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مدخل متهًدٍ
ادبْل ظذ ؾِسٍتف افقاظٔة وٕيرتف افراؿٔة فِامل وآؿتهاد ،ووشِٔة
ُيًد افقؿػ دم اإلشالم مـ افقشائؾ افًِّٔة افْاجًة دْٓجف آؿتهادي افٍريد،
ّ
ؾًافة مـ وشائؾ افتّْٔة ،وهذا ٕابع مـ ظِؿ ادؼع شبحإف وتًاػ بحََٔة افٍْس افبؼية وبحََٔة ما يهِح هلا مما شخره هلا دم هذه احلٔاةَ { ،أ َٓ َي ًْ َِ ُؿ َم ْـ
خَ َِ َؼ َو ُه َق اف َِّىِٔػُ َْ
اْلبِ ُر} ،1حٔث ٕجد ضائٍة ـبرة مـ آيات افَرآن افُريؿ تٖمر باإلٍٕاق وحتث ظِٔف بٌرض إٓتهار ظذ صح افٍْس وآشتًالء ظذ
ِ
صٓقة حب ادال افتل جبؾ اهلل ظِٔٓا افٍْس افبؼية{ ،و ُ ِ
ب َْ
اْل ْ ِر َف َن ِديدٌ }.3
حت ُّب َ
َج ًا }َ { ،2وإِ َّٕ ُف ُحل ِّ
قن ادَْ َال ُح ّب ًا َ ّ
َ
ؾاإلشالم جاء بافًالج افهحٔح هلذه افنٓقة وهتذيبٓا فتُقن ؽريز ًة بّْاءة ٓ هدّ امة ،وؿد رـّز مـ أجؾ ذفؽ ظذ أمريـ:
-

-

ِ
يـ َآمُْق ْا َٓ ت َْٖ ُـ ُِق ْا
إول:
وضع ؿٔقد وضقابط فالـتساب افْئػ ،وذفؽ دم هنٔف ظـ أـؾ أمقال افْاس بافباضؾ ،ؿال شبحإفَ { :يا َأ ُّ َُّيا ا َّفذ َ
ُ
َأمقا َفُُؿ بَُُْٔؿ بِا ْفباضِ ِؾ إَِّٓ َأن َتُ َ ِ
َار ًة َظـ ت ََر ٍ
اض ِّمُْ ُْؿ}.4
ْ َ ْ َْ ْ َ
ُقن ِت َ
هلل َما ْاش َت َى ًْت ُْؿ َو ْاش َّ ًُقا
إمر باإلٍٕاق حتك تتٍجر دم ٍٕس ادٍْؼ مناظر افرمحة وافًىػ ويُقن ادال وشِٔة خر دم يديف .ؿال تًاػَ { :ؾا َّت َُقا ا ََّ
افثاينُ :
َو َأضِٔ ًُقا َو َأ ٍِٕ َُقا َخ ْر ًا َِّٕٕ ٍُ ِسُ ُْؿ َو َمـ ُي َ
قق ُص َّح َٕ ٍْ ِس ِف َؾ ُٖ ْو َفئِ َ
قن}.5
ؽ ُه ُؿ ا ُْد ٍِِْ ُح َ
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ِ
يـ
ودم هذا افسٔاق ودم مًرض اإلصادة بإٕهار افذيـ احتوْقا إخقاهنؿ ادٓاجريـ مـ مُة وأؽدؿقا ظِٔٓؿ مـ ظزّ أمقاهلؿ ،يَقل اهلل تًاػَ { :وا َّفذ َ
ون ِدم صدُ ِ ِ
اص ٌةَ ،و َمـ ُي َ
قق
ون َظ َذ َإٔ ٍُ ِس ِٓ ْؿ َو َف ْق ـ َ
اج ًة ممِّ َّا ُأوتُقاَ ،و ُيقوِ ُر َ
اج َر إِ َف ْٔ ِٓ ْؿ َو َٓ ََيِدُ َ
آيام َن ِمـ َؿ ْبِِ ِٓ ْؿ ُُيِ ُّب َ
َان ِْمِ ْؿ َخ َه َ
وره ْؿ َح َ
ُ
قن َم ْـ َه َ
َت َب َّقؤُ وا افدَّ َار َو َ
ُص َّح َٕ ٍْ ِس ِف َؾ ُٖ ْو َفئِ َ
قن}.1
ؽ ُه ُؿ ادُْ ٍِِْ ُح َ
ب
وؿد رضب افرظٔؾ إول مـ افهحابة أروع إمثِة دم اإلٍٕاق مـ أمقاهلؿ دم شبٔؾ اهلل ،مـ ذفؽ ما روي ظـ َأيب َض ِْ َح َة إٕهاري  وـان َأ َح َّ
َان  يدْ خُ ُِ َٓا ويستَيِ ُّؾ ؾِ َٔٓا وي ْؼب ِمـ م ٍ
ِِ ِ
َت ُم ْس َت َْبِ َِ َة ادَْ ْس ِ
اء ؾِ َٔٓاَ ،ودََّا ٕ َ
ز َحتَّك تٍَْقا مما
اءَ ،وـَإ ْ
ج ِدَ ،وـ َ
ََ َ ُ ْ َ
ََ ْ
َ
َأ ْم َقافف إ َف ْٔف َب ْ ُر َح ُ
َزَل ؿقفف تًاػَ { :ف ْـ َتَْا ُفقا ا ْف ِ َّ
قلَ { :فـ َتَْا ُفقا ا ْف ِز حتَّك ُتْ ٍِْ َُقا ِمم َّا ُ ِ
قن}َ ،و َإَٔا َأ َح ُّ َ
إن اهللََّ َي َُ ُ
حتبقن}َ ،ؿا َم َأ ُبق َض ِْ َح َة َإػ افْبلء َ ؾ ََ َال َ :يا َر ُش َ
اء َوإِ َّهنَا َصدَ َؿ ٌة هللَِّ
حت ُّب َ
قل اهللَِّ َّ
َّ َ
ْ
إِل َب ْ ُر َح ُ
ب أ ْم َق ِاِل َ َّ
َأ ْر ُجق بِ َّر َها َو ُذخْ َر َها ِظْْدَ اهللََِّ ،ؾ َو ًْ َٓا َيا َر ُشقل َح ْٔ ُ
ؽ َم ٌال َرابِ ٌح َ ،ذفِ َ
ث َأ َراك اهللََُّ ،ؾ ََ َال َ :بخٍ َبخٍ َذفِ َ
ؽ َم ٌال َرابِ ٌح َ ،و َؿدْ َش ِّ ًْت َما ُؿ ِْت َوإِ ِّين َأ َرى َأ ْن َ ِْت ًَ َِ َٓا

ِدم ْإَ ْؿ َربِغ.2

وما روي ظـ أيب افدحداح  إٔف دَّا َٕز ََل ؿقفف تًاػ{ :مـ َذا ا َّف ِذي ي َْ ِر ُض اهللََّ َؿر ًضا حسًْا َؾٔ َو ِ
اظ ٍَ ُف َف ُف َأ ْض ًَاؾ ًا ـَثِ َر ًة}َ ،3ؿ َال فِْبلء َ :ي ْس َت َْ ِر ُضَْا اهللَُّ
َ ْ
َ َ ُ
ْ
ُ
إن ِِل َح ِدي ََت ْ ِ
اْلَّْ َة؟ َؿ َالْ ًَ َٕ :ؿ َ ...ؿ َالِ ٕ :
اْلَّْ َةَ ،ؿ َالَ :ؾِ٘ ْن َأ ْؿ َر ْضت َر ِّيب َي ْو َّ ُـ ِِل َْ
َو ُه َق ؽَْ ِ ٌّل ؟ َؿ َال ْ ًَ َٕ :ؿ ُي ِريدُ َأ ْن ُيدْ ِخ َُِ ُْؿ َْ
اُها
َاو ْفِْل َيدَ كَ ،ؾْ ََاو َف ُف َؾ ََ َالَّ :
َغ ْ
إحدَ ُ َ
بِافساؾِ َِ ِة َأي ِمـ ٕ ِ
َخ ِ
ٔؾ ادَْ ِديْ َِةَ ،و ْإ ُ ْخ َرى بِا ْف ًَافِ َٔ ِةَ ،و َاهللَِّ َٓ َأ ْمِِ ُ
اُها هللَِّ َظ َّز َو َج َّؾ َو ْإُ ْخ َرى َم ًِ َ
ٔن ًة َفؽ
ُها َج ًَ ِْت ُُٓ َام َؿ ْر ًضا هللَِّ َت ًَ َاػَ ،ؾ ََ َالْ :
ْ ْ
اج ًَ ْؾ إ ْحدَ ُ َ
ؽ ؽَ ْ َر ُ َ
َّ
ٍ
قل اهللَِّ َأين جً ِْت َخر ُُها هللَِّ َتً َاػ ،وهق حائِ ٌط ؾِ ِٔف ِش ُّ ِ ِ
يؽ اهللَُّ بِ ِف َْ
َوفِ ًِ َٔافِؽَ ،ؿ َالَ :ؾ ُٖ ْص ِٓدَ ك َيا َر ُش َ
َي ِز َ
اْلَّْ َةُ ،و َّؿ َؿ َال :ـ َْؿ ِم ْـ ِظ ْذ ٍق َر َداحٍ
َ ُ َ َ
َ
ِّ َ َ
ت مائَة َٕخْ َِةَ ،ؿ َال :إ َذ ْن َ ْ
َْ َ
َو َد ٍار َؾ َّٔاحٍ ِدم َْ
اْلْ َِّة َِٕ ِيب افدَّ ْحدَ احِ .

ودم هذا افهدد يْدرج افقؿػ دم اإلشالم ـقجف مـ وجقه اإلٍٕاق ُيبتٌك بف اشتّرار إجر فهاحبف ،ظّال بَقفف تًاػ{ :إَِّٕا ٕ َْح ُـ ٕ ُْحِٔل ادَْ ْقتَك
ُب َما َؿدَّ ُمقا َوآ َو َار ُه ْؿ َوـ َُّؾ َر ٍء َا ْح َه َْْٔا ُه ِدم إِ َما ٍم ُمبِ ٍ
غ} ،4وؿقفف  ؾٔام رواه مسِؿ صحٔحف( :إذا مات ابـ آدم إَىع ظِّف إٓ مـ والث  :صدؿة
َو َٕ ُْت ُ
ْ
جارية ،أو ظِؿ يْتٍع بف ،أو وفد صافح يدظق فف).
ومما يدل ظذ وبقت افقؿػ ومؼوظٔتف دم اإلشالم ما روي أن ظّر بـ اْلىاب ٕ ال ٕهٔبا واؾرا مـ أرايض خٔز ؾًرض ظذ افرشقل  أن
يتهدق ْما ،ؾٖصار إفٔف أن ُي ّبس أصِٓا ويس ّبؾ وّرهتا;مًٍْتٓا ،وؿد ؿٔؾ إن هذا أول وؿػ دم اإلشالم ،وهذا دم إصقل وافًَارات .أما وؿػ ادْتَالت
ؾاشتدل فف أهؾ افًِؿ بام روي مـ إصادة افْبلء  بًّؾ خافد بـ افقفٔد  إذ وؿػ ظتادا ظسُريا دم شبٔؾ اهلل. ...
وهُذا ُظرف افقؿػ وإتؼ دم ادجتّع اإلشالمل مْذ ق  01هـ دا ؾتح اهلل ظذ ادسِّغ إرايض افناشًة وتدؾَت ظِٔٓؿ إمقال افىائِة ؾقؿٍقا
جزءا مْٓا ابتٌاء مرضاة اهلل.5
وخهقصا دم افًك إمقي ،وؿد ؿام افَايض احلرضمل دم ظٓد هنام بـ ظبد ادِؽ
ظّقما ظًْٔا وٍٕ ًًا بًد ظك اْلالؾة افراصدة،
(وؿد إتيؿ افقؿػ
ً
ً
ه/

خهقصا دم ظٓد افًباشٔغ ومـ جاء بًدهؿ.
م بتْئؿ ديقان مستَؾ فِقؿػ ،وؿ تقشع إمر وازدهر ب٘يَاف إمقال ظذ افتًِٔؿ وافثَاؾة
ً
تْامت مٔزإٔة إوؿاف دم ـثر مـ إوؿات حتك أصبحت تْاؾس مٔزإٔة افدوفة ،بؾ وصؾ إمر إػ أن تَقم افدوفة بآؿساض مـ خزيْة افقؿػ،

ؾَد اشتنار افهافح بـ أيب افهز إمام وؿايض جامع افَرويغ

ه أمر ادٗمْغ أبا يًَقب يقشػ ،دم تبٔٔض صقمًة افَرويغ وإصالحٓا  ،ؾٖذن فف

وأمره أن يٖخذ مـ أمقال أظنار افروم ،وؿ ؿال فف " :إن دم مال إحباس ما ؾٔف ـٍاية إن صاء اهلل" .بؾ وفُثرة إمقال افقؿٍٔة زاد آحتٔاط ظذ محايتٓا،
ؾُان ادستقدع وهق ظبارة ظـ بٔت حهغ بابف مسِح بافْحاس ،وؾٔف صْاديؼ متْٔة تقضع بداخِٓا إمقال فتكف ظذ صٗون ادساجد وؽرها مـ
مهاريػ افقؿػ ،ودا تىقر إمر وحتسْت أشافٔبف وتْيّت أمقره زاد إظجاب افتجار ادسِّغ بف ،ؾافتّسقا وضع أمقاهلؿ وإيداظٓا دم هذا ادستقدع
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افقؿٍل .فَد ـان فِقؿػ دور بارز دم دظؿ ـاؾة مٗشسات ادجتّع ادسِؿ ومراؾَف افًامة ـاددارس وادساجد وادستنٍٔات ودور اْلدمات افًامة وؽرها،
بهقر خمتٍِة ومتبايْة ٕقجز ادجآت افتل هلا بافًِؿ ؾٔام يع:
خمهها
ادساجد :باظتبارها متثؾ مراـز ظِّٔة ووَاؾٔة دم آن واحد ،هذا ؾوال ظـ دورها آجتامظل وافسٔاد ،ومل يُـ ادسجد بٖي حال مـ إحقال
ً
فًِبادة ؾَط ،وإٕام واجٓة ظِّٔة ووَاؾٔة وحوارية دم ادجتّع اإلشالمل.
خهقصا دم افٍسة افتل إنٌِت ؾٔٓا إمة بافًامل اْلارجل مـ خالل جمال
اددارس :وهذا يتٖتك مـ افْيرة إصِٔة فًِِؿ وأُهٔتف ،وتؿ تَقية هذا إمر
ً
افدظقة وتبِٔغ رشافة اإلشالم وافدؾاع ظـ حٔاض افديار اإلشالمٔة مـ إظداء ،ؾٔام ُيًرف بافٍتقحات ،فذا ؿام أهؾ اْلر بسد هذه افثٌرة مـ خالل
اإلـثار مـ زيادة افقؿػ ظذ جمآت افتًِٔؿ.
ادُتبات :وفتُتّؾ افهقرة ادثذ فِقؿػ دم تّْٔتف فِّجتّع ورؾده حلاجاتف إشاشٔة ـإت أمقال إوؿاف ختهص فُِّتبات وافزوايا ودور افُتب
وؽرها دم شبٔؾ إَياد شٔاشة ظامة هتدف فتُقيـ جٔؾ مثَػ واع) .1
وؿد طٓرت مْاؾع افقؿػ اْلِِٔة وبرـاتف افُثرة ظذ إؾراد واْلامظات ،بام حَؼ مـ افتُاؾؾ وافساحؿ ،ور َؾع مـ حاجة ادًقزيـ وافٍَراء ،وو ّؾر
مـ افيروف ادالئّة ٕبْاء ادسِّغ دم جمال حٍظ افَرآن افُريؿ ومزاوفة خمتِػ صْقف افًِؿ ،وـذا تًّٔؿ افثَاؾة دختِػ افىبَات آجتامظٔة وترؿٔة
ادجتّع دم جمال افهحة وافًّران وؽرها. ...
ومـ اْلدير بافذـر اإلصارة إػ أن أؾوؾ افتًاريػ فِقؿػ ؿقهلؿ( :حبس افًغ وتسبٔؾ وّرتف) ،ؾٓذا أَجع افتًاريػ ،وفًِف ينّؾ ـاؾة أؿقال
افٍَٓاء دم تًريػ افقؿػ وبٔان أحُامف ،ومًْاه :ؿىع افتكف دم رؿبة افًغ افتل يدوم إٓتٍاع ْما ،وٓ َيقز افتكف ؾٔٓا ،دم ٍٕس افقؿت ُيؼ
افتكف بّْاؾًٓا ووّرهتا.2

نبرَ عن األوقاف بىادٍ مزاب
افقؿػ دم ادجتّع ادزايب ميٓر مـ مياهر حوارتف ادتّٔزة ،وهق مـ حٔث اهلدف افًام ٓ خيتِػ ظـ ؽره مـ باؿل ادجتًّات اإلشالمٔة،
حٔث ُيَهد بف ؾًؾ اْلر بٍْع افٌر ٓبتٌاء إجر ،أما مـ حٔث افتىبٔؼ افقاؿًل ؾْٕ٘ا ؿد ٕجد ؾٔف مـ ادّٔزات ما َيًِف ّٕقذجا مٍْردا -إن صح افتًبر-
بام خيتص بف مـ شامت وإٔامط .
ومـ إٔقاع افقؿػ وصْقؾف بقادي مزاب:
 .1أبار.
 .2إواين وافٍرش.
 .3احلع واحلِؾ فًِرائس.
 .4افُتب وأدوات افتًِؿ.
 .5ظَارات فسُـ افٍَراء وتًِٔؿ افَرآن وحمق إمٔة.
 .6مراؾؼ ظامة ،مـ مساجد ومَابر ودور فًِنائر وحمارض...وما ـان ظذ صاـِتٓا.
 .7افْخٔؾ وأصجار افتغ وافرمان احلامض (افقؿػ افهحل).

 - 1د /طامُ الؽالحات ،دور الٍلف فُ ثفػّو الجػلّم الػالُ فُ الرامػات اإلطالمّة ،ص ،03 :بجؽسؼ.
 - 2م ،س ،ص ،03 :بجؽسؼ.

 .8آٓت افْسٔج ادْزِل  ...وؽرها.
وترمل هذه إوؿاف دم ؽافبٓا إػ ترشٔخ ؿٔؿ افتًاون ظذ افز وافتَقى وافتُاؾؾ آجتامظل بام يٗدي إػ حتهغ ادجتّع مـ إٓسالخ وافٍساد
وظدم آشتَرار ،ومـ تِؽ ادرامل:
 حماربة افٍَر وآحتٔاج.
 حماربة اْلٓؾ وإمٔة بتًّٔؿ افًِؿ وجًِف دم متْاول أـز ذُية مـ ادجتّع.
 تٖمغ ادْاؾع افًامة واحلاجات افرضورية مثؾ :افتًِٔؿ ،اداء افؼوب ،تقؾر ادراؾؼ افًامة وصٔإتٓا ،خاصة مٗشسة ادسجد وما
حتيك بف مـ أوؿاف ـثرة ومتْقظة. ...
 تٖمغ احلاجات آجتامظٔة ادتًَِة بنٗون ادرأة وافزواج بتقؾر ـؾ ما ُيَؼ افسر احلسـ هلذه افنٗون.
 صٔإة وِتديد إوؿاف افَديّة...
 ترؿٔة مٗشسات افْيام آجتامظل ودظّٓا فتٗدي دورها ظذ وجف أحسـ وأـّؾ ،مثؾ افًنائر افتل تَقم أشاشا برظاية أبْائٓا مـ
إيتام وإرامؾ وذوي احلاجات اْلاصة ،ومثؾ ادحارض افتل تَقم بدور اإلؽاوة وافرؿابة إمْٔة ظذ افبِد.
 تقؾر ادراؾؼ افًامة افرضورية وصٔإتٓا مـ مساجد ومهِٔات ومَابر ومدارس ودور إظراس وحتك بٔقت فِخالء  ...وؽرها.
مـ أصٓر مياهر افقؿػ بقادي مزاب ما يَقم بف ّ
جؾ شُإف باشتحسان واشتساؽة وضقاظٔة وؿػ افىًام وافتّر ،وهذا أمر ؿديؿ متٖصؾ
وفَرون ظديدة ،حتك إٔف حتقل إػ ٕيام ظردم فف مهداؿٔتف وؿقإغ تسٔره ،وهق ما ُيًرف بْيام "أتْقبف" ،ويُّـ تهقيره دم َٕىتغ:
 /1وؿػ افْاس فًراجغ دم ٕخِٔٓؿ فسبٔؾ مـ شبؾ إجر وافز ،ـافٍَراء وادساـغ ،وادسجد وافًنرة ،وفِّتًِّغ ،وإلصالح صٖن بًض
إوؿاف;افهٔإة وافتجديد ،ـأبار وـتب افًِؿ ،وأواين افقؿػ ،وؿد يُقن ذفؽ خمتها بتقؿٔت مًغ وفىائٍة مًْٔة ،ـافٍَراء دم فٔاِل اْلًّة ،وـًامر
ادسجد دم صالة افهبح مثال ...،وؽر ذفؽ مـ شبؾ اْلر ووجقه إجر مما يهًب حكه.
 /2تًِٔؼ افْاس فهدؿات دورية شْقية دم ظَاراهتؿ ظذ صاـِة إوؿاف ،تُقن وابتة ؾٔٓا ،يتقػ أمرها وإخراجٓا ّ
ـؾ مـ آفت إفٔف تِؽ افًَارات باإلرث
أو افؼاء أو اهلبة .وهل مَدار مـ ُب ّر ُيهْع خبزا أو ضًاما بسّـ ظذ مَادير مًْٔة حسب إمداد ،بُّائؾ خاصة ،ودم افٌافب يُقن بَّدار افىًام
ٕهٔب مـ حلؿ بَّادير خاصة.
وهذه إوؿاف تًُِؼ بافًَارات ،وؽافبٓا يٍْذ دم َجًات مًْٔة مـ ؾهؾ افنتاء دم مَابر مًْٔة فَراء افَرآن حسب ما يْص ظِٔف افقاؿػ ،ودم
افٌافب يٍَٓا دم ادَزة افتل ُيدؾـ ؾٔٓا  ،أو افتل دؾـ ؾٔٓا أحد وافديف أو ـالُها.
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و هذه إوؿاف بّختِػ إٔقاظٓا وأصُاهلا تدل ظذ خاصٔة افتُاؾؾ آجتامظل دم ادجتّع ادزايب ،ؾٖؾراد ادجتّع بّختِػ ضبَاهتؿ ينارـقن دم
صْاظة هذا افتُاؾؾ وفٔس ذفؽ خاصا بإؽْٔاء ؾحسب ،بؾ يساهؿ ـؾ بام يستىًٔف وفق بًرجقن مـ متر دم ٕخِتف أو مَدار مـ ضًام ،ـّْقذج ٕؿؾ
مساُهة .
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أما أهداف هذا افْيام افقؿٍل ؾتتِخص دم:
 .1افرؽبة دم ٕٔؾ أجر افرؾع مـ صٖن ـالم اهلل وتنجٔع ؿرائف ومحِتف وتنجًٔٓؿ فؼف ما حازوه مـ خر افَرآن.
 .2افرؽبة دم ٕٔؾ أجر اإلحسان إػ افٍَراء وادحتاجغ وشد جقظة ذوي ادسٌبة.
 .3افَهد إلهداء أجر اإلٍٕاق دم اإلضًام ٕحد افقافديـ أو ـِٔٓام برا ْمام ،وفٌرُها مـ إؿارب وظامة مـ صِح مـ أمقات ادسِّغ ؿربة
وإحسإا.

 1ػ بالحاج لعار ،غٍائر مشاب طون ال ثكالّر ،ص ،91 :بجؽسؼ.
 2ػ لمشِر االطالع غلَ اهٍاع ًزى االولاؼ بٍادي مشاب واًرافٌاِ ،وظسٍِ :طف الحاج طػّر ،ثارِخ بوُ مشاب،ص.124 :

دوز الىقف وأثسه فـٌ احلضازَ اإلسالمًُ
تراـؿ تِؽ
يزخر افتاريخ اإلشالمل بهٍحات مؼؿة مـ اإلٕجازات اْلادة افتل أورت إَيابٔا دم احلٔاة آجتامظٔة وافثَاؾٔة فِّسِّغ ،وؿد أدى
ُ
وتىقيرها إػ صْاظة حوارة حََٔٔة متٔزت ظـ باؿل إمؿ وافثَاؾات ،وـإت اْلٓة ادّقفة دم افٌافب فتِؽ اإلٕجازات وادناريع هل
اإلٕجازات
ُ
إوؿاف اإلشالمٔة .وفًؾ افذي يزز دور افقؿػ وأوره دم احلوارة اإلشالمٔة ما يع:
 .1وؿػ افدُ ور وإرايض فبْاء ادساجد وصٔإتٓا ،ورظاية مٗضري ادساجد مـ إئّة وافقظاظ وافًامر ،ومـ ذفؽ إٔقاع ـثرة مـ إوؿاف بقادي
مزاب ،ـإوؿاف اْلاصة حلَِة افًزابة ،وإوؿاف اْلاصة فِتالمٔذ (إروان) ،وأوؿاف أخرى فًامر ادسجد دم افسحر مثال وؽر ذفؽ.
 .2وؿػ افدور وإرايض فهافح ظالج ادر ى مـ ادسِّغ ،وتسبٔؾ أوؿاف واشًة إلٕناء ادستنٍٔات ،وتىقير افىب وافهٔدفة وافًِقم
إخرى ادرتبىة بافىب.
 ومثال ذفؽ إوؿاف افتل رصدت فِّستنٍك ادْهقري افذي إٔنئ شْة 682هـ فًالج ادر ى ،وؿد خهص فُؾ مريض ؾراش ـامؾ ،وظغ
فف إضباء وافهٔادفة واْلدم ،ـام زود بّىبخ ـبر ،وأحلَت بف مدرشة فِىب َيِس ؾٔٓا رئٔس إضباء إلفَاء درس ضب يْتٍع بف افىِبة.
 ـام أوؿػ افسِىان ؿالوون مستنٍك آخر دم افَاهرة دداواة مر ى ادسِّغ افرجال وافْساء مـ إؽْٔاء وافٍَراء ظذ اختالف أجْاشٓؿ وتبايـ
أمراضٓؿ .ويكف افْاطر مـ ريع هذا افقؿػ ما تدظق حاجة ادر ى إفٔف مـ رسر أو حلػ.
 .3وفألوؿاف إشٓام دم اْلإب افًسُري وإمْل ،حٔث رصدت أوؿاف حلراشة احلدود وافدؾاع ظـ ديار اإلشالم ،ومـ ذفؽ أن حدود ادسِّغ
مع افروم ـان ْما مائة أفػ ؾارس ،وـإت دم اددن احلدودية ديار يْزهلا ؽزاة تِؽ افبِدة ويرابىقن ْما إذا وردوها ،وتُثر فدُّيؿ افهالت ،وترد
ظِٔٓؿ إمقال.
 .4ظْاية افقؿػ باْلقإب آجتامظٔة ٕؾراد ادجتّع ،وبإخص رظاية إيتام ،ؾإمر افؼظل يدظق إػ اإلحسان إفٔف وظدم ؿٓره أو هنره .ومـ
افنقاهد ظذ ذفؽ إوؿاف افتل ترجع إػ ظك شالضغ ادامفٔؽ فُٔسك مْٓا ـؾ يتٔؿ دم ؾهؾ افهٔػ ؿّٔه ًا وفباش ًا وؿبًة وًٕالً ،ودم افنتاء
مثؾ ذفؽ ويزاد دم افنتاء جبة حمنقة بافَىـ ،ومثاهلا أوؿاف فتًِٔؿ إيتام بافُتاب ،ودم ظٓد صالح افديـ ـان فِهبٔان إيتام وؿػ ـبر يٖخذ
مْف ادًِؿ ما يَقم بف ،ويٍْؼ مْف ظِٔٓؿ ما يَقم بُسقهتؿ.
 .5ومـ إوؿاف ما ـان إلٕناء افىرق وأبار وحمىات ادٔاه واْلإات وادَابر واْلسقر وافَالع وإهنار ،وافسبؾ بغ احلارات فتَديؿ اداء افبارد
خاصة دم مْاضؼ آزدحام ؾٔٓا.
 .6ومـ إوؿاف ما ـان خاصا فًِْاية بادٍُقؾغ ،ؾَد وؿػ ادحسْقن ظدة وؿقف فٍائدهتؿ ،وخههقا مـ يًِّٓؿ افَراءة وافُتابة وافًِقم
ادختٍِة ،وٕتٔجة فذفؽ ؾَد ٕبغ ـثر مـ أظالم افٍُر وإدب افذيـ جًِقا افبهرة تٍقق افبارصة ،وهؿ مٍُقؾقن ـٖيب افًالء ادًري وأيب
احلسـ أمدي وابـ هنام افْحقي وافناضبل واإلمام افسادل افًامين واحلاج صافح فًع افٔسجْل وافنٔخ يقشػ بـ بُر محق وظع وؽرهؿ
مـ ظِامء إمة اإلشالمٔة.
 .7ومـ اْلدير بافذـر تقشع رؿًة افقؿػ دم بًض افًهقر فتنّؾ جقإب ـامفٔة ووإقية إن صح هذا آظتبار ،ومثافف ما ُيذـر مـ:
 ختهٔص بٔقت فِْساء افٌاضبات مـ أزواجٓـ.
 ما ُظرف بقؿػ افزبادي فألوٓد افذيـ يُرسون ما ُيِّقن مـ أواين وهؿ دم ضريَٓؿ إػ افبٔت ،ؾٖٔتقن إػ هذه ادٗشسة افقؿٍٔة ،فٖٔخذوا
أواين جديدة بدٓ مـ ادُسقرة ،فرجًقا إػ أهِٔٓؿ وـٖهنؿ مل يهًْقا صٔئًا.

1

 إوؿاف ادقجٓة فًالج احلٔقإات ادريوة أو إلضًامٓا أو فرظٔٓا حغ ظجزها .
يَقل د /ظبد اهلل ادًٔع:
وؾرت إوؿاف فِّجتّع ادسِؿ مقارد مافٔ ًة ـبرة ،ؿد تًجز افدول إٓذاك ظـ تقؾرها ،ـام أن هذه ادقارد اتسّت بافثبات إػ حد بًٔد ،مما مُـ مـ
افتخىٔط وافًّؾ ادستّر افذي ٓ يتٖور بادتٌرات إخرى.
ـؾ هذا يدفْا ظذ مدى ما بٌِف ادجتّع اإلشالمل مـ تَدم دم افٍُر وشّق دم افًاضٍة وٕبؾ دم إخالق ،ومـ وؿ ؾ٘ن جمتًّ ًا هذه حافف ٓ يُّـ أن
تْتؼ ؾٔف افٍاؿة أو آشتٌالل ادادي بغ أؾرادهٕ ،ن افداؾع افذي َيًؾ اإلٕسان يقؿػ أمقافف إلخقإف ادسِّغ يًّْف مـ أن يستٌؾ ؾَرهؿ وظقزهؿ.
ومما تَدم ٕدرك مدى ما أشٓؿ بف افقؿػ دم َجٔع ادجآت افتل هتؿ أؾراد ادجتّع اإلشالمل ،مما جًِف مـ إشباب افتل ؿامت ظِٔٓا حوارتْا
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اإلشالمٔة .

دوز الىقف يف دعم التعلًم قدميا
افًِؿ وافتًِٔؿ مـ أـز افَىاظات افتل اشتٍادت مـ إوؿاف دم تاريخ احلوارة اإلشالمٔة ،وٓ صؽ أن هذا ٕابع مـ اهتامم افديـ اإلشالمل
اش ِؿ َر ِّب َؽ ا َّف ِذي َخ َِ َؼ ،خِؼ إٓسان مـ ظِؼ ،اؿرأ وربؽ
بافًِؿ وافتًِٔؿ ،ـام يدل ظِٔف إمر اإلهلل دم مستٓؾ افُتاب افًزيز ،دم ؿقفف تًاػ{ :ا ْؿ َر ْأ بِ ْ
آـرم افذي ظِؿ بافَِؿ ،ظِؿ إٓسان ما مل يًِؿ}.
ٕيرا دحدودية إدوات
ـإت بدايات افقؿػ افتًِّٔل وافثَادم دم ادجتّع اإلشالمل ؽافبا ظـ ضريؼ ادساجد وافُتاتٔب بهقرة بدائٔة بسٔىةً ،
واإلمُإات دم افزمان اإلشالمل إول ،وـإت إٓىالؿة مـ باحات ادساجد وأروؿتٓا وبًض مراؾَٓا ،ـام هق احلال دم ٕيام ادحارض بّساجد ؿرى
وادي مزاب ،وؿ تىقر إمر إػ افُِٔات ادتخههة ظـ ضريؼ افْيؿ افتًِّٔٔة افتل ابتُرها ادسِّقن واظتّدوها دم مناريًٓؿ افتًِّٔٔة ،وـؾ ذفؽ
بحسب مسرة تىقر افًِقم ظْد ادسِّغ.
وفًِف مـ إؾٔد أن َْٕؾ فَِارئ افُريؿ ما ؿافف د /شامل افهالحات ظـ مسرة افقؿػ اإلشالمل مع مٗشسات افتًِٔؿ ؾُالمف مرـز ومـ
صّٔؿ ادقضقع ،وؿد اؿتك ظذ مٗشستغ بارزتغ دم ادجتّع اإلشالمل ،هلام ظالؿة وضٔدة بهِب مقضقظْا ،وُها مٗشسة افتًِٔؿ ومٗشسة افثَاؾة دم
ٕيره ،ؾّٗشسة افتًِٔؿ هل اددارس وادًاهد ،ومٗشسة افثَاؾة هل ادُتبات ودور افُتب.
يَقل ظـ مٗشسات افتًِٔؿ :اددارس وادًاهد
ٕيرا دحدودية إدوات
بدأ افقؿػ مسرتف افتّْقية بدظؿ مٗشسات افتًِٔؿ دم ادجتّع اإلشالمل ظـ ضريؼ ادساجد وافُتاتٔب بهقرة بدائٔة ً
واإلمُإات دم ذفؽ افزمان ،وـإت إٓىالؿة مـ باحات ادسجد وأروؿتف ،وادسِؿ جمِسف افًِّل ـان مسجده.
ومـ يتًّـ دم أشاشٔات إىالؿة ؾْقن افًِقم افؼظٔة ـَراءة افَرآن ودراشة احلديث وافٍَف َيد أن أشاس مُإف هق ادسجد ،وؿد اصتٓرت افُثر
مـ ادساجد ظذ مدار افتاريخ اإلشالمل بٖهنا ؿالع ظِّٔة ـادسجد احلرام وادسجد افْبقي وادسجد إؿل ،وؿد خترج افُثر مـ افًِامء مـ شاحات هذه
ادساجد .ؾافناؾًل
احلرمغ ،وافزخمؼي

ه ظْدما بدأ يٍتل فِْاس ويًِّٓؿ افدروس ـان هذا دم احلرم ادُل ،واْلقيْل
ه افذي يَِب بجار اهلل ٓظتُاؾف دم ادسجد احلرام مدة ضقيِة خترج ظذ يديف افُثر.

 - 1د /طامُ الؽالحات ،دور الٍلف فُ ثفػّو الجػلّم الػالُ فُ الرامػات اإلطالمّة ،ص.03 :
 - 2د /غبر هللا بن غبر الػشِش المػّلُ ،دور الٍلف فُ الػملّة الجػلّمّة ،ص ،03 :بجؽسؼ.

ه افذي يسّل ٓح ًَا ب٘مام احلرمغ دالزمتف

وـإت تسّك اددارشات افتل ُتًَد بادسجد باشؿ اْلِسات أو احلَِات وهق اجتامع افتالمٔذ حقل افنٔخ دم ادسجد ،وـؾ حَِة ـان يدرس ؾٔٓا
ظِؿ مًغ ـافٍَف أو افتٍسر أو افْحق ،ـحَِة اْلِٔؾ بـ أمحد افٍراهٔدي ،وأوؿات هذه احلَِات أو اْلِسات حسب اتٍاق اددرس مع تالمٔذه ،فُـ ؽاف ًبا
ما ـإت تًَد متالزمة مع أوؿات افهِقات.
وٕيرا فزخؿ ادادة افًِّٔة ادَدمة دم هذه ادساجد ،أصبحت تسّك إخرة بٖشامء مدرشٔٓا ،ؾَد ـان ادسجد افقاؿع دم ضريؼ شٍرون ببٌداد يسّك
ً
باشؿ افناؾًل

ه يسّل باشّف ،وهُذا حال مسجد ظبد اهلل بـ ادبارك

ه ،وادسجد افذي يد رس ؾٔف افْحقي افُسائل

ه ،وـان افُثر مـ

اددرشغ دم بدايات احلٔاة افًِّٔة ظْد ادسِّغ ئَؿ دم ادسجد أو بجقاره.
وتىقر إمر رويدً ا رويدً ا ،حتك أصبحت ادساجد توؿ دم مساحاهتا مدارس فِتًِٔؿ ،ؾٍل دمنؼ ـان افُثر مـ اددارس افتل أؿّٔت دم داخِٓا
مساجد أو افًُس.
أي إتَؾ افتًِٔؿ اإلشالمل مـ ادسجد وهق ادرحِة إوػ ،وفيروف ادسجد اْلاصة وافَٔقد افؼظٔة ظِٔف ،وافتل حافت دون تٍُٔف مع متىِبات
وخهقصا أن افٌاية وإشاس إول مْف افًبادة.
افًِّٔة افتًِّٔٔة ادتٖخرة،
ً
وؿ تىقر إمر تدرَي ًٔا ،حتك أؿٔؿ ما ظرف ٓح ًَا باشؿ "اْلان" - ،وهذه ادرحِة افثإٔة -وهق ما يًرف دم ظكٕا بافداخِٔة ،يٖوي إفٔٓا ضِبة
افًِؿ افَادمغ فِتًِؿ ،وـإت أؽِب اْلإات تدار بٖمقال افقؿػ افتل أوؿٍت فِتًِٔؿ ،وؽاف ًبا ما تَابؾ ادسجد أو اددرشة ،ـام ؾًؾ تاجر مٔسقر شجستاين
م.

ه/
ه بقؿػ خان فىِبة افًِؿ افناؾًٔة اشتّر حتك
ِ
ومـ هذا افَبٔؾ ِوـَا َف ُة اْلامقس (وهق مه َى َِح مر ِ
ف دم مًْاه فِ ٍُْْدُ ِق أو َ
خاص ًة فُِّان افذي يُقن مٖوى فِت َُّّجار
اد ٌ
ك َّ
اْلان َ ،
ُ ْ
ٌ َُ
صاع اشتًام ُفف دم م ْ َ
ِ
ِ
أمحدَ بـ ضقفقن بافَاهرة ـإت مسًُْا فإلباضٔة ادٌاربة ( ِ
ادساؾريـ َ ْ
خاص ًة ) افقاؾديـ إػ
اْل ْربِ ِّٔ َ
غ مْٓؿ َّ
وخمزًٕا فبواظتٓؿ) .1وهل تسّٔة فدَ ٍار ُؿ ْر َب جام ِع ْ َ
ِِ ِ
ومَرا فِ ُُت ِ
ُب ادقؿقؾة ظِٔٓؿ  ،وصار َد ْخ ُؾ ـِ َرائِ َٓا
مٖوى فىِبة افًِؿ
أصبحت
ادم أ ْب َر َز ؛ إ ْذ
ْ
ً
ًّ
مك  ،وخمزًٕا فس ًَِ ِٓ ْؿ  ،وت ًَدَّ ْت َد ْو َرها افتجاري إػ َد ْو ٍر َو ََ ِ ٍّ
ؽٍرا مـ أهؾ افًِؿ .
وخ َّر َج ْ
يرجع فٍَراء افىِبة َ ،
ت ظز ما يزيد ظـ أربًة ؿرون َ ْ
َج ًًا ً
وؿد تىقرت هذه اْلإات ٓح ًَا إػ ما يسّك بادجّع وهق مُان تقاجد ادسجد مع اْلان ،افذي إتؼ ظذ ٕىاق واشع دم افَرن افرابع
اهلجري/افًاذ ادٔالد دم بٌداد ومُة وشجستان ،وـإت تَدم دم هذه اْلإات ـؾ اْلدمات فِىِبة ،ـام أن بًض هذه إوؿاف صِّت ادًاْلة افىبٔة
وادالبس ـام حدث دم بًض اددارس ادقؿقؾة دم افَدس .ؿال افًالمة ابـ خِدون (ت

هـ )( :ووجقد اإلظإة فىافب افًِؿ باْلراية مـ إوؿاف).

ودم مرحِة ٓحَة وهل اشتَالفٔة اددرشة ،وؽاف ًبا ما بدأت تيٓر اددارس  -أو ما يسّك دم اصىالحْا احلديث بافُِٔات– وذفؽ بًد إؿامة اددرشة
افْيامٔة ببٌداد شْة

م.

ه/

ومع تَدم إمة اإلشالمٔة ورؿل حوارهتا بدأت دم افَرن ه/

م تْتؼ ادًاهد واددارس إهِٔة– أي افتل ـإت ؿائّة ظذ إهاِل وإوؿاف

بَدر ـبر -ؽر خاضًة دٗشسة افدوفة ،وؽاف ًبا ما ـإت تقؿػ هذه اددارس بافَرب مـ ادساجد ،مثؾ دور افَرآن ودور احلديث وافرباط أو افزوايا،
وؽرها مـ إشامء.
ويذـر ابـ بىقضة

ه/

م خالل ترحافف وشره دم بالد افنام وافًراق أن افًؼات مـ اددارس ذات ادستقى آبتدائل وافًاِل ـإت

ؿائّة ظذ أمقال .افقؿػ ،وأن إمقال ادقؿقؾة ؿد ؾاضت ظذ افىِبة ادْتسبغ هلا حتك أن افرحافة افًريب ادنٓقر ابـ جبر حرض ؿل رحِتف أبْاء افٌرب
وخهقصا مراـز احلقارض ـدمنؼ افتل ـان ؾٔٓا وؿت زيارتف هلا  400مدرشة مقؿقؾة  -ـل يًّْقا
اإلشالمل فِذهاب إػ بالد افؼق اإلشالمل -
ً

ِ - 1وظس :رفػت مٍطَ محمر  :الٍهاالت والبٍّت اإلطالمّة فُ مؽس الػدماهّة ص  52فما بػرًا( .غن طلطان العّباهُ ،غمسو الوامُ مضّسة غطاء فُ درب الذّس ،ص.)30:

خهقصا وأن ٕيام افقؿػ دم بالد ادؼق اإلشالمل ؿد تىقر واتسع فٔنّؾ َجٔع ؿىاظات وؾئات
بافُثر مـ آمتٔازات وادْح ادتقؾرة دم ادؼق،
ً
ادجتّع إٓذاك.1
يذـر ابـ حقؿؾ أن دم مديْة صَِٔة والوامئة ُ ـتاب  ،وأن افُ ّتاب افقاحد ي ّتسع فِّئات أو أٓف مـ افىِبة ،ومثافف يذـره أبق افَاشؿ افبِخل
محارا فٔسدد بغ ضالبف ،وهذا ـِف مـ أمقال افقؿػ.
أن فف ـتا ًبا يتًِؿ بف والوة آٓف تِّٔذ ،وـان ُـتابف
ً
ؾسٔحا جدً ا بحٔث ُيتاج إػ أن يرـب ً
ؽر إٔف ومع تَدم مَدار افقؿػ ادْهب ظذ افتًِٔؿ وافثَاؾة دم ديار ادسِّغ ،ومع تسابؼ ادحسْغ ظذ جذب أبْاء ادسِّغ إػ مراـزهؿ افقؿٍٔة
افتًِّٔٔة ،بدأت ُتكف إػ اددرشغ رواتب ٕير ظِّٓؿ ،بؾ ـان إمر يهؾ إػ ختهٔص مٔزإٔة فِّهاريػ افتل يتُبدها اددرس خالل تَِْف .وشٍره،
وختهٔص مالبس خاصة هلؿ  ،بؾ وحسب ذوط افقاؿػ يكف فًِِّؿ راتبف افنٓري شقاء ـان هْاك ضالب أو مل يُـ.
وظذ اددار افتارخيل فرؿل حوارة ادسِّغ وتىقر ظِقمٓؿ افؼظٔة وافتىبَٔٔة ،اشتقجب إمر أن تّْق مًٓؿ مٗشساهتؿ افقؿٍٔة افتًِّٔٔة،
خهقصا دم مراـز احلوارة اإلشالمٔة دم دمنؼ وبٌداد واحلجاز ومك
ؾإتٓك إمر فتَِْب أمقر اددارس وبٔقت إيقاء افًِامء إػ جامًات خاصة،
ً
ومُة ادُرمة وادديْة ادْقرة.
ه ؿد أخذت أول ضابع دٗشسة جامًٔة إشالمٔة ؿائّة ظذ مال افقؿػ ،حٔث تدرس ؾٔٓا افًِقم

وفًؾ اددرشة ادستْكية افتل إٔنٖت ظام
افؼظٔة وافىبًٔٔة وافرياضٔة وؽر ذفؽ.
وؿريب مْٓا اددرشة افْيامٔة ببٌداد

خرجت ؾحقل افًِامء
م ،افتل ـان مدرشٓا إول أبق إشحاق افنرازي افناؾًل ،افتل ّ

ه/

خهقصا ما بغ افَرن اْلامس وافتاشع اهلجري.
ً
خهقصا ظذ يد احلُام وإؽْٔاء
ؿال افدـتقر :وفٔس مـ ادبافٌة أن َٕقل إن هذه اددرشة ـإت صًِة إىالؿة بْاء اددارس وادًاهد ؾٔام بًد،
ً
افذيـ أوؿٍقا افُثر مـ أمقاهلؿ وظَاراهتؿ فِّدارس بًدما رؤوا افْجاح افباهر افذي حئت بف اددرشة افْيامٔة ،مثال ذفؽ اددرشة افْقرية دم افنام،
وافتل إٔنٖها ٕقر افديـ حمّقد زُٕل ظام

ه ،واددرشة افْارصية دم مك

ه ٕسبة إػ ادِؽ افْارص صالح افديـ ،وؽرهؿ افُثر.

ؾٍل بٌداد أؿّٔت اددرشة ادًتهّٔة ؿرب إظئّة ،رظتٓا أم رابًة حٍٔدة ادًتهؿ افًباد ،افتل أوؿٍت ـؾ ما متِؽ هلا.
وامتازت بٌداد مْذ أواشط افَرن اْلامس اهلجري بًدد مـ ادًاهد واددارس افُزى ادستَِة ظـ اْلقامع ،وؿد ـإت دم ازدياد مىرد حتك شَقط
بٌداد بٔد ادٌقل دم شْة

ه

ظالوة ظذ ظدد هائؾ مـ دور افَرآن واحلديث ،وحَِات
م ،ؾَد ـإت مدارشٓا يقمئذ وامن ووالوغ مدرشة،
ً

ادساجد وافُتاتٔب ،وافرباضات وؽرها مـ .جمافس افًِؿ وافدراشة .
ودم مك ُبْٔت مدارس ذظٔة وؿٍٔة  -ؿريبة مـ افْيام اْلامًل  -مثؾ اددرشة افهاحلٔة افقؿٍٔة ،أؿامٓا ادِؽ افهافح ٕجؿ افديـ أيقب شْة
ه ،وهل أول مدرشة تدرس ادذاهب إربًة ،وبْٔت ؾٔٓا ـذفؽ مدارس فًِِقم افتىبَٔٔة وافىبٔة ،مثؾ مدرشة ادْهقرية افتل إٔنائٓا ادْهقر بـ ؿالوون
ظام

ه ،وأوؿػ ظِٔٓا افُثر مـ احلقإٔت.
وفَد اصتٓر افقؿػ افتًِّٔل افثَادم دم مك ظذ يد صالح افديـ إيقيب– بًد شَقط افدوفة افٍاضّٔة– وافذي أوؿػ افُثر مـ إرايض افزراظٔة

وادباين وافًَارات فِّدارس ودور افُتب وادجافس افًِّٔة ـام يذـر ذفؽ ابـ خِدون

ه ظْد زيارتف فَِاهرة ،حتك أصبحت افَاهرة حمىة ظِّٔة

فىِبة ادسِّغ مـ خمتِػ إؿىار اإلشالمٔة يَهدوهنا فُثرة إوؿاف ادخههة فِتًِٔؿ.
بؾ ما زال جامع إزهر  -افذي بْل ظام

ه/

م ،واؾتتح بًد ظامغ ظذ يد افٍاضّٔغ  -ادٗشسة اإلشالمٔة افًريَة افتل يتقاؾد إفٔٓا مًيؿ

ضِبة افًامل اإلشالمل ،ما زال يًىل فُثر مـ ضِبة افًِؿ رات ًبا صٓر ًيا مع دراشة جمإٔة بٍوؾ ريع افقؿػ ادخهص فِىِبة.
ودم افنام ـثرت إوؿاف ،حتك ؿال ابـ بىقضة

ه ظْد زيارتف دمنؼ" :وإوؿاف بدمنؼ ٓ حتك إٔقاظٓا ومهارؾٓا فُثرهتا".

ِ - 1كٍل ابن زبّس فُ رحلجي" :والبالد العسلّة هلٌا غلَ ًزا السطم ،لنن االحجفال بٌزى البلرة ِ -ػوُ دمعق  -اهػدس واالثضاع اوزر ،فمن غاء الفالح من هعاة مغسبوا فلّسحو إلَ ًزى البالد
وِجغسب فُ طلب الػلم ،فّرر االمٍر المػّوات هػدّسة ،فاولٌا فساغ البال من امس المػّعة ،وًٍ اهبس االغٍان واًمٌا" .د /طامُ الؽالحات ،دور الٍلف فُ ثفػّو الجػلّم الػالُ فُ الرامػات
اإلطالمّة ،ص.03 :

ودم مُة ادُرمة أوؿٍت افُثر مـ اددارس ،مْٓا مدرشة إرشقدم ٕس ًبة إػ ظبد اهلل إرشقدم ،افتل إٔنٖت ظام
إٔنٖها إمر ؾخر افديـ افزٕجبٔع  -زٕجبِٔة مـ ؿرى دمنؼ ،وأوؿػ ادْهقر ؽٔاث افديـ اددرشة افٌٔاؤة ظام
ـام ؾًؾ افسِىان ؿايتباى بّدرشتف افُبرة افتل اؾتتحت ظام

ه ،ومدرشة افزٕجبٔع

ه

ه ،وجًؾ ظِٔٓا أمقآ ـثرة.

خدمة فروادها وضِبتٓا .ودم ظام
ه ،وضّت افُثر مـ إمقال افقؿٍٔة ً

ه

أوؿػ افسِىان شِٔامن افَإقين أمقا ٓ ضائِة ظذ اددرشة فتدريس ادذاهب إربًة.
فذا يُّـ افَقل أن أؽِب هذه ادٗشسات اْلامًٔة– ؾوال ظـ اددارس وافُتاتٔب– ؿائّة بافدرجة إوػ ظذ ما خهص هلا مـ مال إوؿاف
وإهاِل واْلرات افنًبٔة فًّقم ادسِّغ.
وحمِٔا بقادي مزاب ٕنٖت اددرشة افتًِّٔٔة افقؿٍٔة ادًروؾة بدار افتالمٔذ (ٕيام) إٔنٖها افنٔخ ظّل شًٔد اْلريب(ت 927هـ) بٌرداية حغ اشتَر
ْما ،وهلا ؾروع ظذ ٍٕس افْيام دم بًض افَهقر إخرى ،ـافًىػ ومُِٔة ،وهل تًْك بتدريس ظِقم افؼيًة وافٌِة افًربٔة ،وأوؿٍت دم ـؾ مْٓا
ـتب ،وأحباس مـ افْخٔؾ فهافح افىِبة واددرشغ.
يِحظ أن ادال افقؿٍل ؿد صاحب هذه ادراحؾ افثالث فتىقر ادٗشسة افتًِّٔٔة دم اإلشالم ،ادسجد وؿ جمّع ادسجد– اْلان ،ؾاددرشة وما صاْمٓا
مـ مًاهد تًِّٔٔة.
خهقصا مـ افسِىات احلاـّة ـاْلٍِاء وإمراء وافقٓة
دم طؾ هذه إجقاء ادًٍّة باحلرية افًِّٔة ،وآشتَالفٔة مـ أي ٍٕقذ أو تٖور
ً
وإظقان ،بدأت تزدهر صٍحات افًِامء ادستَِغ وادًتّديـ ظذ ظِّٓؿ مـ دون ضٌقط أو ؿٔقد ،مما أتاح هلؿ افدخقل بَقة ظذ افقاؿع ادًٔق ،وافًّؾ
ظذ إصالحف وهتذيبف دم طؾ دوفة ترؾع صًار اإلشالم ،وتٖمر بتىبَٔف ،مما جًؾ حرـتٓؿ مستّرة ومْاهجٓؿ مثّرة.
ـام ُيسـ اإلصارة دم هذا ادَام إػ أن بًض افسالضغ وادِقك ـان هلؿ دور بارز دم تّْٔة جمآت افتًِٔؿ وافثَاؾة مـ خالل ادال افقؿٍل ،مما دظؿ
مقؿػ افٍَٓاء وافًِامء دم هذا افنٖن ،مثال ذفؽ افدور افبازر فهالح افديـ إيقيب دم دظؿ ادناريع افتًِّٔٔة دم ظكه ،واتساع ذفؽ ظْد افسِجقؿٔغ ؾٔام
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بًد ،وٕؼ هذا افسِقك احلواري بغ ادسِّغ .
مٗشسة افثَاؾة :ادُتبات ودور افُتب
هامة دم احلٔاة افثَاؾٔة اإلشالمٔة ظذ مدار افتاريخ ،وٓ يتهقر أن تُقن هْاك حوارة إشالمٔة بدون وجقد دار مًرؾة ووَاؾة
يّثؾ تىقر ادُتبات حم ًىة ً
أضِؼ ظِٔٓا اشؿ ادُتبة أو افرباط أو افزاوية أو دار افُتب.
ويُّـ افَقل إن ادُتبات إٔنٖت مع تٖشٔس ادساجد واددارس وافزوايا ،وافتل ؽاف ًبا ما ـإت حتتقي ظذ مهاحػ وأفقاح مُتق ب ظِٔٓا أحاديث
افرشقل ، وؿ تىقر إمر تدرَي ًٔا حتك أصبحت تنّؾ افؼوح وتًَِٔات افًِامء وافنٔقخ.
وظا ًدة تَسؿ ادُتبات إػ :
أ .مُتبات ظامة :يؼف ظِٔٓا اْلٍِاء وإمراء و ُتِحؼ بادساجد واددارس ،وتُقن هلا أبْٔة خاصة ،تنّؾ احلجرات وافٌرف اْلاصة فٍْقن افًِؿ،
وأخرى فِخدمات وافستٔبات اإلدارية .مثال ذفؽ مُتبة اددرشة افْيامٔة افتل ـان أمْٔٓا إشٍرايْل أحد ظِامء زمإف ،ومُتبة مدرشة أيب حٍْٔة ببٌداد،
ومُتبة اْلٍِاء افٍاضّٔغ دم افَاهرة ،ودار احلُّة بافَاهرة ،وبٔت احلُّة ببٌداد ،ومُتبة احلُؿ بإٕدفس ،ومُتبة ؿرضبة افتل أذف ظِٔٓا إمقيقن
إبان احلُؿ افًباد ،ومُتبة ادًهقمة بّديْة تٔٓرت إبان احلُؿ افرشتّل.
ومـ أبرز ادُتبات افقؿٍٔة دم افتاريخ اإلشالمل ،مُتبة بْق ظامر ،دم افنام ،إذ ـان ْما ٕ 180اشخً ا ،وبِغ ظدد ـتبٓا مِٔقن ـتاب.
وأؽِب هذه ادُتبات ـإت ؿائّة ظذ افقؿػ ،أو مستٍٔدة مْف دم بًض صقره.
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ب .مُتبات خاصة :وؽاف ًبا ما تًقد مُِٔتٓا ٕؾراد أو هٔئات خاصة ،مثؾ مُتبة افٍتح بـ خاؿان
ومُتبة افَايض أبق ادىرف

ه ،فف مُتبة واشًة أذف ظِٔٓا ظع بـ ادْجؿ،

ظاما ـامال فبٔع ـتبف
دائام ،وظْدما تقدم اجتّع أهؾ ؿرضبة ً
ه ؿايض اْلامظة بَرضبة ،افذي ـان فف شتة وراؿغ يْسخقن فف ً
ه ،ومُتبة َجال افديـ افٍَىل

دم مسجده ،ومُتبة ابـ اْلناب

ه ،افذي َجع مـ افُتب ما ٓ يقصػ ،وؽرها مـ ـتب إؾراد واْلامظات

افهٌرة ،وؽاف ًبا ما تكف هذه ادُتبات اْلاصة بًد مقت أصحاْما بقؿٍٓا فىِبة افًِؿ أو تقزيًٓا ظذ اددارس واْلقامع ،أو ادُتبات افًامة ـام ؾًؾ
حمب افديـ افْجار افذي أوؿػ ـتبف فِّدرشة افْيامٔة.
وٕجؾ ذفؽ ،ؿامت افُثر مـ ادُتبات ودور افُتب ظذ افقؿػ وأمقال إهاِل ـام ؿامت اددارس ودور افًِؿ ،وأحلؼ بافقؿػ ـؾ ما يتهؾ بادُتبة
مـ حاجٔات وأدوات ،ـافْسخ وإوراق وأجرة افًامِغ بادُتبات ،بؾ وصؾ إمر إػ جًؾ ؽرف فِؤاؾة داخؾ ادُتبات فِباحثغ وافىِبة .ؾٍل دار
مًرسا أظىاُها
افًِؿ ادِّقـة ْلًٍر ادقصع ،ـإت افُتب مقؿقؾة فىافب افًِؿ ٓ ،يّْع أحد مـ دخقهلا ،إذا جاءها ؽريب يىِب إدب ،وإن ـان
ً
يقشع ظِٔف.
وـان افُثر مـ افقاؿٍغ مـ يّْع خروج افُتاب خارج ادُتبة خق ًؾا مـ ضٔاظف أوتٍِف ،وحتك يستٍٔد مْف ظامة افْاس ،بؾ حرم مـ آضالع افداخع
مـ ظرف ظْٓؿ افتٍريط دم اشتخدام افُتب.
 ...وفٔس جزا ًؾا أن َٕقل إن افقؿػ ظذ ادُتبات وخزائـ افُتب ؿد شاظد ظذ تّْٔة احلٔاة افًِّٔة وافٍُرية فِّسِّغ ...،ووصؾ إمر ،إػ أن ُتبْك
مُتبات ضخّة مِٔئة بافُتب ومهٍْات افًِؿ صارت مْارات فىِبة افًِؿ وافباحثغ ،بؾ وإػ افنٔقخ وافًِامء ،حتك وصؾ إمر إػ أن تُقن هذه
ادُتبات حمىات ومراـز ظِّٔة . ...وأصبح أمر إيَاف ادُتبات إػ افًِامء إٍٔسٓؿ ،إذ أن افُثر مْٓؿ صار يرمل ؿبؾ مقتف إػ جًؾ مُتبتف اْلاصة وؿ ًٍا
ظذ ضِبة افًِؿ ورواد ادساجد ،وذهب افبًض أخر مـ ادحسْغ إػ رصف رواتب فىِبة افًِؿ وافباحثغ وافًامِغ بادُتبة .
بؾ وفُثرة ادُتبات ودور افثَاؾة دم ادجتّع اإلشالمل ،إتؼ افًِؿ بغ اْلامهر وظّقم افْاس ،حتك ـان مـ بغ افًِامء افُبار مـ ـإت مْٓتف بقا ًبا
فُِّتبة ـام هق حال أمحد بـ أيب بُر بـ ظع أحد ظِامء دمنؼ ،وأبق افثْاء بـ أيب افسًادات بقاب باب افدمامات ببٌداد .
فَد أظىت ادُتبات اددظقمة بادال افقؿٍل مددا فًِِامء وافباحثغ دم ضرق تًامِٓؿ مع افْهقص افؼظٔة بحرية واشتَالل ،وصُِت فُؾ ظامل
وإٔهارا بحسب ـٍاءة مْٓجف وأشِقبف.
أتباظا
وباحث ً
ً
أيوا ضبَات ادجتّع إخرى ظذ آشتٍادة مـ هذا اْلق افًِّل احلر مـ افتٖهٔؾ وادنارـة دم ظِّٔة اإلصالح داخؾ ادجتّع.
ـام شاظدت ً
خاصا بٍئة دون أخرى ،بؾ جاء فىبَات ادجتّع ـُؾ ،وخاصة ضبَة افٍَراء وادحتاجغ ،افذيـ اشتٍادوا مـ إمقال
ومل يُـ هذا ادال افقؿٍل ً
افقؿٍٔة خر اشتٍادة ،وـقٕقا حلّة متْٔة فِّجتّع.
وبافتاِل حاؾظ ادال افقؿٍل ظذ ٕؼ افًِؿ وافتًِؿ بغ ضبَات ادجتّع بُؾ ؾئاتف وؿىاظاتف ،ـام صد مـ أزر ادجتّع ومتاشُف افبْٔقي .مَابؾ ذفؽ
وخهقصا افبؼية مْٓا ،بتخريج ـقادر متًِّة متأل افقطائػ افناؽرة دم افدوفة ،مـ خالل
ـِف ،شاظد ادال افقؿٍل دم تّْٔة مقارد افدوفة اإلشالمٔة،
ً
مٗشسات وؿٍٔة رائدة مثِت ؿًِات صاخمة ظذ مدار افتاريخ اإلٕساين - ،ـام هق احلال دم جامع إزهر أيام افٍاضّٔغ ومـ جاء بًدهؿ  -أي أن دور
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افقؿػ تًِّٔل واجتامظل وتّْقي م ًًا .
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مناذج من وثائق األوقاف التعلًمًُ بىادٍ مزاب

وصٔة افًادة مامف بْت شِٔامن بباز (ت 29 :رموان 1349هـ  18 /ؾٍٔري 1931م)
توؿ حتبٔس دار وـتب وأدوات فِتًِٔؿ

تقطٔػ ؾُرة افقؿػ دم تىقير ادجتًّات افٌربٔة:
يَقل د /حمّد ضاهر حُٔؿ:
إن ادْح وافقؿٍٔات هل ادهدر افرئٔس فتّقيؾ أظرق اْلامًات دم افًامل ومتقيؾ مراـز افبحث افًِّل وإٕناء اددارس وادستنٍٔات ،وتْئؿ
برامج فِتقظٔة ومساظدة افٍئات إؿؾ حيا...دم افدول ادتَدمة يًٍِقن ما ـان يًٍِف أشالؾْا دم ادايض حغ ـان افقؿػ اْلري أحد حمرـات افْٓوة
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وافتَدم افًِّل وافتًزيز ادًردم .
إن إوروبٔغ ؿد تٖوروا بٍّٓقم افقؿػ اإلشالمل ومتثِقا بف وؾؼ ما يٍرضف واؿًٓؿ ،ؾاوجدوا ٕيام افسشت" "trustظذ ؽرار افقؿػ
اإلشالمل ،ؾناع ظْدهؿ إيَاف ادُتبات واددارس ودور افرظاية آجتامظٔة ُ ،
وإٔنئت مٗشسات تًِّٔٔة ظريَة وؾؼ هذا افْيام ،حتك إن افُْٔسة
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افُاوقفُٔٔة دم إٕجِسا هلا أمالك واشًة وظَارات دم أؾوؾ ادقاؿع ومٗشسات تًِّٔٔة وصحٔة وؽرها.
وؿد بِغ ظدد ادٗشسات افتىقظٔة دم افقٓيات ادتحدة إمرئُة أـثر مـ  32أفػ مٗشسة ؿبؾ شْقات ،و ُؿدّ رت ممتُِاهتا بام يزيد ظذ 137
مِٔارا دوٓرا ،وبِغ جمّقع تزظات إؾراد وادٗشسات دم ذفؽ افقؿت  115مِٔقٕا دوٓرا.
هذه بواظتْا وتراوْا وحوارتْا ،وٕحـ أوػ بف وَيب أن ًٕتز بف وٕتّثؾ بف وٕتبْاه وًّٕؾ ظذ تّْٔتف وتَِْٔف ٕبْائْا فتحَٔؼ افْٓوة وإٓىالق
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ٕحق افبْاء وافتَدم وافنٓقد احلواري .

جتازب معاصسَ ألوقاف ساهمت يف تطىيس التعلًم واستمسازه
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هْاك بًض افتجارب افْاجحة دم جامًات افبالد ادتَدمة بآظتامد دم حآت متًددة ظذ ؾُرة افقؿػ .ـام أن وّة ِتارب واظدة دم ظدد مـ افبِدان
اإلشالمٔة مثؾ :ترـٔا وإيران ومافٔزيا.
وؿد أورد د /ظالء افديـ زظسي أمغ افٍتقى بقزارة إوؿاف افسقرية ٕامذج مـ ِتارب مًارصة شاُهت دم تىقير افتًِٔؿ ،مْٓا :
ِ /1تربة ْلْة مسِّل إؾرئَا (َجًٔة افًقن ادباذ) :
وهل هٔئة خرية ظامِة ب٘ؾرئَا ،وهلا ِتربة ؽْٔة ورائدة دم ادناريع افتًِّٔٔة وافثَاؾٔة ،وأمالـُٓا وأمقاهلا دم جقهرها وحََٔتٓا هل ظبارة ظـ أحباس.
ومـ أهؿ جمآت ظِّٓا:
بْاء ادساجد واددارس افَرإٓٔة.
وافتًِٔؿ :بْاء وتسٔر مدارس ؿروية ( ابتدائل ،متقشط ،وإقي).
ومهادر افتّقيؾ ؾٔٓا :والوة مهادر:
ـ تزظات مـ أصخاص ضبًٔٔغ ،وهؿ مـ ظامة افنًب بّختِػ ؾئاتف.
ـ تزظات مـ صخهٔات اظتبارية ،مٗشسات حُقمٔة وأهِٔة..
ـ اشتثامرات خاصة دم بًض افَىاظات آؿتهادية.
 - 1حرخوُ دِ /ص دادي غرون وًٍ دسِذ زامػة ثٍروهجٍ بنورا ،ان الرامػة المزهٍرة ثسثنش غلَ امٍال ولفّة فُ هفكاثٌا.
ِ - 2سى بػؾ الباحدّن ان الٍلف غلَ المنػجبات ودشائن النػجب فُ الحـارة اإلطالمّة ًٍ اطاس ما غسؼ ً
الحكا فُ اوروبا بوظام الجسطت Trust.من ثذؽّػ مّشاهّات لسغاِة دشائن النػجب
وؼّاهجٌا.
 - 3د /محمر طاًس حنّم ،دور الٍلف فُ ثػشِش الجكرم المػسفُ ،ص ،782:ؿمن الكضم  2من ج 4من ابحاث المؤثمس الدالح لالولاؼ.
 - 4د /غالء الرِن زغجسي ،دور الٍلف فُ ثطٍِس الجػلّم ،ص.05 :

وتػتح (مجعوة العون ادبارش) األبواب إلقامة أوقاف متعددة األَغراض واالختصاصات ،عذ شكل أسهم تشبه أسهم الرشكات ،فوشرتك كل واحد
يف الوقف الذي يريد ،بسهم واحد أو بعدد من األسهم كام يريد.
ِ /2تربة افقؿػ اإلشالمل دم افدول افٌربٔة:
تًرف أوشاط ادسِّغ دم افبِدان افٌربٔة حرـة متْامٔة حلٍظ ديْٓؿ وهقيتٓؿ ووَاؾتٓؿ ،وافدؾاع ظـ حَقؿٓؿ ومرـزهؿ دم هذه ادجتًّات .وؿد
بدأت هذه احلرـة ظذ صُؾ مبادرات صٌرة حمِٔة وؾردية ،وؿ أخذت تتسع وتتالؿح ،ؾهارت تْوج وتْتيؿ ،وؿ تىقرت إػ هٔئات ومٗشسات ومراـز
متًددة اْلدمات.
وؿد وصؾ إمر إػ حد إؿامة مٗشسات جامًٔة ،ـام هق افنٖن دم إشبإٔا وؾرٕسا وبريىإٔا وافقٓيات ادتحدة إمرئُة.
وٕير ًا فندة آحتٔاج إػ افدظؿ اداِل أو افتّقيؾ افُامؾ هلذه إٕنىة وادٗشسات ،واحتٔاجٓا ظذ وجف افتحديد إػ متقيؾ مستّر ومْتيؿ
وموّقن ،ؾَد ـإت ؾُرة افقؿػ هل ادِجٖ واحلؾ.
وهُذا بدأ ادسِّقن ادٌسبقن يىرؿقن هذا افباب مستٍٔديـ مـ تراوٓؿ افديْل واحلواري ،مع تُٔٔػ مناريًٓؿ مع ادَتؤات افَإقٕٔة فِبِدان
افتل ئَّقن ؾٔٓا.
ومـ هذه ادناريع( :افقؿػ اإلشالمل إورويب) ادسجؾ دم بريىإٔا دم إضار ذـة خرية ذات مسٗوفٔة حمدودة ،وبًض ادؼوظات افقؿٍٔة شجِت
دم إضار ذـات توامـ.
 /3افقؿػ اإلشالمل ٕمريُا افنامفٔة:
تؿ تٖشٔسف وتسجِٔف بهٍة ؿإقٕٔة بافقٓيات ادتحدة إمرئُة شْة1971م ،ودم ؽوقن ظَديـ مـ تٖشٔسف ،ؿام باشتثامر إمقال اْلاصة بادساجد
وادراـز واددارس اإلشالمٔة ،ـام ؿام بٕ٘ناء ظدد مـ اددارس اإلشالمٔة ،وشاهؿ دم متقيؾ آحتاد اإلشالمل ٕمريُا افنامفٔة.
 /4مٗشسة شار اْلرية:
هل مٗشسة فِقؿػ اإلشالمل مَرها بقٓية ؾرجْٔٔا بافقٓيات ادتحدة إمرئُة ،وهلا ؾروع ذات اشتَالل ؿإقين حمع بُؾ مـ زمبابقي ،وشاحؾ
افًاج ،وـْدا ،وصٔع ،ومك ،وادٌرب ،وترـٔا ،ومافٔزيا ،وروشٔا ،إضاؾة إػ شار إٔسٕاصٔقٕال بقاصْىـ.
ومـ أظامهلا اْلرية:
 .1إٕناء صْدوق افَروض وادْح افدراشٔة.
 .2دظؿ ادًٓد افًادل فٍُِر اإلشالمل.
 .3إٕناء ظدد مـ ادساجد واددارس وادراـز اإلشالمٔة دم ظدد مـ افدول.

خامتُ وتىصًات:
وتْقظ ًا واتساظ ًا ظئ ًام ،وصارـت بْهٔب واؾر دم بْاء هنوة إمة اإلشالمٔة دم خمتِػ
ّٕق ًا ّ
صٓدت إوؿاف ظز خمتِػ افًهقر اإلشالمٔةّ ،
ادجآت ،وـان مـ متام صّقفٔة افقؿػ ظدم اؿتهاره ظذ آهتامم بإؽراض افتَِٔدية ـرظاية دور افًبادة مـ مساجد وزوايا وتسبٔؾ ادٔاه ،بؾ صِّت
إوؿاف أيو ًا أؽراض ًا تّْقية مستحدوة اؿتوتٓا رضورات آهتامم بٖحقال ادسِّغ وتِبٔة احتٔاجاهتؿ.

ؾٍل جمال افتًِٔؿ ِتاوز ظدد اددارس افتل إٔنٖهتا إوؿاف ادئات دم افَدس ودمنؼ وبٌداد ؤٕسابقر ،وؿامت جامًات مًروؾة ظريَة مْٓا :جامًة
افَرويغ دم ؾاس ،وجامًة إزهر دم افَاهرة ،وؽرها افُثر دم شائر إمهار اإلشالمٔة ،يواف إػ ذفؽ افًديد مـ ادُتبات افًِّٔة افًامة افتل ـان
ُيقي افبًض مْٓا مئات أٓف مـ ادجِدات افًِّٔة.
ودم ختام هذه ادداخِة َٕسح افتقصٔات افتافٔة:


ترؿٔة اإلدراك بدور افَقة آؿتهادية دم حٔاة إمة ،وأهنا مـ فقازم تَدم إمة اإلشالمٔة وهنوتٓا.



تّْٔة شجٔة اإلٍٕاق دم شبٔؾ اهلل ،وأهنا ؾريوة ذظٔة ورضورة حوارية فْٓوة إمة.



إصاظة وَاؾة افقؿػ ـقشِٔة مـ صّٔؿ افٍُر اإلشالمل تًقد بافٍْع ظذ افٍرد واْلامظة دم افدٕٔا ،وظذ صاحبٓا بإجر افُبر دم أخرة.



زرع روح افًىاء وؾًؾ اْلر فدى افْاصئة دم افبٔت واددرشة وادْتديات.



إبراز أُهٔة افقؿػ دم اإلشالم ،ودوره احلواري دم ترؿٔة إمة خاصة دم ادجال افسبقي ،وذفؽ مـ خالل افْامذج افْاجحة فِقؿػ دم افتاريخ



اإلشالمل .وتقطٔػ ذفؽ دم ادْاهج افسبقية.
ٍ
واضحة وشِٓة ادْال دم دظؿ ادناريع إهِٔة فِسبٔة وافتًِٔؿ ظـ ضريَة صٔغ وؿٍٔة.
اؿساح مناريع



تنجٔع ؾُرة افسٓؿ افقؿٍل؛ فدظؿ ادٗشسات إهِٔة فِسبٔة وافتًِٔؿ.



افبحث ظـ افْامذج ادًارصة فِقؿػ افتًِّٔل افْاجحة ،ودراشتٓا دحاـاهتا وأخذ جقإب افَقة مْٓا.

املراجع املعتمدة:
 .1بنر احلاج مقشك ،أوؿاؾْا بغ افقاؿع وادٖمقل ،بحث مرؿقن.
 .2شامل افهالحات ،دور افقؿػ دم تًٍٔؾ افتًِٔؿ افًاِل دم اْلامًات اإلشالمٔة.
 .3ظالء افديـ زظسي ،دور افقؿػ دم تىقير افتًِٔؿ.
 .4ظبد اهلل بـ ظبد افًزيز ادًٔع ،دور افقؿػ دم افًِّٔة افتًِّٔٔة.
 .5حمّد ضاهر حُٔؿ ،دور افقؿػ دم تًزيز افتَدم ادًردم.

