيت  مبدينـــة ا العهـــد العثمـــاين ،و
ســم "دار السلطان"وخاصــة يف جمــال تســيري  قوفــة الــيت  املو  مــالكاأل ألمهيــةنظــرا  األوقــافكانــت تعــرف 

ــــا ،حيــــث بلــــغ جممــــوع  املعاهــــد  ىلإافة إلضــــم ملكيــــة ،  1558املســــاجد  أوقــــافكانــــت موجــــودة 
زوا بس علـى هـذه الـحـ  ، ومـا، واملـرابطني واألشراف واألولياءالزوا ، أوقافية ، واملكتبات وكذا العلم

..التــويزة  املتطــوعني املــواطنني،بتعــاون  أنفســهممــن طــرف الطلبــة  إمــامــن عقــارات خمتلفــة كانــت تســتغل 
  .معاجلأو من يقوم مقامه كالوكيل الذي يوم مبهمة  اإلجيار.هو الذي يتوىل مجع 

لنسبة  ،حيـث كانـت  األوقـافيف جمـال تسـيري  األخـرى لألقـاليمولقد كانت مدينة اجلزائر متثل النموذج 
الوقـــف ورعايـــة مصـــاحله حتـــت توجيهـــات  إدارةهنـــاك املؤسســـة املســـرية للوقـــف الـــيت كانـــت تســـهر علـــى 

لــس العلمــي ، ،وكــان الــديوان يقــوم بتعيــني املــوظفني يف هــذه املؤسســة الوقفيــة ،وكــ ان يســمى املوظــف ا
كــان   خــريملتــويل ، والوكيــل ،وهــذا األ أيضــامســي  الرئيســي يف كــل مؤسســة وقفيــة "الشــيخ النــاظر "كمــا

  )1(منه . قراريعني من قبل الداي شخصيا ،أو 
لـس الطبيـق قـرار وت عليـه واألشـرافوكانت املهام اليت يتوالها الشيخ الناظر النظر يف الوقف  علمـي ات ا

ومــن مهامــه الشــواش ،و ،  واألعــوانذلــك جمموعــة مــن املــوظفني التــابعني لــه وهــم الــوكالء  ،ويســاعده يف
ت اقبـة احلسـاقـات ،ومر احلرص على مجـع املـداخيل  لنقديـة والعينيـة للمجلـس ، والـتحكم يف النف أيضا

  ..اخل اخلاصة للمؤسسة الوقفية ،ومجع احملاصيل  ،وصرف املرتبات ،وصيانة الوقف .
ــزم بتقــــدمي بيــــان تفصــــيلي عــــن كــــل  النــــاظر وكــــان الشــــيخ  رييــــة اخلــــدمات اخلو  واإلجــــراءات األعمــــاليلتــ

 ار الســلطان ،ـاورة لـدا األوقـافالـوكالء ،والنظـار املشـرفني علــى  إىل إلضــافةللمجلـس العلمـي ،هـذا 
  مثل البليدة ، القليعة ، مليانة ،دلس...اخل

                                                
 ،ة املاجستري فرع القانون اخلاصمذكرة من اجل احلصول على شهاد، نظام الوالية على األمالك الوقفية يف ظل التشريع اجلزائريحازم صليحة، -  1
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بباخلوجــات   قبــون عــادةجــة مــن الــوكالء والنظــار يلوهــم اقــل در  لرئيســنيمث جنــد جمموعــة كتــاب الــوكالء 
ت ،وحفــــــظ  ـــــون بتســــــإىل  إلضــــــافة،  األوراق،مهمــــــتهم ضــــــبط احلســــــا جيل العقــــــود العــــــدول املكلفـ

خلدمات ، وحراسة    وصيانتها . األوقاف،والشواش املكلفون 
نســتخلص  أنن ين وميكــالعهــد العثمــا أواخــراجلزائــر يف فــرتة  أوقــافتســيري  ختصــار كيفيــةكانــت هــذه 

  ما متيزت به وهو : أهم
  . أشخاص_اعتبار الوقف شخص معنوي يسري من قبل جمموعة 

ظــر الوقــف حاليــا ،  مهــة حبيــث كــانوا وإعطائهــا أ_اعتبــار نظــام مــوظفي مؤسســة الوقــف مشــابه لنظــام 
  )1(أو الرتكي . األندلسي األصلخيتارون من العائالت العريقة ذات 

لس العلي . األوقافسيري _وجود جهاز رقابة على ت   املتمثل يف ا
  من عمل.  سنو حمددا ،لكنه زهيدا مقارنة مبا كان يقدم أجرا_وجود موظفني يتقاضون 

ـــزت الفـــرتة العثمانيـــة بتكـــاثر ملحـــوظ وانتشـــار واســـع فلقـــد         بالد الـــ أحنـــاء خمتلـــف يف لألوقـــافمتي
التاســع  ســتهل القــرنمالقــرن اخلــامس عشــر وحــىت  أواخــربفعــل الظــروف الــيت عرفتهــا اجلزائــر منــذ  وذلــك

د نفــوذ الطــرق والــزوا ،وتعمــق الــرو  عشــر املــيالدي ،وتلــك زد لــدى الســكان  ح الدينيــةحقبــة اتصــفت 
ات مــــن وهجمــــاأل مظــــامل احلكــــام وانعــــدام أمــــاموســــيلة وخــــري عــــزاء  أحســــن األوقــــافالــــذين وجــــدوا يف 

 األتــراككــام فيــه احل أىر الــذي  تقــث الطبيعيــة ، يف الو علــى لســواحل وتكــرار الكــوار  األوربيــة األســاطيل
ة الســـكان يـــة مـــع بقيـــنفـــوذهم واســـتمرار حكمهـــم تكمـــن يف تعزيـــز الرابطـــة الروح لتأكيـــدخـــري وســـيلة  أن

انتشـرت  و األوقـافثـرت ك  مثتعـاىل ،هللا  إىلمـالك علـى عمـل الـرب تقـر ووقف األ الورعظهار ،وذلك 
اســـعة مـــن تســـتحوذ علـــى مســـاحات و  أصـــبحتعشـــر املـــيالدي حـــىت ن الثـــامن ر القـــ أواخـــرخاصـــة يف 

والريفيــة ،  احلضـرية األمــالكاملمتلكـات داخـل املــدن وخارجهـا حيـث قــدر بعـض املــؤرخني نسـبتها بثلثـي 
ــاف أخضــــعتمث  ومــــن ــــدف ضــــبط مواردهــــا ، إىل األوقــ يعهــــا ر  وإخضــــاعتنظيمــــات خاصــــة حمكمــــة 

ة ،وجهــاز ليــة مميــز حم إدارةلتنظيمــات قــد اختــذت شــكل تلــك ا إنللتســجيل يف دفــاتر خاصــة ، واملالحــظ 
  مستقل حمدد الصالحيات يتميز مبهارة املشرفني عليه . إداري

ن جيعـــل املـــرء يطلـــق علـــى تلـــك  األوقـــافولعـــل ماعرفتـــه  مـــن تطـــور وتوســـع يف الفـــرتة العثمانيـــة كفيـــل 
ــوقفي ،  ــار الـــ ــة االزدهـــ ريـــــخ الوقـــــف يف اجلزائـــــر مرحلـــ ــن  ـــــة  بلغـــــت إذاملرحلـــــة مـــ  أوجاملمتلكـــــات الوقفي

تمع. اإلسهامعظمتها،شكلت نظاما وافر    )2( يف تلبية حاجات ا
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ئــق احملــاكم الشــرعية قيــد الدراســة ،فقــد  عشــر دا مــن بــني ثالثــني  أربعــة أحصــيناانطالقــا مــن مدونــة و
م)والــــذين وجــــد هلــــم ذكــــرا مــــن خــــالل 1830_1671دا الــــذين حكمــــوا اجلزائــــر يف الفــــرتة مــــابني(

ئق أما )1(.وعقود التحبيس واملعارضةمعامالت البيع والراء     ) 2(الباقون فلم جند هلم ذكرا يف هاته الو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

                                                
ت مبدينة  اجلزائر وفحوصها من خالل سجالت  احملاكم الشرعية يوسف أمري ، -  1  م 1830-م 1671ه/ 1246-ه 1081أوقاف الدا
  .70 م،ص 2010- م 2009، 2ة اجلزائرمذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ احلديث  ، جامع،
رته اجلزائر عام  -  2 م كتب مذكراته أن هذا الكم اهلائل من املمتلكات سرعان ما امتدت إليه 1882ومما يدعوا إىل الدهشة أن كارل ماركس عند ز

ائه األمر الذي يثرب التساؤل "املؤسسة الوقفية" يف اجلزائر كانت متلك ثالثة ماليني هكتار من األراضي الزراعية  ،  و يد احملتل وعملت على تطويقه وإ
  70،ص نفسهأمري ، عن كيفية اختفاء تلك املمتلكات.أنظر،
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ــة العثمانيــة ضــوع ن نتنــاول مو أحاولنــا يف حبثنــا هــذا   ن نعطــي أو نظــام الوقــف واألوقــاف يف الدول
ــــا العثمانيــــة وقــــد  الــــذي كــــان قائمــــا يفوقالــــهــــذا النظــــام  ونســــتعرض طبيعــــة ال يف الدولــــة العثمانيــــة وإ

ويف  ،...فلسـطنيكاملشـرق العـريب  دول  بعـضو  والعـراق احلرمني الشـريفنيكـخصصـنا حبـديثنا عـن احلجـاز  
وهــي  حتــت احلكــم العثمــاين تليهــا كانــإن الــدول املتطــرق أمــن اعتبــار  انطالقــا...اجلزائركاملغــرب العــريب  
األوقــاف القائمــة يف هـــذه املنــاطق وتوصـــلنا إىل جمموعــة مـــن  عـــةيطب نســتعرضن أحاولنـــا فمنــاذج للوقــف 

  :هي على النحو التايل النتائج

  .ول مدرسةخالل إنشاء أمن   ورخانالسلطان أ هو يف الدولة  سس هذا النظامأ ول من وضع_أ

ت د مـــالكس األيبـــمـــن اإلقبـــال علـــى حت األغنيـــاءالـــوالة و الســـالطني و  هـــدف كـــان_ لدرجـــة  ينيـــةغـــا
نية  واجتماعية األوىل بـدافع واملسـاجد املـدارس  إنشـاء جمـال يفبيـنهم نـوع مـن التنـافس فقد نشـأ بدرجة 

لتايل فمن البديهي  خالص للديناإل   الدولةحناء أهداف يف سائر ن تنشا ثروات وقفية متنوعة األأو

: نظــام إدارة األوقــاف الــذي نظــم   احتــوت الدولــة العثمانيــة نظــام الوقــف مبجموعــة مــن األنظمــة منهــا_ 
وتعمـري  ، ة مـدير األوقـاف اجلديـد ملـن سـبقه، وكيفية حماسـبكيفية مسك القيود من قبل مديري األوقاف

ذلــك مــن األحكــام وإنشــاء املبــاين علــى العقــارات اخلرييــة ، وكيــف يــتم حتصــيل حاصــالت الوقــف وغــري 
  . املنظمة ألعماله 

 اســـتحدثت هيئـــة مشـــرفة علـــى الوقـــفالعربيـــة تـــوىل العثمـــانيون مقاليـــد الســـلطة يف معظـــم الـــبالد  بعـــد _
  . الوقف نظام تبعا لذلك واتسع

حلـرمني العثمانيني _ الـيت  مـن خـالل كسـوة الكعبـة وإرسـال الصـرة قبـل دخـوهلم ملصـر أولـوا عنايـة كبـرية 
املوقفـة  احلـرمني مـن األوقـاف وتنوعـت اجلهـاتتعـددت مـداخيل  كمـاتنوعت أمساءها كالصرة السـلطانية  

م فحســب وإمنــا حــىت الفئــات البســيطةفلــم يقتصــر التوقيــف علــى األ كاحلرفيني  (غنيــاء والســالطني وزوجــا
لتوقيـف لـة ختصــص جـزءا مـن دخلهـا الــوقفي إ كانـت تقـوم  الت حيــث كانـت كـل إ ىل يف خمتلـف اإل

  .ة سنوية إلرساهلا للحرمني اليت خصصت كل منهما صر كاجلزائر...  احلرمني

وخاصــة بعــد دخــول  يف العــراق ضــرحةعهــد جديــد للمقــابر واأل ايــةبدمــا ميكــن استخالصــه هــو  أيضــا _
  .قاف املوجودةو حلفاظ على كل األ السلطان سليمان القانوين  والذي أمرا
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أن  مسـاحات كبـرية مـن األراضـي املصـرية كانـت  أوقافـا  أهم ما ميكن أن نرصـده يف أوقـاف مصـر أما_
م مــن األراضــيوقــف بعــض مــا  علــىأقبلــوا أنفســهم ألتــراك ا أنو العثمــانيني  جمــيءعنــد   املصــرية يف حيــاز

شـا هـو أكثـر الـوالة العثمـانيني الـذين شـيدوا أوقافـا يف مصـر بصـفة عامـة ويف  و حبا يف هللا يعتـرب سـنان 
  .مدينة اإلسكندرية بصفة خاصة 

ـــال _  حيـــث عمـــت  راضـــيهم خوفـــا مـــن طمـــع احلكـــامعلـــى وقـــف أ أواخـــر العهـــد العثمـــاين النـــاس إقب
    . لضياعخاف كثري من الناس على أراضيهم من او الفوضى ،

  . بفقراء قوافل احلج املصرية ميثل مظهرا من مظاهر التآخي طيلة العهد العثماين االهتمامكان _

ــا متيـزت عــن غريهـا بنــوع مـن األوقــاف  ر وقــف النقــود اانتشـ وهــو  آنـذاكأمـا فلســطني فـنالحظ أ
لوقـــف كمـــا أنـــه ميثـــل اإلســـهام العثمـــاين يف  الـــذي قيـــل فيـــه أنـــه ميثـــل "ثـــورة يف الفقـــه اإلســـالمي املتعلـــق 

  .احلضارة اإلسالمية

 توسعا عمرانيا كبريا خـالل العصـر العثمـاين بفضـل الوقـف (حلب ودمشق )قد شهدتف ما يف الشامأ_
  .وخاصة القرن السادس عشر

ــيم الوضــــع اإل مــــن مــــا أ_ وقتهــــا اىل ثــــالث  ضــــي ار فقــــد قســــمت األ بلبنــــان وقــــافري لألداحيــــث تنظــ
ت لكل منها جملس      طان  العثماينستانة يعينه السلبع للنظارة العامة يف األ أوقافوال

لتنــوع  واالهتمــام الكبــري خاصــة علــى التعلــيم واألوقــاف علـــى  ليبيــا أمــا يف  _ جنــد أن أوقافهــا متيــزت 
    وغريها. الزوا والكتب

لوقـــف يف ليبيـــا إال  يف أواخـــر العهـــد العثمـــاين   سســـت أحيـــث اهتمـــت بـــه و _مل يكـــن هنـــاك اهتمـــام 
لـــس العلمـــي تتشـــكل مـــن القاضـــي احلنفـــي واملـــالكي ويشـــاركهما أدارة تشـــرف عليـــه يرت إ عضـــاء أســـها ا

  .وغرضهم خدمة احملتاجني دون متييز يف اللون أو العرق أوالدين وهذا ما ميكن أن نستخلصه

يف الــداخل وإمنــا تعــداه  _ يف تــونس جنــد أن األوقــاف مل تقتصــر  علــى املؤسســات الدينيــة واالجتماعيــة
  إىل خارجها من خالل إرسال صرة سنوية ملكة واألخرى للمدينة 
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لنســبة لأل فقــد كانــت اجلزائــرمدينــة  أمــا- ،حيــث  وقافيف جمــال تســيري األ األخــرىقــاليم متثــل النمــوذج 
ــــاك املؤسســــة امل ــت هن ــــت تســــهر علــــى كانــ ــــة مصــــاحله حتــــت إســــرية للوقــــف الــــيت كان دارة الوقــــف ورعاي
لس العلمي    .توجيهات ا

وذلــك بفعــل  حنــاء الــبالدأيف خمتلــف  لألوقــافمتيــزت الفــرتة العثمانيــة بتكــاثر ملحــوظ وانتشــار واســع _
  واخر القرن اخلامس عشر وحىت مستهل القرن التاسع عشر امليالدي أالظروف اليت عرفتها اجلزائر منذ 

لتـــايل فـــإ ـــة العثمانيـــة اهتمـــت و ألوقـــاف ن الدول كـــان ليهـــا امهيـــة فائقـــة  أ وأولـــت اهتمامـــا كبـــريا 
 األوقــــافالتعلــــيم والصــــحة واخلــــدمات الدينيــــة وقــــد  كــــان هلــــذه دعــــم خــــدمات وقــــاف دور هــــام يف ألل

ـــة  وأن أساســـيني مهـــا األمصـــدري ـــيت يؤسســـها يف الغالـــب رجـــال الدول  خيـــارملـــواطنني األوقـــاف اوقـــاف ال
   اخل.الفئات البسيطة كاحلرفيني ...ومنهم 
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  )1(: الوقف األهلي على المذهب الحنفي . 01ملحق رقم
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 223حموش ، المرجع السابق ،ص بن  -  1
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: سؤال شرعي ألفراد من المذهب المالكي حول التحبيس 02ملحق رقم
  )1(على المذهب الحنفي .
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ه) 1301:أسماء المدرسين بالمسجد الحرام عام ( 03ملحق رقم   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
بمدينة الجزائر لطيفة حمصي ،المجتمع والسلطة القضائية المجلس العلمي بالجامع األعظم  -1 

 2011/2012م نموذجا ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ 1830_1710ه /1246_1122

249،ص  
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:صورة المحمل المصري ألموال الصرة العثمانية والكسوة 04ملحق رقم
  )1(الشريفة
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 ملحق رقم 05: قائمة األراضي المحبسة بمدينة تونس وأحوازها(1)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  122العجيلي ، المرجع السابق ، ص - 1

 



 

 

111 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

123العجيلي ، المرجع السابق ، ص- 1  

 





 

 

115 

  ببليوغرافيا املوضوع:
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ب نتــوين حممــد عبــد املعطــي بــن أيب الفــتح،امل-12 لطــائف أخبــار األول مــن تصــرف يف مصــر مــن أر
  ،دت.دط الدول ،
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 راجع:قائمة امل
 

  م.1937،دط،القاهرةأحكام الوقف واملواريث،إبراهيم أمحد،-1
  م.1798،دط،ريخ القضاء يف مصر العثمانية إبراهيم عيسى عبد الرزاق -2
ــراهيم ، -3 ــدهأبــــو ســــليمان عبــــد الوهــــاب بــــن إبــ ــه ومقاصــ ــف مفهومــ ،نــــدوة املكتبــــات الوقفيــــة يف الوقــ

  اململكة العربية  السعودية 
ءوط حممــداأل-4 تمعــات اإلســالمية.م،ر ،بــريوت لبنــان 1،  دار الفكــر املعاصــر ،طدور الوقــف يف ا

  م.2000ه/1461سورية ،–،دار الفكر دمشق 
ءوط حممد،األ-5 ،جـداول للنشـر والتوزيـع 1، طالوقــف يف العــامل اإلســالمي مــابني املاضــي واحلاضــرر

 م 2011، بريوت_لبنان 
م حـــىت اآلن ريـــخ ســـالطنيأصــاف حضـــرة عزتلـــو يوســف بـــك،-6 ،تـــق  بـــين عثمـــان مـــن أول نشـــأ

  م1990ه_1415،مكتبة مدبويل ، القاهرة ،1حممد زينهم حممد عزب ، ط
  م.1982،دط،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية،أحكام الوصا واألوقاف العينني بدر،ابو -7
رد لويس،تــع-8 لســعودية ،دار ا2،ط اســطنبول وحضــارة اخلالفــة اإلســالميةســيد رضــوان علــي ، /بــر

ض،   م.1982للنشر والتوزيع،الر
ــــــالق ،-9 ــــــــد اخلــــ ــــــاء الــــــــــدين عبــ ــــ ــــــر  ــاع بكـــ ــ ـــ ــ ــالمي يف قطــ ــ ــ ــ ـــف اإلســـ ــ ــ ــ ــوارد الوقــ ــ ــ ــ ـــ ـــة م ــ ــ ــ ــبل تنميــ ــ ــ ــ ســـ

  م 2009ه/1430دط،غزة،
رخييــة اجتماعيــةبن مـوس تيسـري ،-10 تمــع العــريب الليــيب يف العهــد العثمــاين ،دراســة  الـدار دط،، ا

  م1988العربية للكتاب ،
  م. 2005،دط، دار املعرفة اجلزائر، الدولة العثمانيةيف،بوجلخة عبد اللط-11
  دط،دت.- مدينة قسنطينة منوذجا–إسهامات الوقف يف خدمة التعليم يف اجلزائربوشعالية ،-12

ن العصــر العثمــاين يف الفتــة بيومي حممد علي فهـيم ،-13  خمصصات احلرمني الشــريفني  يف مصــر إ
  م 2001لقاهرة للكتاب ، القاهرة،،دار ا1، ط م1805_1517ه/ 1220_923من 

ــــفجـــــــــــــــاليش خالـــــــــــــــد ،-14 ــ ــ ــ ــ ــ ــة يف الوقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الرتكيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــة التجربـــ ــ ـــــلجوق ،دط، كلي ،جامعـــــــــــــــة ســــــــــ
  اإلهليات،قونيا_تركيا،دت.

ريخ ليبياجحيدر عمار ،-15 ئق يف    م . 1991،دط،الدار العربية للكتاب ،أفاق وو
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ـــــــادق،احل-16 ــة امــــــــدي حممــــــــد صـ ــ ــ ــ ــة العثمانيـ ــ ــ ــيم يف اخلالفـــ ـــ ــ ــى التعلــ ـــ ــ ــاف علــ ــ ــ ــ ــة  األوقـ ــ ــ ــ واجلمهوريـ
  ،دط،دت.الرتكية

  . م 2009، 1،طمن فقه الوقفحداد أمحد بن عبد العزيز، -17
ــاين حـــــــــــالق حســــــــــــان ،-18 ــ ــ ــ ــ ـــد العثمـــ ــ ــ ــ ــ ــريوت يف العهــ ــ ــ ــ ــ ــلمني يف بـــ ــ ــ ــ ــ ــاف املســـ ــ ــ ــ ــ ــــــدار 2،طأوقـــ ،الــــــ

  م.1988اجلامعية،بريوت،
ت العربيــة  حالق حسان، -19   التــاريخ االجتمــاعي واالقتصــادي والسياســي يف بــريوت يف الــوال

  م.1987- ه1407،دط،القرن التاسع عشر يف 
ــاينمحـــــــوش مصـــــــطفى أمحـــــــد،بـــــــن -20 ــ ــ ــيف العثمـ ــ ــ ــالل األرشـ ــ ــ ــن خـ ــ ــ ــالمي مـ ــ ــ ــران اإلسـ ـــ ــه العمــ ــ ــ  فقـ

،دار البحــوث والدراســات اإلســالمية وإحيــاء 1،طم1830ه/1246- 1549ه/956اجلزائــري
  م.2000الرتاث،

  .م1990،دار الفكر اللبناين،بريوت 1،طمنهج البحث األثري والتارخييحيدر كامل،-21
   

ــاينرميـــــون أندريـــــه ،-22 ــ ــر العثمـ ــ ــربى يف العصـ ــ ــة الكـ ــ ــدن العربيـ ــ ،تر/لطيـــــف فـــــرج،دط،دار الفكـــــر  املـ
  والدراسات للنشر والتوزيع ،دت.

  م.1989سورية،-،دط،دار الفكر،دمشق8،ج الفقه اإلسالمي وأدلتهزحيلي وهيبة ،-23
  م. 1994تح/د/حممد حرب،دط،دار اهلالل ، ،مصر العثمانية،زيدان جرجي -24
  م.1998،دط،دار الغرب اإلسالمي،1ج ريخ اجلزائر الثقايف،سعد هللا أبو القاسم ،-25
ريخ اجلزائر الثقايف،ج-26  م.1998،دط،دار الغرب اإلسالمي،5سعد هللا أبو القاسم ،
  م.1998،دار الغرب اإلسالمي،1،ط5،جريخ اجلزائر الثقايفسعد هللا أبو القاسم ،-27
ريــخ اجلزائــر احلــديث بدايــة االحــتالالقاســم،ســعد هللا أبــو -28 ل ،طبعــة خاصــة،عامل حماضــرات يف 

  م.2011املعرفة ،اجلزائر ،
صر الدين ،-29   م.1979،اجلزائر دط،،النظام املايل للجزائر يف الفرتة العثمانية سعيد وين 
صر الدين ،-30 مصــادره م معاجلــة 19و18ه/13و12الوقف يف اجلزائــر أثنــاء القــرننيسعيد وين 

ــه  ــث فيــ ــكالية البحــ ــر العلميــــة وإشــ ــر والتوزيــــع ،أعمــــال نــــدوة اجلزائــ ربيــــع األول 7و6،البصــــائر للنشــ
  م.2001ماي 30و29ه/1422

صر الدين ،-31   م.1986املؤسسة الوطنية للكتاب،دط،، دراسات يف امللكية العقاريةسعيد وين 
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صـــر الـــدين -32 ريـــخ اجلزائـــر خـــالســـعيد وين  ،املؤسســـة  ل العهـــد العثمـــايندراســـات وأحبـــاث يف 
  م.1984اجلزائر دط،الوطنية للكتاب ،

سيا الصغرى.سيد حسني مجال صفوت ، -33   دط،دت.أثر الوقف يف تطور احلياة العلمية 
  م.1982،دط، أحكام الوصا واألوقافشليب حممد مصطفى،-34
  . _دط،دتمنوذجاالوقف بني التنظري والتطبيق واإللغاء_التجربة التونسية شيخه مجعه،-35
ن ســـهيل ،-36 ــات العثمانيـــةصـــا ــورة يف دفـــاتر العيينـ ــق املدينـــة املنـ ئـ منـــاذج مـــن املراســـالت مـــن  و

  ،دط،دت. 1/8خالل الدفرت رقم
ــت عبــــد الرمحــــان مفــــيت،ال-37 ــر بنــ ـــة صــــديقي مســ ملدينــ ــة  ــاة العلميـــ ــالمي يف احليـــ ــف اإلســـ ــر الوقـــ أثـــ

ــورة ــ ــ ـــــورة1،طاملنـــ ـــ ــــز حبــــــــوث ودراســــــــات املدينــــــــة املن ــــعودية  ،،مركــــ ــــــــة –،اململكــــــــة العربيــــــــة الســــ املدين
  م.2003- ه1424دط،املنورة،

ــــــوارد الوقـــــــــــف اإلســـــــــــالمي يف قطـــــــــــاع -38 ـــــــة مـــــ ـــــبل تنميــــ ـــــــــــاء الـــــــــــدين ،ســــــ ــــــــــر  ـــــــــالق بكـ ــــــــــد اخلــ عبـ
  م. 2009ه/1430غزة،دط،

املــدارس الوقفيــة يف املدينـــة املنورة،اجلامعــة اإلســـالمية عبــد القــادر حجــاز طــارق ابــن عبــد هللا، -39
  . م 2001ه/1422دط،ة،ملدينة املنور 

ــــــد،-40 ــةعبـــــــــد هللا شـــــــــافعي مليـــــــــاء امحـــ ــ ــ ــ ــة املكرمـــ ــ ــ ــ ــة إىل مكــ ــ ــ ــ ــة املوجهــ ـــ ــ ــ ــرة العثمانيـ ــ ــ ــ - 791الصـــ
  مكة املكرمة .–.كلية التاريخ والدراسات اإلسالمية جامعة أم القرى م1566-1389ه/974

ــزازي عبـــد الرمحـــان عـــادل بـــن يوســـف ،ال-41 ــاب عـ ــنة كتــ ــحيح الســ ــاب وصــ ــه الكتــ ــام املنــــة يف فقــ متــ
ــام ــة )املعــ ــة، اللقطــ ـــية،الوديعة ،العاريــ ــة ،الوصـ ــركات اإلجازة،اهلبــ ،دط،مؤسســــة قرطبــــة الت (الشــ

  للنشر،األندلس،دت.
  ،دط،القاهرة ،دت.األوقاف واحلياة االقتصادية يف مصر يف العهد العثماينعفيفي حممد، -42
ـــــي، -43 ـــــرية فهمــ ـــر مســ ــى عمــــ ــة علـــــ ــ ــر العثمانيــــ ــ ــ ــج يف مصــ ــ ــارة احلــــ ـــ -1517ه/1613- 963إمـــ

  دت.،يئة املصرية العامة للكتاب ،دط،اهلم1798
-1420،منشـورات جامعـة دمشـق ،دمشـق،2فرح نعيم احلضارة األوربيـة يف العصـور الوسـطى،ط-44

  م.2000-1999ه/1421
ت العربيــة أثنــاء العهــد  احلياةفردوس عبد الرمحان النجدي اسكندر هللا ،ال-45 االجتماعيــة يف الــوال

  .،دتالرسمالشركة التونسية لفنون دط،، العثماين
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ـــة قــــا ديلــــك،-46 ئقيــ ــة و ـــاين دراســـ ـــيف العثمــ ــربالء يف األرشــ ــر  /،إش/تــــقم1840- 187كـــ زكــ
  م.1،2008مصطفى زهران،ط -قورشون،تر،عن الرتكيةجازم سعيد منتصر

ض،دط،، أوقاف السلطان ألشرف شعبان على احلرمنيالقحطاين راشد ،-47   م.1994الر
ــة عمارميـــــــــون أندريـــــــــه ،-48 ــ ــ ــ ــم العربيــ ــ ــ ــ ــةالعواصــ ــ ــ ــ ــرتة العثمانيــ ــ ــ ــ ـــا يف الفــ ــ ـــ ــ ــا وعمرا ــ ــ ــ ــ ــــــم  ر ،تع/قاســـ

  م.  1986دمشق،دط،طوير،
ــــــوب،ال-49 ــــادة بـــــــن أيـ ــداد كبيســـــــي عيـــ ــ ــ ـــة ببغــ ــ ــة القادريـــ ــ ــ ــم املدرســ ــ ــ ـــر العلــ ــ ــف يف نشـــ ــ ــة الوقــــ ــ ــ أمهيــ

  دط،دت.أمنوذجا،
  م 2011،اسطنبول _اجلمهورية الرتكيةدط،  ،أصول احملاسبة لألوقافكورت إمساعيل -50
ــخ هليطـــة حممـــد فهمـــي،-51 ــةريــ ــور احلديثــ ــادي يف العصــ ــر االقتصــ مطبعـــة جلنـــة التـــأليف دط،، مصــ

  م 1944والرتمجة والنشر ،القاهرة، 
ــف علــــى بعــــوث صــــاحل بــــن حســــن،امل-52 ــى الوقــ ــة علــ ر املرتتبــ ــرة اآل ــاف املعاصــ ــا األوقــ ــن قضــ مــ

  .دط،دتالذرية،
  ،دط،دت.ينأوقاف املدارس والكتاتيب يف مدينة اإلسكندرية يف العصر العثماحممود أمين ، -53
ــــر ،-54 ـــــروان حممــــــد عمــ ــرعية مـ ــ ــرابلس الشـــ ــ ــة طـــ ــ ــجالت حمكمـــ ــ - 1760ه/1271- 1174ســـ

رخيــــــي 1854 ــدر  ــ ــة يف مصــ ـــــة ،سلســـــلة 1،طم،دراســــ ــــني للدراســـــات التارخيي ،مركـــــز جهـــــاد الليبيـ
  م2003ليبيا،-الدراسات التارخيية ،بنغازي

 1854_1760ه/ 1271_1174ســجالت حمكمــة طــرابلس الشــرعية مـروان حممــد عمـر،-55
رخيي در    م، 2003، 1،طاسة يف مصدر 

سلسـلة املشـاريع الوطنيـة  احلياة الثقافية يف اجلزائر خالل العهــد العثمــاينمريوش أمحد وآخـرون ،-56 
اهــدين ،منشــورات املركــز الــوطين للدراســات والبحــث يف احلركــة الوطنيــة وثــورة  ،طبعــة خاصــة وزارة ا

   م.2007،اجلزائر ،1954أول نوفمرب
  األساليب احلديثة يف إدارة األوقاف،دط،دت.منذر قحف،-57
ريخ الوقف اإلسالمي حىت العصر العثماينمهدي حممد صاحل جواد،-58   ،دط،دتحملات من 
ــدول أمحــــد ، مهــــدي حممــــود-59 ــارب الـــ ــن جتـــ ــارة مـــ ــر(مناذج خمتـــ ــق املعاصـــ ــف يف التطبيـــ ـــام الوقـــ نظــ

تمعات اإلسالمية .   .دط،دتوا
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ــمهــــدي حممــــود أمحــــد،-60 ــدول نظــ ــ ـــارب ال ــن جتـ ــارة مــ ــاذج خمتــ ــر (منــ ــق املعاصــ ــ ــف يف التطبي ام الوقــ
تمعات اإلسالمية)   ه.1423جدة،دط،،وا

ايـــة  جنـــار مجيـــل موســـى،-61 شـــا إىل  اإلدارة العثمانيـــة يف واليـــة بغـــداد مـــن عهـــد الـــويل مـــدحت 
  م.1991-ه1411، مكتبة مدلويل، القاهرة، 1، طم1917- 1869احلكم العثماين، 

م،طـــالس للدراســـات  1840_1772،دط، 1،ج جمتمـــع مدينـــة دمشـــقوســـف مجيـــل ،نعيمــة ي-62
 والرتمجة والنشر، دمشق،دت. 

الصــكوك الوقفيــة ودورهــا يف التنميــة االقتصــادية مــن خــالل متويــل بــرامج نقاسـي حممـد إبــراهيم،-63
  دط،دت.التأهيل وأصحاب املهن واحلرف،

  .بريوت،ضة العربية للطباعة والنشر ،دار النه الوقف يف الشريعة والقانونيكن زهدي،-64
ـــــــــازة أمـــــــــال،-رشـــــــــيد يوســـــــــفي - 65   ــريب قلب ــ ــ ــ ــامل العــ ــ ــ ــ ــف يف العــ ــ ــ ــ ــ ــام الوق ــ ــ ــ ــات نظــ ــ ــ ــ ـــع تطبيقــ ــ ــ ــ واقـ

  اجلزائر،دت.-،دط،مستغامن ومعوقاته
  ه.1388لبنان،

لفرنسية  :قائمة املراجع 
1-raymond Charles,le droit musulman que sais .je? cinquieme edition,presses  

universitaires de france,1979,p78 . 
2-devoulx ;notes historique sur  les mosquées Et autres  édifices   religieux ,d 

ALGER , N : 4, SOCIETE  HISTORIQE  AIG ERNENNE , ALGER 
,1859-1860,PP 468-469 

 
الت :  قائمة ا

 

كــز إشــعاع حضــاري يف املغــرب األوســط، جامعــة ،تلمســان مر جملــة الفقــه والقــانونشــقرون اجلــياليل ،-1
 اجلياليل الياس،سيدي بلعباس ، دط ،دت.

ــن فيحــــان،امل-2 ـــالمرزوقــــي عمــــر ابــ ــف يف اإلسـ ت الوقـــ ـــاد ،األمانــــة العامــــة 3،جملــــة أوقــــاف ،عاقتصـ
 م.2009لألوقاف ،الكويت ،
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 املؤمترات:
ـــار أمحـــــد مهـــــدي حممـــــود،-1 ــاذج خمتــ ــر (منـــ ــق املعاصـــ ـــف يف التطبيـــ ــام الوقــ ــ ــدول نظـ ــارب الـــ ــ ــن جتـ ة مـــ

ـــالمية) ــات اإلســ تمعــ ــك 45وقــــائع نــــدوات رقــــم وا ،األمانــــة العامــــة لألوقــــاف دولــــة الكويــــت ،البنــ
  اإلسالمي للتنمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب.

صــر ،اخل-2 ســني بــن  ،حبــث مقــدم ملــؤمتر األوقــاف األول أثــر الوقــف يف نشــر العلــيم والثقافــةطيــب 
  ه.1466السعودية ،مكة املكرمة، يف اململكة العربية 

ــة االجتماعيـــةســـليم هـــاين منصـــور ،-3 ،حبـــث مقـــدم للمـــؤمتر الثـــاين لألوقـــاف الوقـــف ودوره يف التنميـ
  ململكة العربية السعودية(الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية)دت.

رهــا العلميــة والفكريــة يف العــراقعباس صالح عـرييب ،-4 م إىل مـؤمتر ،حبـث مقـد املدارس الوقفيــة وأ
ـــة اإلمـــارات العربيـــة  أثـــر الوقـــف اإلســـالمي يف النهضـــة العلميـــة الـــذي تعقـــده جامعـــة الشـــارقة يف دول

  م،العراق جامعة كركوك،كلية الرتبية . 2011ماي5-4ملتحدة للفرتة من
لــبالد التونســية وردةال-5  عجيلــي التليلــي ،إضــرار االســتعمار الفرنســي مبــوارد أوقــاف احلــرمني الشــريفني 

ململكــــة 1932-1926فعـــل اململكــــة العربيـــة الســــعودية م.حبــــث مقـــدم للمــــؤمتر الثالـــث لألوقــــاف 
ــــع  ـــة الســــعودية،الوقف اإلســــالمي "اقتصــــاد ،إدارة،وبنــــاء وحضــــارة"احملور الراب ،الوقــــف وجتديــــد العربيـ

  .4.جاحلضارة اإلسالمية
األوقـــاف األول يف ،حبـــث مقـــدم ملـــؤمتر الوقـــف _مفهومه_شـــروطه_أنواعهفـــداد العياشـــي الصـــادق،-6

  .اململكة العربية السعودية،جامعة أم القرى_مكة املكرمة
،منتـــدى أعمـــار األوقـــاف وأحكامـــه يف الفقـــه اإلســـالمي (النظريـــة والتطبيـــق)دوز أمحـــد أق ،نـــكو -7

ــطنبول ،اجلمهوريـــــة الرتكيـــــة ، -10م/2011مـــــايو 15-13قضـــــا الوقـــــف الفقهيـــــة اخلـــــامس ،اســـ
  ه.1432مجادى اآلخر ،12

ـــــو -8 ــاين(ف ماجـــــدة صـــــالح ،خمل ــ ــد العثمــ ــة يف العهــــ ــ ــة يف مكــ ــ ـــق العامــ ــدمات واملرافـــ ــ -ه923اخلــ
ـــــمة الثقافـــــــــــــة م)1916- 1517ه/1335 ــــــــــة عاصــــــــ ــــــة املكرمـــ ـــــــــث مقـــــــــــــدم إىل نـــــــــــــدوة مكـــــــ حبــــ

  ه.1426اإلسالمية،
،حبـــث مقـــدم للمـــؤمتر الثـــاين لألوقـــاف  الوقـــف ودوره يف التنميـــة االجتماعيـــةمنصـــور ســـليم هـــاين ،-9

  .ة(الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية )ململكة العربية السعودي
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 املعاجم والقواميس: ةمئاق
 

،دط،طبــع املؤسســة الوطنيــة لالتصــال 1،جاملوســوعة الثقافيــة العامــة مشــاهري العــاملألتــو جنــي حممــد،-1
 م2011و لنشر واإلشهار ،اجلزائر ،

ن ســــهيل ،-2 ـــةصــــا ــة التارخييـ ــطلحات العثمانيــ ـــم املوســــوعي للمصــ امللــــك فهــــد ،دط،مكتبــــة  املعجـ
ض،   م2000الوطنية ،السلسلة الثالثة،الر

عي بنت حممد صاحل-3 ايــة القــرن كشمريي ابتسام ر ، مكة املكرمة من بدايــة احلكــم العثمــاين إىل 
رسـالة مقدمـة للحصـول علـى درجـة  م1591- 1517العاشر هجري /السادس عشــر مــيالدي ،

  م. 2001ه/1422الدكتوراه ،دط،
ــــــة مـــــــن املـــــــؤلفني-4 ـــة،جمموعـ ــ ــة العربيـــ ــ ــ ـــع اللغــ ــ ـــيط جممـــ ــ ــم الوســـ ــ ــ ،مكتبـــــــة الشـــــــروق الدوليـــــــة ،  املعجــ

  م.2004،مصر،4ط
    م.2002،دار الصداقة العربية،بريوت ،1،ط3،جموسوعة مشاهري العاملجمموعة من املؤلفني،-5
ــالميةحممــــد عمــــارة ،-6 ــارة اإلســـ ــادية يف احلضـــ ــطلحات االقتصـــ ــاموس املصـــ ،دار الشــــروق، 1، طقـــ

  م.1993
 األطروحات والرسائل اجلامعية:قائمة املذكرات و 

ت مبدينــة اجلزائــر وفحوصــها مــن خــالل ســجالت احملــاكم الشــرعيةأمــري يوســف-1  ، أوقــاف الــدا
مــــــذكرة مقدمــــــة لنيــــــل شــــــهادة املاجســــــتري يف التــــــاريخ م،1830- م1671ه/1246- ه1081

   م.2،2009/2010احلديث،جامعة اجلزائر 
ســني ،-2 ،مــذكرة لنيــل  مدينــة اجلزائــر خــالل العهــد العثمــاينأوقــاف األضــرحة والــزوا يف بودريعــة 

ريخ حديث ومعاصر ،   م.2006/2007شهادة املاجستري ،ختصص 
إدارة أموال الوقــف وســبل اســتثماره يف الفقــه اإلســالمي والقــانون اجلزائــري بوضياف عبد الرزاق،-3

ــة، ــ ــ ــة مقارن ــ ــهادة الــــــدكتوراه يف العلــــــوم اإلســــــالمية ختدراســ ـــة مقدمــــــة لنيــــــل شــــ صــــــص شــــــريعة أطروحـــ
  م. 2005/2006وقانون،

ــري هنــــد بنــــت حســــني بــــن حممــــد ،-4 ــة الرتبويــــة يف مكــــة حريــ ــات العلميــ ــهام الوقــــف يف املؤسســ إســ
ن العصـــر العثمـــاين واألســـاليب املقرتحـــة لتطـــويره ودوره يف العصـــر احلاضـــر ،أطروحـــة  املكرمـــة إ

  لنيل درجة الدكتوراه يف األصول اإلسالمية للرتبية.
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رخييـــة ني عبــد العزيــز ،حســني شــافعي حســ-5 األربطـــة مبكـــة املكرمـــة يف العهـــد العثمـــاين ...دراســـة 
ــارية ـــ ،أطروحــــــة مقدمــــــة لنيــــــل درجــــــة دكتــــــوراه ختصــــــص م1915- 1517ه/1334- 922حضــ

  حضارة إسالمية .
،حبـــث لنيـــل شـــهادة الدراســـات العليـــا املتخصصـــة ،كليـــة  النظـــام القـــانوين للوقـــفحططـــاش أمحـــد،-6

  م.2004،2005،بن عكنون ناحلقوق والعلوم اإلدارية 
جلـــامع األعظـــم مبدينـــة اجلزائـــر -7 لـــس العلمـــي  تمع والســـلطة القضـــائية ا -1122محصــي لطيفـــة،ا

ـــــــــــــتري يف 1830-1710ه/1246 ـــــــــــــــهادة املاجســــــــ ــــــــــــل شــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــة لني ـــــــالة مقدمـ م منوذجا،رســــــــــــــ
  م.2011/2012التاريخ،

ــريخـــري الــــدين بــــن مشــــرنن،-8 ــانون اجلزائــ ــف يف القــ املاجســــتري يف قــــانون ،مــــذكرة شــــهادة  إدارة الوقــ
  م.2011/2012تلمسان،-اإلدارة احمللية  ،جامعة أيب بكر بلقايد

،مـــذكرة ختـــرج لنيـــل شـــهادة تعلـــيم  التصـــوف والـــزوا يف إقلـــيم تـــواتدمحـــان محـــزة كبلـــه حلســـن،بــن -9
ريـــــخ وجغرافيـــــا املدرســـــة العليـــــا لألســـــاتذة يف اآلداب والعلـــــوم اإلنســـــانية ،بوزريعـــــة  الثـــــانوي نقســـــم 

،2007/2008 .  
االجتماعيـــة والثقافيـــة يف مدينـــة اجلزائـــر يف أواخـــر ســـقاي نـــوال ويوســـف عشـــرية شـــريفة ،احليـــاة -10

،مــذكرة ختــرج لنيــل شــهادة أســتاذ التعلــيم األساســي التــاريخ واجلغرافيــا ،املدرســة العليــا  العهــد العثمــاين
  م.2007/2008لألساتذة يف األدب والعلوم اإلنسانية ،بوزريعة ،

- 1703ه/1334- ه1115احليـــاة العلميـــة يف مكـــة( مـــال رمضـــان عبـــد احلميـــد ،صـــديق أ-11
  م.2007ه/1427،دط،1حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه ،جم)1916

،مــذكرة مــن أجــل  نظــام الواليــة علــى األمــالك الوقفيــة يف ظــل التشــريع اجلزائــريصــليحة حــازم،-12
  .م2010/2011احلصول على شهادة املاجستري فرع القانون اخلاص 

ـــاعي يف ضــــرغام علــــي أمحــــد الفيــــاض، ال-13 ــي واالجتمـ ــو التعليمــ ــره يف النمــ ــالمي وأثــ ــف اإلســ الوقــ
  .م لنيل درجة الدكتوراه يف الشريعة اإلسالمية 1407/1987 اإلسالم ،

أوقــاف احلــرمني الشــريفني"يف مكــة واملدينــة"يف مدينــة اجلزائــر القــرن الثــامن عشــر عنــرتي ملــى،ال-14
  . 2011/2012رة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ احلديث،،مذكوبداية التاسع عشر

،رسـالة مقدمـة لنيـل دكتـوراه دولـة يف األسرة يف مدينة اجلزائر خالل العهد العثماين_محاش خليفـة،15
  م. 2006ه/1427التاريخ احلديث،
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ادة ،أطروحــة لنيــل شــه1م،ج1830-1700عائشــة ،احلــرف واحلــرفيني يف مدينــة اجلزائــر  غطــاس-16
  م.2000/2001دكتوراه دولة يف التاريخ احلديث  ،

ن العهــد العثمــاين مــن القــرن فرحات الكاملة،-17 ،مـذكرة م18اىل القــرن 16قافلة احلج املصــرية ا
ـــــل شـــــهادة املاجســـــتري يف التـــــاريخ احلـــــديث واملعاصـــــر( الدولـــــة العثمانيـــــة واملشـــــرق  ـــرج مقدمـــــة لني ختــ

  م2011/2012العريب)،
بدايــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج مــن أول كتــاب الوقــف  بــن حممــد الســليماين، مصــطفى بــن صــاحل-18

ــد  ــن أمحـ ــر بـ ــن أيب بكـ ــد بـ ــدر الـــدين أيب الفضـــل حممـ ــام بـ ــم الصـــدقات اإلمـ ـــاب قسـ ــر كت إىل أخـ
بــن قاضــي شــهبة( ، ،رســالة مقدمــة لنيــل درجــة املاجســتري يف ه)874- 798األســدي املعــروف 

  م.2006-ه1432الفقه اإلسالمي ، 
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