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والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياا  واملسلا ني لايدنا  احلمد هلل رب العاملني
 حممد وىلع آهل وصحبه ومن لار ىلع هديه إىل يوم ادلين.

بتحياة  ك أحياي ،وانليافاة احلضاور الياس   أصحاب الفضي ة والساعاةة
 ممزوجة بعبق حضارتك  املجيدة فالسالم ع يك  ورمحة اهلل وبساكته.

 ل قائمني ىلع املنتدى اإللاليم باةئ ذي بد  أتوجه خبالص الشيس واتلقديس
كما يطيب  ،يلك إةارة ىلع كس   ةعوته  يل ألحتدث إا وا ومديس  بالشارقة أمين  

س الع ا  واققافاة اخم صة يف نشا يل أن أثمن اعيلا ما يقوم به املنتدى من جهوة
وال أخفيك  أيهاا السااةة  ،عتدالاإللالمية األصي ة القائمة ىلع الولطية واال

قاول الفقياه ابان  اوم  وأتذكس ة ،أنين لكما زرت هذا املنتدى أشعس بسعاةة اغمسة
 ةقيق العيد:

 وهلل قاااوم لكماااا جرااا  زائاااسا
 

   ح مااارااوجاادت نفولااا لكهااا م  
 وا بكا  رس فاةاجتمعوا جاا  إذا 

 
 ع ما و زةاة بعض القوم من بعضه  

 تساقوا كؤوس الع   يف روضة اتلىق 
 

 ايظماافلكهاا  ماان ذلاا  الااسي ال  
 
 

 أوئلاا  م اا  الطيااب ى هل شااذى
 

 مااا شااما إذاوجمموعااه أذأ أر ااا  
 
 

أيها األفاض  إن احلديث عن احلضاارة اإللاالمية وملسااتها اإلنساانية هاو 
فمان ال  ،جذور هو تنا وةعوة لوص  ما انقطع من تارخينااحديث يف الواقع عن 

قاي  ال  ومان تنياس ملاضايه  ادا  ل ،يعسف اجلذور ال يعسف ما فوق األرض
 تعسف هل أبا وال أما كما قال العقاة.
فس ادة يف يه  من عظمة هذه احلضارة وكا  إن املتأم  ليتب الرتاث يدهش
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بعطفهاا وحنانهاا وملسااتها  وك  أبادع  حاني شام   ،رلاتلها ولمو أهدافها 

فمسااح  ةمااو   ،اإلنسااانية ى رشائااج املجتمااع ةون أي إقصااا  أو تهماا ش
 ،األرام  واأليتام والقرص وذوي االحتياجات اخلاصة مما فجس راقااته  اخلالقاة

يتاام ىلع لابي  األ فمان الع ماا  بدااعته  املخت فاةإو فأثسوا املعسفة بع ومه 
 وابن حجس العساقالي وابلخاري مام أمحد واألوزايعمام الشاف ي واإل: اإلامل ال

بدااعت والقائمة تطول فضال عن إ ،وابن خدلون واليندي وابن ك ري وابلريوين
الربصاان " :ه  اجلااح  يف كتاباهألما س اذوي االحتياجات اخلاصة اليت حص

واألعا   ،واملعاسي ،واذلي منه  عطا  بن رباح ،"والعسجان والعميان واحلوالن
 تلطييل و ريه .ا

لتحاول هذه الورقة تس ي  الضو  ىلع راعية احلضاارة  أيها احلضور اليس   
أبناا   ،الغسباا  ،ال قطاا  ،األيتاام ،األرفاال ،املاسأة :اإللالمية ل فرات اآلتياة

   واألرسى. ،السجنا  ،الغارمني ،أصحاب العاهات واملسىض ،السبي 
 :  نالب اتلذكري باألمور اآلتيةامل ولكن قب  احلديث عن هذه املوضواعت من

ا ل عقيدة اإللاالمية ورش عتهاا ا كس م  تعترب احلضارة اإللالمية مولوة   :أوال 
 .ةون فه  ت   العقيدة رسارهاأ وال يمكن فه  السبانية
إن احلديث عن احلضارة اإللالمية ل س جمسة تغين باألجمااة فحساب  :ثانيا

بأهمياة  هو حديث ينبع من إيمان عميقب   ،من أج  اتلخديس أو اجلذب ل ورا 
 .اخلربات الرتاكمية لألمة يف ةفع مسريتها لألمام

ذب ا  يف ما ن  إن فيهحليو ة وااللتمسار اإللالمية با احلضارة تمتاز :ثاثلا
 تسعسع  يف م ن آخس.
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فقاد  ،خصاائص احلضاارة اإللاالمية أباسز مان الوحدة واتلنو  تعد :رابعا 
والطوائف وامل   فضال عان أها   األجناس واألعساق لاهم  يف صناعتها ى
 اذلمة بطوائفه  املخت فة.

وجع   من رب  القاول بالعما   ،حضارة جع   الع   قب  العم : خامسا 
ن االقتصار ىلع القول مظهس مان مظااهس أو ،رشرا من رشوط اتلقدم واالزةهار

يَن آَمنُوا لَِ  َتُقولُوَن ) :اتلخ ف ِ َها اذلذ يُّ
َ
ِ  ڻ َما اَل َتْفَع ُونَ يَا أ ِذ َكرُبَ َمْقت اا ِعنْاَد ا

نْ 
َ
  (َتُقولُوا َما اَل َتْفَع ُونَ  أ

فقاد هضام   ،اعةة اتلم يا إىلع اهلضا  واعيلاة قدرة  هلا حضارة :سادسا 
 ،الفنون اهلندية والفارلية والرتكية و ريها وربعتها بطابعهاا العاسا اإللااليم

.. كاذل  ت اقفا  ال غاة .والرتيك ،ريساوالف ،ن اإللاليم اهلنديفغدا هناك الف
العسبية مع ال غات الفارلية والرتكية واهلندياة وابلهالاا والي اري مان ال غاات 

عناد األما   وكذا فع   مع الع وم ،فس قية وجع تها تكتب باحلسف العسااإل
أاعةت  يلهاا ثا إف  تها وصحح  ما فيها من أخطا  وأضاالقديمة حيث تسمج

 خساجها ب وب جديد.إ

مبدعة حتتيف باملبدعني بغاض انلظاس حضارة  ن احلضارة اإللالميةإ :سابعا
ولع  انلاظس ليتاب الارتاج  ياسى الي اري مان  ،عن ال ون أو اجلنس أو ادلين

ممان أخاذوا م ناته  عناد  الع ما  من خمت ف األجناس واألةياان واملاذاهب
 مية املتعاقبة.اخل فا  واألمسا  يف ادلول اإللال

 ،س ةاتم ا  واع  ل خاربة البشا حفظ  تساث اإلنسانية فايهحضارة  :ثامنا
فالي ري من أصول اليتب اهلندية والفارلية وايلونانية والرس انية والعرب اة لا  

 .إال أصوهلا العسبية املرتمجة يبق منها
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 البرش واحارتام كساماة حضارة تسفض العنرص ة وتمجد املساواة بني :تاسعا 

ْمَنا بَِني آَدَم وَََحَلَْناُهمْ )اإلنسان  ييََّباتي  الَْبيَّ َواْْلَْحري  في  َولََقْد َكَرَّ َوَرزَْقَناُهْم ميَن الَطَّ
ايً   ْْضي ََ ْن َخلَْقَناا  لَْناُهْم لََعَ َكثيرٍي ميَمَّ وهاذا رس مان أرسار عظمتهاا  (َوفََضَّ

 .والتمسارها واعمليتها

 ."األخالق إنما بعثت ألتمم ماكرم"نا عظيما وز حضارة تضع لألخالق :اعرشا

ََل إيْكاَراََ في ) .حضارة جع   من التساامج ةلاتورا حلياتهاا :رـحادي عش
ييني   َ  قَد الَّ ي  ميانَ  الرُّْشدُ  تَّبَّيَّ ارْ  َفَمان ۚ  الْاَ َّ ُْ ُُتتي  يَْك اا يالطَّ ْْمين ب ي  َوُيا َّّ ياا  َفَقادي  ب

يالُْعْرَوةي  اْسَتْمَسَك  ُ  ۚ  لََها انْيَصامَ  ََل  الُْتثَْقى  ب َّّ  .(َعلييم   َسمييع   َوا
 اإللاالمية وأخريا يعد احلب بمفهوماه الشاموا املحاسك األو ل ل حضاارة

 ولن تتحقق نهضتنا ايلوم إال به كما قال الشاعس القسوي: ،باألمس
 يااذكسك  مساايييااا قااوم هااذا 

 
 سق إال حبنا األخوياال ينهض الش 

 
 

اشتىك منه عضو تداع  هل لائس  إذاألمة  جلسد الواحد أج  حني تتحول ا
ابلخاري فقد أخسج  ،يتحقق اتلميني احلضاري لألمة ،األعضا  بالسهس واحل 

ُ  اؤـنمنيف ت تَـَداد  م " :قاال أن املصاطى ومس   عن انلعمان بن بشاري َمَثـ
ُ  اجلسد،  فهم: مث هم وتعاط  َهِر  اشتىك منه عضد: تََداََع هل إذاوتراُح  سائر  اجلسد بالسَّ

املعارص عبد السمحن العشماوي بقوهل: وهذا ما عرب عنه الشاعس ،"واحل ّم  
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قَِناااا  إذا ر 
َ
 اشتااااىك مسااا   يف اهلناااِد أ

 
 
 

 وإْن بكاام مساا   يف الصااني أبكااااااي 

 
 

اا َرنااانيَِت والشااااُم نَسَْجَسااااااايت  وِمرْصُ

 
 ايويف اجلاااااز سِة تار اخااااااا  وُعناااو 

ُعااااين  ـَ اااف  الَمْجاااااِد تَْس ُُ
َ
 ويف العاساق أ

 
 وَخاااااااو انِ  ىلع ُكااااا   باٍغ وماااأفونٍ  

 ااااانيااَايت 
ُ
 ويساامُع ايلََمااُن املحاااابوُب أ

 
 ف سااااتااااس ُج إىل َشااااْدوِي وأحلاااااااي 

 م وُقب تُااهُ اويْسيُاُن املسااااااجُد األقصا 

 
 و سعااااااااي يف َحب ااِة الق ااِب أرعااااااااهُ  

 أرى خُباااااارى باالةي وهااااا  نائيااة 

 
 وألتاس ُج إلاام ذكااااااااسى ُخسالاااانِ  

اْ  َشااااااْم َاانا وَبنَاْ     رش اعُة ال ااِه لَم 

 
 إيمااااااانِ ونلاااا َمعاااااااالَِ  إحساااٍن  

  نا  نقالبا يف املفاهي  اجلاه ية اليتااإللالم احلضار ة أحدث   رلالة إن 
نظاسة الفراات الضاعيفة يف املجتماع  وباتلاايل نظاست إىل ،إال األقو ا  حترتمال 

 ،فعاش  ت   الفرات مهمشة بائساة حز ناة تشاعس باإلحبااط ،زةرا  واحتقارا
وأخذ بيادها تلواصا  مشاوارها  ،فجا  اإللالم وأاعة إيلها اعتبارها وإنسان تها

نُفِساُكْ  َعِز اٌز لَقَ ) يف احلياة يف جو مفع  باحلب والسمحة
َ
اْن أ ْد َجا ُكْ  رَُلوٌل مِّ

 (َع َيِْه َما َعِنتُّْ  َحِس ٌص َع َيُْك  بِالُْمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رذِحي ٌ 
أصاحاب  :مان الضعيفة يف املجتماعلقد نظست احلضارة اإللالمية ل فرات 

عجاز  ممان و ريه  واألرام  واأليتام والزمىن ،وكبار السن ،وال قطا  ،العاهات
نظسة تقديس واحرتام تنبع من األلاس اذلي قام  ع ياه احلضاارة  عن اليسب
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َنـا بَـِآ مَدمَ )اإلنساان  وهو تكس   ،اإللالمية  م  رَّ ََ وهاذا اتلياس    ،(َولََقـد  

ذلا جنادها  ،اقتىض عدم إهمال أي رشنة من رشائج املجتمع مهما  ن وضاعها
هي هاا ملواصا ة أإلاعةة ت ،ه الفرااتتقدم بساجمها اإلنسانية لألخاذ بأيادي هاذ

خاصة أن قطااع  كبريا  من هذه الفراات اخلاصاة دلياه  ،مسريتها يف خدمة األمة
 لتهانة بها يف ةفع املسرية احلضار ة لألمة.راقات مذخورة ال ينبيغ اال

ل  يرتك أماس الفراات  (القسآن والسنة)إن ادللتور احلضاري اإللاليم اخلادل 
ب  نص بكا  وضاوح ىلع رورة العناياة بهاا  ،ات الفسةيةةجتهالال الضعيفة

بها وراعيتها من الطسق املوص ة إىل مسضااة اهلل  حتفا واعترب اال ،ةيانة وإنسانية
 اة ىلع فنص  عرشات اآليات القسآنية واألحاةيث انلبو ،وةخول اجلنة ،ورلوهل

ومعام ته   املجتمع ية شمويلة من خالل ةجمه  يفواجب راعية هذه الفرات راع
 واة مع  ريه  من عنارص املجتمع.اىلع قدم املس

جتماعية يعد ةيلال من األةلة الا الرشائج تلفات احلضارة اإللالمية هلذهإن اِ 
الي رية ىلع عظمة هذه احلضاارة وحسصاها ىلع تاوفري الساعاةة جلمياع رشائاج 

تصااةي قجتماايع واالمط قة تقيض ىلع ى بؤر اتلوتس االاملجتمع ضمن عدالة 
ىلع  وقد صدق ال تب اإليسنلادي الشاهري بسناارة شاو حاني أُاد ،والسيايس

صالحية اإللالم للك زمان وم ن ومقدرتاه ىلع حا  أعقاد املشااى بكا  
ُ " :لهولة ويرس حني قال   زمام احلك  يف العال  س   أعتقد أن رجال كمحمد لو ي

ته ىلع وجه يكفا  ولقاةه إىل اخلري وح  مشالك ،تل  انلجاح يف حيمة ،بأمجعه
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 .ل عال  السالم والسعاةة املنشوةة "
ونلا أن نقدر عظمة احلضارة اإللالمية عندما نع   أن حضارتنا املعارصة ل  

ور ا  صادور  ،جتماعية إال يف فرتة متأخسة جدااالت تف  لساعية هذه الرشنة 
الج الفراات العديد من القوانني والترش عات يف العديد من ادلول املتقدمة لصا

 ،إال أنها ما زال  ةون املستوى اذلي وص   إيله احلضارة اإللاالمية ، الضعيفة
 ،وباني ادليان الساعيةوالسبب يف ذل  أن احلضارة اإللالمية ربط  ما بني هذه 

جع  أفساة املجتمع من  ،فغدا حب هذه الفرات وخدمتها ينط ق من ةافع إيماي
ل س مان بااب  ،املساعدات هلذه الفرات ح م وحميومني يتسابقون يف تقدي 

ب نما جند هذه  ،ب  من باب الواجب املقدس املفسوض ىلع املس   ،الشفقة واملنة
ال  د بألا االبن  وباتلايل جند ،اخلدمات يف الغسب تقدم جمسةة خايلة من السوح

ىلع  ،حني يدفع وادليه إىل أحد املالئج ل تخ ص من عب  انلفقة والعنايه بهماا
لعيس تماما مما هو  ئان يف حضاارتنا اإللاالمية الايت جع ا  مان عقاوق ا

ال ب  إن هذه انلظسة الساقياة  ،الوادلين واتلخ ص من راعيتهما كبرية من اليبائس
م  ىلع فقااال جااا   ،أن  سح شعورهما ولو بك ماة أفاالبن  ل وادلين حس 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ): ماان قاااائ 

ڭ ڭ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
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 . 
 ،قبسا من نور حضارتنا الوهاج أن تكون ال تعدويها الساةة أإن هذه الورقة 

اذلي يصعب ىلع هاذه الور قاات أن تتباع مادى إرشاقاتاه وآثااره يف خمت اف 
ولع  ما يشفع هلا أنها حتم  يف رياتها ةعوة خم صاة إلاعةة  ،األزمان واألصقا 

نلظس يف أولو ات ابلحث يف اتلار خ اإللاليم واحلضاارة الايت تم  اه يف وقا  ا
رتفاا  بعاض اوتاااح  فياه احلضاارات ماع  ،تتالر  فيه األف ر والف سفات

ذلا فانن  ؛لتحواذ واإللغا  واإلقصا  لآلخاسصوات اليت تدعو إىل اهليمنة واالاأل
نتما  جتذيس وتمتني اال مهمة ع ما  األمة تقتيض أن يعم  ى يف حق ه من أج 

والعم  ىلع مواص ة ماا  ،عااز دليه  بماضيه  املجيددلى أبنا  األمة وتنمية اال
واتلاأثري ، انقطع منه من خالل عق ية متفتحاة تاؤمن بمبادأ األخاذ والعطاا 

لاتنطاق الاتيعاب واوباأن  ،ا وجاده أخاذهوبأن احلق ضالة املؤمن أن ا ،واتلأثس
س ل مساتقب  ااألم   لفه  احلار واتلخطي  املبصا وتفعي  املايض هو الطس ق

   .والسبي  األقوم بلنا  حضارة راشدة وممزية
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 راعية احلضارة اإلس مية للمرأة :أوَلً 
لقد قدم  احلضارة اإللالمية ل مسأة ى مقومات وضمانات احلياة اليس ماة 

ور حياث فصحح  األوضا  اجلائسة اليت اعن  منها املسأة عرب العص ،املستقسة
ومنحتهاا احلقاوق املاةياة  ،قض  ىلع مبدأ اتلميزي العنرصي بني السج  واملاسأة

 ما رفع م نتها إىل مستبة ل  تص  إىل م  ها بعد أرىق األم  املعارصة. ،والسوحية
 ،ومن املع وم أن من احلقائق اليربى اليت قسرها ادللتور احلضاري اإللااليم

عادا ماا حاسم اهلل  ،ي قيدأ مال  ري مقيد ب مة وحقااه ية تأعطم ل مسأة أنه أ
 ،ورلوهل ىلع مجيع املس مني يف مجيع اتلرصفات املدنية واالقتصاةية والشخصاية

واهلباة،  ،واإلرث ،ا عظا  مقادارهمه ية حليازة املال مهحيث جع  هلا احلق واأل
سف اواتلص ،واتلقايض ،واملصاحلة ،واليسب ،واتلعاقد ،وتم   العقار ،والوصية

رشاف ىلع خمت اف مواهلاا واإلأكما أباح هلا إةارة  ،فيما يص  إىل يدها من مال
 .الشؤون االقتصاةية
عتبار ة املساتق ة عان إللالمية منح  املسأة شخصيتها االإن الترش عات ا

خذ ش را من ماهلا ق  ذل  اليش  أو كرث أي فال  وز ل زوج أن ،شخصية زوجها
 ،احلس اة معقا  ويه –ىلع لابي  امل اال  - فسنساا ع ما بأن املسأة يف .ذنهانإال ب

 ن  وال تزال يف ك ري من  ةوااورافعة شعار احلس ة واملس ،منبع حقوق اإلنسانو
 ةإذ تقسر املاةة السابعة عرش ؛الشؤون املدنية  ري قاةرة ىلع اتلرصف يف م ييتها

زواجهاا قائماا ىلع حىت لو  ن  ةن املسأة املاوجأ :بعد املائة يف ادللتور الفسنيس
لاس الفص  بني م ييتها وم يية زوجها ال  اوز هلاا أن تهاب وال أن تنقا  أ
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رشاك زوجها يف العقاد أو إأن تم   بعوض أو  ري عوض من ةون م ييتها وال  

 موافقته ع يه موافقة كتابية
لقد كف   الترش عات احلضار ة اإللالمية حق املاسأة باالحتفااب بالامها 

بقيا  تسا  اعئشاة  -ريض اهلل عنها-فعائشة أم املؤمنني  ،د الزواجونسبها بع
ولا  تنساب  ،-صىل اهلل ع يه ولا   -يب بكس بعد زواجها من املصطى أبن  

وذل  ىلع خالف ما ندث يف  ،-صىل اهلل ع يه ول  -لزوجها ليد اخل ق حممد 
 تتنا ى الا  وباتلايل ،ةول ك رية يف العال  من خ ع ال  أرسة الزوج ىلع زوجته

 بيها وأرستها من انلاحية االعتبار ة.أ
نها واألخاذ أإن من أبسز معال  اهتمام احلضارة اإللالمية باملسأة والسفع من ش

أنها حسصا  ى احلاس   ،بيدها تليون عنرصا فاعال يف ابلنا  احلضاري لألمة
 ،ومناع السجاال مان اضاطهاةها ،من خاالل حمارباة فقسهاا ىلع صون كسامتها

التجابة نلدا  ربها وتوجيهات نبيها بت مس حاجة املسأة ولدها  ةداع  األمفت
جس واقواب خاصة ت   األعمال اليت عرب أعمال اجتماعية تهدف إىل ر ب األ

أو الاليئ لسبب  ،التهدف  ت   النسا  ال وايت فقدن املعي ، أو تقدم بهن السن
 لباب أصبحن حباجة إىل مساعدة.من األ

فسةت ل ماسأة يف حضاارتنا اإللاالمية ي ماس أ  ل مؤلفات اليت ولع  املتأم
فقد خصص عدة البأس باه مان الع ماا   ،عظ  هذه العناية اليت أوتلها ل مسأة

واألةبا  واملؤرخني مؤلفات تتحدث عن إلهامات املسأة يف خمت ف احلقول مان 
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ا ىلع واليت منه، بواب و فصول لرتاج  النسا أفساة مؤلفات أو ختصيص إخالل 
ما قام به حممد بن لعد ت ميذ الواقدي من ختصيص قس   :لبي  امل ال ال احلرص

وكذل  حذا حذوه املؤرخ خ يفة بن خيااط  ،مستق  يف ربقاته اليربى ل نسا 
اجلاسح "وتسج  ابان أيب حاات  بلعاض املحادثات يف أواخاس كتاباه  ،يف ربقاته
بارتاج   "تاار خ بغاداة"خلطياب ابلغاداةي تارخياه املسا  وذي  ا ،"واتلعدي 
 ،بارتاج  النساا  الصاحابيات "االلاتيعاب"نىه ابن عبد الرب كتاباه أالنسا ، و

"، اإلصاابة"وابن حجاس العساقالي يف  ة"بألد الغا"ثري يف وتابعه يف ذل  ابن األ
واذلها  يف  ،"اتلهاذيب"واحلاف  املزي يف  ،"لسان املزيان"و ،"تهذيب اتلهذيب"و
 .  "مزيان االعتدل"

اماسأة(  052) لا "العقد اقمني"محد امليك يف نهاية أوتسج  تيق ادلين حممد بن 
 ،ل نساا  والسجاال "لري أعالم انلابال "وتسج  اذله  يف  ،من شهريات املييات

 ."يةاية وانلهاابلد"ولار ىلع هذا انلهج ابن ك ري يف 
 .أة( اماس691فرتج  لاا) ،وختصص ابن عساكس بنسا  ةمشق ومن ورة ع يها

كتاب النساا   :ل نسا  لماه "عيون األخبار"فسة جز ا  من كتابه أاما ابن قت بة ف
حني جعا   "العقد الفس د"ولار ىلع هديه ابن عبد ربه يف  ،خالقهن وق قهنأيف 

 ...  " كتاب املسجانة اقانية"قسما خاصا منه ألخبار النسا  لماه 
عن املسأة أو اإلشارة إىل  و ندر أن خي و مصدر من مصاةر تساثنا من احلديث

جانب من جوانب نشاراتها، ولك ذل  يم   اعرتافاا بادورها وتوثيقاا ورصادا 
فتفجاست  ،إللهاماتها يف خدمة األمة بعدما حسرها اإللالم من اذلل والعبوةياة

 .خذت تمارس ةورها ويه رافعة السأس جنبا إىل جنب مع السج أو ،راقاتها



  يف احلضارة اإلسالمية رعاية الضعفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 06 

 
عن ةور السجا   ن ل  يزة ال يق   إة بأن ةورها فقد أُدت الترش عات اإللالمي 

ولك ىلع ثغاسة مان ثغاس اإللاالم  ،فالنساا  شاقائق السجاال ،يف ابلنا  احلضااري
فضال عن تقدي  املسأة ىلع السجا   ،ومط وب منه حسالة اقغسة امللكف حبسالتها

منهاا  يف الرب من قب  األبنا  من خالل الي ري من الوصايا القسآنية وانلبو ة والايت
وماا اعنتاه  ،م احلما  والوضاعالآقوهل تعاىل يف تذكري األبنا  بما ذاقتاه األم مان 

يْاِه مَحَ َتْاُه )ثنا  تسب ته  حىت صاروا شبابا أقو ا  أواكبدته  نَسااَن بَِوادِلَ يْنَا اإْلِ َووَصذ
ِن اْشُيْس يِل َولَِوا

َ
ُه وَْهن ا ىلَعَ وَْهٍن َوفَِصاهُلُ يِف اَعَمنْيِ أ مُّ

ُ
يَْ  إيَِلذ الَْمِصاريُ أ وقاوهل (دِلَ

ا َيبْ َُغنذ ِعنَدَك الِْيارَبَ )تعاىل:  يِْن إِْحَسان ا إِمذ الذ َتْعبُُدواْ إاِلذ إِيذاُه َوبِالَْوادِلَ
َ
َوقىََض َربَُّ  أ

ذُهَماا قَا فٍّ َواَل َتنَْهْسُهَماا َوقُا  ل
ُ
ذُهَمآ أ ْو لِِكَُهَما فاََل َتُق  ل

َ
َحُدُهَما أ

َ
اا أ  ېئْوال  َكِس م 

لِّ ِمَن السذمْحَِة َوقُ  رذبِّ ارمَْحُْهَما َكَما َربذيَاِي َصِغري ا  .(َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح اذلُّ
ال با   ،ن اليس   مساحة ال بأس بها حلقوق وواجباات املاسأةآفسة القسألقد 

ُاد ىلع أا كم ،خسىأ ةورلوالنسا  ىلع  ،ر ق ال  املجاةلة ىلع لورة من لورهأ
الذ اَوقََضا) :تعاىليلها بعباةة اهلل إمن خالل قسنه اإلحسان  تكس مها

َ
م َربُّاَ  أ

يِْن إِْحَسان ا  إِيذاُه َوبِالَْوادِلَ
 .(َتْعبُُدواْ إاِلذ

املطهسة الي ري من اتلوجيهات والوصايا املتع قة باألمهاات الااليئ  ةويف السن
يكاسر الوصاية بااألم  صاطى ن املأوحسب   ،قدامهنأجع   اجلنة حت  

؟ من أحق انلاس حبسن صحابيت :هلأحد الصحابة ولأعندما جا   ،ثالث مسات
                                                 

 

 



  ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د سالمة اهلريف البلويأ.

 

 07 

 

؟ منث  : قال، "أمك" :ث  من؟ قال :قال ،"مكأ" :فض  الصالة والسالمأفقال ع يه 
 ."أبدك: "ث  من؟ قال :قال ،"أمك" :قال

فقاال ع ياه  ،  اهللر د اجلهاة يف لابيأ :وقال ،وجا  رج  آخس إىل انل  
 ."فإن عند رجلهـا اجلنـة ،فالزمها" :قال ،نع  :قال "؟أأمك حية" :الصالة والسالم

 . "ففيهما فجا د"قال:  ،قال: نع  "؟أيحٌّ وادلاك" :ويف روايه أخسى قال هل
 د العديد من اتلوجيهاات  واملتأم  ل سنة القويلة والع مية ل مصطى 

وما يرتتب ىلع ذلا  مان أجاس وثاواب  ،ية برتب تها وراعيتهااملسأة والعنا كسامإل
دِلَ هَل  َمـ   " :عان انلا   فعن ابن عباس  ،عظي  َ افَلَـم  ابنـة و  َولَـم  ،يَئِـد 
ه  َعلَي َها ،ي ِهن َها ثِر  َودَلَ ُكورَ  -َولَم  ي ن  ََنَّةَ  - َيْعيِن اذُل 

 
َخلَه  اَّلَلُ بَِها اجل د 

َ
 ."أ
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 ن ع يه  ،ابلنات إكساما  به يف ح عم ية لألمة وةفعها لالقتدوكولي ة إيضا 
فض  الصالة والسالم يف بعض األحيان ياؤم املسا مني وهاو حاما  حفيدتاه أ
 .قام رفعها  نذاركع وضعها، ف نذاف ،بن  ز نب ةمامأ

وهيذا ال يستطيع املنصف بعد تأم ه ل شواهد السابقة إال أن يقادر ل حضاارة 
نساانية نق تهاا مان العبوةياة إىل احلس اة إقدمته ل مسأة مان ملساات  اإللالمية ما

   ىلع هامش املجتمع إىل عنرص فاع  ومؤثسة فيه. ومن عنرص يع ش ،واةاواملس
ولع  من أبسز ما يسج  ل حضارة اإللالمية بأنها التنفست األمة من أجا  

حقوقهاا أو توفري الع ش اليس   ل مسأة وحماربة ى ما من شأنه أن ينتقص مان 
ىل تار خ الوقف اخلا  باملسأة  د األةلة إانلاظس ف ،نول ةون التمتاعها حبياتها

 واليت منها ىلع لبي  امل ال: ،والرباهني ىلع ما تقدم
 تزويج وجتهزي اْلنات الْقريات -أ

واحلب والسالم  ،أنها حضارة السمحة ،إن من معال  عظمة احلضارة اإللالمية
 ،فقد كف   جلميع من ينضوي حت  لوائها احليااة اليس ماة ،والعدالة والسعاةة
وتسىع جاهدة ىلع  ،فنجدها تت مس حاجات األفساة فتسدها ،والعدالة الشام ة

ايلاد  خاصة ت   الفرات اليت عجزت لضيق ذات ،والرسور ل ق وب ةإةخال ابلهج
والساعيدة  امةاملنالبة اهل عن توفري نفقات الزواج والظهور باملظهس املنالب يف هذه

 ذلا جناد أن األيااةي السحيماة يف احلضاارة اإللاالمية تساار  ،يف حياة العسولني
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 اإللاالمية ال ب  جند أن ادلولاة ،تلقدي  العون هلذه الرشنة تلفسح يف يوم زواجها
 .املنضو ن حتتها تصدر املسالي  اليت ت زم ادلولة بنفقات زواج الفقسا 

 يفة األموي الزاهاد عماس بان عباد العز از ولع  األوامس اليت أصدرها اخل
إىل وايله ىلع العساق عبد احلميد بن عبد الاسمحن بهاذا  (م769-767 ـه/ 99-626)

ية الشباب الفقاسا  الشأن خري ةيل  وشاهد ىلع حس  ح م املس مني ىلع راع
جتماعياة املا يرتتب ىلع عجزه  عن الزواج من مفالاد  ،يف ادلولة اإللالمية

نظس ى بكس ل س اأن " :فقد جا  توجيهه لوايله ،جتمايع لألمةمن االتهدة األ
فيتب إيلاه إي قاد زوجا  ى  ".وأصدق عنه ،هل مال فشا  أن تزوجه فزوجه

 .وجدت من
ول  يكتف هذا اخل يفة العاةل بذل  ب  ر ب أن يناةى يف ى مرص يف ى 

 .؟أين انلاكحون ،أين الغارمون ،أين املساكني :يوم
ات اإلنسانية ىلع األمة اتليفا  لااموقد قسر الفقها  منذ فرتة مبيسة أن اال

 .(3)باو ج الفقسا  يف املجتمع
يف مدينة ةمشاق أوقااف خاصاة أنه  ن  :وندثنا السحالة الشهري ابن بطورة

. كماا وجاد يف ال قدرة أله هان ىلع جتهازيهن ننات إىل أزواجهن ممابل تلجهزي
 .صصة تلوفري مهور ل فتيات ايلتيمات يك يتسىن هلن الزواجف سطني أوقاف خم
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وتظهاس عسولاه بأمجا   ةرائعا ةسىن ل فقري أن يربز يوم عسله حب اوحىت يت 

وحىت ال تنيرس مشاعسها يف يل ة فسحها لضيق ذات يدها وعدم قادرتها  ،مظهس
 وقفاا يف أُارث بادلان العاال  اإللااليم دَ ِجاوَ  ،ىلع رشا  الز نة اليت تس ب فيها

ن العامة والفقسا  أحبيث  ،إلاعرة احليل والز نة يف األعساس واملنالبات السعيدة
ف ستعريون منه ما ي زم من احليل ألج  الاا ن يف  ،ينتفعون بهذا الوقف اخلريي

. فقد وجد ىلع لبي  نتهائهااومن ث  يعيدونه إىل م نه بعد  ،مةااملنالبات الع
ملغسبياة وقاف ألرسة ب حااج خاا  بز ناة العاسوس امل ال يف مدينة تطاوان ا

 نا  قاد  أم املؤمنني حفصة بن  عمس بان اخلطااب  ع ما بأن .وبلالها
ابتاع  ح يا  بعرش ن ألفا  فحبسته ىلع نسا  آل اخلطاب، ف ن  ال ختسج زاكته 

 فهو أول وقف يف اإللالم من هذا انلو .
 ،املحتااجني وتازوج األيتاام واكن  م ية اهلند املس مة نورجهاان تسااعد 

لا  ان أنشأت لاوقا خري اة أر قا  ع يهاا واكن  أول م ،وتدفع املهور عنه 
وقاد بقيا  هاذه  ،خلدمة الفقسا  وتزو ج األيتاام هيذهب ر ع ،)لوق الشفقة(

م( إىل 6161ه/ 6251نتقا  زوجهاا )اعماامل ية تمارس هذه اخلدمة اجل ي ة حىت 
جانباه يف إىل وةفن   ،حلك  ث  توفي  بعد ق ي عال  ااحيث  ،السفيق األىلع

. واكن  األمارية عز ازة بنا  أمحاد بان حمماد بان ع ماان (3)حديقة ل يمان
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فأوقفاا  األوقاااف اخلري ااة  ،حمبااة ل ضااعفا  واملساااكني (6)م(6119ه/6202)ت
 هن الفقاس بكاار الااليئ يا قهو خمصص تلجهزي األ منها ما ،الي رية يف تونس

 .(0)بتذال وتس يبا يف الزواج بهنهلن عن اال ةصيان ونول ةون زواجهن
أما أم ابلنني بن  عبد العز ز بن مسوان زوج اخل يفة األموي الشهري الويلاد 

ون يف م( ف ن  قد لبق  م ية اهلناد بقاس766-725ه/91-01بن عبد امل   )
 ه دلور ليدات املجتمع يف خدمة النسا  الفقريات فقد  ن  تدعو النساا اتلنب

 ،نذ اليساوة لُكا :وتعطيهن ادلناانري وتقاول هلان ،وتكسوهن اقياب احلسنة
 .(3)وادلنانري قسمنها بني فقرياتكن

وجادت  ،ومن أج  مساعدة املسأة ىلع القيام بوظيفة األمومة ىلع أُم  وجه
يوز  منها احل ياب ىلع  ،(أوقاف نقطة احل يب)تس   ،أوقافا ل نسا  املسضعات

 ،يف ى ألبو  إىل جانب املا  املذاب فيه السيس ة أيام حمدةالنسا  املسضعات يف
أحد أبواب الق عاة يف  فقد  ن من مربات القائد املظفس صالح ادلين األيوا يف

 ،يسي  منه املا  املاذاب فياه السايس ومزياب ،يسي  منه احل يب ةمشق مزياب
هلن وأوالةهان تأيت إيله األمهات املسضعات يومني يف ى ألبو  يلأخذن ألرفاا

 .(6)ما نتاجون إيله من احل يب والسيس
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 فانظس هلذه ال مسات اإلنسانية السامية اليت ل  ندثنا اتلار خ بم  ها. 

 راعية األرامل :ب
لقد  ن السجال ةوما ه  وقوة احلسوب والرصااعت مناذ وجاد اإلنساان ىلع  

إذ  نا  تتحاول  ،واكن  املسأة اليت فقدت زوجها أبسز املترضر ن ،هذا اليوكب
بعد فقدها زوجها يف معظ  املجتمعات القديمة إىل عنرص  ري مس اوب فياه يف 

فتارة تورث كما ياورث املتاا ، وتاارة تتحاول إىل لابية مان السابايا  ،املجتمع
ذلا جنادها يف بعاض املجتمعاات اآللايو ة )اهلناد،  ،منقوصة احلقوق واليسامة

عان رس اق شانق أو حاسق نفساها  نتحاارتاؤثس اال (جنوب رشق آليا ،الصني
 تلعجي  ال حاق بزوجها يف ول  إعجاب وبهجة املحيطني بها.

ماة ان ضمن أولو اتها املحافظة ىلع كسلقد جع   الترش عات اإللالمية م
 ،فتيف ا  بتغياري نظاسة املجتماع إيلهاا (األرام )جتماعية هذه الرشنة اال

عطف واحلنان ل تخفيف من وإحارتها بال ،فضال عن توفري الع ش اليس   هلا
حاني جع ا  مان خدماة  ،ب  ذهب  إىل أبعد من هذا ،مصيبتها بفقد زوجها

هذه الرشنة قسبة من القسبات العظيمة تتساوى مع أجاس املجاهاد يف لابي  
 :قالفعان أيب هس سة  ،وأجس من واظب ىلع قيام ال اي  وصيام انلاهار ،اهلل

  ،واؤسـنييف ملؤجا ـد ت سـ يُ اه (1)ملـةرالسـا    األ" :قال رلول اهلل 
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 .(6)"أو ملذلي يصدم انلهار ويقدم الليُ
 بناا أباتلوجيه القاوا با  قاام بكفالاة بعاض  ول  يكتف املصطى 
فقاد جاا  يف ابلخااري  ،لتشاهدوا يف حسكاة اجلهااةاوأرام  املس مني اذليان 

 ة ازوة مؤتا يب رالاب يفألتشاهاة جعفاس بان امام أمحد أناه بعاد ومسند اإل
بودليهاا  بنا  عما س إىل رلاول اهلل  ألاما  هجا ت زوجتا ،م(109ه/0)

 :فقاال انلا   ،وجع   تذكس تسم ها و ت  ابنيها ،بين جعفسااهلل وحممد عبد
 .(0)" هم ت ادلنيا واآلخرةوأنا ولُ  ،ختافيف عليهم لةَ ي  العَ "

عما  ىلع إ ااة س ف أخاذت األماة تانطالقا من هذا اتلوجيه انلبوي الشاو
جتماعياة اية األرام  يف الواقع امل موس مان خاالل حسكاة آيلات تلجسيد راع

سنة يف املجتماع املساعدة هذه الش ،جتمايعمؤلسية تقوم ىلع مبدأ اتل ف  اال
وقد  ن حا م ادلولاة  ،ملواص ة مشوارها يف اإللهام يف بنا  احلضارة اإللالمية

فهاذا  ،يع الساايماالجتمااباارشة هاذا العما  س السواة يف مأاإللالمية ىلع ر
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 ن خيطا  قبا  ا تيااهل تلقادي  إاعناة ةائماة اخل يفة عمس بن اخلطااب  

فعان عماسو  ،لتشهاةه حال ةون حتقيقه هلذا اهلدف يف حياتهاإال أن  ،لألرام 
 :يام باملدينة يقاولأقب  أن يصاب برأي  عمس بن اخلطااب  :بن ميمون قال

ا لنئ ل ذَميِنَ "  .(6)"اهلُل ألَةَعنذ أراِمَ  أهِ  العساِق ال نتَْجَن إىل رُجٍ  بعدي أبد 
قاد بادأ بتقادي  املعوناات لألراما  يف املديناة واكن عمس بن اخلطااب 

خسج  مع عمس بن  :فقد أخسج ابلخاري عن ز د بن أل   عن أبيه قال ،املنورة
يا أمري املؤمنني، ه    :مسأة شابة فقال اف حق  عمس  ،إىل السوقاخلطاب 

 ،وال هلا  زر  وال ر  ،واهلل ماا ينضاجون كاسااع ،زويج وتسك صبية صغارا
وقاد شاهد أيب  ،يما  الغفااريإوأنا بن  خفاف بن  ،وخشي  أن تأُ ه  الضبع

مسحباا بنساب  :ثا  قاال ،فوقف معها عمس ولا  يماض ،احلديبية مع انل  
 راا يف ادلار فحما  ع ياه  اسار نقس ب، ث  انرصف إىل بعري ظهاري  ن مسبو

ف ان  ،اقتاةياه :وهلا خطامه ثا  قاالاث  ن ،مألهما رعاما ومح  ب نها نفقة وثيابا
 :قال عماس ،هلا َت رَثْ ُْ أفقال السج : يا أمري املؤمنني  ،يفىن حىت يأتيك  اهلل خبري

 .(0)فافتتحاه ثك ت  أم ، واهلل إي ألرى أبا هذه وأخاها قد حارصا حصنا زمانا
أول من أوقاف  (م151 ـه/31ت)الصحايب اجل ي  الزبري بن العوام  دُّ عَ و ُ 

فقد جا  يف صيغة وقفاه بلعاض ةوره  ،وقفا لصالج األرام  واملط قات من بناته
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 .(6)"ول مسةوةة من بناته أن تسكن  ري مرضة وال مرض بها"
يع جتماااالواكن القائد املظفس صالح ادلين األيوا يدرك بأن تاوفري األمان 

وباتلاايل  ،هلذه الرشنة )األرام ( من العوام  املهمة تلحصني اجلبهة ادلاخ ياة
فعندما يع   اجلندي أن زوجه وأرفاهل بعاد  ،حتقيق انلرص يف اجلبهات اخلارجية

وتقا  توتساتاه  ،يزةاة محالاا يف جهااةه ،لتشهاةه لوف يع شون حياة كس مةا
 ذلا ،القتاال جلبهاات يتوجه حني – ة انلفسية اليت يه من ربيعة انلفس البرش

 منهاا والايت واأليتاام األرام  خلدمة الي رية األوقاف يوقف ادلين صالح جند
 ضمانها قيمة  ن  واليت ليندر ةواال ةمياط بني نسرتو قس ة :امل ال لبي  ىلع

 .(0)ةينار ألف مخسون
سنة ايع يف احلضارة اإللاالمية خلدماة هاذه الشااالجتماوقد تطور العم  

ياة األراما  جتماعياة متخصصاة لساعاعية إىل ةرجة إنشا  مؤلساات االجتما
أو ال اوايت تقادم بهان  ،أو ال وايت هجسن من قب  أزواجهان ،والنسا  املط قات

نسانية السيدة واكن  رائدة هذه ال مسات اإل ،السن ول س هلن من ينفق ع يهن
م( ربااط 6050ه/106) الظااهس ب اربس الايت شايدت يف اعم تذ ر خاتون ابنة

 ،املعسوفاة ببنا  ابلغداةياة ،أيب الرباكت ابنة ابلغداةية ل شيخة الصاحلة ز نب
وظ  هذا السباط قائماا إىل زمان املاؤرخ  ،وأنزل  معها فيه جمموعة من النسا 

م(، اذلي أوضج بأن هلذا السباط شيخة تَِعا  6666-6315ه/065-711املقس زي )
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وتاوة  فياه  ،"وأةركنا هذا السبااط :ىلع أن أه  من هذا قوهل ، ُهَن  هُ َفقِّ تُ والنسا   

 ،هلان صيانة ،حىت ياوجن أو يسجعن إىل أزواجهن ،النسا  الاليت ر قن أو هجسن
.. .حرتاز واملواظبة ىلع وظاائف العبااةاتية االكما  ن فيه من شدة الضب  واغ

 .(6)اه"ب من خسج عن الطس ق بما تس.. تؤةِّ .ن خاةمة الفقرياتإحىت 
عياة االجتماسنة اولع  يف هذا انلص من املعاي ما يؤكد أن خدمة هذه الش

عية والرتبو ة الايت  نا  االجتماأصبج يقدم من خالل مؤلسات هلا وظيفتها 
 حم  ثنا  ع ما  األمة.

ياة النساا  مان الفراات اخلاصاة و بدو أن فيسة إنشا  مؤلسة خاصة لساع
أرجاا  ادلولاة اإللاالمية ىلع ماس فارتات  بمصط ج ايلوم انترشت يف خمت اف

ف ن هناك ىلع لبي  امل ال ربارا خمصصا ل نساا  والعجاائز  ،اتلار خ اإللاليم
فضال عن النسا  املط قاات أو  ،(3)وم  ه يف مرص لألرام  والعجائز (0)يف بغداة

 .(6)الاليئ هجسن من أزواجهن حىت ياوجن أو يسجعن إىل أزواجهن
مة العجائز واألراما  اإلق "رباط"دة ةور يقال لدلار منها  عويف القسافة بمرص

واكن هلان جماالس  ،سف ىلع املقيماات بهاااواكن  هلا مستبات ل ص ،واملنقطعات
واكن خيتاار هلاذه الاسب  لايدات م قفاات تلهاذيب وتع اي   ،وع  مشاهورة
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س امنهن الشيخة ز نب بن  عباس ابلغداةية والايت  نا  حتضا ،املقيمات فيه
 .(6)واكن يستعد هلا ليرثة مسائ ها ،الس ابن تيميةجم

أما فارمة بن  امل   العاةل حممد بن العاةل بن أيب بكاس بان أياوب فقاد 
م ينفاق ع يهاا وىلع املقيماات فيهاا مان 6050ه/152أوقف  ةارا ل فقريات اعم 

 .(0)أوقاف خصص ر عها خلدمة هذا اهلدف
يف وقفيتاه الايت أنشاأها  وقد نص ىلع لابي  امل اال إلاماعي  با  رفعا 

أن النسوة العجاائز الفقاريات  :م6006ه/017مجاةى األول  61بالقاهسة بتار خ 
نشاأه أط اذلي والعاجزات عن اليسب اخلايلات من األزواج الاليئ يقمن يف السبا

س اى واحدة يف شهس رمضاان يف ى لانة اثناا عشا متعط ،ةبباب اخل ق بالقاهس
 .(3)وحسةة بدلي ،القماش( ول  أذر  من الشاش من العب  )نو  من اعاذر

وقفياة فس ادة يف رلااتلها  فقد عسف  مدينة مساكش ،أما يف املغسب األقىص
وهو عبارة عن م جأ خمصص ل نساا   (ةار ادلقة)ل  اعية أر ق ع يها االجتما

 ،ف هان أن يقمان يف ادلار ،ول س هلن أه  ،الاليئ يقع نفور ب نهن وبني بعوتلهن
ةار ) واكن ىلع ،إىل أن يزول ما ب نهن وبني أزواجهن من نفاور ،شارباتآُالت 

تلواص  القياام بادورها  (6)هذه أوقاف عديدة تدر أمواال تلغطية نفقاتها (ادلقة
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 ،يع يف احلضارة اإللاالميةاالجتماواذلي يدل ىلع لمو احلس  ،يع اهلاماالجتما 

والايت حتاول ةون  ،ة الساقياةاليت ل  ترتك أحدا إال وشم ته ب مسااتها اإلنسااني
لامها افهذه ادلار كما يبدو من  ،عية يف املجتمعاالجتمانتشار املظال  واملفالد ا
وبعد أن يبرص  ،( تأخذ ىلع يد الزوج الظال  لزوجته حىت يسجع لسشدهةار ادلقة)

زوجه يلواصال مشوارهما يف مسرية احليااة بانفس  هتعوة إيل حبقوق زوجه ع يه
 جتمايع يسه  يف ابلنا  احلضاري لألمة.الو ة وتوافق 

 ،س فات الفقارياتاو ذكس أنه  ن يف مدينة فاس م جأ خا  بالنساا  الشا
و تيون هذا امل جأ من ةار ن تقع إحداهما يف املاشطني قسب لاحة الصافار ن 

ية بهذه الفراة التمست العناوقد ، (6)واألخسى يف واةي السشاشة جوار ةار عدي 
فهاا هاو  ،أح   الفرتات اليت  ن  تمس بها احلضارة اإللاالمية من املجتمع يف

آخااس خ فااا  ادلولااة العبالااية املستعصاا  واذلي قتاا  ىلع يااد اتلتااار لاانة 
م( يوقف ةارا لساعية النسا  املسنات ر   ما  ن يتهدة ادلولة من 6050ه/151)

 .(0)خمارس اتلتار
عية إىل عم  االجتمانة وهيذا تب ورت اتلوجيهات انلبو ة بشأن هذه االرش

جتمايع مؤليس ينفق ع يه من ر ع األوقاف اليت أوقفها أه  اخلري هلذه الغاية ا
 انلبي ة.
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 الطْتلة المحرومة راعية :اثانيً 
 راعية اللقطاء  -
اإللالم  إن املتأم  لصفحات تساثنا احلضاري املعمور واملسطور يالح  أن يد 

يلهاا إمتاداة ال ولاارع  باالإملجتمع تتأل  السحيمة ل  ترتك رشنة من رشائج ا
ول ةما  جساحاتهاا انلفساية تلواصا  اوحت ،مهاالآتلمسج ةموعها وختفف من 

ولعا   ،وأخذ ةورها يف ةفع عج ة احلضارة اإللالمية إىل األمام ،مشوار حياتها
ممن أبرصوا انلور من ةون  (6)تس ي  الضو  ىلع راعية احلضارة اإللالمية ل  قطا 

 .أو نسب أو هو ة يقدم ادليل  السارع ىلع لمو وريق هذه احلضارةال  
مان منط اق  عية ل  قطا  يف احلضارة اإللالميةاالجتما الساعيةلقد انط ق  

ومان حقاه  ،ومان منط اق أن ال قاي  ال ذناب هل ،مة اإلنسان مصاونهاأن كس
ياة عاالجتماهماهل يؤةي إىل تفيش العديد من األمساض إن أو ،ةالع ش بكسام

لاه  الفقهاا  أوىلع ر ةذلا جناد ع ماا  األما ،من املجتماعأاليت تهدة  ةالفتاك
و فسةون هلا مساحة والعة من ةرالااته  الايت  ،يتصدون دلرالة هذه الظاهسة

خناساط خلطوات اليت تساعد ال قاي  ىلع االركزت يف معظمها ىلع اإلجسا ات وا
 ال تشاعس بادلونياة  ةزناوشخصاية متوا فيه بنفس لاو ة ندماجيف املجتمع واال

ية ال قي  واجب مقادس ىلع هلذا نص الفقها  ىلع أن راع ،يعاالجتماأو الظ   
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عاالن احلاسب ىلع إال ب  وص  األماس إىل  ،ن ل  تق  به وقع  يف اإلث نف ،األمة 

ىلع من حبرضته أن  ٌض سْ فَ ـَ  ،ن من وجد صغريا منبوذاإ" :من يسفض راعيته فقالوا
ال ذنب هلا حىت تموت جاواع أو  ةضا  نسمأث  من إعظ  من أ ث إيقوم به... وال 

   .(6)وهو قات  نفس عمدا ال ش  ،ُ ها الالكبأبسةا أو ت
ماام ن ينفقوا ىلع ال قي  وجاب ىلع اإلأ نه  القس ة أو ابلدلة عأن امتنع إو

يع املقدس اذلي لكفه  باه االجتماوا عن القيام بواجبه  سألنه  تقاع (0)قتاهل 
ومان  ،نماا قتا  انلااس مجيعااأنه من قت  نفساا فيإ :فالقاعدة تقول ،الشار 

ْجِ  َذلَِ  َكتَبْنَا ىلَعَ بَايِن ) تعاىليقول اهلل  ،حيا انلاس مجيعاأنما أحياها فيأ
َ
ِمْن أ

نذَماا َقتَاَ  انلذا
َ
رِْض فََيأ

َ
ْو فََساٍة يِف األ

َ
ا بَِغرْيِ َنْفٍس أ نذُه َمن َقتََ  َنْفس 

َ
اِئيَ  أ اَس إِرْسَ

ا يع  ْحيَا انلذاَس مَجِ
َ
َما أ نذ

َ
ْحيَاَها فََيأ

َ
ا َوَمْن أ يع  (...مَجِ

(3). 
( يعين فتج بااب مفسادة عظيماة ال قطا عية )االجتماالفرة  هإن إهمال هذ

ىلع املجتمع وخمالفة رصنة لسوح احلضارة اإللالمية اليت جا ت رمحة ل عاملني 
رَْل ْنَاَك إاِلذ رمَْحَة  لِّ )

َ
( َْعالَِمنيَ َوَما أ

م  ال يرحم " :قوهل وقد صج عن انل   .(4)
وإن  ،وع يه فقد نص الفقها  ىلع إلزام ادلولة باإلنفااق ىلع ال قاي  .(5)"ال يرحم
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 ،نفااق ع ياهلإلرشاف ىلع اإل ةونية بمساعدة ادلولاتع ةلكف  جمموع عز ذل 
ع ياه مان  نفُق يُ  وعموما فنن ل  يكن ل قي  ماٌل " :مام انلووي رمحه اهللقال اإل

التناةا لقول اهلل  "...نفاق ع يهونون يف اإلا.. يعني احلاك  مجاعة يتع.بي  املال
َدى) :تعاىل ِبَِّ وَالََّق 

وَانِ َوَتَعاَون دا َ َ ال  د  ث ِم وَال ع  ِ
(َواَل َتَعاَون دا َ َ اْل 

(1). 
 ت اْلسالم: حقدق اللقيط
اإللالمية إىل أهمية راعية ال قاي  مان  ةن اليس   أنظار األمآلقد وجه القس

خالل أل وبه املشوق لشد االنتباه وحتفزي العقول إلعمال الفيس يف امل اال اذلي 
إذ أن  ،ن من خالل تصو س حياة ن  عظي  هو ماو ى ع ياه الساالمآلاقه القس

فاتلقطه  ،(0)لقته يف ايل  خوفا من بطش فسعونأأمه وضعته يف صندوق ومن ث  
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َ  َما يُاوَى ) :من انلي  آل فسعون  مِّ

ُ
وَْحيْنَا إِىَل أ

َ
ـِياِه يِف اتلذاابُوِت  پإِْذ أ ِن اقِْذ

َ
أ

لَْقيْاُ  َع َيْاَ  
َ
ُ َوأ ُخْذُه َعُدوٌّ يلِّ وََعاُدوٌّ هلذ

ْ
اِحِ  يَأ ـِيِه يِف ايْلَ ِّ فَ ْيُ ِْقِه ايْلَ ُّ بِالسذ فَاقِْذ

ينِّ َوتِلُْصنََع ىلَعَ َعييِْن  (حَمَبذة  مِّ
 (1). 

عية يعوة باخلري االجتماتوضج بأن راعية هذه الفرة  ةوهذه لفتة قسآنية عظيم
س ع اإللااليم يفاسة باباا ايناا التشاأر إذاذلا ال  سابة  ،وانلفع العظي  ىلع األمة

وضج ل ناس فيه األح م املتع قة باه لاوا ا   نا  حقوقاا هل أم ي ،خاصا ل  قي 
 ز هذه احلقوق:ولع  من أبس ،واجبات ىلع املجتمع

اللقيط يساوي الصـ  اذلي لـ ب بلقـيط ت اعمـة األحـاكم، وهل   نأأوال: 
ألن يف تسكاه  ،ه واجب ىلع ى مان وجادهاتلقارن أ :منها ،أحاكم   اخلصدص

 .(0)كما تقدم ضياعه
 احلرية واْلسالم -ثانيا:

يعد مبدأ تكس   اإلنسان وضمان حس ته من املباةئ األلالية الايت نااةت  
ْمنَا بيَِن آَةَم ومََحَ ْنَاُهْ  يِف الرَْبِّ )بها الرش عة اإللالمية منذ بزوغ فجسها  َولََقْد َكسذ

ْن َخ َْقنَاا َتْفِضايال   مذ يِّبَاِت َوفَضذ ْنَاُهْ  ىلَعَ َكِ رٍي مِّ َن الطذ (َوابْلَْحِس َوَرَزْقنَاُه  مِّ
(3) .

 ،بأن انلاس يودلون أحاسارا كما أُدت الرش عة اإللالمية السمحة قوال وعمال
 ة،االعتادا  ىلع هاذه احلقاوق امليتسابفوضع  الزواجس والعقوبات ملن يس اد 
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 ،حاك  مرصايف وجه عمسو بن العا  ولع  رصخة عمس بن اخلطاب 
مىت التعبدت  انلاس وقد ودلته  "حد األقباط يف مرص أعندما اعتدى ودله ىلع 

  ادلولة اإللالمية ىلع تسمجة اتلوجيهاات خري شاهد ىلع حس "أمهاته  أحسارا  
 .(6)انلبو ة واإللالمية يف الواقع العميل 

ُيد بأن ال قاي  حاس يتمتاع بكا  أىلع اتل ةنلصو  الفقهياتظافست  وقد
 ،ن حف  كسامته وصون حس ته واجب مقادس تكف ا  باه األماةأو ،احلقوق

ته أو اتلعدي ىلع اليت عم   ىلع لد ى الطسق اليت قد تؤةي إىل انتقا  كسام
س عات اف نا  التشا ،حتمياه عصابةنه ل س هل مال وال عشرية وال أل ،حس ته

اإللالمية خري لياج حلسالته وراعيته حىت يشتد عاوةه و أخاذ ةوره يف ابلناا  
 .(0)احلضاري لألمة

بداه ألك مدلـدد يـددل   الفةـرة فـ"وبما أن اإلنسان يودل ىلع فطاسة اإللاالم 
فال قي  حبك  ادللتور احلضاري اإللاليم مسا   بغاض  "سانهيهددانه أو يمج

 .(3)انلظس عن ةين وجنس وادليه
 نتماءاالسم واال :ثاثلا
 ،فوجوةه بال نسب  رثة حتا  باه ،والنسباالل   :ه  ما نتاجه الطف أمن 

                                                 

 

 

 



  يف احلضارة اإلسالمية رعاية الضعفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 34 

 
ماه؟ وبالا  أبياه وأل عن ال   يتسا أال عند كربه حني يبدإولع ه ال يشعس بها  

؟. ذللا  جناد رسة منأرسته يه أ؟ وتقدم ل زواج فابن من يقول اإذمن يناةى؟ و
يقسر بأن ال قي  ينسب بالوال  إىل قبي اة مان يتاواع راعيتاه الفاروق عمس 

كما جند القضاة والفقها  ىلع  ري اعةته  يتساه ون يف ر ب ابل نات  ،وتسب ته
 ام الاز   ي ماقاال اإل ،وادلالئ  والشهوة من اذلي يديع نسابة هاذا ال قاي  هل

 وهاو ينفعه بما قسارإ ألنه... نسبه اةىع إذا واحد من نسبه و ثب  " :-اهلل رمحه–
 :مام انلاووي حاني قاال، وأُد هذا املعىن اإل(6)"...بعدمه و عري بالنسب يترشف

ألناه يقاس هل حباق ال  ،وأن من اةىع حس مس   نسبه حلق به وتبعاه يف اإللاالم"
 .(0)"حدأرر فيه ىلع 

 والرتبية الراعية: رابعا
يف احلضارة اإللاالمية شادةت  األرفالعية للك االجتماية امن منط ق احلم

ص ية ل  قي  أن ينماو و رتعاس  يف ن من احلقوق األىلع أالترش عات اإللالمية 
ذلا جناد الفقهاا  نسصاون ى احلاس  ىلع تاوافس  ؛رسي وتسبوي مالئا  أجو 

ن يكاون أفاشارتروا  ،راعياة ال قاي  انلبي ة فايمن يتاواع ةالصفات األخالقي
رمحاه اهلل ماام انلاووي قاال اإل .(3)ةهد هل يف جمتمعه بالصالح واألمانمس ما يش
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بعاد باه  إذان يسارتقه أنه ال ياؤمن أل ،مانته ل  يرتك يف يدهأن ل  ختترب نف :تعاىل
ذلا جند انلصو  الفقهية واضحة ج ية يف انلص ىلع مناع تاوا ؛ (6)عن اعرفيه

ي صفة مذمومة تقادح يف عداتلاه، أومن ريم ب ،ق والعبد وال فس واخلائنالفال
حت  عني الس طان بشالك مباارش أو مان  الساعيةكما اشرتروا أن تكون هذه 
  .(0)واذلي  ن يف الغالب قايض القضاة ،ينيبه من كبار رجاالت ادلولة

ومن أج  إبقا  بصيص مان األما  يف معسفاة وادلي ال قاي ، ومان أجا  
نص الفقها  ىلع عدم السماح بنقا  ال قاي  مان ما ن إىل  ،ختيار األفض  هلا

ن بصيص هاذا األما  نف ،اغةر املنطقة اليت اتلق  منها إذانه أل ،ذننال بإم ن 
ن ذل  لا س أن ال ينق  من احلارة إىل ابلاةية ؛ أل نه  اشرتروإالب   ،يتالىش

 :انلاووياإلماام  قاال ،رث رخاا ُأفض  وأن احلياة يف احلارة لصالج ال قي  أل
ألنه ينق  من  ،فننه يمنع نق ه من احلرض إىل ابلاةية ومن اتلق  لقيطا من بدل..."

س األن مقاماه يف احلضا ،ومن ريب املنشأ إىل موضاع اجلفاا  ،السخا  إىل الشدة
 .(3)"ص هأرىج ليشف نسبه وظهور أوبقاؤه فيه  ،أص ج يف ةينه وةنياه

 حق انلفقة :خامسا
نفاق ىلع ال قاي  إىل حاد لزم  الرش عة اإللالمية السمحا  األمة باإلأقد ل

رمحاه اهلل انلووي اإلمام  يقول ،ولو أةى إىل القتال ،إلزام من وجد ال قي  بذل 
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احلااك   يعني ،...وعموما فنن ل  يكن ل  قي  مال ينفق ع يه من بي  املال" :تعاىل 

ها  القس اة أو أفنن امتناع  ،هس هل وانفاق ع يه حىت يظيتعاونون يف اإل ةمجاع
ألنها  تقاعساوا عان  ،(6)قتاهل اإلمام  ابلدلة عن اإلنفاق ىلع ال قي  وجب ىلع

مما يرتتب ع يه فاتج  ،يع املقدس اذلي لكفه  به الشار االجتماالقيام بواجبه  
 ةوهاو يف نفاس الوقا  خمالفا ،ةيع لألمااالجتمااباب مفسده قد تهدة األمن 

ر َسـل َناَك إاِلَّ )احلضارة اإللالمية اليت جا ت رمحاة ل عااملني رصنة لسوح 
َ
َوَمـا أ

ًَة ل ل َعالَِميفَ  (رَُح 
 .(3)"م  اليرحم ال يرحم" :قوهل وقد صج عن انل  . (0)

نفاق ىلع ال قي  من أن من واجب ادلولة اإللالمية اإل كما نص الفقها  ىلع
 .(6)وعالج و ريهاوتوفري حاجاته من مأُ  وم بس  ،بي  املال

لاليم نواع من أناوا  اإلحساان إن اإلنفاق ىلع ال قي  ل   ع ه الترش ع اإل
يع اذلي االجتماتتحم ه حبك  اتلضامن  ةب  جع ه واجبا ىلع األم ،ختيارياال

 رلاها اإللالم.ألالا من األلس احلضار ة اليت أيعد 
 ةيعاني احلااك  مجاعا ما أنإ.. و."انلووي السابق اإلمام  ولع  املتأم  نلص

رة اإللاالمية يالحا  أن احلضاا "...نفاق ع يه حىت يظهس هل وايتعاونون يف اإل
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اليت تهدف إىل راعياة  ةاتلطوعيل س اجلمعيات أمبدأ ت ةأرل  منذ فرتة مبيس
ال يف إخسى يله األم  األإوهو لبق حضاري ل  تنتبه  ،الفرات اخلاصة يف املجتمع

ىل أن تقاس باأن مبادأ ما حدا بهيرة األما  املتحادة إ ولع  هذا ،ةخسأفرتات مت
هاو مان أفضا  انلظا   ةاملحسوما ةيف اإللالم خاصاة الطفولا ةراعية الطفول

 الرتبو ة وأنضجها.
و بدو من تأم  كتاب اتلاار خ اإللااليم أن اخل يفاة الساشادي عماس بان 

ين  ن من أوائ  ح م ادلولة اإللالمية اذل (م163-136ه/03-63) اخلطاب
رسي وتاوفري اجلاو األ ،خصصوا أمواال من بي  مال املس مني لساعياة ال قطاا 

خذت منبوذا ىلع عهاد : أقال (6)ةبو مجي أفقد روى الصحايب لنني  ،املنالب هل 
ما  :فقال ،فداعي والعس ف عنده فأرل  إيل فذكسه عس يف لعمسعمس 

ن ياأجسين اهلل أبا  فأحب ةوجدت نفساا بمضايع :مح   ىلع ما صنع  ؟ ق  
 .  (0)وع ينا رضاعته ،والؤه ل  ،هو حس :فقال عمس ،فيه

ثناا  خالفتاه أ -ريض اهلل عناه  -رفع لقي  إىل الفااروق  :ويف حاةثة أخسى
جس يادفع هلاا مان بيا  أفدفعه إىل امسأة صاحلة تلتواع إرضاعه وتسب ته مقاب  

 .(3)مال املس مني
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لتشاار عماس بان اخلطااب وعندما تعادةت حااالت وجاوة ال قطاا  ا 

من ل  يكن هل مال وجب  نفقته من بي  مال  :فقالوا ،يف نفقة ال قي  ةالصحاب
  إذا -ريض اهلل عنه  -ف ن  .(6)املس مني

ُ
وفاسض  ،يت ب قي  فسض هل مائة ةرها أ

ىلع  ،وجع  رضاعته ونفقته وما ي زمه من بي  املاال ،لويله رزق يص ه ى شهس
يب أوقد لار اخل يفة يلع بان  ،(0)واكن يويص به  خريا ،ةنفس ةن يز د عطاؤه لنأ

 .(3)ىلع هذا انلهج رالب 
ت  إنشاا  ةار  (م 6066 ـه/ 139)ويف القسن السابع اهلجسي وباتلحديد يف اعم 

عباد القااهس بان أنشاها األماري  "خانقاه ابن اتلبين"ر ق ع يها أراعية ال قطا  
و ذكس ابن خ  ن: أن صاحب إربا  امل ا   .(6)(ع ىس املعسوف با )ابن اتلبين

م( العاال  6033ه/136املعظ  مظفس ادلين الرتكمااي أباو لاعيد كوكباوري )ت
عنه نبو ه يف اإلحسان وبعد نظاسه فياه  اشتهسواملجاهد واملحسن من أرو  ما 

 .(5)رتب بها مجاعة من املساضع ل مالقي إنشائه ةارا 
-060خل يفااة العبااايس املعتصاا  )ولعاا  إنشااا  ةيااوان الغ مااان يف عهااد ا

سنة ام( يعد اإلشارة األوضج لعناية ادلولة اإللالمية بهذه الش063-033ه/007
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سف ىلع رشا  اوالت مارها يف ابلنا  احلضاري اإللاليم، ف ن هاذا ادلياوان يشا
من ألواق السقيق من خمت ف املنارق يف العال ، ومن ث  تاسب ته   األرفالهؤال  

ة إلالمية حتوهل  إىل حساس ل حضارة اإللالمية بعدما أصابحوا تسبية عسيس 
 .(6)جنوةا مدربني يؤمنون باإللالم ةينا وعقيدة ومنهج حياة

ويف العهد الع ماي اهتم  ادلولة الع مانياة بال قطاا  وأنشاأت هلا  نظاماا 
خاصا عسف با)ةورشمه( اغيته مجع أوالة انلصارى ال قطا ، والعناية برتب اته  

ب غوا لن اتلجنيد أرل وا إىل اقيناات العسايس ة يف  إذاة عسيس ة، حىت تسبي
س اليباري ا، ولع  جهوة هاذه الرشانة ال خياى يف حتقايقه  ل نصا(0)العاصمة

م، وحتقاق 6653  فاتج القساطنطينية اعم تال ع مان ني ىلع ابلزينطيني عنادما 
 ج اإللاليم.األم  اذلي  ن يصبوا إيله املس مون منذ انطالق حسكة الفت

ولع نا ال ننىس ما قام به املمايل  قب  ذلا  مان ةور حضااري رائاد عنادما 
رهسوا باالة املسا مني مان اتلتاار وبقاياا الصا يبيني، حياث قادم  احلضاارة 

سنة ااإللالمية الشاهد ادلامغ ىلع جناح احلضارة اإللالمية يف حتو   هاذه الشا
  إىل رشنة فاع ة وراعية ل حضاارة عية املهمشة يف مجيع جمتمعات العالاالجتما

 ال ب  وةراع ولندا هلا عندما هدةتها األخطار من الرشق والغسب. ،اإللالمية
 سادسا: حق الزواج:

املستمسة ل قي ، ورورة األخذ  الساعيةلقد آمن  احلضارة اإللالمية بمبدأ 
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ماة، بيده حىت تطمنئ ع يه بأنه  دا بلنة صاحلة يف املجتماع يعا ش حيااة كس  

يع، ذلا رأت الترش عات اإللالمية بأن تزو ج ال قي  االجتمامتأق ما مع حميطه 
رورة من الرضورات الرتبو ة الايت تسااه  يف ةماج هاذا ال قاي  يف جمتمعاه 
وتساعده يف شق رس قه يف احليااة ةون ضاغوط اجتماعياة أو نفساية، ذلا ناص 

 .(6)الفقها  بأن الس طان هو اذلي يزوجه
هذه ال مسة اإلنسانية يف هذه احلضارة السامقة اليت ل  تهم  حاىت فانظس إىل 

ماة اإلنساان وحقاه يف العا ش الياس   احرتاما ليساإشبا  الغسائز، ولك ذل  
هاذا العادة العدياد مان هاؤال   ألاما من، وال  سابة بعاد ذلا  أن نقاسأ اآل

ت اف املجهولني النسب ممن تسكوا بصمات واضحة يف مسريتنا احلضاار ة يف خم
املجاالت واحلقاول السيالاية واققافياة والعسايس ة، ولك ذلا  بفضا  هاذه 
الترش عات اتلنظيمية اليت وضعتها الرش عة اإللالمية خلدمة ال قي ، ومارلتها 

 يف الواقع املعاش، ال نصائج أخالقية تسته   يف املنتديات. 
ي العظاي  وك  حنن ايلوم بأمس احلاجة إلاعةة التنطاق هذا الارتاث احلضاار

جمسة  نلأخذ منه عم يته وواقعيته دلفع مسريتنا احلضار ة املعارصة، ال أن يكون
 قصيدة شعس نشدوا بها برصف األنظار عما نع شه من خت ف وتساجع حضاري.
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 العاهات واألمراض المزمنة يراعية ذو: ثاثلاً 
 :راعية ذوي العاهات -أ

وجيهاات لألخاذ بياد هاذه لقد أُد ادللتور احلضاري اإللاليم ىلع عدة ت
عيااة ومساااعدتها ىلع مواصاا ة ةورهااا يف احلياااة، وماان هااذه االجتماالفرااة 

 اتلوجيهات:
عية حقوقها املقسرة يف الرش ، وأنه من واجب االجتمان هلذه الفرات أ -1

هتماام اذلي تعطياه االتلفات إيلها وإعطائها نفاس اال األمة ح ما وحميومني
س ة، اذا اليون حباجة جلهاوة ى عناارصه البشالألفساة األصحا ، ألن إعمار ه

فضال عن أن من أهداف اإللاالم حتس اس اإلنساان وحفا  كسامتاه ولاد ى 
الطسق املؤةية إىل ظ مه، فالظ   ألي رشنة من رشائج املجتمع يؤةي كماا هاو 

 مع وم إىل توتسات واختالالت اجتماعية ال حتمد عقباها.

الفرات تلع ش حيااة كس ماة، فقاد ن األمة م زمة باإلنفاق ىلع هذه إ -2
نص الفقها  ىلع أن األع  واملقعد واملصاب بالش   يف ايلادين أو الاسج ني أو 
أحدهما، وفاقد العينني و ريها من املصابني بالعوارض الايت تمناع االكتسااب 

 .(6)األمه بنمجا  األئمة األربعة جتب نفقته  ىلع

ألعباا  امل قااة ىلع ن الشار  خفف عن هاذه الفراات الي اري مان اإ -3
اعتقها، فال تك ف بأعبا  اجلهاة م   األصحا  ىلع لبي  امل ال، كما أُاد ىلع 
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رورة ةجمه  يف املجتمع وعدم عزهل ، ور ب أن خيت   هؤال  بأفساة املجتماع  

يف املأُ  واملرشب، واعتب مان يتحاسج يف جمالساته  وماوالكته ، ألن تاسكه  
 نفوله  يكون هلا انع لاتها اخلطرية ىلع نظسته  واعااهل  يرتك آثارا اغئسة يف

فيغدو اعلة ىلع األمة بدال من مساهمته  يف بنائها، قال تعاىل:  ل حياة واملجتمع،
َرِج َحَرٌج َواَل َ َ ال َمِريِض َحَرجٌ ) ع 

َ َّم َحَرٌج َواَل َ َ األ  ع 
َ (...لَ  َب َ َ األ 

 (1). 

و مكان  ،  اب االلاتهانة بهااإن هلذه الفرات راقاات ماذخورة ال -4
 فقد جاا  هاذا اتلوجياه احلضااري ىلع التغالهلا دلفع املسرية احلضار ة لألمة.

 وته حىت يسث اهلل األرض ومن ع يها. شلك قسآن يتعبد بتال

ة عناادما  ناا  تتعااسض ل مالحقااة وتفصااي  األمااس أن ادلعااوة اإللااالمي
يتشاوف  رلول اهلل  ضطهاة من روا ي  الكفس يف مية امليسمة،  نواال

ل نرصة من زعما  القبائ  العسبية، يف هذه الظسوف الصاعبة جاا ت خنباة مان 
ل تحادث معاه بشاأن اإللاالم، يف الوقا  اذلي  وجها  العاسب إىل انلا  

صاةف مقدم األع  ابن أم ميتوم ع يه يلع ن إلالمه، فاأعسض عناه مقابال 
يرتتب ع يه من نتاائج لصاالج  ىلع وجها  مية امليسمة رمعا يف إلالمه ، وما

ادلعوة اإللالمية، فجا  القسآن اليس   معاتبا ل مصطى ع يه الصالة والساالم 
ماة العادل امن واجبات القائاد أن ناس  ىلع إقىلع هذا اتلرصف، منبها بأن 

وعدم اإللتهانة بطاقات أحد، ولع  راقة هذا األع  تكون أنفاع لألماة مان 
َّم  ٻ َع ََب َوتََدّلَّ )، فأنزل اهلل تعاىل  ريه ع 

َ ن َجاءه  األ 
َ
ه   پ أ رِيَك لََعلَـّ د  َوَمـا يـ 
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ّكَّ  َرى  ڀ يَزَّ  َ ر  َفَتنَفَعه  اذل  ََّ و  يَذَّ
َ
َن  ٺأ َتغ  ا َمِ  اس  مَّ

َ
ى ٿ أ نَت هَل  تََصدَّ

َ
َوَمـا  ٹ فَأ

ّكَّ  الَّ يَزَّ
َ
ََع  ڦ َعلَي َك أ ا َم  َجاءَك يَس  مَّ

َ
َد ََي ََش  ڄوَأ نَت َعن ـه  تَلَـ َّ فَ  ڃَو  

َ
 چأ

ََِرةٌ  رَه   ڇ ّلََكَّ إِنََّها تَذ  ََ (ڍ َفَم  َشاء َذ
(6). 

أج  إن اإلنسان املعوق عنده قوة  منة، وهذا ماا جعا  انلااس يقولاون يف 
امل   السائس "ى ذي اعهة جبار"، هو ل س جبارا إنماا عوضاه اهلل وأعطااه ماا 

من آفاة، وهاو ماا يساميه الع ماا   يستعني به ىلع مواجهة احلياة ر   ما أصابه
حسم إنساانا شا را  إذابقانون اتلعو ض، فهناك لنة إهلية أن اهلل لبحانه وتعاىل 

آخس، فاألع  ىلع لبي  امل ال فقد ابلرص ولكن جتده قاوي  راعوضه مقاب ه ش 
يعاسف  السمع، وهل قدرة اعيلة ىلع اتلميزي بني األصوات، قوي اإلحساس باال مس،

 قضائه. طواته ، قوي احلافظة، فسبحان اهلل السؤوف بعباةه العدل يفانلاس من خ
بعدما ت ىق العتاب من ربه يف لورة عبس إىل توجيه  لقد بارش املصطى

ية هذه الرشنة من املجتمع، ف ن يلع لبي  امل ال: يعهد أنظار األمة ألهمية راع
اس أثنا   يابه عن املدينة لعبد اهلل بن أم ميتوم اذلي اعتبه فيه ربه يلصيل بانل

سه، وروى ا، واكن ابن عباس يؤم انلاس بعدما فقد بصا(0)املنورة يف بعض  زواته
 .(3)ابلخاري والنسايئ أيضا أن عتبة بن مال   ن يؤم قومه وهو أع 

سنة اوقد تعدةت صور توجيهات املصطى صىل اهلل ع يه ولا   هلاذه الشا
ض ىلع رفع معنو اتها ون هاا ىلع العما  مان )العميان( ولألمة، ف ن ةوما نس
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صربت واحتسب  ومارل  ةورها احلضااري ةون أن  إذاخالل تعظي  األجس هلا  

جتع  من هذه العاهة اعئقا وعقبة أمام أخذها دلورها املنالب يف املجتمع، فقاد 
 إذا :إن اه قـا هماا باجلناة، فقاال: "يمن فقد إحدى عينيه أو لِك برش انل  

وجا  يف احلاديث القاديس:  .(6)"يت عبدي حبب بتيه فصب عدضته عنهما اجلنةابتل
 ".(0)م  أذ بت حب بتيه فاحتسب لم أرض هل ثدابا دون اجلنة"

عية االجتماجتاه هذه الفرة   وكعاةة الصحابة اليسام ما أن رأوا ل وك انل 
يع رمحاه اهلل األوزااإلماام  حىت بدأوا يتسابقون يف مد يد العون هلا، فقاد روى

فاسآه أناه خاسج يف لاواة ال يا  عن اخل يفة الساشدي اقاي الفاروق عمس 
 آخاس فذهب عمس فدخ  ب تاا ثا  ةخا الصحايب اجل ي  ر حة بن عبيد

بعجوز عميا  مقعدة، فقال هلاا: ماا  نذاف ما أصبج ر حة ذهب إىل ذل  ابلي  ف
كذا وكذا، يأت ين بما يصا حين، إنه يتعاهدي منذ  :بال هذا السج  يأتي ؟ قال 

 .(3)وخيسج عين األذى، قال ر حة: ثك ت  أم  يا ر حة، أعرثات عمس تتتبع
شديد الرب ألصحاب العاهات خاصة العميان، واكن ال يسة هل  واكن عمس 

ول جهد التطاعته أن نقق هلا  ماا يتمنااه ى واحاد مانه ، ولعا  ار با، ون
، أحاد (6)رضم اليفيف أمية بن األليس اليناايقصته مع الصحايب الشاعس املخ
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وبشلك خا  الفراات  لاةات بين يلث خري شاهد ىلع حمبته للك أفساة جمتمعه
المه لِكب خاسج جماهادا يف  مة ابلرص، فقد  ن ألمية هذا ابناملحسومة من نع

ج ش أيب مو ى األشعسي يف العساق، فاشتاقه أبوه، فأخذ قائده بياده وةخا  ىلع 
 فأنشده قصيدة منها:ن اخلطاب عمس ب

 أاعذل قد عاذل  بغاري قاادر
 

 وماااا تااادر ن اعذل ماااا أالي 
 ع ماااااااااااااااااااااااااا 
 

 فنمااا كناا  عااااذيل فاااسةي
 

 لِكباااا إذ توجااااه ل عاااااساق 
 ويف رواية أنه أنشده: 

 "لِكباا "لَمن شيخان قد نشادا 
 
 

 !كتاب اهلل لاو عقا  اليتاباااا 
 باااااا إناةياااه، فيعاااسض يف أ 

 
 لِكب، ماااا أصاااابا فاااال، وأيب 

 
 

 لااجع  محامااة بطاان واة إذا
 

 إىل بيضااااتها أةعاااو لِكباااااا 
 تسكاا  أباااك مسعشااة يااااداه 

 
 وأماا  مااا تساايغ هلااا رشابااااا 

 
 

 فنن  واتلماس األجاس بعاادي
 

 كباااا املااا  ينبااع الرسابااااا 
 
 

وكتب إىل أيب مو ى األشعسي باسة لِكب إىل املديناة املناورة، فبىك عمس 
وةخ  ع يه، قال هل عمس: ما ب غ من باسك بأبيا ؟ قاال: كنا  أوثاسه  ف ما قدم

إىل أ ازر ناقاة يف إب اه   أرةت أن أح اب هل بلناا أيج إذانا  وأُفيه أمسه، وك
فأرنها وأتسكها حىت تستقس، ث  أ س  أخالفها حىت تربة، ث  أح ب هل فألاقيه، 

ىن، فقاال هل: إىل أمية فجا ه فدخ  ع يه، وهو يتهاةى وقد احنافبعث عمس 
كيف أن  يا أبا لِكب؟ فقال: كما تسى يا أمري املؤمنني، فقال: ه  لا  حاجاة؟ 



  يف احلضارة اإلسالمية رعاية الضعفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 46 

 
فقال: نع ، كن  أشتيه أن أرى لِكبا، فأشمه وأضمه ضمة قب  أن أموت، فابىك  

وقال: لتب غ يف هذا ما حتب إن شا  اهلل، ث  أمس لِكبا أن ن اب ناقاة عمس 
اإلناا ، وقاال: ارشب ، ففع  وناوهل عمس كما  ن يفع ، و بعث ب بنها إيله

قال: واهلل يا أمري املؤمنني إي ألش  راحئاة يادي  ،هذا، فأخذه، ف ما أةناه من فيه
هذا لِكب عندك، وقد جرنااك باه فوثاب إىل ابناه  :وقاللِكب، فبىك عمس 

لازم أبو ا  ف ا  يازل إ :وقالوا لاالكب ،وضمه، وجع  عمس واحلارون يبيون
   .(6)هما إىل أن ماتامقيما عند

ولار ىلع هذا انلهج ح م املس مني وأه  اخلاري يف األماة، فهاا هاو اخل يفاة 
م( يصادر مسلاوما حضاار ا 765-725ه/91-01األموي الويلد بن عبد امل ا  )

راقيا يعرب عن شفافية وإنسانية احلضارة اإللالمية واحرتامها هلذه الفرات، فقاد 
صة يف املجتمع يه من واجبات ادلولة، ذلا جنده يأمس ية الفرات اخلاأع ن بأن راع

بتخصيص قائد للك أع  يسهس ىلع راحتاه، فضاال عان راتاب شاهسي يغطا  
-767ه/626-99. كما ثب  عن اخل يفة الزاهد عماس بان عباد العز از )(0)نفقاته

 ،م( أنه كتب إىل أمصار الشام: أن ارفعوا إىل ى أع  يف ادلياوان، أو مقعاد769
)ةا  مزمن( نول ب نه وباني القياام إىل الصاالة،  ةن به فالج، أو من به زمانأو م

 .(3)فسفعوا إيله، فأمس للك أع  بقائد، وأمس للك اثنني من الزمن خباةم
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كارث عناده  إذاوجا  يف لرية عمس بن عبد العز ز البن عبد احلك  أنه  ن 
 .(6)ألمساض املزمنةأرقا  اخلمس وجهه  خلدمة املقعدين والعميان وأصحاب ا

و سوي السحالة املس   الشهري ابان بطوراة يف رح تاه أناه شااهد يف بغاداة 
مجاعة من العميان يؤمس للك واحد منه  بكسوة و الم يقاوةه، ونفقاة جتاسي 

 .(0)ع يه
ولع  تسابق أه  اخلري ح ما وحميومني ىلع وقاف األوقااف لصاالج هاذه 

يع لألماة اإللاالمية، االجتماااحلاس نضج  عية خري شاهد ىلعاالجتماالفرات 
ولمو حضارتها، إذ يندر أن نسى بقعة معماورة  نا  تاتيف  بظاالل احلضاارة 
اإللالمية ال يوجد فيهاا وقاف ألصاحاب العاهاات، فا ن ىلع لابي  امل اال: 

م(، معجازة ةهاسه يف إتياان 6033ه/136صاحب إرب : أبو لعيد كوكباوري)ت
 .(3)ات ل زمىن والعميان، فامتألت به اخلري والرب، فقد بىن أربع خانق

ويف تونس  ن وقف ليدي أيب العباس السبيت ل عمياان والازمىن يأخاذون 
. كما وقف أمري (6)كرثة عدةه  عه ما يع شون به ذكورا وإناثا ىلعى يوم من ر 

اس أمحاد بان عباداهلل بان العب وبأاملؤمنني أبو فارس عبد العز ز بن الس طان 
م( بيمارلتانا ل ضعفا  والغسباا  6393ه/791ادلولة احلفصية ) مسا أحممد أحد 
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. كماا (6)وأوقف ىلع ذل  أوقافا ك ارية يف تاونس ،وذوي العاهات من املس مني 

وجد يف مدينة فاس قرص يس : "ةار الشيوخ" خمصص لاو ج امليفوفني اذليان 
 .(0)ال يتوفسون ىلع لكن

يت وفستها احلضارة اإللالمية هلذه عية الساقية الاالجتمالقد لاعدت اخلدمة 
الفرات إىل تفجري راقاتها ال منة، واليت أثمست ع ما وأةبا وإبادااع يف خمت اف 
احلقول، حىت أن بعضه  أخذ يفتخس بعاهته اليت ل  تعقه عن أخذ م نتاه باني 

 أعالم األمة، فها هو الشاعس األع  بشار بن بسة يقول:

 ودل املولاااوة أعااا  وجدتااااه إذا
 

 وجاادك أهاادى ماان بصااري وأحااوال 
 عمياا  جن نااا واذل   يف العاا  

 
 فجر  عجيب الظن ل ع ا  معقاال 

 واغض ضاايا  العااني ل ع اا  رافاادا 
 

 (3)ما ضيع انلااس حصاال إذالق ب  
وقد مزق الوشاحون موشحاته  عندما افتتج الشااعس األعا  اتلطاييل، أباو  

 بقوهل: م( موشحه6001ه/502جعفس أمحد بن عبداهلل )ت

 ضاااحٌ  عاان مُجااانْ 
 

 

 لاااافٌس عااان بَاااادرِ  
 

 
 َضاااَق عنااُه الزمااانْ 

 

 

 َصاااااْدري هُ وََحاااااوا 
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 .(6)وذل  اعرتافا بعبقس ته، حيث صار توشيحه م ال لائسا يف انلاس

وال ننىس الشاعس الفي سوف رهني املحبسني، أباو العاال  املعاسي ووصافه 
عان أشاعاره ونظس اتاه  سون، فضاالال نجوم وصفا عجز عنه الشاعسا  املبصا

 .(0)الف سفية، مما جع ه حم  ثنا  وتقديس ع ما  الرشق والغسب ىلع حد لوا 
ولعاا  املتأماا  ليتااب الاارتاث اإللاااليم ي حاا  مااا حظياا  بااه الفرااات 

عية اخلاصة من عناية وتكس  ، إذ أفسةت هلا مؤلفات وأحبااث عديادة االجتما
يولوجية تفيريه ، ومالماج تسصد نتاجه  الع يم، وتتحدث عن مواهبه  ولي

شخصياته ، واليت  ن  يف الغالب حم  تقديس وثنا  األمة ح ماا وحمياومني، 
حىت أن اخل يفة  ن ال  د حسجا يف بعض املنالبات من أن يصب املا  ىلع ياد 

 أحد الع ما  امليفوفني تقديسا لع مه.
ذه الفراات، ياة هاومن الع ما  اذلين لج وا لبق احلضارة اإللالمية يف راع

م( اذلي ألاف كتاباا 016-717ه/055-652عمسو بن حبس بن حمباوب اجلااح  )
يسج  فيه إبدااعت وإلهامات أصحاب العاهات يف خدمة احلضارة اإللاالمية 
ألماه: "الربصان والعسجان، والعميان واحلوالن"، ذكس فيه جمموعة مان مشااهري 
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اهلل بان عبااس،  املط ب، وعبد العميان منه  ىلع لبي  امل ال: العباس بن عبد 

حسان بان ثابا ، والربا  بن اعزب، واهلل بن أرق ،  وأبو لفيان بن حسب، وعبد
أباو العاال  املعاسي، وها  وبشار بن بسة، وعمسو بن لك وم، واملطع  بن عدي، و

  أعالم يف اتلفسري والفقاه واحلاديث واألةب والسيالاة واحلاسب، كما يالحَ 
 ه يف آخس عمسه.وقس  كبري منه  فقد برص

وذكس نلا اجلاح  أيضا من العور: األشعث بن ق س اذلي ذهبا  عيناه ياوم 
الريموك، واألحنف بن ق س، واألشرت انلخ ي، واملختار بان عبياد، ومها  مان 

 .(6)كبار قاةة ادلولة اإللالمية
، والقائاد الشاهري (3)، وأبو األلاوة ادلؤا(0)ومن العسجان: األقس  بن حابس

 .(5)، والصحايب اجل ي  ر حة بن عبيد اهلل(6)نصري فاتج األندلسمو ى بن 
م( فقد خصص آخس فص  من كتاباه "املعاارف" 009ه/071أما ابن قت بة )ت

 أيب بان وعقيا  ،ل م فيف، ذكس منه : أبا قحافاة وادل أيب بكاس الصاديق 
 .عمسه آخس يف برصه ذهب اذلي  وقا  أيب بن ولعد ، رالب

م( 6022 ه/597زي، مجال ادلين أبا الفسج عبادالسمحن بان يلع )تولاق ابن اجلو
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فصال يف آخس كتابه "ت قيج فهوم أه  األثس" يف تسمية العميان األرشاف. كذل  
 يف كتابه "رأس مال انلدي " أرشاف العميان. اباذكس أبو العباس أمحد بن يلع بن ب

  اهليماان يف أما صالح ادلين أيب  الصفدي فقد ألف كتابا ألاماه "نكا
 نك  العميان". ول خطيب ابلغداةي جز  مجعه يف العميان، و ريه  ك ري.

عياة، االجتماسنة اوقد أفسةت كتب الفقه مساحة ال باأس بهاا هلاذه الشا
ات املرتتباة هلاا وع يهاا، فجاوزت وقاف األعا  لاامفسكزت ىلع احلقوق واال

ة من خالل ما أوقفه من ل ساه  يف تسك بصماته يف خدمة األم (6)لصحة عبارته
  ع يه من عسق جب نه وجهده أثنا  ممارلته دلوره مال منقول و ري منقول حتص  

املتمازية الايت وفستهاا هل هاذه  الساعيةاحلضاري، اذلي ما  ن يلقوم به لوال هذه 
 احلضارة.

ولع  ابلعض يظن بأن راعية احلضارة اإللالمية ل ميفوفني أتاح  هل  فسصة 
ملجاالت انلظس ة من شعس وأةب ولغة وتفسري وفقه وف سفة، ب  األمس انلبوغ يف ا

ل  يقترص ىلع ذل ، ب  تعداه إىل الع وم اتلطبيقية، ف ن هناك كوكبة من األرباا  
امليفوفني، يأيت ىلع رأله : الطبيب أبواحلسن يلع بن إبساهي  بان بكاس، اذلي 

أراة  إذاصاناعة الطاب، واكن تثين ع يه املصاةر بقوهلا: إنه  ن فاضاال اعماال ب
حلاال باول املاسىض،  معسفة ما رسأ ىلع وجوه املسىض من تغري فضال عان معسفتاه

التعان ببعض تالميذه يف وصف ذل . ومنه  أبو احلسان بان مياني ابلغاداةي 
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(6)الرض س اذلي  ن يقوةه ت ميذه إىل ةيار املسىض تلفقد أحواهل ... و ريه  

. 
ين لج وا بصمات واضحة يف احلضاارة اإللاالمية ومن الع ما  العميان اذل

 وشهد هل  ع ما  األمة باتلمزي:
إبساهي  بن إلحاق: األةيب ال غوي الشاعس،  ن من الشعسا  املجاوةين،  -1

 م.993ه/370لمع احلديث وتع   الفقه والالكم، مات يف ن سابور 
ه  إبساهي  بن مسعوة بن حسان املعسوف بالوجيه الصغري انلحوي، من أ -2

السصافة ببغداة، واكن عجيبا يف اذل   ورسعة احلفا ، نفا  كتااب لا بو ه، 
 م.6693ه/592ت

ع ا  ادليان  ،أمحد بن إبساهي  بن حسن بان توهيا  القاسأل األماوي -3
م(.  ن فقيهاا هل مشااركة يف انلحاو 6007-6003ه/101-102س س الفقياه )االض

 واألصول.

شمس ادلين أباو  صور العالمةبن أمحد بن معايل بن من أمحد بن احلسني -4
ابن اخلبااز صااحب اتلصاانيف،  ن  ،عبداهلل اإلربيل املوصيل انلحوي الرض س

 م(.6066ه139والعسوض والفسائض )ت باراع يف انلحو وال غة ألتاذا

أبو العال  املعسي، أمحاد بان عباداهلل بان لا مان بان حمماد املعاسي،  -5
 م(.6257-973ه/669-313ت)
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املهاباذي الرض س من تالميذ عبدالقاهس اجلسجاي،  ن أمحد بن عبداهلل  -6
 حنو ا، وهل رشح ال مع.

أمحد بن حممد بن يلع بان نماري أباو لاعيد اخلاوارزيم الرضا س الفقياه  -7
الشاف ي: قال اخلطيب: ةرس وأفىت ول  يكن بعد أيب الطياب الطاربي  العالمة

 م(.6251ه/660أفقه منه، ت

ملقاسئ ابلغاداةي،  ن اعملاا باتلفساري أمحد بن حممد املسندي الرض س ا -8
 م(.6653ه/560والفسائض وبتعبري السؤ ا )ت

س س املقاسئ اإلماعي  بن أمحد بن عبداهلل احلريي، أبو عبدالسمحن الضا -9
م(، 6230-976ه/632-316املفرس والواع  الفقيه املحدث، أحد أئمة املس مني )

 احلديث والوع  و ريها.هل اتلصانيف املشهورة يف ع   القسآن والقسا ات و

أيمن بن ناب  احلبيش امليك الطو   الرض س، عداةه يف صغار اتلاابعني   -11
 م(، روى هل ابلخاري والرتمذي والنسايئ.771ه/612)ت 

احلسني بن يلع بن ثاب  املقسئ: صاحب املنظومة يف القسا ات السبع،   -11
 م(.900ه/ 307واكن حافظا ذكيا، ودل أع  )ت 

  ا، احلسني بن يولف بن أمحد، أبو يلع األنصاري األندلسابن الزال ل  -12
 الرض س،  ن حمققا مشاراك يف فنون عديدة.

عبداهلل بن عبدالعز ز، أبو القال  الرضا س، انلحاوي املعاسوف باأيب   -13
يف  داة، وهل كتاب يف الفاسق، وكتاابمو ى  ن يؤةب املهتدي،  ن من أه  بغ

 اليتابة واليت اب.
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مد، أبو حممد امليفاوف انلحاوي القاريواي،  ن اعملاا عبداهلل بن حم  -14 

يف العسوض يفض ه أه  الع ا  ىلع  م( وهل كتاب902ه/320والشعس )ت  بالعسبية
ى ما صنف، واكن  السح ة إيله من مجيع أفس قية، ألنه  ن أع   انلاس بانلحو 

 والشعس وال غة وأيام العسب.

س س اقسئ احلرصي الشاعس الضاحلسن الفهسي امل يلع بن عبدالغين، أبو -15
 م( ومن قصائده املشهورة:6251ه/660)ت 

 يلااا  الصاااب ماااىت  اااده ياااا
 

 قياااااام السااااااعة موعااااادهأو 
ااااااار    أرقااااهفرقاااااد السااااَم 

 
 (6)ألااااااف ل بااااااني يااااااسةةه 

  

 :المجانّي وأصحاب األمراض المزمنةراعية  -ب

ة اليت جت ا  من معال  ريق ونضج احلضارة اإللالمية ت   ال مسات السحيم
يف العناية باملصابني بأمساض عق ية أفقدته  السيطسة ىلع ذواته  والشعور بمان 

جند احلضاارة اإللاالمية  ،ر   هذا لكه ،وباتلايل فقدوا ةوره  يف احلياة ،حوهل 
هذه الفراة  ساعيةبولعها ل تبذل ما ،اليت جع   من مبدأ السمحة نربالا  وهاةيا  هلا

وتك ياف مان  ،والعم  ىلع عالجها بقدر املساتطا  ،اواتلخفيف من معاناته
واذلي يعد ركنا  مان  ،وتأصيال  ملبدأ اتل ف  والسمحة ،صونا  ليسامتها ،يعتنون بها

انترشت األوقاف وةور الرب واإلحساان يف مشاارق األرض  ،أراكن هذه احلضارة
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 ية بهذه الفرة.اومغاربها ل عن
وأفسةت  سفاا   ،املجانني ساعيةل وقد خصص  ادلولة اإللالمية مستشفيات

. كماا ذكاس املؤرخاون (6)خاصة يف املستشفيات العامة ملداواته  رس س ا  ونفسيا  
أنه جاا  يف نفقاات اخل يفاة العباايس املعتضاد بااهلل أناه خصاص ملستشاى 
الصاعدي اذلي  ن قد ألسه القائد صاعد بن خمدل أمواال  ل نفقة ع يه ألثمان 

 .(0)واألرشبة خلدمة املغ وبني ىلع عقوهل األةو ة واألرعمة 
ى جمنون ات املخصصة لألمساض العق ية أن "وجا  يف وقف أحد املستشفي

ونمماناه باملاا   ،فيااعاعن عناه ثياباه ى صاباح ،خصص هل خاةمان خيدمانه
ث  ي بسانه ثيابا  نظيفة ث  يفسحانه يف اهلاوا  الط اق ويسامع يف اآلخاس  ،ابلارة

. وذكس السحالة ابان جباري أناه (3)ي ة و انلغمات املوليقية الطيبة"األصوات اجلم
اعين يف أحد ابليمارلتانات بالقاهسة جناحا  خاصا  متسع الفناا  فيهاا مقاصاري 

 .(6)وأنه  ن من يتفقده  ى يوم ،ع يها شبابي  احلديد اختذت ل مجانني
رة ابان عباد وقد انترشت مستشفيات املجانني يف ى املدن اإللالمية فاأو 

وهاو ةياس  ،ربه يف "العقد الفس د" أن هناك بيمارلتانا  خاصا  باملجانني يف بغاداة
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. كماا  ن هنااك مستشافا  آخاس (6)هسق  القدي  ىلع مسح ة من مديناة والا  

ويف مديناة فااس  ن هنااك بيمارلاتان لايدي فاسج  (0)ل مجانني يف ةمشاق
 .(3)ل مجانني

 6050ه/105-151لف يعقوب بن عبد احلاق )ويف العرص املس ين اهت  أبو يو
فقد  ن حسب ما ورة عن ابان أيب زر  أناه ك اري  ،املجانني ساعيةب (م6001 –

 ،صانع املارلاتان ل ماسىض واملجاانني ،اخلري والسأفاة ىلع الضاعفا  واملسااكني
وأماس  ،ومجيع ما نتاجون إيله من األ ذياة واألرشباة ،وأجسى ع يه  انلفقات

 .(6)  يف الصباح واملسا بتفقد أحواهل
قاد اعتاىن  ،و ؤكد املؤرخ السالوي بأن الس طان يعقوب املنصور املوحادي

. كماا باىن يف ماساكش (5)وأجاسى ع ايه  األرزاق يف مجياع أعمااهل ،باملجانني
كما خصص ل ماسىض  ،مارلتانا  وأجسى هل ثالثني ةينارا  يف ى يوم بسل  الطعام

تماثا  املاس ض ل شافا   نذافا ،تا  والصيفمالبس ل نوم فضال عن كسوة ل ش
و قاول املاؤرخ  ،واكن فقريا  أمس هل عند خسوجه بمال يعتاش منه ر  ماا يشاتغ 

   .(1)ما أظن يف ادلنيا م  ه :املساكيش
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والتمست عناية ادلول اإللالمية املتعاقبة باملجانني حىت فارتة متاأخسة مان 
رلتان الس طان الع ماي ل يمان بن فرنى ىلع لبي  امل ال بيما ،ادلولة الع مانية

م( يف 6511ه/976صاافس  00الساا طان لاا ي  اعرش لااالرني آل ع مااان )ت 
واة املاسىض وتسبياة املجاانني باأنوا  األرشباة اقد خصص ملاد ،القسطنطينية

. ع ما  بأنه  ن خيصص للك جمنون يف معظ  املستشفيات (6)واألرعمة واملعاجني
سا  ا والسفق و صحبه باني الزهاور والس ااض اخلضامسافقا  خاصا  يأخذه بال ني
 .(0)ي اذلكس احليي آويسمعه تستيال  هاةئا  من 

ل رتو ج والتس ية مان أثاس  وتؤكد املصاةر بأن احلضارة اإللالمية أةرك  ما
 فا ن يف بعاض ،يف إةخال ابلهجة ىلع املاسىض املصاابني بااألمساض انلفساية

إلنشاة تقوم بننشاة األناشيد اجلمي ة ل رتفيه ل املستشفيات ىلع لبي  امل ال فسق
 .(3)عن املسىض اذلين ال يستطيعون انلوم

 يف قاااعت منفاسةة عان بقياة املاسىض يف بعض األحيان  ن يعزل املؤرقنيو
نه  باألصوات انلدية فضال  عان تسا يته  باألقاصايص الايت إذاحيث تشنف 

واكن  ، ي يات املضاحيةإىل جانب مشاهدة بعض اتلم ،ي قيها ع يه  القصا 
أيضا  املؤذنون يف املسجد املالصق ل مستشاى يؤذناون يف الساحس قبا  ميعااة 

  عان لاو نشدون األذ ر بأصوات ندية من أج  ختفياف األ ،الفجس بساعتني
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 .(6)املسىض اذلين يضجسه  السهس ورول الوق  

خاصة  ،ملسىضكما تنبه  األمة اإللالمية إىل أثس العوام  انلفسية يف معاجلة ا
يبااةرون إىل  ذلا جند بعض أها  اخلاري واإلحساان ،املصابني باألمساض انلفسية

يف  فقد أوقف أحد املحسانني ،وقف األوقاف خلدمة هذا اهلدف اإلنساي السايم
باملستشافيات  مدينة رساب س ال بنانية وقفا  خيصص ر عه تلوظيف اثنني يماسان

خافتاا  ل سامعه املاس ض بماا ياو  هل  يوميا  فيتحدثان جبانب املاسىض حادي ا  
فقد ثب  ع مياا   ،. وكما هو مع وم(0)بتحسن حاتله وامحسار وجهه وبس ق عينيه

فااملس ض اذلي يتمتاع  ،ايلوم بأن السوح املعنو ة هلا أثس كبري ىلع حالاة املاس ض
 بسوح معنو ة اعيلة يتعاىف أرس  من املس ض اذلي يتصف بضعف املعنو ة.

 :األمراض المزمنة واخلطريةأصحاب  -جا 
 ،ول  ينس الوجدان احلضاري اإلنساي أصحاب األمساض املزمناة واخلطارية

فقد وجدت الي ري من األوقااف يف خمت اف  ،ل س هل  أقارب يقومون بأمسه  ممن
فقد خصاص اخل يفاة األماوي  ،عيةاالجتمااملدن اإللالمية خلدمة هذه الرشنة 

 ةمشااق يف امل ااال لاابي  ىلع (م766 – 725/  ه91 – 01الويلااد باان عبااد امل اا  )
 .(3)بانلاس حت كه  واإلنفاق ع يه  ومنعه  من االلساعيت اجلذام ملسىض مصحات

بان الفاسات وكاذل  العياين كياف حاس  حا م ادلولاة او ذكس املاؤرخ 
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اإللالمية ىلع إخساج املصابني بالرب  واجلذام مان املادن امليتظاة إىل حياث 
. ووجدت بمديناة فااس املغسبياة يف (6)صحات خاصة لعالجه  ن  تقام هل  م

عهد الورالني ربض خا  باملجذومني نتوي ىلع ماائيت مااعل حتا  إرشاف 
رئ س السبض امللكف جبمع ماداخي  األوقااف اخلاصاة بهاؤال  وبأنفاقهاا ىلع 

. وقد رتب أبو يعقاوب املاس ين ل فقاسا  وأصاحاب العاهاات (0)توفري حاجاته 
وأوقاف يف  .(3)ماال  مع وما  يقبضونه ى شهس من جز ة ايلهاوة العيم جلذىم و

السا طان أيب العبااس أمحاد بان  فارس عبد العز ز بن وتونس أمري املؤمنني أب
مارلاااتانا  ل ضااعفا  م( 6393ه/791ك ادلولااة احلفصااية )اهلل أحااد م ااوعبااد

 .(6)ةوالغسبا  وذوي العاهات من املس مني وأوقف ىلع ذل  أوقافا  ك ري
 ه/626-99) – تعااىل اهلل رمحاه –واكن اخل يفة األموي عمس بن عبد العز از 

 ياةامن بيا  ماال املسا ني فس ضاة الصاحيج ليف يفسض ل زمىن م(767-769
ألحد والة عمس يف ةمشاق أال يكاون هلاؤال  فس ضاة  م اة  اوقد بد ،حاجته

فأماا  ،نسن إيله الزمن ينبيغ أن :كفس ضة الصحيج، فقال يف رةه ىلع اخل يفة
أتاك كتايب هذا فاال  إذا :فيتب إيله اخل يفة ،أن يأخذ فس ضة رج  صحيج فال

 .(5)وال تشق ع يه  ،وال تعرسه  ،تعن  انلاس
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ويستند عمس بن عبد العز ز يف فع اه هاذا ىلع ماا  ن يف عهاد يلع بان أيب  

 (6)نلخا ياذلي كتب إىل اعم ه املعني ىلع مرصا األشارت ا ،رالب ريض اهلل عنه
بأن يعتين بأه  الزمانة واملسىض حيث قال: "ث  اهلل اهلل يف الطبقة السفىل  هيوصي

فانن يف  ،وأه  ابلؤس والازمىن ،من اذلين ال حي ة هل  من املساكني واملحتاجني
واجع  هلا   ،لتحفظ  من حقه فيه ا واحف  اهلل ما ،هذه الطبقة قانعا  ومعرتا  

فانن لألقىصا  ،ن  الت صوايف اإللالم يف ى بدلقسما  من بي  مال  وقسما  م
ولك قد الرتعي  حقه، وال يشاغ ن  عانه  بطاس... وال  ،منه  م   اذلي لألةىن

يلا  مانه ، ممان تقتحماه العياون، إتصعس خدك هل . وتفقد أمور من ال يص  
يلا  إوحتقسه السجال، ففسغ ألوئل  ثقت  من أه  اخلشية واتلواضاع، ف ريفاع 

، فنن هؤال  مان باني ىل اهلل لبحانه يوم ت قاهإعذار عم  فيه  باإلاث   ،أموره 
 .إيلاه ىل اهلل يف تأةية حقاهإفأعذر لُكٌّ وىل اإلنصاف من  ريه ، إالسعية أحوج 

ث  احتم  اخلسق منه   وتعهد أه  ايلتي ، وذوي السمة يف السن ممن ال حي ة هل...
 .(0)ي  بذل  أُناف رمحتهيبس  اهلل ع  ،والعيي وانج عنه  الضيق واألنف

واكن من رشط ابليمارلتان اليبري انلوري اذلي ألسه نور ادلين حمموة زنكا  
وقاد جاا  يف رشط وقفاه اذلي  ،واملساكني م( أنه يكون ىلع الفقسا 6665ه/569)

شهد به ىلع نفسه أناه وقاف ىلع ابليمارلاتان املعاسوف بالامه وجع اه مقاسا  
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من ضعفة املس مني اذلين يسىج بسؤه  وهاو يساتعدي الفقسا  واملنقطعني  وياتلد
. (6)رشط... إىل اهلل تعاىل ىلع من يساعد ىلع تغيري مصارف وقفاه وإخساجهاا عماا

. وقاد (0)(م6050ه/151) وقد التمس هذا ابليمارلتان يف عم ه حىت مقدم اتلتار
وب بن جبري من أعظا  ابليمارلاتانات يف الشاام ىلع اإلراالق يف احلاسااعتربه 

 .(3)الص يبية ال ب  اعتربه مفخسة من مفاخس اإللالم العظيمة
أنشاأ  ،وجا  ىلع عتبة باب مارلتان حصن األُساة "بس  اهلل السمحن الاسحي 

هذا ابليمارلتان املبارك العبد الفقري إىل اهلل تعاىل بَُكتَِمس بن عبد اهلل األرشيف 
وأوقفاه ىلع ماسىض  ،تعااىلأثاباه اهلل  ،ناشب الس طنة املعظمة حبصن األُاساة

 .(6)م6369ه/769وذل  يف شهور لنة  ،املس مني املقيمني والوارةين

وهيذا جنح  احلضارة اإللالمية يف تسمجة اتلوجيهات القسآنية وانلبو ة إىل 
وتوايس أصحاب  ،واقع جمسد يف مؤلسات اجتماعية تكفيف ةمو  الضعفا 

 ،راقاته  مان أجا  خدماة األماة وتعم  ىلع األخذ بأيديه  وتفجري ،العاهات
ولع  مان أباسز ماؤرشات هاذا  ،فنجح  أيما جناح يف حتقيق أهدافها السامية

انلجاح هذا الك  اهلائ  من الع ما  من أصحاب العاهات ممن تزخس به  كتب 
حيث ال جند فساع  من فسو  املعسفة يف الغالب األع  إال ونطاالع الا   ،الرتاج 

 عاهات قد تسك بصمة من ابلصمات العم ية فيه.اعل  مصاب بعاهة من ال
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 قضاء الين عن الغارمّي :رابعاً 
ل  تنس احلضارة اإللالمية بأن تغمس ب مساتها اإلنساانية ت ا  الفراة الايت 

لاتدانة إىل اال وأجلأتها احلاجة (0)ىل فقدان أمواهلاإتعسض  لسبب من األلباب 
إذ جع ا  هلاا نصايبا مان  ، فرتاكم  ع يها ادليون حىت عجازت عان الوفاا

لألماة فضاال مصارف الزاكة ملساعدتها يف مواص ة مشوارها يف ابلنا  احلضاري 
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ـَدقَا    إِنََّمـا)متهاان واذلل عن حف  كسامتهاا مان اال َقـَراء الصَّ  َوال َمَسـاَيِفِ  لِل ف 
َنلََّفةِ  َعلَي َها َوال َعاِمليِفَ  م   َوال م  قَاِب  َوِف  ق ل دب ه  ُِ  َوِف  َغارِِميفَ َوال   الر  ُِ  َواب  ِ  اَّلل   َس ِي  السَّ ِي

(َحنِييمٌ  َعلِيمٌ  َواَّلُل  اَّلل   م  َ  فَِريَضةً 
 (1). 

 ،عطا  مان الازاكة بصافته فقارياألغارم فقريا بعد أةا  ادلين عنه ظ  ا إذاو
فيأخذ يف هذه احلالة من أموال الزاكة بصفتني صفة الغارم وصفة الفقري رش طاة 

 .(0)ين يف معصيةال يكون ادلأ
س ن واألخاذ اوقد رب  احلضارة اإللالمية أرو  األم  ة يف إاعناة املعسا

واتلخفيف من معاناته  ومسااعدته  ىلع مواصا ة حيااته ،  ،بأيدي الغارمني
 ل حكا  تويلاه بعد –اهلل عنه  ريض –فقد رش  اخل يفة عمس بن عبد العز ز 

 أبسزهاا مان املحتااجني دةملسااع مسالي  عدة فأصدر رعيته حاجات بت مس
 عان ادلين اقضوا أن: " اآلفاق يف عماهلإىل  كتب فقد ،الغارمني عن ادلين قضا 

 وهل ،واخلااةم ،املساكن السج  عند جند بأننا :عماهل أحد إيله فيتب" الغارمني
فيتب عمس: ال بد ل سج  مان مساكن ياأوي إيلاه  ،ث يف ب تهاألثا وهل ،فسس
وأثاث يف ب ته ومع ذلا   ،وفسس  اهد ع يه عدوه ،وخاةم يكفيه مهنته ،رأله

 .(3)فهو اغرم فاقضوا عنه ما ع يه من ادلين"
كذل  عدة رلائ  يف قضا  ادليون عان رمحه اهلل  وكتب عمس بن عبد العز ز
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 عاساق عباد احلمياد بان عباد الاسمحن اعم اه ىلع الإىل  املعرس ن منها رلااتله 
سئ هل كتاب آخاس يف وق ،(6)عنه" ف فاقضمن أةان يف  ري لفه وال رسأن انظس "

. (0)عطوه من مال اهلل"أال يقدر ىلع أةائها ف ةمن  ن  ع يه أمانمسجد اليوفة "
أيب بكس بن حزم "أن ى من ه   وع يه ةين ل  يكن ةينه يف إىل  وكتب أيضا

 .(3)خسقة فاقض عنه ةينه من بي  مال املس مني"
م اتلضييق بالط ب ىلع املعرس والسفق وقد رابل  الترش عات اإللالمية بعد

ـة   ذ و مَلنَ  َوإِن) به وإمهاهل لع ه يتمكن من تسديد ةيونه مع الزمن َ ْس   َفَنِظـَرةٌ  ع 
ة  إىل  (...َم  َْسَ

 إذاوقد ذهب بعض الفقهاا  أن حبساه  ،وعدم املطابلة حببسه. (4) 
 .(5)قتأُد إعساره وعدم قدرته ىلع الوفا  من باب اتلعسف يف التعمال احل

خت فاوا يف اوإن  ،كما اتفق الفقها  ىلع وجوب نفقة املعرس ىلع قس به املورس
فمنه  من ولع هذا احلق ومنه  مان  ،مدى شمول هذا الوجوب دلرجات القسابة

 .(1)ضيقه ضمن ةائسة صغرية
يع ماع االجتمااوقد جسد الصحابة اليسام والس ف الصالج مفهوم اتل ف  

 س ن. فقاد روىا نوا خيففون مان مطابلااته  ل معساف ،املعرس ن أمج  جتسيد
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 ةيان هل  ن – عناه اهلل ريض –مس   يف صحيحه أن الصحايب أبا قتااةه اإلمام 
ماا فقال " هيلإ فخسج يوم ذات فجا  ،منه فيختبئ يتقاضاه يأتيه واكن ،رج  ىلع

 :س؟ قاالان  معساإآهلل  :قال ،ول س عندي أل  ،إي معرس :يغيب  عين؟ فقال
 غريمـه عـ  بنفَّ  م " :يقول لمع  رلول اهلل  :ث  قال ،فبىك أبو قتاةة ،ع ن

 .(6)"القيامة يدم العرش ظُ ت ملن عنه حما أو
نفس اهلل عناه  ،" من نفس عن مؤمن كسبة من كسب ادلنيا:ويف رواية أخسى

 ،ومن يرس ىلع معرس يرس اهلل ع يه يف ادلنياا واآلخاسة ،كسبه من كسب يوم القيامة
واهلل يف عاون العباد ماا  ن  ،لرت ىلع مس   لرته اهلل يف ادلنياا واآلخاسة ومن

. ويف رواية أخسى من رسه أن ينجيه اهلل مان كاسب ياوم (0)العبد يف عون أخيه"
 (3)القيامة ف ينفس عن معرسا أو يضع عنه

 قاال :قاال – عناه اهلل ريض –وروى مس   كذل  عن أيب مسعوة ابلادري 
 هل يوجد ف   قب ك   ن ممن رج  حولب" :-ول   ع يه اهلل صىل – اهلل رلول

 يتجااوزوا أن   مانه يأمس مورسا، واكن انلاس، خيال   ن نهأ إال أل  اخلري من
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قال لفتياناه  ة:ويف رواي ،حنن أحق بذل  منه جتاوزوا عنه :تعاىل قال ،املعرس عن 

 (6)فتجاوز اهلل عنه" ،لع  اهلل يتجاوز عنا ،جتاوزوا عنه
 تتزيع الكستة لَع الْقراء :مساً خا

لقد كف   احلضارة اإللالمية الفقسا  يف املجتماع اإللااليم وحسصا  ىلع 
عدم كرس أو جسح شعوره  يف املنالبات العامة فحسص  ىلع تاوفري املالباس 

بنا  املس مني فانترشت األوقااف هلاذه الغاياة انلبي اة يف ألوة ببقية أ ،املنالبة
ف ن  ىلع لبي  امل ال ختصص من أموال الوقاف يف شاهس  ،األمصار اإللالمية

رمضان ليسوة العديد من الفقسا ، كما يت  تقدي  اليسوة ل محتاجني ماستني 
 ،ويف فص  الشتا  م   ذل  ،ونعال ايف فص  الصيف قميصا وبلالا وقبع ى اعم

أن إىل  ويف بعاض انلصاو  الوقفياة إشاارة ،و زةاة ع يها جبة حمشوة بالقطن
ون اليسوة من قماش الئق مصنوعة من احلس اس أو اليتاان انلااع  بقادر تك

 .(0)كفاية أيتام الفقسا ، و ت  توز عها ىلع اذلكور واإلناث ىلع حد لوا 
عيد بن ع مان بان يعقاوب املاس ين وذكس صاحب روض القسراس عن أيب ل

ب اآلن يااأمس باجلباااإىل  أنااه "لاا  ياازل ماان واليتااه (م6336-6362ه/762-736)
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وأمس بمن مات من الغسبا   ،واألُسية يف زمن الشتا  والقس ل ضعفا  واملساكني
 .(6)و قام حبق ةفنه أحسن قيام" ،أن  هز و كفن يف اقياب اجلديدة

واكن الشيخ حممد بن أيب بكس ادلاليئ أحد أعيان املغسب  ن ياأمس املنااةي 
يلوم الفالي لزاو اة حمماد ا اليسوة ف يأتإىل  ن يناةي يف ابلدل: أال من احتاجأ

عادةه   اجتمع عنده من اخلالئق ما ال نيص ن ذل  ايلوم  نذابن أيب بكس، ف
 .(0)فيقس  ع يه  اقياب حىت يصدروا عن آخسه  ،إال اهلل تعاىل

املسااكني والضاعفا  والعجاائز   طان أبو عنان املس ين ف ن يكسوأما الس
 .(3)ةهواملشايخ واملالزمني ل مسجد جبميع بال

بو احلسن املس ين ىلع الضعفا  والشايوخ رواتاب شاهس ة ملعاشاه  أوأجسى 
 .(6)خسى لنو ة ليسائه أو

وأقام  خوندترت بن  حممد بن قالوون احلجاز اة وقفاا ىلع األيتاام  نا  
لاماعي  با  رفعا  يف إونص  .(5)منه ليسويت الشتا  والصيف اختصص قسم

م ىلع تقدي  6017 ـه/ 6006/مجاةى األول 61 وقفيته اليت أنشاها بالقاهسة بتار خ
كسوة ل نسوة العجائز الفقريات واملس مات العاجزات عن اليساب اخلايلاات 
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من األزواج اآليئ يقمن يف السباط اذلي أنشأه بباب اخل اق بالقااهسة تعطام ى  

س ذرااع مان العبا  )ناو  مان اواحدة يف شهس رمضان من ى لانة اثناا عشا
 .(6)بدلي ة  من الشاش وحسةالقماش( ولتة أذر

 ،   آخاساويف تونس وقف ملن وقع ع يه ز   مصاباح أو ت اوث ثوباه بشا
 .(0)يذهب هلذا الوقف ويشرتي به ثوبا آخس

خ  اخل يفة األموي الزاهاد عماس أ ،ابلنني زوج الويلد بن عبد امل   أما أم
فقاد  ،ماويبن عبد العز ز ف ن  رائدة من رواة األعمال اخلري ة يف العرص األا

حبب اهلل تعاىل هلا ابلذل والعطا  ف ن  تبعاث لنساائها وتكساوهن اقيااب 
جع  للك قاوم نهماة يف أل  وجع ا   :وتعطيهن ادلنانري. واكن  تقول ،احلسنة

واهلل ل ص ة واملوالاة أحب إيل من الطعام الطياب ىلع  ،نهميت يف ابلذل والعطا 
 .(3)ومن الرشاب ابلارة ىلع الظمأ ،اجلو 

 :زب والسمكتتزيع اخل
بما أن املدن شأنها يف ى زماان أن تكاون ميتظاة بالسا ن، وال خت او يف 

جند ح م ادلولة اإللالمية وأه   ،الغالب األع  من املعدمني أو أشباه املعدمني
ومان  ،يف أوقاات الغاال  واألزماات اخلري يف األمة يسعون هذه الفرات خاصاة  
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س ب ربس اذلي أوقف أوقافا لرشا  اخلا  وتوز عاه هؤال  احل م الس طان الظاه
رةب قماج ىلع إالف آسة اما اعتااة أن يتصادق ى لانة بعشاك ،ىلع املعدمني

 املساكني.
أما الس طان املؤ د فدأب ىلع إرلال بعض ممايليه ل ساؤال عان املحتااجني 

ويف أثنا  املجااعت اعتاة بعض لاالرني املمايلا  أن يكارثوا  ،لسد حاجاته 
كما  ناوا ياأمسون جبماع  ،توز ع األموال يف لخا  ىلع املساكني واملعدمني من

حبيث ي اام ى مانه   ،الفقسا  وذوي احلاجات وتوز عه  ىلع األ نيا  واألمسا 
 .(6)بنرعام عدة معني

يف ومجع الفقسا  وتوز عه  ىلع األ نيا   ن  فيسة عماس بان اخلطااب 
لو أن اهلل ل  يفسجها ماا تسكا   ،" احلمد هلل :لحني قا (م139ه/ 60)اعم السماةة 

ف ا  يكان اثناان  ،عداةه  من الفقسا أإال أةخ   معه   ،ةأه  بي  هل  لع
لو الاتقب   " :، وقال يف منالبة أخسى(0)يه  ن من الطعام ىلع ما يقي  واحدا"

الاتدبست ألخاذت مان األ نياا  فضاول أماواهل  فسةةتهاا ىلع  من أمسي ماا
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 .(6)الفقسا  

ويف مدينة تطوان يف املغسب ما يسبو ىلع عرش ن أرسة وقف أفساةهاا أوقافاا 
من أج  توفري اخل  ل محتاجني صباح يويم االثنني واخلم س مان ى ألابو  

.. .سيفاالشا ،باو هاالل ،الصافار ،اخلطياب ،وال باةي ،العطار :ومن هذه األرس
اخلا  اذلي ياوز  ىلع و وجد يف معظ  املدن املغسبية أوقاف من أجا   ،و ريها

 .(0)املحتاجني يوميا
م( فقاد 6926ه/  6369وقد التمس وقف اخلا  يف املادن املغسبياة حاىت اعم )

نااظس إىل   ـهبسلالة6369ذو القعدة  65رل  الس طان موالي عبد العز ز بتار خ أ
"وبعد، وص  جواب  عما أمست باه مان تنفياذ اخلا   :األحباس بادلار ابليضا 

 .(3)األفاقني"ل مسىض و
واكن الس طان أبو عنان املس ين  سي الصدقة ىلع املساكني بكا  بادل مان 

نتفا  باه ىلع حاد ذه الصدقة خ ا خمبوزا مت رسا لالواكن  ه ،بالةه ىلع ادلوام
 قول ابن بطورة يف رح ته.

وهناك يف بريوت  ن ما يعسف بال  وقف قفاة اخلا  حياث يوضاع اخلا  يف 
وقد الاتمس  ،حىت يأخذ منه الفقري حاجته ةون حسج من أحد م ن معني و رتك
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 ،م6063 ـهن ساان )إبس ا ( 6059ربياع اآلخاس  3هذا الوقف يف القيام بدوره حىت 
 أوقف  هلذا الغسض. (6)حيث  ن ينفق ع يه من ر ع حمالت وعقارات وخمازن

 وما زال  اعةة توفري اخل  ل محتاجني والفقاسا  جار اة يف احلجااز )مياة
 مان م( أن الي اري6905 -6979قااميت يف مياة )إل وقد رأيا  خاال ،واملدينة(

بواب احلسم يلأخذ الفقسا  حاجته  منه ى صباح أاملحسنني يضعون اخل  أمام 
 رعام هذه يف شهس رمضان.وتز د عم ية اإل

أما أشهس األوقاف وأقدمها قاربة يف بالة الشام فهاو وقاف تماي  ادلاري يف 
م( 6291ه/692يف ف سطني ر   أناه لا  يساج  رلاميا إال لانة ) منطقة اخل ي 
 ،وبيا  إباساهي  ،وبي  عينون ،واملسروم ،اخل ي  :ربعة قسى يهأوشم  الوقف 

واكن مادخول هاذا  ،% من منطقة اخل ي 12وبمسور الزمن أصبج الوقف يشم  
يف الوقف يستخدم اعةة يف توفري احلسا  واخلا  وإرعاام املحتااجني واملسانني 

 .(0)مدينة اخل ي 
ويف تونس وقف فس د حيث خصص تلوفري السم  ل فقسا  فيف بعاض أياام 

ذلل  خصص وقف يشرتى مان  ،السنة يأيت نو  من السم  تفيض به الشوارئ
وقاد الاتمس هاذا  ،الفقسا  جماناا ر عه جانب كبري من هذا السم  و وز  ىلع
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 .(6)م(6063ه/6059الوقف حىت اعم ) 

رة بعض فضائ  أه  ةمشق يف احلاس  ىلع إرعاام الفقاسا  و ذكس ابن بطو
س أحد منه  يف يلايل رمضاان " أنه ال يفط :خاصة يف شهس رمضان املبارك فيقول

فمن  ن مان األماسا  أو القضااة والياربا  فنناه يادعو أصاحابه  ،ةبلتأوحده 
ومن  ن  ،ومن  ن من اتلجار والسوقة صنع م   ذل  ،والفقسا  يفطسون عنده

أو يف مسجد و أيت  ،من الضعفا  وابلاةية فننه   تمعون ى يل ة يف ةار أحده 
 .(0)ى أحد بما عنده فيفطسون مجيعا

ه/ 6066)وجا  يف تسمجة ز نب بن  حممد بن  يلع باشاا املولاوةة يف القااهسة 
أنها  ن  من املحسانات اليباريات حياث  نا  تعاول يف األلاتانة  (م6000

 .(3)ربعمائة أرسة من الفقسا  واملساكنيوحدها أُرث من أ
وندثنا اتلار خ أن أول من عم   بيدها من أج  أن توفس األموال لإلنفااق 
ىلع الفقسا  واملساكني من ليدات السعيا  األول يه أم املاؤمنني ز ناب بنا  

 وتبياع ،وختسزها اجل وة تدبغ  ن  إذ ،(م166/ه02ت) -عنها اهلل ريض-جحش 
 دق به ىلع املساكني.ا تصنعه وتتصم

بعطائهاا وزعتاه ىلع الفقاسا  وعندما أرلا  إيلهاا عماس بان اخلطااب 
ملا خسج العطا  أرل  عمس بان  :فقال  ،واملساكني، فقد حدث  بسزة بن  رافع
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 فاس اهلل  :ف ما أةخ  إيلها قال  ،ز نب بن  جحش باذلي هلاإىل  اخلطاب
هاذا لكاه لا ؟  :ذا ماين. فقاالوالعمس  ريي من أخوايت  ن  أقوى ىلع قس  ه

صبوه وارسحوا ع يه ثوباا. ثا   :ث  قال  ،لبحان اهلل والترتت منه ب وب :قال 
وباين فاالن  ،بين فاالنإىل  اةخيل يدك واقبيض منه قبضة فاذه  بها :قال  يل

فقال  بسزة  ،فقسمته حىت بقي  منه بقية حت  اقوب ،من ذوي رمحها وأيتام هلا
 :قال  ز ناب ،واهلل لقد  ن نلا يف هذا املال حق ،  يا أم املؤمنني فس اهلل ل :هلا

 ثا  رفعا  يادها ،فوجدنا حتته مخسمائة وثمانني ةرهما ،ف ك  ما حت  اقوب
وتوفيا  ز ناب  ،امهلل ال يدركين عطا  لعمس بعد اعيم هذا :السما ، فقال إىل 

  تارتك بعاد وفاتهاا ول ،يف خالفة عمس ويه ل  تب غ اقاقة واخلمسني من العمس
   .(6)ةينارا وال ةرهما

تعما   ،قواماة ،صوامة ،" ن  صاحلة :فقال  وقد أثن  ع يها أم ل مة 
 .(0)وتتصدق بذل  ىلع املس مني" ،بيدها

 ز نب  ن "  :وتقول ع يها وترتح  تبيك ز نب وفاة بعد وجع   اعئشة 
ق  خريا يف  أر ول   اهلل رلول عند املاعلة يف  انل  أزاوج بني تساميين

ادلين وأنىق وأتىق هلل عز وج  وأصدق حدي ا وأوصا  ل اسح  وأعظا  صادقة 
 .(3)..".وأشد ابتذاال نلفسها يف العم  اذلي يصدق به و تقسب به إيله عز وج 
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هذا ول  تقترص همة أها  اخلاري يف احلضاارة اإللاالمية ىلع تاوفري الطعاام  

قاف وإىل  بعضاه  ةبا  لام  هما بسخا واليسا  ل فقسا  واإلنفاق ع يه  
 ،ق وبه  عن رس ق توفري أماكن تلاعهه إىل  ةاألوقاف إلةخال الرسور وابلهج

فمن  س ب األوقاف وأمج ها ما عسف بال  قرص الفقاسا  اذلي عماسه يف رباوة 
فننه رأى بأن لأل نياا  احلادائق الغناا  يف قصاوره   ةمشق نور ادلين زنك 

فعمس القرص ووقف ع يه قس اة  ،ةتع الفقسا  م  ه  يف احليا يستمفعز ع يه أن ال
 :ويف ذل  يقول تاج ادلين اليندي ،عظ  قسى الغورة وأ ناهاأويه من  ،ةار ا

 إن ناااور ادليااان ملااااا رأى
 

 

 يف البساتني قصاور األ نياا  
 

 
 

 سا شااهقااعمس السباوة قصا
 

 (6)نازهة مط ااقة ل افقااسا  
 

 
 ناءالسج راعية: سادساً 

ن منط ق أن كسامة اإلنسان ميفولة بانص القاسآن والسانة يف ى األحاوال م
حسالة حقوق السجنا  ممن فقادوا إىل  فقد اتلفت  احلضارة اإللالمية ،والظسوف

تلمتد هلا   ،حس ته  لسبب من األلباب و دوا ال حول هل  وال قوة ورا  القضبان
 سجوا بعد انقضاا  مادةيلخ ،يد العطف واحلنان تلخفف عنه  ثق  تقييد احلس ة

نبون جمتمعه  اذلي لا  ينسااه  أثناا  لاجنه   ،العقوبة وه  ألو ا  انلفوس
ر   ما ارتكبوه من أخطا  واعتدا  ىلع نظ  هذا املجتمع وتمسةوا ىلع قوان نه. 

 ،بنا  املجتمع ىلع ألاس املحبة واتلعاون باني األفاساةإىل  فاإللالم السحي  يدعو
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ضا   ب  ،فهو ل  ي فظه ،القانون العام حت  حلظة ضعف والعطف ىلع من ند عن
   حرتام هلذا املجتمع.وهو يكن اال ،جناحه ع يه يلعوة من جديد ملمارلة حياته

فا  اجلناايئ ماع الساجني وقد جع   الترش عات اإللالمية من مبادأ اتل 
ارتكاب أحاد أفاساة املجتماع  نذافا ،لايلب ختفيف املعاناة عناهأأل وبا من 

القت  اخلطأ ىلع لبي  امل ال فنن ةية القتي  جتب ىلع اعق ته وه  أقاربه جس مة 
 ناهأ وقاد صاج عناه  ،وعشريته، وقد ثب  هذا احلك  بالسانة و اإلمجاا 

 .(6)القات ة عصبة ىلع جن نها وةية املقتولة املسأة بدية ماقض
لقاتا  ألن ا ،وهذا م ال رفيع ىلع وجوب اتل ف  اجلنايئ يف املجتمع اإللاليم

ألن القصد اليس  ل  يتاوفس  ،يف حالة اخلطأ ل س هل مسؤويلة  م ة يف جس مته
سر اعنه ةفعاا ل ضا ةتشرتك عشرية القات  يف ةفع ادلي نأف ن  املص حة  ،فيها

وتأميناا حلاق أها  القتيا  يف ةياة  ،سف  اري مقصاوةااذلي ي حقه نتيجة تص
 .(0)قتي ه 

 ،املنالابة ل ساجنا  (3)ري الساجونوقد حسص  ادلولة اإللاالمية ىلع تاوف
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وجع   لاجونا ل مسااجني أصاحاب  ،فجع   لجونا ل نسا  وأخسى ل سجال 
ات األخالقية والعقدية، ف   خي طوه  ببقية املساجني حىت ال يفسادوا حنسافاال

عقائد وأخالق املساجني اذلين لجنوا جلسائ  بسيطة، فقد كتب اخل يفاة عماس 
حبسات  أحاد  إذا :مسا  األحباس يوجهه  قائالأإىل  -رمحه اهلل-بن عبد العز ز 

 ،ةواجع وا ل نسا  حبساا ىلع حاد ،يف ةين فال جتمعوا ب نه وبني أه  ادلاعرات
كماا خصاص اخل يفاة . وال يستشون ،وانظسوا من جتع وه ع يه  ممن ت قون به 

يؤثسوا باأف ره  املنحسفاة  ه  الزندقة حىت الة ألالعبايس املهدي لجونا خاص
  (6)ىلع بقية املساجني

كما حسص  ادلولة اإللالمية ىلع توفري الساحة ل مساجني ةاخ  لاجونه ، 
القائمني ىلع الساجون تادعوه  إىل  ف ن  األوامس تصدر بالتمسار من اخل فا 

سورة ال سفق باملساجني ومعام ته  معام ة حسنة وعدم تقييده  إال عناد الضا
رل ه اخل يفاة عماس بان عباد أسلوم اذلي ومن هذا املسالي  ذل  امل ،القصوى

السنة املائة من اهلجسة جا  فيه بعدم تقييد املساجني  عماهل يف حوايلإىل  العز ز
 .(0)بالسالل  أو  ريها ةاخ  لجونه 
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وأقست أنظمة السجون يف ادلولة اإللالمية بتيفا  ادلولاة بنرعاام وكساوة 
م( أول 112-155ه/62-35) ولع  أمري املؤمنني يلع بن أيب رالب ،املساجني

ثا  لاار  ،من أجسى ىلع املساجني الطعام واليسوة يف الشتا  والصيف بالعساق
 .(6)ث  فع  ذل  بقية اخل فا  من بعده ،يف الشامىلع هذا انلهج معاو ة 

املساجني يف العرص العبايس من خالل صدور عادة مان  راعيةوقد تطورت 
ماا قاسره الفقهاا  يف عهاد اخل يفاة هاارون الترش عات لصالج املساجني فيها 

بأن خيصص ل مساجني عرشة ةراه  يف الشهس  (م020-701ه/693-672)السشيد 
تعطم للك لجني يف يده ةفعا لظ   السجان هل  أو حسمانه  إياه  من رعاامه  

 .(0)ورشابه 
بشاأن  (اخلاساج)ووجه قايض القضاه أبو يولف عدة نصائج ثمينة يف كتاباه 

فقد اقرتح ىلع هارون السشيد إلزام ادلولة بتاوفري اليساوة يف  ،لسجونإصالح ا
 الصيف والشتا  ل مساجني.

وقد أخذت ادلولة العبالية يف هاذه اتلوصايات فأخاذت تظهاس يف مزيانياة 
 – 079)فقاد جعا  اخل يفاة املعتضاد  ،ادلولة العبالية بندا يتع ق باملسااجني

 وثمان ،الساجون نلفقاات الشاهس يف رةيناا ومخسمائة ألفا (م920-090/  ه009
 وما ي زمه  من ما  ومؤن. ،بولنياملح أقوات

فاأقست أن مان حاق الساجني  ،ادلولة العبالية ل مساجني راعيةوتواص   
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فقد خصص  ادلولة العبالية جمموعة من األربا  ل ارتةة ىلع  ،الصحية ساعيةال 

لاتجابة اة وأرشبة عطائه  ما ي زم من أةو إوعالج املسىض و ،السجون ى يوم
إىل  قرتاح تقدم به يلع بن ع ىس بن اجلساح وز اس اخل يفاة العباايس املقتادرال

رئ س أربا  بيمارلتانات بغداة لنان بن ثاب  بن قسة جا  فيه " فيست مد اهلل 
نه  ال خي ون مع كرثة عدةه  وجفا  أماكنه  إ ،يف احلبوس نْ مَ  يف عمسك يف أمسِ 

معوقون عن اتلرصف يف منافعه  ولقا  مان يشااورنه  وه  ،أن تناهل  األمساض
 فينبيغ أُسم  اهلل أن تفسة هل  أربا  يادخ ون إيلها  ،من األربا  يف أمساضه 

ونم ون معه  األةو ة واألرشبة وما نتااجون إيلاه مان املازورات  ،يف ى يوم
ن وأن يدخ وا لائس احلبوس و عاجلوا مان فيهاا ما ،( وتقدم إيله أرشبة اخلرض)

. وقد ت  تنفيذ هاذه "وخيسجوا ع  ه  فيما يصفونه هل  إن شا  اهلل تعاىل ،املسىض
 .(6)اتلوصية

رورة إشاغال أوقاات املسااجني إىل  و بدو أن ادلولة اإللالمية قد تنبه 
ومان حفظاه خففا  عقوبتاه وأر اق  ،بتشجيعه  ىلع حف  القسآن الياس  

 يولف اققيف.بن ج اجواكن رائد هذا اتلوجيه الرتبوي احل ،رساحه
كما عم   ادلولة العبالية ىلع ما يبدو ىلع تع اي  املسااجني بعاض املهان 
ايلدو ة لشغ  أوقاته  بما هاو ناافع ومفياد فضاال ىلع أن هاذه املهان  نا  

جاناب إىل  تساعده  عناد خاسوجه  ىلع كساب قاوته  مان كساب أياديه 
ملعاا قاوهل وهاو يف ابان ا فقاد أثاس عان ،يف املجتمع ندماجمساعدته  ىلع اال
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 السجن:
 اتلياا نسااج تع ماا  يف السااجن 

 

   م اا اوكناا  امااسأ قباا  حبساا 
 

 

 وقيااادت بعاااد ركاااوب اجليااااة
 

 (6)ومااااا ذاك إال بااادور الف اااا  
 

 
ول  تقترص ال مسات اإلنسانية يف احلضارة اإللالمية ىلع املساجني ىلع هاذه 

واملعام اة  ،واليسا  ،الصحية، واملأُ  واملرشب ساعيةالالترش عات اليت تضمن 
أن بعاض إىل  با  تعادتها ،هلا  ةة بعدم تقيياده ، وةفاع رواتاب شاهس احلسن

ىلع لبي  امل ال يف ف ساطني فقد  ن  ،املحسنني أوقفوا أوقافا خلدمة املساجني
ماان أجاا  تااوفري املااداخي  دلفااع الغسامااات املفسوضااة ىلع املعااوز ن  أوقاااف
   .(0)السجنا 

املغااسب أوقاااف ل مساااجني عبااارة عاان لاابع  واكن يف مدينااة ميناااس يف
 .(3)حواني 

ويه من أشهس املحسنات الواقفاات يف تاونس  ة،ونص  الس  فارمة ع مان
أن يرصف من ر ع وقفها ما يكيف لرشا  رعام ورشاب ل مساجني املحبولاني 

 .(6)يف لجن القصبة
 المسنّي راعية: سابعاً 
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اجلمعياة ويلا ل مسنني وةع  م اعما ة6999اعتربت هيرة األم  املتحدة اعم  

حتفال به حت  شعار "حنو جمتماع لالك األعماار" وهاذا العامة لألم  املتحدة لال
يعيس حج  املشلكة اليت تعاي منها املجتمعات البرش ة ايلوم نظاسا إلهماهلاا 

هاا ئواصا ة عطاث  منعها العجاز واليارب مان م ،أجيال  ن  قد خدم  أمتها
 ل مجتمع.

املاةة لوا  يف الغسب أو الرشق آثاره املادمسة ىلع تفييا   لقد  ن تلقديس
وذبول السوح اإلنسانية بني األفساة واجلماااعت الايت  ،وحتجس العوارف ،األرسة

نسي  يف  مسة الرشه تليديس الرثوة ما قدمته األجيال اليت تقدم بها السن من 
 خدمات وتضحيات يف لالف أيامها.

وغ فجسها قب  مخسة عرش قسناا جع ا  مان إن احلضارة اإللالمية منذ بز
أن يب اغ إىل  نطفاة رواره منذ أن  نأاحرتام كسامة اإلنسان يف خمت ف  راكئزها

ِي اَّللَّ  ) :رذل العمس و عجز عن اليسبأ م اذلَّ َُ  ث مَّ  َضع ف   م   َخلََقك  دِ  ِم  َجَع  َبع 
ةً  َضع ف   َُ  ث مَّ  ق دَّ دِ  ِم  َجَع ة   َبع  ًفا ق دَّ دَ  يََشاء َما ََي ل ق     َبةً َوشَ  َضع  ( ال َقِدير   ال َعلِيم   َو  

(1). 
فنهمال األبو ن خاصاة  ،عترب اإللالم عقوق الوادلين من أُرب اليبائساوقد 

 عندما يتقدم به  السن مان السابع املوبقاات امله ا ت الايت ته ا  املجتماع 
 بـاه ركـالش" :قال ،هللا رلول يا بىل :قالوا "،النيبائر أكب   أدلكم الأ: "قال 

 .(0)" ...الدادلي  وعقدق
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الوادلين يف قاوهل  راعيةبدا  اتلذمس من إوقد حذر القسآن اليس   األبنا  من 
الَّ  َرُبَك  َوقََض )تعاىل 

َ
وا   أ ب د  ي  ِ  إِيَّاه   إاِلَّ  َتع  َسانًا َوبِال َدادِلَ ـا إِح   ال نِيـَبَ  ِعنـَدكَ  َيـب ل َغ َّ  إِمَّ

َما َحد   
َ
و   أ

َ
َما أ ُ فاَلَ  ّلَِكَ   َمآ َتق  َّه  ف   ل

 
َما َوالَ  أ َما َوقُ  َتن َهر    َّه  الً  ل ِريًما قَد  ِفـض   ۓ ََ  َواخ 

َما َةِ  ِم َ  اذُل    َجَناحَ  لَه  َما رَّب   َوقُ  الرَُّح  َما ار َُح ه  (َصِغريًا َربََّياِن  ََ
(1). 

وأن ماا يفع اه  ،اآلخسةالعاق لوادليه بالعقاب يف ادلنيا و وحذر املصطى 
 ،فاجلزا  من جانس العما  ،الودل بأبو ه  د ثمسته يف معام ة أوالةه هل فيما بعد

ما أكرم شابا شيخا لسنه إال قيض اه هل م  يكرمه " :فقال ع يه الصالة والسالم
 .(3)"بروا مباءكم تبكم أبناؤكم.ويف حديث آخس "(0)"عند ضعفه

أن من معال  هذا ادلين الرب والوفا  وتاساب  إىل  األنظار ووجه املصطى 
فمن اخلري العظاي  إجاالل اخل اف ل سا ف واألبناا   ،املجتمع وتواص  أفساةه

فهاو ةيلا  ةاماغ ىلع لاالمة بناا  املجتماع ذلا عاد  ،با  وابلنات لألمهاتلآل
عقوق الوادلين من أُرب اليباائس ملاا هل مان ماؤرشات ىلع بداياة  املصطى 

ملن رباه فهاو مان بااب أواع أن االبن  تنيس نذاف ،يع لألمةاالجتما تدهور ابلنا 
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ذلا جاا  اتلحاذيس  ،ةختالل األمان وضايا  األماامما يرتتب ع يه  ،يتنيس لغريه 

فقاال ع ياه الصاالة  ،متنالبا مع حج  اجلس مة وماا يرتتاب ع يهاا مان آثاار
اْلرشاك : "قاال ،ول اهللبىل يا رل :ق نا ،ثالثا "؟ن ئكم بأكب النيبائرأال أ" :والسالم

 .(6)"...وعقدق الدادلي  ،باه
حاىت  ،وهناك شبه اتفاق بني الفقها  ىلع أن بس الوادلين وراعتهما فسض عني

وأن مان  ،أمحد اعترب أن صوم اتلطو   ب أن يكون بنذن الاوادليناإلمام  نإ
 .(0)لأهل أحد وادليه ذل  إذاكذل  اخلسوج من صالة انلف  االبن  واجب

لاأل  ،وروى ال ار يف مسنده أن رجال  ن نم  أمه يطوف بها حول اليعبة
 مان زفاسة يعاين ،"واحـدة زفـرة وال ،ال" :قاال حقها؟ أةي  ه  :قائال انل  
 املعاناة عند الوضع ل  تؤة حقها.و الط ق زفسات

لقد ب اغ يب باسي باأيم  ،يا أمري املؤمنني :وقالالفاروق إىل  وجا  رج 
 ،يعين نم ها حىت تقيضا حاجتهاا ،أنها ال تقيض حاجتها إال وظهسي هلا مطيا

إنها  ن   ،ال :ه  وفيتها حقها؟ قال هل ،عم  هلا ما  ن  تعم  يل يف الصغسأو
وأن  تفع  بها هذا وتنتظس موتها  دا  ،تفع  ذل  ويه تتمىن ل  عمسا رو ال

 أو بعد  د.
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امس اليتاب والسنة ضمن  احلضارة اإللالمية احليااة اليس ماة والتناةا ألو
وظهس ذل  بشالك عمايل مناذ فارتة  ،ل مسنني بغض انلظس عن ةينه  وجنسه 

 العاساق يف احلارية ألها  معاهادة يف يانص فها هو خادل بن الويلاد  ،مبيسة
: أيما شيخ ضعف عن العم ، أو أصاابته آفاة مان اآلفاات، أو  ن هل  وجع  "

ا فافتقس وصار أه  ةينه يتصدقون ع يه، رسح  جز تاه وُعيِّا  مان بيا   ني
 .(6)مال املس مني وعياهل ما أقام بدار اهلجسة وةيار اإللالم

يفسض يلهوةي تقدم به السان عنادما رآه يساأل وهذا عمس بن اخلطاب 
 ،ما أنصفناك إذ أُ نا شابيبت  وضايعناك يف شايخوخت  :حاجته فقال هل عمس

خازن بي  املال أن يفسض هل ولرضبائه من بي  ماال املسا مني ماا ور ب من 
 .(0)يكفيه 

والتاه ياأمسه  بتاوفري حاجاات الشايوخ إىل  وكتب عمس بان عباد العز از
 :املحتاجني من أه  اذلمة من ل س هل  ماال وال أقاارب ينفقاون ع ايه  قاال

عناه  وولا  ،وضعف  قوته ،وانظس من قب   من أه  اذلمة ممن قد كربت لنه"
 .(3)"فأجس ع يه من بي  املال ما يص حه ،امل لب

كارب السجا  مانه   نذافا ،فارفق بها  ،فانظس أه  اذلمة" :ويف رواية ابن لعد
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 .(6)"فنن  ن هل محي  )قس ب( فأمس محيمة ينفق ع يه ،ول س هل مال فانفق ع يه 

ث حيا ،وقد اهت  أه  اخلري من ح م وحميومني ببنا  املالئج ليبار السان
الشيوخ اذلين ل  يساتطيعوا  ساعيةهت  بنو مس ن بافقد  ،تت  تقدي  اخلدمات هل 

ها أبو احلسان وهذه لنة لن   ،فبني  هل  ةور خاصة إلقامته  ،انلفقة ىلع أنفسه 
وجاا  يف لوحاة األوقااف ىلع  (0)املس ين يف ى مان فااس ومينااس وماساكش

ذلا  ببناا  ةار أيب حبالاة  بو احلسن معأ"وأمس  :مدرلة األندلس بفاس ما ييل
 .(3)ل شيوخ املالزمني ل ص وات جبامع األندلس"

واكن أباو  (6)كذل   ن  هنااك ةاران ل شايوخ يف ى مان تاازة ومينااس
ملعاشه  وأخاسى  ةىلع الضعفا  والشيوخ رواتب شهس  احلسن املس ين قد أجسى

 .(5)لنو ة ليسائه 
ون ماأوى ل ضاعفا  أما وقف شاهيداه يف مينااس فقاد خصاص ةارا تليا

 .(1)واملشايخ من أه  حارة م نس املنتسبني جلناب ليدي عبد اهلل بن محد
كما  ن هناك أوقاف يف ف سطني لرشا  املالباس، ل مسانني يف القاسى ولك 
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عماره  يف خدماة األماة والاتجابة أذل  جتسيدا وتقديسا ل شيوخ اذلين أفنوا 
رمحاة الصاغري واليباري إىل  اليت تدعو تلوجيهات القسآن اليس   والسنة املطهسة

 ."ل ب منا م  لم يرحم صغرينا ويدقر َبرينا"
 جتهزي ودفن األمتات الْقراء :ثامناً 

يع يف املجتمع اإللاليم ال تقترص ىلع اإلنساان االجتماإن مسؤويلة اتل ف  
فيساماة اإلنساان حساب نصاو   ،ما بعد مماتهإىل  ب  تتعداه ،املس   وهو  

 حاق مان فقد جع  املصطى  ،حلنيف مصانة يف احلياة وبعد املماترشعنا ا
 فقاريا  ن نإ وةفناه جتهازيه ىلع واتلعااون جنازتاه يف السري املس   ىلع املس  
 .مال هل ل س

ات الفقاسا  يف احلضاارة يع ماع األماواالجتماالقد جتاىل مفهاوم اتل فا  
بتغسي  املوىت الفقاسا  من خالل إنشا  أه  اخلري لألوقاف ل نهوض  اإللالمية

ومان أشاهس هاذه األوقااف وقاف  ،ث  ةفنه  بعد الصالة ع ايه  ،وتكفينه 
"الطسحا " اذلي جع ه الس طان املم ويك الظاهس ب ربس بسلا  تغساي  الفقاسا  

 املس مني وتكفينه  وةفنه .
 ،منهاا: مغالا  املاوىت ألاما وقد أر ق ىلع هاذه املؤلساات اجلنائز اة عادة 

 ها ىلع جتهزي الفقسا  املوىت.ع ن رواكن  ع يها أوقاف ينفق م ،مواتومص يات األ
واكن  هذه املغال  تتيون يف العاةة من عمارة كبرية تضا  مغساال ل ماوىت 

فضاال عان  ،أحدهما خا  ل سجال واآلخس خاا  ل نساا  :قسمنيإىل  ينقس 
ا املصالة أم ،خمازن حلف  حمتو ات املغس  واألةوات املستخدمة يف جتهزي املوىت
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أة بها فسقية ل ما  فضال عن حوض لسيق ةواب ضامل حقة باملغس  ف ن بها مي 

 املشيعني.
وقد وجد يف القاهسة يف القسن اتلالع اهلجسي اخلاامس عرشا املايالةي ماا 

ف ىلع اخلمسة عرش من هذه املغال  واملص يات ىلع قول عبد ابلالا  بان يين
 خ ي  يف "السوض ابلال ".

أن تقام هذه العمائس اجلنائز ة يف أرساف املدن وخارج أبوابهاا.  وجست العاةة
قامه األمري يشب  بان مهادي قاسب مدرلاة أاملغس  اذلي : ومن أشهس املغال 

وقاد  ،(م6619ه/073)الس طان حسن بالقاهسة يف رسفها الشمايل الرشايق لانة 
 .(6)أشار إيله ى من السخاوي وابن تغسي بسةي وابن إياس

جانب من أوقاف مارلتان ليدي فسج يف مدينة فاس بااملغسب وقد خصص 
 (0) لغس  وتكفني الغسبا  والفقسا  من املوىت وضمان جنازة الئقة هل .

وال تكاة مدينة من املدن اإللالمية إال و وجد فيهاا وقاف خلدماة املاوىت 
فاا  تسك ةيونا ل س هلا يف الرتكاة و إذاوكما هو مع وم أن الفقري املي   ،الفقسا 

يع حيث حسص  األمة ىلع االجتماوهذه قيمة اتل ف   ،يستفيد من أموال الزاكة
 تربئة ذمة الفقري حىت بعد مماته.

 ابن السبيل راعية :تاسعاً 
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قد يتعسض املسافس )ابن السبي ( يف بعض األحياان أثناا  لافسه لصاعوبات 
أو  ،مان األلاباب نتها  أمواهل اليت نم ها لسبباكأن ينقطع به الطسق ب :ك رية

ذللا  جعا  ادللاتور  ،اليت ك ريا ما تصاةف املساافس املفاجآت  ري ذل  من 
ىلع هاذه  ةفه ختفيف وع ا  السفس وأل  الغسباحلضاري اإللاليم من ضمن أهدا

فألزم  ،أو الع   أو احلج ،ممن يرضبون يف األرض ر با ل سزق ةمن أبنا  األم ةالفر
 هل  حىت ولو  نوا أ نيا . ةواحلماي ةساعيالادلولة واألمة بتوفري 

لقد جع  القاسآن الياس   اإلنفااق ىلع أبناا  السابي  ياوازي اإلنفااق ىلع 
ل دنََك )الوادلين واألقسبني وايلتاىم واملساكني 

َ
أ دنَ  إذامَ  يَس  ُ   ي نِفق  ـت م َما ق  نَفق 

َ
ـ    أ  م 

  
ي  ِ  َخري  ق َربيِفَ  فَلِل َدادِلَ

َ
ََتاَم  َواأل ُِ  َواب  ِ  ل َمَساَيِفِ َوا َوال  َعل دا   َوَما السَّ ِي    ِم    َتف 

 فَـإِنَّ  َخـري 
(َعلِيم بِهِ  اَّللَّ 

 (1). 
ربا  رب العازة  ،وبما أن املسافس يكون وحيدا بعيادا عان أرستاه وأه اه

 ساعياةالوأُاد ىلع املسااواة ب نهماا يف  ةب نه وبني ايلتي  يف أُرث من آي واجلالل
أبنا  السبي  هو الرب احلق اذلي يعرب عن عمق اإليماان  والسمحة وأن اإلنفاق ىلع

ن ال ِبَّ  لَّ  َب )باهلل تعاىل 
َ
م   ت َدلُدا   أ دَ ك  َُ  و ج  ِقِ  قَِب

رِِب  ال َمْش  ِبَّ  َولَــِك َّ  َوال َمغ   َمـ    الـ 
َد مِ  بِاَّلل   مَم َ  ب هِ  َ َ  َماَ  ال   َومَت  َوانلَّ ِي يفَ  َوال نِيَتاِب  َوال َمآلئَِكةِ  اآلِخرِ  َوال  َب  َذوِي ح  ر   ال ق 

ََتاَم  ُِ  َواب  َ  َوال َمَساَيِفَ  َوال  ـآئِليِفَ  السَّ ِي قَـامَ  الر قَـاِب  َوِف  َوالسَّ
َ
ـالةَ  وَأ مَلةَ  َومَت  الصَّ  الـزَّ

دف دنَ  ِدِ م   َوال م  وا   إذا بَِعه  ابِِري َ  اَعَ د  َساء ِت  َوالصَّ
 
َأ َـ وَِحـيفَ  رَّاءـوالضَّ  اْل  ِْ اْل 

 
ولَــئَِك  أ

 
 أ
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ِي َ   ولَـئَِك  َصَدق دا اذلَّ

 
م   وَأ دنَ     تَّق  (ال م 

(1). 
وقد اعتربت الترش عات احلضار ة اإللالمية اإلنفاق ىلع هذه الرشنة اليت 

ألناه يم ا  ركازية مان راكئاز  ،ىلع األماة امفسوضا اتقطع  بها األلباب واجب
 :لالمية السامية يقول تعااىليع اذلي يعرب عن روح احلضارة اإلاالجتمااتل ف  

َدقَا    إِنََّما) َقَراء الصَّ َنلََّفةِ  َعلَي َها َوال َعاِمليِفَ  َوال َمَساَيِفِ  لِل ف  م   َوال م  دب ه   الر قَـاِب  َوِف  ق لـ 
َغارِِميفَ 

ُِ  َوِف  َوال  ُِ  َواب  ِ  اَّلل   َس ِي (َحنِييمٌ  َعلِيمٌ  َواَّلُل  اَّلل   م  َ  فَِريَضةً  السَّ ِي
. وقدهل (2) 

َب  َذا َومِ  ) :تعاىل ر  ه   ال ق  نِييفَ  َحقَّ ُِ  َواب  َ  َوال ِمس  ر   َوالَ  السَّ ِي (َتب ِذيًرا ت َبذ 
 (3). 

ية مان إزالاة األذى ومن أج  توفري الساحة ل مسافس ن جع   احلضارة اإللالم
مان شاعب  ةرباه وشاعبإىل  من القسبات اليت يتقسب بهاا العباد ةعن الطس ق قسب

بضـ  وسـبعدن أو بضـ  اْليمـان ل "قا أنه  انل  عن فعن أيب هس سة  ،ماناإلي
 .(6)(...وأدنا ا إماطة األذى ع  الةريق ،أفضلها قدهل ال هلإ إال اه ة،وستدن شعب

من أش ل الصدقات اليت يتصدق بهاا  ويف منالبة أخسى جع  املصطى 
 :قاال أناه انلا   نعا فعن أيب هس سة  ،إزالة األذى عن الطس ق :املس  

 . (5)"صدقة الةريق ع  األذى إماطة"
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بةريق فدجـد غصـ  شـدك   الةريـق أن رجال ملن يميش " :ويف رواية أخسى
 .(6)"هلفغفر  ،فشنير اه هل ،خذهأف

رورة مسااعة الساالمة إىل  كما نبه ن  السمحة ع يه أفض  الصالة والسالم
أو اذليان  ،من قب  املجتااز ن ل طسقااتوعدم إيذا  انلاس  ،العامة يف الطسقات

 إذا"  :قاال فعن أيب مو ى األشعسي عن انل   ،يسريون يف األماكن املزةمحة
 فليقبض قا  أو ،نصاهلا   فليمسك نبُ ومعه سدقنا ت أو مسجدنا ت أحدكم مر

 .(0)"نها بيشءم اؤسلميف م  أحدا يصيب أن ،بكفه
أخاذوا  ،رب  القاول بالعما  واملمارلاة وانطالقا من حس  أبنا  األمة ىلع

وختفيف املعاناة عنه  رمعاا باالفوز بااألجس  ،يتسابقون يف خدمة أبنا  السبي 
فا ن هنااك  ،سنةافأوقفوا العديد من األوقاف لصالج أبنا  هذه الش ،واقواب

أوقافا خاصة ىلع لبي  امل ال لسفع احلجارة من الطسقات يف العدياد مان املادن 
ف ن هناك وقف رفع احلجارة يف مدينة فااس يف  ،ة يف املغسب واملرشقاإللالمي

وآخس خلدمة الطسق ورصفها وتعادي ها يف ةمشاق الايت  ن  ،(3)املغسب األقىص
 .(6)نف رسقاتها رصيفان ل مشاة

املدينة املناورة مان األوقااف إىل  ولع  لية حديد احلجاز املمتدة من تسكيا
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ىلع احلجاج واملساافس ن  ةيمن من أج  توفري املعانار املس اليت لاه  فيها مجهو 

 .(6)يف هذه ابلقعة اجلغسافية من العال  اإللاليم
ومن أج  احلس  ىلع خدمة أبنا  السبي  أثناا  مساريه  يف ال يا  أو أثناا  

وإنشاا   ،جند ادلولة اإللاالمية حتاس  ىلع إناارة الشاوار  ،نهارجتيازه  لألا
ىلع لابي  امل اال يف عهاد عباد  ف ن  قسرباة ،نهاراجلسور والعبارات ىلع األ

سجها ااملساافس بسا   ايستضا (م 916-960ه/352-322)ن انلارص األماوي محالس
واكن  ،(3)ألف قنادي  02أُرث من  اواكن فيه ،(0)عرشة أميال ال ينقطع عنه الضو 

 .(6)لفاأن واملعديات لتسهي  عبور انلاس ثالثىلع نهس ةج ة وحده من 
ن أبسز املخارس اليت  ن يتعسض هلا املسافسن ألةا  فس ضة احلاج هاو ولع  م

إىل  باألماة مماا حادا ،واتلعاسض ل مهالا  عان رس اق العطاش ،املاا انقطا  
سب اجتماعية وقفية هدفها ت سري احلصاول ىلع ميااه الشاالتحداث منشآت ا

لإلنسان واحليوان ىلع حد لاوا  ىلع راول الطاسق السئ ساة الايت تاسب  باني 
وبشالك خاا  مياة امليسماة واملديناة املناورة،  ،احلوار اإللالمية الياربى

 .(5)والقدس الرش ف
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 وقاف أول روماة بلرئ و بدو أن وقف الصحايب اجل ي  ع مان بن عفان 
 برئ يشرتي م " :د قال انل  فق ،املنورة املدينة يف اإللالمية حضارتنا يف مايئ
 .(6)"ل مس مني ةائما وقفا وجع ه  انع م فاشرتاه"  اجلنة هل وأضم  رومة

 فاأي ماتا  لاعد أم إن ،اهلل رلاول ياا :قاال أناه وعن لعد بن عباةة 
 .(0)م لعد"أل هذه :وقال برئا فحفس ،"اؤاء" :قال أفض ؟ الصدقات

وبما أن مية امليسمة بسبب موقعها بواة  ري ذي زر   ن  من أُرث املادن 
 عياون املاا  فيهاا  نا  ماسة ال ال عان أن  فضا ،احلجاز ة معاناة من شج املا 

األمس اذلي جع  إمداة هذه املدينة باملاا  باباا  ،يستطيع اإلنسان أن يرشب منها
ن يف خدماة هاذه املديناة وفتنافس احل م واملحيوم ،من أبواب القسبات والرب

املقدلة. ولع  السيدة زبيدة زوج اخل يفة العبايس هارون السشيد الايت حجا  
و ملس  بنفسها معاناة احلجيج ول ن مية من شج املا  من  (م020 ـه/601)اعم 

 ،أوائ  من باةر حل  هذه املشلكة بشلك جذري عان رس اق حفاس عاني زبيادة
ماست خاازن أمواهلاا أن يادعو أفقاد  ،وجع ها وقفاا اعماا ،احلسمإىل  وإيصاهلا

ة الفاأس عم  ولاو لكفتا  رباا :وقال  ،املهندلني والعمال من أحنا  ابلالة
احلاسم إىل  وشقوا رس قا من عني حناني ،فوص وا بني منابع املا  يف اجلبال ،ةينارا  
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 .(6)مما خفف من عنا  احلجاج من العطش 

لاال  أو  فقال عنه اخلطياب ابلغاداةي "وقد أثىن ع ما  األمة ىلع هذا املرش
 .(0)سم"احلإىل  املياه عرشة أميال خب  اجلبال وحت  الصخور حىت   غ ته من احل 

حفست العاني املعسوفاة بعاني  :(3)وجا  يف رشح الرشييش ملقامات احلس سي 
.. ومهدت الطس ق هلا يف ى رفاع وخفاض حاىت أجستهاا مان .املشاش باحلجاز

وهلا يف رس ق مية مان العاساق آثاار ك ارية يف مصاانع  ،مسافة اثين عرش ميال
سبون اد ما  إال منها ف شحفستها وبسك أحدثتها تاعل وفوة احلجيج ع يها فال جت

والالك  ،ال نصيه  إال خاالقه  عداةأو اوةون وه  يف اليرثة  ،ويسقون إب ه 
   زماننا هذا".إىل  ةاعون لزبيدة

م مان أشاهس الشخصايات ابلاارزة الايت تسكا  او عد الوز س يلع بن ع س
بصاامات واضااحة يف خدمااة احلجاااج وأهاا  ميااة امليسمااة فقااد قااام يف اعم 

( برشا  الي ري من اجلماال وادلواب وجع هاا وقفاا ىلع محا  املاا  م960ه/322)
شرتى عينا  ز سة امليااه باألف او ،وتوفريه أله  مية، كما قام حبفس برئ عظيمة

 .ةينار وولعها وقفا اعما ل عامة حىت كرث املا  واتسع بمية امليسمة
س نقا  ام( يف رح ته أن من أعمال الرب يف مص6377ه/779وذكس ابن بطورة )

ف ن امل   انلارص  ،الزاة واملا  ل حجاج املنقطعني واملتخ فني بني مرص والشام
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احلجااج إىل  م( يسري اجلمال حمم ة باملاا  والازاة6366ه/760حممد بن قالوون )
ضعفوا عان امليشا وخت فاوا باني من املنقطعني والضعفا ، كما  ن يأمس حبم  

 .(6)ادلربني املرصي والشايم
 ،ممزية باألوقاف اخلاصة باملا  وإرعام الغسباا  ساعيةينة القدس بوحظي  مد

ولعا  مان أشاهس  ،ألنها مدينة مقدلة يطسقها احلجاج مان ادلياناات اقاالث
 (م6616-015/6653-057)األلب ة يف القدس لابي  السا طان املم اويك ايناال 

ميماه فقاد قاام برت ،اذلي التمس يف تقدي  خدماته حىت أواخس احلك  الع ماي
 ،(0)والس طان الع ماي عبد احلميد ،وإصالحه ى من الس طان املم ويك قات باي

م( لبي  باب الس س ة يف مواجهة أحاد أباواب 6537ه/963) نشئ يف اعمأكما 
وقد خصص لسقيا لا ن املديناة املقدلاة واحلجااج واعباسي  ،احلسم السئ سة
 .(3)السبي  إيلها

أن حممد بن فض  اهلل القبطا   (م6660ه/ 050ت)ويشري ابن حجس العسقالي 
وحج عرشا  ،م(  ن قد أل   وتس  حممدا6336ه/730فخس ادلين ناظس اجل ش )ت

 .(6)وبىن عدة مساجد وعدة أحواض لسيق املا  يف الطسقات ،وزار القدس ،مسات
و ؤكد ابن بطورة أن بنا  األلب ة واخلانات خلدمة املسافس ن  نا  ظااهسة 
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و ذكس أن اخلانات اليت مس بهاا ونازل فيهاا يف الصاحسا   ،ار اإللالماعمة يف ةي 

 الرشقية بني مرص والشام  ن خبارج ى خان لاقية ألبنا  السبي .
واكن ىلع الطس ق اذلي خيرتق صحسا  رشق فارس بني ى فسلخني أو ثالثاة 

 بناا أجمموعة من القباب واخلزانات خمصصة جلمع ماا  املطاس ل ساتفيد منهاا 
 .(6)لسبي ا

 ،أما أه  لمسقند ف ن  عنايته  بما  الرشب أعظ  مما ع يه يف ابلالة األخاسى
فقد انترشت وقوف توفري املا  بشلك م حوب فريوي ابن حوق  أنه ق ما رأي  خاناا 

حاىت  ،من ما  لبي  حائ  بسمسقند خي وإىل  أو رسف لية أو حم ة أو جممع ناس
من بني لاقاية  ،ا  املسب  وىلع أش ل خمت فةزاةت عن أليف م ن يسىق فيها امل

 .(0)يف احليطان مبنية ةوقالل خزف م بت ،وجباب حناس منصوبة ،مبنية
بناا  السابي  خاالل وب غ من شدة حس  األمة ىلع تاوفري أعاذب امليااه أل

 ،بأن أخذوا يتنافسون يف حسن عسضاها وإعاداةها ،مسوره  باحلوار املخت فة
 ،مل ال أوقافا لسقيا املا  امل  ج يف الصيف لعابسي السابي ف ن هناك ىلع لبي  ا

وأخسى  ن يمزج فيها املا  بما  اخلسوب احل و أو  اريه مان األرشباة إلةخاال 
ابلهجة والرسور يف ق اوب أبناا  السابي  فيادعون لصااحب الوقاف بااملغفسة 

 .(3)وهو منتىه الغاية واألم  ،واقواب
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طسقات جار ة يف خمت ف ةيار اإللاالم ولعا  وال تزال اعةة وقف املا  يف ال
 ،ةمشاق ،القاهسة ،املدينة ،اذلي يتجول يف أحيا  املدن اإللالمية القديمة )مية

( ي حا  بعاض أوعياة املاا  والارباةات أو السباط و ريها ،فاس ،ح ب ،بغداة
فضاال  ،اجلسار الفخار ة املم و ة باملا  يف الطسقات وميتوب ع يها ماا  لابي 

هدة العديد من مباي األلب ة األثس ة اليت ال تزال قائمة يف العديد مان عن مشا
املدن واليت تشهد ىلع شموخ احلضاارة اإللاالمية ويه تسارتيع انلظاس بفنهاا 

 ،(6)وما ىلع واجهاتها من آيات قسآنية ذكاس فيهاا املاا  ،وزخسفتها ومجال عمارتها
ادليين واخلريي ورا  إقامة  ويه آيات حتم  يف رياتها ةالالت تؤكد عمق الواز 

 م   هذه املشار ع اخلري ة.
وقد حس  الواقفون لأللب ة ىلع أن ال يتاواع إةارتهاا واإلرشاف ع يهاا إال 

واخل و من العاهاات  ،ونظافة اقياب ،ومجال اهليرة ،واققة ،باألمانة :من يتصف
لرسور ىلع واألمساض متصفا باألخالق السفيعة يليون أب غ يف إةخال ابلهجة وا

 .(0)املستفيدين من هذه الصدقة
ول  تقترص اخلدمات اليت كف تهاا احلضاارة اإللاالمية ألبناا  السابي  ىلع 
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با   ،وجتن به  اهلالك عطشا بني املفااوز واحلاوار اإللاالمية ،توفري املياه هل  

فيحدثنا اتلار خ أن اخل يفة عمس بن  ،لرتاحات واملأُ  واملرشبتعداه تلوفري اال
 لدلقياق ةارا واختذ ،األموال هلا ورصد ،ل مسافس ن ل ضيافة ةورا أقام طاب اخل

ووضاع  ،س والزبيب وما نتاج إيله من أرعمة يلعني بها املحتااجواتلم والسو ق
 .(6)فيما بني مية واملدينة وفيما بني الشام واحلجاز ما يص ج من ينقطع به

 يف حذو الفااروق عماس وهذا اخل يفة األموي عمس بن عبد العز ز نذو 
ملساافس ن والعناياة باادلواب ا إليوا  اخلانات بنا  من فأُرث ،السبي  أبنا  راعية

 .(0)فضال عن العديد من أحواض الرشب ،وتبدي ها
وحسص  السيدة زبيدة زوج هارون السشيد ىلع بنا  اخلانات واملستشافيات 

ائياة ىلع راول امتاداة والقال  لضمان لالمة وراحة املسافس ن يف املناارق انل
اقغور يف بالة الشام. ومن أج  احلفاب ىلع هذه املسافق وضمان التمسار تقادي  

 .(3)خدماتها أوقف  ضيااع    تها السنو ة مائة ألف ةينار
وعن عناية املس مني يف بالة ما ورا  انلهس بأبناا  السابي  نادثنا اجلغاسايف 

وأما لماحته  فانن انلااس  :بقوهل (6)"صورة األرضاملس   ابن حوق  يف كتابه "
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يف أُرث ما ورا  انلهس كأنه  يف ةار واحدة وما ياعل أحد بأحاد إال كأناه رجا  
قتناا  ا.. إال  نا  همتاه ... وحبسب  أن  ال تسى صاحب ضايعة.ةخ  يف ةاره

ها  ناحياة راارق تنافساوا فياه أحا  ب نذا.. فا.س فسيج وماعل لألضيافاقص
 ،السبارااتإىل  .. رصف نفقااته .لاب ىلع أها  األماوال.. وتاسى الغا.وتنازعوه

.. ولا س .وعقاد القناارس ،وعمارة الطسق والوقوف ىلع لب  اجلهاة ووجوه اخلري
من بدل وال منه  مطسوق وال قس ة آه ة إال وفيها من السبارات ما يفض  عمان 

 ويف ،الف ربااطآياعل ممن يطسقه وب غين أن بما ورا  انلهس ز ااةة عان عرشاة 
 ".ذل إىل  نزل انلازل أقي  ع ف ةابته ورعامه إن احتاج إذاك ري منها 

  كذل  أنه  ن من آل السز ان رج  مشاهور بااليسم أقاام قو ذكس ابن حو
وجع  ع يها عماال يقومون بساعيتهاا  ،ا لائمةرات، ووقف ىلع مصاحلها بقس  ارب

 اق العاام ومعها  فيأخذون أبلانها و قصدون بها املساافس ن ىلع الطس ،وح بها
أنوا  األرعمة، وقد جع  يف ى رباط من األربطة مائة بقاسة أو يز اد إلرعاام 

 املسافس ن املستاةين ل خانات ىلع الطسق.
واشتهس يف العساق رباط الشيخ حممد السيسان بأناه  ن ماأوى ل مساافس ن 

يف حيث  نا  هل رلاوم  ،واملحتاجني حيث  نوا  دون املأُ  واملرشب واملال
 .(6)توز ع املال والطعام ىلع الفقسا  يف ى اعم

وندثنا ابن جبري عن مآثس مجال ادلين وز اس صااحب املوصا  أناه اخات  
وابتاىن  ،وأمس بعمارتها مأوى ألبنا  السبي  ومجيع املسافس ن ،املنازل يف املفازات
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ا  السبي  الشام فناةق عينها لاعول الفقسا  من أبنإىل  باملدن املتص ة من العساق 

 ،فسارت جبمي  ذكس هذا السج  السفاق ،اذلين يضعف أحده  عن تأةية األُس ة
كما اختذ ةارا والعة الفنا  يدعو إيلها ى يوم اجلفاىل  ،وم ر  ثنا  ع يه اآلفاق

و د الصاةر والوارة مان أبناا  السابي  يف ظ اه  ،من الغسبا  فيعمه  شبعا ور ا
 .(6)ة حياته رمحه اهلل تعاىلول  يزل ىلع ذل  مد ،ا هنياشع 

ومن عظ  إنسانية احلضارة اإللالمية أنها ل  تفسق بني املس   و ري املسا   
 ،فقد  ن ن  السمحاة والعدالاة والتساامج ،من أبنا  السبي  يف انلفقة والضيافة

مـ  واكن يقول ع يه أفض  الصالة والسالم: " (0)يكسم ضيفه حىت لو  ن  فسا
". ولار ىلع هاذا انلهاج بقياة األماة (3)والدم اآلخر فلينيرم ضيفه ملن ينم  باه

 التجابة لسنته.
 ىلع واجاب حق الضيف يل ة بأن منالبة من أُرث يف وقد أُد املصطى 

، (6)تسكاه شاا  وإن اقتضاه شا  فنن ،ع يه ةين فهو بفنائه أصبج فمن ،مس   ى
صبح الضيف حمروما أقدما ف أيما مسلم ضاف" :والسالم وقوهل ع يه أفض  الصالة
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 .(6)"فإن   لك مسلم نرصه حىت يأخذ هل بِقرى للته م  زرعه وماهل
فه  رأيت  حضارة ت زم مقاضاة مان لا  يقا  حباق الضايافة  اري احلضاارة 

حتفاالت ببنا  األلب ة واخلانات ابتهاجا ؟ وه  رأيت  حضارة تقي  االميةاإللال
 .؟ (0)بهذا العم  اإلنساي انلبي 

لاتمسار اوأخريا حسصا من احلضاارة اإللاالمية ىلع حفا  حاق الطس اق و
 صالحيته وعدم عسق ة مساري املقيماني واملساافس ن ألاندت مهماة اإلرشاف

ختاذها اعناا كتاب احلسابة بااإلجسا ات الايت لاحيث تط ،املحتسبإىل ع يه 
 واليت منها ىلع لبي  امل ال جعا  أرصافة ىلع ،املحتسب لضمان لالمة الطسق

املحاال  وعدم السماح بنخساج ابلضائع خارج حدوة ،جان  الطس ق يف األلواق
يف كتاباه  ،عبد السمحن بن نرص بن عباد اهلل الشازيري العالمةيقول  ،اتلجار ة

ينبيغ أن يكون من جاان  الساوق إفس ازان  :(3)"نهاية الستبة يف ر ب احلسبة"
.. وال  وز ألحاد .وق مب طان السل  يك إذاا انلاس يف زمن الشتا  يميش ع يه

املماس األصايل إىل  من السوقة إخساج مصطبة ة نه عن لام  أراكن الساقائف
 ب ىلع املحتسب إزاتله واملنع من فع ه ملا يف ذل  مان  ،ألنه عدوان ىلع املارة

 .. "..حلوق الرضر بانلاس
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كماا يمناع  ،كما أن ىلع املحتسب منع رسح انلفايات واجليف يف الطسقاات 
 .(6)خلضار ن و ريه  عن رسح أزباهل  يف الطسقا

 ،بأن من واجب املحتسب مناع املضااربة يف الطسقاات (0)و ذكس ابن خدلون
واحلك  ىلع أهايل املباي املتداعية ل سقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من ررها 

 ىلع الساب ة.
د أن ومن أج  املحافظة ىلع نظافة الطسقات ومنع ت وثهاا وت اوث املااره جنا

املحتسب  ن ي زم اخلباز ن رشوط السالمة العامة يف خمابزه  عند ابلنا  حىت 
 ،ف ن يشرتط يف بنا  املخ  أن يكون لقفه مستفعاا   ،ةال يؤثس ادلخان ىلع املار

 .(3)واتلهو ة منالبة إلخساج ادلخان
كما  ن املحتسب يأمس أصحاب املياز ب جبع ها خمفية يف احلاائ  تلجاسي 

 .(6)املياه، و أمس أصحاب املجاري حبفس حفسة لسيم األولاخ فيهافيها 
 ب  تعادتها ،ول  تقترص اإلجسا ات الوقاية لسالمة الطسق واملارة ىلع ما تقدم

منع انلاس من توقيف ةوابه  يف الطسق الضيقة أو إرلاهلا مان  اري ممسا  إىل 
وة ناه ئلاال يتطاايس إختاذ لاتس ما بني الطس ق إىل  فضال عن أمس احلداةين ،هلا
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 ن ل نااس  إذاجانب منع اجل وس يف الطس ق بليع الس ع إىل  ،الطس قإىل  الرشر
ومنع احلطابني من وضع أمحال احلطب واتلنب يف الطسقاات ملاا فياه  ،(6)فيه رر

جانب مساقبة إزالاة القماماة مان الطسقاات مان إىل  ،(0)من الرضر ىلع الساب ة
نفاسةت بهاا ا ري ذل  من اإلجسا ات الايت  إىل خالل عسبات خصص  ذلل ،

ولك ذل   ،حيث لبق  الترش عات ابلدلية املعارصة بقسون ،احلضارة اإللالمية
رس  أهدفه يف إىل  من أج  توفري الظسوف املنالبة للك من ل   الطسق يلص 

لوق  هذا اإلنسان  احرتاما ،وق  ممكن ةون أن يعيس أو يعسق  مسريه معسق 
 المته.وحسصا ىلع ل

 الغرباء راعية :اعرشاً 
ناا  لقد تمزيت اخلادمات اتل ف ياة الايت تقادمها احلضاارة اإللاالمية ألب

الاتقس أحاد أبناا  السابي  يف  نذاف ،لتمسار ةالسبي  بأنها خدمات تتصف باال
إحدى احلوار اإللالمية بشلك مؤق  أو ةائ ، و دا  س با جند األمة تقادم هل 

ابتغاا  األجاس واقاواب ياوم القياماة، فضاال عان ى ما تستطيع من خدمات 
 حماوتلها ختفيف آالم الغسبة عنه.

ا   د أنها  ن  تهادف بشالك ولع  املتأم  لألوقاف اليت خصص  ل غسب
ينما ح  يف ةيار أفنن ابن السبي   ،جتسيد مفهوم األخوة بني املس منيإىل  رئ س

 ،ره يف خدمة وبنا  حضاارتهوع يه مواص ة مشوا ،اإللالم هو بني أه ه وإخوته
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 ،والعطاف ساعياةالوإحاارته  ب ،ذلا عم   هذه األوقاف ىلع ةجمه  بااملجتمع 

أو مسااعدته   ،وتوفري فسصة مواص ة اتلع ي  إن  ن الغسبا  من ر باة الع ا 
وإاعنته  باألموال إن  ،ىلع ب وغ األماكن املقدلة إن  نوا خسجوا لط ب احلج

 وفري الطعام والرشاب واملأوى ل محتاجني منه .فضال عن ت ، نوا اغرمني
إن أول ةرس عميل قدمته احلضارة اإللالمية يم   قمة اتل ف  ماع الغسباا  

 املهااجس ن بني آىخ حيث املنورة املدينةإىل  وص  بعدما ما قام به املصطى 
رب األنصاار  حياث ،املنورة املدينة ه أ واألنصار امليسمة مية من القاةمني

ويف نفس الوقا  رب املهااجسون  ،إخوانه  املهاجس ن إكسامو  األم  ة يف أر
ري يقااول فاا ن األنصااا ،أرو  األم  ااة يف اتلعفااف عمااا يف أياادي األنصااار

وهاذه أماوايل أقسامها  ،ياهن ألر قها تلاوجهااإ  رَتْ ل مهاجسي هذه نسويت فاخْ 
 ،وال يأخاذ شا را ، بارك اهلل ل  يف أه   ومالا :ف ن رة املهاجس ،ب ين وب ن 

 .  (6)و ط ب أن يدهل ىلع السوق يلعم  فيه يليسب قوته من عم  جب نه
س وجهه عندما يسى  س با يف املديناة املناورة يعااي مان يتمع واكن انل  

ألن وجوة  ،ف ن يندب انلاس ملساعدته بالطعام واليسا  ،اجلو  ورثاثة اقياب
ت ةون تعارف من املجتمع يعين أن هناك اجلوىع والعساة يف جمتمع من املجتمعا

 ،عية يف هذا املجتماع حباجاة إلاعةة نظاساالجتماوأن جانب الرتبية  ،خ ال فيه
ألن الفطسة الس يمة واملجتمع املعاىف من األمساض يأىب أن ياسى فياه جائعاا أو 
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فجاا   ،نلهار عناد رلاول اهلل ا صدر يف كنا :قال فعن أيب هس سة  ،اعر ا
فتمعاس  ،سااعمته  من مضا ،متقدلي السيوف ،جمتايب انلمار أو العبا ةقوم عساة 

 فاأذن باالال فأمس ،خسج ث  فدخ  الفاقة، من منه  رأى ملا وجه رلول اهلل 
ُيَها اي) :فقال انلاس خطب ث  ،وصىل وأقام

َ
ْ   أ دا   انلَّا م   اتَّق  ِي َربَّك  م اذلَّ  م   َخلََقك 

ب   َمـا َوَبـ َّ  َزو َجَها ن َهامِ  وََخلََق  َواِحَدة   نَّف  ثِـريًا رَِجـاالً  ِمن ه  ـدا   َونَِسـاء ََ ِي اَّللَّ  َواتَّق   اذلَّ
ر َحامَ  بِهِ  تََساءل دنَ 

َ
م   مَلنَ  اَّللَّ  إِنَّ  َواأل (َرقِيًبا َعلَي ك 

ُيَها يَا) (1)
َ
ِيـ َ  أ ـدا مَمن ـدا اذلَّ َ  اتَّق   اَّللَّ

ر   َنظ  ٌب  َول  ا َنف  َمت   مَّ داَوا لَِغد   قَدَّ َ  تَّق  َ  إِنَّ  اَّللَّ دنَ  بَِما َخبرِيٌ  اَّللَّ َملـ  (َتع 
ي أ) تصـدق ،(0)

 ،"م  صاع بـره مـ  صـاع تمـره ،م  در مه، م  ثدبه ،رجُ م  دينارهيلتصدق( 
 ،فجا  رج  من األنصار برصة  ةت كفه تعجز عنهاا ،"ولد بشق تمرة"حىت قال 

 اهلل أي  وجه رلاولحىت ر ،ث  تتابع انلاس حىت رأي  كومني من رعام وثياب
بة كأنه يته    وأجـر أجر ـا فلـه حسنة سنة اْلسالم ت س  م " : فقال ُمَذه 

ت اْلسـالم  س  وم  ،يشء أجدر م م  ينقص أن غري م  بعده م  بها عمُ م 
سنة س ئة ملن عليه وزر ا ووزر م  عمُ بها م  بعده م  غـري أن يـنقص مـ  

 .(3)"أوزار م يشء
عتناا  ادلولاة اإللاالمية بالغسباا  اضاحة ورةت عان ولع  أول إشاارة وا

ة حياث  ن هلا   اف  الفقسا  جا ت من خالل السياق عن احلديث عن أه  الص 
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 :يقاول انلاووي يف رشحاه ىلع صاحيج مسا   ،م ن خمصص يف نهاية املسجد 

 يف هلا  واكن مسجد انل  إىل  ه  الفقسا  الغسبا  اذلين  نوا يأوون ؛"الصفة
ة آخسه  مان وأص ه.. .فيه يبيتون ع يه مظ   املسجد من منقطع م ن ويه ،صف 
ة  سي ع يه  ى ياوم  واكن السلول  (6)"قدامه  لظ ة أل  ويه ،ابلي  صف 

ومنذ ذل  ايلوم أخذ املس مون يعتربون العطاف ىلع  .(0)مد  من تمس بني رج ني
 وا إعجاابه  السحالاة لاج نإه  شعرية من شعائس اإللالم حىت إكسامالغسبا  و

 ،بالغسباا  حتفا ق واملغسب حلسصها الشديد ىلع االباألمصار اإللالمية يف املرش
فساج وا هاذه  ،وما  نوا نيطونه  به من عطف وحمبة وتوفري للك لب  الساحة

جيال بعد جيا  يلتألاوا املحامد يف كتبه  تليون شهاةة خادلة تقسأها األجيال 
يساج  نلاا  ،ا هو السحالاة الشاهري ابان بطوراةفه ،عاازه  برتاثه ابها و ز د 

أه  مية امليسمة بالغسباا  واملنقطعاني واملجااور ن يف  احتفا مالحظاته عن 
"وأله  مية من األفعال اجلمي ة و امل رم اتلامة واألخالق  :ابلي  احلسام فيقول

 ومان م رمها  ،الضعفا  واملنقطعني وحسن اجلوار ل غسبا إىل  احلسنة واإلي ار
أنه  مىت صنع أحده  ويلمة يبدأ فيها بنرعاام الفقاسا  املنقطعاني املجااور ن 

 .(3)ويستدعيه  بت طف ورفق وحسن خ ق ث  يطعمه "
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ول  يتمال  السحالة الشهري ابن جبري نفسه من اإلعجاب بمدى ماا ملساه يف 
ب  نوا من الع ما  ورال إذاوال ليما  ،بالة املرشق اإللاليم من عناية بالغسبا 

و ريه  ممن نزحوا عن أورانه  هسبا من األخطار اخلارجياة خاصاة مان  ،الع  
الغسب اإللاليم من األندلس وشمال أفس قيا بعدما اشتد أوار احلسوب الص يبية 

ممزية يف مرص والشاام إباان حكا   راعيةيف األندلس حيث وجد هؤال  الغسبا  
ا  ما ل  يقدمه حاك  م  ه اذلي قدم من اخلدمات ل غسب ،صالح ادلين األيوا

و ريها من اخلادمات الايت  ،فوفس هل  املأُ  واملرشب واتلع ي  والعالج ،آنذاك
   :لج ها السحالة ابن جبري بك  إعجاب حني قال

إىل  يف احلقيقاة ةخسه العائادافاومن مناقب هاذا ابلادل )اإللايندر ة( وم"
 ،ه  الط ب واتلعبدل طانه )صالح ادلين( املدارس واملحارس املوضوعة فيه أل

في ىق ى واحد منه  مساينا ياأوي إيلاه ومدرلاا   ،يفدون من األقطار انلائية
يع مه الفن اذلي يس د تع مه وإجسا  )الساتب( يقوم باه يف مجياع أحاواهل. وقاد 

السا طان بهاؤال  الغسباا  الطاارئني حاىت أماس بتعياني محاماات  عتنا اتسع ا
 . ونصب هل  مارلتانا  لعاالج مان ماسض ذلإىل  حتاجواايستحمون فيها مىت 

وحت  أيديه  خادام ياأمسون باانلظس  ،وولك به  أربا  يتفقدون أحواهل  ،منه 
يف مصاحله  اليت يشريون بها من عالج و ذا . وقد رتب أيضا فيه أقواما بسل  
الز ارة ل مسض اذلي يتاعهون عان الوصاول ل مارلاتان املاذكور مان الغسباا  

األرباا  أحاواهل  يلتيف اوا بمعااجلته . ومان أرشف هاذه ىل إ و نُهون ،خاصة
املقاصد أيضا أن الس طان عني ألبنا  السبي  من املغاربة خ تني للك إنسان يف 

فقاد  ،هذل  ى يوم إنسانا أمينا مان قب ا ونصب تلفس ق ،ى يوم بالغا ما ب غوا
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 ،وهياذا ةائماا ،أليف خ ة أو أز د حبساب الق اة أو اليارثةإىل  ينتيه يف ايلوم 

 .(6)حاشا ما عينه من زاكة العني ذلل ... ،وهلذا لكه أوقاف من قب ه
أن صالح ادلين األيوا خصص ل غسبا  من املغارباة إىل  كما أشار ابن جبري

ي يقيماون ح قاات الع ا ( أقون فيه ) جامع ابن رولون يف مرص يسينون ون
ألحاد  اول   ع  يد ،إيله  .. وجع  أح مه .وأجسى ع يه  األرزاق يف ى شهس

فقدموا من أنفسه  ح ما يمت  ون أمسه و تحاكمون يف روارئ أموره   ،ع يه 
   .(0)عنده...

أما يف ةمشق فقد خصص نور ادلين حمموة ل مغاربة الغسبا  زاو اة املاليياة 
راحونتان ولابعة بسااتني وأرض  :وأوقف ىلع ذل  أوقافا منها ،باجلامع األموي

لاهب أوبعاد أن  ،ام وة نان يف ةمشق تغ  مخسمائة ةينار يف العاامومح ،بيضا 
"ومسافاق  :اليت ي قاها الغسبا  يف ةمشق قاال ساعيةالالسحالة ابن جبري يف وصف 

الغسبا  بهذه ابلدله أُرث من أن يأخذها اإلحصا  ال ليما حلفاب كتاب اهلل عاز 
 .(3)" هذا السل .. وهذه ابلالة املرشقية لكها ىلع.وج  واملنتمني ل ط ب

أه  ةمشق ل غسبا  وأبناا  السابي  وحسصاه   إكسامو تعجب ابن جبري من 
ولو ل  يكان بهاذه اجلهاات " :الشديد ىلع بذل املال والطعام هل  فيقول متعجبا

وال لايما أها   ،الغسبا  وإي اار الفقاسا  كساماملرشقية لكها إال مباةرة أه ها إل
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وربماا  ،كى باذل  رشفاا هلاا ،بس الضيف عجباىل إ اردَ من بِ فنن  جتد  ،باةيتها
" لاو  :فيبيك السجا  و قاول ،يعسض أحده  كرسته ىلع فقري فيتوقف عن قبوهلا

 .(6)ع   اهلل يف  خريا ألُ  الفقري رعايم "

و واص  ابن جبري حدي ه عن ال مسات اإلنسانية اليت لاطسها أها  الشاام 
يف فدا  األرسى  ة نوا يعطون األويل فيذكس أنه  ،وح م املس مني ألج  الغسبا 

ومان مجيا  صانع اهلل تعااىل ألرسى " :ل غسبا  من املغاربة ىلع أبنا  ابلدل فقال
أن ى من هل وصية مان املسا مني بهاذه  ،املغاربة بهذه ابلالة الشامية اإلفسجنية

فات ك املغارباة خاصاة بلعاده  عان انهاا يف ياجلهات الشامية ولواها إنما يع
فم وك أه  هذه اجلهات من املسا مني واخلاواتني مان النساا  وأها   ، بالةه

 . (0)ال سار والرثا  إنما ينفقون أمواهل  يف هذا السبي 

أن نور ادلين حمموة  ن من القاةة اذلين تسكوا بصمات واضحة يف فدا   وذكسَ 
 ثاينافقد أنفاق ذات ماسة  ،أرسى املغاربة الغسبا  ف   يبخ  باألموال ىلع ذل 

 .(3)لف ةينار يف فدائه أعرش 

جتماايع اعم يف اتياار إىل  يع يف املغسب لصالج الغسبا االجتماوحتول العم  
فقد  دت هناك مناازل خاصاة يااعل  ،بعض املنارق يف القسن العارش اهلجسي
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ن يسألون عن الغسبا  ل قياام ووظهس ألول مسة موظف ،فيها أبنا  السبي  والغسبا  

احلساان الااوزان املعااسوف ب يااون االفااس يق)ت حبااق ضاايافته  وناارتك 
ندثنا عن احلفاوة اليت  ن يستقب  بهاا الغسباا  يف املادن  (6)م(6552ه/957بعد

فيذكس أن ل ن مدينة بولعاون رشيق مديناة أزماور شايدوا  ،والقبائ  املغسبية
 .(0)لتضافة الغسبا  ىلع نفقة الس نبناية من عدة  سف ال

بنق ي  هسيورة رشيق مساكش قااموا  (املِْدينة)ينة و ذكس ايضا أن ل ن مد
 ن هنااك  (بناوا  ماساكش). ويف مديناة تادنس (3)ببنا  ةار لضيافة الغسبا 

 .(6)م جأ خاصا  بنيوا  الفقسا  وإرعامه  ويستضيفون فيه كذل  الغسبا 
ا ف نوا حم  إعجاب يلون اإلفاس يق إذ تفوقاوا مأما ل ن تسيدل  بنق ي  حا

يتع اق  ه  يف خدمة الغسبا  فقال عنه  " ف ن  هل  اعةات حسانة فيمااىلع  ري
لتفساار مان ى فقد لكفوا حساس أبواب املدينة باال ،باليسم واملجام ة ل غسبا 

 ن هل صديق؟ فنن أجاب بانليف  ن ىلع هاؤال   إذاعما  ،املدينةإىل   س ب جا 
 .(5)ا ةون أن يؤةي ش را"ن يضيفوه ويستقب وه التقباال حسنا ولطيفأ ،احلساس
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به  حياسا ىلع أها  اخلاري يف احلاوار  حتفا ول  تكن خدمة الغسبا  واال
فيف إق ي  جزولاة جناوا ماساكش  ،اتلجمعات القب يةإىل  ب  تعدتها ،املغسبية

حيث تقام لوق لنو ة ابتدا  من ياوم اقااي عرشا مان ربياع األول وتساتمس 
 ،واتلجاار مان ادلول القس باة  لسانغال ،وتقصدها القبائا  املجااورة ،شهس ن
وجنوب اجلزائس حيث  ن  قبي ة جزولة تتعهد بنرعام مجيع الغسباا  يف  ،ومايل

يقول احلسن الوازن "لوق تستمس شهس ن يقدم فيها الطعاام جلمياع  ،هذا السوق
 .(6)الغسبا  اذلين يوجدون هناك ولو ب غ عدةه  عرشة آالف"

توضاع فياه  ،لتحمام جمانا ل فقاسا  والغسباا ويف تونس  ن هناك وقف لال
احلماام إىل  فيادخ  املحتااج ،رصر من ادلراها  ى رصة فيهاا مقادار احلماام

 .(0)فيدفعها بعينها ويستح 
م( أناه  ن 6261ه/ 627وقد أثس عن الفقيه الشاف ي عبد امل   بن حمماد )ت

ة أن كاسك ناوح بان بطورااوذكس السحالة ، (3)يكسو الفقسا  العساة من الغسبا 
 املدينة.إىل  بابلقا  يف بلنان أوقف وقفا خاصا ىلع إرعام الصاةر والوارة

والغسبا  إلينالاه  وإبعااة  ومن أمج  األوقاف اليت خصص  ألبنا  السبي 
حياث  ن هنااك جمموعاة  ،يف مدينة فاس "مؤنس الغسبا عنه  وقف " ةالوحش

 ،يسبج اهلل حنو لاعة بصوته الاسخي  ى منه  ، نيون ال ي  باملناوبةمن املؤذنني
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ويس  هذا املؤذن مؤنس الغسبا  أو مؤنس املاسىض، ألن الغس اب واملاس ض ال  

ف  س هل أن س أحسان مان هاذا املاؤذن اذلي  ،يقدر أن ينام يف بعض األحيان
 .(6)يشجيه بصوته اجلمي  يف تسبيج ابلاري تعاىل يف لااعت ال ي  األخرية

ع ينا حضارتنا اإللالمية ب مساتها العطوفاة ىلع  ينا كيف جاةتأوهيذا ر
هذه الرشنة من رشائج املجتمع ممن أحب  السفس فاعرتضتها عاوارض أجلأتهاا 

 ،تسفع مان معنو اتهاا وتقادم هلاا ماا حتتاجاه ،ل فافة ف ن  األمة هلا باملسصاة
 ،ةراةت أن تس يه لوا  ل ع   أو احلج أو اتلجاارأوتدفعها ملواص ة ةربها اذلي 

فه  رأيت  حضارة وأمة م   هذه األماة جتعا   ،لتطال أو املجاورة أو حب اال
وقسبة من القسبات اليت  ،من خدمة املسافس والغس ب شعرية من شعائسها ادلينية

 فساةها ألن الفقري رفض عطا ها؟.أاهلل؟ وه  رأيت  أمة يبيك إىل  يتقسب بها
 األرسى راعية :احلادي عرش

احلضاري اإللااليم يف احلاسب مسااحة والاعة لاألرسى  لقد أفسة ادللتور
ولاد ى رس اق  ،ركزت بشلك رئ س ىلع حف  حقوق األلري وصايانة كسامتاه

 يؤةي اللتعباةه والرتقاقه، وفتج اآلمال أمام حس ته.
وملا  ن من أُرب مصاةر السق يف العصور الولطم هو الارتقاق األرسى مان 

الم من أولو اته لن الترش عات الايت تسااعد ن وقعوا بأيديه  جع  اإلل  مَ بَ قِ 
فجاا ت نصاو   ،أص  احلس ة كماا ودلتها  أمهااته  أحاسارا  إىل  اعةته إىلع 

اليتاب والسنة اخلادلة تلؤكد وتؤص  ملبدأ حف  كسامة األلري ورورة اتلعام  
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اعتباار اإلحساان إىل  ال ب  تعدى األمس ى ذل  ،معه بمنتىه الشفافية والسمحة
ربها  رمعاا  إىل  ه يم   قسبة من القسبات اليت يتقسب بها املؤمناونإكسامإيله و

ِسـريًا)باألجس واقواب لقوهل تعاىل 
َ
ـنِييًنا َويَتِيًمـا وَأ بَِّـِه ِمس  َعاَم َ َ ح  دَن الَةَّ ِعم   َوي ة 

دًرا  ٹ ني  م  َجَزاًء َواَل ش  ِه اَّلَل  اَل ن ِريد  ِمن ك  م  لِدَج  ِعم ك  َما ن ة    .(6)"(إَِنَّ
الايت  وقد حف   كتب اتلار خ والسري بسصد أفعال وأقوال نا  السمحاة 

فا ن يقاول ع ياه  ،حتث األمة ىلع السفق باأللري و احلض ىلع اتلنافس يف بسه 
 ،"إنهم إخدانكم فأطعمد م مما تـأكلدن وأل سـد م ممـا تل سـدن" :الصالة والسالم

وأطعمـدا )أي األلري(  فنيدا العانهل: "وقو ،(0)" باألسارى خرياً  استدصداوقوهل أيضا  "
 .(3)"اجلائ  و عددوا اؤريض

وما أن رسق  مسامع األمة هذه اتلوجيهات اخلادلة حاىت تباارى اجلمياع يف 
تسطري أمج  ال مسات اإلنسانية يف معام ة األرسى حىت أخذ ابلعاض ياؤثسون 

عاوا بعاد أرساه  ىلع أنفسه . وةعونا نستمع لشهاةات بعض األرسى اذليان وق
  :قتال رشس بأيدي املس مني ندثونا عن معام ة املس مني هل 

 )أخو الصحايب مصعب بن عمري( : شهادة أيب عزيز ب  عمري :أوالً 
حيث قال: "كن  يف ره  مان األنصاار حاني  حام  لوا  املرشكني يوم بدر

 ،مساتل قدم  داؤه  وعشاؤه  خصوين اخل  وأُ وا إذاف نوا ، أقب وا يب من بدر
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 ،فأرةها ىلع أحده  ،.. فألتي.بها  يد رج  منه  قطعة خ  إال نفحينتقع يف ما 

 .(6)"فريةها يلع ما يمسها
 :العاص ب  الربي  والدلد ب  اؤغرية شهادة أيب :ثانياً 

كن  يف ره  مان األنصاار جازاه  " :فقال أبو العا  ،واكنا من أرسى بدر
 معها  واخلا  –آثسوين باخل  وأُ وا اتلماس  ناتعش نا أو تغدي إذاكنا  ،اهلل خريا  

 واكن ".إيل فيادفعها سةاكسا ياده يف تلقع السج  إن حىت ،زاةه  واتلمس ،– ق ي 
 .(0)" وننا و مشوننم واكنوا" :و ز د ذل  م   يقول الويلد

 شهادة ثمامة ب  مثا  احلنيف سيد المامة:  :ثاثلاً 
 ،امة ألريا  وه  ال يشاعسون مان هاوجا  يف الصحيحني أن الصحابة أتوا ب م

ثا  قادم هل الطعاام  ،هفعسفه ور ب منه  أن نسنوا أرس حىت أتوا به رلول 
 :يأتيه و قول هل واكن انل   ،وخصص هل ناقة ذات لنب يغدى ع يه بها و ساح

وإن تانع   ،إن تقت ين تقت  ذا ةم :يا حممد عندي خري؟ " فيقول: ما عندك يا ثمامة"
فقاال  ،وملا  ن الغد أتااه .وإن كن  تس د املال فس  منه ما شر  ،شاكس تنع  ىلع

 انلا   وما بلث ،يف ايلوم اقالث وهيذا ،فأجابه بم  ه ،هل كما قال هل باألمس
 ،خن  قس اب مان املساجدإىل  ها انط ق ثمامةدعن ،أن أر ق رساحه ةون رشط

 ،يا حمماد :قائال  ث  خارب انل   ،فا تس  ث  ةخ  املسجد وأع ن إلالمه
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فقد أصابج وجها  أحاب  ،واهلل ما  ن ىلع األرض وجه أبغض إيل من وجه 
فأصبج ةين  أحب ادليان  ،واهلل ما  ن من ةين أبغض إيل من ةين  ،الوجوه إيل

 .(6)واهلل ما  ن من بدل أبغض إيل من بدلك، فأصبج بدلك أحب ابلالة إيل ،إيل
انلبي اة السحيماة يف ق اب ذلا  األلاري  فانظس كيف  ن أثس هذه املعام اة

 .أحد كبار أنصارهإىل  فتحول من أدل عدو لإللالم
ساب وحسان اول  تقترص ال مسات اإلنسانية ىلع إي ار األلري بالطعاام والشا

عدم تعس ضه ألي ضغ  نفيس أو أي موقف  سح إىل  املعام ة ب  تعدى األمس
مؤذناه  فقد أنب انلا   ،ةولو  ن هذا اتلرصف بطس ق  ري مقصو ،مشاعسه

يف  ازوة خيارب عنادما وقعا  امسأتاان  الصحايب اجل ي  بالل بان ربااح 
خذ رس قه بهما ول  املوقع أقياةته إىل  ف ما أراة أن يس مهما ،يهوةيتان يف أرسه

وماا  ،اذلي جسى فيه القتال بني املسم ني وايلهوة ول  ج ث القتىل من ايلهاوة
حداهما فأجهشتا باابل  ، إقتىل حىت أثس ذل  يف نفس ج ث ال أن رأت املسأتان

 ـُ " :بذل  الم بالل ىلع ذلا  لوماا  عنيفاا  قاائال  هل ف ما ع   ن  السمحة 
 .(0)؟!"نزعت منك الرُحة يا بال  حيف تمر بامرأتيف   قتىل رجاهلما

س عات اوز اةة يف احلس  ىلع حف  كسامة األلري ومسااعة مشاعسه جند التشا
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فقاد  ،لالمية تنص ىلع عدم جواز اتلفس ق يف األرس بني الوادلة وودلها الصغرياإلٍ  

" كماا ال  اوز اتلفس اق باني  ال تدهل وادلة ع  ودل ا"  :أنه قال روي عن انل  
خياه ألن أوكذل  بني الفقها  كساهياة اتلفس اق باني األخ و ،الوادل وودله الصغري

 .(6)اإللالمية حىت مع أعدا  هذه الرش عة انلوا  اإلنسانية مسااعة يف الرش عة
وتأُيدا  تلأصاي  مبادأ السفاق بااألرسى تكاسرت اتلوجيهاات احلضاار ة 

أو اتلم ي  به حىت لو  ن  ،اإلٍلالمية بعدم جواز قت  األلري أو إرهابه أو تعذيبه
اتلم ي  بساهي  بان عماسو أحاد  فقد رفض املصطى  ،من كبار قاةة العدو

فقاد اقارتح الفااروق  ،ي وقع يف األرس يف  زوة بادر الياربىلاةة قسيش واذل
حىت ال يقوم خطيبا  ضد اإللاالم  ،فيندلع لسانه ،أن تاع  ثنييت لهي  عمس

 :الوقا ذل  رفض السمحة ن  ولكن -املعدوةين قسيش خطبا  كبار من واكن –
 إةرا    "،مدهولعله يقف يا عمر مدقفاً حت ،ال أمثُ به فيمثُ اه يب وإن َنت ن ياً "

 حقادا   إال ي ماس ال االنتقاام وأن ،إحسانا   إال ي مس ال اإلحسان أن  انل  من
وأراةت  ،ائ  العسبياةالقب ارتدت عندما  انل  نبو ة حتقق  وفعال   ،وانتقاما  

فوقف لهي  بن عمسو فيها خطيبا  وقال: "يا معرش قسيش كنات   ،قسيش أن تستد
وهذا هو املوقف  .فرتاجعوا عن رةته  ،"ل من يستدمن أل   فال تكونوا أو آخس

 .(0)عمس بن اخلطاب  اذلي برش به انل  
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إن قتال هؤال  األرسى ل مس مني قب  أرسه  ل   ماد عواراف املسا مني 
إىل  ب   ن  تعايل  السما  تكبج مجاح شهوة االنتقام دليه  وتدعوه  ،جتاهه 

لع ها  يادخ ون يف  اهاته  ومعتقاداته الشفقة والسمحة به  رمعا يف حتو   اجت
وفاوق هاذا وذاك  ن املسا مون يط قاون  ،خوة ل مسا منيإ ناإلٍلالم و غدو

 كاأن يكاون األلاري ،نسانية خاصةإ رساح األرسى ممن يتضج أن هل  أوضااع
فهذا الشاعس أبو عزة عماسو بان عباد اهلل اجلماي  ن  ،املعي  الوحيد ألرسته

وإي ذلي حاجاة وذي  ،لقد عسف  مايل من ماال ،حممد يا قال: ،حمتاجا  ذا بنات
 ،وأخذ ع يه أال يظاهس ع يه أحادا   ،ع يه رلول اهلل  فمنذ  ، يلعفامنن ،عيال

 ىلع ذل : فقال أبو عزة يمدح رلول اهلل 
 ماان مب ااغ عااين السلااول حممااد

 
 

 باأنااا  حااق وامل يااا  محااايد 
 

 
 وأناا  امااسؤ بوئاا  فينااا مبااا ة

 
 لاااه ة وصاااعوةةرجاااات  هلاااا 

 فنناا  ماان حاربتااه لااامحارٌب  
 

 شاايق وماان لاااملته لاساعااايد 
 
 

سة أخاسى يف ما وعندما أرس ، ث  إن أبا عزة هذا نقض ما  ن اعهد انل 
 .(6)بقت ه  زوة أحد أمس السلول 

ول  أن تقارن بني  در هذا املرشك اذلي ال يوجه ل وكه هدي الساما  ماع 
اذلي  ن ضحية  ادر وخياناة بعاض  عدي وفا  األلري املس   خبيب بن 

القبائ  العسبية )عض  والقارة( حيث التقس به املقام ألاريا  يف مياة امليسماة 
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ألنه مس   يع   أن الغدر ل س من لمات ، وأتيح  هل الفسصة ل غدر ف   يغدر 

 ،ل س ولي ة مرشوعة من ولائ  املسا مني األرفالنتقام من وأن اال ،املس مني
واكن بناو  (6)ه أنه بعد أن وقع يف األرس بعد حاةثاة بعاث السجياعوخالصة قصت

احلارث بن اعمس بن نوف  قد اشرتوه يلقت وه باحلارث اذلي  ن خبيب قاد قت اه 
مان بناات  الاتعار ماو ى   ،أمجعوا قت ه إذافميث عنده  ألريا  حىت  ،يوم بدر

ففزعا   ،و ف   عن ص  هلا فج اس ىلع فخاذه ،احلارث التحد بها فأاعرته
ما كن  ألفع  ذل   ،أختشني أن أقت ه :املسأة ئلال يقت ه انتقاما  منه. فقال خبيب

 .(0)ف ن  تقول مارأي  ألريا ق  خريا  من خبيب ،إن شا  اهلل تعاىل
ألرسى قسيش مع معاملاة قاسيش خلبياب  ول  أن تقارن معام ة السلول 

ن هاذا االحتفاال حيث ص بته وقت ته يف احتفال كبري وقد حتادث خبياب عا
   يف قصيد رىث فيها نفسه وصور فيها مشهد قت ه وص به فقال:  ادلموي

 وألابااوا لقد أمجااع األحازاب حولاا 
 

 
 
 

 قابائااا ه  والااتجمعوا كااا  جمااامع 
 

 
 
 

 وقاد قاسباوا أباناا ه  وناساا هاااا 
 

 وقسباا  ماان جااذ  راو ااا  مماناااع 
 
 

 ا إىل اهلل أشاياو  سبيت بعاد كاسبات
 

 ومااا مجااع األعاادا  يل عنااد مضااج ي 
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 فااذا العااسش صااربين ىلع مااا يااساة يب
 

 

  يماحلايم وقاد باؤس مط بضعوافقد  
 ةونااه وقد خريوين اليفااس والامااوت 

 
 

 فقد ذرفا  عينااي ماان  ااري مادمع 
 ولس  أبالا  حيان أقاتا  ماسا اماا   

 
 ىلع أي شاااااق  ن يف اهلل مضاااااج ي 

 وإن يشاااااااأ وذلا  فا  ذات اإللااه 
 

 (6)يبااااارك ىلع أوصاااال شااا و ممااااز  
املتساحمة مع أرسى قسيش و اريه   لقد  ن من نتائج معام ة املصطى  
بالةها  وأه ايه  يتحادثون عان إىل  إلالم الي ري مانه  حياث اعة األرسى

وعن ةعوتاه وماا فيهاا مان الارب واتلقاوى  ،وم رم أخالقه لماحة حممد 
 ـُ جـزاء اْلحسـان إال ) :وقد صدق رب العاملني حاني قاال ،واإلصالح واخلري

 ، ورح  اهلل الشاعس حني قال:(0) (اْلحسان
 أحساان إىل انلاااس تسااتعبد ق ااوبه 

  
 

 فطاملااا الااتعبد اإلنسااان إحسااان 
 

 

أله  مية عندما وقعوا مجيعا  ألارى بياده  إحسان املصطى إىل  فانظس 
 ،"اذهباوا فاأنت  الط قاا "حه  قاائال  ومن  ع يه  بأن أر ق رسا ،بعد فتج مية

قااةة ل فاتج إىل  حيث حتول أه  مياة مان أنااس يناصابون اإللاالم العادا 
 اإللاليم ينرشون العدل والسالم يف ربو  األرض.
 ،قبي ة يط  عادي بان حاات  ولع  من ثمار ليالة العفو هذه إلالم فارِس 
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 ياد املصاطى ع ياه فقد خارب  لفانة بن  حات  الطايئ اليت وقع  ألرية يف 

و فا   ،وأنه  ن يكسم الضايف ،أفض  الصالة والسالم ذاكسة حمالن وادلها
فاامنن يلع مان  اهلل  ،واغب الوافاد ،ه ا  الاوادل ،يا رلاول اهلل فقال : ،األلري
 "؟الفـار مـ  رسـد  اه"قاال:  ،عدي بن حاات  :قال  "؟م  وافدك"قال:  ،ع ي 

 .(6)ها نفقتهافأر ق رساحها بعدما كساها وأعطا
 ،ويشابع اجلاائع ،و فا  العااي ،ويف رواية أنها قال : إن أيب  ن نيم اذلمار

وال يسة رالب  ،و فيش السالم ،و طع  الطعام ،و قسي الضيف ،العاري و كسو
يـا " :انلا  فقال ،فال تشم  يب أحيا  العسب ،حات  الطايئ ابنة أنا ،حاجة ق 

خلدا عنها فإن أبا ا  ،ملن أبدك مسلماً لرتُحنا عليه  ذه صفة اؤنم  حقاً لد ،جارية
فما بل   لفانة أن أرل    .(0)"واه حيب ماكرم األخالق ،ملن حيب ماكرم األخالق

 ،حممادإىل  الشام تط ب منه العوةة واذلهابإىل  أخيها عدي اذلي فسإىل  رلالة
 ن نبياا  فاال  وإن ،فنن  ن م    ف ن تظ ا  عناده ،إنه كس   األخالق :فقال 

 وما بلث عدي أن أل   وأصبج من قاةة الفتج اإللاليم. ،تتأخس عنه
  اهلل هذا ول  تكن لفانة وثمامة بن أثال الوحيدان الذلان من  ع يهما رلول

أباو العاا   :منه  ىلع لبي  امل ال ،فهناك قائمة رو  ة من  ع يه  ،بعد أرسهما
 ،والسائب بن عبيد ،بن احلارث حنطب واملط ب بن ،بن ربيع زوج ابنته ز نبا
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 .(6)بن لعيد و ريه  وعمسو ،والزبري بن بارا
إن معام ة األرسى بهذه السماحة وهذه السمحاة لا  يكان حياسا  ىلع فارتة 

ب  هو خ ق وةيدن للك قاةة اإللالم يف  ،انلبوة والصدر األول من تار خ اإللالم
 ،لا ةال يقاب ون اإللا ة باإلِ  ،اخمت ف فرتات تارخينا يف مشارق األرض ومغاربه

ونلا أن نقارن ترصفات القائد  ،وابلطش بالسمحة ،ب   نوا يقاب ون الغدر بالوفا 
املظفس صالح ادلين األيوا مع األرسى انلصاارى بمعام اة انلصاارى ألرسى 
املس مني فقد حدثنا اتلار خ عن اجلسائ  اليت ارتكبها الصا يبيون ضاد أرسى 

ما احتموا باملساجد يف املدينة املقدلاة حياث ارتكباوا مذحباة املس مني عند
حاىت لاال  شاوار  املديناة املقدلاة  األرفالمسوعة ضد الشيوخ والنسا  و

وقاد توالا   ،بادلما  الزكية ةون وخز من ضمري أو رة  من فارس أو رج  ةين
ةة فيف ذات مسة أرس ر تشارة أحاد قاا ،جمازر وخيانة العهوة من قب  الص يبيني

. فها  (0)احلمالت الص يبية ثالثة آالف مس   وأعطاه  األمان ث  قت ه  مجيعا  
 قاب  صالح ادلين هذا الس وك املشني بس وك م  ه ؟ 

لقد  ن صالح ادلين األياوا يم ا  نموذجاا  راقياا  مان نمااذج الفسولاية 
 ولقاد  نا  .وترتفاع عان الصاغائس ،اإلٍلالمية انلبي ة اليت تعف عن ادلناياا
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لماحة ابلط  صالح ادلين لببا  يف اجنذاب الي ري ن من أبنا  الغسب لإللاالم  

روباست أوف وذل  م   الفارس اإلجن ازيي " ،ال رهبة واقتسارا   ،رواع  واختيارا  
م وتاازوج بعااد إلااالمه بنحاادى 6605ه/506لااان  إيلااانس" اذلي ألاا   اعم 

هاسب  م6607ه/503ة ويف موقعة حطني املشهور ،حفيدات صالح ادلين األيوا
 ،صافوف املسا منيإىل  لتة من اجلنوة األوروب ني مان معسايساته  وانضاموا

 .(6)وأل موا بمحض إراةته  واختياره 
ت   ال مساة اإلنساانية الايت قادمتها إىل  يف هذا املبحث اإلشارة وال يفوتنا

 لرية صالح ادلين األيوا مع م   الص يبيني ر تشارة ق ب األلد عندما ع  
وأن احل  قد أنهيته، فباةر بنرلال ما ر به مان كمارثى  ،صالح ادلين بمسضه

وخوخ و ريها من الفواكه فضال  عن اق ج وادلوا  والرشاب حىت شيف خصامه 
. فه  لمع اتلار خ بم   هذه ال مساة اإلنساانية ؟ (0)ل ستأنف القتال من جديد

ه صاالح ادليان وةاواه فساار  إيلا ،ويف إحدى املعارك لق  "ر تشارة" مصابا  
فأي لماحة بعد  ،فأر ق رساحه ،ول  يزل يعتىن به حىت شيف من مسضه ،بنفسه

" هاذا هاو اذلي ذباج األرسى املسا مني يف ر تشارةنسى " ؟ ب نماهذه السماحة
موقعة ع  خمالفا  باذل  املعاهادات انلاصاة ىلع املحافظاة ىلع حيااة األرسى 

 .وحس اته 
ع يه  وأرعمها  ي  املقدس وأرس مجو  الفسنج من  وملا فتج صالح ادلين ب
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فع تموه باملس مني ياوم ةخ ات   كن  أقدر أن أفع  بك  ماوكساه  وقال هل  "
 .(6)ولكن تأىب شيميت ذل " ،القدس

ومما يسوى عن حسن معام ة صالح ادلين لألرسى الصا يبيني أناه وقاع يف 
 فعندما أحرضوا ،ص يبينيم جمموعة من أرسى ال6692ه/شتا  501أرسه يف شوال 

ثا   ،و عاام ه  بسقاة ،بدأ الس طان يالرفه  ويستفرس عن أحواهل  ،جم سهإىل 
ثا  أماس  ،ألىق نظسه ىلع أحد كبار مقدميه  فسآه يسجتف بسةا  فخ ع ع يه فاسوة

وأمس هل  خبيمة نصاب   ،ث  أحرض هل  رعاما  أُ وه ،للك واحد من ابلاقني بفسوة
واكن ياأذن هلا  يف أن يسالا وا  ،يكاارمه  يف ى وقا  قس با  من خيمتاه واكن

 .(0)وأن نرضوا هل  من عسيسه  ما نتاجون إيله من اقياب ،أصحابه 
القائد صالح ادلين األيوا مخساة وأربعاني إىل  م حرض6996ه/507ويف اعم 

وبعاد  ،قد ذهبا  ألانانه ،واكن ب نه  شيخ كبري السن ،نفسا  ص يبيا  من بريوت
 عن لبب خسوجه وهو يف هذا السن أر ق رساحه وأاعةه راكبا  ىلع فاسسلؤاهل 

 .(3)معسيس العدوإىل 
وبذل  التحق صالح ادلين تقديس األجيال املس مة وال فسة ىلع حاد لاوا  
فقد قدم الاسوح اإللاالمية املتسااحمة يف ألا  معانيهاا يف وقا   ن القتا  

ف ن امل ال األرو  لوفا  هاذا  ،واتلنيي  باألرسى يم   مزية من ممزيات العرص

                                                 

 

 

 



  يف احلضارة اإلسالمية رعاية الضعفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 022 

 
 ،القائد العظي  لعقيدته وحسصاه الشاديد ىلع جتسايد تع يماتهاا قاوال  وعماال   

 .فانفتح  هل الق وب قب  احلصون والقال 
عتبار" أن املس مني  نوا ال يبخ اون ىلع  ؤكد ألامة بن منقذ يف كتابه "االو

حيث  ناوا  ،ط بون منه  ذل أعدائه  من الص يبيني باألربا  وادلوا  عندما ي
وما ارتكباه هاؤال   ،ي بون ر به  بسوح إنسانية تتساىم ىلع العداوة وابلغضا 

 .(6)من جسائ  وفظائع يف بالة الشام
وتسج  ادلولة الع مانية بصاماتها اإلنساانية الواضاحة يف معام اة األرسى 

ت بها رلاالة مباةئ السمحة اليت ناة ،حيث جسد الس طان الع ماي حممد الفاتج
ف   تأخذه نشوة انلرص عندما ةخ  اعصمة بزينطاة القساطنطينية يف  ،اإللالم

ث بام ل ع6653من ماايو  09/ املوافق ه057مجاةى األواع  02ظهرية يوم اقالثا  
حياث أماس أحاد  ،باملدينة، ب   ن  أوامسه صارمة جلنده بالسفق بأه  املديناة

وأع ن بأن ل نصاارى  ،بيوته  بأمانإىل  وةةالسهبان تهدئة انلاس ورمأنته  والع
ال با   ،احلس ة املط قة بممارلة شاعائسه  ادلينياة واختياار رؤلاائه  ادلينياني

 ،وخاصاة أماسا  ايلوناان ورجاال ادليان ،افتدى عدةا  كبريا  منه  بماهل اخلا 
 ،ك جدياد فاانتخبوا أجنااةيوسسوأمسه  بتنصيب بطس ا ،واجتمع مع األلاقفة

 ،مقاس السا طانإىل  ذا بعد انتخابه يف موكب حاف  من األلااقفةحيث توجه ه
   .(0)فالتقب ه الس طان حبفاوة بالغة وأُسمه وتناول معه الطعام
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فال عجب بعد ذل  أن جند املسترشق الشهري  ولتاف لوبون يقاول بم ائ 
 .(6)" ما عسف اتلار خ فاحتا  أعدل من العسب" :فيه

ية  ن  حبق أرسى األعدا  اذلين وقعاوا يف  ن  هذه ال مسات اإلنسان نذاف
فما يه اإلجسا ات اليت اختذتها ادلولة اإللاالمية إلنقااذ مان  ،أيدي املس مني

 وقع من املس مني وأه  اذلمة يف أرس األعدا ؟
 
ُ
 رَسِ لقد حسص  ادلولة اإللالمية منذ فرتة مبيسة من تارخينا ىلع العناية باأ

 ،ورفاع معنو ااته  ،تلواصا  معها  يف األرسوا ،واحلس  ىلع فادائه  ،األرسى
 فقد كتب عمس بن عبد العز از )رمحاه اهلل( ،وتقدي  األموال هل  وه  يف األرس

معااذ  ،فننك  تعدون أنفسك  ألارى ،بعد أمااأللارى يف القسطنطينية: "إىل 
واع موا أي لس  أقس  ش را  بني رعيايت إال  ،ب  أنت  احلبسا  يف لبي  اهلل ،اهلل
 ،وإي قد بع   إيلك  خبمسة ةناانري ،نصيب وأريبه صص  أه يك  بأوفسخ

وقاد  ،خشي  إن زةتك  أن نبسه را ية الاسوم عانك  لازةتك  ولوال أي
 ،بع   إيلك  فالن بان فاالن يفااةي صاغريك  وكباريك  وذكاسك  وأن ااك 

 .(0)والسالم ع يك  " ،وحسك  ومم وكك  بما لر  به فأبرشوا ث  أبرشوا
اتلار خ بأحسف من نور تسابق األمة من حا م وحمياومني يف مجاع  ويسج 

حياث  ادا  ،األموال ووقف األوقاف لصالج ف ك األرسى من أيدي األعادا 
اإلحسان باافت ك األرسى إباان أياام احلاسوب الصا يبية لامة اعماة ل عاال  
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 اال ني  ن جتار ةمشق ينفقون بسخا  ناةر امل يوبفيف ةمشق أيام األ ،اإللاليم 

با   ،يف افت ك األرسى املغاربة ممن ل  يكن هل  هناك أه  يقوماون بافتادائه 
ست لكهاا يف اإن صدقات املس مني بالشام ونذره  ووصاياه  هلذه الفرتة احنصا

 .(6)رسى اعمة واألرسى املغاربة خاصةفدا  األ
لصا يبية ولع  من أشد قاةة املس مني حتمسا  لفدا  األرسى أثنا  احلاسوب ا

فقاد  ،ربي  وصهس صاالح ادليان األياواأصاحب  يألمري مظفس ادلين كوكربا
ماوال الي ارية باالة الشاام ومعها  األإىل   ن يبعث بسل ه مستني يف ى لانة

 (3)حىت أن لب  بان اجلاوزي (0)تلحس س األرسى املس مني من أيدي الص يبيني
ؤرخ عادة أرسى وقدر هذا املا ،ن أموال إمارته قد التنفدتها الصدقاتإ :يقول

 املس ني اذلين حسره  هذا األمري بنحو لتني ألف ألري ما بني رج  وامسأة.
ومن أوقاف ةمشاق الشاهرية الايت خصصا  لفادا  األرسى ابليمارلاتان 

بل   ادلولة اإللالمية عندما كرثت األوقااف اخلاصاة بفادا   وما (6)القيمسي
واكن هاذا ادلياوان خياتص  ،(5)األرسى أن أنشأت ةيوانا  خاصا  خيتص بنةارتهاا

واكن هذا املبدأ  سد بشالك عمايل  ،بأرسى املس مني وأه  اذلمة ىلع حد لوا 
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ف ن عمس بن عبد العز از ناس  ىلع فادا  أها   ،يف ى عم ية فدا  لألرسى
 ن ب انه  ك اري مان  ،وعندما أرس اتلتار من وقع بأيديه  من العاسب ،(6)اذلمة

فيوا  ،ترص املس مون ع يه  واعتنق م وكه  اإللالمف ما ان ،املسيحيني وايلهوة
فأرلا  شايخ اإللاالم  ،أرسى املس مني واحتفظوا باألرسى املسيحيني وايلهوة

بد من افات ك مجياع مان معا  مان ايلهاوة الأمري اتلتار يقول: "إىل  بن تيميةا
وال تد  ألريا  من املسا مني وال مان أها   ،وانلصارى اذلين ه  من أه  ذمتنا

 .(0)" فأر ق قط و شاه أمري اتلتار مجيع األرسى من املس ني و ري املس مني ذلمةا
يف لامو  املغاسب  محاس أه  املغسب اإللاليم عن إخوانه  من أه  ول  يقِ 

إنسان ته  وحسصه  الشديد ىلع فدا  أرساه  ممن وقع بأيدي األوروب ني خاصة 
األندلس والشاوارئ املغسبياة منذ أن بدأ الرصا  بني املس مني والص يبيني يف 

ف ن انلاس ىلع لابي  امل اال  ،م(6690ه/097) خاصة بعد لقوط األندلس اعم
م( فيتصادقون 6550ه/912يقصدون زاو ة الشيخ نىي بن بكار الغمادي )ت 

 .(3)بصدقاته  فينفقها الشيخ يف وجوه الرب وأُرثها يف ف ك أرسى املس مني
م( يف إنفااق 6610-6695ه/073-596) (6) نيةوقد تنافس لالرني ادلولة املس
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األمااوال ووقااف األوقاااف ماان أجاا  فاا ك األرسى، و ااأيت ىلع رأس هااؤال   

 -6393ه/799 -791)السالرني أبو فاارس عباد العز از بان العبااس املاس ين 
 .(6)(م6615 – 6602/  ه019 – 003والس طان عبد احلق بن أيب لعيد ) ،(6391

م( الااتمس احلاا م يقفااون 6552-6670ه/957-077) (0)ويف العهااد الورااايس
 906فقد وجادت حوالاة حبساية حتما  رقا   ،األوقاف لصالج افت ك األرسى

باأموال  (3)خبزانة القسو ني يويص فيها الس طان أباو عباد اهلل حمماد الربتغاايل
 .(6)عقار ة الفت ك األرسى

اتلارب  بمادخساته  واكن لط بة الع   يف املغسب ةور هام يف مجع األماوال و 
فهذا الطالب حممد بن أيب شااكس ادلاليئ يصا ه خارب أن  ،ألج  افت ك األرسى

جلنة من املحسنني خسج  جتمع اتلرباعت الفات ك ألاري ىلع عهاد السا طان 
فأخسج مجيع ما دليه من ادلراه  واكن  معدة عناده  ،ز دان بن املنصور اذله 

 ،ةراها  أخاسى مان بعاض أها  فااسوالت ف فوقها  ،لرشا  اليتب الع مية
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 .  (6)فخسج إيله  ووضع ادلراه  بني أيديه 
وقد لاه  الفقها  بدور بارز يف تشجيع املس مني ىلع بذل األموال من أج   

ال بااا  أن الفقيهاااني أباااا عباااداهلل اهلبطااا   ،فااا ك ألاااارى املسااا مني
مان م( أفتياا انلااس 6561ه/953وأبو القال  بن خجاو )ت ،م(6555ه/913)ت

 .(0)ا  األرسىدقبائ   مارة بدفع كفاراته  لصالج ف
وقد أثمست جهوة أبنا  املغسب اإللاليم يف ف ك ثمانية وأربعني ألاف ألاري 

 .  (3)م 6705ه/6022لنة 
لقد  ن  أخالقناا احلسبياة الايت أثبتا  مصاداقيتها مان خاالل األقاوال 

يطايلاة لاورا ف شايا تقاول اإل .واألفعال حم  ثنا  بعض ع ما  الغسب املنصفني
احلسب بوصافها إىل  إن اإللالم ينظس :(6)"ةفا  عن اإللالم" :فا  ريي يف كتابها

إنه يساتنيس ونظاس  ،حس قا   ب أن يطفأ بأرس  ما يمكن لكما اندلع  ناره
ولقد لن جمموعة من القواعد والعاةات ابتغاا   ،مجيع األعمال احلسبية الوحشية

احلق أن األم  ل  تعسف فااحتني  :(5)ل جولتاف لوبونجع  احلسب انسانية. و قو
 .   العسب وال ةينا  لمحا  كدينه مساملني م
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حندة حقوق األلري يف حضاارتنا اإللاالمية ىلع انلحاو  يننا أنمومما تقدم ي
 اآليت: 

ن األمة اإللالمية مطابلة بالسفق باأللاري بانص اليتااب والسانة، وأن إ -6
 .من معال  اإليمان ارسق  فسان اذلنوب ومع مالسفق به يعد رس قا من 

 عتدا  ع يها بأي شلك من األش ل.فال  وز اال ،ن حياة األلري مصانةإ -0
 ن ادلولة اإللالمية ملكفة بنرعام وكسا  وعالج األلري.إ -3
 ،مسااعة اجلوانب اإلنسانية عند وضع األرسى يف السجون املخصصة هلا  -6

 واألخ وأخيه. ،وال بني األب وودله ،ا الصغريفال يفسق بني األم وودله
الصفج والعفو  ب أن يكون مع ماا  باارزا  يف معاامالت قااةة ادلولاة  -5

 .وكبار السن األرفالخاصة العفو والصفج عن النسا  و ،اإللالمية مع أعدائه 
ألن ذلا   اري جاائز يف رش عاة  ،عدم اتلم يا  بااألرسى أو تعاذيبه  -1

 اإللالم.
 نسبة ألرسى املس مني عند األعدا  فمن أبسز حقوقه  ىلع املس مني: ما بالأ
 كفالة أرفاهل  وأه ه  باإلنفاق ع يه  وتوا راعيته . -6
فنن ل  تكف األموال املدخسة يف بي  مال املسا مني  ،العم  ىلع فدائه  -0

 .فعىل األمة مجع األموال هلذا اهلدف
من أج  حتس س أبنا  املس مني من وقف األوقاف وتشجيع األمة ىلع ذل   -3
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 األرس.

 مسال ته  إن أمكن ذل  ورفع معنو اته  وإرلال األموال هل . -6

 إنشا  ةائسة خاصة باألرسى ملتابعة شؤونه  والعم  ىلع افت كه . -5

فاال يغادر وال  ،ىلع األلري املس   أن يتخ ق بأخالق اإللالم أثنا  أرسه -1
 عدي خري م ال ىلع نب  ولمو هذه األخالق. ولع  يف قصة خبيب بن ،خيون

ن من حق األلري املس   واذليم ىلع حد لوا  أن تسىع ادلولة الفتدائه  إ -7
 وإرالق رساحه  ةون أةىن تفس ق بني الطسفني.

وهيذا رأينا ةلتور السمحة اذلي قام  ع ياه احلضاارة اإلٍلاالمية يكفا   
ه بالفدا  بننفاق األماوال بساخا  و عم  بك  جهده ىلع إنقاذ ،لأللري كسامته

إلنساان الايت جاهادت احلضاارة اإللاالمية مان أجا  اوكسامة  ،فدا  ل حس ة
وإقامة لياج حوهلا حلسالتها من اتلعسف والظ ا  خاصاة يف أوقاات  ،صيانتها

 احلسوب واألزمات.

يشاهد  ،وهذه أخبارنا مسطورة يف اليتاب ،فهذه لماحة حضارتنا مع األلري
فه  يستطيع ةاعة احلس ة وادليمقسارية واملساواة ايلوم  ،والصديق بسموها العدو

لاري وانااا  أن يقدموا نلا  ري االخرتااعت املبهاسة الايت ابتيسوهاا إلذالل األ
 االعرتافات منه...!؟
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 :اتمةاخل
 بعد  ذه الرحلة ت رحاب إنسانية حضارتنا اْلسـالمية ،أيها العلماء األفاضُ

 : الفئا  الضعيفة ت اؤجتم  يمنيننا أن جررج بانلتائا اآلتيةوؤساتها احلانية  
ن جااوهس احلضااارة اإللااالمية يقااوم ىلع السمحااة والسفااق والعدالااة إ أوالً: 

ذل  اجلوهس اذلي يستمد تألقاه مان نصاو  واضاحة مان القاسآن  ،واملساواة
وممارلاة  نزاهلا ىلع الواقع لا واك  إت   انلصو  اليت ت   ،اليس   والسنة املطهسة

لتشلك وتصنع احلضارة اإللالمية بك  أبعاةها اليت جع   منها حم  إعجاب 
، ملا تم يه من قي  وراكئز لصيانة كسامة اإلنسان ،العدو والصديق ىلع حد لوا 
ختبارات اليت ماست فضال  عن اجتيازها للك اال ،واحرتام حقوقه وحس ة اختياره

 جوهسها ول  تتنيس ملباةئها. بها هذه احلضارة عرب الزمان ف   تغري
س ة الايت االبشا يف تاار خ ن احلضارة اإللالمية يه احلضارة الوحيدةإ :ثانياً  

مناذ ايلاوم األول  الضاعفا  وأصاحاب العاهاات ساعيةقدم  بسناجما  شمويلا  ل
حيث جا ت اآليات القسآنية واألحاةيث انلبو ة واضاحة ج ياة  ،ل وغ فجسها

 .ها واألخذ بيدها وةجمها يف املجتمعيف إلزام األمة بساعيت
ن املؤلسات اخلري ة اليت أنشأها احلا م وأها  اخلاري ىلع ماس فارتات إ :ثاثلا

وخففا  مان معاناتهاا،  ائج الضعيفةتارخينا قام  بدور مرشف يف خدمة الرش
يف جمااال العماا   اإللااالميةوهااذه املؤلسااات تشاالك قاادم الساابق ل حضااارة 

 واملحدة األهداف. يع املؤليس املوجهاالجتما
 ن لسيدات املجتمع يف احلضارة اإللالمية ةور باارز يف ةفاع العما   :رابعا
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حيث تمكن من ب اورة مفهاوم  ،الرشائج الضعيفة يف املجتمعاملؤليس لصالج 
العم  اتلطويع بشلك عميل عندما تناةين إلنشا  األلواق اخلري ة دلفاع ر عهاا 

 فا  واألماسا  كان يف ر يعاة لايدات ولع  زوجات اخل ،لصالج ت   الفرات
يع االجتماااملجتمع اإللاليم ال وايت تسكن بصمات واضاحة يف تطاو س العما  

 لصالج هذه الفرات.
يعاد نقطاة  ،شامويلة راعيةال قطا  يف احلضارة اإللالمية  راعيةإن  :خامسا

مان معاال  تكاس   اإلنساان يف احلضاارة  احتول يف تاار خ اإلنساانية ومع ما
حيث  ن  هذه الرشنة قب  بزوغ فجاس اإللاالم جتاد نفساها ال  ،ميةاإللال

همهاا وهادفها  ،  اجتماايع متادنتع ش يف ل    ،حمالة مس وبة احلس ة واإلراةة
 ،ماة اإلنساانيةافجا ت رلالة اإللالم لصيانة اليس ،هاخدمة السيد اذلي الرتق  

بب مان ه اإلنساان ألي لاا  عدم جواز أن يساتعبد اإلنساان أخاحيث أع ن
 راعيةولع  املتأم  ليتب الفقه واحلسبة يقدر ما قدمته احلضارة من  ،األلباب

 ال توجد يف حضارتنا ايلوم.
باسوز هاذا العادة الضاعيفة الشمويلة ل فراات  ساعيةالإن من نتائج  :دساسا

 ،الضخ  من املبدعني من خمت ف رشائج هذه الفرات يف خمت ف فناون املعسفاة
ولعا  املتأما   ،همة فاع ة يف ةفع املسرية احلضار ة لألمةوباتلايل لاهموا مسا

ياة اليتب الرتاج  والرتاث بشلك اعم ي ح  ما حظي  به هذه الفرات مان عن
بها  وفاتج  حتفاا واال هااف املبادعني منوتكس   مان خاالل رصادها آلال

 مة تقديسا  ليفا اته .امة أمامه  وتقديمه  يف املحاف  العاالوظائف الع
ادلولة اإللالمية ل مجانني وأصحاب األمساض املزمنة لا س  راعيةن إ :لابعا
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 ،خيدمانه فانظس حلضارة تعني للك جمنون خاةمني ،هل نظري حىت يف حضارتنا ايلوم 

 !و بدالن مالبسه يف ى يوم مستني ،ويسمعانه ما يذل به لمعه ،و سوحان عنه
حضاارة جاا ت  ،هحضاارة لإلنساان بنرالقايه  احلضارة اإللالميةإن  ثامنا:

ال فضُ لعـر    أعجـو وال أُحـر   أسـدد إال " ،هاةمة ل عنرص ة ال ية ل طبقية
 ".بالقدى

 .موال لصالج الفقسا  ومصالج األمةاخلري ووقف األإىل  إنها حضارة تدعو
إنها حضارة تدفع جاوائز مايلاة ملان يادل ىلع فعا  اخلاري أو رة املظاال  أو 

 املول  أه إىل  ة فقد كتب عمس بن عبد العز ز إصالح شأن من شؤون األم
م ع ينا يف رة مظ مة أو أمس يص ج اهلل به خاصاا قد رج  فأيما": بعد أما (احلج)

بقدر ما يسى مان  ،ثالثمائة ةينارإىل  أو اعما من أمس ادلين ف ه ما بني مائة ةينار
   .(6)"...احلسبة وبعد الشقة

 ائب مقدرة ل فقسا  يف أموال األ نيا .احلضارة الوحيدة اليت فسض  ر ويه
إنها حضارة تؤكد ىلع أن ريق األم  ال يقاس بقادر ماا تكتااعه مان أماوال 

ب  بقدر ما دليها من رصيد أخالي  ع  من هذه الارثوة  ،وثسوة ماةية فحسب
ألن إهمال مبدأ اتل ف  والعناياة  ،ولي ة من ولائ  لعاةة مجيع رشائج املجتمع

زمات ىلع خمت اف املساتو ات أحتقانات واإىل  ةيفة يؤةي ال حمالبالفرات الضع
 واألمنية. ،واألخالقية ،وانلفسية ،عيةاالجتما
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حنن ايلوم بأمس احلاجة إلحيا  العديد من األوقااف اخلري اة ملحارباة وك  
وقاف  ومن هذه األوقاف اجلديسة باألحياا  ،الفقس ولد حاجات أبنا  املس مني

 ،ووقف إاعرة األواي يف األحيا  الفقارية ،بس ل عسوس الفقريةإاعرة احليل واملال
األراما  واملط قاات ممان  راعياةووقف جتهزي وةفن األموات الفقسا ، ووقاف 

تقطع  بهن األلباب ول س هلن أرحام، فضال عن األوقاف املتع قاة بالط باة 
ياا  جاناب إحإىل  الفقسا  وإاعةة تأهي  املادمنني ىلع املخادرات واملسااجني،

 األوقاف املتع قة باملس مني اجلدة.
آن األوان أن نعيد انلظس يف ابلنا  الفياسي والفاين ملناهجناا نلجع هاا  لقد

قااةة متناور ن يف  وتصانع أُرث أصالة ومعارصة، مناهج تبعاث روح االعاااز
ن انلظاام العااليم اجلدياد ال ياسح  أخمت ف احلقول واملجاالت، قاةة يدركون ب

عن أن لاي  العوملاة اجلاارف لاوف يطماس اهلو اة، و  ايغ  الضعفا ، فضال
ا وحتصن أجياهلا ىلع ألس ع مياة مت ناة، هاخلصوصية للك أمة ال تطور مناهج

وليالات تسبو ة رشيدة، فمىت جنحنا يف بناا  مناهجناا املبدعاة املنط قاة مان 
سة ىلع ى اوأعدةنا من يطبقهاا بعاني مبصا ،تلطورات عرصنا ةثوابتنا واملواكب

   مساح  اتلع ي  نكون قد بدأنا أول مي  ىلع رس ق انلهضة واتلقدم.
 املحار يسةة مع القائ : وأخريا فنن

 وقاا  ملاان يااديع يف الع اا  ف ساافة
 

 

 حفظ  شا را واغبا  عنا  أشايا  
 

 
 

 

 وآخس ةعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 أ.د سالمة حممد اْللدي
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 عة الشارقةجام –أستاذ الاريخ واحلضارة اْلسالمية  
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