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الوقف التعليمي في عمان
إرث تاريخي بارز ورؤية مستقبلية

خالد بن محمد الرحبي
وزارة التربية والتعليم  
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التعريف بالوقف ونشأته

أهمية الوقف التعليمي في عمان

أهمية الوقف في الحضارة اإلسالمية

أنواع الوقف التعليمي في عمان

أهمية األفالج في دعم الوقف التعليمي في عمان

نماذج من تاريخ الوقف في عمان

أنواع األموال الموقوفة للتعليم في عمان

الخالصة والتوصيات

المحتويات
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» حبس األصل وتسبيل المنفعة «

َعن ابن ُعَمَر َريَض الله َعنُهَما، َقال: أََصاَب ُعَمُر بخيرب ارضاً، فأىت النبي صىل 
الله عليه وسلم، فقال: أصبت أرضاً لم أصب ماالً قط أنفس منه، فكيف 
تأمرين به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق عمر أنه ال 
يباع أصلها وال يوهب وال يورث يف الفقراء، والقربى والرقاب ويف سبيل الله 
والضيف وابن السبيل، ال جناح عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف، أو 

يطعم صديقا غري متمول فيه.

صحيح البخاري

تعريف الوقف ونشأته
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الحاجة 
لتحقيق
الذات

الحاجة للتقدير

الحاجات االجتماعية

حاجات األمان

الحاجات الفسيولوجية أوقاف الغذاء )الفطور، والهجور، ويوم التاسع 
من ذي الحجة..(، أوقاف البيمارستانات ، إلخ

أوقاف األفالج، وأوقاف األسوار، 
والوظائف التي توفرها األوقاف. 

تتحقق بتحقق الحاجات السابقة

تتحقق الحاجات السابقة إضافة إىل أوقاف التعليم 
)وقف املدارس، ووقف الكتب(

توفر األوقاف بيئة جامعة ألبناء املجتمع من خالل أوقاف: فطرة رمضان، ويوم 	 
التاسع من ذي الحجة، وأوقاف املساجد. 

توفر رعاية اجتماعية من خالل أوقاف األيتام، وأوقاف رعاية الفقراء، وأوقاف 	 
لوتزويج الشباب..إلخ

ماس
م 

هر

أهمية الوقف في الحضارة اإلسالمية
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أقدم وقف يف عمان هو وقف 
اإلمام الوارث بن كعب

)ت ١٩٢هـ/807م(، ثم تطورت 
األوقاف يف عمان بعد ذلك 

وتنوعت أبوابها. 

تعدت أوقاف العمانيني حدود 
عمان ليصل خريها إىل خارج 
الوطن. إذ وقف يزيد بن عزيز 
ابن راشد العماين )ق7هـ/١3م( 
عدداً من البساتني املزروعة يف  
بهالء لبيت الله الحرام بمكة 

املكرمة.

 من أبرز أنواع األوقاف يف 
عمان »الوقف التعليمي«، 

الذي تنوعت أبوابه بما يخدم 
العملية التعليمية)مدارس، 

وطلبة، ومعلمني، ومكتبات..(.

نماذج من تاريخ الوقف في عمان
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عىل الرغم من مرور البالد عىل مر التاريخ بفرتات استقرار وفرتات 
اضطراب، إال أن التعليم ظل قائماً يف املدن والحواضر العمانية.

يعود الفضل يف ذلك إىل الوقف الذي ظل هو الداعم املهم للعملية 
التعليمية يف املدارس والجوامع ويف تشجيع الطالب.

وقف العمانيون للتعليم أوقافاً متنوعة ظل عطاؤها مستمراً 
منذ القدم حتى عصر النهضة املباركة.

تميزت »األفالج« بكونها إحدى املؤسسات 
املهمة يف دعم »الوقف التعليمي«. 

أهمية الوقف التعليمي في عمان
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أواًل: أوقاف المدارس
أ. مدارس مستقلة:

مدارس القرآن الكريم ®

مدارس متخصصة يف العلوم املختلفة ®

)مدرسة ابن بركة، مدرسة الجليالن( ®

أنواع الوقف التعليمي في عمان
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ب. مدارس ملحقة بالمساجد والجوامع:

مدارس يف الجوامع الكربى يف الحواضر العمانية:

مسجد جامع العقر يف نزوى ®

مسجد البياضة يف الرستاق ®

مسجد الوكيل يف مسقط ®

أنواع الوقف التعليمي في عمان
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ثانيًا: أوقاف المكتبات
أ. مكتبات تابعة للدولة:

مكتبات يتم اإلنفاق عليها من الدولة ®

تكون يف الغالب يف مقر حكم  اإلمام أو الوايل ®

أنواع الوقف التعليمي في عمان
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ب. مكتبات أوقفها أفراد المجتمع:

وهي كثرية، ومتعددة، ومنتشرة يف 
مناطق السلطنة

أوقافها عبارة عن:

كتب ®

بيت الكتب ®

أدوات حفظ الكتب ®

رعاية الكتب وحفظها وصيانتها وتجديدها ®

أنواع الوقف التعليمي في عمان
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ثالثًا: أوقاف المعلمين

أوقاف يدفع له من غلتها نقداً بحسب االتفاق. ®

أوقاف يستثمرها وله غلتها كاملة. ®

أنواع الوقف التعليمي في عمان
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أنواع الوقف التعليمي في عمان

رابعًا: 
أوقاف 

المتعلمين

خامسًا: أوقاف 
المتعلمين وفق 

التخصصات

منح نقدية 
لهم

أوقاف 
متعلمي 
القرآن 
الكريم

لتغذيتهم يف 
املدرسة

أوقاف 
متعلمي 

علوم 
الشريعة

ملساعدة 
الفقراء 

منهم

أوقاف 
متعلمي 

النحو
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األموال المنقولةاألموال األصول

ــب أراٍض زراعية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كت

أدوات مساعدة مثل المرافع وغيرهاأسهم مياه أفالج

مباٍن ومرافق سكنية

محالت تجارية

أنواع األموال الموقوفة للتعليم في عمان
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أواًل: نسبة أسهم المياه في »فلج الملكي بإزكي« 

أسهم مالك الفلج

أسهم األوقاف
%٧٥

%٢٥

أهمية األفالج في دعم الوقف التعليمي في عمان
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أوقاف المساجد

الوقف التعليمي

ممتلكات الفلج

الوقف االجتماعي

أوقاف أخرى

نسبة توزيع أسهم األوقاف في فلج الملكي بإزكي 

٤٤٫٧٣٩٫٢

٧٫٥ ٣٫٤

٤٫٩
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ثانيًا: نسبة توزيع أسهم مياه »فلج الميسر بالرستاق«  

أسهم مالك الفلج

ــــــــــــــج الفل

٧٤%الوقـــــــــــف

%١٨

%٨
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توزيع نسبة مياه األوقاف في »فلج الميسر بالرستاق«

المساجد

االجتماعي

٦٦٫٨الوقف التعليمي

٢١٫٤

١١٫٧
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أمالكهاالمدرسةمالوقف
)باألثر والقياس(

 أواًل: أوقاف
المدارس

3.18مدرسة مسجد جامع سوني1

3.8مدرسة مسجد البياضة2

1.19مدرسة مسجد الصوالح3

0.12مدرسة مسجد حيل البقالني4

6.20مدرسة مسجد مالك5

1.6مدرسة مسجد ثاني6

8.19ثانيًا: أوقاف المتعلمين

0.15ثالثًا: أوقاف الكتب

26.21المجموع

الوقف التعليمي في فلج الميسر بالرستاق عام ١٢١٩هـ/١٨0٤م
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يتبين من العرض أن الوقف التعليمي في عمان كان له 
إسهامات كبيرة في: 

تفعيل الدور التعليمي للمسجد، فأصبحت املساجد بفضل األوقاف  ®
مؤسسات تعليمية إىل جانب ما تؤدى فيها من عبادات.

رعاية املعلمني واملتعلمني، وتوفري احتياجاتهم من خالل عائدات  ®
األوقاف.

رعاية املكتبات وتوفري الكتب وصيانتها. ®

الخالصة
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تجربة الوقف التعليمي يف عمان تجربة أصيلة متنوعة يمكن االستفادة منها وتطويرها لتناسب روح  ®
العصر، وذلك بتأسيس صندوق وقف تعليمي وطني.

االستفادة من تجربة األفالج العمانية، بحيث تخصص كل شركة مساهمة يف البلد نسبة من  ®
أصولها أو عائداتها  السنوية لدعم صندوق الوقف التعليمي.

االستفادة من اإلرث الحضاري للوقف التعليمي يف عمان لبناء رؤية معاصرة لألوقاف التعليمية  ®
عىل النحو األيت:

أوقاف املدارس: تأسيس مبان وقفية داخل املؤسسات التعليمية )مختربات، وقاعات،...( ®

أوقاف املكتبات: تأسيس مكتبات وقفية ®

أوقاف املتعلمني: وضع مخصصات مالية لدعم الباحثني يف مشاريع بحثية مفيدة للمجتمع  ®

أوقاف املعلمني: تخصيص كراٍس علمية وقفية ®

التوصيات
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 الرحبي، خالد بن محمد، الوقف يف نزوى وأثره يف الحياة الثقافية واالجتماعية خالل الفرتة ®
)4هـ - 12هـ/ 10- 18م(، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة السلطان قابوس، 2016م

الكندي، الشيخ محمد بن أحمد. نسخة أوقاف سمد، مكتبة الفاضل سعود بن عيل بن سعود الكندي،  ®
نزوى: بدون رقم.

نسخة مساجد عقر نزوى منقولة عن نسخة البدري، مكتبة الباحث محمد السيفي، نزوى: بدون رقم. ®

نسخة فلج املليك، نسخة مخطوطة، دار املخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، سلطنة ُعمان: مخطوط  ®
رقم 984.

نسخة فلج امليسر بالرستاق، مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، السيب: مجموع رقم 123. ®

نسخة أوقاف حارة الغاف ببهال، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، املكتبة اإللكرتونية. ®

المصادر والمراجع
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شكرًا لحسن استماعكم


