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الـــ�ـــصـــرة: هـــي بــيــع مـــا ميلكه 
الإن�صان لزمن حمدد، كاأن ي�صرتي 
�صخ�ص اأر�صاً اأو نخاًل ملدة حمددة، 
مدة  ي�صتاأجر  اأن  اآخـــر:  مبعنى  اأو 
طويلة ملائة عام مثاًل مببلغ زهيد. 
وتنفيذ ما  الــوقــف  اإحــيــاء  مــقــابــل 
قرره الواقف، وامل�صلحة من ذلك: 
ارتــفــاع �صعر الإيــجــار  اأنــه يف حالة 
يــبــقــى مــ�ــصــرتي الـــ�ـــصـــرة مــرتــاح 
ح�صب طــول مــدة التــفــاق وح�صب 
الـــثـــمـــن الــــــذي تــــقــــرر، وهــــــذه هــي 
من  امل�صتاأجر  متكن  التي  ال�صرة 
وال�صجر  النخيل  غر�ص  اأو  البناء 

وال�صتفادة من ثمرها.

النخل من اأولويات اأي وقف
الــ�ــصــخــ�ــص املــ�ــصــلــم يف الــ�ــصــابــق 
كغريه من النا�ص دائماً من حمبي 
يـــفـــارق احلــيــاة  اأن  اخلـــــري، وقـــبـــل 
الـــفـــانـــيـــة، يــتــلــمــ�ــص مــــا يــنــفــعــه يف 
اإلــى ما عنده من  اآخــرتــه، فيلتفت 
اأوجــه  على  ليوقفه  الدنيا،  حطام 
الـــر، فــال يجد اأثــمــن واأغــلــى من 
النخلة التي هي رفيق دربه، فمنها 
ومنها  داره،  يــبــنــي  ومــنــهــا  يـــاأكـــل، 

ين�صج ح�صريه ويوؤثث منزله!
وكان يطلق على هذا العمل عند 
العامة اآنذاك ا�صم )ال�صرة(، وهي 
مــفــردة �ــصــرعــيــة تعني �ــصــررّ فــالن 
اأي  اخلــري،  اأوجـــه  على  �صيء ميلكه 

يف  اإلرّ  فيه  يت�صرف  ل  وقــفــاً  جعله 
اأوقــف من اأجله، حتى  الوجه الــذي 
تنتهي العني املوقوفة، اإما بتلف، اأو 
انتهاء، ولعل اأغلب ال�صرة تكون يف 

النخيل اأو الأرا�صي واملزارع.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن بــ�ــصــاطــة 
الــعــيــ�ــص وقــلــة ذات الـــيـــد، وكــذلــك 
احلــــاجــــة و)الـــ�ـــصـــح الــــــذي يــــالزم 
مل  ذلــك  اأن  اإلرّ  الإن�صانية،  النف�ص 
يثِن البع�ص، فهناك من عمد اإلى 
اأكــر، ليوقفها وي�صرها  اأو  نخلة 
للفقراء  اأوجه اخلري، كطعام  على 
ل�صراء  اأو  لل�صيام،  اأو  واملــ�ــصــاكــني، 
اأو حتى  لـ)�صراج( اجلامع،  )ودك( 

ل�صراء اأكفان للموتى.

�شدقة جارية
عند احلديث عن حياة الأجداد 
بـ)ق�صوتها( على كثريين منهم، اإلرّ 
اأن ذلك مل يثنهم عن وقف بع�ص 
الإنفاق على  اأجل  ما ميلكونه من 
اأجرها  جــاريــة(  كـ)�صدقة  اخلــري، 
ل ينقطع اإلى يوم القيامة، امتثاًل 
)اإذا  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلرّى  لقوله 
اإلرّ من  انقطع عمله  اآدم  ابــن  مــات 
ثالث، �صدقة جارية، اأو ولد �صالح 

يدعو له، اأو علم ينتفع به(.

توثيق ال�شربة
عــنــدمــا يــهــم اأحـــد بــوقــف �صيء 

اإلى كتابة  ميلكه، يعمد قبل موته 
بالكتابة  العارفني  اأحــد  عند  ذلــك 
ال�صهود  ويح�صر  ال�صرعي،  والعلم 
مـــن اأجــــل الــتــوثــيــق، والــغــالــب اأن 
ع،  يــتــولــى كــتــابــة )الــ�ــصــرة( املــطــورّ
القا�صي  اأو  البلد  اإمــام جامع  وهو 
اإذا كانت البلدة كبرية، كما يتولى 
الــرجــال  اأحـــد  فيها  ورد  مــا  تنفيذ 
املوثوقني والعارفني يف البلد باأجر 
الو�صايا،  هــذه  مــن  يــاأخــذه  معلوم 
تنفيذها،  املــ�ــصــوؤول يف  هــو  ويــكــون 
واإي�صال ما يخرج من ال�صرة اإلى 

اأ�صحابها.

منوذج قدمي
)احلـــمـــد هلل كــمــا يــحــب وكــمــا 
ما  فهذا  بعد،  اأمــا  لكرمه،  ينبغي 
اأو�ـــصـــى بـــه فــــالن بـــن فــــالن، بعد 
�صهادة اأن ل اإله اإلرّ اهلل واأن حممداً 
وهو  نخله،  بوقف  ور�صوله،  عبده 
احلايط امل�صمى بنخل “بن فالن” 
�ــصــمــايل،..  �ــصــاقــيــة،..، يف،..،  عــلــى 
الـــوقـــف  ومتـــيـــيـــز  بــــــلــــــدة،..،  ويف 
اجلــرف،  �صاقي  على  نبتة  املــذكــور 
تلي مطالعة لــه، هــو وزوجــتــه يف 
منها  مــا ح�صل  الـــدهـــر،  اأ�ــصــحــيــة 
اأرفــع  الــتــي  ونبتتني  الــــدوام،  على 
على  املــذكــور،  ال�صاقي  على  منها 
وقف  جــنــوب،  مــن  ال�صاقي  ناحية 
وباقي  املــذكــور،  البلد  اأكــفــان  على 

ربة.. وقف الأولني!)1( ال�شّ

)1( يتولى كتابتها اإمام امل�صجد اأو القا�صي وي�صرف على تنفيذها اأحد الرجال الثقاة
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الــنــخــل، واأر�ــــصــــه واأثـــلـــه مــ�ــصــرتك 
واإمـــام م�صجده،  البلد،  �ــصــوام  بــني 
لــلــ�ــصــوام ثــالثــة اأ�ــصــهــم، ولـــالإمـــام 
�ــصــهــم واحـــــد، وبــعــد مـــا رتــبــه على 
هــــذا الـــرتتـــيـــب، ا�ــصــتــثــنــا نــخــلــه ما 
دام اهلل حمييه، فــاإن تــويف هو قبل 
اأن  اإلــى  بعده  ت�صتغله  زوجته، فهي 
تتوفى، فاإذا تويف اجلميع، فالعقار 
املــذكــور،...( ا.هـــ، بعد ذلــك ُي�صمى 
الــكــاتــب والــ�ــصــهــود، ويــذيــل بتاريخ 
اليوم وال�صهر والعام، وهذا ما يدل 
تاأكيد  على  ال�صديد  حر�صهم  على 

الو�صية وبيانها.

انتفاع ودفع
وبعد اأن ي�صررّ عدد من النا�ص 
نخيلهم،  اأو  اأرا�ــصــيــهــم  مـــن  جــــزء 
يتقدم من يريد االنتفاع بها ب�شرط 
اأن يدفع ما �شرط فيها للم�ش�ؤولني 
عـــن الــ�ــصــر، اإمـــــا بـــاإحـــيـــاء املـــــزارع 
اأو الــبــنــاء يف الأرا�ـــصـــي،  والــنــخــيــل، 
الطعام  قــدر معلوم من  اإخـــراج  مع 
لهوؤلء  ي�صلم  �صرة،  كل  يف  حمدد 
الـــوكـــالء، ويــكــون يف الــغــالــب بعدد 
من الأ�صواع من )ُبر( وما �صابهه، 
اآنذاك  اأو من )التمور( التي تقا�ص 
خ�صبي  مقيا�ص  وهـــي  بــــ)الـــوزنـــة(، 
يعمل كامليزان، اأو من )الودك( وهو 
�صمن مذاب من �صحوم احليوانات، 
لالإ�صاءة،  امل�صجد  ل�صراج  ي�صتعمل 
الـــــذي  اخلــــــــام  الـــقـــمـــا�ـــص  مـــــن  اأو 

ي�صتخدم كاأكفان للموتى.

تنفيذ ال�شربة وا�شتثمارها
عـــنـــدمـــا يـــتـــقـــدم اأحــــــد لإحـــيـــاء 

زراعية  اأر�ـــص  اأو  نخيل  مــن  �صرة 
كتابة  يتم  عليها،  للبناء  اأر�ـــص  اأو 
الوكيل،  عقد بني من يرغب وبني 
ويــحــ�ــصــر مـــن اأجــــل ذلـــك الــ�ــصــهــود 
اإخراجه  يتم  ما  بيان  مع  للتوثيق، 
ذلك،  مقابل  النقد،  اأو  الطعام  من 
التي مت فيها ذلــك:  الــنــمــاذج  ومــن 
)يــعــلــم الــنــاظــر اإلــيــه اأن فـــالن بن 
فالن - ناظر الوقف - �صررّ فالن 
بن فالن - امل�صتاأجر - الأر�ص التي 
بيته  بني  �صرق،  من  بيته  )قفا(  يف 
وبــيــت فـــالن بــن فـــالن بجديدتني 
فــالن  ي�صلمهن   - قــدميــة  عملة   -

اإيــاهــا مئة  ه  �ــصــررّ ال�صبل  وكــيــل  اأو 
�صنة، وهي لدلو اجلامع(، ثم كتابة 

ال�صهود.
وت�صتثمر ال�صرة وتبقى العني 
حتى انتهاء املت�صر من ا�صتعمالها، 
اإلى  فتعود  منفعته،  تنتهي  اأن  اإلــى 
على  وت�صبريها  ليوؤجرها  الوكيل 
العني  بــانــتــهــاء  تنتهي  وقـــد  غـــريه، 
املــ�ــصــرة، كـــاأن تــكــون نــخــاًل فقط، 
يتعر�ص  اأو  النخل  ميــوت  فعندما 
لـــلـــفـــنـــاء، فــــــان الــــ�ــــصــــرة تــنــقــطــع 
بـــانـــقـــطـــاع الــــعــــني الــــتــــي �ـــصـــرت، 

وتنفيذاً ملا جاء يف الو�صية.

•  وثيقة ق�صائية 	


