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ملخص: 
يعر�ص هذه البحث عقود الوقف التي حب�شها حممد با�شا املعروف ب�شاحب اخلريات 
يف اأثناء حكمه يف القد�ص ال�رسيف، فتّم التعريف مبحمد با�شا ودوره يف حكم القد�ص، ثم 
الت�شل�شل  الوقفيات ح�شب  تناول هذه  الدرا�شة  ارتاأت  القد�ص، وقد  اأوقافه يف  ُجمعت عقود 
اأهمية  اإليها يف �شوء تطور االأو�شاع العامة يف القد�ص، كما بني البحث  الزمني؛ للتعرف 
املو�شوع  هذا  تناول  جاء  القد�ص،  يف  والفكرية  العلمية  احلياة  اإثراء  يف  االأوقاف  هذه 
مع  بحثيا،  املطلوب  باالهتمام  يحَظ  مل  احلاكم  هذه  اأن  لوحظ  اأن  بعد  والدرا�شة  بالبحث 
العلم اأنه �شخ�شية جديرة بالدرا�شة، يذكر اأن فرتة حكم حممد با�شا الطويلة للقد�ص تخللها 
بذله  الذي  يدرك اجلهد  الفرتة  لهذه  والناظر  م�شكالت كبرية طالت جميع جماالت احلياة، 

خدمة للم�شجد االأق�شى و�شاكنيه. 



189

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )1( - تشرين 

Mohammed Basha›s Waqfs the Doer of Endowment 
in Jerusalem (1023- 1043 AH/ 1614- 1633AD) 

Abstract: 

This study shows the endowment contract Waqf of Mohammad Basha who 
is known as the owner at freehanded during his reign in Jerusalem, therefore 
it shows Mohammad Basha and his role while he was ruling Jerusalem, then 
the bond collected during the decades of his ruling over Jerusalem.  

The study addresses these endowments in chronological order, and to 
know its ruler through evaluating the general situation in Jerusalem. This study 
shows the scientific and intellectual life in Jerusalem. This era the research 
is dealing with was neglected and did not receive the required interest and 
research. The long period of Saheb Al- Khayrat›s rule of Jerusalem was faced 
with serious problems that affected all aspects of life. We can see clearly how 
the ruler mentioned above served Al- Aqsa Mosque and its inhabitants. 
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مقدمة: 
العثماين  الع�رس  التاريخية املختلفة، وبخا�شة  القد�ص يف احلقب  لتاريخ  القارئ  اإن 
يلحظ- وب�شكل جلي- اهتمام الدولة العثمانية يف مراتبها التنظيمية واالإدارية كافة وعلى 
وقف  ال�شيما  عليه،  حت�شد  متميز  اهتمام  وهو  ال�رسيف،  القد�ص  باأوقاف  امل�شتويات  اأعلى 
امل�شجد االأق�شى ووقف اخلليل )1( ، فكانت توجه اإدارتها للمقربني يف الباب العايل، كما اأن 
اأحدثت لهذه االأوقاف خم�ش�شات مالية جديدة، ف�شال  االأمر مل يقت�رس على االهتمام، بل 
عن االأوقاف التي حب�شت للم�شجد االأق�شى، كاأوقاف ال�شالطني، وكذلك االأمراء من الطبقة 
االأوىل ق�شاة كانوا اأم اإداريني، ومنهم الوالة الذين حكموا القد�ص ال�رسيف، من اأمثال حممد 

با�شا �شاحب اخلريات وهو بيت الق�شيد يف هذه الدرا�شة. 
اأن�شاها هذا  التي  الوقفيات  ياأتي يف مقدمتها: تعدد  الدرا�شة الأ�شباب،  جاء عقد هذه 
احلاكم، باالإ�شافة اإىل تنوعها وتعدد م�شادر ريعها واأوجه �رسفها، ما بني عقارات دور 
ب�شخ�شية هذه احلاكم  التعريف  ثمَّ  اقت�شادية، ومن  ومنازل وغرا�ص وحواكري وموؤ�ش�شات 
مبا هو متوافر من معلومات، بعد اأن ت�شاربت الدرا�شات حوله، فاالأمانة العلمية حتتم علينا 
يتاأتى  ال  االأمر  وهذا  اأ�شحابها،  اإىل  االأوقاف  ن�شبة  خالل  من  مب�شمياتها  االأ�شياء  ت�شمية 
الدقة  وجه  على  ذلك  عن  تك�شف  و�شاملة،  دقيقة  علمية  درا�شة  اإىل  بحاجة  فهو  ب�شهولة، 

وال�شواب. 
وي�شاف اإىل هذا االأ�شباب اأمر اآخر هو اأن وقفياته مل حتظ باالهتمام املطلوب، ومل تنل 
اإىل جهل بع�شهم بن�شبه من جهة، وكرثة  الدرا�شة والتمحي�ص، وهذا االأمر يعود  حقها يف 

االأوقاف التي اأن�شاأها يف القد�ص ال�رسيف من جهة اأخرى. 
حمور  فكل  واحد،  بحث  يف  ح�رسها  ميكن  ال  القد�ص  يف  اأعماله  اأن  ذكره،  واجلدير 
من املحاور ي�شتحق البحث على انفراد، لذلك اآثرت الدرا�شة تناول وقفياته يف هذا البحث 
منف�شاًل عن اجلوانب االأخرى، تاركًا املجال مفتوحًا للبحث يف اإجنازاته واأعماله االأخرى 

يف القد�ص ال�رسيف. 
الع�رس،  هذا  خالل  ال�رسيف  للقد�ص  االإدارية  احلالة  و�شف  يف  الدرا�شة  ترغب  كما 
فبعد اأن ب�شطت الدولة العثمانية �شيطرتها على كامل البالد العربية اأثر معركة مرج دابق 
�شاملة وكاملة بغية  اإجراء م�شوحات  البالد من خالل  ال�شهرية1516م، �رسعت يف تنظيم 
حيث  ومن  اأخرى،  جهة  من  والر�شوم  ال�رسائب  وح�رس  جهة،  من  عليها  قب�شتها  اإحكام 
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االإدارة ق�شم البالد العربية اإىل واليات، وكل والية اإىل عدد من االألوية، اأما القد�ص فقد كانت 
يتاألف من ق�شمني  اإداري،  القد�ص من خالل جهاز  لواء  لواء تابع لوالية دم�شق، وقد ُحكم 
االأول: االإدارة املدنية )حكام العرف( يتقدمهم البا�شا، والثاين: ديني )حكام ال�رسع( يراأ�شهم 
قا�شي حمكمة القد�ص ال�رسعية، وكان البا�شا راأ�ص النظام االإداري، واملمثل العام للوايل يف 
دم�شق )2( ، ُيعد اأعلى مرتبة اإدارية يف اللواء، وقد عرف باألقاب منها: اأمري لواء )3( ، املحافظ 
)4( ، �شاحب الدولة، حاكم العرف )5( ، ومن عالمات االإمارة اأنه تو�شع على رايته )طوغ( ، 

وهي �شعرة من ذنب احل�شان )6( ، ويعنيَّ يف العا�شمة اأو يف مقر الوالية. 

شخصية حممد باشا:
اأود بداية اأن اأ�شري اإىل اأن حممد با�شا امللقب ب�شاحب اخلريات من احلكام القالئل الذين 
حكموا يف القد�ص كانت لهم فيها اأعمال جليلة �شطرتها بطون ال�شجالت والوثائق باأحرف 
من نور، وبعد درا�شة م�شتفي�شة لفرتة حكمه للقد�ص على مدار 20 عام )1023- 1043هـ/ 
اأنه خ�ص القد�ص بكل رعاية واهتمام، وحماها من خماطر  اأجزم  اأكاد  1614- 1633م( 
كثرية، وحباها اخلري كله، فعمر االأوقاف، واأجر االأرزاق، و�شهل البالد الأولئك الوافدين من 
اأ�شقاع بعيدة؛ لزيارة امل�شجد االأق�شى، واأّمن الطرقات؛ رغبة منه يف اأن تعود القد�ص اإىل 

�شريتها االأوىل عندما كانت حمط اأنظار امل�شلمني، ومنارة علم ي�شتظل بظلها الطالبني. 
با�شمه  كل  احلكام  ذكر  على  املخطوطة  الوثائق  وكذلك  العثمانية،  امل�شادر  درجت 
ولقبه دون االإف�شاح عن ن�شبه، ولعل ذلك كان عائقا اأمام بع�ص الدرا�شات التي رغبت يف 
العثماين،  التاريخ  التي كان لها ح�شور وا�شح يف  ال�شخ�شيات  اأن�شاب بع�ص  اإىل  التعرف 
القد�ص مو�شوع درا�شتنا، فقد اكتفت امل�شادر  وهذا احلُل ين�شحب على حممد با�شا حاكم 
التي اعتادت احلجج ذكرها يف هذا  باألقابه  االأول م�شحوبًا  التي ذكرته با�شمه  والوثائق 
اأن حممد با�شا كان ذا مكانة رفيعة، ودرجة عالية، وح�شانة  االأهم يف ذلك  املقام، لكن 

منيعة، مكنته من حكم القد�ص طوال هذه الفرتة. 
يف �شوء ذلك، ميكن التعرف اإليه من خالل ما هو متوافر من معلومات، فقد ورد يف 
على  بالقد�ص  النيابة  خط  يف  داراً  فيه  اأوقف  الذي  الوقف  عقد  يف  والدته  ا�شم  ذكر  حجة 
الدعاء للنبي  القارئ  اأن يرفع  اأي مكان تي�رس، على  الكرمي يف  القراآن  قراءة ما يتي�رس من 
الكرمي- عليه ال�شالم – بداية، واإىل والدته ال�شهيدة ال�شعيدة فاطمة خاتون ثانية )7( ، واإذا 
كانت فاطمة خاتون بنت حممد بن ال�شلطان قان�شوى الغوري �شاحبت اخلريات والوقف 
ال�شهري يف مدينة جنني هي املق�شودة، فهي ا�شم م�شهور وعلم يف ذلك الزمان، وكذلك هي 
زوجة ال ال م�شطفى با�شا الوزير امل�شهور فاحت قرب�ص ووايل ال�شام يف القرن ال�شاد�ص ع�رس، 
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ال�شاد�ص ع�رس، ومن  القرن  ال�شام خالل  اأرجاء بالد  التي عمت  االأوقاف اخلريية  و�شاحب 
املالحظ اأنه اإ�شافة اإىل ذكر ا�شم والدته يف حجة الوقفية جند اأن بني الثالثة قا�شم م�شرتك 
هو اإن�شاء املوؤ�ش�شات اخلريية والدينية، التي كان الهدف منها التي�شري على ال�شكان، ونيل 
ثواب االآخرة، وهو ما جعل اأ�شماءهم تقرتن باأ�شماء امل�شاهري من اأمثال �شنان با�شا الوزير 

 . )8(

دراسة يف وقفياته: 
جاءت وقفيات حممد با�شا �شاملة ومتنوعة يف م�شارفها واأوقافها، وحتى نقف عليها 

ب�شكل دقيق، اأود بداية اأن نتعرف اإىل هذه الوقفيات من خالل اجلدول االآتي: 
امل�سدرجهة االإنفاقالوقفالرقم

1
غرا�ص تني وعنب ولوز 

وق�رسين منهدمني 
داخل الغرا�ص

طلبة العلم الواردون اإىل اجلامع اال�شعدي 
يف طور زيتا

�شجل القد�ص 99، ح1، 9ذو احلجة1024هـ/ 
18/ 12/ 1616م، �ص44- 45، �ص104- 

106، غرة �شنة 1026هـ/ 9/ 1617م 

غرا�ص عنب ورمان يف 2
�شجل القد�ص 99، ح2، غرة �شوال1026هـ/ 2/ اجلامع االأ�شعديجبل الطور

10/ 1617م، �ص485. 

غرا�ص زيتون ولوز يف 3
جبل الطور

اأتباع ال�شيخ حممد العلمي يف امل�شجد 
االأ�شعدي

�شجل القد�ص 101، ح1، غرة حمرم 1028هـ/ 
19/ 12/ 1618م، �ص181. 

�شجرة زيتون يف جبل 4
الطور

اأتباع ال�شيخ حممد العلمي يف امل�شجد 
االأ�شعدي

�شجل القد�ص 102، ح1، غرة ذي القعدة 
1028هـ/ 10/ 10/ 1619م، �ص273. 

5

مع�رستان لل�شم�شم، 
واحدة يف باب العمود 

واأخرى يف حملة 
الن�شارى، وطاحونة 

حنطة مبحلة الن�شارى

�شتة اأنفار يقراأون �شور الكهف 
واالإخال�ص واملعوذتني والفاحتة 

وق�شيدة البو�شريي ثالث مرات عند 
الباب القبلي لقبة ال�شخرة يوم اجلمعة 

بعد �شالة املغرب، ويوم االثنني بعد 
املغرب لقراءة �شور ي�ص واالإخال�ص 

ثالثا، والفاحتة وق�شيدة الربدة

�شجل القد�ص 105، ح1، اأوا�شط حمرم1032هـ/ 
19/ 11/ 1622م، �ص645- 648

حاكورة يف حملة باب 6
العمود

مريدو الطريقة املولوية واأتباعها 
املقيمون يف التكية املولوية

�شجل القد�ص 107، ح1، 6ربيع ثاين1033هـ/ 
27/ 1/ 1624م، �ص302

م�شجد الزاوية اليعقوبية قرب قلعة قبو7
القد�ص

�شجل القد�ص 110، ح1، ختام حمرم1034هـ/ 
12/ 11/ 1624م، �ص49. 

دار يف حملة باب 8
الغوامنة

موقوفة على �شخ�ص يقراأ ما يتي�رس من 
القراآن

�شجل القد�ص 120، ح1،، غرة جمادى 
الثانية1042هـ/ 14/ 12/ 1632م، �ص115. 
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امل�سدرجهة االإنفاقالوقفالرقم

9

عمارة الزاوية 
ومرافقها و�شاحاتها 

يف حملة الغوامنة، 
ونقد 1000غر�ص 

ا�شدي

الزاوية الأتباع ال�شيخ عبد القادر 
الكيالين، واملبلغ النقد على م�شالح 

الزاوية

�شجل القد�ص121، ح1، 25حمرم1043هـ/ 1/ 
8/ 1623م، �ص232- 236

يك�شف هذا اجلدول عن ت�شعة عقود اأوقفها جميعها حممد با�شا، وتوزعت على مراحل 
حكمه للقد�ص، وال تكاد تخلو مرحلة من عقد وقف اأو �شدقة جارية اأو حتى عمل خري يذكر 
لكن  ومتنوعة،  عديدة  اإىل م�شارف  فيها، وجهت  تنوع  وجد  العقود  هذه  درا�شة  وعند  به، 
الغالب عليها كان تخ�شي�شها اأوقافًا الأولئك الوافدين والزوار واملريدين والطالب والزهاد 
القادمني من بلدان العامل االإ�شالمي البعيدة، فقريي احلال الذين كان همهم ودار �شعدهم 
اأر�ص العبادات امل�شجد االأق�شى ال�رسيف، فكانت تلك الوقفيات رجاًء لهم من  العبادة يف 

م�شاعب العي�ص؛ ليتفرغوا للعبادة فقط. 
وي�شتنتج اأي�شا، اأنها مل تخ�ش�ص لفئة حمددة من الطرق اأو املذاهب املنت�رسة اآنذاك، 
فتارة توجه للرفاعية )9( واملولوية واأخرى ملريدي الطريقة القادرية )10( ، وهذا يعني اأنه 
مل يكن يتبع طريقة �شوفية بعينها، بل اإن موقفه من هذه الطرق كان نابعًا من تدينه وزهده 
وحبه يف اإ�شفاء اجلو الروحاين على امل�شجد االأق�شى و�شاكنيه، من خالل م�شاعدة الفئات 

القادمة من بالد بعيدة. 
واجلدير باملالحظة، اأن اأوقافه يف املرحلة االأوىل كانت موجهة للمريدين ال�شاكنني 
ال�شبب  القد�ص، وعند تفح�ص  الكائن على جبل طور زيتا �رسق مدينة  االأ�شعدي  يف م�شجد 
الداعي لذلك وجد اأن حممد با�شا اإبان هذه الفرتة كانت تربطه مبوؤ�ش�ص هذا امل�شجد عالقة 

وطيدة، ما جعل هذا احلاكم يبذل جهداً كبرياً يف خدمة هذا ال�شخ�ص. 
ال�شلطنة  دار  يف  رفيعة  مكانة  ذات  مرموقة  �شخ�شية  كان  امل�شجد  هذا  موؤ�ش�ص  اإن 
ال�شيخ  لل�شلطنة  االأعظم  املفتي  اإنه  اآنذاك،  لل�شلطان  املقربني  اأقرب  من  كان  بل  ال  العلية، 
ا�شعد بن �شعد الدين بن ح�شن جان التربيزي االأ�شل الق�شطنطيني املولد والوفاة، وعرف عن 
والفار�شية ونظم  العربية  اللغة  اأجاد  املعرفة،  والعلم، و�شعة  وال�شالح  الديانة  املفتي  هذا 
ال�شعر فيها، وكان ال�شلطان عثمان الثاين تزوج ابنته، مما كان لذلك اأكرب االأثر على قرارات 
ال�شلطان، ومنها فكرة تنظيم اجلي�ص وحتجيم االنك�شارية للحد من تدخالتها بال�شلطنة )11( . 
وال يغيب عنا يف هذا ال�شياق اأن املفتي االأعظم عندما حج يف �شنة 1025هـ/ 1616م، زار 
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القد�ص والتقى حاكمها حممد با�شا، كما اأنه تفقد املدينة، و�شاعد يف توفري ما حتتاج اإليه 
كتعمري قناة ال�شبيل )12( . 

على  حب�شها  التي  اأوقافه  اإىل  فباإ�شافة  كثرية،  مواطن  يف  باملفتي  عالقته  وتظهر 
م�شجد املفتي يف جبل الطور، فقد كان وكياًل )13( له يف القد�ص، ومديراً الأعماله وم�شرتياته 
وامل�شوؤول عن اأوقافه )14( يف القد�ص )15( ، ومنها عندما وكله ب�رساء فرن يف حملة بني زيد 

)16( . وكذلك وكالته يف عقد وقف امل�شجد االأ�شعدي يف طور زيتا )17( . 

والالفت اأي�شا يف اأوقافه على امل�شجد االأ�شعدي اأنه اأوقف اأموراً حمدثة على االأر�ص 
من غرا�ص اأو بناء دون قرارها، وال�شبب الداعي لذلك هو اأن االأر�ص جارية يف وقف �شالح 
اأحمد الهكاري )18( ، وهذا جائز يف قانون الوقف  ال�شيخ علي وال�شيخ  الدين االأيوبي على 
اأ�شل الوقف، وت�شهياًل يف التعامل مع هذا احلال  املعمول به يف وقف ما هو حمدث على 
حم�شول  ي�شبح  حتى  عامًا،   90 مدتها  طويلة  اأجارة  الوقف  متويل  من  االأر�ص  ا�شتاأجر 

االأر�ص والغرا�ص موجهة للوقف املحدث )19( . 

نصوص الوقفيات: 
الوقف تلخي�شًا مل�شامني كل وثيقة، ي�شمل حتلياًل لبع�ص املعطيات  ت�شدرت عقود 

املهمة فيها، ما يجعل منها وثيقة ذات بعد تاريخي للقد�ص ال�رسيف خالل هذا الع�رس. 

العقد 1- 4

تك�شف هذه الوثائق جمتمعة عن حقائق تاريخية واقت�شادية مهمة، فيلحظ- بداية- 
اأن اأول عقد اأبرم على مرحلتني، اإذ وجد اأن العقد له ن�شني يف �شجل القد�ص 99، االأول �شفحة 
االأول  اأن  وجد  ودرا�شتهم  العقدين  مراجعة  وبعد   ،106  -104 �شفحة  والثاين   ،45  -44
ملغي، وعليه ختم القا�شي، وتبني اأن �شبب اإلغاء العقد كان اإ�شافة عقارات جديدة للوقف 
ا�شرتاها حممد با�شا بعد اأيام من اإمتام العقد االأول، وهي الغرا�ص والق�رسان اللذان ا�شرتاهما 
من عثمان االأ�شعردي؛ لذلك األغي االأول وجيء بالثاين ليتمم ما اأ�شيف اإىل عقد الوقف االأول، 
نخل�ص اإىل القول اإنه مت دمج العقدين لعدم وجود اختالف بينهما �شوى االإ�شافة املذكورة، 
لتميزها، وهذا االختالف بطبيعة احلال ين�شحب على  الدرا�شة لها بخط مائل  اأ�شارت  وقد 
�شنة  الثاين ففي غرة  اأما  فاالأول يف 9ذو احلجة1025هـ/ 18/ 12/ 1616م،  التاريخ، 

1026هـ/ 1/ 1617م. 
الطور،  الواقعة على جبل  االأرا�شي  اأ�شماء  اإىل كثري من  التعرف  العقود يف  تفيد هذه 
العدوية، كذلك  القائمة بها، وال�شيما مقام رابعة  التاريخية  اأهم املباين  ف�شال عن معرفة 
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التابعة لها من حواكري  االأماكن واملواقع واملرافق  العقود بو�شف دقيق لهذه  متدنا هذه 
وكروم وب�شاتني، فقد ظهر اأنها كانت م�شحونة بغرا�ص الزيتون، وتبني اأن زراعة هذه االأر�ص 
كان وفق نظام احلكر املتبع يف اإجارة االأر�ص الوقفية اآنذاك، وهو اأن تبقى االأر�ص املوقوفة 
حتت يد امل�شتاأجر مقابل ال�شماح له ب�شحنها ب�شتى اأنواع االأبنية والعمار، ويظهر اأن جميع 
االأرا�شي املوقوفة املحدودة يف احلجج كانت م�شتغلة بطرق خمتلفة من قبل ال�شكان واإدارة 

الوقف. 
العقد االأول:  ♦

». . . وملا علم ملك االأمراء الكرام. . . ح�رسة موالنا حممد بك اأمري لواء القد�ص ال�رسيف. 
. . وما وعد به املتقربني باملجازاة على العمل يوم احل�شاب، ح�رس مبجل�ص ال�رسع ال�رسيف 
امل�شون عن التبديل والتزييف، لدى موالنا قدوة الق�شاة واحلكام، مدقق االأحكام باالإحكام، 
عني املحققني الكرام احلاكم ال�رسعي موالنا ال�شيخ ر�شي الدين- املوقع خطه الكرمي اأعال 
نظريه دام عاله- اأ�شهد عليه وهو يف �شحة ج�شمانة، وثبات جنانه اأنه وقف وحب�ص واأ�شبل 
اإىل  وا�شعة عليه  ويده  ال�رسعية،  له وجاري يف ملكه وت�رسفه وحيازته  وت�شدق مبا هو 
حني �شدور هذا الوقف دون املعار�ص واملنازع، وذلك وجميع الغرا�ص العنب والتني واللوز، 
وغري ذلك القائم اأ�شوله باأر�ص قرية طور زيتا بظاهر القد�ص ال�رسيف، وجميع الق�رسين 
املنهدمني واأنقا�شهما الكائن ذلك باأر�ص الغرا�ص املذكورة، ويعرف مبحله بالقعدة، ويحده 
قبلة كرم بيد اأوالد الفاخوري �رسكة وراث عبد الكرمي ال�شاعد، و�رسقًا كرم يعرف باملكارك 
بيد �شيد ال�شادات موالنا عبد لقادر الوفائي، وغربًا قطعة اأر�ص تعرف بقطعة اجلامع، وجميع 
غرا�ص التني القائم اأ�شوله باأر�ص قرية طور زيتا بظاهر القد�ص ال�رسيف، املنتقلة للواقف 
باالبتياع ال�رسعي من جفال بن �شعيب الطوري، ويحدها قبلة الدرب ال�شالك الذي يو�شل 
منه اإىل مقام ال�شيدة رابعة العدوية، و�رسقًا امل�شجد االأ�شعدي- االآتي ذكره- و�شمااًل الدرب 
ال�شالك اإىل م�شعد �شيدنا عي�شى- عليه ال�شالم- وغربًا الدرب ال�شالك، مبوجب حجة �رسعية 
التني  غرا�ص  واألف، وجميع  اأربع وع�رسين  �شنة  �شعبان من  �شهر  موؤرخة يف خام�ص ع�رس 
اأ�شوله باأر�ص قرية طور  اأ�شاًل، و�شجرة الزيتون والرمان القائم  اأ�شوله ثالثة ع�رس  وعدة 
زيتا، اجلارية يف ملك الواقف باالبتياع ال�رسعي من كل واحد من خليل بن اأحمد الطوري 
ومن �شالح الدين بن �شالح الطوري، ويحده قبلة قطعة اأر�ص بيد �شليمان بن م�شلم، و�رسقًا 
ورثة  بيد  غرا�ص  وغربًا  الطوري،  خليل  بن  رحال  بيد  اأر�ص  قطعة  و�شمااًل  ال�شالك  الدرب 
ال�شيخ حممد بن اأبي اللطف، مبوجب حجة �رسعية موؤرخة يف خام�ص ع�رس �شعبان �شنة اأربع 
وع�رسين واألف، وجميع منافع االأر�ص امل�شتملة على جدران ومنافع وغريها الكائنة باأر�ص 
اإليه باالبتياع ال�رسعي من موالنا �شيد  قرية طور زيتا، اجلارية يف ملك الواقف، املنتقلة 
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ال�شادات زكريا الوفائي وال�شيد يحيى الوفائي وال�شيد حممد اخلليلي، يحد االأر�ص املذكورة 
ال�شالك  الطريق  وغربًا  العدوية  رابعة  ال�شيدة  مقام  و�شمااًل  و�رسقًا  ال�شالك  الطريق  قبلة 
وجميع  واألف،  وع�رسين  اأربع  �شنة  رم�شان  ع�رس  ثامن  يف  موؤرخة  �رسعية  حجة  مبوجب 
منافع احلاكورة الكائنة باأر�ص قرية طور زيتا املنتقلة للواقف املذكور باالبتياع ال�رسعي 
من عامر بن حممد الطوري، ويحدها قبلة حاكورة بيد موالنا ال�شيد عبد القادر الوفائي، 
و�رسقًا حاكورة بيد خليل ومن ي�شاركه، و�شمااًل بيت خرب بيد حممد بن خلف ومتامه رحبة 
امل�شجد االأ�شعدي، وغربًا مقام ال�شيدة رابعة العدوية مبوجب حجة �رسعية �شادرة يف خام�ص 
ع�رس رم�شان �شنة اأربع وع�رسين واألف، وجميع منافع االأر�ص القائمة يف اأر�ص قرية طور 
زيتا، يحدها قبلة درب الكرامة و�رسقًا الدرب ال�شالك، و�شمااًل غرا�ص تني جارية يف الوقف، 
وغربًا كرم بيد ال�شيخ علي العظمة وعويدات، املنتقلة للواقف املذكور باالبتياع ال�رسعي 
من االأخوين �شليمان و�شليم ولدا حممد بن �شليم من قرية طور زيتا، مبوجب حجة �رسعية 
ال�شغرية  الدويرة  اأربع وع�رسين واألف، وجميع  موؤرخة يف خام�ص ع�رس �شهر �شعبان �شنة 
البناء بقرية طور زيتا، املحدودة قبلة بحاكورة جارية بالوقف املذكور، و�رسقًا  القائمة 
طريق غري نافذ و�شمااًل دار ابن ال�شباع، وغربًا رحبة امل�شجد اجلارية يف ملك الواقف من 
�شنة  �شعبان  �شهر  موؤرخة يف خام�ص ع�رس  الطوري مبوجب حجة �رسعية  بن خلف  حممد 
اأربع وع�رسين واألف، بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وحدوده ومنافعه، وما عرف به ون�شب 
ا�شمه، وال يندر�ص ر�شمه، وال  اإليه، وقفًا �شحيحًا �رسعيًا، وحب�شًا الزمًا مرعيًا، ال ينمحي 
ده، وحيثما اأتى عليه دهر واأوان اأطاله  ي�شيع عند اهلل ثوابه واأجره، بل كلما مرَّ عليه زمان اأبَّ
االأر�ص  اهلل  اأن يرث  اإىل  الداهرين  االآبدين ودهر  اأبد  واأخلده، يجري احلال على ذلك كذلك 
على  وقفه  االأجور-  له  اهلل  اأجزى  املذكور  الواقف-  اأن�شاأ  الوارثني،  خري  وهو  عليها  ومن 
ال�رسيف،  القد�ص  بظهر  زيتا  طور  بجبل  الكائن  االأ�شعدي  امل�شجد  وم�شالح  ولوازم  منافع 
الذي اأن�شاأه وجدده اأعلم علماء االإ�شالم، واأعظم املوايل العظام، مقرر م�شكالت االأنام، وحمرر 
املع�شالت باأو�شح الدالئل، عامل الربع املعمور، وعلم العلم املن�شور، عني العلماء املحققني 
بقية ال�شلف الرا�شدين املفتي االأعظم، واملعبد االأعلم، حامي احلرمني ال�رسيفني اأ�شعد الدين 
اأفندي املفتي االأعظم بدار ال�شلطنة ال�شنية ق�شطنطينية املحمية-  اأ�شعد  بن ح�رسة موالنا 
وقد  وجدوا،  وحيثما  كانوا  اأينما  امل�شلمني  فقراء  فعلى  تعذر  واإذا  بقاءه-  لالأنام  اهلل  دام 
�رسط الواقف املومى اإليه- اأفا�ص اهلل تعاىل النعم عليه- �رسوطا �شهد عليها فوجب العمل 
االأولياء  العارفني �شفوة  لقطب  هذا  وقفه  على  النظر  اأنه �رسط  منها:  اإليها،  وامل�شري  بها 
ال�شعود ح�رسة  ملك  واإبرة  املوجودين،  الواردين، قطب  ومنهل  املريدين،  مربي  واملّتقني، 
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موالنا ومعتقدنا ال�شيخ اأبي عبد اهلل حممد �شم�ص الدين ال�شهري بالعلمي- نفعنا اهلل تعاىل 
العلوفة  �شيء من  ثم من غري  امل�شلمني من �شالح دعواته،  والدعاء علينا وعلى  بربكاته، 
)االأجر( مدة حياته- اأحياه اهلل تعاىل احلياة الطيبة- ثم من بعده الأوالده والأوالد اأوالده، 
ثم الأوالد اأوالد اأوالده، اأبدا ما داموا، فاإذا انقر�شوا باأجمعهم، واأبادهم اهلل عن اآخرهم يكون 
النظر للفقراء املجاورين يف امل�شجد، ومنها اأن الناظر عليها اأن ينفق من ريعه يف تعمريه 
وحفره وحرثه مبا فيه بقاءه، ومهما تف�شل من الريع ي�رسف على م�شالح ومنافع ولوازم 
امل�شجد املذكور، وقد رفع الواقف املذكور- اأجرى اهلل اخلريات على يديه يد ملكه عن الوقف 
و�شلمه للناظر املذكور، فقد مت بهذا الوقف، و�شار وقفًا �شحيحًا كما حرر، وحب�شًا �رسيحًا 
على ما �شطر، ال يحل الأحد يوؤمن باهلل اأنه اإىل ربه الكرمي �شائراً اأن ينق�شه، فمن �شعى يف 
ذلك فاهلل طليبه وجمازيه وح�شيبه، يوم التناد، يوم عط�ص االأكباد، يوم يكون اهلل هو احلاكم 
بني العباد، فمن بدل بعدما �شمع فاإمنا اإثمه على الذين يبدلونه، اإن اهلل �شميع عليم، وثبت 
م�شمون ذلك لدى موالنا احلاكم ال�رسعي- امل�شار اإليه خلد اهلل النعم عليه- ثبوتا �رسعيًا 
وحكم- اأيده اهلل اأحكامه، ورفع يف الربوج ال�شعادة اأعالمه- مبوجبه �شكا �شحيحًا �رسعيًا 

يف نهار عرفة تا�شع ذي احلجة ختام �شنة خم�شة وع�رسين واألف )20( «. 
العقد الثاين:  ♦

اأ�شهد على نف�شه الكرمية العطوفة الرحيمة قدوة االأمراء الكرام،   .  . » احلمد هلل حمدا. 
زبدة الكرباء الفخام، �شاحب العز واالحت�شام، �شاحب اأذيال الوقار واالحرتام، االأ�شد اال�شد 
والبطل االأ�شد �شاحب اخلريات موالنا حممد بك االأمري بلواء القد�ص ال�رسيف- دام له العز 
والت�رسيف- وهو الواقف فيما �شياأتي بيانه املوؤرخة يف غرة �شنة تاريخه، اأنه اأوقف وحب�ص 
و�شبل ما هو جاري يف ملكه ومنتقل اإليه باالبتياع ال�رسعي من فخر ال�شاحلني ال�شيخ عبد 
الفاخوري، مبوجب حجة �رسعية  الدين  تقي  بن  الفاخوري، ومن حممد  اأحمد  بن  الرحمن 
موؤرخة يف ختام رم�شان �شنة �شتة وع�رسين واألف )21( ، وذلك جميع الغرا�ص التني والرمان 
وغري ذلك القائم اأ�شوله باأر�ص قرية طور زيتا بظاهر القد�ص ال�رسيف، املحدود قبلة بقطعة 
اأر�ص تعرف بقبيطان احلويط بيد اأوالد العلم، و�رسقًا كذلك وبيد ال�شيخ عبد القادر الوفائي، 
وغرب كرم العقد اجلاري بوقف الفقراء املجاورين بامل�شجد االأ�شعدي بجميع حقوق لك كله 
وطرقه وحدوده ومرافقه ومنافعه وما عرف به وين�شب اإليه وقفًا �رسعيًا. . .، اأن�شاأها الواقف 
وقفه هذا على الفقراء املجاورين والواردين اإىل امل�شجد االأ�شعدي على حكم ال�رسط الواقف. 
ال�رسعي ثبوتا �رسعيًا فحكم  . وثبت م�شمون ذلك لدى موالنا احلاكم   . للناظر.  . و�شلمها 

مبوجبه حكمًا �شحيحًا �رسعيًا. . . حتريرا يف غرة �شوال �شنة �شت وع�رسين واألف )22( «. 
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العقد الثالث:  ♦
اإليه  ومنتقل  ملكه،  �شلك  يف  منتظم  هو  مبا  وت�شدق  واأبد  و�شبل  وحب�ص  وقف   .  .  .«
باالبتياع ال�رسعي من قبل كل واحد من ال�شيخ �شم�ص الدين بن ال�شيخ �شهاب الدين املهند�ص 
ال�شيد  وال�شعادات موالنا  العز  ال�شادات، معدن  �شيد  قبل  والوكالة عن  نف�شه  باالأ�شالة عن 
عبد القادر الوفائي، ومن جفال بن �شعيب بالوكالة عن زوجته حمده بنت ثابت وعن قبل 
اأخيها طه، مبوجب حجة �رسعية �شادرة لدى موالنا احلاكم ال�رسعي احلنفي ال�شيخ حممد 
بن اأحمد املوىل- املوقع اأعال نظريه- موؤرخة باأربع وع�رسين �شهر ذي احلجة ختام �شنة 
�شبعة وع�رسين واألف، وذلك جميع الغرا�ص التني والزيتون والرمان واللوز وغري ذلك القائم 
اأ�شوله يف اأر�ص قرية طور زيتا ظاهر القد�ص ال�رسيف، ويحدها قبلي الدرب ال�شالك، و�رسقًا 
كذلك و�شمااًل الكرم املعروف باملراأة بيد موالنا ال�شيد عبد القادر الوفائي، ومتامه حاكورة 
جارية يف وقف اال�شعدية، وغربًا كرم املراأة، وجميع البيت ال�شغري املنهدم وال�شهريج العد 
جلمع ماء اال�شتية الكائن باأر�ص الغرا�ص، بجميع حقوق ذلك كله وطرقه ومرافقه وما عرف 
اإليه، ولكل حق هو لذلك �رسعا، وقفًا �رسعيًا وجب االإلزام مرعيًا ال ميحى ا�شمه  به ون�شب 
وال يند�ص ر�شمه، وال ي�شيع عند اهلل اأجره، وكل ما مر عليه اأوان اأطاله واأخلده يجري احلال 
على ذلك كذلك اأبد االآبدين، ودهر الداهرين اإىل اأن يرث اهلل ومن عليها وهو خري الوارثني، 
اأن�شاأ الوقف املذكور اأجزل اهلل تعاىل االأجور- وقف هذا على الفقراء املجاورين والواردين 
ال�شلحاء  العارفني �شفوة  قطب  ال�شمداين،  العامل  الرباين  العامل  باهلل  العارف  ال�شيخ  اإىل 
الدين  �شم�ص  حممد  اهلل  عبد  اأبو  ال�شيخ  الواردين  منهل  واملريدين  الفقراء  مربي  واملتقني 
ال�شهري بالعلمي- نفعنا اهلل بربكاته واأعاد علينا وعلى امل�شلمني �شالح دعواته، واإذا تعذر 
ذلك يكون للفقراء، وجعل النظر على وقفه هذا ح�شبًة هلل تعاىل ملوالنا ال�شيخ حممد املذكور، 
مدَّة حياته- اأحياه اهلل تعاىل احلياة الطيبة- ثم من بعده لالأر�شد فاالأر�شد من اأوالده، ثم 
الأوالد اأوالده اأبدا ما داموا اأحياء، واإذا انقر�شوا جميعهم واأبادهم الدهر عن اآخرهم فيكون 
الناظر لالأر�شد واالأ�شلح من الفقراء املن�شوبني حل�رسة ال�شيخ حممد املذكور ثم للفقراء، وقد 
رفع الواقف- امل�شار اإليه اأجرى اهلل اخلريات على يديه- يد ملكه عن الوقف و�شلمه للناظر 
املذكور، فت�شلمه منه ت�شلم مثله ملثله �رسعًا، فقد مت هذا الوقف ولزم و�شار وقفًا �شحيحًا 
كما �شطر وحب�شًا �رسيحًا على ما حرر، ولي�ص الأحد يوؤمن باهلل واليوم االآخر ويعلم اأنه اإىل 
طليبه  فاهلل  ذلك  يف  �شعى  فمن  وحتويله،  ونق�شه  تبديله  يف  ي�شعى  اأن  �شائر  الكرمي  ربه 
وجمازيه وح�شيبه يوم التناد يوم عط�ص االأكباد، يوم يكون اهلل هو احلاكم بني العباد، فمن 
بدله بعدما �شمعه فاإمنا اإثمه على الذين يبدلونه اإن اهلل �شميع عليم، وثبت م�شمون ذلك لدى 
موالنا احلاكم ال�رسعي- املومى اإليه- ثبوتًا �رسعيًا، وحكم مبوجبه حكمًا �شحيحًا �رسعيًا، 



199

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )1( - تشرين 

�شوؤاًل فيه م�شتوفيًا �رسائطه ال�رسعية، عاملا باخلالف الواقع بني االأئمة االأ�رساف، حتريراً يف 
غرة �شهر اهلل املحرم احلرام مفتتح �شهور �شنة ثمانية وع�رسين واألف- اأح�شن اهلل ختامها 

اآمني )23( «. 
العقد الرابع:  ♦

اإليه  ومنتقل  ملكه،  �شلك  يف  منتظم  هو  مبا  وت�شدق  د  واأبَّ و�شبَّل  وحب�ص  وقف   .  .  .«
باالبتياع ال�رسعي من قبل كل واحد �شالح الدين بن �شالح ومرعب بن خاطر باالأ�شالة 
بظاهر  زيتا  طور  قرية  اأهايل  من  اجلميع  �شليمان  اأخيه  عن  ال�رسعية  والوكالة  نف�شه  عن 
القد�ص ال�رسيف مبوجب حجة �رسعية �شادرة لدى موالنا احلاكم ال�رسعي- املومى اإليه- 
موؤرخة يف اأوا�شط �شهر �شوال �شنة تاريخه اأدناه )24( ، وذلك جميع �شجرة الزيتون القائمة 
اأ�شولها براأ�ص جبل طور زيتا، بقطعة االأر�ص املحدودة قبلة الدرب و�رسقًا كذلك، و�شمااًل 
كله  ذلك  بجميع حقوق  القادر  عبد  ال�شيد  كرم  وغربًا  اال�شعدية،  حاكورة جارية يف وقف 
وطرقه وحدوده ومرافقه ومنافعه وما عرف به ون�شب اإليه، وقفًا �شحيحًا �رسعيًا وحب�شًا 
دائمًا مرعيًا، ال ميَّحي ا�شمه، وال يندر�ص ر�شمه، وال ي�شيع عند اهلل اأجره. . يجري احلال على 
ذلك كذلك اأبد االآبدين ودهر الداهرين اإىل اأن يرث اهلل االأر�ُص ومن عليها وهو نعم الوارثني، 
اأجزى اهلل تعاىل االأجور- وقفًا على الفقراء املجاورين والواردين  اأن�شاأ الواقف- املذكور 
�شفوة  العارفني  قطب  ال�شمداين،  والعامل  الرباين  العامل  تعاىل  باهلل  العارف  ال�شيخ  اإىل 
العلماء املتبحرين، مربي الفقراء املريدين، منهل الواردين ال�شيخ اأبي عبد اهلل حممد �شم�ص 
الدين ال�شهري بالعلمي- نفعنا اهلل تعاىل بربكاته واأعاد علينا وعلى امل�شلمني من �شالح 
دعواته- واإذا تعذر ذلك يكون للفقراء، وجعل النظر على وقفه هذا ح�شنة هلل مت ملوالنا ال�شيخ 
حممد املذكور مدى حياته- اأحياه اهلل اأمت احلياة الطيبة- ثم من بعده لالأر�شِد فاالأر�شِد من 
اآخرهم  اهلل عن  واأبادهم  انقر�شوا عن جميعهم  فاإذا  داموا،  ما  اأبداً  اأوالده  اأوالد  ثم  اأوالده 
فيكون النظر لالأر�شد فاالأر�شد من الفقراء املعينني حل�رسة ال�شيخ حممد ثم للفقراء، ثم رفع 
اإليه- على يديه يد ملكه عن الوقف و�شلمه للناظر املذكور، فت�شلمه منه  الواقف- امل�شار 
ت�شلما �رسعيًا، عندها مت هذا الوقف و�شار وقفًا �شحيحًا كما �شطر، وحب�شًا مرعيًا على ما 
االآتي بيانه  اأن حكم احلاكم  مرعيًا، على  حرر، ف�شار وقفًا الزمًا �شحيحًا، وحب�شًا موؤبداً 
جمتهد فيه يلزم عند الكل، وي�شلم عن القبول والتغيري والتحريف، ويجب على ق�شاة االأم�شار 
يف جميع االع�شار تنفيذه واإم�شاءه وقبوله وارت�شاه، فلي�ص الأحد موؤمن باهلل واليوم االآخر 
ومن يعلم اأن اإىل ربه الكرمي مرده اأن ي�شعى يف تبديله اأو تغريه اأو نق�شه وحتويله، فمن �شعى 
بذلك فاهلل طليبه وجمازيه وح�شيبه يوم التناد يوم عط�ص االأكباد، يوم يكون اهلل هو احلاكم 
بني العباد، فمن بدله بعدما �شمعه فاإمنا اإثمه على الذين يبدلونه اإن اهلل �شميع عليم، وثبت 
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حكمًا  بوجوبه  وحكم  �رسعا  ثبوتا  اإليه  امل�شار  ال�رسعي  احلاكم  موالنا  لدى  ذلك  م�شمون 
�شحيحًا �رسعيًا. . . حتريرا يف غرة ذي القعدة �شنة ثمانية وع�رسين واألف )25( «. 

العقد اخلام�س - قراءة القراآن يف قبة ال�سخرة: ♦
اإىل  االأر�ص  عقارات  وقف  من  اأوقافه  يف  حتول  با�شا  حممد  اأن  العقد  هذا  يف  يظهر 
واأنه  ال�رسيف،  االأق�شى  امل�شجد  داخل  ثانية  جهة  اإىل  اأي�شا  اأوقافه  وجه  اأنه  كما  من�شاأة، 
بداأ ي�شتهدف يف اأوقافه داخل �شور القد�ص بعد اأن كانت قبل ذلك خارجه، وهذا التطور يف 

وقفيات حممد با�شا يظهر اأهمية عر�ص هذه الوقفيات ح�شب الت�شل�شل الزمني. 
تقدم هذه الوثيقة بع�ص التف�شيالت املعمارية يف القد�ص ومنها املعا�رس والطواحني 
واأدواتها ومرافقها، فقد ذكر اأن هذه املن�شاآت ذات النفع االقت�شادي كان لها ح�شور كبري، 
ال�شيما يف القد�ص التي كانت مق�شداً للبالد املحيطة بها، ومنها معا�رس ال�شم�شم، اإذ ال غنى 
عنها اآنذاك لتعدد منافعها، وكذلك الطواحني التي حتول القمح اإىل دقيق �شالح لال�شتعمال 

الب�رسي. 
عمل  ا�شتمرار  يجعل  ما  للوقف  والدائم  اجليد  بالنفع  يعد  املوؤ�ش�شات  هذه  وقف  فاإن 

الوقف فرتة طويلة دون انقطاع. 
التي  ال�رسوط  خالل  من  دقيقًا  اإداريًا  نظامًا  فر�ص  الواقف  اأن  الوقفية  يف  ويظهر 
و�شعها على املوظفني واخلدام للوقف، حيث بني ال�رسوط ب�شكل دقيق، وحدد االأجور لهم 

مبا ال يتعار�ص وم�شلحة الوقف. 
» ب�شم اهلل الرحمن الرحيم. . . وملا علم ح�رسة. . . موالنا حممد با�شا املحافظ بالقد�ص 
ال�رسيف- اأدم اهلل له العز والت�رسيف- ما وعد اهلل به املتقني من جزيل الثواب. . . اأنه وقف 
ت�رسفاته  وطلق  ملكة،  يف  وجار  الزكية،  لنف�شه  هو  ما  واأبد  و�شبل  وت�شدق  وخلد  وحب�ص 
وحيازته ال�رسعية، وي�شهد له مُبلك املع�رسة االآتي ذكرها، اأوال: وثيقتان �رسعيتان �شادرتان 
�شابقًا،  ال�رسيف  بالقد�ص  العزيز  احلكم  خليفة  �شنان،  بن  اأفندي  خليل  النواب  قدوة  لدى 
موؤرخة اأحداهما يف �شاد�ص ع�رس ذي احلجة ل�شنة ت�شع وع�رسين واألف )26( ، واالأخرى موؤرخة 
يف حادي ع�رس ربيع االأول �شنه ثالثني واألف، وت�شهد مبلكية املع�رسة االآتي ذكرها، ثانيا، 
والطاحون وثيقة �رسعية �شادرة لدى موالنا قدوة الق�شاء واحلكام موالنا حممد اأفندي بن 
اأحمد خليفة احلكم العزيز بالقد�ص ال�رسيف �شابقا، موؤرخه يف �شابع ع�رس �شوال �شنه اإحدى 
اإليه- وا�شعه على ذلك م�شتقرة  الواقف- امل�شار  ، ويد ح�رسة موالنا  وثالثني واألف )27( 
ثابتة، م�شتمرة دون املعار�ص واملنازع اإىل حني �شدور هذا الوقف، وذلك جميع املع�رسة 
املعدة ال�شتخراج ال�شريج، القائمة البناء يف حملة باب العمود بالقد�ص ال�رسيف امل�شتملة 
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على �شنوبرة من احلجر عليها، وحجراً رحى راكب اأحدهما على االآخر وعلى معجن واأحوا�ص 
وفرن لقلي ال�شم�شم و�شهريج معد جلمع ماء اال�شتية ومراغة وحوا�شل واأخ�شاب واأن�شاب 
ال�شافعي، و�رسقًا  الدين  القا�شي عالء  دار  ومنافع ومرافق وحقوق �رسعية، ويحدها قبلة 
الدكري  �شعد  بدار  تعرف  االأكراد، وغربًا  بيده  و�شمااًل حاكورة  الباب،  ال�شالك وفيه  الدرب 
�شابقا واجلارية يوم اإذ يف ملك البا�شا امل�شار اإليه، وجمع املع�رسة املعدة ال�شتخراج ال�شريج 
الكائنة مبحلة الن�شارى بالقد�ص ال�رسيف امل�شتملة على فرنني كبريين متال�شقني ممتدين 
ال�شمال بيت يعرف  �شارية من حجر ويال�شقه من جهة  الغربي منها  �رسقًا بغرب، بو�شط 
باملخزن، وال�رسقي منهما ي�شتمل على �شنوبرة من احلجر عليها حجراً رحى راكب اأحدهما، 
وعلى االآخر معدات ال�شتخراج ال�شريج وعلى اأحوا�ص ومعا�رس ومعاجن، وفرن لقلي ال�شم�شم 
�شماوية  �شاحة  على  اأي�شًا  وي�شتمل  �رسعية،  وحقوق  ومرافق  ومنافع  وخمازن  وم�شاطب 
متو�شل اإليها من باب من داخل قبو املع�رسة املذكورة يعرف باملراغة بها �شهريج معد 
�رسعية،  وحقوق  ومرافق  ومنافع  واالآلة  اأخ�شاب  على  اأي�شا  وت�شتمل  االأ�شتية،  ماء  جلمع 
بالبا�شطى  تعرف  دار  ومتامه  ال�شلطان،  بدير  املعروف  القبط  ن�شارى  دير  قبلة  ويحدها 
قبو  ومتامه  فيه،  ذكرها  االأتي  الطاحون  مراغة  و�رسقًا  املذكور،  الدير  توابع  من  قدميًا 
الباب، وغربًا دكاكني جارية يف  ال�شالك وفيه  الطريق  االأتي ذكره فيه، و�شمااًل  الطاحون 
وقف اخلانقاه ال�شالحية ومتامه اخلانقاه املذكور، وجميع الطاحونة القدمية البناء الكائن 
بالقد�ص ال�رسيف مبحله الن�شارى امل�شتمل على قبو كبري به طاقة �شمالية مطلة على الطريق 
ال�شالك، وبه حجراً رحى راكب اأحدهما على االآخر وعلى فر�ص من اخل�شب وجائزة وعجلة 
على  مطل  طاقة  بها  فيه،  ذكرها  االآتي  املراغة  باب  على  راكبة  منخلة  وعلى  وقادو�ص، 
املراغة املذكور من جهة القبلة املعروفة باملراغة التي يو�شل اإليها من باب بداخل القبو 
املذكور، وبال�شاحة املذكور من جهة القبلة عقدان اأحدهما �رسقي واالآخر غربي، بال�رسقي 
منها �شهريج معد جلمع ماء االأ�شتية، وبها �شاحتان �شغريتان اأحدهما �رسقية، واالأخرى 
القبلة دير ن�شارى  اأربعة، فمن  تعرف كل واحد منها باحلاكورة، ويحيط بذلك كله حدود 
االفاخم  قدوة  ح�رسة  بيد  دار  ال�رسق  ومن  اأعاله،  املذكور  ال�شلطان  بدير  املعروف  القبط 
اإليه، ومن  واالعاظم، م�شتجمع املحامد واملكارم م�شطفى بك جنل موالنا الواقف امل�شار 
بجميع  اأعاله،  بذكرها  املبتدئ  املع�رسة  الغرب  ومن  الباب،  وفيه  ال�شالك،  الدرب  ال�شمال 
فيه  داخل  اإليه  وين�شب  به  عرف  وما  ومنافعه  ومرافقه  وحدوده  وطرقه  كله  ذلك  حقوق 
ومنف�شل عنه وبكل حق هو لذلك �رسعيًا، املعلوم ذلك عند موالنا الواقف امل�شار اإليه العلم 
اأثره وال  النايف للجهالة �رسعا وقفًا �شحيحًا وحب�شًا �رسيحًا مرعيًا، ال ينمحي  ال�رسعي، 
يندر�ص ر�شمه، وال ي�شع عند اهلل ثوابه واأجره، بل كلما مر عليه زمان اأكده، وحيثما اأتى عليه 
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اأوان وطده واأخلده، جترى احلال على ذلك كذلك اأبد االآبدين ودهر الداهرين اإىل اأن يرث اهلل 
النعم  اهلل  خلد  اإليه  امل�شار  الواقف-  موالنا  اأن�شاأ  الوارثني،  خري  وهو  عليها  ومن  االأر�ص 
عليه- وقفه هذا هلل تعاىل على اأن ي�رسف املتويل عليه االآتي تعينه فيه من حم�شول الوقف 
املذكور يف كل �شنة امل�شاريف االآتي بيانها فيه، في�رسف لكل واحد من ال�شتة رجال االآتي 
تعيني اأ�شمائهم فيه يف كل �شنة �شتة غرو�ص، وعليهم اأن يجتمعوا جميعا يف كل ليله جمعه 
و�شورة  الكهف  و�شورة  ويقروؤوا  ال�رسيفة  بال�شخرة  القبلي  بالباب  املغرب  ال�شالة  بعد 
االإخال�ص ثالث مرات واملعوذتني وفاحته الكتاب، ويقروؤوا الربدة االبو�شريية جميعا، بعد 
ذلك يدعو الداعي االآتي تعينه فيه ويهدى ثواب ذلك اإىل روح النبي- �شلى اهلل عليه و�شلم- 
ثم اإىل �شحائف ح�رسة موالنا الواقف امل�شار اإليه، واإىل والديه واأمواته واأموات امل�شلمني 
اأجمعني، وان يجتمعوا كذلك يف كل ليلة اثنني بعد �شالة املغرب بالباب ال�رسيف املن�شو�ص 
عليه اأعاله ويقروؤوا �شورة ي�ص و�شورة االإخال�ص ثالثا واملعوذتني وفاحتة الكتاب ويقروؤوا 
املقابل  لنف�شه يف  املتويل  وي�رسف  تقدم،  كما  الداعي  يدعو  ثم  ذلك،  بعد  املذكور  الربدة 
خدمته يف كل �شنه �شتة غرو�ص، وي�رسف النائب الناظر االآتي تعينه يف كل �شنة غر�شني، 
وي�رسف يف كل �شنة غر�شا واحدا ثمن �شمع يوقد بني القراء ليلة اجلمعة وليلة االثنتني على 
اإىل ال�شخرة ال�رسيفة جميعا يف كل �شنة اثني  ال�شنة، وي�رسف للموؤدنني املن�شوبني  ب�شط 
االإخال�ص ثالث  �شورة  قراء  املوؤذنني  النوبة من  اأ�شحاب  ع�رس غر�شا، وعلى من كان من 
قراءة  ُقبيل  ال�رسيف  بال�شخرة  فر�ص  �شالة،  كل  عقب  الكتاب  وفاحتة  واملعوذتني  مرات 
الورد، واإهداء ثواب ذلك اإىل روح النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ثم يف �شحائف ح�رسة موالنا 
الواقف امل�شار اإليه واأمواته واأموات امل�شلمني اأجمعني، وما ف�شل بعد امل�شاريف التي عينها 
ح�رسة موالنا الواقف امل�شار اإليه وهي اأربعة و�شبعون غر�شا ون�شف غر�ص يدفعه املتويل 
اإليه؛ لي�رسفه يف وجوده اخلري والرب، كما  على الوقف يف كل �شنة ملوالنا الواقف امل�شار 
يحب ويختار، فان تعذر ال�رسف- والعياذ باهلل تعاىل- اجلهات امل�رسوحة اأعاله كان ذلك 
الوقف  موالنا  ح�رسة  و�رسط  وجدوا،  وحيثما  كانوا  اأينما  وامل�شاكني  الفقراء  على  وفقا 
امل�شار اإليه- اأدام اهلل تعاىل ايامه ورفع يف بروج ال�شعادة اأعالمه- يف وقفه هذا �رسوطا 
ن�ص عليها فوجب العمل بها وامل�شري اإليها منها انه �رسط النظر لنف�شه مدة حياته- اأطال 
اهلل عمره- ثم من بعده لالر�شد فاالر�شد- من اأوالده وذريته ومنها انه �رسط التولية على 
�شماه  �شامي  الكمال  املتاليل، حاوي �شفات  والبدر  العايل  اجلناب  الوقف الأخيه هو  هذا 
االأف�شال من جمع اهلل له بني العلم والعمل ومنحه من كل ف�شل فوق بلوغ االأمل موالنا علي 
اأفندي مدة حياته- اأطال اهلل عمره ونفع باأنفا�شه الفاخرة يف الدنيا واالآخرة- ثم من بعده 
اأن  ومنها  وذريته،  اأوالده  من  فاالأر�شد  االأر�شد  واإىل  اإليه،  امل�شار  الوقف  موالنا  حل�رسة 
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املتويل على هذا الوقف ي�رسف من ريعه بتعمريه و�رسط لنف�شه التغري والتبديل والزيادة 
والنق�شان كلما بدا له ولي�ص لغريه من بعده فعل ذلك، ومنها اأن القراء الذين عينهم الواقف، 
وهم: موالنا العالمة العمدة الفهامة قدوة املحققني زبدة املدققني ال�شيخ حممد �شم�ص الدين 
اجلاعوين، وموالنا ال�شيخ اإبراهيم وال�شيخ م�شطفى اأوالد غ�شية، وال�شيخ حممود اخلرويف، 
وال�شيخ طه ال�شامي، اإذا غاب اأحد منهم عن ثالث اأوقات القراءة املعنية من غري ا�شتناب اأحد 
اأو اأخر احل�شور عن وقته، وهو حني الفراغ من �شالة املغرب ين�شب املتويل على الوقف بدال 
عنه، ومنها اأن ال�شيخ عبد القادر وال�شيخ حممد اخلرويف املعينني للدعاء يتناوبان فيه على 
املعتاد يف ذلك، ومنها اأن ال�شيخ عبد القادر بن ال�شيخ حممد خلدمة ال�شمع يتعاطى اإ�شعال 
اأن قدوة ال�شاحلني  ال�شمع وقت القراءة واإطفاءه وحفظه بعد ذلك على ب�شط ال�شنة، ومنها 
اأن  الوقف عليه  الناظر على  نائب  العني  ال�شيخ مو�شى بن حتفيه  ال�شيخ على بن املرحوم 
يتفقد القراء؛ ليعلم من ح�رس ومن مل يح�رس، وُيعني املتويل على اأمور الوقف، منها انه اإذا 
مات اأحد القراء اأو نائب الناظر اأو الداعني اأو خادم ال�شمع يقرر من كان متوليا على الوقف 
اأرباب  من  احد  فراغ  يعترب  ال  اأن  ومنها  ذلك،  يف  التقرير  والية  املتويل  لغري  ولي�ص  بدله 
له  املفروغ  ويقرر  الفراغ  الوقف  على  املتويل  يقبل  اأن  اإال  الأحد  اأعاله  املذكورة  الوظائف 
عو�شا عن الفارغ، ومنها انه ي�رسف الفا�شل من حم�شول الوقف من بعد الواقف الأوالد 
اأوالده ثم الأوالد اأوالد اأوالده، ثم لذريته ون�شله وعقبه، ومنها اأن ال يوؤجر الوقف اأكرث �شنه 
اإليه  امل�شار  الواقف  �شلم  وملا  منه،  اخلال�ص  يع�رس  ملن  لوجيه  وال  �شوكة،  لذي  يوؤجر  وال 
اإليه، ومت املقال واآل االأمر اإىل هذا املاأل ادعى الواقف على  الوقف الأخيه املتويل املومى 
العلماء  اأعلم  االإ�شالم  ق�شاة،  افتخار  الفي�شل  الفا�شل  الهمام  االأعدل  احلاكم  لدى  املتويل 
احلاكم  الكرام  املوايل  �شدر  باالإحكام  االأحكام  وحمرر  الفخام،  الف�شالء  اأف�شل  العظام، 
موالنا  املوىل  ال�رسعي  احلاكم  والباطل  احلق  بني  الفا�شل  الكامل  الفا�شل  العامل  العادل 
منا�شري  اهلل  وقع  الكتاب  نظري  اأعال  توقيعه  املوقع  حممود-  ال�شيد  بن  اأفندي  حممد  �شيخ 
اأعماله بتوقيع ح�شن الثواب- باأن وقف العقار على هذا املنوال امل�شفور واأن كان �شحيحًا 
لكافة  الوهاج  ال�رساج  االجتهاد  �رسير  �شلطان  هو  من  عند  الزم  غري  انه  اإال  اجلمهور  عند 
الوقفية وا�شرتد ما  راأيه عن  الكويف- جوز باخلري وكوف- فرجع على  اأبو حنيفة  العباد 
وقفه اإىل امللكية فعار�شه املتوايل بان �شحة الوقف عند االإمام املرقوم وان كانت عارية 
عن وقف اللزوم لكنها م�شادفة للزوم عند االإمامني الهمامني وال�شدرين البدرين القمقامني 
اأبي يو�شف يعقوب االإمام ال�شيباين، وحممد بن ح�شن ال�شيبانى عليهما اللطف الرباين واملن 
ال�شبحاين، كيف ال وقد وقع االإجماع اأن حكم احلاكم اإذا القى ف�شاًل جمتهداً فيه فاإنه عند 
الكل الزم نافذ ما�ص غري قابل للف�شخ واالنتقا�ص، ووجب على الكل تنفيذه وام�شاه وحتتم 
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عليهم قبوله وارت�شاه، وال ريب يف �شحة الوقف عندهما ال �شينا بعد الت�شليم اإىل الناظر 
املر�شوم ال يفارق الوجوب وللزوم، وطلب احلكم باللزوم على راأيهما الفائق اأوىل باالعتبار 
ودليل ال�شحة واللزوم اأحرى باالختبار، بعدما اأمعن النظر يف كالم اجلانبني اإمعانًا حقيقيًا، 
اخل�شو�ص  يف  واللزوم  بال�شحة  وق�شى  فحكم  دقيقًا،  تاأماًل  الفريقني  مت�شكات  وتاأمل 
والعموم، حكمًا �شحيحًا �رسعيًا وق�شاء مربمًا مرعيًا ف�شار وقفًا الزمًا �شحيحًا وحب�شًا 
موؤبداً �رسيحًا فلي�ص الأحد يوؤمن باهلل واليوم الآخر ويعلم اأنه اإىل ربه الكرمي �شائر اأن ي�شعى 
�شعى يف ذلك فاهلل  الوقف وتغيريه وتبدله ونق�شه ون�شخه وحتويله، ومن  اإبطال هذا  يف 
جمازيه يوم التناد يوم عط�ص االإكبار، يوم يكون اهلل هو احلاكم بني العبادة فمن بدله بعدما 
�شمعه فاإمنا اإثمه على الذين يبدلونه، اإن هلل �شميع عليم، واجر الواقف- امل�شار اإليه- على 
اهلل احلي القيوم الكرمي، جرى ذلك وحرر ورقم و�شطر اأو�شط �شهر حمرم احلرام ل�شنة اثنني 

وثالثني الف )28( «. 
العقد ال�ساد�س - وقف املولوية: ♦

وجهت هذه الوقفية الأتباع الطريقة املولوية التي انت�رست بني االأروام واالأتراك على 
وجه التحديد )29( ، وقد خ�ش�ص وقفه هذا؛ ليعني اأفراد هذه الطائفة على اأمور العلم والعبادة. 
والوقف عبارة عن حاكورة يف حملة باب العمود، مزروعة ب�شنوف من الورود واللوز، 
حيث اأو�شح عقد الوقف اأن ريعها ي�رسف على املجاورين يف الزاوية، وقد �رسط باأن التولية 

عليها تكون ل�شيخ الطريقة. 
االأمراء  اأمري  ح�رسة  الكرمية  نف�شه  على  اأ�شهد   .  . اأفندي.  حممد  ال�شيخ  موالنا  لدى   «
الكرام كبري الكرباء الفخام، �شاحب العز واملجد واالحرتام، �شاحب اأذيال الوقار واالحت�شام، 
املخت�ص مبزيد امللك العالم، �شالك م�شالك ال�شداقة والعدالة ناهج مناهج ال�شجاعة، راكب 
�شهوة املجد طارفًا وتليداً، ممتطى ذروة ال�شعد قدميًا وجديداً �شاحب اخلريات ومنبع املربات 
موالنا حممد با�شا املحافظ حاليا مبدينة القد�ص ال�رسيف- دائم العز والت�رسيف- وهو يف 
�شحة جثمانه وثبات جنانه اأنه وقف وحب�ص و�شبل واأبد وخلد وما هو له ومنتظم يف �شلك 
ملكة ويده مو�شوعة عليه اإىل حني �شدورها هذا الوقف دون منازع ومعار�ص، وذلك جميع 
احلاكورة امل�شتملة على غرا�ص مو�شوعة وورد ولوز وغري ذلك الكائنة مبحلة باب العمود 
ال�شالك،  بالطريق  قبلة  املحدودة  ال�رسيف،  بالقد�ص  املحرو�شة  الق�شيلة  راأ�ص  من  بالقرب 
و�رسقًا الطريق وفيه الباب، و�شمااًل بالطريق ال�شالك، وغربًا دار بيد اأبي فركاح، ومتامه دار 
خلليل بن فوؤاد، بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وحدوده وجدره ومرفقه ومنافعه، وما يعرف 
مرعيًا  وفقا �شحيحًا �رسعيًا، وحب�شًا �رسيحًا  ذلك �رسعا،  وبكل حق هو  اإليه،  وين�شب  به 
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ال ينمح ا�شمه وال يندر�ص ر�شمه، وال ي�شيع عند اهلل ثوابه واأجره، بل كلما مّر عليها زمان 
اأبد االآبدين  اأتي عليه دهر واوان وطده واأخلده، جترى احلال على ذلك كذلك  اأكده وحيثما 
ودهر الداهرين اإىل اأن يرث اهلل االأر�ص ومن عليها وهو خري الوارثني، اأن�شاأ الواقف- امل�شار 
اأفا�ص اهلل عليه النعم لديه- وقفه على ال�شادة املولوية املقيمني بزاويتهم املن�شوبة  اإليه 
اإليهم الكائنة مبدينة القد�ص ال�رسيف اأبداً ما داموا، ودائمًا ما بقوا جيال بعد فاإذا تعذر ذلك 
كان وقفه على فقراء امل�شلمني من اأمة حممد- �شلى اهلل عليه و�شلم- اأينما كانوا وحيثما 
وجدوا، و�رسطًا لوقف- املومى اإليه- التولية على وقفه هذا حل�رسة فخر ال�شاحلني عمدة 
ال�شادة املولية  اأفندي �شيخ  الفقراء املريدين موالنا حممد  الوارين، مربي  النا�شكني منهل 
املحرو�شة بالقد�ص ال�رسيف املحتمية مدة حياته- اأحياه اهلل تعاىل احلياة الطبية، ثم من 
بعده ملن يكون �شيخا عليهم واإذا اآل اإىل الفقراء فلمن يراه القا�شي مبدينة القد�ص ال�رسيف، 
وملا �شلم موالنا البا�شا- الواقف امل�شار اإليه- الوقف املذكور املحدود اأعاله ت�شليم ينا�شب 
مثله اإىل موالنا حممد اأفندي املتويل عليه املذكور، وهو ت�شلمه من الواقف- امل�شار اإليه- 
ت�شلما �رسعيًا، ومت املقال واآل االأمر اإىل هذا املاأل، ادعى الواقف- امل�شار اإليه- على املتويل 
املومى اإليه باأن الواقف املذكور وان كان �شحيحًا عند اجلمهور اإال اأنه غري الزم عند من هو 
اأح�شن جهاد ال�رساج الوهاج لكافة العبادة ح�رسة  فلك االجتهاد املاأذون مهاد ال�رسيعة، 
رجوعي  اقت�شى  واحلال  والغلمان-  احلور  اجلنان  اأعلى  يف  خدمه  النعمان-  حنيفة  اأبي 
عما �شنعت عن هذه الوقفية وا�شرتددته اإىل امللكية فعار�شة املتويل باأن �شحة الوقف عند 
الهمامني  االإمامني  للزوم عند  لكنها م�شادقة  اللزوم  االإمام وان كانت عارية عن و�شف 
يو�شف  اأبي  املباين  ابتداء  على  املعاين  مثل هذه  النا�شكني  القمقامني  البدرين  وال�شدرين 
يعقوب، واالإمام الثاين وحممد بن احل�شن ال�شيباين، حفو باملن ال�شبحاين واللطف الربانى، 
املتويل  اإىل  الت�شلم  بعد  ال�شيما  تعاىل-  اهلل  رحمها  عندهما-  الوقف  �شحة  يف  ريب  وال 
املعلوم،  الفائق  راأيهما  على  باللزوم  احلكم  وطلب  واللزوم،  الوجوب  يفارق  ال  املر�شوم 
فلما راأى موالنا احلاكم- امل�شار اإليه اأ�شبغ اهلل ظالل نعمة عليه- اأن جانب الواقف اأوىل 
اجلانبني  كالم  يف  النظر  اأمعن  بعدما  باالعتبار  اأحرى  واللزوم  ال�شحة  ودليل  باالعتبار 
باخلالف  عاملا  وق�شى  فحكم  دقيقا  تاأمال  الفريقني  مت�شكات  يف  وتاأمال  حقيقيًا،  اإمعانًا 
بال�شحة واللزوم يف اخل�شو�ص والعموم، حكمًا �شحيحًا �رسعيًا، وقفًا مربمًا مرعيًا، ف�شار 
وقفًا الزمًا، �شحيحًا وحب�شًا موؤبداً �رسيحًا، لي�ص الأحد يوؤمن باهلل واليوم االآخر ويعلم اأنه 
اإىل الكرمي �شائر اأن ي�شعى يف تبديله ونق�شه وحتويله فمن بدله بعد ما �شمعه فاإمنا اإثمه 
على الذين يبدلونه اإن اهلل �شميع عليم، واأجر الواقف على اهلل احلي القيوم الكرمي، جرى ذلك 

وحرر ورقم و�شطر يف �شاد�ص ثاين الربيعني ل�شنة ثالث وثالثني واألف )30( «. 
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العقد ال�سابع - امل�سجد اليعقوب: ♦
حتى  وترميمها  القد�ص  يف  امل�شاجد  بعمارة  با�شا  حممد  اهتمام  العقد  هذا  يظهر 
اليعقوبي  م�شجد  اإىل  الدين  �شعائر  اأعاد  اأنه  يظهر  الوقفية  هذه  خالل  فمن  عامرة،  تبقى 
اأ�شا�ص  على  عّمره  اأنه  اأي�شا  ويظهر  �شعائره،  عطلت  بعدما  القد�ص  قلعة  قرب  يقع  الذي 
وما  ال�شوفية،  الطرق  الأحد  زاوية  كونه  اإىل  االنتباه  لفت  دون  ال�شعائر  به  تقام  م�شجد 
ي�شجل يف �شحائف هذا احلاكم اأن �شعائر هذا امل�شجد ما زالت قائمة حتى اليوم ويعرف 

بجامع زاوية اليعقوبي )31( . 
». . . اأ�شهد الوكيل عن قبل ح�رسة اأمري االأمراء الكرام، كبري الكرباء الفخام، �شاحب العز 
واملجد والدولة، واالحرتام �شاحب اأذيال الوقار واالحت�شام، وا�شطة عقد النظام، املخت�ص 
مبزيد عناية امللك العالم، �شالك م�شالك ال�شدق والعدالة، ناهج مناهج ال�شجاعة والب�شالة، 
املالزم فعل اخلريات، املواظب على اأوقات الطاعات، البطل اللوذعي ال�شميدع االأملعي موالنا 
ال�رسيف-  القد�ص  مبدينة  حاال  املحافظ  �شاء-  ما  اخلريات  من  له  اهلل  ي�رس  با�شا-  حممد 
ال�شباهي  احلاج علي  املرحوم  بن  احلاج ح�شن  االأعيان  والت�رسيف- هو فخر  العز  له  دام 
بالقد�ص ال�رسيف، الثابت وكالته عنه فيما ياأتي بيانه فيه، من الوقف ال�رسعي واملكاتبة 
على النمط املعترب، ب�شهادة كل من �شيدي اأحمد بن علي ال�شباهي وم�شلي ب�شه بن اإبراهيم 
له وجاري  واأّبد وت�شدق مبا هو  اإليه وقف وحب�ص و�شّبل  امل�شار  اأن موكله  ثبوتًا �رسعيًا، 
يف ت�رسفه ومنخرط يف �شلك ملكه، مبوجب حجة �رسعية مم�شاة باإم�شاء ح�رسة موالنا 
احلاكم املوقع خطه الكرمي اأعال نظريه- موؤرخ يف يوم تاريخه اأدناه، وهي جارية على نحو 
�شحيح �رسعي اإىل حني �شدور هذا الوقف وذلك جميع القبو العقد القائم البناء اجتاه القلعة 
ال�رسيف، املحدودة قبلة بدار تعرف بدار احلاج بايل  القد�ص  الكائنة مبحرو�شة  املن�شورة 
و�رسقًا وقف الزاوية اليعقوبية ومتامه حو�ص هناك، و�شمااًل الدرب ال�شالك به الباب، وغربًا 
حو�ص احلاج بايل بجميع حقوق ذلك وطرقه وجره ومرافقه ومنافعه، وما يعرف به وين�شب 
اإليه، وبكل حق هو لذلك �رسعا، وقفًا �شحيحًا �رسعيًا وحب�شًا �رسيحًا مرعيًا، ال ينمحي ا�شمه 
وال يندر�ص ر�شمه، وال ي�شيع عند اهلل ثوابه واأجره، بل كلما مر عليه زمان اأكده وحيثما اأتى 
عليه دهر واأوان اأبده واأخلده، يجري احلال على ذلك كذلك اأبد االآبدين ودهر الداهرين اإىل اأن 
يرث اهلل االأر�ص ومن عليها وهو خري الوارثني، واأن املوكل اأن�شاأ وقفه هذا على جهة عينية، 
وهو اأن املتويل على وقفه هذا ياأجر القبو املذكور يف كل �شنة ملن يرغب يف ا�شتئجاره باأجر 
املثل، وي�رسف ن�شف االأجر يف ثمن زيت ي�رسج يف قناديل امل�شجد املعمور بذكر اهلل تعاىل 
املعروف بالزاوية اليعقوبية الذي فتحه موالنا الواقف- املومى اإليه- وعمره بعد اأن كان 
معطال، وي�رسف يف ن�شف االأجر يف ثمن ح�رس تفر�ص يف امل�شجد- امل�شار اإليه- فاإذا تعذر 
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ذلك- والعياذ باهلل تعاىل- في�رسف لفقراء امل�شلمني، و�رسط الواقف امل�شار اإليه وقفه هذا 
هو �رسوط ن�ص عليها موجب العمل بها وامل�رسي اإليها، منها: اأن املتويل على هذا الوقف 
يعمل من ريعه بتعمريه وما فيه بقاء فيه، ومنها: اأنه �رسط التولية على هذا الوقف املتويل 
على وقف الزاوية اليعقوبية هو فخر العلماء الف�شالء عمدة النبالء اأف�شل امل�رسعني واأكمل 
امل�رسوعني موالنا علي اأفندي بن فخر االأعاظم واالأكابر ح�شني بك ما دام حيا- اأحيه اهلل 
احلياة الطيبة- ثم من بعده للمتويل على وقف الزاوية املذكورة، واإذا اآل اإىل الفقراء املتولني 
والنظر، للواقف ثم للفقراء، وملا �شلم وكيل الواقف امل�شار اإليه الوقف لفخر االأقران ال�شيخ 
طه بن مو�شى الع�شيلي الوكيل عن املتويل امل�شار اإليه الثابت وكالته عنه، ب�شهادة كل واحد 
من �شيدي اأحمد بن علي ال�شباهي وم�شلي ب�شه بن اإبراهيم ثبوتا �رسعيًا، وت�شلمه منه ت�شلما 
�رسعيًا، ادعى وكيل الواقف امل�شار اإليه على وكيل املتويل املومى اإليه وقال اإنه وقف العقار 
على امل�شطور اإن كان �شحيحًا عند اجلمهور اإال اأنه غري الزم عند من هو �شم�ص فلك االجتهاد 
ح�رسة االإمام اأبي حنيفة النعمان خدمه يف اأعلى غرف اجلنان باحلور والولدان، واحلال 
اقت�شى رجوع عن املنع ورفع ما و�شعت، ف�شرتده من املتويل اإىل ملك موكله لكونه رجع 
اإليه باأن �شحة  عن الوقفية، وا�شرتد ما وقفه اإىل امللكية، وعار�شه وكيل املتويل املومى 
االإمامني  ح�رسة  عند  اللزوم  م�شادف  لكنه  اللزوم  و�شف  عاد  كان  واإن  املذكور،  الوقف 
الهمامني وال�شدرين البدرين الهمامني ملثل هذه املعاين على ا�شد املباين االإمام اأبي يو�شف 
ريب يف  وال  الرباين،  واللطيف  ال�شبحاين  باملراأ  ال�شيباين  بن حل�شن  والثاين حممد  يعقوب 
�شحة الوقف عندهما، رحمة اهلل عليهما- ال�شيما بعد الت�شليم اإىل املتويل املذكور ال يفارق 
الوجوب واللزوم وطلب من موالنا احلاكم العادل العامل احلكم باللزوم على راأيهما الفائق 
اأجرى  ال�شحف  واأوائل  باالعتبار  اأوىل  الوقف  حالة  ن  احلاكم  موالنا  راأى  فلما  املعلوم، 
باالختيار، وبعدما اأمعن الطرف كالم اجلانبني، اإمعانا حقيقيا، وتاأمل مت�شكات الفريقني 
تاأمال دقيقا فحكم وق�شى ب�شحة واللزوم يف اخل�شو�ص والعموم، حكمًا �شحيحًا �رسعيًا 
ووقفًا حمرراً مرعيًا، ف�شار وقفًا الزمًا �شحيحًا، وحب�شًا موؤبداً مرعيًا، على اأن حكم احلاكم 
االآتي بيانه جمتهد فيه يلزم عند الكل، وي�شلم عن القبول والتغيري والتحريف، ويجب على 
ق�شاة االأم�شار يف جميع االع�شار تنفيذه واإم�شاءه وقبوله وارت�شاه، فلي�ص الأحد موؤمن 
باهلل واليوم االآخر ومن يعلم اأن اإىل ربه الكرمي مرده اأن ي�شعى يف تبديله اأو تغريه اأو نق�شه 
وحتويله، فمن �شعى بذلك فاهلل طليبه وجمازيه وح�شيبه يوم التناد يوم عط�ص االأكباد، يوم 
يكون اهلل هو احلاكم بني العباد، فمن بدله بعدما �شمعه فاإمنا اإثمه على الذين يبدلونه اإن 
اهلل �شميع عليم، ووقع اأجر الواقف على اهلل احلي القيوم الكرمي، جرى ذلك وحرر رقمه و�شطر 

يف ختام �شهر اهلل املحرم احلرام من �شهور �شنة اأربع وثالثني واألف )32( . 
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العقد الثامن- قراءة القراآن:  ♦
�شخ�ص  على  القد�ص  احلرم  غرب  الغوامنة  باب  حملة  يف  دار  وقف  عبارة  العقد  هذا 
يقراأ القراآن يف اأي مكان تي�رس، على اأن تتوافر به القدرة واللياقة على ذلك، يذكر اأن القد�ص 
املوقوفة  املنازل  هذه  عدد من  ذكر  ورد  فقد  قبل،  من  االأوقاف  هذه  مثل  ال�رسيف عرفت 
على هذا الن�شق، ومنها: دار جوار الدار التي اأوقفها جاري يف وقف عبد اهلل اجلرك�شي )33( 
اإبراهيم بن  القراء املنال  العمود ومن  ، و دار موقوفة على قراءة ما يتي�رس يف حملة باب 
حممد الرومي )34( ، ويوجد دار اأي�شا يف باب ال�شل�شلة قرب الرتبة اجلليقية )35( براأ�ص درج 

العني)36(. 
وحري ذكره، اأنه خ�ش�ص هذه الدار لعجوز رومية �شاكنة يف القد�ص، ما ي�شتفاد من 
ذلك، اأن وقفه كان موجهًا لطوائف االأتراك الوافدين رجال كانوا اأم ن�شاء، ونلحظ يف اأوقافه 

بعداً اإن�شانيًا اجتماعيًا عندما يخ�ش�ص بع�شًا من وقفه لكبار ال�شن. 
ا علم ح�رسة. . . موالنا حممد با�شا. . . كافل الديار القد�شية والبقاع االأن�شية-  ». . . وملَّ
�شانها اهلل عن كل بلية- ما وعد اهلل به املت�شدقني من جزيل الثواب، وجمازاتهم على ما 
االآخرة يف عمل �شالح  الدار  اإىل  االرحتال  احل�شاب، رغب يف  يقوم  يوم  العمل  من  قدموه 
احل�شنة واحلالل الفاخرة، ورهب من لهيب النار احلارة، اعتماداً على قوله �شلى اهلل عليه 
الكرمية يف حال �شحته و�شالمته  نف�شه  وا�شهد على  ب�شق مترة«.  ولو  النار  اتقوا   » و�شلم: 
ونفاذ ت�رسفاته العميمة، اأنه وقف وحب�ص وخلد وت�شدق و�شّبل واأّبد ما هو لنف�شه الزكية، 
وجار يف ملكه وطلق ت�رسفه وحيازته ال�رسعية، وي�شهد له به حجة �رسعية مم�شاة باإم�شاء 
تاريخه  ل�شنة  االأوىل  جمادى  ع�رس  تا�شع  يف  موؤرخ  اأعاله  املوقع  ال�رسعي  احلاكم  موالنا 
اإىل  واملنازع  املعار�ص  دون  م�شتمرة  ثابتة  م�شتقرة  ذلك  على  وا�شعة  ويده   ،  )37( اأدناه 
حني �شدور هذا الوقف، وذلك، جميع الدار القائمة البناء بداخل زقاق غري نافذ بخط دار 
النيابة بالقد�ص ال�رسيف امل�شتملة على بيت �شمايل مال�شقة الإيوان من جهة الغرب بداخله 
بيت، وعلى �شاحة �شماوية �شغرية بها �شهريج جلمع ماء اال�شتية، وعلى مرتفق ومنافع 
اأن�شاأها موالنا البا�شا، ومتامه مطبخ  ومرافق وحقوق �رسعية، ويحدها قبلي الزاوية التي 
ملك موالنا البا�شا، و�رسقًا دار جارية يف وقف ال�شخرة ال�رسيفة، و�شمااًل زقاق غري نافذ به 
بابها ومتام دار بيد ح�رسة البا�شا، وغربًا كذلك دار بيد ح�رسة البا�شا، بجميع حقوق ذلك 
كله وطرقه وجدره ومرافقه ومنافعه وما يعرف به وين�شب اإليه، وبكل حق هو كذلك �رسعًا 
املعلوم ذلك عند موالنا الواقف العلم ال�رسعي، النايف للجهالة �رسعًا، وقفًا �شحيحًا �رسعيًا 
وحب�شًا �رسيحًا مرعيًا ال ينمِح ا�شمه وال يندر�ص ر�شمه، وال ي�شيع عند اهلل ثوابه، بل كلما مرَّ 
عليه زمان اأكده وحيثما اأتى عليه دهر واأوان اأبده وخلده، ويجري احلال على ذلك كذلك ابد 
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االآبدين ودهر الداهرين اإىل اأن يرث اهلل االأر�ص ومن عليها وهو خري الوارثني، اأن�شاأ الواقف- 
اأجزل اهلل له االأجور- وقفه هذا على جهة بر عينها، وهي اأنه جعلها وقفًا على قراءة ما تي�رس 
من كالم اهلل املجيد يف اأي مكان تي�رس؛ لي�شكن بها املعني للقراءة، وينتفع بها بعد عمارتها، 
وعليه اأن يقراأ يف كل يوم ما تي�رس من كالم اهلل تعاىل يف اأي مكان تي�رس، ويهدي ثواب ذلك 
االأنبياء واملر�شلني،  النبي- �شلى اهلل عليه و�شلم- وال�شحابة والتابعني ول�شائر  حل�رسة 
واإىل �شحائف ح�رسة الواقف، واإىل روح والدته ال�شعيدة ال�شهيدة فاطمة خاتون- تغمدها 
اإليه- يف وقفه هذا  الواقف- امل�شار  َط  اأجمعني، و�رَسَ اهلل برحمته- واإىل جميع امل�شلمني 
�رسوطا ن�ص عليها، فوجب العمل بها وامل�شري اإليها، منها اأنه �رسط النظر على وقفه هذا 
والتولية على نف�شه مدة حياته- اأحياه اهلل تعاىل احلياة الطيبة واأمتع االإ�شالم بطول بقائه- 
والتبديل  التغري  لنف�شه  اأنه �رسط  ومنها  للزاوية،  وقفه  ناظرا على  يكون  بعده ملن  ثم من 
بعد  من  الأحد  ال  ولي�ص  واختار،  واأحب  اأراد  كلما  والنق�شان  والزيادة  واالإخراج  واالإدخال 
فعل ذلك، ومنها اأنه عني لوظيفة قراءة ما تي�رس احلرمة امل�شنة فاطمة بنت اإدري�ص الرومية 
ا اآل املال اإىل هذا  مدة حياتها ثم من بعدها ملن يراه الواقف- امل�شار اإليه- اأهال لذلك، وملَّ
احلال رفع الواقف- امل�شار اإليه- يده عن الدار و�شلمها للمن�شوب من قبله متوليًا لت�شجيل 
الوقف، هو فخر االأماثل واالأعيان اإبراهيم جلبي بن احلاج علي فت�شلمه منه ت�شلمًا �رسعيًا، 
لدى احلاكم  املتويل  الواقف على  ادعى  للمتويل،  الوقف  اإليه-  امل�شار  الواقف-  �شلم  وملا 
ال�رسعي  احلاكم  باالإحكام،  االأحكام  االأنام حمرر  والة  االإ�شالم ذخر  ق�شاة  قدوة  ال�رسعي 
املوىل حممد اأفندي بن اأحمد- املوقع خطه الكرمي باعايل نظريه دامت ف�شائله ومعاليه- 
باأن الوقف- واإن كان �شحيحًا عند اجلمهور- اإال اأنه غري الزم عند من هو �شلطان �رسير 
اأبو حنيفة الكويف- جوزي باخلري وكويف- فرجع  االجتهاد ال�رساج الوهاج لكافة العباد 
اإىل ملكه، فعار�شه املتويل باأن �شحة الوقف عند  على راأيه عن الوقفية وا�شرتد ما وقفه 
االإمامني  عند  اللزوم  م�شادقة  لكنها  اللزوم  وقف  عن  عارية  كانت  واإن  املذكور،  االإمام 
الهمامني وال�شدرين اأبي يو�شف يعقوب، والثاين حممد بن احل�شن ال�شيباين- عليهما اللطف 
الرباين واملن ال�شبحاين- كيف ال وقد وقع االإجماع اأن حكم احلاكم اإذا القى ف�شال جمتهدا 
فيه، فاإنه عند الكل الزم نافذ ما�ص غري قابل الف�شخ واالنتقا�ص، وجب على الكل تنفيذه 
بعد  ال�شيما  عندهما  الوقف  �شحة  يف  ريب  وال  وارت�شاه،  قبوله  عليه  وحتتم  واإم�شاءه، 
الفائق  راأيهما  على  باللزوم  احلاكم  وطلب  اللزوم،  يفارق  ال  املو�شوم  الناظر  اإىل  الت�شليم 
املعلوم، فلما راأى موالنا احلكم- امل�شار اإليه اأ�شبغ اهلل ظالل نعمه عليه- اأن جانب الوقف 
ن النظر يف كالم اجلانبني  اأوىل باالعتبار ودليل ال�شحة واللزوم اأجرى باالختيار بعدما معَّ
اإمعانا حقيقيا، وتاأمل يف مت�شكات الفريقني تاأمال دقيقا، فحكم وق�شى بال�شحة واللزوم 
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يف اخل�شو�ص والعموم، حكمًا �شحيحًا �رسعيًا، وق�شاء مرعيًا، ف�شار وقفًا الزمًا �شحيحًا 
وحب�شًا موؤبداً �رسيحًا، فلي�ص الأحد يوؤمن باهلل واليوم االآخر ويعلم اأنه اإىل ربه الكرمي �شائر 
اأن ي�شعى يف اإبطال هذا الوقف وتغريه وتبديله ونق�شه ون�شخه وحتويله، ومن �شعى بذلك 
فاهلل طليبه وجمازيه يوم التناد يوم عط�ص االأكباد يوم يكون اهلل هو احلاكم بني العباد، اإن 
اهلل �شميع عليم، ووقع جزاء الواقف على احلي القيوم الكرمي حتريرا يف غرة جمادى الثانية 

�شنة اثنني واأربعني واألف )38( «. 
العقد التا�سع- وقف الزاوية القادرية:  ♦

اأغرا�شها ووظائفها،  لتعدد  االإ�شالمي؛  الع�رس  املوؤ�ش�شات املهمة يف  الزوايا من  تعد 
فقد انت�رست على نطاق وا�شع يف ديار االإ�شالم، ومنها القد�ص ال�رسيف، وقد عرف فيها خالل 
الع�رس العثماين الع�رسات، جاءت هذه الزيادة ب�شبب املكانة الدينية للقد�ص ال�رسيف، فكان 
امل�شافر ي�شعر ب�شعادة كبرية حينما يذهب اإليها، الأنه ينال بركة ال�شالة يف امل�شجد االأق�شى 
وقبة ال�شخرة، ومن ثم زيارة مقامات االأنبياء واالأولياء وال�شاحلني )39( ، وينهل من بحور 
املعرفة اإذا ما و�شل احلرم القد�شي. تتكون الزاوية من عنا�رس معمارية هي: غرف لالإقامة 
وم�شجد ومطهرة لالغت�شال والو�شوء وبئر ماء وُتربة )مقربة( يدفن بها �شيخ الزاوية وبع�ص 

اأتباعه )40( . 
والالفت-  القد�ص،  يف  الوقفية  با�شا  حممد  اأعمال  يتوج  اأنه  العقد  هذا  يف  يلحظ  ما 
بالعطاء  احلافلة  فيه، خمتتمًا حياته  الذي تويف  ال�شهر  تاريخ احلجة كان يف  اأن  بداية- 
فرتة  منذ  لها  يعد  كان  اأنه  ويبدو  بالغًا،  اهتمامًا  منه  كبرية، القت  بوقفية  والعمل  واجلد 
مبكرة من حكمه يف القد�ص، ون�شتدل على ذلك من خالل عقود ال�رساء التي متت يف حملة 
الغوامنة، التي ا�شتهدفها بال�رساء واال�شتبدال واالإجارة )41( ؛ ليقيم فيها جممعًا كبرياً ي�شمل 

منازله ومرافقه واأوقافه. 
موؤ�ش�شها،  ا�شم  وجود  عدم  الزاوية  هذه  مدخل  اأمام  الوقوف  عند  املهمة  واملالحظة 
الرقم  ، وهذا احلال ي�شبه   )  )42( التاأ�شي�ص وا�شح )1043هـ/ 1633م  اأن تاريخ  العلم  مع 
املوؤ�ش�ص  بني  تباين  يظهر  الذي  ال�شخرة  لقبة  الداخلي  املثمن  على  املنقو�ص  التاريخي 

وتاريخ التاأ�شي�ص. 
من هنا، علينا اأن جنيب عن ت�شاوؤل يت�شمن معرفة االأ�شباب احلقيقة يف عدم ذكر حممد 
با�شا ا�شمه على مدخل الزاوية، فرمبا يعود ذلك اإىل اأن و�شع حجر التاريخ كان بعد وفاة 
حممد با�شا بفرتة طويلة، اأو اأن ال�شبب احلقيقي الذي اأرجَحه اأن حممد با�شا كان ال يرغب 
يف ذكر ا�شمه على وقفياته، ونحن نعلم اأن هناك كثرياً ممن عمروا وبنو يف التاريخ كان 
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اأكرث ما يهتمون به تلك اللوحة التي تخلد ا�شمهم، واأمام حممد با�شا جند ال�شورة مغايرة 
متامًا، وهذا رمبا يف�رس عدم ذكر ا�شمه كاماًل يف اآالف الوثائق التي ورد بها، علما اأنه كان 
باإمكان الكاتب ذكر ا�شم والده يف موا�شع عديدة وعلى وجه اخل�شو�ص عندما وجه بع�شًا 
من اأوقافه للدعاء لوالديه، وهذا يو�شلنا اإىل حقيقة مفادها اأن هذا ال�شخ�ص كانت اأعماله 
و�شكناته خال�شة لوجه اهلل تعاىل، طالبًا مر�شاته وغفرانه، فلم اأجد ولو اإ�شارة واحدة عرّب 

فيها عن حب الذات اأو التفاخر اأو ا�شتعرا�ص القوة وال�شلطان. 
اأ�شارت الوقفية اإىل اأن البا�شا جعل عمائر هذه الزاوية يف احلي الذي ي�شكنه، ويظهر 
الذي  امل�شجد  منها:  مرافق  على  ت�شتمل  وهي  املوقوفة،  لالأماكن  حتديده  خالل  من  ذلك 
يتو�شط الزاوية، يحيط به البيوت التي ي�شكنها �شيخ الزاوية وطلبة العلم، كما اأ�شارت احلجة 
اإىل مرافق اأخرى عديدة منها اأواوين وحاكورة و�شهاريج ماء ومرافٍق ومطبخ واأماكن لغ�شل 

االأثواب. 
النق�شبندية  هي  اأخرى  زاوية  جوار  تقع  كانت  الزاوية  اأن  الوثيقة  خالل  من  ويظهر 
البخاري  النق�شبندي  الدين  بهاء  حممد  ال�شيخ  اإىل  تن�شب  التي  البخارية،  اأو  االأزبكية   )43(

)ت1389م( )44( . 
ويتبني اأن مما اأوقفه البا�شا اأي�شا وقف النقود وهو اأمر حمدث يف الع�رس العثماين، اأول 
ما ظهر وقف النقود يف منطقة البلقان ومن ثم انتقل اإىل باقي البالد العثمانية، وكان معظم 
واقفيه من كبار رجال الدولة واأ�شحاب الوظائف املهمة بها، وكانت وقفياتهم خريية ذات 

بعد ديني تعليمي حم�ص )45( . 
». . . وقف وحب�ص و�شبل وت�شدق واأبد. . . جميع الزاوية الرفيعة الفائقة لبدائع ال�شنائع 
النعم عليه- من خال�ص ماله،  اهلل  اإليه خلد  املومي  الوقف-  اأن�شاأها موالنا  التي  الرائقة 
وعمرها من طيب منواله الكائنة مبحلة الغوامنة بالقد�ص ال�رسيف اال�شمي واملعبد املنيف 
ال�رسعية  احلقوق  من  عليه  انطوت  وما  واالآالت  البناء  من  عليه  ا�شتملت  مع  واالأ�شنى، 
م�شتطيل  كبري  م�شجد  على  البهية  االأنيقة  الفائقة  ال�شنية  الزاوية  هذه  وت�شمل  والواجبات 
حمرتم بحرمات اهلل تعاىل به طاقات عديدة من جوانبه االأربع، وجتاه امل�شجد املعمور من 
جهة  من  وال�شورة،  باملعني  الفائقة  املذكورة  وبالزاوية  مربع  كبري  مطبخ  ال�شمال  جهة 
ال�شمال بيت كبري وبداخل البيت املذكور بيت كبري به اأوجاق )46( وطاقتان مطلتان على 
املذكور وبقرب  الزاوية  �شيخ  ل�شكن  اإليه-  امل�شار  الواقف-  اأعده  املذكورة،  الزاوية  �شحن 
البيت �شفه لطيفه، وت�شمل هذه الزاوية املذكورة اأي�شا على اإيوان �شغري يفتح بابه م�رسفا 
به اأوجاق، وق�شعة من حجر معد لغ�شل اأثواب الفقراء املجاورين بالزاوية املذكورة، وت�شمل 
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اأي�شا الزاوية املذكورة على اإحدى ع�رسة حجرة باجلهة الغربية والقبلية من الزاوية املذكور، 
اأعد الواقف املذكور احلجرات لل�شكن الفقراء القادرية املجاورين للزاوية املذكورة، وب�شحن 
الزاوية املذكور حو�ص كبري مربع للزراعة، وت�شمل هذه الزاوية اأي�شا على ثالثة �شهاريج 
معدة جلمع ماء االأ�شتبة، وت�شمل على حاكورة لطيفة مال�شقة لها من جهة ال�رسق ويو�شل 
اإليها من الزاوية وت�شتمل احلاكورة املذكورة على غرا�ص تني وعنب ولوز وغري ذلك، وت�شتمل 
على �شهريج معد جلمع ماء االأ�شتية، وت�شتمل احلاكورة اأي�شا على مرتفقني و�شفتني، كل 
ذلك اأن�شاأه الواقف- امل�شار اإليه- وجار قرار هذه احلاكورة يف اأجار ح�رسة الواقف- امل�شار 
 ،  )47( واألف  واأربعني  اثنني  �شنه  االأوىل  اإليه- مبوجب حجة �رسعية موؤرخه بغرة جمادى 
ويحد ذلك كله قبله الدرب ال�شالك وفيه بابها، و�رسقًا دور تعرف بدور عثمان بك ال�شويف 
امل�رسي، و�شمااًل زاوية النق�شبندية املوقوفة من قبل عثمان بك املذكور ومتامه دار وقف 
بيد موالنا الواقف- امل�شار اإليه- ومتامه اأي�شا دار موقوفة على قراءة ما تي�رس من كالم 
اهلل العظيم بيد عبد اهلل الرومي، وغربًا �شاحة �شماوية وا�شطباًل بيد موالنا الواقف- امل�شار 
اأم مل  اإليها، ذكر  ون�شب  بها  اإليه- بجميع حقوقها وطرقها وجدرها ومنافعها وما عرف 
يذكر �شملته احلدود اأو اأم ت�شمله، وبكل حق هو لذلك �رسعا، وجميع املبلغ النقد وقدره من 
الغرو�ص الف�شة االأ�شدية اجلارية باملعاملة يوم تاريخه األف غر�ص واحد يعادل كل غر�ص 
منها ثالثني قطعه ف�شه م�رسية، وقفًا �شحيحًا �رسعيًا، وحب�شًا �رسيحًا مرعيًا ال ميحى 
ا�شمه وال يندر�ص ر�شمه، وال ي�شع عند هلل الكرمي ثوابه واأجره، بل كلما مر عليها زمان اأكده، 
وحيثما اأتى عليه دهر واأوان وطده واأخلده، يجري احلال يف ذلك اأبد االآبدين ودهر الداهرين 
اإىل اأن يرث اهلل االأر�ص ومن عليها اإنه خري الوارثني، اأن�شاأ موالنا الواقف املذكور �شاعف 
اهلل له االأجور- وقفه هذا على جهات بر عينها وفعل اخلريات بينها وهي اأن الزاوية املذكورة 
و�شفوة  االأقطاب  قطب  لطريقة  وال�شالكني  التابعني  القادرية  ال�شادة  على  وقفًا  جعلها 
والقائم  القدم،  من  القدم  �شاحب  واالأوان،  الكون  وزهرة  الزمان،  يف  واالأحباب  االأولياء 
واأ�شتاذنا  �شيخنا  الرباين  اجلامع  الغوث  الفرد  القطب  كالعلم،  املحمدية  الطريقة  ب�شلوك 
واأعاد علينا  الكيالين- قد�ص اهلل �رسه ونور �رسيحه  القادر  الدين عبد  ال�شيد حمي  ال�شيخ 
من  اأحد  يوجد  مل  فاإذا  واالآخرة-  والدنيا  الدين  يف  الظاهرة  بركاته  من  امل�شلمني  وعلى 
تعذر ذلك  واإذا  ال�رسيف،  بالقد�ص  امل�شلمني  ال�رسيف فعلى فقراء  بالقد�ص  القادرية  ال�شادة 
فعلى فقراء امل�شلمني اأينما كانوا وحيثما وجدوا، ووقف املبلغ النقد املذكور على م�شالح 
الزاوية املذكورة، واأن املتويل على هذا الوقف املذكور يعامل يف املبلغ امل�شفور معاملة 
�رسعية يف كل �شنة الع�رسة غرو�ص باثني ع�رس غر�شَا، ويتقى يف ذلك �شبهات الربا فيكون 
املتويل  وي�رسف  اأ�شديه،  غر�ص  مائتا  ال�رسعية  باملعاملة  �شنة  كل  يف  املتح�شل  جمموع 
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املذكور من الربح املذكور ل�شيخ الزاوية واإمامها نظري امل�شيخة بالزاوية املذكورة واالإمامية 
مب�شجدها يف كل �شنة ع�رسين غر�شًا اأ�شديَا، وي�رسف الأحد ع�رس نفراً من الفقراء القادرية 
ال�شاكنني باحلجرات الكائنة بالزاوية املذكورة نظري �شكنهم بها يف كل �شنة �شتة و�شتني 
غر�شًا لكل نفر �شتة غرو�ص، وي�رسف لرجل بواب منهم بالزاوية املذكورة يف كل �شنة ثالثة 
بالزاوية  البوابة  وظيفة  خدمة  نظري  املذكورين؛  االأنفار  بقية  معلوم  عن  زائدة  غرو�ص 
املذكورة، وي�رسف لرجل منهم اأي�شًا يف كل �شنة ثالثة غرو�ص؛ نظري خدمة وظيفة ال�شعالة 
والفرا�شة بالزاوية املذكورة، وي�رسف ثمن زيت ي�رسج كل ليلة بامل�شجد الكائن بالزاوية 
املذكورة يف كل �شنة �شتة غرو�ص، وي�رسف ثمن ح�رس تفر�ص بالزاوية املذكورة يف كل �شنة 
غر�شان، وي�رسف ثمن طعام كل جمعة غر�شًا ون�شفُا، وي�رسف لرجل طباخ منهم نظري طبخ 
الطعام يف كل �شنة غر�شني، وي�رسف حل�رسة قا�شي القد�ص ال�رسيف كائنًا من كان بر�شم 
اإم�شاء دفرت حما�شبة الوقف املذكور يف كل �شنة ثالثة غرو�ص، وي�رسف املتويل املذكور 
لنف�شه نظري خدمة وظيفة التولية على الوقف املذكور يف كل �شنة ثالثة غرو�ص، وبقية الربح 
املذكور الباقية بعد امل�شارف املعينة ووجوه اخلريات املبينة وقدر ذلك اأربعة ع�رس غر�شًا 
مبعرفة  املذكورة  الزاوية  عمارة  يف  �رسفه  اإىل  يحتاج  ما  منها  املذكور  املتويل  ي�رسف 
الناظر عليها واإذا مل يحتج االأمر اإىل �رسف �شيء منها فري�شدها املتويل على الوقف املذكور 
َط موالنا الواقف- املومى  مع اأ�شل مال الوقف املذكور ويعامل فيها مبعاملة �رسعية، و�رَسَ
اإليه- هذا �رسوطًا اأي�شًا فوجب العمل بها وامل�شري اإليها، منها: اأنه �رَسط النظر يف وقفه هذا 
لنف�شه مدة حياته- اأحياه اهلل احلياة الطيبة- ثم من بعده االأر�شد فاالأر�شد من اأوالده واأوالد 
اأوالده وذريته ون�شله وعقبه بطنًا بعد بطن ون�شاًل بعد ن�شل- ح�شبه اهلل تعاىل من غري معلوم 
له- ومنها، انه �رسط لنف�شه يف وقفه هذه االإدخال واالإخراج والزيادة والنق�شان والتغيري 
اأن  ومنها  اأبداً،  ذلك  فعلى  بعده  من  الأحد  ولي�ص  اأراد  ما  و�شائر  والن�شب  والعزل  والتبديل 
التولية على هذا الوقف املذكور عينها لفخر التجار، زبدة االأتقياء االأخيار اخلواجة حممد بن 
املرحوم اخلواجة نور الدين ال�شاحب مدة حياته ثم من بعده ملن يراه الناظر على زاوية 
املذكورة و�شيخها، ومنها اأن كل من اأحدث هذا الوقف املذكور كتابة اأو جباية اأو وظيفة فال 
يعمل مبا يحدثه وال ي�رسف له �شيء من ذلك ومينع عن فعل ذلك، ومنها اأن يكون للزاوية 
يهتدى  بال�شلوات اخلم�ص، وان يكون رجاًل �شاحلًا م�شلكًا مر�شداً  يوؤم  بها  اإمام  املذكورة 
باأقواله، ويتبع يف اأفعاله، ومنها اأن ال�شيخ الزاوية املذكورة اإذا �شافر من القد�ص ال�رسيف اأو 
عطل وظيفة امل�شيخة واالإمامة بالزاوية مدة ثالثة اأيام متوالية من غري عذر �رسعي فيقرر 
وقابلية  اأهلية  فيه  املذكورة  للزاوية  اإمامًا  �شيخًا  مكانه  املذكور  الوقف  على  الناظر 
القادرية  الفقراء  اأن  ومنها  املر�شية،  احل�شنة  بال�شفات  مت�شفًا  يكون  واأن  ملبا�رستها، 
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املجاورين حجرات الزاوية املذكورة لي�ص الأحد منهم اأن يتخلى عن �شكن حجرة من حجرات 
واإذا تخلى احد منهم عن ذلك فيقرر ال�شيخ بها والناظر مكان الفارغ من فيه اأهلية وقابلية 
لل�شكن بالزاوية املذكورة، ومنها اأن كل من �شافر من الفقراء املجاورين بحجرات الزاوية 
املذكورة من مدينة القد�ص ال�رسيف وعطل حجرته مدة ثالثة اأيام من غري عذر �رسعي له يف 
ذلك فيعني ال�شيخ بالزاوية املذكورة مبعرفة الناظر عليها مكانه رجاًل وي�شكنه مكانه يف 
حجرته التي كان �شاكنًا بها، ومنها اأن الفقراء املجاورين للزاوية املذكورة يجتمعون بعد 
�شالة كل فري�شة اإذا مل يكن لهم عذر �رسعي ويجل�شون اأمام �شيخهم ويقراأون ما تي�رس من 
كالم اهلل العظيم وذكره احلكيم، وي�شلون على النبي الكرمي- �شلى اهلل عليه و�شلم- ويذكرون 
اهلل تعاىل على طريقة �شيخهم- امل�شار اإليه- ويهدون ثواب ذلك اإىل روح النبي- �شلى اهلل 
عليه و�شلم ثم اإىل �شائر االأنبياء واملر�شلني، واإىل كل ال�شحابة اأجمعني ثم اإىل ح�رسة ال�شيد 
عبد القادر الكيالين ثم �شحائف ح�رسة موالنا الواقف امل�شار اإليه ثم اإىل روح والديه و�شائر 
الزاوية  باب  بل�شق  الكائن  احلجرة  يف  ال�شكن  عنّي  انه  ومنها  اأجمعني،  امل�شلمني  اأموات 
املذكورة لبواب الزاوية املذكورة كائنًا من كان، ومنها اأن املتويل على الوقف املذكور ال 
يدفع مال الوقف اإال لرجل له مالءة وقدرة على دفع مال الوقف املذكور اإذا ا�شتحق وطلب 
منه، وال يدفع اإال برهن قوي وكفيل مليء، وال يدفع مال الوقف لرجل ظامل وال لوجيه وال 
باهلل  والعياذ  ال�رسف-  تعذر  اإذا  اأنه  ومنها  منه،  اخلال�ص  يح�شن  ال  ملن  وال  �شوكة  لذي 
تعاىل- على ما عني اأعاله، عاد ذلك وقفًا على فقراء امل�شلمني اأينما كانوا وحيثما وجدوا، 
وقد رفع موالنا الواقف- امل�شار اإليه يد ملكة عن وقفه هذا و�شلمه للخواجة حممد املتويل 
اإ�شهاد  وثبت  مرعيًا،  معترباً  �رسعيًا  ت�شلمًا  املذكور  الوقف  جلهة  منه  فت�شلمه  املذكور، 
الواقف- امل�شار اإليه اأ�شبغ اهلل اأنواع نعمه عليه- بجميع ما ن�شب اإليه فيه بني يدي �شيدنا 
تقرير،  اأح�شن  قواعده  ومقرر  التف�شري،  دقائق  حمرر  ال�شهري،  العامل  الكبري  العامل  وموالنا 
اأوىل والة االأنام، معدن العلم والف�شل والكالم، وارث علوم االأنبياء  اأق�شى ق�شاة االإ�شالم 
العامل  احلرام  عن  احلالل  مميز  العظام،  املوايل  �شند  االأعالم  العلماء  اأ�شاطني  �شدر  الكرام 
العامل الفا�شل بني احلق والباطل احلاكم ال�رسعي املوىل م�شطفى اأفندي بن املوىل عبد 
اهلل- املوقع خطه الكرمي اأعلى نظريه دامت ف�شائله عليه وزيد يف معاليه- ثبوتا �رسعيًا، 
اإليه- الرجوع يف وقفه هذا وطلب من اخلواجة حممد متويل  اأراد موالنا الواقف- امل�شار 
اإليه الوقف املذكور، م�شتندا باأن وقف النقد غري �شحيح، فاأجابه  الوقف املذكور اأن يعيد 
النقد وما يف �شمنه من ال�رسوط والقيود �شحيح م�رسوع عند  املتويل املذكور باأن وقف 
االإمام املعترب والهمام املفتخر ح�رسة االإمام زفر، على رواية حممد بن عبد اهلل االأن�شاري- 
عليها رحمة الباري- وترافعا يف ذلك لدى موالنا احلاكم- املومى اإليه- فلما تاأمل موالنا 
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احلاكم- املومى اإليه- كالم الفريقني وترجح عنده جانب الوقف من البني ملا عليه العمل 
يف ديارنا باإذن �شلطاننا فحكم ب�شحة الوقف املذكور على رواية حممد االأن�شاري، حكمًا 
الواقف  موالنا  عطف  ثم  املذكور،  املتويل  اإىل  املذكور  الوقف  ت�شليم  بعد  ال�شيما  �رسعيًا 
وما يف  النقود  اأن وقف  وقال: هب  اخل�شام  اأخرى من حليه  �شمة  اإىل  الكالم  اإليه  امل�شار 
�شمنه من ال�رسوط والقيود �شحيح عند االإمام املعهود، واأن وقف العقار على هذا املنوال 
امل�شفور، وان كان �شحيحًا على راأي اجلمهور، اإال اأنه غري الزم عند �شلطان �رسير االجتهاد، 
وال�رساج الوهاج لكافة العباد اأبي حنيفة الكويف- جوزي باخلري وكويف- فرجع راأيه عن 
الوقفية، واأراد اأن ي�شرتد ما وقفه اإىل امللكية، فعار�شه املتويل املذكور يف ذلك بان �شحة 
الوقف املذكور عند االإمام املرقوم وان كانت عارية عن و�شف اللزوم لكنها م�شادفة اللزوم 
عند االإمامني الهمامني، وال�شدرين القمقامني �شدر االأئمة القوام بدر علماء العرب والعجم 
والروم اأبي يو�شف يعقوب، االإمام الثاين حممد بن احل�شن ال�شيباين- عليهم اللطف الرباين 
واملن ال�شبحاين- كيف ال وقد وقع االإجماع اأن حكم احلاكم اإذا القى ف�شاًل جمتهداً فيه فاإنه 
ي�شري عند الكل الزمًا نافذاً وما�شيًا غري قابل للف�شخ واالنتقا�ص، وال ريب يف �شحة الوقف 
واللزوم على  ال�شحة  يفارق وجوب  املتويل، وال  اإىل  الت�شليم  بعد  ولزومه عندهما ال�شيما 
راأيهما الفائق املعلوم، فحكم- اأيد اهلل اأحكامه- احلاكم املومى اإليه- احلكم باللزوم على 
راأيهما الفائق املعلوم، حكمًا �شحيحًا �رسعيًا تامًا، حمرراً مرعيًا، عاملًا باخللف اجلاري 
قرر،  ما  على  وقفًا  كله  ذلك  ف�شار  واالأوقاف،  الق�شاء  يف  رعايته  يتحتم  ملا  االأئمة  بني 
وح�شيبه  طليبه  فاهلل  منواله  تغري  اأو  اإبطاله  يف  �شعي  فمن  حرر،  ما  على  موؤبداً  وحب�شًا 
وجمازية يوم التناد يوم عط�ص االأكباد، يوم ال ينفع الظاملون معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم 
�شوء الدار، ال ينفع مال وال بنون اإال من اأتى اهلل بقلب �شليم و�شعى يف اإثباته وجريانه على 
منواله فاهلل يجزيه خري اجلزاء، ويجزل له الثواب ويدخله اجلنة من اأي باب، ويرزقه فيها 
اإن اهلل �شميع عليم،  الذين يبدلونه  اإثمه على  بغري ح�شاب، فمن بدله بعد ما �شمعه، فاإمنا 
القيوم، وعلى ما هو حرر و�شطر، وجرى ذلك وحرر  الواقف املرقوم على احلي  اأجر  ووقع 
خام�ص ع�رسي حمرم احلرام �شنة ثالث واأربعني واألف من الهجرة النبوية املحمدية، على 

اأ�شحابها اأف�شل ال�شالة واأمت التحية )48( «. 

خامتة: 
تناول هذا البحث اأوقاف حمافظ القد�ص حممد با�شا املعروف ب�شاحب اخلريات، الذي 
كانت له حما�شن وماآثر جليلة يف القد�ص ال�رسيف يف املجاالت كافة، وقد �شلطت الدرا�شة- 
القد�ص  اأن�شاأها يف  التي  الوقفيات  تعدد  واأثرها يف  احلاكم  هذا  �شرية  على  ال�شوء  بداية- 
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ال�رسيف، ما اأدى اإىل حتقيق االأهداف التي قامت عليها الدرا�شة. 
وكان  ● اخلري،  فعل  عن  يتوانى  ال  عاداًل  متدينًا  رجاًل  كان  با�شا  حممد  اأن  يلحظ 

حري�شًا على دعم املوؤ�ش�شات الوقفية يف القد�ص حتى تبقى عامرة وتقوم بعملها على اأكمل 
وجه، واملهم يف االأمر اأن هدف وقفياته كانت بالدرجة االأوىل تقوى اهلل، وحب عمل اخلري 

دون اأن يظهر يف نف�شه �شيًء من ِكرب. 
تبنّي يف وقفه اأنه مل يكن جمرد وقف فح�شب، بل اإن الدار�ص لهذه الوقفيات ميكن  ●

ُبعَد نظِر لهذا احلاكم عندما كان ي�شتهدف يف وقفياته جماعات وفئات وافدة  اأن يتلم�ص 
اإىل القد�ص مل تتوافر لها اإمكانات كغريها من الطوائف ال�شيما املغاربة، فطوائف االأتراك 
واالأروام واالأفغان والتتار وغريها، التي تاأتي اإىل القد�ص- كما هو مالحظ- ب�شكل متزايد، 
مل يتوافر لها ما يعينها على اال�شتقرار، ما جعلها تنت�رس يف اأرجاء املدينة دون اأن يكون 
لها حارة خا�شة، مع العلم اأن الدار�ص لهذا الع�رس يلحظ العدد الكبري لهذه الطوائف بالقد�ص، 
ولعل ما قدمه حممد با�شا ياأتي من باب تعزيز اإقامة هذه اجلماعات يف القد�ص من خالل 

توفري ما يحتاجون اإليه بغية اإ�شفاء اجلانب الروحاين عليهم يف القد�ص ال�رسيف. 
اأكرب االأثر يف ا�شتقطاب اأكرب عدد ممكن من  ● ما وقفه حممد با�شا وحب�شه كان له 

طالبي العلم اإىل القد�ص ال�رسيف، وهذا يعني اأن القد�ص يف هذه املرحلة كانت منارة علم 
ينهل منها كل وارد لها من خمتلف البالد واالأ�شقاع، ولي�ص اأدل على ذلك من اأن وقفياته 
كانت جميعها موجهة ملوؤ�ش�شات علمية ذات بعد ديني، وبالتايل كان لهذا احلاكم دور يف 

اإيجاد مناخ مالئم حلياة فكرية اأف�شل يف القد�ص ال�رسيف خالل هذا الع�رس. 
جزء  ● اإال  هي  ما  القد�ص  يف  با�شا  حممد  حب�شها  التي  االأوقاف  هذه  القول:  جملة 

يف  �شطر  الزمان  من  عقدين  من  يقرب  ما  فخالل  ال�رسيف،  القد�ص  يف  ف�شائله  من  ي�شري 
االجتماعية  احلياة  نواحي  جممل  طالت  التي  اخلرية  اأعمال  من  م�رسقة  �شفحات  القد�ص 
�شخ�شًا  اأن  والالفت،  واحدة،  درا�شة  يف  ح�رسها  ي�شعب  واالقت�شادية،  والدينية  واالأمنية 
بهذه املكانة واالإجنازات مل تذكره امل�شادر املعا�رسة ب�شيء، واأخ�ص بالذكر موؤرخي هذا 
الع�رس )جنم الدين الغزي، واملحبي( ، لكن ما عو�ص ذلك الوثائق الواردة يف �شجالت القد�ص 
العامة يف  االأو�شاع  اأمدتنا مبعلومات وافية كاملة عن  التي تقدر باالآالف، فقد  ال�رسعية 
القد�ص ونواحيها خالل ع�رس حممد با�شا، كانت على درجة كبرية من االأهمية، واملالحظ 
اأي�شا على مادة ال�شجالت يف ع�رسه اأنها يف بع�ص االأحيان كانت تخرج عن الن�ص، عندما 
تعر�ص معلومات تخرج عن �شياق احلجة اأو الوثيقة التي و�شعت من اأجلها، كاأن تذكر بع�ص 

اإجنازات حممد با�شا )49( . 
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اهلوامش: 
ال�شلطان . 1 وقف  ناظر  ال�شلطاين  اخلوا�ص  افتخار  اآغا  حممد  بتعيني  �شلطاين  مر�شوم 

�شليمان على ر�شوم كني�شة يف القيامة، ينظر: �شجل القد�ص 97، ربيع اأول1028هـ/ 2/ 
1619م، �ص179. 

ع�شكري . 2 حاكم  مبعنى  ع�شكري  كلقب  ا�شتعملت  تركية  اأ�شول  من  كلمة  وهي  البا�شا: 
؛ م�شطفى  الع�شكر وموجههم، �ص152، ح2، 13ربيع ثاين 1067هـ/ �ص84  اأو كبري 

بركات، االألقاب والوظائف العثمانية، دار غريب، القاهرة، 2000م، �ص80. 
�شجل القد�ص167، ح3، 16 جماد ثاين 1077هـ/ 14كانون اأول1667م، �ص23. . 3
�شجل القد�ص166، 18 �شعبان 1076هـ/ 23�شباط1666م، �ص197. . 4
�شجل القد�ص151، ح2، 12�شوال1066هـ/ 3اآب1656م، �ص358 ؛ اأكمل الدين اح�شان . 5

�شعداوى،  �شالح  العربية،  اإىل  نقله  ج2،  وح�شارة،  تاريخ  العثمانية  الدولة  اأوغلي، 
ا�شتانبول، 1999م، ج1، �ص533. 

طوخ: اأ�شتعملها االأتراك للداللة على الرتب الع�شكرية يف ت�شكيالت اجلي�ص العثماين، حيث . 6
وللوايل  ثالثة  وللوزير  خم�شة  االأعظم  وللوزير  �شتة  وقيل  اطواخ  �شبعة  لل�شلطان  كان 
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