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موؤ�ش�شات الوقف يف القد�س

الن�شاأة والتطور

د. �شامي ال�شالحات

مقدمة:

�إذ� كانت فل�صطني ت�صكل منوذجاً �إ�صالمياً عريقاً يف تعدد �أوقافها وتنوعها بني جموع 

�لدول �لعربية و�الإ�صالمية، فاإن مدينة �لقد�ض هي �الأخرى تعّد �للوؤلوؤة �لوقفية من بني 

�إ�صالمي،  وتر�ث  �أثر  مئتي  من  �أكرث  �لقد�ض  مدينة  حتت�صن  �إذ  وقر�ها،  فل�صطني  مدن 

وموؤ�ص�صات،  و�أبو�ب  و�أ�صبلة  ومد�ر�ض  وزو�يا  وتكايا  وق�صور  وقباب  م�صاجد  بني  ما 

قيمت منذ ع�رش�ت �أو مئات �ل�صنو�ت، ومنها ما ي�صل �إىل 
مُ
ت�صرتك يف �لغالب يف �أنها �أوقاف �أ

ع�رش �لنبوة �ل�رشيفة.

بل يكن �لقول �إن �ملدينة �ملقد�صة هي مثال �ملدينة �لوقفية يف �لعامل، وفيها من �أوقاف 

�مل�صلمني و�أوقاف غري �مل�صلمني ما يوؤكد، وباأحقية، �أنها مهبط �صماوي وحمل للرحمات 

و�لبكات. فاأول �أوقاف �مل�صلمني يف �لفتوح �الإ�صالمية كان يف �لقد�ض ويف فل�صطني، وهو 

نحت له من قبل �لر�صول  وقف �ل�صحابي �جلليل متيم �لد�ري، وهو عبارة عن منحة ممُ

.
1
�صلى �هلل عليه و�صلم

كما ت�صري بع�ض �لوثائق �لعثمانية �إىل تولية �حلاج بدر �لدين �أفندي عبد �ملعطي ز�ده 

يعود  وقٌف  وهو  عنه،  �هلل  ر�صي  �ل�صامت  بن  عبادة  �ل�صحابي  الأمه  جده  وقف  نظارَة 

ل�صنة 123هـ/740م، و�أن �لوقف ي�صمل قرية نباله )بري نباال �صمايل �لقد�ض(، وبرج عرب 

.
2
و�ملق�صود به قرية لفتا، و�أر�ض �رشعى؛ مما يوؤكد �أن �لوقف ��صتمر عب قرون عدة

ولعل �ل�صبب �لرئي�صي يف وجود �ملئات من �الأوقاف و�الأحبا�ض �الإ�صالمية يف �ملدينة 

�ملقد�صة، يعود �إىل جملة من �لعو�مل �الأ�صا�صية، من �أبرزها:

�ملدينة  هذه  مكانة  توؤكد  �لتي  و�صنة(  )قر�آن  �ل�رشعية  �لن�صو�ض  ع�رش�ت  وجود   .1

�ملقد�صة، وهي بال �صك ت�صكل تو�تر�ً معنوياً يف بيان عظمة �ملكانة �ل�رشعية ملدينة 

بيت �ملقد�ض، ولعل �أبرز �أوقاف �ملدينة هو �مل�صجد �الأق�صى، و�لذي هو �أوىل �لقبلتني 
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:ٱ  تعاىل  قال  كما  �مل�صلمني،  رحال  �إليها  ت�صدُّ  �لذي  �لثالثة  �مل�صاجد  و�أحد 

ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ 
ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹZ )�صورة �الإ�رش�ء: �آية 1(.

�حتو�ء مدينة بيت �ملقد�ض وما حولها �أ�رشحة �لكثري من �الأنبياء و�لر�صل �لكر�م،   .2

وهناك �أبنية و�آثار �إ�صالمية بناها خلفاء �مل�صلمني و�صالطينهم وحكامهم وغريهم.

�أبرزهم ر�صي �هلل عنهم قب �صد�د بن  وجود مقامات للعديد من �ل�صحابة، ومن   .3

�أو�ض، وقب عبادة بن �ل�صامت، ومن �جلدير بالذكر �أن عدد �ل�صحابة �ملدفونني يف 

.
3ً
مقبة ماأمن �هلل بالقد�ض يبلغ حو�يل 13 �صحابيا

�لتي  �ل�صالحية  �خلانقاه  فهناك:  و�لتكايا،  �ل�صوفية  زو�يا  من  �لع�رش�ت  وجود   .4

�أن�صاأها �صالح �لدين �الأيوبي يف �لقد�ض، و�خلانقاه �لد�ود�رية، و�خلانقاه �لفخرية، 

وز�وية �ل�صيخ بدر �لدين �حل�صيني بظاهر �لقد�ض، ويف �لقد�ض وحدها �أكرث من 15 

ز�وية مثل �لز�وية �خلتنية و�لز�وية �جلر�حية و�لز�وية �لكبكية.

وجود �لع�رش�ت من �ملد�ر�ض �لتاريخية �الأثرية �الإ�صالمية �لتي �أن�صاأها �مل�صلمون   .5

تنكز،  ومدر�صة  قايتباي،  ومدر�صة  �ملاأمونيّة،  كاملدر�صة  �الإ�صالمي،  �لتاريخ  عب 

�لقول  يكن  بل  �ملزهرية.  و�ملدر�صة  �الأ�رشفية،  و�ملدر�صة  �لعمرية،  و�ملدر�صة 

�ملغول  هجمات  ظّل  يف  �الأوقاف،  بف�صل  ��صتمر  قد  �لقد�ض  مدينة  يف  �لتعليم  �إن 

و�ل�صليبيني على �الأمة �الإ�صالمية، ويحفظ لنا �لتاريخ مدر�صة �لن�رشية �ل�صافعية، 

ومدر�صة �أبي عقبة �حلنفية �للتني �صكلتا م�صدر �الإ�صعاع �لعلمي يف هذه �حلقبة. 

�بتد�ًء من  �ملقد�ض  �ملوقوفة يف بيت  �ملد�ر�ض  �لع�صلي عدد  �لدكتور كامل  و�أح�صى 

12 هجري فوجدها حو�يل �صبعني مدر�صة،  �لقرن  �لهجري حتى  �لقرن �خلام�ض 

يف  ب�صدة  جتري  كانت  �لعلمية  �حلركة  �أن  �أي   .
4
�ململوكي �لع�رش  يف  �أربعون  منها 

�الإ�صعاع  مر�كز  من  ومركز�ً  �الإ�صالم  حو��رش  من  حا�رشة  باعتبارها  �ملدينة، 

�لعلم  �لعلماء وطلبة  �لعديد من  لتو�فد  �ملدينة كانت حمالً  �أن  �لعلمي و�لثقايف، كما 

وتنقُّلهم بني طر�ئقها و�أكنافها.

�إىل  تعود  �لتي  و�ملوؤلفات  و�لكتب  �ملخطوطات  نفائ�ض  من  كبرية  �أعد�د  وجود   .6

�حل�صارة �لعربية و�الإ�صالمية. 
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�هتمام حكام �مل�صلمني ورجاالتهم بالعمارة �الإ�صالمية، فقد �هتم �صالطني �ملماليك   .7

�مل�صجد  ترميم  جمال  يف  �صيّما  ال  �الأوقاف،  من  �لكثري  عليها  و�أنفقو�  بالقد�ض 

برتميم  قامو�  �لذين  �ملماليك  �صالطني  �أ�صماء  نق�ض  مّت  �لقبة  �أ�صفل  ويف  �الأق�صى، 

قالوون،  بن  حممد  و�لنا�رش  كتبغا،  و�لعادل  بيب�ض،  �لظاهر  منهم:  �ل�صخرة، 

852هـ/1448م،  وجقمق  836هـ/1432م،  بر�صباي  و�الأ�رشف  برقوق،  و�لظاهر 

و�الأ�رشف قايتباي 872هـ/1467م... وغريهم. 

فامللك �لعادل مثالً وىل �بنه عي�صى على فل�صطني فاأقام يف �لقد�ض، و�أن�صاأ �ملدر�صة 

عال  قرية  منها  �لقرى،  من  �لعديد  لها  ووقف  606هـ/1209م،  �لقد�ض  يف  �ملعظمية 

منجك  �لدين  �صيف  و�الأمري  �ل�صالم.  دير  ومزرعة  �لفوقانية  عال  وقرية  �ل�صفلى 

�ل�صالطني  �أما  له.  مقر�ً  �الإ�صالمي  �ملجل�ض  �تخذها  مدر�صة  �أن�صاأ  762هـ/1360م 

و�ل�صلطان  �لقانوين،  �صليمان  بينهم  فمن  بالقد�ض  �هتمو�  �لذين  �لعثمانيون 

�ملجيد  عبد  و�ل�صلطان  �لعزيز،  عبد  و�ل�صلطان  �ملجيد،  عبد  و�ل�صلطان  حممود، 

برتميم  �الأعلى  �الإ�صالمي  �ملجل�ض  قام  كما  �لثاين،  �حلميد  عبد  و�ل�صلطان  �لثاين، 

.
قبة �ل�صخرة يف �صنة 51938

�أن �حلركة �لوقفية يف �لقد�ض كانت حركة �جتماعية بامتياز، فقد �صملت كل �لفئات   .8

�الأوقاف، �صو�ء كانت  �لتعامل مع  لها ن�صيب و��صح يف  فاملر�أة كان  �الجتماعية، 

م�صرتكة  �أم  893هـ/1487م  �حلاجب  �لدين  �صعد  بنت  �صعاد�ت  وقف  مثل  و�قفة 

�صنة  �لكتبي  حممد  �ل�صيد  وزوجها  �لرومية  عائ�صة  كوقف  رجل  مع  وقف  مثل 

922هـ/1616م، �أم ناظرة للوقف مثل �صاحلة بنت خليل، �لتي تولت وقف جدها 

.
6
�ملرحوم فرز�ن، وهو وقٌف يعود �إىل �صنة 1205هـ/1790م

�لعثماين  �ل�صلطان  زوجة  خاتون  خا�صكي  وقف  هو  �لن�صاء  �أوقاف  �أ�صهر  بل 

يف  م�صجلة  بالقد�ض  وقفية  �أ�صخم  وهو  بالتكية،  و�ملعروفة  �لقانوين،  �صليمان 

فيها مطبخ �صخم  �لتكية م�صجد�ً وعمارة كبرية  �ل�رشعية، وت�صمل هذه  �ملحكمة 

الإطعام �لفقر�ء وحجر�ت الإقامة �لعلماء، ورباط خانة و��صع، ويوجد لهذه �لوقفية 

ثالثون قرية ومزرعة يف �أربعة �ألوية هي: �لقد�ض وغزة ونابل�ض وطر�بل�ض.

كما �أنه يوجد يف �لقد�ض وقف خم�ص�ض لالأر�مل و�ملطلقات، وعلى �صبيل �ملثال فقد 

�أوقف �الأمري �لدكز على رباط �لن�صاء يف �لقد�ض 730هـ/1329م.
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�أن  �إىل جيل، فكان  �الأوقاف بطريقة مكثفة، ومن جيل  �لعو�مل بال �صك عززت  هذه 

تر�كمت �الأوقاف يف �ملجتمع �ملقد�صي، حتى �صارت ثقافة للفرد وللمجتمع، باعتبار �أن 

هذه �الأوقاف وهي �ملئات من �لعقار�ت و�الأر��صي �لزر�عية و�لب�صاتني كانت خم�ص�صة 

لل�رشف على �ملدينة وم�صاجدها ودور �لعبادة و�ملد�ر�ض.

لق�صايا  ومتناِوٍل  باحث  الأي  �صعوبة  حمل  �لقد�ض  �أوقاف  �صخامة  �صكلت  لقد 

تناوله  عند  �لبحث  معاناة  يلم�ض  �لقد�ض  مدينة  الأوقاف  فالد�ر�ض  فل�صطني،  يف  �الأوقاف 

هذه �الأوقاف، باعتبار �أن �الإح�صائيات و�لبيانات �ملتعلقة بهذه �ملدينة مرت�مية �الأطر�ف 

يف �أكرث من بلد عربي و�إ�صالمي، بدء�ً بالقد�ض ومرور�ً باالأردن و�صورية وم�رش و�نتهاء 

باإ�صطنبول عا�صمة �خلالفة �لعثمانية، حيث �إن �الأوقاف كانت م�صجلة يف هذه �لبالد �أو 

بالقد�ض  وربطتهم  �أخرى،  بالد  من  حتى  �أو  �لبالد،  هذه  من  كانو�  �أنف�صهم  �لو�قفني  �أن 

�ملكانة �لتي �حتلتها يف نفو�صهم ويف نفو�ض �مل�صلمني عموماً.

اأواًل: و�شـع موؤ�شـ�شات االأوقـاف يف القد�س قبل االحتالل 

ال�شهيوين:

�متازت �أوقاف مدينة �لقد�ض، قبل �النتد�ب �لبيطاين و�الحتالل �ل�صهيوين، بدعم ال 

حمدود من قبل �لدول �الإ�صالمية �ملتقدمة، بدء�ً باخلالفة �لر��صدة ثّم �الأمويني و�لعبا�صيني 

مرور�ً باالأيوبيني و�ملماليك و�نتهاًء بال�صلطات �لعثمانية. كما �أن من توىل �الإ�رش�ف على 

�ملدينة مل يتو�َن يف تقدمي كافة �لت�صهيالت و�لدعم الأوقافها، و�لتي كان لها �الأثر �لو��صح 

على و�قع ومعامل مدينة �لقد�ض �إىل وقتنا �ملعا�رش، حتى �صار �الأمر للعثمانيني يف �لقرن 

16 ميالدي. فبعد �أن �أنهو� حكم �ملماليك، �أ�صدور� قر�ر�ً باإيقاف �أي بناء جديد الأي كنائ�ض 

للن�صارى �أو معابد لليهود يف �ملدينة خ�صية تغيري و�قعها، مع �ملو�فقة على ترميم وبناء 

�لقدمي من �أوقافها.

ر�صي  �خلطاب  بن  عمر  �لر��صد  �خلليفة  به  قام  �لذي  هو  �لعثمانيون  فعله  و�لذي 

�ملدينة، موؤكد�ً على  �مل�صلمني يف  �أثبت حقوق و�أوقاف غري  15هـ/636م عندما  �هلل عنه يف 

�إ�صالمية هذه �ملدينة وتوحيدها �لرباين.
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:
7
ويكن تلخي�ض و�قع �الأوقاف يف فل�صطني قبيل �لعهد �لعثماين بالتايل

�إن �الأوقاف يف فل�صطني كانت مق�صمة بناء على �لتق�صيم �الإد�ري لفل�صطني وبالد   .1

وغزة،  و�لقد�ض،  �صفد،  وهي:  �ألوية،  خم�صة  �إىل  مق�صمة  فل�صطني  فكانت  �ل�صام، 

ونابل�ض وعجلون، وهذه �الألوية تتبع والية �ل�صام. و�جلدول �لتايل ي�صري �إىل حجم 

�الأوقاف يف مدينة �لقد�ض بالن�صبة �إىل باقي �الألوية:

جدول 4/1: حجم الأوقاف يف مدينة القد�س بالن�شبة اإىل باقي األوية فل�شطني

عدد م�شادر الأمالك عدد م�شادر الوقفيات عدد الأمالك عدد الوقفيات ا�شم اللواء

17 89 11 90 القد�س

91 255 81 143
األوية )غزة، �شفد، 

نابل�س، عجلون(.

108 344 92 233 املجموع

�إن �لعديد من �لوقفيات قد مّت تدمريها بعد �الحتالل �ل�صليبي، ومّت �ال�صتيالء على   .2

�لبع�ض �الآخر، لكن من �ملرجح �أن �لكثري من هذه �لوقفيات قد عادت �إىل �أ�صحابها 

بعد �لفتح �الإ�صالمي، كوقف عبادة بن �ل�صامت.

يمُ�رشف على  �لقد�ض كانت متعددة وخمتلفة، فمنها ما كان  �الأوقاف يف  �أنو�ع  �إن   .3

خليل  جامع  على  و�الآخر  �ل�رشيفني،  �حلرمني  على  و�الآخر  �الأق�صى،  �مل�صجد 

كانت  بل  �لقر�آن،  وتعليم  و�لزو�يا  �ملقابر  على  يمُ�رشف  كان  وبع�صها  �لرحمن، 

بع�ض �لقرى خم�ص�صة لل�رشف على م�صارف �الأوقاف، كما فعل �لفاحت �صالح 

�لدين �لذي ت�صدق بوقف على �ملنافع �لعامة باإن�صاء بيمار�صتان )�أي م�صت�صفى( 

 
8
يف �لقد�ض، وجعل قرية �صلو�ن خم�ص�صة لل�رشف عليها، و�إن كان نا�رش خ�رشو

�أ�صار �إىل وقف �لفاطميني م�صت�صفى يف �لقد�ض يف 437هـ/1045م.

جاال،  بيت  هي:  �ملدينة  يف  كاأوقاف  وذكرت  �لقد�ض،  مدينة  تتبع  �لتي  �لقرى  فمن 

وبيت �صفافا، وتقوع، وبيت حلم، وبنى نعيم، وبني �صجاع، وبيت ما�صني، وبيت 

وفاعور،  �صقاية،  وبيت  وطيبة،  تعمر،  وبيت  وعناتا،  وعجّور،  وقبالة،  �صاحور، 

وعني كارم، وبرية �لكبى، وعني قينية، وجيب �لفجار، وديار عمار، ولفتا، وكفر 

نعمة، وحا�صل، ودير �ل�صد، وعالر �ل�صفلى، وبتري، وعني �صنية، وبريكات، و�أم 

طوبى، و�أبو مغرية، وجنم، وعي�صاوية، وطور زيتا، وريحا، و�صاري�ض، و�لنجمة، 

.
9
ووجلة



224

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

ويكفي �أن نقول �إن �لعقار�ت �لتي كانت خم�ص�صة لل�رشف على �ملدر�صة �الأ�رشفية 

�لتي وقفها �ل�صلطان �ململوكي قايتباي، و�لتي تقع يف رو�ق �مل�صجد �الأق�صى بلغت 

.
10ً

52 عقار�

من  �لكثري  �أن  مبعنى  عاملية”،  “�أوقاف  �أنها  �لقد�ض  مدينة  يف  �الأوقاف  طبيعة  �إن   .4

كاملغاربة  �الأق�صى،  �مل�صجد  حميط  يف  يلكون  ما  وقفو�  قد  و�جلن�صيات  �الأقو�م 

و�لهنود و�الأكر�د، وحارة �ملغاربة خري دليل على و�قع هذه �ملدينة.

�أوقاف  فهناك  خمتلفة،  تاريخية  فرت�ت  من  كانو�  �لقد�ض  مدينة  يف  �لو�قفني  �إن   .5

الأ�صحاب �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم و�أوقاف للفاطميني و�أوقاف لالأيوبيني، 

وهوؤالء  ومغاربة،  وتركمان  الأكر�د  و�أوقاف  �الأيوبي،  �لدين  �صالح  وبالتحديد 

كانو� يثلون خمتلف �ل�رش�ئح �الجتماعية، من علماء وق�صاة وع�صاكر، بل ون�صاء 

كّن يوقفن �أمو�لهن يف �مل�صجد �الأق�صى.

�لفار�صي  �لرحالة  ذكر  وقد  �لقد�ض،  باأوقاف  �لفاطميون  �هتم  �ملثال  �صبيل  فعلى 

حتى  بل  �لقد�ض،  على  �الأوقاف  من  �لكثري  وقفو�  �لفاطميني  باأن  خ�رشو  نا�رش 

على مدينة �خلليل وم�صجد �إبر�هيم �خلليل باملدينة، �إذ مّت وقف �لعديد من �لقرى 

عليه، لكن ذهب �لكثري من �لوقفيات بعد �حلرب �ل�صليبية. وبع�صهم �تخذ �لقد�ض 

م�صتقر�ً فتعددت جن�صيات �لو�قفني يف �لقد�ض، كما ت�صري وثائق �لوقف، بني هنود 

وتركمان و�أكر�د وفر�ض وعرب ومغاربة، فهناك ز�وية للهنود يف باب �الأ�صباط، 

ووقف با�صم �صعد �هلل �لهندي �إمام �مل�صجد �الأق�صى 890هـ/1485م يف باب حطة، 

وهناك �أوقاف جلميع �لطو�ئف و�ملذ�هب �الإ�صالمية، ولقد حتول �لكثري من �أتباع 

.
11

هذه �ملذ�هب �إىل �ملذهب �ل�صافعي لكرثة �الأوقاف �ملحبو�صة عليه

�إن و�قع وطبيعة �لوقف يف �لقد�ض كان �أي�صاً متنوعاً، فلي�ض كله عقار�ت و�أر��ٍض، بل   .6

كان هناك �لب�صاتني و�لقرى �ملثمرة �ملخ�ص�صة لل�رشف على م�صارف �الأوقاف، 

كان  نقدي،  وقف  هناك  �أن  كما  وغريها،  و�الأقبية  و�لطو�حني  �حلمامات  وهناك 

.
12

يمُوؤتى به من تركيا وم�رش لل�رشف على م�صارف �الأوقاف بالقد�ض

و�الأوقاف �خلريية يف مدينة �لقد�ض كانت تتبع �إد�رياً للدولة �لعثمانية، يف حني كانت 

�الأوقاف �لذرية تد�ر ب�صكل م�صتقل من خالل �لعائالت �لفل�صطينية نف�صها، فهناك �لعديد 

من �الأوقاف تعود لالأ�رش�ف، منها وقف �ل�رشيفة �صت �الأ�رش�ف بنت �ل�صيد حممد على 
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على  تمُ�رشف  �النقر��ض  وبعد  ب�صفد،  �أرقطاي  مبدر�صة  �لقر�ء  وعلى  �مل�صاكني  �لفقر�ء 

�ل�رشيف حممد علي على  بكر ولد  �أبو  901هـ/1495م، ووقف �صيدي  �الأق�صى  �مل�صجد 

�أبنائه وبناته 980هـ/1572م و�لوقف هو مز�رع يف �لقد�ض.

�أو عو�ئق،  �أي مو�نع  �أكدو� حقوق غري �مل�صلمني وحرية تعبدهم بدون  و�لعثمانيون 

ويمُح�صب لل�صلطان �صليمان �لقانوين، خالل فرتة حكمه )1520-1566(، �أنه عزز من دعم 

هذه �ملدينة �ملقد�صة يف ع�رشه، و�أكرمها بالعطايا كما كان يفعل مع �حلرمني �ل�رشيفني، 

فغطى �جلدر�ن �خلارجية لل�صخرة بالبالطات �خلزفية �لفاخرة بدالً من �ملوز�ييك، مما 

�لقانوين كني�صة  �ملدينة، كما منح  �أ�صو�ر  �ل�صخرة، ف�صالً عن ترميم كل  ز�د من جمال 

952هـ/1545م  �صنة  حتى  كانت  بعدما  بها  لتعلق  �الأجر��ض  �ل�صالم  عليه  عي�صى  مرقد 

خالية منها.

�لذي  �لقانوين  �صليمان  عهد  يف  �صيّما  ال  �ملدينة،  يف  �الأوقاف  دور  �لعثمانيون  وعزز 

�أن�صاأ تكية خا�صكي �صلطان �لتي تعّد من �أ�صهر �أوقاف �ملدينة.

�أ�صا�صني،  �إىل ق�صمني  �أن �الأوقاف يف فل�صطني و�لقد�ض قمُ�صمت  ومما يجدر ذكره هنا 

:
13

هما

باالإرث  عليها  ح�صل  و�لتي  ما،  ل�صخ�ض  �لعائدة  �لعقار�ت  وهي  ال�شحيح:  الوقف 

�أو �ل�رش�ء ثّم �أوقفها وحكم �لقا�صي ب�صحة �لوقف، وهذ� قائم ومبتوت به يف �ل�صجالت 

�ل�رشعية، من خالل ما ي�صمى يف �ملحاكم �ل�رشعية بـ“�لوقفية” �أو “حجة �لوقف”، ومن 

يو�صف  ووقف  �ل�صعدي  �صالح  بنت  �أمونة  وقف  �لقد�ض،  مدينة  يف  �لوقف  هذ�  �أمثلة 

فرن�صي�ض �الإفرجني وغريهم �لكثري.

وهذ� �لنوع من �الأوقاف ال يجري عليه قانون �الأر��صي �لعثمانية، و�إمنا يمُنظر فيها 

من خالل �آر�ء �لفقهاء و�لفقه �الإ�صالمي.

�أوقفها  الوقف غري ال�شحيح: فهي �الأر��صي �ملفروزة من �الأر��صي �الأمريية �لتي 

�الأمر�ء �أو �ل�صالطني، بحيث تخ�ص�ض منافعها مثل �أع�صارها ور�صومها جلهة ما، وهذ� 

�لق�صم موجود بكرثة يف �لقد�ض �أي�صاً.

وهذ� �لق�صم من �لوقف يتحول �إىل موؤ�ص�صات وقفية ت�رشف يف �أوجه �خلري �ملختلفة 

كامل�صاجد و�ملد�ر�ض و�ملر�كز �ل�صحية، مثل �أر��صي و�دي قدوم و�صور باهر و�صاري�ض.
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ق�صمها  �لذي  �لعثمانية  �الأر��صي  قانون  عليه  ينطبق  كان  �الأوقاف،  من  �لنوع  وهذ� 

ح�صب منافعها �لعامة، وتعود عو�ئد هذه �الأوقاف �إىل �خلزينة �لعثمانية، ومن ثّم ت�رشف 

على جهة �مل�رشف �لوقفي كاملد�ر�ض و�مل�صت�صفيات ودور �الأيتام. 

�لعقار�ت  م�صاحات  الأن  �لنوع،  هذ�  حتت  يندرج  كان  فل�صطني  �أوقاف  من  و�الأغلب 

�الأر��صي  من  �لهائلة  بامل�صاحات  قورنت  ما  �إذ�  �صئيلة  لل�صكان  خم�ص�صة  كانت  �لتي 

�لتابعة للخالفة �لعثمانية.

ف�صالً عن ذلك، كان يمُخ�صى حتويل �الأر��صي �الأمريية �إىل ملك لالأفر�د حتى ال تتحول 

�إىل حيازة �صخ�صية، وبالتايل يتّم حرمان �لدولة من عو�ئدها �أو منافعها.

ولعل هذه �لنظرة ماأخوذة من ت�رشفات بع�ض �ل�صالطني �لذين حر�صو� على وقف 

�إىل  ت�صعى  �لعثمانية  �ل�صلطات  وكانت   .
14

مماتهم بعد  عليها  �ال�صتيالء  خ�صية  �أمو�لهم 

جتديد �لب�ء�ت �ل�صلطانية �ملخ�ص�صة لل�صكان لغر�ض جتديد �الأوقاف �خلريية، غري �أنهم 

�رشعان ما قامو� بحّل بع�صها، و�إعادة منافع هذه �الأر��صي “�لوقفية غري �ل�صحيحة” �إىل 

خزينة �لدولة، كما كان �حلال يف وقف خا�صكي يف فل�صطني. وهذه �الأر��صي �لوقفية غري 

�ل�صحيحة مل يتّم ت�صجيلها يف دو�ئر �لطابو بفل�صطني الأنه مل يتّم �إ�صد�ر قر�ر بت�صجيلها 

من �لنظارة �لوقفية باإ�صطنبول، وبقي �حلال كذلك حتى خروج �لعثمانيني من فل�صطني، 

�لتاأجري و�ملعامالت �لتي  �أحقية ��صتخد�م هذه �الأوقاف تظهر من خالل �صند�ت  وبقيت 

.
15

كان يمُعمل بها يف فل�صطني

�الإ�صالمية  �لدول  بع�ض  ت�صهده  ما  مع  متفقاً  كان  لالأوقاف  �الإد�ري  �لتق�صيم  هذ� 

.
16

�ملجاورة للقد�ض وفل�صطني من �إدر�ج لالأوقاف ح�صب �لغر�ض و�مل�رشف

وتوزعت معظم �الأوقاف يف �لقد�ض على مبنيي �ل�صخرة �مل�رشفة و�مل�صجد �الأق�صى، 

يليها بالن�صبة لدرجات �الإفادة و�لكم �حلرم �الإبر�هيمي، وبعدها ما يقع يف د�ئرة �لقد�ض 

و�أكنافها مثل �ملد�ر�ض ومباٍن ملكية وجو�مع كثرية كانت منت�رشة بالقد�ض بوجه خا�ض، 

�أهله  �أو تنازل  �إذ� �نقطع ن�صل �لو�قف  بل يكن �عتبار �لوقف �لذري نف�صه وقفاً خريياً 

عنه.

�أوقاف  �إبان �لعهد �لعثماين تتبع مديرية  �إد�رة �ملوؤ�ص�صات �لوقفية يف �لقد�ض  وكانت 

�صيد� حتى �صنة 1259هـ/1843م، وهي �ل�صنة �لتي مّت فيها ت�صكيل �أول مديرية م�صتقلة 
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الأوقاف �صنجق �لقد�ض، وعرفت مبديرية عموم �الأوقاف، وكان يطلق على مديرها مدير 

.
17

عموم �الأوقاف بالقد�ض �ل�رشيف

وكانت مهمة هذه �ملديرية �الإ�رش�ف على �الأوقاف و�إر�صال تقارير �صنوية مرفقة مع 

عائد�ت �الأوقاف �إىل �إ�صطنبول عا�صمة �لعثمانيني، ليقوم بعد ذلك �لقائمون على �الأوقاف 

باإر�صال �ملبالغ �ملنا�صبة ل�صد �حتياجات هذه �ملديرية.

�لعثماين تعر�صت فل�صطني حلالة من عدم �ال�صتقر�ر حيث غزتها  �لعهد  �أو�خر  ويف 

عليها  �صيطرت  كما   ،1799 �صنة   Napoleon Bonaparte بونابرت  نابليون  جيو�ض 

جيو�ض حممد علي با�صا )1831-1840(، و�صعفت قب�صة �لدولة �لعثمانية على مناطقها 

�ليهودية  و�ال�صتيطان  �لهجرة  وحماوالت  �الأوروبية  �لدول  لتدخل  �ملجال  فتح  مما 

�ليهودية  �ملحاوالت  يثبت  مبا  �مل�رشية،  خ�صو�صاً  �لوثائق،  دور  وتزخر  �ل�صهيونية. 

.
18

�مل�صتمرة باال�صتيالء على �الأر�ض �ملقد�صة و�أوقافها

�الأوىل،  �لعاملية  �حلرب  نهاية  حتى  و�ل�صغوط  �ملناو�صات  حتت  فل�صطني  و��صتمرت 

يف  �لقد�ض  ودخول  فل�صطني  وو�صط  جلنوب  �لبيطاين  �الحتالل  �إىل  �نتهت  و�لتي 

�لبيطانية  �الإد�رة  �ملدينة حتت  1336هـ، ولتكون هذه  �صفر   24 �ملو�فق  1917/12/9م 

حتى قيام �لكيان �ل�صهيوين يف 1368هـ/1948م.

ب�صاأن  قر�ر�ت  عدة  فاأ�صدرو�  �لوقف،  باأهمية  و��صعة  در�ية  على  �لبيطانيون  كان 

طلب  �ملثال  �صبيل  فعلى  �الأوقاف.  من  �ال�صتفادة  �آليات  من  و�حلد  �الأر��صي  تنظيم 

�ملنظمة  رئي�ض  ��صت�صارة   Lord Curzon كرزون  �للورد  �لبيطانية  �خلارجية  وزير 

�ل�صهيونية حاييم و�يزمن بخ�صو�ض �لقانون �ملقرتح ب�صاأن �الأر��صي يف فل�صطني، فكان 

رّد �الأخري على �أهمية �إيقاف �أي �إن�صاء الأوقاف جديدة، وذلك لكي يكون للحكومة دور 

�أكب يف �ل�صيطرة على �الأر��صي �ملنت�رشة و�ل�صا�صعة، و�أن يكون لليهود كاأفر�د دور يف 

�ال�صتيطان و�رش�ء �الأر��صي. 

وقد �أخذت �صلطات �الحتالل �لبيطاين بهذ� �لر�أي يف 1919/9/13 كما جاء يف تقرير 

�لكولونيل فرن�ض Colonel French، وما جاء يف كالم �ل�صيد غاربت Garbett �لذي قال: 

“�إن �ملن�صور يجب �أن ال يت�صمن ترتيبات الأر��صي �الأوقاف، وهي �مل�صاألة �لتي قد توؤخر 
.

�إن�صاء حكومة فل�صطني �مل�صتقبلية دون عناء”19
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�إيقاف  �إىل  �أ�صار يف �أحد بنوده  1920 �صدر قانون �نتقال �الأر��صي، و�لذي  ويف �صنة 

بقاء  يف  �أ�صا�صياً  �الأوقاف عامالً  �أن تكون  �ليهود من  �أوقاف جديدة، وملا توج�ض  �إن�صاء 

�الأر��صي و�لعقار�ت يف �أيدي �لعرب، جلاأو� وبالتعاون مع �ملندوب �ل�صامي �لبيطاين �إىل 

1925/5/15، �لذي يق�صي  �إ�صد�ر قانون ��صتمالك �الأر��صي للجي�ض ولقوة �لطري�ن يف 

با�صتمالك �الأر��صي لغر�ض تخ�صي�صها للجي�ض وقوة �لطري�ن، ولو كانت هذه �الأر��صي 

�أر��ٍض وقفية، فيعطى �ملتويل قيمة هذه �الأر�ض، ويمُدفع ثمنها �إىل �صندوق �الأوقاف با�صم 

�لذي   1926 �صنة  �مللكية  نزع  قانون  ب�صدور  �صوء�ً  �الأمر  �زد�د  ثّم   .
20

�ملخت�ض �لوقف 

�أن  �أر�ض ل�صالح �مل�رشع �لبيطاين لغر�ض �ملنفعة �لعامة. علماً  �أي  يق�صي بنزع ملكية 

�الأوقاف يف �ل�رشيعة �الإ�صالمية ال تمُباع وال توهب، و�إمنا عمد �لفقهاء �إىل �صيغة �ال�صتبد�ل 

بناًء على توجيه �لنمُظار و�ملتولني.

قبل  من  �ال�صتخد�م  و�صوء  للغ�صب  �أحياناً  معر�صة  �لقد�ض  يف  �الأوقاف  وكانت 

�صارت  �لوقت  مرور  ومع  عليها،  �الإ�رش�ف  على  وعملو�  تولوها  �لذين  �لنظار  بع�ض 

�أنه  �إال  عليها،  �مل�رشفني  باأ�صماء  خا�صة  �أمالك  �إىل  تتحول  �مل�صجلة  غري  �الأوقاف  بع�ض 

د�أبت  و�لعقار�ت،  �الأر��صي  �نتقال  قانون   1934 �صنة  فل�صطني  حكومة  �أ�صدرت  بعدما 

موؤ�ص�صة �الأوقاف �إىل �لعمل على ت�صجيل عقار�تها و�أر��صيها، وذمُكر �أنه مّت ح�رش 212 

خر�ئط  وجود  عدم  وب�صبب   .
21

�ل�صنة تلك  يف  �لقد�ض  لوقفيات  كو��صني  الإ�صد�ر  معاملة 

وم�صوحات لغالبية �لعقار�ت �لوقفية بالقد�ض، �الأمر �لذي �أدى �إىل تاأخري ت�صجيل بع�صها؛ 

عمدت مديرية �الأوقاف �إىل �لتعاون مع �مل�صاح �لقانوين �ل�صيد جمال �أفندي ها�صم الإجر�ء 

�مل�صوحات على هذه �لعقار�ت. وكانت �لعقار�ت تمُ�صجل باأ�صماء متويلِّ �الأوقاف باعتبار 

تعَط  ومل  كاالأوقاف،  �العتبارية  �جلهات  ولي�ض  �الأ�صخا�ض  باأ�صماء  يمُ�صجل  �لقانون  �أن 

على  كانو�  و�إن  �الأ�صخا�ض،  باأ�صماء  �الأوقاف  ت�صجيل  الأن  �الأوقاف،  جلهة  خ�صو�صية 

من  كبقية  تو�رثها  مّت  حال  يف  �صياعها  �إىل  يوؤدي  قد  و�الأمانة،  �لنز�هة  من  عالية  درجة 

�ملري�ث �ملخ�ص�صة للذرية، وهذ� ما حدث فعالً عندما كانت تمُوؤجر �الأوقاف على طريقة 

�حلكر، �أو عن طريق �آخر ورثة للناظر عند موته ما مل يمُبنيَّ ذلك.

�الأع�صار  �أبرزها  من  م�صادر  عدة  حول  فتتمحور  �لقد�ض  يف  �الأوقاف  �إير�د�ت  �أما 

وغلتها  �الأر�ض  حا�صل  على  تمُقّدر  ح�صة  �أو  �ملح�صوالت  زكاة  هو  و�لعمُ�رش  �لوقفية، 

ثماين  من  ح�صة  �أو  ح�ص�ض،  ع�رشة  من  ح�صة  خالل  من  �لعثمانية،  للدولة  ت�رشف 

�إجمايل ناجت �الأر�ض، وكان هذ� �لريع يدعم خزينة �لدولة  12.5% من  �أي  من ح�ص�ض، 
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هذه  �أهمية  �أدركت  �لتي  �لبيطاين  �الحتالل  حلكومة  يتّم  �الأمر  �صار  ثّم  �لعثمانية، 

�لعمُ�رش  �لبيطاين عمل على تعديل قانون �رشيبة  �ملحتل  �أن  �الإير�د�ت وعظمتها. حتى 

1920، و�أعطى �صالحيات لالأ�صخا�ض جلباية بدالت �الأع�صار ثّم �رشفها من  �ملعدل يف 

�صنة  �ملجباة يف  �الأع�صار  قيمة  بلغت  �لبيطانية، حيث  لل�صلطات  خالل مبلغ متفق عليه 

1920/1919 بحدود 21 �ألف جنيه م�رشي، وخ�صمت �ل�صلطات �لبيطانية 850 جنيهاً 

.
22

م�رشياً بدل ر�صوم حت�صيل

عمليات  يف  بارز  دور  بالقد�ض  و�ملقيمة  �مل�صهورة  �لفل�صطينية  �الأ�رش  لبع�ض  وكان 

:
23

�لوقف �لذري �أو �خلريي، ولعل �جلدول �لتايل ي�صري �إىل ذلك بقوة

جدول 4/2: دور العائالت الفل�شطينية يف عملية الوقف

الن�شبة املئويةعدد الوقفياتالأ�رصة

4.34%6الدجاين

7.24%10احل�شيني 

3.59%5اخلالدي

2.15%3العلمي

3.59%5اجلاعوين 

:
24

ويبني �جلدول �لتايل وجوه �الإنفاق �خلريي وعدد �الأوقاف يف مدينة �لقد�ض

جدول 4/3: عدد الأوقاف يف القد�س ووجوه الإنفاق

الن�شبة املئويةعدد الأوقافاملوقف عليه

47.52%96مبنى ال�شخرة امل�رصفة

10.39%21مبنى امل�شجد الأق�شى 

3.46%7خليل الرحمن

2.97%6اجلوامع

10.89%22الزوايا

7.42%17املدار�س

5.94%12البيمار�شتانات

1.98%4اخلوانق

1.98%4املقامات

3.46%7خا�شكي �شلطان

بل 1.48%3ال�شُّ

0.49%1الرواق املن�شوري

0.99%2ال�شدقات احلكمية
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و�خلال�صة �لتي نر�ها هنا، �إذ� �أردنا �أن نحدد �لن�صاط �لوقفي يف مدينة �لقد�ض �أو حتى 

يف فل�صطني ب�صورة عامة، فاإننا نعتقد �أن �ملدينة كانت حمالً ال�صتقطاب �الأوقاف منذ فجر 

�الإ�صالم، وتعززت مكانتها مع �لدول �الإ�صالمية �لتي تناوبت على حكمها، وال نبالغ �إذ� 

قلنا �إن �أوقاف �لقد�ض كانت �الأوقاف �الأبرز و�الأكرث و�صوحاً من �أي مدينة فل�صطينية، بل 

و�صكلت �الأوقاف فيها بريعها وغالتها منوذجاً لل�رشف على باقي موؤ�ص�صات �ملجتمع 

�ملدين وم�صارف �لوقف.

�لقد�ض  مدينة  يف  كان  فل�صطني  يف  �الأوقاف  مركز  ثقل  �إن  قلنا  �إذ�  نبالغ  ال  ولعلنا 

لالعتبار�ت �ل�صابقة �لتي ذمُِكرت، فقد �أ�صارت بع�ض �لدر��صات �إىل �أن �الأوقاف يف فل�صطني 

متثل 16% �أو 17% من م�صاحة فل�صطني �لكلية، فاإذ� كانت م�صاحة فل�صطني تبلغ حو�يل 

27 �ألف كيلو مرت مربع، فاإن م�صاحة �أر��صي �لوقف �خلريي تبلغ نحو 4,320 كيلو مرت�ً 

مربعاً موزعًة يف �أنحاء فل�صطني، مبعنى �أو�صح باإمكاننا �لقول �إن هناك دومناً من �أ�صل 

16 دومناً من �أمالك �لدولة، هو ملك للوقف �الإ�صالمي، ف�صالً عن �الأع�صار، وهو �لوقف 

�رْش ريع �الأر��صي �ملع�رشة، �أو زكاة �ملح�صوالت �أو غالتها، وهو نظام كان  �لذي ياأخذ عمُ

معموالً به يف �لع�رش �لعثماين، حيث تلزم �لدولة �رشيبة على �ملح�صوالت �لزر�عية تدفع 

 .
25

خلزينة �لدولة

ثانيًا: و�شع موؤ�ش�شات االأوقاف يف القد�س بعد االحتالل 

ال�شهيوين:

�مل�صلمني  منح  ومن  �لالحمدود،  �الإ�صالمي  �لدعم  من  �ملقد�صة  �ملدينة  ��صتفادت  لقد 

�الإ�صالمية  غري  �لدينية  �لطو�ئف  مقابر  �أر��صي  معظم  �إن  حتى  لالأوقاف،  وعطاياهم 

ملدة  وموؤجرة  �أوقافهم  يف  جارية  �أو  للم�صلمني  ملكاً  كانت  �لعثمانية  �لفرتة  يف  �لقد�ض  يف 

زمنية متفاوتة للطو�ئف لدفن موتاهم، كمقبة �ليهود يف ر�أ�ض �لعمود بقرية �صلو�ن يف 

�لثوري، ويوجد  �ل�صيخ  �لقر�ئني جارية يف وقف  �ل�صالحية، وكانت هناك مقبة  وقف 

. ولكن ما �إن جاء �لبيطانيون 
26ً

مقبة لالأرمن م�صتاأجرة من وقف �ل�صيخ �لثوري �أي�صا

و�ل�صهاينة حتى قامو� بعمل �لعك�ض، حيث �أخذو� كل �حلقوق ومنعو� �أوقاف �مل�صلمني 

من �النت�صار، بل و��صتولو� عليها عياناً وجهار�ً.
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�أوقاف  على  �ل�صهاينة  ��صتيالء  لت�صهيل  مهماً  مدخالً  �لبيطاين  �النتد�ب  كان  لقد 

فل�صطني عموماً، و�لقد�ض خ�صو�صاً. 

فعند �كتمال �ل�صيطرة �لبيطانية على كامل �لرت�ب �لفل�صطيني �صنة 1918، مّت ت�صكيل 

جمال�ض وقفية �أخرى يف نابل�ض وعكا على غر�ر ما مّت يف �لقد�ض �صنة 1919، ليكون بذلك 

لة يف فل�صطني ثالثة، �أولها يف �لقد�ض، ثّم يف عكا ونابل�ض. و�قع �ملجال�ض �لوقفية �ملمُ�َصكَّ

�لع�صكرية  �الإد�رة  �إد�رته من  �لبيطاين بتحويل  �ملحتل  �أعلنه  �لذي  �لتحول  لكن مع 

�أع�صاء  �ملكونة من �صبعة  �لعامة”،  �الأوقاف  “جلنة  مّت ت�صكيل   ،1920/7/1 �ملدنية يف  �إىل 

بريطانيني وثمانية من �مل�صلمني، وير�أ�ض هذه �للجنة �ملندوب �لبيطاين، وكانت مهمتها 

�الإ�رش�ف على عموم �الأوقاف يف فل�صطني، وتدقيق ح�صاباتها وميز�نياتها �لعامة.

لكن بعد عقد �جتماٍع بالقد�ض بني جمموعة من �لعلماء و�الأعيان و�ملندوب �لبيطاين 

وعدد من كبار موظفي �حلكومة يف 1920/11/9، و�لتو�صية ب�رشورة �أن يكون للم�صلمني 

�الحتالل  حكومة  و�فقت  و�أوقافهم،  �الإ�صالمية  �صوؤونهم  على  �الإ�رش�ف  يف  �أكب  دور 

�أو�ئل  �الإ�صالمية، ويف  �الأوقاف  �إد�رة  �لبيطاين على ت�صكيل جلنة الإعد�د قانون ب�صاأن 

�آذ�ر/ مار�ض 1921 �أمتت �للجنة عملها، و�أ�صدر �ملندوب �لبيطاين يف 1921/3/12 نظاماً 

�ل�رشعية  �الأمور  و�صائر  �الأوقاف  على  ي�رشف  �أعلى  �إ�صالمي  جمل�ض  بت�صكيل  يق�صي 

جديد�ً  خا�صاً  نظاماً  �لبيطاين  �ل�صامي  �ملندوب  �أ�صدر   1921/12/20 ويف  فل�صطني.  يف 

باإن�صاء �ملجل�ض �الإ�صالمي �ل�رشعي �الأعلى. 

ويف 1922/1/9، ولدورة �متدت ملدة خم�ض �صنو�ت، مّت ت�صكيل هيئة �ملجل�ض برئا�صة 

مفتي �لقد�ض �حلاج حممد �أمني �حل�صيني، وبع�صوية �الأع�صاء:

عبد �للطيف �صالح عن نابل�ض  .1

�ملفتي �ل�صيخ حممد مر�د عن حيفا.  .2

عبد �هلل �لدجاين عن ق�صاء يافا.  .3

�حلاج �صعيد �ل�صو� عن لو�ء �جلنوب.  .4

وكان مقر هذ� �ملجل�ض يف �ملدر�صة �ملنجكية �ملجاورة للم�صجد �الأق�صى، وكان له دور 

كبري يف تعيني موظفي �الأوقاف يف عموم فل�صطني، �أما يف حال عزل �أي موظف فكان يجب 

�أن يتم �إعالم �حلكومة. ف�صالً عن ذلك، كان يتعني على �ملجل�ض �إقر�ر �مليز�نيات �خلا�صة 

باإد�ر�ت �الأوقاف يف عموم مناطق فل�صطني.



232

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

�لعامة، ومهمتها تنفيذ  �الأوقاف  �أبرزها مديرية  �ملجل�ض، من  يوجد عدة دو�ئر تتبع 

وتتكون  �لفل�صطينية،  �ملناطق  يف  حالها  ومتابعة  �الأوقاف،  بخ�صو�ض  �ملجل�ض  قر�ر�ت 

له،  وم�صاعد  �الأوقاف  وماأمور  �الأوقاف،  مدير  ووكيل  �لعام،  �الأوقاف  مدير  من  عادة 

:
27

وكانت تتبع لهذه �ملديرية �الإد�ر�ت �لتالية

�إ�رش�فية، ويرتك  �ملجل�ض كان يعمل ب�صورة  �إن  املحلية: حيث  الأوقاف  اإدارات   .1

و�خلليل،  )�لقد�ض،  وهي  �ملحلية،  �الإد�ر�ت  �إىل  �لفل�صطينية  �ملناطق  يف  �لعمل  مزو�لة 

ونابل�ض، وعكا، وغزة، ويافا(.

ويف هذه �ملناطق، كانت هناك جلان عمل ت�صمل على �لغالب رئي�صاً، وماأمور �أوقاف، 

و�أع�صاء من �ملنطقة نف�صها، وين�صب عملها على �الإ�رش�ف على �أوقافهم �ملحلية، وجباية 

�لريع �لوقفي.

يف  �حلال  هو  كما  �ملجل�ض،  �هتمام  من  و�فر�ً  حظاً  تاأخذ  �لوقفي  �لريع  جباية  وكانت 

من  لي�ض  لذ�  فيه،  �ملالية  �ملو�رد  �أهم  من  �الأوقاف  مورد  �إن  حيث  �لعربية،  �لدول  باقي 

�لغريب �أن يكون وزير �الأوقاف يف �لدول �ملجاورة لفل�صطني معنياً مبتابعة زيادة �لريع 

.
28

�لوقفي وجبايته

ب�صورة  م�صتغلة  كانت  �أنها  هي  �لعربية  �لبالد  يف  �الأوقاف  مع�صلة  فاإن  ذلك  ومع 

كبرية، بحيث �إن �لكثري من �الأمالك �لوقفية كانت غري م�صتثمرة بال�صورة �ل�صحيحة �أو 

.
29

كان ريعها زهيد�ً جد�ً مقارنًة باأ�صعار �ل�صوق �ملعتادة

وجباية  باالأوقاف  �ملتعلقة  �حل�صابات  بعملية  خمت�ض  وهو  املحا�شبات:  ديوان   .2

�لريع �لعام.

3. دائرة الهند�شة: ومهتمها �لك�صف على م�صاحات �الأر��صي �لوقفية، وبناء م�صاريع 

�الأوقاف يف �لقرى و�ملدن، وترميم �لبنايات و�الإن�صاء�ت �لوقفية. ويمُذكر �أن �ملند�ض توفيق 

 .
30

�جليو�صي �أول من توىل مهام مهند�ض �أوقاف

4. دائرة املعارف الأهلية: وكان جزء من عملها جباية �إير�د�ت �الأوقاف. 

متابعة خر�ئط  �أي�صاً  الإ�شالمية: وكان جزء من مهامها  املدار�س  5. دائرة تفتي�س 

�أر��صي �الأوقاف و�لتو��صل مع �مل�صاحني لر�صمها وت�صجيلها ر�صمياً يف دو�ئر �لطابو.
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�صارت   ،1934 �صنة  �لوطنية  �حلركة  زعيم  �حل�صيني  كاظم  مو�صى  وفاة  وبعد 

�لزعامة للمفتي �حلاج �أمني �حل�صيني �لذي قاد �للجنة �لعربية �لعليا وقاد �حلركة �لوطنية 

�لفل�صطينية �لتي �أعلنت �الإ�رش�ب يف 1936/4/20، وقد �أدت �ملعار�صة �ملك�صوفة للمفتي 

�إىل قيام �حلكومة �لبيطانية بعزله عن رئا�صة �ملجل�ض �الإ�صالمي وحل �ملجل�ض بتاريخ 

1937/9/30، وحاولت �لقب�ض على �ملفتي لكنه هرب �إىل خارج فل�صطني. وبذلك خ�رشت 

ت�صكيل جلنة  �إىل  �لبيطاين  باملحتل  فل�صطني مفتيها ورئي�ض جمل�صها، مما حد�  �أوقاف 

تدير �ملجل�ض �الإ�صالمي و�الأوقاف، و��صتمر هذ� �حلال حتى خروج �ملحتل �لبيطاين.

يكن �لقول �إنه بعد �نتهاء �لع�رش �لعثماين، �صار و�قع �الأوقاف مبهماً وغام�صاً يف 

فرتة �النتد�ب �لبيطاين، �إىل �أن جتلى بو�صوح يف فرتة �الحتالل �ل�صهيوين، �إذ بد�أت به 

ومن خالله عمليات �ال�صتئ�صال و�ل�رشقة يف و�صح �لنهار لكل �الأوقاف، ال �صيّما �لوقف 

�الإ�صالمي وهو �لوقف �الأكرث �صخامًة وتنوعاً ودخالً للريع يف �ملدينة.

وكان �حلدث �الأهم يف �صبيحة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 1969/8/21 هو �إحر�ق �مل�صجد 

 Michael Dennis روهن  دين�ض  مايكل  ��صمه  متطرف  م�صيحي  يد  على  �الأق�صى، 

Rohan، وهو ��صرت�يل، حيث مّت �إحر�ق �جلامع �لقبلي �لذي �صقط �صقف ق�صمه �ل�رشقي 

بالكامل، كما �حرتق منب نور �لدين زنكي �لذي �أمر ببنائه قبل حترير �مل�صجد �الأق�صى 

من �ل�صليبيني، وقام �صالح �لدين �الأيوبي بو�صعه د�خل �مل�صجد بعد �لتحرير.

�إن �حتالل �ل�صهاينة الأبرز �أوقاف �مل�صلمني، وهو �مل�صجد �الأق�صى، جعلهم يدخلون 

هذ� �لوقف جهار�ً نهار�ً بزعم حمايته و�صبط �الأمن. وقد تعر�صت �ملمتلكات �لوقفية يف 

:
31

�لقد�ض �إىل �عتد�ء�ت متكررة من قبل �ل�صلطات �ل�صهيونية، من �أبرزها

ا�شتهداف الأرا�شي الوقفية مبا�رصة: �إذ ي�صل جمموع �مل�صاحة �لوقفية لالأر��صي   .1

يف منطقة �لقد�ض �إىل 307,303 دومنات. 

دور الأيتام: �إذ يوجد 11 د�ر�ً موقوفة يف �لقد�ض من جمموع 71 د�ر�ً.  .2

املقامات الأثرية: هناك ثالثة مقامات �أثرية يف �لقد�ض وحدها.  .3

املدار�س الوقفية القدمية: ويوجد يف �لقد�ض نحو خم�ض مد�ر�ض قدية ذ�ت طابع   .4

�أثري، ومعظمها حتول �إىل م�صاكن، وبع�صها قام �الحتالل بهدمه و�إز�لته.
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�ملقد�صية، من  �الأوقاف  للحد من  �الإجر�ء�ت  �إىل �صل�صلة من  وعمدت قو�ت �الحتالل 

عقار�ت  �الأعم  �الأغلب  يف  هي  �الأوقاف  �أن  ومبا  �الأر��صي،  م�صادرة  مو��صلة  �أبرزها 

ز�لت  ما  وقفي  منوذج  على  وللتدليل  �لظلم.  هذ�  م�ّصها  فقد  وب�صاتني،  وبيوت  و�أر��ٍض 

. فاملقبة هي وقف بامتياز، 
32

�آثاره بادية للعيان، نذكر وقف مقبة ماأمن �هلل يف �لقد�ض

فات  باأر�صها و�لقبور �لتي فيها، وتقع يف ظاهر بيت �ملقد�ض من جهة �لغرب، و�صمت رمُ

بع�ض �صحابة ر�صول �هلل �صلّى �هلل عليه و�صلّم، و�صهد�ء هذه �الأمة �لذين جاوؤو� من بالد 

بعيدة للدفاع عنها، وفيها علماء وفقهاء وق�صاة وم�صلحني وغريهم ممن �صملتهم رحمة 

�هلل، وعا�صو� يف هذه �ملدينة �ملقد�صة. �إال �أن �لعدو �ل�صهيوين، ب�صيا�صة م�صادرة �الأر��صي 

“متحف  ي�صمى  ما  �إقامة  ينوي  �أنه  بزعم  �لوقفية،  �ملقبة  هذه  �صادر  �نتهجها،  �لتي 

�لت�صامح يف مدينة �لقد�ض”.

طلِق عليه ��صم فندق باال�ض 
مُ
ويوؤكد تقرير �أن �مل�صلمني �أقامو� يف 1926/7/14 فندقاً، �أ

ريعه  وكان  و�لزو�ر،  لل�صائحني  �ملقد�ض  بيت  يف  فندق  �أ�صهر  و�صار   ،Palace Hotel

يذهب لتغطية م�رشوفات هذه �ملقبة، لكن �رشعان ما �نتهى �أمر هذ� �لفندق بعد �عتد�ء 

�ل�صلطات �ل�صهيونية على عقار�ت �ملدينة �ملقد�صة.

قام  بعدما  دومناً،   200 �أ�صل  من  دومناً   19 �صوى  �لوقفية  �ملقبة  الأر�ض  يتبَق  ومل 

�صميت  عامة  حديقة  �إىل  �ملقبة  من  كبري  جزء  بتحويل   1967 �صنة  �ل�صهيوين  �لعدو 

لل�صيار�ت  �ملو��صالت موقفاً  �أن�صاأت وز�رة   1985 �صنة  �أو�خر  �ال�صتقالل، ويف  بحديقة 

على ق�صٍم كبري منها. 

وو�صع  م�صادرتها  يف  و�لتعجل  �الإ�صالمية،  لالأوقاف  �ل�صهاينة  �حرت�م  عدم  ولعل 

�ليد عليها جاء من خلفية �أن هذه �الأوقاف هي باحلقيقة �آثار وهوية وملكية تثبت �أن هذه 

هذه  وقفية  بدمائهم  �أكدو�  �لذي  �مل�صلمني  و�الأمو�ت  بل  �أوقافها،  بقدم  �إ�صالمية  �الأر�ض 

�الأر�ض.

�أنه  �ملقد�صة،  �ملدينة  �أوقاف  �صّد  �ل�صهيوين  �الحتالل  بها  قام  �لتي  �الإجر�ء�ت  ومن 

�جلهات  كل  من  �ملقد�صة  �ملدينة  يلف  عازالً  جد�ر�ً  فاأقام  �لعازل،  �جلد�ر  �صيا�صة  مار�ض 

وقف  �أي  �إقامة  ومنع  �لقد�ض،  �أوقاف  على  حرب  �إعالن  �حلقيقة  يف  وهو  �الأمن،  بحجة 

�إ�صالمي يعزز �ملدينة عربياً �أو �إ�صالمياً.

حتويل  كذلك،  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بها  قام  �لتي  و�الإجر�ء�ت  �ل�صيا�صات  ومن 

�الأوقاف �الإ�صالمية �إىل �أوقاف يهودية بحكم قوة �الحتالل و�ل�صالح؛ فحارة �ملغاربة هي 
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حارة وقفية بامتياز، كانت للم�صلمني �ملغاربة �لذين يزورون بيت �ملقد�ض، �إذ جاء يف ن�ّض 

وقفها: “ال يبطله تقادم دهر، وال يوهنه �ختالف ع�رش، كلما مّر عليه زمان �أكده، وكلما 

.
�أتى عليه �أو�ن بينه و�صدده”33

�ليد على  �ل�صهيوين بو�صع  �ملحتل  قام   ،1948 �صنة  للقد�ض يف  �الأول  �حتالله  وبعد 

غربي �لقد�ض وعلى �أوقافها ال �صيّما يف قرية عني كارم. ثّم قام بعد �حتالله �رشقي �لقد�ض 

�صنة 1967 باإجالء �صكان حي �ملغاربة يف 1967/6/10، وهدم �حلي، ثّم حوله �إىل �صاحة 

لليهود لل�صالة و�لتعبد عند حائط �لب�ق �أو “�ملبكى”، كما ي�صمونه.

وفوق كل هذ�، يحاول �لعدو، ومن خالل �جلماعات �ليهودية �ملتع�صبة، �العتد�ء على 

�مل�صجد �الأق�صى، وهو وقف �إ�صالمي بامتياز، لبناء ما ي�صمى �لهيكل �لثالث على �أنقا�صه، 

�إذ يلحظ على جنوده دخولهم �صباح م�صاء �صاحات �مل�صجد �الأق�صى بحجة �الأمن. وكل 

هذه �ملحاوالت تاأتي لتفريغ �ملدينة من م�صمونها �لعربي و�الإ�صالمي، و�إقامة �مل�رشوع 

�ل�صهيوين �ال�صرت�تيجي، وهو جعل مدينة �لقد�ض �صنة 2020 مدينة يهودية.

الو�شع املايل لأوقاف القد�س:

مدينة  �إن  �لقول  يكن  �أحجامها،  و�ختالف  �أغر��صها  وتنوع  �الأوقاف  لكرثة  نظر�ً 

�لقد�ض ��صتفادت بال �صك من �لريع �لذي كان يقدم لها من �أوقافها، وهذ� ما �أدركه �ملحتل 

�لبيطاين ثّم �ملحتل �ل�صهيوين. ويتبني لنا باالأرقام �أن �لغلة �لتي كانت تاأتي من �الأوقاف 

�أ�صول �الأوقاف �ملقد�صية يتجاوز بلغة �الأرقام و�حل�صابات  �أن  كانت كبرية، ف�صالً عن 

طرق،  عدة  من  وتوؤخذ  متابعتها  تتم  كانت  بالقد�ض  �لوقفية  فالغلة  �لدوالر�ت.  ماليني 

:
34

وهي

1. الدفاتر واحل�شابات:

وبقيت   1926 �صنة  منذ  �ل�رشعي  �الإ�صالمي  �ملجل�ض  ��صتخدمها  قدية  طريقة  وهي 

حتى �صنة 1948، وكانت ح�صابات د�ئرة �الأوقاف ت�صمل 14 ح�صاباً، فبلغ �ملقبو�ض مثالً 

يف �صنة 1934 حو�يل 274,698 جنيهاً.

2. الدورة امل�شتندية:

وهي �خلطو�ت �ملتتابعة �لتي ير بها �مل�صتند �ملايل من �لبد�ية وحتى �لنهاية، بحيث �إذ� 

ما مّت �لتجاوز عن �إحدى �خلطو�ت فاإنه دليل على حدوث خمالفة مالية.
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3. اإيرادات الدائرة الوقفية الداخلية:

مبالغ  �أو   ،
35

و�الأحكار �الأوقاف،  عقار�ت  �إيجار�ت  خاللها  من  حت�ّصل  �لتي  وهي 

�الإ�رش�ف على �الأوقاف �لذرية وهي 10%، �أو ما يتم ��صتالمه من ر�صوم دخول �مل�صجد 

�الأق�صى من قبل �ل�صياح �الأجانب.

4. نفقات واإيرادات الدائرة يف املوازنة احلكومية:

على  م�رشفة  باعتبارها  �الأردنية،  �حلكومة  من  تاأتي  كانت  �لت�صغيلية  �لنفقات  �إن  �إذ 

�أوقاف �لقد�ض بناًء على ترتيبات �إد�رية متت خالل �حتالل �ل�صهاينة للقد�ض �صنة 1967.

5. التقارير والقوائم املالية:

ويف  �ملالية،  �ملحا�صبة  يف  �ملر�جعة  ميز�ن  وهو  �ل�صهري،  �حل�صاب  خال�صات  وهي 

نهاية �لعام يتم جتميع خال�صات �حل�صابات �ل�صهرية، لكي يتم �حل�صول على خال�صة 

�حل�صابات �ل�صنوية.

6. الوقف:

و�الأغلب �الأعم �أنه كان يتم ��صتثمار �الأوقاف عن طريق �صيغة تقليدية وهي �الإيجار، 

فكانت تطبق هذه �ل�صيغة �ال�صتثمارية على �لعقار�ت �لوقفية يف �لقد�ض، كما هو و�رد يف 

:
36

�جلدول �لتايل

جدول 4/4: بدل الإيجار ال�شنوي لعقارات وقفية يف القد�س �شنة 1998 

بدل الإيجار ال�شنوي )بالدينار الأردين(العددالنوع

22323,532�شكن

380102,813دكان

6419,133خمزن

34,470مدر�شة

1110م�شت�شفى املقا�شد

221,354بنك

71,272اأر�س

518,345فندق
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7. احلكر: 

وهذه �ل�صيغة كانت مفيدة لالأوقاف يف حال خر�ب �لعقار �أو عدم �النتفاع به، فريى 

�أن يمُ�صتغل �لعقار ويمُعطى مقابل ذلك �أجرة مقدمة و�أخرى موؤجلة. بيد  �لقا�صي بجو�ز 

�أن هذه �ل�صيغة على ما فيها من تن�صيط للعقار�ت �لوقفية كانت مدخالً ل�صياع �الأوقاف، 

�لقد�ض تعر�صت الحتالل مل يبِق  و�أن  �أمالك خا�صة، خ�صو�صاً  �إىل  و��صتغاللها ونقلها 

�ملوؤ�ص�صة  غياب  ��صتغل  لالأ�صف  منهم  و�لبع�ض  �أنا�ض،  بيد  �أوقافها  ف�صارت  يذر؛  ومل 

�لوقفية، فحول ملكية هذه �ملمتلكات �لوقفية من خالل �صيغة �حلكر �إىل ملك خا�ض.

 252 على  �حل�صول  مّت  �حلكر  بعقد  �أنه  نرى  بالقد�ض،  �لوقفية  �الإد�رة  �صجالت  ويف 

 .
37ً

جنيهاً �أو 453 دينار�ً �أردنياً من �أحكار وقفية بالقد�ض بلغت 638 حكر�

8. الأع�شار: 

�الأر��صي  جباية  لغر�ض  مالية  �صيغة  وهي  �الأر��صي،  حم�صوالت  زكاة  وهي 

�ملنتجة، ويف بيانات �ملجل�ض �الإ�صالمي �الأعلى تبني �أنه يف �لفرتة 1925-1947 بلغت ن�صبة 

 .
38

لالأوقاف كبرية  مالية  ثروة  يعني  مما   ،%50.7 �لو�رد�ت  جمموع  �إىل  �الأع�صار  قيمة 

وباملح�صلة، يكن �أن نرى، ومن خالل وثائق �ملجل�ض �الإ�صالمي �الأعلى، �أن و�رد�ته يف 

:
39

�لفرتة 1925-1947 كانت يف ت�صاعد؛ كما يظهر يف �جلدول �لتايل، باجلنيه �لفل�صطيني

جدول 4/5: واردات املجل�س الإ�شالمي الأعلى وقيمة الأع�شار والإيجارات فيها 

جمموع الوارداتواردات خمتلفةالإيجاراتالأع�شارال�شنوات

192528,31213,9006,30548,517

193031,95019,10020,64771,697

193545,41515,31216,49677,223

194034,60616,55112,12263,279

194730,00032,08960,258122,347

�مل�صلمني  قوة  �زد�دت  حال  يف  عطاًء  وتتنوع  عدد�ً  تزد�د  �ملدينة  �أوقاف  وكانت 

وت�صاعفت، و�أ�صبحت حو��رشهم ومنها مدينة �لقد�ض منارة علم وح�صارة لالآخرين، 

و�حلروب،  و�لفو�صى  �الإد�ري  �لف�صاد  ظّل  يف  عطاًء  ترت�جع  �أوقافها  كانت  �ملقابل،  يف 

�ل�صليبي  �الحتالل  فرتة  ح�صل  كما  عليها.  قب�صتهم  �إحكام  يف  �مل�صلمني  قوة  و�صعف 
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حيث مّت طم�ض �لهوية �الإ�صالمية وم�صادرة كل �لوقفيات و�ملنافع �لعامة، �أما �لفو�صى 

و�صوء �لرتتيبات �الإد�رية فاإن �آخر �لع�رش �لعثماين �صهد ��صطر�باً و�صوء �إد�رة و��صحة 

على خمتلف �ملجاالت ومنها ترتيبات �الأوقاف، من خالل �لتالعب باالإير�د�ت �لوقفية، 

و�ال�صتيالء على �الأ�صول �لوقفية من خالل �لنّظار و�ملتولني، و�زد�د �الأمر �صوء�ً بدء�ً من 

�الحتالل �لبيطاين وحتى �الحتالل �ل�صهيوين.

خامتة:

بعدما تعرفنا، ولو ب�صورة موجزة، على �مل�صار �لتاريخي لن�صاأة �الأوقاف وتطورها 

يف مدينة �لقد�ض، نقف هنا لنختم در��صتنا هذه باأهم �لتو�صيات و�لنتائج، وهي:

�الإ�صالمية، وبد�أت مع  �لدعوة  يف فل�صطني و�لقد�ض ن�صاأت مع ن�صوء  �الأوقاف  �إن  	•
بد�ياتها، فاأول �الأوقاف هو �مل�صجد �الأق�صى، وقد ثبت ذلك بحجية قر�آنية يف �الآية 

�الأوىل من �صورة �الإ�رش�ء.

يف فل�صطني و�لقد�ض لها من �لتاريخية و�لعطاء ما يجعلها باقية  �الأوقاف  بع�ض  �إن  	•
�لد�ري، ووقف بع�ض �ل�صحابة و�ملد�ر�ض و�لتكايا، بالرغم  �إىل �الآن، كوقف متيم 

من �العتد�ء�ت �ل�صارخة للعدو �ل�صهيوين.

حمالً  �لقد�ض  مدينة  من  جعلت  وح�صارية  وتاريخية  �رشعية  عو�مل  عدة  هناك  	•
بارز�ً يوقف �مل�صلمون من خارجها �أوقافهم و�أحبا�صهم عليها.

�لفل�صطيني وللرت�ث  �لهوية �ملقد�صية للمجتمع  �أ�صا�صياً من  �صكلت �الأوقاف جزء�ً  	•
و�لتاريخ و�لعاد�ت، حتى �إننا ال ن�صتطيع �أن ن�صف مفردة مقد�صية بدون �ل�صوؤ�ل 

عن عالقتها باالأوقاف.

�لدور  �لقد�ض يك�صف عن  �لذي كان �صائد�ً يف مدينة  �لوقفي �حل�صاري  �لعطاء  �إن  	•
منوذجاً  كان  �ملقد�صي  فالوقف  و�الأفر�د،  �ملجتمعات  دعم  يف  لالأوقاف  �حل�صاري 

فريد�ً لطبيعة �لوقف �الإ�صالمي على مد�ر �لتاريخ �الإن�صاين.

�صكلت �الأوقاف �الإ�صالمية بجانب �أوقاف �الآخرين يف مدينة �لقد�ض تعاي�صاً �صلمياً  	•
ح�صارياً كان هدفها �لرقي باالإن�صان وعمارة �الأر�ض. 
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�الأمويني  من  �ملقد�صة  �ملدينة  عليه  ح�صلت  �لذي  �لهائل  �لعطاء  من  �لرغم  على  	•
و�لعبا�صيني و�الأيوبيني و�ملماليك و�نتهاًء بالعثمانيني من �لعطايا و�الأوقاف و�ملِنَح، 

�الحتالل  �إىل  �لبيطاين  �النتد�ب  منذ  بد�أت  عدو�نية  ��صتئ�صالية  حركة  وجدت 

�ل�صهيوين.

فرتة  خالل  �الأوقاف  حماية  يف  �أ�صا�صياً  دور�ً  �الأعلى  �الإ�صالمي  للمجل�ض  كان  	•
يف  �الإد�ري  دوره  عن  ف�صالً  �ل�صهيوين،  �الحتالل  وبد�يات  �لبيطاين  �النتد�ب 

تطويرها وتنمية �أ�صولها وغالتها.

�إىل يومنا هذ�، لكن هناك  �لقد�ض م�صتمر�ً  �الأوقاف يف  �أخري�ً، ما ز�ل �ل�رش�ع على  	•
�أهل  �أ�صاب بع�ض �رشرها  �الأمة،  �إ�صالمية بد�أت بال�رشيان يف ج�صد  نه�صة وقفية 

فل�صطني، �لذين ما ز�لو� يتنادون حلماية �أوقافهم و�لعمل على تطويرها وتنميتها 

ب�صكل موؤ�ص�صي.
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املالحق

قرب ال�شحابي �شداد بن اأو�س بالقد�س

دخول اجلنود ال�شهاينة �شاحات امل�شجد الأق�شى
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مقربة ماأمن اهلل

جعل مقربة ماأمن اهلل مكباً للنفايات والقاذورات والأو�شاخ
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هوام�س الف�شل الرابع

مدينة  يف  مرتني  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول،  �أوقفه  �لذي  فل�صطني،  يف  �الأول  �الإ�صالمي  �لوقف  هذ�  ويعّد   1

�خلليل على متيم �لد�ري و�إخوته )وهم من خلم( مرة قبل �لهجرة ومرة بعدها، وذلك كب�صارة نبوية �إعجازية 

�لتي وفد  �الأوىل  �ملرة  �الإ�صالمية قبل فتحها يف عهد �خلليفة عمر بن �خلطاب. ففي  فل�صطني  توؤكد على هوية 

كـتـابـاً  لهـم  وكتب  )جلد(  �أدم  بقطعة  فدعا  �أر�صاً،  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �هلل،  ر�صول  �صاألو�  �لد�ريون،  فيها 

فيه ما وهب ر�صول �هلل للد�ريني، �إذ� �أعطاه �هلل �الأر�ض،  ذكر  كتاب  هذ�  �لرحيم...  �لرحمن  �هلل  ن�صخته: “ب�صم 

�ملطلب  عبد  بن  عبا�ض  �صهد  �الأبد...  �إىل  فيهم  ومن  �إبر�هيم،  وبيت  و�ملرطوم  وحبون  عيون  بيت  لهم  وهب 

وخزية بن قي�ض و�رشحبيل بن ح�صنة وكتب”. وملا هاجر �لر�صول، �صلى �هلل عليه و�صلم، �إىل �ملدينة قدم عليه 

�لرحيم... هذ� كتاب من حممد  �لرحمن  �هلل  “ب�صم  �لكتاب فكتب ما ن�صخته:  لهم  �أن يجدد  �لد�ريون، و�صاألوه 

ر�صول لتميم بن �أو�ض �لد�ري: �إن له قرية حبون وبيت عينون، قريتهما كلهما و�صهلهما وجبلهما وماءهما 

وحرتهما و�أنباطهما وبقرهما، ولعقبه من بعده، ال يحاّقه فيهما �أحد، وال يلجهما عليهم �أحد بظلم. فمن ظلم 

�لد�ري  �أبو رقية  �أو�ض بن خارجة  �أجمعني”. ومتيم بن  فاإن عليه لعنة �هلل و�ملالئكة و�لنا�ض  و�أخذ منهم �صيئاً 

�نتقل �إىل �ل�صام بعد قتل عثمان، ونزل بيت �ملقد�ض وكان �إ�صالمه �صنة ت�صع، ومل تكن “فل�صطني” يومئٍذ باأيدي 

�مل�صلمني، بل كانت باأيدي �لروم، فاأقطعهم �لر�صول، �صلى �هلل عليه و�صلم، �إياها بعد �أن يفتحها �هلل عليه. فيكون 

هذ� كالب�صارة من �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم بفتحها. وملا فتحت يف عهد عمر وّفى بوعد ر�صول �هلل، �صلى �هلل 

عليه و�صلم، و�أوقفها متيم على ذريته وعلى خري�ت حددها، فهو �أول وقف يف �الإ�صالم يف �أر�ض فل�صطني، وقد 

“... وجود د�ر �صيافة د�ئمة مع  اأح�شن التقا�شيم يف معرفة الأقاليم:  ذكر حممد بن �أحمد �ملقد�صي يف كتابه 

خباز وطباخ وخد�م يقدمون �لعد�ض بالزيت لكل حاّج �أو ز�ئر ير مبدينة �خلليل، وهذه �ل�صيافة و�الإطعام من 

وقف متيم �لد�ري ر�صي �هلل عنه”. �نظر: �أحمد �آق كوندوز، وثيقة تعر�ض لوقف نبوي يف فل�صطني ومفهوم 

.www.osmanli.org.tr :لطابو وم�صح �الأر��صي يف �لدولة �لعثمانية، ترجمة عامر �لهنيني، نقالً عن�

و�لبحوث  للدر��صات  عني  )�لقاهرة:  املقد�شية  الأوقاف  وثائق  واقع  من  القد�س  عروبة  عطا،  حممد  زبيدة   
2

�الإن�صانية و�الجتماعية، 2007(، �ض 41.

 �نظر: م�صطفى عبد �لغني، الأوقاف على القد�س قبل الحتالل الإ�رصائيلي وبعده )�لقاهرة: �لهيئة �مل�رشية 
3

�لعامة للكتاب، 2007(، نقالً عن: موقع وقفنا، �الأحد 7 �صفر �خلري 1428هـ �ملو�فق 2007/2/25، �نظر:

http://www.waqfuna.com/book.php?subaction=showfull&id=1172395883&archive=&start_

&from=&ucat=4

 �نظر: �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم، ندوة موؤ�ش�شة الأوقاف يف العامل العربي والإ�شالمي )بغد�د: 
4

معهد �لبحوث و�لدر��صات �لعربية، 1983(، �ض 94 وما بعدها، و�نظر �جلدول �لكامل لكل �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية 

�لوقفية يف �لقد�ض، �ض 111-107.

 زبيدة عطا، عروبة القد�س، �ض 31.
5

6 املرجع نف�شه، �ض 81، 85. 

7 املرجع نف�شه، �ض 23، 141.

 نا�رش خ�رشو هو رحالة و�صاعر وفيل�صوف فار�صي �عتنق �ملذهب �ل�صيعي وعمل د�عياً له، له كتاب �الأ�صفار 
8

�ملقد�ض. لبيت  دقيق  بو�صف  و�متاز  �لعامل،  �أرجاء  يف  �صفره  �أخبار  فيه  دون  “�ل�صفرنامة” �لذي 
 زبيدة عطا، عروبة القد�س، �ض 142.

9

 �ملنظمة �لعربية للرتبية، ندوة موؤ�ش�شة الأوقاف، �ض 97.
10

 نقالً عن: زبيدة عطا، عروبة القد�س، �ض 42 وما بعدها.
11

 �ملنظمة �لعربية للرتبية، ندوة موؤ�ش�شة الأوقاف، �ض 96.
12
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177؛  �ض   ،1 ج  �الأول،  �لق�صم  الفل�شطينية،  املو�شوعة  و�آخرون،  �ل�صايغ  و�أني�ض  �ملرع�صلي  �أحمد  �نظر:   
13

1918/1800م  امليالدي:  ع�رص  التا�شع  القرن  يف  وجوارها  القد�س  يف  الأوقاف  �ملدين،  �لعزيز  عبد  وزياد 

)عّمان: د.ن، 2004(، �ض 12، قارن مع:

 Doris Behrens-Abouseif, Egypt’s Adjustment to Ottoman Rule: Institutions, Waqf and

Architecture in Cairo (New York: E.J.Brill, 1994), p. 49.

الدرا�شات  كلية  جملة  و�ل�صالطني،”  �لعلماء  بني  �لوقفي  “�ملال  �ل�صالحات،  �صامي  بحثنا:  بتو�صع  �نظر   
14

العربية والإ�شالمية، �الإمار�ت، �ل�صنة �لعا�رشة، �لعدد 23، 2002.

 �نظر: عبلة �ملهتدي، اأوقاف القد�س يف زمن النتداب الربيطاين )عّمان: د�ر جمدالوي للن�رش و�لتوزيع، 2005(، 
15

�ض 55 وما بعدها. 

 Gabriel Baer, Studies In The Social History Of Modern Egypt (Chicago: The University of  16

Chicago Press, 1969), p. 80.

 �نظر: عبلة �ملهتدي، اأوقاف القد�س يف زمن النتداب الربيطاين، �ض 33. 
17

 خ�صو�صاً �لر�صيف �لذي يوؤدي �إىل حائط �لب�ق )�ملوقع �ملرتقب لل�صفارة �الأمريكية يف �لقد�ض هو وقف �خلليلي 
18

1948، ويعود �أ�صله �إىل �ل�صيخ حممد بن �ل�صيخ حممد �خلليلي(. �لذي �صادرته “�إ�رش�ئيل” �صنة 

 �نظر: عبلة �ملهتدي، اأوقاف القد�س يف زمن النتداب الربيطاين، �ض 63. 
19

 �نظر: املرجع نف�شه، �ض 67. 
20

 �نظر: املرجع نف�شه، �ض 73. 
21

 �نظر: املرجع نف�شه، �ض 110. 
22

 نقالً عن: زياد �ملدين، الأوقاف يف القد�س وجوارها، �ض 15. 
23

 نقالً عن: املرجع نف�شه، �ض 21. 
24

داخل  الإ�شالمية  الأوقاف  م�رصوع  �الإ�صالمية،  و�الأوقاف  �ملقد�صات  لرعاية  �الأق�صى  جمعية  بتو�صع:  �نظر   
25

جنوب  منطقة  يف  الإ�شالمية  واملقابر  املقامات  امل�شاجد  الأوقاف،  لأمالك  عام  م�شح  الأخ�رص،  اخلط 

فل�شطني، داخل اخلط الأخ�رص، الأوقاف الإ�شالمية حتت الحتالل 1948-1985م، �صل�صلة در��صات د�ئرة 

عن  دفاعاً  وثيقة  فور�ين،  وفتحي  5؛  �ض   ،)1987 للتوزيع،  ر�شد  ابن  دار  )عّمان:  �ملحتل  �لوطن  �صوؤون 

الوقف الإ�شالمي يف فل�شطني  16؛ وفائق جنيب �حل�صيني،  1985(، �ض  اجلذور )عّمان: د�ر �جلليل للن�رش، 

)د.م: 1938(، �ض 28؛ ومايكل دمب، �شيا�شة اإ�رصائيل جتاه الأوقاف الإ�شالمية يف فل�شطني 1988-1948، 

ط 2 )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �الإ�صالمية، 1992(، �ض 25؛ وحممود �ل�صمادي، “�الأوقاف �الإ�صالمية يف 

درا�شات منهجية  36؛ وحم�صن حممد �صالح،  1996، �ض   ،232 �لعدد  �لريا�ض،  الفي�شل،  فل�صطني،” جملة 

“�الأوقاف و�ملقد�صات  713؛ وفتحي فور�ين،   ،80 2003(، �ض  يف الق�شية الفل�شطينية )ماليزيا: د�ر �لفجر، 

و�إبر�هيم  http://www.baqoon.com/w6/w6.htm؛  �نظر:  باقون،  موقع  عن  �إ�رش�ئيل،” نقالً  يف  �الإ�صالمية 

�لعامة  �الأمانة  اأوقاف،  جملة  1948م،”  عام  منذ  فل�صطني  يف  لالأوقاف  �ل�صهيوين  “�ال�صتهد�ف  �لكرمي،  عبد 

“�أو�صاع  �صبي،  وعكرمة  159؛  �ض   ،2005 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين   ،9 �لعدد   ،5 �ل�صنة  �لكويت،  لالأوقاف، 

عن: �ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف ظّل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لفل�صطني،” نقالً 

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Mokadassate/p4.php

 نقالً عن: زبيدة عطا، عروبة القد�س، �ض 56.
26

 �نظر: عبلة �ملهتدي، اأوقاف القد�س يف زمن النتداب الربيطاين، �ض 42. 
27

Gabriel Baer, Studies In The Social History Of Modern Egypt, p. 91. 28

 عبد �ل�صالم �لعبادي، “�إد�رة �الأوقاف �الإ�صالمية يف �ملجتمع �ملعا�رش يف �الأردن وفل�صطني،” يف اأهمية الأوقاف 
29

الإ�شالمية يف عامل اليوم )لندن: 1996(. 

 �نظر: عبلة �ملهتدي، اأوقاف القد�س يف زمن النتداب الربيطاين، �ض 43. 
30
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�الأوقاف و�ل�صوؤون و�ملقد�صات  �ل�صادرة عن وز�رة   1998  ،1993  ،1989 �الإح�صائية لالأعو�م  �لن�رشة  �نظر:   
31

�الإ�صالمية )�الأردن: 1999(؛ وحممد مر�صي، “�الغت�صاب �ل�صهيوين لالأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ض �ل�رشيف،” 

جملة احلر�س الوطني، �لريا�ض، �لعدد 288، 2006/4/1، نقالً عن:

http://haras.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=188588

 تقع مقبة ماأمن �هلل؛ و�لتي ي�صّميها �لبع�ض مامال؛ مبعنى ماء من �هلل �أو بركة من �هلل، غربي مدينة �لقد�ض �لقدية 
32

وعلى بعد كيلومرتين من باب �خلليل، وهي من �أكب �ملقابر �الإ�صالمية يف بيت �ملقد�ض، وتقدر م�صاحتها بـ 200 

دومن، وعليها بناية �أوقاف مبنيّة على جزء من �أر�ض وقفها، و��صت�صدر بها وثيقة ت�صجيل �أر��صي كو�صان 

طابو �صمن �أر��صي �لوقف �الإ�صالمّي. وذكر �صاحب �ملف�ّصل يف تاريخ �لقد�ض عارف عارف �أّن مقبة ماأمن �هلل 

�أو مامال و�إْن �ختمُلِف يف م�صدر ��صمها، فاإّنها بال مر�ء �أقدم مقابر �لقد�ض عهد�ً و�أو�صعها حجماً، و�أكرثها �صهرًة، 

ِفن عدٌد كبري من �ل�صحابة و�ملجاهدين  ِكر معه مر�ر�ً، ففي هذ� �ملكان دمُ ولقد �صاير تاريخها تاريخ �ملدينة، وذمُ

�ل�صليبيني  �لقد�ض من  لي�صرتّد  �لدين يوم جاء  للميالد، وفيه ع�صكر �صالح   636 �الإ�صالمي �صنة  �لفتح  �أثناء 

�صنة 1187 للميالد. وقد تكلم �أكرث من و�حٍد �أّن مقبة ماأمن �هلل حتت�صن يف ثرى جنباتها رفات �ل�صحابة �أمثال 

عبادة بن �صامت، وقد ذكر �ملقبة �لنابل�صي يف رحلته، فقال: “�إنها بظاهر �لقد�ض من جهة �لغرب، �أكب مقابر 

�لبلد، وفيها خلٌق كثري من �الأكابر و�الأعيان و�ل�صهد�ء و�ل�صاحلني، وفيها عدٌد كبري من �ل�صحابة و�لتابعني”. 

ورّجح بع�صهم �أّن تاريخ �لدفن �الإ�صالمي فيها يعود �إىل ما قبل �ل�صليبيني، وعندما �حتّل �ل�صليبيون �لقد�ض 

و�رتكبو� فيها جمزرة ب�صعة حيث قّدر عدد �ل�صهد�ء يف هذه �ملجزرة من �لرجال و�لن�صاء و�الأطفال بـ 70 �ألف 

�صهيد، �أمر �ل�صليبيون من بِقي من �مل�صلمني بدفن �ل�صهد�ء يف مقبة ماأمن �هلل، وقد وجدو� بها مقابر و�أنفاق، 

�إّن نفقاً ما يز�ل حتت �الأر�ض يف �لو�صط �لغربي من �ملقبة كلّه مليء  فو�صعو� جماجم �ل�صهد�ء فيها، وقيل 

باجلماجم و�أّن قطره نحو خم�صة �أمتار وله �متد�ٌد ي�صل �إىل �أكرث من مئة مرت. �أحيطت �ملقبة يف �أو�خر �لعهد 

�لعثمايّن ب�صوٍر �صنة 1318هـ/1902م، و��صتمّر �مل�صلمون يف دفن موتاهم حتى �صنة 1927 حيث �أ�صدر �ملجل�ض 

�الإ�صالمي �الأعلى حظر�ً على دفن �ملوتى فيها ب�صبب �كتظاظها و�قرت�ب �لعمر�ن �إليها. �نظر: تقرير �إخباري 

عن مقبة ماأمن �هلل يف �لقد�ض، �الأربعاء 2007/10/24، نقالً عن موقع �إ�صالم �أون الين، �نظر:

http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml

اأوقاف املغاربة يف القد�س: وثيقة تاريخية �شيا�شية قانونية )�ملغرب:  عبد �لهادي �لتازي،   �نظر بتو�صع: 
33

مطبعة �لف�صالة، 1401هـ(، �ض 15.

د�ر  )نابل�ض:  القد�س  اأوقاف  لدائرة  املالية  الإيرادات  حتليل  �لدين،  نا�رش  �إبر�هيم  حممد  بتو�صع:  �نظر   
34

�لفاروق للثقافة و�لن�رش، 2000(، �ض 21.

 �حلكر: عقد �إجارة يق�صد به ��صتبقاء �الأر�ض �ملوقوفة مقررة للبناء �أو �لغر�ض، �أو الأحدهما لقاء �أجرة معجلة 
35

و�أخرى موؤجلة.

 نقالً عن: حممد �إبر�هيم نا�رش �لدين، حتليل الإيرادات املالية، �ض 49.
36

 نقالً عن: املرجع نف�شه، �ض 59.
37

 نقالً عن: املرجع نف�شه، �ض 63.
38

 بت�رشف �صديد: املرجع نف�شه.
39








