الحبس أو الوقف
(بقلم عبدالعزيز بنعبداهلل)

ممايؾسمأوماظقضػم :مؼرجعماظقضػمإديمأولماإلدالممحقثماغؿشرماظقضػمخاصةمسؾكماألضاربمظؼقظفمسؾقفماظلالممالبـمأبلمرواحةمجقابامسـمرؾؾفمهؾقسمداحةم (بريحاءم )مأعامماٌلفدماظـؾقيمباٌدؼـة:م"ماجعؾفمسيماألضربني"م
وعـمػـامسرفمباظرباطمحؾسمتشرفمسؾقفم (مغظارةمصغرى )مظؾػؼراءمومأولمحقاظةموضػقةمإلحصاءماألعالكمايؾلقةم
باظرباطمضدممتتمسامم (م  1112مػـم/م 1700ممم )مبلعرمعـماٌقديمإمساسقؾمسيمسفدماظؼاضلمأريدماظلفؾؿادلماظذيم
زؾمسيمعـصؾفماظشرسلمضاضقامغزؼفامسشرؼـمدـةم (اإلشؿؾاطمصم 11م).م
وايقاظةماظؼدميةمظألحؾاسماظؽربىمباظرباطمحررػاماظعالعةمحمؿدمبـمسؾداظرريـمبرقماظقؾمبلعرمعـماٌقديم
دؾقؿانمأعرمساعؾفمباظرباطماظػؼقفماظغازيمبـماٌدغلماظشاويمباظـظرمسيمأوضافماظرباطموإحصائفامسيمأبقابمعرتؾةم
سؾكمعامؼضؾطفامعؾقبةمسؾكمعلطرةمعامتضؿـؿفمحقاظةمجدهماٌقديمإمساسقؾموطانمترتقبمػذهمايقاظةمسيمسفدم
غازرماألحؾاسماظعربلمبـمغاصرمعؾنيمأواخرم 1223ػـ .م.م
وتؿلؿماألوضافمبلػؿقةمطربىمغظرامظؾدورماظدؼينمواالجؿؿاسلماظذيمضاعتمبفمعـذماغؾـاقمصفرماإلدالمممهلذهماظدؼارم
صؼدمتذرعماٌغاربةمبشؿكماظقدائؾمظرتطقزماظػؽرماإلدالعلموضؿانمازدػارماٌلؾؿنيمسيمآنمواحدمبقادطةم "رباع "م
تقضػمسؾكماٌمدلاتماظدؼـقةمواالجؿؿاسقةموضدمداػؿماٌؾقكمواظشعبمععامسيمػذهمايؿؾةماظدؼـقةماإلدعاصقةم
وطانماظعؾؿاءمؼصدرونمصؿاويمخاصةمرمبامتؿـاضضمحقلموجفةماألحؾاسموعلطرتفامصفذامسؾداهللمبـمحمؿدمبـم
سؾداهللماظػادلماٌػيتمبػاسموضاضلماىؿاؼةمبفامسامم (م  777مػـم/م  1376ممم )مضدمأدرجمصاحبم(ماٌعقارم)مبعضم
صؿاوؼفماظيتمغؼضمصقفامرأيمصؼفاءمصاسمحقلماألحؾاسماظػادقةم (اٌعقارمجم 3مصم 7م )ماىذوةمصم 103م/ماظلؾقةمجم 3م
صم.) 301م
وإذامرجعـامإديمدصاترماإلحصاءمواظعؼاراتمايؾلقةمسيمذيقعمأدماءماظؼطرمالحظـاماعؿالكماألوضافمىزءمعـمأجقدم
األراضلماظعؿراغقةمواظزراسقةموحؿكماظلقائؿماظقصريةموضدموضعمتػقؼتمجاغبمطؾريمعـمػذهماألراضلماًصؾةم
واألعالكماٌفؿةمإبانمايؿاؼةموالمتزالمصؽقكمهؾقلفامعقجقدةمإديماآلنمصقؿامؼلؿكمبلفالتمايقاالتمايؾلقةم
وسددػامغقػموزيلقنمخبصقصمصاسموحدػاموػلمدصاترمتعطقـامصقرةمسـمتطقرماالضؿصادماظعؿراغلمواإلحصاءم
اظدميغراسيمواالجؿؿاسلمباظعاصؿةماإلدرؼلقةموؼقجدمعـقؾمػذهماظلفالتمسيمغظاراتماألحؾاسممبكؿؾػم
ايقاضرمواظؼرىموؼـؿظرمأنمؼلؿػقدماظؾاحـقنمعـمػذاماظرتاثماظغؿقسمبعدمترتقؾفمومتققصف.م
وضدمتؾؾقرماإلواهمايؾللمخاصةمعـذمسفدماٌرؼـقنيمحقثمأضاممأبقؼقدػماٌاردؿاغاتمظؾغرباءمواجملاغنيموأجرىم
سؾقفاماظـػؼاتموخصصمهلاماألرؾاءموبـكماٌدارسمورتبمصقفاماظطؾؾةمظؼراءةماظؼرآنمواظعؾؿموأجرىماٌرتؾاتم
واٌـحموبـكماظزواؼامسيماظػؾقتموأوضػمهلاماألوضافماظضكؿةمضؿاغامإلؼقاءمسابريماظلؾقؾموذويماياجاتم (م
اظذخريةماظلـقةمصم 100م).م
ودارماٌؾقكمبعدمذظؽمسؾكمعـقالمحـقثمسيمػذاماظـفجماىدؼدمحؿكمأغشلمأبقمايلـمسيم "طؾمبؾدماٌغربم
األضصكموبالدماٌغربماألودطم (اىزائر )معدردة "مصؼاعتمعمدلاتفماالجؿؿاسقةمسيمتازةموعؽـاسمودالمورـفةم
ودؾؿةموأغػام (اظداراظ ؾقضاءماياظقة )موأزعقرموآدػلموأشؿاتموعراطشمواظؼصرماظؽؾريموتؾؿلانموساصؿةماىزائرم (م
اٌلـدماظصققحمايلـمالبـمعرزوقمصم 35مم-مجمؾةمػلربؼسمسامم 1925مممم Hesperisم )موملمتؽـمأؼةمعدؼـةمعـم
عدنماٌغربمظؿكؾقمعـمسائالتمخصصتمضلطامعـمأعالطفامظإلدعافماالجؿؿاسلموػلم (ماألوضافماٌعقـة )مسؾكم
تقزؼعماظطعاممطاًؾزمعـالماظذيمطانمؼقزعمأدؾقسقامؼقعقامحلبمأػؿقةماألرؼاعمػذامسالوةمسؾكماألحؾاسم
اٌرصقدةمظؾؿلاجدمواٌردؿاغاتموععاػدماظؿعؾقؿماظيتمطانمؼؿعقشمعـفامسددمطؾريمعـماٌلؿكدعنيمزؼادةمسؾكم
رواتبماظعؾؿاءموعـحماظطؾؾة .م
وإذاماسؿربغامأنمطؾمعدؼـةمطاغتمتؿقصرمداخؾمطؾمحلمعـمأحقائفامسؾكمسدةمعلاجدمبؾغتماٌؽاتمأحقاغامبلوضاصفام
ٌلـامضكاعةماظـروةمايؾلقةمسيماٌغربموؼؽػلمأنمغعؾؿمأنمسيمصاسموحدػامأحصلمزعـماٌـصقرمواظـاصرم
واٌقحدؼـم 785معلفداموم 42ممدارامظؾقضقءموم 80مدؼاؼةمسؿقعقةموم 43مرياعام (زػرةماآلسمصم ) 33موطؾفامحؾلقةم

والحظمابـماظؼاضلمسيماىذوةممممم (مصم  28م )مأنمػذاماظعددمعـماٌلاجدمتزاؼدمسيماظؼرنماظعاذرم (أيماظعصرم
اظلعديم )محقثمبؾغمسددمايؿاعاتموحدهمثالثةموتلعني.م
وطاغتمػـاظؽمأوضافمعـمغقعمخاصمسيمطؾمعـماٌغربمواألغدظسمصؼدمذطرمصاحبم (غشرماٌـاغلمجم  1مصم 20م)م
أنمعـمأحؾاسم (جاععماألغدظس )مبػاسمأعقاالمرصدتمظؼراءةماظؿػلريمباظػكرماظرازيموباضلمطؿبماظؿػلريموضراءةم
صققحمعلؾؿموابـماياجبموصغرىماظلـقدلمورداظةمابـمأبلمزؼدماظؼريواغلموغظؿمابـمزطريمم (مجم  1مصم) 38م
وادؿقػاءماياصظمابـمحفرمسؾكمصققحماظؾكاريم (غقؾماالبؿفاجمصم ) 169مبؾمطاغتمػـاظؽمأوضافمخصصتم
أرؼاسفامإلؼقاءماظعرودنيماظػؼريؼـمعدةماظزصافمسيمعـزلمعمثثمووفقزماظعررسماٌعقزةموأوضافماألواغلماٌؽلرةم
وتعفدموتغذؼةماظطققرم (عـؾمطدؼةماظربارقؾمبػاس )موذظؽمباإلضاصةمإديمتلدقسماألدقارمواظؼـاررمواظؼـقاتمواظلفرم
سؾكماألذغالمايضرؼةمواظؼروؼةماظيتمأصؾقتماآلنمعـماخؿصاصاتماظؾؾدؼات .م
وعـماألوضافماًاصةمشابةماظزؼؿقنماظيتمأوضػفاماظعالعةمسؾداظعزؼزماظقرؼاشؾلمعػيتمصاسموخطقبماظؼروؼنيم (م 880مػـم
/م 1475ممم )مسؾكماٌـاديمبعدمإضاعةماظصالةمبؽؾؿةم"مسدظقاماظصػقفمرريؽؿماهللم ".م
وؼرىمسؿرماجملقديمسيمطؿابفمحقلمابـمسرضقنممم (خمصم 204م )مودعقدمأسرابم(ماٌقـاقم-مسددم  58م )مأنمابـم
سرضقنمػذامأولمعـمغظؿماألوضافمبشؿالماٌغربمحقثمأحصكمأعالكماألوضافماظشػشاوغقةموعامحقهلامعـماظؼؾائؾم
ودوغفامخبطفمسيمدفالتمخاصةموجعؾمسؾكمطؾمعلفدمغازرامؼطقفمسؾكمرباسفموأعالطفموؼؿلطدمذظؽممباموردمسيم
عؾقؼمحقاظةمجاععماظؽؾريمبشػشاونم (مصم  146م )موتقجدمدواوؼـمتضؿـتم ( 807م )مصققػةموصقفامأطـرمعـموثقؼةمطؾفام
خبطمابـمسرضقنموػلمحمػقزةمبـظارةمذػشاونمواظشؾفمعؾققزمبنيماٌغربمواظشام.مصؼدمذطرماظـعقؿلم (اٌؿقصكم
سامم 927مػـم/م 1520ممم )مسيمطؿابفم"ماظدارسمسيمتارؼخماٌدارس "م(جم 1مصم 14م )مأغفمطانمعـمذروطماظقضػمسيم
دعشؼمضراءةمصققحماظؾكاريمسيمثالثةمأذفرمعـماظلـة.م
وهدثمابـمبطقرةمسيمرحؾؿفمسـمدعشؼموأوضاصفامصؼالم:ممممممم"ومعـفامأوضافموفقزماظؾـاتمإديمأزواجفـموػـم
اظؾقاتلمالضدرمألػؾفـمسؾكموفقزػـموعـفامأوضافمظػؽاكماألدارىموعـفامأوضافمألبـاءماظلؾقؾمؼعطقنمعـفامعام
ؼلطؾقنموؼؾؾلقنموؼؿزودونمظؾالدػؿموعـفامأوضافمسؾكمتعدؼؾماظطرؼؼمورصػفامألنمأزضةمدعشؼمظؽؾمعـفامرصقػمسيم
جـؾقفمميرمسؾقفاماٌرتجؾقنموميرماظرطؾانمبنيمذظؽم "مثؿمأذارمإديموضػماألواغلماٌؿؽلرةم.م
وضدمأوضػمأبقسـانماٌرؼينمسؾكمصداءماألدرىمطؿامسيمرحؾؿفمإديماىزائرماٌلؿاةم "صقضماظعؾاب "مإلبراػقؿمبـم
سؾداهللماٌعروفمبابـماياج.م
وعـمأػؿمعامرصدمسيمخمؿؾػمأوجفماظربمواإلحلانمأوضافمايرعنيماظشرؼػنيموخاصةمسيماظعفدماظعؾقيمبعدمأنمزفم
اظلؾطانمدقديمحمؿدمابـمسؾداهللمسامم (م 1182مػـم/مممممممم 1769ممم )مطرميؿفمالظةمظؾابةموحؾقؾةماألوديمإديماظشرؼػم
درورمأعريمعؽةمواظـاغقةمإديموظدهمصؿدسؿتماظصالتمبنيماٌغربمواىزؼرةماظعربقةمووجفماظلؾطانمنؾفماألعريم
عقاليمسؾدماظلالممسامم (م  1197مػـم/م 1783مم )ممحاعالمعؾؾغامعـماٌالمإديمصؼراءمايرعنيموايفازموادؿؿرماٌغربم
إديماظققممسيمعربتفمػذهمؼقجفمطؾمدـةمعؾاظغمعـماٌالممتقزعمسؾكماألذرافمومذويماياجةموطاغتمتؾؾغمعائةم
 4ممصم 121م )موميؿازماٌغربم
أظػمعـؼالمسالوةمسؾكماألوضافماٌرصقدةمسيمذؽؾمطؿبمسؾؿقةم (االدؿؼصامجم
بصـدوقمحؾللمظؾؼرضمبدونمصائدةمطانمعقجقدامبػاسموالمتزالمرباسفمعلفؾةمسيمايقاالت.م
إالمأنماظؽـريعـمػذهماألوضافمضدمضاعمضؾؾماظؼرنماًاعسماهلفريمصؼدمالحظمصاحبماىذوةم (صم  42مم )مأنم
طـريامعـمأوضافماٌلاجدمأدخؾفامأػؾمصاسمسيمعـاصعفؿمأؼامماًؾقػةمؼقدػمبـمتاذػنيمصرصعتماظؼضقةمإديم
اظؼاضلمسؾدايؼمبـمععقشةماظغرغارلم"مصؿقجفماظطؾبمسؾكماظـظراءمواظقطالءمسيمذظؽموحمادؾؿفؿمصلبرزتم
احملادؾةم 80.000مدؼـارم ".م
وطانمرؼعمأحؾاسماظرباطمعـمطراءماألعالكمواظغؾؾماظلـقؼةموطراءمأرا ضلمايرثموايقتماظشابؾمبـفرمأبلمرضراقم
وعـمعصروصاتفمرواتبماألئؿةمواٌمذغنيمواهلالظنيموايزابنيمورواتبماظؼضاةمموتعقؼضاتماظعؾؿاءمورؾؾةماظعؾؿم
صؽانماظػؼقفماظشقخمإبراػقؿماظؿادظلمعـالمؼؿؼاضكمعرتؾامذفرؼامعـماألحؾاسمطؿامطانماظػؼقفمسؾكمدؼـقةمؼؿؼاضكم
سالوةمسؾكمذظؽم () 30مأوضقةمذفرؼامسؾكموزقػيتماًطؾةمواظؿدرؼسموطانمؼزادمسيمػذهماظرواتبمبلعرمدؾطاغلم.م
وضدماحؿػظتماإلدارةمبادؿؼالهلامإديمسفدماظلؾطانمعقاليمسؾداظرريـماظذيمضررمضؿفامإديمدوائرماٌكزنموأظغكم
اظـظارماًصقصقنيمظؾؿلاجدمواألضرحةموسقضفؿمسيمطؾمعدؼـةمبـازرؼـمؼعقـفؿاماظلؾطانموبذظؽمأعؽـمبلطم
عراضؾةمصارعةمسؾكمػذاماظـقعمعـماظـروةماظقرـقةماظيتمتلفرمسؾقفاماآلنموزارةمخاصةمتعؿؾمسيمغطاقماظدوظةم .م

وغظارةماألحؾاسمأوغظرماألحؾاسمػقم-مطؿاماظؼؾؼشـديمم (صؾحماالسشكمجم 4مصم 38م )م-م"مباظـلؾةمظؾشرقماظؿقدثم
سيمرزقماىقاععمواٌلاجدمواظربطمواظزواؼامواٌدارسمعـماالرضنيماٌػردةمظذظؽم ..موعامػقمعـمذظؽمسؾكم
دؾقؾماظربمواظصدضةمألغاسمععقـنيم ...موػلماٌلؿاةمبدؼقانماالحؾاسمبقجقهماظعني ".م
وضػمايرعنيم:موضػمأبقايلـماٌرؼينمعصقػامخبطمؼدهمسؾكمايرمماظشرؼػمحرممعؽةمومأخرجمعـمخزاغؿفم
أعقاالمسقـفامظشراءماظضقاعمباٌشرقمظؿؽقنموضػامسؾكماظػؼراءمصقفام (ماالدؿؼصامجم 2مصم 62م).م
وضدمحؾسماظلؾطانمدقديمحمؿدمبـمسؾداهللمسؾكماظؼاػرةمواإلدؽـدرؼةمغلكامعـمابـمخؾدونموابـمخؾؽانم
وضالئدماظعؼقانمواألشاغلموغػحماظطقبموتكظقػمابـماًطقبم (ماالهافمالبـمزؼدانمجم 3مصم 251م).م
وسـدعاموجفماظلؾطانماٌقديمسؾداظرريـمأوالدهماألعراءماألربعةمألداءمصرؼضةمايجمسامم (  1274مػـم 1857م )مسنيم
سشرؼـمأظػمرؼالمظشراءمحؾسممبؽةمبعشرةمآالفموحؾسمباٌدؼـةماٌـقرةمبعشرةمأخرىموطؾػمبذظؽماياجم
حمؿدمبـماياجمأريدماظرزؼينماظؿطقاغلماظذيمطانمعصققبامباياجمحمؿدمأبلمجـانماظؾاروديماظؿؾؿلاغلم (م
االدؿؼصامجم 4مصم 208م).م
وطانمبعضمأغقاعماألوضافمبػاسمخمصصامألشراضمختصماٌدؼـةمطـؼؾماألزبالموإضاءةماظؾؾدموذيعماظػريانم
عؼابؾمتعقؼضمسؾكمطؾمصارمعقتموصقاغةمدارموعؾمرػـمإذارةم "اظعردان "مظؼضاءمأدؾقعماظعلؾموضدمتفدعتمػذهم
اظدارمسامم  1903ممػذامباإلضاصةمإديمأوضافمخمصصةمظؾؿدرؼس .م
وضػمظؾدؼقكم :ماألعريمسؾؿماظدؼـمدـفرم (اٌؿقصكمسامم  699مػـ )مطانمجعؾموضػامخيؿصمباظدؼقكماظيتمتؽقنمسيم
دطحماىاععمسيمعؽانمخمصقصمبفامعالحظامأنماظدؼقكمتعنيماٌقضؿنيموتقضظماٌمذغنيمسيماألدقارموضؿـم
ذظؽمطؿابموضػمصلبطؾفماظلؾطانم (اظدارسمسيمتارؼخماٌدارسمجم 1مصم 67م).م
وحؾسمغقرماظدؼـمحمؿقدمأرضامسيمدعشؼمظؿؽقنمعلوىمظؾقققانماهلرممؼرسكمصقفامحؿكمميقت.م
وضػمظؾلؾػم :مذطرمعقارةمسيمذرحمعـظقعةماظعاصؿقةم (مجم  2ممممصم 260مط .مصاسم 1299ػـم )م:م"موضدمذطرظـامأغفمطانم
بؼقلارؼةمصاسمدراػؿمدمقمأظػمأوضقةمحمؾلةمبؼصدماظلؾػمصؽانمعـمؼردػامؼردمبعضفامدماداموميؿـعمعـمتؾدؼؾفمصؿام
زالماألعرمطذظؽمحؿكماغدردتم ".م
وأولمخزاغةموضػتمباٌغربمػلمخزاغةمعدردةمأبلمايلـماظشاريمبلؾؿة.م
وضػماٌغاربةمبرباطماٌقصؼممبؽةمطاغتمضدمحؾلتمبفامذيؾةمطؿبمعغربقةمطرحؾةمابـمرذقدماظلؾيتماظػادلم"م
عؾءماظعقؾةم"مطؿامذاػدمذظؽمأبقداملماظعقاذلم (مجفدماٌؼؾمظؾؿلـاويم-مخمطقطم ).م
االعؿـاعمعـماظـظارة:م ماعؿـاعماظشاعلمعـماظـظارةمبػاسمودفـفمدؾعةمأذفرموإجابؿفمععماذرتاطمأنمالمؼؿعرضمظفم
ضاضموالموالمألنماألحؾاسمطؾفامحازػاماظؾصقصمواألذرافمأؼامماظػرتة ...م
وضدمردماألوضافمطؾفام (ماإلهافمالبـمزؼدانمجم  3مصم 39م )موطاغتمتلـدمإديمسؾؿاءمعـؾمأريدمبـماظشقخماظؾؿطلم
عـمرجاالتماظؼرنماظعاذرماهلفريم (ماىذوةمصم 66م).م
ماظقضػمم (ماإلهافمالبـمزؼدانمجم 3مصم 39م )م،متؼاؼقدمألريدماظؼصريمحقلماألوضافم (خؿم= م. (5483مماألحؾاسمسيماٌغربمومأسؿاهلامسيمخاللمثالثنيمدـةمععمترذيؿفامظؾػرغلقة .م ط.مسؾكمايروفمباظرباطمسيم  51ممص .م
اظؾقانماٌعربمالبـمسذاريم (مجم 2مصم 246م).م
جمؾةماظقثائؼماٌغربقةمصم 192م (مسامم 1907م).م
(غظامماٌاظقةماٌغربقةم )م (مإدؾاغقاماٌلؾؿةمصم 71موم 84موم.) 162م
مأعالكمايؾسمسيماٌغربم. 1946مماألحؾاسمسيماٌغربموأسؿاهلامسيم 30مدـةم (ماٌطؾعةممماظرمسقةم-ماظرباطم 1943ممظؾشقخمحمؿدماٌؽلماظـاصري ).مماظطرازماٌـؼقشمسيمحمادـمايؾقسم )مظؾؾكاريماٌؽلمحمؿدمبـمسؾدماظؾاضلم (مخعم= مم 1898مدم )م(م 66مورضةم ) .مم"تلظقػمسيماظقضتم"م (مخؿم 6821م )مظؾقطابمحيقكمبـمحمؿدمبـمحمؿدماٌاظؽل .ممايقاظةمايؾلقة "حقاظةمأحؾاسماظؼروؼنيمبػاس"م (خعم= م) 23م(راجعمايقاالتمايؾلقةماظػادقةمبقزارةماألوضافمم 53محقاظةم )م
محؾسماظؾكاريمباظؼروؼنيمطانماظشقخمسؾدماظقاحدماظقغشرؼللماظذيمضؿؾمسامم  955مػـم/م 1548مممؼؼرأمصققحماظؾكاريمجباععماظؼروؼنيمبنيم
اظعشائنيموؼـؼؾمطالممابـمحفرمسيمصؿحماظؾاريموؼلؿقصقفمألغفمذرطماحملؾسم (ماالدؿؼصامجم 3مصم 11م).م

محؾسمسؾكمايدؼثم (مذرحمابـمحفرم )مبػاسم (ماظـقؾمممممممممصم 169م).ممطرادلماظعؾؿماحملؾلةم (مغشرماٌـاغلمجم 1مصم 20موم 38م).ممرداظةمعـماظلؾطانمعقاليمدؾقؿانمإديمابـمأخقفمعقاليمسؾداظرريـمسـدعاموجففمإديمايجمؼشريمصقفامإديماشؿصابماظـاسمسيمعراطشمأعقالماألحؾاسموتالذلماٌلاجدمبلؾبمذظؽم (ماالسالممظؾؿراطشلمجم 6مصم 136م (خ ) .م
محؾسماظضعػاءم (مغشرماٌـاغلم )مايؾسمسيمسفدماٌقحدؼـم (ػلربؼسم 1954م(م 4-3م).م) L Luccioni - Les Habous au Maroc. Casablanca. 1928 (63 pم
مايؾسمأوماظقضػم (ماٌذػؾانماٌؾؽلموايـػلم )مبؼؾؿمظقدققغلم-م 1942ممحؾسمزباظةمبػاسماىدؼدمJ. Delarozière - IV Congrès de la Fed. des Soc. Sav. d’Afr. du Nord, II, 619-628 Charles Penz,
)Modern Islam. The Habous in Morocco, Casablanca 1955 (28 p.
ماظـظاممايؾللمسيماٌغربمAnonyme - La réorganisation des habous au Maroc - Rabat , 1916.

