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مـــقـــدمـــة

�إن بذل الرب �سم����ة و�أداة الزمة للقادة امل�صلحني عموما ،فبح�سب
نظرية مدخل ال�س ��مات للقادة يحدد �ستوجديل ( )stogdilومان
( )mannوكريبات����وك ( )carepatokول����وك (� )lockeسم����ات
القادة بخم�سة هي:
الذكاء ،والثقة بالنف�س ،والعزمية ،واال�ستقامة ،و�أخريا االجتماعية
والتي تعني ميل القائد �إىل تكوين عالقات اجتماعية �إيجابية فهم
ودودون وكرماء ولبقون ودبلوما�سيون ولديهم �إح�سا�س بحاجات
الآخرين ويظهرون االهتمام ب�أو�ضاعهم((( .
بخا�ص���ة ففعل اخل�ي�ر �سنة نبوي���ة م�ؤكدة
�أم���ا امل�س ��لمني منه���م ّ
ما�ضية ،يثاب فاعلها يف الآخرة ف�ضال عن �س�ؤدد الدنيا وحمدها،
ق���ال تعاىلَ { :و َج َع ْل َناهُ ْم َ �أ ِئ َّم ًة َي ْهدُونَ ِب�أَ ْم ِر َن���ا َو�أَ ْو َح ْي َنا ِ إ � َل ْيهِ ْم ِف ْع َل
ال�صلاَ ِة َو ِ�إيتَ���اء ال��� َّز َكا ِة َو َكا ُنوا َل َن���ا َعا ِب ِدينَ }
الخْ َ �ْي�رْ َ ِات َو ِ�إ َق َ
���ام َّ
الأنبياء �آية ( .)73
ثم �إن الإ�سالم ق�سم النا�س �إىل ثالثة �أ�صناف جعل �أف�ضلهم
ا�ص َط َف ْي َنا
َاب ِ
�صاحب املعروف قال تعاىلُ } :ث َّم �أَ ْو َر ْث َنا ِ
الكت َ
الذينَ ْ
ِمنْ ِع َبا ِد َنا َفمِ ْن ُه ْم َظ مِ ٌ
ال ِل ْن َف ِ�س ِه َو ِم ْن ُه ْم ُم ْقت َِ�ص ٌد َو ِم ْن ُهم َ�سا ِب ٌق
هلل َذ ِل َك هُ َو ال َف ْ�ض ُل ال َك ِب ُري{ فاطر الآية ( .)32
ِبالخْ َ يرْ َ ِات ِب�إِ ْذ ِن ا ِ
( )1احلزمي ،د  .يو�سف بن عثمان� ،أركان القيادة ،الطبعة الأوىل ،دار ال�سالم،
الريا�ض1429 ،هـ� ،ص .56
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�إن ال�سابقني باخلريات طريقهم ممهدة للت�أثري وقيادة النا�س
قال تعاىلَ { :ف�أَ َّما َمن أَ � ْع َطى َوا َّت َقى َو َ�ص َّد َق ِبالحْ ُ ْ�س َنى َف َ�س ُن َي ِّ�س ُر ُه
ِل ْل ُي ْ�س َرى َو َ أ� َّما َمن َب ِخ َل َو ْا�س َت ْغ َنى َو َك َّذ َب ِبالحْ ُ ْ�س َنى َف َ�س ُن َي ِّ�س ُر ُه ِل ْل ُع ْ�س َرى}
�سورة الليل �آية (.)10 - 5
�إن التج�سيد القيادي املمار�س يف �شخ�ص النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يجعل ن�صو�ص  اخلري �أكرث ح�ضورا يف وجدان القائد
امل�صلح اخلي ،عن �أبي ذر الغفاري قال« :كنت �أم�شي مع النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم يف حرة املدينة فا�ستقبلنا �أُحد فقال :يا �أبا
ذر .قلت :لبيك يا ر�سول اهلل .قال :ما ي�سرين �أن عندي مثل �أُحد
علي ثالثة وعندي منه دينار� ،إال �شيئ ًا �أر�صده
هذا ذهب ًا مت�ضي ّ
َلد ٍين� ،إال �أن �أقول يف عباد اهلل هكذا ،وهكذا عن ميينه ،وعن
�شماله ،ومن خلفه ثم م�شى ،ثم قال� :إن الأكرثين هم املق ّلون
يوم القيامة� ،إال من قال هكذا ،وهكذا ،وهكذا  -عن ميينه ،وعن
�شماله ،ومن خلفه ،وقليل ما هم» �أخرجه البخاري .
�إن اخلري يتعدى البذل املادي �إىل بذل املعروف بعامة يقول النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم« :كل معروف �صدقة ،و�إن من املعروف �أن
بوجه ط ِلق ،و�أن تغرف من دلوك يف �إناء �أخيك»
تلقى �أخاك ٍ
�أخرجه الرتمذي .
�إن بذل اخلري هو �أهون على من كان ذا فطرة ذاتية وتن�شِ ئة
�أ�سرية �شجاعة وكرمية ،وهو ما كان يتمتع به حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم نف�سه قبل النبوة حينما هد�أت من روعه خديجة بعد
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ر�ؤية الوحي فامتدحته قائلة« :كال واهلل ما يخزيك اهلل �أبد ًا� ،إنك
لت�صل الرحم ،وحتمل الكل ،وتك�سب املعدوم ،وتقري ال�ضيف،
وتعني على نوائب احلق» �أخرجه البخاري وم�سلم ،لقد درج

القادة امل�سلمني خ َلف عن �س َلف على بذل املعروف ،يقول حممد
بن الوليد الطرطو�شي يف كتابه (�سراج امللوك)((( :روي �أن
قدم على علي بن �أبي طالب «ر�ضي اهلل عنه» فقال :يا
�أعرابي ًا ِ
�أمري امل�ؤمنني يل �إليك حاجة ،احلياء مينعني من �أن �أذكرها،
قالُ :
َ
أر�ض فخ ّط فيها� :إين فقري ،فقال لغالمه يا
فخ ّطها يف ال
قنرب اك�سه ح ّلتي فك�ساه احللة فقال:
ك�سوتني حلة تبلى حمـا�سنـهـا
و�سوف �أك�سوك من ح�سن الثنا حلال
 �إن الثنا ليحيي ذكـر �صـاحبها
كالغيث يحيي نداه ال�سـهـل واجلـبـال
 �إن نلت ح�سن ثناء نلت مكـرمة
ال تبتـغي بـمـا قـد نـلـته بدال
ال تزهد الدهر يف عرف بد�أت به
كـل امـرئٍ �سـوف ُيجزى بالذي ف َعال

((( الطرطو�شي ،حممد بن الوليد – حتقيق جعفر البياتي � ،-سراج امللوك ،الطبعة
الأوىل ،دار ريا�ض الري�س ،بريوت1990 ،م� ،ص .281
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و ُيروى �أن الليث بن �سعد �س�ألته امر�أة �سكربة ع�سل ف�أمر لها
بزق ع�سل ،فقيل له يف ذلك فقال� :إنها �س�ألت على قدر حاجتها
ونحن نعطي على قدر نعمتنا .قال مطرف بن ال�شخري� :إذا �أراد
�أحدكم مني حاجة فلريفعها يف رقعة ف�إين �أكره �أن �أرى يف وجهه
ذل احلاجة .
وقال بع�ض احلكماء� :أ�صل املحا�سن كلها الكرم ،و�أ�صل الكرم
تزاهد النفو�س على احلرام ،و�سخا�ؤها مبا ملكت على اخلا�ص 
والعام ،وجميع خ�صال اخلري يف فروعه  .وروي �أنه كان عند
البهلول بن را�شد طعام فغال ال�سعر ف�أمر به فبيع له ،ثم �أمر
�أن ُي�شرتَى له ن�صف القفري فقيل له تبيع وت�شرتي ،فقال� :أفرح �إذا
فرح النا�س و�أحزن �إذا حزنوا .
�إن امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل ابن �سعود هو امتداد
لهذه «القيادة الأخالقية» مت�أ�سي ًا بنبي العرب والعاملني واخللفاء
الرا�شدين وزعماء بني �أميه والعبا�سيني يقول د .عبدالعزيز �شرف(((:
«ولقد امتلأت نف�س عبدالعزيز بالتدين والأ�سوة احل�سنة
التي اقتب�سها من �سرية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم واخللفاء
الرا�شدين و�سائر عظماء امل�سلمني ر�ضي اهلل عنهم مبا قر�أ من
تلك ال�سري» ،قال اجلرجاين(((« :اخللق عبارة عن هيئة للنف�س
((( احلقيل ،عبداهلل ،توحيد اململكة العربية ال�سعودية و�أثره يف النه�ضة العلمية
واالجتماعية ،الطبعة الثانية ،مكتبة العبيكان ،الريا�ض1420 ،هـ� ،ص .167
((( عبدالعال ،كمال بن �شعبان ،الإدارة بالأخالق ،الطبعة الأوىل ،دار املعرفة
للتنمية الب�شرية ،الريا�ض1425 ،هـ� ،ص .24
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را�سخة ت�صدر عنها الأفعال ب�سهولة وي�سر ،من غري حاجة �إىل
فكر وروية ،ف�إن كانت الهيئة بحيث ت�صدر عنها الأفعال اجلميلة
عقال و�شرعا ب�سهولة�ُ ،س ّميت الهيئة خلقا ح�سنا ،و�إن ال�صادر
منها الأفعال القبيحة ُ�س ّميت الهيئة خلقا �سيئ ًا ،و�إمنا قلنا �إنه
هيئة را�سخة لأن من ي�صدر عنه بذل املال على الغرور بحالة
عار�ضة ال يقال خلقة ال�سخاء مامل يثبت ذلك يف نف�سه .وكذلك
من تكلف ال�سكوت عند الغ�ضب بجهد ورو ّية ال يقال خلقة حلم،
ولي�س اخللق عبارة عن الفعل ،فرب �شخ�ص خلقه ال�سخاء وال
يبذل املال �إما لفقد املال �أو ملانع ،ورمبا يكون خلقه البخل وهو
يبذل لباعث �أو رياء» .
�إن درا�سة العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز �صعب للغاية
ذلك �أن القائد ت�صبح حياته كلها ثمار تلك النف�س اجلب ّلية ،ولذا
ال ميكنك ف�صل قراراته كزعيم �سيا�سي �أو كحاكم دولة �أو �صاحب
رب �أ�سرة ف�صال علميا كمو�ضوع ،فكل �سلوكه خي.
ع�صبية �أو ّ
�أما ال�صعوبة الثانية فهي نق�ص الأبحاث والدرا�سات ،ومل 
�أجد �سوى مرجعني جادين وهما للدكتور �أ�ستاذ خمتار �إبراهيم
عجوبه�( :أ�ضواء على ن�ش�أة العمل اخلريي التطوعي يف عهد امللك
عبدالعزيز) ،والدكتور عمر بن �صالح ال ُعمري (امللك عبدالعزيز
والعمل اخلريي) �إال �أن ماي�ؤخذ عليهما هو ا�ستغراقها يف ال�سرد
التاريخي التوثيقي دون حتليل امل�ضمون حينما جتعل من امللك
(ابن �سعود) حي ًا يف قلوب وعقول النا�س لبناء امل�ستقبل .
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�إن عملي يف العمل اخلريي واملجتمع املدين خالل خم�س
وع�شرين �سنة مكنني �أن �أتناول املو�ضوع من زوايا جديدة هي:
مدخل القيادة الإدارية ،ومدخل العمل اخلريي والعمل التطوعي
مبفهومه الغربي احلديث.
�سي�ستخدم الباحث «املنهج التاريخي»« ،واملنهج التحليلي» للإجابة
على ثالثة �أ�سئلة جوهرية واخللو�ص بنتائج هي:
هل دوافع العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز عقدية دينية
�أم جب ّلية �أم خلقتها التجربة واحلاجة للت�أثري والقيادة؟ ماهي
�أمناط العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز و�أيهم كان �أكرث
ح�ضوراً يف �شخ�صيته؟ ما هو الأثر الذي تركه امللك عبدالعزيز يف
املجال اخلريي على حميطه اخلا�ص والعام؟ .
�إن كال املدخلني واملراجع الكال�سيكية التاريخية الأخرى قد �أ ّثرا
يف تق�سيم البحث ح�سب ما ذكر.
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�أو ًال :تعريف العمل اخلريي

�إن العمل اخلريي يف مفهومه العام ل�صيق مب�صطلح «ال�صدقة» يف
الفقه الإ�سالمي .قال تعاىل }:إِ�نَّ المْ ُ َّ�صدِّ ِق َني َوالمْ ُ َّ�صدِّ َق ِات َو�أَ ْق َر ُ�ضوا
مي{ (احلديد.)8 :
اللهَّ َ َق ْر ً�ضا َح َ�س ًنا ُي َ�ض َاع ُف َل ُه ْم َو َل ُه ْم �أَ ْج ٌر َك ِر ٌ
يقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال�صدقة خفية تطفئ غ�ضب
الرب ،و�صلة الرحم تزيد يف العمر ،وكل معروف �صدقة ،و�أهل
املعروف يف الدنيا هم �أهل املعروف يف الآخرة ،و�أول من يدخل
اجلنة هم �أهل املعروف) رواه الطرباين يف الأو�سط .
�إن ال�صدقات لي�ست قا�صرة على نوع معني من �أعمال الرب بل
القاعدة العامة �إن كل معروف �صدقة قال �أبو ذر القفاري
ر�ضي اهلل عنه :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :على كل
نف�س يف كل يوم طلعت فيه ال�شم�س �صدقة منه على نف�سه ،قلت
يا ر�سول اهلل ،من �أين �أت�صدق ولي�س لنا �أموال؟ قال« :لأن من
�أبواب ال�صدقة التكبري ،و�سبحان اهلل واحلمد هلل وال �إله �إال اهلل
وا�ستغفر اهلل ،وت�أمر باملعروف وتنهى عن املنكر ،وتعزل ال�شوكة
عن طريق النا�س والعظم واحلجر ،وتهدي الأعمى وت�سمع الأ�صم
والأبكم حتى يفقه ،وتدل امل�ستدل على حاجة له قد علمت مكانها،
وت�سعى ب�شدة �ساقك �إىل اللهفان امل�ستغيث وترفع ب�شدة ذراعيك
عن ال�ضعيف كل ذلك من �أبواب ال�صدقة منك على نف�سك ،ولك
يف جماعك زوجتك �أجر» رواه �أحمد .
�إن العم ��ل اخل�ي�ري �أي�ض���� ًا ل�صي����ق مب�صطل����ح «امل ��روءة» عن����د
الع����رب .ق����ال بهرام :امل����روءة ا�سم جام����ع للمحا�س����ن كلها ،وكان
املهلب ب ��ن أ�ب ��ي �صف ��رة يقول« :امل����روءة �أن يرك����ب الإن�سان وحده
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ويرجع بجي�����ش» ،وقال بع�ض الأمراء يوم ًا للمغ�ي�رة بن �شعبة :ما
الفت����وة وامل����روءة؟ قال� :سخ����اوة النف�س وح�سن اخلل����ق .وكان �أبو
احل�س ��ن علي بن مو�س ��ى الفرات يقول« :واهلل م����ا�أرى الدنيا تفي
بهمت����ي ومروتي وما �أريد الوزارة �إال لويل �أرفعه �أو عدو �أقمعه وما
ر�أيت �أحد ًا على بابي �أويف داري �أويف موكبي ولي�س يل عليه �إح�سان
�إال ا�ستحييت منه و�صرفت همتي على �إرفاقه واالت�صال عليه»((( .
�إن العمل اخلريي يف مفهومه اخلا�ص  ل�صيق مب�صطلح
«التطوع» .يُع ّرف د .يو�سف القر�ضاوي العمل اخلريي التطوعي
بقوله« :النفع املادي �أو املعنوي الذي يق ّدمه االن�سان لغريه من
دون �أن ي�أخذ عليه مقاب ًال مادي ًا ،ولكن ليحقق هدف ًا خا�ص ًا له،
�أكرب من املقابل املادي ،قد يكون عند بع�ض النا�س احل�صول على
الثناء وال�شهرة �أو نحو ذلك من �أغرا�ض الدنيا وامل�ؤمن يفعل ذلك
لأغرا�ض تتعلق بالآخرة رجاء الثواب عند اهلل تعاىل والدخول يف
جناة النعيم ف�ض ًال عما يناله يف احلياة من بركة وحياة طيبة
و�سكينة نف�سية و�سعادة روحية ال تقدر بثمنها �إال عند �أهلها»((( .
ويعرفه د .نايف املرواين« :التطوع عبارة عن اجلهد املبذول
بطريقة اختيارية وبدون ق�سر ،مر�ضاة هلل تعاىل ومل�صلحة
الوطن و�إيثار الغري على الذات دون انتظار عائدها» .
((( الثعالبي ،عبدامللك ابن حممد – حتقيق وليد احل�سني  ،-مر�آة املر�ؤ�آت ،الطبعة
الأوىل ،دار احلكمة ،لندن1424 ،هـ� ،ص  .113
((( القر�ضاوي ،د .يو�سف� ،أ�صول العمل اخلريي يف اال�سالم ،دار ال�شروق ،القاهرة،
2008م� ،ص .21

ثاني ًا� :أهمية العمل اخلريي

�إن اخلري وبذله له �أهمية للفرد واجلماعة وعوائده((( ما يلي:
�1 .1إن العمل اخلريي يبني ال�شخ�صية وي�سود االعتقاد ب�أن
التطوع يغذي الت�سامح والتعاطف مع الآخرين واحرتام
امل�صلحة العامة وهو بدوره يحول دون االنخراط يف �سلوكيات
مري�ضه اجتماعي ًا واالعتداء على حقوق الآخرين بل يذهب
خمتار �شعيب للقول« :ب�أن العمل التطوعي ي�ساهم يف ارتقاء
ن�سق القيم ويربز قيم الإجناز التي تعطي الدافع للتفوق
وتنمية قيمة اال�ستقالل وال�سيطرة على جمريات حياته
وبيئته فيدير م�ستقبله بنجاح» .
2 .2ك�شفت النجاحات احلديثة يف علم االجتماع الطبي عن
الفوائد التي يعود بها التكافل االجتماعي على ال�صحة
البدنية عن طريق م�ساعدة الآخرين فهو يطور �شبكات
تعمل على �صد التوتر وتقليل خماطر املر�ض وهذا ما
خرجت به درا�سة ( )Richard Rogersحيث �أظهرت �أن
العمل التطوعي ي�ساعد النا�س على العي�ش  لفرتة �أطول
ذلك �أن فعالية الذات (� )self efficavyسيخف�ض عند
((( النابل�سي ،د  .هناء ،دور ال�شباب اجلامعي يف العمل التطوعي وامل�شاركة
ال�سيا�سية ،الطبعة الأوىل ،دار جمدالوي ،عمان2009 ،م� ،ص.100
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التطوع خطر العلة البدنية((( لأنه يعزز العوامل النف�سية
االجتماعية التي يتمتع بها الأ�صحاء.
� 3 .3إن علماء ال�سيا�سة وجدوا �أن التطوع اخلريي ي�ساعد على
خلق الأحوال املالئمة لقيادة جيدة ،و�إن من فوائد التطوع
الإح�سا�س بامل�س�ؤولية جتاه املجتمع وهو �إحدى الركائز
الأ�سا�سية يف تقوية امل�شاركة ال�سيا�سية كما ويعمل على خلق
الإح�سا�س باالنتماء كما �أنه �أمر يف غاية احليوية لبناء
مواطنة ن�شطة ت�شارك يف حل م�شاكل البالد كما يقلل من
�آراء املواطنني ال�سائدة حول تق�صري احلكومة جتاه املعانات
االجتماعية .
�4 .4إن العمل التطوعي يف �شكله امل�ؤ�س�سي ي�ضمن اال�ستمرارية
ومي ّكن مل�ساهمات التطوع �أن جتعل عمل املنظمات التطوعية
�أكرث كفاءة واحرتافاً كما ميتد عمل اخلري �إىل امل�ستقبل
�إن كان من خالل ال�صدقة اجلارية كالأوقاف �أو �إن�شاء
امل�ؤ�س�سات اخلريية �أو االثنني معاً.
((( يقول د .ر�شاد فرعون  -طبيب امللك اخلا�ص�« :أردت �أن �أخرج ر�صا�صتني
ا�ستقرتا يف بطن امللك �أثناء �إحدى املعارك ،ف�أتيت باملخدر لأحقنه به ،فقال
يل ما هذا؟ قلت :البنج! قال :وملاذا؟ قلت :للت�سكني حتى ال تت�أمل .ف�ضحك،
وقال دعك من هذا ،وبعد البنج ماذا تنوي �أن تفعل؟ قلت :بعد �أن �أ�شق باملب�ضع
جلد البطن ،يف مو�ضع الر�صا�صة و�أخرج الر�صا�صة� ،أخيط اجللد .فطلب مني
املب�ضع ،وتناوله بيده ،و�شق مو�ضع الر�صا�صة و�أخرج الر�صا�صتني ،ثم قال يل:
الآن ت�ستطيع خياطة اجلرح ،وال يحتاج معي �إىل البنج».
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ثالث ًا :املجتمع ال�سعودي يف القرن الرابع ع�شر
ينق�سم املجتمع ال�سعودي يف ذلك الوقت �إىل بدو رحل باحثني
عن املاء والكلأ ي�شكلون �أغلبية وح�ضر يعي�شون يف املدن والقرى
وميتهنون الزراعة غالب ًا والتجارة وال�صناعة نادر ًا .
�إن املجتمع ال�سعودي احل�ضري كان ينق�سم �آنذاك �إىل عدة
فئات تقول الأ�ستاذة ح�صة بنت جمعان الزهراين(((« :يتكون
من الفئة احلاكمة التي لها الأمر والنهي ثم ت�أتي فئة العلماء
التي كانت منت�شرة ب�شكل كبري يف �أر�ض  جند ويف منطقة
االح�ساء بالذات( ،((1ثم فئة التجار خا�صة �أن البالد م�شهورة
بالتجارة من القدم وذلك ملوقعها اال�سرتاتيجي املهم �إ�ضافة
�إىل طبيعة البالد الزراعية فظهرت جمتمعات زراعية ف�ساهم
يف ظهور املالك وهم الأهايل من القرى وجمتمعات البادية ،ثم
ت�أتي طبقة ال�صناع حيث عرفت املنطقة الكثري من ال�صناعات
واحلرف املختلفة التي كان املجتمع بحاجة �إليها ،و�أخري ًا كانت
هناك طبقة العبيد الكادحة» .
«�أما املجتمع البدوي فكان ينق�سم �إىل عدة فئات ور�أ�سها �شيخ
القبيلة وهو �أرفع مقام حيث يدير �شئون القبيلة وينظمها وي�سن
((( الزهراين ،ح�صة بنت جمعان ،احلياة االجتماعية واالقت�صادية يف الدولة
ال�سعودية الثانية ،دارة امللك عبدالعزيز ،الريا�ض1425 ،هـ� ،ص .41
( ((1ينت�شر العلماء يف جميع مناطق اجلزيرة العربية �آنذاك ولي�س يف تلك
املنطقتني فقط .
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القوانني(((1ح�سب العادات والأعراف القبلية وكان يتوىل هذا
املن�صب من يتوافر فيه الكرم وال�شجاعة واحلزم وتر�ضى به
الرعية ،و�إذا ت�ساوت املناقب فيمن ير�شحونه للم�شيخة ف�إنهم
يف�ضلون �أكرب املر�شحني �سن ًا ولل�شيخ جمل�س �شورى ي�ضم وجهاء
القبيلة ،وه�ؤالء هم كبار رجال القبيلة الذين يدلون ب�آرائهم لل�شيخ
يف الق�ضايا الكربى ال�سيما ال�سلم واحلرب �أو باعتباره حمكمة
اجتماعية يف حني يظل ال�شيخ �صاحب ال�سلطة املطلقة� ،أما بقية
�أفراد القبيلة فهم الرعية وه�ؤالء منهم من يعمل بالرعي �إما
حليوانات ميلكها �أو يكون راعي ًا لدى الآخرين ومنهم من يعمل
بالزراعة يف فرتات معينه من ال�سنة ويقطنون املدن والقرى
�صيف ًا �أو �أي حرفة �أخرى ويتبع ه�ؤالء الأفراد ال�شيخ ويلجئون �إليه
يف �أمورهم والفقراء منهم ين�شدون حمايته وعموم ًا فحياتهم
تكون مليئة باملخاطر وتخ�ضع للتقلبات اجلوية» .
�إن الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية يف اجلزيرة العربية �أثرت
فيها عدة عوامل رئي�سة و�أبرزها اال�ستقرار ال�سيا�سي فكلما كانت
هناك �سلطة مركزية مدنية تعزز الرفاه في�ؤدي �إىل انح�سار
الغزو والنهب وال�سرقة ،وكلما �ضعفت ال�سلطة املركزية ب�سبب
عوامل داخلية �أو تدخالت قوى خارجية �أدى �إىل �ضعف الأمن
وغالء الأ�سعار ،والعامل الثاين هو حتوالت املناخ من قلة املطر
وكرثة العوا�صف �أو �شدة الربودة وال�صقيع وكرثة اجلراد وهذا
ما ي�ؤدي �إىل هالك الزرع بعد جفاف الآبار ،وما يعمق امل�شكلة
ت�سهل حياة الرعية .
( ((1يبدو �أنها �سن القوانني العملية التي ّ
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�أحيان ًا انت�شار الأوبئة والأمرا�ض كال�سل والطاعون �أو احل�صبة
واجلدري فتهلك فئام من النا�س ويف املح�صلة النهائية كانت
نتائجها هجرات كربى من البادية �إىل احلا�ضرة �أو من مدن
وقرى جند �إىل الواحات الكربى يف الأح�ساء والق�صيم داخل
اجلزيرة والزبري وال�شام والقاهرة خارج اجلزيرة �أم ًال يف النجاة .
�إجما ًال كانت طبقة احلكام وزعماء القبائل والتجار وقليل من
العلماء والق�ضاة الذين �شغلوا منا�صب دينية يعي�شون حياة
مرفهة ن�سبياً فيما �أغلبية طبقات املجتمع تعي�ش حياة متو�سطة
متيل �إىل الكفاف فيما كانت طبقة �صغار الفالحني والرعاة
والعبيد تعاين من الب�ؤ�س والعوز .
�إن تاريخ اجلزيرة العربية كان �شاهدا على �أن املي�سورين يف
حالة اال�ستقرار وحت�سن املناخ كانوا يقومون ب�أدوار «الرعاية
االجتماعية» ببذل املعروف ور�أ�سه الزكوات وال�صدقات ال�سيما
لأولئك الأقل ح�ض ًا من طبقة �صغار الفالحني والرعاة والعبيد
ويتعزز هذا الدور عند �إ�صابة املجتمع بالآفات الزراعية �أو الأوبئة
ال�صحية �أو قلة املطر فيتحول الدور �إىل ما ي�سمى «امل�سئولية
االجتماعية» وت�صبح واجب ًا بح�سب الأعراف ال�سائدة يف اجلزيرة
العربية امل�ستمدة من قيم الدين وع�صبية النخوة والفزعة.
�إن احلكام من �آل �سعود كانوا والزالوا ي�ؤدون دور الرعوية
وامل�س�ؤولية االجتماعية املذكورين �آنف ًا  .تقول ح�صة
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الزهراين(�((1أي�ض ًا« :وقد متيز �أئمة هذه الدولة بال�شجاعة
والفطنة والرباعة واحللم والر�أي ال�سديد� ،إ�ضافة �إىل حمبتهم
ملجال�س العلم ،فكانت ق�صورهم ال تخلو من هذه املجال�س
العلمية ،ورمبا نرى الإمام يخرج يف اجتماع بامل�سلمني مع عدد
من ال�شيوخ ليتدار�سوا القر�آن والتف�سري ورمبا احلديث �أو �أي
علم �آخر ،كما نرى ذلك يف �سرية الإمام تركي بن عبداهلل الذي
كان يخرج كل خمي�س واثنني لالجتماع بالنا�س يف مثل هذه
املجال�س العلميةَ ،
وخ َل َفه ابنه في�صل على هذه ال�سرية الطيبة،
وكانوا يح�سنون للمنقطع والأرملة ،وي�أوون الأيتام ،ويتولون
ك�سوتهم وطعامهم ،وكانوا �آمرين باملعروف وناهني عن املنكر،
دائمي الن�صح لوالتهم وعمالهم فا�صطبغت �سيا�ستهم بال�صبغة
الدينية ،ونلحظ ذلك من ر�سائل الإمام تركي �إىل عامة امل�سلمني،
وكذلك ر�سائل الإمام في�صل»( .((1
�إن الريا�ض عا�صمة الدولة ال�سعودية الثانية والثالثة ومبالها من
ح�ضور �سيا�سي واجتماعي و�سيا�سي واقت�صادي هي �أف�ضل حاال
وال�شك من غريها بالرغم من الت�شابه الكبري وبقية انحاء اجلزيرة
العربية يف نهاية القرن الثالث ع�شر وبداية الرابع ع�شر وتذكر
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص .41
(� ((1أرفقت يف املالحق �أمر من الإمام في�صل بن تركي يف عام 1270هـ مينح مبوجبه
العم �إبراهيم بن عثمان بن �إبراهيم بن حزمي بيت ًا يف الريا�ض ومل يذكر ال�سبب
املوجب لذلك �إال �أن ما هو معلوم �أن �آل حزمي �سكنوا حي الطريف �إبان الدول
ال�سعودية الأوىل وبقي من �آثارهم ق�صر كبري البنائني ابن حزمي وهو ما �أكده
هجر
ال�سيد ويليم في�سي يف كتابه( :الدرعية) ولعل املنح هو وفاء وتعوي�ض ًا ملن ّ
من �أهايل الدرعية بعد هدمها واهلل �أعلم ملحق رقم (� )1ص.78
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د .م�ضاوي الهطالين(� ((1سمات جمتمع الريا�ض قبل ع�صر
البرتول فتجملها« :جمتمع الريا�ض ب�سيطا يف تطلعاته ففي بيوت
العائالت ال يوجد الأثاث باملعنى املتعارف عليه الآن حتى يف بيوت
العائالت الكبرية فهو ال يتعدى الفر�ش والزوال والب�سط واللحف
وقلما يوجد بينها امل�ضرب بالقطن ،وكانت بيوت البدو عبارة عن
خيام تعرف با�سم بيوت ال�شعر و�أثاثها ال يتعدى الب�سط».
وبالن�سبة للمالب�س فقد كان لبا�س الرجل ب�سيطا ال تعقيد
فيه فالداخلية منها م�صنوعة من القطن وفوقها يلب�س الثوب
الأبي�ض املعروف وهناك من يلب�س الثوب الأبي�ض الذي ين�سدل
ردناه «�أكمامه» حول مع�صميه وي�سمى «مرودن» كما يلب�س
الرجال العباءة وهناك نوعان منها :القيالنية ويلب�سها
الأغنياء ،وال�شقراء �أو البي�ضاء املخططة بالأ�سود ويلب�سها عامة
النا�س وي�ضع على ر�أ�سه غطاء الر�أ�س املعروف با�سم «الغرته»
�أو «ال�شماغ» امل�صنوع من القطن كما يلب�س الرجال وال�صبيان
وعرف عن �أهل
«الكوفيه» وي�ؤتى بها من العراق والأح�ساءُ ،
الريا�ض وال�سيما الأغنياء منهم �أنهم يعطرون كوفياتهم وثيابهم
بعطور من امل�سك ودهن العود كما كان الرجال ي�ستعملون ال�سواك
لتنظيف �أ�سنانهم ويلب�سون النعال �أو ال�صندل امل�صنوع من جلد
البعري �أو اخلو�ص .
( ((1الهطالين ،د  .م�ضاوي ،مدينة الريا�ض ،الطبعة الأوىل ،مكتبة العبيكان،
الريا�ض1417 ،هـ� ،ص .322
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وفيما يتعلق مبالب�س الن�ساء فهي تختلف اختالفا ب�سيطا يف
البادية عنها يف احلا�ضرة حيث كانت ن�ساء حا�ضرة جند يرتدين
«املقطع» وهو رداء طويل م�صنوع من القطن واحلرير مطرز
الأكمام ،وترتدي حتته «ال�سروال» وهو لبا�س طويل وا�سع يربط
على اخل�صر ،كما ترتدي «الثوب» الذي هو رداء �شفاف م�صنوع
من التيل والقطن وغالبا ما يكون لونه �أ�سود� ،أما ن�ساء الأغنياء
فكانت ثيابهن حريرية وخمتلفة الألوان و�أغالها ما كان من بالد
فار�س .كما كانت الن�ساء ب�صفة عامة يلب�سن العباءة فوق ثيابهم
عند اخلروج من املنزل .
وما كان مييز ن�ساء البادية عن غريهم من الن�ساء� ،أنهن
ي�ضعن «الربقع» على الوجه ،وهو حجاب �أ�سود �سميك ،مفتوح
عند العينني ،و�أحيانا ي�ستعملن معه «م�سفعا» لونه �أ�سود لتغطية
العينني �إذا رغنب يف ذلك� ،أما ن�ساء احلا�ضرة فكن يغطني
وجوههن بغطاء �أ�سود م�صنوع من القطن تعرف با�سم «ال�شيلة» .
وكانت زينة املر�أة يف غاية الب�ساطة ،وي�أتي «الكحل» يف مقدمة ما
تتزين به الن�ساء عامة ،احل�ضرية منهن والبدوية وذلك لتجميل
العينني ،كما ي�ستعمل «الديرم» لتنظيف الأ�سنان ،فيعطي لون ًا
بنيا لل�شفاه ،ويحمر اللثة وتعترب «احلناء» من املواد التي ت�ستعمل
للزينة ،حيث يزين بهما الكفان والقدمان كما يلون بها �شعر
الر�أ�س ليعطيه لونا جميال ،وي�ستعمل الدهن النباتي يف مت�شيط
ال�شعر ،ومن الن�ساء من كن ي�ضعن على ر�ؤو�سهن دهن الغنم،
لتغذية ال�شعر و�إعطائه ملعانا ثم يغ�سل بال�سدر.
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وكان ي�ستعمل امل�شط امل�صنوع من اخل�شب يف مت�شيط ال�شعر
ويتعطرن ويتبخرن .
وت�ستعمل الن�ساء يف غ�سل الثياب مادة تعرف با�سم «ال�شنان»
وهو نبات بري ،وي�ضربن الثياب ب�آلة خ�شبية ت�سمى «الكابون»
وذلك لتنظيفها .
وفيما يتعلق بكيفية حفظ الن�ساء ملالب�سهن ،فقد كانت
املتو�سطات احلال يحفظن مالب�سهن و�أدوات زينتهن بقطعة
قما�ش ،مربعة ال�شكل تعرف «البق�شة» �أما مي�سورات احلال ،فكن
ي�ستعملن ال�صندوق اخل�شبي� ،أو ما يعرف بال�صندوق الهندي .
�أما الطعام فتقول :بالن�سبة ملجتمع الريا�ض كان التمر طعاماً
�أ�سا�سياً يف بداية تلك الفرتة التاريخية ويليه يف الأهمية القمح
والذرة ومع كرثة احليوانات كالإبل والغنم حينذاك ،ف�إن من
كان ي�أكل حلماً ب�صفة م�ستمرة هم الأقلية ،لقلة موارد دخل
الأكرثية ،وكانت هناك ا�ستفادة تامة من الألبان وم�شتقاتها
كال�سمن والأقط وكذلك من حيوانات ال�صحراء من الأرانب
والغزالن ،وفيما يتعلق بامل�شروبات ففي مقدمتها القهوة العربية
التي تقدم يف كل وقت وكل منا�سبة ،وكذلك ال�شاي .
قد يقال ما عالقة املجتمع ال�سعودي والريا�ض بالقرن الثالث
ع�شر وبداية القرن الرابع ع�شر وامللك عبدالعزيز؛ �إن هذا
البطل العربي كان يف ذهنه الأمثولة والقدوة والدور جلده
الإمام في�صل بن تركي.
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يقول د .بدر الفقي(« :((1كان �شغوف ًا ب�سماع تاريخ �أجداده
الذين نا�صروا الدعوة ال�سلفية و�أقاموا الدولة ال�سعودية الأوىل
ثم الثانية والتي وحدوا بها �شبه جزيرة العرب لكن خياله تعلق
با�ستلهام �سرية جدة في�صل بن تركي» .
كما �أن درا�سة ق�صة عطاء البطل ال ميكن تقديرها ومعرفة
التفوق الذي �أحدثه ملجتمعه �إال مبعرفة بيئة التفوق ذاتها من
�أجل فهم الفرق والكرم وال�سخاء والإيثار .
 �إليك ماذا عانى هو و�أخته نوره بنت عبدالرحمن بن في�صل
وابنه في�صل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن من خالل ثالثة
ر�سائل «وثائق» �أوردها ال�شيخ عبدالعزيز التويجري( ((1كي
يت�ضح لك النعمة التي جاء بها التوحيد والت�أ�سي�س:
 1 .1من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�صل �إىل من يراه:
ال�سالم وبعده� ،أخذنا من نا�صر بن حمد بن غيث  1300ريال
وع�شرة �أريل �سلفة� ،أي�ض ًا �أخذنا منه  108رياالت وخم�س
لريات ،عام 1329هـ(((1ـ.
 2 .2من الأخت نورة بنت عبدالرحمن الفي�صل �إىل جانب
الأجل الأجمد الأفخم ال�شيخ املكرم الإمام عبدالعزيز
( ((1الفقيرّ  ،د .بدر بن عادل ،عنا�صر القوة يف توحيد اململكة العربية ال�سعودية،
الطبعة بدون ،دارة امللك عبدالعزيز ،الريا�ض1419 ،هـ� ،ص .44
( ((1التويجري ،عبدالعزيز ،ل�سراه الليل هتف ال�صباح ،الطبعة الرابعة ،الدار
العربية للعلوم ،بريوت1429 ،هـ� ،ص .693
( ((1ملحق رقم (� )2ص.80
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بن عبدالرحمن �آل في�صل �أدام اهلل تعاىل وجوده وبقاءه
�آمني� ،سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،موجب اخلط �إبالغ
ال�سالم ،وال�س�ؤال عن عزيز خاطركم ،كذلك �أخذنا كتابك
املكرم م�سرورين ب�سالمتكم وعافيتكم ،وما ذكرمت كان
معلوم ًا ،خ�صو�ص ًا طول اهلل عمرك �أننا ن�سيء الظن فيك
هي عني احلقيقة ،وال هو ب�سوء ظن ،ولكن طول اهلل عمرك
�شرهة عليك ،البيوت التي غرينا ما غفلت عنهم ب�شيء،
ع�سى اهلل يدمي وجودك �أنت خابر مالنا �إال اهلل ثم �أنت،
�إذا ما فكرت يف �أحوالنا من يفكر فينا؟ من طرف (الربوة)
و�صلت و�أر�سلناها ع�سى اهلل يدمي وجودك ،وال يخلينا منك،
من طرف �أحوالنا ما جرى ما يوجب رفعه �إليكم ،هذا ما
لزم تعريفه� ،س ّلم لنا على خا�صة نف�سك ،ومن عندنا الإمام
وحممد ي�سلموا ،عام 1330هـ(.((1
3 .3من في�صل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �إىل
جانب عايل اجلناب الأخ املكرم الأح�شم حممد بن عبداهلل
بن غنيم املحرتم �سلمه اهلل تعاىل وهداه �آمني� ،سالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته على الدوام �أوجب الكتاب �إبالغ جنابكم
ال�شريف منا جزيل ال�سالم وال�س�ؤال عن �صحتكم ال زلتم
بخري و�سرور �أحوالنا من كرماهلل جميلة نخربك نحن و�صلنا
بال�سالمة ،ما ر�أينا من ف�ضل اهلل مكروه ًا ،وحال التاريخ
متوجهني منه على بركة اهلل نرجوا من اهلل التوفيق ،بعده
( ((1ملحق رقم (� )4ص.84
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�سلمك اهلل الزمنا يف ب�شتني لن�سوان واحد لوالدتي وواحد
لأختي جن�س ايل تظهرون للحمولة طيبات خياطهن برمي
�أ�سود ومكا�سرهن زري ويل ب�شتني واحد زري خياطة ن�صف
كرمك وواحد وبر ب�شت لولد خايل حممد بن ال�شيخ �أو ثمان
�سنني �أما �شمال و�إال مطلق �أ�سود خياطة ن�صف كرمك نبيهن
طول اهلل عمرك يزهنب يل �إن �شاء اهلل نرجع عندكم عن
قريب لأجل ما ي�صري لنا تعويق بالأح�ساء �إذا رجعنا نظرك
به الكفاية ،هذا ما لزم بيانه مع �إبالغ ال�سالم للعم عبداهلل
بن جلوي واالبن وكافة احلمولة ومن عندنا �أحمد الثنيان
و�إخوانهم ي�سلمون ودم �سامل ًا وال�سالم ،عام 1337هـ( .((1
�سيت�ضح الحقاً �أعمال الرب واالندفاع لبذله من قائد �أدرك
احلاجة والب�ؤ�س ثم انتقم من املا�ضي انتقاماً �إيجابياً فقد �أدخل
ال�سعادة على النا�س وق�ضى على احلرمان بالعطاء.

( ((1ملحق رقم (� )3ص.82
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رابع ًا :التعريف بامللك عبدالعزيز

من رحم املعانات خرجت الفكرة ،والفكرة �أ�صبحت ر�ؤية ،والر�ؤية
رجال ثم عزمية وفتح تاله امل�شروع ،وامل�شروع �أ�صبح دولة
والدولة نه�ضة وتنمية ،واخلري والعطاء كان رفيقاً و�أداة له.
ي�ؤرخ خري الدين الزركلي للملك عبدالعزيز يف قامو�سه
«الإعالم»( ((2فيقول( :ابن �سعود 1293هـ 1373 -هـ 1876 -م
– 1953م) عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن في�صل بن تركي
بن عبداهلل بن حممد بن �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية
الأول ،ومن�ش�أها ،و�أحد رجاالت الدهر ،ولد يف الريا�ض «جند»
ودولة �آبائه يف �ضعف وانحالل و�صحب �أباه يف رحلته �إىل البادية
يطارده حممد بن عبداهلل ابن ر�شيد وا�ستقر مع �أبيه يف الكويت
1309هـ ،وابن ر�شيد يف «الريا�ض» فا�ستوىل عليها وجدد �إمارة
�آل �سعود �سنة (1319هـ 1902 -م) ف�ضم �إىل الريا�ض  باقي
املناطق تدريجي ًا ونودي به «ملكاً» على احلجاز وجند عام
(1343هـ 1925 -م) وكان من قبل الأمري وال�سلطان والإمام
و�أعلن يف �سنة (1351هـ 1932 -م) توحيد الأقطار اخلا�ضعة له
وت�سميتها اململكة العربية ال�سعودية.

( ((2الزركلي ،خري الدين،االعالم ،الطبعة ال�ساد�سة ع�شر ،دار العلم للماليني،
بريوت2005 ،م ،اجلزء الرابع� ،ص .19
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ومل ي�شغله خو�ض املعارك وجتهيز اجليو�ش وقمع الفنت عن تنظيم
بالده و�سن ما يالئمها من النظم و�إن�شاء العالقات ال�سيا�سية
واالقت�صادية مع الدول العربية والأجنبية وفا�ض  «البرتول»
يف بالده ،وكانت فقرية فانتع�شت واجتهت �إىل العمران وحل
الأمن حمل اخلوف يف ال�صحاري واحلوا�ضر ،وحول كثري ًا من
�أهل اخليام �إىل �سكان قرى �أن�ش�أها و�سميت «الهجر» و�أو�صل
مملكته املتزامنة الأطراف ب�شبكات ال�سلكية و�أتى بكثري من
الطائرات �سهلت على الت�أ�سي�س التنقل و�أن� أش� موانئ وعبد
طرقاً و�أعفى احلجاج من «ر�سوم» كانت ترهقهم وا�ستكرث من
الأطباء والزراعيني واملور�سني و�أر�سل «بعثات» من �أبناء احلجاز
وجند �إىل املمالك القريبة والبعيدة لتلقى العلم يف جامعاتها،
ومل تظهر حركة وطنية يف بلد عربي �إال �شد �أزرها وكان موفق ًا
ملهما حمبوب ًا عمر ما بينه وبني ربه وما بينه وبني �شعبه �شجاع ًا
بط ًال انتهى به عهد الفرو�سية يف �شبه اجلزيرة العربية كرمياً
ال يجاري ،خطيباً حديثاً ،ال يربم �أمر ًا قبل �إعمال الر�ؤية فيه
ي�ست�شري ويناق�ش ،ويكره امللق والرياء تويف بالطائف ودفن يف
الريا�ض� ،أما امل�ؤرخ اليك�سي فا�سيلييف فيقول عن امللك ابن
�سعود(« :((2ويف عام 1880م ولد لعبدالرحمن وهو االبن الرابع
لفي�صل ،طفل �سماه عبدالعزيز ،و�أمه �سارة ابنة �أحمد ال�سديري .

( ((2فا�سيلييف ،اليك�سي ،تاريخ العربية ال�سعودية ،الطبعة الثانية ،دار املطبوعات،
بريوت� ،2000 ،ص .262
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وعندما بلغ عبدالعزيز ال�سابعة من العمر عهد برتبيته �إىل معلم
هو قا�ضي الريا�ض� ،إال �أن ال�صبي كان مهتم ًا باللعب بال�سيف
والبندقية �أكرث من اهتمامه بالدرو�س الدينية ،مع �أنه متكن من
قراءة القر�آن يف احلادية ع�شرة من العمر ،ويف الرابعة ع�شرة
عندما كان �أبوه يقيم يف املهجر يف الكويت بد�أ عبدالعزيز
ملك العربية ال�سعودية فيما بعد ،درا�سة الفقه والعلوم الدينية
الأخرى ب�صورة جادة حتت �إ�شراف عبداهلل بن عبداللطيف الذي
�أ�صبح فيما بعد القا�ضي الأول للريا�ض ومفتيها كانت الأ�شهر
التي ق�ضتها �أ�سرة عبدالرحمن يف التجوال بني قبائل �آل مرة
قد هي�أت للأمري ال�شاب �إمكانية الت�ضلع يف العادات والأخالق
البدوية و�أ�ساليب وحيل العمليات احلربية للبدو الرحل ،و�أخذ
عبدالعزيز ب�صحبة �أبيه �أو لوحده يرتدد على جمال�س �شيخ
الكويت ويطلع على ت�شابكات ال�سيا�سة يف اجلزيرة العربية وعلى
قرارات الأمري الق�ضائية ،وكانت احلالة املادية لعبدالرحمن
بن في�صل يف املهجر مزرية حتى �أنه مل يتمكن من تزويج
ابنه الأكرب �إال مبعونة الأ�صدقاء ،ويف هذه الظروف اختمرت
�أحالم عبدالعزيز الطموح �إىل ا�ستعادة كرامة العائلة وممتلكات
�آل �سعود و�أجمادهم وثرواتهم» .
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�أما امل�ستعربة االجنليزية هري ترودا بيل يف كتابها «احلرب
العربية» تقدم �صورة �أدبية نفي�سة عنه يف �آخر �سنني عمره
فتقول(« :((2يداه نحيفتان ب�أ�صابع رقيقة ،وتلك �سمة منت�شرة
بني القبائل العربية الأ�صيلة ،ورغم طول قامته وعر�ض منكبيه
يدل مظهره على التعب ،ولكنه تعب �أقرب �إىل االرتخاء العربي
ولي�س �صفة فردية� .إنه تعب �شعب عريق منطو على نف�سه عب�أ
قواه احليوية لدرجة كبرية ومل  يغرتف من الطاقة �إال �أقلها
خارج حدود بالده الوعرة �إن حركاته املت�أنية وابت�سامته الطيبة
البطيئة ،وعينية اللتني تتطلعان بفطنة من حتت حاجبني ثقيلني
كل ذلك ي�ضيف �إىل خ�صاله جاذبية ،وال يتفق مع املفهوم الغربي
لل�شخ�صية الن�شيطة ومع ذلك ت�شري الأحاديث عنه �إىل حتمله
البدين النادر حتى يف اجلزيرة العربية ذات الظروف ال�صعبة» .

( ((2فا�سيلييف ،مرجع �سابق� ،ص .277
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خام�س ًا :دوافع العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز

يبدو �أن هناك ثالثة دوافع رئي�سة جعلت امللك عبدالعزيز يندفع
باجتاه اخلري وهي:

( )1الدافع الديني
�إن غر�ض وجود الإن�سان وعلة خلقه هو العبادة قال تعاىلَ { :و َما
ُون} �سورة الذاريات �آية (،)56
َخ َل ْقتُ الجْ ِ َّن والإن�س �إِ َلاّ  ِل َي ْع ُبد ِ
و�أ�سا�س العبادة هو توحيد اهلل الذي بعث الر�سل والأنبياء بهذه
احلقيقة املطلقة والأزلية منذ �أن نفخ الروح ب�أبينا �آدم و�أنزل �إىل
الأر�ض ويعرف �شيخ الإ�سالم ابن تيميه العبادة« :ا�سم جامع لكل
ما يحبه اهلل وير�ضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»
وعليه ف�إن �سلوك «فعل» الإن�سان ال�صادر عن �إميان و�إرادة �سواء
كان دينياً حم�ضاً �أو حياتياً معا�شاً هو جزء من الدين وخا�ضع
للثواب والعقاب قال تعاىلُ { :ق ْل �إِنَّ َ�صال ِتي َو ُن ُ�س ِكي وَمحَ ْ َي َاي
وَممَ َ ا ِتي للِهَّ ِ َر ِّب ا ْل َعالمَ ِني} �سورة الأنعام �آية ( .)162
�إن امللك عبدالعزيز قد �أجمع كل من عرفه �أنه قائد ديني �آمن بتلك
احلقيقة املطلقة «التوحيد» ،ووقرت يف قلبه ف�أثمرت �سلوكاً �إدارياً
و�سيا�سياً واقت�صادياً ف�أ�صبح �صعباً متييز �سلوك الغاية «الأخرة»
عن �سلوك الو�سيلة «الدنيا» ،وكذلك �صعباً متييز «امل�صلحة» عن
«القيمة» ،وبالتايل هل دوافع العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز
ديني؟ واجلواب لي�س عنده ما هو خارج الدين �أ�ص ً
ال ويبقى انه
ب�شر يخطئ وي�صيب و�إمنا ال�شك �أن حالة العام والغالب كذلك .
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يقول -رحمه اهلل -تعاىل يف بيان اعتزازه بالتوحيد« ((2(:عندي
�أمران ال �أتهاون يف �شي منها ،وال �أتوانى يف الق�ضاء على من
يحاول النيل منهما ولو ب�شعرة ،الأول :كلمة التوحيد «ال �إله �إال
اهلل حممد ر�سول اهلل» اللهم �ص ّل و�سلم وبارك عليه� ،إين واهلل
وباهلل وتاهلل �أقدم دمي ودم �أوالدي وكل �آل �سعود فداء لهذه
الكلمة ،وال �أر�ض بغريها ،ويقول -رحمه اهلل -يف بيان �أولوية
العمل هي خدمة الإ�سالم وامل�سلمني� ،إن بع�ض الأمراء يغت�شون
على املنا�صب واملراتب وبع�ض العلماء يعملون على نيل امل�آرب،
ولكن ه�ؤالء و�أولئك قد �ضلو الطريق ،ف�إن العز لي�س هذا طريقه،
والطريق القومي لنيل العز والفخار هو :اتباع اهلل و�سنة ر�سوله
والتم�سك بالدين� .إنني �أفخر مبن خدم الإ�سالم وامل�سلمني
و�أعتز بهم بل �أخدمهم و�أعطيهم و�أ�ساعدهم ،و�إنني �أمقت كل
من يحاول الد�س على الدين وعلى امل�سلمني ولو كان من �أ�سمي
النا�س مقام ًا و�أعالهم مكانه».

( ((2اخلم ّي�س ،د .حممد ،عناية امللك عبدالعزيز بالعقيدة ال�سلفية ودفاعه عنها،
الطبعة بدون ،دارة امللك عبدالعزيز ،الريا�ض1419 ،هـ� ،ص .30
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يقول د .فان در مولني(« :((2دعى (ابن �سعود) �إىل رئا�سة ثالثية
كان يعرفها التاريخ القدمي فقط :رئا�سة �شملت كل ما يهم النا�س
بالكامل �سواء �أكانت الرئا�سة م�ؤقتة �أم دائمة ،علم (ابن �سعود)
�أنه مي�سر من (اهلل) ليكون ملك ًا ل�شعبه ،وليكون رئي�سهم الديني،
ول ُيعيد ر�سالة دينية �إىل امل�سلمني تهديهم �إىل ال�صراط امل�ستقيم
الذي �ضلوا عنه .عرف واجبه يف �ضوء هذا الفهم ،نتيجة لت�أثري
والده (عبدالرحمن �آل �سعود) فيه نتيجة حلياته الطويلة املمتلئة
بال�صدمات ومعاي�شة اخلالفات ،حجب ثقته عن النا�س وو�ضعها
يف اهلل فقط .كان �إميانه هو الواقع الوحيد الذي حافظ عليه
حتى عندما فقد كل �شي �سواه ،بل قوي �إميانه وتعمق من خالل
حوادث حياته  .و�ضع �أبوه ومعلموه يف طفولته هذا الإميان
ح�سب املذهب احلنبلي ،ويف �ضوء تف�سري (ابن تيمية) وجمدد
(جزيرة العرب) ال�شيخ (حممد بن عبدالوهاب) يف عقل �سريع
الت�أثري .كان ذلك الإميان قاعدة حياة (ابن �سعود) ،وامل�صدر
املغذي لر�ؤيته للحياة ،وكان �سر جناحه ويعترب (ابن �سعود)
نف�سه مي�سر ًا من عند اهلل مل�صلحة �شعبه ،وقد �سمعنا ذلك من
فمه خالل فرتة مترد (في�صل الدوي�ش) الذي كان يف املا�ضي
�أحد م�ساعديه املخل�صني ،وبدا �أنه يع ّر�ض  حياته للخطر،
«ي�ستخدمني اهلل طاملا �أنني منا�سب ك�أداته ،و�إذا �أ�صبحت عدمي
القيمة فريميني ،وهلل احلمد».
( ((2مولني ،د .فان در ،ترجمة وي�سي �أي� .سي – تعليق د .فهد ال�سماري  ،-امللك ابن
�سعود واجلزيرة العربية الناه�ضة ،الطبعة بدون ،دارة امللك عبدالعزيز ،الريا�ض،
1419هـ� ،ص .15
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( )2الدافع الفطري
يندفع الإن�سان بفطرته لتلبية حاجاته التي يعرب عنها عامل االجتماع
( )Maslooمبثلثه «�سلم احلاجات» حني ق�سمها �إىل خم�سة:
•احلاج���ات املادي���ة الالزمة للبق���اء كاملاء واله���واء والغذاء
وامل�أوى واجلن�س .
•الأمان واال�ستق���رار كاحلماية من الآخرين وحكم ال�شريعة
�أو القانون �أو النظام االجتماعي .
•احلب واالنتماء االجتماعي للأ�سرة وفيه العالقات والعمل
اجلماعي (التعاون) .
•احرتام الذات (الإجناز) ،ال�سمعة (احل�سنة) ،اال�ستقالل،
املكانة االجتماعية .
•النماء والتطور ال�شخ�صي .
�إن امللك عبدالعزيز قائد فطري يقول د .على الوردي( ((2ناق ُ
ال
عن حافظ وهبة و�أرم�سرتوجن« :كان ال�صبي عبدالعزيز بن
عبدالرحمن يف بداية حياته يف الكويت يلعب مع �أقرانه يف الأزقة
كما هو ديدن ال�صبيان يف الأحياء الفقرية ،وقد لوحظ عليه يف
تلك الفرتة �أنه كان يتميز عن �أقرانه بقوة ال�شخ�صية وامليل �إىل
الزعامة ويروي حافظ وهبة عن بع�ض امل�سنني من �أهل الكويت
الذين رافقوا عبدالعزيز يف �صباه�:أنه كان يفوق ال�صبيان من
( ((2احلزمي ،د .يو�سف بن عثمان ،خم�سة ع�شر مبد�أ للقيادة عند امللك عبدالعزيز،
الطبعة الأوىل ،دار ال�سالم ،الريا�ض� ،ص  .132
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�أقرانه ن�شاط ًا وذكاء وكان يتزعمهم يف اللعب ولوحظ عليه �أي�ض ًا
�أنه كان يحب اال�ستماع �إىل ما يتحدث به امل�سنون عن جمد جده
في�صل بن تركي ،وعن مغامراته يف �سبيل �إعادة جمد �أ�سرته» .
�إن الزعيم الفطري ال يبحث عن احلاجات املادية �أو الأمان
واال�ستقرار بل تقفز به روحه القيادية �إىل البحث �أو ًال عن
احلب واالنتماء االجتماعي واحرتام الذات والتطور يقول د.
فان در مولني(�« :((2إن ابن �سعود مل يكن يهتم باملال �أبد ًا ،علم �أال
غنى عن املال خالل �سنوات الفقر يف طفولته وعند كل حلظات
عدم التوفيق التي عا�شها والده والتي �شارك فيها (ابن �سعود)
تعلم �أن النق�ص يف املال لي�س ال�سبب و�أن النجاح يف �أول الأمر
يعتمد على بركة اهلل ،وبعد ذلك على املهارة واملثابرة ال�شخ�صية
كان املال و�سيلة م�ساعدة ثانوية ف�إذا ح�صل على املال �صرفه بال
هموم للم�ستقبل� .إن الفقراء وال�ضيوف والأ�صدقاء �أ�سهموا يف
حلول الربكة املالية التي قدمها اهلل ،وكان كرمه جزء من �إميانه .
ملك ال�شجاعة ليعي�ش عي�شة كرمية عندما قدّم (اهلل) له النعمة
وان�سحب �إىل االقت�صاد البدوي يف كل �شي» .

( ((2مولني ،فان در ،مرجع �سابق� ،ص .126
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( )3دافع اجلماعة"الع�صبية"
يقول ابن خلدون يف �أن «الع�صبية(� »((2إمنا تكون من االلتحام
بالن�سب ب�سبب �أن �صلة الرحم طبيعي يف الب�شر �إال يف الأقل،
ومن �صلتها الن�صرة على ذوي القربى و�أهل الأرحام �أن ينالهم
�ضيم �أو ت�صيبهم هلكة ،ف�إن القريب يجد يف نف�سه غ�ضا�ضة
من ظلم قريبه �أو العداء عليه ويود لو يحول بينه وبني ما ي�صله
من املعاطب واملهالك نزعة طبيعية يف الب�شر مذ كانوا ،ف�إذا
كان الن�سب املتوا�صل بني املتنا�صرين قريبا جدا بحيث ح�صل
به االحتاد وااللتمام كانت الو�صلة ظاهرة فا�ستدعت ذلك
مبجردها وو�ضوحها و�إذا بعد الن�سب بع�ض ال�شيء فرمبا تنو�سي
بع�ضها ويبقى منها �شهر فتحمل على الن�صرة لذري ن�سبه بالأمر
امل�شهور منه فرار من الف�ضا�ضة التي يتوهمها يف نف�سه من ظلم
من هو من�سوب �إليه بوجه ،ومن هذا الباب الوالء واحللف �إذا
ن�صره كل �أحد على �أهل والئه وحلفه للألفة التي تلحق النف�س
من اهت�ضام جارها �أو قريبها �أو ن�سيبها بوجه من وجوه الن�سب،
وذلك لأجل اللجمة اجلاهلة من الوالة مثل حلمة الن�سب �أو قريبا
منها ،ومن هذا معنى قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :تعلموا من
�أن�سابكم ما ت�صلون به �أرحامكم» مبعنى �أن الن�سب �إمنا فائدته
هذا االلتحام الذي يوجب �صلة الرحم حتى تقع املنا�صرة
والنعرة وما فوق ذلك م�ستغنى عنه �إذ الن�سب �أمر وهمي ال
حقيقة له ونفعه �إمنا هو يف هذه الو�صلة «االلتحام» .
( ((2ابن خلدون ،عبدالرحمن بن حممد ،مقدمة ابن خلدون من العرب وديوان املبتد�أ
واخلرب ،الطبعة الأوىل ،مكتبة لبنان1992 ،م� ،ص .55
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�إن امللك عبدالعزيز حينما يبذل اخلري فك�أنه يعطي الأولوية ملن
بادر وحتمل املخاطرة معه ف�أما ال�س�ؤدد �أو املوت يقول النبي �صلى
اهلل عليه و�سلمَ :
ال�ص َد َق ِة مَا َكا َن ع َْن َظ ْه ِر غِ ًنىَ ،وا ْب َد�أْ بمِ َْن
«خيرْ ُ َّ
َت ُع ُ
ول» �أخرجه البخاري.
�إن دافع بذل اخلري له�ؤالء عن ابن �سعود كان تعوي�ض ًا عن
املا�ضي ومكاف�أة على �إجناز احلا�ضر ومتتني الإدارة ال�سيا�سية،
وهو احلاكم املعتمد يف �أول الأمر على الع�صبية «اجلماعة»
يقول د .فيلبي عن ا�ستعانة امللك عبدالعزيز برجاالت الإدارة
العثمانية ال�سابقة باحلجاز من �أجل نه�ضة الدولة احلديثة« :كان
(ابن �سعود) قد ح�شد تلك ال�شخ�صيات خالل ال�سنتني �أو ال�سنوات
الثالث الأوىل �إثر دخوله احلجاز لتقوم بتويل �أمور ون�شاطات
خمتلف �أجهزة الدولة ،نيابة عنه و�إذا كان هذا الإجراء ال يثبت
بال�ضرورة �صدق احل�س الغريزي عند (ابن �سعود) يف اختيار
الرجال املنا�سبني ل�شغل خمتلف وظائف الدولة ،ف�إنه ليدل
بالت�أكيد على وجود ميزة مهمة �أخرى يف �شخ�صيته التي رمبا
تكون نوع ًا من الإح�سا�س الطفيف باحلذر من كل ماهو �أجنبي
وقد جتلت �أعرا�ض هذ احل�س بانعدام م�شاعر الود ،يف وقت كان
فيه مهتم ًا يف �أن يجتمع حوله – ودائم ًا – الوجوه نف�سها� ،سواء
من �أفراد العائلة� ،أو من الر�سميني (ويف كافة الأوقات ،ويوم ًا
بعد يوم ،و�سنة بعد �سنة) الأ�شخا�ص �أنف�سهم .
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كان ي�شعر براحة �أع�صابه و�سط ه�ؤالء النا�س ،وكان يت�صرف
بينهم على �سجيته ،وكان يك�شف عن روح الدعابة لديه ،وعن
ظرافته التي كانت ت�شد �أزره حيال وط�أة �أعباء احلكم على عاتقه،
وكان ب�إمكانه �أن يثق به�ؤالء النا�س لأن معرفته بهم كانت وثيقة،
كما كانت معرفته بف�ضائلهم وب�أخطائهم ،وقد ق َرب (ابن �سعود)
ه�ؤالء النا�س منه ّ
ومن عليهم بكرم و�سخاء ال حدود لهما لقاء
(((2
خدماتهم له ،وا�ستمر هذا الكرم يف االزدياد مع تعاظم ثروته» .
تذكر ذات مرة رفقاء التوحيد «الع�صبية» فقال�« :إن �أجمل �أيام
حياتي كانت خالل �سنوات ات�صال يف ال�صحراء ،و�سنوات اجلوع
والظم�أ واخلطر وكان كل يوم من �أيامها يحمل يف طياته احلبور
وال�سرور� ،سقي اهلل تلك الأيام و�سقي رفاقها املخل�صني»( .((2

( ((2احلزمي ،د .يو�سف بن عثمان ،خم�سة ع�شر مبد�أ للقيادة عند امللك عبدالعزيز،
مرجع �سابق� ،ص .42
( ((2الفقيرّ  ،مرجع �سابق� ،ص .45
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�ساد�س ًا� :أمناط العمل اخلريي عند امللك
عبدالعزيز وتطبيقاته
�إن دوافع العمل اخلريي والتطوعي مزروعة يف وجدان القائد الفذ
«ابن �سعود» ويبقى �أن تدفقها كان رهن ًا لظرف الزمان والإمكانات
املتاحة واحلدث فهو «قائد موقفي» ولذا ف�إن �أمناط املمار�سة
اخلريية تراوحت بني عبدالعزيز الإن�سان �أو عبدالعزيز القائد
ال�سيا�سي امللهم �أو عبدالعزيز امللك كحاكم دولة.
 .1امللك عبدالعزيز الإن�سان
�إن �أول �سلوك «فعل» العطاء �إذا تعدى الوالدين والرب بهما
فهو م�ؤ�شر كبري على بطالن �إدعاء �صاحبه اخلري وحمل خيانة
لإن�سانية الفطرية قال تعاىل{:وق�ضى ربك �أال تعبدوا �إال �إياه
وبالوالدين �إح�سانا} �سورة الإ�سراء �آية ( .)23
كان �أول بر لعبدالعزيز ابن �سعود يف والديه قال �أحمد حمدي
الطاهر يف كتابه( :احلجاز مهبط الوحي)« :ملا ا�ستقرت الأمور
للملك عبدالعزيز يف احلجاز ح�ضر والده الإمام عبدالرحمن بن
في�صل �آل �سعود من الريا�ض لي�ؤدي فري�ضة احلج فدخل امل�سجد
احلرام يطوف بالبيت العتيق ومعه ابنه امللك عبدالعزيز فطاف
الوالد والولد ولكن الأب كان قد جاوز املائة من العمر� ،ضعيف ًا
ال يقوى على امل�شي ،ف�أدركه الإعياء فهبط على الأر�ض بعد ثالثة
�أ�شواط من الطواف فما كان من ابنه امللك الذي ميكنه �أن ي�صدر
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الأوامر �إىل خدمه وعبيده ب�أن يحملوه على �أكف الراحة� ،إال �أنه
حمل والده على مر�أى النا�س جميع ًا! و�أمت بقية الأ�شواط» .يقول
�سانت جون فيلبي :ر�أيت الأمري عبدالعزيز �سنة 1333هـ لأول
مرة حينما دخلت الريا�ض ومعي الكولونيل كاينلف �أوين وخربي
من اخلدمة وقد ارتدينا املالب�س العربية وكان يف ا�ستقبالنا
�إبراهيم بن جميعه فدخل بنا الق�صر �إىل غرفة كان فيها �شيخ
�ضئيل اجل�سم يف نحو ال�سبعني وهو ي�س�أل عن �أحوالنا ويالطفنا.
قال فيلبي :وبينما كنت �أقول يف نف�سي :من هذا؟ و�أين ابن �سعود؟
�إذ بال�شيخ عبدالعزيز ..وما كان يتوارى حتى انت�صب من زاوية وكان
منطوي ًا على نف�سه ت�أدب ًا يف ح�ضور �أبيه فك�أن عيني مل تقع عليه"( .((3
�إن العطاء هو ملن بادر وحتمل املخاطرة معك و�أقبل عليك ومل تكن
متلك �شيئاً من الدنيا فهو يف حمبته �أخل�ص و�أو�ضح ثم تكون وفياً
مع هذا املا�ضي فتعو�ض وتكاف أ� وهكذا كان امللك ابن �سعود يقول
�إبراهيم �آل خمي�س(« :((3ت�صادف خ�سوف القمر يف منت�صف
�إحدى الليايل ،و�إذا بجريان عبدالرحمن بن مطرف( ((3يقولون
له عندما خ�سف القمر« :ال�صالة احلا�ضرة يا عبدالرحمن،
( ((3العمري ،د  .عمر بن �صالح امللك عبدالعزيز والعمل اخلريي ،دار ة امللك
عبدالعزيز1419 ،هـ� ،ص .138
(� ((3آل خمي�س� ،إبراهيم� ،أ�سود �آل �سعود وجتربتي يف احلياة ،الطبعة بدون ،دار
النجاح ،بريوت1972 ،م� ،ص .46
(( ((3حامل بريق امللك عبدالعزيز يف املعارك املتتالية مع �آل ر�شيد ،وكان هو الذي
تعرف على عبدالعزيز بن ر�شيد يف املعركة احلا�سمة التي قتل فيها ابن ر�شيد،
ف�صاح عندما تع ّرف عليه ّ
ودل عليه املقاتلني فحا�صروه وقتلوه) .
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القمر خم�سوف» وكان عبدالرحمن هذا �سريع النكتة حا�ضر
البديهة فقال�« :إن كان من جهتي ف�إن �شاء اهلل ما يطلع �إىل يوم
القيامة خل �أهل احللة ي�ص ّلون فهم الذين ينتظرون طلوعه� ،أما
�أنا ف�أعرف طريقي �إىل امل�سجد ويكفيني هذا الفانو�س العبداين»
(يق�صد �آل الر�شيد �سكان احللة هم الذين يرقبون القمر يف
نهاية كل �شهر حيث خ�ص�ص لهم امللك عبدالعزيز رواتب من
دون النا�س)� ..ضحك اجلريان ..وتناقل النا�س هذه الطرفة،
حتى و�صلت �إىل عبدالعزيز -رحمه اهلل -فما كان منه �إال �أن
بد�أ بتخ�صي�ص راتب �شهري لعبدالرحمن ولأ�سرته ،ثم للأ�سرة
ال�سعودية وامل�ستحقني» .
�إن ثالث العطاء هو للنا�س كافة بال تعقيدات احل�ساب «العدّ»
لأن النية طيبة وفعل الطيب من القول والفعل ي�صبح عادة يقول
عبا�س حممود العقاد(�« :((3أما كرمه وجوده فقد كان م�ضرب
الأمثال فقد روى الذين �أرخوا ل�سرية جاللته �أنه كان جواد
�سمح ًا لني العريكة� ،سريع النجدة والنخوة ،فقد كان يرى يف املال
�أنه حطام الدنيا ،واحلطام فان والروح باق خالد ،وقد ن�صحه
�أ�صدقا�ؤه بالكف عن البذل وال�سخاء والكرم فقال لهم« :ما �أغنت
قارون خزائنه» واملال كالعلم يربو بالإنفاق و�أي �إرباء خري من �أن
ميحو به عن املحتاجني �آالمهم وي�أ�سو كلومهم» .
( ((3العقاد ،عبا�س حممود ،مع عاهل اجلزيرة العربية ،الطبعة بدون ،املكتبة
الع�صرية ،بريوت ،ال�سنة بدون� ،ص .28
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روي عنه �أنه ذات يوم حينما كان يخرج للنزهة �أعطى فقري ًا
�صرة ف�أخربه ال�سائق �أنها �صرة اجلنيهات ال الرياالت الف�ضية
وبها ثالثمائة جنيه ذهبي فنادى ال�سائل ف�أقبل �إليه كا�سفا ظنا
منه �أنه �سي�سرتدها فقال له�« :أردت �أن �أهبك الرياالت ،وما نويت
�إال هذا! ولكن اهلل هو الذي وهبك هذا الذهب حيث �أخط�أت
ف�أعطيتك �صرة اجلنيهات� ،إنها لي�ست هبتي ولكنها هبة اهلل
فخذها وا�شكر اهلل وحده عز وجل وا�شرت بها نخي ًال واعمل وال
تك�سل!» ويعقب الأ�ستاذ �أحمد عبدالغفور عطار على هذه الق�صة
فيقول�" :إن ذلك ال�سائل اليزال موجود ًا ولكنه �أ�صبح بف�ضل اهلل
�صاحب نخل وزرع" .
�إذا �أردت �أن تعرف العطاء الإن�ساين عن غريه من العطاءات كقائد �أو
ملك فانظر �إذا كان عطا�ؤه �أو ًال لوالديه ثم وفياً ملا�ضيه و�أ�شخا�صه
و�أخرياً �أن يكون عطا�ؤه متدفقاً على نيته و�سجيته فهذا هو العطاء
الإن�ساين وهذا هو ابن �سعود.
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 .2امللك عبدالعزيز القائد
�إن الفرق بني العطاء الإن�ساين «والعطاء القيادي» �أن الأخري
يعطي ب�سبب �شعوره بامل�س�ؤولية ثم متكني الرعية «الأتباع» و�أن
ي�صل العطاء ملن ي�شبه ظرفه .
�إن ال�شعور بامل�س�ؤولية لوحدها فقط هي من �سمات املدراء� ،أما
عطاء القيادة فهو يتخذ القرار وي�ساهم يف �إجناحه بكل ما ميلك
ومن ماله اخلا�ص فيعطي م�صداقية الفرق بني نوعي القيادة:
املدير �أو القائد ،روي �أنه عندما ن�شبت احلرب وقلت واردات
البالد من الأزواد والأرزاق خاف على الرعية من ج�شع التجار
فرتب لكل فرد منهم ماعدا املوظف والغني طعامه وذلك من
ح�سابه اخلا�ص ،كما افتتح مراكز متوين حكومية ملأها مبطالب
النا�س من طعام و�شراب ومل مينع التجار اجل�شعني من زيادة
الأثمان ،بل تركهم �أحرار ًا يعملون ما ي�شا�ؤون ،فمن باع بالثمن
الذي يبيع به مركز التموين باع ،و�إال وقفت حركة البيع وال�شراء
عنده لأن النا�س لن يرتكوا الرخي�ص �إىل الغايل ،فالتجار
م�ضطرون �إىل البيع �أو �إىل �إغالق متاجرهم �إن �أرادوا ،ويباح
لكل امرئ �أن ي�شرتي ما يريد بدون حتديد للكمية حتى �أ�صبح
اخلزن عبث ًا ال فائدة منه( .((3

( ((3العقاد ،مرجع �سابق� ،ص .29
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�إن ممار�سة امل�س�ؤولية هي يف �إيجاد حلول دائمة تغري حال املعطى
له من عائل �آخذ �إىل منح الفر�ص لي�صبح قادر وي�ستغني عنك فال
يطلبك مرة �أخرى� ،أي �أن تنقل رعيتك «�أتباعك» من الرعوية
�إىل التمكني فالرعوية :عالقة بني طرفني �أحدهما مانح والآخر
متلقي لإ�شباع االحتياجات الأ�سا�سية (مال ،غذاء ،ملب�س.)....،
�أما التمكني :توفري عنا�صر القوة االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية وامل�صرفية للفئات امل�ستهدفة بهدف تو�سيع فر�ص
وحرية هذه الفئات للح�صول على ن�صيب �أف�ضل من عملية
التمكني بالتوعية والتثقيف و�إحداث تغيري يف قيم واجتاهات
املواطن و�سلوكه(.((3
لقد قام امللك ابن �سعود ب�أكرب خطة متكني ا�سرتاتيجية
اجتماعية يف التاريخ العاملي احلديث حينما �أ�س�س «الهجر»
بتوطني البادية وت�سكينهم وهم �أغلب �سكان اجلزيرة العربية
�آنذاك يقول :عبداهلل احلقيل(« :((3فكر امللك عبدالعزيز يف
م�شروع �إ�صالحي يرمي �إىل ت�أمني حياة م�ستقرة للبادية حول
ينابيع املياه ومن ثم تعليمهم الزراعة وا�ستثمار الإيجابيات
الكامنة داخل ه�ؤالء ،ور�أى �أن خري و�أف�ضل و�سيلة لإقناع ه�ؤالء
(البدو) هو تعليمهم وغر�س املبادئ الإ�سالمية ال�صحيحة يف
( ((3قنديل ،د� .أماين ،الدور التنموي ملنظمات املجتمع املدين من اخلريية �إىل
التمكني ،الطبعة الأوىل ،م�ؤ�س�سة العنود اخلريية واملكتب التنفيذي ملجل�س
وزراء العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،الريا�ض ،عام 1430هـ� ،ص .15
( ((3احلقيل ،مرجع �سابق� ،ص .173
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نفو�سهم و�أمام قوة احلجة الدينية و�شخ�صية امللك عبدالعزيز
والدعاة الذين �أر�سلهم �إىل القبائل ،بد�أت ثمار ذلك امل�شروع
ت�ؤتي �أكلها ،ففي عام  1329هـ تكونت �أول هجرة عرفت بالأر
طاوية و�سكنها (�سعد بن مثيب من حرب) ثم �أعطيت لفي�صل
الدوي�ش وجماعته من مطري ثم تتالت الهجر حتى �أ�صبح عددها
�سبعني هجرة» .
ثم يقول عن «التنمية امل�ستدامة» وحتقيق غر�ض  ال�سيا�سة
االجتماعية بالتمكني�« :أقنع �سكان البادية باال�ستقرار يف هجر
حيث يبا�شرون الزراعة والتجارة ك�أخوان خللق وعي اجتماعي
�أ�سمى يف االجتاه القبلي ولقد وفرت لهم مزيدا من الأمن وحت�سنا
يف م�ستوى املعي�شة ودعما وم�ساعدة منتظمة من الدولة» .
�إن قيادة التمكني والتنمية التنفعك �إال بالعلم واالهتمام ب�أهله
وطباعة الكتب ون�شرها يقول د .فهد ال�سماري(�« :((3إن ت�شجيع
امللك عبدالعزيز للمعرفة وجهاده العلمي �أدى �إىل �إزدهار
الطباعة واملطابع وبالتايل تن�شيط حركة الكتاب واملكتبات،
ومن بني ال�سمات التي متتاز بها امل�ؤلفات التي طبعت على
نفقة جاللته من هذا الكم الكبري من ذخائرالرتاث اال�سالمي
ونفائ�سة تركيزها مع كتب �أعالم ال�سلف مثل ابن حنبل وابن
قدامه وابن تيمية وابن القيم وغريهم وتنفع مو�ضوعاتها حيث
�شملت العقيدة والتف�سري والفقه واللغة العربية و�آدابها والتاريخ
( ((3ال�سامل ،د� .سامل ،املكتبات يف عهد امللك عبدالعزيز ،دارة امللك عبدالعزيز،
الريا�ض1419 ،هـ� ،ص .139
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اال�سالمي واجلغرافيا والأن�ساب وغريها ون�شر كتب ال�شيخ حممد
ابن عبدالوهاب وتالمذته بهدف ن�شر حقيقة الدعوة ال�سلفية
كما تعددت املطابع من م�صر وال�شام والهند ومكة املكرمة» .
�أخريا من �سمات «العطاء القيادي» �أن ي�صل العطاء ملن ي�شبه
ظرفه ،فينفعل ويعترب كل ثائر �صاحب عقيدة �إ�سالمية
�صحيحة وحق م�سلوب ي�شاركه املعاناة ،هو قريب �إليه وق�ضيتهم
ق�ضيته �أنها ذات الق�صة ،ق�صة واحدة بروايات خمتلفة.
يقول د .معروف الدواليبي(« :((3يالحظ املن�صف �أن امللك
عبدالعزيز -رحمه اهلل -و�أوالده من بعده حر�صوا على �أن تكون
اململكة العربية ال�سعودية جلميع امل�سلمني ولذلك �شواهد منها
�أنه عندما كنت رئي�سا لوزراء �سوريا قدمت �إىل امللك عبدالعزيز
�شارحا له و�ضع البالد وحاجتها للدعم املادي يف وجه التهديدات
ال�صهيونية وال�شيوعية وكان ذلك يف وقت كان الو�ضع االقت�صادي
للمملكة �صعب ًا فلما ا�ستمع -رحمه اهلل� -إيل ،قال يل� :أب�شر ،وقام
رحمه اهلل -با�ستالف من �شركة التابالين على امليزانية القادمةفمن يفعل ذلك غري رجل �شغلته هموم امل�سلمني جميعا؟» .

( ((3الفقّري ،مرجع �سابق� ،ص .103
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نافح امللك عبدالعزيز ون�صر ق�ضية فل�سطني ومن �أقواله للجنة
التحقيق الربيطانية الأمريكية( ((3عام1365هـ التي وردت يف
حما�ضرها عندما التقوا به «�إن ق�ضية ال�صهيونية يف فل�سطني
تهم امل�سلمني والعرب ب�صورة عامة ،وتهمني ب�صورة خا�صة ،و�إن
العداوة التي بني اليهود وامل�سلمني لي�ست وليدة عهد جديد ،و�إمنا
هي نتيجة عداء قدمي يرجع �إىل �آالف ال�سنني وقد ذكرها اهلل يف
ا�س َع َدا َو ًة ِل َّل ِذينَ  � َآم ُنوا ا ْل َي ُهو َد
كتابه حيث قالَ { :لت َِج َدنَّ  �أَ َ�ش َّد ال َّن ِ
َوا َّل ِذينَ  �أَ ْ�ش َر ُكوا َو َلت َِج َدنَّ أَ � ْق َر َب ُه ْم َم َو َّد ًة ِل َّل ِذينَ  � َآم ُنوا ا َّل ِذينَ َقا ُلوا �إِ َّنا
ي�س َني َو ُر ْه َبان ًا َو َ أ� َّن ُه ْم ال َي ْ�س َت ْكبرِ ُ ونَ }»
َن َ�صا َرى َذ ِل َك ِب َ�أنَّ ِم ْن ُه ْم ِق ِّ�س ِ
�سورة املائدة� ،أية  .82
وذكر جاللته �أن ماجاء يف هذه الآية الكرمية هو عماد �سيا�سته
و�سيا�سة امل�سلمني الدينية .وقال� :أما الذي يهمني ب�صورة خا�صة
يف هذه الق�ضية زيادة عما يهم غريي من امل�سلمني فهو �أنني
من العرب ،والعرب وامل�سلمون يعرفون ديانتي ومت�سكي ب�أحكام
الإ�سالم ،وما �أقول عنهم يقبلونه عني حل�سن ظنهم بي ،وما
يعرفونه من �صدق نيتي ومت�سكي بعقيدتي .
ثم قال جاللته« :اليهود �أعدا�ؤنا يف كل مكان ،وهم يف كل بقعة
ي�أتون �إليها يف�سدون ويعلمون �ضد م�صلحتنا».
( ((3اخلطيب ،ال�سيد عبداحلميد – تعليق د .فهد ال�سماري  ،-االمام العادل عبدالعزيز
بن عبدالرحمن �آل �سعود ،دارة امللك عبدالعزيز ،الريا�ض� ،1419 ،ص .479
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�إن العطاء يتعدى عطاء الن�صرة �إىل عطاء الرعاية ،ففي جملة
�آخر �ساعة امل�صرية وبعنوان (ابن �سعود يتربع بتعليم �أطفال
الالجئني(« :)((4تربع جاللة امللك عبدالعزيز �آل �سعود مببلغ
�32ألف لرية لبنانية لتعليم الطالب الفل�سطينيني الالجئني يف
اجلامعة الأمريكية وقد علق رئي�س اجلامعة الدكتور (بن روز)
على هذا التربع قائ ًال �أننا ن�شعر ب�شكر عميق جلاللة العاهل ال�سعودي
على هذه املنحة و�إن جاللته كان ال�سباق دائم ًا ملثل هذه الأعمال
الإيجابية و�أنه اتخذ خطوة حازمة لي�س جتاه �صعوبات اجلامعة
الأمريكية املالية بخ�صو�ص الالجئني بل جتاه امل�شكلة الفل�سطينية
بكاملها لأن الثقافة هي من الأمور الأولية التي متكن طالب فل�سطني
من التغلب على �صعوباتهم وتوجيههم توجيها عمراني ًا».
�إن امللك (ابن �سعود) ي�شعر بعمق بكل ما ي�شعر به الفل�سطينيون
كونه �صاحب عقيدة ،ويف يقينه �أن �ضريبته النجاح هي �أن تبذل
اخلري وتو�صله ملن �شاركك املعاناة ثم تدافع عنه.

( ((4اجلهيمي ،د  .نا�صر ،امللك عبدالعزيز يف ال�صحافة العربية ،دارة امللك
عبدالعزيز ،الريا�ض ،الطبعة بدون ،عام1419هـ� ،ص .94
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 .3امللك عبدالعزيز حاكم دولة
�سلك امللك عبدالعزيز -رحمه اهلل -ثالثة ا�سرتاتيجيات يف
العمل اخلريي �أولهما :يف احلجاز التي ورثت هياكل تنظيمية
م�ؤ�س�سية لعمل خريي منظم وقائم فقام براعيته ودعمه وتطوير
ت�شريعاته ويتدخل فيه بقوة يف حال الأزمات والكوارث� ،أما
الثانية :يف جند وهي �أقرب وامتداد لعبدالعزيز القائد حينما
ا�ستخدم �أ�سلوب العطايا واملخ�ص�صات واال�سرتاتيجية الأخرية
هي :ا�ستقبال كافة الطلبات من املواطنني �أو �أمراء املناطق
والوجهاء ثم التحقق منها و�إنفاقها ب�شروط:
 .1ا�سرتاتيجية الرعاية والدعم والتنظيم والتدخل يف
الأزمات والكوارث

�إن ن�ش�أة العمل اخلريي املعا�صر واملنظم الر�سمي يف احلجاز
كان مب�شاركة امل�ؤ�س�س (ابن �سعود) من عام1347هـ � -إىل عام
1372هـ حينما بادر -رحمه اهلل -ورجال حكومته �أو املح�سنني
من داخل اململكة وخارجها مب�شاريع عدة منها :عني زبيدة
وغريها من العيون ،وجمعية الطريان العربية ،وجمعية الإ�سعاف
اخلريي ،ودار العجزة مبكة املكرمة ،ودار الأيتام مبكة املكرمة
واملدينة املنورة ،وجلنة ال�صدقات العليا و�أوقاف احلرمني
ال�شريفني ،واملدر�سة الفخرية ،ومدر�سة دار احلديث ،ومدر�سة
الرتقي العلمية ،وخدمات احلرمني ال�شريفني ،وخدمات �إمناء
احلرمني ،واملعهد الإ�سالمي ال�سعودي ،والتكايا اخلريية مبكة
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املكرمة وباملدينة املنورة وبجدة ،هذا وقد �أهتم جمل�س ال�شورى
وموقعه مكة املكرمة بامل�شاريع اخلريية كما تدل تقاريره ومنها
تقرير عام 1354هـ 1355 -هـ الذي ت�ضمن قرارات ذات �صلة
بالأن�شطة اخلريية ومنها :قرار حول تفتي�ش �أوقاف املدينة
املنورة وقرار �إر�سال ثالثة طالب من دار الأيتام باملدينة املنورة
�إىل القد�س للدرا�سة وقرار تفتي�ش �إدارة الأوقاف مبكة املكرمة
والقرار اخلا�ص بطوابع جمعية اال�سعاف اخلريية مبكة املكرمة
والقرار ب�ش�أن جلب ماء عني زبيدة باملوا�سري ل�سكان احلفائر( .((4
ومن مناذج الدعم النقدي والرعاية للم�شاريع اخلريية يف احلجاز
هو التربع ثم افتتاح دار الأيتام مبكة املكرمة يف 1357/12/3هـ
يف احتفال كبري ح�ضرة العديد من كبار ال�شخ�صيات اال�سالمية
التي حجت ذلك العام وت�صف احلفل جملة املنهل(((4بقولها:
«كان اليوم الذي احتفل فيه بافتتاح بناية دار الأيتام اجلديدة
مبكة حتت رعاية جاللة امللك املعظم يوم ًا تاريخي ًا م�شهود ًا،
فقد ب ّكر املدعوون �إىل احل�ضور ثم �أُذن بت�شريف املوكب امللكي
العايل ،وقد كان و�ضع �شريط حريري على باب الدار فتف�ضل
جاللة امللك املعظم بافتتاحها ،و�صعد جاللته �إىل الطابق
العلوي ،حيث ت�ص ّدر املجل�س ،وكان مبعيه جاللته ح�ضرة �صاحب
( ((4عجوبة ،د .خمتار� ،أ�ضواء على ن�ش�أة العمل اخلريي التطوعي يف عهد امللك
عبدالعزيز ،الطبعة بدون ،جمعية النه�ضة الن�سائية اخلريية ،الريا�ض،
1419هـ� ،،ص .15
( ((4ال�سدحان ،عبداهلل بن نا�صر ،رعاية الأيتام يف اململكة العربية ال�سعودية،
الطبعة بدون ،دارة امللك عبدالعزيز ،الريا�ض1419 ،هـ� ،ص .97
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ال�سمو امللكي ويل العهد الأمري �سعود الأفخم وبقية �أمراء الأ�سرة
املالكة ،كما كان يف طليعة احلا�ضرين �صاحب املعايل وزير املالية
ال�شيخ عبداهلل ال�سليمان .وتقدم تلميذان من الدار ،ف�ألقى كل
منهما خطبة نف�سية عن ت�أ�سي�س الدار ،ون ّوها مبا لعطف جاللة
امللك املعظم عليها من ف�ضل و�إنها�ض ،ثم تقدم الأ�ستاذ �أحمد
�إبراهيم الغزاوي �شاعر جاللة امللك ف�ألقى ق�صيدة رائعة قوبلت
بالتهاف واال�ستعادة ،ونه�ض بعده ف�ضيلة الأ�ستاذ ال�سيد حممد
�شطا ف�ألقى خطبة جيدة ،وكان لها الواقع اجلميل يف النفو�س،
وقام الأ�ستاذ ف�ؤاد �شاكر ف�ألقى كلمة مهدي بك امل�صلح مدير
الأمن العام بالنيابة �سعادته ،وقوبلت باال�ستح�سان ...الخ» .
�أما عن تطوير ت�شريعات العمل اخلريي يف احلجاز فقد �أ�صدر
امللك عبدالعزيز �أمر ملكي( ((4بت�أليف« :جلنة عليا مركزية من
رئي�س و�أربعة �أع�ضاء يعينون من قبل النائب العام ل�صاحب
اجلاللة امللك املعظم وت�سمى هذه اللجنة :اللجنة العليا لتوزيع
ال�صدقات والإعانات واملخ�ص�صات و�إدارتها ،يكون مركزها يف
مكة املكرمة ،ومهمتها الإ�شراف على توزيع ال�صدقات والإعانات
واملخ�ص�صات» ويدل نظام اللجنة على حر�ص امللك عبدالعزيز
على اخلري و�شمولة للم�سلمني كافة �إذ جاء فيه �أن ال�صدقات
واملخ�ص�صات تعترب م�شروعة �إذا كانت يف �إحدى الغايات الآتية:

( ((4عجوبة ،مرجع �سابق� ،ص .25
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•�إعانة الفقراء وامل�ساكني و�أبناء ال�سبيل من امل�سلمني .
•فتح املالجئ واملطاعم واملدار�س وامل�ست�شفيات .
•ن�شر الدعوة الدينية والعلم والتهذيب الإ�سالمي .
•�أعمال الرب والإح�سان خالف املذكور �أعاله .
�أما عن تدخله -رحمه اهلل -يف الأزمات والكوارث يف احلجاز،
فقد �أ�صاب املدينة املنورة قحط �شديد عام 1350هـ يقول د.
عمر العمري(« :((4نقلت �أجهزة الال�سكلي �أخبار القحط �إىل
امللك عبدالعزيز ،ف�أمر ب�إغاثتهم و�إقامة مربة لهم وت�أمني
وجبات يومية جلميع الوافدين وكان معظمهم من �شرقي املدينة
و�شمالها» .
 .2ا�سرتاتيجية العطايا واملخ�ص�صات:

�إن �إنفاق امللك عبدالعزيز اال�سرتاتيجي اخلريي يف جند
للبادية واحلا�ضرة كان يعتمد على الأعطيات والتربعات وح�سن
ال�ضيافة واال�ستماع للحاجات على مدار العام وبالتحديد بعد
جمع الزكاة يف �أوقات خم�صو�صة ،يقول د .خمتار عجوبة�« :أما
بالن�سبة للريا�ض فقد كانت العادة �أن حت�ضر وفود القائل �إليها
لنيل هبات �صاحب اجلاللة امللك عبدالعزيز خالل ثالثة �أو
�أربعة �أ�شهر من ربيع الأول �إىل غرة رجب من كل عام؛ ولكن امللك
عبدالعزيز – وحر�ص ًا منه على �إخراج الزكاة يف وقتها وجمعها
من خمرجيها �أدخل على هذا الرتتيب تعدي ًال يف عام 1358هـ،
( ((4ال ُعمري ،مرجع �سابق� ،ص .18
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ف�صدرت الأوامر �إىل جميع القبائل ب�أن ال يكون ح�ضورها �إىل
العا�صمة (الريا�ض) �إال بعد انتهاء عمال الزكاة من �أعمالهم» .
ثم يوافقني القول د .خمتار عجوبة ب�أن �أ�سلوب العطاء القيادي
املنظم كان �أقرب لنفو�س وحاجات جند ثم يعدد �أنواعها بقوله:
«ولعل هذا النوع من الإنفاق اخلريي على البادية واحلا�ضرة كان
�أكرث مالئمة للعمل اخلريي يف منطقة جند» ،يقول الروي�شد عن
الإنفاق يف ق�صر احلكم بالريا�ض :واجلدير بالذكر �أن �أ�سماء
وم�سميات هذا االنفاق كانت تختلف قبل و�ضع الأنظمة احلديثة
عما هي عليه بعد ذلك ،فهناك هبات و�أعطيات مالية وعينية
عرفت بالأ�سماء الآتية قبل التنظيم (احلديث للدولة) وهي:
  .1ال�شرهة� :أعطية مالية تدفع من خزينة الدولة للوافدين �إىل
هذا الق�صر بق�صد ال�سالم على جاللة امللك عبدالعزيز وطلب
نواله .و�أهم من كان يغد �آنذاك ر�ؤ�ساء القبائل و�سكان الهجر
وكبار �أ�سر احلوا�ضر من خمتلف البلدان .وتكون هذه الأعطية
مرة واحدة يف ال�سنة تدفع للرئي�س الوافد وملن يقدم معه بعد �أن
تعر�ض �أ�سمائهم على جالته في�ضع �إزاء كل ا�سم الأعطية املنا�سبة .
  .2القاعدة� :أعطية مالية ثابتة مدى العمر ،ويخ�ص بها �أفراد
من م�شاهري ر�ؤ�ساء احل�ضر ور�ؤ�ساء القبائل من املحاربني وممن
�سجل ا�سمه ودعي للجهاد .وهذه الأعطية حق ثابت م�سجل يف
الديوان امللكي بالق�صر يح�صل عليه الفرد من جهات ال�صرف
مبجرد مرور �سنة من الأعطية ال�سابقة .
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 .3الربوة� :أعطية تدفع ملرة واحدة ،وتكون عو�ض ًا �أو نقد ًا �أو حولة
مالية يقب�ضها �صاحبها من جباة الزكاة مبا�شرة �أو من اجلهات
التي تتوفر فيها بيوت املال للدولة .
 .4املعونة� :أعطية غري حمدودة بف�صل �أو زمن ،تعطى ملن يقدم
عر�ض ًا عن حاجته �أو اعوازه �أو بذمته �إلتزامات مالية ال ي�ستطيع
�سدادها ،وهذه املعونة تكون للحا�ضرة والبادية على حد �سواء .
 .5الك�سوة :تعطى يف ال�سنة مرة واحدة وتتكون من «بق�شة» ت�شتمل
على عباة وك�سوة وهي درجات ورتب فهناك الك�سوة اجليدة
وهناك الك�سوة الو�سط والك�سوة العادية ،ويخ�ص  بالك�سوة
اجليدة حا�شية امللك وم�ست�شاروه والعلماء وعلية القوم وطلبة
العلم وكتاب الدواوين ،كما يخ�ص بالك�سوة العادية قراء القر�آن
يف الق�صور امللكية واحلرا�س واخلويا واحلا�شية من الدرجة
الثانية .وموعد الك�سوة الع�شرة الأواخر من �شهر رم�ضان املبارك
وي�صحب هذه الك�سوة يف الغالب بع�ض النقود .
وتعطى هذه الك�سوة للأمراء والأمريات وخدم الق�صر من
الرجال والن�ساء ،والعاكفني للعبادة يف م�سجد الق�صر وامل�ساجد
القريبة منه .
ويقوم على دفع هذه الك�سوة (قبل �إلغاء هذا التقليد) ديوان
خا�ص ير�أ�سه ال�شيخ العامل حمد بن فار�س رئي�س خزينة الق�صر
�أي�ض ًا ثم حممد بن عتيق ثم �إبراهيم ال�شايقي فيما بعد ،ويتوىل
هذا الديوان توزيع �أك�سية للعلماء وطلبة العلم والعاكفني على
العبادة ومدر�سي كتاتيب حتفيظ القران الكرمي .
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�أما الأك�سية املمتازة للأمراء والأمريات وكبار املوظفني
وامل�ست�شارين واحلا�شية فيقوم على توزيعها وزير اخلا�صة امللكية
ال�شيخ عبدالرحمن الطبي�شي وله م�ساعدون ومعاونون يتوىل كل
منهم ق�سم ًا من توزيع هذه الأعطيات .و�أ�شهر �أولئك املعاونني
الأ�ستاذ �سعد بن عبدالعزيز بن روي�شد وحممد بن �شاهني .
  .6ال�ضيافة :يوجد قدمي ًا و�إىل وقت مت�أخر من حياة امللك
عبدالعزيز يف هذا الق�صر (ق�صر احلكم يف الريا�ض) ثالثة
�أنواع من ال�ضيافة .
�ضيافة ممتازة لكبار الوفود والقادمني لل�سالم على امللك
عبدالعزيز ،و�ضيافة خا�صة لطلبة العلم من �سكان الأربطة
وامل�ساكن املخ�ص�صة للغرباء ،و�ضيافة عامة يرتادها عامة
البادية والفقراء والقادمون �إىل العا�صمة من ذوي احلاجات �أو
الباحثني عن العمل .
وهذا التقليد قدمي جد ًا وله �أخبار يف كتب تاريخنا املحلية التي
كتبت عن الدولة ال�سعودية الأوىل والثانية .
وعن ال�ضيافة �أي�ض ًا يقول عبداهلل الزامل(« :((4وعدا هذا وذاك
ف�إن جلاللته دار ًا يف الريا�ض  ت�سمى (ثليم) �أعدها للفقراء
عموم ًا ولرجال البادية خ�صو�ص ًا و�أطلق عليها (امل�ضيف) ي�ؤمه
يف اليوم �آالف من النا�س �صباح ًا وم�سا ًء ،يقدم لهم طعام الأرز
واجلري�ش واللحم ،وبها قدر يطبخ فيه يومي ًا ع�شرة �أكيا�س من
الأرز ،وعندما يراد غ�سله ينزل �إليه بدرج خا�ص» .
( ((4العمري ،مرجع �سابق� ،ص .227
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 .3ا�سرتاتيجية ا�ستقبال الطلبات

كان امللك عبدالعزيز حري�ص ًا على �إجابة الطلبات من خمتلف
�أنحاء اململكة فكان يت�أكد من حقيقة الطلب �أو ًال فقد كتب
رحمه اهلل -ذات مرة ملحمد بن �ضرمان وحممد بن مر�ضييف وادي الدوا�سر يقول ...«:ذكر لنا خلف بن قويد وجماعته
�أن م�سجدهم �ضيق عليهم ويحتاج �إىل زيادة م�صباح ف�أنتم �إن
�شاء اهلل ت�شوفونه وتعرفوننا باحلقيقة ،»..ثم بعد التحقق يتخذ
القرار املنا�سب وي�ضع ال�شروط لإنفاذه م�ؤكد ًا على «اال�ستدامة»
من خالل الأوقاف يقول امللك عبدالعزيز يف �إحدى قراراته
اخلريية(« :((4من طرف الق�صر وامل�سجد،ك ّلفت عبداملح�سن
بن دعفق يقطع من الق�صر الذي يكفي امل�سجد والباقي عقب
امل�سجد يحط منه مدر�سة للعيال يتعلمون فيها ويجعل منه
دكاكني �سبالة (وقف) على املدر�سة وال�صدقات ويقطع ما يكفي
لب�ستان للقليب(((4يغر�س واجلميع كله على نظر عبداملح�سن ماال
حد فيه مدخال .»...
�أخرياً كان يف امليزانية العامة للدولة ال�سعودية باب خا�ص
ب�أعطيات امللك ومرباته مق�سم �إىل خم�سة �أق�سام� :إعانة امل�ؤ�س�سات
اخلريية ،و�أعطيات ملكية مقررة ،و�أعطيات ملكية غري مقررة،
( ((4املرجع ال�سابق� ،ص .171
( ((4ملمح مهم للغاية يف جانب تدوير الف�ضالت وحماية البيئة وهو �أن املي�ض�أة
تكون قريبة من القليب»البئر»وبعد ذلك يحفر ممر مائي ينحدر فيه ف�ضالت
الو�ضوء �إىل هذا النخل املغرو�س .
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وبدل ك�ساوي ،و�صدقات وفيما يلي منوذج(:((4
ال�سنة

1366

1367

1368

-

امل�ؤ�س�سات اخلريية

2894906

2437719

2584906

7917531

�أعطيات مقررة

150804528 91545324 40781635 18477569

بدل ك�ساوي

3873315

1743836

1050210

6667361

�أعطيات غري مقررة 72024991 22031623 17251253 32742115
5668635

5654563

33468800

�صدقات

22145602

املجموع

270883211 122866626 67883078 80133507

( ((4مو�سوعة مقاتل من ال�صحراء1432 ،هـ ،امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
�آل �سعود� ،ص.www.moqatel. com :4
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�سابع ًا� :أثر العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز
على العمل اخلريي ال�سعودي

�إن �أ�صالة �إن�سان اجلزيرة العربية برتاثه الديني احلياتي
والأخروي وعادات و�شيم العرب التاريخية وروح القيادة عند
عبدالعزيز ابن �سعود كما ر�أينا تلك اخللطة الثقافية احل�ضارية
ما بني توحيد اهلل يف ال�سماء ثم توحيد النا�س يف الأر�ض عرب
دولة تن�شد دوم ًا ا�ستئناف املا�ضي الإ�سالمي والعربي البعيد
وجتديد الإ�صالح بتحالف الفكرة والقوة من �أجل اال�ستقرار
والتنمية والعطاء ونحن اليوم �أمام م�شهد ميداين لأعمال خريية
وتطوعية ما كان ميكن �أن يكون لوال اهلل ثم القيادة املجبولة
على حب اخلري وورثت قيم اخلري يف ممار�ستها كحكومة وح ّكام
وجمتمع فاهلل قد �أوزع بال�سلطان ما مل يزع بالقر�آن .
يقول ال�شيخ �سعود بن حممد الر�شود�« :إن اململكة تنطلق من
الواقع الإ�سالمي والإح�سا�س الإن�ساين بامل�س�ؤولية والذي ا�ستقته
من تعاليم الإ�سالم وهدي ر�سول الهدى حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم ومن ثم فهي ال تر�ضى بال�سلبية �أو االنزواء �أو عدم املباالة
جتاه ق�ضايا الأمة الإ�سالمية وهي بالتايل ال تريد �أن تق�صر يف
واجباتها التي و�ضعها على عاتقهم حكام هذا البلد الأخيار وعلى
ر�أ�سهم امللك عبدالعزيز-رحمه اهلل .» -
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 .1العمل اخلريي احلكومي
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية التي ت�أ�س�ست عام1380هـ وهي
الوزارة املخت�صة بالعمل اخلريي وتنظيمه حيث تقوم بدورين
رئي�سني ف�ض ًال عن �أدوار ثانوية �أخرى من �أجل حتقيق الرعاية
والتمكني االجتماعي وهما:
�أ� .صندوق ال�ضمان االجتماعي

يعمل �صندوق ال�ضمان االجتماعي على �إي�صال خدماته يف جمال
ال�ضمان االجتماعي �إىل امل�ستفيدين من خالل مكاتبها املنت�شرة
يف خمتلف مناطق اململكة وعددها( )96مكتب ًا والتي بدورها يتم
ت�سجيل احلاالت اجلديده للم�ستفيدين من معا�شات وم�ساعدات
وتعديل القرارات للحاالت القائمة وعمل البحث امليداين ومتابعة
جميع احلاالت مع البحث الآيل يف مركز املعلومات بوكالة ال�ضمان
االجتماعي وقد بلغ عدد امل�شرتكني يف عام 1433هـ (� )768ألف
م�شرتك ًا مبيزانية قدرها مليار و�ست و�ستني مليون ريال �شهري ًا
ويقوم ال�صندوق بربامج اجتماعية م�ساندة للم�شرتكني عددها
ت�سعة برامج« :امل�ساعدات ال�ضمانية ،والدعم التكميلي ،والفر�ش 
والت�أثيث – احلقيبة والزي املدر�سي – دعم فواتري الكهرباء
واملاء – بطاقات ال�شراء املخف�ضة – الت�أمني ال�صحي – ترميم
املنازل – امل�شاريع االنتاجية» .
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ب .الإ�شراف على امل�ؤ�س�سات اخلريية

ترخ�ص الوزارة للجمعيات اخلريية وفق نظام اجلمعيات ال�صادر
برقم  107وتاريخ 1410/06/25هـ ثم تدعمها دعم ًا معنوي
بالتوجيه وت�سهيل مهمتها ملا حتقق �أهدافها بفعالية والرقابة
على خمرجاتها مبوجب تقارير �سنوية� ،أما الدعم املادي
فيمكن �إيجازه� :إعانة الت�أ�سي�س ،و�إعانة امل�صروفات تبلغ %80
من �إجمالها من �ضمنها احل�صول على التيار الكهربائي ب�سعر
خمف�ض ،و�إعانة �إن�شائية للمباين وقطعة �أر�ض ،و�إعانة طارئة
عند حدوث �أي عجز .كما تقوم الوزارة بتنفيذ بع�ض براجمها
من خالل تلك اجلمعيات مثل تدريب املعوقني ورعاية الأطفال
ال�سيما ذوي الظروف اخلا�صة .
ج .امل�ساعدات اخلارجية

تعترب اململكة �أكرب مانع للم�ساعدات يف العامل حيث بلغت ن�سبة
امل�ساعدات �إىل الناجت القومي الإجمايل  %71 .3بينما يف الواليات
املتحدة الأمريكية ال تتعدى  %20  .0ويف فرن�سا  %60  .0ويف
بريطانيا  %32 .0و�أقرب دولة للمملكة هي ال�سويد  .%9 .0وتتنوع
امل�ساعدات ما بني م�ساعدات �إغاثية ر�سمية �أو امل�ساعدات الثنائية
بناء على �أتفاق ثنائي �أو امل�ساعدات االقت�صادية متعددة الأطراف .
د .املنظمات الوطنية

�أ�س�ست اململكة �صناديق منظمات وجلان ذات غر�ض  وتوقيت
حمدد تهتم باالقت�صاد االجتماعي والعمل اخلريي التطوعي
ومن �أبرز تلك امل�ؤ�س�سات ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ت�أ�س�س

عام 1394هـ حيث ا�ستفادت من قرو�ضه ( )63بلد ًا نامي ًا يف
�أربع قارات وكذلك جمعية الهالل الأحمر ال�سعودي واملن�ش�أة
باملر�سوم امللكي رقم ( )1بتاريخ 1483/01/17هـ ويقوم نظامها
على �أ�سا�س اتفاقية جنيف واملبادئ التي �أقرتها م�ؤمترات الهالل
الأحمر وال�صليب الأحمر الدولية والهدف الأ�سا�سي للجمعية
هو ال�سعي لتخفيف حده امل�صائب والآالم الب�شرية دون متييز �أو
تفرقة يف املعاملة لأي �سبب .
�أما عن اللجان ذات الغر�ض والتوقيت املحدد لتقدمي م�ساعدات
�إغاثية و�إمنائية مكثفة ال حتتمل الت�أخري فقد �أطلقت عدة
جلان من �أبرزها الهيئة العليا جلمع التربعات مل�سلمي البو�سنة
والهر�سك عام 1412هـ واللجنة ال�سعودية امل�شرتكة لإغاثة
كو�سوفا وال�شي�شان عام 1419هـ واللجنة ال�سعودية لإغاثة
ال�شعب الأفغاين عام 1422هـ .
هـ .املنظمات الدولية

تتابع اململكة �أداء ر�سالتها اخلريية من خالل م�ؤ�س�سات �أ�سمية
�إ�سالمية ورعايتها كرابطة العامل  الإ�سالمي التي ت�أ�س�ست
عام1381هـ والبنك الإ�سالمي للتنمية وقد ت�أ�س�س عام 1393هـ
ومتلك اململكة ما ن�سبة  %23من ر�أ�س ماله ويقدم قرو�ض ًا مي�سرة
لبلدان العامل  الإ�سالمي �أو م�ؤ�س�سات عربية ك�صندوق النقد
العربي الذي يقدم قرو�ض ًا مي�سرة لبلدان العامل  العربي وقد
ت�أ�س�س عام 1396ه ومتلك اململكة  %15من ر�أ�س ماله (.((4
( ((4الر�شود� ،سعود بن حممد الر�شود ،اململكة العربية ال�سعودية وال�سجل الأبي�ض 
للم�ساعدات اخلارجية ،وزارة التعليم العايل ،الريا�ض1422 ،هـ �ص� ،33ص .53
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 .2العمل اخلريي للحكام
و ّرث امللك عبدالعزيز ثقافة التطوع وبذل اخلري داخل بيت احلكم
ال �سيما امللوك والأمراء البارزين فمنهم من �أ�س�س جمعيات
خريية خا�صة �أو �أوقاف �أو رعايته مل�ؤ�س�سات خريية �أهلية بتربعه
النقدي املبا�شر وح�ض الآخرين على ذلك فيما يت�صل بع�ضهم
باملحتاجني مبا�شرة من خالل مكتبه اخلا�ص .
�أ .اجلمعيات اخلريية اخلا�صة

�أن�ش�أ امللوك والأمراء م�ؤ�س�سات خريية من �أبرزها :م�ؤ�س�سة امللك
في�صل اخلريية( ((5التي ت�أ�س�ست عام 1396هـ وغايتها خدمة
احل�ضارة الإ�سالمية والرتاث الإن�ساين وتعميق ما بني الأمة من
توا�صل وجداين وتر�سيخ مبد�أ الت�ضامن ولها جائزة عاملية با�سم
امللك في�صل -رحمه اهلل -ومن امل�ؤ�س�سات م�ؤ�س�سة امللك خالد
اخلريية( ((5التي ت�أ�س�ست عام 1421هـ وتقوم امل�ؤ�س�سة بدور
املمول واملي�سر مل�شاريع التدريب وبناء القدرات امل�ؤ�س�سية وتنمية
املجتمعات بهدف امل�ساهمة يف تنمية الواقع الأهلي وتطوير
�أداء املنظمات غري الربحية لتنفيذ م�شاريع تنموية تعمل على
�ضمه املجتمعات وللم�ؤ�س�سة جائزة وطنية كربى يف امل�س�ؤولية
االجتماعية با�سم امللك خالد -رحمه اهلل -ومن امل�ؤ�س�سات
الرائدة م�ؤ�س�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
( ((5م�ؤ�س�سة امللك في�صل اخلريية1433 ،هـ ،املوقع الرئي�سيwww. kff. com :
( ((5م�ؤ�س�سة امللك خالد اخلريية1433 ،هـ ،املوقع الرئي�سيwww. kkf. org :
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عبدالعزيز لوالديه للإ�سكان التنموي( ((5والتي �أ�س�ست عام
1424هـ وتهدف �إىل ت�أمني م�ساكن مالئمة للفئات الأكرث حاجة
يف املجتمع ال�سعودي والرعاية الالحقة لل�سكان من خالل برامج
خريية وقد �أنفقت خم�سمائة مليون ريال لبناء ( )1922منزل
يف خمتلف �أنحاء اململكة ومن م�ؤ�س�سات الأمراء البارزين
م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز اخلريية( ((5التي ت�أ�س�ست عام
1415هـ وتهدف �إىل توفري الرعاية االجتماعية وال�صحية
والت�أهيل ال�شامل للمعوقني وامل�سنني وقد �أقيمت مدينة ا�ستثنائية
عاملية (م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإن�سانية)
كما �أطلقت امل�ؤ�س�سة برنامج الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
لالت�صاالت الطبية والتعليمية «ميدونت» وتقاطعت مع �أهداف
م�ؤ�س�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
لوالديه للإ�سكان التنموي ف�شيدت ( )600منز ًال وهذا الأخري
رحمه اهلل -كان �أكرث الأبناء �شبه ًا بامللك عبدالعزيز -رحمهاهلل -يف �صفة الكرم بالتحديد ومن امل�ؤ�س�سات اخلريية للجيل
الثاين من �أحفاد امللك عبدالعزيز البارزين م�ؤ�س�سة �سعود بن
فهد بن عبدالعزيز اخلريية والتي ت�أ�س�ست عام 1418هـ وتعمل
امل�ؤ�س�سة على رعاية الأيتام والأرامل ودعم ط ّالب العلم وطباعة
الكتب و�إقامة الدورات ال�شرعية و�سداد الديون اخلا�صة والإفراج
( ((5م�ؤ�س�سة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لوالديه للإ�سكان التنموي ،برو�شور
امل�ؤ�س�سة يف �سطور ،االمانة العامة ،الريا�ض1433 ،هـ .
( ((5م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز اخلريية1433 ،هـ،
املوقع الرئي�سيwww. sultanfoundatin. org :
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عن ال�سجناء ورعاية �أ�سرهم والعناية باملر�ضى واملعاقني وبناء
امل�ساجد وحفر الآبار وقد بلغ �إنفاقها عام 1418هـ ( )40مليون
ريال منها  %25من م�صادر وقفية ل�سموه .
ب .اجلمعيات الوقفية

للح ّكام تراث قدمي يف الأوقاف بع�ضه مل ي�شهر وما نعرفه منظم ًا
مل  تتوفر للباحث االطالع على �أي من�شور موثق هو�« :أوقاف
�آل �سعود» التي تديرها �إدارة خمت�صة يف الديوان امللكي ،وقد
�أفادين م�شكور ًا الوجيه نا�صر بن عبدالعزيز الفار�س ناظر
�أوقاف �آل �سعود( ((5بقوله�( :أوىل �أئمة و�أفراد الأ�سرة الكرمية
احلاكمة يف اململكة العربية ال�سعودية منذ قيام هذه الدولة
املباركة �أهمية ق�صوى للوقف اخلريي و�أولوه �أهمية خا�صة حيث
حب�سوا �أنواع خمتلفة من �أف�ضل �أمالكهم من مزارع وعمائر
وبيوت يف عدد يف مناطق اململكة على �أوجه الرب املختلفة وكانوا
رحمهم اهلل حري�صني جد ًا علو تنويع م�صاريف �أوقافهم من
ال�صرف على املحتاجني من �أ�سرتهم الكرمية وعلى عامة فقراء
امل�سلمني و�أعمار امل�ساجد وت�أمني ما حتتاجه ,وعلى �أئمة امل�ساجد
وم�ؤذنيها وعلى طلبة العلم ومن يقوم بتعليمهم وخا�صة العلم
ال�شرعي وحلقات حتفيظ القران الكرمي ،وعلى الق�ضاة وعلى
رجال احل�سبة القائمني بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ,
و�إقامة �أمدية ل�سقيا و�إ�صالحها واملحافظة عليها وت�أمني ما
( ((5املالحق :من رقم � 5إىل رقم  /12يف ال�صفحات من � 84إىل 102
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يلزم لها ،وم�ساعدة امل�ست�ضعفني من �أهل اخلري يف �أداء منا�سك
احلج وت�أمني �إفطار لل�صوام يف �شهر رم�ضان الكرمي وقد جعل
معظم �أفراد الأ�سرة الكرمية يف �أوقافهم �أ�ضاحي لهم ولولديهم
و�أقاربهم بلغت مائة �أ�ضحية تذبح كل عام وتوزيع من قبل �أوقاف
�آل �سعود على الفقراء واملحتاجني واجلمعيات اخلريية وقد بلغ
عدد هذه الأوقاف �أكرث من ( )200وقف ًا من مزارع وعمائر وبيوت
وم�ساجد يتم �صرف ريعها �سنوي ًا يف �شهر رم�ضان الكرمي يف �أوجه
الرب املختلفة ح�سب ما جاء يف و�صايا �أ�صحابها وامللك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن الفي�صل رحمه اهلل ومن اهتم بالأوقاف و�أوالها
�أهمية ق�صوى وعناية خا�صة حيث �أوقف عدد ًا كبري ًا من البيوت
واملزارع على �أعمال اخلري املختلفة و�أن�ش�أ عدد ًا من امل�ساجد
و�أمديه ل�سقيا و�أوقف عليها �أعيان ًا لت�أمني م�صاريفها ،كما �أن
امللك عبدالعزيز رحمه اهلل حب�س بع�ض املواقع القريبة من بع�ض 
املدن والقرى لتكون مباعل ومراعي ومتنف�س ًا لأهايل هذه املدن
مثل رو�ضة املحلية حيث جعلها مباعل ومتنف�سا لأهايل املزاحمية
وكذلك حب�س الأرا�ضي التي تقع �شمال العينة وتبلغ م�ساحتها
�أكرث من مليون و�سبعمائة �ألف مرت مربع ،مباعل ومراعي
ومتنف�س ًا لأهايل العيينة)� ،أما عن التجربة الرائدة واملعا�صرة
لأوقاف �آل �سعود فهي م�ؤ�س�سة الأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن
م�ساعد بن جلوي �آل �سعود اخلريية ت�أ�س�ست يف 1420/10/22هـ
والتي بلغت �إجمايل �أ�صولها الوقفية ( )1500مليون ،يديرها
ذراعها اال�ستثماري م�ؤ�س�سة العنود لال�ستثمار وتعترب من �أكرب
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امل�ؤ�س�سات املانحة لـ( )200م�ؤ�س�سة خريية حملية ك�أكرب ت�شبيك
اجتماعي يف التنمية املحلية( .((5
ج .رعاية امل�ؤ�س�سات اخلريية

�إن �أكرث راعي للعمل اخلريي من الأمراء البارزين� :صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز يرعى ويدعم نقدي ًا ين�ش�أ
م�ؤ�س�سات خريية �أثرت يف م�سرية العمل اخلريي باململكة العربية
ال�سعودية واملنطقة الو�سطى بخا�صة ومنها رئا�سته جلمعية الرب
بالريا�ض وامل�ؤ�س�س والرئي�س الأعلى ملركز الأمري �سلمان لأبحاث
الإعاقة ورئي�س اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام ورئي�س جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة الريا�ض  اخلريية للعلوم ومن �أجنح م�ؤ�س�ساته
م�شروع الأمري �سلمان للإ�سكان اخلريي وقد توىل �سموه رئا�سة
�أغلب جلان الإغاثة الوطنية يف �سياق امل�ساعدات الأجنبية ابتداء
من جلنة منكوبي ال�سوي�س عام 1956م وانتهاء باللجنة العليا
جلمع التربعات لالنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية عام 2000م .
�إن الأمري �سلمان كقائد كارزمي وتاريخي ر�أى �أولوية اخلري يف
متكني املبادرين ف�أعطى العمل اخلريي مفهوم ال�شراكة التنموية
التي ينخرط فيها كافة فعاليات املجتمع( .((5
( ((5احلزمي ،د .يو�سف بن عثمان� ،أمر�أة ا�ستثنائية زوجة ملك ،الطبعة الأوىل ،دار
ال�سالم ،الريا�ض1432 ،هـ� ،ص .10
( ((5الغريب ،عبدالعزيز� ،سعادة الأمري �سلمان حني يدعم �أو يدعي ن�شاط ًا اجتماعياً
يخدم املحتاجني ،مقالة بجريدة الريا�ض ال�سعودية ،الريا�ض1432/12/12 ،هـ .

66

 .3املجتمع
�إن ال�سعوديني من �أكرث �شعوب العامل تطوع ًا وبذ ًال للخري وتقدر
�أ�صوله الوقفية الظاهرة بـ( )40مليار تقريب ًا تنفق خاللها ()4
مليارات �سنوي ًا تقريب ًا عرب قنواته الر�سمية:
�أ .اجلمعيات اخلريية الداخلية

�صدرت �أول الئحة تنظيم العمل ب�صناديق الرب عام 1395هـ ثم
�صدرت الئحة اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية عام 1410هـ وقد
بلغ عدد اجلمعيات اخلريية عام 1432هـ ( )591م�ؤ�س�سة منها
()510جمعيات رعوية كجمعية الرب وفروعها وتوعية ( )8وبيئة
( )1والزواج والتنمية الأ�سرية ( )15ومعوقني ( )14وا�سكان
( )2و�صحية ( )23ومراكز اجتماعية ( )3وم�سنني ()2
وهند�سة ( )1و�أيتام ( )6و�إر�شاد �أ�سري ( )5وحماية ( .)1
ويت�ضح من ت�صنيفها الأغرا�ض التي �أن�ش�أن من �أجلها وهي تقوم
بدور فاعل كقطاع ثالث م�ساند للقطاع احلكومي يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة للمملكة .
ب .املنظمات اخلريية الدولية

ين�شط ال�سعوديون يف العمل اخلريي الإ�سالمي ولهم ح�ضور
دويل بني من خالل م�ؤ�س�سات مرموقة من �أبرزها :هيئة الإغاثة
الإ�سالمية العاملية التي مت ت�أ�سي�سها عام 1398هـ وتغطي
خدماتها ( )80بلد ًا يف العامل  الإ�سالمي والأقليات وتت�ضمن
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خدماتها �إقامة امل�ست�شفيات واملدار�س والكليات املتخ�ص�صة
ومراكز الرعاية االجتماعية واملهنية ومالجئ الأيتام والإغاثة يف
الكوارث واحلروب ومن املنظمات �أي�ض ًا الندوة العاملية لل�شباب
الإ�سالمي التي ت�أ�س�ست عام 1392هـ لتكون �أول هيئة �إ�سالمية
عاملية متخ�ص�صة يف �ش�ؤون ال�شباب امل�سلم وتق ّوم عقيدته
وفكره و�سلوكه وتتبنى ق�ضاياه وتعرف ب�آماله و�آالمه وتعيد �إحياء
الت�ضامن اال�سالمي من خالل برامج تربوية ودعوية و�إعالمية
تقاطعت م�ؤخر ًا و�أهداف هيئة الإغاثة حيث تقوم ب�إن�شاء امل�ساجد
وتقدمي الإغاثة العاجلة و�إقامة اخلدمات وامل�شاريع ال�صحية
وكفالة الأيتام وتوزيع حلوم الأ�ضاحي و�إفطار ال�صائمني .
من املنظمات �أي�ض ًا م�ؤ�س�سة احلرمني اخلريية والتي ت�أ�س�ست
عام 1408هـ وتت�شابه �أن�شطتها بهيئة الإغاثة والندوة العاملية
الإغاثية واالجتماعية والرتبوية والطبية والأيتام �إال �أنها اهتمت
برت�سيخ العقيدة ال�سلفية ون�شر العلم ال�شرعي ومن املنظمات
�أي�ض ًا م�ؤ�س�سة مكة املكرمة اخلريية التي ت�أ�س�ست عام 1407هـ
وقد �أهتمت بالرعاية الإجتماعية وااليتام وحفر الآبار وبناء
امل�ساجد من املنظمات �أي�ض ًا �إدارة امل�ساجد وامل�شاريع اخلريية
وت�أ�س�ست عام 1411هـ وتقوم مبنا�شط تعليمية ودعوية و�إغاثية
ومن املنظمات �أي�ض ًا م�ؤ�س�سة الوقف الإ�سالمي وت�أ�س�ست عام
1408هـ وتهتم بالدعوة والتعليم والرتبية على العقيدة ال�صافية
ون�شطت يف �أوروبا ورو�سيا واجلمهوريات الإ�سالمية اجلديدة (.((5
( ((5الر�شود ،مرجع �سابق� ،ص .245
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�أمام تلك املنجزات احل�ضارية والعطاء الإن�ساين ذي الدافع
الديني والقومي والوطني ،جند �أن ما اليريد االعرتاف به
وقد يكون من بني جلدتنا العرب ودافعهم احل�سد الذي و ّلد
حقد ًا دفين ًا يف النفو�س والطامة الكربى �أن يكون �سعودياً
مت�أثرا بالدعاية القومية البعثية �أو النا�صرية �أو الإ�سالمية
املتطرفة من مبتدعة �أو اخلوارج اجلدد �أو حزبية ومنهم د.
عبدالرحمن غندور( ((5القائل« :اململكة العربية ال�سعودية
و�ضعت حيز التنفيذ �سيا�سة» اجتماعية موجهه لتحقيق ثالثة
�أهداف� :أ�ضعاف املعار�ضة الإ�سالمية ال�سيا�سية داخل اململكة
عرب ت�أمني و�سائل تعبري «غري م�ؤذية» لها ،وت�شديد قب�ضتها على
املا بني �إ�سالمي مع تف�ضيل التيار الوهابي ،وتقدمي امل�ساعدة
للم�سلمني الأكرث عوز ًا ال �أهداف متعددة �أحدها تخفيف ولو
ب�شكل رمزي التباين الوا�ضح بني بلدان اخلليج امل�صدر للنفط
وجريانهم الذين يفتقدون �إىل املوارد الطبيعية عرب منح جزء
من ح�ص�ص الرثوات اخلليجية للبلدان الفقرية� ،إن من ي�شكك
يف عمقنا ونوايانا الدينية وتراثنا املمار�س الأ�صيل وتنميتنا
املدنية مع تق�صري بينّ يف عر�ضنا لها لعر�ض احل�ضاري احل�سن؛
ال �شك �أنه �سيقر أ� منجزاتنا قراءة جائزة يالم عليها .

( ((5غندور ،د .عبدالرحمن ،املنظمات اال�سالمية غري احلكومية ،دار ّ
الك�شاف،
بريوت1425 ،هـ� ،ص .221
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قال خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبدالعزيز
رحمه اهلل -يف كلمة مبنا�سبة يوم الأغذية العاملي�« :أود �أن �أنوههنا �إىل حقيقة �أرجوا �أن تكون وا�ضحة للجميع وهي �أن اململكة
العربية ال�سعودية يف نهجها البني والوا�ضح الذي �أملحت �إليه
يف جمال تقدمي مهماتها الإن�سانية للدول ال�صديقة وال�شعوب
املحتاجة �إمنا تقوم بكل ذلك عن �إدراك عميق وقناعة تامة
ب�أهمية دورها يف خدمة الق�ضايا الإن�سانية يف العامل انطالق ًا
مما حباها اهلل به من قيم روحية �سامية وتراث ح�ضاري جميد
و�إمكانيات مادية متاحة»( .((5
نعم� ..إنها قيم روحية �سامية «الإ�سالم» وتراث ح�ضاري جميد �صنعه
الأجداد امل�ؤ�س�سني و�أقربهم لنا زماننا ومكاننا الإمام (ابن �سعود)،
و�إمكانيات مادية متاحة �صنعنا منها التنمية والإح�سان للآخرين.

( ((5الر�شود ،مرجع �سابق.
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ثامن ًا :اخلال�صة والنتائج

�إن فعل اخلري من �سمات القادة و�أداه ت�أثريهم يف الأتباع ،والعمل
اخلريي �سنه نبوية م�ؤكدة ما�ضية ورثها اخللفاء ووالة العرب
وامل�سلمني ومنهم (ابن �سعود) ،وقد طرح الباحث ثالثة �أ�سئلة
رئي�سة عن العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز تتناول :الدوافع
والأمناط والآثار .
عرفنا �أن العمل اخلريي له مفهوم عام «ال�صدقة» ومفهوم خا�ص 
«التطوع» ،و�أن كال املفهومني لهما ارتباط مبفهوم «املروءة» �أو
«النخوة» يف الرتاث العربي.
لقد �أظهر البحث �أن للعمل اخلريي �أهمية للفرد واجلماعة فهو
يغذي الت�سامح والتعاطف واالحرتام و�إعالء امل�صلحة العليا
ويخلق �أحوال مالئمة لقيادة جيدة ،و�أخري ًا يطور �شبكات تعمل
على �صد التوتر وتقليل خماطر املر�ض .
لقد �أبرز لنا البحث �سمات املجتمع ال�سعودي يف نهاية القرن
الثالث ع�شر وبداية القرن الرابع ع�شر الذي حافظ على تقليديته
البدوية �أو احل�ضرية حلني اكت�شاف النفط ،وقد ظهر لنا �أن �آباء
(ابن �سعود) مار�سوا الرعوية وامل�سئولية االجتماعية كحكام كما
�أن (ابن �سعود) ث�أر من املا�ضي وانتقم ب�أن جعل �إدخال ال�سعادة
على املحرومني جزء من �سريته وحياته لأنه �شعر بهم كونه منهم .
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�ساق البحث تعريف االمام عبدالعزيز قريب ًا ل�سياق املو�ضوعات
وما �شدين هو خال�صة ال�شخ�صية امللك القدوة قول خري الدين
الزركلي «�أحد رجاالت الدهر» لقد جاءت نتائج البحث كما يلي:
�1 .1أثرت بامللك عبدالعزيز ثالثة دوافع للعمل اخلريي
وهي :الدافع الديني والدافع الفطري ودافع اجلماعة
أرجح �أن دافع اجلماعة هو الأقرب ملمار�ساته
«الع�صبية» و� ّ
اخلريية كونه �شديد ال�صلة بق�ضية بناء التوحيد «الر�ؤية
وامل�شروع» ورجاالته ال�سيما يف الظروف احلالكة وقد عبرّ عنها
بو�ضوح يف �أكرث من مو�ضع .
�2 .2إن امللك عبدالعزيز «قائد موقفي» ولذا ف�إن املمار�سة
اخلريية تراوحت بني عبدالعزيز الإن�سان �أو عبدالعزيز
القائد ال�سيا�سي امللهم �أو عبدالعزيز امللك كحاكم دولة،
وقد �أظهر البحث �أنه ا�ستّخدم ثالثة �إ�سرتاتيجيات هي:
•ا�سرتاتيجية الرعاية والدعم والتنظيم والتدخل يف
الأزمات والكوارث وطبقها يف احلجاز حيث ورثت هياكل
تنظيمية وثقافة العمل اخلريي امل�ؤ�س�سي.
•ا�سرتاتيجية العطايا واملخ�ص�صات وطبقها يف جند �أو
املناطق الريفية وال�صحراوية حيث امللك عبدالعزيز كان
قريبا لنمط عبدالعزيز القائد وهو �أقرب لنفو�سهم ويتما�شى
مع حاجتهم �أي�ضا والظاهر �أن عطاء امللك -رحمه اهلل -يف
هذه الإ�سرتاتيجية كان �أقرب �إىل العمل الدعوي حيث ركز
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على بناء امل�ساجد وحفر الآبار وتعليم النا�س العلوم الدينية
وهو الزال يلقي بت�أثريه على اجلمعيات اخلريية التي �أ�س�ست
يف املنطقة الو�سطى حتى الآن.
•ا�سرتاتيجية ا�ستقبال الطلبات فكان يتلقى كافة الر�سائل
من الأمراء والوجهاء �أو اال�ستقبال املبا�شر فيتحقق من
حقيقة الطلب ثم يتخذ القرار املنا�سب وي�ضع �شروط
التنفيذ التي تكفل اال�ستدامة من خالل الأوقاف وخالفة .
� 3 .3إن امللك عبدالعزيز قد قام ب�أكرب «متكني» اجتماعي من
خالل نظام «الهجر» عرب توطني البادية و�إ�سكانهم وتعليمهم
ثم احرتافهم للعمل والزراعي منه بخا�صة يف حني حافظ
على «الرعوية» كون املجتمع حمدود املوارد يف ظل وجود
الفقر والفاقة.
 4 .4ترك امللك عبدالعزيز �آثار ًا كبرية على فل�سفة النظام
ال�سيا�سي ال�سعودي ففدا العمل اخلريي �أداة �أ�سا�سية من
�أدوات ال�سيا�سة اخلارجية يف حني يدير املجتمع الأهلي
واملدين ال�سعودي �أكرب فعل خريي يف العامل اال�سالمي� ،إن
كان داخلي ًا من خالل اجلمعيات ودولي ًا من خالل املنظمات
الدولية الأهلية ال�سعودية ،يف حني �أن الأثر البالغ �أي�ض ًا كان
على �أ�سرة �آل �سعود من خالل ثالثة قنوات:
•اجلمعيات اخلريية اخلا�صة.
•اجلمعيات الوقفية.
•رعاية امل�ؤ�س�سات اخلريية.
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لقد وجدت �أن الأمري �سلمان بن عبدالعزيز هو �أكرث قرب ًا
ال�سرتاتيجيه امللك عبدالعزيز يف العمل اخلريي :الرعاية والدعم
والتنظيم والتدخل يف الأزمات و�أن الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
رحمه اهلل� -أكرث قرب ًا ال�سرتاتيجيه :العطايا واملخ�ص�صات ،يفحني �أن خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
�سلك �إ�سرتاتيجية :الرعاية والدعم والتنظيم والتدخل يف
الأزمات وقد �شهد عهدة �أكرب قفزة يف العمل اخلريي حني
ت�ضاعفت امل�ؤ�س�سات اخلريية لل�ضعف كما �أنه �أ�س�س جمعية
خريية خا�صة به (متخ�ص�صة يف الإ�سكان) يف حياته ك�أول �سابقة
عن امللوك ال�سابقني .
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�إن ا�ستلهام �شخ�صية امللك املوحد عبدالعزيز ابن �سعود جتعلنا
ننظر ل�سريته -رحمه اهلل -كمعادلة ناجحة� ،أر�ست الثوابت
ومتلك ر�ؤية ت�ستوعب امل�ستقبل ومنها ما يلي:
 	.1ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة خريية حتمل ا�سم امل�ؤ�س�س -رحمه اهلل-
وتنظم لدارة امللك عبدالعزيز لي�صار �إىل هيئة �شاملة جتمع
بني االهتمام بالرتاث ودميومة فعل اخلري فتكون واقع ًا يف
قلوب النا�س .
 	.2عر�ض تاريخنا املجيد ال�سيما يف التعليم العام ومبادة التاريخ
بالتحديد ،عن العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز بد ًال من
الرتكيز مع ال�سرد التاريخي الذي يظهر �أننا غزاة البناه .
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عا�شر ًا :املالحق

الوثيقة رقم ()1
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
يعلم من يراه ب�أين �أم�ضيت لرباهيم بن عثمان بن حزمي البيت
املعروف من بيوت �آل �سامل وهو �شمايل بيت فا�ضل �شرقي بيت
عبدالوهاب احلزميي قبلي �سوق اخلان وقب�ض الهبة ويت�صرف
فيه مبا �أراده من عمار وغريه  قال نا�ضره و�أماله الراجي عفو
مواله في�صل بن تركي جراء ذلك �سنة �سبعمائة  و�صلى اهلل على
حممد و�آله و�صحبه و�سلم.
(ختم في�صل بن تركي)
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الوثيقة رقم ()2
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�صل �إىل من يراه:
ال�سالم وبعد:
�أخذنا من نا�صر بن حمد بن نحيث  1300ريال وع�شرة �أريل
�سلفة� ،أي�ض ًا �أخذنا منه  108رياالت وخم�س لريات.
(ختم امللك عبدالعزيز)
1329هـ = 1911م
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الوثيقة رقم ()3
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من في�صل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �إىل جناب
عايل اجلانب الأخ الأكرم الأح�شم حممد بن عبداهلل بن غنيم
املحرتم �سلمه اهلل تعاىل وهداه �آمني� .سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته على الدوام �أوجب الكتاب �إبالغ جنابكم ال�شريف منا
جزيل ال�سالم وال�س�ؤال �صحتكم الزمتم بخري و�سرور.
�أحوالنا من كرم اهلل جميلة نخربك نحن و�صلنا بال�سالمة ،م
ر�أينا من ف�ضل اهلل مكروها ،وحال التاريخ متوجهني منه على
بركة اهلل نرجو من اهلل التوفيق ،بعده �سلمك اهلل الزمنا �شتني
لن�سوان واحد لوالدتي وواحد لأختي ....اللي تظهرون للحمولة ..
طيبات خياطهن برمي �أ�سود ومكا�سر بزري ويل ب�شتني واحد
زري خياطة ن�صف كرمك وواحد وير ب�شت لولد خايل حممد
بن ال�شيخ �أبو ثمانني �أما �شمال و�إال مطلق �أ�سود خياطة ن�صف
كرمك نبهن طول اهلل بعمرك بزيهن يل �إن �شاء اهلل.
نرجع عندكم عن قريب لأجل ما يعرب لنا تعويق الأح�ساء �إذا
رجعنا نظرك به لكفاية ،هذا ما لزم بيانه مع �إبالغ ال�سالم
للعم عبداهلل بن جلوي واالبن وكافة احلمولة ومن عندنا �أحمد
الثنيان و�إخوتهم ي�سلمون ودم �سامل ًا وال�سالم.
(ختم :في�صل بن عبدالعزيز)
 /22ذو احلجة1337 /هـ (1919م)

81

العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز

الوثيقة رقم ()4

82

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من الأخت نورة ابنة عبدالرحمن الفي�صل �إىل جناب الأجل
الأجمد الأفخم ال�شيخ املكرم الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن
�آل في�صل �أدام اهلل تعاىل وجوده وبقاءه �آمني�  .سالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته.
موجب اخلط �إبالغ ال�سالم ،وال�س�ؤال عن عزيز خاطركم ،كذلك
�أخذنا كتابك املكرم م�سرورين ب�سالمتكم وعافيتكم ،وما ذكرمت
كان معلوم ًا ،خ�صو�ص ًا طال عمرك �أننا ن�سيء الظن فيك فهي
عني احلقيقة ،وال هو ب�سوء ظن ،ولكن طول اهلل عمرك �شرهة
عليك ،البيوت اللي غرينا ما غفلت عنهم ب�شيء ،ع�سى اهلل يدمي
وجودك �أنت خابر مالنا �إال اهلل ثم �أنت� ،إذا ما فكرت ب�أحوالنا
من يفكر فيها؟ من طرف (الربوة) و�صلت و�أر�سلناها ع�سى اهلل
يدمي وجودك ،وال يخلينا منك ،من طرف �أحوالنا ما جرى ما
يوجب رفعه �إليكم ،هذا ما لزم تعريفه� ،سلم لنا على �أهلك ومن  
عندنا الإمام وحممد ي�سلموا.
(1330هـ)
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
يعلم من يراه �أن عبداهلل بن حممد بن را�شد ا�شرتى من �إبراهيم ابن
حمد جنوبي اجلفرة الرا�س واملطمر بثمن قدره ثمامنئة ريال قابل ؟؟
�إبراهيم وهم �صال الدراوي و�آل دحام و�صالح بن مر�شد واجلريوي؟؟
�سليمان ال�سحيمي ف�صح ولزم قاله و�أماله الفقري �إىل اهلل عز �ش�أنه
عبداهلل بن عبداللطيف وكتبه عن �أمره حممد بن عبداهلل ابن عبيد
و�صلى اهلل على حممد و�آله و�صحبه و�سلم  2ب �سنة .1334
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�شهد �إبراهيم بن �إ�سماعيل ب�أنه ح�ضر العقد الذي جرى بني عبد
اهلل بن را�شد و�إبراهيم بن حمد يف م�شرتا بقية ملكه من اجلفرة
ب�أنه باع جميع وجملة ما ميلك يف اجلفرة من نخل و�أر�ض و�أثل
ومنازل وبئر ومرج ب�ألف ريال وثالثمائة ريال و�ألف وزنة �ساقطة
من ذمة �إبراهيم وا�ستثنى �إبراهيم �سهم حمد ابن فار�س ونخلتني
لعبد امللك وجميع الثمن و�صل �إبراهيم بالتمام هذا ما �شهد به
�إبراهيم بن �إ�سماعيل �أثبت �شهادته �إبراهيم ابن عبد اللطيف هذا
نقل ب�أمري من ورقة بقلم ال�شيخ �إبراهيم رحمه اهلل عليها ختمه
لأجل �ضعف الورقة ثم بعد ذلك ا�شرتى امللك املذكور جميعه بعدما
ا�ستقر يف يد عبد اهلل حده �سبع �سنني الإمام املكرم عبد العزيز بن
عبد الرحمن �إىل في�صل حفظه اهلل جميعه من جملته املبيع الأول
والثاين بثمن قدره �أربعة �أالف ريال قب�ضها البائع بالتمام وبر�أت
منها ذمة امل�شرتي ومل  ي�ستثن عددا من ؟ �شيئا الأ�سهم حمد

85

العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز

املذكور ونخلتني عبد امللك ف�صح ولزم ال�شتماله على ال�شروط
املعتربة �شرعا �شهد على �إقراره بالبيع وقب�ض  الثمن �سليمان
ابن �سحمان وعبد اهلل ابن ال�شيخ �إبراهيم وممليه الفقري �إىل
اهلل عز �ش�أنه عبد اهلل بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن وكتبه
عن �أمره حمد بن عبد اهلل �أبو عبيد و�صلى اهلل على حممد و�آله
و�صحبه و�سلم �سنة .1334
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
باع حمد بن فار�س ملكه الذي يف اجلفرة النخل املذكور �أعاله
على الإمام املكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن بثمن معلوم قدره
�ألف ريال و�صل �إىل حمد بتمامه وال�سهم املذكور تابع للنخل
املذكور �أعاله يف جميع حقوقه قال ذلك الفقري �إىل اهلل عبد اهلل
بن عبد اللطيف وكتبه عن �أمره مقرا به حمد بن فار�س و�صلى
اهلل على حممد و�آله و�صحبه جرى ذلك  13ر �سنة .1335
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
بعت النخلتني املذكورتني على الإمام املكرم عبد العزيز بن عبد
الرحمن بثمن معلوم قدره خم�سون رياال قب�ضتها يف جمل�س العقد
ف�صح البيع ولزم �شهد على ذلك كاتبه حمد بن فار�س و�أماله
مقرا به على نف�سه الفقري �إىل اهلل عبد اهلل بن عبد اللطيف و�صلى
اهلل على حممد و�آله و�صحبه و�سلم جرى ذلك  18ر �سنة .1335
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ملا ا�ستقر النخل املذكور �أعاله يف ملك الإمام املكرم عبد العزيز
بن عبد الرحمن �أوقفه جميعه وجعل ن�صف الذي ا�شرتى من
بن را�شد �أن�صاف بني والدته �سارة بنت �أحمد وبني �أخيه �سعد
يف ن�صيب الوالدة �ضحية باتلة لها على الدوام وعلى يد بناتها
نورة وهيا ومنرية وباقيه بعد ال�ضحية يف �أعمال الرب �صلة رحم
وغريها �إال �أن احتاجت ذريتها فهم البادين وال حرج عليهم فيه
والذي يخ�ص �سعد فيه �أ�ضحية باتلة وباقية عدا الأ�ضحية يف
�أعمال الرب والأ�ضحية على يد عيال و�إن احتاجوا فهم البادين
وال حرج عليهم ون�صف الذي ا�شرتى عبد اهلل بن را�شد مع
الذي ا�شرتى حمد والذي ا�شرتى من طرف عبد امللك؟جميعه
فيه �أ�ضحيتني باتلة له واحدة ولأخيه في�صل واحدة والباقي بعد
الأ�ضحيتني ي�صرف يف �أعمال الرب فيما يقت�ضيه احلال م�ؤذنني
ومعلمني و�سرج م�ساجد و�صلة رحم و�إن كان احتاجوا ذريته
فهم املقدمني فيه يكون معلوم و�شهد على ذلك نا�صر بن حمد
بن �سويدان وكاتبه �شاهدا به حمد بن فار�س وقال ذلك ممليه
و�شهد به الفقري �إىل اهلل عبد اهلل بن عبد اللطيف و�صلى اهلل
على حممد و�آله و�صحبه و�سلم جرى ذلك  20ر �سنة .1335

87

العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز

الوثيقة رقم ()6

88

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ح�ضر عندي �سعد ابن حممد ابن ع�سكر و�إبراهيم ابن حمد
�آل هران ف�شهد �أن عبد الرحمن ابن حممد ابن ع�سكر باع على
الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن �آل في�صل وفقه اهلل ملا يحبه
وير�ضاه جميع وجملة النخل   ؟؟معلوم   ؟؟؟؟يحده ؟؟؟�شرقا
؟؟حنيفة وجنوبا الطريق مبا للمبيع من جميع احلدود ؟والتوابع
واللواحق بثمن قدره وعده �أربعة �آالف �أرياال قب�ض منها البائع
عبد الرحمن قبل وفاته �ألف �أرياال وثالثة �آالف قب�ضها �سعد
ابن حممد ابن ع�سكر من يد حممد ابن �صالح ابن �شلهوب حال
كونه وكيال للإمام وامل�سوغ القب�ض �سعد عدالته وغيبة ابن �أخيه
عبد اهلل ابن عبد الرحمن ول�صغر �أوالد �أخيه عبد الرحمن
وهم �صالح وعبد العزيز وحممد و�إما م�ستحق مو�ضي بنت عبد
الرحمن املر�شدة وزوجة عبد الرحمن طرفة بنت عبد اهلل قب�ضه
�سعد بطريق الوكالة عن؟ فلم يبق لأحد من ورثة عبد الرحمن
على الإمام دعوى �صحيحة و�صار النخل املذكور �أربعة حدوده
وتوابعه ملكا للإمام يت�صرف فيه كيف �شاء �شهد على �إقرار �سعد
؟؟ثالثة �آالف ا؟�سعود ابن عبد الرحمن �آل �سويلم و�إبراهيم ابن
حمد �آل هران اثبت ذلك الفقري �إىل مواله عبد العزيز ابن بد
العزيز ابن عبد الرحمن �آل ب�شر حامدا هلل م�صليا م�سلما على
حممد و�آله و�صحبه و�شهد بالإمالء االبن ح�سن وكاتبه حممد
ابن نا�صر الهاليل و�صلى اهلل على حممد و�آله و�صحبه و�سلم
حرر يف 23جا �سنة .1354
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ا�شرتى عبدالرحمن بن ع�سكر بن �سعد بن تومي قليبه و�أر�ضه
التي حتت؟ �شرقي اخلدميي بثمن قدره �سبعة وخم�سني ريال
قب�ضها البائع بالتمام ف�صح ولزم و�شهد على البيع والإقرار
بو�صول الثمن حمد بن فار�س وممليه عبداهلل بن عبداللطيف
بن عبدالرحمن وكتبه �أمره �صالح بن �سحمان و�صلى اهلل على
حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم  29جم �سنة 1338هـ.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
يعلم من يراه ب�أنه ملا طلبوا جماعة �أهل اجلنوبية من الإمام
عبد العزيز الفي�صل �أن يتف�ضل عليهم ب�شراء نخل يقفه على
م�شرب يف بلدهم يجري ريع ذلك النخل على امل�شرب على الأبد
تف�ضل الإمام املكرم �أعزه اهلل و�أكرم على املذكورين مبا طالبوا
ثم كتب �إيل �أن �أن�صب وكيال ل�شراء النخل املذكور فن�صب علي
ابن عبد اهلل اخل�ضريي فا�شرتى من حممد ابن عثمان ابن عواد
عقاره امل�سمى املهيوبي  الواقع يف بلد اجلنوبية من قرية ا�سدير
بجميع توابعه وحقوقه الداخلة واخلارجة تابع املذكور ن�صيبه
92

من مغار�سة �سبل ال�صوام؟ يف امللك املذكور و�شهرته يف حمله
تغني عن التحديد وا�شرتط البائع على امل�شرتي ن�صف عرق الأثل
وجرت �سبل ال�صوام �صاعني كل �سنة حتى يختار وكيل ال�سبل
مقا�سمة الثمرة بثمن معلوم قدره �ألف �أريال بلغت البائع وبرئت
منها ذمة الإمام �شهد على �إقرار البائع بالبيع �أحمد؟ابن نا�صر
ابن مدلج وعبد اهلل ابن حممد ابن �سرهيد و�شهد على بلوغ
الثمن حممد ابن بدر ابن علي و�سليما ن ابن عثمان ابن فريح
و�صار املبيع وقفا للإمام عبد العزيز ثقل اهلل بذلك موازينه ومل 
يبق يف املبيع دعوى لأحد بوجه من الوجوه قال ذلك ممليه عبد
اهلل ابن عبد العزيز العنقري حاكما ب�صحة البيع ولزومه و�صحة
الوقف و�أجراه على ماء الإمام �أعظم اهلل �أجره وهو �أنه يكون وقفا
على م�شرب البديع يف بلد اجلنوبية وما ف�ضل من الريع الوقف
املذكور فهو ي�صرف على �إمام جامع البلد املذكور وجعلت ناظر
على هذا الوقف علي ابن عبد اهلل اخل�ضريي و�أو�صيه بتقوى
اهلل يف ذلك قاله ممليه �آنفا وكتبه من �إمالئه �أحمد ابن عبد
العزيز ابن �سليمان و�صلى اهلل على حممد و�آله و�صحبه و�سلم 1
�سنة  1342ونقله من �أ�صله بعد معرفته �أعني قلم �أحمد املذكور
حرفا بحرف ال زيادة وال نق�صان وعليه ختم ال�شيخ عبد اهلل ابن
عبد العزيز العنقري لأجله �ضعف الورقة حممد ابن عبد اهلل
اخل�ضريي و�صلى اهلل على حممد و�آله و�صحبه .1372- 10-5
احلمد هلل وحده النقل املذكور �أعاله طبق الأ�صل كما عرفه
ناقل املذكور حممد بن عبد اهلل اخل�ضريي فللعلم بذلك وعدالة
الناقل املذكور جرى حتريره قاله ممليه الفقري �إىل اهلل تعاىل
�سليمان بن �صالح بن خزمي قا�ضي �سدير؟1372-11-7هـ.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
باع �إبراهيم بن منيف بيته الكائن يف املزاحمية من بلد �ضرما
على الإمام املكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن �آل في�صل بثمن
معلوم قدره مائة ريال مقبو�ضة مبجل�س العقد يحد البيت املذكور
من القبلة منحات قليب الق�صر ومن جنوب �أر�ض ال�شويفع ملك
�آل مقبل ومن �شرق منحات قليب ال�شويفع الهدامة ومن �شمال
بيت بنت حممد بن زياد وبيت بنت بن عمار والبيع �شامل حلقوق
البيت الداخلة واخلارجة ف�صح البيع ولزم ال�شتماله على �شروط
ال�صحة وملا ا�ستقر البيع ولزم �أوقفه الإمام على �إمام م�سجد
املزاحمية و�شرط فيه ال�سكنى لعبد اهلل بن عي�سى الزبري؟ مدة
حياته وبعده ثم على وقفه على �إمام امل�سجد املذكور �شهد على
البيع املذكور والوقف �إبراهيم بن �سليمان وابنه حممد قال ذلك
مثبتا له الفقري �إىل اهلل عبد اهلل بن عبد اللطيف وكتبه عن �أمره
عبد اهلل بن حمد بن فار�س و�صلى اهلل على حممد و�آله و�صحبه
و�سلم جرى ذلك  17ر �أ �سنة  1336ربيع الأول.
ثم بعد ذلك ملا تبني للإمام املكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن
الفي�صل �أن والده املكرم عبد الرحمن بن في�صل قد �أوقف على
امل�سجد املذكور للذي ي�صلي به ويعلم العيال القر�آن و�أوقف �أر�ضا
يف قليب ق�صر عبد اهلل غرب على امل�صلي بامل�سجد واملعلم للعيال
القر�آن �صرف الإمام عبد العزيز ؟رحمه اهلل البيت املذكور وقفا
على ؟ وذريته من بعده �أبدا وهو عبد اهلل بن عي�سى الزبري؟؟به
يف الف؟�أو املزاحمية وقفا م�ستمرا و�صلى اهلل و�سلم على حممد
و�آله و�صحبه.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
هذا �صفة ت�سنية؟ الوقف الذي �أوقف الإمام �سلمه اهلل تعاىل
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفي�صل �إىل من يراه ال�سالم
وبعد من طرف الأر�ض  الذي بقيت من �أر�ض  الق�صر عقب
امل�سجد بنيناها دكاكني ومدار�س وحو�ش وبيت وقليب وبركتها
وبقيتها بعناها مبقابلتها نخل وح�صل فاجلميع �ست ع�شر دكان
غري الدكاكني الذي �أم�ضينا لأن يحكرون؟ح�سن �أي�ضا مدر�ستني
وحو�ش وبيت وقليب وبركتها �أوقفنا اجلميع لوجه اهلل تعاىل مع
النخل الذي ح�صل مقابلة باقي الأر�ض وجعلنا حا�صل غلته من
كراوي دراهم وغريها ن�صفه لراعي القليب والربكة يف تقومي
مائها وت�صليحها والن�صف الآخر ربعه للذي ُيقري يف املدر�ستني
املذكورة ولإمام م�سجد املرقب �أن�صاف بينهم وثالثة �أرباعه
ن�صفها للطلبة يف املجمعة ون�صفها للقا�ضي الذي يعلم الطلبة
والوكيل على ما ذكر عبد املح�سن بن حممد بن دغفق وبعده على
نظر احلاكم ال�شرعي يجعله على يد �أمني ؟على ما ذكرنا يكون
معلوم و�صلى اهلل على حممد و�آله و�صحبه و�سلم.
 22ربيع �أول �سنة .1336
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
يعلم الناظر �إليه ب�أن زيد بن حمود الهجاري باع على الإمام
املكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن حفظه اهلل تعاىل �سهمه الذي
ا�شرتاه من نا�صر بن حممد بن نفي�سة وهو املعروف باحلنبلي وهو
ثلثه بثمن قدره ثالثمائة ريال قب�ضها زيد بالتمام و�أوقفه الإمام
هو ون�صيب �سلطان؟بن عبد اهلل بن �سويلم و�صار احلنبلي ملك
للإمام ويجعل فيه مدي �سابر يقومه زيد وما دام املدي م�ستقيم
فالنخل يف يد زيد ويف يد عقبه ف�إن كان عطلوه نزع من �أيديهم
والتزم زيد بذلك ومل يبقى يف احلنبلي ال حق وال م�ستحق وال تعلق
بل هو خال�ص للإمام �سلمه اهلل ف�صح البيع ولزم ال�شتماله على
ال�شروط املعتربة �شرعا وانتفاء املوانع حتى ال يخفى �شهد على
ذلك جميعه نا�صر بن �سعود بن فرحان وم�ساعد بن عبد املح�سن
بن �سويلم قال ذلك و�أماله الفقري �إىل اهلل عز �ش�أنه حممد بن
عبد اللطيف بن عبد الرحمن و�صلى اهلل على حممد وعلى �آله
و�صحبه و�سلم جرى ذلك � 20ش �سنة .1337
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل
ثبت لدي ما ذكر ب�شهادة من زبر بالبيع وال�شراء وقب�ض الثمن
فحكمت ب�صحة ذلك و�أنا الفقري املحتاج لرب النا�س عي�سى بن
عبد اهلل بن عكا�س املوىل ق�ضاء الإح�ساء املحرو�سة �ساحمه �آمني
احلمد هلل �سبحانه
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املوجب لتحريره والداعي لت�سطريه هو �أن الإمام عبد العزيز
�أيده اهلل بن�صره ابن الإمام عبد الرحمن الفي�صل ا�شرتى لنف�سه
من �سلطان بن عبد اهلل ال�سويلم البائع بنف�سه عن نف�سه وذلك
جميع وجملة ال�سهم املفرز من العقار امل�سمى احلنبلي الكائن
يف بلد الريا�ض املحرو�سة على �ساقية بئره بحد ال�سهم املفرز
املذكور قبلة ملك عبد العزيز بن ح�سن و�شماال ال�سوق العابر
�سوق احلنبلي و�شرقا �سهم زيد الهجاري وجنوبا حامي بلد
الريا�ض املحرو�سة مباله من حد وحق وتابع وال حق من �أر�ض 
ونخل وف�سيل و�شجر وثمر وطريق وماء وجمراه ومنبعه ومرماه
وبئر ومركب وكل حد وحق للمبيع املذكور داخل فيه �أو خارج عند
�أو بعيد منه �أو ين�سب �إليه �شرعا وعرفا عموما و�إطالقا مع العلم
بذلك كله و�سبق الروية املعتربة �شرعا من املتبائعني بثمن قدره
وعدده �أربعمائة رياال ف�ضة فران�سة مقبو�ضة يف جمل�س العقد
قب�ضها البائع لنف�سه من يد امل�شرتي من ماله ا�شرتاء �صحيحا
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�شرعيا وبيعا حمررا مرعيا م�شتمال على �شرائط ال�صحة
ولوازمها ب�إيجاب وقبول و�إخالء وتخليته بتا ف�صال ال ثنيا فيه وال
خيار جاريا ذلك منهما بالطوع والر�ضا واالختيار من غري �إكراه
وال �إجلاء وال �إجبار فبموجبه ومقت�ضاه �صار املبيع املذكور ماال
وملكا للم�شرتي املذبور يت�صرف فيه كيف �أراد و�أحب كت�صرف
املالك يف �أمالكهم وذوي احلقوق يف حقوقهم ومل يبق للبائع يف
املبيع املذكور وال يف �شيء من ثمنه لدى امل�شرتي حق وال م�ستحق
وال دعوى وال طلب بوجه ما وال �سبب حتى ال يخفى حرر يف 20
ذي القعدة وقب�ض الثمن عمر بن عبد العزيز بن عمر بن �سويلم
وعبد الرحمن بن عبد اهلل بن ح�سني وكفى باهلل �شهيدا و�صلى
اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم ت�سليما كثريا.
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