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 العماد  إلى م(1199/هـ596)ت البيساني الرحيم  عبد  القاضي كتب
  اكتاب   أحد    يكتُب  ل  أنَهُ  رأيُت  يإن< عليه: استدركه كام  عن اُمعتذر   اأصفهاني

  ُيْسَتْحَسن، لكانَ  هذا زيدَ  ول و أحسن، لكانَ  هذا ُغّيرَ  و ل َغد ه :  في قال   إل مه  وي في
َبر أعظم  هذاو  . أجمل لكان هذا  ُتر كَ  ولو  أْفَضل، لكانَ  هذا  قُِدمَ  ولو  دليل   وهو الع 

 (1) > البشر ُجملة    على النقص استياء على

 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ   إحياء   دار  ن، والفنو  الكتب  أسامي  عن  نوالظن  كشف  اه،  عبد  بن  مصطفى  خليفة،  حاجي ( 1)
  .18ص ،1ج ت(، )د، ط( )د، ت،وبير لبنان: العربي، التراث



 
إهداء

  محبة  و ة  وق أكتسب دهاوجو ب منْ  إلى .  . . حياتي ظُلمة تنير ُمتقدة شمعة  إلى
 الحياة  معنى معها عرفت منْ  إلى .  . .لها دوحد ل

 الغالية الدتيو إلى
 العصيل  العزيز عبد بنت ةولول

 
  من بشيء  يبخل لم الذي إلى ...الهناءو بالراحة   أنعم  شقىو سعى  منْ  إلى

 الحياة سلم  ارتقي أن علمني الذي إلى ...النجاح طريق في  دفعي أجل
 صبرو بحكمة

 العزيز الديو إلى
 العباد  علي  بن حمد

  ...المعالي ارتقاء  هم معي حملو الصعاب ُمكابدة نفسي  في غرس  منْ  إلى
 جي وز ...عنه انشغالي قّدر الذي إلى

 الزهراني  أحمد بن فيصل اأستاذ
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  كرمه   جزيلو  فضله   عظيم  على  تعالى  ه  الثناءو  الحمد و  بالشكر  جه وأت
 لجال  ينبغي  كما  الحمد   فله  العمل،   هذا  إنجاز  فقنيوو  علي    نعمته   أتم    أن
  العرفان و   التقديرو  الشكر  لزيج   أقدمو  .تعالىو  سبحانه  سلطانه   عظيم و  جههو

  الرسالة،   هذه   على   باإشراف   تفضل   الذي   ه رحم   عمر   بكري   / ر و الدكت   أستاذي 
  العلمية   مشاغله   من   الرغم   على   جهده، و   الثمين   قته و   من   الكثير   الباحث   أعطى و 
  إرشاد، و   جيهات و ت و   صح ن    من   إلي    أسداه   ما   على   أشكره   كما   . اه   فقه و   العملية و 

  ائق   بمظهر   رها و ظه و   الرسالة   هذه   إثراء   في   اضح و ال   اأثر   لذلك   كان   حيث 
  السداد و  النجاحو  فيقوالت  عليه   أدام و   خير   كل   اه   فجزاه   اه،   شاء   إن   مشرف و 
 .يرضاهو  يحبه لما

  أياد    له  كان  الذي  العمير  إبراهيم  بن  اه  عبد  ر/والدكت   اأستاذ  أشكر  كما
 على  ساعدني  من    كل  أشكرو  البحث،  بداية   في  جيهو التو   اإشراف  في  بيضاء
 ماتوبالمعل  يدنوزو  المساعدة  يد  يل   مد  و  نوالع  يل  مقد  و  عملال  هذا  إتمام

 الذي   الشرفي  حسين  يعل  روالدكت  بالذكر  أخص  و  البحث  هذا  إتمام  الازمة
 في   ساهمت  التي  الرميح  منيرة  رةوالدكتو  .بحثي  يخدم   لما  ا  كثير  رشدنيأ

  .البحث اعداد عند  اجهتهاو التي بات والصع بعض تذليل
  كيل و   من   كل    إلى   العرفان و   التقدير و   بالشكر   قدم أت   أن   تني و يف   ا   كما 

  السنيدي،   راشد   بن   العزيز   عبد   ر/ و الدكت   اأستاذ   سعادة   العليا   للدراسات   الكلية 
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  على   المحيميد   صالح   بن   علي   ر/ و الدكت   اأستاذ   سعادة   التاريخ   قسم   رئيس و 
   . أعمالهم   ازين و م   في   ذلك   يجعل   أن   اه   داعية   المتميزة، و   لة و المبذ   دهم و جه 

  أشكر  كما  المناقشةو  الح كم  لجنة  أعضاء  ساتذةاأ  إلى  لوص وم   الشكرو
  رة وبص  يخرج  حتى   العمل  هذا  يم وتق  على  سهرت   التي  المناقشةو  الحكم  لجنة

 لجنة  وعض  المشيقح  دوحم  بن  إبراهيم  ر/والدكت  أستاذي  في  ممثلة  مرضية،
  .شافعي أحمد لمياء رة/والدكت سعادةو المناقشة،و الحكم

 
رو 

خ   
او دع  آ ن آن 

 
حمد آ

ل
   .آلعالمي ن رب   لله آ
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¬

 تقديم
تحبيس اأصل، وتسبيل <  يعرف الوقف بأنه الحبس والمنع، ومعناه:

في كتابه العزيز المسلمين على اانفاق والتصدق   ¿، وقد حث اه  >المنفعة
  جن  يم  ىم  خممم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل}  والوقف قال اه تعالى:

[٩٢آل عمران: ] {ين ىن من خن حن . 
 مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف}وقال اه تعالى:  

 .[ ٢٥٤البقرة: ] {ري ٰى  ين ننىن من  زن  رن مم  ام يل ىل
 حصخص  مس خس حس جس  مخ جخ مح جح}  وقال اه تعالى:

 . [١٧التغابن: ] {حض  جض مص
إ َذا َماَت اإْنَساُن اْنَقطََع <قال:    ‘قال: أن  النبي    èعن أبي هريرة  

ْلٍم ُيْنَتَفُع ب ه ، أَْو َولٍَد َصال ٍح  ن َثَاَثٍة: إ َل م ن َصَدقٍَة َجار َيٍة، أَْو ع  عْنه َعَملُُه إ َل م 
 .>َيْدُعو له

ا    : ëوروى مسلم في صحيحه عن عبد اه بن عمر   ض  َمر  أَر  أََصاَب ع  َبَر، فأتَى النبي    ا    ‘بَخي  ض  ه  ف يَها، فَقاَل: يا َرسوَل اه ، إنّي أََصب ت  أَر  م ر  تَأ  قاَل:  يَس  به ؟  ن ي  ر  م  تَأ  فَما  منه،  ند ي  ع  أَن َفس   هو  قَط   َماا   ب   أ ص  لَم   إْن <بَخيَبَر، 
، أن ه  ا ي  ـ، قاَل: فَ >ْئَت َحَبْسَت أَْصلََها، َوَتَصَدْقَت بَهاش   َمر  َق بَها ع  َباع   ـ تََصد 

يعـرف الوقـف بأنـه الحبس والمنـع، ومعناه: »تحبيس اأصل، وتسـبيل 
المنفعـة«)))، وقـد حـث اه عـز وجـل ي كتابـه العزيز المسـلمين علـى اإنفاق 

والتصـدق والوقف.
قـال اه تعالـى: : ُّمل ىل يل جم حم خممم ىم يم جن حن خن من 

ىن ين      َّ ]آل عمـران:92[.
 وقـال اه تعالـى: :ىف يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل 

ىل يل ام مم رن زن من ننىن ين ٰى ري    َّ ]البقـرة:54[.
وقـال اه تعالـى: :جح مح جخ مخ جس حس خس مس حصخص 

مص جض حض َّ ]التغابـن:17[.
عـن أبـي هريـرة  قـال: إّن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »إَِذا َمـاَت اإْنَسـاُن اْنَقَطـَع 
عنْـه َعَمُلـُه إِّل ِمـن َثَلَثـٍة: إِّل ِمن َصَدَقٍة َجاِرَيـٍة، َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِـِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح 

له«))). َيْدُعو 
وعـن عبـد اه بـن عمر  قـال: )َأَصاَب ُعَمـُر َأْرًضا بَخْيَبـَر، فأَتى النبّي 
ملسو هيلع هللا ىلص َيْسـَتْأمُِرُه فِيَهـا، َفقـاَل: يـا َرسـوَل اهِ، إّنـي َأَصْبـُت َأْرًضـا بَخْيَبـَر، َلـْم ُأِصـْب 

))) المغني )5 / 585).

))) صحيح مسلم )55/3))). 
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ل َها، َوَا ي   ، قاَل: فَ ـأَص  ، َوَا ي وَهب  ، َوَا ي وَرث  تَاع  َقَراء ، ـب  َمر  في الف  َق ع  تََصد  ، وفي َسبيل  اه ، َواب ن  ا بَى، وفي الّرقَاب  ر  نَاَح وفي الق  ، ا ج  ي ف  ب يل ، َوالض  تََمّول  ف يه  لس  ا غيَر م  يق  َم َصد  ع  ، أَو  ي ط   . علَى َمن َول يََها أَن  يَأ ك َل منها بالَمعروف 
في   المسلمون  تسابق  الناس  افادة  نحو  المهمة  التوجيهات  هذه  وأمام 

 وبعد مماته. توقيف اأوقاف بحثا عن اأجر المستمر الذي ا ينقطع في حياته  
  : افعي  قوا بصدقات <قال الش  بلغني أن  ثمانين صحابًيا من اأنصار تصد 

 . >محرمات 
بالمحرمات    وكان الَشافعُي يُسِمي اأوقاف: الَصدقات المحرمات؛ ويقصد 

 أي: أنَه يحرم بيعها. 
فمنه الوقف  مشاريع  ال ـوتنوعت  يخدم  ما  وقف  ـا  مثل:  وشعائره  دين 

وابعاد شبح   الذرية  يخدم  ما  ومنها  النافعة،  والكتب  والمصاحف  المساجد 
الفاقة والحاجة عنهم فأقفوا اأوقاف على ذرياتهم عبر تعاقب السنين، ومنها 
ما يخص احصان الشباب والفتيات بالزواج فكانت اأوقاف تخصص لهذا  
الفاخر إعار الحلي  الموسرات  المسلمين  نساء  وأوقفت بعض  ته  الغرض، 
ال ـللمتزوجات في ليلة العرس، إدخال البهجة والسرور على مستوري الح 

 من العوائل.
  هم ـ وأوقفوا على الفقراء والمساكين اأربطة التي يتخذونها سكنا ل   

وأسرهم، كما شمل الوقف توفير المال بحفر اآبار، وتعمير العيون وقنوات 
كبناء المدارس، والمكتبات،   ا من الوقف،ا كبير  الري، وأعطوا للتعليم نصيب  

َماًل َقّط هو َأْنَفُس ِعنِدي منه، َفما َتْأُمُرنِي بِه؟ قاَل: »إْن ِشـْئَت َحَبْسـَت َأْصَلَها، 
َوَتَصّدْقـَت بَهـا«، قـاَل: َفَتَصـّدَق هَـا ُعَمـُر، أّنـُه ل ُيَبـاُع َأْصُلَهـا، َوَل ُيْبَتـاُع، َوَل 
ُيـوَرُث، َوَل ُيوَهـُب، قـاَل: َفَتَصـّدَق ُعَمـُر ي الُفَقَراِء، وي الُقْربـَى، وي الّرَقاِب، 
وي َسـبيِل اهِ، َواْبـِن الّسـبِيِل، َوالّضْيـِف، ل ُجنَاَح عَلى َمن َولَِيَهـا َأْن َيْأُكَل منها 

بالمعـروِف، َأْو ُيْطِعـَم َصِديًقـا غيَر ُمَتَمـّوٍل فِيِه()3).
ي  المسلمون  تسابق  الناس  إفادة  نحو  المهمة  التوجيهات  هذه  وأمام 
توقيف اأوقاف بحثً عن اأجر المستمر الذي ل ينقطع ي حياته وبعد مماته.

قال الّشافعّي: »بلغني أّن ثمانين صحابًيا من اأنصار تصّدقوا بصدقات 
محرمات«))).

ويقصـد  المحرمـات؛  الّصدقـات  اأوقـاف:  ُيسـّمي  الّشـافعّي  وكان 
بيعهـا)5). يحـرم  أّنـه  أي:  بالمحرمـات 

وتنوعـت مشـاريع الوقـف، فمنهـا مـا يخدم الديـن وشـعائره مثل: وقف 
المسـاجد والمصاحـف والكتـب النافعـة، ومنهـا ما يخـدم الذرية وإبعاد شـبح 
الفاقـة والحاجـة عنهـم فأوقفـوا اأوقـاف علـى ذرياهـم عـر تعاقـب السـنين، 
اأوقـاف  فكانـت  بالـزواج،  والفتيـات  الشـباب  إحصـان  يخـص  مـا  ومنهـا 
تخصـص لهـذا الغـرض، وأوقفـت بعض نسـاء المسـلمين الموسـرات الحلي 
الفاخـر إعارتـه للمتزوجـات ي ليلـة العرس، إدخـال البهجة والسـرور على 

مسـتوري الحـال مـن العوائل.
)3) المصدر نفسه ، نفس الصفحة.

))) مغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج) 3/3)5).

)5) المصدر نفسه، نفس الصفحة.
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وسكن الطاب والمدرسين، ودفع جميع نفقات التعليم، اضافة الى وقف 
 المستشفيات ومراكز العاج وصرف الدواء.

المصنف  المسلمين صنفت  في حياة  الوقف  أحكام ـ وأهمية  في   ات 
الوقف، وأفردت في كتب الفقه، كما تناول المؤرخون الوقف برصد وتتبع  

قف، وأثر الوقف وفضله على المجتمع ااسامي وترابطه، وفي  مجاات الو
في  الخيري  اإنفاق  بعنوان:  العلمية  الرسالة  هذه  مجال  كان  السياق  هذا 
والمملوكي   اأيوبي  العصرين  العامة خال  الحياة  في  وأثره  النبوية  المدينة 

 م( للباحثة: عبير بنت حمد العباد. 1517 -1174هـ /923 -569)
أن ينفع بهذا الكتاب، وصلى اه وسلم على نبينا محمد وعلى   أسأل اه

 آله وصحبه أجمعين.
 

 مركز حوث ودراسات امدينة امنورة
 

 **  **  ** 
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 وأوقفـوا علـى الفقـراء والمسـاكين اأربطـة التـي يتخذوهـا سـكنً لهـم 
العيـون  المـال بحفـر اآبـار، وإعمـار  توفيـر  الوقـف  وأسـرهم، كمـا شـمل 
وقنـوات الـري، وأعطـوا للتعليـم نصيبـا كبيـرا مـن الوقـف كبنـاء المـدارس، 
التعليـم،  نفقـات  والمدرسـين، ودفـع جميـع  الطـاب  والمكتبـات، وسـكن 

إضافـة إلـى وقـف المستشـفيات ومراكـز العـاج وصـرف الـدواء.
أحـكام  ي  المصنفـات  ُصنفـت  المسـلمين  حيـاة  ي  الوقـف  وأهميـة 
الوقـف، وأفـردت ي كتـب الفقـه، كمـا تناول المؤرخـون الوقف برصـد وتتبع 
مجـالت الوقـف، وأثـر الوقـف وفضلـه علـى المجتمـع اإسـامي وترابطـه، 
وي هـذا السـياق كان مجال هذه الرسـالة العلمية بعنـوان:: اإنفاق الخيري ي 
المدينـة النبويـة، وأثـره ي الحيـاة العامة خـال العصرين اأيوبـي والمملوكي 

)569- 3)9هــ /)7))- 7)5)م( للباحثـة: عبيـر بنـت حمـد العبـاد.

نسـأل اه أن ينفـع هـذا الكتـاب، وصلـى اه وسـلم علـى نبينـا محمـد 
وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

 مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
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 المستخدمة الختصارات 

 
 

 

 لوالمدل الرمز 
 قسم ق
 طبعة ط
 جزء ج
 صفحة ص 
 مجلد  مج
 هجري هـ
 ميادي م

 نشر تاريخ نوبد ت( )د،
 فيوت ت 
 ريات وللد بالنسبة العدد ع
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 الرسالة ملخص

   العامة  الحياة في أثرهو يةوالنب المدينة في الخيري اإنفاق
 كي والمملو  بيواأي العصرين خال

 م(1517 -1174هـ/923 -569)
 

 ،،بعدو بعده نبي ا من على السامو الصاةو حدهو  ه الحمد
  رته، و ضر و   اه   سبيل   في   اإنفاق   أهمية   على   الشرعية   ص و النص   دت أك    فقد 

ال  إيجابي  أثر  من  له   لما  ذلكو   العزة   اءوأج  إشاعةو  المجتمع،  بناء  في   فع 
   . زوالعو الفقر حاات  على القضاءو الكرامة،و

  اإنفاق   في   ا ظ  و ملح   ا نشاط    كية و الممل و   بية و اأي   لتين و الد   من   كل   شهدت و 
 في   مكانة  من  لها  لما  ،افر  و  ظ  بح   يةوالنب   المدينة  فيه  أخذت   الذي  الخيري،

  .بسخاء ريهاومجاو أهلها على نوينفق الذين المسلمين  سونف
  المدينة،   مجتمع   على   أثره و   الخيري   اإنفاق   ب و ضر   تعكس   الدراسة   هذه و 

  ثاثة و  تمهيدو  مقدمة   إلى   البحث   هذا   قسمت   الهدف   لهذا   ل و ص و ال   أجل   من و 
   .لوفص

  خال   ية والنب   المدينة  في  السياسية  ضاعو اأ  مجمل  التمهيد  في  لتوتنا
  .كيو المملو بيواأي  العصرين
  قاف وكاأ  الخيري  اإنفاق  اردوم   عن  فيه  تحدثت  فقد  لواأ  الفصل  أما
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  رز ـ أب   استعرضت و   ، ر و النذ و   ارات ـ الكف و   صايا و ـ ال و   زكاة ـ ال و   ات ـ الصدق و 
  ام ك  الح  و   الساطين و   لفاء الخ    إسهام   في   المتمثلة   ة المادي    الخيرية   المساهمات 

امو  الحرم  مشايخو  اأعيانو  لينوالمسؤ  كبارو  مراءاأ  و د   رينوالمجاو  الخ 
  ر، والتمو  اأطعمة،  إنفاق  يشمل  الذي  العيني  لإنفاق  تطرقت    كما   النساء،و
 .الفضةو الذهبو المابس،و

  في   ممثلة    الخيري،  اإنفاق  مجاات   عن  الثاني  الفصل  في   تحدثتو
 على   اإنفاق و   ية، و النب   المدينة   مساجد   على   اإنفاق   في   المحسنين   د و جه 

 فيروتو  السكن،و  المدارس،  بإنشاء  المنفقين  اهتمامو  ة،ـالعام   الخدمات 
 أجل  من  لةوالمبذ  المساهمات   من  اجانب    سردت   ثم    .الصحة  تأمينو  المياه،
  العناية و  الط رق  تأمينو  السبيل،  ابن  اءوكإي  المدينة  اروز  خدمة  على   اإنفاق
  .السبيل أبناء الطرق في المياه فيروتو بها،

 العملية  الحياة  على  الخيري   اإنفاق  أثر   فيه  بينت  فقد  الثالث  الفصل  أما
  .كيو المملو بيواأي  العصرين في ااجتماعيةو ااقتصادية و الدينيةو

  خال  من   إليها  صلتو ت  التي   النتائج  أهم  تضمنةم    الخاتمة  جاءت   ثم  
  .الرسالة أنهيت بهاو البحث،

قو آلم و  آللهو 
 ف 

 
 البـاحثة

 العباد علي بن مد بنت عبر



 
 مخض 

 
أهميته و عوضوبالم التعريف
عو ضوالم اختيار أسباب
الدراسة أهداف
 البحث مشكلة

السابقة  الدراسات
إجراءاتهاو الدراسة منهج
البحث خطة

الدراسة  مصادر
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 مخض

  مت  زت  رت  يب  ىب  نب}  الكريم:   كتابه  في  القائل  ه  الحمد
 اك  يق  يفىق  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت

 في  القائل  الكريم  نبيه   على  السامو  الصاةو  (1){ىل  مل  يك  مكىك  لك
نته  ب ح   م  ويَ  م ن   َما< المطهرة: س  َباد   ي ص  َما:  ل  وفَيَق   يَن ز ان   َملََكان   إ ا   ف يه   ال ع  ه   أََحد 
م   ط   الل ه  ا أَع  ق  ن ف  ا م  : ل  ويَق  و َخلَف  م   اآَخر  ط   الل ه  ا أَع  ك  س  م     ..بعدو (2) >اتَلَف   م 

 أهميته:و عوضوبام التعريف
  في   الخيري  اإنفاق  عوض وم   أن  كبيرة   أهمية  الدراسة  هذه  تكتسب

  ركائز  من  أساسية  ركيزةو  المهمة،  الحضارية  عات وضوالم  من  يةو النب  المدينة
 في  الخيري  نشاطه و  اإنسان  حياة   بدراسة  تتعلق   أنهاو  البلد  هذا  في  الحضارة
  إثراء   في  المدني  المجتمع  أعيان و  امك  الح  و  الساطين  ر ود  ضحو تو  .مجتمعه
 الدراسة  هذه  تؤرخ  كما  .كيوالمملو  بيواأي   العصرين  خال  الخيري  اإنفاق
 ااجتماعي و   ااقتصادي   النشاط   على   الخيري   لإنفاق   الحضاري   للتأثير 

   .لةوالد اردوم  على انعكاسهو الدينيو العلميو
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ

  .261 اآية :البقرة رةوس ( 1)
الجامع المسند الصحيح المختصر من   ،م(870/  هــ256)ت    إسماعيل  بن  محمد   البخاري، ( 2)

وسننه وأيامه )صحيح البخاري(، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر،   ‘أمور رسول اه  
   .115ص ،2جم( 2002ه/ 1422) 1دار طوق النجاة، ط
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 اطاعها  بعد و   الهام،   ع و ض و الم   هذا   على   ء و الض   تسليط   الباحثة   رأت   لذا و 
  ه   بفضل  الرأي  استقر   العلمية،  المراجعو  التاريخية  المصادر  من  العديد  على
À  العامة   الحياة  في  أثرهو  يةو النب   المدينة  في  الخيري  اإنفاق   دراسة:  على  

   .م(1517  - 1174/ هـ923-569)  كيوالمملو  بيواأي  العصرين خال
 ع:وضوام اختيار أسباب

 في  انبهوج  بعضو  عوض والم  هذا  أبعاد  على  ااطاع  خال  منو
 الباحثة  لدى  نت وتك  العاقة  ذات   المراجع  بقراءةو  للبحث  ليةواأ   المصادر
  المرحلة   لهذه   اختيارها   في   اأساس   هي   كانت   علمية   اعي و د و   عية و ض و م   أسباب 
   كالتالي:   اعي و الد و   اأسباب   هذه و   ، الزمنية 
   .العلميةو السياسيةو ااقتصاديةو الدينية يةو النب المدينة مكانة(1)
 الساطين  بسيرة  ارتباطه  مدىو  الخيري  اإنفاق  دراسة  أهمية(2)

  .كيوالمملو بيواأي  العصرين خال الحكامو
 العصرين  خال  ية والنب  المدينة  في  الخيري  اإنفاق  عوض وم   إن(3)

 جديد   عو ضوم   وفه  مفصلة،  علمية  برسالة  اسبق  م    يفرد  لم  كيوالمملو  بيواأي
 .بابه في

 :الدراسة أهداف

  ية والنب  المدينة  في  الخيري  إنفاقل   دراستها  خال  من  الباحثة  تسع  كما
 التالية:  اأهداف لتحقيق ،كيوالمملو  بيواأي  العصرين خال
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 العصرين   خال   الخيري   اإنفاق   مجاات   على   ء و الض   تسليط (1)
  .كيوالمملو بيواأي

 الخيري  باإنفاق  اإسهام  في  المسلمين  عناية  مدى  على  فالتعر  (2)
  .ي والنب المسجد اروز  و المدينة لمجتمع
  ة، ـ ااقتصادي   اة ـ الحي   على   خيري ـ ال   اق ـ اإنف   ر ـ أث   على   ف التعر  (3)

  . الدينية و   العلمية و   ااجتماعية، و 
 البحث: مشكلة
 :التالية اأسئلة في البحث مشكلة تتمثل و
ية؟و النب المدينة في الخيري اإنفاقب  المسلمين عناية مدى ما-
 كي؟ والمملو بيواأي  العصرين خال الخيري اإنفاق مجاات  ما-
 ااجتماعية، و   ة، ـ ااقتصادي   الحياة   على   الخيري   اإنفاق   أثر   ما -

؟يةو النب المدينة مجتمع على ذلك انعكاسو العلمية،و
 السابقة: الدراسات
  ببعض   ااتصالو  الجامعية،  الرسائل  مات ومعل  قاعدة  على  ااطاع  بعد
  الملك   مركز و   رة، و المن   المدينة   دراسات و   ث و بح   مركز و   المختصين،   اأساتذة 
  م و للعل   العزيز   عبد   الملك   مدينة و   ، اإسامية   الدراسات و   ث و للبح   فيصل 

  سلمان   اأمير   مكتبة   هي: و   العامة   المكتبات و   الجامعية   المكتبات   ا أيض  و   ، التقنية و 
 ، العامة   العزيز ’ عبد   الملك   مكتبة و   ، طنية و ال   فهد   الملك   مكتبة و   ، العزيز   عبد   بن ا 
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 الخارجية و  الداخلية   الجامعات   اقعوم   من  عددو  ،العزيز   عبد  الملك  دارةو
 ، ستقلةم    علمية  دراسة  درسي    لم  عو ضوالم   أن  تبين  ع،وضوالم  عن  لاستفسار

 تلك   أبرز  لعلو  .عامة  دراسات   نهاوك  وتعد  ا  دراسات   من  عليه  اطلعت  ماو
 الدراسات: 
 الباحث  قدمها   ، كي و الممل   العصر   في   رة و المن   المدينة   : ان و بعن   دراسة .1
 راهوالدكت  درجة  لنيل  د وسع  الملك  جامعة  إلى  المديرس  مديرس  الرحمن   عبد
  ركز   قدو  ،(م1984هـ/1405)  عام  مناقشتها  تتمو  اإسامي،  التاريخ  في

 في  تطرق   ثم    منو  السياسية،  ضاع واأ  دراسة  على  لواأ   الفصل  في  الباحث
  تحدث   فقد  الثالث   الفصل  في  أما  ااقتصادية،  الحياة  دراسة   إلى   الثاني  الفصل
  تكلم   ا أخير  و   الدينية،   ال و اأح   الرابع   الفصل   في   ل و تنا و   ااجتماعية،   الحياة   عن 

  ستفيد و   . عام   بشكل   العلمية   الحركة   عن   دراسته   في   الخامس   الفصل   في   الباحث 
  التي   اأربطة و   كالمدارس   العامة   الخدمات   انب و بج   يختص   فيما   الدراسة   هذه 
  ما   د و حد   على   ااقتصار   إلى   باإضافة   صفحات،   بضع   في   الباحث   إليها   أشار 

  الصدقات و   قاف و اأ   ل و تنا   حيث   رة و المن   المدينة   عن   الشاملة   دراسته   به   سمحت 
  من   ها و نح و   العلم   طلبة و   للعلماء   العلمية   ارد و الم   على   فقط   قصرها   أنه   إا 

  لمساهمات   بحثه   في   يتطرق   لم و   صفحات؛   بضع   في   الخيري   اإنفاق   مجاات 
  أن   يتبين   ذلك   من و   ية، و النب   المدينة   في   غيرهم و   اأمراء و   الحكام و   لساطين ا 

  . أهميتها   من   الرغم   على   الدراسة   تلك   من   فى و أ   لدراسة   يحتاج   الخيري   اإنفاق 
  ، كيوالممل  العصر  في  الشريفين  الحرمين  قاف وأ  :انوبعن  دراسة.2
  التاريخية  العليا   الدراسات   قسم   إلى   بدرشيني،   أحمد   هاشم   أحمد   الباحث   قدمها 
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 التاريخ،  قسم  في  راهوالدكت  درجة  لنيل  القرى،  أم  جامعة  في  الحضاريةو
  دراسته   ل و فص   في   الباحث   ركز   قد و   ، ( م 2001هـ/ 1421)   م عا   مناقشتها   ت تم و 

  ثائق و ال   خال   من   كي و الممل   العصر   في   الحرمين   باد   في   قاف و اأ   على 
  الشريفين،   بالحرمين   المماليك   اهتمام   ل و اأ   الفصل   في   ل و تنا   حيث   تاريخية، ال 
  في   الشريفين   الحرمين   قاف و أ   عن   تكلم   فقد   دراسته   من   الثاني   الفصل   في   أما 

  الثالث   فصل ال   الباحث   خصص و   المدينة، و   مكة   المقدسين   المدينتين   في و   مصر، 
  لمدينتين ا   في   كية و الممل   لة و الد   في   قف و لل   اإدارية   التنظيمات   عن   للحديث 

  في   العامة   الحياة   على   قف و ال   أثر   الرابع   الفصل   في   الباحث   ح ض  وو   المقدستين، 
  المسجد   قاف و بأ   المتعلقة   مات و لمعل ا   في   الدراسة   هذه   ستفيد و   المدينتين، 

  المشرفة   مكة   قاف و أ   شملت   الدراسة   أن   إذ   فقط،   كي و الممل   العصر   في   ي و النب 
  تقتصر  لم و   ينبع، و   جدة   ميناء   إلى   دراسته   في   الباحث   أشار و   ية، و النب   المدينة و 

  لدراسة   المدينة   تحتاج   بالتالي   ية و النب   المدينة   في   الخيري   اإنفاق   على   الدراسة 
  خرى أ    مصادر   على   الدراسة   ستعتمد   كما   . تاريخها   في   ة و الفج   تلك   لسدّ   افية و 
  . الباحث   لها   يرجع   لم 

  في  العامة  الحياة  على  أثرهاو  الجتماعية  الرعاية  ان:وبعن  بحث.3
  راشد  بن  العزيز  عبد  ر/و كتدـال  لأستاذ  ،كيولمملا  العصر  خال  المدينة
 ،ااجتماعية  الرعاية  على  دراسته  لوفص  في  الباحث  زرك    حيث  ،السنيدي

  أيضا   لوتناو  .كيوالممل  العصر  في  رهاوتط  أسباب و  ،مظاهرهاو  ،ميادينهاو
  الرعاية   أثر  ذكر   البحث  آخر   فيو  .بإيجاز  بها  العنايةو  ،الخدمية  المرافق

  للرعاية  العام  روالتص   الدراسة  هذه  ستفيدو  .العامة  الحياة  على  ااجتماعية
  .كيوالممل  العصر في ية والنب المدينة في ااجتماعية
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 إجراءاتها:و الدراسة منهج
  حيث  التحليلي؛ و   صفي و ال  المنهجين:  على  الدراسة  في  الباحثة  اعتمدت 

  اأسبلة، و   كاأبنية   المادية   الخيري   اإنفاق   مظاهر   صف و ل   ل و اأ   المنهج   يستخدم 
  مدى و   الخيري   العمل   نماذج   تحليل   حين   فسيطبق   التحليلي   المنهج   أما   . ها و نح و 

   . ية و النب   المدينة   لسكان   ااقتصادية و   ااجتماعية   الحياة   على   تأثيرها 
  المصادر   من   العلمية   المادة   بجمع   فتبدأ   الدراسة   بإجراءات   يتعلق   ما   أما 

  طة الخ    حسب   مباحثها و   الرسالة   ل و فص   على   زيعها و ت و   يبها و تب و   ، المراجع و 
   . المعتمدة 

 البحث: خطة
  الباحثة   قسمت   فقد  الدراسة   أهداف  اتحقيق  و  السابق  المنهج  على  بناء  و
  بقائمة  البحث  ذيلت  ثم   خاتمة، و  لوفص  ثاثة و  تمهيدو  مقدمة  إلى  البحث

  المستفيدين  من  نماذج  إضافة  مع  عليها،  اعتمدت   التي  المراجعو  بالمصادر
  قائمة و  المدينة،  في  الفقراء  بعض  أسماء  تضم  قائمةو  الخيرية،  الخدمات  من

 بعض   تشمل   أ خرى و   اإحسان، و   البر   بأعمال   ا و اشتهر   من   بأسماء   أخرى 
   .ية والنب  المدينة في اأيتام 
  ضاعواأ   عن  لواأ  المبحث  في  تحدثت  مبحثين  إلى  التمهيد  قسمتو
  .كيوالممل  العصرو  بيواأي العصر خال يةوالنب  المدينة  في السياسية
  ادي ـالم  بشقيه   الخيري  اإنفاق   عن   فيه  تحدثت  فقد  لواأ  الفصل  أما

 اإنفاق  لمجاات   اشرح    قدمتو  الخيري،  اإنفاق  اردوم   فتتبعت  العيني،و
  .العينيو المادي
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  على   نفاق اإ   تشمل   التي   الخيري   نفاق اإ   مجاات   الثاني   الفصل   تضمن و 
  المدينة   ار و ز    خدمة   على   نفاق اإ و   العامة   الخدمات   على   نفاق اإ و   المساجد 

 . ية و النب 
  الذيو  ، العامة   الحياة   في   الخيري   نفاق اإ   أثر   لت و تنا   الثالث   الفصل   في و 
 ةااجتماعي الحياة على أثره و ااقتصادية  الحياة على اإنفاق أثر على اشتمل

 التي   النتائج   بأهم   البحث   ختمت   ثم   . الدينية و   العلمية   الحياة   على   أثره و 
 .إليها  صلتوت

 الدراسة: مصادر
أبرزها: المصادر من العديد على دراسته في الباحثة اعتمدت  قدو
r ن و فرح   ن ب   اه   عبد   بن   محمد   ي اب   : جاور الم   تسلية و   ر و المشا   نصيحة  

  المدينة   أهل   عن   غزيرة ال   مات و بالمعل   ثري و   مهم   كتاب   و فه   م( 1367/   هـ 769)ت 
  عرض   في   الباحث   أفاد و   العيني و   المادي   الخيري   اإنفاق   في   دهم و جه و   ية و النب 
  . الشخصيات   أبرز و   ية و النب   المدينة   في   ااجتماعي   التكافل   عن   شاملة   رة و ص 

r بن   محمد   طاهر   و أب   الدين   مجد ل   : طابة   معالم   في   المطابة   المغانم  
  تراجم   مصنفه   في   ل و تنا   الذي   ، م( 1415  / هـ 817)ت   زآبادي و الفير   ب و يعق 

  كانت و   المدينة   ا و سكن   من   ذكر و   خدام و   مشايخ و   أمراء   من   ية و النب   المدينة   أعام 
 أمدني  قد و   . الهجاء   ف و ر ح   على   التراجم   رتب و   ، ة جاري   مبرات و   صالحة   آثار   لهم 
 من   الخير  بذلت  التي  شخصيات ال  بعض  عن  افيهو  مات وبمعل  الكتاب   هذا

  .الخير محبيو رينوالمجاو الخدام
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r بأنباء   الغمر   إنباء   كتاب و   ، الثامنة   المائة   أعيان   في   الكامنة   الدرر  
  م(، 1448/ هـ   852)ت   العسقاني   أحمد   الدين   شهاب   حجر،   ابن   ، العمر 

  أشهر   افيه و   تراجم   على   ل و الحص   في   المصدرين   هذين   من   استفدت   قد و 
  . الخيري   اإنفاق   في   مشاركاتها و   دها و جه   إبراز   مع   الخاصة، و   العامة   الشخصيات 
rالدين  شمس   للمؤرخ  :الشريفة  المدينة   تاريخ   في   اللطيفة  التحفة  
  من و   المدينة   أهل   تراجم   فيه   ذكر   . م( 1496هـ/ 902)ت   ي و السخا   محمد 
  سنة   حتى   غيرهم و   التابعين و   الصحابة   تراجم   شملت   قد و   الغرباء،   من   قطنها 

  خال   من   ا كثير    ت د استف   قد و   المعجم،   ف و حر   على   التراجم   هذه   رتب و   ، فاته و 
  ضاع و اأ   عن   افره و   مات و معل   ثناياها   بين   حملت   التي   ية و النب   المدينة   مراء أ    تراجم 

  ني ت فاد أ  كما   كي، و الممل و   بي و ي اأ  العصرين  خال  ية و النب  المدينة   في   السياسية 
  من   الخير   لبذل   سعت   التي   الشخصيات   من   العديد   على   التعرف   في   ا كثير  

  على   اعتمدت    قد و   . رين و المجا و   اأعيان و   ي و النب   المسجد   ام د  خ  و   الساطين 
  ية و النب   المدينة   دراسات و   ث و بح   مركز   طبعة   هي   لى و اأ   الكتاب   هذا   من   طبعتين 

  الذي   اأمر   الكتاب،   أجزاء   كل   تضم   لم و   أجزاء   ست   على   اشتملت   التي و 
  ثاثة   على   اشتملت   التي و   كنان   دار   طبعة   هي   أ خرى   بطبعة   لاستعانة   دعاني 
  في   ص ق الن   كمال إ   ذلك و   فقط   الثالث   الجزء   على   اعتمدت   لكني و   أجزاء 
. ( 1) ية و النب   المدينة   دارسات و   ث و بح   مركز   طبعة   في   قدت ف    التي   التراجم 
rللقلقشندي  أحمد  علي  بن  أحمد  :اإنشا  صناعة  في  اأعشى  صبح  

 اسيما   عديدة  نوفنو  لوأص   جامع  الكتاب  هذاو   .م(1418/ هـ812)ت 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ

 قام المركز بتحقيق الكتاب كاما  في عشرة مجلدات بعد ما عثر على الجزء المفقود منه.  ( 1)
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 الكتاب و  خاتمة، و   مقاات   عشر و   مقدمة   على   المصنف   رتبه   قد و   النثرية،   الكتابة 
  .الخيري اإنفاق اردوم  يخص   فيما الهامة المراجع من ي َعد  

rأحمد   بن  محمد  الدين  لتقي  :اأمين  البلد  تاريخ  في  الثمين   العقد  
 مكة  أعام  ترجمت  التي  المصادر  من  وه و  .م(1429هـ/832)ت  الفاسي
 في  الخيرو  البر   أعمال  عن  اكثير    رد وأ  أنه  إا  بها  مات و  سكنها  منو  المشرفة
  مؤسسة  طبعة  إحداهما  منه   طبعتين  على  اعتمدت   قد و  ية،و النب   المدينة
  المكتبات   من  للكتاب   استعارتي  بسبب  المحمدية  السنة  طبعة  الثانيةو  الرسالة،
  .اإحسان رجال بعض تراجم في ا كثير   أفادني قد و الجامعية
rحمد أ  بن  علي  دينـال  رولن  :المصطفى  دار   ارـخب أ ب  اء ـف وال  اء ـفو  
 المدينة   معالم  دراسة  في  همم    كتاب   وه و  م(1505هـ/911)ت   ديوالسمه
 . الثاني  الفصل  في  عليه  اعتمدت   حيث  الجغرافيةو  العمرانيةو  الطبيعية  رةوالمن

rلعبد  : المعظمة  مكة  طريقو  الحاج  أخبار  في   المنظمة   الفرائد   الدرر 
  الفريدة،   الكتب  من  َعد  ي  و  م(،1588/هـ977)ت   ي رالجزي  محمد  بن  القادر
 سنة   إلى   ‘   النبي   عهد   منذ   حج ـ ال   ارة ـ بإم   يتعلق   ا ـ م   كل   المؤلف   تتبع   فقد 
 خال   من  لواأ   الفصل  في  اكثير    الدراسة  نيتفادأ  قدو  ،م(1565  /هـ972)
 كيوالمملو  بيوياأ   العصرين   في  ية والنب  المدينة   إلى  اصلة وال  الصدقات   لوتنا

  .الحج سمو م  خال مراءاأو الساطين من الخير يمحب مساهمات  نتيجة
r جبير   ن ـ باب   ف و المعر   أحمد   بن   محمد   ة ـ للرحال   : جبير   ابن   رحلة 

 المدينة   طريق  في  المياه  اضعوم   ذكر  في  أفادني  الذيو  ،م(1217/هـ614)ت 
  .منها ااستفادة مدىو ية والنب
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r بن   محمد ل   : اأسفار   عجائب و   ار ـ اأمص   غرائب   في   النّظار   حفة ـ ت 
 الحقائق   من  استفدت و  م(1377هـ/779)ت   طةوبط  بابن  فوالمعر  اه’عبد

 الكثير   أغفلها  التيو  ية والنب  المدينة  في  تهامشاهد  خال  من  سردها  التي  العلمية
 .المؤرخين من
البحث: عمل ي شرعت بعدما اجهتيو الي باتوالصع أما

rعية ون   و أ  أ نفقت  التي  المبالغ  بمقدار  المصادر  بعض  تصريح   عدم 
  .العينية الصدقة
rبيواأي  العصر خال يةو النب المدينة عن مات والمعل شح.  
rجهو أ  في  أنفقت  التي  الشخصيات   لبعض  كافية  ترجمة  د وج و  عدم  
  .الخير
 بعد   لكن  مصابرةو  صبر   إلى  يحتاج  عمل  أمام   نفسي  جدت و  هذال

   .المنةو الحمد  فله المبلغ هذا بلغ حتى  به العمل اصلتو باه ااستعانة
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