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األساسكالمحركانتفهي,اإلسالميةالمجتمعاتبناءفياألهميةمنالمختلفةبأنواعهاومقدراتهااألوقافتعتبر

وأن,يبقروقتحتىاإلسالمفجربزوغمنذاإلسالميةالدولةفيالحياتيةاألمورلكلالمغذيالرئيسوالدافع

كنظامذيوعهاعلىساعدمما,إقرارهامنذوالدولةللمجتمعالرئيسالممولعدوهااإلسالميةالحضارةمؤرخو

تلعبهلما,شرعيومطلب,ملحةضرورةحقيقيةتنميةوتنميتها,عليهاالحفاظفإنولهذا,وانتشارهعالميإسالمي

حيةوالص,التنمويةواالقتصادية,اإلنسانيةواالجتماعية,الدينيةالحياةمناحيشتىفيهامدورمناألوقاف

,أدناهاىإلأقصاهامناإلسالمدياركلفياإلسالميةالمجتمعاتوتطورتقدمأجلمنالثقافيةوالعلمية,الرعوية

خيرهاوختامبدأهااألوقاف":أنإلىاإلسالميةاألوقاففيالمتخصصةالحديثةالدراساتبعضخلصتوقدهذا

."ونفع

بإجبارالروالبالخيرلعملالسعيفيداخليةرغبةكاناألوقافرصدعلىأطيافهابكلاإلسالميةاألمةإقبالوإن

اتُنِفقُواىً َحت ًاْلبِرً تَنَالُوالَن):تعالىهللافقالالكريمالقرآنفيوردلماامتثاالاًإنما,أحدمنوال تُنِفقُواَماوًًًَ تُِحبُّونًَِمم 

بحديقتهحاءبيروهي,إليهوالهأمأحبوقفإلىبادرطلحةأبواآليةهذهسمعوعندما.(َعِليمً بِهًِّللا ًَفَإِنً َشْيءً ِمن

.المنورةالمدينةفيـتوسعتهبعدنفسهالمسجدداخلاآلنـالنبويالمسجدمنبالقربالواقعة



اًعليهاحثوسلمعليههللاصلهللارسولأنكما :وسلميهعلهللاصلقالإذالخصوصهذافيحديثهمنانطالقا

."هليدعوصالحولدأو,بهينتفععلمأو,جاريةصدقةمنإال,ثالثةمنإالعملهعنهانقطعاإلنسانماتإذا"

عليههللاصلهللارسولحديثفيالجاريةالصدقةمسمىتحتهناالمختلفةوأشكالهأنواعهبكلالوقفويندرج

.وسلم

اًاألوقافذيوععلىساعدكما عندماوسلمعليههللاصلالخطاببنلعمروسلمعليههللاصلهللارسولقولأيضا

عمرابنرواهثحديفي,منهاأنفسقطماالاًيصبلمخيبرناحيةفيلهبأرضوتعالىسبحانههللاإلىالتقربأراد

:عمربهادقفتص":قال."بهاوتصدقت,أصلهاحبست":وسلمعليههللاصلهللارسولقالحيث,عنهماهللارضي

,السبيلوابن,هللاسبيلوفي,الرقابوفي,القربىوفي,الفقراءفيبهاوتصدق,يورثوال,يوهبوال,يباعالأنه

اًويطعم,بالمعروفمنهايأكلأنوليهامنعلىجناحوال,والضيف .»فيهمتمولغيرصديقا

الوقفنظاممنهانطلقالذيالشرعيالفقهياألساسالشريفةالنبويةواألحاديثالكريمالقرآنفيوردماكانوهكذا

التصدقمويت,يباعالالوقفأصلأنأي,بالمنفعةوالتصدق,العينأصلحبسهوالوقفأصبححيثاإلسالمي

ةوتجاري،والرباع,كالدورللسكنعقاريةمبانأو,زراعيةأرضالوقفكانسواء,الموقوفةالعينبريع

أنواعمناوغيره,المتعاقبةالتاريخيةالعصورعبروقفهاتمالتياألغراضالمختلفةالمنشآتأو,كالحوانيت

.المختلفةاألوقاف



ةًسواءًلعامةًوأقبلواًعليهًحيثًوقفواًاألوقافًبأنواعهاًالمختلف, وقدًأجمعًالصحابةًرضوانًهللاًعليهمًعلىًالوقف

,  مروع, وذلكًأنًأباًبكر, إنًالمسألةًإجماعًمنًالصحابة: "المسلمينًأوًلخاصتهمًمنًذريتهمً،ًفقالًالقرطبي

اً, وعثمان افهمًبمكةًوأوق, كلهمًوقفواًاألوقاف, وجابرااً, وابنًالزبير, وعمروًابنًالعاص, وفاطمة, وعائشة, وعليا

.ى»مشهورةوالمدينةًمعروفةً



(الطبريالبرهان)مندهابنالحافظرباط(1

اًأربعينأصبهانمنالقادمينعلى:وقفهوشرط اًوعشرينأشهرعشرةالناسسائروعلى،يوما يوما

(الخاصناظر)رامشترباط(2

الحاجوخرسانالعراقسائرمنالمرقعةأصحابالنساءدونالرجالالصوفيةجميععلى:وقفهوشرط

اًوالمجاورين .مؤبدااًوقفا

.(الدوري)الزرنديرباط(3

.الحرامهللابيتلحجالقادمينوزرندساوةأهلعلى:وقفهوشرط



(الهنود)الزنجيليرباط)1
اًيكونأنبشرط،بمكةالمقيميناألحنافعلى:وقفهوشرط .لحجافترةفيالقادمينللحجاجسكنا

(الجهة)األخالطيأربطة(2
الطخمدينةأهلعلىاآلخرالبعضووقُف،والقادماتالمجاوراتمنالحنفيةالنساءعلى:وفقهوشرط

.الحرامهللابيتإلىالقاصدينالصالحين

(رقيبةأبي)العفيفرباط(3
بهااورينوالمجمكةإلىالقادمين،النساءدونالرجال،والعجمالعربالمساكينالفقراءعلى:وقفهوشرط

تقصرمسافةإلىالسفرفيوسكنهأقدامهتقطعانإالسنينثالثعلىفيهالسكنىفيالساكنيزيدأالعلى،

.الصالةفيها

(البزازيوسفبنعليبيت)غنائمابنرباط(4
مقيمعضهمبأومجتازينأومجاورينكانواسواءًا،غيرالعشرةفيهالساكنينيكونأنعلى:وقفهوشرط

.مجتازوبعضهم



رباطًالمسيكينة( 1
،ًوللناظرًجفاألحواألحوجعلىًالنسوةًالفقراءًالعربياتًالوارداتًإلىًمكةًالمشرفةًبرسمًاإلقامةً،ًيقدمًفيًذلكً: وشرطًوقفهً

فأكثرًبحسبًماًيحتملًالمكانًوالزمانً .  نًاإلسكانًالًأرىًالمصلحةًفيًذلكًالسكنًدو. أنًيسكنًفيًكلًبيتًماًيراهًمنًواحداًا

ىًخلىًومت. منًاستغنتًمنهنًعنًاإلقامةًبهًأوًانقطعتًعنهًأكثرًمنًعشرةًأيامًمنًغيرًعذرًفليخرجهاًالناظرًوليسكنًغيرهاً

لىًمكةًالرباطًالمذكورًمنًالنساءًوليسكنًالناظرًفيهًمنًيراهًمنًالرجالًالفقراءًالغرباءًالمتصفينًبالحاجةًوالواردينًإ

لفقراءًثمًعلىًا. ومتىًوجدتًالنساءًقدمنًعلىًالرجالًكماًُشرحً. فاألحوجاألحوجوالمجاورينًبهاًمنًاإلقامةً،ًيقدمًفيًذلكً

إلىًأنًيرثًهللاًاألرضًومنًعليهاًو. والمساكينًأينًماًكانواًوحيثماًوجدواً ًا وعدما هوًخيرًيجريًالحالًفيًذلكًكذلكًوجوداًا

.   الوارثينً

ورباطًعطيةًبنًخليفةًالمطيبيز( 2
اقفًاشتراطهًمسكنًللنساءًوأباحًلهنًأنًيؤجرنًمساكنهنًفيًالموسمً؛ًليكتسبنًبذلكًرزقهنًوهذاًشرطًيجوزًللو: وشرطًوقفهً

كماًأوردًالفاسيًذلكًً

ورباطًبدرًالدينًالطاهرً( 3
.....  ةًمسكنًعلىًالفقراءًالمساكينًالغرباءًالمنقطعينًالرجالًدونًالنساءًالذينًالًسكنًلهمًوالًيقدرونًعلىًأجر: وشرطًوقفهً

  .



لى نالحظ هنا كثرة عدد األربطة الموقوفة على الحجاج والمعتمرين ، نضرب أمثلة ع

:  بعضها 

:رباطًالماسًآغا(1

علىً: وشرطًوقفهً

طالبًالعلمًالهنودً

ومساكينهموفقرائهم

الواردينًإلىًمكةً

.  المكرمةً

رباطاًاألميرةً(2

جًمهرًتابيقمنوابً

:  ( بهوبال) 

على: وشرطًوقفهً

الحجاجًالقادمينًمن

لًعوائبهوبالبلدةً

،ًفإنًلمًيوجدًأحدااً

منهمًيكونًعلىً

مطلقًالحجاجً

.   الهنودً

يًأربطةًحسينًب(3

بيً

( :حيدرًأباد) 

على: وشرطًوقفهً

أهلًحيدرًأبادًمنً

الهنودًفيًموسمً

الحجً،ًوبقيةًأيام

نهمًالسنةًللمقيمينًم

  .

ميماتماررباطًملكً(4

( :  بورماً) 

اً: وشرطًوقفهً سكنا

للحجاجًالقادمينًمنً

دًبلدةًبورماًمنًأهلًبال

وبيسً،ًرنقونهوارً

دونًغيرهمًمنً

.  البرماويين

رباطًمحمدً(5

:الميمني

:  وشرطًوقفهً

علىًالحجاجً

الواردينًمنً

السندًزمنًالحج

  .



رباطًالسيدًحمودًآل(7

( :  العمانيين)بوًسعيدً

علىً: وشرطًوقفهً

أهلًعمانًوزنجبارً

القادمينًإلىًمكةً

المكرمةًألداءًفريضة

الحجًمنًأتباعًالمذهب

اإلباضي

يًرباطًماجنًكتب(8

(  :المليبارية) 

على: وشرطًوقفهً

سكنًالحاجً

الواردينًإلىًحجً

نًبيتًهللاًالحرامًم

مليبارأهاليًبلدةً

الفقراءًالذينًالً
ًا .  .....يجدونًسكنا

 ()

رباطًدوالرً(9

:  بيكمالنساءً

:  وشرطًوقفهً

دًلسكنىًحيدرًأبا

أيامًفيًفترةًالحجًو

العمرةًوالزيارةً

.) (  منًكلًعام

رباطًمحمدً(10

:ذاكرًالبخاريً

ًاسكن: وشرطًوقفهً ا

للحجاجًالواردينً

إلىًبيتًهللاً

منًأهاليًالرحرام

.) (  سمرقند

رباطًرحيمًبرديً(11

بستانً) األنديجاني

(  البخارية

علىً: وشرطًوقفهً

الحجاجًالواردينًإلىً

بيتًهللاًالحرامًمنًأهل

والمجاورينًأنديجان

بمكةًالمكرمةًي ًا كونًأيضا

لهمًالسكنىًفيهًفإذاً

انقرضواًعنًأخرهمً

علىًمصا ًا لحًيكونًوقفا

)  .الحرمًالمكيًالشريفً

)



: ها نالحظ هنا كثرة عدد األربطة الموقوفة على الحجاج والمعتمرين ، نضرب أمثلة على بعض

رباطًمحمدًعبدً(12

:الشكورًالبخاريًً

نىًلسك: وشرطًوقفهً

الحجاجًالواردينً

امًإلىًبيتًهللاًالحر

منًأهلًبلدةً

وبلدةًشهرسبز

الكتابًوبلدةً

وبلدةًالحرامرجي

ىًبإضافةًإليكديق

.   بلدةًويشانًكزرً

:التاشكنديخوجهرباطًأكبرً(13

ردينًلسكنىًفقراءًالحجاجًالوا: وشرطًوقفهً

منًدتاشكنلحجًبيتًهللاًالحرامًمنًأهلًبلدةً

لحجًفيًأيامًمواسمًاليسكنون،ًاألزبكبالدً

منًأولًشهرًشوالًمنًكلًسنةًإلىًحينً

توجههمًإلىًبالدهمًمنًمكةًالمكرمةًبعدًأداء

يمينًفريضةًالحجً،ًوعلىًسكنىًفقراءًالمق

المذكورةًتاشكندبمكةًالمكرمةًمنًأهاليً

يسكنونًفيًبقيةًالسنةًمنًحينًخروج

إلىًبالدهمًإلىًأخرًتاشكندالحجاجًأهلً

.   شهرًرمضانًمنًكلًسنةً

رباطًمحمدًيوسفً(14

:الشاهاقلي

سكنىعلى: وشرطًوقفهً

قشالنحجاجًأهلًسراياً

وشاهانًقشالنوقنقاني

نكانينمالتابعةًلبلدةًقشالن

منًبالدًماًوراءًالنهرً،ً

نًوإذاًتعذرًفعلىًالمجاوري

منًأهاليًبالدًماًوراءً

النهرًمنًأهاليًبالدًسرايً

قشالنوشاهانًقشالن

.  المذكورة



:األوقاف في العصر العثماني 

: ضهاًنالحظًهناًكثرةًعددًاألربطةًالموقوفةًعلىًالحجاجًوالمعتمرينً،ًنضربًأمثلةًعلىًبع

( :بخارىأميرً) رباطًعبدًاألحدًالبخاريً(15

لنبيًعليهًقبرًاوزياةعلىًسكنىًالرجالًمنًالحجاجًالواردينًإلىًمكةًالمكرمةًفيًكلًعامًلحجًبيتًهللاًالحرامً: وشرطًوقفهً

،ًالًمنًغيرهمً،ًدونًالنساءًمنًأهلًالبلدة-حرسهاًهللاًتعالىً–بخارىأفضلًالصالةًوالسالمًمنًخصوصًأهلًبلدةً

الًمنًالمذكورةً،ًودونًالمجاورينًمنهمًبمكةًالمكرمةً،ًوالمقيمينًبهاًسواءاًكانواًمتزوجينًأمًغيرًمتزوجينً،ًيسكنًالرج

ريضةًالحجاجًالمذكورينًفيًهذاًالوقفًمنًحينًوصولهمًإلىًمكةًماًدامواًمقيمينًبهاًإلىًأنًيتوجهواًإلىًبالدهمًبعدًأداءًف

طولًالحجًفيًعامًوصولهمً،ًفمنًأقامًمنًالحجاجًالمذكورينًبمكةًالمكرمةًبعدًأداءًفريضةًالحجًلغرضًخيريًلتبركًب

إلىًبلدةًاإلقامةًبهاً،ًفلهًالسكنًفيًهذاًالوقفًفيًجميعًالعامًاألولًمنًإقامة ً،ًوفيًموسمًذلكًالعامً،ًإلىًوقتًتوجهًالحجاج

ذاًيكونًإلىًبالدهمً،ًفيخرجًحينئذًذلكًالمقيمًمنًأهلًالوقفً،ًويسكنًالحجاجًالمذكورونًعلىًالنمطًالمسطورً،ًوهكبخارى

ومعموالاًبهًفيًكلًزمانً،ًفبخارىالعملًفيًإسكانًالحجاجًمنًحجاجًأهلًبلدةً ًا إذاًتعذرًفيًهذاًالوقفً،ًويكونًذلكًمرعيا

علىًسكنىًالرجالًمنبخارىسكنىًالحجاجًمنًأهلًبلدةً–والعياذًباهللًتعالىً– ًا الحجاجًفيًهذاًالوقفًيكونًذلكًوقفا

ةًبهاًالمذكورةً،ًوالملحقبخارىالواردينًفيًكلًعامًإلىًمكةًالمشرفةًلحجًبيتًهللاًالحرامًمنًأهلًالبالدًالتابعةًلبلدةً

بسواءً،ًالمذكورةًسواءًابخارىوالمنسوبةًإليهاًعلىًالنصًوالشروطًالمنصوصًعليهاًأعالهًفيًسكنىًالرجالًمنًأهلًبلدةً

علىًسكنًالرجالًمنًالحجاجًالواردينًمنًحجًبيتًهللاًا–والعياذًباهللًتعالىً–ذلكًتعذؤفإذاً ًا لحرامًبمكةًيكونًذلكًوقفا

لدةًالمشرفةًفيًكلًعامًمنًأهلًبالدًماًوراءًالنهرً،ًيسكنونًعلىًالنصًوالشروطًالمنصوصًعليهاًأعالهًمنًحجاجًأهلًب

ًبسواءً،ًفإذاًتعذرًذلكًبخارى علىًسكنىًالفقراءًو–والعياذًباهللًتعالىً–المذكورةًسواءا ًا المساكينً،ًومتىًيكونًذلكًوقفا

يًالمذكورةًيكونًاالستحقاقًفيًسكنىًهذاًالوقفًلهمً،ًويكونًبهًمقدمًمنًفبخارىوجدًالحجاجًمنًالرجالًمنًأهلًبلدةً
وأبداًا ًا .  سكنهاًعلىًغيرهمً،ًوهكذاًيكونًالعملًفيًالوقفًدائما



: عضهاًنالحظًهناًكثرةًعددًاألربطةًالموقوفةًعلىًالحجاجًوالمعتمرينً،ًنضربًأمثلةًعلىًب

رباطًأرسالنً(16

:القوقاني

علىً: وشرطًوقفهً

مًثقوقندسكنىًًحجاجً

.  ماًجاورهاً

رباطًبروزً(17

:النمنكاني

على: وشرطًوقفهً

الحجاجًالواردينً

رامًلحجًبيتًهللاًالح

نمنكانمنًأهلًبلدةً

،ًثمًعلىًالحجاجً

الواردينًلحجًبيت

هللاًالحرامًمنً

.خوقندأهاليًبلدةً

رباطًإبراهيمً(18

ةالكوس) القوقاني

)

يةالقشقررباطً(19

رباطًأمينةً(20

.خانً

رباطًبانتن(21

رباطًبركاتً(22

بنًمحمدًبنً

بركاتًبنًحسنً

.بنًعجالنً

بيقمرباطً(23

قاريًمحمدًزمانً

رباطًرمضانً(24

شقدار

رباطًعظيمً(25

األنديجانيخوجه

رباطًفاطمةً(26

الحبشيً

رباطًمحمدًحسينً(27

السنديً

رباطًمحمدًعبدً(28

القشقريالكريمً

رباطًمقصودً(29

المرغيناني











.زيادةًالوعيًاإلعالميًبأهميةًاألوقافً.1

.تسهيلًإجراءاتًالوقفً.2

وحّثًبأّيًمنهاً،للبدأدراسةًأوجهًالوقفًالضروريةًلحاجاتًالمجتمعً،ًوتقديمًالمقترحاتً.3

.الناسًعليهاً

انيةًبنشرًأهميةًالربطًالمعلوماتيًبينًالمحاكمًالشرعيةًوالهيئةًالعامةًلألوقافًلتستفيدًالث.4

.البياناتًوالدراساتًوالمؤشراتًالمختلفةًفقطً



فيالماضيةالقرونخاللوالمعتمرينالحجاجإسكانفياألوقافأهميةرأيناسبقماخاللمن

يلةالجلأوقافهمخاللمنالحرامالبلدخدمةفيبوسعهمماكلًّالواقفونوبذل.المكرمةمكة

.الحرامهللابيتلضيوف

إلىأخرىةمرًّبهاللنهوضالدؤوبالجهدلبذلالحاضروقتنافيتحّضناالمشّرفةالمسيرةوهذه

التواصلقنواتمختلففياإلعالميالوعينشذرخاللمنخلتالتيالقرونمصاف

.االجتماعي


