من تراث
الق�ضاء

ال�صربة ..وقف الأولني!
ّ

()1

ال�������ص�ب�رة :ه���ي ب��ي��ع م���ا ميلكه
الإن�سان لزمن حمدد ،ك�أن ي�شرتي
�شخ�ص �أر�ضاً �أو نخ ً
ال ملدة حمددة،
�أو مبعنى �آخ���ر� :أن ي�ست�أجر مدة
طويلة ملائة عام مث ً
ال مببلغ زهيد.
م��ق��اب��ل �إح��ي��اء ال��وق��ف وتنفيذ ما
قرره الواقف ،وامل�صلحة من ذلك:
�أن��ه يف حالة ارت��ف��اع �سعر الإي��ج��ار
ي��ب��ق��ى م�����ش�تري ال�������ص�ب�رة م��رت��اح
ح�سب ط��ول م��دة االت��ف��اق وح�سب
ال���ث���م���ن ال������ذي ت����ق����رر ،وه������ذه ه��ي
ال�صربة التي متكن امل�ست�أجر من
البناء �أو غر�س النخيل وال�شجر
واال�ستفادة من ثمرها.

جعله وق��ف��اً ال يت�صرف فيه �إالّ يف
الوجه ال��ذي �أوق��ف من �أجله ،حتى
تنتهي العني املوقوفة� ،إما بتلف� ،أو
انتهاء ،ولعل �أغلب ال�صربة تكون يف
النخيل �أو الأرا�ضي واملزارع.
وع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن ب�����س��اط��ة
ال��ع��ي�����ش وق��ل��ة ذات ال���ي���د ،وك��ذل��ك
احل����اج����ة و(ال�������ش���ح ال������ذي ي��ل�ازم
النف�س الإن�سانية� ،إالّ �أن ذل��ك مل
يثن البع�ض ،فهناك من عمد �إلى
ِ
نخلة �أو �أك�ثر ،ليوقفها وي�صربها
على �أوجه اخلري ،كطعام للفقراء
وامل�����س��اك�ين� ،أو لل�صيام� ،أو ل�شراء
(ودك) لـ(�سراج) اجلامع� ،أو حتى
ل�شراء �أكفان للموتى.

ال�����ش��خ�����ص امل�����س��ل��م يف ال�����س��اب��ق
كغريه من النا�س دائماً من حمبي
اخل��ي��ر ،وق���ب���ل �أن ي���ف���ارق احل��ي��اة
ال���ف���ان���ي���ة ،ي��ت��ل��م�����س م����ا ي��ن��ف��ع��ه يف
�آخ��رت��ه ،فيلتفت �إل��ى ما عنده من
حطام الدنيا ،ليوقفه على �أوج��ه
ال�ب�ر ،ف�لا يجد �أث��م��ن و�أغ��ل��ى من
النخلة التي هي رفيق دربه ،فمنها
ي����أك���ل ،وم��ن��ه��ا ي��ب��ن��ي داره ،ومنها
ين�سج ح�صريه وي�ؤثث منزله!
وكان يطلق على هذا العمل عند
العامة �آنذاك ا�سم (ال�صربة) ،وهي
م��ف��ردة ���ش��رع��ي��ة تعني ���ص رّ�ّبر ف�لان
�شيء ميلكه على �أوج���ه اخل�ير� ،أي

�صدقة جارية

النخل من �أولويات �أي وقف

عند احلديث عن حياة الأجداد
بـ(ق�سوتها) على كثريين منهم� ،إالّ
�أن ذلك مل يثنهم عن وقف بع�ض
ما ميلكونه من �أجل الإنفاق على
اخل�ير ،كـ(�صدقة ج��اري��ة) �أجرها
ال ينقطع �إلى يوم القيامة ،امتثا ًال
لقوله �ص ّلى اهلل عليه و�سلم�( :إذا
م��ات اب��ن �آدم انقطع عمله �إالّ من
ثالث� ،صدقة جارية� ،أو ولد �صالح
يدعو له� ،أو علم ينتفع به).
توثيق ال�صربة

ع��ن��دم��ا ي��ه��م �أح���د ب��وق��ف �شيء

ميلكه ،يعمد قبل موته �إلى كتابة
ذل��ك عند �أح��د العارفني بالكتابة
والعلم ال�شرعي ،ويح�ضر ال�شهود
م���ن �أج����ل ال��ت��وث��ي��ق ،وال��غ��ال��ب �أن
ي��ت��ول��ى ك��ت��اب��ة (ال�����ص�برة) امل��ط�� ّوع،
وهو �إم��ام جامع البلد �أو القا�ضي
�إذا كانت البلدة كبرية ،كما يتولى
تنفيذ م��ا ورد فيها �أح���د ال��رج��ال
املوثوقني والعارفني يف البلد ب�أجر
معلوم ي���أخ��ذه م��ن ه��ذه الو�صايا،
وي��ك��ون ه��و امل�����س���ؤول يف تنفيذها،
و�إي�صال ما يخرج من ال�صربة �إلى
�أ�صحابها.
منوذج قدمي

(احل���م���د هلل ك��م��ا ي��ح��ب وك��م��ا
ينبغي لكرمه� ،أم��ا بعد ،فهذا ما
�أو����ص���ى ب���ه ف��ل�ان ب���ن ف��ل�ان ،بعد
�شهادة �أن ال �إله �إالّ اهلل و�أن حممداً
عبده ور�سوله ،بوقف نخله ،وهو
احلايط امل�سمى بنخل “بن فالن”
ع��ل��ى ���س��اق��ي��ة ،..،يف��� ،..،ش��م��ايل..،
ويف ب������ل������دة ،..،ومت���ي���ي���ز ال���وق���ف
امل��ذك��ور نبتة على �ساقي اجل��رف،
تلي مطالعة ل��ه ،ه��و وزوج��ت��ه يف
�أ���ض��ح��ي��ة ال���ده���ر ،م��ا ح�صل منها
على ال����دوام ،ونبتتني ال��ت��ي �أرف��ع
منها على ال�ساقي امل��ذك��ور ،على
ناحية ال�ساقي م��ن ج��ن��وب ،وقف
على �أك��ف��ان البلد امل��ذك��ور ،وباقي

( )1يتولى كتابتها �إمام امل�سجد �أو القا�ضي وي�شرف على تنفيذها �أحد الرجال الثقاة
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ال��ن��خ��ل ،و�أر�����ض����ه و�أث���ل���ه م�����ش�ترك
ب�ين ���ص��وام البلد ،و�إم���ام م�سجده،
ل��ل�����ص��وام ث�لاث��ة �أ���س��ه��م ،ول�ل��إم���ام
���س��ه��م واح�����د ،وب��ع��د م���ا رت��ب��ه على
ه����ذا ال�ت�رت���ي���ب ،ا���س��ت��ث��ن��ا ن��خ��ل��ه ما
دام اهلل حمييه ،ف���إن ت��ويف هو قبل
زوجته ،فهي ت�ستغله بعده �إل��ى �أن
تتوفى ،ف�إذا تويف اجلميع ،فالعقار
امل��ذك��ور )...،ا.ه��ـ ،بعد ذل��ك ُي�سمى
ال��ك��ات��ب وال�����ش��ه��ود ،وي��ذي��ل بتاريخ
اليوم وال�شهر والعام ،وهذا ما يدل
على حر�صهم ال�شديد على ت�أكيد
الو�صية وبيانها.
انتفاع ودفع

ي�صب عدد من النا�س
وبعد �أن رّ
ج����زء م���ن �أرا���ض��ي��ه��م �أو نخيلهم،
يتقدم من يريد االنتفاع بها ب�شرط
�أن يدفع ما �شرط فيها للم�س�ؤولني
ع���ن ال�����ص�بر� ،إم�����ا ب����إح���ي���اء امل�����زارع
وال��ن��خ��ي��ل� ،أو ال��ب��ن��اء يف الأرا����ض���ي،
مع �إخ���راج ق��در معلوم من الطعام
حمدد يف كل �صربة ،ي�سلم له�ؤالء
ال���وك�ل�اء ،وي��ك��ون يف ال��غ��ال��ب بعدد
من الأ�صواع من (بُر) وما �شابهه،
�أو من (التمور) التي تقا�س �آنذاك
ب���ـ(ال���وزن���ة) ،وه���ي مقيا�س خ�شبي
يعمل كامليزان� ،أو من (الودك) وهو
�سمن مذاب من �شحوم احليوانات،
ي�ستعمل ل�سراج امل�سجد للإ�ضاءة،
�أو م�����ن ال���ق���م���ا����ش اخل��������ام ال�����ذي
ي�ستخدم ك�أكفان للموتى.

• وثيقة ق�ضائية

�صربة م��ن نخيل �أو �أر����ض زراعية
�أو �أر����ض للبناء عليها ،يتم كتابة
عقد بني من يرغب وبني الوكيل،
وي��ح�����ض��ر م���ن �أج����ل ذل���ك ال�����ش��ه��ود
للتوثيق ،مع بيان ما يتم �إخراجه
من الطعام �أو النقد ،مقابل ذلك،
وم��ن ال��ن��م��اذج التي مت فيها ذل��ك:
(ي��ع��ل��م ال��ن��اظ��ر �إل��ي��ه �أن ف�ل�ان بن
�صب فالن
فالن  -ناظر الوقف  -رّ
بن فالن  -امل�ست�أجر  -الأر�ض التي
يف (قفا) بيته من �شرق ،بني بيته
وب��ي��ت ف�ل�ان ب��ن ف�ل�ان بجديدتني
تنفيذ ال�صربة وا�ستثمارها
ع���ن���دم���ا ي���ت���ق���دم �أح������د لإح���ي���اء  -عملة ق��دمي��ة  -ي�سلمهن ف�لان

��ص�ّب ه �إي��اه��ا مئة
�أو وك��ي��ل ال�سبل � رّ
�سنة ،وهي لدلو اجلامع) ،ثم كتابة
ال�شهود.
وت�ستثمر ال�صربة وتبقى العني
حتى انتهاء املت�صرب من ا�ستعمالها،
�إل��ى �أن تنتهي منفعته ،فتعود �إلى
الوكيل لي�ؤجرها وت�صبريها على
غ�ي�ره ،وق���د تنتهي ب��ان��ت��ه��اء العني
امل�����ص�برة ،ك����أن ت��ك��ون ن��خ ً
�لا فقط،
فعندما مي��وت النخل �أو يتعر�ض
ل���ل���ف���ن���اء ،ف������ان ال���������ص��ب�رة ت��ن��ق��ط��ع
ب���ان���ق���ط���اع ال����ع��ي�ن ال����ت����ي ����ص�ب�رت،
وتنفيذاً ملا جاء يف الو�صية.
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