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الإهــــــداء

إىل من ربياني صغريا، أبي وأمي..

إىل رفيقة مشوار العمر أم خدجية وزهراهتا اخلمس:

 )خدجية، مريم، يُسْر، يُمْن، عَزَّة(..

إىل روح عمي الذي وضعين على طريق العلم..

إىل كل من وقف معي وساندني..

إىل كل من وقف جزءًا من ماله من أجل رقيّ أمته وسعادهتا..

أهدي هذا العمل املتواضع..



4

�شكــر وتقديــر

احلمد لله الذي تتم بنعمته ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على النبي خامت الر�ساالت، 
حممد بن عبدالله، وعلى اآله و�سحبه ومن وااله،،، اأما بعد..

علّي  ومّن  الدرا�سة،  هذه  مو�سوع  الختيار  يل  توفيقه  على  واآخرا  اأوال  لله  فاحلمد 
بنعمة متامها، فله احلمد �سبحانه على اآالئه وف�سله وتي�سريه، ثم اإنه ملن الواجب علي اأن 
اأ�سهم يف اإخراج هذا العمل اإىل حيز الوجود، واأخ�ص  اأتقدم بجزيل ال�سكر لكل من 
بالذكر الدكتور علي بن �سعيد الريامي اأ�ستاذ التاريخ االإ�سالمي بق�سم التاريخ يف جامعة 
ال�سلطان قابو�ص، والدكتور عمر �سليمان لقمان اأبو ع�سبانة على ما قدماه من مالحظات 
اأزجي عظيم �سكري الأهل نزوى  قيمة للخروج بهذا الكتاب اإىل حيز الوجود، كما 
الكرام الذين فتحوا يل اأبواب قلوبهم قبل اأبواب جمال�سهم، واأمدوين بنفائ�ص خزائن 
خمطوطاتهم التي لوالها ملا خرجت هذه الدرا�سة اإىل حيز الوجود، وال�سكر مو�سول 
للقائمني على مركز اخلليل بن اأحمد يف جامعة نزوى وعلى راأ�سهم الدكتور حممد  بن 
نا�رص املحروقي على اإ�سهامهم الكبري يف اإخراج هذا العمل فبارك الله فيهم جميعًا ووفقهم 
ملا يتطلعون اإليه داعيًا الله العلي القدير اأن يكون هذا العمل خال�سًا لوجهه الكرمي، واأن 

يوفقنا ملا فيه خري هذا الوطن العزيز.
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املقـدمــــة

ُيعد الوقف من اأهم املوؤ�س�سات التي منت وتطورت يف اأح�سان احل�سارة االإ�سالمية، 
وكان لها اإ�سهاماتها يف تطور املجتمعات االإ�سالمية، فقد قامت االأوقاف بدور حيوي 
وملمو�ص على مر الع�سور، و�سملت خمتلف جوانب احلياة. حيث اأ�سهمت يف اإن�ساء 
املوؤ�س�سات الدينية والعلمية وموؤ�س�سات الرعاية ال�سحية واالجتماعية وكانت عامال قويا 
يف تعزيز عرى الرتابط بني اأفراد املجتمع، واإ�ساعة روح التكافل االجتماعي، من حيث 
االإ�سهام يف حت�سني امل�ستوى املعي�سي للفقراء واملع�رصين واأبناء ال�سبيل منذ القرن االأول 

الهجري.
وكما اأن للوقف قيمة مادية ظاهرة يف موؤ�س�سات الوقف واأمواله، فاإن له اأي�سا قيمة 
معنوية باعتباره عبادة من العبادات التي يتقرب بها امل�سلم لربه، و�سدقة جارية يف حياته 
فقط،  واالأغنياء  احلاكمة  الطبقات  على  االأموال  وقف  يقت�رص  مل  لذلك  مماته،  وبعد 
بل انربى للوقف حتى ممن لي�سوا من ذوي الي�سار والغنى يف املجتمع "يهبون لله بع�سا 
ليجعلها  اأر�ص خالية  اأو  يتنازل عن عقار  الثواب، فرتى من  نيل  مما ميلكون رغبة يف 
اأ�سبح  حتى  وامل�سلمني")1(،  لالإ�سالم  وقفا  ذلك  غري  اأو  للقراآن  مدر�سة  اأو  م�سجدا 
 الوقف ثقافة عامة يف خمتلف اأقاليم البالد االإ�سالمية جت�سد فيها �سعور الفرد بامل�سوؤولية 

جتاه اجلماعة.
تطورت مع الوقف -عرب املراحل الزمنية التي مر بها- منظومة متكاملة الإدارته متثلت 
اإىل  اإ�سافة  اأنواعه،  وحتديد  ملكيته،  وتوثيق  الأحكامه،  الفقهي  والتاأ�سيل  التنظري  يف 
اإدارته وتنميته وا�ستثماره، وحمايته من املخاطر التي قد يتعر�ص لها، حتى ا�ستطاع بهذه 
املنظومة اأن ي�سبح وجها اإن�سانيا راقيا من وجوه احل�سارة االإ�سالمية وبقي حمافظا على 

دميومته عرب الع�سور.

1) Netton, Ian Richard. Encyclopedia of Islamic civilisation and religion, first ED, Routledg, London, 
2008, p48
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برز الوقف يف ُعمان كغريها من اأقاليم العامل االإ�سالمي َوُعدَّ اأحد اأبرز ركائز احلياة 
يف املجتمع الُعماين يف خمتلف اجلوانب االجتماعية والثقافية وال�سحية وغريها، مت�سما 
ب�سمات فر�ستها طبيعة املنطقة ونظامها االإقت�سادي وال�سيا�سي، اإذ ال تكاد تخلو مدينة اأو 
قرية ُعمانية من اأوقاف يف جانب اأو اأكرث. حيث وقف الُعمانيون مل�ساجدهم ومدار�سهم 
ومكتباتهم وحاراتهم ولرعاية املر�سى، وموارد املياه املتمثلة يف االآبار واالأفالج. كما 
البنى  متطلبات  من  واملقابر وغريها  والرحى  الطرق  مثل  العامة  للخدمات  اأمواال  وقفوا 

التحتية واخلدمية يف املجتمع. 
لفرتات  �سيا�سية  باعتبارها عا�سمة  الُعمانية،  اأبرز احلوا�رص  اإحدى  نزوى  وتعد مدينة 
طويلة من فرتات التاريخ الُعماين، وكانت مركزا من مراكز االإ�سعاع العلمي منذ القرن 
يف  �ساهم  كبري  وح�ساري  فكري  اإرث  عنه  نتج  الذي  االأمر  اأي�سا،  الثاين  الهجري 
احلفاظ على اأوقافها وتنميته وتطويره وتوثيقه يف ن�سخ خا�سة تعد وثائق نفي�سة يف هذا 
بها -كذلك- يف وقف   املو�رصين  العلماء واالأئمة وعدد من  اجلانب، واأ�سهم وجود 

الكثري من االأموال يف اجلوانب الثقافية واالجتماعية. 
احلوا�رص  ويف  عموما  ُعمان  يف  احل�ساري  ودورها  اأهميتها  رغم  االأوقاف  حتظ  مل 
اقت�رصت  حيث  كثريا،  الباحثني  باهتمام  االآن  حتى  خ�سو�سا  نزوى  ومنها  الرئي�سية 
جوانب حمددة.  بحوث خمت�رصة يف  على  باالأوقاف  اهتمت  التي  القليلة  الدرا�سات 
نزوى  الوقف يف  تاريخ  بتتبع  ُيعنى  الذي  املو�سوع  هذا  الباحث الختيار  دفع  ما  وهو 
واالجتماعية  خالل  الثقافية  احلياة  واإ�سهاماته يف  واأثره  واإدارته،  واأنواعه،  وجماالته 

الفرتة )ق4هـ - ق12هـ/ ق10- ق 18م(.  
ونظرا لقلة اعتناء امل�سادر التاريخية بجوانب التاريخ احل�ساري الُعماين، وجد الباحث 
نف�سه اأمام قلة يف املعلومات التي ميكن الرجوع اإليها يف البحث العلمي؛ وذلك ل�سعوبة 
دائرة  لتو�سيع  به  ما حدا  ُعمان، وهذا  الوقف يف  احل�سول على م�سادر عن مو�سوع 
بحثه لت�سمل فرتة زمنية طويلة متتد خالل الفرتة )ق4هـ - ق12هـ/ ق10- ق 18م( 
مقابل ت�سييق النطاق اجلغرايف للبحث ليقت�رص على مدينة نزوى، وذلك من اأجل ر�سم 
�سورة للواقع احل�ساري املحدد الذي يعمل على بحثه، واإبراز مو�سوع الوقف كجانب 
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ح�ساري مهم له اإ�سهامه يف احلياة الثقافية واالجتماعية يف ُعمان.
متتد من  الأنها  ُعمان؛ ذلك  الوقف يف  تاريخ  لدرا�سة  مهمة  الزمنية  الفرتة  وتعد هذه 
القرن الرابع الهجري -القرن الذي �سهد ن�ساط التدوين العلمي، والذي حفظ بع�سا 
من مالمح الوقف يف ُعمان-  وحتى القرن الثاين ع�رص الهجري الذي �سهد اأفول دولة 

اليعاربة التي حظي فيها الوقف بن�ساط كبري. 
جمع  على  القائم  التاريخي  الو�سفي  املنهج  على  الدرا�سة  هذه  يف  الباحث  واعتمد 
عدد  وعلى  واملطبوعة،  املخطوطة  امل�سادر  من  بعدد  م�ستعينا  وحتليلها،  العلمية  املادة 
املدونة  الوقفية  التقييدات  على  -كذلك-  واعتمد  بنزوى،  اخلا�سة  الوقف  ن�سخ  من 
باالإ�سافة  للدرا�سة،  املحددة  الزمنية  الفرتة  خالل  املختلفة  الُعمانية  املخطوطات  يف 
الوقف،  تناولت مو�سوع  التي  الُعماين  والفقه  الرتاث  اال�ستفادة من ذخائر كتب  اإىل 
اال�ستفادة  جانب  اإىل  هذا  اأي�سا.  واالأن�ساب  والرتاجم  التاريخ  كتب  من  واال�ستفادة 
من الدرا�سات النظرية ذات ال�سلة بدرا�سة االأوقاف واأثرها العلمي واالجتماعي. كما 
ا�ستعان الباحث مبنهج التاريخ ال�سفهي عرب اإجراء بع�ص املقابالت مع املهتمني بالوقف 

يف نزوى.
الوقف  مفهوم  االأول  الف�سل  تناول  وخامتة،  ف�سول  خم�سة  اإىل  الدرا�سة  َمْت  ُق�سِّ
الفقهية  املدونات  ثم ظهوره يف  عام،  بوجه  االإ�سالمية  احل�سارة  واأهميته يف  وتطوره 
منذ  ُعمان  الوقف يف  تطور  ومالمح  الهجري،  الرابع  القرن  قبل  )االإبا�سية(  الُعمانية 
تاأ�سل ثقافة  الثاين ع�رص الهجري، ثم تناول مظاهر  القرن  الرابع الهجري حتى  القرن 

الوقف يف املجتمع الُعماين.
بداأ  حيث  نزوى،  مدينة  يف  للوقف  التاريخي  التطور  تناول  فقد  الثاين  الف�سل  اأما 
بالتعريف مبدينة نزوى، ثم ظهور الوقف يف املدينة وتطوره، وتناول العوامل والدوافع 

التي �سجعت على الوقف يف املدينة واأنواع االأ�سياء املوقوفة فيها. 
وجاء الف�سل الثالث عن تنظيم الوقف واإدارته يف نزوى ودور الوكالء يف ذلك وعالقة 
لها  تعّر�ص  التي  واملخاطر  حفظه،  واآليات  الوقف  توثيق  تتبع  ثم  الوقف،  باأموال  الدولة 
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الوقف، باالإ�سافة اإىل تثمري اأمواله، وعالقة اأوقاف نزوى باالأوقاف يف غريها من املدن 
والبلدان.

وبحث الف�سل الرابع اأثر الوقف يف احلياة الثقافية؛ اإذ تناول اأثر الوقف يف احلياة الدينية 
واحلياة العلمية، ففي احلياة الدينية مت بحث اإ�سهام الوقف يف بناء امل�ساجد وامل�سليات 
وعمارتها وبناء مرافقها، باالإ�سافة اإىل اإ�سهام الوقف يف ت�سجيع امل�سلني على العبادة يف 
امل�ساجد مبا وفرته لهم من ت�سهيالت. وتناول الف�سل اأي�سا اأثر الوقف يف اإقامة ال�سعائر 
واإقامة  وال�سالة  الكفارات  اإىل  اإ�سافة  واحلج  القراآن  وقراءة  كال�سيام  االأخرى  الدينية 

حلقات الذكر.
اأما فيما يتعلق باأثر الوقف يف جوانب احلياة العلمية فقد تناولت الدرا�سة يف هذا الف�سل 
اأثر الوقف يف تفعيل الدور التعليمي للم�سجد والذي �سمل التعليم ون�سخ الكتب وعر�ص 
الن�سخ ومقابلتها. باالإ�سافة اإىل اأثر الوقف يف رعاية املتعلمني مبختلف فئاتهم )متعلمي 
القراآن الكرمي، ومتعلمي االأثر ومتعلمي النحو، وفقراء املتعلمني.. اإلخ(. وتناولت 
الدرا�سة يف هذا الف�سل اأي�سا رعاية املدار�ص واملعلمني من حيث اأبرز املدار�ص الوقفية يف 
نزوى وتوفري الوقف ما يحتاجه بنيان تلك املدار�ص من اإعمار، وكذلك طرائق ا�ستفادة 

املعلمني من اأموال الوقف، ثم بيان اأثر الوقف يف رعاية الكتب واملكتبات.
وتناول الف�سل اخلام�ص اأثر الوقف يف احلياة االجتماعية يف مدينة نزوى، حيث بحث 
اأثر الوقف يف تفعيل الدور االجتماعي للم�ساجد، وكذلك البعد االجتماعي لالأوقاف 
اإ�سافة اإىل دور االأوقاف يف رعاية الفقراء وتوفري اخلدمات العامة  اخلا�سة بالعبادات، 
يف املجتمع مثل: �سيانة الطرق، والتنور، وتوفري اخلل، وخدمات املقابر واالأكفان، 
باالإ�سافة اإىل اإ�سهام االأوقاف يف العادات االجتماعية يف نزوى. ثم تناول الف�سل اإ�سهام 
املراأة النزوية يف االأوقاف ومدى وعيها بحاجات جمتمعها، وتاأثريها وتاأثرها مبا كان 

يجري يف جمتمعها.
ويف اخلتام اأود التذكري باأن هذه الدرا�سة يف االأ�سل هي درا�سة تاأريخية بحثت ملمحا 
بع�ص  يف  وتطرقت  الوقف.  وهو  اأال  االإ�سالمية  احل�سارة  مالمح  من  مهما  ح�ساريا 
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مراحلها جلوانب من فقه الوقف يف حقب تاريخية خمتلفة، لذلك يجب التنبه اإىل اأنها 
لي�ست م�سدرا الأحكام الوقف يف وقتنا املعا�رص، بل اأرجو اأن تتوجه االأ�سئلة عن اأحكام 
الوقف وم�ستجدات الع�رص فيه اإىل جهات الفتوى املعتمدة يف كل بلد من بالد العامل 
االإ�سالمي، ملا تلك اجلهات من نظرة يف مراعاة الظروف االجتماعية واالقت�سادية يف 
كل بلد. �سائال الله جلت قدرته اأن يوفق اأبناء اأمتنا االإ�سالمية الإعادة االهتمام بالوقف 
وبناء املجتمع املتكافل، كما اأ�ساأله جل �ساأنه اأن يجعل هذا العمل خال�سا لوجهه واأن 

يتقبله بقبول ح�سن واأن ينفع به. 
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الوقف يف ُعمان تاريخه وتطوره

ُيعد االإن�سان الركيزة االأ�سا�سية لعمارة االأر�ص والرقي باأمناط احلياة فيها وفق ما جاءت 
فهم  وقد  بعمارتها،  املكلف  االأر�ص  الله يف  خليفة  الأنه  ذلك  االإ�سالمية؛  ال�رصيعة  به 
امل�سلمون االأوائل مغزى تلك الر�سالة االإن�سانية لالإ�سالم فاجتهدوا ي�سوغون على اأ�سا�سها 
�سورا متثل معاٍن حقيقية ومكتملة للتكافل االجتماعي. فاإ�سافة اإىل الزكاة التي فر�سها 
الله تعاىل يف اأموال االأغنياء حقا للفقراء، "ظهر نوع اآخر للعطاء اخلريي يف االإ�سالم، 
وهو املنح الدائمة املعروفة بالوقف")1(؛ لي�سكل ميدانا مهما تناف�ص امل�سلمون يف ابتكار 
اإليها اأحد، "فلم تدع فئة من املجتمع تفتقر  اأبواب جديدة له، وم�سارف مل ي�سبقهم 
اإىل العون اإال و�سملتها بالعناية، ي�ستوي يف ذلك االأيتام، والفقراء وامل�ساكني واالأرامل 
بل  وغريهم")2(،  ال�سبيل  وعابرو  العلم  وطلبة  واملعاقون  وامل�سنون  والعجزة  واملر�سى 

تعدت عنايتهم يف ابتكار اأبواب الوقف رعاية االإن�سان اإىل العناية باحليوان والرفق به.
وعلى الرغم من اأن لـ"فكرة الوقف جذور مع الدولة الرومانية والبيزنطية وال�سا�سانية، 
الثقافة  مع  يتنا�سب  مبا  بالوقف  اخلا�سة  وال�سيا�سات  القوانني  ر  طوَّ االإ�سالم  اأن  اإال 
الفكرية  ومذاهبهم  الفقهية  مدار�سهم  اختالف  على  امل�سلمون  فاهتم  االإ�سالمية")3(، 
بالوقف وعملوا على تطويره، وتبلور هذا االهتمام يف جانبني رئي�سيني، جانب تنظريي 
الوقف  اأبواب  �سمل  تطبيقي  وجانب  واأحكامه،  و�رصوطه  الوقف  ماهّية  �سمل  فقهي 

واأنواعه وتوثيقه واملوؤ�س�سات التي تديره وت�رصف عليه.
وهذه الدرا�سة لي�ست متخ�س�سة يف بحث اأ�سول الوقف ال�رصعية، واجتهادات العلماء 

1) Campo, E. Juan.Encyclopedia of Islamic. Facts On File, New York, 2009, p38.

2( الق�شاة، منذر عبدالكرمي. اأحكام الوقف، درا�شة قانونية فقهية مقارنة بني ال�شريعة والقانون، دار الثقافة للن�شر والتوزيع، 2011م، 
�ص31، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الق�شاة، اأحكام الوقف(.

3) Amy, Singer. Charity in Islamic societies. Cambridge University press, 2008, p91.
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من خمتلف املذاهب يف تاأ�سيله ونظرتهم يف خمتلف جوانبه)1(، ولكن تاأخذ الدرا�سة 
جانبا من النظرة التاأ�سيلية للوقف وتطوره يف احل�سارة االإ�سالمية وذلك كمدخل لدرا�سة 
تاريخ الوقف يف ُعمان؛ بهدف ر�سم  �سورة عامة للتطور التاريخي الذي مر به التاأ�سيل 

الفقهي للوقف يف ُعمان.
11 الوقف لغة:-

الَوْقف م�سدر َوَقْفُت الدابة،وَوَقْفُت الكلمة وقفا)2(،وتاأتي مفردة )الوقف( لغة على 
يديها  يف  جعلت  اإذا  توقيفا  املراأة  َوّقْفُت  يقال  عاج،  من  �سوار  عدة،فالوقف  معاين 
�سبهه)4(،  اأو  حديد  اأو  قرن  من  بحافتيه  ي�ستدير  ما  الرت�ص  من  الَوقف)3(،والَوْقف 
تاأتي  قد  الق�سائية  االأحكام  بعدها")5(،ويف  عّما  الكلمة  القراءة،قطع  يف  و"الوقف 
عبارة وقف املال مبعنى منع الت�رصف فيه موؤقتا ل�رصورة حمددة حتى يف�سل فيه بحكم 
ق�سائي)6(،ووقف االأر�ص على امل�ساكني َوْقفا: حب�سها)7( واأوقفت لغة رديئة)8(.ويظهر 
من هذا اأن كلمة الوقف تاأتي مبعانى عدة منها احلب�ص،واحلب�ص �سد التخلية،وحب�سته 
واحتب�سته مبعنى واحد،واحُلب�ص بال�سم ما ُوِقَف)9(،ويف التاج "من املجاز: احُلُب�ُص: كل 

ال�شريعة  يف  الوقف  اأحكام  عبيد.  حممد  الكبي�شي،  انظر  الوقف.  جوانب  يف  امل�شلمني  علماء  اآراء  حول  اأكرث  تفا�شيل  ملعرفة   )1
الإ�شالمية، د ط، وزارة الأوقاف واإحياء الرتاث الإ�شالمي، اجلمهورية العراقية، 1379هـ/ 1977م، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: 

الكبي�شي، اأحكام الوقف( ففيه بحث علمي وا�شع حول اأحكام الوقف.
2( ابن منظور، حممد بن مكرم. ل�شان العرب، ط3، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 1419هـ/1999م، ج 15، �ص373، )و�شي�شار 

اإليه فيما بعد بـ: ابن منظور، ل�شان العرب(.
اإ�شماعيل بن حماد. ال�شحاح )تاج اللغة و�شحاح العربية( حتقيق: اأحمد عبدالغفور عطار، ط3، دار العلم للماليني،  3( اجلوهري، 

بريوت، 1404هـ/1984م، ج4، �ص1445، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: اجلوهري، ال�شحاح(.
بريوت،  الفكر،  دار  ط،  د  �شريي،  علي  حتقيق:  القامو�ص،  جواهر  من  العرو�ص  تاج  احل�شيني.  مرت�شى  حممد  ال�شيد  الزبيدي،   )4

1414هـ/1994م، ج12، �ص527، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الزبيدي، تاج العرو�ص(.
5( جممع اللغة العربية. املعجم الو�شيط، ط2، املكتبة الإ�شالمية، م�شر،1972م، �ص1061 )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: املعجم الو�شيط(.
6( املنحي، �شالح بن و�شاح. التب�شرة يف الأحكام، خمطوطة م�شورة، مركز الدرا�شات الُعمانية، جامعة ال�شلطان قابو�ص، �شلطنة ُعمان، 

بدون رقم، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: املنحي، التب�شرة(.
7( ابن منظور، ل�شان العرب، ج15، �ص374،  والزبيدي، تاج العرو�ص، ج 12، �ص528.

8( اجلوهري، ال�شحاح ج4، �ص1445، وابن منظور، ل�شان العرب، ج15، �ص374، والزبيدي، تاج العرو�ص،  ج12، �ص527.
9( اجلوهري، ال�شحاح ج3، �ص915، وابن منظور، ل�شان العرب، ج3، �ص19، والزبيدي، تاج العرو�ص، ج8، �ص234.
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�سيء وقفه �ساحبه وقفا حمرما ال يباع وال يورث من نخل اأو كرم اأو غريها")1(،"ويف 
احلديث ذلك حبي�ص يف �سبيل الله اأي موقوف على الغزاة يركبونه يف اجلهاد")2(. وقد 
 )Endowment(اللغة االإجنليزية �سمن معاين املفردة جاء تعريف )الوقف( يف معاجم 
اأي مبعنى ال�سدقة اأو الهبة من الفرد للمحتاجني اأو للمجتمع عموما اأو املوؤ�س�سات التي 
تخدم املجتمع، كذلك جاءت مفردة )Charity( مبعنى العمل اخلريي والعطاء ال�سيما 

للفقراء واملحتاجني)3(.
21 الوقف ا�شطالحا:-

الفقهية ومدار�سهم  لتعدد مذاهبهم  تبعا  امل�سلمني  فقهاء  الوقف عند  تعريفات  تعددت 
الفكرية، لذلك اختلفت هذه التعريفات بناء على االختالفات الفقهية بني هذه املذاهب، 
فالوقف عند احلنفية هو "حب�ص العني على ملك الواقف والت�سدق باملنفعة")4(،وقد ذكر 
الكا�ساين نقا�سا بني علماء احلنفية حول راأي االإمام اأبي حنيفة)5( و�ساحبيه)6(،اإذ اأن االإمام 

1( الزبيدي، تاج العرو�ص، ج8، �ص235.
2( ابن منظور، ل�شان العرب، ج3، �ص19.

3) Little, WILLIAM, H. W. Fowler and Jessie Coulson.The Shorter Oxford English Dictionary. 3rd ED, 
Cambridge University press, 1973, p316 , p 656 . 

4( الكا�شاين، عالء الدين اأبو بكر بن م�شعود، بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1418هـ/ 1997م، 
ج8، �ص383، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الكا�شاين، بدائع ال�شنائع(،  وابن عابدين، حممد اأمني. رد املحتار على الدر املختار �شرح 
تنوير الأب�شار)حا�شية ابن عابدين(، طبعة خا�شة، دار عامل الكتب، اململكة العربية ال�شعودية، 1423هـ/2003م، ج6، �ص519، 

)و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ابن عابدين، احلا�شية(.
5( هو الإمام النُعمان بن ثابت بن زوطي التميمي الكويف، اأحد الأئمة الأربعة، واإمام مدر�شة الراأي، تويف يف رجب اأو �شعبان عام 150 
اأو 151 هـ. انظر ال�شعراين، عبدالوهاب. الطبقات الكربى، د ط، دار الفكر العربي، القاهرة، د ت، ج1، �ص45. )و�شي�شار اإليه 
فيما بعد ال�شعراين(. الطبقات، والبغدادي، اأبو بكر اأحمد بن علي. تاريخ بغداد، د ط، دار الكتب العلمية، بريوت، د ت، ج13، 

�ص323 وما بعدها، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: البغدادي، تاريخ بغداد(.
6( �شاحبا الإمام اأبي حنيفة هما:

القا�شي اأبو يو�شف يعقوب بن اإبراهيم بن حبيب الأن�شاري الكويف البغدادي، من كبار تالميذ الإمام اأبي حنيفة. هو اأول من 
و�شع الكتب يف اأ�شول الفقه على املذهب احلنفي، واإليه يرجع الف�شل يف ن�شره. ويل الق�شاء للمهدي، والهادي، والر�شيد، وهو 
اأول من لقب بقا�شي الق�شاة، ولد �شنة 118هـ، وتويف 182هـ. انظر البغدادي، تاريخ بغداد، ج14، �ص242. وابن قطلوبغا، اأبو 
الفداء زين الدين قا�شم ال�شودوين. تاج الرتاجم، ط1، دار القيم، دم�شق، 1413هـ/1992م،  �ص54، )و�شي�شار اإليه فيما بعد، 

ابن قطلوبغا، تاج الرتاجم(.
الإمام حممد بن احل�شن بن فرقد ال�شيباين، اأ�شله دم�شقي من اأهل قرية ت�شمى حر�شتا، ولد بالعراق عام 131هـ، �شمع من اأبي 
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اأبا حنيفة يرى جواز الوقف، مع بقاء العني املوقوفة يف ملك الواقف وت�رصف منفعته 
اإىل جهة الوقف مع جواز الرجوع عن الوقف، وال يلزم اإال اأن يحكم به القا�سي، اأو 
يخرجه خمرج الو�سية، بينما عند �ساحبيه يلزم بدون هذين ال�رصطني، "وهو قول عامة 
كما  القول")1(،  مبجرد  وقفا  ي�سري  يقول  يو�سف  اأبا  اأن  ثم  ال�سحيح.  وهو  العلماء، 
عّرف املالكية الوقف باأنه "اإعطاء منفعة �سيء مدة وجوده")2(، وذهب ال�سافعية اإىل اأن 
الوقف يعرف باأنه: "حب�ص مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع الت�رصف يف رقبته 
على م�رصف مباح موجود")3(، اأما الوقف عند احلنابلة فهو" حتبي�ص مالك مطلق الت�رصف 
ماله املنتفع به مع بقاء عينه بقطع ت�رصف الواقف وغريه يف رقبته")4(، اأما الوقف عند 
االإبا�سية)5( فهو "وقف ماٍل ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع ت�رصف الواقف وغريه يف 

رقبته، ل�رصف منافعه يف جهة بر تقربا لله")6(. 
ومن خالل هذه التعريفات لبع�ص املدار�ص الفقهية االإ�سالمية جند اأن هناك اتفاقا عاما 
اأن  اإال  العامة للوقف، من حيث ا�ستمرار عطاء املنفعة مع بقاء االأ�سل،  النظرة  حول 
البع�ص  اأن  املوقوفة، فرنى  العني  واأهمها ملكية  التفا�سيل  بع�ص االختالفات يف  هناك 
يرى اأنها تظل يف يد الواقف، مع ذهاب املنفعة للموقف عليه، يف حني ذهب االأكرثية 

اإىل انتقال امللكية اإىل املوقوف له.  

حنيفة وغريه، كان عاملا يف الفقه وعلوم العربية، حّدث ببغداد، توىل الق�شاء لهارون الر�شيد على الرقة ثم الري، وبها تويف عام 
189هـ. انظر البغدادي، تاريخ بغداد، ج2، �ص172، ابن قطلوبغا، تاج الرتاجم، �ص203.

1( ابن عابدين، احلا�شية، ج6، �ص520.
دار عامل  ل�شرح خمت�شر خليل، طبعة خا�شة،  اجلليل  بن عبدالرحمن. مواهب  اأبو عبداهلل حممد بن حممد  الرعيني،  2( احلطاب 
الكتب، اململكة العربية ال�شعودية، 1423هـ/2003م، ج7، �ص626، )و�شي�شار اإليه فيما بعد احلطاب الرعيني، مواهب اجلليل(.

3( ابن �شهاب، �شم�ص الدين حممد بن اأبي العبا�ص اأحمد بن حمزة. نهاية املحتاج اإىل �شرح املنهاج يف الفقه على مذهب الإمام 
اإليه فيما بعد بـ: ابن �شهاب، نهاية  ال�شافعي، الطبعة الأخرية، دار الفكر، بريوت، 1404هـ/1984م، ج5، �ص358، )و�شي�شار 

املحتاج(.
4( البهوتي، ال�شيخ من�شور بن يون�ص بن اإدري�ص. ك�شاف القناع عن منت الإقناع، حتقيق اإبراهيم اأحمد عبداحلميد، طبعة خا�شة، دار 
عامل الكتب، اململكة العربية ال�شعودية، 1423هـ/2003م، ج5، �ص2031، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: البهوتي، ك�شف القناع(.
5( تاأخر ظهور تعريف الوقف عند الإبا�شية حتى القرن 11هـ حني جاء ال�شق�شي باأول تعريف للوقف عند الإبا�شية، و�شيتم مناق�شة 

ذلك يف مو�شع لحق من هذا الف�شل.
6( اطفي�ص، حممد بن يو�شف. �شرح النيل و�شفاء العليل.ط3، مكتبة الإر�شاد، جدة:1985م، ج12، �ص454.
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31 اأدلة ثبوت الوقف �رشعا:-
ا�ستدل علماء امل�سلمني على م�رصوعية ثبوت الوقف بعدة اأدلة من القراآن الكرمي وال�سنة 

النبوية وفعل ال�سحابة ومن هذه االأدلة:
اأول: من القراآن:

1 "لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون")اآل عمران: االآية 92(، وقد روى البخاري -
نخل،  من  ماال  باملدينة  االأن�سار  اأكرث  طلحة  اأبو  "كان  مالك:  بن  اأن�ص  حديث 
وكان اأحب ماله اإليه بريحاء، وكانت م�ستقبلة امل�سجد، وكان ر�سول الله يدخلها 
وي�رصب من ماء فيها طيب، قال اأن�ص: فلما اأنزلت هذه االآية "لن تنالوا الرب حتى 
تنفقوا مما حتبون" قام اأبو طلحة اإىل ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم فقال: يا ر�سول 
الله، اإن الله تبارك وتعاىل يقول: "لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون"، واأن اأحب 
يا ر�سول  الله ف�سعها  برها وذخرها عند  اأرجو  لله،  واإنها �سدقة  اإيلَّ بريحاء  مايل 
الله حيث اأراك الله، قال: فقال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: "بخ، ذلك مال 
رابح، ذلك مال رابح، وقد �سمعت ما قلت، واإين اأرى اأن جتعلها يف االأقربني". 
اأقاربه وبني عمه")1(،  اأبو طلحة يف  الله، فق�سمها  اأفعل يا ر�سول  اأبو طلحة  فقال 
ويظهر من هذا احلديث اأن اأبا طلحة مل يوقف بريحاء وفقا للم�سطلح املتفق عليه، 
اأن وجه اال�ستدالل  اإال  اأقاربه وبني عمه،  مها بني  َق�سَّ باأنه  حيث ورد يف احلديث 
بهذه االآية هو "اأن ال�سدقات مندوب اإليها، والوقف �سدقة، فهو مندوب اإليه")2(.

ثانيا من ال�شنة:
1 حديث عبدالله بن عمر عند البخاري: "اأن عمر بن اخلطاب اأ�ساب اأر�سا بخيرب، -

اأ�سبت  اإين  الله،  يا ر�سول  الله عليه و�سلم ي�ستاأمره فيها، فقال:  النبي �سلى  فاأتى 

1( البخاري، اأبو عبداهلل حممد بن اإ�شماعيل. �شحيح البخاري، ط1، دار �شادر، بريوت، 1425هـ/2004م، كتاب الزكاة، باب الزكاة 
على الأقارب، رقم 1461، �ص 258، )و�شي�شار اإليه فيما بعد، البخاري، �شحيح البخاري(.

2( الكبي�شي، اأحكام الوقف، ج1، �ص93، وعبده، عبدالعزيز �شعيد علوان. اأثر الوقف يف التنمية القت�شادية والجتماعية مع درا�شة 
تطبيقية للوقف يف اليمن، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، كلية ال�شريعة والدرا�شات الإ�شالمية، جامعة اأم القرى، اململكة العربية 

ال�شعودية، 1417هـ/1997م، �ص 6، )و�شي�شار اإليه فيما بعد، عبده، اأثر الوقف يف التنمية(.
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اأر�سا بخيرب، مل اأ�سب ماال قط اأنف�ص عندي منه، فما تاأمر به؟، قال:"اإن �سئت 
حب�ست اأ�سلها وت�سدقت بها". قال: فت�سدق بها عمر: اأنه ال يباع وال يوهب وال 
الله،  �سبيل  الرقاب، ويف  االأقربني ويف  الفقراء، ويف  بها يف  يورث، وت�سدق 
وابن ال�سبيل، وال�سيف، ال جناح على من وليها اأن ياأكل منها باملعروف، ويطعم 
الوقف)2(، كما ذكر  اأ�سل  ابن قدامة هذا احلديث هو  غري متمول")1(، وقد عّد 
النووي باأنه دليل على �سحة اأ�سل الوقف واأنه خمالف ل�سوائب اجلاهلية)3(، وقيل 

هو اأول وقف يف االإ�سالم)4(. 
1 حديث اأبي هريرة ر�سي الله عنه اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم قال:"اإذا مات -

ابن اآدم انقطع عمله اإال من ثالث: �سدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �سالح 
يدعو له")5(، فالوقف من ال�سدقة اجلارية التي ال ينقطع اأجرها حتى بعد وفاة من 
وقفها، وقد  اأ�سار النووي يف �رصح احلديث اأن فيه دليال على �سحة الوقف، حيث 

اإن ال�سدقة اجلارية هي الوقف)6(، فهو اأحد اأنواع ال�سدقة اجلارية.
1 حديث اأبي هريرة ر�سي الله عنه اأن ر�سول الله -�سلى الله عليه و�سلم- قال:"من -

احتب�ص فر�سا يف �سبيل الله اإميانا وت�سديقا لوعد الله: كان �ِسبعه وريُّه وبوله وروثه 
ح�سنات يف ميزانه")7(، وقد ا�ستدل العلماء بهذا احلديث يف اأنه اأ�سل يف وقف ما 

عدا االأر�ص)8(.

1( البخاري، �شحيح البخاري، كتاب ال�شروط، باب ال�شرط يف الوقف، رقم 2737، �ص 486.
2( ابن قدامة، اأبو حممد عبداهلل بن اأحمد بن حممد املقد�شي. املغني، حتقيق د.عبداهلل بن عبداملح�شن الرتكي ود.عبدالفتاح حممد 
اإليه فيما بعد ابن قدامة،  احللو، ط4، دار عامل الكتب، اململكة العربية ال�شعودية، 1419هـ/1999م، ج8، �ص184، )و�شي�شار 

املغني(.
3( النووي، يحيى بن �شرف. املنهاج يف �شرح �شحيح م�شلم، د ط، بيت الأفكار الدولية، الأردن، د ت، كتاب الو�شية، باب الوقف، 

�ص1038-1039، )و�شي�شار اإليه فيما بعد النووي، املنهاج(.
4( ابن �شهاب، نهاية املحتاج، ج5، �ص359.

5( النووي، املنهاج، �ص1038.
6( امل�شدر نف�شه، �ص1038.

7( البخاري، �شحيح البخاري، كتاب اجلهاد، باب من احتب�ص فر�شا يف �شبيل اهلل، رقم 2853، �ص 508.
8( احلطاب الرعيني، مواهب اجلليل،  ج7، �ص 631-630.
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1 من - اأحد  بقي  ما  جابر:  عن  "جاء  فلقد  و�سلم:  عليه  الله  �سلى  النبي  �سحابة  فعل 
اأ�سحاب النبي �سلى الله عليه و�سلم له مقدرة حتى وقف")1(، وقد وقف اأ�سحاب 

ر�سول الله اأوقافا كثرية يف املدينة املنورة.
41 اأركان الوقف:-

للوقف اأربعة اأركان)2(، وهي:
1 الواقف: و"هو الذي يوقف عني حمددة جلهة حمددة")3(، وي�سرتط فيه: العقل، -

املوقوفة ملكية  للعني  والبلوغ، والر�سد، واالختيار، واحلرية، واأن يكون مالكا 
تامة)4(. 

1 املوقوف: "هو العني املحبو�سة والتي جتري عليها اأحكام الوقف")5(، ومن �رصوطه: -
اأن يكون ماال متقوما، واأن يكون معلوما، ملكا للواقف ملكية تامة)6(، وا�سرتط 

بع�سهم فيه اإمكانية بيعه، ودميومة االنتفاع به مع بقاء عينه)7(.
1 املوقف عليه: "هو من ي�ستحق االنتفاع بالعني املوقوفة")8(، ويجب اأن تكون جهة -

1( اخل�شاف، اأبو بكر اأحمد بن عمرو ال�شيباين. اأحكام الأوقاف، ط1، مطبعة ديوان عموم الأوقاف امل�شرية، القاهرة، 1322هـ/1904م، 
�ص15، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: اخل�شاف، اأحكام الأوقاف(، وابن �شهاب، نهاية املحتاج،  ج5، �ص359، وابن قدامة، املغني، 

ج8، �ص 186 واللفظ لبن �شهاب.
2( ابن �شهاب، نهاية املحتاج،  ج5، �ص359، والكبي�شي، اأحكام الوقف، ج1، �ص147، وذهب احلنفية اإىل اأن ركن الوقف ال�شيغة 
احلا�شية، ج6،  عابدين،  ابن  انظر:  ونحوه«  امل�شاكني  موؤبدة على  كاأر�شي هذه �شدقة  اخلا�شمة  الألفاظ  »ركنه  قولهم:  وذلك يف 
اأحكام  انظر الكبي�شي،  التي قال بها غريهم،  باقي الأركان  �ص5222-523، وهو الذي رجحه الكبي�شي، فهي يف نظره ت�شمل 

الوقف، ج1، �ص 147.
3(  زين الدين، عبداملنعم. �شوابط املال املوقوف، ط1، دار النوادر، �شورية - لبنان - الكويت، 1433-2012م، �ص40-41، )و�شي�شار 

اإليه فيما بعد زين الدين، �شوابط املال املوقوف(.
4( ابن �شهاب، نهاية املحتاج، ج5، �ص360، والكبي�شي، اأحكام الوقف، ج1، �ص311، والق�شاة، اأحكام الوقف، �ص75.

5( الكبي�شي، اأحكام الوقف، ج1، �ص351 وما بعدها، وزين الدين، �شوابط املال املوقوف، �ص41 .
6( زين الدين، �شوابط املال املوقوف، �ص 41.

7( البهوتي، ك�شف القناع، ج5، �ص2032، ابن �شهاب، نهاية املحتاج، ج5، �ص361، والكا�شاين، بدائع ال�شنائع، ج8، �ص398.
8( زين الدين، �شوابط املال املوقوف، �ص41.
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بر، والرب "ا�سم جامع للخري")1(، و"اأن ال يعود الوقف للواقف، واأن يكون على 
جهة ي�سح ملكها والتملك لها، وا�سرتط بع�سهم اأن يكون جلهة غري منقطعة")2(.

1 الوقف")3(، - على  ويدل  الواقف،  عن  ي�سدر  الذي  "اللفظ  وهي  الوقف:  �سيغة 
الوقف  "�رصط  اأن  فقالوا  الوقف،  ل�سحة  الواقف  عبارة  �سحة  ال�سافعية  وا�سرتط 

�سحة العبارة")4(.
51 اأنواع الوقف:-

يتنوع الوقف اإىل عدة اأنواع بناء على توقيت وقفه وجهة �رصفه:
اأ- اأنواع الوقف بناء على توقيت وقفه: يق�شم  الوقف اإىل ثالثة اأنواع:

1 تعليق على - فيها  فيه منجزة بحيث ال يكون  الوقف  "وتكون �سيغة  املنجز:  الوقف 
�رصط كائن، وال اإ�سافة اإىل امل�ستقبل")5(.

1 يحتمل - معدوم  اآخر  اأمر  بح�سول  الوقف  الوقف املعلق: ويق�سد به "ربط ح�سول 
الفقراء  على  هذه  داري  اأوقفت  مري�سي  الله  �سفى  لو  مثل:  وعدمه،  الوجود 

وامل�ساكني")6(.
1 الوقف بالو�سية: ويعرف باأنه وقف معلق على املوت، مثل: اإن مت فاأر�سي هذه -

موقوفة على الفقراء)7(، ولهذه ال�سيغة بالوقف اأحكام ترتبط باأحكام الو�سية منها 
اأنها ال تزيد عن ثلث مال املو�سي، وله الرجوع فيها، وال يتحقق الوقف اإال بوفاته.

1( البهوتي، ك�شف القناع،ج5، �ص2035.
2( الكبي�شي، اأحكام الوقف، ج1، �ص396 وما بعدها، وزين الدين، �شوابط املال املوقوف، �ص41.

3( زين الدين، �شوابط املال املوقوف، �ص41.

4( ابن �شهاب، نهاية املحتاج،  ج5، �ص359.
5( الكبي�شي، اأحكام الوقف، ج1، �ص227.
6( الكبي�شي، اأحكام الوقف، ج1، �ص228.
7( الكبي�شي، اأحكام الوقف، ج1، �ص231.
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ب-  اأنواع الوقف بناء على جهة �رشفه:
 بناء على التعريفات التي �سبق ذكرها للوقف وكذلك اأركانه و�رصوط �سحته، ميكن 
القول اأن الوقف كله موؤ�س�سة خريية، اإذ اإن من �رصوط �سحته اأن يكون يف جهة بر، 
اإال اأنه يق�سم تبعا جلهة ال�رصف التي تاأتي يف �سيغة الوقف - وهي ركن من اأركانه- اإىل 

نوعني رئي�سيني:
1 اخلري - وجهات  اإن�سائه")1(،  حني  من  اخلري  جهات  على  وقف  هو"الذي  خريي: 

كثرية ومتعددة، وهي يف غالبها غري منقطعة، �سواء كان على اأ�سخا�ص كالفقراء 
وامل�ست�سفيات  واملدار�ص،  كامل�ساجد  موؤ�س�سات  على  اأم  واالأيتام،  وامل�ساكني، 

وغري ذلك من �سبل اخلري.
1 ذري: وهو "الذي وقف على الواقف نف�سه وذريته، اأو على من اأراد نفعهم من -

النا�ص، ثم جعل ماآله اإىل جهات اخلري")2(، وقد وقف اأ�سحاب ر�سول لله �سلى 
الله عليه و�سلم لذرياتهم من ذلك وقف الزبري بن العوام دوره على بنيه ال تباع وال 
تورث وال توهب، واأن للمردودة من بناته اأن ت�سكن غري م�رّصة وال م�رّص بها فاإذا 

ا�ستغنت بزوج فلي�ص لها حق)3(.
ودار نقا�ص حول �رصعية الوقف الذري بعد اأن ا�سُتِغلَّ حلرمان بع�ص الورثة من حقوقهم 
بع�ص  ذريعة حلرمان  الوقف  اتخاذ  ال�سحابة  عهد  اأواخر  �ساع يف  حيث  املرياث،  يف 
اأن يبطل االأوقاف التي كان  البنات من ن�سيبهن، حتى هّم اخلليفة عمر بن عبدالعزيز 

ُيحرم فيها الن�ساء)4(. 

1( يكن، زهدي. الوقف يف ال�شريعة والقانون، د ط، دار النه�شة العربية، لبنان، 1388هـ.1964، �ص 13، )و�شي�شار اإليه فيما بعد يكن، 
الوقف يف ال�شريعة والقانون(.

2( يكن، الوقف يف ال�شريعة والقانون، �ص 13.
3( اخل�شاف، اأحكام الأوقاف، �ص11، وابن قدامة، املغني، ج8، �ص 185.

دار  وثائقية، ط1،  تاريخية  درا�شة  واحلياة الجتماعية يف م�شر 648-923هـ/1250-1517م  الأوقاف  اأمني، د. حممد حممد.   )4
النه�شة العربية، القاهرة، 1980م، �ص23، )و�شي�شار اإليه فما بعد، اأمني، الأوقاف واحلياة الجتماعية(.
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هذا ومن املالحظ اأنه مل يفرق اأ�سحاب ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم بني الوقف 
على وجوه اخلري اأو الوقف على الذرية والقرابة، "لذا فاإننا جند اأن الفقهاء عندما يتكلمون 
عن م�رصوعية الوقف واأحكامه مل يفرقوا يف ذلك بني وقف االإن�سان على ذريته وقرابته، 

وبني وقفه على جهات الرب العامة")1(، وما هذا التق�سيم اإال تق�سيم حديث.
61 تطور الوقف واأهميته يف احل�شارة الإ�شالمية: -

اخلالفة  وعهد  النبوي  العهد  يف  االإ�سالم  يف  للوقف  االأوىل  املالمح  ت�سّكل  بداأ 
الرا�سدة)2(، وذلك عندما جعل النبي �سلى الله عليه و�سلم مرياث خمرييق اليهودي)3( 
من  عدد  عن  عبارة  املرياث  ذلك  وكان  غلته)4(،  عليهم  يوزع  امل�سلمني  لفقراء  وقفا 
حوائط)5( النخيل)6(، كما جزاأ ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم خيرب اإىل ثالثة اأجزاء، 
فجزاآن للم�سلمني وجزء كان ينفق منه على اأهله فاإن ف�سل رده على فقراء املهاجرين)7(، 
لنا  تنقله  ما  متعددة، من ذلك:  اأوقافا  الله عليه و�سلم  النبي �سلى  اأ�سحاب  كما وقف 
كتب االأثر عن وقف عمر بن اخلطاب اأر�سه التي تعرف بـ"ثمغ")8( للفقراء وامل�ساكني 

1( الكبي�شي، اأحكام الوقف، ج1، �ص33.
2( ذكر Amy، Singer  يف كتابه  Charity in Islamic societie اأن الوقف ظهر يف الدولة الإ�شالمية يف القرن التا�شع، وهو 
 Amy Charity in راأي تناق�شه الأدلة التي تثبت اأن ظهور الوقف يف الإ�شالم كان منذ العهد النبوي واخلالفة الرا�شدة، انظر

Islamic societies، p 91

3( خمرييق من بقايا بني قينقاع، وقيل من بني الن�شري، قتل على راأ�ص اثنني وثالثني �شهرا من مهاجر الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم، 
واأو�شى اإن اأ�شبت فاأموايل لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، فقب�شها ر�شول اهلل وت�شدق بها. انظر ابن �شّبة، اأبو زيد عمر بن �شبة 
النمريي الب�شري. تاريخ املدينة املنورة، حتقيق فهم حممد �شلتوت، د ط، دار الفكر، قم، اإيران، 1348هـ، 1ج، �ص173، )و�شي�شار 
ال�شرائع، ج8،  ترتيب  ال�شنائع يف  بدائع  والكا�شاين،  الأوقاف، �ص1،  اأحكام  املدينة(، واخل�شاف،  تاريخ  �شّبة  ابن  بعد،  فما  اإليه 

�ص392. 
4( يف رواية اأخرى اأن الوقف الأول يف الإ�شالم كان وقف عمر بن اخلطاب ماله املعروف بثمغ. انظر اخل�شاف، اأحكام الأوقاف، �ص4.

5( احلائط: الب�شتان من النخل اإذا كان عليه حائط. انظر اخل�شاف، اأحكام الأوقاف، �ص2.
وم�شربة  وُح�شنى،  واملثيب،  وال�شافية،  والأعواف،  وبرقة،  وهي:)الدلل،  ب�شاتني  �شبعة  تركها خمرييق  التي  الب�شاتني  عدد  يبلغ   )6
اأم اإبراهيم(، وقد �شميت م�شربة اأم اإبراهيم لأن اأم اإبراهيم ابن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم كانت تقيم فيها وولدت ابنها اإبراهيم 
فيها. انظر ابن �شّبة، تاريخ املدينة، �ص174، واخل�شاف، اأحكام الأوقاف، �ص1-3، والطرابل�شي، اإبراهيم بن مو�شى بن اأبي بكر. 

الإ�شعاف يف الأوقاف، ط2، مطبعة هندية، م�شر، 1320هـ/1902م، �ص6، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الطرابل�شي، الإ�شعاف(.
7( اخل�شاف، اأحكام الأوقاف، �ص3 واالكا�شاين، بدائع ال�شنائع، ج8، �ص392 .

8( اخل�شاف، اأحكام الأوقاف، �ص4، والطرابل�شي، الإ�شعاف، �ص3، وابن قدامة، املغني، ج8، �ص184، وابن �شهاب، نهاية املحتاج،  
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من امل�سلمني، وكذلك وقف عثمان بن عفان بئر اأرومة لي�رصب منها النا�ص يف املدينة 
املنورة)1(، ووقف خالد بن الوليد اأدراعه واعتاده يف �سبيل الله)2(، و"جاء عن جابر: ما 
بقي اأحد من اأ�سحاب النبي �سلى الله عليه و�سلم له مقدرة حتى وقف")3(، حتى �ساع 
"ما  قيل:  حتى  املنورة  املدينة  عديدة يف  اأوقافا  فوقفوا  واالأن�سار  املهاجرين  بني  الوقف 
اأعلم اأحدا من اأ�سحاب ر�سول الله من اأهل بدر من املهاجرين واالأن�سار اإال وقد وقف 
من ماله حب�سا ال ي�سرتى وال يورث وال يوهب حتى يرث الله االأر�ص ومن عليها")4(، 
وقد تتبع اخل�ساف يف كتابه اأحكام الوقف عددا من اأ�سحاب ر�سول الله �سلى الله عليه 
و�سلم الذين كان لهم اأوقافا، وذكر منهم اأبو بكر ال�سديق، وعمر بن اخلطاب وعثمان 
بن عفان، وعلي بن اأبي طالب، والزبري، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وعائ�سة اأم 
املوؤمنني، واأ�سماء بنت اأبي بكر، واأم حبيبة، و�سفية، و�سعد بن اأبي وقا�ص، وخالد 
بن الوليد، واأبي اأروى الدو�سي، وجابر بن عبدالله، و�سعد بن عبادة، وعقبة بن عامر 
وغريهم)5(، وقد ظلت الكثري من اأوقاف ال�سحابة قائمة حتى عهد االإمام مالك)6( حتى 
اأنه "كان يحتج بها على من خالفه من فقهاء العراق اأو بع�سهم ممن اأبطلوا الوقف")7( قال 

مالك:"ومل يرد �رصيح املدينة فريى اأحبا�ص ال�سحابة")8(.
 ويظهر من خالل االأوقاف التي تعود اإىل ع�رص النبوة واخلالفة الرا�سدة اأن امل�سلمني 

ج5، �ص395، والبهوتي، ك�شف القناع،ج5، �ص2034.
1( ابن قدامة، املغني، ج8، �ص185 و191.

2(  احلطاب الرعيني، مواهب اجلليل، ج7، �ص630، والبهوتي، ك�شف القناع، ج5، �ص2034.
3( اخل�شاف، اأحكام الأوقاف، �ص15، وابن �شهاب، نهاية املحتاج،  ج5، �ص359، وابن قدامة، املغني، ج8، �ص186 واللفظ لبن 

�شهاب.
4( اخل�شاف، اأحكام الأوقاف، �ص15، الطرابل�شي، الإ�شعاف، �ص7.

5( اخل�شاف، اأحكام الأوقاف، �ص17-5.
اإمام دار الهجرة، واأحد الأئمة الأربعة، من موؤلفاته املوطاأ، ولد باملدينة  اأبي عامر بن عمرو الأ�شبحي احلمريي،  6( الإمام مالك بن 
ط1،  الكمال،  تهذيب  خال�شة  عبداهلل.  بن  اأحمد  الدين  �شفي  اخلزرجي،  انظر  بالبقيع.  ودفن  179هـ  عام  وتويف  93هـ،  عام 
املطبعة الكربى الأمريية، بولق، م�شر، 1301هـ،  �ص366، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: اخلزرجي خال�شة التهذيب(، وال�شعراين، 

الطبقات الكربى،ج1، �ص45.
7( اأمني، الأوقاف واحلياة الجتماعية،  �ص21.

8( احلطاب الرعيني، مواهب اجلليل، ج7، �ص626.
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اأن يتم التنظري  اأهميته يف بناء املجتمع االإ�سالمي قبل  فهموا الوقف واأحكامه واأدركوا 
الفقهي للوقف و�سبط اأحكامه و�رصوطه، كما يتبني اأي�سا اأن امل�سارف االأوىل للوقف 
بالدرجة االأوىل من خالل  التكافل االجتماعي يف املجتمع  لتاأ�سيل فكرة  كانت تتجه 
الوقف على الفقراء وامل�ساكني وابن ال�سبيل ثم اجلهاد يف �سبيل الله الذي كان ي�سكل 
االأر�ص  م�سارق  االإ�سالم يف  اإىل  الدعوة  راية  اأهله  الذي حمل  العهد  ذلك  اأولوية يف 
الرا�سدة  واخلالفة  النبوي  العهد  تلت  التي  الع�سور  االأوقاف يف  وتطورت  ومغاربها. 
وتعددت اأبوابها وم�سارفها ب�سكل اأ�ساف اأبوابا اأخرى اإىل ما كان عليه �سابقا، فتفنن 
امل�سلمون يف اأنواع االأوقاف حتى بالغ بع�سهم يف و�سف االأوقاف االإ�سالمية بقوله "ال 
اأن تكون معه  اأو�سكت  اإليه مما  اإال وجتد من �سبق  الوقف  ببالك خاطر يف  يكاد يخطر 

معظم ديار اال�سالم موقوفة")1(.
انعك�ست احلالة االقت�سادية اجليدة التي عا�سها امل�سلمون فى العهد االأموي خا�سة يف 
م�رص وال�سام اإيجابا على الوقف، فكرثت االأوقاف وتعددت اأبوابها، االأمر الذي جعل 
اإدارة  ين�سئ  توبة بن منر)2( قا�سي م�رص يف عهد اخلليفة ه�سام بن عبدامللك)3(  القا�سي 
لالأوقاف مب�رص؛ ذلك اأن االأحبا�ص كانت باأيدي اأهلها، فراأى توبة اأن ي�سع يده عليها 
ديونا  لها  فاأن�ساأ  التوريث،  لها ومنها  تتعر�ص  اأن  التي ميكن  االأخطار  حفاظا عليها من 

خا�سا حلفظها)4(، وذلك عام 118ه/736م)5(. 

1( كرد علي، حممد. خطط ال�شام، ط3، مكتبة النوري، دم�شق، 1983م، ج5، �ص94، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: كرد علي، خطط ال�شام(.
2( القا�شي توبة بن منر بن حرمل احل�شرمي، يكنى باأبي حمجن واأبي عبداهلل، من املائة الثانية، كانت له عبادة وف�شل، توىل الق�شاء على 
م�شر عام 115هـ، وهو اأول من و�شع لالأحبا�ص ديوانا، تويف يف 120هـ. انظر الع�شقالين، ابن حجر. رفع الإ�شر عن ق�شاة م�شر، 

حتقيق علي حممد عمر، ط1، مكتبة اخلاجني، 1988م، �ص109، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الع�شقالين، رفع الإ�شر(.
3( ه�شام بن عبدامللك اأبو الوليد، ولد �شنة 71 هـ، وا�شتخلف بعهد من اأخيه يزيد، بويع له باخلالفة عام 105هـ، تويف عام 125هـ. انظر 
الطربي، حممد بن جرير. تاريخ الأمم وامللوك، حتقيق حممد اأبو الف�شل، د ط، دار �شويدان، بريوت، د ت، ج7، �ص25 وما بعدها 
)و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الطربي، تاريخ الأمم وامللوك(، وال�شيوطي، جالل الدين عبدالرحمن بن اأبي بكر. تاريخ اخللفاء، حتقيق 
د.رحاب خ�شر عكاوي، ط1، موؤ�ش�شة عز الدين، بريوت، 1992م، �ص 260 )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ال�شيوطي، تاريخ اخللفاء(.
4( الكندي، حممد بن يو�شف. كتاب الولة وكتاب الق�شاة، د ط، مطبعة الآباء الي�شوعيني، بريوت، 1908، �ص 346، )و�شي�شار 
اإليه فيما بعد بـ: الكندي، كتاب الولة(، واأبو زهرة، حممد. حما�شرات يف الوقف، د ط، جامعة الدول العربية، 1959،  �ص11، 
)و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: اأبو زهرة، حما�شرات يف الوقف(، والق�شاة اأحكام الوقف، �ص33، وعبده، اأثر الوقف يف التنمية، �ص49.

5( الكندي، كتاب الولة، �ص 346.
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الدولة  امتداد  على  كبري  ب�سكل  وت�ساعفت  االأوقاف  انت�رصت  العبا�سي  الع�رص  ويف 
االإ�سالمية، ومنت بنمو الرثوة وامتداد ال�سلطة، حتى تكاثرت مواردها يف �سدر اخلالفة 
العبا�سية وخ�سو�سا يف عهد اخلليفة املاأمون، فاإنه وقف اأوقافا كثرية يف العراق وغريها 
على العلماء ودور العلم واجلوامع وغريها)1(، وكان الإدارة الوقف رئي�ص ي�سمى �سدر 
لالأوقاف  اأبوابا جديدة  له، وا�سُتحدثت  اأعوانا  االإدارة ويعني  الوقوف)2( ي�رصف على 
مثل الوقف للطرق، واأو�سح مثال عليه املرافق التي اأمرت بها زبيدة)3( على بع�ص طرق 
املنا�سك املقد�سة كالربك املائية وغريها)4(، اإ�سافة اإىل عني زبيدة يف امل�ساعر املقد�سة)5(، 
وازدهرت االأوقاف التعليمية كذلك ب�سكل كبري، فاأقيمت املدار�ص الوقفية يف خمتلف 
البالد االإ�سالمية. ويف القرن الرابع الهجري انت�رصت خزائن الكتب الوقفية يف خمتلف 
املدن االإ�سالمية حتى قيل باأنه "قلما جند مدينة تخلو من كتب موقوفة")6(، كما ذكر 
احلموي طرفا من اأخبار خزائن كتب مدينة مرو ال�ساهجان يقول: "فاإين فارقتها وفيها 
ع�رص خزائن للوقف مل اأر يف الدنيا مثلها كرثة وجودة، منها خزانتان يف اجلامع اإحداهما 
يقال لها العزيزية وقفها رجل يقال له عزيز الدين اأبو بكر")7( واإىل جانب اأوقاف الكتب 

1( انظر كرد علي، خطط ال�شام، ج5، �ص91.
2( الكبي�شي، اأحكام الوقف، ج1، �ص39.

3( هي اأم جعفر، اأََمُة العزيز بنت جعفر بن اأبي جعفر املن�شور، املعروفة بزبيدة، زوجة هارون الر�شيد، واأم ولده الأمني. كانت معروفة 
اأحدثتها،  وبرك  م�شانع حفرتها،  من  مكة،  طريق  كثرية يف  اآثار  ولها  وامل�شاكني،  للفقراء  والرب  العلم،  اأهل  على  والأف�شال  باخلري 

وكذلك مبكة واملدينة، ولي�ص يف بنات ها�شم عبا�شية ولدت خليفة اإل هي. انظر البغدادي، تاريخ بغداد، ج14، �ص433.
4( انظر احلربي، اإبراهيم اإ�شحاق اإبراهيم. املنا�شك وطرق احلج ومعامل اجلزيرة، حتقيق حمد اجلا�شر، دار اليمامة، الريا�ص، 1389هـ، �ص 

333، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: احلربي، املنا�شك(.
5( عني زبيدة وهي من�شا هند�شي متكامل اأ�شيل ماوؤه يف امل�شاعر املقد�شة يف اأواخر القرن الثاين الهجري، وظل حتى اأواخر القرن الرابع 
ع�شر الهجري، ولها اأوقاف كثرية وقفت ل�شيانتها. للمزيد انظر، اأبو ريزة، عمر �شراج. تطوير وا�شتثمار اأوقاف عني زبيدة لإعمارها 

وت�شغيلها و�شيانتها، جملة اأوقاف، العدد 9، نوفمرب 2005م، �ص107 وما بعدها.
6( �شاعاتي، يحيى حممود. الوقف وبنية املكتبة العربية، ط2، مركز امللك في�شل للبحوث والدرا�شات الإ�شالمية، 1416هـ/1996م، 
�ص33، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: �شاعاتي، الوقف وبنية املكتبة العربية(، والديوه جي، �شعيد. الرتبية والتعليم يف الإ�شالم، د ط، 

مطابع جامعة املو�شل، 1402هـ/1982م، �ص 73، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الديوه جي، الرتبية والتعليم(.
7( احلموي، �شهاب الدين اأبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل. معجم البلدان، ط1، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 1417هـ/1997م، 

ج8، �ص254، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: احلموي، معجم البلدان(.
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الله والبيمار�ستانات)1(،  �سبيل  االأغرا�ص كاجلهاد يف  اأوقاف خا�سة ملختلف  انت�رصت 
يف  م�رص  يف  االأوقاف  والإدارة  االأوقاف.  من  ذلك  وغري  بُط)3(  والرُّ واخلانقاوات)2( 
بنف�سه  االأحبا�ص  مبتابعة  اخلوارزمي)4(  الليث  اأبي  بن  القا�سي حممد  قام  العبا�سي  الع�رص 
اأ�سع يدي على كل حب�ص  اأن  "لقد هممت  يقول:  منها بخطه. وكان  الكثري  ودّون 

مب�رص يتواله اأهله مما لي�ص له ثبت يف ديوان الق�ساة احتياطا له")5(.
البالد  خمتلف  يف  احلال  هو  كما  مزدهرا  الوقف  كان  واالأندل�ص  املغرب  ويف 
االإ�سالمية، فيذكر عن اأبي حيان النحوي اأنه كان يعيب على م�سرتي الكتب ويقول: 
"الله  يرزقك عقال تعي�ص به، اأنا اأي كتاب اأردته ا�ستعرته من خزائن االأوقاف")6(، مما 
ي�سري اإىل انت�سار االأوقاف التعليمية وازدهارها ب�سكل وا�سع، وكذلك انت�رصت اأوقاف 
م�ساحات  االأحبا�ص  اأرا�سي  "�سكلت  حيث  امل�ساجد،  واأوقاف  واحل�سون  االأربطة 
كبرية وانت�رصت يف املغرب واالأندل�ص، واأ�سول هذه االأرا�سي غالبا من امللكية اخلا�سة 
وافتكاك   ... البنات  وتزويج  املر�سى،  وعالج  اخلريية  االأعمال  وت�سييد  لوحدها، 
على  التحبي�ص  كرث  الت�سوف  انت�سار  احلرمني،...ومع  وخدمة  امل�سلمني،  اأ�رصى 

ال�سوفية وزواياها")7(.

1( البيمار�شتان كلمة فار�شية مركبة من كلمتني )بيمار( وتعني مري�ص اأو عليل اأو م�شاب، و)�شتان( وتعني مكان اأو دار، ثم اخت�شرت يف 
ال�شتعمال ف�شارت مار�شتان، وكانت البيمار�شتانات م�شت�شفيات عامة تعالج فيها جميع الأمرا�ص، انظر عي�شى، اأحمد عي�شى بك. 

تاريخ البيمار�شتانات، ط1، دار الرائد العربي، 1401هـ/1981م، �ص4، )و�شي�شار اإليه فيما بعد، عي�شى، تاريخ البيمار�شتانات(.
2( جمع مفردها اخلانقاه، وهي كلمة فار�شية الأ�شل، قيل اأ�شلها خونكاه، اأي املو�شع الذي ياأكل فيه امللك،  وهي زوايا �شوفية مل تعهد 
على هذه النمط اإل يف القرن ال�شاد�ص، واأول من بناها من امللوك مب�شر هو ال�شلطان �شالح الدين، انظر كرد علي، خطط ال�شام، 

ج 6، �ص131. 
ُبط جمع مفردها رباط، وهو املكان امل�شّبل لالأفعال ال�شاحلة والعبادة، وكان لنور الدين حممود زنكي يد طوىل يف ال�شتكثار من  3( الرُّ

الربط واخلوانق، ووقف عليها الأوقاف الكثرية، انظر كرد علي، خطط ال�شام، ج6، �ص134.  
4( حممد بن اأبي الليث احلارث بن �شداد اخلوارزمي احلنفي، اأ�شله من بلخ، دخل م�شر قبل اأن يلي الق�شاء يف �شنة 205هـ، عهد اإليه 
املعت�شم بولية م�شر �شنة 226هـ، انت�شب لكنية اأبيه )اأبي الليث( لوجود قا�شي بفل�شطني يف عهده يحمل نف�ص ا�شمه )حممد بن 

احلارث( فكانا يتجاذبان الر�شائل، تويف ببغداد عام 250هـ، انظر، الع�شقالين، رفع الإ�شر، �ص 409-403.
5( الكندي، كتاب الولة، �ص 450.

6( املقري، اأحمد بن حممد. نفح الطيب يف غ�شن الأندل�ص الرطيب، حتقيق اإح�شان عبا�ص، د ط، دار �شادر، بريوت، 1388هـ/1968م، 
ج2، �ص543، و�شاعاتي، الوقف وبنية املكتبة العربية، �ص33، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: املقري، نفح الطيب(.

كلية  من�شورة،  ماج�شتري غري  ر�شالة  القرن 4-9هـ/10-15م،  بني  ما  الأندل�شي  املجتمع  ودورها يف  الأحبا�ص  عبدالقادر.  ربوح،   )7
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دعم  نتيجة  كبري  ب�سكل  باالأوقاف  االهتمام  زاد  واملماليك  االأيوبيني  ع�رص  ويف   
ال�سالطني له، وقد اأكرث الرحالة اأمثال ابن جبري وابن بطوطة من ذكر االأوقاف مب�رص 
وال�سام والعراق واأ�سكالها وم�سارفها، حيث ذكر ابن جبري)1( اأوقافا عديدة للمدار�ص 
وخزائن الكتب واحلمامات وغريها يف املناطق التي زارها ومنها م�رص وال�سام والعراق، 
اأوقاف عظيمة وعقارات  املدار�ص  "ولهذه  ببغداد:  النظامية  للمدار�ص  من ذلك و�سفه 

حمب�سة تت�سريَّ اإىل الفقهاء املدر�سني بها، ويجرون بها على الطلبة ما يقوم بهم")2(.
اأنواعها وم�سارفها، فمنها  "اأن االأوقاف بدم�سق ال حت�رص  ابن بطوطة مثال :  وذكر 
اأوقاف على العاجز عن احلج، يعطى ملن يحج عن الرجل منهم كفايته، ومنها اأوقاف 
على جتهيز البنات اإىل اأزواجهن، وهن اللواتي ال قدرة الأهلهن على جتهيزهن، ومنها 
اأوقاف لفكاك االأ�رصى، ومنها اأوقاف الأبناء ال�سبيل، يعطون منها ما ياأكلون ويلب�سون، 
ويتزودون لبالدهم، ومنها اأوقاف على تعديل الطرق ور�سفها، ومنها اأوقاف ل�سوى 
ابن بطوطة عن مدينة دم�سق  به  االأوقاف ما حّدث  اأفعال")3(، ومن طريف  ذلك من 
حيث يقول:"مررت يوما باأحد اأزقة دم�سق، فراأيت مملوكا �سغريا قد �سقطت من يده 
�سفحة من الفخار ال�سيني وهم ي�سمونه )ال�سحن(، فتك�رصت، واجتمع عليه النا�ص، 
فقال بع�سهم اجمع �سقفها واحملها ل�ساحب اأوقاف االأواين، فجمعها وذهب الرجل 
معه اإليه فاأراه اإياها فدفع له ما ا�سرتى به مثل ذلك ال�سحن")4(، وهو مما يدل على رقي 
الوقف. كذلك ذكر  االأبواب مل�سارف  بابتكاره مثل هذه  االإ�سالمي  اأخالق املجتمع 
حممد كرد علي يف خطط ال�سام وقفا يعد من جماليات احل�سارة االإ�سالمية وهو وقف 

العلوم الجتماعية والإن�شانية، جامعة اجلزائر، عام 1427هـ/2006م، ل يوجد ترقيم لل�شفحات، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ربوح، 
الأحبا�ص ودورها(.

1( ابن جبري، حممد بن اأحمد. رحلة ابن جبري، د ط، دار �شادر، بريوت، 1980، �ص22-23 و205 و245 و248 و250 وغريها، 
)و�شي�شار اإليه فيما بعد، ابن جبري، رحلة ابن جبري(.

2( ابن جبري، رحلة ابن جبري، �ص 205.
3( ابن بطوطة، حممد بن عبداهلل بن حممد. رحلة ابن بطوطة )حتفة النظار يف غرائب الأم�شار وعجائب الأ�شفار(، حتقيق ال�شيخ حممد 

عبد املنعم العريان، ط1، دار اإحياء العلوم، بريوت، 1987م، 119-120، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: رحلة ابن بطوطة(.
4( نف�شه، �ص120.
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ق�سور  راأى كرثة  بعدما  الفقراء  فيه  ليتنزه  الدين حممود  نور  وقفه  الذي  الفقراء  ق�رص 
االأغنياء فاأراد اأن يتيح للفقراء متنزها ي�ساهي ما لالأغنياء من ق�سور، ووقف عليه �سيعة 

داريا يف الغوطة)1(.
االإ�سالمي يف  تاأ�سي�ص املجتمع  بداية  الوقف ظهر مع  اأن  لنا من خالل ما �سبق  يتبني 
املدينة ووقف امل�سلمون يف البداية الأبواب حمدودة منها يف االأقربني والذرية والفقراء 
الوقف  اأبواب  وتنوعت  تعددت  ثم  الله،  �سبيل  يف  واجلهاد  ال�سبيل  وابن  وامل�ساكني 
حتى �سملت جماالت عدة ثقافية واجتماعية وع�سكرية وغريها من االأبواب، وهو ما 
تنامي االهتمام بهذا املظهر احل�ساري وفقا لتطور املجتمع اال�سالمي وتعدد  يدل على 

احتياجاته.
71 ظهور الوقف يف ُعمان وانعكا�شه على الآثار الفقهية قبل القرن الرابع الهجري:-

 مل تكن ُعمان بعيدة عّما كان يحدث يف باقي مناطق البالد االإ�سالمية، فظهر فيها 
الوقف وتطور مكتب�سا املالمح الُعمانية التي اأّثرت يف تكوينه طبيعة االآراء الفقهية للمذهب 
االإبا�سي الذي ُيعّد الركيزة االأ�سا�سية للن�ساط الفكري وال�سيا�سي يف ُعمان يف الع�رص 

االإ�سالمي وما تاله، اإ�سافة اإىل الظروف ال�سيا�سية واالقت�سادية للبلد.
كانت نظرة املدر�سة الفقهية االإبا�سية للوقف يف مراحلها االأوىل يف العراق)2(، متيل 
اإىل عدم جوازه، وهو ما ميكن ا�ستنتاجه من خالل اآراء االإمام اأبي عبيدة)3( التي اأوردها 
ابو عبيدة عن ذلك واأنا  اأبو املوؤرج)4( �سئل  "قال  اأبو غامن اخلرا�ساين �ساحب املدونة، 

1( كرد علي، خطط ال�شام، ج5، �ص97.
2( للمزيد حول ن�شاط املذهب وعلمائه الأوائل يف الب�شرة، الطالع على ال�شماخي، اأحمد بن �شعيد. كتاب ال�شري، حتقيق اأحمد بن 
�شعود ال�شيابي، د ط، وزارة الرتاث القومي والثقافة، �شلطنة ُعمان، 1407هـ/1987م، 64/1-111، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: 
ال�شماخي، ال�شري(، وخليفات، عو�ص. ن�شاأة احلركة الإبا�شية، د ط، دار جمدلوي، ُعمان، د ت، �ص 86- 115، )و�شي�شار اإليه 

فيما بعد بـ: خليفات، احلركة الإبا�شية(.
3( اأبوعبيدة م�شلم بن اأبي كرمية التميمي بالولء، ولد بالب�شرة عام 45هـ، توىل اإمامة الإبا�شية بعد الإمام جابر، اأخذ عنه العلم كثريون 
من اأهل الأم�شار من خرا�شان وُعمان واليمن وم�شر وبالد املغرب، تويف عام 145هـ. انظر ال�شعدي، معجم الفقهاء واملتكلمني، 

ج3، �ص191.
4( اأبو املوؤرج عمر بن حممد ال�شدو�شي، حي 145هـ، اأحد حملة العلم اليمنيني الذين اأخذوا العلم عن اأبي عبيدة م�شلم بن اأبي 
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جال�ص عنده، فقال: قال ابن عبا�ص: اإمنا كان احلب�ص قبل نزول �سورة الن�ساء، فلما نزلت 
�سورة الن�ساء َن�َسخت الفرائ�ُص احلب�َص. قال ابن عبد العزيز)1(: لي�ص يف هذا اختالف بني 
اأ�سحابنا الذين ناأخذ عنهم ونعتمد عليهم، اأنه ال حب�ص عن فرائ�ص الله")2(. مع ذلك 
ابن عبدالعزيز:  اأنه كان هناك بع�ص اال�ستثناءات يف راأي علماء تلك املرحلة قال  جند 
"اأنا اأجيز من احلب�ص ما كان �سالحا يحب�ص يف �سبيل الله يقوى به املجاهدون يف �سبيل 
الله")3(، فنجد هنا اأنهم يرون اأن احلب�ص)الوقف( ال يجوز اإال ما كان للجهاد يف �سبيل 
الفقهية، حيث كان  العراق  اآراء مدر�سة  الله فهو جائز، وهو راأي يقرتب كثريا من 
القا�سي �رصيح )ت بني 78 و80هـ/697 و699م( ُيبِطل الوقف وال يجيزه، يف حني 
اأمر الوقف  الفقهاء املت�سددين يف  اأبا حنيفة )ت150هـ/767م(، كان من  اأن االإمام 

اأي�سا، اإذ مل يكن يجيزه اإال ب�رصطي لزومه اللذين �سبق احلديث عنهما.
وانعك�ست هذه النظرة املبكرة للوقف اأو احلب�ص على النتاج الفقهي والتاأ�سيلي للوقف 
يف املدر�سة االإبا�سية، لذلك كان احلديث عن الوقف قليال يف اآثار العلماء يف ُعمان يف 
القرنني الهجريني االأول والثاين، ومل يوجد تعريف وا�سح للوقف يف اآثارهم يف تلك 
الفرتة، ومل يتم التطرق له كباب فقهي منفرد يف اآثار العلماء، بل ياأتي ذكره مرتبطا مع 
الو�سية، "فعندما تبحث عن كلمة الوقف اأو احلب�ص يف فهار�ص كتب الفقه االإبا�سي ال 

تكاد جتدها اإال ما ندر، وهي خمتلطة مع مباحث الو�سية")4(.
مل ت�ستمر النظرة للوقف عند الفقهاء يف ُعمان بعدم اجلواز مع اال�ستثناءات املذكورة 

كرمية، وقد روى عنه كثريا اأبو غامن اخلرا�شاين يف املدونة. انظر ال�شعدي، فهد بن علي. معجم الفقهاء واملتكلمني الإبا�شية، ق�شم 
امل�شرق، ط1، مكتبة اجليل الواعد، م�شقط، 2007م، 384/2، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ال�شعدي، معجم الفقهاء(.

1( عبداهلل بن عبدالعزيز اأبو �شعيد الب�شري اأحد تالميذ الإمام اأبو عبيدة بالب�شرة روى عنه اأبو غامن اخلرا�شاين يف مدونته، تويف على 
التقدير بني 172-180هـ. انظر ال�شعدي، معجم الفقهاء واملتكلمني، ج2، �ص 277-276.

2( اخلرا�شاين، اأبو غامن. املدونة، حتقيق يحيى بن عبداهلل النبهاين واإبراهيم الع�شاكر، ط1، اجليل الواعد، �شلطنة ُعمان، 1427هـ/2006م، 
�ص 278، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: اخلرا�شاين، املدونة(.

3( اخلرا�شاين، املدونة، �ص 278.
4( احلرا�شي، �شلطان بن حممد. حقيقة الوقف وم�شروعيته، ندوة الوقف يف ُعمان بني املا�شي واحلا�شر، د ط، جامعة ال�شلطان قابو�ص، 

م�شقط، 2010م، 4/1، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: احلرا�شي، حقيقة الوقف(.



30

االإمام  اأو�سى  اإذ  الهجري،  الثاين  القرن  نهاية  مع  التغرّي جلّيا  �سبق، حيث ظهر  فيما 
الوارث بن كعب )ت 192هـ/807 م()1( بوقف مال)2( ينفق منه على من ح�رص يف 
موقع خم�سو�ص من الهجار اإال ملانع من مطر اأو غريه، وما زاد من ذلك ينفق على اأهل 
الهجار و�ستال)3( خا�سة، واأو�سى الأهل زكت)4( باأربعني �سهما منه، ينفق فيهم ويف 
ذراريهم ولو بقي منهم رجٌل واحد؛ وذلك جزاء م�ساعدتهم له اأثناء قيامه باأمر االإمامة يف 
ُعمان عام 179هـ/795م، ومنع منه بني اأخيه لعدم م�ساعدتهم له يف ذلك االأمر)5(، 

فيظهر من هذه الو�سية اأمران مهمان:
1 مرتبطة - ولي�ست  متعددة،  وجوه  يف  االإبا�سية  علماء  عند  الوقف  جواز  االأول: 

الوارث  االإمام  و�سية  اإن  اإذ  اخلرا�ساين)6(،  مدونة  يف  وردت  التي  باال�ستثناءات 
َدْت اجلهات التي ي�رصف فيها الوقف وقد تعدت تلك اال�ستثناءات  َحْت َوَحدَّ َو�سَّ

وهي:

بعد  بالإمامة  له  بويع  ن�شاأ،  وبها  خرو�ص،  بني  بوادي  الهجار  بلدة  يف  ولد  اخلرو�شي)179-192هـ(،  كعب  بن  الوارث  الإمام   )1
حممد بن اأبي عفان، وكان العاقد له ال�شيخ مو�شى بن اأبي جابر، تويف يف �شيل وادي كلبوه بنزوى عام 192هـ. انظر ابن رزيق، 
ال�شليمي واآخرون، ط1، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان،  القحطانية، حتقيق حممود بن مبارك  حميد بن حممد. ال�شحيفة 
1430هـ/2009م، 83/5-88، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ابن رزيق، ال�شحيفة القحطانية(، وال�شعدي، معجم الفقهاء واملتكلمني، 

ج3، �ص295.
2( ُيعد وقف الإمام الوارث بن كعب اأقدم وقف معروف يف ُعمان، وقد ذهب بع�ص الباحثني اإىل اأن اأول وقف يف ُعمان هو ما وقفه مازن 
بن غ�شوبة على م�شجد امل�شمار يف �شمائل بعد بنائه، اإل اأن الباحث مل يجد دليال على اأن ال�شحابي مازن قد وقف مال مل�شجده 
ال�شخ�شية العتبارية للوقف، ط1، وزارة الأوقاف وال�شوؤون  البو�شعيدي، مو�شى بن خمي�ص.  انظر  الباحثني،  اآراء لبع�ص  �شوى 
الدينية، �شلطنة ُعمان، 1422هـ/2002م، �ص101، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: البو�شعيدي، ال�شخ�شية العتبارية(. وللمزيد عن 
اأوقاف الإمام الوارث بن كعب انظر اخلرو�شي، اأحمد بن �شامل. الدور احل�شاري للوقف يف تنمية املجتمعات، عر�ص مناذج وجتارب 
رائدة من اأقدم الأوقاف ب�شلطنة ُعمان، اأوقاف الإمام الوارث بن كعب اخلرو�شي، بحث مقدم للموؤمتر الدويل الثاين حول املالية 
الإ�شالمية والتنمية القت�شادية والجتماعية، الرباط، مرقون غري من�شور، 1435هـ/2014م، )و�شي�شار اإليه فيما بعد، اخلرو�شي، 

الدور احل�شار للوقف(، ففيه بحث حول ح�شر ودرا�شة لهذه الأوقاف.
3( الهجار و�شتال من قرى وادي بني خرو�ص بولية العوابي يف حمافظة جنوب الباطنة ب�شلطنة ُعمان.

4( زكت بني �شبح، من القرى اجلبلية التابعة لولية نزوى مبحافظة الداخلية يف �شلطنة ُعمان. 
5( ال�شاملي، عبداهلل بن حميد. حتفة الأعيان ب�شرية اأهل ُعمان، د ط، مكتبة الإمام نور الدين ال�شاملي، ال�شيب، 2000، ج1، �ص114، 

)و�شي�شار اإليه فيما بعد، ال�شاملي، التحفة(.
6( �شبق احلديث عنها.
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1 ق على من ح�رص يف املكان املخ�سو�ص من قرية الهجار اإال ملانع من - جزء منه يفرَّ
مطر اأو غريه.

1 اجلزء االآخر يخرج منه اأربعون �سهما الأهل زكت وذراريهم.-
1 الباقي الأهل الهجار و�ستال خا�سة.-

  ومل ي�سرتط يف وقفه اأن يكون يف �سبيل الله اأو الفقراء من اأهل القرى املذكورة اأو 
غري ذلك من ال�رصوط، بل اإنها "توزع على جميع القاطنني بالوادي ومن كان حا�رصا 
يف يوم التوزيع من خارج الوادي في�ستفيد من هذه االأموال كافة �رصائح املجتمع الغني 

والفقري، الكبري وال�سغري، الذكر واالأنثى")1(.
1 االإمام - قول  من  يت�سح  ما  وهو  الفرتة،  تلك  حتى  بالو�سية  الوقف  ارتباط  الثاين: 

ال�ساملي "اأو�سى".
اجلدير بالذكر اأن وقف االإمام الوارث بن كعب م�ستمر اإىل هذا الع�رص ي�رصف يف 
اجلهات التي حددها االإمام الوارث يف و�سيته، مع بع�ص التغريات يف طبيعة �رصف غلة 

هذه االأوقاف تبعا لتغري ظروف الع�رص)2(.
ويف القرن الثالث الهجري بداأ ذكر الوقف يف اآثار الفقهاء يف ُعمان ومدوناتهم ولو 
ب�سكل حمدود، مع االإ�سارة اإىل عدم وجود تعريف وا�سح له حتى تلك الفرتة، ومن 
عّما  تختلف  بداأت  وم�سارفه  الوقف  اأبواب  اأن  مالحظة  ميكن  القليلة  االإ�سارات  هذه 
موؤلف  فينقل  �سابقا،  العراق  االإبا�سية يف  الواردة عند علماء  اال�ستثناءات  عليه  كانت 
ال�سيخ حممد بن  الثالث الهجري مثل  القرن  الفقهية لعلماء  ال�سياء بع�ص االآثار  كتاب 

1( اخلرو�شي، الدور احل�شاري للوقف، �ص9.
2( كانت غلة وقف الإمام الوارث بن كعب توزع مرتني يف العام عند ح�شاد احلب )الرب اأو القمح(، وعند ح�شاد التمر، يف مكان 
اأراد بيع ن�شيبه يباع يف املكان ذاته،  معروف عند اجلّنور يف الهجار، فياأخذ اأ�شحاب الوقف ومن ح�شر ن�شيبه من الوقف، ومن 
اأما الآن فاأ�شبح عائد الوقف يوزع نقدا اأو عينا مرة واحدة على كل من له ن�شيب يف الوقف وفق و�شية الإمام. مقابلة مع املعلم 
عبداهلل بن �شليمان اخلرو�شي وكيل عام اأوقاف الإمام الوارث بن كعب اخلرو�شي، قرية الهجار بوادي بني خرو�ص، ولية العوابي 
- حمافظة جنوب الباطنة، بتاريخ 1437/6/24هـ/ 2016/2/3م، بعد �شالة الع�شر، وللمزيد انظر اخلرو�شي، الدور احل�شاري 

للوقف. 
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حمبوب)1( واأبي عبدالله نبهان بن عثمان)2( حول مو�سوع الوقف، كما ورد يف جامع 
ابن جعفر)حي 280هـ/893م()3( بع�ص امل�سائل الفقهية عن الوقف.

ومن خالل تتبع االآثار الفقهية لعلماء القرن الثالث الهجري يف ُعمان ن�ستنتج بع�ص 
املالمح العامة للوقف:

1 جواز الوقف: وقد �سبق  التاأكيد على جواز الوقف عند االإبا�سية من خالل عر�ص -
و�سية االإمام الوارث يف نهاية القرن الثاين الهجري، ويظهر ا�ستمرار العمل بذلك 
"قال حممد بن حمبوب: من  الثالث الهجري. وما يوؤكد ذلك  القرن  عند فقهاء 
وقف ماله على  َوَلِد َوَلِده غري وارث له يف حياته و�سحته فجائز")4(، وقال "اأبو 
عبدالله )نبهان بن عثمان(: اإذا اأوقفها على قرابته فاالأغنياء والفقراء فيها �سواء")5(، 
وعند ابن جعفر يف اجلامع "ومن وقف ماال على م�سجد")6(، فيتاأكد لنا من قراءة 

هذه االآثار جواز الوقف عند علماء االإبا�سية يف القرن الثالث الهجري.

بن علي  مو�شى  يد  تتلمذ على  الهجري،  الثالث  القرن  ُعمان يف  القر�شي، من علماء  املخزومي  الرحيل  بن  1( حممد بن حمبوب 
وال�شلت  وعبداهلل،  ب�شري  ولداه  منهم  الهجريني،  والرابع  الثالث  القرنني  يف  ُعمان  علماء  من  جماعة  عنه  العلم  اأخذ  الأزكوي، 
تاريخ بع�ص علماء  اإحتاف الأعيان يف  البطا�شي، �شيف بن حمود  انظر  للمزيد  ال�شقر وغريهم.  بن خمي�ص اخلرو�شي وعزان بن 
ُعمان، ط3، مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد البو�شعيدي، �شلطنة ُعمان، 2010م، ج1، �ص250-251، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: 

البطا�شي، الإحتاف(.
2( اأبو عبداهلل نبهان بن عثمان ال�شمدي النزوي، من علماء ُعمان يف الن�شف الثاين من القرن الثالث الهجري، كان اأحد اأقطاب العلم 
يف ُعمان يف ع�شره، �شكت عن الأحداث الواقعة بعد عزل الإمام ال�شلت بن مالك، مل يرتك تاآليف حمددة، له اآراء واأقوال مبثوثة 
يف امل�شنفات الفقهية الُعمانية، انظر الكدمي، اأبو �شعيد حممد بن �شعيد. ال�شتقامة، وزارة الرتاث القومي والثقافة، �شلطنة ُعمان، 

1985م، �ص219، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الكدمي، ال�شتقامة(، و البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص274.
3( اأبو جابر حممد بن جعفر الأزكوي، من علماء الن�شف الأخري من القرن الثالث الهجري، اأخذ العلم عن حممد بن حمبوب، من 
اأحد الثالثة الذين  قيل يف  اأهل ُعمان، وي�شمى قراآن الأثر. وابن جعفر  موؤلفاته جامع ابن جعفر، وهو من الكتب امل�شهورة مع 
حقهم:)كان مدار العلم بُعمان على ثالثة اأ�شم واأعرج واأعمى( فهو كان الأ�شم، ونبهان بن عثمان كان الأعرج، بينما كان الأعمى 

هو ال�شيخ اأبو املوؤثر ال�شلت بن خمي�ص، انظر البطا�شي،الإحتاف، ج1، �ص271.
ال�شياء، ج18 حتقيق رزق هيبة ط1، وزارة الرتاث والثقافة �شلطنة ُعمان، 1416هـ/1996م، ج18،  العوتبي، �شلمة بن م�شلم.   )4

�ص172، )و�شي�شار اإليه فيما بعد، العوتبي، ال�شياء(. 
5( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص172، والكندي، حممد بن اإبراهيم. بيان ال�شرع، حتقيق �شامل بن حمد احلارثي، د ط، وزارة الرتاث 

والثقافة، �شلطنة ُعمان، 1984م، ج61، �ص88، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الكندي، بيان ال�شرع(.
6( ابن جعفر، حممد بن جعفر. اجلامع، حتقيق د.جرب حممود الف�شيالت، د ط، وزارة الرتاث القومي والثقافة، �شلطنة ُعمان، 1995م، 

ج5، �ص400 )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ابن جعفر، اجلامع(.
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1 ت اآثار العلماء يف هذا القرن �رصاحة - تبلور اأحكام الوقف وانف�ساله عن الو�سية: ن�سّ
على انف�سال الوقف عن الو�سية من حيث احلكم، بحيث تكون �سيغة الوقف غري 
معلقة باأي ظرف كان، وهو ما يعرف بالوقف املنجز)1(. من ذلك ما �سبق ذكره 
عن ابن حمبوب يف ال�سياء "من وقف ماله على ولد ولده غري وارث له يف حياته 
و�سحته فجائز")2(، وعنه اأي�سا "من وقف ماال على م�سجد")3(، ويف جامع ابن 
جعفر "ومن وقف ماال على م�سجد")4(، و"رجل اأ�سهد يف �سحته اأنه اأوقف دريزا)5( 
له للم�سجد تكون غلته يف موؤونة امل�سجد و�سالحه، فما ف�سل فهو يف بطون اأهل 
اجلوع")6( وقد تبع اأبو علي)7( هذه الفتوى ما يوؤكد حكما مهما من اأحكام الوقف 
وهو خروج ملكية املوقوف عن الواقف، واأن ما مّت وقفه ال رجعة فيه، حيث قال 
�سحته: هذا الدريز وقف تكون غلته موؤونة امل�سجد، هل له رجعة؟  قال يف  "اإن 
م�ستقل،  ب�سكل  الوقف  اأحكام  تبلور  يوؤكد  ما  وهو  الرجعة")8(،  له  نرى  فاإّنا ال 
وانف�ساله عن الو�سية، اإذ اإن املعمول به يف الو�سية اأن للمو�سي حق الرجوع فيما 
اأو�سى به، بينما يف احلكم ال�سابق اأنه ال رجعة فيه، اإال اأن مع هذا االنف�سال يف 
احلكم، ظل االرتباط بني الوقف والو�سية يف �سيغة الو�سايا موجودا، بحيث يعلق 

1( �شبق التعريف بالوقف املنجز. 
2( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص172.    
3( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص185.    

4( ابن جعفر، اجلامع، ج5، �ص400، والكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص40.
5( مل يجد الباحث تعريفا وا�شحا للدريز، اإل اأنه يظهر اأنه مما يوؤجر وي�شكن، حيث جاءت م�شائل يف بيان ال�شرع ويف امل�شنف عن رجل 
ي�شكن دريزا لرجل فطلب منه الكراء، انظر الكندي، بيان ال�شرع، ج40، �ص412، والكندي، اأحمد بن عبداهلل: امل�شنف، حتقيق 
عبداملنعم عامر، د ط، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، 1985م، ج21، �ص141 و221، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الكندي، 
امل�شنف(. اإل اأن هناك راأيا اآخر حول معنى الدريز حيث جاء«واأرجو اأن الدريز هو الدكان« انظر جمهول. لقط الآثار من جوابات 
العلماء الأتقياء الأخيار الأبرار، القطعة رقم2، مكتبة ال�شيخ مالك بن حممد بن حمد العربي، م�شقط، خمطوط رقم 13، الورقة 

رقم 334.
6( ابن جعفر، اجلامع، ج5، �ص433، والكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص42.

7( اأورد ال�شعدي يف معجمه اثنني من العلماء الذين عا�شوا يف القرن الثالث الهجري يكنون باأبي علي، وهما: اأبو علي الأزهر بن حممد 
الأزهر، وجد بخط يده جوابات ابن جعفر على م�شائل عن احلواري بن حممد الأزهر الذي ل يبعد اأن يكون اأخاه، واأبو علي الأزهر 

بن حممد بن جعفر وهو ابن �شاحب اجلامع، وعلى يده تتلمذ، ال�شعدي، معجم الفقهاء واملتكلمني،  ج1، �ص58. 
8( ابن جعفر، اجلامع، ج5، �ص433.
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الوقف بوفاة الواقف وهو ما يعرف بالوقف غري املنجز، من ذلك ما ورد عند ابن 
جعفر "ومن اأو�سى بغلة ربع ماله للفقراء ويتبع الفقراء كل واحد بربع ماله ولي�ص 

لهم اأن يبيعوا هذا املال")1(.
ومن االأحكام التي تتعلق بالوقف التي ميكن ا�ستخراجها من اآثار العلماء يف تلك الفرتة 
والتي توؤكد ا�ستقاللية الوقف وتبلور اأحكامه، ح�سانة اأموال الوقف من البيع وال�رصاء 
اأ�سله")2(، هذا وقد  حيث جاء عن ابن حمبوب: "فاأما الوقف عليه)م�سجد( فال يباع 
الوقف كالو�سية حيث  اأن حكم  يرى  العلماء من كان  الفرتة من  تلك  وجد من يف  
يروى عن م�سبح)3( اأن "من قال قطعتي التي مبكان كذا يف �سبيل الله ثم احتاج لبيعها فله 

بيعها واأكل ثمنها، فاإن مات وهي له كانت له من الثلث")4(.
من  الرغم  اأموالهم، على  يتورعون عن وقف  العلماء ممن  من  هناك  ذلك ظل  ومع 
وجود اآثار فقهية جتيز الوقف، ولعل ذلك مرده النظر اإىل اآراء علماء القرن االأول الذين 
اأخذوا بالقول بعدم جواز الوقف، ومن هوؤالء اأبو عبدالله حيث"�ُسئل اأال تقف دارك؟ 

فقال اأكره اأن اأحب�سها عن فرائ�ص الله")5(.
1 جواز الوقف على الذرّية من غري الورثة: وهو راأي حممد بن حمبوب حيث جاء -

اأو ولد ولده يف حياته و�سحته  عنه: "من وقف ماله على ولد ولده غري وارث له 
فجائز")6(، كما جاء عند اأبي  احلواري "املال املوقوف على قبيلة معلومة اأو على 
اإذ مل  الوقف عليهم،  يجيزوا  العلماء مل  اأن  فيبدو  الورثة  اأما  معلومني")7(،  اأنا�ص 

1( ابن جعفر، اجلامع، ج5، �ص439.
2( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص185.    

3( م�شبح بن عبداهلل الهميمي)ق2-3هـ( قا�ص فقيه، توىل الق�شاء لالإمام غ�شان بن عبداهلل على نزوى، له م�شائل يف كتب الأثر، اأخذ 
العلم عن ب�شري بن املنذر، ومن تالميذه الو�شاح بن عقبة، انظر ال�شعدي، معجم الفقهاء واملتكلمني،  ج3، �ص184.

4( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص171.   
5( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص185.  

6( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص172.    
7( اأبو احلواري، حممد بن احلواري: جامع اأبي احلواري، د ط، وزارة الرتاث والثقافة �شلطنة ُعمان، ج2، �ص13، )و�شي�شار اإليه فيما 

بعد بـ: اأبو احلواري، اجلامع(.
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تظهر م�سائل فقهية ت�سري اإىل اجلواز يف هذه الفرتة مع التاأكيد على اأن علماء القرن 
الرابع)1( قد ن�سبوا املنع اإىل العلماء الذين كانوا قبلهم.

1 من - ذلك  يت�سح  كما  القرن  هذا  يف  الوقف  اأبواب  تعددت  الوقف:  اأبواب  تعدد 
واالأقارب  والفقراء)3(،  امل�ساجد)2(،  االأبواب:  للعلماء، ومن هذه  الفقهية  االآثار 

غري الوارثني)4(، ويف �سبيل الله)5(. 
81 مالمح تطور الوقف يف ُعمان منذ ق4هـ/10م حتى ق12هـ/18م:-

ا�ستمر تطور الوقف يف ُعمان يف الفرتة الزمنية التي تلت القرن الرابع الهجري/العا�رص 
الزمنية  الفرتة  امليالدي، وهي  الثامن ع�رص  الهجري/  الثاين ع�رص  القرن  امليالدي حتى 
التي اأُلَِّفت فيها الكثري من املو�سوعات الفقهية الُعمانية، وهي موؤلفات اأظهرت الكثري من 

مالمح تطور الوقف يف ُعمان وبيَّنت الكثري من اأحكامه.
وعلى الرغم اأنه مل يوؤلف كتاب م�ستقل يف الوقف واأحكامه يف ُعمان، اإال اإنه ظل 
من املو�سوعات املطروقة يف تلك املو�سوعات الفقهية اإما يف اأبواب منفردة اأو م�ساحب 
الأبواب الو�سايا واأموال امل�ساجد،  و�سوف ت�ستعر�ص الدرا�سة جوانب هذا التطور يف 

النقاط االآتية:
اأ- تعريف الوقف واأحكامه: 

مل  اأنه  اإال  للوقف)6(،  اللغوي  بالتعريف  ال�سياء  يف  )ق5هـ/11م(  العوتبي  اهتم 

1( انظر العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص172، وال�شق�شي، خمي�ص بن �شعيد. منهج الطالبني وبالغ الراغبني، ط1، مكتبة م�شقط، �شلطنة 
ُعمان، 1427هـ/2006م، ج10، �ص286، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ال�شق�شي، منهج الطالبني(.

2( ابن جعفر، اجلامع، ج5، �ص400 و433، والعوتبي، ال�شياء، ج18، �ص185.    
3( ابن جعفر، اجلامع، ج5، �ص433و439.

4( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص172.    
5( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص185.    
6( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص185.    
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فه  متاأخرا)1(، حيث عرَّ اإال  الُعمانية  الرتاث  للوقف يف كتب  ا�سطالحي  تعريف  يظهر 
ال�سق�سي)2( باأنه: "حب�ص ال�سيء املعني على ملك الواقف والت�سدق باملنفعة، وال يلزم 
اإال اأن يحكم به عدل اأو يقول املوقف اإذا متُّ فقد وقفته")3(. وهو تعريف موافق لراأي 
االإمام اأبي حنيفة، من حيث �رَصَْطي لزومه، وهما حكم العدل اأو التعليق بالوفاة، اإال 
اأن ما �سبق عر�سه من اآراء علماء القرن الثالث الهجري بُعمان)4( تو�سح اأن الوقف يف 

ُعمان مل يكن مقيدا لزومه بهذين ال�رصطني، اللذين اأخذ بهما ال�سق�سي.
التي ت�سبط الوقف وحتدد جوانب  الفرتة الكثري من االأحكام    وظهرت خالل هذه 
التعامل مع االأوقاف، وذلك نتيجة ظهور امل�سنفات الفقهية يف ُعمان، اإ�سافة اإىل ما 
التي  الفقهية  االآراء  قراءة  اليومية، فمن خالل  احلياة  الوقفية يف  املعامالت  تنوع  اأفرزه 
تعود لهذه الفرتة ميكن ا�ستخال�ص الكثري من اأحكام الوقف التي حددت معامله، وبطبيعة 
حال االأحكام الفقهية فاإنها تختلف تبعا الختالف العلماء واآرائهم، لذلك جند الكثري من 

االآراء الفقهية التي تدور حول اأحكام الوقف يف ُعمان ومنها:
1 �رصوط �سحة الوقف: من �رصوط �سحة الوقف اأن يكون يف جهة بر غري منقطعة، -

مثل: الفقراء وال�سذاء)5( واجلهاد وامل�ساجد اأو غريها من اأبواب الرب الدائمة، ومن 
�رصوط �سحته اأي�سا ملكية عني املوقوف للواقف، حيث جاء عن ال�سيخ �سليمان بن 
�ساوي )ق9هـ/16م(:"�ساألت عن رجل اأقرَّ لرجل يف ماله الفالين مباية مثقال ذهبا، 
اأو ثالث من املال الذي فيه املثاقيل.. اجلواب  اأن املُِقرَّ اأعطى امل�سجد نخلتني  ثم 

1( احلرا�شي: حقيقة الوقف وم�شروعيته، 1ج، �ص4.
2( ال�شيخ خمي�ص بن �شعيد ال�شق�شي من علماء ق11هـ، من موؤلفاته كتاب منهج الطالبني، وهو من عقد البيعة على الإمام نا�شر بن 

مر�شد اليعربي، وكان قا�شيا له وقائدا من قادته، البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص159-149
3( ال�شق�شي، منهج الطالبني، ج10، �ص290.

4( انظر العنوان الفرعي ظهور الوقف يف ُعمان وانعكا�شه على الآثار الفقهية قبل القرن الرابع الهجري. 
ال�شفن  دروي�ص.  النخيلي،  ال�شفن.  من  �شرب  ال�شذا  اأبادي  الفريوز  قال  و�شذاوات،  و�شذوات،  �شذا  واجلمع  و�شذوات،  �شذاة   )5
الإ�شالمية على حروف املعجم، ط2، دار املعارف، 1979م، �ص 75، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: النخيلي، ال�شفن الإ�شالمية(، 
وهي �شفن حربية اأّول من ا�شتعملها يف الغزو الإمام غ�شان بن عبد اهلل اليحمدي الأزدي )ق 3ه / 9م( ملطاردة قرا�شنة الهند. 
انظر جمموعة موؤلفني، معجم م�شطلحات الإبا�شية، ط2، وزارة الأوقاف وال�شوؤون الدينية، �شلطنة ُعمان، 1433هـ/2012م، ج1، 

�ص494، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: جمموعة موؤلفني، معجم م�شطلحات الإبا�شية(.
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اأن يكون املوقوف من  اأعلم")1(. كذلك يجب  ال تثبت عطية يف هذا املال والله 
االأ�سول كاالأرا�سي الزراعية والعقار وح�س�ص املاء من االأفالج واالآبار وغريها، 
اأما فيما �سوى االأ�سول )الفاأ�ص، والقدوم)2(، واملن�سار، والرحى، والكتب..( 
فاالأمر خمتلف فيه)3(، وعلى الرغم من وجود اخلالف حول وقف غري االأ�سول اإال 

اأن العمل بجواز وقفها يبدو وا�سحا من خالل امل�سنفات الفقهية. 
ومن املالحظ يف �رصوط �سحة الوقف هذه اأنها تطرقت لعني الوقف واملوقوف له، 
دون اأن ت�سمل الواقف، ومل يتم االإ�سارة اإىل �رصوط الواقف ك�سالمة العقل والبلوغ 
واالإ�سالم وغري ذلك مما حددته كتب الفقه غري الُعمانية، ولعل مرد ذلك اإىل عدم وجود 
الفقهية  املو�سوعات  اأحكامه، واإمنا جاءت يف  ل  لتف�سّ الوقف  م�سنفات متخ�س�سة يف 
ال�ساملة الأحكام العبادات، وال�رصوط املذكورة التي تخ�ص الواقف هي �رصوط �سحة 

معظم العبادات فال داعَي لتكرارها.
1 الوقف - الرجوع عن  بجواز  العلماء  اأحد من  يقل  الوقف: مل  الت�رصف يف  �سوابط 

ذ  ُينفَّ الوقف  باأن  احلواري  اأبي  عن  جاء  حيث  وهبته)4(،  وبيعه  احلياة  يف  املنجز 
مل�ساحله مبجرد وقفه، وال يجوز الرتاجع عنه فهو وقف موؤبَّد "وال يرجع الوقف 
اأبي �سعيد الكدمي)6( يف مال موقوف على  اأ�سال بعدما وقف")5(، كما جاء عن 
الفقراء: "ال يجوز بيعه الأنه موقوف اأبدا")7(، ويف ال�سياء "ال يرجع الوقف اأ�سال 

1( ال�شيجاين، اأبو بكر اأحمد بن خليل: الإيجاز، خمطوطة بدار املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، م�شقط، رقم 2430، الورقة رقم 
44/ب، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ال�شيجاين، الإيجاز(.

2( القدوم فاأ�ص ذات ن�شل معدين حاد، املو�شوعة الُعمانية، ط1، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، 2814/8
3( ال�شق�شي، منهج الطالبني، ج10، �ص290.

4( احلرا�شي: حقيقة الوقف وم�شروعيته، ج1، �ص23.
5( اأبو احلواري، اجلامع، ج3، �ص69.

6( اأبو �شعيد حممد بن �شعيد الناعبي الكدمي، من كدم )من اأعمال ولية احلمراء مبحافظة الداخلية حاليا(، ولد على التحري 305 
هـ، وكان حيا حتى 353هـ، اأخذ العلم عن الكثري من العلماء منهم حممد بن روح الكندي ورم�شقي بن را�شد، له من املوؤلفات 

كتاب ال�شتقامة وغريها، للمزيد انظر، البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص294-282.
7( ال�شق�شي، منهج الطالبني، ج7، �ص64.
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االأمر  الو�سية،  للوقف عن  ا�ستقاللية  االأقوال  اأعطت هذه  وقد  بعدما وقف")1(، 
الذي جعل الأموال الوقف حرمة �رصعية حتافظ على ملكيتها.

1 ممنوع - االآراء  بع�ص  فهو يف  للوارث،  الوقف  االآراء يف  تعددت  للوارث:  الوقف 
رّخ�ص  بينما  االإبا�سية)2(،  فعل  من  ه  يعدَّ ومل  املنع  يف  بع�سهم  د  �سدَّ بل  �رصعا، 
اأن يكون من بعدهم م�سندا جلهة خريية غري منقطعة  اآخرون يف ذلك مع ا�سرتاط 
كالفقراء اأو امل�سجد اأو غري ذلك)3(، ويت�سح من خالل امل�سائل الفقهية اأنه قد جرى 
التي تخ�ص ذرية حمددة  االأوقاف  ُوِجدت عدد من  الراأي)4(، حيث  بهذا  العمل 
يف عدد من مناطق ُعمان)5(، اإذ جاء يف كتاب االإيجاز اأن رجال "وقف ماله على 

1( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص175.
2( الكندي، امل�شنف، ج2/28، �ص35، و ال�شق�شي، منهج الطالبني، ج10، �ص286.

55/اأ  رقم  الورقة  الإيجاز،  وال�شيجاين.  �ص286،   ج10،  الطالبني،  منهج  وال�شق�شي،  �ص239،  ج60،  ال�شرع،  بيان  الكندي،   )3
و56/اأ، والبو�شعيدي، مهنا بن خلفان. لباب الآثار على املتقدمني واملتاأخرين الأخيار، د ط، وزارة الرتاث القومي والثقافة، �شلطنة 

ُعمان، 1984م، ج13، �ص179، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: البو�شعيدي، لباب الآثار(.
4( ال�شيجاين، الإيجاز، الورقة رقم 55/اأ، املحروقي، دروي�ص بن جمعة بن عمر. جامع التبيان اجلامع لالأحكام والأديان، حتقيق حممود 
بن �شيف العامري، د ط، دون نا�شر، 1420هـ/2009م، ج2، �ص8، و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: املحروقي، جامع التبيان( وجمهول. 
جوابات ال�شيخ �شعيد بن ب�شري ال�شبحي اإىل ال�شيخ �شيف بن حممد املنذري، جمموع خمطوط به كتاب ب�شرية الأديان لالأ�شم، 
 BP195.I3 الفهر�شة  رقم  قابو�ص،  ال�شلطان  لل�شيخ جاعد بن خمي�ص، مكتبة جامعة  ب�شري، وجواب  بن  �شعيد  ال�شيخ  وجوابات 

A82، �ص 290، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: جمهول، جوابات ال�شيخ ال�شبحي لل�شيخ املنذري(.

5( وللدللة على وجود الوقف الذري يف ُعمان يوجد عدة اأوقاف للذرية منها:
عبداهلل بن وهب الأغربي)ق10هـ( يف منح، الذي يتبني من خالل م�شاألة عن ال�شيخ اأحمد بن مداد)ق10هـ( باأنه وقف لفقراء 

الأغابرة وللفقراء ب�شكل عام للمزيد انظر ابن معد، منهاج العدل، ق4، الورقة رقم94.
وقف عبداهلل بن حممد بن اأحمد بن اأبي را�شد على اآل اأبي را�شد ال�شاكنني قرية منح و�شكان نزوى و�شكان اإزكي الذين ا�شتهرت 
اأبي را�شد املنحيني ولو �شكنوا يف غري هذه القرى �شوى  اأو من �شح ن�شبتهم ببني  اأبي را�شد ال�شاكنني قرية منح  ن�شبتهم ببني 
من ت�شمى ببني اأبي را�شد من بني خرو�ص و�شكان بهال، وكل من غاب من بني اأبي را�شد الذين ا�شتهروا بهذا الن�شب فلوكيله 
قب�ص �شهمه من منح اأو نزوى اأو اإزكي، لهم ولبني بناته وبنات بناته ون�شول الذكور من بني بناته وما تنا�شلوا الذكور منهم دون 
ن�شول الإناث، الذكر والأنثى فيه �شواء وقفا موؤبدا عليهم اإىل اأن ينقر�شوا، تفرق غلته عليهم يف الع�شر الأوائل من �شهر احلج فاإذا 
انقر�ص املذكورون املحددون ومل يبق منهم اأحد فقد جعل عبداهلل بن حممد املقدم ذكره هذه الأوقاف تفرق غلتها اأو قيمة غلتها 
التبيان، ج2،  املحروقي، جامع  انظر،  للمزيد  ال�شراة.  مب�شجد  املعروف  امل�شجد  احلج يف  �شهر  الأوائل من  الع�شر  الفقراء يف  على 

�ص251-250.
وقف ذرية �شاعد بن م�شعود املنذري يف عربي، حيث جاء يف م�شاألة موجهة من ال�شيخ �شيف بن حممد املنذري اإىل ال�شيخ �شعيد 
بن ب�شري ال�شبحي)ق12هـ( :«وما تقول �شيدي يف و�شية والدي اأو�شى ب�شيء من النخل تفرق غالتها على فقراء ذرية اأبيه �شاعد 

بن م�شعود«، للمزيد انظر، جمهول، جوابات ال�شيخ �شعيد بن ب�شري اإىل ال�شيخ املنذري، الورقة رقم 290.
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اأوالده وهم رجالن وامراأتان وعلى اأوالدهم وما تنا�سلوا، فاإذا انقر�ست ذريتهم 
فم�سنود اإىل م�ساجد معروفة، فمات املوقف وحاز اأوالده املال على حكم الوقف 
واالبنني  واحدة،  بنت  بنوا  ذريته  بني  من  اليوم  وبقي  االنثيني،  مثل حظ  للذكر 

واالبنة انقر�ست ذريتهم")1(.
1  منع وقف املال كامال: ذكر العوتبي باأن "من قال يف مر�سه: ماله كله وقف، فال -

اأرى ذلك �سيئا")2(، وذكر باأن هذا اللفظ ال يعمل به عند االإبا�سية، واأكد ذلك 
بقوله: "ومل اأرهم يوقفون اأموالهم")3(، واأو�سح راأيه باأنهم يتقربون اإىل الله بالثلث 

يف اأموالهم.
 ب- تعدد �شيغ الوقف: 

اجلعل)4(،  ال�سيغ:  هذه  ومن  الفرتة،  هذه  خالل  ُعمان  يف  الوقف  �سيغ  تعددت 
الوقف)5(، الو�سية)6(، وال�سدقة)7(، واالحت�ساب)8(، والت�سبيل)9(، اإ�سافة اإىل �سيغ 

1( ال�شيجاين، الإيجاز، الورقة رقم 55/اأ. 
2( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص183.
3( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص183.

4( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص178، والكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص43 و46 وغريها، والكندي، امل�شنف، ج19، �ص54، والأ�شم، 
اأبو حممد عثمان بن اأبي عبداهلل. الب�شرية، د ط، وزارة الرتاث القومي والثقافة، �شلطنة ُعمان، مطبعة عي�شى البابي احللبي، دون 

ت، ج1، �ص203، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الأ�شم، الب�شرية(، واملنحي، التب�شرة، �ص310.
5( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص172و173و183 وغريها، والكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص40 و34 وغريها و 237/60 و238 و219 
 ،207 �ص  الب�شرية، ج1،  والأ�شم،  �ص35،  امل�شنف، ج1/28  والكندي،  �ص54،  امل�شنف، ج19،  والكندي،  وغريها،  و239 

وال�شيجاين، الإيجاز، الورقة رقم 55/اأ وغريها. وال�شق�شي، منهج الطالبني، ج7، �ص26 و30و31، وج10، �ص286 و287،
6( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص172، و175 و174 وغريها، والكندي، امل�شنف، ج1/28، �ص8-10، وال�شيجاين، الإيجاز، الورقة 

رقم 55/اأ و57/اأ و86/اأ وغريها.
7( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص172،  الكندي، امل�شنف، ج19، �ص57.

8( الكندي، امل�شنف، ج19، �ص54.
9( وتاأتي على ثالث �شيغ: الت�شبيل، ولبن ال�شبيل، ولل�شبيل، وقد ناق�ص العلماء هذه ال�شيغة ب�شكل كبري حول معنى ال�شبيل، وما 
الفرق بينها وبني ابن ال�شبيل، والأحكام املرتتبة على هذا الوقف. انظر العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص179، ابن عبيدان، حممد بن 
عبداهلل بن جمعة. جواهر الآثار، دط، وزارة الرتاث القومي والثقافة، �شلطنة ُعمان، 1405هـ/1984م، ج2، �ص202، )و�شي�شار 

اإليه فيما بعد بـ: ابن عبيدان، جواهر الآثار(.
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هذه  نخلتي  "قال يف �سحته  مثل:  هبة  �سيغة  �سكل  على  تاأتي  قد  التي  بالوقف  الكناية 
الوقف. وقد  اإىل  توؤدي كلها  اأخرى  تاأتي ب�سيغ  اأو قد  الكتابة)2(،  اأو  للم�سجد")1(، 
بالوقف املعلق)3(  التي تعود لهذه الفرتة وجود ما يعرف  الُعمانية  الفقهية  اأظهرت االآثار 
حمددة  فرتة  اإىل  الو�سايا  اإنفاذ  اأمر  عليها  الوقف  ُعلِّق  التي  االأ�سباب  ومن  كذلك، 
ك�سهرين مثال، فاإن مل تنفذ الو�سية خالل تلك الفرتة املحددة، ُينَجز الوقف ويذهب 

املال املعلق اإىل جهة الوقف املحددة)4(.
جـ- العناية بكتابة �شيغ الأوقاف: 

اأم الوقف  ظهر يف هذه الفرتة اهتمام كبري ب�سبط �سيغ الوقف، �سواء الوقف املنجز 
بالو�سية، حيث اأورد الكندي يف بيان ال�رصع نقال عن ال�سياء �سيغة الوقف املنجز "من 
اأراد اأن يجعل نخلة لل�سبيل اأو للم�سجد فاإنه يقول: جعلت النخلة الفالنية التي يف مو�سع 
كذا وكذا وقفا على امل�سجد الذي مبحلة فالن اأو بني فالن، واإن قال هذه النخلة مل�سجد 
بني فالن اأو امل�سجد اجلامع يثبت ذلك")5(، وجاء عن اأبي علي احل�سن بن اأحمد)6( �سيغة 
الوقف بالو�سية "قد اأو�سيت بكذا وكذا وقفا على الفقراء اأو على امل�سجد")7(، وقد نقلها 
ال�سق�سي بعد ذلك يف منهاج الطالبني بر�سمها)8(. وكذلك �سّدد العلماء على التدقيق يف 

ُعمان،  �شلطنة  والثقافة،  القومي  الرتاث  وزارة  �شعيد، د ط،  اأبي  اأحكام  املفيد من  اجلامع  �شعيد.  بن  �شعيد حممد  اأبو  الكدمي،   )1
1406هـ/1986م، ج218/5، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الكدمي، اجلامع املفيد(.

2( ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج2، �ص202، والطنقي، حجي بن �شاعد بن م�شعود، من اإمالء ال�شيخ ابن عبيدان. كتاب احلوايج، 
دار املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، خمطوط رقم 3221، الورقة رقم 225، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ:الطنقي، 

احلوايج(.
3( �شبق التعريف بالوقف املعلق.

4( ال�شيجاين، الإيجاز، الورقة رقم 86/اأ، والبو�شعيدي، لباب الآثار، ج13، �ص260. 
5( الكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص43.

اأورد البطا�شي يف الإحتاف �شخ�شيتني با�شم »اأبو علي احل�شن بن اأحمد«، اأحدهما الهجاري )ق5هـ( من ق�شاة زمانه وله اأجوبة   )6
ماله اخلا�ص، ورف�ص قبول م�شاعدة  ينفق عليها من  التي كان  الباللية  النزوي)ق6هـ(، �شاحب مدر�شة  العقري  كثرية، والآخر 

اإخوته يف حتمل م�شاريف املدر�شة، للمزيد انظر البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص321-320. 
7( الكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص40.

8( ال�شق�شي، منهج الطالبني، ج7، �ص31.
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كتابة �سياغة الوقف ت�سديدا كبريا، ففي و�سية املخدوم االأعظم �سلطان بن م�سعود بن 
�سلطان)1( التي كتبها الفقيه حممد بن عبدال�سالم)2( وُعر�ست على ال�سيخ اأحمد بن مداد)3(
)10هـ/16م(، مل ُيْثبَِت الوقف الذي اأو�سى به �سلطان ل�سبب وحيد وهو اأنه مل يذكر 
ا�سم املو�سي يف �سيغة وقفه)4(، وعّلق على ذلك بقوله: "قد نظرت يف هذه الورقة، فكل 

اإقرار مل يكتب مبتداه فيه ا�سم املقر ال يثبت")5(.
ونتج عن احلر�ص ال�سديد على و�سوح كتابة �سيغ االأوقاف اهتمام العلماء ب�سبطها، 
من  وهما  و)الكتابة()7(،  )الت�سبيل(  األفاظ  من  عدد  عبيدان)6(  ابن  عن  ورد  حيث 
املفردات التي �سبق ذكرها كاألفاظ معربة عن الوقف، واأورد ال�سيخ املحروقي)8( بع�ص 

خالل  من  يظهر  اأنه  اإل  الُعمانية،  امل�شادر  يف  ترجمة  له  الباحث  يجد  مل  �شاذان،  بن  عدي  بن  �شلطان  بن  م�شعود  بن  �شلطان   )1
الهجري(، وذلك  العا�شر  وبداية  الهجري  التا�شع  القرن  نهاية  الفرتة بني  ُعمان )خالل  باأنه كان حاكما على منطقة من  الو�شية 
للمفردات امل�شتعملة لتفخيمه منها )املخدوم الأعظم( و)مولنا(، اإ�شافة اإىل ما ذكر يف و�شيته من اإتالف اأموال يف مناطق عدة من 
ُعمان)خ�شي نخيل يف فنجا و�شمائل( وهي من الأعمال التي تقوم بها عادة اجليو�ص الكبرية ويتحمل قادتها م�شوؤولية ذلك، اأ�شف 
اإىل ذلك و�شاياه الكثرية للقبائل التي يحتمل اأنها كانت من�شوية حتت حكمه، للمزيد انظر البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص142 وما 
بعدها، وكذلك ورد ذكره باأنه �شلطان نخل، انظر املعويل، حممد بن عامر. ق�ش�ص واأخبار جرت بُعمان، حتقيق د.�شعيد بن حممد 
الها�شمي، الطبعة الثانية، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، 1435هـ/2014م، 195، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: املعويل، ق�ش�ص 

واأخبار(.
2( حممد بن عبدال�شالم الغالفقي النزوي، من علماء نهاية ق9هـ وبداية ق10هـ، للمزيد انظر البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص419، 

ال�شعدي، معجم الفقهاء واملتكلمني،  ج3، �ص126.
3( ال�شيخ اأحمد بن مداد الناعبي، ينتمي اإىل الأ�شرة املدادية، من علماء الثلث الأو�شط من القرن العا�شر الهجري، له كتاب كنز 
الأجواد، عا�شر الإمام حممد بن اإ�شماعيل وله فيه �شرية ينكر عليه فيها بع�ص الأحداث، للمزيد انظر البطا�شي، الإحتاف، ج2، 

�ص118، وال�شعدي، معجم الفقهاء واملتكلمني، ج1، �ص52.
4( �شيغة الوقف كانت على النحو الآتي: »واأو�شى مباله النقيات بحوزه ومنعه تفرق غالته اأو قعده يوم احلج كل �شنة يف م�شجد اجلامع 
من العقر، و�شنة يف م�شجد اجلامع من الغري�ص، و�شنة جامع م�شجد م�شلمات، و�شنة يف جامع اأيف، و�شنة يف جامع الطوي يكون 

على هذا احلال«، انظر البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص143. 
5( انظر البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص143.

6( حممد بن عبداهلل بن جمعة بن عبيدان من علماء ق11هـ، كان قا�شيا لالإمام �شلطان بن �شيف اليعربي)1059-1090هـ( وابنه 
الإمام بلعرب بن �شلطان)1090- 1104هـ(، من موؤلفاته جواهر الآثار، وله اآثار فقهية كثرية يف كتب الرتاث الفقهي يف ُعمان، انظر 

البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص465-461.

7( ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج2، �ص202.
8( دروي�ص بن جمعة من علماء ق11هـ، ولد باأدم، كان قا�شيا لالإمام �شلطان بن �شيف اليعربي)1059-1090هـ(، وتويف يف عهده عام 

1086هـ، من موؤلفاته كتاب جامع التبيان، والدلئل يف اللوازم والو�شائل وغريها، انظر البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص170-169.
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�سيغ الوقف التي كان يراها تثبت �رصعا)1(، واأفرد ال�سيخ الق�سابي)2( كذلك يف جامع 
اإثباتها  اأجل  من  الوقف  و�سايا  �سبط  بهدف  والو�سية  الوقف  الألفاظ  اأبواب  اخلريات 
االإثبات ال�رصعي حتى ال ُتَرّد من قبل الق�ساة واحلكام)3(، واإ�سافة اإىل �سيغ كتابة الوقف 

َيْغ اإقامة وكالء االأوقاف)4(. اهتم العلماء بِ�سِ
د- اأبواب الوقف: 

تنوعت اأبواب الوقف يف ُعمان يف هذه املرحلة تنوعا كبريا ف�سملت اجلوانب الثقافية 
واالجتماعية والع�سكرية:

11 اأوقاف تخت�ص باجلوانب الثقافية:.
كانت اأوقاف امل�ساجد من اأوائل االأوقاف التي اأوردتها كتب الفقه وناق�ست اأحكامها 
اأبوابا خا�سة يف امل�سنفات الفقهية، حيث ال يكاد يخلو  ب�سكل مف�سل، واأفردت لها 
م�سنف فقهي يف ُعمان منذ القرن الرابع الهجري من باب الأموال امل�ساجد واالأحكام 
التي تتعلق بها من بيع و�رصاء وقيا�ص واالقرتا�ص من اأموالها واالقرتا�ص لها، اإ�سافة اإىل 
اأحكام الوكالء وامل�سائل التي تتعلق بهم)5(. وهو دليل على االهتمام الكبري بها، وقد 
نتج عن هذا االهتمام اأن ازدهرت هذه االأوقاف ازدهارا كبريا وكان لها فائ�ص �سخم 
حلفظ  خا�سة  خمازن  لها  ين�ساأ  اأن  احتاجت  امل�ساجد  بع�ص  اأن  يظهر  اإذ  اأموالها،  من 
فائ�ص اأموالها من وفرته، ففي عام  675هـ/1276م، عند دخول اأوالد الري�ص اإىل 
عقر نزوى يذكر ال�ساملي اأنهم "دخلوها واأحرقوا �سوقها واأخذوا جميع ما فيها و�سبوا 

1( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص248.
2( ال�شيخ �شامل بن را�شد بن �شامل الق�شابي من علماء ق12هـ، اأدرك حياة الإمام اأحمد بن �شعيد، من موؤلفاته كتاب جامع اخلريات 

يف اأدب الكاتب، البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص206- 208.
3( الق�شابي، ال�شيخ �شامل بن را�شد. جامع اخلريات يف اأدب الكاتب، دار املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، الرقم 

1712 الباب التا�شع وما بعده، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الق�شابي، جامع اخلريات(.
4( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص22، والق�شابي، جامع اخلريات، الورقة رقم 449 وما بعدها.

5( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص171 وما بعدها، الكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص34 وما بعدها، والكندي، امل�شنف، ج19، �ص39 
وما بعدها، وال�شق�شي، منهج الطالبني، ج7، �ص25 وما بعدها، وغريها من امل�شنفات الفقهية. 
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ن�ساءها واأحرقوا خمازن امل�سجد اجلامع املت�سلة به")1(، وقد تكرر ذكر خمازن جامع 
الفقيه مداد بن عبدالله بن  لل�سيخ  تقييد  نزوى عام 897هـ/1492م، حيث جاء يف 
مداد)ق9هـ/15م( حول مطر عظيم جرى يف نزوى يف ذلك العام، ".. وحملت 
ال�سوق كلها مع خمازن اجلامع االأربعة")2(. وقد بلغ من وفرة اأموال امل�ساجد يف عهد 
اليعاربة اأن اقرت�ص االإمام �سلطان بن �سيف بن �سلطان اليعربي كثريا من اأموال امل�ساجد 
واالأوقاف لبناء ح�سن احلزم)3(، يقول ال�ساملي "ووجدت اأن جملة ما اقرت�ص من اأموال 
اأموال طائلة كانت متتلكها  اإىل  االأوقاف خم�سمائة فرا�سلة)4( ف�سة")5(، وهو ما ي�سري 
ي�رص  على  يدل  عظيم  اأمر  "هذا  ذلك:  على  ال�سيابي  عّلق  وقد  عام،  ب�سكل  االأوقاف 
عظيم، فاإن خم�سمائة فرا�سلة ف�سة بعرفنا احلايل عن خم�سة وع�رصين بهارا)6( ف�سة من 

خ�سو�ص االأوقاف")7(.
كتوفري  العّمار  واأموال خلدمة  لعمارتها)8(،  اأموال  بني  امل�ساجد  اأوقاف  تنوعت  وقد 
احلبال والدالء لنزع املياه من االآبار للو�سوء)9( وتوفري قرب مياه لل�رصب)10(، والفر�ص 

1( ابن مداد، عبداهلل بن مداد. �شرية العالمة املحقق عبداهلل بن مداد، د ط،  وزارة الرتاث القومي والثقافة، �شلطنة ُعمان، 1984، 
�ص38، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ابن مداد، �شرية ابن مداد(، وال�شاملي، التحفة، ج1، �ص359.

2( البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص117.
3( املعويل، ق�ش�ص واأخبار، �ص 263-262.

4( الفرا�شلة: ت�شاوي 10 اأمنان، انظر هنت�ص، فالرت: املكاييل والأوزان الإ�شالمية وما يعادلها يف النظام املرتي، ترجمة د.كامل الع�شلي، 
ط1، من�شورات اجلامعة الأردنية، 1970م، �ص 40، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: هنت�ص، املكاييل واملوازين الإ�شالمية(، واملو�شوعة 

الُعمانية، 3427/9.
5( ال�شاملي، التحفة، ج2، �ص119-118.

6( البهار يزن 300 َمّن، للمزيد انظر هنت�ص، فالرت: املكاييل والأوزان الإ�شالمية،  �ص 20، ويف ُعمان يعادل البهار 200 مّن م�شقطي 
اأي 800كجم، املو�شوعة الُعمانية، 3428/9.

7( ال�شيابي، �شامل بن حمود. ُعمان عرب التاريخ، ط4، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، 1421هـ/2001م، ج4، �ص14، )و�شي�شار 
اإليه فيما بعد بـ: ال�شيابي، ُعمان عرب التاريخ(.

8( الكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص46 و50 وغريها، والكندي، امل�شنف، ج19، �ص41 و52 و54 وغريها، وال�شق�شي، منهج الطالبني، 
ج7، �ص30، والإ�شارات اإىل اأموال امل�شاجد كثرية.

9( ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج2، �ص291.
10( الكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص38 و85 وغريها، والكندي، امل�شنف، ج19، �ص15، والكندي، امل�شنف، ج1/28 �ص 32،  
وغريها، ال�شق�شي، منهج الطالبني، ج7، �ص25، وال�شيجاين، الإيجاز، الورقة رقم 86/اأ و87/ب، واخلرو�شي، جاعد بن خمي�ص. 
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امل�ساجد توفر االأطعمة  اأوقاف  ال�ستاء)2(. وكانت  التدفئة يف  اإىل  اإ�سافة  وال�رصاج)1(، 
واالأغذية �سواء تلك املحددة باأوقات معينة كالهجور)3(، وال�سحور)4(، والفطور)5(، 

اأم تلك املحددة باأيام خا�سة كيوم اجلمعة)6(، والعيد)7(. 
مل يغب بيت الله احلرام عن اأوقاف الُعمانيني، حيث وقف يزيد بن عزيز بن را�سد 
الُعماين )ق7هـ/13م( عددا من الب�ساتني املزروعة يف بهال لبيت الله احلرام مبكة املكرمة 
الأهل  فيه  لالإفطار  اأمواال  ال�رصاج، وخ�س�ص  ولزيت  فيه  وال�سقاية  اأجل عمارته،  من 
توؤخذ  اأن  ال�سري)8(. كما حدد يف و�سيته  بداية عمان من منطقة  ُعمان خا�سة وحدد 
غلة املال مترا لتوؤكل يف امل�سجد احلرام، واإن مل ُي�ستطع ذلك في�سلم اإىل القائم باحلرم، 
يوم احلج االأكرب  لتوؤكل  اأوقاٌف ُخ�س�ست  امل�سلمني)9(.  وهناك  اإىل  واإال فمرد ذلك 
التا�سع من ذي احلجة كذلك، �سواء كانت يف املكان الذي يعرف بح�ساة الُعمانيني 

اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، خمطوطة م�شورة، دار املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، رقم 270، �ص35 )و�شي�شار 
اإليه فيما بعد بـ: اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص( .

1( الكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص53، وال�شيجاين، الإيجاز، الورقة رقم 87/ب، والطنقي، كتاب احلوايج، الورقة رقم 221 و233.
2( الطنقي، كتاب احلوايج، الورقة رقم 233، واخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 35.

3( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص28.

4( ال�شيجاين، الإيجاز، الورقة رقم 88/اأ.
الورقة رقم 87/اأ و88/اأ،  ال�شرع، ج37، �ص46 و50، والكندي، امل�شنف، ج19، �ص58، وال�شيجاين، الإيجاز،  بيان  5( الكندي، 
واملحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص14 و16، والطنقي، كتاب احلوايج، الورقة رقم 208 و209 وغريها، وال�شبحي، �شعيد بن ب�شري. 
اجلامع الكبري من جوابات �شعيد بن ب�شري، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان: 1987م، ج3، �ص24، )و�شي�شار اإليه فيما بعد 

بـ: ال�شبحي، اجلامع الكبري( .
6( البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص477.

7( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص51.
لدولة  تابع  ومعظمها حاليا  غربا،  يا�ص  بني  اأخوار  �شرقا حتى  اجلبال  روؤو�ص  ممتدة من  منطقة  �شمال عمان، وهي  ال�شري يف  تقع    )8
الإمارات العربية املتحدة، وُتعد راأ�ص اخليمة حا�شرتها �شابقا، للمزيد انظر، الريكي، ح�شن بن جمال بن اأحمد: ملع ال�شهاب يف 
تاريخ حممد بن عبدالوهاب،ت، د.عبداهلل بن �شالح العثيمني، دارة امللك عبدالعزيز، الريا�ص، 2005، �ص 248، ولورمير، جي 
جي. دليل اخلليج العربي، ط1، الدار العربية للمو�شوعات، لبنان، 1434هـ/2013م، 438/13، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: لورمير، 

دليل اخلليج( .
9( البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص478-477.
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يف �سعيد عرفات)1(، اأم لتوؤكل اأم تفرق غلتها يف م�ساجد اأو قرى اأو حارات حمددة 
يف ُعمان)2(. 

اإ�سافة اإىل اإعمار موؤ�س�سات العبادة التي �سبق ذكرها، ظهرت يف ُعمان اأوقاٌف للعبادات 
 االأخرى مثل اأوقاف ال�سوم)3(، وقراءة القراآن ليلة عرفة وقراءة القراآن على بع�ص القبور 

املو�سى لها)4(.
ويف املجال العلمي اهتم الُعمانيون اهتماما كبريا باملدار�ص فوقفوا لها اأمواال خلدمتها)5(، 
حيث كان البن بركة)6( مدر�سة يف منطقة ال�رصح ببهال وقف لها كثريا من االأموال فقد 
كان مو�رصا، كما يذكر عن خردلة اجلبار)7( الذي كان ب�سمائل اأنه كان يتوىل اأموال 
امل�ساجد واملدار�ص وياأكل غلتها)8(، مما ي�سري اإىل وفرة اأوقاف املدار�ص وانت�سارها يف 
احلوا�رص الُعمانية، وظهرت اأي�سا اأوقاف الكتب حيث جاء يف ال�سياء: "ومن كانت له 

1( البدري، حممد بن م�شعود: ن�شخة منقولة عن ن�شخة البدري لأوقاف م�شاجد عقر نزوى، خمطوط، مكتبة الباحث حممد ال�شيفي، 
بدون رقم، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ن�شخة م�شاجد العقر( .

2( ابن معد، ال�شيخ عمر بن �شعيد. منهاج العدل، خمطوطة م�شورة مبركز الدرا�شات الُعمانية بجامعة ال�شلطان قابو�ص، القطعة الرابعة، 
بدون رقم، الورقة رقم 97، )و�شي�شار اإليها فيما بعد بـ: ابن معد، منهاج العدل ق4(، واملحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص250-

.251
3( ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج2، �ص203.

عمر  بن  واأ.مهنى  �شالح  نا�شر  حممد  د.  حتقيق  القيوم،  احلي  طاعة  يف  العلوم  فواكه  عامر.  بن  حممد  بن  عبداهلل  اخلرا�شيني،   )4
التواجيني، دون نا�شر، م�شقط، ط1، 1415هـ/1994م، 238/3، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: اخلرا�شيني، فواكه العلوم(، والطنقي، 

كتاب احلوايج.
5( ال�شيجاين، الإيجاز، الورقة رقم 110/اأ، ون�شخة فلج امللكي، �شمن اجلزء الثاين من بيان ال�شرع، خمطوطة رقم 462، دار املخطوطات، 
وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، )و�شي�شار اإليها فيما بعد بـ: ن�شخة امللكي1(، متييزا لها عن ن�شخة اأخرى للفلج ذاته تعود اإىل 
القرن الثالث ع�شر الهجري، والبو�شعيدي، �شامل بن عبداهلل بن خلف. جمهول، دار املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة 

ُعمان، خمطوط رقم 1680، الورقة رقم 52، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: البو�شعيدي، جمهول(.
6( اأبو حممد عبداهلل بن حممد بن بركة ال�شليمي، من علماء ق4هـ، اأخذ العلم عن اأبي مالك غ�شان بن اخل�شر ال�شالين، ومن اأ�شهر 
تالميذه اأبو احل�شن الب�شيوي، كان له مدر�شة يف بهال، من موؤلفاته كتاب اجلامع، وكتاب التقييد وغريها، للمزيد انظر البطا�شي، 

الإحتاف، ج1، �ص299-295.
7( هو خردلة بن �شماعة بن حم�شن بن �شليمان بن نبهان، ويقال اإنه من النباهنة، كان حاكما متغطر�شا على �شمائل يف القرن ال�شاد�ص 
الهجري، وهو الذي قتل ال�شيخ اأحمد بن النظر ظلما، للمزيد انظر ال�شاملي، التحفة، ج1، �ص359-361،  ال�شيابي، ُعمان عرب 

التاريخ، ج3، �ص103.
8( انظر ال�شاملي، التحفة، ج1، �ص359-360، ال�شيابي، ُعمان عرب التاريخ، ج3، �ص103.
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كتب ال تخرج عن الثلث، له اأن يوقفها اإن اأراد")1(، ووقفت كثري من االأموال للمتعلمني 
والعلماء، حيث ورد يف منهاج العدل عن اأموال واأطوي الرباع)2( اأنها مرتوكة للعلماء 
اأوقاٌف لطلبة العلم يف اجلوامع املختلفة  اأي�سا  واملتعلمني واملدار�ص)3(، و كانت هناك 
يف حوا�رص املدن الُعمانية، مثل: جامع كدم)4( )بوالية احلمراء حاليا(، وكانت هناك 
كتب خا�سة بجامع عقر نزوى اأُحرقت عام 675هـ/1276م)5(، اإ�سافة اإىل الكتب 
التي وقفها العلماء واالأغنياء، كذلك امل�ساحف املوقفة، حيث جاء تقييد وقفي يف اأحد 
امل�ساحف:"وهو مل�سجد امعد من بهال ولزيارة القبور من بهال، ال يباع وال يوهب وال 

يورث اإىل اأن يرث الله االأر�ص ومن عليها")6(.
21 الأوقاف التي تخت�ص باجلوانب الجتماعية:.

تنوعت االأوقاف يف هذا املجال وميكن حتديد مالحمها على النحو االآتي:
التي كرث احلديث حولها  ال�سبيل واحدة من االأوقاف  اأوقاف  تعد  ال�شبيل:  اأوقاف  اأ- 
يف االآثار الفقهية الُعمانية بعد اأوقاف امل�ساجد، وكان لها ذكر كبري يف امل�سنفات 
الفقهية التي تعود اإىل الفرتة من القرن الرابع الهجري حتى ال�ساد�ص الهجري، اإال 
اأنه قد �سعف تدريجيا ومل يعد له ذلك الظهور الالفت يف املوؤلفات التي تعود اإىل 
الفرتة ما بني القرن )10-12هـ/16-18م(، حيث دار النقا�ص حول هوية ال�سبيل 
اأحكام �سابطة الأوقافه، ففرقوا بني  اإىل  الو�سول  اأجل  به وذلك من  املق�سود  وما 
تعريف هذا  ال�سبيل. وقد مر  لل�سبيل والوقف البن  الله والوقف  �سبيل  الوقف يف 

1( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص178.
كالثريان  الدواب  ي�شتخدمون  الُعمانيون  كان  ووا�شعة،  كبرية  العادة  يف  وتكون  باحلجارة،  املطوية  البئر  وهي  طوي،  جمع  اأطوى   )2
انظر جمموعة موؤلفني، معجم م�شطلحات  للمزيد  املزرعة عموماً،  به  لي�شمل  اللفظ  الزاجرة، وتطور  با�شتعمال  ل�شتخراج مياهها 

الإبا�شية، ج2، �ص608، هذا ومل يتبني للباحث موقع اأطوي الرباع حاليا.
3( ابن معد، منهاج العدل، ق4، الورقة رقم94.

4( ال�شيفي، حممد بن عبداهلل: النمري، د ط، دن، دت، ج3، �ص 338، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ال�شيفي، النمري(.
5( ابن مداد، �شرية ابن مداد، �ص38، وال�شاملي، التحفة، ج1، �ص359.

6( ال�شيفي، النمري، ج1، �ص409.
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امل�سطلح فيما يبدو مبراحل عدة، فعن اأبي احلواري)1( اأن "مال ال�سبيل مبنزلة ال�سافية 
للغني والفقري")2(، وهو بهذا يحق للجميع اأن ي�ستفيد من هذا الوقف، اإال اأننا جند 
تو�سعة اأكرب للمفهوم عند العوتبي"معنى ال�سبيل �سبيل كل خري")3(، ثم جاء حتديد 
اأكرث دقة بجعل نخل ال�سبيل للفقراء فقط دون غريهم)4(. ولعل هذا التحديد الدقيق 
اأ�سهم فيما بعد اإىل التوجه للوقف على الفقراء مبا�رصة دون ا�ستعمال م�سطلح ال�سبيل 
اأوقاف  اإىل �سعف ا�ستعمال هذا امل�سطلح يف مقابل ظهور بارز مل�سطلح  اأدى  مما 
امل�سافر)5(،  هو  لغة  ال�سبيل  وابن  ال�سبيل،  ابن  م�سطلح  بال�سبيل  ويرتبط  الفقراء. 
"فاإذا  اأبي احلواري  امل�سنف عن  الفقهاء، فقد جاء يف  اآراء  وعلى ذلك اجتمعت 
جعلها لعابر ال�سبيل فهي للم�سافرين خا�سة")6(، وجاء يف ال�سياء "ابن ال�سبيل هو 
امل�سافر غنيا كان اأو فقريا")7(، وعلى هذا التعريف فاإنه لي�ص من حق الفقراء املقيمني 

االأكل من اأموال ابن ال�سبيل اإذ هي خال�سة للم�سافرين.
امل�سنف  يف  جاء  وقد  الله(،  �سبيل  )يف  م�سطلح  هناك  �سبق،  ما  اإىل  واإ�سافة 
ذلك  فقالوا  الله  �سبيل  "فاأما يف  الله،  �سبيل  للو�سية يف  حتديدا  احلواري  اأبي  عن 
موقوفة  كانت  ُعمان  يف  اأوقاف  وجود  اإىل  ي�سري  ما  ورد  وقد  اجلهاد")8(،  يف 
تقوم  حني  امل�سلمني  على  وقفا  ليكون  بال�سالح  الو�سية  ذلك  من  الله،  �سبيل  يف 
راأي  على  يت�سع  قد  امل�سطلح  هذا  اأن  اإال  ال�سذا)9(،  اأوقاف  كذلك  دولتهم، 
الفقراء من  اإىل  الله كلها راجعة  �سبيل  "ما جعل يف  اأن كل  يعد   بع�سهم، حيث 

1( اأبو احلواري حممد بن عثمان القّري املعروف بالأعمى، عا�ص يف الن�شف الثاين من القرن الثالث، ورمبا اأدرك القرن الرابع الهجري. 
ن�شاأ وعا�ص بنزوى، وبها تلقى علومه على عدد من كبار علمائها، اأمثال: حممد من حمبوب. البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص 275.

2( الكندي، امل�شنف، ج1/28، �ص14، واأبو احلواري، اجلامع، ج2، �ص311.
3( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص176-175 .

4( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص174 و178، والكندي، امل�شنف، ج1/28، �ص18، والأ�شم، الب�شرية، ج1، �ص 203.
5( ابن ال�شبيل هو امل�شافر املنقطع به وهو يريد الرجوع اإىل بلده، انظر املعجم الو�شيط، �ص37.

6( الكندي، امل�شنف، ج1/28، �ص18.
7( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص178.

8( الكندي، امل�شنف، ج1/28، �ص18، اأبو احلواري، اجلامع، ج2، �ص306.
9( الكندي، امل�شنف، ج1/28، �ص10، و13.
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االأودية والطرق")1(.
تعدد ذكر  االأوقاف يف ُعمان، وقد  الفقراء على ن�سيب وافر من  حاز  الفقراء:  ب- 
وقف  حتديد، حيث  دون  مطلقا  الفقراء  اأوقاف  اأ�سناف:  عدة  الفقراء يف  اأوقاف 
للفقراء من  امل�سدر  ال�سبخة" اجلانب  امل�سمى  ماله  يزيد جزءا من  ورد بن خليل بن 
الليمون اإىل الرب�سي)2(")3(، وو�سية مو�سى بن �سليمان لوقف اأموال له ب�سمائل لفقراء 
امل�سلمني دون اأن يحددهم بقرية اأو قبيلة اأو غري ذلك)4(. وهناك اأوقاف خا�سة لفقراء 
قبيلة حمددة مثل وقف عبدالله بن وهب لالأغابرة بقرية منح، حيث وردت فتوى 
عن ال�سيخ اأحمد بن مداد )ق10هـ/16م( يف وكالة هذا الوقف بعد وفاة املو�سي 
قبيلة االأغابرة يوم احلج االأكرب)5(.  للفقراء من  به، وطريقة قعادته، وتوزيع غلته 
واإ�سافة اإىل ذلك كان هناك اأوقاف للفقراء من الذرّية، من ذلك ما تو�سحه امل�ساألة 
التي وجهها ال�سيخ �سيف بن حممد املنذري اإىل ال�سيخ �سعيد بن ب�سري ال�سبحي عن 
و�سية والده الذي اأو�سى "ب�سيء من النخل تفرق غلتها على فقراء ذرية اأبيه �ساعد بن 
م�سعود")6(، وهناك اأوقاف لفقراء منطقة حمددة اأو حارة حمددة)7(، وال�سائل)8(، 

ويق�سد به املحتاج الذي ي�ساأل ليعطى من غلة هذه االأوقاف. 

1( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص175.
2( الرب�شي اأحد اأ�شناف النخيل، انظر املو�شوعة الُعمانية،2013، 462/2.

3( ابن معد، ال�شيخ عمر بن �شعيد. منهاج العدل، القطعة الثانية، مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد البو�شعيدي، ال�شيب: خمطوط رقم 
808، الورقة رقم 227، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ابن معد، منهاج العدل، ق2(.

4( البو�شعيدي، جمهول، الورقة رقم  406-407 وال�شعدي، جميل بن خمي�ص بن ليف: قامو�ص ال�شريعة احلاوي طرقها الو�شيعة، طبعة 
حمققة، ط1، اجليل الواعد، م�شقط، 1436هـ/2015م، ج75، �ص28، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ال�شعدي، قامو�ص ال�شريعة(، 
وكذلك و�شية الإمام �شلطان بن �شيف باآثار ماء من فلج امللكي باإزكي لفقراء امل�شلمني، ن�شخة فلج امللكي، دار املخطوطات، وزارة 
الرتاث والثقافة، م�شقط: خمطوط رقم 984. )و�شي�شار اإليها فيما بعد بـ: ن�شخة فلج امللكي 2( متييزا لها عن ن�شخة امللكي 1 �شابقة 
الذكر. وللمزيد انظر اأي�شا الكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص 40، والأ�شم، الب�شرية، ج1، �ص207، وابن معد، منهاج العدل، ق4، 

الورقة رقم  104.
5( للمزيد انظر ابن معد، منهاج العدل، ق4، الورقة رقم 94.

6( جمهول، جوابات ال�شيخ �شعيد بن ب�شري اإىل ال�شيخ املنذري، الورقة رقم 290.
7( مثال ذلك م�شاألة عن ال�شيخ اأحمد بن مفرج)ق9هـ(، حول اأوقاف لفقراء حملة من �شمد نزوى، خربت وتفرق اأهلها، للمزيد انظر 

ابن معد، منهاج العدل، ق4، الورقة رقم 93.
8( ن�شخة فلج امللكي2.
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اإن  حيث  للوارث،  الوقف  عنوان  عنه حتت  احلديث  �سبق  وقد  للذرية:  الوقف  جـ- 
العلماء اأجازوا الوقف للورثة اإذا كان ينقطع هذا الوقف اإىل جهة خريية كم�سجد 
اأو الفقراء اأو غري ذلك، فقد جاء الت�رصيح بذلك يف اآراء العلماء، "والذي وجدته 
يف اآثار امل�سلمني رحمهم الله اأن الوقف على الوارث ال يثبت وال خالف يف ذلك، 
واأما اإذا وقف ماال من اأمواله على اأوالده وما تنا�سلوا اإىل اأن ينقر�سوا واأ�سنده اإىل 
اإن مل  يثبت  فذلك  وامل�ساجد")1(  الفقراء  مثل  انقرا�سهم  بعد  الرب  اأبواب  من  �سيء 
يرجع يف و�سيته، وقد جاء يف فتاوى النوازل الفقهية ما ي�سري اإىل حدوث مثل هذه 
االأوقاف يف املجتمع، حيث وقف رجل "ماله على اأوالده وهم رجل وامراأتان، 
وعلى اأوالدهم وما تنا�سلوا، فاإذا انق�ست ذريتهم فم�سنود اإىل م�ساجد معروفة")2(.

اجتماعية  خدمات  تقدم  التي  االأوقاف  تعددت  الجتماعية:  اخلدمات  اأوقاف  د- 
الرحى خم�س�سة  اأوقاف  الرحى)3( واملقابر والطرق، فكانت  اأوقاف  عامة، مثل: 
اأرا�سي  يف  املقابر  اأوقاف  ومتثلت  عليها،  يطحن  من  منها  ولياأكل  ل�سيانتها 
فكانت  الطرق  اأما  القبور)4(،  اأدوات حديدية حلفر  اإىل  اإ�سافة  للدفن،  خم�س�سة 
تلك  اأم  والقرى،  املدن  داخل  يف  الطرق  اأكانت  �سواء  خا�سة  اأوقاف  لها  اأي�سا 
التي متتد يف املفازات بني املدن واحلوا�رص املتباعدة)5(، وقد متثلت اأوقاف الطرق 
بني  تربط  التي  الطرق  على  اآبار  حلفر  اأو  الطريق،  لت�سوية  خم�س�سة  اأموال   يف 

املدن الُعمانية.

1( البو�شعيدي، لباب الآثار، ج13، �ص197.
2( ال�شيجاين، الإيجاز، الورقة رقم 55/اأ.

3( ابن معد، منهاج العدل، ق4، الورقة رقم 103 و105 و108،  اأبو احلواري، اجلامع، ج2، �ص308، والربا�شدي، علم الهدى، ق4، 
الورقة رقم  142، واملنذري، �شالح بن علي بن �شالح: منهاج الطالبني، �شبط ن�شه وقدم له �شلطان بن مبارك ال�شيباين، مكتبة 
م�شقط ط1، 1442هـ/2011م، �ص151، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: املنذري، منهاج الطالبني(، وغريها، وكان البع�ص منها يقام 

على الأفالج، حيث تديرها مياه الأفالج بطريقة هند�شية جميلة.
4( الكندي، بيان ال�شرع، ج61، �ص24.

5( الكندي، بيان ال�شرع، ج61، �ص12-16، والكندي، امل�شنف، ج1/28، �ص16 و22 وغريها، اأبو احلواري، اجلامع، 2ج، �ص311، 
والربا�شدي، علي بن �شعيد. علم الهدى، خمطوطة م�شورة مبركز الدرا�شات الُعمانية بجامعة ال�شلطان قابو�ص بدون رقم، القطعة 

الرابعة، الورقة رقم 7 و39، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الربا�شدي، ق4(، والبو�شعيدي، جمهول، الورقة رقم  424.
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31 اأوقاف لالأغرا�ص الع�شكرية والأمنية: .
اأي�سا  الوقف  �ساحة  على  برزت  اجتماعي،  بعد  ذات  اأوقاف  هنالك  كانت  مثلما 
اأوقاف تتعلق باجلانب الع�سكري واالأمني، متثلت يف اأوقاف اجلهاد يف �سبيل الله التي 
�سبق احلديث عنها، واأوقاف ال�رصاة)1(، وكذلك االأوقاف املخ�س�سة لالأ�سوار)2( يف 
املدن الُعمانية واحلارات املح�سنة. كما متثل اأوقاف نق�سة فرق)3( -التي وقفت ل�سيانتها 
االأوقاف،  النوع من  بهذا  املجتمع  اهتمام  اإىل  اإ�سارة مهمة  قائمة-  بقائها  حر�سا على 
اإذ اإنها متثل رمزا من رموز قوة الدولة و�سيطرتها على جزء من اأجزاء ُعمان البعيدة عن 

العا�سمة نزوى.
91 مظاهر تاأ�شل ثقافة الوقف يف املجتمع الُعماين: -

اأ�سهمت القيمة املعنوية للوقف باعتباره عبادة من العبادات التي يتقرب بها امل�سلم لربه، 

الذي  على  الإبا�شية  ُيطلقه  لقب  ال�شاري  وال�شراة:  اجلامع، ج2، �ص310،  احلواري،  اأبو  امل�شنف، ج1/28، �ص12،  الكندي،   )1
ي�شلك م�شلك ال�شراء، وُيجمع على �ُشراة، وال�شراء عمل تطوعي بق�شد مواجهة الظلم، ل على �شبيل الوجوب والفر�ص، ولكن 
الإمامة  الإمام داخل  ل�شلوك  اإىل هيئة مراقبة  الدين  ال�شراة من م�شلك يف م�شالك  ثّم تغرّيت وظيفة  �شبيل ال�شتحباب.  على 
الإبا�شية يف عهدي الدولة الر�شتمية والإمامة الإبا�شية الثانية بُعمان. للمزيد انظر جمموعة موؤلفني، معجم م�شطلحات الإبا�شية، 

ج1، �ص510-509.
2( ال�شيجاين، الإيجاز، الورقة رقم 100/اأ، واخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم363.

3( نق�شة فرق اأمر باإن�شائها الإمام املهنا بن جيفر يف قرية فرق القريبة من نزوى، كي تكون معلما بارزا توؤدي قبائل املهرة عندها زكاة 
بزكاة  ياأتي  باأن  اأخذ عليه عهودا  اأن  اأطلقه بعد  ليقب�ص عليه، ثم  الزكاة عن الإمام، فدبر لزعيمهم حيلة  اأن منعت  موا�شيها بعد 
قبائل املهرة اإىل فرق عند النق�شة وي�شهد العدول بتمام زكاتهم، للمزيد انظر املعويل، ق�ش�ص واأخبار، �ص 121، وال�شيفي، حممد 
بن خمي�ص، الن�شو�ص يف اأئمة بني خرو�ص، دار املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، رقم 1950، الورقة رقم 14، 
)و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ال�شيفي، الن�شو�ص يف اأئمة بني خرو�ص(. وقد ظلت هذه الأوقاف قائمة حتى عهد الإمام حممد بن 
عبداهلل اخلليلي)1338-1373هـ/1919-1954م( حني اأبطل هذا الوقف، واأباح لأهل فرق الت�شرف بهذه الأموال يف م�شالح 
البلد وفق ما يرونه منا�شبا �شواء كان ذلك يف اجلوانب العلمية كتعليم القراآن الكرمي والفقه والنحو، اأم يف امل�شالح الأخرى كم�شالح 

الفلج اأو ال�شور اأو �شراء كفن اأو يف اأي وجه من وجوه الرب، توجد حول هذه امل�شاألة وثيقتان:
الوثيقة الأوىل موؤرخة يوم 7 جمادى الأول عام 1341هـ، وهي عبارة عن ر�شالة الإمام حممد بن عبداهلل اخلليلي لأهل فرق، ن�شت 
على اإباحة ا�شتعمال مال النق�شة يف م�شالح البلد ووجوه الرب، ن�شخة م�شورة ح�شل عليها الباحث من الفا�شل م�شعود بن �شعيد 

احلديدي وكيل الأوقاف بفرق، بدون رقم.
اأبطل فيها  الثانية موؤرخة يوم 27 ربيع الأول عام 1342هـ، وهي عبارة عن فتوى من الإمام حممد بن عبداهلل اخلليلي  الوثيقة 
املكتوب حبي�شا لنق�شة فرق، اإذ اإنه لي�ص من وجوه الرب، واأمر باأن جتعل هذه الأوقاف يف وجوه الرب كتعليم القراآن العظيم اأو فيمن 
يتعلم اأو يعلم الفقه، اأو تعليم النحو اأو اإ�شالح م�شجد اأو غري ذلك من وجوه الرب، وثيقة م�شورة ح�شل عليها الباحث من مكتبة 

وقف بني �شيف بنزوى بدون رقم.
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و�سدقة جارية يف حياته وبعد مماته، يف تاأ�سل ثقافة الوقف يف املجتمع الُعماين املتدين 
بطبعه، ف�سارع الُعمانيون اإىل وقف اأموالهم وتفننوا يف اأوقافهم حتى اأ�سبح الوقف ثقافة 
الثقافة يف  تاأ�سل هذه  تدل على  التي  لها مظاهرها  املجتمع،  بارزة يف  اجتماعية عامة 
املجتمع،  لذا مل يقت�رص وقف االأموال على الطبقات احلاكمة واالأغنياء فقط، بل تعدى 

ذلك اإىل من ال يعدون من اأهل الي�سار والغنى.
كان احلكام على راأ�ص امل�ساهمني يف تنمية اأموال الوقف يف ُعمان، اإذ يعد وقف االإمام 
الوارث بن كعب اأقدم االأوقاف القائمة بُعمان، منوذجا على اأوقاف احلكام الذين كانوا 
يف فرتات االإمامة بُعمان، ومثل ذلك: االأوقاف التي وقفها االإمام �سلطان بن �سيف بن 
مالك من ماء فلج دار�ص للمتعلمني بنزوى)1(، وللفقراء عموما)2(، اإ�سافة اإىل اأنه اأو�سى 
بغلة اأمواله لثالث �سنني للفقراء، وكذلك فعل ابنه االإمام بلعرب بن �سلطان)3(، كما 
اأو�سى حفيده االإمام �سلطان بن �سيف بن �سلطان بن �سيف بعدد من اآثار ماء من اخلبورة 
االأوىل من فلج امللكي ملن يتعلم القراآن الكرمي وعلم ال�رصيعة باإزكي، واأو�سى باأربعة 
لفقراء  امللكي  فلج  بني عقبة( من  )امل�سماة خبورة  التا�سعة  اخلبورة  ماء)4( من  اأثر  ع�رص 
امل�سلمني)5( اأي�سا. وتعد االأوقاف التي اأو�سى بها املخدوم االأعظم �سلطان بن م�سعود)6( 
والتي جاء فيها ذكر اأوقاف بع�ص م�ساجد نزوى ونخل وم�سلمات وغريها من البلدان 

الُعمانية، منوذجا اآخر الأوقاف احلكام يف غري دولة االإمامة.
و�سارك العلماء والق�ساة والوالة الكثري من االأوقاف التي تنوعت بني مكتبات قّيمة، 

1(  البو�شعيدي، لباب الآثار، ج13، �ص160، وال�شيفي، حممد بن عبداهلل: ال�شلوى يف تاريخ نزوى، ط1، وزارة الرتاث والثقافة، 
�شلطنة ُعمان، 1436هـ/2015م، م2، ج1، �ص 300-301، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ال�شيفي، ال�شلوى(، وال�شيفي، النمري، 

ج1، �ص362 و416/5.
2(  ال�شيفي، النمري، ج5، �ص416.

3( البو�شعيدي، جمهول، الورقة رقم  406-407 وال�شعدي، قامو�ص ال�شريعة، ج75، �ص28.
4( اآثار جمع مفردها اأثر، وهو وحدة قيا�ص زمنية، ت�شتعمل يف توزيع مياه الفَلج يف ُعمان، وُتقدر مدتها بن�شف �شاعة فلكية، وحُتدد من 
طلوع جنم اإىل طلوع جنم اآخر، وي�شمى مقداُر اأربعة وع�شرين اأثراً بادًة. وُيق�شم الأثر اإىل ن�شف اأثر، كما ُيق�شم اإىل اأربعة اأق�شام ُيعرف 

كّل ق�شم با�شم َرُبعة، جمموعة موؤلفني، معجم م�شطلحات الإبا�شية، ج1، �ص31.
5( ن�شخة فلج امللكي2.

6( البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص143، �شبقت الإ�شارة اإليه.
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مثل: الكتب التي وقفها ال�سيخ عمر بن �سعيد بن معد)1(، والكتب املوقوفة التي خلفها 
ال�سيخ خمي�ص  قرية منح)2(، وكذلك و�سية  البالد من  القرن من حجرة  بني  امل�سايخ 
بن �سعيد ال�سق�سي بوقف كتبه للمتعلمني من ذريته فاإن عدموا فللمتعلمني من غريهم، 
واأو�سى باآثار ماء تكون غلتها على �سيانة هذه الكتب وتغليفها وجتليدها ون�سِخ كتٍب 
اإ�سافية للمكتبة)3(، وكذلك وقفت ال�سيخة عائ�سة بنت را�سد الريامية كتبها، وُوِقَف 
ال�سيخ  وَوَقَف  ل�سيانتها)4(،  بالر�ستاق  املي�رص  فلج  من  ماء  قيا�سات  ت�سع  الكتب  لهذه 
ال�سيخ  فعل  وكذلك  للمتعلمني)6(،  كتبا  احلرا�سي)5(  را�سد  بن  عمر  بن  ج�سا�ص 
نخيال  لها  وَوَقَف  كتبه  من  الكثري  َوَقَف  حيث  العزري)7(  عبدالله  بن  �سالح  القا�سي 
الإ�سالحها)8(، واإ�سافة اإىل الكتب َوَقَف العلماء اأمواال للم�ساجد حيث جاء يف و�سيتي 
لعدد من  اأوقاف  بن مداد)9(  ال�سق�سي و�سليمان بن حممد  �سعيد  بن  القا�سيني خمي�ص 

1( ال�شيخ عمر بن �شعيد بن معد، من علماء القرن العا�شر الهجري/ال�شاد�ص ع�شر امليالدي، عا�شر الإمام حممد بن اإ�شماعيل، من 
موؤلفاته كتاب منهاج العدل يف 4 اأجزاء، للمزيد انظر البطا�شي، الإحتاف،ج2، �ص258.

2( البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص385.

3( البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص153.

4( البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص344.
5( كان واليا على نخل يف عهد المام حممد بن نا�شر الغافري، وظل قاب�شا لها بعد وفاته، ويف �شيافته ومب�شاركته مت عقد الجتماع 
الذي خرج بقرار خلع �شيف بن �شلطان الثاين من الإمامة عام 1146هـ، للمزيد انظر البطا�شي، �شيف بن حمود. الطالع ال�شعيد، 
البطا�شي  بـ:  بعد  فيما  اإليه  )و�شي�شار  �ص44  1435هـ/2014م،  ال�شيب:  البو�شعيدي،  اأحمد  بن  حممد  ال�شيد  مكتبة  ط2، 
الطالع ال�شعيد(، واملعويل، ق�ش�ص واأخبار، �ص 297، والربا�شدي، مو�شى بن �شامل. الدور ال�شيا�شي لعلماء ُعمان خالل الفرتة 
2015م،  قابو�ص،  ال�شلطان  جامعة  الآداب،  كلية  من�شورة،  غري  دكتوراة  ر�شالة  1162هـ/1749م،  اإىل  من1034هـ/1624م 

�ص148، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الربا�شدي، الدور ال�شيا�شي لعلماء ُعمان(.
6( جمهول: م�شائل فقهية، ن�شخه حمري بن حممد بن �شليمان اليعربي، خزانة ال�شيخ حممد بن �شامل بن زاهر الرقي�شي، رقم احلفظ 

0012-02، موقع ذاكرة ُعمان على الإنرتنت، تاريخ الزيارة 2016/2/14م.
7( من علماء ق12هـ/18م، ولد بقرية ال�شليف بعربي، توىل الق�شاء لالإمام �شلطان بن �شيف اليعربي. اللجنة الإعالمية لحتفالت 
ولية عربي بالعيد الوطني التا�شع والع�شرين املجيد، عربي تاريخ وح�شارة، د ط، اللجنة الإعالمية لحتفالت ولية عربي بالعيد 
الوطني التا�شع والع�شرين املجيد،  1999، �ص71، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: اللجنة الإعالمية لحتفالت ولية عربي، عربي 

تاريخ وح�شارة(.
8( اللجنة الإعالمية لحتفالت ولية عربي، عربي تاريخ وح�شارة، �ص71.

9( اأو�شى ال�شيخ ال�شق�شي بعدد من اأمواله على عدد من م�شاجد الر�شتاق، مثل: جامع �شوين وم�شجد احليل، وم�شجد ال�شق�شق، 
هذا اإ�شافة على املبالغ النقدية التي اأمر بها على م�شاجد اأخرى والتي ميكن اأن ي�شرتى بها اأوقاف لتلك امل�شاجد، للمزيد البطا�شي، 
بغلتهما �شائمو �شهر رم�شان يف م�شجد  يفطر  بنخلتني  �شليمان بن حممد بن مداد  ال�شيخ  اأو�شى  الإحتاف، ج3، �ص153، كما 
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امل�ساجد وللمدار�ص)1(، وكانت هناك اأي�سا اأوقاف للفقراء)2(.
وكان لالأغنياء واأ�سحاب الرثوة دورا كبريا يف الوقف، يت�سح من خالل و�ساياهم 
التي يو�سون بها،  املبالغ  التي ميلكونها، وذلك ل�سخامة  مقدار عر�ص الرثوة الكبرية 
اإ�سافة اإىل الن�سيب الكبري للوقف من هذه الو�سايا، حيث جند يف و�سية يزيد بن عزيز 
اأكان  �سواء  ماء  واآثار  عري�سة،  زراعية  م�ساحات  وقف  اأنه  الُعماين)3(،  را�سد  بن 
ذلك للحرم ال�رصيف مبكة املكرمة اأم لبع�ص م�ساجد بهال لعمارة امل�ساجد وطعام ياأكله 

امل�سلون يوم اجلمعة.   
ومل تكن الن�ساء مبعزل عن الوقف طلبا للخري يف الدنيا واالآخرة، حيث تنقل لنا كتب 
االأثر وقف مرمي بنت حممد بن �سعيد ال�ساكنة حملة ال�سجب)4( يف و�سيتها التي �سهد 
الكندي)5(،  اإبراهيم  بن  ال�سيخ حممد  وتلميذه  اأحمد  بن  احل�سن  علي  اأبو  ال�سيخ  فيها 
التي جاء فيها " اأ�سهدتنا مرمي هذه اأنها جعلت نخلة البلعق)6( التي لها بالعثمانية)7( بجميع 
كذلك  الفقراء")8(،  على  وقفا  املاء  من  و�رصبها  اأر�سها  وجميع  وحدودها  حقوقها 
بنت حممد  فاطمة  واأو�ست  نزوى)9(.  من  االأعلى  العقر  مل�سجد مبحلة  بنخلة  اأو�ست 
املنفقة  ووقفت  باحلمراء،  كدم  قرية  لفقراء  ب�ساحية  الناعبية)ت1144هـ/1731م( 

ال�شجبي يف نزوى، للمزيد البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص308.
1( اأو�شى ال�شيخ ال�شق�شي ب�شيء من ماله على مدر�شة م�شجد ثاين بالر�شتاق، انظر البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص153.

2( اأو�شى ال�شيخ �شليمان بن حممد املدادي بعدد من الالريات »على �شنة الوقف املوقف »بع�شها ليوؤكل �شحورا يف م�شجدي ال�شجبي، 
واحلجارة يف نزوى، وبع�شها لتفرق دراهم يوم احلج الأكرب يف م�شجد احلجارة، للمزيد البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص306-305.

3( �شبق ذكر الو�شية.
4( حملة ال�شجب هي حملة عني �شجب حاليا بنزوى، ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص124.

5( ال�شيخ القا�شي حممد بن اإبراهيم الكندي، من علماء القرن اخلام�ص الهجري، من اأ�شهر اآثاره العلمية كتاب بيان ال�شرع 72 جزءا، 
تويف عام 508هـ.

6( نوع من اأنواع النخيل املعروفة بُعمان، املو�شوعة الُعمانية، 553/2.
7( العثمانية مو�شع معروف بعقر نزوى، ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص 124.

8( الغالفقي، �شالح بن حممد بن �شالح بن عبدال�شالم النزوي. حقائق الإميان، مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد البو�شعيدي، ال�شيب: 
خمطوط رقم 176، ج10، �ص22-24، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الغالفقي، حقائق الإميان(، ال�شيفي، النمري، ج2، �ص455.

9( الغالفقي، حقائق الإميان، ج10، �ص23.
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العراقي بعربي  اأثر ماء من فلج  العربية )ق12هـ/18م(  عائ�سة بنت حممد بن يو�سف 
ل�سالح م�سجد ال�ساروج الذي هو باحلمراء، وكذلك وقفت ب�ستان نخل مع ما يحتاجه 
من املاء للخل، وما يف�سل من اخلل لفطرة ال�سائمني مب�سجد ال�سلف باحلمراء و�سالح 
م�سجد ال�ساروج)1(. وهو ما يوؤكد امل�ساركة الفاعلة للمراأة الُعمانية يف جمال الوقف 

ومالم�ستها حلاجة جمتمعها ثقافيا واجتماعيا.
اإ�سافة اإىل ما �سبق، فاإن العامة كانت لهم اإ�سهامات يف الوقف تدفعهم الرغبة يف نيل 
الرب والثواب، فمنهم من وقف نخلة واحدة كما هو احلال يف و�سية مرمي ال�سجبية)2(، 
ومنهم من يو�سي "بجرابي متر من ماله مل�سجد اخلب)3( وقفا موؤبدا اإىل يوم القيامة")4(، 
قرية  يف  ينفذ  طعام  بهن  ي�سرتى  ف�سة  الريات)5(  بـ"ع�رص  ماله  يف  يو�سي  اآخر  بينما 
تدل  ب�سيطة  اأوقاف  اأمثلة على  القيامة")6(. وهي  يوم  اإىل  موؤبدا  �سنة وقفا  معروفة كل 
اإىل  امل�سابقة  اأن ذلك مل مينعهم من  اإال  اأ�سحاب ثروة كبرية  لي�سوا  اأ�سحابها ممن  على 
اخلري ووقف ما تي�رص مما ميلكون من اأجل خدمة جمتمعهم، وهو ما ميثل الغاية يف جت�سيد 

�سعور الفرد بامل�سوؤولية جتاه اجلماعة.
وقد انت�رصت االأوقاف يف ُعمان انت�سارا وا�سعا فال تكاد مدينة اأو قرية من ُعمان اإال 
وبها اأوقاف يف جانب من اجلوانب املعروفة يف ُعمان، �سواء تخدم احلياة االجتماعية 

1( ال�شيفي، النمري، ج3، �ص355.
2( �شبقت الإ�شارة اإليها.

3( يعرف يف نزوى عدد من امل�شاجد مب�شجد اخلب: منها م�شجد خب الق�ص ويقع ب�شمد نزوى، وم�شجد اخلب ب�شعال، وم�شجد خب 
الطوي وغريها.  

4( اخلرا�شيني، فواكه العلوم، ج2، �ص 247.
5( الالريات جمع مفردها لرية، ويق�شد بها عملة الالرين، وهي عملة �شكت يف لر الواقعة يف جبال فار�ص، وهي عبارة عن ق�شبان 
من الف�شة بوزن 5.20 جرام، وهي مبثابة �شلك ف�شي بطول 10 �شنتيمرتات ثم يحنى ال�شلك بقوالب معدة لذلك، وحتمل نقو�شا 
كتابية، انظر، دوران، روبرت اإي داريل. تاريخ النقود يف �شلطنة ُعمان، ترجمة �شركة اأتا للرتجمة، د ط، البنك املركزي الُعماين، 
م�شقط، 1990م، �ص50، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: دوران، تاريخ النقود يف �شلطنة ُعمان(، والقي�شي، ناه�ص عبدالرزاق. النقود 
يف اخلليج العربي منذ �شدر الإ�شالم حتى نهاية الع�شر العثماين، جملة كلية الآداب جامعة بغداد، العراق، العدد65، 2004م، 

�ص 151-152، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: القي�شي، تاريخ النقود يف اخلليج(.
6( اخلرا�شيني، فواكه العلوم، ج2، �ص 250.
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االأ�سول  املوقوفة بني  االأموال  اأ�سناف  تنوعت  اأو غري ذلك)1(، كما  الثقافية  احلياة  اأم 
واملنقول، فرتكزت االأ�سول املوقوفة يف االأرا�سي الزراعية مبا حتويه من نخيل واأ�سجار 
منها  ب�سيء  ينتفع  التي  تلك  اأم  واحلم�سيات،  الفواكه  كاأ�سجار  منها  املثمرة  �سواء 
من  اإليه  حتتاج  ومبا  وغريها،  اليا�ص)5(  واأ�سجار  والكيذا)4(،  واحلناء)3(،  كالقرط)2( 
اأ�سوال مبفردها؛  تعد  االأفالج  املياه من  اآثار  االآبار. وكانت  اأم  االأفالج  �سواء من  املاء 
االآبار،  غلتها، كذلك  واال�ستفادة من  بطنائها  تدره من دخل مهم، وذلك  ملا  نظرا 
�سواء اأكانت يف االأرا�سي الزراعية املوقوفة اأم على الطرق اأم تلك التي تعد من مرافق 
اإىل  دخلت  التي  املهمة  العقارات  من  الدكاكني  كانت  ذلك  اإىل  واإ�سافة  امل�ساجد.  

االأوقاف.
و�سكلت االأ�سياء املنقولة جانبا اآخر من اأ�سناف املوقوفات، مثل: الكتب وامل�ساحف 
واالأ�سلحة  املاء،  وِقَرب  واحلبال  الدالء  اإىل  اإ�سافة  املقابر  ت�ستعمل يف  التي  واالأدوات 
وال�سفن، وطاقي الرحى. وميثل هذا التنوع بني االأ�سول واملنقول مظهرا اآخر من مظاهر 

1( البو�شعيدي، ال�شخ�شية العتبارية للوقف، �ص104.
2( القرط �شجرة دائمة اخل�شرة، تنت�شر يف ُعمان والعراق والهند وغريها، وتدخل ثمارها يف �شناعة دباغة اجللود، املو�شوعة الُعمانية، 

ج8، �ص2826.
3( ن�شخة م�شورة من خمطوطة لأوقاف بع�ص م�شاجد العقر، مكتبة الباحث حممد ال�شيفي، بدون رقم، ذكر فيها: هذا ما وجدناه مكتوبا 

بخط ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن غ�شان، الورقة رقم 8، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ن�شخة ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن غ�شان(.
4( الكندي، ال�شيخ حممد بن اأحمد. ن�شخة اأوقاف �شمد، مكتبة الفا�شل �شعود بن علي بن �شعود الكندي، نزوى: بدون رقم، الورقة 
رقم 53، وقد اطلع الباحث على اأ�شل هذه الن�شخة بيد الفا�شل �شعود بن علي بن �شعود الكندي يف بيته مبحلة ال�شويق من �شمد 
نزوى بتاريخ 1437/3/28هـ - 2016/1/9م، و�شي�شار اإليها بعد ذلك بـ: ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد. والكيذا �شجرة زهرية، 
ي�شل ارتفاعها اإىل اأكرث من 5 اأمتار، ي�شنع منها بع�ص ال�شناعات منها ماء اليا�ص وهو مادة عطرية، للمزيد انظر املو�شوعة الُعمانية، 

ج 8، �ص2927.
5( الكندي، ال�شيخ نا�شر بن ماجد. ن�شخة اأوقاف �شمد، مكتبة الفا�شل �شعود بن علي بن �شعود الكندي، نزوى: بدون رقم، الورقة 
رقم 11، وقد اطلع الباحث على اأ�شل هذه الن�شخة بيد الفا�شل �شعود بن علي بن �شعود الكندي يف بيته مبحلة ال�شويق من �شمد 
نزوى بتاريخ 1437/3/28هـ - 2016/1/9م، وهي بخط ال�شيخ نا�شر بن ماجد الكندي، )و�شي�شار اإليها بعد ذلك بـ: ن�شخة 
اأنها احتوت على عدد من الأوراق خمتلفة عن باقي  ال�شيخ نا�شر بن ماجد(، ومن املالحظ على ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد 
ال�شفحات من حيث نوع الورق ونوع اخلط، الأمر الذي يحتمل معه اأن هذه ال�شفحات تعود للن�شخ القدمية التي �شبقت ن�شخة 
ال�شيخ نا�شر بن ماجد. و�شجرة اليا�ص اأو الآ�ص من النباتات الزهرية التي اأدخلت اإىل ُعمان، تزرع يف الأماكن الظليلة والرطبة 

والب�شاتني، حتتوى اأوراقها على زيت عطري مر، كما ي�شتخل�ص منها ماء الآ�ص، للمزيد انظر املو�شوعة الُعمانية، ج1، �ص172.
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تاأ�سل ثقافة الوقف يف ُعمان؛ ذلك الأنهم عرفوا حاجة املجتمع من اخلدمات ف�سعوا اإىل 
اإيجادها من خالل الوقف.
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التطور التاريخي للوقف يف مدينة نزوى وم�شادره واأنواعه

11 التعريف مبدينة نزوى-
التي اكت�سبت مكانة اجتماعية كبرية يف قلوب  القدمية  الُعمانية  تعد نزوى من املدن 
الُعمانيني لعدة اأ�سباب منها: اأنها كانت عا�سمة للحكم منذ دولة االإمامة الثانية )177-
كبري  عدد  وجود  وكذلك  بعدها،  الفرتات  من  كثري  ويف  280هـ/893-793( 
من العلماء بها على مر التاريخ)1(. وقد اهتم العلماء الُعمانيون ب�سبط ا�سم املدينة قال 
ال�سيخ اأحمد بن مانع بن �سليمان الناعبي العقري)ق9هـ/15م()2(: "ونزوى بفتح النون 
ف�سكون ففتح بعدها األف مق�سورة على وزن فعلى")3(، وقال ال�ساملي: "... والفتح 
يف نزوى بال مراِء")4(، وُنقل عن ال�سيخ اإبراهيم العربي)5(: "نزوى بفتح النون وي�سح 
النون  بفتح  َنْزَوى  متفقون على �سبط كلمة  الُعمانيني  اأن  الك�رص")6(، وعلى هذا جند 

و�سكون الزاي واألف مق�سورة.
اأما يف امل�سادر اجلغرافية العربية فريد �سبط ا�سم املدينة باأ�سكال عدة، فعند اال�سطخري 
اأوردها  ورد �سبطها نزوة: "وانحاز ال�رصاة اإىل ناحية لهم تعرف بنزوة")7(، وكذلك 

1( ال�شيابي، اأحمد بن �شعود. مكانة نزوى الجتماعية، بحث مقدم يف ندوة نزوى عرب التاريخ، ط3، املنتدى الأدبي، �شلطنة ُعمان، 
2015، �ص 80 و84، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ال�شيابي، مكانة نزوى الجتماعية(.

2( مل يجد له الباحث ترجمة �شوى التقييد الذي نقله عنه ال�شيفي يف ال�شلوى، وهو ما اأثبته الباحث يف هذا املو�شع. 
3( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص40.

4( ال�شاملي، عبداهلل بن حميد. جوهر النظام يف علمي الأديان والأحكام، د ط، دار الفاروق للن�شر والتوزيع، بريوت، 1989م، �ص596، 
)و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ال�شاملي، جوهر النظام(.

5( ال�شيخ اإبراهيم بن �شعيد بن حم�شن العربي، اأديب وفقيه وقا�ص، ولد باحلمراء من داخلية ُعمان عام 1314هـ/1896م، اأخذ العلم 
عن عدد من العلماء بنزوى منهم ال�شيخ عامر بن خمي�ص املالكي وغريه، توىل الق�شاء لالإمام �شامل بن را�شد اخلرو�شي)1331-
قابو�ص حتى  ال�شلطان  الإفتاء يف عهد  من�شب  توىل  تيمور)1350-1390هـ/1931-1970م(،  بن  �شعيد  وال�شلطان  1338هـ( 
الفقهاء  معجم  ال�شعدي،  انظر  العربيني.  تاريخ  يف  املعتربين  تب�شرة  موؤلفاته:  من  1395هـ/1975م،  عام  �شري  حادث  اإثر  وفاته 

واملتكلمني، ج1، �ص9-3.
6( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص 40.

7( ال�شطخري، اأبو اإ�شحاق اإبراهيم بن حممد الفار�شي. م�شالك املمالك، د.ط، مطبعة بريل، ليدن، 1870م، �ص26، )و�شي�شار اإليه 
فيما بعد بـ: ال�شطخري، م�شالك املمالك(.
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ياقوت احلموي: "نزوة بالفتح ثم ال�سكون وفتح الواو، والنزو الوثب، واملرة الواحدة 
نزوة: جبل بُعمان ولي�ص بال�ساحل")1(، وهو ال�سبط الذي ورد اأي�سا يف القامو�ص املحيط: 
"والنزوة جبل بُعمان")2(، و�سبطها اأي�سا املقد�سي: "َنْزوة يف حد اجلبال، كبرية")3(، 
واالإدري�سي: "�ُسعال والعقر على جانبي وادي اأو نهر الفلج بجوار نزوة")4(، اأما عند 
باالألف  فكتبها  واد بني جبلني")5(،  "وَنْزوا هي  اآخر:  ب�سبط  فقد وردت  الربوة  �سيخ 
املمدودة ولي�ص باملق�سورة كما هو عند الُعمانيني، وكذلك كتبها ابن بطوطة: "نزوا 
َنْزوى:  ف�سبطها  املغربي  �سعيد  ابن  اأما  مفتوح")6(،  وواو  م�سكن  وزاي  مفتوح  بنون 
َنْزوى")7(. واإىل جانب هذا االختالف يف ال�سبط جند اأن  فيه وا�سمها  "..ومدينتهم 
هناك ت�سحيفا لال�سم ورد يف عدد من امل�سادر العربية)8(، ومن ذلك: بروي يف مروج 
الذهب للم�سعودي:"وكان اإمامهم ال�سلت بن مالك ببالد بروي من اأر�ص ُعمان")9(، 
و"تروى" يف تاريخ ابن خلدون، فبعد اأن ذكر كالما عن ُعمان قال: ".. واخلوارج 

1( احلموي، معجم البلدان، ج8، �ص384.
2( الفريوز اأبادي، جمد الدين حممد بن اأيوب. القامو�ص املحيط، �شبط وتوثيق يو�شف البقاعي، د ط، دار الفكر، بريوت، 1999م، 

�ص 1204، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الفريوز اأبادي، القامو�ص(.
3( املقد�شي، �شم�ص الدين اأبو عبداهلل. اأح�شن التقا�شيم يف معرفة الأقاليم، ط2، دار �شادر، بريوت، 1909م، �ص93، )و�شي�شار اإليه 

فيما بعد بـ: املقد�شي، اأح�شن التقا�شيم(.
للرتاث  زايد  مركز  ط1،  خوري،  اإبراهيم  درا�شة  الآفاق،  اخرتاق  يف  امل�شتاق  نزهة  عبداهلل.  بن  حممد  بن  حممد  الإدري�شي،   )4

والتاريخ،2000م، �ص115، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الإدري�شي، نزهة امل�شتاق(.
5( �شيخ الربوة، حممد بن اأبي طالب املقد�شي. نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر، د.ط، املطبعة الأكادميية الإمرباطورية، بطربورج، 

1856، �ص218، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: �شيخ الربوة، نخبة الدهر(.
6( ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة،  �ص 279.

7( ابن �شعيد، اأبو احل�شن علي بن مو�شى املغربي. كتاب اجلغرافيا، حتقيق اإ�شماعيل العربي، ط1، املكتب التجاري للطباعة والن�شر، 
بريوت، 1970، �ص 118، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: املغربي، اجلغرافيا(.

8( ذكر الباحث �شلطان ال�شيباين اأن من اأ�شباب و�شع امل�شنفات اجلغرافية العربية هو معاجلة الت�شحيف يف كتابة اأ�شماء البلدان، اإل 
اأنهم وقعوا فيما ن�شبوا اأنف�شهم من اأجله، ال�شيباين، �شلطان بن مبارك. نزوى يف كتابات اجلغرافيني العرب، ورقة بحثية مقدمة يف 

ندوة نزوى يف الذاكرة الثقافية، 2015، �ص9، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ال�شيباين، نزوى يف كتابات اجلغرافيني العرب(.
9( امل�شعودي، اأبو احل�شن بن علي. مروج الذهب ومعادن اجلوهر، اعتنى به وراجعه كمال ح�شن مرعي، ط1، املكتبة الع�شرية، بريوت 

لبنان،  2005، 195/4، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: امل�شعودي، مروج الذهب(.
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بها كثرية، وكانت لهم حروب مع بني بويه وقاعدتهم ِتْرَوى")1(.
  ويعود اأ�سل ت�سمية املدينة ن�سبة اإىل اجلغرافيا واالإ�ستقاقات اللغوية، فبالن�سبة اإىل االأثر 
اجلغرايف يف الت�سمية، قيل اأن املدينة اأخذت ا�سمها من جبل ي�سمى نزوة، كما جاء عند 
احلموي)2(، وكذلك يف القامو�ص املحيط الذي جاء فيه من معاين النزوة "النزوة حجر 
اأبي�ص رقيق")3(، و"هذا الو�سف ينطبق على على اجلبل الواقع على ال�رصق من نزوى 
ويعرف بجبل احلوراء والذي مييل لونه اإىل البيا�ص")4(، وقيل �سميت ن�سبة اإىل عني ماء 
كانت ت�سيل يف وادي كلبوه)5(. اأما فيما يتعلق باأن اأ�سل ت�سميتها يعود اإىل االإ�ستقاق 
االرتفاع  مبعنى  تاأتي  لغويا  نزوى  فاإن  االرتفاع،  من  جاء  ا�سمها  باأن  قيل  فقد  اللغوي 
والعلو فهي ترتفع عن �سطح البحر بحوايل 1900 قدم)6(، وقد تكون �سميت نزوى 
مبعنى االنزواء واالنكما�ص)7(، حيث تقع بني "جبال هي �سورها")8(، ويت�سح من اأ�سل 

الت�سميات التي �سبق ذكرها وجود ترابط بني الداللة اللغوية والواقع اجلغرايف)9(.
وياأتي يف بع�ص امل�سادر اجلغرافية العربية اأن م�سمى نزوى يطلق على عدة قرى كبرية 
جمتمعة، حيث ذكر احلموي باأنها "عدة قرى كبار ي�سمى جمموعها بهذا اال�سم")10(، 

1( ابن خلدون، عبد الرحمن بن حممد. تاريخ ابن خلدون، �شبط ن�شه اأ.خليل �شحاده، د ط، دار الفكر، بريوت، 2000م، 120/4، 
)و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون(.

2( احلموي، معجم البلدان،  ج8، �ص384.
3( الفريوز اأبادي، القامو�ص،  �ص 1204.

4( ال�شليماين، عبدالرحمن بن اأحمد. مدينة نزوى يف عهد الإمامة الثانية، ط1، النادي الثقايف، م�شقط،2011م، �ص 28، )و�شي�شار 
اإليه فيما بعد بـ: ال�شليماين، مدينة نزوى(.
5( ال�شيابي، مكانة نزوى الجتماعية، �ص 77. 

6( ال�شليماين، مدينة نزوى، �ص28.
7( الفار�شي، نا�شر بن من�شور. نزوى عرب الأيام معامل واأعالم، ط1، نادي نزوى، نزوى، 1994م، �ص17، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: 

الفار�شي، نزوى معامل واأعالم(.
8( ال�شيابي: �شامل بن حمود. العنوان عن تاريخ ُعمان، ط2، مكتبة ال�شامري، �شلطنة ُعمان، 2015م، �ص66، )و�شي�شار اإليه فيما 

بعد بـ: ال�شيابي، العنوان(.
9( ال�شليماين، مدينة نزوى، �ص28.

10( احلموي، معجم البلدان، ج8، �ص38.
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 375 فاملقد�سي)ت  دقيقا،  �سبطا  القرى  هذه  اأ�سماء  ت�سبط  مل  امل�سادر  تلك  اأن  اإال 
هـ/985م( ي�سف باأن "�سمد منرب لنزوة"، ولعله ي�سري هنا اإىل اأن �سمد وهي اإحدى 
ال�رصيف  ذكر  وقد  اجلامع،  امل�سجد  مقر  اأو  العا�سمة  اأو  املركز  كانت  نزوى  قرى 
االإدري�سي )ت577هـ/1181م( ذلك اأي�سا بقوله: "�ُسعال والعقر على جانبي وادي اأو 
نهر الفلج، بجوار نزوة")1(، فهو مل يذكر �سمد هنا ومبا اأن �سمد على راأي املقد�سي 
ذكر  حيث  املركز،  على  نزوة  ا�سم  اأطلق  فلعله  ومركزا  منربا  زمنيا-  �سبقه  الذي   -
باأن �سعال والعقر بجوار نزوة، ولي�ص هناك اأقرب من �سمد للعقر و�سعال، ومل يتبني 
للباحث االأمر الذي جعل هذه امل�سادر ت�سري اإىل اأن �سمد هي مركز نزوى ومنربها مع 
اإجماع امل�سادر الُعمانية باأن العقر كانت مركز احلكم ومقر احل�سن الذي يقيم به االإمام 

اأو احلاكم.
ويف امل�سادر الُعمانية ياأتي م�سمى نزوى �سامال للمناطق الثالث، كما يطلق على العقر 
العقر و�سعال و�سمد،  اأن نزوى ت�سمل القرى الثالث وهي  اأن امل�سهور  اإال  وحدها، 
حيث ورد يف كتاب االأن�ساب عند ذكر قبيلة كندة بُعمان: "ومنهم اأهل �سمد بنزوى")2( 
ون�ص اآخر يف حتفة االأعيان عند احلديث عن االإمام املهنا بن جيفر:".. وكرثت الرعايا 
يف زمانه حتى بلغ �سكان �سعال وهي حملة من نزوى اأربعة ع�رص األفا")3(، كما وردت 
الكثري من الن�سو�ص التي تدل على اأن العقر جزء من نزوى منها: "..وكان مقام غ�سان 
بنزوى يف بيت االإمامة يف العقر")4(، ون�ص اآخر يف ذكر حادثة دخول اأهل �سرياز)5( 
اإىل نزوى عام )674هـ/1275م(: "واأخرجوا اأهل العقر من نزوى من بيوتهم")6(، 

1( الإدري�شي، نزهة امل�شتاق، �ص115.
2( العوتبي، �شلمة بن م�شلم. الأن�شاب، حتقيق حممد اإح�شان الن�ص، ط4، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، 2006م، 442/2، 

)و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: العوتبي، الأن�شاب(.
3( ال�شاملي، التحفة، ج1، �ص 149.
4( ال�شاملي، التحفة، ج1، �ص 123.

5( يف عام 674ه/1275م تعر�شت ُعمان لغزو من اأهل �شرياز بقيادة فخر الدين اأحمد بن الداية، بلغ عدد احلملة 4500 فار�ص، حيث 
متكنت احلملة من دخول نزوى وعاثت فيها ف�شادا، اإل اأنها مل تتمكن من دخول بهال، وقد تويف قائدهم اأثناء احلملة مما ت�شبب يف 

�شعفها.
6( ال�شاملي، التحفة، ج1، �ص 359.
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ففي الن�سو�ص ال�سابقة يوجد ت�رصيح باأن �سمد و�سعال والعقر اأجزاء من نزوى املدينة. 
وقد يق�سد مب�سمى نزوى يف بع�ص االأحيان العقر وحدها، ففي الن�ص عن اأبي �سعيد 
الكدمي)ق4هـ/10م(:"اأن نزوى و�سعال و�سمد يف معنى ال�سالة للم�سافر يف الق�رص 
والتمام اأنها قرية واحدة")1(، وكذلك ما جاء عن حممد بن اإبراهيم الكندي: "ومو�سع 
الق�رص من نزوى اإذا خرج اإىل بهال اإذا دخل ال�سوداء، ومن �سمد املجازة")2(، فالذي 
يفهم من الن�سني اأن املق�سود بنزوى هي الَعْقر، ذلك اأنه جاء بعد ذكر نزوى القريتني 
االأخريني اأو اإحداهما وهما �سمد و�سعال، ويظهر من الن�ص ال�سابق عن الكدمي ت�رصيح 
باأن مناطق نزوى الثالث تعد مدينة واحدة، ويف هذه الدرا�سة فاإن اإطالق ا�سم نزوى 

يق�سد به القرى الثالث جمتمعة مبا ت�سمله من حارات. 
21 التطور التاريخي للوقف يف نزوى:-

انت�رصت االأوقاف يف نزوى حتى بلغت ما يقرب من ثلث اأرا�سيها، وهذا ما اأكده 
املوؤرخ ال�سيابي: "فاإن نزوى ثلثها بيت مال، وثلثها اأوقاف")3(، وتوحي كرثة اأموال 
اإىل القرن  االأوقاف املوجودة بنزوى اإىل وجود عملية تراكمية قدمية رمبا تعود بدايتها 
من  االأخري  اجلزء  عا�ص  قد  بن كعب كان  الوارث  االإمام  اإن  الهجري، حيث  الثاين 
حياته يف نزوى اإماما، وكان قد اأو�سى باأوقاف يف الهجار من وادي بني خرو�ص)4(. 
وعلى هذا فاإنه ي�ستبعد اأن ال يكون هناك اأوقاف يف العا�سمة ومركز االإمامة، بينما هناك 
اأوقاف خارج نزوى ويكون لالإمام دور يف وقفها، اإذ اإنه يف الغالب تتاأثر االأطراف مبا 

يحدث يف املركز من تفاعالت وتغريات ح�سارية ولي�ص العك�ص.
ويف القرن اخلام�ص الهجري تورد امل�سادر الفقهية خربا موؤكدا عن االأوقاف يف نزوى، 
للم�سجد وللفقراء،  ت �رصاحة على وقف  ن�سّ ال�سجبية)ق5هـ/11م(  اإن و�سية مرمي  اإذ 

1( الكدمي، اجلامع املفيد،  ج1، �ص211.
2( الكندي، بيان ال�شرع، ج14، �ص77-76.
3( ال�شيابي، ُعمان عرب التاريخ، ج4، �ص14.

4( �شبق احلديث عن اأوقاف الإمام الوارث بن كعب يف الف�شل الأول. 
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اإذ مل تكن  وهو خرب يدل على انت�سار ثقافة الوقف بني خمتلف فئات املجتمع النزوى، 
مرمي ال�سجبية امراأة غنية كما يظهر من وقفها الب�سيط)1(، ومل تكن عاملة من اللواتي تركن 
اآثارا فقهية يف كتب الرتاث الفقهي، بل كانت امراأة �ساحلة من عامة النا�ص مهتمة باأمر 
دينها كما يظهر ذلك من و�سيتها التي اهتمت فيها بالوقف الذي يعد �سدقة جارية عنها، 
واأو�ست باحلج اإىل بيت الله احلرام عنها اأي�سا. فاإذا كان عامة النا�ص وب�سطاوؤهم قد وقفوا 
اأوقافا واإن مل  اأن يكون كثري من االأغنياء واملو�رصين والعلماء قد وقفوا  اأموالهم، فالبد 
الهجري/الثاين  ال�ساد�ص  للقرن  يعود  اآخر  يرد ن�ص  اإىل ذلك،  اإ�سافة  اإلينا خربها.  ي�سل 
ع�رص امليالدي عن ال�سيخ �سعيد بن اأحمد بن حممد بن �سالح النزوي)2( يت�سح فيه اإجراء 
عمليات مقاي�سة الأموال الفقراء وامل�ساجد وال�سبيل)3(، وهو دليل اآخر على وجود اأوقاف 
اإداري ال�ستثمار  تنظيم  الن�ص وجود  الفرتة، وي�ستنتج من  لهذه اجلهات اخلريية يف تلك 
وقد  ذلك،  بارز يف  دور  وللعلماء  امل�سجد  اأي�سا، وكان جلماعة  وتنميته  الوقف  اأموال 
اأ�سهم ذلك يف تنمية تلك االأموال، حتى بلغ من وفرة االأوقاف اخلا�سة بامل�سجد اجلامع 
به حلفظ  اأمواله، احتاج معه الأن يكون هنالك خمازن مت�سلة  فائ�سا يف  اأن وجد  بالعقر 
ممتلكاته، وهو ما يوؤكده اخلرب الذي تورده امل�سادر �سمن اأحداث عام 675هـ/1276م، 
عند دخول اأوالد الري�ص اإىل عقر نزوى "دخلوها واأحرقوا �سوقها واأخذوا جميع ما فيها 

و�سبوا ن�ساءها واأحرقوا خمازن امل�سجد اجلامع املت�سلة به واأحرقوا الكتب")4(. 

1( �شبق ذكر وقف مرمي ال�شجبية يف الف�شل الأول. 
2( �شعيد بن اأحمد بن حممد بن �شالح النزوي، من علماء القرن ال�شاد�ص الهجري، اأخذ العلم عن والده ال�شيخ اأبي بكر اأحمد بن 
حممد بن �شالح الغالفقي النزوي، له اأجوبة مبثوثة يف كتب الأثر تويف 578هـ، وقيل عام 579هـ. ابن مداد، �شرية ابن مداد، 
الفقهاء  وال�شعدي، معجم  الإحتاف، ج1، �ص516  والبطا�شي،  التحفة، ج1، �ص340-334،  وال�شاملي،  �ص 16، 27-26، 35، 

واملتكلمني، ج1، �ص50.
بنظر  كان  اإن  اأن ذلك جائز  ال�شبيل  مال  اأو  امل�شجد  مال  اأو  الفقراء  مبال  يقاي�ص  اأن  اأراد  من  اأنه  امل�شلمني  اآثار  يوجد يف  »الذي   )3
اجلماعة..، وراأت اجلماعة اأن ذلك اأ�شلح للم�شجد واأوفر للفقراء اأو ال�شبيل..، هذه امل�شاألة عملت بها كثريا اأو عمل بها والدي 
اأحمد بن حممد بن �شالح« انظر ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج18، �ص250. ال�شيخ اأبو بكر اأحمد بن حممد بن �شالح الغالفقي 
من علماء القرن ال�شاد�ص الهجري، اأخذ العلم عن ال�شيخ حممد بن اإبراهيم الكندي �شاحب بيان ال�شرع، من اآثاره العلمية ر�شالة 
خمت�شرة يف العتقاد و�شرية اأنكر فيها على الإمام حممد بن اأبي غ�شان، تويف 576هـ. ابن مداد، �شرية ابن مداد، �ص 37-35، 

وال�شاملي، التحفة، ج1، �ص334 والبطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص502،  وال�شعدي، معجم الفقهاء واملتكلمني، ج2، �ص62.
4( ابن مداد، �شرية ابن مداد، �ص38، وال�شاملي، التحفة، ج1، �ص359.
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اأخبار  بقي من  ما  اأن  اإال  لُعمان  التاريخ احل�ساري  تناولت  التي  امل�سادر  ندرة  ورغم 
واحلياة  الثقافية  احلياة  عليها  قامت  الوقف  يف  ن�سطة  حركة  هنالك  اأن  يوؤكد  متناثرة 
االجتماعية، فمما حفظته كتب الفقه التي تعود للقرنني التا�سع والعا�رص الهجريني جند 
بع�ص االأخبار عن اأوقاف للم�ساجد واملدار�ص واملتعلمني يف مدينة نزوى، ومن االأمثلة 
على ذلك م�ساألة مرفوعة لل�سيخ اأحمد بن مفرج )ق9هـ/15م()1( للنظر فيها، وكان 
ال�سيخ مداد بن حممد بن مداد)2(، وال�سيد �رصحان بن عبدالله الرئي�ص)3( �ساهدين على 
للم�سجد  ن�سفه  ال�سجبي)4(  حممد  ال�سيخ  اأعطى  الذي  املال  اأمر  من   ..." وقوعها: 
املعروف مب�سجد ال�سجبي)5( ون�سفه للمدر�سة التي حتت امل�سجد اإذ قال مبح�رصنا اأ�سهد 
اأنني اأعطيت ن�سف هذا املال للم�سجد ون�سفه للمدر�سة ملن يعلم القراآن واإن مل يبق اأحد 
ُيَعلِّم ترجع ثمرة هذا املال للم�سجد، واأ�سحاب املدر�سة يحوزوه من اليوم")6(. وجاء 
بن مداد )ق9هـ/15م( ال�سيخ عبدالله  م�ساألة عن  العدل  منهاج  الرابعة من  القطعة  يف 

للعلماء  مرتوكة  اأنها  قيل  "قد  جوابه:  فكان  الرباع  ت�سمى  واأموال  اأطوي  حول   )7(

كان  غنيا  منها  اأخذ  ملن  جايزة  فهي  احلال  هذا  على  كانت  فاإذا  واملدار�ص  واملتعلمني 

1( ال�شيخ اأحمد بن مفرج بن اأحمد من علماء القرن العا�شر الهجري، كان من اأكابر علماء ع�شره، ومن ت�شدر للفتوى يف زمانه، له 
الكثري من الآثار الفقهية يف كتاب منهاج العدل. البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص12.

2( ال�شيخ مداد بن حممد بن مداد، عالمة فقيه من علماء القرن التا�شع الهجري. البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص44.
3( من علماء ُعمان يف القرن التا�شع الهجري، بدليل رثاء ال�شيخ حممد بن مداد الناعبي)ق 9هـ( له، يف ق�شيدة واحدة مع والده 

ال�شيخ مداد بن حممد. انظر البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص91.
4( مل تورد امل�شادر ترجمة لهذه ال�شخ�شية التي عا�شت يف القرن التا�شع الهجري كما يظهر من القرائن الدالة على فرتة حياته، حيث 
اأن من �شهود الو�شية ال�شيخ مداد بن حممد بن مداد، وعر�شت الو�شية على ال�شيخ اأحمد بن مفرج وكالهما من اأعالم القرن 
التا�شع الهجري، لذلك يحتمل اأن يكون ال�شيخ العامل ال�شهيد اأحمد بن حممد بن اأبي احل�شن ال�شجبي، الذي كان قّيما على 
م�شجد ال�شواذنة من عقر نزوى واإمامه، كما ذكر البطا�شي يف امل�شاألة التي نقلها عن ال�شيخ حممد بن علي بن عبدالباقي )من 
علماء الن�شف الثاين من القرن التا�شع الهجري( حول حدوث خالف على بناء بقرب م�شجد ال�شواذنة، البطا�شي، الإحتاف، ج2، 

�ص28-27.
5( م�شجد ال�شجبي من امل�شاجد التاريخية بعقر نزوى، يرجع بناء هذا امل�شجد اإىل القرن الثالث الهجري، وقد اأ�شرف على جتديد بنائه 

يف القرن ال�شاد�ص الهجري �شعيد بن حممد ال�شجبي )572هـ/1176م( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص244.
6( ابن معد، منهاج العدل، ق2، الورقة رقم 218.

7( ال�شيخ عبداهلل بن مداد بن حممد، من علماء الن�شف الثاين من القرن التا�شع الهجري، من م�شاهري علماء زمانه، وهو ممن �شححوا 
حكم الإمام عمر بن اخلطاب اخلرو�شي بتغريق اأموال النباهنة، كان حيا حتى 887هـ/1482م، البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص44.
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اآخر حول وجود  ن�ص  العلم")1(. وورد  الطلب يف  واأهل  العلماء  فقريا وخ�سو�سا  اأو 
الهجري، كما جاء يف م�ساألة موجهة  التا�سع  القرن  وقف احلارات يف نزوى خالل 
على  القعادة  ثمن  ويفّرق  تقعد)2(  "اأر�ص  عن  )ق9هـ/15م(  مفّرج  بن  اأحمد  لل�سيخ 
فقراء حارة من �سمد فخربت تلك احلارة وذهب اأهلها، و�سارت تلك احلارة اأمواال 
وجاء يف  واإزكي")3(.  و�سعال  العقر  وبع�سهم يف  �سمد  احلارة يف  تلك  اأهل  وبع�ص 
الغزيرة يف نزوى  لالأمطار  بن مداد)ق9هـ/15م(  بن عبدالله  الفقيه مداد  ال�سيخ  تقييد 
ال�سوق كلها مع خمازن  "حملت  غزيرة  �سيول  عام )897هـ/1492م()4( وحدوث 
الفقهية ومن  امل�سائل  املقت�سبة وامل�ستّلة من  اجلامع االأربعة"، ومن خالل هذه االأخبار 
التقييدات النادرة لالأحداث جند اأنه كان هناك ن�ساٌط يف حركة الوقف يف نزوى �سمل 

احلياة الثقافية واالجتماعية عموما.
بن  ن�سخة حممد  املنقولة عن  تلك  نزوى خا�سة  اأوقاف  ن�سخ  النظر يف  ومن خالل 
م�سعود بن ربيعة البدري )ق10-11هـ/16-17م()5(، يتبني حجم االأوقاف الكبري 
يف نزوى التي ال ميكن اأن تكون ح�سيلة الفرتة التي عا�سها ال�سيخ البدري، بل يظهر من 
كرثتها اأنها اأوقاٌف تراكمت منذ ما قبل القرن العا�رص الهجري/ال�ساد�ص ع�رص امليالدي 
بفرتة طويلة، وحني اأ�سبح وكيال لها قام بتدوينها يف ن�سخة واحدة، ثم نقل عنه من 
لها حممد بن  جاء بعده، حيث جاء يف اإحدى الن�سخ "هذه ن�سخة الوقوفات التي توكَّ
م�سعود بن ربيعة البدري ون�سخها لهن، وهي وقوفات بلد نزوى واأنا ن�سختها من ن�سخة 

1( ابن معد: منهاج العدل، ق4، الورقة رقم 94.
2( القعد: جمعه قعودات وم�شدره ِقعادة، املال الذي ياأتي من الإيجار، ومن اأنواعه، قعد الفلج: وهو املال الذي ياأتي من اإيجار ماء 

الفلج ملدة معلومة )اأ�شبوع اأو �شهر اأو �شنة(. جمموعة موؤلفني، معجم م�شطلحات الإبا�شية، ج2، �ص799.
3(ابن معد: منهاج العدل، ق4، الورقة رقم 93.

4( البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص117، وقد �شبقت الإ�شارة اإليه.
5( حممد بن م�شعود بن ربيعة البدري، عا�ص يف القرن العا�شر واحلادي ع�شر الهجريني، يرجع له الف�شل يف حفظ اأوقاف مدينة نزوى 
عامة، ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، �ص270-271. وتعترب ن�شخته هي الأم واملرجع ملن جاء بعده وت�شّمى يف الن�شخ املنقولة عنها 
بـ)ن�شخة البدري(، ون�شخة البدري الأ�شلية ل تزال مفقودة حتى الآن، وقد اطلع الباحث على ن�شخ متعددة منقولة عن ن�شخة 
البدري، اأكمُلها واأمتُّها ن�شخة م�شاجد عقر نزوى، التي ي�شار اإليها يف هذه الدرا�شة بن�شخة م�شاجد العقر، وللمزيد من التفا�شيل 

عنها انظر العنوان )ُن�َشخ الوقف(، يف الف�شل الثالث. 
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قدمية ون�سخت ما وجدت فيها كله")1(. ومما يوؤكد ذلك اأي�سا وجود اأوقاف على �ساقية 
فلج ذو �سمد)2(، اأحد االأفالج املهمة يف �سمد نزوى قبل القرن احلادي ع�رص الهجري 
اإال اأنه ت�ساءل تدريجيا بعد تو�سعة فلج دار�ص)3( يف عهد االإمام �سلطان بن �سيف اليعربي 

)1059-1091هـ/1649-1680م(، ومل يبق منه �سوى اآثاره.
وقد �سهد الوقف يف نزوى فرتة ازدهار ملحوظة يف عهد اليعاربة؛ نظرا للرثاء الكبري 
الذي عا�سته ُعمان يف تلك الفرتة، واهتمام االأئمة بالوقف. فقد �سجع االإمام �سلطان 
والفقراء  للمتعلمني  دار�ص  فلج  االآثار من  من  الوقف، فوقف عدداً  اليعربي  �سيف  بن 
بنزوى)4(، االأمر الذي كان له انعكا�ص اإيجابي على حركة الوقف، حيث بذل الكثري 
من اأبناء املجتمع اأموالهم يف هذا املجال �سواء يف نزوى اأم يف غريها من مناطق ُعمان، 
مما �سكل دفعة قوية نحو التوجه لوقف االأموال، ويف الوقت نف�سه اأ�سهم عدد من اأفراد 
اأ�رصة اليعاربة يف تن�سيط الوقف، يتبنيَّ ذلك من خالل و�سية ال�سيدة عفيفة بنت االإمام 

بلعرب بن �سلطان)ق11-12هـ/17-18م()5(.
فقد  جدا  قريب  عهد  اإىل  اليعاربة  فرتة  وقفت يف  التي  االأوقاف  عطاء  ا�ستمر  وقد   
يقول  )1338-1373هـ/1919-1954م(  اخلليلي  عبدالله  بن  حممد  االإمام  كان 
نُّوه اخلفريية )حية يف 1147هـ/1734م(: "ال حتجبوا  يف حق الكتب التي وقفتها �سَ
نُّوه عن طلبة العلم، فما جعلتها اإال لذلك")6(، وبعث ال�سيخ اأحمد بن نا�رص  كتب �سَ

1( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، �ص270.
2( ي�شمى اأي�شا دو �شمد، ودْو�ْشَمْد، مقابلة مع الباحث م�شطفى الكندي ب�شمد نزوى يوم 1437/3/28هـ - 2016/1/9م.

3( فلج دار�ص من اأ�شهر الأفالج الداوؤودية بُعمان، يقع بنزوى، وقد اأدرج �شمن قائمة الرتاث العاملي عام 2006م. انظر اأفالج ُعمان 
يف قائمة الرتاث العاملي، ط1، وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه، �شلطنة ُعمان، 2010م، �ص18، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: 

وزارة البلديات، اأفالج ُعمان(.
4( ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج1، �ص27.

5( عفيفة بنت الإمام بلعرب بن �شلطان عا�شت خالل القرنني احلادي ع�شر والثاين ع�شر الهجريني، كانت امراأة غنية اأنفقت الكثري 
من اأموالها يف ال�شدقات، ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، �ص114.

6( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص395.
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ال�سيفي)ت 1998م()1( ر�سالة يخاطب فيها الوايل عن اأ�سباب التاأخر يف اإنفاذ وقف مال 
املتعلمني الذي اأو�سى به االإمام �سلطان بن �سيف وي�ستحثه العمل على اإنفاذه جاء فيها: 
"وال �سك اإن لك معرفة بغلل هذا الوقف هذه ال�سنني متوالية، وباأ�سباب حتجريها فنحن 

ن�ساألك اأن تقوم بواجبك حول هذا الطلب فتكون قائما بخري")2(.
31 العوامل والدوافع التي �شجعت على الوقف يف نزوى:-

تتعدد الدوافع التي �سجعت النا�ص على وقف اأموالهم يف خمتلف اأبواب الرب يف نزوى 
�ساأنها �ساأن غريها من بلدان العامل االإ�سالمي، ومن هذه الدوافع:

اأ- الدافع الديني:
تعد ال�سدقة اجلارية الدافع االأول من دوافع الوقف يف البالد االإ�سالمية؛ اإذ اإن الدليل 
ال�رصعي الذي ا�ستند عليه قيام الوقف وتاأ�سيله الفقهي يدور حول حمور هذا النوع من 
ال�سالح  يبقى عملهم  اأن  اأموالهم رغبة منهم يف  يبذلون  امل�سلمون  فاندفع  ال�سدقات، 
جاريا بثوابهم حتى بعد وفاتهم، وُيرِجع حممد اأمني اأ�سل وجود الوقف يف االإ�سالم 
اإىل ال�سدقة اجلارية حيث يذكر: "اإذا اأردنا اال�ستفادة حقا من وجود الوقف يف ال�رصيعة 
االإ�سالمية، فيجب علينا الرجوع بالوقف اإىل اأ�سل وجوده يف االإ�سالم، واأعني بذلك 
تكافل  يف  بدورها  تقوم  التي  ال�سدقة  تلك  جارية،  �سدقة  كونه  اإىل  بالوقف  العودة 
وت�سامن ومتا�سك املجتمع")3(، وهو ما ي�سري اإليه اأي�سا Amy، Singer بقوله: "كانت 
االأوقاف اأو ما ت�سمى باالأحبا�ص النموذج االأكرث انت�سارا من ال�سدقة اجلارية يف التاريخ 

االإ�سالمي")4(.
ويف نزوى املدينة التي ُتعد مركزا علميا للعلوم ال�رصعية ومهدا ومقرا لالأئمة والعلماء، 

1( ال�شيخ العالمة القا�شي اأحمد بن نا�شر ال�شيفي، تقلد الق�شاء لالإمام حممد بن عبداهلل اخلليلي وال�شلطان �شعيد بن تيمور وال�شلطان 
قابو�ص بن �شعيد، تويف عام 1998م ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص71-69.

2( ال�شيفي، النمري، ج1، �ص362.
3( اأمني، الأوقاف واحلياة الجتماعية، �ص374. 

.Amy، Singer. Charity in Islamic societies، p92 )4
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هي  اجلارية  ال�سدقة  تكون  اأن  غرو  ال  املحافظة،  املتدينة  املدينة  بطابع  انطبعت  حتى 
املحرك االأول للوقف فيها، حيث تاأتي الكثري من االأوقاف �سمن الو�سايا التي يرجو 
الذي يظهر منه غر�ص املو�سي بجعل ذلك  اأجره بعد وفاته، االأمر  امتداد  الواقف  بها 
الوقف �سمن باب ال�سدقة اجلارية. وميكن اال�ستدالل على ذلك مبا ورد عند االأ�سم 
"طائعا متربعا")5(، ومبا ورد يف الو�سايا التي حملت عددا من االأوقاف، حيث وردت 
يف و�سية مرمي ال�سجبية املوؤرخة عام 478هـ/1058م، اأوقاف للفقراء ومل�سجد العقر 
من نزوى)6(، كما ورد عدٌد من الو�سايا التي حملت اأوقافا خمتلفة يف نزوى، مثل: 
وابنه  1113هـ/1701()7(  حتى  مداد)حي  بن  حممد  بن  �سليمان  ال�سيخني  و�سية 
حتى  )حي  املزروعي  عبدالله  بن  اإبراهيم  وو�سية  )ت1141هـ/1728م()8(،  نا�رص 
1181هـ/1767م( الذي اأو�سى بدكانه وقفا لقراءة القراآن على قربه)9(، وو�سية راية 
وِحيَّة مل�سجد جامع عني �سجب وم�سجد الدعاء من نزوى)10(  بنت �سعيد بن حمزة الرَّ
�سدقة  االإن�سان يف جعل  رغبة  اأن  اإىل  ي�سري  الذي  االأمر  الو�سايا،  من  الكثري  وغريها 
جارية له بعد وفاته دافع مهم من دوافع الوقف يف نزوى اإن مل يكن هو الدافع الرئي�سي.  
كما كانت عمارة امل�ساجد من اأهم الدوافع املحركة للوقف يف ُعمان عموما، ومنها 
مدينة نزوى، وتعد اأوقاف امل�ساجد اأي�سا من اأقدم االأوقاف التي ذكرت يف امل�سادر 
ل به املجتمع اأ�سا�سا، حيث يرد يف امل�سادر  الفقهية الُعمانية)11(، اإذ اإن بناء امل�ساجد تكفَّ

5( الأ�شم، الب�شرية، ج1، �ص137.
6( الغالفقي، حقائق الإميان، ج10، �ص24-22.

7( جمموع، خمطوط مبكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد، رقم487.
8( امل�شدر نف�شه.

9( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص19.
10( ال�شيفي حممد بن عبداهلل: ن�شاء نزوانيات، د ط، مكتبة الأنفال، �شلطنة ُعمان، 1425هـ، �ص54. )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: 

ال�شيفي، ن�شاء نزوانيات(.
11( ابن جعفر، اجلامع، ج5، �ص400.
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الفقهية اأن اأبناء القرية اأو املدينة هم من يتحمل تكلفة بناء امل�سجد اجلامع)1( و�سيانته)2(. 
الغني والفقري واليتيم وغريهم ممن قد ال يجدون  القرية  وكما هو معلوم ي�سم جمتمع 
املجتمع  انربى  ي�سكل كلفة �ساقة عليهم؛ لذلك  امل�سجد، مما  بناء  به يف  ي�ساهمون  ما 
من  حتتاجه  ما  لها  وتوّفر  �سيانتها  على  وحتافظ  امل�ساجد  تخدم  اأوقاف  الإيجاد  عموما 
خدماٍت كاالآبار والدالء للموا�سئ اإ�سافة اإىل املجائز)3( والب�سط وال�رصاج وغري ذلك من 
اخلدمات؛ وذلك حتى ال ي�سطر الفقري واليتيم الأن يتكلف ما ال يطيق يف حالة احتياج 
اجلامع اأو امل�سجد اإىل جتديد اأو �سيانة. فقد ورد يف و�سية بخط ال�سيخ �سعيد بن اأحمد 
وقف  غ�سان)5(  بن  بن حممد  عبدالله  ال�سيخ  على  معرو�سة  العويف)ق12هـ/18م()4( 
عدد من اآثار املاء ل�سيانة عدد من امل�ساجد واإ�سالحها، منها: اأثر ماء مل�سجد هريبة من 
نزوى الإ�سالحه، واأثرا ماء من فلج اأبو ذوؤابة الإ�سالح م�سجد الق�سب ومثلهما مل�سجد 
الزامة، ون�سف اأثر من الفلج املذكور للم�سجد اجلامع من عقر نزوى)6(. وقد حفلت 
باإ�سالح  اخلا�سة  االأوقاف  من  بالكثري  كذلك  نزوى  مب�ساجد  اخلا�سة  االأوقاف  ن�سخ 

1( يبدو اأن م�شطلح اجلامع يف ُعمان ل يقت�شر اإطالقه على امل�شجد الذي تقام فيه اجلمعة، اإذ عرف يف نزوى اأربعة جوامع تاريخية وهي 
جامع العقر الذي هو يف ال�شوق، وجامع �شمد، وجامع �شعال، وجامع عني �شجب، كما يطلق على اأحد م�شاجد العباد املنت�شرة يف 
نزوى امل�شجد اجلامع، اإل اأن الذي اقت�شرت عليه �شالة اجلمعة كان جامع العقر، للمزيد انظر جمهول، ن�شخة معرفة النخل الن�شالة 
الن�شالة  النخل  ن�شخة  بـ:  بعد  فيما  اإليها  )و�شي�شار  رقم،  بدون  نزوى: خمطوط  ال�شيفي،  الباحث حممد  العباد. مكتبة  مل�شاجد 

مل�شاجد العباد(، وال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص209.
2( الكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص9-7.

3( املجازة غرفة �شغرية على جمرى الفلج يدخلها الفلج ويخرج منها على ح�شب جمراه، ت�شتعمل لال�شتحمام وهناك جمائز خم�ش�شة 
للن�شاء وجمائز خم�ش�شة للرجال، للمزيد انظر احلب�شي، عبداهلل بن �شالح. معجم املفردات العامية الُعمانية، ط2، موؤ�ش�شة ُعمان 

لل�شحافة والن�شر،2007م، �ص246. )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: احلب�شي، معجم املفردات الُعمانية(.
4( �شعيد بن اأحمد بن �شعيد العويف ق12هـ، له عدد من التقييدات يف جدار م�شجد مزارعة بنزوى، منها تقييد وفاة والده ال�شيخ 
اأحمد بن �شعيد العويف 1159هـ، ووفاة ولده م�شلم يف 9 ربيع الآخر عام1171م، كان كاتبا لل�شكوك، توجد له جمموعة كبرية من 

الوكالت وال�شكوك التي كتبها بيده، ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص245-244.
5( ترجم ال�شيخ البطا�شي يف اإحتاف الأعيان اجلزء الثالث لل�شيخ الوايل الأكرب عبداهلل بن حممد بن غ�شان �شاحب خزانة الأخيار يف 
بيع اخليار املتوفى يف رحلة احلج يف عهد الإمام نا�شر بن مر�شد، وكان حيا حتى عام 1049هـ، اإل اأنه ل ميكن اأن يكون هو املعرو�ص 
عليه و�شية ال�شيخ �شعيد بن اأحمد العويف)ق12هـ/18م( وذلك للفارق الزمني بينهما. ويوجد يف وثائق اأفالج نزوى تقييدات 
بيع و�شراء وو�شايا بخط عبداهلل بن حممد بن غ�شان)حي 1208هـ(، فلعله هو من عر�شت عليه الو�شية. انظر وثائق اأفالج نزوى، 

خمطوط، مكتبة وقف بني �شيف، نزوى: بدون رقم، )و�شي�شار اإليها فيما بعد بـ: وثائق اأفالج نزوى(.
6( ال�شيفي، النمري، ج2، �ص218.
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امل�ساجد ومرافقها.
واإ�سافة اإىل عمارة امل�ساجد و�سيانتها كان مو�سوع اإحياء هذه امل�ساجد بالذكر والعبادة 
بُعّمار  اأوقافا خا�سة  اأهمية عما �سبق)1(، فاأوجدوا  اآخر من دوافع الوقف ال يقل  دافعا 
امل�سجد)2( امللتزمني باجلماعات، وهذه االأوقاف ي�ستفيد منها العّمار على �سكل اأطعمة 
الفطور، وقد تكون على  اأو  رئي�سية كالهجور)3(  قد تكون وجبة  امل�سجد  متنوعة يف 
اجلماعة  �ساء  "مما  غريها  اأو  العنب  اأو  ال�سنجال)5(  اأو  كاحللوى)4(  مكملة  اأغذية  �سكل 
بها  جلو�سهم  اأمد  واإطالة  بامل�ساجد،  ربطهم  بهدف  وذلك  االأطعمة  من   )6( واأرادوا" 
م�سجد  اأوقاف  نزوى �سمن  م�ساجد  الأوقاف  البدري  ن�سخة  للذكر، حيث ورد يف 
احلجارة)7( من منطقة خرا�سني)8( بعقر نزوى: " لوقفه اأي�سا نخلة النغال التي هي غرب 
م�سجد  هجورا يف  ثمرتها  توؤكل  بوعلي  خبة  اجالة  �سهيلي)9(  خرا�سني  مدر�سة  درجة 
احلجارة من خرا�سني نزوى وقت الظهر لي�ست هي ملا �ساء اجلماعة واأرادوا")10( واإمعانا 
الذكر  ملداومة  الرباط)11(  بهدف  اأطول  لفرتة  امل�ساجد  بداخل  الُعّمار  على  احلفاظ  يف 

اأن م�شجدا من امل�شاجد له مال كثري وذهب فائ�ص عن عمارة امل�شجد، وراأى جماعة  1( وردت م�شاألة عن ال�شيخ اأحمد بن مفرج 
امل�شجد اأن من �شالح امل�شجد القرتا�ص من هذا املال من اأجل �شراء وقف جلماعة امل�شجد ياأكلونه فيه؛ لأن ذلك اأعمر للم�شجد 
واأ�شلح، ويزيد من اجتماع النا�ص لل�شالة فيه، فاأجاب ال�شيخ بجواز ذلك. انظر اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 

.173
2( يف تعريف عمار امل�شجد ينقل ال�شيخ جاعد بن خمي�ص اخلرو�شي)ت1237هـ( عن ال�شيخ �شعيد بن ب�شري ال�شبحي ال�شبحي)ت 

قبل �شهر احلج عام 1150هـ( باأنهم املحافظون على ال�شلوات فيه. اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 35.
3( الهجورّي: طعام يوؤكل ن�شف النهار، انظر الفريوز اأبادي. القامو�ص، �ص447.

ر من املاء وال�شكر ون�شا القمح وال�شمن وي�شاف اإليها ماء  4( احللوى الُعمانية نوع من احللويات ي�شنع يف ُعمان، وين�شب اإليها، وحت�شّ
الورد واملك�شرات. املو�شوعة الُعمانية، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، ط1، 2013م، 1128/3.

5( ال�شنجال نوع من احللوى. ال�شيفي، ال�شلوى، م3، ج1، �ص55.
6( ترد هذه العبارة يف ن�شخ الأوقاف لتمييز بع�ص الأوقاف التي يحق جلماعة امل�شجد الت�شرف يف غلتها طعاما بح�شب الرغبة والتفاق 

فيما بينهم.  
7( يعرف م�شجد احلجارة اليوم مب�شجد خرا�شني مبنطقة العقر من نزوى. ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص250

8( خرا�شني منطقة تقع يف عقر نزوى. ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص101.
9( �شهيلي، يق�شد بها اجلهة اجلنوبية. و�شميت بذلك ن�شبة اإىل جنم �شهيل الذي يطلع جهة اجلنوب.

10( ن�شخة م�شاجد العقر،  الورقة رقم 4.
َرَجاِت  َطاَيا، َوَيْرَفُع ِبِه الدَّ ُ ِبِه اخْلَ ُكْم َعَلى َما مَيُْحو اهللَّ َم، َقاَل: » اأََل اأَُدلُّ ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ ِ �شَ 11( جاء يف احلديث: َعْن  اأَِبي ُهَرْيَرَة، اأَنَّ َر�ُشوَل اهللَّ
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البدري  ن�سخة  ذلك يف  ورد  وقد  �سالتني،  بني  متتد  اأطعمة  لهم  والعبادة، خ�س�ص 
�سمن اأوقاف م�سجد ال�سيخ)1(: "ولوقفه اأي�سا املال امل�سمى جفرة حارة الوادي ت�رصف 
ويوؤكد  الع�رص")2(.  و�سالة  الظهر  �سالة  بني  االأكل  من  اأرادوه  �سيء  اأي  يف  غلته 
اهتمام املجتمع باأوقاف عمارة امل�ساجد -�سواء كان للبناء واالإ�سالح اأم ملداومة الذكر 

والعبادة فيها- اأن هذا البند ي�سكل دافعا مهما من دوافع الوقف يف نزوى.
اأي�سا ق�ساء ال�سمانات)3(، اإذ وقف كثري من االأ�سخا�ص بع�ص  ومن الدوافع الدينية 
اأموالهم على بع�ص جهات الرب بهدف التخل�ص من تبعات تق�سري غري مق�سود يف اأداء 
واجب ما؛ ومرجع ذلك اإىل الورع والتقوى الذي كان �سمة بارزة عند اأهل نزوى، 
حيث جند يف كثري من األفاظ الوقف التي يقّرها العلماء ك�سيغ ثابتة للوقف عبارة ق�ساء 
فقد ورد عن  الوقف،  األفاظ  بع�ص  لزمه( يف  �سمان  )من  عبارة  تتكرر  اإذ  ال�سمان، 
ال�سيخ حممد بن عبدالله بن مداد)ق9-10هـ/16مـ()4(: "واأما االإقرار للم�سجد يثبت 
اإذا قال عليَّ للم�سجد كذا اأو �سمنت من مال امل�سجد كذا، اأو قال عليَّ للم�سجد حق 
اأو �سمان وقد جعلت للم�سجد املال امل�سمى كذا مبا له عليَّ من احلق")5(، وهناك عدد 
اأوردها ال�سيخ الق�سابي يف جامع اخلريات جاء يف بع�سها: "اأو�سى  اأي�سا  من االألفاظ 
غلته  املوقوفة  املال  غلة  فيه  تنفذ  فيما  لينفذ  ماله  من  كذا  بكذا  الفالين  فالن  بن  فالن 

َباُط  اَلِة، َفَذِلُكُم الرِّ اَلِة َبْعَد ال�شَّ َطا اإِىَل امْلَ�َشاِجِد، َوانِْتَظاُر ال�شَّ ُة اخْلُ وِء َعَلى امْلََكاِرِه، َوَكرْثَ ، َقاَل : اإِ�ْشَباُغ اْلُو�شُ ِ ؟ َقاُلوا : َبَلى َيا َر�ُشوَل اهللَّ
». الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي. اجلامع ال�شحيح، ط1، دار احلكمة، بريوت، 1995، باب ف�شائل الو�شوء، احلديث رقم 98، 

�ص 55، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الإمام الربيع، اجلامع ال�شحيح(.
له  رّخ�ص  اأن  بعد  بيته  قرب  املنذر)ت178هـ(  بن  الب�شري  ال�شيخ  بناه  الذي  امل�شجد  باأنه  البطا�شي  ال�شيخ  يرّجح  ال�شيخ  م�شجد   )1

العلماء يف بنائه بعد اأن �شعف عن الو�شول اإىل امل�شجد اجلامع من عقر نزوى. البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص221.
2( ن�شخة م�شاجد العقر،  الورقة رقم 39.

ِمَن ال�شيء َكَفَل به، ويف احلديث: »من مات يف �شبيل اهلل فهو �شامن على اهلل اأن يدخله اجلنة« اأي ذو �شمان على اهلل، انظر ابن  3( �شَ
منظور، ل�شان العرب، ج8، �ص89-90، وال�شمان عند الُعمانيني هو التق�شري يف اأداء واجب، �شواء اأكان ذلك يف العبادات اأم حق 

الأبناء اأم الوالدين اأم اجلريان اأم حق امل�شجد اأم مدر�شة اأو غري ذلك، وهي عبارة ل تزال م�شتعملة حتى اليوم.
الإيجاز  وكتاب  معد،  لبن  العدل  منهاج  مثل  الأثر  كتب  يف  فقهية  اأجوبة  له  فقيه،  عامل  مداد،  بن  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ   )4
لل�شيجاين، كما كان �شمن العلماء الذين �شححوا حكم الإمام حممد بن اإ�شماعيل بتغريق اأموال بني رواحة،  تويف عام 917هـ. 

البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص109-107.
5( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 96.



73

على راأي جماعة م�سجد كذا من قرية كذا من �سمان لزمه من غلة هذا املال املذكور 
ال�سيخ حممد بن �سليمان  القا�سي  العبارة كثريا يف و�سية  هنا")1(، وقد تكررت هذه 
املدادي، وكذلك يف الو�سايا التي عر�ست عليه، حيث جاء يف اإحدى الو�سايا ملراأة 
مل يذكر ا�سمها اأنها اأو�ست "بدلو جلد وحبل ليف اأو غريه من احلبال ي�سرتيا من مالها 
بعد موتها ويجعال على البري امل�سماة طوي ال�سجار التي بناحية م�سجد حارة �رصمة من 
نزوى ليخرج بهما املاء كل من اأراد من هذه البئر من �سمان لزمها من دالء هذه البئر 

وحبالها")2(، وكثري من االأمثلة من الو�سايا ت�سمنت ق�ساء ال�سمانات.
ب- الدافع الجتماعي: 

حيث  االجتماعي،  التكافل  زاوية  من  االإ�سالمي  العامل  يف  الوقف  اإىل  النظر  ميكن 
بها  اأن يخدم  التي ميكن  املنافع  �ستى من  ماله يف طرائق  الفرد  بذل  تتج�سد �سوره يف 
الفقراء  املال على  اإنفاق  البذل جمرد  يتعدى هذا  اأبناء جمتمعه، وحني  املحتاجني من 
املجتمع خلدمة  مواطن حاجة  البحث عن  اإىل  اأو مدر�سة،  م�سجد  بناء  اأو  وامل�ساكني 
حمددة اأو اإعانة لفئة من فئات املجتمع مبا يتيح لها اإحداث تغيري يف جانب من جوانب 
احلياة الثقافية اأو االجتماعية، ت�ست�سعر مقدار ما ا�ستفرغ الفرد من �سعور بامل�سوؤولية جتاه 
جمتمعه يف الوقف. و�رصب لنا الواقفون يف نزوى اأروع االأمثلة على هذا االإح�سا�ص، 
للخل  جمتمعها  حاجة  ال�سحيلية)3()ق11هـ/17م(  جمعة  بنت  ب�سارة  تلّم�ست  حيث 
كونه ميثل مادة اأ�سا�سية يف الطبخ حينذاك، فاأو�ست "بخر�ص)4( وا�سع له غرز)5( يو�سع 
عليه اخلل..، وكان الفقراء واملحتاجون يق�سدون هذا اخلر�ص بحارة خرا�سني، وهو 

1( الق�شابي، جامع اخلريات، الورقة رقم 343.
2( جمموع، مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد، البو�شعيدي، خمطوط رقم487.

ال�شيفي،  الإنفاق.  بالعبادة وكرثة  ا�شتهرت  الهجري،  احلادي ع�شر  القرن  ال�شحيلية، من �شاحلات  �شعيد  بن  بنت جمعة  ب�شارة   )3
ال�شلوى، م2، ج1، �ص80.

4( اخلر�ص: وعاء بي�شي ال�شكل متعدد الأغرا�ص ي�شنع من الفخار. املو�شوعة الُعمانية، 1244/4.
املعجم  انظر  لتبي�ص،  الأر�ص  يف  ذنبها  اأثبتت  وغّرزت:  غارز  وهي  اجلرادة  وغرزت  اأدخلها،  وغّرزها:  غرزا  ال�شيء  يف  الإبرة  غرز   )5
الو�شيط، �ص 668، وت�شتعمل املفردة يف ُعمان مبعنى عمق، فيقال لل�شي الذي له عمق: له غرز، وغريز، فهي لي�شت بعيدة عن 

هذا ال�شتقاق. 
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يف مو�سع من بيت ال�سحيلية وله طريق ينفذ له منها")1(، فالناظر لهذه الو�سية يجد اأنها 
اآخر من البيت اأ�سبح ممرا  قد وقفت اخلر�ص وجزءاً من بيتها يو�سع فيه اخلر�ص وجزءاً 
للقا�سدين اإىل ذلك اخلر�ص، وكل ذلك جاء بناء على حاجة املجتمع، ومثلها فعلت 
ال�سيدة عفيفة بنت االإمام بلعرب بن �سلطان)ق11-12هـ/17-18م(، حني وقفت 
مائها من فلج دار�ص لعمار الرحى التي يف مالها امل�سمى املق�رصة من فلج  ماء من  "اأثر 
الغنتق من نزوى، ولي�سرتى مترا ُيجعل خال يف اخلرو�ص ال�سينية")2(. وهذان مثاالن 
اأي�سا يف  ال�سعور  املجتمعية، ويتجلى حتقق هذا  امل�سوؤولية  الفرد جتاه  ل�سعور  وا�سحان 
و�سية ال�سيخ عامر بن �سعيد بن علي العبادي)ق12هـ/18م()3(، حيث "وقف اأثرين 
من ماء فلج دار�ص من بلدة نزوى ي�ستغل ريعها وي�رصف على العاجزين وغري القادرين 
بامل�سوؤولية  الفرد  باأن �سعور  القول  االأمثلة ميكن  اأداء فري�سة احلج")4(. ومن هذه  على 

اجلماعية كان دافعا اآخر من دوافع الوقف يف مدينة نزوى.
كما اأن من الدوافع االجتماعية للوقف يف نزوى هو �سعي اأبناء املجتمع النزوّي اإىل 
العادات  هذه  تعمق  اإىل  فنظرا  املجتمع،  اأبناء  توارثها  ح�سنة  اجتماعية  عادات  تاأ�سيل 
العادات  هذه  الأن  ذلك  ا�ستمراريتها؛  ت�سمن  لها  اأوقاف  اإيجاد  اإىل  �سعوا  نفو�سهم  يف 
ال تعدو كونها من اأبواب الرب، ومن ذلك، عادة االأكل يف امل�ساجد حيث ذكر ابن 
بطوطة )ق8هـ/14م( اأن من عادة اأهل نزوى اأنهم ياأكلون يف �سحون امل�ساجد حيث 
و�سفهم باأنهم "ياأتي كل اإن�سان مبا عنده ويجتمعون لالأكل يف �سحن امل�سجد وياأكل 
معهم الوارد وال�سادر")5(. وهي من العادات التي تربز كرم اأهل نزوى، حيث اأنهم 
الغريب عن  معه  يحتاج  الذي ال  االأمر  مدينتهم،  اإىل  القادمني  ُي�رِصكون يف طعامهم 
للم�سجد فيجد حاجته من  يتجه  بل  اأو �رصاب ل�رصائه،  البحث عن طعام  اإىل  بالدهم 

1( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص80.

2( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، �ص40.
3( ال�شيخ عامر بن �شعيد العبادي، عا�ص يف القرن الثاين ع�شر، حي حتى 1170هـ حيث ن�شخ له كتاب الدعائم. ال�شيفي، ال�شلوى، 

م2، ج2، �ص32.
4( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، �ص31.

5( ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة،  �ص 279.
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املاأكل وامل�رصب. ويظهر من ن�ص ابن بطوطة اأنه مل يكن هناك اأوقاٌف توؤكل غلتها يف 
امل�ساجد حتى تلك الفرتة حيث يقول: "ياأتي كل اإن�سان مبا عنده" وهي عبارة توحي باأن 
كل �سخ�ص ياأتي مبا تي�رص من الطعام من بيته ليوؤكل يف امل�ساجد مع من ح�رص من النا�ص 

يف ذلك الوقت.
ومل يقت�رص العمل بهذه العادة على امل�ساجد اجلوامع يف نزوى، بل �سملت الكثري من 
النا�ص  اإليها  يفد  التي  االأ�سواق)1(  تقع يف  التي  تلك  �سواء  والكبرية،  ال�سغرية  امل�ساجد 
عادة، اأم حتى تلك التي تبعد عن االأ�سواق وتقع داخل احلارات)2(، حيث تك�سف لنا 
الو�سايا ون�سخ االأوقاف)3( اهتمام اأهل ُعمان عموما)4( واأهل نزوى خ�سو�سا باالأوقاف 
اأم  الهجور،  اأم  للفطور،  ذلك  اأكان  �سواء  امل�ساجد  يف  الطعام  بتقدمي  تخت�ص  التي 
اأم غري ذلك من االأوقات التي توجد بها وجبات رئي�سية يف العادة يف تلك  ال�سحور، 

الفرتة. 
وهناك عادات اأخرى مرتبطة باملنا�سبات الدينية اأي�سا مثل قراءة القراآن يوم عرفة وتوزيع 
املال على الفقراء واإعداد الطعام يف ذلك اليوم. و�سيناق�ُص ذلك يف الف�سل الرابع عند 

احلديث عن اأثر الوقف على احلياة االجتماعية.
جـ- الدافع الأمني:

ُيَعدُّ اجلانب االأمني اأحد الدوافع املهمة التي حّفزت النا�ص للوقف؛ ذلك الأن مدينة نزوى 
القرن )4-12هـ/10- الفرتة من  االأحيان خالل  ال�سيا�سية يف غالب  العا�سمة  كانت 

1( مثل جامع عقر نزوى الذي اأثبتت امل�شادر التاريخية اأنه كان يقع يف ال�شوق، كما ذكر ذلك غري واحد مثل: املقد�شي عند حديثه 
عن نزوى يقول:«واجلامع و�شط ال�شوق، اإذا غلب الوادي يف ال�شتاء دخله«. انظر املقد�شي، اأح�شن التقا�شيم، �ص93.

2( ترد يف ن�شخة م�شاجد العقر اأوقاف لتوؤكل غلتها يف عدد من امل�شاجد التي تقع يف حارات نزوى املختلفة، مثل: م�شجد احلجارة، 
وم�شجد ال�شيخ، وم�شجد مزارعة وغريها.

3( ن�شخ الأوقاف: هي وثائق يدون بها اأموال الأوقاف املختلفة �شواء كانت اأوقاف خا�شة باحلارات اأم بامل�شاجد اأم املدار�ص اأو غري 
ذلك، وقد يكون لكل م�شجد اأو حارة اأو اأي جهة كانت ن�شختها اخلا�شة بها، وتكتب هذه الن�شخ عن طريق كتاب العدل اأو الق�شاة 

املعتمدين، وتعد مرجعا لوكالء الأوقاف يف اإدارة اأوقافهم.
4( �شبق احلديث يف الف�شل الأول عن و�شية يزيد بن عزيز بن را�شد )ق7هـ( التي اأوردها البطا�شي يف اإحتاف الأعيان، ج1، �ص477-

478، والتي ورد بها وقف ملزارع نخل ي�شرتى بغلتهن ما يوؤكل يف م�شاجد املرحبة يوم اجلمعة.
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18م(، وذلك بتوايل االأئمة واحلكام عليها، لذلك كانت كثريا ما تتعر�ص للغزوات 
االآتية من خارج ُعمان، اأو من داخل ُعمان خالل ال�رصاعات الداخلية �سواء كانت تلك 
التي تدور بني االأئمة واحلكام وامللوك النباهنة اأم غري ذلك من ال�رصاعات. وقد اأوجدت 
تلك الغزوات املتتابعة عرب التاريخ ثقافة اأمنية عند �سكان نزوى مبختلف حاراتها، حيث 
ال�سيخ عبدالله  العديد من االأ�سوار على عدد احلارات، فقد جاء يف م�ساألة عن  بنيت 
اآثارها يف  اإال  يبق منها  انهارت ومل  االأ�سوار يف عقر نزوى قد  بن مداد عن عدد من 
تلك الفرتة:"..وكذلك ال�سور اخلارج مثل �سور اخل�سرييات واملزرع واملدابني الذي 
)يئ�سوا( النا�ص  الأن  ماله  ال�سور يف  ترابه وخلط  اأخذ  يجوز الأحد  نزوى هل  يف عقر 

)1( من بنيانه")2(، وال يت�سح ال�سبب املوؤكد يف اإهمال هذه االأ�سوار، اإال اأنه  يحتمل 

املحيطة  لالأ�سوار  قائمة  احلاجة  تعد  ومل  كلها،  بالعقر  يحيط  �سور  بُني  قد  يكون  اأن 
ال�سيخ حممد بن مداد بن حممد)3( عن حدوث �سيول  تقييد عن  ي�سري  اإذ  باحلارات، 
جارفة عام 853هـ /1449م"... فتزاحمت االأودية وحملت معها ال�سور العايل من 
نزوى و)اأحاطت)4( بدار احلكم فاأخذته من اأ�سا�سه")5(، كما ورد الت�رصيح بوجود �سور 
"و�ساألت  اأي�سا يف م�ساألة عن ال�سيخ �سالح بن و�ساح املنحي )ق9هـ/15()6(:  نزوى 
عن جدار نزوى القدمي اأعني جدار ال�سور..")7( ويالحظ من الن�ص وجود �سور على 
العقر وهي املق�سودة بنزوى هنا بداللة وجود دار احلكم، اإذ اأن مقر احلكم كان يف 
العقر، كما كان موجودا يف الفرتة ذاتها �سور يعرف ب�سور خو�سة يف نزوى، اإ�سافة 

اإىل وجود �سور كان يحمي �سمد)8(.

1( يف الأ�شل )ياأ�شوا(.
2( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 363.

3( ال�شيخ حممد بن مداد بن حممد، من علماء الن�شف الثاين من القرن التا�شع الهجري، �شاعر بليغ، حي حتى 874هـ. البطا�شي، 
الإحتاف، ج2، �ص102-51.

4( يف الأ�شل )حاطت(.
5( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج2، �ص86.

6( ال�شيخ �شالح بن و�شاح بن حممد املنحي، من علماء منح يف القرن التا�شع الهجري ومن م�شاهري علماء ُعمان يف زمانه، من موؤلفاته 
كتاب التب�شرة، تويف عام 875هـ. البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص206.

7( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 352.
8( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 8، وملزيد من التفا�شيل انظر الف�شل الثالث 
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واالأوقاف  الو�سايا  من  العديد  كتابة  اإىل  االأمني  باجلانب  النا�ص  اهتمام  اأدى  وقد 
لالأ�سوار والتح�سينات اخلا�سة بكل منطقة من املناطق، ففي امل�ساألة ال�سابقة عن �سالح بن 
و�ساح جاء: "وقلت اأن لهذا اجلدار ماال")1(، وهو دليل على وجود اأوقاف بذلها النا�ص 
لالأ�سوار يف نزوى منذ ما قبل القرن التا�سع الهجري، وورد يف ن�سخة ال�سيخ حممد 
بن اأحمد)2( يف تف�سيل ب�ستان م�سلي الذي هو مبنطقة احلذفة)3( "اأن ن�سفه ل�سور احلايط 
من �سمد نزوى احلايط بال�سويق وغريها")4(، ومما ي�سند وجود هذه الثقافة االأمنية التي 
اأموالهم وجود الو�سايا النقدية من غري االأوقاف، ففي و�سية  النا�ص اإىل وقف  دفعت 
معرو�سة على ال�سيخ �سليمان بن حممد بن مداد )ق11-12 هـ()5( جاءت و�سية ل�سور 
عقر نزوى املحيط بها: "ومباية الرية ف�سة لتنفذ من ماله بعد موته يف اإ�سالح �سور حملة 
العقر من نزوى املحيط بها")6( وورد يف و�سية ال�سيخ �سليمان نف�سه اأي�سًا "ومبحمدية)7( 
ف�سة لتنفذ من مايل بعد موتي يف اإ�سالح �سور حملة العقر من نزوى من �سمان لزمني 

منه")8(.
د-  الرثوة واملال:

ما  اإىل  اإ�سافة  املوقوفة  االأموال  ت�سهم يف زيادة  التي  املهمة  العوامل  الغنى والرثاء من 
�سبق ذكره، فحني يوقف �ساحب احلال املتو�سط ماال قليال مثل النخلة والنخلتني، جند 

1( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 352.
2( حممد بن اأحمد بن عبداهلل بن اأحمد الكندي، كان كاتبا لل�شكوك يف نزوى، له الكثري من الكتابات يف البيوع وال�شراء والوكالت، 

مقابلة مع الباحث م�شطفى الكندي ب�شمد نزوى يوم 1437/3/28هـ - 2016/1/9م، وانظر اأي�شا وثائق اأفالج نزوى.
3( تقع حارة احلذفة ب�شمد نزوى، وكانت ت�شمى حارة بني حذيفة. ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص99. 

4( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 8.
5( ال�شيخ �شليمان بن حممد بن مداد حي حتى 1113هـ، كان قا�شيا لالإمام �شلطان ولولديه الإمامني، له جوابات كثرية يف الأثر. 

البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص301
6( جمموع، مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد البو�شعيدي، خمطوط رقم 487، والبطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص303.

7( املحمدية: لعلها النقود التي تعرف باملحمودي، وهو نقود يقول عنها هوديفاك: يكاد يكون بالتاأكيد منذ الع�شور القدمية الت�شمية 
العامة ال�شائعة لقطع النقود الذهبية العائدة ل�شالطني جوجريات، وقد ا�شتعملت يف ُعمان يف القرنني 11 و12ه. دوران: تاريخ 

النقود يف �شلطنة ُعمان، �ص60.
8( جمموع، مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد البو�شعيدي، خمطوط رقم 487.
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اأن ذا الي�سار و�سعة املال يوقف اأ�سوال اأكرث، �سواء اأكانت ب�ساتني نخل اأم اآثار ماء من 
بع�ص االأفالج.

التي  االإ�سارات  بع�ص  من  يفهم  ما  ح�سب  كبرية  غنًى  بفرتات  نزوى  مّرت  وقد 
ُعمان  الُعمانية)1(  االأمايل  �ساحب  اختار  حيث  والتاريخ،  الفقه  كتب  متناثرة يف  ترد 
من  خرج  اأن  بعد  واالقت�سادي،  ال�سيا�سي  ال�ستقرارها  نظرا  اأماليه  ويكتب  بها  ليحّل 
اأحمد  بن  احل�سن  اأبو علي  الفقيه  اأن  يروى  اليمن خائفا عام459هـ/1066م)2(  كما 
)ت507هـ/1113م( كان ينفق على طالب مدر�سته من ُحر ماله، وحني اأراد بع�ص 
اأبغي  اإخوته اأن يعينوه قال: "ما دامت توؤخذ مني النخلة من الباّللية)3( باألف درهم فال 

معونة من اأحد")4(، وهو دليل على ا�ستقرار اقت�سادي وثراء يف مدينة نزوى.
ويف ع�رص اليعاربة �سهد الو�سع االقت�سادي بُعمان عامة مبا فيها نزوى ن�ساطا كبريا، 
وفرتة من الغنى واالزدهار االقت�سادي، حتى اأن االإمام ال�ساملي ي�سف الو�سع يف عهد 
االإمام بلعرب بن �سلطان)5(: "قيل الأن االأموال قد كرثت يف اأيامه واأيام والده قبله حتى 
كادت اأن تفي�ص البي�ساء وال�سفراء من اأيدي النا�ص")6(، يف اإ�سارة للذهب والف�سة، 
وهو ما توؤكده الدالئل التي ت�سري اإىل طبيعة حياة النا�ص يف تلك الفرتة، فعند النظر اإىل 
القدر الكبري من االأموال التي ترد يف الو�سايا التي تعود لفرتة اليعاربة واجلهات املتعددة 

1( عي�شى بن اإبراهيم الربعي، من علماء ح�شرموت، خرج اإىل ُعمان عام 459هـ، من موؤلفاته الأمايل الُعمانية التي �شّماها كذلك تيمنا 
بال�شم واعرتافا بالف�شل، تويف حوايل 480 هـ تقريبا. انظر الربعي، عي�شى بن اإبراهيم. الأمايل الُعمانية، حتقيق هادي ح�شن حمود، 
اإليه فيما بعد بـ: الربعي، الأمايل(، وال�شيباين،  د ط، وزارة الرتاث القومي والثقافة، �شلطنة ُعمان، 1992م، �ص13، )و�شي�شار 
�شلطان بن مبارك: ال�شرية امل�شيئة اإىل اأهل من�شورة من بالد ال�شند لالإمام را�شد بن �شعيد اليحمدي، ط1، ذاكرة ُعمان، م�شقط، 

2015م، �ص164، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ال�شيباين، ال�شرية امل�شيئة(.
2( الربعي الأمايل الُعمانية، �ص13.

ة ب�شتان يف اجلهة اجلنوبية الغربية من نزوى، ي�شقى من فلج �شوت، ل يزال معروفا بهذا ال�شم. ال�شيفي، ال�شلوى، م1،  ِليَّ 3( الَبالَّ
ج1، �ص76.

4( ابن مداد، �شرية ابن مداد،  �ص17، والبطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص321.
5( الإمام بلعرب بن �شلطان بن �شيف)1091-1104هـ(، بويع له بالإمامة بعد وفاة والده، �شهد ع�شره ال�شتقرار ال�شيا�شي والزدهار 
القت�شادي، خرج عليه اأخوه �شيف يف نهاية عهده، تويف ودفن بح�شن جربين الذي بناه من ماله اخلا�ص. ال�شاملي، التحفة، ج2، 

�ص97.
6( ال�شاملي، التحفة، ج2، �ص97.
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والرفاهية  واحل�سارة  املدنية  حياة  مظاهر  ا�ستخال�ص  ميكن  الو�سايا،  تلك  ل�رصفها يف 
النا�ص  بيد  يوؤكد وجود ثروة كبرية  ما  الفرتة، وهو  النا�ص يف تلك  يعي�سها  التي كان 
ال�سيخ  فيها  نظر  التي  الو�سايا  بع�ص  لديهم. حيث ورد يف  االأموال  وفائ�ص كبري من 
�سليمان بن حممد بن مداد، اأموال مو�سى بها لتنفق على املعزين الذين ياأتون للتعزية يف 
اإليه من طعام واأدام وفواكه وحلوى واأعالف لدوابهم  وفاة الوا�سي، فيما يحتاجون 
ملدة ترتاوح بني ع�رصة اأيام و�سهر من الزمان، ح�سب طاقة املو�سي، والناظر يف ذلك 
تعي�سه  الذي كانت  الكبري  والغنى  االقت�سادي  الرخاء  انعكا�سا حلياة  اأن هذا جاء  يجد 

املدينة)1(.
وقد انعك�ص الو�سع االقت�سادي لنزوى يف عهد اليعاربة على الوقف، فحدث تو�سع 
يف وقف االأموال �سملت خمتلف اأبناء املجتمع، فهناك اأوقاف لالأئمة، واأوقاف للق�ساة 

والعلماء، اإ�سافة اإىل اأوقاف عامة النا�ص)2(.
هـ- دوافع اأخرى: 

اإ�سافة اإىل ما �سبق ذكره، ن�ستعر�ص يف هذا البند دوافع اأخرى كانت �سببا يف وقف 
بع�ص اأبناء املجتمع الأموالهم: 

1 حرمان بع�ص الورثة: "منذ اأواخر عهد ال�سحابة وجد من ا�ستغل نظام الوقف يف -
�سواء كّن  االإناث")3(،  الورثة وخا�سة  بع�ص  مثل حرمان  ال�سخ�سية  ماآربه  حتقيق 
بنات اأم زوجات، فقد وردت م�ساألة عن ال�سيخ حممد بن عبدالله بن مداد)ق9-

االأنثيني  مثل حظ  الذكور  اأوالده  على  ماله  اأوقف  رجل  "يف  10هـ/15-16م( 

1( جمموعة و�شايا نظر فيها ال�شيخ �شليمان بن حممد بن مداد، جمموع، مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد البو�شعيدي، خمطوط رقم 
.487

2( اأوقاف الإمام �شلطان بن �شيف بن مالك اليعربي وحفيده الإمام �شلطان بن �شيف بن �شلطان، والأوقاف التي وقفها ال�شيخ �شليمان 
بن حممد بن مداد وال�شيخ �شعيد بن اأحمد بن �شعيد العويف، اإ�شافة اإىل اأوقاف ب�شارة ال�شحيلية وغريهم كثري ممن �شبق احلديث 

عن اأوقافهم.
3( اأمني، الأوقاف واحلياة الجتماعية، �ص 247.
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وعلى اأوالدهم من بعدهم وال �سح عليه بينة اأنه م�سنود)1( اأو غري م�سنود وال �سك 
وال مكتوب، وخلف اأوالدا ذكورا وخلف بنتا، فق�سموا ما خلفه والدهم للذكر 
مثل حظ االأنثيني وخّلف زوجة وافوها �سداقها من املال وطردوها من املرياث")2(، 
وهي م�ساألة يظهر من خالل ت�سل�سل االأحداث يف روايتها باأنها من م�سائل النوازل 
من  التقاطه  املواريث ميكن  باأمر  مرتبط  اآخر  دافع  هناك  احلادثة. وكذلك  الفقهية 
خالل م�ساألة فقهية، فقد ذكر العوتبي يف ال�سياء، �سوؤال اأحدهم عن حكم وقف 
اأن تورث، فاأراد  اإن هلك  جارية "ومن كان له جارية يطوؤها فاأولد منها وخاف 
اأن  اإىل  ولدها  على  يوقفها  واأن  اأحد،  يرثها  وال  وجها  فيها  يجعل  اأن  موته  عند 
ميوت")3(، فهنا يحاول ال�سائل التخل�ص من حق الورثة يف هذه اجلارية باأن يوقفها 
على ولدها مما يت�سبب يف حرمان بع�ص الورثة من حقهم، وهو ما يوؤكد على وجود 

هذا الدافع من بني دوافع الوقف االأخرى.
1 باملباهاة - االأحيان  من  كثري  يف  املال  اإنفاق  يرتبط  )الرياء(:  ال�سهرة  وحب  املباهاة 

تبارك  الله  العزيز يف قول  الكتاب  التحذير يف  باإنفاقه، لذلك جاء  ال�سهرة  وطلب 
َدَقٍة َيْتَبُعَها اأًَذى َواللَُّه َغنِيٌّ َحِليٌم()4(،  ن �سَ ْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخرْيٌ مِّ وتعاىل: )َقْوٌل مَّ
ا ِهَي َواإِْن  َدَقاِت َفنِِعمَّ كما جاء الرتغيب يف كتمان ال�سدقة يف االآية )اإِْن ُتْبُدوا ال�سَّ
ُتْخُفوَها َوُتوؤُْتوَها الُْفَقَراَء َفُهَو َخرْيٌ َلُكْم()5(، وجاء عن النبي �سلى الله عليه و�سلم 
اإال ظله:" ورجل ت�سدق  الله يف ظله يوم ال ظل  الذين يظلهم  ال�سبعة  يف حديث 
اأمر �سائع بني  ب�سدقة فاأخفاها حتى ال تعلم �سماله ما تنفق ميينه")6(، واأمر املباهاة 

1( اأي اأن ُي�شند اإىل جهة بر بعد انقطاع الذرية املو�شى بها، وهو �شرط ا�شرتطه بع�ص العلماء جلواز الوقف على الذرية.
2( ابن معد، منهاج العدل، ق2، الورقة رقم 283.

3( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص185.
4( البقرة 263، وقد جاء يف تف�شري هذه الآية عند الطربي حدثني املثنى قال، حدثنا اإ�شحاق قال، حدثنا اأبو زهري، عن جويرب، عن 
ا واأذى. انظر  ال�شحاك: ) قول معروف ومغفرة خري من �شدقة يتبعها اأذى ( يقول: اأن مي�شك ماله خري من اأن ينفق ماله ثم يتبعه منًّ
الطربي، حممد بن جرير. جامع البيان يف تف�شري القراآن، ط1، املطبعة الأمريية، م�شر، 1324هـ، ج3، �ص43، )و�شي�شار اإليه فيما 

بعد بـ: الطربي، جامع البيان(.
5( البقرة 271، وقد جاء يف تف�شري هذه الآية عند الطربي فاإخفاوؤكم اإياها خري لكم من اإعالنها. الطربي، جامع البيان، ج3، �ص61.

6( الإمام الربيع: اجلامع ال�شحيح، م�شدر �شابق، باب يف ال�شدقة، احلديث رقم 351، �ص 141.
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النا�ص خا�سة يف االإنفاق.
1 التناف�ص بني اأ�سحاب حارات نزوى يف اخلري: متيز اأهل مدينة نزوى عموما والعلماء -

اإىل املدينة  انت�سابهم  اإىل  اإ�سافة  اإىل املناطق واحلارات  منهم خ�سو�سا، باالنت�ساب 
اأ�سماء  فنجد  الُعمانية،  املدن  من  غريها  عن  نزوى  مدينة  مييز  اأمر  وهو  والقبيلة، 
علماء كرث ُن�ِسبوا اإىل مناطقهم وحاراتهم، من ذلك: العقري)1(، وال�سمدي)2(، 
وال�سنيرتي)7(،  والغالفقي)6(،  واالفلوجي)5(،  واخلرا�سيني)4(،  وال�سعايل)3(، 
يف  املناطق  هذه  مبكانة  يوحي  اأمر  وهو  وغريهم،  والّلجوتي)9(  وال�سجبي)8(، 
اأوقاف  متايز  ومع  لذلك  بها،  واال�ستهار  اإ�سهارها  ورغبتهم يف  �سكانها،  نفو�ص 
كل منطقة عن غريها من االأوقاف يف مناطق مدينة نزوى الثالث الكربى)العقر، 
�سمد، �سعال( بل حتى اأنه يوجد متايز بني اأوقاف كل حارة من احلارات يف هذه 
املناطق الثالث، لذلك كله يرى الباحث اأنه قد يكون من دوافع الوقف يف نزوى 
اإىل  حارة  اأهل  كل  ي�سعى  بحيث  احلارات  هذه  اأهل  بني  واخلري  الرب  يف  التناف�ص 
اإبراز اأوقاف حارتهم اأف�سل من غريها، و�سد حاجة اأبنائها مما تتطلبه احلياة اليومية 

و�رصوراتها امل�ستجدة بني الفرتة واالأخرى.
  ومن خالل النقاط التي ا�ستعر�سها الباحث يتبني اأن الدوافع الرئي�سية التي كانت تقف 
وراء الوقف يف نزوى متعددة، وياأتي على راأ�سها الدافع الديني الذي يعد القاطرة التي 

1( مثاله ال�شيخ احل�شن بن اأحمد العقري من علماء ق 6هـ. البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص321.
2( مثاله ال�شيخ حممد بن مو�شى الكندي ال�شمدي، من علماء ق6ه. البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص325.

3( مثاله اأحمد بن حممد ال�شعايل. ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص57.
4( مثاله ال�شيخ عبداهلل بن  حممد بن عامر اخلرا�شيني، من علماء ق11ه-12هـ. البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص377.

5( مثاله ال�شيخ م�شعود بن عامر بن م�شعود الفلوجي ق21هـ. ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، ص286.
6( مثاله ال�شيخ �شالح بن حممد بن �شالح الغالفقي، من علماء ق10-11هـ، ن�شبة اإىل حارة غليفقا من نزوى. البطا�شي، الإحتاف، 

ج2، �ص417.
7( مثاله ال�شيخ علي بن بن �شعيد بن م�شعود ال�شنتريي اأو ال�شنيرتي ن�شبة اإىل �شكة �شنيرتة بحارة الوادي الغربية من نزوى. ال�شيفي، 

ال�شلوى، م1، ج1، �ص144-145، كما ذكر ال�شيفي راأي اآخر يف ن�شبة هذا ال�شيخ.
8( مثاله ال�شيخ �شعيد بن حممد ال�شجبي، من علماء ق 6هـ. البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص525.

9( مثاله ال�شيخ حممد بن اإ�شماعيل اللجوتي من علماء ق6هـ. البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص535.
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تقود حركة الوقف، واأن ما بعدها ياأتي تبعا لها مع اأهمية عدم اإغفال دور كل دافع من 
تلك الدوافع.

41 م�شادر الأوقاف يف نزوى:-
ب�سورة  انتقل  منجزا  وقفا  كان  ما  فمنها  بنزوى،  االأوقاف  اأموال  م�سادر  تعددت 
مبا�رصة من مالكه اإىل ملك اجلهة املوقوف لها، بينما كان بع�سها نتيجة الإدارة الوقف 
من قبل الوكالء �سواء باال�ستثمار اأم ال�رصاء اأم غري ذلك، وفيما يلي اإ�ستعرا�ص الأهم 

م�سادر الوقف يف نزوى:
اأ-    املال اخلا�ص: الذي يوقفه النا�ص للم�ساجد واالأوقاف، كلٌّ ح�سب طاقته وقدرته، 
التي يثبت بها  اأم معلقا بو�سية، وقد تقدم ذكر االألفاظ  اأكان وقفا منجزا  �سواء 
املنجز من  الوقف  انتقلت مبوجب  التي  الوقف، كما �سبق عر�ص بع�ص االأموال 

املالك اإىل جهة الوقف)1(، اأو من خالل الو�سية بالوقف بعد الوفاة)2(. 
مت  نقدية  مببالغ  الو�سايا  من  الكثري  حفلت  املتعددة:  الرب  جلهات  النقدية  الو�سايا  ب- 
على  عر�ست  التي  الو�سية  اإىل  النظر  فمن خالل  متعددة،  بّر  تخ�سي�سها جلهات 
اأبي �سعيد يت�سح ورود مبلغ نقدي: "وللم�سجد اجلامع من قرية نزوى من ُعمان 
بن حممد  �سليمان  ال�سيخ  ما جاء يف و�سيتي  )ع�رصون()3( درهما")4(، وكذلك 
منها:  نقدية  باأموال  لها  اأو�سيا  الرب  جهات  من  عدد  نا�رص  ال�سيخ  وابنه  مداد  بن 
معظم اأفالج نزوى، وعدد كبري من م�ساجدها وعدد من املجائز اإ�سافة اإىل �سور 

1( �شبق احلديث عن وقف الإمام �شلطان بن �شيف للمتعلمني والفقراء يف نزوى، ووقف ال�شيخ حممد ال�شجبي مل�شجد ال�شجبي 
ومدر�شة ال�شجبي.

2( �شبق احلديث عن و�شية مرمي ال�شجبية، وو�شية ال�شيخ �شعيد بن اأحمد العويف وو�شية ال�شيخ عامر بن �شعيد بن علي العبادي، 
وو�شية ب�شارة بنت جمعة ال�شحيلية وغريها.

3( يف الأ�شل ع�شرين.
4( الكندي، امل�شنف، ج27/م2، �ص23.
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ديَّة)2(،  وال�سَّ والالريَّة  واملحمدية  العبا�سية)1(  بني  املبالغ  هذه  تباينت  وقد  العقر، 
النقدية، كما  العمالت  تلك  من  قطع  الع�رص  اإىل  الواحدة  القطعة  بني  وتراوحت 
جاء مثل ذلك يف عدد من الو�سايا التي عر�ست على ال�سيخ �سليمان بن حممد بن 
مداد)3(. هذا واإ�سافة اإىل هذه الو�سايا يحتمل اأن يكون هنالك فائ�ص من غلة اأموال 
اأ�سهم يف تراكم هذه االأموال عند وكالء االأوقاف  الوقف التي ميلكها اأ�سال؛ مما 
حتى اأ�سبح لبع�سها ذهب ودراهم كثرية؛ ومن خاللها يتمكن الوكالء من �رصاء 
اأوقاف جديدة، وما يدلل على ذلك وجود تقييدي �رصاء مل�سجد رم�سان)4( االأول 
من  دار�ص  فلج  �سقي  من  دار�ص  ب�ستان  امل�سمى  املال  اأي�سا  "ولعماره  ب�ستان  �رصاء 
نزوى... اآل اإليه بال�رصاء على يد وكيله االأخ م�سعود بن عبدالله العبادي)5(، كتبه 
اأثرا ماء  اأي�سا  اآثار ماء من فلج الغنتق:"وله  علي بن �سعيد)6( بيده")7( والثاين �رصاء 
من فلج الغنتق ا�سرتاهما له وكيله االأخ م�سعود متفرقا كل �سيء وحده، كتبه علي 

1( العبا�شية: من النقود التي �شكها ال�شاه عبا�ص الأكرب ال�شفوي )996-1308هـ/1588-1629م(، وقد ا�شتعملت يف ُعمان يف 
القرن 11 هـ، دوران، تاريخ النقود يف �شلطنة ُعمان، �ص58.

2( ال�شدية: عملة نقدية ف�شية. انظر ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج2، �ص290، وهي اأقل من الالرية، ففي م�شاألة فقهية جاء فيها: »من 
اأو�شى لأقربيه بثمان لريات ف�شة فجزاأها ن�شف �شدية ن�شف �شدية فبلغ ح�شابها ن�شف �شدية ن�شف �شدية ثمانني جزءا فهذا 
هو امليزان«. من هذه امل�شاألة يت�شح اأن الالرية الواحدة ت�شاوي خم�ص �شديات، كما يت�شح وجود ِقطع تعادل ن�شف �شدية. انظر 
الأبروي، خلف بن �شليمان بن ربيعة. منثورة فقهية، مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد البو�شعيدي، ال�شيب: خمطوط رقم 1893، 
الورقة رقم 727، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الأبروي، منثورة فقهية(. كما توجد بع�ص الإ�شارات اإىل اأن هناك �شدية نحا�شية. انظر 
وثيقة بها و�شية ال�شيخ علي بن عامر ال�شبحي مبائة من فلج اأبي ذوؤابة، بتاريخ 27 جمادى الأوىل 1175هـ، بخط ال�شيخ �شعيد بن 

اأحمد بن �شعيد العويف)ق12هـ/18م(. مكتبة الباحث حممد ال�شيفي، بدون رقم، ولعل ك�شور ال�شدية الف�شية تكون نحا�شا.
3( ال�شيخ القا�شي �شليمان بن نا�شر بن �شليمان بن حممد بن مداد، من علماء القرن الثاين ع�شر، ن�شخ له عدد من الكتب، كما اأن 
له عددا من التقييدات للبيوع والأوقاف يف وثائق اأفالج نزوى. انظر وثائق اأفالج نزوى، وال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص349، 

وللمزيد حول الو�شايا التي عر�شت عليه انظر جمموع، مبكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد البو�شعيدي، خمطوط رقم487.
4( اأحد م�شاجد عقر نزوى، ويطلق عليه اأي�شا م�شجد بن رم�شان، انظر .

5( مل يجد الباحث له ترجمة، ومن خالل الن�ص يت�شح اأنه كان وكيال لبع�ص الأوقاف، كما كان اأبوه عبداهلل بن م�شعود بن علي بن 
خلف بن حممد اأحد كتاب العدل بنزوى، انظر وثائق اأفالج نزوى. 

6( ال�شيخ القا�شي الأديب علي بن �شعيد بن م�شعود ال�شنتريي، من علماء القرن الثاين ع�شر الهجري، عا�ص يف عهد الدولة اليعربية 
فيها  بلعرب بن حمري ويطلب  اأنه كان يف �شف  نزوى 1167هـ، يظهر منها  واقعة  له ق�شيدة يف ذكر  البو�شعيدية.  الدولة  واأدرك 

ال�شفاعة من الإمام اأحمد بن �شعيد. البطا�شي، الطالع ال�شعيد، �ص  225-223.
7( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 51.
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بن �سعيد")1(، وقد ورد يف كتب الفقه ما ي�سند ذلك من م�سائل حول �رصاء اأموال 
اأموال)2(، وما  لها من  يتوفر  مبا  اأم  لها  باالقرتا�ص  �سواء  امل�ساجد  جديدة الأوقاف 
ينطبق على اأموال امل�ساجد ميكن حمله على باقي االأوقاف لت�سابه الظروف بينهما.

51 اأنواع الأموال املوقوفة يف نزوى:-
طرق اأهل نزوى الكثري من �سبل الوقف، فتعددت جماالت الوقف التي كان ي�ستفيد 
منها املجتمع يف مدينتهم، ووقفوا الكثري مما وقع باأيديهم مما ميكن اأن ي�ستفاد منه بوقفه، 
وحني ذكر حممد اأمني: "اأنه من خالل درا�سة وثائق االأوقاف يف الع�رص اململوكي تبني 
لنا اأن كل �سيء ميكن اأن يدر دخال مت وقفه")3(، جند اأن الو�سع قريبا من ذلك يف مدينة 

نزوى، حيث تعددت اأنواع االأ�سياء املوقوفة اإىل عدة اأ�سناف:
اأ- الأ�شول: ويق�سد بها االأوقاف الثابتة التي ال ميكن نقلها من اأماكنها ومنها: 

1 مثل: - املثمرة،  واالأ�سجار  النخل  وب�ساتني  زراعية  اأرا�ص  بني  تتنوع  التي  العقارات 
الليمون واالأمبا، وهي االأكرث انت�سارا يف اأوقاف نزوى)4(، وذلك لطبيعة الن�ساط 
االقت�سادي يف املدينة من حيث ات�ساع رقعة االأرا�سي الزراعية وا�ستغال الكثري من 
الزراعة")5(،  الداخلية هو  ُعمان  االقت�سادي يف  "االأ�سا�ص  بها ذلك الأن  ال�سكان 
وزيادة ن�سبة االأموال اخل�رصاء على غريها يف اأموال االأوقاف ملحظ عام يف اأوقاف 
احلياة  منها يف  اال�ستفادة  التي ميكن  املثمرة  االأ�سجار غري  اأي�سا  وتوجد  ُعمان)6(. 
اليومية عادة كالقرط واحلناء، والكيذا، واأ�سجار اليا�ص وغريها، ف�سكلت بذلك 

1( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 51.
2( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم  173.

3( اأمني، الأوقاف واحلياة الجتماعية، �ص101.
4( يف جميع ن�شخ اأوقاف نزوى التي اطلع عليها الباحث، وجد اأن ب�شاتني النخيل هي الأكرث ذكرا يف اأوقاف نزوى، وهو اأمر لي�ص 

مب�شتغرب نظرا لأهمية النخلة يف القت�شاد الُعماين يف تلك الفرتة ودورها احليوي الكبري.
5( ولكن�شون، جي ر�شي: الأفالج وو�شائل الرّي يف ُعمان، ترجمة حممد اأمني عبداهلل، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، 2003م، 

�ص22، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ولكن�شون، الأفالج وو�شائل الري(.
6( احلرا�شي: حقيقة الوقف وم�شروعيته، ج1، �ص35.



85

االأرا�سي الزراعية مبا حتويه من مزروعات العمود الفقري لالأوقاف يف نزوى حيث 
دخلت يف كل جماالت الوقف الثقافية واالجتماعية وغريها. 

واإ�سافة اإىل االأرا�سي الزراعية، جند اأن البيوت والدكاكني دخلت �سمن العقارات 
التي اأ�سهم بها اأهل نزوى يف جمال الوقف، حيث ورد يف ن�سخة اأوقاف منقولة عن 
ن�سخة البدري عند عر�ص اأمالك م�سجد �سبارة اأن له بيتني يف حارة اللثبة)1( من نزوى: 
التي هو غربي هذه اجللبة من حارة اللثبة، وله بيت يف هذه احلارة غربي  البيت  "وله 
اإد)3( عددا من الدكاكني ي�سل عددها  الطريق �سهيلي هذا امل�سجد")2(، ومل�سجد بني 
اإن )بداأت()4( من الغرب االأول مل�سجد  اإىل �ستة دكاكني: "اأول ذلك فر�سة ال�سهيلية 
اأربعة ع�رص  الفر�سة  له، وعدد هذه  له والعا�رص  له واخلام�ص  له والثالث  اإد والثاين  بني 
دكانا، والفر�سة الو�سطى اإن )بداأت( من الغرب فالرابع له اأعني م�سجد بني اإد")5(، 
وجاء يف �ساهد قرب ال�سيخ اإبراهيم املزروعي احلالو باأنه قد "جعل لقربه دكانه الذي هو 
�رصقي بيته وهو يلي وجلة اأبواب وهو اخلام�ص وغربي الدكاكني الذي يقعدن لقرية منح 
انعك�ص وجود  وقد  قربه")6(،  على  العظيم  القراآن  يقراأ  من  الدكان  هذا  بقعد  ي�ستاأجر 
هذه الدكاكني على كتب النوازل التي تعد مراآة لواقع احلياة اليومية يف البالد االإ�سالمية 
من ذلك م�ساألة عن ال�سيخ �سالح الزاملي)7( مقدمة من اأحد وكالء امل�ساجد كما يظهر 
َر)8( على  اأنا رجال وانهدم الدكان وحَتَجَّ اأقعدته  "يف دكان مل�سجد  ال�سوؤال:  من �سيغة 

َلح...")9(. امل�ستقعد اأياما اإىل اأن ُي�سْ

1( حارة اللثبة اإحدى حارات عقر نزوى. ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص181.
2( ن�شخة ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن غ�شان.

3( اأحد م�شاجد عقر نزوى.
4( يف الأ�شل اإن بديت.

5( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 14.
6( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج2، �ص146.

7( ال�شيخ �شالح بن �شعيد بن م�شعود الزاملي من علماء القرن احلادي ع�شر، توىل الق�شاء لالإمامني نا�شر بن مر�شد و�شلطان بن �شيف، 
له كثري من الفتاوى والآراء يف كتب الأثر، تويف عام 1073هـ. البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص325.

8( حتّجر، تعني تاأخر. 
9( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص.84
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1 مياه االأفالج: مل يكن يقت�رص دور االأفالج يف ُعمان على كونها و�سيلة ري فقط، -
ال�رصب  "ماء  يقدم  اإنه  حيث  كثرية،  اجتماعية")1(  خدمات  "تقدم  كانت  بل 
مياه  ت�ستعمل  حيث  امل�ساجد  حتت  املوتى..ومير  ومغا�سل  اال�ستحمام  واأحوا�ص 
الفلج يف رعاية االأيتام وخدمة امل�ساجد واملدار�ص  "�ساهم  الفلج للو�سوء")2( وقد 
الدينية ون�سخ الكتب")3(، وذلك من خالل االأوقاف الكثرية التي تعتمد على الفلج 
�سواء كان ذلك ب�سورة مبا�رصة كاأن يكون الوقف عبارة عن اآثار ماء ت�رصف غلتها 
الناجتة عن القعد على الوقف، اأم بطريقة غري مبا�رصة كرّي ب�ساتني الوقف اأو غري 

ذلك من اال�ستعماالت االأخرى. 
1 مهمة - تعد  حيث  االأفالج،  جانب  اإىل  ُعمان  يف  املياه  م�سادر  اأحد  وهي  االآبار: 

املنزلية والرعي واأغرا�ص الرّي")4(، وكذلك يعد وجودها بالقرب  "لال�ستعماالت 
من امل�ساجد مهًما للو�سوء واالغت�سال والتجهز لل�سالة، اأما يف الطرق فتعد االآبار 
نقطة رئي�سية للراحة؛ اإليها تنتهي القوافل وامل�سافرين لق�ساء ماآربهم للتزود باملياه يف 

رحلتهم بني املدن والقرى املتباعدة من ُعمان.
العباد  للم�ساجد ففي تف�سيل نخل م�ساجد  اآبارا خم�س�سة  اأن هنالك  ويف نزوى جند 
التي هي مبنطقة عقر نزوى جند اأن بع�ص النخل غلتها مو�سوعة بت�رصف القائمني على 
فلهم  بريهن  من  املاء  لنزع  والدالء  احلبال  و�رصاء  عمارهن  القوام  اأراد  "واإن  امل�سجد 
ذلك")5(. ويف الن�ص ما يدل داللة وا�سحة اأن هناك بئرا خم�س�سة مل�ساجد العباد امل�سار 
اإليها، وكذلك كان هناك بئر اآخر مل�سجد احلجارة من حارة خرا�سني، واآخر مل�سجد 
غ�سينة)6(، وغريها من امل�ساجد. ووجدت االآبار الوقفية اأي�سا ل�سقي املزروعات حيث 

1( الغافري، عبداهلل بن �شيف. الأفالج حياة، برنامج اإذاعي بث عرب اإذاعة �شلطنة ُعمان، ن�شخة �شوتية من حلقات الربنامج ح�شل 
عليها الباحث منه. احللقة رقم 11، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الغافري: الأفالج حياة(.

2( ولكن�شون، الأفالج وو�شائل الرّي يف ُعمان، �ص54.
3( الغافري، الأفالج حياة، احللقة رقم 11.

4( ولكن�شون، الأفالج وو�شائل الرّي يف ُعمان، �ص41.
5( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 4.
6( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 9.
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اإن مل�ساجد العباد "ن�سف البري التي هي يف مال العاقل امل�سمى املقابرية الذي هو اأعلى 
من اأر�ص امل�ساجد هذه مبا ت�ستحقه من خّب)1(، وم�سب)2(، وطرق و�سواقي، ل�سقي 
هذه االأر�ص امل�سماة اأر�ص امل�ساجد")3(، وهناك اآبار وقفية على الطرق اأي�سا ورد ذكر 

اإحداها مبحلة �رصمة من عقر نزوى)4(.
اأ- الأموال املنقولة: وقد �سبق احلديث عن اخلالف الفقهي حول جواز وقف املنقول 
االأ�سياء،  هذه  ومثل  املوقوف،  عني  بقاء  هو  الوقف  يف  االأ�سل  اأن  اعتبار  على 
وارد،  تلفها  واأمر  ق�سري  االفرتا�سي  عمرها  اأن  ال�رصط كون  هذا  عليها  ينطبق  ال 
اأ�سله  اأن اجلمهور اأخذ بالراأي القائل جواز وقف ما اأمكن االنتفاع به مع بقاء  اإال 
اأوقاف نزوى من  الراأي يف ُعمان، فمما وجد يف  ُعِمَل بهذا  بيعه، وقد  وجواز 
امل�ساجد)7(،  اآبار  من  املاء  لنزع  واحلبال  والدالء  والكتب)6(،  الرحى)5(،  املنقول 
امل�ساجد)8(، واخلرو�ص حلفظ اخلل)9(، ووجدت  والِقَرب املخ�س�سة لل�رصب يف 
اأ�سياء اأخرى كاالأدوات احلديدية اخلا�سة باحلفر يف املقابر)10(، وُحَفر التنور)11(، 
اإ�سافة اإىل اإ�سارات يف كتب الفقه عن وقف العبيد خلدمة امل�ساجد)12(، وخلدمة من 

: �شهل بني حزنني، الفريوز اأبادي، القامو�ص، �ص 73. واخلب مدار الثور حني الزجر. انظر احلارثي، �شعيد بن حمد. اإزالة  1( اخَلبُّ
الأغيان عن لغة اأهل ُعمان، حتقيق حمود بن �شعيد العي�شري، ط1، اجليل الواعد، �شلطنة ُعمان، 2010، �ص 54، )و�شي�شار اإليه 

فيما بعد بـ: احلارثي، اإزالة الأغيان(، وهو املق�شود هنا.
2( امل�شب: املو�شع الذي ي�شب فيه املاء من الدلو بعد اإخراجه من البئر بالزاجرة

3( ن�شخة م�شاجد العقر،  الورقة رقم 32.
4( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص141.
5( ن�شخة م�شاجد العقر،  الورقة رقم 31.

6( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، �ص184.
7( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 9.
8( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 9.

9( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص80.
10( الكندي، بيان ال�شرع، ج61، �ص24.

11( ن�شخة م�شاجد العقر،  �ص 8.
12( العوتبي، ال�شياء، ج16، �ص117.
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يحددهم الواقف يف و�سيته)1(، وكذلك وقف الدواب)2(.
61  عالقة اأوقاف نزوى مبا جاورها من البلدان:-

فر�ست حركة انتقال ال�سكان بني نزوى املدينة املركزية يف ُعمان وغريها من البلدان 
وجود عالقات بني وقف نزوى وما جاورها من املدن والقرى، وقد تعددت دوافع 
اإىل اختيار نزوى  اإ�سافة  امل�ساهرة،  اأو  الرزق  اأو طلب  العلم  هذه احلركة مثل: طلب 
كمنطقة ا�ستثمار كونها منطقة جتارية ن�سطة، حيث وجدت يف نزوى اأوقاف م�سارفها 
اأن  ويظهر  َمَنْح)3(،  وقف  دكاكني  االأوقاف  هذه  راأ�ص  على  وياأتي  نزوى،  خارج 
نزوى  �سوق  العقاري يف  اال�ستثمار  هو  نزوى  الدكاكني يف  هذه  من وجود  الهدف 
 الن�سط جتاريا، باالإ�سافة اإىل وجود اأوقاف يف �سعال هي مل�سجد الكري�سي الذي يوجد 

يف اإزكي)4(.
ويف املقابل توجد اأوقاف خارج نزوى وم�سارفها يف داخل نزوى �سواء كانت للفقراء 
اأوقاف خر�ص املاء الذي عند م�سجد  اأم للم�ساجد، حيث يوجد من �سمن  اأم للقبور 
اجلنايز ب�سمد نزوى اأربعة اآثار ماء من فلج املحدوث ببلدة ردة اآل اأبي �سعيد)5(، كما اأن 
لل�سيام ن�سف اأثر من فلج اأبو بعرية يف قرية كمه)6(، اإ�سافة اإىل وجود كثري من االأوقاف 

�ْسَتاق)9(. اخلا�سة بزيارة القبور خارج نزوى منها ما هو يف َمَنْح)7( وَقاُروت)8( والرُّ

1( الكندي، امل�شنف، ج2/28، �ص115.
2( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص173.

3( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج2، �ص146.
4( ن�شخة اأوقاف ال�شخابرة، خمطوط مبكتبة الفا�شل زاهر بن عبداهلل ال�شخبوري، دون رقم، الورقة رقم 3، )و�شي�شار اإليها بعد ذلك 

بـ: ن�شخة جناة ال�شخابرة (.
5( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 51.

6( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد،  الورقة رقم 2.
7( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج2، �ص164.
8( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج2، �ص151.

9( ن�شخة فلج املي�شر بالر�شتاق، مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد البو�شعيدي، ال�شيب: جمموع رقم 123، الورقة رقم 25، )و�شي�شار اإليه 
فيما بعد بـ: ن�شخة فلج املي�شر بالر�شتاق(.
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تنظيم الوقف واإدارته

عدة  اأمور  الوقف،  ملكية  اإىل  الواقف  ملكية  من  االأوقاف  خروج  على  يرتتب 
وم�سوؤوليات كثرية، اإذ ت�سبح هذه االأموال املوقوفة بحاجة اإىل من ي�رصف عليها ويوّثقها 
حلفظها من ال�سياع، اإ�سافة اإىل اإدارتها وتنميتها، وحمايتها من املخاطر التي ميكن اأن 
تتعر�ص لها، وقد تعددت اآليات تنظيم الوقف واإدارته يف مدينة نزوى على النحو االآتي: 

دور الدولة يف الإ�رشاف على الوقف ومتابعته:- 1
مل يكن يف نزوى كما يظهر من الوثائق ومن كتب الفقه موؤ�س�سة واحدة حتت اإ�رصاف 
رئي�ص اأو كيل ت�رصف على الوقف، بل تعدد الوكالء بتعدد امل�ساجد وتعدد احلارات، 
فكان لكل م�سجد وكيل ي�رصف على اأوقافه كما كان لكل حارة وكيل يتابع اأوقافها، 
ويف اأح�سن االأحوال كان هناك وكيل واحد يتابع جميع اأوقاف منطقة من مناطق نزوى 
التي كان يتوالها خالل فرتة من الفرتات وكيلها  العقر  كما يظهر من ن�سخة م�ساجد 
لها  التي توكَّ الوقوفات  "هذه ن�سخة  البدري،  الثقة حممد بن م�سعود بن ربيعة  ال�سيخ 
حممد بن م�سعود بن ربيعة البدري ون�سخها لهّن وهي وقوفات بلد نزوى)1(")2(، ولعل 
ذلك ي�سري اإىل اأن الدولة مل جتعل اإدارة الوقف بيدها، بل تركته بيد اأهله، فكل اأهل 
منطقة يديرون اأوقافهم باأنف�سهم، اإذ لو كانت اأموال الوقف تدار بيد الدولة الأفرز ذلك 
ظهور منا�سب ووظائف الإدارة الوقف وبروز �سخ�سيات عديدة ملتويل االأوقاف، اإال 
اأن ذلك مل تظهره الوثائق ومل يربز يف عهود االأئمة للوالة اإذ تخلو عهود اأئمة اليعاربة 
لوالتهم التي نقل بع�سها �ساحب كتاب فواكه العلوم)3( من اأي اإ�سارة الإعطاء الوايل 
�سالحيات الإدارة االأوقاف والتدخل يف �سوؤونها وهو ما دفع الباحث اإىل ا�ستبعاد فكرة 
وجود من�سب م�رصف عام على االأوقاف تعينه الدولة الإدارة اأموال الوقف، اإال اأن ذلك 

1( نزوى هنا يق�شد بها العقر، اإذ اإن لكل من �شعال و�شمد والعقر ن�شخة اأوقاف خا�شة بها، ون�شخة ال�شيخ البدري خا�شة بالعقر، اإل 
اأنه يطلق على العقر نزوى يف بع�ص الأحيان، ذلك لكونها مركز نزوى وبها مقر احلكم.

2( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، �ص270.
3( اخلرا�شيني، فواكه العلوم يف طاعة احلي القيوم، م�شدر �شابق، 256/1-275، وانظر اأي�شا جمموع، مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد 

البو�شعيدي، رقم 1323، الورقة رقم 25، ففيه عهد لالإمام نا�شر بن مر�شد لأحد ولته.
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ال يعني اأن ال عالقة للدولة بالوقف.
ومع عدم وجود من�سب ر�سمي تابع للدولة الإدارة اأموال الوقف؛ اإال اأن الدولة مل تكن 
بعيدة عن اإدارة اأمواله، اإذ توجد تدخالت من قبل جهات متعددة يف الدولة لالإ�رصاف 
على الوقف وتعيني الوكالء الأوقاف امل�ساجد، واإجراء بع�ص عمليات املقاي�سة)1( يف 
اأموال الوقف، واالقرتا�ص منه، بل وحتى التدخل يف حيازة اأوقاف الفقراء وجعلها يف 

بيت املال يف بع�ص االأحيان، ومن هذه اجلهات االأئمة والق�ساة.
 اإذ تظهر وثائق اأوقاف نزوى بع�ص التقييدات لعمليات قيا�ص قام بها بع�ص االأئمة منهم 
االإمام بلعرب بن �سلطان واالإمام �سيف بن �سلطان، حيث جاء يف ن�سخة م�ساجد العقر: 
به االإمام �سلطان بن �سيف،  الذي قاي�ص  امل�سيلة،  امل�سمى  املال  هذا  ب�سري  "ومل�سجد 
ولهذا املال ربع اأثر ماء من فلج دار�ص وله اأي�سا قيا�ص)2( ون�سف قيا�ص نخلته التي قاي�ص 
بها االإمام بلعرب بن �سلطان")3(، واإ�سافة اإىل ذلك عمد االإمام �سلطان بن �سيف بن 
�سلطان اليعربي )1123-1131هـ/1711-1719م( اإىل االإقرتا�ص من مال الوقف 
لبناء ح�سن احلزم "ووجدت اأن جملة ما اقرت�ص من اأموال االأوقاف خم�سمائة فرا�سلة  
ف�سة")4(، اأما فيما يتعلق بحيازة اأوقاف الفقراء وجعلها يف بيت املال فقد تداولت بع�ص 
كتب الفقه م�ساألة ا�ستغالل االإمام �سلطان بن �سيف بن �سلطان اليعربي الأموال الفقراء 
ل�سالح بيت املال)5(، حيث جاء اإ�سناد امل�ساألة عن ال�سيخ نا�رص بن خمي�ص)6( عن خلف 

1( الِقيا�ص يف اللغة البيع والعَو�ص. قاي�شه بكذا عاو�شه، ومنه بيع املقاي�شة، وهو بيع َعَر�ص بَعَر�ص. جمموعة موؤلفني، معجم م�شطلحات 
الإبا�شية، ج2، �ص821.

2( القيا�ص اإحدى الوحدات الزمنية الأ�شغر لتق�شيم مياه الأفالج، حيث يتكون الأثر من 24 قيا�شا، وقد �شبق التعريف بالأثر على 
ونبيل  ال�شليمي، حمفوظ بن عبداهلل  انظر  القيا�ص 1.25 دقيقة.  قيا�شات، ويكون  الأثر 6  ربع  فاإن  �شاعة، وعلى ذلك  اإنه ن�شف 
عبداحلافظ. تنظيم واإدارة الأفالج يف �شلطنة ُعمان، د ط، معهد الإدارة العامة، �شلطنة ُعمان، 1997م، �ص35، )و�شي�شار اإليه فيما 

بعد بـ: ال�شليمي وعبداحلافظ، تنظيم واإدارة الأفالج(.
3( ن�شخة م�شاجد العقر،  الورقة رقم 14.
4( ال�شاملي التحفة، ج2، �ص119-118.

5( البو�شعيدي، جمهول، الورقة رقم 407، والبطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص230، وال�شعدي، قامو�ص ال�شريعة، ج75، �ص28.
6( ال�شيخ الفقيه نا�شر بن خمي�ص بن علي احلمرا�شدي، من علماء القرن الثاين ع�شر الهجري، ن�شا اأيام الإمام �شلطان بن �شيف بن 
مالك اليعربي، وكان من قادة جيو�شه يف حرب الربتغاليني، له اأجوبة منثورة يف كتب الفقه، تويف عام 1127هـ-1715م. البطا�شي، 
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بغّلِة �سيء من  اأو�سى  اأن مو�سى بن �سليمان  بن �سنان)1( يرفعه عن ابن عبيدان: "وقيل 
االأموال ب�سمائل لفقراء امل�سلمني)2(، فقيل اإن اإمام امل�سلمني �سلطان بن �سيف �ساور يف 
ذلك اأن يجعل يف بيت مال امل�سلمني ويف اإعزاز دولتهم، فلعله اأحب ذلك اأو راأى هو 
ذلك، واأح�سب اأن جده اإمام امل�سلمني �سلطان بن �سيف اأو�سى بغلة اأمواله �سنة اأو ثالث 
�سنني للفقراء واأن عمه ال�سيخ بلعرب بن �سلطان اأو�سى بغلة ماله على ما اأو�سى بها اأبوه، 
فاأح�سب اأنها ا�ستغلت وجعلت غلتها للفقراء اأول مرة، ولعله راأى بع�سهم اأن جتعل يف 
اإعزاز دولتهم، والله اأعلم مبا ذهبوا اإليه وا�ستح�سنوه")3(، وقد علق على ذلك �ساحب 
قامو�ص ال�رصيعة: "واأرجو اأن يغني الله بيت مال امل�سلمني واأئمتهم وحكامهم ونا�رصهم 
عّما اأُو�سي به للفقراء")4(. وال يت�سح �سبب اإقدام االإمام �سلطان على بيع اأوقاف الفقراء 
اأنه بالنظر اإىل التكلفة الكبرية يف االإنفاق على بناء  من اأجل اإعزاز دولة امل�سلمني، اإال 
ح�سن احلزم يف عهده وا�سطراره اإىل االقرتا�ص ب�سكل كبري كما يتبني ذلك من اقرتا�سه 
من اأموال الوقف، قد يت�سبب ذلك يف حاجة بيت املال لل�سيولة النقدية، وهو اأمر قد 
يدفعه لبيع مثل هذه االأوقاف، خا�سة اأن هناك حدثا �سابقا ميكن اال�ستناد اإليه �رصعا يف 
بيعها، حيث جاء يف ن�ص عن ال�سيخ حممد بن علي بن عبدالباقي يف اأمر تغريق اأموال 
النباهنة: "لالإمام اأن يقب�ص االأموال املغيبة واأموال الفقراء ومال من ال رب له ويجعله يف 

الإحتاف، ج3، �ص 501.
1( ال�شيخ خلف بن �شنان االغافري، من علماء  ق11هـ/17م، عا�ص متنقال بني وطنه الأ�شلي وادي بني غافر من نواحي الر�شتاق 
اإىل نزوى ثم اإىل املعمور، عمل يف الق�شاء لعدد من اأئمة اليعاربة. انظر البطا�شي، اإيقاظ الو�شنان، �ص15، والبطا�شي، الإحتاف، 

ج3، �ص126.
2( جاء عن الفقيه اأحمد بن مداد بن عبداهلل )ق10هـ( فيمن اأو�شى لرجل اأو م�شجد بثلث ثمرة ماله وغلته اأتثبت له ثمرة النخل 
والأر�ص وغلة املال واملنازل والدواب والعبيد اأم ل؟ اجلواب نعم تثبت له ثلث غلة جميع ماله من الأ�شول وغريها. انظر ابن معد، 

منهاج العدل، ق2، الورقة رقم 307.
خلف  بن  عبداهلل  بن  �شامل  لل�شيخ  البطا�شي  حمود  بن  �شيف  ال�شيخ  ن�شبه  العنوان  جمهول  كتاب  يف  امل�شاألة  هذه  وردت   )3
نا�شر بن خمي�ص عن خلف بن �شنان يرفعه عن ابن عبيدان، كما  ال�شيخ  امل�شاألة عن  اإ�شناد  البو�شعيدي)ق11هـ(، حيث جاء 
اأوردها �شاحب قامو�ص ال�شريعة ب�شيغة اأقل تف�شيال، ويظهر اأن امل�شاألة ل تعود لبن عبيدان الذي كان قد تويف عام)1104هـ( اأي 
قبل اإمامة �شلطان بن �شيف الثاين، فلعل امل�شاألة التي عن ابن عبيدان هي الأوىل التي بها و�شية مو�شى بن �شليمان، اأما م�شائل 
الت�شرف يف اأموال الوقف التي تعود لالإمام �شلطان بن �شيف الثاين فلعلها من راأي املوؤلف الذي يبداأ بقوله اأح�شب. البو�شعيدي، 

جمهول، الورقة رقم الورقه رقم 407.
4( ال�شعدي، قامو�ص ال�شريعة، ج75، �ص28.
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عز الدولة للم�سلمني")1(.
 وت�سري وثيقة اأخرى اإىل مراقبة االإمام �سيف بن �سلطان بن �سيف اليعربي)1140-

بينهم وكيل جامع نزوى، ففي  الوكالء من  لعدد من  1145هـ/1727-1732م( 
ال�سيخ  والية  "واأما  التالية:  العبارة  وردت  ال�سبحي  ب�سري  بن  �سعيد  ال�سيخ  اإىل  ر�سالته 
عامر بن حممد بن �سام�ص)2( حترينا ال�سواب يف واليته ووكالته ومت�سكنا بذلك يف حد 
اإليه، وكذلك ولد  لنا االنتقال  لنا وجه يح�سن  لنا حتى يتبني  احلا�رص ما و�سعنا وجاز 
القا�سي)3( واأمر وكالته م�سجد جامع نزوى، واإن كان �سح عندكم اأنه م�سيع اأو خاين 
اأوقاف  اإىل مراقبة االإمام لوكالء  فونا لنكون على ما يجوز")4(، وهي عبارة ت�سري  عرِّ
اأولئك  عزل  يف  لالإمام  �سالحية  وجود  الن�سو�ص  هذه  خالل  من  ويت�سح  امل�ساجد، 
الوكالء ورمبا تعيني غريهم حملهم، وهو ما يفهم اأي�سا من فتوى ال�سيخ ال�سق�سي: "اإن 
العمار يرتا�سون يف نخل امل�سجد، ويجعلونها يف يد اأحدهم اأو غريهم ممن يوؤمتن على 
ذلك، فاإن اتفقوا، واإال اأجربهم احلاكم اأن يجعلوها يف يد اأمني ممن يقوم بها وينفذها 
يف �سالح امل�سجد")5(، وهو ما ي�سري اإليه اأي�سا ال�سيخ �سعيد بن ب�سري)ق 12هـ/18مـ(: 
الأنهم  احلاكم؛  راأي  بغري  وكيال..  له  يقيموا  منهم  الثقات  امل�ساجد  لعمار  "يجوز 
خماطبون به يف وقتهم وبالقيام به ومباله، وي�سع احلاكم املتاركة اإذا احتمل حقهم يف 

دخولهم، وله املعار�سة اإذا رجى امل�سلحة يف معار�سته")6(. 
فتوى  ففي  اأدائهم،  ومتابعة  الوكالء  تعيني  للق�ساة يف  هنالك �سالحية  فاإن  كذلك 
عزل  يف  القا�سي  �سالحية  حول  )ق10هـ/16م(  عبدالله  بن  مداد  بن  اأحمد  لل�سيخ 
امل�ساجد:"نعم يجوز جميع  اأموال  ت�سييعا يف  اإذا راأى  �سابق  وكيل م�سجد عينه قا�ص 

1( البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص24.
2( مل يجد الباحث له ترجمة يف امل�شادر واملراجع التي اّطلع عليها.

نا�شر بن �شليمان بن حممد بن مداد  اأن قا�شي نزوى يف عهد الإمام �شيف كان  اإل  القا�شي،  ا�شم من هو ولد  الوثيقة  3( ل تبني 
ت1141هـ، ثم مت تعيني ابنه ال�شيخ �شليمان بن نا�شر، فلعل املق�شود ابنا لأحد القا�شيني املذكورين، وقد يكون غريهما.

4( جمموع، مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد البو�شعيدي، خمطوط رقم 1445.
5( ال�شق�شي، منهج الطالبني، ج7، �ص26.

6( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم252.
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�سيئا  ي�سيع  ولو  امل�سلمني  عند  ثقة  االأول  الوكيل  كان  ولو  االآخر  القا�سي  لهذا  ذلك 
اأموال امل�ساجد")1(، وقد مت العمل بذلك من قبل الق�ساة، ففي وثيقة بخط ب�سري  من 
م�ساجد غالفقة  بوكالة  املبتلى  باأنه  بنف�سه  يعرف  الذي  احلوقاين)2(  ب�سري  بن  بن عبدالله 
من نزوى يذكر دوراً للقا�سي يف توليه وكالتهن حيث كتب: "واأدخلني يف وكالتهن 
ال�سيخ الثقة القا�سي �سعيد بن اأحمد بن �سعيد بن عامر العويف")3(، كما يذكر توجيهه 
له اإىل توثيق اأمالكهن يف ن�سخة خا�سة بهن: "واأمرنا ال�سيخ �سعيد )بن اأحمد()4( العويف 
لناأخذ بقول الوالد )عبدالله بن �سالح املف�سلي)5(()6( مبا عنده من احلفظ والعلم على نظر 
با�ستحداث  اأمره  ثم  الوكيل،  تعيني  اأمور وهي:  بعدة  قام  هنا  فالقا�سي  ال�سالح")7(، 
ن�سخة يدّون فيها اأوقاف تلك امل�ساجد، ثم حتديد ال�سخ�سية املوؤمتنة التي ميكن اأن ينقل 
عنها معرفة تلك االأموال من اأجل تدوينها، وهو ما يعد اإ�سهاما وا�سحا للدولة يف اإدارة 

اأموال االأوقاف من قبل الق�ساة. 
ويتبني من خالل الن�سو�ص ال�سابقة اأن قيام الق�ساة بتعيني وكالء الوقف وعزلهم متليه 
ظروف معينة، مثل: عدم اتفاق اجلماعة على اختيار وكيل، اأو خيانة الوكالء اأو ظهور 
ما يثبت ت�سييعهم الأمر وكالتهم، واأن هذا التدخل من قبل الدولة يف تعيني الوكالء ياأتي 
حلل االإ�سكال، هذا ما ميكن اأن ن�ستنتجه من ن�ص ر�سالة االإمام �سيف �سالفة الذكر ومن 
فتوى ال�سيخني ال�سق�سي و�سعيد بن ب�سري ال�سالف ذكرهما، وكذلك من ن�ّص ال�سوؤال 

املوجه لل�سيخ اأحمد بن مداد.

1( الأبروي، منثورة فقهية، الورقة رقم 742.
2( ب�شري بن عبداهلل بن ب�شري احلوقاين. من علماء القرنني 11 و12 هج، من اأهل العقر بنزوى، ن�شخ بيده عدد من ن�شخ اأوقاف نزوى،  

ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص 68.
3( احلوقاين، ال�شيخ ب�شري بن عبد اهلل بن ب�شري. وثيقة اأوقاف م�شاجد غالفقة، غري موؤرخة، مكتبة الباحث حممد ال�شيفي، نزوى: بدون 

رقم )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: وثيقة ب�شري بن عبداهلل احلوقاين(.
4(  عدم و�شوح يف الوثيقة، ونقلت ت�شحيح ال�شم من الوثيقة نف�شها من مكان قبل هذا املو�شع.

5( عبداهلل بن �شالح بن علي املف�شلي، مل يجد الباحث له ترجمة يف امل�شادر واملراجع التي اطلع عليها، اإل اأنه قد اأ�شري له يف الوثيقة 
املنقول منها ا�شمه باأنه الوالد الثقة املعلم، فيظهر باأنه كبري يف ال�شن يف القرن الثاين ع�شر الهجري.

6( عدم و�شوح يف الوثيقة، ونقلت ت�شحيح ال�شم من الوثيقة نف�شها من مكان قبل هذا املو�شع.
7( وثيقة ب�شري بن عبداهلل احلوقاين.
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الوكالء واملحت�شبون:- 2
عليها،  احلفاظ  عن  االأول  وامل�سوؤول  الوقف،  الأموال  االأقرب  احللقة  الوكيل  يعد 
واإدارتها، وتنميتها، وقد اعتنى الفقهاء بال�سمات التي ينبغي اأن يت�سف بها الوكالء، 
امل�سجد،  نخل  يف  يرتا�سون  العمار  "اإن  والثقة:  االأمانة)1(  ال�رصوط  هذه  اأهم  ومن 
ويجعلونها يف يد اأحدهم اأو غريهم ممن يوؤمتن على ذلك")2(، "اإن غري الثقات ال يقوم 
باأمر  يقوم  من  على  اأطلق  وقد  امل�سلمني")3(،  اأمر  من  غريها  وال  م�ساجد  اأمر يف  بهم 
ملعنى  مرادفة  مفردة  وهي  والقائم  الوكيل،  منها  م�سميات  عدة  واالأوقاف  امل�ساجد 
الوكيل، جاء يف ن�سخة م�ساجد العقر)4(: "وينظر القائم ال�سالح يف هذين املائني")5(، 
وكذلك: "اإن اأراد القائم ي�سقي به هذه االأر�ص واإن اأراد يقعده على ما يراه من ال�سالح 

فيه")6(، وهناك اأي�سا املحت�سب، و�سياأتي تو�سيح الفرق بني الوكيل واملحت�سب.

1( يروي الفار�شي ق�شة غري موؤرخة عن ورع وكيل م�شجد ال�شواذنة واأمانته، اأن امل�شجد تداعى واأو�شك على النهيار، فقام وكيله ببنائه 
و�شادف عيد الفطر، ولي�ص لزوجه لبا�ص للعيد، ولبا�شها كله مرقع ف�شاألته لبا�شا، فقال: ل اأجد، فكررت عليه الطلب، ثم دفعت 
اإليه من يكلمه يف ذلك، فقال لهم: ل اأملك درهما، يف الوقت الذي كان فيه ينفق ب�شخاء على اإعادة بناء امل�شجد فقالوا له: ل 
متلك درهما واأنت تنفق بهذا ال�شخاء على بناء امل�شجد؟ فقال لهم: اأما مال امل�شجد لي�ص يل فيه حق، فقالوا له: لك فيه الع�شر، 
فقال: لعل ع�شري وفوقه زيادة قد ا�شتغرق يف �شمان علي للم�شجد، ول اأحد ي�شتطيع ترباأتي اإل برد ال�شمان، فقالوا له: خذ قر�شا 
من مال امل�شجد على اأن يكون ذلك من حقك يف الع�شر، قال: من ي�شمن يل حياتي حتى اأرد القر�ص اأو يحني وقت ا�شتحقاقي 

للع�شر؟ اإن �شربي على الفقر هو الأ�شلم يل واهلل عاذري، فتعجبوا من حر�شه على اأمانته. الفار�شي، نزوى عرب الأيام، �ص29.
2( ال�شق�شي، منهج الطالبني، ج7، �ص26.

3( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص21.
4( هي ن�شخة منقولة من ن�شخة اأخرى منقولة عن ال�شيخ البدري حيث ورد فيها: »هذا ما وجدناه مكتوبا وموؤثرا م�شطرا يف ن�شخة قبل 
هذه الن�شخة عن قول وكالم الأخ ال�شيخ حممد بن م�شعود البدري«. اإل اأنه مل يحدد كاتبها ول تاريخ كتابتها، ويظهر اأنها ن�شخت 
اأي�شا بخط ال�شيخ �شليمان بن حممد بن مداد، ذلك لأنه جاء يف ن�شخة مال عمار م�شاجد الغنتق بعد تعداد اأوقاف هذه امل�شاجد 
البدري«،  ربيعة  بن  بن حممد  م�شعود  للثقة  مداد  بن  بن حممد  �شليمان  ال�شيخ  ن�شخها  التي  الن�شخة  »كملت  عبارة:  جمتمعة 
والن�شخة التي هي بخط ال�شيخ �شليمان لي�شت موجودة اأي�شا، بدليل ما ورد يف ن�شخة م�شاجد الغنتق: »ووجدت مكتوبا بخط غري 
خط ال�شيخ �شليمان بن حممد بن مداد يف ن�شخة البدري اأنه انتقل هذا املاء املذكور هنا املتقدم بالقيا�ص بالكب�شية التي هي من 
�شقي فلج الغنتق...«، وعند النظر اإىل الن�شخة التي هي بني اأيدينا مل�شاجد العقر جند اأن ل متييز يف اخلط بني تقييد عملية املقاي�شة 
امل�شار اإليها وباقي الن�شخة، فهي كتبت بخط واحد، مما ي�شري اإىل الن�شخة التي بني اأيدينا لي�شت هي التي ن�شخت بخط ال�شيخ 
�شليمان بن حممد بن مداد، واإمنا ن�شخة عنها، وعلى كل حال تعد هذه الن�شخة اأكمل الن�شخ املوجودة لأوقاف م�شاجد العقر، 

و�شيتم التعريف بها بعد ذلك بن�شخة م�شاجد العقر.
5( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 32.
6( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 49.
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ويظهر اأن يف القرن اخلام�ص الهجري كان من يوقف ماال يقوم باإدارته بنف�سه، حيث 
"يف  )ق5هـ/11م()1(:  �سعيد  بن  يحيى  زكريا  اأبي  القا�سي  عن  ال�رصع  بيان  يف  جاء 
للم�سجد وهو  بثمرتها وغلتها  القيام  اأن يكون عليه  امل�سجد  له على  نخلة  يوقف  الذي 
اأمر �رصوري  اأ�سبح وجود الوكيل  اأموال االأوقاف  اأن مع زيادة  اإال  اأوىل بذلك")2(، 
جلمع اأموال االأوقاف واملحافظة عليها، ففي القرن ال�ساد�ص الهجري اأ�سبحت اأموال 
عبدالله  اأبي  ال�سيخ  ق�سة  من  ذلك  ا�ستنتاج  الوكالء، حيث ميكن  اأيدي  االأوقاف يف 
درج  يف  م�سطبة  زاد  عندما  �سواذنة)4(  م�سجد  وكيل  مع  )ق6هـ/12م()3(،  االأ�سم 
بيد  كانت  اأنه  ن�ستخل�ص  الق�سة  هذه  فمن  الطريق)5(،  من  اأخذت جزءا  وقد  امل�سجد 
الوكالء اأمواال للم�سجد يزيدون وينق�سون بها يف بنائه، وقد ا�ستمر تطور �سالحيات 
من حيث  االأوقاف  الت�رصف يف  مهامهم  من  اأ�سبح  بحيث  مهامهم  اأداء  الوكالء يف 

القيا�ص والقر�ص وال�رصاء، وتاأجري االأَجراء الإ�سالح املال والقيام على �سوؤونه.
وُيَعنيَّ الوكالء يف االأ�سل من قبل عّماُر امل�سجد، وعمار امل�سجد "هم من ي�سلي فيه 
ويحافظ على ال�سالة فيه")6(، جاء عند ال�سق�سي)ق11هـ/17م(: "اإن العمار يرتا�سون 
يف نخل امل�سجد، ويجعلونها يف يد اأحدهم اأو غريهم ممن يوؤمتن على ذلك")7(، و"يجوز 
لعمار امل�ساجد الثقات منهم يقيموا له وكيال.. بغري راأي احلاكم")8(، وكما اأن التعيني 
يكون يف االأ�سل من قبل اجلماعة فاإن االعتذار عن الوقف يكون اأي�سا اأمام اجلماعة، 
فمن جواب ال�سيخ الزاملي ل�سائل عن كيفية االعتذار عن وكالة اأموال م�سجد: "تعتذر 

1( ال�شيخ العالمة الفقيه يحيى بن �شعيد بن قري�ص العقري النزوي، من علماء القرن اخلام�ص الهجري، ومن م�شاهري علماء زمانه، له 
اآثار فقهية مبثوثة يف كتب الأثر. البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص340.

2( الكندي، بيان ال�شرع، ج27، �ص40.
3( ال�شيخ اأبو عبد اهلل عثمان بن عبد اهلل الأ�شم من علماء ق6هـ/12م من عقر نزوى، من موؤلفاته كتاب الب�شرية. انظر ال�شيفي، 

الن�شو�ص يف اأئمة بني خرو�ص، الورقة رقم 32، والبطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص455.
4( اأحد م�شاجد عقر نزوى. 

5( البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص455.
6( الكندي، امل�شنف، ج19، �ص51.

7( ال�شق�شي، منهج الطالبني، ج7، �ص26.
8( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 252.
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عند من اأقامك فاإن مل يوجد فعند االإمام اأو حكامه اأهل العدل")1(. وقد اأفرد الفقهاء 
اإليهم خالل فرتة وكالتهم، وبينت  ال�سالحيات املوكلة  فيها  للوكاالت برزت  األفاظا 
ال�سيخ �سالح  النفقة مقابل عملهم ذلك، ون�سع هنا لفظ وكالة ورد عن  لهم من  ما 
�سيغة  يف  و�سعها  التي  ال�رصوط  خالل  من  اإذ  الأهميته،  وذلك  الزاملي،  �سعيد  بن 
الوكالة يبدو وكاأنه حلادثة واقعة واإن نزعت امل�سميات منه عند وروده يف كتب الفقه: 
مل�سجد كذا من قرية كذا يف القيام به، ومب�سالح ماله، ومقا�سمة  اأقمناك وكيال  "قد 
�رصكائه، وحفظ ماله، وح�ساد غالة ماله، وبيع ما جاز بيعه من ثمار ماله الذي يوؤول 
اإليه لعماره، اأو ملا يوؤكل فيه من فطرة اأو وقف وملن ي�ساأل فيه من ال�سائلني وغري ذلك 
التي  اإقعاد ماله يف موا�سعه، وقد دفعنا لك لوكالة هذا امل�سجد  اإليه، ويف  مما ين�سب 
ا�سرتطناها عليك ُع�رص غالة اأمواله من ماء واأر�ص ونخل وغري ذلك مما له غلة، وعلى 
اأن ال خدمة عليك بنف�سك، واإن خدمت مع االأجراء �سيئا من خدمة هذا امل�سجد فلك 
اأجرك من مال هذا امل�سجد مثل اأجري من االأجراء الذين ا�ستخدمتهم لهذا امل�سجد يف 
اخلدمة التي خدمت فيها، وقد دفعنا لك هذه ال�رصوط التي ا�سرتّطها علينا لوكالة هذا 
اره ومال وقفه ومال �سائله ومال فطرته كل  امل�سجد من خطب ودراهم من غلة مال ُعمَّ
�سنة تدور، وعلى اأن لك الف�سحان من وكالة هذا امل�سجد اإذا خرجت حاجا اإىل بيت 
الله احلرام لتاأدية فري�سة احلج")2(، ويف �سيغة الوكالة هذه، جند تف�سيال دقيقا ملا يتحمله 
امل�سجد  �سيانة  الوكيل  به  يقوم  فمما  امل�سجد،  جتاه  عليه  يجب  وما  مهام  من  الوكيل 
واالهتمام مب�سالح ماله، ومقا�سمة �رصكاء امل�سجد من االأوقاف االأخرى �سواء كانت 
ماله وحفظها  غلة  االأخرى، وح�ساد  اخلدمات  اأوقاف  اأم  ملدار�ص  اأم  اأخرى  مل�ساجد 
يف املخازن واالإ�رصاف عليها، ومن مهامه اأي�سا بيع ما جاز بيعه من الثمار، ويف اإقعاد 
ماله �سواء كان ذلك اأرا�سَي لتزرع اأم ماء من االأفالج،كذلك اإدارة املال الذي يوؤول 
اره اأو ملا يوؤكل فيه من فطرة اأو وقف وملن ي�ساأل فيه من ال�سائلني وغري ذلك مما  اإليه لُعمَّ

ين�سب اإليه.

1( جمهول، جوابات ال�شيخ �شعيد بن ب�شري اإىل ال�شيخ املنذري، الورقة رقم 317.
2( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 282.
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واأو�سحت ال�سيغة بيان اأنواع االأوقاف التي كانت موجودة للم�ساجد يف تلك الفرتة، 
وهي ماء واأرا�سي ونخل وغري ذلك،وكما تعددت اأنواع اأوقاف امل�ساجد، فقد تعددت 
م�سارفها اأي�سا بني مال لعماره واآخر يوؤكل فيه �سواء للفطرة اأم وقف وملن ي�ساأل فيه من 
املحتاجني، وقد حددت ال�سيغة مقدار ما يح�سل عليه الوكيل وهو ع�رص جمموع غلة 
هذه االأموال، وكما اأ�رصنا �سابقا فاإن ما ينطبق على اأموال امل�ساجد ميكن حمله على باقي 

االأوقاف لت�سابه الظروف بينهما.
واإ�سافة اإىل الوكيل كان هناك اأي�سا املحت�سب، وقد جاء يف كتب الفقه ما ي�سري اإىل 
الفرق بني امل�سطلحني مثل" فيمن ا�ستاأجر اأجريا يخلج)1( نخل امل�سجد اأو يحّدرها)2( من 
وكيل اأو حمت�سب")3(،"..وقول الذي يف يده امل�سجد من وكيل اأو حمت�سب")4(، 
املحت�سب  ويقوم  وكيل")5(،  غري  وهو  ب�سالحه  فيه  ياأمر  مل�سجد  يحت�سب  و"فيمن 
باالأدوار نف�سها التي يقوم بها الوكيل يف رعاية م�سالح االأوقاف، اإال اأن ما يفرق بينهما 
الغالب  اأجر مادي، يحدد باالتفاق معه، واإن كان  اأن الوكيل يقوم بعمله مقابل  هو 
هو ح�سوله على الع�رص كما �سبق)6( ذكره، اأما املحت�سب فاإنه يقوم بعمله تطوعا بدون 
احل�سول على اأجر مادي، حيث جاء عن ال�سيخ �سعيد بن ب�سري "اإن املحت�سب يف �سالح 
مال امل�سجد ال تثبت له اأجرة")7(، ويف �سوؤال موجه لل�سيخ الزاملي: "يف رجل احت�سب 
ملال هذا  اأحت�سب  اأو وال وقال: ال  اإىل حاكم  له وجاء  بدا  ثم  �سنني  مال م�سجد  يف 
امل�سجد اإال اأن تدفعوا يل ع�رص ماله")8(، فيت�سح من هذا باأن املحت�سب كان يقوم بالعمل 

1( خلج ال�شيء من يده يخلجه خلجا انتزعه. انظر، ابن منظور، ل�شان العرب، ج4، �ص169، ويخلج، مل يجد الباحث معناها يف املراجع 
التي اطلع عليها، اإل اأنها م�شتعملة يف كثري من مناطق ُعمان مبعنى حّدر الآتي معناها.

2( احَلْدُر: احلطُّ من ُعلو اإىل �ُشفل، الفريوز اأبادي، القامو�ص، �ص 336، وحّدر مفردة ت�شتخدم يف عمان مبعنى �شّف عذوق النخل ب�شكل 
م�شتدير حول جريدها وثّبتها بربطها يف جذع النخلة. احلب�شي، معجم املفردات الُعمانية، �ص 178.

3( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص14.
4( امل�شدر نف�شه، ج2، �ص42.

5( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 258.
6( اإ�شافة اإىل ما �شبق ذكره من لفظ الوكالة الواردة عن ال�شيخ الزاملي، انظر اأي�شا املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص16 و41.

7( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 258.
8( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص16.
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اأنه مل يكن يدفع له �سيء من  تطوعا فاأ�سبح يطالب بالع�رص، فكان اجلواب ي�سري اإىل 
مال امل�سجد "اإن كان قد احت�سب تطوعا فال يعجبني اأن يدفع له من مال امل�سجد")1(.

اآليات اإدارة اأموال الوقف وتنظيمها:- 3
لها، كاالإدارة  اأخرى مالزمة  اأنواعها وجود عمليات  ب�ستى  االأموال  يقت�سي وجود 
واال�ستثمار والتنمية، وهي عمليات ارتبطت ب�سالحيات الوكالء، ومن خالل املطابقة 
الفقه  االأوقاف، وكتب  اأموال  تعد حافظات  التي  بنزوى  اخلا�سة  االأوقاف  ن�سخ  بني 
جند اأن كثريا من امل�سائل املتعلقة باالأوقاف عبارة عن اأجوبة للنوازل التي كانت حتدث 
عند اإدارة اأموال االأوقاف وتنفيذها، خا�سة يف م�سائل اإدارة االأرا�سي الزراعية والنخل 
من حيث اإدارة العمال الذين يعملون يف تلك االأموال مثل رّيها وتاأبري النخل وطنائه، 
اإىل القيا�ص وبيع ما ميكن  اإ�سافة  وقعادة االأرا�سي الزراعية واملاء، وتاأجري الدكاكني 
بيعه من غلل الوقف، اإ�سافة اإىل حما�سبة الوكالء، وي�ستعر�ص الباحث بع�سا من تلك 

العمليات:
الوقف وحفظه، ومير  اإدارة  اأهم جوانب  اأحد  الوقف  توثيق  يعد  الوقف:  توثيق  اأ- 
توثيق الوقف عادة بثالث مراحل رئي�سية؛ حيث يبداأ التوثيق من اإطالق الواقف �سيغة 
وقفه وفق ال�سيغ املعتمدة حيث يوجه اإىل جهة من جهات الوقف املقّرة �رصعا، ثم كتابة 
الوقف عند ُكّتاب العدل املعتمدين �سواء اأكان الوقف منجزا اأم بالو�سية، ثم و�سوله اإىل 

ن�سخ الوقف املعتمدة، وفيما يلي اإي�ساح لهذه املراحل الثالث:
11 �سبط �سيغ واألفاظ الوقف: �سبق احلديث يف الف�سل االأول عن �سيغ الوقف املعتمدة .

عند الفقهاء واهتمام العلماء ب�سبط هذه ال�سيغ يف األفاظ حمددة، وذلك من اأجل 
ال�سبط ال�رصعي للوقف، وقد جاءت بع�ص األفاظ الوقف يف الف�سل االأول نقال عن 
كتب الفقه، كما متت االإ�سارة يف الف�سل ذاته اإىل كتب اأخرى اأفردت اأبوابا ل�سبط 

الكتابة، مثل: )جامع اخلريات( يف اأدب الكاتب للق�سابي)2(.

1( نف�شه، ج2، �ص16.
2( الق�شابي، جامع اخلريات، الباب التا�شع وما بعده.
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21 دور ُكتَّاب العدل املعتمدين: تعد الكتابة احللقة الثانية التي متر بها توثيق االأوقاف، .
حيث يقوم الُكتَّاب)1( بكتابة �سيغة الوقف وفقا الإرادة الواقف، وطبقا ملا يحدده 
من اجلهات اخلريية امل�ستهَدفة بالوقف، وقد يكون كاتب العدل اأحيانا من الق�ساة، 
ومن اأمثلة هوؤالء: القا�سي ال�سيخ عبدالله بن حممد بن غ�سان الذي عر�ست عليه 
و�سية بخط ال�سيخ �سعيد بن اأحمد بن �سعيد العويف، والقا�سي ال�سيخ �سليمان بن 
املدادي  �سليمان  بن  نا�رص  بن  �سليمان  ال�سيخ  القا�سي  وكذلك  مداد،  بن  حممد 

وغريهم. 
وكان من هوؤالء الُكّتاب فقهاء واأ�سياخ ثقات اأي�سا كال�سيخ �سعيد بن اأحمد بن �سعيد 
ا�ستهرت  ممن  وغريهم  العبادي)3(  علي  بن  م�سعود  بن  عبدالله  وال�سيخ  الكندي)2(، 
الكندي  ال�سيخ  بنزوى، ومما كتبه  ال�سكوك ووثائق االأفالج  كتاباتهم وتقييداتهم يف 
بن  �سليمان  االأخ  عن  املاء  اأثر  "قد رجع  نزوى:  اأفالج  وثيقة  الوقف يف  تقييدات  من 
عبدالله هذا الذي ا�سرتاه من ماء الفقيه �سعيد بن ب�سري ال�سبحي الذي اأو�سى به لفقراء 
�سهر  من  ليلة خلت  الثالثاء الإحدى ع�رصة  هذا �سحى  وتاريخ كتابي  امل�سلمني... 
�سعيد  بن  اأحمد  بن  �سعيد  لله  االأقل  معه،  و�سحَّ  وكتبه  1155)هـ(،  �سنة  رم�سان 
العبادي  ال�سيخ  تقييدات  من  اأي�سا  نزوى  اأفالج  وثيقة  يف  وجاء  بيده")4(،  الكندي 
وال�سيخ  القا�سي �سليمان بن نا�رص: "انتقل اأثر ماء من مائها وهي عوينة بنت عامر بن 
ب�سري ال�سبحية وقفا موؤبدا يعطى الفقري من امل�سلمني حممدية فما دونها من قعد هذا املاء 
و�سية منها لهم بذلك، وهو االأثر الذي اأو�ست بغلته للفقراء بخط ال�سيخ عبدالله بن 

1( يطلق على الذي يقوم بالكتابة بني النا�ص بالعدل حلفظ اأمالكهم )الكاتب( انظر الكندي، امل�شنف، ج2/27، �ص51، والناعبي، 
كنز الأجواد، الورقة رقم 127، واملحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص 231، وابن عبيدان، جواهر الآثار، ج2، �ص199 و203 و203 

وغريها، والق�شابي، جامع اخلريات، الورقة رقم 133 و139 وغريها.
2( هو ال�شيخ �شعيد بن اأحمد بن �شعيد الكندي، من علماء القرن الثاين ع�شر الهجري، تويف مطلع القرن الثالث ع�شر الهجري، من 

تالميذه ال�شيخ اأبو نبهان جاعد بن خمي�ص. البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص244.
3( عبداهلل بن م�شعود بن علي بن خلف بن حممد، اأحد كتاب العدل بنزوى، له تقييد م�شاف يف ن�شخة م�شاجد العقر، كما اأن لأبيه 
تقييدات كثرية يف ن�شخ الأفالج بنزوى، يظهر من خالل مزامنته لل�شيخ �شليمان بن نا�شر باأنه عا�ص يف القرن الثاين ع�شر الهجري. 

انظر ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 51، ووثائق اأفالج نزوى. 
4( وثائق اأفالج نزوى 



102

م�سعود بن علي العبادي كتبه االأقل لله �سليمان بن نا�رص بن �سليمان بن حممد بن مداد 
بيده")1(. وتعد وثائق مياه نزوى، ون�سخ االأفالج عموما وثائق مهمة يف معرفة وحفظ 
املياه املوقوفة؛ وذلك الحتوائها على الكثري من التقييدات الوقفية الآثار املياه وّثقها ُكتَّاب 
العدل، اإذ اإنه مت املحافظة على هذه الن�سخ والوثائق عرب حقب زمنية متعاقبة، وذلك 
بن�سخ ما �سارف على التلف منها يف ن�سخ جديدة حتفظ هيئتها وحتافظ على ما بها من 
احل�س�ص املائية اململوكة لالأفراد واالأوقاف، حيث جاء يف اإحدى اأوراق ن�سخة فلج 
عني �سجب بعد اأن عدد ما حلارة كراد�سني من عقر نزوى من اآثار املياه من هذا الفلج: 
" نقلته من قرطا�سة �سايعة)2( من هذه الن�سخة ]خوفا[ )3( من ذهابه كتبه �سليمان بن نا�رص 
بيده")4(، وكذلك بعد تعداد ما مل�سجد مزارعة من اآثار املياه من الفلج ذاته: "نقلته من 
قرطا�سة متقطعة ونقلته خوف ذهابه كتبه �سليمان بن نا�رص بن �سليمان بن حممد بن مداد 
بيده")5(، فاملالحظ هنا احلر�ص على جتديد هذه الن�سخ خ�سية �سياع ما بها، اإال اأن عدم 
كتابة تاريخ الن�سخة املنقول منها يجعل تاريخ بداية تلك االأوقاف التي بها اأمرا متعذرا، 
بفرتات  قبله  يكون  وقد  الهجري،  ع�رص  الثاين  القرن  قبل  ملا  تعود  باأنها  القول  �سوى 

طويلة؛ نظرا لرتاكم مال الوقف الذي يتعذر جمعه يف وقت ق�سري.
31 ُن�َسخ الوقف: تعد ن�سخ الوقف وثائق مهمة حفظت فيها اأموال االأوقاف، خا�سة .

املنقولة عر�سا عند ذكر االأ�سول، ومتثل  االأ�سياء  ياأتي ذكر  االأ�سول منها، كما 
ن�سخ الوقف املرحلة الثالثة من مراحل توثيق الوقف، وعلى الرغم من اأهمية هذه 
الن�سخ اإال اأن بع�ص العلماء يرى اأنها "ال يقوم بها حكم")6( من ناحية �رصعية، ولكن 

1( وثائق اأفالج نزوى 
2( �شاع ي�شيع �شيعا، و�شيعة و�شياعا، هلك وتلف و�شاع ال�شيء �شار مهمال. انظر الفريوز اأبادي، القامو�ص، �ص669.

3( يف الأ�شل خوف.
4( ن�شخة فلج عني �شجب، ن�شخة م�شورة، مكتبة وقف بني �شيف بنزوى، خمطوط بدون رقم، و�شي�شار اإليها فيما بعد بـ: ن�شخة فلج 

عني �شجب.
5( ن�شخة فلج عني �شجب. 

6( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص56-55.
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مع ذلك يوؤخذ بها على �سبيل االطمئنانة)1(، واالطمئنانة حجة قوية، اإذ "لو مت�سكوا 
اإال  يقوم  اأو جميعها الأن احلكم ال  اأكرث نخلها  باالأحكام لرتكوا  امل�ساجد  اأمر  يف 
بالبينة العادلة")2(، وعلى هذا فاإنه على الرغم من اأنهم ال يعتربون الن�سخ بينة عادلة، 
واالطمئنان  بها  للثقة  نظرا  عليها؛  يعتمدون  وكانوا  بها  االأخذ  يهملوا  مل  اأنهم  اإال 
اإليها. وقد يكون مرجع ذلك اأن من كتبها كانوا ثقاة وعدوال، اإ�سافة اإىل �سهرة 

العمل بتلك الن�سخ يف توثيق اأموال االأوقاف.
ن يف الن�سخة كل ما يتعلق باأمالك الوقف الذي كتبت له هذه الن�سخة، فقد تاأتي  ويدوَّ
الن�سخة لتحفظ اأمالك حارة حمددة، فيكتب فيها كل ما للحارة من اأوقاف تتعلق بها، 
مثل: امل�ساجد )عمارها، وفطورها و�سحورها، ولل�سائلني فيها، وملا �ساء اجلماعة من 
االأكل وغري ذلك(، والفقراء، وال�سور، والرحى، واخلل، واملجائز وغري ذلك من 
االأوقاف. وقد تاأتي الن�سخ خا�سة مب�ساجد منطقة معينة، اأو ن�سخة خا�سة لكل م�سجد، 
�سواء  لها  املخ�س�ص  الوقف  بجهة  اخلا�سة  الن�سخة  اإىل  امل�ستحدثة  االأوقاف  ت�ساف  ثم 
ا�ستحدثت تلك االأوقاف بوقف منجز اأم بو�سية اأو حتى ب�رصاء يقوم به الوكيل ل�سالح 

الوقف.
اأنها  الباحث)3(، جند  عليها  اطلع  التي  بنزوى  االأوقاف  ن�سخ  اإىل  النظر  ومن خالل 

تعتمد على ثالثة م�سادر رئي�سية:
1 االأول: النقل عن �سخ�سية لها معرفة باأموال الوقف: ويت�سح ذلك جليا يف الن�سخة -

املعروفة بن�سخة البدري مل�ساجد عقر نزوى التي ال تزال مفقودة حتى االآن، اإال اأن 
هناك ن�سخا منقولة عنها ال تزال موجودة، مثل: ن�سخة م�ساجد العقر، حيث تبداأ 

1( جاء عن ال�شيخ �شالح بن �شعيد:«الطمئنانة التي يوؤخذ بها ويعمل عليها هي التي كاأنها تعني من �شواهد دلئلها، وكان الدافع بها 
بدافع يعينه، فهذه حقيقتها، وي�شلم من �شلكها من الإثم«. انظر اخلرا�شيني، فواكه العلوم، ج1، �ص351.

2( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص56.
3( اطلع الباحث على عدد من ن�شخ الوقف، منها: ن�شخة م�شاجد العقر التي �شبق الإ�شارة اإليها، وعدد من الن�شخ املنقولة عن ن�شخة 
البدري اخلا�شة باأوقاف العديد من م�شاجد عقر نزوى، كذلك اطلع على ن�شختي ال�شيخ نا�شر بن ماجد، وال�شيخ حممد بن اأحمد 

لأوقاف �شمد نزوى، ون�شخة اأوقاف جناة ال�شخابرة، ون�شخة اأوقاف ال�شرجة ب�شعال نزوى.
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الن�سخة عند ح�رص اأمالك كل م�سجد بعبارة: "يقول االأخ حممد بن م�سعود البدري 
النزوى")1(، ويرد فيها نقل عن ثقاة اآخرين مثل: "يقول الثقة اأحمد بن حممد بن 
عمر النزوي"، و" يقول االأخ حممد بن م�سعود البدري النزوى واأحمد بن حممد 
�سوت  فلج  من  ماء  اأثر  ن�سف  ال�سجبي  مل�سجد  و"اأي�سا  النزوي")2(،  عمر  بن 
بن غ�سان اخلرا�سيني  �سعيد  بن  االأخ حممد  �سّمًا عن قول ف�سالة)3(")4(، و"يقول 
النزوي)5(")6(، وتوجد اأي�سا ن�سخ اأخرى منقولة عن ن�سخة البدري مل�ساجد حمددة 

مثل: ن�سخة م�سجد احلجارة)7(، ون�سخة م�ساجد الغنتق وغريها.
1 اإ�سارات يف عدد من - اإذ توجد  للتلف:  النقل عن ن�سخ قدمية رمبا تعر�ست  الثاين: 

ن�سخ الوقف اأنها منقولة عن ن�سخ اأقدم، ومن الن�سخ التي تكرث اإ�سارات النقل عنها 
ن�سخة البدري، فمن الن�سخ املنقولة عن ن�سخة البدري ن�سخة اأوقاف بع�ص م�ساجد 
بن  عبدالله  ال�سيخ  بخط  اأخرى  ن�سخة  من  منقولة  ن�سخة  وهي  نزوى،  من  العقر 
حممد بن غ�سان)8(: "هذا ما وجدناه من�سوخا يف ن�سخة البدري بخط ال�سيخ عبدالله 
بن حممد بن غ�سان العقري النزوي")9( و"وجدنا هذا مكتوبا بخط ال�سيخ عبدالله 
بن حممد بن غ�سان منقولة من ن�سخة البدري")10(، ومل يت�سح من هو النا�سخ وال 

1( معظم اأوراق ن�شخة م�شاجد العقر. 
2( ن�شخة م�شاجد العقر،  الورقة رقم 6 و45.

3( لعله ال�شيخ ف�شالة بن �شند اأو ف�شالة بن مداد بن �شند الذي ذكره البطا�شي باأنه جد الأ�شرة املدادية التي ت�شل�شل منها علماء 
منذ ق8هـ حتى القرن 13هـ، وف�شالة هذا حتراه البطا�شي باأنه عا�ص يف اأول القرن الثامن الهجري اأو قبله بقليل. انظر البطا�شي، 
الإحتاف، ج2، �ص37، واإن �شّح باأن املق�شود هو ف�شالة املدادي هذا فهي اإ�شارة اأخرى اإىل قدم ن�شخ اأوقاف نزوى، ويقوي الحتمال 

اأنها تعود اإىل ما قبل القرن الثامن الهجري.
4( ن�شخة م�شاجد العقر،  الورقة رقم 6 و45.

5( مل يجد الباحث له ترجمة.
6( ن�شخة م�شاجد العقر،  الورقة رقم 6 و45.

7( ن�شخة م�شجد احلجارة، خمطوط مبكتبة الباحث حممد ال�شيفي بدون رقم، )و�شي�شار اإليها فيما بعد بـ: ن�شخة م�شجد احلجارة(.
8( �شبق التمييز بني عبداهلل بن حممد بن غ�شان اخلرا�شيني الوايل الأكرب، وال�شيخ عبداهلل بن حممد بن غ�شان العقري النزوي.

9( ن�شخة ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن غ�شان، الورقة رقم1.
10( ن�شخة ال�شيخ عبداهلل حممد بن غ�شان، الورقة رقم 2.
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تاريخ ن�سخها، ومن الن�سخ املنقولة عن ن�سخة البدري اأي�سا ن�سخة اأوقاف م�ساجد 
الغنتق بخط عامر بن �سليمان املعمري)1(، وهي منقولة عن ن�سخة اأخرى "ن�سخها 

ال�سيخ �سليمان بن حممد بن مداد للثقة م�سعود بن حممد بن ربيعة البدري")2(.
ومن اأو�سح االأدلة على جتديد ن�سخ الوقف خوفا عليها من التلف ن�سخ وقف �سمد 
اأهل  بن�سخة  تعرف  اإحداهما  �سمد،  الأوقاف  ن�سختان)3(  حاليا  توجد  حيث  نزوى، 
ال�سويق)4(، وهي بخط ال�سيخ نا�رص بن ماجد بن حممد الكندي )ق13هـ/19م(، ذكر 
فيها :"ب�سم الله الرحمن الرحيم ليعلم من يقف على كتابي هذا من امل�سلمني واأنا االأقل 
لله تعاىل نا�رص بن ماجد بن حممد الكندي ال�سمدي النزوي اأين قد و�سلوا اإيل اجلماعة 
اأهل ال�سويق على اأن اأن�سخ لهم وقفهم الذي لهم من العوا�سد والف�سل والنخل على ما 
وجدوه يف ن�سخهم ومن �سوالفهم املا�سية وما اأ�س�سوه لهم واأوقفوه لهم")5(. وي�ستدل 
من قوله هذا باأن ن�سخته هذه هي عبارة عن جتديد للن�سخ ال�سابقة لهذه االأوقاف، وعلى 
هذا، فاإن االأوقاف التي بهذه الن�سخة قدمية، واإن كان كاتبها يعود لفرتة القرن الثالث 
ع�رص الهجري، بدليل ما تقدم من كالمه على وجود ن�سخ �سابقة، والن�سخة االأخرى 
وهي االأحدث بخط وترتيب ال�سيخ حممد بن اأحمد الكندي )ق13هـ/19م(، جاء 
فيها: "ليعلم من يقف على كتابي هذا من امل�سلمني واأنا االأقل لله عبده احلقري حممد بن 
امل�سلمني  بع�ص  باأين قد و�سلني  النزوي  ال�سمدي  الكندي  اأحمد  بن  اأحمد بن عبدالله 
واإخواين يف الدين فاأمرين باأمر الدين، وبوا�سع �سدره وبجود علمه امل�ستبني اأن اأن�سخ 
مواقيف بلد �سمد نزوى من م�ساجد واأفالج وجميع مواقيفها")6(، كما ي�سري يف نقله 

1( ال�شيخ عامر بن �شليمان بن حممد املعمري)ق12-13هـ(، له بع�ص الفتاوى الفقهية والأ�شعار، كتب  ن�شخة اأفالج الغنتق يف ربيع 
الأول عام1177هـ، كما يظهر ذلك من تقييداته املتكررة يف الن�شخة. انظر ن�شخة م�شاجد الغنتق، مكتبة الباحث حممد ال�شيفي، 

بدون رقم، الورقة رقم 2 و3، )�شي�شار اإليها فيما بعد بـ: ن�شخة م�شاجد الغنتق( وال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص32، 
2( ن�شخة م�شاجد الغنتق، الورقة رقم 4.

3( �شبقت الإ�شارة اإىل الن�شختني.
4( ال�شويق هي اإحدى حارات �شمد نزوى، للمزيد انظر ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص132

5( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 45.

6( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 2.
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الن�سخة  من  "منقول  ماجد:  بن  نا�رص  ال�سيخ  ن�سخة  وهي  منها  ينقل  التي  الن�سخة  اإىل 
هكذا وجدت ماله من املاء بخط ال�سيخ نا�رص بن ماجد بن حممد الكندي")1(، وتعد 
هذه الن�سخة جتديدا لن�سخة اأوقاف �سمد بعدما �ساقت ن�سخة ال�سيخ نا�رص بن ماجد عن 
االإ�سافة فيها، اجلدير بالذكر اأن ن�سخة ال�سيخ نا�رص قد مت تعطيل االأخذ بها بعد كتابة 
ن�سخة ال�سيخ حممد بن اأحمد واأ�سبحت مرجعا يرجع اإليها يف اأوقات احلاجة فقط للتاأكد 
من االأوقاف)2(. ومت ن�سخ اأوقاف جناة ال�سخابرة اأي�سا عام 1350هـ/1931م على يد 
زاهر بن عبدالله الكندي جاء فيها: "مت ما وجدته مكتوبا من الن�سخة االأوىل")3(، ومع 
اأن الكاتب مل يذكر تاريخ الن�سخة االأوىل اإال اأن االأعالم الواردة اأ�سماوؤهم يف الن�سخة 
يعود تاريخ بع�سهم اإىل القرن احلادي ع�رص الهجري، مثل: ال�سيخ كهالن بن حممد 
بن �سخبور)4(، وبع�سهم يعود اإىل القرن الثاين ع�رص الهجري، مثل: ال�سيخ �سعيد بن 

اأحمد بن �سعيد العويف.
1 الثالث: النقل عن ُكّتاب العدل: وقد �سبقت االإ�سارة اإىل دور ُكّتاب العدل يف -

كتاباتهم  ت�ساف  الكتاب  هوؤالء  قبل  من  الوقف  تدوين  فبعد  االأوقاف،  كتابة 
جاءت  نزوى  من  اللثبة  حارة  م�سجد  اأوقاف  عر�ص  ففي  االأوقاف،  ن�سخ  اإىل 
عبارة: "وجدناه ]مكتوبا[ )5( الأمالك م�سجد اللثبة بخط ال�سيخ عبدالله بن حممد 
بن غ�سان العقري النزوي")6(، ويف ن�سخة م�ساجد الغنتق يذكر كاتب الن�سخة 
العدل:  التي كتبت بخط كتاب  الو�سايا  اإ�سافات من  املعمري  �سليمان  بن  عامر 
"ولفطرة هذا امل�سجد ن�سف اأثر ماء من فلج الغنتق قد اأو�سى به ال�سيخ �سليمان بن 
حممد القرن ليفطر بغالته يف هذا امل�سجد مكتوب، كتبه االأقل لله علي بن �سعيد 

1( امل�شدر نف�شه، الورقة رقم 77.
2( لقاء مع الباحث م�شطفى الكندي، والفا�شل �شعود بن علي بن �شعود الكندي 2016/1/9م.

3( ن�شخة جناة ال�شخابرة، الورقة رقم 18.
4( كهالن بن حممد بن كهالن ال�شخبوري، ق11هـ، ويذكر ا�شمه يف بع�ص الأحيان خمت�شرا كهالن بن حممد بن �شخبور، ن�شخ 

عددا من املخطوطات. ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، �ص162 .
5( يف الأ�شل )مكتوب(.

6( ن�شخة ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن غ�شان، الورقة رقم 6.
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بالو�سية من  له  "..�سارت  ال�سخابرة جاء:  اأوقاف  ن�سخة  ال�سنتريي")1(، ويف 
�سعيد  ال�سخبوري كتبه  بلح�سن  بن  اأحمد  بن  �سعيد بن حممد  بن  الهالك را�سد 
بن اأحمد بن �سعيد العويف")2(، كما وردت هذه االإ�سارات عن ُكّتاب العدل يف 
ن�سخة ال�سيخ حممد بن اأحمد: "وجدته هكذا بخط ال�سيخ القا�سي علي بن �سعيد 
ال�سنتريي النزوي")3(، واإ�سافة اإىل النقل عن ُكّتاب العدل هناك اأي�سا تقييداتهم 

واإ�سافاتهم املتجددة على ن�سخ الوقف كلما زاد �رصاء اأو و�سية اأو غري ذلك.
واإ�سافة اإىل هذه املراحل الثالث التي مير بها توثيق الوقف، كان الأوقاف القبور �سكل 
خا�ص من اأ�سكال التوثيق بها، حيث كان يكتب على �سواهد القبور املو�سى لها باأوقاف 
لقراءة القراآن، حيث جاء يف اأحد �سواهد مقربة االأئمة "قرب الوالدة الر�سية راية بنت 
ربيعة بن �سليمان اليعربية وكانت وفاتها �سحى اجلمعة وخام�ص ع�رص من �سهر حمرم �سنة 
1155 ) 1742م( وقد اأو�ست باأثر من مائها من فلج دار�ص لتنفذ غلته لزيارة قربها 
وقرب ولدها مهنا بن عدي بن مهنا اليعربي ]اإن�سافا[)4( بينهما اإىل يوم القيامة")5(، واالأمثلة 

على ذلك من �سواهد القبور كثرية.
1 طرائق اإدارة اأموال الأوقاف:  	-

  حفلت كتب النوازل الفقهية مب�سائل تتعلق باإدارة اأموال االأوقاف و�سبل تنفيذها على 
باإدارة تلك  ما ورد يف �سيغ وقفها، حيث ي�ستخل�ص من هذه امل�سائل عناية الوكالء 

االأموال بهدف اال�ستفادة املثلى منها، من ذلك:
11 العناية باملال: حيث جاء عن ال�سيخ اأبي علي احل�سن بن اأحمد)ق5هـ/11م( عن اإدارة .

املال وحق االأُجراء: "فمن كان عنده مال للم�سجد، هل يجوز له اأن يقاطع على عمله 

1( ن�شخة م�شاجد الغنتق، الورقة رقم 4.
2( ن�شخة جناة ال�شخابرة، الورقة رقم 18.

3( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 70.
4( يف الأ�شل )اإن�شاف(.

5( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج2، �ص196.
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من يعمله، وينفق عليه من ماله وياأخذ من مال امل�سجد اإذا مت العمل؟")1( فاملالحظ هنا 
اأن ال�سائل يهدف اإىل عدم تاأخري �سيانة املال املوقوف للم�سجد حتى يتوفر الفائ�ص من 
اأجل �سداد حق االأجراء، بل يدفع نقدا من ماله ثم ي�ستويف الحقا من مال امل�سجد. 
كل ذلك �سعيا لتحقيق املنفعة االأكرب ملال امل�سجد، اإذ رمبا لن يجد من يعمل مقابل 
ما  امل�سجد جراء ذلك. وكذلك  مال  فيت�رصر  العمل  فيتاأخر  االأجرة،  �سداد  تاأخري 
غلته  املوقف  املال  "ويف  بالنخلة:  بالعناية  يتعلق  فيما  الزاملي  �سالح  ال�سيخ  عن  جاء 
ل�سيء من املعاين اأيجوز اأن يعّمر من غلته مبثل �سماد اأو ر�سم)2( اأو �رصاطة)3( اأم ال 
وكذلك ببيع �رصمه)4( الذي ن�ساأ، اأيجوز اأن يباع يف مثل هذا؟")5(، وجاء يف طناء 
اإذا  املال وقعادة االأر�ص م�سائل كثرية منهاعن ال�سيخ �سالح بن �سعيد:"ويف وكيل 
قعد اأر�ص امل�سجد بكذا وكذا مكوك)6(")7(. وكل هذه امل�سائل يت�سح منها العناية 
الكبرية بتنمية مال االأوقاف واال�ستفادة منه بال�سكل الذي يعود بالفائدة عليه. ومن 
االأمور الطريفة والدقيقة يف اآن واحد يف هذا اجلانب، اأن نوى التمر الذي يوؤكل يف 
امل�سجد يجمع ثم يباع وي�سرتى بثمنه متر يوؤكل يف امل�سجد اأي�سا)8(؛ وذلك حتى ال 

يهدر �سيء من اأموال االأوقاف، ويتم ا�ستغاللها اال�ستغالل االأمثل.

1( ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج18، �ص248.
2( ر�شم الأر�ص: اأي اأثارها لزرع ونحوه. انظر الفريوز اأبادي، القامو�ص، �ص 1004.

3( ال�شراطة: تهذيب �شعف النخيل بقطعه بالقرب من جذعها. احلب�شي، معجم املفردات الُعمانية، �ص 178.
م: قطعه بائنا، والنخل وال�شجر: جّزه، واأ�شرم النخل حان اأن ي�شرم. الفريوز اأبادي، القامو�ص، �ص1018.  َرَمُه ي�شرمه �شرما وُي�شَ 4( �شَ
وجاء يف كتاب النخلة لأبي حامت ال�شج�شتاين بلفظ اآخر مع ترادف املعنى، حيث قال: ..ثّم هي اجلثيثة واجلمع اجلثيث وذلك اأول 
، وي�شمى الذي ينزع به الف�شيل  ما تقلع من اأمهاتها، يقال جثَّ فالن ف�شيل اأر�شه، وقد اجتث من النخل خم�ص ف�شائل، اأي قلعهنَّ
املجثاث. انظر ال�شج�شتاين، اأبو حامت �شهل بن حممد بن عثمان. النخلة، حتقيق اأ.د. �شالح ال�شامن، ط1، دار ال�شائر الإ�شالمية، 
بريوت، 2002م، �ص51، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ال�شج�شتاين، النخلة(. وال�شرمة هي ف�شيلة النخل وجمعها �شرم. احلب�شي، 

معجم املفردات الُعمانية، �ص 188، ولعلها �شميت بذلك لأنها تقطع من اأمها قطعا بائنا وتف�شل يف منطقة اأخرى.
5( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص9.

6( املكوك وحدة كيل ت�شتعمل يف وزن الغالل من احلبوب ونحوها، كان املكوك العراقي يعادل 6.084 كغم. انظر هنت�ص: املكاييل 
والأوزان الإ�شالمية، �ص 78، ويف ُعمان املكوك الظفاري يعادل 96 كغم. انظر املو�شوعة الُعمانية، 2426/9.

7( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص82.
8( ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج2، �ص70.
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21 �سيغ . يف  جاء  ما  على  الوقف  اأموال  تنفيذ  �سبيل  ويف  له:  وقف  ملا  الوقف  تنفيذ 
الوقف وردت م�سائل كثرية عن الوكالء يف �سعيهم الإدارة غلة االأموال واهتمامهم 
بن  عمر  بن  حممد  عن  جاء  ما  منها  ل�رصفها،  املحددة  اجلهات  وفق  ب�رصفها 
اأحمد)ق11هـ/17م()1(: "ويف وقف موقوف موؤبدا اإىل يوم القيامة اأن تفرق غلته 
ذلك  اأقعدوا  اأنهم  ثم  ينقر�سوا  اأن  اإىل  تنا�سلوا  وما  اأوالدهم  وعلى  فالن  بني  على 
اأيكون لهذا الولد  التفرقة،  الوقف وتاأنيوا يف ق�سمته ثم ولد لرجل منهم ولد يوم 
�سهم؟")2(، فامل�ساألة تبحث يف اآلية تق�سيم غلة املال املوقوف لذرية حمددة ومن هم 

امل�ستحقون فعال لهذه االأموال.
31 اأجل . من  وذلك  باالأموال،  مقاي�سة  عمليات  الوقف  اأموال  احتاجت  املقاي�سة: 

العوتبي  القيا�ص عند  الفقهي يف م�ساألة  الت�سدد  الرغم من  الوقف، وعلى  م�سلحة 
)ق5هـ/11م(، "ال يجوز الأحد اأن يقاي�ص بالوقف ما اأ�سلح منه اأر�سا باأر�ص اأو 
]نخال[)3( بنخل اأو خرابا بعمار، والوقف كما هو بحاله")4(، اإال اأن االأمر اأ�سبح 
به ت�ساهل اأكرب يف القرن ال�ساد�ص الهجري، ويحتمل اأن يكون �سبب هذا التغري 
الزيادة يف االأموال املوقوفة، واحلاجة اإىل جتميعه يف منطقة واحدة؛ نظرا الأن بع�ص 
من يوقف ماله يوقف نخلة واحدة، فتكون منفردة عن غريها من اأموال االأوقاف، 
فيتم القيا�ص بها بنخلة قريبة من مال اأوقاف اأخرى، فقد �سبق احلديث عن الن�ص 
الذي يعود لهذا القرن: "الذي يوجد يف اآثار امل�سلمني اأنه من اأراد اأن يقاي�ص مبال 
اأو  اجلماعة،  بنظر  اإن كان  جائز  ذلك  اأن  ال�سبيل  مال  اأو  امل�سجد  مال  اأو  الفقراء 
من يعرف عدل ما يدخل، وراأت اجلماعة اأن ذلك اأ�سلح للم�سجد واأوفر للفقراء 
اأو ال�سبيل..هذه امل�ساألة عملت بها كثريا اأو عمل بها والدي اأحمد بن حممد بن 

1( ال�شيخ حممد بن عمر بن اأحمد بن مداد، من علماء الن�شف الأول من القرن احلادي ع�شر الهجري، توىل الق�شاء لالإمام نا�شر بن 
مر�شد، واأغلب الظن اأنه تويف يف عهده، له اآثار فقهية مبثوثة يف كتب الفقه. البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص473-470.

2( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص9.
3( يف الأ�شل )نخل(.

4( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص175.
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�سالح")1(، ويف قوله: "عملت بها  كثريا، وعمل بها والدي" دليل وا�سح على 
حدوث عمليات القيا�ص يف تلك الفرتة. وورد عن حممد بن عمر بن اأحمد م�ساألة 
ال�سالح)2(. وكذلك  نظر  على  اجلامع  امل�سجد  للمحت�سب يف  القيا�ص  فيها  اأجاز 
باأخرى  الوقف  اأموال  مقاي�سة  عن  نزوى  ن�سخ  يف  االإ�سارات  من  العديد  وردت 
�سلطان  بن  بلعرب  االإمامان  بها  قام  قيا�ص  عمليات  ذكر  �سبق  وقد  منها،  اأف�سل 
واأخوه االإمام �سيف، كما كان لوكالء االأوقاف دور يف عمليات املقاي�سة حيث 
بنخلة  الورقة  )اللتني( هن يف �سدر هذه  النخلتني  البدري:"قيا�ص  ن�سخة  جاء يف 
املال  من  اأ�سهم  ثالثة  نخالت  الثالث  هذه  "قيا�ص  اآخر:  ن�ص  فر�ص)3(")4(. ويف 
امل�سمى الفراج")5(، وحني ال يذكر يف الن�ص من قام بالقيا�ص، فذلك يعني اأن من 
قام به هو الوكيل اأو املحت�سب فهو الذي ميتلك ال�سالحية لفعل ذلك)6(، ويظهر 
من خالل متابعة االأموال التي مت القيا�ص بها باأن االأف�سلية جتاه اأموال الوقف مثل: 
بنخلتني")7(، فنالحظ هنا ح�سول الوقف على نخلتني مقابل نخلة  نخلة  "قاي�سوا 
واحدة، وكذلك "قيا�ص بهذه ال�رصمة نخلتان")8(، فال�رصمة يف الغالب غري مثمرة 

بينما النخلتان ال �سك اأف�سل يف ميزان الثمار من ال�رصمة الواحدة.
41 ال�رصاء: من اأ�ساليب اإدارة وتنمية اأموال الوقف �رصاء اأموال لها بالفائ�ص من اأموالها، .

حيث جاء ن�ص عن ال�سيخ �سالح بن �سعيد الزاملي: "اأدركنا اأ�سياخنا رحمهم الله 
ي�سرتون للم�ساجد ببيع القطع")9(، وقول: "اأدركنا" دليل على حدوث االأمر يف 

1( ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج18، �ص250.
2( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 151، و�شبق التعريف بال�شيخ حممد بن عمر بن اأحمد.

3( الفر�ص اأحد اأ�شناف النخيل بُعمان. انظر ال�شج�شتاين: النخلة، �ص 85، واملو�شوعة الُعمانية، 3297/8.
4( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 69.

5( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم611.
6( اأجاز ال�شيخ حممد بن عمر بن اأحمد فعل املحت�شب للم�شجد اجلامع القيا�ص مباله يف نظر ال�شالح، اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد 

واملدار�ص، الورقة رقم 151.
7( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 6.

8( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 32.
9( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم145.
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نزوى يف ذكر نخلة �سمن  للم�ساجد، وقد جاء يف وثيقة �سمد  التابعة  االأوقاف 
اأموال م�سجد املنظري:"اآلت اإليه بال�رصاء من عند حممد بن �سعّيوده بن حممد الدالل 
النزوي خادم املناذرة ال�سحيح على يد ال�سيخ عبدالله بن حممد الكندي)1(")2(، 
اره اأي�سا املال امل�سمى  ويف ن�سخة م�ساجد عقر نزوى، ون�سخة م�ساجد الغنتق: "ولُعمَّ
ب�ستان دار�ص من �سقي فلج دار�ص من نزوى ...اآل اإليه بال�رصاء على يد وكيله 
االأخ م�سعود بن عبدالله العبادي، كتبه علي بن �سعيد  بيده...وله اأي�سا اأثرا ماء 
من فلج الغنتق ا�سرتاهما له وكيله االأخ م�سعود متفرقا كل �سيء وحده، كتبه علي 
اأي�سا  نزوى:"ولهما  من  املحيدث  م�سجدي  مال  ن�سخة  وجاء يف  �سعيد")3(،  بن 

ربع ماء)4( من فلج املحيدث ا�سرتيناه لهما من ماء ال�سيخ حبيب بن �سامل")5(.
51 القر�ص: من املعامالت التي كانت جترى الأموال الوقف اأي�سا االقرتا�ص، وياأتي على .

عدة اأنواع ح�سب املقرت�ص والهدف من االقرتا�ص، فهناك اقرتا�ص من اأموال الوقف 
من قبل احلكام، حيث اقرت�ص االإمام �سلطان بن �سيف)1123-1131هـ/1711-
1718م( من اأموال الوقف مبالغ كثرية الإمتام بناء ح�سن احلزم، وهي على و�سف 
املوؤرخني كانت اأمواال �سخمة، حيث يذكر االأزكوي:"واقرت�ص من اأموال امل�ساجد 
والوقوفات لكوكا")6(، وتابعه املعويل بقوله:"واقرت�ص من اأموال امل�ساجد والوقوفات 
اأن جملة ما اقرت�ص من  اأي�سا:"ووجدت  اإىل ذلك  ال�ساملي  األوفا ولكوكا")7( واأ�سار 

1( توجد �شخ�شيتان با�شم ال�شيخ عبداهلل بن حممد الكندي، متزامنتان تقريبا، الأول هو ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن عبداهلل بن خلف 
الكندي )ق11هـ،( والثاين ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن عبداهلل بن مبارك الكندي، ومل يتو�شل الباحث اإىل ترجيح ال�شخ�شية 

املق�شودة هنا.
2( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد،  الورقة رقم 46.

3( ن�شخة م�شاجد عقر نزوى، م�شدر �شابق، الورقة رقم 51. 
4( ربع ماء تعني يف العادة ربع بادة، ويعادل �شتة اآثار وقد �شبق التعريف بالأثر.

5( ن�شخة اأوقاف م�شجدي املحيدث من نزوى، ن�شخة م�شورة من املخطوط مبكتبة الباحث حممد ال�شيفي، بدون رقم، )و�شي�شار اإليه 
فيما بعد بـ: ن�شخة م�شجدي املحيدث(.

6( الأزكوي، �شرحان بن �شعيد. ك�شف الغمة اجلامع لأخبار الأمة، حتقيق ح�شن بن حممد النابودة، ط1، دار البارودي، اأبو ظبي، 
2006م، ج2، �ص968، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الأزكوي، ك�شف الغمة(.

7( املعويل، ق�ش�ص واأخبار، �ص  263.
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اأموال االأوقاف خم�سمائة فرا�سلة  ف�سة")1(، وقد و�سح ال�سيابي �سخامة هذه املبالغ 
ي�رص عظيم، فاإن خم�سمائة فرا�سلة ف�سة بعرفنا  يدل على  اأمر عظيم  املقرت�سة: "هذا 
احلايل عن خم�سة وع�رصين بهارا ف�سة من خ�سو�ص االأوقاف")2(. وهذه الن�سو�ص 
تثبت مرونة كبرية يف التعامل مع فائ�ص اأموال االأوقاف يف تلك الفرتة، حيث اإن 
املوافقة على تقدمي قر�ص بهذا القدر الكبري تخرج من اأموال االأوقاف اإىل جهة اأخرى 
اأموال  التعاطي مع  البعد عن الوقف، يدل على وجود ت�سامح فقهي يف  بعيدة كل 

الوقف، اإ�سافة اإىل وجود ثقة يف الذمة املالية للمقرت�ص.
يقرت�ص  حيث  اأخرى،  اقرتا�ص  معامالت  هناك  كانت  احلكام،  قر�ص  اإىل  اإ�سافة 
اأموال لتكون وقفا  اأجل �رصاء  جماعة امل�سجد من فائ�ص ماله املخ�س�ص لعمارته، من 
اآخر جلماعة امل�سجد ياأكلونها فيه ولي�ص لعمارة امل�سجد، حيث جاء يف ن�ص عن ال�سيخ 
عن  فائ�ص  وله ذهب  لعماره،  مال كثري  له  امل�ساجد  من  م�سجداً  اأن  مفرج  بن  اأحمد 
عمارة امل�سجد، وراأى جماعة امل�سجد اأن من �سالح امل�سجد االقرتا�ص من هذا املال 
للم�سجد  اأعمر  براأيهم  ذلك  الأن  فيه،  لياأكلونه  امل�سجد  وقف جلماعة  �رصاء  اأجل  من 

واأ�سلح، ويزيد من اجتماع النا�ص لل�سالة فيه، فاأجاب ال�سيخ بجواز ذلك)3(.
جند  حيث  بالوكالء،  يتعلق  امل�ساجد  اأموال  من  االقرتا�ص  من  اآخر  نوع  وهنالك 
امل�سجد  دراهم  من  االقرتا�ص  هو  االأول  االقرتا�ص،  من  بنوعني  يقومون  كانوا  اأنهم 
لهم:"وذكرت اأنك ا�ستقر�ست من اأموال امل�سجد ثم رددتها بعينها")4(، فاملالحظ هنا 
اأن ال�سائل قد اأخذ قر�سا �سخ�سيا له من دراهم امل�سجد، ثم ردها كما هي، اأما النوع 
الثاين فاإنهم هم من ُيقر�سون امل�سجد من اأجل �سداد ديونه، وما يدل على ذلك الن�ص 
"فمن كان  اأبي علي )ق5هـ/11م(:  ال�سيخ  �سبق احلديث عنه والذي جاء عن  الذي 
عنده مال للم�سجد، هل يجوز له اأن يقاطع على عمله من يعمله، وينفق عليه من ماله 

1( ال�شاملي، التحفة، ج2، �ص119-118.
2( ال�شيابي، ُعمان عرب التاريخ، ج4، �ص14.

3(اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم173.
4( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم181.
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وياأخذ من مال امل�سجد اإذا مت العمل؟")1(.
61 ل�سمان . مراقبتهم  اأ�ساليب  من  الوكالء  حما�سبة  تعد  ومراقبتهم:  الوكالء  حما�سبة 

�سالمة اأموال الوقف، ومع اأن الباحث مل يجد �سجالت اأو وثائق ملحا�سبة الوكالء 
ومتابعة اأعمالهم، اإال اأنه من خالل متابعة امل�سائل الفقهية التي تعود لفرتة الدرا�سة 
ن�ستطيع ا�ستخال�ص بع�ص مالمح الطرائق املتبعة ملتابعة الوكالء وحما�سبتهم، ففي 
من  تاما  ِه  ُع�رْصِ على  املوكل �رصط ح�سوله  على  الوكيل  ي�سرتط  الوكاالت  بع�ص 
الطناء)2(، والع�رص من البيع اإن حدث كل على حدة)3(، وهذا الع�رص اإمنا يكون بعد 
ا�ستيفاء العمال القائمني على هذه االأموال اأجورهم :"ح�سة البيدار هي من الراأ�ص 
واأجرة احلدار")4(،  البيدار  بعد ح�سة  الوكيل  الوكيل، وتكون ح�سة  قبل ح�سة 
وُيطلب من الوكالء وزن املبالغ النقدية الف�سية عند ا�ستيفاء مبالغ البيع اأو الطناء من 
مال االأوقاف: "ال يعجبني للوكيل اأن يرتك وزنها عند ا�ستيفائه للم�سجد الأن وزن 
الوكالء  مراقبة  يقبلوها")5(، ويف جانب  ناق�سة مل  اأنها  واإذا علموا  معلوم  الالرية 
ُمنع الوكالء من املزايدة على ال�سلعة اخلا�سة بالوقف حتى لو كان ذلك عن طريق 
وكيل ينيبونه عنهم، جاء عن ال�سيخ �سالح بن �سعيد الزاملي: "اإن علم املنادي اأن 
يعجبني  فال  ال�رصاء  امل�سجد يف  لوكيل  وكيل  هو  ال�سلعة  على  يزابنه)6(  الذي  هذا 

1( ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج18، �ص248.
2( الطناء: بيع التمر يف روؤو�ص النخل لغة اأزدية. ابن دريد، اأبو بكر حممد بن احل�شن الأزدي. جمهرة اللغة،  د ط، مكتبة الثقافة 

الدينية، د ت، ج3، �ص119.
3( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص100.

4( املحليوي، �شامل بن خمي�ص بن �شامل. فواكه الب�شتان الهادي اإىل طريق طاعة الرحمن، د ط، وزارة الرتاث القومي والثقافة، �شلطنة 
ُعمان، 1988، 419/1،  )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: املحليوي، فواكه الب�شتان(، والبيدار هو العامل الذي يقوم على ري املزروعات 
والأ�شجار مقابل ن�شبة من الغلة حتدد بالتفاق بينه وبني �شاحب املال اأو الوكيل اإن كان املال لالأيتام اأو لالأوقاف. للمزيد انظر 

احلب�شي، معجم املفردات الُعمانية، �ص 85.
5( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص91.

6( املزابنة: املزايدة يف البيع وال�شراء. انظر احلب�شي، معجم املفردات الُعمانية، �ص151.
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ذلك")1(، وعلى الوكيل طناء مال الوقف بالنداء ال بال�سوم)2( حر�سا على ال�سفافية 
باحلا�رص وال  اإال  يطني  "..فال  الثمن يف حينه،  اأن يكون دفع  والنزاهة، وعلى 
ا�ستنتاج  ميكن  النوازل  كتب  من  الفتاوى  هذه  خالل  فمن  اأجل")3(،  اإىل  يطني 
اإجراءات ال�سبط واملحا�سبة واملراقبة التي كانت تطبق على الوكالء حتى ال يحدث 

تعدٍّ على اأموال الوقف.
املخاطر التي تعر�ص لها الوقف:- 4

تعر�ص الوقف يف نزوى عرب التاريخ للكثري من املخاطر التي تعددت بح�سب م�سادرها 
بني خماطر �سيا�سية واأخرى لها عالقة بالظواهر الطبيعية،وبع�سها االآخر ناجت عن �سوء 
تنفيذ اجلانب االإداري للوقف، اإ�سافة اإىل خماطر اأخرى،كالتغريات الدميوغرافية يف 

املدينة وفتاوى العلماء، وقد تتبع الباحث هذه املخاطر وهي على النحو االآتي: 
اأ- املخاطر ال�سيا�سية: تعر�ص الوقف يف نزوى لعدد من املخاطر التي متثلت م�سبباتها 
يف االأن�سطة ال�سيا�سية �سواء اأكانت عدوانا خارجيا اأم من خالل الن�ساط ال�سيا�سي على 

امل�ستوى املحلي:
لُعمان،  ال�سيا�سية  العا�سمة  اأن نزوى كانت هي  املعروف  العدوان اخلارجي: من  اأوال: 
لذلك كانت هدفا رئي�سيا للغزو اخلارجي لعدة مرات، حيث دخل فخر الدين اأحمد بن 
الداية بجي�سه املكون من خم�سمائة فار�ص واأربعة اآالف راجل نزوى عام 674هـ/1275م 
من  نزوى  من  خا�سة  العقر  اأهل  واأخرجوا  له،  غاية  ال  اأذى كثري  منهم  "النا�ص  فاأ�ساب 
بيوتهم")4(، وحني ي�سيب النا�ص مثل هذا البالء يف بيوتهم وممتلكاتهم، فمن املحتمل اأن ما 
ي�سيب مال االأوقاف اأ�سد من ذلك؛ اإذ من الطبيعي اأن يهتم النا�ص ب�سالمة اأرواحهم ومالهم 
يف املقام االأول، فيرتكون مال االأوقاف دون اهتمام اأو �سيانة فيقع عليه ما يقع من اخل�سائر 

1( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص97.

2( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد، �ص256.
3( نف�شه، �ص256.

4( الأزكوي، ك�شف الغمة، ج2، �ص914.
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جراء االإهمال، هذا اإن مل يجد فيه الغازي فائدة، اأما اإن كانت غلتها مما يثري الطمع فاإنها 
لن ت�سلم، و�ستنهب مع ما ينهب من اأموال النا�ص. ومن االأخطار اخلارجية االأخرى التي 

تعر�ست لها االأوقـاف يف نزوى اأنه عند دخـول عامــل ابن جبـر)1( 

1( ابن جرب هو �شيف ابن ال�شلطان اأجود بن ال�شلطان زامل بن ح�شني بن نا�شر اجلربي)874-902هـ/1470-1496م(، الذي كّلفه 
اأبوه بحرب ال�شلطان �شليمان بن �شليمان النبهاين، فقد ذكر ال�شخاوي باأن اأجود قد خّلف اأخاه �شيفا، و�شملت مملكته البحرين 
وُعمان وهرمز، وهو ما يوؤكده الن�ص الذي جاء عن اأحمد بن ماجد يف كتابه »الفوائد يف اأ�شول علم البحر والقواعد« حول ال�شراع 
الذي كان دائرا يف ُعمان بني النباهنة والإمامة الإبا�شية، حيث ذكر باأنه يف تاريخ تاأليف الكتاب كان حكم البحرين لأجود بن 
زامل، واأخذ البحرين والقطيف عام 880هـ، كما اأ�شار اإىل تدخل ابنه �شيف بن زامل عام893هـ يف ُعمان وانت�شاره على  �شليمان 
بن �شليمان النبهاين، يقول: »وقد اأخذ ولده �شيف )بن اأجود( بن زامل ُعمان.. بال�شيف على �شليمان بن �شليمان بن نبهان يف 
عام ثالث وت�شعني وثمامناية، ووىل عليها اإماما من الإبا�شية يدفع له حما�شيلها وقد ن�شروه اأهلها وقاموا بن�شره، فهدم جميع ح�شونها 
واأّمر عليهم عمر بن اخلطاب الإبا�شي"، وهي اإ�شارة تتوافق مع ما ذكره ابن مداد يف �شريته عن دخول ابن جرب اإىل ح�شن بهال يف  

يف العام ذاته)893هـ( اإىل بهال. 
هذا ويجب التنبه اإىل اإ�شكاليتني وردتا يف ن�ص ابن ماجد، الأوىل: اإنه ذكر "هدم جميع ح�شونها"، وهي مبالغة وا�شحة، فكيف 
يت�شنى له اأن يهدم جميع ح�شون ُعمان، اإل اإن كان يق�شد منطقة واحدة من ُعمان، والإ�شكالية الثانية: يف قوله: "وقد اأخذ ولده 
�شيف بن زامل ُعمان"، وكان يفرت�ص اأن يكون �شيف بن اأجود بن زامل، فاإذا اأخذنا يف العتبار اأن املق�شود هو �شيف بن زامل 

الأخ الأكرب لل�شلطان اأجود فاإن هذا ل ي�شتقيم، وذلك لعدة اأ�شباب:
لأنه ذكره �شراحة باأنه ولده، و�شيف هذا اأخوه ولي�ص ولده.

لأن �شيف قد توىل احلكم قبل اأخيه اأجود، كما ي�شري اإىل ذلك ال�شخاوي يف ترجمته لأجود "وقام اأخوه �شيف على اآخر ولة 
اأحد �شعراء ال�شلطان اأجود متوعدا  قال  الع�شفوريني.  مانع  اآل  مع  ال�شراع  يف  قتل  وقد  اجلراونة...وملا مات خّلفه اأخوه هذا"، 

الع�شفوريني)�شعر نبطي(:
          اإن كان �شيف حان اأو جاه يومه          ومهد يف بطن الرثى مبهاد 

           فما مات اإل عنك يف كل لقوة           لكم عند زومات العدو �شناد
ول حتدد امل�شادر تاريخ وفاة �شيف بن زامل بدقة، اإل اأن الباحث الدكتور احلميدان يرجح اأن بداية حكم ال�شلطان اأجود كان قبل 
عام 874هـ وذلك اعتمادا على ر�شالة اأر�شلها له الوزير حممود القاواين)ت886هـ( اأحد اأبرز وزراء الدولة البهمينية يف الدكن، 
)جمع كل ر�شائله بعد وفاته كاتبه عبدالكرمي النيهمندي يف كتاب اأ�شماه "كنز املعاين"(، يخربه فيها عن حدوث عملية قر�شنة 
على �شفينة من رعايا ال�شلطان اأجود يف الهند، وهو ما يدل على و�شوله للحكم حينذاك، وهو ما يعني اأي�شا وفاة اأخيه �شيف قبل 

874هـ، الأمر الذي ينتفي معه اإمكانية قدوم �شيف بن زامل اإىل ُعمان 893هـ.
اإذا ما ما نظرنا اإىل ما ذكره اأحمد بن ماجد من ن�شب ال�شلطان �شليمان النبهاين على اأنه �شليمان بن �شليمان بن نبهان، مع اأن نبهان 
هو ال�شم اخلام�ص يف �شل�شلة ن�شبه، )�شليمان بن �شليمان بن مظفر بن �شليمان بن نبهان بن كهالن بن عمر(، فقدمه لي�شعه الثالث، 
وهو ما يفهم منه اأن الن�شبة اإىل اأحد الأجداد وتقدميه كان م�شتعمال يف تلك الفرتة. اجلدير بالذكر اأن ال�شلطان �شليمان بن �شليمان 

النبهاين قد امتدح ال�شلطان اأجود بن زامل وابنه �شيف يف ق�شيدته امليمية:
قيـــــه فـي امِلكـــــِرّ املُ�شـــاِدُم اأبا �شــنـٍد قـــْرم املـلوِك ابن زامـٍل         ومـن يَتّ    

ي كـل �شــيـٍف وذابـٍل          اذا اأحجمت خـوف احِلمام املقـادُم و�شــيفاً يــرِوّ    
انظر ال�شخاوي، �شم�ص الدين حممد بن عبدالرحمن. الربق الالمع لأهل القرن التا�شع، ط1، دار اجليل، بريوت، 1992م، ج1، 
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اإىل بهال عام 893هـ/1487م)1( يف حربه �سد ال�سلطان �سليمان بن �سليمان بن مظفر 
النبهاين، يظهر اأنه هدد بدخول عقر نزوى اأو اأن يدفع له اأهلها مبالغ مالية مقابل اإحجامه 
الثاين من  بن مداد)الن�سف  ال�سيخ عبدالله  فقهية عن  ي�ست�سف ذلك من م�ساألة  عنها، 
ق 9هـ/15م( جاء فيها: "اأن الفقيه عبدالله بن مداد اأجاز الأهل العقر من نزوى زيادة 
خبورة اأن يطنوها ل�سد ابن جرب، واأن اأهل العقر فعلوا ذلك باأمر الفقيه عبدالله بن مداد، 
وعند الفقيه عبدالله بن مداد اأن طناء اخلبورة من االأفالج ل�سد بن جرب جائز؛ ذلك الأن 
القبائل ومن  ويعم  والغائب واحلا�رص  وامل�سجد  اليتيم  ويعم  البلد  اأهل  اأهون على  ذلك 
يخاف منه اأن ال ي�سلم �سيئا ل�سد ابن جرب")2(، فمن هذه امل�ساألة يت�سح باأن الغرم املراد 
ولعل  االأوقاف،  ذلك  يف  مبا  اجلميع  حتمله  العقر  دخول  عدم  مقابل  جرب  البن  دفعه 
ذلك املبلغ هو ما اأ�سار اإليه اأحمد بن ماجد باأن اأهل ُعمان اأدوا لل�سلطان اأجود اجلربي 

املحا�سيل الزراعية: " ووىل عليها اإماما من االإبا�سية يدفع له حما�سيلها")3(.
ومن االأخطار اخلارجية التي تعر�ست لها االأوقاف يف نزوى وكانت �سببا يف تدمري 
بع�ص ممتلكات االأوقاف؛ الغزو الفار�سي الذي جاء لن�رصة �سيف بن �سلطان الثاين)4( على 
االإمام بلعرب بن حمري)5(، حيث و�سف ال�سيخ البطا�سي اأيام دخول العجم على ُعمان 

الدرا�شات  مركز  اإبراهيم خوري، ط2،  حتقيق  والف�شول،  والقواعد  البحر  علم  اأ�شول  يف  الفوائد  اأحمد.  ماجد،  وابن  �ص190. 
والوثائق، راأ�ص اخليمة، 2001م، �ص209. وابن مداد، �شرية ابن مداد، �ص55. والنبهاين، �شليمان بن �شليمان. ديوان النبهاين، 
حتقيق عز الدين التنوخي، ط2، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، 2005، �ص 293-294. واخلالدي، خالد بن عزام بن حمد، 
واإميان بنت خالد اخلالدي. ال�شلطنة اجلربية يف جند و�شرق �شبه اجلزيرة العربية، ط1، الدار العربية للمو�شوعات، بريوت، 2011م، 
�ص31. واحلميدان، عبداللطيف نا�شر. مكانة ال�شلطان اأجود بن زامل يف اجلزيرة العربية، جملة الدارة، العدد الرابع، 1402هـ، 

�ص64-57.
1( ابن مداد، �شرية ابن مداد، �ص 55.

2( البو�شعيدي، لباب الآثار، ج14، �ص442.
3( ابن ماجد، الفوائد يف اأ�شول علم البحر والقواعد، م�شدر �شابق، �ص 209.

والثانية)1151-1154هـ(،  هـ(  الأوىل)1146-1140  مرتني  بالإمامة  له  بويع  )الثاين(،  اليعربي  �شيف  بن  �شلطان  بن  �شيف   )4
ا�شتنجد بالفر�ص من اأجل ن�شرته على الإمام بلعرب بن حمري. انظر املعويل، ق�ش�ص واأخبار، �ص296-305، والبطا�شي، الطالع 

ال�شعيد، �ص 21-17.
5( بلعرب بن حمري بن �شلطان بن �شيف اليعربي، بويع له بالإمامة مرتني الأوىل)1145-1151 هـ( والثانية)1157-1161هـ(، وهو 

اآخر ائمة اليعاربة، خا�ص يف اإمامته الأوىل �شراعا مع الإمام �شيف بن �شلطان. 
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باأنها قد اأحرقت فيها مكتبات كثرية)1(، اإذ كان اجتياح العجم لُعمان يف منت�سف القرن 
ان اآخر  الثاين ع�رص ماأ�ساويا كما ت�سفه امل�سادر التاريخية "فنزل جي�ص العجم بخور فكَّ
ليلة اخلمي�ص الثنتي ع�رصة ليلة خلت من �سهر ذي احلجة �سنة 1149هـ )1736م(")2(، 
حيث عاث اجلي�ص الفار�سي ف�سادا يف عدد من املدن الُعمانية، ومل تكن لت�سلم منه نزوى 
احلج  �سهر  يف  اإليها  فاجتهوا  حمري،  بن  بلعرب  اإمامة  ومركز  حوا�رصها  اإحدى  وهي 
عام 1150هـ/1773م، فهرب االإمام بلعرب بن حمري اإىل وادي بني غافر، و�سالح 
نزوى؛  من  العجم  متكنت  "فلما  منها،  يتمكنوا  حتى  منهم  خديعة  نزوى  اأهل  العجم 
و�سعوا عليهم اخلراج وعذبوهم باأنواع العذاب، وقتلوا الرجال والن�ساء الكبار واالأطفال 
األيم  واأذاقوهم  قبيحة  اأفعاال  نزوى  وفعلوا يف  اأرادوه،  من  الن�ساء  من  وحملوا  ال�سغار 
العذاب، حتى قيل اأنهم قتلوا من اأهل نزوى مقدار ع�رصة اآالف من الن�ساء واالأطفال، 
ومل ي�سلم من اأهل نزوى اإال من قدر على الهرب وهم قليل")3(. وكما تعر�ص النا�ص 
للتعذيب والتهجري الق�رصي تعر�ست اأموال الوقف للنهب والتدمري، فبالنظر اإىل اخلراج 
الذي و�سع على اأهل نزوى، يحتمل اأن تكون اأموال االأوقاف لي�ست بعيدة عنه، حيث 
ميكن اأن ي�ستعني اأهل نزوى باأموال االأوقاف يف دفع اخلراج كما �سبق عليه احلال عند �سد 
ابن جرب عن العقر، خا�سة اأنه يوجد بني اأيديهم ن�ص فقهي ميكن اأن ي�ستندوا عليه وهي 
فتوى ال�سيخ عبدالله بن مداد التي �سبق ذكرها، كما يحتمل اأن يعمل العجم على نهب 
اأموال االأوقاف املو�سوعة يف املخازن اإن كانت غالال وثمارا، اأو حتى اإن كانت نقودا 
بيد الوكالء، وعلى الرغم من عدم وجود ن�ص يثبت ذلك، اإال اأنه غري م�ستبعد يف ظل 
الن�سو�ص االأخرى)4( التي تثبت اأن العجم نهبوا كل ما ا�ستطاعوا الو�سول اإليه يف نزوى.

1( البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص130
2( ال�شاملي التحفة، ج2، �ص154
3( امل�شدر ال�شابق، ج2، �ص156

4( من الن�شو�ص التي تثبت ما فعله العجم يف نزوى من النهب وال�شلب ق�شيدة ال�شيخ عامر بن حممد الق�شابي، وهو ممن عا�شر تلك 
الأحداث املروعة التي يقول فيها:

فهل �شمعـت اآذان اأهل اأوىل النهــى        مبا حــّل يف نزوى من الفــادح الأمــر
اأتاهم خميــ�شا من رعاع اأعــاجــــم         فـــغادرهم �شرعــى الأ�شنــة والبـرت
ومل ينج منهــم غري من كــان هاربـا         بطـــود منيــف اأو مبهـمهـة قفــــــــر
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حملة  العجم  دخول  فعند  للتدمري،  االأوقاف  بع�ص  تعر�ست  النهب  اإىل  واإ�سافة    
الله، وانك�رص اخلر�ص، وتوقف  �ساء  ما  املحلة  واأ�رصوا واغت�سبوا من  "قتلوا  خرا�سني 
خر�ص  هو  هنا  اإليه  امل�سار  واخلر�ص  مدة")1(،  العجم  دخول  بعد  ال�سحيلية  خل  مورد 
ب�سارة ال�سحيلية الذي اأو�ست به للخل يف حملة خرا�سني، حيث انك�رص من اأثر اأعمال 
التدمري التي قام بها العجم، وظل وقف اخلل معطال مدة من الزمان، حتى متت اإعادته 

من الوقف املخ�س�ص لهذا اخلر�ص)2(.
ثانيا:  ال�رصاع الداخلي: لئن كانت الغزوات اخلارجية تق�سد نزوى لكونها العا�سمة 
ال�سيا�سية لُعمان، فاإن ال�رصاع الداخلي كان اأي�سا ي�ستهدف نزوى؛ نظرا ملكانتها ال�سيا�سية 
واملعنوية يف ُعمان، ذلك الأنها تعد حجر الزاوية يف ال�سيطرة على ُعمان كلها،  فاالإمام 
نا�رص بن مر�سد بعد بيعته يف الر�ستاق �سعى �سعيا حثيثا لل�سيطرة على نزوى، وكذلك 
فعل االإمام اأحمد بن �سعيد بعد بيعته االأوىل يف الر�ستاق، وكاأن حكم ُعمان ال يكتب 

له الكمال اإال بال�سيطرة على نزوى كونها املعقل املهم يف داخلية ُعمان.
حركتها  التي  الع�سكرية  احلمالت  من  للعديد  الدرا�سة  فرتة  خالل  نزوى  تعر�ست 
ال�رصاعات الداخلية يف ُعمان، وكان لها تاأثري �سلبي على اأموال الوقف بنهب اأو تدمري، 
ومن هذه احلمالت، حملة اآل الري�ص على نزوى عام 675هـ/1297م، يف �رصاعهم 
الداخلي �سد دولة كهالن بن نبهان، حيث ا�ستهدفوا عقر نزوى وهي املقر الرئي�سي 

و�شيق الذراري من ن�شاء و�شبيـــــة         واأدمعهــم تنهــّل كالـــــوابـل القطـر
كما جاء يف فتوى ال�شيخ �شعيد بن اأحمد الكندي، وهو ممن عا�شر تلك الأحداث يف احلكم ال�شرعي فيمن اأخذهم العجم من 
نزوى وغريها، تف�شيل احلكم ال�شرعي للفئات الذين حملهم العجم، فهناك الكهول والعميان وذوي العلل والأطفال الر�شع، ويف 
املقابل الن�شاء ال�شحيحات البالغات، وال�شبيان الذين يحملون اأنف�شهم من الذكور والإناث، والرجال املُْرد البالغون واملراهقون. 
ومن الن�شو�ص التي تثبت ذلك اأي�شا الن�ص الذي ورد يف حتفة الأعيان وقد ذكر يف الفقرة ال�شابقة، اإ�شافة اإىل ن�ص عن ال�شيخ 
حممد بن خمي�ص ال�شيفي)ق13هـ( ي�شف فيه دخول العجم ملحلة خرا�شني: »فلم يقدر اأهل خرا�شني على منع العجم فقتلوا 
واأ�شروا واغت�شبوا من املحلة ما �شاء اهلل«. كل هذه الن�شو�ص تثبت اأعمال ال�شبي التي قام بها العجم يف نزوى، ولئن كانوا قد اأخذوا 
الأطفال وال�شبيان والن�شاء والرجال بهدف بيعهم من اأجل ك�شب املال فاإن الأوىل والأ�شهل والأقرب نفعا هو نهب املال الذي مت 
حت�شيله �شواء كان غذاء كالثمار والغالل اأم نقدا، ولي�ص م�شتبعدا اأن يكون من �شمن ذلك اأموال الأوقاف، نظرا لكرثتها ووفرتها 

يف نزوى. انظر البطا�شي، الطالع ال�شعيد، �ص85-62، وال�شاملي التحفة، ج2، �ص156، وال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص80.
1( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص80.
2( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص80.
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للحكم و"دخلوها واأحرقوا �سوقها واأخذوا جميع ما فيها و�سبوا ن�ساءها واأحرقوا خمازن 
امل�سجد اجلامع املت�سلة به واأحرقوا الكتب")1(، وهي اإ�سارة وا�سحة على االعتداء على 
اأحرقت خمازن اجلامع  الع�سكرية، حيث  فيه هذه احلملة  ت�سببت  الذي  الوقف  اأموال 
املت�سلة به والتي يحتمل اأن يكون بها ما يحتاج اإليه امل�سجد كالفر�ص، واأدوات ال�رصاج، 
وبع�ص الثمار والغالل التي ح�سدت من اأوقاف امل�سجد �سواء كانت للتغذية يف امل�سجد 

كاالإفطار وغريه، اأم اإ�سافة اإىل الكتب وامل�ساحف.
اأموال االأوقاف، ولي�ص  لت�سلم منها  الداخلية يف ُعمان عموما مل تكن  وال�رصاعات 
ذلك حكرا على نزوى، فقد جاء يف توبة االإمام بلعرب بن حمري: ".. وكذلك دائن 
باأداء ما يلزمني الأهل قاروت العايل)2( وغريهم من خ�سي)3( نخل وقطع �سجر وهدم 
بلد  يلزمني الأهل  ما  باأداء  دائن  م�ساجد ووقف،..وكذلك  لهم ولغريهم من  بيوت 
فاالإمام  ووقفها")4(،  وم�ساجدها  الأهلها  يلزمني  ما  اإزكي،  ناحية  من  الطوية  امل�سماة 
بلعرب خا�ص �رصاعا مع بع�ص اخلارجني عليه يف املناطق املذكورة يف الن�ص قبل عام 
اإتالف بع�ص املمتلكات  1150هـ/1773م، مما اأدى اإىل  قيامه ببع�ص االأعمال منها 
كان منها ما هو لالأوقاف وامل�ساجد، وميكن اأن يقا�ص على ذلك ما يجري على اأموال 
الوقف يف نزوى من جّراء ال�رصاعات الداخلية، اإذ اإن اأ�ساليب احلرب وال�سغط على 
العدو كانت مت�سابهة ومل ت�سلم منها مدينة اأو بلدة من بلدان ُعمان كانت م�رصحا لهذه 
ال�رصاعات، ونزوى كانت يف واجهة ذلك كله، خا�سة اأن بها من اأموال االأوقاف ما 

يفوق غريها بكثري. 
اإ�سافة اإىل ما �سبق فاإن الوقف مل ي�سلم من بع�ص الت�رصفات التي كان يقوم بها احلكام 
والتي كانت ت�ستهدف اأمواله، منها تعيني الوكالء غري الثقات كما ي�ست�سف ذلك من 

1( ابن مداد، �شرية ابن مداد، �ص 38، وال�شاملي، التحفة، ج1، �ص359.
2( اإحدى القرى التي تتبع ولية اإزكي مبحافظة الداخلية ب�شلطنة ُعمان.

3( جاء يف ل�شان العرب خ�شت النخلة تخ�شو خ�شوا: اأح�شفت. انظر ابن منظور، ل�شان العرب، ج4، �ص105 وخ�شا النخلة اأي انتزع 
قلبها. احلب�شي، معجم املفردات الُعمانية، �ص 128.

4( البطا�شي، الطالع ال�شعيد، �ص22.
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كتب الفقه: "اإذا كان وقف يف يد رجل خائن جعله ال�سلطان يف يده فجائز ملن قدر عليه 
اأن ياأخذه من يده اإذا كان هذا الوقف للفقراء اأو �سيء لله مثل امل�ساجد وغري ذلك")1(، 
كذلك جاء يف �سرية اأحمد بن مداد يف اإنكاره على االإمام حممد بن اإ�سماعيل: "وقد 
�سل حممد بن ا�سماعيل باأخذه اأموال النا�ص اليتامى واالأرامل والبالغني وامل�ساجد لنف�سه 

والأعوانه وخلّطاره واأ�سيافه وللجبابرة")2(.
ب- خماطر �سوء تنفيذ اجلانب االإداري للوقف:  وهذا البند يتعلق ب�سلوك الوكالء 
خ�سو�سا، حيث اإن هناك بع�ص الوكالء ممن ال يح�سنون اإدارة اأموال الوقف، فينتج 
عن ت�رصفاتهم ما ي�سيء اإىل االأوقاف، بل ويهدد اأ�سل وجودها يف بع�ص االأحيان، 
ومن اأبرز هذه الت�رصفات: االإهمال، فيهمل بع�ص الوكالء الن�سخ املعتمدة يف االأوقاف 
الن�سخ عن طريق  اإعادة كتابة  اأو فقدانها، ويرتتب على ذلك  مما ينتج عن ذلك تلفها 
�سوؤال احلفظة والثقات)3(، االأمر الذي ينتج عنه اإغفال بع�ص االأموال وعدم كتابتها، اأو 
عدم معرفة م�سارف هذه االأوقاف، حيث يرد يف ن�سخ االأوقاف يف و�سف بع�ص نخل 
اأنه لعماره اأو غري  االأوقاف: "مل تعرف متييزهن من بع�سهن البع�ص")4(، و"ال ندري 
ذلك")5(، و"مل نعرف نخلة العمار من نخلة الوقف هو ملا �ساء عماره من االأكل فيه، 
وليو�سع املبتلى كل �سيء يف مو�سعه اإن وجد اإىل ذلك �سبيال")6(، و"وجدناه مكتوبا 
اأي مكان  نعرفها يف  احلبط ال  بر�سي يف  نخلة  النخلة  بهذه  قيا�سا  ن�سخة غري هذه  يف 
منها")7( فهذه من االأوقاف التي جهلت م�سارفها ب�سبب االإهمال و�سياع ما حفظت فيه.

هذه  منظمة، يف خلط  بطريقة  عائداتها  وحفظ  الوقف  اأموال  تنظيم  اإهمال  يت�سبب 

1( العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص 175.

2( البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص129.
3( �شبق ذكر توجيه القا�شي �شعيد بن اأحمد العويف بكتابة ن�شخة لبع�ص امل�شاجد عن طريق الأخذ عن اأحد الثقات: »واأمرنا ال�شيخ 

�شعيد ]بن اأحمد[ العويف لناأخذ بقول الوالد ]عبداهلل بن �شالح املف�شلي[  مبا عنده من احلفظ والعلم على نظر ال�شالح«.
4( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 4.

5( امل�شدر ال�شابق، الورقة رقم 6.
6( امل�شدر نف�شه، الورقة رقم 3 .

7( امل�شدر نف�شه، الورقة رقم 28.
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االأموال وعدم متييز كل نوع من االآخر، فقد جاء يف م�ساألة موجهة لل�سيخ �سعيد بن 
موقوف  مال  ومعه  لعّماره  اإذا كان  امل�سجد  مال  "ويف  ب�سري)ت1150هـ/1773م(: 
اإىل مال عماره  اأو يف غريه م�سافا  اإفطارا وغداء وملن ي�ساألهم فيه  ياأكلونه  على عّماره 
يف  بيانه  يقرر  كتاب  له  وجد  وال  احلكم،  يف  بع�ص  بع�سه  من  بتميزه  بّينة  تقم  ومل 
الوقف  اأموال  يف  خلط  كثري)2(  ومثلها  امل�ساألة  هذه  خالل  من  فنجد  االطمئنانة")1(، 
حتى ي�سبح معه متعذرا متييز املال املخ�س�ص لكل م�رصف من امل�سارف، وهو ناجت كما 

يالحظ عن �سوء حفظ الوكالء الأموال الوقف. 
تولية  االإداري  اجلانب  تنفيذ  �سوء  ب�سبب  اأي�سا  الوقف  لها  تعر�ص  التي  املخاطر  ومن 
غري البالغني اأمر اإنفاذ الو�سايا التي قد حتمل اأوقافا، فنظرا ل�سغر �سن الو�سي ي�ست�سعفه 
املتنفذون يف االأموال املو�سى بها فال ي�ستطيع مواجهتهم؛ فت�رصف تلك االأموال يف غري 
ما اأو�سى به املتوفى، فقد جاء يف منهاج العدل عن ال�سيخ اأحمد بن مفرج: "و�ساألت 
يف ال�سيد االأجل كهالن بن نبهان)3( اأن اأباه نبهان اأو�سى بو�سايا يف ماله وتركه و�سيه 
وهو مل َيْبُلغ، واالأموال متفرقة ومغ�سوبة و�رصكاءه يبيعون وهو ال يقدر على نهيهم عن 

بيعهم وال ي�ستمعون له")4(.
وكذلك من املخاطر االأخرى املتعلقة باجلانب االإداري تعدي االأو�سياء على االأوقاف، 
ففي كثري من االأحيان يتاأخر االأو�سياء عن تنفيذ الو�سايا الوقفية: "وفيمن اأو�سى للفقراء 
ب�سيء من ماله ومتت الو�سية ومل تخرج �سنني")5(، مما ينتج عن ذلك تاأخر ت�سليم الوقف 

مل�ستحقيه ورمبا اأ�سواأ من ذلك هو غياب هذا املال وعدم ت�سليمه نهائيا. 
وتتعر�ص االأوقاف اأي�سا ملخاطر اإدارية اأخرى منها تاأخر تعيني الوكالء لبع�ص االأوقاف 

1( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 105.
2( للمزيد من امل�شائل التي بها ا�شتي�شاح حلكم خلط اأماول الوقف موجهة اإىل الفقهاء. انظر املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص27 

و50، و56 وغريها، واخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 123 وغريها.
3( مل يجد له الباحث ترجمة. 

4( ابن معد، منهاج العدل، ق2، الورقة رقم 270.
5( نف�شه، الورقة رقم 268.



122

نتيجة �سغور من�سب الوكيل ب�سبب وفاة اأو تخلي وكيل �سابق عن وكالته، فقد ذكرت 
ال�سيخة �سفية ال�سليمانية)1()ت1183هـ/1769م(: "توقف اإنفاذ الوقف الذي اأو�سى 
من  العباد  مل�ساجد  تعاىل  الله  �سليمان رحمه  بن  عبدالله  ال�سفيق  الفقيه  ال�سيخ  والدنا  به 
نزوى بعد وفاة وكيله ومل يقم وكيل الإنفاذه ملدة �سنتني، وقد اأمرت الوكيل اجلديد 
مبراعاة حق ال�سنتني من هذا الوقف")2(. ومن املخاطر االإدارية اأي�سا هي التحايل على 
اأموال الوقف وابتكار طرائق لال�ستفادة من تلك االأموال، حيث جاء يف م�ساألة فقهية عن 
ال�سيخ �سالح بن �سعيد الزاملي حول اأوقاف م�سجد العني وتبديلها عما كان عليه اأوال:" 
اأما الب�سط للعمار ال جتوز من مال امل�سجد وال من مال الوقف، واأما من مال ال�سايل حتى 
ار امل�سجد قد اأخذوا من مال  ي�سال فهذه حيلة قد فعلوها يف نزوى")3(، فيظهر اأن ُعمَّ

ال�سائل يف امل�سجد ل�رصاء الب�سط لهم، هو ما مل يكن ي�سح بطريقة �رصعية. 
غري  اأخرى  ملخاطر  اأي�سا  االأوقاف  تعر�ست  ذكرها  �سبق  التي  املخاطر  اإىل  اإ�سافة 
لفقراء مكة  غلتها  اأر�ص زراعية وقفت  نزوى  اأوقاف  اإن من  ال�سبب، حيث  وا�سحة 
املكرمة، وكانت حماطة بجدار ي�سونها ولها اأثر ماء من فلج الغنتق، حيث توفرت لها 
كل عنا�رص البقاء واال�ستمرار، اإال اأنها اأُهملت فاأ�سبحت خرابا بعد اأن انهدمت جدرها 
اأن يبنى جدارها  اأيجوز  اأر�ص مل�ساكني مكة خراب  اإليها: "ويف  واأ�سبح املاء ال ي�سل 
واليوم  ونخل  جدار  لها  قبل  وكانت  املاء؟...  ليطاها  اأر�سها  وتقطع  نخال  وتف�سل 
خراب، ولها اأثر ماء من فلج الغنتق")4(، ومل يت�سح للباحث ال�سبب املوؤدي اإىل اإهمال 
اأنه يحتمل اأن يكون بُْعد م�سارف الوقف يف مكة �سببا الإهمالها،  تلك االأر�ص، اإال 
اإ�سافة اإىل ما ميكن اأن ت�سببه االأمطار وال�سيول والغزوات الداخلية واخلارجية التي �سبق 

احلديث عنها.

1( ال�شيخة الفقيهة �شفية بنت عبداهلل بن �شليمان ال�شليمانية، من عاملات نزوى يف القرن الثاين ع�شر الهجري، اأخذت العلم عن 
والدها، لها فتاوى فقهية، كما ن�شخت عدد من الكتب لوالدها، للمزيد انظر ال�شيفي، ن�شاء نزوانيات، �ص85-81.

2( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص384.
3( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم103.

4( ابن معد، منهاج العدل، ق4، الورقة رقم 93.
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التي  املخاطر  اأحد م�سببات  الطبيعية  الظواهر  تعد  ج- خماطر متعلقة بظواهر طبيعية: 
تعر�ست لها اأموال االأوقاف، وتتمثل هذه الظروف يف االأودية والفي�سانات، واجلفاف 
الذي يوؤدي اإىل انقطاع جريان االأفالج التي تروي اأموال الوقف، كل ذلك اأدى اإىل 
اندثار اأموال الوقف وخرابها، فقد حدثت �سيول جارفة عام 853هـ/1449م"... 
فتزاحمت االأودية وحملت معها ال�سور العايل من نزوى وحاطت بدار احلكم فاأخذته 
من اأ�سا�سه")1(، ويف عام 897هـ/1491م حدثت في�سانات اأخرى اأ�سد قوة بناء على 
نه ال�سيخ مداد بن عبدالله بن مداد، حيث جرفت معها بع�سا من اأمالك امل�سجد  ما دوَّ
اجلامع، "واأن هذه اجلرفة �سّلت جامع عقر نزوى ال�رصح الغربي مع الربادة)2( التي يف 
ال�سفة التي فيها املحراب ...، وحملت ال�سوق كلها مع خمازن اجلامع االأربعة")3(، 
كما اجتاحت عدد من احلارات والب�ساتني يف عقر نزوى "ودخلت امليدانية وهدمت 
�سور حارة ال�رصع على جدار ب�ستان ع�سكر وخاف اأهل غليفقة خوفا عظيما على اأنف�سهم 
من ذلك، وو�سل منها اإىل اأن وقع يف احل�سية التي هي نع�سي م�سجد احلجارة، وهدمت 
جدار ب�ساتني فلج...، اأخذت بيوت احل�ساة كلها مع ما يقابلها من ال�سوق من بيوت 
احل�سن وحمل الواديان جميعا وادي كلبوه ووادي االأبي�ص)4( مقدار األف نخلة")5(، 
ومن املحتمل جدا اأن تكون هذه الفي�سانات قد اجتاحت اأمواال لالأوقاف �سواء كانت 
جدا،  مرتفعة  اأماكن  اإىل  و�سلت  اإنها  اإذ  ال�سوق،  يف  حمالت  اأم  زراعية  اأرا�سي 

1( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج2، �ص86.
2( جتمع على برادات، والربادة هي غرفة متعددة الأغرا�ص، اأ�شبه باملخازن ال�شغرية، ت�شتعمل ح�شب احلاجة اإليها، فربادات امل�شاجد 
قد ت�شتعمل لو�شع قرب ماء ال�شرب بها، كما يحتفظ فيها بالتمر الذي ي�شتخدم يف فطور وهجور جماعة امل�شجد، وقد يو�شع بها 
حطب التدفئة ويوقد فيها �شتاء، اأو يتعلم فيها ال�شبيان، اأما برادات املقابر فيو�شع بها اللَِّب املخ�ش�ص للقبور، وكانت توجد برادات 
تو�شع بها الرحى التي يطحن بها احلب. انظر ن�شخة مدون فيها اأوقاف مقربة عقر نزوى وعدد من الأوقاف الأخرى، جاء فيها ذكر 
القا�شي عبداهلل بن حممد بن غ�شان، مكتبة الباحث حممد ال�شيفي، دون رقم، �شي�شار اإليها فيما بعد بن�شخة املقربة متييزا عن غريها 
من الن�شخ الواردة يف الدرا�شة، الورقة رقم2، ون�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد،  الورقة رقم 39، املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص61، 
وابن عبيدان، جواهر الآثار، ج13، �ص214-215، وامل�شكري، عبداهلل بن �شعيد. املنثور يف علم املاأثور، مكتبة ال�شيد حممد بن 

اأحمد، ال�شيب، خمطوط رقم 87، الورقة رقم 71.
3( البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص117.

4( اأحد اأ�شهر اأودية نزوى، وهو م�شمى يطلق على املجرى الذي ت�شب فيه عدد من الأودية التي تنحدر من اجلبل الأخ�شر وهي امل�شلة 
والهجري وكمه و�شميت، ويطلق م�شمى وادي الأبي�ص من مرفع دار�ص باجتاه نزوى ال�شيفي، م1، ج2، �ص102

5( امل�شدر ال�شابق، ج2، �ص117.
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واجتاحت معها البيوت والدكاكني وب�ساتني النخيل، وقد انعك�ص �سدى الفي�سانات 
وما تخلفه من دمار على كتب الفقه اإذ وردت م�سائل تتعلق باإ�سالح اآثار الدمار الذي 
"وما  ب�سري:  بن  �سعيد  لل�سيخ  املوجهة  امل�ساألة  ففي  الوقف،  اأموال  على  االأودية  تخلفه 
تقول يف اأموال امل�ساجد واالأكفان يغ�ساها الوادي ويكب�سها، و�سارت ال ت�رصب")1( 
يظهر تاأثري االأودية على اأموال االأوقاف من حيث االأتربة التي حتملها االأودية والتي ترفع 

من م�ستوى االأر�ص حتى متنع و�سول املاء اإىل املزروعات من الفلج.
انقطاع  يت�سبب يف  الذي  اجلفاف  اأخرى وهي  الفي�سانات هناك م�سكلة  اإىل  واإ�سافة 
االأفالج عن اجلريان فتموت املزروعات ب�سبب ذلك، وقد كان هناك اأمواٌل يف نزوى 
على �ساقية فلج ذو �سمد )دْو�سَمْد(، الذي �سبق ذكره باأنه قد انقطع عن اجلريان بعد 

�سق فلج دار�ص.  
د- خماطر ناجتة عن التغريات ال�سكانية: واأهم هذه التغريات هي الهجرة من منطقة 
اإىل اأخرى، حيث تهجر حارات باأكملها لها اأوقاف معروفة، وينتج عن ذلك ت�ستت 
االأوقاف  اإعمار  اإعادة  حالة  يف  الل�سو�ص  من  عليها  وخيف  بل  وخرابها،  االأوقاف 
املنقولة كالرحى مثال، فقد ُهِجرت اإحدى حارات �سمد نزوى اإىل حارات اأخرى يف 
�سمد وبع�ص اأهلها تفرق يف العقر و�سعال بنزوى، وهاجر اآخرون اإىل اإزكي، وبقيت 
اأر�ص فقراء تلك املحلة تتداولها الكتب الفقهية للبحث عن حل لها: "اأر�ص تقعد ويفّرق 
ثمن القعادة على فقراء حارة من �سمد فخربت تلك احلارة وذهب اأهلها")2(، ووردت 
م�ساألة اأخرى عن ال�سيخ عبدالله بن مداد)الن�سف الثاين من ق 9هـ/15م(: "يف نخلة 
معروف  مو�سع  يف  معروفة  حارة  يف  وجمازة  وبريا  رحى  عمار  اأو  ل�سالح  مرتوكة 
وعطلت احلارة و�سارت خرابا ولو عمر مو�سع الرحى والبري؛ خيف على الرحى من 

بعد اجلار")3(.

1( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 31.
2( ابن معد، منهاج العدل، ق4، الورقة رقم 93.

3( نف�شه، الورقة رقم 108.
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هـ- فتاوي العلماء يف �سوؤون الوقف: مما ينبغي االإ�سارة اإليه وتاأكيده هو اأن للعلماء دورا 
كبريا يف �سبط االأوقاف واإدارتها واحلفاظ على �سالمتها من االعتداء على ملكيتها، 
اإال فيما وقفت من  الت�رصف يف الوقف  التي متنع  وذلك من خالل االأجوبة والفتاوى 
اأجله فقط والت�سديد على ذلك، وعلى الرغم من حدوث نوازل كانت ت�ستدعي املرونة 
يف التعامل معها من اأجل احلفاظ على اأموال االأوقاف، اإال اأن ورع العلماء وخ�سيتهم 
َا اإِْثُمُه َعَلى  َلُه بَْعَدَما �َسِمَعُه َفاإِمَنّ من الدخول يف خمالفات �رصعية للن�ص ال�رصعي: )َفَمن بََدّ
الوقف،  بتعديل  االإفتاء  يتورعون يف  َعِليٌم()1(، جعلهم  �َسِميٌع  الَلَّه  اإَِنّ  ُلوَنُه  ُيَبِدّ اَلِّذيَن 
حيث منع ال�سيخ عبدالله بن مداد)الن�سف الثاين من ق 9هـ/15م( نقل اأوقاف حارة 
احلارة  حتمله  كانت  الذي  ذاته  اال�سم  وحتمل  منها  قريبة  اأخرى  حارة  اإىل  خربت  قد 
تعاىل فمن  لقوله  البري واملجازة  تبديله، وتعّمر  "ال يجوز  التي خربت، فكان جوابه: 
بدله بعدما �سمعه فاإمنا اإثمه على الذين يبدلونه، وهو موقوف اأبديا ح�رصيا ولعل احلارة 
اأو االعتداء  تعمر ثانية")2(،وهو ما يجعل املال املوقوف غري م�ستغل فيتعر�ص للخراب 
باال�ستيالء عليه مع مرور الزمن اإذ لي�ص له ُمطالب، وقد تنبه العلماء خلطورة هذا االأمر 
الحقا، حيث حكم ال�سيخ اأحمد بن مداد بن عبدالله بن مداد)ق10هـ/16م( يف عا�سد 
املدر�سة الذي يقع على فلج بو حمار بقرية فرق الأقرب مدر�سة منه، اإذ مل تكن توجد 
نزوى)3(،   بعقر  مزارعة  مدر�سة  هي  مدر�سة  اأقرب  وكانت  حينها،  فرق  مدر�سة يف 
فتفادى بحكمه خراب هذا املال واإهماله، كما مت نقل اأوقاف حملة الدنينريية بعد اأن 
اإىل حارة كراد�سيني وجميع حارات  اإىل حملة �رصمة ثم نقلت هذه االأوقاف  خربت 

العقر بعد اأن خربت حارة �رصمة)4(. 

1( البقرة، الآية 181.
2( ابن معد، منهاج العدل، ق4، الورقة رقم 108.

3( البو�شعيدي، جمهول، الورقة رقم الورقة رقم 51.
4( ال�شيفي، النمري، ج5، �ص263، ومل يحدد �شاحب النمري تاريخ انتقال هذه الأوقاف، اإل اأن الباحث يرجح حدوث ذلك بعد القرن 
الثاين ع�شر، حيث اأنها كانت ماأهولة بدليل وجود ذكر بيوت م�شكونة بها يف ن�شخ الأوقاف التي تعود للقرنني احلادي ع�شر والثاين 
اإليها. انظر ن�شخة  ع�شر »حتت جدار بيت حمد بن عبداهلل بن كامل من حارة الدنينريية من نزوى«، وانت�شاب عدد من العلماء 

م�شاجد العقر، الورقة رقم 10، وال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص132، والدنينريية و�شرمة وكراد�شيني من حوائر العقر بنزوى.
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الف�صل الرابع

اأول: اأثر الوقف يف جوانب احلياة الدينية:
11 اأثر الوقف يف بناء امل�صاجد وعمارتها.-
21 اأثر الوقف يف اإقامة ال�صعائر والعبادات الدينية الأخرى.-
31 اأوقاف مكة املكرمة.-

ثانيا: اأثر الوقف يف جوانب احلياة العلمية:
11 تفعيل دور امل�صجد يف احلياة العلمية.-
21 اإن�صاء املكتبات. -
31 رعاية املدار�ض واملتعلمني.-

اأثر الوقف يف احلياة الثقافية يف نزوى
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اأثر الوقف يف احلياة الثقافية يف نزوى

اأ�سهم الوقف يف اإر�ساء دعائم ثقافية متنوعة يف املجتمعات االإ�سالمية على امتداد قرون 
طوال، ونظرا لتعدد �سور الن�ساط الثقايف الذي يحتاجه املجتمع �سواء يف جمال عبادته 
العبادة  ففي جمال  به،  املرتبطة  االأوقاف  اأ�سكال  تعددت  التعليمية  اأن�سطته  اأم  الروحية 
اجلماعة  ك�سالة  االأخرى  العبادات  واأنواع  امل�ساجد  بعمارة  اهتمت  اأوقاف  ُوِجدت 
وال�سيام واحلج وقراءة القراآن وغري ذلك من العبادات، ويف املجال التعليمي ُوِجَدت 
العملية  ما حتتاجه  اإىل  اإ�سافة  واملعلمني  العلم  باملدار�ص وطالب  اهتمت  اأخرى  اأوقاف 
التعليمية من قرطا�ص ومداد وكتب وغري ذلك، مما يوحي ب�سمولية االأوقاف جلوانب 
�سورها  ب�ستى  املجتمع  يف  الثقافية  االأن�سطة  ا�ستدامة  ل  �سهَّ الذي  االأمر  الثقافية  احلياة 

باالعتماد على هذه االأوقاف. 
اأول: اأثر الوقف يف جوانب احلياة الدينية

11 اأثر الوقف يف بناء امل�شاجد وعمارتها:-
ترتكز احلياة الدينية يف املدينة االإ�سالمية على امل�سجد الذي كان ُيَعدُّ مركزا روحيا، 
فيه يتفرغ االإن�سان لعبادة ربه وفيه تقام اجلماعات واجُلُمعات، وتعقد فيه حلقات الذكر 
وال تتم عبادة االعتكاف اإال فيه، وباملجمل ميكن القول اإنه االأ�سا�ص الذي تقوم عليه 

جوانب احلياة الدينية يف املدينة االإ�سالمية ب�سكل كبري.
االإ�سالمية من حيث دور  البالد  ال�سائد يف  النمط  بعيدة عن  ُعمان عموما  تكن  ومل 
امل�سجد يف احلياة الدينية، اإذ كان امل�سجد مركزا من مراكز العبادة اإ�سافة اإىل اأدواره 
االأخرى يف املجتمع، يتوا�سى النا�ص مبداومة الرتدد عليه، حيث جاء يف امل�سنف "اأدميوا 
االختالف اإىل امل�ساجد فاإنكم لن تعدموا كلمة تدل على هدى اأو تنهى عن ردى، اأو 
اآية حمكمة، اأو علما م�ستظرفا، اأو اأخا م�ستفادا، اأو رحمة منتظرة، اأو ترك ذنب، اأو 
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حياء واإما خ�سية")1(، لذلك اهتمت امل�سنفات الفقهية الُعمانية بامل�ساجد اهتماما كبريا 
وغري  اأموالها  باإدارة  يتعلق  وما  لها،  والو�سايا  باأحكامها،  تخت�ص  اأبوابا  لها  واأفردت 
ذلك، ففي كتاب بيان ال�رصع اأفردت االأبواب من ال�ساد�ص حتى الرابع ع�رص من اجلزء 
�ساحب  وخ�س�ص  واأموالها)2(،  بامل�ساجد  املتعلقلة  االأحكام  لتف�سيل  والثالثني  ال�سابع 
كتاب امل�سنف كذلك ثالثة ع�رص بابا يف اجلزء التا�سع ع�رص)3( لالأمر ذاته، مما يعك�ص 

اأهمية امل�ساجد والعناية اخلا�سة بها.  
وكانت عناية اأهل نزوى بامل�ساجد ظاهرة وكبرية، جتلَّت يف العدد الكبري من امل�ساجد 
يف املدينة واالأوقاف الكثرية التي ُخ�س�ست لها، حيث ُوِجَدت يف املدينة اأوقاف لعمارة 
والذكر وتالوة  بال�سالة  عامرة  البنيان  م�سيدة  لتبقى  ما حتتاجه  بكل  امل�ساجد وجتهيزها 
القراآن، وخلدمة عّمارها والقيام باأمر التعليم فيها اإ�سافة اإىل وجود اأدوار اجتماعية اأخرى 
على  حتوز  جعلها  مما  اخلام�ص-  الف�سل  يف  -�سُتناق�ص  النزوي  املجتمع  طبيعة  فر�ستها 

الن�سيب االأكرب من جمموع االأوقاف يف املدينة. 
اأ�سهمت م�ساجد نزوى بدور كبري يف احلياة الدينية يف املدينة كونها املحور الذي يدور 
حوله ن�ساط العبادة، فارتبط النا�ص بها ارتباطا وثيقا، ففيها توؤدى ال�سالة وفيها يتلقى 
النا�ص ما يهمهم من اأمور دينهم من العلماء، وتعقد فيها حلقات الذكر، االأمر الذي 
اأ�سفى على املدينة طابع التدين، ومن منطلق اإدراك النا�ص باأهمية امل�ساجد يف حياتهم، 
�سارعوا لوقف اأموالهم لعمارتها، وخلدمة عّمارها يف الكثري مما يحتاجون اإليه، لذلك 
الكربى  الثالث  قراها  املتوزعة يف  نزوى  مدينة  مل�ساجد  تكون  اأن  امل�ستغرب  من  لي�ص 
)العقر و�سمد و�سعال( القدر الكبري من االأوقاف التي متثل انعكا�سا وا�سحا لطابع التدين 
قائمة  امل�ساجد  اإبقاء  اإىل  تهدف  اأوقافا  الواقفون  ابتكر  حيث  املدينة،  به  ُطبعت  الذي 

البنيان، م�سيدة االأركان، عامرة بالذكر معظم اأوقات اليوم والليلة.   

1( الكندي، امل�شنف، ج19، �ص5.
2( الكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص80-3.

3( الكندي، امل�شنف، ج19، �ص69-5.
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لذا اهتم العلماء بتف�سيل من يجب عليهم بناء امل�ساجد خا�سة اجلوامع منها، فقيل اإنها 
جتب على اأهل البلد ما مل تكن لها اأموال تبنى منها، فعن اأبي احلواري: "لي�ص على اأهل 
ة دون  البلد اأن ُيجربوا على عمارة م�سجد اإال على عمارة م�سجد اجلامع منه اأكرث خا�سّ
غريه من امل�ساجد، ولي�ص على اأهل البلد اأن يكون لهم م�سجد جامع اإال واحد")1(، 
وجتنبا ملا ميكن اأن يتحمله الفقراء من مغارم يف بناء امل�ساجد، ورغبة يف االأجر؛ ُوجدت 
اأوقاف خم�س�سة لبناء امل�ساجد وعمارتها و�سالحها، وقد اختلف العلماء يف التفريق 
امل�ساجد  املخ�س�سة ل�سالحها، مما يدل على مكانة  امل�ساجد وتلك  اأوقاف عمارة  بني 
والعناية الفائقة باأموالها والتدقيق ال�سديد يف م�سارف اأوقافها، حيث يرى بع�سهم اأن 
م�سارف االأوقاف املخ�س�سة لعمارة امل�سجد ت�سمل بناء امل�سجد و�سالح مرافقه واأثاثه 
املخ�س�سة  االأوقاف  م�سارف  تقت�رص  بينما  وال�رصاج)2(،  واحل�رص  والنوافذ  كاالأبواب 
يخدم  مما  يعد  ذلك  عدا  وما  فقط،  وخ�سبه  و�سقفه  جدره  بناء  على  امل�سجد  ل�سالح 
امل�سلني كاحل�رص وال�رصاج وغريها وال يدخل يف �سالح امل�سجد)3(، بينما ذهب اآخرون 
اإىل اأن اأموال امل�سجد �سواء املخ�س�سة لعمارته اأم �سالحه ت�سمل كل ما يوؤدي اإىل عمارة 
امل�سجد مبا فيها م�سالح النا�ص كال�رصاج واحل�رص وغريها)4(، وهنالك اآراء اأخرى اأي�سا 
اأمر  وت�سهيل  امل�سجد  عمارة  املعنى يف  من جهة  تن�سبُّ جميعها  امل�ساألة)5(  هذه  تناق�ص 

العبادة فيها على من يوؤمها من النا�ص. 
مل يكن هذا النقا�ص الفقهي الدقيق يف م�ساألة عمارة امل�سجد و�سالحه، اإال انعكا�سا 
للواقع الذي �سهد ن�ساطا كبريا الأوقاف امل�ساجد، حيث ال يكاد يوجد م�سجد يف نزوى 
الثالث  نزوى  ملناطق  تعود  التي  االأوقاف  ن�سخ  لعمارته، ولهذا حفلت  له وقف  لي�ص 
اأ�سجارا  اأم  الكربى باالأوقاف اخلا�سة بعمارة امل�ساجد، �سواء كان ذلك الوقف نخال 

1( الكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص10، واأبو احلواري، اجلامع، ج3، �ص65.
2( امل�شدر ال�شابق، ج37، �ص12و37، والكندي، امل�شنف، ج19، �ص61 و62.

3( امل�شدر نف�شه، ج37، �ص12و37، وامل�شدر ال�شابق، ج19، �ص61 و62.
4(  امل�شدر نف�شه، ج37، �ص 34.

5( منهم من يرى اأن �شالح امل�شجد ي�شمل عمارته وما يحتاج اإليه النا�ص يف امل�شجد كال�شراج وما يحتاجه اإ�شافة اإىل احل�شر، انظر 
الكندي، امل�شنف، ج19، �ص61 و62، و اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم36.
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مثمرة اأو غري مثمرة، اأو اأرا�سي مزروعة اأو اأ�سهما من مياه االأفالج اأو دكاكني اأو غري 
ذلك مما �سبق احلديث عنه، وعلى الرغم من وجود بع�ص االأوقاف املخ�س�سة جلانب من 
جوانب عمارة امل�ساجد، مثل: دهان االأبواب بالزيت حلفظها من التلف:" ..مال ديت 
جيهر من �سقي فلج دار�ص حلل)1( االأبواب")2( اإال اأن اأكرث اأوقاف عمارة امل�ساجد تذكر 
على اأنها مال عمار م�سجد كذا اأو م�ساجد كذا، دون اإ�سافة اأي كلمة اأخرى معها مثل 
اأو غريه، فياأتي العنوان الذي يحدد نخل عمارة امل�ساجد على �سيغة:  �سالح امل�سجد 
ال�سجبي من حملة عقر نزوى")3(، و"عمار م�سجد اجلامع  عمار م�سجد  مال  "معرفة 
نخل  اأو"معرفة  نزوى")5(  من  رم�سان  م�سجد  نخل  و"معرفة  �سعال")4(،  �ساطئ   من 
عمار م�سجد غ�سينة من نزوى")6(، ووجدت �سيغ اأخرى مثل اأمالك امل�سجد:"معرفة 
جناة  م�سجد  مال  و"معرفة  نزوى")7(  �سمد  من  احلذفة  من  العليا  حارة  م�سجد  اأمالك 
ال�سخابرة")8( وغريها، مما اأوجد فائ�سا من املال لعمارة امل�ساجد االأمر الذي دفع عّمار 
يتعلق بخدمة  اآلية ميكن من خاللها اال�ستفادة من هذه االأموال يف ما  امل�ساجد الإيجاد 
امل�سلني من احل�رص وال�رصاج واحل�سى)9( وغري ذلك، وهو ما نتج عنه جمال وا�سع من 
النقا�ص حول اال�ستفادة من هذا الفائ�ص فيما يخدم امل�سلني، خا�سة اأن عمارة امل�سجد 
ال تتحقق اإال مبداومة العبادة فيه وهو ما ميكن فهمه من النقا�ص الفقهي حول التفرقة بني 

اأوقاف عمارة امل�سجد و�سالحه. 

1( املعروف عند اأهل ُعمان اأن الزيت ي�شمى احَلّل، �شواء الذي ي�شرج به ال�شراج، اأم الذي يدهن به الأبواب. انظر ابن عبيدان، جواهر 
الآثار، ج2، �ص52 و58.

2( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 2.
3( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 45.

4( امل�شدر ال�شابق، الورقة رقم 25.
5( ن�شخة م�شاجد الغنتق، الورقة رقم 2.

6( ن�شخة ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن غ�شان، الورقة رقم 4.
7( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد،  الورقة رقم 10.

8( ن�شخة جناة ال�شخابرة، الورقة رقم 13.
9( احل�شى ال�شغري كان ي�شتعمل يف اأر�شية للم�شجد، ويفر�ص فوقها احل�شر، وقد ي�شتغنى عن احل�شر بتلك احل�شيات خا�شة يف �شرح 

امل�شجد.   
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اإ�سافة اإىل عمارة امل�ساجد ومرفقاتها اهتمت االأوقاف اأي�سا بامل�سليات التي تقام فيها 
�سالة العيد و�سالة اال�ست�سقاء، حيث وقف لعمارتها و�سيانتها اأوقاف منها: "..تنفذ 

غالتهن لعمار امل�ستغفر م�سلى العيد")1(، و"نخل عمار م�سلى اجلّبان من نزوى")2(.
وكما كانت هناك اأوقاف للحفاظ على مبانى امل�ساجد و�سيانتها وجدت اأوقاف قامت 
اأو  ذاكرا  اأو  م�سليا  نزوى  م�ساجد  يوؤم  من  على  العبادة  اأمر  تي�سري  يف  الكبري  بدورها 
َرته من  قارئا للقراآن الكرمي، حيث اأ�سهمت تلك االأوقاف يف ت�سهيل اأمر العبادة مبا وفَّ
اليوم،  من  ممكنة  فرتة  الأطول  فيها  الُعّباد  ومرافق �رصورية ال�ستمرار وجود  متطلبات 
فقد اأ�سهمت االأوقاف يف عمارة ملحقات امل�سجد و�سيانتها التي يحتاج اإليها امل�سلون 
التي ال غنى لهم عنها ملداومة  اإىل عدد من اخلدمات  امل�ساجد والذكر  واملرابطون يف 

عبادتهم، ومن هذه اخلدمات: 
قريبة . 1 تكون  حتى  االأفالج  من  بالقرب  نزوى  م�ساجد  من  الكثري  اأقيمت  املجائز: 

من م�سادر املياه الدائمة اجلريان ن�سبيا؛ للو�سوء واالغت�سال، وقد اأن�سئ على هذه 
االأفالج عدد من املجائز)3( لت�سرت من يغت�سل ويتو�ساأ فيها، مثال ذلك:" يف املجائز 
لهذه  وقف  وقد  نزوى")4(،  من  خرا�سني  م�سجد  يف  اجلماعة  فيها  يتم�ّسح  التي 

املجائز اأوقاف ل�سيانتها واملحافظة عليها)5(.
االآبار والدالء واالأحوا�ص اخلا�سة مبوا�سئ امل�ساجد: تقع بع�ص امل�ساجد بالقرب من . 2

بع�ص االأفالج كما �سبق ذكره، فيتو�ساأ امل�سلون واملرابطون يف امل�سجد من تلك 
االأفالج يف حال جريانها، اإال اأن هذه االأفالج ال جتري ب�سكل م�ستمر يف ال�ساقية 

1( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 66.
2( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 47.

3( جاء يف و�شية ال�شيخ �شليمان بن حممد بن مداد و�شايا نقدية لعدد من جمائز م�شاجد نزوى:«ومبحمدية ف�شة لتنفذ من مايل بعد 
موتي يف اإ�شالح جمايز م�شجد ال�شجبي من نزوى، ويف اإ�شالح جمايز م�شجد احلجارة من خرا�شني نزوى من �شمان لزمني منهن«. 

جمموع، مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد، خمطوط رقم 478، الورقة رقم 340.
4( املحليوي، فواكه الب�شتان الهادي، ج1، �ص421.

5( جمموع، مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد، خمطوط رقم 478، الورقة رقم 340.
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يف  املمتدة  ال�سواقي  �سبكة  يف  جمراها  يتغري  الأنه  ذلك  امل�سجد،  بقرب  هي  التي 
ك، وكذلك بع�ص امل�ساجد بعيدة  الب�ساتني بتغري ق�سمة الفلج وتوزيع املاء بني املاُلَّ
امل�ساجد  تلك  توفري حاجة  نزوى عن  اأوقاف  تغفل  لذلك مل  االأفالج،  اأ�سال عن 
منها  قريبة  الغالب  تكون يف  بامل�ساجد  وقفية خا�سة  اآبار  املاء، حيث وجدت  من 
مثل: "طوي م�سجد هريبة التي هي قربه")1(، ويظهر اأن خدمة هذه االآبار و�سيانتها 
تكون من مال عمارة امل�سجد و�سالحه؛ الأنها تعد مما ي�سهم يف خدمة امل�سلني، فقد 
جاء عن اأحمد بن عبدالله بن مداد يف م�ساألة عن بئر اأعطيت للم�سجد و�سارت يف 
�رصحه واحتاجت حلفر بعد مرور فرتة جفاف بها ون�سوب املاء منها:"..اإذا كان 
ا فجايز قرح)2( هذه البئر من غلة عمار امل�سجد اإذا �سّح  ذلك اجلبل من تلك البري ه�سَّ
االآبار  اإىل حفر  واإ�سافة  امل�سجد")3(.  القرح ماء، الأن ذلك من �سالح  من ذلك 
و�سيانتها، اأ�سهمت االأوقاف يف توفري الدالء واحلبال لهذه االآبار من اأجل �سمان 
ا�ستمرارية توفر املاء لعّمار امل�ساجد، فقد جاء يف ن�سخ االأوقاف ما ي�سري اإىل وجود 
اخلا�سة،  اآبارها  لها  التي  امل�ساجد  املاء يف عدد من  لنزف  والدالء  للحبال  اأوقاف 
ومن هذه امل�ساجد م�ساجد العباد: "واإن اأراد القوام اإعمارهن و�رصاء احلبال والدالء 
ونخلة  النغال  نخلة  "اإنَّ  احلجارة:  وم�سجد  ذلك")4(،  فلهم  بريهن  من  املاء  لنزع 
من  وا�ستخراجه  املاء  لنزع  والقرب  والدالء  احلبال  يف  غلتهما  املب�سلي..ت�رصف 
بها  ي�سرتى   .." غ�سينة:  وم�سجد  نزوى")5(،  خرا�سني  من  احلجارة  م�سجد  بري 
حباال ودالء لنزع املاء من البري التي هي يف م�سجد غ�سينة من نزوى")6(، وقد �سبق 
ذكر بئر م�سجد هريبة القريبة منه، واإ�سافة اإىل االأ�سول التي ي�سرتى بغلتها احلبال 
والدالء، وجد هناك من وقف حباال ودالء لت�ستعمل يف نزع املاء للم�ساجد:"..

1( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 30.
2( قرح البئر اأو الفلج: اأي ا�شتحداث زيادة جديدة فيهما بقطع اجلبل يف اأر�شية البري اأو الفلج. 

3( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم36.
4( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 20.

5( امل�شدر ال�شابق، الورقة رقم 9.
6( امل�شدر نف�شه، الورقة رقم 28.
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وبدلو جلد وحبل ليف اأو غريه من احلبال )ي�سرتى()1( من مالها بعد موتها ويجعال 
على البئر امل�سماة طوي ال�سجار التي هي بناحية م�سجد حارة �رصمه من نزوى")2( 

و"بدلو من جلد مل�سجد �سعال من نزوى لينزف بها املاء من بئر هذا امل�سجد")3(. 
اخلرو�ص: املتتبع لن�سخ االأوقاف اخلا�سة بنزوى يالحظ مالحظة مهمة، وهي اأن . 3

الكثري من م�ساجد العقر و�سعال لها اآبارها اخلا�سة بها التي ينزف منها للو�سوء وغريه 
اآبار  اأن م�ساجد �سمد)4( لي�ص لها  اإال  اإليه،  من اال�ستعماالت كما �سبقت االإ�سارة 
خا�سة اإمنا توجد بقربها خرو�ص للماء، يحفظ فيها املاء لي�ستعمل حني يكون جريان 
اأوقاف  اخلرو�ص  لهذه  وقف  وقد  امل�ساجد،  هذه  عن  البعيدة  ال�سواقي  يف  الفلج 
ل�سيانتها، ومن اأمثلة اأوقاف اخلرو�ص:"اأمالك خر�ص املاء عند م�سجد اجلنائز")5(، 
"واأمالك خر�ص املاء عند باب �سغورة")6(، ولعل مرد ذلك وجود عدد من االأفالج 
التي ت�سقي العقر و�سعال متتد يف اأ�سفل �سمد، وحفاظا على اخلزانات اجلوفية التي 

متد هذ االأفالج باملياه مت التقليل من حفر االآبار للم�ساجد يف �سمد. 
ما . 4 مع  تذكر  التي  نزوى  م�ساجد  يف  املهمة  املرافق  من  الربادات  تعد  الربادات:   

مداد  بن  عبدالله  بن  مداد  ذكره  الذي  التقييد  ففي  الرئي�سية،  مرافقه  من  يذكر 
"و�سّلت  897هـ/1491م:  عام  نزوى  يف  الغزيرة  االأمطار  عن  )ق9هـ/15م( 
املهام  تعددت  فيه")7(، وقد  التي  الربادة  الغربي مع  ال�رصح  العقر،  جامع م�سجد 
التي ت�ستعمل فيها الربادات يف امل�ساجد خلدمة امل�سلني وعمار امل�ساجد، فقد ورد 
عن ال�سيخ �سالح بن �سعيد الزاملي "اإنا اأدركنا م�سجدنا وهو م�سجد احلجارة كانوا 

1( يف الأ�شل)ي�شرتيا(.
2( جمموع، مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد، خمطوط رقم 478، الورقة رقم 316.

3( ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج2، �ص291.
4( هناك بع�ص ال�شتثناءات القليلة مثل امل�شجد اجلامع الذي كان له بئر خم�ش�ص له. انظر ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 

39 و14.
5( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 39، ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 51.

6( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 39.
7( البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص117.
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ومن  الربد،  فرتة  للتدفئة يف  وذلك  ال�رصق")1(  التي يف جنب  برادته  يوقدون يف 
ِقَرب مياه ال�رصب بهدف تربيدها ولكي ال  بها  اأن يو�سع  اأي�سا  الربادات  ا�ستعمال 
توؤثر املياه املن�سكبة من القرب يف اأر�سية امل�ساجد وجدرانها املبنية من الطني)2( حني 
تعلق يف امل�ساجد، اإ�سافة اإىل تخزين بع�ص احلاجيات اخلا�سة بامل�ساجد بها، ولعل 
من اأبرزها احل�رص والكتب واحلطب املخ�س�ص للتدفئة يف امل�سجد، اإ�سافة اإىل الَلِب 
الذي يبنى به جدران امل�سجد يف حال احلاجة اإليه)3(، وقد �سمح بع�ص الفقهاء ببناء 
هذه الربادات و�سيانتها من اأموال عمارة امل�ساجد اإذا كان يف ذلك �سالح للم�ساجد 
وعّماره)4(، وعلى الرغم من اإجازة العلماء ذلك اإال اأنه قد ُوِجَدت اأوقاف ل�سيانة 
العباد")5(،  م�ساجد  برادة  عمارة  يف  غلتها  تنفذ   .." مثل:  الربادات  هذه  بع�ص 

وبرادة م�سجد جناة ال�سخابرة "..الثلث لعمار برادة امل�سجد")6(.
والنا�ص . 5 خ�سو�سا  امل�ساجد  على  القائمني  ل�رصب  وهي  بال�رصب:  اخلا�سة  الِقَرب   

عموما)7(، وقد ُوِجَدت لها اأوقاف عنيت بتوفري القرب التي كانت تعلق يف اأوتاد 
م�سجد  تعلق عند  التي كانت  "القربة  مثل  منها  بالقرب  اأو  امل�ساجد  بها يف  خا�سة 
احلذفة")8( اأو يف برادات خا�سة بها منعزلة عن امل�سجد اإذا خيف منها ال�رصر على 
بناء امل�سجد، حيث جاء ما يفهم منه ذلك يف ن�سخة جناة ال�سخابرة يف تق�سيم مال 
يعرف بـ)اأم غيالن( مل�سجد جناة ال�سخابرة ".. يق�سم اإىل ثالثة اأ�سهم: الثلث لل�ساقي 

1( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص54، واخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم68.
2( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم35.

3( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 39.
4( الكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص12 و13 و18، وابن عبيدان، جواهر الآثار، ج2، �ص60، واملحليوي، فواكه الب�شتان، ج1، �ص422، 

واخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم35.
5( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 30.
6( ن�شخة جناة ال�شخابرة، الورقة رقم 4.

7( ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج18، �ص222، املحليوي، فواكه الب�شتان، ج1، �ص422، وقد كان يف م�شجد حارة اجلبل يف بهال قرب 
ماء ي�شرب منها كل من مر بقربها، قال ال�شيخ �شالح بن و�شاح: ف�شاألت ال�شيخ اأحمد بن مفرج عن ال�شرب منه: فقال ل يجوز 

ي�شرب من ماء امل�شجد اإل عّمار امل�شجد. انظر البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص230.
8( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 66.



137

ولل�رصب يف القرب والدالء، والثلث لعمار برادة امل�سجد")1(، وقد ناق�ست كتب 
الفقه قرب مياه ال�رصب يف امل�ساجد واأجرة من ي�ستقي لهذه القرب)2(.

يوفره . 6 ملا  وذلك  امل�ساجد،  يف  وال�رصورية  االأ�سا�سية  امللحقات  من  وهو  اج:  ال�رصِّ  
من �سوء يف امل�سجد يف اأوقات ال�سلوات الليلية، اإ�سافة اإىل قراءة القراآن وجل�سات 
الذكر يف امل�ساجد وقد �سبق احلديث عن اإجازة العلماء ا�ستعمال مال عمارة امل�ساجد 
يف �رصاج امل�ساجد عموما، اإال اأنه مع ذلك ُوِجَدت اأوقاف خا�سة لل�رصاج تنوعت 
بني ال�رصاج يف امل�سجد دون حتديد، واأوقاف خم�س�سة الأوقات حمددة، واأخرى 

يف اأيام معينة.
فمن اأوقاف ال�رصاج العامة دون حتديد وقت، وقف �رصاج م�سجد ال�رصم :"اأو ما �ساء 
اأما االأوقاف املحددة بوقت فمنها:".. عمار هذا امل�سجد من حّل �رصاٍج ودهان")3(، 
باأيام  املحددة  االأوقاف  ومن  نزوى")4(،  خرا�سني  من  احلجارة  مب�سجد  ال�سبح  �رصاج 
االإثنني  ليلة اجلمعة وليلة  اأن ي�رصجوا  اأرادوا  ".. واإن  العباد  معينة وقف �رصاج م�ساجد 
فلهم ذلك")5(، ومل يت�سح للباحث ال�سبب الرئي�سي الذي دعا للوقف يف هذه االأوقات 
واالأيام عن غريها، اإال اأنه يحتمل اأن يدخل وقف �رصاج ال�سبح �سمن االحتياط يف الدين 
فقد  ال�سوء،  طلوع  مظنة  ال�سبح  الأن  ذلك  امل�سجد،  عمارة  مال  �سالمة  على  وحر�سا 
ُي�ستهلك �رصاج امل�سجد يف وقت قد طلع فيه �سوء ال�سبح، لذلك حني يخ�س�ص �رصاج 
لل�سبح يكون فيه �سالمة من �سمان اأموال امل�ساجد، اأما وقف �رصاج ليلة اجلمعة فهي من 
اإ�ساءة  اإىل  العباد يف امل�ساجد لذلك يحتاجون  املباركة يف االأ�سبوع، فيكرث فيها  الليايل 
اأكرث في�ساف من الوقف املخ�س�ص ل�رصاج ليلة اجلمعة فوق ما كان خم�س�سا لل�رصاج يف 

باقي الليايل، ولعل االإثنني املرغب ب�سوم يومه ينطبق عليه ما ينطبق على يوم اجلمعة.

1( ن�شخة جناة ال�شخابرة، الورقة رقم 4.
2( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص62، واخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم35.

3( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 70.
4( ن�شخة م�شجد احلجارة، الورقة رقم 13.
5( ن�شخة م�شاجد العقر،  الورقة رقم 29.
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21  اأثر الوقف يف اإقامة ال�شعائر والعبادات الدينية الأخرى:-
واإىل جانب عمارة امل�ساجد واإحيائها بال�سالة والذكر اعتنى املجتمع النزوي يف اأوقافه 
والرباط يف  اجلماعة  ب�سالة  اخلا�سة  االأوقاف  مثل  االأخرى  والعبادات  الدينية  بال�سعائر 
امل�ساجد، حيث اعتنت االأوقاف عناية كبرية باإقامة �سالة اجلماعة والرباط يف امل�ساجد 
امل�ساجد يف  هذه  االأطعمة يف  لتوفري  اأوقاف  حيث خ�س�ست  اأكرث،  اأو  �سالتني  بني 
االأوقات التي يحتاجها امل�سلون واملرابطون، فهناك وجبة رئي�سية وهي الهجور، وقد 
حدد لها اأوقاف خا�سة بها، لي�ص للعمار اختيار يف ذلك: "..توؤكل هجورا يف م�سجد 
احلجارة من خرا�سني من نزوى وقت الظهر، ولي�ست هي ملا �ساء اجلماعة واأرادوه")1(، 
و"..توؤكل هجورا  وقت الظهر يف م�سجد جناة ال�سخابرة")2( و"..هي مل�سجد القبة 

للهجور")3(، واملالحظ من ذلك اأنها وجبة ثابتة يف معظم امل�ساجد. 
اأن  امل�سجد  جماعة  مع  ال�سالة  النا�ص  اأداء  على  النزوي  املجتمع  حر�ص  من  وكان 
خ�س�سوا اأوقافا لالإفطار وال�سحور يف رم�سان يف الكثري من امل�ساجد، حيث اإن هاتني 
الوجبتني يف رم�سان قد تت�سببان تاأخريا جلماعة امل�سجد يف �سالتي املغرب والفجر؛ نظرا 
لتقارب وقتهما ال�رصعي مع وقت ال�سالة مما قد يت�سبب يف تاأخر البع�ص عن ال�سالة، 
اأو ترك �سحوره اأو فطوره حل�سور ال�سالة؛ نظرا لبعد بيته عن امل�سجد، وحر�سا منهم 
ْت اأوقاف لالإفطار ولل�سحور يف  �سَ على تاليف حدوث اأحد هذين االأمرين، فقد ُخ�سِ
الكثري من امل�ساجد، فمن اأمثلة اأوقاف الفطور اأوقاف جامع العقر: "معرفة نخل فطرة 
امل�سجد اجلامع الذي بناحية عقر نزوى")4(، ويف جامع �سمد نزوى:"له ن�سف اأثر من 
ماء فلج دار�ص وهو لفطرة �سهر رم�سان")5( اإ�سافة اإىل الفطور يف م�سجد احلجارة)6( 

1( ن�شخة م�شجد احلجارة، الورقة رقم 4.
2( ن�شخة جناة ال�شخابرة، الورقة رقم 16.

3( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 33.
4( ن�شخة م�شاجد العقر،  الورقة رقم 26.

5( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 14.
6( ن�شخة م�شجد احلجارة، الورقة رقم 29.
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غدانة  بني  وم�سجد  جلوت)3(  وم�سجد  ال�سخابرة)2(  جناة  وم�سجد  الغنتق)1(  وم�ساجد 
من حملة ال�سويق)4( وغريها الكثري، وكذلك يف ال�سحور، فعلى �سبيل املثال:"..اأن 
ن�سف االأر�ص امل�سماة �سجب من �سقي فلج عني �سجب من نزوى..توؤكل ن�سف غلة 
هذه االأر�ص وقت ال�سحر يف م�سجد ال�سيخ هذا وتوؤكل ن�سف غلتها االآخر يف وقت 
ال�سحر يف �سهر رم�سان يف م�سجد هريبة من نزوى")5(، وكانت هنالك اأوقاف اأخرى 
العقر)6(  يف  ال�سيخ  م�سجد  مثل:  االأخرى،  امل�ساجد  من  الكثري  يف  لل�سحور  كذلك 
وم�سجد احلجارة بخرا�سني)7( وم�سجد اجلناة يف العقر)8( وغريها، ومن اأطعمة ال�سحور 
للحلوى،  هي  التي  باملعلي  جلبة  "وله  �سمد:  جامع  �سحور  مثل  النوع  حمدد  هو  ما 
الذي  الدور  الفقه  كتب  اأبرزت  وقد  رم�سان")9(،  �سحور  يف  واحللوى  اخلبز  يوؤكل 
البن  موجهة  م�ساألة  ففي  امل�ساجد،  اجلماعة يف  �سالة  اإقامة  الوقف يف  به  يقوم  كان 
عبيدان)ت1104هـ/1692م( عن "م�سجد كان من قبل ُي�سلى فيه جماعة قدر اأربع 
هجور  من  ماله  من  فيه  توؤكل  �سنن  امل�سجد  وبذلك  اخلم�ص،  ال�سلوات  من  �سلوات 
وُطَرف)10( وفاكهة وغري ذلك، ثم مل حت�سل فيه اإال �سالة واحدة اأو �سالتني، اأيجوز 
اأن  اأن يجري على اجلماعة امل�سلني فيه جميع �سننه املذكورة مامل ي�سح عنده  لوكيله 
ذلك موقوف على من ي�سلي فيه االأربع واخلم�ص اأم ال؟")11(، ففي هذه امل�ساألة داللة 

1( ن�شخة م�شاجد الغنتق، الورقة رقم 3.
2( ن�شخة جناة ال�شخابرة، الورقة رقم 13.

3( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 56.
4( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 56.

5( ن�شخة م�شاجد الغنتق، م�شدر �شابق، الورقة رقم 39.
6( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 19.

7( نف�شه، الورقة رقم 33.
8( وثيقة بها معرفة اأمالك م�شجد جناة العقر، خمطوطة بدون رقم، مكتبة الباحث حممد ال�شيفي، )و�شي�شار اإليها فيما بعد بـ: ن�شخة 

م�شجد جناة العقر(.
9( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 31.

10( الطرف، اأي ما ي�شتطرفه وير�شاه اأهل امل�شجد غري الأكل املعتاد.
11( ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج2، �ص41-40.
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خ ذلك يف اأذهان النا�ص، حيث اإن  وا�سحة على اهتمام الوقف باإقامة اجلماعات، وتر�سُّ
حدوث التق�سري يف اإقامة اجلماعات يف هذا امل�سجد اأدى اإىل اإثارة الت�ساوؤل حول اأحقية 
امل�سلني يف االأكل من مال امل�سجد، ما يدل على قناعة را�سخة يف نفو�سهم باأن طعام 

الوقف مرتبط ارتباطا وثيقا باإقامة �سالة اجلماعة.
اإ�سافة اإىل الهجور -الذي يعد وجبة رئي�سية يف اليوم- واالإفطار وال�سحور، خ�س�ست 
وجبات اأخرى متتد بني �سالتني ملداومة الرباط يف امل�ساجد، فمن �سمن اأوقاف م�سجد 
ال�سيخ؛ وقف خم�س�ص ملا يختاره عّمار امل�سجد من الطعام: "ولوقفه اأي�سا املال امل�سمى 
جفرة حارة الوادي ت�رصف غلته يف اأي �سيء اأرادوه من االأكل بني �سالة الظهر و�سالة 
الظهر والع�رص")2(،  االأكل بني  اأرادوه من  اأي �سيء  الع�رص")1(، و"ت�رصف غلته يف 
وهناك من هذه االأوقاف ما هو ملزم اأكله يف امل�سجد، ومينع خروجه منه لتاأكيد بقاء 
النا�ص يف امل�سجد: "يوكل بني الظهر والع�رص ]ال[ )3( يخرج به من امل�سجد")4( واأخرى 
الظهر  "..يوؤكل حلوى بني  النوع:  غري حمددة بوقت معني واإن كان بع�سها حمدد 
والع�رص")5( يف امل�سجد اجلامع ويف م�سجد ال�سيخ ب�سري، وبع�سها لي�ص حمددا بنوع اأو 
بوقت: ".. طعام ملا �ساء القوام فيهن من االأكل")6(، ويف هذا ما يدل على اأن للوقف 
اأثرا وا�سحا يف اإحياء �سعرية الرباط يف امل�ساجد يف انتظار ال�سالة بعد ال�سالة، واإ�سافة 
اإىل اأوقاف الرباط و�سالة اجلماعة كانت هناك اأوقاف لالعتكاف يف الع�رص االأواخر من 

�سهر رم�سان خا�سة بجامع �سمد)7(.
كان ال�سيام من ال�سعائر الدينية االأخرى التي اهتمت بها االأوقاف، حيث خ�س�ست 

1( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 19.
2( نف�شه، الورقة رقم 32.

3( يف الأ�شل )مل(
4( نف�شه، الورقة رقم 32.

اإليها فيما بعد بـ: وثيقة  5( وثيقة بها ق�شمة مال الأوقاف امل�شمى ديت نف�ص. مكتبة الباحث حممد ال�شيفي، دون رقم، )و�شي�شار 
ق�شمة ديت نف�ص(.

6( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 29.
7( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص224.
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لل�سيام اأوقاف تنفق غلتها يف تاأجري من ي�سوم عن واقف املال ب�سكل �سنوي، وذلك 
احتياطا له عّما قد يكون لزمه من جتاوزات لل�سيام يف حياته، وقد برزت هذه االأوقاف 
الغنتق يف  ب�سكل وا�سع يف نزوى، فقد جاء يف تق�سيم مال يدعى )خبة حرمل( من 
نزوى: "تنفذ غلتها ثالثة اأ�سهم.. ال�سهم الثاين يوؤجر به �سيام")1(، ويف �سمد نزوى 
خ�س�ست اأموال كثرية لل�سيام: "معرفة اأمالك ال�سيام له عا�سد)2( على �ساقية املعمورة 
يف الوجني ال�رصقي حده من عا�سد م�سجد بني غدانة منحدر..")3(، و"..تنفذ غلتها 
اأوقاف ال�سيام خا�سة بقبيلة  لل�سيام وقفا موؤبدا اإىل يوم القيامة")4(، ووجدت كذلك 
معينة مثل: "نخلة ال�سيام التي هي لل�سيايعة)5(")6(، اأو حلارة حمددة مثل: "جلبة ال�سيام 

التي هي الأهل ال�سويق")7(.
من االأوقاف التي لها بُْعدا دينيا عميقا يف نزوى اأوقاف كفارات ال�سالة، فقد راأى 
بع�ص العلماء اأن تارك ال�سالة عمدا عليه التوبة وق�ساء ال�سالة املرتوكة اإ�سافة اإىل كفارة 
ال�سالة)8(، لذلك، واحتياطا عند البع�ص وِجَدت اأوقاف لكفارات ال�سالة تظل تدفع 
ال�سدقة، من ذلك ما  بتلك  عمن وقفها وقفا موؤبدا حر�سا على �سالمة دينه والتقرب 
جاء يف تق�سيم مال يدعى)خبة حرمل( من الغنتق يف نزوى: "تنفذ غلتها ثالثة اأ�سهم.. 
وال�سهم الثالث ي�سرتى به حب ينفذ كفارة �سالة")9(،  وكذلك يف ق�سمة مال الوقف 
امل�سمى )ديت نف�ص(: "..و�سهم منه ي�سرتى به حب يفّرق كفارة �سالة عمن اأو�سى 

1( ن�شخة املقربة، الورقة رقم 1.
2( العا�شد يق�شد به عدد من النخيل التي ف�شلت متتابعة على �شكل خط م�شتقيم. 

3( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 2.
4( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 61.

5( جمع مفردها �شايعي اأو ال�شايعي، وهم من بني خرو�ص، ينت�شب اأفرادها اأحيانا ال�شايعي اخلرو�شي. وثيقة توثيق وقف بخط ال�شيخ 
اأحمد بن عامر بن �شالح العبادي، �شححها الإمام حممد بن عبداهلل اخلليلي. مكتبة را�شد بن �شامل بن را�شد ال�شايعي ب�شعال 

نزوى بدون رقم، وانظر ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص29.
6( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 55.

7( نف�شه، الورقة رقم 40.
8( وهي �شيام �شهرين متتابعني اأو عتق رقبة اأو اإطعام �شتني م�شكينا. انظر الكندي، بيان ال�شرع، ج12، �ص207.

9( ن�شخة املقربة، الورقة رقم 1 .
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به")1(، وقد تاأتي اأحيانا باأنها اأوقاف ال�سلوات، اإال اأن �سياق العبارة يوحي باأنه للكفارة: 
ال�سويق")2( فقول كاتب الن�سخة باأنه يفرق هو دليل  يفرق مبحلة  لل�سلوات  وهو   .."

على اأن الوقف لكفارة ال�سالة.
ومن ال�سعائر الدينية التي اأولتها االأوقاف عنايتها �سعرية احلج، فوجدت اأوقاف لتعني 
غري امل�ستطيعني ماديا على تاأدية �سعرية احلج، حيث جاء يف وقف ال�سيخ عامر بن �سعيد 
بلدة نزوى ي�ستغل ريعها  العبادي)ق12هـ/18م( :"..اأثرين من ماء فلج دار�ص من 
وي�رصف على العاجزين وغري القادرين مل�ساعدتهم على اأداء فري�سة احلج")3(، وهو ما 
يعد اأحد اأبرز املظاهر الدينية لالأوقاف يف املدينة. كما اأن هناك اأوقافا للزيارة، ويق�سد 
الله عليه و�سلم يف املدينة املنورة)4(، حيث توجد يف نزوى  النبي �سلى  بها زيارة قرب 

بع�ص االأوقاف للزيارة منها "فر�ص الزيارة قبالة مدر�سة حارة خرا�سني")5(.
القرن  اإىل  تعود  اإ�سارات  توجد  اإذ  الذكر،  حلقات  نزوى  يف  العبادة  مظاهر  ومن 
التا�سع الهجري اإىل وجود حلقات الذكر يف نزوى، حيث جاء يف ق�سيدة ملحمد بن 

مداد)ق9هـ/15م( يف و�سف اأهل عقر نزوى: 
               ونداماي همهم حلق الذكر          اإذا ال�رصب باكروا املداما)6(

مما يدل على قدم هذه اجلل�سات، لذلك مل تكن بعيدة عن رعاية االأوقاف، اإذ وقفت 
"اأو�ست  و�سيتها:  بالن�ساء)8(، حيث جاء يف  اخلا�سة  الذكر  القمرية)7( حللقات  �سيناء 

1( وثيقة ق�شمة ديت نف�ص، الورقة رقم 1 . 
2( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 55.

3( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، �ص32.
4( الناعبي، كنز الأجواد، الورقة رقم 265.

5( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 47.
6( البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص82. عتيقة الإمام �شلطان بن �شيف

7( �شيناء القمرية، من �شاحلات ق11ه/17م،  ورد ذكرها يف وثائق اأفالج نزوى على اأنها عتيقة الإمام �شلطان بن �شيف اليعربي، انظر 
وثائق اأفالج نزوى، وال�شيفي، ن�شاء نزوانيات، �ص61

8( يت�شح من خالل وثائق اأفالج نزوى ا�شتمرار ظاهرة انقطاع الن�شاء للعبادة يف بيت اإحدى الن�شاء حتى نهاية القرن الثالث ع�شر 
الهجري، حيث اأو�شت ن�شرا بنت خمي�ص بن حممد اأمبو�شعيدية باأثر ماء لتنفذ غالته كل �شنة، تدور يف اإفطار الن�شاء ال�شائمات 
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كر يف بيتها بالعقر")1(. بن�سف اأثر ماء ل�ساحباتها الالتي يجتمعن معها حللقات الذِّ
من  وهو  اجلمعة،  بيوم  مرتبطة  دينية  ب�سعائر  االأوقاف  اعتنت  كله  ذلك  اإىل  اإ�سافة 
االأيام املباركة، وبه �ساعة ي�ستجاب فيها الدعاء، وقد انعك�ص ذلك على االأوقاف التي 
اليوم وذلك بتوفري بع�ص االأطعمة اخلا�سة بهذا اليوم،  البقاء بامل�ساجد يف هذا  ت�سجع 
حيث خ�س�ست اأوقاف يف عدد من م�ساجد نزوى لهذا االأمر من ذلك: توفري االأطعمة 
املخ�س�سة لتوؤكل غلتها ليلة اجلمعة: "ُي�سرتى بغلته خبز يوؤكل يف امل�سجد اجلامع الذي 
هو من ناحية عقر نزوى ليلة اجلمعة")2(، اأو لالإفطار �سباحا مع طلوع ال�سم�ص اأو بني 
اإىل  الظهر  ال�سم�ص، ومن وقت  " .. توؤكل غلته عند طلوع  الظهر والع�رص  �سالتي 
وقت الع�رص يوم اجلمعة")3( يف امل�سجد اجلامع من عقر نزوى ويف م�ساجد العباد، اأي 
بعد اأداء �سالة اجلمعة واخلروج من امل�سجد اجلامع اإىل امل�ساجد ال�سغرية املخ�س�ص لها 
هذه االأوقاف اإ�سافة اإىل اخلبز)4( واحللوى)5( يف نهار يوم اجلمعة يف عدد من امل�ساجد، 

وذلك ال�ستدامة الذكر ا�ستجالبا لربكات هذا اليوم. 
اأوقاف قراءة القراآن الكرمي يف  اأي�سا  ومن االأوقاف التي اعتنت بالعبادات يف نزوى 
امل�ساجد، حيث جاء يف و�سية �سيناء القمرية اأنها: "اأو�ست باأثر ماء من فلج الغنتق ينفق 

ريعه ملن يقراأ القراآن الكرمي يف الع�رص االأواخر مب�ساجد العباد من املقربة الغربية")6(.
اأن�سئت  والتي  العمران  عن  البعيدة  العّباد  م�ساجد  ظاهرة  بوجود  نزوى  متيزت  كما 
على التالل وروؤو�ص اجلبال، بهدف اعتزال الُعبَّاد فيها للتعبد والتفكر، وهي منت�رصة 
ارها وللطعام  لعمَّ اأوقاف كثرية  لها  ُوِقَف  �سعال)7(، وقد  بالعقر ويف  االأئمة  يف مقربة 

�شهر رم�شان ال�شريف يف البيت الذي خلفته ب�شكة اجلرمة من حملة عقر نزوى وقفا اأبدا. انظر وثائق اأفالج نزوى 
1( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، �ص32.
2( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 25.

3( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 21-20.
4( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 1.

5( نف�شه، الورقة رقم 2.
6( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص362.

7( نف�شه، م1، ج1، �ص254.
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فيها والآبارها ودالئها، والإ�سالح برادتها، فقد جعلت االأوقاف اأمر االنقطاع للعبادة 
يف هذه امل�ساجد اأمرا متي�رصا بتوفريها كل ما يحتاجه املتعبد يف عزلته من ماء للو�سوء 

وال�رصب والطعام يف خمتلف االأوقات)1(.
31 اأوقاف مكة املكرمة:-

نظرا ملكانة مكة املكرمة الدينية فقد تعددت االأوقاف اخلا�سة بها يف مدينة نزوى، اإذ 
ت هي باالأوقاف من بني املدن االإ�سالمية االأخرى نظرا لهذه املكانة، فمن هذه  خ�سّ
االأوقاف اأر�ص زراعية وقفت غلتها لفقراء مكة املكرمة، وكانت م�سانة بجدر حتيط 
انهدمت جدرها  اأن  بعد  اأ�سبحت خرابا  اأنها  اإال  الغنتق،  اأثر ماء من فلج  بها، ولها 
واأ�سبح املاء ال ي�سل اإليها: "ويف اأر�ص مل�ساكني مكة خراب اأيجوز اأن يبنى جدارها 
اأر�سها ليطاها املاء؟... وكانت قبل لها جدار ونخل واليوم  وتف�سل نخال وتقطع 
املقد�سة  بامل�ساعر  اخلا�سة  االأوقاف  ومن  الغنتق")2(،  فلج  من  ماء  اأثر  ولها  خراب، 
اأي�سا " املال امل�سمى خبة ال�سفاة من �سقي فلج الغنتق من نزوى الذي اأو�سي به لتفرق 
الدقيقة  االأمور  بعرفات")3(، ومن  التي هي  الُعمانيني  امل�سماة �سفاة  احل�ساة  غلته يف 
يف الوقف اخلا�ص مبكة املكرمة يف نزوى هو الوقف اخلا�ص بطيور مكة املكرمة مثل: 
"يف اجلناحية التي لطيور مكة")4(، و"على ال�سواقي املمرات جلناحية طيور مكة")5(، 
وهي اإ�سارة وا�سحة تدلل على اأن اأوقاف نزوى قد تعدت خدمة االإن�سان اإىل خدمة 

الطيور)6(. 

1( ن�شخة معرفة نخل الن�شالة التي هي مل�شاجد العباد، م�شدر �شابق، ون�شخة م�شاجد العقر،  الورقة رقم 8، 20، 21، 29، و30 وغريها.
2( ابن معد، منهاج العدل، ق4، الورقة رقم 93.

3( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 44 .
4( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 12.

5( امل�شدر نف�شه، الورقة رقم 33.
َوْيَراْت( -وهي لفظة عامية يق�شد بها  6( يذكر ف�شيلة القا�شي �شعيد بن �شامل بن م�شعود احلديدي باأن من اأوقاف فرق كان )وقف الطُّ
الطيور- لطيور احلرم، مما يوؤكد انت�شار ثقافة الوقف لطيور مكة املكرمة، وقد باع الإمام �شامل بن را�شد اخلرو�شي )1331- 1338هـ 
/ 1913- 1920م(، هذا الوقف. مقابلة مع ف�شيلة القا�شي �شعيد بن �شامل بن م�شعود احلديدي ببيته بفرق يف ولية نزوى، يوم 

اجلمعة 2015/12/24م.
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ثانيا: اأثر الوقف يف جوانب احلياة العلمية:
واأكرثها  االإطالق  على  االإ�سالمي  التعليم  موارد  اأهم  من  االأوقاف  موؤ�س�سة  كانت 
وا�ستمراره  التعليم  وانتظام  بقاء  تعاىل- يف  الله  –بف�سل  الف�سل  يرجع  واإليها  دخال، 
قرونا طويلة، فقد كانت توفر الكثري من اخلدمات للطالب كتوفري اخلدمات التعليمية 
لغري القادرين منهم يف جمال االإ�سكان والغذاء)1(، ووفرت كذلك للمعلمني اأرزاقهم 
التي تكفل لهم حياة كرمية مبا يوؤدي اإىل ا�ستمرار عطائهم يف املوؤ�س�سات التعليمية، وقد 
و�سف الطائي االأوقاف التعليمية يف ُعمان بقوله:" اإن االأوقاف التي اأوقفها الُعمانيون 

للتعليم تكفي لن�رص املدار�ص يف كل اأنحاء ُعمان")2(.
وتعد مدينة نزوى اأبرز مراكز العلم والعلماء يف ُعمان منذ ظهور االإ�سالم، "فكانت 
وجمتمع  االأحرار  والف�سالء  االأخيار  ال�ساحلني  وماأوى  االأئمة  ودائرة  العلماء  حظرية 
بها  التعليمية  املوؤ�س�سات  فتعددت  نكران")3(،  بغري  االأ�سفياء  االأفا�سل  وحمط  العلماء 
اإليها، فلم يخل قرن من  واملتمثلة يف امل�ساجد واملدار�ص، وكرث عدد العلماء املنتمني 
القرون التي �سملتها الدرا�سة من وجود علماء يقومون بالتدري�ص يف موؤ�س�ساتها التعليمية، 
فانتقل اإليها العلماء وطالب العلم من مناطق ُعمان املختلفة يف فرتات متتابعة لال�ستفادة 

من احلركة العلمية بها.
وعلى الرغم من وجود فرتات من الظروف ال�سيا�سية غري امل�ستقرة يف نزوى خالل 
يتعاقبون  العلماء  يتوقف، وظل  املدينة مل  التعليمي يف  الن�ساط  اأن  اإال  الدرا�سة،  فرتة 
على حلق العلم واأماكن التدري�ص يف املدينة، كما ظل توافد الطالب اإليها من خارجها 
م�ستمرا، ويعود الف�سل يف ذلك اإىل االأوقاف التي كان لها االأثر الكبري يف دعم الن�ساط 

العلمي يف خمتلف املجاالت ومنها:

1( ال�شالو�ص، د. منى علي و�شحر ال�شديقي. الوقف ودوره يف احلياة العلمية والتعليمية يف العامل الإ�شالمي، جملة الوعي الإ�شالمي، 
العدد الثالث، 2001م، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ال�شالو�ص وال�شديقي، الوقف ودوره يف احلياة العلمية(.

2( الطائي، عبداهلل بن حممد: تاريخ ُعمان ال�شيا�شي، ط1، دار الربيعان، الكويت، 2008م، �ص 244، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: 
الطائي، تاريخ ُعمان ال�شيا�شي(.

3( ال�شيابي، العنوان، �ص66.
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تفعيل دور امل�شجد يف احلياة العلمية:- 1
"كان امل�سجد هو النواة االأوىل للمدر�سة يف احل�سارة االإ�سالمية، يتعلم فيه امل�سلمون 
يعد  فهو  املختلفة")1(،  العلوم  وفروع  واللغة  ال�رصيعة  وعلوم  والقراآن  والكتابة  القراءة 
الله عليه  الله �سلى  التاريخ االإ�سالمي، ففيه كان ر�سول  التعليمية االأوىل يف  املوؤ�س�سة 
و�سلم يعلم اأ�سحابه، وقد انتقلت مهمة امل�سجد التعليمية من املدينة املنورة اإىل جميع 

املدن االإ�سالمية؛ ليكون امل�سجد اأحد اأبرز املوؤ�س�سات التعليمية يف تلك املدن. 
و"مما هو معروف عند اأهل ُعمان اأن نزوى تعترب من اأكرث البلدان واملدن الُعمانية وجودا 
بامل�ساجد")2(، منها ما بني يف فرتات مبكرة من التاريخ االإ�سالمي)3(، فقامت بدور مهم 
يف عملية التعليم، حيث ارتبط ا�سم الكثري من هذه امل�ساجد باأ�سماء العلماء الذين كانوا 
التعليم، فحيثما يذكر م�سجد ما من م�ساجدها يذكر من ارتبط  يقيمون فيها حلقات 
به من العلماء)4( الذين كان لهم اأثر كبري يف تاريخ املدينة ثقافيا و�سيا�سيا واجتماعيا، 
النا�ص  اأو معلما فيه، فمن امل�ساجد كانوا ين�رصون فكرهم موجهني  بامل�سجد  اإما قائما 
يف عباداتهم املختلفة، بل وال يزال بع�ص تلك امل�ساجد يحمل اأ�سماء اأولئك العلماء، 
ولي�ص اأدل على ذلك من م�سجد ال�سيخ الذي اأن�ساأه ال�سيخ الب�سري بن املنذر بعدما كرب 
ومل ي�ستطع اخلروج اإىل امل�سجد اجلامع)5(، وم�سجد خملد يف �سمد نزوى، ن�سبة اإىل 
ال�سيخ خملد بن روح الكندي)6( وغريها، ومن اأبرز امل�ساجد التي عنيت بعملية التعليم 
يف مدينة نزوى جوامعها الثالثة الكربى جامع العقر وجامع �سمد وجامع �سعال، اإ�سافة 

1( عبدالباقي، اإبراهيم حممود عبداللطيف. الوقف ودوره يف التنمية العلمية والثقافية والفكرية، منوذج الأمانة العامة لالأوقاف بدولة 
الكويت، جملة درا�شات اخلليج واجلزيرة العربية، العدد 126، �ص100.

2( ال�شيابي، مكانة نزوى الجتماعية، �ص 87.
3( للمزيد انظر ال�شليماين، مدينة نزوى، �ص191-194، و ال�شيابي، مكانة نزوى الجتماعية، �ص 87.

4( كان الوليد بن خملد )من فقهاء ق4هـ( ي�شلي بالنا�ص يف امل�شجد الكبري من �شمد نزوى. انظر اأبو احلواري، اجلامع، ج1، �ص233، 
والبطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص543، وكان اأبو احلواري ي�شلي يف م�شجد حممد بن �شعيد الذي يعرف باأبي القا�شم)ال�شجبي(. انظر 

ابن مداد، �شرية ابن مداد، �ص22، وغريهم كثري.
5( والبطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص221.

6( نف�شه، ج1، �ص278.
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اإىل امل�ساجد االأخرى املنت�رصة يف حارات نزوى. 
بن  الب�سري  ال�سيخ  اأن  نزوى  م�ساجد  يف  العلمية  احلركة  ن�ساط  على  يدل  ومما 
ي�ستطع  ومل  واأ�سنَّ  َكرُبَ  حتى  نزوى  عقر  جامع  ي�سلي يف  كان  املنذر)ق2هـ/8م()1( 
ويعد  ال�سيخ)2(.  م�سجد  وهو  اآخر  م�سجد  بناء  يف  العلماء  له  �َص  فرخَّ اإليه،  الو�سول 
ال�سيخ ب�سري من حملة العلم من الب�رصة اإىل ُعمان، وتتلمذ على يديه كثري من علماء 
ُعمان يف القرن الثاين الهجري)3(،  فكان يقيم درو�سه يف جامع العقر ثم اأ�سبح يقيم 
اإبراهيم بن حممد ال�سعايل باأنه  درو�سه يف م�سجد ال�سيخ بعد ذلك)4(. ويذكر ال�سيخ 
"ح�رص مب�سجد عقر نزوى مع ال�سيخ القا�سي عبدالله بن حممد ال�سموؤيل وقد ح�رص رجل 
من اأهل البلد يريد اأن يق�سي زوجته ماال يف يده بيع اخليار)5( عن �سداقها العاجل")6(، 
وقد و�سف ال�سيخ خلف بن �سنان جماعة جامع العقر يف التزامهم بالدر�ص وال�سالة يف 

اجلامع  بقوله:
              جماعة اجلامع من نزوة ركن        لنا يف الدر�ص بل يف ال�سالة)7(

مايدل على اأن جلامع العقر دورا كبريا يف عملية التعلم.
 اأما جامع �سمد فقد كانت به الكثري من احللقات العلمية للعلماء الكنود الذين تعاقبوا 

1( من بني نافع من عقر نزوى، يعرف بال�شيخ الأكرب، من تالمذة الربيع بن حبيب، واأحد حملة العلم من الب�شرة اإىل ُعمان، كان اأحد 
كبار العلماء يف زمانه، تويف عام 178هـ. ابن مداد، �شرية ابن مداد، �ص10 و20، وغريها، والبطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص221-220.

2( البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص221-220.
اأخذ العلم عن ال�شيخ الب�شري خالد بن �شعوة، وم�شبح بن عبداهلل، وهو ممن جازت عليه �شل�شلة ن�شب الدين عند امل�شارقة.  3( ممن 

ال�شعدي، معجم الفقهاء واملتكلمني، ج1، �ص80.
4( الكندي، بيان ال�شرع، ج13، �ص134.

5( لبيع اخليار اأ�شماء خمتلفة اأ�شهرها بيع الوفاء، وُي�شمى اأي�شاً بيع الإقالة، وبيع املعاملة، والبيع اجلائز، وبيع الأمانة، وبيع الطاعة، وبيع 
الثنيا، وبيع الوعدة، وبيع العهدة، وبيع الرجاء، والرهن. وهو بيع م�شروط با�شرتجاع البائع ملا باعه بعد مدة من الزمن، اأو عند تي�شر 
حاله، فكاأن الإقالة �شرط فيه. وللم�شرتي اأن ينتفع باملبيع، لكنه ي�شمن للبائع الهالك اأو النتقا�ص اإن ح�شل عند ا�شرتداده للمبيع 

بحكم عقد الإقالة. انظر جمموعة موؤلفني، معجم م�شطلحات الإبا�شية، ج1، �ص134.
6( البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص392.

اإيقاظ الو�شنان يف �شعر وترجمة خلف بن �شنان، ط1، مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد البو�شعيدي،  7( البطا�شي، �شيف بن حمود، 
ال�شيب: 1995م، �ص211، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: البطا�شي، اإيقاظ الو�شنان(.
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تعنى  التي  الدرا�سة  هذه  ال�سعب ح�رصهم يف  من  احللقات  مت�سلة  ك�سل�سلة  �سمد  يف 
بالوقف، منهم ال�سيخ حممد بن مو�سى بن �سليمان الكندي �ساحب كتاب الكفاية، 
وال�سيخ خلف بن حممد الكندي)1( وغريهم، اأما جامع �سعال ففيه كان يجتمع عدد 

من اأ�سياخ العلم)2(. 
الكربى، حيث كان  للجوامع  م�ساندة  علم  منارات  االأخرى  امل�ساجد  كانت  كما 
عثمان  ال�سيخ  وكان  ال�سجبي)3(،  م�سجد  يف  قائما  احلواري)ق3هـ/9م(  اأبو  ال�سيخ 
ال�سواذنة")4(،  م�سجد  يف  وي�سلي  بالعقر  "ي�سكن  االأ�سم)ق6هـ/12م(  عبدالله  بن 
فيحتمل اأن درو�سه كان يلقيها يف هذا امل�سجد. ويروى اأن العالمة �سالح بن حممد 
يف  والتاأليف  العلم  لطلب  يعتكف  كان  الغالفقي)10-11هـ/16-17م(  �سالح  بن 
اإن كتابه حقائق االإميان يف  م�سجد بني عبدالرحمن املعروف مب�سجد غليفقا حتى قيل 
االأديان واالأحكام وهو ما يقرب من 12 جملدا كتبه يف هذا امل�سجد)5(، وكان ال�سيخ 
مب�سجد  نزوى:"  �سمد  من  الق�ص  خب  مب�سجد  درو�سه  يقيم  ال�سبحي  ب�سري  بن  �سعيد 
خب الق�ص طاب مقامنا.   .....")6(، وكان ال�سيخ �سليمان بن نا�رص بن �سليمان 
الناعبي )ق12هـ/18م( قائما يف م�سجد �سواذنة من عقر نزوى وله طلبة يجتمعون معه 
لتالوة القراآن الكرمي وقراءة كتب االأثر ون�سخها)7(، ونظرا لوجود هذه احلركة العلمية 
توافد الطالب والعلماء من خارج نزوى اإليها)8(، فَوَفَد ال�سيخ اأبو احلواري حممد بن 

1( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص223.
2( احل�شيفيني، فار�ص بن اإ�شماعيل اخل�شيبي: غرائب الآثار، خمطوط مبكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد البو�شعيدي، ال�شيب: خمطوط 

رقم 1126، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: احل�شيفيني، غرائب الآثار(.
3( ابن مداد، �شرية ابن مداد، �ص22، وال�شيفي، الن�شو�ص يف اأئمة بني خرو�ص،  الورقة رقم 21.
4( ال�شيفي، الن�شو�ص يف اأئمة بني خرو�ص،  الورقة رقم 32، البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص455.

5( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص381.
6( البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص249.

7( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص350.
8( توجد اإ�شارات على اأن بع�ص العلماء من خارج نزوى تتلمذوا على علماء نزوى، اإل اأنه مل يت�شح اأين كان مو�شع تلقيهم للعلم 
احلركة  يوجب  مما  اأو غري ذلك  الق�شاء  العلماء يف  هوؤلء  اأثناء حركة  هو خارجها  اأم  ومدار�شها  نزوى  م�شاجد  هو يف  عنهم، هل 
اأبي علي احل�شن بن  يف مناطق ُعمان، ومن هوؤلء، �شلمة بن م�شلم العوتبي الذي تتلمذ على يد ال�شيخ �شعيد بن قري�ص وابنه 
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احلواري)ق3هـ/9م( من تنوف)1( وال�سيخ اأبو املوؤثر ال�سلت بن خمي�ص اخلرو�سي من 
بهال)2(، كما َوَفَد اأبو �سعيد الكدمي)ق4هـ/10م( من كدم ليتلقى العلم على يد ال�سيخ 
حممد بن روح الكندي)3(، وَوَفَد اإليها اأي�سا فار�ص بن اإ�سماعيل اخل�سيبي احل�سيفيني)4(
به  املعمول  القول  ال�سيخ فار�ص:"وهذا هو  )ق10هـ/16م( من �سنا�ص، حيث يقول 
وقد حكم به قا�سي ع�رصه وفقيه م�رصه ال�سيخ �سليمان بن اأبي القا�سم واأنا حا�رص معه 
بقرية �سعال من نزوى")5(، وعبدالله بن حممد القرن)6( من منح، كما وفد يف فرتات 
بن  اإ�سماعيل  مثل:  بالبنان،  اإليهم  ي�سار  علماء  اأ�سبحوا  الذين  الطلبة  من  الكثري  الحقة 
اأحمد بن مانع اال�سماعيلي من اإبرا؛ لياأخذ العلم على يد ال�سيخني خلف بن �سنان الغافري 
وعبدالله بن حممد بن ب�سري املدادي)7(، وكذلك بلعرب بن اأحمد بن مانع االإ�سماعيلي 
من اإبرا ليتتلمذ على يد حممد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان)8(، ومن الذين جاءوا اإىل 
نزوى اأي�سا فدر�سوا بها واأ�سبحوا من اأدباء ع�رصهم ال�سيخ ب�سري بن �سعيد الذي جاء من 

اإزكي)9(.
واإ�سافة اإىل التعليم والقراءة كان للم�ساجد دور كبري يف ن�سخ الكتب ومقابلة الن�سخ، 
حيث ت�سري تقييدات الن�ساخ يف  الكثري من الكتب على اأنها ن�سخت يف م�ساجد نزوى، 

�شعيد)ق5هـ(. البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص339، وال�شعدي، معجم الفقهاء واملتكلمني، ج2، �ص120.
1( البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص275، كما ي�شري البطا�شي اإىل احتمال اأنه من كدم.

2( ابن مداد، �شرية ابن مداد،  �ص11، والبطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص264، وتنوف اإحدى قرى ولية نزوى مبحافظة الداخلية ب�شلطنة 
ُعمان. انظر املو�شوعة الُعمانية ج10، �ص3648.
3( البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص277 و279 و282.

4( هو فار�ص بن اإ�شماعيل اخل�شيبي احل�شيفيني ن�شبة اإىل ح�شيفني بلدة من اأعمال �شنا�ص، وهو من علماء القرن العا�شر الهجري بالنظر 
اإىل معا�شريه من العلماء، من موؤلفاته كتاب غرائب الآثار. البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص404-400.

5( احل�شيفيني، غرائب الآثار، الورقة رقم 727، والورقة رقم 230.
6( البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص372.

7( البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص61.

8( البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص80.
9( الربا�شدي، مو�شى بن �شامل. احلياة العلمية بُعمان يف عهد اليعاربة)1034ه/1624م اإىل1157ه/1744م(، ط1، النادي الثقايف، 

م�شقط، ط1،  2013م، �ص111، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: الربا�شدي، احلياة العلمية بُعمان(.
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مب�سجد  ن�سخت  ال�رصع  بيان  كتاب  اأجزاء  بع�ص  من  ن�سخة  وجد  اأنه  البطا�سي  فيذكر 
ال�سيخ العامل حممد بن روح يف �سمد نزوى)1(، وي�سري تقييد اآخر يف كتاب امل�سنف 
اجلزء 19 على اأنه ن�سخ يف م�سجد غالفقة: "وكان متامه يوم اخلمي�ص خلون من �سهر 
جمادى االآخر 24 يوما �سنة 971هـ )1563م(  وكان متام فراغ ن�سخه مب�سجد غالفقة 
ت�سحيحه ومقابلته يف م�سجد عبد  العباد ومت  ن�سخ يف م�ساجد  واآخر  من نزوى")2(، 
الرحمن:"..وكان متامه مب�ساجد العباد و�سط الغنتق من عقر نزوى وذلك نهار اجلمعة 
�سنة 1029  �سهور  من  �سفر  �سهر  من  بقت  اإن  ليلة  واثنتي ع�رصة  والع�رص  الظهر  بني 
هجرية)1619م(..عر�ص على ن�سخته على يد ال�سيخ حممد بن عمر بن اأحمد وكان 
اإىل مقابلة ن�سخة  اآخر  متام ت�سحيحه مب�سجد عبدالرحمن من نزوى")3(، وي�سري تقييد 
اأربع ن�سخ بح�سب  من اجلزء 55 من بيان ال�رصع يف جامع عقر نزوى: "عر�ص على 
نزوى  عقر  من  اجلامع  بامل�سجد  االإخوان   من  الله  قدر  من  بح�رصة  واالإمكان  الطاقة 
�سنة  االأول  ربيع  من  بقني  اإن  ليال  خلم�ص  ال�سبت  نهار  من  الع�رص  وقت  الله  حر�سها 
ورد  ما  امل�ساجد  الن�سخ يف  اإىل حركة  ي�سري  ومما  الهجرة)1600م(")4(،  1109من 
اإذا كان يكتب  الكتاب من تراب امل�سجد  ُيرَتَّب)5(  اأن  با�ص  ابن عبيدان:"وقيل ال  عن 
النُّ�ساخ القائمني  اإذ تنبثق مثل هذه امل�سائل من بطن احلاجة، فحاجة  يف امل�سجد")6(، 
على الن�سخ يف امل�ساجد اإىل الرتاب ال�ستخدامه يف الن�سخ وحترجهم من ا�ستخدام تراب 
امل�سجد دفعهم اإىل طرح مثل هذه االأ�سئلة لتبيان املوقف ال�رصعي، ويف ذلك كما اأ�رصنا 

دليل اإىل قيام حركة الن�سخ يف امل�ساجد.

1( البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص278.
2( الكندي، اأحمد بن عبداهلل، امل�شنف، اجلزء 19، دار املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، خمطوط رقم 02-843.

3( الكندي، اأحمد بن عبداهلل، امل�شنف، اجلزء 17، دار املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، خمطوط رقم 762.
4( الكندي، حممد بن اإبراهيم، بيان ال�شرع، اجلزء 9، دار املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، خمطوط رقم 730.

5( يق�شد بعملية ترتيب الكتاب ذر قليل من الرتاب اأو الرمل على كل �شفحة من �شفحات الكتاب بعد ن�شخها، وقد كان من اأدوات 
الن�شاخ امِلْرَمَلة وا�شمها القدمي املرتبة يو�شع بها الرتاب اأو الرمل الذي يرتب به الكتب. انظر، القلق�شندي، اأبو العبا�ص اأحمد. �شبح 
الأع�شى يف �شناعة الإن�شا، د ط، املطبعة الأمريية، القاهرة، 1913م، ج2، �ص468-472، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: القلق�شندي، 

�شبح الأع�شى(.
6( ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج18، �ص228.
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وقد اأ�سهم الوقف يف خدمة العملية التعليمية يف امل�ساجد اأي�سا من خالل توفري االإ�ساءة 
امل�ساجد  الكتب يف  ن�سخ  اأم حتى يف  للقراءة  �سواء كان  امل�سائية  الفرتات  املطلوبة يف 
اأن يظل طالب العلم للمراجعة يف امل�سجد بعد �سالة  يف ذلك الوقت، فمن البديهي 
الع�ساء �سواء لتالوة القراآن الكرمي اأم كتب االأثر، فيحتاجون الإنارة ال�رصاج، لذلك جند 
االأ�سئلة توجه للعلماء بهدف احل�سول على اإذن �رصعي لذلك، فال�سيخ اأحمد بن مفرج 
اإال لعمار امل�سجد، فَعمار امل�سجد قراءة القراآن،  كان يرى جواز ذلك:"ما ترك هذا 
وكذلك يجوز عنده ال�رصاج بدهن امل�سجد ملن يقراأ اخلتمة ليلة احلج")1(، وكما اأجاز 
العلماء اإنارة ال�رصاج للتالوة اأجازوا اأي�سا اإ�سعاله لقراءة كتب االأثر ون�سخها)2(، فاأم�ست 

امل�ساجد عامرة بالتعليم ليلها ونهارها، وكان للوقف الدور الكبري يف ذلك.
اأوقاف  ليل نهار، مبا توفره  العمل  ُن�ّساخ الكتب يف م�ساجد نزوى يوا�سلون  وكان 
هذه امل�ساجد من  اإ�ساءة حيث ن�سخ الكثري من الكتب يف الليل على �سوء ال�رصاج ومن 
هذه الكتب اجلزء التا�سع من كتاب امل�سنف: "وكان فراغ ن�سخه مب�سجد الهند من قرية 
نزوى يف ع�سية اجلمعة خلون من �سهر ربيع االأول �سنة 971 من هجرة النبي")3(، ويف 
ال�رصع.. يف م�سجد مزارعة  بيان  الرابع ع�رص من كتاب  "مت ن�سخ اجلزء  اآخر:  تقييد 
بعقر نزوى وقد رفع املوؤذن اأذان �سالة الفجر بليلة االأربعاء ل�سبع خلت من �سهر �سعبان 
من �سهور �سنة 1111من الهجرة")4(، كما كان يتم مقابلة الن�سخ باأ�سلها على اأ�سواء 
ال�رصاج، ومنها اجلزء احلادي وال�ستون من بيان ال�رصع: "عر�ص على ن�سخته وبح�سب 
ليلة االأحد لت�سع ليال  الله من االإخوان وقت العتمة  الطاقة واالإمكان بح�رصة من قدر 
اإن بقني من ذي القعدة �سنة 1112 من الهجرة بامل�سجد اجلامع من عقر نزوى حر�سها 
الله")5(، وكتاب االهتداء: "مت هذا الكتاب معرو�سا على ن�سخته وعلى ن�سختني اأخريني 

1( البطا�شي، الإحتاف، ج2، �ص230.
2( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 69.

3( الكندي، اأحمد بن عبداهلل، امل�شنف، اجلزء 9، دار املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، خمطوط رقم 01-843.
4( ال�شيفي، النمري، ج2، �ص79.

5( الكندي، حممد بن اإبراهيم، بيان ال�شرع، اجلزء 61، دار املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان، خمطوط رقم 736.
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الفقيه العامل نا�رص بن خمي�ص بن علي  ال�سيخ  على ح�سب الطاقة واالإمكان على يدي 
ومن قدر الله من االإخوان مب�سجد مزارعة من عقر نزوى ُعمان، يف ليلة االإثنني لثمان 

ع�رص ليلة خلت من �سهر ذي القعدة من �سهور �سنة 1131 من الهجرة النبوية")1(.
كما اأ�سهمت اخلدمات التي توفرها امل�ساجد التي �سبقت االإ�سارة اإليها، يف تهيئة بيئة 
منا�سبة لبقاء املعلمني وطالبهم والن�ساخ فرتة اأطول يف امل�ساجد؛ نظرا ملا يوفره الوقف من 
حوائجهم ال�رصورية يف امل�سجد فاأ�سهم ذلك يف اإثراء الن�ساط العلمي يف املدينة، حيث 
جند بع�ص العبارات التي ميكن من خاللها فهم بقاء جماعة كبرية من امل�ستغلني بالعلم 
يف امل�ساجد، ومن هذه العبارات:"مت هذا الكتاب معرو�سا على ن�سخته وعلى ن�سختني 
نا�رص بن خمي�ص  العامل  الفقيه  ال�سيخ  الطاقة واالإمكان على يدي  اأخريني على ح�سب 
بن علي ومن قدر الله من االإخوان مب�سجد مزارعة من عقر نزوى ُعمان")2(، وكتاب 
اآخر "عر�ص على اأربع ن�سخ بح�سب الطاقة واالإمكان بح�رصة من قدر الله من االإخوان  
ليال  ال�سبت خلم�ص  الله وقت الع�رص من نهار  بامل�سجد اجلامع من عقر نزوى حر�سها 
فهمه  فالذي ميكن  الهجرة )1600م(")3(،  �سنة 1109من  االأول  ربيع  من  بقني  اإن 
من  داللة تكرر عبارة )من قدر الله من االإخوان(، باأن عدد احلا�رصين ال يت�سع املجال 
لذكره، خا�سة اإذا علمنا باأن من يراجع ن�سخ الكتب ومقابلتها علماء كبار كما �سبقت 
وال�سيخ  اأحمد  بن  عمر  بن  ال�سيخ حممد  مثل:  ال�سابقة،  الن�سو�ص  اإليهم يف  االإ�سارة 
الفقيه العامل نا�رص بن خمي�ص بن علي احلمرا�سدي، وهم من كبار العلماء الذين كان 
يالزمهم الكثري من الطلبة يف اأثناء وجودهم يف اأماكن التعليم كامل�ساجد، ومن هذا كله 

يتبني لنا االإ�سهام الكبري للوقف يف تفعيل دور امل�سجد التعليمي.
اإن�شاء املكتبات:- 2

اأ�سهمت االأوقاف يف الدفع بالعملية التعليمية الن�سطة التي قامت يف مدينة نزوى من 

1( جمموع به كتابي اجلوهري )اجلوهر املخت�شر( والهتداء، مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد البو�شعيدي، ال�شيب: خمطوط رقم 1165.
2( امل�شدر نف�شه، خمطوط رقم 1165.

3( الكندي، اأحمد بن عبداهلل. امل�شنف، اجلزء 55، خمطوط رقم 730، دار املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، �شلطنة ُعمان.
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خالل توفريها للكثري من اخلدمات واالحتياجات اليومية التي يحتاجها العلماء واملتعلمون 
وخا�سة الكتب التي يحتاجونها للمطالعة، لذا ن�ساأت املكتبات الوقفية التي ميكن ت�سنيفها 

اإىل نوعني:
امل�ساجد  هذه  بها  تزخر  التي كانت  التعليم  اإىل حلقات  اإ�سافة  امل�ساجد:   مكتبات  اأ- 
بف�سل وجود كوكبة من العلماء، كان بها اأي�سا خزانات من الكتب موقوفة لها، 
ينتفع بها العلماء والطلبة، فمما تذكره امل�سادر، اأنه عند دخول اأوالد الري�ص اإىل 
الكتب")1(، ويف  به واأحرقوا  املت�سلة  امل�سجد اجلامع  "اأحرقوا خمازن  عقر نزوى 
الكتب  اأحد  به حيث جاء يف خامتة  جامع �سمد كانت هناك خزانة كتب خا�سة 
�سنة  الثاين من �سهور  التا�سع من �سهر ربيع  يوم  ن�سخه  املبارك من  اجلزء  هذا  "مَت 
الله")2(،  حر�سها  نزوى  قرية  من  �سمد  جامع  خلزينة  )1760م(  هجرية   1074
وكان للم�ساجد م�ساحف موقوفة وهي جمزاأة اإىل ثالثني جزءا حتفظ يف �سندوق 

خا�ص بها تعرف بربعة امل�سجد)3(.
العلمي،  الن�ساط  املهمة يف  العنا�رص  اأحد  الكتاب  يعد  املوقوفة:  املكتبات اخلا�سة  ب- 
اإىل وقف مكتبات علمية  ف�سارع  النزوى  املجتمع  فكر  اأهميته عن  تغب  لذلك مل 
من  من حمتوياتها  ويزيد  يحفظها  ما  االأموال  من  لها  ووقف  كتبا كثرية،  حتوي 
الكتب)4(، وقد �سبق احلديث عن مكتبات اجلوامع �سواء يف جامع العقر اأم جامع 
�سمد نزوى، اإال اأن هناك اأي�سا مكتبات اأهلية وقفها اأ�سحابها خلدمة طالب العلم 

ومنها:
1 مكتبة ال�سيخ خلف بن �سنان الغافري: عا�ص ال�سيخ خلف بن �سنان متنقال بني وطنه -

1( ابن مداد، �شرية ابن مداد، �ص38، ال�شاملي، التحفة، ج1، �ص359.
2( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص223، نقال عن خمطوط مبكتبة ال�شيخ �شلطان بن �شعيد امل�شكري بويته باجلزيرة اخل�شراء من �شرق 

اأفريقيا.
3( الناعبي، كنز الأجواد، الورقة رقم 61، وورد هذا اللفظ اأي�شا عند ابن بطوطة عند و�شف مبيته بامل�شجد النبوي ال�شريف: »..والنا�ص 

قد حلقوا يف �شحنه حلقا واأوقدوا ال�شمع الكبري وبينهم ربعات القراآن يتلونه«. انظر ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، �ص 140 .
4( انظر بند الدور التعليمي للم�شجد يف هذا الف�شل.
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االأ�سلي وادي بني غافر من نواحي الر�ستاق اإىل نزوى ثم اإىل املعمور)1( التي هي 
مكتبة كبرية، حيث  فاأن�ساأ  اهتماما كبريا  بالكتب  اهتم  وقد  نزوى،  من  بالقرب 

حوت حوايل370 كتابا، يقول فيها:
              ول�ست اأرجي اأن يفوز مبثلهــا       على غابر االأزمان جن وال اإن�ص

              ثالث مئني ثم �سبعون عدهـا       وت�سعـة اآالف لهــا ثمن بخـــ�ص)2(
وكانت اإقامة ال�سيخ خلف بن �سنان تكرث بنزوى)3(، وكان له بيت يف حارة هريبة من 

عقر نزوى)4( ترتاح فيه نف�سه من هموم احلياة، وقد اأ�سار اإىل ذلك يف قوله:
              متى ما منزل يومــــا نبا بي         �سددت الرحل عنه اإىل هريبه)5(

وال يعرف بالتحديد اأين كان موقع هذه املكتبة العامرة هل كانت بنزوى اأم باملعمور 
عقر  من  هريبة  بحارة  منزله  وجود  اأن  اإال  قيل)6(،  ما  على  قربه  وبها  تويف  فيها  التي 
نزوى وهو ما اأكدته اأي�سا وثائق الوقف)7(، وطول اإقامته بنزوى يجعل احتمال وجودها 

بنزوى كبريا، وقد وقف ال�سيخ خلف مكتبته هذه للم�سلمني حيث قال:
         وهيهات بعدي اأن تباع وت�ستـرى      كما ي�سرتى من ربه العري والعن�ص

         ولكنها وقف على كل م�سـلم فال     غــافــر فيهـا يخـ�ص وال عبـــ�ص)8(

اأم املعمور وهي مناطق بوادي بني غافر وردت كلها يف  اأم الرجلة  1( هناك خالف يف املوطن الأ�شلي لل�شيخ خلف، هل هو �شني 
اأ�شعاره، اأم املعمور التي هي قريبة من نزوى والتي بها قربه كما رجح ذلك ال�شيخ البطا�شي يف اإيقاظ الو�شنان والإحتاف. للمزيد 

انظر البطا�شي، اإيقاظ الو�شنان، �ص15، و البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص126.
2( البطا�شي، اإيقاظ الو�شنان، �ص17، البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص129.

3( امل�شدر ال�شابق، �ص13.
4( ن�شخة م�شاجد العقر،  الورقة رقم 1.
5( البطا�شي، اإيقاظ الو�شنان، �ص217.

6( امل�شدر ال�شابق، �ص 13.
7( جاء ذكر مقام خلف بن �شنان بحارة هريبة يف ن�شخة م�شاجد العقر الورقة رقم 1.

8( البطا�شي، اإيقاظ الو�شنان، �ص17.
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1 اأوالد - اأو  مكتبة بني روح)1(: على الرغم من وجود خالف حول ن�سب بني روح 
بن روح اأو اأوالد بالروح وموطنهم بني �سمد والعقر، اإال اأنه ال اختالف حول اأن 
كتبهم كانت بنزوى، ويرجع تاريخ التقييدات يف الكتب املتبقية من هذه املكتبة 
اآثار ماء من فلج �سوت  اأربعة  اإىل القرنني 11و12هـ/17و18م، وقد وقف لها 
ل�سيانتها وحفظها و�رصاء كتب جديدة لها)2(، وبف�سل هذا الوقف ا�ستطاعت هذه 
اأحد  بال�رصاء من غلته، ففي  اإليها كتب جديدة  املكتبة اال�ستمرار، فكان ي�ساف 
ورثة  من  بال�رصاء  الكتاب  هذا  "اأخذت  اأحمد:  بن  ال�سيد حممد  مبكتبة  التقييدات 
اإبراهيم)3(  بن  بالروح كتبه حممد  اأوالد  اأوقفوه  الذي  املاء  من�سور من غلة  ال�سيخ 
الع�رص  ال�سيفيني)5( يف نزوى)6( يف  اإىل مكتبة  املكتبة  اأ�سيفت هذه  بيده")4(، وقد 

احلديث.

1( و�شع ال�شيخ البطا�شي ت�شاوؤل حول من هم اأولد بالروح الذين تن�شب لهم هذه املكتبة العامرة، هل هم من ذرية ال�شيخ حممد بن 
روح الكندي اأم غريه؟ ومل ي�شع اإجابة، ويف مو�شع اآخر رجح ب�شيغة التعليل: »ولعلهم من ذرية ال�شيخ حممد بن روح بن عربي 
الكندي ال�شمدي النزوى«، ثم يتبع ذلك قوله: »فلينظر فيه، ثم ل يوؤخذ به اإل اإن بان �شوابه؛ لأين غري متاأكد، واإمنا قلته على 
الظن. واهلل اأعلم«. اأما الدكتور اأحمد الكندي فين�شب هذه الأ�شرة  اإىل ال�شيخ حممد بن روح، اإل اأن الباحث حممد ال�شيفي 
يرجح اأن اأ�شرة اأولد بالروح هم من اأهل العقر، ولي�ص لهم عالقة ببني حممد بن روح الكنود اأهل �شمد نزوى، وا�شتدل على راأيه 
بعدة اأدلة، منها الفرق الزمني بني ع�شر ال�شيخ حممد بن روح ق4هـ، وظهور اأ�شرة بني روح العقريني ق 11-12هـ، واأوقاف بني 
روح يف العقر �شواء يف الأموال اأم يف فلج �شوت، اإ�شافة اإىل �شواهد قبور اأولد بالروح يف مقربة الأئمة بالعقر وغري ذلك. للمزيد انظر 
البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص278، وج3، �ص426، وال�شيفي، النمري، ج5، �ص466، والكندي، اأحمد بن يحيى. الوقف العلمي 
يف نزوى واأثره على احلركة العلمية، بحث مقدم لدوة نزوى يف الذاكرة الثقافية، غري من�شور، 2015م، �ص32، وال�شيفي، ال�شلوى، 

م1، ج2، �ص189.
2( البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص278، وج3، �ص426، وال�شيفي، النمري، ج5، �ص466، والكندي، اأحمد بن يحيى، الوقف العلمي 

يف نزوى، وال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج2، �ص189، وم2، ج2، �ص184.
3( حممد بن اإبراهيم ال�شيفي، من علماء القرن 14 هـ. انظر ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، �ص179.

4( ال�شعدي، جميل بن خمي�ص، قامو�ص ال�شريعة احلاوي طرقها الو�شيعة، اجلزء77، خمطوط مبكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد، رقم 77 .
تراكمية منذ عهد  املكتبة علمية  اأن هذه  اإىل  ال�شيفي  وي�شري  الع�شر،  بالعطاء حتى هذا  بنزوى عامرة  ال�شيفيني  تزال مكتبة  5( ول 
ج1،  م3،  ال�شلوى،  ال�شيفي،  انظر  1300هـ.  �شنة  تاأ�ش�شت  اأنها  اأخربه  عليها  القائمني  اأحد  باأن  ال�شعيلي  يذكر  بينما  اليعاربة، 
�ص20 و29، وال�شعيلي، حممد بن �شليمان. وقف املكتبات يف ُعمان، درا�شة و�شفية، الندوة الدولية: الوقف يف ُعمان بني املا�شي 

واحلا�شر، د ط، جامعة ال�شلطان قابو�ص، 2010م، 84/1، )و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: ال�شعيلي، وقف املكتبات يف ُعمان(.
6( ال�شعيلي، وقف املكتبات يف ُعمان، ج1، �ص85.
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1  مكتبة ال�سليمانيني: لبني حممد بن �سليمان مكتبة موقوفة حافلة باملخطوطات)1(، -
يعود تاأ�سي�ص هذه املكتبة اإىل القرنني 11 و12 للهجرة، حيث كان لل�سيخ ب�سري بن 
�سعيد ال�سليماين مكتبة يف عقر نزوى حوت عددا من الكتب، ويبدو اأنه مل ي�ستطع 

املحافظة عليها ل�سبب مل يو�سحه، حيث يقول:
   بكت عيني على كتبـــــي       بدمع واكـــف �سكــــــب

ثم ي�سيف:
   فاأم�ســــت والقتـــام بهــا       كــذي يتـــــم بغيـــر اأب
   فيا اأ�سفـــــــــا على من ال      يـذوق حـــــــالوة االأدب
   فاأدعــــو الله يحفظهـــــا       ويكلوؤهــــا من العطـــــب

   بـــــوال عالـــــــم ثقــــة       ولـــــــي مــرت�سى اأرب)2(
بلعرب  العلماء مثل جمعة بن حممد بن  ال�سليمانيني عدد من  اإىل مكتبة  اأ�ساف  وقد 
بن  وال�سيخ حممد   )4( )ق18/12م(  خلفان  ال�سيخ  وابنه   )3( ال�سليماين)ق11ه/17م( 

�سليمان بن حممد ال�سليماين)5( )ق18/12م( وغريهم ممن اأ�سافوا اإىل هذه املكتبة.
1 ال�سيخ �سعيد بن خمي�ص اجلابري الدالل - كتب �سعيد بن خمي�ص اجلابري)6(: ترك 

بن  الفقيه خمي�ص  ال�سيخ  ابنه  بعده  بها  اعتنى  كتبا كثرية،  النزوي)ق12ه/18م( 
�سعيد، حيث وقف لها ربع اأثر ماء من فلج الدنني بنزوى ل�سيانتها وجتديدها)7(.

1( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، �ص219.
2( البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص65.

3( حي حتى �شنة 1090هـ/1679، حيث ن�شخ له فيها كتاب منهاج العدل، البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص96.
4( من فقهاء ق12 هـ، من موؤلفاته كتاب �شم�ص الآفاق يف �شر امللك اخلالق، البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص141

5( من علماء القرن 12هـ، كان ملما بكثري من العلوم، ن�شخ له عدد من الكتب ل يزال بع�شها موجودا اإىل اليوم، ال�شيفي، ال�شلوى، 
م2، ج2، �ص220.

6( كان والده من العلماء الثقات، وكان دلل يف �شوق نزوى، وكانت له خزانة كتب عند عر�شة الدللة، فا�شتفاد من هذه املكتبة 
ال�شيخ �شعيد حتى ترقى يف العلم واأ�شبح من املراجع الفقهية يف نزوى، وقد ا�شتفاد منها ابنه خمي�ص بعده. ال�شيفي، ال�شلوى، 

م2، ج1، �ص264-263.
7( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص265.
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1 اخلفريية - را�سد  بنت  �سنوة  ال�سيخة  اأو�ست  اخلفريية)1(:  �سنوة  ال�سيخة  كتب 
كتبها  وظلت  االإبا�سية،  امللة  اأهل  من  يتعلم  اأن  اأراد  ملن  بكتبها  )ق12هـ/18م( 

موجودة حتى عهد االإمام حممد بن عبدالله اخلليلي)2(.
ومن هذا كله ندرك القيمة الكبرية للوقف التعليمي يف نزوى واأثره يف تن�سيط احلركة 

العلمية الكبرية فيها اإن مل نقل اأنها اعتمدت عليه ب�سكل اأ�سا�سي ورئي�سي.
 رعاية املدار�ص واملتعلمني:- 3

التي  املدار�ص  من  عدد  وقراها  ُعمان  مدن  من  الكثري  مثل  نزوى  مدينة  يف  قامت 
كان يتعلم فيها الطلبة القراآن الكرمي واخلط واالأدب وما يقيم األ�سنتهم من بع�ص اأ�سعار 
العرب)3( اإ�سافة اإىل كل ما ينفع امل�سلمني من العلوم)4(. ومن اأقدم املدار�ص التي ذكرت 
يف نزوى مدر�سة ال�سيخ اأبي علي احل�سن بن اأحمد )ت507هـ/1113م(  التي كان 
ينفق عليها من حّر ماله، حتى حني اأراد اإخوته م�ساعدته بتكاليف الدرا�سة ونفقة الطالب 
يف املدر�سة قال لهم: "ما دامت توؤخذ مني النخلة من الباّللية باألف درهم فال اأبغي معونة 
من اأحد")5(، وغريها من املدار�ص االأخرى التي انت�رصت يف نزوى، وتاأ�سيا بالعلماء يف 
االإنفاق على املدار�ص ورغبة يف نيل االأجر، و�سيوع ثقافة التعليم يف املدينة اأوجد اأهل 
 نزوى اأوقافا خا�سة باملدار�ص، تنفق غلتها يف �سيانة اأبنية املدار�ص واالإنفاق منها على 

املعلمني والطلبة.
وكانت لهذه املدار�ص مبان خا�سة معروفة املعامل، يت�سح ذلك من االأ�سئلة الفقهية 

1( من عاملات القرن 12ه بنزوى، عرفت بال�شالح والزهد واملثابرة يف طلب العلم، من اآثارها مدر�شة مرابطات عق نزوى، وكانت تدر�ص 
بها علم ال�شرع، ال�شيفي، ن�شاء نزوانيات، �ص89.

2( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص395-394 .
3( البو�شعيد، جمهول، م�شدر �شابق، الورقة رقم 49. وللمزيد، الطالع على الربا�شدي، احلياة العلمية بُعمان، �ص98-92.

4( ال�شيجاين، الإيجاز، الورقة رقم 111/اأ.
5( ابن مداد، �شرية ابن مداد، �ص17، والبطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص321.
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املوجهة للعلماء "بيت املدر�سة اإذا احتاج اإىل �سحاج)1(")2(، وا�ستعملت كذلك مباين 
االأوقاف:  نخل  مواقع  على  بها  ي�ستدلون  كمعامل  االأوقاف  ن�سخ  يف  املدار�ص  هذه 
"..�سهيلي نخلة فطرة م�سجد احلجارة �رصقي املدر�سة")3(، و"..لعماره اأي�سا ثالث 
نخالت فر�ص الالتي هن غربي مدر�سة ال�سجبي")4( و"غربي املدر�سة يف احلذفة")5(، 
و"..اأ�سفل من فر�ص الزيارة قبالة مدر�سة حارة خرا�سني")6(. ومما يوؤكد وجود مباٍن 
لهذه املدار�ص -اأي�سا- ما يرد يف ن�سخ الوقف من اإ�سارات لبع�ص اأجزاء ومرافق هذه 
املباين، ومنها ما ورد عن مدر�سة ال�سجبي: "حتت جدار هذه املدر�سة")7(، ومدر�سة 

خرا�سني:"..ولوقفه اأي�سا نخلة النغال التي هي غربي درجة مدر�سة خرا�سني")8(.
ومل يكن للحركة العلمية عموما واملدار�ص خ�سو�سا اأن ت�ستمر يف اأداء ر�سالتها دون 
الوقف؛ ذلك الأن الدول متر بطبيعة احلال بفرتات قوة و�سعف، و�سقوط و�سعود، وهو 
ما يوؤدي اإىل تذبذب اأداء املدار�ص بل وتوقفها يف حال انعدام الدعم من الدولة، ولتفعيل 
دورها وا�ستمرارية عطائها بعيدا عن التقلبات ال�سيا�سية جعل اأمر االإ�رصاف عليها بيد الثقاة 
من اأبناء البلد: "اعلم اأن املدار�ص وامل�ساجد وما كان لله �سبحانه وتعاىل فامل�سلمون هم 
القائمون بذلك واالأحبار االأتقياء اأوىل من غريهم")9(، ووجدت لها اأوقاف كثرية، 
تعمر منها مبانيها وينفق منها على املدر�سني فيها)10(، وقد وردت اأ�سماء بع�ص املدار�ص 

1( ال�شحاج عملية ت�شوية اجلهة العليا من ال�شقف بحيث ت�شمح بت�شريف املاء منه دون بقائها يف ال�شطح؛ حتى ل تت�شرب اإىل داخل 
املنزل. انظر الناعبي، كنز الأجواد، الورقة رقم 271 .

2( البو�شعيدي، جمهول، الورقة رقم 49.
3( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 12.

4( نف�شه، الورقة رقم 24.
5( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد،  الورقة رقم 41.

6( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 47.
7( نف�شه، الورقة رقم 24.
8( نف�شه، الورقة رقم 23.

رقم،  بدون  قابو�ص  ال�شلطان  بجامعة  الُعمانية  الدرا�شات  مبركز  م�شورة  خمطوطة  الإيجاز،  خليل.  بن  اأحمد  بكر  اأبو  ال�شيجاين،   )9
�ص314، الورقة رقم 492، وانظر اأي�شا ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج4، �ص7، والبو�شعيدي، جمهول، الورقة رقم الورقة رقم49.

الورقة  اأحكام امل�شاجد واملدار�ص،  الورقة رقم49، واخلرو�شي،  الورقة رقم 110/اأ، والبو�شعيدي، جمهول،  10( ال�شيجاين، الإيجاز، 
رقم 310.
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التي كانت لها اأوقاف خا�سة بها، ومن هذه املدار�ص يف العقر: مدر�سة ال�سجبي)1(، 
ومدر�سة الرحبة)2( ومدر�سة خرا�سني)3( ومدر�سة مزارعة)4( ومدر�سة غليفقا)5( ومدر�سة 
احلاجر)9(،  ومدر�سة  احلذفة)8(  ومدر�سة  الردة)7(  مدر�سة  �سمد:  ويف  اجللجالن)6(، 
اأما يف �سعال: مدر�سة �سعال)10( ومدر�سة ال�رصجة )11( ومدر�سة بن نظر)12(، وجاء يف 
بع�ص الو�سايا اأوقاف ملدار�ص نزوى عامة مثل: و�سية "ال�سيخة �سيخة بنت م�سعود بن 
بلدة  الكرمي من  القراآن  تنفذ غلته ملدار�ص حتفيظ  دار�ص  فلج  ماء من  باأثر  العبادية  علي 
نزوى")13(، وبهذا يظهر اأن الوقف كان اأحد اأهم االأ�س�ص التي قامت عليها املدار�ص يف 

نزوى.
الدولة مبا  املدار�ص عن  با�ستقاللية  النزوي  املجتمع  قبل  اهتمام من  وكما كان هناك 
اأوجده من اأوقاف خا�سة بها، كان هناك اهتمام باملدر�سني يف تلك املدار�ص الوقفية، 

1( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 21، 23، 24، وغريها، ن�شخة م�شجد احلجارة، الورقة رقم 1، ابن معد، منهاج العدل، ق2، الورقة 
رقم 218.

2( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 10.
3( ن�شخة م�شجد احلجارة، الورقة رقم 7و8، ون�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 8، 12،  26، 47 وغريها.

اأوقاف م�شجد اجلناة من عقر نزوى، خمطوط مبكتبة الباحث حممد ال�شيفي،  4( البو�شعيدي، جمهول، الورقة رقم 50-53، ن�شخة 
بدون رقم.

5( ن�شخة م�شجد عبدالرحمن، ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 16.
البطا�شي، الإحتاف، ج1، �ص456، وال�شيفي،  انظر  با�شم مدر�شة اجللندى.  اأي�شا  الورقة رقم 15، وت�شمى  العقر،  ن�شخة م�شاجد   )6
ال�شلوى، م2، ج2، �ص105، كما يرى بع�ص الباحثني باأن اأ�شل ت�شميتها هو مدر�شة اجلليالن، ن�شبة اإىل عاملني جليلني اأقاما هذه 
املدر�شة، وهما ال�شيخ الأ�شم وال�شيخ اأبو علي احل�شن بن �شعيد. انظر، الكندي، اأحمد بن يحيى. الوقف العلمي يف نزوى، �ص27.

7( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 1، 4، 10، 46، و ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 16، 20، 23، 39، 42، 
وغريها.

8( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 2، 41، 46 وغريها، ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 16، 42، 66، وغريها.
9( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 7.

10( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 19 و44.
11( نف�شه، الورقة رقم 49.

12( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 75.
13( ال�شيفي، النمري، ج4، �ص57.
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حيث يرد يف ن�سخ الوقف اأموال وقفت للمدر�سني خا�سة، فمن �سمن اأوقاف مدر�سة 
خرا�سني هناك وقف "ملن يعّلم القراآن العظيم فيها")1(، وكذلك وقف "ملن يعلم القراآن 
يقتطع  كان  التي  املدار�ص  اأوقاف  ي�سند  وقف  وهو  ال�سجبي")2(،  مدر�سة  العظيم يف 
منها الأجرة املعلم اإ�سافة اإىل �سيانة وترميم مبنى املدر�سة. وكان االتفاق يتم بني وكيل 
املدر�سة واملدر�ص على اأن يقوم على تدري�ص الطالب مقابل ا�ستغالل مال املدر�سة ل�سنة 
كاملة، ي�سلحه ويقوم على �ساأنه بكل ما يحتاجه املال من �سماد و�سيانة وغري ذلك مما 
يتطلبة اإعمار املال، يف مقابل اأن يح�سل على غلته)3(، ويف بع�ص االأحيان ال يكفي مال 
املدر�سة في�سرتط املعلم اإ�سافة مبلغ اآخر، ميكن للوكيل اأن ي�سدده من مال املدر�سة اإذا 

كان هناك فائ�ص من مالها)4(.
واإ�سافة اإىل ما وفرته االأوقاف من رعاية وعناية باملدار�ص واملدر�سني، حظي املتعلمون 
خا�سة  اأوقاف  فوقفت  املدينة،  يف  التعلم  ثقافة  �سيوع  بحكم  نزوى  جمتمع  باهتمام 
باملتعلمني لت�سجيعهم، ورعاية املحتاجني منهم لتوفري ما يحتاجون اإليه يف فرتة انقطاعهم 
للتعلم، حيث تنوعت هذه االأوقاف بتنوع العلوم التي يدر�سونها ومراحل التعليم التي 
لقبيلة  اأو  اأو  ملنطقة حمددة  لالنتماء  وفقا  الوقف  ا�ستحقاق  يكون  بل وقد  بها،  ميرون 

معينة، ومن هذه االأوقاف:
اأ- اأوقاف خا�سة مبتعلمي القراآن الكرمي: حيث وقف االإمام �سلطان بن �سيف اليعربي 
ن�سف بادة)5( ماء ملتعلمي القراآن العظيم)6(، وي�سمل لفظ متعلمي القراآن الكرمي كل من 
يثبت له ا�سم تعليم �سيء من كتاب الله، ومن يقراأ القراآن ويدر�سه، ومن كان يتعلم 

1( ن�شخة م�شجد احلجارة، الورقة رقم 7.
2( نف�شه، الورقة رقم 35.

3( البو�شعيدي، جمهول، الورقة رقم الورقة رقم49، واخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 310.
4( البو�شعيدي، جمهول، الورقة رقم 49.

5( الباّدة: وحدة قيا�ص زمنية ي�شتعملها الُعمانيون يف توزيع مياه الفلج وتقدر باأربعة وع�شرين اأثراً . واإذا كان الأثر ن�شف �شاعة، فاإن مدة 
الباّدة تكون اثنتي ع�شرة �شاعة، وهناك بادة النهار وبادة الليل، ويف بع�ص مناطق ُعمان تكون مدة البادة 24 �شاعة، اأي يوم وليلة. 

انظر جمموعة موؤلفني، معجم م�شطلحات الإبا�شية، ج1، �ص 99.
6( ال�شيفي، النمري، ج5، �ص416.
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احلروف، اإذ اإن هذه احلروف من مبادئ التعليم)1(. 
ب- اأوقاف خا�سة مبتعلمي العلم ال�رصيف: ويق�سد بالعلم ال�رصيف من يتعلم الطهارة 
والو�سوء وال�سالة، ومن ا�ستفتى اأهل ال�رصع يف دينه اأو يتعلم ما هو الزم يف دينه اأو 
غري الزم من حكم القراآن وال�رصع)2(، وقد وقف االإمام �سلطان بن �سيف اليعربي اأوقافا 
للمتعلمني  ماء  اآثار  االأول:" خم�سة  ق�سمني،  اإىل  تنق�سم  ال�رصيف وهي  العلم  لطالب 
فهو  الثاين  اأما  نزوى،  اأهل  من  للطالب  خا�ص  فهو  نزوى")3(،  من  ال�رصيف  العلم 
عام وهو ن�سف بادة  ملتعلمي العلم ال�رصيف)4(، ومعنى ذلك اأنه ي�ستفيد منه طلبة العلم 

الوافدون اإىل نزوى من خارجها.
كان لوقف االإمام �سلطان بن �سيف اأهميته الكربى لطالب العلم يف نزوى، يوؤكد 
ذلك النقا�ص الفقهي للم�سائل املتعلقة بهذا الوقف الذي اأ�سهم فيه جمموعة من العلماء 
مثل ال�سيخ خلف بن �سنان، وابن عبيدان وال�سيخ علي بن �سعيد الرحمي)5(، وال�سيخ 
�سعيد بن ب�سري ال�سبحي، وذلك حول امل�ستحقني لهذا الوقف. ويت�سح من هذا النقا�ص 
حتديد امل�ستحقني لهذا الوقف وهم: "من ثبت له ا�سم تعليم �سيء من كتاب الله اأو من 
االأثر و�سح ذلك ببينة اأو ب�سهرة من �سغري وكبري من ذكر واأنثى  وحر وعبد جاز اأن 
وامل�ساحف  الكتب  يف  يتلو  ال  اأعمى  كان  "اإن  وكذلك  املتعلمني")6(  حق  من  يعطى 
بهذا  يتعلق  فيما  مهمة  نقطة  ال�سبحي  ال�سيخ  ويوؤكد  يتعلم")7(،  ذلك  مع  وهو  بالنظر 
الوقف حيث يقول: "وقد اأدركتهم يعطون من هذه الو�سية الغني والفقري اإذ اأنها لي�ست 
خم�سو�سة لغني اأو فقري.. وحفظت يف هذه امل�ساألة من جواب ال�سيخ علي بن �سعيد 

1( البو�شعيدي، لباب الآثار، ج1، �ص26.

2( البو�شعيدي، لباب الآثار، ج1، �ص26.
3( ال�شيفي، النمري، ج5، �ص416.

4( املرجع نف�شه، ج5، �ص416.
5( من علماء الر�شتاق يف ق12ه، من موؤلفاته كتاب لقط الآثار، البطا�شي، الإحتاف، ج3، �ص65..

6( نف�شه، ج1، �ص 26.

7( نف�شه، ج1، �ص 26.
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الرحمي اأنها ال تعطى الأحد دون اأحد")1(، وعلى الرغم من عمومية هذا الوقف لطالب 
جهة  من  للم�ستحقني  دقيقا  حتديدا  هناك  اأن  اإال  له،  امل�ستحقني  �سفة  ناحية  من  العلم 
جمال درا�ستهم وفق الوقفني املختلفني، "ومن حلقه ا�سم تعليم القراآن العظيم، والعلم 
ال�رصيف فاأحب اأن يعطى من اأحدهما اإذ ال علم يل اأن اأقول اأن يعطى من املو�سعني")2(، 
اأما الذين ي�ستغلون بن�سخ الكتب فهناك �رصط اأ�سا�سي يوجب ا�ستحقاقهم من هذا الوقف 
فلي�ص لهم منه  الطلبة  بالن�سخ من غري  امل�ستغلني  اإن كانوا من  اأما  وهو كونهم طالبا، 
اأو يريد  اأن يتعلم  اإال  اأقول بدخول من ين�سخ امل�ساحف واالأثر،  اأن  اأقدر  �سيء: "وال 
اأن هذا الوقف مل يخت�ص بفئة دون االأخرى من فئات  اإىل  التعلم")3(. وبالنظر  بذلك 
املجتمع، ميكن ا�ستخال�ص الهدف الرئي�سي من وقفه وهو ت�سجيع الطالب وحتفيزهم 
على طلب العلم، فيكون هذا الوقف مبثابة مكافاأة له على طلبه للعلم، اإذ لو مل يكن 
كذلك الخت�ص الوقف باملحتاجني من اأبناء املجتمع والذين ال يجدون ما يعينهم على 

التفرغ للدرا�سة وطلب العلم.
جـ-  اأوقاف خا�سة مبتعلمي النحو: ال بد للطالب من اأن يتعلم �سيئا من النحو الإ�سالح 
املنطق وفهم متييز الكالم، واألفاظ القراآن الكرمي ومعرفة لغة االأدب)4(، والأهمية تعلم 
الكاملي  بن عبدالله بن حممد  اأن حمد  منها  اأوقاف  ال�رصيف وقفت لطالبه  العلم  هذا 
الغالفقي )ق11هـ/17م(، وقف "اأثر ماء من فلج الغنتق لدار�سي علم النحو مب�سجد 

الدنينريية وعبد الرحمن من الغنتق بنزوى")5(.
د- اأوقاف املحتاجني من طلبة العلم: واإ�سافة اإىل االأوقاف العامة املخ�س�سة لتحفيز 
الطلبة ومكافاأتهم، وجدت يف نزوى اأوقاف اأخرى خم�س�سة للطالب الفقراء الذين 
يحتاجون اإىل ما يعينهم يف فرتات طلبهم للعلم، حيث "اأقرت راية بنت �سعيد بن حمزة 

1( نف�شه، ج1، �ص 27.

2( نف�شه، ج1، �ص 27.

3( نف�شه، ج1، �ص 26.
4( ال�شق�شي، منهج الطالبني، ج1، �ص59.

5( ال�شيفي، النمري، ج1، �ص370.
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اأن املال الذي لها من حملة العقر هو للمحتاجني من طلبة العلم")1(، وهو ما ي�سري اإىل 
املجتمع ممن  فئات  بع�ص  بالتعليم عموما، ومراعاة خل�سو�سيات  النظري  منقطع  اهتمام 

يرغبون يف تعليم اأبنائهم وال ت�سمح لهم ظروفهم املادية اإىل ذلك.
بتغذية  -اأي�سا-  نزوى  يف  الوقف  اهتم  املدار�ص:  يف  املتعلمني  لتغذية  اأوقاف  هـ- 
اأوقاف  لفئة حمددة، فمن �سمن  املدر�سة دون تخ�سي�ص  اثناء وجودهم يف  الطالب 
مدر�سة احلذفة من �سمد نزوى "نخلة يف اأر�ص الفقراء من احلذفة نع�سي هذه املدر�سة 
املدار�ص  املتعلمني يف  اأوقاف  وترد حول  املدر�سة")2(،  املتعلمني يف هذه  لهجور  هي 
الأوالد  "نخلة  املعلم)3((،  )اأوالد  باأنهم  املتعلمني  ت�سف  التي  الفقهية  امل�سائل  بع�ص 

املعلم، توؤكل غلتها عند التعليم")4(.
و- اأوقاف القرطا�ص: واإ�سافة اإىل ما �سبق ذكره من اأوقاف لت�سجيع املتعلمني و�سد 
احتياجاتهم املادية، اهتمت اأوقاف نزوى اأي�سا بتوفري بع�ص امل�ستلزمات التي يحتاجونها 
يف العملية التعليمية، واأبرز ذلك القرطا�ص، حيث كان هناك وقف لقرطا�ص املتعلمني 

يف جامع �سمد نزوى)5(.

1( ال�شيفي، ن�شاء نزوانيات، �ص54.
2( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 66.

3( ن�شتنتج من �شرط اأن توؤكل غلة النخلة عند التعليم اأن املق�شود باأولد املعلم هم املتعلمني، اإذ اإن اأبناء املعلم احلقيقيني قد ل يتحقق 
ما  اإجحاف �شديد لهم، وهو  فيه  ينظرون  املتعلمني  وباقي  التعليم  املعلم عند  اأبناء  ياأكل  واأن  التعليم جميعهم،  وجودهم يف �شن 
يتعار�ص مع حكمة الوقف التي ت�شعى لتحقيق التكافل الجتماعي وخدمة التعليم عموما. هذا ومن املعروف يف ُعمان اإطالق 

لفظ )اأولد املعلم( و)اأولد املدر�شة( على املتعلمني يف املدار�ص.
4( الغافري، مبارك بن �شعيد بن بدر ال�شكيلي. �شراط الهداية، �شبط ن�شه �شلطان بن مبارك ال�شيباين، ط1، مكتبة م�شقط، �شلطنة 

ُعمان، 2012م، 405/1، )و�شي�شار اإليه فيما بعد ب: الغافري، �شراط الهداية(
5( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد،  الورقة رقم 14، و ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 30
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اأثر الوقف يف احلياة الجتماعية يف نزوى

املجاالت  الكبري يف كافة  دوره  من خالل  االجتماعية  احلياة  الوقف يف  اأهمية  تاأتي 
واالأيتام؛  والفقراء  املحتاجني  فئات  املجتمع عامة، وال�سيما  لفئات  والتعاونية  اخلدمية 
نظرا ملا قدمه الوقف من رعاية لهذه الفئات وما كان يوفره من خدمات الم�ست حاجة 
اأفراد املجتمع يف حياتهم اليومية مثل: املاأكل وامللب�ص وامل�سكن والنقل والرتفيه والتطبيب 
الدولة تعترب هذه اخلدمات احليوية واالأ�سا�سية من وجوه  والعمل)1(، يف وقت كانت 
الرب وال تدخل �سمن ما كانت توفره لرعاياها ب�سورة مبا�رصة)2(، بل كانت تقت�رص يف 
الزكاة من االأغنياء وو�سعها يف م�ستحقيها، االأمر الذي جعل  اأخذ  هذا اجلانب على 
ن�رص  يف  اأثر  له  فكان  االجتماعي،  اال�ستقرار  من  كبري  قدر  حتقيق  يف  ي�سهم  الوقف 
روح املحبة بني النا�ص، وحتقيق التكافل االجتماعي والعدالة االجتماعية، وتنمية قيم 
االأخالق الفا�سلة يف املجتمع التي من اأهمها قيمة االإيثار وقيم الرب واالإح�سان واالحرتام 
املتبادل بني الغني والفقري، اإ�سافة اإىل ما اأ�سهم به الوقف من توفري فر�ص عمل عملت 

على رفع م�ستوى املعي�سة للكثري من اأبناء املجتمع. 
وتعك�ص كتب الفقه اهتمام االأوقاف بالناحية االجتماعية يف ُعمان منذ القرن الثالث 
اأبي احلواري)ق3-4هـ/9-10م(  الواردة عن  امل�سائل  بع�ص  ُيذكر يف  اإذ  الهجري، 
اأوقاف لها �سلة ببع�ص اخلدمات االجتماعية يف ُعمان دون حتديد منطقة معينة، حيث 
الطرق  على  الوقفية  واالآبار  ال�سبيل)5(  وابن  والفقراء)4(  للرحى)3(  اأوقاف  ذكر  ياأتي 
الرئي�سية)6(، وجاء يف امل�سنفات الفقهية التي تعود اإىل ما بعد القرن الرابع الهجري، 
جاء  وما  وامل�سنف  ال�رصع  وبيان  وال�سياء  الكدمي،  �سعيد  اأبي  ال�سيخ  اأجوبة  مثل: 

1( زين الدين، �شوابط املال املوقوف، �ص46.
2( اأمني، الأوقاف واحلياة الجتماعية، �ص374.

3( اأبو احلواري، اجلامع، ج2، �ص308، العوتبي، ال�شياء، ج18، �ص179، والكندي، بيان ال�شرع، ج60، �ص238.
4( اأبو احلواري، اجلامع، ج2، �ص306 و316، والأ�شم، الب�شرية، ج1، �ص203.

5( اأبو احلواري، اجلامع، ج2، �ص305، والأ�شم، الب�شرية، ج1، �ص203.
6( اأبو احلواري، اجلامع، ج2، �ص308. 
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بعدها زيادة يف اأنواعها، لت�سمل اإ�سافة اإىل ما �سبق اأوقافًا خم�س�سة حلارات معينة)1(، 
وللمقابر)2( والطرق)3(، وغري ذلك من اجلوانب االجتماعية، وهو ما ي�سري اإىل قدم هذا 

النوع من االأوقاف يف ُعمان.
وقد �سهدت االأوقاف االجتماعية يف نزوى ن�ساطا كبريا متثل يف تعدد االأ�سياء املوقوفة 

وتعدد اجلوانب االجتماعية التي �سملتها م�سارف هذه االأوقاف، ومنها:
11 الآثار الجتماعية لأوقاف العبادات:-

كان البعد االجتماعي حا�رصا بقوة يف اأوقاف العبادات يف نزوى، �سواء اأكان الوقف 
لكفارة ال�سالة اأم وقف لل�سيام، فكاأن من يقف اأمواله يجعل ن�سب عينيه اأبناء جمتمعه 
االأقربني حتى وهو يقف ماله لعبادة من العبادات، وبذلك يظهر البعد االجتماعي يف 
هذا الوقف جليا، فلو كان ق�سد الواقف االأجر فقط من خالل اأداء الكفارة اأو ال�سمان 
يف  �رصفه  ليكون  خم�س�سا  قيدا  ي�سع  اأن  دون  للجميع  عاما  وقفه  لرتك  عليه،  الذي 
هذه  وراء  يقف  كان  االجتماعي  الدافع  وجود  ولكن  حمددة،  قبيلة  اأو  معينة  حارة 

التخ�سي�ص.
الو�سط  اإىل  و�سولها  ي�سمن  مبا  لتوزيعها  حتديدا  جند  ال�سالة  كفارات  اأوقاف  ففي 
االجتماعي االأقرب الذي يعي�ص فيه الواقف �سواء كان هذا الو�سط قبيلة اأم حارة، فمن 
�سمن اأوقاف حملة ال�سويق ب�سمد نزوى؛ َنْخل "..هي لل�سالة تفّرق بهذه املحلة")4(، 
له دالالته االجتماعية،  ال�سويق  الكفارة مبحلة  اأن يكون توزيع وقف  الواقف  فا�سرتاط 
واإذا كانت كفارة ال�سالة توزع في�ستفيد اأهل املحلة من ثمارها ب�سكل مبا�رص، فاإن اأوقاف 
عبادة ال�سيام يوؤجر بغلَّتها من ي�سوم عن الواقف، في�ستفيد النا�ص من االأُجرة، ومن ذلك 

1( الكندي، بيان ال�شرع، ج60، �ص237، الكندي، امل�شنف، ج2/28، �ص32، والغالفقي، حقائق الإميان، ج10، �ص195 .
2( الكندي، بيان ال�شرع، ج61، �ص24.

3( نف�شه، ج16، �ص10.
4( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 27.
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"جلبة ال�سيام التي هي الأهل ال�سويق")1(، و"اأمالك ال�سيام الذي الأهل املدة")2(، و"نخلة 
ال�سيام التي هي لل�سيايعة")3(، وبذلك ُي�ستدل على اأن فكرة ا�ستفادة اأبناء القبيلة اأو املحلة 

موجودة اأي�سا يف وقف ال�سيام، وذلك بتخ�سي�ص بع�ص االأوقاف لهم.
21 اأثر الوقف يف تفعيل الدور الجتماعي للم�شاجد:-

�سيا�سية)4(  باأدوار  قيامه  على  نزوى  مدينة  يف  للم�سجد  احل�ساري  الدور  يقت�رص  مل 
وثقافية)5(، بل تعدى ذلك ليكون له اأدوار اجتماعية كبرية اأ�سهم من خاللها يف خدمة 
امل�سجد كموؤ�س�سة اجتماعية  تفعيل دور  الكبري يف  االأثر  للوقف  اأبناء املجتمع، وكان 

مهمة. 
ومن اخلدمات االجتماعية التي وفرها امل�سجد الأبناء املجتمع اأنواع االأطعمة يف خمتلف 
االأوقات، وقد �سبق احلديث عن اأنواع االأطعمة التي كانت متوفرة يف امل�ساجد جلماعة 
امل�سجد)6( مثل وجبة الهجور)7( وهي الوجبة الرئي�سية يف النهار، وهناك اأنواع من االأطعمة 
يحددها ويختار نوعها جماعة امل�سجد)8( يف اأوقات حمددة مثل: يوم اجلمعة)9( اأو بني 
الظهر والع�رص)10( اأو يف الليل)11( اأو غري ذلك من االأوقات، ويف �سهر رم�سان كانت 

1( نف�شه، الورقة رقم 40.

2( نف�شه، الورقة رقم 47.

3( نف�شه، الورقة رقم 55.
4( من الأدوار ال�شيا�شية للم�شجد يف نزوى اأنه كانت تعقد فيه البيعة لالأئمة حني تن�شيبهم. انظر ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص215.
5( �شبق احلديث عن دور امل�شجد كموؤ�ش�شة ثقافية من حيث كونه مركزا للعبادة والتعليم ون�شخ الكتب. انظر الف�شل الرابع من هذه 

الدرا�شة.
6( للمزيد انظر عثمان، حممد عبدال�شتار. اأثر الأحكام الفقهية الإبا�شية على العمارة الإ�شالمية يف املناطق الإبا�شية حتى نهاية القرن 

6هـ/12م، ط 1، وزارة الأوقاف وال�شوؤون الدينية، �شلطنة ُعمان، 2014م، �ص53.
7( ن�شخة م�شجد احلجارة، الورقة رقم 4.
8( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 32.

9( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 2.
10( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 19.
11( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 25.
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امل�ساجد تقدم طعام الفطور)1( وال�سحور)2( لل�سائمني، واإ�سافة اإىل الوجبات الرئي�سية 
وفرت امل�ساجد اأطعمة زائدة عن احلاجة تبدو فيها مظاهر رفاهية وحب التغيري مثل اأكلة 
الدخول واخلروج، وهما اأكلتان تقدمان، واحدة عند بداية ف�سل ال�ستاء واالأخرى عند 
بداية ف�سل ال�سيف)3(، ولعل ذلك ب�سبب حركة النا�ص قدميا حيث كانوا ينتقلون يف 
ال�سيف من منازلهم يف احلارات بقرب م�ساجدهم اإىل ب�ساتني النخيل؛ طلبا للطافة اجلو 
وقربا من ح�ساد ثمر النخيل، فتتفرق جماعة امل�سجد، لذلك تعد لهم وجبة اخلروج 
ال�ستاء مع رجوع جماعة  بداية  فتكون يف  الدخول  اأكلة  اأما  للم�سجد،  كحفلة وداع 

امل�سجد اإىل حارتهم وهي كحفلة ا�ستقبال لهم بعد تفرقهم.
ال�سنجال)4( واحللوى)5( يف  اأي�سا، تقدمي  بها مظاهر رفاهية  تبدو  التي  ومن االأطعمة 
الفقه بع�سا من هذه املظاهر، حيث ترد م�سائل حول �رصاء  امل�ساجد، فتعك�ص كتب 
اأنواع من الفاكهة كالعنب ب�سبب طلب جماعة تغيري نوع  الطعام الذي يقدم لهم يف 
امل�سجد)6(، وهو ما يتبني منه وجود ن�ساط كبري للنا�ص يف امل�ساجد وقوة ارتباطهم به، 
وفرتات وجودهم فيه املرتبطة بال�سالة والغذاء، خا�سة اأن كثريا من امل�ساجد تقع على 
اأطراف احلارات وبالقرب من املزارع فيوؤمها امل�ستغلون يف الزراعة الذين تبعد بيوتهم عن 

مناطق عملهم فتكون امل�ساجد كمراكز ا�سرتاحة روحية وبدنية. 
اأموال  واإ�سافة اإىل االأطعمة كانت امل�ساجد حتتوي عددا من املرافق التي تعتمد على 
االأوقاف يف بنائها و�سيانتها، وقد قدمت هذه املرافق عددا من اخلدمات الأبناء املجتمع 
يف غري اأوقات ال�سالة وخارج نطاق العبادة؛ وذلك من اأجل التي�سري عليهم يف حياتهم 
اليومية �سواء اأكانوا من املقيمني يف البلد اأم من اأبناء ال�سبيل، حيث ا�ستفاد النا�ص من اآبار 

رقم 29،  الورقة  ون�شخة م�شجد احلجارة،  رقم 14،  الورقة  ماجد،  بن  نا�شر  ال�شيخ  ون�شخة  رقم 26،  الورقة  العقر،  م�شاجد  ن�شخة   )1
ون�شخة م�شاجد الغتق، م�شدر �شابق، الورقة رقم 3.

2( ن�شخة م�شاجد الغتتق، م�شدر �شابق، الورقة رقم 39، ون�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 19، ون�شخة م�شجد احلجارة، الورقة رقم 33.
3( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص52، واخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 200.

4( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 23.
5( وثيقة ق�شمة ديت نف�ص.

6( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 199.
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امل�ساجد يف عدد من االأغرا�ص منها ال�رصب وغ�سل الثياب و�سقي الدواب، فجاء يف بيان 
ال�رصع "وجائز اأن ي�ستعمل بئر امل�سجد لغ�سل الثياب و�سقي الدواب وكذلك دلوها")1(، 
وا�ستفادوا كذلك من القرب اخلا�سة مبياه ال�رصب التي كانت تعلق يف امل�ساجد اأو بقربها 

وكان يق�سدها النا�ص اأهل البلد وامل�سافرون وال�سيوف لي�رصبوا منها)2(.
اأي�سا مراوح  العبادة  اأوقات  املجتمع يف غري  اأبناء  ا�ستعملها  التي  امل�سجد  مرافق  ومن 
امل�سجد وهي عبارة عن خ�سبتني متقابلتني ميتد بينهما حبل يعلق فيه االأ�سياء التي حتتاج 
اإىل جتفيف)3(، ومما قدمته اأوقاف امل�ساجد الأبناء املجتمع اأي�سا التدفئة يف ف�سل ال�ستاء، 
حيث اأجاز بع�ص العلماء اإ�سعال النار يف امل�سجد عند ال�رصورة، وكان ال�سيخ "حممد 
بن جعفر يوقد يف اجلامع الكبري ب�سمد نزوى وكان اأيام مطر يف اأيام الربد")4(، كما 
كان يوقد يف برادة م�سجد احلجارة بخرا�سني يف العقر، فقد ورد عن ال�سيخ �سالح بن 
�سعيد الزاملي "اإنا اأدركنا م�سجدنا وهو م�سجد احلجارة، كانوا يوقدون يف برادته التي 

يف جنب ال�رصق")5(.
الفقراء  برعاية  قيامها  نزوى  مدينة  يف  للم�ساجد  املهمة  االجتماعية  االأدوار  ومن 
واملحتاجني، حيث وجد من �سمن اأوقاف امل�ساجد اأموال خ�س�ست غلتها للفقراء يف 
ْم: "تنفذ غلة هاتني النخلتني ملن يرزقه الله  م�سجد حمدد كما هو احلال يف م�سجد ال�رصَّ
منها من فقراء امل�سلمني يف هذا امل�سجد وقفا موؤبدا اإىل يوم القيامة")6(، وم�سجد �سايق 
يف العقر: ".. وهي التي خلفها علي بن عبدالله بالرمي�ص على فقراء امل�سلمني يف هذا 
امل�سجد")7(، ووجدت اأوقاف اأخرى تعطى ال�سائل يف كثري من هذه امل�ساجد، ومنها: 

1( الكندي، امل�شنف، ج19، �ص15.
2( الكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص13، وال�شيجاين، الإيجاز، الورقة رقم 86/اأ و87/ب، ون�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 9، و20، 

ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 66.
3( ال�شيجاين: الإيجاز، الورقة رقم 87/ب.

4( اأبو احلواري، اجلامع، ج3، �ص80.
5( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص54، واخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم68.

6( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد،  الورقة رقم 43.
7( ن�شخة ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن غ�شان، م�شدر �شابق، الورقة رقم 8.
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امل�سجد اجلامع من ناحية عقر نزوى)1(، وم�سجد ال�سيخ)2( وم�سجد احلجارة)3( وم�سجد 
املنظري)7( وم�سجد  اإ�سماعيل)6( وم�سجد  ال�سجبي)4( وم�سجد عبدالرحمن)5( وم�سجد 
الفر�ص)اللحو�ص( ال�سواذنة)10( وم�سجد  اأد)9( وم�سجد  جناة ال�سخابرة)8( وم�سجد بن 
)11( وم�سجد مزارعة)12( وم�ساجد الغنتق)13( وغريها من امل�ساجد االأخرى، والناظر يف 

النزوى يف عالج  املجتمع  اإليها  التي و�سل  الدقة  لل�سائل يدرك  املخ�س�ص  الوقف  هذا 
م�سكالته االجتماعية من خالل الوقف، اإذ اإنه بهذا الوقف ي�سع عالجا مل�ساألة الت�سول 
فاإنه ال  الفقري ومكانته االجتماعية،  املدينة، وكذلك يحافظ على كرامة  يف طرقات 
يوجه �سوؤاله وطلبه اإال يف مكان هو ملكية عامة للم�سلمني وي�ساأل من مال له فيه حق 
بالوكيل  االختالء  ميكنه  بحيث  اأي�سا،  يريد  الذي  الوقت  اختيار  وي�ستطيع  وا�سح، 
وطلب حاجته منه يف �سورة حتمل درجة عالية من حفظ الكرامة االإن�سانية، وي�سبح 
امل�سجد يف الوقت ذاته مقر العبادة ومقر ق�ساء احلوائج فريتبط املجتمع به ارتباطا وثيقا، 

في�سبح مهوى االأفئدة وم�ستقر اطمئنانها.  
وحتديد  �رصفها  وكيفية  ال�سائل  مال  ت�سبط  التي  بامل�سائل  الفقه  كتب  حفلت  وقد 
م�ستحقيها، فمن جوابات ال�سيخ �سالح بن �سعيد يف هذا اجلانب عن ال�سبي غري املراهق 

1( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 19.

2( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 38.
3( ن�شخة م�شجد احلجارة، الورقة رقم 35.

4( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 42.

5( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 21.

6( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 21.
7( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 18.

8( ن�شخة جناة ال�شخابرة، الورقة رقم 14.
9( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 25.

10( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 25.

11( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 25.

12( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 25.
13( ن�شخة م�شاجد الغنتق.
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اإذا جاء يطلب من مال ال�سائل وهو من الفقراء، فكان جوابه"..اإن كان ُجعل ليعطى 
من �ساأل يف امل�سجد من �سبي اأو بالغ فال ي�سيق ذلك")1(، وعن ال�سيخ اأحمد بن مفرج 
عن رجل فقري جاء اإىل امل�سجد وا�ستحى اأن يطلب قال: "ال يعطى حتى يطلب")2(، 
وجاء عن حممد بن عمر بن مداد منع قيام اأحد جماعة امل�سجد باإعطاء ال�سائل من ماله 
اخلا�ص على �سبيل القر�ص ثم ي�سرتد ذلك من مال ال�سائل واأباح للوكيل فقط فعل ذلك: 
"جائز للوكيل اأن ياأخذ من مال ال�سائل اإذا اأعطى من ماله على نية القر�ص، واأما غريه 
فال")3(، ولعل �سبب املنع هو احلر�ص على ال�سبط ال�سديد يف مال ال�سائل فال يت�رصف 
فيه اإال الوكيل حفاظا عليه، وحفاظا على كرامة ال�سائل فال ي�ساأل كل من وجد، بل 

ي�ساأل الوكيل فقط.
31 اأثر الوقف يف رعاية الفقراء والأيتام: -

حظي الفقراء باهتمام كبري من قبل املجتمع النزوى، فاإ�سافة اإىل االأوقاف املخ�س�سة 
لل�سائلني يف امل�ساجد، وجدت لهم اأوقاف خا�سة بهم تنوعت بني اأرا�ص زراعية مثل: 
"اأ�سفل من اأر�ص فقراء حارة جناة العقر من نزوى")4( اأو نخل)5( اأو اآثار ماء من اأفالج 
نزوى)6( ت�رصف لهم عائدات هذه االأوقاف على هيئة مبالغ نقدية، ونظرا  اإىل وجود 
منذ  الفقراء  اأوقاف  بتف�سيل  تتعلق  التي  الفقه  املتفرقة يف كتب  العلماء  اآراء  من  الكثري 
القرن الثالث والرابع الهجريني، فاإنه يحتمل اأن تكون اأوقاف الفقراء يف نزوى تعود 
لتلك لفرتة، اإال اأن اإغفال كتب الفقه تفا�سيل امل�سائل واإبقاء ذكر االأحكام اأ�ساع الكثري 
من التفا�سيل عن تلك االأوقاف، وما ي�سند هذا االحتمال وقف الفقراء الذي حفظته 
البلعق  نخلة  جعلت  حيث:"  )ق5هـ/11م(  ال�سجبية  مرمي  به  اأو�ست  الذي  امل�سادر 

1( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص93-92.
2( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم184.

3( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص93-92.
4( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 38.

5( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد،  الورقة رقم 14 و40 و45 و50، وغريها.
6( وثائق اأفالج نزوى، وانظر يف البند اأوقاف عامة للفقراء.
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التي لها بالعثمانية بجميع حقوقها وحدودها وجميع اأر�سها و�رصبها من املاء وقفا على 
الفقراء")1(. 

وتنوعت اأوقاف الفقراء يف نزوى اإىل عدة اأنواع منها اأوقاف عامة لفقراء امل�سلمني دون 
حتديد منطقة اأو قبيلة معينة، وترد العبارات املحددة لهذا النوع من االأوقاف املخ�س�سة 
للفقراء بعدة �سيغ، ففي بع�ص الن�سخ ترد :".. يفرق على فقراء امل�سلمني")2(، وذلك 
دون تخ�سي�ص لفقراء حمددين، ودون حتديد قدر املبلغ، وبهذه ال�سيغة اأي�سا جاء وقف 
اأثر املاء "الذي اأو�سى به ال�سيخ �سعيد بن ب�سري ال�سبحي لفقراء امل�سلمني")3(، ويرد يف 
لفظ اآخر بتحديد قدر املبلغ الذي يوزع: "تنفذ غالته على فقراء امل�سلمني يعطى الفقري من 
ذلك من املحمدية اإىل ما دونها من قعد هذا املاء و�سية منها لهم بذلك وقفا موؤبدا")4(، 
وقد وردت و�سية م�سابهة لهذه الو�سية، وهي و�سية ال�سيخ علي بن عامر ال�سبحي، مبائِه 
 من فلج اأبي ذوؤابة من نزوى لفقراء امل�سلمني،  اإال اأن هذا الوقف توزع غلته �سدية نحا�سية 

فما دونها)5(.
وهناك اأي�سا اأوقاف فقراء حارة اأو قرية حمددة، حيث يتميز اأهل نزوى ب�سدة تعلقهم 
بقراهم، حتى اأ�سبحوا يتمايزون بها، وينت�سبون اإليها فنجد قرين اأ�سماء كثري من العلماء 
وممن ا�ستهر من اأبناء هذه القرى ن�سبته اإىل قريته، فهذا عقري، وذاك �سمدي، واالآخر 
�سعايل، بل جتدهم ينت�سبون اإىل احلارات يف داخل هذه القرى فتجد الفلوجي ن�سبة اإىل 
فلوج يف �سعال، اأو الغالفقي ن�سبة اإىل حارة غالفقة وغري ذلك مما �سبق االإ�سارة اإليه، 
لذلك تناف�ص اأهل هذه القرى واحلارات يف وقف اأوقاف خا�سة بكل حارة، واإبرازها 
تخ�سي�ص  مت  احلارات  هذه  اأوقاف  �سمن  ومن  االأخرى.  احلارات  من  اأف�سل  ب�سكل 

1( الغالفقي، حقائق الإميان، ج10، �ص24-22.
2( ن�شخة املقربة، الورقة رقم 1.

3( وثائق اأفالج نزوى، وقد قيد هذا الوقف يف وثيقة الأفالج ال�شيخ �شعيد بن اأحمد بن �شعيد الكندي بتاريخ 1155هـ.
4( وثائق اأفالج نزوى، وهي و�شية عوينة بنت عامر ال�شبحية باأثر ماء من فلج اأبي ذوؤابة، وكتب هذا التقييد يف وثائق اأفالج نزوى ال�شيخ 

�شليمان بن نا�شر بن �شليمان بن حممد املدادي)ق12هـ/18م(. 
5( وثيقة بها و�شية ال�شيخ علي بن عامر ال�شبحي مبائه من فلج اأبي ذوؤابة، بتاريخ 27 جمادى الأوىل 1175هـ، بخط ال�شيخ �شعيد بن 

اأحمد بن �شعيد العويف)ق12هـ/18م(، مكتبة الباحث حممد ال�شيفي، بدون رقم.
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اإ�سافة  عموما)1(  �سمد  لفقراء  اأوقاف  خ�س�ست  نزوى  �سمد  ففي  للفقراء،  منها  جزء 
اإىل اأوقاف خم�س�سة لكل حارة من حاراتها مثل: اأوقاف لفقراء ال�سويق)2(، ولفقراء 
الردة)3(، ولفقراء احلذفة)4(، ولفقراء املدة)5(، ولفقراء الزقاق)6(، ولفقراء احلاجر)7(، 
ولفقراء  العقر)9(،  جناة  حارة  لفقراء  اأوقاف  وجدت  العقر  ويف  النبغ)8(.  ولفقراء 
حارة الغايب)10(، ولفقراء حارة �رصمة)11(، ولفقراء حملة مزارعة)12(، ولفقراء حملة 
موؤثر)13(. ويف �سعال هناك وقف لفقراء حارة جناة ال�سخابرة)14(، وفقراء ال�رصجة)15(، 
حيث كانت توزع لهم غلة هذه االأموال املوقوفة اإما حما�سيل زراعية اأو دراهم كما هو 
احلال يف توزيع غلة اأوقاف فقراء املدة من �سمد نزوى: "الن�سف منها يفرق حب.. 
والن�سف االآخر يفرق دراهم")16(، وبهذا التعدد يف اأوقاف الفقراء يتبني القدر الكبري 
من الرعاية التي اأولته االأوقاف للفقراء يف كل حارة، واإ�سافة اإىل هذه االأوقاف فاإنه قد 

1( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 14 و40 وغريها، ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 22 وغريها، ون�شخة فلج 
الدنني، مكتبة الفا�شل �شعود بن علي بن �شعود الكندي، نزوى، بدون رقم، الورقة رقم 5، )و�شي�شار اإليها فيما بعد بن�شخة فلج 

الدنني(.
2( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 14 و50 وغريها، ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 22 وغريها.

3( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 22 و40 وغريها.
4( نف�شه، الورقة رقم 8.

5( نف�شه، الورقة رقم 45 و46.
6( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 60.

7( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 58.
8( نف�شه، الورقة رقم 81.

9( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 40، ون�شخة م�شجد جناة العقر، مكتبة حممد ال�شيفي، بدون رقم، الورقة رقم3
10( وثيقة ق�شمة ديت نف�ص.

11( جمموع، مبكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد، خمطوط رقم487، الورقة رقم 336.
12( ال�شيفي، النمري، ج2، �ص221.

13( وثيقة وقف �شليمان بن حممد بن �شليمان بن بلعرب لأربعة اآثار ماء ون�شف من من فلج بو �شبابة، مكتبة وقف بني �شيف بنزوى 
بدون رقم.

14( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 5.
15( نف�شه، الورقة رقم 65.
16( نف�شه، الورقة رقم 40.
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ي�ساف يف بع�ص االأحيان مبالغ نقدية من بع�ص الو�سايا لتوزع على فقراء احلارات على 
النحو الذي توزع به هذه االأوقاف، فقد جاء يف و�سية ال�سيخ �سليمان بن حممد بن 
مداد:"..بع�رص الريات ف�سة لتنفذ من مايل بعد موتي على �سنة الوقف املوقف ليفرق 
يوم احلج االأكرب على فقراء حارة �رصمة االأزلية من نزوى")1(، وجاء يف ن�سخة فلج 

عني �سجب: "الثلث لفقراء كرا�سني)2(")3(.
ومل يغفل املجتمع النزوى القبيلة حتى يف اأوقاف العبادات كما �سبقت االإ�سارة اإليه، 
ن�سخ  يف  جاء  فقد  القبيلة،  لفقراء  وقف  بتخ�سي�ص  االهتمام  عليه  غريبا  لي�ص  لذلك 
اأوقاف نزوى اأوقاف خم�س�سة لفقراء من عدة قبائل، منهم فقراء الكنود)4(، وفقراء 
الفراقنة)8(،  وفقراء  ال�رصفاء)7(،  وفقراء  �سباحيه)6(،  اأوالد  وفقراء  اليعاربة)5(، 
وفقراء ال�سخابرة)9(، وفقراء الف�سليني)10(، وفقراء اآل بو�سعيد)11(، وهو ما ي�سري اإىل 
اهتمام كبري برعاية الفقراء داخل القبيلة الواحدة ي�ساف اإىل ما �سبق ذكره من االهتمام 

بفقراء احلارات.
واإ�سافة اإىل االأوقاف التي �سبق ذكرها والتي خ�س�ست ليعود ريعها للفقراء، خ�س�ست 
حياة  عي�ص  من  مبا ميكنها  املجتمع  فئات  من  الفئة  لهذه  لتقدم خدمات  اأخرى  اأوقاف 
كرمية دون احلاجة اإىل ت�سول هذه اخلدمات التي كانت تعد �رصورية يف احلياة اليومية 

1( جمموع، مبكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد، خمطوط رقم487، الورقة رقم 336.
2( كرا�شني يق�شد بها حارة كراد�شيني، وهي حارة �شغرية تقع يف جنوب عقر نزوى. انظر ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج1، �ص176.

3( ن�شخة فلج عني �شجب، م�شدر �شابق.
4( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد،  الورقة رقم 11.

5( نف�شه، الورقة رقم 42.
6( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 5.

7( نف�شه، الورقة رقم 34.
8( نف�شه، الورقة رقم 24 و35.

9( نف�شه، الورقة رقم 35.
10( نف�شه، الورقة رقم 50.

11( ن�شخة م�شجد عبدالرحمن، الورقة رقم 1.
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عليها  يطحنون  للفقراء  رحى  خ�س�ست  حيث  الرحى،  اخلدمات  هذه  ومن  عموما، 
اأوقاف  اأي�سا  لهم  الفقراء")1(،  وُجِعَل  االأوقاف"رحى  ن�سخ  ترد يف  حبوبهم، حيث 
خا�سة للَخل الذي كان يعد مادة �رصورية يف اإعداد الطعام، حيث يذكر ال�سيخ �سالح 
بن �سعيد الزاملي )ت1073هـ/1662م( اأن الفقراء كانوا يق�سدون خر�ص اخَلل الذي 
اأوقاف خا�سة "الأكفان املوتى من فقراء  وقفته ب�سارة ال�سحيلية)2(، كذلك كان لهم 

امل�سلمني")3(.
ت�سكل  كانت  اأنها  يتبني  اأنواعها  مبختلف  نزوى  يف  الفقراء  الأوقاف  العر�ص  وبهذا 
�سورة ح�سارية رائعة من �سور التكافل االجتماعي، ت�سكلت عرب فرتات زمنية طويلة 
لتبقى �ساهدا على �سورة البذل يف اخلري التي طبعت املجتمع النزوي. ومل يكن االأيتام 
بعيدون عن رعاية الوقف يف نزوى حيث خ�س�ص لهم اأوقاف خا�سة بهم، ومنها اأوقاف 
ي�سرتى بها لالأيتام من فقراء اأهل �سمد نزوى "لهم نخلة يف املال امل�سمى القريحة..تنفذ 

غلتها لالأيتام ثيابا، وقفا موؤبدا اإىل يوم القيامة")4(.
41  وقف الذرية:-

وجد بنزوى اأوقاف للذرية منها: وقف خم�س�ص "الأوالد بن عليوين للذكر منهم مثل 
حظ االأنثيني")5(، واأوقاف اأوالد بن فا�سل)6(، ووقف اأوالد بن �سيف)7(، ووقف بني 
توزع  بني غدانة")10(،  �سيار وهم  بن  "الأوالد  للمناذرة)9(، ووقف  مداد)8(، ووقف 

1( ن�شخة م�شاجد الغنتق، الورقة رقم 3.

2( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص80.
3( وثيقة ق�شمة ديت نف�ص 

4( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 40، وانظر اأي�شا ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 35
5( وثيقة ق�شمة ديت نف�ص.

6( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 20.
7( جمموع، مبكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد، خمطوط  رقم487، الورقة رقم 336.

8( نف�شه، الورقة رقم 344.
9( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 23.

10( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 41.
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هناك  اأن  اإليه  االإ�سارة  ينبغي  ومما  املحددة،  الذرية  على  الغلة  قيمة  اأو  الوقف  هذا  غلة 
وتوزع  االأوقاف  هذه  اإىل  لت�ساف  واأخرى  فرتة  بني  بها  يو�سى  نقدية  الو�سايا  بع�ص 
بالطريقة التي توزع بها، كما يت�سح ذلك من و�سية ال�سيخ �سليمان بن حممد بن مداد 
ال�سالفة الذكر، حيث جاء فيها: "..ومبائتي الرية ف�سة لتنفذ من مايل من بعد موتي 
على �سنة الرم املوقف لتفرق غلته على بني �سيف من �سمان لزمه من غلة هذا الرم")1(، 
وكذلك"خم�ص الريات ف�سة لتنفذ من مايل بعد موتي على �سنة الوقف املوقف لتفرق 

على بني مداد يوم احلج االأكرب")2(.
51 اأثر الوقف يف توفري اخلدمات العامة:-

اإ�سافة اإىل ما كان يقدمه من خدمات خم�س�سة للفقراء، حر�ص املجتمع النزوى على 
توفري االحتياجات اليومية الأفراده عموما من خالل الوقف، وكذلك توفري بع�ص من 
االحتياجات التي يتطلبها جتهيز موتاه ودفنهم، وقد توزعت هذه اخلدمات يف كل حارة 

من حارات نزوى، ومنها:
يف  كثريا  النا�ص  يحتاجها  كان  التي  ال�رصورية  اخلدمات  اإحدى  وهي  الرحى:  اأ- 
يعتمدون عليها كغذاء، فهي من  التي  نظرا حلاجتهم لطحن حبوبهم  اليومية؛  حياتهم 
احلاجات املتكررة والتي يكرث عليها الطلب، ول�سدة الطلب عليها كان يلجاأ بع�ص النا�ص 
اإىل الت�سارك يف اإقامة �رصاء رحى وتقا�سم مغنمها ومغرمها)3(. كذلك �سعى بع�سهم اإىل 
اإقامة رحى خا�سة بهم على االأودية لال�ستفادة من جريان املاء الإدارة الرحى مما نتج عنه 
حدوث نزاعات حول جواز ذلك من عدمه، منها م�ساألة حول اإقامة رحى يف جمرى 
الوادي االأبي�ص عر�ست على ال�سيخ �سالح بن و�ساح)ق9هـ/15م()4(، لذلك كرثت 

االأوقاف اخلا�سة بالرحى �سواء ل�رصائها اأم ل�سيانتها.

1( جمموع، مبكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد، خمطوط  رقم487، الورقة رقم 336.
2( نف�شه، الورقة رقم 344.

3( الكندي، بيان ال�شرع، ج36، �ص331.
4( الو�شاحي، قي�ص بن اأحمد: جوابات ال�شيخ �شالح بن و�شاح، ط1، ذاكرة ُعمان، م�شقط، 2016م، �ص 639-638.
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وقد متيزت �سمد نزوى بوجود رحى موقوفة يف كل حارة من حاراتها، بل وبوجود 
اأكرث من رحى يف احلارة الواحدة مع وجود اأوقاف ل�سيانتها وجتديدها، حيث اإن هناك 
ال�سويق)2(، ورحى  �سعيد)1(، ورحى حملة  بني  رحى لكل من حارة غوير يف حارة 
الردة)3(، ورحى احلذفة)4(، ورحى املدة)5(، ورحى �سكة بن حجاج)6(، ورحى حملة 
الزقاق)7(، ورحى احلبط)8( واحلديثة واملوجميل)9( وغريها، بل اأن هناك من كان يو�سي 
برحى اأو اأكرث من رحى يف بيته مع اأوقافها التي جتعل يف �سيانتها وجتديدها، "..اأن 
نخلة النغال التي هي يف املال امل�سمى املليا�ص.. هي لعمار الرحائني اللتني هما يف البيت 
النغال التي يف  الذي خّلفه ب�سري بن ال�سيخ حممد بن عبدالله بن عبيدان...اأن نخلة 
املال امل�سمى العقرية...تنفذ غلتها الإ�سالح الرحى التي هي يف البيت الذي خّلفه عمر 
بن ال�سيخ حممد بن عبدالله بن عبيدان")10(، وكان يف عقر نزوى "رحى ال�سبيل")11( 
ي�ستفيد منها النا�ص يف طحن حبوبهم، ورحى فلج �سوت)12(. ووقفت ال�سيدة عفيفة 
بنت االإمام بلعرب)11-12هـ/17-18م( رحى يف مالها امل�سمى املق�رصة من �سقي 
فلج الغنتق من نزوى، وقد اأو�ست "باأثر ماء من مائها من فلج دار�ص")13( لعمار تلك 

1( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد،  الورقة رقم 12 و60.
2( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد،  الورقة رقم 13 و48 و55، ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 14 و28.

3( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 41.

4( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 52.
5( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 39 ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 47.

6( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 61، ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 14.
7( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 29.

8( نف�شه، الورقة رقم 45 و51.
9( نف�شه، الورقة رقم 58.

10( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد،  الورقة رقم 61.
11( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 31، ويق�شد برحى �شبيل اأنها مرتوكة ملن اأراد اأن يطحن عليها دون حتديد، جاء تف�شيل ذلك يف 
م�شاألة عر�شت على ال�شيخ اأحمد بن مداد بن عبداهلل حول رحى حارة املروح من بهال »..بال�شهرة اأنها �شبيل ملن يطحن عليها«. 

انظر، الربا�شدي، علم الهدى، ق4، الورقة رقم 142.
12( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 9.

13( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، �ص114.
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الرحى و�سيانتها و�رصاء بديل لها منه اإذا تلفت، بامل�ساركة مع متر اخلل وخرو�ص اخلل 
-�سياأتي تو�سيحه الحقا- ويف �سعال كان هناك رحى جناة ال�سخابرة)1(.

اإ�سافة اإىل االأبنية التي  وي�ستلزم وجود الرحى وجود بع�ص املعدات التي تقوم عليها، 
بوا�سطة  لتدار  االأفالج  �سواقي  على  تقام  الرحى  من  االأنواع  بع�ص  كانت  اإذ  حتفظها، 
جريان املياه تعرف برحى املاء)2( "وعمن اأوقف نخال على رحى على الفلج")3(، فاإ�سافة 
اإىل  اإ�سافة  الرحى  عليها  يو�سع  التي  القاعدة  وهو  املركب  هناك  الرحى،  حجري  اإىل 
امل�ساقط  يف  انحدارها  اأثناء  املياه  تديرها  طاحونة  �سكل  على  ب  ُتركَّ التي  االأخ�ساب)4( 
ة لذلك)5( ب�سكل هند�سي يجعل الرحى تدور مع حركة تلك االأخ�ساب بفعل جريان  املعدَّ

املياه)6(. 
ويتم الت�رصف يف االأموال املخ�س�سة الأوقاف الرحى يف �سيانة ج�سم الرحى املكون 
من حجرين علوي و�سفلي)طاقّي الرحى(، اإذ يتعر�سان للتاآكل بفعل اال�ستعمال على 
مرور الزمان)7(، ومن "�سالحها ما يكنها عن من املاء وال�سم�ص والربد، .. واأي�سا 
�سالحها اآلتها التي البد منها ولعل �رصبها من �سالحها، واأما مكانها املو�سع الذي قامت 
به ويخرج معي اأن مكانها الربادة التي فيها، و�سالحها �سالح عمارها وجدرها")8(، 
التي  امل�ساريف  الكثري من  املجتمع  اأفراد  توفر على  االأوقاف كانت  اأن  يت�سح  وبذلك 
اأوقاف  من  بع�ص  هنالك  كانت  كله،  ذلك  وفوق  الرحى،  و�سائنو  ار  ُعمَّ يحتاجها 
الرحى خم�س�سة لتغذية من يقوم على الطحن)9(، وهي �سورة ح�سارية جميلة من �سور 

1( ن�شخة جناة ال�شخابرة، الورقة رقم 2.
2( الكندي، بيان ال�شرع، ج36، �ص329 و331.

3( اأبو احلواري، اجلامع، ج2، �ص 308 .
4( ابن معد، منهاج العدل، ق2، الورقة رقم291.

5( اأبو احلواري، اجلامع، ج2، �ص 272.
6( للمزيد حول الرحى التي تدار بوا�شطة املاء انظر املو�شوعة الُعمانية، 1521-1520/4.

7( الربا�شدي، علم الهدى، ق4، الورقة رقم 142.
8( البو�شعيدي، لباب الآثار، ج13، �ص215.

9( اأبو احلواري، اجلامع، ج2، �ص 308. 
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تكاتف املجتمع وتوفري م�ستلزماته. 
ب- الطرق: تعد الطرق من املرافق االأ�سا�سية التي الغنى عنها �سواء كانت طرق تربط 
بني خمتلف املدن)1(، اأم تلك التي يف داخل املدينة الواحدة بني قراها وحاراتها، وقد 
مت ت�سنيف الطرق التي تربط بني اأجزاء املدينة اأو القرية ح�سب نوع ا�ستعمالها اإىل عدة 
اأنواع، منها: الطريق اجلائز)2( والطريق القائد)3( والطريق النافذ)4( والطريق التابع للماء)5( 
به،  اخلا�سة  واأحكامه  �سعته  طريق  لكل  وحدد  املنازل)7(  وطريق  االأموال)6(  وطريق 
ومن املُ�َسلَِّم به اأن هذه الطرق حتتاج اإىل �سيانة بني فرتة واأخرى مثل: قطع االأ�سجار التي 
تعرت�ص م�سارها، و�سيانة القناطر التي متر بها، واإ�سالح الدرج ال�ساعدة اأو الهابطة التي 
قد توجد يف بع�ص املناطق التي متر بها هذه الطرق، اإ�سافة اإىل ما ميكن اأن ت�سببه االأمطار 
واالأودية من َحْفٍر اأو تدمري يف بع�ص م�ساراتها، ويعد اأمر اإ�سالح هذه الطرق و�سيانتها 
من االأمور التي يتكلفها اأبناء املجتمع الذين تخدمهم هذه الطرق)8(، لذلك جعل املجتمع 

1( ُحدد اإحرام الطرق التي هي خارج القرى واملدن بـ40 ذراعا، يف كل جانب ع�شربن ذراعا. انظر الكندي، امل�شنف، ج17، �ص135، 
وابن عبيدان، جواهر الآثار، ج19، �ص183، و186.

2( الطريق اجلائز: وهي التي تاأتي من خارج الأموال املزروعة )ب�شاتني النخيل اأو الأرا�شي املزروعة( اإىل داخلها وت�شل بني ثالثة اأموال 
اأو اأكرث، وتنتهي يف داخل عمران البلد ل تخرج منه، وقد حددت �شعتها بني 6-8 اأذرع. انظر الكندي، امل�شنف، ج17، �ص136 

و156، وابن عبيدان، جواهر الآثار، ج19، �ص182.
3( الطريق القائد: وهي طريق تقدم من خارج البلد وتخرتق عمرانها حتى تخرج منها اإىل جهة اأخرى، وعليها اأربعة اأبواب اأو اأكرث 
من اأبواب بيوت البلد اأو مزارعها، وحددت �شعتها بـ4 اأذرع. انظر الكندي، امل�شنف، ج17، �ص136 و180، وابن عبيدان، جواهر 

الآثار، ج19، �ص185.
4( الطريق النافذ: وهي الطريق التي تربط بني طريقني جائزين. انظر الكندي، امل�شنف، ج17، �ص135، وابن عبيدان، جواهر الآثار، 

ج19، �ص183.
5( الطريق التابع للماء: وهي طريق تتبع �شبكة ال�شواقي التي جتري فيها مياه الأفالج املمتدة بني الأموال املزروعة ي�شلكها القائمون 
اأثناء متابعتهم جلريان الفلج حتى و�شوله اإىل الأموال التي يقومون على خدمتها، وقد حددت �شعتها  على �شقي تلك الأموال 

بذراعني اإىل ثالثة اأذرع. انظر الكندي، امل�شنف، ج17، �ص135 و136، وابن عبيدان، جواهر الآثار، ج19، �ص183.
الأ�شمدة  اإدخال  بهدف  خارجها  تخرج  ول  املزروعة  الأموال  بني  تربط  طريق  وهي  ال�شامد  طريق  وت�شمى  الأموال:  طريق   )6
والحتياجات الزراعية الأخرى واإخراج الثمار بعد احل�شاد، وحددت �شعتها بـ3 اأذرع. انظر الكندي، امل�شنف، ج17، �ص135 

و147، وابن عبيدان، جواهر الآثار، ج19، �ص183.
7( طريق املنازل: الطريق التي مت�شي بني البيوت وتنتهي بينها، وحددت �شعتها بـ 4 اأذرع. انظر الكندي، امل�شنف، ج17، �ص135 

و138، وابن عبيدان، جواهر الآثار، ج19، �ص185 و188.
8( قيل اإن اإ�شالح الطريق على اأهل البلد، وقيل من بيت املال، اأما اإن كان الطريق متجها اإىل بيت اأو مال اأ�شخا�ص حمددين حتى ولو 
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النزوي اأوقافا خا�سة بهذه الطرق ل�سيانتها عموما دون حتديد مل�ستواها الت�سنيفي؛ وذلك 
حر�سا على اأن ت�سمل املنفعة جميع اأبناء املجتمع عامة، ومن هذه االأوقاف املخ�س�سة 
للطرق ما هو خم�س�ص "الإ�سالح طرق حملة عقر نزوى ونواحيها")1(، ويوجد اأي�سا 
"اأمالك طرق امل�سلمني من �سمد نزوى")2(، وقد انعك�ص وجود مال للطريق يف نزوى 
يف االآثار الفقهية حيث جاء عن ال�سيخ نا�رص بن خمي�ص بن علي ".. واإ�سالح قناطر 

الطريق من مال الطريق")3(، وهو ما يوؤكد ا�ستغالل مال وقف الطريق يف اإ�سالحها.
جـ- �رصاج ال�سباح)4(: من االأوقاف التي مّيزت مدينة نزوى اأي�سا اأوقاف ال�سباحات، 
اإن االأ�سلوب الدفاعي امل�ستعمل يف بناء ال�سباحات يجعل منها مظلمة كثريا يف  حيث 
الليل، لذلك وقف لها ما ينريها ليال خدمة للمارين بها ومل�ساعدة حرا�ص ال�سباح على 
خ�س�ست  نخل  االأوقاف  هذه  ومن  البلد،  اأو  احلارة  من  واخلارجني  الداخلني  متييز 
لـ"ي�رصج بهن يف �رصاج �سباح الوادي الذي هو حتت م�سجد بني غدانة بني ال�سالتني 

املغرب وع�ساء االآخرة")5( وهو ب�سمد نزوى.
التي  املهمة  االجتماعية  اخلدمات  من  املوتى:  جتهيز  يحتاجه  وما  ومرافقها  املقابر  د- 
املقابر ومرافقها وما حتتاجها من  االأوقاف،  فائقة يف  النزوي عناية  املجتمع  بها  اعتنى 
واحلديد  القبور  ي�ستعمل يف  الذي  واللَِّب  املوتى  عليها  يحمل  التي  اجلنائز  مثل  اأدوات 
للحفر وغري ذلك من االأدوات، اإ�سافة اإىل ما يحتاجه جتهيز املوتى من اأكفان، حيث 
لهذا  انعكا�سا  الفقه  كتب  و�سهدت  واالأكفان،  املقابر  باأمالك  االأوقاف  ن�سخ  حفلت 
الن�ساط مبا حوته من م�سائل حول حتديد م�سارف اأموال املقابر واالأكفان وجتهيز املوتى.

ففي ن�سخ االأوقاف جند اأن هناك اأوقافا خم�س�سة للمقابر، واأوقافا لالأكفان، واأوقافا 

كان يتيما اأو غريه فاإنه تلزمهم �شيانته. انظر الكندي، امل�شنف، ج17، �ص178.
1( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 6 و46.

2( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 5، ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 71.
3( الربا�شدي، علم الهدى، ق4، الورقة رقم7.

4( ال�شباح يق�شد به البوابة املح�شنة على الأ�شوار عند مداخل احلارات والقرى.
5( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 26.
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للجنائز على النحو االآتي:
1 اأوقاف املقابر: يرد يف ن�سخ االأوقاف يف بع�ص االأحيان ب�سيغة "نخلة املقربة")1(، -

و"جلبة املقربة")2(، دون حتديد دقيق لهذه املقربة، ولعلها املقربة التي توجد يف املنطقة 
اأخرى  اأحيانا  وترد  تعريف،  اإىل  بحاجة  لي�ست  هي  اإذ  الوقف،  ن�سخة  لها  تتبع  التي 
ب�سكل  وحتديدها  العقر)3(  ملقربة  اأوقافا  جند  حيث  وحتديدها،  بل  املقربة  لهذه  بتعريف 
وا�سح "مقربة العقر حدها من �سو�سا ومن م�سلى اجلبان اإىل اخلو�سة، ومقربة اخلو�سة 
داخلة فيها على ما �سمعناه من كالم حممد بن م�سعود بن ربيعة البدري")4(، وحتدد يف 
مو�سع اآخر "حدها من اجلّبان اإىل م�سجد القبتني")5(، وقد خ�س�ص لهذ املقربة نخل 
اأمالك خا�سة مبقابر �سمد جاءت يف  واآثار ماء تنفذ غلتها الإ�سالح املقربة)6(، وتوجد 
اأخرى  اأحيان  ياأتي يف  بينما  "نخلة املقربة")7(  الن�سخ بدون تو�سيح الأي مقربة حمددة 

حتديد للوقف، مثل: مقربة املهاذبة)8( ومقربة القريطة)9( ومقربة احلاجر)10(.
من  اإليه  حتتاج  ما  وتوفري  مرافقها  و�سيانة  �سيانتها  يف  املقابر  هذه  اأوقاف  وت�رصف 
اأمالك مقربة احلاجر:"ن�سف هذا  تف�سيل بع�ص ذلك يف تو�سيح  اأدوات، حيث جاء 

1( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم، 19.
2( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 18.

3( امل�شدر نف�شه، الورقة رقم 15.

4( امل�شدر نف�شه، الورقة رقم 47.
5( ن�شخة املقربة، الورقة رقم 2    

6( ن�شخة م�شاجد العقر،  الورقة رقم 18 و47 ووثيقة ق�شمة ديت نف�ص، ون�شخة املقربة، الورقة رقم 3، ون�شخة ال�شيخ عبداهلل بن حممد 
بن غ�شان، الورقة رقم2.

7( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 39، ون�شخة اأوقاف فلج دار�ص، بخط ال�شيخ نا�شر بن ماجد الكندي، �شمن ن�شخة ال�شيخ 
نا�شر بن ماجد، وقد اطلع الباحث على اأ�شل هذه الن�شخة بيد الفا�شل �شعود بن علي بن �شعود الكندي يف بيته مبحلة ال�شويق من 

�شمد نزوى بتاريخ 1437/3/28هـ - 2016/1/9م، الورقة رقم 1، ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 19.
8( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد،  الورقة رقم 11، ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 32.

9( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 34.
10( نف�شه، الورقة رقم 58.
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وبرادة  طفال)2(  من  املقربة  الإ�سالح  ون�سفه  املقربة،  وقفر)1(  وخ�سب  حلديد  العا�سد 
اللَِّب  فيهما  يو�سع  اللتني  الربادتني  "..اإ�سالح  العقر  مقربة  وكذلك يف  وغريه")3(، 
من حملة عقر نزوى")4(، كما يظهر من ن�سخ االأوقاف اأن هناك مقابر تتعر�ص ملخاطر 
ل�سيانتها، ومنها:  اأوقاف  ال�سدود  لهذه  اأن�سئت �سدود حلمايتها ووقف  لذلك  ال�سيول 

"نخل �سد مقربة ال�رصجة من �سعال")5(.
1 اأوقاف اجلنائز: وهي ما يحمل عليها املوتى، حيث ورد يف كتب الفقه الفرق بني -

اأمالك املقربة واأمالك اجلنائز، لذلك وجدت اأوقاف خا�سة باجلنائز الإ�سالحها و�رصاء 
اجلديد يف حالة تلفها، حيث يرد يف ن�سخ االأوقاف "نغال اجلنائز")6(، و اأوقاف اأخرى 

ل"اإ�سالح اجلنائز التي حتمل فيها املوتى")7(.
1 اأوقاف االأكفان وجهاز املوتى: كان هناك وقف الأكفان الفقراء كما �سبقت االإ�سارة -

اإليه، كما كان هناك اأي�سا اأوقاف اأكفان عامة مل حتدد لفئة معينة، حيث جاء يف ن�سخ 
الوقف يف نزوى اأوقاف "..الأكفان املوتى")8( ولعل كلمة اأكفان ت�سمل كل ما يحتاج 
اإليه امليت من قما�ص وعطر وغ�سل وغري ذلك، وخ�س�ست اأوقاف اأخرى "لثياب املوتى")9( 

فقط.
هـ- املجائز: من املرافق التي كانت تعد حيوية يف نزوى املجائز، حيث كان اأفراد 

1( جمع، مفردها قفري، وهو �شلة �شعفية جلمع ونقل املحا�شيل والأ�شمدة ومواد البناء، وي�شتخدم املقربة لرفع الأتربة من القرب عند احلفر،  
للمزيد انظر املو�شوعة الُعمانية، 2877/8.

فال: الطني الياب�ص، املعجم الو�شيط، �ص581 ويف عمان هو مبعنى اللَِّب امل�شنوع من الطني. احلب�شي، معجم املفردات الُعمانية،  2( الطُّ
�ص195.

3( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 58.
4( ن�شخة املقربة، الورقة رقم 2.

5( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 13.
6( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 33.

7( ن�شخة املقربة الورقة رقم 2.
8( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 6 و17 و46، وثيقة بها معرفة نخل اأكفان املوتى، مكتبة الباحث حممد ال�شيفي بدون رقم.

9( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 13.
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وقفية  جمائز  هناك  وكانت  والو�سوء،  واالغت�سال  لال�ستحمام  يق�سدونها  املجتمع 
للن�ساء،  اأخرى خم�س�سة  �سبق احلديث عنها)1(، وهناك جمائز  بامل�ساجد وقد  خا�سة 
ويوجد بداخل بع�سها كنيف)2( "عند الكنيف يف جمازة ن�ساء حارة خرا�سني")3( مما يدل 
على االهتمام بالنواحي ال�سحية ب�سكل كبري يف املدينة، وقد اهتم املجتمع النزوي بهذه 
املجائز الأهميتها يف احلياة اليومية، فاأوجد لها اأوقافا مثل: اأوقاف"عمارة جمازة الن�ساء 
من خرا�سني")4(، واإ�سافة اإىل ذلك توجد هناك جمائز مل ت�رص ن�سخ الوقف اإىل وجود 
العوفيني)6(،  وجمازة  اأحمد)5(،  بن  �سعيد  ال�سيخ  جمازة  مثل:  لها،  حمددة  اأوقاف 
وكذلك كان هناك جمائز اأخرى خا�سة باحلارات، مثل: جمازة الكاتبية)7(، وجمائز 
الن�ساء بحارة بني �سعيد)8(، وجمازة حارة حديثة)9(، وجمازة الن�ساء من حارة �رصمة)10(، 

وكان ينفق على �سيانتها واإ�سالحها من اأموال الوقف املخ�س�سة للحارات.
للم�ساعدة،  ما يكون  اأحوج  بفئٍة هي من  النزوي  املجتمع  اهتم  املر�سى:  و- رعاية 
وهي فئة املر�سى باجلذام، اإذ اإنهم كانوا يعزلون عن بقية اأبناء املجتمع فال يخالطوهم؛ 
نظرا ملا ي�سكلونه من خطر انت�سار هذا املر�ص الذي مل يكن له عالج يف تلك الفرتة، 
لذلك اأطلق عليهم احلب�سا)11( واملر�سى، فوجدت اأوقاف خا�سة بهم ياأتي ذكرها اأحيانا 

1( انظر اإىل بند اأثر الوقف يف تفعيل الدور الجتماعي للم�شاجد يف هذا الف�شل.
2( الكنيف هو املرحا�ص واخلالء. انظر الزبيدي، تاج العرو�ص، 765، وابن منظور، ل�شان العرب، ج12، �ص171.

3( ن�شخة م�شجد احلجارة، الورقة رقم 33.
4( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 4 و27.

5( نف�شه، الورقة رقم 18.

6( نف�شه، الورقة رقم 22.
7( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 1.

8( نف�شه، الورقة رقم 46.

9( نف�شه، الورقة رقم 37.
10( وثيقة اأمالك فلج الغنتق، مكتبة وقف بني �شيف بنزوى بدون رقم، )و�شي�شار اإليها فيما بعد بـ: وثيقة اأمالك فلج الغنتق(.

11( وقف احلب�شا هو ما يطلق عليه وقف املجاذمي الآن، ويتبع وزارة التنمية الجتماعية، مقابلة مع الفا�شل �شامل بن را�شد بن �شيف 
ال�شايعي)73�شنة(، يوم الأحد 2016/8/8، يف بيته ب�شعال نزوى.
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ب�سيغة احلب�سا "نخلتني يف عا�سد الع�سافة..الثلث للحب�سا")1(، و"عا�سد احلب�سا")2(، 
و"�رصقي وقف احلب�سا")3(، كما تاأتي ب�سيغة املر�سى "مال املر�سى")4(.

ز- االأفالج: تعد االأفالج من اأ�س�ص اال�ستقرار االجتماعي يف ُعمان، اإذ اإنها توفر مياه 
ال�رصب والطبخ واالغت�سال واال�ستحمام وغ�سل املوتى)5( وغري ذلك من اال�ستعماالت 
اليومية االعتيادية، اإ�سافة اإىل توفري املياه لالحتياجات التي تفر�سها الظروف الطارئة مثل: 
ن�سوب احلرائق حيث يطلق الفلج للحريق)6(، وهي اأي�سا �رصيان احلياة لالأرا�سي الزراعية 
التي هي م�سدر الغذاء، وعليها تقوم معظم اأموال االأوقاف، لذلك تعد االأفالج م�سدرا 
اأ�سا�سي يف  ب�سكل  تعتمد  التي  للمجتمع يف كثري من مناطق ُعمان  املائي  رئي�سا لالأمن 
مواردها املائية على االأفالج ومنها مدينة نزوى، لذلك جعل املجتمع النزوى االأفالج 

اأحد اأبرز اأولوياته، فوجد لها اأوقاف خا�سة ينفق منها على اإ�سالحها و�سيانتها.
ترد م�سائل عن اأوقاف االأفالج يف كتب الفقه التي تعود للقرن ال�ساد�ص الهجري مثل 
امل�سنف)7( مما يدل على قدم هذه االأوقاف، وهو ما ميكن التدليل عليه برتاكم اأموال 
االأفالج ب�سكل كبري، حيث جاء �سمن ما ميلكه فلج الغنتق عدد كبري من النخل)8(، 
اأفالج نزوى واأهمها فاإن له عددا  اأكرب  اأما فلج دار�ص وهو  وكذلك فلج �سوت)9(، 
كبريا من النخيل �سواء كانت ب�ساتني اأم نخيل مفردة متفرقة، وله كذلك اأر�ص زراعية 

ت�سقى من بئر وهي"طوي امل�سمريية مبا ت�ستحقه من احلدود والرموم")10(.   

1( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم23.
2( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 24 .

3( نف�شه، الورقة رقم 44.
4( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم55. 

5( ولكن�شون، الأفالج وو�شائل الرّي يف ُعمان، �ص54.
6( اأبو احلواري، اجلامع، ج2، �ص225.

7( الكندي، امل�شنف، ج2/28، �ص32.
8( وثيقة اأمالك فلج الغنتق.

9( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم24، ون�شخة فلج الدنني، الورقة رقم 16.
10( ن�شخة اأوقاف فلج دار�ص، الورقة رقم 7.
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املجتمع،  ما قدمه من خدمات عامة الأبناء  نزوى على  الوقف يف  يقت�رص دور  ومل 
لهذه  ت�سنيف  اأهل احلارات دون  منها  ي�ستفيد  اأوقاف عامة  اإىل وجود  بل تعدى ذلك 
د ن�سخ  االأوقاف �سواء لالأغنياء اأم الفقراء اأم الأن�سطة تعليمية اأو غريها، وكذلك مل حُتَدِّ
االأوقاف  هذه  اأن  منه  يفهم  الذي  االأمر  االأوقاف،  هذه  غلة  �رصف  طريقة  االأوقاف 
مرتوك الت�رصف فيها الأهل احلارات كيفما اتفقوا واأرادوا يف غلته)1(، ومن االأوقاف 
ال�سويق)3(،  واأهل  �سعال)2(،  اأهل  وقف  النحو:   هذا  على  واحلارات  بالقرى  اخلا�سة 
الردة،  واأهل  ال�سفالة)7(،  واأهل  احلاجر)6(،  واأهل  احلذفة)5(،  واأهل  فلوج)4(،  واأهل 
واأهل حارة بني �سعيد)8(، واأهل �رصما)9(، واأهل كراد�سيني)10(، وحارة اجلناة)11(، 

واأمالك اأهل حارة الوادي)12(، واأمالك اأهل الدنينريية)13(.
بني  اأ�سكالها  وتتنوع  فيها،  اللحم  ل�سواء  معدة  حفرة  بالتنور  ويق�سد  التنور:  ح- 
اإىل ذلك، وهي مرتبطة بعادة �سّي  تبعا للحاجة  الدائرية وامل�ستطيلة، ويختلف عمقها 

1( يذكر الفا�شل �شامل بن را�شد ال�شايعي اأحد وكالء اأوقاف �شعال اأن وقف )اأهايل �شعال(، يوزع يوم عرفة على جميع الأفراد يف كل 
حارات �شعال من كان حا�شرا بها ذلك اليوم، فهو وقف عام، اأما اأوقاف احلارات فهي خا�شة بكل حارة ت�شرف يف احتياجاتها 
اأو لغري ذلك من احلوائج. مقابلة مع الفا�شل �شامل بن را�شد بن �شيف  اأو للتنور  اأو للمعلم يف مدر�شة احلارة،  ك�شيانة الأ�شوار، 
ال�شايعي)73�شنة(، الوكيل ال�شابق لأوقاف �شعال، وابنه را�شد بن �شامل، الوكيل احلايل، ببيته يف حارة ال�شاغة ب�شعال نزوى، يوم 

الأحد 2016/8/8م.
2( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 45، و ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 20.

3( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 7 و45 و46، ون�شخة فلج الدنني، الورقة رقم 4، ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة 
رقم 5.

4( ن�شخة فلج الدنني، الورقة رقم 4.
5( نف�شه، الورقة رقم 4.

6( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 6.
7( نف�شه، الورقة رقم 6.

8( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد،  الورقة رقم 12 و45.
9( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 32.

10( ن�شخة فلج عني �شجب، م�شدر �شابق، ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 5.
11( ن�شخة م�شجد جناة العقر، الورقة رقم 3.

12( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 1.
13( نف�شه، الورقة رقم 2.
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املجتمع  متاأ�سلة يف  قدمية  عادة  االأ�سحى)1(، وهي  عيد  االأعياد خا�سة يف  اللحم يف 
الُعماين عموما مبا فيها مدينة نزوى، حيث وردت م�سائل عن التنور تعود لل�سيخ اأبي 
يحيى  زكريا  اأبي  القا�سي  وال�سيخ  عربي)ق4هـ/10م()2(  بن  روح  بن  حممد  عبدالله 
من  يحتاجه  وملا  احلارات  يف  التنور  الأهمية  ونظرا  النزوي)5هـ/11م()3(،  �سعيد  بن 
وتزويده  منه  القدمي  الفحم  باإخراج  فيه  لل�سواء  وتهيئته  وغطائه  جدره  الإ�سالح  مغرم 
اأوقافا خلدمته مبا يرفع تكاليف �سيانته عن  باحلطب، فاإن املجتمع النزوي قد جعل له 
فنجد  للتنور،  اأوقاف  من  النزوية  احلارات  من  حارة  تخلو  ال  حيث  املجتمع،  اأفراد 
ال�سويق)6( وتنور حارة  امل�رصاق)5(، وتنور حارة  الوادي)4(، وتنور  لتنور حارة  اأوقافا 
ال�سمامري)10(،  فلوج  وتنور  ال�رصم)9(،  وتنور حملة  املدة)8(  وتنور حملة  �سعيد)7(  بني 
اأنها مل  التنانري  هذه  اأوقاف  بع�ص  والطريف يف  ال�سخابرة)11(، وغريها.  جناة  وتنور 
تقت�رص اأوقافها على ال�سيانة وتوفري امل�ستلزمات لها، بل تعدته الأكرث من ذلك، حيث 
اإن العادة املتبعة يف تنور امل�رصاق تقت�سي توزيع املبالغ الزائدة عن م�ساريف �سيانة التنور 

وجتهيزه على من ح�رص يوم اإخراج اللحم امل�سوي يوم العيد)12(.

1( العبادي، عامر بن علي. ال�شراط امل�شتقيم، ن�شخة م�شورة من خمطوط، مكتبة الندوة العامة، بهال، رقم 3697، الورقة رقم747، 
)و�شي�شار اإليه فيما بعد بـ: العبادي، ال�شراط امل�شتقيم( وال�شيفي، ال�شلوى، م3، ج1، �ص71.

2( الكندي، بيان ال�شرع، ج36، �ص230.
3( نف�شه، ج36، �ص 232.

4( ن�شخة م�شاجد العقر،  الورقة رقم 26.
5( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 33، والعبادي، ال�شراط امل�شتقيم، الورقة رقم 747.

6( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 13 و45.
7( نف�شه، الورقة رقم 45 و60.

8( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 47.
9( نف�شه، الورقة رقم 70.

10( نف�شه، الورقة رقم 22.
11( ن�شخة جناة ال�شخابرة، الورقة رقم 3.

12( العبادي، ال�شراط امل�شتقيم، الورقة رقم 747، جاء يف م�شاألة عن تنور امل�شراق موجهة من وكيله باأن العادة املتبعة يف وقف التنور 
اأن توزع املبالغ الزائدة عن تكاليف تهيئته و�شيانته على فقراء بني املف�شل يف يوم اإخراج اللحم من التنور يوم العيد، ثم اأ�شبح 
يوزع على كل من ح�شر يف ذلك اليوم، اإل اأن حارة امل�شراق التي يقع بها التنور قد هجرت، ومل يبق بها اأحد يف وقته، )ق13هـ(.
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واإ�سافة اإىل هذه اخلدمات العامة كانت االأوقاف تقدم نوعا من االأطعمة وهو اخَلل، 
�سبق  التي  العيد  �سواء  وجبة  خا�سة  الفرتة  تلك  للطعام يف  الرئي�سية  املكونات  اأحد  وهو 
احلديث عنها، لذلك يعد من امل�ستلزمات اليومية للبيت، وي�سنع يف ُعمان يف الغالب من 
التمر)1(، حيث وقف له نخل جتعل ثمرتها خاّل تو�سع يف خرو�ص م�سنوعة من اخلزف اأو 
الفخار معدة حلفظ اخلل، وياأتي اإليها امل�ستفيدون لياأخذوا حاجتهم متى �ساءوا. ففي العقر 
وقفت املنفقة ب�سارة ال�سحيلية خر�سا كبريا للخل، حيث جاء عن ال�سيخ �سالح بن �سعيد 
الزاملي )ت1073هـ/1662م(: "يف عهد االإمام املوؤيد �سلطان بن مالك اليعربي اأو�ست 
ال�سيخة ال�ساحلة ب�سارة بنت جمعة بن �سعيد ال�سحيلية اخلرا�سينية بخر�ص وا�سع له غرز  يو�سع 
بحارة خرا�سني")2(،  يق�سدون هذا اخلر�ص  الفقراء واملحتاجون  عليه اخلل..، وكان 
فالناظر لهذه الو�سية يجد اأنها قد جاءت بناء على حاجة املجتمع. واأو�ست ال�سيدة عفيفة 
بنت االإمام بلعرب بن �سلطان باأثر ماء للرحى التي �سبق احلديث عنها و"لي�سرتى مترا يجعل 
يف اخلرو�ص ال�سينية واإن �ساعت هذه اخلرو�ص وهذه الرحى التي اأو�ست بهن في�سرتى 
للخل  موقوفة  اأخرى  اأموال  وتوجد  القيامة")3(،  يوم  اإىل  موؤبدا  وقفا  االأثر  هذا  غلة  من 
اخلل")4(،  عبدالرحمن"مال  م�سجد  ن�سخة  يف  جاء  حيث  تخزينها،  موقع  يت�سح  ومل 
 وهو ما ي�سري اإىل وجود خرو�ص اأخرى للخل يف العقر غري الذي اأو�ست به ال�سيخة ب�سارة 

وال�سيدة عفيفة.
ويف �سمد نزوى هناك عدد من االأوقاف التي خ�س�ست للخل يف عدد من حاراتها، 
حيث جاء يف ن�سخة ال�سيخ نا�رص بن ماجد "اأن نخلة النغال.. جتعل خاّل حلارة ال�رصم 
ملن �ساء الله من النا�ص")5(، واإ�سافة اإىل حارة ال�رصم هناك اأوقاف للخل يف كل من 

ال�شلوى، م2، ج2، �ص114،  وال�شيفي،  رقم 65،  الورقة  اأحمد،  بن  ال�شيخ حممد  ون�شخة  اجلامع، ج1، �ص122،  احلواري،  اأبو   )1
و224/1/3.

2( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص80.
3( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، �ص114.

4( ن�شخة م�شجد عبدالرحمن، الورقة رقم 2.
5( ن�شخة ال�شيخ نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 61.
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حارات الردة)1( واحلذفة)2( واحلاجر)3(.
ويحتاج اخلل اإىل اأواين حلفظه حتى ي�ستطيع النا�ص اال�ستفادة منه متى �ساوؤوا ذلك، 
وقف  يف  جاء  كما  فيها  يحفظ  التي  باخلرو�ص  مرتبطا  اخلل  وقف  جند  ذلك   فالأجل 
ال�سيخة ب�سارة وال�سيدة عفيفة، وكما يت�سح ذلك اأي�سا من كتب الفقه، حيث للعلماء 
اآراء كثرية يف هذا تعك�ص ن�ساط اأوقاف اخلل الذي �سهده املجتمع، حيث جاء يف لباب 
االآثار نقا�ص حول ا�ستبدال اخلر�ص من وقفه يف حال اأنه ك�رص اأو �رصق، فكان من راأي 
ابن عبيدان وال�سيخ حبيب بن �سامل اأمبو�سعيدي اأنه ي�ستبدل من هذا الوقف، وهو ما مت 
العمل به يف خر�ص ال�سحيلية عندما ُك�رص يف غزو الفر�ص ملدينة نزوى عام 1150هـ)4(، 
واإ�سافة اإىل اخلرو�ص ارتبط هذا الوقف اأي�سا مبقر اخلر�ص، ففي و�سية ب�سارة ال�سحيلية 
كان مقر اخلر�ص جزءا من بيتها كما اأ�سبح جزءا اآخر من البيت ممرا للقا�سدين اإىل ذلك 
اخلر�ص "وهو يف مو�سع من بيت ال�سحيلية وله طريق ينفذ له منها")5(، بينما كان املال)6( 

امل�سمى )املق�رصة( مقرا خلر�ص اخلل الذي وقفته ال�سيدة عفيفة بنت االإمام بلعرب.
61 اأثر الوقف يف رفع م�شتوى معي�شة اأفراد املجتمع:-

من  لهم  وفرته  مبا  املجتمع  اأفراد  معي�سة  م�ستوى  رفع  يف  االأوقاف  اأ�سهمت 
االأوقاف  وعملت  عنها،  احلديث  �سبق  كما  اليومية  حياتهم  يف  �رصورية  خدمات 
كانت  �سواء  م�ستمرا،  دخال  عليهم  تدر  املجتمع  الأبناء  عمل  فر�ص  توفري  على 
املوجودة  تلك  من  اأم  الوقف  باأموال  اخلا�سة  والوظائف  واحلرف  املهن  من 
الوظائف  هذه  ومن  تفعيلها،  يف  مهما  عامال  الوقف  وكان  املجتمع  يف   اأ�سا�سا 

1( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 41.
2( نف�شه، الورقة رقم 62.
3( نف�شه، الورقة رقم 58.

4( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص80.
5( نف�شه، م2، ج1، �ص 80.

6( املال مفردة يق�شد بها ب�شتان النخل. انظر احلب�شي، معجم املفردات الُعمانية، �ص244، ومن مرادفات املال الدالة على املعنى ذاته 
الوقيف واجللبة وال�شاحية وغري ذلك مما يرد يف كتب الرتاث الُعماين.
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واملهن واحلرف:
اأ- وكالء االأوقاف: وقد �سبق احلديث عن الوكالء وتكليفهم باأمر وكالة امل�ساجد)1(، 
حيث اأن لهم ن�سيبا من اأموال الوقف ح�سبما يتم االتفاق عليه مع من يقوم على تعيينهم، 
وكان االتفاق يف الغالب على ع�رص جمموع غلة مال الوقف)2( من خمتلف اأنواع االأوقاف 

�سواء كانت ثمارا اأم غلة طناء ماء اأو اأر�سا، اأو تاأجري دكان اأو غري ذلك.
ب- العاملون يف اأموال االأوقاف: وميكن ت�سنيف نوعني من هوؤالء العاملني:

اأموال  رّي  على  يعملون  الذين  البيادير  وهم  العام:  طوال  الدائمون  العمال  االأول: 
االأوقاف والقيام على �سوؤون املزروعات حتى يحني وقت احل�ساد، وهوؤالء لهم ن�سيب 

حمدد من غلة الثمار ويخرج ن�سيبهم قبل حتديد ع�رص الوكيل)3(. 
موؤقتني  م�ستاأجرين  اإىل  بحاجة  االأموال  املوؤقتون: حيث كانت هذه  العاملون  الثاين: 
تاأجريهم مقابل مبلغ معني  يتم  البيادير، حيث  بها  التي ال يقوم  ببع�ص االأعمال  للقيام 
لعمار مال الوقف مثل �رصاطة الكرب .. واالإجارة للف�سل والر�سم والهي�ص)4( وال�سماد 

واإخراج الهول)5( والتحدير والت�سجري وغري ذلك)6(.
اءون: وهم الذين يقومون على ملء القرب �سواء كان للم�سجد اأم للمقربة،  قَّ جـ- ال�سَّ

حيث كان الوكالء ي�ستاأجرون من ي�ستقي للم�سجد وللمقربة)7(.

1( انظر الف�شل الثالث من هذه الدرا�شة.
2( اخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم 282.

3( املحليوي، فواكه الب�شتان، ج1، �ص419.
4( الهي�ص: اأداة الفدان بلغة اأهل ُعمان. انظر الفراهيدي، اخلليل بن اأحمد. معجم العني، حتقيق مهدي املخزومي واإبراهيم ال�شامرائي، 

د.ط، دار ومكتبة الهالل، د ت، ج4، �ص72 هو حمراث يدوي جتَره الدواب. انظر احلب�شي، معجم املفردات الُعمانية، �ص304.
5( جمع، مفردها هولة، وهي الق�ص. انظر احلب�شي، معجم املفردات الُعمانية، �ص303، ويق�شد بها هنا كل احل�شائ�ص وبقايا النباتات 

غري املرغوب وجودها يف الأر�ص الزراعية.
6( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص14 و43 و46 وغريها، وابن عبيدان، جواهر الآثار، ج2، �ص69.

واملدار�ص،  امل�شاجد  اأحكام  واخلرو�شي،  امل�شنف،ج1/28، �ص32  والكندي،  ال�شرع، ج37، �ص58، و24/61،  بيان  الكندي،   )7
الورقة رقم 65، ون�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 9، و20، ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 66.
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د- موقدو االأ�رصجة: حيث يوؤجر من يقوم على االلتزام باإيقاد �رصاج امل�سجد)1( وهو 
"�رصاج  اآخر على بوابات احلارات مثل:  ال�رصاج)2(، وهناك �رصاج  امل�سوؤول عن زيت 

�سباح الوادي")3( كانت له اأوقاف، وهو بحاجة اأي�سا اإىل من يوقده.
هـ- عمال نظافة امل�ساجد: كان الوكالء ي�ستاأجرون اأي�سا من يقوم على تنظيف امل�سجد 

ون�سحه باملاء من اأجل غ�سل الغبار مقابل اأجر حمدد)4(.
امل�ساجد  اأطعمة يف  تنفذ غلتها  التي  االأوقاف  بع�ص  تعريف  اخلبَّازون: وقد �سبق  و- 
منها ما ي�سرتى بغلته خبزا يوؤكل يف عدد من امل�ساجد)5(، وكان اخلبازون ي�سنفون اإىل 
نوعني، حيث كان هناك خبازون يف ال�سوق، ي�سرتى منهم اخلبز لالأوقاف مثل ما جاء 
ذلك �رصيحا "ي�سرتى بغلتها خبز ال�سوق يوؤكل يف الفطرة")6(، وهناك نوع اآخر وهو 
املراأة  للوقف يف وجود  اإ�سهاما  للم�ساجد)7(، مما �سكل  بيوتهن  ن�ساء يخبزن يف  تاأجري 

العاملة.
ز- البنَّاوؤن: اأ�سهمت االأوقاف الكثرية التي جعلت لعمارة امل�ساجد ومرافقها واملدار�ص 
اخلا�سة  الربادات  وبناء  و�سيانتها  امل�ساجد  تو�سعة  اإن  حيث  البناء،  حركة  تن�سيط  يف 
الّلِب،  بناء مثل: �سناعة  بها)8(، و�سيانة مباين املدار�ص)9( وما يحتاجه ذلك من مواد 

1( ال�شيجاين، الإيجاز، الورقة رقم 78/ب، ون�شخة م�شجد احلجارة، الورقة رقم 13، ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 70.
2( الكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص12.

3( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 26.
4( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص42، وابن عبيدان، جواهر الآثار، ج2، �ص54، واخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة 

رقم 55.
5(  ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 25، و ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 31.

6( ن�شخة م�شجد جناة العقر، الورقة رقم 5.
7( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، �ص141.

8( الكندي، بيان ال�شرع، ج37، �ص12 و13 و18، وابن عبيدان، جواهر الآثار، ج2، �ص60 و58، واملحليوي، فواكه الب�شتان، ج1، 
�ص422، واخلرو�شي، اأحكام امل�شاجد واملدار�ص، الورقة رقم35.

9( البو�شعيدي، جمهول، الورقة رقم الورقة رقم 49.
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العمل)1(، كل ذلك  الذين يقومون على  البنائني  اإىل  اإ�سافة  لل�سقف،  النخل  وجذوع 
اأ�سهم يف ن�ساط هذا القطاع املهم من االأعمال.

ح- املعلمون: وكانت تخ�س�ص لهم اأموال املدر�سة يقومون على خدمتها وينتفعون 
بغلتها مقابل التعليم يف تلك املدار�ص)2(.

ابون: �سبق احلديث عن الوقيد يف امل�ساجد اأو مرافقها للتدفئة)3(، كما �سبق  ط- احلطَّ
اخلل)5(،  اأوقاف  اإىل  اإ�سافة  نزوى)4(  حارات  التنور يف خمتلف  اأوقاف  عن  احلديث 
وهي كلها مما يتطلب وجود حطب الإ�سعال النار للتدفئة ويف التنور والإعداد اخلل، مما 
ي�ستوجب وجود كميات حطب كثرية لتلك اال�ستعماالت، وهو ما اأ�سهم يف ن�ساط 
متدها  للمدينة  ظهريا  ُتعد  التي  املناطق  من  احلطب  على جلب  يقومون  الذين  احلطابني 

بالطاقة الالزمة. 
للمكتبات  اأم  للم�ساجد  �سواء  موقوفة  كتب  وجود  ذكر  �سبق  وقد  اقون:  الورَّ ي- 
للكتب  ب�رصائهم  الوراقني  �سوق  تن�سيط  واملكتبات يف  الكتب  واقفو  فاأ�سهم  الوقفية، 
اإىل ما حتتاجه الكتب من م�ستلزمات واحتياجات لن�سخها  اإ�سافة  اأو لالأوراق واحلرب، 

وحفظها)6(.  
نَّاع: ا�ستفاد ال�سناع واحلرفيون ب�سكل كبري من ن�ساط االأوقاف وازدهارها،  ك- ال�سٌّ
وا�ستفاد  اخلل)7(،  ت�ستعمل حلفظ  التي  اخلرو�ص  �رصاء  من  الفخار  �سناع  ا�ستفاد  حيث 
�سناع ال�سعفيات من بيع �سناعاتهم املختلفة مثل القفري واجلبة)8( وغريها مما يحفظ فيها 

1( الربا�شدي، علم الهدى، ق4، الورقة رقم 33.
2( ن�شخة م�شجد احلجارة، الورقة رقم 7، ون�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 35، والبو�شعيدي، جمهول، الورقة رقم الورقة رقم 49.

3( انظر البند: ا�شتعمال املجتمع ملرفقات امل�شجد يف هذا الف�شل.
4( انظر البند: التنور يف هذا الف�شل.
5( انظر البند: اخلل يف هذا الف�شل.

6( انظر القلق�شندي، �شبح الأع�شى يف �شناعة الإن�شا، ج2، �ص472-468.
7( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص80.

8( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 58، واملحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص42، واجلبة وعاء �شعفي �شغري يو�شع فيه الرطب 
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التمر لالأوقاف، اأما النجارون فكانوا يقومون بعمل اأبواب ونوافذ للم�ساجد)1( وكذلك 
�سناعة اجلنائز حلمل املوتى)2(، واملنجور الآبار الزاجرة التي ت�سقى بها اأموال االأوقاف، 
اإذ اإن هناك اأمالكا لالأوقاف ت�سقى باالآبار)3(، وهناك مهن اأخرى ا�ستفادت من الوقف 
ب�سكل مبا�رص مثل: �سناعة احل�رص التي ي�سرتى منها لفرا�ص امل�ساجد، و�سناع احللوى 
وال�سنجال)4( والذين يعملون على طبخ اخلل)5(، اإ�سافة اإىل ال�سمارين)6( �سناع القرب 
والدالء)7(، و�سناع احلبال)8(، وكذلك احلدادون الذين ي�سنعون االأدوات التي يحفر 
اأ�سهمت  التي  احلرف  ومن  الفالحة،  امل�ستعملة يف  االأخرى  واالأدوات  املقابر  بها يف 

االأوقاف يف تن�سيطها حرفة نحت �سواهد القبور والكتابة عليها)9(.
ل- التجار: مل يكن الوقف ينتج كل احتياجاته من ماله، اأو طلب اإجنازه من احلرفيني 
واأ�سحاب املهن، لذلك كان ال بد من �رصاء بع�ص هذه االحتياجات من التجار، مثل: 
وغريها،  امل�ستوردة،  االأخ�ساب  اأنواع  وبع�ص  واحل�رص،  والزيت،  املوتى،  قما�ص 

االأمر الذي البد واأن ي�سهم يف ا�ستفادة التجار منه.
واإ�سافة اإىل اإيجاد الوقف لوظائف عدة، واإ�سهامه يف ن�ساط الكثري من احلرف واملهن 
يف املجتمع،  كان هناك اأي�سا اأجرة ي�ستفيد منها اأبناء املجتمع نظري القيام ببع�ص االأعمال 
الدينية مثل: ال�سيام، حيث �سبقت االإ�سارة اإىل اأن هناك من اأوقاف العبادات تاأجري من 

غالبا. انظر احلب�شي، معجم املفردات الُعمانية، �ص111.
1( ابن عبيدان، جواهر الآثار، ج2، �ص55.

2( الن�شخة 1 الورقة رقم 2.
3( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 32.

4( ن�شخة م�شجد جناة العقر، الورقة رقم 35، ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 23، ووثيقة ق�شمة ديت نف�ص، ون�شخة ال�شيخ 
نا�شر بن ماجد، الورقة رقم 2.

5( للمزيد انظر اأبو احلواري، اجلامع، ج1، �ص122، ون�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 65، وال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، 
�ص114، و224/1/3.

6( ال�شمارون: هم العاملون يف ال�شناعات اجللدية. انظر احلب�شي، معجم املفردات الُعمانية، �ص181.
7( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 9 و20 و28 وغريها.

8( نف�شه، الورقة رقم 9.
9( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج2، �ص151 و164 و195 وغريها.
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ي�سوم عن الواقف)1(، وكذلك توجد اإ�سارة اإىل وجود وقف االأذان)2(.
71 اأثر الوقف يف رعاية املنا�شبات وبع�ص العادات الجتماعية-

حر�ص املجتمع النزوي على اإ�رصاك جميع اأبناء املجتمع يف االحتفال ببع�ص املنا�سبات 
كاالأعياد، فاإذا كان عيد الفطر قد ارتبط بزكاة ملزمة �رصعا لالأغنياء اأن يوؤدوها للفقراء 
بقيمة  وي�سعرهم  الفقراء  نفو�ص  عن  ي�رصي  مبا  الفطر)3(  زكاة  وهي  العيد  يوم  �سبيحة 
اأبناء  اأوقافا تهدف اإىل اإدخال البهجة وال�رصور اإىل  العيد، فاإن املجتمع النزوي اأوجد 
النا�ص  فيها  يحتاج  التي  الدينية  املنا�سبات  من  وهو  االأ�سحى  عيد  قبل  جميعا  املجتمع 
اأوقاف تفرق غلتها نقدا يوم  اإىل املبالغ املادية للظهور باملظهر احل�سن، حيث وجدت 
عرفة، وهو يوم التا�سع من ذي احلجة، فمن �سمن هذه االأوقاف "اأموال تفرق غلتها 
دراهم يف م�سجد احلجارة من خرا�سني نزوى من طلوع الفجر اإىل غروب ال�سم�ص يوم 
احلج االأكرب .. من خم�ص الريات اإىل ما دونهن لي�ص له حد حمدود")4( و"الوقف 
املوقف على بني مداد يوم احلج االأكرب")5(، وخ�س�ست اأوقاف لتوؤكل غلتها يف هذه 
اليوم:"املال الذي يوؤكل غلته يوم احلج االأكرب يف م�سجد احلجارة وم�سجد ال�سجبي 
وم�سجد �سواذنة وم�سجد مزارعة من نزوى")6(، وقد اأ�سهم الوقف يف تر�سيخ عادات 
متار�ص يف مثل هذه املنا�سبات الدينية مبا خ�س�ص من اأوقاف ينتظم النا�ص وفقها، حيث 
خ�س�ست اأوقاف تنفق غلتها على من يقراأ القراآن يف يوم عرفة، الذي �سمي بيوم اخلتمة 
لثالثة  ويدفع  ال�سنجال  بغلته  "ي�سرتى  القراآن  ليقراأوا  امل�ساجد  النا�ص يف  يجتمع  حيث 
العظيم يوم اخلتمة يف �سهر احلجة يف م�سجد  القراآن  الذين يقراأون  اأنف�ص ف�ساعدا من 

1( انظر البند: ال�شيام يف الف�شل الرابع.
2( ن�شخة م�شجد جناة العقر، الورقة رقم 30.
3( اأبو احلواري، اجلامع، ج1، �ص306-299.

4( ن�شخة م�شجد احلجارة، الورقة رقم 14.
5( جمموع، مبكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد، خمطوط رقم487، الورقة رقم 344.

6( ن�شخة م�شجد احلجارة، الورقة رقم 14.
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ال�سجبي")1(. ووقف اآخر يف �ساعة الوقفة حتديدا" ي�سرتى بغلتها �سنجال وينفذ على ما 
القراآن العظيم  النا�ص ما تي�رص من  اأراد من  القراآن من  تقدم من ال�سفة..على من يقراأ 
يوم احلج االأكرب �ساعة الوقفة")2(، مبا يجعل االحتفال بهذا اليوم مرتبطا ارتباطا كبريا 

بالوقف. 
وقد انعك�ص اأثر اأوقاف يوم عرفة على كتب الفقه، حيث وردت كثري من امل�سائل التي 
تو�سح جوانب اأوقاف هذا اليوم وم�ستحقيه، ويوم العيد، فمما جاء عن ال�سيخ �سالح 
بن �سعيد النزوي)ت1073هـ/1162م( يف "مال تفرق غالته على �سكان حارة معروفة 
احلارة")3(،  تلك  بيتا يف  فا�سرتى  اليوم  ذلك  غريب  فجاء رجل  اأبديا  وقفا  احلج  يوم 
كما يت�سح بع�ص ما يوؤكل يف بع�ص امل�ساجد يف يوم عرفة من خالل كتب الفقه اأي�سا: 
له �سنة متقدمة يعمل له طعام من ماله مثل اأرز اأو ثريد وله اإدام  "يف م�سجد كذا كان 
من ماله ويوؤكل ذلك يف يوم احلج")4(. ويظهر كذلك اأن الأوقاف امل�ساجد دورا يف 
"اإذا  م�سجد:  اأنها موجهة من وكيل  يظهر  م�ساألة  ترد  العيد، حيث  يوم  الوالئم  اإقامة 
قيل يل اإن لعيد امل�سجد كذا وكذا مكوكا من االأرز، وكذا منا من ال�سمن، وَعِدم 
اأنه كان ي�سرتى له الذبائح  اأن اأعيد له برب وبلحم، وم�ستهر  االأرز وال�سمن، واأردت 

لعيده")5(.
ومن العادات التي لها جانب اجتماعي وجانب ديني يف الوقت ذاته وعرفها املجتمع 
النزوي ب�سكل كبري عادة زيارة القبور وقراءة القراآن عليها، والأجل تر�سيخ هذه العادة 
الباحث  يتو�سل  عليها، ومل  القراآن  ولقراءة  القبور  لزيارة  االأوقاف  من  الكثري  وقفت 
اإىل تاريخ بداية الوقف للقبور يف مدينة نزوى، اإال اأنه يوجد م�ساألة فقهية عن ال�سيخ 

1( ن�شخة م�شجد جناة العقر، الورقة رقم 35.
2( نف�شه، الورقة رقم 35.

3( املحروقي، جامع التبيان، ج2، �ص8.
4( نف�شه، ج2، �ص45.
5( نف�شه، ج2، �ص45.
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ورد بن اأحمد ق)9هـ/15م( حول اأوقاف القبور)1(، مما ي�سري اإىل وجودها يف ذلك 
الوقت، اإال اأن املوؤكد اأنها كانت موجودة يف نزوى خالل القرنني احلادي ع�رص والثاين 
ع�رص الهجريني بكرثة، حيث جاء يف ن�سخ الوقف اخلا�سة بالعقر و�سمد اأوقاف لعدد 
من القبور منها قرب ال�سيخ �سعيد بن ب�سري ال�سبحي)ق11-12هـ/17-18م()2(، وقرب 
�سعيد  بن  بن حممد  �سباحيه  وقرب  النزوي)3(،  اخلرا�سيني  غ�سان  بن  بن حممد  غ�سان 
)ق12ه/18م( الذي له ربع بادة من فلج عني �سجب لزيارته وقراءة القراآن عليه)4(. 
ومن اأ�سهر القبور التي لها اأوقاف يف نزوى هي قربي امل�ّص يف �سمد نزوى حيث دفن 
ال�سيخان حممد بن اإبراهيم الكندي )ت 508هـ/1114م( �ساحب كتاب بيان ال�رصع، 
واأحمد بن عبدالله بن مو�سى الكندي)ت557هـ/1162م( �ساحب كتاب امل�سنف، 
وقد وقف لهذين القربين اأوقاف كثرية)5(، منها "..قرب امل�ص ال�رصقي قرب ال�سيخ العامل 
اأحمد بن )عبدالله( بن مو�سى راعي امل�سنف رحمه الله ن�سف اأثر ماء من فلج دار�ص من 
�سمد نزوى")6(، و"لزيارة القرب الغربي قرب ال�سيخ العامل حممد بن اإبراهيم بن �سليمان 

الكندي النزوي راعي بيان ال�رصع رحمه الله اأول ذلك له نخلة..")7(.
اأو�ساط  عليها يف  القراآن  لقراءة  اأم  لزيارتها  �سواء  للقبور  الوقف  ثقافة  انت�رصت  وقد 
املجتمع النزوى انت�سارا كبريا، ولتاأكيد هذا الوقف وحفظه كان يكتب على �سواهد 
القبور، حيث اإن هناك كثريا من هذه ال�سواهد منت�رصة يف مقابر نزوى كتب عليها اأ�سماء 
عليها،  القراآن  وقراءة  قبورهم  لزيارة  املخ�س�سة  واالأوقاف  وفاتهم  وتاريخ  املقبورين 
اإبراهيم املزروعي)ق12هـ/18م(  اإبراهيم بن عبدالله بن  ومن هذه ال�سواهد �ساهد قرب 

1( ابن معد، منهاج العدل، ق2، الورقة رقم 295.

2( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 47.
3( ن�شخة م�شاجد العقر، الورقة رقم 49، ومل يجد الباحث ترجمة ل�شاحب القرب.

4( ن�شخة فلج عني �شجب، م�شدر �شابق.
13311-1338هـ/1913- 5
1918م( بعد فتوى ال�شيخ نور ال�شاملي ببيع اأموال القبور وو�شع عائدها يف خزينة الدولة. انظر ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، 

الورقة رقم 33.
6( ن�شخة ال�شيخ حممد بن اأحمد، الورقة رقم 33.

7( نف�شه، الورقة رقم 33.
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الذي كتب عليه: "قد جعل لقربه دكانه الذي هو �رصقي بيته، وهو اخلام�ص، وغربي 
العظيم  القراآن  يقراأ  من  الدكان  هذا  بقعد  ي�ستاجر  منح  لقرية  يقعدن  الالتي  الدكاكني 
وفاتها  وكانت  عبيد..اليعربية،  بنت  راية  الر�سية  الوالدة  قرب  و"هذا  قربه")1(،  على 
لليلتني )خلتا()2( من �سهر حمرم �سنة ثمان �سنني واأربعـ..)غري وا�سح( �سنة ومائة �سنة 
واألف �سنة من الهجرة وقد اأو�ست باأثر املاء الذي لها من فلج دار�ص من �سمد نزوى 
لتنفذ غلته لزيارة قربها وقرب ولدها �سيف بن ماجد اليعربي اأن�ساف بينهما ملن يقراأ القراآن 
العظيم على قربهما وقفا موؤبدا اإىل يوم القيامة")3(، ونظرا لهذا الن�ساط الكبري الأوقاف 
القبور يف املدينة فقد وردت م�سائل فقهية تبني امل�سكالت التي كانت تقع عند تنفيذ هذه 

االأوقاف منها عدم معرفة موقع القرب الذي خ�س�ص الوقف لزيارته)4(. 
81 اإ�شهام املراأة يف الأوقاف:-

مل تكن املراأة النزوية مبعزل عن ن�ساط االأوقاف يف مدينتها، حيث ا�ستفادت واأفادت 
يف خ�سم هذا الن�ساط الكبري، فلقد �سبقت االإ�سارة يف ا�ستفادتها من خالل ما توفره لها 
االأوقاف من خدمات، اإذ اإنها امل�ستفيد االأ�سا�سي من الرحى كونها املعنية باإعداد الطعام 
يف البيت، وكذلك ا�ستفادت من تخ�سي�ص جمائز للن�ساء يف بع�ص احلارات هو تعبري مهم 
عن خ�سو�سية املراأة، بل وميثل احرتاما كبريا لهذه اخل�سو�سية، وكما ا�ستفادت املراأة من 
هذه االأوقاف كان لها دور يف االإ�سهام فيها، حيث وقفت كثري من الن�ساء النزوانيات 

اأوقافا متعددة يف خمتلف اأنواع الوقف، اإ�سافة اإىل تدخلهن يف رعاية الوقف.
حيث اأ�سهمت املراأة يف االأوقاف التي تتعلق باحلياة الثقافية من خالل وقفها للم�ساجد 
من  للمحتاجني  ماال  الروحية  �سعيد  بنت  راية  وقفت  فقد  والتعليم،  الذكر  وحلقات 
طلبة العلم، وجلامع عني �سجب وم�سجد الدعاء)5(، ووقفت ال�سيدة عفيفة بنت االإمام 

1( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج2، �ص146.
2( يف الأ�شل)خلت(

3( نف�شه، م1، ج2، �ص 195.
4( ابن معد، منهاج العدل، ق2، الورقة رقم 295. 

5( ال�شيفي، ن�شاء نزوانيات، �ص54.
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القراآن  يقراأ  ملن  ماء  اأثر  وقفت  فقد  القمرية  �سيناء  اأما  واملدار�ص)1(،  للم�ساجد  بلعرب 
الكرمي يف الع�رص االأواخر مب�ساجد العباد، وباأثر ماء اآخر ل�ساحباتها الالتي يجتمعن معها 
حللقات الذكر يف بيتها بالعقر)2(، ووقفت ال�سيخة �سّنوه اخلفريية كتبا ملن يقراأ فيها من 
امل�سلمني، وكذلك اأو�ست باأثر ماء لن�ساء املجائز من فلج الغنتق)3(، واأو�ست فاطمة 
بنت حممد بالالريات بربع اأثر ماء لفطرة م�سجد الفر�ص)4(، ووقفت �سعادة بنت خنجر 

ال�سخبورية بنخلة للم�سجد)5(.
اأما يف الوقف االجتماعي فيعد وقف مرمي ال�سجبية للفقراء من اأقدم االأوقاف املذكورة 
يف نزوى)6(، ووقفت ب�سارة ال�سحيلية خر�سا للخل مع اأثر ماء تنفذ غالته لهذا اخلر�ص، 
اإ�سافة اإىل جزء من بيتها ليو�سع فيه اخلر�ص وجزء اآخر ليكون ممرا ي�سل النا�ص منه اإىل 
خر�ص اخلل)7(، وكذلك فعلت ال�سيدة عفيفة بنت االإمام بلعرب حني وقفت اأثرا من 
مائها من فلج دار�ص لعمار الرحى التي وقفتها وكذلك لي�سرتى متر يجعل خال ويو�سع 
بنت  عوينة  ووقفت  للطرق)8(،  اأخرى  اأوقاف  اإىل  اإ�سافة  وقفتها،  التي  اخلرو�ص  يف 
عامر ال�سبحية اأثر ماء من فلج اأبي ذوؤابة للفقراء توزع غلته حممدية فما دونها على فقراء 
امل�سلمني)9(، كذلك اأ�سهمت املراأة ب�سكل وا�سع يف اأوقاف زيارة القبور حيث وقفت 
وغريهن  عبيد..اليعربية)11(،  بنت  وراية  الق�سابية)10(،  �سليمان  بنت  �سيخة  ال�سيخة 

اأوقافا لزيارة قبورهن وقراءة القراآن عليها. 

1( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج2، �ص114.
2( نف�شه، م2، ج1، �ص362.

3( نف�شه، م2، ج1، �ص 395-394.
4( ال�شيفي، ن�شاء نزوانيات، �ص69.

5( ن�شخة جناة ال�شخابرة، الورقة رقم 13.
6( الغالفقي، حقائق الإميان، ج10، �ص224-222.

7( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص80.
8( نف�شه، م2، ج2، �ص 114.

9( وثائق اأفالج نزوى.
10( ال�شيفي، ن�شاء نزوانيات، �ص23.

11( ال�شيفي، ال�شلوى، م1، ج2، �ص195
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وكما اأ�سهمت املراأة يف وقف االأوقاف اأ�سهمت يف اإدارتها ورعايتها، فقد ذكرت 
ال�سيخة �سفية بنت عبدالله بن �سليمان ال�سليمانية )ت1183هـ/1769م(: "توقف اإنفاذ 
الوقف الذي اأو�سى به والدنا ال�سيخ الفقيه ال�سفيق عبدالله بن �سليمان رحمه الله تعاىل 
مل�ساجد العباد من نزوى بعد وفاة وكيله ومل يقم وكيل الإنفاذه ملدة �سنتني، وقد اأمرت 

الوكيل اجلديد مبراعاة حق ال�سنتني من هذا الوقف")1(.
وبالنظر اإىل االأوقاف التي اأ�سهمت بها الن�ساء النزوانيات ميكن مالحظة عدة نقاط:

اأ- كانت املراأة النزوية على وعي كبري باأهمية التعليم يف النهو�ص باملجتمع والرقي به،  
وانعك�ص ذلك على االأوقاف التي وقفتها على التعليم، �سواء كانت اأمواال موقوفة 

على املحتاجني من املتعلمني اأم كتبا ملن يقراأ فيها من امل�سلمني.
ب- كانت املراأة النزوية على وعي تام بواقع جمتمعها، وكانت عن�رصا موؤثرا وفاعال 
وا�سح،  ب�سكل  املجتمع  احتياجات  تعرف  اأنها  اأوقافها  خالل  من  فيت�سح  فيه، 
اأم  للفقراء  كانت  �سواء  االأوقاف  من خالل  االحتياجات  هذه  توفري  على  وتعمل 
الطرق اأم الرحى اأم اخلل اأم غري ذلك من االحتياجات. ومن ذلك ميكن ا�ستنتاج اأن 

دورها مل يكن حم�سورا يف بيتها، بل كانت مطلعة على �سوؤون جمتمعها.
جـ- اهتمت املراأة ببنات جن�سها من الن�ساء، فقد وقفت لهن اأوقافا خا�سة بهن.

د-  اأ�سهمت املراأة يف رعاية الوقف واإدارته، كما تقدم من توجيه ال�سيخة �سفية لوكيل 
اأوقاف م�ساجد العباد.

1( ال�شيفي، ال�شلوى، م2، ج1، �ص384.
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اخلامتة
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203

اخلـامتــة

تو�سلت الدرا�سة اإىل عدد من النتائج، التي ميكن اأن جنملها على النحو االآتي:
11 اأ�سهم الوقف منذ القرن االأول الهجري يف رعاية الفقراء واملع�رصين واأبناء ال�سبيل .

واالجتماعية،  ال�سحية  الرعاية  وموؤ�س�سات  والعلمية  الدينية  املوؤ�س�سات  واإن�ساء 
فكان عامال مهما يف تعزيز عرى الرتابط بني اأفراد املجتمع، واإ�ساعة روح التكافل 

االجتماعي بني اأفراد املجتمع امل�سلم.
21 توؤكد امل�سادر ظهور الوقف يف ُعمان منذ القرن الثاين الهجري/الثامن امليالدي وال .

ي�ستبعد وجوده قبل ذلك، غري اأن الباحث مل يعرث على اإ�سارة �سواء من وثيقة اأم 
رواية قبل القرن الثاين الهجري/الثامن امليالدي. 

31 كانت اجلهات الوقفية حمدودة حتى القرن الثالث الهجري وانح�رصت يف امل�ساجد .
ال�سبيل والفقراء والرحى والطرق، ثم ات�سعت جهات الوقف يف الفرتة بني  وابن 
الثقافية  احلياة  جوانب  تخدم  كثرية  وقف  جهات  لت�سمل  ق4-12ه/10-18م 

واالجتماعية.
41 اأ�سهمت خمتلف �رصائح املجتمع الُعماين يف الوقف، فكانت هناك اأوقاف لالأئمة .

املهن  واأ�سحاب  والتجار  لالأغنياء  واأوقاف  والعلماء  للق�ساة  واأوقاف  واحلكام 
واحلرف واأوقاف لعامة النا�ص، لذلك مل تقت�رص االأوقاف على فئة دون اأخرى.

51 تعددت دوافع الوقف يف مدينة نزوى، فكانت ال�سدقة اجلارية اأحد اأهم الدوافع .
يف  والرغبة  بالذكر،  واإحيائها  امل�ساجد  عمارة  مثل:  اأخرى،  دوافع  اإىل  اإ�سافة 
ق�ساء ال�سمانات وال�سعور بامل�سوؤولية االجتماعية والتاأ�سيل لعادات قدمية موجودة 
اإىل جانب ذلك  ال�سيا�سي واالأمني دور يف الوقف،  يف املجتمع، وكان للح�ص 
كانت هناك دوافع اأخرى، مثل: املباهاة وحب ال�سهرة، والتناف�ص بني اأهل حارات 

نزوى.
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61 تعددت م�سادر االأوقاف يف نزوى فكان هناك الوقف املنجز اأو ما يو�سي به اأفراد .
املجتمع جلهة من جهات الرب، وكذلك الو�سايا النقدية التي يو�سى بها جلهات الرب 

املتعددة ت�ساف اإىل اأموالها وي�سرتى بها اأوقاف جديدة.
71 تنوعت االأموال املوقوفة يف نزوى اإىل نوعني رئي�سيني:.

االأ�سول: وهي العقارات مبا ت�سمله من اأرا�ص زراعية ودكاكني، اإ�سافة اإىل  -
مياه االأفالج واالآبار، وكذلك االآبار عموما.

املنقول: مثل الرحى والكتب واأدوات املقابر والدالء واحلبال املخ�س�سة لرفع  -
املاء من االآبار وغري ذلك.

81 بع�ص . هناك  كانت  حيث  فيها،  حم�سورة  نزوى  مدينة  اأوقاف  اأمالك  تكن  مل 
االأموال املوقوفة جلهات وقفية يف نزوى توجد يف مدن وبلدان اأخرى مثل الر�ستاق 
ومنح وغريها، وكان لبع�ص جهات الرب يف هذه البلدان مثل منح، اأموال موقوفة 
يف نزوى مما يدل على وجود عالقة بني اأوقاف نزوى وغريها من املدن والبلدان 

الُعمانية.
91 يد . لها  كانت  اأنها  اإال  الوقف،  على  ت�رصف  خا�سة  موؤ�س�سة  الدولة  يف  يكن  مل 

يف اإدارته يف بع�ص االأحيان، وذلك بقيامها بتنفيذ بع�ص االإجراءات مثل: القيا�ص 
باأموال امل�ساجد مبا هو اأ�سلح لها اإ�سافة اإىل الت�رصف يف اأموال الفقراء، وقد كان 

للق�ساة �سالحية تعيني الوكالء يف حالة حدوث اإ�سكالية يف اأمر الوكالة. 
كان الوكالء واملحت�سبون هم احللقة االأقرب للوقف يف توثيقه واإدارته وا�ستثماره، .101

القيام مبا  اأمر  بهم  يناط  الوقف، حيث  قبل جماعة  الغالب من  يعينون يف  وكانوا 
حتتاجه اأموال الوقف من رعاية مثل توثيق اأمواله يف ن�سخ الوقف حلفظها والقيا�ص 
باأمواله و�رصاء اأموال جديدة، وا�ستئجار العمال خلدمة هذا املال، اإ�سافة اإىل و�سع 
غلته يف مكانها الذي وقفت من اأجله. وكانت هناك اآليات ملحا�سبة هوؤالء الوكالء.

تعر�ص الوقف يف نزوى لعدة اأخطار منها اأخطار �سيا�سية م�سدرها الغزو اخلارجي .111
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وال�رصاع الداخلي، اإ�سافة اإىل التدخل ال�سلبي لبع�ص احلكام يف �سوؤون الوقف، 
وتعر�ص ملخاطر اأخرى منها �سوء اإدارة الوكالء الأموال الوقف، وخماطر اأخرى 
متعلقة بالظواهر الطبيعية كالفي�سانات واجلفاف، واأ�سهمت التغريات الدميوغرافية 
يف اإيجاد خماطر اأخرى على اأموال الوقف، وكذلك فعلت بع�ص فتاوى العلماء.

اأ�سهم الوقف يف احلياة الثقافية يف جانبني مهمني، وهما احلياة الدينية واحلياة العلمية:.121
ففي احلياة الدينية كان للوقف دور يف عمارة امل�ساجد وامل�سليات وبناء مرافقها  -

مثل:  االأخرى،  العبادات  يف  الوقف  واأ�سهم  امل�سلون،  يحتاجه  مبا  وتاأثيثها 
هناك  وكانت  للحج،  امل�ستطيعني  غري  واإعانة  وال�سيام،  ال�سالة،  كفارات 
اأوقاف حللقات الذكر واأوقاف مل�ساكني مكة املكرمة وللحجاج يف يوم عرفة.

اأما يف احلياة العلمية فقد اأ�سهمت االأوقاف يف تفعيل الدور التعليمي للم�سجد  -
فكانت تقام يف امل�سجد حلقات التعليم نهارا واملذاكرة والقراءة ليال على �سوء 
ال�رصاج، اإ�سافة اإىل الن�سخ ومقابلة الن�سخ فيها باال�ستفادة مما تقدمه االأوقاف 
م�ساحف  حتوي  امل�ساجد  هذه  وكانت  امل�ساجد،  يف  وخدمات  مرافق  من 
وكتًبا موقوفة، واإ�سافة اإىل ذلك كانت هناك اأوقاف لرعاية املدار�ص واملعلمني 
واملتعلمني وتوفري احتياجاتهم، واأوقاف للمكتبات والكتب لزيادتها و�سيانتها.

كان اإ�سهام الوقف يف احلياة االجتماعية يف نزوى كبريا ووا�سحا، حيث كان هناك .131
والكفارات  ال�سيام  اأوقاف  تخ�سي�ص  متثل يف  العبادات  الأوقاف  اجتماعي  جانب 
لقرى حمددة وقبائل معينة. واأ�سهم الوقف يف تفعيل الدور االجتماعي للم�سجد 
من حيث تخ�سي�ص اأوقاف لل�سائلني يف امل�ساجد، اإ�سافة اإىل توفري اأوقاف امل�ساجد 
امل�سجد  اآبار  من  املاء  منها  وامل�سافرين  املقيمني  من  املجتمع  الأبناء  اخلدمات  بع�ص 

اإ�سافة اإىل ماء ال�رصب.
بع�ص  تخ�سي�ص  اإىل  اإ�سافة  عام،  بوجه  الفقراء  رعاية  يف  الوقف  اأ�سهم  وكذلك   
االأوقاف لفقراء قبيلة حمددة وفقراء حارة معينة، وتوفري بع�ص اخلدمات اخلا�سة بهم 
منها رحى الفقراء واأكفان الفقراء وغري ذلك. واأ�سهم الوقف يف رعاية االأيتام واملر�سى 
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واأ�سهم يف توفري اخلدمات العامة يف املدينة مثل: الرحى واخلل والتنور والطرق و�رصاج 
ال�سباحات واملجائز واملقابر وما حتتاجه من اأدوات، واجلنائز وكذلك اأكفان املوتى، 
واأ�سهمت االأوقاف يف رعاية االأفالج التي هي م�سدر االأمن املائي والغذائي للمجتمع، 
اإ�سافة اإىل رفع م�ستوى معي�سة االأفراد من خالل توفري فر�ص عمل خا�سة باالأوقاف اأو 
تن�سيط حرف ومهن حتتاج اإليها اأموال االأوقاف وجهات الرب اخلريية القائمة على الوقف، 
وكانت هناك اأوقاف اأ�سهمت يف اإ�سفاء فعاليات على املنا�سبات الدينية كاالأعياد ويوم 

عرفة، اإ�سافة اإىل وجود اأوقاف لتفعيل بع�ص العادات االجتماعية مثل زيارة القبور. 
 كان للمراأة النزوية اإ�سهاماتها يف الوقف يف خمتلف املجاالت التي احتاجها املجتمع .141

مما يوؤكد فعالية دورها يف تلك الفرتة.
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قائمة امل�شادر واملراجع

اأول: القراآن الكرمي
ثانيا: املخطوطات:

اأ- الوثائق:
11 موؤرخة، . اأوقاف م�ساجد غالفقة، غري  وثيقة  ب�سري.  بن  بن عبدالله  ب�سري  ال�سيخ  احلوقاين، 

مكتبة الباحث حممد ال�سيفي، نزوى: بدون رقم.
21 اخلليلي، حممد بن عبد الله. ر�سالة الأهل فرق، ن�ست على اإباحة ا�ستعمال مال نق�سة فرق يف .

م�سالح البلد ووجوه الرب، مكتبة الفا�سل م�سعود بن �سعيد احلديدي وكيل االأوقاف بفرق، 
نزوى: بدون رقم، 7 جمادى االأول عام 1341هـ.

31 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. فتوى اأبطل فيها املكتوب حبي�سا لنق�سة فرق، .
مكتبة وقف بني �سيف، نزوى: بدون رقم، موؤرخة يوم 27 ربيع االأول عام 1342هـ.

41 بن . الفا�سل �سعود بن علي  اأوقاف �سمد، مكتبة  ن�سخة  اأحمد.  بن  ال�سيخ حممد  الكندي، 
�سعود الكندي، نزوى: بدون رقم.

51 الكندي، ال�سيخ نا�رص بن ماجد. ن�سخة اأوقاف �سمد، مكتبة الفا�سل �سعود بن علي بن �سعود .
الكندي، نزوى: بدون رقم.

61 الكندي، ال�سيخ نا�رص بن ماجد. ن�سخة اأوقاف فلج دار�ص )�سمن ن�سخة اأوقاف �سمد(، .
مكتبة الفا�سل �سعود بن علي بن �سعود الكندي، نزوى: بدون رقم.

71 جمهول. معرفة النخل الن�سالة مل�ساجد العباد، مكتبة الباحث حممد ال�سيفي، نزوى: بدون رقم..
81 ن�سخة اأوقاف ال�سخابرة، مكتبة الفا�سل زاهر بن عبدالله ال�سخبوري، نزوى: بدون رقم..
91 ن�سخة فلج الدنني، مكتبة الفا�سل �سعود بن على بن �سعود الكندي، نزوى: بدون رقم..
101 الرتاث . وزارة  املخطوطات،  دار  ال�رصع،  بيان  من  الثاين  اجلزء  �سمن  امللكي،  فلج  ن�سخة 

والثقافة، �سلطنة ُعمان، خمطوط رقم 462.
111 �سلطنة . والثقافة،  الرتاث  وزارة  املخطوطات،  دار  خمطوطة،  ن�سخة  امللكي،  فلج  ن�سخة 

ُعمان: خمطوط رقم 984.
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121 ن�سخة فلج املي�رص بالر�ستاق، مكتبة ال�سيد حممد بن اأحمد البو�سعيدي، ال�سيب: جمموع رقم .
.123

131 ن�سخة فلج عني �سجب، ن�سخة م�سورة، مكتبة وقف بني �سيف نزوى: خمطوط بدون رقم..
141 ن�سخة الأوقاف بع�ص م�ساجد العقر، مكتبة الباحث حممد ال�سيفي، نزوى: بدون رقم، ذكر .

فيها هذا ما وجدناه مكتوبا بخط ال�سيخ عبد الله بن حممد بن غ�سان.
151 ن�سخة م�ساجد الغنتق، مكتبة الباحث حممد ال�سيفي، نزوى: بدون رقم..
161 ن�سخة م�ساجد عقر نزوى منقولة عن ن�سخة البدري، مكتبة الباحث حممد ال�سيفي، نزوى: .

بدون رقم.
171 ن�سخة م�سجد احلجارة، خمطوط مبكتبة الباحث حممد ال�سيفي، نزوى: بدون رقم..
181 ن�سخة م�سجد عبد الرحمن، خمطوط مبكتبة الباحث حممد ال�سيفي، نزوى: بدون رقم..
191 وثائق اأفالج نزوى، مكتبة وقف بني �سيف، نزوى: بدون رقم..
201 وثيقة اأمالك فلج الغنتق، مكتبة وقف بني �سيف، نزوى: بدون رقم..
211 وثيقة اأمالك م�سجد جناة العقر، مكتبة الباحث حممد ال�سيفي، نزوى: بدون رقم..
221 وثيقة ق�سمة مال االأوقاف امل�سمى ديت نف�ص، مكتبة الباحث حممد ال�سيفي، نزوى: دون رقم.
231 وثيقة معرفة نخل اأكفان املوتى، مكتبة الباحث حممد ال�سيفي، نزوى: بدون رقم..
241 وثيقة وقف بخط ال�سيخ اأحمد بن عامر بن �سالح العبادي، �سححها االإمام حممد بن عبد الله .

اخلليلي، مكتبة را�سد بن �سامل بن را�سد ال�سايعي ب�سعال، نزوى: بدون رقم.
251 وثيقة وقف �سليمان بن حممد بن �سليمان بن بلعرب الأربعة اآثار ماء ون�سف من فلج بو �سبابة، .

مكتبة وقف بني �سيف، نزوى: بدون رقم.
261 االأوىل . بتاريخ 27 جمادى  ذوؤابة،  اأبي  فلج  من  مبائه  ال�سبحي  عامر  بن  علي  ال�سيخ  و�سية 

الباحث  اأحمد بن �سعيد العويف )ق12هـ/18م(، مكتبة  ال�سيخ �سعيد بن  1175هـ، بخط 
حممد ال�سيفي، نزوى: بدون رقم.
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ب- امل�شادر:
االأبروي، خلف بن �سليمان بن ربيعة )ق12هـ/18م(. منثورة فقهية، مكتبة ال�سيد حممد بن . 1

اأحمد البو�سعيدي، ال�سيب: خمطوط رقم 1893.
الربا�سدي، علي بن �سعيد )ق12هـ/18م(. علم الهدى، خمطوطة م�سورة مبركز الدرا�سات . 2

الُعمانية بجامعة ال�سلطان قابو�ص، القطعة الرابعة، بدون رقم.
البو�سعيدي، �سامل بن عبد الله بن خلف )ق18/12م(. جمهول، دار املخطوطات، وزارة . 3

الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان: خمطوط رقم 1680.
احل�سيفيني، فار�ص بن اإ�سماعيل اخل�سيبي )ق10ه/16م(. غرائب االآثار، مكتبة ال�سيد حممد . 4

بن اأحمد البو�سعيدي، ال�سيب: خمطوط رقم 1126.
املخطوطات، . 5 دار  احلواري،  اأبي  احلواري )ق3هـ/9م(. جامع  بن  احلواري، حممد  اأبو 

وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان، خمطوط رقم 277.
اخلالديَّان )اأبو بكر ت380هـ/990م واأبو عثمان ت390هـ/999م(. االأ�سباه والنظائر يف ال�سعر . 6

القدمي واملحدث، مكتبة ال�سيد حممد بن اأحمد البو�سعيدي، ال�سيب: خمطوط رقم 344.
اخلرو�سي، جاعد بن خمي�ص )13هـ/19م(. اأحكام امل�ساجد واملدار�ص، دار املخطوطات، . 7

وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان: خمطوط رقم 270.
ال�سعدي، جميل بن خمي�ص )1297هـ/1862م(. قامو�ص ال�رصيعة احلاوي طرقها الو�سيعة، . 8

اجلزء77، مكتبة ال�سيد حممد بن اأحمد البو�سعيدي، ال�سيب: خمطوط رقم 77.
االإيجاز، دار املخطوطات، وزارة . 9 اأحمد بن خليل )ق10هـ/16م(.  اأبو بكر  ال�سيجاين، 

الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان: خمطوط رقم 2430.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. االإيجاز، خمطوطة م�سورة مبركز الدرا�سات الُعمانية . 10

بجامعة ال�سلطان قابو�ص بدون رقم.
ال�سيفي، حممد بن خمي�ص )ت1333هـ/1914م(. الن�سو�ص يف اأئمة بني خرو�ص، دار . 11

املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان: خمطوط رقم 1950.
عبيدان)ق11-12هـ/17-. 12 ابن  ال�سيخ  اإمالء  من  م�سعود،  بن  �ساعد  بن  الطنقي، حجي 

18م(. كتاب احلوايج، دار املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان: خمطوط 
رقم 3221.
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من . 13 م�سورة  ن�سخة  امل�ستقيم،  ال�رصاط  ق13هـ/19م(.  )ت:  علي  بن  عامر  العبادي، 
خمطوط، مكتبة الندوة العامة، بهال: خمطوط رقم 3697.

الغالفقي، �سالح بن حممد بن �سالح بن عبد ال�سالم النزوي )ت: ق10هـ/16م(. حقائق . 14
االإميان، مكتبة ال�سيد حممد بن اأحمد البو�سعيدي، ال�سيب: خمطوط رقم 176.

الق�سابي، ال�سيخ �سامل بن را�سد )ق12هـ/18م(. جامع اخلريات يف اأدب الكاتب، دار . 15
املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان: خمطوط رقم 1712.

الكندي، اأحمد بن مو�سى)ت557هـ/1162م(. امل�سنف، اجلزء 17، دار املخطوطات، . 16
وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان: خمطوط رقم 762.

الرتاث . 17 وزارة  املخطوطات،  دار   ،19 اجلزء  امل�سنف،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 
والثقافة، �سلطنة ُعمان: خمطوط رقم 02-843

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. امل�سنف، اجلزء 9، دار املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، . 18
�سلطنة ُعمان: خمطوط رقم 01-843

دار . 19  ،61 اجلزء  ال�رصع،  بيان  )508هـ/1114م(.  اإبراهيم  بن  حممد  الكندي، 
املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان: خمطوط رقم 736.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  بيان ال�رصع، اجلزء 9، دار املخطوطات، وزارة الرتاث . 20
والثقافة، �سلطنة ُعمان: خمطوط رقم 730.

اأحمد . 21 بن  ال�سيد حممد  مكتبة  واالهتداء،  املخت�رص(  )اجلوهر  اجلوهري  كتابي  به  جمموع 
البو�سعيدي، ال�سيب: خمطوط رقم 1165.

جمموع، به جوابات ال�سيخ �سعيد بن ب�سري ال�سبحي اإىل ال�سيخ �سيف بن حممد املنذري، . 22
وكتاب ب�سرية االأديان لالأ�سم، وجوابات ال�سيخ �سعيد بن ب�سري، وجواب لل�سيخ جاعد بن 

. BP195.I3 A82 خمي�ص، مكتبة جامعة ال�سلطان قابو�ص، رقم الفهر�سة
جمموع، مكتبة ال�سيد حممد بن اأحمد البو�سعيدي، ال�سيب: خمطوط رقم1445.. 23
جمموع، مكتبة ال�سيد حممد بن اأحمد البو�سعيدي، ال�سيب: خمطوط رقم487.. 24
جمموع، مكتبة ال�سيد حممد بن اأحمد البو�سعيدي، ال�سيب: خمطوط رقم 1323.. 25
القطعة رقم2، مكتبة . 26 االأبرار،  االأتقياء االأخيار  العلماء  االآثار من جوابات  جمهول. لقط 

ال�سيخ مالك بن حممد بن حمد العربي، م�سقط: خمطوط رقم 13.
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جمهول. م�سائل فقهية، ن�سخه حمري بن حممد بن �سليمان اليعربي، خزانة ال�سيخ حممد . 27
بن �سامل بن زاهر الرقي�سي، رقم احلفظ 0012-02، موقع ذاكرة ُعمان على االإنرتنت، 

تاريخ الزيارة 2016/2/14م.
امل�سكري، عبد الله بن �سعيد )ق12هـ/18م(. املنثور يف العلم املاأثور، مكتبة ال�سيد حممد . 28

بن اأحمد البو�سعيدي، ال�سيب: خمطوط رقم 87.
ابن معد، ال�سيخ عمر بن �سعيد )ق10هـ/16م( منهاج العدل، القطعة الثانية، مكتبة ال�سيد . 29

حممد بن اأحمد البو�سعيدي، ال�سيب: خمطوط رقم 808.
الرابعة، خمطوطة م�سورة مبركز . 30 القطعة  العدل،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. منهاج 

الدرا�سات الُعمانية بجامعة ال�سلطان قابو�ص، بدون رقم.
بن . 31 حممد  ال�سيد  مكتبة  االأوىل،  القطعه  العدل،  منهاج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 

اأحمد البو�سعيدي، ال�سيب: خمطوط رقم 372.
املنحي، �سالح بن و�ساح )ت:875هـ/1453( التب�رصة يف االأحكام، خمطوطة م�سورة، . 32

مركز الدرا�سات الُعمانية، جامعة ال�سلطان قابو�ص، �سلطنة ُعمان: بدون رقم.
اأحمد بن مداد)ق10هـ/16م( كنز االأجواد، دار املخطوطات، وزارة الرتاث . 33 الناعبي، 

والثقافة، �سلطنة ُعمان: خمطوط رقم 1264.

ثالثا: الكتب املطبوعة:
اأ- امل�شادر:

11 االإدري�سي، ال�رصيف حممد بن حممد بن عبد الله )ت:557هـ/1162م( نزهة امل�ستاق يف .
ظبي:  اأبو  والتاريخ،  للرتاث  زايد  مركز  ط1،  خوري،  اإبراهيم  درا�سة  االآفاق،  اخرتاق 

2000م.
21 االأزكوي، �رصحان بن �سعيد )ت: ق12هـ/18م( ك�سف الغمة اجلامع الأخبار االأمة، حتقيق .

ح�سن بن حممد النابودة، جزاآن، ط1، دار البارودي، اأبو ظبي: 2006م.
31 االإ�سطخري، اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن حممد الفار�سي)ت:341ه/952م( م�سالك املمالك، .

د.ط، مطبعة بريل، ليدن: 1870م.
41 االأ�سم، اأبو حممد عثمان بن اأبي عبد الله )ت: ق6هـ/12م(. ب�سرية االأديان، د ط، وزارة .

الرتاث القومي والثقافة، �سلطنة ُعمان: دون ت.
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51 االإمام الربيع، ابن حبيب الفراهيدي )ت: ق2هـ/8م( اجلامع ال�سحيح، ط1، دار احلكمة، .
بريوت: 1995م.

61 البخاري، اأبو عبد الله حممد بن اإ�سماعيل )ت:256هـ/870م( �سحيح البخاري، ط1، .
دار �سادر، بريوت، 1425هـ/2004م.

71 اللواتي)ت: 799هـ/1377م( رحلة ابن بطوطة . الله بن حممد  ابن بطوطة، حممد بن عبد 
)حتفة النظار يف غرائب االأم�سار وعجائب االأ�سفار( حتقيق ال�سيخ حممد عبداملنعم العريان، 

ط1، دار اإحياء العلوم، بريوت: 1987م.
81 اأحمد بن علي )ت463هـ/1072م( تاريخ بغداد، د ط، دار الكتب . اأبو بكر  البغدادي، 

العلمية، بريوت: د ت.
91 القناع عن . اإدري�ص )ت:1051هـ/1641م( ك�ساف  ال�سيخ من�سور بن يون�ص بن  البهوتي، 

منت االإقناع، حتقيق اإبراهيم اأحمد عبداحلميد، 6 اأجزاء، طبعة خا�سة، دار عامل الكتب، 
اململكة العربية ال�سعودية: 1423هـ/2003م.

101 البو�سعيدي، مهنا بن خلفان )ت:1250هـ/1835م( لباب االآثار على املتقدمني واملتاأخرين .
االأخيار، 14 جزءا، د ط، وزارة الرتاث القومي والثقافة، �سلطنة ُعمان: 1984م.

111 الرتمذي، حممد بن عي�سى بن �سورة)ت:279هـ/892م( �سنن الرتمذي، اعتنى به حممد .
بربر، 5 اأجزاء، د ط، املكتبة الع�رصية، بريوت: 2009م.

121 ابن جبري، د ط، دار �سادر، . اأحمد )ت: 614هـ/1217م( رحلة  ابن جبري، حممد بن 
بريوت: 1980.

131 اجلامع، ج 1 و2و3 حتقيق عبداملنعم عامر . بن جعفر )ت: ق3هـ/9م(  ابن جعفر، حممد 
القومي  اأجزاء، د ط، وزارة الرتاث  الف�سيالت، 6  وج 4 و5 و6 حتقيق د.جرب حممود 

والثقافة، �سلطنة ُعمان: 1994م.
141 و�سحاح . اللغة  ال�سحاح)تاج  حماد)ت:400هـ/1010م(  بن  اإ�سماعيل  اجلوهري، 

العربية(، حتقيق اأحمد عبد الغفور عطار، 7 جملدات، ط3، دار العلم للماليني، بريوت: 
1404هـ/1984م.

151 1547م( . الرحمن)ت:954هـ/  عبد  بن  حممد  بن  حممد  عبدالله  اأبو  الرعيني،  احلطاب 
اململكة  الكتب،  دار عامل  اأجزاء، طبعة خا�سة،  ل�رصح خمت�رص خليل، 8  اجلليل  مواهب 

العربية ال�سعودية: 1423هـ/2003م.
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161 احلموي، ياقوت بن عبدالله) ت:626هـ/1228م( معجم البلدان، 8 اأجزاء، ط1، دار .
اإحياء الرتاث العربي، بريوت: 1997م.

171 اأبو احلواري، حممد بن احلواري )ق3هـ/9م( جامع اأبي احلواري، 5 اأجزاء، وزارة الرتاث .
والثقافة، �سلطنة ُعمان: 1985م.

181 اخلرا�ساين، اأبو غامن )ت:200هـ/816م( املدونة، حتقيق يحيى بن عبدالله النبهاين واإبراهيم .
الع�ساكر، ط1، اجليل الواعد، �سلطنة ُعمان: 1427هـ/2006م.

191 اخلرا�سيني، عبدالله بن حممد بن عامر )حي:1083هـ/1672م( فواكه العلوم يف طاعة احلي .
القيوم، حتقيق د. حممد نا�رص �سالح واأ. مهنى بن عمر التواجيني، دون نا�رص، 3 اأجزاء، 

م�سقط: ط1، 1415هـ/1994م.
201 الكمال، . تهذيب  خال�سة  )ت:ق10هـ/16م(  عبدالله  بن  اأحمد  الدين  �سفي  اخلزرجي، 

جزءان، ط1، املطبعة الكربى املريية، بوالق، م�رص: 1301هـ.
211 ط1، . االأوقاف،  اأحكام  )261هـ/875م(  ال�سيباين  عمرو  بن  اأحمد  بكر  اأبو  اخل�ساف، 

مطبعة ديوان عموم االأوقاف امل�رصية، القاهرة: 1322هـ/1904م.
221 ابن خلدون، عبد الرحمن بن حممد )ت808هـ/1405م( تاريخ ابن خلدون، �سبط ن�سه .

اأ. خليل �سحاده، 7 اأجزاء، د ط، دار الفكر، بريوت: 2000م.
231 ابن دريد، اأبو بكر حممد بن احل�سن االأزدي )ت: 321هـ/933م( جمهرة اللغة،  د ط، .

مكتبة الثقافة الدينية، د ت.
241 ح�سن . هادي  حتقيق  الُعمانية،  االأمايل  480هـ/1087م(  )ت:  اإبراهيم  بن  عي�سى  الربعي، 

حمود، د ط، وزارة الرتاث القومي والثقافة، �سلطنة ُعمان: 1992م.
251 ابن رزيق، حميد بن حممد )ت1291هـ/1874م( ال�سحيفة القحطانية، حتقيق حممود بن .

مبارك ال�سليمي واآخرون، ط1، وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان: 2009م.
261 الزبيدي، ال�سيد حممد مرت�سى احل�سيني )ت: 1205هـ/1790م( تاج العرو�ص من جواهر .

القامو�ص، حتقيق علي �سريي، 10اأجزاء، د ط، دار الفكر، بريوت: 1414هـ/1994م.
271 ُعمان، . اأهل  ب�سرية  االأعيان  حتفة  1332هـ/1913م(.  )ت  حميد  بن  عبدالله  ال�ساملي، 

جزءان، د ط، مكتبة االإمام نور الدين ال�ساملي، ال�سيب: 2000.
281 حتقيق . النخلة،  )ت:255هـ/869م(.  عثمان  بن  حممد  بن  �سهل  حامت  اأبو  ال�سج�ستاين، 

اأ.د. �سالح ال�سامن، ط1، دار ال�سائر االإ�سالمية، بريوت: 2002م.
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291 ال�سخاوي، �سم�ص الدين حممد بن عبدالرحمن )ت:902هـ/1497م( الربق الالمع الأهل .
القرن التا�سع، 12جملدا، ط1، دار اجليل، بريوت: 1992م.

301 ال�سعدي، جميل بن خمي�ص بن اليف )1297هـ/1862م( قامو�ص ال�رصيعة احلاوي طرقها .
الو�سيعة، 91 جزءا، طبعة حمققة، ط1، اجليل الواعد، م�سقط: 1436هـ/2015م.

311 ابن �سعيد، اأبو احل�سن علي بن مو�سى املغربي )ت: 673هـ/1275م( كتاب اجلغرافيا، حتقيق .
اإ�سماعيل العربي، ط1، املكتب التجاري للطباعة والن�رص، بريوت: 1970م.

321 اخللفاء، . تاريخ  )ت:911هـ/1505م(  بكر  اأبي  بن  عبدالرحمن  الدين  جالل  ال�سيوطي، 
حتقيق د. رحاب خ�رص عكاوي، ط1، موؤ�س�سة عز الدين، بريوت: 1412هـ/1992م.

331 ابن �سّبة، اأبو زيد عمر بن �سبة النمريي الب�رصي )ت: 262هـ/876م( تاريخ املدينة املنورة، .
حتقيق فهم حممد �سلتوت، جزاآن، د ط، دار الفكر، قم، اإيران: 1348هـ/1929م.

341 ال�سعراين، عبدالوهاب )ت:973هـ/1565م( الطبقات الكربى، د ط، دار الفكر العربي، .
القاهرة: د ت.

351 . 10 الراغبني،  وبالغ  الطالبني  منهاج  ت:ق11هـ/17م(   ( �سعيد  بن  خمي�ص  ال�سق�سي، 
اأجزاء، ط1، مكتبة م�سقط، �سلطنة ُعمان: 1427هـ/2006م.

361 �سعود . بن  اأحمد  حتقيق  ال�سري،  كتاب  )ت:1521/927م(  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سماخي، 
ال�سيابي، د ط، وزارة الرتاث القومي والثقافة، �سلطنة ُعمان: 1407هـ/1987م.

371 بن حمزة )ت:1004:هـ/1596( . اأحمد  العبا�ص  اأبي  بن  الدين حممد  �سم�ص  �سهاب،  ابن 
اإىل �رصح املنهاج يف الفقه على مذهب االإمام ال�سافعي، الطبعة االأخرية، دار  نهاية املحتاج 

الفكر، بريوت: 1404هـ/1984م.
381 �سيخ الربوة، حممد بن اأبي طالب املقد�سي )ت:727هـ/1326م(. نخبة الدهر يف عجائب .

الرب والبحر، د.ط، املطبعة االأكادميية االإمرباطورية، بطربورج: 1856م.
391 ال�سبحي، �سعيد بن ب�سري )ت:1150هـ/1737م( اجلامع الكبري من جوابات �سعيد بن ب�سري، .

وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان: 1987م.
401 اأبو . حممد  حتقيق  وامللوك،  االأمم  تاريخ  )ت:310هـ/922م(  جرير  بن  حممد  الطربي، 

الف�سل، د ط، دار �سويدان، بريوت: د ت. 
411 االأمريية، م�رص: . املطبعة  القراآن، ط1،  تف�سري  البيان يف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع 

1324هـ.
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421 الطرابل�سي، اإبراهيم بن مو�سى بن اأبي بكر )ت:922هـ/1516م( االإ�سعاف يف االأوقاف، .
ط2، مطبعة هندية، م�رص: 1320هـ/1902م.

431 ابن عابدين، حممد اأمني )ت: 1252هـ/1836م( رد املحتار على الدر املختار �رصح تنوير .
ال�سعودية:  العربية  اململكة  الكتب،  عامل  دار  خا�سة،  طبعة  عابدين(  ابن  )حا�سية  االأب�سار 

1423هـ/2003م.
441 ابن عبيدان، حممد بن عبدالله بن جمعة )ت: 1104هـ/1692م( جواهر االآثار، 20 جزء، .

د ط، وزارة الرتاث القومي والثقافة، �سلطنة ُعمان: 1405هـ/1984م.
451 الع�سقالين، ابن حجر )ت:852هـ/1449م( رفع االأ�رص عن ق�ساة م�رص، حتقيق د.حامد .

عبد املجيد واآخرون، د.ط، املطبعة االأمريية بالقاهرة: 1376هـ/1957م.
461 الن�ص، . اإح�سان  د.حممد  حتقيق  االأن�ساب،  ق5هـ/11م(  )ت:  م�سلم  بن  �سلمة  العوتبي، 

جزءان، ط4، وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان: 2006م.
471 ال�سياء، 23جزءا، ج18 حتقيق رزق هيبة ط1، 1996م، . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 

باقي االأجزاء دون حتقيق، وزارة الرتاث والثقافة �سلطنة ُعمان: عام 1995م. 
481 الغافري، مبارك بن مبارك بن �سعيد بن بدر ال�سكيلي)حي:1146ه/1734م( �رصاط الهداية، .

�سبط ن�سه �سلطان بن مبارك ال�سيباين، ط1، مكتبة م�سقط، �سلطنة ُعمان: 2012م.
491 املخزومي . مهدي  حتقيق  العني،  معجم  اأحمد )ت:170هـ/786م(  بن  اخلليل  الفراهيدي، 

واإبراهيم ال�سامرائي، د.ط، دار ومكتبة الهالل، د ت.
501 الفريوز اأبادي، جمد الدين حممد بن اأيوب )ت:817هـ/1415م( القامو�ص املحيط، �سبط .

وتوثيق يو�سف البقاعي، د ط، دار الفكر، بريوت: 1999م.
511 ابن قدامة، اأبو حممد عبدالله بن اأحمد بن حممد املقد�سي )ت: 620هـ/1223م( املغني، .

عامل  دار  ط4،  احللو،  حممد  د.عبدالفتاح  و  الرتكي  عبداملح�سن  بن  د.عبدالله  حتقيق 
الكتب، اململكة العربية ال�سعودية: 1419هـ/1999م.

521 ابن قطلوبغا، اأبو الفداء زين الدين قا�سم ال�سودوين )ت879ه/1474م( تاج الرتاجم، ط1، .
دار القبم، دم�سق: 1413هـ/1992م.

531 االإن�سا، 14 . االأع�سى يف �سناعة  اأحمد )821هـ/1418م( �سبح  العبا�ص  اأبو  القلق�سندي، 
جزءا، د ط، املطبعة االأمريية، القاهرة: 1913م.

541 الكا�ساين، عالء الدين اأبو بكر بن م�سعود )ت:587هـ/1191م( بدائع ال�سنائع يف ترتيب .
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ال�رصائع، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت: 1418هـ/ 1997م. 
551 الكدمي، اأبو �سعيد حممد بن �سعيد )ت:ق4هـ/10م(. اجلامع املفيد من اأحكام اأبي �سعيد، .

5 اأجزاء، د ط، وزارة الرتاث القومي والثقافة، �سلطنة ُعمان: 1406هـ/1986م.
561 . 41 عامر،  عبداملنعم  حتقيق  امل�سنف،  )ت557هـ/1162م(  عبدالله  بن  اأحمد  الكندي، 

جزءا، د ط، وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان: 1985م.
571 الكندي، حممد بن اإبراهيم )508هـ/1114م( بيان ال�رصع، حتقيق �سامل بن حمد احلارثي، .

72 جزءا، د ط، وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان: 1984م. 
581 د ط، . الق�ساة،  وكتاب  الوالة  كتاب  )732هـ/1332م(.  يو�سف  بن  الكندي، حممد 

مطبعة االآباء الي�سوعيني، بريوت: 1908م.
591 ابن ماجد، اأحمد )ت:913هـ/1506م( الفوائد يف اأ�سول علم البحر والقواعد والف�سول، .

ت اإبراهيم خوري، ط2، مركز الدرا�سات والوثائق، راأ�ص اخليمة: 2001م.
601 لالأحكام . اجلامع  التبيان  جامع  )ت:ق11هـ/17م(  عمر  بن  جمعة  بن  دروي�ص  املحروقي، 

واالأديان، حتقيق حممود بن �سيف العامري، د ط، دون نا�رص، 2009م.
611 الب�ستان الهادي اإىل . املحليوي، �سامل بن خمي�ص بن �سامل )حي 1121هـ/1709م( فواكه 

طريق طاعة الرحمن، د ط، وزارة الرتاث القومي والثقافة، �سلطنة ُعمان: 1988م.
621 ابن مداد، عبدالله بن مداد )917هـ/1511م( �سرية العالمة املحقق عبدالله بن مداد، د ط،  .

وزارة الرتاث القومي والثقافة، �سلطنة ُعمان: 1984م.
631 اأبو احل�سن بن علي )346هـ/957م( مروج الذهب ومعادن اجلوهر، اعتنى به . امل�سعودي، 

وراجعه كمال ح�سن مرعي، 4 اأجزاء، ط1، املكتبة الع�رصية، بريوت لبنان:  2005م.
641 حتقيق . بُعمان،  جرت  واأخبار  ق�س�ص  1776م(  )ت1190هـ/  عامر  بن  حممد  املعويل، 

ُعمان:  �سلطنة  والثقافة،  الرتاث  وزارة  الثانية،  الطبعة  الها�سمي،  حممد  بن  �سعيد  د. 
1435هـ/2014م.

651 معرفة . التقا�سيم يف  اأح�سن  اأبو عبدالله حممد )ت:380هـ/990م(  الدين  �سم�ص  املقد�سي، 
االأقاليم، ط2، دار �سادر، بريوت: 1909م.

661 املقري، اأحمد بن حممد )ت:1041هـ/1632م( نفح الطيب يف غ�سن االأندل�ص الرطيب، .
حتقيق اإح�سان عبا�ص، د ط، دار �سادر، بريوت، 1388هـ/1968م.
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671 املنذري، �سالح بن علي بن �سالح )حي: 1183هـ/1769م( منهاج الطالبني، �سبط ن�سه .
وقدم له �سلطان بن مبارك ال�سيباين، مكتبة م�سقط ط1، 1442هـ/2011م.

681 ابن منظور، حممد بن مكرم )ت:711هـ/1311م( ل�سان العرب، 18 جزءا، ط3، دار .
اإحياء الرتاث العربي، بريوت: 1419هـ/1999م.

691 التنوخي، . الدين  عز  النبهاين، حتقيق  ديوان  �سليمان )ق10هـ/16م(  بن  �سليمان  النبهاين، 
ط2، وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان: 2005م.

701 النووي، يحيى بن �رصف )ت:676هـ/1277م( املنهاج يف �رصح �سحيح م�سلم، د ط، .
بيت االأفكار الدولية، االأردن: د ت.

ب- املراجع العربية:
11 اطفي�ص، حممد بن يو�سف. �رصح النيل و�سفاء العليل.ط3، مكتبة االإر�ساد، جدة:1985م..
21 اأمني، حممد حممد. االأوقاف واحلياة االجتماعية يف م�رص 648-923هـ/1250-1517م .

درا�سة تاريخية وثائقية، ط1، دار النه�سة العربية، القاهرة:1980م.
31 )1034هـ/1624م . اليعاربة  عهد  يف  بُعمان  العلمية  احلياة  �سامل.  بن  مو�سى  الربا�سدي، 

اإىل1157هـ/1744م(، ط1، النادي الثقايف، م�سقط: ط1، 2013م.
41 البطا�سي، �سيف بن حمود. اإحتاف االأعيان يف تاريخ بع�ص علماء ُعمان، 3 اأجزاء، ط3، .

مكتبة ال�سيد حممد بن اأحمد البو�سعيدي، ال�سيب: 1431هـ/2010م.
51 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. الطالع ال�سعيد،ط2، مكتبة ال�سيد حممد بن اأحمد البو�سعيدي، .

ال�سيب: 1435هـ/2014م.
61 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اإيقاظ الو�سنان يف �سعر وترجمة خلف بن �سنان، ط1، مكتبة .

ال�سيد حممد بن اأحمد البو�سعيدي، ال�سيب: 1995م.
71 االأوقاف . وزارة  ط1،  للوقف،  االعتيارية  ال�سخ�سية  خمي�ص.  بن  مو�سى  البو�سعيدي، 

وال�سوؤون الدينية، �سلطنة ُعمان: 1422هـ/2002م.
81 احلارثي، �سعيد بن حمد. اإزالة االأغيان عن لغة اأهل ُعمان، حتقيق حمود بن �سعيد العي�رصي، .

ط1، اجليل الواعد، �سلطنة ُعمان: 2010م.
91 لل�سحافة . ُعمان  موؤ�س�سة  ط2،  الُعمانية،  املفردات  معجم  �سالح.  بن  عبدالله  احلب�سي، 

والن�رص،م�سقط: 2007م.
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101 احلربي، اإبراهيم اإ�سحاق اإبراهيم. املنا�سك وطرق احلج ومعامل اجلزيرة، حتقيق حمد اجلا�رص، .
دار اليمامة، الريا�ص: 1389هـ.

111 اخلالدي، خالد بن عزام بن حمد، واإميان بنت خالد اخلالدي. ال�سلطنة اجلربية يف جند و�رصق .
�سبه اجلزيرة العربية، ط1، الدار العربية للمو�سوعات، بريوت: 2011م.

121 عبدالوهاب،ت، . بن  حممد  تاريخ  يف  ال�سهاب  ملع  اأحمد:  بن  جمال  بن  ح�سن  الريكي، 
د.عبدالله بن �سالح العثيمني، دارة امللك عبدالعزيز، الريا�ص، 2005

131 . - لبنان   - �سورية  النوادر،  دار  ط1،  املوقوف،  املال  �سوابط  عبداملنعم.  الدين،  زين 
الكويت: 1433-2012م.

141 للبحوث . في�سل  امللك  مركز  العربية، ط2،  املكتبة  وبنية  الوقف  يحيى حممود.  �ساعاتي، 
والدرا�سات االإ�سالمية، الريا�ص: 1416هـ/1996م.

151 ال�ساملي، عبدالله بن حميد. جوهر النظام يف علمي االأديان واالأحكام،4 اأجزاء، د ط، دار .
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