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 اإلهداء 

  
  

، والـى جميـع المسـلمين    ψثم إلى صحابته الكرام  ، τ، سيدي رسول اهللا إلى أكرم البشر جميعا

  .والمسلمات إلى يوم الدين

  .إلى روح والدي الشهيد، عبد اهللا حسين حشيش رمز التضحية الفداء، جعل اهللا الجنة مسكنه ومثواه

  .  إلى أمي الغالية أطال اهللا في عمرها، التي أتحفتني بكرمها وفضلها طوال عمري

  .ادي، أمد اهللا في عمرهإلى عمي الغالي أبو ف

  .إلى زوجي العزيز خالد اطبيش

إلى إخوتي و أخواتي جميعهم  فادية وناصر وفيروز وسهام ومحمـد وفـادي وهيـا وزوجـاتهم     

وأزواجهم وأوالدهم جميعاً،  والى أريج وهديل ونهيل، وإخوتي الصغار منذر ويزن وسيف الـدين  

  .ة أبو إسماعيل حفظه اهللا وإسراء، وأخص بالشكر الجزيل زوج أختي فادي

  .إلى كل من مد يد العون لي على إتمام هذه الرسالة سواء بالدعم المعنوي والدعم المادي

  إلى مشرفي الدكتور الفاضل حسين الدراويش الذي أمدني بالتوجيه والنصح  والدعم المعنوي، أمـد

  . اهللا في عمره

  .الرسالةناقشة هذه إلى المناقشين الكريمين اللذين تكرما علي بم

ومكتبة مسجد البيرة، ومكتبة  األردنية،ومكتبة الجامعة  العامة،إلى جميع العاملين في مكتبة الخليل 

  .الغربية قرى دوراجامعة النجاح الوطنية، ومكتبات المدارس المتواضعة في مدارس 

ـ   ديقات العزيـزات  إلى مديرتي الفاضلة السيدة بدرية السويطي، و كل الزمالء والـزميالت والص

  .خاصة عبير العسود ونسرين عودة ونبيلة الدراويش ومهيرة الشرحة 

وأتقدم بالشكر والعرفان والتقدير إلى جميع الشخصيات التي كانت مصدرا هاما للمعلومـات عـن   

  .طريق اللقاءات

  .الجزاءلهم أهدي عملي هذا جزاهم اهللا تعالى عنّي خير 

  

  

  

   

  سين حشيشفداء عبد اهللا ح :الطالبة

  



  

  

  

  

  

  

  

  إقرار
أقر أنا مقدمة الرسالة، أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير ، وأنها نتيجـة  

أبحاثي الخاصة ، باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد ، وأن هذه الرسالة أو أي جزء 

  .منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا في أية جامعة أو معهد ، غير جامعة القدس

  

  

  فداء عبد اهللا حسين حشيش: التوقيع 

  

   2012:   / / التاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ب  

  شكر وتقدير

  

  .فلله الحمد والمنّة ،على توفيقه وتيسير أموري ،الشكر والفضل هللا سبحانه وتعالى

على تفضله بقبول اإلشراف  ،ثم أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور حسين الدراويش

حيث كان له أكبر األثر  ،جاد به علي من وقته ونصحه وجهدهولما  ،على هذه الرسالة

لي في  عملي هذا ، فلقد كان كريما معطاءثم األثر االيجابي في  ،الطيب في نفسي أوال

  .ولوال تشجيعه وكرمه لما وصلت إلى هذا االنجاز العلمي  ،كل الظروف

  

ى تفضلهما بقبول مناقشة علوالدكتور محمود الشخشير  وأتقدم بالشكر والتقدير للدكتور

وأسال اهللا العلي العظيم أن يجعل ذلك في ميزان  ،وبذلهما النصح واإلرشاد لي ،رسالتي

  .حسناتهما

  

وبرنـامج   ،وعمـادة الدراسـات العليـا    ،وال أنسى بالتوجه بالشكر إلى جامعة القدس

  .ن علومهمالذين نهلنا م ،وكل المدرسين فيه ،ماجستير الدراسات اإلسالمية المعاصرة

  

  

  .مني كل الشكر والتقدير والعرفان لهم جميعاً

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  

  الرموز والمختصرات
  

  المختصر  الرمز

  عدد  ع
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  دون تاريخ نشر  ت.د

  طبعة    ط

  دون طبعة  ط.د

  مجلد  م

  صفحة  ص

  حديث  ح

  جزء  ج

  ميالدي  م

  هجري  ه
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د  

  الملخص

  

 وترجع ،نموذجا وقراها دورا ،والعادة العبادة بين الخليل جبل في الكرم" عن الرسالة هذه تبحث 

 في بالكرم ومقارنته ،اإلسالمية الشريعة في الكرم خلق عن تصورا تقدم أنها إلى الدراسة أهمية

  .الخليل جبل

 الوقت في ةالزماني والحدود ،"نموذجا وقراها دورا" الخليل جبل منطقة على الدراسة اقتصرت

"  الخليل جبل في المنطقة سكان من شريحة البشرية الحدود تناولت بينما ،2011- 2010 الراهن

  ".وقراها دورا

 المسلمين عند فالكرم ،وعادة عبادة الكرم واقع ىإل النظر خالل من وذلك الدراسة مشكلة وتتحدد 

 عند وحاليا اإلسالم قبل العرب عند األمر اختلف بينما تعالى اهللا لوجه خالصة عبادة كان قديما

  .السكان بعض

 عند الكرم مفهوم تغير هل بمعنى ،والعادة العبادة بين للكرم مقارنة عمل إلى الدراسة وتهدف

 تعالى اهللا بها أمر التي النظرة بنفس الكرم إلى ينظرون الناس زال ما أم ،الراهن الوقت في السكان

 الكرم مظاهر أهم على التعرف إلى أيضا الدراسة وهدفت. والسنة نآالقر في الكريم ورسوله

  .والسلبية االيجابية ثارهآو ودوافعه

  

 والمنهج ستقرائياال الوصفي المنهج: هما اثنين منهجين على تعتمد فهي الدراسة منهجية أما

 معينة وشريحة شخصيات على توزيعها تم التي واالستبانات المقابالت الباحثة تحلل حيث التحليلي

  .الخليل جبل منطقة في السكان من

 الكرم موضوع تناولت التي الكتب على واالطالع القراءة خالل من بداية كانت الدراسة وخطوات

 من لكل مسارد وعمل ،السكان على ةاستبان توزيع لخال من استخالصه تم بما كتب ما ومقارنة

  .والمراجع االستبانات بنتائج الخاصة والجداول واألعالم النبوية واألحاديث القرآنية اآليات

  

 كثيرا تختلف ال الخليل جبل منطقة في وأنواع ومظاهر دوافع له الكرم أن الدراسة نتائج أهم ومن

  .إلسالميةا الشريعة في ومطلوب معهود هو عما

 المباهاة وهذه ،المباهاة درجة إلى" العادة كرم" الكرم في يسرفون الناس بعض أن أيضا النتائج ومن

 يكون أن ينبغي بل ،فيه نصيب للفقراء ليس أغلبه في اإلسراف هذا ويكون ،والثواب األجر تحبط

 على والحض والتعاون التكافل باب من المجتمع في الضعيفة الشريحة حاجات لتلبية مساهما الكرم

  . الخير فعل



  

 التي الشريحة هذه ضمن ألخر خصش من الكرم مفهوم في اختالف هناك أيضا أن النتائج ومن

  .مقابلتها تمت

 يشكل ألنه وذلك الكرم مظاهر في التوسع بضرورة الباحثة توصي السابقة النتائج ضوء على

 بعمل العادة لكرم السلبية ثارواآل العبادة رملك االيجابية اآلثار في التعمق ،له الرئيسية الواجهة

 والعباسية األموية العصور في الكرم وأنواع ومظاهر دوافع بين مقارنة عمل ،بينهما مقارنة

 في مقارنة لعمل الغربية الضفة من مختلفة مناطق على االستبانة هذه تطبيق وأخيرا ،والعثمانية

 .المناطق هذه في الكرم مفهوم

  

  

  

  



و  

The generosity in Hebron Mountain between worship and custom 
Student name: Fidaa Abdullah Hussein Hashish 

Supervisor: Hussein Al-Darawish 
 
Abstract. 
 
The thesis is an investigation of generosity in the Hebron Mountain area of 
"Dora and its villages" as a case study. The study investigates the values of 
generosity and it's place as a form of worship in Islamic religion versus being 
an old traditional customs practiced in the region. The study has been 
conducted during the academic year of 2010-2011. 
The aim of the research is to compare traditional generosity with Islamic 
based generosity which can be classified as a form of worship. In addition, the 
study focuses on the different historic phases of generosity, its causes, and 
impacts. 
 
In the study two methodologies were used, the descriptive approach and the 
analytical method were questionnaire analysis of collected data and personal 
interviews were conducted. 
The most important results of the study show that, generosities in the Hebron 
Mountain region have different forms and motives with little or no deviations 
from what is required by Islamic Shareea, it shows also in some cases the 
practice of extravagant generosity with the intentions of a show of power and 
to impress others and not to help the needy and the poor people. In addition, 
the results indicate differences in the coherence of generosity among the 
studied sample. 
 
The research recommends further studies of the impact of the diverse forms of 
generosity on society, especially in the case of traditional generosity and to 
compares its impact between the Ottomans, Amyyad and Abbaised eras. More 
studies also needed in other regions of the Arab world. 
 

 



ز  

    المقدمة
      

 ،المبعوث رحمة للعـالمين  أجمعين،والصالة والسالم على أكرم البشر  ،الحمد هللا رب العالمين     

عليه وعلى آله وصحبه  ،في كل زمن وحين  ،الذي ُبعث ليتمم مكارم األخالق للبشر ρا محمد سيدن

  :وبعد ،خير الصالة وأتم التسليم

  

ومـن  الصـفات    ،ومن أفضل األخالق التي حث  اإلسالم عليها، الكرم خلق إسالمي عظيمف     

وهو من الصـفات التـي    ،رفيعة وتجعل لصاحبها مكانة عالية  ومنزلة ،الجميلة التي يحبها الناس

فاهللا تعالى يغفر لإلنسان زالته وهفواته بفضـل كرمـه    ،ويرضي صاحبها ،يرضى اهللا تعالى عنها

  .وسخائه على الناس

  

ويغدق علينا بـال   ،فهو الذي يعطي بال حساب ،والكريم اسم من أسمائه ،واهللا تعالى هو الكريم    

كيف ال وهو  ،ولم يفرق بين جنس وآخر من بني البشر ،ثىولم يفرق في ذلك بين ذكر أو أن ،حدود

فاهللا تعالى لم يفرق في عطائه  ،)1( چ  ک  ک      ک  گچ  : محكم التنزيل القائل عز ثناؤه في

  .عوزهم سدالسرور على قلوبهم، وي بل أنعم عليهم بما يدخل ،وكرمه وسخائه بين مؤمن وكافر

  

فقد كان  أجـود مـن الـريح     ،هو أجود البشر  جميعا ρورسولنا الكريم محمد بن عبداهللا 

ولقـد ربـط     ،على اإلنفاق والبذل والعطاءρوكان يحث  ،يعطي عطاء من ال يخشى الفقر ،المرسلة

فال يـؤذ   من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر:" ρ رسولنا الكريم ما بين الكرم واإليمان باهللا  فقد قال 

ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل  ،فليكرم ضيفه وم اآلخرومن كان يؤمن باهللا والي ،جاره 

وتأثروا بكـريم الصـفات    ،فقد اقتدوا بهديه ،وتبعه على ذلك الصحابة الكرام ،)2(" خيرا أو ليصمت

العديد ممن عرفوا بالجود والكرم وعلى رأسهم خليفة رسـول اهللا   ا، أال وهي الكرم، واُشتهر وأجلّه

ρ ق يأبو بكر الصدτ،  بن عفانوعثمان τ ،والصحابة الكـرام   ،نصاحب اللقب العظيم ذو النوري

ψ.  

  

                                                 
  . 70آية : سورة اإلسراء -  1
، صحيح البخاري ،) ه256 -ه194( اإلمام  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية   ،البخاري  2

 ،مكتبة اإليمان ، حقق أصوله ووثق نصوصه وكتب مقدماته وضبطه ورقمه ووضع فهارسه طه عبد الرؤوف سعد

  ).6018( ح ،1242ص ،من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر : باب ،كتاب األدب    ،م2003 ،ط.د،المنصورة 



  

ة تمتاز بها ففي الجاهلية كان الكرم سجي ،والكرم من األخالق التي عرفت في الجاهلية واإلسالم   

و انطبعت فيها حتى أصبحت هـذه الشخصـية بفضـل كرمهـا      ،شخصيات تمكّن هذا الخُلُق فيها

المعـروف   ،وأشهر الكرماء جميعا في الجاهلية  حاتم الطـائي   ،من نار على علم وسخائها أشهر

باإلضافة إلى شخصيات تخلّقت بهـذا الخلـق    ،بكرمه حتى وصل صيته وشهرته إلى قيصر الروم

  .الذي منح صاحبه مكانة مرموقة بين قومه وعشيرته  ،النبيل

   

 فـالكرم قـديما   ،م محدود إذا ما قورن  بسابقهولكنه كر ،ويشهد واقعنا المعاصر حاالت للكرم     

، واآلن  أصـبح   تعالىعبادة يتقرب بها إلى اهللا  وبعد مجيء اإلسالم أصبح ،كان عادة عند العرب

وغاب عن بال كثير من  ،لنيل بعض الحظوظ والمكاسب الدنيوية إلى الناس البعض بها عادة يتقرب

 ،الواسـعة  ظـاهرة وغابت عـنهم م  ،لناس والمجتمعوأثره في  ا ،الناس  فضل هذا الخلق العظيم

واألخالقيـة   ، بل يعتبر  الكرم من  القيم الروحيـة  ،ودوافعه التي ال تقف عند حدود اإلنفاق المالي

لذلك يتبادر إلى ذهن العديد من النـاس   ،االجتماعية التي تتجاوز حدودها المال والطعام والشرابو

  . وحديثاً م قديماًعن وجود مفارقات عديدة مابين الكر

  

؟ هـل  هل الكرم عبادة أم عادة؟ هل يمكن الربط ما بينهما؟ هل الكرم له دوافعه كما كانت سـابقاً   

ن في وقتنا الراهن؟ أم أن الكرم لـم يتغيـر فـي    يلكرم لدى الناس  بالمقايضة والديتداخل مفهوم ا

  اآلن عبادة أم عادة؟ "را وقراهادو" مفهومه عند الناس؟ هل مفهوم الكرم في منطقة جبل الخليل

وبيان موقعه في وقتنا الـراهن   العظيم،أسئلة كثيرة تحتاج إلى دراسة مستفيضة لدراسة هذا الخلق 

  .هل الكرم عادة أم عبادة ؟

  

للعديد من األمور التي بحاجة إلـى   تبياناً ،وعلى ذلك آثرت الباحثة أن تخوض غمار هذه الدراسة 

  .توضيح 

   

  اسة مشكلة الدر
 ،تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على مفهوم الكرم من الناحيتين اللغويـة واالصـطالحية        

هذا المفهوم من خـالل آيـات     والتعرف على مفهوم  الكرم من منظور إسالمي وذلك بالبحث عن

خالل سـير  وعبر التاريخ  من  ،والسنة النبوية الشريفة  ،ن الكريم التي  ذكرت الكرم واإلنفاقآالقر

يحبه  اًظاهر والكرم من ناحية العبادة يعتبر عمالً ،الصحابة والتابعين بذكر نماذج من قصص الكرم

س الناس بحيث أصـبح  تقرر في نفو اًمكرر يعتبر عمالً ويرضاه، ومن ناحية العادة  عز وجل اهللا



ط  

ا كان خالصا لوجه اهللا تعالى، ، وهكذا فالكرم بين العبادة والعادة، والفيصل فيه النية، فإذمقبوال لديهم

  .فهو عبادة، وإن كان للنفس فيه حظ من الحظوظ فهو عادة

  

ولكنهم  ،هناك العديد من المؤلفين الذين ذكروا خلق الكرم كخلق رفيع إلى جانب األخالق العالية    

جابيـة  وآثاره االي ،ولم يفردوا له أبواب تبين مظاهره ودوافعه  ،لم يخصصوا الكرم بصورة خاصة

في البحث والدراسـة وظلـت    -ة على حد علم الباحث –فهذا الخلق العظيم لم يأخذ حقه  ،والسلبية

  .الكتابة فيه قليلة

  

  :التاليةنحدد المشكلة من خالل األسئلة  ويمكن أن

  :أسئلة الدراسة
 ؟ اًلغة واصطالح ما المقصود بالكرم - 1

  ة ؟ما هي حقيقة الكرم في القرآن الكريم والسنة النبوي - 2

 دوافع الكرم ؟أهم ما هي  - 3

 ما هي أهم مظاهر الكرم؟ - 4

 ما هي أنواع الكرم المعهودة سابقاً وال حقاً ؟ - 5

 ؟وسلباً إيجاباً ما هي اآلثار المترتبة على الكرم  - 6

 مقبوال بكل صوره وأشكاله ؟ هل الكرم اآلن  بكل مظاهره ودوافعه عمالً - 7

 ما هو الفرق بين كرم العبادة وكرم العادة؟ - 8

يجابية للكرم في الشريعة اإلسالمية  والجوانـب السـلبية   ناك مقارنة بين الجوانب اإلهل ه - 9

  ؟"دورا وقراها" الخليل  جبلللكرم في 

  

  : الدراسةأهداف 
  :ومنها  ،من األهداف عددهذه الدراسة لتحقيق  هدفت    

 .وحديثاً بيان أهمية الكرم قديماً - 1

  .قديماً وحديثاً ذكر مواقف عظيمة للكرماء - 2

 .وحديثاً الكرم قديماً مظاهر توضيح - 3

 .وحديثاً الكرم قديماً دوافعبيان  - 4

 . ادةبالع يجابية لكرماإل بيان  أهم اآلثار - 5

 .بيان أهم اآلثار السلبية لكرم العادة - 6



  

آلثـار  وا ،ومظاهرهـا  ،دوافعهـا ورصد  "دورا وقراها" الخليل جبلتقصي ظاهرة الكرم في  - 7

 ".دورا وقراها نموذجاً"رم العبادة في جبل الخليل اإليجابية والسلبية لكرم العادة وك

 

  :لدراسةحدود ا
  ."دورا وقراها نموذجاً" الخليلجبل  منطقة تقتصر الدراسة على: المكانيةالحدود 

  .م2011-م2010 في الوقت الراهن: الحدود الزمانية

  ".اها نموذجاًدورا وقر" تناولت الدراسة شريحة من سكان منطقة جبل الخليل  :الحدود البشرية

  

  :الدراسات السابقة
في حدود معرفتي واطالعي على العديد من الكتب المتعلقة بالكرم، ومن خالل البحث والتحري، لم 

أجد كتابا انفرد بهذا البحث من جميع جوانبه  بحيث يجمع تعريف الكرم وبيان المرادف له، وبيان 

نت هنـاك بعـض الدراسـات التـي تناولـت      الخ، وإن كا...أنواعه، ومظاهره، ودوافعه، وآثاره 

الموضوع بشكل جزئي إال أنها غير وافية لجميع مجاالت الكرم، وقد وجدت الباحثة بعض من هذه 

الجزئيات متناثرة في كتب األخالق اإلسالمية مثل كتاب إحياء علوم الـدين لإلمـام أبـي حامـد     

ث والمواقف المتعلقة بخلق الكرم، ، مع ذكر بعض األحاديρالغزالي، حيث ذكر سخاء وجود النبي 

من دون ذكر لتفاصيل الكرم من الناحية الشرعية واللغوية، وكتاب األخالق اإلسالمية لعبد الرحمن 

حبنكة الميداني، الذي تحدث فيه عن مواضيع متفرقة تتعلق بهذا الخلق العظيم، منها علـى سـبيل   

باإلضافة إلى فصل كامل من كتابه يشـمل حـب    إكرام اليتيم،وإكرام الجار، إطعام الطعام،: المثال

العطاء وفروعه، واإليثار وبواعثه، والصدقات وبعض القصص التي تجسـد خلـق الكـرم عـن     

الصحابة، وكتاب  موسوعة األخالق اإلسالمية لسعد يوسف أبو عزيز، حيث تناول مباحث متفرقة  

مع تعريفات كل منهم، وبيان فضـل   الجود، الكرم، السخاء، اإليثار،: تتحدث عن خلق الكرم منها

  .كل مرادف للكرم، ومظاهره ومراتبه، باإلضافة إلى صور ونماذج للكرم

  

الصحيحين لإلمامين، : أيضا وجدت الباحثة متفرقات عن الكرم في كتب السنة النبوية الشريفة  منها

اود  والترمـذي،  سنن النسائي، وأبـي د : البخاري ومسلم، باإلضافة إلى كتب السنن األربعة وهي

وابن ماجه، وأيضا كتاب الموطأ لإلمام أنس بن مالك، وكتب الفقه التي بينت بعض األحكام المتعلقة 

  .بالكرم 

   



ك  

فآثرت الباحثة أن تكتب في هذا المجال لتتمم ما هو ناقص إن شـاء اهللا ، ولتضـيف إلـى هـذا     

  . الموضوع شيئا جديدا ينفع المسلمين 

  

  :صعوبات الدراسة
منها قلة المصادر المتخصصة في الموضوع ، وتفرقهـا فـي    ؛واجهت الدراسة عدة صعوباتوقد 

المكتبات، مما زاد من صعوبة الوصول إليها، فلم يكن هناك كتب خاصة تتحدث عن الكـرم بكـل   

جوانبه، ومع ذلك حاولت الباحثة قدر اإلمكان التطرق للموضوع بشكل يبين كـل جوانبـه، فـإن    

  . عالى، وإن أخطأت فهو من عند نفسهاأصابت فمن اهللا ت

  .واهللا تعالى هو الموفق لعبده

  

  منهج الدراسة 
  :أن تسلك الباحثة في هذه الدراسة منهجين اثنين، همااقتضت طبيعة الدراسة 

حيث يعتمد علـى الرجـوع إلـى المصـادر      لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة، المنهج الوصفي،  -1

التي لها  ، ثم تتبع الكتاباتكل ذلك واالستفادة من ،تب حول الموضوعطالع على ما كُاألصلية واإل

  .ل الموضوع ضمن الخطة المحددة لهثم جمع المادة العلمية حو ،عالقة بالموضوع

، وإجراء مقابالت لهذا الموضوع ةمخصص  استبانةالدراسة الميدانية وذلك من خالل  إجراء  -2 

تحليل االستبانة والمقابالت، مع بيان أهم النتائج التي  ، وسيتمحول الموضوع مع بعض الشخصيات

  ".دورا وقراها" توصلت إليها الباحثة حول الكرم في جبل الخليل 

  

  : وتتبع منهج الدراسة ما يلي

ونسبة كل قول  ،واإلفادة مما جمع من مادة علمية الكرم،قراءة الكتب التي تناولت موضوع  - 1

  .صاحبهإلى 

جـدول   فـي وفهرستها  الكرم،القة بموضوع التي لها ع الكريمةنية القرآات استخراج اآلي - 2

 .مع ذكر اسم السورة ورقم اآلية خاص،

 وتخريجها،وتصنيفها  عليه،التي ذكرت الكرم وحثت النبوية الشريفة اإلشارة إلى األحاديث  - 3

 .الشريفةمع ذكر أهم المصادر التي وردت فيها األحاديث 

الواردة خالل هذه الدراسة، ترجمة مختصرة، مع إثبات  تاألعالم والشخصيلبعض اترجمة  - 4

 .فهرس خاص لألعالم حسب الحروف الهجائية

 .الكلمات الغامضة من معاجم اللغة إن وجدتبعض توضيح  - 5


