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»وقف ال�صّوام«
 وقف النخيل لتفطري ال�صائمني من اأف�صل ال�صدقات 

قــرون عديدة  العمل اخلــري ممتدًا طــوال  ظل 
وجوه  اأهــم  ومــن  البالد،  هــذه  �سكان  عن  ينقطع  ل 
ذلك )الوقف(، حيث يوقف اأحدهم منفعة بتحبي�س 
نخالت  يوقف  كمن  للغر؛  نفعها  ودميومة  اأ�سلها 
اأو  مثاًل  وامل�ساكني  الأرامـــل  على  ثمرها  من  لينفق 
ل�سراج  )ودك(  اأو  دهن  ب�سراء  اأو  )ال�سّوام(  على 
اأوجه  من  الكثر  وغرها  للموتى  اأكفان  اأو  اجلامع، 

الرب املختلفة.
ومبا اأن اأهل اخلر يغتنمون موا�سم اخلر؛ فقد 
كان �سهر رم�سان املبارك مبثابة ميدان �سباق لهم، 
فالكل يتناف�س يف فعل اخلر على الرغم من �سظف 
الــوقــت، حيث  الــدخــل يف ذلــك  العي�س وحمــدوديــة 
مبعناها  الزراعة  يف  منح�سر  الــرزق  طلب  جل  اأن 
اأن  كما  ملمتهنيها،  العي�س  لقمة  توؤمن  التي  الب�سيط 
اأهم الأعمال اخلرية تكاد تنح�سر اأي�سًا يف اإطعام 

الطعام.
ومــن اأهـــم الأطــعــمــة املــقــدمــة )الــتــمــر( وذلــك 
حيث  بكرثة  النخيل  زراعــة  لنجاح  الأول  ل�سببني، 
كون  فهو  الــثــاين  ال�سبب  ــا  اأم لها،  املنا�سب  املــنــاخ 
عام  ملدة  ادخارها  ميكن  التي  الأنــواع  من  )التمر( 
ياأتي  اإذًا  فالتمر  املحا�سيل،  كباقي  تف�سد  اأن  دون 
النخلة  كانت  حيث  لالإطعام،  يقدم  ما  مقدمة  يف 
عجب  فال  عليه،  اخلر  وفاحتة  املــزارع  درب  رفيق 
اإذا ما راأينا ارتباط املزارع واهتمامه بها.. فكل ما 
ازداد اإكرامه واعتناوؤه بها كلما قدمت له الكثر من 
اأغلب الو�سايا  ثمرها احللو والطيب.. ولهذا جاءت 
ب)الــوزنــة(؛  يكال  كان  الــذي  التمر  يف  والوقوفات 
نخالت  ثــالث  نخيله  من  فــالن  اأوقــف  مثاًل  فيقال 
يكون مترها لبن ال�سبيل اأو ال�سائمني وغرهم، كما 

كانت توقف الأرا�سي للزراعة وال�سكنى بثمن معلوم 
م�سارف  يف  ت�سرف  التي  النقود  اإمــا  �سنفني  ويف 
فيقال  التمر؛  اأو  وال�سعر  كالقمح  الثمار  اأو  الوقف، 
الرب  اأو  القمح  املوقوفة �ساعان من  الأر�س  يف هذه 

تخرج يف اأعمال الرب وهكذا.

وقف ال�صّوام 
كان  قدميًا  ال�سّوام  وقــف  اأن  من  الرغم  على 
قلياًل، حيث ل يتعدى ال�ساع اأو ال�ساعني من القمح 
نافع  ذلك  اأن  اإّل  التمر،  من  الوزنتني  اأو  الوزنة  اأو 
لهوؤلء  التمر  من  خ�س�س  ما  اجتمع  فــاإذا  وجمــٍد؛ 
ال�سّوام فاإنه كاٍف ويفي�س، فكل يجمع ما لديه من 
طعام لهوؤلء ال�سّوام ومن ثم يقدم لهم يف م�سجد 

القرية فيجدوا ما ي�سدون به جوعهم.
وقد يخ�س�س الواقف بع�سًا من وقفه على موؤذن 
�سابقًا مل  والإمــام  املــوؤذن  اأن  واإمامه، حيث  اجلامع 
يكن لهما مكافاأة كما هو عليه الآن، واإمنا يعتمدان يف 
امل�ساجد  الواقفون على هذه  تركه  ما  اأجورهما على 
من  معلومًا  كياًل  امل�سجد  ملــوؤذن  فيكون  طعام؛  من 

الطعام كالرب والعي�س والتمر وكذلك الإمام.

توثيق الوقف
عندما يريد �سخ�س ما اأن يوقف اأو ي�سرب �سيئًا 
ل)ال�سّوام( مثاًل اأو اأي وجه من وجوه اخلر؛ فاإنه 
اأحد  اإلــى  يذهب  ــاأن  ب وذلــك  توثيقه،  على  يحر�س 
امل�سهورين واحلاذقني بالكتابة؛ ممن لهم باع طويل 
والتقى،  ال�سالح  اأهل  الوقوف من  كتابة  وخربة يف 
بحيث ي�سهد مبا يكتب ويح�سر الكتابة اأحد ال�سهود 
ويختتم  الكتاب  ــوؤرخ  وي بال�سالح  لهم  ي�سهد  ممن 
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وقد  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  على  بال�سالة 
تختم الوثيقة بختم الكاتب اإن كان له ختم، وكمثال 
وع�سرة  مائة  من  اأكــرث  لها  وثيقة  ــورد  ن ذلــك  على 
يلي:  ما  اأثيثية  اأهــايل  من  الواقف  فيها  قال  اأعــوام 
»اأقر حممد بن عمر باأنه وقف مراكزه يف احلي�ستني 
اللواتي حتت دخينية ال�سّوام وهي التي على �ساقي 
على  مراكزه  وقف  البطيحى  يف  واجلــرف  اجلرعى 
ال�سّوام وذلك يف �سحة منه واعتدال ومتام عقل بال 
زوال �سهد على ذلك علي بن عبداهلل بن عبدالعزيز 
�سويدان،  بن  �سالح  بن  �سليمان  وكتبه  به  و�سهد 

التاريخ 1325هـ«.

من اأ�صهر واأقدم الأوقاف
واأقدمها وقف »�سبيح«  اأ�سهر هذه الأوقاف  من 
امل�سهور يف مدينة اأ�سيقر، يقول ال�سيخ عبد الرحمن 
له  مقال  يف  اهلل-  -رحمه  ح�سني  ــا  اأب من�سور  بن 
البلدان  باأن )اأ�سيقر( من  ال�سحف  اإحدى  ن�سر يف 
بنوعيها،  ــاف  الأوق بوثائق  تزخر  التي  )النجدية( 
الأ�سهر  وهــي  جــدًا  كثرة  ال�سّوام  على  فــالأوقــاف 
ُدونــت يف �سجل خا�س بها،  البلدة، ولذا  اأوقــاف  يف 
اإلى  ال�سنني  مّر  على  وكالء  عليها  الإ�سراف  ويتولى 
ال�سيف يجمعها  اأوقاف على  يومنا هذا، كما توجد 
اأمر البلدة كل عام، وقد دونت يف �سجل خا�س بها 
دون  وكبرها  �سغرها  البلدة  ب�ساتني  كل  �ساملة 
وامل�ساكني  الفقراء  على  اأوقاف  يوجد  كما  ا�ستثناء، 
والأ�ساحي واحلجج وكذلك على الذرية، وال�سرج يف 
امل�ساجد والطرقات والدلء على الآبار التي ت�ستقي 
منها البيوت، ومن الأمثلة على ذلك من واقع الوثائق 
بن  ورميثة  قطامي  بــن  و�سقر  »�سبيح«،  اأوقـــاف 

ق�سيب على ال�سّوام.
الثامن  الــقــرن  منت�سف  يف  »�ــســبــيــح«  ووقـــف 
الهجري حيث ُكتب عام 747هـ وجعل جزءًا من غلة 
الوقف يكون �سماطًا من التمر يف �سهر رم�سان عند 
الإفطار من كل عام ياأكله الغني والفقر واحل�سري 

�سعبان   5 العا�سر  القرن  منت�سف  ويف  و»البدوي«.. 
وقف  منوال  على  قطامي«  بن  »�سقر  وقــف  940هـــ 
رم�سان   19 يف  العا�سر  القرن  اآخــر  ويف  »�سبيح«، 
منوال  على  اأي�سًا  ق�سيب«  بن  »رميثة  وقف  986هـــ 
وقف »�سبيح«، ثم توالت الأوقاف بعد ذلك، منها ما 
هو خم�س�س باأكمله لل�سّوام، ومنها ما ي�ستمل على 

جزء لل�سّوام.
ول يزال م�سجد ال�سمال باأ�سيقر يغ�س بامل�سلني 
يقول  كما  ال�سوام،  متر  من  فيه  الإفــطــار  وتــنــاول 
من  مناذج  يعدد  وهو  الب�سيمي«،  »عبداهلل  الأ�ستاذ 
اأوقفت هيلة  اأ�سيقر ما ن�سه: )كما  �سور الوقف يف 
الفيلقية  ل�سراج  وزنة )ودك(  بنت حمد بن منيف: 
يف رم�سان وقربة تروي امل�سلني يف م�سجد الفيلقية 
اأو�ست  التي  ال�سحايا  جلود  من  والقربة  برم�سان 
�سهر  يف  �سراج  عبدالوهاب:  بن  حمد  ووقــف  بها، 
رم�سان يعلق بعد �سالة املغرب اإلى طلوع النا�س من 
فهد  اآل  ودار  ابن جوير  دار  بني  يعلق  العتمة  �سالة 
يف �سوق ال�سعيد، اأما يف الع�سر الأواخر من رم�سان 
املــذكــور  املو�سع  يف  يعلق  ذلــك  على  زيـــادة  فيعلق 
الفجر،  �سالة  اإلــى  القيام  ل�سالة  النا�س  قام  اإذا 
كل  بريال  الرزيزاء  عبدالرحمن  بنت  نورة  واأو�ست 
�سنة ي�سرتى به قاز وي�سب به �سراج يف �سريويل على 
عادته يجعل عند باب حممد بن اإبراهيم بن ح�سني 
يف رم�سان يف الع�سرين الأولى ي�سب اأول الليل واآخره 
الليل  اآخــر  اإلــى  املغرب  من  ي�سب  الأواخـــر  والع�سر 

كله(.
اليو�سف  الرحمن  عبد  بن  �سعود  الأ�ستاذ  واأمــا 
علماء  اآثــار  »مــن  بعنوان:  �سخمًا  كتابًا  األــف  فقد 
امل�سهد  لهذا  النماذج  من  العديد  وذكــر  اأ�سيقر«، 
الثقايف واحل�ساري لدى هذه البلدة يف هذا املجال 
ومنها على �سبيل املثال وثائق يف ر�سد الأموال التي 
البلدة  لأمــر  وت�سليمها   ،) )ال�سّوام  لأوقــاف  تعد 
ــــذاك، ويف هــذا الــكــتــاب عــ�ــســرات الــنــمــاذج من  اآن

الأوقاف التي خ�س�س ريعها لل�سّوام.


