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عإل لليل ر  ُتقبللا عمالللملق عةقللللر يف جملللج م ة للر لمللىللر وم عيفقللجة يفى للام عيفلللج ىر  عيفل ع للمل   –1
:حسب عةاعصفمل  عيفتمليف ر

 (.  CD)  قلم صملحب عيفبحث و بع نسخ   ق ر،  نسخر  عحلة ا ى و طاعنر ممغجمطر و.  
  Traditional Arabic  بلملط  عيفىجبلا عيفتق  لل     Microsoft Word طبع عيفبحث ا ى بجنلملل     ب. 

  ي للل ح لل،   لل،(، مبللمل   21 x 29.7)  A4مبسللملنيتع ا للى   للل،  عحللل، لقللمل      16بللجم  
 عيفبحث ان و بىع صفحر، مبمل ني همل عةجعلع  عةيحق  عجللع ق.

تجق، صفحمل  عيفبحث تجق لمل لتس سًي، مبمل م ذيفك عجللع ق  عمشكملق  قملئلر عةجعللع،    ج. 
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(.CDو طاعنر ممغجمطر )

 لمل  إىل مج ع عةصملد  ضلن عيفبحث بملإلشمل ة إىل ع ل، عةؤيفلف عمخلري   لجمر عيفجمللج  عيفصلفحر       -2
 إذع  للملن هجمللملل لؤيففملن،ني للذ ج (. 17هللل،  1425اجمللل ع قتبللمل  عةبملشللج لللثًي )وبللا   للل،  

(. وللمل إذع  لملن هجململل و ثلج     53هلل،    1426ع  ، عمخري هللمل لثي )عيفقحطملنا  عيفىللنملنا،  
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هل ب(.1420هل و، 1420)عحمللل ، 

تىجض عةصملد   عةجعلع م نهمل ر عيفبحث، ا ى ون تجتب ه ملئ مًل، حسلب ع ل، عيفىملئ لر يف لؤيفلف،      –4
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عيفجمملشج )م حمليفر عيفكتلملب( و  عل لر )م حمليفلر عةقمليفلر(، ثل، لكلملن عيفجمللج )م حمليفلر عيفكتلملب(          
  تمل  خ عيفجملج. ولمل م حمليفر عةقملق ني ضملف  ق، عل ر،و  عيفسجمر،  عيفىلد،  و قملم عيفصفحمل .

عيفذ   ظهلج ني ل، ال ل،.  للمل  لجمح      ميجمح عيفبملحث الج لستي  لن حبث،، لع نسخر لن عيفىلد   –5
 عجلمللى ر. عيفى ل ر، و  عيفتقج ج، و  ل خص عيفج مليفرنسخر  عحلة لن عيفىلد هل ر يفكملتب عةجعلىر 

تج ا مج لع عماللملق  ع  تفسلمل ع  لبملشلجة إىل  ئل ر دج لج ة لر لمللىلر وم عيفقلجة           عةجع ي :
 ، لمللىر وم عيفقجة، لكر عةكجلر. 715ام عيفلج ىر  عيفل ع مل  عإل يل ر.  . ب يفى 
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يف جمملشج )لمللىلر وم عيفقلجة(،  اجملل قبلاق      عةى المل   دقر ع  تجمتمللمل .  مج ع حقاق عيفطبع حمفاظر
 عل ر. عيفبحث يف جملج  ت، دا ا ل ك ر عيفجملج لن عةؤيفف إىل
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أحاديث ُأمِّ عطية األنصارية رضي اهلل عنها 
 اليت عليها العمل عند الفقهاء

 ة فقهية حديثيةــدراس
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 أستاذ الفقه املشارك جبامعة ُأمِّ القرى
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 13         . خالد بن أمحد بابطني...         داأحاديث ُأمِّ عطية األنصارية رضي اهلل عنه 

 أحاديث ُأمِّ عطية األنصارية رضي اهلل عنها 

 حديثية دراسة فقهية اليت عليها العمل عند الفقهاء

 البحث ملخص

ِللةـة    –هذا البحث مداره على مخسة أحاديث روتها ُأمُّ عطية األنصـارية   علـى 
عليها العمل والفتوى عند فقهاء األمصار ِـداا  وحـديًا ، وِـد     -روايتها عن النيب 

الفقـ    اشتمل على مبحث متهيدي، ومخسة مباحث رئيسة رتَّبُتهـا علـى ترتيـت  تـت    
مبتدئا  حبديًها يف احليض، ثم يف صـال  العيـدين، ثـم يف ائنـائفي وفيـ  حـديًان، ثـم        

 اإلحداد.

جاء املبحث التمهيدي يف ترمجة خمتصر  أُلمِّ عطية. أمـا املبحـث األوف فنـان     
حديًها يف احليض، وانتظم  مخسة مطالت  األوف  بيان املفردات الغريبة يف احلـديث.  

احلديث ل  حنم الرفع. الًالث  حنم الندر  والصـفر  ِبـل احلـيض.    الًاني  يف أن 
الرابع  حنم الندر  والصفر  أثناء احليض. اخلامس  حنـم النـدر  والصـفر  بعـد     

  طالـت ة مأربعـ  وانتظمـ   ،حديًها صـال  العيـدين  نان الًاني  ف حثأما املباحليض. 
  ًالـث الو   العيـد.   حنم حضور النساء لصـال نيالًاو حنم صال  العيدين. األوف 

  مثـر  حضـور النسـاء لصـال      رابـع الو احلنمة من األمر باجتناب احُلـيَّض املصـلةى.  
ة تسـ  انتظمـ  و ،الًالـث  فنـان حـديًها يف ائنـائف     حـث أمـا املب  العيدين يوم القيامة.

  ًالثالو   السبت يف وجوب غسل امليت.نيالًاو األوف  حنم غسل امليت.  طالتم
س  السـنة البـداء    اماخلـ و    ـم عـدد الغسـالت    رابـع الو سل املـرأ   أوىل النساء بغ

  نقض شعر املرأ  وجعل  ثالثـة ِـرون وقلقـا ه    دسالساو بامليامن ومواضع الوضوء.
ة ثالثـ  انتظمـ  و، حديًها يف النهي عن اتباع ائنـائف نان الرابع  ف حثوأما املب خلفها.
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  ًالثالو حنم اتباع النساء ائنائف.  نيالًاو األوف  احلديث ل  حنم الرفع.  طالتم
  احلنمة من نهي النساء عن اتباع ائنائف.

  طالـت ة متسانتظم  و ،اخلامس واألخري  فهو حديًها يف اإلحداد حثوأما املب
  ًالـث الو  احلديث ل  حنم الرفع. نيالًاو يف احلديث. الغريبةفردات بيان املاألوف  

س  ما متتنع عن  املـرأ   اماخلو مشروعية اإلحداد.  احلنمة من رابعالو حنم اإلحداد.
ثم ُختم البحـث بـمهم      التنبي  على أمور خمالفة للشرع يف اإلحداد.دسالساو احلادَّ .

   النتائج يف نقاط خمتصر ، ُذيلةت مبصادر ومراجع البحث. واحلمد هلل أوال  وآخرا .
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Hadeeth’s of Umm-Atyyia Al-Ansaryyia 

(May Allah Be Pleased with Her) 

That Fiqh Scholars Comply with: A Study Both in Fiqh 

And Hadeeth Aspects 

 
Prepared By 

Dr. Khalid ben Ahmad Babtain 
Associate Prof. of Fiqh at Umm-Ul-Qura University 

 

Abstract: 

This paper studies five Hadeeth’s narrated by Umm-Atyyia 

Al-Ansaryyia (despite her little narrations to the Prophet, may 

Allah’s Salaam be upon Him); of which Global Fiqh scholars 

worked and made Fatwa accordingly, both in the past and 

nowadays. 

The study has a preface and five chapters, that were put in the 

same order as Fiqh Books; namely starting with her Hadeeth 

concerning menstruation, then Eed Prayers, then Funeral (two 

Hadeeth’s), and finally widowhood.  

The preface introduces briefly Umm-Atyyia Al-Ansaryyia. 

The first chapter depicts her Hadeeth concerning menstruation, and 

illustrates it in five sections. The first, clarifies its wording. The 

second, rules that it is treated as endorsed to the Prophet, may 

Allah’s Salaam be upon Him. The next three sections are for the 

rulings of unclearness and yellowness that shows up before, during, 

and after menstruation, respectively. 

The second chapter depicts her Hadeeth concerning Eed 

prayers. It illustrates it in four sections. The first is for the ruling of 

Eed prayers. The second is for the ruling of women attendance to 

Eed Prayers. The third is for the wisdom behind ordering women in 

menstruation to avoid prayer places. The fourth is for the benefit in 

the judgment day to women attending Eed prayers. 
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The third chapter depicts her Hadeeth concerning Funeral. It 

is illustrated in six sections. The first is for the ruling of washing 

the dead. The second is for the reason behind ordering to wash the 

dead. The third, clarifies who is the most appropriate woman to 

wash a dead woman. The fourth is for the counts of washings. The 

fifth, clarifies that it is of Sunnah to start washing right members as 

well as Wodo members. The sixth is for disbanding the hair of a 

dead woman and making it in three branches thrown behind her. 

The fourth chapter depicts her Hadeeth concerning women 

ordered not to follow Funeral. It is illustrated in three sections. The 

first, rules that it is treated as endorsed to the Prophet, may Allah’s 

Salaam be upon Him. The second is for the ruling concerning 

women following Funeral. The third is for the wisdom behind 

women ordering not to follow Funeral. 

The fifth (last) chapter depicts her Hadeeth concerning 

widowhood. It is illustrated in six sections. The first, clarifies its 

wording. The second, rules that it is treated as endorsed to the 

Prophet, may Allah’s Salaam be upon Him. The third is for the 

ruling of widowhood. The fourth is for the wisdom behind ordering 

widowhood. The fifth is for things that widows should avoid. The 

sixth, clarifies some widowhood habits which are not in agreement 

with Shareeah. 

The study concludes with a listing of most important results. 

References are finally appended. Thanks to Allah at start and end. 
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 :مقدِّمة

احلمد هلل وحده، والصال  والسالم على من ال نيب بعده، نبيِّنا حممد، وعلى آل  
 وصحب  أمجعني.

 انوا أبرَّ الناس، وأفقههم، وأعلمهم بسنة رسوف  فإن أصحاب النيب  وبعد 
وما دلةت علي ، وذلك لقربهم من  علي  الصال  والسالم، وأخذهم عن  مباشر   اهلل 

 بال واسطة.

ومن تلك الًلة املبار ةي الصحابية ائليلة ُأمُّ عطية األنصارية رضي اهلل عنها، 
فلقد  انت من فضليات الصحابيات، ومن الفقيهات العاملات، فإن أحاديًها اليت 

عليها املدار يف العمل والفتوى  -وخباصة ما رواه الشيخان  - روتها عن الرسوف 
 عند الفقهاء وأهل العلم.

مر هو الذي دعاني للنتابة يف فق  ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها، ومجع وهذا األ
يف ، ويةالفقه املدوناتأحاديًها اليت عليها العملي وهلذا لن ختطيء عني القارئ يف 

شروح احلديث حديًا  أُلمِّ عطية األنصارية ُيجمع أهل العلم على االستدالف ب ، وبناء 
 أحنام فقهية علي .

 ل التمًيل ومن ذلك على سبي

ليس يف حديث غسل امليت أرفع من   »-رمح  اهلل تعاىل  –ِوف اإلمام أمحد 
حديًها أصل يف ». وِاف احلافظ ابن عبد الرب  (1)«حديث ُأمِّ عطية، وال أحسن من 

قال »... وِاف البيهقي تعليقا  على حديًها يف النهي عن اتباع ائنائف   .(2)«غسل امليت
 . ونظائر ذلك  ًري.(3)«ذلك صرحيا  حديث ُأمِّ عطية أن أصحَّ ما روي يف
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متهيدي، اشتمل  ل  حث، تقدَّمها مباحثوِد جعلت البحث يف مخسة مب
 ، ثم ختمت  خبامتة أوردت فيها أبرز نتائج البحث. لتاطعلى عد  م حثمب

 املطالت فهي اآلتية وأما املباحث 

 يف ترمجة ُأمِّ عطية األنصارية. متهيدي  حثمب

  لتاطة ممخس. وفي  .األوف  فهو حديًها يف احليض حثأما املب *
 .يف احلديث الغريبةفردات بيان امل األوف  طلتامل
 احلديث ل  حنم الرفع.  نيالًا طلتامل

 حنم الندر  والصفر  ِبل احليض.  ًالثال طلتامل
 حنم الندر  والصفر  أثناء احليض.  رابعال طلتامل
 ر  والصفر  بعد احليض.حنم الند  امساخل طلتامل

  لتاطم ةأربع. وفي  .النساء لصال  العيدينالًاني  فهو حديًها يف قخراج  حثأما املب *
 حنم صال  العيدين. األوف  طلتامل
 حنم حضور النساء لصال  العيد.  نيالًا طلتامل

 احلنمة من األمر باجتناب احُليَّض املصلةى.  ًالثال طلتامل
   حضور النساء لصال  العيدين يوم القيامة.مثر  رابعال طلتامل

  لتاطة مت. وفي  س.الًالث  فنان حديًها يف ائنائف حثأما املب *

 حنم غسل امليت. األوف  طلتامل
 السبت يف وجوب غسل امليت.  نيالًا طلتامل
 أوىل النساء بغسل املرأ    ًالثال طلتامل
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  م عدد الغسالت   رابعال طلتامل
 السنة البداء  بامليامن ومواضع الوضوء.  ساماخل طلتامل
 نقض شعر املرأ  وجعل  ثالثة ِرون وقلقا ه خلفها.  دسالسا طلتامل

  لتاطة مثالث. وفي  .الرابع  فهو حديًها يف النهي عن اتباع ائنائف حثوأما املب *
 احلديث ل  حنم الرفع. األوف  طلتامل
 حنم اتباع النساء ائنائف.  نيالًا طلتامل
   احلنمة من نهي النساء عن اتباع ائنائف.ًالثال طلتامل

  لتاطة مت. وفي  س.اخلامس واألخري  فهو حديًها يف اإلحداد حثوأما املب *
 يف احلديث.الغريبة فردات بيان امل األوف  طلتامل
 احلديث ل  حنم الرفع.  نيالًا طلتامل

 حنم اإلحـــداد.  ًالثال طلتامل
 نمة من مشروعية اإلحداد.احل  رابعال طلتامل
 ما متتنع عن  املرأ  احلادَّ . س اماخل طلتامل

 التنبي  على أمور خمالفة للشرع يف اإلحداد.  دسالسا طلتامل

أحاديث ُأمِّ عطية األنصارية رضي اهلل عنها اليت عليها العمل عند » * وِد أمسيت   
 .« دراسة فقهية حديًية –الفقهاء 

 



 هـ1438 شعبان  1ج  (70جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    20

 :منهج البحث

  يف حبًي على منهج علمي ُأخلِّص  يف اآلتي سرُت
مما رواه الشيخان البخاري  –مجعت أحاديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها املشهور   – 1

 اليت عليها العمل عند الفقهاء.  -ومسلم 
 .. وهنذا..رتَّبت األحاديث على  تت الفق  مبتدئا  باحليض، ثم صال  العيدين، – 2
 انا  بارزا  يدف على موضوع  ومسائل .جعلت لنل حديث عنو – 3

ذ رت اخلالف يف املسائل اليت دفَّ عليها احلديث، مع قيراد أدلة  لِّ فريق حست  - 4
 اإلمنان.

 أوردت وج  الداللة من  لِّ دليل أسوِ . – 5
 .األدلة، وائواب عنها ِدر االستطاعة واملناِشات اليت ِد ترد على أوردت االعرتاضات – 6

، ثم »...«لت ما نقلت  من أِواف أهل العلم بالنص بني عالميت التنصيص جع – 7
ُاذيِّل ذلك يف اهلامش بذ ر املصدر مباشر . وأما ما أنقل  باملعنى فإني ال أجعل  

 ..«..انظر  ذا»بني عالميت التنصيص، ثم ُأذيِّل ذلك يف اهلامش بعبار   

 درها األصيلة. وثَّقت األِواف واملذاهت والنصُّوص من مصا – 8
عفوت اآليات القرآنية قىل مواضعها يف القرآن العظيم، ملتفما  بإيرادها بالرسم  - 9

 العًماني، مع ذ ر اسم السور  ورِم اآلية عقت االستشهاد بها.

خرَّجت األحاديث واآلثار الوارد  يف البحث من مصادر السنة املعتمد ، فإن  – 10
أو أحدهما اِتصرت علي ، منتفيا  بذ ر « حيحنيالصَّ» ان احلديث أو األثر يف 

فإني أحاوف « السُّنن»ائفء والصفحة ورِم احلديث. وقن  ان يف غريهما من 
 نقل تصحيح أو تضعيف علماء احلديث واملشتغلني بالسُّنَّة ل .
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 عرَّفت باملصطلحات الفقهية واألصولية. – 11
 من مصادرها.ُعنيت عناية فائقة بشرح النلمات الغريبة  – 12
 مل ُأترجم ألحد من األعالم. – 13

 ختمت البحث خبامتة، ذ رت فيها أبرز ما توصلت قلي  من نتائج وأحنام. – 14
 

 واحلمد هلل أوال  وآخرا ،،،
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 (4)مبحث متهيدي: يف ترمجة أمِّ عطية األنصارية
عنها، قذ مل حتفل املصادر اليت ترمجت أُلمِّ عطية رضي اهلل عنها مبعلومات وافية 

أنها شحيحة قذا ِوبلت ببعض تراجم الصحابيات رضي اهلل عنهن، مع أنها  انت 
، ومن الفقيهات »(5)من فاضالت الصحابيات، والغازيات منهن مع رسوف اهلل »

 العاملات. 

 امسها ونسبها: 

بفتح  –. وِيل  َنسليَبة -بنون وسني مهملة وباء موحد  مصغَّر  –هي ُنَسْيَبة 
بنت احلارث األنصارية. وِيل  بنت  عت. وهي غري َنسليبة بنت  - سر السني النون و

 .(6)، ولذا أننره ابن عبد الرب«ُأمِّ عمار » عت املعروفة بـ 
وِد تردَّد املرتمجون هلا يف ذلك، فبعضهم جعلها شخصية واحد ، وبعضهم 

 ِوا بينهما. فرَّ (9)، وابن ائوزي(8)، والنالباذي(7)فرَّق بينهما، فابن ما وال
هذه ُأم عطية،  وحيتمل أن تنون ُنسيبة»وتردَّد أبو الوليد الباجي فيهما فقاف  

تهذيت ». وأشار النووي يف (10)«وحيتمل أن تنون ُأم عمار . واهلل أعلم وأحنم
 يرجِّح أحد القولني. قىل اخلالف فيها ومل (11)«األمساء

عقت ترمجة ُأمِّ عطية  (12)«صابةاإل»جدير بالذ ري أن احلافظ ابن حجر أورد يف 
 ، وفرَّق بينهما.«ُأمَّ عطية اخلافضة»األنصارية صحابية أخرى مسَّاها 

 : ذكر من روت عنه

 .، وعن عمر بن اخلطاب روت عن النيب 

  :ذكر من روى عنها

مسع منها من الصحابة أنس بن مالك. ومن التابعني  حممد بن سريين، وُأخت  
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مُّ شراحيل، وعلي بن األِمر، وقمساعيل بن عبد الرمحن بن حفصة بنت سريين، وُأ
 عطية، وعبد امللك بن عمري، وغريهم.

 : مناقبها

  انت الصحابية ائليلة ُأمُّ عطية رضي اهلل عنها من فقهاء الصحابة 
. وِاف (13)«من فقهاء الصحابة، هلا عّد  أحاديث»وعلمائهم، وصفها الذهيب بقول   

. وتقدَّم اإلشار  (14)«من  بار نساء الصحابة رضوان اهلل عليهم»لرب  احلافظ ابن عبد ا
 .»(15)من فاضالت الصحابيات، والغازيات منهن مع رسوف اهلل »لقوف النووي  

أصل السنة » وِد  انت من أعلم الناس بغسل املوتى، وحديًها يف غسل بنت النيب 
 .(16)«يف غسل املوتى، وعلي  عوَّف العلماء

. وتبع  النووي (17)ابن عبد الرب يف ترمجتها بمنها  انت غاسلة امليتات وِد جفم
 .(18)«شرح مسلم»يف 

مجاعة من الصحابة وعلماء التابعني بالبصر  يمخذون عنها َغْسل »وهلذا  ان 
. وممن أخذ عنها حديث َغْسل امليت حممد بن سريين، فنان أعلم التابعني (19)«امليت

، وأخذه عن  أبو أيوب السِّختياني فنان أعلم الناس بعمل املوتى وما يتعلق بهم
 .(20)بتغسيل املوتى بعد شيخ  ابن سريين

   ومن مناِبها رضي اهلل عنها

، تقوم بمدوار جليلة يف أنها  انت من اجملاهدات الغازيات مع رسوف اهلل 
الغفو، حتفظ للمجاهدين أمتعتهم ورواحلهم، وتصنع هلم الطعام، وتداوي جرحاهم، 

غفوت   »(21)«صحيح مسلم»وتشرف على مرضاهم. تقوف رضي اهلل عنها  ما يف 
سبع غفوات، أخلفهم يف رحاهلم، وأصنع هلم الطعام، وُأداوي  مع رسوف اهلل 

 «.(22)ائرحى، وأِوم على الفَّْمنى
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  :وفاتها

ذ رت املصادر أن ُأمَّ عطية رضي اهلل عنها انتقلت قىل البصر  يف آخر حياتها 
وهي باملدينة ِدوم  وهو  هافبلغ ،-فقدم البصر    ان غازيا  –عن ولد هلا هناك تبحث 

مريض، فرحلت قلي  فمات ِبل أن تلقاه، و ان ِدومها البصر  بعد موت  بيوم أو 
. ويبدو أنها استقرت هناك، فمخذ عنها البصريون حديًها، وما َرَوْت عن (23)يومني

فاتها على وج  التحديد، وِد أشار احلافظ . ومل تذ ر املصادر سنة ورسوف اهلل 
الذهيب أنها عاشت قىل حدود سنة سبعني من هجر  النيب 

(24). 
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 (25)املبحث األول: حديثها يف احَلْيض

يف احليض مشهور عند أهل العلم، علي   –رضي اهلل عنها  –عطية  حديث ُأمِّ
 وُيستدف فيها العمل عند فقهاء اإلسالم، فال ختلو فتوى من فتاوى احليض قال

أن يتجاهل حديًها يف الُندر  والصُّفر ، وهو  حبديًها، وال انن لشارح منت فقهيٍّ
صريح فيما دفَّ علي ، مع التنوي  قىل أن مسائل الصُّفر  والُندر  من املسائل اليت متسُّ 

 حاجة النساء قليها. 

وِوع ، وتنًر  اعلم أن مسائل الصُّفر  مما يعمُّ«  »اجملموع»ِاف النووي يف 
ومعلوم أن احليض من األمور العامة املتنرر ، . »(26)«احلاجة قلي ، ويعظم االنتفاع ب 

ويرتتت علي  ما ال ُيحصى من األحنام،  الطهار  والصال  والقراء  والصوم 
واالعتناف واحلج والبلوغ والوطء واخللع واإليالء و فار  القتل وغريها، والعد  

 .(27)«لك من األحنامي فيجت االعتناء مبا هذه حال واالسترباء، وغري ذ

اعلم أن باب احليض من عويص األبواب، ومما غلط في   ًريون من »وِاف  
 .(28)«النبار لدِة مسائلة، واعتنى ب  احملققون، وأفردوه بالتصنيف يف  تت مستقلة

در  ، يدف على أن النساء ِد يرين دما  خالصا ، ويرين   – ما سيمتي  –واحلديث 
 . (29)ا أبيَض، وهو الَقصَّة البيضاءويرين صفر  ، وهناك ِسم رابعي يرين ماًء

 نَّا ال »عن حممد بن سريين، عن ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها ِالت    نصُّ احلديث
. (31)«بعد الطهر شيئا ». ولفظ أبي داود  (30)رواه البخاري« نعدُّ الُنْدَرَ  والصُّْفرَ  شيئا 

  .(32)«بعد الغسل شيئا   »وعند الدارمي
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 احلديث: لباطم

 يف احلديث. الغريبةفردات بيان امل: ولاأل طلبامل

يف حديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها مفردات البد من التعريف بها  مصطلحات 
ومفردات هلا صلة بذات «. الطُّْهر»، و«التَِّريَّة»، و«الصُّْفر »، و«الُنْدَر »فقهية، مًل  
 ي لينون القارئ على معرفة بها.«اُئُفوف»، و«الّقصَّة البيضاء»املوضوع  ـ 

بضم الناف، وسنون الداف املهملة، ثم راء مفتوحة فتاء، ممخوذ  من   الُنْدَر  – 1
الَنَدٍر، وهو يف األصل نقيض الصَّفاء، واالسم  الُنْدر  والُنُدور . والندر  من 

وبعضهم جيعل الندر  يف اللون خاصة، األلوان  ما حنا حنو السَّواد والُغْبر . 
 . (33)والُنُدور  يف املاء والعيشي والَنَدُر يف  لٍّ

. (34)أن ينون لون الدم متندرا ، وشبهوه بغسالة اللحم واملراد بها يف احلديث 
  الُندر »ِاف العالةمة الُعًيمني   .(35)وحقيقتها  اللون األمحر الذي يضرب حنو الفساد

 ، وأحيانا  افج بعروق محراء  العلقة، فهو  الصَّديد ينون ممتفجا  مباء ماء ممفوج حُبمر
 .(36)«بيضاء وبدم

بضم الصاد املهملة، وسنون الفاء املوحد ، ثم راء مفتوحة بعدها تاء.   الصُّفر  – 2
. وِيل  هي اللون (37)املاء الذي تراه املرأ   الصَّديد يعلوه اصفرار واملراد بها 

، بني (38)يل قىل البيا،، فهو أمحر غري ِاٍن ينون بلون الذهتاألمحر الذي ا
 .(40)«اُئروحماء أصفر  ماء   الصُّفر »ِاف العالةمة الُعًيمني   .(39)بيا، وسَّواد

تشب  ُغسالة   -بتشديد التاء الفوِية و سر الراء وتشديد الياء التحتية  –التَِّريَّة  – 3
احليض واالغتساف من ، من  در  أو صفر .  ، وهي ما تراه املرأ  بعد(41)اللحم

وِيل  هي البيا، الذي تراه عند الطهر. وِيل  هي اخلرِة اليت تعرف بها املرأ  
 . (42)حيضها من طهرها
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أِـّل مـن الصُّـفر      -التَِّريَّة يف بقية حيض املرأ  »ِاف أبو ُعبيد القاسم بن سالةم  
لــتعلم أنهــا ِــد طهــرت مــن تراهــا املــرأ  عنــد طهرهــا  –والُنــدر  وأخفــى 

 .(43)«حيضها

أن لفظة )التَِّريَّة( وردت يف بعض ألفاظ حديث ُأمِّ عطية رضي  يجتدر اإلشار 
، تقوف رضي اهلل عنها  (44)«غريت احلديث»اهلل عنها، رواها قبراهيم احلربي يف 

 «.  نَّا ال نعدُّ التَِّريَّة الصُّفر  والُندر »

ض احليض والنجاسة، وائمع أطهاري واألطهار  أيام نقي  -بالضم  –الطُّْهر  – 4
طهر املرأ ، قذا انقطع دمها واغتسلت من احليض. يقاف  املرأ  طاهر من احليض، 
وطاهر  من النجاسة والعيوب. وطهرت املرأ ، وهي طاهر  انقطع عنها الدم 

ھ  ھ  ٹ ٹ چ  .(45)ورأت الطهر، فإذا اغتسلت ِيل  َتَطهَّرت واطةهَّرت

 [.222]البقر   آية  چےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇے  
الطُّهر املطلق ما ال ينون حيضا  »خالف احليض. ِاف البلر وي   والطُّهر شرعا  

 .(46)«وال نفاسا 

هي أحد عالميت الطُّهر عند غالت النساء، وهي ماء رِيق أبيض   الَقصَّة الَبْيضاء – 5
. وِيل (47)لبياض  بالَقصِّ، وهو اَئصُّ يدفع  الرَّحم عند انقطاع احليض، ُيشبَّ 

 . (48) ماء الَقصَّة وهي ائري

أن خترج القطنة أو اخلرِة اليت حتتشي بها احلائض  من  ِصَّة بيضاء  واملراد بها 
ال خيالطها صفر . وِيل  الَقصَّة شيء  اخليط األبيض خيرج بعد انقطاع الدم 

 . (49) لِّ 

، ليس (51)، بمن ُتدخل املرأ  اخلرِة فتخرجها جافةة(50)فاُئُفو والعالمة الًانية  - 6
 ب  أثر الدم.
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عالمة الطهر معروفة عند النساء، وهو سائل أبيض »ِاف العالةمة الُعًيمني  
خيرج قذا توِةف احليض، وبعض النساء ال ينون عندها هذا السائل، فتبقى قىل احليضة 

ها أنها قذا احتشت بقطنة بيضاء، أي الًانية دون أن ترى هذا السائل، فعالمة طهر
 .(52)«أدخلتها حملَّ احليض ثم أخرجتها ومل تتغيَّر، فهو عالمة طهرها

 : احلديث له حكم الرفع.نيب الثاطلامل

اختلف أهل العلم يف حديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنهاي هل هو مرفوع أو 
فهو  ىل النيب موِوف  ويرتتت على هذا حنم االحتجاج ب ، فإن  ان مرفوعا  ق
 .(53)حجة، وقن  ان موِوفا  على ُأمِّ عطيَة فهو رأي واجتهاد ِابل للنقاش

، على أن .. «. نا ال نعدُّ »ثون فإنهم جيعلون ما شاب  ِوف ُأمِّ عطية  أما احملدِّ
مع علم  بذلك، فينون تقريرا  من  علي  الصال  والسالم.  معناه، أي يف زمن النيب 

ري حيث جعل مًل هذه الصيغة تعد يف املرفوع ولو مل يصرِّح وهو مذهت البخا
ألن »ي (54). وجفم ب  احلا م وغريه من علماء احلديثالصحابي بذ ر النيب 

 . (55)«ووجوده عندهم وقِراره هلم الصَّحابية حتني حاف نساء الصحابة زمن النيب 

 : حكم الُكْدَرة والصُّفرة قبل احليض.ثالثال طلبامل

 الُندر  والصُّفر  ِبل احليض حيضا ي ألنها ليست يف أيام احليض. وهو ال تعترب
 .(56)ِوف أ ًر الفقهاء،  ابن املسِّيت، وعطاء، والًوري، واألوزاعي،  ما نقل  البغوي

قن احليض قمنا هو الدم األسود »وب  يقوف الظاهرية، ِاف ابن حفم الظاهري  
 .(57)«ق وليس حيضا وحده، وأن احُلمر  والصُّفر  والُندر  عر

 اعتنفْت مع رسوف اهلل »* واستدلوا حبديث عائشة رضي اهلل عنها ِالت  
 .(58)«امرأ  من أزواج ، فنانت ترى الصُّفر  والدم والطةْست حتتها وهي تصلي
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 تصريح عائشة رضي اهلل عنها بمن قحدى زوجات النيب  ووج  الداللة من  
مع نفوف دمها وال تعتّد بذلك وال تعتربه  -ر  وحنوها الُند – انت ترى الصُّفر  

شيئا ، بإِرار النيب علي  الصال  والسالمي فدفَّ على أن احليض املعترب شرعا  هو الدم 
، واختاره (60). وذ ره شيخ اإلسالم ابن تيمية وجها  للحنابلة(59)األسود اخلالص
 .(61)العالمة الُعًيمني

أنها قذا رأت الصُّفر  والُندر  يف  وذهت القاضي أبو يوسف من احلنفية قىل
أوف أيامها مل تنن حيضا ، وقن رأتها يف آخر أيامها  انت حيضا . وعلةل ذلك بمن 
خروج الُندر  يتمخر عن الصايف، فإذا تقدَّمها دم أمنن جعلها حيضا  تبعا ، وأما قذا مل 

 .(62)يتقدمها دم فلو جعلناها حيضا   انت متبوعة ال تبعا 

 : حكم الُكْدَرة والصُّْفرة أثناء احليض.رابعلا طلبامل

على أن  ال حنم للُندر  والصُّفر  بعد الطُّهر وظهور  (63)دفَّ منطوق احلديث
على أن الُندر  والصُّفر  وِت  (64)عالمت ، واالغتساف من احليض. ودفَّ مبفهوم 

 . (65)احليض حيض،  ما ذهت قلي  ائمهور

 بالنتاب، والسنة، واملعقوف  واستدف مجهور الفقهاء على ذلك

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ أما النتاب فقوف اهلل تعاىل  –1

 .[222]البقر   آية  چھھ   ھ  ھ  ے  ے

  وج  الداللة من اآلية من وجهني 

أن اآلية دلةت بعمومها على أن اخلارج من الفرج زمن العاد   الوج  األوف 
 .(66)فر حيض، وهذا يتناوف الُندر  والصُّ

أن اهلل تعاىل جعل احليض أذًى، واسم )األذى( ال يقتصر على  الوج  الًاني 
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 .(67)الدم األسود، وقمنا يشمل الُندر  والصُّفر  أيضا 

رواية علقمة بن أبي علقمة، عن ُأمِّ  موال  عائشة ُأمِّ املؤمنني أنها  ومن السنة  - 2
 (69)فيها الُنْرُسُف (68)ْرَجةاملؤمنني بالدَّ ان النساء يبعًن قىل عائشَة ُأمِّ »ِالت  

في  الصُّفر  من دم احليضة يسملنها عن الصَّال ، فتقوف هلنَّ  ال تعجلَن حتى ترين 
 .(70)«الَقصَّة البيضاء، تريد بذلك الطُّهر من احليضة

أن عائشة رضي اهلل عنها أخربت أن ما سوى البيا،  وج  الداللة من  
ي ألن  حنم ال ُيدرك ا ِالت ذلك مساعا  من رسوف اهلل حيض، والظاهر أنها قمن

   .(71)باالجتهاد

 وأما املعقوف فمن أربعة أوج   – 3

 .(72)أن ينون حيضا  -العاد   –أن األصل فيما تراه املرأ  زمن اإلمنان  األوف 

 .(73)األسودأن الُندر  والصُّفر  يف زمن احليض حيضي ألنهما دٌم أشب   الوج  الًاني 

أن الُندر  والصُّفر  خرجا من الرَّحم، وهما منتنا الـرِّيح، فحنمهمـا    الوج  الًالث 
 .(74)حنم احليض

 .(75)أن  دم يف وِت  قال أن  ممتفج مباء الوج  الرابع 

 س: حكم الُكْدرة والصُّفرة بعد احليض.اماخل طلبامل

ت من حيضتها ال ُيلفت للُندر  والصُّفر  بعد الطهر حبافي ألن املرأ  قذا طهر
واغتسلت ثم رأت صفر   أو  در   فإنها ال تعتربها شيئا ، والواجت  -ومًل  النفاس  –

 يف حقها أن تتوضم وتصلي.

ذهت قىل ذلك طائفة من السلف،  إبراهيم النخعي، ومحاد، وعطاء، وسفيان 
. (76)بن مهدي، واألوزاعي، وسعيد بن املسيِّت رمحهم اهلل تعاىلاالًوري، وعبدالرمحن 
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، (79)، والشافعية(78)، واملالنية(77)وعلي  مجهور فقهاء املذاهت األربعة، احلنفية
 .(80)واحلنابلة

. (81)«وقن رأت  بعد أيام حيضها مل يعتّد ب . نصَّ علي  أمحد«  »املغين»ِاف يف 
 .(82)«ُيلتفت قليهاي خلرب ُأمِّ عطية وعائشةوقن طهرت ثم رأت  در   أو صفر   مل »وِاف  

 لوا على ما ذهبوا قلي  مبا يمتي واستد

ويف رواية «.  نَّا ال نعدُّ الُنْدَرَ  والصُّْفرَ  شيئا »حبديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها   - 1
 .(83)«بعد الطهر شيئا »أبي داود املتقدمة  

 .(84)، فإن الدم الفائد على الطهر املعتاد ليس حبيضووج  الداللة من  ظاهر

يف املرأ  ترى ما ُيريبها بعد   عنها ِالت  ِاف رسوف اهلل وعن عائشة رضي اهلل – 2
، وابن (86)، وأبو داود(85)رواه اإلمام أمحد«. قمنا هو علْرق، أو ُعُروق»الطهر  

 .(87)ماج 

هو من األدلة الدالة على عدم االعتبار »ما ِال  الشو اني   وج  الداللة من  
 .(88)«مبا ترى املرأ  بعد الطهر

يًبت  -زمن احليض  –أن الصُّفر  والُندر  ِبل الطُّهر  – ما سبق  –تقرَّر وألن   – 3
يًبت تبعا  ما ال هلا أحنام احليض تبعا  للحيضي قذ من القواعد الفقهية املقرر  )

، أما بعد الطُّهر فقد انفصل، وليس هو الدم الذي ِاف اهلل (89)(يًبت استقالال 

 السائالت  سائر والصُّفر  الُندر  فصارت ،[222  البقر ] چۀ  ہ چ في  
 .املرأ  فرج من خترج اليت

 .(90)وألن  دم ليس في  أمار  احليضي فلم ينن حيضا  – 4

وألن  دم زائد على العاد ، فلم يًبت حتى ايف بالتنرار،  الفائد على العاد  يف  – 5
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 .(91)حق االستحاضة

ءي ألن بعـض النسـاء   يف احلقيقة مع وضوح  وبيانـ  أريـح للنسـا   »وهذا القوف 
 مـا   –تبقى معها الصُّفر  ملد  طويلة بعد الدم، فإذا ِلنا  احليض هو الـدم املعـروف   

يف اللغة العربية، نقـوف  هـذا شـيء معـروف وال حيتـاج قىل       -ِاف ابن حفم رمح  اهلل
ــ  شــيئا ، فهــو أصــوب وأِــرب    ــَة أنهــم ال يعدُّون قشــناف، ويؤيــده حــديث ُأمِّ عطي

 وباهلل تعاىل التوفيق.،،، (92)«للصواب

 ( 93)املبحث الثاني: حديثها يف صالة العيدين

من أحاديث ُأّم عطية رضي اهلل عنها اليت عليها عمـل الفقهـاء ِـداا  وحـديًا ،     
، واحُلـّيض،  (94)سلفا  وخلفا ي حديًها يف صال  العيدين، وفي  األمـر بـإخراج العواتـق   

 عو  املسلمني.للصال ، وشهود اخلري، ود (95)وذوات اخُلُدور

عن حفصة بنت سريين، عن ُأمِّ عطيـة رضـي اهلل عنهـا ِالـت       نصُّ احلديث 
أن ُنخِرجهنَّ يف الفطر واألضحىي الَعواتلـق واحُلـيَّض وذواتل    أَمَرنا رسوف اللة  »

ِلـت  يـا   «. اخُلُدوِر، فممَّا احُليَّض فيعتِفلن الصَّال ، ويشهدَن اخلري، ودعو  املسـلمني 
متفق «. للُتْلبلْسَها ُأخُتها من جلبابها». ِاف  (96) ! قحدانا ال ينون هلا جلباٌبرسوف اللة

 .(97)علي 

 احلديث: طالبم

 األول: حكم صالة العيدين. طلبامل

 . (98)اإلمجاع منعقد بني أهل العلم على مشروعية صال  العيدين

[، وهي 2]النوثر   چژ  ژ  ڑچ واألصل يف ذلك ِوف اهلل تعاىل 
العيد يف ِوف طائفة من السلف،  عنرمة، وعطاء، وِتاد . وهي من أعالم صال  
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 .(99)الدين الظاهر ، وشعائره الواضحة

 واختلفوا يف فرضيتها ووجوبها على ثالثة أِواف 

 أن صال  العيدين فر،  فاية. القوف األوف 

وهو ظاهر مذهت احلنابلة، قذا ِام بها البعض سقط اإلثم عن الباِني، وأن 
. وِاف بالوجوب أبو سعيد (100)بلد لو تر وها وجت على اإلمام ِتاهلم أهل

 .(101)اإلصطخري من الشافعية

 واستدلوا على وجوبها مبا يمتي  

، واألمـر  [2]النوثر   چژ  ژ  ڑچ السابقة بممر اهلل تعاىل بها يف اآلية  - 1
 . (102)يقتضي الوجوب

أن ُنخـِرجهنَّ يف   َرنا رسوف اللةـ   أَم»وحبديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها، وفي    – 2
أمـر   وقذا  ـان الـنيب   »واألمر يقتضي الوجـوب  ـذلك.   «. الفطر واألضحى

 .(103)«االجتماع النساء، فالرجاف من باب أوىلي ألن األصل يف النساء أنهن لسن من أهل
 على فعلها، و ذا خلفا ه الراشدون.  ومبداومة النيب  - 3

ين الظـاهر ، وأعـالم الـدين الظـاهر  فـر،،  ـاألذان،       وألنهـا مـن أعـالم الـد     -4
 واإلِامة، وائمعة. 

وألنها لو مل جتت مل جيت ِتاف تار يها،  سائر السُّنن، حيقق  أن القتاف عقوبة ال  - 5
 تتوج  قىل تارك مندوب  القتل والضرب.

 أنها واجبة على األعيان.  القوف الًاني 

إلمام أمحد، اختارها شيخ اإلسالم ابن ، ورواية عن ا(104)وهو مذهت األحناف
 .(105)تيمية
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ِاف احلنفية  هي واجبة على  ل من وجبت علي  صال  ائمعة. وأشار ابن 
ِدامة أنها واجبة على األعيان وليست فرضا ي ألنها صال  شرعت هلا اخلطبة فنانت 

 .(106)واجبة على األعيان وليست فرضا   ائمعة

 .أنها سنة مؤ د  القوف الًالث 

، وهو رواية ثالًة عند (108)، وعلي  أ ًر الشافعية(107)وهو مذهت املالنية
 .(109)احلنابلة

 واستدلوا على استحبابها وعدم وجوبها مبا يمتي  

حبديث األعرابي حني علةم  فرائض اإلسالم، ومنها الصلوات اخلمس، فسمل   - 1
 .(110)«قال أن تطةوَّعال، »األعرابي  هل عليَّ غريها  فقاف علي  الصال  والسالم  

أن احلديث عام تدخل في   ل صال  غري الصلوات  ووج  الداللة من  
 .(111)صريح يف أنها غري واجبة« ال  »اخلمس، وِول  

 هلا مجاعة، ومواظبت  عليها.  وبفعل النيب  - 2

 . (112)وأنها صال  مؤِتة ال تشرع هلا اإلِامة، فلم جتت بالشرع  صال  الضُّحى - 3

أنها فر،  فاية، قذا ِام بها البعض  –واهلل أعلم  –الذي يظهر لي  جيح الرت
 سقط اإلثم عن الباِني.

 : حكم حضور النساء لصالة العيد.نيالثا طلبامل

ظاهر حديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها في  األمر بإخراج النساء شيبا  وصغارا  
وفي  نظري ألن من مجلة »لصال  العيد ووجوب ذلك عليهن، ِاف احلافظ ابن حجر  

من ُأمر بذلك َمْن ليس مبنلةف، فظهر أن القصد من  قظهار شعار اإلسالم باملبالغة يف 
 .(113)«االجتماع، ولتعمَّ ائميع الرب ة
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 وِد اختلف العلماء يف هذا على ثالثة أِواف 

 وجوب خروج النساء للعيدين. القوف األوف 

، وعبد اهلل بن أبو بنر، وعمر، وعلي  وب  يقوف اخللفاء الراشدون الًالثة  
 .(114). وعلقمة، واألسود من التابعنيعمر 

 ومن أدلتهم 

أخرجوا »حديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها املتقدِّم، ويف بعض روايات احلديث   – 1
العواتَق وذواتل اخُلُدوِر ليشهدَن العيَد، ودعو  املسلمني، ليجتننَب احُليَّض مصلةى 

 .(115)«الناس

ُيخرج بنات  ونساءه   ان رسوف اهلل »حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما ِاف   – 2
 .(116)«قىل العيدين

 ،وهو ظاهر يف اسـتمرار ذلـك منـ    »ما ِال  الصنعاني   ووج  االستدالف من  
 .(117)«وهو عام ملن  انت ذات هيئة وغريها، وصريح يف الشواّب ويف العجائف باألوىل

 اب خروج النساء لصال  العيد.استحب القوف الًاني 

 . (118)وهو حمني عن بعض السلف. وِاف ب  ابن حامد من احلنابلة

وهؤالء محلوا أحاديث األمـر بـإخراجهن للعيـد علـى النـدب واالسـتحباب،       
علةل خروجهن بشهود دعو  اخلري ودعو  املسـلمني، ولـو  ـان     ويقولون بمن النيب 

 ن ألداء الواجت عليهن المتًاف األمر.واجبا  ملا علةل بذلك، ولنان خروجه

وفي  تمملي فإن  ِد يعّلل الواجـت مبـا فيـ  مـن     »وأجاب عن  الصنعاني بقول   
وخصَّ الشافعي استحباب حضور النسـاء غـري ذوات    .(119)«الفوائد وال يعّلل بمدائ 

 فًينـره،  –وهن اللواتي ُيشـتهني ئمـاهلن    –اهليئات لصال  العيد، أما ذوات اهليئات 
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و ذلك املرأ  الشابةي ملا يف ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن. وهذا هو املذهت عند 
 .(120)الشافعية، وب  ِطع مجهورهم

 . راهية خروج النساء لصال  العيد بعد النيب  القوف الًالث 

وِاف ب  مجاعة من السلف، فقد  ره  عـرو  بـن الـفبري، والقاسـم بـن حممـد،       
. وهو (121)ألنصاري، وسفيان الًوري، وعبد اهلل بن املباركوقبراهيم النخعي، وحييى ا

وج  عند الشافعية، حناه الرافعي عنهم، حبيث قن  ال يستحت هلن اخلروج حبـاف مـن   
 .(122)األحواف

وألن »ما مل ينـن موجـودا  يف زمنـ .     وذلك ملا أحدث النساء بعد عهد النيب 
. ِالت عائشـة  (123)«صدر األوفالفنت وأسباب الشر يف هذه األعصار  ًري  خبالف ال

ما أحدث النساء ملنعهن املساجد  ما ُمنعت  لو أدرك رسوف اهلل »رضي اهلل عنها  
 .(124)«نساء بين قسرائيل

وسـملت  عـن النسـاء خيـرجن قىل     »ِاف اإلمام أمحد  ما يف مسائل ابنـ  صـا     
ألنهـن  »اهلل   . زاد يف روايـة ابنـ  عبـد   (125)«ِاف  ال يعجبين يف زماننـا هـذا   العيدين 

 ان النساء يرخَّص هلن يف اخلروج قىل العيد، فمما »وِاف اإلمام أبو حنيفة   .(126)«فتنة
 .(127)«اليوم فإني أ ره ، وأ ره هلن شهود ائمعة

بمن  ال يدف على حتريم خروج  جيت عن حديث عائشة رضي اهلل عنهاوُأ
مل انعهن،  ُيمنعني ألن   النساء، وال على نسخ األمر ب ، بل في  دليل على أنهن ال

 .(128)بل أمر بإخراجهن، فليس ألحد أن انعهن

 أن خروج النساء للعيدين منسوخ. القوف الرابع 

وهو ما ذهت قلي  الطحاوي، حبيث قن األمر خبروج النساء للعيد  ان يف أوف 
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ا  ًر اإلسالم لالحتياج قليهن لتنًري سواد املسلمنيي لينون في  قرهاب للعدو، ثم ملة
 . (129)املسلمون ُنسلَخ

ومل أَر من ِاف بهذا الرأي سواه، وهو متعقةت بمن النسخ جمرد دعوى، ويردُّه 
  (130)ثالثة أمور

أن ابن عباس رضي اهلل عنهما شهد خروج النساء للعيدين وهو صغري، و ان  األوف 
 ذلك بعد فتح منة، وال حاجة قليهن لقو  اإلسالم حينئذ.

عليـ  الصـال  والسـالم علةـل يف حـديث ُأمِّ عطيـة رضـي اهلل عنهـا          أن الـنيب  الًاني 
 حضورهن لشهود اخلري ودعو  املسلمني.

مبد ،   أن ُأمَّ عطية رضي اهلل عنها أفتت خبروج النساء للعيد بعد وفا  النيب  الًالث 
 .ومل خيالفها أحد من الصحابة 

قـوف الًـاني، وهـو    هـو ال  –واهلل أعلـم بالصـواب    –الـذي يظهـر    الرتجيح 
استحباب خروجهن لصال  العيد، حبيـث حتمـل أحاديـث القـائلني بـالوجوب علـى       

علةل خروجهن بشهود اخلري ودعو  املسلمني، ولو  ـان   االستحبابي ألن الرسوف 
ملا علةل بذلك حبيث ينون خروجهن ألداء الواجت جملـرد األمـر.    ا خروجهن هلا واجب

 هذا من جهة.

فنما أشار احلافظ ابن حجر فإن بعض من ُأمرن باخلروج  ومن جهة أخرىي
 ،  احليَّض، فدفَّ ذلك على انصراف األمر على االستحباب.اٍتغري منلةف

أما حديث عائشة رضي اهلل عنها يف منع النساء من اخلروج مطلقا  ففي  نظر 
ر احلنمي قذ ال يرتتت على ذلك تغيُّ» بري. ِاف احلافظ ابن حجر معلقا  على احلديث  

فيقاف «. لو رأى ملنع»ألنها علةقت  على شرط مل يوجد، بناء على ظن ظنت  فقالت  
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علي   مل يَر ومل انع! فاستمرَّ احلنم، حتى قن عائشة مل تصرِّح باملنع، وقن  ان  المها 
 ُيشعر بمنها  انت ترى املنع.

مبنعهن، ولو  ان ما وأيضا  فقد علم اهلل سبحان  ما سُيحدلثن فما أوحى قىل نبي  
أحدثن يستلفم منعهن من املساجد لنان منعهن من غريها  األسواق أوىل. وأيضا  
فاإلحداث قمنا وِع من بعض النساء ال من مجيعهني فإن تعيَّن املنع فلينن ملن 

قىل ذلك مبنع  أحدثْت، واألوىل أن ينظر قىل ما خيشى من  الفساد فيجتنت إلشارت  
 .(131)«و ذلك التقيد بالليل التطيت والفينة،

أحق أن ُتتبع، وِوف عائشة خمتص مبن  وسنة رسوف اهلل »وِاف ابن ِدامة  
أحدث دون غريها، والشك بمن تلك ينره هلا اخلروج، وقمنا يستحت هلن اخلروج 
غري متطيبات، وال يلبسن ثوب شهر  وال زينة، وال خيرجن يف ثياب البذلة، لقوف 

. وال خيالطن الرجل، بل ينّن ناحية (132)«جن َتفلالتوليخر  »رسوف اهلل 
 .(133)«منهم

 : احلكمة من األمر باجتناب احُليَّض املصلَّى.ثالثال طلبامل

مجهور الشافعية على أن املنع للُحيَّض من اجتناب مصلى العيد منُع تنفي  ال 
ة وال حتريم، ووج  ذلك الصيانة واالحرتاز من خمالطة النساء للرجاف من غري حاج

وليس للتحريمي ألن املصلةى ليس  - ما ِالوا  -صال . ووج   ون املنع للتنفي  
وينقل بعض فقهاء الشافعية أن  حيرم املنث على احلائض  ما حيرم منًها يف  مسجدا .

 .(134)«والصواب األوف»املسجدي ألن  موضع للصال  فمشب  املسجد. ِاف النووي  
احلنمة يف اعتفاهلن أن يف وِوفهن وهن ال »  -تعاىل رمح  اهلل  –وِاف ابن املنري 

  .(135)«فاستحتَّ هلن اجتناب ذلك ييصلني قظهار استهانة باحلاف

وأما أمر احلائض باعتفاف املصلى، فقد »  -رمح  اهلل  –وِاف احلافظ ابن رجت 
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وِد ِيل  قن » «.ِيل  بمن مصلى العيدين مسجد، فال جيوز للحائض املنث في 
نون ل  حنم املساجد يف يوم العيدين خاصة يف حاف اجتماع الناس في  دون املصلى ي

واألظهر أن أمر احُليَّض باعتفاف املصلى قمنا هو حاف »ثم ِاف  ..«. .غريه من األوِات
الصال ي ليتسع على النساء الطاهرات منان صالتهن، ثم خيتلطن بهن يف مساع 

 . (136)«اخلطبة

 لنساء لصالة العيدين يوم القيامة.: مثرة حضور ارابعال طلبامل

عن ابن عباس رضي اهلل  –رمح  اهلل تعاىل  –ذ ر شيخ اإلسالم ابن تيمية 
عنهما أن النساء يرين اهلل تعاىل يف األعياد، وأشار أن أحاديث ر ية اهلل تعاىل يوم 

 القيامة تشمل املؤمنني مجيعا  من الرجاف والنساء.

نهما أن سبت ذلك أن الر ية املعتاد  العامة وُروي عن ابن عباس رضي اهلل ع
يف اآلخر  تنون حبست الصلوات العامة املعتاد ، فلما  ان الرجاف ِد ُشرع هلم يف 
الدنيا االجتماع لذ ر اهلل ومناجات ، وترائي  بالقلوب والتنعم بلقائ  يف الصال   ل 

 نت  والتمتع بلقائ .مجعةي جعل هلم يف اآلخر  اجتماعا  يف  ل مجعة ملناجات  ومعاي

وملا  انت السنة ِد مضت بمن النساء يؤمرن باخلروج يف العيـد حتـى العواتـق    
خيـرج عامـة نسـاء املـؤمنني يف العيـد جعـل        واحُليَّض، و ان على عهد رسوف اهلل 

 .(137)عيدهن يف اآلخر  بالر ية على مقدار عيدهن يف الدنيا

 (138)املبحث الثالث: حديثها يف اجلنائز

ورضي اهلل  ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها يف غسل زينت بنت النيب  حديث
من أشهر األحاديث اليت روتها عن رسوف اهلل  (139)عنها

، وهو خمرَّج يف (140)
، ظهر فيها «الصحيح»وغريهما. ورواه البخاري يف عد  مواضع من « الصحيحني»
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 من خالف تبويب . -على عادت   –فقه  

 حديث غسل امليت أرفع من حديث ُأمِّ عطية، وال ليس يف»ِاف اإلمام أمحد  
 .(141)«أحسن من 

ليس يف أحاديث الغسل للميت أعلى من حـديث ُأمِّ عطيـة،   »وِاف ابن املنذر  
 .(143)«حـديًها أصـل يف غسـل امليـت    »وِاف ابن عبد الرب   .(142)«وعلي  عوَّف األئمة

يف ذلك على حـديث ُأمِّ  وأما صفة الغسل فينبغي االعتماد »وِاف القاضي الشو اني  
 .(144)«عطية الًابت يف الصحيحني

عن حممد بن سريين، عن ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها ِالت  دخل   نصُّ احلديث
اغسلنها ثالثا  أو مخسا  أو أ ًر من ذلك »وحنن نغسل ابنت  فقاف   علينا رسوف اهلل 

، فلمَّا فرغنا آذنَّاه، فملقى «آذّنينمباء وسلْدٍر، واجعلَن يف اآلخر   افورا ، فإذا فرغُتنَّ ف
 «.أشعْرنها قياه»فقاف   (145)قلينا حلْقوه

مبًل حـديث حممـد، و ـان يف حـديث      (147)  وحدَّثتين حفصة(146)فقاف أيوب
و ـان فيـ  أنـ  ِـاف      «. ثالثا  أو مخسا  أو سـبعا  »و ان في   «. اغسلنها وترا »حفصة  

أن ُأمَّ عطيـة ِالـت  ومشـطناها    »ان في   و «. ابدأوا مبيامنها ومواضع الوضوء منها»
 .(148)«ثالثة ِرون

 :احلديث طالبم

 حكم غسل امليت. :األول طلبامل

ذهــت مجهــور الفقهــاء قىل أن غســل امليــت مــن فــرو، النفايــات. ِــاف بــ  
. حتى (152)، واحلنابلة(151)، والشافعية(150)، واملالنية يف املشهور عندهم(149)األحناف

لو ُدفن من ِبل الُغسـل مـن أمنـن ُغسـل  لـفم نبشـ  علـى          -أعين احلنابلة  -ِالوا 
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 . (153)الصحيح من املذهت

. ورجَّح  القـرطيب  (155)ويف ِوف للمالنية هو سنة .(154)وهو مذهت الظاهرية
 .(156)املالني يف شرح  ملسلم

  واستدلوا على ذلك بالسنة واملعقوف

ثالثـا  أو مخسـا  أو    اغسـلنها »يف حديث أمِّ عطية رضي اهلل عنها، وفي    ِول   – 1
 «.أ ًر من ذلك

، واألصل يف األمر الوجوب قذا ورد أمٌر« اغسلنها»أن ِول   ووج  الداللة من  
 .(157)متجردا  عن القرائن

بعرفَة  وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما ِاف  بينما رجٌل واٌِف مع رسوف اللة ل  – 2
َِْعَص َِْصَعْت ، أو ِاف  فم اغسلوه   »، فقاف رسوف اهلل (158)ْت ِقذ وِع من راحلت  فم

بلماء وسلْدر، و فِّنوه يف ثوبني، وال حتنِّطوه، وال ختمِّروا رأس ي فإن اهلل يبعً  يوم 
 .(159)متفق علي «. القيامة ملبِّيا 

أن النيب علي  الصال  والسالم أمر بغسل امليت احملرم بقول    وج  الداللة 
 للوجوب. -سبق  ما  -، واألمر «اغسلوه مباء وسدر»

- بل هو من أعظم احلقوق -أن غسل امليت من حقوق املسلم على أخي   ومن املعقوف  – 3
 .(160)أن يقّدم اإلنسان أخاه قىل رب  تبارك وتعاىل على أ مل ما ينون من الطهار  ي

 : السبب يف وجوب غسل امليت.نيالثا طلبامل

 على أربعة آراء  اختلفت مذاهت العلماء يف السبت يف وجوب غسل امليت

أن غسل  غسل تعبدي، يشرتط في  ما يشرتط يف بقية األغساف  الرأي األوف 
 .(161)الواجبة واملستحبة. وأشار احلافظ ابن حجر أن  املشهور عند ائمهور
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أو ل الغسل يف عدده قىل اجتهاد ُأّم عطية وصواحباتها  وعور، بمن النيب 
 .(162)واختيارهن ما و ل  قىل نظرهنغسل عباد  حبست ما يرون من النظافة، فلو  ان ال

 أن غسل امليت قمنا ُشرع للتنظيف.  الرأي الًاني 

، فإن  مشعر بمن غسل  للتنظيف ال «مباء وسلْدر»يف حديًها   ويدف علي  ِول  
، (165)، والشـافعية (164). وب  يقوف املالنيـة (163)للتطهريي ألن املاء املضاف ال يتطهر ب 

 نهم حينمون بطهار  اآلدمي حيًّا وميتا .ي أل(166)واحلنابلة

 أن غسل امليت شرع من أجل النجاسة. الرأي الًالث 

فـذهت   وهذا مبين على اخلالف يف ميتـة اآلدمـي هـل هـي طـاهر  أم  سـة       
احلنفية قىل أنها  سة  اسة خبث تطهر بالغسلي ألن اآلدمي حيـوان دمـوي فيـنجس    

وهـو   .(167)ة مشايخ األحناف، وهـو األظهـر  باملوت  سائر احليوانات، وهو ِوف عام
. (168)رواية ضعيفة عند املالنية، ِاف ب  ابن القاسم، وابن شعبان، وابـن عبـد احلنـم   

. وبعـدم جـواز غسـل امليـت مبـاء زمـفم       (169)وهلذا ِـالوا بنجاسـة الـذي ُينشَّـف بـ      
 .(171). وهو رواية ضعيفة عند الشافعية(170)لنجاست 

املرفوع يردُّ هذا السبت، وهو ِول   ير  وأجاب ائمهور بمن حديث أبي هر
«  (172)متفق علي «. قن املؤمن ال ينجس . 

أن صفة اإلاان ال ُتسلت باملوت، وقذا  انت باِيـة فهـو    ووج  االستدالف ب  
 . (173)غري  س

وبمن امليت لو  س باملوت مل يطهر بالغسـل  احليوانـات الـيت تـنجس، وألنـ       
. وألن غسـل  وق رامـ  بالصـال  عليـ  يـمبى      (174)هيدآدمي فلم ينجس بـاملوت  الشـ  

تنجيس ، قذ ال معنى لغسل امليتـة الـيت هـي مبنفلـة الَعـذلر . ولصـالت  عليـ  الصـال          
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ِبَّل عًمان بن مظعون بعـد   والسالم على سهل بن بيضاء يف املسجد. وملا ثبت أن  
 .(175)املوت، ولو  ان  سا  ملا فعل علي  الصال  والسالم ذلك

 أن غسل امليت ُشرع احتياطا  الحتماف أن ينون علي  جنابة.  أي الرابعالر

ما مـن ميـت اـوت قال    »وب  يقوف بعض املالنية، ويروون في  حديًا  مرفوعا   
. واختلفوا يف معناه  فقيل  قن  من شد  النفع. وِيل  قن امليت (176)«جينت عند املوت

وتعقةب  احلافظ ابن حجر بـمن   .(177)فمنفف قذا فارِت  الروح وارتاح من شد  النفع التذَّ
  .(178)ألن الزم  أن ال يشرع غسل من هو دون البلوغ، وهو خالف اإلمجاع يفي  نظرا 

 ومجيع اآلراء يف نظري صاحلة ألْن تنون سببا  يف وجوب غسل امليت. 

 ؟أوىل النساء بغسل املرأة :ثالثال طلبامل

ائنس، حبيث يغسِّل الذ ر الذ ر،  األصل يف تغسيل امليت أن ائنس ُيغسِّل
ألن حلَّ املسِّ من غري شهو   ي- (179)وهو حمّل اتفاق بني العلماء –واألنًى األنًى 

وعلي  حيرم عند ائماهري تغسيل  .(180)ثابت للجنس حالة احليا  و ذا بعد املوت
قطع ي ألن الفوجية ال تن(181)ائنس خالف ائنس، قال املرأ  لفوجها، والفوج المرأت 

، قال أن احلنفية جييفون غسل املرأ  لفوجها، وليس للفوج (182)حقوِها باملوت
وأوىل الناس بغسل املرأ  األِرب فاألِرب من نسائهاي ُأّمها، ثم جدَّتها،  !(183)غسلها

 .(184)ثم ابنتها، ثم األِرب فاألِرب، ثم األجنبيات  الرجل

 ؟كم عدد الغسالت :رابعال املطلب

، على أن  «اغسلنها ثالثا  أو مخسا  أو سبعا »ية رضي اهلل عنها  دفَّ حديث ُأّم عط
جيت ذلك العدد، والظاهر اإلمجاع على قجفاء الواحد ، فاألمر بذلك حمموف على 

  .(185)الندب
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الواجت يف غسل امليت مر  واحد ي ألن  غسل واجت   »(186)«املغين»ِاف يف 
واملستحت أن ُيغسل  «.بة واحليضعن غري  اسة أصابت  فنان مر  واحد   غسل ائنا

امليت ثالثا ، فإن مل حتصل النظافة واإلنقاء زاد حتى حتصل وحيصل اإلنقاء، فإن حصل 
واحلنمة في  »، على أن ُيجعل يف الغسلة األخري  النافور، (187)بشفع اسُتحتَّ اإليتار

فيفا ، أن  يطيِّت رائحة املوضع ألجل من حضر من املالئنة وغريهم، مع أن في  جت
وتربيدا ، وِوَ  نفوذ، وخاصية  يف تصليت جسد امليت، وصرف اهلوام عن ، ومنع ما 
يتحلةل من الفضالت، ومنع قسراع الفساد قلي ، وهو أِوى الروائح الطيبة يف ذلك، 

  . وِول (188)«وهذا هو السر يف جعل  يف اآلخر ي قذ لو  ان يف األوىل مًال  ألذهب  املاء
، هو حبست احلاجة للنظافة قىل الفياد  على الًالث مع رعاية «ذلك ... أو أ ًر من»

 .(189)الوتر، وليس ذلك للتخيري

واملراد اغسلنها وترا ، ولينن ثالثا ، فإن احتجنت قىل زياد  عليها »ِاف النووي  
لإلنقاء فلينن مخسا ، فإن احتجنت قىل زياد  اإلنقاء فلينن سبعا ، وهنذا أبدا . وحاصل  

يتار مممور ب ، والًالث مممور بها ندبا ، فإن حصل اإلنقاء بًالث مل تشرع أن اإل
 . (190)«الرابعة، وقال زيد حتى حيصل اإلنقاء، ويندب  ونها وترا 

والصحيح من مذهت احلنابلة الفياد  على سبع غسالت قىل أن ُينقي ويقطع 
 . (191)لسبععلى وتري ألن الفياد  على الًالث من أجل اإلنقاء فنذا ما بعد ا

 السنة البداءة بامليامن ومواضع الوضوء. :امساخل طلبامل

مجاهري الفقهاء على أن السنة يف غسل امليت البداء  بامليامن ومواضع الوضوء، 
ي (192)حبيث ُيوضم يف البداية وضوءه للصال ، ثم يغسل شّق  األان، ثم شّق  األيسر

ابدأوا مبيامنها ومواضع الوضوء »لورود ذلك يف حديث ُأّم عطية رضي اهلل عنها  
وألن هذا سنة االغتساف يف احليا  فنذلك بعد املماتي ألن الغسل يف «. منها
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. (193)املوضعني ألجل الصال ، قال أن  ال ُيمضمض امليت وال ُيستنشق لتعذُّر ذلك
 .(194)واحلنمة يف األمر بالوضوء جتديد أثر مسة املؤمن يف ظهور أثر الغر  والتحجيل

 وإلقاؤه خلفها. (195)نقض شعر املرأة وجعله ثالثة قرون :دسالسا بطلامل

من األحنام اليت دفَّ عليها حديث ُأّم عطية رضي اهلل عنها أن املرأ  ُينقض 
شعرها ِبل الغسل، ثم ُيجعل ثالثة ضفائر وُيلقى خلفها. ولذا بوَّب اإلمام البخاري 

ِاف  )باب ُيجعل شعر املرأ  . وباب آخر (196)علي  بقول   )باب نقض شعر املرأ (
  .(198). وعلى ائفئية األخري  بوَّب  باب ُيلقى شعر املرأ  خلفها(197)ثالثة ِرون(

 وِد اختلف الفقهاء فيما دفَّ علي  حديًها على ِولني 

 استحباب نقض شعر امليتة وجعل  ثالثة ِرون وقلقا ه خلفها. القوف األوف 

عطية رضي اهلل عنها   ، لقوف ُأمِّ(200)، واحلنابلة(199)وهو مذهت الشافعية
 «.ومشطناها ثالثة ِرون»

أن ُأّم عطيَة صرَّحت بمنهن َمَشْطَن شعر زينت رضي اهلل عنها  وج  الداللة من  
 ، وجعلن  ثالث ضفائر، أو برأيهني لنن علم  النيب -وهذا يقتضي نقض   –

 وأِّرهن علي . 

   (201)ونوِش هذا الدليل من ثالثة وجوه* 

قىل ما ِلتم ب ، وقمنا  أن احلديث ليس في  قشار  من رسوف اهلل  وف األ
املذ ور في  اإلخبار من ُأّم عطية أنها مشطت شعرها ثالثة ِرون، وأنها فعلت ذلك 

 احتمافي واحلنم ال يًبت باالحتماف. بممر النيب 

ن هلن بضفر شعرها يف رواية اب بمن  جاء التصريح بممر النيب  وُأجيت عن  
 . (202)«... واجعلن هلا ثالثة ِرون»حبان  
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أن ما ذ رمتوه من جعل الشعر خلف امليتة يعترب من الفينة،  الوج  الًاني 
 وامليت مستغن عنها وممنوع منها.

أن ضفر شعر امليتة حيتاج قىل تسريح، وب  ينقطع شعرها  الوج  الًالث 
 ، فال يشرع واحلالة هذه.(203)وُينتف

استحباب َضْفر شعر امليتة، وقمنا ُيرسل مع خدَّيها من بني  عدم القوف الًاني 
 يديها من ائانبني.

 .(205)، واملالنية(204)وب  يقوف احلنفية

واستدلوا بقوف عائشة رضي اهلل عنها وِد رأت امرأ  يندُّون رأسـها فقالـت    
 .(207)«ميتنم ! (206)عالم تُنصُّون»

من ِوهلا أن امليت ال حيتاج  أن عائشة رضي اهلل عنها أرادت وج  الداللة من  
 .(208)قىل التسريح وحنوهي ألن  للبللى والرتاب

بمن األثر ضعيف، في  انقطـاع بـني قبـراهيم النخعـي وعائشـة       ونوِش الدليل
 رضي اهلل عنها، فال تقوم ب  احلجَّة.

وذلك أن ضفر شعرها وقرسال  خلفها من الفينة، وِد استغنى عنها  وباملعقوف 
 . (209)ملرأ  يف الغسل  حنم الرجل، فال يرسل شعرهاامليت، وحنم ا

والراجح عندي القوف األوف، لداللة حديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها   الرتجيح
الغاسالت بذلك  ما يف رواية ابن حبان، وقما  علي ، وهو  ما مضى قما بممر النيب 

 هلن بذلك. واهلل تعاىل أعلم. برأيهني وقِرار الرسوف 
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 الرابع: حديثها يف النَّهي عن اتِّباع اجلنائزاملبحث 

نهى النساء املؤمنات عن اتباع  عطية رضي اهلل عنها أن النيب  روت ُأمُّ
، فهو صريح يف -رمحهم اهلل تعاىل  –ائنائف، وحديًها هذا أخذ ب  مجهور العلماء 

 ، وعلي  عمل الفقهاء ِداا  وحديًا .- ما سيمتي –النهي 

ُنِهينا »، عن ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها ِالت  (210)عن ُأمِّ اهُلَذيل  نصُّ احلديث
 نا ». ولفظ رواية أخيها حممد، عن ُأمِّ عطية  (211)«عن اّتباع ائنائف، ومل ُيعفم علينا

 .(212)قىل آخره« ...ُنْنَهى عن اّتباع ائنائف

 :احلديث طالبم

 احلديث له حكم الرفع. األول: طلبامل

..( ل  حنم . نا ال نعدُّحديًها يف احليض أن ِوف الراوي  )مضى النالم عند 
، -رمح  اهلل تعاىل  -الرفع. وأنقل هاهنا  الم العالةمة عبد الرمحن بن ناصر السعدي 

ِول  يف حديث ُأمِّ عطية  )ُنهينا عن اتباع ائنائف، ومل ُيعفم علينا(  أي »فإن  يقوف  
صولية  )قذا ِاف الصحابي  ُأمرنا، أو ُنِهينا، أو من ي ألنَّ القاعد  األنهانا رسوف اهلل 

 .(213)اهـ« السُّنَّةي فاحلديث مرفوع(

عن اتباع  وِد جاء عن أمِّ عطية رضي اهلل عنها التصريح بنهي النيب  ِلت 
ملا »ائناز ، من طريق قمساعيل بن عبد الرمحن بن عطية، عن جدت  ُأمِّ عطية ِالت  

نَة مجع النساء يف بيت، ثم بعث قلينا عمر بن اخلطاب فقام املدي دخل رسوف اهلل 
قلينن ألبايعنن على أن ال  على الباب، فسلةم ثم ِاف  قني رسوُف رسوِف اهلل 

تسرِن، وال تفنني، وال تقتلن أوالد ن، وال تمتني ببهتان تفرتين  بني أيدينن 
خارج الباب وأخرج وأرجلنن، وال تعصين  يف معروف. ِالت  فمخرجنا أيدينا من 
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ونهانا أن خنرَج يف يده، فبايعناه. ِالت  وأمرنا أن خنرج يف العيدين العواتَق واحُليَّض، 
 . (214)«، أو نمتي مجعةجناز 

(، رأيٌّ هلا رضي اهلل عنها، ومل يعفم عليناأن ِوهلا  ) –واهلل أعلم  –والظاهر 
ظّن غريهي ِال  العالةمة عبد ظنَّت أن  ليس نهي حتريم، واحلجَّة يف ِوف الشارع ال 

هذا تفقٌُّ  منها رضي اهلل عنها، وال ». وِاف الشيخ الُعًيمني  (215)الرمحن بن ِاسم
هو الذي نهاهن ومل يعفم عليهن، أم هي اليت فهمْت أن  مل يعفم  ندري هل الرسوف 

  .(216)«على النساء برتك اتباع ائنائف

 ئز.: حكم اتباع النساء للجنانيالثا طلبامل

 اختلف أهل العلم يف حنم اتباع النساء للجنائف على ثالثة أِواف 

 حتريم اتباع النساء للجنائف. القوف األوف 

، واختـاره شـيخ   (218)، وروايـة عـن اإلمـام أمحـد    (217)وهو مـذهت األحنـاف  
، والشيخان (221)، والعالةمة أمحد شا ر(220)، وتلميذه ابن القيم(219)اإلسالم ابن تيمية

 .(223)ابن عًيمني، و(222)ابن باز

. وِـاف بـدر   (224)«ِاف مجهور العلماء مبنعهن من اتباعها»ِاف القاضي عيا،  
وأحسن حاالت املرأ  مع ائنـاز  أنهـا ال توجـد يف حضـورها. وِـاف      »الدين العيين  

 .(225)«احلازمي  أما باتباع ائناز  فال رخصة هلن في 

 واستدلوا على التحريم بالسنة واملعقوف 

 مِّ عطية رضي اهلل عنها.حديث ُأ – 1

داٌف على التحريمي فإن « ُنهينا عن اتباع ائنائف»أن ِوهلا   ووج  الداللة من  
 األصل يف النهي التحريم  ما تقدَّم مرارا .
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 وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما ِاف  بينما حنن نسري مع رسوف اللة   – 2
فلمَّا توسَّط الطريق وِف حتى انتهت قلي ، قذ َبُصَر بامرأ  ال تظنُّ أن  عرفها، 

«. ما أخرجكل من بيتك يا فاطمة »، ِاف هلا  فإذا فاطمة بنت رسوف اللة  
لعلةكل »ِالت  أتيت أهل هذا امليت، فرتحَّمُت قليهم، وعفَّيتهم مبيتهم، ِاف  

ك ، ِالت  معاذ اللة ل، أن أ ون بلغُتها وِد مسعُت« (226)بلغتل معهم الُنَدى
لو بلغتلها معهم ما رأيتل ائنَة حتى يراها جدُّ »تذ ر يف ذلك ما تذ ر، فقاف هلا  

 .(227)«أبيك

 دفَّ احلديث على التشديد يف زيار  النساء للقبور، فإن النيب  وج  الداللة 
 .(228)أننر على فاطمة الوصوف للمقابر ومل ُيننر عليها التعفية

خرج يف جناز  فرأى نسو   جلوسا    أن النيب وعن علي بن أبي طالت  – 3
ِلن  ال. «. أحتملَن فيمن حيمل !»فقلن  ائناز . فقاف  «. ما جيلسنن !»فقاف  
ِلن  «. أفتغسلَن فيمن يغسل !»ِلن  ال. ِاف  «. أفُتدلنَي فيمن ُيدلي !»ِاف  

 . (229)«فارجعَن ممزوراٍت غري ممجورات»ال. ِاف  

دف على أن اتباعهن ائناز  وزٌر ال أجر هلن ي»أن احلديث  وج  الداللة من  
ي ِال  «في ، قذ ال مصلحة هلن وال للميت يف اتباعهن هلا، بل في  مفسد  للحي وامليت

 .(230)ابن القيِّم

زائرات القبور،  لعن رسوف اهلل »وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما ِاف   – 4
 .(231)«واملتَّخذين عليها املساجَد والسُُّرج

أن هذا صريح يف لعن من تفور املقابر، واللعن على  ستدالف من  ووج  اال
الفعل من الدالئل على التحريم، والسيما وِد ِرن  يف اللعن باملتخذين عليها املساجد 

 .(233)«والفيار  من جنس االتباع. »(232)والسُُّرجي وهذا حمنم غري منسوخ
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ن  جاء يف رواية   بمن اللعن يصدق يف حق من تنًر زيار  القبوري ألونوِش
، أما من مل ُتنًر من (234)«زوَّارات القبور لعن رسوف اهلل »بلفظ   أبي هرير  

 الفيار  فجائف فعلها، وال ُتنهى عن ذلك.

بمن احلديث عام يف مطلق الفيار ، والشك أن اللعن ألصق بـ  وُأجيت عن  
   )الفوَّارات( للقبور، املنًرات الرتيادها.

أشاروا قلي  من اختالف الفمان الذي ذ رت  عائشة رضي اهلل ما  ومن املعقوف 
ما أحدث النساء ملنعهن املساجد  ما ُمنعت نساء  لو أدرك رسوف اهلل »عنها بقوهلا  
وهذا يف نساء زمانها، فما ظنك بنساء ». ِاف ابن عابدين  (235)«بين قسرائيل

يف نساء ذلك الفمان، وأما  واعلم أن اخلالف»وِاف ابن احلاج املالني   .(236)«زماننا!
خروجهن يف هذا الفمان فمعاذ اهلل أن يقوف أحد من العلماء، أو من ل  مروء ، أو 

 .(237)«غري  يف الدين جبوازه
  راهة اتباع النساء للجنائف من غري حتريم. القوف الًاني 

. وب  ِاف ابـن مسـعود، وابـن عمـر، وأبـو ُأمامـة، وعائشـة مـن الصـحابة          
نخعي، واحلسن، وحممد بن سريين من التابعني. وب  يقـوف األوزاعـي،   ومسروق، وال

، وعلي  مذهت (239). وهو منصوص اإلمام أمحد يف قحدى الروايات عن (238)وقسحاق
 .(241). وهو مذهت الشافعية(240)احلنابلة

 (. ومل ُيعفم عليناودليل هذا القوف حديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها يف ِوهلا  )
 .(242)أن  دافٌّ على أن النهي للنراهة التنفيهية   ووج  الداللة من

وائواب عن  بمن ُيقاف  قن هذا ال يدف على جواز اتباع ائنائف للنساءي ألن 
 اٍف يف املنع، وِوف ُأمِّ عطية األنصارية مبين على اجتهادها  صدور النهي عن  

 .(243)بازوظنها، واجتهاُدها ال ُيعار، بها السنةي ِال  مساحة الشيخ ابن 
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 جواز اتباع النساء للجنائف من غري  راهة. القوف الًالث 

وب  يقوف ابن عباس، والقاسم، وسامل بن عبد اهلل، وابن شهاب الفهري، 
، وب  يقوف (245). وهو رواية عن أمحد(244)وربيعة الرأي، وأبو الفناد، ومالك بن أنس

 .(246)الظاهرية

نا   ان يوسِّع للنساء يف اخلروج من ِوف القاسمي أن مال (247)«املدونة»جاء يف 
مع ائنائف. ِاف اإلمام مالك  ِد  ان النساء خيرجن ِداا ، وال أرى بذلك بمسا  قال يف 
األمر املستننر. وخالف  غريه من أصحاب  و ره  مطلقا  لظاهر حديث ُأمِّ عطية 

 .(248)األنصارية

 واستدلوا على ذلك بالسنة واملعقوف 
اتقي اللة  »بامرأ  تبني عند ِرب، فقاف   ِاف  مرَّ النيب  عن أنس بن مالك  - 1

ِالت  قليك عين، فإنك مل ُتَصْت مبصيبيت، ومل تعرف ! فقيل هلا  قن  «. واصربي
قمنا »فلم جتد عنده بوَّابني، فقالت  مل أعِرْفك. فقاف   ، فمتْت باَب النيب النيب 

 .(249)«الصَّرب عند الصَّدمة األوىل

مل ُيننر على املرأ  ِعودها عند القرب، أن النيب  لة من احلديث وج  الدال
 .(250)وتقريره علي  الصال  والسالم حجةي ِال  احلافظ

مل ُيقرها، بل أمرها بتقوى اهلل اليت فعل ما أمر ب ،  بمن النيب  وُأجيت عن  
م أن ومعلو«. اصربي»وترك ما نهى عن ، ومن مجلتها النهي عن الفيار  وِاف هلا  

 جميئها قىل القرب وبناءها مناٍف للصربي هذا من وج .
فإن هذه القضية ال ُيعلم أنها  انت بعد لعن  زائرات القبور،  ومن وج  آخر 

فهي قما أن تنون دالة على ائواز فال داللة على تمّخرها عن أحاديث املنع، أو تنون 
 . (251)ى ائوازي ِال  ابن القيِّمدالة على املنع بممرها بتقوى اهلل، فال داللة فيها عل
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ِالت   يف أِوف يا رسوف  -يف حديث طويل  –وعن عائشة رضي اهلل عنها  – 2
ِولي  السَّالم على أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، ويرحم اهلل »اهلل  ِاف  

 .(252)«املستقدمني منا واملستمخرين، وقنا قن شاء اهلل بنم لالحقون

علةمها الدعاء الذي تقول  قذا زارت املقابر بعد  ن النيب أ وج  الداللة من  
سؤاهلا عن ، فدفَّ على جواز زيار  النساء هلا، والفيار  من جنس االتباع، فينون 

  الهما جائفا .

وعن ابن أبي ملينة، أن عائشة رضي اهلل عنها أِبلت ذات يوم من املقابر، ِاف   – 3
أين أِبلتل  ِلت  من ِرب أخي عبد الرمحن بن أبي  فقلت هلا  يا ُأمَّ املؤمنني! من

نهى عن زيار  القبور  ِالت  نعم،  بنر. فقلت هلا  أليس  ان رسوف اهلل 
 .(253) ان ِد نهى ثم أمر بفيارتها

أن عائشة زارت ِرب أخيهاي ألنها ترى أن النساء داخالت يف  وج  الداللة من  
 ع، فدفَّ على ائواز.عموم اإلذن بالفيار ، وهي من جنس االتبا

  (254)وُأجيت عن  من وجهني

أن عائشة رضي اهلل عنها مل تقصد زيار  ِرب أخيها عبد الرمحن، وقمنا ِدمت  أوهلما 
منة للحج فمرَّت على ِرب أخيها يف طريقها فوِفت علي . وهذا البمس ب ، قمنا النالم 

 يف ِصدهنَّ اخلروج لفيار  القبور.

لو »نها ِصدت زيارت ، فإنها ِالت يف بعض روايات احلديث  لو افرتضنا أ ثانيهما 
وهذا يدف على أن  من املستقر املعلوم عندها أن النساء ال يشرع «. شهدُتك ملا زرُتك

 هلن زيار  القبور، وقال مل ينن لقوهلا ذلك معنًى.

 .(255)«ففوروها نت نهيُتنم عن زيار  القبور »ِاف   ، عن النيب وعن بريد   – 4
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أن هذا اخلطاب عام، يتناوف النساء بعموم ، وهو صريح يف  وج  الداللة 
النسخ، والنساء  الرجاف ُنهنَي عن زيار  القبور فيتناوهلن اإلذن بالفيار ، وهي  ما 

 سبق من جنس االتباع.

  (256)وُأجيت عن  من وجهني

 صيغة تذ ري، فهي تتناوف الرجاف بالوضع.« ففوروها»أن ِول    األوف 

أن النساء لو  ن داخالت يف اخلطاب لنان مستحبا  هلن زيار  القبور،  ما هو  ًاني ال
فإنها »علةل بعلة تقتضي االستحباب، وهي ِول    احلاف بالنسبة للرجافي ألن النيب 

 .(257)«تذ ر م اآلخر 

أنها  انت تفور ِرب عمِّها محفَ   ل مجعة، فتصلي »وعن فاطمة رضي اهلل عنها،  – 5
 .(258)«يوتبن

أن زيار  القبور واتباع ائنائف للنساء جائف، فهاهي فاطمة  وج  الداللة من  
 بصور  متنرر .  انت تفور ِرب عمِّها محف  بن عبد املطلت  بنت النيب 

بمن احلديث ضعيف ال تقوم ب  حجَّة، فإن علي بن احلسني مل يدرك  ونوِش
     .(259)فاطمة رضي اهلل عنها، فهو مرسل

 املعقوف فمن ثالثة وجوه  أما 

أن اهلل تعاىل أباح للنساء اخلروج قىل املساجد، وخروجهن للجنائف واتباعها  األوف 
 .(260)خروج قىل صال  ُسنَّ هلن الرباز ،  اخلروج قىل املساجد

 .(261)أن تعليل زيار  القبور بتذ ري، وهو أمر يشرتك في  الرجاف والنساء الًاني 

 هي حممولة على زيارتهن حملرَّم،  النَّوح وغريه.أن أحاديث الن الًالث 
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هو القوف األوف، وأن النساء  –واهلل تعاىل أعلم  –الذي يرتجح لي  الرتجيح 
ال جيوز هلن اتباع ائنائف مطلقا ، وذلك لداللة حديث ُأمِّ عطية األنصارية رضي اهلل 

، مع ما ُيخشى من نيب ل  حنم الرفع قىل ال« ُنهينا»عنها على التحريمي ألن ِوهلا  
حدوث  عند خروجها للجنائف من ائفع، ورفع الصوت بالبناء والصِّياح، وشقِّ 

 ائيت، والنياحة!

  (262)وهذا القوف علي  أئمة السلف وفقها هم

   ليس للنساء يف ائنائف نصيت»ِاف ابن عمر رضي اهلل عنهما.» 

  ،لباطل ال ندع حقا »ويقوف   فإذا مل يرجعن مل يرجع،و ان احلسن البصري يطردهن.» 

  رجع. الرتاب ويطردهن، فإن رجعن وقال األجدع ُيحًي يف وجوههنو ان مسروق بن 

   انوا قذا خرجوا بائنائف أغلقوا األبواب على النساء»وِاف قبراهيم النخعي .» 

   خروج النساء على ائنائف بدعة»وِاف الشعيب.» 

 َيْفتلنَّ»اء على ائنائف  ِاف  وِاف ابن جريج، ِلت لعطاء  خروج النس.» 

عمــد  »ورحــم اهلل العالةمــة احملقــق أمحــد شــا ري فإنــ  نقــل  ــالم العــيين يف  
أن زيـار  القبـور منروهـة    وحاصل النـالم مـن هـذا  لِّـ       »ما نصُّ    (263)«القاري

، والسيما نساء مصري ألن خروجهن على وجـ  فيـ    للنساء، بل حرام يف هذا الفمان
فتنة، وقمنا ُرخِّصـت الفيـار  لتـذ ر أمـر اآلخـر ، ولالعتبـار مبـن مضـى،         الفساد وال

 «.وللتفهد يف الدنيا

هذا ِوف العيين يف منتصف القرن التاسع، فماذا يقوف لو »ثم عقةت علي  بقول   
والقـوف  رأى ما رأيناه يف منتصف القرن الرابـع عشـر، وقنـا هلل وقنـا قليـ  راجعـون.       

، فإن النهي ورد خاصـا   م زيار  القبور على النساء مطلقا الصحيح الذي نرضاه حتري
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بهن، واإلباحة ورد لفظها عام، والعام ال ينسـخ اخلـاص، بـل اخلـاص حا مـا  عليـ        
 .(264)«ومقيد ل 

ِلت  يـا ليـت األمـر بقـي     »وعقةت علي  الشيخ حممد اخلضر الشنقيطي بقول   
الفنـا، والشُّـرب، ومجيـع     على ما  ان يف زمنـ ! فـاليوم صـار حمـل القبـور هـو حمـل       

 اهـ. (265)«الفواحش

، ما ذ ره بعض أهل العلم من الرتخـيص  ومما ُيختم ب  النالم يف هذا املبحث
للنساء يف زيار  ِرب النيب 

-رمح  اهلل تعاىل  –. ومع هذا يقوف العالةمة السعدي (266) 
وِد تعبنـا  يارت ، ، وِربي صاحبي ، فقالوا  يباح هلن زواستًنى العلماء ِرب النيب »  

 .(267)!«بطلت الدليل على استًنائ ، فلم  د لذلك دليال 

 .- تعاىل رمح  اهلل –واألمر  ما ِاف الشيخ ابن سعدي  ِلت 

 احلكمة من نهي النساء عن اتباع اجلنائز. :ثالثال طلبامل

أن الشريعة اإلسالمية ال متنع من شيء أو تنهى عن  قال وفي  شر  ًري،  الشكة
في  أدنى مصلحة، ومن ذلك النهي عن اتباع النساء ائنائف، ملا في  من درء ليس 

 مفاسد  ًري  حتصل بفيارتهن وخروجهن قىل املقابر.. ومن ذلك 

فمن املعلوم أن الشريعة مبناها على حتريم الفعل قذا  انت  محاية جناب التوحيد  –1
قبور ال ختفى على مفسدت  أرجح من مصلحت ، ورجحان مفسد  زيار  النساء لل

أحد، فينون منع النساء من الفيار  من حماسن الشريعة. وتقرير ذلك بمن يقاف  
نهى يف أوف اإلسالم عن زيار  القبور صيانة للتوحيد، وِطعا  للتعلُّق  قن النيب 

باألموات، وسدا  لذريعة الشرك اليت أصلها تعظيم القبور وعبادتها، فلما متنةن 
هم، واضمحلَّ الشرك، واستقر الديني أذن يف زيار  حتصل بها التوحيد من ِلوب

مفيد اإلاان، وتذ ري ما ُخلق العبد ل  من دار البقاءي فنان نهي  عنها للمصلحة، 
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وأما النساء فإن هذه املصلحة وقن  انت مطلوبة فيهني  وقذن  فيها للمصلحة.
لعام من الفتنة لألحياء، لنن ما ُيقارن زيارتهن من املفاسد اليت يعلمها اخلاص وا

 .(268)وقيذاء األموات، والفساد الذي ال سبيل لدفع  قال مبنعهن من الفيار 

ِاف عالةمة القصيم عبد الرمحن السعدي   التحرُّز مما ِد تفعل  املرأ  عند القرب  – 2
واحلنمة يف نهي النساء عن اتباع ائنائفي أن  لضعف عقوهلن ورِةتهن ال يؤمن »

مننر من أفعاف ائاهلية،  تهييج احلفن، أو التسخُّط من ِضاء اهلل  من وِوع
 .(269)«وِدره، وحنو ذلك

احلنمـة يف منـع النسـاء    »وِاف الشيخ عبد اهلل البسام تبعا  لشيخ  ابن سعدي  
عن زيار  القبور هي ما لديهن من الضعف والرِّة، وعدم الصرب واالحتماف، فيخشى 
ــرب      ــن الص ــرجهن ع ــا خي ــاف م ــواف واألفع ــن األِ ــمتني م ــارتهن قىل أن ي ــرَّ زي أن جت

 اهـ. واحلمد هلل رب العاملني. (270)«الواجت

 بحث اخلامس: حديثها يف احإحــدادامل

من أحاديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها اليت عليها عمل الفقهاء ِداا  وحديًا ي 
حديًها يف اإلحداد وأحنام احملادَّ ، وفي  داللة ظاهر  على وجوب  على من مات عنها 

 فمِل. أياموعلى جوازه على أب أو ابن أو أخ أو ِريت ثالثة زوجها أربعة أشهر وعشرا ، 

عن حفصة بنت سريين، عن ُأمِّ عطيـة رضـي اهلل عنهـا ِالـت       احلديث  نصُّ
 نَّا ُنْنهى أن ُنحلدَّ على ميت فوق ثالث قال علـى زوج أربعـَة أشـهر وعشـرا ، وال     »

ننتحَل وال نطةيَت، وال نلبَس ثوبا  مصبوغا ، قال ثوَب َعْصت. وِد ُرخَِّص لنـا عنـد   
ويف روايـة   .(271)«حدانا من حميضها يف ُنْبذ  مـن ُ ْسـت أظفـار   الطُّهر قذا اغتسلت ق

ال حيّل المرأ  تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن حتدَّ فـوق ثـالث، قال علـى    »مرفوعة هلا  
 . (272)«زوج
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 :احلديث طالبم

 يف احلديث. الغريبةفردات بيان املاألول:  طلبامل

نعي ألن احملادَّ  ُتمنع من الفينة، اإلحداد لغة   ممخوذ من احلدِّ، وهو امل أن َنُحدَّ 
، ومل جيوِّز -بضم احلاء و سرها  –يقاف  أحدَّتل املرأ  قحدادا ، وحدَّْت َتُحدُّ وُتحلدُّ 

 .(273)األصمعي قال )أحدَّت(. وهي حادٌّ، وال يقاف  حادَّ 

االمتناع من الطيت والفينة بالًياب واحُللي الداعية قىل  ويف االصطالح 
 .(275). وهو يف عد  الوفا  باتفاق العلماء(274)ُدمن يف العدَّ األزواج ما 

  وهو املفتوف -بعني مفتوحة، ثم صاد سا نة مهملتني –الَعْصت  ثوب َعْصت ،
من برود اليمن، ُيعصت غفهلا ثم يصبغ معصوبا ، ثم تنسج، وهذه الًياب فيها 

 بيا، وسواد.

  طعة والشيء اليسري.  الق-بضم النون  -النبذ   ُنْبذ  من ُ ْست أظفار  

 بنـاف مضـمومة بـدف     -، ويقـاف فيـ   )ُ ْسـت(    -فبضم القـاف   - وأما الُقْسط
القاف، وبتاء بدف الطاء، وهو واألظفار نوعان معروفان من البخور، القطعـة منـ    

( علـى  ظلَفـار ويف بعـض األلفـاظ  )   على شنل الظفر، وليسا من مقصود الطيت.
 .(276)وزن جذام  ساحل من سواحل عدن

الرائحـة   وقمنا رخَّص في  للحادَّ  قذا اغتسلت من احليض إلزالة»ِاف احلافظ ابن حجر  
 .(277)«النريهة. ِاف املهلت  رخَّص يف التبخر لدفع رائحة الدم عنها ملا تستقبل  من الصال 

 : احلديث له حكم الرفع.نيالثا طلبامل

(، ل  ُرخِّص لنا(، وِوهلا  )ى نَّا ُنْنهِوف ُأمِّ عطية األنصارية رضي اهلل عنها  )
 .تقدَّم بيان . وحنم الرفع قىل النيب 
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 : حكم احإحـــداد.ثالثال طلبامل

اإلحداد واجت على احلر  واألمة، والصغري  والنبري ، واملسلمة والذميةي 
 –، على ذلك عامة الفقهاء مل خيالف في  قال احلسن البصري (278)لعموم احلديث فيهن

أمجع املسلمون على أن اإلحداد واجت على النساء »ف ابن رشد  ِا .-رمح  اهلل 
ال نعلم بني أهل »وِاف ابن ِدامة   .(279)«احلرائر يف عد  الوفا  قال احلسن وحده

العلم خالفا  يف وجوب  على املتوفى عنها زوجها قال احلسني فإن  ِاف  ال جيت 
 .(280)«نة فال يعرَّج علي اإلحداد، وهو ِوف شذَّ ب  عن أهل العلم، وخالف ب  الس

أمجعوا أن اإلحداد واجت على ما ذ رنا قال احلسن »وِاف ابن عبد الرب  
 .(281)«البصري

ٱ  ٻ  چ دفَّ على وجوب  على املرأ  املتوفى عنها زوجهاي ِول  تعاىل 

 [. 234]البقر   آية  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ

ن مات عنها زوجها َوَجَت عليها أنها نصَّت على أن م ووج  الداللة من اآلية 
 مد  أربعة أشهر وعشر  أيام. –والرتبص االنتظار  –أن ترتبص 

وهذا يف حق املرأ  اليت حتيض، والنبري  والصغري ، أما احلامل فـإن عـدتها أن   

]الطـالق    چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ   تضع محلها،  ما ِاف اهلل تعاىل 
 [.4آية 

 :(282)وعية احإحداد: احلكمة من مشررابعال طلبامل

من متام حماسن الشريعة وحنمتها رعايتها ملصا  العباد على أ مل الوجوه، 
ومن ذلك ما يتعلق باإلحدادي فإن ل  حنما  عظيمة  اجتهد العلماء يف استنباطها 
وتقريرها، وما سوف أسوِ  هاهنا غيض من فيض، ونقطة من حبر من حلَنِم هذا 
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 –عاملني مل تقرتح شيئا  أحسن من ي  ما يقوف ابن القيم التشريع، فلو اِرتحت عقوف ال
، مع التنوي  قىل أن الواجت على املسلم أن يعمل باألحنام الشرعية -رمح  اهلل تعاىل 

 علم احلنمة أو مل يعلمها! مع اإلاان بمن اهلل سبحان  حنيم يف  ل ما شرع  وِدَّره.

هلل أمر ب  يف  تاب  مد  أربعة أشهر . فإن ا أوهلا  تعظيم أمر اهلل تعاىل ورسول 
 وعشر  أيام، وصحَّت السنة املطهر  باألمر ب  وقجياب  حتما  على املرأ . ِاف اهلل تعاىل 

[. وِــاف 30]احلــج  آيــة   چڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋچ 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ  ســــــبحان   

 [.36ب  آية ]األحفا  چٺ

فإن هذه املرأ  اننها الفواج من آخـر بعـد    ن من خلو رحم املرأ .يقُّثانيها  التَّ
موت زوجها وبلوغ النتاب أجل ، فالبد من التيقن من خلـو رمحهـا حتـى ال ختـتلط     

 األنساب، وحيصل بذلك الفساد.

ة فـإنَّ الرابطـ   ثالًها  رعاية حق الفوج املتـوفى وقظهـار احلـفن علـى فراِـ .     
الفوجية أِدس رباط، فال يصحُّ شرعا  وال أدبا  أن تنسى ذلك ائميل، وتتجاهل حق 
الفوجية اليت  انت بينهما. وليس من الوفاء أن اوت زوجها من هنا، ثم تنغمس فلـي  
الفينة، وترتدي الًياب الفاهية املعطةر ، وتتحوَّف عن منفف الفوجية،  منَّ مل تنن بينهما 

 بقي وفيا  معاشرا  لفوجت  ومل يفرِّق بينهما قال املوت. عشر ، فإن الفوج

فإن  من الصـعت أن تـرى والـد  امليـت أو      رابعها  مراعا  حق أِارب امليت.
زوجة ابنها أو أخيهم وِد تفيَّنت وا تحلـت ووضـعت    –على سبيل املًاف  –أخوات  

م النفسـية  املساحيق على وجهها وِد جتهفت للُخطةاب! فمن أجـل مراعـا  مشـاعره   
 شرع اهلل تعاىل اإلحداد على املرأ  ليفوف يف فرتت  ما  ان يف نفوسهم.
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فإن  بهذا اإلحداد املشروع على الفوج امليت من  خامسا   تعظيم مصيبة املوت.
تعظيم مصيبة املوت اليت  ان أهل ائاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغـة، وُيضـيفون قىل   

وحلق الشـعور، والـدعاء بالويـل والًبـور، ومتنـث       ذك شقَّ ائيوب، ولطم اخلدود،
وال تدهن وال تغتسل، قىل غـري ذلـك    املرأ  سنة يف أضيق بيت وأوحش ي ال متّس طيبا 

 مما هو تسخُّط على اهلل تعاىل وأِداره.

حبيث قن  سادسا   اإلحداد على الفوج تابع للعدَّ  ومن مقتضياتها ومنّمالتها.
تفين والتجمل والتعطـر لتتحبَّـت قىل زوجهـا، وتـرد هلـا نفسـ ،       املرأ  قمنا حتتاج قىل ال

وحيسن ما بينهما من العشر ي فإذا مات الفوج واعتـدَّت منـ  وهـي مل تصـل قىل زوج     
آخر فاِتضى متام حق وتم يد املنع من الًاني ِبـل بلـوغ النتـاب أجلـ  أن ُتمنـع ممـا       

 تصنع  النساء ألزواجهن.

فإنهـا قذا ُمنعـت    ع املرأ  يف الرجاف وطمعهم فيها.سابعا   سدُّ الذريعة قىل طم
من الفينـة واخلضـاب والتطيـت  ـان ذلـك أدعـى لُبعـدها عـن الرغبـة يف األزواج،          
والعنس بالعنس، فإذا بلغ النتاب أجل  صارت حمتاجـة قىل مـا يرغِّـت يف نناحهـا،     

 فُمبيح هلا من ذلك م ُيباح لذات الفوج.

فإن النفوس البشرية ِد تتمثر تمثرا   بريا   لفطر  اإلنسانية.ثامنا   موافقة ائلبللةة وا
بسبت موت القريت، وخباصة الفوجة على فراق زوجهـا، فمبـاح اهلل اإلحـداد علـى     
امليت أيا   ان أبا  أو أخا  أو ابنا  ثالثة أيام فمِل موافقة  للطبيعة البشرية، فقد ال يستطيع 

 ذه املد  بسبت عظم املصيبة. اإلنسان أن يقابل الناس يف بيت  يف ه

 : ما متتنع عنه املرأة احلادَّة.امساخل طلبامل

من املقرَّر عند أهل العلم أن املرأ  امُلحدِّ  متتنع عن  ل ما يعترب زينـة شـرعا  أو   
عرفا ، سواء  ان يتصـل بالبـدن أو الًيـاب، أو يلفـت األنظـار قليهـا،  ـاخلروج مـن         
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. وتفصـيل ذلـك   (283)وهذا ِدر جممع علي  يف ائملةمسننها، أو التعر، للُخطةابي 
    (284)مبا يمتي

فال تلبس ثوبا  يعد ثوب زينة، فيدخل في  الًياب املصبوغة، أوال  لباس الفينة. 
ِـاف ابـن    أما الًياب العادية فلها أن تلبسها بمي لون  ان، أصفر، أو أمحر، أو أخضر.

ة، وقن  ان رِيقا ي ألن حسن  من أصل ال ُتمنع من حسان الًياب غري املصبوغ»ِدامة  
خلقت  فال يلفم تغيريه،  ما أن املرأ  قذا  انت حسنة اخللقة ال يلفمهـا أن تغيِّـر لونهـا    

 .(285)«وتشوِّه نفسها

دهنا ، أو خبورا ، أو مشاً، أو غري ذلك، ال تتطيت الًاني  الطيت جبميع أنواع . 
شيئا  يسريا  مـن الطيـت تتطيـت بـ  أي     قطالِا ، قال قذا طهرت من احليض فإنها تمخذ 

تطيِّت حمل اخلبث حتى ال ينـون هلـا رائحـة. وممـا يـدخل يف الطيـت غسـل ائسـم         
بالصابون والشمبو اللذين فيهما طيت، وشرب القهو  اليت فيهـا زعفـراني ألن ذلـك    

 يدخل يف االستعماف. 

ت أو الفضة، فال تلبس احللي سواء  ان من الذهالًالث  احُللي جبميع أنواع . 
ال يف القدمني، وال يف النفني، وال يف الرِبة، وال يف األذنني، وال على الصدر. أي 
نوع من أنواع احللي فإنها ال تلبس ، حتى لو  انت تلبس سنًّا من ذهت فإنها ختلع ، 
قذا مل ينن عليها مضر ، فإن  ان عليها مضر  فلتحرص على أن ختفي  بمن تقلل 

 ر السِّن ويتبني للناس. الضحك حتى ال تظه

لضرور  يف الليل، أو حاجة الرابع  أال خترج من البيت قال لضرور  أو حاجة. 
بالنهار، وأما بدون حاجة وال ضرور  فال جيوز أن خترج من بيتها الذي مات زوجها 

 وهي في ، فيجت عليها أن تبقى يف البيت فال خترج. 

فال تتنحل احملادَّ  قال بصلْبٍر ل. اخلامس  التحسني والتجميل والتنحل بالنح
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ومما أو شبه  مما ال لون ل ، تفعل  بالليل ومتسح  بالنهاري هذا قن احتاجت وقال فال. 
استعماف املنياج، واألصباغ اليت  ًر استعماف النساء هلا يف هذا  يدخل يف الفينة 

ل يف ذلك  ويدخ الوِت، مما يضعن  على اخلدَّين والشِّفاه وبقية أجفاء ائسم.
اخلضاب،  احلناء، وتسويد الشعر، ومًلهما ما يستعمل   ًري من النساء اليوم من 

 على األظفار.« املنا ري»تشقري الشعر، أو صبغ  بملوان أخرى. ومًل  ما يسمى بـ 

 : التنبيه على أمور خمالفة للشرع يف احإحداد. دسالسا طلبامل

اء جيت أن جتتنبها املرأ  احملدَّ ، قما يظن بعض املغالني يف اإلحداد أن هناك أشي
أن هذه  جديٌر بالذ رألجل أن بعض النساء ِد اعتدن على فعلها، أو على اجتنابها. 

  (286)األشياء ليس هلا أصٌل يف الشرع، بل هي من البدع احملرمة

فال جيت على املرأ  أن تنتسي بالسواد زمن اإلحداد، وال  أوال   لبس السَّواد.
ن األلوان غريه، وقمنا الواجت عليها اجتناب لباس الفينة فقط، وتلبس ما بمي لون م

، (287)«لبس السَّواد عند املصائت شعار باطل ال أصل ل ...»شاءت من ثيابها، فإنَّ 
 .(288)«وهو أمر باطل ومذموم»و

ثانيا   املنع من اخلروج قىل ساحة املنفف، أو الصعود قىل سطح ، أو ر ية القمر. 
ى أن الواجت عليها أن تبقى يف ِعر دارها مطلقا ، وأن القمر )ذ ر(، فال وذلك بدعو

 جيوز أن تنظر قلي  من  انت يف عد  الوفا ، وال خترج يف نوره مطلقا !

 اعتقادهم أن ال جيوز هلا تنليم  ثالًا   منعها من أشياء مل يرد الشرع مبنعها منها 
يراها أحد، وال ترى هي أحدا ، وال  الرجاف مطلقا ، واالعتفاف عن الناس، حبيث ال

ترد على مساعة اهلاتف، وال متسك هاتفها ائواف وال ترد علي ، و ونها ال تغتسل يف 
 األسبوع قال مر  واحد ، وأنها ال متشي يف بيتها حافية. واحلمد هلل ربِّ العاملني.
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 ةــــــــــامتـاخل

 .ى رسول  املصطفى محدا  هلل تعاىل على املنتهى، وصال  وسالما  عل

 فهذه خامتة ُأخلِّص فيها أبرز نتائج البحث يف نقاط عجلى 

وامسهـا ُنسـيبة بنـت     –التم يد على أن الصحابية ائليلـة ُأمَّ عطيـة األنصـارية     أوال  
ي  انت من فضليات الصحابيات العاملات الفقيهات، من  بار نسـاء  -احلارث 

 .الصحابة 

ت النسـاء لـ  عالمتـان، ُيعـرف بهمـا أو بمحـدهما  القصَّـة        أن الطهر عند غالـ  ثانيا  
 البيضاء، واُئُفوف.

ألنها ليست يف أيام احلـيض،   يتبيَّن أن الندر  والصفر  ِبل احليض ال حنم هلا ثالًا  
  ما هو مذهت أ ًر الفقهاء. 

أن الندر  والصفر  اليت خترج من املرأ  أثناء احليض حيٌض،  مـا هـو مـذهت     رابعا  
 ائمهور.

 ال ُيلتفت للندر  والصفر  بعد الطهر حباف من األحواف. خامسا  

، ومـا  «ُرخِّص لنا» ، أم « ُنهينا»أو  ،« نا نفعل»الصواب أن ِوف الصحابي   سادسا  
 .أشب  ذلكي أن ل  حنم الرفع قىل النيب 

 املرجَّح من أِواف أهل العلم أن صال  العيد فر،  فاية. سابعا  

 استحباب خروج النساء لصال  العيدين من أجل شهود اخلري ودعو  املسلمني. ثامنا  

 غسل امليت من فرو، النفايات،  ما هو مذهت مجاهري الفقهاء. تاسعا  



 هـ1438 شعبان  1ج  (70جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    64

األصل يف تغسـيل امليـت أن ائـنس يغسِّـل ائـنس، قال املـرأ  فإنهـا تغسـل          عاشرا  
 زوجها، والفوج امرأت .

 البداء  بامليامن ومواضع الوضوء. السنة يف غسل امليت حادي عشر 

ال جيوز للنساء اتباع ائنائف، وال زيار  القبور، وذلك لرِة ِلوبهن، و ًر  ثاني عشر  
 جفعهن، واحتماف حصوف مننرات من أفعاف ائاهلية.

 وجوب اإلحداد على من مات عنها زوجها مد  أربعة أشهر وعشر  أيام. ثالث عشر 

 على األب واألخ واالبن والقريت ثالثة أيام فمِل.جواز اإلحداد  رابع عشر 

جيت على النساء احملدَّات مراعا  ما أوجبـ  الشـرع يف اإلحـداد  لـفوم      خامس عشر 
. وترك ما مل يوجب ،  لبس السواد، واملنع من اخلـروج قىل  .البيت، وترك الفينة

 ساحة املنفف، وما أشب  ذلك. 

 واحلمد هلل ربِّ العاملني،،،
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 :اتـوالتعليق شـاماهلو

                              (.3/8)« االستذ ار»انظر   (1)

       (.4/1947« )االستيعاب يف معرفة األصحاب»انظر   (2)

          (.4/131« )السنن النربى»انظر   (3)

البن أبي حامت  «ائرح والتعديل»(، 8/455) البن سعد «الطبقات النربى» انظر ترمجتها يف  (4)
ــ  »(، 9/465) ــن خــّرج ل ــاجي «البخــاري يف ائــامع الصــحيح  التعــديل والتجــريح مل  للب
 «صفة الصفو »(، 4/1947) البن عبد الرب «االستيعاب يف معرفة األصحاب»(، 3/1288)

تهذيت النماف يف »(، 2/626)للنووي  «تهذيت األمساء واللغات»(، 2/71) البن ائوزي
صـابة يف  اإل»(، 2/318) للـذهيب  «سري أعالم النـبالء »(، 35/315) للمفي «أمساء الرجاف
قسـعاف  »،  الهمـا البـن حجـر    (12/482« )تهذيت التهذيت»(، 8/437) «متييف الصحابة

                               (.36)صللسيوطي  «املبطم برجاف املوطم

                               (.3/262للنووي )« تهذيت األمساء واللغات»ما بني احلاصرتني من  (5)

                              (.4/1947« )يعاباالست»انظر   (6)

« اإل ماف يف دفع االرتياب عـن املؤتلـف واملختلـف يف األمسـاء والننـى واألنسـاب      »انظر   (7)
(7/259.)                               

                              (.2/853« )رجاف صحيح البخاري»انظر   (8)

                              (.2/71) «صفة الصفو »انظر   (9)

                               (.3/1288« )التعديل والتجريح»انظر   (10)

(11)  (2/627.)                              

(12) (8/438.)                               

                               (.2/318« )سري أعالم النبالء»انظر   (13)

                              (.4/1947« )االستيعاب» (14)
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                              (، مرجع سابق.3/262« )تهذيت األمساء واللغات» (15)

                               (.9/445) «التوضيح لشرح ائامع الصحيح»  انظر (16)

                               (.3/128« )فتح الباري»نقل  احلافظ ابن حجر يف  (17)

                               (.7/3« )صحيح مسلم بشرح النووي»انظر   (18)

                              (، مرجع سابق.35/316« )تهذيت النماف»انظر   (19)

                               (، مرجع سابق.464و 9/450« )شرح البخاري»انظر   (20)

                              (.1812(، رِم )3/1447) (21)

هم املبتلون بالعاهات، يقاف  رجل َزملٌن، أي مبتلى بـيِّن الفََّمانـة. والفََّمانـة  العاهـة.      الفَّْمنى  (22)
                             (، ماد  )ك.د.ر(.5/134« )لسان العرب»انظر  

                               (.3/127« )حيح البخاريفتح الباري شرح ص»انظر   (23)

                              (.2/318« )سري أعالم النبالء»انظر   (24)

 السيالن.  احليض يف اللغة  (25)

عبار  عـن الـدم الـذي ينفضـ  رحـم بالغـة سـليمة عـن الـداء والصـغر. انظـر              يف الشرع  
 (.127)ص «التعريفات»

حترير »احليض، والطمث، والعراك، والضحك، واإل بار، واإلعصار. انظر   اء ول  ستة أمس 
                              (.44)ص« ألفظ التنبي 

                              (.2/390« )اجملموع شرح املهذب»  انظر (26)

                               (.2/378« )اجملموع»ما بني احلاصرتني من  (27)

                              املصدر السابق. (28)

 (.  1/709« )فتح ذي ائالف واإل رام بشرح بلوغ املرام»انظر   (29)

مـع الفـتح(، رِـم     -1/426يف  تاب احليض، باب الصفر  والندر  يف غـري أيـام احلـيض )    (30)
(326.)                               
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(، 1/83الطهار ، باب يف املرأ  ترى الندر  والصفر  بعد الطهـر ) أخرج  أبو داود يف  تاب  (31)
                              ( من رواية أم اهلذيل حفصة بنت سريين، عن أُم عطية.307رِم )

(، رِـم  1/155أخرج  الدارمي يف  تـاب الصـال ، بـاب النـدر  قذا  انـت بعـد احلـيض )        (32)
                              األثر...« .ندر  والصفر  نا ال نعتدُّ بال»(، ولفظ   875)

 (، ماد  )ك.د.ر(.5/134« )لسان العرب»انظر   (33)

 (.1/708« )فتح ذي ائالف واإل رام بشرح بلوغ املرام»انظر   (34)

 (.1/402) للبسام «توضيح األحنام من بلوغ املرام»انظر   (35)

                               (.1/498« )عالشرح املمتع على زاد املستقن»انظر   (36)

 (.1/426« )فتح الباري بشرح صحيح البخاري»انظر   (37)

 (.1/402« )توضيح األحنام من بلوغ املرام»انظر   (38)

 (.457)صللمناوي  «التعاريف»انظر   (39)

                               (.1/498« )الشرح املمتع على زاد املستقنع»انظر   (40)

 (.1/537)للحطاب  «مواهت ائليل لشرح خمتصر خليل»انظر   (41)

 (، ماد  )ت.ر.ا(.1/189« )النهاية يف غريت احلديث واألثر»انظر   (42)

 (، ماد  )ر.أ.ي(.5/134« )لسان العرب»انظر   (43)

 (، من طريق محاد بن زيد، عن هشام، عن حفصة، عنها.2/779) (44)

 (، ماد  )ط.هـ.ر(.505-4/504« )لسان العرب»انظر   (45)

 (.18/292« )النويتية املوسوعة الفقهية»انظر   (46)

 (.1/325« )االستذ ار»انظر   (47)

 (.1/96« )عقد ائواهر الًمينة يف مذهت عامل املدينة»انظر   (48)

وضــبطها شــيخ  (، مــاد  )ق.ص.ص(.4/71« )النهايــة يف غريــت احلــديث واألثــر»انظــر   (49)
 (.1/507« )شرح العمد »بضم القاف )الُقصَّة البيضاء(،  ما يف اإلسالم ابن تيمية 
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 ُجُفوفا  وجفافا   يبس، وجتفف وفي  بعض النداو . انظر  -بالفتح  –جفَّ الشيء جيفُّ وجيف  (50)
 (، ماد  )ج.ف.ف(.9/28« )لسان العرب»

 (.1/96« )عقد ائواهر الًمينة»انظر   (51)

                               (.1/498« )املستقنعالشرح املمتع على زاد »انظر   (52)

 (.1/709« )فتح ذي ائالف واإل رام بشرح بلوغ املرام»انظر   (53)

 (. 1/274« )نيل األوطار»و، (1/213« )سبل السالم»و ،(1/426« )فتح الباري»انظر   (54)

 (.1/403« )توضيح األحنام من بلوغ املرام»انظر   (55)

                              (.2/396« )عاجملمو»  انظر (56)

 (.1/383« )احمللى باآلثار»انظر   (57)

مع الفتح(، برِم  -1/411أخرج  البخاري يف  تاب احليض، باب االعتناف للمستحاضة ) (58)
(310.)                               

 (.1/380« )احمللى باآلثار»انظر   (59)

 .(1/376« )اإلنصاف»انظر   (60)

 (.1/710« )فتح ذي ائالف واإل رام»انظر   (61)

 (.1/29« )ائوهر  النري »انظر   (62)

 ما دفَّ علي  اللفظ يف حمل النطق. وهو ِسمان  املنطوق  (63)

 ما حيتمل  التمويل، )وهو الظاهر(. الًاني  ما ال حيتمل التمويل )وهو النص(. األوف 

 (.203)ص« وفقرشاد الفحوف قىل حتقيق علم األص»انظر  

 ما دفَّ علي  اللفظ ال يف حمل النطق. وهو ِسمان  املفهوم  (64)

 مفهوم خمالفة. الًاني     مفهوم موافقة. األوف 

 (.203)ص« قرشاد الفحوف»انظر  
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القوانني » وللمالنية (. 1/55« )تبيني احلقائق»و ،(1/39« )بدائع الصنائع» للحنفية انظر  (65)
(. 1/263« )روضة الطالبني» وللشافعية (. 1/536« )هت ائليلموا»و ،(38)ص« الفقهية
 ،(52)ص« زاد املستقنع» وللحنابلة (. 1/113« )مغين احملتاج»و«. بال خالف » ِاف  

 (.1/376« )اإلنصاف»و

 (.1/350) للعمراني «البيان يف مذهت اإلمام الشافعي»انظر   (66)

 (.1/39« )بدائع الصنائع»انظر   (67)

  مجع ُدْرج، هو  السِّْفط الصغري تضع في  املرأ  خلفَّ -بنسر الداف وفتح الراء  - َرجةالدِّ (68)
  وأصل  شيء ُيدرج، أي يلفُّ -بضم الداف وسنون الراء  –الدُّْرجة متاعها وطيبها. وِيل 

« ةالنهاي»فيدخل يف حياء الناِة، ثم ُيخرج وُيرتك على حوار فتشمُّ  فتظن  ولدها فرتأم . انظر  
هي حنو خرِة  قطنة (  »1/113« )مغين احملتاج»ِاف الشربيين يف  (، ماد  )د.ر.ج(.2/111)

 «. تدخلها املرأ  فرجها ثم خترجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أو ال

 (، ماد  )ك.ر.س.ف(.4/163« )النهاية»القطن. انظر   النــُْرُسف  (69)

 ( باإلسناد املتقدم. 128(، رِم )1/59« )املوطم»أخرج  اإلمام مالك يف  (70)

 (. 1/39« )بدائع الصنائع يف ترتيت الشرائع»انظر   (71)

 (. 1/113« )مغين احملتاج»انظر   (72)

 (.1/64« )النايف يف فق  اإلمام أمحد»انظر   (73)

 (. 1/498« )الشرح املمتع»انظر   (74)

 (.1/402« )توضيح األحنام من بلوغ املرام»انظر   (75)

« عبدالرزاقمصنف »(. وراجع  2/237« )األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف» ر ظان (76)
 (، باب يف املرأ  تطهر ثم ترى الصفر  بعد الطهر.1/116)

 (. 1/39« )عبدائع الصنائ»انظر   (77)

 (.1/536« )مواهت ائليل»انظر   (78)
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 (. 1/491« )احلاوي النبري»انظر   (79)

 (.1/376« )اإلنصاف»انظر   (80)

 (.1/241« )املغنـي»انظر   (81)

 املصدر السابق. (82)

 .طلتتقدم خترجيهما أوف امل (83)

 (.1/504« )شرح العمد »انظر   (84)

(، من طريق حييى 25845و 25308و 24472(، رِم )215و 160و 6/71« )مسند أمحد» (85)
 .. فذ رت ..هابن أبي  ًري، عن أبي سلمة، عن ُأم بنر أنها أخربتها عائشة رضي اهلل عن

باب من روى أن املستحاضة تغتسل لنل صال ،  -(، يف  تاب الطهار  293(، رِم )1/78) (86)
  (.278(، برِم )1/58« )صحيح سنن أبي داود»بنحو قسناد أمحد. وصحح  األلباني يف 

باب ما جاء يف احلائض ترى بعد الطهر  –(، يف  تاب الطهار  وسننها 646(، رِم )1/212) (87)
هذا (  »1/83« )مصباح الفجاجة»لصفر  والندر ، باإلسناد املتقدم. ِاف البوصريي يف ا

قسناد صحيح رجال  ثقات، ول  شاهد من حديث ُأمِّ عطيةي رواه أبو داود والنسائي 
 (.528(، برِم )1/107« )صحيح سنن ابن ماج »وصحح  األلباني يف «. والبخاري

 (.1/346« )نيل األوطار»انظر   (88)

 (.133(. ِاعد  رِم )363)ص« القواعد الفقهية»انظر   (89)

  ومن فروع هذه القاعد  على سبيل التمًيل  

 . ثبوت النست بشهاد  النساء بالوالد ، وال يًبت بشهادتهن استقالال 

 .ومن ذلك  ِبوف شهاد  املرأ  بالرضاع، ويتفرع علي  انفساح النناح 

 ال ، وجيوز قذا  ان تبعا  لغريه وائهالة يسري  ومن ذلك  عدم جواز بيع اجملهوف استقال
  مساسيات احليطان.

 . ومن ذلك  عدم جواز بيع احلمل يف البطن استقالال ، لنن جيوز تبعا  أُلّم 
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 .ومن ذلك  عدم جواز أ ل احلشرات منفرد ، وجيوز أ ل الدود وحنوه تبعا  للًمر  وحنوها 

  (.2/415« )اجملموع شرح املهذب»  انظر (90)

 (.1/504)البن تيمية « شرح العمد »انظر   (91)

 (.1/710للعًيمني )« فتح ذي ائالف واإل رام»ما بني احلاصرتني من  (92)

العيد مشتق من الَعْود، وهو الرجوع واملعاود ي ألن  يتنرر. وِيل  ألن  يعود بالفرح والسرور.  (93)
لنًر  عوائد اهلل تعاىل في  على عباده. وهو وِيل  مّسي ب  تفا ال  ليعود ثانية،  القافلة. وِيل  

من عاد يعود، فهو االسم من ،  القيل من القوف، وصار علما  على اليوم املخصوص. انظر  
  (.50-2/49« ) شاف القناع» ،(1/310« )مغين احملتاج»، (2/178« )املبدع»

بلوغ، ِالوا  مسيت عاتقا ي مجع عاتق، وهي ائارية البالغة. وِيل هي اليت ِاربت ال العواتق  (94)
ألنها عتقت من امتهانها يف اخلدمة واخلروج قىل احلوائج. وِيل ِاربت أن تتفوج فتعُتق من 

 (.6/178« )شرح صحيح مسلم»ِهر أبويها وأهلها وتستقل يف بيت زوجها. انظر  

                            البيوت. وِيل  اخلدر سرت ينون يف ناحية البيت. املرجع السابق. اخُلُدور  (95)

هو امُلالء  املغطية للبدن  ل ، ُتلبس فوق الًياب، وتسمِّيها العامة )اإلزار(. انظر   ائلْلَباب  (96)
                        (.1/507« )فتح الباري يف شرح صحيح البخاري»

عتفاف احلّيض (،  تاب العيدين، باب ا981مع الفتح(، رِم ) – 2/470أخرج  البخاري ) (97)
(،  تاب صال  العيدين، باب ذ ر قباحة خروج 890(، رِم )2/606املصلى. ومسلم )

                              النساء يف العيدين قىل املصلى وشهود اخلطبة مفارِات للرجاف.

 (. 2/111« )املغنـي»انظر   (98)

 (. 2/178« )عاملبد»، و(2/111« )املغنـي»، و(5/1« )عاجملمو»انظر   (99)

                              (.2/109« )الفروع»، (2/420« )اإلنصاف»انظر   (100)

                           (.1/310« )مغين احملتاج»، (5/1« )اجملموع»  انظر (101)

 (.  170)ص« روضة الناظر وُجنة املناظر»انظر   (102)
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هــ( مـن  تابـ     1421بـن صـا  العًـيمني )ت   ما بني احلاصرتني من  ـالم العالةمـة حممـد     (103)
                              (.5/149« )الشرح املمتع»

                            (.2/165« )الدر املختار»، و(1/223« )تبيني احلقائق»  انظر (104)

                          «.ِد يقاف بوجوبها على النساء وغريهن»(. وِاف ابن تيمية  2/420« )اإلنصاف»انظر   (105)
 (. 2/111« )املغنـي»انظر   (106) 

                           (.1/489« )حاشية العدوي»، و(77)صالبن عبد الرب  «النايف»  انظر (107)

                               (.1/118ل  )« املهذب»و ،(45)صللشريازي  «التنبي »انظر   (108)

                              (.2/420« )اإلنصاف»انظر   (109)

(، وغـريه مـن املواضـع.    46مـع الفـتح(، بـرِم )    -1/106متفق علي . أخرج  البخـاري )  (110)
 (.11(، برِم )1/40ومسلم )

                              (.5/151« )الشرح املمتع»انظر   (111)

                         (.1/310« )مغين احملتاج»  انظر (112)

                          (.2/470« )فتح الباري»  انظر (113)

                        (.5789و 5786و 5785و 5784(، برِم )2/3« )مصنف ابن أبي شيبة» انظر أِواهلم يف (114)
أخرج  ابن ماج  يف  تاب قِامة الصـال  والسـنة فيهـا، بـاب مـا جـاء يف خـروج النسـاء يف          (115) 

هذا قسناد ضعيف لتدليس حجَّاج بن »ِاف البوصريي   (.1308(، برِم )1/415العيدين )
                          (.1/428« )مصباح الفجاجة»انظر  «. أرطا 

أخرج  ابن ماج  يف  تاب قِامة الصـال  والسـنة فيهـا، بـاب مـا جـاء يف خـروج النسـاء يف          (116)
( بـاب مـن رخـص يف خـروج     2/3(. وابن أبـي شـيبة )  1309(، برِم )1/415العيدين )

(، من طريق حجَّاج بن أرطا ، عن عبد الرمحن بن عـابس،  5783النساء قىل العيدين، برِم )
                        عن ابن عباس.

 (. 2/65« )مسبل السال»انظر   (117)
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 (.1/232« )النايف»(، و2/115« )املغنـي»انظر   (118)

 (. 2/65« )سبل السالم»انظر   (119)

 (.5/12« )اجملموع»ظر  ان (120)

                         (.5796و 5795و 5793(، برِم )2/3« )مصنف ابن أبي شيبة» انظر أِواهلم يف (121)
 (.5/12« )اجملموع»انظر   (122) 

 (.5/13« )املصدر السابق» (123)

مـع   – 2/349) أخرج  البخاري يف  تاب األذان، بـاب انتظـار النـاس ِيـام اإلمـام العـامل       (124)
                          (.869الفتح(، برِم )

 (. 402)مسملة رِم  «رواية ابن  أبي الفضل صا  –مسائل اإلمام أمحد »انظر   (125)

 (. 480)مسملة رِم  «رواية ابن  عبد اهلل –مسائل اإلمام أمحد »انظر   (126)

 (. 1/560) «الفتاوى التاتارخانية»انظر   (127)

 (. 2/66)« سبل السالم»انظر   (128)

 (. 66-2/65« )املرجع السابق» انظر  (129)

 «.  املرجع السابق» (130)

                          (.2/350« )فتح الباري»  انظر (131)

(، بـرِم  1/155أخرج  أبو داود يف الصال ، باب مـا جـاء يف خـروج النسـاء قىل املسـجد )      (132)
(. 529بـرِم ) « أبـي داود صـحيح سـنن   »،  مـا يف  «حسن صـحيح »(. ِاف األلباني  565)

(، مـن  2214(، بـرِم ) 5/592(، وابن حبان )1679(، برِم )3/90وأخرج  ابن خفاة )
 . حديث أبي هرير  

أي غري متطيبات، ويقاف  امرأ  َتفلَلة قذا  انت   -بفتح املًنا  و سر الفاء  – ومعنى )تلفلالت( 
 (.2/349« )الفتح»ِال  احلافظ ابن حجر يف  يمتغري  الريح

 (.  2/116« )املغين» انظر  (133)
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  (.6/179« )شرح مسلم»  انظر (134)

  (.1/424« )فتح الباري»  انظر (135)

 (.1/508)البن رجت « فتح الباري»انظر   (136)

                               (.6/420) «جمموع الفتاوى»  انظر (137)

 . مشتقة من َجَنَف َيْجُنُف، قذا ُستلَر.-فتحها بنسر ائيم و -مجع جلَناز    -بفتح ائيم  -اَئنائف (138)
   (.94)ص« حترير ألفظ التنبي »وِيل بالفتح للميت، وبالنسر للنَّعش. وِيل عنس . انظر  

اليت غسـلتها أم عطيـة وصـواحباتها هـي زينـت       مجهور شرَّاح احلديث على أن بنت النيب  (139)
« الصـحيح »ها يف روايـة عنـد مسـلم يف    رضي اهلل عنها. وِد صرَّحت أم عطية رضي اهلل عن

، ِاف لنـا  َلمَّا ماتت زينت بنت رسوف اهلل »( بمنها زينتي ونصُّ   939(، رِم )2/648)
                              احلديث.« رسوف اهلل  اغسلنها وترا ، ثالثا  أو مخسا ...

 (. 2/627« )تهذيت األمساء واللغات»انظر   (140)

  (.3/8« )ستذ اراال» انظر  (141)

                              (، مرجع سابق.3/127« )فتح الباري»نقل  احلافظ يف  (142)

                               (، مرجع سابق.4/1947« )االستيعاب» (143)

                               (.1/345) «السيل ائرار املتدفق على حدائق األزهار»انظر   (144)

اإلزار، واألصـل فيـ  معقـد اإلزار، ومجعـ   أحـّق، وأحقـاء، ثـم مسـي بـ  اإلزار           احللْقــو  (145)
 (، ماد  )ح.ق.ا(. 1/417« )النهاية»للمجاور . انظر  

                             هو أيوب السِّختياني الراوي عن ابن سريين. (146)

                             هي حفصة بنت سريين الراوية عن ُأم عطية. (147)

باب  –(، يف  تاب ائنائف 1254مع الفتح(، رِم ) -3/130أخرج  البخاري ) متفق علي . (148)
(. ويف 1253ما يستحت أن يغسل وترا . ويف باب غسل امليت ووضوئ  باملاء والسدر، رِم )

اب (. ويف بـ 1256(. ويف باب مواضع الوضوء، رِـم ) 1255باب ُيبدأ مبيامن امليت، رِم )
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(. ويف بـاب جيعـل النـافور يف آخـره، رِـم      1257هل تنفن املـرأ  يف قزار الرجـل، رِـم )   
(. ويف باب  يف اإلشـعار للميـت، رِـم    1260(. ويف باب نقض شعر املرأ ، رِم )1258)
(. ويف بـاب ُيلقـى شـعر    1262(. ويف باب هل ُيجعل شعر املرأ  ثالثة ِرون، رِم )1261)

 .(1263املرأ  خلفها، رِم )

                              (.939(، رِم )2/646باب يف غسل امليت ) –وأخرج  مسلم يف ائنائف  

                      .(1/382) «النهر الفائق شرح  نف الدِائق»انظر   (149)

                                (.53)ص« منار السالك على أِرب املسالك ملذهت اإلمام مالك» انظر  (150)

                              (.1/332« )مغين احملتاج»انظر   (151)

                               (.1/344« )شرح منتهى اإلرادات»انظر   (152)

                             (.143و 2/86« ) شاف القناع» ،(2/470« )اإلنصاف» ،(2/218« )الفروع»انظر   (153)
                               (.3/333) «احمللى»انظر   (154) 

                              (.53)ص« منار السالك»انظر   (155)

                               (.3/125البن حجر )« فتح الباري»انظر   (156)

 (.  170)ص« روضة الناظر وُجنة املناظر»انظر   (157)

ان ، يقاف  ِعصت  وأِعصت ، قذا ِتلت  ِـتال  سـريعا .   أن ُيضرب اإلنسان فيموت من الَقْعـُص  (158)
  (، ماد  )ق.ع.ص(.4/88« )النهاية»هـ(، 606انظر  ابن األثري ائفري )ت

(، ويف 1265مع الفتح(، رِم ) –3/135أخرج  البخاري يف ائنائف، باب النفن يف ثوبني ) (159)
 يـف ينفـن امليـت      (، ويف بـاب 1266مع الفتح(، رِـم )  –3/136باب احلنوط للميت )

(. ومسـلم يف احلـج، بـاب مـا يفعـل بـاحملرم قذا مـات        1267مع الفتح(، رِم ) –3/137)
                              (.1206(، رِم )2/865)

                              (.5/263« )الشرح املمتع»انظر   (160)

                               (.3/126البن حجر )« فتح الباري»انظر   (161)
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                              (.2/167« )عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي»انظر   (162)

                               (.3/126البن حجر )« فتح الباري»انظر   (163)

                       (.1/53« )حاشية الدسوِي على الشرح النبري»انظر   (164)

                               (.2/518« )موعاجمل»  انظر (165)

                               (.1/107« )شرح منتهى اإلرادات»انظر   (166)

                               (.2/194« )حاشية ابن عابدين» ،(1/382« )النهر الفائق» انظر  (167)

                            (.1/53« )حاشية الدسوِي»انظر   (168)

                              (.1/254« )عقد ائواهر الًمينة»انظر   (169)

                             (.3/4، )«مواهت ائليل»انظر   (170)

                              (.2/518« )اجملموع»انظر   (171)

مـع   –1/390 يـنجس ) أخرج  البخاري يف  تاب الغسل، باب عرق ائنـت وأن املسـلم ال   (172)
(، 1/282(. ومسلم يف احليض، باب الدليل على أن املسلم ال يـنجس ) 279الفتح(، رِم )

                               .واللفظ ل (، 371رِم )

                               (.3/127البن حجر )« فتح الباري»انظر   (173)

                               (.1/107« )شرح املنتهى»انظر   (174)

                               (.1/53« )حاشية الدسوِي على الشرح النبري»انظر   (175)

( للنيسـابوري، ومل  195)ص« أِـرب املسـالك  »هــ( يف  1331نسب  حممد التهامي  ّنـون )ت  (176)
                               أِف علي ، وعالمات الوضع بادية علي ، واهلل أعلم.

                               (.195)ص« أِرب املسالك» انظر  (177)

                               (.3/126البن حجر )« فتح الباري»انظر   (178)

                               (.1/240« )بداية اجملتهد ونهاية املقتصد»انظر   (179)

                              (.1/301« )بدائع الصنائع»انظر   (180)
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                              (.2/192« )سبل السالم»(، و1/240« )بداية اجملتهد»انظر   (181)

                               (.1/457« )حاشية البجريمي»انظر   (182)

                              (.1/304« )بدائع الصنائع»انظر   (183)

                               (.1/128« )ح العمد العد  شر»انظر   (184)

                              (.2/192« )سبل السالم»انظر   (185)

                              (.2/167« )املغنـي»انظر   (186)

                               (.1/161« )روضة الطالبني»انظر   (187)

                              (.3/192« )سبل السالم»هـ( يف 1182م األمري الصنعاني )تما بني القوسني من  ال (188)
                              (.1/334« )مغين احملتاج»انظر   (189)  

                              (.3-2/2« )شرح صحيح مسلم»انظر   (190)

                              (.2/492« )اإلنصاف»انظر   (191)

 وللشافعية (. 2/74) «شرح الفرِاني» وللمالنية (. 2/109« )فتح القدير  »للحنفيةانظر  (192)
                                (.1/349« )نتهىاملشرح » وللحنابلة (. 1/334« )مغين احملتاج»

                              (.1/301« )بدائع الصنائع»انظر   (193)

                               (.3/131بن حجر )ال« فتح الباري»ر  انظ (194)

(، مـاد   4/51« )النهايـة »يعين ثالث ضفائر، فنل ضفري  مـن ضـفائر الشـعر ِـرن. انظـر        (195)
                               )ق.ر.ن(.

                               (.1260مع الفتح(، رِم ) -3/132« )صحيح البخاري» (196)

                              (.1262مع الفتح(، رِم ) -3/133« )صحيح البخاري» (197)

                              (.1263مع الفتح(، رِم ) -3/134« )صحيح البخاري» (198)

                              (.1/334« )مغين احملتاج»انظر   (199)
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                               (.1/350) «شرح منتهى اإلرادات»انظر   (200)

                               (.8/43« )عمد  القاري شرح صحيح البخاري»انظر   (201)

(،  تاب ائنـائف، بـاب   3033(، رِم )7/304« )صحيح ابن حبان برتتيت ابن بلبان»انظر   (202)
                               ال من تلقاء نفسها. ذ ر البيان بمن ُأّم عطية قمنا مشطت ِرونها بممر املصطفى 

                              (.2/173« )املغنـي»انظر   (203)

                               (.1/97« )اهلداية شرح بداية املبتدي»انظر   (204)

                              (.1/410« )الشرح النبري»انظر   (205)

َصْوت الرجل أْنَصْوه َنْصوا ي قذا مددَت ناصيت ، ونصَّت املاشطة املرأ  ونصَّتها تنصَّت. يقاف  َن (206)
                              (، ماد  )ن.ص.ا(.5/67« )النهاية»هـ(، 606انظر  أبو السعادات ابن ائفري )ت

، عـن محـاد   (، من طريق الًـوري 6232(، رِم )3/437« )املصنف»أخرج  عبد الرزاق يف  (207)
وقسناده رجال  أئمة مشهورون، بن أبي سليمان، عن قبراهيم، عن عائشة رضي اهلل عنها ب . 

قال عائشـة   ِاف أبو حامت  )مل يلق قبراهيم النخعي أحدا  من أصحاب الـنيب   قال أن  منقطع.
                              (.9)ص« املراسيل»ومل يسمع منها شيئا (. انظر  

                               (.8/43« )عمد  القاري»نظر  ا (208)

                              (.1/590« )الفتاوى التاتارخانية»و ،(1/158« )الفتاوى اهلندية»انظر   (209)

 (.3/145« )فتح الباري»هي حفصة بنت سريين أخت حممد بن سريين. انظر   (210)

مـع   -3/144 تـاب ائنـائف، بـاب اتبـاع النسـاء ائنـائف )      أخرج  البخاري يف  متفق علي . (211)
(. ومســلم يف  تــاب احلــيض، بــاب نهــي النســاء عــن اتبــاع ائنــائف 1278الفـتح(، رِــم ) 

 (.938(، برِم )2/464)

 (.938(، برِم )2/464« )صحيح مسلم» (212)

 (.194)ص« شرح عمد  األحنام»انظر   (213)

ــي يف  (214) ــ  الطربان ــبري»أخرج ــم الن ــرِم )25/45)« املعج ــياء يف 85(، ب ــار »(، والض « املخت
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وأشـار احلـافظ    «.رجال  ثقات(  »6/38« )جممع الفوائد»(. ِاف يف 285(، برِم )1/402)
( قىل رواية للحـافظ اإلمسـاعيلي مـن طريـق يفيـد بـن أبـي        3/145« )الفتح»ابن حجر يف 

 -نفس قسـناد البخـاري   بـ  –عطيـة   اهُلـذيل، عـن ُأمِّ   حنيم، عن الًوري، عن خالد، عـن ُأمِّ 
 احلديث.«  ...عن اتباع ائنائف نهانا رسوف اهلل »بلفظ  

 (.3/115) «حاشية الرو، املربع»انظر   (215)

 (.4/345« )شرح ريا، الصاحلني»انظر   (216)

                     (.1/404« )النهر الفائق» انظر  (217)

 (.2/261« )اإلنصاف»انظر   (218)

 (.90)ص «ت الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةاالختيارا»انظر   (219)

   (.9/43« )عون املعبود شرح سنن أبي داود»مطبوع بهامش « تهذيت السنن»انظر   (220)

  (.2/138« )جامع الرتمذي»انظر  التعليق على  (221)

  (.13/285« )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة»انظر   (222)

 (.4/534« )شرح ريا، الصاحلني»انظر   (223)

                               (.7/2« )صحيح مسلم بشرح النووي»انظر   (224)

                               (.8/64« )عمد  القاري»انظر   (225)

( البـن  3/145« )فـتح البـاري  »املقابر. انظر    -بالضم وختفيف الداف املقصور   –الُنَدى  (226)
 حجر.

(، وضــعَّف . وأمحــد  2019(، بــرِم ) 2/403« )لنــربىالســنن ا »أخرجــ  النســائي يف   (227)
ــرِم )11/137) ــى ) 6574(، ب ــو يعل ــرِم )12/113(، وأب ــان  6746(، ب ــن حب (، واب
هـذا  »( وِـاف   1383( و)1382(، برِمي )1/529(، واحلا م )3177(، برِم )7/451)

مجـيعهم مـن طريـق ربيعـة بـن سـيف       «. حديث صحيح علـى شـرط الشـيخني ومل خيرجـاه    
(، 2/508)يف  ِـاف البوصـريي   ، عن أبي عبد الرمحن احُلُبلي، عـن ابـن عمـرو بـ .    املعافري
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السلسـلة الضـعيفة   »يف  وضـعَّف  األلبـاني  «. رواه أبو يعلـى بإسـناد حسـن   (  »1998برِم )
 (.14/131« )واملوضوعة

 (.3/145« )فتح الباري»انظر   (228)

ئف، باب ما جاء يف اتباع ائنـائف.  (، يف  تاب ائنا1578(، برِم )1/502أخرج  ابن ماج  ) (229)
(،  الهما من طريـق قسـرائيل، عـن    7201(، برِم )4/129« )السنن النربى»والبيهقي يف 

. واإلسـناد  قمساعيل بن سلمان، عن دينار أبي عمر، عن حممـد بـن احلنفيـة، عـن علـي      
بـاني.  مداره على قمساعيل بن سلمان، ودينار أبـي عمـري ضـعيفان. ضـعَّف  النـووي، واألل     

 ،(3594(، بـرِم ) 2/1004« )خالصة األحنام يف مهمات السنن وِواعد اإلسـالم »انظر  
رواه أبـو يعلـى    ي ول  شاهد من حديث أنس بن مالك(. 6/262« )السلسلة الضعيفة»و

جممـع  »(. ِـاف يف  4284(، برِم )7/268(، ويف )4056(، برِم )7/109من طريقني يف )
 «. ث بن زياد. ِاف الذهيب  ضعيففي  احلار(  »3/28« )الفوائد

   (.9/42« )تهذيت السنن»انظر   (230)

(، يف  تاب ائنائف، باب يف زيار  النسـاء القبـور.   3234(، برِم )3/218أخرج  أبو داود ) (231)
(، يف أبواب الصال ، بـاب مـا جـاء يف  راهيـة أن يتخـذ      320(، برِم )2/136والرتمذي )

(ي ثالثـتهم مـن طريـق    2181(، برِم )2/469« )النربى»على القرب مسجدا . والنسائي يف 
حـديث ابـن عبـاس    »حممد بن ُجحاد ، عن أبي صا ، عن ابن عباس. ِاف الرتمذي عقب   

« جــامع الرتمــذي»وِــوَّى قســناده العالةمــة أمحــد شــا ر يف تعليقــ  علــى «. حــديث حســن
(2/137.) 

   (.9/43« )تهذيت السنن»انظر   (232)

 (. 24/354« )جمموع الفتاوى» يف ني من  الم شيخ اإلسالم ابن تيميةما بني احلاصرت (233)

(، يف ائنائف، باب ما جاء يف  راهية زيار  القبور، 1056(، برِم )3/362أخرج  الرتمذي ) (234)
. ِـاف الرتمـذي    من طريق أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي ، عن أبـي هريـر    

 «. هذا حديث حسن صحيح»
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                         (، ومضى خترجي  يف حديًها يف العيدين.869ج  البخاري برِم )أخر (235)

                               (.2/232«)حاشية ابن عابدين»انظر   (236)

(. وهـذا مـن العبـارات الشـديد  الـيت      3/50« )مواهت ائليل لشرح خمتصر خليـل »انظر   (237)
 ، مما ُيننره بعض العلماء علي !!  «دخلامل»تصدر عن ابن احلاج يف  تاب  

 (.268-3/267« )شرح صحيح البخاري»  انظر (238)

 (.9/42« )تهذيت السنن»انظر   (239)

 (.2/129« ) شاف القناع»انظر   (240)

 (.1/365« )مغين احملتاج»انظر   (241)

 (.2/129« ) شاف القناع»انظر   (242)

   (.13/286« )جمموع فتاوى ابن باز»انظر   (243)

 (.2/18)للباجي  «املنتقى شرح املوطم»انظر   (244)

 (.2/262« )اإلنصاف»انظر   (245)

ال انعن من اتباعها، وآثار النهي عن ذلك ال تصحي ألنها قما عـن  »ِاف ابن حفم الظاهري   (246)
                              (.8/43« )عمد  القاري» نقل  العيين يف«. جمهوف، أو مرسلة، أو عمن ال ُيحتج ب 

 (.189-188« )املدونة النربى»انظر   (247)

(. ِـاف ابـن احلـاج    1/163)البن دِيق العيد « قحنام األحنام شرح عمد  األحنام»انظر   (248)
مـن اخلـروج قىل القبـور، وقن     –أي النسـاء   –أن انعهن  –أي للعامل  –وينبغي ل  »املالني  

 (.3/50« )مواهت ائليل»نظر  ا«.  ان هلن ميتي ألن السنة حنمت بعدم خروجهن

مع الفتح(، رِم  -3/148أخرج  البخاري يف  تاب ائنائف، باب زيار  القبور ) متفق علي . (249)
(. ومسلم يف  تاب ائنائف أيضا ، باب يف الصـرب علـى املصـيبة عنـد الصـدمة األوىل      1283)
 (.926(، برِم )2/637)

 (.3/148« )فتح الباري»انظر   (250)
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 (.9/45« )تهذيت السنن» انظر  (251)

(،  تـاب ائنـائف، بـاب مـا يقـاف عنـد       974(، برِم )2/669« )صحيح »أخرج  مسلم يف  (252)
 دخوف القرب والدعاء ألهلها.

ــا م يف  (253) ــ  احل ــتدرك»أخرج ــرِم )1/532« )املس ــي يف  1392(، ب ــ ، والبيهق ــنت عن ( وس
ريـع، ثنـا بسـطام بـن     (،  الهما من طريـق يفيـد بـن زُ   7207(، برِم )4/131« )النربى»

مسلم، عن أبي التيَّاح يفيد بن محيد، عن عبد اهلل بن أبي ملينة ب  عنها. ِـاف األلبـاني  ِـاف    
«. وهو  ما ِـاال »ِاف  «. قسناده صحيح رجال  ثقات»وِاف البوصريي  «. صحيح»الذهيب  

 (.181)ص« أحنام ائنائف وبدعها»انظر  

 (.9/44« )تهذيت السنن»انظر   (254)

 (،  تاب ائنائف، باب استئذان الـنيب  977(، برِم )2/672« )صحيح »أخرج  مسلم يف  (255)
 رب  يف زيار  ِرب أم .

 (. 24/344« )جمموع الفتاوى»انظر   (256)

(،  تـاب ائنـائف، بـاب مـا جـاء يف      1569(، برِم )1/500« )سنن »هذا لفظ ابن ماج  يف  (257)
 . هرير ، عن أبي حازم، عن أبي  يسانن يفيد بن زيار  القبور، من طريق حممد بن عبيد، ع

(ي ومـن طريقـ    4319و 1396(، برِم )3/30( و)1/533« )مستدر  »أخرج  احلا م يف  (258)
(، من طريـق سـليمان بـن داود، عـن     7208(، برِم )4/313« )السنن النربى»البيهقيُّ يف 

ِاف احلا م عقت أحـد   ة.جعفر بن حممد، عن أبي ، عن علي بن احلسني، عن أبي ، عن فاطم
سليمان »وتعقب  احلافظ الذهيب بقول   «. هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه»اإلسنادين  

 «.بن داود متنلم في 

 (. 1/503« )سبل السالم»انظر   (259)

 (.2/18« )املنتقى شرح املوطم» انظر  (260)

 (.9/43« )تهذيت السنن»انظر   (261)

 (. 285و 3/284« )مصنف ابن أبي شيبة» (،457و 3/456) «الرزاقمصنف عبد »راجع   (262)
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(263) (8/70 .) 

 (. 2/138« )التعليق على سنن الرتمذي» (264)

 (. 11/379) « وثر املعاني الدراري يف  شف خبايا صحيح البخاري» انظر  (265)

ري حبـل  اعـون البـ  » ،(2/399)للقسطالني « قرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» انظر  (266)
 (.3/567) لصديق خان «البخاريأدلة 

 (.195)ص« شرح عمد  األحنام»انظر   (267)

 (.9/44« )تهذيت السنن»انظر   (268)

 (.195)ص« شرح عمد  األحنام»انظر   (269)

 (.2/578« )توضيح األحنام»انظر   (270)

أخرجـ  البخـاري يف احلـيض، بـاب الطيـت للمـرأ  عنـد غسـلها مـن احلـيض            متفق علي . (271)
ومسـلم يف الطـالق،   «. الصـحيح »(، ويف مواضـع مـن   313الفتح(، برِم )مع  – 1/413)

(، بـرِم  2/1128باب وجوب اإلحداد يف عد  الوفا  وحترا  يف غري ذلـك قال ثالثـة أيـام )   
(938.)  

   (.5342مع الفتح(، برِم ) – 9/492أخرج  البخاري ) (272)

 (.285)ص« حترير ألفظ التنبي »انظر   (273)

 (. 17/315« )دالتمهي»انظر   (274)

 (.158)ص« القوانني الفقهية»انظر   (275)

واحلـافظ ابـن    ،(92-2/91)البن رجـت  « فتح الباري» ،(10/118« )شرح مسلم»انظر   (276)
 (.1/426حجر )

 (.1/414« )فتح الباري»انظر   (277)

 (.3/326« )النايف يف فق  اإلمام أمحد»انظر   (278)

 (. 2/92« )صدبداية اجملتهد ونهاية املقت»انظر   (279)
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 (.8/124« )املغنـي» انظر  (280)

 (. 17/321« )التمهيد»انظر   (281)

(، 148-2/146« )قعالم املوِعني عن رب العاملني» ُينظر يف احلنمة من مشروعية اإلحداد  (282)
فـتح ذي  »(، و13/409« )الشـرح املمتـع  »و (،541-6/540، )«شرح ريا، الصاحلني»و

شـرح  »، و(84-5/82« )توضيح األحنـام »و(، 266و264و12/263« )ائالف واإل رام
« املوسـوعة الفقهيـة النويتيـة   »، (141-140)ص« فتاوى املرأ »، (3/1437« )عمد  الفق 

(2/107.) 

 (. 2/107« )املوسوعة الفقهية النويتية» انظر  (283)

« شـرح ريـا، الصـاحلني   »(، 143-8/141« )املبـدع » ُينظر فيما متتنع عنـ  املـرأ  احملـدَّ      (284)
ــالف واإل ـــرام  »و، (6/542-543) ــتح ذي ائـ ــرح املمتـــع »و، (12/268« )فـ « الشـ
ــ  »و(، 13/404-406) ــد  الفقـ ــرح عمـ ــرأ  »و(، 1456-3/1454« )شـ ــاوى املـ « فتـ

 (.  139-138)ص

 (.11/289« )املغين»انظر   (285)

 ،(6/543« )شـرح ريـا، الصـاحلني   »(. و28-34/27« )جمموع الفتاوى» ُينظر يف ذلك  (286)
-138)ص« فتاوى املرأ »(، 3/1457« )شرح عمد  الفق »(، 13/409« )املمتع الشرح»و

139 .) 

   (.143)ص« فتاوى املرأ »ما بني احلاصرتني من جواب للشيخ الُعًيمني من  تاب  (287)

 (. 144)ص« املرجع السابق» (288)
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 املراجع واملصادر

 القــــرآن النـــريم. *

، املنتـت اإلسـالمي،   (هــ 1406)، الرابعـة هـ(، ط  1420ني )تأللبال« أحنام ائنائف وبدعها» *
 .بريوت

هـ(، حتقيق حممد 803لبعلي )تل «االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية» *
 .الفقي، ط  )بدون(، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت

هـ(، حتقيق 463عبد الرب )ت بنال« االستذ ار ائامع ملذاهت فقهاء األمصار وعلماء األِطار» *
 بريوت. –م(، دار النتت العلمية 2000 -هـ 1419سامل حممد عطا وزميل ، ط  األوىل )

، (هـ1323)، السابعةهـ(، ط  923لقسطالني )تل« قرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» *
 القاهر . - املطبعة األمريية

ُطبع بممر ملك املغرب  هـ(،1331ون )تلتهامي  ّنل« أِرب املسالك قىل موطم اإلمام مالك» *
 املغرب. م،1988احلسن الًاني، ونشرت  وزار  األوِاف عام 

للمرداوي « اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهت اإلمام أمحد بن حنبل* »
مؤسسة  -هـ(، حتقيق حممد حامد الفقي، ط  الًانية )بدون(، دار قحياء الرتاث العربي 885)ت

 بريوت. -خ العربي التاري

هـ(، ط  )بدون(، دار النتاب 1005البن  يم احلنفي )ت« البحر الرائق شرح  نف الدِائق« *
 القاهر . –اإلسالمي 

 -هـ(، ط  )بـدون(، دار النتـت العلميـة    587للناساني )ت« بدائع الصنائع يف ترتيت الشرائع» *
 بريوت.

 ، دار احلديث(م2004الرابعة )ط   هـ(،595حلفيد )تبن رشد اال «بداية اجملتهد ونهاية املقتصد» *
 .القاهر  -

هـ(، 474بي الوليد الباجي )تأل »التعديل والتجريح ملن خّرج ل  البخاري يف ائامع الصحيح« *
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السعودية  ،م(، دار اللواء للنشر والتوزيع1986 -هـ 1406لبابة حسني، ط  األوىل ) يحتقيق أب
 الريا،. -

هـ(، حتقيق مصطفى بن أمحد 463البن عبد الرب )ت« يف املوطم من املعاني واألسانيدالتمهيد ملا » *
 هـ(.1387العلوي وزميل ، طبع وزار  الشؤون اإلسالمية باملغرب سنة )

، عامل (هـ1403األوىل )هـ(، حتقيق عماد الدين أمحد حيدر، ط  476لشريازي )تل «التنبي » *
  .النتت، بريوت

هـ(، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط  852البن حجر العسقالني )ت« تتهذيت التَّهذي» *
 لبنان. -بريوت  ،هـ(، دار النتت العلمية1415األوىل )

، ط  «عون املعبود شرح سنن أبي داود»هـ(، مطبوع بهامش 751بن القيِّم )تال« تهذيت السنن» *
 .، دار النتت العلمية، بريوت(هـ1410)، األوىل

هـ(، حتقيق دار الفالح بإشراف خالد 804بن امللقن )تال« شرح ائامع الصحيحالتوضيح ل» *
م(، من قصدارات وزار  األوِاف والشؤون 2008 -هـ 1429الرباط وزميل ، ط  األوىل )

 اإلسالمية بدولة ِطر.

هـ(، حتقيق أمحد شا ر، ط  )بدون(، دار 297للّترمذي )ت« ائامع الصَّحيح )سنن الرتمذي(» *
 بريوت. ،ت العلميةالنت

 .، املطبعة اخلريية(ه1322) األوىلهـ(، ط  800بنر العبادي )ت يبأل ،«ائوهر  النري *» 

م(، دار الفنر، 2000 -هـ 1421هـ(، ط  سنة )1252البن عابدين )ت «حاشية ابن عابدين» *
 لبنان. –بريوت 

 تر يا. –ديار بنر  ،سالميةهـ(، ط  )بدون(، املنتبة اإل1221للبجريمي )ت« حاشية البجريمي» *

 ،هـ(، حتقيق حممد عليش، دار الفنر1230للدسوِي )ت« حاشية الدسوِي على الشرح النبري» *
 لبنان. –بريوت 

هـ(، حتقيق يوسف البقاعي، ط  سنة 1189لعلي الصعيدي املالني )ت« حاشية العدوي» *
 تبريو –هـ(، دار الفنر1412)



 87         . خالد بن أمحد بابطني...         داأحاديث ُأمِّ عطية األنصارية رضي اهلل عنه 

، م، دار الفنر للطباعة والنشر والتوزيع2003هـ(، ط  سنة 450لماوردي )تل «احلاوي النبري» *
 بريوت.

هـ(، حتقيق حسني 676لنووي )تل «خالصة األحنام يف مهمات السنن وِواعد اإلسالم» *
 .، مؤسسة الرسالة، بريوت(هـ1428األوىل )ائمل، ط  

، األوىل هـ(، حتقيق عبد اهلل الليًي، ط 398لنالباذي )تل «رجاف صحيح البخاري» *
  .، دار املعرفة، لبنان(هـ1407)

هـ(، حتقيق عادف عبد املوجود وزميل ، ط  )بدون(، دار 676للنَّووي )ت« روضة الطالبني» *
 النتت العلمية، بريوت.

، دار النتاب (م2006)هـ(، ط  620لموفق ابن ِدامة )تل «روضة الناظر وُجنة املناظر» *
 .العربي، بريوت

 .الريا، ، دار املعارف،(هـ1412) الًانيةهـ(، ط  1420أللباني )تل «فة واملوضوعةالسلسلة الضعي» *

هـ(، دار احلديث 1388هـ(، حتقيق عبيد الدعَّاس َوزميل ، ط  األوىل )275)ت« سنن أبي داود» *
 لبنان. -بريوت  -

(، دار الريان هـ1407هـ(، حتقيق فؤاد أمحد زمرلي َوزميل ، ط  األوىل )255)ت« سنن الدَّارمي» *
 مصر. -للرتاث 

 -هـ 1414حممد عبد القادر عطا، ط  األوىل ) حتقيقهـ(، 458للبيهقي )ت« السُّنن النربى» *
 لبنان. -م(، دار النتت العلمية، بريوت 1994

هـ(، حتقيق د. عبد الغفار البنداري َوزميل ، ط  األوىل 303للنسائي )ت» السُّنن النربى» *
 لبنان. -دار النتت العلمية، بريوت  م(،1991 -هـ 1411)

هـ(، حتقيق حممود قبراهيم زايد، 1250لشو اني )تل« السيل ائرار املتدفق على حدائق األزهار» *
 .لبنان - دار النتت العلميةط  )بدون(، ، األوىلط  

 - ، دار الوطن للنشر(هـ1427)، الًانيةهـ(، ط  1421ًيمني )تُعلل« شرح ريا، الصاحلني» *
 .الريا،
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 .لبنان - ، دار النتت العلمية(هـ1411)، األوىلهـ(، ط  1122لفرِاني )تل« شرح الفرِاني» *

الًانية هـ(، حتقيق ياسر بن قبراهيم، ط  449بن بطاف )تال «شرح صحيح البخاري» *
 .السعودية ،، منتبة الرشد(هـ1423)

د. سعود العطيشان، ط  األوىل هـ(، حتقيق 728لشيخ اإلسالم ابن تيمية )ت« شرح العمد » * 
 السعودية.  –هـ(، منتبة العبينان، الريا، 1413)

هـ(، ط  1408ه(، مجعها عبد اهلل العوهلي )ت1376لسعدي )تل« شرح عمد  األحنام» *
 القاهر  - ، دار ابن اهليًم، مجهورية مصر العربية(هـ1430)، األوىل

، (هـ1431السادسة )ط  ،  ائربين )معاصر(عبد اهللل «شرح عمد  الفق  للموفق ابن ِدامة» *
 .منتبة الرشد، الريا،

هـ(، حتقيق حممد عليش، ط  )بدون(، دار الفنر للنشر 1201لدردير )تل« الشرح النبري» *
 لبنان. –والتوزيع، بريوت 

، هـ(، حتقيق د. سليمان أبا اخليل وزميل 1421ًيمني )تللُع« الشَّرح املمتع على زاد املستقنع» *
 السعودية.  -الريا،  ،هـ(، مؤسسة آسام للنشر1415ط  األوىل )

هـ(، ط  1051للبهوتي )ت« شرح منتهى اإلرادات املسمَّى )دِائق أولي الُنهى لشرح املنتهى(» *
 لبنان.  -بريوت  ،هـ(، عامل النتت1414األوىل )

هـ(، 1412ة )هـ(، حتقيق حممد مصطفى األعظمي، ط  الًاني311)ت« صحيح ابن خفاة» *
 لبنان. - املنتت اإلسالمي

م(، طبع املنتت 1988 -هـ 1409هـ(، ط  األوىل )1421لأللباني )ت «سنن أبي داودصحيح » *
 نشر منتت الرتبية العربي لدوف اخلليج. –اإلسالمي يف بريوت 

هـ(، حتقيق حممد فؤاد عبد الباِي، ط  )بدون(، دار قحياء الرتاث 261)ت« صحيح مسلم» *
 لعربي، بريوت.ا

هـ(، دار قحياء الرتاث 1404هـ(، ط  الًالًة )676للنَّووي )ت« صحيح مسلم بشرح النَّووي» *
 .، لبنانالعربي
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هـ(، حتقيق قبراهيم رمضان وسعيد اللحام، ط  األوىل 597بن ائوزي )تال، »*صفة الصفو  «
 بريوت. ،(، دار النتت العلميةم1988 - هـ1409سنة )

حتقيق مجاف  هـ(،543بنر بن العربي )ت يأب« حوذي بشرح صحيح الرتمذيعارضة األ» *
  .، دار النتت العلمية، بريوت(م1997األوىل )مرعشلي، ط  

 .القاهر  - ، دار احلديث(م2003)هـ(، ط  624بهاء الدين املقدسي )ت« العد  شرح العمد » *
ين ابن شاش، حتقيق د. حممد أبو األجفان ئالف الدِّ« عقد ائواهر الًمينة يف مذهت عامل املدينة» *

 هـ(، دار الغرب اإلسالمي.1415َو زميل ، ط  األوىل )
هـ(، ط  )بدون(، دار قحياء 855لبدر الدين العيين )ت« عمد  القاري شرح صحيح البخاري» *

 بريوت. -الرتاث العربي 
 الًانية الدين طالت، ط  حتقيق نور هـ(،1308صديق خان )تل« ري حبل أدلة البخارياعون الب» *

 .، دار النوادر، سوريا(هـ1431)
األوىل حتقيق عبد اللطيف حسن، ط   هـ(،786عامل األندرييت )تل« الفتاوى التاتارخانية» *

 .بريوت -، دار النتت العلمية(هـ1426)
 .لريا،ا - مدار الوطن للنشر، (هـ1414)، األوىلحممد املسند )معاصر(، ط  مجع « فتاوى املرأ » *

 .بريوت - ، دار الفنر(م1991)لشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند، ط  ل« الفتاوى اهلندية» *

 هـ(، ترِيم حممد فؤاد عبد852البن حجر العسقالني )ت« فتح الباري شرح صحيح البخاري» *
 لبنان. -بريوت  ،الباِي، الطبعة السلفية، الناشر دار املعرفة للطباعة والنشر

هـ(، حتقيق طارق عو، 736بن رجت احلنبلي )تال «باري يف شرح صحيح البخاريفتح ال» *
 السعودية. –هـ(، دار ابن ائوزي للنشر والتوزيع، الدمام 1425اهلل، ط  الًالًة )

 -هـ 1429هـ(، ط  األوىل )1421للُعًيمني )ت «فتح ذي ائالف واإل رام بشرح بلوغ املرام» *
 الريا،. –مدار الوطن للنشر  م(،2008

، هـ(، ط  الًانية )بدون(، دار الفنر للطباعة والنشر والتوزيع681)ت البن اهلمام« فتح القدير« *
 لبنان. -بريوت 



 هـ1438 شعبان  1ج  (70جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    90

، (م2008األوىل )ط   ،البنا دهـ(، تعليق د. حمم795بن رجت احلنبلي )تال «القواعد الفقهية» *
 تدار النتت العلمية، بريو

هـ(، حتقيق عبد الرزاق املهدي، ط  األوىل 763قدسي )تالبن مفلح امل«  تاب الفروع» *
 لبنان. –بريوت  ،م(، دار النتاب العربي2002 -هـ 1422)

 -هـ 1413هـ(، ط  سنة )725لحافظ العراِي )تل«  تاب طرح التًريت يف شرح التقريت» * 
 م(، دار قحياء الرتاث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بريوت.1992

هـ(، حتقيق حممد عبدالسالم 235البن أبي شيبة )ت« صنَّف يف األحاديث واآلثارالنتاب امل» *
 لبنان. -بريوت  ،هـ(، دار النتت العلمية1416شاهني، ط  األوىل )

 -هـ 1402هـ(، حتقيق هالف مصلحي مصطفى، ط  سنة )1051للبهوتي )ت«  شاف القناع» *
 وت. بري –م(، دار الفنر للطباعة والنشر والتوزيع 1982

هـ(، 1354مد اخلضر الشنقيطي )تحمل«  وثر املعاني الدراري يف  شف خبايا صحيح البخاري» *
 .بريوت - ، مؤسسة الرسالة(هـ1،1415)ط  

 بريوت. -م(، دار صادر 1990هـ 1410هـ(، ط  األوىل )711بن منظور )تال« لسان العرب» *

 –(، دار الفنر للطباعة والنشر والتوزيع هـ(، ط  )بدون676للنَّووي )ت« اجملموع شرح املهذب» *
 بريوت.

هـ(، باعتناء ئنة قحياء الرتاث العربي، ط  )بدون(، دار 456، البن حفم )ت«احملــلى باآلثــار» *
 .تاآلفاق ائديد ، بريو

هـ(، مجع وقشراف حممد بن سعد الشويعر، 1420بن باز )تال «جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة» *
 .، منتبة املعارف للنشر والتوزيع، الريا،(هـ1413) األوىل ط 

، دار النتت العلمية، بريوت، (هـ1415األوىل )ط   هـ(،179)ت لإلمام مالك« املدونة النربى» *
 .لبنان

، (هـ1397األوىل )حتقيق شنر اهلل ِوجاني، ط   هـ(،327عبد الرمحن الرازي )تل« املراسيل» *
 .مؤسسة الرسالة، بريوت
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هـ، 1420، 1، حتقيق طارق عو، اهلل، ط  «رواية ابن  أبي الفضل صا  –اإلمام أمحد مسائل » *
 دار الوطن، السعودية. 

هـ، دار الوطن، 1408، 3، حتقيق زهري الشاويش، ط  «رواية ابن  عبد اهلل –مسائل اإلمام أمحد » *
 السعودية. 

القادر عطا، ط  األوىل  طفى عبدهـ(، اعتنى ب  مص405للحا م )ت« املستدرك على الصَّحيحني» *
 م(، دار النتت العلمية، بريوت.1990 -هـ 1411)

هـ(، ط  امليمنية القداة، تصوير دار صادر 241ألمحد بن حنبل )ت« مسند اإلمام أمحد بن حنبل» *
 بريوت. -

هـ(، حتقيق دار املشنا  للبحث 840لبوصريي )تل «مصباح الفجاجة يف زوائد سنن ابن ماج » *
 .، دار الوطن للنشر، الريا،(هـ1420األوىل )لعلمي بإشراف ياسر بن قبراهيم، ط  ا

هـ(، حتقيق حبيت الرمحن األعظمي، من منشورات 211لعبد الرزاق الصنعاني )ت« املصنَّف» *
  اجمللس العلمي، بدون طبعة وتاريخ.

م(، دار الفنر 1985 -هـ 1405هـ(، ط  األوىل )620البن ِدامة املقدسي )ت« املغــين» *
 بريوت. ،للطباعة والنشر والتوزيع

هـ(، علةق علي  جوبلي بن قبراهيم 977للشربيين )ت« مغين احملتاج قىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج» *
 بريوت. ،الشافعي، ط  )بدون(، دار الفنر للطباعة والنشر والتوزيع

هـ(، تعليق د. سيد 1201دردير )تلل« منار السالك على أِرب املسالك ملذهت اإلمام مالك» *
 .، دار الفضيلة، القاهر (م2009) األوىلالصباغ، ط  

 .، مطبعة السعاد  مبصر(هـ1332األوىل )ط   هـ(،474لباجي )تل «املنتقى شرح املوطم» *

 بريوت. - هـ(، ط  )بدون(، دار الفنر476)ت لشريازيل« املهذب» *

، دار النتت (هـ1416)ط   هـ(،954اب )تلحطةل« مواهت ائليل لشرح خمتصر خليل» *
 .العلمية، بريوت
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ألةفها مجاعة من العلماء، وطبعت مبطابع دار الصفو  للطباعة والنشر والتوزيع  «املوسوعة الفقهية» *
 نشر وزار  األوِاف والشؤون اإلسالمية بدولة النويت. -مبصر، ودار ذات السالسل بالنويت 

هـ(، حتقيق طاهر الفاوي َوزميل ، ط  606البن األثري )ت» ث واألثرالنهاية يف غريت احلدي» *
 )بدون(، املنتبة العلمية، بريوت.

هـ(، حتقيق أمحد عفو عناية، ط  1005البن  يم احلنفي )ت «نهر الفائق شرح  نف الدِائقال» *
 م(، دار النتت العلمية، بريوت.2002 -هـ 1422األوىل )

م(، 1973 -هـ 1393، ط  سنة )هـ(1250للشَّو اني )ت «األخبارنيل األوطار شرح منتقى » *
  نشر دار ائيل، بريوت.

، دار النتت العلمية، (م1990األوىل )ط  ، هـ(593لمرغيناني )تل «اهلداية شرح بداية املبتدي» *
 .لبنان



  التفســري: ثانيًا





 عزو نشأة القراءات القرآنيِة 

 إىل اختالِف َمْرُسوِم املصاحِف العثمانيِة
 عرض ونقد

 إعداد

 أستاذ مساعد بقسم القراءات جبامعة أم القرى.





 97               حبيب اهلل بن صاحل السُّلميد. عزو نشأة القراءات القرآنيِة...             

 

 لقرآنيِة إىل اختالِف َمْرُسوِم املصاحِف العثمانيِةعزو نشأة القراءات ا

 عرض ونقد

 :ملخص البحث

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على أشـر  للقـحم دمـد وآلـحم وصـ بحم،      
 وبعد: 

عـزو نشـأة القـراءات القرآنيـِة خت الـمالِ  موِرس ـوم        ) فهذا حبـ  موسـوم بــ   
ِِ العممانيِة، عر  ونقـد امل ، نـاش  فيـحم الباحـ  شـبهة مـن أشـهر شـبهات        ( صاح

املسمشرشني حول القراءات، وأكمرها أثرًا، وأعمقهـا حبمـًا ودلـياًل، وهـي القـول بـأن       
القراءات نشأت وتكوَّنـ  نميةـة لمةـرد املصـاحِ العممانيـة مـن الـشقل والشـك          

 والمالفها. 

والبيان ومزيد البسل واالسمدالل رأي  أن  وملا تسم قحم هذا املسألة من الب  
أفردها بهذا الب  ، والذي انمظمـ  لتمـحم م مقدمـة تتـمش  أهميـة املو ـو  و       
أسباب المياره خمجااًل ولتة الب  . وأتبعمها بأربعة مباح : اشممل  علـى عـر    
 الشبهة وتوثيقها وبيان أهدافها. وأسباب خثارة الشبهة. ثـ  الـرد علـى الشـبهة خمجـاال     

القرآن. ثـ  لممـ  الب ـ  بـأبر       عن الدفا  م املؤلفات بأشهر وتفصياًل، ث  أتبعمحم
 الشمائج والموصيات. وكان من أهمها: 

أن هذا القرآن كماب دفوظ، مل يمغري ومل يمبدل على مر القـرون، مصـداشًا لقـول     -1

ما يمار حول ذلك فإنحم من اهلوى  ، وك چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ: اهلل
 . عليحم الذي ال دلي 
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 . أن مششأ القراءات هو الرواية، وخمنا كمب  املصاحِ ألج  حفظ تلك الرواية -2

. أن تعدد القراءات سابق للكمابة، وعليحم فال ميكن نسبة نشـأتها خت حـال الكمابـة    -3
 السـميعاب  معـني  سبب والشك  الشقل من املصاحِ للو أن األمر م ما وغاية

 . القراءات

يـة ال ترشـى ألن يسـمدل بهـا علـى احلقـائق العلميـة        أن جمرد االحممـاالت العقل  -4
 . املسلمة

أن مجيع األدلة اليت اسمدل بها املسمشرشون على خثبـات شـبهاته  أدلـة با لـة ال      -5
 . يصلح االحمةاج بها

 . ث  ذيل  الب   بقائمة املصادر واملراجع  

 .وصلى اهلل على سيدنا دمد وعلى آلحم وص بحم وسل 
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Abstract 

Praise be to Allah alone, and peace and blessings be upon His 

creation of Muhammad and his companions, and after : 

This search marked b (attribute the emergence of readings to 

differ decree Ottoman Korans, presentation and criticism) , the 

researcher discussed the suspicion of months suspicions orientalists 

about the readings, the most impact, and the deepest in search of 

the evidence, which is to say that the readings originated and was 

formed as a result of stripping the Ottoman Korans from blobs and 

shape and different.   .  

Because you deserve the matter of research and the statement 

further Basset inference Oferdha I saw that this research, which are 

arranged in the introduction to his plan included the importance of 

the subject and the reasons for his choice overall research plan. And 

then I followed by four sections: included a presentation of 

suspicion and documented and a statement of its objectives. The 

reasons for provoking suspicion. Then post compromised a whole 

and in detail, and then followed up the most famous compositions 

in the defense of the Koran. Then sealed the most prominent search 

results and recommendations. One of the most important : 

1- This book Koran Mahfouz, has not changed not changed over 

the centuries, true to the words of God  ,چڱ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ :

and all that excited about it, it is passion that does not guide it. 

2- The origin of the readings is novel, but I wrote the Koran in 

order to save the novel . 

3- that the multiplicity of earlier readings of the writing, and it can 

not be its inception in relation to the case of writing. The very 

thing that the absence of Korans blobs and shape to 

accommodate a particular reason readings . 

4- That just does not live up rational possibilities as evidenced by 

the scientific facts Muslim . 
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5- that all the evidence that was understood by the Orientalists 

specious arguments to prove false evidence does not fit invoked . 

Find and then appended a list of sources and references . 
 

God bless our Prophet Muhammad and his family and him. 

 

 

 

 

 



 101               حبيب اهلل بن صاحل السُّلميد. عزو نشأة القراءات القرآنيِة...             

 

 املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني نبيشـا دمـد وعلـى    
 ، وبعد: آلحم وص بحم أمجعني

فإن أعظ  نع  اهلل على هذه األمة أن أنزل عليها كمابـحم املـبني، وجعلـحم هـدى     
وموعظة للممقني، وحفظحم من تعريِ الغـالني وانم ـال املـبتلني، فقـال عـزَّ وجـ َّ:       

سـب انحم مـن عبـاده علمـاء      والمـار . ٩احلةر:  چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ
ون بحم لري شيـام، ويـدفعون عشـحم كـ       ربانيني يبيشون هذا الكماب أحسن بيان، ويقوم

حتريِ وتكذيب وأوهام مشذ شدي  الزمان وحمى عصـرنا هذا، ومع ذلك فإنحم مل يـزل  
ب على هذه فلذلك وج؛ هشاك من يمري حول هذا الكماب العظي  الشكوك والشبهات

األمة أن تشافحو عن كماب ربها وتفشَّدو ك  ما يمار  حولحم من املـزاع  والشـبهات وت بـي نو    
 . احلقيقة وجتلِّيها وتعيد احلقَّ خت دِمِده ومأر ه

أال وخنَّ من أعظ  تلك الشبهات الـيت أثارهـا املسمشرشــون حـول القـراءات       
نميةة لمةرد املصاحِ العممانية من الشقل  شوهل  خن القراءات القرآنية نشأت: القرآنية

فه  شوهل  هذا ص يح أم أنـحم مشـمم  علـى مغالتـات علميـة      . والشك  والمالفها
، ؟وما أدلة القائلني بهـا ؟ ، ومن هو أبر  من شال بها؟وما مششأ هذه الشبهة؟ وتارخيية

الت تلـك المسـا   ؟ ، وكيِ جياب عن أدلمه ؟وما األثر الذي يرتتب على القول بها
: وغريها أحاول أن أجيب عشها م ثشايا هذا الب   بإذن اهلل، والذي انمظ  عشوانـحم م 

ِِ موِرس وم  المالِ  خت القرآنيِة القراءات نشأة عزو)  (. ونقد العممانيِة، عر  املصاح

مـن أفـرد    -حسب ا العي–وشد تمبع  ما كمب حول هذا املو و  فل  أجد 
وكانـ  الدراسـات السـابقة تـدور     . الذي سلكمحم هشـا  هذه الشبحم بالب   على املشهج

كةولد تسيهر أو تيودور نولدكـة   -ما أثاره أحد املسمشرشني: األول: حول ثالثة أمور
القـراءات م  ) من الشبهات حول القراءات مع الرد عليها، كما م كماب -أو غريهما
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. تـ  مـن ناششـها   رمحـحم اهلل، وغـريه، وهـو أف   ( نظر املسمشرشني لعبد الفماح القا ي
ما كان حول مو و  الدراسات القرآنية ورس  املصاحِ م نظر املسمشـرشني  : الماني

ما لتَّحم احملققون م مقدمات الكمب : المال . عمومًا ومشاهةه  فيها، وهو أكمرها حبمًا
اليت حققها املسمشرشون ث  أعيد حتقيقها كما م فع  الـدكمور دـب الـدين واعـظ م     

 . املصاحِ البن أبي داودمقدمة كماب 

وال شك أن خفرادها بالب   مع مجع شمات املو و ، وتمبع من شـال بهـا مـن    
املسمشرشني ومن وافقه ، وذكر مؤلفاته ، وأدلمه  علـى المفصـي  ايتـي، ثـ  الـرد      

أنحم يتيِ ؛ عليها بكالم املمقدمني، وذكر أبر  املصشفات اليت عشي  بكمب املسمشرشني
 . واهلل املسئول أن يسدد ويبارك خنحم مسيع جميب. ، فيما أحسبشيمة هلذا الب  

وشد جعل  هذا الب  : م مقدمة ـ ومتهيد ـ ومخسـة مباحـ  ـ ولامتـة ـ وشائمـة         
 املصادر واملراجع. 

  .  أما املقدمة فم موي على أهمية املو و  و أسباب المياره خمجااًل ولتة الب 
 ة القراءات وكمابة املصاحِ. وأما الممهيد فيشمم  على نبذة عن نشأ 
  :وأما املباح  األربعة فيشدرج حتمها 
  .املب   األول: عر  الشبهة وتوثيقها وبيان أهدافها 
  .املب   الماني: أسباب خثارة الشبهة 
  :املب   المال : الرد على الشبهة، وفيحم متلبان 
  .املتلب األول: الرد اإلمجالي 
  .املتلب الماني: الرد المفصيلي 
   القرآن.  عن الدفا  م املؤلفات أشهر: الرابع املب 
  .اخلامتة: وتشمم  على أبر  الشمائج والموصيات 
  .ث  شائمة املصادر واملراجع 
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 متهيد:  

يعدُّ عل  القراءات من العلوم األصيلة، واليت ترجـع نشـأتها خت عهـد الشبـوة،     
القرآن بأوجهحم وشراءتـحم،   وذلك أن أول ما تعلمحم الص ابة من علوم الدين كان حفظ

، ووشع  وكان الص ابة يقر ون على حرو  كمرية ك  مبا تعل  من م  رسول اهلل 
، مـن ذلـك مـا رواه    بيشه  حوادث تـدل علـى الـمال  تلقـيه  مـن رسـول اهلل       

 حـزام   بـن  حكـي   بـن  هشام مسع : )أنحم شال اخلتاب بن البخاري ومسل  عن عمر
 ووسوـلَّ و  عوَلِيـحمِ  اهلُل صوـلَّى  اهلِل روس ـول   ووَكـانو ، َأْشرو  هوـا  موـا  َغِيـر   عوَلى ان اْلُفِرَش س وروَة يوْقروُأ

 ِبـحمِ  َفِةِئـ   ، ِبر دواِئحِم َلبَِّبم حم  ث  َّ، اِنصورو و حومَّى َأِمهوْلم حم  ث  َّ، عوَلِيحِم َأِعةو و َأِن َفِكِدت ، َأْشروَأِنيهوا
 س ـوروةَ  يوْقـروأُ  هوـذوا  سوِمِع   خ ن ي اهلِل روس ولو يوا: َفُقْل  ، ووسولَّ و عوَلِيحِم اهلُل صولَّى اهلِل روس ولو

، «اْشـروأْ ، َأِرِسْلحم »: ووسولَّ و عوَلِيحِم اهلُل صولَّى اهلِل روس ول  َفَقالو، َأْشروأتِشيهوا موا َغِير  عوَلى اْلُفِرَشان 
، «ُأِنز َلِ  هوَكذوا»: ووسولَّ و عوَلِيحِم اهلُل صولَّى اهلِل روس ول  الوَفَق، يوْقروُأ سوِمِعم حم  الَِّمي اْلِقرواءوَة َفَقروَأ

 سوـِبعوةِ  عوَلـى  ُأنـز لو  اْلُقـِرآنو  هوـذوا  خ نَّ، ُأِنز َلِ  هوَكذوا»: َفَقالو، َفَقروْأت ، «اْشروْأ»: ِلي َشالو ث  َّ
 أحـد  علـى  أحد يشكر وال، علموات مبا يقر ون فكانوا( 1)(ِمِشحم  تويوسَّرو موا َفاْشروء وا، َأِحر ٍ 
 الشـا   ليعلمـوا  البلـدان  خت بعتـه   يوج ـحم  وسل  عليحم اهلل صلى الشيب وكان، شراءتحم
 . والدين القرآن

 بكر أبي أيام م الص ابة من مجاعة لرج، وسل  عليحم اهلل صلى الشيب مات وملا
 مـشه   واحـد  ك  فعل  والدين القرآن الشا  ليعلموا، األمصار من افممح ما خت وعمر

 شـراءة  فالملفـ  ، "وسل  عليحم اهلل صلى" الشيب عهد على يقرأ كان ما على، مصره أه 
 . علموه  الذين الص ابة شراءة الملف  ما حنو على األمصار أه 

 ما وم لالفة أبي بكر الصديق ر ي اهلل عشحم كان اجلمع األول للقرآن، فممبعوا
 وحنـو  والعسب واألكما  اللخا  م ووسولَّ  عوَلِيحِم اللَّحم  صولَّى اهلل رسول يدي بني كمب

 . ذلك، حمى مجعوه م الص ِ
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وبقي  تلك الص ِ حمى لالفة عممان ر ي اهلل عشحم، فبيشما كان  فموحات 
 المالفـا  القرآن ألفاظ م خيملفون الشا  اليمان بن حذيفة وأرميشية، خذ رأى أذربيةان

 شـرءوا  مصـر  كـ   أه  أن ذلك سبب وكان. بعًتا بعتها يكفر أن كاد حمى، شديدا
 بكر أبي  مان م والدين القرآن ليعلمه  خليه  وص  الذي، الص ابي أشرأه  ما على

 علـى  الصـ ابة  بني تعار  شد ذلك خمملفة، وكان بألفاظ شراءاته  م فالملفوا، وعمر
 مـن  ملشـاهدته   أحـد  على ذلك أحد يشكر يكن وسل ، فل  عليحم اهلل صلى الشيب عهد
 . وسل  عليحم اهلل صلى الشيب وهو، ذلك هل  أباح

 أبـاح  مبـا  عل  وال، الشر  صاحب يعاين مل من خت االلمال  ذلك انمهى فلما
: فريـق  ك  وشال. بيشه  اخلصام واشمد، شراءته  آلرين على شوم ك  أنكر، ذلك من

كان مشـحم خال  فما ؛ شراءتك ، وبلغ ذلك عممان بن عفان ر ي اهلل عشحم من أوت شراءتشا
أن مجع القرآن م املصاحِ مرتـب اييـات والسـور، فأثبـ  رسـ  القـرآن م مجيـع        
املصاحِ جمردًا من الشقل واحلركات حاويٍا ما حيمملحم مما ثب  مـن القـراءات، وفـرَّ     

( هـو ) بزيـادة ( خن اهلل هـو : )فيها ما ال حيمملحم رس  املص ِ الواحد كالزيادة م حنو
ا عل  أن مجعحم م مص ِ واحد على تلك احلال غـري مـممكن،   ونقصانها وحنوها، مم

خال بإعادة الكلمة مرتني، وم رس  ذلك كذلك من المخليل والمغيري للمرسوم مـا ال  
  .(2)لفاء بحم، فَفرَّشها م املصاحِ لذلك

، والمشديد، والقصر، واملد، واإلظهار، من اإلدغام فيحم القراءة الملف  ما وأما
العربية، واعممد فيحم على الملقي واأللـذ مـن    جتو  ه فذاك مما ذلك حموشب، والمخفيِ

 . للخل كذلك موافق المقات، وكلحم الشيوخ األئمة

 وأمره  فيها ما ومحله  على، األمصار خت وجهها، املصاحِ عممان كمب فلما
 يقرءون كانوا ما على خليه  وجحم الذي مص فه  مصر ك  أه  فقرأ؛ لالفها ما برتك
 كـانوا  اليت شراءته  من وتركوا، املص ِ لل يوافق مما، خليه  املص ِ وصول شب 
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ِ  ال مبـا  لـذلك  األمصـار  أهـ   شراءة فالملف ؛ املص ِ لل خيالِ ما عليها  خيـال
 . اخلل خيالِ ما كله  شراءته  من وسقل، اخلل

 وصـ   حمـى ، لذلك الشق  فالملِ، مصر ك  م األول عن ايلر ذلك ونق 
 حسـب  على نقلوا فيما فالملفوا، ذلك القراء املشهورين على األئمة الءهؤ خت الشق 

ِ  لـل  عـن  مشه  واحد خيرج مل، األمصار م تلقيه  عن أه  المال   فيمـا  املصـ 
 . خليه  وجحم الذي، املص ِ لل عن األمصار أه  من واحد خيرج مل كما، نق 

 نقلـوا  مـن  شـراءة  تاأي والملف ، نقلوا فيما القراء رواية الملف  العلة فلهذه
لذلك، ورمبا شرأ القارئ على شيوخ كمر، وألذ عن ك  واحٍد مـشه  حرفـا غـري     عشحم

فالمار ، ويرتك شرأ مما يألذ أن، القراء هؤالء من واحد ك  الذي عشد ايلر، فاحماج
  .(3)مما شرأ حروفًا نسب  فيما بعد خليحم نسبة الميار وانمقاء ال الرتا  وابمكار
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 عرض الشبهة وتوثيقها وبيان أهدافها.و:: املبحث األ

خن جّ  القراءات القرآنيـة خمنـا نشـأت نميةـة لمةـرد      : يقول مدعو هذه الشبهة
رس  املص ِ العمماني من الـشقل والشـك ، والرسـ  العربـي خذا جتـرد مـن الـشقل        

 . والشك  احمم  أشكاال خمملفة بسب ما ميليحم عليحم اجمهاده

قول بأن القراءات ليس هلا مصدر توشيفي وخمنا مبشاها وتهد  هذه الشبهة خت ال
على االجمهاد والشظر ك  حبسب ما متلي عليحم لغمحم من األوجحم اليت حتمم  اييـة، وال  
شك أن هدم هذا األص  هو هدم جُل َّ ما يملى اليوم من القرآن والقراءات وذلك أنحم 

يشة من الروايـات وخذا كانـ    ال ميكن أن يقرأ أحد م مصر من األمصار خال برواية مع
هذه الرواية ال أص  هلا من المشريع فإنحم يبت  القـول بقرآنيمهـا وبأنهـا مـن عشـد اهلل      

 . وبإعةا ها وباالسمدالل بها م األحكام وهل  جرا، وهشا يكمن أثر هذه الشبهة

وشد يشس ب ذلك على اعمقاد أن القرآن كالكمـب السـماوية األلـرى دللمـحم     
وبهذا فإنحم يسه  ألعداء هذا الدين التعـن  م   - عياذًا باهلل –ريفاته  آراء الشا  وحت

القرآن، وشلب  احلقائق املرتسخة عشد املسلمني، ولذلك رأيشا مـن تـأثر بكالمهـ  مـن     
أه  هذا العصر سواء من املسمشرشني أو من املمـأثرين بـاراء الغـرب وثقافـاته  مـن      

 . املسلمني، نسأل اهلل العصمة والمبات

والذي يظهر لي أن أشهرو من ع ر  شوُلحم م ذلك مـن املسمشـرشني هـو "جولـد     
، فقد شال م أول كمابحم املسمَّى باملذاهب اإلسـالمية م تفسـري   (4)(م1921ت) تسيهر"
والقس  األكرب من هذه القراءات يرجع السبب م ظهوره خت لاصـية اخلـل   : )القرآن

؛ للكلمة الواحدة، شد يقرأ بأشكال خمملفة العربي، فإن من لصائصحم أن الرس  الواحد
تبعا للشقل فو  احلرو  أو حتمها، كمـا أن عـدم وجـود احلركـات الش ويـة وفقـدان       
الشك  م اخلل العربي ميكن أن جيع  للكلمة حاالت خمملفة من ناحيـة موشعهـا مـن    
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اإلعــراب، فهــذه المكمــيالت للرســ  الكمــابي، ثــ  هــذه االلمالفــات م احلركــات 
ك ، ك  ذلك كان السبب األول لظهور حركة القـراءات فيمـا أهمـ  نقتـحم أو     والش

 شكلحم من القرآن، ولبيان هاتني احلقيقمني نذكر هشا بعض الـم م  : 

: 48فمن أمملة القراءات اليت كان سببها عدم الشقل ما جاء م سورة األعرا  آية  .1

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ڻچ

 بالماء اململمة.( ءة )تسمكمرونوم شرا بالباء املوحدة، چھ

 چې ې ې ې ى ى ائ ائەئچ: السورةمن هذه  57وم آية  .2

 بالشون. ( شراءة: )نشـرا بالباء، وم ٥٧األعرا : 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چ سورة الموبة: من  114وم آية  .3

بالياء املمشاة الم مية، وم شراءة غريبة حلماد الراوية: 114بة: المو چڇ ڇ 
 ملوحدة. بالباء ا( )أباه

هذه الظاهرة م ك  احلرو   -على األلص–من سورة الشساء تظهر  94وم آية  .4

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چتقريبا: 

، ورس  هذه (وم شراءة: )فممبموا، ٩٤الشساء:  چۓ ڭ ڭ ڭ
 دمم  للقراءتني.  يعين بدون نقل[[ (فممبموا: )الكلمة

 –العـام أو االسـمعمال الفقهـي     وال يوجد م هذه القراءات من ناحية املعشـى 
 فر  يذكر. وشد يوجد شيء من هذا م املوا ع ايتية:  -على احلقيقة

حي  يدور احلدي  حول غتب موسى عشد –( من سورة البقرة 54فممالً  آية ) .5

گ گ گ گ چ : -باختاذ بين خسرائي  لعة  من ذهب ما عل 
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ 

اشملوا معشاه:  چڱ ڱ چفقولحم تعات :  ٥٤البقرة:  چہ ہ ہ
بعتك  بعتا، أو كما يعتيحم ظاهر اللفظ: فاشملوا أنفسك  بأنفسك ، وهو ممفق 
مع ما وشع فعال، كما م املصادر اليهودية، وشد رأى بعض شيوخ املفسرين )شمادة 

هـ( أن األمر بقم  الشفس أو شم  الع صاة من القسوة 117البصري املموفى سشة
، أي حققوا الرجو  (فأشيلوا أنفسك : )حبي  ال يمشاسب مع الفع ، فقرأ والشدة

 والموبة من الفع  بالشدم على ما فعلم . 

وم هذا املمال نرى وجهة نظر مو وعية كان  سببا أدى خت القراءة املخالفـة،  
وذلك على التد من القراءات السابقة اليت كان  فيها القراءات ال تعدو أن يكون 

 . أمرًا شكليافيها 

( من سورة الفمح، حي  خيا ب اهلل 9، 8أيتا م اييمني )–وتمةلى هذه الظاهرة  .6

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چالشيب شائال: 

فقرأ بعته  بدال  ٩ – ٨الفمح:  چې ې ې ې ى
بالراء: )وتعز وه( بالزاي من العزة والمشريِ، وخني أرى م ( من: )وتعزروه

أن شيئا من  -وخن كش  ال أجزم بذلك –هذه القراءة  االنمقال من تلك القراءة خت
المفكر م تصور أن اهلل شد يشمظر مساعدة من اإلنسان شد دعا خت ذلك، حقا خنحم شد 

، 8، واحلشر: 7، ودمد: 40جاءت م القرآن آيات بهذا املعشى: )سورة احلج: 
على أسا  وغريها( ، بيد أن اللفظ املسمعم  م هذه اييات وهو )نصر( يقوم 

ألالشي تهذييب، وليس كالمعبري بلفظ )عز ( وهي الكلمة املمفقة مع اللفظ العربي 
 )عزا ( والمعبري بعز  تعبري حاد، يقوم على أسا  من املساعدة املادية. 
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وشد جاء الكمري من القراءات فيما يمص  بهذا الرس  من حي  نقتـحم، فيكـون   
 . غيري ذي أهمية م املعشىتاء أو ياء، وخن كان ذلك ال يؤدي خت ت

وهشا نمشاول دائرة االلمال  م احلركات م املقتـع الواحـد، ممـا نشـأت عشـحم      
 : شراءات تمص  بالشاحية اإلعرابية وحدها

 چڑ ک ک ک ک گ گ گ گچ(: 8احلةر آية )فقي سورة  .7
، وتبع ذلك االلمال  م كيفية نزول (فالملف  القراءات م )نشزل 8احلةر: 
، وآلر (نوشز ل  املالئكة)، وبعض يقر ها: (نشوز ل املالئكة: )يقر ها فبعض املالئكة،

؛ وذلك على معشى أنشا نشزهلا، أو أنها هي اليت تشزل، (يقر ها: )ت ـِشزول املالئكة
 وهذه كلها شراءات ترجع خت أشالي  خمملفة. 

ني ذات مع هذه االلمالفات م احلركـات تغـيريات م املعـا    -أحيانا -وشد جتيء  .8

 43الرعد:  چڀ ٺ ٺ ٺ چسورة الرعد: من  43صفة شا عة، مم  آية 
، وهشاك شراءة ثالمة: )وِمن عشده ع ِلـ و  ( وِمن عشده ِعْل   الكماب)وم شراءة ألرى: 

 ، واملعشى خمملِ المالفا ظاهرا. ( الكماب

لة المالفات فقهية من المال  احلركات الذي يرتبل ببشاء اجلم -أحيانا–وتظهر   .9

پ  چمن سورة املائدة:  6ايية القرآنية، واملمال املعرو  لذلك آية م 

 چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ 
ت ةوو    مسحو الرجلني بدال من غسلهما بشاء على تعلق  فالشيعة 6املائدة: 

، أي: امس وا بأرجلك ، على حني غريه  (وامس وا))وأرجلك ( بقولحم تعات: 
، أي: فاغسلوا(: ولية تعلقا مباشرًا بقولحم تعاتجيعلحم ممعلقا على  ريق املفع

 انمهى كالمحم.( 5).()اغسلوا أرجلك 
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  :املمأثرون بكالم جولد تسيهر 

 : وممن تأثر بكالم جولد تسيهر املمقدم وألذ يردده

حيـ  يقـول  ـمن حديمـحم عـن ا ـتراب الـشص        : ( 6)(م1933) بريجشرتاسر .1
ات شدميـة عـن خمتو ـات القـرآن     األمر ال يمعلق بالمالفـ : )-كما يقول-القرآني

  .(7)(العممانية خمنا بدلول شراءات غري عممانية م الغالب خت الشص املكموب

حقـا  : )حي  يقول م كمابحم تاريخ األدب العربـي : (8)(م1956) كارل بروكلمان .2
فم ـ  الكمابـة الـيت مل تكـن شـد وصـل  بعـد خت درجـة الكمـال جمـاال لـبعض            

سيما خذ كان  غري كاملة الشقل وال مشمملة على رسـوم  االلمال  م القراءة، وال
 . انمهى( 9)..(احلركات

حي  ذكر م مقدمة حتقيقـحم علـى كمـاب املصـاحِ     : (10)(م1959) أرثر جفري .3
 : والشك  الشقل من عممان مص ِ للو: )البن أبي داوود ما نصحم

احلـرو ،   بعـض  م المالفـا  لألمصار عممان بعمها اّليت املصاحِ م القّراء وجد (1
ِ  م وكذلك( عملمحم) غريه وم( عمل ) الكوفة مص ِ م فكان  الشـام  مصـ 

ِ  وم(، والزبر) غريه وم( وبالزبر) ِ  املديشـة  مصـ   وم( فـال ) الشـام  ومصـ 
 . ذلك ومم ( وال) غريها

 أن نفسحم القارئ على والشك ، فكان الشقل من لالية كلها املصاحِ هذه وكان  (2
 كـان ( علمـحم ي) ذلـك  اييات، وممال معاني مقمتى على الشص هذا ويشك  يشقل

 حسـب  علـى  اخل( ِبِعْلِمحِم) أو( ت ِعِلِمحم ) أو( ن عولِّم حم ) وااللر( ي عولِّم حم ) الواحد يقرأها
 الشـك   م الميار وكذلك احلرو  م الميار شارئ لك  حيشئذ لآلية، فكان تأويلحم
 أيتا. 
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القراءات،  كمب من ذلك يمبني كما القّراء، بعض الميار وشع فقد ذلك عن وفتال (3
 ظهـرت  ذلـك  بعـد  ثـ ّ . اسمعماهلا عممان مشع اّليت املصاحِ م كان مّما كمري على

 البلـد  ذلـك  م معهـودة  مشـهورة  كانـ   شراءة االمصار من مصر ك  م بالمدريج
 وشـراءة  البصـرة  أه  وشراءة الكوفة أه  شراءة فظهرت. غريها دون الشا  وتبعها

 الميـار  املديشـة، وهـي   أه  وشراءة مكة أه  وشراءة محص أه  شراءةو الشام أه 
 .(11)انمهى.( االمصار هذه من املشهورين القّراء

وهو شـيخ املسمشـرشني األملـان، وأّلـِ كمابـحم      : (12)(م1931) لميودور نولدكحم
 الكمري من الشبهات حول القرآن، و عـ  أن القـراءات   ،  مشحم(تاريخ القرآن) الكبري

تؤكد حقائق كمرية الم ول من الشق  الشـفوي  : )عهد الص ابة، حي  يقولنشأة بعد 
للقرآن الذي ساد م فةر اإلسالم خت دراسة الشص القرآنـي املكمـوب، فالشسـخ الـيت     
أرسلها عممان خت بعض املدن تأثرت بتريقة الشتق م هذه املدن، ودلل  فيها بعض 

ه  من ذلك أنحم بر ت م تلك الفـرتة  األ. ألتاء الشسخ كما م شراءة احلسن البصري
من املمكن بالتبع أن تششـأ  . شراءات كمرية توفه  معامل الرس  نفسها على أوجحم خمملفة

م املأثور الشفوي خشكال مزدوجة للشص ال تظهر المالفاتهـا بو ـوح م الكلمـات    

 خنحم عوِم وعلى أنها: ) .46هود:  چ پ        پ  ڀ  ڀچ  غري املشكلة، فيقرأ أحده  ممال:
وتوجد احمماالت ال حصر هلا لقراءة الكلمات غري املشوـكَّلة  . أو العكس( غريو صاحل

أو نشوء ا دواجات م االلمالفات الشفوية تظهر م الكمابة كما هـي احلـال   .. نفسها
  .(13)..(م تبدي  املرتادفات

شـوم   هؤالء ه  أبر  من تتر  هلذه الشبهة، والشك أنحم شد تأثر بملك الشـبهة 
  .(15) املمأثرين بدراسات الغرب( 14)أو من املسمغربني آلرون، سواء من املسمشرشني
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 خن: وشال، الـزخمشري خت الزع  هذا أسا  سامل العال عبد الدكمور أرجع وشد
 ابن خبتأ شال الذي الـزخمشري هو خمنا -تسيهر جولد - املسمشـر  هلذا الوحي مصدر

 . ةالقرآني لآلية شراءتحم م عامر

 رأى أنـحم ، شراءتحم على عامر ابن مح  الذي أن -رمححم اهلل-الزخمـشري  ع  فقد
وأمـا  : حي  يقـول  الرس  هو فالسبب؛ بالياء مكموبا(، شركائه ) املصاحِ بعض م

برفع القم  ونصب األوالد وجر الشـركاء   }شم   أوالدوه  شركاِئه {: شراءة ابن عامر
ص  بيشهما بغري الظر ، فشيء لو كـان م مكـان   على خ افة القم  خت الشركاء، والف

 ج القلـو  أبـي   : )الترورات وهو الشعر، لكان مسةًا مـردودًا، كمـا مسـج ور دَّ   
. ، فكيِ بحم م الكالم املشمور، فكيِ بحم م القرآن املعةز حبسن نظمحم وجزالمـحم (مزادة

ء، ولو شرأ مكموبًا باليا }شركائه {والذي محلحم على ذلك أن رأى م بعض املصاحِ 
لوجـد م ذلـك مشدوحـة     -ألن األوالد شركا ه  م أمواهل –جبر األوالد والشركاء 

 . انمهى كالمحم( 16)(عن هذا االرتكاب

 أنشـا  خال، تسـيهر  شـول  م أثٌر للـزخمشري يكون أن االحممال م نتع خذ وحنن 
 تعـدد  شيـا   خت للوصول تسيهر يهد  خذ؛ ايلر عن خيملِ مشه  ك  مراد أن جنزم

 .(17)(مملها م يقع الزخمشري أن ال ميكن لتيئة وهذه، األناجي  تعدد على، القراءات

خ افة خت أن الزخمشـري كـان التـابل عشـده هـو شيـا  العربيـة، وهـذا فـرٌ  آلـر          
 ( 18).جلي

 ( 19).وشد ر دَّ شول  الزخمشري هذا وب ي ن فساد ه
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 املبحث الثاني: أسباُب إثارة الشبهة.

ح  م أسباب خثارة الشبهات عمومًا أن املسمشرشني شد ع شـوا عشايـة   يل ظ البا
فإن املسمشرشني يدركون لتورَة هـذا  ؛ كبرية بدراسة القرآن الكري ، وال َغِروو م ذلك

فلـذلك صــرفوا شـدراًً كــبريًا مــن   ؛ الكمـاب العظــي  ومكانمـحم الكــبرية بـني املســلمني   
من شبهاٍت حولحم، وهـ  م ذلـك علـى    اهمماماته  حنوه، وحاولوا ب  ما يسمتيعونحم 

 : فريقني

وهؤالء غالبا ما يصلون خت حقائق ص ي ة عن هـذا  : فريق دافعحم علمي حبمي
 . الدين رمبا تهديه  خت اإلسالم

وفريق آلر خمنا يدفعحم جمرد خثارة الشبهات و عزعـة مكانـة هـذا الكمـاب عشـد      
 : هذا الفريق ما يلياملسلمني، ولع َّ من أبر  أسباب خثارة الشبهات عشد 

احلقد واحلسد وداولة احلّد من ششاعة املسلمني بكماب ربه : وشد بني  أوال:

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ چاهلل ذلك م كمابحم فقال: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ 

  .١٠٩البقرة:  چہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ہ ہ

اليت تدل علـى أن  و -اجله  بماريخ املسلمني وبايثار والشصو  الكمرية ثانيا:
فإنه  لو علموا ذلك ملا ؛ وهذا يمةلى م هذه الشبهة -القراءات روي  شب  أن ترس 

اسمتاعوا أن يبموا مم  هذا الكالم، وسيأتي ذكر   رفًا من هذه الشصو  م موعـر    
 . الردود على هذه الشبهة خن شاء اهلل

كالم العرب شعرا أو أنه  أجروا القرآن جمرى ما وشع فيحم المص يِ من  ثالما:
 :نمرا، فقد ص ِ الفيض ابن محيد م حلقة يونس، خذ أنشد بي  ذي اإلصبع
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ــِدووا    ــن ع ــ ــي  ِمــ ــذير احَلــ  عــ
 
 

ــَة األر     ــانوا حويَّــــــ  نو كــــــ
 . اتمهى. كانوا جشة األر  باجلي  والشون: فقال الفيض 

  .(20)ولذلك أمملة ألرى يتول ذكرها
 

 املبحث الثالث: الرد على الشبهة.

بعد العر  السابق هلذه الشبهة وبيان أسبابها وآثارها يأتي املقصـود مـن هـذا    
الب  ، وهو الرد على هذه الشبهة، وبيان ما اشممل  عليحم مـن ألتـاء ومغالتـات    

 : ديشية وتارخيية ومشهةية وشد جعل  ذلك م متلبني

 املطلب األو:: الرد اإلمجالي على هذه الشبهة: 

وكـمري مـن شـبهات     -لصوصـا -امة على هذه الشبهة ميكن خمجال الردود الع
 : م عدة نقاط أبر ها -عموما-املسمشرشني املماثلة هلا

أنحم من األمور اليت شررها القرآن وأصب   معلومة من الدين بالتـرورة  أواًل:
أن هذا القرآن كماب تأذن اهلل حبفظحم ومل يوِك  حفَظحم خت الشا  كما حصـ  م الكمـب   

لرى فشاهلا الشسيان والم ريِ والمبدي ، وسو  أورد لـذلك أدلـة مـن    السماوية األ
 . القرآن والسُّشة ومن كالم العلماء املمقدمني

 : فمن أدلة ذلك من القرآن الكري 

وشولحم تعات: ، 9: احلةر چڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱچشول اهلل تعات: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ 

  .42 – 41فصل :  چڱڱ ڱ ں ں ڻ
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م  شـ   لي شال ربي خن: )شال وسل  عليحم اهلل صلى الشيب أن: ومن السشة الشبوية
 خنـي : فقـال  ل ِبـزوةً  يـدعوه  حمى روْأسي يوِمَلغ وا خذن رب أي: لحم فقل ، فأنذره  شري 

 فابعـ  ، ووِيَقظـانو  نواِئمـاً  توْقـرو  ه  ، املاء يوِغِسُلحم  ال كمابًا عليك ومشزل، بك ومبم  مبمليك
  .(21)(عليك يشفق وأنفق عصاك من أ اعك مبن وشات ، ممله  أبع  جشدًا

 تغسـ   ص يفة خت حفظحم م حيماج ال القرآن أن تعات شال ابن اجلزري: )فألرب
 وذلـك . 'م صـدوره   أناجيلـه  ': أممـحم  صـفة  م جاء كما حال ك  م يقرأ ب  باملاء

 نظـرًا، ال  خال كلـحم  ر ونـحم يق الكمب، وال م خال حيفظونحم ال الذين الكماب أه  خبال 
  .(22)(شلب ظهر عن

ومن مقمتى هذا احلفظ أن يبقى لفظ القرآن غتا  ريا ي ملـى كمـا أنـزل، وال    
جيممع أ ن نقول أن القرآن دفوظ ث  يدعي مد  أن القرآن املوجـود اليـوم شـد دللـحم     

 الم ريِ، وخال ملا كان لل فظ فائدة. 

ع  األمة على تصديره  وشبوهل  والشـهود  أن نقلة القرآن كانوا ممن أمج ثانيًا:
هل  باحلفظ واإلتقان واتبا  الشق  مع ما اتصفوا بحم من األمانة والدشة والمقـوى ونقـ    

ما شـرأت حرفـا خال   : )عن عدد مشه  المصريح بالممب  م الشق ، كقول محزة رمححم اهلل
 ( 23)(.بأثر

  .(24)(القراءة سشة: )ثاب  بن  يد وم سشن سعيد بن مشصور عن

 خمالفـة  جيـو   ال ممبعـة  سـشة  احلـرو   م شبلشـا  من اتبا  أن أراد: )البيهقي شال
 ذلـك  غـري  كـان  وخن، مشهورة هي اليت القراءات خمالفة وال، خمام هو املص ِ الذي

  .(25) (م اللغة أو أظهر مشها سائغا

وأئمة القراءة ال تعم  م شيء من حرو  القرآن على األفشى : )وشال الداني
 اللغة واألشيس م العربية ب  على األثب  م األثـر واألصـح م الشقـ  وخذا ثبمـ      م
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الرواية مل يردها شيا   عربية وال فشو  لغة ألن القراءة سشة ممبعة يلزم شبوهلـا واملصـري   
 ( 26)(خليها

ب  ؛ خذ من احملال أن يصح م القراءة ما ال يسوغ م العربية: )وشال ابن اجلزري
العربية ماال يصح م القراءة ألن القراءة سشة ممبعة يألـذها ايلـر عـن     شد يسوغ م

  .(27) األول

أن اهلل ج َّ وعال شد ألرب م كمابحم أن الرسول عليحم الصالة والسالم ال  ثالمًا:
يسمتيع أن يبدل م القرآن كلمة بكلمة أو حرفًا بالر، وأشار خت أن هذا المبدي  

 پٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ الشديد، فقال تعات: عليها العقاب معصية يرتتب 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ پ 

 چڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ وشال تعات:  ،15يونس: 

  .47 – 44احلاشة:  چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ن الكـري   فإذا كان الرسول صلى اهلل عليحم وسل  ال يسمتيع أن ي بود ل م القـرآ 
شيئا فه  ميلك غي ره، ص ابيًا أم تابعيًا أم غريهما أن يتع كلمًة مكان كلمٍة أو حرفـًا  

  .(28)م مو ع حر 

أنحم ثب  باألدلة الص ي ة أن القرآن أنزل على سبعة أحر ، وهذا مـع   رابعًا:
على تشو  القراءات وعلى تعـدد   -بال شك -ما فيحم من الموسعة على األمة فإنحم يدل 

 : جحم القراءة م العديد من الكلمات مشذ  من املصتفى عليحم الصالة والسالمأو

 ِبن  حوِكي   ِبنو ِهشوامو سوِمِع  : )أنحم شال اْلخوتَّاِب ِبنو ومن ذلك ما روي عن ع مورو
 ووسوـلَّ و  عوَلِيحِم للَّحما صولَّى اللَّحِم روس ول  ووَكانو َأْشرو  هوا موا َغِير  عوَلى اْلُفِرَشان  س وروَة يوْقروُأ ِحزوام 
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 ِبـحمِ  َفِةِئـ    ِبر دواِئـحمِ  َلبَِّبم ـحم   ث ـ َّ  اِنصوـرو و  حومَّى َأِمهوْلم حم  ث  َّ عوَلِيحِم َأِعةو و َأِن َفِكِدت  َأْشروَأِنيهوا
 س ـوروةَ  روُأيوْقـ  هوـذوا  سوـِمِع    خ ن ي اللَّحِم روس ولو يوا َفُقْل   ووسولَّ و عوَلِيحِم اللَّحم صولَّى اللَّحِم روس ولو

 َفَقروَأ َأِرِسْلحم ، اْشروْأ ووسولَّ و اللَّحم عوَلِيحِم صولَّى اللَّحِم روس ول  َفَقالو َأْشروْأتوِشيهوا موا َغِير  عوَلى اْلُفِرَشان 
 َشـالو  ث  َّ ز َلِ ُأِن هوَكذوا ووسولَّ و عوَلِيحِم اللَّحم صولَّى اللَّحِم روس ول  َفَقالو يوْقروُأ سوِمِعم حم  الَِّمي اْلِقرواءوَة

 موـا  َفـاْشروء وا  َأِحـر  ٍ  سوِبعوِة عوَلى ُأِنز لو اْلُقِرآنو هوذوا خ نَّ ُأِنز َلِ  هوَكذوا َفَقالو َفَقروْأت  اْشروْأ ِلي
  .(29) (ِمِشحم  تويوسَّرو

 ِجِبر يـ    ِنـي َأْشروَأ: )َشـالو  ووسولَّ و عوَلِيحِم اللَّه  صولَّى اللَّحِم روس ولو َأنَّ عوبَّا   وعن اِبنو
 سوـِبعوةِ  خ َلـى  اِنموهوـى  حومَّـى  َفيوز يـد ِني  َأِسموز يد ه  َأ وِل َفَلِ  َفرواجوِعم حم  حوِرٍ  عوَلى السََّلام عوَلِيحِم

  .(30) (َأِحر ٍ 

 ِشـرواءوةً  َفَقـروأَ  ي صوـلِّي  روج ـ ٌ  َفدولو و اْلموِسِةِد ِفي ُكِش  : )َشالو َكِعٍب ِبن  ُأبوي  عوِن و
 دولوْلشوـا  الصَّـَلاةَ  َشتوـِيشوا  َفَلمَّا صواِحِبحِم َشرواءوِة ِسووى ِشرواءوًة َفَقروَأ آلور  دولو و ث  َّ عوَلِيحِم ِرت هواَأِنَك

 عوَلِيـحمِ  َأِنَكِرت هوا ِشرواءوًة َشروَأ هوذوا خ نَّ َفُقْل   ووسولَّ و عوَلِيحِم اللَّه  صولَّى اللَّحِم روس ول  عوَلى جوِميًعا
 ووسوـلَّ و  عوَلِيـحمِ  اللَّهـ   صوـلَّى  اللَّـحمِ  روس ول  َفَأموروه موا صواِحِبحِم ِشرواءوِة ِسووى َفَقروَأ آلور  وودولو و

 ووَلـا  المَّْكِذيِب ِمنو نوْفِسي ِفي َفسوَقَل شوْأنوه موا ووسولَّ و عوَلِيحِم اللَّه  صولَّى الشَِّبيُّ َف وسَّنو َفَقروَأا
 َغِشـيوِشي  َشـدِ  موـا  ووسوـلَّ و  عوَلِيـحمِ  اللَّه  صولَّى اللَّحِم روس ول  روَأى َفَلمَّا ِةاْلةواِهِليَّ ِفي ُكِش   خ ِذ

 ُأبوـيُّ  يوـا  ِلي َفَقالو َفروًشا ووجو َّ عوزَّ اللَّحِم خ َلى َأِنُظر  ووَكَأنَّموا عوروًشا َفِفِت   صوِدر ي ِفي  وروبو
 المَّاِنيوـةَ  خ َلـيَّ  َفرودَّ ُأمَِّمي عوَلى هوو ِن َأِن خ َلِيحِم َفرودوِدت  ٍ حوِر عوَلى اْلُقِرآنو اْشروِأ َأن  خ َليَّ ُأِرِس و
 سوـِبعوةِ  عوَلـى  اْشـروْأه   المَّاِلموـةَ  خ َلـيَّ  َفرودَّ ُأمَِّمي عوَلى هوو ِن َأِن خ َلِيحِم َفرودوِدت  حوِرَفِين  عوَلى اْشروْأه 

 اْغِفـرِ  اللَّه ـ َّ  ِلـُأمَِّمي  اْغِفـرِ  اللَّه  َّ َفُقْل   توِسَأُلِشيهوا ِسَأَلٌةمو رودوِدت َكهوا رودٍَّة ِبُك   َفَلَك َأِحر ٍ 
 عوَلِيـحمِ  اللَّهـ   صوـلَّى  خ ِبـرواِهي    حومَّى ُكلُّه ِ  اْلخوْلق  خ َليَّ يوِرَغب  ِليوِوم  المَّاِلموَة ووَألَِّرت  ِلُأمَِّمي
  .(31)(ووسولَّ 
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 ِغَفـار   بوِشي َأ واِة ِعِشدو َكانو ووسولَّ و عوَلِيحِم اللَّه  صولَّى الشَِّبيَّ َأنَّ: )َكِعٍب ِبن  ُأبوي  عوِن
 حوـِر ٍ  عوَلـى  اْلُقـِرآنو  ُأمَّم ـكَ  توْقروَأ َأِن يوْأم ر َك اللَّحمو خ نَّ َفَقالو السََّلام عوَلِيحِم ِجِبر ي   َفَأتواه  َشالو

 اللَّـحمو  خ نَّ َفَقـالو  المَّاِنيوـةَ  َأتواه  ث  َّ ذوِلَك ت ِتيق  َلا ُأمَِّمي ووخ نَّ حم ووموِغِفروتو م عواَفاتوحم  اللَّحمو َأِسَأل  َفَقالو
 َلا ُأمَِّمي ووخ نَّ ووموِغِفروتوحم  م عواَفاتوحم  اللَّحمو َأِسَأل  َفَقالو حوِرَفِين  عوَلى اْلُقِرآنو ُأمَّم َك توْقروَأ َأِن يوْأم ر َك
 َأِحر ٍ  ثوَلاثوِة عوَلى اْلُقِرآنو ُأمَّم َك توْقروَأ َأِن يوْأم ر َك اللَّحمو خ نَّ َفَقالو المَّاِلموَة جواءوه  ث  َّ ذوِلَك ت ِتيق 
 اللَّحمو خ نَّ َفَقالو الرَّاِبعوَة جواءوه  ث  َّ ذوِلَك ت ِتيق  َلا ُأمَِّمي ووخ نَّ ووموِغِفروتوحم  م عواَفاتوحم  اللَّحمو َأِسَأل  َفَقالو

 َفَقــِد عوَلِيــحِم َشــروء وا حوــِرٍ  َفَأيُّموــا َأِحــر ٍ  سوــِبعوِة عوَلــى اْلُقــِرآنو ُأمَّم ــَك توْقــروَأ ِنَأ يوــْأم ر َك
  .(32)(َأصواب وا

وهي تدلشا على أنَّ مششأ اللبس عشـد  . واألحادي  م هذا الباب كمرية مشهورة
أص اب هذه الشبحم من عدم معرفة أصـ  هـذا االلـمال  بـني القـراءات وشـد مـرَّ        

ولو مل يكن م الردود غـري مـا متـى لكفـى م دحـض هـذه الشـبهة وبيـان         . تقريره
 . بتالنها

 .املطلب الثاني: الرد التفصيلي

وسيكون الكالم م هذا املتلب مشمم  على الرد على أص  الشبهة عشده، ثـ   
 : الرد على األمملة اليت اسمشهد بها

 .األمر األول: الرد على أص  الشبهة

والقس  األكرب من هذه القراءات يرجع السـبب م  : )لد تسيهرحي  يقول جو
ظهوره خت لاصـية اخلـل العربـي، فـإن مـن لصائصـحم أن الرسـ  الواحـد للكلمـة          

تبعا للشقل فـو  احلـرو  أو حتمهـا، كمـا أن عـدم      ؛ الواحدة، شد يقرأ بأشكال خمملفة
  للكلمـة  وجود احلركات الش وية وفقـدان الشـك  م اخلـل العربـي ميكـن أن جيعـ      

حاالت خمملفة من ناحية موشعها من اإلعراب، فهذه المكميالت للرس  الكمـابي، ثـ    
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هذه االلمالفات م احلركات والشك ، ك  ذلك كـان السـبب األول لظهـور حركـة     
 ..( القراءات فيما أهم  نقتحم أو شكلحم من القرآن

أرثـر  ووافقحم بريجشرتاسر وكارل بروكلمان على متمون هـذه الشـبهة وكـذا    
 . جفري م الشقتة المانية عشده

 : -مسمعيشا باهلل -فأشول

خن ما ذكره أولئك مـن وصـِ حلالـة اخلـل الـذي رسـ  بـحم املصـ ِ          أواًل:
العمماني ال عالشة لحم بسبب نشأة القراءات، وذلك أن اخلل تابع للرواية ال العكـس،  

حِ كما بيشـا  واحلرو  روي  كذلك شب  أن ترس ، والقراءات نشأت شب  مجع املصا
م املتلب السابق، والرواية هي األص ، وخمنا كمب املص ِ حلفـظ الروايـة ولـذلك    
فإن أه  ك  مصر من األمصار شد المزموا مبا ي قر ه  القارئ الذي بعمـحم عممـان مـع    
املص ِ دون الزيادة عليحم، ومل جيمهدوا م القراءة حسب ما يسمح بحم رس  املص ِ 

  .(33)ذا أمر معلوم ال لال  فيحمدون رواية القارئ بحم وه

والقراءة نق ، : )وشد نص على هذا كمري من العلماء، فمن ذلك شول أبي شامة
فما وافق مشها ظاهر اخلل كان أشوى، وليس اتبا  اخلل مبةرده واجبـا مـا مل يعتـده    

  .(34)(نور على نور نق  فإن وافق فبها ونعم ، ذلك

 عـن  ألـذه   الملِ شد، عليه  اهلل نر وا، الص ابة خن ث : )الزرشاني وشال
 من ومشه ، واحد حبر  عشحم القرآن ألذ من فمشه ؛ وسل  عليحم اهلل صلى اهلل رسول
 فالملِ، احلال هذه على وه ، البالد م تفرشوا ث ،  اد من ومشه ، حبرفني عشحم ألذه

 ،األمـر  وص  حمى، جرا وهل  المابعني تابعي وألذ، عشه  المابعني ألذ ذلك بسبب
 للقـراءات  وانقتعـوا  ختصصـوا  الـذين ، املشهورين القراء األئمة خت، الش و هذا على

  .(35)(ويششرونها بها ويعشون يتبتونها
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خن ك  : )وشصة اسممابة ابن مقس  من أعظ  األدلة على ذلك فإنحم ملا كان يقول
( شدشراءة وافق  املص ِ، ووجهها م العربية فالقراءة بها جائزة وخن مل يكـن هلـا سـ   

أنكر عليحم القراء والفقهاء م  مانحم واسمدعاه السلتان واسممابحم فأذعن بالموبـة وكمـب   
ألن ابن مقس  جع  القراءة تابعة للرس ، وألالها مـن السـشد فـردت    ؛ دتـر توبمحم

  .(36)شراءتحم

ثــ  خن االعممـاد م نقــ  القـرآن علــى حفـظ القلــوب    : )وشـال ابــن اجلـزري  
ِ والكمب وهذه أشر  لصيصة من اهلل تعات هلـذه  والصدور ال على حفظ املصاح

: شال وسل  عليحم اهلل صلى الشبى أن( 37)مسل  رواه الذى الص يح احلدي  األمة ففي
 حمـى  روْأسـي  يوِمَلغ ـوا  خذن رب أي: لـحم  فقل ، فأنذره  شري  م ش  لي شال ربي خن'

 توْقـرو  ه  ، املـاء  يوِغِسُلحم  ال كمابًا عليك ومشزل، بك ومبم  مبمليك خنى: فقال ل ِبزوًة يدعوه
 يشفـق  وأنفـق  عصـاك  من أ اعك مبن وشات ، ممله  أبع  جشدًا فابع ، ووِيَقظانو نواِئمًا

 . 'عليك

 م يقـرأ  بـ   باملـاء  تغس  ص يفة خت حفظحم م حيماج ال القرآن أن تعات فألرب 
 لكمـاب ا أهـ   خبـال   وذلك. 'صدوره  جيله  أنا': أممحم صفة م جاء كما حال ك 

'شلب ظهر عن ال، نظرًا خال كلحم يقرءونحم وال، الكمب م خال حيفظونحم ال الذين
 (38).  

أنحم جع  جمرد االحمماالت العقلية دليال يسمدل بحم على احلقائق العلميـة   ثانيًا:
املسلمة وهذا دأب أكمر املسمشرشني، ويقيسون املا ي الذي مل يكـن يومـا جـزءا مـن     

كن من مكونات  مائره  مبقيا  حا ره ، مع تباين املكـان  تارخيه ، وبالمالي مل ي
والزمان والعقلية والروح، وآية ذلك أنه  يغتون أبصاره  عن التابع الرباني الذي 
نشأت م ظلحم أحـداث المـاريخ القرآنـي علـى عهـد الشبـوة، وهـ  يرفتـون مشـاهج          

مشابع المقافـة اإلسـالمية   فاملبدأ عشد علمائشا م مجيع . املسلمني م نقد األلبار ورواتها
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هو خثباتها أوال من  ريق الرواية والب   فيها خسشادًا وممشا، وو عوا لذلك مقـاييس  
وال  -حمى وخن كان مكذوبا -ليس بعدها دشة، أما املسمشرشون فال يعرتفون بغري املنت

يقرون خثبات شيء من  ريق الرواية، وخمنا ك  همه  امم ان الشص امم انا ال يقـوم  
  .(39)لى أصول ثقافية وال شواعد مشهةيةع

أن هشاك شراءات حيمملها الرس  وهي ص ي ة م اللغة ونتق بها العرب  ثالمًا:
وجرت على ألسشمه  م نمره ، ولكن مل يقرأ بها، والسبب م ذلـك أنهـا مل تـرد، ومل    

 : يكن هلا سشد ص يح يعمدُّ بحم من نق  أو رواية، وسأسو  لذلك عدة براهني

ا جند حرفا يمكرر م القرآن الكري  برس  واحد ال خيملـِ م السـور الـيت ورد    أنش .1
فيها، ومع ذلك جند القراء خيملفون م شراءتحم م بعض املوا ع ويمفقون فيها علـى  
البعض ايلر، فلو كان رس  املص ِ سببا من أسباب االلمال  ما كان اخلال  

كر الكلمـات دون اإلشـارة خت   ليقع بني الكلمات ولـذلك عـدة أمملـة أكمفـي بـذ     
فقد وشع اخلـال  م  ( السوء) ، و(تبشرون) ، و(مالك: )كمم  لفظ: تفصي  ذلك

 ( 40).موا ع معيشة ووشع االتفا  على موا ع ألرى

أن هشاك ألفاظا ت ةوو   اللغة والصشاعة الش وية نتقحم بأوجحم خمملفة، ومع هذا مل يقرأ  .2
 : وه، وخليك أمملةالقراء  خال بوجحم واحد من هذه الوج

ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٹ چ  جاء م الب ر احمليل عشد شولحم 

: عوِتيََّة اِبن  ووَشالو. ووَكِسر هوا ووَفِمِ هوا اْلِمي   ِبتو   م ْكٌ  ووي َقال ) :106اإلسراء:  چٿ  
حد من القراء األربعة عشـر  ، ومل يقرأ وا(41)(م ْكٍ  ِمِن اْلِمي    و   عوَلى اْلُقرَّاء  ووَأِجموعو

 . بت  املي ( م ك ) خال
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فمح الراء وكسرها ومل يقرأ خال بالفمح، فلو كان األمر كما ( الر اعة) وجيو  م
يقول جولد تسيهر ومن وافقحم من أن خغفال احلركات م اخلـل العربـي كـان سـببا م     

مات مبا ت ةووَّ  فيها من األوجحم املخملفة للقراءات لرأيشا القراء يقرءون أممال هذه الكل
لغـًة  ( الر ـاعة ) خمملِ احلركات، ب  خن الكسائي نفسـحم هـو الـذي روى الكسـر م    

 . ولكشها مل ترد عشحم شراءة

لو كان األمر راجعا خت الرس  لص   ك  شراءة حيمملها الرس  مادامـ  موافقـة    .3
 . لوجحم من وجوه العربية ولكن األمر على غري ذلك

األئمة اشمغ  بالش و حمى صار فيحم مقدمًا، واشـمغ  بـالقراءات    أنشا جند خمامًا من .4
حمى ع دَّ من القراء السبعة، ومع ذلك جتده خيالِ م شراءتحم مذهبحم الش وي، كأبي 
عمرو وهو من املدرسة البصرية، والكسائي وهو من املدرسة الكوفية، ومع ذلـك  

م وهـو  ـعيِ عشـد    يأتي أبو عمـرو مبـا خيـالِ مذهبـحم م خدغـام الـراء م الـال       
فيخالِ الكوفيني الـذين يقولـون خن ألفهـا    ( كلما) البصريني، وميي  الكسائي لفظ

  .(42)ألِ تأني  ال تمشية

مما يشفي أن الرس  ولاصية اخلـل العربـي سـبب الـمال  القـراء مـا جنـده مـن          .5
المال  القراء م احلر  الواحد ذي الرس  املمَِّ د مع المال  املوا ـع كقـراءة   

بت  الزاي م األنبياء فقل، وفمح الياء و   الزاي م باشي ( حيزن) م: جعفرأبي 
  .(43)القرآن، وعكسحم نافع

أنحم رمبا رجح خمام من األئمة السبعة جانب الرواية على مرسوم املص ِ، فيألـذ   .6
ألنها ثابمة عشده بالشق  واأللذ عن شيولحم الذين اتصـ  سـشده  بقـراءة    ؛ باأُلوت

تعـات:   عليحم وسل ، من ذلك ما روى ور  عن نـافع م شولـحم   الرسول صلى اهلل

، وشـد  (ليهب لـك : )هكذا بالياء، 19مري :  چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ
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، ولكن (44)رمس  م مجيع املصاحِ باأللِ بعد الالم كما ذكر أبو عمرو الداني
  .(45)ورشا رجح جانب الرواية عن شيخحم نافع

أنه  جييـزون تالميـذه  باإلسـشاد    : وحديما أن مما دأب عليحم القراء شدميا رابعًا:
املمص  عن شيوله  خت الشيب عليحم الصالة والسـالم، وذلـك عوِقـب لـمِمه  علـيه       

وهذا أمر وا ح الداللة علـى أن مجيـع تلـك الوجـوه مرويـة باإلسـشاد عـن        . القرآن
  .(46)الص ابة عن املصتفى عليحم الصالة والسالم

  .يت اسمدلوا بهااألمر الماني: مشاششة األدلة ال

ي ل ظ على هؤالء املسمشرشني عشد ذكره  لألدلة المفصيلية الـيت اسـمدلوا بهـا    
 : عدة ألتاء علمية ومشهةية، مممملة م الشقاط المالية

اخللل بني القراءات الص ي ة والشاذة مما يدل على اجلهـ  م المفريـق بيشهمـا أو     .1
أعظـ ، ويظهـر ذلـك م الـدلي       أنحم داولة مشه  للملبيس علـى البـاحمني، وهـذا   

 ، فـــذكر م املمـــال األول شـــراءة:]8 [,]7[، ]6[، ]3[، ]1[املـــذكور م رشـــ : 

 ، وهـذه چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چشولحم تعـات:  م ( تسمكمرون)
من العشر  شراءة شاذة ليس هلا سشد و مل تذكر خال م كمب بعض املفسرين، فليس 

  .(47)وال حمى من األربع الشواذ اليت وراءها

ڃ ڃ چ چ چتعات: وذكر م املمال المال  أنحم شرئ م شولحم 

  .(48)شراءة شاذة كذلك ، وهي(بلفظ: )أباه چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ۅ ۉ ۉ چتعــات: وم املمــال الســاد : ذكــر أنــحم شــرئ م شولــحم 

  .(49)شمادة وهي شراءة شاذة مشكرة خمالفة للشق  الص يح عن( وتعز وهبلفظ: ) چې
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 بعدة چڑ ک ک چشراءات م شولحم تعات: ع ذكر عدة وم املمال الساب
ألفاظ، بعتها ورد م شراءة ص ي ة، وبعتها مل يرد، وألن األمر ممعلق بتبل 
احلركات فقد يكون من ألتاء املرتمجني للشص، وخال فإنحم أتى بغرائب مل ي سبق خليها، 

، و اد البزي تشديد (توشوزَّل )و، (ت شوزَّل )، و(ن شوز ل ) وال يصح م ايية خال أربع شراءات:
  .(50)الزاي م وجحم. وال يصح فيها غري  ما ذكرت

ــر م   ــامن ذك ــال الم ــات:  وم املم ــحم تع ــراءتني چڀ ٺ ٺ ٺ چشول  ش
وهي شراءة شـاذة مـن األربـع الشـواذ الـيت فـو        ( وِمن عشِدِه عل ) ألريني، األوت:

 ، والشاذ ال يمب  بحم شرآن. (51) العشرة

، وهي شراءة أشد شذوذًا من اليت شبلها، ولـيس هلـا   (ومن عشده ع ِل و: )والمانية 
  .(52)سشد يعر 

مـن أدلـة آرثـر     ]2[و املمال من أدلة جولد،  ]9 [، و]4[، و ]2[: وأما األمملة
أورداه فيهـا هـو مـن شبيـ  القـراءات الصـ ي ة املقبولـة، ويصـح          جفري، فـإن مـا  

عن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـحم وسـل       االسمدالل بها لورود السشد املمص  الص يح
بالقراءة بها، فالسبب م المالفها عائد خت ص ة نقلها ال على شكلها م الرس  وشـد  

 . تقدم تقرير ذلك املعشى

فـال   ]4[، و ]2[: وأما شولحم جولد بعدم وجود فر  بـني القـراءتني م املمـالني   
ل القـراءة األلـرى أن تـأتي    خذ ليس شر ا م شبـو ؛ عالشة لحم بقبول القراءة من عدمحم

 . مبعشى جديد مغاير ملعشى األوت

والقاعدة عشد أه  العل  أن المال  القراءات كلحم المال  تشـو  ال الـمال    
ــال    ــا م املم ــا كم ــراءتني مع ــون الق ــذلك يعمل ــاد، ول ــات  ]9[: تت ــحم تع ــد شول : عش
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ذهب ابن جرير التربي خت أن فر ـهما أي األرجـ  المخـيري     فقد چٺچ
: ، وأوجب الش ا  املسح والغس  معا، فقـال (53)الغس  واملسح عمال بالقراءتني بني

خن املسح والغس  واجبان معا، فاملسح واجـب علـى شـراءة    : ومن أحسن ما شي  فيحم)
 .(54)(آيمني واجب على شراءة من شرأ بالشصب، والقراءتان مبشزلةمن شرأ باخلفض والغس  

  .(55) ما خذا كان عليهما لفان وذهب بعته  خت أن املسح دمول على

وليس األلذ بقراءة اخلفض خممّصًا على الشيعة كما ذكر املسمشر ، وهذا مـن  
 . األلتاء العلمية عشده كذلك

عشد أرثر جفري وهو ما ذكره من تو يع بعض اخلالفـات بـني    ]1[ وأما املمال
الرسـ    املصاحِ فذلك كلحم مرتتب على الروايـة وخمنـا و عـ  بـني املصـاحِ ألن     

وهذا فيحم داللة وا  ة علـى  . الواحد م مص ِ واحد ال حيمم  مجيع تلك الوجوه
 . أن األمر رواية وليس اجمهادًا ملن تأم 

وعوِل و أن مجعها م مصـ ِ واحـد   ... : )شال أبو عمرو م وصِ مجع عممان
على تلك احلال غري مممكن، خال بإعادة الكلمة مـرتني، وم رسـ  ذلـك كـذلك مـن      

 ( 56)...(.مخليل والمغيري للمرسوم ما ال لفاء بحم، َفرَّشها م املصاحِ لذلكال

فليعل  أن هذا األمـر   ]3[وأما مسألة االلميار اليت ذكرها آرثر جفري م املمال 
دائر عشد القراء بني ما صح نقلحم من الوجوه الروائيـة الصـ ي ة املمـواترة وال خيـرج     

 . عشها حبال من األحوال

عالشة بني االلميار  من الروايات الص ي ة وبني االجمهاد املـبين   وليس ثومة
 . على  بيعة الرس  ال على الرواية
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مشاششة ما ذكـره م املمـال اخلـامس مـن أن وجهـة الشظـر املو ـوعية عشـد شـيخ           .2
 فقولحم: )كان  سببا أدى خت القراءة املخالفة حي  يقول -شمادة البصري-املفسرين 

اشملـوا بعتـك  بعتـا، أو كمـا يعتيـحم ظـاهر       : همعشا چڱ ڱ چتعات: 
فاشملوا أنفسك  بأنفسك ، وهو ممفق مع مـا وشـع فعـال، كمـا م املصـادر      : اللفظ

أن  -هـ117شمادة البصري املموفى سشة-اليهودية، وشد رأى بعض شيوخ املفسرين
األمر بقم  الشفس أو شم  العصاة من القسوة والشدة حبي  ال يمشاسب مع الفعـ ،  

، أي حققوا الرجو  والموبـة مـن الفعـ  بالشـدم علـى مـا       (فأشيلوا أنفسك : )رأفق
فعلم ، وم هذا املمال نـرى وجهـة نظـر مو ـوعية كانـ  سـببا أدى خت القـراءة        
املخالفة، وذلك على التد من القراءات السابقة اليت كان  فيها القراءات ال تعدو 

 .( أن يكون فيها أمرًا شكليا

 من عدة وجوه: وهذا  ع  با   

كيـِ وشـد   ؛ شراءة شاذة أصال فال يبشى عليها شاعدة( فأشيلوا) أن شراءة األول:
تقدم باحلةج الشواهض والرباهني الدوامغ أن مصـدر القـراءات املعممـدة هـو الشقـ       
والرواية، والملقي واملشافهة وال جمال للرأي واالجمهاد فيهـا، وشـراءة شمـادة مل يشقلـها     

 ( 57).ألثبات، وليس هلا سشد يعممد عليحمأحد من القراء ا

أنحم نق  عن شمادة نفسحم أنحم فسر ايية مبا خيالِ هذه القراءة، كمـا   األمر الماني:
وهذان الشصان يدالن : )عشد ابن جرير وغريه، يقول ابن كمري بعد أن ذكر تفسري شمادة

القم  م ايية داللة وا  ة ال لفاء فيها وال غمو  على أن شمادة يرى أن املراد من 
 ( 58).الكرمية القم  احلقيقي، وهذا ما يراه مجهور املفسرين للفًا عن سلِ

فإنـحم مل يـذكر أحـد مـن      -وهـو دـال   -أنحم على فر  صـ مها  األمر المال :
وخمنا نقلـوا عشـحم   . املفسرين أن شمادة شرأ ذلك ألج  عدم ارتتائحم معشى القراءة األوت
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سك  شد تور ـ  م عـذاب اهلل تعـات بهـذا الفعـ       أن أنف: القراءة بذلك على معشى
  .(59) العظي  الذي تعا يمموه، وشد هلك  فأشيلوها بالموبة والمزام التاعة

أن القراءة هي اليت حتك  املعشى ال العكس، وهذا أمر جلـي ملـن    األمر الرابع:
 . عشده أدنى بصرية وعل 

فقرأ : )حي  شال چې چتعات: مشاششة ما ذكره م املمال الساد  م شولحم  .3
بـالزاي مـن العـزة والمشــريِ،     ( وتعز وه: )بالراء( وتعزروه: )بعته  بدال من

وخن كشـ  ال أجـزم    –وخني أرى م االنمقال مـن تلـك القـراءة خت هـذه القـراءة      
أن شيئا من المفكر م تصور أن اهلل شد يشمظر مساعدة من اإلنسان شد دعا  -بذلك

، 40: سـورة احلـج  : )ت م القـرآن آيـات بهـذا املعشـى    خت ذلك، حقا خنحم شد جـاء 
 ، بيد أن اللفـظ املسـمعم  م هـذه اييـات وهـو     (، وغريها8: ، واحلشر7: ودمد

 ....( يقوم على أسا  ألالشي تهذييب( نصر)

وهذا الزع  كسابقحم من مزاع  املسمشرشني خذ هـو مـبين علـى شـراءة شـاذة، مل      
وهـو   -، وعلـى فـر  صـ مها   (60)ة ابن مسـيفع، تسمشد خت نق  أو رواية، وهي شراء

كما شـال   -فإن اجلمهور على أن التمري فيحم يعود للشيب صلى اهلل عليحم وسل   -بعيد
وذهب فريـق آلـر خت أن التـمائر المالثـة      .(62) ، وابن عتية، وغريهما(61) -المعاليب

تقوية ديشحم ونصـرة  تعود على اهلل تعات، وعليحم فيكون املعشى املراد من تعزير اهلل تعات 
  .(63)شرعحم

 املبحث الرابع: أشهر املؤلفات يف الدفاع عن القرآن.

ملا كمرت الشبهات املمارة حول القرآن الكري  وتشوع  وكان  هلا آثاٌر ملموسة 
تصدى هلا كمري من العلمـاء بالمفشيـد م املصـشفات الـيت صـشفوها هلـذا        –كما تقدم –

ٍِ لكماٍب مسمق ، وآلر م جزء الغر ، وه  م ذلك بني مق ٍّ ومس مكمر، وبني مؤَل
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من كماب، وشد حاول  م هذا الب   أن ُأخلص وأرتب مـا ذكـروه م هـذه املسـألة     
 . ف سب، مع ما انت  خليحم من فوائد وشواعد مجعمها من كمب أه  الفن والدراية

-وتمميمًا للفائدة فإني سأذكر أبر  تلك املصشفات الـيت اشـممل  علـى ذلـك     
، لمكون  من مراجع الباح  عشد مشاششة مسائ  هذا الفن بإذن اهلل، -ب علميحس

 : وهي كما يلي

 . الدكمور عبد الفماح شليب، رس  املص ِ واالحمةاج بحم م القراءات -1
 . شدوري احلمد غامنرس  املص ِ، دراسة لغوية تارخيية للدكمور   -2

القرآنيـة،   القـراءات  علـى  متاعشـحم  فى جولد تسيهر اليهودى املسمشر  على الرد -3
 . دمد جب الدكمور 

 .الشيخ عبد الفماح القا ي، القراءات م نظر املسمشرشني واملل دين -4

 . الدكمور خبراهي  لليفة، مشاهج المفسري  -5
 . تاريخ القرآن، الدكمور عبد الصبور شاهني -6
 . أثر القراءات م الدراسات الش وية، الدكمور عبد العال مكرم -7

 . الشيخ دمد  اهر الكردي، تاريخ القرآن -8

 . الدكمور عبد الوهاب محودة، القراءات واللهةات -9

اهلةـري،   عشـر  القـرن الرابـع   م التاعشني على والرد الكري  القرآن م التعن -10
 . املتريي  بن بن عبداحملسن

 . مقدمة كماب املصاحِ البن أبي داوود بم قيق الدكمور دب الدين واعظ -11
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 والتوصياتاخلامتة وأهم النتائج 

 : بعد دراسة هذا املو و  ومجع مادتحم جتلَّ  لي الشمائج المالية
أن هذا القرآن كماب دفوظ، مل يمغري ومل يمبدل على مـر  القـرون، مصـداشًا لقـول      -1

حول ذلك من الشـبهات   ، وك  ما يمارچڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ: اهلل
 . فإنحم من اهلوى الذي ال دلي  عليحم

لرواية والملقي مشذ عهد الشبوة، وخمنا كمب  املصاحِ بعـد  أن مششأ القراءات هو ا -2
 . ذلك ألج  حفظ رس  تلك الرواية

أن تعدد القراءات سابق للكمابة، وعليحم فال ميكن نسبة نشـأتها خت حـال الكمابـة،     -3
 السـميعاب  معـني  سـبب  والشك  الشقل من املصاحِ للو أن األمر م ما وغاية

 أو القـراءات  اللـمال   موجبـاً  ولـيس  الواحـدة و الكلمـة  م املخملفة القراءات
 . مصادرها من مصدرًا

 . املسلمة ألن يسمدل بها على احلقائق العلميةأن جمرد االحمماالت العقلية ال ترشى  -4

أن مجيع األدلة اليت اسمدل بها املسمشرشون علـى خثبـات شـبهاته  أدلـة با لـة ال       -5
 . يصلح االحمةاج بها

احمني جبمع الشبهات املمارة حول القرآن وشراءاتحم من وم اخلمام فإني أوصي الب
مظان ها عشد املسمشرشني، وبيان حقيقمها، ومن ث  ترمجة ذلك خت اللغات اليت تشمج عشها 

كما أوصي بإنشاء مراكز ممخصصـة م الـدفا  عـن القـرآن وعلومـحم      . تلك الشبهات
 . ت عشى ببيان حقيقة هذا القرآن والذب عن محاه

 . سر مجعحم حبسب التاشة واإلمكان، واهلل يموالنا بعفوه ومغفرتحمهذا ما تي
وآلر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصـلوات اهلل وسـالمحم علـى املبعـوث     

 . رمحة للعاملني وعلى ص ابمحم ومن تبعه  بإحسان خت يوم الدين



  هـ1438شعبان  1ج (70اإلسالمية، العدد )رى لعلوم الشريعة والدراسات جملة جامعة أم الق   130

 :اتـوالتعليق شـاهلوام

، صـ يح  (228/ 6: )(4992)باب أنزل القرآن على سبعة أحـر ، حـدي    ( ص يح البخاري1)
 (.  202/ 2: )(270)باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحر ، حدي   ل مس

 (. 253/ 1، املصاحِ البن أبي داوود: )(605املقشع: ) يشظر: ( 2)

 (.  149(، املرشد الوجيز: ) 79، 49اإلبانة: )  ( 3)

الد ( مبديشـة )اسمولفيسـشبورج( م بـ   1850يوليو سشة 22( امسحم: اجشمس جولد تسيهر، ولد م )4)
املذاهب اإلسالمية م تفسري  واشمهر بكماباجملر، ويعد هذا املؤلِ من كبار شيوخ املسمشرشني، 

 (. 201، موسوعة املسمشرشني: ) ( 84/ 1: )األعالم للزركلي. يشظر: القرآن

 (.  7- 4 كماب املذاهب اإلسالمية م تفسري القرآن: ): ( يشظر5)
غايـة  )مـاب:  وكالبـن لالويـحم.    (خممصر م شـواذ القـرآن  )( مسمشر  أملاني مشهور. حقق كماب 6)

شولدكـة. يشظـر: موسـوعة    لوغريهمـا. وشـارك م كمـاب تـاريخ القـرآن       (الشهاية البن اجلزري
 (.  85املسمشرشني: ) 

ر  ـاملسمشـ (. ويشظـر للموسـع م معرفـة آرائـحم والـرد عليهـا: حبـ :        458/ 3تاريخ القرآن: )( 7)
، العلـوم الرتبويـة   22. )جملـة جامعـة امللـك سـعود، م     ه لشاصر املشيعاألملاني بريجشرتاسر وآثار
 والدراسات اإلسالمية(. 

، اشـمهر بكمابـحم:   أتقن العربية والعربيـة والسـريانية  ، يودور نولدكحمتتالمذة مسمشر  أملاني، من ( 8)
 (. 98موسوعة املسمشرشني: ) العربي. يشظر:  األدب تاريخ

 (. 140/ 1بي: )( يشظر: تاريخ األدب العر9)

وهو مسمشر  اسرتالي، ومشاركمحم م كماب تاريخ القرآن لشيولدكـة، واشـمهر بم قيـق كمـاب     ( 10)
 (. 1013  املسمشرشون لشةيب العقيقي )املصاحِ البن أبي داوود. يشظر: 

 (. 7ظر: مقدمة حتقيق كماب املصاحِ البن أبي داوود: )  ش( ي11)

: ترمجمحم م يشظرهو رسالمحم للدكموراه. ولحم عدة مؤلفات ألرى. اشمهر بكمابحم: تاريخ القرآن. و( 12)
 (. 595موسوعة املسمشرشني: )  
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 (. 559، 551( يشظر: تاريخ القرآن لشولدكحم: ) 13)

عبداهلل لورشيد )القـرآن وعلومـحم   . جواد علي )مقالمحم جلهة القرآن الكري (، وكذا د. د: ( مم 14)
علي عبد الواحد . ريخ اخلل العربي، وداراسات م تصالح الدين املشةد )د. م مصر وكذا د

م بداية أمره لكشحم رجع عشحم فيما بعد )فقحم اللغـة(. وأمـا  ـحم حسـني فإنـحم يشسـب القـراءات        
رسـ  املصـ ِ للـدكمور غـامن:     : للغات واللـهةات وال يراهـا مـن الـوحي أساسـا. يشظـر      

  (.95جلاهلي لتحم حسني: )  األدب ا، 20، رس  املص ِ للدكمور عبدالفماح شليب: ) (609) 

 (. 609( يشظر رس  املص ِ للدكمور غامن: ) 15)

علي الفارسي م احلةة م علـ  القـراءات    ووافقحم أبو(. 70/ 2( تفسري الكشا  للزخمشري: )16)
 (. 549/ 2السبع: )

ملشـار  نقال عـن ا ( 25( يشظر: أثر القراءات القرآنية م الدراسات الش وية لعبد العال سامل: )  17)
 (. 122/ ) 1م علوم القرآن للدكمور دمد علي احلسن: 

القيا  الش ـوي عشـد الزخمشـري وأثـره م     )مب  عدة أحباث م مشهج الزخمشري مشها: ( وشد ُك18)
 هـ. 1429لعام 17مششور مبةلة جامعة أم القرى العدد  (مواشفحم من القراءات القرآنية

وأعةـب لعةمـي  ـعيِ م الش ـو يـرد علـى عربـي        )حم: حيان بقول ( رودَّ على هذا القول أبو19)
صريح دض شراءة ممواترة موجود نظريها م لسان العرب م غري مـا بيـ ، وأعةـب لسـوء     
ظن هذا الرج  بالقراء األئمة الذين ختريته  هذه األمة لشقـ  كمـاب اهلل شـرشا وغربـا، وشـد      

ــات    ــانمه  وال المف ــه  ومعــرفمه  ودي ــى نقل ــي  اعممــد املســلمون عل ــي عل ــول أب أيتــا لق
 عـن هـذا التعـن    السخاويأجاب وكذا (. 658/ 4، الب ر احمليل ألبي حيان: )(..الفارسي

وخذا ثبم  القراءة عن خمام من أئمة القراءة، فما وجحم التعن فيهـا؟ وأمـا اخلـل، فمـا     )بقولحم: 
 ...(شـعر اعممدت األمة عليحم خال مع الشق ، وشد جاءت المفرشـة بـني املتـافني م الكـالم وال    

 (.  914/ 3وسا  أمملة عليحم. فمح الوصد للسخاوي: )

 (. 33 : )( يشظر: رس  املص ِ العمماني للدكمور عبد الفماح شليب20)

(: 63باب: الصفات اليت يعر  بهـا م الـدنيا )حـدي :     وأصلحم عشد مسل (. 12( الششر: ) 21)
(4 /2197 .) 
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 (.  13-12( الششر: ) 22)

 (. 320الششر: )  ( ، 425لسخاوي: )  مجال القراء ليشظر: ( 23)

 (. 69/ 1( المفسري من سشن سعيد بن مشصور: )24)

 (.  385/ 2: )(3995 على ما نزل من األحر ، حدي : باب وجوب القراءةسشن البيهقي )( 25)
 (.  165/ 1اإلتقان للسيو ي: ): ( يشظر26)

 (.  319( الششر: ) 27)

 (.  74ن للقا ي: )  ( القراءات م نظر املسمشرشني واملل دي28)

، صـ يح  228/ 6: (4992)باب أنزل القرآن على سبعة أحـر ، حـدي    ( ص يح البخاري29)
 (.  202/ 2: )(270)باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحر ، حدي   مسل 

، صـ يح  227/ 6: (4991)باب أنزل القرآن على سبعة أحـر ، حـدي    ( ص يح البخاري30)
 (.  202/ 2: )(272أنزل على سبعة أحر ، حدي   )باب بيان أن القرآن مسل 

 (.  202/ 2: )(272)باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحر ، حدي   ( ص يح مسل 31)
 (.  203/ 2: )(274)باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحر ، حدي   ( ص يح مسل 32)
: صـ ة الشقـ  وموافقـة    أما م  مانشا فأصب   القراءة معممدة على ثالثـة شـروط مشـهورة   ( 33)

 الرس  ولو احمماال وص مها م العربية. 

 (. 630( يشظر خبرا  املعاني ألبي شامة: )  34)

 (. 413/ 1( مشاه  العرفان للزرشاني: )35)

 (.  28( رس  املص ِ للدكمور عبد الفماح شليب: )  36)

 (. 2197/ 4(: )63باب: الصفات اليت يعر  بها م الدنيا )حدي : ( 3٧)

 (.  13-12( الششر: ) 38)

 (. 42: ) رس  املص ِ للدكمور عبدالفماح شليبيشظر: ( 39)

 (.  304، 126( يشظر الميسري: ) 40)
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(٤١( )7 /124 .) 

 (.  42رس  املص ِ للدكمور عبد الفماح شليب: )  : ( يشظر42)

 (.  542الششر: ) : ( يشظر43)

 (.  345( يشظر: املقشع للداني: )  44)

 (. 47-33للدكمور عبد الفماح شليب: )  ( يشظر رس  املص ِ 45)

 (. 123/ 1: )( املشار م علوم القرآن مع مدل  م أصول المفسري ومصادره46)
 (.  61/ 3معة  القراءات للختيب: ): ( يشظر47)
 (.  513/ 5الب ر احمليل: ): ( يشظر48)

 (.  90( يشظر: القراءات م نظر املسمشرشني: )  49)

 (. 243، 229 ) :( يشظر: الميسري للداني50)

 (.  309وهي شراءة احلسن البتري كما م مصتلح اإلشارات: ) ( ٥١)

 (. 90( يشظر: القراءات م نظر املسمشرشني واملل دين: ) 52)

 (. 153، 152القراءات القرآنية وأثرها م المال  األحكام الفقهية للدكمور لري الدين سيب: )  ( 53)

 ( املصدر السابق. 54)

 (. 150اءات القرآنية وأثرها م المال  األحكام الفقهية للدكمور لري الدين سيب: )  يشظر القر( 55)

 (.  253/ 1، املصاحِ البن أبي داوود: )( 605املقشع: ) يشظر: ( 56)

 (. 90( يشظر: القراءات م نظر املسمشرشني واملل دين: ) 57)

 ( يشظر: املصدر السابق. 58)

 (.  377/ 1 ر احمليل: )، الب( 402/ 1( يشظر القر يب: )59)

 (. 500/ 6: )، معاني القرآن للش ا ( 149/ 6( احملرر الوجيز البن عتية: )60)

 (. 457/ 3( تفسري المعاليب: )61)

 (.  149/ 6( احملرر الوجيز: )62)

 (. 92( القراءات م نظر املسمشرشني واملل دين: ) 63)
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 قائمة املصادر واملراجع

  بع جممع امللك فهد لتباعة املص ِ الشريِ. : املشورة للششر احلاسوبي، مص ِ املديشة القرآن الكري  

 لعبد الرمحن بن خمساعي  املعرو  بأبي شـامة  : خبرا  املعاني من حر  األماني م القراءات السبع
   هـ.1431، 1هـ(، حتقيق: أمحد بن يوسِ القادري، عامل الكمب، بريوت، ط665الدمشقي، )ت: 

 هــ( 911)ت:  لسـيو ي رآن: أبو الفت  جالل الدين عبدالرمحن أبي بكر ام علوم الق اإلتقان ،
 دار الكمب العلمية، بريوت. 

 م2002، 5ط، للماليني العل  دار(، هـ1396: ت) الدمشقي الزركلي دمود بن الدين خلري، األعالم . 
 هـ. 1363، 3األدب اجلاهلي. الدكمور  حم حسني، متبعة فارو ، القاهرة، ط 

  (، حتقيق: صدشي دمد هـ745لسي )ت: ددمد بن يوسِ الشهري بأبي حيان األن: حمليلالب ر ا
 .هـ1420مجي ، دار الفكر، بريوت، 

 ونيةبروكلمان، نسخة خلكرت. كارل تاريخ األدب العربي pdf . 

 هـ(، نسخة من املكمبـة الشـاملة   227سعيد بن مشصور )ت: : المفسري من سشن سعيد بن مشصور
 اإللكرتونية. 

 هـ(، حتقيـق: د. حـا    444عمرو عممان بن سعيد الداني، )ت:  والميسري م القراءات السبع: أب
 هـ. 1429، 1صاحل التامن، مكمبة الص ابة، اإلمارات، ط

 حتقيـق: أوتـو   هــ(،  444عمرو عممان بـن سـعيد الـداني، )ت:     وأب: الميسري م القراءات السبع
 . pdf خلكرتوني  برتزل، نسخة

 حتقيـق  هــ( 256)ت:  حملمد بن خمساعي  البخاري: سشد الص يح )ص يح البخاري(اجلامع امل ،
 هـ. 1422، 2دمد  هري الشاصر، دار  و ، ط

 حتقيق: أمحد الربدوني هـ(671)ت:  القر يب اجلامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهلل دمد بن أمحد ،
 هـ. 1384، 2وخبراهي  أ في ، دار الكمب املصرية، القاهرة، ط

 هــ،  643ت: ، أبو احلسن علي بن دمـد )علـ  الـدين السـخاوي(    وكمال اإلشراء:  مجال القراء
 هـ.  1431، 1حتقيق: مجال الدين دمد شر ، دار الص ابة بتشتا، ط
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    :هــ(، نسـخة   875اجلواهر احلسان م تفسري القرآن: أبو  يد عبدالرمحن بن دمـد المعـاليب )ت
 املكمبة الشاملة.  

   هــ(،  377القراءات السبع: ألبي علي احلسـن بـن عبـد الغفـار الفارسـي، )ت:      احلةة م عل
  هـ.1428، 1حتقيق عادل عبد املوجود و علي مّعو  والدكمور أمحد املعصرواي، دار الكمب العلمية، ط

   رس  املص ِ العمماني وأوهام املسمشرشني م شراءات القرآن الكري  دوافعها ودفعها: الـدكمور
 هـ.  1403، 2اعي  شليب، دار الشرو ، طعبدالفماح خمس

 هـ. 1430، 2رس  املص ِ دراسة لغوية تارخيية: الدكمور غامن شدوري احلمد، دار عمار، ط 

  :أمحد بن موسى بن العبا  المميمي، أبو بكر بن جماهد البغدادي )املمـوفى:  السبعة م القراءات
 . هـ1400، 2، طمصر –دار املعار  ، شوشي  يِحتقيق: هـ(، 324

 هـ(، حتقيق: دمد عبد القـادر  458الكربى: أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت:  سشن البيهقي
 هـ. 1414عتا، دار البا ، مكة املكرمة، 

   :هــ(،  643فمح الوصيد م شرح القصيد: عل  الدين أبي احلسن علي بن دمد السـخاوي )ت
 هـ.  1426، 2، الريا ، طحتقيق: موالي دمد اإلدريسي التاهري، مكمبة الرشد

    :هــ(، دار  1403القراءات م نظر املسمشـرشني واملل دين: عبد الفماح عبد الغـين القا ـي )ت
 . 1426، 1السالم، ط

   ،القراءات القرآنية وأثرها م المال  األحكام الفقهية: الدكمور لري الدين سيب، دار ابن حـزم
 هـ. 1429، 1ط

  وعيون األشاوي  م وجـوه المأويـ : أبـو القاسـ  جـاراهلل      عن حقائق غوامض المشزي الكشا  
 هـ. 1407هـ(، دار الكماب العربي، بريوت، 537دمود بن عمر الزخمشري )ت: 

 هــ(، نسـخة   542األندلسـي احملـاربي )ت:    بن عتية: أبو دمد عبداحلق بن غالب احملرر الوجيز
 املكمبة الشاملة.  

 د تسـيهر، نقلـحم خت العربيـة: علـي حسـن عبـد القـادر،        اجشمس جول: مذاهب المفسري اإلسالمي
 هـ. 1363، 1متبعة العلوم، ط
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 ) حتقيـق: دمـد   هــ(،  261)ت:  ملسل  بن احلةاج الشيسـابوري : املسشد الص يح )ص يح مسل
 فؤاد عبد الباشي، دار خحياء الرتاث، بريوت. 

 قاصح البغـدادي، علـي بـن    مصتلح اإلشارات م القراءات الزوائد املروية عن المقات، البن ال
 هـ. 1427، 1هـ(، عمَّان، دار الفكر، ط801عممان بن دمد )ت: 

  :هــ(،  370دمد بن أمحد بن األ هري اهلروي، أبو مشصور )املمـوفى:  معاني القراءات لأل هري
 .هـ1412، 1، طالسعودية، جامعة امللك سعود، مركز الب وث م كلية ايداب

 داهلل بن سليمان بن األشع  السةسـماني، حتقيـق: الـدكمور دـب     كماب املصاحِ: أبو بكر عب
 هـ. 1423، 2الدين عبد السب ان واغظ، دار البشائر، ط

 م1964، 3ط، مصر، املعار  دار، العقيقي لشةيب، املسمشرشون  . 

 هــ(، حتقيـق: دمـد    338الكري : أبو جعفر الش ا  أمحد بن دمـد املـرادي )ت:    معاني القرآن
 . 1409، 1ي، جامعة أم القرى. مكة املكرمة، طعلي الصابون

 دار سعد الدين، نسخة خلكرتونية خلتيبا : الدكمور عبد اللتيِمعة  القراءات ،pdf . 

   عمـرو عممـان بـن سـعيد الـداني، )ت:       وأبـ : املقشع م معرفة مرسوم مصاحِ أهـ  األمصـار
 هـ.  1431، 1لريا ، طا -هـ(، حتقيق: نورة بش  حسن بن فهد احلمّيد، دار المدمرية444

     الـدكمور دمـد علـي احلسـن،     : املشار م علوم القرآن مع مـدل  م أصـول المفسـري ومصـادره
 هـ.  1421، 1الرسالة، بريوت، ط

 (، متبعـة عيسـى البـابي    1367)ت:  لزرشانيم علوم القرآن: دمد عبدالعظي  ا مشاه  العرفان
 .  3احلليب وشركاه، ط

 م. 1993، 3ور عبد الرمحن بدوي، دار العل  للماليني، بريوت، طموسوعة املسمشرشني، للدكم 

 هـ(، اعمشى بحم: 833اإلمام أبي اخلري دمد بن دمد الدمشقي، )ت: : الششـر م القراءات العشـر
 هـ.1431جنيب املاجدي، املكمبة العصرية، بريوت، 



  الفقـــه وأصولــه: ثالثـًا





 درـــة القـليل

 دراسة فقهية فلكية مقارنة

 إعداد
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 دراسة فقهية فلكية مقارنة ليلة القدر

 املقدمة:

نبينـا   ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسـلني  ،احلمد هلل رب العاملني
أمـا   ،ومن سار على نهجه واتَّبع هداه إىل يوم الدين ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،حممد
 :بعد

فال خيفى أن األماكن واألزمان كلها متساوية يف األصل، وقد أمجع الفقهاء على 
وما يقع  ،أن بعض األزمنة أفضل من بعض مبا أودع اهلل سبحانه وتعاىل فيها من فضله

ألن األزمـان يف األصـل متسـاوية     ،ال بصـفات قاممـة فيهـا    ،لعبـاده  فيها من إكرامـه 
وجعل ليلـة القـدر اـما مـن      ،ففضل اهلل شهر رمضان على سامر الشهور .ومتماثلة
ال يوافقهـا  وفيها سـاعة  وجعل يوم اجلمعة ام يوم طلعت عليه الشمس  ،ألف شهر
يف اجلمعـة سـاعة ال    " إن :قال صلى اهلل عليـه وسـلم   اال استجيب له كما عبد مسلم

، وفضل قيام الليل 1 يوافقها عبد مسلم وهو قامم يصلي يسأل اهلل شيئا إال أعطاه إياه "
وفضل العشر األول من ذي احلجة علـى   ،والثلث األام منه على سامره ،على غمه

و"تفضـيل األمـاكن    :-رمحـه اهلل تعـاىل    –قال العز بن عبد السـالم  . غمها من األيام
 :ان ضربانواألزم

وكتفضـيل بعـض    ،كتفضيل الربيع على غـمه مـن األزمـان    ،دنيوي :أحدهما
  .وموافقة األهواء ،البلدان على بعض مبا فيها من األنهار والثمار وطيب اهلواء

والضرب الثاني: تفضيل ديين راجع إىل أن اهلل جيود على عباده فيهـا بتفضـيل   
سـامر الشـهور، وكـ لو يـوم     أجر العـاملني، كتفضـيل صـوم رمضـان علـى صـوم       
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وستة من أيام شـوال،   وشعبان، عاشوراء، وعشر ذي احلجة، ويوم االثنني واخلميس،
ففضلها راجع إىل جود اهلل وإحسانه إىل عباده فيها، وك لو فضل الثلث األاـم مـن   
كل ليلة راجع إىل اهلل يعطي فيه من إجابة الدعوات واملغفرة، وإعطاء السـاال، ونيـل   

 .2 ، ما ال يعطيه يف الثلثني األولني "املأمول

  .3"كاألمكنة األزمنة بشرفعمال تشرف القواعد املقررة عند الفقهاء أن " األ ومن

ومن املعلوم أن تفضيل األوقات بعضها على بعض قد يكون يف أوقات اليوم 
الواحد، كوقت ما بني األذان واإلقامة، وساعة اجلمعة، وقد يكون فضل الشهور 

 ام بعضها على بعض.واألي

وأحكامهـا   وقد أحببت يف ه ا البحث أن ألقي الضـوء علـى فضـل األعمـال    
يف ذلـو علـى    ةاألزمنة الفاضـلة مـن السـنة، مسـتند     املتعلقة بليلة القدر اليت هي من

ومـا تناولـه علمـاء    النصوص الشرعية، مع إيراد أقوال الفقهـاء ومـ اهبهم يف ذلـو    
 فاهلل املستعان، وعليه التكالن. وع ليلة القدر،الفلو من تفسم وحتليل يف موض

 منهجي يف البحث:

املقارنة بني امل اهب األربعة يف وتقسيم البحث اىل مقدمة ومباحث ومطالب 
املسامل املتعلقة ما أمكن وعرض آراء العلماء اآلارين من أهل التفسم واحلديث 

اىل اقوال الفلكيني كما اشرت ا االعتماد على املصادر املعتمدة والعزو إليهمع والفقه 
 وذيلت البحث بالفهارس املهمة.وعرضها دون التعمق يف عرض نظرياتهم 

 وكانت اطيت يف املوضوع كالتالي:

 املبحث األول: العشر األواار وليلة القدر.. وفيه اربعة مطالب:

 املطلب األول: معنى ليلة القدر وكونها باقية ما بقيت الدنيا
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 فضل ليلة القدر وااتصاص األمة بهاملطلب الثاني: 

 املطلب الثالث: عالمات ليلة القدر 

 املطلب الرابع: عالمات ليلة القدر الفلكية من وجهة نظر علماء الفلو املعاصرين.

 املطلب اخلامس: احلكمة من كتمان ليلة القدر

 املبحث الثاني: إحياء ليلة القدر وفيه اربعة مطالب:

 اء ليلة القدر املطلب األول: حكم إحي

 املطلب الثاني: كيفية إحياء ليلة القدر 

 املطلب الثالث: العلم بليلة القدر لنيل فضلها

 عند الفقهاءاملطلب الرابع: حمل ليلة القدر 

 فروع: بأقوال الفقهاء. وفيه ثالثةحملل ليلة القدر مقارنا  فلكيالالتفسم املطلب اخلامس: 

 در وااتالف الرويات يف تعيني حملها عند الفلكيني أثر غموض ليلة القالفرع األول: 

 الفرع الثاني: ظاهرة االقرتان وداللتها على ليلة القدر 

يف حتديد ليلة القدر من وآراء الفقهاء الفرع الثالث: درء تناقض األحاديث الواردة 
 وجهة نظر فلكية.

وهـ ا جهــد املقـل فــتن أصـبت فمــن اهلل وحـده، وإن أاطــأت فمـن نفســي      
لشيطان، وأسأل اهلل أن يبارك فيه، ويلهمنا الرشد والصواب إنه ولي ذلو والقـادر  وا

 عليه. 
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 وفضلهاليلة القدر التعريف باملبحث األول: 

 املطلب األول: معنى ليلة القدر وكونها باقية ما بقيت الدنيا 

كلمة "ليلة القدر" مركبة من لفظني: أوهلما: ليلة وهي يف اللغة: من غروب  
 مس إىل طلوع الفجر، ويقابلها النهار. الش

وثانيهما: القدر، ومن معاني القدر يف اللغة: الشرف والوقار، ومن معانيه: 
 احلكم والقضاء والتضييق. 

فقيل: ألنها الليلة  ؛وااتلف الفقهاء يف املراد من القدر ال ي أضيفت إليه الليلة
ألحكام اجلارية يف خملوقاته يف السنة مجيع األمور وا -سبحانه وتعاىل  -اليت يقدر فيها 

[، ومعنى 4، 3الداان:  ] چٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٿچ  املشار إليها بقوله تعاىل: املقبلة،
سوقها إىل مواقيتها وتنفي  القضاء املقدر ؛ ألن اهلل تعاىل قدر  :تقدير األمور تلو الليلة

التمسوها يف }ض، ألن الغالب كونها فيه خلرب: األشياء قبل الق السموات واألر
{العشر األواار

وهي الليلة املباركة اليت أنزل فيها القرآن مجلة من اللوح احملفوظ إىل  ،4
مساء الدنيا، ثم كان ينزل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جنما بعد جنم على 

يشاء من أمره إىل مثلها من السنة القابلة من أمر املوت  قدر احلاجة، فاهلل يقدر فيها ما
وهم اربعة من املالمكة:  5والرزق واالجل وغمه، ويسلمه إىل مدبرات االمور

 عليهم السالم. 9وجربيل ،8، وعزرامييل7، وميكامييل6اسرافيل

تقــدر فيهــا مقــادير اخلالمــق علــى مــدى العــام، النــه  مسيــت بــ لو: قيــلو
ــقياء،     ــالكون، والســعداء واألش ــاجون واهل ــوات، والن ــاء واألم ــا األحي ــب فيه فيكت
ــا      ــل م ــا اجلــدب والقحــ ، وك ــب فيه ــ ليل، ويكت ــز وال ــداج، والعزي واحلــاج وال

 أراده اهلل تبارك وتعاىل يف تلو السنة.
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وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما: إن اهلل يقضي األقضية يف ليلة النصف من 
  .10شعبان ويسلمها إىل أربابها يف ليلة القدر

الزمان امنا تكون بكثرة وقيل مسيت ب لو لعضمها وشرفها وقدرها، وفضيلة 
يوجد مثله يف الف  ما يقع فيه من الفضامل،ويف تلو الليلة يقسم اخلم الكثم ال ي ال

 .11شهر

پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  چ  قال اهلل تعاىل:

 [5، 3الداان: ] چٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ     ڤ  

اردة يف ه ه اآلية هي ليلة القدر، ذهب مجهور العلماء إىل أن الليلة املباركة الو
 وليست ليلة النصف من شعبان كما ذهب إليه بعض املفسرين. 

: "ليلة القدر هي ليلة شريفة مباركة معظمة مفضلة ثم قال: 12قال ابن قدامة
وقيل: إمنا مسيت ليلة القدر ألنه يقدر فيها ما يكون يف تلو السنة من ام ومصيبة، 

 .13ورزق وبركة" 

: -رمحه اهلل تعاىل  – 14ية حتصل كل سنة، إىل يوم القيامة، قال النوويوهي باق
 .15"أمجع من يعتد به وجودها ودوامها إىل آار الدهر"

ومستند اإلمجاع هو األحاديث الكثمة اليت حتث املسلم على طلبها واالجتهاد 
انا واحتسابا يف إدراكها، ومنها قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: " من قام ليلة القدر إمي

 ، وقوله صلى اهلل عليه وسلم: "حتروا ليلة القدر يف الوتر من16غفر له ما تقدم من ذنبه"
كنت مع  عن أبيه قال:18، ومبا رواه مرثد بن أبي مرثد17العشر األواار من رمضان"

أبي ذر عند اجلمرة الوسطى فسألته عن ليلة القدر فقال:كنت أسأل الناس عنها 
 عليه وسلم فقلت: يا رسول اهلل أاربني عن ليلة القدر كانت رسول اهلل صلى اهلل
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قال:" ال ولكن تكون إىل يوم القيامة " قال:  ؟تكون على عهد األنبياء فتذا ذهبوا رفعت
قلت: يا رسول اهلل فأاربنا بها قال: "لو أذن لي فيها ألاربتكم ولكن التمسوها يف 

مقامو ه ا "، ثم أا  يف حديث فلما  آار السبع ثم ال تسألين عنها بعد مقامي أو
يا رسول اهلل أقسمت عليو إال حدثتين بها قال أبو ذر: فغضب علي  انبس  قلت:

 . 19غضبة مل يغضب علي قبلها وال بعدها مثلها

بكتابة مقادير اخلالمق يف ليلة القدر: أنه ينقل يف ليلة  -واهلل أعلم–والظاهر 
: )إن الرجل -رضي اهلل عنها-ابن عباس القدر من اللوح احملفوظ؛ ول لو قال 

ڀڀ   پ  پ  پ  پچ ليمشي يف الناس وقد ُرفع يف األموات(، ثم قرأ ه ه اآلية:

ا أمر الدنيا من السنة إىل قال: يفرق فيه چڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ
 .20السنة

 املطلب الثاني: فضل ليلة القدر وااتصاص األمة بها 

ر أفضل الليالي، وأن العمل الصاحل فيها ام من ذهب الفقهاء إىل أن ليلة القد

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ  العمل الصاحل يف ألف شهر ليس فيها ليلة القدر،

[، وأنها الليلة املباركة اليت يفرق فيها كل أمر حكيم، واليت ورد 3]القدر:  چٿ

پ  پ  پ پ  ڀڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  چ ذكرها يف قوله تعاىل

قول اهلل  -باإلضافة إىل ما سبق  -[. وورد يف فضلها أيضا 4، 3: ]الدَُّااِن چٿ

[، قال القرطيب: "أي تهب  4]القدر:  چٿٿ ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ ڤ ٹ چ
من كل مساء ومن سدرة املنتهى فينزلون إىل األرض ويامنون على دعاء الناس إىل 

مر اهلل تعاىل وبكل وقت طلوع الفجر، وتنزل املالمكة والروح يف ليلة القدر بالرمحة بأ
 . 21أمر قدره اهلل وقضاه يف تلو السنة إىل قابل"
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ڦ  ڦ  ڦ  چ وفضل ليلة القدر وامها يستمر إىل الفجر، كما قال اهلل تعاىل:

[. أي أن ليلة القدر سالمة وام كلها ال شر فيها إىل طلوع 5]القدر:  چڦ ڄ
ل: " املالمكة تلو الليلة يف قاصلى اهلل عليه وسلم  الفجر، وعن أبي هريرة أن النيب
ال يقدر اهلل يف تلو الليلة إال  : "23، قال الضحاك22األرض أكثر من عدد احلصى" 

السالمة، ويف سامر الليالي يقضي بالباليا والسالمة وقيل: أي هي سالم، أي ذات 
: هي ليلة ساملة، 24سالمة من أن ياثر فيها شيطان يف مامن ومامنة. وك ا قال جماهد

 .25" ستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا وال أذىال ي

 قولني للفقهاء:باألمة احملمدية ويف اختصاص ليلة القدر 

ومل تكن يف األمم السابقة، وه ا قول انها خمتصة بأمة حممد  القول االول:
 . 28واحلنابلة 27والشافعية 26من املالكية مجهور الفقهاء

ع من يثق به من أهل العلم واستدلوا مبا روي عن مالو بن أنس: أنه مس
يقول: "إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء اهلل من 
ذلو فكأنه تقاصر أعمار أمته أن ال يبلغوا من العمل مثل ال ي بلغ غمهم يف طول 

 .29العمر فأعطاه اهلل ليلة القدر ام من ألف شهر" 

لنيب صلى اهلل عليـه وسـلم أربعـة مـن بـين      وجاء عن عروة وعكرمة: أنه ذكر ا
إسراميل يقال إنهم عبدوا اهلل مثانني سنة مل يعصوا اهلل طرفة عني، فعجـب أصـحاب   
الرسول من ذلو فأتاه جربيل فقال يا حممد، عجبت أمتـو مـن عبـادة هـاالء النفـر      

ٱ  چ  :مثانني سنة مل يعصوا اهلل طرفة عني ! فقد انزل اهلل عليو اما من ذلو ثم قرأ

 .30[، فسر النيب ب لو1]اْلَقْدِر:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ    

: " ليلة اإلسراء يف حقه -رمحه اهلل تعاىل  – 31وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
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، 32صلى اهلل عليه وسلم أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر أفضل بالنسبة إىل األمة "
م ابن تيمية رمحه اهلل عن رجل : " سئل شيخ اإلسال-رمحه اهلل تعاىل  –وقال ابن القيم 

قال: ليلة اإلسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آار: بل ليلة القدر أفضل فأيهما 
 املصيب؟ 

فأجاب: احلمد هلل، أما القامل بأن ليلة اإلسـراء أفضـل مـن ليلـة القـدر: ليلـة       
اإلسراء، ونظامرها من كل عام، أفضل ألمة حممـد صـلى اهلل عليـه وسـلم مـن ليلـة       

لقدر، حبيث يكون قيامها، والدعاء فيها أفضل منه يف ليلة القدر، فه ا باطل، مل يقلـه  ا
 أحد من املسلمني، وهو معلوم الفساد باالضطرار.

وإن أراد أن الليلة املعينة اليت أسري فيها بالنيب صلى اهلل عليه وسلم وحصل 
ام وال عبادة، فه ا له فيها ما مل حيصل له يف غمها، من غم أن يشرع ختصيصها بقي

صحيح. إن قام به دليل على أن إنعام اهلل على نبيه ليلة اإلسراء كان أعظم من إنعامه 
عليه بتنزال القرآن ليلة القدر، وه ا ال يعلم إال بالوحي، وال جيوز ألحد أن يتكلم 
فيه بال علم، وال يعرف عن أحد من الصحابة أنه اصت ليلة اإلسراء بأمر من 

هل ا ال يعرف أي ليلة كانت، وإن كان اإلسراء يف نفسه من أعظم فضامله، األمور، و
كما أنه صلى اهلل عليه وسلم مل يفضل غار حراء ال ي أنزل عليه فيه الوحي، وال 

 .33اص اليوم ال ي ابتدأه فيه الوحي بشيء"

حكى هـ ا القـول النـووي عـن      أن ليلة القدر كانت يف األمم السابقة،: القول الثاني
 .34 اعةمج

واحتجوا حبديث أبي ذر رضي اهلل عنه وفيه:" قلت يا رسول اهلل أاربني عن 
ليلة القدر أيف كل رمضان هي؟ قال: نعم. قلت: أفتكون مع األنبياء فتذا رفعوا رفعت 

 .35أو إىل يوم القيامة قال بل هي إىل يوم القيامة "
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 املطلب الثالث: عالمات ليلة القدر 

القدر عالمات يراها من شاء اهلل من عباده يف كل سنة من قال العلماء: لليلة 
 رمضان، ألن األحاديث وأابار الصاحلني ورواياتهم تظاهرت عليها فمنها: 

 ، ال حر فيها36أن تطلع الشمس من صبيحتها كأنها طست بيضاء ال شعاع هلا - 1
نها ، كما جاء يف حديث عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه مرفوعا: " إ37وال برد

صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية ال برد فيها وال حر وال حيل 
لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح وأن من أمارتها أن الشمس صبيحتها خترج 
مستوية ليس هلا شعاع مثل القمر ليلة البدر وال حيل للشيطان أن خيرج معها 

 .38يومئ  "

اهلل عنه " أن الشمس تطلع كل يوم بني ومنها ما ورد من قول ابن مسعود رضي 
 قوالن:  . ويف حكمة كونها ال شعاع هلا:39قرني شيطان إال صبيحة ليلة القدر "

 أنها عالمة جعلها اهلل هلا. :أحدهما

أن ذلو لكثرة ااتالف املالمكة يف ليلتها ونزوهلا إىل األرض وصعودها مبا  :الثاني
 . 40يفة ضوء الشمس وشعاعهاتنزل به فسرتت بأجنحتها وأجسامها اللط

 . 41ليلتها تكون السماء صحوا ال غيم فيها - 2

 .42ال حارة وال باردة، ال يرمى فيها بنجم -يعين منمة مضيئة  -نها ليلة بلجة أ - 3

 .43تصبح الشمس يومها محراء ضعيفة ليلة القدر - 4

 أاـرج مسـلم عـن أبـي هريـرة رضـي      ، ن القمر يكـون فيهـا مثـل شـق جفنـة     أ - 5
ــه وســلم    ــد رســول اهلل صــلى اهلل علي ــة القــدر عن ــ اكرنا ليل ــال: ت ــه ق اهلل عن

 .44"أيكم ي كر حني طلع القمر وهو مثل شق جفنة" فقال:
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 القصعة. هو النصف، واجلفنة: :قوله: )شق جفنة( الشق

فيـه إشـارة إىل أنهـا إمنـا تكـون يف أوااـر الشـهر ألن        " قـال القاضـي عيـاض:   
 ".وعه إال يف أواار الشهرالقمر ال يكون ك لو عند طل

د يف الفواكه عالمات ليلة القدر فقال: )عالماتها كثمه، منها: أن امليـاه  عّدوقد 
املاحلة تع ب تلو الليلة ثم ترجع إىل أصلها، ومنها: أن الشمس ال تطلع يومها علـى  
قرني شيطان خبالف يوم غمها، ومنها: اقشعرار وبكاء، ومنها: أن تلو الليلـة تكـون   

شرقة نمة ومعتدلة ال حارة وال باردة وال سحاب فيها وال مطر وال ريح، وال يـرى  م
وقيـل يف   - ،45فيها جنم، وتطلـع الشـمس صـبيحتها مشعشـعة محـراء ال شـعاع هلـا(       

يرى كل شيء ساجدا، وقيل: يرى األنوار يف كـل مكـان سـاطعة حتـى      نأ عالماتها:
 من املالمكة.املواضع املظلمة، وقيل: يسمع سالما أو اطابا 

 وقيل: عالمتها استجابة دعاء من وقعت له. 

 .46قال الطربي ذلو غم الزم فتنها قد حتصل وال يرى شيئا وال يسمع

وقد يكشف اهلل لبعض الناس يف املنام أو اليقظة فمى أنوارها أو يرى من  -
قال ، األمر يقول له: ه ه ليلة القدر، وقد يفتح اهلل على قلبه من املشاهدة ما يتبني له

 .47العلماء: لليلة القدر عالمات يراها من شاء الّلُه من عباده يف كّل سنٍة من رمضان

قال يف اجملموع: "فتن قيل: أي فامدة ملعرفـة صـفتها بعـد فواتهـا فتنهـا تنقضـي       
أنه يسـتحب أن يكـون اجتهـاده يف     -بطلوع الفجر؟؟ فاجلواب من وجهني: أحدهما 

ثانيهمـا: املشـهور يف املـ هب أنهـا ال تنتقـل فـتذا        ده فيهـا، يومها ال ي بعدها كاجتها
 .48عرفت ليلتها يف سنة انتفع ب لو يف االجتهاد فيها يف السنة الثانية وما بعدها "
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 املطلب الرابع: عالمات ليلة القدر الفلكية من وجهة نظر علماء الفلو املعاصرين 

الفلكية العلمية على ليلة  انقسم علماء الفلو املعاصرين يف القول بالعالمات
 ىل ثالثة أقوال: إالقدر 

 األول: القول 

أن األرض ينزل عليها يف اليوم أن هناك عالمات فلكية تدل على ليلة القدر و
غم أن ليلة  ىل الفجر،إألف شهاب من العشاء   عشرينىلإآالف عشرة لواحد من ا

  .شهابالقدر ال ينزل فيها أي 

عبد د.  العلمي هليئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةرميس اجملمع وه ا قول 
)ليلة القدر ليلة ، مستدال حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: الباس  حممد السيد

ال تضرب فيها األرض بنجم، صبيحتها خترج الشمس بال  -ال حر وال برد-بلجاء 
ة تثبت روعة ليلة هناك حقامق علميوأن ، 49شعاع، وكأنها طست كأنها ضوء القمر(

أن وكالة الطمان والفضاء وعظم علماء الفضاء. أالقدر، اكتشفها "كارنر" و هو من 
سنوات على حتديد ليلة القدر، اليت يرتقبها  عشراألمريكية )ناسا( كانت قادرة ومن  

 .50املسلمون يف الُعشر األام من رمضان

 الثاني: القول 

السلوك والتواقيت البشرية فالشمس  أن الظواهر الكونية ظواهر منفكة عن
والقمر وحركاتهما وسكناتهما ومجيع األجرام السماوية هلا نظامها اخلاص املنفصل 

ن الكونية فلها سلوك ال يعرتية التغيم واخللل حتى يرث اهلل واخلاضع لنظام الشئو
هما ، والشمس توقيت كوني وليس بين..!الكون وما حيتويه، وليلة القدر توقيت بشري
 راب  بل هما سلوكان منفصالن عن بعض.
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عضو االحتاد  االد بن صاحل الزعاق، د.ليه الباحث الفلكي إوه ا ما توصل 

عضو هيئة التدريس  عبدالرمحن حممد هشبولو د.  .51العربي لعلوم الفضاء والفلو
 .52حساء األ -لية االداب جامعة امللو فيصل بك

 يلي:  ما استند إليه أصحاب ه ا القول وأهم ما
وردت روايات كونية كثمة عن ليلة القدر مل يثبت الواقع املعاش أي واحـدة  أنه  – 1

منها رغم كثرتها وما ي كر من أنه يف ليلة القـدر أو أي يـوم مـن األيـام تشـرق      
الشــمس فيــه ال شــعاع هلــا فهــ ا مل يثبــت علمــاا وتنكرهــا التجــارب امل ربيــة  

 واملالحظات البشرية.
أثبت أن الشعاع لو تغم قليالا لتجمدت اجملموعة الشمسية برمتها فضالا  العلمأن  – 2

 عن أنها تنقطع من الشعاع. 
ومفردة الشـروق والغـروب   ، الشمس هي مركز الكون واألرض تدور حوهلاأن  – 3

ناجتة من ه ا الدوران وال ينسحب ه ا اللفظ على األجزاء الشمالية واجلنوبيـة  
فالشـروق خيـتص    إن الشـروق والغـروب ينعـدم بهـا.    بل  ؛املتطرفة من األرض

درجة من  90باألرض والشعاع خيتص بالشمس وإذا كانت الشمس على زاوية 
مكان حمدد من األرض تكون يف حالة الشروق على ه ا املكان ويف نفس الوقت 
تكون يف حالة زوال يف مكان آار وتكون يف حالة غروب يف مكان ثالث وحتت 

ابع، فلو فرضنا أنها تشرق لدينا بـدون شـعاع فهـ ا يعـين أنهـا      األفق يف مكان ر
ستكون يف نفس اللحظة ال شعاع هلا وهـي فـوق الـرأس يف املكـان الـ ي يقـع       

 ك م، وه ا اليستقيم البتة علمياا. 10.000شرقنا وعلى بعد 
لو قدر أن الشمس انكمـ  شـعاعها لربهـة مـن الـزمن وهـي فـوق األفـق         أنه  – 4

ض رصد الدقيقة ذات احلساسية املفرطـة املبثوثـة علـى وجـه األ    لتحسستها املرا
 وعلى جبهة السماء.
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أنه من املسلمات أن اهلل سبحانه جعل القدر يف ليلة واحدة، وحنن نعرف واقعـاا   - 5 
أن العامل االسالمي خيتلف يف بدء صومه ملدة وصلت يف بعض أحيانها إىل أربعـة  

حنن أم غمنا من املسلمني،علماا بأننا نعـرف   أيام، فمن تصدق عليهم ليلة القدر،
 .53أن املسلمني مل يصوموا يف يوم واحد بل بأيام متعددة

 الثالث:  قولال

التوقف وأن األمر حيتاج إىل حتقيق علمي دقيق ووجوب إلتزام الدقة الشديدة 
 يف حتري األمور.

 للشئون األعلىالتابع للمجلس  يالعلم اإلعجازذهب إليه رميس جلنه  وهو ما
يف مصر د. زغلول النجار، و مقرر جلنة املواقيت واألهلـّـة يف دامرة قاضي  اإلسالمية

 .54عماد جماهد القضاة األردنية، الفلكي:

 وأهم ما استند إليه أصحاب ه ا الرأي: 

د يف املراجـع  يوجـ نه يف كل ثانية حيرتق شهاب يف الغالف الغازي لألرض، ومل أ - 1
ن هناك ليلة واحدة يف السنة الكاملة مل تشهد بها االرض نـزوالا  العلمية امل تلفة أ

 . 55للشهب

أن التلسكوبات املوجهة إىل السماء يف خمتلف مراصد العامل، تقـوم وعلـى مـدار     - 2
 ساعة، بتصوير كل ما حيدث يف مساء األرض بشكل ذاتي وأتوماتيكي.  24

لتقطتها تلو التلسكوبات علـى  ال بد من استعراض دقيق لكافة الصور اليت اأنه  – 3
مدى عام كامل، للتأكد فيما إذا مل تتعرض األرض فعالا لنزول الشهب يف إحدى 

 الليالي.

ال -)ليلة القدر ليلة بلجـاء  : ديثيف حعلى املسلمني أن حيققوا املقصود بالنجم  - 4
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ال تضرب فيها األرض بنجم، صبيحتها خترج الشمس بـال شـعاع،    -حر وال برد
، حتقيقا علمياا سليماا وذلو من اـالل حتليـل   56ا طست كأنها ضوء القمر(وكأنه

 مجيع الصور املأاوذة من التسلكوبات املنتشرة يف العامل وعلى مدار سنة كاملة.

ــة     أ - 5 ــهب العاملي ــة الش ــجلة يف منظم ــة املس ــاميات الرمسي  -IMOن اإلحص
International Meteor Organization ة للغالف تثبت أن الشهب الداال

ال يوجـد  ، والغازي لألرض مل تتوقف يف أي يوم كان ومنها أيام الشهر الفضـيل 
 "أي دليل علمي" على توقف نزول الشهب، وحتديداا يف ليلة القدر. 

ن وكالة الفضاء األمريكية ناسا ليست أصال اجلهة األكثر ختصصا مبوضوع رصد أ -6
املنظمات املت صصـة مبوضـوع   الشهب فهناك منظمة الشهب الدولية وغمها من 

أدلة تثبـت مـا توصـلت إليـه     وعلى من نسب إليها ذلو أن يقدم رصد الشهب! 
وكالة ناسا حول ليلة القدر، إضافة إىل توضيح الكيفية واآللية اليت متت مبوجبهـا  

 .ه ه الدراسات

وفيما يلي خمط  يبني عدد الشهب اليت تسق  على األرض االل سنة كاملة، 
من االل كامما  2013وحتى العام  2001رصد استمر من العام وهي حصيلة 

فلكية مت صصة تغطي مجيع السماء تابعة ملرصد كالودبيت يف والية كولورادو يف 

 .57الواليات املتحدة 
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 املطلب اخلامس: احلكمة من كتمان ليلة القدر 

يستحب ملـن   على أنه: 61واحلنابلة 60والشافعية 59واملالكية 58فقهاء احلنفيةاتفق 
قالوا: واحلكمة يف كتمانها: أنهـا كرامـة والكرامـة ينبغـي      .رأى ليلة القدر أن يكتمها

كتمانها بال االف بني أهل الطريق من جهة رؤية النفس، فـال يـأمن السـلب، ومـن     
جهة أن ال يأمن الرياء، ومن جهة األدب فـال يتشـاغل عـن الشـكر هلل بـالنظر إليهـا       

. قال ابن حجـر  62أنه ال يأمن احلسد فيوقع غمه يف احمل ور وذكرها للناس، ومن جهة
العسقالني: "ويستأنس له بقول يعقوب عليه وعلى نبينا الصالة والسالم البنه يوسف 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ  چ  عليــه الســـالم 

 .63[ " 5] سورة يوسف:  چٺ  ٺ

أن يكتمها فال حيدث بها، ألن  يف البلغة: "ويندب ملن رآها 64وقال الصاوي
 .65 ر املكتوم، ومن باح بالسر ضيعه"االطالع عليها من الس
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 املبحث الثاني: إحياء ليلة القدر

 املطلب األول: حكم إحياء ليلة القدر 

أنـه ينـدب    : على69واحلنابلة68والشافعية 67واملالكية 66من احلنفية فقهاءاتفق ال
هلل عليه وسلم فقد روى أبو سعيد اخلدري رضي لفعل النيب صلى ا ؛إحياء ليلة القدر

اهلل تعاىل عنه " أن رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم جـاور يف العشـر األوااـر مـن        
، وملا ورد عن عامشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم " كان إذا 70رمضان" 

والقصد منه إحياء قال ابن رجب:  ،71دال العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد املئزر "
ولقوله صلى اهلل عليه وسلم: " من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له  ؛72ليلة القدر

 .73ما تقدم من ذنبه "

 : كيفية إحياء ليلة القدر املطلب الثاني

ــان       ــن رمض ــر م ــر األواا ــلم خيــص العش ــه وس ــلى اهلل علي ــنيب ص ــان ال ك
العشـر األوااــر مـن رمضـان مــا ال     جيتهـد يف ، وبأعمـال ال يعملـها يف بقيـة الشــهر   

ــدعاء،  ــراءة وال ــة   جيتهــد يف غمهــا، بالصــالة والق ــاء ليل ــه إلحي وممــا يســتحب فعل
  القدر:

التنظـف والتـزين والتطيـب    يستحب يف الليـالي الـيت ترجـى فيهـا ليلـة القـدر        - 1
ــب ــل والطي ــاد     بالغس ــع واألعي ــو يف اجلم ــرع ذل ــا يش ــن كم ــاس احلس واللب

ــ لو يشــرع أاــ  الزي  ــاىل:   وك ــال تع ــا ق ــاب يف ســامر الصــلوات كم ــة بالثي ن

[ وقـــال ابـــن عمـــر: اهلل أحـــق 31]األعـــراف:  چٻ  ٻ  پ  پ     پچ
 .74أن يتزين له وروي عنه مرفوعا

 ، واملراد أذان املغرب والعشاء.75" واغتسل بني األذانني" حديث عامشة:ففي 
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ــن     ــة م ــه وســلم ليل ــنيب صــلى اهلل علي ــع ال ــام م ــه ق ــة أن  وروي عــن ح يف
ــت فضــلة      ــة، وبقي ــلم وســرته ح يف ــه وس ــنيب صــلى اهلل علي ــل ال رمضــان فاغتس

 . 76فاغتسل بها ح يفة وسرته النيب صلى اهلل عليه وسلم

قــال ابــن جريــر: كــانوا يســتحبون أن يغتســلوا كــل ليلــة مــن ليــالي العشــر  
األوااــر، وكــان الن عــي يغتســل يف العشــر كــل ليلــة، ومــنهم مــن كــان يغتســل   

 .ي اليت تكون أرجى لليلة القدرويتطيب يف الليال

يغتســل ليلــة ثــالث وعشــرين وأربــع وعشــرين   77وكــان أيــوب الســ تياني
ويلــبس ثــوبني جديــدين ويســتجمر ويقــول: ليلــة ثــالث وعشــرين هــي ليلــة أهــل 

: كــان ثابــت 78املدينــة والــيت تليهــا ليلتنــا يعــين البصــريني. وقــال محــاد بــن ســلمة 
ــاني ــل 79البن ــد الطوي ــون املســجد  يلبســان أحســن  80ومحي ــان ويطيب ــا ويتطيب ثيابهم

 .بالنضوح والدانة يف الليلة اليت ترجى فيها ليلة القدر

وقال ثابت: كـان لتمـيم الـداري حلـة اشـرتاها بـألف درهـم، وكـان يلبسـها          
 .81يف الليلة اليت ترجى فيها ليلة القدر

حــديث ملــا روي عنــه صــلى اهلل عليــه وســلم يف  ،لفطــور إىل الســحوراتــأام  -2
كـان يف ليـالي العشـر جيعـل عشـاءه      " شة وأنس أنـه صـلى اهلل عليـه وسـلم:    عام

 .82" سحورا

ــال   ــرة ق ــي هري ــن أب ــه   :ويف الصــحيحني ع ــى رســول اهلل صــلى اهلل علي نه
وســلم عــن الوصــال يف الصــوم فقــال لــه رجــل مــن املســلمني: إنــو تواصــل يــا   

فلمــا ” وأيكــم مثلــي إنــي أبيــت عنــد ربــي يطعمــين ويســقيين “رســول اهلل؟ فقــال: 
لـو  “ :أبو أن ينتهو عـن الوصـال واصـل بهـم يومـاا ثـم يومـاا ثـم رأوا اهلـالل فقـال          

، كالتنكيــل هلــم حــني أبــو أن ينتهــوا، فهــ ا يــدل علــى أنــه واصــل ”تــأار لــزدتكم
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 .83بالناس يف آار الشهر

ــل: - 3 ــاء اللي ــنيب     إحي ــا أن ال ــة رضــي اهلل عنه ــت يف الصــحيحني عامش ــد ثب فق
ان إذا داــل العشــر األوااــر أحيــا الليــل وأيقــظ صــلى اهلل عليــه وســلم: " كــ

. وألمحـد ومسـلم: " كـان جيتهـد يف العشـر األوااـر مـا ال        84أهله وشـد املئـزر"   
 . 85حيتمل أن يريد بتحياء الليل إحياء غالبه جيتهد يف غمها"،

قـد روي مـن حـديث عامشـة مـن وجـه       فحيتمل أن املراد إحيـاء الليـل كله،  و
كـان الـنيب صـلى اهلل    “ بلفـظ آاـر:   قالـت و” يـل كلـه  وأحيـا الل “فيه ضـعف بلفـظ:   

عليه وسلم خيلـ  العشـرين بصـالة ونـوم فـتذا كـان العشـر ـ يعـين األاـم ـ  ـر             
  .”وشد املئزر

كـان الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم إذا شـهد رمضـان قـام         “عن أنـس قـال:   و
 . 86”ونام فتذا كان أربعا وعشرين مل ي ق غمضا

قـول عامشـة رضـي اهلل    ك ،ء الليـل إحيـاء غالبـه   يريـد بتحيـا  لكن املرجح أنـه  
كــان الــنيب صــلى اهلل عليــه وســلم يصــوم شــعبان كلــه،كان يصــوم شــعبان “عنهــا: 
 ”.إال قليال

ــتحب  – 4 ــه للصــالة أن يس ــوقظ أهل ــة    آيف  ي ــا ليل ــى فيه ــيت ترج ــار ال ــد األوت ك
الــنيب صــلى اهلل عليــه وســلم كــان يــوقظ أهلــه للصــالة يف ليــالي ؛ ألن القــدر
دون غــمه مــن الليــالي، ويف حــديث أبــي ذر أن الــنيب صــلى اهلل عليــه العشــر 

وسلم ملا قام بهم ليلـة ثـالث وعشـرين ووـس وعشـرين ذكـر أنـه دعـا أهلـه          
 .ونساءه ليلة سبع وعشرين ااصة

يــوقظ أهلــه يف العشــر األوااــر مــن ” الــنيب صــلى اهلل عليــه وســلم:وكــان 
 ”.رمضان، وكل صغم وكبم يطيق الصالة
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ح عـن الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم أنـه كـان يطـرق فاطمـة وعليـا           وقد ص 
، وكــان يــوقظ عامشــة بالليــل إذا قضــى ”أال تقومــان فتصــليان” لــيال فيقــول هلمــا:
 .87تهجده وأراد أن يوتر

ن الــنيب صــلى اهلل عليــه وســلم أل ،ويعتــزل النســاء يشــد املئــزريســتحب أن  – 5
هـو كنايـة عـن شـدة      :مـن قـال  وااتلفـوا يف تفسـمه فمـنهم     كان يشد املئـزر، 

جــده واجتهــاده يف العبــادة، كمــا يقــال: فــالن يشــد وســطه ويســعى يف كــ ا،  
 وه ا فيه نظر فتنها قالت: جد وشد املئزر فعطفت شد املئزر على جده.

ــة       ــلف واألمم ــره الس ــ لو فس ــاء، وب ــه النس ــراد: اعتزال ــحيح: أن امل والص
ــو صــر   ــد ورد ذل ــوري، وق ــنهم: ســفيان الث ــدمون م ــة  املتق ــن حــديث عامش حيا م

ــى ينســلخ رمضــان، ويف حــديث    ــأو إىل فراشــه حت ــه مل ي وأنــس، وورد تفســمه بأن
 ”.أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء

ــاا يعتكــف العشــر األوااــر،      ــه وســلم غالب ــنيب صــلى اهلل علي ــان ال ــد ك وق
 .88واملعتِكف ممنوع من قربان النساء بالنص واإلمجاع

نفسـه والت لــي مبناجـاة ربــه وذكـره ودعامــه،    اإلنفــراد بو اإلعتكـاف يسـتحب   – 6
وه ا اإلعتكاف هـو اخللـوة الشـرعية، وإمنـا يكـون يف املسـاجد لـئال يـرتك بـه          

 .عنها عن اجلمع واجلماعات منهي اخللوة القاطعةاجلمع واجلماعات، فتن 

يعتكف العشر األواار من رمضـان حتـى    كان النيب صلى اهلل عليه وسلمألن 
 . ”توفاه اهلل تعاىل

كــان رســول “ويف صــحيح الب ــاري عــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه قــال: 
اهلل صـلى اهلل عليـه وســلم يعتكـف يف كــل رمضـان عشــرة أيـام، فلمــا كـان العــام       

 .89”ال ي قبض فيه اعتكف عشرين
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وإمنا كان يعتكـف الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم يف هـ ا العشـر الـيت يطلـب          
ــغاله، وتفر   ــاا ألش ــدر قطع ــة الق ــا ليل ــره    فيه ــه وذك ــاة رب ــاا ملناج ــه، وختلي ــاا لليالي يغ

ودعامه، وكان حيتجـر حصـماا يت لـى فيهـا عـن النـاس، فـال خيـالطهم وال يشـتغل          
ــاس     ــه خمالطــة الن ــف ال يســتحب ل ــام أمحــد إىل أن املعتِك ــ ا ذهــب اإلم ــم، وهل به

  .90حتى وال لتعلم علم وإقراء قرآن

فعـن أبـي هريــرة رضـي اهلل عنــه     قيـام ليلــة القـدر إمياناـا واحتســاباا،   أن يكـون   – 7
مـن قـام ليلـة القـدر إمياناـا واحتسـاباا        "عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنـه قـال:  

وهـ ا احلـديث يـدل علـى مشـروعية إحيامهـا        ،91"غفر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه      
 بالقيام.

ــو  ــان ه ــا      : واإلمي ــل فيه ــروعية العم ــديق مبش ــلها، والتص ــديق بفض   . التص
ــدعاء، واالبتهــال، واخلشــوع،   والعمــل املشــروع فيهــا ــراءة، وال هــو الصــالة، والق

فــتن عليــو أن تــامن بــأن اهلل أمــر بــه، وشــرعه، ورغــب فيــه،          ، وحنوذلــو
   . فمشروعيته متأكدة

 .وإميان املرء ب لو تصديقه بأن اهلل أمر به، وأنه يثيب عليه

فمعنـاه الـوص النيـة، وصـدق الطويـة، حبيـث ال يكـون          : وأما االحتسـاب 
قلبــه شــو وال تــردد، وحبيــث ال يريــد مــن صــالته، وال مــن قيامــه شــيئاا مــن   يف 

ــاس       ــراءاة الن ــد م ــه، وال يري ــاء علي ــدح، وال الثن ــن امل ــيئاا م ــدنيا، وال ش ــام ال حط
 .92لموه، وال ميدحوه ويثنوا عليه، إمنا يريد أجره من اهلل تعاىل

والـدعاء، وغـم    بالصالة وقراءة القـرآن والـ كر  يكون يلة القدر لحياء لإذاا اإل
ذلو من األعمال الصاحلة، ومن أفضل األدعية اليت تقال يف ليلة القدر ما علمه الـنيب  
صلى اهلل عليه وسلم عامشة رضي اهلل عنها، فروى الرتمـ ي وصـححه عـن عامشـة     
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رضي اهلل عنها قالت: )قلت: يا رسول اهلل، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القـدر مـا   
ابـن عـالن:   قـال   ،93ولي: اللهم إنو عفو حتب العفو فاعف عين"أقول فيها؟( قال: ق

فيـه إميـاء إىل أن أهـم املطالـب انفكـاك اإلنسـان مـن تبعـات         بعد ذكر ه ا احلديث: "
ال نوب وطهارته من دنس العيوب، فتن بالطهارة من ذلو يتأهل لالنتظـام يف سـلو   

 . 94حزب اهلل وحزب اهلل هم املفلحون

ــه  ــه فتن ــاوعلي ــي للم ــاا   ينبغ ــ ه العشــر طلب ــالي ه ــام ولي ــد يف أي من أن جيته
صـــلى اهلل عليـــه وســـلم، وأن جيتهـــد يف الـــدعاء النيب لليلـــة القـــدر، اقتـــداء بـــ

قيــام ليلــة القــدر حيصــل بصــالة مــا تيســر منهــا، فــتن مــن قــام و والتضــرع إىل اهلل،
وقـد ثبـت أنـه    ، "  مع اإلمام أول الليل أو آاـره حتـى ينصـرف كتـب مـن القـاممني      

ــلى ا ــرفوا     ص ــا انص ــحابه، فلم ــع أصــحابه أو بأص ــة م ــلى ليل ــلم ص ــه وس هلل علي
إن الرجـل إذا صـلى مـع اإلمـام     "   : نفلتنـا بقيـة ليلتنـا، فقـال     لـو   : نصف الليل قـالوا 

   . يعمل به رمحه اهلل وكان أمحد " حتى ينصرف كتب له قيام ليلة

ااـ  حظـه    قال الشافعي يف القديم: من شهد العشاء والفجر ليلة القـدر فقـد  
 .95ده يف يومها كاجتهاده يف ليلهامنها، كما استحب ان يكون اجتها

مجيـع العبـادات إال الصـالة والصـيام والطـواف       نتفعـال أما احلامض والنفسـاء   – 8
ميكنها إحياء الليل بطاعات أارى غـم الصـالة    .بالكعبة واالعتكاف يف املسجد

 مثل: 

 .وتهليل وحتميد ال كر: من تسبيح -2   قراءة القرآن. -1

 الدعاء. -4   االستغفار.  -3

قال جويرب: قلت للضحاك: أرأيت النفساء واحلامض واملسـافر والنـامم هلـم يف    
 .96قال: نعم كل من تقبل اهلل عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر(؟ ليلة القدر نصيب
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 هالنيل فضلالعلم بليلة القدر املطلب الثالث: 

افعية على مسألة اشرتاط العلم بليلة القدر لنيل فضلها نص فقهاء املالكية والش
 على قولني: أو عدم اشرتاطه وااتلفوا يف ذلو 

إىل أنه ال ينال فضل ليلة القدر إال من أطلعه اهلل عليها، فلو قام إنسان  القول األول:
 .98والشافعية 97ومل يشعر بها مل ينل فضلها. وإليه ذهب بعض املالكية

نه ال يشرتط لنيل فضل ليلة القدر العلم بها، ويستحب التعبد يف كل إ القول الثاني:
 .99ليالي العشر األواار من رمضان حتى حيوز الفضيلة على اليقني

قال يف الفواكه: " وقع االف هل حيصل الثواب امل كور ملن عمل عاملا بها أو 
  ؟حيصل لكل من صدر منه العمل ولو مل يشعر بها

ف حصول الثواب مطلقا، لكن ثواب من عمل مع والصواب من ذلو اخلال
 .100العلم بها بظهور شيء من عالماتها أمت من ثواب من مل يعلم" 

قال الصنعاني يف سبل السـالم: " وال أنكـر حصـول الثـواب اجلزيـل ملـن قـام        
البتغاء ليلة القدر وان مل يوفق هلا وإمنا الكالم يف حصول الثواب املعني املدعو به وهو 

 .101ما تقدم من ذنبه" مغفرة 

 املطلب الرابع: حمل ليلة القدر 

 :على قولنيمن أيام وشهور السنة ااتلف الفقهاء يف حمل ليلة القدر 

 رمضان دامرة معه، وهو قول مجهور الفقهـاء شهر أن حمل ليلة القدر يف  القول األول:
اهلل ألن  ؛105واملعتمـد يف مـ هب احلنفيــة   104واحلنابلــة103والشـافعية  102مـن املالكيـة  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  سبحانه وتعاىل أارب أنه أنزل القرآن يف ليلة القـدر بقولـه:  

[. وأاربنا ك لو أنه أنزل القرآن يف شهر رمضان 2-1]القدر:  چپ  ڀ ڀ پ  پ
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ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ بقوله تعاىل: 

يف شـهر  [، ممـا يـدل علـى أن ليلـة القـدر منحصـرة       185]سورة البقرة:  چڻ
 رمضان دون سامر ليالي السنة األارى.

أن حمل ليلة القدر يف مجيع السنة تدور فيها، قد تكون يف رمضـان وقـد    القول الثاني:
تكون يف غم رمضان، وهو قول عبد اهلل بن مسـعود رضـي اهلل عنـه وأبـو حنيفـة يف      

مـن يقـم    ، فقد روي عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أنه كـان يقـول: "  106املشهور عنه 
احلول يصب ليلة القدر " مشما إىل أنها يف السنة كلها، وملا بلغ قوله ه ا إىل ابن عمـر  
رضي اهلل عنهما قال: "يرحم اهلل أبا عبد الرمحن أما إنه علم أنها يف العشر األواار من 

 .107شهر رمضان ولكنه أراد أال يتكل الناس"

ة القدر يف شهر رمضان يف حملها وااتلف مجهور الفقهاء ال ين ذهبوا إىل أن ليل
 من الشهر على أقوال كثمة، منها:

 أنها يف العشر األواار من رمضان،وهو الصحيح املشهور لدى مجهـور  القول األول:
 .110واحلنابلة 109والشافعية 108الفقهاء، من املالكية

لكثرة األحاديث اليت وردت يف التماسها يف العشر األواار من رمضان، وتاكد 
  األوتار ومنحصرة فيها. أنها يف

 ليلة القدر دامرة مع رمضان، مبعنى أنها توجد كلما وجد، فهـي خمتصـة   القول الثاني:
به عند اإلمام وصاحبيه، لكنها عندهما يف ليلة معينة منه ال تتقدم وال تتـأار، وعنـده   

 . 111تتقدم وتتأار

 علينا، ولكنها يفأنها منحصرة يف العشر األواار من رمضان مبهمة  القول الثالث:
ليلة معينة يف نفس األمر ال تنتقل عنها وال تزال من تلو الليلة إىل يوم القيامة، وكل 
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ليالي العشر األواار حمتملة هلا، لكن ليالي الوتر أرجاها، وأرجى الوتر عند الشافعي 
 . 112ليلة احلادي والعشرين، وقال الشافعي يف موضع إىل ثالثة وعشرين

اخلطيب:. وقال ابن عباس وأبي رضي اهلل عنهم:" هي ليلة سبع وقال الشربيين 
رضـي اهلل عنهمـا    –. وروي عن ابن عباس 113وعشرين وهو م هب أكثر أهل العلم"

قـال: ألن   ؟أنه كان يقول يقول: إنها ليلة سبع وعشرين، فقيل له: ومـن أيـن لـو    –
يها إشارة إىل ليلـة  سورة القدر ثالثون كلمة وقوله هي الكلمة السابعة والعشرون، وف

 .114القدر 

، وبهـ ا يقـول   115واألشهر واألظهر عند املالكية: أنها ليلة السـابع والعشـرين  
 . 116احلنابلة، فقد صرح البهوتي بأن أرجاها ليلة سبع وعشرين نصا

مـن احلنفيـة: ذهـب األكثـر إىل أن ليلـة القـدر ليلـة سـبع          117وقال القـدوري 
 . 118وعشرين

لة من رمضان، وهو قول أبي رزين العقيلي الصحأبي لقول أنها أول لي القول الرابع:
 .119أنس رضي اهلل عنه: ليلة القدر أول ليلة من رمضان، نقلها عنهمــا ابن حجر

 أنها ليلة سبع عشرة من رمضان، روى ابن أبي شيبة والطرباني من القول اخلامس:
لة سبع عشرة من حديث زيد ابن أرقم رضي اهلل عنه قال: ما أشو وال أمرتي أنها لي

حبجة  ؛121. وروي ذلو عن ابن مسعود رضي اهلل عنه120رمضان ليلة أنزل القرآن

ٿ  چ  : لقوله تعاىل ؛أنها هي الليلة اليت كانت يف صبيحتها وقعة بدر ونزل فيها القرآن

[ وهو ما يتوافق 41]سورة الفرقان:  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ

 . 122چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :متاما مع قوله تعاىل يف ليلة القدر

: أنها ليلة تسع عشرة، قال ابن حجر: "رواه عبد الرزاق عن علي رضي القول السادس
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اهلل عنه وعزاه الطربي لزيد بن ثابت وابن مسعود رضي اهلل عنهما ووصله الطحاوي 
 .123عن ابن مسعود رضي اهلل عنه "

 يف بعض السنني إىل ليلة ويف أنها متنقلة يف ليالي العشر األواار تنتقل القول السابع:
واملاوردي وابن حجر العسقالني من  125وأمحد 124بعضها إىل غمها، وه ا قول مالو

 . 126الشافعية

وذلو مجعا بني األحاديث اليت وردت يف حتديدها يف ليال خمتلفة من شهر 
رمضان عامة ومن العشر األواار ااصة، ألنه ال طريق إىل اجلمع بني تلو األحاديث 

بالقول بأنها متنقلة، وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان جييب على حنو ما يسأل، إال 
رأى أبو سعيد رضي اهلل عنه النيب صلى اهلل عليه }فعلى ه ا كانت يف السنة اليت 

، ويف السنة اليت أمر عبد اهلل ابن {وسلم يسجد يف املاء والطني ليلة إحدى وعشرين
لي يف املسجد ليلة ثالث وعشرين، ويف السنة اليت رأى أنيس بأن ينزل من البادية ليص

أبي بن كعب رضي اهلل عنه عالمتها ليلة سبع وعشرين، وقد ترى عالمتها يف غم 
 ه ه الليالي.

قال النووي: "وه ا هو الظاهر امل تار، لتعارض األحاديث الصحيحة يف ذلو 
 . 127 وال طريق إىل اجلمع بني األحاديث إال بانتقاهلا"

ل بعض أهل العلم: أبهم اهلل تعاىل ه ه الليلة على األمة ليجتهدوا يف طلبها قا
وجيدوا يف العبادة يف الشهر كله طمعا يف إدراكها، كما أافى ساعة اإلجابة يف يوم 
اجلمعة ليكثروا من الدعاء يف اليوم كله، وأافى امسه األعظم يف األمساء ورضاه يف 

فى األجل وقيام الساعة ليجد الناس يف العمل الطاعات ليجتهدوا يف مجعها، وأا
 . 128 ح را منها
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 حملل ليلة القدر مقارنا مع أقوال الفقهاء فلكيالالتفسم املطلب اخلامس: 
قرر علماء الفلو يف كتبهم أن أوقات الصالة يكون حتديدها عن طريق حركة 

يتم حتديده الشمس فق  وذلو للتيسم على الناس، بينما جيدون أن الشهر القمري 
مبيالد اهلالل وهو قامم على العالقة بني حركة الشمس والقمر، والشهر القمري حُيتاج 
أليه مرتني رميسيتني يف العبادات طوال العام )شهر رمضان وشهر ذي احلجة( 

 فيست دم ل لو جسمني مساوين.

أما بالنسبة لليلة القدر فهي مرة واحدة كل عام فيفرتضون ل لو است دام 
مس والقمر وجسم مساوي ثالث وهو كوكب الزهرة، وهو أملع جسم يف السماء الش

 بعد الشمس والقمر.

وحياول علماء الفلو إجياد طريقة لتعيني ليلة القدر عن طريق عالقة ترب  بني 
 الشمس والقمر وكوكب الزهرة. 

 وبيان ذلو من االل الفروع التالية: 

 الفرع األول:

 : الف الرويات يف تعيني حملها عند الفلكينيأثر غموض ليلة القدر واات

من االل الرويات اليت تكلمت عن ليلة القدر ُيرجح أن هنـاك مـن الصـحابة    
من كان يعرفها، ويعرف توقيتها، فقد تكرر لفظ "فالتمسـوها" و "التمسـوا" يف أكثـر مـن     
أمر موضع، ومعنى التمسوا: أي حتروا وانظروا ان كانت ليلة القـدر أم ال، وكيـف يـ   

 بالنظر والتدقيق إال اذا كانت هلا عالمات تدل عليها.

 ومن ه ه األحاديث:

قالـت: )قلـت: يـا رسـول اهلل، أرأيـت إن       جاء عن عامشة رضـي اهلل عنهـا:   ما - 1
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علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟( قال: قولي: اللهم إنـو عفـو حتـب العفـو     
ت(. إن علمـ ه وهو قوهلا )، فتذن رمبا حيمل ه ا احلديث على وج129"فاعف عين

وهـل كـان هنـاك     ؟فكيف ستعرق عامشة رضي اهلل عنها أنها وافقت ليلة القدر
 .؟عالمة ملعرفتها

أيها الناس إنها كانت قـد أبينـت لـي ليلـة القـدر       قوله صلى اهلل عليه وسلم: يا – 2
وأني ارجت ألاـربكم بهـا فجـاء رجـالن خيتلفـان معهمـا الشـيطان فنسـيتها         

يف العشــر األوااــر مــن رمضــان، التمســوها يف التاســعة والســابعة فالتمســوها 
تبقى من ليالي رمضان فتصبح ليلة  واخلامسة"، واملقصود باخلامسة هي باعتبار ما

اخلامس والعشرين، ورمبا ليلة الرابع والعشرين، وذلو ألن الوتر يف ه ه احلالـة  
ى أن ليلة القدر رمبا يدل عل مضى وهو ما بقي من ليالي وليس ما هو باعتبار ما

 ألن الشهر رمبا يكون ثالثني أو تسعة وعشرين يوما. ؛تأتي يف ليلة زوجية
عن معاوية رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم: " إلتمسـوا    – 3

 .130ليلة القدر ليلة سبع وعشرين "
وسـلم: " ألتمسـوا   عن معاوية رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  – 4

 .131ليلة القدر آار ليلة من رمضان "
تاسـعة وعشـرين، إن املالمكـة     قال صلى اهلل عليه وسلم: " ليلة القدر سابعة، أو – 5

 .132تلو الليلة يف األرض أكثر من عدد احلصى "
وجاء يف احلديث: " فقيل لي: إن الليلـة ليلـة القـدر، قـال: فقمـت وأنـا نـاعس         – 6

اب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فأتيت رسول اهلل صلى فتعلقت ببعض أطن
 .133"وعشرين تلو الليلة فتذا هي ليلة ثالثاهلل عليه وسلم فتذا هو يصلي، فنظرت يف 

فقول الصحابي رضي اهلل عنه:" فنظرت يف تلو الليلة " رمبا انه نظر يف شيء ما 
 الوقت. النيب للصالة يف ه ا ذلو إال موافقة دله على أنها هي، ومافوجد عالمتها فعرف 
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وفيما روى مسلم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قـال: تـ اكرنا ليلـة القـدر عنـد       - 7
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: أيكم ي كر حني طلع القمر وهو مثل شق 

 . وه ا احلديث كان عليه مدار نظر اهل الفلو.134جفنة " 

در بني ليلة الثالث والعشرين والرابع وااتالف االحاديث يف تعيني ليلة الق
والعشرين والوتر كله واار ليلة واار سبع ليالي والليلة اخلامسة والعشرون والسابع 
والعشرين والتاسعة والعشرين وهك ا، ولكن هل ه ا يعين ان االحاديث يف ه ا 

 ؟الباب متعارضة

 مابينها. بل االحاديث كلها تتفق يف نظرهم إذا وجدوا رابطا افيا يرب  

مبعنى انه يوجد شيء ما حيدث كل سنة وهو عالمة لوقت ليلة القدر، ولكن 
وميكن الوصول إىل بعض النتامج  ؟هل ه ا التوقيت خيتلف من عام آلار ام هو ثابت
 :135دورة القمر وكوكب الزهرة اذا ما استعرضت بعض املعلومات الفلكيه حول 

 
الشهر اإلهاللي وهو احملتوي على أيام  من املعلوم أن الرتكيز يف االسالم على

تامة إما تسعة وعشرين او ثالثني يوما، فنصوم مثال بداية من رؤية هالل الشهر 
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 التاسع من السنة القمرية.

ورب  العبادة حبدث كوني وهو دورة القمر ميكن التعليل له بأن ه ه االوقات 
م مع أهوامة ورغباته، فاالرتباط ال يستطيع أحد العبث بها أو تغيم وقتها ليجعله يتالء

باألحداث الفلكية حيافظ على قدسية العبادة ولكي يصبح االنسان جزءا من الكون 
وليس هو املتحكم فيه، كما كان يفعل عرب اجلاهلية مع النسيء ال ي كانوا يفعلونه 

 يف سنة ويرتكونه يف أارى.

عطارد،  وكوكب الزهرة هو ثاني الكواكب بعدا عن الشمس بعد كوكب
ويتميز ه ا الكوكب بشدة ملعانه يف السماء فهو أملع جرم يف السماء بعد الشمس 
والقمر، ونظرا لقربه من الشمس فتنه ال يرى إال بعد غروب الشمس جهة الغرب أو 
قبل شروقها بقليل جهة املشرق، وه ا الكوكب قد حظي باالهتمام دامما يف مجيع 

 ريني قد اهتموا بها ومسوها: إنانا. احلضارات القدمية فنجد أن السوم

ومن املعلوم لدى علماء الفلو أن أيام االسبوع مأاوذة من أمساء الكواكب، 
 saturmوهو اليوم اخلاص بكوكب زحل   Saturdayفنجد أن السبت هو 

هو يوم الشمس، ويوم اجلمعة هو كوكب الزهره، جاء يف   Sundayواألحد هو 
وهو يوم 136السماء الثانية كوكب الزهرة، ويومها اجلمعة " البدء والتاريخ: " ويوافق 

مقدس عند املسلمني وهو ال ي يتم فيه التجمع والعبادة وفيه ساعة االستجابة، 
 وبالتالي فتن كوكب الزهرة يرتب  بطريقة ما كما يرتب  القمر مع الشعامر والعبادات.

الظاهرية بالنسبة وللزهرة حول الشمس دورة ااصة واذا بدأت الزهرة احلركة 
لألرض قبيل شروق الشمس تبدأ بالرجوع واالقرتاب من الشمس حتى ختتفي 

 . 137وراءها وهو مايسمى باالقرتان اخلارجي

أما اقرتان القمر والزهرة فهي ظاهرة عادية بالنسية اىل حركة الكواكب وأحيانا 
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ية للقمر هي أسرع يبدو للعني اجملردة أن القمر أافى كوكب الزهرة، ألن احلركة اليوم
ظاهريا من حركة كوكب الزهرة األبعد عن األرض وه ا يعين أن القطر الظاهري 
للقمر أكرب من القطر الظاهري لكوكب الزهرة باعتبار قرب القمر من األرض وه ه 
احلالة تعرف باالستتار أي احتجاب الزهرة الف القمر، وهو يعترب من الظواهر 

 الفلكية رامعة اجلمال..!

 لفرع الثاني: ظاهرة االقرتان وداللتها على ليلة القدر:ا

بعد عرض االحاديث، واالطالع على دورة القمر وكوكب الزهرة، ميكن 
مقارنة النتامج والرب  فيما بينها، فاقرتان القمر مع الشمس يعلن ميالد شهر هجري 

ل على جديد، واقرتاب القمر من الزهرة يف رمضان وغمه من الشهور ميكن أن يد
حدث جديد، ولكن الميكن معرفة ه ا احلدث وقد يكون له عالقة بليلة القدر وهو 
املساول عنها وقد يتحول االفرتاض اىل نظرية، اصوصا وان رب  االحداث الفلكية 
باألحداث الدينية جامز عقال وشرعا، كما هو موجود يف الصلوت اخلمس: دورة 

 وما حيدث يف أوامل الشهور القمرية وماالشمس اليومية، وطول الظل على األرض، 
 يرتب  به من عبادات متعلقة بالصيام واحلج.

وميكن االستدالل على فرضية فلكية بأن اقرتاب او اقرتان الزهرة بالقمر هو 
البداية أو االعالن عن ليلة القدر حبديث جابر رضي اهلل عنه حيث قال: قال رسول 

ت أريت ليلة القدر ثم نسيتها وهي يف العشر اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " إني كن
األواار وهي طلقة جبة ال حارة وال بردة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، الت خيرج 

 .138شيطانها حتى خيرج فجرها "

ومن ناحية فلكية كلمة "كوكب" قد يقصد بها الكوكب بـاملفهوم احلـديث، وقـد    
لى الكواكب املعروفة حاليـا وهـي   يقصد بها النجم أيضا فه ه الكلمة ال تدل فق  ع
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عطارد والزهرة.. ولكن تدل على كل مـايلمع يف السـماء خبـالف الشـمس والقمـر،      
وألن كوكب الزهرة أملع جسم بعد الشمس والقمر فمى دامما المعـا وخيطـف بصـر    
الناظر إليه دونا عن باقي الكواكب والنجوم وعندما يقرتب منـه القمـر يصـبح ملعـان     

ء جبانب ملعان القمر، ويبقى نور القمر هـو املسـيطر علـى عـني النـاظر      الزهرة ال شي

 . 139ويفتضح باقي الكواكب والنجوم جبانبه

وكـأن الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم قـد أورد        ؛وه ا أحد تـأويالت احلـديث  
افتضاح الكواكب كعالمة على ليلة القدر. وللتأكد من صحة ه ه النظرية من اـالل  

در مبراقبة الشمس يف صبيحة يومها، إذا متت التجربه على مـدى  التعرف على ليلة الق
هــ طبقـا   1433ني يف عـام  عشر سنوات على األقل، وقـد مت حسـاب بعـض اللفكـي    

للحساب الفلكي يف الساعة العاشرة مساءا حيث بداية اقرتان الزهـرة والقمـر وجـاء    
التأكيد على أنها ليلة السادس والعشرون، مـن قبـل العديـد مـن األشـ اص الـ ين       

 رصدوا عالماتها وقد كانت صورة القمر والزهرة يف ه ه الليلة. 
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اديث الواردة يف حتديد ليلة القـدر مـن وجهـة نظـر     الفرع الثالث: درء تناقض األح
 فلكية: 

يقول الفلكيون أن من يدرس حركة كوكب الزهرة وعالقته بالقمر سيدرك أنه 
بسبب تغم وقت االقرتان أو االقرتاب، فتن موعد ليلة القدر يتغم، وبالتالي فسيكون 

ض فيما بينها لوجود هناك قاعدة للتغيم، وه ا يعين أن األحاديث الواردة ال تناق
 راب  افي جيمعها.

وبتحليل فلكي عند حماولة معرفة أكرب فرتة ميكن أن حيدث عندها اقرتان القمر 
 3.855في ـرج   12.2140درجة علـى   47والزهرة فكل ما حيتاج إليه هو أن تقسم 

يوما، أي حوالي أربعة أيام قبل نهاية الشهر القمـري، أو بعـد أربعـة أيـام مـن بدايـة       
ر اجلديد، وبداية الشهر ه ه حمسوبة من حلظـة مـيالد اهلـالل ولـيس مـن وقـت       الشه

 الرؤية للهالل، وهي أقصى مدة ميكن أن حيدث عندها االقرتان، مبعنى أن اهلالل يولد
عادة يف اليوم التاسع والعشرين من رمضـان ويـرتاوح وقـت والدتـه بـني أول اليـوم       

نقصانه وهك ا، وإذا نقصنا من هـ ا أربعـة    وآاره بناءا على متام الشهر السابق له من
أيام سيكون أول يوم حيدث فيه ه ا االقرتان هو يف بداية اليوم اخلامس والعشرين من 

ول لو وجدنا العديـد مـن األحاديـث النبويـة تركـز علـى الليلـة اخلامسـة          ؛رمضان

 ، ففي حديث أبـي 141والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين دون غمها
هريره رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: " يف ليلة القدر: إنها ليلة 

ــو ال  ــدد  ســابعة أو تاســعة وعشــرين وإن املالمكــة تل ــن ع ــر م ــة يف األرض أكث ليل

 .142"احلصى
واخلالصة أن ه ا احلدث الفلكي هو حدث عاملي وخيتلف توقيته قليال من 

فتكون يف مكان ما  ،ر يف العام الواحد ثابتة تقريباجيعل ليلة القد مكان آلار وهو ما
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تبعا الاتالف املطالع واليت جتعل البعض  ،وترية وتكون عند آارين ليلة زوجية
أما ليلة القدر هلا ميعاد ثابت ولن يغم  ،يصوم متأارا مبقدار يوم عن البعض اآلار

 .اهلل ه ا املوعد من أجل اخلطأ يف معرفة داول الشهر

ميثل  ال وهو ما ،تن ليلة القدر من املمكن أن تكون ليلة وترية أو زوجيةوعليه ف
 تناقضا مع األحاديث نظرا إلاتالف أوقات الصيام 



 هـ1438شعبان  1ج (70اإلسالمية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات    174

 :اتـوالتعليق شـاهلوام

الساعة اليت يف يوم اجلمعة أارجه الب اري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة، باب  ،متفق عليه 1
من صحيحه. ورواه مسلم يف صحيحه يف كتاب  ى( ويف مواضع أار935برقم ) 2/13

من حديث أبي  (852برقم ) 584، 2/583اب يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة برقم اجلمعة، ب
 هريرة رضي اهلل عنه.

 45/ 1قواعد األحكام يف مصاحل األنام للعز بن عبد السالم   2

 .454/ 2النوازل الكربى للوزاني، حاشية اجلمل  ؛26/ 2تبيني احلقامق للزيلعي   3

ب فضل ليلة القدر. باب حتري ليلة القدر يف الوتر من العشر رواه الب اري يف صحيحه يف كتا  4
( من حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهمـا. ورواه مسـلم   2021برقم ) 3/47األواار 

بـرقم   2/823 صوم ستة أيام من شوال إتباعـا لرمضـان  يف صحيحه يف كتاب الصيام. باب استحباب 
عنهما. ورواه الب اري يف صحيحه يف كتـاب  ( من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل 1165)

(، ويف مواضـع أاـر.   2016برقم ) 3/46الصيام. باب التماس ليلة القدر يف السبع األواار 
ومسلم يف صحيحه يف كتاب الصيام. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضـان  

عنــه. ورواه (. كالهمــا عــن أبــي ســعيد اخلــدري رضــي اهلل 1167بــرقم ) 826 - 2/824
بـرقم   2/249(، وابن أبي شـيبة يف مصـنفه   3389برقم ) 3/400النسامي يف السنن الكربى 

 وقد روي عن غمهم من الصحابة.، ( من حديث أبي بكرة الثقفي رضي اهلل عنه8661)

ومعناه أنها  َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمراا ـ ال أحفظ االفاا أنها املالمكة، يف تفسم قوله تعاىل: ابن عطية الق  5
اليت تدبر األمور اليت س رها اهلل تعاىل وصرفها فيها كالرياح، والسحاب، وسامر امل لوقات. 

َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمراا ـ قال ابن عباس: هم املالمكة، ُوكُّلوا بأمور عرفهم اهلل  البغوي: وقال انتهى.
اِت َأْمراا ـ أيضا وصف للمالمكة، تدبر َفاْلُمَدبَِّر ابن عثيمني: وقال عز وجل العمل بها... اهـ.

األمر، وهو واحد األمور يعين أمور اهلل عز وجل هلا مالمكة تدبرها، فجرباميل موكل بالوحي 
يتلقاه من اهلل وينزل به على الرسل، وإسرافيل موكل بنفخ الصور ال ي يكون عند يوم القيامة 

أارى فيبعثون، وهو أيضا من محلة ينفخ يف الصور فيفزع الناس وميوتون، ثم ينفخ فيه 
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العرش، وميكاميل موكل بالقطر وباملطر والنبات، وملو املوت موكل باألرواح، ومالو موكل 
بالنار، ورضوان موكل باجلنة، وعن اليمني وعن الشمال قعيد موكل باألعمال، كٌل يدبر ما 

 .360/  5. انظر: تفسم ابن عطية أمره اهلل عز وجل به

 .99عامل املالمكة األبرار، ص انظر:  أوكل اهلل إليه النفخ يف الصور.: هو ملو اسرافيل  6

 . انظر:أوكل اهلل إليه الغيث الرمحة القطر املاء ال ي به حياة الناس او ميكامييل: ملو ميكال  7
 .100، 99عامل املالمكة األبرار، ص 

على إسم عزراميل صراحة سواء يف هو امللو املوكل بقبض األنفس. ومل يرد النص عزرامييل:   8
القرآن الكريم أو احلديث النبوي الشريف. وإمنا ورد ذكره مبسمى ))ملو املوت((. ولكن 

 .102عامل املالمكة األبرار، ص  . انظر:واإلسراميلياتالسلف حصلوا على إمسه الحقا من األثر 

فيه حياة الناس املعيشية، فتن  أوكل إليه مهمة الوحي، فتذا كان ميكال مهمته ماجربيل: ملو   9
جربيل مهمته ما فيه حياة الناس القلبية وهي حياة اإلميان، فهو ال ي ينزل بالوحي عليه 

كتاب احلبامو  ،102، 101، 100، 99تاب عامل املالمكة األبرار، ص انظر: الصالة والسالم.
  .10يف أابار املالمو للسيوطي ص 

 .7/228البغوي يف تفسمه ذكره   10

 .130/  20لقرطيب القرآن لحكام اجلامع أل، 372/  5لجصاص اقرآن ل حكامأانظر:   11

هو: موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة بن مقدام من ذرية سامل بن عمر بن   12
اخلطاب العدوي القرشي املقدسي اجلمَّاعيلي والدمشقي الصاحلي أحد أممة وشيوخ امل هب 

من  هـ، 541مَّاعيل )تسمى اليوم مجاعني( من عمل نابلس يف فلسطني سنة احلنبلي ولد جب
املغين: وهو أكرب كتبه ومن ، الكايف يف فقه االمام أمحد بن حنبل، املقنع، مدة الفقهمالفاته: ع

رآة الزمان م انظر: هجرية ودفن يف دمشق. 620وفى يوم الفطر عام ، كتب اإلسالم املعدودة
، سم أعالم النبالء 2/113، معجم البلدان لياقوت احلموي 8/627لسب  ابن اجلوزي 

 .67/ 4ألعالم للزركلي ، ا22/165لل هيب 

 361 – 360/ 25وانظر ما تقدم كله يف املوسوعة الفقهية الكويتية .60/  3املغين   13
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م( 1277-هــ 676م / 1233-هــ 631زكريا حييى بن شرف احلزامي النووي الشـافعي ) هو   14
باسم "النووي" هو ُمحّدث وفقيه ولغـوي مسـلم، اشـتهر بكتبـه وتصـانيفه العديـدة يف        املشهور

الفقه واحلديث واللغـة والرتاجـم، كريـاض الصـاحلني واألربعـني النوويـة ومنهـاج الطـالبني         
لإلمام النووي الكثم مـن املالفـات، مـع أنـه     ، والروضة، ويوصف بأنه حمرِّر امل هب الشافعي

روضـة  ، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بـن احلجـاج  ومنها:   سنة فق عاش حنو ست وأربعني
 – 19ص مام النـووي، عبـد الغـين الـدقر    وغمها. انظر: االالطالبني وعمدة املفتني )يف الفقه(

 .149ص 8األعالم، ام الدين بن حممود الزركلي الدمشقي، ج، 24

 .148/  4، طرح التثريب 228/  4 عالم املوقعنيإ، 141/  3الفروع وانظر: . 494/  6اجملموع   15

ولعله يشم بقوله " من يعتد بقوله " إىل قول الشيعة والروافض ال ين قالوا: إنها رفعت أصالا  
 .277 – 276/ 3البحر الزاار  –باإلضافة إىل املصادر السابقة  –ورأساا. انظر 

 ليلة القدر من اإلميان.قيام متفق عليه. رواه الب اري يف صحيحه يف كتاب اإلميان. باب   16
الرتغيب يف قيام مواضع أار. ورواه مسلم يف كتاب الصيام. باب  ( ويف35برقم ) 1/16

 (، كالهما عن أبي هريرة رضي اهلل عنه.759برقم ) 1/523رمضان، وهو الرتاويح 

متفق عليه. رواه الب اري يف صحيحه يف كتاب فضل ليلة القدر. باب حتري ليلة القدر يف   17
(، ومسلم يف صحيحه 2020برقم ) 3/47(، 2017برقم ) 3/46لوتر من العشر األواار ا

برقم  2/828يف كتاب الصيام. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان 
 واللفظ للب اري.  (. كالهما عن عامشة رضي،1169)

إىل املدينة، وشهد بدرا اجر ه مرثد بن أبي مرثد صحابي جليل، امسه مرثد بن كناز الغنوي،  18
واستشهد ، وأحدا. كان من أمراء السرايا، وكان رجال شديدا حيمل األسرى من مكة إىل املدينة

. انظر: اسد الغابة يف معرفة للهجرة  مرثد يف غزوة الرجيع مع عاصم بن ثابت، سنة ثالث
 .65/ 1الصحابة 

 3/407 ليلة القدر يف كل رمضاناب أارجه النسامي يف السنن الكربى يف كتاب االعتكاف. ب  19
(، ويف شعب اإلميان 8525برقم ) 4/505(، والبيهقي يف السنن الكربى 3413برقم )
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(، وابن حبان يف صحيحه يف كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر 3398برقم ) 5/258
 (.9513برقم ) 324/  2(،، وابن أبي شيبة يف املصنف 3398برقم ) 5/258

"رواه البزار. ومرثد ه ا مل يرو عنه غم أبيه مالو، وبقية : 3/177يف اجملمع وقال اهليثمي  
 رجاله ثقات."

(. وانظر 2/407( وعبد اهلل بن أمحد يف السنة )22/10واه ابن جرير الطربي يف تفسمه )ر  20
 (.5/739الدّر املنثور )

 .361/  35املوسوعة الفقهية  ،133/ 20تفسم القرطيب   21

(، وأبو داود 2194برقم ) 3/323، وابن ازمية يف صحيحه 16/428محد يف مسنده أارجه أ  22
(، 2522برقم ) 3/72(، والطرباني يف األوس  2668برقم ) 4/277الطيالسي يف مسنده 

(. كلهم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه. وحسنه احلافظ ابن حجر يف 4937برقم ) 5/179
(. وقال 2205) 5/240أللباني يف الصحيحة (، وا2368) 3/130إحتاف اخلمة املهرة 
 رجاله ثقات.(: 2042) 3/176اهليثمي يف اجملمع 

عترب الضحاك بن ، الضحاك بن مزاحم اهلاللي، أبو القاسم، ويقال أبو حممد، اخلراساني  23
مزاحم من الطبقة اخلامسة من طبقات رواة احلديث النبوي اليت تضم صغار التابعني ورتبته 

ديث وعلماء اجلرح والتعديل ويف كتب علم الرتاجم يعترب صدوق كثم اإلرسال، عند أهل احل
تويف ،وعند اإلمام  س الدين ال هيب وثقه أمحد وابن معني، وقال شعبة: كان عندنا ضعيفا

 .480/  9 سم أعالم النبالء. انظر: هـ 100يف بعد 

امب امل زومي القرشي هو إماٌم وفقيه هـ موىل السامب بن أبي الس 104-21 'ُمجاِهد ْبن َجْبر  24
وعامُل ثقة وكثم احلديث، وكان بارعاا يف تفسم وقراءة القرآن الكريم واحلديث النبوي. وله 
كتاب يف التفسم ويقول بعض املفسرين أن من منهجه يف ذلو الكتاب أنه كان يسأل أهل 

وفاا بالغرامب واألعاجيب الكتاب ويقيد فيه ما يأا ه عنهم، ووما ي كر عنه أنه كان شغ
وألجل ذلو فقد ذهب إىل بئر برهوت يف حضرموت ليتقصى ما علمه عنه، كما أنه بنفس 

 .450/  4انظر: سم أعالم النبالء  بابل يبحث بها عن هاروت وماروت.ه ا الدافع ذهب إىل 
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 .134/  20تفسم القرطيب   25

 378/  1الفواكه الدواني ينظر:   26

 263/  4، فتح الباري 488/  6وع اجملمينظر:   27

 .477/  2بن تيمية الكربى الفتاوى الينظر:   28

( يف االعتكاف، باب ما جاء يف ليلة القدر. وعنه 15) 321/  1أارجه اإلمام مالو يف املوطأ   29
  .208(، ويف فضامل األوقات ص 3395) 5/256البيهقي يف شعب اإلميان 

: "ال أعلم ه ا احلديث يروى مسندا من وجه من 24/373تمهيد قال اإلمام ابن عبد الرب يف ال 
الوجوه وال أعرفه يف غم املوطأ مرسال وال مسندا وه ا أحد األحاديث اليت انفرد بها مالو 
ولكنها رغامب وفضامل وليست أحكاما وال بنى عليها يف كتابه وال يف موطئه حكما". قال 

قال السيوطي: وهل ا شواهد من حيث املعنى مرسلة،  (:2/325)الزرقاني يف " شرح املوطأ " 
 وذكر له شاهدين أحدهما عن علي بن عروة مرسالا، والثاني عن جماهد مرسالا أيضا.

 ، وعزاه البن أبي حامت.629/ 6ذكره السيوطي يف الدر املنثور   30

احلنبلي وله  هـ أحد علماء امل هب 661ربيع األول 10تقي الدين أمحد ابن تيمية ولد يف هو   31
مساهماته يف كل من الفقه و احلديث والعقيدة وأصول الفقه والفلسفة واملنطق والفلو، دال 

بسبب مسألة املنع من السفر لزيارة قبور األنبياء  هـ 726السجن يف شهر شعبان سنة 
س هـ. ومل يعلم أكثر النا 728من ذي القعدة سنة  20مات يف ليلة يوم اإلثنني لـو والصاحلني

جالء العينني يف حماكمة ، 84، ص ذيل العرب، اإلمام ال هيبانظر:  مبرضه حتى فوجئوا مبوته.
 .268/ 13بن كثم ال البداية والنهاية .17ص  األمحدين.نعمان امالدين بن حممود اآللوسي

 .286/ 25جمموع الفتاوى  32

 .59 – 58/ 1زاد املعاد يف هدي ام العباد   33

 .488/  6اجملموع   34

 تقدم خترجيه.  35
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 .421/ 1، روض الطالب 433/  4 أحكام القرآن البن العربي ؛128/  3انظر: املبسوط   36

 . 731 /1حاشية الصاوي على الشرح الصغم ؛421/ 1روض الطالب ؛ 215/ 3احملتاج انظر: نهاية   37

قم بر 2/166(، والطرباني يف مسند الشاميني 22765برقم ) 37/425أارجه أمحد   38
(: 5041) 2/175. قال اهليثمي يف اجملمع 8/279(، والضياء املقدسي يف امل تارة 1119)

 .9/393. وضعفه األلباني يف السلسلة الضعيفة واملوضوعة: رجاله ثقات

حتروا ليلة القدر لتسع تبقى، »( بلفظ 9529برقم ) 2/326أارجه ابن أبي شيبة يف مصنفه   39
دى عشرة، تبقى صبيحة بدر، فتن الشمس تطلع كل يوم بني حتروها لسبع تبقى، حتروا إلح
 (.923برقم ) 2/476بي يف معجمه ا، وابن األعر«قرني شيطان إال صبيحة بدر

 .421/ 1روض الطالب  ؛215: 3انظر:نهاية احملتاج   40

 .731/ 1انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغم   41

 .5472صحيح اجلامع /  42

  5475صحيح اجلامع/  43

أواار  الشهر؛ألن القمر يكون ك لو عند طلوعه يفوفيه إشارة إىل أن ليلة القدر تكون يف أواار   44
 .260/ 4فتح الباري البن حجر، انظر يف عالمات ليلة القدر:.8/314الشهر. شرح النووي 

 .325/ 1الفواكه الدواني   45

 .597/  1سبل السالم   46

 .286/ 25جمموع فتاوى ابن تيمية   47

 .450 – 449/  6اجملموع شرح امله ب   48

 تقدم خترجيه   49

50   http://mandabpress.com/story/2015-7-7/13460
51   http://www.alyaum.com/article/3024809
52   http://www.tanomah.com/article-action-s-id-2624.htm 
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  املطلب اخلامس.املصدر السابق. وسيأتي الحقا التفسم العلمي هل ه الظاهرة يف  53

54   http://www.panorientnews.com/news.php?k=1865
 PanOrient Newsيف حديث ااص لوكالة بان أورينت نيوز ذلو  قال  55

"
 

 تقدم خترجيه.  56

ومن الطريف مالحظته أن عدد الشهب يف شهر رمضان االل ه ه السنوات هو األكثر علـى    57
ال ي يسق  على األرض أكثر بكثم جدا مما رصدته ه ه مدار العام! وبالطبع إن عدد الشهب 

الكامما، فهي سجلت ما متت رؤيته من منطقة الكـامما فقـ . انظـر: مركـز الفلـو الـدولي       
http://www.icoproject.org/rumors.html 

 .348/  1تبيني احلقامق ، 137/  2حاشية ابن عابدين انظر:   58

 .461/  6اجملموع  ؛484/  3احلاوي الكبم للماوردي انظر:   59

 .731/  1حاشية الصاوي انظر:   60

 .193 -184لطامف املعارف ص انظر:   61

 .268 / 4، فتح الباري 421/ 1، روض الطالب 495/ 6اجملموع ، 348/  1انظر: تبيني احلقامق   62

 .268/ 4فتح الباري   63

حد أبرز علماء أهل السنة واجلماعة. محد بن حممد الّصاوي املالكي اخللوتي، فقيه مالكي، وأأ  64
وتويف يف  ولد يف قرية صا احلجر الواقعة ما بني مدينيت دسوق وبسيون وتطل على نهر النيل،

غة السالو ألقرب املسالو، وهي حاشية على الشرح الصغم ، من مالفاته: املدينة املنورة
. انظر: على تفسم اجلاللنيحاشية ، ألقرب املسالو للشيخ أمحد الدردير يف الفقه املالكي

 .111، ص2عجم املالفني، عمر رضا كحالة، جم

 .731/  1حاشية الصاوي انظر:   65

 .137/  2رد احملتار ، 1/117درر احلكام ملال اسرو انظر:   66

 378/  1الفواكه الدواني انظر:   67



 181            د. نورة بنت زيد الرشود            دراسة فقهية فلكية مقارنة ة القدرليل 

وما  255 / 4،، فتح الباري 654/  3، دليل الفاحلني 450/  1مغين احملتاج انظر:   68
 .40/  2، إحكام األحكام 488/  6بعدها.اجملموع 

 193 -184لطامف املعارف ص   69

متفق عليه. رواه الب اري يف صحيحه يف كتاب فضل ليلة القدر باب حتري ليلة القدر يف الوتر   70
(، ومسلم يف كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة 2018برقم ) 3/46من العشر األواار 

 (1167برقم ) 2/824ال إتباعا لرمضان أيام من شو

متفق عليه. رواه الب اري يف صحيحه يف كتاب فضل ليلة القدر باب العمل يف العشر األواار   71
(، ومسلم يف كتاب االعتكاف باب االجتهاد يف العشر 2024برقم ) 3/47من رمضان 

 (1174برقم ) 2/832األواار من شهر رمضان 

 193 -184لطامف املعارف ص   72

 .تقدم خترجيه  73

 193 -184لطامف املعارف فيما ملواسم العام من الوظامف، ص   74

، 3843/  528/  3الضياء املقدسي يف السنن واألحكام ) -به ا اللفظ  -احلديث أورده   75
 .و يف إسناده ضعفقال ابن رجب:  أارجه ابن أبي عاصم و إسناده مقارب،وط. عكاشة( 

 .193 -184ص لطامف املعارف  .ارجه ابن أبي عاصم  76

و سيد من سادات التابعني امسه أيوب بن أبي متيمة، وامسه كيسان الس تياني العنزي أبو ه  77
إذا حدثه أيوب باحلديث يقول:  حممد بن سمين وكان ،بكر البصري موىل قبيلة عنزه بن ربيعه

اتفقوا على أنه تويف سنة إحدى وثالثني ومامة بالبصرة زمن  :ال هيب ال، قحدثين الصدوق
 . 16/  6. انظر: سم اعالم النبالء ن، وله ثالث وستون سنةالطاعو

هـ( شيخ اإلسالم، إمام يف  167-أبو سلمة محاد بن سلمة محاد بن سلمة البصري )؟هو   78
. احلديث وإمام يف النحو، موىل آل ربيعة بن مالو وقيل موىل غمهم، وابن أات محيد الطويل

 445/  7 سم أعالم النبالءانظر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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ثابت البناني إمسه ثابت بن أسلم البنانى، أبو حممد البصري كنيته أبو حممد من الطبقة و ه  79
ورتبته عند أهل احلديث وعلماء اجلرح والتعديل  الرابعة من طبقات رواة احلديث النبوي،

ويف كتب علم الرتاجم يعترب ثقة عابد،وعند اإلمام  س الدين ال هيب كان رأسا يف العلم و 
 11180 - 10021/  7 -حتفة األشراف مبعرفة األطراف نظر: . االعمل

محيد بن أبي محيد الطويل البصري، أبو عبيدة اخلزاعى و يقال السلمى ن الطبقة اخلامسة هو   80
من طبقات رواة احلديث النبوي اليت تضم صغار التابعني ورتبته عند أهل احلديث وعلماء 

عترب ثقة مدلس، و عابه زامدة لداوله يف شىء من اجلرح والتعديل ويف كتب علم الرتاجم ي
ته يب الكمال س. انظر: أمر األمراء،وعند اإلمام  س الدين ال هيب وثقوه، يدلس عن أن

 .365/  7 يف أمساء الرجال

 .193 -184لطامف املعارف ص ذكره يف   81

ام ونام فتذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا كان رمضان ق“ولفظ حديث عامشة:   82
، أارجه ”دال العشر شد املئزر واجتنب النساء واغتسل بني األذانني وجعل العشاء سحوراا

كان رسول اهلل صلى “ابن أبي عاصم وإسناده مقارب. وحديث أنس ارجه الطرباني ولفظه: 
اهلل عليه وسلم إذا دال العشر األواار من رمضان طوى فراشه واعتزل النساء وجعل عشاءه 

ويف إسناده حفص بن واقد، قال ابن عدي: ه ا احلديث من أنكر ما رأيت له، ” رااسحو
 .وروي أيضا حنوه من حديث جابر ارجه أبو بكر اخلطيب ويف إسناده من ال يعرف حاله

 193 -184لطامف املعارف ص   83

 تقدم خترجيه   84

 193 -184لطامف املعارف ص   85

 .ضعف احلافظ أبو نعيم بتسناد فيه هارجأ  86

ورد الرتغيب يف إيقاظ أحد الزوجني صاحبه للصالة ونضح املاء يف وجهه، ويف املوطأ أن عمر   87
بن اخلطاب كان يصلي من الليل ما شاء اهلل أن يصلي حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله 
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]طه:   چۓ ۓڭڭڭچ  للصالة يقول هلم: الصالة الصالة ويتلو ه ه اآلية:
 [ اآلية.132

 193 -184ف املعارف ص لطام  88

 (2044أارجه الب اري، باب االعتكاف يف العشر األوس  )ح  89

 193 -184لطامف املعارف ص   90
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 ( يف صالة املسافرين، 759)

 .إلميان، باب قيام ليلة القدر من اإلميانويف ا باب الرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويح 

 40/  2، إحكام األحكام 488/  6اجملموع ، 4/251فتح الباري   92

( ويف مواضع أار، والرتم ي يف سننه يف 25495برقم ) 42/315أارجه أمحد يف مسنده   93
(، وقال: ه ا حديث حسن صحيح. وابن ماجه يف 3513برقم ) 5/534أبواب الدعوات 

(، والنسامي يف السنن 3850برقم ) 2/1265عاء باب الدعاء بالعفو والعافية كتاب الد
برقم  9/322الكربى يف كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا وافق ليلة القدر 

( وقال: "ه ا 1942برقم ) 1/712( ورواه يف مواضع أار. واحلاكم يف املستدرك 10642)
 جاه"حديث صحيح على شرط الشي ني، ومل خير

 .654/  3 الفاحلني دليل ؛450/  1 احملتاج انظر: مغين  94

 .225/  2، شرح البهجة 491 – 490/  6انظر: اجملموع   95

 .193 -184لطامف املعارف ص   96
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 .597/  1انظر: سبل السالم   99

 .325/  1الفواكه الدواني انظر:  100
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بو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان الفقيه احلنفي املعروف بالُقُدوري انتهت أ 117
إليه رياسة احلنفية بالعراق وكان حسن العبارة يف النظر ومسع احلديث وروى عنه أبو بكر 
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إن فيها نزل القرآن ويف صبيحتها فرق »عشرة فقيل له: كيف ختص ليلة سبع عشرة؟ فقال: 
 « بني احلق والباطل وكان فيها يصبح مبهج الوجه

التمسوا ليلة القدر، ليلة »( ولفظه 8680برقم ) 2/251رواه عنه ابن أبي شيبة يف مصنفه  121
 «فرقان يوم التقى اجلمعانسبع عشرة، فتنها صبيحة بدر يوم ال
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السنن الصغم للبيهقي، ألبـي بكـر أمحـد بـن احلسـني بـن علـي بـن موسـى اخُلْسـَرْوِجردي             -23
هـ(، احملقق: عبد املعطي أمني قلعجي، جامعـة الدراسـات   458اخلراساني، البيهقي )املتوفى: 

 م.  1989 -هـ 1410ة، كراتشي ـ باكستان، الطبعة: األوىل، اإلسالمي
 .1999مكتبة العجمي  –الكويت  –سباحة فضامية يف افاق علم الفلو   -24
شعب اإلميان، ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساني، أبي بكر   -25

رياض بالتعاون مع الدار مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بال -هـ. 458البيهقي، املتوفى سنة: 
حققه وراجع نصوصه  م،2003 -هـ 1423د، الطبعة األوىل،سنة: السلفية ببومباي باهلن

وارج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد،أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه: 
بموت،  -دار الكتب العلمية  -اهلند.  -خمتار أمحد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 

 ، حتقيق: حممد السعيد بسيوني زغلول.1410سنة:  الطبعة األول،
صحيح مسلم أو اجلامع الصحيح واملسند الصحيح امل تصر بنقل العدل عن العدل إىل   -26

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ألبي احلسن مسلم بن احلجاج القشمي النيسابوري، 
ربي، بموت، حتقيق: حممد فااد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث الع -هـ، 261املتوفى سنة 
 م.1955-هـ1374الطبعة األوىل، 

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حملمد بن حبان بن أمحد بـن حبـان بـن معـاذ بـن َمْعبـَد،         -27
هــ، حتقيـق: شـعيب األرنـاوط،     354التميمي، أبي حامت، الـدارمي، الُبسـيت، املتـوفى سـنة:     

 م.1993 -هـ 1414طبعة الثانية، سنة: بموت، ال -ماسسة الرسالة 
صحيح الب اري أو اجلامع املسند الصحيح امل تصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه   -28

ادمه واعتنى به  -وسلم وسننه وأيامه، ألبي عبداهلل حممد بن إمساعيل الب اري اجلعفي. 
انية بتضافة ترقيم حممد زهم بن ناصر الناصر، بموت، دار طوق النجاة، مصورة عن السلط

م ـ 1981تركيا، املكتبة اإلسالمية،  -هـ. 1422حممد فااد عبد الباقي، الطبعة األوىل، سنة: 
 مطبوٌع مع شرحه فتح البارى. نشر: مكتبة الرياض احلديثة، الرياض. 
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عون املعبود شرح سنن أبي داود، حملمد أشرف بن أمم بن علي بن حيدر، أبي عبد الرمحن،   -29
 -دار الكتب العلمية  -هـ 1329، الصديقي، العظيم آبادي املتوفى سنة: شرف احلق

هـ. ومعه حاشية ابن القيم: ته يب سنن أبي داود 1415بموت، الطبعة الثانية،سنة: 
 بموت، دار الكتاب العربي، تصوير عن الطبعة اهلندية.  -وإيضاح علله ومشكالته. 

أبي عبد اهلل،  س الدين املقدسي الرامينى ثم  الفروع، حملمد بن مفلح بن حممد بن مفرج،  -30
ماسسة -هـ، ومعه تصحيح الفروع للمرداوي: 763الصاحلي احلنبلي، املتوفى سنة: 

 -م، حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي. 2003 -هـ 1424، الطبعة األوىل: الرسالة
هـ، حتقيق: أبو  1418وت، دار الكتب العلمية، بم -هـ 1339بعة املنار، الطبعة األوىل، مط

 عامل الكتب.   -الزهراء حازم القاضي. 

فتح الباري شرح صحيح الب اري، ألبي الفضل أمحد بن علي بن حجرالعسقالني الشافعي.   -31
، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فااد عبد الباقي قام 1379بموت،  -دار املعرفة  -

دين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد بتاراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب ال
دار الفكر )مصور عن الطبعة السلفية(، احملقق: عبد العزيز بن -العزيز بن عبد اهلل بن باز. 

عبد اهلل بن باز وحمب الدين اخلطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها: حممد فااد 
املكتبة السلفية،  -م 1986 -هـ 1407القاهرة، سنة  -ريان للرتاث دار ال -عبد الباقي. 
 هـ.1407الطبعة الثالثة،

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القمواني،ألمحد بن غنيم بن سامل النفراوي، املتوفى   -32
 م.1995 -هـ 1415دار الفكر، سنة  -الثقافة الدينية، احملقق: رضا فرحات مكتبة  -هـ 1126سنة

نام، ألبي حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي قواعد األحكام يف مصاحل األ  -33
دار  -هـ. 660القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء، املتوفى سنة 

مكتبة الكليات  -لبنان، حتقيق: حممد حممود بن التالميد الشنقيطي.  -املعارف بموت 
م، راجعه وعلق  1991 -هـ  1414قحة سنة القاهرة، طبعة جديدة مضبوطة من -األزهرية 

دار القلم، الطبعة الرابعة، سنة  -املكتبة التجارية، القاهرة.  -عليه: طه عبد الرؤوف سعد. 
 دار الكتب العلمية، بموت. - ـه 1417
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كشاف القناع عن منت اإلقناع، ملنصور بن يونس بن صالح الدين البهوتى احلنبلى، املتوفى   -34
هـ، حتقيق: هالل  1402بموت،  -دار الفكر  -دار الكتب العلمية.  -هـ: 1051سنة 

 م.1983 -هـ 1403بموت، سنة  -عامل الكتب  -مصيلحي. 

لطامف املعارف فيما ملواسم العام من الوظامف: لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب   -35
 م2004هـ/1424 األوىل،حزم للطبتعة والنشر، الطبعة: هـ(، دار ابن 795ب احلنبلي )املتوفى: 

مسند اإلمام أمحد، ألبي عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني، املتوفى   -36
م، احملقق: شعيب 2001 -هـ 1421ة الرسالة، الطبعة: األوىل، ماسس -هـ 241سنة 

 ماسسة -عادل مرشد، وآارون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي.  -األرناوط 
 طبعة امليمنية. -القاهرة.مصر.  -قرطبة 

املسند املست رج على صحيح اإلمام مسلم، ألبي نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق   -37
هـ(، حتقيق: حممد حسن حممد حسن 430بن موسى بن مهران األصبهاني )املتوفى: 

 م 1996 -هـ 1417إمساعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بموت، لبنان، الطبعة األوىل، 

مسند ابن أبي شيبة، ألبي بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن   -38
هـ، حتقيق: عادل بن يوسف العزازي و أمحد بن فريد 235اواسيت العبسي، املتوفى سنة: 

 م.1997الرياض، الطبعة: األوىل، سنة:  -املزيدي، دار الوطن 

البحر الزاار، ألبي بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن االد بن  مسند البزار املنشور باسم  -39
املدينة  -هـ، مكتبة العلوم واحلكم 292عبيد اهلل العتكي املعروف بالبزار، املتوفى سنة: 

م، حتقيق حمفوظ الرمحن زين اهلل، عادل بن سعد، 2009 -هـ 1430املنورة، الطبعة األوىل،
 صربي عبد اخلالق الشافعي. 

د الدارمي املعروف بـ )سنن الدارمي(، ألبي حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن مسن  -40
دار املغين  -هـ. 255َبهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي، املتوفى سنة: 

حتقيق:  م،2000 -هـ 1412سنة:  للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،
هـ، 1407بموت، الطبعة األوىل، سنة:  -دار الكتاب العربي  -أسد الداراني.  حسني سليم
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 ختريج وتصيح وحتقيق عبداهلل هاشم مياني، - االد السبع العلمي حتقيق: فواز أمحد زمرلي،
 م. 1966-هـ1386القاهرة، دار احملاسن للطباعة، 

شامي، أبي القاسم الطرباني، املعجم األوس ، لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطم الل مي ال  -41
 -هـ1405حتقيق: حممود الطحان،الرياض، مكتبة املعارف، األوىل،  - هـ360فى سنة: املتو

حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن حممد، عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، دار  -م 1985
 احلرمني، القاهرة. 

الطرباني،  طم الل مي الشامي،املعجم الكبم، ألبي القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن م  -42
هـ، حققه وارج أحاديثه محدي عبداجمليد السلفي، دار إحياء الرتاث 360املتوفى سنة 

القاهرة، الطبعة الثانية، احملقق: محدي بن عبد اجمليد  -مكتبة ابن تيمية -العربي، الطبعة الثانية 
)دار  13السلفي من اجمللد السلفي، ويشمل القطعة اليت نشرها الحقا احملقق الشيخ محدي 

مكتبة الزهراء، املوصل،  -م(  1994 -هـ  1415الرياض / الطبعة األوىل،  -الصميعي 
اجمللد الثالث عشر والرابع عشر، حتقيق: فريق من الباحثني بتشراف  -حتقيق محدي السلفي. 

من اجمللد  قطعة -وعناية د/ سعد بن عبد اهلل احلميد و د/ االد بن عبد الرمحن اجلريسي 
احلادي والعشرين )يتضمن جزءا من مسند النعمان بن بشم(، حتقيق: فريق من الباحثني 
بتشراف وعناية: د/ سعد بن عبد اهلل احلميد و د/ االد بن عبد الرمحن اجلريسي، الطبعة 

 م  2006 -هـ 1427األوىل، 

حممد بن إبراهيم بن  املصنف يف األحاديث واآلثار، ألبي بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل بن  -43
الرياض، الطبعةاألوىل،  -مكتبة الرشد  -هـ. 235عثمان بن اواسيت العبسي، املتوفى سنة: 

حققه وقوم نصوصه وارج  -دار الفكر.  -هـ. حتقيق: كمال يوسف احلوت. 1409سنة: 
أحاديثه فضيله الشيخ حممد عوامة، دار القبلة، ماسسة علوم القرآن، الطبعة األوىل، 

 م.2006-هـ1427

لطيالسي البصري، مسند أبي داود الطيالسي، ألبي داود سليمان بن داود بن اجلارود ا  -44
مصر، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية  -دار هجر - هـ204املتوفى: 

م، حتقيق: الدكتور حممد بن عبد  1999 -هـ  1419واإلسالمية بدار هجر، الطبعة األوىل، 
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اهلند، دامرة املعارف النظامية، الطبعة األوىل،  -بموت  -دار املعرفة  - احملسن الرتكي.
 هـ.  1321

مصباح الزجاجة يف زوامد ابن ماجه، ألبي العباس شهاب الدين أمحد بن أبي بكر بن   -45
 -هـ. 840إمساعيل بن سليم بن قامياز بن عثمان البوصمي الكناني الشافعي، املتوفى سنة: 

دار  -حممد علي و عزت علي عطية، القاهرة، دار الكتب اإلسالمية.  حتقيق وتعليق موسى
دار  -هـ، حتقيق: حممد املنتقى الكشناوي  1403بموت، الطبعة الثانية،سنة:  -العربية 

 اجلنان، بموت. 
معامل السنن، وهو شرح سنن أبي داود، ألبي سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب   -46

حلب،الطبعة األوىل:  -املطبعة العلمية -هـ، 388خلطابي، املتوفى سنة: البسيت املعروف با
مطبعة السنة احملمدية، مع: خمتصر سنن أبي داوود، وته يب ابن  -م.  1932 -هـ  1351
 بموت، تصوير دار املعرفة.  -القيم. 

يثمي، جممع الزوامد ومنبع الفوامد، ألبي احلسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان اهل  -47
هـ، 1414سي، مكتبة القدسي، القاهرة، حتقيق حسام الدين القد -هـ. 807املتوفى سنة 

 م. 1982-هـ 1402بموت، دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة،  -م 1994
هـ، 676املتوفى سنة  اجملموع شرح امله ب، ألبي زكريا حميي الدين حييى بن شرف النووي،  -48

 سبكي واملطيعي، مطبعة املنمية.دار الفكر، ومعهه تكملة ال
املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباني، ألبي حممد، موفق الدين، عبد اهلل بن أمحد، ابن   -49

هـ  1405بموت، الطبعة األوىل، سنة  -دار الفكر  -هـ: 620قدامة املقدسي، املتوفى سنة 
يار الرتاث العربي، الطبعة دار إح -م 1968 -هـ 1388مكتبة القاهرة، سنة  -م.  1985 -

  -م. 1985هـ / 1405األوىل، سنة 
مسند اإلمام أمحد، ألبي عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني، املتوفى   -50

م، احملقق: شعيب 2001 -هـ 1421الطبعة: األوىل،  ماسسة الرسالة، -هـ. 241سنة 
ماسسة  -بد اهلل بن عبد احملسن الرتكي. عادل مرشد، وآارون، إشراف: د ع -األرناوط 
 طبعة امليمنية.  -القاهرة.مصر.  -قرطبة 
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مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج، لشمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين   -51
م. 1994 -هـ 1415دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل:  -هـ. 977الشافعي، املتوفى سنة 

مصطفى البابي احلليب وأوالده،  -م 2004ـ  هـ1424الطبعة األوىل موت.دار الفكر. ب -
 م. 1958 -هـ 1337سنة 

موطأ اإلمام مالو،ألبي عبد اهلل مالو بن أنس بن مالو بن عامر األصبحي املدني، املتوفى   -52
حتقيق حممد مصطفى األعظمي، الناشر: ماسسة زايد بن سلطان آل نهيان  -هـ. 179سنة 

دار  -م  2004 -هـ  1425مية واإلنسانية، أبو ظيب، اإلمارات، الطبعة األوىل، لألعمال اخل
م، صححه ورقمه وارج  1985 -هـ  1406لبنان،  -إحياء الرتاث العربي، بموت 

موطأ مالو رواية أبي مصعب الزهري، بشار  -أحاديثه وعلق عليه: حممد فااد عبد الباقي. 
موطأ مالو رواية حممد بن احلسن  -هـ 1412لرسالة، حممود اليل، ماسسة اعواد معروف، 

موطأ  -الشيباني، تعليق وحتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، املكتبة العلمية، الطبعة الثانية. 
مالو رواية حممد بن احلسن الشيباني، تعليق وحتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، تعليق 

للشاون اإلسالمية، الطبعة الثانية،  وحتقيق عبدالوهاب عبداللطيف، مصر، اجمللس األعلى
موطأ مالو رواية حييى بن حييى الليثي، إعداد أمحد راتب عرموش،  -م 1967-هـ1387

موطأ مالو رواية أبي عبد اهلل عبد  -م. 1977-هـ1397دار النفامس، الطبعة الثانية، 
، املعروف الرمحن بن القاسم العتقي، تل يص أبي احلسن علي بن حممد بن الف املعافري

بابن القابسي، حتقيق وتعليق السيد حممد بن علوي بن عباس املالكي احلسين، الطبعة الثانية، 
 م. 2003-هـ1423

دار الفكر للطباعة والنشر  -املبسوط، لشمس األممة أبي بكر حممد بن أبي سهل السراسي.   -53
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 اإلنفاق اخلريي بني املسلمني وغريهم

 البحث ملخص

بالرغم من تلك النصوص املتضافرة يف الكتاب والسنة على فضيلة اإلنفـاق يف  
أوجه الرب املختلفة، واجلزاء املرتتب على من فعل ذلك يف الدنيا واآلخرة، إال أننا جند 
تقاعسًا كبريًا جتاه هذه الشعرية من الشح والضن باملال على اآلخرين من قبل كثري من 

أو بعبارة أدق املفارقة الكبرية بني ما يبذله األغنيـاء  جال األعمال املسلمني، التجار ور
أموال، مع ما يبذلـه األغنيـاء    سمن أعمال خريية مقارنة مبا ميلكون من دخول ورؤو

خلدمة جمتمعاتهم ومواساتهم للمحتاجني، بالرغم مـن عـدم   من غري املسلمني وحبهم 
 . -غالبًا-املرتتب على اإلنفاقإميانهم باجلزاء الدنيوي واألخروي 

ويف هــذا البحــو ةاولــة للأــور يف أبعــاد هــذه اسقيقــة، ومــدى ســالمتها أو 
صحتها! وما هو الدافع لكل فريق وراء هذا اإلنفاق اخلريي؟ وما هي اجملـاالت الـ    
حيرص عليها كل فريق؟ مع ذكر مناذج واقعية من كال الفريقني، وماهي األسباب ال  

جود ذلك القصور لدى املسلمني، وكيف ميكننا معاجلته؟ ثم ختمت البحو أدت إىل و
 والتوصيات العملية. جببعض النتائ
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The Concept of Charity Expense Between Muslims and others 

Although there are concerted verses and texts of Qura’an and 

Sunnah about the charity expense rewards in this world and the 

hereafter, we notice that the Muslim dealers and businessmen 

insufficiency in spending their money to others. In other words, the 

huge difference between what the rich Muslims expend to the 

charity comparing to their income, and the rich non-Muslims 

expending and love to serve their community and the needy people. 

Even though they often do not believe in the charity expense 

rewards from Allah in this world and the hereafter . 

This research is an attempt to discover the reality of this fact. 

It looks for the motivation of each party behind their charity 

expense. Besides, what are the fields that each party is interested 

in? It also provides some real examples from each team. It 

discusses the reasons behind Muslims' dereliction, and how can we 

resolve it. This research is concluded with some results and 

practical recommendations. 
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 املقدمة:

اسمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد: فإن اهلل تعاىل 
، فهو وفق علمه وحكمته خلق اخللق ورزقهم، وفضل بعضهم على بعض يف الرزق

، واملؤمن يعلم علم اليقني أن املال الذي (1)چڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ  سبحانه

چ چ ڇ ڇ چ ه كما قال تعاىل: حتت يده إمنا هو مال اهلل، ورزق منحه اهلل إيا

، وأن اهلل تعاىل جعلنا (3)چک ک ک چ ، وقال سبحانه: (2)چڇ ڇ

گ گ چ مستخلفني على هذا املال مدة معينة ثم يكون ملن بعدنا كما قال تعاىل: 

، وهذا جيعل املؤمن خاضعًا لربه شاكرًا ألنعمه بعيدًا عن (4)چڳ ڳ ڳ
 األشر والبطر. 

حياتهم الدنيوية وينأمسون يف ملـذاتهم وشـهواتهم   وحني ينكب الناس على  
ُيصبح اسصول على املال غاية ال وسـيلة، واإلنفـاق يف أوجـه اخلـري فـرص ال أصـل،       
واستثناء ال قاعدة، وتبدأ بعض املبادئ األصيلة والركائز النبيلة تأيب شيئًا فشيئًا عـن  

 كتاب اهلل وسنة رسوله اجملتمعات املسلمة، كلما ازداد بعدهم عن املنهل الصايف من
وسرية صحبه األخيار ومن تبعهم بإحسان يف تارخينا اإلسـالمي اجمليـد، يف مقابـل أن    
ينشط أغنياء يف جمتمعات غري مؤمنة يبـذلون أمـوا م خدمـة جملتمعـاتهم وإسـهامًا يف      

 بنائها وتنميتها. 
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 مشكلة البحث:  

علـى فضـيلة اإلنفـاق يف    بالرغم من تلك النصوص املتضافرة يف الكتاب والسنة 
أوجه الرب املختلفة، واجلزاء املرتتب على من فعل ذلك يف الدنيا واآلخرة، وبالرغم مـن  
تلك النماذج املشرقة ال  يزخر به تارخينا اإلسالمي منذ فجر النبوة يف املسارعة إىل بذل 

ريًا جتـاه هـذه   الأالي والنفيس طاعة ملوالهم وخدمة جملتمعاتهم، إال أننا جند تقاعسـًا كـب  
الشعرية من الشح والضن باملال على اآلخرين من قبل كثري من التجار ورجال األعمال 

وبعبارة أدق جند هناك مفارقة كبرية بني ما يبذله األغنيـاء مـن أعمـال خرييـة     املسلمني، 
أموال، مع ما يبذله األغنيـاء مـن غـري املسـلمني      سمقارنة مبا ميلكون من دخول ورؤو

تمعاتهم، ومواسـاة للمحتـاجني، بـالرغم مـن عـدم إميـانهم بـاجلزاء الـدنيوي         خدمة جمل
، وما ينتظر املنفق عند اهلل! ، فما هو السر وراء -غالبًا-واألخروي املرتتب على اإلنفاق

 هذه املباينة؟ وكيف ميكننا املقاربة بني الطرفني أو ردم ا وة بينهما؟ 

 

 حدود البحث:  

يف حتريـر حقيقـة املباينـة بـني املسـلمني       -اهلل إن شـاء -ستكون حدود البحـو 
وغريهم يف اإلنفاق والبذل يف أوجه الرب من قبل أصحاب رؤوس األموال ورجاالت 
األعمال يف العصر اساضر، وخباصة يف العقدين األخريين من تـاري  هـذه الدراسـة،    

، وأوجـه  وذلك بعقد املقارنات بني الفريقني وتسليط الضوء على دوافع كال الطـرفني 
اهتماماتهما عند اإلنفاق، مع ذكـر منـاذج حيـة مـن الطـرفني علـى مسـتوى األفـراد         
واملؤسسات، وخباصة النماذج النوعية ذات التكلفة الباهظة، ومن ثم نذكر املوازنة بني 

 . -إن كان مثة مباينة–الفريقني، وأسباب املباينة بينهما
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 أهمية البحث وأسباب اختياره: 

الواردة يف األمر باإلنفاق، وحو أهل اإلميان على البذل واإلنفاق كثرة النصوص  .1
 يف وجوه الرب املتنوعة بأساليب متنوعة يف الكتاب والسنة. 

غياب أهم املعاني اإلسالمية السامية بـني املسـلمني، واملتمثلـة يف حتقيـق الـتالحم       .2
 سها الـنيب  والتآزر واإلحساس برابطة اجلسد الواحد وغريها من املعاني ال  غر

وغابت عن كثري من املسلمني مع طأيان املادة، واالنهمـاك   يف نفوس الصحابة 
 يف الدنيا وملذاتها. 

 املكانة الرفيعة ال  جعلها اهلل للُمنِفق يف وجوه الرب.   .3

ضعف اإلنفاق اخلريي رغم ازدياد أعداد األغنياء العرب واملسـلمني ودخـو م يف    .4
 . (5)لثراء، يف مقابل ازدياد عدد الفقراء املسلمنياملنافسات العاملية يف ا

ضعف ثقافة اإلنفاق لدى كثري من املسلمني إىل حد قصـرها علـى بنـاء املسـاجد       .5
وحفر اآلبار وكفالة األيتام، وإهمال أبواب كثرية التقل أهمية عما ُذكر كالصـحة  

قبـل رجـال    والتعليم ودعم مراكز األحباث العلمية، يف مقابل اإلنفاق السخي من
 األعمال غري املسلمني على كافة األصعدة الصحية والعلمية والدينية. 

 أهداف البحث:  

 شرائحهم.   فضيلة اإلنفاق يف وجوه الرب على خمتلف أنواعه، وتقريبها للناس مبختلفتأصيل  .1

حصر أهم أسباب التقاعس عن اإلنفاق لـدى أغنيـاء املسـلمني، مـع ةاولـة إلجيـاد        .2
 سباب.  عالج لتلك األ

 عقد مقارنات بني ما يبذله أغنياء املسلمني مع ما يبذله األغنياء من غريهم.  .3

 اجملتمع.   هذه الثقافة لتكون هي السائدة لدى مجيع أفراد املفهوم الواسع لإلنفاق، ونشرتبيني  .4

 تسليط الضوء على بعض النماذج املميزة أو النوعية يف اإلنفاق.   .5
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 أسئلة البحث:  

 قاعس أغنياء املسلمني عن اإلنفاق؟ ما هي أسباب ت .1

يف  -عمومـاً -هل فعاًل رجل األعمال غري املسلم يفـوق رجـل األعمـال املسـلم      .2
 جانب اإلنفاق اخلريي؟ 

إن كان مثة مباينة كبرية بني املسلم وغريه يف جانب اإلنفاق اخلريي فكيف ميكننـا   .3
 أن نردم ا وة بني اجلانبني؟ 

 لدى املسلمني وغريهم؟ ما هي دوافع اإلنفاق اخلريي  .4

 ما هي أوجه اإلنفاق واالهتمامات لدى املسلمني وغريهم عند بذل األموال؟  .5

 كيف ميكننا ترسي  ثقافة اإلنفاق حتى تكون سائدة يف اجملتمع املسلم؟   .6

 ماهي أبرز جوانب القصور يف ثقافة اإلنفاق لدى أفراد اجملتمع املسلم؟  .7

 منهج البحث وخطته:  

 ائم على املنهج التحليلي الوصفي. منهج البحو ق
 وأما خطته فتحوي هذه املقدمة ومتهيد وأربعة مباحو وخامتة. 

 وفيه التعريف مبصطلحات البحو، وفيه ثالثة مطالب:  التمهيد:
 معنى اإلنفاق لأة واصطالحًا.  املطلب األول:
 املوازنة بني اإلنفاق والصدقة والتربص.  املطلب الثاني:

 اإلنفاق يف الكتاب والسنة.  و:املطلب الثال
 اإلنفاق لدى املسلمني، وفيه ثالثة مطالب:  املبحو األول:
 دوافع اإلنفاق لدى املسلمني.  املطلب األول:

 مناذج لإلنفاق لدى املسلمني قدميًا وحديثًا.  املطلب الثاني:
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 جماالت اإلنفاق لدى املسلمني.  املطلب الثالو:
 دى غري املسلمني، وفيه ثالثة مطالب: اإلنفاق ل املبحو الثاني:
 دوافع اإلنفاق لدى غري املسلمني.  املطلب األول:

 مناذج لإلنفاق لدى غري املسلمني قدميًا وحديثًا.  املطلب الثاني:
 جماالت اإلنفاق لدى غري املسلمني.  املطلب الثالو:

وأسـباب القصـور    املوازنـة بـني واقـع اإلنفـاق بـني املسـلمني وغريهـم،        :واملبحو الثالـ 
 والعالج، وفيه ثالثة مطالب:  

 املوازنة بني واقع اإلنفاق لدى املسلمني وغريهم.  املطلب األول:
 أسباب القصور يف اإلنفاق لدى املسلمني.  املطلب الثاني:
 عالج أسباب القصور يف اإلنفاق لدى املسلمني.  املطلب الثالو:

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.  اخلامتة:

واهلل أسأل أن ينفـع بهـذا البحـو كاتبـه وقارئـه، وأن جيعـل أعمـااًل خالصـًة         
لوجهه، وأن يزيدنا علمًا وهدى، وصلى اهلل وسلم على نبينا ةمد وعلى آله وصحبه 

 وسلم. 
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 يشبهه من املصطلحات، وفيه ثالثة مطالب:  التمهيد: تعريف اإلنفاق، واملوازنة بينه وما

 إلنفاق لغة واصطالحًا: املطلب األول: معنى ا

)َنَفَق( النُّوُن َواْلَفاُء َواْلَقاُف َأْصَلاِن َصِحيَحاِن، َيـُدلُّ َأَحـُدُهَما َعَلـى    قال ابن فارس: "
َوَمَتى ُحصَِّل اْلَكَلاُم ِفيِهَما َتَقاَرَبـا.  ، اْنِقَطاِص َشْيٍء َوَذَهاِبِه، َواْلآَخُر َعَلى ِإْخَفاِء َشْيٍء َوِإْغَماِضِه

، ا َيِقـفُ اْلَأوَُّل: َنَفَقِت الدَّابَُّة ُنُفوًقا: َماَتْت، َوَنَفَق السِّْعُر َنَفاًقا، َوَذِلَك َأنَُّه َيْمِضي َفَلا َيْكُسُد َوَلَف
ِفـي  َوَأْنَفُقوا: َنَفَقْت ُسوُقُهْم. َوالنََّفَقُة ِلَأنََّها َتْمِضي ِلَوْجِهَها... َواْلَأْصُل اْلـآَخُر النََّفـُق: َسـَرب     

 .  (6)"َوُيْمِكُن َأنَّ اْلَأْصَل ِفي اْلَباِب َواِحد ، َوُهَو اْلُخُروُج... اْلَأْرِض َلُه َمْخَلص  ِإَلى َمَكاٍن

اإلنفاق يف االصطالح: مل َيخرج الفقهاء يف تعريف اإلنفـاق عـن املعنـى اللأـوي      
إلنفـاق عـن املعنـى    لظهور معناه ووضوحه يف اللأة  وأملح بعض الفقهاء إىل معنًى زائدًا ل

 .  (7)"اْلِإْخَراُج َوَلا ُيْسَتْعَمُل إلَّا ِفي اْلَخْيِر اللأوي فقال بأنه مبعنى: "

 املطلب الثاني: املوازنة بني اإلنفاق والصدقة والتربع: 

املتأمل يف كتاب اهلل جيد أن لفظ )نفقة( مل يرد إال يف موضعني هما يف قوله تعاىل: 
، خبالف األفعال (9)چڭڭڭچ: حانه، وقوله سب(8)چٱ ٻ ٻ ٻچ

....( فهي كثرية جدًا -تنفقوا-أنِفقوا -تنفقون-ينفقون -املتصرفة من هذا االسم مثل )ينفق
 بعضها.  موضعًا، وأما يف الُسنَّة فاملواضع أكثر من أن حتصر وسيأتي اإلشارة إىل تربوا على اخلمسني

 –قرينة طلب الثواب من املنِفق واإلنفاق لفظ عام يف إخراج املال  ولذا حيتاج إىل
، وقال سبحانه: (10)چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ كما قال تعاىل:  -غالبًا

، غري أن ورود اإلنفاق يف القرآن (11)چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ
الكريم أكثر من غريه من املصطلحات املشابهة، وُيعنى به يف غالب استعماالته إخراج املال يف 

لدى عامة الفقهاء يف النفقة على الزوجة واألقارب، وقد سبيل اهلل، بينما غالب استعماله 
 يعقدون بابًا خاصًا بالنفقة أو النفقات. 
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مقاربة ملعنى اإلنفاق الصدقة والتـربص، فأمـا معنـى الصـدقة      تومن أشهر املصطلحا
ملا ِفي الصَّـَدَقة مـن معنـى تضـمن فقـر َصـاحبها       فعند أهل اللأة: ما ُيعطى للفقراء خاصة  

ِبـِه   والصََّدقة: َما تَصدَّْقْت، جاء يف لسان العرب: "(12)نيب َحاله من فقرهاله ِفي َما ُيلتصديق َح
. فالصـدقة  (14)"َما َتَصدَّْقَت ِبِه َعَلى اْلُفَقـَراءِ  )الصََّدَقُة(، ويف خمتار الصحاح: "(13)"َعَلى ِمْسِكنٍي

اإلنفـاق، وال   كالتربص من حيو اختصاصها أو لصوقها بطلـب الثـواب واألجـر أكثـر مـن     
ِإَذا َأْنَفـَق املسـِلُم َنَفَقـًة َعَلـى َأْهِلـِه، َوُهـَو       »: حتتاج إىل قرينة إرادة الثواب  ولذا قال النيب 

 .  (15)«َيْحَتِسُبَها، َكاَنْت َلُه َصَدَقًة
َأو تفضَّل ِبَما َلـا َيِجـُب   ، ِمْن َغْيِر ُسَؤاٍلاإلعطاء : وأما لفظ التربص فُيقصد به يف اللأة

فيمـا   –مـن قولـه   مل يرد يف كتاب اهلل تعاىل، وكذلك مل يـرد يف سـنة الـنيب     ، وهو(16)َلْيِهَع
حاكيـًا حـال    كقـول جـابر   ، وإمنا ورد يف أحاديو مـن قـول الصـحابة   -اطلعت عليه

ُرِطِهنَّ َفَجَعْلَن َيَتَبـرَّْعَن ِبَقَلاِئـِدِهنَّ َوُحِلـيِِّهنَّ َوُقـ     ن بالصدقة: ) الصحابيات بعد أمر النيب 
لعامله علـى   وقول عمر بن اخلطاب ، (17)(َوَخَواِتِمِهنَّ، َيْقِذْفَنُه ِفي َثْوِب ِبَلاٍل َيَتَصدَّْقَن ِبِه

 . (18).. "؟" َأَما َكاَن َلَك َأَحد  َيَتَبرَُّص َلَك ِبَدابٍَّة َتْرَكُبَهامحص ملا جاءه ماشيًا: 
َهاُء َتْعِريًفا ِللتََّبرُِّص، َوِإنََّمـا َعرَُّفـوا َأْنَواَعـُه َكاْلَوِصـيَِّة     الْصِطاَلِح، َفَلْم َيَضِع اْلُفَقوأما يف ا

اِص ُيَحدُِّد َماِهيََّتـُه َفَقـْط، َوَمـَع َهـَذا     نوَتْعِريٍف ِلَنْوٍص ِمْن َهِذِه اأْل َواْلَوْقِف َواْلِهَبِة َوَغْيِرَها، َوُكلُّ
َبـْذل  : ِهاِء َكَما ُيْؤَخُذ ِمْن َتْعِريِفِهْم ِلَهِذِه اأْلْنَواِص، اَل َيْخُرُج َعْن َكْوِنَفِإنَّ َمْعَنى التََّبرُِّص ِعْنَد اْلُفَقَه

 .  -(19)َغاِلًبا-اْلَحال َأِو اْلَمآل ِباَل ِعَوٍض ِبَقْصِد اْلِبرِّ َواْلَمْعُروِف  اْلُمَكلَِّف َمااًل َأْو َمْنَفَعًة ِلَأْيِرِه ِفي
رودًا يف نصوص الوحيني، وأكثر استعمااًل لدى وملا كان مصطلح النفقة أكثر و

 باإلنفاق.  علماء الشريعة وكذلك يف استعمال الناس وتداو م، كان هذا البحو معنونًا
فتبني لنا أن هذه األلفاظ الثالثة )النفقة، الصدقة، التربص( متقاربة مـن حيـو املعنـى،    

، وبعضـهم  (20)مـا يكـون مسـتحباً    وكل من هذه األنواص الثالثة منها ما يكون واجبـًا ومنهـا  
 .  (21)أجرى األحكام التكليفية اخلمسة عليها حبسب اسال والقصد
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 املطلب الثالث: اإلنفاق يف الكتاب والسنة، وفيه فرعان: 

 القرآن الكريم: اإلنفاق يف الفرص األول: 

مل  ذينأولئك الكما امتدح امتدح اهلل املنفقني أموا م لياًل ونهارًا، سرًا وجهارًا، 
ٺ چعطـائهم فقـال تعـاىل:    بذ م ومن االستمرار يف ضيق اسال متنعهم الشدائد و

عـن   جنوبهمووصف اهلل رهبان الليل الذين تتجافى ، (22)چٺ ٺ ٺ ٿ
من رزق اهلل الذي آتاهم، فقال تعـاىل:   إنفاقهمملا عنده  رجاًءو املضاجع خوفًا من اهلل

، (23)چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ
إميانية سـلوكية يـذكر اهلل يف صـفات أهـل اإلميـان أن سـجية اإلنفـاق مـن         ويف تربية 

ال تنفك عنهم بأي حال من األحوال، فـال يشـألهم عنهـا    وال  السجايا املالزمة  م 
ڳ ڱ چعبادات بدنية كالصالة، وال أمورهم اسياتية والسياسية فقال تعـاىل:  

األجر وعد اهلل املنفقني ب، وقد (24)چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
علـى مـا خلوفـوه مـن      حـزن  يلحقهـم  الواألمن من أهوال يوم القيامة، كمـا  اجلزيل 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ: ، فقال سبحانه(25)األوالد أو فاتهم من زهرة الدنيا

، (26)چەئ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ
للمال  عن الفائدة ال  جينيها املنِفق من وراء نفقته وصدقته، من طهارٍة سبحانهأخرب و

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ فقال تعـاىل:  ، منه، ومن زكاة نفس املنِفقاملنَفق 

يف الدنيا مع ما ينتظره من جزاء عند  ى املنِفقأن خيلف عل سبحانه وعدكما ، (27)چڻ
، بل جعل (28)چىئ يئ جب مئی ی ی ی جئ حئچ ربه، فقال تعاىل: 

چ ڇ چفقـال تعـاىل:   تـدور يف اخليـال   وال ، الختطر ببـال  ملال املنِفق اهلل املضاعفة

ک  کڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

، وجعل اهلل من أسباب التهلكـِة تـرك اإلنفـاق    (29)چگ گ ڳ  گک ک گ
وأما عن أثـر الصـدقة   ، (30)چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہچ فقال سبحانه: 
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فإن للصدقة تأثريًا عجيبًا يف دفع أنواص الـبالء  على املتصدق فيقول العالمة ابن القيم: "
ظامل بل من كافر، فإن اهلل تعاىل يدفع بها عنـه أنواعـًا مـن    ولو كانت من فاجر أو من 

ون البالء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل األرض كلـهم مقـر   
ويلخ ص العالمة السعدي الثمرات الـ  جينيهـا املـؤمن وراء صـدقته     ، (31)"بوهبه ألنهم جر 

اإلميان،... ومنها أنها ُتزكي ، وأكرب براهني وإنفاقه فيقول: " فمنها أنها من أعظم شعائر الدين
وتنمي املعطي واملعَطى... وهي تشرح الصدر وُتفرح النفس، وتدفع عن العبـد مـن الباليـا    
واألسقام شيئًا كثريًا، فكم جلبت من نعمة دينية ودنيويـة! وكـم دفعـت مـن نقـٍم ومكـاره       

ن قلوب صادقات! و هي ُتنمي وأسقام، وكم خفَّفت اآلالم! وكم تسببت ألدعية مستجابة م
 . (32)املال املخَرج منه، فإنها تقيه اآلفات، وُتحل فيه الربكة اإل ية.."

 : نصوص السنة يف اإلنفاقالفرص الثاني: 

حو نبينا الكريم على اإلنفاق والصدقة، وأثنى على املنِفق وذم املمسك، فعن 
َمَثُل الَبِخيِل َواملْنِفِق َكَمَثـِل  »َيُقوُل:   َع َرُسوَل اللَِّهأبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َأنَُّه َسِم

ا َرُجَلْيِن َعَلْيِهَما ُجبََّتاِن ِمْن َحِديٍد ِمْن ُثِديِِّهَما ِإَلى َتَراِقيِهَما، َفَأمَّـا املْنِفـُق َفـاَل ُيْنِفـُق ِإلَّـ     
َنُه َوَتْعُفَو َأَثَرُه، َوَأمَّا الَبِخيُل َفـاَل ُيِريـُد َأْن   َسَبَأْت َأْو َوَفَرْت َعَلى ِجْلِدِه، َحتَّى ُتْخِفَي َبَنا

يـبني   ، فهذا اسديو(33)«ُيْنِفَق َشْيًئا ِإلَّا َلِزَقْت ُكلُّ َحْلَقٍة َمَكاَنَها، َفُهَو ُيَوسُِّعَها َواَل َتتَِّسُع
... فإن املنِفق ماله، يف" أن اهلل تعاىل ُينمي مال املتصدق، ويسرته بربكة نفقته بالنماء لنا 

اآلخرة،  يفيسرته اهلل بنفقته من قرنه إىل قدمه، ومجيع عوراته بالفعل يف الدنيا وباألجر 
إمساك ماله، فماُله ال ميتد عليه فال  يففماله ال يشتد عليه، وأما البخيل فيظن أن سرته 

ثدييه،  يسرت من عوراته شيًئا حتى تبدو للناس فيبقى منكشًفا كمن يلبس جبة تبلغ إىل
كما ، (34)اآلخرة" يفالدنيا، ويؤزر  يفيأمره باإلمساك، فهو يفتضح  الذيوال جتاوز قلبه 

آَتـاُه اللَّـُه َماًلـا ُيْنِفُقـُه ِفـي      (األمور ال  جتوز فيها الأبطة الرجل الذي أن من  نبينا أخرب 
 . (35)(َيْفَعُل َحقِِّه َفَيُقوُل: َلْو ُأوِتيُت ِمْثَل َما ُأوِتَي َلَفَعْلُت َكَما 
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عن األمر بالصدقة حتى يف مواطن األفراح كاألعياد وحنوهـا   ومل َيأَفل نبينا 
د، بـل أكـد األمـر بالصـدقة يف مثـل هـذه       اللتهـاء باألهـل واألوال  اوال  هي مظنـة  

ــخمة ويـــ   ــبات الضـ ــراراً  ردداملناسـ ــك مـ ــرارًا:  ذلـ ــدَُّقو»وتكـ ــدَُّقوا، اَتَصـ ، َتَصـ
مر الصدقة، وأخرب أنها مهما كانـت حقـرية أو   األ ، وعظوم نبينا (36)اسديو«...َتَصدَُّقوا

فقال أعظم،  بسيطة يف نَظر صاحبها فإنها تتضاعف وُتنمى عند اهلل حتى تصبح كاجلبل أو
َيَتَصدَُّق َأَحد  ِبَتْمَرٍة ِمْن َكْسـٍب َطيِّـٍب، ِإلَّـا َأَخـَذَها اهلُل ِبَيِميِنـِه،       اَل»والسالم: عليه الصالة 

وأن ، (37)«َربِّيَها َكَما ُيَربِّي َأَحُدُكْم َفُلوَُّه، َأْو َقُلوَصُه، َحتَّى َتُكوَن ِمْثـَل اْلَجَبـِل، َأْو َأْعَظـمَ   َفُي
احبها صــ اليسري من الصدقة ولو كان شطر مترة قد تكون سـببًا يف سـرت وحجـب     الشيء

أخـرب  و، (38)«نَّاِر َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرٍة، َفْلَيْفَعْلُكْم َأْن َيْسَتِتَر ِمَن المنَمِن اْسَتَطاَص »من النار فقال: 
أن املال الذي يبقى لصاحبه حقيقة هو ما ُينفقه ويتصدق به، وأما ماعدا ذلك  النيب 

َوَهْل َلَك، َيا اْبَن آَدَم ِمْن َماِلَك ِإلَّا َمـا   »فهو يفنى إن كان طعامًا، ويبلى إن كان لباسًا 
عن ربـه   أخرب ، كما (39)«َأْو َلِبْسَت َفَأْبَلْيَت، َأْو َتَصدَّْقَت َفَأْمَضْيَت؟  َأَكْلَت َفَأْفَنْيَت،

َقاَل اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلى: َيا اْبَن : »أن من أسباب الرزق الذي يسوقه اهلل للعبد كثرة النفقة
ولـو كـان ذلـك     على العمل وكسب الـرزق  بل حوَّ النيب ، (40)«آَدَم َأْنِفْق ُأْنِفْق َعَلْيَك

مبزاولة ِحرفٍة يدوية فيها جهد  وَنَصـب  ألجـل أن يكـون عنـده مـا يفضـل عـن حاجتـه         
، َفَقـاُلوا: َيـا َنِبـيَّ اللَّـِه،     «َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َصـَدَقة  "»فيتصدق به فقال عليه الصالة والسالم: 

، ويف حديو آخـر  (41)اسديو«... َوَيَتَصدَُّقَيْعَمُل ِبَيِدِه، َفَيْنَفُع َنْفَسُه »َفَمْن َلْم َيِجْد؟ َقاَل: 
َفَيْحَتِطـَب، َفَيِبيـَع،    -َأْحِسـُبُه َقـاَل: ِإَلـى اجَلَبـِل      -َلَأْن َيْأُخَذ َأَحُدُكْم َحْبَلُه ُثمَّ َيْأُدَو »َقاَل: 

 أخـرب بهـا   ومـن أعظـم اّفوـزات الـ     ، (42)«َفَيْأُكَل َوَيَتَصدََّق، َخْير  َلُه ِمْن َأْن َيْسَأَل النَّاَس
يف الثواب الذي ينتظر املتصدقني، أن اهلل تعاىل خصَّص  م بابًا خاصًا من أبـواب   النيب 

»... اجلنة الثمانية حيمل اسم العمل الذي اعتادوه يف الدنيا، فقال عليه الصـالة والسـالم:   
 .  (43)«َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الصََّدَقِة ُدِعَي ِمْن َباِب الصََّدَقِة
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 .: اإلنفاق لدى املسلمني، وفيه ثالثة مطالباألولبحث امل

 .األول: دوافع اإلنفاق لدى املسلمني املطلب

من نافلة القول أن كل عمل ُيقصد من وراء حتقيقـه هـدف وغايـة معينـة، وكـل      
عامل له دافع يستحثه لذلك العمل، وهذه الدوافع والأايات قد تكون باطنة أو خفية ال 

اإلنفـاق لـدى   علـوم أن دوافـع   ها، وقد تكون ظاهرة جليـة، ومـن امل  ميكن االطالص علي
عـن بعضـهم، وإذا    مباين دوافعهتن أنفسهم تواملسلمبل وختتلف عن غريهم،  املسلمني

بـأن   م يف مقصدهم إلحـدى الأـزوات  ذكر اهلل عنه كان الصفوة املختارة لصحبة نبيه
، ؟عــداهم، فكيــف مبــن (44)چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳچ 

ب املنِفق إىل بذل ماله دون مقابـل  تتبع واالستقراء إجياز أبرز الدوافع ال  ترغِّوميكن بال
 من خالل النقاط اآلتية: 

طلب الثواب واألجر مـن اهلل: الشـك أن أعظـم باعـو ألهـل اإلميـان يف بـذل         .1
عنـد اهلل مـن األجـر     أموا م وإنفاقها يف وجوه اخلري املتنوعة إمنـا هـو ابتأـاء مـا    

ًا يف حتصيل اجلزاء العظـيم واألجـر اجلزيـل الـذي وعـد اهلل بـه       والثواب، وطمع
ال غرابة أن حيـرص  و، -كما أوردنا طرفًا من ذلك يف متهيد هذا البحو-املنفقني 

تقريـر مؤشـر    كما أشـار يعلم به أحد،  مسترتًا ال على كون إنفاقهمن كان هذا دافعه 
شاركة مع مؤسسـة بـي إن بـي    األعمال اخلريية الصادر عن جملة فوربس األمريكية بامل

يصرون على عدم ذكر أمسـائهم   األوسطمن أغنياء الشرق  %60إلدارة الثروات أن 
وهذا بال شك مـا جيعـل املعلومـات والدراسـات يف هـذا      ، (45)عند تقديم تربعات

مقـدار  الباب ناقصة  لكون اإلنفاق من أشخاص ال يريدون ذكـر أمسـائهم، وال   
ثـل هـذا قـد يكـون ظـاهرًا يف مثـل التربعـات البسـيطة         املبالغ ال  أنفقوهـا، وم 

مئـات املاليـني أو    عشـرات أو  واملتوسطة، وأما التربعات الضخمة وال  تتجاوز
 سقف املليار فمن الصعوبة مبكان االستتار خلفها أو ةاولة إخفائها. تجاوز ت
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مال وحب الثناء: حيو ينشد بعض من املنفقني الشهرة يف األع والوجاهة الشهرة .2
، فهو بـذلك يريـد   يف اجملالس أو اإلعالم اخلريية  ليلهج الناس بذكره والثناء عليه

نفسية، إضافة إىل كون مثل ذلـك حيقـق لـه     حاجاتحتقيق رغبات داخلية ويشبع 
وجاهة اجتماعية، بدليل كون البعض من هذا الصنف يشرتط لبذل ماله جلهة من 

، وال غرابـة يف ذلـك إذا علمنـا أن    اجلهات اخلريية إعالن ذلك وبثه يف الصـحف 
والشهرة يف قومـه فكيـف ببـذل    الثناء البعض مستعد لبذل روحه يف سبيل حتقيق 

الأايات ال  يسـعى النـاس لتحقيقهـا يف قتـا م     املال، وقد ذكر الصحابة للنيب 
َوالرَُّجـُل ُيَقاِتـُل   وجهادهم، وذكروا من األسباب ال  جتعل بعض الناس ُيقاتل: )

ورد يف حـال بعـض املـنفقني يـوم يسـأ م       ، وأصرح من ذلك ما(46)(َرى َمَكاُنُهِلُي
وأنهم إمنا قصدوا  هربهم عن سبب إنفاقهم أن اهلل يكذبهم يف ادعائهم ابتأاء وجه

 . (47)من ذلك ليقال: ) فالن  جواد(

من حق أهل بلده أو وطنه عليه تقـديم   رى أنخدمة اجملتمع: فبعض رجال األعمال ي .3
ا الدافع لدى نشاط بعض رجاالت األعمال ذمنها، ويتجلى مثل ه ونت يستفيدإعانا

ومن كانت رؤيته أوسع من ذلك فهو يبذل مالـه يف أي  يف بلدانهم أو مسقط رأسهم، 
 مكان من أرض وطنه ما دام هناك حاجة قائمة دون نظر إىل عالقته بأهل ذلك البلد.  

اجلسد الواحد عندما يرى رابطة يستحضر ة اإلميانية: فتجد أن بعض املنفقني األخو  .4
جنـد هـذا   ته مبا يسـتطيع، و اساته وسد حاجاغريه معوزًا أو ةتاجًا، فيسعى إىل مو

فقرية ملواسـاتهم   يف املساعدات ال  يقدمها رجال األعمال لدول إسالميةواضحًا 
 واقعة أو كارثة نزلت بهم. يف 

اسـتقامة وإميانـًا حيركانـه إىل البـذل     النخوة واملروءة: فقد ال جتد عند بعض التجار  .5
الـ  ُجبـل عليهـا الـدم العربـي      ، لكن بذرة املروءة والنخوة يف سبيل اهلل والعطاء

ذا ، وقـد يتجلـى مثـل هـ    إىل من تربطه به رابطة الدم تتحرك يف داخله ليبذل ماله
 أبناء األسرة أو القبيلة الواحدة، حيو يسارص بعضـهم لنجـدة وإعانـة    بنيالدافع 

 . -غالبًا-التفات إىل طلب املثوبة واألجر من اهلل نخوة واألَنفة، دونمن باب ال رابتهق
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  .املطلب الثاني: مناذج لإلنفاق لدى املسلمني قدميًا وحديثًا

يزخر التـاري  اإلسـالمي بنمـاذج مشـر فة وقـدوات مشـرقة ألصـحاب األيـادي         
وجه اهلل، قدوتهم يف ذلـك رسـو م    يبذلون الأالي والنفيس ابتأاء االبيضاء الذين ما فتئو

املباشـرة مـن    ، وعلى رأس هؤالء سلف األمة من الصحب الكرام الذين تلقوا تـربيتهم الكريم 
 . وغريهم  ،، وعثمان بن عفان، وعمر الفاروقكأبي بكر الصديق  حبيبهم

كما يزخر تارخينا بنماذج ألوقـاف تعليميـة فريـدة ومـن أبـرز هـذه األوقـاف        
أسسها اخلليفة العباسي املستنصر باهلل ببأداد، وكان افتتاحهـا   ال  سة املستنصريةملدرا

، وهي وإن كان ُيطلق عليها مدرسـة فهـي يف اسقيقـة مبثابـة     ـه631يف رجب من عام
  لكونها حتوي ختصصات عدة، حيو ُيدرس فقـه املـذاهب   اساضر اجلامعة يف الوقت

يقـول ابـن كـثري يف    ، فة إىل عناية خاصة باأليتاماألربعة، واسديو واللأة، والطب، إضا
نب َمْدَرَسة  َقْبَلَها ِمْثُلَها، َوُوِقَفْت َعَلى اْلَمَذاِهِب اْلَأْرَبَعِة ِمْن ُكلِّ َطاِئَفٍة اْثَناِن وصفها: " ومل ُي

ِديٍو َوَقاِرَئـاِن َوَعَشـَرُة   َوِستُّوَن َفِقيًها، َوَأْرَبَعُة ُمِعيِديَن، َوُمَدرِّس  ِلُكلِّ َمْذَهٍب، َوَشْيُ  َحـ 
لأليتـام   ُمْسَتِمِعنَي، َوَشْيُ  ِطبٍّ، َوَعَشَرة  ِمَن اْلُمْسِلِمنَي يشتألون بعلم الطـب، ومكتـب  

َواِحـٍد...  ر ِلْلَجِميِع ِمَن اْلُخْبِز َواللَّْحِم َواْلَحْلَوى َوالنََّفَقِة َما ِفيِه ِكَفاَيـة  َواِفـَرة  ِلُكـلِّ    وقدَّ
َخَزاِئُن ُكُتٍب َلْم ُيْسَمْع ِبِمْثِلَها ِفي َكْثَرِتَها َوُحْسِن ُنَسِخَها َوَجْوَدِة اْلُكُتـِب اْلَمْوُقوَفـِة   ُوِقَفْت 

وعـن  ، (48)وليس يف الدنيا  ا نظري، فكانت هذه املدرسة مجااًل لبأـداد وسـائر الـبالد"   ، ِبَها
إليهـا الكتـُب وهـي مائـة     فيها يقول اإلمام الـذهيب: " وُنِقـَل    املوجودة ضخامة الكتب

وأما عـن األوقـاف عليهـا فيقـول     ، (49)وست ون ِحْمًلا،... سوى ما ُنقل إليها فيما بعُد"
اإلمام الذهيب: " والَوقف عليها عد ة رباص وحوانيُت ببأداد، وعد ة قرى كبار وصأار ما 

 قارُب وقفها أصاًلقيمته تسعمائة ألف دينار فيما ُيخال إلي ، وال أعلُم وْقًفا ِفي الدُّنيا ي
 . (50)سوى أوقاف جامع دمشق، وقد يكون وقُفها أوسع"
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أنشـأها  الـ    املدرسـة املنصـورية  ، و(51)األوقاف التعليمية األيوبيةومن األمثلة أيضًا 
مـا تعجـز   ل عمارتهـا  سـمع مبثـ  مل ُي والـ  ، (52)بالقاهرة ـه683امللك املنصور قالوون سنة 

، مع أفانني البنيان واألوضاص، وغرائب الرتخـيم واألدهـان   الفراعنة عنه، وتقصر ا مم دونه
 .  والبصائر ووصف الشعراء فنون هذه العمائر وبدائع إعجازها الذي يذهل األبصار، وسائر األنواص

شـرص يف  والـ   (53)مدرسة السلطان حسن بن الناصر ةمد بن قالوونومنها كذلك  
 ـ. ه758بنائها سنة 

جمال اإلنفاق اخلريي كان مسة بـارزة للمسـلمني علـى     والقصد من ذلك أن نبني أن
مر العصور، وأما يف العصر اساضر فالنماذج أكثر من أن ُتحصر، ولعله يكفي مـن القـالدة   
ما أحاط بالعنق، فأذكر أمثلة لبعض اّسنني والذين كان  م مساهمات نوعيـة يف األعمـال   

 اخلريية، ومن هؤالء:  
ا يتميز به الشي  ناصر يف أعمال اخلرييـة اهتمامـه باجلانـب    : مم(54)ناصر الرشيد أواًل:

ال  تركهـا   الصحي مع عدم إهماله جلوانب أخرى دينية واجتماعية، وُيلحظ أن هذا املشاريع
 مشاريع نوعية قل من يلتفت إليها من رجال األعمال أو يسهم فيها، فمن ذلك: 

شروص توسـعته بتكلفـة إمجاليـة    مركز امللك فهد لألورام وسرطان األطفال ومإنشاء  .1
ويعترب هذا املركز الثـاني علـى مسـتوى العـامل     ، بلأت حوالي مخسمائة مليون ريال

وعالج األطفال املصابني بالسرطان، وعوجل يف املستشـفى مـا    يف أحباثاملتخصص 
 حالة سرطان أطفال.  8000يزيد عن 

مخسـة   ئل بتكلفة بلأتإنشاء مركز الدكتور ناصر إبراهيم الرشيد لطب العيون حبا .2
 وعشرون مليون ريال. 

حبائل )مركز الدكتور ناصر بن إبـراهيم الرشـيد    يف العامل مركز لأليتام كربإنشاء أ .3
، خبـالف تربعـه بوقـف    (55)مليـون ريـال   مائـة لرعاية األيتام( بتكلفة تزيـد علـى   

 ريال. ثالثني مليون خمصص له تزيد تكلفته عن 
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معة الفيصـل بالريـاض التابعـة ملؤسسـة امللـك فيصـل       تربص بإنشاء أحد املباني جبا .4
 مليون ريال.  أربعنياخلريية مببلغ 

ريال تشمل جتهيز سبعة مليون  إنشاء مركز غسيل الكلى يف حائل بتكلفة تصل إىل .5
 صالة وشراء أجهزة. 

 إنشاء مبنى التأهيل الوظيفي للنساء مبركز األمري سلطان للتأهيل بالدمام.  .6

 ائة مسجد يف مدينة حائل والقرى التابعة ملنطقة حائل. تكفل مبشروص امل .7

مركــز األميـــر سلمـــان للمعاقـــني حبائـــل بتكلفـــة  تبـــرص بكامــل تكــاليف إنشــاء .8
ريــال، وأضــاف تربعــات نقديــة أخــرى ملراكــز املعــوقني مببلــغ  (12.500.000)
 ريال.  000. 000. 25ليصبح جمموعة التربص ألعمال اإلعاقة (12.500.000)

ـــن    فا .9 ـــر م ـــة أكث ـــحدة األمريكي ـــواليات املت ـــه داخــل ال ــت جممــل تـربعـات ق
 . (56)ملراكز أحباث طبية وجامعاتثالثيـن مليون دوالر دوالر( 30.000.000)
يف يـوم  أعلـن السـي  سـليمان الراجحـي     : (57)الراجحـي بن عبـد العزيـز   سليمان  ثانيًا:

 ، وقـد وقـف هلل تعـاىل  لوطنيـة  أن دواجـن ا يف مدينه اجلـوف   أقيم مؤمتر يف م4/6/2014
ُعرف عن الشي  سليمان ميله الدائم للعمل اخلريي، وتوج هـذا العطـاء بـأن أوقـف ثلثـي      

 باسـم  ومت إنشـاء شـركة قابضـة   ، ثروته يف سبيل اهلل ووزص الثلو الباقي على أفـراد عائلتـه  
بينمـا   لتكون الذراص االسـتثماري إلدارة الوقـف،    شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة

تقوم مؤسسة سليمان الراجحي اخلريية بـإدارة القسـم اخلـريي وتوزيـع الريـع القـادم مـن        
، واحتـل الشـي  سـليمان    (58) القطاص االستثماري يف املشاريع اخلريية وأعمال اخلري املتنوعة

األكثر سخاء وتربعًا يف العامل وفق ما ذكرته  20الراجحي املركز السادس ضمن قائمة الـــــ
( X-Wealthة بيزنس إينسايدر األمريكية وال  أصدرتها شركة األحباث ويلو إكـس ) جمل

املتخصصة يف تقديم املعلومات والتفاصـيل املختلفـة عـن أثريـاء العـامل، حيـو ذكـرت أن        
 .  (59)مليار دوالر 5.7إمجالي تربعاته طوال حياته بلأت 
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( وهـو صـندوق   يـة صندوق االستدامة املالومن أبرز مشاريعه النوعية مشروص )
خريي ميوَّل من مؤسسة سليمان الراجحـي اخلرييـة بالشـراكة االسـرتاتيجية مـع وزارة      

برامج ومشروعات اجلهات اخلرييـة واالجتماعيـة باململكـة     الشؤون االجتماعية يدعم
رأمسـال  كقرض حسن ُيسرتد وفق آلية ُتحدد من قبـل ا يئـة اإلشـرافية للصـندوق،     

 . (60)المائة مليون ريالصندوق: 

: من رجال األعمـال بدولـة الكويـت لـه عـدة مسـاهمات       (61)الشي  ناصر اخلرايف ثالثًا:
 خريية ةلية ودولية من أبرزها:  

وعدد من الدول اآلسيوية لتدريب اساسب اآللي بالكويت  تطوعيًا مركزًا18أقام  .1
 . واألفريقية

ني يف البحرين ولبنان النكا وقام بتجهيز منازل للمحتاجيسري أنشأ قرية للفقراء يف .2
 . قام بشراء األراضي واملزارص وملَ كها للفقراء واملساكني يف عدة دول، كما وألبانيا

 . أنشأ عدة دور لأليتام وعدد من املراكز واملدارس اإلسالمية يف عدة دول أفريقية وآسيوية .3

إبريل عام  مطبعة لطباعة الكتب اخلاصة باملكفوفني بطريقة )برايل( يف شهر قام بتشييد .4
شـيَ د مـدارس   ، كما م، وكانت أحدث مطبعة بالشرق األوسط يف ذلك الوقت1996

سريالنكا، و زودهـا بكـل   وقني واملكفوفني يف كل من: ا ند، وباكستان، اخاصة للمع
 .  ما حيتاجه املعوقون من وسائل الرعاية والتعليم الكفيلة باملساهمة يف حل مشاكلهم

سـاهم يف تأسـيس   ، كمـا  اشنطن يعرف باسم )دار األرقم(أقام مركزًا علميًا يف و .5
 . (62)إذاعة داخلية يف واشنطن بأمريكا خلدمة التجمع اإلسالمي

 ميتلـك الوليـد بـن طـالل مؤسسـة خرييـة باسـم       : (63)األمري الوليد بن طـالل  رابعًا:
، تنطـوي حتـت هـذه التسـمية ثـالث      "مؤسسة الوليد بن طالل اخلريية واإلنسـانية  "

تركز ، وو لبنان و أخرى تشمل مجيع أحناء العامل مؤسسات يف اململكة العربية السعودية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ــاطاتها يف  ــة نش ــعودية  املؤسس ــة الس ــة العربي ــع،    اململك ــة اجملتم ــاالت تنمي ــى جم عل
 ومن أبرز األعمال اخلريية ال  ساهم فيها: ، ودعم ضحايا الكوارث، املرأة ومتكني

وحــدة ســكنية  10.000تــوفري : يهــدف الربنــامج لان التنمــويبرنــامج اإلســك .1
اململكـة العربيـة    منـاطق خمتلفـة يف   يفعلى مدى عشر سنوات  أسرة 10.000لـ

ــ، الســعودية ــامج شــققًا ســكنية يفكمــا وفو ــة ر الربن ــواء ذوي  الريــاض مدين إلي
 . ذلك املطلقاتاخلاصة، وك االحتياجات

سيارة على مـدار   10.000توزيع حيو تكفل األمري الوليد بمشروص السيارات:  .2
 عشر سنوات بواقع ألف سيارة كل عام لألسر اّتاجة. 

أعلن األمري الوليد بن طالل بن عبـدالعزيز آل سـعود،   : 2015 عام تربعه بثروته .3
ده بـأن يهـب ثروتـه لألعمـال     رئيس جملس أمناء مؤسسات الوليد لإلنسانية، تعه

مليار دوالر( حبسب  32مليار ريال سعودي ) 120اخلريية واإلنسانية مببلغ قدره 
وقال الوليد يف خطاب إعالن ا بة: "ومن منطلـق  ، اخلطة املدروسة لألعوام القادم

عاما دون انقطـاص   35حرصي وشأفي بالعمل اإلنساني وهو ما عهدمتوه مين منذ 
ن أهب كل ما أملك ملؤسسة الوليد لإلنسانية يف كل جماالتها: دعـم  فإنين أتعهد بأ

اجملتمع، القضاء على الفقر ومتكني املرأة والشباب، مـد يـد العـون عنـد حـدوث      
، وقال على صفحته يف تويرت بتاري  "الكوارث الطبيعية وبناء جسور بني الثقافات

 . (64)لإلنسانية" ملؤسسة الوليد: " اليوم ألتزم بأن أهب كل ما رزقين اهلل 2015/ 7/ 1

محد عن غريه من املنفقني من رجـال    : مما ُيميز الشي(65)الشي  محد الأماس خامسًا:
األعمال التفاته إىل املشاريع اإلعالمية النوعية وتسخري القنوات الفضائية للـدعوة إىل  

الزمان، ومـن  اإلسالم بعدة لأات، وهذا يف اسقيقة ما تفتقده وحتتاجه الدعوة يف هذا 
عن حتويل مجيع أبراجه يف مكـة الـ  تتجـاوز قيمتهـا      أعلنأهم مساهماته اخلريية أنه 

 . اإلسالم مليارًا ومائ  مليون ريال إىل أوقاف على أعمال الرب واإلحسان وتبليغ رسالة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 .املطلب الثالث: أوجه اإلنفاق لدى املسلمني

بنا أن نذكر إملاحة سريعة عـن   قبل أن أذكر أوجه اإلنفاق لدى املسلمني حيسن
جنـد أنهـا    يف كتاب اهلل وسـنة نبيـه  يف الكتاب والسنة، فبتأمل ما ورد  أوجه اإلنفاق

بباب من األبواب، مادام ذلك يف أوجه الرب واخلري، فقـال تعـاىل:    ةغري ةصور ةمطلق
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  ېئۈئ ېئ ېئچ

ــ (66)چجبحب خب مب ىب يب جت حت يئىئ ــد أن فصَّ ــه  فبع ــض أوج ــربل بع  ال
الرب بقول )ِمن  أطلق مجيع أنواص كاإلنفاق على الوالدين واألقربني واليتامى واملساكني

، (67)األصوليون العموم كما قرر ال  تفيد الشرطخري( ومعلوم أن )من( أداة من أدوات 
ــه تعــاىل:  ــة ، (68)چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻچ وكقول ويف اآلي

يعـين مافضـل عـن     ،(69)چۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئچ األخرى قال سـبحانه:  
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ٹ ٹ چ و ،(70)حاجتكم فـأنفقوه 

 مرضاته.   ظاهر  يف عموم األنفاق ما دام يف سبيل اهلل وابتأاء( ۇئ ۇئ فقوله ) (71)چىئ
املْسِلَم َلُيْؤَجُر ِفي ُكلِّ َشـْيٍء ُيْنِفُقـُه، ِإلَّـا    ».. أن  أخرب النيب  وأما يف السنة فقد

، يعين كل (73)من صيغ العموم (كل)، ومعلوم أن (72)«ِفي َهَذا التَُّراِب ِفي َشْيٍء َيْجَعُلُه
املال الذي يوضـع يف البنيـان، وهـو     نفقة ينفقها املسلم ُيثاب عليها، واستثنى النيب 

 يف حديو آخر يبني النيب و، (74)ةمول على َما َزاَد َعَلى اْلَحاَجِة كما ذكر ابن حجر
، فمتـى كـان اإلنفـاق يف أي وجـه مـن      (75)«ى اللَِّه َأْنَفَعُهْم ِللنَّاِسَأَحب  النَّاِس ِإَل»أن 

يف هذا اسديو صورًا  أوجه الرب واخلري فيه منفعة للناس فثم ةبة اهلل، ثم بني النيب 
متنوعة لنفع الناس بعضها مادي، وبعضها معنوي، حتى ال يبقى ألحد عذر  يف سلوك 

َوَأَحبُّ اْلَأْعَماِل ِإَلى اللَِّه ُسـُرور ُتْدِخُلـُه   »، فقال: يةطريق من طرق اخلري ذا منفعة متعد
َعَلى ُمْسِلٍم، َأْو َتْكِشُف َعْنُه ُكْرَبًة، َأْو َتْقِضي َعْنُه ِديًنا، َأْو تْطرد َعْنُه ُجوًعا، َوأَلْن َأْمِشـَي  

يف  عد د النيب و، (76)«اْلَمْسِجِد َمَع َأٍخ ِلي ِفي َحاَجٍة َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن َأْعَتِكَف ِفي َهَذا
ِإنَّ ِممَّـا  : »حديو آخر صورًا متنوعة لإلنفاق الذي يلحق صاحبه بعـد وفاتـه، فقـال   

َيْلَحُق اْلُمْؤِمَن ِمْن َعَمِلِه َوَحَسَناِتِه َبْعَد َمْوِتِه ِعْلًما َعلََّمـُه َوَنَشـَرُه، َوَوَلـًدا َصـاِلًحا َتَرَكـُه،      
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ُه، َأْو َمْسِجًدا َبَناُه، َأْو َبْيًتـا ِلـاْبِن السَّـِبيِل َبَنـاُه، َأْو َنْهـًرا َأْجـَراُه، َأْو َصـَدَقًة        َوُمْصَحًفا َورََّث
  و ـذا ال ُيسـتأرب أن   (77)«َأْخَرَجَها ِمْن َماِلِه ِفي ِصحَِّتِه َوَحَياِتِه، َيْلَحُقُه ِمْن َبْعـِد َمْوِتـهِ  

 وذمل يكن أحـد مـن أصـحاب الـنيب     : قال جابركما  يكون هذا دَأُب الصحابة 
 . (78)مقدرة إال وقف

وأما أوجه اإلنفاق لدى املسلمني يف العصر اساضر، فإن املتأمل جيـد أن اخـتالف   
املسلمني يف ذلك راجع إىل اختالف ثقافاتهم واهتماماتهم وتدينهم، ومن الصعوبة مبكـان  

يتسـنى لنـا معرفـة هـذه     أن جتد من له مساهمة أو نصيب يف كل أوجـه اإلنفـاق، وحتـى    
العناصـر  األوجه ميكن لنا إرجاص أوجه اإلنفـاق إىل أربعـة عناصـر، وهـي مسـتفادة مـن       

نة ملؤشر التنمية البشرية والذي تتم بواسطته املقارنات الدوليـة، وهـو مؤشـر تـركييب     املكوِّ
، مسـتوى املعيشـة  ( 3) التعلـيم ( 2) الصـحة  (1)هـي:   (79)يتكون من ثـالث مؤشـرات  

ن يضاف إىل ما حنن بصدد اسديو عنه الشؤون الدينية واالجتماعية، فعلى هـذا  ويكمن أ
 ميكن تقسيم أوجه اإلنفاق لدى املسلمني حبسب هذا املؤشر إىل أربعة أقسام: 

 : الشؤون الدينية واالجتماعية -1

ويقصد بذلك اإلنفاق يف األمـور الدينيـة مـن بنـاء املسـاجد، وحتفـيظ القـرآن        
دعاة واملعلمني، واألمور االجتماعية ككفالة األيتام وتهيئـة املقـابر،   الكريم، وكفالة ال

 وحفر اآلبار، وتفصيلها على النحو اآلتي: 

علـى بنـاء املسـجد والرتغيـب يف ذلـك       انطالقًا من حـو الـنيب    بناء املساجد: -أ
، ويف (80) «َلـُه ِفـي اْلَجنَّـةِ   َمْن َبَنى َمْسِجًدا َيْبَتِأي ِبِه َوْجَه اللَِّه َبَنـى اللَّـُه َلـُه ِمثْ   »وأن

ْن َبَنى ِللَِّه َمْسِجًدا َوَلـْو َكَمْفَحـِص َقَطـاٍة ِلَبْيِضـَها َبَنـى اللَّـُه َلـُه َبْيًتـا ِفـي          م »رواية
، وهذا اسديو العظيم رغوب كثري من املسلمني يف السعي لبنـاء بيـوت   (81)«اْلَجنَِّة

بيـوت املسـاجد لـدى كـثري مـن      اهلل حتى من غري املوسرين  ولذا فإن بند إعمار 
املؤسسات اخلريية العاملة يف بناء املسـاجد ال تعـاني عجـزًا أو احتياجـًا كـبريًا يف      

 تأطية تكاليف بناء املسجد  لكثرة الراغبني يف اإلنفاق يف هذا الباب. 
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فيحرص كثري من املنفقني تسخري أموا م خلدمة كتاب اهلل  حتفيظ القرآن الكريم: -ب
كفالة معلمي القرآن أو بناء دور حتفـيظ القـرآن، والسـعي يف ذلـك مبـا      تعاىل من 

يستطيعون، حاديهم يف ذلك اسرص على دخو م يف خريية هذه األمة ال  أخـرب  
، إال أن اإلقبال الكـبري  (82)(َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمُه (بقوله:  عنها النيب 

 أحناء العامل اإلسالمي أكثر من املوارد املتاحة، بالرغم على حتفيظ القرآن الكريم يف
، ومـع ذلـك تعـاني بعـض     (83)من الكلفة البسيطة لفتح حلقة ومكافـأة أسـتاذها  

اسلقات من عجز دائم يف ميزانياتها ورواتب معلميها ومعلماتها، وقد كانت لـي  
القـرآن   جتربة شخصية باإلشراف على حلقات حتفيظ القرآن ودار نسائية لتحفيظ

ملدة عشر سنوات، فكنُت أجد معاناة كبرية يف توفري رواتب املعلمـني واملعلمـات   
إضافة إىل قيمة إجيار الدار، وقلة من اّسنني الذين يتولون كفالة املعلم أو املعلمة 

 مدة طويلة تتجاوز اخلمس سنوات. 

ه دينهم وحرصًا منهم إميانًا من بعض املنفقني بواجبهم جتا كفالة الدعاة واملعلمني: -ج
چ چ ڇ ڇ ڇ چعلى نشره يف أصقاص األرض، وحتقيقًا لقول اهلل تعاىل: 

ــه   (84)چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ــنني بتوجي ــض اّس ــوم بع يق
أموا م لكفالة الدعاة واملعلمني لتعليم املسلمني وتفقيههم يف أمور دينهم، ودعوة 

من أكثر األبـواب   -البالأةرغم أهميته  –وهذا الباب غري املسلمني إىل اإلسالم، 
ال  يقل إقبـال املـنفقني عليهـا  جلهلـهم بأهميتـه، أو بسـبب التقصـري مـن قبـل          

 املؤسسات العاملة يف هذا اجملال يف التعريف بهذا اجملال. 
من أعظم أبواب الرب سقي املاء، وخباصة عن طريـق حفـر    حفر اآلبار )سقي املاء(: -د

َسْعد ل ات يف أضعف األحوال، وقد انتدب النيب اآلبار ألنها ال تنضب لعدة سنو
  فلذا ُيبادر كثري (85)(َسْقُي اْلَماِء؟ قال له: )َأيُّ الصََّدَقِة َأْفَضُل عندما سألهْبن ُعَباَدَة 

وأجـره عظـيم، إال أن    (86)من املسلمني إىل مثل هذا العمل  لكـون تكلفتـه بسـيطة   
حتتاج إىل حفر عميق ومضـخات السـتخراج    النوعية ذات التكلفة الباهظة وال اآلبار 

املنصِّـرون،   -ولألسف الشديد-املاء فتجد إحجامًا من كثري من املسلمني، وُيقبل عليها 
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وهذا األمر قد الحظته بصفة شخصية أثناء جول  لـبعض دول غـرب أفريقيـا صـيف     
ملـاء  هـ، حيو الحظت أن اآلبار العميقة ال  حتتاج إىل مضخة السـتخراج ا 1434عام 

قل أن يكون بناؤها ن قبل املسلمني  لكون تكلفتها عالية، بينما اآلبار العاديـة التقليديـة   
 .  (87)ال  يستخرج منها املاء يدويًا فهي كثرية جدًا

يف اجلنة والـذي   يتمنى كل مؤمن أن حيظى بشرف مرافقة النيب كفالة األيتام:  -هـ
اْلَيِتيِم َلُه َأْو ِلَأْيِرِه َأَنـا َوُهـَو َكَهـاَتْيِن ِفـي      َكاِفُلأرشدنا إىل الطريق إىل ذلك بقوله )

، وأصبح هناك مجعيـات خرييـة ةليـة    (88)(اْلَجنَِّة َوَأَشاَر َماِلك  ِبالسَّبَّاَبِة َواْلُوْسَطى
، (89)ودولية متخصصة بكفالة اليتيم كجمعية إنسان يف اململكة العربيـة السـعودية  

، وهذا الباب مـن أبـواب   (90)رابطة العامل اإلسالميومؤسسة مكة اخلريية التابعة ل
اخلري حيظى بإقبال شديد من قبل عامة الناس فضاًل عن موسـريهم  لكـون أجـره    

 . (91)عظيم وتكلفته يسريه
يعترب اسصول على مقربة خاصة باملسلمني يف الدول غري  تهيئة املقابر للمسلمني: -و

املسـلمني  نظـرًا للتكلفـة الباهظـة      اإلسالمية من األمـور الـ  تـؤرق كـثريًا مـن     
لألراضي يف تلك البلدان  لذا اجته بعض اّسنني للمساهمة يف سـد هـذه الثأـرة    
املهمة يف البلدان غري اإلسالمية، وشراء أراضي كبرية يتم ختصيصها لدفن املـوتى  

م من املسلمني إكرامًا  م أن ُيدفنوا مع الكفار، وهذا الباب ال حيظى بكبري اهتمـا 
لدى عامة املوسرين  إما لضعف التسويق  ذه املشاريع، أو لقلة فقه اّسنني، وقد 

فوجدتهم جيمعون يف كل مجعة بعـد   (92)زرت عاصمة إحدى الواليات يف أمريكا
الصالة أموااًل من املصلني ليتمكنوا من شراء أرض جلعلها مقـربة  لعـدم وجـود    

 ا اسال من عدة سنوات! مقربة للمسلمني يف هذه لوالية وهم على هذ

  التعليم: -2

ويقصد بذلك املساهمة يف تعليم أبناء املسلمني ورفع اجلهل عنهم، وطباعة مـا  
 ينفعهم من الكتب، ودعم البحوث ومراكز األحباث العلمية، وتفصيل ذلك: 
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حيظى بناء املدارس باهتمام ال بـأس مـن قبـل بعـض      بناء املدارس واجلامعات: -أ 
–قبال عليه ال يتواءم مع شدة اساجة، وال يزال هـذا البـاب   املسلمني إال أن اإل

لـيس علـى   ضعيف جدًا، كما أن املنجز من تلك املـدارس   -رغم أهميته البالأة
املستوى املطلوب، فمثاًل من خالل زيارتي ووقويف على بعض املدارس اإلسـالمية يف  

مط القـديم جـدًا   ، وجدت أنها مدارس على الـن (93)واآلسيوية ةبعض الدول األفريقي
وبتجهيزات بدائية، فضاًل عن ضعف تأهيل األساتذة، خالفًا ملا شاهدته مـن مـدارس   
تنصريية، هذا يف التعليم العام، وأمـا يف التعلـيم العـالي فمـن النـادر أن جتـد جامعـة        
إسالمية ُيشار إليهـا يف بنائهـا وجتهيزاتهـا وخمر جاتهـا العلميـة، قـد تكفَّـل بهـا بعـض          

ملسلمني أو املؤسسات اخلريية اإلسالمية، على الرغم من أن العامل اإلسالمي اّسنني ا
منظمـة املـؤمتر   صـادر مـن    تقريـر حـديو  يشهد نسـبة كـبرية مـن األميـة، فبحسـب      

بـني الـذكور    % 40ن نسبة معدل األمية يف العـامل اإلسـالمي تـراوح بـني    فإاإلسالمي 
األريــاف تزيــد عنهــا يف املــدن بــني اإلنــاث، وأن نســبة األميــة يف البــوادي و %65و

، علـى نقـيض مـا هـو حاصـل لـدى املنصـرين أو        (94)% 10واسواضر مبا يزيد عـن  
 يف اسرص الكبري على هذا اجملال.   (95)أصحاب املذاهب العقدية الفاسدة

ال شك أن نشر العلم وخباصة الشرعي مما حيتاجـه املسـلمون يف    طباعة الكتب: -ب 
ي، ومن أعظم وسائل بو العلـم الشـرعي ونشـره    كثري من بلدان العامل اإلسالم

توفري الكتاب، وهو حيظى باهتمام طبقة معينة من اّسنني ممـن ُيـدركون أهميـة    
الكتاب وضرورة نشر الكتب واملكتبات، إال أن الأالبيـة العظمـى مـن املـنفقني     

 . أهميته أبواب اخلري  ظنًا منهم بعدماملسلمني ُيحجمون عن هذا الباب العظيم من 

مفهوم البحو العلمي بأنـه القيـام بعمليـة فكريـة      ميكن حتديد البحو العلمي: -ج 
أو مشكلة معينة تسمى موضـوص   اسقائق املتعلقة مبسألةمنظمة، من أجل تقصي 

 إىلالبحو، باتباص طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحـو، وذلـك للوصـول    
تسمى  املشاكل املماثلةى للتعميم عل صاسةنتائج  إىلللمشكلة، أو  مالئمةحلول 

، وُيعترب البحو العلمي يف الدول املتقدمة من الركـائز الرئيسـة   (96)نتائج البحو
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ال  يقوم عليها بناء األمة العلمي والتقين والفكري، وركيـزة أسـاس سضـارتها    
وتقدمها، وهو مؤشر على جودة التعليم يف املؤسسات التعليمية، كما أن له أثره 

البلــدان واقتصــادها، وال شــك أنــه حيتــاج إىل آالت وأدوات،  ةيــالبــالغ يف تنم
ومعامل وخمتربات، يف سبيل الوصول إىل نتائج دقيقـة، وخمرجـات أكيـدة قابلـة     

 للتطبيق بشكل صحيح. 
بـأكثر مـــن   يف البحـو العلمـي   يف الدول العربية ال يسـاهم القطـاص اخلـاص    

الباقية فتقع على  %90تقنـي، أما فقــط مـــن نفقات البحو العلمي والتطوير ال10%
يف الوقت ذاته عرضه للهدر بسبب ما عـرف عـن إدارة    وهي، عاتق القطاص اسكومي

 . (97)اسكومات من الرتهل اإلداري، وسيطرة اإلجراءات البريوقراطية
وضمن قائمة ترتيب إنفاق الدول علـى البحـو العلمـي مـن إمجـالي الـدخل       

، ثم كوريا اجلنوبيـة  %44. 4يف املرتبة األوىل بنسبة  جاءت إسرائيل 2010اّلي عام 
(، وأول دولـة عربيـة يف القائمـة حصـلت علـى املرتبـة       %36. 3ثم اليابان ) 56%. 3
فقد ذكـرت الدراسـات الدوليـة     ، وأما السعودية(98)وهي تونس 86. 0بنسبة  38الـ

هـذا  و، % 084. 0م كانـت  2009أن هـذه النسـبة لعـام    « اليونسـكو »الصادرة عـن  
م، 2011أجرتها وزارة التعليم العالي عام  املوضوعية ال نتائج الدراسة  عيتعارض م

، (99)عطاة دوليـاً ضعفًا للنسبة امل12أي تبلغ %1أثبتت أن هذه النسبة هي حوالي ال و
 يسـاوي  املبلـغ وهذا  مليار ريال 2. 24 اإلنفاق على البحو العلميبلغ حجم حيو 

، وأما اإلنفاق غري اسكـومي فقـد بلأـت نسـبته     اليمجإلا لياّمن الناتج  %1مانسبته
عادت إىل خريطة البحـو والتطـوير   ، وهي بهذا حبسب إحصائية حديثة (100)9.02%

الـ   من منظمة اليونسكو و يف اخلريطة الصادرة سنويا 38العاملية السنوية ةتلة املركز 
  .(101)2014عام تضم أكثر أربعني دولة إنفاقا على البحو والتطوير يف ال

جامعة امللك سعود بـاقي   تتصدرفقد وأما ما يتعلق باألوقاف العلمية يف اجلامعات 
إىل حوالي أربعة مليـارات ريـال    قيمتها اجلامعات السعودية يف حجم األوقاف، حيو تصل

 امللـك فهـد   ةعبدالعزيز وجامعـ سعودي، وهناك جهود جلامعات سعودية مثل جامعة امللك 
 .  (102)اجلامعاتها من غريووجامعة أم القرى وجامعة طيبة ادن للبرتول واملع
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 الصحة:   -1

ويقصد بذلك مجيع أبواب لرعاية الصحية من بناء املستشفيات وتوفري العـالج  
وهـذا  فـتح عيـادات مكافحـة التـدخني واملخـدرات،      واألجهزة الطبية للمحتاجني، و

يـة املتخصصـة يف النـواحي    الباب التفتت إليه يف اآلونة األخرية بعـض اجلهـات اخلري  
" يف جلمعية اخلريية الصحية لرعاية املرضـى "عنايـة  الطبية يف اململكة العربية السعودية كا

والـ    مجعية الرمحة الطبية اخلرييـة ، و(103)ـه1428مدينة الرياض وال  تأسست عام 
، ومجعية زمزم للخدمات الصـحية  (104)يف املنطقة الشرقية هـ1425 مكان تأسيسها عا

ال توجـد باململكـة   و، (105)هــ 1426االجتماعية باملنطقة الأربية وكان تأسيسها عـام  و
، رغـم كـون اململكـة األوىل عامليـًا يف انتشـار      (106)ملكافحـة السـرطان   بضع مجعيـات سوى 
 أكرب.  ، وهذه البادرة من هذه اجلمعيات ُتعترب جيدة إىل حد ما مع كون اساجة(107)املرض

اخلريية املطروحة، وقلة املؤسسات واجلمعيـات اخلرييـة   ومع قلة املشاريع الصحية 
ال  تتبناها إال أنها ولألسف الشديد جتد إحجامًا كبريًا من قبل املوسرين، ومما يـدل علـى   

" يف تقريرها خالل الربـع األول مـن   جلمعية اخلريية الصحية لرعاية املرضى "عنايةذلك أن ا
ــه مت عــالج  1435عــام  ــن  مريضــًا 157هـــ ذكــرت أن ــر م ــدرها أكث ــة ق ــة إمجالي بتكلف

حالــة يف انتظــار  192ريــال )مليــون ومــائ  ألــف ريــال( ويف االنتظــار  1.200.000
هــ إىل الوقـت   1425العالج!، وأما مجعية الرمحة الطبية فقد صرفت منـذ تأسيسـها عـام    

مسـتفيد يف   600وصفة طبية، وعالج أكثـر مـن    6500جهاز طيب، وتأمني  700اساضر
 تقريبًا.   ، أي مبعدل مليون ريال سنويًا(108)مليون ريال 5. 10ت، بتكلفة إمجالية قدرها املستشفيا

وهذه املبالغ البسيطة أمام حتقيق إجنازات ضخمة جتعلنا نتساءل جتاه ذلك اإلحجام 
وعلى مستوى املؤسسات اخلريية العاملـة يف أحنـاء   من املوسرين جتاه إخوانهم املرضى. 

سة العاملية لإلعمار والتنمية مل تنب إال مستشفى متواضع واحد يف العامل فنجد أن املؤس
هـ وإىل وقتنا اساضر، وأما إذا كانت رؤيتنا أكرب 1420دولة إفريقية منذ تأسيسها عام 

من ذلك بتجهيز مستشفيات متكاملة بكافة التخصصات لعالج املرضى اّتاجني فهذا 
 دونه خرط القتاد. 
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 املعيشة:   -1

ما حيتاجه اإلنسان يف معيشته من طعام وشراب ولبـاس ومسـكن،   ويقصد بها 
حيو جيتهد كثري من املنفقني إىل ض  أموا م للجمعيات ال  تباشـر العمـل يف هـذه    
األبواب، كما تقوم مبتابعة اسياة املعيشـية للفقـراء طـوال العـام وحبسـب اساجـة أو       

 ترغيبًا يف املساهمة فيهـا،  املوسم، وقد وضعت لذلك برامج معينة وطرحتها للمنفقني
ككسوة الشتاء والسلة الرمضانية، واسقيبة املدرسية... ، وسيكون الكالم عن منـوذج  

 من اجلمعيات اخلريية ال  متارس مثل هذه األنشطة يف املطلب اآلتي. 

 دراسة حالتني ألوجه اإلنفاق لدى اجلمعيات واملؤسسات اخلريية: 

عمالن يف األعمال اخلريية، إحداهما أعما ـا ةليـة   فيما يلي مثالني ملؤسستني ت
 واألخرى دولية  ملعرفة اجتاهات املنفقني على مستوى املؤسسات اخلريية: 

 املثال األول: مجعية خريية ةلية )مجعية الرب بالرياض(: 

يبلغ عدد فروص مجعية الرب بالرياض عشـرة فـروص موزعـة علـى أحيـاء مدينـة       
، ويـرتاوح أعـداد   (109)مليـون نسـمة   7. 5اد سكانها أكثر مـن  الرياض ال  يبلغ تعد

-500األسر املكفولة لدى هذه الفروص بـني اخلمسـمائة واأللـف ومخسـمائة أسـرة )     
أسرة(، تأطي بعض هذه الفروص أكثر من عشرين حيًا، ويرتكز عمل مثل هـذه  1500

ية االسـتهالكية   اجلمعيات حول إعانة األسر الفقرية املعيشية وتقديم املساعدات العين
لذا مل يكن من املستأرب أن تكون أبواب الرب املطروحة يف مثل هذه اجلمعيات تصب 
يف هذا الباب، وإن كانت متنوعة فهو حبسب اساجة املومسية، ومن األمثلة على ذلك 

اسقيبـة   -إفطـار صـائم   -السلة الأذائيـة الرمضـانية   -صدقة الصيف -)كسوة الشتاء
سوم األضاحي(، وأحيانًا يكون هناك مسـاهمة   -زكاة الفطر -عيدكسوة ال -املدرسية

يف توفري السكن، وتبعًا  ذه املشاريع املطروحة يكون توجه املنفقني حبسبها وال ميكـن  
مبشـاريع نوعيـة أو ابتكاريـة كـالربامج التأهيليـة والتدريبيــة       -يف الأالـب  -جتاوزهـا  

 والصحية. 
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ة ومتواضعة إذ ال تتجاوز ميزانياتها السـنوية  ومع كون هذه املشاريع ُتعد بسيط
مـن العجـز الـدائم يف ميزانياتهـا       -يف معظم األحيان –بضعة ماليني، إال أنها ُتعاني 

ومن أجل هذا بدأت كثري من اجلمعيات بالتوجه حنو األوقاف الـ  ُتـدر دخـاًل ثابتـًا     
 بعيدًا عن ربقة املنفقني املتذبذبني. 

 خريية دولية )املؤسسة العاملية لإلعمار والتنمية(:  املثال الثاني: مؤسسة

للتقرير املالي السنوي للمؤسسة العاملية لإلعمار والتنمية التابعة من خالل قراءتي 
م والذي تضـمن مصـروفات املؤسسـة    2013لعام  (110)لرابطة العامل اإلسالمي بالرياض

دونـت  بـواب املتاحـة   خالل ذلك العام، واألوجه الـ  ُبـذلت فيهـا األمـوال حسـب األ     
 امللحوظات اآلتية: 

هـ هناك بنود يف ميزانيـة  1435/ 2/ 28هـ إىل 1434/ 1/ 1خالل الفرتة من  .1
املؤسسة مل يصلها أي دعم من قبل املتربعني  لضعف ثقافـة اإلنفـاق لـدى عامـة     
املنفقني، ومن ذلك: بند الرعاية االجتماعية، كفالة معاق، كفالة طالب علم، فقـد  

ذه البنود يف مدخوالت املؤسسة )صفر ريال(، ويقرب مـن ذلـك بنـود    سجلت ه
 أخرى مثل: كفالة أرملة، كفالة داعية. 

هناك مصروفات ميكن االستأناء عنها لو قامت بإسقاطها املؤسسات والشركات  .2
اسكومية أو شبه اسكومية كاملاء والكهرباء وا ـاتف واجلـوازات، حيـو بلأـت     

ريال( وهـو مبلـغ بـاهظ     328.653قطاعات األربعة )مصاريف املؤسسة  ذه ال
 بالنسبة إىل واردات املؤسسة. 

ريال(، وكـان باإلمكـان االسـتأناء     123.613بلأت رواتب العاملني يف هذه املؤسسة ) .3
 . عن ما ال يقل عن نصف هذا املبلغ لو كان التطوص بالوقت ثقافة سائدة يف اجملتمع

 دفعها  لكونها الزمـة عليـه بـإلزام الشـرص     هناك بنود ليس للمنفق كبري فضل يف .4
مثل الكفارات والعقائق والزكوات، فاملتربص يبحو عمن يسقط عنه هـذا اللـزوم   
الشرعي ويتحمل تبعته عنه، ومع ذلك جند أن بنـد الزكـاة فيـه ضـعف نسـبة إىل      

 مدخوالتهم.  املقدار الواجب املفروض على التجار يف أموا م، والشركات واملصارف يف
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 وارداتها:  اّسنني يف هذه املؤسسة من خاللوفيما يلي استعراض ألوجه اإلنفاق لدى 
 ملحوظات %النسبة املبلغ الوارد البيان م

 ..(-آبار-)مساجد تشمل %17.55 ريال 12.624.272 اإلنشائية 1

2 
الدعوة 
 والتعليم

 %5.25 ريال 3.777.021
 -تشمل )طباعة كتب

 قوافل دعوية( -مصاحف
 كفارة ميني %1.17 84.530.0 الكفارات 3
 ---- %0.02 ريال 18.150 العقائق 4
 ---- % 5.77 ريال 4.152.891 الصدقة 5
 ---- % 4.17 3.002.319 الزكاة 6
 غري خمصص ملشروص معني % 2.37 1.705.097 العام 7

 % 0.68 491.431 الكفاالت 8
–داعية -تشمل كفالة )يتيم

 أرملة...(-طالب علم

 % 62.98 45.285.660 املشروط 9
 مشروص خاص

 مبتربص كمسجد أو بئر
  ريال 71.902.141 اإلمجالي

 التعليق: 

ـاء مسـجد أو حفـر بئـر       .1 معظم التربعات الواردة للمؤسسة خمصوصة مبشروص معـي ن كبن
 %63متكامل، وليس للمؤسسة إال جمرد التنفيذ واإلشراف على املشروص، وهذا ميثل قرابة 

يع املؤسسة، فإذا انضاف إىل ذلك التربعات املتفرقة للمساهمات اإلنشائية يف بناء من مشار
من املشاريع املنفذة تصـب يف   % 80، يتبني لنا أن %17مسجد أو حفر بئر وال  متثل قرابة 

بناء املساجد أو حفر اآلبار، وهذا بال شك يبني لنا جبالء الثقافة السائدة لدى املتـربعني يف  
 اقهم. أوجه إنف
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، مع كونها مـن أهـم   % 37. 2أن التربعات العامة غري املقيدة مبشروص معني المتثل سوى  .2
 األبواب ال  تعطي للمؤسسة حرية التصرف يف األموال جتاه املشاريع األشد حاجة. 

ال يتمارى اثنان يف أهمية الدعوة إىل اهلل تعاىل ونشر دينه، وتعليم الناس أمور دينهم، ومـع   .3
أن هذا الباب ال حيظى بكبري اهتمام من املنفقني بدليل أنه مل حيصل إال على نسبة  ذلك جند

من التربعات، وإذا قارنت هذا مبا يبذله الكفار لنشر دياناتهم الباطلة  % 5زهيدة ال تتجاوز 
فإنك بال شك ستزداد أسى وحسرة على أهل اإلسالم، وهذا ما جيعـل أحـوال املـدارس    

ـاء والتجهيـزات وال مـن حيـو     اإلسالمية يف العامل  اإلسالمي مؤسفة ال من حيو اإلنش
 جودة األداء. 

ـائي     2013/ 1434بالرغم من السيولة الضخمة بالبالد عام  .4 ـا يبينـه التقريـر اإلحص ، كم
 % 25السنوي للسوق املالية السعودية )تداول(، ورغم الزيادة امللحوظة يف املؤشـر بنسـبة   

ـال   86. 1.752ة اإلمجالية لألسهم املتداولة ، حيو بلأت القيم2012عن عام  مليار ري
، فإذا أضفنا إىل هـذا املؤشـر مؤشـرًا آخـر وهـو      (111)مليار دوالر 43. 467أي ما يعادل 

هـ يف 1434املؤشر العقاري والذي رصد لنا إمجالي قيمة الصفقات العقارية ال  متت عام 
ـال   129منطقة الرياض فقط أكثـر مـن    ـار ري ـاف (112)ملي اململكـة العربيـة   ة إىل كـون  ، إض

مركزًا  23السعودية هيمنت على قائمة أغنياء العرب، حيو استحوذ السعوديون على حنو 
ـاوز      50ضمن القائمة ال  تشمل أغنـى   ـالي ثـروات يتج ـًا، وبإمج ـار   13. 142عربي ملي

، فهــل هــذه املبــالغ الضــخمة تناســب املــوارد املاليــة البســيطة للمؤسســات  (113)دوالر
مليـون   3يات اخلريية؟! أو مبالغ الزكاة البسيطة املدفوعة  ـذه املؤسسـة والبالأـة )   واجلمع

 ريال فقط(؟! 
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 املبحث الثاني: اإلنفاق لدى غري املسلمني. 

 .: دوافع اإلنفاق لدى غري املسلمنيلاملطلب األو

مثة دوافع عـدة لأـري املسـلمني وخباصـة الأـربيني يف بـذل أمـوا م لألعمـال         
 وميكن إجياز أهم هذه الدوافع من خالل النقاط اآلتية: اخلريية، 

كثري من املساهمني يف األعمال اخلريية من غري املسـلمني يكـون    الثقافة اجملتمعية: .1
دوافعهم قناعات داخلية مبنية على أن من ميلك ثروة مالية ال بد له أن يكون عونًا 

ي ندرو كارجنوهو أ رييةأحد أوائل املناصرين لألعمال اخللآلخرين، ووفق فلسفة 
أن اإلنسان الثري هـو نتيجـة االنتقـاء    الذي يرى الثري  األمريكي رجل األعمال

وبكسبه الثـروة يصـبح هـذا اإلنسـان وكـياًل للحضـارة،       ، الطبيعي لقوى املنافسة
وتصبح األعمال اخلريية أداة لتحسني اسضـارة وحتـل كبـديل عـن اإلصـالحات      

ا هــي حاضــرة عنــد رجــال األعمــال الأــربيني وهــذه الرؤيــة كمــ، (114)اجلذريــة
املليـاردير ا نـدي عظـيم    فحضورها عند الشرقيني ليس بأقل من ذلـك إذ يقـول   

 إجيـاد يف ةاولة  عليهم املساهمة كثريًااألغنياء "إن أغنى : ا ندأثرياء برميجي ثالو 
ذه ، فمثـل هـ  (115)ا"الذين ال يتمتعون باسظوة ذاته األشخاصم أفضل ملاليني عاَل

نصيب واصطفاء الخيول الأـين   أن الثروةفيها الأين يدرك الرؤى والقناعات ال  
االنكفاء على الذات بل ال بد من املشـاركة اجملتمعيـة ملـن مل حيـالفهم نفـس هـذا       

 اسظ، وأن مسؤولية إجياد عامل أفضل للفقراء تقع على عاتق األغنياء. 
وبشـكل منـتظم    تلقائيـاً  ص كل أسرةيختصواألوربية مريكية ومن طبيعة الثقافة األ

يقابـل  من دخلها للجمعيات اخلريية واملنظمات غري اسكومية، أي أنها تؤدي مـا  %2حنو 
 .  (116)الزكاةمن يف اإلسالم  ذلك

قد يتعجب البعض أن لدى غري املسمني بعـدًا دينيـًا وراء حرصـهم     البعد الديين: .2
جـب يـزول إذا علمنـا أن حجـم     على اإلنفاق يف األعمال اخلريية، ولعل هذا الع

مليـار دوالر يف   96. 80التربعات للمنظمات الدينية والكنائس يف أمريكا بلأت 
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مليار دوالر، وأن نسبة التربص  86ارتفعت لتصل إىل  2003، ويف عام 2001عام 
وقد أخرب اهلل تعاىل ، (117)من جمموص التربعات الكلي %38للمنظمات الدينية تبلغ 
ــأ  ــركني بـ ــن املشـ ــل إن (118)چڇچ چ چ چ ڇ ڇچ نهم: عـ ، بـ

املساعدات الدينية متتد من املؤسسات اخلريية إىل اسكومات، وعلى سـبيل املثـال   
ُتقدم اسكومة األمريكية من خالل البيت األبـيض مكافـآت خاصـة باملؤسسـات     
الدينية اخلريية وأفرادها وزعمائها، ومن بني تلك املؤسسات اخلريية الدينيـة أكثـر   

( مؤسسة دينية اختارتها اسكومـة الفيدراليـة   25( مؤسسة، مت اختيار )500من )
م، ومن أبرزهـا مؤسسـة )عمليـة التبـارك     2002األمريكية لنيل هذه املكافأة عام 

ــات     ــس ب ــديين الق ــا، ويرأســها املتطــرف ال ــة فرجيني ــا والي ــدولي(، ومركزه ال
مـن   2002سـنة   "أصدقاء دولـة إسـرائيل  " على جائزةوهو حاصل  -روبرتسون

، و حتصل هذه املؤسسة على تربعات ضخمة من قبل -أمريكااملنظمة الصهيونية ب
عامة الناس يف متويل عملها وأنشطتها، وخاصة من خالل الربنامج اليومي الشهري 

، وقـد  بو من عدة قنـوات "نادي السبعمائة" والذي يتحدث فيه بات روبرتسون وُي
كمـــا أســـس ، (119)بلأـــت هـــذه املنحـــة نصـــف مليـــون دوالر كدفعـــة أوىل

 حتولـت إىل إمرباطوريـة إعالميـة    الـ   (CBN) نصرانيةوكالة البو ال نروبرتسو
، وحتولـت عـرب الـزمن إىل وكالـة     م1960ضخمة أسسها بإمكانات ةدودة عـام  

أســس جامعــة ، كمــا لأــة 71دولــة وتــذاص بـــ 180د براجمهــا يف شــاَهضــخمة ُت
، (120)(جامعة رجيينت ى حاليًام)تس 1977عام  جامعة وكالة البو املسيحية باسم

الـذي يتخصـص يف    املركز األمريكي للقانون والعدالة عرف باسمُي قانونيًا ومكتبًا
، كمــا (121)الــدفاص عــن قضــايا املســيحيني املتــدينني يف اسيــاة العامــة األمريكيــة 

مكتب  ُيعنى بالشـؤون   -وألول مرة يف تاري  أمريكا-اسُتحدث يف البيت األبيض
 . (122)ةالدينية، وامسه مكتب البيت األبيض لألديان واملبادرات االجتماعي

حيظـى التـربص للمنظمـات واجلهـات الالرحبيـة يف كـثري مـن         التشجيع اسكومي:  .3
األمريكية إىل تشـجيع علـى مسـتوى السـلطات العليـا يف      اجملتمعات الأربية وخباصة 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ن مجيـع  مـ  2002عـام  طلب الرئيس جورج دبليو بوش اسكومة، وعلى سبيل املثال 
يف خدمـة   سـاعة عمـل   4000يعـادل  األمريكيني ختصيص سنتني على األقل أي مـا  

القـانون األمريكـي يفـرض علـى     إضـافة إىل كـون   ، (123)جمتمعاتهم وبلـدهم والعـامل  
، (124)مـن عوائـدها للجمعيـات الالرحبيـة اخلرييـة سـنويا       %5الشركات بأن تتربص بـ 

مـن   دوالر مليـار  59حـوالي  سي تلك مركز املؤسسات الالرحبية يف والية نيوجريومي
، ميثل الدعم اسكومي  ا أكثر مـن  دوالر من الدخل مليار 41ثر من وأك، املمتلكات

 . (125)2005-2004السدس وفق تقرير 
ال خيفى على مطلع أن حتقيق مركز اجتمـاعي غايـة يسـعى  ـا      املكانة االجتماعية: .4

كثري من الناس فضاًل عن خاصتهم وأغنيائهم، ومن حيصل علـى مثـل هـذا املركـز     
بتقـدير علـى مسـتوى واسـع مـن أفـراد       اجتماعية عالية و االجتماعي حيظى مبكانة

جمتمعه وقادته، كما حيظى باهتمام جتاه املشاريع ال  يقوم بها، إضـافة إىل االهتمـام   
اإلعالمي باإلشادة به والرفع من شأنه، فيتولد من جـراء ذلـك عالقـة محيميـة بـني      

ملـا يشـاهدونه    والـوالء  ناناالمتأفراد اجملتمع ومن حيقق خدمه  م ملا ُيكنونه له من 
 ا كما أن العاملني يف قطاص أي شركة يكون ، من أعماله اجملتمعية على أرض الواقع
رؤسائهم وارتباطهم الشخصـي مـع جهـود    بالفخر مساهمات إنسانية يتولد عندهم نوص من 

 (. 126)إىل الشركة وهو ما يرفع من معنويات املوظف ويولد اإلحساس باالنتماء، الشركة
يف عامل بعيد كل البعد عن األعمال اخلريية  لكونه منأمس يف الرتفيـه والفـن   و

والرياضة جند أن من ُيسمون )جنومًا( يف الدول الأربية يسعون للقيام بأعمـال خرييـة   
مساِندة كزيارة الفقراء أو املواقع املدمرة جراء اسروب والزالزل، كما يقومون جبمـع  

االت مثل هـذه اسـ  أصبحت حتقيق حلم طفل مريض، و التربعات لقضايا إنسانية، أو
لقب "سـنة الرتفيـه    2005سنة منحت  جملة تايمبشكل دوري حتى أن يتكرر حصو ا 

ُتتـيح  قد انتشـرت بـني هـؤالء )النجـوم(  لكونهـا      هذه الظاهرة  ، ومثل(127)"اخلريي
ورونها، للنجوم إبالغ معجبيهم و نقادهم أنهم أكثر من الشخصيات التمثيلية ال  يص

، وهذا بال شك يزيد من أو الثياب ال  يرتدونها، أو اسفالت الدعائية ال  حيضرونها
 اخلريية.  املشاركة أكثر أو تقديم املساهمات على اهتمام عامة الناس باإلحسان وتشجعهم
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 وتعزيزًا ملثل هذا السلوك من هؤالء املشاهري يقوم أحـد املراكـز املشـهورة وهـو     
أمساء عاملي اخلري السابقني واساليني املشهورين علـى   بإدراج ت اخلرييةمركز املؤسسا

مـن   160 م الـذي يعلـن عـن نشـاط    وقع أنظـر إىل النجـو  ، وكذلك على م(128)موقعه
يتم حتديو ، و(129)موعة متنوعة من األعمال اخلرييةهم جملشهورة يف دعماملشخصيات ال

، والقصـد  ات خريية يدعمها املشاهريمت  تعيني أول عشر مؤسس، كما هذا املوقع بانتظام
من إيراد أمساء النجوم ونشاطاتهم تأكيدًا للمعلومة وأن األمر ليس جمـرد جمازفـة، وأن   
بإمكان أي شخص متابعة هذه النشـاطات عـرب املوقـع املـذكور، وعلـى سـبيل املثـال:        

بوعيًا أسـ ُمقدمـة برنـامج تلفزيـوني ترفيهـي يشـاهده       أوبرا وينفرياإلعالمية املشهورة 
وعـرب  تساهم بشكل واسع يف األعمال اخلريية عرب مؤسستها اخلرييـة   ماليني األمريكيني

، ومن ذلك: بعـد عرضـها للزلـزال    القضايا اخلرييةبعض  برناجمها التلفزيونيطرحها يف 
ومـا القـاه األطفـال مـن الدراسـة يف مـدارس       2005املروص الذي ضرب باكستان عام 

 . (130) ذه املدارس دوالر 000. 500ن مشاهديها استطاعت أن جتمع م ماخليا

يقوم بإعطاء إعفاء  أربين قانون الضرائب الإ اسصول على اإلعفاءات الضريبية: .5
ضرييب لكل شخص تربص باملبلغ املقرر عليه سنويًا للضرائب ألي جهة دينية سواء 

و كنيسة أو معبد يهودي أو حتى معبد بوذي أو هندوسي أو حتـى مجعيـة أ  كانت 
منظمة غري رحبية تقوم وختتص باألعمال اخلرييـة، وهـذا املسـلك أعطـى سـيولة      
رهيبة لكل املؤسسات اخلريية تستطيع أن تنفق كيفما تشـاء مـن خـالل اسـتأالل     

 . (131)هذا البند

يشمل حتى العمل اخلريي غري النقدي، حبيو  اإلعفاء الضرييب أنومن املعلوم 
ريية ويتم تكبريها يف القوائم املالية لتحقيق إعفاء تقدم املؤسسة أو الفرد استشارات خ

  من أجل هذا يرى بعض الباحثني أن غالب قصد كثري ضرييب أو تهرب ضرييب أحيانًا
كمـا تسـميه بعـض الدراسـات     من رجال األعمال األمريكيني يف التربعات بال عائـد  

أهـم تلـك املزايـا     ، وأن مـن املدنية وليس لدافع ديـين هو اسصول على املزايا  الأربية
 . (132)اإلعفاء الضرييب كما سبق
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صــادر مــن مركــز املؤسســات الالرحبيــة يف واليــة التقريــر اليف  خدمــة اجملتمــع: .6
ة ال  تسـعى  رسالاللنا وضح ي 2005- 2004عام  -السابق الذكر - نيوجريسي

تلعـب املنظمـات الالرحبيـة يف     ": املؤسسات الالرحبية إىل حتقيقها، فقد جـاء فيـه  
دورًا منتظمًا ومميزًا يف جتربتنا اسياتيـة اليوميـة: فعربهـا نسـعى للرتفيـه       يوجرسين

وممارسة ا وايات، ونستمتع بالفنون، ونليب حاجاتنـا الروحيـة، تـوفر املؤسسـات     
الالرحبية العناية بأطفالنا وبكبـار السـن وباّتـاجني، كمـا تـؤمن اسصـول علـى        

الالرحبي هو تعبري نيوجرسي قطاص ، ء اجملتمعالرعاية الصحية والسعي للتعليم وبنا
". ثم ... عن كيف نعيش، ماذا ُنقي م، وأين نلجأ للمتعة، وإىل من نلجأ عند اساجة

يأتي التعريف بهذا القطاص على صورة االستفهام )من حنن؟ (، ليـأتي اجلـواب: "   
ضانة، ، مبا فيها مراكز اسإنسانيةمنظمة  25.000ي هي موطن ألكثر من سنيوجر

والعيادات الطبية، ومراكز إيواء املشر دين، واملستشفيات واملنظمات القائمة علـى  
الدين، واجملموعات البيئية، واملكتبات، وفرق األوركسرتا، ومراكز مجعيات الشبان 
املسيحيني، واجلامعات، ومراكز إيواء اسيوانات، والعديد من املؤسسات األخرى 

فيتضح مـن هـذه الرسـالة الـدور الفاعـل للقطـاص       ، (133)ال  ختدم الصاحل العام"
، فهو دور شـامل جلميـع نـواحي اسيـاة بـدءًا باألطفـال       خدمة اجملتمع اخلريي يف

وانتهاء باملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة، مرورًا باجلوانب التعليمية والصـحية  
فخدمـة الصـاحل العـام اليقتصـر علـى جانـب واحـد مـن اجلوانـب          ، والرتفيهية

تمعية بل يتعدى ذلك ليشمل مجيع القطاعات واألفراد وال  حيصـل خبـدمتهم   اجمل
 خدمة اجملتمع بأسره. 

املكتب  هأفادما  ومن األمثلة العملية على حرص األفراد على خدمة جمتمعاتهم
، مليون شخص 3. 64بلغ حوالي  لألشخاصأن التطوص بالنسبة  األمريكي لإلحصاء

نقطة مئوية  5. 0مبعدل  ارتفع 2011عام يف  األمريكيمع ساعات التطوص يف اجملتوأن 
يقدمون سـنويًا حنـوًا مـن عشـرين      مليون شخص 3. 64 أي ما يقارب % 8. 26إىل 

مـن نسـبة    %47مليون متطوص ما يعادل  13كندا أكثر من ويف ، (134)مليار ساعة عمل



 هـ1438شعبان  1ج (70اإلسالمية، العدد )وم الشريعة والدراسات جملة جامعة أم القرى لعل   236

ساعة  000 .000. 070. 2 تقريبًا يف عام واحدالكنديني وقد بلأت ساعات التطوص 
م الشخص سواء أكـان يف أمريكـا أم كنـدا أم بريطانيـا     عندما يقد ، وأنشطة املتطوعني

نظر إىل ساعات التطوص كجزء رئيس من حصول الشخص على سريته الذاتية للعمل ُي
فرصة أكـرب للعمـل، وكلمـا زاد عـدد سـاعات التطـوص، زادت نسـبة وفرصـة ذلـك          

 ! (135)الشخص يف اسصول على عمل

 ب الثاني: مناذج لإلنفاق لدى غري املسلمني قدميًا وحديثًا. املطل

سنعرض فيما يلي مناذج لإلنفاق لدى غري املسلمني، وقد مت اختيار منـاذج مـن   
بعض الدول ال   ا عناية باألعمال اخلريية من أمريكا وأوربا وآسـيا وهـي: أمريكـا،    

 دولة من هذه الدول: وبريطانيا، واليابان، وفيما يلي تفصيل الكالم عن كل 

   ألن(136)أو املستقل طلق على العمل اخلريي يف أمريكا القطاص الثالوُيأمريكا:  أواًل:
القطاص : هيوحتقيق التنمية الشاملة يف االقتصاد ثالث قطاعات  القطاعات الفاعلة يف

، (137)بكـل أشـكاله   ياخلـريي أو غـري الرحبـ    والقطـاص ، والقطـاص اخلـاص  ، اسكومي
وهو ًا االقتصاد االجتماعي، والقطاص اخلفي، أو اجلمعيات اخلريية العامة، ويسمى أيض

الفرتة  أمريكا يف شهدت   وقدحيتل مساحة واسعة من نشاط مؤسسات اجملتمع املدني
 يفمنــًوا ملحوًظــا  القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين ةنهايــ األخــرية مــن

كمـا  للمؤسسات املاحنة، متقدمة  مناذج أصبحت متثل وال  املؤسسات الوقفية الكربى
األمـوال   من عدد من املليونريات اجلدد الذين مجعوا مبالغ هائلة برز يف أمريكا

م تهعـن كيفيـة اسـتخدام ثـروا     البحـو يف بـدأ هـؤالء   وخالل فرتة الثورة الصناعية، 
االقتصـادية  مـع الـتأريات    االجتمـاعي؟ وأبـدوا تفـاعاًل عجيبـاً    العمـل   يفالضخمة 

تصبح الصناعة وسيلة لتحسني األمريكي  ل تمعجمليعيشها ا ال الضخمة  االجتماعيةو
وقد حتقق ذلك من خالل ، (138)لرتاكم الثروة وسيلة وليست جمرد اجملتمعأحوال أفراد 

، وحديثًا أمثـال بيـل   وفورد يكارنيج و: روكفلرقدميًا مثل ليونريات األمريكانكبار امل
 إسهاماتهم:  غيتس، وفيما يلي بيان لبعض
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، القـرن العشـرين   كان نشاط مؤسسات املليونري روكفلر الوقفية يف بداية :روكفلر .1
عشـرة مـن    السادسـة نسبة ةددة من دخله ألعمـال اخلـري منـذ بلـغ      بإعطاء قامف

عرفـت تلـك الفـرتة     ، مما كان له األثر البالغ على كـثري مـن األثريـاء حتـى    عمره
 . األمريكيةللمؤسسات الوقفية  الذهيببالعصر 

يشجع اقرتاح فرض ضريبة  يسكتلنداملهاجر اال كان املليونري كارنيجي ي:كارنيج .2
م، حتى ال تهأثناء حيا يحجمون عن العطاء اخلريالذين ُي املليونريات على تركات

فتتعرض ملشاكل إدارية قـد خترجهـا عـن    ا، نهيديرو لورثتهم يرتكوا هذه الثروات
لتحسني ي نشاء مؤسسته العمالقة شركة كارنيجإر ، لذا قريرغبات املورث املوص

 . ١٩١١وإيرلندا عام اململكة املتحدة  يفالشعب  أحوال
أساس ما أصبح فيما بعد مؤسسة وقفية  امللياردير هنري فورد وضع :فورد يهنر .3

وقد ، الوقفية املؤسسة إىل هذه شركته أسهم من % ٩٠تحويل قام ب حيوعمالقة، 
واالبتكـارات االجتماعيـة لتحقيـق     ياالجتماع رأس املال عمل املؤسسة يف تركز

 (. 139)مليار دوالر 11بلغ رأمسا ا ، والتنمية املستدامة للمجتمع
، وهي لندايزوجته موقد أسس مؤسسة خريية حتمل امسه واسم  :(140)يتسغبيل  .4

، أسسـها عـام   وقفية ماحنة متنح األعطيات واألمـوال وتسـاند اجلمعيـات   مؤسسة 
 . (141)2007وفق إحصائيات  مليار دوالر 6. 37غ رأمسا ا يبلم، و2000

الفـيس   أشـتهر بتأسيسـه موقـع   ، أمريكـي  ومربمج رجل أعمال ج:مارك زوكربري .5
 2015ديسـمرب   2 يـوم  ، يفيف العـامل  اجتماعياالجتماعي، وهو أكرب موقع  بوك

من ثروتهم والـ    %99ختليهم عن  بريسيال تشان وزوجته جأعلن مارك زوكربري
 . (142)مليار دوالر، بعد أن رزقا ببنت 45تبلغ حوالي 

 اجلمعيات واملؤسسات اخلريية األمريكية: 
القطاص  يضم (NCCSوفقًا للمركز الوطين األمريكي إلحصاءات العمل اخلريي ) .1

يف عــام  منظمــة ومجعيــة 972. 514. 1اخلــريي بشــقيه الــوقفي والتــربص قرابــة 
ويتم الرتخيص يوميًّـا  ، ( مجعية1.563.596م )2012وبلأت يف عام م، 2003

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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مليـون   11وينـتظم يف هـذا القطـاص قرابـة     ، تعمـل يف هـذا اجملـال   مجعية  200لـ 
مؤسسة مالية خريية يف  64800كما تشري اإلحصاءات إىل أن هناك ، (143)موظف

الواليات املتحدة، ينحصر نشاطها يف توفري مصادر مالية لتمويل املشاريع اخلريية، 
رة، وترتبط هذه املؤسسات بأوقاف ضـخمة ألصـحاب مؤسسـات ماليـة مشـهو     

مليـار   30مليار دوالر، وتـوزص مـن ريعهـا السـنوي      435ويصل جمموص أوقافها 
، وهناك كتاب يصدر بشكل سـنوي  (144)دوالر يف كل اجملاالت االجتماعية تقريبًا

(، لرصد حجم العطاء، وجهاتـه، ومقارناتـه   (GivingUSAبعنوان عطاء أمريكا 
 باألعوام السابقة. 

لديها ( United Ways ) يونايتد ويز دة تدعىهناك مؤسسة تطوعية أمريكية واح .2
 400مجعية مكافحة السرطان بأمريكا تتلقى ، كما أن (145)العاملفرص حول  1800

 . (146)مليون دوالر سنويًا كتربعات من األفراد و ا فروص يف كل والية
ملدينـة  تربعـت  ! مليـار دوالر  Lilly 13 إنـداوفت  يشـركة ليلوـ  يبلـغ رأس مـال    .3

األحداث، وقد بلغ إمجالي التربعـات إلغاثـة    مليون دوالر بعد 30نيويورك بـــ 
 . (147)مليون دوالر 700نيويورك من اجلمعيات الالرحبية فقط 

مركـز املؤسسـات الالرحبيـة يف واليـة     من أهـم مراكـز املؤسسـات غـري الرحبيـة       .4
حيو تعتـرب  الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للواليات املتحدة  سينيوجري
صادر  ذه املركز يف تقرير إنسانية، ومنظمة  000. 25ألكثر من  ًاموطن سينيوجر
مليـار دوالر   59متتلك حـوالي  م يفيد أن هذه املؤسسات 2005- 2004 للفرتة

كثـر مـن   ، ويعمـل فيهـا أ  مليار دوالر مـن الـدخل   41وأكثر من ، من املمتلكات
 . (148)موظف 000. 272

تلف األصعدة، ومن كافة شرائح اجملتمـع  يزداد حجم التربعات يف أمريكا على خم .5
. 0دوالر بزيادة  مليار( 42. 298إىل )م 2011ومؤسساته، حتى وصلت يف عام 

 : (149)2010واجلدول اآلتي يبني مصادر التربص عام ، 2010عن عام  9%
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 م2010 مصدر املساهمة م

 مليار 160.72 تربعات األفراد 1

 مليار 25.90 املنظمات 2

 مليار 16.33 مواتوصايا األ 3

 مليار 9.05 الشركات 4

 مليار 212 اجملموص

وُيلحظ من هذا اجلدول أن تربعات األفراد قد فاقت القنوات األخرى للتربص، 
مما يدل على أن ثقافة التربص لدى الشعب األمريكي سائدة يف اجملتمع مهما كان دخـل  

والـ  ُتعـد   -جنـوب أمريكـا   الفرد، ومما يؤكد ذلك أن الفرد األمريكـي يف واليـات   
( دوالرًا سـنويًا علـى   4070ينفـق )  -األكثر فقـرًا علـى مسـتوى الواليـات املتحـدة     

 األعمال اخلريية. 
ألـف مجعيـة خرييـة غـري رحبيـة،       071يف بريطانيا ما يزيد علـى  يوجد: بريطانيا ثانيًا:
)150(مليار جنية إسـرتليين  37م 1220ل هذه اجلمعيات حبسب ودْخ

علـى  )مـا يزيـد    
مليار دوالر(، وقد نشـرت صـحيفة اجلارديـان الربيطانيـة تقريـرًا حـول أعلـى         526

مجعية خريية بريطانية من حيو الدخل، وكـان مـن ضـمن العشـرة األوائـل:       1000
ــدة  م ــة املتحـ ــرطان يف اململكـ ــاث السـ ــد أحبـ ــال عهـ ــظ األطفـ ــندوق حفـ  ، وصـ
(SAVE THE CHILDREN ورابطـة ،)   عدة ، وصـندوق مسـا  مجعيـة للمكفـوفني

 . (151)(AID CHRISTIAN) النصارى
رييــة اخل ويلكــوم ترســتمــن أبــرز املؤسســات اخلرييــة يف بريطانيــا مؤسســة  

. 16وتبلغ ميزانيتها  1936تأسست يف عام ، لبحوث الطبية اسيوية ومقرها يف لندنل
 العشرين القرن بداية ع، وم(152)والر (دمليار 6. 23جنيه أسرتليين )ما يعادل مليار  6

 . (153)املساهمني من كبري عدد خالل من اسجم كبرية أوقاف إنشاء اجنلرتايف  بدأ
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: من املعلوم أن اليابان دولة بوذية ال تدين بأي دين مسـاوي ومـع ذلـك    اليابان ثالثًا:
، كما يتجلـى  واإلحسان الرب أموال وبذل ة جيدة يف العطاء االجتماعيجتربفإن لديها 

 ، وخالل(154)االجتماعية التنمية حتقيق يف اخلاص اصالقط به اضطلع الذي الدورفيها 
 إقبـال  لعـدم  ونظـًرا   ماحنة وقفية مؤسسة ١٢٠ءإنشا مت ١٩٨٢ و ١٩٧٥ بني الفرتة
 املصـاحل  خلدمـة  إال اخلرييـة  املسـاهمات  وتقـديم  بـذل  علـى  الياباني األعمال رجل

 ألمرا هذا يف التوسع فإن خريية شركة إنشاء بأهمية إقناعه لشركته، وصعوبة التجارية
 شـركات  قـادت  ، وقـد الشخصـي  املسـتوى  على منه أكثر املؤسسي املستوى على مت

 وسـوني موتـور،   هونداشركة  منها األموال بذل جمال يف كبرًيا تأيرًيا عمالقة صناعية
Sonyلكرتيـك إ ، وميتسوبيشيMitsubishi Electric    التجـارة   وزارة، كمـا قامـت

 قامت لكرتيكميتسوبيشي إ شركة أن اإلجنازات، حتى هذه بتشجيع الدولية والصناعة
اليابانيـة،   الصـحافة  بدأت الكمبيوتر، كما استخدام كيفية املعاقني لتعليم مدرسة ببناء
 من الرغم اخلريية، وعلى تساهماامل وفق وترتيبها اليابانية الشركات عن تقارير بنشر

اخلاصـة،   واملصـاحل  الأـري  بحـ  حيركها اليابانية اخلريية أن تؤكد الدراسات بعض أن
 . (155) كبرية بصورة اخلريية تهاميزانيا زيادة استطاعت اليابان فإن

 املطلب الثالث: جماالت اإلنفاق لدى غري املسلمني.

 الشؤون الدينية واالجتماعية:  -1

ما يتعلق بالشؤون الدينية: فإن الأربيني يروجون بأن مساعداتهم ال  يقدمونها 
ابعة عن دوافع إنسانية حبتـة بعيـدة عـن أي أطمـاص أخـرى دينيـة أو       للبلدان الفقرية ن

، لكن هذه الرؤية سرعان ما تتالشى عند عرضها على جمهـر الواقـع واسـال،    ةسياسي
فقد أضحت اجلهود التنصريية يف بلدان العامل غري النصراني ضاربة جبذورها حتـى يف  

فضـاًل عـن غريهـم،     %95أكثر مـن  البلدان اإلسالمية ال  تتجاوز نسبة املسلمني فيها
إىل م 2011وتشري بعض الدراسات أن حجم التربعـات يف أمريكـا وصـلت يف عـام     

، وممـا يـدل   (156)للجمعيـات الدينيـة   %83 تهنسب مادوالر، تذهب  مليار( 42. 298)
ومخـس مائـة    وعشـرين ألفـاً   ًاأربعـ بلأت عدد املنظمات التنصريية يف العامل لذلك أن 
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منظمة، وعدد املنظمات العاملة يف جمـاالت اخلدمـة يزيـد عـن      (580. 24ومثانني ) 
منظمة، ويبلغ عدد املنظمات ال  تبعو منصرين ( 700.20عشرين ألفا وسبع مائة )

( 3880متخصصني يف جماالت التنصري واإلغاثة ثالثة آالف ومثـاني مائـة ومثـانني )   
ية وهي أكرب منظمة أمريكيـة  منظمة " كاريتاس " التنصري املنظماتوتتزعم هذه منظمة، 

عاملية تنصريية تعمل حتت ستار املساعدات اخلريية، وتتواجد باسـتمرار يف أي مكـان   
حيتاج ملساعدات خريية ولكن يف نفـس الوقـت يتواجـد معهـا جـيش مـن املنصـرين        

ويزيـد  ، ألدنى درجـات املسـاعدة   ونتاجذين حية على الناس النصرانييقومون بنشر ال
( 720. 98وسـبع مائـة وعشـرين )    التنصريية على مثانية وتسـعني ألفـاً  عدد املعاهد 

، ويبلغ عدد املنصرين املتفرغني للعمل خارج إطـار اجملتمـع النصـراني    تنصرييًا معهدًا
، ويزيـد  ( منصـراً 273770وسبع مائة وسـبعني )  وثالثة وسبعني ألفًا مائتنيأكثر من 

( كتـاب  22100ومائة ) وعشرين ألفًا عدد الكتب املؤلفة ألغراض التنصري عن اثنني
يف لأات و جات متعددة، وبلـغ عـدد النشـرات واجملـالت الدوريـة املنتظمـة ألفـني        

( نشرة وجملة، توزص منها ماليني النس  بلأات خمتلفة، ويزيد 2270وسبعني ) ومائتني
( إذاعة، تبو إىل أكثـر  1900عدد ةطات اإلذاعات التنصريية على ألف وتسع مائة )

جمموص التربعات ال  حصل عليها املنصـرون   ، وبلأت( دولة وبلأاتها100من مائة )
ًا خمططـ ، وتذكر بعض املصادر أن (157)( دوالر أمريكيمليار151لعام واحد حوالي )

 870للتنصري  امليزانية اإلمجالية يهدف إىل أن تكون ميالدي 2025لتنصري حتى عام ل
أكثر من ألفي ةطة، وأن يـتم   لفازيةوالت ذاعيةاال ، وأن يبلغ عدد اّطاتمليار دوالر

، وجـل  (158)ًاشهري جديدًا دورية وكتابًا 450، وأن يكون هناك ماليني منص ر3تفريغ 
األموال املصروفة على هذه املشاريع الدينية الضخمة ليست من قبل جهات حكومية، 

 وإمنا هي من قبل أفراد أو مؤسسات خريية. 
االحتـاد  لشؤون االجتماعية: فمن أبرز النماذج ما قـام بـه   وأما املساهمات يف ا

وفقـًا للموقـع    -السـابق ذكـره   - بـي أي كـريز(   إنالقومي لكرة السـلة األمريكيـة )  
االحتـاد   أن (/http:/ / aol. nba. com/ nba_cares) اإللكرتونـي لشـبكة املنظمـة   

http://aol.nba.com/nba_cares/


 هـ1438شعبان  1ج (70اإلسالمية، العدد )وم الشريعة والدراسات جملة جامعة أم القرى لعل   242

مليـون   100سـنوات حـوالي   مخس خالل  جمعون ويساهمونوالالعبني والفرق سَي
دوالر ألعمال اإلحسان، ويتربعون بأكثر من مليون ساعة عمل على شكل خـدمات  

مكـان يسـتطيع فيـه     100تطوعية مباشرة للمجتمعات حول العامل، ويبنون أكثر مـن  
برنـامج  قام هذا االحتاد بتنفيذ ، كما (159)األوالد وعائالتهم العيش، والتعلوم، واللعب

إىل مساعدة  -ةالذي يقدم على مدار السن-يهدف هذا الربنامج  ، حيو"القراءة لإلجناز"
وتشجيع الراشدين على القراءة املنتظمة مع األطفال ، األحداث يف تطوير حب التعلوم

ربنامج يصل ال عدد املستفيدين من هذار منظمة "أن بي أي كريز" ُتقدِّ، لدعم هذا ا دف
 (160)ماليني طفل سنويًا، وهو أكرب برنامج تعليمي يف تاري  الرياضة اّرتفة. 5إىل 

 التعليم: -2

وعلـى سـبيل   ، عند غـري املسـلمني   لألعمال اخلريية ةأساسي عد التعليم ركيزةُي
ألحبـاث لـدعم   امتويل يف توسع اليكية برتقوم العديد من املؤسسات اخلريية األماملثال 

عـدة مؤسسـات خرييـة      ـذا ا ـدف اجتمعـت     ولعالي يف سائر أحناء العاملالتعليم ا
وكاثرين تي ماكارثر، ومؤسسة فورد، ومؤسسة روكفلر، ، مؤسسة جون ديأمريكية ك

ومؤسسة كارنيأي يف نيويورك، ومؤسسة وليام وفلوراهيوليت، ومؤسسة أندرو دبليو 
املؤسسات اخلريية جمتمعة أكثر من قدمت هذه ، ويف الشراكة للتعليم العالي يف أفريقيا

مليون دوالر إضافية خالل مخـس سـنوات    200إنفاق بمليون دوالر وتعهدت  150
وأوغنـدا،   لدعم جامعات منتقاة يف غانا، وموزمبيـق، ونيجرييـا، وجنـوب أفريقيـا، وتنزانيـا،     

(161)والسياسي. واالقتصادي وكينيا، وهي جامعات تشكل عناصر للتقدم االجتماعي
 

إىل  2001ري الدليل اإلحصائي للنشاط اخلريي يف الواليات املتحدة لعـام  ويش
، وأشـهر  (162)مليار دوالر من جمموص التربعـات  84. 31أن حجم التربص للتعليم بلغ 

األوقاف التعليمية الكربى يف الواليـات املتحـدة هـي األوقـاف اجلامعيـة، وأشـهرها       
 عام بلأت قيمتهجامعات العامل حبجم  تتصدر الصندوق التربعي جلامعة هارفارد وال 

إىل أكثر من ثالثني مليار دوالر أي ما يصل إىل أكثر مـن مائـة وعشـرة مليـار      2014
جامعة ييل بقيمة أوقاف تصـل سـوالي عشـرين مليـار     ، ثم جاء بعدها ريال سعودي



 243        د. عبدالرمحن بن عبداهلل اخلميس           اإلنفاق اخلريي بني املسلمني وغريهم 

مليار ريال سعودي، ثم كـل مـن جـامع  برنسـتون وسـتانفورد       75ما يعادل دوالر 
وتـأتي  ، مليـار ريـال(   63وقفية تصل إىل سبعة عشر مليار دوالر لكـل مـنهم )  بقيمة 

 بإمجالي يصل إىل أكثر من عشرة مليارات دوالر أي ما خامسًا MITي تي آجامعة ام 
ومل تقتصـر بـرامج األوقـاف يف الواليـات     ، مليار ريال سعودي 38يصل إىل حوالي 

اسكومية تعمل بصـفة دائمـة علـى     املتحدة على اجلامعات اخلاصة، بل إن اجلامعات
 Texas تعزيز أوقافها، وخري دليل على ذلك أن جامعـة متشـجن وجامعـة تكسـاس    

 . (163)جاءتا سابع وثامن جامعة أمريكية يف حجم أوقافها
ويف اململكة املتحدة ال تزال جامعة كامربدج تتصدر اجلامعات الربيطانية بقيمـة  

ثم جامعة ادنربا وجامعة  أكسفورديها جامعة تزيد على عشرين مليار ريال سعودي تل
 . (164)مانشسرت

إىل ارتفعت نسبة مشاركة القطاص اخلاص يف متويل البحـو العلمـي   ويف اليابان 
 . (167)%18بينما مشاركة القطاص اسكومي (166)%85 الدراسات توصلها إىل، وبعض (165)75%

ا جنـد أن  وحتى نعلم مدى تأثري البحو العلمـي علـى اقتصـاد الـدول ومنائهـ     
-1999يف اإلنفاق على البحـو العلمـي بـني عـامي      %100الصني قد قفزت بنسبة 

 لـنفس الفـرتة! متجـاوزة بـذلك بعـض الـدول       %60، وكوريا اجلنوبية بنسـبة  2009
 . (168)واليابان الواليات املتحدة األمريكية ذلك الكربى مبا يف

ج، حبسـب اهتمـام   واجلدول اآلتي يوضح اجتاهات املنفقني )األفـراد( بالتـدري  
 : (169)م2009اجلهة املستفيدة من اإلنفاق ونشاطها يف أمريكا عام 

 م اجلهة املستفيدة املبلغ باملليار نسبته من اإلنفاق
 1 الدينية 80.96 38.2%
 2 األوقاف 25.9 % 13.92

 3 التعليمية 31.84 15%
 4 اخلدمات االجتماعية 20.71 9.7%
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 م اجلهة املستفيدة املبلغ باملليار نسبته من اإلنفاق
 5 الصحية 18.43 8.7%
 6 الثقافة والفنون واإلنسانية 12.14 5.7%
 7 املنافع العامة 11.82 5.5%

 8 البيئة واسيوان 6.41 3%
 9 املعونات الدولية 4.14 2%

 اإلمجالي مليار دوالر 212.35

واجلدول اآلتي يوضح اجتاهات واهتمامات املنظمات واملؤسسـات اخلرييـة يف   
 ، (170)إلنفاق ونشاطها يف أمريكاأمريكا، حبسب اهتمام اجلهة املستفيدة من ا

 م اجلهة املستفيدة املبلغ باملليار نسبته من اإلنفاق
 1 الدينية 81.78 47%

 2 التعليمية 27.46 15.5%
 3 الصحية 17.95 10.05%

 4 اخلدمات اإلنسانية 17.36 9.1%
 5 الفنون و الثقافة   11.07 5.8%
 6 املنافع العامة  10.94 5.8%
 7 لبيئة واسيوانا 5.83 5.8%
 8 املعونات الدولية 2.65 1.5%
 9 أخرى 15.11 7.9%

 وُيمكن من خالل هذه اإلحصائيات تسجيل امللحوظات اآلتية: 
أن التربعــات الدينيــة متثــل النســبة األعلــى مــن اهتمامــات الشــعب األمريكــي   .1

ا هـي  واملؤسسات اخلريية، وال ينبأي أن ننظر إىل هذه التجربة بالتشكيك بقدر مـ 
 لالستفادة منها. 
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أن التعلــيم والصــحة وخدمــة اجملتمــع كــل ال يتجــزأ مــن احتياجــات اإلنســان   .2
ومتطلباته ال  ال تنفك عنه وال ميكن االستأناء عنها  ألن غاية كل إنسـان مهمـا   

 واملعرفة.  كانت ديانته أن يعيش حياة كرمية خالية من األمراض والفقر، متطلعة إىل العلم
كجمعيـات  -الهتمامات ال  نعدها كمسلمني مـن سفاسـف األمـور   بالرغم من ا .3

إال أنها تلقى رواجًا ودعمًا كبريًا، وعلى الرغم مـن كونهـا أقـل     -الرفق باسيوان
ميزانية من غريها، إال أن ميزانياتها تعترب ضخمة إذا ُعلم أن هذه املليارات تتدفق 

 منتجاتها.  ات يف تسويق وترويجبشكل سنوي، ما يدل على براعة واحرتافية تلك املؤسس
أن جل اهتمامات الشعب األمريكي منصبة خلدمة بلده أو أهـداف بلـده الدينيـة     .4

واالقتصادية، وأما املعونات ال  ال طائل من ورائها ال يعريوها اهتمامًا  فلهذا ال 
 هي األقل.  -يف هذا البيان–نستأرب أن جند نسبة املعونات الدولية 

 املوازنة بني واقع اإلنفاق بني املسلمني وغريهم يف العصر احلاضر:  :ثاملبحث الثال

قبل الدخول يف نتيجة املوازنة بني املسلمني وغريهم يف اإلنفاق حيسن بنا أن 
واألخالق  النبيلةيتصف ببعض الصفات  -على جهة العموم-أن الأرب ننبه إىل 
سقيقة أخالق إسالمية حثت كاإلتقان وحب مساعدة اآلخرين، وال  هي يف االرفيعة 

عليها الشريعة، وأن االعرتاف مبثل ذلك ومدح القوم مبا فيهم من غري مبالأة هو من 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چ متام العدل الذي أمرنا به ربنا بقوله: 

ۋ  ۋۆ ۈ ۈ ٴۇ ۆۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۓے

بعض الطبائع اجلبلية  ، وقد امتدح الصحابي اجلليل عمرو بن العاص (171)چۅ
ِإنَُّهْم : َلِخَصاًلا َأْرَبًعا نَّ ِفيِهْمفقال: )إ -وهم األوربيون واألمريكان حاليًا -الروم عند 

َوَخْيُرُهْم ، َوَأْوَشُكُهْم َكرًَّة َبْعَد َفرٍَّة، َوَأْسَرُعُهْم ِإَفاَقًة َبْعَد ُمِصيَبٍة، َلَأْحَلُم النَّاِس ِعْنَد ِفْتَنٍة
، فقد (172)(َوَخاِمَسة  َحَسَنة  َجِميَلة  َوَأْمَنُعُهْم ِمْن ُظْلِم اْلُمُلوِك، ِلِمْسِكنٍي َوَيِتيٍم َوَضِعيٍف

أن الروم خري الناس ملسكني ويتيم وضعيف، مما يدل على رقة طبائعهم  ذكر 
يف -وحبهم إلعانة غريهم، وهذا بال شك على مستوى األفراد أما اسكومات فاألمر

 خمتلف متامًا.  -نظري
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املوازنـة بـني املسـلمني وغريهـم يف اإلنفـاق، فإنـه يتجلـى لنـا          وأما عن نتيجة
اإلنفاق لـدى املسـلمني    جماالتودوافع  بعد أن عرفنا يف املبحثني السابقني -بوضوح 
البون الشاسع بني الفريقني، والفرق الواضح بينهمـا، وحيصـل مـن جـراء      -وغريهم

 يؤمنون باهلل ورسوله أن تأمل ذلك غنب حقيقي لكل مؤمن، إذ كيف استطاص أقوام  ال
ينافسوا أهل األميان الذين دعاهم ربهـم لإلنفـاق مـن رزقـه، ودعـاهم رسـوله قـواًل        
وعماًل، ومضى على ذلك سلف األمة وخريها، وأصبح من ُيشار إلـيهم يف األعمـال   
اخلريية معدودين، وأصبح اإلنفاق فرعًا ال أصاًل، ونـادرًا ال غالبـًا، ومـن أجـل هـذا      

رئـيس  خم أعمال بعض اّسنني مع بساطتها، وقد أشار إىل هذه اسقيقـة  أصبحنا نض
 2012لعـام   اجمللةأمساؤهم يف قائمة  " تعليقًا على من وردتحترير جملة "أريبيان بزنس

إىل أن أثرياء العرب هم األكثر تقصريًا بني أثرياء العامل ومشاهريهم يف جمال األعمـال  
كما أنهم األقل مساهمة يف ، معات املدنية يف بلدانهم، ودعم ومساندة اجملت(173)اخلريية

 . دعم التعليم والبحوث العلمية

وإذا قارنا بندًا واحدًا من البنود ال  سبق ذكرها يف جماالت اإلنفاق لـدى غـري   
مليـار   25وهو بند األوقاف يف أمريكا والذي بلغ يف عام واحد أكثـر مـن    -املسلمني

ا املؤسسات املالية ال  ينحصر نشاطها يف متويل املشـاريع  دوالر، هذا من األفراد، وأم
مليـار   30مليار دوالر، وتوزص من ريعها السنوي  435اخلريية فيصل جمموص أوقافها 

دوالر، يف مقابل ما نشاهده من تعثر كثري من األوقاف لـدى املسـلمني ذات التكلفـة    
طية املبالغ الالزمة  ا، وقد البسيطة عدة سنوات دون أن يتمكن القائمني عليها من تأ

إعالنًا تسـويقيًا ألوقـاف خرييـة متنوعـة يف      110اطلعت على ما يزيد على أكثر من 
اململكة العربية السعودية ينتظر القائمون عليها أصحاب األيادي البيضـاء واملبـادرات   
الكرمية من أصحاب رؤوس األموال أن يتكرموا علـيهم بفضـول أمـوا م مـن أجـل      

، ومـع ذلـك ميكـو    -غالبـاً  -ا، مع كون املبالغ املطروحة  ذه األوقاف بسيطةكفالته
هؤالء السنوات الطوال يف انتظار من يتربص ولو بطوبة أو دونها، وفيمـا يلـي جـدول    

 يوضح مناذج  ذه األوقاف، وتكلفتها واجلهة املستفيدة منها: 
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 قيمته اجلهة املستفيدة مكانه اسم الوقف 

 ريال 6000.000 املكتب التعاوني الربوعة/تهامة 2وقف الدعوة  1

 ريال 3000.000 املكتب التعاوني باخلبيب بربيدة اخلبيب/ بريدة وقفي 2

مجعية حتفيظ القرآن بالكامـل   مكة املكرمة الوقف القرآني 3
 وقرى بين ُسليم

 ريال 4.531.850

 ريال2000.000 املكتب التعاوني يف وسط بريدة بريدة الوقف الدعوي 4

ــاريع   5 ــف املش وق
 الدعوية بالفارص

 ريال 1.500.000 املكتب التعاوني بالفارص الفارص/مهد الذهب

 ريال  5.370.000 املكتب النهاوني بشرق جدة جدة وقف دعوي 6

ــرآن  ةايل عسري ربيع القلوب 7 ــيظ القـ ــة حتفـ مجعيـ
 مبحايل عسري

 ريال 5.522.000

 ريال 5000.000 املكتب التعاوني بالرين عيةالرين/ القوي وقف الدعوة بالرين 8

 ريال 3.600.000 املكتب التعاوني بينبع الصناعية ينبع الصناعية الدعوي األولالوقف  9

 ريال 2.894.000 مجعية حتفيظ القرآن بالقويعية القويعية وقف البيان 10

 ريال 1.350.000 مجعية الرب بالدليمية الدليمية/القصيم وقف بر الوالدين 11

ــرآن  تهامة قحطان الوقف اخلريي 12 ــيظ القـ ــة حتفـ مجعيـ
 بتهامة قحطان

 ريال 4.847.500

 ريال 6000.000 مجعية الرب بعيون اجلواء عيون اجلواء/القصيم وقف الرب 13

العويقلية/اسدود  وقف الفقيد 14
 الشمالية

 ريال 3000.000 املكتب التعاوني بالعويقلية

ــدين  15 ــف الوال وق
 ويالدع

 ريال 1.600.000 املكتب التعاوني بضباء ضباء/ تبوك

مجعية حتفـيظ القـرآن حبوطـة     حوطة بين متيم وقف القرآن الثاني 16
 بين متيم

 ريال 4000.000
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 قيمته اجلهة املستفيدة مكانه اسم الوقف 

 ريال 4.300.000 املكتب التعاوني يف وسط بريدة بريدة  وقف خريكم 17

 ريال 3.700.000 املكتب التعاوني باخلرخري اخلرخري/جنران وقف الدعوة 18

 ريال 1.500.000 بريدة بشرق املكتب التعاوني بريدة وقف الشهادتني 19

 ريال 4000.000 مجعية الرب مبرات مرات/شقراء وقف بر الوالدين 20

 ريال 6000.000 مجعية الرب باملنطقة الشرقية املنطقة الشرقية دار اخلري 21

وقــــف زمــــزم  22
 1الصحي

 ريال 3.000.000 الصحيةمجعية زمزم للخدمات  جدة

ــالج   23 ــفاء لع ــف الش وق
 أطفال السرطان

اجلمعيــة الســعودية اخلرييــة      املدينة املنورة
 ملكافحة السرطان

 ريال 8000.000

وقف األمل لدعم  24
 مرضى السرطان

اجلمعيــة الســعودية اخلرييــة      املدينة املنورة
 ملكافحة السرطان

 ريال 8000.000

وقف اإلميان لرعايـة   25
 مرضى السرطان

مجعية طهـور لرعايـة ومسـاندة     عنيزة
 مرضى السرطان

 ريال 8.000.000

 ريال 97.724.350 اجملموص

 مناذج لألوقاف يف اململكة العربية السعودية
 فمن خالل هذا البيان ميكن تسجيل امللحوظات اآلتية: 

 أكثر األوقاف املعلنة تدور حول ثالثة ةاور:  .1

 املكاتب التعاونية لدعوة اجلاليات.  -أ 

 ت حتفيظ القرآن الكريم. مجعيا -ب 

 مجعيات الرب.  -ج 

وليس يف هذه األوقاف وقفًا تعليميًا، كما أن األوقاف الصحية أقـل األوقـاف   
 . %3ال تتجاوز  -بالنسبة ملا اطلعت عليه-املوجودة وهي متثل 

http://waqf.com.sa/agent/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
http://waqf.com.sa/agent/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
http://waqf.com.sa/agent/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
http://waqf.com.sa/agent/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
http://waqf.com.sa/agent/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
http://waqf.com.sa/agent/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
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مليـون ريـال، وميكـن     98وقفًا كما يف البيان ال تتجـاوز   25إمجالي تكلفة إنشاء  .2
سيطة من رجال األعمال أن يكلفها كلها، أو يكفل كل واحـد  لواحد أو جمموعة ب

من هذه األوقـاف ال تتجـاوز    %88من رجال األعمال واحدًا منها، مع العلم أن 
مليـون  15منهـا ال تتجـاوز الـــــ    %10مليون ريال، كما أن 6تكلفة الواحد منها 

تيفاء ريال، ومع ذلك ميكو أصحاب هذه املشاريع عدة سنوات ليتمكنوا من اسـ 
كامل املبلغ  فلذا جلؤوا إىل عملية جتزأة الوقف إىل أسهم صأرية أو استقبال مواد 
عينية حتى حيظوا مبشاركة أصحاب الدخول البسيطة، ومل يذكر كثري منهم التكلفة 

 اإلمجالية  الستبعادهم كفالة الوقف مرة واحدة من شخص أو عدة أشخاص. 

االت اإلنفاق بني املسلمني وغريهـم، وهـو   فهذه املقارنة لبند واحد من بنود جم
بند األوقاف ووجدنا بينهما بونًا شاسعًا! وإذا كـان هـذا علـى مسـتوى األفـراد فـإن       
النتيجة ذاتها على مستوى املؤسسات اخلرييـة إذ ذكـرت بعـض الدراسـات أن حـظ      

دول مؤسسة خريية يف العامل اثنتان فقط، بينما بقية املؤسسات ل 35املسلمني من أغنى 
 . (174)غري مسلمة

 املطلب الثاني: أسباب القصور يف اإلنفاق لدى املسلمني. 

 وأما عن األسباب ال  أوصلت إىل هذه املباينة الواضحة فهي على النحو اآلتي: 
السلوكية الفعلية لتعاليم اإلسالم هو الذي أبعدنا حبـق   اتابتعادنا عن املمارسأن  .1

م والتكافل االجتماعي والصدق يف التعامل عن اإلسالم خاصة يف جماالت الرتاح
ليـه نتيجـة تفعيلـه    إوالأرب توصل إىل مـا توصـل   ، واإلخالص يف أداء الواجب

مؤسســات اجملتمــع الرمسيــة وغــري  يف وقــواًل وجتســيده  ــذه الســلوكيات فعــاًل
 ة، بل وحتى داخل اّيط األسري. الرمسي

حتـول دون حتقيـق األهـداف     هناك بعض املعوقات البريوقراطيـة اإلداريـة والـ     .2
املرسومة لألوقاف اخلريية، كما حتول دون مشاركة هـذه األوقـاف يف التعلـيم أو    
الصحة أو أي مشاريع خدمية، فتحولت األوقاف يف أحسن أحوا ـا مـن وسـيلة    
لتقديم اخلدمة واملنافع العامة إىل اسـتثمار، وُوجـد مـع منـط االقتصـاد الليربالـي       
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ســتثمار والتنميــة لكامــل الوقــف ذاتــه علــى حســاب نفعــه الرأمســالي َنَهــم اال
 . (175)ومثراته

بعيد عن سـلوكيات اسـالل والـربح الصـايف مـن كـل        ألثرياء العربأن بعض ا  .3
وجزء ال بأس منهم استأنوا نتاج طرق غري ى املال، الشوائب اّرمة للحصول عل

التالي فهم ال وب، مشروعة أو بطرق حيوم حيا ا كل شبهات التحايل واالستأالل
قد تكشف  ألنها  يرغبون بالبوح عن أموا م وال يريدون اإلسهام يف أفعال اخلري

بطرق غري مشروعة نتيجة الفساد املـالي واإلداري يف معظـم    اتهممكتسبشيئًا من 
ة، ورمبا يكون مثل هذه املكاسب اخلبيثة مثبطة ألصحابها عن فعـل  األقطار العربي

غالب من يسعى للمال بطرق غري مشروعة يصرفه يف  ـوه  اخلري، والتنافس فيه، و
 وملذاته وفق ما متليه عليه نزواته ورغباته. 

سبق أن ذكرنا أن من أهم دوافع غري املسلمني لإلنفاق حرصـهم علـى اسصـول     .4
اإلعفاءات الضريبية ال  يفرضها النظام ملن يبذل ماله لألعمال اخلريية، وهذا حبد 

ديًا لرجال األعمال، إضـافة إىل مـا حيصـلون عليـه مـن حـوافز       ذاته ُيعد حافزًا ما
 معنوية من جمتمعهم. 

القائم وهو النظام اخلاص أو النظام الرأمسـالي،  الأربي فلسفة النظام االقتصادي  .5
حيو إن الدولة يف النظام اخلـاص الرأمسـالي ةيَّـدة عـن اسيـاة االقتصـادية إال       

الدولـة إن  فالـدفاص(،   -األمـن   –)القضـاء  الوظائف السياسية الثالثـة املعروفـة   
لتحقيق وظائفها أو املهام املنوطة بها فإنها حتتاج إىل  ارغبت يف توفري مورد مالي  

استئذان اجلهة التشريعية مثل جملس الشيوخ أو الكوجنرس للسماح  ا بهذا املورد 
ود علـى  ويف ظـل هـذه القيـ   ، املالي، مع بيان األسباب الـ  تتطلـب هـذا املـورد    

شخصية الدولة ال يكون للدولة إال أن تتوجه عرب وسائل اإلعالم لتشجيع القطاص 
علـى التـربص    –يف الواليات املتحدة وأكثر البالد الأربيـة   األكرب حجمًا -اخلاص 

وتقــديم العمــل اخلــريي أو التطــوعي ملصــلحة كــثري مــن األعمــال واملشــاريع   
سالك دعائية ليس هذا جمال تفصـيلها،  ، وتسلك يف ذلك عدة ماالجتماعية العامة
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ن فلسفة األنظمة االقتصادية القائمة يف أكثر الدول اإلسالمية تقوم على أيف حني 
دور الدولة يف حتقيـق هـذه املشـاريع العامـة واالجتماعيـة مثـل جمانيـة التعلـيم،         

، وإلزامية العالج الصحي، واخلدمة العسـكرية اإللزاميـة، وغريهـا مـن اجلوانـب     
كله يقلل من اساجة للعمل التطوعي واخلريي العربي، ويقلل أيضا بل يكاد  وهذا
تثناء املبـادرات  باسـ  الدعايات والوسائل اإلعالمية الداعيـة للعمـل اخلـريي    يلأي

الفردية لبعض املراكـز الصـحية اخلرييـة اخلاصـة مثـل عـالج األطفـال املصـابني         
 بالسرطان وما شابهها. 

مؤسسـاتهم اخلرييـة، حيـو يسـلكون يف ذلـك مسـلك        سياسة الأربيني يف إدارة .6
آالن أبرامسون املتخصص يف شؤون قطاص ا يئـات  املؤسسات التجارية كما يقول 

ن فعل اخلري يف عصرنا الراهن حيتذي إ : "واملؤسسات اخلريية مبعهد آسنب بواشنطن
حــذو املؤسســات الرأمساليــة االســتثمارية الــ  جتمــع بــني شــركاء مــن صــأار 

 (176)"ثمرين الـراغبني يف االسـتثمار بصـورة مجاعيـة يف شـركة جتاريـة معينـة       املست
تربعات األمريكيني حنو قمـة بلأـت   فـ)آالن( يقول هذا بعد أن استطاص أن يدفع ب

مبن فـيهم غـري    –، وذلك بزيادة عدد األفراد واحدمليون دوالر خالل عام  260
نرتنـت لألغـراض والقضـايا    الذين يتربعون مببالغ صأرية باستخدام اإل -األثرياء

ويف بعض األحيان قد يعين التربص تقديم املشورة أو اخلربة ملنظمة ، ال  يؤمنون بها
 . (177)خريية أو السعي للمشاركة يف عضوية جملس إدارة إحدى تلك املنظمات

الدولـة أو علـى األقـل تشـرف عليـه أدعـى        هالذي تقـود  االقتصادي أن النشاط .7
 وفــق الفلســفة والتنظيمــات مــن جمــرد مبــادرات فرديــة للقبــول والتطبيــق أكثــر

"إن اهلل َلَيـَزُص  : ومما يشـهد لـذلك يف السـنة مـا روي عـن عثمـان       ، ةاالقتصادي
يف وصـيته ألبـي    مثلـه  ، ، وروي عـن عمـر   (178)بالسلطان ما ال َيَزُص بـالقرآن" 

َفـُع َتَكلمـم  ِبَحـقٍّ اَل َنَفـاَد     اَل َيْن َواْنُفِذ اْلَحـقَّ ِإَذا َوُضـَح َفِإنَّـهُ   ": موسى األشعري 
جمرد تشريع قانون ما ال ميكن أن جتد تطبيقه على أرض الواقـع مـامل   ، فإن (179)"َلُه

حيظ بوازص خارجي ُيلزم الناس بتطبيقه والعمـل بـه، أمـا تـرك النـاس لـوازعهم       
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الذاتي فهو وإن حتقق من فرد أو أفراد فإنه ال ميكن حتقيقه والعمل بـه لـدى كـل    
وهذا أمر آخر يفسر جناح العمل اخلريي يف أمريكا وغريها وسـعة آفاقـه،   فراد، األ

 أكثر من توسعه وانتشاره يف العامل العربي واإلسالمي. 

يف العامل اخلارج عـن الأـرب،    النظرة السياسية ملن يقوم بالعمل اخلريي خصوصًا .8
تاط حياليوم  العامل اإلسالميأصبح وحيو يصنفونه ضمن قائمة اإلرهاب العاملي، 

و "اإلرهـاب"   للعمـل اخلـريي بـتهم شـتى كــ      لكثرة ما مارسه اإلعالم من إسـاءة 
وهذا وحده كفيل بتجفيف منابع العمل اخلريي، يف حـني إن اجلمعيـات    "التطرف"
 اليهودية مصرح  ا بـاجلمع بشـكل كـبري    الأربية بكافة اهتماماتها وكذلك اخلريية

 .  ذا ا دف أيضًا وتسخَّر وسائل اإلعالمبل ، جدًا
وقد أكدت )ندوة مستقبل مؤسسات العمل اخلريي اخلليجي يف ضوء االتهـام  
األمريكي  ا بتمويل اإلرهاب( ال  عقـدها مركـز اخللـيج للدراسـات اإلسـرتاتيجية      
بالقاهرة: "أن هناك محالت عداء تشنها الواليـات املتحـدة األمريكيـة ضـد اجلمعيـات      

رب للقضاء على دورها أو تقلـيص نشـاطها سـعيًا إىل إعطـاء     اخلريية منذ أحداث سبتم
حتقيـق أغـراض سياسـية    الضوء األخضر ملنظمات التنصري لتحل  ةلوها... )وكـذلك(  

خلدمة أهداف إسرائيل ال  تتلقى املعونات والدعم من واشنطن وحتاول ابتزاز أمريكا 
 . (180)"عن طريق اللوبي الصهيوني واجلمعيات املوالية  ا

عند استعراض امللفات اإلعالمية للحمالت الأربيـة املوجهـة ضـد األعمـال     و
اخلريية جند أنها نالت املؤسسات اخلريية اإلسالمية، بينما بقيـت املؤسسـات اليهوديـة    
والنصرانية وغريهـا يف مـأمن مـن هـذه اسمـالت، كمـا أن املطالـب املوجهـة لتلـك          

ر ما هي للبحـو عـن أخطـاء، أو    املؤسسات اإلسالمية ليست لتصحيح األخطاء بقد
الستصدار قرارات جتميد العمل أو األرصدة، إضـافة إىل أن تلـك اسمـالت شـاملة     
ملعظم دول العامل الأين منها والفقري، وخباصة املؤسسات املشهورة العاملـة يف التعلـيم   

 . (181)والدعوة
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رييـة  وبكل حال فإننا وإن اعتذرنا عن املسـلمني املتقاعسـني عـن األعمـال اخل    
بسبب اخلوف وا لع من هذا التصنيف املريع بعد أحداث اسادي عشر مـن سـبتمرب،   
فإن هذا الُيسلوم على إطالقه  ذلك أن حـال بعـض املـنفقني املسـلمني قبـل أحـداث       
سبتمرب ليست بأفضل منها بعد هذه األحداث، والذي اختلف هـو أن بعـض رجـال    

سهم وخبلهم عن املسارعة يف خدمة ديـنهم  األعمال وجدوا مشواعة ُيعلوقوا عليها تقاع
امللقاة على عواتقهم، فـال ميكـن مقارنـة مـا قدمـه       ةوجمتمعهم، وختليهم عن املسؤولي

وأنفقه أمثال هؤالء مبا قدمه أثرياء غـري املسـلمني وخباصـة الأـربيني مـنهم يف الفـرتة       
خليال، وُيخطئ من نفسها، فاألرقام الفلكية ال  نقرؤها ملؤسساتهم اخلريية أمر يفوق ا

يظن أننا نريد أن نتفوق على الأرب أو نتساوى معهم يف اإلنفاق  لكون هذه املقارنـة  
ليست عادلة  لكون غري املسلمني وأثريائهم أكثر من املسلمني وأثريائهم، وإمنا قصدنا 
هنا املوازنة بني ما ننفقه حنن املسلمون وما ينفقونـه علـى طريقـة النسـبة والتناسـب،      

نى موازنة ما يقدمه رجل األعمال املسلم أمام مدخوالته ورأس ماله مع مـا ينفقـه   مبع
نظريه غري املسلم! وقد انتابين شيء من الفـرح مقرونـًا باالنبهـار عنـدما علمـت بـأن       

مـن   ء، ثـم أصـابين شـي   (182)ميزانية مؤسسة قطر اخلريية مليـار ريـال قطـري سـنوياً    
 )مليار(.  خلريية والوقفية بأمريكا يتجاوز هذا الرقماإلحباط عندما علمت أن عدد اجلمعيات ا

: حيو ُيتقن الأرب صناعة الدعاية بأسلوب احرتايف متقن جيعـل  اجلانب الدعائي .9
من السهل إقبال الناس إىل بذل أموا م مبجرد مشاهدة الناس  ا، وهذا قد ُيقـدم  

ل ممارسـات  بشكل مباشر من قبل املؤسسات اخلريية، أو بشكل غري مباشر من قب
يقدمها بعض املشاهري يف برامج ذات شهرة مجاهريية واسعة لتعزيـز نشـاط معـني    

 واملساهمة فيه، وسبق أن ذكرنا مناذج من هذا النوص. 

 املطلب الثالث: عالج أسباب القصور يف اإلنفاق لدى املسلمني. 

 أن يشحذ همم الناس لإلنفـاق إىل  يف جملس من جمالس النبوة استطاص النيب 
درجة أن النساء ألقني ما معهن من ُحلي قد لبسنه يتزين به يوم العيد، فهذه النفـوس  

مشقة يف استخراج ما عنـدهم مـن األمـوال     املؤمنة املرتبية برتبية النبوة مل جيد النيب 
 اهلل.  جاهزة للعطاء وبذل ما يف وسعها يف سبيلوبذ ا يف سبيل اهلل  لكونه خياطب أرضية 
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هذه الروح املتوثبة للعمل اخلريي حيتاج إىل جهد جهيـد يف الرتبيـة   وخْلق مثل 
على هذا السلوك منذ البدايات حتى ينقاد الناس ألعمال اخلـري يف النهايـات، فرتبيـة    
النفوس على مثل هذا السلوك ال يكون مبجرد خطبة عابرة، أو كلمة بليأة، أو مقـال  

وليد اللحظة، ثـم سـرعان مـا خيبـو      صحفي، أو برنامج تلفزيوني  ألن تأثريها يكون
 شيئًا فشيئًا حتى يتالشى. 

ونقصد بالرتبية هنا الرتبية مبفهومها الشامل ال  تشـرتك فيـه مجيـع مؤسسـات     
اجملتمع املؤثرة يف غرس هذا السلوك يف نفوس الناشئة  للمساهمة يف عـالج القصـور   

واملسـاهمة يف األعمـال    اساصل لدى املسلمني يف اإلنفاق، وجتعل من ثقافـة اإلنفـاق  
اخلريية ثقافة سائدة يف اجملتمع ال نادرة، وعادة مطردة ال ميكن أن يتخلى عنهـا أفـراده   
بأي حال من األحوال  نتيجة لذلك الكم الضخم الذي يتلقاه املرتبـي مـن تراكمـات    
معرفية، وأمناط سلوكية، وقدوات عملية جعلت مـن تلـك الثقافـة سـلوكًا متجـذرًا،      

لسلوكيات ال  ال ميكنه أن يتنازل عنها، ومن أهم مؤسسات اجملتمع ال  ختلق كسائر ا
 مثل هذه الروح، ما يلي: 

 األسرة:  -أ
تعترب األسرة اّضـن األسـاس الـذي يتلقـى فيـه املرتبـي عقيدتـه وسـلوكياته         
وعاداته، ومتى ما كان ذلك اّضن تربة طيبة فإن نباتها سيكون طيبـًا حسـنًا، وميكـن    

ا اّضن أن ُيسهم يف تربية الناشئة على حب البذل والعطـاء والسـعي يف مسـاعدة     ذ
 اآلخرين بعدة طرق، منها على سبيل املثال: 

الشك أن أجنع األساليب وأكثرها تـأثريًا يف تربيـة الناشـئة الرتبيـة عـن      القدوة: ف .1
ن أثرهــا أبلــغ مــن ســيل مــن األوامــر والنــواهي والنصــائح فــإطريــق القــدوة، 

 يســارعانا وجـدوهما  ذتوجيهـات، فـاالبن يتـأثر بوالـده، والبنـت بوالـدتها إ      وال
، فيرتبـى األوالد علـى البـذل منـذ     إعانـة ةتـاج   كسوة عاري أو إلطعام جائع أو

 نعومة أظفارهم  ليألفوه حتى يشبوا عليه. 
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إشراك الناشئة يف البذل يف اسمالت ال  تقدم للمنكـوبني أو املصـابني بكـوارث     .2
 أو حربية. طبيعية 

إشعار النشء بقضية اجلسد الواحد وأن مصاب املسلمني مهما تباعدت أقطـارهم   .3
 يعترب مصابًا للمسلمني مجيعًا. 

مما باإلمكان ابتكار بعض الوسائل الداخلية يف املنزل كصندوق جتمع فيه التربعات  .4
 عني. م فضل من مصروفهم ثم إعطائها ّتاج أو مجعية خريية أو لتبين مشروص خريي

 التعليم:  -ب
ال شك أن للتعليم األثر البالغ على سلوكيات الناشئة، وأن أثر املعلم يف كـثري  
من األحيان أبلغ من أثر الوالدين، وأن األبناء متى مـا وجـدوا معلمـًا قـدوة فاضـاًل      
أحبوه بقلوبهم، وأحبوا سلوكياته وما يدعو إليه، واسـتطاص املعلـم بـذلك أن يأـرس     

لوكيات اإلسالمية، مثل حب اخلري للأري والتعاون على الرب والتقـوى،  العادات والس
 ومن اخلطوات العملية ال  ميكن اختاذها يف هذا: 

يكـون ذلـك    أنو، التطوعيـة ل وقته يف تقـديم األعمـال   ذالطالب على ب شجيعت .1
بساعات معينـة   يربط استالم الشهادة يف نهاية كل مرحلة إلزاميًا يف التعليم وذلك

ميكن  طوص، كما عليه العمل يف الدول املتقدمة، وعلى سبيل املثال يف أمريكا الللت
كانـت لديـه سـاعات يف     بعد خترجه مـن الثانويـة إال إذا   يف اجلامعة الطالب قبول

يقل عدد الساعات عـن أربعـني سـاعة،     أالالتطوص يف أي جمال خيتاره، وجيب أن 
 القبول يف اجلامعة، بـل إن بعـض   وكلما زاد يف ساعات التطوص زاد من فرصته يف

ساعة تطـوص   250الدول الأربية إذا ما عمل الطالب يف املدرسة الثانوية أكثر من 
 . (183)فإنه ميكنه اسصول على منحة دراسية جمانية يف اجلامعة

غرس حب اإلنفاق والسعي يف ذلك خبطوات عملية، كصندوق إلعانـة الطـالب    .2
 العام.  توفري احتياجاتهم الدراسية والأذائية طوالالله اّتاجني يف املدرسة، يتم من خ

 إقامة امللتقيات واألسواق اخلريية ال  يكون عائدها ملشروص أو جهة خريية.  .3
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القيام بزيارات ميدانيـة للمؤسسـات اخلرييـة يف مـدينتهم والـ  تقـدم خـدماتها         .4
دماتها، حتـى ال  للمستفيدين جمانًا، مع األخذ باالعتبار تنوص هذه املؤسسات يف خ

 ينحصر فهم الناشئة لألعمال اخلريية يف قالب واحد. 
املشاركة يف اسمالت الرمسيـة كأـرس األشـجار أو تنظيـف املسـاجد أو صـحة        .5

 اجملتمعية.  ةالبيئة، أو غريها من اسمالت ال  تربي فيهم جانب املسؤولي
سات اخلريية، بهدف قيام اجلامعات بإجراء أحباث ميدانية جمانية للجمعيات واملؤس .6

 تطويرها والنهوض بها واألخذ على يديها للقيام باألعمال اخلريية املناطة بها. 
 اإلعالم:  -ج

ا الزمان جيهل ما لوسائل اإلعالم من أثر بالغ يف صياغة ذال أظن أن أحدًا يف ه
ا الدور اّوري لو ُوجه إىل ذعقول الناس واهتماماتهم، وطرق تفكريهم، وأن مثل ه

حول ُجل اهتمام الناس وحديثهم  تفاهتها كفيلة بصرفقضية من القضايا مهما كانت 
لرتغيب الناس لإلنفـاق والبـذل   لك لو ُسخرت وسائل اإلعالم ذتلك القضية، ومثل 

والعطاء، وتسليط الضوء على األعمال واملشاريع اخلريية، وتثقيف اجملتمع باملؤسسات 
حب البـذل والعطـاء والتعـاون    السائدة يف اجملتمع  الثقافةواجلمعيات اخلريية، لكانت 

 واإلخاء، ومن الربامج ال  ميكن لوسائل اإلعالم القيام بها: 
أبنائها وبناتها على حـب البـذل   تنشئة نوعية احرتافية حتفيزية لألسر لبرامج  إنتاج .1

واإليثـار  التضـحية  العالية ك قيميف نفوس األجيال الأرس ومساعدة اآلخرين، وت
 بذل والعطاء. وال

توعوية لتعريف ت المالواستكثيف اإلعالنات وتسخري وسائل اإلعالم املختلفة  .2
 بأهميتـه إليـه، وتبصـريهم   ومدى حاجة اجملتمع  اخلرييأفراد اجملتمع مباهية العمل 

 . بالنفع مفيما يعود عليهم وعلى جمتمعهالعمل اجلماعي وترغيبهم يف ، ةالتنميودوره يف 
ت واملؤسسات اخلريية ببو ونشـر إعالنـاتهم ونشـاطاتهم عـرب     السماح للجمعيا .3

 وسائل اإلعالم املختلفة جمانًا.
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 القطاص اخلاص:  -د
ال شك أن للقطاص اخلاص بكافة أنشطته أهميـة بالأـة يف نشـر ثقافـة اإلنفـاق      
والبذل يف اجملتمع، وأن على كاهلهم مسؤولية كبرية ينبأي  م أن يقوموا بهـا أحسـن   

يكون دأبهم رفع زمام املبـادرة جتـاه أي عمـل خـريي ُيطـرح أمـامهم، بـل         قيام، وأن
وُيسهموا يف طرح املبادرات اخلريية وتبنيها، حتى يقتدي بهم غريهـم، ومـن الـربامج    

 العملية ال  ميكن للقطاص اخلاص القيام بها: 
بواجبهــا جتــاه  والســيما البنــوك واملؤسســات التجاريــة واملاليــة الشــركات قيـام   .1

تمعاتها، ويكون ذلك إما بتخصيص شيء من أرباحها لدعم األعمال واملشاريع جم
اخلريية، أو بكفالة بعـض األعبـاء التشـأيلية الـ  ترهـق املؤسسـات اخلرييـة وال        
تكلف الشركات التجارية شيئًا، أو تقديم البنـوك تسـهيالت وقـروض حسـنة يف     

 املشاريع اخلريية. 
تتوىل جمموعة من الشركات وقفـًا معينـًا، يكـون    خريية نوعية، حبيو  فاوقأإقامة  .2

موردًا ماليًا دائمًا للمؤسسات واجلمعيات اخلريية، واالستفادة من جتـارب الـدول   
 املتقدمة يف إدارة األوقاف وتنميتها. 

قيام املكاتب القانونية واالقتصادية املتخصصـة يف دراسـات اجلـدوى االقتصـادية      .3
ريية حول جدوى املشاريع االستثمارية جمانًا، بتقديم االستشارات للمؤسسات اخل

 وتقديم اسلول املناسبة للعقبات واملشاكل القانونية ال  تعرتي هذه املؤسسات. 
تقديم املعاهد واملراكـز التدريبيـة دورات إداريـة ومهاريـة احرتافيـة للعـاملني يف        .4

يف  املناسـبة  إكسـابهم اخلـربات واملهـارات   اجلمعيات واملؤسسات اخلريية جمانـًا، و 
 تنمية املوارد املالية والبشرية، وفق خطط مدروسة لضمان جودة املخرجات. 

قيام املكاتب ا ندسية واملكاتب اّاسـبية بتقـديم خـدماتهم االستشـارية واملهنيـة       .5
للمؤسسات واجلمعيات اخلريية جمانًا، وهذا بال شك يوفر مبالغ طائلة علـى هـذه   

 املؤسسات. 
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 كومات: مسؤولية اس -هـ
ال شك أنه يقع على كاهل اسكومات عبئًا ثقياًل يف ترغيـب النـاس لألعمـال    

الــدعم املســتمر والالةــدود اخلرييــة والــربامج التطوعيــة، وأن املفــرتض يف جانبهــا 
، وتسهيل إنشاء وافتتاح اجلمعيـات واملؤسسـات اخلرييـة،    لألعمال اخلريية والتطوعية

ال  تعرتيها، وتسخري كافـة اإلمكانـات املتاحـة يف    وتذليل كافة العقبات والصعوبات 
حتقيق األعمال املناطة بهذه املؤسسات، وهي يف اسقيقة بهذا تقـوم بتخفيـف العـبء    
عن كاهلها، كما ينبأي  ا السـعي يف تطويرهـا والرقـي بهـا دون تـدخل يف شـؤونها       

الس إدارة وأعما ا املاليـة واإلداريـة مادامـت تسـري وفـق مـنهج إداري مـنظم، وجمـ        
 موثوقون، كما ميكن للحكومات القيام ببعض هذه الربامج: 

ــات      .1 ــوي للمؤسس ــادي واملعن ــدعم امل ــديم ال ــوزارات بتق ــات وال ــام اسكوم قي
واجلمعيات اخلريية، وتذليل كافة الصعوبات والعقبـات الـ  تعـرتي املؤسسـات     

ل هــذه اخلرييــة وبراجمهــا، وإعفائهــا مــن الرســوم أو الضــرائب الــ  تثقــل كاهــ
 . (184)املؤسسات مثل رسوم اجلمارك واالستقدام وجتديد اإلقامات واجلوازات

إلزام الشركات يف القطاص اخلدمي كالكهربـاء واملـاء وا ـاتف بإعفـاء املؤسسـات       .2
اخلريية من رسوم االستفادة من هذه اخلدمات، وهذا بال شال شك سـيوفر مبـالغ   

 كبرية يف امليزانية التشأيلية للمؤسسات. 
متكني اجلمعيات واملؤسسات اخلريية من اسـتخدام الوسـائل اإلعالميـة املختلقـة      .3

 اسكومية لإلعالن عن براجمها ونشر عناوينها وحساباتها جمانًا. 
إنشاء جوائز وطنية للتطوص، لتحفيز وتشجيع اجلمهور علـى االرـراط يف اخلدمـة     .4

 . (185)العامة جملتماعتهم
باملساهمة يف خدمـة اجملتمـع بتـبين    البنوك  وقطاصة الشركات اّلية واخلارجيإلزام  .5

يعض الربامج ال  تطرحها املؤسسات اخلريية، أو تكون حتت رعايتها حتى حتظى 
 هذه الشركات بسمعة طيبة لدى أفراد اجملتمع. 
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إذا كانت اسكومات الأربية تلزم الشركات مبقدار معني من األرباح ُيدفع للعمـل   .6
مـن أرباحهـا    %5ريكية ُتلزم الشركات بـإخراج مـا نسـبته    اخلريي، فاسكومة األم

، وهي نسـبة ضـئيلة   %5. 2، والنسبة املقدرة للزكاة ال تتجاوز (186)للعمل اخلريي
يتهــرب كــثري مــن الشــركات ورجــال األعمــال مــن إخراجهــا كاملــة، فواجــب 
اسكومات التشديد يف جانب أخذها من التجار، وعقوبة املتقاعسـني واملتالعـبني   

 فرار منها بأي شكل كان. لل
قيــام اجلامعــات ومراكــز األحبــاث والدراســات التابعــة  ــا بــإجراء الدراســات   .7

االســرتاتيجية، وتقــديم االستشــارات والــدورات التطويريــة جمانــًا للمؤسســات  
 واجلمعيات اخلريية. 

 اجلمعيات واملؤسسات اخلريية: -و

حتفيــز النــاس إىل  ال شــك أن للجمعيــات واملؤسســات اخلرييــة دور فاعــل يف
املبادرة لإلنفاق واإلسهام يف األعمال اخلريية، والشـك أن واردات هـذه املؤسسـات    
ختتلف باختالف قدرة املؤسسات على الوصول إىل اجلمهور ورجال األعمال بأسـهل  
الطرق، ومدى قـدرتها علـى اسـتخدام الوسـائل التقليديـة واالبتكاريـة يف اسـتقبال        

لذكية تعمد إىل اختاذ طرق آمنة ومدروسة للوصـول إىل كافـة   التربعات، فاملؤسسات ا
شرائح اجملتمع، ومثة بعض اإلشارات ال  نسـعى مـن خال ـا لالرتقـاء باملؤسسـات      

 واجلمعيات اخلريية أوجزها يف النقاط اآلتية: 
السعي الفتتاح عدد كبري من اجلمعيات واملؤسسات اخلريية مبا يتواءم مع مساحة  .1

مـثاًل   ذا نظرنا لعدد اجلمعيـات اخلرييـة يف اململكـة   فنحن إلسكان، الدولة وعدد ا
مقارنة حبجم اململكة ومساحتها الشاسـعة، حيـو مل يتجـاوز عـدد      ًاةدود جندها

مـا يقـارب    واملسجلة لدى وزارة الشؤون االجتماعيةاجلمعيات اخلريية باململكة 
 148 هااملســجلة لــدي   عــدد املؤسســات اخلرييــة اخلاصــة    ومجعيــة،  (686)

والعامل العربي بأكمله من شرقه لأربه ال يتجاوز عدد اجلمعيات فيه ، (187)مؤسسة
 . (188)بضعة آالف
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اسرص على أن يكون العمـل يف اجلمعيـة أو املؤسسـة اخلرييـة عمـل مؤسسـي        .2
واضح املعامل واإلجـراءات، وفـق دليـل إجـراءات معتـرب بعيـدًا عـن االرجتاليـة         

 واالجتهادات. 
اجلمعية أو املؤسسة ذوي الكفاءات اإلداريـة وأن يـتم ذلـك بنـاء      أن يتوىل إدارة .3

على مؤهالت إدارية وخربات تراكمية، وأن يتم ذلك عن طريق التصـويت مـن   
 أعضاء جملس اإلدارة، وأن يكون ةددًا بوقت قابل للتجديد. 

ضرورة إشراك وجهاء اجملتمع من رجال أعمال وأمراء ووجهاء اجملتمع يف اجملالس  .4
إلدارة املؤسسات اخلريية، وعضـوية جمـالس اإلدارة، واسـرص علـى      ةأسيسيالت

 اختيار األعضاء الفاعلني. 
ضرورة اتباص املؤسسات واجلمعيات اخلريية لنظـام ةاسـيب دقيـق، وفـق أعلـى        .5

سببًا سماية هـذه املؤسسـات    -بإذن اهلل –معايري اجلودة والشفافية، وال  تكون 
 الشانئني.  من كيد الكائدين، وتربص

العاملية االبتكار والتجديد والتنوص يف املشاريع املطروحة، واالستفادة من التجارب  .6
 واإلتقان.  يف هذا اجلانب، واالهتمام جبانب التخصص الدقيق، فهو أدعى للجودة

تسهيل طرق التواصل مع اجلمعيات واملؤسسات اخلرييـة، وتنويـع طـرق الـدفع      .7
 ل إىل خمتلف شرائح اجملتمع بأسهل الوسائل. للوصو يالتقليدي واإللكرتون

االهتمام بالوسائل اإلعالمية اسديثة أو مابـات ُيعـرف بـاإلعالم اجلديـد بكافـة       .8
قنواته، وتوظيف جيل من الشباب املبدص يف استخدام هذه الوسائل واملتابع لكـل  

 جديد لتسخريه يف خدمة اجلمعية. 
ن على مر القرون اإلسالمية مصدر رغد والذي كا العناية جبانب األوقاف اخلريية .9

، وغربًا ورفاهية اجتماعية لكل من كان يعيش يف الدولة اإلسالمية العظمى شرقًا
، واسرص على اإلكثار منها وتنوعها واالستفادة مـن  من مسلمني وغري مسلمني

وميكن اإلشارة يف هـذا  ، املكاتب االستشارية يف اجلدوى االقتصادية لكل مشروص
حدثت يف بعـض البلـدان اإلسـالمية،    إىل جتربة الصناديق الوقفية ال  اسُتالصدد 
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وهي صيأة مؤسسية تسـتقبل تربعـات األفـراد لإلنفـاق يف أحـد اجملـاالت الـ         
 . (189)حيتاجها اجملتمع وتتوافق مع وصايا الواقفني

 باملشاركة يف القيام بأعمال مهنية معينة لمتطوعنيليسمح إداري مرن نظام وضع  .10
 هناك إدارة مستقلة يف املؤسسةأن يكون املؤسسة، و ماتاهتما أي عمل يوافق يف

إلدارة هذا الفريق، فإن بذل الوقت لألعمال اخلريية اليقل أهمية عن بذل املال، 
فالدول املتقدمـة تتبـارى يف عـدد السـاعات الـ  يقضـيها أفرادهـا يف األعمـال         

 عات التطوص ال  بذ ا أبناؤها. التطوعية، وتنشر يف كل عام إحصائيات بعدد سا
عقد املؤمترات واللقاءات الدورية اّلية والدولية بني املؤسسات اخلرييـة لتبـادل    .11

 اخلريي.  اخلربات، وتقويم املسار، وعقد اتفاقيات التعاون يف سبيل النهوض بالعمل

 العلماء والفقهاء:  -ز
تمـع، وأن واجـبهم جتـاه    ال شك أن للعلماء والفقهاء دور بـارز ومـؤثر يف اجمل  

أمتهم عظيم، فهم املصباح املنري، والقدوة اسية، وأن أثرهم يف ترغيب الناس يف اخلري 
 واملسارعة إىل اإلنفاق ظاهر، ويف هذا الصدد ميكن للعلماء املشاركة باآلتي: 

إعادة النظر يف بعض املسائل الفقهية املالية الشائكة املتعلقـة بالتصـرف يف أمـوال     .1
مال اخلريية، مثل استثمار أموال الزكاة، والتوسع يف مصرف )ويف سبيل اهلل( األع

ليشمل كل سبل الدعوة واجلهاد باللسان، وأخذ الرسوم على األراضـي البيضـاء   
 . (190)وإعطائها للجمعيات واملؤسسات اخلريية

املشاركة يف عضوية اللجان الشرعية أو جمـالس اإلدارة للمؤسسـات واجلمعيـات     .2
 ة، فمثل ذلك ُيكسب املؤسسة زيادة ثقة لدى اجلمهور. اخلريي

كتابة التزكيات والتوصيات ال  ُتعر ف باملؤسسة أو اجلمعية اخلرييـة لـدى رجـال     .3
 األعمال، واإلشادة مبا لديهم من نفع للمجتمع وأفراده. 
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 اخلامتة والتوصيات

وهـي علـى    يف خامتة املطاف  ذا البحو أذكر بعض النتائج ال  توصلت إليها
 النحو اآلتي: 

 املسلمني.  املسلمني وخباصة الأربيني أموا م لألعمال اخلريية أكثر من بذلأن بذل غري  -1

أن من أسباب تفوق غري املسلمني وخباصـة الأـربيني علـى املسـلمني يف جانـب       -2
 اإلنفاق اخلريي ما يلي: 

ا جانـب الرمحـة   أن جانب الطبيعة اجلبلية ال  ُفِطر عليها الأربيني يألـب عليهـ   -أ 
والشفقة وحب مساعدة اآلخرين، وهذا له األثر البالغ عليهم، وقد ملست هـذا  

يف أمريكـا مـن حيـو عنـايتهم      -كما ملسـه غـريي  -فيهم أثناء دراس  مدة عام
ورأفتهم بذوي االحتياجات اخلاصة، ومصداق ذلك من كالم السلف أثر عمرو 

 ". َوَيِتيٍم َوَضِعيٍف َوَخْيُرُهْم ِلِمْسِكنٍي بن العاص السابق "

أنه ينضاف إىل جانب اجلبلة البشرية جانب مهم وهو تعزيز السلوكيات الراقيـة   -ب 
املتمثلة يف حب مساعدة اآلخرين، وذلك بعدة طرق مثل إلـزام الـدارس بعـدد    
معني من الساعات التطوعية كشرط إلكمـال دراسـته املتوسـطة أو الثانويـة أو     

ج تولد لدى الناشئ تراكمات معرفية ومهنيـة جتعـل   اجلامعية، ومثل هذه الربام
 من هذا السلوك سجي ة اعتادها وأحبها ومن ثم تصبح جزء من حياته العملية. 

أن من أسباب جناح املؤسسات اخلريية األجنبية التعامل معها كمؤسسـة جتاريـة    -ج 
ي يف  ا مواردها واستثماراتها وأرباحها، كما أن العاملني فيها لديهم من التفـان 

إتقان العمل وا مة والنشاط وحسن التعامل، ممـا يولـد مثـرات كـبرية ونتـائج      
 باهرة يف جناح كثري من املؤسسات اخلريية لديهم. 
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عن املؤسسات اخلرييـة   أن قانون الضرائب األمريكي يقوم بإعطاء إعفاء ضرييب -د 
ممــا أســهم يف تشــجيع الشــركات ورجــال األعمــال علــى املســاهمة يف هــذه   

أو لقصد حتسني  -وهذا هو الأالب -سات إما لقصد اإلعفاءات الضريبيةاملؤس
 صورة الشركة لدى موظفيها وعمالئها. 

 أن من أهم أسباب تأخر املسلمني يف جانب اإلنفاق اخلريي:  -3

الصـدق يف  غياب جانب مهم يف أساس جناح األعمـال وقبو ـا عنـد اهلل وهـو      - أ
د عن التوجيه النبوي يف اسو على ، والبعالتعامل واإلخالص يف أداء الواجب

إتقان العمل، واعتبار بعض العاملني يف هذه املؤسسات أنـه مـا دام أنـه مل جيـن     
وراء هذه املؤسسة مردودًا ماديًا فإنه ال ُيبالي بإجناز العمل وإتقانه علـى الوجـه   

 املطلوب، ومن ثم فإنه ال يبذل  ا إال فضل وقته وجهده. 

اصة وخب عن املمارسات السلوكية الفعلية لتعاليم اإلسالم ُبعد كثري من املسلمني - ب
، وإهمال هذا اجلانب املهم ال  جاءت يف جماالت الرتاحم والتكافل االجتماعي

الشريعة بالتأكيد عليه والوصية به يف كثري من شعائر الدين الواجبة واملسـتحبة،  
قـات والوصـايا   فمن تأمل شرائع اإلسالم كالزكاة والصدقات واألوقـاف والنف 

والعواري واملنائح والقروض اسسنة وا دايا وا بات وغريها مما تزخر به كتب 
السنة والفقه جيد أنها تصب مجيعًا يف جانب التكافل االجتماعي والوصـاية بـه،   
بل حتى الكفارات والنذور ُجعل نفعها متعديًا لآلخرين، ومثل هـذه اجلوانـب   

زهـا وتطبيقهـا  كونهـا مـن ةاسـن هـذا الـدين        التكافلية ينبأي إظهارهـا وإبرا 
العظيم، وعدم قصر مفهوم العبادات علـى القاصـرة منهـا فقـط، وهـذه مهمـة       

 يضطلع بها العلماء واخلطباء واملربون والوالدان ووسائل اإلعالم. 
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وخباصـة يف دول   –غياب مفهوم املسؤولية االجتماعية لدى كـثري مـن الـنشء     - ت
ة والراحـة، واالنأمـاس يف امللـذات والكماليـات،     والركون إىل الدعـ  -اخلليج

والرتف الزائد، مما نتج عنه جيل مرتف بعيد كـل البعـد عـن حتمـل املسـؤولية،      
متصفُا بسلوك الالمباالة وعدم الشعور باآلخرين، فضـاًل عـن السـعي يف نفـع     
الناس وقضاء حوائج اّتاجني وةبة اخلري للأري، كما نتج عنه جفاف العواطف 

 حاسيس والرقة عند مشاهدة دمعة يتيم أو جوص شي  كبري. واأل

والـربح الصـايف مـن كـل      األثرياء العرب بعيد عن سلوكيات اسالل بعض أن - ث
 ، مما يشكول لديه حاجزًا نفسيًا بينه وبني األعمال اخلريية. الشوائب اّرمة

فـة  أن كثريًا من رجـال األعمـال ُيسـرف يف جانـب الكماليـات وامللـذات املرت       - ج
ويألفها حتى تصبح من الضروريات ال  ال ُيمكنه التنازل عنه، ومع تزايد هـذه  
الكماليات الزائفة يقل يف اجلانب اآلخر جانب اإلنفاق واملسـاهمة يف األعمـال   

 اخلريية. 

أن اسكومات الأربية تبذل قصارى جهدها لتشجيع العمل اخلريي بل ودعمه يف  -4
 إلقاء العبء عن املهمـات الـ  تضـطلع بهـا     كثري من األحيان  لكونه يساهم يف

 اسكومة، خبالف واقع اسكومات اإلسالمية ال  تسعى إىل تكميمه واسد منه. 

أن اسمالت اإلعالمية والسياسـية الـ  شـنها الأـرب علـى العمـل اإلسـالمي         -5
اخلريي آتى مثاره يف تقاعس كثري من رجال األعمال عن املسـاهمة يف األعمـال   

 خشية أن تصادر أموا م بتهمة متويل اإلرهاب. اخلريية 
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 التوصيات

تفعيل دور الزكاة يف الدول اإلسالمية، فاهلل عز وجل لعلمه وحكمته جعل هـذه   -1
الفريضة العظيمة ركنًا من أركان اإلسالم، وهي أعظم وسيلة من وسائل التكافل 

ل نـوص مـا   االجتماعي، كما فرضها على أنواص متعددة من األموال، وفرض يف ك
يناسبه، وهي نسب يسـرية بالنسـبة للضـرائب الـ  تفرضـها أكثـر الـدول علـى         
مواطنيها، فال غرو إن ُأديت الزكاة على الوجه الذي أمر اهلل ستصبح وسيلة من 
وسائل إعادة توزيع الثروة  ملـا فيهـا مـن مواسـاة للفقـراء، وحتسـني أوضـاعهم        

ــهم لي  ــة، وتأهيل ــحية والتعليمي ــية والص ــاتهم،  املعيش ــاعلني يف جمتمع ــبحوا ف ص
 ومشاركني يف تنميته واقتصاده. 

تعزيز مفهوم املسؤولية االجتماعيـة لـدى الناشـئة والشـباب، وغـرس ذلـك يف        -2
نفوسهم يف مجيع مراحل التعليم، ووضع بـرامج أو مقـررات عمليـة تؤكـد هـذا      

 املفهوم. 

هـي صـمام أمـان    العناية جبانب األوقاف، واسرص على اإلكثار منها وتنوعها، ف -3
للمؤسسات اخلريية عن تقلبات املنفقني املتذبذبني، كما مينح املؤسسـات اخلرييـة   

 مزيدًا من اسرية والتوسع يف الربامج واملشاريع. 

يف ظل اسرب املعلنة على األعمـال اخلرييـة حتـت     العربية واإلسالميةأن الدول  -4
اسقيقي وبني العمل اخلريي  أن متيز بني العمل اإلرهابي  ا ستار اإلرهاب ينبأي

املدني الذي خيدم املواطن العربي واملسلم وغري املسلم يف بالدنا اسبيبة، خصوصا 
من اجلمعيات اخلريية األمريكية تقـوم علـى أسـاس     % 55إذا علمنا أن أكثر من 

، كما أن األحبـاث والواقـع يف هـذه القضـية )قضـية اتهـام املؤسسـات        (191)ديين
اإلرهاب( أثبتا عكس تلك املزاعم مما أوجب أن يكـون الطالـب   اخلريية بتمويل 
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مطلوبًا، وأن ما كان ُيزعم أنه اجلاني أصبح جمنيًا عليه، وحتـى أصـبح مـن حـق     
املؤسسات اإلسالمية وفق نتائج الباحثني واّامني والقضاء أن تطالـب حبقهـا يف   

ــة ــة واملالي ــت أن ، وذكــر الباحــو األمريكــي ماث(192)التعويضــات املعنوي يوليفي
األوربيني عربوا مرارًا وتكرارًا عن اإلحبـاط بسـبب طلبـات الواليـات املتحـدة      
بإضافة أشخاص أو مجاعات إىل القوائم اإلرهابية، يف الوقت الذي ال ُتقـدم فيـه   

(193)أدلة كافية، إن وجدت!!
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 . 266هالل العسكري، ص: 

 .  (196/ 10لسان العرب )( 13)

 .  (174( خمتار الصحاح )ص: 14)

باب ما جاء أن األعمـال بالنيـة واسسـبة، ولكـل امـرٍئ مـا نـوى        أخرجه البخاري يف اإلميان  (15)
( 1002) ، باب فضل النفقة والصدقة علـى األقـربني بـرقم   ومسلم يف الزكاة، 30/ 1، (55)
 . كالهما من حديو عبد اهلل بن يزيد عن أبي مسعود (695/ 2)

(، الصحاح للجـوهري  44/ 1(، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري )8/ 8لسان العرب )( 16)
 واملصباح مادة: )برص(. 

http://sabq.org/a7sfde?printing=
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يف صحيحه، كتاب الصـالة، بـاب ذكـر عظـة اإلمـام       ( هذا اسديو بهذا اللفظ عند ابن خزمية17)
و عند مسـلم  وه، (٧٠٧/ ١بعد خطبة العيدين ) النساء وتذكريه إياهن وأمره إياهن بالصدقة

، (وغريه بلفظ ))َفَجَعْلَن َيَتَصدَّْقَن ِمْن ُحِليِِّهنَّ، ُيْلِقنَي ِفي َثْوِب ِبَلاٍل ِمْن َأْقِرَطِتِهنَّ َوَخـَواِتِمِهنَّ ( 
 (. ٦٠٣/ ٢، كتاب صالة العيدين )صحيح مسلم

ات األصفياء حلية األولياء وطبقواألصفهاني يف (، 51/ 17املعجم الكبري )رواه الطرباني يف ( 18)
(1 /248) . 

 (. 66/ 10املوسوعة الفقهية الكويتية )( 19)

املوسـوعة الفقهيـة الكويتيـة    ، (97/ 4( الشرح الكـبري للشـي  الـدردير، وحاشـية الدسـوقي )     20)
 . 266معجم الفروق اللأوية ألبي هالل العسكري، ص: ، (10/66)

 .  صادر السابقةامل( 21)

 . ١٣٤( آل عمران: 22)

 . ١٦ ( السجدة:23)

 . 38( الشورى: 24)

 . 461/ 2تفسري ابن كثري: ( 25)

 ٢٧٤( البقرة: 26)

 ١٠٣( التوبة: 27)

 . ٣٩( سبأ: 28)

 . ٢٦١( البقرة: 29)

 .  195البقرة: ( 30)

الناشـر:  ، حتقيق: سيد إبـراهيم ، 31، ص: بن قيم اجلوزية، ال( الوابل الصيب من الكلم الطيب31)
 .  م 1999: الثالثة، ، طالقاهرة –دار اسديو 

الريـاض الناضـرة واســدائق الـنرية الزاهــرة يف العقائـد والفنـون املتنوعــة الفـاخرة، العالمــة       ( 32)
 هـ. 1426. ، ط األوىل دار املنهاج، القاهرة، 20السعدي، ص: 
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كتـاب  يف مسـلم  ، و(١١٥/ ٢كتاب الزكاة، باب مثـل املتصـدق والبخيـل )    يف البخاري رواه( 33)
 (. ٧٠٨/ ٢والبخيل )الزكاة، باب مثل املنفق 

 (. 441/ 3البن بطال )البخاري، ( شرح صحيح 34)

 يفمسـلم  ، و( ٨٤/ ٩، كتاب التمين، بـاب متـين القـرآن والعلـم )     يف صحيحهالبخاري رواه  (35)
كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه فضل مـن تعلـم حكمـة    

 (. ٥٥٩/ ١من فقه أو غريه فعمل بها وعلمها )

 (. ٦٠٥/ ٢كتاب صالة العيدين، ) يف مرواه مسل( 36)

صـحيح مسـلم    وتربيتهـا  الكسب الطيـب  من كتاب الزكاة، باب قبول الصدقةيف مسلم  رواه( 37)
. َوِفـي اْلَفُلـوِّ ُلَأَتـاِن َفَصـْيَحَتاِن     لنـووي: " اْلَفُلـوُّ اْلُمْهـُر،.   (، ومعنى )َفُلوَُّه(كما قال ا702/ 2)

ا َوَأْشَهُرُهَما َفْتُح اْلَفاِء َوَضمُّ اللَّاِم َوَتْشِديُد اْلَواِو، َوالثَّاِنَيُة َكْسُر اْلَفـاِء َوِإْسـَكاُن الـالم    َأْفَصُحُهَم
صـحيح مسـلم   وختفيف الواو، )َقُلوَصُه( ِهَي ِبَفْتِح اْلَقاِف َوَضمِّ اللَّاِم َوِهَي الناقة الفتية". شرح 

 (.  99/ 7لنووي )ل

كتاب الزكاة، باب اسو على الصـدقة ولـو بشـق متـرة، أو كلمـة طيبـة وأنهـا         يفمسلم  رواه( 38)
 (.  703/ 2حجاب من النار )

 .  (1797/ ٤) (2985، برقم )كتاب الزهد والرقائق يفمسلم  رواه( 39)

 (. ٦٩٠/ ٢كتاب الزكاة، باب اسو على النفقة وتبشري املنفق باخللف ) يفمسلم  رواه (40)

 . (١١/ ٨) كتاب األدب، باب كل معروف صدقة يفالبخاري  رواه (41)

]البقـرة:   {إسافـاً  النـاس  يسـألون  ال}تعـاىل:   كتاب الزكـاة، بـاب قـول اهلل    يف البخاري رواه (42)
 (. ١٢٥/ ٢) الأنى وكم [٢٧٣

كتـاب الزكـاة،    يفمسلم ، و( ٢٥/ ٣ ) الريان للصائمني كتاب الصوم، باب يفالبخاري  رواه( ٤٣)
 (. ٧١١/ ٢وأعمال الرب ) قةالصد مجع من باب

 ١٥٢( آل عمران: 44)
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 .16400العدد  -م 2013مايو  19 -هـ  1434رجب  9حد أل( صحيفة الرياض ا45)
 http:/ / www. alriyadh. com/ article836488. html 

 (، ٢٠ /٤) العليـا  هي اهلل كلمة لتكون قاتل من باب سري،وال اجلهاد كتاب يف البخاري رواه (46)
 مـن  بـاب  اإلمـارة،  كتاب يف مسلمو ،(٨٦ /٤) أجره؟ من ينقص هل للمأنم، قاتل من باب
  (.١٥١٢ /٣) اهلل سبيل يف فهو العليا هي اهلل كلمة لتكون قاتل

  (.١٥١٣ /٣) ارالن استحق والسمعة للرياء قاتل من باب اإلمارة، كتاب يف مسلم رواه (47)

 (. 186/ 13ط إحياء الرتاث ) ، البن كثري( البداية والنهاية48)

 (. 8/ 14)، للذهيب، حتقيق بشار عواد ( تاري  اإلسالم49)

 املصدر السابق( 50)

 . 549 املبتدأ واخلرب يف تاري  العرب والرببر، البن خلدون، ص:( مقدمة ابن خلدون املسمى ديوان 51)

، حسـن اّاضـرة يف تـاري  مصـر والقـاهرة      192تـاري  أهـل الزمـان، ص:    ( عقد اجلمان يف ٥٢)
(2/264 .) 

 (269/ 2( حسن اّاضرة يف تاري  مصر والقاهرة )53)

هـو  و، 1939 عـام  حائـل  ولـديف  سـعودي  رجـل أعمـال  الرشيد: وهو  إبراهيمناصر بن بن  (54)
وصنفته جملـة أربيـان بيـزنس    ، مليار دوالر 8حنو ته تبلغ ثرو، صاحب مكتب الرشيد للهندسة

رمحـه   2011/ 4/ 5، وكانـت وفاتـه بتـاري     2009 عـام  أغنى شخصية عربية ابعرعلى أنه 
 اهلل.

 (https:/ / ar. wikipedia. org/ wiki ،) /http:/ / www. arabianbusiness. com.  

حيفة الريـاض  صـ  ،http:/ / ar. wikipedia. orgموقـع املوسـوعة اسـرة )ويكيبيـديا(      (55)
، صــحيفة الشــرق 15781العــدد  -م 2011ســبتمرب  8 -هـــ  1432شــوال  10اخلمــيس 

 . 11973العدد  2011سبتمرب  9هـ  1432شـوال  11األوسط اجلمعـة 

 http:/ / ar. wikipedia. orgموقع املوسوعة اسرة )ويكيبيديا(  (56)

http://www.alriyadh.com/article836488.html
http://www.alriyadh.com/article836488.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1939
http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
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عبدالعزيز الراجحي: ولد يف ةافظة البكريية وهي إحدى ةافظات منطقة القصيم  سليمان بن (57)
، أحد أشهر رجال األعمال يف اململكـة العربيـة السـعودية   ، وهو 1920هـ املوافق 1388عام 

ميلك العديد من الشـركات املسـاهمة يف التنميـة الزراعيـة     ، شريك مؤسس مصرف الراجحي
لكة وخارجها مثل الوطنية للصناعة، الوطنيـة للنقـل باإلضـافة إىل    والأذائية والصناعية يف املم

 . دواجن الوطنية

  http:/ / ar. wikipedia. org/ wikiاملوسوعة اسرة ويكيبيديا. ( 58)

 اخلرب نقلته أكثر الوكاالت العربية والعاملية عن جملة. (59)
 (http:/ / www. businessinsider. com .) / 

 / http:/ / www. rf. org. saاإللكرتوني  موقع املؤسسة( 60)

الشي  ناصر بن ةمد اخلرايف: وهو من رجال األعمال املعروفني باألعمال اخلريية يف الكويت ( 61)
 رمحه اهلل. -هـ1414م، املوافق لعام 1993عام م، وتويف عام 1919الكويت عام من مواليد 

 املركز الدولي لألحباث والدراسات. (62)
 http:/ / www. medadcenter. com/ cv/ 1110# 

يعد من أكرب  سعودي رجل أعمالاألمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود: وهو أمري و( 63)
مـن أغنيـاء   19يف الرتتيـب   2010 األمريكيـة عـام   جملة فـوربس  صنفته، املستثمرين يف العامل
 . دوالر مليار4. 19ـالعامل بثروة تقدر ب

(64) https:/ / twitter. com/ Alwaleed_Talal 

الشي  محد بن ةمد الأماس هو أحد رجال األعمال املعروفني يف مدينـة مكـة ومدينـة بريـدة      (65)
مبنطقة القصيم، وهو رئيس جملس إدارة شبكة قنوات اجملد الفضائية وقناة هدى الناطقة باللأة 

)صـحيفة سـبق    ت الكـربى اإلجنليزية وقنوات أخرى، وهو عضو مساهم يف عدٍد من الشركا
 هـ(. 1435/ 7/ 13بتاري   http:/ / sabq. org/ wVZfdeااللكرتونية 

 . ٢١٥( البقرة: 66)

 . 123/ 2( روضة الناظر وجنة املناظر67)

http://www.medadcenter.com/cv/1110
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://sabq.org/wVZfde
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 ٢٠( املزمل: 68)

 .  219سورة البقرة: ( 69)

 (580/ 1( تفسري ابن كثري ت سالمة )70)

 . ٦٠ألنفال: ( ا71)

 (. ١٢١/ ٧كتاب املرضى، باب متين املريض املوت ) يفالبخاري  رواه (٧٢)

 (. 246(، مذكرة يف أصول الفقه )ص: 124/ 2( روضة الناظر وجنة املناظر )73)

 .(129/ 10( فتح الباري البن حجر )74)

 سيأتي خترجيه يف اسديو التالي. ( 75)

وينظـر  (، 453/ 12الكبري)و(، 106/ 2الصأري)، و(139/ 6األوسط )أخرجه الطرباني يف ( 76)
صـحيح الرتغيـب   ، حسـن لأـريه  ، وقـال األلبـاني:   (97/ 1صحيح اجلامع الصأري وزيادته )

 .  (359/ 2والرتهيب )

، وحسنه (٨٧/ ١ابن ماجه يف اإلميان وفضائل الصحابة، باب ثواب معلم الناس اخلري ) رواه( 77)
، أحكـام اجلنـائز   254املشـكاة   ، وينظر(443/ 1وزيادته )صحيح اجلامع الصأري يف  األلباني

 (. 1079، اإلرواء 176

َرَوى َعْبَد اْلَمِلِك ْبَن َحِبيـٍبَعِن   ، قال ابن حزم: "269/ 4، والزركشي 185/ 8املأين ذكره يف ( ٧٨)
لم إلَّـا َوَقـْد َأْوَقـَف    َما ِمْن َأَحٍد ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه صـلى اهلل عليـه وسـ   )اْلَواِقِديِّ َقاَل: 

َوَهِذِه ِرَواَيـُة َأْخَبـاثٍ   (َوَحَبَس َأْرًضا، ِإالَّ َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن َعْوٍف َفِإنَُّه َكاَن َيْكَرُه اْلَحْبَس
"

اّلـى   
( وأغفلـه  29/ 6األلبـاني يف "اإلرواء": )  ه، وقال الشي  عبدالعزيز الطريفـي: "ذَكـرَ  (176/ 9)

( قـال:  15وقفت عليه، فقد أخرجه أبو بكر اخلصاف يف "أحكام األوقاف": )من التخريج، وقد 
حدثنا ةمد بن عمر الواقدي قال: حدثين قدامـة بـن موسـى بـن بشـري مـوىل املـازنيني قـال:         
مسعت جابر بن عبد اهلل يقول: ملا كتب عمر بن اخلطاب رضـي اهلل عنـه صـدقته يف خالفتـه     

فأحضرهم وأشهدهم على ذلك، فانتشر خربها، قال جـابر:  دعا نفرًا من املهاجرين واألنصار 
من املهـاجرين واألنصـار إال حـبس مـااًل     فما أعلم أحدًا ذا مقدرة من أصحاب رسول اهلل 
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من ماله صدقه موقوفة ال تشرتى وال تورث وال توهب. قـال قدامـة بـن موسـى: ومسعـت      
مـن  من أصـحاب رسـول اهلل    ةمد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة يقول: ما أعلم أحدًا

أهل بدر من املهاجرين واألنصار إال وقد وقف منماله حبسًا ال يشرتى وال يورث وال يوهب 
التحجيل يف ختريج ما مل خيـرج يف إرواء  أ. ه. "وإسناده واه، حتى يرث اهلل األرض ومن عليها

 . 181ص: ، الأليل

، ورقة فتيحة ملعاشي –الوقف ومتويل التنمية البشرية على ضوء التجربتني اإلسالمية والأربية ( 79)
اجلمهوريـة التونسـية،    –مقدمة إىل امللتقى الدولي الثاني حـول: املاليـة اإلسـالمية، صـفاقس     

جـدة خـالل    –تونس، بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية  –والذي تنظمه جامعة صفاقس 
ــل 2013/ 6/ 29 – 27الفــرتة   ، والورقــة منشــورة يف موقــع موســوعة االقتصــاد والتموي

 هـ. 1434/ 11/ 12بتاري   ، /http:/ / iefpedia. com/ arabاإلسالمي
كتـاب الزهـد    يفمسـلم  ، و(٩٧/ ١كتاب الصالة، باب من بنـى مسـجًدا )   يفالبخاري  رواه( ٨٠)

 (. ٢٢٨٧/ ٤والرقائق، باب فضل بناء املساجد )
يف سنن ابن ماجه بلفظ )من بنى مسجدا هلل كمفحـص  وهو (، ٥٤٨/ ٢اإلمام أمحد ) أخرجه( 81)

قطاة، أو أصأر، بنى اهلل له بيتا يف اجلنة(، كتاب املساجد واجلماعات، باب من بنى هلل مسجًدا 
(٢٤٤/ ١ .) 

/ 4، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الفضـائل، بـاب خريكـم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه        (82)
 . 4739رقم 1919

 لقات ال يتجاوز افتتاحها مع راتب أستاذها ألف ريال!  بعض اس (83)

 . ٣٣( فصلت: 84)

َفْضُل الصََّدَقِة َعـْن  يف الصأرى، كتاب الوصايا، باب  والنسائي، 7/ 6أخرجه أمحد يف مسنده ( ٨٥)
، 313/ 2 (1681)يف كتاب الزكاة، بـاب يف فضـل سـقي املـاء      (، وأبو داود3664اْلَميِِّت )

وابن خزمية يف صحيحه إال أنه قال إن صح اخلرب وابن حبـان  (، 3684دب )يف األ وابن ماجه
( وقال: " صحيح على شرط الشيخني "! وردَُّه الذهيب بقولـه: "  414/ 1اساكم )، ويف صحيحه

(، وقـال  1113 )صحيح اجلامع حديو رقم: وحسنه األلباني يف قلت: ال  فإنه غري متصل ". 
 : حسن لأريه. 233/ 1يف صحيح الرتغيب والرتهيب 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/07/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%8A.doc
http://iefpedia.com/arab/
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 ريال، وبعضها أقل من ذلك.  2000تبلغ تكلفة بعض اآلبار يف بعض الدول ( 86)
ريال فأكثر، بينما اآلبار العاديـة التقليديـة    30.000تبلغ تكلفة البئر االتوازي يف هذه الدولة  (87)

ذه األسعار ريال، وقد أخذت ه 5000ال  يستخرج املاء منها يدويًا فهي كثرية فتبلغ تكلفتها 
 الرياض.  غينيا كوناكري وهو تابع إلحدى املؤسسات اخلريية يفمن أحد مندوبي تنفيذ اآلبار يف 

  (.٢٢٨٧ /٤) واليتيم واملسكني األرملة إىل اإلحسان باب والرقائق، الزهد كتاب مسلم، رواه( 88)
/ 11/ 1بتـاري    يتـيم  4200يبلغ عدد األيتام املكفولني لـدى هـذه اجلمعيـة فـرص الريـاض       (٨٩)

   /http:/ / www. ensan. org. sa/ home  هـ.1436

داخـل اململكـة،    5000يتـيم، مـنهم    65000ويبلغ عدد األيتام املكفـولني لـديهم أكثـر مـن     ( 90)
 هـ.1436/ 11/ 2والباقي خارج اململكة، حبسب موقع املؤسسة االلكرتوني بتاري  

 http:/ / www. mc. org. sa/ UI/ Default. aspx  
ريال شهريًا وفق موقـع مجعيـة    300ريال سنويًا أو  3600تبلغ كفالة اليتيم لدى مجعية إنسان  (91)

 / 12/ 3بتـاري    http:/ / www. ensan. org. sa/ home/ orphins. htmlإنسـان  
 150ريـال مبعـدل    1800قيمة الكفالة السنوية يف اخلـارج  هـ، وأما يف خارج اململكة ف1436

 هـ.1436/ 12/ 3، وفق موقع مؤسسة مكة اخلريية بتاري  ريال شهرياً 
 http:/ / www. mc. org. sa/ UI/ MakkaPage. aspx?Id=5  

(، وكانـت  Salt Lake City( وعاصمتها مدينة سولت ليك سي  )Utahالوالية هي يوتا )( 92)
 . 2014هـ/ 1436الزيارة يف شتاء 

هــ، وقـد   1434اكري صـيف عـام   كان هذا أثناء جول  لبعض دول غرب أفريقيا كأينيا كون (93)
زرت مدارس أخرى يف غامبيا والسنأال وموريتانيا قبل هذا التـاري ، كمـا زرت مـدارس يف    

 هـ. 1432ا ند وسرييالنكا واندونيسيا صيف عام 

 هـ.1436/ 12/ 4موقع مفكرة اإلسالم بتاري  ( 94)
 http:/ / islammemo. cc/ akhbar/ arab/ 2015/ 01/ 13/ 226183. html  

تسعى إيران إىل فتح جامعات على مستوى عالي مـن البنـاء والتجهيـزات يف أفريقيـا وشـرق       (95)
 آسيا، وهي دولة واحدة تبنت نشر مذهب التشيع ولألسف الشديد. 

http://www.ensan.org.sa/home/
http://www.mc.org.sa/UI/Default.aspx
http://www.mc.org.sa/UI/Default.aspx
http://www.ensan.org.sa/home/orphins.html%20%20بتاريخ%203/12/
http://www.mc.org.sa/UI/MakkaPage.aspx?Id=5
http://www.mc.org.sa/UI/MakkaPage.aspx?Id=5
http://islammemo.cc/akhbar/arab/2015/01/13/226183.html
http://islammemo.cc/akhbar/arab/2015/01/13/226183.html
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والتطــوير يف اململكــة العربيــة الســعودية للعــام علــى البحــو العلمــي  اإلنفــاقواقــع تقريــر  (96)
، صادر عن وزارة التعليم العالي وكالة الـوزارة للتخطـيط   م2012هـ ( 1433/ 1434املالي

 واملعلومات )نسخة إلكرتونية.
http:/ / he. moe. gov. sa/ ar/ Ministry/ Deputy- Ministry-for-Planning-

and-Information-affairs/ The-General-Administration-of-Planning/ 

Documents/ 555. pdf.)  

لمنتـدى الثـاني   العرابي اسارثي ورقة علمية مقدمة ل ، د. فهدالبحو العلمي. . والتنمية أزمة( ٩٧)
للشــراكة اجملتمعيــة يف البحــو العلمــي جبامعــة اإلمــام ةمــد بــن ســعود اإلســالمية بتــاري   

 هـ.1435/ 5/ 28، ونشرت يف موقع أسبار للدراسات والبحوث بتاري  27/4/2011
 http:/ / www. asbar. com/ / ar/ monthly-issues  /٩٩٤  article. htm  

(98) https:/ / ar. wikipedia. org/ wiki   هـ.  1436 / 10/ 23بتاري 

بنتائج هـذه  « اليونسكو«أبلأت قد  وزارة العليم العاليحبسب تقرير وزارة التعليم العالي فإن ( 99)
 القريب.  الدولية يف املستقبل بياناتها  يفأن تظهر  -كما ذكر التقرير-املتوقعالدراسة، ومن 

على البحو العلمي والتطوير يف اململكة العربية السعودية للعـام   اإلنفاقواقع تقرير بعنوان ( 100)
در عن وزارة التعليم العالي وكالة الـوزارة للتخطـيط   ، صام2012هـ 1433/ 1434املالي

 . 21واملعلومات، ص: 

، صحيفة اليوم ةمد الضبعي، من إعداد ( عودة السعودية إىل خريطة البحو والتطوير العاملية101)
ــة( ــخة اإللكرتونيـ ــق  )النسـ ــاء املوافـ ــاير  1األربعـ ــدد  2014ينـ ــاري  14810العـ ، بتـ

 هـ. 6/12/1436

 16قفية يف اجلامعات السعودية، د. علي القرني، مقال يف صحفية اجلزيرة بتـاري   التنمية الو( 102)
 .العددم، 2013/ 12/ 19هـ املوافق 1435صفر 

 15057 http:/ / www. al-jazirah. com/ 2013/ 20131219/ ar6. htm . 

   /http:/ / www. enayah. orgموقع اجلمعية ( 103)

   /http:/ / www. rahmah. orgموقع اجلمعية ( 104)

http://he.moe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-%20Ministry-for-Planning-and-Information-affairs/The-General-Administration-of-Planning/Documents/555.pdf
http://he.moe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-%20Ministry-for-Planning-and-Information-affairs/The-General-Administration-of-Planning/Documents/555.pdf
http://he.moe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-%20Ministry-for-Planning-and-Information-affairs/The-General-Administration-of-Planning/Documents/555.pdf
http://he.moe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-%20Ministry-for-Planning-and-Information-affairs/The-General-Administration-of-Planning/Documents/555.pdf
http://www.asbar.com/ar/monthly-issues/994%20article.htm
http://www.asbar.com/ar/monthly-issues/994%20article.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki%20%20%20بتاريخ%2023/10/
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  / .http:/ / www. zmzm. orgموقع اجلمعية ( 105)
مجعيـة السـرطان   وهـي أكثرهـا فروعـًا، و     اجلمعية السعودية اخلريية ملكافحة السرطانوهي ( 106)

مجعية اإلميـان لرعايـة   املنطقة الشرقية وفروعها ثالثة مجيعها يف املنطقة الشرقية، و ب السعودية
 جبده، ومجعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة.  مرضى السرطان

، وفـق دراسـة بثتهـا    %12 السعودية ، بينما هو يف%2املعدل العاملي النتشار مرض السرطان ( 107)
 هـ.1436/ 12/ 2اجلمعية السعودية ملكافحة السرطان يف فيلمها التعريفي بتاري  

https:/ / www. youtube. com/ watch?v=H56tA0icsPs  
 على اإلنرتنت. هـ من خالل موقع اجلمعية 1435/ 10/ 17( 108)
الـذي يعمـل حتـت مظلـة     و، ه1434لعام  ملدينة الرياضوفقًا إلحصائيات املرصد اسضري ( 109)

 ، وقد نشر التقرير يف صحفية اجلزيرةا يئة العليا لتطوير مدينة الرياض
 http:/ / www. al-jazirah. com/ 2014/ 20140504/ ln51. htm 

ية إحدى املؤسسات اخلريية التابعة لرابطة العـامل اإلسـالمي،   املؤسسة العاملية لإلعمار والتنم( 110)
ه، ومقرها يف مدينة الرياض، وهي تقوم بأعمـال خرييـة متنوعـة    1420وكان تأسيسها يف عام 

من مشاريع إغاثية ودعوية وتنموية، كان على يدها بنـاء آالف املسـاجد واملـدارس واملعاهـد،     
مـن األيتـام، وقـد شـرفت باملسـاهمة يف تأسيسـها        وحفر اآلالف من اآلبـار، وكفالـة اآلالف  

 والعمل بضع سنوات، مع مديرها العام الدكتور عبداهلل املرزوقي، ثم الدكتور عبداهلل القعي د. 

 هـ.1436/ 12/ 8موقع السوق املالية السعودي )تداول( بتاري  ( 111)
 http:/ / www. tadawul. com. sa/ wps/ portal/ 

Press?PRESS_REL_NO=3537  
 هـ.8/12/1436موقع وزارة العدل بتاري  ( 112)

 http:/ / www. moj. gov. sa/ ar-sa/ Notary/ Rspointer/ Dashboards/ 

300_PointerRsRegion/ 303_Yearly/ Pointer303_01. aspx  

 =http:/ / sabq. org/ a7sfde?printingصحيفة سبق  (113)

موقع عامل التطوص العربـي،  األمريكية العمل اخلريي يف الواليات املتحدة  مقتبسات عن جتربة (114)
http:/ / www. arabvolunteering. org/ corner/ avt10449. html   وقـد

http://saudicancer.org/
http://www.scf.org.sa/
http://www.scf.org.sa/
http://www.scf.org.sa/
http://www.emancancer.org/
http://www.emancancer.org/
http://www.emancancer.org/
https://www.youtube.com/watch?v=H56tA0icsPs
http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/Press?PRESS_REL_NO=3537
http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/Press?PRESS_REL_NO=3537
http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/Press?PRESS_REL_NO=3537
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Notary/Rspointer/Dashboards/300_PointerRsRegion/303_Yearly/Pointer303_01.aspx%20بتاريخ%20%20%208/12/
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Notary/Rspointer/Dashboards/300_PointerRsRegion/303_Yearly/Pointer303_01.aspx%20بتاريخ%20%20%208/12/
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Notary/Rspointer/Dashboards/300_PointerRsRegion/303_Yearly/Pointer303_01.aspx%20بتاريخ%20%20%208/12/
http://sabq.org/a7sfde?printing=
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10449.html
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10449.html
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وكـاالت األخـرى الـ  ميكـن أن     وال إنشاء املكتبات العامة جنيمشلت األعمال اخلريية لكار
 ". "املصاعد ال  متكن أصحاب الطموح من تسلقها توفر

 القفاري، صحيفة الرياض، مقال بعنوان: أثرياؤنا. . وأثرياؤهم! !، د. عبداهلل (115)
 http:/ / www. alriyadh. com/ 2013/ 03/ 04/ article814712. html 

كيف ميكن استثمار نظام الوقف يف دعم قضـايا األقليـات اإلسـالمية، ورقـة مقدمـة لنـدوة        (116)
، ص 2001-5-15القـاهرة   (2001)  اجلمعية اخلريية اإلسالمية، ةمد شـوقي الفنجـري  

فتيحـة   –الوقف ومتويل التنمية البشرية على ضوء التجربتني اإلسالمية والأربية ، وينظر 20
  –ورقــة مقدمــة إىل امللتقــى الــدولي الثــاني حــول: املاليــة اإلســالمية، صــفاقس  ، ملعاشــي

تونس، بالتعاون مع البنـك اإلسـالمي    –اجلمهورية التونسية، والذي تنظمه جامعة صفاقس 
 . 2013/ 6/ 29 – 27خالل الفرتة  جدة  –للتنمية 

، د. عبدالعزيز الكبيسي، حبو -الرتست -حبو بعنوان: التجربة األمريكية يف العمل اخلريي( 117)
 هـ. 1427مقدم للمؤمتر الثاني لألوقاف )الصيغ التنموية، والرؤى املستقبلية(، 

 . ٣٦األنفال: ( 118)

 . 204ضحايا بريئة للحرب العاملية على اإلرهاب، د. ةمد السلومي، ص: ( 119)

زًا أكادمييـًا للفكـر   جامعة رجيينت، تقـع فـى فريجينيـا بيـتش بواليـة فريجينيـا، وتعتـرب مركـ         (120)
 .املسيحي، مبقراتها املنتشرة حول العامل، وبراجمها الدراسية املتاحة عرب االنرتنت

http:/ / www. regent. edu/.   

بات هـ، وينظر املوقع الرمسي لــ 1436/ 11/ 23موقع املوسوعة اسرة ويكيبيديا بتاري  ( 121)
  رتسونروب

https:/ / ar. wikipedia. org/ wiki http:/ / www. patrobertson. com . 

 . 204ضحايا بريئة للحرب العاملية على اإلرهاب، د. ةمد السلومي، ص: ( 122)

موقـع عـامل التطـوص    ، ة العمـل اخلـريي يف الواليـات املتحـدة االمريكيـة     ( مقتبسات عن جتربـ 123)
 http:/ / www. arabvolunteering. org/ corner/ avt10449. htmlالعربي، 

http://www.alriyadh.com/2013/03/04/article814712.html
http://www.alriyadh.com/2013/03/04/article814712.html
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/07/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%8A.doc
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/07/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%8A.doc
http://www.regent.edu/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.patrobertson.com/
http://www.patrobertson.com/
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10449.html
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 ملحـق –يـب، جريـدة املدينـة   والعمل اخلـريي، املهنـدس ةمـد أمحـد حب     مقال أمريكا وحنن (124)
 .موقع صيد الفوائد، هـ1422/ 11/ 14االثنني الرسالة

 http:/ / www. saaid. net/ Anshatah/ dole/ 24. htm . 

 املصدر السابق.  (125)

مقتبسـات عـن   ضمن دراسة بعنـوان  مقال بعنوان مقاربات العطاء، للكاتب روبن إل ياغر، ( 126)
/ 13بتـاري    .موقع عامل التطوص العربـي ، الواليات املتحدة االمريكية جتربة العمل اخلريي يف

 .هـ1434/ 11
 http:/ / www. arabvolunteering. org/ corner/ avt10449. html  

 املصدر السابق.  (127)

(128) http:/ / youth. fdncenter. org/ youth_celebrity. html.  

(129) http:/ / www. looktothestars. org.   

 اإللكرتونيها اخلريية موجودة على موقع أوبرا وينفري كثري من نشاطات( ١٣٠)

 http:/ / www. oprah. com 

كيف ميكننـا االسـتفادة منهـا يف جمتمعاتنـا اإلسـالمية ومؤسسـاتنا        ..( ثقافة التطوص يف الأرب131)
كز الدولي لألحباث والدراسات( وهو مركز متخصـص يف العمـل   مركز مداد )املراخلريية؟ 

 هـ.1436/ 11/ 23اخلريي، وقد أعد الدراسة إسراء البدر بتاري  
 http:/ / www. medadcenter. com/ investigations/ 283  

، بري يف االقتصاد اإلسالمي )مدير موسوعة االقتصاد اإلسالمي(الدكتور بشر ةمد موفق اخل (132)
ضمن مشاركته يف دراسة أجراها مركز مداد )املركز الـدولي لألحبـاث والدراسـات( وهـو     

/ 19بتـاري    2010مركز متخصص يف العمل اخلريي، وقد أعد الدراسة إسراء البدر عام 
 هـ.1436/ 11

http:/ / www. medadcenter. com/ investigations/ 283  

http://www.saaid.net/Anshatah/dole/24.htm
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/24.htm
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10449.html
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10449.html
http://youth.fdncenter.org/youth_celebrity.html
http://www.looktothestars.org/
http://www.oprah.com/
http://www.oprah.com/
http://www.medadcenter.com/investigations/283
http://www.medadcenter.com/investigations/283
http://www.medadcenter.com/investigations/283
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مقتبسات عن جتربـة العمـل اخلـريي يف الواليـات املتحـدة االمريكيـة، موقـع عـامل التطـوص           (133)
 http:/ / www. arabvolunteering. org/ corner/ avt10449. html  العربي،

 . 169هي هكذا. . كيف نفهم األشياء من حولنا، أ. د. عبدالكريم بكار ص:  (134)

( ثقافة التطوص يف الأرب. . كيف ميكننا االسـتفادة منهـا يف جمتمعاتنـا اإلسـالمية ومؤسسـاتنا      135)
ت( وهو مركز متخصـص يف العمـل   مركز مداد )املركز الدولي لألحباث والدراسااخلريية؟ 

/ 11/ 23م بتـاري   2012اخلريي، وقـد أعـد الدراسـة إسـراء البـدر شـهر اكتـوبر عـام         
  http:/ / www. medadcenter. com/ investigations/ 283  هـ.1436

 دول العامل، فبعض دول العامل تطلـق عليـه القطـاص غـري     ختتلف مسميات القطاص اخلريي بني( 136)
اسكومي وبعضها القطاص املستقل، وبعضها القطـاص غـري الرحبـي، وتسـمية األمـم املتحـدة       

، ينظــر كتــاب ضــحايا بريئــة للحــرب العامليــة علــى (Third Sector)بالقطــاص الثالــو 
 .  197اإلرهاب، د. ةمد السلومي، ص: 

  .موقع صحيفة االقتصادية االلكرتونية، د. رجا املرزوقي، للقطاص الثالو ألهمية التنمويةا (137)

 http:/ / www. aleqt. com/ 2010/ 11/ 22/ article_471303. html 

 عبـداللطيف  أ. د. نعمت، جتاربها من اإلفادة وإمكانات األجنبية الوقفية للمؤسسات ( دراسة138)
 . ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧لألوقافالثاني  لمؤمتر، حبو مقدم لمشهور

 –والعمل اخلريي، بقلم ةمد أمحد حبيب، جريدة املدينة  مقال أمريكا وحنناملصدر السابق، ( 139)
  .1436/ 12/ 29د موقع صيد الفوائ، هـ1422/ ذي القعدة/ 14االثنني  ملحق الرسالة

http:/ / www. saaid. net/ Anshatah/ dole/ 24. htm 

املشــهور  (William Henry Gates III :باإلجنليزيــة: ( وليــام هنــري غيــتس الثالــو140)
ــم ــام يف    باس ــم ولي ــار الس ــو اختص ــل ه ــتس، وبي ــل غي ــي  بي ــدة األمريك ــات املتح  ، الوالي

 اســكتلندي – ايرلنــدي م، وهــو مــن أصــل1955أكتــوبر 28 يف واشــنطن، ســياتل لــديفو
ــ أمريكــي ومــربمج رجــل أعمــال هــو، و)بريطــاني( شــركة  1975 امن. أســس عــوةِس

ــوفت ــع مايكروس ــول آالن م ــه   ب ــه بنفس ــنع ثروت ــد ص ــردي    وق ــيب ف ــرب نص ــك أك وميل
 األسهم املطروحة.  املقدر بتسعة باملئة من أسهمها من

http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10449.html
http://www.medadcenter.com/investigations/283
http://www.aleqt.com/2010/11/22/article_471303.html
http://www.aleqt.com/2010/11/22/article_471303.html
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/24.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%8C_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%8C_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%85_(%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%85_(%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9)
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 هـ.29/12/1436موقع املوسوعة اسرة )ويكيبيديا( بتاري   (141)
 https:/ / ar. wikipedia. org ،http:/ / www. gatesfoundation. org/  

، بتـاري    /https:/ / ar. wikipedia. org/ wikiموقـع املوسـوعة اسـرة )ويكيبيـديا(     ( 142)
 هـ. 1437/ 5/ 25

، االستثمار اآلمن ملوارد املؤسسات 68، 60األوقاف السياسية يف مصر، غامن البيومي، ص: ( 143)
مـن حولنـا، أ. د.    ءهـي هكـذا. . كيـف نفهـم األشـيا      ،151اخلريية، د. صـادق محـاد، ص:   

)العمل اخلريي السـعودي( متـى يسـتعيد عافيتـه؟،     ، مقال بعنوان 169عبدالكريم بكار ص: 
 هـ.1434/ 11/ 13، موقع صيد الفوائد، بتاري  أمني بن خبيت الزهراني

 http:/ / www. saaid. net/ Anshatah/ dole/ 86. htm 

حبو بعنوان: عوملة الصدقة اجلارية: حنو أجندة كونية للقطاص الوقفي، د. طارق عبداهلل، جملة ( 144)
 . 38، ص: ـه1429/ 5السنة الثامنة،  14أوقاف، العدد 

 ه. 1436/ 12/ 28بتاري   www. unitedway. orgركة شال( موقع 145)

أفكار وتوصيات، بقلم املهنـدس/   -إحصائيات وأرقام  -( مقال أمريكا وحننوالعمل اخلريي 146)
هــ موقـع   1422/ ذي القعـدة/  14ملحق الرسالةاالثنني  –ةمد أمحد حبيب، جريدة املدينة 

موقع شبكة ، http:/ / www. saaid. net/ Anshatah/ dole/ 24. htm، صيد الفوائد
  .http:/ / www. alasmy. com/ vb/ t7402. htmlالعاصمي 

العمــل ، 154كتـاب االســتثمار اآلمــن ملــوارد املؤسسـات اخلرييــة، د. صــادق محــاد، ص:    (147)
 للكاتب ةمد خري عوض اهلل، موقع مفكرة اإلسالم. حرام علينا. للهمحال. اخلريي

 http:/ / islammemo. cc/ 2004/ 01/ 28/ 3854. html  

والعمل اخلريي، املهندس ةمد أمحد حبيـب،   مقال أمريكا وحننهـ، 1436/ 12/ 29بتاري   
 . الفوائد موقع صيدـ، ه1422/ 11/ 14االثنني، الرسالة ملحق – جريدة املدينة

، موقـع عـامل التطـوص    األمريكيـة مقتبسات عن جتربـة العمـل اخلـريي يف الواليـات املتحـدة       (148)
 http:/ / www. arabvolunteering. org/ corner/ avt10449. htmlالعربي، 

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
http://www.gatesfoundation.org/بتاريخ%2029/12/1436
http://www.gatesfoundation.org/بتاريخ%2029/12/1436
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/86.htm
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/86.htm
http://www.unitedway.org/
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/24.htm
http://www.alasmy.com/vb/t7402.html
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10449.html
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وعامي  ،Non profit Kit for Dummies P 13من كتاب  مأخوذة 1999بيانات عام ( 149)
 نقــاًل عــن كتــاب ،Giving USA 2002 Report P: 6مــن كتــاب  2010، 2000

 . 154االستثمار اآلمن ملوارد املؤسسات اخلريية، د. صادق محاد، ص: 

(150)http:/ / www. theguardian. com/ news/ datablog/ 2012/ apr/ 24/ top-

1000-charities-donations-britain   هـ.1437/ 5/ 24بتاري 

(151):  / /www. theguardian. com/ news/ datablog/ 2012/ apr/ 24/ top-

1000-charities-donations-britain   
 عونة.املاجلمعيات اخلريية مؤسسة  )قلت الصحيفة من موقع وقد ن 

)CAF(  )(http:/ / www. charitytrends. org/ Default. aspx) 

 ،https:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ Wellcome_Trustموقـع ويكيبيـديا   ( 152)
 هـ. 1437/ 5/ 24بتاري  

قفية األجنبية وإمكانات اإلفادة من جتاربها أ. د. نعمت دراسة للمؤسسات الوورقة بعنوان:  (153)
 لمؤمتر الثـانى لألوقـاف الصـيغ التنمويـة والـرؤى املسـتقبلية      ، مقدمة لعبد اللطيف مشهور

 هـ. 1435/ 6/ 11هـ، بتاري  1427/ 2006

خيطئ بعض الباحثني عندما يعزو نزعة اإلنفـاق والتعـاون مـع اآلخـرين لـدى البـوذيني إىل       ( 154)
دعوة إىل س غري ديين كسياسي أو علمي مع العلم أن من أهم تعاليم الديانـة البوذيـة "الـ   أسا

اّبة والتسامح والتعامل باسسنى والتصدق على الفقراء وترك الأنى والرتف ومحل الـنفس  
 هـ.1436/ 4/11بتاري  " على التقشف واخلشونة

http:/ / www. saaid. net/ feraq/ mthahb/ 84. htm ،https:/ / ar. wikipedia. org/ wiki /  

 أ. د. نعمت، جتاربها من اإلفادة وإمكانات األجنبية الوقفية للمؤسسات دراسة ورقة بعنوان( 155)

 . هـ11/6/1435 ،2006/ ـه1427 لألوقاف يالثان لمؤمتر، حبو مقدم لمشهور اللطيف دعب

، د. عبدالعزيز الكبيسي، حبو -الرتست -حبو بعنوان: التجربة األمريكية يف العمل اخلريي (١٥٦)
 كتـاب هــ،  1427مقدم للمؤمتر الثـاني لألوقـاف )الصـيغ التنمويـة، والـرؤى املسـتقبلية(،       

 . 154املؤسسات اخلريية، د. صادق محاد، ص: ملوارد االستثمار اآلمن 

http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/apr/24/top-1000-charities-donations-britain
http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/apr/24/top-1000-charities-donations-britain
http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/apr/24/top-1000-charities-donations-britain
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.charitytrends.org/Default.aspx&usg=ALkJrhh2psclWcTE5n8tZJXZMskRc_5Jrg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.charitytrends.org/Default.aspx&usg=ALkJrhh2psclWcTE5n8tZJXZMskRc_5Jrg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.charitytrends.org/Default.aspx&usg=ALkJrhh2psclWcTE5n8tZJXZMskRc_5Jrg
https://en.wikipedia.org/wiki/Wellcome_Trust
http://www.saaid.net/feraq/mthahb/84.htm
http://www.saaid.net/feraq/mthahb/84.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%20%20%20%20بتاريخ%204/11/
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و بعض املصادر تذكر  (7النملة )ص:  -التنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته  (١٥٧)
دراسة أجراها مركز مداد )املركز الـدولي لألحبـاث والدراسـات(    ضعف هذا الرقم، وينظر 

إسراء البدر وشارك فيها الـدكتور   وهو مركز متخصص يف العمل اخلريي، وقد أعد الدراسة
 ـ.ه1436/ 11/ 19خالد املصري متخصص يف الشأن التنصريي، بتاري  

 http:/ / www. medadcenter. com/ investigations/ 283 

أفكار  -إحصائيات وأرقام  -عمل اخلريي موقع صيد الفوائد، مقال بعنوان أمريكا وحنن وال (158)
 .وتوصيات، املهندس/ ةمد أمحد حبيب

 http:/ / www. saaid. net/ Anshatah/ dole/ 24. htm 

 ع.ميكن إجياد مشروص األعمال اخلريية الرياضية على املوقكما ( 159)

http:/ / www. sportsphilanthropyproject. com  
 .موقع عامل التطوص العربي، مقتبسات عن جتربة العمل اخلريي يف الواليات املتحدة االمريكية   

http:/ / www. arabvolunteering. org/ corner/ avt10449. html 

إي جورنـال  ، مقتـبس مـن   ( مقتبسات عن جتربة العمل اخلريي يف الواليات املتحدة االمريكية160)
 ، ، ونشر يف موقع مربة الشاكري.يو أس أيه

http:/ / shakirycharity. org/ index_A. php?id=145&artid=82&article_type=2 . 

 املصدر السابق. ( 161)

، د. عبدالعزيز الكبيسي، حبو -الرتست -حبو بعنوان: التجربة األمريكية يف العمل اخلريي( 162)
م، 2006-هــ 1427بلية(، مقدم للمؤمتر الثاني لألوقاف )الصيغ التنمويـة، والـرؤى املسـتق   

وحبو بعنوان الوقف وأثره على الناحية االجتماعية، عرب من التجربة األمريكية يف استعمال 
األوقاف الأربية، للدكتور بيرت موالن، حبو مقدم لندوة )الوقف اإلسالمي( من تنظيم كليـة  

ث منشـورة يف  م، واألحبـا 1997ديسـمرب   7-6الشريعة والقانون جبامعة اإلمارات يف الفرتة 
 موقع موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي.

http:/ / iefpedia. com/ arab/ 20171-20171 . 

http://www.medadcenter.com/investigations/283
http://www.medadcenter.com/investigations/283
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/24.htm
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/24.htm
http://www.sportsphilanthropyproject.com/
http://www.sportsphilanthropyproject.com/
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10449.html
http://shakirycharity.org/index_A.php?id=145&artid=82&article_type=2
http://iefpedia.com/arab/20171-20171
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 16( التنمية الوقفية يف اجلامعات السعودية، د. علي القرني، مقال يف صحيفة اجلزيرة بتـاري   163)
 .م، العدد2013/ 12/ 19 املوافق ـه1435صفر 

 15057 http:/ / www. al-jazirah. com/ 2013/ 20131219/ ar6. htm . 

 املصدر السابق. ( 164)

على البحو العلمي والتطوير يف اململكة العربية السعودية للعـام   اإلنفاقواقع تقرير بعنوان ( 165)
 الة الوزارة للتخطـيط ، صادر عن وزارة التعليم العالي وكم2012هـ (1433/ 1434املالي

 واملعلومات. 

لمنتدى الثـاني  ، د. فهد العرابي اسارثي ورقة علمية مقدمة لوالتنمية ..البحو العلمي أزمة( 166)
للشراكة اجملتمعيـة يف البحـو العلمـي جبامعـة اإلمـام ةمـد بـن سـعود اإلسـالمية بتـاري            

 ، ونشرت يف موقع أسبار للدراسات والبحوث27/4/2011
 http:/ / www. asbar. com/ / ar/ monthly-issues  /٩٩٤  article. htm 

 م.2010، وقد نقل اإلحصائية من تقرير لليونسكو هـ1435/ 5/ 28بتاري  
 http:/ / www. unesco. org . 

على البحو العلمي والتطوير يف اململكة العربية السعودية للعـام   اإلنفاقواقع تقرير بعنوان ( 167)
، صادر عن وزارة التعليم العالي وكالة الوزارة للتخطيط م2012-هـ  1433/ 1434املالي

 . 21واملعلومات، ص: 

 . 21التقرير السابق ص: ( 168)

 نقـاًل عـن كتـاب   ( Giving USA p. 163اء أمريكـا( ) البيانات مأخوذة من كتـاب )عطـ  ( 169)
 154املؤسسات اخلريية، د. صادق محاد، ص: االستثمار اآلمن ملوارد 

 http:/ / www. medadcenter. com/ Investigations/ ItemDetails. aspx?ID=283 

 :مصدر هذا اجلدول كتاب( 170)
 Nonprofit kit 2007 stanhutton&frances Phillips P. 18  

 . 157نقاًل عن االستثمار اآلمن ملوارد املؤسسات اخلريية، د. صادق محاد، ص:  

   .8املائدة: ( 171)

http://www.asbar.com/ar/monthly-issues/994%20article.htm
http://www.asbar.com/ar/monthly-issues/994%20article.htm
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
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َباب " َتُقـوُم السَّـاَعُة َوالـرُّوُم َأْكَثـُر     ، اْلِفَتِن َوَأْشَراِط السَّاَعِة كتابأخرجه مسلم يف صحيحه،  (172)
 . 5162اسديو:  رقم النَّاِس

 ". حسن عبد الرمحن رئيس حترير جملة "أريبيان بزنس (173)

 هـ.1437/ 5/ 24موقع املوسوعة اسرة )ويكيبيديا( بتاري  ( 174)
 https:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ List_of_wealthiest_charitable_foundations  

حبو بعنـوان: أبـرز املعوقـات: جنايـة األنظمـة) البريوقراطيـة اسكوميـة( علـى األوقـاف،           (175)
شـعبان   21بتـاري    312البيان اللندنية عدد رقم للدكتور ةمد السلومي، وقد نشر يف جملة 

ه، كما مت تقدميه يف ملتقـى األوقـاف الثـاني الـذي تنظمـه جلنـة األوقـاف يف الأرفـة         1434
 هـ.  1435/ 1/ 3التجارية الصناعية بالرياض بتاري  

 هـ1436/ 11/ 19( األمريكي النسخة العربية بتاري  iipdigitalموقع ) (176)
 http:/ / iipdigital. usembassy. gov/ st/ arabic/ texttrans/ 2006/ 12/ 

20061220152539aaywalhsib-le0. 4975092. html#axzz3kiXToYq9 

 صدر السابقامل (177)
( من طريق موسى بـن إمساعيـل عـن محـاد بـن      988/ 3) تاري  املدينة جه ابن شبة يفأخر (178)

ورجالـه ثقـات. غـري    ، أنه قال: ثم ساقه سلمة عن حييى بن سعيد األنصاري عن عثمان 
ورواه أبـو بكـر بـن    ، أنه مرسل  فيحيى بن سعيد مل يدرك عثمان لكونه من صـأار التـابعني  

عـن اإلمـام    -تلميذ مالـك -من طريق أشهب بن عبد العزيز  -«أحكام القرآن»يف -العربي 
َمـا َيـَزُص النَ ـاَس السُ ـْلَطاُن َأْكَثـَر ِممَ ـا       »أنه قـال:   -رضي اهلل عنه-مالك بن أنس عن عثمان 

( مـن  173/ 5« )تـاري  بأـداد  »وهو مرسل أيًضـا، وأخرجـه اخلطيـب يف    ، «َيَزُعُهْم اْلُقْرآُن
بن عدي عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر  قـال: مسعـت عمـر بـن     طريق ا يثم 

ا يثم بن عدي مرتوك متهم و« َلَما َيَزُص اهلُل بالسُ ْلَطاِن َأْعَظُم ِممَ ا َيَزُص ِباْلُقْرآن»اخلطاب يقول: 
-هذا أثر معـروف عـن عثمـان    ، وصحح الشي  ابن باز رمحه اهلل هذا األثر وقال: "بالكذب
، -رضـي اهلل عنـه  -، وثابت عن عثمان بـن عفـان اخلليفـة الراشـد الثالـو      -هلل عنهرضي ا

 عمر رضي اهلل عنه"أ. ه ويروى عن
 http:/ / www. binbaz. org. sa/ node/ 19318 

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=108487
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_charitable_foundations
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2006/12/20061220152539aaywalhsib-le0.4975092.html#axzz3kiXToYq9
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2006/12/20061220152539aaywalhsib-le0.4975092.html#axzz3kiXToYq9
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2006/12/20061220152539aaywalhsib-le0.4975092.html#axzz3kiXToYq9
http://www.binbaz.org.sa/node/19318
http://www.binbaz.org.sa/node/19318
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 يف الزيلعــي(، وقــال 20324 بــرقم ) 150/ 10 اْلَبْيَهِقــيُّ، و206/ 4( َأْخَرَجــُه الــدَّاَرُقْطِني179ُّ)
َوَسـاَقُه اْبـُن َحـْزٍم    : "196/ 4: ضعيف، وقال ابن حجر يف التلخيص (82/ 4نصب الراية )

ا ِمْن َطِريِقنَي، َوَأَعلَُّهَما ِباِلاْنِقَطاِص َلِكنَّ اْخِتَلاف اْلَمْخَرِج ِفيِهَما ِممَّـا ُيَقـوِّي َأْصـَل الرَِّسـاَلِة، َلـ     
/ 8وصـححه األلبـاني يف اإلرواء:   "، َوِفي َبْعِض ُطُرِقِه َأنَّ َراِوَيُه َأْخَرَج الرَِّساَلَة َمْكُتوَبًةِسيََّما 
 . (2619 برقم ) 244

 هـ.1436/ 12/ 13موقع اإلسالم اليوم بتاري   (180)
 http:/ / www. islamtoday. net/ bohooth/ artshow-58-1610. htm  

 .  85رب العاملية على اإلرهاب، د. ةمد السلومي، ص: كتاب ضحايا بريئة للح( 181)

واملقـام يف   التقين يف العمل اخلريي اإلبداصمؤمتر كان هذا يف العرض الذي قدمته املؤسسة يف  (182)
 . 2015/ 10/ 11-10مملكة البحرين خالل الفرتة 

سـالمية ومؤسسـاتنا   ( ثقافة التطوص يف الأرب. . كيف ميكننا االسـتفادة منهـا يف جمتمعاتنـا اإل   183)
مركز مداد )املركز الدولي لألحباث والدراسات( وهو مركـز متخصـص يف العمـل    اخلريية؟ 

 هـ.1436/ 11/ 23اخلريي، وقد أعد الدراسة إسراء البدر بتاري  
 http:/ / www. medadcenter. com/ investigations/ 283  

 بلأت هذه الرسوم يف إحدى املؤسسات اخلريية ربع مليون ريال سنويًا. ( 184)

 ثقافة العمل اخلريي، عبدالكريم بكار. ( 185)

أفكــار وتوصــيات، بقلــم  -إحصــائيات وأرقــام  -( مقــال أمريكــا وحنــن، والعمــل اخلــريي 186)
/ ذي القعـدة/  14ثـنني  اال، ملحـق الرسـالة  ، املهندس/ ةمد أمحد حبيـب، جريـدة املدينـة   

 .68 العمل اخلريي، عبدالكريم بكار، ص:ثقافة  موقع صيد الفوائد ، وهو موجود يفهـ1422
 http:/ / www. saaid. net/ Anshatah/ dole/ 24. htm  

 موقع وزارة الشؤون االجتماعية. (187)
 http:/ / www. mosa. gov. sa/ ar/ services/ 615 

ــة للتأمــل 188) ــة.. وقف ــات اخلريي ــنني ، د. ســليمان العــريين، صــحيفة االقتصــادية،  ( اجلمعي االث
 هـ. 1436/ 12/ 29، بتاري  6006العدد  2010مارس  22هـ. املوافق  6/ 1431/04

http://www.medadcenter.com/investigations/283
http://www.medadcenter.com/investigations/283
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/24.htm
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/24.htm
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ا: الصـندوق  ( تأسست بالكويت عدة صناديق وقفية متخصصة خلدمة غرض ةدد ومن أبرزه189)
الوقفي للثقافة والفكر  الصندوق الوقفي لرعاية املعاقني والفئات اخلاصة  الصندوق الوقفي 
للمحافظة على البيئـة  الصـندوق الـوطين للتنميـة اجملتمعيـة )ويهـتم بـالربامج االجتماعيـة         

صـندوق  ال، الصـندوق الـوقفي لرعايـة األسـرة    ، والتنمية اّلية يف املناطق السكنية املختلفة(
داهي الفضلي: مالمح من التجربة الوقفية الكويتية املعاصرة، نـدوة   للوقفي للتنمية الصحية

 . 241-240التجارب الوقفية لدول املأرب العربي، الرباط مرجع سابق، ص 

أفادت وحدة التقارير االقتصادية بصحيفة االقتصادية أن إيـرادات الرسـوم علـى األراضـي      (190)
مليـار ريـال سـنويًا يف مدينـة الريـاض. )صـحيفة        103ارهـا فستصـل إىل   البيضاء لو مت إقر

 (. 8046هـ العدد 1437/ 1/ 9االقتصادية، اخلميس 

، ( الدكتور بشر ةمد موفق اخلبري يف االقتصاد اإلسالمي )مدير موسوعة االقتصاد اإلسالمي(191)
الدراسـات( وهـو   ضمن مشاركته يف دراسة أجراها مركز مداد )املركـز الـدولي لألحبـاث و   

بتـاري    2010مركز متخصص يف العمـل اخلـريي، وقـد أعـد الدراسـة إسـراء البـدر عـام         
  http:/ / www. medadcenter. com/ investigations/ 283 هـ.1436/ 19/11

(ــ نقـاًل عـن كتـاب     FOCAت اخلريية بأمريكـا ) رسالة مقتبسة من مجعية أصدقاء املؤسسا( 192)
 . 3ضحايا بريئة للحرب العاملية على اإلرهاب، د. ةمد السلومي، ص: 

 .  135نقاًل عن كتاب ضحايا بريئة للحرب العاملية على اإلرهاب، د. ةمد السلومي، ص: ( 193)

http://www.medadcenter.com/investigations/283
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 فهرس املصادر

 القرآن الكريم -1

 أواًل: الكتب.

 هـ. 1412ر مكتبة املعارف بالرياض، الطبعة األوىل نش، 176أحكام اجلنائز  -2

هــ(، الناشــر: املكتــب  1420ت: إرواء الأليـل يف ختــريج أحاديـو منــار السـبيل، األلبــاني )    -3
 هـ. 1399بريوت،  اإلسالمي

، نشـر دار كنـوز أشـبيليا بالريـاض،     االستثمار اآلمن ملوارد املؤسسات اخلريية، د. صادق محاد -4
 ـ. ه1433الطبعة األوىل 

 هـ. 1431األعمال اخلريية يف اإلسالم، د. عبداهلل املرزوقي، بدون دار نشر الطبعة األوىل  -5
 ط دار الشروق. ، 68، 60األوقاف السياسية يف مصر، غامن البيومي، ص:  -6
 نشر دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل. البداية والنهاية، البن كثري،  -7
 هـ. 1422 هـ(، نشر دار الكتب العلمية463ي )ت البأداد اخلطيب، تاري  بأداد -8

 التحجيل يف ختريج ما مل خيرج يف إرواء الأليل، عبدالعزيز الطريفي، ط الثانية.   -9
(، حتقيـق سـامي سـالمة، الناشـر: دار طيبـة، ط:      ـه774تفسري القرآن العظيم، ابن كثري )ت -10

 هـ1420الثانية 
 ، د. علي النملة، نشر جملة التبيان.  هالتنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهت -11
 هـ. 1433نشر دار وجوه بالرياض، ثقافة العمل اخلريي، د. عبدالكريم بكار،  -12
، ط مكتبـة البـابي اسلـيب مبصـر، الطبعـة الثالثـة       سنن الرتمـذي اجلامع الصحيح للرتمذي أو  -13

 هـ. 1396
 . اسليب مطبعة البابي هـ(،1230للدسوقي )ت على الشرح الكبري للدردير،  حاشية الدسوقي -14

، دار الكتـب  هــ( 911: تالسـيوطي) جالل الـدين  حسن اّاضرة يف أخبار مصر والقاهرة،  -15
 . 1997العلمية 
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هــ(، ط دار اسـديو   430)ت  األصـفهاني ، ألبـي نعـيم   حلية األولياء وطبقـات األصـفياء   -16
 بالقاهرة.  

 . ـه1404روضة الناظر وجنة املناظر، نشر مكتبة املعارف، ط الثانية  -17

الرياض الناضـرة واسـدائق الـنرية الزاهـرة يف العقائـد والفنـون املتنوعـة الفـاخرة، العالمـة           -18
 ، ط املكتبة العصرية. السعدي

 هـ.1408مكتبة املعارف بالرياض، الطبعة الرابعة سلسلة األحاديو الصحيحة، األلباني،  -19

 هـ. 1405 ريوت، الطبعة اخلامسةنشر املكتب اإلسالمي ببسلسلة األحاديو الضعيفة، األلباني،  -20
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 يف عهد امللك عبد العزيز آل سعود األمن يف مكة املكرمة
  م1953-1924هـ/ 1343-1373

 دراسة تارخيية حتليلية

 ملخص الدراسة:

أن هذا البحث املعنونة بـ" األمن يف مكة املكرمة يف عهد امللـك عبـد العزيـز آل    
م دراســة رارةيــة يليليــة " يشــ م  علــ  1953-1924هـــ  1373-1343سـعود  

مقدمة، وأربعة حماور، وخامتة إضافة، إىل قائمـة املصـادر واملراجـو. وي ـوي املقدمـة      
عل  روضيح ألهمية املوضوع، وي ضمن احملور األول معنـ  األمـن ل ـة واحـًال ا      

ني فقد ركـز علـ  مـا ملكـة     الثا احملورمدعما  باآليات القرآنية واأل اديث النبوية، أما 
املكرمة من شأن وقدسية عن غريها من بقـاع الـدنيا. ويف احملـور الثالـث ي ربيـان مـا       
كانت رعانيه مكة املكرمة من انفالت أمين أثر بدوره عل  االوضاع عمومـا ، كمـا أنـه    
عكس حورة سلبية لقاحدي البيت احلرام. ويف احملور الرابو يدث البحـث عـن مـا    

احلالـة األمنيـة مـن اسـ قرار، وانضـباق رافـال ضـا جاللـة امللـك املو ـد            آلت إليه
مدعما  بالشواهد واألدلة. وأخـريا  ييلـت الدراسـة     -رمحه اهلل - عبدالعزيز آل سعود

 خبامتة، وقائمة املصادر واملراجو. 
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 مقدمة: 

مما هو معلوم بالفًرة أن األمن من أها دعائا نشوء احلضارات ورًورها، 
احليوية يف مسرية األما ورقدمها، لذلك فقد ُيكر األمن يف كثري من آيات  وبث روح

الذكر احلكيا، وجرى به احلديث عل  لسان سيد املرسلني عليه أفض  الصالة وأي 
 ال سليا. 

من هذا املنًلال فإن هذا البحث حياول يف طيه إيضاح مظاهر احلالـة األمنيـة يف   
هـي مكـة املكرمـة يف فـاة رارةيـة مهمـة       أقدس وأطهر بقعة علـ  وجـه األر ، و  

م(، وربيان ما كان عليـه الشـأن األمـين يف مكـة     1953-1924هـ  1343-1373)
املكرمة ُقبي  ضا امللك عبدالعزيز ملكة املكرمة، وما آل إليه األمـن  ـني رـوىل امللـك     

  كا مكة املكرمة.  -رمحه اهلل-عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود

البحث من أهمية البقعة املراد رسليط الدراسة عليهـا وهـي مكـة    ورأري أهمية 
املكرمة مهوى األفئدة، وشعاع احلال، ومهبط الرسالة، ومنًلال الدعوة، وقبلة املسلمني 
يف مشارق األر  وم اربها.  يث أخذ البحث يف رقصي احلالة األمنية ملكة املكرمـة  

بـدالعزيز، وللوقـوع علـ   قيقـة     املؤسس امللك عجلاللة منذ أن آلت مقاليد احلكا 
احلالة األمنية كان البد أن يعرج البحث عل  ما كان قب  احلكا السعودي الس يضاح 

 الفرق، واظهار احلقيقة البحثية. 

 وعل  ضوء ما سبال، فقد ي رقسيا البحث إىل أربعة حماور عل  النحو ال الي: 

 احملور األول: معنى األمن لغة واصطالحًا.

العديـد مـن اآليـات القرآنيـة،     مس شـهدا  ب األمن ل ة واحًال ا   رضمن معن 
 واأل اديث النبوية، باإلضافة إىل قواميس الل ة. 
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 احملور الثاني: قدسية مكة املكرمة وأمنها.

باآليات القرآنية  مس شهدا ُسلط الضوء فيه عل  عظمة مكة املكرمة وقدسي ها 
 واال اديث النبوية. 

 .-طيب اهلل ثراه -قبيل حكم امللك عبد العزيز آل سعود احملور الثالث: مكة 

رناول يف طياره إيضاح ما كانت عليه مكة املكرمة من النا ية األمنية، وانعكاس 
 يلك عل  احلالة االق صادية واملعيشية لسكانها، وكذلك قاحدي احلرم الشريف. 

 عود.احملور الرابع: مكة املكرمة يف ظل حكم امللك عبد العزيز آل س

سياسة امللك عبدالعزيز األمنية اليت ربناها يف مكة املكرمة، وربيان  ي فيه إيضاح
الوسائ  املفضية إىل يلك، وما أفضت رلك السياسة إليه من ن ائج، وانعكاسارها عل  

 املس وى احمللي والدولي. 
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 احملور األول: معنى األمن لغة واصطالحًا.

ن م قاربـان. أ ـدهما األمانـة الـيت هـي ضـد       أمن: اهلمزة وامليا والنون أحال
  .(1)اخليانة، ومعناها سكون القلب، واآلخر ال صديال

وقي : أح  األمن طمأنينة النفس وزوال اخلوع، واألمن واألمانة واألمان يف 
  .(2)األح  مصادر

واألمن: ضد اخلوع. واألمانة ضد اخليانة. واإلميان: ضد الكفر. واإلميان 
ضده ال كذيب. يقال: آمن به قوم، وكذب به قوم، فأما أمن ه فهو  مبعن  ال صديال،

واآلمن واألِمُن،  .(4)وقي : األمن عدم روقو مكروه يف الزمن اآلري .(3)ضد أخف ه
  .(5)كصا ب: ضد اخلوع

ومما سبال ميكن القول: إن األمن هو طمأنينة النفس وسكونها عن ك  ما من 
ن اخلوع ضمن خط سري عكسي، فم      شأنه أن يروعها، وهو عل  النقيض م

ٿ ٿ ٿ ٿ چ األمن يهب اخلوع، وم   كان اخلوع زال األمن. قال رعاىل: 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

  .112النح :  چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چوقال رعاىل: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 چڑ ک ک ک ک گ گ  ڑڎ ڈ ڈ ژ ژ ڎڌ ڌ

 . 55النور: 

 فاق ضت عبادة الوا د الديان  لول األمن وزوال اخلوع. 
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فاألمن . 4قريش:  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ وقال رعاىل: 
 واخلوع بعضها نقيض بعض م   يهب أ دهما    اآلخر مكانه. 

فاألمن نعمة من نعا اهلل رعاىل، إي يع رب البوابة اليت من خالهلا رس ًيو األما 
اجناز وال قدم، فاألمن ميدان احلضارة، ومنبو الفكر، حياغة رارةها وفال معًيات اإل

وطمأنينة النفس، ومركب االزدهار، ورحيانة اإلبداع، ووفال يلك فقد امنت اهلل 
 سبحانه ورعاىل بهذه النعمة العظيمة عل  من يشاء. 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ قال رعاىل: 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 . 112النح :  چڃ 

سبحانه ورعاىل، أله  مكة مثال  باألمن وأهمي ه يف نهضة الشعوب  فضرب اهلل،
ورقدمها مذكرا  إياها مبا امنت عليها من األمن واألمان يف الوقت الذي ر عادى فيه 
العرب ويق   بعضها بعضا ، ويسيب بعضها بعضا ، وأه  مكة ال ي ار عليها، وال 

هلها، ال حي اج أهلها إىل الا ال حياربون يف بلدها. وقوله "مًمئنة " أي: قارة بأ

 112النح :  چٹ ڤ ڤ چ وال نق ، كما يفع  أه  البوادي. وقوله رعاىل: 

 112النح :  چڤ ڤ ڦ چ أي: يأري أهلها معايش واسعة كثرية. وقوله رعاىل: 
وإمنا كان يلك ن يجة لألمن الذي كانوا ينعمون به، فقد روفرت  .(6)يعين: من ك  فج

   الرا ة والًمأنينة، مما ساعد عل  رغد العيش وسعة األرزاق. بسببه مجيو سب

وكن يجة طبيعية فإنه عند زوال األمن حي  اخلوع بديال  عنه وي بعه اجلوع الذي 
ساد احلياة بعد أن كان األمن منبو السعة والرزق. و ول نعمة األمن قال رعاىل: 

 . 4قريش:  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ
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من مل يكن من أهـ  احلـرم مثـ  ال ـارات واحلـروب       أي: آمنها مما ةاع منه
. وإمنا كان يلك االم نان من (7)والق ال واألمور اليت كانت العرب ةوع بعضها بعضا 

 املوىل عز وج  ملا ميثله األمن من بقاء األما ورقيها. 

: )إيا - -، فقـال  هأولت السنة املًهرة أيضا  اه ماما  بال ـا  بـ   وألهمية األمن
أو قـال:   –دكا يف مسجدنا، أو يف سوقنا، ومعه نبـ ، فليمسـك علـ  نصـاهلا     مر أ 

مما قـد يسـببه    - -يف يذير منه  .(8)أن يصيب أ دا  من املسلمني( –فليقبض بكفه 
 ال يمد عقباه قد يكون من ن ائجه اإلخالل باألمن. مايلك من اإلقدام عل  عم  

ملا قـد ميثلـه السـالح مـن      .(9)(: )من مح  علينا السالح فليس منا- -وقال 
  ريصة ك  احلرص عل   فظخًر يف زعزعة األمن واخ الله، فكانت السنة املًهرة 

 أمن اجمل مو املسلا وسالم ه. 

ومن مجلة أ اديث املصـًف ، عليـه الصـالة والسـالم، يف احلفـاظ علـ  أمـن        
: )املسلا - - . وقال(10): )سباب املسلا فسوق وق اله كفر(اجمل مو املسلا، قوله 

ــائها     ــاس علــ  دم ــه الن ــده، واملــؤمن مــن أمن مــن ســلا املســلمون مــن لســانه وي
: )واهلل ال يؤمن واهلل ال يـؤمن واهلل ال يـؤمن، قيـ :    -  -. ومما قاله (11)وأمواهلا(

: )ال حي  ملسلا --. وقال (12)ومن يا رسول اهلل. قال: الذي ال يأمن جاره بوائقه(
  .(13)أن يروع مسلما (

إال من باب الاهيب لك  مـن رسـول لـه نفسـه      -  -ومل يكن ما رقدم منه 
اإلخالل باألمن، ملا يارـب يف زوال األمـن مـن أضـرار جسـام قـد رعصـف رحيهـا         
بًمأنينة اجمل مو املسلا وسكونه، ومما قد يؤدي إىل سرعة انهياره ورالشيه، ومل يك ـف  

-  -   فقـال  يلة حبفظ األمن واألمانالكفبذلك، ب  أرشد األمة إىل الوسائ ،- -: 
لًمس ك  ما من شأنه أن يعكر حفو  -  -يف سابقة منه ( 14))أفشوا السالم بينكا(

 األمن واألمان. 



 305     د. منصور العمري       يف عهد امللك عبد العزيز آل سعود األمن يف مكة املكرمة 

هكذا الشارع احلكيا الذي يأمرنا بك  ما فيـه مصـلحة العبـاد والـبالد، ومـن      
  إىل جم مو املصلحة إشاعة األمن ل ًمئن القلوب، ورس قر األنفس، ليكون يلك أدع

 م حضر ومن ج يف آن وا د. 

وألهمية األمن يف وق نا احلاضر انبثقت العديد من املصًلحات اخلاحة باألمن 
فقي : األمن القومي، واألمن اإلقليمي، واألمن الدولي. وقي  أيضا : األمن السياسي، 

ا واألمن االق صادي، واألمن االج ماعي، واألمن العسـكري، واألمـن العلمـي. كمـ    
قي : األمن الفكري، واألمن النفسي إىل غري يلك من جمـاالت األمـن امل عـددة الـيت     

 رصب مجيعها يف ميزاب األمن. 

وبناًء عل  ما سبال فمن الًبيعي أن خت لـف مصـًلحات األمـن ور عـدد ربعـا       
الخ الع ما أنيط باألمن من معن ، فقي : األمن هو: " احلالة اليت ر وفر  ـني ال يقـو   

الد إخالل القانون، إما يف حورة جرائا معاقب عليها، أو يف حورة نشاق خًر يف الب
يدعو إىل اختاي ردابري الوقاية واألمن ملنو هذا النشاق اخلًر مـن أن ياجـا نفسـه إىل    

 . (15)جرمية من اجلرائا

ويعرع البعض األمن علـ  أنـه: "احلالـة النامجـة مـن إإـاد وإدامـة إجـراءات         
 . (16)مال أو ال أثريات املعادية"احلماية جتاه األع

وبال الي فإن ما رقدم ليعرب بوضـوح عمـا ي اختـايه مـن اإلجـراءات الابويـة       
والعقابية للمحافظة عل  األمن، ألن عاقبة زوال األمن هو اخلـوع وان شـار اجلرميـة    

 بش   حورها. 

سـائ   وعل  ضوء يلك ميكن رعريف األمن بأنه: احلالة اليت من شأنها اختاي الو
 الكفيلة بًمأنينة النفس، وسكون القلب، والباعثة عل  ال قدم واالزدهار. 
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 احملور الثاني: قدسية مكة املكرمة وأمنها: 

كان من عظمة مكة وقدسي ها أن رعددت مسميارها فقي : مسيـت مكـة بـامليا    
ألنها متك اجلبارين: أي رذهب خنورها. وقي : ألنها متـك الفـاجر عنهـا أي خترجـه.     

قي : ألنها جتهد أهلها، من قوهلا متكمكت العظا إيا أخرجـت هـه. وقيـ : ألنهـا     و
جتذب الناس إليها. وقي : لقلة مائها. واخ لف يف معن  رسمي ها بكـة بالبـاء، فقيـ :    
ألنها ربك أعناق اجلبابرة إيا أحلدوا فيهـا، أي رـدقها. وقيـ : الزد ـام النـاس بهـا.       

ين. وقيـ : أم القـرى. ألنهـا أعظـا القـرى شـأنا .       وقي : ألنها رضو من خنوة امل كرب
وقي : ألن فيها بيت اهلل احلرام، بينما مسيت ام ألنها قبلة رؤمها مجيـو األمـة. وقيـ     

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ القرية، من قولـه رعـاىل:   

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڄ ڄ ڄ چ فقي  القرية مكة. ومنها البلد، قال رعـاىل:   112النح :  چڃ 

  1البلد:  چڄ 

قال ابن عباس: هي مكة والبلد يف الل ة الصدر أي حدر القرى. ومنهـا البلـد   

ڤ چ . ومنها: البلدة، قـال رعـاىل:   3ال ني:  چپ پ پ چ األمني، قال رعاىل: 

 چڃ ڃ چ چ چ  ڃڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ . ومنها: معاد، لقوله رعـاىل:  91النم : 

 . 85القصص:  چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

فهذه مثانية أمساء ملكة مأخوية كلـها مـن القـرآن الكـريا ومل يكـن يلـك إال       
 . (17)لعظمة مكة وقدسي ها
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وبال الي فقد كان أمن مكة ربعا  ل لك القدسية الـيت ُأنيًـت بهـا، فـاقان يكـر      

 ٴۇ ۋ ۋ ۅچ األمن مبكة يف أكثر من موضو يف القرآن الكـريا، قـال رعـاىل:    

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ىۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

. فقي : البيت الذي جعله اهلل مثابة للناس، 125البقرة:  چۇئ ۆئ ۆئ 
فال يكون احلرم آمنا  دون روفر األمن يف ربوع مكة، ومعن  يلك  .(18)هو البيت احلرام

فإنه إلقامة العبادة البد من روفر األمن، لذا قدم سـبحانه ورعـاىل األمـن علـ  إقامـة      
، ألهمية األمن يف شعور املسلا بلذة العبادة، وطمأنينة القرب مـن اهلل رعـاىل.   الصالة

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب چ قال رعاىل: 

 . 126البقرة:  چىث يث  مثمب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث خبحب

ــابرة وغريهــا، أن    ــا  مــن اجلب ــة الســابقة، أي: آمن ــا " يف اآلي ــه " آمن ومعنــ  قول
وكانـت العـرب ال ر عـر  ألهـ  مكـة       .(20)اع مـن دخلـه  وقي  ال ةـ ( 19)يسلًوا

(21)ويقولون: ها أه  اهلل، وي عرضون ملـن  ولـه  
وقـد كـانوا يف اجلاهليـة ي  ًـف     ، 

ويرى الرج  منها قارـ  أبيـه يف احلـرم     ،(22)الناس من  وهلا وها آمنون ال يسلبون
هـاج وال  وكانت العرب رقول: "آمـن مـن محـام مكـة "، ألنهـا ال ر      ،(23)فال ي عر  له

 . (24)رصاد

قال أبو  نيفة: " من جلأ إىل احلرم ال يق   فيه وال ي ابو ". ومن اس عاي باحلرم 
 ، ومن يلك قول الشاعر. (25)أمن من أن ي ار عليه

ــدة  ــري لبل ــوع العــني جت  فســحت دم
 

ــاعر    ــا املشـ ــن وفيهـ ــرم آمـ ــا  ـ  بهـ
 

ھ ھ ے ے  ھہ ہ ہ ھ ہڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ وقال رعاىل: 

 . 97آل عمران:  چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۇ ۇ ۆ  ڭۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
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ومن دخله كان آمنا . قي : كان هذا يف اجلاهلية، كان الرج  لو جر ك  جريـرة  
عل  نفسه، ثا جلأ إىل  رم اهلل، مل ي ناول ومل يًلب. فكان احلرم مفـزع كـ  خـائف،    

  .(27)وقي : آمنا من النار ،(26)وملجأ ك  جان

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ قــــال رعــــاىل: 

 چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک

 .37إبراهيا: 

وقيـ :   ،(28)احملرم " أي: حمرم عل  اجلبابرة، وأن رن هك  رم ه، ويس  ف حبقـه 

ٱ ٻ چوقال رعـاىل:   .(29)إمنا جعله حمرما ، لي مكن أهله من إقامة الصالة عنده

 ٿٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

بأنه يو  رمـة كمـا يف    . ف كرر يكر املسجد م بوعا 1اإلسراء: چٿ ٿ ٿ ٹ 
 اآليات السابقة. 

ڤ ڤ ڤ ڦ چ ها:  ويف سورة النم  قال رعاىل يف سياق  رمة مكة وقدسي

 . 91النم :  چڃ ڃ چ چ چ  ڃڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

فقي : إمنا أضيفت الربوبية إىل البلدة مكة عل  سبي  ال شريف واالع ناء بها، 
وقي : عظيا  رم ها، أي  ،(30)وشرعا  وقوله: "الذي  رمها"، إمنا حارت  راما  قدرا 

جعلها  رما  آمنا ، ال يسفك دمها، وال يظلا فيها أ د، وال ُيصاد فيها حيد، وال 
  .(31)ُيعضد فيها شجر

ويف موضو آخر من القرآن الكريا امنت سبحانه ورعاىل عل  قريش بنعمة 

ں چ اىل: األمن يف روفري سب  الرزق وسعة العيش دون غريها من العرب قال رع
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ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ہں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

چ چ ڇ چ . وقال رعاىل: 57القصص:  چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڎڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 . (32). يعين العرب، يسيب بعضها بعضا ، وأه  مكة آمنون67العنكبوت: 

. أي: اآلمن من أعدائه أن حياربوا 3ال ني:  چپ پ پ چ وقال رعاىل: 

 چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ ، وقال رعاىل: (33)وهاأهله، أو ي ز

وإن كان مما سبال من آيات بينه  .(34). أي: رفض  عليها باألمن والرخص4قريش: 
كلها م صلة بأمن مكة، ومل يكن يلك ملكة، إال للداللة عل  مكان ها وقدسي ها اليت 

 شرفها بها املوىل عز وج . 

 طيب اهلل ثراه:  –آل سعود  احملور الثالث: مكة قبيل حكم امللك عبد العزيز

كانت مكة املكرمة قبي  ضا امللك عبدالعزيز يف  الة من فقدان األمن الذي 
أدى بدوره إىل فوض  عارمة حا بها الكثري من جرائا الق   والسلب والنهب، 
فالقبائ  يف  الة من عدم االس قرار والفوض  والسلب والنهب واراقة الدماء؛     

-1299لقبائ  إىل االق  ال أمام ديوان  كا عون الرفيال وح  األمر ببعض ا
 . (36)دون أن يرك احلكومة ساكنا ( 35)هـ1323

وعن آالم احلجيج وشكواها مما حييال بها يف بلد اهلل احلرام أوردت جريدة 
املؤيد ما يعانيه احلجيج من الق   والسلب واخلوع مرفوعا  إىل جناب السلًان " عبد 

س  يثة به، ما يلي: " عال الضجيج يا أمري املؤمنني وخليفة رسول رب احلميد الثاني " م
العاملني، فمأل اآلفاق من  جاج بيت اهلل احلرام، ومن الذي ي أملون هلا من املسلمني 
وغري املسلمني من أه  الشفقة واملرمحة. يا إمام اهلدى وظهري احلال، إن األيدي 
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بيت اهلل  ول الكعبة للدعاء بنصرك قد  الًاهرة اليت بسًها احلجاج يف السماء يف
قًعها األعراب، ورموا بها عل  األر  رقًر دما  يقرأ منها ال ادي والرائح  روع 
)وا خليف اه(.. يعود يا أمري املؤمنني  جاج البيت إىل بالدها وقد فقدت األم ولدها، 

 ( 37)ابه"والزوجة زوجها، والولد أمه، والزوج زوج ه، والف   ماله، والفقري ثي

وقد يهب بعض الصحفيني إىل روجيه نداء إىل مجيو أرباب األقالم لشهرها 
والدفاع عما أمل حبجاج بيت اهلل احلرام من الق   والسلب، وا  مال أخذ الدول 
االس عمارية احلالة السيئة ملكة املكرمة وما رعانيه من اخ الل األمن وكثرة اجلرائا 

رعاياها من املسلمني؛  يث قال: "خري ما يهدى من يريعة هلا لدخول قوارها حلفظ 
املسلا ألخيه املسلا الدعاء، وقد فعلت، وأرجو من اهلل سبحانه أن يعينكا ومن حنا 
حنوكا من الصحافيني وأرباب األقالم عل  القيام بالواجب رلقاء ما أمل حبجاج بيت 

من املسلمني لن أمل  اهلل يف هذا املقام من خًر، وأحابها من ضيا وضر، وإني وغريي
أشد األمل ملا أحاب إخواننا؛ وكيف ال ن أمل لدماء رسفك، وأموال رنهب، ومصونات 
ره ك ف نبذ بالعراء، وك  يلك كان أمانة يف مح  بيت اهلل احلرام، ف اب األم  يف 
األمانة، ووقعت اخليانة من املؤمتنني عليها، وكان الشكوى من شريف مكة مث  

ب أجالع غالظ األكباد قساة القلوب يزعمون أنها مسلمون الشكوى من أعرا
واإلسالم من أعماهلا براء، السيد الشريف هو الذي يأمر باملعروع وينه  عن املنكر 
ويؤدي عل  رغبة منه واخ يار ما وجب عليه لدينه وسلًانه وقومه؛ وليس هو يلك 

ربها، أمال  يف ني  يهب  اآلمر بالفساد وقًو الًريال، الدافو املسلمني عن زيارة بيت
ياهب وفضة منفوضة وم اع غرور، وال يدري أنه مبا أمر إين عل  نفسه وعل  يري ه، 
ب  وعل  أه  دينه وأنه مبا يسلب وينهب وأرباعه وأعوانه، كأمنا ينادي ب شهري 
سلًانه، ويعلن عجز دول ه عن رأديب أعرابه و راس ه األمن يف جزيرة العرب؛ 

لك دول أوروبا اليت هلا رعايا مسلمون، أن ي ج لل دخ  يف شؤون وكأنه يدعو بذ
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اجلزيرة حبماية رعاياها احلجاج فاس  ك  عام جيوشا  رنزل اجلزيرة خترب أ واهلا 
ورعم  عل  اخ الق األسباب ال  الهلا، وهناك البالء الًام والداهية املدهلمة 

  .(38)لإلسالم وأهله"

رمة، فقد  ال هلذا الصحفي اخلوع عل  ما قد حييال وملا بل ه األمر يف مكة املك
بأم القرى من مكر الدول االس عمارية يف ظ  هذه األوضاع املريعة اليت قد ر  ذها 
بعض الدول يريعة لدخول قوارها بقصد  فظ األمن واالطمئنان عل  رعاياها؛ 

احلجاج  فالوضو يف مكة املكرمة أحبح ال يًاق، ول قريب الصورة أكثر يًالعنا أ د
بوضو احلجيج يف مكة املكرمة بقوله: " قد روجد يف اجلهات الرببرية اليت ال يزال أهلها 
يف طور اهلمجية، بالد يظلا فيها الناس ويسامون اخلسف، ولكنا لو ف شنا يف ك  بقاع 
املعمورة عل  بقعة يصاب فيها عباد اهلل بك  أنواع املظامل والعنف واالس بداد وسوء 

مبث  ما يصابون به يف مكة املكرمة  يث بيت اهلل احلرام ما وجدنا هلا نظريا  املعاملة 
)وا  سرراه(! يهجر احلجاج بالدها ويفارقون بيورها وأوالدها ونساءها وأمواهلا، 
ويكابدون من وعثاء السفر وم اعب احمل جرات الصحية عن طيب نفس ورضا خاطر؛ 

مؤمنني أنها م   وحلوا إىل مكة فقد آن هلا أن  با  يف الثواب، وطلبا  لألجر من اهلل، 
يساحيوا ورًمئن نفوسها، ولكن ال يًؤون أر  احلرمني     ينقض عليها 

  .(39)األعراب سلبا  ونهبا  ويسومونها سوء العذاب"

وبدل اس عداد احلجاج الرو ي بال كبري واالس  فار ألداء فريضة احلج أحبح 
احلاج احلصول عليه حلماية نفسه وأهله وماله اس عدادها بالسالح أها ما يسع  

وكأنه ياهب إىل دار  رب، عل  النقيض من يلك  يث ربلغ الفر ة متامها عند عودة 
هؤالء احلجيج إىل أوطانها ساملني إي يس قبلها يويها بإقامة األفراح والليالي املالح 

فر ة من قب  ، وهذه ال(40)فر ا  بعودرها أكثر من فر ها ب أدي ها شعرية احلج
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األهالي إمنا هي خري دلي  عل  احلالة اليت بل  ها أم القرى من فقدان األمن وان شار 
 اخلوع واررفاع معدل اجلرمية. 

ويًالعنا أ د املس شرقني عن األوضاع األمنية يف مكة املكرمة بقوله: "كان 
ومل يكن  احلجاز بدون إدارة، ويف الكثري من عدم األمن، فلا ركن الًرقات آمنة،

الناس إرؤون عل  السفر دون أن ر  ذ خًوات حلماي ها، وكان الق   شيئا  عاديا  
  .(41)يرركب من أج  دراها معدودة، أو من أج  سلة من اخلبز "

كما أن الوضو السياسي قد انعكس عل  النا ية األمنية، فكثرة رنازع 
ا  من الفراغ السياسي الذي األشراع واق  اهلا عل  السلًة يف مكة املكرمة أوجد نوع

    أحـبح الوضو يف مكة  ،(42)أ دث بدوره اخ الل النا ية األمنية ملكـة املكرمة
من األمـور اليت رفيض هلا املشاعر أس  ملا وحلت إليه، وممن فاضت مشاعرها أمري 

الذي أطلال قصيدة " ضجيج احلجيج" اليت يصور فيها مشاهد ( 43)الشعراء "أمحد شوقي"
املن شرة يف مكـة اليت مل يسلا منها أ د، كما يعرب فيها عن معاناة احلجاج وما  الظلا

ي عرضـون له من املعاناة يف سبي  أداء أ د أركان اإلسالم، موجها  خًابه يلك إىل 
جاللة السلًان العثماني عبد احلميد الثاني مس نصرا  به يف رد املظامل وإعادة األمن إىل 

(44)لبت قدسي ها. ومما جاء فيهامكة املكرمة اليت ُس
  : 

 ضج احلجـيج وضـج البيـت واحلـرم    
 

ــا     ــة األم ــا يف مك ــرخت ربه  واس ص
 قد مسـها يف محـاك الضـر فـاقض هلـا      

 
ــيُد احلكـــا     ــت السـ ــة اهلل أنـ  خليفـ

 لــك الربــوع الــيت ربــو احلجــيج بهــا  
 

ــا   ــك العلـ ــا أم لـ ــريف عليهـ  أ للشـ
ــا ضــيوع اهلل واضــًهدوا    أهــني فيه

 
 نــــ قا فــــاهلل منــــ قاإن أنــــت مل ر 

ــح  وعيــون اجلنــد نــاظرة      أيف الضُّ
 

 ُرسب  النساء ويـؤيى األهـ  واحلشـا    
 وُيســـفك الـــدم يف أر  مقدســـة   

 
ــرم    ــرا  واحلـ ــه األعـ ــ باح بـ  ورسـ
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هكذا كان  ال أم القرى اليت رئن يت وطأة اهلروب األمين يف ظ  شيوع 
امللك عبد العزيز آل  الق   والسلب الذي اس مر عل  وررية م صاعدة قبي  دخول

-1908هـ  1343-1326سعود مكة املكرمة، و    مو رسلا احلسني بن علي )
 مقاليد السلًة هناك، فإن الوضو كان يسري من سيئ إىل أسوأ. ( 45)م(1924

ب  عل  العكس من يلك فإن  كومة احلسني بن علي دفعت عجلة االخ الل 
ا من أسوء  كومات العامل فسادا   يث األمين إىل األمام وبقوة، فقد وحفت عل  أنه

أضحت ماليا  لكثري من اجملرمني والنصابني الذين أخذوا يف ال هافت عليها طمعا  يف 
االحًياد يف ماء احلجاز العكر، وأحبح الشيء الو يد املنظا يف احلجاز يف ظ  

وقد بلغ من االحنالل األمين  .(46) كومة احلسني هو مؤسسات النصب واال  يال
كة املكرمة أن سكان احلارات املكية أنفسها ال يس ًيعون االن قال من  ارة إىل مب

 . (47)أخرى إال بشك  مجاعي خوفا  عل  أنفسها

ب  إن مما حيزن القلب ويدمو العني أن سبي  الق   وال زو والسلب أحبح، 
ادية بالنسبة لقبائ  احلجاز، منهج  ياة من أج  لقمة العيش، ن يجة لألوضاع االق ص

  .(48)السيئة هناك، مما انعكس بظالله عل  احلركة ال جارية

ومن الًرق العملية اليت درجت قبائ  احلجاز عل  األخذ بها هي اخلوة  يث 
ومعن  هذا أن  ،(49)مل ركن رسمح أل د املرور من أراضيها دون دفو شيء مقاب  يلك

رراعي مصاحل  احل  والعقد أحبح بيد القبائ  دون رقيب أو  سيب أو  كومة
العامة عل  اخلاحة، ومل يكن هذا األمر راجعا  إىل قوة رلك القبائ  بقدر ما هو موك  
إىل ضعف  كومة احلسني بن علي اليت مسحت مبث  رلك الفوض  دون أن يرك 

 ساكنا  يف األخذ عل  يد املع دين وإنزال العقاب باجملرمني. 
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ي مل يكلف نفسه كف البالء عن وبالكلية فقد كان  كا احلسني غري حاحل، إ
سكان احلجاز عامة ومكة املكرمة خاحة؛ ناهيك عما كان حييال باحلجيج، ب  عل  
العكس من يلك فقد بل ت مكة مبل ا  عظيما  من فقدان األمن يف ظ  قيادة احلسني مل 

هـ  1334ربل ه يف احلكا العثماني قبي  إعالن الثورة العربية واس قالل احلجاز سنة 
م، فقد كان اجلندي الاكي يقف باملرحاد حلماية احلجاج وعدم السماح بسوء 1916

معامل ها، أما احلسني بن علي فهو عاجز بالكلية عن روفري األمن للحجاج أو 
  .(50)السيًرة عل  عمليات الق   والسلب اليت رقوم بها القبائ  ضدها

علي "حعبة ال  فاحلياة إيا  يف احلجاز قد أحبحت يف ظ   كا احلسني بن
ي م : مئات احلجاج يسلبون أو يق لون ك  عام، وجرائا الق   يومية مألوفة كانوا 
يق لون طمعا  بكوفية أو بضعة نقود أو  فنة متر، وكانت السرقة مس شرية كالوباء، فما 
من طريال آمن، وما من قرية يف منح  من السالبني، وملا كان الفساد والرشوة سائدين 

  .(51)، ف البا  ما كانت اجلرائا عل  اخ الفها رظ  ب ري عقاب"يف الدولة

وقد بلغ من ضعف  كومة احلسني بن علي أن رعر  احلجاج للسلب   ـ   
وها داخ  املسجد احلرام، مما حعد كثريا  الشكاوى من قب  املسـلمني يف مجيـو أحنـاء    

بح ال يًـاق،  العامل مًالبة السـلًة العثمانيـة بـالوقوع علـ  هـذا األمـر الـذي أحـ        
 . (52)وال دخ  ملنو هذه األعمال اإلجرامية ومحاية احلجاج

 احملور الرابع: مكة املكرمة يف ظل حكم امللك عبد العزيز آل سعود: 

" إني مسافر إىل مكة، ال لل سلط عليها، ب  لرفو املظـامل عنهـا. إنـي مسـافر إىل     
 اآلن سـلًان ل ـري   مهبط الو ي، لبسط أ كام الشـريعة، ولـن يكـون يف مكـة بعـد      

  .(53) "الشرع
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طيب اهلل  –عبد العزيز آل سعود( 54)بهذه الكلمات سار سلًان اجند وملحقارها
م م جها  من الريا  إىل مكة املكرمة، رامسا  خط 1924هـ  1343يف  –ثراه 

سياس ه يف األر  املقدسة مبكرا ، وقب  دخوهلا أو     يركه من الريا ، موضحا  
إىل أم القرى يف رفو املظامل عنها مما أحاب الناس وأثق  كاهلها، ال ر  من سريه 

مس ندا  إىل شرع اهلل كسلًان حيكا البالد والعباد، م بعا  جالل ه يف يلك قوله رعاىل: 

 .50املائدة:  چمئ ىئ يئ جب حب خب مب  حئی ی جئچ 

فما أن علا ب مكن اإلخوان من الًائف  –طيب اهلل ثراه  –وكان هذا ديدنه 
املضي حنو مكة املكرمة إال وبعث جالل ه باملنشور ال الي إىل أه  مكة وجدة  وعزمها

مًمئنا  إياها بقوله: " من عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود إىل كافة من يراه من 
إخواننا أهالي مكة وجدة ورابعهما من األشراع واألعيان واجملاورين والسكان، وفقنا 

، آمني. السالم عليكا ورمحة اهلل وبركاره. أما بعد: اهلل وإياها ملا حيبه ويرضاه
فاملوجب هلذا الك اب، هو شفق نا عل  املسلمني، لصالح أ واهلا، يف أمر دينها 
ودنياها... وأما األمر الذي عندي لكا، فهو أني أقول لكا: يا أه  مكة وأرباعها من 

و األقًار، عهد اهلل األشراع وأه  البلد عموما ، واجملاورين واملل جئني من مجي
وميثاقه، أن حنافظ عل  أموالكا ودمائكا، وأن ياموا حبرمة هذا البيت، كما  رمه 
اهلل عل  لسان خليله إبراهيا ورسوله حممد عليهما أفض  الصالة وال سليا، وأال 
نعاملكا بعم  ركرهونه، وأال ميضي فيكا دقيال أو جلي  إال حبكا الشرع، ال يف 

 آجله، وأن نبذل جدنا وجهدنا فيما يؤمن هذا احلرم الشريف عاج  األمر وال
وسكانه وطرقه للوافدين إليه، الذي جعله اهلل مثابة للناس وأمنا ، وأال نولي عليكا 
من ركرهونه، وأال نعاملكا مبعاملة امللك واجلربوت، ب  نعاملكا مبعاملة النصح 

 . (55)والسكينة والرا ة"
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يف  –طيب اهلل ثراه  –رها عبد العزيز آل سعودفنرى أن سلًان اجند وملحقا
خًابه السابال ةاطب أهالي مكة وجدة بإخوانه، ب  يشم  كذلك عموم الناس من 
غري سكان مكة وجدة يف رسالة منه ملئها الرأفة والرمحة، كما أنه يوجه عناي ها إىل 

يف  عهد قًعه عل  نفسه من غري أن يًلب منه يف  فاظه عل  األنفس واألمالك
داللة إىل ال ر  من مسريره رلك اليت أرت لرفو الظلا وإشاعة األمن، وليس ال زو 

 أو السلب والنهب. 

كما يشري اخلًاب إىل معرف ه حبرمة مكة املكرمة واليت ال ر سن  إال من خالل 
اخللفية الدينية اليت مي لكها، كما أكد اخلًاب عل  املعاملة الشرعية احلسنة لسكان 

 وبذل جهده يف روفري األمن سواء للسكان أو قاحدي بيت اهلل احلرام يف املدين ني
داللة واضحة مبعرف ة ملا كان يعانيه سكان مكة املكرمة وكذلك  جاج بيت اهلل احلرام 

 من مهالك وفقدان لألمن يف سبي  الوحول إىل بيت اهلل احلرام. 

املكرمة إمنا هو ويف ظ  رأكيد سلًان اجند وملحقارها أن هدفه من ضا مكة 
ناشئ من عزمه عل  اإلحالح واس  باب األمن يف ربوع أم القرى خاحة واحلجاز 

م مذكرة لبعض  كومات العامل مبينا  فيها 1925هـ  1344عامة، فقد وجه يف عام 
أنه ليس لديه أي طمو ات ش صية يف احلجاز. وأن غرضه من يلك إإاد  كا 

عل  األرواح واملم لكات، ومحاية احلجاج يف عادل، يضمن األمن للجميو، وحيافظ 
ظ  دس ور مس مد من ك اب اهلل وسنة رسوله 

(56) . 

كما أكد سعيه يف يقيال رلك الرغبة يف  ديثه الذي دار بينه وبني الشيخ 
عام  –مبعوث امللك فاروق للصلح بينه وبني علي بن احلسني  –مصًف  املراغي 

جاز هو اس  باب األمن، لينعا به أه  م بأن ال ر  من ضا احل1925هـ  1344
احلجاز ومن جاء قاحدا  احلجاز من احلجاج وغريها، وإمنا كان سعي جالل ه يف يلك 
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ى  ىۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېچ عمال  بقوله رعاىل: 

 یىئ ىئ ىئ ی ېئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ۇئائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 88هود:  چی ی جئ حئ 

مبكرا  قبي  دخول مكة  –مين ومنها األ –وبالفع  قد بدأت بوادر اإلحالح 
ويلك  –طيب اهلل ثراه  –املكرمة  وزة سلًان اجند وملحقارها عبد العزيز آل سعود

بف وى علماء الريا  إىل اإلخوان بعدم دخول أم القرى بنية الق ال فما كان منها إال 
م مبالبس اإل رام م جهني إىل البيت احلرام منادين 1924هـ  1343أن دخلوها عام 

وححاب ه الكرام يف عمرة  مكربين مهللني كما دخلها رسول اهلل ( 57)األمانب
 .  القضاء  ذو القذة بالقذة يف ارباع منهج خري البشر

 –طيب اهلل ثراه  –وقبي  دخول سلًان اجند وملحقارها عبد العزيز آل سعود 
نة والسكينة إىل مكة املكرمة قرر إرسال وفد من قبله إىل سكان أم القرى لبث الًمأني

 الذي نق  إلينا ال قرير ال الي  ول مكة (58)يف قلوبها، ومن بني الوفد  افظ وهبة
املكرمة: "إن احلجاز فقري قلي  املوارد يعجز عن القيام جبميو النوا ي اإلحال ية، اليت 

يقصد –ي وق املسلمون إىل يقيقها يف أ ب البالد إليها، واحلجاز يف يلك الوقت 
بالرغا من قداس ه، يق  شأنا  عن كثري من احلواضر  -م( 1924  هـ1343سنة )

اإلسالمية، ال طرق معبدة، وال إدارة ححيحة منظمة، وال مياه ححية للشرب، 
والبعو  يعكر حفو الرا ة... لقد كانت مكة وقت دخولنا إليها من املدن امل أخرة 

ي اج إىل  -ك ابة ال قريروقت -يف ختًيًها وطرقها، و ياة أهلها، لقد كانت وال رزال
عناية عظيمة، ملا هلا من اإلجالل والقدسية يف نفوس املسلمني، وال غرابة وال عجب 
إيا رجعت طوائف كثرية من احلجاج امل علمني، واملثقفني، غري راضني عما شاهدوه 

  .(59)يف احلجاز، مما مل يكونوا ين ظرونه"
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نني اجله  وال أخر بعيدة ك  هكذا كانت مكة املكرمة يف ظ  رراكمات من س
البعد عن املدنية وال قدم، من سوء اإلدارة، وفوض  السياسة، وانفالت األمن، وكثرة 
اجلرائا وان شـار اخلوع، ررزخ يت  كا ال ينظر إال إىل مصلح ه الش صية ضاربا  
قدسية املكان وشرع الزمان عر  احلائط، مما يندى له جبني ك  مسلا يف مشارق 

 وم اربها عل  ما آلت إليه أمور األر  املقدسة.  األر 

ومما ال شك فيه أن رلك األوضاع مل ركن لاضي سلًان اجند وملحقارها 
الذي حما عل  إسدال فص  من أسوأ ما وحلت  –رمحه اهلل  –عبدالعزيز آل سعود

إليه أم القرى وبداية عهد سعودي جديد ينعا الناس فيه بظ  الشريعة اإلسالمية، 
 ذوقني نعمة األمن و الوة اإلميان. م 

عن اإليفاء بها، فقد كان ألد  -يرمحه اهلل -ومل ركن رلك األماني مما يعجز 
أعدائه يعاع له مبا يقال عل  يديه من األمن واألمان لك  ما دخ  يت  كمه من 
رًهريه رلك البقاع من رجس اجلاهلية ووثن الفوض ،     أحبح  كمه مضرب 

  .(60)وححبه الكرام را  يف الوقت نفسه مبا كان من عهد النيب األمثال مذك

    إن حي ه و زمه واه مامه باألمن واألمان واألخذ عل  يد من رسول له 
نفسه، قد بلغ خارج اجلزيرة العربية، وكان هذا مدعاة جلمعية أه  احلديث والعلماء، 

ورًهريها مما حلال بها وفر   ومجعية اخلالفة باهلند إىل رأييده يف دخول مكة املكرمة
  .(61)األمن هناك

ب  إن أه  احلجاز أنفسها رأوا يف سلًان اجند وملحقارها هلصا  هلـا ممـا هـا    
فيه، وضابًا  من نا ية أخرى لألمن الذي طاملا ان ظروه، فقد جاء يف رقريـر القنصـ    

إن سـكان   م: "1924هـ  1343سب مرب 28الربيًاني يف جدة السري " ريدر بوالرد" يف 
ويف موضو آخر يذكر السري  .(62)جدة رلقوا نبأ دخول اإلخوان الًائف بسعادة غامرة"
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"ريدر بوالرد" رغبة أه  احلجاز األكيدة يف ال  لص من  كـا احلسـني بـن علـي مـا      
 . (63)نصه: " أنها رأوا يف النجديني حمررين هلا منه"

دي يف كافـة املـدن   أضف إىل غياب املنظومة األمنيـة رـدهور الوضـو االق صـا    
احلجازية، ومنها مكة، من اخنفا  موارد الرزق بني سكانها، وشح العيش ممـا جعـ    

كمنقـذ هلـا ممـا     -رمحـه اهلل  -سكان احلجاز ي ًلعون إىل  كا عبد العزيز آل سعود 
 وحلت إليه األمور. 

ومما يدل عل  يلك رلك الشكاوى اليت بعث بها أه  احلجاز إىل سـلًان اجنـد   
رها مس نجدين به لي لص السـكان واحلجـاج يف احلجـاز مـن ظلـا احلسـني       وملحقا
، وما كان يلك منها إاّل لعلمها الـيقني بعدال ـه وسـعيه ل حقيـال األمـن      (64)وأعوانه

 واألمان عل  كافة البلدان اليت كان حيكمها كشاهد عيان. 

ومل يكن يلك من أه  احلجاز إال ليأسها من يرك عجلـة اإلحـالح وال قـدم    
يف ظ   كا احلسني بن علي، بعد أن أحبح احلجاز موطنا  للق ـ  والسـلب واجلهـ     
وال  لف، مما جع  أفئدة أهله ر جه حنو سلًان اجند وملحقارها الذي رأوا فيه هلصـا   
هلا مما ها فيه بعد أن ياع حي ه وأمنـه وعدال ـه م  ـذا  مـن القـرآن الكـريا والسـنة        

 املًهرة منهجا  ودس ورا . 

هذا األمر يقول حممد شًا موجها  خًابه جلالل ه يف أ ـد اال  فـاالت   و ول 
قائال : " لقد بسً ا عل  هذا الشعب من محاي كا ما إعـ  أم ـك موضـو اإلعجـاب     
ومضرب األمثال، ونشري يف ربوعه العدل فبدل ا من روعه أمنا ، ومن فزعه طمأنينـة  

نـري الظلـا واالسـ عباد،     وسلما . وقد مض  عليه ردح من الـزمن كـان يـرزح يـت    
وي  بط يف ظلمات اجله  والفساد، ويررًا بص ور الفوض  واالضـًراب. مضـ    
عليه ردح من الزمن مل يشهد من أمرائه وسلوكها عدال  كعدلكا، وال رمحة كرمح كا، 
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وال رعاية كرعاي كا.. لقد ملكـ ا القلـوب قبـ  األعنـة، واألرواح قبـ  األجسـاد،       
. وبال ـالي فقـد   (65) ب ورغبـة، ال عـن سـلًان ورهبـة"     ف ضعت لكا النفوس عن

العًرة فاية للقلوب قب  املدن مما جعـ   -رمحه اهلل-كانت سرية عبد العزيز آل سعود
 احلجاز ر ًلو إىل محاي ه وقيادره. 

عند  سن ظن املسلمني  –رمحه اهلل  –وبالفع  فقد كان عبد العزيز آل سعود
اد يدخ  أم القرى يف الثامن من مجادى األوىل مجيعا ، وأه  مكة خصوحا ، فما ك

م     بدأ فورا  باختاي اإلجراءات الكفيلة باس قرار أمن 1924ديسمرب  5هـ  1343
مكة املكرمة، وبث الًمأنينة بني أهلها وزائريها مما يع رب نقًة يول جوهرية يف راريخ 

 أم القرى. 

من، ورفو الظلا وقد ظهر إقامة العدل، وإشاعة األ -رمحه اهلل-وكان ديدنه 
يلك جليا  يف  ديثه إىل أه  مكة قائال  " ال كبري عندي إاّل الضعيف     أخذ له 
احلال، وال ضعيف عندي إال الظامل     آخذ احلال منه وليس عندي يف إقامة  دود 

 . (66)اهلل هوادة وال أقب  فيها شفاعة "

مها مبا هو حمظور عل  يف دعوة شيوخ القبائ  وإعال -رمحه اهلل –كما أخذ 
أفراد قبائلها اإلقدام عل  فعله، وإال رعرضت رلك القبائ  للعقوبات من قبله، فحظر 

 ،(67)عليها الق  ، أو اجلري عل  ما كانت عليه رلك القبائ  من قب  يف أخذ " اخلوة"

كما  ذرها من السلب وال زو وال عر  للحجاج أو غريها بسوء، أيضا  أفهمها أن 
هي املسؤولة الو يدة عن معاقبة اجملرمني دون العشائر من االق صاص بالثأر  الدولة

أو حنوه، كما  ظر عل  القبائ  إقامة مضاربها عل  الًرق العامة، ليكون املارون منها 
  .(68)أكثر شعورا  باألمن والًمأنينة
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وقد  ذر من هالفة رلك األوامر أو قيام من رسول له نفسه اإلقدام بعم  
ي إىل زعزعة األمن وررويو الناس؛ بأنه سوع ينزل حبقه أشد العقوبات، وكذلك يؤد

من يدافو عنه أو حيميه من رلك القبائ . وما كان هذا منه، إال ل علا رلك القبائ  أن 
األمر ر ري عما اع ادوا عليه يف املاضي ب  أحبح هناك دولة يعيش الناس يت ظلها 

  مس أنسني فيها باألمن واألمان.

وعزمه يف إنفاي األوامر فيما يعود عل  البالد  -رمحه اهلل -ومما يذكر يف  زمه
والعباد باخلري والفالح، أن أ د رؤساء العشائر احلجازية اعا  عل  منو ال زو 
وسلب احلجاج وأخذ "اخلوة" باع بارها عادات درجوا عل  فعلها، فكان مما قاله جلاللة 

يا عبد العزيز ! العرب رقول قًو اخلشوم وال قًو امللك عبد العزيز ما يلي: " 
الرسوم". فما كان من امللك املو د أمام هذا االس كبار عل  احلال وحماولة زعزعة 
األمن، إال أن أنزل أشد العقاب بذلك اجلاه  حلدود اهلل، املعار  لولي األمر، 

 . (69)الساعي يف األر  باإلفساد

املكرمة بدأ جالل ه يف إنشاء قوة بوليسـية   وعل  طريال اإلحالح األمين يف مكة
من  رسه اخلاص، كما عني مراقبني يف سائر املدن، وأنشأ دوريات اجلمـال السـريعة   
اليت كانت ر حرك بسرعة ورظهر فجأة يف املعسكرات والقرى، ورسري يف العادة باللي  

  قـوة، إي  ورنـزل عل  الناس دون إنذار مسبال. وقد نفذ جند ابن سعود القـانون بكـ  
كانوا يأخذون القصاص من الق لة، ويقًعون األيادي يف جـرائا السـرقة، وميارسـون    

انون حبسـب مق ضـيات   اجللد يف اجلرائا األخالقية. ومل رأخذها شفقة يف رًبيـال القـ  
الشريعة، ومل يكونوا يكلُّون أو ميلُّون يف مال قة اجملرمني، وال يهدأ هلا بال     يلقوا 
القبض عليها. ومل يس ثنون أ دا  يف رًبيال القانون، إي مل ركن العاطفة ر دخ  يف أمور 

رمة األمن، ومل ميض وقت طوي      بثوا الرعب يف قلوب اجملرمني، وبدأت مكة املك
رشهد عهدا  من األمن مل رعرفه منذ زمن طوي ، واخ فت اجلرائا اخلًرية، وأحـبحت  
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طرق القواف  آمنة     بالنسبة للمسافرين املنفردين، ورمبا رـرك الرجـ  بضـاع ه إىل    
جانب الًـرق دون  راسـة، ويعـود بعـد أسـبوع ليجـدها يف مكانهـا. وكـان املشـاة          

رعة الًريال     ال ميسوها بالصدفة، وهكذا بـدأ  يب عدون عن البضائو امللقاة عل  قا
  .(70)الناس يشعرون بيد ابن سعود يف ك  موقو من أراضي احلجاز

إىل جعـ  الدولـة هـي املسـئولة عـن معاقبـة        –رمحـه اهلل   –كما عمد جالل ـه  
اجملرمني و فظ األمن، يف داللة واضحة لقـوة الدولـة وقـدررها علـ  فـر  األمـن       

ة. وحنو ال مكني لألمن رأى جالل ه إقامة اهلجر لعشائر احلجـاز  واالق صاص من اجلنا
يف خًوة منه إىل متدن رلك العشائر وان شاهلا مـن اجلاهليـة، ورعليمهـا شـعائر دينهـا،      
عل  غرار ما  ص  مو عشائر اجند. ومـن اإلجـراءات الـيت عمـد جالل ـه أيضـا  إىل       

  اإلقامـة يف الًرقـات العامـة    ارباعها، يف طريال فر  األمن،  ظره ال ام عل  القبائ
    يبق  املسافرون أكثر شعورا  بـاألمن والًمأنينـة علـ  أنفسـها وأمـواهلا، وقـد       

بدقة بال ة     إن جالل ه مل حيـ ج إىل إقامـة هـافر     –طيب اهلل ثراه  –نفذت أوامره 
زمـن  إضافية للجند، ب  إنه مل يكن يف  اجة إىل اس  دام امل افر القدمية اليت أقيمـت  

 . (71)العثمانيني

أن يكون ك  مواطن رج   –رمحه اهلل  –وهذا هو املقصود يف سياس ه األمنية  
 أمن يف ضبًه للنظام و فظه لألمن عل  مس واه الش صي وعل  مس وى الوطن. 

وقد آرت سياس ه مثارها، ومن يلك ما روي أن هناك بدويا  يف مكة املكرمة 
مما جع  العمدة يس حضره ويناقشه.  -بولة عند البدووهذه املهنة غري مق -يبيو الفج 

ال خوع  –يعين  كومة احلسني بن علي –فقال يلك البدوي: " إن احلكومة السابقة 
منها ألنها عاجزة عن محاية نفسها، وهذا ما أطمعين أنا وغريي من األعراب باغ نام 

احلجاج بإطالق النار الفرص كقًو الًريال بني مكة املكرمة واملدينة املنورة وختويف 
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يف اهلواء إلجبارها عل  دفو الرسوم، و دث أن ق لت  اجا ؛ ألنين ظننت أنه حيم  
يف  قيب ه نقودا ، فلما ف ش ها وجدت فيها خبزا  يابسا . أما اآلن يف عهد ابن سعود 
العادل فأنا أكسب عيشي باحلالل، و ضرت مكة املكرمة ألقضي آخر عمري جبوار 

 . (72) أن ي فر لي ويعفو عين"البيت عس  اهلل

فر ا اهلل عبد العزيز آل سعود رمحة واسعة الذي متكن بسياس ه الراشدة من 
يوي  هذا البدوي من السلب والنهب والق   إىل الوسيلة الكفيلة بكسب لقمة عيشه 

 باحلالل؛ باإلضافة إىل معرفة يلك البدوي حبدود اهلل واحملافظة عليها. 

ا احلج، وجه جالل ه نداًء إىل مجيو املسلمني يف مشارق األر  وملا اقاب موس
م مبينا  فيه زوال دولـة الظلـا   1925فرباير  25هـ  1343شعبان  1وم اربها ب اريخ 

مبا كان يف عهدها من اجلور والق   والسلب، واررفاع رايـة "ال إلـه إال اهلل وأن حممـدا     
كما رضمن اخلًاب دعوة مجيو املسلمني  رسول اهلل" يف ظ  رًبيال الشريعة اإلسالمية،

الراغبني يف احلج بالقدوم إىل مكة املكرمة وطمأن ها وروجيهها إىل املوانئ اليت دخلت 
مـو ال نويـه جلميـو  جـاج      -القنفذةوالليث، وميناء رابغ،  - وزة احلكا السعودي

ة بيت اهلل احلرام بأن جالل ـه سـوع يسـع  بشـ   الوسـائ  والًـرق ل ـأمني سـالم        
  .(73)احلجيج ورا  ها

 يث اختذ جالل ه كافة اإلجراءات اليت من شأنها را ة احلجـاج، وسـالم ها،   
ومن يلك ختصيص دوريات م نقلة وثاب ة يف الًرق ل أمني سالمة احلجـاج، والسـهر   
عل  را  ها ورلبية رغبارها وروفري املـواد الصـحية الالزمـة   ـ  عـودرها سـاملني       

  .(74)غامنني إىل بالدها

م حمـ  ررقـب وان ظـار مـن قبـ       1925هــ   1343وقد كان  ج يلك العام 
يف رغبـة   –رمحـه اهلل   – جاج بيت اهلل احلرام ودوهلا بعد أن آلت األمور إىل جالل ه
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املسلمني مجيعا  ب حقيال األمن واألمان يف بلـد اهلل احلـرام؛ ورجـوع  جـاج بيـت اهلل      
حة جيـدة، يلـك احللـا الـذي راود     ساملني غامنني بعـد أن أدوا مناسـكها وهـا بصـ    

 مسلمي العامل والذي أحبح يقيقه معجزة يف نظرها. 

وبالفع  فما كان  لما  يقال، وما كان خياال  أحبح  قيقة يف ظ   كا 
م  جا  مميزا  عل  كافة 1925هـ  1343سلًان اجند وملحقارها، فكان  ج عام 

يف نظر الكثريين، إال أن إحرار األحعدة األمنية والصحية؛ مما كان أمرا  ال يصدق 
جالل ه وعزمه عل  اس  باب األمن وجهده وجهاده يف را ة املسلمني مجيعا ، واع ماده 

 عل  اهلل أوال  وأخريا  قد هيأ السب  الكفيلة ب حقيال املعجزات. 

م رًلعنا جملة الكويت مبقال هلا ربني 1925هـ  1343و ول  ج يلك العام 
 -ج بيت اهلل احلرام من معاناة قب   كا عبد العزيز آل سعود فيه ما كان يلقاه  جا

وما آل إليه األمن بعد  كمه جاء فيه: " نهض -سلًان اجند وملحقارها آن ياك
الشريف وزالت دولة الاك يف احلجاز، وقلنا عس  أن يكون زمنه زمن خري وأمن يف 

ريال البحر حبسب ربوع احلجاز، فجاء املوسا وأر  احملم  املصري إىل مكة عن ط
عادره، ومل يأت احملم  الشامي طبعا ، وان ه  احلج، وعاد احملم  املصري إىل مصر ومل 
يذهب إىل املدينة، فاس  ربنا وقلنا هذه أول سنة واألمور مل رس قر، فجاءت السنة 
 الثانية والثالثة والرابعة فإيا احلالة كما هي واحملم  مل يذهب إىل املدينة.. وإيا حبالة

احلجاج يف طريال املدينة كما كان عليه احلال يف زمن الاك، ب  أفظو، ويف آخر سين 
م عاد احلجاج من من صف الًريال إىل مكة يف أسوأ 1924هـ  1343الشريف  سني 

 ال بدون زيارة بعد أن رش ت مشلها، ورفرق مجعها، ونهب ماهلا. خرج الشريف 
م األمر عبد العزيز آل سعود، وجاء  سني من احلجاز، وسلا ابنه امللك علي زما

موسا احلج وأر  احلاج، و ج وزار وعاد إىل أهله ساملا . فقلنا: هذه أول سنة، 
وسنرى ما بعدها، وإيا بالسنة الثانية أرت، وإيا البحر قذع حبجاج بيت اهلل من عموم 
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بلغ  أقًار العامل. وإيا باألما ر كدس يف مكة     ضاقت بها البالد مبا ر بت    
 ج يلك العام ما يربو عل  ثالمثائة ألف من عرب وعجا، وإيا بوارد البحر و ده 

  .(75)بلغ مائة وأربعني ألفا  "

وبذلك زالت املوانو اليت كانت يرم كثريا  من مسلمي العامل أداء فريضة احلج، 
 و   حمله األمن واألمان ورا ة احلاج، مما جع  أعداد احلجاج رزداد بنسب مررفعة

يف اررياد البيت احلرام، وكان أولئك احلجاج خري سفراء لبلدانها ملا ملسوه من مس وى 
 أمين مررفو، باإلضافة إىل روفري كافة السب  لرا  ها يف ظ   كا جالل ه رمحه اهلل. 

و ول املس وى األمين الذي أخذ ينعا به ضيوع بيت اهلل احلرام رثبت 
ية بأغرا   جاج بيت اهلل الضائعة منها، عل  السجالت األمنية ركدس املقار األمن

 . (76)أن أكثر رلك احلاجات أ ضرها البدو الذين يقًنون عل  دروب احلاج

ويف سعي جالل ه الدؤوب وامل واح  لسالمة  جاج بيت اهلل احلرام 
وسالم ها فقد أمر جالل ه بوضو نظام شام  لألمن والسالمة يف البيوت اليت يقًنها 

  .(77)احلجاج

فمـا   –رمحـه اهلل   –وانًالقا  حنو مسرية األمن من خالل فكر القائـد املؤسـس   
م إال 1925هــ   1344كادت رصفو له احلجاز ب سليا جدة وانضوائها يت  كمـه  

وجه جالل ه خًابا  إىل أه  احلجاز مؤكـدا  فيـه علـ  أهميـة األمـن يف  فـظ الـبالد        
د باألنظمة، واحلرص علـ  رًبيقهـا،   واس قامة أمور العباد، مشددا  عل  ضرورة ال قي

حمذرا  يف الوقت نفسه من االساسال يف األهوال اليت من شأنها زعزعة األمن. وكـان  
مما جاء يف يلك اخلًاب ما يلي: " إن البالد ال يصلحها غري األمن والسـكون، لـذلك   
أطلب من اجلميو أن ةلدوا للرا ـة والًمأنينـة، وإنـي أ ـذر اجلميـو مـن نزعـات        

لشياطني، واالساسال وراء األهواء اليت ين ج عنها فساد األمن يف هذه الديار. فـإني  ا
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ال أراعي يف هذا الباب ح ريا  وال كبريا ، وليحـذر كـ  إنسـان أن ركـون العـربة فيـه       
 . (78)ل ريه"

هـــ  1343واســ كماال  للمنظومــة األمنيــة رأسســت يف مكــة املكرمــة، ســنة  
ربعهـا إنشـاء مدرسـة للشـرطة مبكـة املكرمـة عـام        م، مديرية عامـة للشـرطة،   1925
ـــ  1355 ــنة  1936ه ــ  س ــا    ــرج فيه ـــ  1367م، خت ــابًا  82م )1948ه ( ض

ومساعدا ، وكان الًلبة فيها ي قاضون روارب شهرية ل شـجيعها علـ  االسـ مرار يف    
 . (79)الدراسة

إال سـعيا  منـه الك مـال     –طيـب اهلل ثـراه    –ومل يكن يلك من امللك املو ـد   
املنظومة األمنية، ومن جهة أخرى فإن إنشاء مدرسة الشرطة يف مكة املكرمـة بالـذات   
فيه رسالة واضحة أن مكة مل رعد آمنـة فقـط، بـ  أحـبحت منـارا  ومشـعال  ل صـدير        

 األمن، من العلوم األمنية امل  لفة، وكذلك الرجال املسئولني عن  فظ األمن. 

ة اس ًاع امللـك املؤسـس روطيـد أركـان     بهذا الفكر الراقي عن املنهجية األمني
األمن يف مكة املكرمة مبا يضمن للسكان احملليني والوافـدين إليهـا و جـاج بيـت اهلل     
احلرام األمن والسالمة، و ول هذا ك ب حممـود أبـو الف ـوح بعـد أن كـان يف زيـارة       

م ما نصه: " كان بعض األعـراب يـذحبون احلـاج وإن    1930هـ  1349للحجاز سنة 
فقريا  الس الب ما معه. كانوا يذحبون احلاج يف رابعة النهار. ال يسلا مـن أياهـا   كان 

أ د. ومل إدوا من يردعها، فعاثوا فسادا .     كان املسلا ةرج وهو ال يدري أيعود 
إىل وطنه أم يق له السفا ون هناك؟ وجاء ابن سعود فضرب أمثلة قاسـية. كـان يـأمر    

  فيجز رأسه يف السوق العامـة. وكـان ي ـري علـ  البـدو      بالسارق ف قًو ميناه وبالقار
الباغني. وقي : إنه يف إغارة منه أفن  قبيلة بأسرها. رلك أمثلـة قاسـية ولكنهـا كانـت     
درسا  نافعا . فقد قًو ابن سعود عشـرات رؤوس اللصـوص والق لـة، وأنقـذ بـذلك      



 327     د. منصور العمري       يف عهد امللك عبد العزيز آل سعود األمن يف مكة املكرمة 

ع اجلزيـرة إىل  رؤوس األلوع من  جاج بيت اهلل احلرام. اآلن رسري الف ـاة مـن طـر   
طرفها اآلخر، يم  الذهب ال ي ًلو إليها أ د. بـ  يـرى النـاس قًعـة الـذهب أو      
الفضة ملقاة عل  األر ، رسقط من بعض املـارة. فـال يقربوهـا وإمنـا يبل ـوا عنهـا       
الشرطة، وهكذا     أحبحت ال رضـيو يرة م ـاع إلنسـان يف احلجـاز... األمـن يف      

بالد العامل اآلن. ال مثي  له يف أي قًر من أقًار الـدنيا  احلجاز ال مثي  له يف بلد من 
بدون اس ثناء. هذا امُللك الواسو، هـذا النظـام احملكـا، هـذه احلكومـة الراقيـة. هـذه        
النهضة املباركة، هذا كله أقامه رج  وا د. رج  كان منذ سنوات طريدا  من ديـاره،  

ياره. مل يعرع ال رب وحي ك مشردا  من أهله رج  مل ةرج من جزيرة العرب طوال  
به ومبدني ه. مل ين سب جلامعة ومل يدرس السياسة يف مدرسة. وال رعلا احلرب يف كلية، 

ححيح ومو يلك فهو من دهاة الساسة، دائما  بعيد النظر، ثاقب الفكر، راجح العق ، 
 . (80)"ماهرا .. يلك الرج  هو عبدالعزيز آل سعودالرأي. وكان جنديا  باسال  وهًًا  

ويف نفس السياق يقول فؤاد شاكر ما نصه: " لقد نعمت هذه البالد يف عهد 
جاللة امللك عبد العزيز مبا مل يسبال هلا أن ر  يله أو رظنه فيما سبال هلا من العهود؛ 
وقد نعا الناس يف عهد جالل ه أيضا  مبا رأوه من ال قدم العام الذي مش  البالد 

ا من وسائ  الرفاهية واالس قرار وشيوع األمن ورقدم وان فعت منه العباد، فكان هل
العلوم والفنون ما مل يكن من قب  وما مل يكن يظن أنه يف اإلمكان... إىل جانب ما هو 
معروع للجميو من  رص جالل ه عل  إقامة العدل بني الناس وروطيد األمن ونشر 

يف  ياره اخلاحة والعامة  العلوم واملعارع وسعي جالل ه األكيد ل أمني اس قرار البالد
 . (81)يف ك  نوا ي احلياة"

ب  يهب بعضها إىل ما ملسه من األمن وال عايش السلمي يف احلجاج والذي 
إىل رشبيه احلجاز باملدينة الفاضلة املذكورة يف  –طيب اهلل ثراه  –يقال عل  يد جالل ه

 . (82)األساطري واألقرب إىل اخليال منها إىل الواقو
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م 1945هـ  1365بعث بها ملك امل رب امللك حممد اخلامس سنة  ويف رسالة
يبل ه فيها عما طارت به الركبان،  -رمحه اهلل-إىل القائد املؤسس عبدالعزيز آل سعود

ورسامر به الشيوخ والولدان، عن عدل جالل ه و رحه عل  رًبيال الشريعة 
ها. قوله: " فلًاملا روت اإلسالمية وريسريه كافة السب  الكفيلة برا ة احلجاج وسالم 

لنا األنباء ما جلالل كا من باهر املآثر، وعظيا املزايا واملفاخر، يف حيانة دعائا الدين، 
، وااله مام ب سهي  سب  احلج عل  املسلمني، ليؤدوا واحملافظة عل  شريعة النيب 
  .(83)فريض ها ويشهدوا منافو هلا"

عل  يقيال ما -رمحه اهلل–د العزيز ومن العوام  املهمة اليت ساعدت امللك عب
كانت رصبو إليه األمة اإلسالمية والعربية، ورراه قادرا  عل  يقيقها الابية اإلميانية 

ورًبيقها مما كان هلا --اليت بثها يف أبناء شعبه املس مدة من ك اب اهلل وسنة رسوله 
 األثر الواضح يف يلك األمن. 

اليت ألقاها يف احلف  السنوي  –اهلل ثراه  طيب –ولنقف هنا مو كلمة جلالل ه
من  6الذي أقامه جالل ه ركرميا  لكبار احلجاج يف القصر امللكي مبكة املكرمة، ب اريخ 

م(، مس عرضا  فيه أ وال احلجاز 1932نيسان  إبري   12هـ )1351يي احلجة 
قد رواله ناس قبلنا  قائال : " وما نقموا منها إال أن يؤمنوا باهلل العزيز احلميد، واحلجاز

من األرراك واألشراع، والرجال املوجودون اليوم ها أبناء الرجال السابقني، يعرفون 
 ال احلجاز السابقة، وال ةفاكا أيضا  ما كان فيه من سفك الدماء وعم  املعاحي 
وعدم األمن، فلما والنا اهلل عملنا ما نس ًيو حنن عباد مس عبدون هلل، ليس لنا طريقة 

يس لنا مذهب غري الدين احلنيف، وهذا ك اب اهلل بني أيدينا، وهذا شرع اإلسالم ول
ن بعه.. يقولون: ابن سعود يأخذ قرضا  من اإلاجنليز... وابن سعود يريد أن يفع  
ويصنو.. فأنا مل آخذ مال أه  احلجاز وال  الهلا.. ب  أحلحت  ال احلجاز و ال 

أمنت الًريال، وضربت عل  يد الظامل، وأقمت  أهله... يف هذه البالد الًاهرة.. لقد
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شرع اهلل يف مجيو أحناء اململكة من اخلليج إىل البحر األمحر... ومن حبيا إىل جيزان إىل 
وهنا يس عر  جالل ه ما كان عليه احلجاز من سفك الدماء وسلب  .(84)قريات امللح"

يذكر، فلما آل  ونهب يف ظ   كومات عدة مل رس ًو أن ر ري من رلك احلالة شيئا 
األمر إىل جالل ه ر ريت األمور يف وقت وجيز، وأحبح األمن يف ك  نا ية من 
نوا ي احلجاز بأسرها، مؤكدا  جالل ه أن يلك مل يكن إال بفض  من اهلل وأرباع 
للقرآن الكريا والسنة املًهرة ورًبيقها من لدن جالل ه، مس شهدا  جالل ه يف ر ري 

ريه حماال  من وجهة نظر أه  احلجاز وغريها من مسلمي احلال بعد أن أحبح ر 
العامل، الذين عاحروا احلكومات السابقة حلكا جالل ه، ومل يكن يلك من جالل ه إال 
ليكون هؤالء شهداء عل  أنفسها ملا  ص  عل  يده الكرمية من ر ري واضح 

 ملموس. 

د بـن سـعود   إيا كانـت اجنـد رف ـر مبحمـ    ال الي فقد  ال للقائ  أن يقـول: " وب
مؤسس هـذه األسرة، وفيص  العظيا جد عبد العزيز، فإن جزيرة العرب رف ر بعبـد  
العزيز، فقـد خلال عهدا  من األمان والًمأنينة يف جزيرة العـرب، والسـيما يف الـبالد    

  .(85)املقدسة، مل رعرفه اجلزيرة من قب "

لعمــ ، بهــذه الســرية العًــرة، واألخــالق الزكيــة، واإلخــالص يف القــول وا 
واالع ماد عل  اهلل أوال  وأخريا ، والعدل بني الناس، ورًبيال شرع اهلل، اس ًاع امللك 
عبد العزيز فر   به وا اامه بني رعي ه، ورًبيال شرع املـوىل عـز وجـ ، واألخـذ     
عل  أيدي املع دين،     أحبحت مكة املكرمة مضرب األمثال يف األمن واألمان يف 

ومل يكن يلك قاحـرا  علـ     –طيب اهلل ثراه  –ز آل سعود ظ   كا امللك عبد العزي
مكة املكرمة و دها ب  مش  يلك األمن ك  البقاع اليت دخلت ضمن  كا جالل ـه  

 رمحه اهلل.
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 اخلامتــة

خ اما  هلذه الدراسة اليت أبرزت أهميـة األمـن يف ازدهـار احلضـارات، ونشـوء      
فقد كان هذا املنهج القويا ديدن القائد  األجيال، وال مكن من ال عليا والبناء وبال الي

يف مسرية ال و يد والبنـاء، وقـد بـني     -رمحه اهلل-املؤسس امللك عبدالعزيز آل سعود 
البحث يف طياره ما كانت عليه مكة املكرمة من رذبذب أمين انعكس بدوره عل  كافـة  

لـك  منا ي احلياة وكيف أن هذا األمر قد رالش  وأضح  مـن املاضـي بعـد ضـا امل    
 ملكة املكرمة.  -رمحه اهلل-عبدالعزيز

 وعل  ضوء الدراسة ميكن اس ن اج ما يلي: 

عاشت مكة املكرمة قبيـ  ضـمها حلكـا امللـك عبـدالعزيز آل سـعود  الـة مـن          -1
 االنعدام األمين أثر بدوره عل  كافة منا ي احلياة. 

 والسلب.  الق  فقدان األمن يف مكة املكرمة عل  قاحدي البيت احلرام سلبا  بانعكس  -2
كانت القبائ  احلجازية يف  الة مـن الفوضـ  وعـدم االنضـباق واختـاي السـلب        -3

 والنهب مهنة رزاوهلا. 
اس نجاد اهالي احلجاز بامللك عبدالعزيز ملا شعروا به من األمـن يف املنـاطال الـيت     -4

 انضوت يت لوائه. 
ًمأنينـة  مـن ضـا احلجـاز اشـاعة األمـن وال     -رمحـه اهلل -هدع امللك عبدالعزيز -5

 وخدمة قاحدي البيت احلرام. 
ر ري أوضاع مكة املكرمة من رثبيت النظام واحلسـاب والعقـاب مـن قبـ  امللـك       -6

 مما لو ظ من زيادة أعداد احلجاج. -رمحه اهلل-عبدالعزيز
كف القبائ  عن األعمال االجرامية السابقة اليت كانت رزاوهلا قبـ   كـا امللـك     -7

 ا يف منظومة البناء والو دة السعودية. واخنراطه-رمحه اهلل-عبدالعزيز
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للمنظومة األمنية اليت عجـز عنهـا الكـثري ممـن     -رمحه اهلل-يقيال امللك عبدالعزيز -8
 كانوا قبله يف  كا احلجاز. 

وما كان يلك كله إال ب وفيال من املوىل عز وج  ثا بالعم  الدؤوب اخلالص 
هذه البالد وابناؤها باخلري ل نعا -رمحه اهلل-من جاللة امللك عبدالعزيز آل سعود

 واألمن واالزدهار. 

 ي حبمد اهلل،،،
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

، 1( أمحد بن فارس: معجا مقاييس الل ة، يقيال: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، ج1)
 . 133م، ص1979هـ  1399

( الراغب األحفهاني، احلسني بن حممد: املفردات يف غريب القرآن، يقيال: حفوان الداودي، 2)
 . 90صهـ، 1412بريوت: دار القلا، 

 . 21هـ، ص1414، 3، ق13( ابن منظور، حممد بن مكرم: لسان العرب، بريوت: دار حادر، ج3)

م، 1983هـ  1402( علي بن حممد اجلرجاني: ال عريفات، بريوت: دار الك ب العلمية، 4)
 . 37ص

لة، ( الفريز آبادي، جمد الدين: القاموس احمليط، يقيال: مؤسسة الرسالة، بريوت، مؤسسة الرسا5)
 1176م، ص2005 -هـ1426، ق1ج

( الًربي، حممد بن جرير: جامو البيان يف رأوي  القرآن، يقيال: أمحد حممد شاكر، بريوت، 6)
 . 311-310م، ص2000هـ  1420، 17مؤسسة الرسالة، ج

 . 623، ص24( املصدر السابال، ج7)

 (. 2019  4( )2615(، ومسلا )49  9( )7075( أخرجه الب اري )8)

 (. 98  1( )100(، ومسلا )4  9( ) 6874خرجه الب اري )( أ9)

 (. 81  1( )64(، ومسلا )19  1( )48( أخرجه الب اري )10)

  8( )4995(، وكذلك النسائي يف سننه )17  5( )2627( أخرجه الامذي يف سننه )11)
104 .) 

 (. 10  8( )6016( أخرجه الب اري )12)

 (. 301  4( )5004( أخرجه أبوداود يف سننه )13)
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 (. 74  1( )54( أخرجه الب اري )14)

(  سني بن حممد علي: املدخ  املعاحر ملفاهيا ووظائف العالقات العامة، القاهرة، مك بة 15)
 . 237م، ص1986االاجنلو، 

 . 59م، ص1982( حممد ف حي أمني: قاموس املصًلحات العسكرية، ب داد، 16)

 ( للمزيد  ول رسمية مكة انظر: 17)

، 1مــد بــن أمحــد: شــفاء ال ــرام بأخبــار البلــد احلــرام، دار الك ــب العلميــة، جالفاسـي، حم  -
 . 6768م، ص2000 -هـ1421

، املصـدر السـابال،   1الراغب األحفهاني، احلسني بن حممد: املفـردات يف غريـب القـرآن، ج    -
 . 140ص

 . 182-181م، ص1995، 2، ق5ياقوت احلموي: معجا البلدان، بريوت، دار حادر، ج -

 . 25، املصدر السابال، ص2ي، حممد بن جريد: جامو البيان يف رأوي  القرآن، ج( الًرب18)

 . 44، ص2( املصدر السابال، ج19)

( جماهد بن جرب: رفسري جماهد، يقيال: حممد عبد السالم، مصر، دار الفكر اإلسالمي احلديث، 20)
 . 214م، ص1989هـ  1410

، 4، ق1ال: حممد النمر وآخرون، دار طيبة، ج( احلسني بن حممود الب وي: رفسري الب وي، يقي21)
 . 146م، ص1997هـ  1417

، 2( ابن كثري، إمساعي  بن عمر: رفسري القرآن العظيا، يقيال: سامي سالمة، دار طيبة، ق22)
 . 413م، ص1999هـ  1420

( علي بن حممد الوا دي: الوجيز يف رفسري الك اب العزيز، يقيال: حفوان داوودي، بريوت، 23)
 . 130هـ، ص1415القلا، دار 
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( حممد بن أمحد ابن الضياء: راريخ مكة املشرفة واملسجد احلرام واملدينة املنورة والقرب الشريف، 24)
 . 165م، ص2004هـ  1424، 2يقيال: عالء إبراهيا، دار الك ب العلمية، ق

أمحد الربدوني  ( عبد اهلل بن حممد القرطيب: اجلامو أل كام القرآن )رفسري الًربي (، يقيال:25)
 . 111م، ص1964هـ  1384، 2، ق2وآخرون، القاهرة، دار الك ب املصرية، ج

 . 30-29، املصدر السابال، ص6( الًربي، حممد بن جرير: جامو البيان يف رأوي  القرآن، ج26)

( الراغب األحفهاني، احلسني بن حممد: رفسري الراغب األحفهاني، يقيال: عادل الشدي، 27)
 . 733م، ص2002هـ  1424، 2الريا ، ج الريا ، دار

، املصدر السابال، 9( عبد اهلل بن حممد القرطيب: اجلامو أل كام القرآن )رفسري القرطيب( ج28)
 . 371ص

 . 514، املصدر السابال، ص4( ابن كثري، إمساعي  بن عمر: رفسري القرآن العظيا، ج29)

 . 218، ص6( املصدر السابال، ج30)

، املصدر السابال، 13القرطيب: اجلامو أل كام القرآن )رفسري القرطيب(، ج( عبد اهلل بن حممد 31)
 . 246ص

 . 255، املصدر السابال، ص6( احلسني بن مسعود الب وي: رفسري الب وي، ج32)

 . 505، املصدر السابال، ص4( الًربي، حممد بن جرير: جامو البيان يف رأوي  القرآن، ج33)

 . 492، املصدر السابال، ص8ري القرآن العظيا، ج( ابن كثري، إمساعي  بن عمر: رفس34)

م(: عون الرفيال " باشا" بن عبد املعني بن 1905-1841هـ  1323-1256( عون الرفيال ) 35)
هـ، كان جبارا  1299عوع. شريف  سين، من أمراء مكة. ولد يف مكة. وولي إماررها سنة 

، 5عالم، دار العلا للماليني، جطاغية، خافه الناس. رويف بالًائف. خري الدين الزركلي: األ
 . 97م، ص2002، 15ق

 . 71، دت، ص2( إبراهيا رفعت باشا: مرآة احلرمني، ج36)
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م، نقال  عن إبراهيا رفعت باشا: مرآة 1904إبري   9هـ  1322حمرم  23(، 4230( املؤيد، ع)37)
 . 76-75، ص2احلرمني، املصدر السابال، ج

م، نقال  عن: إبراهيا رفعت باشا: 1904إبري   9ـ  ه1322حمرم  23(، 4230( املؤيد: ع )38)
 . 77-76، ص2مرآة احلرمني، املصدر السابال، ج

 . 78، ص1حفر. نقال  عن: إبراهيا باشا، املصدر السابال، ج 11(، 4245( املؤيد، ع )39)

 . 365( حممد لبيب الب نوني: الر لة احلجازية، القاهرة، مك ب الثقافة الدينية، دت، ص40)

ـ. س أرمساونج: عبد العزيز آل سعود سيد اجلزيرة العربية، ررمجة  يوسف نور، مًابو ( ه41)
 . 213األهرام، د. ت، ص

 . 364( حممد لبيب الب نوني: الر لة احلجازية، املرجو السابال، ص42)

م(: أشهر شعراء 1932-1868هـ  1351-1285( أمحد شوقي بن علي بن أمحد شوقي )43)
أمري الشعراء. مولده ووفاره بالقاهرة: للمزيد انظر: خري الدين العصر األخري. يلقب ب

 . 137-136، املصدر السابال، ص1الزركلي: األعالم، ج

( لالطالع عل  القصيدة كاملة. انظر: أمحد شوقي: الشوقيات، القاهرة، مًبعة االس قامة، 44)
 . 255-252، ص ص1م، ج1953

م( أول 1931-1854هـ  1350-1270بن عون )( احلسني بن علي بن حممد بن عبد املعني 45)
من قام يف احلجاز باس قالل العرب عن الاك، وآخر من  كا مكة من األشراع اهلامشيني. 

هـ. للمزيد انظر: خري الدين الزركلي: 1309ولد يف األس انة. وعني أمريا  عل  مكة سنة 
 . 250-249، املصدر السابال، ص2األعالم، ج

 . 501م، ص1981، 3السعوديون واحل  اإلسالمي، لندن، ق( حممد جالل كشك: 46)

هـ  1373-1319( إبراهيا عويض الع ييب: األمن يف عهد امللك عبد العزيز " رًوره وآثاره " )47)
 . 16م(، رسالة ماجس ري، الريا ، جامعة امللك سعود، ص1900-1953
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 . 16( املرجو السابال، ص48)

السعودية     الربو األول من القرن العشرين، جدة، دار  ( مدحية أمحد درويش: راريخ الدولة49)
 . 165م، ص1983هـ  1403، 2الشروق، ق

هـ  1373-1343( وليد حممد مجي : مرافال احلج وخدمارها املدنية يف عهد امللك عبد العزيز 50)
م، رسالة ماجس ري، الريا ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 1924-1953

 . 15ص

و ميشان: عبد العزيز آل سعود سرية بً  ومولد مملكة، ررمجة: عبد الف اح ياسني، بريوت، ( بن51)
 . 205دار الك اب العربي، ص

هـ  1373-1343( وليد حممد مجي : مرافال احلج وخدمارها املدنية يف عهد امللك عبد العزيز 52)
 . 15-14م، املرجو السابال، ص1924-1953

 ( انظر: 53)

 .  359اريخ اجند احلديث، بريوت، دار اجلي ، صأمني الرحياني: ر -

، بـريوت، دار العلـا   1خـري الـدين الزركلـي: شـبه اجلزيـرة يف عهـد امللـك عبـد العزيـز، ج          -
 . 335، ص7م، ج1997للماليني، 

 . 330م، ص1972بيار روفاي : حقر الصحراء، بريوت، منشورات محد وحميو،  -

ب"أمري اجند ورئيس عشائرها" أثناء انش اله ب و يد ( رعددت القاب امللك عبدالعزيز فكان ُيعرع 54)
اجند، وانفرد الاك مب اطب ه"والي اجند وقائدها عبدالعزيز باشا"، بينما اقر مؤمتر الريا  

م منحه لقب "السلًان"، واس كماال  ملنظومة الو دة بعد ضا إمارة آل 1921هـ  1339سنة
م لقب ب"سلًان اجند 1922 هـ 1340عائض يف عسري وأمارة  ائ  يف الشمال سنة 

م أحبح لقبه "جاللة ملك 1926هـ  1345وملحقارها"، وبعد دخول جدة ضمن  كمه 
م لقب ب"جاللة ملك احلجاز 1927هـ  1345احلجاز وسلًان اجند وملحقارها"، ويف رجب 

  5  17واجند وملحقارها"، وبعد اك مال رو يد اململكة كك  حدر املرسوم امللكي يف 
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مية احلالية للمملكة العربية السعودية ولقب جاللة ملك اململكة العربية هـ بال س1351
السعودية ملن ي وىل  كا البالد. للمزيد انظر: خري الدين الزركلي: شبه اجلزيرة يف عهد امللك 

 . 651-649، املرجو السابال، ص2عبد العزيز، ج

هـ  1421فاق العربية، (  افظ وهبه: مخسون عاما  يف جزيرة العرب، القاهرة، دار اآل55)
 . 59-58 - 57م، ص 2001

( ايف بيسون: ابن سعود ملك الصحراء رأسيس اململكة العربية السعودية، ررمجة: عبداهلل 56)
 . 252-247هـ، ص ص1419الدليمي وآخرون، الريا ، مك بة امللك عبد العزيز، 

 . 333، املرجو السابال، ص1ج( خري الدين الزركلي: شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز، 57)

م(: مصـري األحـ  واملولـد واملنشـأ، رعلـا      1967-1889هـ 1387-1307(  افظ وهبة )58)
باألزهر ومبدرسة القضاء الشرعي. عم  يف  زب ححافة احلزب الوطين بالقاهرة واألس انة. 

لـك  رنق  بني عدد مـن الـدول مثـ : اهلنـد والكويـت واململكـة العربيـة السـعودية. عينـة امل         
م. 1967هـ  1387م. رويف يف روما سنة 1938عبدالعزيز وزيرا  مفوضا  بلندن ثا سفري عام 

، 15، ق2للمزيد أنظر: الزركلـي، خـري الـدين: األعـالم، بـريوت، دار العلـا للماليـني، ج       
 . 160م، ص 2002

 . 65-64(  افظ وهبة: مخسون عاما  يف جزيرة العرب، املصدر السابال، ص59)

 . 501ل كشك: السعوديون واحل  اإلسالمي، املرجو السابال، ص( حممد جال60)

( مدحية أمحد درويش: راريخ الدولة السعودية     الربو األول من القرن العشرين، املرجو 61)
 . 127السابال، ص

( إيف بيسون: ابن سعود ملك الصحراء رأسيس اململكة العربية السعودية، املرجو السابال، 62)
 . 240ص

 . 244السابال، ص( املرجو 63)



 339     د. منصور العمري       يف عهد امللك عبد العزيز آل سعود األمن يف مكة املكرمة 

هـ  1373-1343( وليد حممد مجي : مرافال احلج وخدمارها املدنية يف عهد امللك عبد العزيز 64)
 . 29-28م، املرجو السابال، ص1924-1953

( رابح لًفي مجعة:  الة األمن يف عهد امللك عبد العزيز، الريا ، مًبوعات دار امللك عبد 65)
 . 146-145م، ص1982هـ  1402العزيز، 

 . 97م، ص1965( أمحد عسة: معجزة فوق الرمال، بريوت، املًابو األهلية اللبنانية، 66)

إي مل ركن رسمح -رمحه اهلل-( أ د موارد دخ  القبائ  احلجازية قب   كا امللك عبدالعزيز67)
أل د باملرور عرب مناطال سيًررها إال بعد أخذ اإلين منها والدفو ل لك القبائ  مقاب  املرور 

 ه وهذاما ُيعرع باخلوة. ومحاي 

 . 106للمزيد أنظر: أمحد عسه: معجزة فوق الرمال، املرجو السابال، ص 

 . 107( املرجو السابال، ص68)

 . 54( رابح لًفي مجعة:  الة األمن يف عهد امللك عبد العزيز، الريا ، املرجو السابال، ص69)

 . 213ية، املرجو السابال، ص( هـ. س أرمساونج: عبد العزيز آل سعود سيد اجلزيرة العرب70)

( مدحية أمحد درويش: راريخ الدولة السعودية     الربو األول من القرن العشرين، املرجو 71)
 . 166-165السابال، ص

هـ  1373-1319( إبراهيا عويض الع ييب: األمن يف عهد امللك عبد العزيز " رًوره وآثاره " )72)
 . 25-24م(، املرجو السابال، ص1900-1953

 ( للمزيد انظر: 73)

 . 100-99أمحد عسة: معجزة فوق الرمال، املرجو السابال، ص -

 . 69-68-67 افظ وهبه: مخسون عاما  يف جزيرة العرب، املصدر السابال، ص  -

هـ  1373-1343( وليد حممد مجي : مرافال احلج وخدمارها املدنية يف عهد امللك عبد العزيز 74)
 . 107م، املرجو السابال، ص1924-1953
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م، نقال  عن: عبد 1932هـ  يونية 1351حفر  1(، 10( جملة الكويت العراقي، أندونيسيا، ع)75)
-م 1915هـ  1351-هـ1333اهلل الشهي ، فاة رأسيس الدولة السعودية املعاحرة 

 . 197م، دراسة رارةية يليلية، ص1932

ريا ، مًابو األوفس، د. ( عبد اهلل سعد الداود: الًرق وأمنها يف عهد امللك عبد العزيز، ال76)
 . 212ت، ص

 . 213( املرجو السابال، ص77)

 . 351، املرجو السابال، ص1( خري الدين الزركلي: شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز، ج78)

، 6( خري الدين الزركلي: الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز، بريوت دار العلا للماليني، ق79)
 . 105-104م، ص2000

، املرجو 1 عن: خري الدين الزركلي: شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبد العزيز، ج( نقال 80)
 . 454-453السابال، ص

( نقال  عن: رابح لًفي مجعة:  الة األمن يف عهد امللك عبد العزيز، الريا ، املرجو السابال، 81)
 . 71ص

 . 107( أمحد عسة: معجزة فوق الرمال، املرجو السابال، ص82)

د الكريا احلاج: األمن يف مكة املكرمة من خالل هًوطات الر الة امل اربة، حبث مقدم إىل ( عب83)
ندوة مكة املكرمة عاحمة الثقافة اإلسالمية، واملنعقد يف ر اب جامعة أم القرى خالل الفاة 

 . 345م، ص2005  9  19-17 -هـ 1426  8  15-13من 

، 4ار الصحراء السعودية للنشر وال وزيو، ق( حميب الدين القابسي: املصحف والسيف، د84)
 . 77-75م، ص1997هـ  1418

 . 31(  افظ وهبه: مخسون عاما  يف جزيرة العرب، املصدر السابال، ص85)
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 قائمة املصادر واملراجع

 أواًل: الكتب العلمية: 

 ، دت. 2إبراهيا رفعت باشا: مرآة احلرمني، ج -1

غب األحفهاني: املفردات يف غريب القرآن، يقيـال:  أبو القاسا احلسني بن حممد املعروع بالرا -2
 هـ. 1412حفوان الداودي، بريوت: دار القلا، 

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شـداد بـن عمـرو األزدي السجسـ اني:      -3
 ، دت. 4سنن أبي داود، يقيال: حممد حميب الدين عبد احلميد، بريوت، املك بة العصرية، ج

لرمحن بن شعيب بن علي اخلراساني النسائي: اجملـ يب مـن السـنن ) السـنن الصـ رى      أبو عبد ا -4
، 2، ق8للنسائي(، يقيال: عبـد الف ـاح أبـو غـدة،  لـب، مك ـب املًبوعـات اإلسـالمية، ج        

 م. 1986 -هـ 1406

أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي: معجا مقاييس الل ـة، يقيـال: عبـد السـالم حممـد       -5
 م.  1979 -هـ1399، 2، ق6الفكر، ج هارون، دار

 م. 1965أمحد عسة: معجزة فوق الرمال، بريوت، املًابو األهلية اللبنانية،  -6

، 8إمساعي  بن عمر بن ابن كثري: رفسري القرآن العظيا، يقيال: سـامي سـالمة، دار طيبـة، ج    -7
 م. 1999هـ  1420، 2ق

 أمني الرحياني: راريخ اجند احلديث، بريوت، دار اجلي .  -8

ايف بيسون: ابن سعود ملك الصـحراء رأسـيس اململكـة العربيـة السـعودية، ررمجـة: عبـداهلل         -9
 هـ. 1419الدليمي وآخرون، الريا ، مك بة امللك عبد العزيز، 

بنو ميشان: عبد العزيز آل سعود سرية بً  ومولد مملكة، ررمجة: عبد الف اح ياسـني، بـريوت،    -10
 دار الك اب العربي. 

 م. 1972الصحراء، بريوت، منشورات محد وحميو،  بيار روفاي : حقر -11

 م. 2001هـ  1421 افظ وهبه: مخسون عاما  يف جزيرة العرب، القاهرة، دار اآلفاق العربية،  -12
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احلسني بن حممد املعروع بالراغب األحـفهاني: رفسـري الراغـب األحـفهاني، يقيـال: عـادل        -13
 م. 2002هـ  1424، 5الشدي، الريا ، دار الريا ، ج

، 4، ق8سني بن حممود الب وي: رفسري الب وي، يقيال: حممد النمر وآخـرون، دار طيبـة، ج  احل -14
 م.  1997هـ  1417

 سني بن حممد علي: املدخ  املعاحر ملفـاهيا ووظـائف العالقـات العامـة، القـاهرة، مك بـة        -15
 م.  1986االاجنلو، 

 خري الدين الزركلي:   -16

 م. 2000، 10العلا للماليني، قالوجيز يف سرية امللك عبد العزيز، بريوت، دار  -

 م. 1997، 7، بريوت، دار العلا للماليني، ق4شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز، ج -

 .2002، 15، ق8األعالم، بريوت، دار العلا للماليني، ج -

رابح لًفي مجعة:  الة األمن يف عهد امللك عبد العزيز، الريا ، مًبوعات دارة امللـك عبـد    -17
 م.  1982ـ  ه1402العزيز، 

شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلمـوي: معجـا البلـدان، بـريوت، دار      -18
 م. 1995، 2، ق7حادر، ج

عبد اهلل بن حممد القرطيب: اجلامو أل كام القرآن )رفسـري الًـربي( ، يقيـال: أمحـد الربدونـي       -19
 م. 1964هـ  1384، 2، ق20وآخرون، القاهرة، دار الك ب املصرية، ج

 ت.  ، مًابو األوفس، د.الريا ، عبد اهلل سعد الداود: الًرق وأمنها يف عهد امللك عبد العزيز -20

هـــ  1351-1333عبـد اهلل بـن حممـد الشــهي : فـاة رأسـيس الدولــة السـعودية املعاحـرة         -21
 م دراسة رارةية يليلية، د. ت. 1915-1932

يز، يقيال: حـفوان داوودي، بـريوت،   علي بن حممد الوا دي: الوجيز يف رفسري الك اب العز -22
 هـ. 1415دار القلا، 

علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجـاني: ال عريفـات، بـريوت، دار الك ـب العلميـة،       -23
 م.  1989 -هـ1410
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جماهد بن جرب: رفسري جماهد، يقيال: حممد عبد السالم، مصر، دار الفكر اإلسـالمي احلـديث،    -24
 م.  1989هـ  1410

بن حممد بن يعقـوب الفـريز آبـادي: القـاموس احملـيط، يقيـال: مؤسسـة الرسـالة،         جمد الدين  -25
 م. 2005 -هـ1426، 8، ق1بريوت، مؤسسة الرسالة، ج

حممد بن أمحد ابن الضياء: راريخ مكة املشرفة واملسجد احلرام واملدينة املنورة والقرب الشـريف،   -26
 م. 2004 هـ 1424، 2يقيال: عالء إبراهيا، دار الك ب العلمية، ق

حممد بن أمحد بن علي، رقي الدين، أبو الًيب املكي احلسين الفاسي: شفاء ال رام بأخبار البلد  -27
 م. 2000 -هـ1421، 2احلرام، دار الك ب العلمية، ج

حممد بن إمساعي  أبو عبد اهلل الب اري: حـحيح الب ـاري، يقيـال: حممـد زهـري بـن ناحـر         -28
  هـ.1422، 9الناحر، دار طوق النجاة، ج

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الًربي: جـامو البيـان يف رأويـ      -29
 م. 2000هـ  1420، 24القرآن، يقيال: أمحد حممد شاكر، بريوت، مؤسسة الرسالة، ج

حممد بن عيس  بن سورة بن موس  بن الضحاك الامذي: سنن الامذي، يقيـال أمحـد حممـد     -30
 م.  1975 -هـ1395، 2، ق5، مًبعة مصًف  البابي احللي، جشاكر وآخرون، القاهرة

حممد بن مكرم بن علي، أبو الفض ، مجال الدين ابن منظور األنصـاري الرويفعـي اإلفريقـي:     -31
 هـ. 1414، 3، ق15لسان العرب، بريوت: دار حادر، ج

 م.  1981، 3حممد جالل كشك: السعوديون واحل  اإلسالمي، لندن، ق -32

 م. 1982اموس املصًلحات العسكرية، ب داد، حممد ف حي أمني: ق -33

 حممد لبيب الب نوني: الر لة احلجازية، القاهرة، مك ب الثقافة الدينية، دت.  -34

، 4حميب الـدين القابسـي: املصـحف والسـيف، دار الصـحراء السـعودية للنشـر وال وزيـو، ق         -35
 م.  1997هـ  1418
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