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مـــقـــدمـــة
اإن بذل الرب �شمــــة واأداة الزمة للقادة امل�شلحني عموما، فبح�شب 
نظرية مدخل ال�س���مات للقادة يحدد �شتوجديل )stogdil( ومان 
)mann( وكريباتــــوك )carepatok( ولــــوك )locke( �شمــــات 

القادة بخم�شة هي:
الذكاء، والثقة بالنف�س، والعزمية، واال�ستقامة، واأخريا االجتماعية 
والتي تعني ميل القائد اإىل تكوين عالقات اجتماعية اإيجابية فهم 
بحاجات  اإح�شا�س  ولديهم  ودبلوما�شيون  ولبقون  وكرماء  ودودون 

االآخرين ويظهرون االهتمام باأو�شاعهم)1(� 
ـــة ففعل اخلـــري �شنة نبويـــة موؤكدة  اأمـــا امل�س���لمني منهـــم بخا�شّ
ما�شية، يثاب فاعلها يف االآخرة ف�شال عن �شوؤدد الدنيا وحمدها، 
َلْيِهْم ِفْعَل  ًة َيْهُدوَن ِباأَْمِرَنـــا َواأَْوَحْيَنا اإِ ِئمَّ قـــال تعاىل: }َوَجَعْلَناُهْم اأَ
َكاِة َوَكاُنوا َلَنـــا َعاِبِديَن{ يَتـــاء الـــزَّ اَلِة َواإِ َقـــاَم ال�شَّ اِت َواإِ ـــرْيَ اخْلَ

االأنبياء اآية )73(� 
اأف�شلهم  جعل  اأ�سناف  ثالثة  اإىل  النا�س  ق�سم  االإ�سالم  اإن  ثم 
َطَفْيَنا   اأَْوَرْثَنا الِكَتاَب الِذيَن ا�شْ �شاحب املعروف قال تعاىل: {ُثمَّ
�َشاِبٌق  َوِمْنُهم  ٌد  ُمْقَت�شِ َوِمْنُهْم  ِلْنَف�ِشِه    َظاِلٌ َفِمْنُهْم  ِعَباِدَنا  ِمْن 
ُل الَكِبرُي} فاطر االآية )32(�  اِت ِباإِْذِن اهلِل َذِلَك ُهَو الَف�شْ رْيَ ِباخْلَ

ال�شالم،  دار  االأوىل،  الطبعة  القيادة،  اأركان  عثمان،  بن  يو�شف  د�  احلزمي،   )1(
الريا�س، 1429هـ، �س56� 
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العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز

اإن ال�سابقني باخلريات طريقهم ممهدة للتاأثري وقيادة النا�س 
ُرُه  َف�َشُنَي�شِّ �ْشَنى  ِباحْلُ َق  دَّ َو�شَ َقى  َواتَّ اأَْعَطى  َمن  ا  }َفاأَمَّ تعاىل:  قال 
ُرُه ِلْلُع�ْشَرى{  �ْشَنى َف�َشُنَي�شِّ َب ِباحْلُ ا َمن َبِخَل َوا�ْشَتْغَنى َوَكذَّ مَّ ِلْلُي�ْشَرى َواأَ

�شورة الليل اآية )5 - 10(� 
اإن التج�سيد القيادي املمار�س يف �شخ�س النبي �شلى اهلل عليه 
القائد  وجدان  يف  ح�شورا  اأكرث  اخلري  ن�شو�س  يجعل  و�شلم 
امل�سلح اخلري، عن اأبي ذر الغفاري قال: »كنت اأم�شي مع النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم يف حرة املدينة فا�شتقبلنا اأُحد فقال: يا اأبا 
ذر� قلت: لبيك يا ر�شول اهلل� قال: ما ي�شرين اأن عندي مثل اأُحد 
هذا ذهبًا مت�شي علّي ثالثة وعندي منه دينار، اإال �شيئًا اأر�شده 
اأقول يف عباد اهلل هكذا، وهكذا عن ميينه، وعن  اأن  اإال  لَديٍن، 
املقّلون  هم  االأكرثين  اإن  قال:  ثم  م�شى،  ثم  خلفه  ومن  �شماله، 
يوم القيامة، اإال من قال هكذا، وهكذا، وهكذا - عن ميينه، وعن 

�شماله، ومن خلفه، وقليل ما هم« اأخرجه البخاري� 
 اإن اخلري يتعدى البذل املادي اإىل بذل املعروف بعامة يقول النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم: »كل معروف �شدقة، واإن من املعروف اأن 
اأخيك«  اإناء  يف  دلوك  من  تغرف  واأن  طِلق،  بوجٍه  اأخاك  تلقى 

اأخرجه الرتمذي� 
اأهون على من كان ذا فطرة ذاتية وتن�ِسئة  اإن بذل اخلري هو 
اأ�سرية �سجاعة وكرمية، وهو ما كان يتمتع به حممد �شلى اهلل 
عليه و�شلم نف�شه قبل النبوة حينما هداأت من روعه خديجة بعد 
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روؤية الوحي فامتدحته قائلة: »كال واهلل ما يخزيك اهلل اأبدًا، اإنك 
ال�شيف،  وتقري  املعدوم،  وتك�شب  الكل،  وحتمل  الرحم،  لت�شل 
درج  لقد  وم�شلم،  البخاري  اأخرجه  احلق«  نوائب  على  وتعني 
القادة امل�شلمني خَلف عن �شَلف على بذل املعروف، يقول حممد 
اأن  روي  امللوك()2(:  )�شراج  كتابه  يف  الطرطو�سي  الوليد  بن 
اأبي طالب »ر�شي اهلل عنه« فقال: يا  اأعرابيًا قِدم على علي بن 
اأذكرها،  اأن  من  اإليك حاجة، احلياء مينعني  املوؤمنني يل  اأمري 
يا  اإين فقري، فقال لغالمه  االأر�س فَخّط فيها:  قال: فُخّطها يف 

قنرب اك�شه حّلتي فك�شاه احللة فقال: 
حمـا�شنـهـا تبلى  حلة  ك�شوتني 

و�شوف اأك�شوك من ح�شن الثنا حلال
�شـاحبها ذكـر  ليحيي  الثنا  اإن   

كالغيث يحيي نداه ال�شـهـل واجلـبـال
مكـرمة نلت  ثناء  ح�شن  نلت  اإن   

بدال نـلـته  قـد  بـمـا  تبتـغي  ال 
 ال تزهد الدهر يف عرف بداأت به

كـل امـرٍئ �شـوف ُيجزى بالذي فَعال

)2( الطرطو�شي، حممد بن الوليد – حتقيق جعفر البياتي -، �شراج امللوك، الطبعة 
االأوىل، دار ريا�س الري�س، بريوت، 1990م، �س281� 
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العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز

لها  فاأمر  امراأة �شكربة ع�شل  �شاألته  الليث بن �سعد  اأن  وُيروى   
بزق ع�شل، فقيل له يف ذلك فقال: اإنها �شاألت على قدر حاجتها 
ونحن نعطي على قدر نعمتنا� قال مطرف بن ال�شخري: اإذا اأراد 
اأحدكم مني حاجة فلريفعها يف رقعة فاإين اأكره اأن اأرى يف وجهه 

ذل احلاجة� 
اأ�شل املحا�شن كلها الكرم، واأ�شل الكرم  وقال بع�س احلكماء: 
النفو�س على احلرام، و�شخاوؤها مبا ملكت على اخلا�س  تزاهد 
عند  كان  اأنه  وروي  فروعه�  يف  اخلري  خ�شال  وجميع  والعام، 
اأمر  ثم  له،  فبيع  به  فاأمر  ال�شعر  را�سد طعام فغال  البهلول بن 
اأن ُي�شرَتى له ن�شف القفري فقيل له تبيع وت�شرتي، فقال: اأفرح اإذا 

فرح النا�س واأحزن اإذا حزنوا� 
اإن امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل في�سل ابن �سعود هو امتداد 
واخللفاء  والعاملني  العرب  بنبي  متاأ�شيًا  االأخالقية«  »القيادة  لهذه 
الرا�شدين وزعماء بني اأميه والعبا�شيني يقول د� عبدالعزيز �شرف)3(: 
احل�شنة  واالأ�شوة  بالتدين  عبدالعزيز  نف�س  امتالأت  »ولقد 
واخللفاء  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  �شرية  من  اقتب�شها  التي 
الرا�شدين و�شائر عظماء امل�شلمني ر�شي اهلل عنهم مبا قراأ من 
تلك ال�شري«، قال اجلرجاين)4(: »اخللق عبارة عن هيئة للنف�س 

العلمية  النه�شة  واأثره يف  ال�شعودية  العربية  احلقيل، عبداهلل، توحيد اململكة   )3(
واالجتماعية، الطبعة الثانية، مكتبة العبيكان، الريا�س، 1420هـ، �س167� 

املعرفة  دار  االأوىل،  الطبعة  باالأخالق،  االإدارة  �شعبان،  بن  كمال  عبدالعال،   )4(
للتنمية الب�شرية، الريا�س، 1425هـ، �س24� 
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را�شخة ت�شدر عنها االأفعال ب�شهولة وي�شر، من غري حاجة اإىل 
فكر وروية، فاإن كانت الهيئة بحيث ت�شدر عنها االأفعال اجلميلة 
ال�شادر  واإن  خلقا ح�سنا،  الهيئة  �ُشّميت  ب�شهولة،  و�شرعا  عقال 
اإنه  قلنا  واإمنا  �سيئًا،  خلقا  الهيئة  �ُشّميت  القبيحة  االأفعال  منها 
بحالة  الغرور  على  املال  بذل  عنه  ي�شدر  من  الأن  را�شخة  هيئة 
عار�شة ال يقال خلقة ال�شخاء مال يثبت ذلك يف نف�شه� وكذلك 
من تكلف ال�شكوت عند الغ�شب بجهد وروّية ال يقال خلقة حلم، 
وال  ال�شخاء  �شخ�س خلقه  فرب  الفعل،  عبارة عن  اخللق  ولي�س 
اأو ملانع، ورمبا يكون خلقه البخل وهو  يبذل املال اإما لفقد املال 

يبذل لباعث اأو رياء«� 
للغاية  �سعب  عبدالعزيز  امللك  عند  اخلريي  العمل  درا�سة  اإن 
ذلك اأن القائد ت�شبح حياته كلها ثمار تلك النف�س اجلبّلية، ولذا 
ال ميكنك ف�شل قراراته كزعيم �شيا�شي اأو كحاكم دولة اأو �شاحب 
ع�شبية اأو رّب اأ�شرة ف�شال علميا كمو�شوع، فكل �سلوكه خري�

ول  والدرا�سات،  االأبحاث  نق�س  فهي  الثانية  ال�سعوبة  اأما 
اأجد �شوى مرجعني جادين وهما للدكتور اأ�شتاذ خمتار اإبراهيم 
عجوبه: )اأ�سواء على ن�ساأة العمل اخلريي التطوعي يف عهد امللك 
عبدالعزيز(، والدكتور عمر بن �سالح الُعمري )امللك عبدالعزيز 
والعمل اخلريي( اإال اأن مايوؤخذ عليهما هو ا�شتغراقها يف ال�شرد 
امللك  امل�شمون حينما جتعل من  دون حتليل  التوثيقي  التاريخي 

)ابن �شعود( حيًا يف قلوب وعقول النا�س لبناء امل�شتقبل� 
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العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز

خم�س  خالل  املدين  واملجتمع  اخلريي  العمل  يف  عملي  اإن 
اأتناول املو�شوع من زوايا جديدة هي:  اأن  وع�شرين �شنة مكنني 
مدخل القيادة االإدارية، ومدخل العمل اخلريي والعمل التطوعي 

مبفهومه الغربي احلديث�
�شي�شتخدم الباحث »املنهج التاريخي«، »واملنهج التحليلي« لالإجابة 

على ثالثة اأ�شئلة جوهرية واخللو�س بنتائج هي:
دينية  عقدية  عبدالعزيز  امللك  عند  اخلريي  العمل  دوافع  هل 
ماهي  والقيادة؟  للتاأثري  واحلاجة  التجربة  خلقتها  اأم  جبّلية  اأم 
اأكرث  كان  واأيهم  عبدالعزيز  امللك  عند  اخلريي  العمل  اأمناط 
ح�سوراً يف �سخ�سيته؟ ما هو االأثر الذي تركه امللك عبدالعزيز يف 

املجال اخلريي على حميطه اخلا�س والعام؟� 

اإن كال املدخلني واملراجع الكال�شيكية التاريخية االأخرى قد اأّثرا 
يف تق�شيم البحث ح�شب ما ذكر�
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اأواًل: تعريف العمل اخلريي 
اإن العمل اخلريي يف مفهومه العام ل�شيق مب�شطلح »ال�سدقة« يف 
وا  َقاِت َواأَْقَر�شُ دِّ ِقنَي َوامْلُ�شَّ دِّ  امْلُ�شَّ الفقه االإ�شالمي� قال تعاىل:{اإِنَّ

اَعُف َلُهْم َوَلُهْم اأَْجٌر َكِرمٌي} )احلديد: 8(� ا َح�َشًنا ُي�شَ  َقْر�شً َ اهللَّ
يقول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: )ال�شدقة خفية تطفئ غ�شب 
الرب، و�شلة الرحم تزيد يف العمر، وكل معروف �شدقة، واأهل 
املعروف يف الدنيا هم اأهل املعروف يف االآخرة، واأول من يدخل 

اجلنة هم اأهل املعروف( رواه الطرباين يف االأو�شط� 
بل  الرب  اأعمال  نوع معني من  على  قا�سرة  لي�ست  ال�سدقات  اإن 
القفاري  ذر  اأبو  قال  �سدقة  معروف  كل  اإن  العامة  القاعدة 
و�شلم: على كل  ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  قال  ر�شي اهلل عنه: 
نف�س يف كل يوم طلعت فيه ال�شم�س �شدقة منه على نف�شه، قلت 
اأموال؟ قال: »الأن من  اأت�شدق ولي�س لنا  اأين  يا ر�شول اهلل، من 
اأبواب ال�شدقة التكبري، و�شبحان اهلل واحلمد هلل وال اإله اإال اهلل 
وا�شتغفر اهلل، وتاأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، وتعزل ال�شوكة 
عن طريق النا�س والعظم واحلجر، وتهدي االأعمى وت�شمع االأ�شم 
واالأبكم حتى يفقه، وتدل امل�شتدل على حاجة له قد علمت مكانها، 
وت�شعى ب�شدة �شاقك اإىل اللهفان امل�شتغيث وترفع ب�شدة ذراعيك 
عن ال�شعيف كل ذلك من اأبواب ال�شدقة منك على نف�شك، ولك 

يف جماعك زوجتك اأجر« رواه اأحمد� 
»امل���روءة« عنــــد  ل�شيــــق مب�شطلــــح  اأي�شــــًا  العم���ل اخل���ريي  اإن 
العــــرب� قــــال بهرام: املــــروءة ا�شم جامــــع للمحا�شــــن كلها، وكان 
املهلب ب���ن اأب���ي �سف���رة يقول: »املــــروءة اأن يركــــب االإن�شان وحده 



ويرجع بجي�ــــس«، وقال بع�س االأمراء يومًا للمغ���رية بن �سعبة: ما 
الفتــــوة واملــــروءة؟ قال: �شخــــاوة النف�س وح�شن اخللــــق� وكان اأبو 
احل�س���ن علي بن مو�س���ى الفرات يقول: »واهلل مــــااأرى الدنيا تفي 
بهمتــــي ومروتي وما اأريد الوزارة اإال لويل اأرفعه اأو عدو اأقمعه وما 
راأيت اأحدًا على بابي اأويف داري اأويف موكبي ولي�س يل عليه اإح�شان 
اإال ا�شتحييت منه و�شرفت همتي على اإرفاقه واالت�شال عليه«)5(� 
مب�شطلح  ل�شيق  اخلا�س  مفهومه  يف  اخلريي  العمل  اإن   
»التطوع«� ُيعّرف د. يو�سف القر�ساوي العمل اخلريي التطوعي 
لغريه من  االن�شان  يقّدمه  الذي  املعنوي  اأو  املادي  »النفع  بقوله: 
دون اأن ياأخذ عليه مقاباًل ماديًا، ولكن ليحقق هدفًا خا�شًا له، 
اأكرب من املقابل املادي، قد يكون عند بع�س النا�س احل�شول على 
الثناء وال�شهرة اأو نحو ذلك من اأغرا�س الدنيا واملوؤمن يفعل ذلك 
الأغرا�س تتعلق باالآخرة رجاء الثواب عند اهلل تعاىل والدخول يف 
وحياة طيبة  بركة  يناله يف احلياة من  ف�شاًل عما  النعيم  جناة 
و�شكينة نف�شية و�شعادة روحية ال تقدر بثمنها اإال عند اأهلها«)6(� 
املبذول  اجلهد  عن  عبارة  »التطوع  املرواين:  نايف  د.  ويعرفه 
ومل�شلحة  تعاىل  هلل  مر�شاة  ق�شر،  وبدون  اختيارية  بطريقة 

الوطن واإيثار الغري على الذات دون انتظار عائدها«� 

)5( الثعالبي، عبدامللك ابن حممد – حتقيق وليد احل�شني -، مراآة املروؤاآت، الطبعة 
االأوىل، دار احلكمة، لندن، 1424هـ، �س 113� 

)6( القر�شاوي، د� يو�شف، اأ�شول العمل اخلريي يف اال�شالم، دار ال�شروق، القاهرة، 
2008م، �س21� 
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ثانيًا: اأهمية العمل اخلريي 
اإن اخلري وبذله له اأهمية للفرد واجلماعة وعوائده)7( ما يلي:

باأن . 1 االعتقاد  وي�شود  ال�سخ�سية  يبني  اخلريي  العمل  اإن 
واحرتام  االآخرين  مع  والتعاطف  الت�سامح  يغذي  التطوع 
امل�سلحة العامة وهو بدوره يحول دون االنخراط يف �شلوكيات 
مري�شه اجتماعيًا واالعتداء على حقوق االآخرين بل يذهب 
خمتار �سعيب للقول: »باأن العمل التطوعي ي�شاهم يف ارتقاء 
للتفوق  الدافع  تعطي  التي  االإجناز  قيم  ويربز  القيم  ن�سق 
حياته  جمريات  على  وال�سيطرة  اال�ستقالل  قيمة  وتنمية 

وبيئته فيدير م�شتقبله بنجاح«� 

عن . 2 الطبي  االجتماع  علم  يف  احلديثة  النجاحات  ك�شفت 
ال�شحة  على  االجتماعي  التكافل  بها  يعود  التي  الفوائد 
�سبكات  يطور  فهو  االآخرين  م�شاعدة  طريق  عن  البدنية 
ما  وهذا  املر�س  خماطر  وتقليل  التوتر  �سد  على  تعمل 
اأن  اأظهرت  حيث   )Richard Rogers( درا�شة  به  خرجت 
اأطول  لفرتة  العي�س  على  النا�س  ي�شاعد  التطوعي  العمل 
عند  �سيخف�س   )self  efficavy( الذات  فعالية  اأن  ذلك 

وامل�شاركة  التطوعي  العمل  يف  اجلامعي  ال�شباب  دور  هناء،  د�  النابل�شي،   )7(
ال�شيا�شية، الطبعة االأوىل، دار جمدالوي، عمان، 2009م، �س100�
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التطوع خطر العلة البدنية))) الأنه يعزز العوامل النف�سية 
االجتماعية التي يتمتع بها االأ�سحاء�

 اإن علماء ال�سيا�سة وجدوا اأن التطوع اخلريي ي�شاعد على . 3
خلق االأحوال املالئمة لقيادة جيدة، واإن من فوائد التطوع 
الركائز  اإحدى  وهو  املجتمع  جتاه  بامل�سوؤولية  االإح�سا�س 
االأ�شا�شية يف تقوية امل�ساركة ال�سيا�سية كما ويعمل على خلق 
لبناء  احليوية  غاية  يف  اأمر  اأنه  كما  باالنتماء  االإح�سا�س 
مواطنة ن�سطة ت�شارك يف حل م�شاكل البالد كما يقلل من 
اآراء املواطنني ال�شائدة حول تق�شري احلكومة جتاه املعانات 

االجتماعية� 
اإن العمل التطوعي يف �شكله املوؤ�ش�شي ي�سمن اال�ستمرارية . 4

وميّكن مل�شاهمات التطوع اأن جتعل عمل املنظمات التطوعية 
امل�شتقبل  اإىل  اخلري  عمل  ميتد  كما  واحرتافاً  كفاءة  اأكرث 
اإن�ساء  اأو  كاالأوقاف  اجلارية  ال�شدقة  خالل  من  كان  اإن 

املوؤ�س�سات اخلريية اأو االثنني معاً. 

 

ر�شا�شتني  اأخرج  اأن  »اأردت  اخلا�س:  امللك  طبيب   - فرعون  ر�شاد  د�  يقول   )8(
ا�شتقرتا يف بطن امللك اأثناء اإحدى املعارك، فاأتيت باملخدر الأحقنه به، فقال 
يل ما هذا؟ قلت: البنج! قال: وملاذا؟ قلت: للت�شكني حتى ال تتاأل� ف�شحك، 
وقال دعك من هذا، وبعد البنج ماذا تنوي اأن تفعل؟ قلت: بعد اأن اأ�شق باملب�شع 
جلد البطن، يف مو�شع الر�شا�شة واأخرج الر�شا�شة، اأخيط اجللد� فطلب مني 
املب�شع، وتناوله بيده، و�شق مو�شع الر�شا�شة واأخرج الر�شا�شتني، ثم قال يل: 

االآن ت�شتطيع خياطة اجلرح، وال يحتاج معي اإىل البنج«�
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ثالثًا: املجتمع ال�شعودي يف القرن الرابع ع�شر 
ينق�شم املجتمع ال�سعودي يف ذلك الوقت اإىل بدو رحل باحثني 
عن املاء والكالأ ي�شكلون اأغلبية وح�سر يعي�شون يف املدن والقرى 

وميتهنون الزراعة غالبًا والتجارة وال�شناعة نادرًا� 
عدة  اإىل  اآنذاك  ينق�شم  كان  احل�سري  ال�سعودي  املجتمع  اإن 
»يتكون  الزهراين)9(:  جمعان  بنت  ح�شة  االأ�شتاذة  تقول  فئات 
فئة العلماء  تاأتي  الفئة احلاكمة التي لها االأمر والنهي ثم  من 
منطقة  ويف  جند  اأر�س  يف  كبري  ب�شكل  منت�شرة  كانت  التي 
م�شهورة  البالد  اأن  التجار خا�شة  فئة  ثم  بالذات)10(،  االح�شاء 
اإ�شافة  املهم  اال�شرتاتيجي  ملوقعها  وذلك  القدم  من  بالتجارة 
ف�شاهم  زراعية  فظهرت جمتمعات  الزراعية  البالد  اإىل طبيعة 
يف ظهور املالك وهم االأهايل من القرى وجمتمعات البادية، ثم 
تاأتي طبقة ال�سناع حيث عرفت املنطقة الكثري من ال�شناعات 
واحلرف املختلفة التي كان املجتمع بحاجة اإليها، واأخريًا كانت 

هناك طبقة العبيد الكادحة«� 
»اأما املجتمع البدوي فكان ينق�شم اإىل عدة فئات وراأ�شها �سيخ 
القبيلة وهو اأرفع مقام حيث يدير �شئون القبيلة وينظمها وي�شن 

الدولة  يف  واالقت�شادية  االجتماعية  احلياة  جمعان،  بنت  ح�شة  الزهراين،   )9(
ال�شعودية الثانية، دارة امللك عبدالعزيز، الريا�س، 1425هـ، �س41� 

تلك  يف  ولي�س  اآنذاك  العربية  اجلزيرة  مناطق  جميع  يف  العلماء  ينت�شر   )10(
املنطقتني فقط� 
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هذا  يتوىل  وكان  القبلية  واالأعراف  العادات  القوانني)11(ح�شب 
به  وتر�شى  واحلزم  وال�شجاعة  الكرم  فيه  يتوافر  من  املن�شب 
فاإنهم  للم�شيخة  ير�شحونه  فيمن  املناقب  ت�شاوت  واإذا  الرعية، 
يف�شلون اأكرب املر�شحني �شنًا ولل�شيخ جمل�س �شورى ي�شم وجهاء 
القبيلة، وهوؤالء هم كبار رجال القبيلة الذين يدلون باآرائهم لل�شيخ 
حمكمة  باعتباره  اأو  واحلرب  ال�شلم  ال�شيما  الكربى  الق�شايا  يف 
بقية  اأما  املطلقة،  ال�شلطة  �شاحب  ال�شيخ  يظل  اجتماعية يف حني 
اإما  بالرعي  يعمل  من  منهم  وهوؤالء  الرعية  فهم  القبيلة  اأفراد 
اأو يكون راعيًا لدى االآخرين ومنهم من يعمل  حليوانات ميلكها 
والقرى  املدن  ويقطنون  ال�شنة  من  معينه  فرتات  يف  بالزراعة 
�شيفًا اأو اأي حرفة اأخرى ويتبع هوؤالء االأفراد ال�شيخ ويلجئون اإليه 
فحياتهم  وعمومًا  حمايته  ين�شدون  منهم  والفقراء  اأمورهم  يف 

تكون مليئة باملخاطر وتخ�شع للتقلبات اجلوية«� 
اإن االأو�ساع االقت�سادية واالجتماعية يف اجلزيرة العربية اأثرت 
فيها عدة عوامل رئي�سة واأبرزها اال�ستقرار ال�سيا�سي فكلما كانت 
انح�شار  اإىل  فيوؤدي  الرفاه  تعزز  مدنية  مركزية  �سلطة  هناك 
وكلما �سعفت ال�سلطة املركزية ب�شبب  الغزو والنهب وال�شرقة، 
�سعف االأمن  اإىل  اأدى  اأو تدخالت قوى خارجية  عوامل داخلية 
وغالء االأ�سعار، والعامل الثاين هو حتوالت املناخ من قلة املطر 
وكرثة العوا�شف اأو �شدة الربودة وال�شقيع وكرثة اجلراد وهذا 
ما يوؤدي اإىل هالك الزرع بعد جفاف االآبار، وما يعمق امل�شكلة 

)11( يبدو اأنها �شن القوانني العملية التي ت�ّشهل حياة الرعية� 
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اأو احل�شبة  والطاعون  كال�شل  واالأمرا�س  االأوبئة  انت�شار  اأحيانًا 
كانت  النهائية  املح�شلة  ويف  النا�س  من  فئام  فتهلك  واجلدري 
اأو من مدن  اإىل احلا�شرة  البادية  نتائجها هجرات كربى من 
داخل  والق�شيم  االأح�شاء  يف  الكربى  الواحات  اإىل  جند  وقرى 
اجلزيرة والزبري وال�شام والقاهرة خارج اجلزيرة اأماًل يف النجاة� 
كانت طبقة احلكام وزعماء القبائل والتجار وقليل من  اإجمااًل 
حياة  يعي�سون  دينية  منا�سب  �سغلوا  الذين  والق�ساة  العلماء 
مرفهة ن�سبياً فيما اأغلبية طبقات املجتمع تعي�س حياة متو�سطة 
والرعاة  الفالحني  �سغار  طبقة  كانت  فيما  الكفاف  اإىل  متيل 

والعبيد تعاين من البوؤ�س والعوز� 

يف  املي�سورين  اأن  على  �شاهدا  كان  العربية  اجلزيرة  تاريخ  اإن 
»الرعاية  باأدوار  يقومون  كانوا  املناخ  وحت�شن  اال�شتقرار  حالة 
االجتماعية« ببذل املعروف وراأ�شه الزكوات وال�سدقات ال�شيما 
والعبيد  والرعاة  الفالحني  �شغار  طبقة  من  ح�شًا  االأقل  الأولئك 
ويتعزز هذا الدور عند اإ�شابة املجتمع باالآفات الزراعية اأو االأوبئة 
»امل�سئولية  ي�شمى  ما  اإىل  الدور  فيتحول  املطر  قلة  اأو  ال�شحية 
االجتماعية« وت�شبح واجبًا بح�شب االأعراف ال�شائدة يف اجلزيرة 

العربية امل�شتمدة من قيم الدين وع�شبية النخوة والفزعة� 
الرعوية  دور  يوؤدون  والزالوا  كانوا  اآل �سعود  من  احلكام  اإن 
ح�سة  تقول  اآنفًا�  املذكورين  االجتماعية  وامل�سوؤولية 
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بال�شجاعة  الدولة  هذه  اأئمة  متيز  »وقد  الزهراين)12(اأي�شًا: 
والفطنة والرباعة واحللم والراأي ال�شديد، اإ�شافة اإىل حمبتهم 
املجال�س  هذه  من  تخلو  ال  ق�شورهم  فكانت  العلم،  ملجال�س 
العلمية، ورمبا نرى االإمام يخرج يف اجتماع بامل�شلمني مع عدد 
اأي  اأو  احلديث  ورمبا  والتف�شري  القراآن  ليتدار�شوا  ال�شيوخ  من 
علم اآخر، كما نرى ذلك يف �شرية االإمام تركي بن عبداهلل الذي 
هذه  مثل  يف  بالنا�س  لالجتماع  واثنني  خمي�س  كل  يخرج  كان 
الطيبة،  ال�شرية  في�شل على هذه  ابنه  وَخَلَفه  العلمية،  املجال�س 
ويتولون  االأيتام،  وياأوون  واالأرملة،  للمنقطع  يح�شنون  وكانوا 
املنكر،  باملعروف وناهني عن  اآمرين  ك�شوتهم وطعامهم، وكانوا 
دائمي الن�شح لوالتهم وعمالهم فا�شطبغت �شيا�شتهم بال�شبغة 
الدينية، ونلحظ ذلك من ر�شائل االإمام تركي اإىل عامة امل�شلمني، 

وكذلك ر�شائل االإمام في�شل«)13(� 
الثانية والثالثة ومبالها من  ال�شعودية  الريا�س عا�شمة الدولة  اإن 
حاال  اأف�سل  هي  واقت�شادي  و�شيا�شي  واجتماعي  �شيا�شي  ح�شور 
وال�شك من غريها بالرغم من الت�شابه الكبري وبقية انحاء اجلزيرة 
وتذكر  ع�شر  الرابع  وبداية  ع�شر  الثالث  القرن  نهاية  يف  العربية 

)12( املرجع ال�شابق، �س41� 
اأرفقت يف املالحق اأمر من االإمام في�شل بن تركي يف عام 1270هـ مينح مبوجبه   )13(
العم اإبراهيم بن عثمان بن اإبراهيم بن حزمي بيتًا يف الريا�س ول يذكر ال�شبب 
املوجب لذلك اإال اأن ما هو معلوم اأن اآل حزمي �شكنوا حي الطريف اإبان الدول 
ال�شعودية االأوىل وبقي من اآثارهم ق�شر كبري البنائني ابن حزمي وهو ما اأكده 
ال�شيد ويليم في�شي يف كتابه: )الدرعية( ولعل املنح هو وفاء وتعوي�شًا ملن هّجر 

من اأهايل الدرعية بعد هدمها واهلل اأعلم ملحق رقم )1( �س78�
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ع�سر  قبل  الريا�س  جمتمع  �سمات  الهطالين)14(  م�ساوي  د. 
البرتول فتجملها: »جمتمع الريا�س ب�شيطا يف تطلعاته ففي بيوت 
العائالت ال يوجد االأثاث باملعنى املتعارف عليه االآن حتى يف بيوت 
العائالت الكبرية فهو ال يتعدى الفر�س والزوال والب�شط واللحف 
وقلما يوجد بينها امل�شرب بالقطن، وكانت بيوت البدو عبارة عن 

خيام تعرف با�شم بيوت ال�شعر واأثاثها ال يتعدى الب�شط«�
تعقيد  ال  ب�شيطا  الرجل  لبا�س  كان  فقد  للمالب�س  وبالن�شبة   
الثوب  يلب�س  وفوقها  القطن  من  م�شنوعة  منها  فالداخلية  فيه 
الثوب االأبي�س الذي ين�شدل  يلب�س  االأبي�س املعروف وهناك من 
يلب�س  كما  »مرودن«  وي�شمى  مع�شميه  حول  »اأكمامه«  ردناه 
ويلب�شها  القيالنية  منها:  نوعان  وهناك  العباءة  الرجال 
االأغنياء، وال�سقراء اأو البي�ساء املخططة باالأ�شود ويلب�شها عامة 
»الغرته«  با�شم  الراأ�س املعروف  راأ�شه غطاء  النا�س وي�شع على 
وال�شبيان  الرجال  يلب�س  كما  القطن  من  امل�شنوع  »ال�سماغ«  اأو 
اأهل  عن  وُعرف  واالأح�شاء،  العراق  من  بها  ويوؤتى  »الكوفيه« 
الريا�س وال�شيما االأغنياء منهم اأنهم يعطرون كوفياتهم وثيابهم 
بعطور من امل�شك ودهن العود كما كان الرجال ي�شتعملون ال�شواك 
لتنظيف اأ�شنانهم ويلب�شون النعال اأو ال�شندل امل�شنوع من جلد 

البعري اأو اخلو�س� 

العبيكان،  مكتبة  االأوىل،  الطبعة  الريا�س،  مدينة  م�شاوي،  د�  الهطالين،   )14(
الريا�س، 1417هـ، �س322� 
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يف  ب�شيطا  اختالفا  تختلف  فهي  الن�ساء  مبالب�س  يتعلق  وفيما 
البادية عنها يف احلا�شرة حيث كانت ن�شاء حا�شرة جند يرتدين 
مطرز  واحلرير  القطن  من  م�شنوع  طويل  رداء  وهو  »املقطع« 
االأكمام، وترتدي حتته »ال�سروال« وهو لبا�س طويل وا�شع يربط 
على اخل�شر، كما ترتدي »الثوب« الذي هو رداء �شفاف م�شنوع 
من التيل والقطن وغالبا ما يكون لونه اأ�شود، اأما ن�ساء االأغنياء 
فكانت ثيابهن حريرية وخمتلفة االألوان واأغالها ما كان من بالد 
فار�س� كما كانت الن�شاء ب�شفة عامة يلب�شن العباءة فوق ثيابهم 

عند اخلروج من املنزل� 
اأنهن  الن�شاء،  من  غريهم  عن  البادية  ن�ساء  مييز  كان  وما 
اأ�شود �شميك، مفتوح  الوجه، وهو حجاب  »الربقع« على  ي�شعن 
عند العينني، واأحيانا ي�شتعملن معه »م�سفعا« لونه اأ�شود لتغطية 
يغطني  فكن  احلا�سرة  ن�ساء  اأما  ذلك،  يف  رغنب  اإذا  العينني 
وجوههن بغطاء اأ�شود م�شنوع من القطن تعرف با�شم »ال�سيلة«� 
وكانت زينة املراأة يف غاية الب�شاطة، وياأتي »الكحل« يف مقدمة ما 
تتزين به الن�شاء عامة، احل�شرية منهن والبدوية وذلك لتجميل 
لونًا  فيعطي  االأ�شنان،  لتنظيف  »الديرم«  ي�شتعمل  كما  العينني، 
بنيا لل�شفاه، ويحمر اللثة وتعترب »احلناء« من املواد التي ت�شتعمل 
�شعر  بها  يلون  كما  والقدمان  الكفان  بهما  يزين  حيث  للزينة، 
الراأ�س ليعطيه لونا جميال، وي�شتعمل الدهن النباتي يف مت�شيط 
الغنم،  دهن  روؤو�شهن  على  ي�شعن  كن  من  الن�شاء  ومن  ال�شعر، 

لتغذية ال�شعر واإعطائه ملعانا ثم يغ�شل بال�شدر�
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ال�شعر  مت�شيط  يف  اخل�شب  من  امل�شنوع  امل�شط  ي�شتعمل  وكان 
ويتعطرن ويتبخرن� 

»ال�سنان«  با�شم  تعرف  مادة  الثياب  غ�سل  يف  الن�شاء  وت�شتعمل 
»الكابون«  ت�شمى  خ�شبية  باآلة  الثياب  وي�شربن  بري،  نبات  وهو 

وذلك لتنظيفها� 
كانت  فقد  ملالب�سهن،  الن�ساء  حفظ  بكيفية  يتعلق  وفيما 
بقطعة  زينتهن  واأدوات  مالب�شهن  يحفظن  احلال  املتو�شطات 
قما�س، مربعة ال�شكل تعرف »البق�سة« اأما مي�شورات احلال، فكن 
ي�شتعملن ال�شندوق اخل�شبي، اأو ما يعرف بال�شندوق الهندي� 

التمر طعاماً  كان  الريا�س  بالن�شبة ملجتمع  فتقول:  الطعام  اأما 
القمح  اأ�سا�سياً يف بداية تلك الفرتة التاريخية ويليه يف االأهمية 
من  فاإن  حينذاك،  والغنم  كاالإبل  احليوانات  كرثة  ومع  والذرة 
دخل  موارد  لقلة  االأقلية،  هم  م�ستمرة  ب�سفة  حلماً  ياأكل  كان 
وم�شتقاتها  االألبان  من  تامة  ا�شتفادة  هناك  وكانت  االأكرثية، 
االأرانب  من  ال�شحراء  حيوانات  من  وكذلك  واالأقط  كال�شمن 
والغزالن، وفيما يتعلق بامل�شروبات ففي مقدمتها القهوة العربية 

التي تقدم يف كل وقت وكل منا�شبة، وكذلك ال�شاي� 
قد يقال ما عالقة املجتمع ال�سعودي والريا�س بالقرن الثالث 
هذا  اإن  عبدالعزيز؛  وامللك  ع�سر  الرابع  القرن  وبداية  ع�سر 
جلده  والدور  والقدوة  االأمثولة  ذهنه  يف  كان  العربي  البطل 

االإمام في�سل بن تركي.
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اأجداده  تاريخ  ب�شماع  �شغوفًا  »كان  الفقري)15(:  بدر  د.  يقول 
االأوىل  ال�شعودية  الدولة  واأقاموا  ال�شلفية  الدعوة  نا�شروا  الذين 
ثم الثانية والتي وحدوا بها �شبه جزيرة العرب لكن خياله تعلق 

با�شتلهام �شرية جدة في�شل بن تركي«� 
تقديرها ومعرفة  البطل ال ميكن  درا�سة ق�سة عطاء  اأن  كما 
التفوق الذي اأحدثه ملجتمعه اإال مبعرفة بيئة التفوق ذاتها من 

اأجل فهم الفرق والكرم وال�سخاء واالإيثار� 

عانى هو واأخته نوره بنت عبدالرحمن بن في�سل   اإليك ماذا 
وابنه في�سل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن من خالل ثالثة 
كي  التويجري)11)  عبدالعزيز  ال�سيخ  اأوردها  »وثائق«  ر�سائل 

يت�سح لك النعمة التي جاء بها التوحيد والتاأ�سي�س:

يراه: . 1 من  اإىل  الفي�سل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  من   
ال�شالم وبعده، اأخذنا من نا�شر بن حمد بن غيث 1300 ريال 
وخم�س  رياالت   108 منه  اأخذنا  اأي�شًا  �شلفة،  اأريل  وع�شرة 

لريات، عام 1329ه�)11)�. 
جانب . 2 اإىل  الفي�سل  عبدالرحمن  بنت  نورة  االأخت  من   

عبدالعزيز  االإمام  املكرم  ال�شيخ  االأفخم  االأجمد  االأجل 

الفقرّي، د� بدر بن عادل، عنا�شر القوة يف توحيد اململكة العربية ال�شعودية،   )15(
الطبعة بدون، دارة امللك عبدالعزيز، الريا�س، 1419هـ، �س44� 

الدار  الرابعة،  الطبعة  ال�شباح،  هتف  الليل  ل�شراه  عبدالعزيز،  التويجري،   )16(
العربية للعلوم، بريوت، 1429هـ، �س693� 

ملحق رقم )2( �س80�  )17(
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وبقاءه  وجوده  تعاىل  اهلل  اأدام  اآل في�سل  عبدالرحمن  بن 
اآمني، �شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، موجب اخلط اإبالغ 
ال�شالم، وال�شوؤال عن عزيز خاطركم، كذلك اأخذنا كتابك 
كان  ذكرمت  وما  وعافيتكم،  ب�شالمتكم  م�شرورين  املكرم 
فيك  الظن  ن�شيء  اأننا  عمرك  اهلل  طول  معلومًا، خ�شو�شًا 
هي عني احلقيقة، وال هو ب�شوء ظن، ولكن طول اهلل عمرك 
ب�شيء،  عنهم  غفلت  ما  غرينا  التي  البيوت  عليك،  �شرهة 
اأنت،  ثم  اهلل  اإال  مالنا  خابر  اأنت  وجودك  يدمي  اهلل  ع�شى 
اإذا ما فكرت يف اأحوالنا من يفكر فينا؟ من طرف )الربوة( 
و�شلت واأر�شلناها ع�شى اهلل يدمي وجودك، وال يخلينا منك، 
اإليكم، هذا ما  رفعه  اأحوالنا ما جرى ما يوجب  من طرف 
لزم تعريفه، �شّلم لنا على خا�شة نف�شك، ومن عندنا االإمام 

وحممد ي�شلموا، عام 1330ه�))1). 
اآل في�سل اإىل . 3 من في�سل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

جانب عايل اجلناب االأخ املكرم االأح�شم حممد بن عبداهلل 
بن غنيم املحرتم �شلمه اهلل تعاىل وهداه اآمني، �شالم عليكم 
ورحمة اهلل وبركاته على الدوام اأوجب الكتاب اإبالغ جنابكم 
زلتم  ال  �شحتكم  عن  وال�شوؤال  ال�شالم  جزيل  منا  ال�شريف 
بخري و�شرور اأحوالنا من كرماهلل جميلة نخربك نحن و�شلنا 
التاريخ  وحال  مكروهًا،  اهلل  ف�شل  من  راأينا  ما  بال�شالمة، 
التوفيق، بعده  متوجهني منه على بركة اهلل نرجوا من اهلل 

ملحق رقم )4( �س84�  )18(
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وواحد  لوالدتي  واحد  لن�شوان  ب�شتني  اهلل الزمنا يف  �شلمك 
برمي  خياطهن  طيبات  للحمولة  تظهرون  ايل  جن�س  الأختي 
اأ�شود ومكا�شرهن زري ويل ب�شتني واحد زري خياطة ن�شف 
كرمك وواحد وبر ب�شت لولد خايل حممد بن ال�شيخ اأو ثمان 
�شنني اأما �شمال واإال مطلق اأ�شود خياطة ن�شف كرمك نبيهن 
اإن �شاء اهلل نرجع عندكم عن  طول اهلل عمرك يزهنب يل 
قريب الأجل ما ي�شري لنا تعويق باالأح�شاء اإذا رجعنا نظرك 
به الكفاية، هذا ما لزم بيانه مع اإبالغ ال�شالم للعم عبداهلل 
الثنيان  اأحمد  عندنا  ومن  احلمولة  وكافة  واالبن  جلوي  بن 
واإخوانهم ي�شلمون ودم �شاملًا وال�شالم، عام 1337هـ)19)� 

اأدرك  قائد  من  لبذله  واالندفاع  الرب  اأعمال  الحقاً  �سيت�سح 
احلاجة والبوؤ�س ثم انتقم من املا�سي انتقاماً اإيجابياً فقد اأدخل 

ال�سعادة على النا�س وق�سى على احلرمان بالعطاء. 

ملحق رقم )3( �س82�  )19(
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رابعًا: التعريف بامللك عبدالعزيز
من رحم املعانات خرجت الفكرة، والفكرة اأ�سبحت روؤية، والروؤية 
دولة  اأ�سبح  وامل�سروع  امل�سروع،  تاله  وفتح  عزمية  ثم  رجال 
والدولة نه�سة وتنمية، واخلري والعطاء كان رفيقاً واأداة له. 

قامو�شه  يف  عبدالعزيز  للملك  الزركلي  الدين  خري  يوؤرخ 
»االإعالم«)20) فيقول: )ابن �شعود 1293هـ - 1373هـ - 1876م 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن في�سل بن تركي  1953م(   –
بن عبداهلل بن حممد بن �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية 
االأول، ومن�ساأها، واأحد رجاالت الدهر، ولد يف الريا�س »جند« 
ودولة اآبائه يف �شعف وانحالل و�شحب اأباه يف رحلته اإىل البادية 
يطارده حممد بن عبداهلل ابن ر�شيد وا�شتقر مع اأبيه يف الكويت 
1309هـ، وابن ر�شيد يف »الريا�س« فا�شتوىل عليها وجدد اإمارة 
باقي  الريا�س  اإىل  ف�شم  1902م)   - )1319ه�  �سنة  اآل �سعود 
عام  وجند  احلجاز  على  »ملكاً«  به  ونودي  تدريجيًا  املناطق 
واالإمام  وال�شلطان  االأمري  قبل  من  وكان  1925م)   - )1343ه� 
واأعلن يف �سنة )1351ه� - 1932م) توحيد االأقطار اخلا�شعة له 

وت�شميتها اململكة العربية ال�سعودية.

للماليني،  العلم  دار  ع�شر،  ال�شاد�شة  الطبعة  الدين،االعالم،  خري  الزركلي،   )20(
بريوت، 2005م، اجلزء الرابع، �س19� 
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ول ي�شغله خو�س املعارك وجتهيز اجليو�س وقمع الفنت عن تنظيم 
ال�سيا�سية  العالقات  واإن�ساء  النظم  من  يالئمها  ما  و�سن  بالده 
»البرتول«  وفا�س  واالأجنبية  العربية  الدول  مع  واالقت�سادية 
وحل  العمران  اإىل  واجتهت  فانتع�شت  فقرية  وكانت  بالده،  يف 
االأمن حمل اخلوف يف ال�شحاري واحلوا�شر، وحول كثريًا من 
واأو�شل  »الهجر«  و�شميت  اأن�شاأها  قرى  �شكان  اإىل  اخليام  اأهل 
من  بكثري  واأتى  ال�سلكية  ب�سبكات  االأطراف  املتزامنة  مملكته 
وعبد  موانئ  واأن�ساأ  التنقل  التاأ�شي�س  على  �شهلت  الطائرات 
وا�ستكرث من  واأعفى احلجاج من »ر�شوم« كانت ترهقهم  طرقاً 
االأطباء والزراعيني واملور�سني واأر�شل »بعثات« من اأبناء احلجاز 
العلم يف جامعاتها،  لتلقى  والبعيدة  القريبة  املمالك  اإىل  وجند 
ول تظهر حركة وطنية يف بلد عربي اإال �شد اأزرها وكان موفقًا 
ملهما حمبوبًا عمر ما بينه وبني ربه وما بينه وبني �شعبه �شجاعًا 
كرمياً  العربية  الفرو�شية يف �شبه اجلزيرة  انتهى به عهد  بطاًل 
فيه  الروؤية  اإعمال  قبل  اأمرًا  خطيباً حديثاً، ال يربم  يجاري،  ال 
ي�ست�سري ويناق�س، ويكره امللق والرياء تويف بالطائف ودفن يف 
ابن  امللك  عن  فيقول  فا�سيلييف  اليك�سي  املوؤرخ  اأما  الريا�س، 
�سعود)21(: »ويف عام 1880م ولد لعبدالرحمن وهو االبن الرابع 
لفي�شل، طفل �شماه عبدالعزيز، واأمه �شارة ابنة اأحمد ال�شديري� 

)21( فا�شيلييف، اليك�شي، تاريخ العربية ال�شعودية، الطبعة الثانية، دار املطبوعات، 
بريوت، 2000، �س262� 
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وعندما بلغ عبدالعزيز ال�شابعة من العمر عهد برتبيته اإىل معلم 
بال�شيف  باللعب  مهتمًا  كان  ال�شبي  اأن  اإال  الريا�س،  قا�شي  هو 
والبندقية اأكرث من اهتمامه بالدرو�س الدينية، مع اأنه متكن من 
الرابعة ع�شرة  العمر، ويف  القراآن يف احلادية ع�شرة من  قراءة 
عبدالعزيز  بداأ  الكويت  يف  املهجر  يف  يقيم  اأبوه  كان  عندما 
الدينية  والعلوم  الفقه  بعد، درا�شة  ال�شعودية فيما  العربية  ملك 
االأخرى ب�شورة جادة حتت اإ�شراف عبداهلل بن عبداللطيف الذي 
االأ�شهر  كانت  ومفتيها  للريا�س  االأول  القا�شي  بعد  فيما  اأ�شبح 
اآل مرة  قبائل  بني  التجوال  يف  عبدالرحمن  اأ�شرة  ق�شتها  التي 
واالأخالق  العادات  الت�شلع يف  اإمكانية  ال�شاب  لالأمري  هياأت  قد 
واأخذ  الرحل،  للبدو  احلربية  العمليات  وحيل  واأ�شاليب  البدوية 
�شيخ  جمال�س  على  يرتدد  لوحده  اأو  اأبيه  ب�شحبة  عبدالعزيز 
الكويت ويطلع على ت�شابكات ال�شيا�شة يف اجلزيرة العربية وعلى 
لعبدالرحمن  املادية  احلالة  وكانت  الق�شائية،  االأمري  قرارات 
تزويج  من  يتمكن  مل  اأنه  حتى  مزرية  املهجر  يف  في�سل  بن 
ابنه االأكرب اإال مبعونة االأ�سدقاء، ويف هذه الظروف اختمرت 
اأحالم عبدالعزيز الطموح اإىل ا�شتعادة كرامة العائلة وممتلكات 

اآل �شعود واأجمادهم وثرواتهم«� 
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»احلرب  كتابها  يف  بيل  ترودا  هري  االجنليزية  امل�شتعربة  اأما 
عمره  �شنني  اآخر  يف  عنه  نفي�شة  اأدبية  �شورة  تقدم  العربية« 
منت�شرة  �شمة  وتلك  رقيقة،  باأ�شابع  نحيفتان  »يداه  فتقول)22(: 
بني القبائل العربية االأ�شيلة، ورغم طول قامته وعر�س منكبيه 
يدل مظهره على التعب، ولكنه تعب اأقرب اإىل االرتخاء العربي 
عباأ  نف�شه  على  منطو  عريق  �شعب  تعب  اإنه  فردية�  �شفة  ولي�س 
اأقلها  اإال  الطاقة  من  يغرتف  ول  كبرية  لدرجة  احليوية  قواه 
خارج حدود بالده الوعرة اإن حركاته املتاأنية وابت�شامته الطيبة 
البطيئة، وعينية اللتني تتطلعان بفطنة من حتت حاجبني ثقيلني 
كل ذلك ي�شيف اإىل خ�شاله جاذبية، وال يتفق مع املفهوم الغربي 
اإىل حتمله  عنه  االأحاديث  ت�شري  ذلك  ومع  الن�شيطة  لل�شخ�شية 
البدين النادر حتى يف اجلزيرة العربية ذات الظروف ال�شعبة«� 

 

)22( فا�شيلييف، مرجع �شابق، �س277� 
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خام�شًا: دوافع العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز
يبدو اأن هناك ثالثة دوافع رئي�شة جعلت امللك عبدالعزيز يندفع 

باجتاه اخلري وهي: 

)1( الدافع الديني
اإن غر�س وجود االإن�سان وعلة خلقه هو العبادة قال تعاىل: }َوَما 
 ،)56( اآية  الذاريات  �شورة  ِلَيْعُبُدوِن{    اإِاَلّ واالإن�س    َنّ اجْلِ َخَلْقُت 
واأ�شا�س العبادة هو توحيد اهلل الذي بعث الر�شل واالأنبياء بهذه 
احلقيقة املطلقة واالأزلية منذ اأن نفخ الروح باأبينا اآدم واأنزل اإىل 
االأر�س ويعرف �شيخ االإ�شالم ابن تيميه العبادة: »ا�شم جامع لكل 
الباطنة والظاهرة«  ما يحبه اهلل وير�شاه من االأقوال واالأعمال 
وعليه فاإن �سلوك »فعل« االإن�سان ال�سادر عن اإميان واإرادة �سواء 
كان دينياً حم�ساً اأو حياتياً معا�ساً هو جزء من الدين وخا�شع 
َياَي  َوحَمْ َوُن�ُشِكي  الِتي  �شَ   اإِنَّ }ُقْل  تعاىل:  قال  والعقاب  للثواب 

 اْلَعامَلِني{ �شورة االأنعام اآية )162(�   َربِّ ِ اِتي هلِلَّ َومَمَ
اإن امللك عبدالعزيز قد اأجمع كل من عرفه اأنه قائد ديني اآمن بتلك 
احلقيقة املطلقة »التوحيد«، ووقرت يف قلبه فاأثمرت �سلوكاً اإدارياً 
»االأخرة«  الغاية  فاأ�سبح �سعباً متييز �سلوك  واقت�سادياً  و�سيا�سياً 
عن �سلوك الو�سيلة »الدنيا«، وكذلك �سعباً متييز »امل�سلحة« عن 
»القيمة«، وبالتايل هل دوافع العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز 
اأ�ساًل ويبقى انه  ديني؟ واجلواب لي�س عنده ما هو خارج الدين 
ب�سر يخطئ وي�سيب واإمنا ال�سك اأن حالة العام والغالب كذلك� 
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يقول -رحمه اهلل- تعاىل يف بيان اعتزازه بالتوحيد:)23( »عندي 
من  على  الق�شاء  يف  اأتوانى  وال  منها،  �شي  يف  اأتهاون  ال  اأمران 
يحاول النيل منهما ولو ب�شعرة، االأول: كلمة التوحيد »ال اإله اإال 
واهلل  اإين  عليه،  وبارك  و�شلم  �شّل  اللهم  ر�شول اهلل«  اهلل حممد 
لهذه  فداء  اآل �شعود  وكل  اأوالدي  ودم  دمي  اأقدم  وتاهلل  وباهلل 
اأولوية  بيان  ويقول -رحمه اهلل- يف  بغريها،  اأر�س  وال  الكلمة، 
العمل هي خدمة االإ�سالم وامل�سلمني، اإن بع�س االأمراء يغت�شون 
املاآرب،  نيل  على  يعملون  العلماء  وبع�س  واملراتب  املنا�شب  على 
ولكن هوؤالء واأولئك قد �شلو الطريق، فاإن العز لي�س هذا طريقه، 
اتباع اهلل و�شنة ر�شوله  والفخار هو:  العز  لنيل  القومي  والطريق 
وامل�شلمني  االإ�شالم  خدم  مبن  اأفخر  اإنني  بالدين�  والتم�شك 
اأمقت كل  واإنني  واأ�شاعدهم،  واأعطيهم  اأخدمهم  بل  بهم  واأعتز 
من يحاول الد�س على الدين وعلى امل�شلمني ولو كان من اأ�شمي 

النا�س مقامًا واأعالهم مكانه«�

ال�شلفية ودفاعه عنها،  بالعقيدة  )23( اخلمّي�س، د� حممد، عناية امللك عبدالعزيز 
الطبعة بدون، دارة امللك عبدالعزيز، الريا�س، 1419هـ، �س30� 
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ثالثية  رئا�شة  اإىل  �شعود(  )ابن  »دعى  مولني)24(:  در  فان  د�  يقول   
النا�س  القدمي فقط: رئا�شة �شملت كل ما يهم  التاريخ  كان يعرفها 
بالكامل �شواء اأكانت الرئا�شة موؤقتة اأم دائمة، علم )ابن �شعود( 
اأنه مي�شر من )اهلل( ليكون ملكًا ل�شعبه، وليكون رئي�شهم الديني، 
ولُيعيد ر�شالة دينية اإىل امل�شلمني تهديهم اإىل ال�شراط امل�شتقيم 
الذي �شلوا عنه� عرف واجبه يف �شوء هذا الفهم، نتيجة لتاأثري 
والده )عبدالرحمن اآل �شعود( فيه نتيجة حلياته الطويلة املمتلئة 
بال�شدمات ومعاي�شة اخلالفات، حجب ثقته عن النا�س وو�شعها 
عليه  حافظ  الذي  الوحيد  الواقع  هو  اإميانه  كان  فقط�  اهلل  يف 
حتى عندما فقد كل �شي �شواه، بل قوي اإميانه وتعمق من خالل 
االإميان  هذا  طفولته  يف  ومعلموه  اأبوه  و�شع  حياته�  حوادث 
تيمية( وجمدد  تف�شري )ابن  املذهب احلنبلي، ويف �شوء  ح�شب 
)جزيرة العرب( ال�شيخ )حممد بن عبدالوهاب( يف عقل �شريع 
وامل�سدر  �سعود)،  )ابن  حياة  قاعدة  االإميان  ذلك  كان  التاأثري� 
�شعود(  )ابن  ويعترب  �شر جناحه  وكان  للحياة،  لروؤيته  املغذي 
نف�شه مي�شرًا من عند اهلل مل�شلحة �شعبه، وقد �شمعنا ذلك من 
املا�شي  كان يف  الذي  الدوي�س(  )في�شل  فمه خالل فرتة مترد 
للخطر،  حياته  يعّر�س  اأنه  وبدا  املخل�شني،  م�شاعديه  اأحد 
»ي�ستخدمني اهلل طاملا اأنني منا�سب كاأداته، واإذا اأ�سبحت عدمي 

القيمة فريميني، وهلل احلمد«. 
)24( مولني، د� فان در، ترجمة وي�شي اأي� �شي – تعليق د� فهد ال�شماري -، امللك ابن 
�شعود واجلزيرة العربية الناه�شة، الطبعة بدون، دارة امللك عبدالعزيز، الريا�س، 

1419هـ، �س15� 
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)2( الدافع الفطري
يندفع االإن�شان بفطرته لتلبية حاجاته التي يعرب عنها عال االجتماع 

)Masloo( مبثلثه »�سلم احلاجات« حني ق�شمها اإىل خم�سة:
• احلاجـــات املاديـــة الالزمة للبقـــاء كاملاء والهـــواء والغذاء 	

واملاأوى واجلن�س� 
• االأمان واال�شتقـــرار كاحلماية من االآخرين وحكم ال�شريعة 	

اأو القانون اأو النظام االجتماعي� 
• احلب واالنتماء االجتماعي لالأ�شرة وفيه العالقات والعمل 	

اجلماعي )التعاون(� 
• احرتام الذات )االإجناز(، ال�شمعة )احل�شنة(، اال�شتقالل، 	

املكانة االجتماعية� 
• النماء والتطور ال�شخ�شي� 	

اإن امللك عبدالعزيز قائد فطري يقول د. على الوردي)25) ناقاُل 
بن  عبدالعزيز  ال�شبي  »كان  واأرم�سرتوجن:  وهبة  حافظ  عن 
عبدالرحمن يف بداية حياته يف الكويت يلعب مع اأقرانه يف االأزقة 
كما هو ديدن ال�شبيان يف االأحياء الفقرية، وقد لوحظ عليه يف 
تلك الفرتة اأنه كان يتميز عن اأقرانه بقوة ال�شخ�شية وامليل اإىل 
الزعامة ويروي حافظ وهبة عن بع�س امل�شنني من اأهل الكويت 
من  ال�شبيان  يفوق  كان  �شباه:اأنه  يف  عبدالعزيز  رافقوا  الذين 

)25( احلزمي، د� يو�شف بن عثمان، خم�شة ع�شر مبداأ للقيادة عند امللك عبدالعزيز، 
الطبعة االأوىل، دار ال�شالم، الريا�س، �س 132� 
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اأقرانه ن�شاطًا وذكاء وكان يتزعمهم يف اللعب ولوحظ عليه اأي�شًا 
اأنه كان يحب اال�شتماع اإىل ما يتحدث به امل�شنون عن جمد جده 
في�شل بن تركي، وعن مغامراته يف �شبيل اإعادة جمد اأ�شرته«� 

االأمان  اأو  املادية  احلاجات  عن  يبحث  ال  الفطري  الزعيم  اإن 
عن  اأواًل  البحث  اإىل  القيادية  روحه  به  تقفز  بل  واال�ستقرار 
د.  يقول  والتطور  الذات  واحرتام  االجتماعي  واالنتماء  احلب 
فان در مولني)21): »اإن ابن �شعود ل يكن يهتم باملال اأبدًا، علم اأال 
غنى عن املال خالل �شنوات الفقر يف طفولته وعند كل حلظات 
التي عا�شها والده والتي �شارك فيها )ابن �شعود(  التوفيق  عدم 
االأمر  اأول  النجاح يف  واأن  ال�شبب  لي�س  املال  النق�س يف  اأن  تعلم 
يعتمد على بركة اهلل، وبعد ذلك على املهارة واملثابرة ال�شخ�شية 
كان املال و�شيلة م�شاعدة ثانوية فاإذا ح�شل على املال �شرفه بال 
يف  اأ�شهموا  واالأ�شدقاء  وال�شيوف  الفقراء  اإن  للم�شتقبل�  هموم 
حلول الربكة املالية التي قدمها اهلل، وكان كرمه جزء من اإميانه� 
ملك ال�شجاعة ليعي�س عي�شة كرمية عندما قّدم )اهلل( له النعمة 

وان�شحب اإىل االقت�شاد البدوي يف كل �شي«� 

)26( مولني، فان در، مرجع �شابق، �س126� 
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)3( دافع اجلماعة"الع�شبية"
يقول ابن خلدون يف اأن »الع�سبية)21)« اإمنا تكون من االلتحام 
اإال يف االأقل،  اأن �سلة الرحم طبيعي يف الب�سر  بالن�سب ب�سبب 
ومن �شلتها الن�شرة على ذوي القربى واأهل االأرحام اأن ينالهم 
غ�شا�شة  نف�شه  يف  يجد  القريب  فاإن  هلكة،  ت�شيبهم  اأو  �شيم 
من ظلم قريبه اأو العداء عليه ويود لو يحول بينه وبني ما ي�شله 
فاإذا  كانوا،  مذ  الب�شر  يف  طبيعية  نزعة  واملهالك  املعاطب  من 
بحيث ح�شل  قريبا جدا  املتنا�شرين  بني  املتوا�شل  الن�شب  كان 
ذلك  فا�شتدعت  ظاهرة  الو�شلة  كانت  وااللتمام  االحتاد  به 
مبجردها وو�شوحها واإذا بعد الن�شب بع�س ال�شيء فرمبا تنو�شي 
بع�شها ويبقى منها �شهر فتحمل على الن�شرة لذري ن�شبه باالأمر 
امل�شهور منه فرار من الف�شا�شة التي يتوهمها يف نف�شه من ظلم 
اإذا  واحللف  الوالء  الباب  ومن هذا  بوجه،  اإليه  من�شوب  من هو 
النف�س  التي تلحق  اأهل والئه وحلفه لالألفة  اأحد على  ن�شره كل 
من اهت�شام جارها اأو قريبها اأو ن�شيبها بوجه من وجوه الن�شب، 
وذلك الأجل اللجمة اجلاهلة من الوالة مثل حلمة الن�شب اأو قريبا 
من  »تعلموا  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  قوله  معنى  هذا  ومن  منها، 
اأن�شابكم ما ت�شلون به اأرحامكم« مبعنى اأن الن�سب اإمنا فائدته 
املنا�سرة  تقع  حتى  الرحم  �سلة  يوجب  الذي  االلتحام  هذا 
ال  وهمي  اأمر  الن�شب  اإذ  عنه  م�ستغنى  ذلك  فوق  وما  والنعرة 

حقيقة له ونفعه اإمنا هو يف هذه الو�شلة »االلتحام«� 

)27( ابن خلدون، عبدالرحمن بن حممد، مقدمة ابن خلدون من العرب وديوان املبتداأ 
واخلرب، الطبعة االأوىل، مكتبة لبنان، 1992م، �س55� 
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اإن امللك عبدالعزيز حينما يبذل اخلري فكاأنه يعطي االأولوية ملن 
بادر وحتمل املخاطرة معه فاأما ال�سوؤدد اأو املوت يقول النبي �سلى 
ْن  َدَقِة َما َكاَن َعْن َظْهِر ِغًنى، َواْبَداأْ مِبَ اهلل عليه و�سلم: »َخرْيُ ال�َسّ

َتُعوُل« اأخرجه البخاري. 

عن  تعوي�شًا  كان  �سعود  ابن  عن  لهوؤالء  اخلري  بذل  دافع  اإن 
املا�سي ومكافاأة على اإجناز احلا�سر ومتتني االإدارة ال�سيا�سية، 
»اجلماعة«  الع�سبية  على  االأمر  اأول  يف  املعتمد  احلاكم  وهو 
االإدارة  برجاالت  عبدالعزيز  امللك  ا�شتعانة  عن  فيلبي  د.  يقول 
العثمانية ال�شابقة باحلجاز من اأجل نه�شة الدولة احلديثة: »كان 
)ابن �سعود) قد ح�شد تلك ال�شخ�شيات خالل ال�شنتني اأو ال�شنوات 
ون�شاطات  اأمور  بتويل  لتقوم  احلجاز  دخوله  اإثر  االأوىل  الثالث 
خمتلف اأجهزة الدولة، نيابة عنه واإذا كان هذا االإجراء ال يثبت 
اختيار  يف  �سعود)  )ابن  عند  الغريزي  احل�س  �شدق  بال�شرورة 
ليدل  فاإنه  الدولة،  وظائف  خمتلف  ل�شغل  املنا�شبني  الرجال 
رمبا  التي  �شخ�شيته  يف  اأخرى  مهمة  ميزة  وجود  على  بالتاأكيد 
اأجنبي  تكون نوعًا من االإح�شا�س الطفيف باحلذر من كل ماهو 
وقد جتلت اأعرا�س هذ احل�س بانعدام م�شاعر الود، يف وقت كان 
فيه مهتمًا يف اأن يجتمع حوله – ودائمًا – الوجوه نف�شها، �شواء 
ويومًا  االأوقات،  كافة  )ويف  الر�شميني  من  اأو  العائلة،  اأفراد  من 

بعد يوم، و�شنة بعد �شنة( االأ�شخا�س اأنف�شهم� 
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يت�سرف  وكان  النا�س،  هوؤالء  و�سط  اأع�سابه  براحة  ي�سعر  كان 
وعن  لديه،  الدعابة  روح  عن  يك�سف  وكان  �سجيته،  على  بينهم 
ظرافته التي كانت ت�سد اأزره حيال وطاأة اأعباء احلكم على عاتقه، 
وكان باإمكانه اأن يثق بهوؤالء النا�س الأن معرفته بهم كانت وثيقة، 
كما كانت معرفته بف�سائلهم وباأخطائهم، وقد قَرب )ابن �سعود) 
لقاء  بكرم و�سخاء ال حدود لهما  النا�س منه ومّن عليهم  هوؤالء 
خدماتهم له، وا�ستمر هذا الكرم يف االزدياد مع تعاظم ثروته«)28(� 

تذكر ذات مرة رفقاء التوحيد »الع�سبية« فقال: »اإن اأجمل اأيام 
حياتي كانت خالل �شنوات ات�شال يف ال�شحراء، و�شنوات اجلوع 
والظماأ واخلطر وكان كل يوم من اأيامها يحمل يف طياته احلبور 
وال�شرور، �شقي اهلل تلك االأيام و�شقي رفاقها املخل�شني«)29(� 

 

)28( احلزمي، د� يو�شف بن عثمان، خم�شة ع�شر مبداأ للقيادة عند امللك عبدالعزيز، 
مرجع �شابق، �س42� 

)29( الفقرّي، مرجع �شابق، �س45� 
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�شاد�شًا: اأمناط العمل اخلريي عند امللك 
عبدالعزيز وتطبيقاته

اإن دوافع العمل اخلريي والتطوعي مزروعة يف وجدان القائد الفذ 
»ابن �شعود« ويبقى اأن تدفقها كان رهنًا لظرف الزمان واالإمكانات 
املمار�سة  اأمناط  فاإن  ولذا  موقفي«  »قائد  فهو  واحلدث  املتاحة 
اخلريية تراوحت بني عبدالعزيز االإن�سان اأو عبدالعزيز القائد 

ال�سيا�سي امللهم اأو عبدالعزيز امللك كحاكم دولة. 

1.  امللك عبدالعزيز االإن�شان 
بهما  والرب  الوالدين  تعدى  اإذا  العطاء  »فعل«  �سلوك  اأول  اإن 
فهو موؤ�سر كبري على بطالن اإدعاء �ساحبه اخلري وحمل خيانة 
اإياه  اإال  تعبدوا  اأال  ربك  تعاىل:}وق�شى  قال  الفطرية  الإن�شانية 

وبالوالدين اإح�شانا{ �شورة االإ�شراء اآية )23(� 
اأحمد حمدي  كان اأول بر لعبدالعزيز ابن �شعود يف والديه قال 
الطاهر يف كتابه: )احلجاز مهبط الوحي): »ملا ا�شتقرت االأمور 
للملك عبدالعزيز يف احلجاز ح�شر والده االإمام عبدالرحمن بن 
في�شل اآل �شعود من الريا�س ليوؤدي فري�شة احلج فدخل امل�شجد 
احلرام يطوف بالبيت العتيق ومعه ابنه امللك عبدالعزيز فطاف 
الوالد والولد ولكن االأب كان قد جاوز املائة من العمر، �شعيفًا 
ال يقوى على امل�شي، فاأدركه االإعياء فهبط على االأر�س بعد ثالثة 
اأ�شواط من الطواف فما كان من ابنه امللك الذي ميكنه اأن ي�شدر 
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االأوامر اإىل خدمه وعبيده باأن يحملوه على اأكف الراحة، اإال اأنه 
حمل والده على مراأى النا�س جميعًا! واأمت بقية االأ�شواط«� يقول 
الأول  1333هـ  �شنة  عبدالعزيز  االأمري  راأيت  فيلبي:  جون  �شانت 
مرة حينما دخلت الريا�س ومعي الكولونيل كاينلف اأوين وخربي 
ا�شتقبالنا  يف  وكان  العربية  املالب�س  ارتدينا  وقد  اخلدمة  من 
اإبراهيم بن جميعه فدخل بنا الق�شر اإىل غرفة كان فيها �شيخ 
�شئيل اجل�شم يف نحو ال�شبعني وهو ي�شاأل عن اأحوالنا ويالطفنا�
قال فيلبي: وبينما كنت اأقول يف نف�شي: من هذا؟ واأين ابن �شعود؟ 
اإذ بال�شيخ عبدالعزيز�� وما كان يتوارى حتى انت�شب من زاوية وكان 
منطويًا على نف�شه تاأدبًا يف ح�شور اأبيه فكاأن عيني ل تقع عليه")30(� 
اإن العطاء هو ملن بادر وحتمل املخاطرة معك واأقبل عليك ومل تكن 
متلك �سيئاً من الدنيا فهو يف حمبته اأخل�س واأو�سح ثم تكون وفياً 
مع هذا املا�سي فتعو�س وتكافاأ وهكذا كان امللك ابن �سعود يقول 
منت�شف  يف  القمر  خ�شوف  »ت�شادف  اآل خمي�س)31(:  اإبراهيم 
اإحدى الليايل، واإذا بجريان عبدالرحمن بن مطرف)32( يقولون 
عبدالرحمن،  يا  احلا�شرة  »ال�شالة  القمر:  خ�شف  عندما  له 

امللك  ة  دار  اخلريي،  والعمل  عبدالعزيز  امللك  �شالح  بن  عمر  د�  العمري،   )30(
عبدالعزيز، 1419هـ، �س138� 

دار  بدون،  الطبعة  احلياة،  يف  وجتربتي  اآل �شعود  اأ�شود  اإبراهيم،  اآل خمي�س،   )31(
النجاح، بريوت، 1972م، �س46� 

)32( )حامل بريق امللك عبدالعزيز يف املعارك املتتالية مع اآل ر�شيد، وكان هو الذي 
تعرف على عبدالعزيز بن ر�شيد يف املعركة احلا�شمة التي قتل فيها ابن ر�شيد، 

ف�شاح عندما تعّرف عليه ودّل عليه املقاتلني فحا�شروه وقتلوه(� 
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حا�شر  النكتة  �شريع  هذا  عبدالرحمن  وكان  خم�شوف«  القمر 
البديهة فقال: »اإن كان من جهتي فاإن �شاء اهلل ما يطلع اإىل يوم 
القيامة خل اأهل احللة ي�شّلون فهم الذين ينتظرون طلوعه، اأما 
اأنا فاأعرف طريقي اإىل امل�شجد ويكفيني هذا الفانو�س العبداين« 
يف  القمر  يرقبون  الذين  هم  احللة  �شكان  اآل الر�شيد  )يق�شد 
رواتب من  عبدالعزيز  امللك  لهم  �شهر حيث خ�ش�س  كل  نهاية 
الطرفة،  هذه  النا�س  وتناقل  اجلريان��  �شحك  النا�س(��  دون 
اأن  اإال  منه  كان  فما  اهلل-  -رحمه  عبدالعزيز  اإىل  و�شلت  حتى 
بداأ بتخ�شي�س راتب �شهري لعبدالرحمن والأ�شرته، ثم لالأ�شرة 

ال�شعودية وامل�شتحقني«� 
اإن ثالث العطاء هو للنا�س كافة بال تعقيدات احل�ساب »العّد« 
الأن النية طيبة وفعل الطيب من القول والفعل ي�شبح عادة يقول 
م�شرب  كان  فقد  وجوده  كرمه  »اأما  العقاد)33(:  عبا�س حممود 
جواد  كان  اأنه  جاللته  ل�شرية  اأرخوا  الذين  روى  فقد  االأمثال 
�شمحًا لني العريكة، �شريع النجدة والنخوة، فقد كان يرى يف املال 
اأنه حطام الدنيا، واحلطام فان والروح باق خالد، وقد ن�شحه 
اأ�شدقاوؤه بالكف عن البذل وال�شخاء والكرم فقال لهم: »ما اأغنت 
قارون خزائنه« واملال كالعلم يربو باالإنفاق واأي اإرباء خري من اأن 

ميحو به عن املحتاجني اآالمهم وياأ�شو كلومهم«� 

املكتبة  بدون،  الطبعة  العربية،  اجلزيرة  عاهل  مع  حممود،  عبا�س  العقاد،   )33(
الع�شرية، بريوت، ال�شنة بدون، �س28� 
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فقريًا  اأعطى  للنزهة  يخرج  كان  حينما  يوم  ذات  اأنه  عنه  روي 
الف�شية  الرياالت  ال  اأنها �شرة اجلنيهات  ال�شائق  فاأخربه  �شرة 
وبها ثالثمائة جنيه ذهبي فنادى ال�شائل فاأقبل اإليه كا�شفا ظنا 
منه اأنه �شي�شرتدها فقال له: »اأردت اأن اأهبك الرياالت، وما نويت 
اأخطاأت  حيث  الذهب  هذا  وهبك  الذي  هو  اهلل  ولكن  هذا!  اإال 
اهلل  هبة  ولكنها  هبتي  لي�شت  اإنها  اجلنيهات،  �شرة  فاأعطيتك 
فخذها وا�شكر اهلل وحده عز وجل وا�شرت بها نخياًل واعمل وال 
تك�شل!« ويعقب االأ�شتاذ اأحمد عبدالغفور عطار على هذه الق�شة 
فيقول: "اإن ذلك ال�شائل اليزال موجودًا ولكنه اأ�شبح بف�شل اهلل 

�شاحب نخل وزرع"� 
اإذا اأردت اأن تعرف العطاء االإن�ساين عن غريه من العطاءات كقائد اأو 
ملك فانظر اإذا كان عطاوؤه اأواًل لوالديه ثم وفياً ملا�سيه واأ�سخا�سه 
واأخرياً اأن يكون عطاوؤه متدفقاً على نيته و�سجيته فهذا هو العطاء 

االإن�ساين وهذا هو ابن �سعود. 
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2. امللك عبدالعزيز القائد 
االأخري  اأن  القيادي«  »والعطاء  االإن�شاين  العطاء  بني  الفرق  اإن 
يعطي ب�شبب �سعوره بامل�سوؤولية ثم متكني الرعية »االأتباع« واأن 

ي�شل العطاء ملن ي�شبه ظرفه� 
اأما  اإن ال�سعور بامل�سوؤولية لوحدها فقط هي من �سمات املدراء، 
عطاء القيادة فهو يتخذ القرار وي�ساهم يف اإجناحه بكل ما ميلك 
ومن ماله اخلا�س فيعطي م�سداقية الفرق بني نوعي القيادة: 
واردات  وقلت  احلرب  ن�شبت  عندما  اأنه  روي  القائد،  اأو  املدير 
البالد من االأزواد واالأرزاق خاف على الرعية من ج�شع التجار 
من  وذلك  طعامه  والغني  املوظف  ماعدا  منهم  فرد  لكل  فرتب 
ح�شابه اخلا�س، كما افتتح مراكز متوين حكومية مالأها مبطالب 
زيادة  من  اجل�شعني  التجار  ول مينع  و�شراب  من طعام  النا�س 
االأثمان، بل تركهم اأحرارًا يعملون ما ي�شاوؤون، فمن باع بالثمن 
الذي يبيع به مركز التموين باع، واإال وقفت حركة البيع وال�شراء 
فالتجار  الغايل،  اإىل  الرخي�س  يرتكوا  لن  النا�س  الأن  عنده 
ويباح  اأرادوا،  اإن  متاجرهم  اإغالق  اإىل  اأو  البيع  اإىل  م�شطرون 
اأ�شبح  للكمية حتى  يريد بدون حتديد  ي�شرتي ما  اأن  امرئ  لكل 

اخلزن عبثًا ال فائدة منه)34(� 

)34( العقاد، مرجع �شابق، �س29� 
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اإن ممار�سة امل�سوؤولية هي يف اإيجاد حلول دائمة تغري حال املعطى 
له من عائل اآخذ اإىل منح الفر�س لي�سبح قادر وي�ستغني عنك فال 
الرعوية  من  »اأتباعك«  رعيتك  تنقل  اأن  اأي  اأخرى،  مرة  يطلبك 
اإىل التمكني فالرعوية: عالقة بني طرفني اأحدهما مانح واالآخر 

متلقي الإ�سباع االحتياجات االأ�سا�سية )مال، غذاء، ملب�س،....). 

واالجتماعية  االقت�سادية  القوة  عنا�سر  توفري  التمكني:  اأما 
فر�س  تو�سيع  بهدف  امل�ستهدفة  للفئات  وامل�سرفية  وال�سيا�سية 
عملية  من  اأف�سل  ن�سيب  على  للح�سول  الفئات  هذه  وحرية 
واجتاهات  قيم  يف  تغيري  واإحداث  والتثقيف  بالتوعية  التمكني 

املواطن و�سلوكه)35). 

ا�شرتاتيجية  متكني  خطة  باأكرب  �شعود  ابن  امللك  قام  لقد 
»الهجر«  اأ�ش�س  حينما  احلديث  العاملي  التاريخ  يف  اجتماعية 
العربية  اجلزيرة  �شكان  اأغلب  وهم  وت�شكينهم  البادية  بتوطني 
يف  عبدالعزيز  امللك  »فكر  احلقيل)36(:  عبداهلل  يقول:  اآنذاك 
حول  للبادية  م�شتقرة  حياة  تاأمني  اإىل  يرمي  اإ�شالحي  م�شروع 
االإيجابيات  وا�شتثمار  الزراعة  تعليمهم  ثم  ومن  املياه  ينابيع 
اأن خري واأف�شل و�شيلة الإقناع هوؤالء  الكامنة داخل هوؤالء، وراأى 
يف  ال�شحيحة  االإ�شالمية  املبادئ  وغر�س  تعليمهم  هو  )البدو( 

اإىل  اخلريية  من  املدين  املجتمع  ملنظمات  التنموي  الدور  اأماين،  د�  قنديل،   )35(
ملجل�س  التنفيذي  واملكتب  اخلريية  العنود  موؤ�ش�شة  االأوىل،  الطبعة  التمكني، 

وزراء العمل وال�شوؤون االجتماعية، الريا�س، عام 1430هـ، �س15� 
)36( احلقيل، مرجع �شابق، �س173� 
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امللك عبدالعزيز  الدينية و�شخ�شية  واأمام قوة احلجة  نفو�شهم 
امل�شروع  ذلك  ثمار  بداأت  القبائل،  اإىل  اأر�شلهم  الذين  والدعاة 
باالأر  عرفت  هجرة  اأول  تكونت  هـ   1329 عام  ففي  اأكلها،  توؤتي 
اأعطيت لفي�شل  طاوية و�شكنها )�شعد بن مثيب من حرب( ثم 
الدوي�س وجماعته من مطري ثم تتالت الهجر حتى اأ�شبح عددها 

�شبعني هجرة«� 
ال�شيا�شة  غر�س  وحتقيق  امل�ستدامة«  »التنمية  عن  يقول  ثم 
باال�شتقرار يف هجر  البادية  �شكان  »اأقنع  بالتمكني:  االجتماعية 
اجتماعي  وعي  كاأخوان خللق  والتجارة  الزراعة  يبا�شرون  حيث 
اأ�شمى يف االجتاه القبلي ولقد وفرت لهم مزيدا من االأمن وحت�شنا 

يف م�شتوى املعي�شة ودعما وم�شاعدة منتظمة من الدولة«� 
اإن قيادة التمكني والتنمية التنفعك اإال بالعلم واالهتمام باأهله 
وطباعة الكتب ون�سرها يقول د� فهد ال�شماري)37(: »اإن ت�شجيع 
اإزدهار  اإىل  اأدى  العلمي  وجهاده  للمعرفة  عبدالعزيز  امللك 
واملكتبات،  الكتاب  حركة  تن�شيط  وبالتايل  واملطابع  الطباعة 
على  طبعت  التي  املوؤلفات  بها  متتاز  التي  ال�شمات  بني  ومن 
نفقة جاللته من هذا الكم الكبري من ذخائرالرتاث اال�شالمي 
وابن  حنبل  ابن  مثل  ال�شلف  اأعالم  كتب  مع  تركيزها  ونفائ�شة 
قدامه وابن تيمية وابن القيم وغريهم وتنفع مو�شوعاتها حيث 
�شملت العقيدة والتف�شري والفقه واللغة العربية واآدابها والتاريخ 

امللك عبدالعزيز،  امللك عبدالعزيز، دارة  املكتبات يف عهد  ال�شال، د� �شال،   )37(
الريا�س، 1419هـ، �س139� 
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اال�شالمي واجلغرافيا واالأن�شاب وغريها ون�شر كتب ال�شيخ حممد 
ال�شلفية  الدعوة  حقيقة  ن�شر  بهدف  وتالمذته  عبدالوهاب  ابن 
كما تعددت املطابع من م�شر وال�شام والهند ومكة املكرمة«� 

 اأخريا من �سمات »العطاء القيادي« اأن ي�سل العطاء ملن ي�سبه 
اإ�سالمية  عقيدة  �ساحب  ثائر  كل  ويعترب  فينفعل  ظرفه، 
�سحيحة وحق م�سلوب ي�ساركه املعاناة، هو قريب اإليه وق�سيتهم 

ق�سيته اأنها ذات الق�سة، ق�سة واحدة بروايات خمتلفة. 

امللك  اأن  املن�شف  »يالحظ  الدواليبي)38(:  معروف  د.  يقول 
عبدالعزيز -رحمه اهلل- واأوالده من بعده حر�شوا على اأن تكون 
منها  �شواهد  ولذلك  امل�شلمني  جلميع  ال�شعودية  العربية  اململكة 
اأنه عندما كنت رئي�شا لوزراء �شوريا قدمت اإىل امللك عبدالعزيز 
�شارحا له و�شع البالد وحاجتها للدعم املادي يف وجه التهديدات 
ال�شهيونية وال�شيوعية وكان ذلك يف وقت كان الو�شع االقت�شادي 
للمملكة �شعبًا فلما ا�شتمع -رحمه اهلل- اإيل، قال يل: اأب�شر، وقام 
-رحمه اهلل- با�شتالف من �شركة التابالين على امليزانية القادمة 

فمن يفعل ذلك غري رجل �شغلته هموم امل�شلمني جميعا؟«� 

)38( الفّقري، مرجع �شابق، �س103� 



47

نافح امللك عبدالعزيز ون�سر ق�سية فل�سطني ومن اأقواله للجنة 
يف  وردت  التي  عام1315هـ  االأمريكية)39)  الربيطانية  التحقيق 
فل�شطني  ال�شهيونية يف  ق�شية  »اإن  به  التقوا  حما�شرها عندما 
تهم امل�شلمني والعرب ب�شورة عامة، وتهمني ب�شورة خا�شة، واإن 
العداوة التي بني اليهود وامل�شلمني لي�شت وليدة عهد جديد، واإمنا 
هي نتيجة عداء قدمي يرجع اإىل اآالف ال�شنني وقد ذكرها اهلل يف 
ا�ِس َعَداَوًة ِللَِّذيَن اآَمُنوا اْلَيُهوَد   النَّ  اأَ�َشدَّ كتابه حيث قال: }َلَتِجَدنَّ
ا  ِذيَن َقاُلوا اإِنَّ ًة ِللَِّذيَن اآَمُنوا الَّ  اأَْقَرَبُهْم َمَودَّ ِذيَن اأَ�ْشَرُكوا َوَلَتِجَدنَّ َوالَّ
وَن{«  ُهْم ال َي�ْشَتْكرِبُ نَّ ي�ِشنَي َوُرْهَبانًا َواأَ  ِمْنُهْم ِق�شِّ نَّ اَرى َذِلَك ِباأَ َن�شَ

�شورة املائدة، اأية 82� 
وذكر جاللته اأن ماجاء يف هذه االآية الكرمية هو عماد �شيا�شته 
و�شيا�شة امل�شلمني الدينية� وقال: اأما الذي يهمني ب�شورة خا�شة 
اأنني  فهو  امل�شلمني  من  غريي  يهم  عما  زيادة  الق�شية  هذه  يف 
من العرب، والعرب وامل�شلمون يعرفون ديانتي ومت�شكي باأحكام 
وما  بي،  ظنهم  حل�شن  عني  يقبلونه  عنهم  اأقول  وما  االإ�شالم، 

يعرفونه من �شدق نيتي ومت�شكي بعقيدتي� 
ثم قال جاللته: »اليهود اأعداوؤنا يف كل مكان، وهم يف كل بقعة 

ياأتون اإليها يف�شدون ويعلمون �شد م�شلحتنا«�

)39( اخلطيب، ال�شيد عبداحلميد – تعليق د� فهد ال�شماري -، االمام العادل عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن اآل �شعود، دارة امللك عبدالعزيز، الريا�س، 1419، �س479� 
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اإن العطاء يتعدى عطاء الن�سرة اإىل عطاء الرعاية، ففي جملة 
اأطفال  بتعليم  يتربع  �شعود  )ابن  وبعنوان  امل�شرية  �شاعة  اآخر 
مببلغ  اآل �شعود  عبدالعزيز  امللك  جاللة  »تربع  الالجئني)40((: 
يف  الالجئني  الفل�شطينيني  الطالب  لتعليم  لبنانية  لرية  32األف 
اجلامعة االأمريكية وقد علق رئي�س اجلامعة الدكتور )بن روز( 
على هذا التربع قائاًل اأننا ن�شعر ب�شكر عميق جلاللة العاهل ال�شعودي 
االأعمال  هذه  ملثل  دائمًا  ال�شباق  كان  جاللته  واإن  املنحة  هذه  على 
اجلامعة  �شعوبات  جتاه  لي�س  حازمة  خطوة  اتخذ  واأنه  االإيجابية 
الفل�شطينية  امل�شكلة  بل جتاه  الالجئني  املالية بخ�شو�س  االأمريكية 
بكاملها الأن الثقافة هي من االأمور االأولية التي متكن طالب فل�شطني 

من التغلب على �شعوباتهم وتوجيههم توجيها عمرانيًا«�
اإن امللك )ابن �سعود) ي�سعر بعمق بكل ما ي�سعر به الفل�سطينيون 
كونه �ساحب عقيدة، ويف يقينه اأن �سريبته النجاح هي اأن تبذل 

اخلري وتو�سله ملن �ساركك املعاناة ثم تدافع عنه. 

امللك  دارة  العربية،  ال�شحافة  يف  عبدالعزيز  امللك  نا�شر،  د�  اجلهيمي،   )40(
عبدالعزيز، الريا�س، الطبعة بدون، عام1419هـ، �س94� 
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3. امللك عبدالعزيز حاكم دولة 
يف  ا�سرتاتيجيات  ثالثة  اهلل-  -رحمه  عبدالعزيز  امللك  �شلك 
التي ورثت هياكل تنظيمية  اأولهما: يف احلجاز  العمل اخلريي 
موؤ�ش�شية لعمل خريي منظم وقائم فقام براعيته ودعمه وتطوير 
اأما  والكوارث،  االأزمات  حال  يف  بقوة  فيه  ويتدخل  ت�شريعاته 
القائد حينما  لعبدالعزيز  وامتداد  اأقرب  الثانية: يف جند وهي 
ا�شتخدم اأ�شلوب العطايا واملخ�ش�شات واال�شرتاتيجية االأخرية 
املناطق  اأمراء  اأو  املواطنني  من  الطلبات  كافة  ا�شتقبال  هي: 

والوجهاء ثم التحقق منها واإنفاقها ب�شروط:

1. ا�شرتاتيجية الرعاية والدعم والتنظيم والتدخل يف 
االأزمات والكوارث

احلجاز  يف  الر�شمي  واملنظم  املعا�شر  اخلريي  العمل  ن�شاأة  اإن 
كان مب�شاركة املوؤ�ش�س )ابن �شعود( من عام1347هـ - اإىل عام 
املح�شنني  اأو  بادر -رحمه اهلل- ورجال حكومته  1372هـ حينما 
زبيدة  عني  منها:  عدة  مب�ساريع  وخارجها  اململكة  داخل  من 
وغريها من العيون، وجمعية الطريان العربية، وجمعية االإ�شعاف 
اخلريي، ودار العجزة مبكة املكرمة، ودار االأيتام مبكة املكرمة 
احلرمني  واأوقاف  العليا  ال�شدقات  وجلنة  املنورة،  واملدينة 
الفخرية، ومدر�شة دار احلديث، ومدر�شة  واملدر�شة  ال�شريفني، 
اإمناء  وخدمات  ال�شريفني،  احلرمني  وخدمات  العلمية،  الرتقي 
مبكة  اخلريية  والتكايا  ال�شعودي،  االإ�شالمي  واملعهد  احلرمني، 
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املكرمة وباملدينة املنورة وبجدة، هذا وقد اأهتم جمل�س ال�شورى 
وموقعه مكة املكرمة بامل�شاريع اخلريية كما تدل تقاريره ومنها 
الذي ت�شمن قرارات ذات �شلة  تقرير عام 1354هـ - 1355هـ 
املدينة  اأوقاف  تفتي�س  حول  قرار  ومنها:  اخلريية  باالأن�شطة 
املنورة وقرار اإر�شال ثالثة طالب من دار االأيتام باملدينة املنورة 
اإدارة االأوقاف مبكة املكرمة  اإىل القد�س للدرا�شة وقرار تفتي�س 
والقرار اخلا�س بطوابع جمعية اال�شعاف اخلريية مبكة املكرمة 
والقرار ب�شاأن جلب ماء عني زبيدة باملوا�شري ل�شكان احلفائر)41(� 
ومن مناذج الدعم النقدي والرعاية للم�ساريع اخلريية يف احلجاز 
هو التربع ثم افتتاح دار االأيتام مبكة املكرمة يف 1357/12/3هـ 
يف احتفال كبري ح�شرة العديد من كبار ال�شخ�شيات اال�شالمية 
املنهل)42(بقولها:  جملة  احلفل  وت�شف  العام  ذلك  حجت  التي 
االأيتام اجلديدة  بناية دار  بافتتاح  الذي احتفل فيه  اليوم  »كان 
م�شهودًا،  تاريخيًا  يومًا  املعظم  امللك  جاللة  رعاية  حتت  مبكة 
اأُذن بت�شريف املوكب امللكي  اإىل احل�شور ثم  فقد بّكر املدعوون 
فتف�شل  الدار  باب  على  حريري  �شريط  و�شع  كان  وقد  العايل، 
الطابق  اإىل  جاللته  و�شعد  بافتتاحها،  املعظم  امللك  جاللة 
العلوي، حيث ت�شّدر املجل�س، وكان مبعيه جاللته ح�شرة �شاحب 

امللك  عهد  التطوعي يف  اخلريي  العمل  ن�شاأة  على  اأ�شواء  د� خمتار،  عجوبة،   )41(
الريا�س،  اخلريية،  الن�شائية  النه�شة  جمعية  بدون،  الطبعة  عبدالعزيز، 

1419هـ،، �س15� 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  االأيتام  رعاية  نا�شر،  بن  عبداهلل  ال�شدحان،   )42(

الطبعة بدون، دارة امللك عبدالعزيز، الريا�س، 1419هـ، �س97� 
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ال�شمو امللكي ويل العهد االأمري �شعود االأفخم وبقية اأمراء االأ�شرة 
املالكة، كما كان يف طليعة احلا�شرين �شاحب املعايل وزير املالية 
فاألقى كل  الدار،  تلميذان من  ال�شليمان� وتقدم  ال�شيخ عبداهلل 
منهما خطبة نف�شية عن تاأ�شي�س الدار، ونّوها مبا لعطف جاللة 
امللك املعظم عليها من ف�شل واإنها�س، ثم تقدم االأ�شتاذ اأحمد 
اإبراهيم الغزاوي �شاعر جاللة امللك فاألقى ق�شيدة رائعة قوبلت 
بالتهاف واال�شتعادة، ونه�س بعده ف�شيلة االأ�شتاذ ال�شيد حممد 
�شطا فاألقى خطبة جيدة، وكان لها الواقع اجلميل يف النفو�س، 
مدير  امل�شلح  بك  مهدي  كلمة  فاألقى  �شاكر  فوؤاد  االأ�شتاذ  وقام 

االأمن العام بالنيابة �شعادته، وقوبلت باال�شتح�شان��� الخ«� 
اأما عن تطوير ت�سريعات العمل اخلريي يف احلجاز فقد اأ�شدر 
امللك عبدالعزيز اأمر ملكي)43( بتاأليف: »جلنة عليا مركزية من 
ل�شاحب  العام  النائب  قبل  من  يعينون  اأع�شاء  واأربعة  رئي�س 
اجلاللة امللك املعظم وت�شمى هذه اللجنة: اللجنة العليا لتوزيع 
مركزها يف  يكون  واإدارتها،  واملخ�س�سات  واالإعانات  ال�سدقات 
مكة املكرمة، ومهمتها االإ�شراف على توزيع ال�شدقات واالإعانات 
واملخ�ش�شات« ويدل نظام اللجنة على حر�س امللك عبدالعزيز 
ال�شدقات  اأن  فيه  جاء  اإذ  كافة  للم�شلمني  و�شمولة  اخلري  على 
واملخ�ش�شات تعترب م�شروعة اإذا كانت يف اإحدى الغايات االآتية: 

)43( عجوبة، مرجع �شابق، �س25� 
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• اإعانة الفقراء وامل�شاكني واأبناء ال�شبيل من امل�شلمني� 	
• فتح املالجئ واملطاعم واملدار�س وامل�شت�شفيات� 	
• ن�شر الدعوة الدينية والعلم والتهذيب االإ�شالمي� 	
• اأعمال الرب واالإح�شان خالف املذكور اأعاله� 	

اأما عن تدخله -رحمه اهلل- يف االأزمات والكوارث يف احلجاز، 
د.  يقول  1350هـ  عام  �شديد  قحط  املنورة  املدينة  اأ�شاب  فقد 
اإىل  القحط  اأخبار  الال�شكلي  اأجهزة  »نقلت  العمري)44(:  عمر 
وتاأمني  لهم  مربة  واإقامة  باإغاثتهم  فاأمر  عبدالعزيز،  امللك 
وجبات يومية جلميع الوافدين وكان معظمهم من �شرقي املدينة 

و�شمالها«� 

2. ا�شرتاتيجية العطايا واملخ�ش�شات:

جند  يف  اخلريي  اال�سرتاتيجي  عبدالعزيز  امللك  اإنفاق  اإن 
للبادية واحلا�شرة كان يعتمد على االأعطيات والتربعات وح�سن 
بعد  وبالتحديد  العام  مدار  على  للحاجات  واال�ستماع  ال�سيافة 
جمع الزكاة يف اأوقات خم�شو�شة، يقول د. خمتار عجوبة: »اأما 
بالن�شبة للريا�س فقد كانت العادة اأن حت�شر وفود القائل اإليها 
اأو  ثالثة  خالل  عبدالعزيز  امللك  اجلاللة  �شاحب  هبات  لنيل 
اأربعة اأ�شهر من ربيع االأول اإىل غرة رجب من كل عام؛ ولكن امللك 
عبدالعزيز – وحر�شًا منه على اإخراج الزكاة يف وقتها وجمعها 
من خمرجيها اأدخل على هذا الرتتيب تعدياًل يف عام 1358هـ، 

)44( الُعمري، مرجع �شابق، �س18� 
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اإىل  يكون ح�شورها  ال  باأن  القبائل  اإىل جميع  االأوامر  ف�شدرت 
العا�شمة )الريا�س( اإال بعد انتهاء عمال الزكاة من اأعمالهم«� 

ثم يوافقني القول د. خمتار عجوبة باأن اأ�سلوب العطاء القيادي 
املنظم كان اأقرب لنفو�س وحاجات جند ثم يعدد اأنواعها بقوله: 
»ولعل هذا النوع من االإنفاق اخلريي على البادية واحلا�شرة كان 
اأكرث مالئمة للعمل اخلريي يف منطقة جند«، يقول الروي�سد عن 
اأ�شماء  اأن  بالذكر  واجلدير  بالريا�س:  احلكم  ق�سر  يف  االإنفاق 
وم�شميات هذا االنفاق كانت تختلف قبل و�شع االأنظمة احلديثة 
وعينية  مالية  واأعطيات  هبات  فهناك  ذلك،  بعد  عليه  هي  عما 

عرفت باالأ�شماء االآتية قبل التنظيم )احلديث للدولة( وهي:
ال�شرهة: اأعطية مالية تدفع من خزينة الدولة للوافدين اإىل   �1
هذا الق�شر بق�شد ال�شالم على جاللة امللك عبدالعزيز وطلب 
الهجر  و�شكان  القبائل  روؤ�شاء  اآنذاك  يغد  كان  من  واأهم  نواله� 
البلدان� وتكون هذه االأعطية  اأ�شر احلوا�شر من خمتلف  وكبار 
مرة واحدة يف ال�شنة تدفع للرئي�س الوافد وملن يقدم معه بعد اأن 
تعر�س اأ�شمائهم على جالته في�شع اإزاء كل ا�شم االأعطية املنا�شبة� 
اأفراد  بها  ويخ�س  العمر،  ثابتة مدى  مالية  اأعطية  القاعدة:   �2
من م�شاهري روؤ�شاء احل�شر وروؤ�شاء القبائل من املحاربني وممن 
ثابت م�شجل يف  االأعطية حق  للجهاد� وهذه  ا�شمه ودعي  �شجل 
الديوان امللكي بالق�شر يح�شل عليه الفرد من جهات ال�شرف 

مبجرد مرور �شنة من االأعطية ال�شابقة� 
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3� الربوة: اأعطية تدفع ملرة واحدة، وتكون عو�شًا اأو نقدًا اأو حولة 
مالية يقب�شها �شاحبها من جباة الزكاة مبا�شرة اأو من اجلهات 

التي تتوفر فيها بيوت املال للدولة� 
4� املعونة: اأعطية غري حمدودة بف�شل اأو زمن، تعطى ملن يقدم 
عر�شًا عن حاجته اأو اعوازه اأو بذمته اإلتزامات مالية ال ي�شتطيع 
�شدادها، وهذه املعونة تكون للحا�شرة والبادية على حد �شواء� 
5� الك�شوة: تعطى يف ال�شنة مرة واحدة وتتكون من »بق�شة« ت�شتمل 
اجليدة  الك�شوة  فهناك  ورتب  درجات  وهي  وك�شوة  عباة  على 
بالك�شوة  ويخ�س  العادية،  والك�شوة  الو�شط  الك�شوة  وهناك 
وطلبة  القوم  وعلية  والعلماء  وم�شت�شاروه  امللك  حا�شية  اجليدة 
العلم وكتاب الدواوين، كما يخ�س بالك�شوة العادية قراء القراآن 
الدرجة  من  واحلا�شية  واخلويا  واحلرا�س  امللكية  الق�شور  يف 
الثانية� وموعد الك�شوة الع�شرة االأواخر من �شهر رم�شان املبارك 

وي�شحب هذه الك�شوة يف الغالب بع�س النقود� 
من  الق�شر  وخدم  واالأمريات  لالأمراء  الك�شوة  هذه  وتعطى 
الرجال والن�شاء، والعاكفني للعبادة يف م�شجد الق�شر وامل�شاجد 

القريبة منه� 
ديوان  التقليد(  هذا  اإلغاء  )قبل  الك�شوة  هذه  دفع  على  ويقوم 
خا�س يراأ�شه ال�شيخ العال حمد بن فار�س رئي�س خزينة الق�شر 
اأي�شًا ثم حممد بن عتيق ثم اإبراهيم ال�شايقي فيما بعد، ويتوىل 
على  والعاكفني  العلم  وطلبة  للعلماء  اأك�شية  توزيع  الديوان  هذا 

العبادة ومدر�شي كتاتيب حتفيظ القران الكرمي� 
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املوظفني  وكبار  واالأمريات  لالأمراء  املمتازة  االأك�شية  اأما 
وامل�شت�شارين واحلا�شية فيقوم على توزيعها وزير اخلا�شة امللكية 
ال�شيخ عبدالرحمن الطبي�شي وله م�شاعدون ومعاونون يتوىل كل 
املعاونني  اأولئك  واأ�شهر  االأعطيات�  هذه  توزيع  من  ق�شمًا  منهم 

االأ�شتاذ �شعد بن عبدالعزيز بن روي�شد وحممد بن �شاهني� 
امللك  حياة  من  متاأخر  وقت  واإىل  قدميًا  يوجد  ال�شيافة:   �6
ثالثة  الريا�س(  يف  احلكم  )ق�شر  الق�شر  هذا  يف  عبدالعزيز 

اأنواع من ال�شيافة� 
امللك  على  لل�شالم  والقادمني  الوفود  لكبار  ممتازة  �شيافة 
االأربطة  �شكان  من  العلم  لطلبة  خا�شة  و�شيافة  عبدالعزيز، 
عامة  يرتادها  عامة  و�شيافة  للغرباء،  املخ�ش�شة  وامل�شاكن 
البادية والفقراء والقادمون اإىل العا�شمة من ذوي احلاجات اأو 

الباحثني عن العمل� 
وهذا التقليد قدمي جدًا وله اأخبار يف كتب تاريخنا املحلية التي 

كتبت عن الدولة ال�شعودية االأوىل والثانية� 
وعن ال�شيافة اأي�شًا يقول عبداهلل الزامل)45(: »وعدا هذا وذاك 
للفقراء  اأعدها  )ثليم)  ت�شمى  الريا�س  يف  دارًا  جلاللته  فاإن 
يوؤمه  )امل�سيف)  عليها  واأطلق  البادية خ�شو�شًا  ولرجال  عمومًا 
يف اليوم اآالف من النا�س �شباحًا وم�شاًء، يقدم لهم طعام االأرز 
اأكيا�س من  واجلري�س واللحم، وبها قدر يطبخ فيه يوميًا ع�شرة 

االأرز، وعندما يراد غ�شله ينزل اإليه بدرج خا�س«� 

)45( العمري، مرجع �شابق، �س227� 
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3. ا�شرتاتيجية ا�شتقبال الطلبات 

خمتلف  من  الطلبات  اإجابة  على  حري�شًا  عبدالعزيز  امللك  كان 
كتب  فقد  اأواًل  الطلب  حقيقة  من  يتاأكد  فكان  اململكة  اأنحاء 
-رحمه اهلل- ذات مرة ملحمد بن �سرمان وحممد بن مر�سي 
وجماعته  قويد  بن  خلف  لنا  ذكر  يقول:»���  الدوا�شر  وادي  يف 
اإن  اأن م�شجدهم �شيق عليهم ويحتاج اإىل زيادة م�شباح فاأنتم 
�شاء اهلل ت�شوفونه وتعرفوننا باحلقيقة��«، ثم بعد التحقق يتخذ 
القرار املنا�سب وي�سع ال�سروط الإنفاذه موؤكدًا على »اال�ستدامة« 
قراراته  اإحدى  يف  عبدالعزيز  امللك  يقول  االأوقاف  خالل  من 
عبداملح�شن  وامل�شجد،كّلفت  الق�شر  طرف  »من  اخلريية)46(: 
عقب  والباقي  امل�شجد  يكفي  الذي  الق�شر  من  يقطع  دعفق  بن 
منه  ويجعل  فيها  يتعلمون  للعيال  مدر�شة  منه  يحط  امل�شجد 
دكاكني �شبالة )وقف) على املدر�شة وال�شدقات ويقطع ما يكفي 
لب�شتان للقليب)47(يغر�س واجلميع كله على نظر عبداملح�شن ماال 

حد فيه مدخال���«� 
خا�س  باب  ال�سعودية  للدولة  العامة  امليزانية  يف  كان  اأخرياً 
باأعطيات امللك ومرباته مق�سم اإىل خم�سة اأق�سام: اإعانة املوؤ�س�سات 
اخلريية، واأعطيات ملكية مقررة، واأعطيات ملكية غري مقررة، 

)46( املرجع ال�شابق، �س171� 
املي�شاأة  اأن  وهو  البيئة  وحماية  الف�شالت  تدوير  جانب  يف  للغاية  مهم  ملمح   )47(
تكون قريبة من القليب«البئر«وبعد ذلك يحفر ممر مائي ينحدر فيه ف�شالت 

الو�شوء اإىل هذا النخل املغرو�س� 
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وبدل ك�ساوي، و�سدقات وفيما يلي منوذج)48(:
-)13111311131ال�سنة

2894906243771925849067917531املوؤ�س�سات اخلريية
184775694078163591545324150804528اأعطيات مقررة

3873315174383610502106667361بدل ك�ساوي
32742115172512532203162372024991اأعطيات غري مقررة

221456025668635565456333468800�سدقات
8013350767883078122866626270883211املجموع

عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  1432هـ،  ال�شحراء،  من  مقاتل  مو�شوعة   )48(
 �www�moqatel� com :4اآل �شعود، �س
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�شابعًا: اأثر العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز 
على العمل اخلريي ال�شعودي 

احلياتي  الديني  برتاثه  العربية  اجلزيرة  اإن�سان  اأ�سالة  اإن 
عند  القيادة  وروح  التاريخية  العرب  و�سيم  وعادات  واالأخروي 
عبدالعزيز ابن �سعود كما راأينا تلك اخللطة الثقافية احل�شارية 
االأر�س عرب  النا�س يف  توحيد  ثم  ال�شماء  توحيد اهلل يف  ما بني 
البعيد  والعربي  االإ�شالمي  املا�شي  ا�شتئناف  دومًا  تن�شد  دولة 
اال�شتقرار  اأجل  من  والقوة  الفكرة  بتحالف  االإ�شالح  وجتديد 
والتنمية والعطاء ونحن اليوم اأمام م�سهد ميداين الأعمال خريية 
اأن يكون لوال اهلل ثم القيادة املجبولة  وتطوعية ما كان ميكن 
على حب اخلري وورثت قيم اخلري يف ممار�ستها كحكومة وحّكام 

وجمتمع فاهلل قد اأوزع بال�شلطان ما ل يزع بالقراآن� 

من  تنطلق  اململكة  »اإن  الر�سود:  حممد  بن  �سعود  ال�شيخ  يقول 
الواقع االإ�شالمي واالإح�شا�س االإن�شاين بامل�شوؤولية والذي ا�شتقته 
الهدى حممد �شلى اهلل عليه  االإ�شالم وهدي ر�شول  تعاليم  من 
و�شلم ومن ثم فهي ال تر�شى بال�شلبية اأو االنزواء اأو عدم املباالة 
جتاه ق�شايا االأمة االإ�شالمية وهي بالتايل ال تريد اأن تق�شر يف 
واجباتها التي و�شعها على عاتقهم حكام هذا البلد االأخيار وعلى 

راأ�شهم امللك عبدالعزيز-رحمه اهلل- «� 
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 1. العمل اخلريي احلكومي 
وهي  عام1380هـ  تاأ�ش�شت  التي  االجتماعية  ال�شوؤون  وزارة   
بدورين  تقوم  حيث  وتنظيمه  اخلريي  بالعمل  املخت�شة  الوزارة 
اأجل حتقيق الرعاية  اأخرى من  اأدوار ثانوية  رئي�شني ف�شاًل عن 

والتمكني االجتماعي وهما:

اأ. �شندوق ال�شمان االجتماعي 

يعمل �شندوق ال�شمان االجتماعي على اإي�شال خدماته يف جمال 
ال�شمان االجتماعي اإىل امل�شتفيدين من خالل مكاتبها املنت�شرة 
يف خمتلف مناطق اململكة وعددها)96( مكتبًا والتي بدورها يتم 
ت�شجيل احلاالت اجلديده للم�شتفيدين من معا�شات وم�شاعدات 
وتعديل القرارات للحاالت القائمة وعمل البحث امليداين ومتابعة 
جميع احلاالت مع البحث االآيل يف مركز املعلومات بوكالة ال�شمان 
االجتماعي وقد بلغ عدد امل�شرتكني يف عام 1433هـ )768( األف 
م�شرتكًا مبيزانية قدرها مليار و�شت و�شتني مليون ريال �شهريًا 
للم�شرتكني عددها  ويقوم ال�شندوق بربامج اجتماعية م�شاندة 
ت�شعة برامج: »امل�شاعدات ال�شمانية، والدعم التكميلي، والفر�س 
الكهرباء  فواتري  – دعم  املدر�شي  والزي  – احلقيبة  والتاأثيث 
واملاء – بطاقات ال�شراء املخف�شة – التاأمني ال�شحي – ترميم 

املنازل – امل�شاريع االنتاجية«� 



ب. االإ�شراف على املوؤ�ش�شات اخلريية

ترخ�س الوزارة للجمعيات اخلريية وفق نظام اجلمعيات ال�شادر 
معنوي  دعمًا  تدعمها  ثم  1410/06/25هـ  وتاريخ   107 برقم 
والرقابة  بفعالية  اأهدافها  حتقق  ملا  مهمتها  وت�شهيل  بالتوجيه 
املادي  الدعم  اأما  �شنوية،  تقارير  مبوجب  خمرجاتها  على 
 %80 تبلغ  امل�سروفات  واإعانة  التاأ�سي�س،  اإعانة  اإيجازه:  فيمكن 
ب�شعر  الكهربائي  التيار  اإجمالها من �شمنها احل�شول على  من 
طارئة  واإعانة  اأر�س،  وقطعة  للمباين  اإن�شائية  واإعانة  خمف�س، 
بتنفيذ بع�س براجمها  الوزارة  تقوم  اأي عجز� كما  عند حدوث 
االأطفال  ورعاية  املعوقني  تدريب  تلك اجلمعيات مثل  من خالل 

ال�شيما ذوي الظروف اخلا�شة� 

ج. امل�شاعدات اخلارجية
ن�شبة  بلغت  حيث  العال  يف  للم�شاعدات  مانع  اأكرب  اململكة  تعترب 
امل�شاعدات اإىل الناجت القومي االإجمايل 3� 71% بينما يف الواليات 
ويف   %60  �0 فرن�شا  ويف   %20  �0 تتعدى  ال  االأمريكية  املتحدة 
بريطانيا 0� 32% واأقرب دولة للمملكة هي ال�شويد 0� 9%� وتتنوع 
امل�شاعدات ما بني م�شاعدات اإغاثية ر�شمية اأو امل�شاعدات الثنائية 
بناء على اأتفاق ثنائي اأو امل�شاعدات االقت�شادية متعددة االأطراف� 

 د. املنظمات الوطنية 
وتوقيت  غر�س  ذات  وجلان  منظمات  �شناديق  اململكة  اأ�ش�شت 
التطوعي  اخلريي  والعمل  االجتماعي  باالقت�شاد  تهتم  حمدد 
تاأ�ش�س  للتنمية  ال�شعودي  ال�شندوق  املوؤ�ش�شات  تلك  اأبرز  ومن 
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يف  ناميًا  بلدًا   )63( قرو�شه  من  ا�شتفادت  حيث  1394هـ  عام 
واملن�شاأة  ال�شعودي  االأحمر  الهالل  جمعية  وكذلك  قارات  اأربع 
باملر�شوم امللكي رقم )1( بتاريخ 1483/01/17هـ ويقوم نظامها 
على اأ�شا�س اتفاقية جنيف واملبادئ التي اأقرتها موؤمترات الهالل 
للجمعية  االأ�شا�شي  والهدف  الدولية  االأحمر  وال�شليب  االأحمر 
هو ال�شعي لتخفيف حده امل�شائب واالآالم الب�شرية دون متييز اأو 

تفرقة يف املعاملة الأي �شبب� 
اأما عن اللجان ذات الغر�س والتوقيت املحدد لتقدمي م�شاعدات 
عدة  اأطلقت  فقد  التاأخري  حتتمل  ال  مكثفة  واإمنائية  اإغاثية 
جلان من اأبرزها الهيئة العليا جلمع التربعات مل�سلمي البو�سنة 
الإغاثة  امل�سرتكة  ال�سعودية  واللجنة  1412هـ  عام  والهر�سك 
الإغاثة  ال�سعودية  واللجنة  1419هـ  عام  وال�سي�سان  كو�سوفا 

ال�سعب االأفغاين عام 1422هـ� 

هـ. املنظمات الدولية 
اأ�شمية  اأداء ر�شالتها اخلريية من خالل موؤ�ش�شات  اململكة  تتابع 
تاأ�ش�شت  التي  االإ�شالمي  العال  كرابطة  ورعايتها  اإ�شالمية 
عام1381هـ والبنك االإ�شالمي للتنمية وقد تاأ�ش�س عام 1393هـ 
ومتلك اململكة ما ن�شبة 23% من راأ�س ماله ويقدم قرو�شًا مي�شرة 
النقد  ك�شندوق  عربية  موؤ�ش�شات  اأو  االإ�شالمي  العال  لبلدان 
وقد  العربي  العال  لبلدان  مي�شرة  قرو�شًا  يقدم  الذي  العربي 

تاأ�ش�س عام 1396ه ومتلك اململكة 15% من راأ�س ماله )49(�
االأبي�س  وال�شجل  ال�شعودية  العربية  اململكة  الر�شود،  بن حممد  �شعود  الر�شود،   )49(
للم�شاعدات اخلارجية، وزارة التعليم العايل، الريا�س، 1422هـ �س33، �س53� 
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2. العمل اخلريي للحكام 
وّرث امللك عبدالعزيز ثقافة التطوع وبذل اخلري داخل بيت احلكم 
جمعيات  اأ�ش�س  من  فمنهم  البارزين  واالأمراء  امللوك  �شيما  ال 
خريية خا�شة اأو اأوقاف اأو رعايته ملوؤ�ش�شات خريية اأهلية بتربعه 
بع�شهم  يت�شل  فيما  االآخرين على ذلك  املبا�شر وح�س  النقدي 

باملحتاجني مبا�شرة من خالل مكتبه اخلا�س� 

 اأ. اجلمعيات اخلريية اخلا�شة

اأن�شاأ امللوك واالأمراء موؤ�ش�شات خريية من اأبرزها: موؤ�س�سة امللك 
خدمة  وغايتها  1396هـ  عام  تاأ�ش�شت  التي  اخلريية)50(  في�سل 
احل�شارة االإ�شالمية والرتاث االإن�شاين وتعميق ما بني االأمة من 
توا�شل وجداين وتر�شيخ مبداأ الت�شامن ولها جائزة عاملية با�شم 
امللك خالد  موؤ�ش�شة  املوؤ�ش�شات  امللك في�شل -رحمه اهلل- ومن 
بدور  املوؤ�ش�شة  وتقوم  1421هـ  عام  تاأ�ش�شت  التي  اخلريية)51( 
املمول واملي�شر مل�شاريع التدريب وبناء القدرات املوؤ�ش�شية وتنمية 
وتطوير  االأهلي  الواقع  تنمية  يف  امل�شاهمة  بهدف  املجتمعات 
على  تعمل  تنموية  م�شاريع  لتنفيذ  الربحية  غري  املنظمات  اأداء 
امل�شوؤولية  يف  كربى  وطنية  جائزة  وللموؤ�ش�شة  املجتمعات  �شمه 
املوؤ�ش�شات  ومن  اهلل-  -رحمه  خالد  امللك  با�شم  االجتماعية 
بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  موؤ�س�سة  الرائدة 

www. kff. com :50( موؤ�ش�شة امللك في�شل اخلريية، 1433هـ، املوقع الرئي�شي(
 www� kkf� org :51( موؤ�ش�شة امللك خالد اخلريية، 1433هـ، املوقع الرئي�شي(
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عام  اأ�ش�شت  والتي  التنموي)52(  لالإ�سكان  لوالديه  عبدالعزيز 
1424هـ وتهدف اإىل تاأمني م�شاكن مالئمة للفئات االأكرث حاجة 
يف املجتمع ال�شعودي والرعاية الالحقة لل�شكان من خالل برامج 
منزل  لبناء )1922(  ريال  مليون  اأنفقت خم�شمائة  وقد  خريية 
البارزين  االأمراء  موؤ�ش�شات  ومن  اململكة  اأنحاء  خمتلف  يف 
عام  تاأ�ش�شت  التي  اخلريية)53(  عبدالعزيز  بن  �شلطان  موؤ�ش�شة 
وال�شحية  االجتماعية  الرعاية  توفري  اإىل  وتهدف  1415هـ 
والتاأهيل ال�شامل للمعوقني وامل�شنني وقد اأقيمت مدينة ا�شتثنائية 
االإن�سانية)  للخدمات  عبدالعزيز  بن  �سلطان  )موؤ�س�سة  عاملية 
عبدالعزيز  بن  �شلطان  االأمري  برنامج  املوؤ�ش�شة  اأطلقت  كما 
اأهداف  »ميدونت« وتقاطعت مع  والتعليمية  الطبية  لالت�شاالت 
موؤ�ش�شة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
االأخري  وهذا  منزاًل   )600( ف�شيدت  التنموي  لالإ�شكان  لوالديه 
بامللك عبدالعزيز -رحمه  االأبناء �شبهًا  اأكرث  -رحمه اهلل- كان 
للجيل  املوؤ�ش�شات اخلريية  ومن  بالتحديد  الكرم  اهلل- يف �شفة 
بن  �شعود  موؤ�ش�شة  البارزين  عبدالعزيز  امللك  اأحفاد  من  الثاين 
فهد بن عبدالعزيز اخلريية والتي تاأ�ش�شت عام 1418هـ وتعمل 
املوؤ�ش�شة على رعاية االأيتام واالأرامل ودعم طاّلب العلم وطباعة 
الكتب واإقامة الدورات ال�شرعية و�شداد الديون اخلا�شة واالإفراج 

برو�شور  التنموي،  لالإ�شكان  لوالديه  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  موؤ�ش�شة   )52(
املوؤ�ش�شة يف �شطور، االمانة العامة، الريا�س، 1433هـ� 

)53( موؤ�ش�شة �شلطان بن عبدالعزيز اخلريية، 1433هـ،
 www� sultanfoundatin� org :املوقع الرئي�شي



64

العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز

وبناء  واملعاقني  باملر�شى  والعناية  اأ�شرهم  ورعاية  ال�شجناء  عن 
امل�شاجد وحفر االآبار وقد بلغ اإنفاقها عام 1418هـ )40( مليون 

ريال منها 25% من م�شادر وقفية ل�شموه� 

ب. اجلمعيات الوقفية 

للحّكام تراث قدمي يف االأوقاف بع�شه ل ي�شهر وما نعرفه منظمًا 
»اأوقاف  هو:  موثق  من�شور  اأي  على  االطالع  للباحث  تتوفر  ل 
وقد  امللكي،  الديوان  يف  اإدارة خمت�شة  تديرها  التي  اآل �سعود« 
ناظر  الفار�س  عبدالعزيز  بن  نا�شر  الوجيه  م�شكورًا  اأفادين 
الكرمية  االأ�شرة  واأفراد  اأئمة  )اأوىل  بقوله:  �شعود)54(  اآل  اأوقاف 
الدولة  هذه  قيام  منذ  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  احلاكمة 
املباركة اأهمية ق�شوى للوقف اخلريي واأولوه اأهمية خا�شة حيث 
وعمائر  مزارع  من  اأمالكهم  اأف�شل  من  خمتلفة  اأنواع  حب�شوا 
وبيوت يف عدد يف مناطق اململكة على اأوجه الرب املختلفة وكانوا 
من  اأوقافهم  م�شاريف  تنويع  علو  جدًا  حري�شني  اهلل  رحمهم 
ال�شرف على املحتاجني من اأ�شرتهم الكرمية وعلى عامة فقراء 
امل�شلمني واأعمار امل�شاجد وتاأمني ما حتتاجه، وعلى اأئمة امل�شاجد 
العلم  وخا�شة  بتعليمهم  يقوم  ومن  العلم  طلبة  وعلى  وموؤذنيها 
وعلى  الق�شاة  وعلى  الكرمي،  القران  حتفيظ  وحلقات  ال�شرعي 
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  باالأمر  القائمني  احل�شبة  رجال 
ما  وتاأمني  عليها  واملحافظة  واإ�شالحها  ل�شقيا  اأمدية  واإقامة 

املالحق: من رقم 5 اإىل رقم 12/ يف ال�شفحات من 84 اإىل 102  )54(
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يلزم لها، وم�شاعدة امل�شت�شعفني من اأهل اخلري يف اأداء منا�شك 
اإفطار لل�شوام يف �شهر رم�شان الكرمي وقد جعل  احلج وتاأمني 
معظم اأفراد االأ�شرة الكرمية يف اأوقافهم اأ�شاحي لهم ولولديهم 
واأقاربهم بلغت مائة اأ�شحية تذبح كل عام وتوزيع من قبل اأوقاف 
اآل �شعود على الفقراء واملحتاجني واجلمعيات اخلريية وقد بلغ 
عدد هذه االأوقاف اأكرث من )200( وقفًا من مزارع وعمائر وبيوت 
وم�شاجد يتم �شرف ريعها �شنويًا يف �شهر رم�شان الكرمي يف اأوجه 
الرب املختلفة ح�شب ما جاء يف و�شايا اأ�شحابها وامللك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن الفي�شل رحمه اهلل ومن اهتم باالأوقاف واأوالها 
اأهمية ق�شوى وعناية خا�شة حيث اأوقف عددًا كبريًا من البيوت 
امل�شاجد  من  عددًا  واأن�شاأ  املختلفة  اخلري  اأعمال  على  واملزارع 
اأن  كما  م�شاريفها،  لتاأمني  اأعيانًا  عليها  واأوقف  ل�شقيا  واأمديه 
امللك عبدالعزيز رحمه اهلل حب�س بع�س املواقع القريبة من بع�س 
املدن والقرى لتكون مباعل ومراعي ومتنف�شًا الأهايل هذه املدن 
مثل رو�شة املحلية حيث جعلها مباعل ومتنف�شا الأهايل املزاحمية 
م�شاحتها  وتبلغ  العينة  �شمال  تقع  التي  االأرا�شي  حب�س  وكذلك 
ومراعي  مباعل  مربع،  مرت  األف  و�شبعمائة  مليون  من  اأكرث 
واملعا�شرة  الرائدة  التجربة  اأما عن  العيينة(،  الأهايل  ومتنف�شًا 
الأوقاف اآل �شعود فهي موؤ�ش�شة االأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن 
م�شاعد بن جلوي اآل �شعود اخلريية تاأ�ش�شت يف 1420/10/22هـ 
يديرها  مليون،   )1500( الوقفية  اأ�شولها  اإجمايل  بلغت  والتي 
اأكرب  وتعترب من  العنود لال�شتثمار  موؤ�ش�شة  اال�شتثماري  ذراعها 
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املوؤ�ش�شات املانحة لـ)200( موؤ�ش�شة خريية حملية كاأكرب ت�شبيك 
اجتماعي يف التنمية املحلية)55(� 

ج. رعاية املوؤ�ش�شات اخلريية 

اإن اأكرث راعي للعمل اخلريي من االأمراء البارزين: �ساحب ال�سمو 
ين�شاأ  نقديًا  ويدعم  يرعى  عبدالعزيز  بن  �سلمان  االأمري  امللكي 
موؤ�ش�شات خريية اأثرت يف م�شرية العمل اخلريي باململكة العربية 
ال�شعودية واملنطقة الو�شطى بخا�شة ومنها رئا�شته جلمعية الرب 
بالريا�س واملوؤ�ش�س والرئي�س االأعلى ملركز االأمري �شلمان الأبحاث 
االإعاقة ورئي�س اجلمعية اخلريية لرعاية االأيتام ورئي�س جمل�س 
موؤ�ش�شاته  اأجنح  ومن  للعلوم  اخلريية  الريا�س  موؤ�ش�شة  اإدارة 
م�شروع االأمري �شلمان لالإ�شكان اخلريي وقد توىل �شموه رئا�شة 
اأغلب جلان االإغاثة الوطنية يف �شياق امل�شاعدات االأجنبية ابتداء 
العليا  باللجنة  وانتهاء  1956م  عام  ال�شوي�س  منكوبي  من جلنة 
2000م�  عام  الثانية  الفل�شطينية  لالنتفا�شة  التربعات  جلمع 
اإن االأمري �سلمان كقائد كارزمي وتاريخي راأى اأولوية اخلري يف 
متكني املبادرين فاأعطى العمل اخلريي مفهوم ال�شراكة التنموية 

التي ينخرط فيها كافة فعاليات املجتمع)56(� 

)55( احلزمي، د� يو�شف بن عثمان، اأمراأة ا�شتثنائية زوجة ملك، الطبعة االأوىل، دار 
ال�شالم، الريا�س، 1432هـ، �س10� 

)56( الغريب، عبدالعزيز، �شعادة االأمري �شلمان حني يدعم اأو يدعي ن�شاطًا اجتماعيًا 
يخدم املحتاجني، مقالة بجريدة الريا�س ال�شعودية، الريا�س، 1432/12/12هـ� 
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3. املجتمع 
اإن ال�شعوديني من اأكرث �شعوب العال تطوعًا وبذاًل للخري وتقدر 
اأ�شوله الوقفية الظاهرة بـ)40( مليار تقريبًا تنفق خاللها )4( 

مليارات �شنويًا تقريبًا عرب قنواته الر�شمية:

اأ. اجلمعيات اخلريية الداخلية 

�شدرت اأول الئحة تنظيم العمل ب�شناديق الرب عام 1395هـ ثم 
�شدرت الئحة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية عام 1410هـ وقد 
بلغ عدد اجلمعيات اخلريية عام 1432هـ )591( موؤ�ش�شة منها 
)510(جمعيات رعوية كجمعية الرب وفروعها وتوعية )8( وبيئة 
وا�شكان   )14( ومعوقني   )15( االأ�شرية  والتنمية  والزواج   )1(
 )2( وم�شنني   )3( اجتماعية  ومراكز   )23( و�شحية   )2(
وهند�شة )1( واأيتام )6( واإر�شاد اأ�شري )5( وحماية )1(� 

ويت�شح من ت�شنيفها االأغرا�س التي اأن�شاأن من اأجلها وهي تقوم 
حتقيق  يف  احلكومي  للقطاع  م�شاند  ثالث  كقطاع  فاعل  بدور 

التنمية امل�شتدامة للمملكة� 

ب. املنظمات اخلريية الدولية 

ح�شور  ولهم  االإ�شالمي  اخلريي  العمل  يف  ال�شعوديون  ين�شط 
دويل بني من خالل موؤ�ش�شات مرموقة من اأبرزها: هيئة االإغاثة 
وتغطي  1398هـ  عام  تاأ�شي�شها  مت  التي  العاملية  االإ�سالمية 
وتت�شمن  واالأقليات  االإ�شالمي  العال  يف  بلدًا   )80( خدماتها 
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املتخ�ش�شة  والكليات  واملدار�س  امل�شت�شفيات  اإقامة  خدماتها 
ومراكز الرعاية االجتماعية واملهنية ومالجئ االأيتام واالإغاثة يف 
اأي�شًا الندوة العاملية لل�شباب  الكوارث واحلروب ومن املنظمات 
اإ�شالمية  اأول هيئة  لتكون  تاأ�ش�شت عام 1392هـ  التي  االإ�شالمي 
عقيدته  وتقّوم  امل�شلم  ال�شباب  �شوؤون  يف  متخ�ش�شة  عاملية 
وفكره و�شلوكه وتتبنى ق�شاياه وتعرف باآماله واآالمه وتعيد اإحياء 
واإعالمية  ودعوية  تربوية  برامج  اال�شالمي من خالل  الت�شامن 
تقاطعت موؤخرًا واأهداف هيئة االإغاثة حيث تقوم باإن�شاء امل�شاجد 
ال�شحية  وامل�شاريع  اخلدمات  واإقامة  العاجلة  االإغاثة  وتقدمي 

وكفالة االأيتام وتوزيع حلوم االأ�شاحي واإفطار ال�شائمني� 
موؤ�س�سة احلرمني اخلريية والتي تاأ�ش�شت  اأي�شًا  من املنظمات 
العاملية  والندوة  االإغاثة  بهيئة  اأن�شطتها  وتت�شابه  1408هـ  عام 
االإغاثية واالجتماعية والرتبوية والطبية واالأيتام اإال اأنها اهتمت 
املنظمات  ومن  ال�شرعي  العلم  ون�شر  ال�شلفية  العقيدة  برت�شيخ 
تاأ�ش�شت عام 1407هـ  التي  املكرمة اخلريية  موؤ�ش�شة مكة  اأي�شًا 
وبناء  االآبار  وحفر  وااليتام  االإجتماعية  بالرعاية  اأهتمت  وقد 
وامل�شاريع اخلريية  امل�شاجد  اإدارة  اأي�شًا  املنظمات  من  امل�شاجد 
واإغاثية  تعليمية ودعوية  وتقوم مبنا�شط  وتاأ�ش�شت عام 1411هـ 
عام  وتاأ�ش�شت  االإ�شالمي  الوقف  موؤ�ش�شة  اأي�شًا  املنظمات  ومن 
1408هـ وتهتم بالدعوة والتعليم والرتبية على العقيدة ال�شافية 
ون�شطت يف اأوروبا ورو�شيا واجلمهوريات االإ�شالمية اجلديدة )57(�

)57( الر�شود، مرجع �شابق، �س245� 
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الدافع  ذي  االإن�ساين  والعطاء  احل�سارية  املنجزات  تلك  اأمام 
به  االعرتاف  اليريد  ما  اأن  جند  والوطني،  والقومي  الديني 
وّلد  الذي  احل�شد  ودافعهم  العرب  جلدتنا  بني  من  يكون  وقد 
�سعودياً  يكون  اأن  الكربى  والطامة  النفو�س  يف  دفينًا  حقدًا 
االإ�شالمية  اأو  النا�شرية  اأو  البعثية  القومية  بالدعاية  متاأثرا 
د.  ومنهم  حزبية  اأو  اجلدد  اخلوارج  اأو  مبتدعة  من  املتطرفة 
ال�شعودية  العربية  »اململكة  القائل:  غندور)58(  عبدالرحمن 
ثالثة  لتحقيق  موجهه  اجتماعية  �شيا�شة«  التنفيذ  حيز  و�شعت 
اململكة  داخل  ال�شيا�شية  االإ�شالمية  املعار�شة  اأ�شعاف  اأهداف: 
عرب تاأمني و�شائل تعبري »غري موؤذية« لها، وت�شديد قب�شتها على 
امل�شاعدة  وتقدمي  الوهابي،  التيار  تف�شيل  مع  اإ�شالمي  بني  املا 
ولو  تخفيف  اأحدها  متعددة  اأهداف  ال  عوزًا  االأكرث  للم�شلمني 
للنفط  امل�شدر  بلدان اخلليج  الوا�شح بني  التباين  ب�شكل رمزي 
منح جزء  الطبيعية عرب  املوارد  اإىل  يفتقدون  الذين  وجريانهم 
من ح�ش�س الرثوات اخلليجية للبلدان الفقرية، اإن من ي�سكك 
وتنميتنا  االأ�سيل  املمار�س  وتراثنا  الدينية  ونوايانا  عمقنا  يف 
املدنية مع تق�سري بنّي يف عر�سنا لها لعر�س احل�ساري احل�سن؛ 

ال �سك اأنه �سيقراأ منجزاتنا قراءة جائزة يالم عليها� 

الك�ّشاف،  دار  احلكومية،  غري  اال�شالمية  املنظمات  عبدالرحمن،  د�  غندور،   )58(
بريوت، 1425هـ، �س221� 
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عبدالعزيز  بن  فهد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  قال 
-رحمه اهلل- يف كلمة مبنا�شبة يوم االأغذية العاملي: »اأود اأن اأنوه 
اأن اململكة  اأن تكون وا�شحة للجميع وهي  اأرجوا  هنا اإىل حقيقة 
اإليه  اأملحت  الذي  والوا�شح  البني  نهجها  يف  ال�شعودية  العربية 
وال�شعوب  ال�شديقة  للدول  االإن�شانية  مهماتها  تقدمي  جمال  يف 
تامة  وقناعة  عميق  اإدراك  عن  ذلك  بكل  تقوم  اإمنا  املحتاجة 
انطالقًا  العال  يف  االإن�شانية  الق�شايا  خدمة  يف  دورها  باأهمية 
مما حباها اهلل به من قيم روحية �شامية وتراث ح�شاري جميد 

واإمكانيات مادية متاحة«)59(� 
نعم.. اإنها قيم روحية �سامية »االإ�سالم« وتراث ح�ساري جميد �سنعه 
�سعود)،  )ابن  االإمام  زماننا ومكاننا  لنا  واأقربهم  املوؤ�س�سني  االأجداد 

واإمكانيات مادية متاحة �سنعنا منها التنمية واالإح�سان لالآخرين. 

)59( الر�شود، مرجع �شابق�
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 ثامنًا: اخلال�شة والنتائج
اإن فعل اخلري من �شمات القادة واأداه تاأثريهم يف االأتباع، والعمل 
العرب  ووالة  اخللفاء  ورثها  ما�شية  موؤكدة  نبوية  �شنه  اخلريي 
اأ�شئلة  الباحث ثالثة  �شعود(، وقد طرح  وامل�شلمني ومنهم )ابن 
رئي�شة عن العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز تتناول: الدوافع 

واالأمناط واالآثار� 
عرفنا اأن العمل اخلريي له مفهوم عام »ال�سدقة« ومفهوم خا�س 
اأو  »املروءة«  ارتباط مبفهوم  واأن كال املفهومني لهما  »التطوع«، 

»النخوة« يف الرتاث العربي�

لقد اأظهر البحث اأن للعمل اخلريي اأهمية للفرد واجلماعة فهو 
العليا  امل�شلحة  واإعالء  واالحرتام  والتعاطف  الت�شامح  يغذي 
ويخلق اأحوال مالئمة لقيادة جيدة، واأخريًا يطور �شبكات تعمل 

على �شد التوتر وتقليل خماطر املر�س� 
القرن  نهاية  يف  ال�شعودي  املجتمع  �شمات  البحث  لنا  اأبرز  لقد 
الثالث ع�شر وبداية القرن الرابع ع�شر الذي حافظ على تقليديته 
البدوية اأو احل�شرية حلني اكت�شاف النفط، وقد ظهر لنا اأن اآباء 
)ابن �شعود( مار�شوا الرعوية وامل�شئولية االجتماعية كحكام كما 
اأن )ابن �شعود( ثاأر من املا�شي وانتقم باأن جعل اإدخال ال�شعادة 
على املحرومني جزء من �شريته وحياته الأنه �شعر بهم كونه منهم� 



72

العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز

�شاق البحث تعريف االمام عبدالعزيز قريبًا ل�شياق املو�شوعات 
وما �شدين هو خال�شة ال�شخ�شية امللك القدوة قول خري الدين 
الزركلي »اأحد رجاالت الدهر« لقد جاءت نتائج البحث كما يلي:

اخلريي . 1 للعمل  دوافع  ثالثة  عبدالعزيز  بامللك  اأثرت 
اجلماعة  ودافع  الفطري  والدافع  الديني  الدافع  وهي: 
اأن دافع اجلماعة هو االأقرب ملمار�شاته  »الع�سبية« واأرّجح 
»الروؤية  التوحيد  بناء  بق�شية  ال�شلة  �شديد  كونه  اخلريية 
وامل�سروع« ورجاالته ال�شيما يف الظروف احلالكة وقد عرّب عنها 

بو�شوح يف اأكرث من مو�شع� 
املمار�شة . 2 فاإن  ولذا  موقفي«  »قائد  عبدالعزيز  امللك  اإن 

عبدالعزيز  اأو  االإن�شان  عبدالعزيز  بني  تراوحت  اخلريية 
دولة،  كحاكم  امللك  عبدالعزيز  اأو  امللهم  ال�شيا�شي  القائد 

وقد اأظهر البحث اأنه ا�شّتخدم ثالثة اإ�شرتاتيجيات هي:
• يف 	 والتدخل  والتنظيم  والدعم  الرعاية  ا�شرتاتيجية 

االأزمات والكوارث وطبقها يف احلجاز حيث ورثت هياكل 
تنظيمية وثقافة العمل اخلريي املوؤ�ش�شي�

• اأو 	 جند  يف  وطبقها  واملخ�ش�شات  العطايا  ا�شرتاتيجية 
كان  عبدالعزيز  امللك  وال�شحراوية حيث  الريفية  املناطق 
قريبا لنمط عبدالعزيز القائد وهو اأقرب لنفو�شهم ويتما�شى 
مع حاجتهم اأي�شا والظاهر اأن عطاء امللك -رحمه اهلل- يف 
هذه االإ�شرتاتيجية كان اأقرب اإىل العمل الدعوي حيث ركز 
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على بناء امل�شاجد وحفر االآبار وتعليم النا�س العلوم الدينية 
وهو الزال يلقي بتاأثريه على اجلمعيات اخلريية التي اأ�ش�شت 

يف املنطقة الو�شطى حتى االآن�
• الر�شائل 	 يتلقى كافة  ا�شتقبال الطلبات فكان  ا�شرتاتيجية 

من  فيتحقق  املبا�شر  اال�شتقبال  اأو  والوجهاء  االأمراء  من 
�شروط  وي�شع  املنا�شب  القرار  يتخذ  ثم  الطلب  حقيقة 
التنفيذ التي تكفل اال�شتدامة من خالل االأوقاف وخالفة� 

من . 3 اجتماعي  »متكني«  باأكرب  قام  قد  عبدالعزيز  امللك  اإن   
خالل نظام »الهجر« عرب توطني البادية واإ�شكانهم وتعليمهم 
حافظ  حني  يف  بخا�شة  منه  والزراعي  للعمل  احرتافهم  ثم 
وجود  ظل  يف  املوارد  حمدود  املجتمع  كون  »الرعوية«  على 

الفقر والفاقة� 
النظام . 4 فل�سفة  على  كبرية  اآثارًا  عبدالعزيز  امللك  ترك   

من  اأ�شا�شية  اأداة  اخلريي  العمل  ففدا  ال�سعودي  ال�سيا�سي 
االأهلي  املجتمع  يدير  حني  يف  اخلارجية  ال�شيا�شة  اأدوات 
اإن  اأكرب فعل خريي يف العال اال�شالمي،  واملدين ال�شعودي 
كان داخليًا من خالل اجلمعيات ودوليًا من خالل املنظمات 
الدولية االأهلية ال�شعودية، يف حني اأن االأثر البالغ اأي�شًا كان 

على اأ�شرة اآل �شعود من خالل ثالثة قنوات:
• اجلمعيات اخلريية اخلا�شة�	
• اجلمعيات الوقفية�	
• رعاية املوؤ�ش�شات اخلريية�	
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قربًا  اأكرث  هو  عبدالعزيز  بن  �شلمان  االأمري  اأن  وجدت  لقد 
ال�شرتاتيجيه امللك عبدالعزيز يف العمل اخلريي: الرعاية والدعم 
والتنظيم والتدخل يف االأزمات واأن االأمري �شلطان بن عبدالعزيز 
-رحمه اهلل- اأكرث قربًا ال�شرتاتيجيه: العطايا واملخ�ش�شات، يف 
حني اأن خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
يف  والتدخل  والتنظيم  والدعم  الرعاية  اإ�شرتاتيجية:  �شلك 
حني  اخلريي  العمل  يف  قفزة  اأكرب  عهدة  �شهد  وقد  االأزمات 
جمعية  اأ�ش�س  اأنه  كما  لل�شعف  اخلريية  املوؤ�ش�شات  ت�شاعفت 
خريية خا�شة به )متخ�س�سة يف االإ�سكان) يف حياته كاأول �شابقة 

عن امللوك ال�شابقني� 
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تا�شعًا: التو�شيات
اإن ا�شتلهام �شخ�شية امللك املوحد عبدالعزيز ابن �شعود جتعلنا 
الثوابت  اأر�شت  ناجحة،  كمعادلة  اهلل-  -رحمه  ل�شريته  ننظر 

ومتلك روؤية ت�شتوعب امل�شتقبل ومنها ما يلي:
اهلل-  -رحمه  املوؤ�ش�س  ا�شم  حتمل  خريية  موؤ�ش�شة  تاأ�شي�س   �1
وتنظم لدارة امللك عبدالعزيز لي�شار اإىل هيئة �شاملة جتمع 
يف  واقعًا  فتكون  اخلري  فعل  ودميومة  بالرتاث  االهتمام  بني 

قلوب النا�س� 
عر�س تاريخنا املجيد ال�شيما يف التعليم العام ومبادة التاريخ   �2
بالتحديد، عن العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز بداًل من 
الرتكيز مع ال�شرد التاريخي الذي يظهر اأننا غزاة البناه� 



76

العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز

عا�شرًا: املالحق
الوثيقة رقم )1(
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
يعلم من يراه باأين اأم�شيت لرباهيم بن عثمان بن حزمي البيت 
املعروف من بيوت اآل �شال وهو �شمايل بيت فا�شل �شرقي بيت 
عبدالوهاب احلزميي قبلي �شوق اخلان وقب�س الهبة ويت�شرف 
اأراده من عمار وغريه  قال نا�شره واأماله الراجي عفو  فيه مبا 
مواله في�شل بن تركي جراء ذلك �شنة �شبعمائة  و�شلى اهلل على 

حممد واآله و�شحبه و�شلم�
)ختم في�شل بن تركي(
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الوثيقة رقم )2(
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�شل اإىل من يراه:

ال�شالم وبعد:
اأريل  وع�شرة  ريال   1300 نحيث  بن  حمد  بن  نا�شر  من  اأخذنا 

�شلفة، اأي�شًا اأخذنا منه 108 رياالت وخم�س لريات�
)ختم امللك عبدالعزيز(
1329هـ = 1911م
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
من في�شل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل في�شل اإىل جناب 
عايل اجلانب االأخ االأكرم االأح�شم حممد بن عبداهلل بن غنيم 
املحرتم �شلمه اهلل تعاىل وهداه اآمني� �شالم عليكم ورحمة اهلل 
منا  ال�شريف  جنابكم  اإبالغ  الكتاب  اأوجب  الدوام  على  وبركاته 

جزيل ال�شالم وال�شوؤال �شحتكم الزمتم بخري و�شرور�
م  بال�شالمة،  و�شلنا  نحن  نخربك  اهلل جميلة  كرم  من  اأحوالنا 
على  منه  متوجهني  التاريخ  وحال  ف�شل اهلل مكروها،  راأينا من 
بركة اهلل نرجو من اهلل التوفيق، بعده �شلمك اهلل الزمنا �شتني 
لن�شوان واحد لوالدتي وواحد الأختي���� اللي تظهرون للحمولة�� 
واحد  ب�شتني  ويل  بزري  ومكا�شر  اأ�شود  برمي  خياطهن  طيبات 
خايل حممد  لولد  ب�شت  وير  وواحد  كرمك  ن�شف  خياطة  زري 
اأ�شود خياطة ن�شف  واإال مطلق  اأما �شمال  اأبو ثمانني  ال�شيخ  بن 

كرمك نبهن طول اهلل بعمرك بزيهن يل اإن �شاء اهلل�
اإذا  االأح�شاء  تعويق  لنا  يعرب  ما  الأجل  قريب  عن  عندكم  نرجع 
ال�شالم  اإبالغ  مع  بيانه  لزم  ما  هذا  لكفاية،  به  نظرك  رجعنا 
للعم عبداهلل بن جلوي واالبن وكافة احلمولة ومن عندنا اأحمد 

الثنيان واإخوتهم ي�شلمون ودم �شاملًا وال�شالم�
)ختم: في�شل بن عبدالعزيز(

22/ ذو احلجة/ 1337هـ )1919م(
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
االأجل  جناب  اإىل  الفي�شل  عبدالرحمن  ابنة  نورة  االأخت  من 
االأجمد االأفخم ال�شيخ املكرم االإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
عليكم  �شالم  اآمني�  وبقاءه  وجوده  تعاىل  اهلل  اأدام  اآل في�شل 

ورحمة اهلل وبركاته�
موجب اخلط اإبالغ ال�شالم، وال�شوؤال عن عزيز خاطركم، كذلك 
اأخذنا كتابك املكرم م�شرورين ب�شالمتكم وعافيتكم، وما ذكرمت 
الظن فيك فهي  ن�شيء  اأننا  كان معلومًا، خ�شو�شًا طال عمرك 
عني احلقيقة، وال هو ب�شوء ظن، ولكن طول اهلل عمرك �شرهة 
عليك، البيوت اللي غرينا ما غفلت عنهم ب�شيء، ع�شى اهلل يدمي 
وجودك اأنت خابر مالنا اإال اهلل ثم اأنت، اإذا ما فكرت باأحوالنا 
من يفكر فيها؟ من طرف )الربوة( و�شلت واأر�شلناها ع�شى اهلل 
اأحوالنا ما جرى ما  يدمي وجودك، وال يخلينا منك، من طرف 
يوجب رفعه اإليكم، هذا ما لزم تعريفه، �شلم لنا على اأهلك ومن  

عندنا االإمام وحممد ي�شلموا�
)1330هـ(



84

العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز

الوثيقة رقم )5(
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
يعلم من يراه اأن عبداهلل بن حممد بن را�شد ا�شرتى من اإبراهيم ابن 
حمد جنوبي اجلفرة الرا�س واملطمر بثمن قدره ثمامنئة ريال قابل ؟؟ 
اإبراهيم وهم �شال الدراوي واآل دحام و�شالح بن مر�شد واجلريوي؟؟ 
�شليمان ال�شحيمي ف�شح ولزم قاله واأماله الفقري اإىل اهلل عز �شاأنه 
عبداهلل بن عبداللطيف وكتبه عن اأمره حممد بن عبداهلل ابن عبيد 

و�شلى اهلل على حممد واآله و�شحبه و�شلم 2 ب �شنة 1334�
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�شهد اإبراهيم بن اإ�شماعيل باأنه ح�شر العقد الذي جرى بني عبد 
اهلل بن را�شد واإبراهيم بن حمد يف م�شرتا بقية ملكه من اجلفرة 
واأثل  واأر�س  نخل  ما ميلك يف اجلفرة من  وجملة  باع جميع  باأنه 
ومنازل وبئر ومرج باألف ريال وثالثمائة ريال واألف وزنة �شاقطة 
من ذمة اإبراهيم وا�شتثنى اإبراهيم �شهم حمد ابن فار�س ونخلتني 
به  �شهد  ما  بالتمام هذا  اإبراهيم  الثمن و�شل  امللك وجميع  لعبد 
اإبراهيم بن اإ�شماعيل اأثبت �شهادته اإبراهيم ابن عبد اللطيف هذا 
نقل باأمري من ورقة بقلم ال�شيخ اإبراهيم رحمه اهلل عليها ختمه 
الأجل �شعف الورقة ثم بعد ذلك ا�شرتى امللك املذكور جميعه بعدما 
ا�شتقر يف يد عبد اهلل حده �شبع �شنني االإمام املكرم عبد العزيز بن 
عبد الرحمن اإىل في�شل حفظه اهلل جميعه من جملته املبيع االأول 
والثاين بثمن قدره اأربعة اأالف ريال قب�شها البائع بالتمام وبراأت 
حمد  االأ�شهم  �شيئا  ؟  من  عددا  ي�شتثن  ول  امل�شرتي  ذمة  منها 
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ال�شروط  ولزم ال�شتماله على  امللك ف�شح  ونخلتني عبد  املذكور 
�شليمان  الثمن  وقب�س  بالبيع  اإقراره  على  �شهد  �شرعا  املعتربة 
اإىل  الفقري  اإبراهيم وممليه  ال�شيخ  ابن  ابن �شحمان وعبد اهلل 
اهلل عز �شاأنه عبد اهلل بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن وكتبه 
عن اأمره حمد بن عبد اهلل اأبو عبيد و�شلى اهلل على حممد واآله 

و�شحبه و�شلم �شنة 1334�
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اأعاله  باع حمد بن فار�س ملكه الذي يف اجلفرة النخل املذكور 
على االإمام املكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن بثمن معلوم قدره 
للنخل  تابع  املذكور  وال�شهم  بتمامه  حمد  اإىل  و�شل  ريال  األف 
املذكور اأعاله يف جميع حقوقه قال ذلك الفقري اإىل اهلل عبد اهلل 
بن عبد اللطيف وكتبه عن اأمره مقرا به حمد بن فار�س و�شلى 

اهلل على حممد واآله و�شحبه جرى ذلك 13 ر �شنة 1335�
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

بعت النخلتني املذكورتني على االإمام املكرم عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بثمن معلوم قدره خم�شون رياال قب�شتها يف جمل�س العقد 
واأماله  فار�س  بن  حمد  كاتبه  ذلك  على  �شهد  ولزم  البيع  ف�شح 
مقرا به على نف�شه الفقري اإىل اهلل عبد اهلل بن عبد اللطيف و�شلى 
اهلل على حممد واآله و�شحبه و�شلم جرى ذلك 18 ر �شنة 1335�
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ملا ا�شتقر النخل املذكور اأعاله يف ملك االإمام املكرم عبد العزيز 
من  ا�شرتى  الذي  ن�شف  وجعل  جميعه  اأوقفه  الرحمن  عبد  بن 
اأخيه �شعد  اأحمد وبني  اأن�شاف بني والدته �شارة بنت  بن را�شد 
بناتها  الدوام وعلى يد  باتلة لها على  الوالدة �شحية  يف ن�شيب 
نورة وهيا ومنرية وباقيه بعد ال�شحية يف اأعمال الرب �شلة رحم 
وغريها اإال اأن احتاجت ذريتها فهم البادين وال حرج عليهم فيه 
يف  االأ�شحية  عدا  وباقية  باتلة  اأ�شحية  فيه  �شعد  يخ�س  والذي 
البادين  واإن احتاجوا فهم  واالأ�شحية على يد عيال  الرب  اأعمال 
مع  را�شد  بن  اهلل  عبد  ا�شرتى  الذي  ون�شف  عليهم  حرج  وال 
امللك؟جميعه  ا�شرتى من طرف عبد  والذي  ا�شرتى حمد  الذي 
فيه اأ�شحيتني باتلة له واحدة والأخيه في�شل واحدة والباقي بعد 
االأ�شحيتني ي�شرف يف اأعمال الرب فيما يقت�شيه احلال موؤذنني 
ذريته  احتاجوا  كان  واإن  رحم  و�شلة  م�شاجد  و�شرج  ومعلمني 
فهم املقدمني فيه يكون معلوم و�شهد على ذلك نا�شر بن حمد 
بن �شويدان وكاتبه �شاهدا به حمد بن فار�س وقال ذلك ممليه 
اللطيف و�شلى اهلل  اإىل اهلل عبد اهلل بن عبد  الفقري  به  و�شهد 

على حممد واآله و�شحبه و�شلم جرى ذلك 20 ر �شنة 1335�
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
حمد  ابن  واإبراهيم  ع�شكر  ابن  حممد  ابن  �شعد  عندي  ح�شر 
اآل هران ف�شهد اأن عبد الرحمن ابن حممد ابن ع�شكر باع على 
االإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن اآل في�شل وفقه اهلل ملا يحبه 
؟؟؟�شرقا  ؟؟؟؟يحده    ؟؟معلوم    النخل  وجملة  جميع  وير�شاه 
؟؟حنيفة وجنوبا الطريق مبا للمبيع من جميع احلدود ؟والتوابع 
البائع  اأرياال قب�س منها  اآالف  اأربعة  بثمن قدره وعده  واللواحق 
�شعد  قب�شها  اآالف  وثالثة  اأرياال  األف  وفاته  قبل  الرحمن  عبد 
ابن حممد ابن ع�شكر من يد حممد ابن �شالح ابن �شلهوب حال 
كونه وكيال لالإمام وامل�شوغ القب�س �شعد عدالته وغيبة ابن اأخيه 
الرحمن  عبد  اأخيه  اأوالد  ول�شغر  الرحمن  عبد  ابن  اهلل  عبد 
وهم �شالح وعبد العزيز وحممد واإما م�شتحق مو�شي بنت عبد 
الرحمن املر�شدة وزوجة عبد الرحمن طرفة بنت عبد اهلل قب�شه 
�شعد بطريق الوكالة عن؟ فلم يبق الأحد من ورثة عبد الرحمن 
حدوده  اأربعة  املذكور  النخل  و�شار  �شحيحة  دعوى  االإمام  على 
وتوابعه ملكا لالإمام يت�شرف فيه كيف �شاء �شهد على اإقرار �شعد 
؟؟ثالثة اآالف ا؟�شعود ابن عبد الرحمن اآل �شويلم واإبراهيم ابن 
اإىل مواله عبد العزيز ابن بد  اآل هران اثبت ذلك الفقري  حمد 
العزيز ابن عبد الرحمن اآل ب�شر حامدا هلل م�شليا م�شلما على 
وكاتبه حممد  ح�شن  االبن  باالإمالء  و�شهد  و�شحبه  واآله  حممد 
و�شلم  و�شحبه  واآله  على حممد  اهلل  و�شلى  الهاليل  نا�شر  ابن 

حرر يف 23جا �شنة 1354�
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واأر�شه  قليبه  تومي  بن  �شعد  بن  ع�شكر  بن  عبدالرحمن  ا�شرتى 
ريال  وخم�شني  �شبعة  قدره  بثمن  اخلدميي  �شرقي  حتت؟  التي 
واالإقرار  البيع  على  و�شهد  ولزم  ف�شح  بالتمام  البائع  قب�شها 
عبداللطيف  بن  عبداهلل  فار�س وممليه  بن  الثمن حمد  بو�شول 
اأمره �شالح بن �شحمان و�شلى اهلل على  بن عبدالرحمن وكتبه 

حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم 29 جم �شنة 1338هـ�
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الوثيقة رقم )8(

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
االإمام  من  اجلنوبية  اأهل  جماعة  طلبوا  ملا  باأنه  يراه  من  يعلم 
على  يقفه  نخل  ب�شراء  عليهم  يتف�شل  اأن  الفي�شل  العزيز  عبد 
م�شرب يف بلدهم يجري ريع ذلك النخل على امل�شرب على االأبد 
تف�شل االإمام املكرم اأعزه اهلل واأكرم على املذكورين مبا طالبوا 
ثم كتب اإيل اأن اأن�شب وكيال ل�شراء النخل املذكور فن�شب علي 
ابن عبد اهلل اخل�شريي فا�شرتى من حممد ابن عثمان ابن عواد 
عقاره امل�شمى املهيوبي  الواقع يف بلد اجلنوبية من قرية ا�شدير 
ن�شيبه  املذكور  تابع  واخلارجة  الداخلة  وحقوقه  توابعه  بجميع 
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و�شهرته يف حمله  املذكور  امللك  ال�شوام؟ يف  �شبل  مغار�شة  من 
تغني عن التحديد وا�شرتط البائع على امل�شرتي ن�شف عرق االأثل 
ال�شبل  وكيل  يختار  حتى  �شنة  كل  �شاعني  ال�شوام  �شبل  وجرت 
مقا�شمة الثمرة بثمن معلوم قدره األف اأريال بلغت البائع وبرئت 
منها ذمة االإمام �شهد على اإقرار البائع بالبيع اأحمد؟ابن نا�شر 
بلوغ  على  و�شهد  �شرهيد  ابن  حممد  ابن  اهلل  وعبد  مدلج  ابن 
الثمن حممد ابن بدر ابن علي و�شليما ن ابن عثمان ابن فريح 
و�شار املبيع وقفا لالإمام عبد العزيز ثقل اهلل بذلك موازينه ول 
يبق يف املبيع دعوى الأحد بوجه من الوجوه قال ذلك ممليه عبد 
اهلل ابن عبد العزيز العنقري حاكما ب�شحة البيع ولزومه و�شحة 
الوقف واأجراه على ماء االإمام اأعظم اهلل اأجره وهو اأنه يكون وقفا 
على م�شرب البديع يف بلد اجلنوبية وما ف�شل من الريع الوقف 
املذكور فهو ي�شرف على اإمام جامع البلد املذكور وجعلت ناظر 
بتقوى  واأو�شيه  اخل�شريي  اهلل  عبد  ابن  علي  الوقف  هذا  على 
ابن عبد  اأحمد  اإمالئه  وكتبه من  اآنفا  قاله ممليه  اهلل يف ذلك 
العزيز ابن �شليمان و�شلى اهلل على حممد واآله و�شحبه و�شلم 1 
�شنة 1342 ونقله من اأ�شله بعد معرفته اأعني قلم اأحمد املذكور 
حرفا بحرف ال زيادة وال نق�شان وعليه ختم ال�شيخ عبد اهلل ابن 
اهلل  عبد  ابن  الورقة حممد  �شعف  الأجله  العنقري  العزيز  عبد 
اخل�شريي و�شلى اهلل على حممد واآله و�شحبه 10-5 -1372�

عرفه  كما  االأ�شل  طبق  اأعاله  املذكور  النقل  وحده  هلل  احلمد 
ناقل املذكور حممد بن عبد اهلل اخل�شريي فللعلم بذلك وعدالة 
تعاىل  اإىل اهلل  الفقري  املذكور جرى حتريره قاله ممليه  الناقل 

�شليمان بن �شالح بن خزمي قا�شي �شدير؟7-11-1372هـ�
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
باع اإبراهيم بن منيف بيته الكائن يف املزاحمية من بلد �شرما 
على االإمام املكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل في�شل بثمن 
معلوم قدره مائة ريال مقبو�شة مبجل�س العقد يحد البيت املذكور 
من القبلة منحات قليب الق�شر ومن جنوب اأر�س ال�شويفع ملك 
الهدامة ومن �شمال  ال�شويفع  اآل مقبل ومن �شرق منحات قليب 
بيت بنت حممد بن زياد وبيت بنت بن عمار والبيع �شامل حلقوق 
البيت الداخلة واخلارجة ف�شح البيع ولزم ال�شتماله على �شروط 
م�شجد  اإمام  على  االإمام  اأوقفه  ولزم  البيع  ا�شتقر  وملا  ال�شحة 
املزاحمية و�شرط فيه ال�شكنى لعبد اهلل بن عي�شى الزبري؟ مدة 
اإمام امل�شجد املذكور �شهد على  حياته وبعده ثم على وقفه على 
البيع املذكور والوقف اإبراهيم بن �شليمان وابنه حممد قال ذلك 
مثبتا له الفقري اإىل اهلل عبد اهلل بن عبد اللطيف وكتبه عن اأمره 
عبد اهلل بن حمد بن فار�س و�شلى اهلل على حممد واآله و�شحبه 

و�شلم جرى ذلك 17 ر اأ �شنة 1336 ربيع االأول�
ثم بعد ذلك ملا تبني لالإمام املكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفي�شل اأن والده املكرم عبد الرحمن بن في�شل قد اأوقف على 
امل�شجد املذكور للذي ي�شلي به ويعلم العيال القراآن واأوقف اأر�شا 
يف قليب ق�شر عبد اهلل غرب على امل�شلي بامل�شجد واملعلم للعيال 
القراآن �شرف االإمام عبد العزيز ؟رحمه اهلل البيت املذكور وقفا 
على ؟ وذريته من بعده اأبدا وهو عبد اهلل بن عي�شى الزبري؟؟به 
يف الف؟اأو املزاحمية وقفا م�شتمرا و�شلى اهلل و�شلم على حممد 

واآله و�شحبه�
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
هذا �شفة ت�شنية؟ الوقف الذي اأوقف االإمام �شلمه اهلل تعاىل

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفي�شل اإىل من يراه ال�شالم 
عقب  الق�شر  اأر�س  من  بقيت  الذي  االأر�س  طرف  من  وبعد 
وبركتها  وقليب  وبيت  وحو�س  ومدار�س  دكاكني  بنيناها  امل�شجد 
وبقيتها بعناها مبقابلتها نخل وح�شل فاجلميع �شت ع�شر دكان 
غري الدكاكني الذي اأم�شينا الأن يحكرون؟ح�شن اأي�شا مدر�شتني 
وحو�س وبيت وقليب وبركتها اأوقفنا اجلميع لوجه اهلل تعاىل مع 
النخل الذي ح�شل مقابلة باقي االأر�س وجعلنا حا�شل غلته من 
تقومي  يف  والربكة  القليب  لراعي  ن�شفه  وغريها  دراهم  كراوي 
مائها وت�شليحها والن�شف االآخر ربعه للذي ُيقري يف املدر�شتني 
اأرباعه  وثالثة  بينهم  اأن�شاف  املرقب  م�شجد  والإمام  املذكورة 
الطلبة  يعلم  الذي  للقا�شي  ون�شفها  املجمعة  للطلبة يف  ن�شفها 
والوكيل على ما ذكر عبد املح�شن بن حممد بن دغفق وبعده على 
نظر احلاكم ال�شرعي يجعله على يد اأمني ؟على ما ذكرنا يكون 

معلوم و�شلى اهلل على حممد واآله و�شحبه و�شلم�
22 ربيع اأول �شنة 1336�
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
االإمام  على  باع  الهجاري  حمود  بن  زيد  باأن  اإليه  الناظر  يعلم 
املكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن حفظه اهلل تعاىل �شهمه الذي 
ا�شرتاه من نا�شر بن حممد بن نفي�شة وهو املعروف باحلنبلي وهو 
ثلثه بثمن قدره ثالثمائة ريال قب�شها زيد بالتمام واأوقفه االإمام 
هو ون�شيب �شلطان؟بن عبد اهلل بن �شويلم و�شار احلنبلي ملك 
لالإمام ويجعل فيه مدي �شابر يقومه زيد وما دام املدي م�شتقيم 
فالنخل يف يد زيد ويف يد عقبه فاإن كان عطلوه نزع من اأيديهم 
والتزم زيد بذلك ول يبقى يف احلنبلي ال حق وال م�شتحق وال تعلق 
بل هو خال�س لالإمام �شلمه اهلل ف�شح البيع ولزم ال�شتماله على 
ال�شروط املعتربة �شرعا وانتفاء املوانع حتى ال يخفى �شهد على 
ذلك جميعه نا�شر بن �شعود بن فرحان وم�شاعد بن عبد املح�شن 
بن �شويلم قال ذلك واأماله الفقري اإىل اهلل عز �شاأنه حممد بن 
اآله  عبد اللطيف بن عبد الرحمن و�شلى اهلل على حممد وعلى 

و�شحبه و�شلم جرى ذلك 20 �س �شنة 1337�
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل

ثبت لدي ما ذكر ب�شهادة من زبر بالبيع وال�شراء وقب�س الثمن 
فحكمت ب�شحة ذلك واأنا الفقري املحتاج لرب النا�س عي�شى بن 
عبد اهلل بن عكا�س املوىل ق�شاء االإح�شاء املحرو�شة �شاحمه اآمني

احلمد هلل �شبحانه
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

العزيز  عبد  االإمام  اأن  هو  لت�شطريه  والداعي  لتحريره  املوجب 
اأيده اهلل بن�شره ابن االإمام عبد الرحمن الفي�شل ا�شرتى لنف�شه 
من �شلطان بن عبد اهلل ال�شويلم البائع بنف�شه عن نف�شه وذلك 
الكائن  احلنبلي  امل�شمى  العقار  من  املفرز  ال�شهم  وجملة  جميع 
املفرز  ال�شهم  بحد  بئره  �شاقية  على  املحرو�شة  الريا�س  بلد  يف 
العابر  ال�شوق  و�شماال  ح�شن  بن  العزيز  عبد  ملك  قبلة  املذكور 
بلد  حامي  وجنوبا  الهجاري  زيد  �شهم  و�شرقا  احلنبلي  �شوق 
اأر�س  من  وال حق  وتابع  وحق  املحرو�شة مباله من حد  الريا�س 
ونخل وف�شيل و�شجر وثمر وطريق وماء وجمراه ومنبعه ومرماه 
وبئر ومركب وكل حد وحق للمبيع املذكور داخل فيه اأو خارج عند 
اأو بعيد منه اأو ين�شب اإليه �شرعا وعرفا عموما واإطالقا مع العلم 
بذلك كله و�شبق الروية املعتربة �شرعا من املتبائعني بثمن قدره 
العقد  يف جمل�س  مقبو�شة  فران�شة  ف�شة  رياال  اأربعمائة  وعدده 
قب�شها البائع لنف�شه من يد امل�شرتي من ماله ا�شرتاء �شحيحا 
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ال�شحة  �شرائط  على  م�شتمال  مرعيا  حمررا  وبيعا  �شرعيا 
ولوازمها باإيجاب وقبول واإخالء وتخليته بتا ف�شال ال ثنيا فيه وال 
خيار جاريا ذلك منهما بالطوع والر�شا واالختيار من غري اإكراه 
املبيع املذكور ماال  اإجبار فبموجبه ومقت�شاه �شار  اإجلاء وال  وال 
وملكا للم�شرتي املذبور يت�شرف فيه كيف اأراد واأحب كت�شرف 
املالك يف اأمالكهم وذوي احلقوق يف حقوقهم ول يبق للبائع يف 
املبيع املذكور وال يف �شيء من ثمنه لدى امل�شرتي حق وال م�شتحق 
وال دعوى وال طلب بوجه ما وال �شبب حتى ال يخفى حرر يف 20 
ذي القعدة وقب�س الثمن عمر بن عبد العزيز بن عمر بن �شويلم 
وعبد الرحمن بن عبد اهلل بن ح�شني وكفى باهلل �شهيدا و�شلى 

اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما كثريا�
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