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أاخامةأ

  فيقه وت  على  سبحانه  له   الشكرو  ، الصالحات   تتم    بنعمته   الذي  ه  الحمد
 في   أثرهو  ية والنب  المدينة  في  الخيري  إنفاقا  : عوضو الم  هذا  إتمام  لي  ريس    بأن

 ــ 1174هـ/923  ــ  569)   كيوالمملو  بيواأي  العصرين  خال  العامة   الحياة
 اإسام   لخدمة  ا يسير    اشيئ    و لو  أقدم  أن  ادائم    أتمنى  كنت  دفق   م(1517

   .ه الحمدو   تم   حتى هذا لي يسر  أن سبحانه  الفضلو ةالمن   فله المسلمين،و
  أهم   أذكر  للفائدة  اإتمام  و  ع وضو الم  هذا  في  عرضه  تم    ما  خال  منو
 ع: وض والم هذا في بحثي خال من  إليها صلتوت  التي النتائج

rاه   أمر   المنفقين  امتثال    البر،   ه وج و  في  التصدق و  باإنفاق  
 .عليها الحثّ و بالصدقة ‘ دمحم نبينا أمر امتثالو

rاحتياج  تغطية  في  كبير  روبد  الخيري  اإنفاق  مصادر  عوتن  ساهم 
. يةو النب المدينة سكان

r بي و اأي   العصرين   خال   قاف و اأ   إيقاف و   الصدقات   إنفاق   كان  
  ان و كدي   ين و ا و الد   إنشاء   خال   من   لة و الد   عليه   تشرف   نظام   على   ا قائم    كي و الممل و 

 .الشريفين الحرمين أحباس
rما  بسبب  ت تميز  راقيةو  كريمة  حياة  يةوالنب   المدينة  مجتمع  عاش 

  .ب وص و حدب  كل من الخير أهل صدقات  من إليها  يرد
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rسم و م   خال  يةوالنب   المدينة  في  العينية  النفقات و  الصدقات   تكثر 
  أشهر   في  شت ى  بقاع  من  إليها  نويفد  الذين  اأغنياء  من  ارهاوز  بسبب   الحج
 .الحج

rالمدينة  سكان  دخل  ىومست  تحسين  في  الخيري  اإنفاق  سهمأ  
  عمرانها  في  يةو النب  المدينة  روتط  إلى  أدى  اثابت    امالي    ارد  وم   ي َعد    الذي  يةوالنب
  .خططهاو

rمن  اإماءو  العبيد  رقاب   من  كثير  تحرير  على  الخيري  اإنفاق  ساعد 
  . كريمة حياة في العيشو ديةوالعب

rاأرامل و  اأيتام و  المنقطعينو  المساكينو   الفقراء  فئات   تكن  لم 
 لهم   ا و فر و   الذين   الخير   أهل   من   الدعم   ا و جد و   أن   بعد   الناس   تتكفف   عالة 

 بناء  في  فاعلة  عناصر  إلى  اولوتح   بل  التعليم،و  السكنو  الشراب و  الطعام
  .المجتمع
rتنتاب  التي  ااجتماعية  المشاكل  من  كثير  الخيري  اإنفاق  عالج 

  .حينو عصر كل في المجتمعات 
rعقدو  ير،وتطو  ترميمو  تجديد  من  فائقة  عناية   ي والنب  المسجد  نال 
 .طمأنينةو راحة في فيه للعبادة  الزهادو  العب اد تفرغ و العلمية المجالس
rام د  خ    باشر  حيث  ع والتط  حور   تنمية  على  الخيري   اإنفاق  ساعد  
  نو يحتسب  اوكان  بل  أجر  نو د  المسجد  عمارةو  عامة  قافواأ   يو النب   الحرم
 غاتها   من  ن ول ويتنا  ا  فإنهم  نفقة   المدينة  إلى   صلتو   إذا   بل  ،اه  من  اأجر 
 .امهمد  خ  و عبيدهم او هم ا اشيئ  
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r مكاتبو  المشافي و   اأربطة و   المدارس و   المساجد   على   اإنفاق   ضمن 
 .رسالتها لتأدية استمرارها اأيتام 

rالدارسين و  العاطلين  من  لكثير  ظائفو  الخيرية  المؤسسات   منحت 
  وم ؤدب و  المدارس  في  التدريس  ظائفوال  تلك  منو  .بها   البطالة  على  قضى  مما

 .غيرهاو  الشريف  يوالنب  الحرم اصلوح  وأ قافواأ في النظرو اأيتام 
rالرعاية  تأمين  في  المسلمة  بالمرأة  ااهتمام  عن  نوالمنفق  يغفل  لم 

  المدينة   نساء  على  لإنفاق  قافوأ   تخصيصو  لسكنهن،  أربطة  بتخصيص  لها
 .اإجازات  منحو بالعلم د وللتز لهن الفرص  إتاحةو ية والنب

rالمقدسة   لأراضي  المؤدية  بالطرق  الخيري  اإنفاق  اهتمام  أدى 
 .طمأنينةو راحة في اروالزو الحجاج افدوت إلى تأمينهاو

r ية و النب   المدينة   ار و ز   ضيافة و   استقبال   حسن   في   الخيري   اإنفاق   ساهم  
 .ديارهم إلى المنقطعين حملو

rتخدم  التي  الخيرية  المؤسسات   إنشاء  على  الخيري  اإنفاق  ساعد  
  اأمر   الفقهاءو  العلماءو  الصالحين  اجتماع  في  ساهمتو  المدني،  المجتمع
  .المدينة في العلميةو الثقافية الحركة و نم إلى أدى  الذي

rإيقاف  في  المنفقين  مساهمة  نتيجة  ينوالتدو  التأليف  حركة   نشطت 
  .العلماءو العلم طاب  بها  د ويتز التي العلمية الكتب

rلكفالة  اإحسانو  البر  على  المجتمع  نوتعا  الخيري  اإنفاق  عن  نتج 
 .الحاجة بأمسهم  الذين المساكينو الفقراء ن و عو اأيتام 
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rد وجو ل  الضياع  من  اأيتام  بعض  الوأم   على  الخيري  اإنفاق  حافظ  
 عن  ااستغناءو  .حياتهم  في  نه ويحتاج  ما  كل  يلبي  الخيري  لإنفاق  مصدر
.الديهمو  عن هاورثو  التي الواأم 

rعلى  ساعدو  ية والنب  المدينة  في  اإمامية  ذونف   الخيري  اإنفاق  قل ص 
 الصدقات  تخصيص  نتيجة  السنة  أهل  هيبة   إعادةو  السنة،  أهل  مذهب  نشر

 غيرهمو  الفقهاءو  العلماءو  السنة  أهل  من  المدينة  لسكان  العينيةو  المادية
 .طبقاتهم بمختلف
rااجتماعية،و  ااقتصادية  التنمية  تحقيق  في  الخيري  نفاقاإ  سهمأ 

 الصحة   جانب  في  و أ  ة،والدعو  التعليم  و أ  ااجتماعي  الضمان   جانب  في  اءوس
  .البطالة محاربة  كذاو

rالعملة  عو تن  إلى  الهندو  الشامو  مصر  من  المتبرعة  الجهات   ع وتن   أدى  
 . المدينة اقوأس في التجارية المعامات و  الصرف حركة فنشطت
rالماحةو  البرية  التجارة  حركة  تنشيط  في  الخيري  اإنفاق  سهمأ 
 طريق   عن  النفقات   إرسال  نتيجة  الهندي  المحيطو  اأحمر  البحر  في  البحرية
 .السفن

rللراغبين   العلم  لتلقي  المائم  المناخ  تهيئة  في  الخيري  اإنفاق  ساعد  
  ا و فتفرغ   المنقطعين و  الفقراء  مثل   له،   بالتفرغ   المادية  فهم و ظر  لهم   تسمح   ا   ممن 
  البدع   على   القضاء و   السنة   عن   الدفاع   ثم    من و   به   ااشتغال و   العلم   لتلقي 
  . الفاطمية   لة و الد   حكم   خال   ية و النب   المدينة   مجتمع   سادت   التي   الخرافات و 
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r المدني   المجتمع   طبقات   بين   ازن و الت   حفظ   في   الخيري   اإنفاق   ساهم 
  . ااقتصادية  التنمية  حقق  مما ة،والثرو الدخل في

r  في   للمحسنين  ابهاوث   يسري  التي  القربات   من  الخيري  اإنفاق  ي َعد 
  .مماتهم بعدو الدنيا حياتهم
rبعيد   زمن  منذ  ااجتماعية  الرعايةو  التكافل  مبدأ   نوالمسلم   طبق 

  أدركه  ما  وه و   اهوجد  إثبات و  عليه  للحثّ   الحديثة  الدراسات  تسعى  ما  وه و
  .غابرة دوعه منذ نوالمسلم
  ي، لفاظأ  انتقاءو  عباراتي  اختيار  أحسنت  نوأك   أن  وأرج  الختام  فيو

 ضحت وو  انبهوج  جميع  من  الهام  عوضوالم  هذا  لتوتنا  قد  نوأك  أن   وأرج  كما
   .الشيطان منو نفسي فمن أسأت   نإو  اه فمن أحسنت فإن صرهعنا جميع

 التكان،،، عليهو   المستعان اهو 
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