«وقف ال�ص ّوام»
وقف النخيل لتفطري ال�صائمني من �أف�ضل ال�صدقات
ظل العمل اخل�يري ممتد ًا ط��وال ق��رون عديدة
ال ينقطع عن �سكان ه��ذه البالد ،وم��ن �أه��م وجوه
ذلك (الوقف) ،حيث يوقف �أحدهم منفعة بتحبي�س
�أ�صلها ودميومة نفعها للغري؛ كمن يوقف نخالت
لينفق من ثمرها على الأرام���ل وامل�ساكني مث ًال �أو
على (ال�ص ّوام) �أو ب�شراء دهن �أو (ودك) ل�سراج
اجلامع� ،أو �أكفان للموتى وغريها الكثري من �أوجه
الرب املختلفة.
ومبا �أن �أهل اخلري يغتنمون موا�سم اخلري؛ فقد
كان �شهر رم�ضان املبارك مبثابة ميدان �سباق لهم،
فالكل يتناف�س يف فعل اخلري على الرغم من �شظف
العي�ش وحم��دودي��ة ال��دخ��ل يف ذل��ك ال��وق��ت ،حيث
�أن جل طلب ال��رزق منح�صر يف الزراعة مبعناها
الب�سيط التي ت�ؤمن لقمة العي�ش ملمتهنيها ،كما �أن
�أهم الأعمال اخلريية تكاد تنح�صر �أي�ض ًا يف �إطعام
الطعام.
وم��ن �أه���م الأط��ع��م��ة امل��ق��دم��ة (ال��ت��م��ر) وذل��ك
ل�سببني ،الأول لنجاح زراع��ة النخيل بكرثة حيث
امل��ن��اخ املنا�سب لها� ،أم��ا ال�سبب ال��ث��اين فهو كون
(التمر) من الأن��واع التي ميكن ادخارها ملدة عام
دون �أن تف�سد كباقي املحا�صيل ،فالتمر �إذ ًا ي�أتي
يف مقدمة ما يقدم للإطعام ،حيث كانت النخلة
رفيق درب امل��زارع وفاحتة اخلري عليه ،فال عجب
�إذا ما ر�أينا ارتباط املزارع واهتمامه بها ..فكل ما
ازداد �إكرامه واعتنا�ؤه بها كلما قدمت له الكثري من
ثمرها احللو والطيب ..ولهذا جاءت �أغلب الو�صايا
والوقوفات يف التمر ال��ذي كان يكال ب(ال��وزن��ة)؛
فيقال مث ًال �أوق��ف ف�لان من نخيله ث�لاث نخالت
يكون مترها البن ال�سبيل �أو ال�صائمني وغريهم ،كما
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كانت توقف الأرا�ضي للزراعة وال�سكنى بثمن معلوم
ويف �صنفني �إم��ا النقود التي ت�صرف يف م�صارف
الوقف� ،أو الثمار كالقمح وال�شعري �أو التمر؛ فيقال
يف هذه الأر�ض املوقوفة �صاعان من القمح �أو الرب
تخرج يف �أعمال الرب وهكذا.

وقف ال�ص ّوام

على الرغم من �أن وق��ف ال�ص ّوام قدمي ًا كان
قلي ًال ،حيث ال يتعدى ال�صاع �أو ال�صاعني من القمح
�أو الوزنة �أو الوزنتني من التمر� ،إ ّال �أن ذلك نافع
وجم��دٍ ؛ ف���إذا اجتمع ما خ�ص�ص من التمر له�ؤالء
كاف ويفي�ض ،فكل يجمع ما لديه من
ال�ص ّوام ف�إنه ٍ
طعام له�ؤالء ال�ص ّوام ومن ثم يقدم لهم يف م�سجد
القرية فيجدوا ما ي�سدون به جوعهم.
وقد يخ�ص�ص الواقف بع�ض ًا من وقفه على م�ؤذن
اجلامع و�إمامه ،حيث �أن امل���ؤذن والإم��ام �سابق ًا مل
يكن لهما مكاف�أة كما هو عليه الآن ،و�إمنا يعتمدان يف
�أجورهما على ما تركه الواقفون على هذه امل�ساجد
من طعام؛ فيكون مل���ؤذن امل�سجد كي ًال معلوم ًا من
الطعام كالرب والعي�ش والتمر وكذلك الإمام.

توثيق الوقف

عندما يريد �شخ�ص ما �أن يوقف �أو ي�صرب �شيئ ًا
ل(ال�ص ّوام) مث ًال �أو �أي وجه من وجوه اخلري؛ ف�إنه
يحر�ص على توثيقه ،وذل��ك ب���أن يذهب �إل��ى �أحد
امل�شهورين واحلاذقني بالكتابة؛ ممن لهم باع طويل
وخربة يف كتابة الوقوف من �أهل ال�صالح والتقى،
بحيث ي�شهد مبا يكتب ويح�ضر الكتابة �أحد ال�شهود
ممن ي�شهد لهم بال�صالح وي���ؤرخ الكتاب ويختتم

بال�صالة على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وقد
تختم الوثيقة بختم الكاتب �إن كان له ختم ،وكمثال
على ذل��ك ن��ورد وثيقة لها �أك�ثر من مائة وع�شرة
�أع��وام قال فيها الواقف من �أه��ايل �أثيثية ما يلي:
«�أقر حممد بن عمر ب�أنه وقف مراكزه يف احلي�شتني
اللواتي حتت دخينية ال�ص ّوام وهي التي على �ساقي
اجلرعى واجل��رف يف البطيحى وقف مراكزه على
ال�ص ّوام وذلك يف �صحة منه واعتدال ومتام عقل بال
زوال �شهد على ذلك علي بن عبداهلل بن عبدالعزيز
و�شهد به وكتبه �سليمان بن �صالح بن �سويدان،
التاريخ 1325هـ».

من �أ�شهر و�أقدم الأوقاف

من �أ�شهر هذه الأوقاف و�أقدمها وقف «�صبيح»
امل�شهور يف مدينة �أ�شيقر ،يقول ال�شيخ عبد الرحمن
بن من�صور �أب��ا ح�سني -رحمه اهلل -يف مقال له
ن�شر يف �إحدى ال�صحف ب�أن (�أ�شيقر) من البلدان
(النجدية) التي تزخر بوثائق الأوق��اف بنوعيها،
ف��الأوق��اف على ال�ص ّوام كثرية ج��د ًا وه��ي الأ�شهر
يف �أوق��اف البلدة ،ولذا ُدون��ت يف �سجل خا�ص بها،
ويتولى الإ�شراف عليها وكالء على م ّر ال�سنني �إلى
يومنا هذا ،كما توجد �أوقاف على ال�ضيف يجمعها
�أمري البلدة كل عام ،وقد دونت يف �سجل خا�ص بها
�شاملة كل ب�ساتني البلدة �صغريها وكبريها دون
ا�ستثناء ،كما يوجد �أوقاف على الفقراء وامل�ساكني
والأ�ضاحي واحلجج وكذلك على الذرية ،وال�سرج يف
امل�ساجد والطرقات والدالء على الآبار التي ت�ستقي
منها البيوت ،ومن الأمثلة على ذلك من واقع الوثائق
�أوق���اف «�صبيح» ،و�صقر ب��ن قطامي ورميثة بن
ق�ضيب على ال�ص ّوام.
ووق���ف «���ص��ب��ي��ح» يف منت�صف ال��ق��رن الثامن
الهجري حيث ُكتب عام 747هـ وجعل جزء ًا من غلة
الوقف يكون �سماط ًا من التمر يف �شهر رم�ضان عند
الإفطار من كل عام ي�أكله الغني والفقري واحل�ضري

و«البدوي» ..ويف منت�صف القرن العا�شر � 5شعبان
940ه��ـ وق��ف «�صقر بن قطامي» على منوال وقف
«�صبيح» ،ويف �آخ��ر القرن العا�شر يف  19رم�ضان
986ه��ـ وقف «رميثة بن ق�ضيب» �أي�ض ًا على منوال
وقف «�صبيح» ،ثم توالت الأوقاف بعد ذلك ،منها ما
هو خم�ص�ص ب�أكمله لل�ص ّوام ،ومنها ما ي�شتمل على
جزء لل�ص ّوام.
وال يزال م�سجد ال�شمال ب�أ�شيقر يغ�ص بامل�صلني
وت��ن��اول الإف��ط��ار فيه من متر ال�صوام ،كما يقول
الأ�ستاذ «عبداهلل الب�سيمي» ،وهو يعدد مناذج من
�صور الوقف يف �أ�شيقر ما ن�صه( :كما �أوقفت هيلة
بنت حمد بن منيف :وزنة (ودك) ل�سراج الفيلقية
يف رم�ضان وقربة تروي امل�صلني يف م�سجد الفيلقية
برم�ضان والقربة من جلود ال�ضحايا التي �أو�صت
بها ،ووق��ف حمد بن عبدالوهاب� :سراج يف �شهر
رم�ضان يعلق بعد �صالة املغرب �إلى طلوع النا�س من
�صالة العتمة يعلق بني دار ابن جوير ودار �آل فهد
يف �سوق ال�صعيد� ،أما يف الع�شر الأواخر من رم�ضان
فيعلق زي���ادة على ذل��ك يعلق يف املو�ضع امل��ذك��ور
�إذا قام النا�س ل�صالة القيام �إل��ى �صالة الفجر،
و�أو�صت نورة بنت عبدالرحمن الرزيزاء بريال كل
�سنة ي�شرتى به قاز وي�شب به �سراج يف �سريويل على
عادته يجعل عند باب حممد بن �إبراهيم بن ح�سني
يف رم�ضان يف الع�شرين الأولى ي�شب �أول الليل و�آخره
والع�شر الأواخ���ر ي�شب من املغرب �إل��ى �آخ��ر الليل
كله).
و�أم��ا الأ�ستاذ �سعود بن عبد الرحمن اليو�سف
فقد �أل��ف كتاب ًا �ضخم ًا بعنوان« :م��ن �آث��ار علماء
�أ�شيقر» ،وذك��ر العديد من النماذج لهذا امل�شهد
الثقايف واحل�ضاري لدى هذه البلدة يف هذا املجال
ومنها على �سبيل املثال وثائق يف ر�صد الأموال التي
تعد لأوق��اف (ال�ص ّوام ) ،وت�سليمها لأم�ير البلدة
�آن����ذاك ،ويف ه��ذا ال��ك��ت��اب ع�����ش��رات ال��ن��م��اذج من
الأوقاف التي خ�ص�ص ريعها لل�ص ّوام.
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