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 ٍِخص اٌجؾش

 

وبقاِن مشروطقتف وأهؿقتف  ،يسؾط البحث الضقء طؾك تعريػ العؿؾ الخقري

العؿؾ الخقري يف الؿجتؿع ومجآتف، ويستفدف اإلسفام يف تعزيز ثؼافة 

 اإلسالمل، ودراسة أثار اإليجابقة الحسـة لفذا العؿؾ مـ الـاحقة آجتؿاطقة. 

 ويتؽقن مـ : مؼدمة، وتؿفقد، وستة مطالب، وخاتؿة.  

 الؿؼدمة: تشتؿؾ طؾك تحديد مقضقع البحث، وأهدافف، وخطتف، ومـفجف.  -

 التؿفقد: يشتؿؾ طؾك ثالث مسائؾ:  -

 إولك: التعريػ بالؿصطؾحات إساسقة لؾبحث.  الؿسللة 

 الؿسللة الثاكقة: بقان أهؿقة العؿؾ الخقري. 

 الؿسللة الثالثة: مجآت العؿؾ الخقري.  

 الؿطؾب إول: يف تحؼقؼ تؿاسؽ الؿجتؿع وتعاُضد أفراده.  -

 الؿطؾب الثاين: يف إرساء مبدأ التؽافؾ آجتؿاطل بقـ أفراد الؿجتؿع.  -

 لؿطؾب الثالث: يف تحؼقؼ إمـ بؿػفقمف الشامؾ يف الؿجتؿع الؿسؾؿ. ا -

ؾ الؿسمولقة يف الؿجتؿع  - الؿطؾب الرابع: يف تعزيز ققؿ البذل واإليثار وتحؿُّ

 الؿسؾؿ. 

o  p 
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الؿطؾب الخامس: يف اإلسفام يف طالج كثقر الؿشؽالت التل تعاين مـفا  -

 الؿجتؿعات اإلسالمقة. 

ٓستػادة مـ َمَؾؽاِت التػؽقر واإلبداع لدى أفراد الؿطؾب السادس: يف ا -

 الؿجتؿع. 

الخاتؿة: وتشتؿؾ طؾك أبرز الـتائج العؾؿقة لؾبحث، والتقصقات  -

 والؿؼرتحات. 

 وخؾَص إلك التقصقات والؿؼرتحات التالقة: 

الحػاظ طؾك استؿرارية العؿؾ الخقري اإلسالمل وديؿقمتف: وذلؽ بنبراز  -1

ثاره، والتلكقد طؾك ضرورتف وَمسقِس الحاجة إلقف، وبدطؿ فضائؾف وفقائده وآ

جؿعقاتف وممسساتف ماديًّا ومعـقيًّا، وتسؾقط الضقء طؾك الجفقد التطقطقة الؽثقرة 

 التل تضطؾع هبا يف مختؾػ الؿجآت الخقرية. 

استثؿار جؿقع وسائؾ اإلطالم، بؿا فقفا وسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل يف  -2

ركة يف إطؿال الخقرية التطقطقة، ودطُؿ الجؿعقات الدطقة إلك الؿشا

ـفا مـ أداء رسالتفا والـفقض بؿسمولقاهتا.   والؿمسسات الخقرية بؿا ُيؿؽِّ

ـِ استثؿار الؿقارد  -3 آستعاكة بلصحاب الخربات آقتصادية يف ُحس

الؿالقة لألطؿال الخقرية، وٓسقؿا إوقاُف الخقرية يف الؿجتؿعات اإلسالمقة: 

 لِؿـا لذلؽ مـ إيجابقة حسـة طؾك العؿؾ الخقري. 
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 ادلمذِخ 
 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك أشرف إكبقاء والؿرسؾقـ 

 :وأما بعدكبقـا محؿٍد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ، 

اء بػعؾ  فنن مـ كؿال ديـ اإلسالم ومحاسـِف العظام، طـايَة شريعتف الغرَّ

ًٓ الخقرات، وحثَّف ا طؾك التطقع بإطؿال الصالحات: سعقًا لؾػالح ووصق

 لؾـجاح يف الدكقا وأخرة. 

وإلك وقتـا الحاضر ملسو هيلع هللا ىلص وقد استجابت أمة اإلسالم مـذ َمبعث الـبل محؿد 

 لفذا الحث، فُعـَِقت بإطؿال الخقرية، وسخرت لفا كؾ إمؽاكاهتا وصاقاهتا.

بإطؿال الخقرية، وإقبالفا  -أفرادًا وجؿاطات-وٓ شؽ أن اضطالع إمة 

 طؾقفا وطـايتفا هبا لف آثار إيجابقة كثقرة كافعة لؾبالد والعباد.

ويليت هذا البحث العؾؿل: لتسؾقط الضقء طؾك جاكب واحد فؼط مـ تؾؽ 

أثار، وهق الجاكب آجتؿاطل: وذلؽ سعقًا لؾؿشاركة بف يف الؿمتؿر الدولل 

طبقؼاهتا(، الـذي تـظؿف كؾقُة الشريعة )العؿؾ الخقري: مؼاصده وققاطده وت

/صػر 2-1والدراسات اإلسالمقة بجامعة أم الؼرى بؿؽة الؿؽرمة خالل الػرتة 

 م.11/2118-11هـ، الؿقافؼ 1441
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 أِذاف البشح : 

 اإلسفام يف تعزيز ثؼافة العؿِؾ الخقري يف الؿجتؿع اإلسالمل.  -1

 . تحديد مػفقم العؿؾ التطقطل تحديدًا دققؼًا -2

 تسؾقط الضقء طؾك أهؿقة العؿؾ الخقري ومشروطقتف ومجآتف.  -3

 دراسة أثار اإليجابقة الحسـة لؾعؿؾ الخقري مـ الـاحقة آجتؿاطقة.  -4

 :خطٛ البشح 

 يتؽقن البحث مـ: مؼدمة، وتؿفقد، وستة مطالب، وخاتؿة. 

 ـفجف. الؿؼدمة: تشتؿؾ طؾك تحديد مقضقع البحث، وأهدافف، وخطتف، وم -

 التؿفقد: يشتؿؾ طؾك ثالث مسائؾ:  -

 * الؿسللة إولك: التعريػ بالؿصطؾحات إساسقة لؾبحث.  

 * الؿسللة الثاكقة: بقان أهؿقة العؿؾ الخقري. 

 * الؿسللة الثالثة: بقان مجآت العؿؾ الخقري.

 الؿطؾب إول: تحؼقؼ تؿاسؽ الؿجتؿع وتعاضِد أفراده.  -

 إرساء مبدأِ التؽافؾ آجتؿاطل بقـ أفراد الؿجتؿع. الؿطؾب الثاين:  -

 الؿطؾب الثالث: تحؼقؼ إمـ بؿػفقمف الشامؾ يف الؿجتؿع الؿسؾؿ.  -

ِؾ الؿسمولقة يف الؿجتؿع  - الؿطؾب الرابع: تعزيز ققِؿ البذل واإليثار، وتحؿُّ

 الؿسؾؿ. 

ـفا الؿطؾب الخامس: اإلسفام يف طالج كثقر الؿشؽالت التل تعاين م -
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 الؿجتؿعات اإلسالمقة. 

الؿطؾب السادس: آستػادة مـ َمَؾؽات التػؽقر واإلبداع لدى أفراد  -

 الؿجتؿع. 

الخاتؿة وتشتؿؾ طؾك: أبرز الـتائج العؾؿقة لؾبحث، والتقصقات  -

 والؿؼرتحات. 

  :وٍّر البشح 

 اقتضت صبقعة البحث اتباَع الؿـفَجقـ التالقَقـ: 

: طـد بقان مشروطقة العؿؾ الخقري ومجآتف: وذلؽ (1)الؿـفج التلصقؾل -

ـة القاردة يف هذا الجاكب، مع آسرتشاد  بآستشفاد بـصقص الؽتاب والسُّ

 بلققال طؾؿاء إمة وَففِؿفؿ لفذه الـصقص. 

: طـد بقان أثار آجتؿاطقة لؾعؿؾ الخقري: وذلؽ (2)والؿـفج آستـباصل -

إطؿال الخقرية التل َتْضَطؾُِع هبا الؿمسسات  باستـباط هذه أثار مـ واقع

 وإفراد يف الؿجتؿعات اإلسالمقة. 

 مع العـاية بؿا يؾل:

 ترققؿ أيات الؼرآكقة وبقان ُسَقِرها. -1 

                                                           

لؿعرفة الؿراد بالؿـفج التلصقؾل هـا راجع كتاب )مدخؾ يف الؿعرفة والعؾؿ والبحث العؾؿل(  (1)

 . 211لألستاذ الدكتقر مػرح الؼقسل، ص 

لؿعرفة الؿراد بالؿـفج آستـباصل هـا راجع كتاب )مـفج البحث يف العؾقم اإلسالمقة( لؾدكتقر  (2)

 . 116 -115، ص محؿد الدسققل
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تخريج إحاديث الـبقية، وبقان ما ذكره أهؾ الشلن يف درجتفا، إذا لؿ  -2

 َػْقُت حقـئذ بتخريجفؿا.تؽـ يف الصحقحقـ أو أحدهؿا، فنن كاكت كذلؽ اكتَ 

 العـاية بؼقاطد الؾغة العربقة، واإلمالء وطالمات الرتققؿ. -3

 تزويد البحث بػفرس لؾؿصادر والؿراجع. -4

 :٘أوا بالٍظبٛ لمٍكٕه ٔاإلساالت يف اذتٕاػ٘، فّ٘ عمٜ الٍشٕ التال 

أ( إذا تصرفُت يف الـص الؿـؼقل تصرفًا يسقرًا، أوردتف بقـ ققسل تـصقص، 

أشرُت يف الحاشقة إلك أن الـؼؾ كان بتصرف يسقر، وإذا تصرفُت فقف تصرفًا و

كثقرًا، ذكرُت يف الحاشقة كؾؿة )اكظر(، أما إذا لؿ أتصرف فقف مطؾؼًا: بلْن كان كؼالً 

حرفقًّا، أوردتف بقـ ققسل تـصقص، واكتػقُت باإلشارة إلك الؿرجع دون كؾؿة 

 )اكظر(.

ما، أو استػدُت مـف معؾقمة، أو َأَحْؾُت إلك إذا اقتبسُت مـ الؿرجع فؽرة  (ب

ع يف بحث الؿسللة التل كـُت أطالجفا، ذكرُت يف الحاشقة كؾؿة  مرجع فلكثر تقسَّ

 )راجع(.

إذا كررُت الـؼؾ مـ الؿرجع دون أن َيْػِصَؾ بقـ الـؼؾقـ كؼٌؾ مـ مرجع  (ج

 آخر، ذكرُت يف الحاشقة طبارة )الؿرجع السابؼ(، أو )الؿصدر السابؼ(.

وبعد: ففذا جفد بشر: فـؿا كان فقف مـ حؼ وصقاب فؿـ اهلل وحده، ولف 

الحؿد والثـاء طؾك تقفقؼف، وما كان فقف مـ خطل وزلؾ وتؼصقر فِؿـِّل ومـ 

 الشقطان، وأستغػر اهلل وأتقب إلقف مـ ذلؽ.

واهلَل أسلل أن يؾفؿـل الرشد والتقفقؼ والسداد، وأن يرزقـل إخالص الـقة 

  وصالح العؿؾ.
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 اٌز١ّٙذ
 

  :أٔاّل: التعشٖف باملصطمشات األطاطٗٛ لمبشح 

ٓ شؽ يف أن التعريػ يف مطؾع أي بحث طؾؿل بؿصطؾحاتف إساسقة مفؿ 

ا: لتحديد إصار البحث وحدوده، ولؿعرفة مراد الباحث ومؼصقده، ولديـا يف  جدًّ

ؿاطقة. مصطؾحان اثـان: أحدهؿا: أثار آجت -بحسب طـقاكف الرئقس-البحث 

ـُ الؿراد هبؿا َوفؼ مايؾل:   والثاين: العؿؾ الخقري. وُأَبقِّ

 أ(  اآلثاس االدتىاعٗٛ: 

أثار آجتؿاطقة مصطؾح مركب مـ كؾؿتقـ، هؿا: أثار، وآجتؿاطقة، 

ُف بؽؾٍّ مـفؿا فقؿا يؾل:   ُأطرِّ

 أثار:  -1

ر يف الؾغة: بؼقة الشلء، أثار يف الؾغة العربقة كؾؿة جؿع، مػردها: )َأَثر(، وإث

والـجؿع: آثار وأثقر، يؼال: خرجت يف إِْثِره ويف َأَثِره، أي: َبْعَده، وتلثَّرتف: تتبَّعُت 

أثَره. وإَثر بالتحريؽ: ما بؼل مـ َرْسِؿ الشلء، والتلثقر: إبؼاء إثر يف الشلء. 

 .(1)وأثَّر يف الشلء: ترك فقف أثرًا 

                                                           

 ٓبـ مـظقر، مادة )أثر(. -اكظر: لسان العرب (1)

o  p 
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إثر( تستخدم يف الؾغة بؿعـك كتقجة الشلء وما وكستـتج مؿا تؼدم أن كؾؿة )

 يرتتب طؾقف مـ أحقال وأمقر.

ولؿ يخرج استخدام العؾؿاء لؽؾؿة )إثر( يف آصطالح طـ معـاها يف الؾغة، 

ك بالُحؽؿ  َفُفْؿ يستخدمقهنا يف آصطالح طؾك ما يرتتب طؾقف الشلء، وهق الؿسؿَّ

ء، فقؼقلقن مثالً: َأَثُر الَعْؼِد، وأثر الػسخ، طـدهؿ، كؿا أهنؿ يضقػقن إثر إلك الشل

 وأثر الـؽاح.

ويذكر الجرجاين أن إثر يطؾؼ يف آصطالح طؾك ثالثة معاٍن، هل: الـتقجة 

 .(1)وهق الحاصؾ مـ الشلء، والعالمة، والجزاء 

 آجتؿاطقة:  -2

 آجتؿاطقة كسبة إلك )آجتؿاع(، وآجتؿاع يف الؾغة العربقة: مـ جؿع

، فالجقؿ والؿقؿ والعقـ أصٌؾ واحٌد َيدلُّ  ؿُّ لء طـ َتْػِرَقٍة، وأصؾ الؿعـك الضَّ الشَّ

لء جؿعًا، وُيؼال: استجؿع السقُؾ: اجتؿع  لء، يؼال: جؿعُت الشَّ طؾك تضامِّ الشَّ

ع الؼقم:  مـ كؾ مقضع، وجَؿعُت الشلء: إذا جئُت بف مـ هفـا وهفـا، وتجؿَّ

 . (2)ا اجتؿعقا أيضًا مـ هفـا وهفـ

 وكستـتج مؿا تؼدم أن آجتؿاع يف الؾغة ضد آفرتاق. 

: التؼاء جؿاطٍة متجاكسة، أو مجؿقطِة أفراد وأما آجتؿاع يف آصطالح ففق

يف مؽان واحد تربطفؿ َطالقات مـظؿة وخدمات متبادلة، وتسقدهؿ روح طامة 

                                                           

 .13اكظر: التعريػات، ص  (1)

لؾجقهري، باب العقـ، فصؾ الجقؿ.  -ٓبـ فارس، مادة )جؿع(. والصحاح -اكظر: مؼايقس الؾغة (2)

 ٓبـ مـظقر، مادة )جؿع(.  -ولسان العرب
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 . (1)وتؼالقد مشرتكة يخضعقن لفا جؿقعًا 

مجؿقطة مـ "يػ الؿجتؿع اصطالحًا، حقث ُيراد بف: وهذا يؼقدكا إلك تعر

إفراد يربط بقـفؿ رابط مشرتك يجعؾفا تعقش طقشة مشرتكة، وُتـظؿ حقاهتا 

، وجاء يف مصطؾح العؾقم آجتؿاطقة (2)"طالقات مـتظؿة معرتٌف هبا فقؿا بقـفؿ

ثؼافة  جؿاطة مـ الـاس يعقشقن معًا يف مـطؼة معقـة، وتجؿع بقـفؿ"أكف طبارة طـ 

مشرتكة ومختؾػة طـ غقرها، وشعقر بالقحدة، كؿا يـظرون إلك أكػسفؿ أهنؿ كقان 

 . (3)"متؿقز

 ب(  العىن ارتريٙ: 

 ًٓ ف أوَّ العؿؾ الخقري مصطؾح مركب مـ كؾؿتقـ، هؿا: العؿؾ، والخقر، ُأطرِّ

ـُ الؿراد هب  ذا الؿصطؾح هـا. بؽؾ مـفؿا، ثؿ ُأبقِّ

 العؿؾ: -1 

: الؿفـة والػعؾ، وجؿعف: أطؿال. والعامؾ: هق الذي العربقةالعؿؾ يف الؾغة 

 (ۀ ہ) يتقلك أمقر الرجؾ يف مالف ومؾؽف وطؿؾف، ومـف ققلف تعالك:

عاة الذيـ يلخذون الصدقات مـ أرباهبا [،61]التقبة:  .(4)وهؿ السُّ

                                                           

، وكقػقة إدارة آجتؿاع لتحؼقؼ 171قة بالؼاهرة، ص لؿجؿع الؾغة العرب -اكظر: الؿعجؿ الػؾسػل (1)

، وهق بحث طؾؿل مـشقر طؾك اإلكرتكت يف شفر 7-6 ص الخضر، إبراهقؿ لؾدكتقر –أهدافف

 م. 2116يقكقق طام 

 . 7لؿحؿد الؿبارك، ص  -الؿجتؿع اإلسالمل الؿعاصر (2)

 . 411لؾدكتقر أحؿد زكل بدوي، ص  -معجؿ مصطؾحات العؾقم آجتؿاطقة (3)

 ٓبـ مـظقر، مادة )طؿؾ(. -اكظر: لسان العرب (4)
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: هق كؾ كشاط جسؿل أو طؼؾل يؼقم بف اإلكسان هبدف والعؿؾ يف آصطالح

 .(1)سسة: حؽقمقة كاكت أو خاصة، أو يف ِحْرفة، أو مفـةاإلكتاج يف مم

والعؿؾ هبذا الؿػفقم الشؿقلل لػظ واسع الدٓلة َتدُخؾ فقف مػاهقؿ ألػاظ 

 طديدة، هل: القضقػة، والحرفة، والؿفـة.

: هل العؿؾ الذي يؼقم بف الؿقضػ يف الؼطاع الحؽقمل أو الخاص فالقضقػة

 الؽتابل أو العؿؾ اإلداري وكحقه.الذي يـتؿل إلقف يف مجالت العؿؾ 

: هل العؿؾ القدوي والبدين الذي يؿارسف الِحَريفُّ يف القرشة أو والحرفة

الؿصـع، أو الخدمة يف البققت وكحقها، ولقس بالضرورة أن يؽقن إتؼان مفارات 

هذا العؿؾ الِحَريف طـ صريؼ الدراسة الـظرية الؿؽثػة، بؾ يؿؽـ اكتساب ذلؽ طـ 

 ر الؿشاهدة والتجربة.صريؼ َتؽرا

: ففل طؿؾ يشغؾف العامؾ بعد أن يتؾؼك دراسة كظرية كافقة، وأما الؿفـة

وتدريبًا طؿؾقًّا صقيالً يف مراكَز طؾؿقٍة، أو معاهد وجامعات متخصصة. فالؿفـة 

تتطؾب مجؿقطة مـ الؿفارات والؿعارف الـظرية، والؼقاطد التل تـظؿ العؿؾ 

 ة والتعؾقؿ...، كؿفـة الطب والفـدس(2)هبا

وبـاًء طؾك ما تؼدم يؿؽـ الؼقل بلن كؾَّ وضقػة طؿٌؾ، وكؾَّ ِحْرَفة طؿٌؾ، وكؾَّ 

 مفـة طؿٌؾ.

 

                                                           

 .9لرشقد طبد الحؿقد ومحؿقد الحقاري، ص  -اكظر: أخالققات الؿفـة (1)

 اكظر: الؿرجع السابؼ.  (2)
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 الخقري:  -2

الخقري كسبة إلك )الخقر(، والَخْقُر يف الؾغة العربقة: ضد الشر، وجؿعف: 

ة ، وتستخدم كؾؿة )الخقر( يف الؾغة العربق(1)ُخققر، والِخقاُر: خالف إشرار 

 بؿعاٍن طدة: 

ٱ ٻ ): ما يؼابؾ الشر، وطؾك هـذا الؿعـك جـاء ققلف تعالك: مـفا -

ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 

  [.216]البؼرة: (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

وئ ۇئ ) : ما ُيؼابؾ الضر، وطؾك هذا الؿعـك جاء ققلف تعالك: ومـفا -

[ 17]إكعام: (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ
(2) . 

 : الحسـ لذاتف.ومـفا -

ٴۇ ): الؿال الؽثقر الطقب، وطؾك هذا الؿعـك جاء ققلف تعالك: ومـفا -

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ 

[ 181]البؼرة: (ەئ
(3).  

وتستعؿؾ هذه الؽؾؿة أيضًا اسؿ تػضقؾ طؾك غقر ققاس: فقؼال مثالً: زيٌد  

 .(4)خقٌر مـ طؿر، أي: أفضؾ مـف 

الح الشرطل فؼد اجتفد العؾؿاء قديؿًا وحديثًا يف وأما الخقر يف آصط 

                                                           

 ٓبـ مـظقر، مادة )خقر(.  -اكظر: لسان العرب  (1)

 .168لؾراغب إصػفاين، ص -اكظر: الؿػردات يف غريب الؼرآن  (2)

 ٓبـ مـظقر، مادة )خقر(.  -لؾجقهري، مادة )خقر(، ولسان العرب  -كظر: الصحاح ا (3)

 .127لسعدي أبق جقب، ص  -لؾجقهري، مادة )خقر(، والؼامقس الػؼفل  -اكظر: الصحاح  (4)
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فف اإلمام الطربي بلكف:  فف (1)"العؿؾ الذي يرضاه اهلل تعالك"تعريػف، فؼد طرَّ ، وطرَّ

 .(2)"الـػع الحسـ"اإلمام الرازي بلكف: 

فف الؽػقي بلكف:  وجداُن كؾ شلء كؿآتِف الالئؼة، والشر: ما بف فؼداُن "وطرَّ

 .(3)"الدطاء إلك ما فقف صالح ديـل أو دكققيذلؽ، والخقر يعؿ 

فف الراغب إصػفاين بلكف:  ، كالعؼؾ مثالً، والعدل "كؿا طرَّ ما يرغب فقف الؽؾُّ

 . (4)"والػضؾ، والشلء الـافع، وضده الشر

 العؿؾ الخقري:  -3

أطؿال الرب وصـائع "وبـاًء طؾك ما تؼدم يؿؽـ تعريػ العؿؾ الخقري بلكف: 

يجقد هبا الؿجتؿع الؿدين، َبدءًا مـ الػرد، ومرورًا بالجؿاطة، الؿعروف التل 

 . (5)"واكتفاًء بالؿمسسة

ولعؾ مـ أبرز تعريػات )العؿؾ الخقري( اصطالحًا لدى الؿعاصريـ تعريَػ 

اإلطالن العالؿل الؿتعؾؼ بحؼقق ومسمولقات إفراد والجؿاطات يف العؿؾ 

يس لؾجؿعقات اإلكساكقة والخقرية الخقري واإلكساين، الذي صدر طـ ممتؿر بار

                                                           

 .686/ص 1جامع البقان، ج (1)

 .52/ ص 6مػاتقح الغقب، ج (2)

 . 423الؽؾقات، ص  (3)

 . 167ن، صالؿػردات يف غريب الؼرآ (4)

. واكظر: العؿؾ الخقري 7لؼطب الريسقين، ص  -ققاطد القسائؾ وأثرها يف تـؿقة العؿؾ الخقري  (5)

، وهؿا بحثان طؾؿقان 5لػاتحة فاضؾ العبدٓوي، ص -اإلسالمل بقـ التلصقؾ وإمؽاكات التػعقؾ

ؿؾ الخقري مؼدمان إلك ممتؿر العؿؾ العربل الخؾقجل الثالث بدائرة الشمون اإلسالمقة والع

 م.  2118يـاير  22-21بدبل، بتاريخ 
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ُيعـَك بالعؿؾ اإلكساين "م، فؼد جاء يف الؿادة إولك مـف: 2113/ 1/ 11بتاريخ 

والخقري التطقطل أيَُّة كشاصات لؾؿساطدة والـجدة، والتضامـ والحؿاية والتـؿقة 

لجؿاطات بشرية أو أفراد، خاصة الؿستضعػَة مـ ضحايا الؽقارث الطبقعقة، 

الـاجؿة طـ فعؾ بشري، وإوضاع آستثـائقة، والؿظالؿ التل تحرم  والـقائب

إفراد والجؿاطات مـ الحؼقق اإلكساكقة إساسقة فقؿا يضؿـ الؽرامة اإلكساكقة، 

وسالمة الـػس والجسد، ويؼصد بالتطقطل: الرغبة يف طؿؾ شلٍء مـ أجؾ أَخر، 

  :وبتقفر العـاصر التالقة

ألكظؿة والؼقاكقـ الدولقة، أو ققاكقـ وأكظؿة البؾد أٓ يؽقن مخالػًا ل -1

 .الذي يتؿ فقف العؿؾ، ما لؿ تؽـ متعارضة مع الؿقاثقؼ الدولقة

 .أٓ يؽقن مخالٍّ بإمـ والسالم الدولِقَّقـ -2

 .أن يؼدم خدمات إكساكقة أو تـؿقية أو بقئقة -3

 . (1)"أٓ يفدف لؾربح -4

 يلي: ونستنتج من التعريفات السابقة ما 

 أن العؿؾ الخقري يشؿؾ كؾ دطؿ مادي أو معـقي.  -1

أن مـ صبقعة مؼاصده وأهدافف تحؼقَؼ تـؿقة الؿجتؿع وسعادتِف، وتؼديَؿ  -2

 الخدمات اإلكساكقة لف.

أكف ٓ ُيبَتغك مـ ورائف أيُّ كػع مادي دكققي، وأن طقائده غقر ربحقة، وأكف  -3

وكقُؾ مرضاتف وثقابف، وٓ سقؿا يف العؿؾ ُيرَجك مـ الؼقام بف وجُف اهلل تعالك، 

                                                           

 . 257-256لؾدكتقر محؿد السؾقمل، ص  -الؼطاع الخقري ودطاوي اإلرهاب  (1)
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 الخقري اإلسالمل. 

ومـ الؿصطؾحات التل يؽثر استخدامفا لدى الباحثقـ بؿعـك مؼارب أو 

مرادف لؿصطؾح )العؿؾ الخقري( مصطؾح )العؿؾ التطقطل(، حقث ُيؼَصد بف: 

كؾ ما يبذلف اإلكسان بطقطف واختقاره: فردًا كان أم جؿاطة مـ جفقد مادية 

عـقية، وما يؼدمف مـ إطؿال الرب، وما يبذلف مـ أمقال يف خدمة الؿحتاجقـ وم

 وإغاثتفؿ، وتؼديؿ العقن لفؿ: ابتغاَء كقؾ إجر والثقاب مـ اهلل تعالك. 

وبـاًء طؾك كؾ ما تؼدم يؽقن الؿؼصقد بأثار آجتؿاطقة لؾعؿؾ الخقري هـا: 

لؿرتتبة طؾك الؼقام بلطؿال الرب، إمقر وإحقال الحسـة ذات الطابع آجتؿاطل ا

 وبذل صـائع الؿعروف يف الؿجتؿع: أفرادًا وجؿاطات. 

  :ٙثاٌّٗا: أِىٗٛ العىن ارتري 

لؼد شرع اإلسالم أطؿال الخقر طؿقمًا، وحث طؾك الؼقام هبا، فؼال تعالك: 

ڳ ڳ ڳ ڳ )وقال طز وجؾ:  [،2]الؿائدة: (ەئ وئ وئ ۇئۇئ)

 [،114ن:]آل طؿرا (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )وقال أيضًا: 

ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ )وقال كذلؽ:  [،77]الحج: (ں ں

 [،148]البؼرة: (ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 (ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷)وقال: 

الؿسؾؿ أخق الؿسؾؿ ٓ يـَظؾؿف وٓ يـُسؾؿف، ومـ كان يف ملسو هيلع هللا ىلص: »وقال  [،48]الؿائدة:

مـ كان معف فضُؾ ضفر، فؾقعد بف »ملسو هيلع هللا ىلص: ، وقال (1)«فحاجة أخقف كان اهلل يف حاجت

                                                           

رواه اإلمام البخاري يف صحقحف يف كتاب )اإلكراه(، باب )يؿقـ الرجؾ لصاحبف أكف أخقه إذا خاف  (1)

= 
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، وقال يف (1)« طؾك َمـ ٓ ضفَر لف، ومـ كان لف فضؾ زاٍد، فؾقعد بف طؾك َمـ ٓ زاد لف

فقعؿؾ بقديف: »، قالقا: فنن لؿ يجد؟ قال: «طؾك كؾ مسؾؿ صدقة»حديث آخر: 

قعقـ ذا الحاجة فـ»، قالقا: فنن لؿ يستطع أو لؿ يػعؾ؟ قال: «فقـػع كػسف ويتصدق

، قال: «بالؿعروف: -أو قال- فقلمر بالخقر»، قالقا: فنن لؿ يػعؾ؟ قال: «الؿؾفقف

أفضؾ »أيضًا: ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال (2)« فقؿسؽ طـ الشر: فنكف لف صدقة»فنن لؿ يػعؾ؟ قال: 

إطؿال أن ُتدِخؾ طؾك أخقؽ الؿممـ سرورًا، أو تؼضل طـف َديـًا، أو تطعَؿف 

 . (3)«خبزاً 

بقان ما فطر اهلل طؾقف إئؿة الؿفديقـ مـ خصاٍل، َقَرَن طز وجؾ ويف معرض 

ٱ ٻ )فعؾ الخقر بلصقل آطتؼاد وأركان اإلسالم، فؼال سبحاكف: 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ 

  [.73]إكبقاء: (ٺ

وجعؾ سبحاكف الؿسارطة يف فعؾ الخقر مـ سؿات أهؾ اإليؿان والتؼقى 

 (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) والخشقة مـ اهلل، فؼال طز وجؾ:
 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب )الرب ، ورواه اإلمام 1199(، 6951طؾقف الؼتؾ(، الحديث رقؿ )

 (.6578والصؾة(، باب )تحريؿ الظؾؿ(، الحديث رقؿ )

رواه اإلمام مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب )الؾؼطة(، باب )استحباب الؿقاساة بػضقل الؿال(،  (1)

 . 767(، ص 4517الحديث رقؿ )

الحديث رقؿ  رواه اإلمام البخاري يف صحقحف يف كتاب )إدب(، باب )كؾ معروف صدقة(، (2)

. ورواه اإلمام مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب )الزكاة(، باب )بقان أن 1153-1152(، ص 6122)

 . 417(، ص 2333اسؿ الصدقة يؼع طؾك كؾ كقع مـ الؿعروف(، الحديث رقؿ )

، وأورده إلباين يف )سؾسؾة إحاديث 214/ص1أخرجف إصبفاين يف )الرتغقب(، ج (3)

ـَ إسـاده.  (،2715الصحقحة( برقؿ )  وَحّس
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 )وقال:  [،61]الؿممـقن: ﮼ ﮽﮾  ﮿﯀  ﯁ 

 [.114]آل طؿران: (    

صؾقات ربل -وهبذا جاءت هداية الرسؾ الؽرام: حقث يؼقل تعالك طـفؿ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ): -وسالمف طؾقفؿ

جعؾفؿ اهلل أئؿة  فؼد [،73]إكبقاء: (ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ

قهنؿ طؾك فعؾ الخقرات، ويؼقل سبحاكف ويحثُّ ُيؼتدى هبؿ ويفدون الـاس بالقحل 

﮷ ): -طؾقفؿا السالم-طـ زكريا ويحقك  ﮶   ﮴  ﮵ ﮳  ۓ ۓ ﮲

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

 (          

  [.91-89]إكبقاء: 

وهـذا بعؽس أهؾ الـػاق ودطاة الضاللة، فؼد وصػفؿ اهلل طز وجؾ بلهنؿ 

ؼقن مـف، ويؼؾؾقن مـ شلكف ويشحقن بف: حقث يـػرون مـ العؿؾ الخقري، ويتضاي

ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )يؼقل تعالك طـفؿ: 

ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ 

ويؼقل طز وجؾ:  [،19]إحزاب: (ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )

  [.79]التقبة: (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

لخقري حتك ولق كان ضئقالً، فؼال وطظَّؿ طز وجؾ مـ شلن الؼقام بالعؿؾ ا

ڃ ڃ )وقال أيضًا:  [،7]الزلزلة: (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)سبحاكف: 

  [.41]الـساء: (ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ووطد اهلل سبحاكف الؼائؿقـ بلطؿال الخقر بإجر العظقؿ يف الدار أخرة، 
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )حقث يؼقل طز وجؾ: 

ڀ ڀ )ويؼقل سبحاكف:  [،124]الـساء: (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

[ 6-4التقـ:] (ڦ ڦ ڦ
(1). 

أطؿال الخقـر مـ الصدقات التل يمجر طؾقفا الؼائؿ هبا: حقث ملسو هيلع هللا ىلص وَطدَّ   

كؾ ُسالمك مـ الـاس طؾقف صدقة: كؾ يقم تطؾع فقف الشؿس يعدل بقـ »يؼقل: 

ـُ الرجَؾ طؾك دابتف ف قُحؿؾ طؾقفا، أو َيرفع طؾقفا متاطف صدقة، آثـقـ صدقة، وُيعق

والؽؾؿة الطقبة صدقة، وكؾ خطقة يخطقها إلك الصالة صدقة، وُيؿقط إذى طـ 

مـ دل » ، ويـؼقل كذلؽ:(3)«كؾ معروف صدقةٌ »، ويؼقل أيضًا: (2)«الطريؼ صدقة

 . (4)«طؾك خقٍر، فؾف مِثُؾ أجِر فاطؾف

إلقف، ذمَّ أبؾغ الذم ماكعقف، ومـ ذلؽ: وكؿا مدح الؼرآن فاطؾل الخقِر والداطقـ 

ققلف تعالك يف التشـقع طؾك بعض الؿشركقـ مـ خصقم رسقل اهلل وأطداء دطقتف: 

                                                           

 . 6-4سقرة التقـ، أيات  (1)

رواه اإلمام البخاري يف صحقحف والؾػظ لف يف كتاب )الجفاد والسقر(، باب )مـ أخذ بالركاب  (2)

، وراه اإلمام مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب )الزكاة(، 494(، ص 2989وكحقه(، الحديث رقؿ )

 . 417(، ص 2335لؿعروف(، الحديث رقؿ )باب )بقان أن اسؿ الصدقة يؼع طؾك كؾ كقع مـ ا

رواه اإلمام البخاري يف صحقحف، يف كتاب )إدب(، باب )كؾ معروف صدقة(، الحديث رقؿ  (3)

. وراه اإلمام مسؾؿ يف صحقحف، يف كتاب )الزكاة(، باب )بقان أن اسؿ 115( ، ص 6121)

 .416( ، ص 2328الصدقة يؼع طؾك كؾ كقع مـ الؿعروف(، الحديث رقؿ )

رواه اإلمام مسؾؿ يف صحقحف يف )اإلمارة(، باب )فضؾ إطاكة الغازي يف سبقؾ اهلل(، الحديث رقؿ  (4)

 . 848-847(، ص 4899)
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، فجعؾ مـ (ې ې ى ى  ۉ ۉ ې ې ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)

أوصاففؿ الذمقؿة كثرَة الؿـع لؾخقر، كؿا جعؾ هذه الخصؾة الؿرذولة مـ سؿات 

ڱ ڱ )سان قريـ اإلكسان يقم الؼقامة: أهؾ الؽػر والعـاد، فؼال سبحاكف طؾك ل

-23ق:] (ہ ہ ھ ھ ھ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڱ ڱ ں ں ڻ

25.]  

وأكؽر اهلل سبحاكف طؾك الؿجتؿع الجاهؾل إحجامف طـ أطؿال الخقر، فــجده  

 (ۓ ﮲﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ھھ ھ ھ ے ے ۓ)يؼقل طـز وجؾ : 

  [.18-17الػجر:]

ف وطؾقِّ ققؿتف وقدره يف وكؾ ما تؼدم يمكد طؾك أهؿقِة العؿؾ الخقري، وفضؾِ 

 ديـ اهلل، كؿا ُيمكد ضرورَتف ومدى الحاجة إلقف يف الؿجتؿعات اإلكساكقة. 

  :ٙثالجّا: زتاالت العىن ارتري 

ا، وأبقابف واسعة، ٓ  مجآت العؿؾ الخقري يف مـظقر اإلسالم كثـقرة جدًّ

 
ٍّ

، ففق يشؿؾ كؾَّ طؿٍؾ احتِسابل ـٍ َخقِّر،ٍ يعقد بالـػع  ُيَحدُّ بَحدٍّ وٓ يـَتِفل بزم

الؿشروع لؾبالد والعباد، وهق ُمؿتدٌّ وُمتَِّسٌع بامتِدادِ واتِّساِع كؾؿِة )خقر(، كؿا أكف 

 يشؿؾ كؾ مجآت الحقاة اإلكساكقة.

 ومـ ذلؽ طؾك سبقؾ الؿثال ما يؾل: 

: ومـ ذلؽ تطقع العؾؿاء الرباكققـ بـشر معالؿ اإلسالم مجال التعؾقؿ -1

ؾؿقـ بلمقر ديـفؿ، وتعؾقؿفؿ أحؽام الحالل والحرام: لقعبدوا اهلل وتػؼقف الؿس

طؾك طؾؿ وبصقرة، وصباطة الؽتب الطقبة الـافعة وكشرها وتقزيعفا بالؿجان: لتعؿ 

 الػائدة والـػع هبا. 
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: ومـ ذلؽ تطقع العامؾقـ يف الؿجال الصحل بتؼديؿ مجال التَّطبقب -2

 اكقة لؿحتاجقفا. الخدمات الطبقة والرطاية الصحقة الؿج

: ومـ ذلؽ التطقُع ببـاء الؿساجد ومؾحؼاهتا، مجال البـاء والعؿارة -3

ـِ تغسقؾ مقتك الؿسؾؿقـ  كحؾؼاِت تحػقظ الؼرآن الؽريؿ لؾذكقر واإلكاث، وأماك

وتؽػقـفؿ، والتطقِع ببـاء الؿستشػقات والؿدارس ودور لأليتام والؿسـقـ، وحػر 

 رب. أبار، وكحق ذلؽ مـ أطؿال ال

، وذلؽ ببذل الؿال وإكػاقف طؾك الػؼراء والؿساكقـ مجال الصدقات -4

 وإيتام ومؿـ ٓ طائؾ لفؿ مـ الؿِسـِّقـ والؿطؾَّؼات وإرامؾ، وكحقهؿ. 

: ومـ ذلؽ طؾك سبقؾ الؿثال قضاُء حقائج مجال التؽافؾ آجتؿاطل -5

طُة الحسـة ٕصحاب الؿحتاجقـ مـ الؿسؾؿقـ، ورطاية ُأَسِر الؿسجقكقـ، والشػا

الحؼقق، وإصالُح ذات بقـفؿ، وكصرة الؿظؾقم، وإغاثة الؿؾفقف، وتػريُج 

 الؽرب طـ الؿؽروبقـ، وطػق الدائـ طـ الؿديـ الؿعسر، أو إمفالف لحقـ يساره.

مـ جراء إزمات والؽقارث،  مجال خدمة الؿـؽقبقـ والؿتضرريـ -6

 كالحروب والزٓزل، والػقضاكات والرباكقـ. 

ودِ طـ حؿك القصـ وديـف وطؼقدتف -7 ، وققِؿف وأخالقف وبقئتف مجال الذَّ

 الصحقة، ومؿتؾؽاتف ومؼدراتف ومؽتسباتف القصـقة. 
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 املطلب األول

 حتم١ك متبعه اجملزّغ ٚرؼبضذ أفشادٖ
 

إن مـ أهؿ ِسؿاِت الُؿجتؿع الـاِجح الؿتؽامِؾ أن يؽقن يف ُبـقاكِف ُمتؿاِسؽًا، 

لبِـاٌت مرُصقَصة، ُتؿثُِّؾ حؼقؼَة أفرادِه وَبـِقف، ٓ تختؾُِػ فقف لبِـٌَة طـ ُأخرى، تجؿُعف 

وٓ فرَق فقفا بقـ ما يؽقن مـفا أسػَؾ البـاِء أو أطاله: ٕن البـاَء لـ يؽقن راِسقًا 

ع أو اإلهؿاُل ٕي لبِـٍَة مـ  يسـُُد بعُضف بعضًا إٓ هبذا الؿجُؿقع، ومتك كان التصدُّ

ؽ وآكِػطار لفذا البـاء أمرًا ٓ بد مـف.لبِـاتِ   ف، كان التػؽُّ

قرة مـ التؿاسؽ، فنكف يلَذُن لـػِسف بالـُّػَرة   وإذا لؿ يُؽـ الؿجتؿع هبذه الصُّ

ُد الطريَؼ لؿعاِوِل إكاكقَّة وإَثَرة، وطدم آكتِراِث بأخريـ، وما  ق، وُيؿفِّ والتػرُّ

  !مـ البِـاء؟ ققؿُة ُمجتؿٍع الَفدُم فقف أكثرُ 

م   ول مـ العَظَؿة وامتالك الثَروات وتحؼقؼ التؼدُّ إكف مفؿا بؾَغت الدُّ

ؼ  آقتصادي، فؾـ يؽقن ذلؽ وحَده كافِقًا يف تؾبِقَة جؿقع رَغَبات أفراِدها، وتحؼُّ

  .جؿقع تطؾُّعاتِفؿ لحظَة آحتِقاج، فضالً طـ تحؼقِؼفا طؾك الدوام

ؿرتابِط الؿتؿاِسؽ حقـؿا ُتذَكك بقـ جـََباتِف ُروُح وهـا تليت مفؿة الؿجتؿع ال  

عقب الؿادِّي  العؿؾ الخقري الذي ُيعدُّ ُركـًا أساسًا مـ أركاِن َرأِب صْدِع الشُّ

وآجتِؿاطل، والِغذائل وإمـل والػؽري، وغقر ذلؽ مـ الضرورات 

َباِت الؿجتؿع، والحاِجقَّات والتحسقـقَّات، ذلؽ إكف حقـؿا يُعؿُّ العؿُؾ الخقري جـَ 

o  p 
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حِّ  -ويػِرُض كػَسف ُشعقرًا سامِقًا لَذِويف وبـِل ُمجتؿعف قضاًء طؾك إَثَرة والشُّ

 .سقتحؼؼ حتؿًا تؿاسؽ الؿجتؿع وتعاضد أفراده -وآحتِؽار، والَعَقِز والػاقة

وُيعد العؿؾ الخقري فطرة سقية يف اإلكسان، وٌيمكد ذلؽ ما ُروي طـ حؽقِؿ 

يا رسقل اهلل، أرأيَت أمقرًا كـُت ملسو هيلع هللا ىلص:  طـف أكف قال لرسقِل اهلل بـ حزاٍم رضل اهلل

أتحـَُّث هبا يف الجاهؾقَّة مـ صؾٍة وطتاقٍة وصدقٍة، هؾ لل فقفا أجٌر؟ فؼال رسقُل اهلل 

، هذه هل َسعُة اإلسالم وسؿاحُتف (1) «أسَؾؿَت طؾك ما سؾَػ لؽ مـ خقرٍ »ملسو هيلع هللا ىلص: 

ِس احتِقاجات الـاس. ورحؿُتف، إكف الحثُّ طؾك البِرِّ والتعاوُ   ن طؾقف، وتؾؿُّ

كؿا أن لؾعؿؾ الخقري مفؿًة جقهرية يف دطؿ التـؿقة آجتؿاطقة، وذلؽ طـ  

صريؼ تـؿقة الؿشاطر اإلكساكقة، ومدِّ الرطاية لؾؿستضعػقـ، وتؼديؿ الؿساطدة 

 لؾؿحتاجقـ حتك ٓ تػتؽ هبؿ إزمات. 

لتـؿقة أثٌر رفقع يعرب طـ مدى ولؼد كان لؾعؿؾ الخقري يف تحؼقؼ مػفقم هذه ا 

الؿممـ لؾؿممـ كالبـقان، »ملسو هيلع هللا ىلص: الرتابط الؼقي بقـ أفراد الؿجتؿع، مصداقًا لؼقلف 

 . (2)ثؿ شبَّؽ بقـ أصابعف  ،«يشدُّ بعضف بعضًا

ويظفر هذا إثر جؾقًّا يف صقر كثقرة ٓ سبقؾ إلك حصرها، ومـ أفضؾ هذه  

ؽ العتاب الرققؼ ٕبل بؽررضل اهلل طـف الصقر التل يؿؽـ أن كذكر صرفًا مـفا، ذل

                                                           

رواه اإلمام البخاري يف صحقحف يف كتاب )البققع(، باب )شراء الؿؿؾقك مـ الحربل وهبتف  (1)

يف صحقحف يف كتاب . وروى كحقه اإلمام مسؾؿ 354(، ص 2221وطتؼف(، الحديث رقؿ )

 . 65(، ص 323)اإليؿان(، باب )بقان حؽؿ طؿؾ الؽافر إذا أسؾؿ بعده(، الحديث رقؿ )

رواه اإلمام البخاري يف صحقحف يف كتاب )إدب(، باب )تعاون الؿممـقـ بعضفؿ بعضًا(،  (2)

. ورواه اإلمام مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب )إدب(، باب 1153(، ص 6126الحديث رقؿ )

 .1131(، ص 6585احؿ الؿممـقـ وتعاصػفؿ وتعاضدهؿ(، الحديث رقؿ ))تر
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حقـ أقسؿ أٓ يـػؼ طؾك مسطح بـ أثاثة بعد أن اشرتك مع مـ خاضقا يف حؼ أم 

يف حديث اإلفؽ، وكان أبق بؽر يـػؼ طؾك  -رضل اهلل طـفا- الؿممـقـ طائشة

مسطح: لؼرابتف مـف، ولػؼره وحاجتف أيضًا، فؾؿا أقسؿ أٓ يـػؼ طؾقف طاتبة اهلل هبذا 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )لعتاب يف ققلف تعالك: ا

 (ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ

-فؼد كادت العالقة إسرية أن تـؼطع بقـ أبل بؽر وقريبف مسطح  [،22]الـقر:

خاض فقف مسطح يف ِطْرِض طائشة  بسبب هذا الؿققػ الذي -رضل اهلل طـفؿا

ؽـ اإلسالم يرد لؾؼؾقب ، ولملسو هيلع هللا ىلص بـت أبل بؽر، وهل زوجة الرسقل إكرم

صفارهتا، ولؾصدور سالمتفا، ويرفض أن يـؼطع الؿرء طـ العؿؾ الخقري بحال، 

 !.[؟22]الـقر:(ژ ڑ ڑ ک ک کک)وذلؽ مـ خالل هذا السمال التؼريري: 

ـَ اْلَخطَّاِب أنَّ "كؿا روي   ْقِؾ، َفَرآُه ُطَؿَر ْب رضل اهلل طـف َخَرَج فِل َسَقاِد الؾَّ

ا َأْصَبَح َصْؾَحُة َذَهَب إَِلك َذلَِؽ  َصْؾَحُة، َفَذَهَب ُطَؿُر، َفَدَخَؾ، ُثؿَّ َدَخَؾ َبْقًتا آَخَر، َفَؾؿَّ

ُجِؾ َيْلتِقِؽ؟ َقاَلْت: إِكَُّف  اْلَبْقِت َفنَِذا بَِعُجقٍز َطْؿَقاَء ُمْؼَعَدٍة، َفَؼاَل  َلَفا: َما َباُل َهَذا الرَّ

َيَتَعاَهُدكِل ُمـُْذ َكَذا َوَكَذا، َيْلتِقـِل بَِؿا ُيْصؾُِحـِل، َوُيْخِرُج َطـِّل إََذى، َفَؼاَل َصْؾَحُة: 

َؽ َيا َصْؾَحُة، َأَطثََراِت ُطَؿَر َتْتَبُع؟!   .(1)"َثؽَِؾْتَؽ ُأمُّ

مـ العؿؾ الخقري أطظَؿ شاهد  رضل اهلل طـف طثؿان بـ طػان كؿا كان مققػ 

مـ يحػر بئَر »قال:  أكفملسو هيلع هللا ىلص طؾك تلصقؾ معـك التـؿقة آجتؿاطقة: فؼد صح طـف 

 .(2)، فحػرها طثؿان رضل اهلل طـف «رومة فؾف الجـة

                                                           

 (.119رواه أبق كعقؿ يف )حؾقة إولقاء(، الحديث رقؿ ) (1)

(، باب )مـاقب طثؿان بـ طػان(، ص ملسو هيلع هللا ىلصصحقح اإلمام البخاري، كتاب )فضائؾ أصحاب الـبل  (2)

621 . 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5913
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وُيروى أكف لؿا قدم الؿفاجرون الؿديـة استـؽروا الؿاء، وكاكت لرجؾ مـ بـل  

، ـٌ ، فؼال لف الـبل غػار طق َتبقِعـقفا ملسو هيلع هللا ىلص: » يؼال لفا: رومة، وكان يبقع مـفا الؼربة بؿدٍّ

 ، فؼال: يا رسقل اهلل، لقس لل وٓ لعقالل غقرها، فبؾغ ذلؽ طثؿان«؟بعقـ يف الجـة

فؼـال :  ملسو هيلع هللا ىلص فاشرتاها بخؿسة وثالثقـ ألػ درهؿ، ثؿ أتك الـبل رضل اهلل طـف

 .(1)، قال: قد جعؾتفا لؾؿسؾؿقـ«ؿكع» أتجعؾ لل فقفا ما جعؾَت لف؟ قال:

وٓ شؽ أن إطؿال الخقرية بصقرها اإلكساكقة تحػظ طؾك الؿجتؿع ترابطف  

آجتؿاطل وتؿـح الػؼراء فقف حؼفؿ الؿشروع يف الحقاة، وبذلؽ تسقد الؿجتؿع 

 معاين الػضقؾة، وتتـامك فقف الؿشاطر اإلكساكقة.

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

إلك البغقي يف الصحابة، واكظر:  ، وطزاه بسـده417/ص5ذكره ابـ حجر يف فتح الباري، ج (1)

(، وتحػة إحقذي بشرح ســ الرتمذي، 1226لؾطرباين، الحديث رقؿ ) -الؿعجؿ الؽبقر 

  .196/ص11ج
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 املطلب الجاني 

 ذأ اٌزىبفً االعزّبػٟ ئسعبء ِج
 ثني أفشاد اجملزّغ

 

أن يؽقن آحاد الشعب يف كػالة جؿاطتفؿ، وأن "ُيؼصد بالتؽافؾ آجتؿاطل: 

يؽقن كؾ قادر أو ذي سؾطان كػقالً يف مجتؿعف يؿده بالخقر، وأن تؽقن كؾ الؼقى 

 اإلكساكقة يف الؿجتؿع متالققة يف الؿحافـظة طؾك مصالح أحـاد ودفـع إضرار،

جتؿاطل وإقامتـف طؾك أسس ثؿ الؿحافـظة طؾك دفع إضرار طـ البــاء آ

 . (1)"سؾقؿة

فف الدكتقر طبد العزيز الخقاط بلكف:  أن يتساكد الؿجتؿع أفراده "ويعرِّ

وجؿاطتف: بحقث ٓ تغطل مصؾحة الػرد طؾك مصؾحة الجؿاطة، وٓ تذوب 

كقاكف وإبداطف ومؿقزاتف، مصؾحة الػرد يف مصؾحة الجؿاطة، وإكؿا يبؼك لؾػرد 

ولؾجؿاطة هقئتفا وسقطرهتا، فقعقش إفراد يف كػالة الجؿاطة، كؿا تؽقن الجؿاطة 

 . (2) "متالققة يف مصالح أحاد ودفع الضرر طـفؿ

ويؼقم التؽافؾ آجتؿاطل يف اإلسالم طؾك بـاء فؽري متؽامؾ لف أساسف مـ 

                                                           

 . 4لؾشقخ محؿد أبق زهرة، ص  -يف الؿجتؿع اإلسالمل  (1)

 . 74الؿجتؿع الؿتؽافؾ يف اإلسالم، ص  (2)

o  p 



 
 

 
 

 
 
 

 خ ٌٍؼًّ اخلريٞا٢صبس االعزّبػ١

  31  

فؾؿ يؽـ تؼرير هذا الحؼ لإلكسان العؼقدة ومـ الؿـظقمة إخالققة اإلسالمقة، 

ولقَد تجارب بشرية فرضتف فرضًا، كؿا هق الشلن يف كظؿ الضؿان آجتؿاطل التل 

مة تتجاوز مجرد  تسقد العالؿ الحديث: فالتؽافؾ يف اإلسالم ُيؿثِّؾ فؽرة متؼدِّ

التعاون بقـ الـاس، أو تؼديؿ أوجف الؿساطدة وقت الضعػ والحاجة، ومبـاه لقس 

آجتؿاطقة التل تػِرض كػسفا يف وقٍت ُمعقَّـ أو مؽان بعقـف، وإكؿا يستِؿد  الحاجة

ر يف الشريعة، وهق مبدأ القٓية  التؽافؾ آجتؿاطل يف اإلسالم مبـاه مـ مبدأ مؼرَّ

ک گ گ )الؿتبادلة بقـ الؿممـقـ يف الؿجتؿع، يؼقل اهلل تعالك: 

گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 [،71]التقبة: (ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ

ققن باهلل ورسقلف "يؼقل اإلمام الطربي:  وأما الؿممـقن والؿممـات، وهؿ الؿصدِّ

 .(1)"وآيات كتابف، فنن صػتفؿ أن بعضفؿ أكصاُر بعض وأطقاهنؿ

ًٓ طـ غقره، وإكؿا  فاإلكسان يف التصقر اإلسالمل ٓ يعقش مستؼالًّ بـػسف مـعز

ية، بؿا تعـقف مـ اإلشراف والتساكد يتبادل مع أفراد الؿجتؿع أخريـ القٓ

 . (2)والتؽافؾ يف أمقر الحقاة ويف شمون الؿجتؿع 

وقد اهتؿ الخؾػاء الؿسؾؿقن طرب تاريخ اإلسالم بالتؽافؾ آجتؿاطل: لبـاء 

مجتؿع يتعاون فقف الجؿقع، وُيغاث فقف الؿؽروب والؿؾفقف والؿحتاج، طؿالً 

سالم يف التؽافؾ واإلغاثة، حتك رأيـا ، وسقرًا طؾك مـفج اإلملسو هيلع هللا ىلصبسـة رسقل اهلل 

ابتؽارًا إسالمقًّا أصقالً َطَرفْت أهؿقَتف -إوقاف اإلسالمقة التل ُتَعد بحؼ 

                                                           

 . 415/ ص 6جامع البقان، ج  (1)

لؾدكتقر بدر طبدالحؿقد هؿقسة، مؼال مـشقر طؾ مققع ) صقد  -لتؽافؾ آجتؿاطل اإلسالم وا (2)

 الػقائد( طؾك الشبؽة العـؽبقتقة، بدون ذكر تاريخ الـشر وٓ ترققؿ لؾصػحات. 
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 الؿجتؿعاُت الغربقة يف العصقر الؿتلخرة.

ف بلكف تساُطُد إفراِد -وُيَعدُّ التعاون والتؽافؾ آجتؿاطل  الذي ُيؿؽـ أن ُيعرَّ

مـ الؼقؿ اإلكساكقة العظقؿة  -الخقر والبِرِّ واإلحسان وإطاكتفؿ لبعضفؿ طؾك طؿؾ

التل مـ شلهنا إدماج الػرد ببقئتف، وتجـقبف آكطقاء والعزلة وإكاكقة، وتحؼقؼ 

تضامـ الؿجتؿع وققتف ومـعتف، وتحؼقؼ آكتػاء الذايت، وتحسقـ إوضاع 

ٓت العؿؾ آقتصادية، والؼضاء طؾك الػؼر والَعَقز والبطالة، وزيادة معد

 واإلكتاجقة فقف. 

ولؾتؽافؾ آجتؿاطل الذي يـُثؿره العؿؾ الخقري مظاهُر طديدة يف حقاة إفراد 

 والؿجتؿعات، مـفا طؾك سبقؾ الؿثال: 

: وذلؽ بالتقاصل  -
ِّ

آحتساب بالحث طؾك الرتابط والتَّقاصؾ آجتؿاطل

ِحِؿ،  ؽ إسري، والحػاظ طؾك صؾة الرَّ ورطاية حؼقق الجار، طؾك كبِذ التػؽُّ

 وإشاطة ققؿتَل اإليثار وإماكة، وُمشاَركة الـاس أتراَحفؿ وأفراَحفؿ. 

التعاون طؾك رطاية الؿبدطقـ والؿقهقبقـ الذيـ ُيؿثؾقن مصدر ثروة القصـ  -

اد الحاضر وقادة الؿستؼبؾ، والؼقة التل تدفع القصـ كحق آزدهار  وسعادتف، وروَّ

 والتطقر والبـاء.

قة، والرفع مـ كػاءة الرتبقة والتعؾقؿ يف الس - عل طؾك الؼضاء طؾك إُمِّ

 الؿجتؿعات اإلسالمقة. 

دطؿ إسر الؿـتجة يف الؿجتؿع ماديًّا ومعـقيًّا، وتذلقؾ كافة الصعقبات  -

 والعؼبات التل تعرتض صريؼ طؿؾفا. 

السعل إلك إرساء ققاطد التعاون والتعاضد يف كػقس الشباب: وذلؽ  -
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الء ققؿ آكتؿاء القصـل لديفؿ، وآحتساب يف تطقير مفاراهتؿ وقدراهتؿ طـ بنط

صريؼ إتاحة الػرصة لؿشاركاهتؿ الػاطؾة يف ُمختَؾػ إكشطة الؿجتؿعقِة، وتػعقؾ 

 مفامفؿ، وإفساح الؿجال لعرِض آرائفؿ يف إمقر العامة يف الؿجتؿع. 

الؿشروطات التل تخدم ققام إغـقاء والؿقسريـ ورجال إطؿال بدطؿ  -

طامة الـاس يف الؿجتؿع، أمثال مشروطات البـقة إساسقة، والؿرافؼ والؿـشآت 

العامة، والؿستشػقات والؿدارس ودور الؿِسـِّقـ وإيتام، حقث يعقد كػع هذه 

الؿشروطات طؾك جؿقع أبـاء القصـ، وُيعدُّ هذا السؾقك تجسقدًا لؼقؿ الؿقاصـة، 

ؿع الرسؿقة وحدها ربؿا ٓ تستطقع سد حاجة كؾ فجفقد ممسسات الؿجت

الػؼراء، فتليت جفقد إفراد وأصحاب إمقال لؾؼقام هبذه الرسالة، التل تحؼؼ 

 سالمة الؿجتؿع ووحدتف واستؼراره. 

ـُ  - كػالة الؿطؾؼات وإرامؾ وكبار السـ مؿـ ٓ طائَؾ لفؿ، ورطايُتفؿ وتلمق

وٓ سقؿا يف الجقاكب الـػسقة والعاصػقة، مؼابؾ  كافة متطؾباهتؿ الؿادية والؿعـقية،

 التضحقات التل قدمقها مـ أجؾ إسعاد الجقؾ الذي ربَّقه ورَطقه. 

كػالة إيتام ورطايتفؿ واإلحسان إلقفؿ، وتلمقـ متطؾبات سؽـفؿ وطقشفؿ  -

وتـؿقتفا  -إن كاكقا أصحاب أمقال-وتربقتفؿ وتعؾقؿفؿ، ورطايتفؿ أمقالفؿ 

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )ا، يؼقل تعالك: والحػاظ طؾقف

 (ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب جت حت

  يؼقل الشقخ ابـ سعدي يف تػسقر أية:  [،215]البؼرة:

هؿ الصغار الذيـ ٓ كاسب لفؿ، ففؿ يف مظـة الحاجة: و :(ې)"

لعدم ققامفؿ بؿصالح أكػسفؿ وَفْؼِد الؽاسب، فقصك اهلل هبؿ العباد: رحؿة مـف هبؿ 

وهؿ أهؾ الحاجات وأرباب الضرورات الذيـ أسؽـتفؿ : (حئ)ولطػًا، 
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ٱ ٻ ٻ )تعالك:  ويؼقل ،(1)"الحاجة، فقـػؼ طؾقفؿ: لدفع حاجاهتؿ وإغـائفؿ

وٓ تؼربقا مالف إٓ بؿا "أي :  [،152]إكعام: (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ

ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ )ويؼقل سبحاكف :  ،(2)"فقف صالحف وتثؿقره

يؼقل ابـ كثقر يف تػسقر هذه  [،2]الـساء: (ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

يلمر تعالك بدفع أمقال القتامك إلقفؿ إذا بؾغقا الحؾؿ كامؾة مقفَّرة، ويـفك "أية : 

فا إلك أمقالفؿ  .(3) "طـ أكؾفا وضؿِّ

كػالة الػؼراء والؿساكقـ، ومشاركتفؿ آٓمفؿ وتـػقس الؽرب طـفؿ، وبذل  -

 العقن لفؿ ماديًّا ومعـقيًّا.

إغاثة الؿـؽقبقـ والؿؽروبقـ ورطايتفؿ، وقضاء حقائجفؿ، والتػريج  -

مـ كػََّس طـ مسؾؿ كربًة مـ ُكَرب الدكقا كػَّس اهلل طـف كربة مـ »: ملسو هيلع هللا ىلصطـفؿ، يؼقل 

ر اهلل طؾقف يف الدكقا وأخرة، ومـ سرت  ر طؾك معسر يسَّ كرب يقم الؼقامة، ومـ يسَّ

رة، واهلل يف طقن العبد ما كان العبد يف طقن طؾك مسؾؿ سرت اهلل طؾقف يف الدكقا وأخ

 . (4) «أخقف

وهق مـ اكؼطعت بف السبؾ ولؿ يستطع -اإلحسان إلك الغريب وابـ السبقؾ  -

وتؼديؿ العقن الؿادي والؿعـقي لف، وٕهؿقة ذلؽ: جعؾ اهلل  -القصقل إلك بؾده 

ا واجبًّا يف الزكاة، يؼقل تعالك:  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )لف حؼًّ

                                                           

 . 96تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان، ص  (1)

 . 393/ ص 5لؾطربي، ج  -جامع البقان  (2)

 . 449/ ص 1لعظقؿ، ج تػسقر الؼرآن ا (3)

رواه اإلمام مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب ) الذكر والدطاء( ، باب ) فضؾ آجتؿاع طؾك تالوة الؼرآن  (4)

 .1173(، ص 6853وطؾك الذكر( ، الحديث رقؿ )
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﮵ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴

ـُ "يؼقل اإلمام البغقي:  [،61]التقبة: (﮶ ﮷ ﮸ ُهْؿ : (1)والصـػ الثَّامِ

ـَ 
ـْ َلُف َما َيْؼَطُع بِِف اْلَؿَساَفَة ُيْعَطك مِ ـْ ُيِريُد َسَػًرا ُمَباًحا َوَلْؿ َيُؽ بِقِؾ، َفُؽؾُّ َم َأْبـَاُء السَّ

َدَقِة بَِؼْدِر َما َيْؼَطُع بِِف تِْؾَؽ  اْلَؿَساَفَة، َسَقاٌء َكاَن َلُف فِل اْلَبَؾِد اْلُؿـَْتؼِؾ إَِلْقِف َماٌل َأْو  الصَّ

ـْ   . (2)"َلْؿ َيُؽ

تقفقر فرص العؿؾ ومقاديـف الؿـاسبة لؿـ ٓ يجد طؿالً مـ الؼادريـ طؾقف:  -

لؾؼضاء طؾك ضاهرة البطالة، أو تؼؾقؾ كَِسبِفا طؾك إقؾ يف الؿجتؿع: وذلؽ بنقامة 

البـاءة التل تسفؿ يف هنضة الؿجتؿع، وإططاء إولقية فقفا لؾػئات  الؿشاريع

 الػؼقرة الؿحرومة.

ر الرسقل  ملسو هيلع هللا ىلص: هذه الصقر التؽافؾقة وأمثالفا يف مثال رائع بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلص وقد صقَّ

َمثَُؾ الؼائؿ طؾك حدود اهلل والقاقِع فقفا كؿثؾ ققٍم استفؿقا طؾك سػقـٍة، فلصاب »

وا بعُضفؿ أطالها، وبعُضفؿ أس ػَؾفا، فؽان الذيـ يف أسػؾفا إذا استَؼقا مـ الؿاء مرُّ

طؾك َمـ فققفؿ، فؼالقا: لق أكَّا خَرْقـا يف كصقبـا خرقًا، ولؿ كمذِ َمـ فققـا، فنن 

يرتكقهؿ وما أرادوا هؾؽقا جؿقعًا، وإن أخذوا طؾك أيديفؿ كَجقا وكَجقا 

ك حػظ الـظام العام ، والؼائؿ طؾك حدود اهلل يدخؾ فقف الؼائؿ طؾ(3)«جؿقعًا

 لؾؿجتؿع وأفراده.

 

                                                           

 يعـل الصـػ الثامـ مـ أصـاف الزكاة.  (1)

 . 381مختصر معالؿ التـزيؾ، ص  (2)

قحف يف كتاب )الشركة(، باب )هؾ يؼرع يف الؼسؿة وآستفام فقف؟(، رواه اإلمام البخاري يف صح (3)

 . 413(، ص 2493الحديث رقؿ )
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 املطلب الجالح 

 حتم١ك األِٓ مبفِٙٛٗ اٌشبًِ يف اجملزّغ ادلغٍُ 
 

مـ شلن العؿؾ الخقري التطقطل تحؼقُؼ إمـ بؿػفقمف الشامؾ يف الؿجتؿع 

الؿسؾؿ، وحؿاية الػرد والؿجتؿع مـ أفات والجرائؿ وآكحرافات، وتلمقـ 

 .ظ لؾؿجتؿع كرامتف وتعقـف طؾك كقائب الدهرالضروريات التل تحػ

 ويمكد ذلؽ أمقر كثقرة، مـفا طؾك سبقؾ الؿثال ما يؾل: 

:ًٓ إن آحتساب بالتطقع بتعؾقؿ أفراد الؿجتؿع العؼقدة اإلسالمقة بلصقلفا  أو

وأركاهنا الستة وترسقخفا يف أكػسفؿ لف أثر كبقر يف تحؼقؼ إمـ يف الؿجتؿع، مـ 

 حقث: 

ُيقجد يف كػس الػرد رقابة ذاتقة تزجره طـ كؾ فعٍؾ ُيخؾ بلمـف وأمـ إكف  -1

ں ڻ ڻ ڻ )الؿجتؿع مـ حقلف، ومـ شقاهد ذلؽ ققل ابـ آدم ٕخقف: 

فؿا  [،28]الؿائدة: (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے

ردطف طـ َبْسِط يده لؼتؾ أخقف إٓ إيؿاُكف باهلل، واستشعاُره اصالَطف سبحاكف طؾك كؾ 

تصرفاتف، وبالتالل خقفف مـ طؼابف وطذابف، ففذا هق شلن اإليؿان أطؿالف و

الصحقح، إذا خالط بشاشة قؾقب الـاس استؼام سؾقكفؿ، واجتـبقا آطتداء طؾك 

ِة بإمـ  أخريـ، واكزجروا طـ ارتؽاب الذكقب والؿعاصل الؿِخؾَّ

o  p 
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جؾقـ، ولؽـ قال طبد اهلل بـ طؿرو: وايؿ اهلل، إن كان ٕشد الر"، (1)آجتؿاطل

 .(2)"مـعف التحرج، يعـل القرع

إكف ُيػقض طؾك كػس الػرد الشعقر بالرضك والسؽقـة والطؿلكقـة: لقؼقـف  -2

بلن ما أصابف لؿ يؽـ لقخطَئف، وما أخطله لؿ يؽـ لقصقَبف: فقرضك بؿا قسؿ اهلل لف، 

فقؼـع بالؼؾقؾ طـ الؽثقر، وبالحالل طـ الحرام، فقستؼقؿ سؾقكف وتـضبط 

 . (3)فاتفتصر

إن آحتساَب بالتطقع بتػؼقف أفراد الؿجتؿع بلحؽام العبادات  ثاكقًا:

والؿعامالت، والؼقام بقاجب إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر يف الؿجتؿع لف 

 أثٌر كذلؽ يف تحؼقؼ إمـ يف الؿجتؿع، مـ حقث: 

تزام إكف ُيمدي يف الغالب إلك لزوم آستؼامة، وأداِء الحؼقق وآل -1

بالقاجبات، واجتـاِب الػقاحش والؿـؽرات التل مـ شلهنا هتديد أمـ الؿجؿع 

 واستؼراره.

إكف ُيمدي يف الغالب إلك تؼقية أواصر الؿحبة وإلػة بقـ أفراد الؿجتؿع،  -2

 وإلك تعاوهنؿ طؾك الرب والتؼقى، مؿا ُيسفؿ يف تحؼقؼ أمـ الؿجتؿع واستؼراره. 

لضرورية لؾػؼقر والؿحروم وصاحب الحاجة يجـِّب تلمقـ الحاجات ا ثالثًا :

                                                           

لؾدكتقر حسـ بـ يحقك الشفري، ص  -اكظر: وضقػة آحتساب يف تحؼقؼ إمـ آجتؿاطل  (1)

71 ،75 . 

 . 43/ ص 2ٓبـ كثقر، ج  -تػسقر الؼرآن العظقؿ  (2)

لؾدكتقر حسـ بـ يحقك الشفري، ص  -تحؼقؼ إمـ آجتؿاطل  اكظر: وضقػة آحتساب يف (3)

76 . 
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الؿجتؿع َوْيالِت الجرائؿ والػساد، فعدم قدرة همٓء الؿحتاجقـ طؾك تلمقـ 

ضروريات الحقاة بالطرق الؿشروطة، وتؼاطُس الؿجتؿع طـ رطايتفؿ وتلمقـ 

احتقاجاهتؿ يمدي غالبًا إلك كؼؿة همٓء الؿحتاجقـ طؾك الؿجتؿع، ومـ َثؿ 

واكحراففؿ باكجراففؿ إلك الطرق غقر الؿشروطة: لؾحصقل طؾك الؿال، فسادهؿ 

أمثال: الغش والتزوير، وآبتزاز، والسرقة، وترويج الؿخدرات وآتجار هبا، 

والدطارة وآتجار بالجـس، وكحق ذلؽ مـ أكقاع الجرائؿ التل مـ شلهنا شققُع 

 الػساد يف الؿجتؿع، ومـ َثؿ ضعػف واهنقاره. 

اإلسالم طؾك أطؿال الرب التطقطقة: لسد الحاجة وكػاية الؿموكة  ولذا حث

وتخػقػ أٓم وحػظ الؽرامة وحؿاية الؿجتؿع مـ شتك آكحرافات والجرائؿ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وأفات الؿختؾػة، يؼقل تعالك: 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 

أصعؿقا ملسو هيلع هللا ىلص: »ويؼقل رسقل اهلل  [،177]البؼرة: (ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

قا العاين  .(1)«الجائَع، وُطقدوا الؿريَض، وُفؽُّ

ى خطر الػؼر والعقز إلك جريؿة قتؾ الـَّػس، أو قتؾ إوٓد  وربؿا يتعدَّ

م اهلل قتؾ الـػس  والتخؾص مـفؿ بسبب ضقؼ الحال، ومعؾقم أن اهلل قد حرَّ

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ) ؼ، يؼقل تعالك:الؿعصقمة إٓ بالح

چ چ چ چ ڇڇ ) ويؼقل كذلؽ: [،151]إكعام: (ی جئ حئ مئ

                                                           

ـْ َصقَِّباِت  (1)
رواه اإلمام البخاري يف صحقحف، يف كتاب )إصعؿة( ، باب )ققل اهلل تعالك: ُكُؾقا مِ

 . 961(، ص 5373َماَرَزْقـَاُكْؿ(، الحديث رقؿ )
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  [.31]اإلسراء: (ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

مـ صبقعة الؼقام بإطؿال الخقرية الؿقداكقة مـ قَِبِؾ أطضاء فرق رابعًا: 

قة الؽشافة وأصدقاء الشرصة وكحقهؿ: الؿشاركة يف ضبط الؿرور وتـظقؿف، والتقط

بؿخاصر الؿخدرات والؿمثرات العؼؾقة، والتبؾقغ طـ الػساد والؿػسديـ 

والجرائؿ التل تؼع، وهذه إطؿال ُتسفؿ يف تحؼقؼ إمـ لؾؿجتؿع، مـ حقث 

التؼؾقؾ مـ الحقادث الؿرورية، والحذر مـ القققع يف براثـ الؿخدرات، 

غؿقضفا أو  ومساطدة إجفزة إمـقة طؾك سرطة اكتشاف الجريؿة، أو كشػ

  غؿقض بعض التحديات إمـقة التل تؿس الؿجتؿع.

مـ صبقعة الؼقام بلطؿال اإلغاثة واإلكؼاذ يف حآت الحروب  خامسًا:

والحقادث والؽقارث التؼؾقؾ مـ الؿخاصر إمـقة، مـ حقث حػظ إرواح 

والؿؿتؾؽات، والحدِّ مـ حآت الؿجاطات واإلصابات الخطقرة، واكتشار 

  ة وإمراض الػتاكة والؿـُْعِدَيِة.إوبئ

تلمقـ فرص العؿؾ الشريػ والؼضاء طؾك البطالة مـ شلكف خػض سادسًا: 

معدٓت الػؼر يف الؿجتؿع، ومـ َثؿ الحػاظ طؾك أمـ القصـ والسقادة القصـقة 

قِّف. 
 فقف، واحرتام ققاكقـف وأكظؿتف ورطايتفا، واإلسفام يف تـؿقتف وُرقِ

ُأسر السجـاء والؿقققفقـ، ورطاية الؿػَرج طــفؿ وتلهقؾفؿ  أن كػالة سابعًا:

لؽل يـدمجقا يف الؿجتؿع، وتلمقـ فرص العقش الؽريؿ لفؿ، مـ شلكف تحصقـُفؿ 

مـ آكحراف والجريؿة، وتحؼقُؼ إمـ الـػسل لفؿ، وهذا ُيسفؿ بشؽؾ كبقر يف 

 . حػظ البـاء إسري يف الؿجتؿع، وحؿايتِف مـ التصدع وآهنقار
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 املطلب الرابع 

 رؼض٠ض ل١ُ اٌجزي ٚاإل٠ضبس ٚحتًّ 
 ادلغإ١ٌٚخ يف اجملزّغ ادلغٍُ 

إن مـ الثؿار الطقبة لؾعؿؾ الخقري التطقطل تعـزيَز ققؿ البذل واإليثار 

وتحؿؾ الؿسمولقة يف الؿجتؿع الؿسؾؿ، وتربقَة أفراده طؾك هذه الؼقؿ، ويتضح 

 ذلؽ يف الػؼرات التالقة: 

  :قٗىٛ الَبِزه: أٔاّل 

، ويستخدم دائؿًا مرادفًا (1)"اإلططاء طـ صقب َكْػسٍ "ُيؼصد بالَبْذل هـا: 

 لؿصطؾحات الؽرم والجقد والسخاء. 

والبذل يف مجال العؿؾ الخقري أكقاع طدة، مـفا: بذُل الؿال، وبذل الـػس، 

ضاة وبذل الجفد، وبذل الققت، وبذل العؾؿ يف أطؿال الرب واإلحسان: ابتغاَء مر

 اهلل وصؾَب مثقبتف. 

ومـ ثؿار العؿؾ الخقري أكف يربل الؿسؾؿ طؾك هذا البذل بلكقاطف الؿختؾػة، 

حبب إلك بـِقف أن تؽقن كػقسفؿ وهق ما يدطق إلقف ديـ اإلسالم ويحث طؾقف، فؼد

ًة، ووصاهؿ بالؿسارطة إلك البذل واإلحسان ووجقه الرب، وأن  فؿ كِديَّ سخقًة وأكػُّ

قن طـف يف صباح أو مساء،  يجعؾقا تؼديؿ الخقر إلك الـاس ُشْغَؾفؿ الدائؿ، ٓ يـػؽُّ

                                                           

 . 73لؾؿـاوي، ص  -التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ  (1)

o  p 
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﮿ )ومؿا ورد هبذا الخصقص ققلف تعالك:  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

 (﯀ ﯁          

  [،274]البؼرة:

هذا مدٌح مـف تعالك لؾؿـػؼقـ يف سبقؾف، "يؼقل ابـ كثقر يف تػسقره لفذه أية: 

، (1) "مـ لقؾ أو هنار، وإحقال مـ سرٍّ وجفارٍ  وابتغاء مرضاتف يف جؿقع إوقات

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ):وقـقلف تعالك

يا »ملسو هيلع هللا ىلص: وققلف  [،261]البؼرة: (ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ

ابـ آدَم، إكؽ أن تبذَل الػضَؾ خقٌر لؽ، وأن تؿسَؽف شرٌّ لؽ، وٓ تالم طؾك كػاٍف، 

 (3)ٓ حسدَ »، وققلف كذلؽ: (2) «القد السػؾك وابدْأ بؿـ َتُعقل، والقد العؾقا خقر مـ

ًٓ فسؾَّطف طؾك هؾؽتِف يف الحؼ، ورجٌؾ آتاه اهلل حؽؿًة : إٓ يف اثـتقـ رجٌؾ آتاه اهلل ما

 . (4) «ففق يؼضل هبا ويعؾُِّؿفا

                                                           

 .325/ ص 1تػسقر الؼرآن العظقؿ، ج  (1)

رواه اإلمام مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب )الزكاة(، باب )بقان أن القد العؾقا خقر مـ القد السػؾك، وأن  (2)

 . 417(، ص 2388القد العؾقا هل الؿـػؼة، وأن السػؾك هل أخذة(، الحديث رقؿ )

ز يف التعبق ،الغبطة: الؿؼصقد بالحسد هـا (3) ر ُفعرب طـف بالحسد: ذلؽ أن الجامع الؿشرتك بقـ وُتُجقِّ

الغبطة والحسد هق أن يف كؾ واحد مـفؿا تؿـل الـعؿة، إٓ أن الحسد فقف تؿـل زوال الـعؿة طـ 

وهق ففق غقر جائز شرطًا، بقـؿا الغبطة لقس فقفا تؿـل زوال الـعؿة  -كسلل اهلل العافقة- الؿحسقد

 . شؽال فقفطـ الغقر: ولذا ففل أمر جائز ٓ إ

، الحديث (آغتباط يف العؾؿ والحؽؿة)، باب (العؾؿ)رواه اإلمام البخاري يف صحقحف، يف كتاب  (4)

، باب (صالة الؿسافريـ وقصرها)ورواه اإلمام مسؾؿ يف صحقحف، يف كتاب  .17، ص (73)رقؿ 

، (ؾَّؿفافضؾ مـ يؼقم بالؼرآن ويعؾؿف، وفضؾ مـ تعؾؿ حؽؿة مـ فؼف أو غقره فعؿؾ هبا وط)

 .328، ص (1896)الحديث رقؿ 
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وٓ شؽ أن ترسقخ هذه الؼقؿة الُخُؾؼقة يسفؿ يف بـاء مجتؿع ققي متؿاسؽ 

ر الـػس  متعاون متقازن، مـ آفة التعؾؼ بالؿال والتخؾص مـ جْعؾِف غاية، ويطفِّ

وبعد ذلؽ هق فعؾ تقاصؾ مع أخريـ، وتلكقد طؾك حبفؿ وتؼديؿ العقن لفؿ، 

وٓسقؿا الصدقاُت التل تلخذ مؽاكة بارزة يف ققؿة البذل والعطاء، يؼقل تعالك: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ )

 [114]الـساء: (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

كؾ ما أمر اهلل بف، أو َكَدَب إلقف " -كؿا يؼقل اإلمام الطربي-والؿعروف هـا هق 

 .(1) "مـ أطؿال الرب والخقر

وهـاك فقائد إيؿاكقٌة لؾصدقة يعقد أثُرها طؾك الػرد الؿتصدق: إذ تعالج 

ده طؾك البذل  الصدقة يف كػس الؿتصدق رذائَؾ الشح وإَثرة، وإكاكقة وتعقِّ

ا أنَّ الؿتصدق َيِجُد بعد إخراج صدقاتف الراحَة والطؿلكقـة، والسعادة والعطاء، كؿ

والؿغػرة، والسعة يف الرزق وصقل العؿر، ثؿ إن العؿؾ الخقري دلقٌؾ طؾك إيؿان 

ِفف هلل طز وجؾ.  الػرد وِصْدِق تقجُّ

وهـاك فقائد أخرى تعقد طؾك صاحب الحاجة، كنحساسف بؿشاركة إخقاكف  

ة لف يف الضراء، وال حػاِظ طؾك كرامة صاحب الحاجة، وصقاكِة ماء وجِفف مـ الؿذلَّ

 والؿسللة.
 

                                                           

، وفتح 245/ ص  5لؾؼرصبل، ج -، وراجع: الجامع ٕحؽام الؼرآن 276/ ص4جامع البقان، ج  (1)

 .515/ ص 1لؾشقكاين، ج -الؼدير 
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  : ثاٌّٗا : قٗىٛ اإلٖجاس 

فِع "يؼقل الجرجاين: اإليثار  م اإلكساُن غقَره طؾك كػسف يف الـَّػع لف، والدَّ أن يؼدِّ

عض وهق فضقؾة لؾـَّػس هبا يؽػُّ اإلكسان طـ ب"، (1)"طـف، وهق الـِّفاية يف إخقة

فا ف، حتك يبذَلفا لؿـ يستحؼُّ  . (2)"حاجاتِف التل تخصُّ

واإليثار مـ محاسـ إخالق اإلسالمقة وأسؿاها، وهق مرتبة راققة مـ 

مـ مـازل العطاء، وأحد أبرز الػضائؾ والؼقؿ  مراتب البذل، ومــزلة طظقؿة

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ) اإلكساكقة، يؼقل تعالك يف امتداح أهؾ اإليثار:

  [.9ر:]الحش (یی

ومـ لقازم اإليثار تربقُة الـػس طؾك الخالص مـ العديد مـ الخصال التل 

ر وحدَتف واكسجاَمف، كالشحِّ وإَثَرِة، وإكاكقِة  تضرُّ بالبِـْقِة آجتؿاطقة، وتدمِّ

وآستعالء طؾك الجقاكب والؿصالح الؿادية الػردية، وآرتؼاء بالـػس إلك 

ـُ الؿرء إلك كػسف ويـػعفا، يؼقل تعالك:الجقاكب اإليؿاكقة الروحاكق  ة، فػقفا ُيحِس

﮴﮵) ﮳    [7]اإلسراء: (ھ ے ے ۓۓ﮲ 

 [.9]الحشر: (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب)ويؼقل تعالك: 

وإذا رسخت صػة اإليثار يف الـػس وغؾبت طؾك إهقاء والغرائز، فنهنا  

ـ  .الـػس وَتُحقُل دون وققطفا يف الؽثقر مـ الؿقبؼات وأثام ستحصِّ

                                                           

 . 59/ ص  1التعريػات، ج (1)

 . 19لؿسؽقيف، ص  -هتذيب إخالق  (2)
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 :ٛٗثالجّا : حتىن املظؤٔلٗٛ االدتىاع 

تؽتسب قضقة الؿسمولقة آجتؿاطقة أهؿقتفا مـ كقهنا ُتؿثؾ تـؿقًة لجاكب  

مـ جقاكب القجقد آجتؿاطل يحتاج إلقفا الػرد لؾققاية والعالج مـ ضقاهر 

 التقاكؾ والسؾبقة، وطدم الؿبآة وافتؼاد الفقية، وكحقها مـ الؿظاهر التل ُتِعقُؼ 

 .طؿؾقة التـؿقة

والؿسمولقة آجتؿاطقة ضرورة اجتؿاطقة بؼدر ما هل ضرورة فردية: ٕن 

الؿجتؿع بجؿقع صقائػف وفئاتف يف حاجة إلك الػرد الؿسمول اجتؿاطقًّا، وذلؽ مـ 

ـْ َرِطقَّتِفِ »ملسو هيلع هللا ىلص: مـطؾؼ ققل الـبل   .(1)«ُكؾُُّؽْؿ َراٍع َوُكؾُُّؽْؿ َمْسُموٌل َط

بِـَة إساسقة إولك يف أي مجتؿع إكساين،  وُيَعدُّ الػرد َحَجرَ  إساس والؾَّ

والؿجتؿع إكؿا يتؽقن مـ مجؿقطة مـ إفراد، والؿجتؿع اإلسالمل يف كظر 

 اإلسالم وحدة واحدة ٓ تتجزأ، وٓ يجقز أن ُتفَؿَؾ أو ُيفَؿؾ جزٌء مـفا، لُتصاب

بلن يؼقم كؾ فرد بعؿؾف: بالَعَطِب أو الػساد، وٓ سبقؾ إلك صقاكة هذه القحدة إٓ 

 .حاكؿًا أو محؽقمًا

ًٓ شخصقًّا طـ حراسة كػسف طـ اإلضرار بلمتف،   وقد جعؾ اهلل الػرد مسمو

ًٓ طـ طؿؾف وإتؼاكف وإماكة فقف،  ًٓ طـ حراسة إمة يف بقئتف، ومسمو ومسمو

ًٓ طـ محاربة الجرائؿ الظاهرة والخػقَّة، وطـ محاربة آتجاهات الخبقث ة ومسمو

التل تضر إمة يف حاضرها، أو تمذيفا يف مستؼبؾفا، ففق مسمول طـ كؾ ذلؽ، 

                                                           

ـؽاح(، باب )الؿرأة راطقة يف بقت زوجفا(، الحديث رواه اإلمام البخاري يف صحقحف يف كتاب )ال (1)

. ورواه اإلمام مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب )اإلمارة(، باب )فضقؾة إمقر 931(، ص 5211رقؿ )

 . 821( ، ص 4724العادل وطؼقبة الجائر(، الحديث رقؿ )
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   .مفؿا َٓقك يف سبقؾف مـ مشؼة وتعب

وُيعدُّ تحؿؾ الؿسمولقة مـ أهؿ الصػات آجتؿاطقة التل ٓ يؿؽـ تـؿقتفا إٓ 

طـ صريؼ الؿؿارسة، ومـ هذه الؿؿارسة آكخراُط يف إطؿال الخقرية، وتؼديُؿ 

 خدمات آجتؿاطقة التطقطقة. ال

ـِ الؿساطدة التل تتعامؾ   ومـ صبقعة الخدمات آجتؿاطقة بقْصِػفا إحدى مَِف

مع أفراد الؿجتؿع: آهتؿام بتـؿقة الؿسمولقة آجتؿاطقة لديفؿ: لِؿـا يحؼؼف ذلؽ 

مـ إحداث تغققرات إيجابقة يف شخصقة الػرد بؿا يسفؿ يف زيادة معدٓت 

الة يف تطقير الؿجتؿع وتـؿقتف، حقث إن شعقر إفراد هبا كحق الؿشاركة الػع

مجتؿعفؿ يتققػ طؾك صبقعة العالقات آجتؿاطقة بقـ إفراد وبعضفؿ، وطؾك 

كسبة الؿشاركة آجتؿاطقة لفمٓء إفراد مع باقل أفراد الؿجتؿع، وطؾك مدى 

ومدى قدرهتؿ طؾك  وِٓء واكتؿاء أفراد الؿجتؿع إلك ُأَسِرهؿ ومجتؿعفؿ ووصـفؿ،

الؿحافظة طؾك الؿؿتؾؽات العامة، فؽؾؿا زاد الشعقر هبذه الؿحاور زاد الشعقر 

 بالؿسمولقة آجتؿاطقة ٕفراد الؿجتؿع تجاه أسرهؿ ومجتؿعفؿ ووصـفؿ.

وتـؿقة الشعقر بالؿسمولقة طـد أفراد الؿجتؿع لفا أثر بارز يف تطقير الؿجتؿع 

وتحؼقؼ وحدتف واستؼراره، وكذا الؿحافظة طؾك وتـؿقتف، والؿحافظة طؾك القصـ 

قَِقِؿف وثؼافتف وطاداتف وتؼالقده، التل ُتؿثؾ مالمَح ُهِقيَّتِف الؿؿقزة لف طـ غقره مـ 

 إوصان. 
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  عمٜ وا تكذً ميهَ أُ ٌكٕه: إُ وَ اآلثاس الهجريٚ لمعىن ارتريٙ التطٕع٘ يف ّٞ ٔبٍا

 أفشاد اجملتىع وا ٖم٘:  تٍىٗٛ الؼعٕس باملظؤٔلٗٛ االدتىاعٗٛ عٍذ

تبصقر أفراد الؿجتؿع بقاجباهتؿ الديـقة وآجتؿاطقة، والتزاماهتؿ  -1

إخالققة والؼقؿقة تجاه ُأَسِرهؿ وأقارهبؿ ومعارففؿ ومجتؿعفؿ، وتدطقؿ طالقتف 

  هبؿ.

 تبصقرهؿ بؼقؿة وصـفؿ ومؿتؾؽاتف وكعؿة إمـ وإمان فقف.  -2

ود طـف.تعزيز محبة وصـفؿ، والقٓ -3  ء لف وخدمتف والذَّ

 تبصقرهؿ بقاجباهتؿ تجاه وٓة أمقرهؿ.  -4

الحػاظ طؾك مؿتؾؽات القصـ ومـقارده ومؼدراتف، والؿشاركة يف  -5

مشروطات الخدمات العامة فقف، كخدمات الـظافة، وتشجقر البقئة والؿحافظة 

 طؾقفا مـ التؾقث. 

القصـ والؿحافظة طؾقف،  اإلسفام يف تحؼقؼ إمـ بؿػفقمف الشامؾ يف -6

واحرتام أكظؿة القصـ والحػاظ طؾقفا، والتظافر طؾك الؼضاء طؾك كؾ مظفر مـ 

مظاهر الػساد فقف، اكطالقًا مـ شعقرة إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر، التل 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )حثَّ اهلل طؾقفا يف ققلف طز وجؾ: 

 [.114]آل طؿران: (ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ

 .يف تعزيز الؼقؿ إخالققة يف الؿجتؿع اإلسفام -7

ؾ إماكة يف الؼقام بف.  -8  إتؼان العؿؾ وتحؿُّ
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 املطلب اخلامس 
 اإلعٙبَ يف ػالط وضري ِٓ ادلشىالد 

 اٌزٟ رؼبٟٔ ِٕٙب اجملزّؼبد اإلعال١ِخ 
 

ت لخالفاوآجتؿاطقة طالج كثقر مـ الؿشؽالت افل ي لخقرالعؿؾ ايسفؿ 

مـفا الؿجتؿعات اإلسالمقة، ومـ ذلؽ طؾك سبقؾ الؿثال ما إسرية التل تعاين 

 يؾل: 

ًٓ : طالج مشؽؾتل الػؼر والبطالة:   أو

تعدُّ ُمْشؽَِؾتا الػؼر والبطالة مـ أخطر الؿشاكؾ التل تقاجف اقتصادات العالؿ: 

كظرًا لؿا لفا مـ آثار سؾبقة خطقرة طؾك الؿستقيات السقاسقة وآقتصادية، 

دت العديد مـ الدراسات آقتصادية أن هـاك طالقًة وآجتؿاطقة وا ٕمـقة، فؼد أكَّ

ُن الرئقس لؾػؼر، وتعاين كثقر مـ  وصقدة بقـ الػؼر والبطالة، فالبطالة هل الؿؽقِّ

دول العالؿ اإلسالمل أشدَّ الؿعاكاة مـ ضاهرة البطالة، وقد اكعؽس معدل الػؼر 

ب آجتؿاطل والثؼايف فقفا، ويظفر الؿرتػع يف هذه الدول بشؽؾ مباشر طؾك الجاك

ِب الؿدرسل،  هذا جؾقًّا مـ خالل ارتػاِع معدِٓت الجريؿة، وارتػاِع كسبة التسرُّ

ِؽ إسري، والجفؾ،  رطقِة، وهجرِة إدمغة العؾؿقة، والتػؽُّ والفجرِة غقر الشَّ

 وإمقَّة، والتدهقر الصحل لؾسؽان، واكتشار إمراض الؿزمـة.

ؾ ال مقردًا مالقًّا جقدًا لتحسقـ إوضاع الؿعقشقة لؾػؼراء  صدقاتوُتشؽِّ

o  p 
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 .وسد حاجقاهتؿ الؿعقشقة والؿـُْعِقِزيـ،

ورغؿ أن مشؽؾتل الػؼر والبطالة يف العالؿ اإلسالمل تحتاج إلك مقاجفة 

وتـسقؼ بقـ كافة الؿمسسات الحؽقمقة والدولقة ومـظؿات الؿجتؿع الؿدين، فنكف 

خقـري الحؽقمل وإهؾل أثـٌر كبقٌر يف إصار هذه يظؾ لؿمسسات العؿؾ ال

الؿـظقمة، وخاصة طؾك صعقد اإلسفامات التؿقيؾقة يف زيادة التشغقؾ يف 

 الؿجتؿع.

ومـ أثار اإليجابقة لؾعؿؾ الخقري يف معالجة مشؽؾتل الػؼر والبطالة 

 بؿا يؾل:  (1)اضطالُع كثقر مـ ممسسات وجؿعقات العؿؾ الخقري والققػل

 ية أبـاء الػؼراء: تعؾقؿًا، وابتعاثًا، وتقضقػًا. رطا -

تقفقر مراكز التدريب الالزمة لتعؾقؿ الػؼراء وإطاكة أكػسفؿ بلكػسفؿ،  –

وٓسقؿا مراكز التدريب الؿفـل، وكذا التِّؼـل التل تسعك إلك تلهقؾ الشباب 

 ٕطؿال مفـقة وِحَرفِقَّة يحتاجفا سقق العؿؾ. 

لؾعجزة والؿسـقـ ومراكز التلهقؾ الطبل والعالجل  بـاء الدور اإليـقائقة -

 لذوي آحتقاجات الخاصة. 

 تلمقـ إجفزة وإدوية والؿستؾزمات الطبقة لؾؿرضك الؿحتاجقـ. -

                                                           

ك الشبؽة العـؽبقتقة أهنا َتذكُر وزارة العؿؾ والتـؿقة آجتؿاطقة السعقدية يف مققعفا اإللؽرتوين طؾ (1)

( 121( جؿعقة كسائقة، وكذلؽ )41( جؿعقة خقرية مـفا طدد )686تشرف طؾك ما يؼارب )

ممسسة خقرية مـتشرة يف أكحاء الؿؿؾؽة تؼقم بتؼديؿ العديد مـ الخدمات وإكشطة الخقرية 

ها، فضالً طـ وحد -حػظفا اهلل-لؾؿستػقديـ مـفا، هذا يف بالدكا الؿؿؾؽة العربقة السعقدية 

 مثقالهتا يف مختؾػ بالد العالؿ اإلسالمل. 
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َكقاِت لؾؿحتاجقـ يف صقرة أصقل إكتاجقة، مع  – تؼديؿ الصدقاِت والزَّ

 تؿؾقؽفؿ هذه إصقل.

 الصحقة لؾػؼراء.تقفقر الؽثقر مـ الخدمات التعؾقؿقة و –

تـؿقة مـاصؼ الػؼراء مـ خالل إقامة مشروطات لِْؾبِـَْقِة إساسقة، تقفر لفؿ  –

 الؿعقشة بصقرة كريؿة.

 لألسر الػؼقرة. ( اإلسؽان الخقري)إكشاء مشاريع  –

تخصقص كثقر مـ أمقال الصدقات والِفَبات: لدطؿ الؿشاريع التجارية  –

ات، أو قروض مالقة حسـة: لؽل تسد الصغقرة لألسر الؿـتجة: إما بصقرة ِهبَ 

 حاجاهتا الضرورية والتحسقـقة يف الحقاة، وتستغـل هبا طـ صدقات الؿحسـقـ. 

بتؼديؿ الؿساطدات الؿالقة -دطؿ الشباب الػؼراء الراغبقـ يف الزواج  –

 إلطاكتفؿ طؾك تحؿؾ أطباء الزواج وتؽالقػف الؿالقة.  -والَعقـقة لفؿ

قية لؾتحسقـ مـ الؿستقى الؿعقشل لألسر إكشاء مشاريع إكتاجقة تـؿ –

 الػؼقرة يف مختؾػ الدول الـامقة، وٓسقؿا يف آسقا وأفريؼقا. 

وكحق ذلؽ مـ الجفقد الؿشؽقرة التل أسفؿت يف رفع كاهؾ الػؼر والَعَقِز 

طـ الػؼراء والؿحتاجقـ وُأَسِرهؿ، وتقفقر فرص مـاسبة لفؿ لؾعؿؾ والؽسب 

 الؿشروع. 

ها أحد الباحثقـ طام  وقد أضفرت كتائج م يف جامعة 2113دراسة طؾؿقة أطدَّ

كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة بعـقان )دور جؿعقة الرب الخقرية يف مقاجفة الػؼر يف 

الؿجتؿع السعقدي( أن دور الجؿعقات الخقرية يف مقاجفة الػؼر يف الؿجتؿع 

اسة يتحدد يف السعقدي مرتبًا، وحَسَب أهؿقتف مـ وجفة كظر أفراد طقـة الدر
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الؿساطدة يف تـظقؿ إسر الػؼقرة، وتؼديؿ الؿعقكات والؼروض الؿقسرة، وتقزيع 

لحقم إضاحل والفدي، وتقفقر أدوية لؾػؼراء الؿرضك، وتقفقر فرص طؿؾ 

وتشغقؾ لؾػؼراء الؿتعطؾقـ طـ العؿؾ، وتؼديؿ الؿساطدات الَعقـقة الؿـتظؿة 

َرفِقَّة الصغقرة، وتقفقر مراكز صحقة تؼدم شفريًّا لؾػؼراء، ودطؿ الؿشروطات الحِ 

 . (1)خدمات صحقة بلسعار يف متـاول الػؼراء

وٓ شؽ أن طالج الػؼر طـ صريؼ الصدقات والفبات مـ الؿقسريـ يف 

الؿجتؿع يسفؿ يف طالج الجفؾ والؿرض، فؿشؽؾة الجفؾ كثقرًا ما يؽقن سببفا 

يعؾؿ أوٓده، وترتبط مشؽؾة الػؼر: حقث ٓ يستطقع الػؼقر أن يتعؾؿ وٓ أن 

الؿرض كذلؽ بؿشؽؾة الػؼر طؾك أساس أكف إذا ارتػع مستقى الؿعقشة وتقاَفر 

ـُ التغذية والؿسؽـ الصحل، والؼدرُة طؾك العالج، فنن  لدى جؿفقر إفراد حس

الؿرض يـحصر مداه يف أضقؼ كطاق: ولذا يؿؽـ الؼقل: إن مـ لقازم الؼضاء طؾك 

 لجفؾ والؿرض. الػؼر الؼضاَء طؾك ا

  :ثاٌّٗا: اإلصالح بني الٍاغ 

لؿحافظُة طؾك ، وإسريةت اطاالـزابػضِّ ت الخقرية العـايُة لجؿعقامـ مفام ا

لصؾح ت اجؾساطؼد صريؼ ، وذلؽ طـ تٔفاا مـ هخؾقولؿجتؿع رة اصفا

التل كان لفا أثر كبقر يف الؼضاء طؾك ضاهرة طؼقِق أباء وإقارب ٓجتؿاطقة ا

رحام، وضاهرِة ازدياد حآت الطالق وتشرِد إبـاء، وكحق ذلؽ مـ وذوي إ

                                                           

 محؿد بـ لؿاجد –راجع: دور جؿعقة الرب الخقرية يف مقاجفة الػؼر يف الؿجتؿع السعقدي (1)

، وهل أصروحة ماجستقر صادرة طـ قسؿ العؾقم آجتؿاطقة بؽؾقة الدراسات العؾقا العروان

 م. 2113م بجامعة كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة، طا
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ء لشحـاالظقاهر آجتؿاطقة التل ُتمدي إلك التػؽؽ إسري وكثرة العداوات وا

ء بقـ كثقر مـ أفراد الؿجتؿع، وبالتالل إلك زطزطة أمـ الؿجتؿع لبغضاوا

سرية ٍت أخالفاو ٍء ُحِػَظت، ومشاكَؾ مات، ودخؿِدوب أُ مـ حرواستؼراره. وكؿ 

ت ٔياالعديد مـ اطؾقف فل طز وجؾ لؿقلك احث ي لذالصؾح ابسبب طقلجت 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ )! كؼقلف تعالك: لؽريؿةا كقةآلؼرا

﮳  ﮲   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ

﮸  ﮹ ڀ ڀ )طز وجؾ: ققلف و [،9]الحجرات: (﮴﮵ ﮶ ﮷

أي: "ي: يؼقل الشقخ طبد الرحؿـ بـ سعد [،1]إكػال: (ڀ ڀ ٺٺ

أصؾِحقا ما بقـؽؿ مـ التشاحـ والتؼاصع والتدابر، بالتقادد والتحاب والتقاصؾ، 

فبذلؽ تجتؿع َكؾَِؿُتؽؿ، ويزول ما يحصؾ بسبب التؼاصع مـ التخاصؿ والتشاجر 

ماروي طـ أبل مـفا: طديدة، يث دحاأهلل ملسو هيلع هللا ىلص فل ل اسقطؾقف رحث ، و(1)"والتـازع

ٓ أخربُكؿ بلفضَؾ مـ درجِة الصقاِم والصالةِ أ»قال: ملسو هيلع هللا ىلص الدرداء رضل اهلل طـف أكف 

 . (2)«إصالُح ذات البقـ: »قال: قؾـا: بؾك، قال« والصدقة؟

  :ٛٗثالجّا: عالز األوشاض الٍفظٗٛ ٔاالضطشابات الظمٕن 

فؼد أكد الؿتخصصقن يف مجال الطب الـػسل أن مؿارسَة العؿؾ التطقطل 

أساسل يف طالج العديد مـ إمراض الخقري يف حقاة إفراد والؿجتؿعات طامٌؾ 

                                                           

 . 315تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان، ص  (1)

(، وقال محؼؼق الؿسـد 27518، الحديث رقؿ )511/ص  45يف الؿسـد، جحؿد أ رواه اإلمام (2)

، "إسـاده صحقح ورجالف ثؼات رجال الصحقحقـ"وطؾك رأسفؿ الشقخ شعقب إركـموط: 

الؼقامة والرقائؼ والقرع(، باب )يف فضؾ صالح ذات ورواه الرتمذي يف ســف يف أبقاب )صػة 

 . "هذا حديث صحقح"، وقال: 571(، ص 2519البقـ(، الحديث رقؿ )
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الـػسقة وآضطرابات وآكحرافات السؾقكقة لدى الشباب والؿراهؼقـ، وأن 

اكخراط الشباب الذيـ يعاكقن مـ آضطرابات وآكحرافات السؾقكقة وإزمات 

ال يف طالج تؾؽ آضطرابات الـػسقة يف إطؿال الخقرية يسفؿ بشؽؾ كبقر وفعَّ 

ف أثر مؾؿقس يف إحساسفؿ بؿشاكؾ أخريـ، ويف تحؿؾفؿ وإزمات، ول

الؿسمولقات آجتؿاطقة وإسرية، باإلضافة إلك الؼضاء طؾك آكطقاء 

وآكتئاب والخجؾ الؿَرضل، وتحؼقؼ الرضا الـػسل الذي يحتاجف الؽثقر مـ 

 .(1)الؿرضك الـػسققـ 

لعطاء، وإماكة كؿا أن العؿؾ الخقري يسفؿ يف تعزيز قَِقؿ اإليجابقة وا

والصدق مع الـػس، ويعؿؾ طؾك كشِر ثؼافة آكتؿاء والقٓء لؾؿجتؿع، وكؾ ذلؽ 

وحقة لفذه الػئات الؿفؿة يف الؿجتؿعات  ُيعطل دفعات كبقرة مـ الطاقات الرُّ

 اإلكساكقة. 

وإطؿال الخقرية التطقطقة تتسؿ غالبًا بلهنا أطؿال جؿاطقة، ومـ خاللفا 

ػاطؾ مع أخريـ، وآكدماج معفؿ، وهذا يعالج الؿرَض الـػسل ُيتاح الؿجال لؾت

الـاتج طـ فؼدان أحد إقارب أو إصدقاء، ففذه إطؿال الخقرية ُتقِجد لدى 

همٓء الؿرضك الـػِسقِّقـ بقئًة جديدة مـ الصحبة الصالحة يف إصار جقد ومحرتم، 

ـَ صداقات طؾك أسس جديدة تبعث فقفؿ ا ٕمؾ، ويؽسر حاجز وُتتقح لفؿ تؽقي

 آكغالق وآكعزال طـ الؿجتؿع. 

                                                           

راجع: العؿؾ التطقطل: كقػ يساهؿ يف العالج الـػسل والسؾقكل لألفراد والؿجتؿعات، وهق  (1)

ف اإللؽرتوين طؾك تحؼقؼ أجراه الؿركز الدولل لألبحاث والدراسات )مداد(، وكشره طؾك مققع

 م. 2113إبريؾ  21اإلكرتكت بتاريخ 
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وإهؿ أن مؿارسة العؿؾ الخقري تجعؾ الؿريض يختؾط بالـاس الذيـ 

يعاكقن مشؽالٍت كبقرة، مثؾ حآت الؽقارث الطبقعقة والحروب، فقجد َمـ هؿ 

 يف مصائب حؼقؼقة، فتفقن طؾقف مشؽؾتف، ويشعر ذاتقًّا أكف أفضؾ بؽثقر، وهذا يعطقف

 دفعة إيجابقة لؾتحسـ. 

وثبت أن مؿارسة العؿؾ الخقري مـ أهؿ أسباب الحصقل طؾك السعادة يف 

رائُد طؾؿ الـػس  (SeligmanMartin)الحقاة، يؼقل الدكتقر مارتـ سؾقجؿان 

الصدقة والتسامح، والتطقع وفعؾ الخقر، "(: أسرار السعادة) اإليجابل يف كتابف

طقات طالقة الجقدة مـ هرمقن الدوبامقـواإليجابقة تمدي إلك إفراز كق

Dopamine»  ً(1)"الؿسمول طـ الشعقر بالسعادة، طش إيجابقًا تعش سعقدا ،

 (الؿجؾة العؾؿقة ٕبحاث الشخصقة) م يف2119ويف دراسة متخصصة ُكشرت طام 

شؿؾت أربعة آٓف (،Harvard University) التل تصدر طـ جامعة هارفرد

ثبت أن الؼقام بعؿؾ إيجابل يف الصباح مـ شلكف أن شخص مـ أطؿار مختؾػة، 

يػضل إلك طالقات وتعامالت يقمقة أفضؾ مع الـاس، وتؼقل الدكتقرة فققلقـ 

طـدما تؼقم بعؿؾ إيجابل لشخص ما يف الصباح، ": باكس الؿشرفة طؾك الدراسة

بقة يف فلكت ٓ تؼقم بتغققر يقمف ويقمؽ إلك إفضؾ، بؾ تسفؿ يف بثِّ الطاقة اإليجا

وإنَّ أقؾ ما تػعؾف يف الصباح أن َتخرج إلك طؿؾؽ مبتسؿًا، وأن ... الؽقن كؾف

عة مع مريض، أو  تساطد محتاجًا يف الطريؼ، أو ُتجِري مؽالؿة هاتػقة مشجِّ

د، أو مفؿقم،  .(2)"إن هذا يؽػل أن تصـع يقمًا مختؾػًا لـػسؽ ولمخريـ ُمتقحِّ

                                                           

وهـق مؼال مـشقر يف صحقػة ، لؾدكتقر طبد الرحؿـ طبد اهلل بق طؾل -طش إيجابقًّا تعش سعقداً  (1)

 م. 5/12/2115البحريـقة، يف العدد الصادر بتاريخ ( أخبار الخؾقج)

 الؿرجع السابؼ.  (2)
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لالقتصاد بدراسة العالقة بقـ العؿؾ وطـدما قام الباحثقن يف كؾقة لـدن 

التطقطل ومعايقر السعادة لدى مجؿقطة كبقرة مـ البالغقـ يف القٓيات الؿتحدة، 

تبقـ لفؿ أكف كؾؿا تطقع الـاس أكثر، زاد مؼدار سعادهتؿ، وذلؽ وفؼًا لدراسة 

الطب )و (،العؾقم آجتؿاطقة)م، وكشرت يف مجؾتل 2118أجريت سـة 

ؼاركة بإشخاص الذيـ لؿ يتطقطقا مسبًؼا، فؼد ارتػع احتؿال ، وبالؿ(إمريؽل

ويف %. 21أن يؽقن إشخاص الذيـ تطقطقا بشؽؾ متؽرر سعداء أكثر بـسبة 

الطب )دراسة أخرى َكشر كتائجفا الدكتقر مارتـ سؾقجؿان يف مجؾة جؿعقة 

ؾ أثبتت أن الؿجتؿع الذي يفتؿ ويرطك، وي م2118إمريؽقة يف طام  (الـػسل بجِّ

 . (1)كبار السـ فقف هق مجتؿٌع أكثُر سعادة وإيجابقة، وأكثر صحة وإكتاجقة

  :سابعّا: عالز اإلدواُ عمٜ تعاط٘ املدذسات 

ُيعد تعاصل الؿخدرات واإلدماُن طؾقفا مـ أبرز الؿشؽالت التل ُتعاين مـفا 

ا طؾك  الػرد الؿجتؿعات اإلكساكقة الؿعاصرة: لِؿـا تسببف مـ مضار كثقرة جدًّ

والؿجتؿع، ولؿا يرتتب طؾقف مـ مخاصَر أمـقٍة كبقرة: ولذا تبذل الحؽقمات جفقدًا 

 كبقرة يف طالج هذه الؿشؽؾة الؿسَتْشرية يف كثقر مـ الؿجتؿعات يف زمــا الحاضر. 

ومـ سُبُؾ العالج لفذه الؿشؽؾة ما يطؾؼ طؾقف العالج بالعؿؾ، وفقف يتؿ حثُّ 

غ صاقاتف وكشاصف، ويـشغؾ طـ  متعاصل الؿخدرات طؾك العؿؾ بشؽؾ كبقر: لقػرِّ

التػؽقر يف تعاصل الؿقاد الؿخدرة: ٕن الػراغ مـ أكثر الؿشؽالت التل تعرتض 

صريؼ طالجف: ولذا مـ أبرز ما يـصح بف إصباء الؿعالجقن مرضك اإلدمان 

الؾجقء الك العؿؾ الخقري التطقطل: لقستثؿر الؿدمـ وقتف يف طؿؾ مػقد ُيشعره 

                                                           

 الؿرجع السابؼ.  (1)
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، وإقـاطف بلن ذلؽ العؿؾ (1)بالؿسمولقة والطؿلكقـة، كؿا ُيشعره بؼقؿة حقاتف

أحبُّ الـاس »ملسو هيلع هللا ىلص: الخقري مـ أحب إطؿال إلك اهلل تعالك، كؿا قال رسقل اهلل 

إلك اهلل أكػُعفؿ، وأحبُّ إطؿال إلك اهلل طز وجؾ سروٌر ُتدِخؾف طؾك مسؾؿ، أو 

 مع أخل  تؽشػ طـف كربة، أو تؼضل طـف ديـًا، أو
َ

تطرد طـف جقطًا، وٕن أمشل

 مـ أن أطتؽَػ يف الؿسجد شفرًا، ومـ كػَّ غضبف سرت 
َّ

الؿسؾؿ يف حاجة أحب إلل

اهلل طقرتف، ومـ كظؿ غقظًا، ولق شاء أن ُيؿِضقَف أمضاه، مأل اهلل قؾبف رضًا يقم 

ك قدَمف الؼقامة، ومـ مشك مع أخقف الؿسؾؿ يف حاجتف حتك يثبتَفا لف، أثبت اهلل تعال

 . (2)« يقم َتِزلُّ إقدام

ويمكد إصباء الؿعالجقن لؿرضك إدمان الؿخدرات أن مـ أهؿ برامج إطادة 

التلهقؾ آجتؿاطل والؿفـل لفمٓء الؿرضك: إدماج الؿدمـ الؿتعايف يف مشاريع 

العؿؾ الخقري التطقطل بؿختؾػ قطاطاتف، فؿـ شلن ذلؽ الؿساطدة يف تغققر 

ل لفذا الؿدمـ، وتجديد أهدافف يف الحقاة، ومـ َثؿ مساطدتف يف الربكامج الققم

تحقيؾ مسار حقاتف إلك إفضؾ، وضؿاِن طدم اكتؽاستف ورجقطف إلك اإلدمان مرة 

 . (3)أخرى 

 

                                                           

ة التلهقؾ الـػسل: مراحؾ طالج اإلدمان، وهق مؼال مـشقر طؾك الؿققع اإللؽرتوين اكظر: إطاد (1)

 طؾك اإلكرتكت لؿستشػك إمؾ لؾطب الـػسل وطالج اإلدمان يف مصر. 

 سبؼ تخريجف يف هذا البحث.  (2)

اكظر: إطادة التلهقؾ مـ الؿخدرات، وهق تؼرير مـشقر طؾك الؿققع اإللؽرتوين لؿدوكة مركز  (3)

 م. 2116كقفؿرب 31لؽابقـ العربل( الؿتخصص يف طالج اإلدمان طؾك الؿخدرات، بتاريخ )ا
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 املطلب السادس 

ىبد اٌزفىري ٚاإلثذاع 
َ
ٍ
َ
 االعزفبدح ِٓ ِ

 ٌذٜ أفشاد اجملزّغ
 

طؼؾل يختؾػ طـ اإلحساس واإلدراك  كؾ كشاط ذهـل أو"ُيراد بالتػؽقر هـا: 

 .(1) "الحسل، أو يتجاوز آثـقـ إلك إفؽار الؿجردة

مف طز وجؾ، ومقَّزه  والتػؽقر مـ أرقك السؿات التل يتسؿ هبا اإلكسان الذي كرَّ

سائر الؽائـات الحقة، ومـ أهؿ إمقر التل حث طؾقـفا سبحاكف طؾك غقره مـ

رآكقة يف كتابف الؽريؿ، وهق طؿؾقة وجداكقٌة راققة ُتبـك طؾقفا يف الؽثقر مـ أيات الؼ

س طؾك محصؾة العؿؾقات العؼؾقة الراققة، كالتذكر وآستدٓل، والتحؾقؾ  وُتمسَّ

، ومـ شلكف مساطدة اإلكسان طؾك طالج الؿشؽالت، (2)والؿؼاركة والتـسقؼ

 وتجـب الؽثقر مـ الؿخاصر.

 تعريػف: إكف الؼدرة طؾك إكتاج فؿـ أبرز ما ققؾ يفوأما مصطؾح اإلبداع

إفؽار إصقؾة والحؾقل الؿـاسبة لؾؿشؽالت، والؼدرة طؾك اكتشاف ما هق 

                                                           

 . 1977مقسقطة طؾؿ الـػس والرتبقة، ص  (1)

 . 137اكظر: الؿعجؿ الػؾسػل، ص  (2)

o  p 
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 .(1)جديد، وإططاء معاٍن لألفؽار 

واإلبداع كؼقض لؾتؼؾقد والؿحاكاة، ويعـل يف حؼقؼتف: ابتؽار شلء جديد طـ 

اقػ بؿـظقر جديد الؿقضقع الذي ُيبدع فقف، ويتؿقز بالتعامؾ مع إشقاء والؿق

 .(2)غقر مللقف، ويؿتاز صاحبف بالؼدرة طؾك اإلتقان بحؾقل متؿقزة لؾؿشؽالت 

ويستخدم مصطؾح )اإلبداع( لدى الباحثقـ مرادفًا لؿصطؾح )آبتؽار(: 

 فؿـ يتَّصػ بصػة آبتؽار يؽقن مالؽًا لؾؼدرات اإلبداطقة والتػؽقر اإلبداطل.

يتؿ فقفا تقلقد إفؽار وتجؿقع الحؼائؼ والتػؽقر اإلبداطل: طؿؾقة ذهـقة 

والؿعؾقمات يف أبـقة وتراكقب جديدة: لتؼديؿ الحؾقل الؿـاسبة 

يستخدمف الشخص يف إكتاج أكرب طدد مؿؽـ مـ  أسؾقب فؽري"و،(3)لؾؿشؽالت

حـقل مشؽؾة يتـعرض لفا، وتتصػ هذه إفؽار بالطالقة والؿروكة إفؽار

سؾقكل يف كشاط الػرد يظفر مـ خالل تعامؾف مع كؿا أكف مظفر  ،(4)"وإصالة

أفراد الؿجتؿع ويتسؿ بالحداثة وطدم الـؿطقة أو جؿقد الػؽر، مع إكتاج يتصػ 

بالجدة، وهق دلقؾ طؾك قدرة اإلكسان طؾك إبداع ما هق فريد مـ كقطف مـ 

                                                           

لحقراء طباس السؾطاين، وهق بحث طؾؿل مـشقر طؾك الؿققع  -اكظر: التػؽقر اإلبداطل (1)

 م، بدون ترققؿ لؾصػحات. 3/1/2117إساسقة يف جامعة بابؾ، بتاريخ اإللؽرتوين لؽؾقة الرتبقة 

لؾدكتقر مقسك البسقط، وهق بحث طؾؿل مـشقر  -اكظر: هدي الـبل يف الرتبقة اإلبداطقة وآبتؽار (2)

 . 11(، ص 12يف مجؾة )رسالة الخؾقج العربل(، يف العدد )

 .لحقراء طباس السؾطاين -اكظر: التػؽقر اإلبداطل (3)

، وهق بحث فضقؾة طرفاتلؾدكتقرة  -التػؽقر اإلبداطل: مػفقمف، أكقاطف، خصائصف، مؽقكاتف (4)

 م. 29/9/2111طؾؿل مـشقر طؾك الؿققع اإللؽرتوين لؿركز الـقر لؾدراسات بتاريخ 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=1766
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 . (1)آبتؽارات

لدى  ولؾعؿؾ الخقري التطقطل أثر يف استؽشاف مفارات التػؽقر واإلبداع

أفراد الؿجتؿع وتـؿقتفا واستثؿارها وآستػادة مـفا، وتقفقر فرص التطقع 

الؿـاسبة لفمٓء إفراد، وتطقير الربامج وإكشطة التطقطقة، ورفدها بؿخرجات 

 اإلبداع والتؿقز والـػع الؿستدام. 

فؽثقر مـ الؿتطقطقـ بتؼديؿ إطؿال الخقرية والؿتػاكقـ فقفا: صؿعًا يف ما 

اهلل يف الدار أخرة يتؿتعقن بامتالك مفارات التػؽقر واإلبداع يف مختؾػ  طـد

الؿجآت، وإفساُح الؿجال لفؿ لؾؿشاركة يف إطؿال الخقرية يثؿر طـ اكتشاف 

واستثؿارها، الطاقات واإلمؽاكات والؿؾؽات، والؽشػ طـفا تؾؽ الؿفارات و

ويف اإلسفام يف مجفقدات تـؿقة وحسـ اإلفادة مـفا يف تقثقؼ الرتابط آجتؿاطل، 

قفا، ويف  الؿجتؿع، ويف تحسقـ مستقى الخدمات الخقرية الؿؼدمة لؿستحؼِّ

التقصؾ إلك أحسـ الطرق وأكجِع الُسبؾ لعالج الؽثقر مـ الؿشؽالت التل يعاين 

 مـفا أصحاب الحاجات يف الؿجتؿع يف الؿسؾؿ. 

وَقـَػْت طؾقفا الدراسات  وتـؿقُة اإلبداع طـ صريؼ العؿؾ وبذل الجفد حؼقؼةٌ 

العؾؿقة التل أثبتت أن حبَّ العؿؾ والؿقَؾ إلقف يحرك آستعدادات الؿقجقدة لدى 

 . (2)العامؾ وُيسفؿ يف تطقيرها

كؿا أن آستػادة مـ مؾؽات اإلبداع وآبتؽار لدى الؿـخرصقـ يف   

أدائف، حقث ُتعد الؿثابرة طؾك العؿؾ واإلتؼان يف  إطؿال الخقرية يمدي بدوره إلك

                                                           

 اكظر: الؿرجع السابؼ.  (1)

 .33لؾدكتقر مقسك البسقط، ص  -الـبل يف الرتبقة اإلبداطقة وآبتؽار اكظر: هدي (2)
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د العالقة بقـ الؿبدع والَعاَلؿ  ٌم مفؿ مـ مؼقمات اإلبداع، يجسِّ هذه الؿثابرة مؼقِّ

الؿحقط بف بؽؾ أشؽالف ومظاهره، فؿـ لقازم اإلبداع: الـشاط يف العؿؾ الذي 

يمدي إلك إكتاج جديد يـػع الؿجتؿع، وٓ يؿؽـ لؾؿرء أن يبتؽر إٓ بالعؿؾ الجادِّ 

 . (1)الدؤوب 

وٕهؿقة إحسان العؿؾ واإلتؼان فقف حثَّ اإلسالم طؾقف يف العديد مـ 

 [،195]البؼرة: (ھھ ھ ھ ے ے): الـصقص الشرطقة، مـفا ققلف تعالك

 . (2) «كتب اإلحسان طؾك كؾ شلء اهللَ  إن»ملسو هيلع هللا ىلص: وققلف 

وصاحب التػؽقر اإلبداطل يجتفد يف فؽرتف، استـادًا إلك قاكقن اإلحسان: 

ة، ويستجؾب بذلؽ محبَة خالؼف حقـ يصؾ إلك مؼام اإلحسان، لقبؾغ بذلؽ الغاي

. ـَ  فقؽقن الؿبدَع الؿحس

كؿا أن آستػادة مـ مؾؽات اإلبداع وآبتؽار لدى الؿـخرصقـ يف إطؿال 

ـِ  الخقرية يمدي إلك القطل بؼقؿة الققت، ومـ ثؿ الحػاِظ طؾقفا والعـايِة هبا، وحس

 . استثؿارها وإدارهتا

ت وأهؿقتف َأْقَسؿ اهلل تعالك بف يف مطالع سقر طديدة، مـفا ققلف ولؼقؿة القق

ڄ ڄ  ڄ ڄ) وققلف: [،2-1الػجر:] (ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ) سبحاكف:

 (ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ)وققلف أيضًا:  [،الضحك] (ڃ ڃ

واإلسالم يف شرائعف وطباداتف الؿػروضة إكؿا ُيربل الؿسؾؿ طؾك  [.2-1العصر:]

                                                           

 . 32اكظر: الؿرجع السابؼ، ص  (1)

رواه اإلمام مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب )الصقد والذبائح(، باب )إمر بنحسان الذبح والؼتؾ(،  (2)

 . 873( ، ص 5155الحديث رقؿ )
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 وقتف.  التقققت الدققؼ وأداء كؾ طؿؾ يف

كؿا أن بـاء الحضارة يحتاج إلك وطل بالزمـ مـ جفة أكف صاقة تؿؾم الزمـ 

يبث هذا القطل يف الؿسؾؿقـ، ويلمر ملسو هيلع هللا ىلص ولذا كجد الـبل  بالحركة الحقة الؿتجددة:

بَؿْؾِء الزمـ بالحركة الػاطؾة، والـبض الخافؼ، والطاقة الؿتجددة قبؾ أن ُتداِهؿ 

دروا بإطؿال سبعًا: هؾ ُتـظرون إٓ إلك فؼٍر ُمـٍس، با»الؿسؾَؿ الُخطقُب، فقؼقل: 

أو غـًك ُمْطٍغ، أو مرٍض ُمػسٍد، أو َهَرٍم ُمػـٍد، أو مقٍت ُمجفٍز، أو الدجال، فَشرُّ غائب 

؟!  .(1)«ُيـتظر، أو الساطة، فالساطُة أدهك وأمرُّ

والؿسارطة والؿسابؼة صػتان أصقؾتان يف تـؿقة مؾؽة اإلبداع، وهؿا مـ 

ػات التل يرتبك طؾقفا الؿبدع يف مؿارستف لؾعؿؾ الخقري، يؼقل اهلل تعالك يف الص

ويؼقل  [،61]الؿممـقن: (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)وصػ الؿممـقـ: 

ٻ ) يف الحث طؾك الؿسارطة والؿسابؼة يف أطؿال الخقر والرب واإلحسان:

]آل  (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

  [.148]البؼرة: (ڦ ڦڦ) ويؼقل سبحاكف: [،133طؿران:

اء الؿـافسة الشريػة يف  إن التؿقََّز باإلبداع والتؼدم، وآكػراد بآبتؽار َجرَّ

هق أحد أهداف العؿؾ الخقري، -مساطدة الؿحتاجقـ وتؼديؿ الخدمات لفؿ 

ة.  وثؿرُة مـ ثؿاره الؿرجقَّ

                                                           

(، باب )ما جاء يف الؿبادرة بالعؿؾ(، الحديث رقؿ رواه الرتمذي يف ســف، يف )أبقاب الزهد (1)

ـٌ "، وقال: 529(، ص 2316)  . "هذا حديٌث غريٌب َحس
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 اخلـبرـّخ 

 

ـُ  فقؿا يؾل الحؿد هلل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات، ويف ختام هذا البحث ُأَبقِّ

 أبرز كتائجف العؾؿقة، ثؿ التقصقات والؿؼرتحات. 

  :ٛٗأٔاّل : أبشص الٍتاٟر العمى 

إن الؿراد بالعؿؾ الخقري أطؿاُل الرب وصـائع الؿعروف التل يتطقع  -1 

 الؿجتؿع الؿدين ويجقد هبا، َبْدءًا مـ الػرد، ومرورًا بالجؿاطة، واكتفاًء بالؿمسسة. 

أهؿقًة بالغة يف ديـ اإلسالم، ففق مـ هداية الرسؾ إن لؾعؿؾ الخقري  -2 

الؽرام، ومـ خصال أهؾ اإليؿان وسؿاهتؿ، ومؿا امتدح اهلل بف الؼائؿقـ بف 

والداطقـ إلقف، كؿا أكف مـ الطاطات التل رتَّب اهلل طز وجؾ طؾقفا إجر الجزيؾ 

جة إلقف يف والثقاب العظقؿ يف الدار أخرة، وذلؽ مؿا ُيمكد ضرورتف ومدى الحا

 الؿجتؿعات اإلكساكقة. 

ا، وأبقابف  -3  إن مجآت العؿؾ الخقري يف مـظقر اإلسالم كثقرة جدًّ

 َخقِّر،ٍ يعقد 
ٍّ

: ففق يشؿؾ كؾَّ طؿٍؾ احتِسابل ـٍ ، وٓ يـَتِفل بزم واسعة، ٓ ُيَحدُّ بَحدٍّ

ساِع كؾؿِة )خقر(، بالـػع الؿشروع لؾبالد والعباد، وهق ُمؿتدٌّ وُمتَِّسٌع بامتِداِد واتِّ 

 كؿا أكف يشؿؾ كؾ مجآت الحقاة اإلكساكقة.

ة، وآثارًا مفؿة يف حقاة الػرد والؿجتؿع يف  -4  إن لؾعؿؾ الخقري فقائَد جؿَّ

 مختؾػ مجآت الحقاة اإلكساكقة: ديـقًة كاكت، أم اجتؿاطقة، أم اقتصادية. 

o  p 
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يتؿثَُّؾ أبرزها إن أثار آجتؿاطقة لؾعؿؾ الخقري كثقرة ومتعددة،  -5 

 فقؿا يؾل: 

تحؼقؼ تؿاسؽ الؿجتؿع وتعاضد أفراده وتؿاسؽفؿ، وصفارة قؾقهبؿ  (أ

 وسالمة صـدورهؿ مـ أمراض الـػس، كالبغض، والحؼد، والحسد. 

إرساء مبدأ التؽافؾ آجتؿاطل بقـ أفراد الؿجتؿع طؾك أساس مـ   (ب

ؾة، التل مـ شلهنا العؼقدة الصحقحة، ومـ الؿـظقمة إخالققة اإلسالمقة الـبق

إدماُج الػرد ببقئتف وتجـقبف آكطقاَء والعزلة وإكاكقة، وتحؼقُؼ تضامـ الؿجتؿع 

ـُ إوضاع آقتصادية، والؼضاء  وققتف وَمـََعتِف، وتحؼقُؼ آكتػاء الذايتِّ، وتحسق

 طؾك الػؼر والَعَقِز والبطالة، وزيادة معدٓت العؿؾ واإلكتاجقة فقف. 

بؿػفقمف الشامؾ يف الؿجتؿع الؿسؾؿ طؾك كافة إصعدة  تحؼقؼ إمـ (ج

 العؼدية والسؾقكقة، والـػسقة وآقتصادية، والصحقة والبقئقة. 

تعـزيز ققؿ البذل واإليثار، وتحؿؾ الؿسمولقة يف الؿجتؿع الؿسؾؿ، وتربقُة  (د

ة، أفراده طؾك هذه الؼقؿ، وَتـِْشئُتفؿ طؾك آستعالء طؾك الؿصالح الؿادية الػردي

 ومعالجة رذائؾ الشح وإَثرة وإكاكقة، والتعؾؼ بالؿال ومـِْعف طـ الؿستحؼقـ لف. 

هـ( اإلسفام يف طالج كثقر مـ الؿشؽالت التل تعاين مـفا الؿجتؿعات 

اإلسالمقة، كعالج مشؽؾتل الػؼر والبطالة، واإلصالح بقـ الـاس، وطالج 

اإلدمان طؾك تعاصل إمراض الـػسقة وآضطرابات السؾقكقة، وطالج 

 الؿخدرات. 

لدى أفراد الؿجتؿع، وما يرتتب  و( آستػادة مـ مؾؽات التػؽقر واإلبداع

طؾك ذلؽ مـ استثؿار هذه الؿَؾؽات والؼدرات يف تـؿقة الؿجتؿع، ويف تحسقـ 
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مة لف، ويف الحػاظ طؾك الققت، والؿثابرة طؾك  مستقى الخدمات الخقرية الؿؼدَّ

 لقف، واإلتؼان يف أدائف. العؿؾ، والؿسارطة إ

 

  :ثاٌّٗا: التٕصٗات ٔاملكرتسات 

الحػاظ طؾك استؿرارية العؿؾ الخقري اإلسالمل وديؿقمتِف: وذلؽ بنبراز  -1

فضائؾف وفـقائده وآثاره، والتلكقد طؾك ضرورتف وَمسقِس الحاجة إلقف، وبدطِؿ 

فقد التطقطقة الؽثقرة جؿعقاتف وممسساتف ماديًّا ومعـقيًّا، وتسؾقِط الضقء طؾك الج

 التل تضطؾع هبا يف مختؾػ الؿجآت الخقرية. 

استثؿار جؿقع وسائؾ اإلطالم بؿا فقفا وسائُؾ التقاصؾ آجتؿاطل يف  -2

الدطقة إلك الؿشاركة يف إطؿال الخقرية التطقطقة، ودطؿ الجؿعقات 

ـفا مـ أداء رسالتفا والـفقض بؿسمول  قاهتا. والؿمسسات الخقرية بؿا ُيؿؽِّ

ـِ استثؿار الؿقارد  -3 آستعاكة بلصحاب الخربات آقتصادية يف حس

الؿالقة لألطؿال الخقرية، وٓسقؿا إوقاُف الخقرية يف الؿجتؿعات اإلسالمقة: 

 لِؿـا لذلؽ مـ إيجابقة حسـة طؾك العؿؾ الخقري. 

 وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ...
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 دلشاعغفٙشط ادلصبدس ٚا
 

  :أٔاّل: الهتب 

 الؼرآن الؽريؿ. -1

م، 1985لرشقد طبد الحؿقد ومحؿقد الحقاري، ط الثاكقة  -أخالققات الؿفـة -2

 إردن. -دار الػؽر، طؿان

هـ 1414إلسؿاطقؾ بـ محؿد إصبفاين، ط إولك طام  -الرتغقب والرتهقب -3

 الؼاهرة. -م، دار الحديث1993 -

م، دار 1991-هـ 1411بـ محؿد الجرجاين، ط إولك طام لعؾل  -التعريػات -4

 الؽتاب الؿصري ودار الؽتاب الؾبـاين. 

 -هـ 1413ٕبل الػداء إسؿاطقؾ بـ كثقر، ط طام  -تػسقر الؼرآن العظقؿ -5

 بقروت.  -م، دار الؿعرفة1981

ٕحؿد بـ محؿد مسؽقيف، ط دار مؽتبة  -هتذيب إخالق وتطفقر إطراق - 6

 بقروت.  -ةالحقا

لؿحؿد طبد الرؤوف الؿـاوي، تحؼقؼ:  -التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ -7

بقروت  -هـ، دار الػؽر الؿعاصر1411الدكتقر محؿد رضقان الداية، ط إولك طام 

 ودمشؼ.

لؾشقخ طبدالرحؿـ بـ كاصر  -تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان - 8

 بقروت.  -م، ممسسة الرسالة2112 -هـ 1423السعدي، ط إولك طام 

o  p 
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هـ 1421لؿحؿد بـ جرير الطربي، ط الثالثة طام  -جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن -9

 بقروت.  -م، دار الؽتب العؾؿقة1999 -

لإلمام الحافظ محؿد بـ طقسك الرتمذي، ط إولك طام  -جامع الرتمذي -11

 الرياض. -م، دار السالم لؾـشر1999-هـ1421

ٕبل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد الؼرصبل، ط الخامسة  -ع ٕحؽام الؼرآنالجام -11

 بقروت.  -م، دار الؽتب العؾؿقة1996 -هـ1417طام 

ٕبل كعقؿ أحؿد بـ طبد اهلل إصبفاين، ط  -حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاء -12

 بقروت.  -م، دار الؽتاب العربل1981-هـ 1411الثالثة طام 

هـ 1415لؿحؿد كاصر الديـ إلباين، ط طام  -الصحقحة سؾسؾة إحاديث -13

 الرياض.  -م، مؽتبة الؿعارف1995 -

إلسؿاطقؾ بـ حؿاد الجقهري، تحؼقؼ: أحؿد طبد الغػقر ططار،  -الصحاح -14

 بقروت.  -م، دار العؾؿ لؾؿاليقـ1979 -هـ 1399ط الثاكقة طام 

، ط الثاكقة طام لإلمام محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري -صحقح البخاري -15

 الرياض.  -م، دار السالم لؾـشر1999 -هـ 1419

لإلمام مسؾؿ بـ الحجاج الؼشقري الـقسابقري، ط إولك  -صحقح مسؾؿ -16

 الرياض.  -م، دار السالم لؾـشر1998 -هـ1419طام 

ٓبـ حجر العسؼالين، ط رئاسة  -فتح الباري شرح صحقح اإلمام البخاري -17

 الرياض.  -ؾؿقة واإلفتاء بالؿؿؾؽة العربقة السعقديةإدارات البحقث الع

 بقروت.  -لؿحؿد بـ طؾل الشقكاين، ط دار الؿعرفة -فتح الؼدير -18

م، دار الػؽر 1976لؾشقخ محؿد أبق زهرة، ط طام  -يف الؿجتؿع اإلسالمل -19

 الؼاهرة.  -العربل

م، دار 1988 -هـ1418لسعدي أبق جقب، ط الثاكقة طام  -الؼامقس الػؼفل -21
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 دمشؼ.  -الػؽر

لؾدكتقر محؿد بـ طبد اهلل السؾقمل، ط  -الؼطاع الخقري ودطاوي اإلرهاب -21

 لـدن.  -م، مجؾة البقان2113طام 

 هـ، الؿطبعة العامرة بؿصر. 1287ٕبل البؼاء الؽػقي، ط طام  -الؽؾقات -22

م، 1999 -هـ1419لجؿال الديـ بـ مـظقر، ط الثالثة طام  -لسان العرب -23

 بقروت.  -دار إحقاء الرتاث العربل

هـ، دار 1392لؿحؿد الؿبارك، ط الثاكقة طام  -الؿجتؿع اإلسالمل الؿعاصر -24

 بقروت.  -الػؽر

لؾدكتقر طبد العزيز الخقاط، ط دار السالم  -الؿجتؿع الؿتؽافؾ يف اإلسالم -25

 الؼاهرة. -لؾطباطة والـشر والرتجؿة

ٕبل محؿد الحسقـ بـ مسعقد  -)معالؿ التــزيؾ(مختصر تػسقر البغقي  -26

 -الػراء البغقي، اختصار وتعؾقؼ: الدكتقر طبداهلل بـ أحؿد الزيد، ط دار السالم

 الرياض. 

مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، تحؼقؼ: شعقب إركموط وآخريـ، ط ممسسة  -27

 بقروت.  -الرسالة

رباين، تحؼقؼ: حؿدي لؾحافظ سؾقؿان بـ أحؿد الط -الؿعجؿ الؽبقر -28

 -م، وزارة إوقاف بالجؿفقرية العراققة1981 -هـ1411السؾػل، ط إولك طام 

 بغداد. 

لؾدكتقر أحؿد زكل بدوي، ط مؽتبة  -معجؿ مصطؾحات العؾقم آجتؿاطقة -29

 بقروت.  -لبـان

م، دار 1991-هـ 1411لػخر الديـ الرازي، ط إولك طام  -مػاتقح الغقب -31

 بقروت. -لعؾؿقةالؽتب ا
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لؾراغب إصػفاين، تحؼقؼ: محؿد سقد كقالين،  -الؿػردات يف غريب الؼرآن -31

 بقروت.  -ط دار الؿعرفة

ٕبل الحسقـ أحؿد بـ فارس بـ زكريا الرازي، ط طام  -مؼايقس الؾغة -32

 بقروت.  -م، دار الػؽر1979 -هـ 1399

 م، بقروت. 2111 -هـ  1421مقسقطة طؾؿ الـػس والرتبقة، ط طام  -33

لؾدكتقر حسـ بـ يحقك  -وضقػة آحتساب يف تحؼقؼ إمـ آجتؿاطل -34

 -م، جامعة كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة2114 -هـ 1436الشفري، ط إولك طام 

 الرياض.

 

  :ٛٗثاٌّٗا: الشطاٟن ٔالبشٕخ العمى 

طؾك الؿققع لحقراء طباس السؾطاين، بحث طؾؿل مـشقر  -التػؽقر اإلبداطل -1

 م.3/1/2117اإللؽرتوين لؽؾقة الرتبقة إساسقة يف جامعة بابؾ، بتاريخ 

فضقؾة  لؾدكتقرة  -التػؽقر اإلبداطل: مػفقمف، أكقاطف، خصائصف، مؽقكاتف -2

ـقر لؾدراسات بتاريخ ، بحث طؾؿل مـشقر طؾك الؿققع اإللؽرتوين لؿركز الطرفات

 م.29/9/2111

لؿاجد بـ  -دور جؿعقة الرب الخقرية يف مقاجفة الػؼر يف الؿجتؿع السعقدي -3

محؿد العروان، أصروحة ماجستقر صادرة طـ قسؿ العؾقم آجتؿاطقة بؽؾقة الدراسات 

 م. 2113العؾقا، بجامعة كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة بالرياض طام 

لػاتحة فاضؾ  -اإلسالمل بقـ التلصقؾ وإمؽاكات التػعقؾ العؿؾ الخقري -4

العبدٓوي، بحث طؾؿل مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ العربل الخؾقجل الثالث بدائرة الشمون 

 م. 2118يـاير  22-21اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل، بتاريخ 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=1766
http://www.alnoor.se/author.asp?id=1766
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 لؼطب الريسقين، بحث طؾؿل -ققاطد القسائؾ وأثرها يف تـؿقة العؿؾ الخقري -5

مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ العربل الخؾقجل الثالث بدائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ 

 م. 2118يـاير  22-21الخقري بدبل، بتاريخ 

لؾدكتقر مقسك البسقط، بحث  -هدي الـبل يف الرتبقة اإلبداطقة وآبتؽار -6

 (. 12طؾؿل مـشقر يف مجؾة )رسالة الخؾقج العربل(، يف العدد )

 ٓت: ثالثًا: الؿؼا

لؾدكتقر بدر طبد الحؿقد هؿقسة، مؼال مـشقر  -اإلسالم والتؽافؾ آجتؿاطل -1

 طؾك مققع ) صقد الػقائد( طؾك الشبؽة العـؽبقتقة. 

إطادة التلهقؾ مـ الؿخدرات، تؼرير مـشقر طؾك الؿققع اإللؽرتوين لؿدوكة  -2

 31بتاريخ  مركز )الؽابقـ العربل( الؿتخصص يف طالج اإلدمان طؾك الؿخدرات،

 م.2116كقفؿرب

إطادة التلهقؾ الـػسل: مراحؾ طالج اإلدمان، مؼال مـشقر طؾك الؿققع  -3

 اإللؽرتوين طؾك اإلكرتكت لؿستشػك إمؾ لؾطب الـػسل وطالج اإلدمان يف مصر.

مؼال مـشقر ، لؾدكتقر طبد الرحؿـ طبد اهلل بق طؾل -طش إيجابقًّا تعش سعقداً  - 4

 م.5/12/2115البحريـقة، يف العدد الصادر بتاريخ ( الخؾقجأخبار )يف صحقػة 
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 اٌؼًّ اخلريٞ 
 ٚدٚسٖ يف حتم١ك اٌز١ّٕخ ادلغزذاِخ 

 

 

 

 

 الباحث

 إياد طبدالحؿقد كؿر

 



 

 

 

 ادلٍخص
تسعك هذه الدراسة إلك بقان دور العؿؾ الخقري اإلسالمل يف تحؼقؼ التـؿقة  

ستدامة التل تتجف أكظار العالؿ الققم كحقها، والؿتؿثؾة بتحؼقؼ العدالة بقـ الؿ

إجقال يف تقزيع الثروات، وتحصقؾ الؽػايات آقتصادية، والؿحافظة طؾك 

التقازن البقئل، ممكدًة سبؼ اإلسالم لؽؾ إكظؿة الؿعاصرة، وأدبقاهتا الغربقة، يف 

الؿستدامة بؿرتؽزاهتا آجتؿاطقة  تحؼقؼ إمـ الؿجتؿعل الؿتؿثؾ بالتـؿقة

 وآقتصادية والبقئقة. 

حقث تقصؾ الباحث إلك تقافؼ كبقر بقـ مبادئ العؿؾ الخقري ومؼاصده،  

مع مبادئ التـؿقة الؿستدامة وأهداففا، وأضفر تؿّقز وتػّقق العؿؾ الخقري بلدواتف 

قة مجتؿعة )الروح وصقره طؾك التـؿقة الؿستدامة يف تـاولف ٕبعاد الحقاة اإلكساك

والعؼؾ والجسد(، يف الققت الذي اقتصرت فقف التـؿقة الؿستدامة الغربقة طؾك 

 تؾبقة حاجات الجسد. 

وتلكقدًا طؾك هذا الدور وإيرادًا لؾتطبقؼات طؾقف، تـاول الباحث الققػ  

الخقري أداًة لؾعؿؾ الخقري الؿستدام، وكؿقذجًا تطبقؼقًا إبداطقًا يسجؾ 

إمة يف طـايتفا بالؿؼاصد آجتؿاطقة، ضؿـ قـقات تعبّدية خصقصقة لفذه 

 متؿثؾة بالصدقات الجارية التل طـقاهنا كػع إجقال واستؿرارية العطاء. 

 

o  p 
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 ادلمذِخ
الحؿد هلل الذي تعبدكا بلطؿال الخقر، وجعؾ أهؾ الخقر أحب الخؾؼ إلقف،  

صالة والسالم طؾك معؾؿ ووطد بامتداد إطؿار وإجقر بامتداد هذا الخقر، وال

 الـاس الخقر، الداطل إلك الخقر والؿبعقث لؾعالؿقـ برسالة الخقر، وبعد 

فنن مػتاح سعادة الؿممـ يف الدكقا وأخرة يف تحؼقؼ اإلخالص لؾخالؼ ويف  

والعؿؾ الخقري يف  (ٻ ٻ ٻ ٻ)تؼديؿ الـػع لؾؿخؾقق، 

ة، وبقابة لؾتقفقؼ والربكة، اإلسالم طـقان لإليؿان، وصريؼ لصالح الحال والذريّ 

والحؼ أن اإلسالم يحؿؾ أتباطف ) خؾػاء اهلل يف أرضف( طؾك اإليجابقة يف الؿجتؿع 

وتحؿؾ الؿسمولقة تجاه الؽقن، ويدفع طـفؿ إكاكقة والخؿقل،قال اهلل 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )تعالك:

 [.77الحج:] (ں ں

لػرد إلك الؿجتؿع، وشؿقلقة العؿؾ الخقري وتـقطف التل تتجاوز حدود ا 

ومحقط الؿرء إلك البقئة والؽقن مـ حقلف، والعؿر الؿحدود إلك إجقال مـ 

بعده، هل الحؾ إمثؾ، والعالج إكجع لتحؼقؼ سعادة اإلكسان يف مجتؿعف 

ومعف، وإزالة الؼؾؼ مـ الؿجفقل الذي يؽاد يعصػ بالؿجتؿعات الغربقة، 

ت الحقاة بعد تدخالت اإلكسان وافساده والطؿلكقـة مـ الخقف طؾك البقئة وثروا

 فقفا. 

ويسعك البحث إلك تقضقح هذه الؿفؿة لؾعؿؾ الخقري مـ خالل بقان دوره  

o  p 
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يف تحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة التل تتجف أكظار العالؿ إلقفا الققم خطة إكؼاذ لؾبشرية 

 مـ مفددات إمـ البقئل والغذائل وآجتؿاطل، وٓ يؽتػل البحث بالتلصقؾ

لؾعؿؾ الخقري يف أهؿقتف ومبادئف وأهدافف، بؾ يعرض واحدة مـ تطبقؼاتف العؿؾقة 

التل أثبتت دورها قديؿًا وحديثًا يف تحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة بؿػفقمفا اإلسالمل 

الشؿقلل الذي تجاوز اهتؿامات الجسد، لؾعـاية بحاجات العؼقل وإرواح التل 

 هبا تؽقن الحقاة. 

  ف ِزا البشح; فكذ عشضت ستأسٓ يف ثالثٛ وباسح ٔخامتٛ، ٔلتشكٗل أِذا

 ِٔ٘ ناآلت٘: 

 الؿبحث إول: العؿؾ الخقري، مػفقمف وخصائصف ومؼاصده. 

 الؿبحث الثاين: التـؿقة الؿستدامة، مػفقمفا ومبادئفا وأبعادها. 

الؿبحث الثالث: العؿؾ الخقري ) الققػ الخقري دراسة تطبقؼقة( ودوره يف  

 تـؿقة الؿستدامة.تحؼقؼ ال

متضرطًا إلك اهلل تعالك أن يستعؿؾـا يف خدمة الديـ، وأن يجعؾـا أهالً لؾخقر، 

 كافعقـ بف أيـؿا حؾؾـا، إكف سؿقع مجقب. 
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 املبحح األول

  اٌؼًّ اخلريٞ 
 ِفِٙٛٗ ٚخصبئصٗ ِٚمبصذٖ

 

   .ْاملطمب األٔه: وفًّٕ العىن ارتريٙ، ٔأِىٗت 

 

 ٌ٘(1)خصاٟص العىن ارتريٙ يف اإلطالً: املطمب الجا 

 

 وكاصذ العىن ارتريٙ يف اإلطالً: املطمب الجالح 

 

                                                           

 وما بعدها.  33( اكظر: أصقل العؿؾ الخقري، ص1)
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 املطلب األول 

 ِفَٙٛ اٌؼًّ اخلريٞ، ٚأ١ّ٘زٗ
يعد العؿؾ الخقري مـ الؿػاهقؿ الحاضرة يف ذهـ كؾ أمة تسعك لؾعالؿقة، إذ  

ؿاوية، أو فؾسػة يؿثؾ العؿؾ الخقري مع معرفة الحؼ واتباطف ققام كؾ دياكة س

أرضقة، وهق وإن لؿ يؽـ معروفًا يف كتب الػؼفاء والرتاث اإلسالمل كؿصطؾح 

مركب، إٓ أن معاكقف التل تدور حقل تؼديؿ الخقر لمخريـ، وإرادة الـػع لفؿ، 

والحرص طؾك اإليجابقة يف الحقاة، وإضافة بصؿة يف تطقير الؿجتؿع، تؿثؾ 

 اإلكساكقة. جقهر الرسآت السؿاوية والدطقات

ومـ التعريػات الجامعة لؿعاين العؿؾ الخقري: أكف كؾ مال أو جفد أو وقت  

 (1)ُيبذل مـ أجؾ كػع الـاس وإسعادهؿ، والتخػقػ مـ معاكاهتؿ. 

ويف اإلشارة إلك ما يحرك اإلكسان لؿثؾ هذا العؿؾ طّرفف مملػ كتاب أصقل  

عـقي الذي يؼدمف اإلكسان العؿؾ الخقري يف اإلسالم: هق الـػع الؿادي أو الؿ

لغقره، مـ دون أن يلخذ طؾقف مؼابالً ماديًا: ولؽـ لقحؼؼ هدفًا خاصًا أكرب مـ 

الؿؼابؾ الؿادي، وهق تحؼقؼ الحقاة الطقبة والربكة، والشعقر بالسؽقـة الؼؾبقة 

والسعادة الروحقة يف الدكقا، وتحصقؾ ثقاب اهلل تعالك، والػقز بجـات الـعقؿ يف 

گ ڳ ڳ ڳ )قال اهلل تعالك:  (2)هق ما ٓ يؼدر بثؿـ. أخرة، و

                                                           

 . 12بّؽار، ثؼافة العؿؾ الخقري، ص (1)

 . ) بتصرف(.21أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم، ص (2)
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 [.77الحج:] (ۈئ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

وتتػؼ تعريػات الؿفتؿقـ بالعؿؾ الخقري طؾك الغاية الؿرجقة مـف، الؿتؿثؾة  

بخدمة الؿجتؿع والتػاطؾ آجتؿاطل بقـ ممسسات الؿجتؿع ومـظؿاتف وأفراده 

امـ فقف، ويف الؿحصؾة فالعؿؾ بغقة القصقل إلك تعزيز ثؼافة التؽافؾ والتض

  (1)الخقري مظفر مـ مظاهر تطقر إمؿ وتؼدمفا. 

ومـ إلػاظ ذات الصؾة بالعؿؾ الخقري: العؿؾ التطقطل، والعؿؾ  

 (2)اإلكساين، وخدمة الؿجتؿع والؿسمولقة آجتؿاطقة، والعؿؾ آجتؿاطل،

رب واإلحسان والصدقة، وكثقرًا ما يعّبر طـ العؿؾ الخقري بصقره فقؼال: أطؿال ال

 وإغاثة الؿؾفقف، وتػريج الؽرب وغقرها. 

ومـ كاحقة أخرى يـؼسؿ العؿؾ الخقري مـ حقث الؼائؿقن طؾقف إلك: طؿؾ  

خقري فردي وآخر ممسسل، ومـ حقث صبقعتف إلك: طؿؾ خقري إلزامل، وآخر 

  (3)صقطل أو تطقطل. 

  اآلتٗٛ:  أوا أِىٗٛ العىن ارتريٙ عىٕوّا فتعّش يف الٍكاط 

يشؽؾ العؿؾ الخقري الؼطاع الؿالل الثالث يف الؿجتؿعات الؿعاصرة، إذ  .1

يؼػ رديػًا لؾؼطاطقـ العام والخاص، وٓ شؽ أن تؿّقز الؼطاع الخقري طـ هذيـ 

الؼطاطقـ مـ حقث البقاطث وإهداف يجعؾف فاطالً يف تـؿقة الؿجتؿع، وخادمًا 

مل يزخر بلمثؾة اإلكػاق الخقري طؾك لؿصالح أفراده، وٓ يزال التاريخ اإلسال

                                                           

 . 3العؿؾ الخقري وربطف بالتـؿقةـ الزكاة وإوقاف كؿقذجًاـ ص اكظر، مسدود، الريادة يف (1)

 وما بعدها.  9( اكظر: الخرايف، مػفقم وتاريخ العؿؾ اإلكساين، ص2)

 . 8( العػقشات، دور آستثؿار الخقري يف التـؿقة الؿستدامة، ص3)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

  76  

تجفقز الجققش وتلسقس الؿدارس والؿساجد ودور اإليقاء لأليتام والعجزة 

وغقرها، والذي أسفؿ ويسفؿ يف دطؿ آقتصاد القصـل لؾبالد التل تقلل العؿؾ 

  (1)الخقري بؿمسساتف وبرامجف طـاية ورطاية. 

بؿا يحؼؼف مـ تؽافؾ يعزز العؿؾ الخقري ققؿة التؿاسؽ الؿجتؿعل،  .2

اجتؿاطل وتضامـ إكساين تتظافر صقره يف إغاثة الؿؽروب، وكصرة الؿظؾقم، 

وقضاء حاجة العاجز، وكػع الـاس طؿقمًا والتخػقػ مـ معاكاهتؿ، واإلسفام 

 بالحػاظ طؾك التقاصؾ آجتؿاطل الذي يحؽؿ العالقات اإلكساكقة. 

قة الػردية تجاه يسفؿ العؿؾ الخقري يف إحداث القطل بالؿسمول .3

الؿجتؿع، فقضػل صابع اإليجابقة والؿبادرة طؾك إفراد، ويزيد مـ اكتؿاء اإلكسان 

لديـف ووصـف وأمتف، ويقفر البقئة الحاضـة لطاقات الشباب، والضرورية لتطقير 

مقاهبفؿ ومؾء أوقاهتؿ، وهذا بدوره يؼّؾؾ كسبة الجريؿة وآكحالل إخالقل يف 

 الؿجتؿع. 

                                                           

ية غقر ربحقة، ويبؾغ .. يف القٓيات الؿتحدة إمريؽقة أكثر مـ مؾققن وكصػ مؾققن ممسسة خقر"(1)

%( 31طدد الذيـ يـخرصقن يف أطؿال تطقطقة، كحقا مـ ثالثة وتسعقـ مؾققن متطقع، أي قرابة )

مـ السؽان، وهؿ يؼدمقن كحقا مـ طشريـ مؾقار ساطة طؿؾ سـقيا، وتستؼبؾ الؿمسسات 

كثر مـ طشريـ الخقرية سـقيا مـ إمقال ما يزيد طؾك مائتل مؾقار دوٓر أمريؽل. ويف بريطاكقا أ

مؾققن شخص مـ البالغقـ يؿارسقن كشاصا تطقطقا مـظؿا كؾ طام، وتبؾغ ساطات العؿؾ التطقطل 

الرسؿل كحقا مـ تسعقـ مؾققن ساطة طؿؾ كؾ أسبقع، وتؼدر الؼقؿة آقتصادية لؾتطقع الرسؿل 

ؿاطقة أن أكثر بلربعقـ مؾقار جـقف إسرتلقـل سـقيا.كؿا جاء يف تؼرير لجؿعقة فركسا لؾشمون آجت

مـ طشرة ماليقـ فركسل يتطقطقن آخر إسبقع لؾؿشاركة يف تؼديؿ خدمات اجتؿاطقة يف 

. اكظر، بّؽار، "مجآت مختؾػة. وتحظك فركسا بـحق ستؿائة ألػ ممسسة خقرية، وغقر ربحقة

 وما بعدها.  7ثؼافة العؿؾ الخقري ، ص 
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 لب الجانياملط
 (1)بئص اٌؼًّ اخلريٞ يف اإلعالَخص

 

يختص العؿؾ الخقري يف اإلسالم بعدة خصائص تجعؾف طامالً أساسقًا يف  

هنضة إمة وتحؼقؼ تطقرها، وهذه الخصائص ترجع يف حؼقؼتفا إلك خصائص 

الديـ اإلسالمل، والذي يؿثؾ العؿؾ الخقري فقف واحدًا مـ أطؿدتف إساسقة، بؾ 

أطؿالف وأحبفا إلك اهلل تعالك، ف)طـ طبد اهلل بـ طؿر ـ رضل اهلل طـفؿا ـ إكف خقر 

أن رجالً جاء إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ، فؼال: يا رسقل اهلل: أي الـاس 

أحب إلك اهلل؟ وأي إطؿال أحب إلك اهلل؟ فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وآلف 

ـاس، وأحب إطؿال إلك اهلل سرور تدخؾف أحب الـاس إلك اهلل أكػعفؿ لؾ»وسؾؿ: 

طؾك مسؾؿ، أو تؽشػ طـف كربة، أو تؼضل طـف ديـا، أو تطرد طـف جقطا، ولئـ 

أمشل مع أخ لل يف حاجة أحب إلل مـ أن أطتؽػ يف هذا الؿسجد شفرًا )يعـل 

مسجد الؿديـة(، ومـ كػ غضبف سرت اهلل طقرتف، ومـ كظؿ غقظف ولق شاء أن 

أل اهلل قؾبف رجاء يقم الؼقامة، ومـ مشك مع أخقف يف حاجة حتك يؿضقف أمضاه: م

  (2)«(يثبتفا لف ثبَّت اهلل قدمف يقم تزول إقدام

                                                           

 وما بعدها.  33( اكظر: أصقل العؿؾ الخقري، ص1)

 .116،ص2( الطرباين، الؿعجؿ الصغقر، ج2)

o  p 
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  :ًٔوَ خصاٟص العىن ارتريٙ يف اإلطال 

وهذا مـ أكرب البقاطث طؾك  العؿؾ الخقري طبادة وقربة إلك اهلل تعالك: .1

فلْن يجعؾ العؿؾ الخقري العؿؾ الخقري والصرب يف سبقؾف، والحرص طؾقف، 

مسمولقة شرطقة متقجبة طؾك الؿسؾؿقـ بعضفؿ تجاه بعض والؿخؾققات كؾفا 

مقزة لفذا الديـ، وتػّقق ريادي طؾك بؼقة إمؿ التل يؽقن العؿؾ الخقري فقفا 

لطؾب الشفرة، أو اكتشار الصقت، أو لـقؾ ترخقص، أو وسقؾة لتسقيؼ تجارة، أو 

جفة لعؿؾ حضاري إكساين ٓ غقر، أما العؿؾ الخقري صريؼًا لتفرب ضريبل، أو و

يف اإلسالم فقاجب شرطل ُيسلل صاحبف طـ أدائف وطـ حّض غقره طؾقف، قال اهلل 

ڦ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)تعالك: 

وٓ التػات فقف لحظقظ الـػس، بؾ غاية  [.3ـ1الؿاطقن:] (ڦ ڄ ڄ ڄ

  س هبا أم لؿ يعؾؿقا.سقاء أطؾؿ الـا مؼصقد صاحبف كقؾ رضا اهلل جؾ شلكف،

فالعؿؾ الخقري مقجف يف اإلسالم إلك طؿقم الشؿقل لؾػئات الؿستفدفة:  .2

الخؾؼ مـ البشر والبفائؿ والطققر، بؾ البقئة بؿؽقكاهتا، وهذا يتـاسب مع طـقان 

 (ڀ ک ک گ گ)الرحؿة العالؿقة التل جاء هبا اإلسالم:

حدود العرق والديـ  فشؿقل العؿؾ الخقري لؾبشر يتجاوز [.117إكبقاء:]

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )والؼبقؾة والؾغة، قال تعالك يف مدح فاطؾل الخقر: 

 ملسو هيلع هللا ىلصويف شؿقلقتف لؾبفائؿ والحققاكات قال رسقل اهلل ـ  [.8]اإلنسان: (ٹ ٹ

، إضافة إلك شؿقلف لؾـبات والفقاء والؿاء كؿا سقليت (1)«يف كؾ كبد رصبة أجر»ـ:

 ٓحؼًا. 

                                                           

 . 2363( البخاري، الصحقح كتاب الؿساقاة، باب فضؾ سؼل الؿاء، حديث رقؿ 1)
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الؿدطقيـ إلك العؿؾ الخقري، فقشؿؾ كؾ ويعؿؿ الشؿقل أيضًا مـ كاحقة 

مؼتدر، بؾ كؾ إكسان، فؼقرًا كان أم غـقًا، أما الغـل فقػعؾ الخقر بؿالف وجاهف، وأما 

الػؼقر فقػعؾ الخقر بقده وقؾبف ولساكف وطؿؾف، ولـ تجد يف اإلسالم إكساكًا ٓ 

لك الـبل ـ يستطقع أن يجقد يف مقاديـ الرب والخقر، ولؼد كان مؿا شؽاه الػؼراء إ

، أن إغـقاء يسبؼقهنؿ يف فعؾ الخقر إذ يتصدققن بلمقالفؿ، وٓ يجد همٓء ملسو هيلع هللا ىلص

ـ أن فعؾ الخقر لقست وسقؾتف الؿال  ملسو هيلع هللا ىلصالػؼراء ما يتصدققن بف، فبقّـ لفؿ الـبل ـ 

إن بؽؾ تسبقحة صدقة، » :فؼال (1)فحسب، بؾ كؾ كػع لؾـاس ففق مـ طؿؾ الخقر،

صدقة، وكؾ هتؾقؾة صدقة، وأمر بالؿعروف  وكؾ تؽبقرة صدقة، وكؾ تحؿقدة

 . (2)«صدقة، وهنل طـ مـؽر صدقة

َفصَقُر العؿؾ الخقري ومظاهره ٓ حصر  التـقع يف ألقان العؿؾ الخقري: .3

لفا، لعؾفا تبدأ بآبتسامة بؾ بالشعقر وآهتؿام بأخريـ، وقد ٓ تـتفل طـد طتؼ 

إلك الـقر، وما بقـفؿا مـ تػريج  الرقاب أو الجفاد، أو إخراج الـاس مـ الظؾؿات

الؽروب، وإصعام الجائع، وكسقة العريان، وكػالة القتقؿ، ورطاية إرمؾة، وكصرة 

الؿظؾقم، وتعؾقؿ الجاهؾ، وإيقاء الـازح، وكجدة الالجئ وغقرها الؽثقر، وقال كبل 

  .(3)«إماصة إذى طـ الطريؼ صدقة»ـ  ملسو هيلع هللا ىلصالخقر ـ 

اإليؿان »قل اهلل، أي إطؿال أفضؾ؟ قال: وطـ أبل ذر، قال: قؾت: يا رس

أكػسفا طـد »قال: قؾت: أي الرقاب أفضؾ؟ قال: « باهلل والجفاد يف سبقؾف

                                                           

 . 168( السباطل، مـ روائع حضارتـا، ص1)

( مسؾؿ، الصحقح، كتاب الزكاة، باب بقان أن اسؿ الصدقة يؼع طؾك كؾ كقع مـ الؿعروف، حديث 2)

 (. 1116رقؿ)

 (. 35حقح، كتاب اإليؿان، باب شعب اإليؿان، حديث رقؿ )( مسؾؿ، الص3)
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تعقـ صاكعا أو تصـع »قال: قؾت: فنن لؿ أفعؾ؟ قال: « أهؾفا وأكثرها ثؿـا

قال: قؾت: يا رسقل اهلل، أرأيت إن ضعػت طـ بعض العؿؾ؟ قال: « ٕخرق

  (1)«.فنهنا صدقة مـؽ طؾك كػسؽ تؽػ شرك طـ الـاس»

يتخذ العؿؾ الخقري يف اإلسالم صقرًا دوام العؿؾ الخقري واستؿراريتف:  .4

متعددة، فؿـف اإللزامل كالزكاة وبر القالديـ، ومـف آختقاري غقر الؿؼّقد بالزمان 

كعؿقم الصدقات، وإصعام الجائع، ومـف القاجب كالؽػارات والـذور، ومـف 

القتقؿ، غقر أن اصطباغ العؿؾ الخقري طؿقمًا بالتؼرب إلك اهلل  الؿـدوب كؽػالة

تعالك وصؾب مرضاتف وهق مؼصد كؾ مسؾؿ، جعؾ لف أثرًا يف اكسحاب العؿؾ 

الخقري طؾك أيام السـة كؾفا، وتزايده لؿرات ومرات يف مقاسؿ الخقرات خاصة 

ؾك كرمضان، وأيام ذي الحجة وغقرها. ويؽػل لإلشارة إلك حث اإلسالم ط

 ملسو هيلع هللا ىلصاستؿرارية العؿؾ الصالح ما جاء يف الحديث طـ طائشة: أن رسقل اهلل 

سددوا وقاربقا، واطؾؿقا أن لـ يدخؾ أحدكؿ طؿؾف الجـة، وأن أحب »قال:

 ، (2)« إطؿال إلك اهلل أدومفا وإن قؾ

الصدقة الجارية طؾك غقرها يف امتداد إطؿال  ملسو هيلع هللا ىلصوتؼديؿ رسقل اهلل 

إذا مات اإلكسان اكؼطع طؿؾف إٓ مـ ثالث: :» ملسو هيلع هللا ىلصقر، قال الؿتقافؼ مع امتداد إج

 . (3)«صدقة جارية، وطؾؿ يـتػع بف، وولد صالح يدطق لف

 

                                                           

( مسؾؿ، الصحقح، كتاب اإليؿان، باب بقان كقن اإليؿان باهلل تعالك أفضؾ إطؿال، حديث 1)

 . 135رقؿ:

 (6464( البخاري، الصحقح، كتاب الرقاق، باب الؼصد والؿداومة طؾك العؿؾ، حديث رقؿ)2)

 ،والحديث حسـ صحقح.1376ام، باب يف الققػ، حديث رقؿ: ( الرتمذي، الســ، كتاب إحؽ3)



 
 

 
 

 
 
 

 اٌؼًّ اخلريٞ ٚدٚسٖ يف حتم١ك اٌز١ّٕخ ادلغزذاِخ

  81  

ٓ يؼتصر أثر العؿؾ  إفاضة العؿؾ الخقري بربكاتف وثؿراتف طؾك أصحابف: .5

الخقري طؾك أخذ أو الؿستػقد مـ إطؿال الخقرية، بؾ يؿتد وبصقر مختؾػة 

ف، فقشعرون بلثره يف أطؿارهؿ وأمقالفؿ وأهالقفؿ، ويجدون طؾك الؼائؿقـ طؾق

بركتف وثؿرتف يف دكقاهؿ قبؾ آخرهتؿ يف سالمة مـ مصارع السقء، وتحصقـات مـ 

الؿخاصر، وراحة كػسقة، وسعادة قؾبقة، وقد أّصؾت أمـا خديجة رضل اهلل طـفا 

ر حراء يقم أن فاجله الؿَؾؽ يف غا ملسو هيلع هللا ىلصلذلؽ، وهل ُتفدئ مـ روع رسقل اهلل 

. فؼالت: «يا خديجة، لؼد خشقت طؾك كػسل»فدخؾ طؾقفا فزطا مرطقبا، قال: 

كال واهلل ما يخزيؽ اهلل أبدا، إكؽ لتصؾ الرحؿ، وتحؿؾ الؽؾ، وتؽسب الؿعدوم، 

 ، (1)"وتؼري الضقػ، وتعقـ طؾك كقائب الحؼ

فؼد أيؼـت رضل اهلل طـفا قبؾ إسالمفا يف أن ثؿرات العؿؾ الخقري تـػع 

بفا يف الدكقا، وتحّصـف مـ الخزي فقفا، وأما ثقابف يف أخرة فال يعؾؿف إٓ صاح

 (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)اهلل، ويؽػل يف ذلؽ وطد اهلل تعالك: 

   [.7الزلزلة:]

 

 

 

                                                           

 . 3( البخاري، الصحقح، كتاب بدء القحل ، حديث رقؿ 1)
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 املطلب الجالح

 ِمبصذ اٌؼًّ اخلريٞ يف اإلعالَ
تـبثؼ مؼاصد العؿؾ الخقري يف اإلسالم طـ مؼاصد الشريعة اإلسالمقة  

ؿقمًا، والعؿؾ الخقري وإن كان يصـّػ أساسًا يف جاكب التحسقـقات إٓ أن لف ط

إسفام واضحة يف تقفقر الحاجّقات وخدمة الضروريات الؽؾّقة الالزمة لبؼاء الحقاة 

، ولذا يقضػ اإلسالم (1)اإلكساكقة، والتل بؿجؿقطفا يحقا اإلكسان بؽرامة واحرتام

تتؽامؾ صقره يف التؽافؾ آجتؿاطل بقـ العؿؾ الخقري لخدمة هذه الؿؼاصد، و

أفراد الؿجتؿع طـ صريؼ الدطقة إلك اإلسالم وكشر تعالقؿف، وسدِّ حاجات أبـاء 

الؿجتؿع وتخػقػ معاكاهتؿ، والحػاظ طؾك مؽقكات الحقاة البشرية والػؽرية 

وآقتصادية والبقئقة، ويؿؽـ تؾخقص أهداف العؿؾ الخقري ومؼاصده بالعـاويـ 

 أتقة:

  .أٔاّل: سفغ الطشٔسٖات ارتىع 

والضروريات الخؿس هل: حػظ الديـ والـػس والعؼؾ والؿال والـسؾ، 

ٓ بد مـفا يف ققام مصالح الديـ  ": وسؿقت بالضروريات ٕكف كؿا يؼقل الشاصبل

والدكقا، بحقث إذا فؼدت لؿ تجر مصالح الدكقا طؾك استؼامة، بؾ طؾك فساد 

ٔخرة فقت الـجاة والـعقؿ، والرجقع بالخسران وهتارج وفقت حقاة، ويف ا

                                                           

 . 182( الققبل، مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، ص1)

o  p 
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. وسلجؿؾ إسفام العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ هذه الؿؼاصد الضرورية (1)"الؿبقـ

 بالـؼاط أتقة: 

 حػظ الديـ والدطقة إلقف ومقاجفة آطتداءات طؾقف.   .1

إن بصؿات العؿؾ الخقري يف خدمة هذا الؿؼصد واضحة بّقـة يف اإلسفام يف  

مـ جاكبل القجقد والعدم، وتتؿثؾ ببـاء الؿساجد والؿدارس الشرطقة حػظ الديـ 

يف العالؿ طؿقمًا، ويف مـاصؼ إقؾقات الؿسؾؿة خصقصًا، ويف كشر الؽتب 

الشرطقة والدطقية، وتلهقؾ الدطاة والعؾؿاء، واإلكػاق يف مقاجفة أهؾ البدع 

ضائقات والؿقاقع وإهقاء، والرد طؾك الشبفات الػؽرية واإللحادية، وفتح الػ

اإللؽرتوكقة الدطقية والعؾؿقة، ودطؿ الؿجاهديـ الصادققـ، وكػالة أسر الشفداء 

مـ جفز غازيًا، فؼد غزا، ومـ خؾػ غازيًا يف أهؾف، فؼد »وغقرها، ويف الحديث: 

 (2)«.غزا

 حػظ الـػس اإلكساكقة. .2

ؼة، فشرطت ٓ جرم أن الشريعة اإلسالمقة قد أولْت الـػس اإلكساكقة طـاية فائ 

مـ إحؽام وكدبت إلك إطؿال التل تجؾب الؿصالح لفا، وتدرأ طـفا الؿػاسد، 

 [،32الؿائدة:] (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)قال اهلل تعالك: 

وإسفؿامات العؿؾ الخقري يف هذا الؿؼصد كثقرة وكبقرة ومـفا: إطؿال اإلغاثقة 

ب، بنيقاء لؾؿسؾؿقـ وغقر الؿسؾؿقـ يف أوقات الؿجاطات والزٓزل والحرو

الـازحقـ والالجئقـ، وتقفقر الطعام والشراب والؾباس لؾػؼراء والؿعقزيـ، 

                                                           

 . 7، ص2( الشاصبل، الؿقافؼات ، ج1)

 (. 1895( مسؾؿ، الصحقح، كتاب اإلمارة، باب فضؾ إطاكة الغازي يف سبقؾ اهلل، حديث رقؿ)2)
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وإطتاق الرقاب، واإلسفام يف الّديات والحث طؾك العػق طـ الؼصاص، 

والحؿالت التثؼقػقة ضد التدخقـ، وغقرها مـ صقر التطقع والعؿؾ الخقري 

 الفادف إلك حؿاية اإلكسان. 

 حػظ العؼؾ.  -3

طؾك سالمة العؼؾ مـ الؿػسدات الؿادية والؿعـقية أمر متػؼ  والؿحافظة 

طؾقف يف بداهة العؼقل، وقد جاءت الشرائع كؾفا بالؿحافظة طؾقف، وما دطقات 

التقحقد واإليؿان إٓ سبؾ لسالمة العؼؾ مـ الخرافات وإوهام، وتسفؿ إطؿال 

حػاظ طؾك العؼؾ، الخقرية التعؾقؿقة والتثؼقػقة، والؿحاضرات التقجقفقة يف ال

وذلؽ مـ خالل التحذير مـ الخؿر والؿخدرات، واإلكػاق طؾك طالج الؿدمـقـ 

وتلهقؾفؿ، ورطاية أصحاب اإلطاقات العؼؾقة وأمراض التقّحد والجـقن، 

باإلضافة إلك مقاجفة الؾقثات الػؽرية وآكحرافات العؼؾقة بلسالقب إقـاطقة ُيعدُّ 

 مـ أجؾفا الؿتخصصقن والخرباء. 

 حػظ الـسؾ.  -4

 -طؾك اختالف بقـ العؾؿاء مشفقر -ُيعدُّ حػظ الـسؾ أو الـسب أو العرض 

واحدًا مـ الضرورات الخؿس، شرع اإلسالم إحؽام الؿقجدة لف مثؾ الزواج، 

وبقـ الضقابط الؿتعؾؼة بف مـ جاكب العدم كؿـع اإلجفاض وترك اإلكجاب 

طـ صريؼ تقسقر سبؾ الزواج وغقرها، وإسفام العؿؾ الخقري يف هذا الؿؼصد 

والحث طؾقف، بدطؿ العّزاب والتقفقؼ بقـ الؿؼبؾقـ طؾك الزواج، وطؼد الدورات 

التلهقؾقة لفؿ، وإقامة إطراس الجؿاطقة لؾشباب الػؼراء الراغبقـ يف الزواج 

 وغقرها. 
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 حػظ الؿال. -5

طصب  والؿال مـ ضروريات الحقاة التل ٓ تستؼقؿ مصالح الدكقا إٓ بف، ففق 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )الحقاة وبف ققامفا كؿا قال اهلل جؾ وطز:

،ولؾعؿؾ الخقري دور كبقر يف الحػاظ طؾك هذا الؿؼصد مـ خالل آتجار (ۈ

بف بـقة طؿارة إرض ومساطدة الخؾؼ، وكذا استثؿار القصل ٕمقال القتقؿ خشقة 

واإلكػاق مـ الضقاع وآستفالك، ومـ صقر العؿؾ الخقري يف الؿال الصدقة 

الؿال طؾك الؿحتاجقـ لف وطدم آمتـاع طـ مساطدهتؿ، وإقامة صـاديؼ التؽافؾ 

آجتؿاطل، وفتح الؿشاريع الخقرية لدطؿ أوجف الخقر، وكذلؽ الؿبادرات 

الؿعاصرة لحػظ الـعؿ مـ اإلسراف والتبذير طـ صريؼ جؿع الػائض مـ الطعام 

 راء. طـ الحاجة، وإطادة تلهقؾف وتؼديؿف لؾػؼ

  .ٗٓات  ثاٌّٗا: سفع املؼكٛ عَ ارتمل باإلطّاً يف تٕفري اذتاد

هل ما كان مػتؼرًا إلقف مـ حقث التقسعة ورفع الضقؼ الؿمدي ": والحاجّقات

 -إلك الحرج والؿشؼة الالحؼة بػقت الؿطؾقب، فنذا لؿ تراع دخؾ طؾك الؿؽؾػقـ

ساد العادي الؿتققع يف الحرج والؿشؼة، ولؽـف ٓ يبؾغ مبؾغ الػ -طؾك الجؿؾة 

عادات، والؿعامالت، وهل جارية يف العبادات، وال.الؿصالح العامة

 .(1)"والجـايات

وإسفام العؿؾ الخقري يف هذا الجاكب متػاوتة بقـ الدور اإلرشادي والتثؼقػل 

لألئؿة والعؾؿاء والقّطاظ يف بقان إحؽام الشرطقة لؾخؾؼ، وتعريػفؿ بالرخص 

شرطفا الديـ رفعًا لؾحرج طـفؿ وذلؽ يف باب العبادات، وبقـ والتقسقرات التل 

                                                           

 . 8،ص2( الشاصبل، الؿقافؼات ج1)
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اإلسفام الؿادي يف تقفقر بعض طادات الـاس كالطعام والشراب والؾباس، مثؾؿا 

اشتفر يف أوكة أخقرة مبادرات شبابقة خقرية لتقفقر هذه الحاجقات، مثؾ بـؽ 

ت التؿقيؾ الؿالبس، وبـؽ الطعام، وأما يف جاكب الؿعامالت فتؼدم شركا

اإلسالمقة الدطؿ الؿالل والتقجقفل لؾؿشاريع الشبابقة الصغقرة، وتعد اإلسفام 

الخقرية يف الّدية الؿرتتبة طؾك العاقؾة يف الؼتؾ الخطل صقرة مـ صقر العؿؾ 

 الخقري يف جاكب الجـايات. 

  .ثالجّا: اإلطّاً يف التشظٍٗٗات 

 إلك حاجة ولؽـ يؼع مققع ما ٓ يرجع إلك ضرورة وٓ ": والتحسقـقات هل

التحسقـ والتزيقـ والتقسقر لؾؿزايا والؿزائد ورطاية أحسـ الؿـاهج يف العادات 

. ويؿؽـ التؿثقؾ لؾعؿؾ الخقري يف هذا الجاكب بإوقاف (1)"والؿعامالت

الخقرية التل تؼام لخدمة الـاس، كنكشاء الحؿامات العامة، والؿتـزهات، وكذلؽ 

والرسائؾ اإللؽرتوكقة والؿؾصؼات التل تحقي آداب الطعام الؾقحات التثؼقػقة 

 والشراب، ودخقل الخالء، وأدطقة السػر وغقرها، واهلل أطؾؿ. 

 

 

                                                           

 . 175،ص1( الغزالل، الؿستصػك، ج1)
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 املبحح الجاني
 اٌز١ّٕخ ادلغزذاِخ، 

 ِفِٙٛٙب ِٚجبدؤ٘ب ٚأثؼبد٘ب
 
 

 .ٛاملطمب األٔه: وفًّٕ التٍىٗٛ املظتذاو 

 

 ٌ٘املظتذاوٛ وبادئ التٍىٗٛ: املطمب الجا 

 

 أبعاد التٍىٗٛ املظتذاوٛ. : املطمب الجالح 
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 املطلب األول

 فَٙٛ اٌز١ّٕخ ادلغزذاِخِ
م، إذ جاء يف تؼرير 1987ضفر أول تعريػ لؾتـؿقة الؿستدامة يف طام  

بروكدتالكد لؾجـة العالؿقة لؾبقئة والتـؿقة بلهنا: ضرورة إشباع حاجات إفراد يف 

  (1)."بؼدرة إجقال الؿستؼبؾقة طؾك تؾبقة حاجاهتاالحاضر دون الؿساس 

وبـاء طؾقف تقسعت وجفات الـظر طـد الغربققـ يف تعريػ التـؿقة الؿستدامة 

وفؼ اختصاص كؾ مـفا، فجاءت تعريػات العؾؿاء لؾتـؿقة الؿستدامة اقتصاديًا 

ؿان واجتؿاطقًا وبقئقًا وتؽـؾقجقًا، وتدور جؿقعفا حقل إيجاد حؾقل مـطؼقة لض

استؿرارية العقش مـ جقؾ إلك آخر، مع تحسقـ كقطقة الحقاة دون اإلضرار 

  (2)بالؿقارد الطبقعقة والبقئقة. 

ويالحظ طؾك هذا الؿػفقم لؾتـؿقة الؿستدامة مخالػتف لؾرؤية اإلسالمقة مـ 

 حقث: 

  غؾبة الطابع الؿادي طؾك الحقاة اإلكساكقة، إذ تؼاس مستقيات التـؿقة

                                                           

 مققع وثائؼ إمؿ التحدة طؾك الشبؽة، مؽتبة داغ هقمرشقلد.  (1)

https://library.un.org/ar/content/678  

م، 2112امة يف الؿـفج اإلسالمل، مـشقرات جامعة باتـة، الجزائر طشل، صؾقحة، التـؿقة الؿستد (2)

 . 132ص

o  p 

https://library.un.org/ar/content/678
https://library.un.org/ar/content/678
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  (1)مشرات الؿادية البحتة. الؿختؾػة بالؿ

  طدم آلتػات إلك وجقد مصدر لؾؿعرفة مستؼؾ طـ الؿصدر البشري

الؿشاهد والؿحسقس) مػفقم: يؿحؼ اهلل الربا ويربل الصدقات(، وإسؼاط فؽرة 

 (2))معتؼد( الخالؼ مـ دائرة آطتبارات العؾؿقة. 

 ؿجتؿعات الرتكقز طؾك فؽرة إشباع الرغبات وكقؾ رضا الػرد )فؽرة ال

آستفالكقة(، وإغػال الؼقؿ إخالققة مـ طؿارة إرض وكػع اإلكسان، وتعزيز 

 دوره يف البـاء وتحؼقؼ أهداف آستخالف. 

وطؾقف فنن كظرة اإلسالم لؾتـؿقة الؿستدامة تتسؿ بالتقازن والشؿقل والسعة،  

ـؿقية يف اإلسالم واإلسالم يـظر لؾتـؿقة طؾك أهنا الحقاة الطقبة، وتـبعث الرؤية الت

مـ قضقة آستخالف، وفؾسػتف يف العالقة بقـ اإلكسان والؽقن ومالؽفؿا رب 

العالؿقـ. وهق مػفقم يجؿع بقـ التـؿقة الروحقة والؿادية، ويعؾل مـ شلن الـػس 

اإلكساكقة، ويضعفا مقضع التؽريؿ الالئؼ هبا، ويؿّؽـفا مـ أداء دورها يف تعؿقر 

ىئ )قال تعالك:  (3)الخالصة لخالؼ هذا الؽقن وحده،  الؽقن وتحؼقؼ العبقدية

  [.61هقد: ] (ی ی ی ی جئ

إن مػفقم التـؿقة الؿستدامة يف اإلسالم يتجاوز الؿـظقر الؿادي وتحؼقؼ  

                                                           

م 16/8/2116جؿعة، مصطػك ططقة، الرؤية اإلسالمقة لؼضايا التـؿقة الؿستدامة، مؼال بتاريخ (1)

 /http://www.alukah.net،طؾك شبؽة إلقكة

 الؿصدر السابؼ.  (2)

، 87ؿقة الؿستدامة، مجؾة آراء حقل الخؾقج، العدددوابة، أشرف محؿد، كحق ممشر إسالمل لؾتـ (3)

 م.2111ديسؿرب 
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الرفاهقة الؼائؿة طؾك إشباع متطؾبات الجسد، ويؿتد إلك متطؾبات الروح والعؼؾ 

قاة، ولذا هتدف التـؿقة الؿستدامة إلك التل ٓ تؼؾ أهؿقة طـ الـاحقة الؿادية يف الح

، قال تعالك: (1)تحؼقؼ إمـ الؿادي مـ الجقع، وإمـ الؿعـقي مـ الخقف

 (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)

  [.4ـ3قريش:]

طؿؾقة  ": وقد طرف بعض الؿفتؿقـ التـؿقة الؿستدامة يف اإلسالم بؼقلف 

ؿر وشامؾ لؼدرات اإلكسان تطقير وتغققر قدر اإلمؽان كحق إحسـ، وبشؽؾ مست

ومفاراتف الؿادية والؿعـقية، تحؼقؼًا لؿؼصقد الشارع مـ آستخالف يف إرض، 

برطاية أولل إمر، ضؿـ تعاون إقؾقؿل وتؽامؾ أمؿل، بعقدًا طـ أي كقع مـ أكقاع 

  (2). "التبعقة

 

 

 

                                                           

 الؿصدر السابؼ.  (1)

،مؼدمة طؿر طبقد حسـة طؾك كتاب الفـداوي، حسـ، التعؾقؿ وإشؽالقة التـؿقة (2)

http://library.islamweb.net  

http://library.islamweb.net/
http://library.islamweb.net/
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 املطلب الجاني
 (1)ِجبدئ اٌز١ّٕخ ادلغزذاِخ

 

مبادئ التـؿقة الؿستدامة كؿا يراها الغرب، وسقحرص يعرض البحث ٕهؿ  

الباحث طؾك إثبات سبؼ اإلسالم إلقفا وإلك غقرها مـ الؿبادئ بنيراد الشقاهد 

 الشرطقة طؾك إسفام العؿؾ الخقري يف الدطقة إلقفا، وهذه الؿبادئ هل: 

 حتكٗل عذالٛ تظتٕعب األدٗاه اذتاضشٚ ٔاملظتكبمٗٛ. .1

ائؿة طؾك أساس حػظ حؼقق إجقال الؼادمة يف فؽرة الققػ بشؽؾ طام ق 

الثروات، وهذا الؿبدأ الؼائؿ طؾك حػظ حؼقق إجقال الؼادمة هق الذي جعؾ 

أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـف يتققػ يف تقزيع إراضل الؿػتقحة 

طؾك الػاتحقـ: ٕكف رأى يف ذلؽ إغداقًا طؾك الجقؾ الحاضر يف زمـف ) جقؾ 

إين إن ": تح( طؾك حساب إجقال الالحؼة مـ أبـاء إمة، ولفذا كان يؼقلالػ

، ويليت تشجقع الديـ يف إقامة (2)"قسؿتفا بقـؽؿ جاء آخر الـاس ولقس لفؿ شلء

الصدقات الجارية مـ مساجد ومدارس ومستشػقات واحدًا مـ شقاهد إسفام 

إجقال وتؼديؿ العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة: لحػظ حؼقق 

 الخدمات الؿتـقطة لفؿ طـ صريؼ هذه الصدقات الجارية. 
                                                           

 . 136الؿـظقر اإلسالمل،ص طشل، التـؿقة الؿستدامة يف (1)

 . 56مدخؾ لدراسة الشريعة اإلسالمقة، ص (2)

o  p 
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 العىن عمٜ حتكٗل نفاٖٛ اقتصادٖٛ. .2

وذلؽ ٓستغالل الؿقارد البقئقة والطبقعقة بعؼالكقة ورشد، بعقدًا طـ  

 (پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)اإلسراف والتبذير، قال تعالك:

طـ سعد  ": اء يف الحديثوإن كان ذلؽ يف وجقه الخقر كؿا ج [.31إطراف ]

ـ يعقدين وأكا مريض بؿؽة، فؼؾت: لل مال،  ملسو هيلع هللا ىلصرضل اهلل طـف، قال: كان الـبل ـ 

قؾت: فالثؾث؟ قال: « ٓ»قؾت: فالشطر؟ قال: « ٓ»أوصل بؿالل كؾف؟ قال: 

الثؾث والثؾث كثقر، أن تدع ورثتؽ أغـقاء خقر مـ أن تدطفؿ طالة يتؽػػقن الـاس »

سبقؾ ذلؽ جعؾ اإلسالم لؿـ يعؿؾ طؾك تحؼقؼ التـؿقة حقافز ، ويف (1)«يف أيديفؿ

 .(2)« مـ أحقا أرضا مقتة ففل لف» ـ:  ملسو هيلع هللا ىلصدكققية وأخروية، فؼال رسقل اهلل ـ 

 احملافعٛ عمٜ التٕاصُ يف الٍعاً الب٠ٗ٘.  -3

وذلؽ مـ خالل مراطاة وضقػة وتـقع مؽقكات هذا الـظام، وطدم تعدي  

درة آستقعابقة واإلكتاجقة لفذه البقئة، قال اهلل تعالك: إكشطة آقتصادية طؾك الؼ

ڄ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ڎ

ودطا اإلسالم إلك الؿحافظة طؾك مؼدرات الحقاة وحذر مـ  [.22ـ 19الحجر:]

اإلكسان وتالطبف بثروات الحقاة حقث العبث فقفا أوإفسادها، مبقـًا طقاقب تدخؾ 

  [.41الروم:] (ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب)قال جؾ ذكره: 

                                                           

 (. 5354البخاري، الصحقح، كتاب الـػؼات، باب فضؾ الـػؼة طؾك إهؾ، حديث رقؿ) (1)

 ( معؾؼًا.2335البخاري، الصحقح، كتاب الؿزارطة، باب مـ أحقا ارضًا مقاتًا، رقؿ)  (2)
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 وتظفر بصؿات العؿؾ الخقري يف الؿحافظة طؾك البقئة مـ خالل ما يؾل: 

الجؿعقات البقئقة التطقطقة التل تلخذ طؾك طاتؼفا العـاية بالبقئة الحققاكقة  .أ

الخاصة هبا، وقد حػظ لـا التاريخ طـ صريؼ رطاية الحققان وإقامة الؿحؿقات 

مـ صقر حضارية،  (1)أوقافًا خاصة لؾؽالب الضالة والؼطط العؿقاء وغقرها

أسفؿ العؿؾ الخقري يف رسؿفا تحؼقؼًا لؾتـؿقة الؿستدامة طؾك كطاق الثروة 

 الحققاكقة. 

وطؾك كطاق الثروة الؿائقة تسفؿ الػعالقات والؿبادرات الخقرية  .ب

كقع مـ التقطقة بضرورة ترشقد استفالك الؿقاه، ومقاجفة  الشبابقة يف إحداث

الـؼص الحاصؾ فقفا مـ خالل تقزيع قطع تقفقر استفالك الؿقاه يف صـابقر 

 مقاضئ الؿساجد والحؿامات العامة. 

وطؾك كطاع الثروة الحرجقة وإشجار تتصدر الؿبادرات التطقطقة يف  .ت

لساطقة لزراطة إشجار، وقطػ الؿدارس والجامعات قائؿة إطؿال الخقرية ا

ـ طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصالثؿار، وتـظقػ الحدائؼ والؿتـزهات وغقرها الؽثقر. وقد حّث الـبل ـ 

ما مـ مسؾؿ يغرس غرسا، أو يزرع زرطا، فقلكؾ مـف صقر أو إكسان أو » ذلؽ فؼال: 

 .(2)«هبقؿة، إٓ كان لف بف صدقة

ما تختص بف التـؿقة ويؿؽـ أن يضاف إلك مبادئ التـؿقة الؿستدامة السابؼة 

 اإلسالمقة بؿػفقمفا القاسع وشؿقلقتفا وتقازهنا ومـ ذلؽ: 

 تٕفري املٍاخ اآلوَ.  -1

والؿؼصقد بف الؿـاخ الذي يؼضك فقف طؾك الخقف والظؾؿ، ويـتصر فقف  

                                                           

 وما بعدها.  152صالسباطل، مـ روائع حضارتـا،  (1)

 (. 1553مسؾؿ، الصحقح، كتاب الؿزارطة، باب فضؾ الغرس والزرع، حديث رقؿ ) (2)
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لؾؿظؾقم طؾك الظالؿ، وتسقد فقف العدالة بقـ الـاس طؾك اختالففؿ، ويحقا فقف 

چ چ ڇ ڇ ڇ )متـ اهلل بف طؾك قريش بؼقلف: الـاس بلمـ وأمان، وهق ما ا

 [.67العـؽبقت:] (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ـ يف الجاهؾقة بحؾػ الػضقل، )تعاهد واتػاق تطقطل بقـ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد شارك الـبل ـ 

زطامات مؽة، أهدافف خقرية كبقؾة، قائؿة طؾك كصرة الؿظؾقم وإرجاع الحؼقق 

يف دار طبد اهلل بـ جدطان حؾػًا ما لؼد شفدت »ـ بعدها:  ملسو هيلع هللا ىلصٕصحاهبا( قال طـف ـ 

 .(1)«أحب أن لل بف حؿر الـعؿ، ولق أدطك بف يف اإلسالم ٕجبت

 حتكٗل التكٕٝ ٔالؼهش.  -2

وهذا مؿا يعتؼده أهؾ اإليؿان مـ أن التؼقى والشؽر باب مـ أبقاب الربكة يف  

ٱ ٻ ٻ ٻ )الرزق، وسبقؾ مـ سبؾ حػظ الـعؿ ودوامفا، قال اهلل تعالك: 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٻ پ پ 

وقد وطد ربـا جؾ يف طاله طؾك الشؽر بالزيادة يف  [.96إطراف:] (ٿ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )الرزق فؼال:

ولعؾ هذه الؿعاين حاضرة يف أذهان الؼائؿقـ بالعؿؾ  [،7ابراهقؿ:] (ڃ

 ًٓ الخقري، خاصة أهؾ اإليؿان مـفؿ، وهؿ يمدون شؽر كعؿ اهلل تعالك طؾقفؿ قق

 كؾ كعؿة مـ جـسفا، فؿـ ُشْؽر كعؿة الصحة والعافقة إطاكة الؿرضك وطؿالً 

والعاجزيـ، ومـ شؽر كعؿة الؿال إكػاقف يف وجقه الخقر، ومـ شؽر كعؿة العؾؿ 

 تعؾقؿف لؿـ يطؾبف أو يحتاجف، وهؽذا. 

                                                           

 . 134، ص1ابـ هشام، السقرة، ج (1)
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 املطلب الجالح

 أثؼبد اٌز١ّٕخ ادلغزذاِخ. 
هذه التـؿقة وآثارها تستقطب  يرى الؿختصقن بالتـؿقة الؿستدامة أن أبعاد 

  (1)مجآت الحقاة الؿختؾػة ومـفا: 

 البعذ االدتىاع٘.  .1

ويتؿثؾ يف تحؼقؼ الحقاة الؽريؿة لؾـاس طؿقمًا بتقفقر أسباب العقش الؿادية 

والؿعـقية مـ صحة وتعؾقؿ وصعام وملوى وأمـ وطدالة، يف جق مـ احرتام 

جاء يف إثر أن طؿر بـ الخطاب مرَّ اإلكسان وطدم استغالل ضعػف أو كرب سـف، و

بشقخ مـ أهؾ الذمة، يسلل طؾك أبقاب الـاس، فؼال: ما أكصػـاك إن كـا أخذكا 

مـؽ الجزية يف شبقبتؽ، ثؿ ضّقعـاك يف كربك. قال: ثؿ أجرى طؾقف مـ بقت الؿال 

وهذا تلصقؾ لػؽرة الضؿان آجتؿاطل وكػالة الدولة لؽبار السـ  (2)ما يصؾحف. 

  أقعد طـ الؽسب. ومـ 

ومـ السفؾ تسجقؾ دور لؾعؿؾ الخقري يف تحؼقؼ هذا البعد مـ خالل إيقاء 

الؿشرديـ والؿـؽقبقـ، والسعل لؽػاية الػؼراء والؿعقزيـ، والعؿؾ طؾك إغاثتفؿ، 

 وكذا كػالة إيتام ورطاية إرامؾ، وغقرها مـ صقر الخقر. 

                                                           

 وما بعدها.  11قفقجل وحسان، الؿسمولقة آجتؿاطقة لؿـظؿات إطؿال.. ص (1)

 . 169،ص1ابـ زكجقيف، حؿقد بـ مخؾد، كتاب إمقال، ج (2)

o  p 
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 البعذ االقتصادٙ.  .2

ؿقة الؿستدامة الؿتحصؾ بالحػاظ طؾك الؿقارد وهق الفدف إساس مـ التـ

الطبقعقة، وضؿان حؼ إجقال فقفا، وٓ شؽ أن مثؾ هذه آهتؿامات جاءت بعد 

تغّقل وصؿع اإلكسان الؿعاصر يف الحقاة، مؿا جعؾف أكاكقًا ٓ يؾتػت إٓ لؿصؾحة 

السؾع كػسف، والعالؿ الققم يعاين مـ شره آستفالك، وغزو إسقاق بالؿـتجات و

الؽؿالقة والرتفّقة، التل حقلت اإلكسان إلك مستفؾؽ يساق إلك السؾع سققًا دون 

 خقار أو حاجة. 

ولؾعؿؾ الخقري التثؼقػل واإلرشادي دور كبقر يف الدطقة إلك آقتصاد يف  

ما مأل آدمل » ـ حقث قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالعقش، ومـ ذلؽ ما جاء طؾك لسان الـبل الؽريؿ ـ 

ب ابـ آدم لؼؿات يؼؿـ صؾبف، فنن غؾبتف كػسف فثؾث وطاء شرا مـ بطـ، حس

 .(1)«صعام، وثؾث شراب، وثؾث لؾـػس

ويف التحذير مـ الغزو آستفالكل، والتذكقر بالػؼراء والؿعقزيـ، ودطقة  

 بطقهنؿ لؾػؼراء، وذلؽ سعقًا لتحؼقؼ البعد آقتصادي يف التـؿقة 
ّ

إغـقاء إلك صل

ر أن طؿر ـ رضك اهلل طـف، كان يليت مجزرة الزبقر بـ الؿستدامة لؾدول، وجاء يف إث

العقام بالبؼقع، ولؿ يؽـ بالؿديـة مجزرة غقرها فقليت معف بالدرة فنذا رأى رجالً 

أٓ صقيت بطـؽ لجارك وابـ ": اشرتى لحؿًا يقمقـ متتابعقـ ضربف بالدرة، وقال

ظ حؼ الػؼراء يف . وهذا الؼرار مـ الخؾقػة طؿؾ خقري إلزامل يليت لقحػ(2)"طؿؽ

                                                           

مذي، الســ، كتاب القلقؿة، باب ذكر الؼدر الذي يستحب لإلكسان مـ إكؾ، حديث الرت (1)

 (.  6738رقؿ)

 .266،ص1مسـد طؿر بـ الخطاب، ابـ كثقر، ج (2)



 
 

 
 

 
 
 

 اٌؼًّ اخلريٞ ٚدٚسٖ يف حتم١ك اٌز١ّٕخ ادلغزذاِخ

  97  

الشراء بلسعار تـاسبفؿ، فنن إغـقاء والؿؼتدريـ إذا داومقا طؾك شراء الؾحؿ 

يقمقًا زادت أسعاره بازدياد الطؾب طؾقف ولؿ تـخػض، فقليت إمر بالرتشقد 

 (1)وجقبًا مع الؿعاقبة طؾك مخالػ الػعؾ لقحافظ طؾك ققؿ إشقاء. 

 البعذ الب٠ٗ٘.  .3

بؿؽقكاهتا الؿختؾػة، والحرص طؾك استػادة إجقال  الؿحافظة طؾك البقئة

مـفا واحد مـ أهؿ أبعاد التـؿقة الؿستدامة، حقث أدى التدخؾ السؾبل لإلكسان يف 

مؽقكات البقئة إلك هتديدات حؼقؼقة يف الثروة الحققاكقة والـباتقة، وتراكؿ الـػايات 

ا جاءت صقحات الؾجان وغقرها مـ الؿخاصر البقئقة التل يعاين مـفا العالؿ، ولذ

البقئقة مـذرة بالخطر الؽبقر إن لؿ يتققػ اإلكسان طـ الؿؿارسات البقئقة السؾبقة، 

ويسفؿ يف حؿاية العالؿ مـ خطر التعدي طؾك الثروات الطبقعقة أو زوالفا، فؿا هل 

 مشاركة العؿؾ الخقري يف هذا البعد؟

ـٍ طظقؿ َيعُد البعد البقئل لؾعؿؾ الخقري مؿتدة صقره، وكبقرة آثا  ره تبدأ مـ ِدي

أتباطف بإجر طؾك إماصة إذى طـ الطريؼ، ويجعؾ هذا العؿؾ واحدًا مـ أبقاب 

اإليؿان بضع وستقن أو سبعقن بابًا، أدكاها إماصة »اإليؿان، كؿا يف الحديث: 

وٓ  (2)« إذى طـ الطريؼ، وأرفعفا ققل ٓ إلف إٓ اهلل، والحقاء شعبة مـ اإليؿان

ل آثاره بؿغػرة الذكقب لؿـ أحسـ يف سؼاية حققان بؾغ بف العطش مبؾغًا، فعـ تـتف

بقـا رجؾ يؿشل، فاشتد طؾقف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأبل هريرة رضل اهلل طـف: أن رسقل اهلل 

العطش، فـزل بئرًا، فشرب مـفا، ثؿ خرج فنذا هق بؽؾب يؾفث يلكؾ الثرى مـ 

                                                           

 . 21كؿر، إدارة الؿال وأثرها يف الحد مـ ضاهرة الـزطة آستفالكقة، ص (1)

 (. 57ث رقؿ)ابـ ماجف، الســ، كتاب اإليؿان، باب يف اإليؿان، حدي (2)
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 خػف، ثؿ أمسؽف بػقف، ثؿ رقل، العطش، فؼال: لؼد بؾغ هذا مثؾ الذي بؾغ بل، فؿأل

، قالقا: يا رسقل اهلل، وإن لـا يف البفائؿ «فسؼك الؽؾب، فشؽر اهلل لف، فغػر لف

ومحافظة طؾك الثروة البقئقة حّرم اإلسالم  (1) «.يف كؾ كبد رصبة أجر»أجرًا؟ قال: 

ا مـ قتؾ طصػقرا طبث» التؾفل بصقد الطققر، وقتؾفا لغقر حاجة، فجاء يف الحديث:

طج إلك اهلل طز وجؾ يقم الؼقامة يؼقل: يا رب، إن فالكا قتؾـل طبثا، ولؿ يؼتؾـل 

 .(2)«لؿـػعة

 

 

 

                                                           

 (. 2363البخاري، الصحقح، كتاب الؿساقاة، باب فضؾ سؼل الؿاء، حديث رقؿ) (1)

 (. 4446الـسائل، الســ، كتاب الضحايا، باب مـ قتؾ طصػقرًا بغقر حؼفا، حديث رقؿ) (2)
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 املبحح الجالح
 اٌؼًّ اخلريٞ ) اٌٛلف اخلريٞ دساعخ رطج١م١خ(  

 ٚدٚسٖ يف حتم١ك اٌز١ّٕخ ادلغزذاِخ.
مـ أدوات العؿؾ الخقري   يتـاول هذا الؿبحث الققػ الخقري واحدا 

سالمل، ويسؾط الباحث فقف الضقء طؾك دور الققػ الخقري يف تحؼقؼ التـؿقة اإل

الؿستدامة، وٓ طجب يف ذلؽ، فنذا كاكت التـؿقة الؿستدامة هتدف إلك تحؼقؼ 

تـؿقة شامؾة يف الجقاكب التل تحقط باإلكسان ) اجتؿاطقًا واقتصاديًا وبقئقًا(، فنن 

تغطقة هذه الجقاكب، بؾ الققػ كػسف  الققػ كػسف كان وٓ يزال لف دور طظقؿ يف

تـؿقة بشرية، وتـؿقة اجتؿاطقة، وتـؿقة اقتصادية، حتك يؿؽـ الؼقل إن الحضارة 

اإلسالمقة كاكت حضارة الققػ، التل جّسدت طؿؾقة التـؿقة الؿستدامة قبؾ أن 

ويظفر ذلؽ مـ خالل القققف طؾك حؼقؼة الققػ،  (1)تعرففا إدبقات الغربقة،

لتـؿقية، وآلقاتف الؿحِؼؼة لؾتـؿقة الؿستدامة، والتل كعرضفا يف وخصائصف ا

 الؿطالب أتقة: 

 مػفقم الققػ الخقري وأهؿقتف وخصائصف.: الؿطؾب إول

 الؿطؾب الثاين: طالقة الققػ الخقري بالتـؿقة الؿستدامة.

                                                           

 . 85طبقشات، دور آستثؿار الخقري يف التـؿقة الؿستدامة، ص (1)

o  p 
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 املطلب األول
 َ اٌٛلف اخلريٞ ٚأ١ّ٘زٗ ٚخصبئصٗ.ِفٙٛ

 

 ًّٕالٕقف ارتريٙ.  الفشع األٔه: وف 

الققػ هق ـ يف أن  ملسو هيلع هللا ىلصلعّؾ إخذ بالتعريػ الؿستؼك مـ حديث الـبل ـ  

يسؾؿـا مـ الخقض يف اختالفات فؼفاء  (1)،تحبقس إصؾ، وتسبقؾ الثؿرة

الؿذاهب يف تعريػفؿ لؾققػ، وتػاوت وجفات كظرهؿ يف الشروط والضقابط 

قل أبق زهرة رحؿف اهلل: أجؿع وإمقال التل تشرتط فقف طـد كؾ مـفؿ، ففق كؿا يؼ

: كقكف يـلى طـ التػاصقؾ محؾ  (2)تعريػ لؿعاين الققػ طـد الذيـ أجازوه

آختالف، ودلقؾف ما جاء يف حديث ابـ طؿر رضل اهلل طـفؿا: أن طؿر بـ 

يستلمره فقفا، فؼال: يا رسقل اهلل، إين  ملسو هيلع هللا ىلصالخطاب أصاب أرضا بخقرب، فلتك الـبل 

ًٓ قط أكػس طـدي مـف، فؿا تلمر بف؟ قال: أصبت أرضا بخقرب لؿ أ إن »صب ما

قال: فتصدق هبا طؿر، أكف ٓ يباع وٓ يقهب « شئت حبست أصؾفا، وتصدقت هبا

وٓ يقرث، وتصدق هبا يف الػؼراء، ويف الؼربك ويف الرقاب، ويف سبقؾ اهلل، وابـ 

ؿ غقر السبقؾ، والضقػ ٓ جـاح طؾك مـ ولقفا أن يلكؾ مـفا بالؿعروف، ويطع

                                                           

 . 3،ص6اختقار الحـابؾة، اكظر: ابـ قدامة ، الؿغـل، ج يشار إلك أن هذا التعريػ مـ (1)

 . 47أبق زهرة، محؿد، محاضرات يف الققػ، ص (2)

o  p 
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والؿؼصقد بإصؾ يف الحديث أي: العقـ الؿقققفة، وأما تسبقؾ  (1)متؿقل. 

 الثؿرة، فقعـل إصالق فقائد العقـ الؿقققفة طؾك الؿقققف طؾقف. 

واقرتح بعضفؿ إضافة طبارة: تؼربًا هلل تعالك طؾك التعريػ لقصبح: تحبقس  

التسبقؾ فقف اإلشارة إلك وأرى أن لػظ  (2)إصؾ وتسبقؾ الثؿرة تؼربًا هلل تعالك،

 الؼربة الؿؼصقدة، إذ هق جعؾ ثؿرة العقـ الؿقققفة يف سبقؾ اهلل طؿقمًا. 

ومـ تعريػات الؿعاصريـ الؿقافؼة لفذا اإلصالق والؿبتعدة طـ التػاصقؾ،  

حبس ممبد وممقت لؿال، لالكتػاع الؿتؽرر بف، ": تعريػ مـذر قحػ لؾققػ بلكف

 .(3)"الرب العامة أو الخاصةأو بثؿرتف يف وجف مـ وجقه 

ويتـقع الققػ طؿقمًا إلك طدة تؼسقؿات، والذي يفؿـا هـا أن الققػ مـ 

 (4)حقث الغرض مـف يتـقع إلك: 

الققػ الخقري: وهق ما كان يف أي مـ وجقه الرب العامة، سقاء أكان وقػًا  .أ

                                                           

 (. 2737البخاري، الصحقح، كتاب الققػ، باب الشروط يف الققػ، حديث رقؿ) (1)

 . 41صربي، طؽرمة، الققػ اإلسالمل بقـ الـظرية والتطبقؼ، ص (2)

 . 62، تطقره، إدارتف، تـؿقتف ، صقحػ، مـذر، الققػ اإلسالمل (3)

، صربي، الققػ 62، قحػ، الققػ إسالمل، ص44اكظر: أبق زهرة، محاضرات يف الققػ ص (4)

وما بعدها، ويـؼسؿ الققػ مـ حقث التقققت إلك: ممبد وممت، ومـ حقث  84اإلسالمل، ص

التاريخل إلك: استعؿال الؿال الؿقققف إلك: وقػ مباشر ووقػ استثؿاري، ومـ حقث تقاجده 

خقري، ذري، وإرصاد) وهل حبس شلء مـ بقت مال الؿسؾؿقـ، بلمر مـ السؾطان: لقصرف 

ريعف يف مصؾحة مـ مصالح العامة كؿدرسة أو مستشػك(، وأطشار) وهل ما يمخذ مـ زكاة 

إرض التل أسؾؿ طؾقفا أهؾفا، أو التل أحقاها الؿسؾؿقن بالؿاء والـبات، وهل مـ إوقاف 

 دة زمـ الدولة العثؿاكقة(. الؿعتؿ
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التعؾقؿ،  خقريًا ديـقًا محضًا كالؿساجد، أو وقػًا خقريًا ديـقًا دكققيًا كؿدارس

 ودور إيتام، والتؽايا، والؿشايف، والؿؼابر وغقرها. 

الققػ الُذّري أو إهؾل: وهق ما كان لؿـػعة القاقػ وأهؾف وذريتف، أو  .ب

 ٕشخاص بلطقاهنؿ. 

 الققػ الؿشرتك: وهق ما كان فقف كصقب خقري وكصقب ُذّري.  .ت

رية لؾعؿؾ ويؿثؾ الققػ الخقري الـقع إكرب وإشؿؾ وإكثر استؿرا 

الخقري طؿقمًا، إذ هق إدامة لعؿؾ الخقر الذي تبؼك ثؿرتف وتدوم مـػعتف إلك يقم 

الديـ، ولعؿقم وجقه الرب، مؿا جعؾف أكؿقذجًا خقرّيًا متؿقزًا طـ بؼقة إطؿال 

  (1)الخقرية إخرى، إلزامقة كاكت أم صقطقة. 

ؾك الؿبادرات بؼل أن كمكد طؾك أن الققػ الخقري ٓ يـبغل أن يؼتصر ط 

الػردية، والتربطات الشخصقة ٕبـاء الؿجتؿع، بؿعزل طـ مسمولقة الدولة 

وخططفا آسرتاتقجقة يف إقامة إوقاف العامة الؿحؼؼة ٕهداففا يف خدمة أفراد 

الؿجتؿع، فالػاروق طؿر ـ رضل اهلل طـف ـ كؿا وقػ أرضف الخاصة بخقرب، أصدر 

عراق وسقادها لألجقال الؼادمة، وذلؽ حتك باسؿ الدولة أمر تقققػ أراضل ال

تتؽامؾ جفقد الدولة بؿمسساهتا مع جفقد إفراد بؿبادراهتؿ، وٓ تتؽئ جفة طؾك 

  (2)أخرى.

 

                                                           

 . 13طبقشات، دور آستثؿار الخقري يف التـؿقة الؿستدامة، ص  (1)

اكظر، السبفاين، طبد الجبار، بحث دور الققػ يف التـؿقة الؿستدامة، مجؾة الشريعة والؼاكقن،  (2)

 م. 2111(، 44العدد )
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  .ٙالفشع الجاٌ٘: أِىٗٛ الٕقف ارتري 

 تظفر أهؿقة الققػ الخقري مـ خالل الـؼاط أتقة:  

طـ كؾ مـ الؼطاع  يؼقم الققػ الخقري طؾك تـؿقة قطاع ثالث، يتؿّقز  .1

الخاص، والؼطاع الحؽقمل، ويتحؿؾ هذا الؼطاع مسمولقة الـفقض بؿجؿقطة 

مـ إكشطة ــ هل بطبقعتفا ــ ٓ تحتؿؾ الؿؿارسة السؾطقية لؾدولة، كؿا يػقد 

إبعادها طـ الدوافع الربحقة لؾؼطاع الخاص، وذلؽ ٕن صقغة إكشطة تدخؾ يف 

والتعاون، ٓ يف قصد الربح الػردي، وٓ يف إصار الرب، واإلحسان، والرحؿة، 

  (1)مؿارسة ققة الؼاكقن وسطقتف. 

يؿثؾ ذراطًا فاطالً لؾدولة يف تقجقف صاقات أبـائفا كحق التؽافؾ   .2

الؿجتؿعل، وترسقخ ققؿ التضامـ وإخقة والؿحبة، بقـفؿ، بؿا يقفره مـ مقارد 

قب لدطؿ الؿشاريع الدطقية مالقة ثابتة، تسفؿ يف تحؼقؼ آستؼرار الؿالل الؿطؾ

واإلغاثقة وآجتؿاطقة، التل تعاين غالبًا مـ ارتػاع الؽؾػ التشغقؾقة، وضعػ 

 السققلة الؿالقة. 

يـحق الققػ الخقري بإمة مـحك اإليثار، والتعاون، وهذا بدوره يحدث  .3

ًٓ كبقرًا يف اهتؿامات الجقؾ وتطؾعاتف، ويجعؾف يتحرر مـ تبعقة إكا، والت ؼؾقد تحق

آستفالكل، إلك إيجابقة التشاركقة وآستثؿار أمـ لثروات إرض، والعؿؾ 

 لؿستؼبؾ إجقال الؼادمة، مع استشعار إجر والؼرب مـ اهلل تعالك طؾك أطؿالف. 

 

                                                           

 . 71قحػ، الققػ اإلسالمل، تطقره ، إدارتف، تـؿقتف، ص (1)
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  .ٙالفشع الجالح: خصاٟص الٕقف ارتري 

 يتؿّقز الققػ الخقري بعدة خصائص تجعؾف يشؽؾ كظامًا فريدًا يف العؿؾ 

 الخقري، ويؿؽـ إجؿال هذه الخصائص بؿا يؾل:

 االطتىشاسٖٛ ٔالتأبٗذ.  .1

الفدف الؿرجق مـ حبس العقـ الؿقققفة طـ البقع أو الفبة أو التـازل، 

وتسبقؾ ثؿرهتا بنصالقفا يف وجقه الرب، ٓ يتلتك إٓ بآستؿرارية والتلبقد، وهاتان 

ية، التل ٓ يـؼطع إجر الصػتان ُتدرجان الققػ الخقري ضؿـ الصدقات الجار

طـ واقػفا، وٓ الؿـػعة طـ الؿقققف طؾقف فقفا، وهذا ما تؿّقزت بف إوقاف 

الخقرية طـ كثقر مـ صقر إطؿال الخقرية إخرى غقر الققػقة كالصدقات 

والزكقات التل يبؾغ اإلكػاق طؾقفا مبالغ صائؾة، غقر أن أطقاهنا أو مـافعفا ُتـَػؼ يف 

 هداف الخقرية يف وقتف، وٓ يبؼك لفا دور بعدها. تحؼقؼ هذه إ

وتحؼقؼًا لفاتقـ الخاصّقتقـ اطتـك الػؼفاء بؿقضقع إدارة الققػ، وصقاكتف 

ورطايتف حتك يستؿر يف ططائف، ويحافظ طؾك بؼائف، وكص الػؼفاء طؾك أن اإلكػاق 

ًٓ إلك طؿارتف وصقاكتف، ثؿ إلك الؿقققف طؾقفؿ ، جاء يف مـ غؾة الققػ يتقّجف أو

. (1)"حتك يبؼك طؾك ما كان طؾقف يبدأ مـ غؾة الققػ بعؿارتف.... ": فؼف الحـػقة

ولعؾ هذا إمر الققم يعالج أكرب التحدّيات التل تقاجف إمالك الققػقة التل تعاين 

 مـ قِدم بـاء الققػ، وتعطؾ وضائػف، أو ضعػ كػاءتف، وتراجع الرغبة فقف. 

 

                                                           

 . 366، ص4ابـ طابديـ، حاشقة رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار، ج (1)
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 اإلٌتادٗٛ ٔاالطتجىاس.  .2

الققػ طؿؾ خقري استثؿاري يبعد الصدقة طـ آستفالك بتلبقد 

إصؾ،خاصة أن مشؽؾة العؿؾ الخقري أكف يزيد آستفالك، بقـؿا الققػ باطتباره 

طؿالً خقريًا متؿقزًا هق بحد ذاتف استثؿار لتـؿقة الؿقارد ولتغطقة الجفات 

ػ تحبقس لألصؾ الؿقققف طؾقفا كالؿساجد، ودور العؾؿ، والػؼراء: ٕن القق

ومـ  (1)وتسبقؾ لؾؿـػعة، والؿـػعة بحد ذاهتا هل آستثؿار أو كتقجة آستثؿار. 

جفة أخرى فالققػ اإلسالمل ثروة استثؿارية متزايدة، فالققػ الدائؿ يف أصؾف 

وشؽؾف العام، وسقاء أكان مباشرًا أم استثؿاريًا يؿـع بقعف واستفالك ققؿتف، ويؿـع 

ل، ويجب صقاكتف، واإلبؼاء طؾك قدرتف طؾك إكتاج السؾع تعطقؾف طـ آستغال

والخدمات التل خصص إلكتاجفا، ويحرم اإلكؼاص مـف والتعدي طؾقف، فالققػ 

إذن لقس استثؿارًا يف الؿستؼبؾ فؼط، بؾ هق استثؿار تراكؿل أيضًا يتزايد يقمًا بعد 

  (2)يقم. 

 حتكٗل الهفاٖات االدتىاعٗٛ. .3

خقري اهتؿامف بتؾبقة حاجات الؿجتؿع اإلكساين، مـ أهؿ خصائص الققػ ال

وآستؼراء التاريخل لألوقاف الخقرية يثبت إسفامفا يف إرساء مظؾة التؽافؾ 

آجتؿاطل، وتقفقر أسباب الحقاة الؽريؿة لإلكساكقة طؿقما،ً مـ خالل تقفقر 

الؽػايات آجتؿاطقة ببـاء الؿساجد والؿدارس، والؿستشػقات، وبـاء 

                                                           

الزحقؾل، محؿد، أستثؿار أمقال الققػ، ضؿـ أطؿال ممتؿر الشارقة لؾققػ اإلسالمل،  (1)

 م. 2115

 وما بعدها. 68قحػ، الققػ اإلسالمل، تطقره ،إ دارتف، تـؿقتف، ص  (2)
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حات والػـادق لؾؿسافريـ الؿـؼطعقـ، وبققت لؾػؼراء يسؽـفا مـ ٓ يجد آسرتا

ومطاطؿ، وأماكـ لؾرباط طؾك الثغقر، وأوقاف  دارًا، وأوقاف لتجفقز العرائس،

خاصة يعطك ريعفا لؾجفاد وشراء إسؾحة، وأوقاف إلصالح الطرقات والؼـاصر 

ف كالؿتـزهات والجسقر، وأوقاف الـؼقد لإلقراض الحسـ، وأوقاف لؾرتفق

والربك، ومـفا ما كان لؾؿؼابر، بؾ وأطجب مـ ذلؽ وقػ الزبادي لألوٓد الذيـ 

يؽسرون الزبادي وهؿ يف صريؼفؿ إلك البقت، وأخرى لعالج الحققاكات الؿريضة، 

 (1)ووقػ لؾؽالب الضالة،وغقرها مـ روائع حضارتـا. 

 

 

 

 

                                                           

 دها. وما بع 171السباطل، مـ روائع حضارتـا، ص (1)
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 املطلب الجاني
 ادلغزذاِخ. ػاللخ اٌٛلف اخلريٞ ثبٌز١ّٕخ

يؿؽـ الؼقل إن الققػ الخقري سابؼ لػؽرة التـؿقة الؿستدامة وممّصؾ  

لؿقضقطفا، فالققػ الخقري يف مضؿقكف وحؼقؼتف آقتصادية طؿؾقة تـؿقية، بؿا 

يتضؿـف مـ بـاء الثروة اإلكتاجقة مـ خالل طؿؾقة استثؿار جاهزة، تـظر بعقـ 

يتجاوز الؿحتقى التـؿقي لعؿؾقة  اإلحسان لألجقال الؼادمة، والققػ الخقري

آستثؿار إلك التلكقد طؾك الجاكب الغقري الؿجتؿعل، وهق ما ترمل إلقف التـؿقة 

ففق كؿط تـؿقي مستدام، يتؿقز بثالث مرتؽزات رئقسة تجعؾ مـف  (1)الؿستدامة.

أداة فاطؾة يف التـؿقة الؿستدامة، وهل التلبقد الذي يؼابؾ آستدامة، وآدخار 

 (2)ستثؿار الؾذيـ يتؿقز هبؿا الققػ طـ مصادر التؿقيؾ التؼؾقدية إخرى. وآ

 وسلتـاول هذا الؿطؾب ضؿـ الػرطقـ أتققـ: 

  .ٛالفشع األٔه: أٔدْ التٕافل بني الٕقف ارتريٙ ٔالتٍىٗٛ املظتذاو 

يظفر التقافؼ بقـ الققػ الخقري والتـؿقة الؿستدامة يف أن كال مـفؿا يسعك  

 جؿؾة مـ الؿبادئ الؿشرتكة، ومـفا:  لتلكقد

الققػ ومبدأ استدامة التحبقس واستؿرارية التسبقؾ: يشرتك الققػ  .أ

                                                           

وما بعدها )  414قحػ، مـذر، التؽقيـ آقتصادي لؾققػ يف بؾدان الفالل الخصقب، ص (1)

 بتصرف يسقر(. 

 . 85العبقشات، دور آستثؿار الخقري يف التـؿقة الؿستدامة، ص (2)

o  p 
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الخقري والتـؿقة الؿستدامة يف هذا الؿبدأ الذي يؿثؾ الركقزة إساسقة لتحؼقؼ 

إهداف آجتؿاطقة وآقتصادية والبقئقة لؽؾ مـفؿا، ويتؿقز الققػ يف هذا 

، ويتؿتع بحؿاية (1)لديـل اإليؿاين بقصػف خاصقة لفذه إمة الجاكب بالطابع ا

الديـ والعرف، إذ هق صدقة جارية يتقجب حؿايتفا ورطايتفا لتمدي ثؿرهتا فقؿا 

جعؾت لف، ولذا مـع الشارع بقعفا أو هبتفا، أو رهـفا، أو أي تصرف يحقل بقـفا 

 وبقـ آستؿرارية والتلبقد. 

روات بقـ إجقال: فالققػ مثؾف مثؾ تحؼقؼ العدالة يف تقزيع الث .ب

التـؿقة الؿستدامة يؼقم طؾك آلقة آستدامة والربط بقـ إجقال، وذلؽ طرب ضؿاكف 

أن تظؾ إمالك الؿقققفة مستغؾة فقؿا طقـت لف، ٓ تباع وٓ تتعرض إلك اإلتالف 

بسبب شفقة طارضة أو سقء تصرف، وبالتالل تظؾ أمالك الققػ تـتؼؾ مـ جقؾ 

  (2)أخر، الؽؾ يـتػع هبا دون كؼصان بؾ إهنا تتزايد مع الزمـ.  إلك

حؿاية البقئة: تقلل التـؿقة الؿستدامة مسللة السالمة البقئقة أهؿقة بالغة،  .ت

إذ تحرص طؾك التقازن بقـ التـؿقة والبقئة، غقر أن الققػ الخقري يتؿقّز يف هذا 

والتديـ يف إكؿاط السؾقكقة الؿبدأ طـ التـؿقة الؿستدامة يف إضػاء صػة التعبد 

والتصرفات اإلكساكقة تجاه البقئة، وهذا بال شؽ يؿثؾ فارقًا بقـ مـ يدطق إلك 

حؿاية البقئة حرصًا طؾك مصؾحتف أو حؼ أجقال الؿستؼبؾ فقفا، وبقـ مـ يحؿل 

                                                           

الؿسللة لقست محؾ اتػاق، إذ يرى بعض الػؼفاء أن الققػ كان يف إمؿ السابؼة أيضًا، وطـد  (1)

ام الشافعل الققػ الذي مـ خصائص إمة اإلسالمقة هق وقػ إرض والعؼار، اكظر: اإلم

 . 242،ص3البقجرمل، سؾقؿان بـ محؿد، الحاشقة طؾك الخطقب) تحػة الحبقب( ج 

طبد الرزاق، طادل، تعزيز استػادة العالؿ اإلسالمل مـ التقافؼ بقـ الققػ اإلسالمل والتـؿقة  (2)

 دها. وما بع 5الؿستدامة، ص
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البقئة ويحرص طؾقفا تؼربًا إلك اهلل تعالك، وبقصػف خؾقػة اهلل يف إرض، كؿا 

  الشقاهد الالحؼة. سقظفر ذلؽ يف

  .ٛالفشع الجاٌ٘: آثاس ٔػٕاِذ حتكٗل الٕقف ارتريٙ ألبعاد التٍىٗٛ املظتذاو 

يعتـل هذا الػرع يف آستدٓل لسبؼ الققػ الخقري )أداة تطبقؼقة لؾعؿؾ  

الخقري( يف تحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة، ولذا سلقتصر طؾك ذكر الشقاهد وأثار 

 تـؿقة الؿستدامة التل تؿ تـاولفا يف هذه الدراسة.الؿتعؾؼة ببعض أبعاد ال

 أٔاّل: البعذ االدتىاع٘. 

 شقاهد هذا البعد كثقرة ومتعددة، ولعؾل أطرض بعضفا ضؿـ الـؼاط أتقة: 

إسفام الققػ الخقري يف التـؿقة البشرية الؿستدامة طـ صريؼ بـاء  .أ

ة اإلكسان بؽؾ أبعاده الؿساجد والؿدارس والؿعاهد العؾؿقة، والتل هتدف إلك تـؿق

الروحقة والـػسقة والعؼؾقة والبدكقة، وهل التـؿقة الحؼقؼقة بال شؽ، ولذا خصص 

الققػ الخقري الجزء إطظؿ مـف لألوقاف ذات الؿـافع الؿعـقية والرتبقية: تـؿقة 

 (1)لإلكسان، وتزكقة لـػسف، وترققة لػؽره وسؾقكف. 

إوقاف الخقرية، حقث يتقجف وتؿثؾ الؿساجد بإخص الحصة إكرب مـ 

القاقػقن كحق بـائفا رغبة يف إجر والثقاب، واسفامًا يف تحؼقؼ هنضة الؿجتؿع 

وصالحف آجتؿاطل وإخالقل والديـل، وهذه إطداد الؽبقرة لؾؿساجد 

الؿـتشرة يف بؼاع إرض لفا دور كبقر يف خدمة أبعاد التـؿقة الؿادية والبقئقة أيضًا 

هذه الؿساجد، وكذا الؿدارس الققػقة مـ رسائؾ تقطقية، وإرشادات بؿا تبثف 

                                                           

 . 63الريسقين، أحؿد ، الققػ اإلسالمل، مجآتف وأبعاده، ص (1)
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 سؾقكقة لفا أكرب إثر يف تحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة الؿـشقدة. 

إسفام الققػ الخقري يف الرطاية آجتؿاطقة، مـ خالل ما ترصده   .ب

هذه إوقاف لسد جققب الػؼر، وكػالة إيتام، وإغاثة الؿحتاجقـ، وما لفذا مـ 

 ر يف تحؼقؼ التؽافؾ آجتؿاطل طؾك مستقى إفراد والؿجتؿعات. دو

ولؼد حػظت لـا كتب التاريخ صقرًا ٓ حصر لفا يف إسفام الققػ الخقري يف  

تحؼقؼ الرطاية آجتؿاطقة الؿستدامة لألفراد، وتلمقـ الحقاة الؽريؿة لفؿ، فؼد 

ورطايتفؿ، وكاكت هـاك  وضػت أمقال إوقاف الخقرية يف إيقاء القتامك والؾؼطاء

أوقاف مخصصة لرطاية الؿؼعديـ والعؿقان والشققخ، وأوقاف إلمدادهؿ بؿـ 

يؼقدهؿ ويخدمفؿ، وأوقاف لتزويج الشباب والػتقات مؿـ تضقؼ أيديفؿ وأيدي 

أولقائفؿ طـ كػؼاهتؿ، وأكشئت يف بعض الؿدن دور خاصة إليقاء العجزة الؿسـقـ 

لؿقائؾ والخاكات لؽل يـزل هبا الؿسافرون يف والؼقام طؾك خدمتفؿ، وأققؿت ا

حؾفؿ وترحالفؿ، وامتد كطاق الخدمات آجتؿاطقة التل يشؿؾفا كظام الققػ 

 حتك تضؿـ مدافـ الصدقة لؿـ ٓ يؼقى طؾك دفع تؽالقػ دفـ مقتف. 

إسفام الققػ الخقري يف الرطاية الصحقة: حقث أسفؿ الققػ يف  .ت

طؾك مستقى اإلكػاق طؾك التللقػ يف كتب تطقير حركة الطب سقاء أكان ذلؽ 

الطب والصقدلة، أم طؾك مستقى بـاء الؿستشػقات التل كاكت تعرف قديؿًا 

 بالبقؿارستاكات. 
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 ثاٌّٗا: البعذ االقتصادٙ. 

ومـ إسفامات الققػ الخقري يف تحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة يف بعدها 

 آقتصادي ما يؾل: 

قة آقتصادية لؾدولة طـ صريؼ الحد مـ إسفام الققػ الخقري يف دطؿ الؼ .أ

اإلكػاق العام لؾدولة طؾك بعض الؿرافؼ التل تقلك الققػ أمرها مثؾ الؿساجد 

والؿدارس، ومـ كاحقة أخرى مـ خالل ققام إوقاف بعؿؾقات إكتاج سؾع مختؾػة 

وخدمات، وتـػقذ مشاريع ضخؿة يف قطاطات حققية وما يتبع ذلؽ مـ تقفقر 

ومـ الشقاهد طؾك هذه اإلسفام أن إراضل الزراطقة الؿقققفة  (1)فرص طؿؾ. 

يف مصر بؾغت قرابة ثؾث أراضل الدولة، وكان لفا إسفامات كبقرة يف الثروة 

الزراطقة الؿصرية، ويضاف إلك ذلؽ الؿساجد الؿقققفة والؿدارس وطققن الؿاء 

اسفاما مـف يف وأبار وغقرها مـ الؿرافؼ الحققية التل قدمفا الققػ الخقري، 

  (2)الحد مـ ضاهرة اإلكػاق الحؽقمل.

إسفام الققػ الخقري يف إقامة مشاريع البـقة التحتقة، مـ إقامة الجسقر  .ب

والؼـاصر والسؽؽ الحديدية، وتعبقد الطرق لؾؿسافريـ بصػة طامة والحجاج 

بصػة خاصة، ووقػ السػـ والعّبارات لـؼؾ الـاس طرب إهنار، وتقفقر البذور 

ػالحقـ والؿزارطقـ، وإقامة الؿدارس والؿستشػقات، وإصالح الؿباين لؾ

وإسقاق، وتظفر أهؿقة هذه إوقاف الخقرية يف أهنا ترتبط بالؿصالح العامة 

                                                           

 م. 2119، سـة 16طبد اهلل، صارق، دطؿ الققػ لؾؿقازكة العامة لؾدولة، مجؾة أوقاف ، العدد  (1)

 . 6أبق زهرة ، محاضرات يف الققػ، ص (2)
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  (1)لؾـاس، وبضرورهتا لتسققر الحقاة آقتصادية. 

اإلسفام يف كشر ثؼافة الؼرض الحسـ، طـ صريؼ ما يؿؽـ تسؿقتف  .ت

ق مؼصد رغب الشارع فقف: لؼضاء حقائج الـاس، وسد خؾة ببـقك التسؾقػ، وه

الؿؽروبقـ، وفقف أيضًا جاكب اقتصادي متؿثؾ يف تـشقط آستثؿار والحركة 

التجارية طـ صريؼ تسؾقػ الـؼقد، يف وقػ خاص لؾـؼقد أجازه كثقر مـ الػؼفاء 

  (2)قديؿًا، وخاصة الؿالؽقة. 

 

 ثالجّا: البعذ الب٠ٗ٘. 

 ققػ الخقري يف التـؿقة الؿستدامة يف بعدها البقئل، ما يؾل: ومـ إسفامات ال

إسفام الققػ الخقري يف العـاية بالحققان، طـ صريؼ إقامة ممسسات  .أ

لعالج الحققاكات الؿريضة، أو إلصعامفا، أو لرطقفا حقـ طجزها، كؿا هق شلن 

ـة الؿرج إخضر يف دمشؼ، الذي كان وقػًا لؾخققل والحققاكات العاجزة الؿس

ترطك مـف حتك تالقل حتػفا. ومثؾ ذلؽ يؼال يف وقػ طؾك الؽالب الضالة، أو 

الؼطط التل ٓ ملوى لفا، أو صـػ مـ الطققر الؿفاجرة، وغقرذلؽ مؿا سبؼ فقف 

  (3)اإلسالم تعالقؿ اإلكساكقة وجؿعقات حؼقق الحققان الؿعاصرة. 

م متقجف اإلسفام يف تقفقر إمـ الؿائل، وكان أول وقػ يف اإلسال .ب

لفذه الغاية، وْقػ سقدكا طثؿان بـ طػان رضل اهلل طـف، طـدما وقػ بئر رومة طؾك 

                                                           

 . 26السبفاين، دور الققػ يف التـؿقة الؿستدامة، ص (1)

 . 77،ص4لدسققل، محؿد بـ أحؿد، الحاشقة طؾك الشرح الؽبقر، جاكظر: ا (2)

 . 175السباطل، مـ روائع حضارتـا، ص (3)
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الؿسؾؿقـ، وحؼؼ لفؿ بذلؽ أمـًا مائقًا وقاهؿ بف تسؾط القفقد طؾقفؿ واستبدادهؿ 

مـ يشرتي بئر رومة، فقؽقن دلقه فقفا : »ملسو هيلع هللا ىلصويف الحديث: قال الـبل  يف استعؿالف.

  (1)ا طثؿان رضل اهلل طـف، فاشرتاه« كدٓء الؿسؾؿقـ

اإلسفام يف الحػاظ طؾك إراضل الزراطقة مـ التصحر، وذلؽ طـ  .ت

صريؼ وقػ البساتقـ وإراضل الزراطقة، والؿحافظة طؾك خصقبتفا واكتاجفا، 

 .(2)وٓ شؽ أن استدامة ثؿرهتا تعـل تقفقر إمـ الغذائل لؾؿجتؿع 

 

 

 

                                                           

وبئر رومة: اسؿ لبئر  البخاري، الصحقح، كتاب الؿساقاة، باب يف الشرب، والحديث معؾؼ. (1)

قبف مـفا معروفة يف الؿديـة. زمعـك ققلف: )دلقه فقفا كدٓء الؿسؾؿقـ( أي: يققػفا ويؽقن كص

 . 119،ص3كـصقب غقره مـ الؿسؾؿقـ دون مزية، تعؾقؼ البغا طؾك الحديث ج

طبد الرزاق، تعزيز استػادة العالؿ اإلسالمل مـ التقافؼ بقـ الققػ اإلسالمل والتـؿقة الؿستدامة،  (2)

 . 11ص
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 املطلب الجالح
 ريٞ ادلؼبصش آ١ٌبد اٌٛلف اخل

 يف حتم١ك اٌز١ّٕخ ادلغزذاِخ. 
 

الؿعروض يف هذا الؿطؾب هق إلؿاحة إلك مشاريع معاصرة لؾققػ الخقري  

الؿعاصر، دون الخقض يف تػاصقؾ أكقاطف وأحؽامف، يفدف إلك تلكقد صالحقة 

الققػ الخقري لؿقاكبة حاجات ومتطؾبات التـؿقة الؿستدامة مـ خالل مشاريع 

 قة كان لفا السبؼ يف خدمة اإلكساكقة طؿقمًا. إسالمقة إبداط

  :ٛٗأٔاّل: الصٍادٖل الٕقف 

والصـاديؼ الققػقة هل اإلصار إوسع لؿؿارسة العؿؾ الققػل، ومـ خاللفا 

يتؿثؾ تعاون الجفات الشعبقة مع الؿمسسات الرسؿقة يف سبقؾ تحؼقؼ أهداف 

جؿقع أمقال كؼدية مـ طدد مـ التـؿقة الققػقة. وطرففا الزحقؾل بلهنا: طبارة طـ ت

إشخاص، طـ صريؼ التربع أو إسفؿ ٓستثؿار هذه إمقال، ثؿ إكػاقفا أو 

إكػاق ريعفا وغؾتفا طؾك مصؾحة طامة تحؼؼ الـػع لألفراد والؿجتؿع، هبدف 

إحقاء سـة الققػ، وتحؼقؼ أهدافف الخقرية، وتؽقن لفا إدارة تعؿؾ طؾك رطايتفا 

 (1)تقزيع إرباح. واستثؿار أمقالفا و

                                                           

 . 4ص الزحقؾل، محؿد ، الصـاديؼ الػؼفقة الؿعاصرة) تؽققػفا حؽؿفا أشؽالفا مشؽالهتا(، (1)

o  p 
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تجربة (1)وتؿثؾ الصـاديؼ الققػقة التابعة لألماكة العامة لألوقاف يف الؽقيت 

رائدة يف العؿؾ الخقري التـؿقي الؿستدام، إذ هتدف الصـاديؼ الققػقة إلك 

الؿشاركة يف الجفقد التل تخدم إحقاء سـة الققػ، طـ صريؼ صرح مشاريع تـؿقية 

احتقاجات الؿجتؿع، وصؾب اإليؼاف طؾقفا، باإلضافة يف صقغ إسالمقة لؾقفاء ب

إلك حسـ إكػاق ريع إمقال الؿقققفة لتؾبقة آحتقاجات آجتؿاطقة والتـؿقية 

التل يػرزها القاقع، مـ خالل برامج طؿؾ تراطل تحؼقؼ أطؾك طائد تـؿقي، 

رى وتحؼؼ الرتابط فقؿا بقـ الؿشروطات الققػقة، وبقـفا وبقـ الؿشروطات إخ

ويف ضقء هذه الػؾسػة التل تؼقم هبا إجفزة الحؽقمقة وجؿعقات الـػع العام.

التل وقػت وراء طؿؾقة إكشاء الصـاديؼ وتـظقؿ طؿؾفا، تؿ إكشاء أربعة صـاديؼ 

 ل:وه، مختؾػة مجآت يف تتخصصوقػقة

  .الصـدوق الققػل لؾؼرآن الؽريؿ 

 آجتؿاطقة و العؾؿقة لؾتـؿقة الققػل الصـدوق. 

 .الصـدوق الققػل لؾتـؿقة الصحقة 

 .الصـدوق الققػل لؾدطقة واإلغاثة 

                                                           

تاريخ الزيارة  http://ww2.awqaf.org.kwمققع إماكة العامة لألوقاف بالؽقيت،  (1)

25/7/2118 . 

http://ww2.awqaf.org.kw/
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  :ٛٗ(1)ثاٌّٗا: الصهٕك الٕقف  

هل طبارة طـ وثائؼ أو شفادات خطقة متساوية الؼقؿة قابؾة لؾتداول تؿثؾ 

وتؼقم طؾك أساس طؼد الققػ، ويؼصد بتصؽقؽ الؿقارد الققػقة .الؿال الؿقققف

شاء وقػ جديد إلك أجزاء متساوية ويدطك الؿحسـقن تجزئة الؿال الؿطؾقب إلك

  .لالكتتاب هبا

وهتدف الصؽقك الققػقة إلك مشاركة أكرب كسبة مؿؽـة مـ صبؼات الؿجتؿع 

يف الققػ الخقري، والخروج مـ تلصقر الققػ بنصار إغـقاء والؿقسريـ فؼط، 

عؿقمف يف وذلؽ حرصًا طؾك كشر ثؼافة الققػ الخقري، وإسفامًا مـ الؿجتؿع ب

 تقفقر حاجاتف والقققف إلك جاكب أبـائف وتؾبقة متطؾبات الحقاة. 

 وتتـقع الصؽقك الققػقة إلك: 

  .إسفؿ الققػقة 

  .السـدات الققػقة 

  .سـدات الؿؼارضة 

                                                           

، رمؾل، حؿزة، 2116اكظر: حطاب، كؿال، الصؽقك الققػقة ودورها يف التـؿقة، جامعة القرمقك (1)

، 2112ي بآطتؿاد طؾك الصؽقك الققػقة، جامعة سطقػ فرص تؿقيؾ واستثؿار الققػ الجزائر

بـ زيد ، ربقعة، الصؽقك الققػقة كآلقة لتحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة، ممتؿر التؿقيؾ اإلسالمل غقر 

 م. 2113لبمبحل، جامعة قاصدي مرباح،
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 اخلبمتخ 
 ٚف١ٙب أُ٘ إٌزبئظ 

 

 تقصؾ البحث إلك مجؿقطة مـ الـتائج، هل:

 لخقري: أكف كؾ مال أو جفد أو مـ التعريػات الجامعة لؿعاين العؿؾ ا

 وقت ُيبذل مـ أجؾ كػع الـاس وإسعادهؿ، والتخػقػ مـ معاكاهتؿ.

  تظفر أهؿقة العؿؾ الخقري يف كقكف يشؽؾ قطاطًا مالقًا ثالثًا، يحؿؾ طؾك

مسمولقتف الؼقام بقاجب الؿسمولقة آجتؿاطقة وتؼقؼ التؽافؾ آجتؿاطل، 

يجابقة وخدمة اإلكساكقة، وتحؼقؼ أسباب وإحداث التغققر يف إفراد كحق اإل

 السعادة الدكققية وإخروية. 

  ويختص العؿؾ الخقري بؽقكف قربة إلك اهلل تعالك، وأن آثاره وصقره تتسؿ

 بالشؿقلقة والتـقع وآستؿرارية، وبجؾبف الربكة والتقفقؼ لؾعامؾقـ بف. 

 يفدف العؿؾ الخقري طؿقمًا إلك خدمة مؼاصد القجقد اإلكساين 

 الضرورية والحاجقة والتحسقـقة. 

 طؿؾقة تطقير وتغققر قدر اإلمؽان كحق إحسـ، التـؿقة الؿستدامة :

وبشؽؾ مستؿر وشامؾ لؼدرات اإلكسان ومفاراتف الؿادية والؿعـقية: تحؼقؼًا 

لؿؼصقد الشارع مـ آستخالف يف إرض، برطاية أولل إمر، ضؿـ تعاون 

طـ أي كقع مـ أكقاع التبعقة. وهل هتدف إلك تحؼقؼ  إقؾقؿل وتؽامؾ أمؿل، بعقداً 

o  p 
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مبادئفا يف العدالة بقـ إجقال، والؿحافظة طؾك البقئة، وتحؼقؼ الؽػايات 

 آقتصادية الؽػقؾة بحػظ حؼقق إجقال الؼادمة. 

  استطاع البحث بػضؾ اهلل القققف طؾك إدلة والشقاهد الرتاثقة

عؿؾ الخقري يف تحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة، والحاضرة التل تشفد بؼدم السبؼ لؾ

وذلؽ مـ خالل طرض واحدة مـ أدوات العؿؾ الخقري الؿتعؾؼة بالققػ 

 الخقري الؿستدام، وتـاول مؼاصده وآلقاتف الؿعاصرة. 
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 لبئّخ ادلصبدس ٚادلشاعغ 

 الؼرآن الؽريؿ 

أمقر البخاري، محؿد بـ إسؿاطقؾ، الجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ  -1

وســف وأيامف = صحقح البخاري، تحؼقؼ: محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر،  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 هـ. 1422دار صقق الـجاة، الطبعة: إولك، 

 م.2112، 1بّؽار، طبد الؽريؿ، ثؼافة العؿؾ الخقري، دار السالم، الؼاهرة، ط -2

البقجرمل، سؾقؿان بـ محؿد، تحػة الحبقب طؾك شرح الخطقب = حاشقة   -3

 م. 1995جقرمل طؾك الخطقب، دار الػؽر، بدون صبعة، تاريخ الـشر الب

الرتمذي، محؿد بـ طقسك، ســ الرتمذي، تحؼقؼ: أحؿد شاكر، مؽتبة  -4

 م. 1975، 2، طمصر –ومطبعة مصطػك البابل الحؾبل 

جؿعة،مصطػك ططقة، الرؤية اإلسالمقة لؼضايا التـؿقة الؿستدامة، مؼال طؾك  -5

 م. 16/8/2116إلضافةشبؽة إلقكة، تاريخ ا

حطاب، كؿال، الصؽقك الققػقة ودورها يف التـؿقة، مققع مركز واقػ لؾققػ  -6

 . 12/7/2112والقصاي، تاريخ اإلضافة 

الخرايف، طبد الؿحسـ طبد اهلل،مػفقم وتاريخ العؿؾ اإلكساين، مـ اصدارات  -7

 آتحاد العالؿل لؾؿمسسات اإلكساكقة.

طؾك الشرح الؽبقر، دار الػؽر، بدون  الدسققل، محؿد بـ أحؿد، الحاشقة -8

o  p 
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 صبعة. 

دوابة، أشرف محؿد، كحق ممشر إسالمل لؾتـؿقة الؿستدامة، مجؾة آراء حقل  -9

 .2111، ديسؿرب 87الخؾقج، العدد

رمؾل، حؿزة، فرص تؿقيؾ واستثؿار الققػ الجزائري بآطتؿاد طؾك  -11

 . 2112الصؽقك الققػقة، جامعة سطقػ 

أمقال الققػ، ضؿـ أطؿال ممتؿر الشارقة الزحقؾل، محؿد، أستثؿار  -11

 م.2115لؾققػ اإلسالمل، 

أبق زهرة، محؿد، محاضرات يف الققػ، اصدار جامعة الدول العربقة، معفد   -12

 م.1959الدراسات العربقة العالقة، 

الريسقين، أحؿد، الققػ اإلسالمل، مجآتف وأبعاده، دار الؽؾؿة لـشر   -13

 م. 2114، 1والتقزيع، الؼاهرة، ط

الزحقؾل، محؿد، الصـاديؼ الػؼفقة الؿعاصرة) تؽققػفا حؽؿفا أشؽالفا  -14

 مشؽالهتا(، مققع وقػ طؾك الشبؽة.

بـ زيد، ربقعة، الصؽقك الققػقة كآلقة لتحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة، ممتؿر   -15

 م. 3 21التؿقيؾ اإلسالمل غقر لبمبحل، جامعة قاصدي مرباح،

قال، تحؼقؼ: شاكر ذياب، مركز ابـ زكجقيف، حؿقد بـ مخؾد، كتاب إم -16

 م. 1986، 1الؿؾؽ فقصؾ لؾبحقث والدراسات اإلسالمقة، ط

 م. 2111، 1السباطل، مصطػك حسـل، مـ روائع حضارتـا، دار ابـ حزم، ط -17

السبفاين، طبد الجبار، بحث دور الققػ يف التـؿقة الؿستدامة، مجؾة الشريعة   -18
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 م. 1 21(، 44والؼاكقن، العدد )

راهقؿ بـ مقسك، الؿقافؼات يف أصقل الشريعة، تحؼقؼ: خالد الشاصبل، اب -19

 م. 1999شبؾ، ممسسة الرسالة، بدون صبعة، 

صربي، طؽرمة، الققػ اإلسالمل بقـ الـظرية والتطبقؼ، دار الـػائس،  -21

 م.2111، 2طؿان، ط

سؾقؿان بـ أحؿد، الؿعجؿ الصغقر ) الروض الداين(، تحؼقؼ:  الطرباين، -21

 م. 1985، 1إلسالمل، دار طؿار، طؿان، طمحؿد شؽقر، الؿؽتب ا

ابـ طابديـ، محؿد أمقـ، حاشقة رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار، دار االػؽر،   -22

 م.1992، 2بقروت، ط

، 6طبد اهلل، صارق، دطؿ الققػ لؾؿقازكة العامة لؾدولة، مجؾة أوقاف، العدد -23

 م. 2119سـة 

مـ التقافؼ بقـ الققػ طبد الرزاق، طادل، تعزيز استػادة العالؿ اإلسالمل  -24

اإلسالمل والتـؿقة الؿستدامة، مؾتؼك حقل: مؼقمات تحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة يف 

 م. 4/12/2112و3آقتصاد اإلسالمل، جامعة قالؿة، 

طشل، صؾقحة، التـؿقة الؿستدامة يف الؿـفج اإلسالمل، مـشقرات جامعة  -25

 م. 2113باتـة، الجزائر 

ؿار الخقري يف التـؿقة الؿستدامة، الققػ العػقشات، أمقـة، دور آستث -26

 م. 2115أكؿقذجًا، رسالة ماجستقر، جامعة حسقبة بـ بقطؾل، الجزائر، 

الغزالل، أبق حامد محؿد بـ محؿد، الؿستصػك، تحؼقؼ: محؿد طبد   -27

 م. 1993، 1السالم، دار الؽتب العؾؿقة، مصر، ط
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الؼاهرة، بدون صبعة، ابـ قدامة، طبد اهلل بـ أحؿد، الؿغـل، دار الؼاهرة،  -28

 م. 1968

قحػ، مـذر، الققػ اإلسالمل، تطقره، إدارتف، تـؿقتف، دار الػؽر، دمشؼ،  -29

 م. 2111، 1ط

قحػ، مـذر، التؽقيـ آقتصادي لؾققػ يف بؾدان الفالل الخصقب، بدون  -31

 كاشر وصبعة، طؾك مققعف الخاص. 

 م. 2118، 2أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم، دار الشروق، مصر، ط  -31

 م. 2111مدخؾ لدراسة الشريعة اإلسالمقة، ممسسة الرسالة،   -32

قفقاجل وحسان، الؿسمولقة آجتؿاطقة لؿـظؿات إطؿال، ممتؿر دور  -33

الؿسمولقة آجتؿاطقة لؾؿمسسات الصغقرة والؿتقسطة يف ترسقخ اسرتاتقجقة التـؿقة 

 . 15/11/2116و14الؿستدامة، جامعة مجؿد بقمدراس، الجزائر، 

ـ كثقر، اسؿاطقؾ بـ طؿر، مسـد طؿر بـ الخطاب، تحؼقؼ: طبد الؿعطل اب -34

 م. 1991، 1قؾعجل، دار القفاء، الؿـصقرة، ط

ابـ ماجف، محؿد بـ يزيد، الســ، تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء  -35

 الؽتب العربقة، مصر، بدون صبعة.

ة وإوقاف كؿقذجًا، مسدود، الريادة يف العؿؾ الخقري وربطف بالتـؿقةـ الزكا -36

 م. 2118، حزيران/ 13مجؾة آقتصاد اإلسالمل العالؿقة، العدد

مسؾؿ، أبق الحسـ بـ الحجاج، الؿسـد الصحقح الؿختصر بـؼؾ العدل طـ  -37

، الؿعروف بصحقح مسؾؿ، تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل، ملسو هيلع هللا ىلصالعدل إلك رسقل اهلل 

 بدون صبعة. دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت،
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كؿر، إياد، تقجقفات السـة الـبقية يف إدارة الؿال وأثرها يف الحد مـ ضاهرة  -38

الـزطة آستفالكقة، ممتؿر إدارة الؿال وإطؿال يف السـة الـبقية، كؾقة الدراسات 

 م. 2114اإلسالمقة والعربقة، دبل، 

ابـ هشام، طبد الؿؾؽ، السقرة الـبقية ٓبـ هشام، تحؼقؼ: مصطػك السؼا  -39

 م. 1955، 2، مؽتبة ومطبعة مصطػك البابل الحؾبل، مصر، طوآخرون

الققبل، محؿد سعد بـ أحؿد، مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، وطالقتفا بإدلة  -41

 م. 1998، 1الشرطقة، دار الفجرة لؾـشر والتقزيع، الرياض، ط

 الؿقاقع آلؽرتوكقة: 

  .tps://library.un.org/ar/content/678ht  ،مققع وثائؼ إمؿ التحدة

 مؽتبة داغ هقمرشقلد

//ww2.awqaf.org.kw:http ،مققع إماكة العامة لألوقاف بالؽقيت 

 http://library.islamweb.net فـداوي، حسـ، التعؾقؿ وإشؽالقة ال

 التـؿقة، 
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 اٌؼًّ اخلريٞ 
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 ثامر طؾل الـقيرانإطداد: د. 
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 ادلمذِخ

تعاين البالد اإلسالمقة خصقًصا ودول العالؿ الثالث طؿقًما مـ مشؽؾة 

رض، أو ما ُيسؿك بثالقث التخؾػ، التخؾػ، التل تتؿثؾ يف الجفؾ والػؼر والؿ

وهل تسعك جاهدة مـذ سـقات صقيؾة لؾخروج مـ هذا الؿلزق ومـ ثؿ تحؼقؼ 

التـؿقة آقتصادية، وذلؽ مـ خالل تطبقؼ طديد مـ كظريات التـؿقة الؿختؾػة، إٓ 

لؿ تػؾح يف القصقل إلك غايتفا، بؾ إن بعض تؾؽ السقاسات  -ولألسػ-أهنا 

خؾػ، ولعؾ سبب ذلؽ طدم تقافؼ تؾؽ الـؿاذج التـؿقية أدت إلك تؽريس الت

لقاقع تؾؽ الدول، لذا جاءت الدطقات لضرورة أن ُتطبَّؼ كؿاذج تـؿقية تتالءم مع 

معتؼدات وأفؽار الؿجتؿعات الؿسؾؿة، وهذا إمر يؿؽـ تطبقؼف مـ خالل 

الؼطاع  الـؿقذج اإلسالمل لؾتـؿقة، الذي ٓ تؼع فقف مسمولقة تحؼقؼ التـؿقة طؾك

العام فؼط )الدولة( بؾ تؼع طؾك كاهؾ الػرد والجؿاطة بقصػفؿ بـاًء متؿاسًؽا يشد 

بعضف بعًضا لتحؼقؼ التـؿقة الؿـشقدة، مع الرتكقز طؾك إمؽاكقات الؿجتؿع الذاتقة 

 ويقضػ خرباتف وصاقاتف الؿختؾػة يف سبقؾ آرتؼاء بلوضاطف الؿختؾػة.

أو ما يسؿك بالؼطاع الثالث بصػتف أحد وكحـ هـا كتحدث طـ العؿؾ الخقري 

أكجح كؿاذج التـؿقة آقتصادية، فلدبقات التـؿقة الحديثة تصػ العؿؾ الخقري 

برأس الؿال آجتؿاطل بعّده ثروًة طامة يؿتؾؽفا الؿجتؿع وتؿؽـف مـ تطقير 

ًٓ يعتؿد طؾقف يف تطبقؼ مختؾػ السقاساتكػسف،  ومقاجفة كثقر مـ ، مصدًرا فعا

ت طؾك أساس أن الؿـظؿات الخقرية أكثر ديـامقؽقة ومروكة مـ الجفات الؿشؽال

الرسؿقة يف القصقل إلك كثقر مـ الػئات الؿفؿشة، التل يصعب أن تصؾ إلقفا 
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ويؽتسب العؿؾ الخقري الققم أهؿقة متزايدة باطتباره مصدًرا لؾتقازن  الحؽقمات،

الؿتاحة وزيادة احتقاجات  آقتصادي، وخاصة بعد اتساع الفقة بقـ مقارد الدولة

ومتطؾبات الشعقب، وذلؽ لتجسقده الؼقؿ الـظرية لؾتؽافؾ آجتؿاطل بقـ 

شرائح الؿجتؿع، إذ برز دور العؿؾ الخقري يف سد تؾؽ الػجقة، لذا فؼد جاءت 

 هذه الدراسة لبقان دور الؼطاع الخقري يف تحؼقؼ التـؿقة آقتصادية وتقضقحف. 

 ٛوؼهمٛ الذساط 

معظؿ دول العالؿ اإلسالمل مـ مشاكؾ اقتصادية متعددة، تتؿثؾ يف  تعاين

طجز الؿقازكات الحؽقمقة واتساع كطاع مديقكقتفا، إمر الذي أدى إلك كؼص 

الؿقارد الؿالقة الالزمة إلحداث التـؿقة آقتصادية الؿـشقدة، ولؿا كاكت الشريعة 

لتشريعات آقتصادية آسالمقة صالحة لؽؾ زمان ومؽان ففل تقفر الـظؿ وا

وآجتؿاطقة الؿختؾػة كالزكاة والققػ والؿقراث والقصقة والؽػارات وإطؿال 

الخقرية التطقطقة وغقرها، التل إذا ُفّعؾت وُصّقرت ٕمؽـ التخػقػ مـ حدة 

الـؼص يف الؿقارد الالزمة إلحداث التـؿقة، واإلكسان هق أساس التـؿقة ووسقؾتفا، 

يخ بجفقده التطقطقة الؿختؾػة يف تحؼقؼ مصالح أفراد وقد ساهؿ طرب التار

الؿجتؿع وتحسقـ وتـؿقة أوضاطف الؿختؾػة يف جؿقع الؿجآت. ولذا فنن 

مشؽؾة هذه الدراسة تربز يف معرفة اإلجابة طـ السمال الرئقس التالل: ما الدور 

 الذي يؿؽـ أن يؼقم بف العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ التـؿقة آقتصادية؟ 

 ِىٗٛ الذساطٛأ 

تتؾخص أهؿقة هذا البحث يف تزايد آتجاه الدولل كحق آهتؿام بالعؿؾ 

الخقري الذي يركز طؾك آستدامة، والذي يـظر إلقف طؾك أكف يؿؽـ أن يسفؿ 

بػعالقة يف تحؼقؼ التـؿقة آقتصادية مـ خالل تـؿقة إسر والؿجتؿعات الؿحؾقة 
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ف العالؿ حالقا مـ أزمات اقتصادية متتالقة، والػئات الؿفؿشة، وخاصة مع ما يعاكق

ا  وبحثف طـ مصادر محؾقة لتؿقيؾ التـؿقة، إْذ يعد العؿؾ الخقري مقرًدا مفؿًّ

لتحؼقؼ ذلؽ. فالتـؿقة آقتصادية يف أي مجتؿع ٓ تتؿ إٓ مـ خالل مـظقمة 

متؽامؾة ومتـاسؼة تتعاون فقفا جؿقع قطاطات الؿجتؿع وممسساتف الؿختؾػة سقاء 

أكاكت ممسسات طامة أم ممسسات خاصة، لذا فؼد جاء هذا البحث إلبراز الدور 

الؿتـامل لؾؼطاع الخقري ومدى مساهؿتف يف تحؼقؼ التـؿقة آقتصادية، وذلؽ مـ 

خالل اطتبار ممسسات العؿؾ الخقري يف أي مجتؿع ممسسات متقسطة بقـ 

ث التـؿقة الشامؾة الؼطاطقـ العام والخاص، تساطدهؿا وتساهؿ معفؿا يف إحدا

 مـ خالل الؿجآت الؿتعددة والؿتـقطة التل تساهؿ فقفا.

 لذا فنكف يؿؽـ تؾخقص أهؿقة هذا البحث يف الـؼاط التالقة:

ارتباط العؿؾ الخقري بنحدى أهؿ شرائح الؿجتؿع، وهل الطبؼات  

 الػؼقرة والؿفؿشة والتل ُأمركا ان ُكحسـ إلقفا.

ؿع يعد مؼقاًسا لؿستقى رقل هذا كجاح العؿؾ الخقري يف أي مجت 

 الؿجتؿع وتؼدمف، وطاماًل مـ طقامؾ التقازن بقـ صبؼات الؿجتؿع الؿختؾػة.

ا يف آقتصاد ويربز دور العؿؾ الخقري يف   يغطل هذا البحث جاكًبا مفؿًّ

 التـؿقة آقتصادية.

  ٛأِذاف الذساط 

تـؿقة آقتصادية، يفدف هذا البحث لبقان فعالقة الؼطاع الخقري يف تحؼقؼ ال

 وذلؽ مـ خالل الـؼاط التالقة:

 التعرف طؾك مػفقم العؿؾ الخقري وأكقاطف ومجآتف الؿختؾػة. 
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 تقضقح الدور التـؿقي لؾعؿؾ الخقري يف مختؾػ الؿجآت. 

 الخروج بتقصقات مالئؿة قد تسفؿ يف تطقير العؿؾ الخقري وتدطقؿف.  

  أطمٕب البشح 

تخَدم إسؾقب القصػل التحؾقؾل: وذلؽ لتحؼقؼ أغراض البحث سُقس

لؽقن هذا إسؾقب يـاسب هذا الـقع مـ الدارسات، إْذ سقعتؿد الباحث طؾك 

مصادر الؿعؾقمات الؿختؾػة مـ الؽتب والؿجالت العؾؿقة وآبحاث، باإلضافة 

 إلك تجربتف الشخصقة، وذلؽ لؾقصقل لؾـتائج الؿتققعة مـ هذا البحث.

 يؾل:  تتؽقن خطة البحث مؿا

 الؿبحث إول: مؼدمة طامة: العؿؾ الخقري. 

 مػفقم العؿؾ الخقري. 

 أكقاع العؿؾ الخقري. 

 مجآت العؿؾ الخقري. 

 الؿبحث الثاين: دور العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ التـؿقة آقتصادية

 تعريػ التـؿقة آقتصادية. 

 أثر العؿؾ الخقري يف اإلكتاج. 

 أثر العؿؾ الخقري يف آستثؿار. 

 ثر العؿؾ الخقري يف إطادة تقزيع الدخؾ وآستفالك.أ 

 أثر العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ آستؼرار آقتصادي. 

 ثؿ الـتائج والتقصقات.  
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 املبحح األول
 ِمذِخ ػبِخ: اٌؼًّ اخلريٞ. 

 .ٙوفًّٕ العىن ارتري 

، أما (1)بداية ٓبد مـ تعريػ معـك العؿؾ الخقري، فالعؿؾ هق الؿفـة والػعؾ

الخقر ففق الؽرم والجقد والشرف، وهق ضد الشر، وجؿعف ) خققر( و )أخقار( و 

، أما يف (2))خقار(، والخقر هق ما يؽقن مرغقًبا فقف بؽؾ حال وطـد كؾ أحد

مساهؿة إفراد والفقئات غقر "آصطالح فقؿؽـ تعريػ العؿؾ الخقري بلكف

بالرأي أو بالعؿؾ أو بالتؿقيؾ الرسؿقة يف أطؿال الرطاية والتـؿقة آجتؿاطقة سقاء 

كقع مـ أكقاع "، ويرى البعض أن العؿؾ الخقري(3)"أو بغقر ذلؽ مـ إشؽال

الـػع الؿادي أو الؿعـقي "، طؾك حقـ يراه آخرون أكف(4)"الخدمات آجتؿاطقة

                                                           

ة ، دار صادر، بقروت، ماد1986، الطبعة آولك، لسان العربابـ مـظقر، محؿد بـ مؽرم،   (1)

 .474، ص11طؿؾ، باب الالم، ج

، تحؼقؼ محؿد خاصر، مؽتبة لبـان كاشرون، مختار الصحاحالرازي، محؿد بـ طبد الؼادر،   (2)

 .81، ص 1هـ، ج1415بقروت، لبـان، 

، الؿعفد العربل لؾتخطقط، الؽقيت، الطبعة آولك، جؿعقات العؿؾ الخقريحؿزة، اسؿاطقؾ،   (3)

 .34، ص2119

، 2111، الدار الجامعقة، الؼاهرة، الطبعة آولك، ثؼافة العؿؾ التطقطلطبد الرحؿـ، الققسػ،   (4)

 .24ص 
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الذي يؼدمف اإلكسان لغقره دون أن يلخذ طؾقف مؼاباًل ماديًّا، ولؽـ لقحؼؼ هدًفا 

ا لف أك رب مـ الؿؼابؾ الؿادي الذي قد يؽقن طـد بعض الـاس: كالحصقل خاصًّ

طؾك الثـاء والشفرة، ويممؾ مـ ذلؽ أغراض تتعؾؼ بإخرة، ورجاء الثقاب مـ 

 . (1)"طـد اهلل

 .ٙإٌٔاع العىن ارتري 

ٓ يلخذ فعؾ الخقر لدى الػرد الؿسؾؿ صقرة واحدة وٓ كؿًطا واحًدا، بؾ 

اجات الـاس ومطالبفؿ، وبحسب قدرة فاطؾ تعددت صقره وأشؽالف بحسب ح

، وهذا يشقر إلك (2)الخقر وإمؽاكاتف، أو حسب ضروف الؿققػ وما يتطؾبف يف حقـف

ا أو طقـقًّا أو تعؾقؿقًّا أو معـقيًّا أو كػسقًّا أو ثؼافقًّا أو ديـقًّا  أن فعؾ الخقر قد يؽقن كؼديًّ

قس بالضرورة أن يؽقن فعؾ الخقر أو تعؾقؿقًّا أو صبقًّا أو اجتؿاطقًّا، كؿا أكف ل

محصقًرا ببـل اإلكسان بؾ الثابت بالؼرآن والسـة أكف يقجف إلك كؾ ذات كػس أو 

رضل اهلل -الذي يرويف أبق هريرة  -ملسو هيلع هللا ىلص-، طؿاًل بحديث الرسقل (3)كبد رصبة

 .(4)«يف كؾ ذات كقد رصبة أجر»قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-طـ الـبل  -طـف

                                                           

، دار حبايب لؾـشر، الؼاهرة، الطبعة آولك، ثؿار العؿؾ الخقري يف آسالمالـاصري، محسـ،   (1)

 . 26، ص2112

ريخ، الخرصقم، الطبعة الثاكقة، ، دار الؿاثر الؼقؿ آسالمقة طؾك التـؿقة آقتصاديةجرادات، مـك،  (2)

 . 42، ص 2113

، ممسسة الؽتاب العربل، بقروت، الطبعة آولك، آسالم والتـؿقة آقتصاديةالرمالل، زيد،   (3)

 .49هـ، ص 1435

هـ 1417، دار ابـ كثقر، بقروت، الطبعة الثالثة، صحقح البخاريالبخاري، محؿد بـ اسؿاطقؾ،   (4)

، رقؿ 3، ص1ا جاء ان العؿؾ بالـقة والحسبة ولؽؾ امرئ ما كقى، جكتاب آيؿان، باب م

= 



 
 

 
 

 
 
 

 اٌؼًّ اخلريٞ ٚدٚسٖ يف حتم١ك اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ

  133  

 :(1)ـ هؿاويؼسؿ العؿؾ الخقري إلك كقطقـ رئقسق

ما يؽقن العؿؾ فقف قاصًرا طؾك فاطؾف، مثؾ الصالة والصقام والحج،   -1

 وغقره مـ إطؿال التعبدية، ويؽقن فقائد هذا الـقع وثؿاره لؾعبد كػسف. 

وما كان متعديا أثره إلك آخريـ ويـؼسؿ إلك قسؿقـ هؿا: طؿؾ فردي   -2

 سات الؿتخصصة.يؼقم بف إفراد، وطؿؾ ممسسل جؿاطل، تشرف طؾقف الؿمس

 .ٙزتاالت العىن ارتري 

طؾك الرغؿ مـ أن إطؿال الخقرية لفا أشؽال طديدة ومجآت متـقطة إٓ 

أهنا تعؿؾ معا يف اتجاه واحد يـعؽس إيجابقا طؾك الؿجتؿع ويشارك يف إحداث 

التـؿقة التل تسعك الؿجتؿعات إلك تحؼقؼفا، ومؿا يدل طؾك كثرة مجآت 

الخقر ثالثؿائة وستقن »الذي يؼقل فقف  -ملسو هيلع هللا ىلص-الـبل  وخصال الخقر حديث

بعبد خقًرا جعؾ فقف واحدة مـفـ يدخؾف هبا  -طز وجؾ-خصؾة، إذا أراد اهلل 

 :(3)، ويؿؽـ ذكر مجآت متـقطة ومتعددة لؾعؿؾ الخقري كذكر مـفا(2)«الجـة...

ة : وهق ما يتعؾؼ بالدطقة إلك اهلل والتقطقمجال الدطقة واإلرشاد الديـل  -1
 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1الحديث

 .38، مرجع سابؼ، صجؿعقات العؿؾ الخقريحؿزة، اسؿاطقؾ،   (1)

، 28، حديث رقؿ 1993، دار الـقر لؾـشر، الؼاهرة، الطبعة الثالثة، مؽارم آخالقابـ ابل الدكقا،   (2)

 .42ص 

، دار السالم لؾـشر، الؼاهرة، الطبعة آولك، ؽافؾ آجتؿاطل يف آسالمالتخالد ، طبد الحؿقد،   (3)

 . 56، ص2119

، 2114، دار الؿعرفة، طؿان، الطبعة آولك، العؿؾ التطقطل ريادة واكجارطؾقان، كاصح،  -

 .69ص
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 واإلرشاد وتذكقر الـاس بػضائؾ اإلسالم.

: ويركز هذا الؿجال طؾك معالجة الظقاهر السؾبقة يف الؿجال آجتؿاطل  -2

الؿجتؿع، والعؿؾ طؾك إحالل البدائؾ اإلسالمقة مؽاهنا لبـاء مجتؿع متحاب 

متعاون، ويركز هذا الـقع طؾك رطاية إيتام والعـاية بإرامؾ والؿساكقـ وحؾ 

 ت إسرية. الؿشؽال

: ويؽقن ذلؽ مـ خالل تعؾقؿ الـاس ومحاربة الؿجال التعؾقؿل الثؼايف  -3

 إمقة وتعؾقؿ أبـاء الػؼراء ورطاية الؿقهقبقـ وغقرها مـ الخدمات. 

وذلؽ ٕن حػظ الـػس واجب ومؼصد مـ  مجال الخدمات الصحقة:  -4

ـف مـ إقامة مؼاصد التشريع، لذا فنن العؿؾ الخقري يشؿؾ هذا الجاكب بؿا يتضؿ

 الؿراكز الصحقة وبـاء الؿستشػقات لؾػؼراء والؿحتاجقـ.

: ويتؿثؾ هذا الؿجال بـظرة اإلسالم مجال حؿاية البقئة ورطاية الحققاكات  -5

الشؿقلقة لؾبقئة والحققان والؿحافظة طؾقفؿا، ويتؿ ذلؽ مـ خالل الؿمسسات 

قرها مـ الخدمات البقئة الفادفة إلك كشر القطل البقئل والؼقام بحؿالت الـظافة وغ

 ورطاية الحققاكات. 

: فػتح باب العؿؾ التطقطل لحؿاية البالد مـ مجال إمـ وحؿاية البالد  -6

أي هتديد داخؾل أو خارجل مـ أفضؾ أكقاع التطقع: وذلؽ ٕن تحؼقؼ إمـ يعد 

 مـ متطؾبات تحؼقؼ التـؿقة يف أي مجتؿع.

بقعقة واكتشار آأراض : وذلؽ يف حال حدوث كقارث صمجال اإلغاثة -7

والحرائؼ: إذ يتطؾب إمر يف هذه آوقات مزيًدا مـ الجفقد التل قد تعجز طـفا 

ا وذا كػع.  الحؽقمات فقؽقن التطقع يف هذا الؿجال مفؿًّ
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: وهذا الؿجال ٓ يؿؽـ فصؾف طـ الؿجآت الؿجال آقتصادي  -8

جقع الشباب طؾك العؿؾ السابؼة، ففل حؾؼة متصؾة يف طؿؾقة التـؿقة مـ خالل تش

الحالل، وترك البطالة، وتؿقيؾ إقامة مشاريع لتشغقؾ الشباب، أو تؿؾقؽ غقر 

 الؿؼتدر أدوات حرفة مـاسبة لف لقؽسب العقش.
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 املبحح الجاني

 دٚس اٌؼًّ اخلريٞ  
 يف حتم١ك اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ

 ٖٛوفًّٕ التٍىٗٛ االقتصاد 

ؾتـؿقة آقتصادية، ففـاك تعريػات متعددة ومـ ٓ يقجد تعريػ متػؼ طؾقف ل

. فقعرف البعض التـؿقة (1)جقاكب مختؾػة بحسب الـظام آقتصادي السائد

مجؿقطة إجراءات وسقاسات وتدابقر متعؿدة تتؿثؾ يف تغققر "آقتصادية طؾك أهنا

بـقان وهقؽؾ آقتصاد الؼقمل هبدف زيادة سريعة ودائؿة يف متقسط دخؾ الػرد 

حؼقؼل طرب فرتة مؿتدة مـ الزمـ، بحقث يستػقد مـفا الغالبقة العظؿك مـ ال

العؿؾقة التل يحدث مـ خاللفا تغقر شامؾ "، ويعرففا آخرون طؾك أهنا(2)"إفراد

ومتقاصؾ مصحقب بزيادة يف متقسط دخؾ الػرد، مع تحسـ يف تقزيع الدخؾ 

 .(3)"هقؽؾل يف اإلكتاج لصالح الطبؼات الػؼقرة، وتحسـ يف كقطقة الحقاة، وتغقر

                                                           

ان، ، دار روابل طؿان لؾـشر، طؿالتـؿقة آقتصادية دراسات كظرية وتطبقؼقةالعجؾقين، خالد،   (1)

 .125، ص2117الطبعة آولك، 

، دار طاصؿ لؾـشر، بقروت، اقتصاديات التـؿقة دراسات يف التجارب العربلالخالدي، محؿد،   (2)

 .39، ص2112الطبعة الثاكقة، 

، دار شباب الجامعة، التـؿقة آقتصادية يف الػؽر آقتصادي آسالملالزمايؾ، طبد الرحؿـ،   (3)

 .45، ص 2115اكقة، الؼاهرة، الطبعة الث

o  p 
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طبارة طـ مجؿقطة مـ القسائؾ والطرق "أما إمؿ الؿتحدة فتعرففا طؾك أهنا

التل تستخدم بؼصد تقحقد جفقد إهالل مع السؾطات العامة مـ أجؾ تحسقـ 

مستقى الحقاة مـ الـقاحل آقتصادية وآجتؿاطقة والثؼافقة يف الؿجتؿعات 

الؿجتؿعات مـ طزلتفا لتشارك إيجابقا يف الحقاة  الؼقمقة والؿحؾقة وإخراج هذه

 .(1)"الؼقمقة، ولتسفؿ يف كؼدم البالد

 :(2)وهتدف التـؿقة لتحؼقؼ طدد مـ إهداف وهل

 زيادة الدخؾ الحؼقؼل وتحسقـ معقشة الؿقاصـقـ. 

 تقفقر فرص طؿؾ لؾؿتعطؾقـ. 

تقفقر السؾع والخدمات الؿطؾقبة إلشباع حاجات الؿقاصـقـ وتحسقـ  

 لؿستقى الصحل والتعؾقؿل والثؼايف لفؿ.ا

 تؼؾقؾ الػقارق آجتؿاطقة وآقتصادية بقـ صبؼات الؿجتؿع. 

تحؼقؼ إمـ الؼقمل لؾدولة وآستؼرار، الذي مـ خاللف ُيرتؼك  

 بالؿجتؿعات. 

ىئ  )إسالمل فتعـل طؿارة البالد لؼقلف سبحاكف: أما مػفقم التـؿقة بؿـظقر

، فالتـؿقة يف اإلسالم هل طؿارة البالد (3)[ 16]هود: (ی ی ی ی جئ

مـ خالل تحؼقؼ التؼدم آقتصادي وتقفقر طدالة التقزيع، وتحؼقؼ اإلكسان 

                                                           

، مجؿقطة محاضرات يف الؿركز القصـل دراسات يف التـؿقة آقتصاديةمحؿد، طبد السالم،   (1)

 .79، ص 2113لؾبحقث، طؿان، 

 .194العجؾقين، خالد، التـؿقة آقتصادية دراسات كظرية وتطبقؼقة، مرجع اسبؼ، ص  (2)

 .67الػؽر آقتصادي آسالمل، مرجع اسبؼ، ص الزمايؾ، طبد الرحؿـ، التـؿقة آقتصادية يف  (3)
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سبحاكف -درجات متزايدة مـ السقطرة طؾك الؿقارد الؿتاحة، التل سخرها اهلل 

 .(1)لخدمة اإلكسان وذلؽ هبدف تحؼقؼ تؿام الؽػاية -وتعالك

لخقري أصبح صؿام أمان ومصدر إكؼاذ لؽثقر مـ ومؿا ٓشؽ فقف أن العؿؾ ا

الػئات الؿفؿشة، وتحؼقؼ آستؼرار يف الؿجتؿع، وبث روح الطؿلكقـة والراحة 

الـػسقة بقـ أبـائف، والسقر بالؿجتؿع كحق إمان وإقامة مجتؿع متالحؿ مرتابط 

 آمـ مستؼر، وبؿا أن التـؿقة آقتصادية تحدث يف أي مجتؿع مـ خالل مـظقمة

متؽامؾة متـاسؼة، وبجفقد ممسسات الؿجتؿع الؿختؾػة، فال يستطقع أي قطاع 

بؿػرده تحؼقؼفا مفؿا بذل مـ جفد، لذا كان واجًبا أن تتعاون جؿقع الؼطاطات 

لتحؼقؼ ذلؽ الفدف، وتعد ممسسات العؿؾ الخقري ممسسات متقسطة بقـ 

لتـؿقة الشامؾة، الؼطاطقـ العام والخاص، تساطدهؿا وتساهؿ معفؿا يف إحداث ا

 . (2)طـ صريؼ الؿجآت الؿتعددة والؿتـقطة التل تساهؿ فقفا

تحدث التـؿقة آقتصادية يف أي مجتؿع مـ الؿجتؿعات مـ خالل مـظقمة 

متؽامؾة ومتـاسؼة، تتعاون فقفا قطاطات الؿجتؿع وممسساتف الؿختؾػة، ويشارك 

التل تشؿؾ مختؾػ الجقاكب فقفا الؿجتؿع بجؿقع أفراده طرب جؿؾة مـ التغققرات 

آقتصادية وآجتؿاطقة لؾؿجتؿع. ويؿؽـ الؼقل أن العؿؾ الخقري يسفؿ يف 

 ، (3)إحداث التـؿقة الشامؾة طـ صريؼ مجآت متعددة ومتـقطة

                                                           

 69، ص2114، دار الؿعرفة، طؿان، الطبعة آولك، العؿؾ التطقطل ريادة واكجارطؾقان، كاصح،  (1)

، دار حؿاه لؾـشر، طؿان، اسرتاتقجقات تحؼقؼ التـؿقة يف آقتصاد آسالملحؿقد، هاشؿ،   (2)

 .175، ص 2111الطبعة آولك، 

، ممسسة الؽتاب العربل، بقروت، الطبعة آولك، آسالم والتـؿقة آقتصاديةالل، زيد، الرم  (3)

 .49هـ، ص 1435
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  ٖٚٔتطح دٔس العىن ارتريٙ يف التٍىٗٛ االقتصادٖٛ وَ خاله آثاسٓ املباػش

 غري املباػشٚ عمٜ عذٚ ستأس، ِ٘:ٔ

 العىن ارتريٙ يف اإلٌتاز: أثش  -1

يؿؽـ الؼقل أن العؿؾ الخقري يساهؿ يف زيادة اإلكتاج مـ خالل تقضقػف يف 

تعؾقؿ العـصر البشري وتدريبف، حقث يعد التعؾقؿ والتدريب مـ أهؿ العـاصر التل 

تسفؿ يف رفع إكتاجقة العامؾ، ويؿؽـ تقضقح دور العـصر البشري يف تحؼقؼ الـؿق 

ل اإلشارة إلك معدل كؿق الـاتج الؼقمل بدٓلة هذا العـصر آقتصادي مـ خال

وإكتاجقتف، كؿا أكف يؿؽـ اإلشارة أيًضا إلك تلثقر إطؿال الخقرية يف حجؿ اإلكتاج 

مـ خالل استثؿار إطؿال الخقرية يف تعؾقؿ العؿال وتدريبفؿ، وتقضقػ العؿؾ 

ت الؿستخدمة يف الخقري يف البحث والتطقير الذي سقمدي إلك تحسقـ أٓ

العؿؾقة اإلكتاجقة، والتلثقر يف الؿستقى التؽـؾقجل يف التصـقع، وبالتالل تخػقض 

تؽالقػ اإلكتاج مـ حقث تخػقض كؿقة الؿقارد الؿستخدمة، وتخػقض الققت 

الالزم لإلكتاج مـ جفة أخرى، وبصقرة طامة فنكف يؿؽـ الؼقل أن العؿؾ الخقري 

خالل جاكبقـ: إول باطتباره متغقًرا داخؾقًّا يمثر يف يؿؽـ أن يمثر يف اإلكتاج مـ 

طـصري العؿؾ ورأس الؿال، والجاكب آخر باطتباره متغقًرا خارجقًّا مـ خالل 

 .(1)تلثقره يف الؿستقى التؽـؾقجل الؿستخدم يف اإلكتاج

 

 

                                                           

، بحث ممسسات العؿؾ الخقري ودورها يف تحؼقؼ التـؿقة آجتؿاطقة يف مصرابراهقؿ، يقسػ،   (1)

 .43، ص2119مؼدم لؿمتؿر العؿؾ الخقري، ُطؿان، 
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 أثش العىن ارتريٙ يف االطتجىاس:   -2

ٓقتصاد اإلسالمل يتؿثؾ كؿا هق معؾقم فنن هدف آستثؿار بشؽؾ طام يف ا

يف الرغبة يف الحػاظ طؾك استدامة تـؿقة الؿال وزيادتف، تؾبقة ٓزدياد الحاجات 

البشرية لؾؿال، والحػاظ طؾك ديؿقمة تداول الؿال وتؼؾبف يف أياٍد طديدة، ومـع 

تحؽؿ فئة قؾقؾة هبذا الؿال، وبالتالل تحؽؿفا يف مصائر إغؾبقة العظؿك يف 

تتؿثؾ يف رغبة الشارع يف إيجاد مجتؿع يـعؿ أفراده بالػراهقة التل الؿجتؿع، كؿا 

تعقـ كؾ فرد مـ أفراد الؿجتؿع طؾك حسـ الؼقام بؿفؿة الخالفة يف طؿارة إرض 

وفؼ الؿـفج الشرطل الذي ارتضاه اهلل طز وجؾ، ولتحؼقؼ ذلؽ فؼد فرض الشارع 

تعطقؾ هبدف تػعقؾ % غرامًة لذلؽ ال2.5طؾك كؾ رصقد غقر مستغؾ دفع كسبة 

 .(1)الطؾب آستثؿاري

وحقث إن العؿؾ الخقري مرتبط بآستثؿار فنكف يسفؿ يف زيادة آستثؿار يف 

 -:(2)الؿجتؿع مـ خالل ما يؾل

يعؿؾ العؿؾ الخقري طؾك كؼؾ الدخؾ مـ إغـقاء إلك الػؼراء مـ خالل  

استفالكفؿ خاصة الصدقات الؿختؾػة، وزيادة دخؾ الػؼراء مؿا يمدي إلك زيادة 

أن الؿقؾ الحدي لالستفالك يف إجؾ الؼصقر يتسؿ بالثبات، لذا فنن آستفالك 

يعتؿد طؾك الدخؾ الؿخصص لالستفالك، وكتقجة لزيادة آستفالك فال بد مـ 

زيادة آستثؿار استجابة لفذه الزيادة مع التلكقد طؾك أن هذه الزيادة لـ تؽقن 

                                                           

 .213تحؼقؼ التـؿقة يف آقتصاد آسالمل، مرجع سبؼ، صحؿقد، هاشؿ، اسرتاتقجقات   (1)

وديع، طبد اهلل، العؿؾ التطقطل يف الضػة الغربقة ودورة يف تحؼقؼ آستؼرار آقتصادي   (2)

 . 164، ص2118وآجتؿاطل، دار خؾدا لؾـشر، طؿان، الطبعة الثاكقة، 
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 ؿا وجد الػؼراء يف الؿجتؿع.طابرة بؾ ستؽقن مستؿرة صال

يؿؽـ تثؿقر أمقال الصدقات أو جزء مـفا مـ خالل إقامة مشروطات  

مـتجة لؾسؾع الضرورية وخؾؼ فرص طؿؾ جديدة أو مـ خالل تقفقر أدوات إكتاج 

لؾؼادريـ طؾك العؿؾ لحثفؿ طؾك اإلكتاج أو تؼديؿ الؿساطدات بقصػفا سؾًعا 

 در دخؾ لف.إكتاجقة لقتؿؽـ الػرد مـ إيجاد مص

يمدي اإلكػاق الخقري إلك إطادة تقزيع الدخؾ لصالح الػئات الػؼقرة يف  

الؿجتؿع، التل تتؿقز بؿقؾ استفالك مرتػع، وهذا إمر يـعؽس طؾك الـشاط 

آقتصادي طرب آلقة مضاطػ آستثؿار ومعجؾ آستثؿار بشؽؾ إكػاقات متتالقة 

ٕمر الذي يـعؽس صرًدا طؾك طؾك آستفالك مـ جاكب الػئات الػؼقرة، ا

 آستثؿار والتشغقؾ.

كؿا تساهؿ إطؿال الخقرية يف تـشقط آستثؿار وزيادتف مـ خالل الؿساهؿة 

يف هتقئة البـقة التحتقة، وتقفقر آستؼرار آقتصادي وإمـل، وتؼديؿ التؿقيؾ 

غقرة، أو الالزم لالستثؿار مـ خالل تؼديؿ الؼروض الحسـة لتؿقيؾ الؿشاريع الص

الؿشاركة يف إقامة الؿشاريع، أو مـ خالل أثار غقر الؿباشرة والؿتؿثؾة يف: 

تشجقع آستثؿار وحب العؿؾ الؿـظؿ والؽسب، وتحسقـ مستقى الؿفارات 

الذاتقة لألفراد، ورفع الؼدرة اإلكتاجقة لفؿ مـ خالل التعؾقؿ والصحة والتدريب، 

. وأخقًرا يؿؽـ اإلشارة إلك أكف (1)لالستثؿار وتحؼقؼ إمـ لتفقئة البقئة الؿـاسبة

وحسب الـظرية آقتصادية فنن الزيادة يف الطؾب آستفالكل سرطان ما تتحقل 

                                                           

التـؿقة آجتؿاطقة يف مصر، مرجع  ابراهقؿ، يقسػ، ممسسات العؿؾ الخقري ودورها يف تحؼقؼ (1)

 .53سابؼ، ص
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إلك زيادة يف الطؾب آستثؿاري، وبالتالل يزداد اإلكتاج بزيادة صؾب الؿجتؿع 

 طؾك السؾع. 

 أثش العىن ارتريٙ يف إعادٚ تٕصٖع الذخن ٔاالطتّالك. -3

دم العدالة يف تقزيع الدخؾ يف الؿجتؿع مـ أهؿ معقؼات التـؿقة، ومـ يعد ط 

أكثر أسباب التخؾػ، لذا فنكف ويف حال تحؼقؼ تـؿقة يف أي مجتؿع ٓبد مـ السمال 

طؿا حدث لؾػؼر والبطالة وتقزيع الدخؾ، لُقحَؽؿ بعدها طؾك مؼدار التـؿقة 

 الدخؾ، حقث يؼقل اهلل الؿتحؼؼة، وطؾك الرغؿ مـ أن اإلسالم يؼر التػاوت يف

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )تعالك 

خُرف: (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  [23]الزُّ

ًٓ يضؿـ لؽؾ فرد مـ أفراد الؿجتؿع حد  أٓ أكف جعؾ هذا التػاوت مـضبًطا ومؼبق

الؽػاية، لذا فؼد ُكؾػ كؾ فرد مـ أفراد الؿجتؿع بتلمقـ هذا الحد لف ولؿـ يعقل، 

حال تعذر ذلؽ طؾقف، اكتؼؾ القاجب لؾؿجتؿع الؿسؾؿ لتلمقـ هذا الحد لف مـ ويف 

 .(1)خالل طدة قـقات مـفا العؿؾ الخقري

ولعؾ مـ أبرز آثار إطؿال الخقرية العؿؾ طؾك إطادة تقزيع الدخؾ مـ 

الػئات الغـقة لؾػئات الؿحتاجة يف الؿجتؿع، وهذا إمر يمدي إلك تؼؾقؾ حدة 

دة آستخدام إمثؾ لؾؿقارد، وبالتالل زيادة الـؿق وآستؼرار التػاوت، وزيا

آقتصادي، وذلؽ أن كؼؾ إمقال مـ إغـقاء لؾػؼراء ُيؿؽـفؿ مـ إشباع مزيد مـ 

                                                           

، تجارب الجؿعقات العؿؾ الخقري ودورة يف ضبط وتحؼقؼ استؼرار الؿجتؿعحؿقد، الشامؾل،   (1)

الخقرية يف جـقب آردن، بحث مؼدم لؿمتؿر التؿؽقـ آقتصادي، مركز آردن الحديث 

 .53، ص2119لؾدراسات، طؿان، 
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الحاجات إساسقة التل لؿ تشبع سابًؼا، وكظًرا ٕن الػؼراء يتؿقزون بؿقؾ حدي 

يف دخقلفؿ تقدي إلك زيادة  استفالكل مرتػع مؼاركة بإغـقاء، فنن أي زيادة

الطؾب آستفالكل، مؿا يدفع الؿستثؿريـ إلك زيادة إكتاج هذه السؾع، وبػعؾ 

 . (1)الؿضاطػ فنن تحػقز الطؾب آستفالكل سقف يحػز الطؾب آستثؿاري

ويشقر طديٌد مـ آقتصاديقـ إلك أن إطادة تقزيع الدخؾ سقف تمدي إلك مزيد 

 :(2)قتصادي وذلؽ مـ خالل ما يؾلمـ الـؿق وآستؼرار آ

زيادة آستفالك وآدخار لدى الػؼراء ستمدي إلك زيادة اإلكتاج  

 وحدوث مزيد مـ الـؿق وآستؼرار آقتصادي.

يعطل مزيًدا مـ آستؼرار السقاسل وآقتصادي طؾك الؿستقى الؽؾل يف  

 الؿجتؿع ويقفر مـاًخا إيجابقًّا لؾتـؿقة.

اجقة طـد الػؼراء، مؿا يمدي إلك زيادة اإلكتاج وحدوث رفع الؽػاءة اإلكت 

 الـؿق آقتصادي.

زيادة الؿستقى التعؾقؿل لؾػؼراء، مؿا يـعؽس طؾك زيادة اإلكتاجقة والـؿق  

 آقتصادي.

وقد بقـ آقتصاديقن أن طؿؾقة إطادة تقزيع الدخؾ تحؼؼ مزيًدا مـ الرفاهقة 

لؿـافع التل يػؼدها إغـقاء كتقجة طؾك الؿستقى الؿجتؿع، وذلؽ ٕن مجؿقع ا

ٓكخػاض دخقلفؿ أقؾ مـ مجؿقع الؿـافع التل يحصؾ طؾقفا الػؼراء الذيـ 

                                                           

 .112، مرجع سابؼ، صسالم والتـؿقة آقتصاديةآالرمالل، زيد،   (1)

وديع، طبد اهلل، العؿؾ التطقطل يف الضػة الغربقة ودورة يف تحؼقؼ آستؼرار آقتصادي   (2)

 .197وآجتؿاطل، مرجع سابؼ، ص
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يتؾؼقن الؿساطدات، أما يف اإلسالم فنن إغـقاء الذيـ يؼدمقن الـػؼات الخقرية، 

إكؿا يسعقن إلك تعظقؿ مـافعفؿ يف أخرة، وذلؽ ٕن الؿـػعة التل يسعك الؿسؾؿ 

، وبذلؽ (1)ظقؿفا ٓ تؼتصر طؾك الحقاة الدكقا بؾ تؿتد إلك الحقاة آخرةإلك تع

يؿؽـ الؼقل أن اإلكػاق الخقري يرفع مستقى الرفاه يف الؿجتؿع مـ خالل التلثقر 

يف طؿؾقة إطادة تقزيع الدخؾ يف الؿجتؿع الؿسؾؿ، كؿا يؿؽـ تقضقح العالقة بقـ 

يف آستفالك، مـ خالل طالقة  العؿؾ الخقري وإطادة تقزيع الدخؾ وأثر ذلؽ

آستفالك الدكققي بثقاب أخرة حقث يرتبط مستقى آستفالك يف اإلسالم 

 . (2)بتحؼقؼ الؿصؾحة، وهل التل تحؼؼ لؾؿسؾؿ الػالح يف الدكقا وآخرة

وأخقًرا يؿؽـ اإلشارة إلك أكف وحسب الـظرية آقتصادية فنن الزيادة يف 

ا تتحقل إلك زيادة يف الطؾب آستثؿاري، وبالتالل الطؾب آستفالكل سرطان م

يزداد اإلكتاج بزيادة صؾب الؿجتؿع طؾك السؾع، كؿا يؿؽـ بقان أثر آطؿال 

الخقرية يف الطؾب آستفالكل مـ خالل إطادة تقزيع الدخؾ ورفع الؿستقى 

، حقث إن ذلؽ سقمدي إلك زيادة (3)التعؾقؿل والصحل لألفراد الؿستػقديـ

 ؿ طؾك اإلكتاج، وبالتالل زيادة دخقلفؿ، ومـ ثؿ زيادة صؾبفؿ آستفالكل. قدرهت

 

                                                           

، دار آكقار لؾـشر، العؿؾ التطقطل يف آسالم تجارب مـ العصر الحديثطؿاد، حؿدان،   (1)

 .157، ص2113ة الثالثة، بقروت، الطبع

حؿقد، الشامؾل، العؿؾ الخقري ودورة يف ضبط وتحؼقؼ استؼرار الؿجتؿع، مرجع سابؼ،   (2)

 .61ص

ابراهقؿ، يقسػ، ممسسات العؿؾ الخقري ودورها يف تحؼقؼ التـؿقة آجتؿاطقة يف مصر، مرجع   (3)

 .74سابؼ، ص
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 أثش العىن ارتريٙ يف حتكٗل االطتكشاس االقتصادٙ:  -4

مػفقم آستؼرار آقتصادي إلك الحالة التل تغقب فقفا التؼؾبات الحادة  يشقر

يف متغقرات آقتصاد الؽؾل، مثؾ الـؿق آقتصادي والبطالة والتضخؿ 

تحؼقؼ آستؼرار آقتصادي هدًفا لؽؾ  يعد، و(1)وآستفالك وآستثؿار

كقكف يسفؿ يف  سقاسات التـؿقة يف دول العالؿ الؿتؼدم والـامل طؾك حد سقاء،

تحؼقؼ طؿؾقة التخطقط آقتصادي، كؿا يسفؿ يف تعزيز آستؼرار آقتصادي 

ية الؿتخصصة إلك أن وآجتؿاطل، ويف هذا الؿجال تشقر الدراسات آقتصاد

تحؼقؼ آستؼرار آقتصادي يؿؽـ تحؼقؼ لقس بؿجفقدات الؼطاع العام 

والخاص فؼط بؾ مـ خالل إضافة الجفقد التل يؼقم هبا الؼطاع الثالث وهق 

 .(2)الؼطاع الخقري

ويف سبقؾ القصقل إلك هدف آستؼرار آقتصادي، فنن الحؽقمات تؾجل 

ادية مختؾػة أهؿفا السقاسات الؿالقة والـؼدية ٓستخدام أدوات مالقة واقتص

، أما طـ دور العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ (3)وسقاسات إجقر وإسعار والعؿالة

هذا الفدف، فقؿؽـ تقضقح ذلؽ الدور مـ خالل تلثقره يف الؿتغقرات آقتصادية 

ا الؿختؾػة، وخاصة يف طؿؾ السقاسات الؿالقة والـؼدية التل يؿؽـ تقضقحفا فقؿ

 يؾل:

                                                           

بقة ودورة يف تحؼقؼ آستؼرار آقتصادي وديع، طبد اهلل، العؿؾ التطقطل يف الضػة الغر  (1)

 .234وآجتؿاطل، مرجع سابؼ، ص

، بحث مؼدم لؿمتؿر العؿؾ العؿؾ الخقري يف آردن القاقع والتطؾعاتالعقاصرة، حؿزة،  (2)

 .47، ص2118الخقري، جامعة جرش، آردن، 

 .85جع سابؼ، صطؿاد، حؿدان، العؿؾ التطقطل يف آسالم تجارب مـ العصر الحديث، مر (3)
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 س العىن ارتريٙ يف أداٞ الظٗاطٛ املالٗٛ:آثا 

بلهنا مجؿقطة إدوات التل تستخدمفا الدولة لؾتلثقر تعرف السقاسة الؿالقة 

، وتتؽقن إدوات مـ أدوات (1)يف الـشاط آقتصادي لتحؼقؼ هدف معقـ

ولة، اإلكػاق العام وأدوات اإليرادات العامة، وبؿا يحؼؼ إهداف آقتصادية لؾد

التل مـ أهؿفا آستؼرار آقتصادي، ومؿا ٓ شؽ فقف أن مـ أهؿ أدوات السقاسة 

الؿالقة اإلكػاق العام والضرائب، إذ تؾجل الحؽقمات إلك زيادة اإلكػاق العام يف 

حآت آكؽؿاش والبطالة، وخػضف يف حآت التضخؿ، كذلؽ تؾجل إلك 

 .(2)ا يف حآت التضخؿتخػقض الضرائب يف حآت آكؽؿاش وزيادهت

وطـدما تؽقن مصادر العؿؾ الخقري كبقرة يف الؿجتؿع فنن الحؽقمة يؿؽـفا 

أن تخػض كثقًرا مـ الـػؼات، أما يف الحآت التل تؽقن فقفا مصادر العؿؾ 

الخقري قؾقؾة يف الؿجتؿع فنن هذا إمر يزيد مـ العبء الؿؾؼك طؾك كاهؾ 

لؿقازكة، ويحدث العؽس يف حالة التضخؿ إذا الحؽقمة، وبالتاي يزيد مـ طجز ا

ما استؿرت ممسسات العؿؾ الخقري يف زيادة إكػاقفا، وبالتالل فنكف يجب أن 

يؼتصر طؿؾ هذه الؿمسسات يف حآت التضخؿ طؾك التربطات العقـقة تجـًبا 

لؿزيد مـ التضخؿ، وإذا كظركا إلك أشؽال العؿؾ الخقري الؿختؾػة فنهنا تعؿؾ 

ٕمقال مـ إغـقاء إلك الػؼراء مؿا يسفؿ يف زيادة التشغقؾ والحد مـ طؾك كؼؾ ا

البطالة، كؿا يسفؿ يف الحد مـ التضخؿ مـ خالل اكتؼال إمقال الػائضة 

والؿؽتـزة إلك الػؼراء لتصبح ذات مـػعة حدية أطؾك مـ خالل تقجقففا إلك 

                                                           

دار الجقؾ الجديد لؾـشر، الؼاهرة، الطبعة  آهؿقة آقتصادية لألطؿال التطقطقة،خالد، جربيـ،   (1)

 .79، ص1432الثالثة، 

 .49العقاصرة، حؿزة، العؿؾ الخقري يف آردن القاقع والتطؾعات، مرجع سابؼ، ص  (2)
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 .(1)اإلكػاق وإشباع الحاجات إساسقة

 أداٞ الظٗاطٛ الٍكذٖٛ: أثش العىن ارتريٙ يف 

تعد السقاسة الـؼدية أداة مـ أدوات السقاسة آقتصادية الؽؾقة، إذ يؿؽـ مـ 

خالل أدوات السقاسة الـؼدية تحؼقؼ إهداف آقتصادية ذات إولقية 

مجؿقطة اإلجراءات والرتتقبات التل وتعرف السقاسة الـؼدية طؾك أهنا  لؾؿجتؿع،

 .(2)الـؼد وآئتؿان وتـظقؿ السققلة العامة لالقتصادتتخذها الدولة يف إدارة 

وتـؼسؿ هذه السقاسة إلك سقاسات كؿقة، التل هتدف إلك زيادة كؿقة الـؼد 

والتسفقالت آئتؿاكقة يف أوقات آكؽؿاش، وخػضفا يف أوقات التضخؿ، 

 .(3)وسقاسات كقطقة، التل هتدف إلك دطؿ تحؼقؼ إهداف السابؼة

دور مفؿ يف دطؿ تؾؽ إهداف، وذلؽ أن إكػاق إفراد ولؾعؿؾ الخقري 

الخقري يزداد يف أوقات الشدة والعسر، ويؼؾ أوقات الرخاء والتضخؿ، إٓ أكف 

يجب التـسقؼ بقـ الؿمسسات الحؽقمقة والخقرية مـ أجؾ ضبط كؿق طرض الـؼد 

سؽاين، وبؿا يـسجؿ مع الـؿق الحاصؾ يف اإلكتاج، وكذلؽ بؿا يتـاسب مع الـؿق ال

وهذا إمر يتطؾب أن تؽقن ممسسات العؿؾ الخقري لديفا الدراية الؽافقة 

بالؿمشرات والؿتغقرات آقتصادية الؿختؾػة، تجـًبا لحدوث آثار اقتصادية 

                                                           

، دار شادي لؾـشر، الؼاهرة، دراسة تطبقؼقة العؿؾ الخقري يف الخؾقج العربلالػـجري، محؿد،   (1)

 .173-169، ص2117الطبعة إولك، 

ابراهقؿ، يقسػ، ممسسات العؿؾ الخقري ودورها يف تحؼقؼ التـؿقة آجتؿاطقة يف مصر، مرجع   (2)

 .118سابؼ، ص

 .213طؿاد، حؿدان، العؿؾ التطقطل يف آسالم تجارب مـ العصر الحديث، مرجع سابؼ، ص  (3)
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 .(1)معاكسة لؾتقجفات التل تسعك السقاسة الـؼدية لؾدولة لتحؼقؼفا

عؿؾ الخقري كؿا يستؾزم أن تؽقن السؾطات الـؼدية محقطة بؿمسسات ال

وصبقعة أطؿالفا العقـقة والـؼدية، وذلؽ مـ أجؾ تقجقف هذه إطؿال بؿا يتػؼ مع 

 .(2)السقاسة الـؼدية العامة لؾدولة

وقد أشار بعض آقتصاديقـ إلك أن وضقػة إصدار الـؼد والتلثقر يف حجؿ 

التداول مـ اختصاص الدولة، وبـاء طؾك ذلؽ فقؿؽـ لؾدولة أن تؼقد أو تشجع 

ٕطؿال الخقرية بالؼدر الذي يضؿـ كػاذ سقاساتف الـؼدية بؿا فقف مصؾحة ا

الؿجتؿع، وبؿا يحؼؼ آستؼرار ويحقل دون حدوث التؼؾبات وإزمات 

 . (3)آقتصادية

وأخقًرا فنكف يؿؽـ القصقل إلك كتقجة مػادها أن لؾعؿؾ الخقري آثاًرا يف 

وآستثؿار وإطادة تقزيع الدخؾ  التـؿقة آقتصادية مـ خالل آثاره يف اإلكتاج

وآستفالك، وكذلؽ تحؼقؼ آستؼرار آقتصادي مـ خالل التلثقر يف أدوات 

 والػؼر البطالة معدٓت لدوره يف تخػقض السقاسة الؿالقة والـؼدية، باإلضافة

 اإلجؿالل الؿحؾل الـاتج يف كؿق وتحؼقؼ معدٓت الػردي الدخؾ معدٓت وزيادة

 .آقتصادي ممشرات آستؼرار أهؿ مـ هل وهذه الحؼقؼل،

 

                                                           

 .147مرجع سابؼ، ص  آهؿقة آقتصادية لألطؿال التطقطقة،خالد، جربيـ،   (1)

ابراهقؿ، يقسػ، ممسسات العؿؾ الخقري ودورها يف تحؼقؼ التـؿقة آجتؿاطقة يف مصر، مرجع   (2)

 .126سابؼ، ص

 .182مرجع سابؼ، ص  آهؿقة آقتصادية لألطؿال التطقطقة،خالد، جربيـ،   (3)
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آهتؿام بالتـشئة آجتؿاطقة، التل تغرس ققؿ العؿؾ الخقري التطقطل يف  

 كػقس أجقال الؿستؼبؾ، لتـؿقة الؿقارد الؿجتؿعقة، سقاء أكاكت مادية أم بشرية.

 .آهتؿام بدور التعؾقؿ بؿمسساتف ومـاهجف: لتشجقع العؿؾ التطقطل 

آهتؿام بتدريب الؿتطقطقـ حتك تؽقن مجفقداهتؿ مقجفًة وممثرة يف  

 الؿجتؿع. 

 آستعاكة بقسائؾ اإلطالم: لتؼقؿ الـؿاذج الؿشرقة لؾعؿؾ التطقطل. 

 ودور التطقطل بالعؿؾ هتتؿ التل العؾؿقة والدراسات البحقث تشجقع 

 الؿدين يف هذا الؿجال. الؿجتؿع ممسسات
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 .2119مركز آردن الحديث لؾدراسات، طؿان، 
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، دار السالم لؾـشر، التؽافؾ آجتؿاطل يف آسالمخالد، طبد الحؿقد،  -11

 . 2119الؼاهرة، الطبعة آولك، 

دار الجقؾ الجديد  آهؿقة آقتصادية لألطؿال التطقطقة،خالد، جربيـ،  -11

 .1432اهرة، الطبعة الثالثة، لؾـشر، الؼ

، دار اقتصاديات التـؿقة دراسات يف التجارب العربلالخالدي، محؿد،  -12

 .2112طاصؿ لؾـشر، بقروت، الطبعة الثاكقة، 

، تحؼقؼ محؿد خاصر، مؽتبة مختار الصحاحالرازي، محؿد بـ طبد الؼادر،  -13

 .1هـ، ج1415لبـان كاشرون، بقروت، لبـان، 

، ممسسة الؽتاب العربل، بقروت، م والتـؿقة آقتصاديةآسالالرمالل، زيد،  -14

 هـ.1435الطبعة آولك، 

، دار التـؿقة آقتصادية يف الػؽر آقتصادي آسالملالزمايؾ، طبد الرحؿـ،  -15

 .2115شباب الجامعة، الؼاهرة، الطبعة الثاكقة، 

وابل ، دار رالتـؿقة آقتصادية دراسات كظرية وتطبقؼقةالعجؾقين، خالد،  -16

 .2117طؿان لؾـشر، طؿان، الطبعة آولك، 

، دار الؿعرفة، طؿان، الطبعة العؿؾ التطقطل ريادة واكجارطؾقان، كاصح،  -17

 .2114آولك، 
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، دار العؿؾ التطقطل يف آسالم تجارب مـ العصر الحديثطؿاد، حؿدان،  -18

 .2113آكقار لؾـشر، بقروت، الطبعة الثالثة، 

، بحث مؼدم الخقري يف آردن القاقع والتطؾعاتالعؿؾ العقاصرة، حؿزة،  -19

 .2118لؿمتؿر العؿؾ الخقري، جامعة جرش، آردن، 

، دار شادي العؿؾ الخقري يف الخؾقج العربل دراسة تطبقؼقةالػـجري، محؿد،  -21

 .2117لؾـشر، الؼاهرة، الطبعة إولك، 

ات يف ، مجؿقطة محاضردراسات يف التـؿقة آقتصاديةمحؿد، طبد السالم،  -21

 .2113الؿركز القصـل لؾبحقث، طؿان، 

، دار حبايب لؾـشر، ثؿار العؿؾ الخقري يف آسالمالـاصري، محسـ،  -22

 . 2112الؼاهرة، الطبعة آولك، 

العؿؾ التطقطل يف الضػة الغربقة ودورة يف تحؼقؼ آستؼرار وديع، طبد اهلل،  -23

 . 2118الثاكقة، ، دار خؾدا لؾـشر، طؿان، الطبعة آقتصادي وآجتؿاطل

، الدار الجامعقة، الؼاهرة، الطبعة ثؼافة العؿؾ التطقطليقسػ، طبد الرحؿـ،  -24

 .2111آولك، 
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 ٍِخص اٌجؾش

 

عؿؾ الخقري مـ أهؿ إسالقب الؿستخدمة لؾـفقض بؿؽاكة يعترب ال 

ِة  الؿجتؿعات، حقث يؽتسب أهؿقة متزايدة يقمًا بعد يقم، خاصة مع اتساع الفقَّ

بقـ مقارد الدولة وازدياد احتقاجات الشعقب، حقث برز العؿؾ الخقري، وخاصة 

ب دورًا كبقرًا الققػ اإلسالمل، باطتباره إصارًا متؿقزًا لؾعؿؾ الخقري، والذي لع

يف سد تؾؽ الػجقة. فالدولة لؿ تعد قادرة طؾك  بالغ إهؿقة طرب التاريخ اإلسالمل

تقفقر احتقاجات أفرادها: لذلؽ كان ٓ بد مـ وجقد جفة أخرى تساكد الجفات 

الحؽقمقة، وتؽؿؾ دورها لتؾبقة آحتقاجات آجتؿاطقة لؾشعقب. ومـ هـا جاء 

ـ جقاكب هذا التعاون: حقث إكف أبرز مػفقم العؿؾ هذه البحث لقبقـ جاكبا ًم

الخقري، والؿػفقم الػؼفل التؼؾقدي والؿعاصر وآقتصادي لؾققػ اإلسالمل، 

مػفقم الؿقازكة العامة  -أيضا  -ودوره يف تخػقػ العبء طـ الدولة، كؿا أبرز 

لؾدولة وطجزها، وخصائصفا. وقد أثبت هذا البحث أن لؾققػ دورًا كبقرًا يف 

طالج أزمات الؿقازكة العامة لؾدولة، كؿا أثبت أن استؼاللقة مقازكة الققػ 

 .مرجحة طؾك دمجف يف الؿقازكة العامة لؾدولة

 

 

o  p 
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 ِمذِخ
يعترب العؿؾ الخقري بابًا مـ أهؿ أبقاب الشريعة اإلسالمقة: حقث كادت بف،  

يعترب إصارًا  وحثت طؾقف. ومـ أهؿ مقارد العؿؾ الخقري الققػ اإلسالمل، الذي

متؿقزًا لف: ففق سؿة مـ سؿات الؿجتؿع الؿسؾؿ، و يتصػ بالدوام: ٕن مـ 

شروصف بؼاء إصؾ والتصدق بثؿرتف، حقث إكف يتؿتع بؼقؿة اقتصادية كبقرة، يعتؿد 

طؾقفا يف تؿقيؾ مختؾػ الؿشروطات غقر الربحقة، ويعترب قطاطًا ثالثًا بشؽؾ مقاٍز 

ففق يؾعب دورًا مفؿًا يف تػعقؾ الدورة  لؾؼطاطقـ الحؽقمل والخاص:

آقتصادية، وتخػقػ العبء طـ الدولة، التل تسعك بذاهتا إلك الؿقازكة بقـ 

 إيراداهتا وكػؼاهتا العامة.

ومع تقسع الدولة وكشاصفا، وتدخؾفا يف الؿجآت آقتصادية  

دة إطباء وآجتؿاطقة: أدى ذلؽ إلك زيادة حجؿ اإلكػاق الحؽقمل: وبالتالل زيا

 الؿالقة لؾدولة، وتبعًا لذلؽ زادت حاجة الدولة إلك مقارد إضافقة.

ومـ هـا يليت اقرتاح مقازكة الققػ كنيراد مالل إضايف، لف دوره وأثره يف دطؿ  

 الؿقازكة العامة لؾدولة.

  :وؼهمٛ البشح 

 لؿ يجعؾ اإلسالم الؿسمولقة كامؾة طؾك طاتؼ الدولة، بؾ ترك الؿجال أمام 

الؿجتؿع لؾؿشاركة يف تدبقر شموكف، وكؾ ذلؽ مرتبط بالعؿؾ الخقري. ويعترب 

الققػ ممسسة كربى يف مـظقمة العؿؾ الخقري. والؿتتبع لتاريخ الققػ 
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اإلسالمل يجد أكف لعب دورًا يف الؿجال آقتصادي وآجتؿاطل. ويف الققت 

ؾك الؿجتؿع، الؿعاصر، ومع اتساع الدولة، وازياد حجؿ كػؼاهتا العامة ط

وتؼصقرها يف تؾبقة احتقاجات أفرادها: بسبب قؾة الؿقارد وزيادة الؿتطؾبات: فنن 

إمر الذي يطرح إشؽالقة محددة تتعؾؼ بالؽقػقة التل يؿؽـ لؾققػ مـ خاللفا 

الؼقام هبذا الدور لعالج هذا العجز. وبالتالل يؿؽـ صقاغة إشؽالقة هذا البحث 

 "يف طالج أزمات الؿقازكة العامة لؾدولة؟ما هق دور الققػ ": كأيت

 ويؿؽـ إبراز معالؿ هذه اإلشؽالقة مـ خالل إسئؾة أتقة: 

 ما هق الدور آقتصادي لؾققػ يف تخػقػ العبء طـ الدولة؟ 

 ما هل العـاصر الؿشرتكة بقـ مقازكة الققػ والؿقازكة العامة لؾدولة؟ 

 أو آستؼاللقة؟ ما هل القضعقة الؿـاسبة لؾققػ، هؾ هل الدمج 

  :أِىٗٛ البشح 

يستؿد البحث أهؿقتف مـ كقكف يتـاول كظام الققػ اإلسالمل كؿقرد فعال  

يساهؿ يف تحؼقؼ أهداف السقاسة آقتصادية لؾدولة، ويساطد طؾك تقفقر مقارد 

إضافقة، باطتباره يؿؾؽ وطاء اقتصاديًا: ففق يضؿ إراض الػالحقة، والبساتقـ، 

 قضاء، والؿحالت التجارية، والشركات الققػقة، وغقرها....وإراضل الب

 ويفدف البحث إلك: 

: تحديد مػفقم العؿؾ الخقري طؿقمًا، والققػ اإلسالمل كنصار متؿقز أوٓ 

 لف.

 : إبراز الدور آقتصادي لؾققػ، ومساهؿتف يف تخػقػ أطباء الدولة.ثاكقا
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 ، وبـقدها، وأسباب طجزها.: تحديد مػفقم الؿقازكة العامة، وخصائصفاثالثا

: إبراز دور الققػ يف دطؿ الؿقازكة العامة كؿمسسة لفا شخصقتفا رابعا

 الؿعـقية.

  :فشضٗٛ البشح 

يـطؾؼ هذا البحث مـ فرضقة مضؿقهنا أن الققػ ققة اقتصادية، يؿؾؽ مـ  

 لة.العـاصر التـؿقية وإدوات الؿالقة ما يمهؾف لعالج أزمات الؿقازكة العامة لؾدو

ومـ أجؾ اختبار الػرضقة السابؼة، وتحؼقؼ إهداف الؿتقخاة مـ البحث:  

 فؼد جاءت هذه الدراسة يف: مؼدمة، وثالثة مباحث، وخاتؿة.

أما الؿؼدمة، فؼد تضؿـت أهؿقة هذا الؿقضقع، وأهدافف، وإشؽالقتف، وخطتف 

 الفقؽؾقة.

 الؿبحث إول: مقازكة العؿؾ الخقري:

 العؿؾ الخقري. الػرع إول: مػفقم

 الػرع الثاين: الققػ كنصار متؿقز لؾعؿؾ الخقري.

 الػرع الثالث: الدور آقتصادي لؾققػ.

 الػرع الرابع: مساهؿة الققػ يف تخػقػ العبء طـ الدولة.

 الؿبحث الثاين: مدخؾ طام لؾتعريػ بالؿقازكة العامة:

 الػرع إول: مػفقم الؿقازكة العامة. 

 م طجز الؿقازكة العامة.الػرع الثاين: مػفق
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 الػرع الثالث: مبادئ الؿقازكة العامة. 

 الػرع الرابع: بـقد الؿقازكة العامة.

 مقازكة الققػ وطالقتف بالؿقازكة العامة لؾدولة:: الؿبحث الثالث

الػرع إول: العـاصر القضقػقة الؿشرتكة بقـ مقازكة الققػ والؿقازكة العامة 

 لؾدولة.

 زكة العؿؾ الخقري: الدمج أو آستؼاللقة؟الػرع الثاين: مقا

 الػرع الثالث: مؼرتحات تطبقؼقة.

وأما الخاتؿة، فؼد حقت تؼققؿًا طامًا لؿباحث الدراسة، ورصدًا دققؼًا  

 لـتائجفا.
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 املبحح األول
 ًّ اخلريِٞٛاصٔخ اٌؼ 

تل مؿا ٓ شؽ فقف أن التاريخ اإلسالمل ِسِجؾٌّ حافؾ بلطؿال الخقر، ال 

تعددت وتـقطت مػاهقؿف ومصادر تؿقيؾف، وكاكت إحدى الخصائص التل 

ٓزمت الحضارة اإلسالمقة. والؿتلمؾ يف تاريخ العؿؾ الخقري يجد أن الققػ 

يؿثؾ أهؿ أكقاع إطؿال التطقطقة: وذلؽ بؿا يؿتاز بف مـ كظام متؽامؾ دققؼ، وما 

وما حؼقؼة الققػ؟ وما يتصػ بف مـ آستؿرارية، فؿا حؼقؼة العؿؾ الخقري؟ 

 مؽاكتف يف الؼرآن والسـة؟

 :ٙالفشع األٔه: وفًّٕ العىن ارتري 

إن مصطؾح العؿؾ الخقري لؿ َيِرد هبذا الرتكقب يف كتب الػؼف اإلسالمل، وٓ  

يف مصادر الدراسات اإلسالمقة، غقر أن بعض الباحثقـ الؿعاصريـ وضعقا 

 لتعريػات ما يليت:تعريػات لؿػفقم العؿؾ الخقري، ومـ هذه ا

الـػع الؿادي أو الؿعـقي، ": ما قالف الدكتقر طؾل بـ إبراهقؿ الـؿؾة بلكف -1

الذي يؼدمف اإلكسان لغقره، دون أن يلخذ طؾقف مؼابالً ماديًا، ولؽـ لقحؼؼ هدفًا 

 . (1)"خاصًا أكرب مـ الؿؼابؾ الؿادي

                                                           

(، يقجد 1إبراهقؿ الـؿؾة، العؿؾ الخقري اإلسالمل يف ضقء التحديات الؿعاصرة، )ص . طؾل بـ(1)

 .، مـ مذكرة الؿاسرت لؾعؿؾ الخقري8رابط يف الصػحة 
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َف بلكف -2 آجتؿاطقة، مساهؿة إفراد يف أكشطة الرطاية والتـؿقة ": وُطرِّ

يؼقم طؾك تعاون إفراد مع بعضفؿ البعض يف سبقؾ تؾبقة احتقاجات مجتؿعفؿ: 

إمر الذي يدفعفؿ لتؼديؿ التربع بجفقدهؿ وأوقاهتؿ وأمقالفؿ لخدمة همٓء 

 . (1)"إفراد، هبدف تحؼقؼ الخقر والؿـػعة

مجؿقع الـشاصات " وطرفف الباحث آقتصادي فارس مسدود بلكف:  -3

ة، التل يؼقم هبا إفراد والؿمسسات ومـظؿات الؿجتؿع الؿدين، التل الؿـظؿ

 . (2)"هتدف إلك خدمة الؿجتؿع، وتعزيز ثؼافة التؽافؾ والتضامـ فقف

 :ٙالفشع الجاٌ٘: الٕقف نإطاس وتىٗض لمعىن ارتري 

يعترب الققػ أهؿ مؽقن لؿـظقمة العؿؾ الخقري والتضامـ آجتؿاطل: ففق  

خقري، وهذا ما جعؾ مـف أكؿقذجًا خقريًا متؿقزًا طـ باقل  كظام شرطل وطؿؾ

 إطؿال الخقرية إخرى، إلزامقة كاكت أو صقطقة.

 تعريػ الققػ:  -1

 : (لغة)الققػ  -1-1

أي َحَبَسف َحْبسًا ومـعف وأمسؽف سجـف، وحبس الشلء، وقػف فال يباع 

                                                           

كؾثقم وهابل، التسقيؼ يف الؿـظؿات غقر الفادفة لؾربح، الجؿعقات كؿقذجا، رسالة ماجقستقر يف  .(1)

ية والتجارية وطؾقم التسققر، جامعة محؿد بققرة، العؾقم آقتصادية، كؾقة العؾقم آقتصاد

 (.3، )ص2111 -2111بقمرداس، 

(، 3. فارس مسدور، الزيادة يف العؿؾ الخقري وربطف بالتـؿقة: الزكاة وإوقاف كؿقذجا، )ص(2)

  الرابط التالل:بحث مقجقد طؾك 

tps://giem.kantakji.com/article/details/ID/103ht  

https://giem.kantakji.com/article/details/ID/103
https://giem.kantakji.com/article/details/ID/103
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 . (1)وٓيقرث، وإكؿا تؿؾؽ غؾتف ومـػعتف

بؿعـك: القققف خالف الجؾقس، يؼال: وقػ وجاء يف معجؿ لسان العرب 

 . (2)بالؿؽان وْقػًا و ُوُققفًا، ويؼال: وَقَػِت الدابُة َتِؼُػ ُوُققفًا، ووقػتفا أكا َوْقَػًا

  الققػ يف الػؼف اإلسالمل التؼؾقدي: -1-2-1

اختؾػ الػؼفاء يف تعريػفؿ لؾققػ، غقر أن آختالف الحاصؾ يؽؿـ يف أن  

لشروط أو إركان يف تعريػف، والبعض أخر يؽتػل معظؿفؿ يدرج بعض ا

بؿػفقمف، حتك إن التعاريػ الؿـسقبة لألئؿة إربعة لقست تعريػات خاصة هبؿ، 

ابـ وإكؿا استـبطفا أتباع الؿذاهب مـ فؼف أئؿتفؿ. والتعريػ الؿختار هق تعريػ 

 . (3)"تحبقس إصؾ وتسبقؾ الثؿرة" حقث طرفف بلكف: قدامة الؿؼدسل،

 وسبب اختقار هذا التعريػ أمران:

إن شئت حبست أصؾفا : »- ملسو هيلع هللا ىلص -كقكف مستـبطًا مـ حديث الـبل  -

 . (4)«وتصدقت هبا

                                                           

. الؿعجؿ القسقط، مجؿع الؾغة العربقة، اإلدارة العامة لؾؿعجؿات وإحقاء الرتاث، مؽتبة الشروق (1)

 (.152، )ص 2114، الؼاهرة، مصر، 4الدولقة، ط

ؿد أحؿد حسب . أبق الػضؾ محؿد ابـ مـظقر، لسان العرب، تحؼقؼ: طبد اهلل طؾل الؽبقر، مح(2)

 (.4898، )ص1919الؼاهرة، مصر،  -اهلل، هاشؿ محؿد الشاذلل، الجزء إول، دار الؿعارف 

محؿد بـ قدامة الؿؼدسل، الؿغـل، تحؼقؼ: محؿد شرف الديـ خطاب، محؿد السقد، الجزء  .(3)

 (.487، )ص 2114السابع، دار الحديث، الؼاهرة، مصر، 

(، باب ما يؾحؼ اإلكسان مـ الثقاب بعد وفاتف، والرتمذي 1631أخرجف مسؾؿ طـ أبل هريرة ) .(4)

(، كتاب القصايا، باب: 2881(، كتاب إحؽام، باب: يف الققػ، وأبق داوود طـف )1376طـف )

 ما جاء يف الصدقة طـ الؿقت.
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أن هذا التعريػ لؿ يُخض يف إركان والشروط، والخقض يف إركان   -

 والشروط قد يخرج التعريػ طـ الغرض الذي وضع ٕجؾف.

 الققػ يف الػؽر اإلسالمل الؿعاصر: -1-2-2

مـع التصرف يف رقبة العقـ التل يؿؽـ ": بلكف مـذر قحػفف الدكتقر طر 

 . (1)آكتػاع هبا مع بؼاء طقـفا، لجفة مـ جفات الرب ابتداًء واكتفاءً 

جفقد مجتؿع متؿؽـ، بدواع  ": بلكف طؾل محؿد يقسػ الؿحؿديوطرفف  

ضؿان ورؤى متػاوتة، لتثبقت خقر أو استحداثف، أو درء شر أو التحصقـ مـف، و

آستؿرار بؿـع الزوال اإلرادي، وإلزام التشغقؾ الؿستؼبؾل بحده إدكك: وذلؽ 

لحػظ قرار وذاتقة الؿجتؿع إذا ماَدت بف ضروف ومتغقرات السقاسة أو آقتصاد 

برواٍس محؿقٍة، ومشروطقٍة محؼؼٍة، وإشراٍف مـضبٍط، وهذا التعريػ ما هق إٓ 

  .(2)تػصقؾ مجؿؾ لرسالة الققػ

 الققػ مـ مـظقر اقتصادي: -1-2-3

تحقيؾ لألمقال طـ آستفالك، ": بلكف الخبقر آقتصادي مـذر قحػطرفف  

واستثؿارها يف أصقل رأسؿالقة إكتاجقة، تـتج الؿـافع واإليرادات التل تستفؾؽ يف 

. أي: تحقيؾ جزء مـ الدخقل والثروات الخاصة (3)"الؿستؼبؾ، جؿاطقًا أو فرديًا

                                                           

. مـذر قحػ، الققػ اإلسالمل: تطقره إدارتف تـؿقتف، دار الػؽر، الطبعة إولك، دمشؼ، سقريا، (1)

 (.62، )ص2111

طؾل محؿد يقسػ الؿحؿدي، الققػ فؼفف وأكقاطف، ممتؿر إوقاف إول يف الؿؿؾؽة العربقة  (2)

 (.151، )ص2111السعقدية، جامعة أم الؼرى، مؽة الؿؽرمة، 

 (.66مرجع سابؼ )ص مـذر قحػ، الققػ اإلسالمل تطقره إدارتف تـؿقتف، (3)
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فؾقة دائؿة، تخصص مـافعفا مـ سؾع وخدمات وطقائد لتؾبقة إلك مقارد تؽا

احتقاجات الجفات والػئات الؿستػقدة: مؿا يساهؿ يف زيادة الؼدرات الالزمة 

لتؽقيـ وكؿق الؼطاع الخقري، الذي يعد أساس آقتصاد آجتؿاطل يف آقتصاد 

ن الققػ ٓ يراد : ٕكف مـ الؿعاين والؿؼاصد الؿدركة طؼالً وُطرفًا أ(1)اإلسالمل

ِة، وذلؽ يستدطل تقصقد الطبقعة  بف ذات الققػ، إكؿا يراد مـف استدامة َدرِّ الَغؾَّ

 . (2)آستثؿارية لؾققػ وآستثؿار: ٕجؾ تقسقع إصقل الققػقة

 :الفشع الجالح: الذٔس االقتصادٙ لمٕقف 

 -ف وتعالك سبحاك -الققػ لقس مسللة تعبدية، غايتفا الرب والتؼرب إلك اهلل  

فحسب، وذلؽ بتطبقؼ أحؽامف الػؼفقة التؼؾقدية، بؾ هق مسللة هتتؿ بلطؿال الؿال 

وآقتصاد وآستثؿار والتسققر والرقابة، ومرتبطة بالتققعات، وبطبقعة اإلكسان 

والتحقٓت التل تطرأ طؾقف فؽريًا وطؿؾقًا واقتصاديًا وسقاسقًا يف الؿجتؿع 

 . (3)قصـل والدولل معاالؿعاصر، طؾك الؿستقيقـ ال

وإذا كظركا إلك صبقعة إمقال الققػقة، بحسب محؾفا، كجد أهنا أمقال طؼارية  

أو مـؼقلة، باإلضافة إلك طـصر العؿؾ، والذي يتؿثؾ يف الـظارة والرقابة 

واإلشراف. ففذه العـاصر كػقؾة بنكشاء ممسسة اقتصادية قائؿة بذاهتا، يؽقن لفا 

                                                           

، الؼاهرة، مصر،  1يف آقتصاد اإلسالمل، دار الػجر، ط صالح صالحل، الؿـفج التـؿقي البديؾ (1)

 (.638، )ص2116

، كؾقة 44طبد الجبار السبفاين، دور الققػ يف التـؿقة الؿستدامة، مجؾة الشريعة والؼاكقن، العدد (2)

 (.51، ) ص2111الؼاكقن، جامعة اإلمارات العربقة الؿتحدة، أكتقبر 

سالمل يف ضقء تحديات التاريخ ومستؾزمات الػؽر، مجؾة اكظر: حسـ الؼرواشل، الققػ اإل .(3)

 (.19، )ص2113، إماكة العامة لألوقاف، الؽقيت، ماي 13إوقاف، العدد 
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لتـؿقة آقتصادية، ققاسًا طؾك الؿمسسات آقتصادية دور كبقر وفعال يف ا

 إخرى الؿـتشرة يف الؿجتؿعات الؿعاصرة.

ما معـاه أن الققػ يف أصؾف وصقرتف ثروة إكتاجقة، تقضع مـ أجؾ التقضقػ  

آستثؿاري طؾك سبقؾ الديؿقمة وآستؿرارية، يؿـع بقعف أو استفالك ققؿتف، 

ؿا يحرم آطتداء طؾقف. وهذا يعـل أن الققػ لقس ويؿـع تعطقؾف طـ آستغالل، ك

 . (1)مؾؽًا جامدًا يف الحاضر، ولؽـف استثؿار تراكؿل، يتزايد يقمًا بعد يقم

 :ٛالفشع الشابع: وظاِىٛ الٕقف يف ختفٗف العبٞ عَ الذٔل 

يستطقع الققػ أن يساهؿ يف تخػقػ العبء طـ الؿقازكة العامة لؾدولة، مـ  

القضائػ التل تمديفا الؿقازكة يف الحقاة آقتصادية  خالل أدائف لبعض

وآجتؿاطقة. ويتققػ الدور الذي يمديف الققػ يف التخػقػ طـ الؿقازكة العامة 

مـ حقث الشؽؾ الػؼفل والؼاكقين  -حسب كقطف والغرض مـف، فالققػ يصـػ 

إلك طام وخاص ومشرتك: فالققػ العام: هق ما كان غرضف يشؿؾ الؿجتؿع  -

امؾف أو جزءًا مـف، سقاء أكان هذا الشؿقل لؾـاس كؾفؿ أم لؾؿسؾؿقـ أم لؿـ بؽ

يؼقؿقن يف مـطؼة محددة، وبذلؽ يؽقن الققػ طامًا إذا كان لؾػؼراء، مسؾؿفؿ 

وغقر مسؾؿفؿ، أو كان لػؼراء الؿسؾؿقـ فؼط أو لػؼراء غقر الؿسؾؿقـ وحدهؿ، أو 

 أو إهؾل ويسؿك –ػ الخاص كان لػؼراء مـطؼة بعقـفا دون غقرها. أما القق

ي  رِّ : ففق ما اختص القاقػ بثؿراتف ومـافعف شخصًا معقـًا أو أشخاصًا -الذُّ

بلطقاهنؿ، وأهنؿ يعقـقن بصالهتؿ التل التل يؿتقن هبا إلقف، كلن يؽقن الققػ طؾك 

                                                           

صالح الؿالؽ، تـؿقة مقارد الققػ والؿحافظة طؾقفا، أبحاث ممتؿر إوقاف إول، جامعة أم  .(1)

 (.72، )ص2111الؼرى، مؽة الؿؽرمة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، 
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جقران لؾقاقػ بعددهؿ وبلسؿائفؿ، أو طؾك زوجة، أو أوٓده وذرياهتؿ مـ 

ي: إذ غالبا ما يجؿع بعدهؿ. والققػ ال رِّ ؿشرتك: و هق أكثر شققطا مـ الققػ الذُّ

القاقػ يف أغراضف أطؿال الرب العامة مع الرب الخاص بلهؾف وذويف: فقجعؾ كصػ 

 . (1)وكصػف ٕهؾف وذريتف -مثال  -إيراد الققػ لؾػؼراء والؿساكقـ 

جتؿع لذلؽ: يؿؽـ الؼقل بلن الققػ يعترب مصدر ققة مزدوجة، لؽؾ مـ الؿ 

والدولة معًا: أما مـ حقث كقكف مصدرًا لؼقة الؿجتؿع: ففق يقفر ممسسات 

وأكشطة أهؾقة تؾبل حاجات طامة وخاصة. وأما كقكف مصدرًا لؼقة الدولة: ففق 

يخػػ طـفا أطباء الؼقام بلداء خدمات التؽافؾ: مؿا يعقـفا طؾك الؼقام بقضائػفا 

دفاع، والؼقام بالؿشروطات التـؿقية إساسقة يف حػظ إمـ، والؼقام بقاجب ال

 .(2)العؿالقة

 

 

 

                                                           

دراسة  –أحؿد طبد الصبقر طبد الؽريؿ أحؿد، دور الققػ يف تخػقػ العبء طـ الؿقازكة العامة  .(1)

 (.327، )ص2113، جقان 3أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد -مطبؼة طؾك الؿقازكة الؿصرية 

 (.327/328. الؿرجع السابؼ، )ص(2)
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 املبحح الجاني

 خً ػبَ ٌٍزؼش٠ف ثبدلٛاصٔخ اٌؼبِخِذ 

 

  :ٛالفشع األٔه: وفًّٕ املٕاصٌٛ العاو  

هـاك العديد مـ التعاريػ التل أوردت لؾؿقازكة العامة، وطؾك الرغؿ مـ  

صب يف كػس الؿضؿقن. ومـ أهؿ اختالف هذه التعاريػ يف صقاغتفا، إٓ أهنا ت

 السؾطة صرف مـ معتؿد تؼدير هل العامة الؿقازكة": هذه التعاريػ وأوضحفا

 معقـة. زمـقة فرتة لؾدولة، خالل العامة واإليرادات لؾـػؼات الؿعَتَؿدة، التشريعقة

زمـقة،  لػرتة واجتؿاطقة ومالقة اقتصادية أهداف لتحؼقؼ وسقؾة طـ طبارة وهل

 الربامج مـ طدداً  تتضؿـ و قاكقكقًا، ومعتؿدة سـقيًا، تقضع قةخطة مال ففل

 .(1)الزمـقة الػرتة هذه خالل الدولة تـجزها سقف التل والؿشاريع

 :ٛالفشع الجاٌ٘: وفًّٕ عذض املٕاصٌٛ العاو 

تعددت التعاريػ التل حاولت أن تحدد مػفقمًا دققؼًا لعجز الؿقازكة العامة  

 لؾدولة، ومـ أهؿفا:

ز الؿقازكة العامة لؾدولة هق إحدى الظقاهر إساسقة لؾؿالقة العامة، طج"

                                                           

 (.29لؿالقة العامة، دار صػاء لؾطباطة والـشر، طؿان، )صإبراهقؿ طؾل طبد اهلل، أكقر العجارمة، ا .(1)

o  p 
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زكة زيادة اإلكػاق الحؽقمل طـ صريؼ اإليرادات اويؼصد بالعجز يف الؿق

. وهل قصقر اإليرادات العامة (1)الحؽقمقة، أي: طدم تقازن الؿقازكة العامة

 . (2)"الؿؼدرة لؾدولة طـ سداد الـػؼات الؿؼدرة

 جالح: وبادئ املٕاصٌٛ العاوٛ:الفشع ال 

 : مبدأ السـقية -1

مضؿقن هذا الؿبدأ أن تؼقم السؾطة التـػقذية بنطداد مشروع الؿقازكة العامة  

لؾدولة يف مدة اثـل طشر شفرًا الؿؼبؾة، طؾك أن تؼقم السؾطة التشريعقة بالؿصادقة 

ير كػؼات طؾك هذا الؿشروع. ومـف يتضح لـا أكف مـ خالل مبدأ السـقية يتؿ تؼد

الدولة وإيراداهتا لؿدة سـة واحدة، فقتؿ إطدادها وتـػقذها خالل فرتة زمـقة وهل 

 السـة.

 مبدأ الشؿقلقة: -2

ٓ بد أن تؽقن الؿقازكة العامة شامؾة لؽؾ الـػؼات العامة وإيراداهتا، فال بد أن  

تدرج فقفا جؿقع الؿقارد قبؾ أن تقجف لؿختؾػ مجآت اإلكػاق العام، ومبدأ 

لشؿقل يعتؿد أساسًا طؾك أن تشتؿؾ الؿقازكة طؾك الـػؼات واإليرادات بطرفقفا ا

بشؽؾ كامؾ، ولقس بشؽؾ كاقص، بقـ أجزاء مـ الـػؼات واإليرادات، أي: ٓ بد 

                                                           

طبد الؾطقػ ماجد، ملمقن دقامسة، الديـ العام الداخؾل وطجز الؿقازكة العامة لؾدولة إردكقة، . (1)

 .2111/ اإلمارات العربقة، 87، العدد 22مجؾة آفاق اقتصادية، مجؾد

 الػؼف اإلسالمل، دار الـػائس، إردن، حسقـ راتب يقسػ ريان، طجز الؿقازكة وطالجف يف. (2)

 .92، ص1999
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أن تؽقن الـػؼات مػصقلة طـ اإليرادات، وٓ بد أن تظفر بؽؾ مبالغفا دون 

 استثـاء.

 مبدأ وحدة الؿقازكة: -3

كة واحدة تحتقي طؾك كؾ الـػؼات العامة واإليرادات الحؽقمة تعد مقاز 

العامة، مفؿا تعددت مصادر اإليرادات العامة، ومفؿا تـقطت أوجف اإلكػاق العام، 

بتـقع وتعدد الؿمسسات والفقئات العامة التل تـػؼ طؾقفا الدولة، فذكر كؾ 

ؾطة اإليرادات العامة والـػؼات العامة يف جدول واحد يبسط ويسفؾ طؾك الس

التشريعقة طؿؾقة الرقابة مـ جفة، ويسفؾ طؾك السؾطة التـػقذية طؿؾقة التؼدير مـ 

جفة أخرى، والتعرف طؾك رصقد الؿقازكة العامة لؾدولة: وبالتالل التعرف طؾك 

 . (1)الؿركز الؿالل لؾدولة

 مبدأ تقازن الؿقازكة:  -4

عادية مع كؾ تعتؿد هذه الؼاطدة طؾك ضرورة تساوي كؾ اإليرادات العامة ال 

الـػؼات العامة لؾدولة، وٓ بد أن تؽقن هـاك زيادة وٓ كؼصان فقفا، فاإليرادات 

العامة ٓ تشؿؾ إمقال التل تحصؾ طؾقفا الدولة طـ صريؼ آقرتاض أو طـ 

صريؼ خؾؼ وسائؾ جديدة. ولؼد شفدت هذه الؼاطدة تطقرًا كبقرًا يف الػؽر 

 الحقاة آقتصادية، فؾؼد كاكت الـظرية التؼؾقدية الؿالل: كتقجة لتطقر دور الدولة يف

السائدة يف الؼرن التاسع طشر، وخالل الـصػ إول مـ الؼرن العشريـ، تؼدس 

                                                           

دراسة مؼاركة:  –لحسـ دردوري، سقاسة الؿقزاكقة يف طالج الؿقازكة العامة لؾدولة  -اكظر:. (1)

 . 2113/2114أصروحة دكتقراه،  -تقكس -الجزائر 
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تقازن الؿقازكة العامة: أي: أهنا تممـ بضرورة تساوي الـػؼات العامة مع 

حرب ، التل أطؼبتفا ال1929اإليرادات العامة، لؽـ بعد إزمة آقتصادية طام 

العالؿقة الثاكقة، أصبح مـ غقر الؿؿؽـ آلتزام بتحؼقؼ التقازن بالقسائؾ 

آطتقادية: لذلؽ تؾجل الدولة إلك الؿصادر غقر آطتقادية لتؿقيؾ كػؼاهتا العامة 

والؿتزايدة، وكـتقجة لذلؽ فؼدت قاطدة تقازن الؿقازكة العامة صػتفا، وأصبح 

و سالبًا، ويف بعض إحقان يؽقن مـ الؿؿؽـ أن يؽقن رصقدها مقجبًا أ

 . (1)متقازيًا، وذلؽ وفؼًا لؿا يتؿاشك مع إحقال آقتصادية لؾدولة 

 مبدأ طدم التخصقص: -5

وأساس هذه الؼاطدة هق طدم تخصقص إيراد معقـ مـ أجؾ تغطقة كػؼة  

معقـة، ولؽـ تجؿع كؾ اإليرادات دون تخصقص يف قائؿة واحدة، ويف الجاكب 

ؿة الـػؼات العامة، فال يجقز تخصقص إيراد معقـ مـ أجؾ تؿقيؾ إكػاق أخر قائ

معقـ: فتخصقص إيرادات معقـة يػؼد الؿقازكة العامة مروكتفا، زيادة طؾك ذلؽ فؼد 

يمدي إلك اإلسراف إذا كان حجؿ اإليراد الؿخصص لإلكػاق العام كبقرًا، أو قد 

 . (2)لـػؼات الالزمة لؾخدمة يخؾ بلداء الخدمة إذا كان حجؿ اإليراد يؼؾ طـ ا

 :ٛالفشع الشابع: بٍٕد املٕاصٌٛ العاو 

الؿقازكة العامة يف مجؿؾفا تتؽقن مـ طـصريـ: اإليرادات العامة والـػؼات  

العامة، وبقـفؿا ارتباط وثقؼ: ٕن الـػؼات العامة هل مـ وضائػ الدولة، وهذا 

                                                           

 .231، ص2115لؼاهرة، طبد الحؿقد طبد الؿطؾب، اقتصاديات الؿالقة العامة، الدار الجامعقة، ا .(1)

 .69، ص2111. فقزي فرحات، الؿالقة العامة، مـشقرات الحؾبل، بقروت، (2)
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طقة هذه الـػؼات، ومـ هـا يجعؾفا بحاجة إلك إيرادات طامة تؽقن قادرة طؾك تغ

 وجب تقضقح مقجز لفذيـ العـصريـ:

يؼصد باإليرادات العامة مجؿقطة مـ الدخقل التل تحصؾ : اإليرادات العامة

طؾقفا الدولة مـ الؿصادر الؿختؾػة: مـ أجؾ تغطقة كػؼاهتا العامة، وتحؼقؼ 

 . (1)التقازن آقتصادي وآجتؿاطل

  ُٕعادٖٛ أٔ غري عادٖٛ:ٔاإلٖشادات العاوٛ قذ ته 

 اإلٖشادات العادٖٛ:  -1-1

يؼصد هبا تؾؽ التل تحصؾفا الدولة بصػة مـتظؿة ودورية، وهل: الضرائب  

 والرسقم ودخؾ أمالك الدولة.

 الضرائب:  -1-1-1

مبؾغ مـ الـؼقد، يجـقف أحد إشخاص العامة جربًا مـ إفراد، بشؽؾ هنائل،  

 . (2)اسة العامة لؾدولةودون مؼابؾ خاص: هبدف القفاء بؿؼتضقات السق

بلهنا فريضة مالقة، يدفعفا الػرد جربًا إلك الدولة أو أحد  -أيضا  -وتعرف  

هقئاهتا العامة الؿحؾقة، وبصػة هنائقة: مساهؿة مـف يف التؽالقػ وإطباء العامة، 

 . (3)دون أن يعقد طؾقف كػع خاص مؼابؾ دفعف لؾضريبة

                                                           

، 2111سقزي طدلل كاشد، القجقز يف الؿالقة العامة، اإلسؽـدرية، دار الجامعة الجديدة لؾـشر، .(1)

 (.85)ص

، 2114ة، مجدي شفاب، أصقل آقتصاد العام، الدار الجامعقة الجديدة، اإلسؽـدري .(2)

 (. 313)ص

 (.55، )ص2113محؿد الصغقر بعؾل، الؿالقة العامة، دار العؾقم لؾـشر والتقزيع، الجزائر،  .(3)
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 : الرسقم -1-1-2

ه الدولة، ويدفعف الػرد يف كؾ مرة تمدى إلقف الرسؿ مبؾغ مـ الؿال تحدد 

خدمة معقـة تعقد طؾقف بـػع خاص، وتـطقي يف كػس الققت طؾك مـػعة طامة 

غالبة، وهذا ما يؿقز الرسؿ طـ الضريبة: فالضريبة تجبك مـ الػرد جربًا، بغض 

الـظر طـ الؿـافع التل تعقد طؾقف. أما الرسؿ، فلساس تحصقؾف هق الؿـػعة الخاصة 

 . (1)التل تعقد طؾك دافعف مـ خدمة معقـة تمديفا الدولة

  :ٛدخن أوالك الذٔل 

ويؼصد بلمالك الدولة جؿقع مؿتؾؽات الدولة مفؿا كان كقطفا، وتشؿؾ  

جؿقع مؿتؾؽات الدولة العؼارية التل تتؽقن مـفا إراضل الزراطقة، والغابات، 

ا أصبحت تؿؾؽف الدولة يف والؿـاجؿ، والؿحاجر، والؿاّلحات، يضاف إلك ذلؽ م

العصر الحديث مـ مشروطات صـاطقة وتجارية، وأسفؿ وسـدات الشركات، 

  .(2)وغقرها

 اإليرادات غقر العادية: -1-2

وهل اإليرادات آستثـائقة، ومـفا: الؼروض، واإلصدار الـؼدي، واإلطاكات، 

 والفدايا...

 : الؼروض العامة -1-2-1

لدولة أو أحد هقئاهتا مع الجؿفقر أو مع الؼرض هق طبارة طـ طؼد تربمف ا 

                                                           

، 4. حامد طبد الؿجقد دراز، مبادئ آقتصاد العام، ممسسة شباب الجامعة، اإلسؽـدرية، ط(1)

 (.53، )ص1979

 (.53الؿرجع كػسف )ص .(2)
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دولة أخرى، تؾتزم بؿقجبف طؾك سداد مبؾغ الؼرض وفقائده بحؾقل مقطد السداد، 

 . (1)ويؽقن ذلؽ صبؼًا إلذن السؾطة التشريعقة

وقد تؾجل الحؽقمة إلك الؼروض العامة لتؿقيؾ بعض كػؼاهتا، وخاصة يف  

ستثؿار(، أو مقاجفة كػؼات حآت تؿقيؾ طؿؾقات تؽقيـ رأس الؿال )آ

الحروب، وتعقيض الخسائر الـاتجة طـفا، أو مقاجفة طجز ممقت يف اإليرادات 

 . (2)العامة لؾدولة

  :اإلصدار الـؼدي -1-2-2

يتؿثؾ اإلصدار الـؼدي يف خؾؼ كؿقة إضافقة مـ الـؼد القرقل، تستخدمفا 

م بنصدار الـؼقد اإلضافقة الدولة يف تؿقيؾ كػؼاهتا العامة. وتستطقع الدولة أن تؼق

 البـؽ –بـؽ اإلصدار إذا كاكت هل التل تتقلك طؿؾقة اإلصدار، أو إذا كان 

 . (3)مممؿًا فقفا – الؿركزي

 : اإلطاكات والفدايا -1-2-3

تتؾؼك بعض الدول الـامقة إطاكات مـ دول أو ممسسات أجـبقة، وتسؿك هذه  

كات هذه الدول يف تـػقذ بعض اإلطاكات باإلطاكات الخارجقة، وتساطد اإلطا

                                                           

، 2111ديات الؿالقة العامة، دار دجؾة، الطبعة إولك، طؿان، سعقد طؾل العبقدي، اقتصا .(1)

 (.164)ص

 (. 76، ) ص1987/1988. طؾل لطػل، اقتصاديات الؿالقة العامة، الؼاهرة، مؽتبة طقـ شؿس، (2)

طادل فؾقح العؾل وصالل محؿقد كداوي، اقتصاديات الؿالقة العامة، العراق، جامعة الؿقصؾ، . (3)

 (.262، ) ص 2، ج1989
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 . (1)الؿشاريع، ويف سد العجز يف مقازكتفا

وأما الفبات، ففل الؿبالغ الـؼدية أو الؿؿتؾؽات التل تمول إلك الدولة كتقجة  

ٓكؼطاع القارث، أو التل تدفع وتؼدم اختقارًا بقاسطة إفراد والشركات طؾك 

 . (2)التل تؼع داخؾ البالدشؽؾ تربطات لؿقاجفة حآت الحروب أو الؽقارث 

 الٍفكات العاوٛ: -2

 تعريػ الـػؼات العامة: -2-1

 مـ أهؿ التعاريػ القاردة طـد طؾؿاء الؿالقة لؾـػؼة العامة ما يليت: 

الـػؼة العامة هل: صرف إحدى الفقئات واإلدارات العامة مبؾغًا معقـًا  -

 . (3)لغرض سداد إحدى الحاجات العامة

مة الؿالقة لؾدولة، أو أحد تـظقؿاهتا، بؼد هل: مبؾغ كؼدي يخرج مـ الذ -

 . (4)إشباع حاجة طامة

 الغرض مـ الـػؼات العامة: -2-2

يشرتط يف الـػؼة العامة أن تؽقن مقجفة لصالح الؿجتؿع مـ أجؾ إشباع  

حاجاتف ورغباتف، أي: أن الفدف مـفا هق تحؼقؼ الـػع العام أو الؿصؾحة العامة، 

                                                           

، ) ص 1988محؿد شاكر طصػقر، أصقل الؿقازكة العامة، الرياض، مؽتبة الصػحات الذهبقة،  .(1)

355.) 

 (.356الؿرجع كػسف ) ص  .(2)

 (.23،)ص2113. محؿد الصغقر بعؾل، الؿالقة العامة، دار العؾقم والـشر والتقزيع، الجزائر، (3)

، دمشؼ: مـشقرات جامعة دمشؼ، 2. طبد الؽريؿ صادق بركات، آقتصاد الؿالل، ط(4)

 (.61، )ص 1992/1993
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تل هتدف إلك إشباع الحاجات الخاصة، أو تحؼقؼ بحقث ٓ تعترب كػؼة طامة تؾؽ ال

مـػعة خاصة. ومـ أمثؾة الـػؼات العامة اإلكػاق طؾك الؼضاء والدفاع والتعؾقؿ 

والصحة، فنذا قامت الدولة بنكػاق مبؾغ مـ الؿال إلكشاء حديؼة خاصة ٕحد 

. أصحاب السؾطة والـػقذ، ففذا الؿبؾغ ٓ يعترب بلي شؽؾ مـ إشؽال كػؼة طامة

والـػؼات العامة تؿقل مـ الضرائب والرسقم والؼروض بلكقاطفا الؿختؾػة، والتل 

يؼع طبمها طؾك جؿقع إفراد، ومـف يؽقن مـ حؼفؿ جؿقعًا آستػادة مـ هذه 

 . (1)الـػؼات: تؿاشقًا مع مبدأ العدالة ومراطاة الصالح العام

حاجات العامة، والتل ومـف كالحظ أن الفدف إول لؾـػؼة العامة هق إشباع ال 

 تؼسؿ إلك كقطقـ، وهؿا: 

 الحاجات الؿستحؼة:   - أ

وهل تؾؽ الحاجات الحديثة اإلشباع، مثؾ: إشباع حاجات اإلسؽان والـؼؾ  

والتعؾقؿ، وتحدد كقطقة هذه الخدمات وأهؿقتفا حسب الؿذهب آقتصادي 

الحقاة  والسقاسل السائد، إضافة إلك مققل الدولة يف التدخؾ بشؽؾ متزايد يف

 آقتصادية وآجتؿاطقة.

 الحاجات آجتؿاطقة:  - ب

و هل طبارة طـ الحاجات إساسقة التل ترتبط بؼقام الدولة بلدائفا، مثؾ:  

 إشباع حاجات الدفاع وإمـ، والؼضاء، والبـقة إساسقة.

                                                           

، 2111سقزي طدلل كاشد، القجقز يف الؿالقة العامة، اإلسؽـدرية، دار الجامعة الجديدة لؾـشر، .(1)

 (.33)ص 
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 املبحح الجالح

 ػاللزٙب ثبدلٛاصٔخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخِٛاصٔخ اٌٛلف ٚ 

 

 العٍاصش الٕظٗفٗٛ املؼرتنٛ بني وٕاصٌٛ الٕقف ٔاملٕاصٌٛ العاوٛ الفشع األٔه :

 لمذٔلٛ:

مـ خالل التعرف طؾك كؾ مـ ماهقة الؿقازكة العامة، والققػ، يؿؽـ الؼقل  

 بقجقد طـاصر مشرتكة بقـ مقازكة الققػ ومبادئ الؿقازكة العامة.

 :العـصر آجتؿاطل 

رفع الؿستقى الؿعقشل  -البًا غ -تستفدف كػؼات الؿقازكة العامة لؾدولة  

لؾػئات الؿحرومة والطبؼات الفشة يف الؿجتؿع، ولق كظركا يف الققػ كجد لف كػس 

وي الفدف مـ آهتؿام بعالج الؿرضك، وكػالة إيتام، ومساطدة الػؼراء وذ

 آحتقاجات الخاصة، وغقرها...

 :طـصر السـقية  

ر مػصؾ ومعتؿد لؾـػؼات سبؼ البقان أن الؿقازكة العامة لؾدولة تؼدي 

واإليرادات العامة طـ فرتة مالقة مؼبؾة، غالبا ما تؼدر بالسـة القاحدة، وحددت 

بالسـة: ٕهنا الؿدة التل تستطقع فقفا الحؽقمة تحضقر وإقرار الؿقازكة ثؿ 

o  p 
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  .(1)تـػقذها

والؿتلمؾ يف طائدات الققػ يجد أهنا كثقرًا ما ُتحد بالسـة: فلغؾب  

ا يؼطع كؾ سـة، كالؿحاصقؾ الزراطقة، والدور، والحقاكقت الؿقققفات مؿ

الؿستلجرة، كؿا أن الجفات الؼائؿة طؾك صرف ريع الققػ تراطل حاجة الػؼقر، 

 وقد ضبطفا الػؼفاء بالسـة.

 :طـصر الشققع  

تؼقم الؿقازكات الحديثة طؾك أساس مبدأ الشققع: أي: شؿقلقة الؿقازكة  

يرادات، بحقث ٓ كخصؿ كػؼات أي مرفؼ مـ العامة طؾك كافة الـػؼات واإل

 إيراداتف، كؿا ٓ يخصص إيراد معقـ لـػؼة معقـة.

 -طؾك سبقؾ الؿثال  -أن كخصص  -بـاء طؾك هذا الؿبدأ  -فال يجقز  

الرسقم الؼضائقة لـػؼات الؿحاكؿ، ورسؿ إجفزة السؾؽقة لـػؼات محطات 

بة، لتغطقة جزء مـ كػؼات الجامعة، اإلذاطة، وٓ رسقم التعؾقؿ، التل يدفعفا الطؾ

 .(2)وهؽذا

وكظام الققػ يزاوج بقـ قاطديت الشققع والتخصقص، فبعض مصارف  

الققػ قد تؽقن محددة معقـة مـ صرف القاقػ، كؿا أكف يؿؽـ أن تخضع 

مصارف الققػ لؿبدأ الشققع، فـاضر الققػ يؿؾؽ الؿروكة يف التصرف يف التعامؾ 

سـقـ، الذيـ ٓ يرون حرجًا يف الققػ طؾك غرض مع مصروفات أوقاف الؿح

                                                           

جؿال لعؿارة، مـفجقة الؿقزاكقة العامة لؾدولة يف الجزائر، الجزائر، دار الػجر لؾـشر والتقزيع، .(1)

  (.87)ص:، ـه1423م، 2114

 (.51،51، )ص:ـه1433، 1حؿدي بـ محؿد، تقازن الؿقازكة العامة، طؿان، دار الـػائس، ط. (2)
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غقر محدد، بؾ يرتكقن ذلؽ لـاضر الققػ، ويخقلقن لف حرية التصرف فقف ما دام 

أرض السقاد طؾك كافة  -رضل اهلل طـف  -أمقـا. وقد وقػ طؿر بـ الخطاب 

الؿسؾؿقـ، وأقرها يف أيدي أرباهبا بخراج ضربف طؾك رقاب إراضقـ يؽقن أجرة 

تمدى يف كؾ طام، ويؽقن الؿلخقذ مـ خراجفا مصروفًا يف الؿصالح، التل لفا 

مـفا أرزاق الجقش، وتحصقـ الثغقر، وبـاء الجقامع والؼـاصر، وكراء إهنار، 

وأرزاق مـ تعؿ هبؿ الؿصؾحة مـ الؼضاة والشفقد والػؼفاء والؼراء وإئؿة 

 .(1)والؿمذكقـ

  ٙالذور أٔ االطتكاللٗٛ؟الفشع الجاٌ٘: وٕاصٌٛ العىن ارتري 

تحؽؿ الؿقازكة العامة ققاطد فـقة طديدة، مـفا: قاطدتا وحدة الؿقازكة  

وشققطفا. أما التـظقؿ الػـل لؿقازكة الققػ، ففق ٓ يـبـل طؾك الؼاطدتقـ 

السابؼتقـ: إذ إن إيراداتف الؿتجددة مخصصة الؿصارف طؾك الؿستقى الـقطل: 

 اصـقـ.ففق يستفدف فئات معقـة مـ الؿق

ففؾ يؿؽـ يف ضؾ هذا التبايـ أن كحافظ طؾك قاطديت القحدة والشققع يف  

الؿقازكة العامة لؾدولة، بندماج مخرجات الققػ يف الؿقازكة العامة، دون أن 

 تـحرف بالققػ طـ مؼاصده الشرطقة، أم أكف ٓ بد مـ استؼاللقة مقازكة الققػ؟

ة لؽؾ مـ اإليرادات هـاك مـ يرى ضرورة وضع مقازكة واحدة وطام 

، بقـؿا يرى فريؼ آخر مـ الباحثقـ تخصقص مقازكة لؾضؿان (2)والـػؼات

                                                           

 (.261الؿاوردي، إحؽام السؾطاكقة، الؼاهرة، دار الحديث، )ص: . (1)

، ـه 1351وهق مختار إستاذ طبد القهاب خاّلف، السقاسة الشرطقة، الؿطبعة السؾػقة،  .(2)

 (.136)ص:
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آجتؿاطل، وأخرى طامة: مربرًا ذلؽ بنمؽاكقة التخصقص مـ جفة، ولدفع الـاس 

 . (1)إلك القثقق بالعؿؾقات التضامـقة مـ جفة أخرى

 :ويؿؽـ ترجقح مبدأ آستؼاللقة: اطتبارًا بإوجف أتقة 

بدأ وحدة م مع تتػؼ ٓ – الققػ ذلؽ يف بؿا –إن صبقعة الػؽر اإلسالمل  -أ

الؿقازكة العامة لؾدولة: فؼد اطتؿد طؾك قاطدة تعدد الؿقازكات، وهل قاطدة مشتؼة 

مـ فؽرة التخصقص، التل هتدف إلك تحؼقؼ التـؿقة آقتصادية ورفع كػاءة 

الضؿان آجتؿاطل، فجعؾ استخدام الؿال العام، وضؿان مؽاكة خاصة لـػؼات 

 . (2)لؾزكاة مقازكة، ولؾققػ مقازكة، وهؽذا....

وقد كتب أبق يقسػ إلك هارون  ققاسًا طؾك الؿقازكة الؿستؼؾة لؾزكاة،  -ب

وٓ تقلفا طؿال الخراج: فنن مال الصدقة ٓ يـبغل أن يدخؾ يف مال ": الرشقد

طز وجؾ  –سؿك اهلل الخراج: ٕن الخراج يفء لجؿقع الؿسؾؿقـ، والصدقات لؿـ 

 .(3)"يف كتابف -

إن الؿالقة الحديثة أصبحت تسؿح بنيجاد مقازكات مستؼؾة لخدمة  -ج

أهداف إكساكقة واجتؿاطقة واقتصادية، فـجد إلك جاكب الؿقازكة الرئقسقة مقازكات 

أخرى، مثؾ: الؿقازكات غقر العادية، )كػؼات الحروب مثال(، والؿقازكات 

 ؿؾحؼة.الؿستؼؾة، والؿقازكات ال

                                                           

وهق مختار الشقخ محؿد أبق زهرة، بحث الزكاة، كتاب الؿمتؿر الثاين لؿجؿع البحقث  .(1)

 (.189م، )ص:1965اإلسالمقة، 

 (.82، )ص: 1432، 1. خؾقػل طقسك، هقؽؾ الؿقازكة العامة لؾدولة، طؿان، دار الـػائس، ط(2)

 (.196، )ص: 1991أبق يقسػ، الخراج، بقروت، دار الحداثة، . (3)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

  180  

ويجدر التـبقف إلك أن إخذ بؿبدأ استؼاللقة مقازكة الققػ طـ الؿقازكة  

العامة ٓ يظفر أثرها طؾك حصقؾة اإليرادات العامة لؾدولة، وإكؿا يظفر أثرها يف 

جاكب الـػؼات العامة، حقث تتقلك حصقؾة الققػ التؽػؾ بؽثقر مـ الـػؼات 

كػاق طؾقفا، مؿا يعـل أن الجزء الؿخصص آجتؿاطقة التل كاكت الدولة تتقلك اإل

لفذا الـقع مـ الـػؼات سقف يتؿ تقفقره لققجف إلك تغطقة كػؼات أخرى يف 

 الؿقازكة العامة.

 :ٛٗالفشع الجالح: وكرتسات تطبٗك 

لؼد سبؼ تـاول العالقة بقـ مقازكة العؿؾ الخقري والؿقازكة العامة لؾدولة:  

لدور الققػ يف طالج أزمات الؿقازكة العامة مؿا يسؿح بقضع مؼرتحات تطبقؼقة 

 لؾدولة:

 تػعقؾ الدور آجتؿاطل لؾققػ: -1

حقـؿا كاكت أهؿ وضائػ مقازكة الققػ يف الؿجتؿعات اإلسالمقة تحؼقؼ  

الرطاية آجتؿاطقة، مـ خالل التؽػؾ الؿستؿر بالػئات الضعقػة: فنن ذلؽ 

لعامة لتؿقيؾ الػئات يحدث تؼاصعًا وضقػقًا بقـ ما يخصص يف الؿقازكة ا

آجتؿاطقة، وما يخصص يف مقازكة الققػ لـػس إطراض، وهذا ما يدفع إلك 

البحث طـ آثار الققػ يف دطؿ الؿقازكة العامة. وُيَؽقَُّػ الققػ طؾك أكف كقع ثالث 

مـ أكقاع الؿؾؽقة )الؿؾؽقة آجتؿاطقة التؽافؾقة(: ففق قطاع تقازين بقـ الؿصؾحة 

حة الخاصة. والؿتتبع لـظام الققػ طرب التاريخ اإلسالمل يدرك ما العامة والؿصؾ

لف مـ دور فعال يف تخػقػ إطباء الؿالقة لؾدولة اإلسالمقة: حقث سجؾ التاريخ 

كؿاذج رائعة مـ إوقاف يصعب تؽرارها يف أية حضارة إكساكقة أخرى: فؼد 
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 . (1)ققانتجاوز الققػ اإلسالمل حاجات الـاس إلك حاجات الدواب والح

 آستثؿار الققػل: -2

تؼتصر طؾك الجاكب التقزيعل،  -بشؽؾفا الحالل  -ٓ يخػك أن إوقاف  

فـاضر الققػ يحرص طؾك ضؿان تقزيع الؿـػعة طؾك الؿستحؼقـ، مع الؿحافظة 

 .(2)طؾك إصؾ، وٓ يتعداه إلك استثؿار إمقال الققػقة ومضاطػة طائداهتا

تحت الطؾب باسؿ القدائع الققػقة، التل تؿؽـ ولذا: يؼرتح تقضقػ ودائع  

صاحب مبؾغ مـ الؿال، هق لقس بحاجة إلقف لػرتة معقـة، أن يسؾؿف لؾؿمسسة 

يف شؽؾ وديعة يسرتجعفا متك شاء، وتؼقم  "وقػ ممقت"الققػقة، طؾك أساس

 .(3)الؿمسسة بدمج هذه القديعة مع ما لديفا مـ أوقاف كؼدية وتقضػفا

ك وجقب تخصقص جزء مـ ريع إوقاف الؿستثؿرة إلك ويجدر التـبقف إل 

 جفات الرب التل حددها القاقػقن.

 صؽقك العؼارات الؿمجرة:  -3

حقث إن إجارة الؿقققف وآكتػاع بنجارتف محؾ اتػاق بقـ الػؼفاء، وأن  

 (صؽقك)تحقيؾ إطقان والؿـافع التل يتعؾؼ هبا طؼد اإلجارة إلك أوراق مالقة 

وات الؿالقة الؿتبعة بعد إجازهتا مـ مجؿع الػؼف اإلسالمل، أصبحت إحدى إد

                                                           

مجؾة  -إسس والؿحددات-يب، ماذا يؿؽـ لؾققػ أن يؼدمف لؾؿقازكة العامة يف الجزائرأحؿد د (1)

، كؾقة الشريعة وآقتصاد، جامعة إمقر طبد الؼادر لؾعؾقم 11الشريعة وآقتصاد، العدد 

 (.393اإلسالمقة/ قسـطقـة، الجزائر، )ص

 (.397الؿصدر كػسف، )ص  (2)

 (.355ة العامة، مصدر سابؼ، )حؿدي بـ محؿد، تقازن الؿقازك (3)
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فقؿؽـ لؾؿمسسة الققػقة أن تطرح هذه الصؽقك وتبقعفا لؾجؿفقر لتـػقذ مشاريع 

 .(1)تستػقد مـ أطقاهنا الدولة باإليجار، وٓ تحتاج إلك إكػاق بؼصد التؿؾقؽ

ثؾ مبؾغا صؽ اإلجارة ٓ يؿ "وقد كص قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل طؾك أن 

محددًا مـ الـؼقد/ وٓ هق ديـ طؾك جفة معقـة، سقاء أكاكت شخصقة صبقعقة أم 

اطتبارية، وإكؿا هق ورقة مالقة تؿثؾ جزءًا شائعًا )سفؿًا( مـ مؾؽقة طقـ 

 –استعؿالقة، كعؼار أو صائرة أو باخرة، أو مجؿقطة مـ إطقان آستعؿالقة 

 .(2)"جرة، تدر طائدًا محددًا بعؼد اإلجارةإذا كاكت مم -الؿتؿاثؾة أو الؿتبايـة 

 الؼروض الققػقة الحسـة:  -4

إن مـ إغراض التل تحدث طـفا الػؼفاء قديؿًا لققػ الـؼقد هل الؼرض  

الحسـ، فقؼع التحبقس طؾك رأس الؿال ويتصدق بؿـػعة استخدام الـؼقد مدة 

مـفا مـ صقغة  لؾؿحتاج إلقفا، ثؿ يردها بال زيادة، ويؿؽـ لؾصـدوق أن يستػقد

الققػ الؿمقت التل أجازها الؿالؽقة، فقسؿح لذوي القسار إيداع أمقالفؿ الػائضة 

 .(3)طـ الحاجة وقتًا ثؿ اسرتدادها، وهل يف هذه الػرتة تؼرض لؾؿحتاج يـتػع هبا

إٓ أن العائؼ إكرب الذي يفدد كجاح هذا اإلجراء هق غقاب طـصر الثؼة بقـ  

 بعض البؾدان بشلن سداد الديقن يف مقاطقدها الؿحددة. الحؽقمة والؿؼرضقـ يف

                                                           

، جؿادى 16صارق طبد اهلل، دطؿ الققػ لؾؿقازكة العامة، مجؾة إوقاف، السـة التاسعة، العدد  .(1)

 (. 131، )ص2119، ماي ـه1431إولك، 

-11-6، الؿقافؼ لـ ـه1425محرم  19-14، بؿسؼط 15(، الدورة 15.3) 137. قرار رقؿ (2)

 م. 2114مارس 

 -إسس والؿحددات  -ديب، ماذا يؿؽـ لؾققػ أن يؼدمف لؾؿقازكة العامة يف الجزائرأحؿد  .(3)

 (.395مرجع سابؼ، ) 
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 التؿقيؾ بالؿشاركة: -5

إن التؿقيؾ بالؿشاركة بقـ الدولة والؿمسسات الققػقة هق أكجع إسالقب  

 :(1)إسؾقب يتؿقز بؿقزتقـلتؿقيؾ مقازكة الدولة والحد مـ طجزها: ٕن هذا 

 ًا.أكف البديؾ اإلسالمل لؾػقائد الربقية الؿحرمة شرط -أ

مرتبطة يف  -لؿـ قدمقا التؿقيؾ بالؿشاركة  –أن التزامات التسديد  -ب

مؼدارها وترتقبفا بنيرادات الؿشروطات الؿؿقلة كػسفا، فال يشؽؾ طبئًا طؾك 

 مقزاكقة الدولة، بخالف صقغ التؿقيؾ إخرى.

 

 

 

 
 

                                                           

 .)233حؿدي بـ محؿد، تقازن الؿقازكة العامة، مصدر سابؼ، )ص .(1)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

  184  

 

 
 خــّــبرـخـاٌ

يؿؽـ استخالص يف ختام هذه الدراسة، وبعد محاولة طالج هذا الؿقضقع،  

 الـتائج أتقة:

أثبت البحث أن كظام الققػ اإلسالمل هق كظام متؽامؾ، لف دور يف   -1

 الؿجال آجتؿاطل وآقتصادي، يساهؿ يف تخػقػ إطباء طـ الدولة.

الؿقازكة العامة خطة مالقة قصقرة إجؾ، تعؽس طؿؾقة إطدادها وتـػقذها   -2

ة والتـػقذية: ففل تؼع يف قؾب العؿؾقة صبقعة العالقة بقـ السؾطتقـ التشريعق

تعرب طـ إهداف آقتصادية  -باإلضافة إلك ذلؽ  -السقاسقة، كؿا أهنا 

 وآجتؿاطقة لؾدولة.

تقجد طـاصر وضقػقة مشرتكة بقـ الققػ والؿقازكة العامة لؾدولة، غقر أن   -3

ؾؿاء الؿالقة، الؼقاطد والؿبادئ الؿتعؾؼة بالؿقازكة العامة لؾدولة، التل يذكرها ط

اجتفادية: فال يجقز أن تشؽؾ طؼبات فـقة يف سبقؾ اإلفادة مـ إسالقب التـؿقية 

 اإلسالمقة.

دورًا مفؿًا يف طالج أزمات  -إذا تؿ تػعقؾف  –كشػ البحث أن لؾققػ   -4

 الؿقازكة العامة.

حتك يتؿ تػعقؾ دور الققػ يف طالج أزمات الؿقازكة العامة لؾدولة: ٓ بد  -5

ت تطبقؼة، مـفا: تػعقؾ الدور آجتؿاطل لؾققػ، وآستثؿار الققػل، مـ آلقا

 وصؽقك العؼارات الؿمجرة، و الؼروض الققػقة الحسـة، و التؿقيؾ بالؿشاركة.

o  p 
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 :املكرتسات 

تعؿقؼ البحث يف مقضقع الققػ وطالقتف بالؿقازكة العامة لؾدولة،  -1

ام الققػ يف دطؿ الؿقازكة وكشػ أوجف التـايف والتالقل بقـفؿا، ومدى فاطؾقة كظ

 العامة، والبحث طـ آلقات جديدة.

تشجقع إبحاث والدراسات الؿتعؾؼة بالدور آقتصادي والتـؿقي  -2

 لؾققػ.

ضرورة آستػادة مـ تجارب الدول اإلسالمقة الـاجحة يف الققػ،  -3

آستػادة مـ تجارب الدول الغربقة، التل تعؿؾ بإكظؿة  -أيضا  -ويؿؽـ 

 .trustة لؾققػ، كـظام الرَتْست /الؿشاهب

زرع الثؼة بقـ القاقػقـ والحؽقمات: مـ أجؾ تقسقع القطاء الققػل،   -4

وكذلؽ إمؽاكقة تطبقؼ بعض ألقات الؿتعؾؼة بدطؿ الققػ لؾؿقازكة العامة 

 لؾدولة.

تشجقع الجؿعقات الخقرية الؼائؿة طؾك إوقاف، ودطؿفا مـ قبؾ  -5

 وضرورة تحديث كظؿ الرقابة طؾقفا.الحؽقمة، ومتابعة أطؿالفا، 

 

 وصؾ الؾفؿ طؾك سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ
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 ّخ ادلصبدس ٚادلشاعغلبئ
 

 :الهتب 

إبراهقؿ طؾل طبد اهلل، أكقر العجارمة، الؿالقة العامة/ دار صػاء لؾطباطة  (1

 والـشر، طؿان.

 م.1965بحث الزكاة، كتاب الؿمتؿر الثاين لؿجؿع البحقث اإلسالمقة، (2

جؿال لعؿارة، مـفجقة الؿقزاكقة العامة لؾدولة يف الجزائر، الجزائر، دار الػجر  (3

 (.87، )ص:ـه1423م، 2114لؾـشر والتقزيع، 

حامد طبد الؿجقد دراز، مبادئ آقتصاد العام، اإلسؽـدرية، ممسسة شباب  (4

 .1979، 1الجامعة، ط

شباب الجامعة،  حامد طبد الؿجقد دراز، مبادئ آقتصاد العام، ممسسة (5

 . 1979، 4آسؽـدرية، ط

حسقـ راتب يقسػ ريان، حجز الؿقازكة وطالجف يف الػؼف اإلسالمل، دار  (6

 الـػائس، إردن.

 .1433، 1حؿدي بـ محؿد، تقازن الؿقاكة العامة، طؿان، دار الـػائس، ط (7

، 1خؾقػل طقسك، هقؽؾ الؿقازكة العامة لؾدولة، طؿان، دار الـػائس، ط (8

 . ـه1432
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 .2111إولك، دمشؼ، سقريا، 

 .1991يعؼقب بـ إبراهقؿ، أبق يقسػ، الخراج، بقروت، دار الحداثة، (26

 :األطشٔسات 

قزاكقة يف طالج الؿقازكة العامة لؾدولة: دراسة لحسـ دردوري، سقاسة الؿ -1

 .2113/2114تقكس، أصروحة دكتقراه،  –مؼاركة الجزائر 

كؾثقم وهابل، التسقيؼ يف الؿـظؿات غقر الفادفة لؾربح، الجؿعقات كؿقذجًا،  -2
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 ادلٍخص
 

تتـاول هذه القرقة مقضقع الققػ ودطؿف إلصالح السقاسة الؿالقة  

وآقتصادية لؾدولة، وذلؽ بؿؼاربة وضقػقة، تسعك إلك رسؿ معالؿ آلتؼائقة 

 العؿؾ الخقري الققػل.  والتؽامؾقة بقـ الدولة والؿجتؿع، طرب آلقة

وإذا كان إساس الذي مـ أجؾف ُشرع الققػ، هق تحؼقؼ التؽافؾ والتضامـ  

مع ذوي الحاجة والَخَصاِص: إذ هق مـ الصدقات الجارية التل ُيحبس أصؾفا 

كشخص  -وُتسبؾ ثؿرهتا لػائدة الجفات الؿقققف طؾقفا: فنن وجقد فؽرة الدولة 

ٕفراد، مـ حاجة و فؼر، ُيحّتؿ طؾقفا آستػادة مـ يصقبفا ما يصقب ا -اطتباري 

ريع الققػ: وذلؽ بؿؼتضك الؿصؾحة الشرطقة: لدوام خدماهتا، واستؿرارية 

 وضقػتفا الديـقة والدكققية.

ال   ضؿـ قائؿة  "الدولة"إلدراج -بحؽؿ وضقػتف الديـقة  -ويعترب الققػ ممهَّ

لتل تعرف طجزًا ُبـققيًا يف الؿستػقديـ مـ ريعف وطائده، وخصقصًا الدولة ا

مقزاكقاهتا السـقية، وتضخؿًا يف هقؽؾة كػؼاهتا آجتؿاطقة وآقتصادية، 

واختالٍٓت طؾك مستقى سقاستفا آقتصادية: حقث إن أحقال الؿجتؿع ٓ 

تستؼقؿ إذا كاكت سقاسة الدولة الؿالقة و آقتصادية غقر متقازكة أو مستؼرة، 

لدى ممسسات مالقة دولقة: بسبب لجقئفا إلك  وإخطر أن تؽقن مرهتـة

 آقرتاض مـفا لتؿقيؾ طجزها الؿالل، وتخؾػ كؿقها آقتصادي. 
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ويؿؽـ لؾققػ أن يدطؿ إصالح السقاسة الؿالقة وآقتصادية لؾدولة: وذلؽ  

مـ حقث التخػقػ مـ طجز الؿقزاكقة و اإلكػاق الحؽقمل، وتقفقر السققلة 

آقتصادية، وتحسقـ ممشرات الـؿق آقتصادي، وترشقد الؿالقة، ودطؿ التـؿقة 

 السؾقك الضريبل، وتـؿقة الػرص آستثؿارية. 

 

 الهمىات امٔلفتاسٗٛ: 

 الققػ ـ السقاسة الؿالقة ـ السقاسة آقتصادية. 
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 ادلمذِخ
البحث يف ربط طالقة الققػ بدطؿ إصالح السقاسة الؿالقة وآقتصادية ُيَعدُّ  

دولة، بحثًا يف محددات آلتؼائقة بقـ أثر الققػ باطتباره أحد وسائؾ العؿؾ لؾ

الخقري لتحؼقؼ التؽافؾ الؿالل بقـ أفراد الؿجتؿع، وآلقة لتلمقـ التضامـ 

آقتصادي بقـ الؿجتؿع والدولة، يف الحالة التل تؽقن فقفا السقاسة الؿالقة 

 وآقتصادية لؾدولة يف حاجة إلك دطؿ وإصالح.

البحث يف صبقعة هذه العالقة تتجؾك يف تؼدير الحاجة  أهؿقةكؿا وأن  

الؿجتؿعقة والدْولّقة يف تقسقع مساحِة إشراك خطاب الققػ واستثؿاراتف يف 

التؿقيالت العؿقمقة التضامـقة، ودطؿ الؼدرات الؿالقة لؾدولة والؿجتؿع مـ 

جتؿعقة، محصالت العؿؾ الخقري، هبدف تؿتقـ مقاجفة آختالٓت الؿ

 واإلشؽآت التـؿقية الؿفددة ٓستؼرار الحقاة آقتصادية.

البحث يف هذا الؿقضقع يف إسفام الؼطاع الققػل ــ إلك  أهدافوتتجؾك  

جاكب دوره آجتؿاطل ــ يف دطؿ إصالحات السقاسة الؿالقة وآقتصادية لؾدولة، 

اطقة، وتقازن مقزاكقة وذلؽ مـ خالل ترشقد اإلكػاق العامِّ طؾك الخدمات آجتؿ

الدولة، والتخػقػ مـ الضغط الضريبل، ودرجة تحرير آقتصاد، وتـؿقة الػرص 

آستثؿارية، وتقسقر ولقج سقق الشغؾ: وبالتالل تحسقـ مستقيات الدخؾ، 

 وتحريؽ دورة اإلكتاج، واكتعاش الحقاة آقتصادية بصػة طامة. 

ي الققػل، يػرض سقاسة مالقة إّن اكتػاع الدولة مـ مخرجات العؿؾ الخقر 

o  p 
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واقتصادية وصـقة طامة، ُتعـك بتشجقع الـاس طؾك فعؾ الخقر، وخصقصًا العؿؾ 

ِة الػؼر يف الؿجتؿع، وَرْتِؼ الَػْتِؼ  الققػل يف تحصقؾ أكرب قدر مـ الؿال: لتضققؼ ُهقَّ

آجتؿاطل، وإصالح إططاب وآختالٓت التل يػرزها تبايـ مستقيات العقش 

مـ خالل سقاساهتا الؿالقة  -أفراد الؿجتؿع القاحد، طؾك اطتبار أن الدولة بقـ 

تستفدف إطادة التقازن بقـ الـاس، وتؼقية أصقل الـظام  -وآقتصادية 

آجتؿاطل الؼائؿ طؾك الشرط الِؼَقؿل والخقري، الذي ُيَمصُِّر حقاة الـاس: فالتـؿقة 

 ضؿقن اجتؿاطل.آقتصادية ٓ تتحؼؼ ما لؿ تؽـ مستصحبة لؿ

هذا البحث يف تؼدير مدى قدرة العؿؾ الخقري الققػل طؾك مشؽؾة وتتجؾك  

آكػتاح طؾك احتقاجات الدولة الؿعاصرة، واإلسفام يف سد َخَصاِصفا مـ 

التؿقيؾ: لتحسقـ جقدة خدماهتا لعؿقم إفراد والؿمسسات، وتحرير سقاساهتا 

ادهتا مـ التبعقة وآرهتان لدى الؿالقة وآقتصادية، وتؼقية إرادهتا وسق

الؿمسسات الؿالقة الدولقة الؿاكحة.. فنلك أي حد يؿؽـ لؾعؿؾ الققػل أن يدطؿ 

 إصالح السقاسة الؿالقة والسقاسة آقتصادية لؾدولة؟

 ويتػرع مـ مشؽؾة البحث هاتف سمآن أساسقان مفقؽاِلن لؾؿقضقع، وهؿا:  

 ح السقاسة الؿالقة لؾدولة؟ : ما هق أثر الققػ يف دطؿف إلصالإول

 : ما هق أثر الققػ يف دطؿف إلصالح السقاسة آقتصادية لؾدولة؟ والثاين

 الؿعتؿد يف هذه الدراسة، فؼد زاوج بقـ أمريـ:  الؿـفج العؾؿلوبخصقص  

: وهق الؿـفج القصػل: لؼدرتف طؾك القصػ والتؼرير، هبدف استـباط إول

قة البحث، اكطالقا مـ دراسة الؿؼدمات والـتائج، الؿادة العؾؿقة التل تخدم قض

 وإشقاء وطؾؾفا. 
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: ففق القضقػل، بحقث يعؿؾ طؾك وضقػقة متغقرات هذا أما الؿـفج الثاين

البحث ومجآتف الؿعرفقة، وتحديد الؿداخؾ القضقػقة لعالقة العؿؾ الخقري 

 بالسقاسة الؿالقة وآقتصادية.

دات طالقة الدولة  إول:: ثثالثة مباحتتـاول خطة البحث   يتـاول ُمَحدِّ

 الققػل، الؿال وخصقصقة ،بالققػ، وفقف سقتؿ بقان ماِهقَّة الدولة والققػ

  الققػ. ريع مـ الدولة استػادة وضقابط

: سقتؿ التطرق إلك بقان أثر الققػ طؾك السقاسة الؿالقة الؿبحث الثاينويف  

اصر تقازهنا الؿالل: وذلؽ مـ خالل لؾدولة، بحقث يرصد مالمح استؼرارها، وطـ

 الحد مـ العجز الؿالل، والتخػقػ مـ اإلكػاق الحؽقمل، وتقفقر السققلة الؿالقة. 

: فسقتؿ فقف الحديث طـ أثر الققػ طؾك السقاسة الؿبحث الثالثوأما  

آقتصادية لؾدولة، وذلؽ طرب مدخؾ اإلصالح الؿرتبط بدطؿ الققػ لؾتـؿقة 

قد السؾقك الضريبل، وجذب آستثؿارات، وتـؿقة الػرص آقتصادية، وترش

 آستثؿارية. 
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 املبحح األول
داد ػاللخ

ِّ
ؾذ

ُ
 اٌذٌٚخ ثبٌٛلف ِ

إذا كان الققػ مـ الصدقات الجارية، والتل ُيراد مـفا استدامة العطاء والـػع  

 قربة"لؾجفة الؿقققف طؾقفا، وتحؼقؼ التؽافؾ آجتؿاطل، طؾك اطتبار أكف

اختقارية يضعفا القاقػ فقؿـ يشاء، ولف أن يضع مـ الشروط طـد إكشائف الققػ ما 

: فنن استؼراء مختؾػ مـجزات الحضارة (1)"ٓ يخالػ هبا مؼصقد الشارع

اإلسالمقة يف الؿجال الققػل أثبت أن الؿستػقد إول مـ العؿؾ الخقري الققػل 

تف مـ ذوي الحاجات، بؾ إن بؽؾ شرائحف وفئا "الؿجتؿع" هق –وٓ زال  –كان 

الققػ شؿؾ حتك حاجات الحققاكات والطققر. لؽـ السمال الذي يتعقـ صرحف: 

هؾ يؿؽـ لؾدولة أن تؽقن ضؿـ الؿستػقديـ مـ خدمات هذا العؿؾ الخقري 

طؾقفا: باطتبارها  –أيضا  -الققػل؟ سقؿا إذا كان معقار الحاجة والػؼر يـطبؼ 

 ة والدكققية.راطقة الؿصالح العامة الديـق

ج طؾك ماِهقَّة   إن الحديث طـ ُمحّددات طالقة الدولة بالققػ، يؼتضل أن ُكعرِّ

الدولة والققػ، وخصقصقة الؿال الققػل، ثؿ تحديد ضقابط استػادة الدولة مـ 

 ريع الققػ.

 

                                                           

. إدارة واستثؿار أمقال الققػ يف الػؼف اإلسالمل وأكظؿة اإلدارة العامة لألوقاف الؼطرية، (1)

 .33ؿد محؿقد، مطبقطات اإلدارة العامة لألوقاف، دولة قطر، ص:الجّؿال، مح

o  p 
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 :َِٕقف ِٔلٛ ٔال َّٗٛ الذَّ ِٔ  أٔال: وا

لقة وآقتصادية، ثؿ كتـاول يف هذه الـؼطة تعريػ الدولة، وسقاساهتا الؿا 

 الققػ مـ حقث دٓلتف الؾغقية وآصطالحقة والػؼفقة.

 ـ مػفقم الّدْولة وسقاساهتا الؿالقة وآقتصادية:1

ْولة"تطؾؼ كؾؿة  لؾدٓلة طؾك وجقد شعب يستؼر طؾك إقؾقؿ محدد،  (1)"الدَّ

 تجؿع بشري، ثابت طؾك": ويخضع لسؾطة سقاسقة تدبر شموكف. ففل ُتعّرف بلهنا

إقؾقؿ محدد، يؼام يف كظام اجتؿاطل وسقاسل وقاكقين، وتصقكف سؾطة تتؿتع بسؾطة 

، والتل تتؿتع بالشخصقة آطتبارية، وتستؿد مشروطقتفا مـ مبدأ سقادة (2) "إكراه

 الدولة.

مـ الؿػاهقؿ الحديثة التل أثبتفا الؼاكقُن  "الشخصقة آطتبارية" وتعترب 

مـ يف حؽؿفا: وذلؽ لتؿققز ذمتفا طـ ذمؿ  لؾدولة ولؾؿمسسات العامة، وكؾ

الؿمسسقـ لفا، ومـحفا أهؾقة كامؾة ٓكتساب الحؼقق، وأداء القاجبات يف حدود 

                                                           

مـ: داَل واْكدال وَدَول، والذي يدل طؾك تحقل شلء مـ مؽان إلك مؽان،  "الّدْولة"أصؾ كؾؿة. (1)

، إذا تحقلقا مـ مؽان إلك مؽان. ومـ هذا الباب: تداول الؼقم الشلء بقـفؿ: "اكدال الؼقم"ومـف

بعض. ويؼال: الدولة يف الؿال والدولة يف الحرب، وإكؿا سؿقت بذلؽ  إذا صار مـ بعضفؿ إلك

أيضا  -مـ ققاس الباب: ٕكف أمر يتداولقكف، فقتحقل مـ هذا إلك ذاك، ومـ ذاك إلك هذا. ووردت 

طؾك أساس معـك أهنا العاقبة يف الؿال والحرب، وتطؾؼ طؾك مـ تؽقن لف الغؾبة. يـظر يف:  -

ـ فارس أبق الحسـ أحؿد، تحؼقؼ: طبد السالم محؿد هارون، الجزء معجؿ مؼايقس الؾغة، اب

 . 314م، ص: 1979هـ، 1399الرابع، دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتقزيع، 

، الؿمسسة الجامعقة لؾدراسات 1. طالقات دولقة، إدمقن جقف، ترجؿة: مـصقر الؼاضل، ط/(2)

 .37، ص: 1993والـشر، 
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شخص يتؿتع بالحؼقق، ويؾتزم بالقاجبات، "الغرض الذي ُأكِشئت ٕجؾف: ففل

: وطؾقف يجقز يف حؼف (1)"ويتحؿؾ تقققع الجزاءات يف حدود ذمتف الؿالقة الحؽؿقة

جقز يف حؼ إشخاص العاديقـ، ويستػقد مؿا يستػقد مـف غقره مـ ما ي

إشخاص: فالدولة لفا الحؼ يف الفبة والقصقة والققػ، وكؾ أكقاع العؿؾ 

 الخقري، إذا كاكت تعقش وضعا مالقا يجعؾفا طاجزة طـ الؼقام بقضقػتفا العامة.

اإلسالمل لؾدولة: فػل آقتصاد  "السقاسة الؿالقة"وأما مـ جفة تعريػ 

استخدام الدولة إليراداهتا وكػؼاهتا لتحؼقؼ أهداف يف ضقء الؼقاطد ": تعـل

. وحقـؿا تستخدم الدولة إيراداهتا (2)"وإصقل اإلسالمقة الحاكؿة يف هذا الؿجال

بالصقرة التل تحؼؼ أهداففا آقتصادية وآجتؿاطقة، "وكػؼاهتا، ففل تستخدمفا

تجاه اإليرادات والـػؼات إلحداث أثر ما يف أي أكـا هـا بصدد سؾقك متعؿد 

، هدفف هق السقر بشؽؾ حر يف صريؼ التؼدم، مع تلمقـ (3)"آقتصاد الؼقمل

، وكؾ ذلؽ يف (4)التقزيع العادل لؾتحؿالت وآمتقازات التل يتقحفا الؿجتؿع 

 إصار مؽقكات الـظام الؿالل والـؼدي لؾبؾد، والتل تشؿؾ الـظام الؿالل، والتـظقؿ

                                                           

الػؼف اإلسالمل: دراسة مؼاركة، أحؿد طؾل طبد اهلل، سؾسؾة إصدارات الشخصقة آطتبارية يف . (1)

، الخرصقم 2(، ط/2الفقئة العؾقا لؾرقابة الشرطقة طؾك الؿصارف والؿمسسات الؿالقة)

 .192، ص: 2116هـ/1438

، دار إمؾ 1. مدخؾ لؾـظرية آقتصادية مـ مـظقر إسالمل، البطايـة، إبراهقؿ وآخرون، ط/(2)

 .42، ص: 2115لتقزيع، إردن، لؾـشر وا

، ممسسة الرسالة 1. تؿقيؾ التـؿقة يف آقتصاد اإلسالمل: دراسة مؼاركة، أحؿد شققل دكقا، ط/(3)

 .576، ص1984لؾطباطة والـشر، 

(4). Finances Publiques, Loîc Philip, 4eme Ed. Cujar Paris, 1992, P. 30 
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  .(1)الؿالل الحؽقمل، وإشراف البـؽ الؿركزي 

لؾدولة، ففل تعبقر طـ مجؿقطة مـ آختقارات  "السقاسة آقتصادية"وأما 

واإلجراءات التل تختارها دولة معقـة لـؿق اقتصادها داخؾقا وخارجقا، وهل تؾتؼل 

كحصقؾة لؿجؿقطة مـ الؿمشرات واإلجراءات  "الـؿق آقتصادي"مع فؽرة

ة مـ قبؾ الدولة يف سقاق ضرفقة اقتصادية، ووفؼ سقاسة اقتصادية معقـة: الؿتخذ

الـؿق لقس هدفا يف حد ذاتف، وإكؿا هق وسقؾة ٕهداف طديدة ذات أهؿقة "ذلؽ أن

طؿقؼة لألفراد والؿجتؿعات، إٓ أكف فقق كؾ اطتبار آخر، يؿثؾ أحد أضؿـ السبؾ 

 .(2) "لعتؼ الؿجتؿعات مـ إسار الػؼر

 الَقْقػ:ـ مػفقم 2

ؽقت  -يف الؾغة  - "الَقْقػ"تدل كؾؿة  ؽقن والسُّ طؾك: الَحْبِس والؿـِْع والسُّ

قال الؾقث: الَقْقػ: مصدُر ققلؽ: َوَقْػُت الدابة ووَقْػُت ": واإلدامة، قال إزهري

ْػَت  الؽؾؿَة َوْقػًا، وهذا ُمجاِوز، فنِذا كان ٓزمًا قؾَت: َوَقْػُت ُوُققفًا، وإذا وقَّ

. كؿا و ذكرت الؿقسقطة الػؼفقة (3)"َؾ طؾك كؾؿِة قؾَت: وقَّػُتف تقققػًاالرج

                                                           

(1). The Financial System, Financial Regulation and Central Bank Policy, 

THOMAS F. CARGILL, University Printing House, Cambridge CB2 8BS, 

United Kingdom, Thomas F. Cargill2017, p.4 

، طؾل طبد الؼادر، )مؼالة "مالحظات استؽشافقة طؾك الـؿق الؿستدام والتـؿقة يف الدول العربقة".(2)

الـؿق آقتصادي والتـؿقة الؿستدامة يف الدول العربقة، "ملػ جؿاطل:(، مـ م74ـ  23ص ص: 

، بقروت، 1، الـاشر: الؿركز العربل لألبحاث ودراسة السقاسات، ط/"إبعاد آقتصادية

 .32، ص: 2113

، تحؼقؼ: هارون طبد السالم، مراجعة: الـجار محؿد 9هتذيب الؾغة، إزهري أبق مـصقر، ج/. (3)

= 
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، ُيؼال: َوَقْػُت الدار َوْقَػًا: حبستفا يف سبقؾ "الحْبس"الؽقيتقة أن مـ معاين الَقْقِػ 

اهلل: ومـفا: الؿـع، يؼال: َوَقْػُت الرجَؾ طـ الشلء َوْقَػًا: مـعتف طـف: ومـفا: 

ؽقن، يؼال: َوَقػَ   .(1)ِت الدابُة َتِؼُػ َوْقَػًا و ُوُققَفًا السُّ

ويف آستعؿال الػؼفل، فالققػ هق الحبس: أي حبس العقـ الؿقققفة،  

وأصؾ الؿال الؿتصدق بف، وتسبقؾ ثؿرتف وطائده لػائدة الؿقققف طؾقفؿ، 

لعؿر بـ  - ملسو هيلع هللا ىلص -، مصداقا لؼقل الرسقل "تحبقس إصؾ وتسبقؾ الثؿرة"ففق

. وقد (2)«إن شئت حّبست أصؾفا وتصدقت هبا»رب أرضا: الخطاب لؿا أصاب بخق

َف الػؼفاُء الققَػ بتعريػات متعددة: مـ أهؿفا: ما قالف الحـػقة يف الققػ أكف : طرَّ

ـُ َطَرَفة (3)"حبس العقـ طؾك مؾؽ القاقػ، والتصدق بالؿـػعة" أحد  -، وطرفف اب

ا بؼاؤه يف مؾؽ معطقف، إططاء مـػعة شلء مدة وجقده ٓزم": بلكف -أئؿة الؿالؽقة 

ولق تؼديرا، فتخرج ططقة الذوات والعاِريَّة والُعْؿَرى والعبد الُؿْخَدم حقاتف بؿقت 

حبس مال يؿؽـ آكتػاع بف مع بؼاء ": . وطرفتف الشافعقة بؼقلفؿ(4)"قبؾ سقده...

 تحبقُس مالٍِؽ ُمْطَؾِؼ ": . وأما الققػ طـد الحـابؾة، ففق"طقـف طؾك َمْصِرٍف ُمباح

 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .333م، ص:1964هـ/1384لؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة، طؾل، الدار ا

وقػ(،  -، )وضقعة 44الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة، وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة، ج/. (1)

 .118م، ص: 2116هـ/1427مطبعة الؿؼفقي إولك، الؽقيت، 

(، 6393 ، )رقؿ الحديث6الســ الؽربى، الـسائل، تحؼقؼ: شؾبل حسـ طبد الؿـعؿ، ج/. (2)

 .139، ص: 2111هـ 1421 1ممسسة الرسالة، بقروت، ط/

كـز الدقائؼ يف الػؼف الحـػل )كتاب الققػ(، الـََّسِػل أبل الربكات طبد اهلل، تحؼقؼ: بِؽداش . (3)

 .413م، ص:2111هـ 1432، 1سائد، دار البشائر اإلسالمقة، بقروت، ودار السراج الؿديـة، ط/

َطَرَفة، ابـ َطَرَفة أبق طبد اهلل، تحؼقؼ: حافظ طبد الرحؿـ محؿد خقر،  . الؿختصر الػؼفل ٓبـ(4)

 .429م، ص:  2114هـ / 1435، 1، ممسسة خؾػ أحؿد الخبتقر لألطؿال الخقرية، ط/9ج/
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فِف وغقِره يف رقبتف بـقٍع مـ أكقاع  ِف ماَلُف الُؿـَتَػَع بف، مع بؼاء طقـف، بؼطع تصرُّ التصرُّ

، تؼربا إلك اهلل  –سبحاكف وتعالك  -التصرفات، تحبقَسًا َيْصِرُف ريَعُف إلك جفة بِرٍّ

"(1). 

 :ثاٌٗا: خصٕصٗٛ أوٕاه الٕقف 

ًٓ مستؼؾة، ولفا ذمتفا  الؿالقة الخاصة هبا، فال هل  تعترب أمقال الققػ أمقا

ًٓ خاصة يف ذمة الؿمسسات وإفراد ًٓ طامة مؿؾقكة لؾدولة، وٓ أمقا  تعد أمقا

الذيـ تربطقا هبا، بعد تحبقسفا طؾك جفة بر وإحسان، كؿا أن مؼتضك التصرف يف 

الققػ يعقد إلك الجفة التل يحددها القاقػ بـػسف: فؼد تؽقن ممسسة وقػقة 

، وقد تؽقن شخصًا يؼقم بؿفام الـظارة طؾك الققػ، (2)رضمخصصة لفذا الغ

كؿا قد يسـد أمر تدبقرها إلك سؾطة الحاكؿ باطتباره ولل أمر الـاس جؿقعا، وولل 

 ملسو هيلع هللا ىلص -مـ ٓ ولل لف، كؿا جرى العؿؾ يف ذلؽ طـد الؿسؾؿقـ مـذ طفد رسقل اهلل 

 . (3)وإلك حدود الققم  -

                                                           

، 2، ط/2وابـ ضقيان إبراهقؿ، ج/الؿعتؿد يف فؼف اإلمام أحؿد، الشقباين طبد الؼادر. (1)

 .5، ص:1414/1994

، والؿتعؾؼ بـظام الفقئة العامة ـه25/2/1437، الؿمرخ يف 73دة الثاكقة مـ الؼرار رقؿ تـص الؿا. (2)

، الؿمرخ 11لألوقاف بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية، والذي صدر يف شلكف الؿرسقم الؿؾؽل رقؿ 

، طؾك أن الفقئة العامة لألوقاف هل هقئة ذات شخصقة اطتبارية مستؼؾة، 26/2/1437بتاريخ 

ستؼالل اإلداري والؿالل. وبذلؽ تؽقن قد فصؾت إدارهتا طـ وزارة إوقاف والشمون تتؿتع بآ

الصادر بالؿرسقم  "مجؾس إوقاف إطؾك"اإلسالمقة السعقدية، والتل حؾت محؾ كظام

 هـ.18/7/1386(، بتاريخ 35الؿؾؽل رقؿ )م/

أمقر "تبار صػتف الديـقةيعترب الؿؾؽ هق الـاضر إول لألوقاف: باط. يف الؿؿؾؽة الؿغربقة (3)

، الؿحددة يف الـظام السقاسل الؿغربل، ويستعقـ بقزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة، "الؿممـقـ

= 
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قصقة، هق أن الققػ محؽقٌم بالؼاطدة إن مرد تؿتع الؿال الققػل هبذه الخص 

قاطدة مشفقرة يف باب "، وهل"شرط القاقػ كـص الشارع": الػؼفقة العامة

 .(1)"وتعد الدستقر الػؼفل الؿتبع يف شروط القاقػقـ الققػ،

فال شلء يؾزم شخصا باقتطاع جزء "إن إرادة القاقػ هل التل تـشئ الققػ، 

رى غقره: فالؿـطؼ إذن يؼتضل القفاء لفذه مـ مالف وتحبقسف لتستػقد مـف جفة أخ

: إمر الذي يؼتضل معف لزومًا (2)"اإلرادة الخقِّرة التل كاكت وراء كشقء الققػ

طدم مخالػة شرط القاقػ، بشرط أن يؽقن شرصًا صحقحًا، وأٓ يخالػ الشرع. 

 .(3)فؿا دامت هـاك شروط جائزة، فال يجقز مخالػتفا بحال 

ة الققػ الديـقة وآجتؿاطقة وآقتصادية، بات مـ وكظرا ٕهؿقة خصقصق 

الضروري أن يتؿ آجتفاد يف تلصقر هذه الخصقصقة: هبدف تقسقر دطؿ إوقاف 

لؿختؾػ آحتقاجات الحديثة والؿعاصرة لؾؿجتؿعات والدول، وذلؽ طؾك 

مـقال ما تؿقزت بف الخربة الػؼفقة يف إصالق إرادة القاقػ دون تضققؼ يف تعققـ 

ٓ يشرتط إطالم الؿصرف، بؾ لق قال: وقػت، ولؿ يعقـ ": لؿصرف، بحقثا

مصرفا، صح وصرف لؾػؼراء، قالف مالؽ وأحؿد، ققاسا طؾك إضحقة والقصقة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التل تعؿؾ تحت إمرتف الؿباشرة، يف تدبقر قطاع إوقاف.

م، 1997هـ 1418، 1مصطػك أحؿد، دار طؿار، طؿان، إردن، ط/. أحؽام إوقاف، الزرقا، (1)

 .155ص:

. التجربة الؿغربقة يف إوقاف صرفا وتؼـقـا واستثؿارا، اصبقحل، طبد الرزاق، سؾسؾة الؿعارف (2)

 .46، ص: 2117الؼاكقكقة والؼضائقة، مـشقرات مجؾة الحؼقق، ط/ 

 .143. أحؽام إوقاف، الزرقا، مرجع سبؼ ذكره، ص:(3)
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. ويف هذا َسَعة لؿطؾؼ (1)"يصرف يف وجقه الخقر والرب": وقال الؼاضل أبق محؿد

سقاء كاكت ذات الحاجة يف الؿجتؿع، وسد ثغر الػؼر والحاجة والَخَصاص: 

صبقعة ديـقة أو طؾؿقة أو اجتؿاطقة أو اقتصادية، وسقاء كان الؿحتاج شخصًا 

 صبقعقًا، أو شخصًا معـقيًا.

 :ثالجا: ضٕابط اطتفادٚ الذٔلٛ وَ سٖع الٕقف 

تتعدد الضقابط يف تؼدير استػادة الدولة مـ ريع الققػ، طؾك اطتبار أهنا يف  

يف تدبقر الؿصؾحة العامة: ولذلؽ استحؼت  حؽؿ مـ يـقب طـ طؿقم الؿقاصـقـ

اإلطاكة مـ مال إوقاف، إذا لؿ يقجد مقارد ومصادر لتؿقيؾ وضقػتفا التل مـ 

أجؾفا هل مقجقدة، وقد جعؾ الِعزُّ بـ طبد السالم إوقاف ضؿـ الحؼقق 

َبة مـ حؼقق اهلل وحؼقق العباد، إلك جاكب الزكقات والصدقات  الؿركَّ

قربة إلك اهلل "قال الؿـذورات والضحايا والفدايا والقصايا: ففلوالؽػارات وإم

، والغرض إضفر مـفا كػع العباد وإصالحفؿ بؿا "مـ وجف، وكػع لعباده مـ وجف

 .(2)"وجب مـ ذلؽ أو ُكِدب إلقف: فنكف قربة لباذلقف، ورفؼ ٔخذيف

 ومن مجلة هذه الضىابط، سنقتصر على ضابطني اثنني، وهنا: 

 الؿصؾحة: ـ ضابط 1

يدخؾ دطؿ العؿؾ الققػل لؾسقاسة الؿالقة وآقتصادية لؾدولة يف إصار فؼف  

                                                           

، دار الغرب اإلسالمل، 6ج/ . الذخقرة، الَؼَرايف شفاب الديـ أحؿد، تحؼقؼ: سعقد أطراب،(1)

 .326، ص:1994، 1بقروت، ط/

، طّز الديـ بـ طبد السالم، "ققاطد إحؽام يف إصالح إكام". الؼقاطد الؽربى، الؿقسقم بـ(2)

 .219، دار الؼؾؿ دمشؼ، ص:1تحؼقؼ: كزيف حؿاد، وطثؿان ضؿقرية، ج/
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الققػ لقس "الؿصؾحة بشؽؾ طام، والؿصؾحة الُؿْرَسَؾة بشؽؾ خاص: ذلؽ أن

والتعريػ ، (1)مـ التعبديات التل ٓ يعؼؾ معـاها، بؾ هق مـ معؼقل الؿعـك

ة هل أهنا محؿقلة طؾك كـؾ مـــػـعـة الؿشفقر طـد غالبقة الػؼفاء لؾؿصؾحة الؿرسؾ

داخؾة يف مؼاصد الشرع، دون أن يؽقن لفا شاهد بآطتبار أو اإللغاء، أو تؾؽ التل 

: أي لؿ "مرسؾة"لؿ يـص الشارع طؾك اطتبارها، وٓ طؾك مـعفا. ولفذا سؿقت

، ففل مصؾحة حؼقؼقة ٓ وهؿقة، ومالئؿة لؿؼاصد الشرع. وكؼؾ (2)تعترب ولؿ تؾغ 

آحتجاج بالؿصالح الؿرسؾة، أي الؿطؾؼة مـ آطتبار ": اإلمام مالؽطـ 

واإللغاء، أي التل لؿ يرد طـ الشارع أمر بجؾبفا، وٓ هنل طـفا، بؾ سؽت 

 .(3)"طـفا

وبالتالل، فالتصرف يف العؿؾ الخقري، والققػ بشؽؾ خاص، محؿقل طؾك  

ٍف طـ الغقر فعؾقف أن يتصرف بالؿ"قاطدة ، يؼقل العز بـ طبد (4)"صؾحةكؾُّ ُمتََصرِّ

كاكت الؿصؾحة أطظؿ مـ الؿػسدة حّصؾـا الؿصؾحة مع التزام "السالم: حتك وإن

                                                           

قاف ومضاطػة أجقر القاقػقـ، بـ بقَّف، . إطؿال الؿصؾحة يف الققػ، سبقؾ آستثؿار الـاجح لألو(1)

، 2115 1طبد اهلل بـ الشقخ الؿحػقظ، ممسسة الريان لؾطباطة والـشر والتقزيع، بقروت، ط/

 .17ص: 

ْرَكِشل بدر الديـ، ج/(2) ، تحرير أبق غدة طبد الستار، مراجعة 6. البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف، الزَّ

، دار الصػقة لؾطباطة 2لشمون اإلسالمقة، الؽقيت، ط/العاين طبد الؼادر، وزارة إوقاف وا

 .76م، ص: 1992/ـه1413والـشر والتقزيع، الغردقة، 

يت، محؿد يحقك، ط/. (3) َٓ ، دار ابـ حزم 1إيصال السالؽ إلك أصقل مذهب اإلمام مالؽ، الَق

 .184م، ص:2116هـ/1427لؾطباطة والـشر والتقزيع، 

بْ (4) ، دار 1ؽل تاج الديـ، تحؼقؼ: طادل طبد الؿقجقد، وطؾل طقض، ج/. إشباه والـظائر، السُّ

 .311م، ص:1991هـ 1411، 1الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط/
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الؿػسدة، وإن استقت الؿصالح والؿػاسد فؼد يتخقر بقـفؿا، وقد يتققػ فقفؿا، 

 .(1) "الؿػاسدوقد يؼع آختالف يف تػاوت 

ققػ، إذا كاكت فؼقرة، إن الذي يشػع بلن تؽقن الدولُة مستػقدة مـ ريع ال 

وتعرف طجزا يف مالقتفا، وٓ تستطقع أن تحػظ مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وكؾقاهتا 

ٓ بد مـفا يف ققام "، والتل"الديـ والـػس والعؼؾ والـسؾ والؿال": الخؿس

مصالح الديـ والدكقا، بحقث إذا فؼدت لؿ تجر مصالح الدكقا طؾك استؼامة، بؾ 

حقاة، ويف أخرة فقت الـجاة والـعقؿ، والرجقع  طؾك فساد وهتارج وفقت

. وتبؼك الدولة باطتبارها تؼقم بؿفؿة وٓية إمر، مسمولًة (2)"بالخسران الؿبقـ

لحؿاية هذه الؿؼاصد الضرورية، وإذا احتاجت إلك الؿساطدة الؿادية لؾؼقام هبذه 

 الؿفؿة: يتعقـ طؾك الجؿقع أن يسفؿ يف تلمقـ هذه الؿساطدة.

قف، تؼقم مؼاصد الشريعة اإلسالمقة يف التصرف يف أمقال الققػ طؾك وطؾ 

تؼدير الؿصؾحة الؿرجقة مـ سؾقك الققػ، ومـ إرادة القاقػ، والجفة الؿقققف 

طؾقفا، إضافة إلك آجتفاد يف ترشقد إدارة تدبقر هذه الؿقارد، وآطتؿاد طؾك 

 أحسـ الطرق والقسائؾ لتدبقرها.

 تقسقع أوطقة الققػ:ـ ضابط آجتفاد يف 2

إن خصقصقة العؿؾ الققػل الؿرتبطة بنرادة القاقػ، وصبقعة الجفة الؿـتػعة  

                                                           

، طّز الديـ بـ طبد السالم، مرجع "ققاطد إحؽام يف إصالح إكام". الؼقاطد الؽربى، الؿقسقم بـ(1)

 .136سبؼ ذكره، ص:

بل، الؼسؿ الثالث: كتاب الؿؼاصد، شرح وتخريج: طبد اهلل . الؿقافؼات يف أصقل الشريعة، الّشاصِ (2)

م، 2114هـ/1425، 1دراز، مـشقرات محؿد طؾل بقضقن، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط/

 .221ص:
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بريع الققػ وطائده، تجعؾ مـ الصعب أن يتؿ تحقير هذه اإلرادة، لتستػقد 

الدولة، بدل أن تستػقد الجفات الؿعـقة، وهذا ما يجعؾ الدطقة قائؿة إلك آجتفاد 

فة لدطؿ فؼر الدولة وَطَقِزها: تربطًا وإقراضًا، سقاء يف إكشاء أوقاف خاصة ومُ  قجَّ

 طؾك مستقى طجز مقزاكقاهتا العامة، أو التخػقػ مـ إكػاقفا طؾك بعض الؼطاطات.

وقد شفدت مسقرة الققػ، خالل الـصػ الثاين مـ الؼرن الؿاضل، حركقة  

ير العؿؾ فؼفقة كبقرة، مـ خالل الـدوات والؿؾتؼقات العؾؿقة لؿدارسة سبؾ تطق

الخقري، طؿقمًا، والققػ بشؽؾ خاص، حتك أصبح الـظر يف قضايا الققػ 

يخضع لالجتفاد الجؿاطل، وتؼدير فؼفاء الشريعة اإلسالمقة وغقرهؿ مـ 

الؿتخصصقـ والخرباء، تبعا لؾتغقرات والؿستجدات التل صرأت طؾك الحقاة 

 الؿعاصرة.

م بدوره يف تـؿقة الؿجتؿع، فنكف وإذا أمؽــا إطادة الققػ إلك سابؼ طفده، لقؼق 

لـ يعقد بلشؽالف الؼديؿة، مثؾ: الؽتاتقب والزوايا والؿالجئ والتؽايا، وإكؿا 

، (1)سقعقد بلشؽال تتؿشك مع الحقاة الؿعاصرة بؽؾ فـقهنا وتؼـقاهتا الحديثة 

حقث تؿ اختزال وضقػة الققػ يف الؼقام بإمقر الؿتعؾؼة بالعبادات، كبـاء 

باطة الؿصحػ، والؿدارس الديـقة ــ وهذا أمر بالغ إهؿقة يف تؼدم الؿساجد وص

الؿجتؿعات ــ إٓ أن وضقػة الققػ تتعدى ذلؽ بؽثقر، ويؿؽـ لفا أن تقسع مـ 

أوطقة العؿؾ الققػل، ولفا قابؾقة أن َتَسَع مجؿقطة مـ الؿجآت والؼطاطات: 

هامش العجز الؿالل ومـفا تؾؽ التل ترهؼ مقزاكقة الدولة، وتسفؿ يف تقسقع 

 والضعػ آقتصادي، وتعالج اختالٓت السقاسة الؿالقة لؾدولة.

                                                           

، 1. مصارف الققػ يف الؼديؿ والحديث، الجاسر، سؾقؿان، مدار القصـ لؾـشر، ط/(1)

 .69م، ص: 2114هـ/1435
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 املبحح الجاني

 أصش اٌٛلف ػٍٝ اٌغ١بعخ ادلب١ٌخ ٌٍذٌٚخ
يعترب الققػ اإلسالمل الخقري دطامة لؾتؽافؾ آجتؿاطل، ووسقؾة مـ  

فا صدقة وسائؾ طالج مشؽؾة الػؼر يف الؿجتؿع، فؼد ُشرطت إوقاف لقؽقن ريع

جارية ٓ تـؼطع، ُتِدرُّ الثقاب الؿتصؾ طؾك القاقػقـ، وطؿالً صالحًا ُيِدرُّ الخقر 

حتك طؾك  -أيضا  -، ويـسحب هذا الدور (1)القافر طؾك الؿحتاجقـ والؿستحؼقـ 

 الدول الػؼقرة، والتل تعاين مـ ُشحِّ الؿقارد، وزيادة الـػؼات الحؽقمقة.

ؾ الَسـَ   د العالل يف إغاثة الؿؾفقف، وإطاكة الػؼقر وإذا كان الققػ شؽَّ

والؿحتاج يف ضؾ غقاب ممسسة الدولة يف حقاة الـاس، فنكف صقؾة الؼرن الؿاضل 

تعزز حضقر فؽرة الدولة، وأصبحت تزاحؿ الؿجتؿع يف أداء وضائػف آجتؿاطقة 

وآقتصادية، بؾ أثؼؾت كاهؾف بالضرائب والؿساصر واإلجراءات: فال الدولة 

ت قادرة طؾك إشباع آحتقاجات الؿجتؿعقة، وٓ الؿجتؿع تعززت ثؼتف يف أصبح

 الدولة التل ضقؼت طؾقف طؿؾف الخقري والتضامـل. 

إن هذا القاقع فرض ضرورة البحث طـ خقار ثالث لتؼقية التؽامؾقة بقـ 

طؾك  -الؿجتؿع والدولة، ويعترب قطاع الققػ الؿمّهَؾ لؾؼقام هبذه الؿفؿة، وذلؽ 

لؾتخػقػ مـ طجز الؿقزاكقة العامة لؾدولة، ومـ اإلكػاق الحؽقمل،  - إقؾ
                                                           

، دار السالم 1مل يف التـؿقة آقتصادية، الجؿؾ، أحؿد طبد العظقؿ، ط/. دور كظام الققػ اإلسال(1)

 .159م، ص: 2117هـ/1428لؾطباطة والـشر والتقزيع، 

o  p 
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 وتقفقر السققلة الؿالقة.

  :ٛأٔال: التدفٗف وَ عذض املٗضاٌٗٛ العاوٛ لمذٔل 

تؼديُر ما تعتزم الدولة إكػاقف، وما " أهنا وثقؼة مؽتقبة يتؿ فقفا الؿقزاكقةُتعّرف  

دة طؾك الؿقزاكقة هل حسابات تؼديرية تتققع تحصقؾف مـ مقارد، فالحسابات القار

. وهذا يعـل أن تـػقذ الؿقزاكقة يتققع: إما تحؼقؼ (1)"قد تتحؼؼ كؿا قد ٓ تتحؼؼ

فائض، وإما حدوث طجز: وهذا إخقر يـجؿ يف حالة ما إذا تجاوزت الـػؼاُت 

 والؿصاريُػ حجَؿ اإليرادات والؿداخقؾ الؿحصؾة. 

يـبغل أن ترتؽز طؾك دراسات "لؾدولة، ولـجاح إطداد الؿقزاكقة العامة 

مستػقضة ودققؼة، تلخذ بعقـ آطتبار كامَؾ الجقاكب آقتصادية والؿالقة 

والسقاسقة وآجتؿاطقة، واحتؿآت تغققرها طؾك الؿستقى القصـل، مع مراطاة 

 .(2)"الظروف الخارجقة والدولقة، والتل مـ شلهنا التلثقر طؾك القضع الداخؾل

أثر الققػ طؾك مستقى التخػقػ مـ طجز مقزاكقة الدولة، يظفر مـ إن بقان  

خالل تحديد مختؾػ إسباب الؿمدية إلك وققع العجز الؿقازكايت، وتحديد 

الزاوية التل يؿؽـ لؾققػ أن يسفؿ مـ خاللفا يف هذا التخػقػ، إلك جاكب تؼقية 

 مؼرتح إكشاء أوقاف خاصة بتؿقيؾ العجز الؿقزاكقايت.

 لققػ يف معالجة أسباب طجز الؿقزاكقة:ـ دور ا1

تعِرف مجؿقطة مـ الدول طجزًا طؾك مستقى مقزاكقاهتا السـقية، وتؾجل يف  

                                                           

)قاكقن الؿقزاكقة(، مـشقرات الؿعفد العالل  1. الؿالقة العامة، التقعاليت، طبد الؼادر، ج/(1)

 .27 ، ص:1995، 1لؾدراسات الؼاكقكقة والجبائقة التطبقؼقة، ط/

 .28و27، مرجع سبؼ ذكره، ص: . الؿالقة العامة، التقعاليت(2)
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ذلؽ إلك البحث طـ تؿقيؾ هذا العجز، وذلؽ مـ خالل آقرتاض، إما مـ 

الخارج أو مـ الداخؾ. ويؿؽـ لؾققػ أن يؽقن مصدرا مـ بقـ مصادر تؿقيؾ 

ل آقرتاض مـ الداخؾ، ويؽقن طرب صرح الحؽقمة طجز خزاكة الدولة مـ خال

سـدات وصؽقكا لعؿقم إفراد والؿمسسات قصد اقتـائفا، وبذلؽ ُيجـِّب الققػ 

الدولَة آقرتاَض مـ الخارج، وآرهتاَن إلك الؿمسسات الؿالقة الدولقة، كؿا 

التل  يسفؿ يف الحد مـ آثار إسباب الؿحِدثة لؾعجز يف مقزاكقة الدولة، وهل

 يؿؽـ تصـقػفا إلك صـػقـ، وهؿا:

مـ هذه إسباب، والذي يؼع بدون إرادة الدولة: كقققع  الصـػ إولــ 

الحقادث الطارئة وغقر الؿتققعة )زٓزل، فقضاكات، حرائؼ، اهنقار أسعار 

الصادرات، ارتػاع أسعار القاردات، تراجع مداخقؾ السقاحة، تغقر يف أسعار 

 الصرف...(:

، ويؼع بنرادة الدولة، وذلؽ حقـؿا تؾجل إلك إجراءات مالقة ػ الثاينالصـــ 

تقسقع دائرة اإلطػاءات )واقتصادية، وفؼ سقاساهتا الؿالقة وآقتصادية: كـ 

الضريبقة، أو الزيادة يف إجقر والؿرتبات هبدف الزيادة يف آستفالك لتحريؽ 

 دورة اإلكتاج، وجؾب استثؿارات...(.

سباب اإلرادية وغقر اإلرادية تستؾزم ضرورة تدخؾ الدولة طـ إن كؾ هذه إ 

صريؼ ضخ أمقال غقر متققعة وغقر مدرجة يف مقزاكقتفا السـقية، وذلؽ مـ خالل 

البحث طـ مقارد إضافقة لؿقاجفة هذا العجز الحاصؾ بعد تدخؾ الدولة يف تؾؽ 

 الحقادث، أو ققامفا بتؾؽ اإلجراءات.

قػل ضؿـ خقار آقرتاض الداخؾل، كلحد ويدخؾ العؿؾ الخقري الق 

الخقارات الؿؿؽـة، التل يؿؽـ لؾدولة أن تؾجل إلقف لؾتخػقػ مـ طجزها 
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الؿقازكايت، بحقث يعترب العؿؾ الخقري أحد القسائؾ الؿتاحة والؿؿؽـة يف هذا 

إمر، وذلؽ مـ خالل تؿؽقـ خزاكة الدولة مـ تقفقر السققلة الالزمة، وآستػادة 

ات العؿؾ الخقري الذي يـتعش بؼقة يف الحآت التل تؽقن سببًا مباشرًا مـ مؼدر

كالؽقارث الطبقعقة، والجقائح، وإزمات )...( كتقجة  يف حدوث هذا العجز:

السؾقك التضامـل والتؽافؾل بقـ طؿقم إفراد والؿمسسات، وهذا إمر يشجع 

سات وقػقة قائؿة الذات، يف اتجاه ملَسَسة هذا السؾقك التضامـل، حتك يثؿر ممس

تخصص ريعفا لتؿقيؾ طجز مقزاكقة الدولة، باطتبارها أصبحت َقَدرًا ِشبف محتقم 

 يف طالؿـا الؿعاصر. 

 ـ إكشاء أوقاف خاصة بتؿقيؾ العجز الؿقزاكقايت:2

تعد آختالٓت الؿالقة وآقتصادية، التل تصقب مقزاكقة الدولة، َمْصِرفًا مـ  

والتل يتعقـ إكشاء صـاديؼ وممسسات وقػقة يستفدف بقـ َمصارف الققػ، 

ريعفا، وبشؽؾ مباشر، معالجَة هذه آختالٓت، والتل تحدث كتقجة ضروف 

 قاهرة، وصقارئ غقر متققعة. 

الؿقازكايت أصبحت الققم أمرًا متػفؿًا طـد  وطؾك اطتبار أن ضاهرة العجز 

ؼديرهؿ لطبقعة الظرفقة خرباء السقاسة الؿالقة وطؿقم آقتصاديقـ: بدطقى ت

السقاسقة وآقتصادية العالؿقة، ومحدودية مقارد الدولة يف مؼابؾ تـامل الطؾب 

الؿجتؿعل طؾك التـؿقة آجتؿاطقة وآقتصادية، وهذا يؼتضل ضرورة، تػفؿ 

وتؼدير إسفام العؿؾ الخقري الققػل يف دطؿ وتؼقية إصالح الؿقزاكقة العامة 

ؿقزاكقة لقست وثقؼة حسابقة فؼط، تسجؾ فقفا الؿقارد لؾدولة: طؾك أساس أن ال

والـػؼات، بؾ تعؽس يف مضؿقهنا اختقارات اجتؿاطقة واقتصادية وثؼافقة وبقئقة: 

وبالتالل التخػقػ مـ ثؼؾ حجؿ اإلكػاق العام الؿقجف لؾؼطاطات آجتؿاطقة 
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 والخدماتقة طؾك مقزاكقة الدولة.

ريع الققػقة، تعؿؾ كؾ دولة بطريؼتفا ويف اكتظار العؿؾ بؿؼتضك هذه الؿشا 

طؾك سبقؾ  -الخاصة لؾتغؾب طؾك طجزها الؿالل: فػل الؿؿؾؽة العربقة السعقدية 

مؾقار دوٓر: كتقجة اكخػاض أسعار  52بـ  2118تؿ تققع طجز مقزاكقة  -الؿثال 

َل العجـــز الؿتققع طـــام  أن مؾقار ريـال، بعـــد  297م بـ 2116الـػط، كؿا ُمـقِّ

مؾقـــار ريـــال، مـ خـــالل  366م بـحق 2115وصؾ إلك أطؾك مســـتقياتف طام 

آقرتاض مـ إســـقاق الؿحؾقـــة والدولقـــة، حقث بؾـــغ إجؿالل اإلصدارات 

ٕدوات الديــــ الؿحؾقة والخارجقة والؼروض، خالل الســــة الؿالقـــة 

مؾقـــار ريــــال... كؿا تـــؿ  21101م(، ما مجؿقطـــف 2116) 1437/1438

 .(1)"تؿقيؾ باقل العجز بالســـحب مــــ آحتقاصل العـــام لؾدولة

إن هذه القضعقة الؿالقة، التل طرفتفا الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، تشبف حالة  

العديد مـ الدول، وخصقصا الدول العربقة واإلسالمقة، بحقث تعرف مقزاكقاهتا 

هل تحتاج إلك إرادة ققية لتشجقع إفراد والؿمسسات لالكخراط طجزًا بـققيًا، و

يف مثؾ هذه إوقاف، التل تستفدف مساطدة الدولة يف مقاجفة اختالٓهتا الؿالقة 

وآقتصادية، بدل لجقئفا آضطراري إلك آقرتاض مـ الخارج لتؿقيؾ حاجة 

 إكػاقفا الحؽقمل.

                                                           

. مـشقرة 16، وزارة الؿالقة، كسخة البقان العام، ص: 2117مقزاكقة الؿؿؾؽة العربقة السعقدية . (1)

:طؾك الؿققع الرسؿل لؾقزارة

https://www.mof.gov.sa/docslibrary/Budget/Documents/2017.pdf
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 ٌفام اذتهٕو٘:ثاٌٗا: دٔس الٕقف يف التدفٗف وَ اإل 

الققَم أداة مفؿة يف دطؿ مقزاكقة  -بؽؾ أشؽالف الؿعاصرة  -يعترب الققػ  

الدولة بطريؼة غقر مباشرة: مـ حقث التخػقػ مـ اإلكػاق الحؽقمل طؾك 

مجؿقطة مـ الؿجآت آجتؿاطقة وآقتصادية والبقئقة، والتل كاكت إلك طفد 

 قريب مجآٍت وقػقة.

اإلسالمقة دوَر الققػ يف اإلسفام يف تحسقـ أحقال وقد سجؾت الحضارة  

وٓ  -الـاس، وضروففؿ آجتؿاطقة وآقتصادية، ذلؽ أن حقاة اإلكسان كاكت 

قائؿة طؾك الققػ: مـذ وٓدتف وإلك وفاتف. ومؿا يذكر يف هذا الصدد،  -تزال 

ػل أن رجالً يقلد يف مـزل وق": الدور آجتؿاطل لألوقاف بالدولة العثؿاكقة

)رباط(، ويـام يف مفد وقػل، ويلكؾ ويشرب مـ أمقال إوقاف، ويؼرأ مـ كتب 

إوقاف، ويدرس يف مدرسة وقػقة، ويستؾؿ راتبف مـ إدارة الققػ، ويقضع يف 

 .(1)"تابقت وقػل لؿا يؿقت، ويدفـ يف مؼربة وقػقة

 و يف واقعـا الؿعاصر، تزايد اإلكػاق الحؽقمل طؾك مجؿقطة مـ الؼطاطات، 

حتك أصبح أهؿ قطاع يحظك بلكرب مخصصات هذا اإلكػاق مـ الؿال العام هق 

 قطاع الرتبقة والتعؾقؿ، وقطاع الصحة العؿقمقة. 

 : ـ قطاع الرتبقة والتعؾقؿ1

وهق مـ الؼطاطات الؿفؿة التل كان يتقٓها الؿجتؿع بـػسف، مـ خالل  

الؿجتؿع يف هذه فعالقة العؿؾ الخقري والققػل، إٓ أن حؾقل الدولة محؾ 

                                                           

أبريؾ -هـ1425، صػر 332يف تركقا، صابان، سفقؾ، )مؼال يف مجؾة الػقصؾ، طدد: إوقاف . (1)

 .67م، ص: 2114
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الؿفؿة: أسفؿ يف تضققع مجؿقطة مـ الػرص: وإضعاف قدرة الؿجتؿع طؾك فعؾ 

 الخقر يف هذا الؼطاع. 

مـ اإلكػاق الحؽقمل طؾك هذا الؼطاع،  العؿُؾ الخقري الققػل وحتك يخػػ 

 أصبحت الحاجة الققم قائؿة يف أن يقلل هذا العؿؾ مزيدا مـ آهتؿام بؽؾ ما لف

بقة والعؾؿ، والتـشئة الثؼافقة والػؽرية، طؾك اطتبار أن هذا الـقع مـ طالقة بالرت

آستثؿار، هق استثؿار يف أجقال الغد، وآصؿئـان طؾك الؿستؼبؾ، ويدخؾ يف هذا 

استثؿار أمقال الققػ يف إكشاء محافظ استثؿارية، أو أسفؿ وسـدات وصؽقك يف 

فراد إلك التربع بجزء مـ شركات قائؿة، وفتح اكتتاب وقػل ودطقة طؿقم إ

أمقالفؿ، وغقرها مـ الصقغ الؿعاصرة، هبدف خدمة هذا الـقع مـ الققػ: مـ 

أجؾ تقسقر بـاء وتجفقز الؿدارس والؿعاهد والجامعات، والؿؽتبات، وإقامة 

إحقاء الجامعقة، وُدْوِر الطؾبة، واقتـاء وسائؾ الـؼؾ الؿدرسل: لتؼريب الؿدرسة 

ا يف إرياف والؼرى، فضال طـ تخصقص مـح دراسقة، مـ التالمقذ: وخصقص

 وإطاكة إسر الػؼقرة يف تؿقيؾ دراسة أبـائفا.

الؿغربقة، حقث تصؾ آطتؿادات وكذكر يف هذا الصدد حالة الؿؿؾؽة  

الؿخصصة لقزارة الرتبقة القصـقة ما يؼارب ربع الؿقزاكقة العامة لؾدولة، فؼد 

لؼطاع التعؾقؿ اطتؿادات مالقة تؼدر بـ:  2118خصصت الؿقزاكقة العامة لسـة 

طـ سـة  %9(، مسجال زيادة بـسبة (1)مؾقار دوٓر  6.29مؾقار درهؿ ) 59.29

ممسسة  431ممسسة تعؾقؿقة، و 11915، وهل مقجفة لتغطقة كػؼات 2117

                                                           

، 25/7/2118درهؿ مغربل ) سعر الصرف لققم  9.4215. دوٓر أمريؽل واحد يعادل (1)

https://www.currencyc.com/ar/usd-mad.html
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 . (1)تعؾقؿ طاٍل 

كؿا أن الدولة الؿغربقة أخذت طؾك طاتؼفا تؿقيؾ مجؿقطة مـ الربامج، 

ل هل يف جقهرها طؿؾ إحساين خقري، لق شجعت الؿبادرات الؿدكقة والعؿؾ والت

 : (2)الققػل لػائدهتا: لخػػت الدولة مـ طجزها الؿقازكايت، وكذكر مـ ذلؽ 

: وهق أحد الربامج التل تؿ إحداثف هبدف تشجقع التالمقذ "بركامج تقسقر"ـ

تخصقص مبؾغ مـ الؿال الؿـحدريـ مـ إسر الػؼقرة طؾك التََّؿْدُرِس، ويؼضل ب

استػادة  2118لؽؾ أسرة فؼقرة، لفا أبـاء يف سـ التََّؿْدُرِس، وقد سجؾت مقزاكقة 

  ."بركامج تقسقر"تؾؿقذًا مـ 736381

: والذي يدخؾ يف إصار دطؿ إسر الػؼقرة لتؿؽقـفؿ مـ "بركامج محػظتل"ـ

رسل، بحقث مختؾػ الؾقازم الؿدرسقة التل يحتاجفا أبـاؤها يف دخقلفؿ الؿد

 مؾققن تؾؿقذ مـ هذا الربكامج. 4.26استػادة  2118سجؾت مقزاكقة 

يف الؿؼابؾ، كجد بعض الدول الغربقة سؾؽت مـحك مغايرًا طؿا هق طؾقف إمر  

أن أشفر إوقاف التعؾقؿقة الؽربى يف يف بعض الدول العربقة واإلسالمقة، وذلؽ 

فرها الصـدوق التربطل القٓيات الؿتحدة هل إوقاف الجامعقة، وأش

، وتؼدر مبالغ كؾ مـ "تؽساس"، والصـدوق التربطل لجامعة"هارفارد"لجامعة

                                                           

، 12)الؿغرب(، ص:  2118الؿالقة لسـة مقزاكقة الؿقاصـ، وزارة آقتصاد والؿالقة، قاكقن . (1)

 مـشقرة طؾك الؿققع الرسؿل لؾقزارة: 

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/pdf

)الؿغرب(، مرجع سبؼ 2118مقزاكقة الؿقاصـ، وزارة آقتصاد والؿالقة، قاكقن الؿالقة لسـة . (2)

 .12ذكره، ص: 
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، التل تقزع الؿـح "فقرد"الصـدوققـ بسبعة مؾقارات دوٓر تؼريبا، وممسسة

، "ماك آرثق"الؽثقرة ٕسباب متعددة يف البحث العؾؿل، ويف الػـقن، وممسسة

 .(1)ل الصحافة وحرية التعبقرالتل تقزع الؿـح لؾدراسات يف مجا

ولقس غريبا طـ ممسسة إوقاف أهنا كاكت تتؽػؾ حتك بلجقر ومرتبات  

الػؼفاء والعؾؿاء "العؾؿاء والػؼفاء وإساتذة، وكؾ متعفدي الخدمة التعؾقؿقة: فـ

والدطاة تحرروا قديؿا، ويف مختؾػ العصقر، طـ صريؼ إوقاف، مـ تسؾؿ 

عؾفؿ يتحررون مـ التبعقة والؼققد، ويتؿؽـقن مـ الؼقام الؿرتبات الرسؿقة: مؿا ج

بؼل العؾؿاء مستؼؾقـ طـ السؾطة، " بحقث: (2)"طؾك حرمة الؽؾؿة بلماكة وحرية

غقر خاضعقـ لفا، معتؿديـ طؾك إمقال الؿقققفة التل تغدق طؾقفؿ. كؿا بؼل 

ك ما الؼضاة قائؿقـ بالحؼ يحؽؿقن بالعدل: وذلؽ ٓطتؿاد همٓء الؼضاة طؾ

 .(3)أططتفؿ آستؼالل الؿادي والػؽريكاكقا يديروكف مـ إمقال الؿقققفة، التل 

 ـ قطاع الصحة العؿقمقة:2

سجؾت الحضارة اإلسالمقة مجؿقطة مـ الؿبادرات الققػقة الرامقة إلك  

                                                           

َرْست(، الؽبقسل، طبد العزيز شاكر، بحث مؼدم لؾؿمتؿر التجربة إمريؽقة يف العؿؾ الخقري )التْ . (1)

، وثقؼة 16م، ص: 2116هـ / 1427الثاين لألوقاف )الصقغ التـؿقية والرؤى الؿستؼبؾقة(، 

-https://drive.google.com/file/d/0BzS3WyJn8Vإلؽرتوكقة:.

sT01Yc0ZKOTVPbjQ/view  

، مـشقرات وزارة إوقاف 1الققػ يف الػؽر اإلسالمل، بـعبد اهلل، محؿد بـ طبد العزيز، ج/. (2)

 .29م، ص:1996هـ/ 1416والشمون اإلسالمقة، 

، ففرسة 1الققػ يف الشريعة اإلسالمقة، وأثره يف تـؿقة الؿجتؿع، الصالح محؿد بـ أحؿد، ط/ .(3)

 .191م، ص: 2111هـ/1422بة الؿؾؽ ففد القصـقة، مؽت

https://drive.google.com/file/d/0BzS3WyJn8V-sT01Yc0ZKOTVPbjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BzS3WyJn8V-sT01Yc0ZKOTVPbjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BzS3WyJn8V-sT01Yc0ZKOTVPbjQ/view
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تحبقس جزء مـ إمقال لخدمة الؿرضك، مـ حقث بـاء الؿستشػقات وتجفقزها، 

اهتؿ الؿسؾؿقن " قع العؾؿاء طؾك صؾب طؾقم الطب: فؼدوتقفقر الدواء، وتشج

بالصحة العامة اهتؿاما طظقؿا، وتؿثؾ ذلؽ فقؿا وقػقه مـ إمقال إلكشاء 

 .(1)"الؿستشػقات والدور الصحقة لعالج اإلكسان، بؾ والحققان..

ومـ جؿؾة تؾؽ الؿبادرات، يذكر تاريخ الققػ يف العالؿ اإلسالمل وثقؼة  

 الوون يف طفد الؿؿالقؽ يف مصر، والتل أكشئ بؿؼتضاهالققػ مستشػك قَ 

لؿداواة مرضك الؿسؾؿقـ، الرجال والـساء، مـ إغـقاء الُؿْثِريـ،  "بقؿارستان"

والػؼراء الؿحتاجقـ، مـ الؿؼقؿقـ والقافديـ، طؾك اختالف أجـاسفؿ، وتبايـ 

 .(2)أمراضفؿ وأوصاهبؿ 

كبقر يف  "بقؿارستان" لؼطائع، أولكؿا أقام أحؿد بـ ُصْقُلقن، يف طاصؿة ا 

م: لؾعـاية بالؿريض مـذ دخقلف إلك شػائف، ويف حالة وفاة 873هـ/259مصر طام 

الؿريض فنكف يجفز ويؽػـ طؾك كػؼة الؿستشػك، الذي يتقفر طؾك صـدوق 

 . (3)وقػل

وكظرًا لتزايد احتقاجات إدارة هذه الؿستشػقات مـ الؿقارد الؿالقة: تؿ  

اف ُمِدّرة لؾدخؾ: حتك تصقر مصدرا لتؿقيؾ هذه آحتقاجات تخصقصفا بلوق

                                                           

إوقاف اإلسالمقة ودورها الحضاري، الؿاضل والحاضر والؿستؼبؾ، الضحقان، طبد الرحؿـ . (1)

 .111، ص: 2111، دار الؿآثر، الؿديـة، 1بـ إبراهقؿ، ط/

، ص: م1985/ـه1416. مشؽؾة الػؼر وكقػ طالجفا اإلسالم، ممسسة الرسالة، بقروت، ط/ (2)

135. 

-145. الققػ يف الػؽر اإلسالمل، بـعبد اهلل، محؿد بـ طبد العزيز، مرجع سبؼ ذكره، ص: (3)

146. 
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وكاكت هذه الؿستشػقات تؼقم طؾك أمقال إوقاف التل كاكت تؽقن "الؿتـامقة،

واردات كبقرة، تؽػل الؼقام بحاجات الؿستشػك مـ غذاء وكساء وأدوية وأجقر 

اضر يصرف ، فؽان الـ(1)"إصباء والؿؿرضقـ والخدم والقققد والؿقاه وإثاث

ريع هذا الققػ لؿـ يـصبف مـ إصباء الؿسؾؿقـ، الذيـ يباشرون الؿرضك "مـ

مجتؿعقـ ومتـاوبقـ، ومـ كان مريضا يف بقتف وهق فؼقر، كان الـاضر أن يصرف إلقف 

 .(2)"ما يحتاجف مـ إشربة وإدوية والؿعاجقـ، وغقرها

الؿسؾؿقـ، وتقجقف  إن الرجقع إلك ثؼافة الققػ، وإطادة إحقائف بقـ طؿقم 

إرادة القاقػقـ إلك مجال الصحة العؿقمقة، سقسفؿ يف تضققؼ حضقر الدولة يف 

هذا الؼطاع: وبالتالل التخػقػ مـ إكػاقفا الحؽقمل الؿرصقد لؾخدمات 

الصحقة، وهذا أحد مداخؾ إصالح بـقة الؿقزاكقة العامة لؾدولة، وتقفقر السققلة 

 ققػ لػائدهتا.الؿالقة لؾؼطاطات التل يتعذر ال

  :ٛٗثالجا: تٕفري الظٕٗلٛ املال 

حقـؿا تتجاهؾ الدول قدرة العؿؾ الخقري طؾك تعبئة اإلمؽاكات الؿالقة  

ٕفرادها وممسساهتا إهؾقة، وتؿؽقـ الؿجتؿع إهؾل مـ أن يؽقن يف خدمة 

تؽقن  التـؿقة آجتؿاطقة وآقتصادية، وتقفقر السققلة الؿالقة الالزمة لذلؽ: فنهنا

قد حرمت كػسفا مـ مقزة تـافسقة ٓقتصادها القصـل، ومـ خدمات العؿؾ 

 الخقري، باطتباره قطاطا ثالثا، يعزز مجفقدات الؼطاع العام والؼطاع الخاص.

                                                           

إوقاف اإلسالمقة ودورها الحضاري، الؿاضل والحاضر والؿستؼبؾ، الضحقان، طبد الرحؿـ . (1)

 .115بـ إبراهقؿ، مرجع سبؼ ذكره، ص: 

 .136ص: مرجع سبؼ ذكره،  . مشؽؾة الػؼر وكقػ طالجفا اإلسالم،(2)
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وتظفر أهؿقة هذا الؼطاع حقـؿا تعرتض الدولة ضرفقة اقتصادية سقئة:  

ة، ويختؾ الؿقزان فتضعػ مقاردها مـ الضرائب، وتزداد الحاجات آستفالكق

التجاري بقـ الصادرات والقاردات، فتصبح الدولة مؾزمة إلك مد القد لؾخارج مـ 

أجؾ تؿقيؾ اقتصادها القصـل: وبالتالل تدخؾ يف دوامة الؿديقكقة، وما يعـل ذلؽ 

 مـ فؼدان قرارها السقادي، وآرهتان لدى ممسسات مالقة أجـبقة. 

مقال، ودفع القاقػقـ وطؿقم الؿحسـقـ وكظرا لؼدرة الققػ طؾك تقفقر إ 

إلخراجفا والتربع هبا: فنن آجتفاد الػؼفل يف هذا الؿقضقع قد سؿح بنمؽاكقة 

 تحبقس الـؼقد، وإصدار صؽقك وسـدات وقػقة لتقفقر هذه السققلة الؿالقة. 

  ـ َتحبِقس الـؼقد: 1

لػائدة  يؼقم الؼطاع الققػل بدور مفؿ يف تقفقر إمؽاكات وأرصدة مالقة 

الجفات الؿقققف طؾقفا، وهل جفات بر وإحسان، وهذا يعـل أن الحاجة إلك 

تطقير مؿارسة الققػ أصبحت الققم ضرورة اقتصادية، بحقث إن السقق الؿالل 

والـؼدي بات يطرح مجؿقطة مـ الخدمات واإلمؽاكات مـ شلهنا تطقير جاذبقة 

الزيادة يف طقائده لػائدة العرض الققػل، وكؿاء الرأسؿال الققػل: وبالتالل 

أصبح تحبقس الـؼقد الققم مقسقرا، وأكثر كػعا "الجفات الؿققققة طؾقفا، بحقث

وفاطؾقة: بػضؾ الخدمات الؿصرفقة، وتؼدم اإلمؽاكات العؾؿقة والتؼـقة لؾضبط 

: وكذكر مـفا وقػ إسفؿ يف الشركات، فؼد ٓ يتؿؽـ (1)"والؿحاسبة والؿتابعة

ـ تؿقيؾ مشروطات زراطقة وصـاطقة وتجارية كربى، والتل رأس الؿال الخاص م

                                                           

، دار الؽؾؿة لؾـشر والتقزيع، 1. الققػ اإلسالمل: مجآتف وأبعاده، الريسقين، أحؿد، ط/(1)

 .67م، ص:2114هـ/ 1435
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تحتاج إلك أمقال ضخؿة، كالشركات الؿساهؿة: ولذا فؼد ضفر يف العصر 

الحديث صريؼة تجزئة رأس الؿال الؽبقر بؿا يسؿك بإسفؿ، والتل يدفع ققؿتفا 

 .(1)مئات أو آٓف الـاس 

الققػل، تشؽؾ دطؿًا غقر  إن هذه اإلمؽاكات والؿقارد، التل يحصؾفا الؼطاع 

مباشر لسقاسة الدولة الؿالقة وآقتصادية، مـ حقث تشجقع الـاس طؾك اإلكػاق، 

وإخراج أمقالفؿ ووضعفا رهـ إشارة مشاريع خقرية، ويف هذا محاربة ٔفة 

آكتـاز، وآحتؽار، والتضخؿ، فضال طـ إسعاف السقق الؿالقة القصـقة 

 بالسققلة الالزمة. 

 ك الققػقة والتؿقيؾ القصـل:ـ الصؽق2

تعترب الصؽقك والسـدات الققػقة أحد التطبقؼات الققػقة، الؼادرة طؾك  

تؿؽقـ الؿجتؿع مـ ثروات مالقة مفؿة، مـ شلهنا اإلسفام يف خدمة قضايا التـؿقة 

خالل تشجقع آدخار الققػل لألفراد أو "آجتؿاطقة وآقتصادية، وذلؽ مـ

ة، التل تـػذها الصـاديؼ ؿعل لخدمة مشاريع التـؿقآدخار الققػل الؿجت

 . (2)الققػقة

( بشلن 3/4) 31وتدخؾ هذه الصؽقك والسـدات يف حؽؿ الؼرار رقؿ  

                                                           

. ضقابط الؿال الؿقققف: دراسة فؼفقة تطبقؼقة مؼاركة، زيـ الديـ طبد الؿـعؿ، دار الـقادر، سقريا، (1)

 .457ص:م، 2112هـ 1433، 1ط/

دور كظام الققػ اإلسالمل يف التـؿقة آقتصادية، الجؿؾ، أحؿد محؿد طبد العظقؿ، مرجع سبؼ . (2)

 .135ذكره، ص
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، والذي طرف سـدات الؿؼارضة كقهنا (1)سـدات الؿؼارضة وسـدات آستثؿار 

 أداة استثؿارية، تؼقم طؾك تجزئة رأس مال الؼراض )الؿضاربة(، بنصدار صؽقك

ُمْؾؽِقة، برأس مال الؿضاربة، طؾك أساس وحدات متساوية الؼقؿة، ومسجؾة 

بلسؿاء أصحاهبا، باطتبارهؿ يؿؾؽقن حصصًا شائعة يف رأس مال الؿضاربة وما 

 .يتحقل إلقف، بـسبة ُمْؾؽِقة كؾ مـفؿ فقف

وإذا كان حؽؿ الصؽقك الققػقة هق حؽؿ الققػ كػسف: مـ حقث تحبقس  

ػعة لػائدة الؿقققف طؾقفؿ: فالؿـػعة الـاتجة طـ هذه إصؾ، وتسبقؾ الؿـ

الصؽقك ٓ تؽقن إٓ طـ صريؼ آستثؿار والجفد يف العقـ الؿقققفة، أو طؾك 

إقؾ تقفقر الشروط الؿادية لضؿان استدامة مـػعة إصؾ الققػل، أخذًا بعقـ 

 آطتبار شرط الؿصؾحة يف ذلؽ.

السقادية الققػقة تبؼك يف حاجة ماسة  إن الؿشاريع التل استػادت مـ الصؽقك 

إلك مقرد يممـ استؿرارية خدماهتا ومـافعفا لؾجفة الؿستػقدة، وهق ما يتحؼؼ مـ 

خالل آلقة آستثؿار يف إمقال الققػقة العامة وغقر الؿقجفة لالكتػاع الؿباشر 

ثؿار آست"لجفة محددة، وفؼ ما ذكره قرار َمْجَؿِع الػؼف اإلسالمل الدولل بشلن

يجب استثؿار إصقل الققػقة، سقاء "، بضرورة أكف"يف الققػ ويف غالتف وريعف

 .(2)"أكاكت طؼارات أم مـؼقٓت، ما لؿ تؽـ مقققفة لالكتػاع الؿباشر بلطقاهنا

                                                           

( بشلن سـدات الؿؼارضة وسـدات آستثؿار، مجؾس َمْجَؿع الػؼف 3/4) 31. قرار رقؿ (1)

ْولل، الؿـعؼد يف دورة ممتؿره الرابع بجدة يف الؿؿؾؽة العربقة الس -18عقدية، مـ اإلسالمل الدَّ

م، والؿـشقر طؾك الؿققع 1988شباط )فرباير(  11 –6الؿقافؼ  1418جؿادى أخرة  23

 http://www.iifa-aifi.org/1713.htmlالرسؿل: 

( بشلن آستثؿار يف الققػ ويف غالتف وريعف، لَؿْجَؿع الػؼف اإلسالمل 15/6) 141قرار رقؿ . (2)
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وتظفر ققؿة هذه الؿساهؿة الققػقة مـ خالل الـظر يف التجارب الؿؼاركة،  

َأسفـَؿ  2116سـة (، فػل trustلخقري )ومـ أبرزها التجربة إمريؽقة يف العؿؾ ا

مؾقار دوٓر أمريؽل  391إفراد إمريؽققن والؿمسسات والشركات بـحق 

 .(1)لؾجؿعقات الخقرية إمريؽقة، حسب التؼرير السـقي طـ إطؿال الخقرية 

مـ هذا الؿبحث إلك أن الققػ بنمؽاكف أن يسفؿ يف إصالح السقاسة  وكْخُؾُص  

ة، وخصقصًا يف دطؿ مقزاكقة الدولة، ولق بطريؼة غقر مباشرة، وذلؽ الؿالقة لؾدول

مـ خالل التخػقػ مـ طجزها الؿقازكايت، واإلسفام يف اإلكػاق طؾك مجآت 

تـػؼ طؾقفا. وهذا إمر مـ شلكف أكف يعقد  -وٓ زالت  –وقطاطات، كاكت الدول 

اصة بالدولة، ترتقب التقازن يف طالقة الدولة بالؿجتؿع: ففـاك وضائػ خ

ووضائػ أخرى خاصة بالؿجتؿع، وٓ يجب التداخؾ بقـ هاتف القضائػ، وٓ أن 

أن هذه العالقة بقـ كؿا و تحؾ الدولُة مؽان الؿجتؿِع، وٓ الؿجتؿُع مؽان الدولِة.

يف دطؿ إصالح السقاسة آقتصادية لؾدولة،  -أيضا  -الدولة والؿجتؿع، تتؼقى 

 آقتصادي، وتقفقُر بقئة اقتصادية مـتجة ومـتعشة. مـ حقث دطُؿ ممشرات كؿقها 

 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ، الؿقافؼ 1425الؿحرم  19 – 14ط ) سؾطـة ُطؿان ( الدولل، يف دورتف الخامسة طشرة بؿسؼ

والؿـشقر طؾك مققعف اإللؽرتوين .م2114مارس 11 – 6 :-http://www.iifa

aifi.org/2157.html

(1)-rise-donations-charitable-total-2017-usa-https://givingusa.org/giving.

 billion-05-390-of-high-new-to 

http://www.iifa-aifi.org/2157.html
http://www.iifa-aifi.org/2157.html
http://www.iifa-aifi.org/2157.html
https://givingusa.org/giving-usa-2017-total-charitable-donations-rise-to-new-high-of-390-05-billion%20visité%20le%2025/9/2017%20à%2022.30./
https://givingusa.org/giving-usa-2017-total-charitable-donations-rise-to-new-high-of-390-05-billion%20visité%20le%2025/9/2017%20à%2022.30./
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 املبحح الجالح

 أصش اٌٛلف ػٍٝ اٌغ١بعخ االلزصبد٠خ ٌٍذٌٚخ
ترتبط السقاسة آقتصادية بتشخقص الحالة آقتصادية لؾدولة، وتحؾقؾفا  

وفؼ قضايا الـؿق آقتصادي، وكسبة آدخار وآستثؿار، ودرجة تحرير 

كان آقتصاد السقاسل "الؿعقشة وإسعار والتشغقؾ، فنذا آقتصاد، ومستقى

يفتؿ باكتشاف العالقات الؼائؿة بقـ مختؾػ الظقاهر آقتصادية، وتػسقرها 

وتحؾقؾفا، وبقان اتجاهات تطقرها، فنن السقاسة آقتصادية تؿثؾ الجاكب 

ع التطبقؼل لفذا العؾؿ: هبدف تؼديؿ الـصح فقؿا يـبغل أن يؽقن طؾقف القض

 .(1)"آقتصادي وآجتؿاطل لتدبقر الشلن العام

وقد اقتصر الػؽر آقتصادي، ولػرتة صقيؾة لتطقره، طؾك الحديث طـ  

كقطقـ مـ آسرتاتقجقات التل يؿؽـ تبـقفا طـد الؼقام بالتـؿقة آقتصادية طؿقما، 

والتـؿقة الصـاطقة طؾك وجف الخصقص يف الدول أخذة بالـؿق، وهؿا: 

، إٓ أن "تشجقع الصادرات"، واسرتاتقجقة"اإلحالل محؾ القاردات"تقجقةاسرتا

تػاقؿ الـتائج السؾبقة لفاتقـ آسرتاتقجقتقـ أدت بالػؽر آقتصادي إلك البحث 

 .(2)"إشباع الحاجات إساسقة لؾسؽان"طـ بديؾ: فؽان هق اسرتاتقجقة

                                                           

 .178و 177ص، 2111، 1آقتصاد السقاسل لتدبقر الشلن العام، حركات، محؿد، ط/. (1)

، دار وائؾ لؾـشر والتقزيع طؿان/ 1. اقتصاديات اإلكتاج الصـاطل، الؿعؿاري، طبد الغػقر، ط/(2)

 .262، ص: 2111إردن، 

o  p 
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بقـ أكرب إن إشباع الحاجات إساسقة لألفراد والؿمسسات يبؼك مـ  

الرهاكات التل يجب طؾك السقاسة آقتصادية لؾدولة أن تؽسبف: ففق طـقان 

آستؼرار وآستؿرار، وطؾك أساسف يشتغؾ الؼطاع الققػل: وذلؽ مـ خالل 

دطؿف لؾتـؿقة آقتصادية، وترشقد السؾقك الضريبل، باطتبار الضريبة أساس طالقة 

ك تقسقر السبؾ لجؾب آستثؿارات، آكتػاع بقـ الؿقاصـ ودولتف، إضافة إل

 وتؼقية الػرص آستثؿارية. 

  :ٖٛأٔال: دعي التٍىٗٛ االقتصاد 

تحؼقؼ معدل سريع لؾتقسع آقتصادي، يمدي "يؼصد بالتـؿقة آقتصادية 

بالدولة الؿتخؾػة مـ معقشة الؽػاف إلك مستقيات مرتػعة جدا مـ الرفاهقة 

آقتصادية لؿجتؿع كام لـ يتحؼؼ لفا مـ سبؾ التـؿقة "، كؿا أن(1)"آقتصادية

مضؿقن  -طؾك إقؾ  -الـجاح ما لؿ تؽـ مرسقمة يف إصار اجتؿاطل، أو يحتقيفا 

 . (2) "اجتؿاطل

العالقة بقـ الققػ والتـؿقة آقتصادية هل طالقة أصؾقة مؼصدية: فؽؾؿا إن  

أدى ذلؽ َحْتؿًا  اتسعت الؿبادرات الققػقة، وزاد حجؿ التقضقػ آقتصادي لفا:

إلك كؿاء الؿـػعة الؿتحصؾة مـفا، وزيادة مؼدار استػادة الجفات الؿقققف طؾقفا، 

 وهذا هق مؼصقد التـؿقة آقتصادية. 

وتعترب كظرة بعض طؾؿاء آقتصاد إلك الققػ أن هذا إخقر يؿـع مـ  

                                                           

. أسس الؿػاهقؿ آقتصادية يف اإلسالم، خضر، طبد العؾقؿ طبد الرحؿـ، سؾسؾة دطقة الحؼ، (1)

 .42، ص 1415/1985، 41العدد 

 .51، ص1995، /15، العبادي، طبد اهلل حسـ، كتاب الرياض، العدد . أفؽار يف التـؿقة(2)
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قد التصرف يف إمقال، ويخرج الثروة مـ التعامؾ والتداول: فقمدي إلك رك

الـشاط آقتصادي، ويؼضل طؾك الؿؾؽقة ومزاياها. كؿا و أكف غقر مالئؿ لحسـ 

إدارة إمقال: ٓكتػاء الؿصؾحة الشخصقة يف ُكظَّار إوقاف، فال يفتؿقن يف 

. وهذا الُؿْعَطك (1)إصالح العؼارات الؿقققفة: مؿا يمدي إلك خراب الؽثقر مـفا 

ؾ بؿعالجة فؾسػة الققػ ومؼاصده الشرطقة طؾك مـقال التدبقر  الؿقضقطل طجَّ

آقتصادي: طؾك اطتبار أن الرأسؿال الققػل هق مجؿقطة مـ إمقال الثابتة 

 والؿـؼقلة، يتعقـ استثؿارها وتشغقؾفا، بدل أن تبؼك معطؾة وجامدة.

 ـ التؼقيؿ آقتصادي لؾققػ:1

دي يتلسس مدخؾ دطؿ الققػ لؾتـؿقة آقتصادية طؾك التؼقيؿ آقتصا 

لقضقػة الققػ، والتل تتجؾك يف الؼدرة طؾك آكتؼال مـ خاكة آستفالك إلك خاكة 

آستثؿار لألصقل الققػقة: مع أن الخاكة إولك تستفدف إصؾ الققػل وثؿرتف 

يف آن واحد، بقـؿا الثاكقة تعؿؾ طؾك حؿاية وديؿقمة إصؾ الققػل، ويف كػس 

 مـ قبؾ الجفات الؿـتػعة بف.  الققػ تدر طائدًا قابالً لالستفالك

ويتعزز الحديث طـ مؼصد التؼقيؿ آقتصادي لؾققػ مـ خالل إبراز أن  

كظام الققػ يف بعض الجفات أصبح أداة لحبس الؿال، بحقث إن تطقر إوضاع 

آقتصادية يف طالؿ الققم كشػ طـ مسافة الُخْؾػ بقـ آثار كظام الققػ وما تتطؾبف 

إلك  -تصادية مـ حرية تداول الؿال: فلمقال إوقاف ضؾت أوضاع التـؿقة آق

أمقآ جامدة، وكصقب الػؼراء الؿـتػعقـ مـفا يتضاءل يقما بعد يقم،  -طفد قريب 

حتك أصبحت طديؿة الجدوى الؿالقة، مؼاركة مع باقل التقضقػات الؿالقة يف طالؿ 

                                                           

 .17ص:. أحؽام إوقاف، الزرقا، مرجع سبؼ ذكره، (1)
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 الققم.

الققػ يف تحرير إسفام  -أيضا  -ويدخؾ يف باب التـؿقة آقتصادية  

آقتصاد القصـل مـ آرهتان لدى الؿمسسات الؿالقة إجـبقة، وذلؽ حقـؿا 

تصبح مقارد الدولة الؿالقة طاجزة كؾقا طـ القفاء بـػؼاهتا العامة والضرورية، 

بحقث تتلثر السقاسات الؿالقة وآقتصادية لفذه الدول، وتصبح مرهتـة لدى 

ُطرف يف طؼد الثؿاكقـات مـ الؼرن الؿاضل ممسسات التؿقيؾ الدولقة، كؿا 

، التل فرضتفا الؿمسسات الؿالقة الدولقة طؾك الدول "سقاسة التؼقيؿ الفقؽؾل"بـ

الراغبة يف آقرتاض لتغطقة كػؼاهتا آجتؿاطقة وآقتصادية، والتل وجدت كػسفا 

 إطادة التػاوض مع صـدوق الـؼد الدولل حقل بركامج"أمام مؼرتح وحقد، وهق

التؼقيؿ الفقؽؾل، والحصقل طؾك مقافؼتف لضؿان كجاح الؿػاوضات مع 

 .(1)"الؿجؿقطات البـؽقة الُؿؼِرضة

 التشغقؾ ومحاربة البطالة:ـ 2

اشتفر طـد الؿسؾؿقـ، مـذ قرون مـ الزمـ، وٓ زال إلك الققم، أن الؿجتؿع  

ؽ مـ هق الذي يـػؼ طؾك مجؿقطة مـ الؼطاطات ذات الطبقعة آقتصادية، وذل

خالل تحبقس جزء مـ أمقال الؿحسـقـ خدمة لفذه الؿصالح العامة: وطؾك 

حؾ الؿشؽالت التل "رأسفا التشغقؾ. بؾ إن الققػ الققم، يؿؽـف أن يسفؿ يف

تعاين مـفا الؿجتؿعات اإلسالمقة يف الققت الحالل، مثؾ: مشؽؾة إمقة، والبطالة، 

. وقد وصؾ أثر (2)"قتصاديةوالتخؾػ العؾؿل والتؼـل، ومشؽالت التـؿقة آ

                                                           

 85، مطبعة فضالة، ص:2115، 1طؾؿ الؿالقة العامة والتشريع الؿالل، بؾخال، طبد الػتاح، ط/ (1)

 .62ذكره، ص:  مصارف الققػ يف الؼديؿ والحديث، الجاسر، سؾقؿان، مرجع سبؼ (2)
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الققػ الخقري إلك مستقيات فاقت احتقاجات اإلكسان، ووصؾت إلك إشباع 

 احتقاجات الحققاكات والطققر...

ويعترب التشغقؾ الذايت، أحد الؿجآت التل تسفؿ يف دطؿ التـؿقة آقتصادية:  

مجآت  ٕن تؿؽقـ إفراد مـ القلقج إلك سقق الحرف والؿفـ الذاتقة هق مـ

طؿؾ إوقاف، وآستثؿار فقفا: خصقصا وأن واقع العديد مـ الدول أثبت 

ة  قصقرًا مؾحقضًا يف احتقاء مشؽؾة البطالة: مؿا زاد يف مساحة الػؼر، وِحدَّ

 التػاوت بقـ إفراد. 

ويف الؿؼابؾ، سجؾ تاريخ الققػ مجؿقطة مـ الؿبادرات الققػقة الرامقة إلك  

ططالة إفراد، بحقث يؿؽـ لؾققػ أن يسفؿ يف الؼضاء  الحد أو التخػقػ مـ

طؾك مشؽؾة البطالة، وتقفقر الخدمات اإلكتاجقة والتقزيعقة، بؿا يسفؿ يف تشؽقؾ 

صريؼ وقػ بعض إمقال إلكشاء "صؾب طؾك القد العامؾة يف الؿجتؿع، وذلؽ طـ

طـ بعض الصـاطات الحرفقة: لتشغقؾ الؽثقر مـ العاصؾقـ هبا، كذلؽ يؿؽـ 

صريؼ الققػ إمداد بعض العاصؾقـ بالؿال الالزم طؾك سبقؾ الؼرض الحسـ: مـ 

 .(1)"أجؾ آتجار فقفا، بؿعرفة ذوي الخربة مـفؿ يف هذا الؿجال

وتعترب فؽرة التشغقؾ الذايت كتقجة طؿؾقة لػؽرة اإلحسان الؿجتؿعل الدائؿ،  

ة لؾدخؾ: ذلؽ أن وإشاطة التعاون والتؽافؾ الؿـتج لؾقضائػ والؿفـ الُؿدرَّ 

القضائػ اإلحساكقة ٓ تعـل، بصػة مطؾؼة، العطاءات الؿقسؿقة "هذه

تؼديؿ وسائؾ اإلكتاج مـ رأس مال، وأرض،  -أيضا  –لؾؿحتاجقـ، وإكؿا تعـل 

                                                           

الققػ يف الشريعة اإلسالمقة، وأثره يف تـؿقة الؿجتؿع، الصالح، محؿد بـ أحؿد، مرجع سبؼ  .(1)

 .221ذكره، ص: 
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وأدوات: لؿزاولة اإلكتاج، وتحؼقؼ آكتػاء طـ صريؼ العؿؾ، وذلؽ فقؿا يخص 

 .(1)الؿحتاجقـ الؼادريـ طؾك العؿؾ 

 ٌٗا: تشػٗذ الظمٕك الطشٖيب:ثا 

تعد الضريبة مساهؿة مالقة يدفعفا الؿؽؾػ مـ الـاحقة الـظرية،  

واجبًا ققمّقًا ووصـقًا وتضامـقًا يمهؾف لإلشرتاك يف أطباء الحؽؿ "باطتبارها

: وبالتالل ففل تػرض طؾك جؿقع إشخاص الؿؾزمقـ بـص الؼقاكقـ (2)"ومـافعف

العؿؾقة، فؽثقر مـ الدول تعاين مـ اختالٓت طؾك  الؿعؿقل هبا. أما مـ الـاحقة

مستقى مؿارسة هذا السؾقك الضريبل: وذلؽ مـ حقث بروز ضقاهر ضريبقة غقر 

 سؾقؿة، تعاين مـفا الدول، ومـ أهؿفا: التفرب والتجـب الضريبققـ. 

إن تقسقع ثؼافة العؿؾ الخقري الققػل، الؼائؿة طؾك التطقع والتربع لخدمة  

لعامة، تػرض أسؾقبًا لصالح الؿقاصـة الضريبقة، وتغرس يف إفراد الؿصالح ا

والؿمسسات ققؿَة القفاء بلداء الضريبة يف تؼقية الؿركز الؿالل وآقتصادي 

لؾدولة، أي أن يشارك الجؿقع يف دطؿ التؽالقػ والـػؼات العامة: بؿعـك أن 

العامة، وفؼا الؿجتؿع تؽالقػ الخدمة العامة التل تحؼؼ الؿـػعة " يتحؿؾ

 .(3)"لؿؼدرهتؿ طؾك الدفع، بغض الـظر طـ استػادة البعض أساسا

                                                           

اإلحسان اإللزامل يف اإلسالم وتطبقؼاتف يف الؿغرب، التجؽاين، محؿد الحبقب، وزارة إوقاف . (1)

 .137م، ص: 1991هـ/1411والشمون اإلسالمقة، 

 .11، ص: 2115، إردن، حاسبة الضريبقة، ياسقـ، فماد تقفقؼ، كشر القازوري. الؿ(2)

، ص: 1976. الـظؿ الضريبقة: الـظرية والتطبقؼ، بركات، طبد الؽريؿ صادق، الدار الجامعقة، (3)

26. 
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وتعد كؾٌّ مـ ضاهرة التفرب الجبائل وضاهرة التجـب الجبائل، وهؿا يدوران  

معا يف فؾؽ الغش والتحايؾ الضريبل، مـ بقـ العقامؾ الؿفددة لؾسقاسة 

ارد الدولة تليت مـ آقتصادية والتقازن الؿالل لؾدولة، بحقث إن معظؿ مق

الضرائب الؿباشرة مـ إيرادات الدولة مصدرها  %71الضرائب )الؿغرب: حقالل 

وغقر الؿباشرة(. وكظرا ٕهؿقة الحديث طـ آثار السؾقك الضريبل طؾك السقاسة 

آقتصادية لؾدولة: كعرض هاتقـ الظاهرتقـ، مع بقان دور الققػ يف الحد مـ 

 بل.آثارهؿا وترشقد السؾقك الضري

 ـ ضاهرة التفرب والتجـب الضريبققـ:1

يعترب التفرب الضريبل مـ الجرائؿ آقتصادية، التل فرضت أغؾب  

أحد "التشريعات الضريبقة يف العالؿ طؼقبات جـائقة وَمَدكقَّة تجاهف، وهق يؿثؾ

هق . والتفرب الضريبل (1)"العققب التل أفرزها كظام الربح يف الـظام الرأسؿالل

وهق  مـف التخؾص مـ دفع الؿستحؼات الضريبقة لػائدة خزاكة الدولة، سؾقك يراد

طادة ما يعرف بؽقكف يستعؿؾ كؾ القسائؾ التل مـ شلهنا تؿؽقـ الُؿؾَزم الضريبل 

كؾ شخص، مـ طدم أدائف لؾقاجبات الؿػروضة طؾقف، فالؿتفرب ضريبقا هق 

ول طدم أداء واجباتف ، يحاتقافرت فقف شروط أداء الضريبةمعـقيا كان أم صبقعقا، 

 . (2)الضريبقة، كؾقًا أو جزئقًا، مستعؿال يف ذلؽ أسالقب التدلقس والغش والتحايؾ

                                                           

، دار التقزيع والـشر 1. طقامؾ اإلكتاج يف آقتصاد اإلسالمل، الدمقهل، حؿزة الجؿقعل، ط/(1)

 .281، ص: 1985مقة، اإلسال

. طؾك سبقؾ الؿثال: حرم اإلسالم التحايؾ إلسؼاط الزكاة، والؿؼصقد بالِحَقِؾ هـا هل تؾؽ الِحقَُؾ (2)

التل يسؿقفا بعض الػؼفاء )الِحَقَؾ الشرطقة(، وهل ما تؼابؾ يف الؿالقة ما يسؿك بالؼفر الؿشروع، 

أي العام( بؼؾقؾ، لزوجتف: لقـؼطع الَحْقُل، ثؿ ومثالفا: أن َيَفَب الشخص مالف، قبؾ تؿام الَحْقل )
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تتعدد إسباب وآتجاهات التل تجعؾ الؿؾزمقـ يػؽرون يف التفرب و 

قَِّة، 
ووجقد غؿقض يف فؼرات الؼاكقن الضريبل، مـ قبقؾ ضعػ العدالة الِجَبائِ

لقطل والؿقاصـة الضريبقة، وسقء استخدام حصقؾة الضريبل، إلك جاكب ضعػ ا

 الضرائب يف التـؿقة آجتؿاطقة وآقتصادية...

وإذا كان التفرب الضريبل هق ذلؽ التخؾص غقر الؿشروع مـ القاجبات  

الضريبقة: ٕكف يتؿ بؿخالػة مؼتضقات قاكقكقة واضحة، فنن التجـب الضريبل هق 

ئقة: ٕكف يتؿ دون مخالػة الـصقص الؼاكقكقة: تخؾٌُّص مشروٌع مـ التؽالقػ الجبا

وإكؿا يتؿ طـ صريؼ آستػادة مـ وجقد ثغرات تشريعقة طؾك خريطة الؼاكقن 

 الضريبل يف حد ذاتف.

فالتجـب الضريبل، إذن، يحصؾ حقـؿا يعؿد الؿؾزم إلك تجـب القاقعة  

ريب، اكطالقا الُؿـشئة لؾضريبة، مـ خالل امتـاطف أو تغققره لؾـشاط الخاضع لؾتض

مـ الثغرات الؼاكقكقة الؿسجؾة طؾك الؼاكقن الضريبل، فقتجـب بذلؽ الضريبة أو 

تحقيؾ يخػػ مـ وطائفا. وهذا أحد الؿداخؾ التل يسؾؽفا الؿتجـبقن مـ أجؾ 

تِفا لتػقد يف اإلفالت، كؾقا أو جزئقا، مـ الضريبة مـ  اإلطػاءات الِجبائقة طـ سؽَّ

كشاصا ٓ يعرف إطػاء كؾقا أو جزئقا مـ الضريبة، كلن يؿارس "صرف الُؿؾَزم

 .(1)"ويدرجف يف آستثؿار الؿعػل ضريبقا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هتبف لف ثاكقة فقسرتده

. التفرب الضريبل واكعؽاساتف بالؿغرب، حؾقبة، أحؿد، أصروحة لـقؾ دكتقراه يف الؼاكقن العام، (1)

 .91، ص: 2118ـ  2117الرباط،  -جامعة محؿد الخامس، أكدال 
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يؿؽـ سرد بعض آكعؽاسات السؾبقة والخطقرة لظاهرة الِغشِّ الِجبَائل، يف و 

 صقرة التفرب والتجـب الِجبَائققـ، والتل مـ شلهنا هتديد إمـ الضريبل، وأهؿفا:

دالة الضريبقة، وخؾخؾة إمـ الِجَبائل، التل تراهـ طؾقف ـ اإلخالل بؼاطدة الع 

السقاسة الِجَبائقة بالدولة، حقث يصقر أولئؽ الؿؽؾػقن، الذيـ ٓ يستطقعقن 

التفرب مـ أداء الضرائب الؿستحؼة، هؿ الذيـ يؼع طؾقفؿ تحؿؾ العبء الِجَبائل، 

لذي يحصؾ معف يف مؼابؾ، ُيعػل أخرون أكػَسفؿ بلكػِسفؿ مـ ذلؽ: إمر ا

 اكخػاض وتؼفؼر يف الحصقؾة الِجَبائقة.

ـ هذا اإلكخػاض الؿالحظ طؾك مستقى مداخقؾ الضرائب، وما يستتبع ذلؽ 

مـ اكخػاض يف اإلكػاق العام، وتؼؾقص وتقرة الخدمات وآستثؿارات العؿقمقة، 

 طادة ما تضطر معف الدولة إلك هنج سقاسة رفع سعر الضرائب الؿقجقدة، أو فرض

ضرائب جديدة: لتعقيض الحؽقمة طـ كؼص الحصقؾة الـاتج طـ التفرب 

 والتجـب الِجَبائققـ.

 ـ دور الققػ يف ترشقد السؾقك الضريبل:2

إن القسقؾة الـاجحة لؿحاربة التفرب والتجـب الضريبققـ، والحد مـ  

آثارهؿا طؾك آقتصاد القصـل، ٓ يؿؽـفا أن تخرج طـ ضرورة تخػقػ العبء 

بل طـ الُؿؾَزمقـ، وتقسقع قاطدة اإلطػاءات الضريبقة، لجؾب وتـؿقة الضري

آستثؿارات، وتـشقط اإلكتاج، وتحريؽ الدورة آقتصادية: وهذا ما يشجع 

 طؿقم إفراد والؿمسسات طؾك اإلقبال طؾك العؿؾ الخقري التطقطل. 

 إن تشجقع العؿؾ الخقري الققػل مـ شلكف أن يجـب الدولة الؾجقء إلك 

الزيادة يف مؼدار الضرائب الؿقجقدة أو إحداث ضرائب جديدة، وهذا الخقار 

محػقف بالؿخاصر: مـ حقث آرتدادات الؿحتؿؾة مـ قبؾ الؿعـققـ هبذه 

آقتصاد القصـل، وهروب  الضرائب، إضافة إلك تلثقرها السؾبل طؾك كؿق
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العاصؾقـ طـ آستثؿار القصـل، وإغالق الؿـشآت آقتصادية، وزيادة أطداد 

 العؿؾ.

ولؿقاجفة هذه القضعقة الؿالقة، التل يؿؽـ أن تمثر طؾك السؽان: ذهب ابـ  

إسس لـظرية الِجَباية الحؽقمقة، التل تؼقم طؾك سقاسة " خؾدون يف اتجاه وضع

 . (1)"تؼؾقؾ العبء الضريبل طؾك الؿؽؾػقـ كقسقؾة لزيادة إيرادات الدولة

ح الضريبة يجب أن يؽقن يف أضقؼ الحآت، كؿا و أن لجقء الدولة إلك سال

الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، والتل تؿقزت بنطػاء مقاصـقفا لعؼقد  -كؿثال  -وكذكر 

الؼقؿة " مـ الزمـ مـ أداء الضرائب، إٓ أهنا التجلت ممخرا إلك فرض ضريبة

، بحقث طرفت تحقٓ يف السقاسات اإليرادية لدخؾ الدولة مـذ إول "الؿضافة

( بتاريخ 3/113، وذلؽ بؿؼتضك الؿرسقم الؿؾؽل رقؿ )2118مـ يـاير 

 .(2)هـ 2/11/1438

واطتبارا ٕهؿقة العؿؾ الققػل يف إطػاء مالقة الدولة مـ تخصقصفا  

ٓطتؿادات لػائدة قطاطات هل مـ صؿقؿ اشتغال العؿؾ الخقري، فؽؾ الدول 

سقاسات لتشجقع العؿؾ اإلسالمقة، وحتك غقر اإلسالمقة، سعت يف اتجاه تبـل 

الخقري، وتقسقر سبؾ طؿؾف يف الؿجتؿع، وإطػائف مـ مختؾػ الضرائب، حتك 

يتحرر مـ العراققؾ والؼققد الؿسطرية. وهذا ما لؿحت إلقف رؤيـــة الؿؿؾؽـــة 

م، الفادفة إلك ضبـــط اإلكػاق الحؽقمـــل، ورفـــع 2131العربقة السعقدية 

ات غقـــر كػطقة جديـــدة: لتحؼقؼ آســـتؼرار الؿالـــل، كػاءتـــف، وتـؿقـــة إيراد

                                                           

ؿـظؿة العربقة لؾتـؿقة اإلدارية، الؿجؾد الثاين، جامعة الدول . مقسقطة اإلدارة العربقة اإلسالمقة، ال(1)

 .282، ص:2114العربقة، 

 .8م، ص: 2117يقلقق  28هـ، 1438ذو الؼعدة  5، بتاريخ 95، السـة 4681. أم الؼرى، العدد (2)
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وتـقيـــع مصـــادر الدخـــؾ، وتبـل سقاســـات حازمة فـــل ذلؽ، مع الرتكقـــز 

طؾـــك الؿشـــاريع الـقطقة ذات العائـــد الؿجدي، وترتقبفا بحســـب إولقيات 

ابعـــة ومراقبـــة إداء. ومـــا زالـــت آســـرتاتقجقة، ووضـــع آلقـــات فاطؾـــة لؾؿت

 .(1)م 2121الحؽقمة تســـتفدف تحؼقؼ تقازن فـــل الؿقزاكقة يف الســــة الؿالقة 

إن أحد مداخؾ تحؼقؼ هذا التقازن وآستؼرار يف السقاسة آقتصادية،  

وتحسقـ ممشرات الـؿق آقتصادي، يبؼك هق سقاسة الدولة يف جؾب وجذب 

 ارات، وتـؿقة الػرص آستثؿارية: حتك تؾؽ الؿتعؾؼة بؿالقة إوقاف.آستثؿ

 :ٖٛثالجا: دزب االطتجىاسات ٔتٍىٗٛ الفشص االطتجىاس 

يطؾؼ آستثؿار يف آقتصاد اإلسالمل طؾك تـؿقة الؿال، بشرط مراطاة  

إحؽام الشرطقة يف استثؿاره، ففق صؾب ثؿرة الؿال وكؿائف يف أي قطاع مـ 

طات اإلكتاجقة، سقاء كان ذلؽ يف التجارة أو الصـاطة أو غقرها مـ إكشطة الؼطا

 .(2)آقتصادية 

إن صبقعة التحقٓت آجتؿاطقة وآقتصادية، والتحديات التـؿقية، باتت  

تػرض طؾك اإلدارة الؿؽؾَّػة بتدبقر الققػ تقجقَف آلقة آستثؿار كحق فضاءات 

ة لؾدخؾ: هبدف تؼق ية الؿركز الؿالل لؾرأسؿال الققػل، بؿا يف ذلؽ جديدة ُمدرَّ

اكػتاح هذه اإلدارة طؾك السقق الؿالل الؿعاصر: حتك تتؿؽـ مـ آستػادة مـ 

الؿمسسات البـؽقة القصـقة والدولقة العامؾة يف إصار الؿالقة اإلسالمقة، طؾك اطتبار 

ة لؾعديد مـ أن مؽقكات الرأسؿال الققػل تعد ثروة استثؿارية إكتاجقة وتؿقيؾق

الؿشاريع والؿرافؼ، وتسفؿ يف حؾ كثقر مـ آختالٓت آجتؿاطقة وآقتصادية 

                                                           

 .28مرجع سبؼ ذكره، ص:، 2117مقزاكقة الؿؿؾؽة العربقة السعقدية . (1)

 .219ادية مـ مـظقر إسالمل، البطايـة، إبراهقؿ، مرجع سبؼ ذكره، ص: مدخؾ لؾـظرية آقتص. (2)
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والبقئقة، وهذا يتطؾب التعامؾ بؿـطؼ السقق، ومؼتضك الشريعة اإلسالمقة، حتك 

يف إجراء آفتحاصات والتدققؼات، وصؾب الخربات الؿحاسبقة: لرتشقد استثؿار 

 الرأسؿال الققػل.

هـاك صقر جرى العؿؾ هبا يف تدبقر أمقال الققػ وآستثؿار  و لئـ كاكت 

فقفا، مثؾ: اإلجارة، والؿساقاة والؿزارطة يف مال الققػ، وخؾط مال الققػ بؿال 

آخر، وبقع الققػ أو بعضف، فنن الؿتغقرات الؿعاصرة باتت تتطؾب تجقيد فؽرة 

كاستثؿار الققػ آستثؿار يف أمقال الققػ لؿردوديتفا الؿتـامقة، والؼقية: 

بالؿشاركة الؿتـاقصة، واستثؿاره يف إسفؿ، أو يف الؿحافظ آستثؿارية، أو 

آستصـاع، أو بؿشاركتف غقره، مع دراسة الجدوى، وتؼققؿ الؿخاصرة بؿال 

 الققػ يف آستثؿار. 

تتعدد حاجات إفراد الققم، وتتـقع بحسب اكشغآت الـاس الؿعاصرة:  

سقس طؿقم القاقػقـ بلهؿقة هذه الحاجات وآكػتاح طؾقفا، ما وهذا يدطق إلك تح

دامت تحؼؼ جزءًا مـ الؿصؾحة العامة والـػع لفمٓء الؿحتاجقـ، بطريؼة مباشرة 

أو غقر مباشرة، كآستثؿار يف الػالحة العصرية، والصـاطة الحديثة، والبحث 

ػعًا لؾؿجتؿع العؾؿل والتؼـل )...( ما دامت هذه الؿجآت تحؼؼ مصؾحة وك

 والدولة معًا.

وهذا ما يجعؾ آستثؿار يف الققػ، يػتح الباب طؾك مشاريع ومجآت  

ذات أولقية كبقرة، بحؽؿ التحقٓت الؿجتؿعقة الؿعاصرة، وآهتؿام هبا وقػقا هق 

مـ صؿقؿ مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ودٓٓت الصدقة الجارية والعؿؾ الصالح، 

مقال مـؼقلة وغقر مـؼقلة، وأسفؿ وسـدات، طؾك وأذكر مـ ذلؽ تحبقس أ

مشاريع تشغقؾ الشباب، والرطاية بالبقئة، والثؼافة والػؽر والتللقػ، والصـاطات 

والِحَرف والتعؾقؿ والتطبقب، وذوي آحتقاجات الخاصة، والؿسـقـ والعجزة، 
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خػػ والـقادي الرياضقة، وغقرها مـ إطؿال التل تعقد بالـػع طؾك الجؿقع، وت

 مـ اإلكػاق الحؽقمل، وتدطؿ تقازن مقزاكقة الدولة. 

وهذا ما يربر الحاجة إلك اطتؿاد ممسسات وقػقة، وملسسة العؿؾ الققػل  

بـظؿ رقابقة شامؾة، تتضؿـ إسس وإسالقب واإلجراءات الرقابقة طؾك كؾ 

ؿقتفا، أوجف أكشطتفا الؿختؾػة، ومـفا استثؿار إمقال، هبدف الؿحافظة طؾقفا وتـ

وتعظقؿ طقائدها ومـافعفا بؿا يعقد طؾك الؿقققف طؾقفؿ، أفرادا كاكقا أو ُدوٓ، 

، 2117بالـػع والخقر. وكستحضر هـا مقزاكقة الؿؿؾؽة العربقة السعقدية لسـة 

إولقيـــة لالســـتثؿار فـــل الؿشـــاريع والربامـــج "والتل أهتؿت بنططاء

اصـ بشـــؽؾ مباشـــر، كؼطاطات التعؾقؿ، والصحة، التـؿقيـــة التل تخـــدم الؿق

والخدمـــات إمـقة وآجتؿاطقة والبؾدية، والؿقـــاه والصرف الصحـــل 

والؽفرباء، والطـــرق، والتعامالت اإللؽرتوكقـــة، ودطؿ البحث العؾؿل، وكؾ ما 

 . (1)"يؽػؾ تحســـقـ كؿط الحقـــاة الققمقـــة لؾؿقاصـ

ا الؿبحث إلك تؼرير وتؼدير دور الققػ يف دطؿ إصالح مـ هذ وكخؾص 

السقاسة آقتصادية لؾدولة، والتل ترتؽز طؾك دطؿ التـؿقة آقتصادية باطتبارها 

طـقاكا لؾتؼدم يف سؾؿ التـؿقة البشرية، وتحسقـ طالقة الؿقاصـ بدولتف، وذلؽ مـ 

ؿستحؼات الضريبقة، خالل ققؿة القفاء الضريبل، وطدم الِغش والتحايؾ يف أداء ال

إلك جاكب تحسقـ مـاخ إطؿال، مـ خالل جؾب آستثؿارات وتـؿقة الػرص 

 آستثؿارية. 

                                                           

 . 34، مرجع سبؼ ذكره، ص: 2117مقزاكقة الؿؿؾؽة العربقة السعقدية . (1)
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 خـّـبرـخـاٌ
 

إن صبقعة الققػ الؿركة، والتل تدور مع مؼتضك الؿصؾحة، تجعؾ مـف أداة  

مفؿة يف إصالح السقاسة الؿالقة لؾدولة، وخصقصًا يف دطؿ طجز مقزاكقتفا، ولق 

ريؼة غقر مباشرة، واإلسفام يف اإلكػاق طؾك مجآت وقطاطات ذات صبقعة بط

اجتؿاطقة واقتصادية هتؿ شمون الؿجتؿع، وهذا إمر مـ شلكف أكف يعقد ترتقب 

التقازن يف طالقة الدولة بالؿجتؿع: كؿا أن هذه العالقة بقـ الدولة والؿجتؿع، 

ة لؾدولة، مـ حقث دطؿ يف دطؿ إصالح السقاسة آقتصادي -أيضا  -تتؼقى 

ممشرات كؿقها آقتصادي، وتقفقر بقئة اقتصادية مالئؿة لتؼدم الؿجتؿع 

 ورفاهقتف. 

ومـ خالل هذا البحث، يؿؽـ أن كخؾص إلك مؼرتح أساسل يؼضل بندماج  

ثؼافة الققػ الؿخصص لدطؿ إصالح السقاسة الؿالقة وآقتصادية لؾدولة ضؿـ 

ع طالقة القاقػقـ معفا، واطتبارها مؼِصدا مـ آختقارات الؿجتؿعقة، وتطبق

مؼاصد الصدقة الجارية، والعؿؾ الخقري الؿـتػع بف. وتؼديرا لطبقعة العالقة 

 الؿقجقدة بقـ الؿجتؿع والدولة. 

 

o  p 
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   :ٔميهَ جتضٙٞ ِزا املكرتح إىل أفهاس عىمٗٛ، ٔوَ أِىّا 

ة، قصد ملسسة العؿؾ الخقري، وإدماجف ضؿـ السقاسات العامة لؾدول .1

إسفامف يف معالجة مشؽؾة الػؼر، وتداطقاهتا آجتؿاطقة وآقتصادية والسقاسقة، يف 

 الؿجتؿع:

ُر  .2 استثؿار الؿقارد الؿالقة لؾعؿؾ الخقري يف إقامة مشاريع استثؿارية: تقفِّ

مـاصَب شغؾ، وتحرك الدورة آقتصادية، وترفع مـ الدخؾ، وتعقـ ذوي 

 آحتقاجات الخاصة:

تؼاللقة الؿجتؿع يف اإلكػاق الؿالل طؾك شموكف الخاصة، تعزيز اس .3

 والتؽػؾ بـػؼات قضاياه آجتؿاطقة وآقتصادية والبقئقة، بعقدا طـ مالقة الدولة:

إسفام العؿؾ الخقري يف التخػقػ مـ الضغط الضريبل، والحد مـ بعض  .4

ح، وتضققؼ الظقاهر السؾبقة، إضافة إلك محاربة آكتـاز، ومعالجة آفة البخؾ وال شُّ

 مداخؾ الػساد آقتصادي:

اطتبار العؿؾ الخقري أحد مؽقكات الحؼقق آقتصادية، وفرصة لتؼقية  .5

 إمـ آقتصادي يف الؿجتؿع.

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 اٌٛلف ٚأصشٖ يف دػُ ئصالػ اٌغ١بعخ ادلب١ٌخ ٚااللزصبد٠خ ٌٍذٌٚخ

  239  

 

 

 الئؾخ ادلشاعغ

، التجؽاين، محؿد الحبقب، اإلحسان اإللزامل يف اإلسالم وتطبقؼاتف يف الؿغرب (1

 م.1991هـ/1411 وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة،

، 1مصطػك أحؿد، دار طؿار، طؿان، إردن، ط/الزرقا،  أحؽام إوقاف، (2

 م.1997هـ 1418

إدارة واستثؿار أمقال الققػ يف الػؼف اإلسالمل وأكظؿة اإلدارة العامة لألوقاف  (3

 الؼطرية، الجّؿال، محؿد محؿقد، مطبقطات اإلدارة العامة لألوقاف، دولة قطر.

، خضر، طبد العؾقؿ طبد الرحؿـ، سؾسؾة قتصادية يف اإلسالمأسس الؿػاهقؿ آ (4

 .1415/1985، 41دطقة الحؼ، العدد 

بؽل، تاج الديـ، تحؼقؼ: طادل طبد الؿقجقد، وطؾل إشباه والـظائر (5 ، السُّ

 م.1991هـ 1411، 1طقض، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط/

اف ومضاطػة أجقر إطؿال الؿصؾحة يف الققػ، سبقؾ آستثؿار الـاجح لألوق (6

بـ بّقف طبد اهلل بقـ الشقخ الؿحػقظ، ممسسة الريان لؾطباطة والـشر والتقزيع، ، القاقػقـ

 .2115 1بقروت، ط/

 .1995، /15، العبادي، طبد اهلل حسـ، كتاب الرياض، العدد أفؽار يف التـؿقة (7

، دون 2111، 1حركات، محؿد، ط/آقتصاد السقاسل لتدبقر الشلن العام،  (8

 ر دار الـشر.ِذكْ 
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، دار وائؾ لؾـشر 1، الؿعؿاري، طبد الغػقر، ط/اقتصاديات اإلكتاج الصـاطل (9

 .2111والتقزيع، طؿان/ إردن، 

يقلقق  28هـ، 1438ذو الؼعدة  5، بتاريخ 95، السـة 4681، العدد أم الؼرى (11

 م.2117

، إوقاف اإلسالمقة ودورها الحضاري: الؿاضل والحاضر والؿستؼبؾ (11

 .2111، دار الؿآثر، الؿديـة، 1طبد الرحؿـ بـ إبراهقؿ، ط/ الضحقان،

، صػر 332، صابان، سفقؾ، )مؼال يف مجؾة الػقصؾ، طدد: إوقاف يف تركقا (12

 (.67-62م، ص ص: 2114أبريؾ -هـ1425

، 1، القٓيت، محؿد يحقك، ط/إيصال السالؽ إلك أصقل مذهب اإلمام مالؽ (13

 م.2116هـ/1427، دار ابـ حزم لؾطباطة والـشر والتقزيع

، الّزْرَكشل، بدر الديـ، تحرير: أبقغدة طبد البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف (14

الستار، مراجعة: العاين طبد الؼادر، وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة / الؽقيت، 

 م.1992/ـه1413، دار الصػقة لؾطباطة والـشر والتقزيع، الغردقة، 2ط/

)الرتَْست(، الؽبقسل، طبد العزيز شاكر،  قريالتجربة إمريؽقة يف العؿؾ الخ (17

هـ 1427بحث مؼدم لؾؿمتؿر الثاين لألوقاف )الصقغ التـؿقية والرؤى الؿستؼبؾقة(، 

  ، وثقؼة إلؽرتوكقة:16م، ص: 2116

https://drive.google.com/file/d/0BzS3WyJn8V-

sT01Yc0ZKOTVPbjQ/view

، اصبقحل، طبد الرزاق، التجربة الؿغربقة يف إوقاف صرفا وتؼـقـا واستثؿارا (16

 .2117سؾسؾة الؿعارف الؼاكقكقة والؼضائقة، مـشقرات مجؾة الحؼقق، ط/ 

https://drive.google.com/file/d/0BzS3WyJn8V-sT01Yc0ZKOTVPbjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BzS3WyJn8V-sT01Yc0ZKOTVPbjQ/view
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دكقا، أحؿد شققل، تؿقيؾ التـؿقة يف آقتصاد اإلسالمل: دراسة مؼاركة،  (17

 ـ1984الرسالة لطباطة والـشر،  ، ممسسة1ط/

، تحؼقؼ: هارون طبد السالم، 9، إزهري أبق مـصقر، ج/هتذيب الؾغة (18

 م.1964هـ/1384مراجعة: الـجار محؿد طؾل، الدار الؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة، 

، حؾقبة، أحؿد، أصروحة لـقؾ دكتقراه التفرب الضريبل واكعؽاساتف بالؿغرب (19

 .2118 - 2117الرباط،  -حؿد الخامس، أكدال يف الؼاكقن العام، جامعة م

، الجؿؾ، أحؿد طبد العظقؿ، دور كظام الققػ اإلسالمل يف التـؿقة آقتصادية (21

 م.2117هـ/1428، دار السالم لؾطباطة والـشر والتقزيع، 1ط/

، دار 6، الَؼَرافِل شفاب الديـ أحؿد، تحؼقؼ: سعقد أطراب، ج/الذخقرة (21

 .1994، 1/الغرب اإلسالمل، بقروت، ط

، الـسائل، تحؼقؼ: حسـ طبد الؿـعؿ شؾبل، ممسسة الرسالة، الســ الؽربى (22

 .2111 -هـ 1421، 1بقروت، ط/

، أحؿد طؾل طبد اهلل، الشخصقة آطتبارية يف الػؼف اإلسالمل: دراسة مؼاركة (23

سؾسؾة إصدارات الفقئة العؾقا لؾرقابة الشرطقة طؾك الؿصارف والؿمسسات الؿالقة 

 .2116هـ/1438، الخرصقم 2(، ط/2)

، زيـ الديـ طبد الؿـعؿ، ضقابط الؿال الؿقققف: دراسة فؼفقة تطبقؼقة مؼاركة (24

 م.2112هـ 1433، 1دار الـقادر، سقريا، ط/

، الؿمسسة 1، إدمقن جقف، ترجؿة: مـصقر الؼاضل، ط/طالقات دولقة (25

 .1993الجامعقة لؾدراسات والـشر، 

، مطبعة فضالة 1، بؾخال، طبد الػتاح، ط/للطؾؿ الؿالقة العامة والتشريع الؿا (26
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 .2115الؿحؿدية، 

، دار 1الدمقهل، حؿزة الجؿقعل، ط/ طقامؾ اإلكتاج يف آقتصاد اإلسالمل، (27

 .1985التقزيع والـشر اإلسالمقة، 

، لؿجؿع ( بشلن آستثؿار يف الققػ ويف غالتف وريعف15/6) 141قرار رقؿ  (28

 19 – 14لخامسة طشرة بؿسؼط )سؾطـة ُطؿان( الػؼف اإلسالمل الدولل، يف دورتف ا

م، والؿـشقر طؾك مققعف اإللؽرتوين: 2114مارس  11 – 6 الؿقافؼ هـ،1425 الؿحرم

aifi.org/2157.html-http://www.iifa  

مجؾس ، ( بشلن سـدات الؿؼارضة وسـدات آستثؿار3/4) 31قرار رقؿ  (29

مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل الؿـعؼد يف دورة ممتؿره الرابع بجدة يف الؿؿؾؽة العربقة 

( فرباير) شباط 11 –6، الؿقافؼ 1418جؿادى أخرة  23-18السعقدية، مـ 

 :الرسؿل الؿققع طؾك والؿـشقر م،1988

 http://www.iifa-aifi.org/1713.html 

، والؿتعؾؼ بـظام الفقئة العامة ـه25/2/1437، الؿمرخ يف 73 الؼرار رقؿ (31

، 11لألوقاف بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية، والذي صدر يف شلكف الؿرسقم الؿؾؽل رقؿ 

 هـ.26/2/1437الؿمرخ بتاريخ 

، ِطّز الديـ بـ "ققاطد إحؽام يف إصالح إكام"الؼقاطد الؽربى، الؿقسقم بـ (31

 ار الؼؾؿ دمشؼ.طبد السالم، تحؼقؼ: كزيف حؿاد، وطثؿان ضؿقرية، د

)كتاب الققػ(، الـََّسِػل أبق الربكات طبد اهلل، كـز الدقائؼ يف الػؼف الحـػل  (32

، 1تحؼقؼ: بِْؽداش سائد، دار البشائر اإلسالمقة/ بقروت، ودار السراج/ الؿديـة، ط/

 م.2111هـ، 1432

http://www.iifa-aifi.org/2157.html
http://www.iifa-aifi.org/2157.html


 
 

 
 

 
 
 

 اٌٛلف ٚأصشٖ يف دػُ ئصالػ اٌغ١بعخ ادلب١ٌخ ٚااللزصبد٠خ ٌٍذٌٚخ

  243  

، التقعاليت طبد الؼادر، مـشقرات الؿعفد العالل لؾدراسات الؿالقة العامة (33

 .1995، 1كقكقة والجبائقة التطبقؼقة، ط/الؼا

 .2115، إردن، ياسقـ، فماد تقفقؼ، كشر القازوري الؿحاسبة الضريبقة، (34

، ابـ َطَرفة أبق طبد اهلل، تحؼقؼ: حافظ طبد الؿختصر الػؼفل ٓبـ َطَرفة (35

هـ  1435، 1الرحؿـ محؿد خقر، ممسسة خؾػ أحؿد الخبتقر لألطؿال الخقرية، ط/

 م. 2114/

، البطايـة، إبراهقؿ وآخرون، لؾـظرية آقتصادية مـ مـظقر إسالمل مدخؾ (36

 .2115، دار إمؾ لؾـشر والتقزيع، إردن، 1ط/

، ممسسة الرسالة، بقروت، ط/ مشؽؾة الػؼر وكقػ طالجفا اإلسالم (37

 م.1985/ـه1416

، الجاسر، سؾقؿان، مدار القصـ لؾـشر، مصارف الققػ يف الؼديؿ والحديث (38

 م.2114/هـ1435، 1ط/

ضقيان إبراهقؿ، وابـ ، الشقباين، طبد الؼادرالؿعتؿد يف فؼف اإلمام أحؿد (39

 .1414/1994، 2ط/

ابـ فارس أبق الحسـ أحؿد، تحؼقؼ: طبد السالم محؿد معجؿ مؼايقس الؾغة،  (41

 م.1979هـ / 1399هارون، الجزء الرابع، دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتقزيع، 

، طؾل طبد ـؿق الؿستدام والتـؿقة يف الدول العربقةمالحظات استؽشافقة طؾك ال (41

الـؿق آقتصادي والتـؿقة الؿستدامة يف الدول ": الؼادر، )مؼالة مـ مملػ جؿاطل

، الـاشر: الؿركز العربل لألبحاث ودراسة السقاسات، "العربقة: إبعاد آقتصادية

 .2113، بقروت، 1ط/
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لؼسؿ الثالث: كتاب الؿؼاصد(، ، الشاصبل، )االؿقافؼات يف أصقل الشريعة (42

شرح وتخريج: طبد اهلل دراز، مـشقرات محؿد طؾل بقضقن، دار الؽتب العؾؿقة، 

 م.2114هـ/1425، 1بقروت، ط/

، الؿـظؿة العربقة لؾتـؿقة اإلدارية، الؿجؾد مقسقطة اإلدارة العربقة اإلسالمقة (43

 .2114الثاين، جامعة الدول العربقة، 

، 44، وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة، ج/تقةالؿقسقطة الػؼفقة الؽقي (44

 م.2116هـ/1427وقػ(، مطبعة الؿؼفقي إولك، الؽقيت، -)وضقعة

 :وزارة الؿالقة، كسخة البقان العام ،2117مقزاكقة الؿؿؾؽة العربقة السعقدية  (45

https://www.mof.gov.sa/docslibrary/Budget/Documents/2017.pdf 

 2118رة آقتصاد والؿالقة، قاكقن الؿالقة لسـة ، وزامقزاكقة الؿقاصـ (68

 )الؿغرب(، مـشقرة طؾك الؿققع الرسؿل لؾقزارة:

 https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/ 

، بركات، طبد الؽريؿ صادق، الدار الـظؿ الضريبقة، الـظرية والتطبقؼ (47

 .1976الجامعقة، 

يُسقين، أحؿد، ط/الققػ اإلسالمل: مجآتف وأبعاده (48 ، دار الؽؾؿة 1، الرَّ

 م.2114هـ/ 1435لؾـشر والتقزيع،

، محؿد بـ أحؿد الققػ يف الشريعة اإلسالمقة وأثره يف تـؿقة الؿجتؿع (49

 م.2111هـ/1422، ففرسة مؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة، 1الصالح، ط/

اهلل محؿد بـ طبد العزيز، مـشقرات وزارة ، بـعبد الققػ يف الػؽر آسالمل (51

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/
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 م.1996هـ/ 1416إوقاف والشمون اإلسالمقة، 

71) Finances Publiques, Loîc Philip, 4eme Ed. Cujar 

Paris, 1992, P. 30

75) 2017-usa-https://givingusa.org/giving 

75) stem, Financial Regulation and The Financial Sy

Central Bank Policy, THOMAS F. CARGILL, University 

Printing House, Cambridge, United Kingdom, Thomas F. 

Cargill2017
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 فمٗ اٌؼاللخ ثني الزصبد ادلؼشفخ 
 ٚاٌمطبع اٌضبٌش

 اعزضّبس اخلري٠خ أَ خري٠خ االعزضّبس؟
 

 

 

 

 طؾل بـ محؿد كجؿ الدكتقر:
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 ادلٍخص

ٓ شؽ أن إرساء أسس اقتصاد الؿعرفة وبـاء لبـاتف، يستقجب إكػاًقا قد تؼصر 

طـف الجفات الحؽقمقة، فقحتضـف الؼطاع الثالث أو الؼطاع الخقري: لؽـ هذه 

العؿؾقة التطقطقة التربطقة بحاجة إلك إدارة وتدبقر، بؾ وإلك ترشقد: مؿا يـادي 

 تصاد الؿعرفة.بتدخؾ اق

وتؽؿـ مشؽؾة البحث يف سرب العالقة بقـ اقتصاد الؿعرفة والؼطاع الثالث،  

 فؼف العالقة بقـ هذيـ 
ٍّ

 استـباصل
ٍّ

وسقربز الباحث مـ خالل مـفٍج تحؾقؾل

الؿجالقـ، وسبؾ الرقل هبؿا، ومدى قدرهتؿا طؾك خدمة مجآت أخرى 

 كآقتصاد اإلسالمل والتـؿقة البشرية.

، فؼد تقصؾ الباحث إلك أن هذه العالقة بقـ اقتصاد الؿعرفة والؼطاع وطؾقف 

الثالث، طالقة تؽامؾقة تحتاج إلك فؼف، والؿتلمؾ يف كصقص الشريعة وققاطدها 

ومؼاصدها، يؼػ طؾك هذه العالقة، وطؾك آٓت رطايتفا وضبطفا: كقػ ٓ؟ 

الخقري التربطل  ُطـقت بالؿعرفة والعؾؿ مـ جفة، وبالعؿؾ اإلسالمقةوالشريعة 

مـ جفة أخرى: وإن أهؿ تقصقة يؼرتحفا الباحث هل تحقيؾ العؿؾ الخقري مـ 

 الؿجال آستفالكل إلك الؿجال آستثؿاري استـادا إلك اقتصاد الؿعرفة. 
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 ِمذِخ
 

الغالب أن التؿقيؾ الخاص يشؼ طؾك الـاس، وإذا رامقا التؿقيؾ الحؽقمل 

: حتك إذا تخؾػ هذان الؼطاطان، ُرِجل صرق باب وجدوا فقف ضقًؼا وازدحاًما

 الؼطاع الثالث، الؿاثؾ يف العؿؾ الخقري والتطقطل. 

ويتطؾب بـاء اقتصاد الؿعرفة كػؼًة وتؿقياًل، يجدان ُمتًَّؽا لفؿا يف العؿؾ 

الخقري: ومـ جفٍة أخرى، فنن ممسسات العؿؾ الخقري ٓ تستؼقؿ بدون تخطقٍط 

  .ٓ بإفؽار، والتل تحتاج إلك اقتصاد الؿعرفةوتتبٍع، وٓ يؽقن ذلؽ إ

: فالعؿؾ الخقري يخدم اقتصاد ثؿة طالقٌة وصقدٌة بقـ هذيـ الؿجالقـ إذن،

الؿعرفة، واقتصاد الؿعرفة يخدم العؿؾ الخقري: ففل طالقة متبادلة وكػع مشرتك، 

ف، مؿا يستقجب تقخل آستثؿار إمثؾ لفذا الثـائل: لقرقك كؾ شؼ مـف بصاحب

 ويتؿؽـان مـ التطقر سقيًّا، والـتقجة هل خدمة الؿجتؿع وتحؼقؼ التـؿقة. 

ومـ الضروري تؾؿس تـزيؾ هذه العالقة مـ خالل الػؼف اإلسالمل وققاطده 

ومؼاصده: فنذا كظركا إلك الؼطاع الثالث أو العؿؾ الخقري، فنن الـصقص الشرطقة 

والعؾؿ طامة، مـ إمقر التل غـقة بؿا يدل طؾك ذلؽ: كؿا أن اقتصاد الؿعرفة 

 طـقت هبا الشريعة اإلسالمقة وحثت طؾقفا ودطت إلقفا.

فال شؽ أن هذا التالحؿ بقـ العؿؾ الخقري، وبقـ اقتصاد وٕجؾ ذلؽ،  

الؽشػ طـ سبؾ الؿعرفة، سقجد ضالتف يف الـصقص الشرطقة: إذن فال بد مـ 
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مدى استقعاب الػؼف  إضفارتلصقؾ العؿؾ الخقري، وتؼعقد فروطف الػؼفقة، و

استثؿار التؼعقد والتلصقؾ اإلسالمل لألحؽام، و لتدبقر آختالف، وترشقده: مع 

 . يف الؿقازكة والرتجقح، وفؼف إولقيات والؿآٓت

وتجدر اإلشارة إلك أن آكتؼال مـ الـؿط آستفالكل الؿعفقد، إلك الـؿط 

تصقر الؿمسسات الخقرية  آستثؿاري الؿـشقد، أمٌر يف غاية إهؿقة: بحقث

مـتجًة، ولقست مستفؾؽًة فؼط: معـك ذلؽ أن اقتصاد الؿعرفة مطالب بـؼؾ هذا 

الؿجال مـ الطابع آستفالكل الؿحض، إلك مرتبة الؼدرة طؾك تلمقـ آكتػاء 

الذايت، وآكتؼال مـ التػؽقر يف تلمقـ آستفالك، إلك التخطقط لؿشاريَع 

 استثؿاريٍة.

 بشح:وؼهمٛ ال 

تؽؿـ مشؽؾة البحث يف سرب العالقة بقـ اقتصاد الؿعرفة والؼطاع الثالث، مع 

البحث طـ إمؽاكقة تحقيؾ العؿؾ الخقري مـ الؿجال آستفالكل إلك الؿجال 

آستثؿاري، ودور اقتصاد الؿعرفة يف ذلؽ، وهق ما يجركا إلك السمال التالل: هؾ 

ة اقتصاد الؿعرفة، أم استثؿار اقتصاد إحرى وإجدر هق استثؿار الخقرية لخدم

  الؿعرفة لتطقير العؿؾ الخقري، أم هؿا معا؟

 :أِذاف البشح 

 يفدف البحث إلك تحؼقؼ ما يؾل:

 ًٓ  : إبراز أثر الؼطاع الثالث يف تـؿقة اقتصاد الؿعرفة. أو

 : إضفار أثر استثؿار اقتصاد الؿعرفة يف الـفقض بالؼطاع الثالث.ثاكقًا

اقتصاد الؿعرفة والؼطاع  -تلكقد طؾك دور الػؼف يف الـفقض بالؼطاطقـ : الثالثًا

 وتقصقد العالقة بقـفؿا. -الثالث
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: الؽشػ طـ دور تؽامؾ الؼطاع الثالث واقتصاد الؿعرفة يف خدمة رابًعا

 آقتصاد اإلسالمل وتحؼقؼ التـؿقة البشرية. 

 :املٍّر العمى٘ لمبشح 

حؾقؾل آستـباصل، حقث أحؾؾ معطقات سلتبع يف هذا البحث الؿـفج الت

الؼطاع الثالث واقتصاد الؿعرفة، ٓستـباط العالقة التل تربط بقـفؿا يف ضقء الػؼف 

 اإلسالمل وققاطده، وتـزيؾ ذلؽ يف التدبقر والتطقير.

 :ٛالذساطات الظابك 

لؿ أقػ يف حدود بحثل طؾك دراسٍة جؿعت بقـ اقتصاد الؿعرفة والؼطاع 

ست العالقة بقـفؿا، مع ربطفا بالـصقص والؼقاطد الشرطقة، وبقان الثالث، ودر

دورها يف التـؿقة البشرية، ويف كؼؾ الؿمسسات الخقرية مـ الـظرة آستفالكقة، 

 إلك الـربة آستثؿارية.

  :تكظٗىات البشح 

يؼرتح الباحث إلكجاز هذا البحث، مؼدمة وتؿفقًدا، ومطالب أربعة وخاتؿة، 

 لؿطالب كأيت:حقث تتسؾسؾ ا

 دور الؼطاع الثالث يف تـؿقة اقتصاد الؿعرفة.  الؿطؾب إول:

 الـفقض بالؼطاع الثالث مـ خالل استثؿار اقتصاد الؿعرفة.  الؿطؾب الثاين:

العالقة بقـ الؼطاع الثالث واقتصاد الؿعرفة يف ضقء الػؼف  الؿطؾب الثالث:

 اإلسالمل وققاطده.

الؼطاع الثالث واقتصاد الؿعرفة يف آقتصاد أثر تؽامؾ  الؿطؾب الرابع:

 اإلسالمل ويف التـؿقة البشرية.
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 مت١ٙذ
 

ما دام الؽالم مـصبا حقل الؼطاع الثالث واقتصاد الؿعرفة، فؼد رأى الباحث 

أن يتؽؾؿ باقتضاب طـ هذيـ العـصريـ: تقصئًة لؾؽالم طـ فؼف العالقة بقـفؿا وما 

 يتعؾؼ بذلؽ.

 جالح.أٔال: الكطاع ال  

 الؼطاطات ثالثٌة:

 الؼطاع الحؽقمل. الؼطاع إول:

 الؼطاع الخاص. الؼطاع الثاين:

 الؼطاع الخقري. الؼطاع الثالث:

التطقطل الخدمايت، الذي يـدرج تحت  والؼطاع الثالث هق الؼطاع الخقري

ففق مجؿقطة مـ الؿـظؿات التل تـبع مـ "طؼقد التربطات يف الػؼف اإلسالمل،

لؿقاصـقـ، وتحتؾ مققًعا ثالًثا بقـ مشروطات الؼطاع الخاص مبادرات ا

والؿمسسات الحؽقمقة، حقث ٓ تستفدف هذه الؿـظؿات تحؼقؼ الربح، بؾ 

تسعك يف الؿؼام إول إلك تحؼقؼ الـػع العام، ولؾؼطاع الثالث تسؿقات متـقطة 

حصر، أخرى مـفا: الؼطاع الخقري والؼطاع التطقطل، وتؾؽ إسؿاء ٓ تعـل ال

 مستؼؾٍّ طـ الؼطاطقـ الحؽقمل والخاص، ومؽؿؾ ٕدوارهؿا 
ٍّ

فؽؾ طؿٍؾ ممسسل
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 .(1) "يعد مـ طـاصر الؼطاع الثالث

ؾ هذا الؼطاع بؼقة إدارية واطتبارية يف الغرب مع بداية  وقد بدأ يتشؽَّ

ال لؿفام ومسمولقات الؼطاع إول  الثؿاكقـات مـ الؼرن الؿاضل وهق ُيعدُّ مؽؿِّ

لحؽقمل، ومتؽاماًل مع الؼطاع الثاين الخاص الربحل يف جؿقع طؿؾقات العام ا

التـؿقة والتـؿقة الؿستدامة، بإخص يف الؿجتؿعات والدول الؿتؼدمة يف العصقر 

 .(2) "الؿتلخرة

 .ٛثاٌٗا: اقتصاد املعشف 

حقث تؿ اقتصاد الؿعرفة فقعـل جعؾ الؿعرفة محقر الحركة آقتصادية، وأما 

ـ الرتكقز طؾك الـػط والذهب إلك الرتكقز طؾك الؿعؾقمقات والـتاجات آكتؼال م

الخؿسقـات  وقد ضفر اقتصاد الؿعرفة ٕول مرة يفالػؽرية وكقػقة القصقل إلقفا، 

الؼطاع الزراطل،  مـ الؼرن الؿاضل، طـدما تطقر الؼطاع الصـاطل طؾك حساب

وتؿثؾ أيًضا  آقتصادي، ؿقوصارت الؿعرفة سؾعًة اقتصاديًة تشؽؾ آلقًة ققيًة لؾـ

الطاقات  ٕناستخالص مػاهقؿ وكتائج جديدٍة:  حصقؾة الخربة والؼدرة طؾك

البشرية الؽػمة والؿقهقبة، قادرة طؾك إكتاج الؿعرفة وإدارهتا وهـدستفا : بابتؽار 

الؿـتجات، واإلبداع يف القضائػ: لؾتؿؽقـ مـ رفع الؽػاءة، وزيادة اإلكتاج، مع 

يف اقتصاد الؿعرفة طؾك  وآستفالك اإلكتاجتؽالقػف: بحقث يعتؿدالتؼؾقؾ مـ 

الؿتحدة أن اقتصادات الؿعرفة تستلثر  استخدام رأس الؿال الػؽرّي، وتؼدر إمؿ

                                                           

 .64-63الؼطاع الثالث والػرص الساكحة: رؤية مستؼبؾقة، لؿحؿد السؾقمل، ص (1)

ـشقر بالؿققع اإللؽرتوين لؿركز الؼطاع لؿحؿد السؾقمل، مؼال م اكظر: ما هق الؼطاع الثالث؟، (2)

،  ومشرفف العام هق صاحب الؿؼالالثالث لالستشارات والدراسات آجتؿاطقة،

http://3rdsector.org/ 

https://www.2ifada.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://www.2ifada.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83
https://www.2ifada.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83
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وجدير ا، سـقيًّ  ٪11العالؿل، وتـؿق بؿعدل  جؿاللاإل الؿحؾل الـاتج مـ ٪7ب 

تحاد إوروبل هق كتقجٌة مباشرٌة آ يف قةاإلكتاج كؿق مـ ٪51بالذكر أن 

 .(1)ٓستخدام وإكتاج تؽـقلقجقا الؿعؾقمات وآتصآت

 

 

 

                                                           

ؿجؾة ، لصادق صعان، بحث مـشقر ب لؾؿزيد راجع: آقتصاد الؿعريف ودوره يف التـؿقة آقتصادية (1)

 وأيضا: اقتصاد الؿعرفة مؼال مـشقر بؿققع الؿعرفة. واإلداريةآقتصاديةالغري لؾعؾقم

https://www.marefa.org  ،وكذلؽ: آقتصاد الؿعريف.. آفاق استثؿارية مجدية وطصرية ،

-http://www.ar 2017 أبريؾ 14مؼال مـشقر بؿققع آقتصاد العربل، بتاريخ ؿحؿد دهؿانل

economist.com/ 

 “Knowledge Economy”, Investopedia, Retrieved. Edited.16-5-2017

https://www.marefa.org/
https://www.marefa.org/
http://www.ar-economist.com/viewuser/1
http://www.ar-economist.com/
http://www.ar-economist.com/
http://www.investopedia.com/terms/k/knowledge-economy.asp
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 املطلب األول

 دٚس اٌمطبع اٌضبٌش يف ر١ّٕخ الزصبد ادلؼشفخ.
الغالب أن التؿقيؾ الخاص يشؼ طؾك الـاس، وإذا رامقا التؿقيؾ الحؽقمل 

ذا تخؾػ هذان الؼطاطان، ُرِجل صرق باب وجدوا فقف ضقًؼا وازدحاًما، حتك إ

الؼطاع الثالث الؿاثؾ يف العؿؾ الخقري والتطقطل، مؿا يجعؾ هذا الباب مـ 

ـ التؿقيؾ لػئٍة محتاجٍة ضاقت هبا إرض بؿا رحبت،  إهؿقة بؿؽان: ٕكف ُيممِّ

ـفا مـ تغطقة حاجاهتا وتػجقر مقاهبفا، ٓ سقؿا يف دولـا الـامقة التل تع اين ويؿؽِّ

 طجًزا يف التؿقيؾ الحؽقمل، وطدم قدرةٍ طؾك التؿقيؾ الخاص والشخصل.

ويزكل ذلؽ اهتؿام اإلسالم بلبقاب التربع والخقر وتـقيع مصادرها 

 ومصارففا، وسعة الػؼف اإلسالمل لتؽققػ التـزيؾ حسب الققائع والؿستجدات،

ؾك ذلؽ حقث دطا الشارع إلك اإلكػاق وشجع طؾقف وكقع مجآتف، ويدل ط"

أيات وإحاديث الؽثقرة يف هذا الباب، ولعؾ أرجك آية يف مقضقطـا هل ققلف 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ )سبحاكف:

فعالوًة طؾك إجر والثقاب والؿحاسـ  [،21]سبأ:(حئمئ ىئ يئ جب

فال  ": التل يجـقفا الؿـػؼ، فنكف مبشٌر باسرتجاع مالف، قال طبد الرحؿـ السعدي

  .(1)"أن اإلكػاق مؿا يـؼص الرزق، بؾ وطد بالخؾػ لؾؿـػؼ تتقهؿقا
                                                           

تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان الشفقر بتػسقر السعدي، لعبد الرحؿـ السعدي، ص ( 1)

496. 
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وأما السـة، فللصؼ حديٍث بؿقضقطـا يف تؼديري، هق ما روى َأَكس ْبـ َمالِؽ، 

 
ِّ

  ملسو هيلع هللا ىلصحقث َقاَل: َكاَن َأَخَقاِن َطَؾك َطْفِد الـَّبِل
َّ

َخُر  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؽاَن َأَحُدُهَؿا َيْلتِل الـَّبِل ْٔ َوا

 َيْحَتِرُف، َفَشَؽا الؿح
ِّ

، قال «َلَعؾََّؽ ُتْرَزُق بِفِ »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَتِرُف َأَخاُه إَِلك الـَّبِل

ـٌ َصِحقٌح  ، فإخ الؿحرتف يـػؼ طؾك أخقف الذي (1)الرتمذي: َهَذا َحِديٌث َحَس

وشجعف طؾك ذلؽ، وفقف تـبقف طؾك فضؾ  ملسو هيلع هللا ىلصيطؾب العؾؿ، ولذلؽ أقره الـبل 

 باقتصاد الؿعرفة.اإلكػاق طؾك صالب العؾؿ، واستثارٌة لؾعـاية 

ويتطؾب بـاء اقتصاد الؿعرفة كغقره مـ مشاريع البـاء كػؼة وتؿقيال، يجدان 

ولذلؽ ففق أحؼ بالعـاية وآهتؿام، وأجدر بالسخاء لفؿا ُمتًَّؽا يف العؿؾ الخقري، 

فؿـ أطان معؾًؿا أو صالب طؾٍؿ حصؾ طؾك مثؾ أجقرهؿ دون أن يـؼص ، بالؿال

ـْ َأبِل   مـفا شلٌء، فَع
ِ
ـَ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ َدَطا إَِلك ُهًدى، َكاَن َلُف مِ َم

ـْ َدَطا إَِلك َضاَلَلٍة،  ـْ ُأُجقِرِهْؿ َشقْئًا، َوَم
َٓ َيـُْؼُص َذلَِؽ مِ ـْ َتبَِعُف،  َْجِر مِثُْؾ ُأُجقِر َم ْٕ ا

ـْ َتبَِعفُ  ْثِؿ مِثُْؾ آَثاِم َم ـَ اإْلِ
ـْ آَثامِِفْؿ َشقْئًاَكاَن َطَؾقِْف مِ

َٓ َيـُْؼُص َذلَِؽ مِ . وَقاَل (2)«، 

 
ِ
ـْ َدلَّ َطَؾك َخقٍْر َفَؾُف مِثُْؾ َأْجِر َفاِطؾِفِ : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل . ويف هذا الصدد أفتت (3)«َم

الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء بلن مـ تؽػؾ براتب مدرٍس لؾؼرآن 

                                                           

(1 ) ،
ِ
ِؾ َطَؾك اهلل . صححف إلباين يف 4/152أخرجف الرتمذي يف ســف ، أبقاب الزهد، َباٌب فِل التََّقكُّ

 .2/916صحقح الجامع الصغقر وزيادتف، 

أخرجف مسؾؿ يف صحقحف، كتاب العؾؿ، باب مـ سـ سـة حسـة أو سقئة ومـ دطا إلك هدى أو  (2)

 . 4/2161ضاللة، 

. وأخرجف الرتمذي يف 7/447أخرجف أبق داود يف ســف، كتاب إدب، باب يف الدال طؾك الخقر، ( 3)

الُّ َطَؾك الَخْقِر َكَػاِطؾِ  . وأخرجف أحؿد يف مسـده، 4/338ِف، ســف، أبقاب العؾؿ، َباُب َما َجاَء الدَّ

. وصححف إلباين يف سؾسؾة إحاديث الصحقحة وشلء مـ فؼففا وفقائدها، 132/ 38

4/216. 
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ؿ الؼربات وكؾ صالٍب يحػظ شقًئا مـ الؼرآن طـ الؽريؿ ففق ملجقٌر، وقام بلطظ

صريؼ هذا الؿدرس فؾؾؽػقؾ كصقٌب مـ إجر مـ غقر أن يـؼص مـ أجقرهؿ 

 .(1)شلءٌ 

ًٓ صائؾًة لـشر أباصقؾفؿ، ومـ ذلؽ اثـان وطشرون مؾققن  لؼد جـّد الؽػار أمقا

، وأكثر مـ واحٍد وطشريـ مؾق
ٍّ

قن دوٓر دوٓر يف مدرسٍة تـصقريٍة يف بؾٍد طربل

طؾك ممتؿر لؾؿـصريـ، وجؿع القفقد يف فركسا تحت شعار قتال الؿسؾؿقـ، 

تربطاٍت قدرها ألػ مؾققن فركؽ خالل أربعة أياٍم، فؽقػ بؿـ يـػؼ مالف يف الحؼ 

در أحؿد وهلل ، (2)ويف سبقؾ اهلل، بؾ يف خدمة الديـ والعؾؿ واقتصاد الؿعرفة؟

 :(3)شققل حقـ قال
ـــال ـــا لَِؿع ـــا صالًِب ـــًدا ي ـــِؽ ُمجَتِف  ل الُؿؾ

 
ـَ الؿـالِ    ـَ الِعؾـِؿ َأو ُخـذها مِـ

 ُخذها مِ
 

ــُؿ  ــاُس ُمؾَؽُف ــل الـ ــاِل َيبـ ــالِعؾِؿ َوالؿ  بِ
 

ـَ ُمؾــٌؽ َطؾــك َجفــٍؾ َوإِقــاللِ     لــؿ ُيــب
 

وطؾقف، فنن تـؿقة اقتصاد الؿعرفة يخقل التؼدم والتطقير: لؽـف يتطؾب تؿقياًل 

ؿا يستدطل تدخؾ الؿجال الخقري والعؿؾ يتعذر تلمقـف وتغطقتف رسؿقًّا، م

وقد اطتـك السؾػ هبذه الحاجة رغؿ اختالف الؽقػقة والطريؼة، حقث التربطل، 

فطـقا إلك اإلكػاق طؾك مـ تػرغ لؾعؾؿ وتقفرت فقف مؾؽة اإلكتاج الذي يشؿؾفؿ 

إلك الخؿقل كػعف، بؾ وقد يـتػع بف غقرهؿ أيًضا: ولقس معـك هذا الدطقة 

ًٓ لالسرتزاق وآطتؿاد طؾك ما يجـقف والتقاكؾ، ب حقث يؽقن العؿؾ الخقري مجا

أخرون بعرق جبقـفؿ، ففذا غقر مؼبقٍل ٓ شرًطا وٓ طرًفا وٓ ذوًقا، وإكؿا 
                                                           

 :20707 الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء، الػتقى رقؿ.( 1)

 الؼرآن العظقؿ واإلكػاق، خطبٌة لؿـصقر الغامدي.( 2)

 .1/185ققل، الشقققات )ديقان(، أحؿد ش( 3)
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الؿؼصقد هق كػاية مـ تػرغ لؾعؾؿ واقتصاد الؿعرفة لتؿؽقـف مـ استثؿار الققت 

: ولقس هذا متاًحا ٕيٍّ كان، الذي سقبذلف يف التؽسب، وصرفف يف التعؾقؿ أو التعؾؿ

وإكؿا لؿـ اجتؿعت فقف مقاهب ومؾؽاٌت تظفر أن لف إمؽاكاٍت لـػع اإلسالم 

والؿسؾؿقـ إذا تػرغ، وأن إمة محتاجٌة إلقف، وأن صؾب الرزق سقعقؼ مسقرتف: 

وأما مـ تؿؽـ مـ الجؿع بقـ الخقريـ، فحريٌّ بف أن يقزع وقتف بقـ صؾب العؾؿ 

 وصؾب الرزق. 

صؾف أن اقتصاد الؿعرفة بحاجة إلك العؿؾ الخقري، فؽؿ مـ مبدٍع حبسف حا

ن فقفا  العذر طـ بـاء آبتؽار واإلبداع، بسبب صعقبة القصقل إلك جفاٍت ُيَؽقِّ

فـاسب أن يتؾؿس أهؾ التخطقط احتقاء هذه الؿقاهب وتؽقيـفا كػسف، 

 واستجالب التؿقيؾ طرب أبقاب الخقر والؿعروف.

إلك تاريخ الحضارة اإلسالمقة: كجد أن لؾؼطاع الثالث جذوًرا  وإذا ما كظركا

فنن الؼطاع الخقري يف اإلسالم يشؽؾ معظؿ مخرجات الؼطاع الثالث، إن "فقفا:

لؿ يزد طؾقف، ففذا الؼطاع يف اإلسالم كان مستقطبا لؿعظؿ احتقاجات إمة يف 

قمل أو الؼطاع معظؿ حؼب التاريخ، وكان أكرب اتساطا مـ ممسسات الؼطاع الحؽ

التجاري الخاص، وقد يؽقن بحؼٍّ الؼطاع إول، ويؽػل أكف ولد حضارة 

وخقر مثال : (1)"إسالمقة، حتك كان هذا مصدًرا لؾعؾؿ والؿعرفة والققاية والعالج

طؾك ذلؽ الققػ، ففق يؿثؾ بمرة الـفضة العؾؿقة والػؽرية العربقة واإلسالمقة 

ػقن مـ حؽاٍم ووزراء وطؾؿاء وأفراٍد يف طؾك مدار الؼرون، حقث أسفؿ القاق

مساكدة الؿسقرة العؿؾقة، وبالتالل إتاحة الؿعرفة لؽافة صبؼات الؿجتؿع دون أدكك 

                                                           

 .64الؼطاع الثالث والػرص الساكحة: رؤية مستؼبؾقة، لؿحؿد السؾقمل، مرجع سابؼ، ص (1)
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فاقتصاد الؿعرفة بحاجٍة ماسٍة إلك التربع والتطقع، وأبرزه الققػ ، (1)تؿققزٍ 

ا مركًبا بلكف مـتػعا تحبقس مالؽ مؽؾػ طقـا ": العؾؿل، والذي يؿؽـ تعريػف طَؾؿًّ

 .(2)"هبا أو مـػعتفا، طؾك خدمة الؿعارف وأهؾفا

لؼد أسفؿ الققػ اإلسالمل يف بـاء صروح العؾؿ، ففق مـ أهؿ وسائؾ التؼدم 

العؾؿل والػؽري والثؼايف لؾبالد اإلسالمقة، حقث كاكت إوقاف العؿقد الػؼري 

اء لؾؿدارس ولؾؿمسسات التعؾقؿقة إخرى، لؿا كان يؼػفا الحؽام والعؾؿ

وإمراء وإغـقاء، لتؾؼل العؾؿ: ولؿ تحصر طؾك تعؾؿ تخصٍص واحٍد، بؾ 

شؿؾت طؾقم الديـ والدكقا، مع الرتكقز طؾك العؾؿ الشرطل، ولؿ يؼتصر أثر الققػ 

، وإكؿا شؿؾ أكقاًطا مختؾػًة مـ العؾقم وألقان الؿعرفة، سقاء يف  ـٍ طـد طؾٍؿ معق

ققػ دوًرا بارًزا يف إحداث هنضٍة طؾؿقٍة ذلؽ الشرطل مـفا والدكققي: مؿا جعؾ لؾ

شامؾٍة لجؿقع أكقاع الؿعرفة. حقث تخرج مـ الؿمسسات العؾؿقة الؿقققفة طدد 

مـ العؾؿاء يف شتك فروع الؿعرفة: وتـقطت خدمات الققػ لدور التعؾقؿ 

والؿتعؾؿقـ، إذ كان القاقػقن لفذه الؿدارس يتسابؼقن يف اإلكػاق طؾقفا، وطؾك 

وصالهبا، ومقضػقفا، ومستؾزماهتا، فؽػؾقا لؾؿعؾؿقـ والؿتعؾؿقـ شمون أساتذهتا، 

التعؾقؿ واإلقامة والطعام والعالج، وكاكت تققػ طؾقفؿ العؼارات والغذاء، 

والؽساء، والؿـؼقٓت العقـقة، لتؽقن سققلًة وأرصدًة مالقًة مستؿرًة، تـػؼ طؾك 

وأدواٍت تعؾقؿقٍة ومرافؼ إساتذة والطالب، وطؾك ما يحتاجقن إلقف مـ وسائؾ 

أخرى، بؾ وتؿ تلمقـ أماكـ إقامٍة يلوي إلقفا الؿسافرون لطؾب العؾؿ كتقجًة 

لؾتسفقالت التل وفرها واقػق الؿدارس لؾعؾؿاء وصالب العؾؿ، الذيـ كاكقا 

                                                           

 .9الققػ وبـقة الؿؽتبة العربقة، لقحقك ساطايت، ص ( 1)

الققػ طؾك العؾؿ أوقاف جامعة الؿؾؽ سعقد كؿقذجا، كذير محؿد أوهاب، بحث مـشقر بؿققع  (2)

 /http://awqafshj.gov.ae دائرة إوقاف حؽقمة الشارقة،
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يـتؼؾقن بقـ البؾدان، وهؿ واثؼقن بلهنؿ سقجدون سبؾ الحقاة الؽريؿة مقسرًة، 

قا، حتك تقافد غقر الؿسؾؿقـ طؾك بعض تؾؽ الؿدارس يف أيـؿا ذهبقا وحقثؿا حؾ

، ومـ (1)"إكدلس ويف جـقب إيطالقا ويف بالد الؿغرب العربل، و الشام ومصر

أشفرها الؿدرسة الؿستـصرية ببغداد، ولؿ تبـ مدرسة قبؾفا مثؾفا، حقث قرر 

، وهذه لؾجؿقع مـ الخبز والؾحؿ والحؾقى والـػؼة ما فقف كػاية وافرة لؽؾ واحد

الجفقد والتحػقزات تمدي إلك وجقد أطداٍد غػقرٍة مـ الؿتعؾؿقـ بتخصصات 

كؿا كان وقٌػ هام ": ، قال محؿد بـ طبد العزيز بـ طبد اهلل(2)مختؾػة ومتـقطة 

بالؼطر التقكسل خصص ريعف لؾصبقان، لفؿ يقم مخصص هق يقم الخؿقس، 

هنؿ بعد ذلؽ دراهؿ، بعثا يسللقهنؿ فقف طـ جؿقع ما قرؤوه يف إسبقع، ويعطق

 . (3)"لفؿؿفؿ، وتسرية لـػقسفؿ، وترويحا لخاصرهؿ

إن هذه اإلحاصات وآحتقاءات تشجع طؾك العؾؿ والؿعرفة،  وخالصة الؼقل

وهتتؿ بالشتالت العؾؿقة الؿقهقبة، فتزرطفا وتسؼقفا، لتحصد العؾؿاء والخرباء 

التؼدم، وتؾؽ هل زبدة  الذيـ يـػعقن الؿجتؿع، ويـشطقن آقتصاد، ويخقلقن

اقتصاد الؿعرفة، ففؾ يعقد ذلؽ بالـػع طؾك الؿجال الخقري، أم يبؼك مؼصقًرا 

 طؾك كػسف؟ ذلؽ ما يروم الباحث مـاقشتف يف الؿطؾب التالل.

                                                           

أهؿقة الققػ يف كشر العؾؿ، لؿقفؼ العقض: لؿحؿد كالق، وأيًضا:  دور الققػ يف تعزيز الؿعرفة، (1)

الذي أققؿ يف جامعة الشارقة  "أثر الققػ اإلسالمل يف الـفضة العؾؿقة "بحثان مشاركان يف ممتؿر

جؿادى أخرة  7-6اإلثـقـ والثالثاء كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة ، والذي أققؿ يقمل 

 .م2111مايق  11 -ـ9هـ الؿقافؼ 1432

 . 213-212/ 17البداية والـفاية، ٓبـ كثقر،  (2)

 ، بتصرف يسقر.136/1الققػ يف الػؽر اإلسالمل، لؿحؿد بـ طبد العزيز بـ طبد اهلل،  (3)
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 املطلب الجاني

 إٌٙٛض ثبٌمطبع اٌضبٌش  
 ِٓ خالي اعزضّبس الزصبد ادلؼشفخ.

 فل حصقؾة الؼدرة طؾكفقتصادية، ذكركا أن الؿعرفة هل محقر الحركة آ

اإلبداع البشري، وطؾقف، فنن  استخالص مػاهقؿ وكتائج جديدٍة، اطتؿاًدا طؾك

اقتصاد الؿعرفة يؼقم طؾك الػفؿ البشري والثقرة الؿعؾقماتقة والتؽـقلقجقة، وٓ 

يرتؼل هذان إٓ باإلبداع وآبتؽار، الؾذيـ يخقٓن تطقير مـتجات فؽرية 

كاكت طرب التاريخ  ": ٕن الؿعرفة(1)ديدة تـفض بالعؿؾ الخقريومعؾقماتقة ج

زماٍن ومؽاٍن، وبذلؽ أصبحت  اإلكساين مصدر بـاء لؾحضارات اإلكساكقة يف كؾ

طؾك الحقاة  الؿعرفة العامؾ إساس والؿحرك لتطقر الشعقب ولفا تلثقر

 يبـل طؾقفا
ٌّ

اإلكسان  آقتصادية وآجتؿاطقة والسقاسقة، ففل مرتؽٌز أساسل

قراراتف ويعالج هبا مشاكؾف، فقمدي تراكؿفا إلك كؿق وتطقر الؿجتؿع، وقد صارت 

 .(2)"والؿقارد الطبقعقة إذ أصبحت تعادل إمؽاكات رأس الؿال أهؿ مصدر لؾثروة،

                                                           

اقتصاد الؿعرفة مـ خالل اإلبداع ترفقع آقتصاد اإلسالمل و "لؾؿزيد، راجع بحثل تحت طـقان:( 1)

آبتؽار والسعادة يف "وآبتؽار يف الـصقص الشرطقة، مـتدى فؼف آقتصاد اإلسالمل الرابع:

، والذي كظؿتف دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري "كؿط الحقاة اإلسالمل، رؤية استشرافقة

 .2118( أبريؾ23-22يقمل ) ، بشراكٍة مع مركز دبل لتطقير آقتصاد اإلسالمل،بدبل

 . مرجع سابؼ ، لصادق صعان، راجع: آقتصاد الؿعريف ودوره يف التـؿقة آقتصادية( 2)
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فالعؾؿ أساس التؼدم ومـبع السعادة، ولفذا كجد أن الدول التل اهتؿت بالعؾؿ 

ؼبع الدول التل أهؿؾتف، يف الؿراتب الؿتلخرة يف تحظك بالتطقر والتؼدم، يف حقـ ت

الـؿق والتطقر، وما دام اقتصاد الؿعرفة مبـقًّا طؾك العؾؿ فنن آهتؿام بف واستثؿاره 

مػتاح لؾتطقير والرقل، وٓ يخرج الؿجال الخقري طـ هذا إصؾ: إذ إن 

يؼقل  إخضاطف لؾعؾؿ والتخطقط سبقؾ إلك الرفع مـ إكتاجقتف، ويف هذا الصدد

 الشاطر معروف الرصايف واصًػا أثر الققػ يف بـاء العؾؿ والؿعرفة:
 

 لؾؿســــــؾؿقـ طؾــــــك كــــــزورة وفــــــرهؿ 
 

ـــــاف  ــــــ إوق ـــــك م ـــــقض غـ ـــــز يػ  كـ
 

 كـــــز لــــق استشــــػقا بــــف مـــــ دائفــــؿ
 

ـــــــايف  ـــــــدواء الش ـــــــف ال ـــــــقجروا مـ  لت
 

 ولــــــق ابتغــــــقا لؾـــــــشء فقــــــف ثؼافــــــة 
 

ـــــــــاف  ـــــــــر ثؼ ـــــــــف بخق ـــــــــقا مـ  لتثؼػ
 

لؿل غقر مـػؽ طـ الؿعرفة والتؼـقة الؿعؾقماتقة لؼد صار آقتصاد العا

إلك التـؿقة آقتصادية: إن العالقة بقـ  وآتصآت، فلدى آقتصاد الؿعريف

وضقًحا، لذلؽ مـ الضروري بـاء سقاسات  التـؿقة وتقلقد الؿعرفة أصبحت أكثر

هذه . وٓ شؽ أن العؿؾ الخقري يـخرط يف (1)البشرية الؿقهقبة لتطقير الؿقارد

الؿـظقمة ويحتاج إلك إبداطات اقتصاد الؿعرفة لؿزيٍد مـ الفقؽؾة والتـظقؿ، 

 ولحصقل مزيد مـ التطقير والحػاظ طؾك حسـ التسققر.

ومـف، فالحاجة ماسة إلك تغقر الـظرة الؼاصرة والؿحدودة حقل العؿؾ 

الخقري: والتل تحصره يف مجرد العطاء وآستفالك، بغقة آكتؼال بف إلك 

طتؿاد طؾك الؿعرفة والعؾؿ، لؿزيد مـ التخطقط والـجاح، كحق تحؼقؼ التـؿقة آ

 وتؼدم الؿجتؿع. 

                                                           

 مرجع سابؼ. ، لصادق صعان، آقتصاد الؿعريف ودوره يف التـؿقة آقتصادية (1)
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إن ممسسات العؿؾ الخقري ٓ تستؼقؿ بدون تخطقط وتتبع، وٓ يؽقن ذلؽ 

فالعؿؾ الخقري مطالب بلن يؽقن  :إٓ بإفؽار، والتل تحتاج إلك اقتصاد الؿعرفة

ا تشارك فقف كؾ الجؿ عقات الخقرية بؿشاريع تـؿقية، تؼقم طؾك تربطات طؿاًل جادًّ

. (1)"أهؾ العطاء، وتخطقط أهؾ الػؽر، وتـػقذ الؿخؾصقـ، ودطقة الؿتطقطقـ

حقث إن هـاك صاقاٍت مربزًة يؿؽـفا بذل وتسخقر أفؽارها وجفقدها يف سبقؾ 

الـفقض بالعؿؾ الخقري، وتسفقؾ وصقل الؿساطدات إلك مستحؼقفا: ومـف، فنن 

 لخقري متققٌػ طؾك أفؽار تخدمف وجفقد تسقره.العؿؾ ا

اهلل أكػعفؿ لؾـاس، وكان اهلل يف طقن العبد ما دام إلكوإذا كان أحب الـاس

العبد يف طقن أخقف، فنن البدار إلك التربع والعؿؾ الخقري، مطؾٌب يف غاية إهؿقة، 

ذهـ العديد  والحؿد هلل الذي لؿ يجعؾ ذلؽ محصقًرا يف بذل الؿال كؿا يتبادر إلك

َـّ اهلل طؾقف بالؿال، بؾ قد فتح اهلل  ـْ َم مـ الـاس، وفقف قصر لؾعؿؾ الخقري طؾك م

باب التربع بالؿـافع، وهق أمٌر متقسٌر لؽؾ الـاس، كؾٌّ بحسب ما يسره اهلل لف، 

وبحسب ما يتؼـف، ومـ ذلؽ التربع بالؿعرفة والعؾؿ والخربة، بحقث يسدي ذلؽ 

العؿؾ الخقري، إما طؾك مستقى التطبقؼ والعؿؾ والؿؿارسة، الؿتربع: إسفاًما يف 

أو طؾك مستقى التـظقر والؿشقرة: وقد يدرك الؿتربع بؿـػعٍة، ما ٓ يدركف الؿتربع 

بالؿال، سقاء طؾك مستقى إجر، أو طؾك مستقى الـتائج الؿشاهدة، ودوكـا جائزة 

ـ التل كػت الـاس شر الؿرأة التل كاكت تؼؿ الؿسجد، وأمامـا فؽرة ذي الؼركق

يلجقج وملجقج، فالتربع بالؿـافع سبقٌؾ سفٌؾ، وغؾتف مضؿقكٌة، ويتؿ ذلؽ بطرٍق 

متـقطٍة، ووسائؾ كثقرٍة: والـصقص الشرطقة وكتب الػتاوى والـقازل، حبؾك هبذه 

                                                           

تؿر العؿؾ العؿؾ الخقري تؽافؾ اجتؿاطل وططاء إكساين، لعبد الؿؾؽ مـصقر، بحث مؼدم لؿم (1)

 .2118يـاير  22-21الخقري الخؾقجل الثالث دائرة الشمون آسالمقة والعؿؾ الخقري، بدبل 
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 الـؿاذج، وهل مـجٌؿ مفؿٌّ ٓستؽشاف حقثقات التربع بالؿـافع وتطقير ذلؽ.

 ر اقتصاد الؿعرفة يف الؿجال الخقري يف أمقر، مـفا:وتتؿثؾ إجراءات استثؿا

: يتؿ طرب دراسة الحالة، ومعرفة القاقع، وتحديد اإلمؽاكات، التشخقص .أ

ومعرفة الحاجقات: ومعؾقم أن اقتصاد الؿعرفة سقسعػـا يف هذه الحال 

باإلحصاءات، والتحؾقالت، والخالصات، مع تدخؾ اإلطالمقات وآستباكات 

 وكحقها.

: يعؿد الؿسمولقن طـ العؿؾ الخقري إلك طالج الؿشؽالت، العالج .ب

طرب التؽقيـ والتؽقيـ الؿستؿر، وتغطقة العجز الؿالل، وإطادة الفقؽؾة والتدبقر، 

مع العؿؾ طؾك الرتشقد والتطقير: وٓ شؽ أن التـظقر والتػؽقر طامالن أساسقان 

قـف ٔلقات اإلصالح يليت هبؿا اقتصاد الؿعرفة لرصد سبؾ العالج، طالوة طؾك تلم

و مؾء الػراغات، وسد الػجقات، بقاسطة الؿختصقـ ذوي الؿعرفة العؾؿقة، 

 والخربة العؿؾقة.

: وهل بال شؽ أولك مـ العالج، ويربز دور اقتصاد الؿعرفة فقفا الققاية .ت

جؾقًّا: ٕكف يؿؽـ مـ التخطقط، وإطداد سبؾ التحقط لدرء الؿخاصر، وهذه طؾقم 

آقتصادية، ولفا سـد يف الـصقص الشرطقة : كؿا تؽؿـ  تدرس يف التخصصات

 الققاية يف التغذية الراجعة التل تخقل تؼقيؿ آطقجاج، وآستػادة مـ إخطاء.
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  ٙٔأوا وشاسن اطتجىاس اقتصاد املعشفٛ يف الكطاع الجالح، فّ٘ يف تكذٖش

 ناآلت٘:

 الثالث ومشاكؾف.: دراسة القاقع لتحديد حاجات الؼطاع الؿرحؾة إولك

 : إطداد سبؾ الققاية والعالج.الؿرحؾة الثاكقة

: الؼقام بالتغذية الراجعة بآستػادة مـ القاقع الراهـ الؿرحؾة الثالثة

 ٓستشراف الؿستؼبؾ.

 ومـ أمثؾة أثر اقتصاد الؿعرفة يف الؼطاع الثالث أذكر أيت:

 إطداد إصر العامؾة والؽقادر. / أ

 ستؿر.التؽقيـ والتؽقيـ الؿ / ب

 إكجاز البحقث العؾؿقة التل تخدم الؿجال الخقري. / ت

الؼقام بالدراسات الؿقداكقة التل تؽشػ طـ الخؾؾ وتخطط  / ث

 لؾؿستؼبؾ.

استثؿار آقتصاد اإلسالمل، والفـدسة الؿالقة: لرتشقد اإلكػاق  / ج

 الخقري، وإيجاد الصقغ آستثؿارية: التل تـؿل رصقد الؼطاع الثالث.

قات، ووسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل: لتسفقؾ آستعاكة بالؿعؾقم / ح

 التعامالت الخقرية، وتطقير مجآهتا.

وطؾك هذا، فثؿة طالقٌة وصقدٌة بقـ الؿجالقـ، فالعؿؾ الخقري يخدم اقتصاد 

الؿعرفة، واقتصاد الؿعرفة يخدم العؿؾ الخقري: ففل طالقٌة ُمتبادلٌة، وكػٌع 

لفذا الثـائل: لقرقك كؾ شؼٍّ مـف مشرتٌك، مؿا يستقجب تقخل آستثؿار إمثؾ 
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بصاحبف، ويتؿؽـان مـ التطقر سقيًّا، والـتقجة هل خدمة الؿجتؿع وتحؼقؼ 

 التـؿقة. 

إن اقتصاد الؿعرفة بحاجٍة إلك العؿؾ الخقري، والعؿؾ الخقري بحاجٍة إلك 

: فال بد مـ معارف أولقة تمسس "الؿعرفة ققةٌ ": ٕكف كؿا يؼالاقتصاد الؿعرفة، 

الخقري، وٓ بد مـ العؿؾ الخقري إلكتاج معرفٍة جديدٍة، تخقل طؿاًل  لؾعؿؾ

خقريًّا رصقـًا، وتـتج مـتجاٍت تثري الساحة آقتصادية، وتعالج الؿشاكؾ الراهـة 

 وتستشرف لؾؿستؼبؾ.

ويؽؿـ إثر آقتصادي لفذه العالقة، يف استػادة كؾ صرٍف مـ أخر، 

طاع الثالث واستثؿار، والؼطاع الثالث يحسـ فاقتصاد الؿعرفة يـؿق بتؿقيؾ الؼ

كقا معرفًقا بتؿقيؾ  مردوديتف وإكػاقف الؿادي باستثؿار اقتصاد الؿعرفة: ٕن مـ تؽقَّ

حقث ُتثبت الدراسات يف "الؼطاع الثالث، ُيرجك كقهنؿ أول مـ يعؿؾ فقف ويطقره،

لؾؿجتؿع هذا الشلن أن همٓء كان وجقدهؿ واضًحا يف ساحة الـشاط آقتصادي 

اإلسالمك: إذ طؿؾقا تجاًرا، وكتبًة، ومحاسبقـ، وصقارفة، وغقر ذلؽ مـ الؿفـ 

، ولفذا فنكف ُيرغب يف هنج اقتصاد الؿعرفة لؾتحقط (1)"التل طرفت يف الؿجتؿع

ودرء الؿخاصر يف تسققر الؿمسسات الخقرية، وذلؽ بنجراء دراسات جدوى 

لؿخاصر، وإطداد سبؾ التحقط طؾؿقٍة، ودراسة القاقع لؿعرفة الؿفددات وا

 وآحرتاز: لضؿان كجاطة مردودية الؿمسسة الخقرية واستؿراريتفا.

 
 

                                                           

أثر الققػ يف إكجاز ، كؼال طـ بحث:  258الدور آجتؿاطل لؾققػ، لعبد الؿؾؽ السقد ، ص  (1)

 .137ص التـؿقة الشامؾة، شققل دكقا، 
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 املطلب الجالح

 اٌؼاللخ ثني اٌمطبع اٌضبٌش ٚالزصبد ادلؼشفخ  
 يف ضٛء اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚلٛاػذٖ.

 

إن الؿفددات التل ترتبص بالعؿؾ الخقري َلعامٌؾ مفؿ لقضع خطٍة لؾتحقط 

اية، وإطداد سبؾ وأسالقب العالج: فال بد إلكجاح العؿؾ الخقري مـ والقق

مؼقماٍت تستؿد كقرها مـ الـصقص الشرطقة، وٓ شؽ أن هذه اإلجراءات كؾفا 

ٓ يستؼقؿ أن تتؿ بؿـلى طـ الؼقاطد والؿؼاصد، وٓ يـبغل أن تخؾق مـ استثؿار 

 لؾحاضر لالستعداد لؾؿستؼبؾ. 

قصقدة بقـ الؼطاع الثالث واقتصاد الؿعرفة، فنكف مـ ولؿا تؼرر ترسخ العالقة ال

الضروري تؾؿس أسس ذلؽ يف الػؼف اإلسالمل وققاطده ومؼاصده، ويرى 

الباحث أن فؼف هذه العالقة ٓ يـػؽ طـ الؿعـك الؾغقي لؾػؼف والذي هق الػفؿ، 

مؿا يستؾزم ضرورة ففؿ العالقة بقـ الؼطاع الثالث واقتصاد الؿعرفة، وهق ما 

تؾزم التصقر الجقد لؿؽقكاهتا وتجؾقاهتا: ٕن ما سقليت مـ بـاء لؾعالقة يس

واستثؿارها إكؿا هق مبـل طؾك ففؿفا وحسـ تصقرها: مؿا يـؼؾـا إلك الػؼف بؿعـاه 

آصطالحل، والذي يتـزل هفـا يف العؾؿ بإحؽام الشرطقة لتداخؾ الؼطاع 

معـك ذلؽ أن  لتػصقؾقة لؾؿجالقـ:الثالث واقتصاد الؿعرفة، استـباًصا مـ إدلة ا

تـزيؾ هذه العالقة يستؾزم فؼففا لؿعرفة أحؽام تدبقرها مـ جفة، ولؾحؽؿ طؾك 

o  p 
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الـقازل التل تعرض لفا مـ جفة أخرى: مؿا يتطؾب تؽققًػا فؼفقًّا لؾحالة الراهـة أو 

، هذا التؽققػ الذي يبـك طؾك التقصقػ الػؼفل الجقد، والذي (1)الؿستجدة

 آكػا بحسـ الػفؿ ورصاكة التصقر. طربت طـف

وإذا اسُتجؾل التصقر بشؽؾ جقد، وُبـل طؾقف التؽققػ بشؽؾ متقـ، فنن  

سا طؾك قاطدة مستؼرة، ويتبع ذلؽ  استثؿار إدلة الشرطقة ولقاحؼفا، يؽقن ممسَّ

حال إصدار الحؽؿ الشرطل: ففل إذن طؿؾقة اجتفادية تضبط فؼف العالقة بقـ 

تصاد الؿعرفة، والؽامـ يف الـصقص الشرطقة التل تضبطفؿا، الؼطاع الثالث واق

ويؿتد ذلؽ إلك استجؿاع الؼقاطد التل تحؽؿفؿا، والؿؼاصد التل تقجففؿا: ويف 

حالة التزاحؿ بقـ الؿصالح والؿػاسد فال مـاص مـ تدخؾ الؿقازكات 

 مؿا يجعؾ فؼف هذه العالقة دائًرا بقـ الحآت التالقة: والرتجقحات:

 ر والتؽققػ لؾعالقة بقـ الؿجالقـ.التصق . أ

 الحؽؿ الشرطل لؿا يجري يف ساحة العؿؾ الخقري واقتصاد الؿعرفة. . ب

 اإلفتاء يف الـقازل والؿستجدات التل تعرض لتداخؾ الؿجالقـ. . ت

استثؿار الؼقاطد والؿؼاصد والؿقازكات التل تخدم طالقة الؼطاع الثالث  . ث

 واقتصاد الؿعرفة.

ؾؿشاكؾ التل تعرقؾ حسـ استثؿار العالقة بقـ إيجاد الحؾقل والؿخارج ل . ج

 الؿجالقـ.

                                                           

، َخصف الػؼف اإلسالمل بلوصاٍف وهق تحديد حؼقؼة القاقعة الؿستجدة إللح (1) 
ٍّ

اقفا بلصٍؾ فؼفل

فؼفقٍة، بؼصد إططاء تؾؽ إوصاف لؾقاقعة الؿستجدة طـد التحؼؼ مـ الؿجاكسة والؿشاهبة بقـ 

إصؾ والقاقعة الؿستجدة يف الحؼقؼة. التؽققػ الػؼفل لؾققائع الؿستجدة وتطبقؼاتف الػؼفقة، 

 .31لؿحؿد شبقر، ص
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ولـضرب لذلؽ مثآ: رجؾ أراد أن يؼػ مآ يف سبقؾ اهلل لػائدة الدورات 

 التؽقيـقة: التل تستفدف الؽقادر العامؾة يف الؿجال الخقري.

مال لتؽقيـ العامؾقـ يف الؿجال الخقري،  تصقر الؿسللة وتقصقػفا: وقػ

جال الخقري يف خدمة اقتصاد الؿعرفة، وثؿرة ذلؽ ستعقد طؾك وهذا تسخقر لؾؿ

 الؿجال الخقري مرة أخرى.

 هذا وقػ لؾؿال. التؽققػ الػؼفل:

هذه الؿسللة مختؾػ فقفا، ففـاك مـ  حشد الـصقص والحؽؿ طؾك القاقعة:

أجاز وقػ الـؼقد وهـاك مـ مـعف، فقتؿ جؿع إدلة، ومراطاة الؼقاطد والؿؼاصد، 

 الحؽؿ. ثؿ إصدار

قد يرى الؿجتفد تلمقـ إجفزة اإلطالمقة والؿؽتبة  الؿقازكات والرتجقحات:

 القرققة لفمٓء العامؾقـ، وتؼديؿ ذلؽ طؾك تؽقيـفؿ، فقشقر بذلؽ طؾك القاقػ.

طقض استفالك ذلؽ الؿال، يـصح باستثؿار الققػ،  الؿخرج الشرطل:

 قـ الحسـققـ.وصرف أرباحف يف الؿشروطقـ مًعا، فقؽقن ذلؽ جؿعا ب

ففؾ يؿؽـ لؾـصقص الشرطقة والػؼف اإلسالمل تخقيؾ خدمة هذه العالقة 

 وترسقخفا لؾرقل بالؼطاع الثالث واقتصاد الؿعرفة؟

 هذا ما يرمل الباحث اإلجابة طؾقف مـ خالل العـصريـ التالققـ:

: أهؿقة الـصقص الشرطقة يف فؼف العالقة بقـ الؼطاع الثالث واقتصاد أوٓ

 ة.الؿعرف

واقتصاد  الثالث: مؽؿـ التلصقؾ الشرطل لػؼف العالقة بقـ الؼطاع ثاكقا

 الؿعرفة.
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  أٔال: أِىٗٛ الٍصٕص الؼشعٗٛ يف فكْ العالقٛ بني الكطاع الجالح ٔاقتصاد

 املعشفٛ.

إذا كظركا إلك الؼطاع الثالث والعؿؾ الخقري، فنن إدلة كثقرٌة يف هذا الباب: 

ٌة بؿا يدل طؾك العؿؾ الخقري، ويف الؿؼابؾ فنن إذ إن الـصقص الشرطقة غـق

اقتصاد الؿعرفة والعؾؿ طامًة، مـ إمقر التل طـقت هبا الشريعة آسالمقة 

فال شؽ أن هذا التالحؿ بقـ العؿؾ وحرضت طؾقفا ودطت إلقفا: وٕجؾ ذلؽ، 

الخقري، وبقـ اقتصاد الؿعرفة، سقجد ضالتف يف الـصقص الشرطقة: ٕهنا مـ جفة 

ـجٌؿ لؾعؿؾ الخقري كؿا ذكركا آكػا، ومـ جفة أخرى هل مرجٌع مفؿٌّ ٓقتصاد م

الؿعرفة، ففل تحث طؾك صؾب العؾؿ وتطقير الؿعارف، وٓ يؿؽـ لؾعؿؾ الخقري 

أن يـؿق إٓ يف أجقاء العؾؿ والؿعرفة وآجتفاد، لفذا السبب، وحرًصا مـ رسقل 

ا طؾك أن تتؿقز هذه إمة يف ططاءاهتا ا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لػؽرية والعؿؾقة، خص جزًءا مفؿًّ

 .(1)مـ تقجقفاتف لؾحث طؾك صؾب العؾؿ، والعؿؾ طؾك بذل القسع وآجتفاد

بقـؿا كحـ يف ": وكؿثال طؾك ذلؽ أسقق ما ورد طـ أبل سعقد الخدري، قال

إذ جاء رجٌؾ طؾك راحؾٍة لف، قال: فجعؾ يصرف بصره يؿقـًا ملسو هيلع هللا ىلصسػٍر مع الـبل 

، فؼال رسقل اهلل ًٓ مـ كان معف فضؾ ضفٍر، فؾقعد بف طؾك مـ ٓ ضفر »: ملسو هيلع هللا ىلص وشؿا

، قال: فذكر مـ أصـاف «لف، ومـ كان لف فضٌؾ مـ زادٍ، فؾقعد بف طؾك مـ ٓ زاد لف

مـ : »ملسو هيلع هللا ىلص، وقال رسقل اهلل (2)"الؿال ما ذكر حتك رأيـا أكف ٓ حؼ ٕحٍد مـا يف فضؾٍ 

طـفا، فؾقؿـحفا أخاه كاكت لف أرٌض فؾقزرطفا، فنن لؿ يستطع أن يزرطفا وطجز 

                                                           

ر يف السـة الـبقية، لققسػ طبد الالوي، بحث مـشقر بؿجؾة أصقل الشريعة اإلبداع وآبتؽا( 1)

 ، بتصرف يسقر. 1، الؿجؾد4لألبحاث التخصصقة العدد 

  .1354 /3 الؿال، بػضقل الؿماساة استحباب باب الؾؼطة، كتاب صحقحف، يف مسؾؿ أخرجف (2)
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 . (1)«الؿسؾؿ، وٓ يماجرها إياه

ففذان كؿقذجان مـ استثؿار اقتصاد الؿعرفة يف العؿؾ الخقري حقث أشار 

إلك استثؿار الػائض وحسـ تقزيعف وفتح باب إمؾ أمام الطاقات التل  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 تػتؼر إلك الؿقاد إولقة.

اقتصاد الؿعرفة لتـؿقة فالؿؼصقد إذن هق أن الـصقص الشرطقة تسعػ يف 

َف  ": العؿؾ الخقري، ولفذا قال طؿر رضل اهلل طـف ـْ َقْد َتَػؼَّ َّٓ َم َٓ َيبِْع فِل ُسققِـَا إِ

ـِ  ي ، ٕكف سقؽقن معرضا ٕكؾ الربا والغقص يف الغرر والجفالة، فالػؼف (2)"فِل الدِّ

غبة القققع يف يف الديـ يخقل الؿعرفة السؾقؿة بػؼف البققع، ويحصـ التاجر مـ م

الؿحظقر واإلضرار بآقتصاد، وهؽذا يف العؿؾ الخقري، فنكف يتطؾب كػاءة وفؼف 

 حتك ٓ يمول إمر إلك اإلفساد مـ حقث يراد اإلصالح.

فالؿشاكؾ الؿعروضة إما أن تجد لفا حال يف اتباع التجارب السابؼة والتؼؾقد، 

اتقجقاٍت إبداطقٍة: ولعؾ هذا وإما تضطر الباحث إلك ابتؽار حؾقٍل جديدٍة، واسرت

والعؾؿ مـ وجفقـ اتباٌع، أو استـباٌط، ": حقـ قال ما لقح إلقف الشافعل رحؿف اهلل

وآتباع اتباع كتاب، فنن لؿ يؽـ فسـة، فنن لؿ تؽـ فؼقل طامة مـ سؾػـا ٓ كعؾؿ 

لف مخالػا، فنن لؿ يؽـ فؼقاس طؾك كتاب اهلل طز وجؾ، فنن لؿ يؽـ فؼقاس طؾك 

فنن لؿ يؽـ فؼقاس طؾك ققل طامة مـ سؾػ ٓ مخالػ لف، وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  سـة

يجقز الؼقل إٓ بالؼقاس وإذا قاس مـ لف الؼقاس فاختؾػقا وسع كال أن يؼقل 

                                                           

 .3/6117 إرض، كراء باب البققع، كتاب صحقحف، يف مسؾؿ أخرجف( 1)

(2)  
ِّ

الَِة َطَؾك الـَّبِل  .615/ 1، ملسو هيلع هللا ىلصســ الرتمذي، أبقاب القتر، َباُب َما َجاَء فِل َفْضِؾ الصَّ
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 .(1)"بؿبؾغ اجتفاده ولؿ يسعف اتباع غقره فقؿا أدى إلقف اجتفاده بخالفف، واهلل أطؾؿ

كجد فقفا الحؾ جاهًزا، وما طؾقـا  وهـا تربز أهؿقة الـصقص الشرطقة، فنما أن

حقـئذ إٓ آتباع: وإما أن يحتاج إلك كظٍر وتلمؾ، وكؽقن مضطريـ إلك آجتفاد 

وآستـباط، وذاك حؼؾ لف فرساكف: ٕكف ٓ يسقغ إٓ طـد غقاب الـص الشرطل 

الصحقح الصريح، وٓ يتلتك إٓ يف ضؾ طؿؾقة إبداطقة، تستقجب تصقًرا شاماًل، 

متؼًدا، يتقلد طـف ابتؽار الحؾ الؿػؼقد مـ خالل الـص الشرطل  وففًؿا

. فآجتفاد الػؼفل يف أصؾف ابتؽار وإبداع: ٕكف يستـبط حؽًؿا مػؼقًدا (2)الؿقجقد

اكطالًقا مـ كصقٍص شرطقٍة مقجقدٍة، وهذه العؿؾقة ُمحاصٌة بسقاج التؼقى 

لؿجتفد ملجقر طؾك كؾ وآحتقاط لؿراقبة الشرع، ومبشرٌة برحاب إجر: ٕن ا

حال. وطؾك غرار ذلؽ كجد أن العؿؾ الخقري يػتح باب آجتفاد يف الػؼف 

اإلسالمك مـ خالل فؼف الؿستجدات لؾبحث يف الؼضايا الراهـة، ويف ضقء 

الظروف الؿعاصرة ومشاريع التـؿقة يف مراحؾ ٓحؼة، مؿا يستحث الػؼفاء 

. وٕجؾ ذلؽ (3)"ؾ شرطك لفالدراسة هذه الحآت والتقصؾ إلك حؾ وتلصق

وذلؽ ، (4)يجب تؽققػ القاقعة وتصقرها تصقًرا صحقًحا مطابًؼا لؾقاقع

                                                           

 .1/179إم، لؾشافعل،  (1)

ترفقع آقتصاد اإلسالمل واقتصاد الؿعرفة مـ خالل اإلبداع وآبتؽار  "اكظر بحثل تحت طـقان: (2)

آبتؽار والسعادة يف كؿط الحقاة "إلسالمل الرابع:يف الـصقص الشرطقة، مـتدى فؼف آقتصاد ا

 ، مرجع سابؼ."اإلسالمل، رؤية استشرافقة

 العؿؾ الخقري تؽافؾ اجتؿاطل وططاء إكساين، لعبد الؿؾؽ مـصقر، مرجع سابؼ. (3)

صقغ "تػاوت ،"الػتقى"بـ واإلخالل التطبقؼ إلك يتجاوز ٓ لؽـ صبقعل: "العؼقد صقغ"تػاوت( 4)

)كدوة كظؿت بربيدة/السعقدية،  "الػتقى"قعل لؽـ ٓ يتجاوز إلك التطبقؼ واإلخالل بـصب "العؼقد

 15 -هـ  1434ربقع إول  3أدارها مـصقر الجػـ(، تؼرير مـشقر بجريدة الرياض، الثالثاء 
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 مـاسٍب لفا، ٕن 
ٍّ

بالتقصقػ الجقد لؾـازلة طؾك أمؾ الحصقل طؾك تؽققٍػ فؼفل

الحؽؿ طؾك الشلء فرٌع طـ تصقره، ويؿؽـ استشارة أهؾ الػـقن إخرى إذا 

إدلة الشرطقة وفؼ التقصقػ والتؽققػ  دطت الحاجة إلك ذلؽ، ثؿ تحشد

، (1)الؿـجَزْيـ يف الؿرحؾة السابؼة، بغقة تحؼقٍؼ لؾؿـاط والقصقل لؾحؽؿ الشرطل

ففذه مرحؾٌة تـزيؾقٌة لألدلة طؾك صقرة الؿسللة، ولذلؽ فعؾك الؿجتفد أن يبادر 

تشارة إلك جؿع الـصقص التل لفا طالقٌة بالقاقعة أو الـازلة، وهـا أيًضا يؿؽـ اس

 أهؾ الػـقن إخرى إذا دطت الحاجة إلك ذلؽ.

  ثاٌٗا: وهىَ التأصٗن الؼشع٘ لفكْ العالقٛ بني الكطاع الجالح ٔاقتصاد

 املعشفٛ.

قد يتساءل متسائٌؾ: كقػ يؿؽـ لؾـصقص الشرطقة التل كزلت يف فرتٍة سابؼٍة، 

، أن تجقب طـ مستجداٍت وكقازل العؿؾ الخقري ـٍ وتسفؿ  ووردت يف سقاٍق معق

 يف استثؿار اقتصاد الؿعرفة؟

والجقاب أن يؼال: إكف رغؿ اختالف الظروف والحقثقات، فؼد تشاهبت 

الؿؼاصد والغايات، بحقث كجد أن الـازلة الؿستجدة لفا أصٌؾ وشبٌف وكظقٌر يف 

ـ يف ذلؽ الـص ثابًتا ودائًؿا  الـص الشرطل الؼديؿ، ما دام الحؽؿ الشرطل الـُؿَضؿَّ

ٓ يتبدل: ٕن الؿصؾحة التل ُشرع لتحؼقؼفا ٓ تتغقر وٓ تتبدل، لؽـ ٓ يتغقر و

 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16276العدد  -م 2113كاكقن ثاين 

 الحؼ لعبد بحث تؼقيؿ(،و )دراسة اإلسالمقة الؿصارف يف الشرطقة والرقابة الػتقى هقئات (1)

هقئات الػتقى والرقابة الشرطقة يف الؿصارف اإلسالمقة )دراسة وتؼقيؿ(، طبد الحؼ  حؿقش.

حؿقش، بحث مؼدم لؾؿمتؿر العؾؿل السـقي الرابع طشر، كؾقة الشريعة والؼاكقن جامعة 

 .اإلمارات العربقة الؿتحدة
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ـٍ إلك  تطبقؼف طؾك الققائع قد يتغقر مـ مجتفٍد إلك آخر، ومـ بؾٍد إلك بؾٍد، ومـ زم

، مع وحدة الحؽؿ الشرطل وثباتف ـٍ   .(1)زم

إذن، يرجك البحث يف الشريعة الغراء طـ إدلة التل تخدم هذه العالقة بقـ 

طاع الثالث واقتصاد الؿعرفة، وتخقل اإلجابة طـ تساؤٓهتا واإلفتاء يف الؼ

كقازلفا، مؿا يستقجب استحضار الؼقاطد الشرطقة: التل تسعػ يف الحصقل طؾك 

الػتاوى الؿـاسبة لؽؾ زماٍن ومؽاٍن، وتؿؽـ مـ رد الؿتػرق إلك الؿجتؿع ومـ 

جامعٍة لؾػروع، لتعقد ققاس الػروع طؾك إصقل، بحقث ُتـسج يف إصار كؾقات 

مرة أخرى خادمًة لتؾؽ الػروع التل كتجت طـفا، وكاشػًة طـ أحؽامفا: هذا 

الذهاب واإلياب بقـ الؼقاطد والػروع، يـؿ طـ طالقة حقة متحركة تخدم الػؼف 

 اإلسالمل.

وبؿا أن الؿعامالت الخقرية تحتؾ حقًزا مفؿا يف حقاة الؿسؾؿقـ، وكظًرا 

كا إجالء أحاصقها بؿزيد طـايٍة، وضبطقها بالتلصقؾ ٕهؿقتفا، فنن فؼفاء

والتؼعقد: لؽـ ضفقر مستجدات وكقازل يف هذا الؿجال، يستدطل بحثا يف 

الـصقص واستحضارا لؾؼقاطد والؿؼاصد، واستدطاء لألققسة والتخريجات: 

 إليجاد أجقبة لؾػتاوى الؿعروضة، وإلسعاف السائؾقـ حقل إسئؾة الؿطروحة.

فحسب، بؾ تتدخؾ هذه الؼقاطد والتلصقالت، طـد التزاحؿات  ولقس هذا

وآختالفات، إلرساء أسس الؿقازكات والرتجقحات، وتحؼقؼ فؼف الؿآٓت، 

                                                           

السـة ومؽاكتفا  وأيًضا: .94-93صد الؽريؿ، السـة تشريع ٓزم ودائؿ، لػتحل طب راجع: لؾؿزيد (1)

الرد طؾك مـ يـؽر  وكذلؽ: .1/49 و 9مؼدمة/لؿصطػك السباطل،  يف التشريع اإلسالمل،

  .478 صحجقة السـة، لعبد الغـل طبد الخالؼ، 
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 وفتح باب الحاضر وآستشرافات. 

الؽشػ طـ سبؾ تلصقؾ العؿؾ الخقري وتؼعقد فروطف الػؼفقة فال بد مـ 

ومساطدة غقر الؿختصقـ يف  مدى استقعاب الػؼف اإلسالمل لألحؽام،إضفار و

الػؼف طؾك آصالع طؾك محاسـ هذا الديـ، وإبراز دور تلصقؾ وتؼعقد العؿؾ 

استثؿار التؼعقد والتلصقؾ يف الؿقازكة الخقري، يف تدبقر آختالف وترشقده، مع 

 . والرتجقح، وفؼف إولقيات والؿآٓت

لػؼفقة يف ضبط العؿؾ دور الؼقاطد إصقلقة الػؼفقة والـظريات افقجب إبراز 

الخقري والحؽؿ طؾك كقازلف مع اإلتقان بـؿاذج مـ تؼعقد العؿؾ الخقري مـ 

خالل الـصقص الشرطقة و كتب الـقازل، كحق استشراف مستؼبؾل ٓستثؿار 

 .التؼعقد والتلصقؾ يف تقجقف العؿؾ الخقري وترشقده

ري وتطقيره، إن الحاجة إلك ضبط العالقة بقـ اقتصاد الؿعرفة والعؿؾ الخق

ٓ يـػؽ فؼف العؿؾ : إذ ٕمٌر يجد ضالتف يف ققاطد الشريعة اإلسالمقة وأصقلفا

الخقري طـ الرجقع لألصقل، سقاء كاكت كصقًصا مباِشرًة أو إجؿاًطا، أو ققاطد 

 تبـك طؾقفا إققسة والتخاريج. 

إن استثؿار التؼعقد والتلصقؾ لؽػقؾ بتؼديؿ كؿاذج طؿؾقٍة مـ الؿعامالت 

 لخقرية، تؽشػ طـ مروكة الشريعة واستقعاهبا لؾـقازل ولؿستجدات العصر.ا
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 املطلب الرابع

 أصش رىبًِ اٌمطبع اٌضبٌش ٚالزصبد ادلؼشفخ  
 يف االلزصبد اإلعالِٟ ٚيف اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ.

تؼتضل خقرية هذه إمة اهتؿامفا بالعؿؾ الخقري، وٓ يستؼقؿ ذلؽ إٓ 

طف، مؿا يـادي بقضع مؼقماٍت إلكجاح هذا العؿؾ، وفؼ ما بتحؼؼ شروصف وضقاب

جاءت بف الـصقص الشرطقة والؼقاطد الؿرضقة والؿؼاصد الؿرطقة، طرب امتطاء 

اقتصاٍد معريفٍّ ُيدخؾ يف مختربه هذه الؿؽقكات، لؾخروج بعؿٍؾ خقريٍّ مدروٍس، 

يمثر طؾك وقطاٍع ثالٍث َمُسقٍس: وإذا ما اطرتى هذه الؿؼقمات كؼص فنن ذلؽ 

سقرورة العؿؾ التربطل ويمذي الؿستػقديـ مـف، مؿا يـسػ البادرة الخقرية ويؼطع 

ومع أهؿقة الؼطاع الثالث إٓ أكف ٓ يحظك بؿا يستحؼف، "ثؿارها ويجػػ طروقفا.

ومـ ثؿ، فنكف مـ العسقر إغػال دوره يف الحقاة الؿعاصرة، مع إخذ يف آطتبار 

، ذلؽ أن حالة الخؿقل التل يعاين مـفا العديد مـ مجريات إحداث وتداطقاهتا

الجؿعقات ذات الـػع العام، لقست مربًرا إلغػال أو هتؿقش أو التؼؾقؾ مـ تلثقرها 

حاضًرا أو مستؼباًل، وإمؾ معؼقد أن يصبح الؼطاع الثالث شريًؽا فاطاًل وأكثر 

 ."(1)إيجابقة

                                                           

اختصار مـ مؼال مـشقر بؿققع صحقػة البقان ب ،مقزة العبار، الؼطاع الثالث ودوره يف الؿجتؿع (1)

 ،  2112مايق  28 ، بتاريخ اإلماراتقة

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2012-05-28-1.1657938 

o  p 

https://www.albayan.ae/1.112
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، وٓ يؼقم هذا إٓ باقتصاد وتحتاج التـؿقة البشرية إلك اقتصاد إسالمل رصقـ

وقد استخؾصـا مؿا سبؼ أن الؼطاع الثالث واقتصاد الؿعرفة بحاجٍة ماسٍة الؿعرفة، 

وذكركا أن اقتصاد الؿعرفة بحاجة ماسة إلك إلك التؽامؾ، فؽالهؿا يخدم أخر، 

مفا لخدمة آقتصاد اإلسالمل  الؼطاع الثالث، فـاسب أن كُؼقِّؿ هذه العالقة وُكؼقِّ

 تحؼقؼ التـؿقة البشرية. و

ٓ بد ": وقد ورد يف الؿمتؿر العالؿل لتقجقف الدطقة وإطداد الدطاة ما يؾل

، وكذلؽ (1)"لؾدطقة مـ تقافر هذيـ إمريـ: التؿقيؾ الؽايف والجفاز الؿؼتدر

العؿؾ الخقري فال بد لف مـ التؿقيؾ الؽايف ومـ الؽقادر الؽػمة التل تحسـ إدارة 

والؼطاع الثالث بؿشروطف الؿلمقل ُيعدُّ مشروع "ثؿاره وتدبقره:الؿال وحسـ است

هنضٍة، وإصالًحا لؾعالؿ العربل يف العصر الحاضر، وتعترب هقؽؾة الدولة الحديثة 

الؼائؿة طؾك قطاطاٍت ثالثٍة، مـ الـجاح اإلداري ٕي دولٍة، كؿا أكف يف مجؿؾ 

قة ٕي دولٍة إسالمقٍة، ٓ مدخالتف ومخرجاتف مـ متطؾبات تطبقؼ الشريعة اإلسالم

 .(2)"سقؿا بعد غقاٍب صقيٍؾ لدور إمة اإلسالمقة يف إدارة أوقاففا

فال شؽ أن ترشقد الـػؼات وحسـ تدبقر التؿقيالت، أمران مفؿان يف تسققر 

الؿداخقؾ الؿالقة لؾؿمسسات الخقرية، طؾك أن هذه الؿمسسات تحصؾ طؾك 

                                                           

الؿمتؿر العالؿل لتقجقف الدطقة  .121كتاب الؿمتؿر العالؿل لتقجقف الدطقة وإطداد الدطاة، ص( 1)

السـة التاسعة،  ،الؿديـة الؿـقرة -المقة: الؿؿؾؽة العربقة السعقديةالجامعة اإلس)وإطداد الدطاة، 

 م(.1977هـ/ 1397العدد الرابع، ربقع أول 

محؿد بـ طبد اهلل السؾقمل، الؿققع اإللؽرتوين لؿركز الؼطاع الثالث  اكظر: ما هق الؼطاع الثالث؟، (2)

 ،  ؿؼالومشرفف العام هق صاحب اللالستشارات والدراسات آجتؿاطقة،

http://3rdsector.org/ 
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ت وتحؼقؼ الطؿقحات، وما تؾبث أن تستؾؿف تؿقيٍؾ ٓ يؽػقفا أحقاًكا لسد الحاجا

حتك تسدد بف ديقًكا سابؼًة أو تصرفف يف متطؾباٍت آكقٍة: فقـؼضل التؿقيؾ، ثؿ تضطر 

لؾبحث طـ آخر، فتدخؾ هؽذا يف دوامة آستفالك وآستداكة: مؿا يحبسفا طـ 

إلك تطبقؼ برامجفا الحالقة وطـ التخطقط لطؿقحاهتا الؿستؼبؾقة. وتجدر اإلشارة 

أن آكتؼال مـ هذا الـؿط آستفالكل إلك الـؿط آستثؿاري أمٌر يف غاية 

إهؿقة، بحقث تصقر الؿمسسات مـتجًة ولقست مستفؾؽًة فؼط: لؽـ الؿشؽؾة 

تؽؿـ يف أن هذه الؿمسسات طاجزٌة طـ كػاية حاجاهتا فؽقػ تـتؼؾ إلك 

 آستثؿار؟

خطقط وآستشارة مـ أهؾ إن هذه الؿقازكة تحتاج فؼط إلك شلٍء مـ الت

التخصص: إذ يؿؽـ استثؿار التربطات الؿحصؾ طؾقفا طؾك أمؾ تسديد 

الؿصروفات والحاجات آجال طـد الحصقل طؾك إرباح أو طـد اسرتجاع رأس 

فالؿؼصقد هق استثؿار إمقال  الؿال أو طـد الحصقل طؾك الؼروض الحسـة،

يؽقن ابتداًء، لتؿقيؾ مشاريع  ولقس مجرد استفالكفا، أقصد أن اإلكػاق طؾك

 . (1)استثؿاريٍة اكتفاءً 

ومـ ثؿ فنن هذا الحؼؾ مجاٌل لإلبداع يف إيجاد صقٍغ تؿقيؾقٍة تؿؽـ مـ سد 

 الحاجة الحالقة ومـ استشراف الؿستؼبؾ.

معـك ذلؽ أن اقتصاد الؿعرفة مطالٌب بـؼؾ هذا الؿجال مـ الطابع  

                                                           

كحق مشاريع لتؿقيؾ تعؾقؿ الؼرآن الؽريؿ وطؾقمف الؿصارف اإلسالمقة أكؿقذجا، راجع بحثل:  (1)

البقئة التعؾقؿقة لؾدراسات الؼرآكقة.. القاقع وآفاق  الؿمتؿر الثاين لتطقير الدراسات الؼرآكقة )

/  3/  4ــ  1هــ/ الؿقافؼ 1436/  5/  13ــ 10(، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الرياض،  التطقير

 م. 2115
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ؾك تلمقـ آكتػاء الذايت: بحقث ُيستثؿر آستفالكل الؿحض، إلك مرتبة الؼدرة ط

شؼٌّ مـ الؿداخقؾ يف مشاريع تدر أرباًحا يعقد ريعفا طؾك الؿمسسة الخقرية، حتك 

تتؿؽـ مـ تحسقـ أدائفا بآكتؼال مـ التػؽقر يف تلمقـ الؿصاريػ، إلك التخطقط 

قب وسبؾ لؿشاريٍع استثؿاريٍة، إٓ أن هذه العؿؾقة آكتؼالقة بحاجة إلطداد أسال

كػقؾٍة بتؿقيؾ هذه الؿشاريع، وبعبارة أخرى فالؿطؾقب هق استثؿار الخقرية 

لؾـفقض باقتصاد الؿعرفة، الذي سقممـ الؽقادر الؽػمة، وبدورها ستعقد لخدمة 

الؿجال الخقري يف إصار خقرية آستثؿار، يعـل ترشقد آستثؿار ارتؽاًزا طؾك 

هق العؿؾ الخقري يعـل  "تثؿار الخقريةاس"اقتصاد الؿعرفة، فؿعـك الخقرية يف

فالؿؼصقد بف ترشقد  "خقرية آستثؿار"استثؿار العؿؾ الخقري، وأما معـاها يف

آستثؿار وتطقيره، يعـل جعؾف أجقد وأفضؾ وأكجع، ويف هذا الصدد يؼقل طبد 

إكـا بحاجة ماسة إلك تغققر اسرتاتقجقة العؿؾ الخقري مـ ": الؿؾؽ مـصقر

الدور الخدمل والخقري الضقؼ إلك كظرة جديدة تؼقم طؾك اطتبار  اقتصاره طؾك

العؿؾ الخقري شريؽا أساسقا يف تـؿقة الؿجتؿع ومـ كظرة ضقؼة هك اإلحسان إل 

الؿحتاجقـ إلك التـؿقة الشامؾة لؾؿجتؿع لتـؿقة قدرات الؿحتاجقـ إلك العؿؾ 

الؿثؾ الصقـك والؽسب ٓ مجرد آقتصار طؾ السمال وتؾؼك اإلطاكات طؿال ب

الحؽقؿ أن تعطل سؿؽة لؿحتاج جائع، فلكت تممـ لف صعام يقمف، أما أن تعؾؿف 

.(1)"الصقد فلكت تمهؾف وتؿؽـف مـ تقفقر احتقاجاتف طؾك الدوام

ولتحؼقؼ هذا الؿسعك فنكف يتقجب تؽقيـ الؽقادر الؿـاسبة واختقار الصقغ 

 فؿا باختصار:التؿقيؾقة الـاجعة، ففؿا طـصران مفؿان سلتطرق إلق

                                                           

العؿؾ الخقري تؽافؾ اجتؿاطل وططاء إكساين، لعبد الؿؾؽ مـصقر، مرجع سابؼ، باختصار  (1)

 وتصرف.
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 :أٔال: التهَٕٖ ٔالتهَٕٖ املظتىش 

تمكد التجارب طؾك أن الؼطاع الثالث ذو إسفاٍم فاطٍؾ يف التـؿقة البشرية "

وآقتصادية، بالعؿؾ طؾك تـؿقة اإلكسان تـؿقة مستدامة يـشدها الؼطاع الخقري 

العؾؿاء  مؿا يتطؾب التلهقؾ الؿستؿر إليجاد الؼقادات العؾؿقة الشرطقة بلن يؼقم

يعترب الحصقل طؾ ": ، قال طبد الؿؾؽ مـصقر(1)"والؿػؽرون بدورهؿ الريادي

الؿقارد البشرية الؿـاسبة لؾعؿؾ واإلشراف يف الؼطاطات الخقرية والبحث طـفا، 

وجذهبا واختقار أفضؾفا بؿا يتػؼ ومتطؾبات العؿؾ، أولك القضائػ إساسقة، 

ضائػ الؿتقفرة لدى الجفة أو الؿمسسة ومـ ثؿ تصـقػ العامؾقـ، بعد تصـقػ الق

الخقرية والتل تحتاج إلك شغؾفا بالعـصر البشري وتـؿقة الؿعرفة والؿفارة 

 (2)"والؼدرات لؾؼقى العامؾة الؼادرة طؾ العؿؾ يف جؿقع الؿجآت

 ويتحؼؼ ذلؽ بسؾقك إجراءاٍت مـفا ما يؾل: 

 اختقار إكػاء. . أ

هداف الجفة الخقرية، التدريب: بتؽقيـ العـصر البشري حسب أ . ب

 وتطبقؼف لذلؽ مع لزوم التدريب الؿستؿر.

 حسـ التقزيع بقضع الرجؾ الؿـاسب يف الؿؽان الؿـاسب.. . ت

إكشاء مركز إسالمل طالؿل لجؿع البقاكات والؿعؾقمات الخاصة بالعؿؾ  . ث

 الخقري..

                                                           

- 288الؼطاع الثالث والػرص الساكحة: رؤية مستؼبؾقة، لؿحؿد السؾقمل، مرجع سابؼ، ص (1)

289. 

 وططاء إكساين، لعبد الؿؾؽ مـصقر، مرجع سابؼ.العؿؾ الخقري تؽافؾ اجتؿاطل  (2)
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تبادل الخربات وآستػادة مـفا واستثؿار الؿعؾقمات والتـسقؼ بقـ  . ج

 فؿ الؿشرتك. الجفات ذات ال

 :ٛٗثاٌٗا: الصٗؼ التىٕٖم 

لعؾف مـ إكػع أن يتؿ اختقار الصقغ التؿقيؾقة، وإفؽار آستثؿارية 

وهل الؿسار الذي ُيتَّبع ، لؾؿمسسة الخقرية، وفؼ هـدسٍة مالقٍة إسالمقٍة مدروسةٍ 

 ٓكتشاف أو تطقير صقغٍة تؿقيؾقٍة، بحقث ترمل إلك تطقير صقٍغ وابتؽار مـتجاٍت 

مالقٍة تستجقب ٓحتقاجات القاقع وتحديات العصر، استـاًدا إلك كصقص الشرع 

 مـ مجؿقطةً  الؿالقة اإلسالمقة وققاطده ومؼاصده: وبذلؽ أكتجت الفـدسة

 والخاضعة لضقابط هبا الخاصة وآستثؿارية التؿقيؾقة والصقغ إدوات

ؿار ذلؽ يف خدمة اإلسالمل مؿا يـادي باستث آقتصاد يف الؿالقة الؿعامالت

 العؿؾ الخقري وتدبقر أمقالف واستثؿارها. 

ويؿؽـ استثؿار مداخقؾ الؿمسسات الخقرية يف الؿصارف اإلسالمقة بصقٍغ 

 :(1)طدةٍ، طرب وجفقـ

، فحقـؿا تحتاج لتؿقيؾ أحد  القجف إول: أن تؽقن طؿقاًل لؾؿصرف، ومـ ثؿَّ

صقغ التؿقيؾقة لؾحصقل طؾك مشاريعفا وٓ تتقفر طؾك السققلة، ستختار أحد ال

 التؿقيؾ الؿـاسب، ولـبقـ ذلؽ مـ خالل الؿثال التالل:

تحتاج الؿمسسة إلك بـاية لؽـفا ٓ تتقفر طؾك ثؿـفا، فتتقجف إلك الؿصرف، 

                                                           

كحق مشاريع لتؿقيؾ تعؾقؿ الؼران الؽريؿ وطؾقمف الؿصارف اإلسالمقة أكؿقذجا، راجع بحثل:  (1)

البقئة التعؾقؿقة لؾدراسات الؼرآكقة.. القاقع وآفاق  الؿمتؿر الثاين لتطقير الدراسات الؼرآكقة )

 (، مرجع سابؼ. التطقير
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 وتتعاقد معف طؾك أساس َتـَؿؾؽ البـاية طـ صريؼ الؿرابحة أو اإلجارة.

لؾؿصرف أو تربطفا بف طالقة أن تؽقن الؿمسسة الخقرية شريًؽا  القجف الثاين:

وساصٍة، بحقث تعؼد مع الؿصرف طؾك أساس استثؿار أمقالفا مؼابؾ الحصقل 

طؾك أرباٍح تستػقد مـ ريعفا الؿمسسة، ويبؼك رأس الؿال وإصقل لدى 

وهل طبارة الؿصرف يستثؿرها يف دورةٍ جديدٍة، وسلمثؾ لفذا بالصؽقك الققػقة، 

ساوية الؼقؿة قابؾٍة لؾتداول تؿثؾ الؿال الؿقققف طـ وثائؼ أو شفاداٍت خطقٍة مت

 .(1)وتؼقم طؾك أساس طؼد الققػ

وهك صؽقك يصدرها القاقػقن بـاًء طؾك رغبتفؿ، وٓ تعقد طؾقفؿ بعائٍد 

، وإكؿا صؿًعا يف أجٍر طظقٍؿ طـد اهلل طز وجؾ، باستخدام حصقؾتفا يف اإلكػاق  ماديٍّ

ف اإلسالمل كـاضر طؾك الققػ، ، بحقث يجؿعفا الؿصر(2)طؾك وجقه الخقر

ويؼقم طؾك الؿشروع الذي يستػقد مـ ربحف الؿقققف طؾقف وهق الؿمسسة 

الخقرية يف مقضقطـا، ولؾقاقػقـ أن يشرتصقا طؾك الؿصرف كقع الؿشروع، 

 ولؾؿصرف أن يلخذ أجًرا مؼابؾ طؿؾف.

 

 

 

 

                                                           

لققػقة ودورها يف التـؿقة آقتصادية مـ خالل تؿقيؾ برامج التلهقؾ وأصحاب الؿفـ الصؽقك ا( 1)

  .12والحرف، بحث لؿحؿد إبراهقؿ كؼاسل، ص

  .166دراسات يف التؿقيؾ اإلسالمل، ٕشرف محؿد دوابف، ص ( 2)
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طؾك أن  ومـ خالل ما سبؼ، يؿؽـ الؼقل بلن الؿصارف اإلسالمقة قادرةٌ 

تؽقن قطب رحك العؿؾقة التؿقيؾقة لؾؿمسسات الخقرية، ولـ تؽسب هذه الثؼة 

إٓ إذا صقرت أسالقب إسفاماهتا آجتؿاطقة باطتؿادها طؾك إبداطات الؿقارد 

البشرية التل ترتؽز طؾك مخرجات اقتصاد الؿعرفة، وتبـك طؾك مدخالت التؽقيـ 

حقث تؽشػ طـ أشؽال العالقة بقـ فالؿـشقد هق إطداد بوالتؽقيـ الؿستؿر: 

مركز الؼطاع الثالث واقتصاد الؿعرفة وطـ تجؾقاهتا، وأكقه يف هذا الباب بجفقد 

 الؼطاع الثالث لالستشارات والدراسات آجتؿاطقة. 
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 خــّـبرـخ

 

 أثؿر البحث يف فؼف العالقة بقـ اقتصاد الؿعرفة والؼطاع الثالث طـ كتائج

 :اقرتاح تقصقات ودفع الباحث إلك

 

 :فأوا الٍتاٟر فىٍّا 

العالقة بقـ اقتصاد الؿعرفة والؼطاع الثالث، طالقٌة تؽامؾقٌة: بحقث يسفؿ  - أ

 كؾ واحٍد مـفؿا يف تطقير أخر.

يسعػ الػؼف اإلسالمل وققاطده ومؼاصده، يف بقان العالقة بقـ اقتصاد  - ب

 الؿعرفة والؼطاع الثالث، ويف ترشقدها وتطقيرها.

العؿؾ الخقري أن يـتؼؾ مـ الـؿط آستفالكل إلك الـؿط يحسـ ب - ت

 آستثؿاري، بآرتؽاز طؾك اقتصاد الؿعرفة.

تـؿ هذه العالقة طـ ضرورة استثؿار الخقرية وخقرية آستثؿار يف آن  - ث

 واحٍد.

يتعدى كػع العالقة بقـ اقتصاد الؿعرفة والؼطاع الثالث، إلك مجآت  - ج

 تـؿقة البشرية.أخرى كآقتصاد اإلسالمل وال
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  :ٔأوا التٕصٗات فىٍّا 

تشجقعقٍة لؾعامؾقـ والباحثقـ يف ترققة العؿؾ الخقري مـ  مؽافآٍت  رصد - أ

 خالل استثؿار اقتصاد الؿعرفة.

والتؽقيـ والتؽقيـ الؿستؿر لؽقادر العؿؾ  الخربات الؿعرفقة بـاء - ب

 الخقري والؼطاع الثالث. 

والؿحافؾ  الؿمتؿرات الؿسابؼات وإحقاء البحقث ورطاية تؿقيؾ - ت

 العؾؿقة: التل تعـك بالعالقة بقـ اقتصاد الؿعرفة والؼطاع الثالث.

التعاون والتـسقؼ بقـ الؿمسسات الخقرية لؾرفع مـ آستػادة مـ اقتصاد  - ث

 الؿعرفة يف تطقير التدبقر والتسققر لؾؼطاع الثالث. 

ؿعرفة والؼطاع العـاية بالجفقد اإلطالمقة التل تخدم العالقة بقـ اقتصاد ال - ج

 الثالث، وتسفؿ يف تطقير الؼطاطقـ.

 الحؿد هلل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات، واهلل ولل التقفقؼ.
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 ادلشاعغ ٚادلصبدس

 
اإلبداع وآبتؽار يف السـة الـبقية، يقسػ طبد الالوي، مجؾة أصقل الشريعة  -1

-هـ1437، 2116ر ، كاكقن الثاين، يـاي1، الؿجؾد4لألبحاث التخصصقة العدد 

 م. 2116

 :اقتصاد الؿعرفة، مؼال مـشقر بؿققع الؿعرفة -2

https://www.marefa.org / 

، مؼال ؿحؿد دهؿانآقتصاد الؿعريف.. آفاق استثؿارية مجدية وطصرية، ل -3

  2017 أبريؾ 14ؿققع آقتصاد العربل، بتاريخمـشقر ب

http://www.ar-economist.com/ 

مجؾة  صادق طؾل صعان، آقتصاد الؿعريف ودوره يف التـؿقة آقتصادية، -4

 – الؽقفة جامعة - وآقتصاد اإلدارة كؾقة - واإلداريةآقتصاديةالغري لؾعؾقم

 م.2119، 13العدد:  العراق،

-هـ1411بقروت،  -إم، محؿد بـ إدريس الشافعل، ) دار الؿعرفة: لبـان -7

 م(.1991

 "بحث مؼدم لؿمتؿرأهؿقة الققػ يف كشر العؾؿ، مقفؼ بـ طبد اهلل العقض،  -6

الؿـعؼد يف كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة  "أثر الققػ اإلسالمل يف الـفضة العؾؿقة
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 11 -ـ9هـ الؿقافؼ 1432جؿادى أخرة  7-6ة الشارقة يقمل اإلثـقـ والثالثاء بجامع

 .م2111مايق 

البداية والـفاية، أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر، تحؼقؼ: طبد اهلل بـ طبد  -7

الجقزة، الطبعة: إولك،  -الؿحسـ الرتكل، )دار هجر لؾطباطة والـشر والتقزيع: مصر

 م(2113هـ / 1424

فقع آقتصاد اإلسالمل واقتصاد الؿعرفة مـ خالل اإلبداع وآبتؽار يف تر -8

: الـصقص الشرطقة، طؾل كجؿ، بحث مشارك يف مـتدى فؼف آقتصاد اإلسالمل الرابع

والذي كظؿتف دائرة ، "آبتؽار والسعادة يف كؿط الحقاة اإلسالمل، رؤية استشرافقة"

بل لتطقير آقتصاد بشراكٍة مع مركز د ،الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل

 .2118( أبريؾ23-22اإلسالمل، يقمل )

صبقعل لؽـ ٓ يتجاوز إلك التطبقؼ واإلخالل  "صقغ العؼقد"تػاوت -9

)كدوة كظؿت بربيدة/السعقدية، أدارها مـصقر الجػـ(، تؼرير مـشقر  "الػتقى"بـ

العدد  -م 2113ن ثاين كاكق 15 -هـ  1434ربقع إول  3بجريدة الرياض، الثالثاء 

16276. 

شبقر،  طثؿان محؿد التؽققػ الػؼفل لؾققائع الؿستجدة وتطبقؼاتف الػؼفقة، -11

 (.م2114-ـه1434دمشؼ، الطبعة الثاكقة،  -)دار الؼؾؿ: سقريا

الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان الشفقر بتػسقر السعدي، طبد تقسقر الؽريؿ  -11

بقروت، الطبعة إولك، -ار الػؽر: لبـانالرحؿـ بـ كاصر بـ طبد اهلل السعدي، )د

 م(.2112-هـ1423

 -دراسات يف التؿقيؾ اإلسالمل، أشرف محؿد دوابف، )دار السالم: مصر -12
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 م(.2117 -هـ1428الؼاهرة، الطبعة إولك، 

أثر الققػ يف الدور آجتؿاطل لؾققػ، طبد الؿؾؽ السقد، كؼال طـ بحث:  -13

مجؾة البحقث الػؼفقة الؿعاصرة الؿؿؾؽة العربقة إكجاز التـؿقة الشامؾة، شققل دكقا، 

  .هـ 1415(، 24الرياض، العدد ) -السعقدية

أثر  "محؿد محؿقد كالق، بحث مؼدم لؿمتؿر دور الققػ يف تعزيز الؿعرفة، -16

الؿـعؼد يف كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة  "الققػ اإلسالمل يف الـفضة العؾؿقة

 11 -ـ9هـ الؿقافؼ 1432جؿادى أخرة  7-6والثالثاء  بجامعة الشارقة يقمل اإلثـقـ

 م 2111مايق 

الرد طؾك مـ يـؽر حجقة السـة )مطبقع مع كتاب دفاع طـ السـة ٕبل  -15

الؼاهرة، الطبعة إولك،  -شفبة(، طبد الغـل بـ محؿد طبد الخالؼ، )مؽتبة السـة: مصر

 م(.1989 -هـ 1419

محؿد كاصر الديـ  ا وفقائدها،سؾسؾة إحاديث الصحقحة وشلء مـ فؼفف -16

 م(.1995 -هـ 1415الرياض، الطبعة إولك،  -إلباين، )مؽتبة الؿعارف: السعقدية

الؼاهرة: -السـة تشريع ٓزم ودائؿ، فتحل طبد الؽريؿ، )مؽتبة وهبة: مصر -17

 م(.1985-هـ1415الطبعة إولك، 

طل، ) السـة ومؽاكتفا يف التشريع اإلسالمل، مصطػك بـ حسـل السبا -18

 م(.1982 -هـ 1412بقروت، الطبعة الثالثة،  -الؿؽتب اإلسالمل: لبـان

ســ أبل داود، أبق داود سؾقؿان بـ إشعث، تحؼقؼ: شَعقب إركموط  -19

د كامِؾ قره بؾؾل، )دار الرسالة العالؿقة: لبـان هـ 1431بقروت، الطبعة إولك، -ومَحؿَّ

 م(.2119 -
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ر طقاد معروف، ) دار الغرب اإلسالمل: ســ اإلمام الرتمذي، تحؼقؼ: بشا -21

 م(. 1998

 بقروت، –)دار العقدة: لبـان ، 1/185أحؿد شققل، الشقققات )ديقان(،  -21

 (.م1988

: صحقح الجامع الصغقر وزيادتف، محؿد كاصر إلباين، )الؿؽتب اإلسالمل -22

 (.م1988 –هـ 1418الطبعة الثالثة،  بقروت، -لبـان

 )الطبعة الرتكقة لؾؿطبعة العامرة(. صحقح مسؾؿ، مسؾؿ بـ الحجاج، -23

الصؽقك الققػقة ودورها يف التـؿقة آقتصادية مـ خالل تؿقيؾ برامج  -24

التلهقؾ وأصحاب الؿفـ والحرف، محؿد إبراهقؿ كؼاسل، الؿمتؿر الدولل التاسع 

 .2113شتـرب  11و9لالقتصاد والتؿقيؾ اإلسالمل، 

طبد الؿؾؽ مـصقر، بحث العؿؾ الخقري تؽافؾ اجتؿاطل وططاء إكساين،  -57

مؼدم لؿمتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث دائرة الشمون آسالمقة والعؿؾ الخقري، 

 2118يـاير  22-21بدبل 

 الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء/ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية. فتاوى -58

ؼ، بؿسجد أبق بؽر الصدي الؼرآن العظقؿ واإلكػاق، مـصقر الغامدي، خطبة -52

 21/9/1419بتاريخ: 

بـ طبد اهلل الؼطاع الثالث والػرص الساكحة: رؤية مستؼبؾقة، محؿد  -28

السؾقمل، )سؾسؾة دراسات اجتؿاطقة، الؽتاب الثالث، الطبعة إولك، الؿؿؾؽة العربقة 

 م(. 2111 \هـ1431الرياض،  -السعقدية

باختصار مـ مؼال مـشقر  ،مقزة العبارالؼطاع الثالث ودوره يف الؿجتؿع،  -29

https://www.albayan.ae/1.112
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، 2112مايق  28 بؿققع صحقػة البقان اإلماراتقة، بتاريخ

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2012-05-28-

1.1657938 

محؿد بـ طبد اهلل السؾقمل، الؿققع اإللؽرتوين  ما هق الؼطاع الثالث؟، -31

مشرفف العام هق صاحب وستشارات والدراسات آجتؿاطقة،لؿركز الؼطاع الثالث لال

 /http://3rdsector.orgالؿؼال، 

طادل مرشد  -تحؼقؼ: شعقب إركموط  حـبؾ، مسـد اإلمام أحؿد، أحؿد بـ -31

 م(.2111 -هـ 1421بقروت، الطبعة إولك، -وآخرون، )ممسسة الرسالة: لبـان

فد لطباطة الؿصحػ مصحػ الؿديـة لؾـشر الحاسقبل، مجؿع الؿؾؽ ف -32

 الشريػ. مققع الربكامج طؾك إكرتكت: 

http://nashr.qurancomplex.gov.sa/site./ 

الجامعة اإلسالمقة: الؿؿؾؽة )الؿمتؿر العالؿل لتقجقف الدطقة وإطداد الدطاة،  -33

هـ/ 1397السـة التاسعة، العدد الرابع، ربقع أول  ،الؿديـة الؿـقرة -العربقة السعقدية

 م(.1977

كحق مشاريع لتؿقيؾ تعؾقؿ الؼرآن الؽريؿ وطؾقمف الؿصارف اإلسالمقة  -34

البقئة التعؾقؿقة  أكؿقذجا، طؾل كجؿ، الؿمتؿر الثاين لتطقير الدراسات الؼرآكقة )

ــ 10(، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الرياض،  لؾدراسات الؼرآكقة.. القاقع وآفاق التطقير

 م. 2115/  3/  4ــ  1هــ/ الؿقافؼ 1436/  5/  13

هقئات الػتقى والرقابة الشرطقة يف الؿصارف اإلسالمقة )دراسة وتؼقيؿ(،  -35

طبد الحؼ حؿقش، بحث مؼدم لؾؿمتؿر العؾؿل السـقي الرابع طشر، كؾقة الشريعة 
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 .والؼاكقن جامعة اإلمارات العربقة الؿتحدة

 الققػ طؾك العؾؿ أوقاف جامعة الؿؾؽ سعقد كؿقذجا، كذير محؿد أوهاب، -58

 /http://awqafshj.gov.aeبحث مـشقر بؿققع دائرة إوقاف حؽقمة الشارقة، 

الققػ يف الػؽر اإلسالمل، محؿد بـ طبد العزيز بـ طبد اهلل، )وزارة  -37

 م(.19996-ـه1416بالرباط، -إوقاف والشمون اإلسالمقة: الؿؿؾؽة الؿغربقة

الؿؾؽ فقصؾ  الققػ وبـقة الؿؽتبة العربقة، يحقك محؿقد ساطايت، )مركز -58

الرياض، الطبعة الثاكقة،  -الؿؿؾؽة العربقة السعقدية لؾبحقث والدراسات اإلسالمقة:

 م(.1996 -هـ 1416

33- Knowledge Economy, Investopedia, Retrieved 

Edited:16-5-2017. https://www.investopedia.com/ 





 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.investopedia.com/terms/k/knowledge-economy.asp
http://www.investopedia.com/terms/k/knowledge-economy.asp
https://www.investopedia.com/
https://www.investopedia.com/
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 ٍِخص
 

هتدف هذه الدراسة إلك الؽشػ طـ دور العؿؾ الخقري يف اإلصالح الؿالل  

وآقتصادي، وما يمدي إلقف هذا اإلصالح مـ زيادة آستؼرار آقتصادي، وزيادة 

معدٓت الـؿق والتؼدم يف كافة الؿجآت، بؿا يعؿؾ طؾك تحؼقؼ الؿؼاصد 

 الشرطقة العؾقا.

لك هذا الفدف: تبدأ الدراسة بتجؾقة مػفقم العؿؾ الخقري ولؾقصقل إ 

ودوافعف ومؽقكاتف، والعؼبات وآختالٓت التل تقاجفف، ومـ ثؿ تقضح أبرز 

أدوات العؿؾ الخقري، ودورها يف اإلصالح الؿالل وآقتصادي، وذلؽ مـ 

اتف خالل تحؾقؾ أثار الؿالقة وآقتصادية الؿرتتبة طؾك العؿؾ الخقري بؿمسس

 وأدواتف الؿختؾػة.

وتخؾص الدراسة إلك أن لؾعؿؾ الخقري اإلسالمل آثارًا إيجابقة مختؾػة طؾك  

الؿجتؿع بؽافة قطاطاتف الحؽقمقة والخاصة، تعؿؾ بشؽؾ دائؿ طؾك تحؼقؼ 

 آستؼرار والتقازن آقتصادي يف الؿجتؿع.
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 ِمذِخ

 

ابؼ ممسسات العؿؾ مع تزايد الؿشؽالت والؽقارث والؿجاطات: تتس

الخقري يف تؼديؿ الغقث والؿساطدات لؾؿـؽقبقـ والؿشرديـ يف مختؾػ دول 

العالؿ، ويف هذا اإلصار تسعك ممسسات العؿؾ الخقري اإلسالمل إلك تؼديؿ 

الؿعقكات ومقاد اإلغاثة يف معظؿ الؿـاصؼ التل تتعرض لؾؽقارث، ويتعرض 

ممسسات العؿؾ الخقري لتشؿؾ  البشر فقفا لؾؿجاطات وآضطفاد. وقد تقسعت

كافة دول العالؿ، والعالؿ اإلسالمل بشؽؾ خاص، حقث يقاجف الؿسؾؿقن 

تحديات صعبة وضغقصات واهتامات طالؿقة: مؿا يستدطل إحقاء معاين التؽافؾ 

كالجسد » – ملسو هيلع هللا ىلص -والرتاحؿ واإلغاثة، وأن يؽقن الؿسؾؿقن كؿا أخرب الـبل 

 .. (1)«لف سائر الجسد بالسفر والحؿكالقاحد: إذا اشتؽك مـف طضق تداطك 

 :أِذاف البشح 

 بقان مػفقم العؿؾ الخقري وأهؿقتف، وأبرز مشؽالتف. -

 الؽشػ طـ دور العؿؾ الخقري يف اإلصالح آقتصادي. -

 الؽشػ طـ دور العؿؾ الخقري يف اإلصالح الؿالل. -

 الؽشػ طـ دور العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ الؿؼاصد الشرطقة. -

                                                           

، حديث 4/1999. مسؾؿ بـ الحجاج الـقسابقري، صحقح مسؾؿ، دار إحقاء الرتاث، بقروت، (1) 

 ، تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل. 2586رقؿ 
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 فشضٗٛ البشح : 

يـطؾؼ البحث أساسا مـ حؼقؼة تاريخقة تشقر إلك أن الققػ يف التاريخ  

كان يخػػ طـ الدولة ما يؼارب  -كلحد أبرز أدوات العؿؾ الخقري  -اإلسالمل 

ثؾثل الؿقزاكقة، فؽقػ إمر باكضؿام كافة أدوات العؿؾ الخقري إلك جفقد 

 اإلصالح الؿالل وآقتصادي يف الؿجتؿع؟

لدراسة أن العؿؾ الخقري، بؽافة أدواتف، ٓ يزال قادرا طؾك تػرتض هذه ا 

مؿارسة الدور التاريخل الذي كان يؼقم بف، وبشؽؾ خاص يف مجال اإلصالح 

 الؿالل وآقتصادي يف الؿجتؿع.

 :وؼهمٛ البشح 

 تحاول هذه الدراسة اإلجابة طـ إسئؾة أتقة: 

ؿؾ الخقري اإلسالمل ما أهؿقة العؿؾ الخقري؟ وهؾ وصؾت ممسسات الع 

يف مفـقتفا واستؼاللقتفا إلك تحؼقؼ إهداف التل وجدت مـ أجؾفا؟ ما هل أبرز 

أدوات وأجفزة ممسسات العؿؾ الخقري؟ ما هل أثار الؿالقة وآقتصادية التل 

تـجؿ طـ ممسسات العؿؾ الخقري؟ وما مدى إسفام هذه الؿمسسات يف 

آقتصادية؟ وهؾ أثار الؿالقة التخػقػ مـ حدة الؿشؽالت الؿالقة و

وآقتصادية، الـاجؿة طـ العؿؾ الخقري، هل آثار إيجابقة دائؿا؟ ما طالقة العؿؾ 

 الخقري بالؿؼاصد الشرطقة؟ 

 هذه هل أبرز الؿحاور التل يدور حقلفا هذا البحث. 

 :شتطط البشح 

 الؿبحث إول: العؿؾ الخقري: مػفقمف ومشؽالتف. 

 دور العؿؾ الخقري يف اإلصالح الؿالل.الؿبحث الثاين: 

 الؿبحث الثالث: دور العؿؾ الخقري يف اإلصالح آقتصادي.

 الؿبحث الرابع: دور العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ الؿؼاصد الشرطقة. 
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 املبحح األول
  اٌؼًّ اخلريٞ: ِفِٙٛٗ ِٚشىالرٗ 

كؾ ما يؼدمف اكحصر مػفقم العؿؾ الخقري حديثا يف إطؿال غقر الربحقة، أو  

اإلكسان مـ مال أو جفد لؿساطدة غقره دون أن يؽقن هـاك مؼابؾ مادي، وٓ 

يؼرتن بؿخالػات شرطقة: أو إطؿال اإلغاثقة التل تؼدمفا الؿمسسات 

(، ٕهداف إكساكقة بحتة، NGOsوالجؿعقات والؿـظؿات غقر الحؽقمقة ) 

 وبطرق شرطقة.

ؿؾ الخقري، مثؾ: الؼطاع وتستخدم مصطؾحات طديدة لؾتعبقر طـ الع 

 الثالث، أو العؿؾ اإلغاثل، أو العؿؾ التطقطل، وغقرها.

وُيسَتَؿدُّ مػفقُم العؿؾ الخقري اإلسالمل مـ الؽتاب والسـة، ويرتؽز طؾك  

إصقل وإسس الشرطقة الؿستؿدة مـفؿا: لذلؽ ففق مػفقم شرطل متؽامؾ، 

اإلكساكقة، ولؽـ هذا  يـسجؿ مع خصائص الـػس البشرية وحاجة الؿجتؿعات

الؿػفقم الشامؾ لؾعؿؾ الخقري اإلسالمل يحتاج إلك آلقات تطبقؼ سؾقؿة، والتزام 

إسالمل مـ قبؾ الػعالقات والؿمسسات اإلسالمقة، ففؾ يتحؼؼ ذلؽ يف أرض 

 القاقع؟ 

ومـ جفة أخرى، فنن العؿؾ الخقري اإلسالمل، يف الققت الحاضر، يقاجف  

داخؾقة وخارجقة، ففؾ يؿؽـ التغؾب طؾك هذه  مشؽالت وتحديات كبقرة،

التحديات؟ أو التخػقػ مـ حدهتا؟ وكقػ يؿؽـ معالجة الؿشؽالت التل 

يتعرض لفا العؿؾ الخقري؟ هذا ما سقف يتؿ اإلجابة طـف يف هذا الؿبحث، 

 وسقف يؽقن ذلؽ يف الؿطؾبقـ أتققـ:
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 املطلب األول
 اٌؼًّ اخلريٞ يف اٌىزبة ٚاٌغٕخ

 

تبع الـصقص الؼرآكقة يف مجال العؿؾ الخقري، والؿصطؾحات الؿرادفة إن ت 

لف أو الؿـبثؼة طـف، مثؾ: اإلغاثة أو التطقع أو الـجدة أو الؼرض أو اإلكػاق، يقضح 

لـا أن الحث طؾك العؿؾ الخقري يف الـصقص الؼرآكقة ٓ تؽاد تخؾق مـف سقرة مـ 

  يليت: ومـ أمثؾة هذه أيات ماسقر الؼرآن الؽريؿ، 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ): -تعالك  –ققلف  -

 [.148. ]البؼرة: (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک ):-تعالك  –وققلف  -

 [. 158]البؼرة:  (گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

أما آيات الحث طؾك اإلكػاق التطقطل، فال تؽاد تحصك لؽثرهتا، وهذا  

ه الخقر، وزيادة العؿارة والتشغقؾ، مـ الؿؼاصد يقضح أن اإلكػاق يف وجق

الشرطقة الفامة: فاإلسالم يحرم آكتـاز، ويحث طؾك إكػاق الؿال وتداولف بشؽؾ 

مستؿر، بؿا يمدي إلك زيادة سرطة طجؾة آقتصاد: فقحدث آكتعاش وآزدهار 

 آقتصادي. 

 –ؼرة، مـ ققلف ومـ أمثؾة آيات اإلكػاق يف الؼرآن الؽريؿ آيات سقرة الب 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ): -تعالك 
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 –[، إلك ققلف 261]البؼرة:  (ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    ): -تعالك 

 [.274]البؼرة:  (      

ومـ جفة أخرى، فنن إحاديث الـبقية التل تحث طؾك العؿؾ الخقري كثقرة  

 - ملسو هيلع هللا ىلص -الؼدوة والؿثؾ إطؾك يف التطبقؼ، كؿا كان  - ملسو هيلع هللا ىلص -كان الـبل جدًا، فؼد 

 ملسو هيلع هللا ىلص -الـؿقذج التطبقؼل إول لؽؾ ما أمر اهلل بف وهنك طـف، وكذلؽ كان صحابتف 

، و يف مجال التضحقة والػداء - ملسو هيلع هللا ىلص -يتسابؼقن يف تطبقؼ كؾ ما جاء بف الرسقل  -

قالفؿ والعطاء وجدكاهؿ يؼدمقن أغؾك ما يؿؾؽقن، ويتسابؼقن يف التضحقة بلم

 وأكػسفؿ وأرواحفؿ.

 - ملسو هيلع هللا ىلص -ويف الؿقدان اإلغاثل والخقري بشؽؾ خاص سطر الرسقل  

يعطل  - ملسو هيلع هللا ىلص -وأصحابف أروع إمثؾة طؾك مدار التاريخ البشري، فؽان الـبل 

ططاء مـ ٓ يخشك الػؼر، كؿا أكف كان يجقع يقمًا ويشبع يقمًا، ومـ أمثؾة أققالف 

 يليت:  يف الحث طؾك العؿؾ الخقري ما - ملسو هيلع هللا ىلص -

ثؿ إن إشعريقـ إذا أرمؾقا يف الغزو، أو قؾ صعام طقالفؿ :»- ملسو هيلع هللا ىلص -ققلف   -

بالؿديـة، جؿعقا ما كان طـدهؿ يف ثقب واحد، ثؿ اقتسؿقه بقـفؿ يف إكاء واحد 

 .(1)«بالسقية: ففؿ مـل وأكا مـفؿ

قال:  – ملسو هيلع هللا ىلص -أن رسقل اهلل  -رضل اهلل طـف  -كؿا ورد طـ أبل هريرة   -

 . (2)«رجؾ يف دابتف، فتحؿؾف طؾقفا أو ترفع لف طؾقفا متاطف، صدقة وتعقـ ال»... 

                                                           

 .4/1944. أخرجف مسؾؿ يف صحقحف، صحقح مسؾؿ، باب: مـ فضائؾ إشعريقـ، (1)

 . 2/699. أخرجف مسؾؿ يف صحقحف، (2)
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طؾك كؾ : » –رضل اهلل طـف  –وأيضا جاء يف الصحقحقـ طـ أبل مقسك   -

«. فؾقعؿؾ بقده فقـػع كػسف ويتصدق»قالقا: فنن لؿ يجد؟ قال: «. مسؾؿ صدقة

. قالقا: فنن «يعقـ ذا الحاجة الؿؾفقف»قالقا: فنن لؿ يستطع، أو لؿ يػعؾ؟ قال: 

 .(1)«فؾقؿسؽ طـ الشر: فنكف صدقة»لؿ يػعؾ؟ قال: 

 

 

                                                           

، 5/2241، 1987. البخاري، محؿد بـ إسؿاطقؾ، صحقح البخاري، دار ابـ كثقر، بقروت، (1)

 تحؼقؼ: مصطػك البغا.
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 املطلب الجاني
 ِشىالد اٌؼًّ اخلريٞ اإلعالِٟ

تحقط بالعؿؾ الخقري اإلسالمل مجؿقطة مـ التحديات والؿشؽالت  

والعؼبات، التل تتػاوت فقؿا بقـفا مـ حقث حجؿفا وآثارها، وكذلؽ وفؼا 

لتل يؿؽـ مـ خاللفا تؼققؿ هذه الؿشؽالت. وبشؽؾ طام، لالطتبارات الؿختؾػة ا

يؿؽـ تؼسقؿ هذه الؿشؽالت جغرافقا إلك مشؽالت داخؾقة ومشؽالت خارجقة، 

 كعرضفا باختصار يف الػرطقـ التالققـ:

  :ٛٗالفشع األٔه: املؼهالت ارتاسد 

لعؾ مـ أبرز وأطؼد الؿشؽالت الؿعاصرة، التل تقاجف الؿسؾؿقـ والعؿؾ  

ري اإلسالمل بشؽؾ خاص، وصُػ اإلسالم والؿسؾؿقـ باإلرهاب، هذه الخق

ة،  الػرية خطط لفا أطداء اإلسالم والؿسؾؿقـ، بؿؽر ودهاء، وأطدوا لفا الُعدَّ

وجـدوا لفا جـقدًا مـ شقاصقـ اإلكس: لؽل يشقهقا كؾ طؿؾ إسالمل، ويؾقثقا 

ؿالت التشقيف كؾ مشروع إسالمل، ويجػػقا مـابع كؾ خقر إسالمل. وقد أدت ح

الؿؼصقدة لؽؾ طؿؾ إسالمل إلك تراجع مـابع العؿؾ الخقري واإلغاثل 

 اإلسالمل يف كثقر مـ الؿـاصؼ.. 

ومـ جفة أخرى، فنن العؿؾ الخقري اإلسالمل لقس مدطقما بؿمسسات  

إطالمقة ققية قادرة طؾك الؿـافسة: مؿا يمدي إلك تشقيف صبقعة العؿؾ الخقري 

ره بشؽؾف الحؼقؼل، يف الققت الذي تظفر فقف ققة وفعالقة اإلسالمل، وطدم إضفا
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 إطؿال الخقرية غقر اإلسالمقة: بسبب الؿمسسات اإلطالمقة الغربقة.

كذلؽ، فنن مـ الؿشؽالت الؽربى غقاب التـسقؼ الؽامؾ بقـ ممسسات  

العؿؾ اإلغاثل طؾك مستقى إمة اإلسالمقة مـ جفة، وطؾك مستقى العالؿ مـ 

مؿا يمدي إلك الػقضك والتشتت والتضارب، وطدم القصقل إلك  جفة أخرى:

 تحؼقؼ إهداف الؿـشقدة.

 ومـ أجؾ تصحقح هذا القاقع الؿملؿ: ٓ بد مـ إخذ بالـؼاط أتقة: 

إيجاد قـقات فضائقة إسالمقة خاصة بالعؿؾ الخقري، وتسؾقط إضقاء  

 الؽؾقات الؿختؾػة.طؾك هذا الجاكب مـ خالل أقسام اإلطالم يف الجامعات و

ة اإلكساكقة،   تسؾقط الضقء طؾك رسالة اإلسالم السؿحة، الؿتضؿـة إخقَّ

 والتسامح والتعاون بقـ الشعقب.

إيجاد مجؾس طام أو هقئة طامة: مـ أجؾ التـسقؼ والتشاور، وتقحقد   

 إهداف والسقاسات الخاصة بؿمسسات العؿؾ الخقري اإلسالمل. 

تصحقح الؿـاهج: وبالتالل محاولة إزالة تصحقح أوضاع العؾؿاء، و 

 الشبفات التل التصؼت بالعؿؾ الخقري واإلغاثل اإلسالمل.

 :ٛٗالفشع الجاٌ٘: املؼهالت الذاخم 

لعؾ مـ الؿعققات الؽربى، التل يتعرض لفا العؿؾ الخقري اإلسالمل  

بشؽؾ خاص، التضققؼ طؾقف مـ قبؾ بعض الحؽقمات العربقة واإلسالمقة، وطدم 

لسؿاح لف بآكطالق وآكتشار، والؼقام بالدور الَؿـُْقِط بف، وطدم وضع ا

التشريعات الؽافقة لتـظقؿف ومراقبتف، وإخراجف مـ إصار الؿقسؿقة، الؿؼرتكة 

بالؽقارث أو الؿـاسبات الديـقة، إلك إصار الربامج الؿـظؿة والؿـظقمة الؿتؽامؾة، 

ؿؾ طؾك مدار العام، يف حؼقل اإلغاثة ذات التشريعات وألقات الثابتة، التل تع

والؿساكدة والتـؿقة يف كافة الؿجآت، وخاصة الؿجآت إكثر تضررًا أو إشد 
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 فؼرًا. 

وكذلؽ، فنن ممسسات العؿؾ الخقري ٓ زالت تعاين مـ اكخػاض الؿستقى 

، أو مـ حقث (1)الػـل والتؼـل، مـ حقث القصقل إلك الجفات الؿستػقدة

ارة واستثؿار إمقال التل تحت تصرففا، إضافة إلك كظرة استخدام وإد

الؿجتؿعات اإلسالمقة السؾبقة إلك العؿؾ الخقري، باطتباره مجرد جؿع تربطات، 

يؿثؾ طؿال مـظؿا، وطؾؿا قائؿا بذاتف، يدرس  -يف الققت الحاضر  -مع أكف أصبح 

 يف أرقك الجامعات العالؿقة.

 بد مـ إخذ بالـؼاط أتقة: ويف سبقؾ تصحقح هذه الؿشؽالت: ٓ

إيجاد تشريعات قاكقكقة تـظؿ العؿؾ الخقري، وتراقبف وتضبطف، وتحؿقف  

ِل الحؽقمات داخؾقًا وخارجقًا، بحقث يؿؽـ القصقل إلك إططاء  مـ َتَغقُّ

 ممسسات العؿؾ الخقري حصاكة تػقق حصاكة الدبؾقماسققـ.

تربطقـ والؿستػقديـ: استخدام أرقك القسائؾ الػـقة يف التعامؾ مع الؿ 

 تجـبا لالزدواجقة وتضققع حؼقق الـاس.

تعزيز ققؿ العؿؾ الخقري، مـ خالل الؿـاهج الدراسقة، طؾك مستقى  

 الؿدارس والجامعات.

زيادة كػاءة العامؾقـ يف الؿمسسات الخقرية، مـ خالل الدورات التدريبقة  

 الداخؾقة والخارجقة.

                                                           

طـ وجقد طدد كبقر مـ الؿقاصـقـ الذيـ يتؼاضقن  2119مة البقرصات يف إردن طام . كشػت أز(1)

معقكات ورواتب مـ صـاديؼ الؿعقكة القصـقة، يف الققت الذي يتعامؾقن فقف مع البقرصات 

بعشرات آٓف الدكاكقر: وهذا يشقر إلك ضعػ الؽػاءة اإلدارية والػـقة، وكذلؽ وجقد الؿحسقبقة 

 حصقل طؾك هذه الؿعقكات.والقاسطة يف ال
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 املبحح الجاني
  ٞ يف اإلصالػ ادلبيلاٌؼًّ اخلري دٚس 

 

تعاين معظؿ الدول العربقة واإلسالمقة مـ طجقزات هقؽؾقة يف مقازيـ  

مدفقطاهتا، كؿا تعاين مـ مديقكقات متػاقؿة: مؿا يدفعفا إلك الؿزيد مـ آقرتاض 

وتراكؿ الؿديقكقات.. فقفؼا لؾتؼرير الصادر طـ الؿمسسة العربقة لضؿان 

مؾقار  92304الخارجل لعشريـ دولة طربقة قريبا مـ آستثؿار، بؾغ إجؿالل الديـ 

 .(1)م2116دوٓر طام 

يف العؿؾ الخقري اإلسالمل، إلك  (2)ويف كػس الققت، يشقر بعض العامؾقـ 

مؾقارا إلك تريؾققن دوٓر..  251أن حجؿ العؿؾ الخقري اإلسالمل يرتاوح بقـ 

خػقػ مـ مديقكقات ومعـك ذلؽ أن العؿؾ الخقري وحده يؿؽـ أن يعؿؾ طؾك الت

الدول العربقة واإلسالمقة، وذلؽ فقؿا لق أحسـ استغاللف وتقجقفف يف الؿقاضع 

 إكثر أولقية.

وتحرص جؿقع الدول والحؽقمات طؾك تحؼقؼ اإلصالح الؿالل: مـ أجؾ  

                                                           

 .2117. الؿمسسة العربقة لضؿان آستثؿار وائتؿان الصادرات، التؼرير السـقي، (1)

 12. طبد العزيز الغرير، طضق مجؾس إدارة مركز دبل لتطقير آقتصاد اإلسالمل، صحقػة البقان، (2)

 .2116أكتقبر 

o  p 
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الؿحافظة طؾك آستؼرار والتقازن آقتصادي، ومـ أجؾ تحؼقؼ هذا الغرض 

 ..(1)لسقاسات الؿالقة والـؼدية تؼقم باستخدام إدوات وا

وكظرا لؿا لؾعؿؾ الخقري مـ أهؿقة بالغة يف التلثقر طؾك الؿتغقرات  

آقتصادية الؿختؾػة، وخاصة طؾك طؿؾ السقاسات الؿالقة والـؼدية: فسقف 

كستعرض دور العؿؾ الخقري يف تػعقؾ أدوات السقاسة الؿالقة والـؼدية يف تحؼقؼ 

 قتصادي.آستؼرار الؿالل وآ

 وبـاء طؾك ما تؼدم، سقف يشتؿؾ هذا الؿبحث طؾك مطؾبقـ: 

 الؿطؾب إول: أثر العؿؾ الخقري طؾك أداء السقاسة الؿالقة.  

 الؿطؾب الثاين: أثر العؿؾ الخقري طؾك أداء السقاسة الـؼدية. 

 

 

                                                           

طقة وحؾ إزمات وتحؼقؼ التؼدم، . طػر، محؿد طبد الؿـعؿ: السقاسات آقتصادية والشر(1)

 .313، ص 1987آتحاد الدولل لؾبـقك اإلسالمقة، الؼاهرة، 
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 املطلب األول
 خلريٞ ػٍٝ أداء اٌغ١بعخ ادلب١ٌخأصش اٌؼًّ ا

 

بلهنا اإلجراءات التل تؼقم هبا الحؽقمة لتـظقؿ  "سة الؿالقةالسقا"ُتعرف 

الـػؼات واإليرادات، مـ خالل الؿقازكة العامة، بؿا يحؼؼ إهداف آقتصادية 

 .(1)لؾدولة، و التل مـ أهؿفا تحؼقؼ آستؼرار آقتصادي

ومؿا ٓ شؽ فقف أن مـ أهؿ أدوات السقاسة الؿالقة اإلكػاق العام والضرائب:  

حقث تؾجل الحؽقمات إلك زيادة اإلكػاق العام يف حآت آكؽؿاش والبطالة، 

وخػضف يف حآت التضخؿ، كذلؽ تؾجل إلك تخػقض الضرائب يف حآت 

 آكؽؿاش، وزيادهتا يف حالة التضخؿ.

وطـدما تؽقن مصادر العؿؾ الخقري غزيرة يف الؿجتؿع: فنن الحؽقمة  

ؼات. أما كضقب مـابع العؿؾ الخقري: فنكف يزيد يؿؽـفا أن تتخػػ كثقرا مـ الـػ

 مـ العبء الؿؾؼك طؾك كاهؾ الحؽقمة، ويزيد مـ طجز الؿقازكة.

ويحدث العؽس يف حالة التضخؿ إذا ما استؿرت ممسسات العؿؾ الخقري  

يف زيادة إكػاقفا، وبالتالل فنكف يـبغل أن يؼتصر طؿؾ هذه الؿمسسات يف حآت 

 العقـقة: تجـبا لؾؿزيد مـ التضخؿ.التضخؿ طؾك التربطات 

                                                           

 .316. كػس الؿرجع السابؼ، ص(1)

o  p 
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ولق كظركا إلك أشؽال العؿؾ الخقري الؿختؾػة، فنهنا تعؿؾ طؾك اكتؼال  

إمقال مـ إغـقاء إلك الػؼراء: مؿا يسفؿ يف زيادة التشغقؾ والحد مـ البطالة، 

كؿا يسفؿ يف الحد مـ التضخؿ، مـ خالل اكتؼال إمقال الػائضة والؿؽتـزة، 

عة الحدية إدكك، إلك الػؼراء: لتصبح ذات مـػعة حدية أطؾك، مـ وذات الؿـػ

 خالل تقجقففا إلك اإلكػاق وإشباع الحاجات إساسقة.
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 املطلب الجاني
 اخلريٞ ػٍٝ أداء اٌغ١بعخ إٌمذ٠خأصش اٌؼًّ 

 

بلهنا اإلجراءات التل تؿارسفا الحؽقمة، مـ خالل  "السقاسة الـؼدية"ُتعرف 

الـؼدية، الؿؿثؾة بالبـؽ الؿركزي، يف إدارة كؾ مـ الـؼقد وآئتؿان، السؾطات 

. وتـؼسؿ هذه السقاسات إلك سقاسات كؿقة (1)وتـظقؿ السققلة العامة لالقتصاد

وسقاسات كقطقة: فالسقاسات الؽؿقة تعؿؾ طؾك زيادة كؿقات الـؼد والتسفقالت 

ضخؿ، وكذلؽ تؼقم آئتؿاكقة يف أوقات آكؽؿاش، وخػضفا يف أوقات الت

 السقاسات الـقطقة بدطؿ تحؼقؼ هذه إهداف.

وكذلؽ يؼقم العؿؾ الخقري بدطؿ تحؼقؼ هذه إهداف: حقث يزداد ططاء  

إفراد وإكػاقفؿ الخقري يف أوقات الشدة والعسر، ويؼؾ يف أوقات الرخاء 

 والتضخؿ.

قرية: مـ ومع ذلؽ، فنكف ٓ بد مـ التـسقؼ بقـ الؿمسسات الحؽقمقة والخ 

أجؾ ضبط كؿق طرض الـؼد بؿا يـسجؿ مع الـؿق الحاصؾ يف اإلكتاج، وكذلؽ بؿا 

يتـاسب مع الـؿق السؽاين، وهذا يتطؾب أن تؽقن ممسسات العؿؾ الخقري لديفا 

الدراية الؽافقة بالؿمشرات والؿتغقرات آقتصادية الؿختؾػة، تجـبًا لحدوث آثار 

                                                           

 . 381. كػس الؿرجع السابؼ، ص (1)

o  p 
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 سعك السقاسة الـؼدية لؾدولة لتحؼقؼفا.اقتصادية معاكسة لؾتقجفات التل ت

كؿا يستؾزم ذلؽ أن يؽقن البـؽ الؿركزي أو السؾطات الـؼدية محقطة  

بؿمسسات العؿؾ الخقري، وصبقعة أطؿالفا العقـقة أو الـؼدية: وذلؽ مـ أجؾ 

 تقجقف هذه إطؿال بؿا يتػؼ مع السقاسة الـؼدية العامة لؾدولة.

لك أن وضقػة إصدار الـؼقد وإدارهتا، والتلثقر يف إ (1)وقد ذهب معظؿ الػؼفاء 

حجؿ الؿتداول مـفا، مـ اختصاص الدولة، وبـاء طؾك ذلؽ يؿؽـ لؾؿصرف 

تؼققد أو تشجقع إطؿال الخقرية، بالؼدر الذي  -بقصػف مؿثال لؾدولة  -الؿركزي 

ُحْقُل يضؿـ كػاذ سقاستف الـؼدية بؿا فقف مصؾحة الرطقة، وبؿا يحؼؼ آستؼرار، ويَ 

 دون حدوث التؼؾبات وإزمات آقتصادية.

 
 

 
 

                                                           

 . 6/111(. الـقوي، الؿجؿقع، الؿؽتبة العالؿقة، الؼاهرة، د ت، 1)
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 املبحح الجالح

 ؼًّ اخلريٞ يف االصالػ االلزصبدٞدٚس اٌ 
اشتفرت يف العصر الحديث برامج اإلصالح آقتصادي، التل يـػذها  

صـدوق الـؼد الدولل يف طدد كبقر مـ دول العالؿ، وخاصة الدول اإلسالمقة، 

إسالمقة لربامج اإلصالح آقتصادي، وتعتؿد هذه الربامج  دولة 33حقث تخضع 

طؾك تؼؾقص العجز يف الؿقزاكقة، وتصحقح تشقهات إسعار،  -بشؽؾ رئقس  -

خاصة أسعار الصرف والػائدة، وإلغاء الدطؿ طؾك السؾع إساسقة، وخصخصة 

. وكظرا لخطقرة هذه اإلجراءات وقسقهتا طؾك (1)الؿشروطات العامة،.. إلخ

يف تخػقػ آثار هذه  -بشؽؾ كبقر  -لشعقب: فنن العؿؾ الخقري يؿؽـف أن يسفؿ ا

ػّقة، خاصة طـدما تجد الحؽقمات كػسفا مضطرة لتـػقذ هذه  السقاسات التؼشُّ

 الربامج.

ة إجراءات   إن أدوات العؿؾ الخقري اإلسالمل يؿؽـفا أن تخػػ مـ حدَّ

 التصحقح آقتصادي، وذلؽ طؾك الـحق أيت: 

 : دور العؿؾ الخقري يف إطادة تقزيع الدخؾ. ٓأو

 : دور العؿؾ الخقري يف زيادة اإلكػاق والتشغقؾ.ثاكقا

                                                           

، الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل، طؿان، (. محؿد طؿر شابرا: اإلسالم والتحدي آقتصادي1)

 . 416 -415، ص 1996

o  p 
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 : دور العؿؾ الخقري يف زيادة آستفالك. ثالثا

 : دور العؿؾ الخقري يف زيادة آستثؿار.رابعا

 : دور العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ آستؼرار إمـل. خامسا

َبِقي.: دور العؿؾ الخسادسا  قري يف مؽافحة التؿقيؾ الرِّ

  :أٔال: دٔس العىن ارتريٙ يف إعادٚ تٕصٖع الذخن 

لعؾ مـ أبرز آثار إطؿال الخقرية اإلسالمقة إطادة تقزيع الدخؾ لؿصؾحة  

ِة التػاوت، وزيادة  الػؼراء والػئات الضعقػة: وهذا يمدي إلك التؼؾقؾ مـ ِحدَّ

الل زيادة آستؼرار آقتصادي: فاكتؼال إمقال آستخدام إمثؾ لؾؿقارد: وبالت

مـ إغـقاء ذوي الؿـػعة الحّدية الؿتدكقة لؾـؼقد، إلك الػؼراء ذوي الؿـػعة الحّدية 

الؿرتػعة لؾـؼقد، يعـل زيادة آستػادة مـ الـؼقد بؿا يـػع الـاس، كؿا يعـل تؿؽقـ 

لؿ تشبع سابؼا، وكظرا ٕن الػؼراء مـ إشباع الؿزيد مـ حاجاهتؿ إساسقة التل 

الػؼراء يف أي مجتؿع يتؿتعقن بؿقؾ حّدي استفالكل مرتػع مؼاركة بإغـقاء: مؿا 

يزيد مـ إكػاقفؿ آستفالكل، ومـ ثؿ يزيد اإلكػاق آستثؿاري.. وهذا يعـل أن 

زيادة الطؾب طؾك السؾع آستفالكقة سقف يدفع الؿستثؿريـ إلك زيادة إكتاج هذه 

ؿا يتطؾب الؿزيد مـ الؿقاد إولقة، والؿزيد مـ السؾع آستثؿارية السؾع: م

اإلكتاجقة.. وبػعؾ الؿضاطػ فنن تحػقز الطؾب آستفالكل سقف يحػز الطؾب 

 آستثؿاري.

إن مـ أكرب مظاهر طدم آستؼرار آقتصادي التػاوت الحاد يف تقزيع الثروة  

ة بقـ أفراد الؿجتؿع، ومؿا ٓ شؽ فقف أن الع ؿؾ الخقري يعؿؾ طؾك تؼؾقؾ ِحدَّ

 التػاوت بقـ الـاس: وبالتالل زيادة العدالة يف تقزيع الدخؾ.
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 :ثاٌٗا: دٔس العىن ارتريٙ يف صٖادٚ اإلٌفام ٔالتؼػٗن 

جاء الرتكقز والحث طؾك اإلكػاق يف الؼرآن الؽريؿ يف آيات وسقر طديدة،  

ق يف أكثر مـ طشر آيات ويف سقرة البؼرة بالتحديد جاء الحديث طـ اإلكػا

متقاصؾة، كؾفا تدطق إلك دوام اإلكػاق وتـظقؿف، وضبطف بآداب وأخالققات طالقة، 

-تعالك  -تمدي إلك تحصقؾ ثؿرة اإلكػاق يف الدكقا وأخرة، ابتداء مـ ققلف 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ):

-تعالك  -[ إلك ققلف 261البؼرة:] (ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ

﮼ ):       ﮻ ﯁  ﯀  ﮿  ﮽ ﮾

 [. 274البؼرة:] (     

وقد ضرب الؼرآن الؽريؿ أروع إمثؾة التصقيرية البقاكقة يف غرس سؾقكات  

اإلكػاق أمـة، واجتثاث سؾقكات وطادات اإلكػاق الخبقثة، ومـ ذلؽ الـفل طـ 

 خرًا.اتباع اإلكػاق بالؿـ وإذى، حقث كان الؽرم الجاهؾل يف معظؿف رياء وتػا

 

  :ثالجا: دٔس العىن ارتريٙ يف صٖادٚ االطتّالك 

سبؼت اإلشارة إلك أن العؿؾ الخقري يمدي إلك زيادة استفالك إفراد،  

خاصة الػؼراء: كظرا ٕن الػؼراء تـؼصفؿ الؽثقر مـ الحاجات إساسقة، فعـدما 

الكقة يزداد العؿؾ الخقري الؿقجف إلقفؿ فنكف يؿؽـفؿ مـ إشباع حاجات استف

جديدة لؿ تؽـ مشبعة مـ قبؾ، وهذه الزيادة يف الطؾب آستفالكل سرطان ما 

تتحقل إلك زيادة يف الطؾب آستثؿاري: كظرا ٕن أصحاب الؿشروطات سقف 

 يقسعقن مـ مشروطاهتؿ تؾبقة لؾطؾب آستفالكل الؿتزايد.
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ع وكظرا لقجقد حقافز أخروية كبقرة يف الـظام اإلسالمل: فنن الؿجتؿ 

اإلسالمل يؿؽـ أن يؼقم ببعضف البعض، فقؽػؾ كػسف بـػسف، وهذا يخػػ طـ 

الحؽقمات طبئًا كبقرًا يف مجال كػالة الػؼراء والػئات الضعقػة يف الؿجتؿع: 

وبالتالل يؿؽـ لؾحؽقمات تقجقف الػائض لديفا إلك الؿشروطات الؽربى التل 

 تخدم الؿجتؿع بشؽؾ أكرب.

 

 يف صٖادٚ االطتجىاس:سابعا: دٔس العىن ارتري ٙ 

تتـقع إطؿال الخقرية إلك أشؽال طديدة، بحقث تشؿؾ: كػؼاٍت كؼديًة،  

 وكػؼاٍت طقـقًة، وتدريبًا وتعؾقؿًا، وكػؼاٍت صحقًة، وتشغقالً، وكػالَة يتقٍؿ... إلخ. 

ومؿا ٓ شؽ فقف أن جزءًا كبقرًا مـ إطؿال الخقرية يقجف إلك آستثؿار  

مباشر: حقث تممـ إطؿال الخقرية كسبة كبقرة مـ فرص والتشغقؾ بشؽؾ 

العؿؾ، كؿا تعؿؾ طؾك تدريب وتعؾقؿ فئات كبقرة مـ الؿجتؿع، وهذا يـدرج 

تحت آستثؿار البشري، كؿا تؼقم الؿمسسات الخقرية بتؿؽقـ أصحاب الحرف 

 فقف دطؿ لالستثؿار. -أيضا  -مـ آستؿرار يف حرففؿ يف حآت التعثر، وهذا 

إن آستثؿار يف الؾغة آقتصادية يـحصر يف زيادة إصقل اإلكتاجقة أو  

، وهذا ما يركز طؾقف العؿؾ الخقري طـدما يؼقم بالتدريب (1)الرتاكؿ الرأسؿالل

والتعؾقؿ والتشغقؾ، وطـدما يحرص طؾك تزويد أصحاب الحرف القدوية بأٓت 

 وإدوات الالزمة ٓستؿراريتفؿ. 

                                                           

(. خريقش، حسـل طؾل، وآخرون: آستثؿار والتؿقيؾ بقـ الـظرية والتطبقؼ، دار زهران، طؿان، 1)

1999 . 
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  (1)العىن ارتريٙ يف حتكٗل االطتكشاس األوين خاوظا: دٔس : 

يربط بعض طؾؿاء آقتصاد بقـ الجريؿة والدورات آقتصادية، فػل فرتات  

الؽساد يزداد الػؼر: وبالتالل تؽثر جرائؿ آغتصاب والؼتؾ والتشرد، وقد 

% مـ أصػال الؿـاصؼ الػؼقرة يجـحقن إلك 25أوضحت الدراسات اإلحصائقة أن 

 .(2)%1ة، بقـؿا ٓ تتجاوز الـسبة يف الدول الؿتؼدمة الجريؿ

صقت الؿعدة أققى مـ صقت "ويعترب ذلؽ أمرا صبقعقا: فؽؿا يؼال 

، فاإلكسان الجائع قد يػعؾ أي شلء إلسؽات جقطف، وقد روي طـ أبل "الضؿقر

طجبت لؿـ ٓ يجد الؼقت يف بقتف، كقػ ٓ يخرج ": أكف قال -رضل اهلل طـف  -ذر 

 ."ـاس شاهرا سقػفطؾك ال

وما دام يف الؿجتؿع ": يؼقل د/ يقسػ طبداهلل، يف تعؾقؼف طؾك ققل أبل ذر 

أكقاخ وقصقر، وسػقح وقؿؿ، وتخؿة وفؼر دم، فنن الحؼد والبغضاء يققدان يف 

ّؼة بقـ القاجديـ والؿحرومقـ،  الؼؾقب كارا تلكؾ إخضر والقابس، وستتسع الشُّ

 .(3)"مُة أوكاَرها بقـ ضحايا الػؼر والحرمان والضقاعومـ هـا تتخذ الؿبادُئ الفدا

ومـ جفة أخرى، فنن الػؼر يضعػ اكتؿاء الػرد لبؾده ووصـف، فال يجد يف  

 كػسف حؿاسة الدفاع طـ القصـ: فقصـف لؿ يطعؿف مـ جقع، ولؿ يممـف مـ خقف. 

                                                           

(. حطاب، كؿال: آقتصاد اإلسالمل وأبعاده إمـقة، الؿجؾة العربقة لؾدراسات إمـقة والتدريب، 1)

 .33، ص32، طدد 16جؾد الرياض، م

 .218، ص 1995(. طبد العظقؿ، حؿدي: فؼر الشعقب، مطبعة العؿراكقة، الؼاهرة، 2)

 .16، ص1981. طبداهلل، يقسػ: مشؽؾة الػؼر وكقػ طالجفا اإلسالم، مؽتبة وهبة، الؼاهرة، (3)
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كذلؽ يمدي الػؼر إلك اكتشار كافة أشؽال الجرائؿ: السرقة، البغاء،  

 درات،.. إلخ. الؿخ

كؿا أن تعاصل الؿخدرات يف الدول الػؼقرة أكثر مـف يف الدول الؿتؼدمة، وقد  

أوضحت إحدى الدراسات أن أكثر الػئات تعاصقا لؾؿخدرات هؿ الػؼراء 

ومتقسطق الدخؾ: وتعؾؾ الدراسة ذلؽ بلكف رغبة يف الفروب مـ مشاكؾ وهؿقم 

 الػؼر. 

تطققبًا لخقاصرهؿ، وشػاء لصدورهؿ،  إن يف زيادة اإلكػاق طؾك الػؼراء 

ومداوة لجراحاهتؿ، ومعالجة لبذور الحؼد والحسد والبغضاء التل يؿؽـ أن تظفر 

لديفؿ، وكذلؽ فنن تركقز إطؿال الخقرية طؾك الػؼراء والؿحتاجقـ والػئات 

الضعقػة يف الؿجتؿع يؼضل طؾك الؿققل اإلجرامقة والعدواكقة، التل يؿؽـ أن تـشل 

ؿجتؿع: وبالتالل يزداد آستؼرار إمـل، بؿا يمدي إلك زيادة آستؼرار يف ال

 آجتؿاطل وآقتصادي.

 :ِٕٙ  طادطا: دٔس العىن ارتريٙ يف وهافشٛ التىٕٖن الشَِّب

َبِقي الؼائؿ طؾك سعر الػائدة هق السبب إول يف الػقضك   إن التؿقيؾ الرِّ

 "مؾتقن فريدمان"آقتصاديقـ، يؼقلوطدم آستؼرار، وهذا بشفادة العديد مـ 

إن ": يف تػسقره لؾسؾقك الطائش الذي لؿ يسبؼ لف مثقؾ لالقتصاد إمريؽل

اإلجابة التل تخطر طؾك البال هل السؾقك الطائش الؿقازي يف معدٓت 

 . (1)"الػائدة

                                                           

، 1991اشـطـ، شابرا ، محؿد طؿر: كحق كظام كؼدي طادل، الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل، و. (1)

 .161، ص 2ط
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ويعد الربا مـ أخطر إمراض وإوبئة آجتؿاطقة التل تػتؽ بالؿجتؿعات،  

إلك قطعان بشرية يلكؾ الؼقي الضعقػ، ويحؼد الضعقػ طؾك الؼقي، وتحقؾفا 

ففق يمدي إلك تؽقن فئتقـ يف الؿجتؿع: فئة الؿسحقققـ والؿحرومقـ، وفئة 

الؿرتفقـ ومصاصل الدماء: ويـجؿ طـ ذلؽ كؾ أشؽال إمراض آجتؿاطقة، 

إلك  مـ حسد وكراهقة وبغضاء، وما تمدي إلقف مـ ضعػ وتػؽؽ واكؼسام، إضافة

 إزمات والؿشؽالت آقتصادية الؿستعصقة.

وبـاء طؾك ذلؽ، فعـدما حرم اإلسالم الربا، فنكف كان يريد صقاكة الؿجتؿع  

وتؼقيتف، وحؿايتف مـ كافة إمراض آجتؿاطقة، بؿا يجعؾف مجتؿعًا ققيًا 

 متؿاسؽًا كالبـقان الؿرصقص، يشد بعضف بعضًا، مجتؿعًا آمـًا مستؼرًا.

رم اهلل شقئا إٓ وقد أوجد لف البديؾ أو البدائؾ، ففـاك الؼرض الحسـ وما ح 

لؿـ أراد أن يستثؿر طـد اهلل، فقؼرض اهلل قرضا حسـا.. أما مـ يريد آستثؿار 

والؿعاوضة، ففـاك صقغ الؿشاركة اإلسالمقة، التل برطت فقفا الؿصرفقة 

، وهذا ما شفد بف طدد اإلسالمقة يف الققت الحاضر، وتؿؽـت مـ الـجاح والتػقق

 .كبقر مـ الخرباء وآقتصاديقـ الغربققـ

إن اقتصاديات الؿـح والتربطات، واقتصاديات الؿشاركة، هل اقتصاديات  

خقرية، تزيد مـ الخقر يف الؿجتؿع، وتعؿؾ طؾك معالجة آختالٓت وإزمات 

غارمقـ، الؿالقة وآقتصادية: فالؼرض الحسـ، وإكظار الؿعسريـ، ومعقكة ال

والققػقات الؿختؾػة يف كافة قطاطات الؿجتؿع، َتُحْقُل دون اضطرار إفراد 

بقية التل تػتؼد إلك أدكك معاين الرحؿة  لؾجقء إلك الؿرابقـ والؿمسسات الرِّ

 واإلكساكقة. 
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 املبحح الرابع
 دٚس اٌؼًّ اخلريٞ يف حتم١ك ادلمبصذ اٌششػ١خ: 

دف إطؾك لؾشريعة هق تحؼقؼ مصالح أجؿع طؾؿاء الشريعة طؾك أن الف 

البشر، وحصروا هذه الؿصالح يف: الضروريات والحاجقات والتحسقـات، 

وحصروا الضروريات يف خؿسة: حػظ الديـ والـػس والعؼؾ والـسؾ والؿال، 

قا  طؾك حػظ هذه الؽؾقات الخؿس طؾك مستقى الحاجقات  -أيضا  -وَكصُّ

 والتحسقـات..

حصر الؿؼاصد يف هذه الخؿسة ثابت بالـظر لؾقاقع ": جاء يف الُؿقاَفَؼات 

إن الشريعة ": ويؼقل العز بـ طبد السالم. (1)"وطادات الؿؾؾ والشرائع بآستؼراء

 .(2)"كؾفا مصالح: إما درء مػاسد، وإما جؾب مصالح

إن الؿتلمؾ يف هذه الـصقص يجد أن الشريعة تسعك لتحؼقؼ الؿصالح كافة  

وبؿا أن  الها، وذلؽ بتلمقـ ضروراهتؿ وحاجقاهتؿ وكؿالقاهتؿ،لألفراد، أدكاها وأط

أدوات وأجفزة العؿؾ الخقري اإلسالمل هل أدوات مستؿدة مـ الشريعة 

ِة.. إلخ: فنن  اإلسالمقة، كالزكاة والققػ والفبة والقصقة والؼرض الحسـ والعاِريَّ

والرتاحؿ،  هذه إدوات تحؼؼ الؿؼاصد الشرطقة، الؿتؿثؾة يف تحؼقؼ التؽافؾ

                                                           

 . 2/21، 1997. الشاصبل، إبراهقؿ بـ مقسك: الؿقافؼات، دار ابـ طػان، الُخرب، (1)

. العز بـ طبد السالم: ققاطد إحؽام يف مصالح إكام، مؽتبة الؿؽتبات إزهرية، الؼاهرة، (2)

1994 ،1 /11. 
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تحؼقؼ الؼقة والَؿـََعة والعزة ووحدة وققة الصػ، بشؽؾ مباشر: بؿا يمدي إلك 

 وآستؼاللقة وآطتؿاد طؾك الـػس.. إلخ، طؾك مستقى إفراد والشعقب.. 

 كظام – يقجد ولـ –إكف لؿ يقجد يف الدكقا ": يؼقل الشقخ محؿد الغزالل 

، بؾ ٓ بد ٓستتباب السؽقـة وضؿان البشر فقف طـ التعاون والؿقاساة يستغـل

السعادة مـ أن يعطػ الؼقي طؾك الضعقػ، وأن يرفؼ الُؿؽثر بالُؿِؼؾ.. ولـ 

تـجح أمة يف هذا الؿضؿار إٓ إذا وثؼت الصالت بقـ أبـائفا، فؾؿ تبِؼ محرومًا 

يؼاسل ويالت الػؼر، ولؿ تبِؼ غـقًا يحتؽر مباهج الغـك. ويف اإلسالم شرائع 

حؼقؼ هذه إهداف الـبقؾة، مـ بقـفا تـشئة الـػقس طؾك فعؾ الخقر محؽؿة لت

وإسداء العقن وصـائع الؿعروف، وكتائج هذه التـشئة السؿحة ٓ يسعد هبا 

الضعاف وحدهؿ، بؾ يؿتد أماهنا واصؿئـاهنا إلك الباذلقـ أكػسفؿ، فتؼقفؿ زٓزل 

 .(1)"إحؼاد وطقاقب إََثَرِة العؿقاء

هق إداة التل يتحؼؼ مـ خاللفا الرتاحؿ والتؽافؾ  فالعؿؾ الخقري 

والتعاون، وطدالة تقزيع الدخؾ، وذلؽ مـ خالل إدوات والقاجبات الشرطقة، 

 التل تعؿؾ طؾك إطادة تقزيع الدخؾ لؿصؾحة الػؼراء والضعػاء.

ًٓ لؾشؽ: كعرض   ومـ أجؾ تجؾقة هذه الحؼقؼة، وتقضقحفا بؿا ٓ يدع مجا

ـ ممسسات العؿؾ الخقري اإلسالمل، وكقضح دورهؿا لؿمسستقـ فؼط م

ِة والرحؿة والتؽافؾ يف الؿجتؿع، وذلؽ يف  التاريخل يف إرساء أواصر إُُخقَّ

 الؿطؾبقـ أتققـ:

                                                           

 .116، ص 6، ط1986الغزالل، محؿد: ُخُؾؼ الؿسؾؿ، دار الؼؾؿ، دمشؼ،  (1).
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 املطلب األول
 ٚدٚس٘ب يف حتم١ك ادلمبصذ اٌششػ١خِإعغخ اٌضوبح 

بالرغؿ مـ كقهنا تعد الزكاة إداة إولك يف مجال العؿؾ الخقري اإللزامل، ف 

فريضة واجبة قاكقكًا طؾك كؾ مسؾؿ قادر مالؽ لؾـصاب، فنهنا تليت طؾك رأس 

إطؿال الخقرية مـ حقث آثارها آقتصادية وآجتؿاطقة: ففل القسقؾة إولك 

لؾتخػقػ مـ حدة الػؼر، كؿا أهنا مـ أهؿ القسائؾ التل تعؿؾ طؾك تحؼقؼ التؽافؾ 

فالزكاة هل حؼ الػؼقر يف مال الغـل، ومـ خاللفا آجتؿاطل بقـ الؿسؾؿقـ، 

 يحدث الرتاحؿ والتعاصػ يف الؿجتؿع، بدٓ مـ التحاسد والتباغض.

وسـة  -تعالك  –والزكاة أحد أركان اإلسالم الخؿسة، وهل واجبة بؽتاب اهلل  

 (ڱ ں ں):-تعالك  -وإجؿاع أمتف: أما الؽتاب، فؼقلف  - ملسو هيلع هللا ىلص –رسقلف 

معاذ بـ جبؾ إلك القؿـ،  - ملسو هيلع هللا ىلص -السـة، فؼد بعث رسقل اهلل  [. وأما43]البؼرة: 

فلطؾؿفؿ أن اهلل افرتض طؾقفؿ صدقة يف أمقالفؿ، تمخذ مـ أغـقائفؿ »وقال لف: 

. وأجؿع الؿسؾؿقن يف جؿقع العصقر طؾك وجقهبا، واتػؼ (1)«وترد طؾك فؼرائفؿ

 .(2)طؾك قتال ماكعقفا -رضقان اهلل طؾقفؿ  -الصحابة 

% طؾك الحاصالت الزراطقة التل 11مقرد مالل ضخؿ: حقث تبؾغ والزكاة  

% طؾك الحاصالت الزراطقة التل سؼاها صاحبفا بؽؾػة 5سؼقت بؿاء الؿطر، و 

                                                           

 .3/261. أخرجف البخاري، اكظر: فتح الباري، د ت، (1)

 .2/434، 1972. ابـ ُقدامة، الؿغـل، (2)
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% طؾك الـؼقد وأمقال التجارة، وكحق ذلؽ طؾك الثروة الحققاكقة التل 2.5مالقة، و

 تؼتـك لؾدر والـسؾ.

لؿحتاجة الؿستحؼة، ولؿ يرتك وقد تؽػؾ الؼرآن الؽريؿ ببقان إصـاف ا 

ذلؽ لؾبشر: ٕن إهقاء قد تؿقؾ، والـػقس قد تضعػ: وبالتالل يلخذ الؿال مـ 

ٓ يستحؼف، ويحرم مـف مـ يستحؼف، ومـ أجؾ ذلؽ كاكت العـاية اإللفقة يف تحديد 

ڻ ڻ ڻ ۀ ): -تعالك  –يف ققلف  (1)مصارف الزكاة بدقة بالغة

﮲  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ 

﮸  ﮳ ﮷   [.61]التقبة:  (﮴﮵﮶ 

إن الزكاة طبادة وفريضة رباكقة، تربل يف الؿسؾؿ الضؿقر آجتؿاطل، وتجعؾف  

يشعر بنخقاكف، وباكتؿائف لؿجتؿعف، وطـدما يؽقن التؽافؾ آجتؿاطل مـبعثا مـ 

القازع الديـل: فنكف يؽقن أجدى طؾك الؿجتؿع مـ التؽافؾ الذي يتحؼؼ بؼقة 

 الؼاكقن وحده. 

مـ جفة أخرى، فنن مصارف الزكاة الثؿاكقة تؽاد تؿثؾ الػئات إكثر و 

تضررًا، والتل يؿؽـ أن تؿثؾ بذور آختالل آقتصادي وإمـل وآجتؿاطل: 

وبالتالل فنن سد حاجة هذه الػئات، مـ خالل أمقال الزكاة، يؿثؾ السقاج القاقل 

 ريؿة.مـ الػتـة، والدرع الحصقـة مـ الػقضك والتطرف والج

وباإلضافة إلك ما تؼدم، فنن الزكاة تسفؿ يف زيادة آستثؿار يف الؿجتؿع:  

وبالتالل زيادة اإلكتاج والتشغقؾ، وذلؽ مـ خالل دفع أصحاب إمقال إلك 

تشغقؾ أمقالفؿ حتك ٓ تلكؾفا الزكاة، ومـ خالل إكػاق الزكاة طؾك الغارمقـ 

رت أوضاطفؿ، فقؿؽـ لفمٓء، ومـ والؿػؾسقـ والؿتعطؾقـ طـ العؿؾ، الذيـ تعث

                                                           

 .543/ 2، 1973. اطبداهلل ، يقسػ ، فؼف الزكاة، (1)
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خالل بقت مال الزكاة، أن يتؿؽـقا مـ العقدة إلك مؿارسة حرففؿ وتجارهتؿ 

 وأطؿالفؿ.

إن إكػاق الزكاة طؾك الػؼراء والؿساكقـ سقف يمدي إلك زيادة الطؾب الؽؾل  

يف الؿجتؿع: وهذا يمدي إلك زيادة اإلكتاج، كؿا يزيد مـ فرص التشغقؾ: فقؼؾؾ 

لبطالة، ومعروف ما لؾبطالة مـ آثار اقتصادية واجتؿاطقة وأمـقة خطقرة طؾك كسبة ا

الؿجتؿع، فبالتخػقػ مـ ِحّدة البطالة تزداد كسبة إمـ وآستؼرار يف 

 .(1)الؿجتؿع

جـبا إلك جـب مع كافة الػرائض  -كػريضة رباكقة  -وتعؿؾ الزكاة  

الحاجقة والتحسقـقة، والقاجبات الشرطقة طؾك تحؼقؼ الؿصالح الضرورية و

فتعؿؾ طؾك حػظ الديـ بؿـع إسباب الؿمدية لضقاطف كالػؼر، فالػؼر كاد أن 

يؽقن كػرا، وتعؿؾ طؾك حػظ الـػس بتقفقر الحاجات إساسقة لؾجؿقع، كؿا 

تعؿؾ طؾك حػظ الؿال بدطؿ الغارمقـ والؿػؾسقـ والؿعسريـ، وتعؿؾ طؾك حػظ 

الـسؾ بنطاكة الراغبقـ بالزواج: حػظا لؾطفر  العؼؾ بدطؿ العؾؿ والتعؾقؿ، وحػظ

 والعػاف يف الؿجتؿع.

إن تحؼقؼ الؿصالح الضرورية والحاجقة والتحسقـقة يزيد يف آستؼرار  

والغـك لؾؿجتؿع، ويزيد يف ققة الؿجتؿع وتؼدمف، وهذه الؿؼاصد الشرطقة الؽربى 

 سفا الزكاة.ٓ يؿؽـ أن تتحؼؼ إٓ بتػعقؾ أدوات العؿؾ الخقري، وطؾك رأ

                                                           

، 1977. العّسال، أحؿد و طبد الؽريؿ فتحل: الـظام آقتصادي يف اإلسالم، مؽتبة وهبة، الؼاهرة، (1)

113- 115. 
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 الجاني املطلب

 ا٢صبس االلزصبد٠خ ٌٍٛلف
تشتؿؾ إطؿال الخقرية التطقطقة طؾك إوقاف والصدقات والفبات،  

 وإكرام الضقػ والجار.. إلخ.

وتعد إوقاف اإلسالمقة مـ أبرز إدوات الخقرية التطقطقة طؾك مدار  

هام ومقرد مالل كبقر التاريخ اإلسالمل حتك وقتـا الحاضر، والققػ مصدر 

 لؾػؼراء والؿحتاجقـ.

(: بؿعـك الحبس والؿـع، يؼال: َوَقُػُت الدار: إذا حبستفا والققػ يف )الؾغة

 ضد تؿؾقؽ الغقر. 

: . قال ابـ حجر"حبس إصؾ وتسبقؾ الثؿرة أو الؿـػعة": (ويف )آصطالح

قال ابـ . و(1) "الققػ مـع بقع الرقبة والتصدق بالؿـػعة طؾك وجف مخصقص"

. وحبس (2)"والققػ مستحب، ومعـاه تحبقس إصؾ وتسبقؾ الثؿرة": قدامة

 العقـ يؽقن بعدم التصرف فقفا بالبقع أو الرهـ أو الفبة، وغقرها مـ التصرفات.

وقد رغب اإلسالم يف الققػ، وجعؾ لف جزاًء متؿقزًا ٓ يـؼطع بؿقت  

ف الؽثقرة والؿتعددة يف صاحبف: وذلؽ لبؼاء أثره ودوام كػعف. وتعد إوقا

                                                           

 .5/381هـ، 1379(. ابـ حجر: فتح الباري، 1)

 .5/348، 1415. ابـ قدامة، طبداهلل بـ أحؿد: الؿغـل، دار الػؽر، بقروت، (2)

o  p 
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الؿجتؿعات اإلسالمقة مػخرة لؾـظام اإلسالمل: حقث لؿ يرتك الؿسؾؿقن، طؾك 

مر العصقر، حاجة مـ حاجات الؿجتؿع إٓ وقػ طؾقفا الخقِّرون مـفؿ جزءًا مـ 

أمقالفؿ، فلصبح الػؼراء والؿحرومقن، مؿـ يعقشقن يف كـػ الؿجتؿع 

قفة مؾجل وملوى يؼقفؿ الجقع والُعْرَي، ومـ اإلسالمل، يجدون مـ التؽايا الؿقق

يعالجقن بف مرضاهؿ مجاكًا، ومـ الؿستشػقات )البقؿارستاكات( الؿقققفة ما 

السبؾ وإربطة( ما يعقـفؿ طؾك إسػار وقطع الَؿَػاِوِز والِؼَػاِر، وقد كاكت هذه )

ومـ الخقرات والؿـافع متاحة لؾؿسؾؿقـ ومـ يعقش يف كـػفؿ مـ أهؾ الذمة، 

 .(1)يدخؾ بالد الؿسؾؿقـ بلمان مـ إمؿ إخرى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): -تعالك  –ومـ أدلة مشروطقة الققػ: ققلف  

[. وقد جاء يف سبب كزول أية أن أبا صؾحة قال: يا 92]آل طؿران:  (پپ پ

[، 92آل طؿران:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ)إن اهلل يؼقل: ": رسقل اهلل

اء، ) وهل أرض مرتػعة يف الؿديـة الؿـقرة (، وإهنا وإن أحب أمقالل إلل َبقُْرَح 

فضعفا يا رسقل اهلل حقث أراك  -تعالك  -صدقة هلل: أرجق برها وذخرها طـد اهلل 

َبٍخ َبٍخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سؿعت، وأكا :»- ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل. فؼال الـبل 

ل اهلل. فؼسؿفا أبق فؼال أبق صؾحة: أفعؾ يا رسق«. أرى أن تجعؾفا يف إقربقـ

. رواه البخاري ومسؾؿ، و أخرجف الـقوي يف باب فضؾ "صؾحة يف أقاربف وبـل طؿف

، (2)الـػؼة والصدقة طؾك إقربقـ والزوج وإوٓد والقالديـ ولق كاكقا مشركقـ 

 . (3)كؿا أخرجف البخاري يف باب إذا وقػ أو أوصك ٕقاربف

                                                           

 .123، 1981. اطبداهلل ، يقسػ: مشؽؾة الػؼر وكقػ طالجفا اإلسالم، (1)

 .7/84، 1392. مسؾؿ بشرح الـقوي، (2)

 .3/117، 1987. البخاري، (3)
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لثقاب إخروي طؾك الؿتعة الدكققية: إن إرساء السؾقك اإليثاري، وتؼديؿ ا 

يسؿق بالؿجتؿع إلك مراتب طالقة، بؿا يزيد مـ آستؼرار و إمان، ويحؼؼ 

 الؿؼاصد الشرطقة التل تحث طؾك اإليثار والتضحقة. 

إن تعدد مجآت الققػ يؿثؾ أبرز صقر التؽافؾ آجتؿاطل، ويعترب الدرع  

طقة واقتصادية وأمـقة: فؽؾ مجال مـ الحصقـة ضد أي اختالٓت أو فقضك اجتؿا

مجآت الققػ كان يغطل قطاطا مفؿا مـ قطاطات الؿجتؿع، التل تحؼؼ 

اُء.  الؿؼاصد وتدرأ الؿػاسد: وبالتالل تحؼؼ الؿؼاصد التل جاءت هبا الشريعة الَغرَّ

فػل جاكب حػظ الديـ: وجدت الؿساجد ومرافؼفا، وحؾؼ الذكر ودور  

ؾك الحجقج بؿؽة، وطؾك الزوار بالؿديـة الؿساكـ الؼرآن الؽريؿ، ووقػ ط

الؽثقرة واإلقامات العديدة: تقسقرًا طؾك الـاس، وطقكًا لفؿ طؾك أداء شعائرهؿ 

التل خرجقا مـ ديارهؿ لؾؼقام هبا، كؿا وقػت الؿساجد والتؽايا الؿؾحؼة هبا يف 

 كافة مـاصؼ الدولة اإلسالمقة.

والجامعات والؽتاتقب ويف جاكب حػظ العؼؾ: وجدت الؿدارس  

والؿؽتبات.. إلخ، وقد أققؿ بجاكب الؿساجد يف ديار اإلسالم ممسسات وقػقة، 

تؽػؾ مجاكقة التعؾقؿ، أصؾؼ طؾقفا الؽتاتقب، بحقث يقفر لؾطؾبة كؾ ما يحتاجقكف 

مـ ألقاح وأقالم ومداد..، وُيْدَفُع لؾؿعؾؿقـ فقفا رزٌق يؽػقفؿ حاجاهتؿ: كل 

 ػال..يـؼطعقا لرطاية إص

كؿا اكتشرت الؿدارس يف أصراف الدولة اإلسالمقة، وبؾغ طدد الؿدارس يف  

دمشؼ وحدها أوائؾ الؼرن السابع الفجري أربعؿائة مدرسة مقققفة، كان يممفا 

 الػؼراء وإغـقاء معا، وبؾغ طدد الؿدارس ببقت الؿؼدس كحق سبعقـ مدرسة.

هذا الؿجال مـ أهؿ ما وجدت الؿؽتبات، و -أيضا  -ويف الؿجال العؾؿل  
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تـافس بف القاقػقن، بؼصد الـػع والتؼدم والرقل لؾعؾؿاء والطالب، فقجدت دور 

الؽتب، ودور العؾؿ، وبققت الحؽؿة، وقد بؾغ طدد الؿؽتبات ببغداد مئة مـ دور 

 الؽتب. 

ويف جاكب حػظ الـػس: وجدت الؿشايف والبقؿارستاكات، ووجدت داخؾ  

ومراكز لألصباء، إضافة إلك الؿطاطؿ والؿطابخ لتؼديؿ الؿستشػقات معاهد صبقة 

إغذية الطبقة، والؿساكـ والغرف التل يسؽـفا إصباء والعامؾقن يف 

الؿستشػقات. وقد وقػ الؿؾقك وإمراء والؿقسرون الؿحسـقن وإصباء 

أكػسفؿ مستشػقات ومراكز صحقة، وخصصقا أحقاء صبقة ومدكًا صحقة، وقد بؾغ 

 .(1)كحق خؿسقـ مستشػك -طؾك سبقؾ الؿثال  -شػقات بؼرصبة طدد الؿست

كؿا وقػ الؿسؾؿقن يف الؿجال العسؽري السالح والخقؾ، ووقػت إربطة  

طؾك الؿجاهديـ: لقؼقؿقا هبا ويحرسقا طـ صريؼفا بالد اإلسالم مـ كؾ طدوان، 

ة وصرفت لفؿ مـفا الـػؼات القافرة، وجفزوا بؽؾ ما يحتاجقن إلقف مـ ذخقر

 وصعام وشراب، ومـ ريعفا جفزوا بإسؾحة والخققل والـَِّبال.

لؼد كاكت إوقاف اإلسالمقة تخػػ طـ كاهؾ الدولة طبئًا كبقرًا يف مجال  

اإلكػاق الصحل والتعؾقؿل والعسؽري، وحتك أوقاف الخدمات والؿرافؼ العامة: 

ل الؿشروطات وٓ شؽ أن ذلؽ يدفع الدولة إلك بذل الؿزيد مـ الجفقد يف مجا

العامة اإلكتاجقة، التل تزيد مـ معدٓت الـؿق آقتصادي، وتحؼؼ الؿزيد مـ 

  فرص العؿؾ والتشغقؾ: وبالتالل الؿزيد مـ آستؼرار آقتصادي. 

                                                           

، كدوة أهؿقة "لؿحة طـ الققػ والتـؿقة يف الؿاضل والحاضر"محؿد الحبقب: . الخقجة،(1)

 . 161-143، ص 1996إوقاف اإلسالمقة يف طالؿ الققم، لـدن، 
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 إٌزبئظ ٚاٌزٛص١بد
 

 :٘يف ختاً ِزا البشح ميهَ تٕضٗح أبشص الٍتاٟر فٗىا ٖأت 

ئج إيجابقة طؾك آستؼرار يمدي العؿؾ الخقري اإلسالمل إلك كتا 

آقتصادي بشؽؾ تؾؼائل: كظرا ٕن إطؿال الخقرية يػرتض أن تزداد يف حآت 

 الشدة أو آكؽؿاش، كؿا تتجف إلك آكخػاض يف حآت التقسع أو التضخؿ.

تختؾػ إطؿال الخقرية يف كتائجفا وآثارها آقتصادية باختالف أشؽالفا  

 ٓختقارية، الدائؿة أو الؿقسؿقة.وصبقعتفا اإللزامقة أو ا

العؿؾ الخقري اإلسالمل لف أهؿقة بالغة يف تحؼقؼ كافة أشؽال آستؼرار  

آقتصادي والؿالل، شريطة وجقد تـسقؼ كامؾ بقـ جؿقع ممسسات العؿؾ 

الخقري، واكسجام كامؾ مع السقاسات آقتصادية الؿالقة والـؼدية التل تؿارسفا 

 مختؾػ أجفزة الدولة.

يؿؽـ أن تمدي إطؿال الخقرية إلك كتائج سؾبقة يف حالة وجقد تضارب  

يف إهداف بقـ ممسسات العؿؾ الخقري، أو تـاقض مع السقاسات آقتصادية 

 التل تـتفجفا الدولة. 

يؿؽـ أن يمدي العؿؾ الخقري إلك كتائج سؾبقة يف حال غقاب التـسقؼ  

دم وجقد مجؾس طام لؾتـسقؼ الؽامؾ بقـ مختؾػ ممسسات العؿؾ الخقري، وط

 والتشاور بقـ هذه الؿمسسات.

تعترب فريضة الزكاة مـ أهؿ أدوات العؿؾ الخقري اإللزامقة، والتل يؿؽـفا  

أن تحؼؼ آستؼرار آقتصادي وآجتؿاطل، ولؽـ واقع  -إذا ما تؿ تػعقؾفا  -

o  p 
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 ممسسات الزكاة يف الؿجتؿعات الؿعاصرة ٓ زال ضعقػًا.

الققػ مـ أهؿ ممسسات العؿؾ الخقري التطقطقة، والتل تعترب ممسسة  

 يؿؽـ تطقيرها وتػعقؾفا بؿا يمدي إلك تحؼقؼ كتائج إيجابقة.

تعؿؾ أجفزة العؿؾ الخقري متضافرة مع إجفزة التشريعقة إخرى طؾك  

 تحؼقؼ الؿصالح الضرورية والحاجقة والتحسقـقة لؾؿجتؿع.

 :التٕصٗات 

ممسسات العؿؾ الخقري: مـ أجؾ تحؼقؼ ضرورة التـسقؼ بقـ كافة  

 أفضؾ الـتائج، بليسر الطرق وإسالقب.

ضرورة تػعقؾ التشريعات الخاصة بالعؿؾ الخقري: بؿا يمدي إلك زيادة  

مقارده الؿالقة، ويـظؿ صرق جؿع إمقال واستثؿارها وتقجقففا إلك الجفات 

 الخقرية الؿختؾػة.

ري وأجفزة الدولة الؿختؾػة، ضرورة التـسقؼ بقـ ممسسات العؿؾ الخق 

الؿالقة والـؼدية وآجتؿاطقة: وذلؽ تجـبا لالزدواجقة والتضارب بقـ السقاسات 

 آقتصادية الؿختؾػة.

يـبغل طؾك الؿمسسات الخقرية الرتكقز طؾك تؼديؿ التربطات الـؼدية يف  

حآت آكؽؿاش، وطؾك التربطات العقـقة يف حآت التضخؿ: اكسجاما مع 

 قاسات الـؼدية والؿالقة. الس

ٓ بد مـ إخذ بإسالقب الػـقة والتؽـقلقجقة الحديثة يف إطؿال  

الخقرية، بؿا يحػظ حؼقق الـاس، ويمدي إلك آستخدام إمثؾ لؾؿقارد الؿالقة 

 الخقرية.

تػعقؾ ممسسات اإلطالم الخقري، مـ خالل إيجاد قـاة فضائقة خقرية،  

 ذا الؿجال.ومجالت وصحػ متخصصة يف ه
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َخريقش، حسـل طؾل، وآخرون: آستثؿار والتؿقيؾ بقـ الـظرية  

 .1999والتطبقؼ، دار زهران، طؿان، 

لؿحة طـ الققػ والتـؿقة يف الؿاضل ": الُخقجة، محؿد الحبقب 
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 ٍِخص
العؿؾ الخقري يف التـؿقة آقتصادية وما هتدف هذه الدراسة إلك بقان دور 

يؼدمف يف الؿجآت كافة ومـ أهؿفا الؿجال آقتصادي، وكذلؽ آثاره يف 

آستؼرار آقتصادي، كظًرا لؿا يـجؿ طـ آستؼرار آقتصادي مـ آثار كػسقة 

واجتؿاطقة وسقاسقة مالئؿة لزيادة معدٓت الـؿق والتؼدم يف الؿجآت كافة، 

أغراض الدراسة استخدم الباحث إسؾقب القصػل التحؾقؾل، لؽقكف  ولتحؼقؼ

يـاسب هذه الظاهرة: باإلضافة إلك إسؾقب آستؼرائل طـ صريؼ الرجقع 

 لألدب الؿتعؾؼ بؿقضقع العؿؾ الخقري. 

وخؾصت الدراسة لؿجؿقطة مـ الـتائج أهؿفا ما يؾل: العؿؾ الخقري يؿثؾ 

تدوم وتستؿر وتتطقر بدوام واستؿرار وتطقر ققؿة إسالمقة، وطؿؾقة إكساكقة 

اإلكساكقة وحاجاهتا يف كؾ زمان ومؽان، إذ تبقـ الدراسة أن العؿؾ الخقري يمدي 

دوًرا حققيًّا يف تـؿقة الؿجتؿع، وكذلؽ يساهؿ بشؽؾ فاطؾ وهام يف إحداث التـؿقة 

الؿـشقدة يف مختؾػ الؿجآت، العؿؾ الخقري لف أهؿقة بالغة يف تحؼقؼ 

ٓستؼرار آقتصادي شريطة وجقد تـسقؼ كامؾ واكسجام مع السقاسات ا

 آقتصادية الؿالقة والـؼدية التل تؿارسفا مختؾػ أجفزة الدولة. 

كؿا تقصؾت الدراسة لؿجؿقطة مـ التقصقات أهؿفا ما يؾل: العؿؾ طؾك 

، تػعقؾ العؿؾ الخقري وتـشقطف يف الؿجتؿع لؽل يتؿؽـ مـ الؼقام بدوره التـؿقي

تػعقؾ أسس التـسقؼ والشراكة والتعاون وتؽامؾ إدوار ما بقـ الؿمسسات 

الخقرية والؼطاطقـ الحؽقمل والخاص، هبدف القصقل لؾفدف الؿـشقد وهق 

دفع طجؾة التـؿقة، ودراسة التجارب الدولقة يف مجال العؿؾ الخقري والتطقطل 

 تـا.اوآستػادة مـفا لؿجتؿع
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 ؾشاٌفصً األٚي/ خطخ اٌج
 ِمذِخ

تعد التـؿقة مطؾًبا شرطقًّا وإكساكقًّا واجتؿاطقًّا وطالؿقًّا، وٓ تتحؼؼ طؾك كحق 

جقد إٓ بتضافر الجفقد الجؿاطقة الؿسئقلة وهل: الؼطاع الحؽقمل، والؼطاع 

الخاص، والؼطاع الخقري، ففل مـ أساسقات وأركان الـفقض بالؿجتؿعات، 

ا وبارًزا يف شتك أكقاع التـؿقة سقاء لذلؽ أصبح الؼطاع الخقري يؿثؾ دوًرا  مفؿًّ

أكاكت اقتصادية أم اجتؿاطقة أم بشرية: حقث إكف ذو طالقة مباشرة بالخدمات 

 التعؾقؿقة والطبقة وآجتؿاطقة والديـقة واإلغاثقة واإلكساكقة وآقتصادية. 

وحقث إن الدول اإلسالمقة ما تزال تخقض معركة الـفضة والتـؿقة مـذ كحق 

مـ قرن بعد آكحطاط والتخؾػ الؾذيـ أصاباها، حقث إن البحث يف مجال  أكثر

التـؿقة يرتبط ارتباًصا وثقًؼا بدراسة الؿقارد التؿقيؾقة الالزمة إلكجاحفا وذلؽ ٕن 

الؼقام بعؿؾقة تـؿقية كاجحة يتطؾب تقفقر الؿقارد الؿادية والؿالقة والبشرية 

ارد الؿالقة الالزمة لعؿؾقة التـؿقة مـ الؽافقة، ويؿؽـ لؾدول الحصقل طؾك الؿق

مقارد محؾقة أو الؾجقء لؾؿقارد الخارجقة، إٓ أن الدراسات آقتصادية تمكد 

طؾك أن ما يؽتـػ الؾجقء إلك الؿقارد الخارجقة مـ مخاصر قد هتدد مسقرة التـؿقة 

 كػسفا وتعرقؾ كجاحفا ودخقل كثقر مـ الدول يف فخ الؿديقكقة الخارجقة.

تؿع الرشقد هق الؿجتؿع الذي يعتؿد طؾك إمؽاكقاتف، ويقضػ خرباتف فالؿج

وصاقاتف يف سبقؾ آرتؼاء بلوضاطف، فلدبقات التـؿقة الحديثة تصػ العؿؾ الخقري 
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، باطتباره ثروة طامة يؿتؾؽفا الؿجتؿع، وبؿراجعة (1)برأس الؿال آجتؿاطل

ققؿة إكساكقة كربى  الرتاث الحضاري يف اإلسالم كجد أن العؿؾ الخقري يؿثؾ

تتؿثؾ يف العطاء والبذل بؽؾ أشؽالف، ففق سؾقك حضاري حل ٓ يؿؽـف الـؿق 

سقى يف الؿجتؿعات التل تـعؿ بؿستقيات متؼدمة مـ الثؼافة والقطل 

والؿسمولقة، ففق يؾعب دوًرا مفًؿا وإيجابقًّا يف تطقير الؿجتؿعات وتـؿقتفا، حقث 

المقة الشامؾة بلبعادها الؿختؾػة آقتصادية كان وما زال أحد أسس الـفضة اإلس

وآجتؿاطقة والسقاسقة والعؾؿقة، ويدخؾ العؿؾ الخقري ضؿـ إصار الصدقات 

وفضائؾ إطؿال التل حث طؾقفا آسالم لتقفقر مصدر ثابت ومستؿر لتؿقيؾ 

 وسد حاجات الؿجتؿع الؿختؾػة.

وخاصة مع اتساع الفقة ويؽتسب العؿؾ الخقري أهؿقة متزايدة يقًما بعد يقم، 

بقـ مقارد الحؽقمات وازدياد احتقاجات الشعقب حقث برز دور العؿؾ الخقري 

لسد تؾؽ الػجقة ولؿ تعد الحؽقمات قادرة طؾك تقفقر احتقاجات أفرادها 

ومجتؿعاهتا سقاء يف البؾدان الؿتؼدمة أو الـامقة، ومـ الؿتققع ازدياد تـامل دور 

إزمات آقتصادية وآجتؿاطقة، وما يرتتب طؾقفا  الؼطاع الخقري كتقجة تػاقؿ

مـ تراجع يف الخدمات الحؽقمقة، كتقجة تبـل الحؽقمات لسقاسات اإلصالح 

آقتصادي يف الققت الحاضر، التل تعـل التحقل كحق اقتصاد السقق 

والخصخصة وما يرتتب طؾك ذلؽ مـ تراجع يف الخدمات الحؽقمقة الؿجاكقة 

                                                           

رأس الؿال آجتؿاطل: يشقر إلك أثار الرباكقة التل تـشل طـ تػاطؾ إفراد يف الؼطاع إهؾل مع  (1)

ؾقة غقر حؽقمقة، هتدف إلك إكتاج سؾع وخدمات طامة بعضفؿ بعضًا يف جؿاطات، أو هقئات أه

تعقض طـ إخػاق الؼطاع العام أو الخاص يف إكتاجفا أو مؽؿؾة لفؿا يف حال إكتاجفا بشؽؾ 

 كاقص.
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 ة السقق. بعد اطتؿاد سقاس

  :ٛوؼهمٛ الذساط 

تربز مشؽؾة الدراسة يف معرفة اإلجابة طـ السمال الرئقس التالل: ما الدور 

الذي يؿؽـ أن يؼقم بف العؿؾ الخقري بقصػف أحد الؿصادر آختقارية والتطقطقة 

 يف تؿقيؾ التـؿقة آقتصادية الشامؾة وسد احتقاجات الؿجتؿع؟

  :ٛأِىٗٛ الذساط 

لتلمؾ يف واقع العؿؾ الخقري، ومدى تػاطؾ الؿجتؿع كدرك إهؿقة بالـظر وا

 التل اكتسبفا هذا العؿؾ والؿتؿثؾة فقؿا يؾل:

o  ارتباط العؿؾ الخقري بنحدى أهؿ شرائح الؿجتؿع، وهل صبؼة ذوو

 الدخقل الؿـخػضة أو الؿعدومة التل أمر اهلل طز وجؾ باإلحسان إلقفا.

o مؼقاًسا وتؼقيًؿا لؿستقى رقل إمؿ  كجاح العؿؾ الخقري وممسساتف يعد

وإفراد والدول، وطاماًل مـ طقامؾ التقازن بقـ إغـقاء والػؼراء سقاء كاكقا 

 . ًٓ  أفراًدا أو جؿاطات أو دو

o  ،العؿؾ الخقري يساطد طؾك تـؿقة اإلحساس بالؿسمولقة لدى الؿشاركقـ

 ويشعرهؿ بؼدرهتؿ طؾك العطاء.

o ا يف آقتصاد: كذلؽ تـبع أهؿقة هذه الدراس ة يف كقهنا تغطل جاكًبا مفؿًّ

 وهق دور الـشاصات الخقرية يف التـؿقة آقتصادية يف آقتصاد اإلسالمل.
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 :ٛأِذاف الذساط  

 يؿؽـ تقضقح أهداف الدراسة مـ خالل الـؼاط التالقة:

o .التعرف طؾك مػفقم العؿؾ الخقري وأكقاطف ومجآتف 

o ٓقتصاد، وإطادة تقزيع الدخؾ بقـ فئات إضفار دور العؿؾ الخقري يف ا

 الؿجتؿع. 

o .تقضقح الدور التـؿقي لؾعؿؾ الخقري يف مختؾػ الؿجآت 

o  الخروج بتقصقات مالئؿة قد تسفؿ يف تدطقؿ العؿؾ الخقري وتطقيره

 وبالتالل تعزيز التـؿقة آقتصادية.

 :ٛوٍّذٗٛ الذساط 

قصػل التحؾقؾل لؽقكف لتحؼقؼ الغرض مـ الدراسة سُقستخَدم إسؾقب ال

يـاسب هذه الظاهرة، حقث سُقعتَؿد طؾك الؿصادر الثاكقية مثؾ: الؽتب 

يات والؿؼآت وإبحاث والؿجآت روالؿجالت العؾؿقة الؿتخصصة والدو

ومقاقع اإلكرتكت، وإسؾقب آستؼرائل طـ صريؼ الرجقع لألدب الؿتعؾؼ هبذا 

 الؿقضقع. 
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 الفصل الجاني

 َٙٛ اٌز١ّٕخ ٚاٌؼًّ اخلريٞ ِٚششٚػ١زِٗف 
 ٚأُ٘ رلبالرٗ يف اإلعالَ 

يف هذا الػصؾ سقف كتـاول مػفقم كؾ مـ التـؿقة آقتصادية وكذلؽ العؿؾ 

 الخقري يف اإلسالم باإلضافة لتقضقح أهؿ مجآتف. 

  الفهش االقتصادٙ: املبشح األٔه/ تعشٖف التٍىٗٛ يف 

لؾتـؿقة آقتصادية يف الػؽر  لػؽر القضعل:تعريػ التـؿقة آقتصادية يف ا

القضعل تعاريػ طديدة بعدد الؿػؽريـ الذيـ تؽؾؿقا يف التـؿقة آقتصادية 

واختالف وجفات كظرهؿ، غقر أكف طـد الحديث طـ تعريػ التـؿقة آقتصادية 

دة فؽالهؿا يعـل زيا ،(1)تثار قضقة التػرقة بقـ الـؿق آقتصادي والتـؿقة آقتصادية

أي  –الطاقة اإلكتاجقة لالقتصاد، ويؿقؾ البعض إلك الؿساواة بقـ التعريػقـ 

حقث إن كؾقفؿا يعـل التغقر إلك إحسـ وإفضؾ، إٓ  –استخدامفؿا مرادفقـ 

(. وكظًرا 2116أن إجؿاع ُكتَّاب التـؿقة طؾك التػرقة بقـفؿا)طجؿقة وآخرون، 

                                                           

( الـؿق آقتصادي: يعـل حدوث زيادة يف إجؿالل الـاتج الؿحؾل أو إجؿالل الدخؾ الؼقمل، إمر 1)

الدخؾ الػردي الحؼقؼل مع مرور الزمـ. أما التـؿقة  الذي يمدي لتحؼقؼ زيادة يف متقسط

آقتصادية: ففل العؿؾ التل مـ خاللفا تتحؼؼ زيادة يف متقسط كصقب الػرد مـ الدخؾ الحؼقؼل 

طؾك مدار الزمـ، وتحدث مـ خالل تغقرات يف كؾ مـ هقؽؾ اإلكتاج وكقطقة السؾع والخدمات 

 قزيع الدخؾ لصالح الػؼراء.الؿـتجة، إضافة إلك إحداث تغققر يف هقؽؾ ت
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الدراسات آقتصادية فؼد تعددت  لؾؿؽاكة الؿرمققة لؾتـؿقة آقتصادية بقـ

التعاريػ، التل يؿؽـ تقضقحفا يف الؿػفقم التالل باطتباره أشؿؾفا حقث يرى 

طؿؾقة إرادية  الباحث أن التـؿقة آقتصادية بؿعـاها القاسع الؿتعدد إبعاد هل:

مـظؿة ومخطط لفا وذات أبعاد مركبة، تتضؿـ إلك جاكب الـؿق آقتصادي 

ًٓ إحداث تغققرات جذرية جقهرية يف البـك )الفقاكؾ( وتقزيع ثؿاره  تقزيًعا طاد

آقتصادية والسقاسقة وآجتؿاطقة والثؼافقة، ويف هقاكؾ الؿمسسات القصـقة ويف 

أكؿاط السؾقك ومقاقػ واتجاهات الؿقاصـقـ كحق التـؿقة مـ أجؾ تقفقر الحقاة 

 .اإلكساكقة الؿادية والروحقة الؽريؿة لؾػرد والؿجتؿع

لؿ يؽـ لػظ التـؿقة آقتصادية تعريػ التـؿقة آقتصادية يف الػؽر اإلسالمل: 

شائًعا يف الؽتابات اإلسالمقة إولك، إٓ أن الؿعـك قد استخدم كثقًرا بللػاظ 

مختؾػة مـفا: العؿارة والتؿؽقـ والـؿاء والتثؿقر والسعل يف إرض وإصالح 

اظ ومرتادفاهتا يف الؼرآن الؽريؿ ويف وإحقاء إرض، وقد ورد بعض هذه إلػ

بعض إحاديث الـبقية الشريػة، وضفرت بقضقح يف كتابات إئؿة والعؾؿاء 

وخطبفؿ يف طصقر اإلسالم الؿبؽرة والقسقطة، ويعد مػفقم العؿارة الؿستؿد مـ 

ًٓ مـ مػفقم 61]هقد: (ىئ ی ی ی ی جئ)ققلف تعالك: [ ، أكثر شؿق

ـك القضعل ويزيد طؾقف، ٕن العؿارة يف الػؽر آقتصادي التـؿقة آقتصادية بالؿع

اإلسالمل تعـل تحؼقؼ الـفقض يف جؿقع جقاكب وقطاطات الحقاة بؿا فقفا 

 (. 2115)الشايجل،  الجقاكب آقتصادية والؿادية

ت مػفقم التـؿقة لوبعد آصالع طؾك طديد مـ التعريػات التل تـاو

التـؿقة آقتصادية مـ مـظقر الباحث أن آقتصادية مـ مـظقر إسالمل يرى 

: تدخؾ ضؿـ مػفقم العؿارة الذي يعد أطؿ وأشؿؾ مـ إسالمل بؿعـاها القاسع
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مجرد التـؿقة آقتصادية، ومعـك ذلؽ الـفقض بؿختؾػ مجآت الحقاة 

اإلكساكقة مـ أجؾ بـاء اإلكسان الصالح التؼل، لقؽقن بحؼ خؾقػة اهلل يف أرضف مع 

إسالقب العؾؿقة والتؼـقة هبدف إحداث التغققر الجذري والفقؽؾل  إخذ بجؿقع

لؿختؾػ الـظؿ الػؽرية وآقتصادية وآجتؿاطقة والسقاسقة...إلخ، مـ أجؾ 

وبالتالل آكتؼال بالؿجتؿع مـ  (2)والحاجات العامة (1)تقفقر الحاجات الػردية

 ذلؽ لألجقال الؼادمة. حالة الػؼر والتخؾػ إلك حالة التؼدم والحضارة مع ضؿان

  :ْاملبشح الجاٌ٘/وفًّٕ العىن ارتريٙ يف اإلطالً ٔوؼشٔعٗت 

 قد وضع طدد مـ العؾؿاء والباحثقـ تعريػات طدة لؾعؿؾ الخقري، مـفا:

أكف الـػع الؿادي أو الؿعـقي الذي يؼدمف اإلكسان لغقره، مـ دون أن يلخذ 

ا لف أكرب مـ الؿؼابؾ الؿادي، قد يؽقن طؾقف مؼاباًل ماديًّا، ولؽـ لقحؼؼ هدًفا خاصًّ 

طـد بعض الـاس الحصقل طؾك الثـاء والشفرة، أو كحق ذلؽ مـ أغراض الدكقا، 

والؿممـ يػعؾ ذلؽ ٕغراض تتعؾؼ بأخرة، رجاء الثقاب طـد اهلل، والدخقل يف 

جـات الـعقؿ، فضالً طؿا يـالف يف الحقاة مـ بركة وحقاة صقبة، وسؽقـة كػسقة، 

 دة روحقة ٓ تؼدر بثؿـ طـد أهؾفا.وسعا

: بلكف هق طؿؾ يشرتك فقف جؿاطة مـ الـاس لتحؼقؼ مصؾحة ويعرف أيًضا

طامة، وأغراض إكساكقة أو ديـقة أو طؾؿقة أو صـاطقة أو اقتصادية، بقسقؾة جؿع 

                                                           

( الحاجات الػردية: وهل التل تضؿـ لإلكسان حقاتف وكرامتف وقدرتف طؾك آستؿرار يف طؿارة 1)

 إرض وهل الطعام والشراب والؾباس والؿسؽـ وإمـ.

( الحاجات العامة: وهل التل تسفؿ يف ققام مجتؿع ققي مـ جؿقع الـقاحل الصحقة والثؼافقة 2)

 وآجتؿاطقة وآقتصادية والعسؽرية لقمدي دوره يف هذه الحقاة. والرتبقية
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التربطات وصرففا يف أوجف إطؿال الخقرية، بؼصد كشاط اجتؿاطل أو ثؼايف أو 

اية أو الؿعاوكة ماديًّا أو معـقيًّا داخؾ الدولة وخارجفا مـ غقر إغاثل، بطرق الرط

قصد الربح لؿمسسقفا، سقاء ُسِؿل إغاثة أو جؿعقة أو ممسسة أهؾقة أو هقئة أو 

 (.2112مـظؿة خاصة أو طامة)مفدي، 

ورد كثقر مـ أيات الؽريؿة  مشروطقة العؿؾ الخقري يف اإلسالم:

ك العؿؾ الخقري أو أحد مرادفاتف، حقث جاءت وإحاديث الشريػة التل تدل طؾ

الدٓلة بصقغ شتك، بعضفا: أمر بف، أو ترغقب فقف، وبعضفا: هنل طـ ضده، أو 

الخقر، وبعضفا ذم لؿـ ٓ يػعؾ فعؾفؿ، وبعضفا  لتحذير مـف، وبعضفا مدح لػاطؾ

ف أو يُثـك طؾك فعؾ الخقر يف ذاتف، وبعضفا يُثـك طؾك الدطقة إلقف، أو التعاون طؾق

فالؼرآن الؽريؿ حافؾ بؽثقر مـ أيات التل تدل طؾك مشروطقة  التـافس فقف.

العؿؾ الخقري أو أحد مرادفاتف، والحث طؾقف وبقان فضؾف، وكذكر مـفا طؾك سبقؾ 

 (ڱ ڱ ں ں)الؿثال ٓ الحصر ما يؾل: قال تعالك:

      ڭ ڭ ) :[، وقال تعالك77]الحج: 

 [.115]آل طؿران: (ڭ

طؾك أطؿال الخقر  ملسو هيلع هللا ىلصإدلة مـ السـة الـبقية ففل كثقرة حقث حث الـبل  أما

طؿقمًا وطؾك إغاثة الؿؾفقف خاصة، وقد كان قدوة وأسقة حسـة يف بقان أهؿقة 

ترابط الؿجتؿع، فؽان أجقد مـ الريح الؿرسؾة، وكان رحقًؿا بالؿممـقـ، ططقفًا 

طػ طؾك القتامك، ويتعفد رؤوًفا، حقث كان يعقد الؿرضك، ويرحؿ إرمؾة، ويع

طـ أبل هريرة طـ الـبل  أبـاء الشفداء، وذلؽ يف أحاديث كثقرة: كذكر مـفا ما يؾل:

َس  َمـ»أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلص كقا، كَرِب  مـ ُكربةً  طـ ُمسؾؿٍ  كػَّ َس  الدُّ مـ ُكربةً طـفُ  اهللُ  كػَّ

َر اهلُل طؾقِف يفُكَرِب  َر طؾك ُمعسٍر يسَّ كقا وأخرِة، وَمـ سرتَ يقِم الؼقامِة، وَمـ يسَّ  الدُّ
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كقا وأخرِة، واهلُل يف طقِن العبِد ما كاَن العبُد يف طقِن  مسؾًِؿا سرتَُه اهلُل طؾقف يف الدُّ

 .(1)«أخقف

  :ٙاملبشح الجالح/زتاالت العىن ارتري 

طؾك الرغؿ مـ أن إطؿال الخقرية لفا أشؽال طديدة ومجآت متـقطة إٓ 

وىف اتجاه واحد يـعؽس بشؽؾ إيجابل طؾك الؿجتؿع، ويشارك يف  أهنا تعؿؾ معًا

إحداث التـؿقة التل تسعك الؿجتؿعات والدول لتحؼقؼفا. لذلؽ فؼد ارتلى 

الباحث أن ُيؼسؿ مجآت العؿؾ الخقري إلك مجآت رئقسة تجؿع شتك مظاهر 

 العؿؾ الخقري، وهل طؾك كحق ما يؾل:

  الذٖين: أٔاّل/ زتاه الذعٕٚ ٔاإلسػاد 

والتقطقة واإلرشاد، وتذكقر الـاس  ،وهق كؾ ما يتعؾؼ بالدطقة إلك اهلل تعالك

بػضائؾ اإلسالم، وبقان الـتائج الؿرتتبة طؾك تطبقؼ الشريعة اإلسالمقة الغراء يف 

جؿقع الؿجآت آجتؿاطقة، وآقتصادية، والصحقة، والبقئقة، واإلدارية، وغقر 

(. كؿا أن الدطقة إلك اهلل طز وجؾ 1997)مشاط، ذلؽ مـ الؿجآت الحقاتقة

مجالفا واسع وٓ تتؼقد بؿؽان أو زمان، وتشؿؾ الػرد والؿجتؿع وتؿتد خدمات 

هذا الؿجال إلك خارج القصـ وهدففا كشر اإلسالم والدطقة إلقف)العؿري 

(. ويؿؽـ تحؼقؼ الدطقة مـ قبؾ جؿقع الؿتخصصقـ كال 1997والصريصري، 

                                                           

(، 2699(صحقح مسؾؿ، كتاب الذكر، باب فضؾ آجتؿاع طؾك تالوة الؼرآن وطؾك الذكر، برقؿ )1) 

(، وســ ابـ ماجف، كتاب اإليؿان، باب فضؾ العؾؿاء الحث طؾك صؾب العؾؿ، برقؿ 4/2174)

كتاب أبقاب الرب والصؾة، باب ما جاء يف السرت طؾك الؿسؾؿ، (، وســ الرتمذي، 1/82(، )225)

 (.4/326(، )1931برقؿ )
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فؿـ خالل الؿقاطظ والؿحاضرات والـدوات والؿمتؿرات  يف مجال تخصصف،

والـشرات الديـقة الؿتـقطة والؽتب اإلسالمقة والربامج والؿقاقع طؾك الشبؽة 

 الدولقة وبـاء الؿراكز اإلسالمقة.

ويبدو لؾؿتابع أن معظؿ الؿجال الخقري يف البؾدان اإلسالمقة ذو صؾة بالديـ، 

مسسات متديـقن، كؿا أكف ُتؼام الجؿعقات والسبب أن الؼائؿقـ طؾك هذه الؿ

الخقرية مـ مـطؾؼ ديـل تعبدي، مؿا يؿـحفا ققة فقق ققهتا يف البعديـ آجتؿاطل 

والتـظقؿل، وتـشط هذه الجؿعقات يف مجال بـاء الؿساجد وصقاكتفا، وكذلؽ 

تعؾقؿ العؾؿ الشرطل، وتخريج الدطاة وإئؿة والعؾؿاء، وكشر الدطقة بالحؽؿة 

قطظة الحسـة، وتبصقر الـاس بشمون ديـفؿ، باإلضافة إلك تخريج حػظة والؿ

 (. 2118لؾؼرآن الؽريؿ )إغبارية، 

  :٘ثاٌّٗا/ اجملاه االدتىاع 

ويركز هذا الؿجال طؾك معالجة الظقاهر السؾبقة يف الؿجتؿع، والعؿؾ طؾك 

قي فقفؿ إحالل البدائؾ اإلسالمقة مؽاهنا لبـاء مجتؿع متحاب متعاون يساطد الؼ

 ملسو هيلع هللا ىلصالضعقػ، وترتكز هذه الخدمات طؾك رطاية إيتام التل حث طؾقفا الرسقل 

أكا وكافؾ القتقؿ يف الجـة هؽذا، وأشار بالسبابة والقسطك وفرج »حقث قال: 

، والعـاية بإرامؾ والؿطؾؼات والؿساكقـ، ورطاية الؿشرديـ (1)«بقـفؿا شقئا

الؿجتؿع والعؿؾ طؾك إصالح أحقالفؿ  والؿـحرفقـ يف (2)وأسر السجـاء والؾؼطاء

                                                           

، برقؿ ملسو هيلع هللا ىلص( صحقح البخاري، كتاب فضائؾ الؼرآن، باب كان جربيؾ يعرض الؼرآن طؾك الـبل 1)

(، وســ الرتمذي، كتاب أبقاب الرب والصؾة، باب ما جاء يف رحؿة القتقؿ 6/186(، )4998)

 (.4/321(، )1918وكػالتف، برقؿ )

 ( الؾؼقط يف الشرع: هق الؿقلقد الذي ٓ يعرف لف أب وٓ أم.2)
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وإطادة دمجفؿ يف الؿجتؿع، وبـاء دور لؾعجزة والؿسـقـ الذيـ لقس لفؿ معقؾ، 

والعؿؾ طؾك حؾ الؿشؽالت إسرية لتقثقؼ أواصر الؿحبة يف إسرة وبقـ أفراد 

الؿجتؿع، كؿا تتضؿـ إصالح ذات البقـ إلحالل الؿحبة والؿقدة بدل التباغض 

العؿؾ طؾك معالجة الػؼر مـ خالل تؼديؿ الؿعقكات والؿساطدات، والشحـاء و

والحث طؾك الزواج والؿساطدة يف ذلؽ إلبعاد الؿجتؿع طـ الرذيؾة، كذلؽ 

تؼديؿ الخدمات لؾـساء والػتقات ضحايا العـػ الجسدي والجـسل وغقره، 

وإقامة أصر مـاسبة تممـ حؿاية لفـ وتحسقـ ضروف حقاهتـ)طؾقان، بدون 

 خ(.تاري

  :ثالجّا/ اجملاه التعمٗى٘ ٔالجكايف 

فؼد شرف الؼرآن الؽريؿ العؾؿ والؿتعؾؿقـ، وقضك الشرع بلن صؾب العؾؿ 

فريضة، وطؾك هذا يؽقن تقفقر لقازم التعؾقؿ فريضة تحؼقًؼا لؼصد 

(. لذلؽ يتضؿـ هذا الؿجال العؿؾ طؾك محاربة إمقة، 2111الشارع)السبفاين، 

ء مؿـ ٓ يستطقعقن آلتحاق بالتعؾقؿ، وإططاء دروس تؼقية وتعؾقؿ أبـاء الػؼرا

لؾطؾبة ضعاف التحصقؾ، وإطداد برامج خاصة لرطاية الؿقهبقـ وإذكقاء لصؼؾ 

مقاهبفؿ وتـؿقة قدراهتؿ بؿا يـعؽس إيجابقًّا طؾقفؿ وطؾك إمة جؿعقا)العؿري 

العامؾقـ (. كؿا يؿؽـ تؼديؿ برامج تدريبقة لؾشباب غقر 1997والصريصري، 

لتلهقؾفؿ، ومساطدهتؿ يف اكتساب الؿفارات والحصقل طؾك فرصة طؿؾ، لقتحقل 

الػرد إلك طـصر إكتاجل فاطؾ يف الؿجتؿع. كؿا يتضؿـ تؼديؿ دورات لؾـساء 

وبخاصة يف آقتصاد الؿـزلل، وذلؽ ٕهؿقة الدور الذي تؾعبف الؿرأة يف آقتصاد 

ؽـ مـ خاللفا الؿساطدة يف إطالة العائؾة الؿـزلل، وتلهقؾفـ طؾك مفـ مـزلقة يؿ

أو الحد مـ بعض الـػؼات: كلطؿال الخقاصة والحقاكة والرطاية الصحقة إسرية 
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وغقرها. ومـ أفضؾ أكقاع التعؾقؿ يف هذا الؿجال إقامة الؿراكز البحثقة 

الؿتخصصة التل تؿقل مـ العؿؾ الخقري، والتل تعـل بإبحاث وتؼديؿ 

تؾػ الؿجآت ذات الصؾة بالقاقع آقتصادي أو الرتبقي أو الؿشاورات يف مخ

الصحل أو البقئل، وما إلك ذلؽ. وكذلؽ العؿؾ طؾك تعؿقؼ القطل الثؼايف 

والػؽري وإدبل مـ خالل تـظقؿ الـشاصات والػعالقات والدورات التعؾقؿقة 

والتثؼقػقة، مـ أجؾ الـفقض بالؿجتؿع الؿسؾؿ يف هذا الؿجال)بـل طقسل، 

2116 .) 

  :ٛٗسابعّا/زتاه ارتذوات الصش 

سؾعة طامة أكد اإلسالم مشروطقة آحتقاج إلقفا: فحػظ الـػس واجب 

ومؼصد مـ مؼاصد التشريع، وكؾ ما يؾزم إلكؼاذ هذا الؿؼصد وقاية وطالجًا ففق 

: ملسو هيلع هللا ىلص(، حقث يؼقل الـبل 2111واجب يرتؼل بف الػرد وترتؼل بف إمة)السبفاين، 

، وبـاًء طؾك ذلؽ فنن (1)«وجؾ حقث خؾؼ الداء خؾؼ الدواء، فتداوواإن اهلل طز »

العؿؾ الخقري التطقطل يشؿؾ هذا الجاكب بؿا يتضؿـف مـ بـاء مراكز صحقة 

والؿساطدة يف بـاء مستشػقات خاصة بالػؼراء والؿحتاجقـ، وكذلؽ الؿختربات 

ة والرطاية الطبقة وتجفقز سقارات اإلسعاف وتؼديؿ الخدمات الطبقة الؿتـقط

الصحقة لغقر الؼادريـ والؿحتاجقـ مـ فئات الؿجتؿع، ومؼاومة إمراض 

الؿزمـة وإوبئة، وخاصة يف فئات كبار السـ والعجزة والؿعاققـ وإصػال، 

كذلؽ يتؿ تـظقؿ الحؿالت الصحقة التثؼقػقة لؿحاربة بعض الظقاهر السؾبقة 

                                                           

(، ومصـػ ابـ أبل شقبة، كتاب 21/51(، )12595( مسـد أحؿد: مسـد أكس بـ مالؽ، برقؿ )1)

( قال إركموط: إسـاده 5/31(، )23415الطب، باب مـ رخص يف الدواء والطب، برقؿ )

 حسـ.
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الصحل لؾؿجتؿع مؿا يسفؿ كالتدخقـ والؿخدرات، وهبدف رفع مستقى القطل 

 (.1997يف طؾؿقة التـؿقة آقتصادية)العؿري والصريصري، 

 :خاوظّا/ زتاه محاٖٛ الب٠ٗٛ ٔسعاٖٛ اذتٕٗاٌات 

إن أولك الـاس بالؿحافظة طؾك البقئة هؿ الؿسؾؿقن، حقث إن يف ديــا 

حػظ أحؽامًا وآدابًا إسالمقة كثقرة، ٓ يمدي آلتزام وآهتداء هبا إٓ إلك 

(، كؿا أن 1999الؿقارد، والؿحافظة طؾك البقئة، والعؿؾ طؾك تـظقػفا)بؽار، 

طـاية اإلسالم بشمون البقئة والحػاظ طؾقفا يليت مـ طـايتف باإلكسان كػسف، فبؼدر 

صالحقة هذه البقئة لؾحقاة السقية بؼدر ما يؽقن صالح اإلكسان واستؼراره. والبقئة 

ة حاجات اإلكسان الحقاتقة، وطؾك إفراد هبة اهلل، خؾؼفا سبحاكف لتؾبق

مقاردها الطبقعقة، بؿا يف ذلؽ الفقاء، والؿجتؿعات والدول، حؿايُتفا وتـؿقة

 (. 2111والؿـاخ، والؿاء، والبحر، والحقاة الـباتقة والحققاكقة)السبفاين، 

وبالتالل فنن هذا الؿجال يتؿثؾ بـشر الـظرة اإلسالمقة لؾبقئة، والسعل 

ة طؾقفا، إذ أن أي طبث بلي مـ مؽقكاهتا سقـعؽس سؾبًا طؾك التـؿقة. لؾؿحافظ

ويؿؽـ أن يتؿ ذلؽ مـ خالل إكشاء الؿمسسات والؿراكز الخقرية الفادفة لـشر 

القطل البقئل، والؼقام بحؿالت لـظافة البقئة ورطايتفا، وزراطة إشجار، 

حسـ استغاللفا بؿا ومؽافحة التصحر، والحػاظ طؾك الثروات الطبقعقة وترشقد و

يحؼؼ أفضؾ الـتائج طؾك الؿجتؿع. كؿا يساهؿ العؿؾ التطقطل بالؿحافظة طؾك 

كظافة البقئة مـ خالل الؿشاركة بحؿالت الـظافة، وتـظقؿ برامج وكشاصات بقئقة 

مختؾػة هتدف إلك الؿحافظة طؾك مؼقمات البقئة ومقاردها مـ التبذير والتؾقث، 

كػاق إمقال طؾك البقئة، وتحقيؾفا إلك مجآت أكثر وهذا مـ شلكف أن يحد مـ إ

 (.2116أهؿقة، وذات آثار إيجابقة يف الؿجتؿع )بـل طقسل، 
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 ًٓ أما فقؿا يخص رطاية الحققاكات فنن اإلسالم يـظر إلك طالؿ الحققان إجؿا

باهتؿام ٕهؿقتف يف الحقاة وكػعف لإلكسان، ولؽقكف قبؾ ذلؽ آية مـ آيات طظؿة 

بديع صـعف: ولذلؽ كثر الحديث طـ الحققان وحؼققف يف كثقر مـ الخالؼ و

مجآت التشريع اإلسالمل، حتك إن طددًا مـ السقر يف الؼرآن الؽريؿ جاءت 

والعـؽبقت،  بلسؿاء الحققاكات: مثؾ: سقرة البؼرة، وإكعام، والـحؾ، والـؿؾ،

(.ويـص الؼرآن كثقرًا طؾك تؽريؿ story.comhttp://islam ،2113والػقؾ)

الحققان، وبقان مؽاكتف، وتحديد مققعف لخدمة اإلكسان: فبعد أن بقَّـ اهلل يف سقرة 

الـحؾ قدرتف يف خؾؼ السؿقات وإرض، وقدرتف يف خؾؼ اإلكسان، أردف ذلؽ 

ۉ ې  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)بؼقلف:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ې ې ې ى ى ائ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

وقد استـبط الػؼفاء والؿػسرون مـ هذه أيات  [،8-5]الـحؾ:  (ٹ ڤ

يؾػت اكتباه اإلكسان إلك  سبحاكف كثقًرا مـ إحؽام والػقائد، فلشاروا إلك أن اهلل

ا  ضرورة آهتؿام بالحققان، والعـاية بف، والرتفؼ يف معامؾتف: ٕكف يمدي دورًا مفؿًّ

وىف هذا الؿجال فؼد جعؾ اإلسالم بابًا واسعًا لؾعؿؾ الخقري  ف.يف خدمت

التطقطل مـ خالل إكشاء الؿمسسات والؿراكز الخقرية الخاصة بالرفؼ 

بالحققاكات، كلوقاف الرفؼ بالحققان ومـ ذلؽ أوقاف لؾخققل الؿسـة وأوقاف 

اكات لؾطققر، وأوقاف خاصة لتطبقب الحققاكات الؿريضة، وأوقاف لرطاية الحقق

الؿسـة العاجزة، فػل كؾ ذي كبد رصبة أجر وإكرام الجقار مـ كرم 

السـة الـبقية الشريػة ذاخرة بإحاديث  (. كؿا أكـا كجد1998السجايا)السباطل، 

 وأهنا مـ أبقاب العؿؾ الخقري.  التك تدور كؾفا حقل رطاية الحققاكات والعـاية هبا

http://islamstory.com/
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  اهلل: طادطّا/ زتاه األوَ ٔادتّاد يف طبٗن 

يعد إمـ والدفاع مـ السؾع السقادية التل يتعقـ طؾك الؿجتؿع الؿسؾؿ أن 

يممـفا لرطاياه: وإدارة إمـ داخؾقًا وخارجقًا وإطداد شرائطف كاكت مـ أضفر 

(، ويؼقل يف ذلؽ 2111واجبات الدولة الؿسؾؿة وتؽالقػفا الشرطقة)السبفاين، 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )تعالك: 

ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ې ې

فتح باب  ملسو هيلع هللا ىلص[، كؿا أن الرسقل 61]إكػال:  (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

التطقع لؾجفاد يف سبقؾ اهلل واطتربه أفضؾ أكقاع التطقع. وبالتالل يؿؽـ الؿشاركة 

يف حؿاية البؾد مـ أي هتديد داخؾل أو خارجل، مـ خالل إقامة مراكز التدريب 

ف إلقف مـ معدات وأدوات، كؿا يضؿ ذلؽ لؾؿتطقطقـ وتؼديؿ كؾ ما يحتاجقك

دورات يف أطؿال الدفاع الؿدين والذي يشؿؾ اإلكؼاذ، واإلسعاف، واإلرشاد، 

وإصػاء الحرائؼ، وكجدة الؿحتاجقـ يف حآت الطقارئ والخطر)مشاط، 

(. كؿا يؿؽـ دفع إمقال الخقرية لتؿقيؾ الجفاد يف سبقؾ اهلل باطتبارها مـ 1997

طؾك اإلصالق كؿا فعؾ طثؿان بـ طػان رضل اهلل طـف طـدما جفز أفضؾ إطؿال 

وهق  ملسو هيلع هللا ىلصشفدت الـبل "جقش العسرة، حقث روى طبد الرحؿـ بـ خباب قال: 

يحث طؾك جقش العسرة فؼام طثؿان بـ طػان فؼال يا رسقل اهلل طؾل مائة بعقر 

ؼال يا بلحالسفا وأقتاهبا يف سبقؾ اهلل ثؿ حض طؾك الجقش فؼام طثؿان بـ طػان ف

رسقل اهلل طؾل مائتا بعقر بلحالسفا وأقتاهبا يف سبقؾ اهلل ثؿ حض طؾك الجقش فؼام 

طثؿان بـ طػان فؼال يا رسقل اهلل طؾل ثالث مائة بعقر بلحالسفا وأقتاهبا يف سبقؾ 

يـزل طـ الؿـرب وهق يؼقل ما طؾك طثؿان ما طؿؾ بعد  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل فلكا رأيت رسقل 
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 . (1)"عد هذههذه ما طؾك طثؿان ما طؿؾ ب

  :ٌٛٗطابعّا/ زتاه اإلغاثٛ ٔتعضٖض الكٗي اإلٌظا 

كثقرًا ما تتعرض مـاصؼ مختؾػة مـ العالؿ إلك كقارث صبقعقة كالزٓزل 

والرباكقـ والػقضاكات والحروب واكتشار إمراض أو إوبئة والحرائؼ وغقر 

والـؼدية  ذلؽ مـ الؽقارث، إمر الذي يتطؾب مزيًدا مـ الؿساطدات العقـقة

(. 2119والجفقد البشرية إلكؼاذ مـ يتعرضقن لؿثؾ تؾؽ الؽقارث)الجؿؾ، 

واإلسالم يػرض طؾك الؿسؾؿ أن يساطد أخاه الؿسؾؿ أو حتك أخقف اإلكسان، إمر 

الذي يحسـ مـ صقرة الؿسؾؿقـ أمام غقر الؿسؾؿقـ ويحببفؿ يف اإلسالم، أو 

ـ الحضارة اإلسالمقة، تبقـ كثقرًا كتؼل شرورهؿ. كؿا أن هـاك شقاهد تاريخقة م

مـ الشقاهد طؾك العؿؾ الخقري وكتائجف الطقبة طؾك غقر الؿسؾؿقـ مـ جفة، 

وطؾك اإلسالم مـ جفة أخرى، حقـ يمول اإلحسان إلك همٓء يف الـفاية إلك 

 (. 2118إسالمفؿ أو حقادهؿ)الؿجالل، 

  :ٙثاوٍّا/ اجملاه االقتصاد 

جآت السابؼة والؿجال آقتصادي، ففل حؾؼات ٓ كستطقع الػصؾ بقـ الؿ

متصؾة يف طؿؾقة التـؿقة، وهذا الؿجال ٓ يؼؾ أهؿقة طـ الؿجآت السابؼة، حقث 

إكف يـطؾؼ مـ خالل تشجقع الشباب طؾك الؽسب الحالل والعؿؾ الدائؿ وترك 

البطالة، وذلؽ مـ خالل تشجقع إكشاء الؿمسسات آقتصادية التل يؿؽـ أن 

كحق تؼدم الؿجتؿع، وكذلؽ الؼقام بدورات ومشاريع تلهقؾقة وتدريبقة يف تدفع 

                                                           

(، وســ الرتمذي، كتاب أبقاب الؿـاقب، برقؿ 27/247(، )16696)( مسـد أحؿد، برقؿ 1)

 (، ضعػف إلباين.5/625(، )3711)
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(.ويف هذا الؿجال يؿؽـ 2118مجال زيادة القطل آقتصادي لؾؿجتؿع)اغبارية، 

إقامة مشاريع تـؿقية لؾػؼراء الؼادريـ طؾك العؿؾ، أو تؿؾقؽفؿ أدوات الحرفة 

هؿ طؾك اإلكتاج، كؿا أن الؿـاسبة لفؿ، أو تؿؾقؽفؿ الؿشروع اإلكتاجل لتحػقز

الؿشروطات اإلكتاجقة الصغقرة مفؿة يف هذا الؿجال، إذ يؿؽـ الرتكقز طؾقفا 

كـؼطة اكطالق هامة يف التـؿقة آقتصادية، وٓ سقؿا الؿشروطات الزراطقة أو 

الحرفقة، فنن مشاريع البـقة التحتقة كشؼ الطرق أو جر الؿقاه أو حػر أبار وغقر 

كبقرة أيضًا، مـ خالل تسخقر إطؿال الخقرية لؿساطدة الدولة يف ذلؽ لفا أهؿقة 

الحد مـ بعض الـػؼات أو الؿساهؿة يف الحد مـ العجز يف مقازكتفا)إشقح، 

1999.) 

كؿا يؿؽـ استخدام الدطقة يف الؿجال آقتصادي طؾك الحث طؾك العؿؾ 

ع اإلكتاج الؿحؾل، الـافع الؿـتج، والحث طؾك اإلقبال طؾك السؾع الؿحؾقة لتشجق

أو تشجقع وتػضقؾ الؿـتجات الدول اإلسالمقة طؾك غقرها مـ الؿـتجات يف سبقؾ 

 التؽامؾ والتـاسؼ بقـ الدول اإلسالمقة.
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 الفصل الجالح

 آصبس اٌؼًّ اخلريٞ يف اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ: 
 

طـ صريؼ ، يؿؽـ لؾعؿؾ الخقري أن يساهؿ يف إحداث التـؿقة الشامؾة

قد سبؼ ذكرها. ويؿؽـ تقضقح دور العؿؾ  ؿجآت الؿتعددة والؿتـقطة والتلال

الخقري يف التـؿقة آقتصادية، مـ خالل آثاره الؿباشرة وغقر الؿباشرة، وتتضح 

  هذه أثار مـ خالل ما يؾل:

 الؿبحث إول: أثر العؿؾ الخقري يف اإلكتاج

 الؿبحث الثاين: أثر العؿؾ الخقري يف آستثؿار

 يف إطادة تقزيع الدخؾ وآستفالك أثر العؿؾ الخقري: الؿبحث الثالث

 يف تحؼقؼ آستؼرار آقتصادي أثر العؿؾ الخقري: الؿبحث الرابع
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 املبحح األول
 أصش اٌؼًّ اخلريٞ يف اإلٔزبط

 

يساهؿ العؿؾ الخقري يف زيادة اإلكتاج مـ خالل تقضقػف يف تعؾقؿ وتدريب 

حقث يعد التعؾقؿ والتدريب مـ العـاصر الرئقسة يف رفع إكتاجقة العـصر البشري، 

العـصر البشري، ويؿؽـ تقضقح دور العـصر البشري يف الـؿق آقتصادي مـ 

خالل اإلشارة إلك معدل الـؿق يف الـاتج الؼقمل بدٓلة استخدام هذا العـصر 

 (. 2116وإكتاجقتف)بـل طقسل، 

حجؿ اإلكتاج يتؿ مـ خالل: استثؿار  كؿا أن تلثقر إطؿال الخقرية يف

إطؿال الخقرية يف تعؾقؿ العؿال وتدريبفؿ، وتقضقػ العؿؾ الخقري يف البحث 

والتطقير سقمدي إلك تحسقـ أٓت الؿستخدمة يف اإلكتاج، والتلثقر يف الؿستقى 

التؽـقلقجل وبالتالل تخػقض تؽالقػ اإلكتاج مؼاًسا بؽؿقة مقارد الالزمة لإلكتاج 

و تخػقض الققت الالزم لإلكتاج مـ جفة أخرى. وبصقرة طامة، فنن تلثقر العؿؾ أ

الخقري إما أن يؽقن متغقًرا داخالًّ يمثر يف طـصري: العؿؾ ورأس الؿال، أو أن 

تلثقره سقؽقن متغقًرا خارجقًّا مـ خالل تلثقره يف الؿستقى التؽـقلقجل الؿستخدم 

 (.2116يف اإلكتاج)بـل طقسل، 

 

o  p 



 

 
 

 
 
 
 

 ِٓ ِٕظٛس ئعالِٟ اٌؼًّ اخلريٞ ٚدٚسٖ يف اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ

  357  

 

 

 بحح الجانيامل
 أصش اٌؼًّ اخلريٞ يف االعزضّبس

 

تتؿثؾ أهداف آستثؿار يف الـظام اإلسالمل برغبة الشارع الؽريؿ يف الحافظ 

طؾك استدامة تـؿقة الؿال وزيادتف، تؾبقة ٓزدياد حاجات البشرية برمتفا إلك الؿال، 

دو ثؿة فئة والحػاظ طؾك ديؿقمة تداول الؿال وتؼؾبف يف أيد متعددة، بحقث ٓ تغ

قؾقؾة تتحؽؿ يف مصائر إغؾبقة العظؿل مـ الؿجتؿع، كتقجة سقطرهتا وتؿؽـفا مـ 

الؿال، كؿا تتؿثؾ يف رغبة الشارع يف إيجاد مجتؿع يـعؿ أفراده برفاهقة شامؾة تعقـ 

كؾ فرد مـ أفراده طؾك حسـ الؼقام بؿفؿة الخالفة يف طؿارة إرض وفؼ الؿـفج 

(.ومـ هذا كستطقع الؼقل بلن 2111 طز وجؾ)ساكق،، الشرطل الذي أراده اهلل

اإلسالم جعؾ مـ إدوات ما هق مختص بتػعقؾ الطؾب آستثؿاري، حقث 

فرض طؾك كؾ رصقد كؼدي طاصؾ غقر مشغقل بحاجة صاحبف ما يؿؽـ أن يـظر 

%، تؾجئف إلك آستثؿار حتك تدفع 2.5إلقف تحؾقؾقًّا باطتباره فائدة سالبة بـسبة 

(، وهق مؼصد صرح بف 2116)السبفاين،  ة مـ كؿاء الؿال ٓ مـ أصؾفالزكا

أٓ مـ ولل يتقؿًا لف مال فؾقتجر بف وٓ يرتكف حتك تلكؾف »الحديث الشريػ: 

 .(1)«الصدقة
                                                           

(، وســ الدارقطـل، 3/23(، )641( ســ الرتمذي، كتاب أبقاب الزكاة، باب ما جاء يف زكاة القتقؿ، برقؿ )1)

 ف الرتمذي.(. ضعػ3/5(، )1971كتاب الزكاة، باب وجقب الزكاة يف مال القتقؿ، برقؿ )

o  p 
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كؿا أن آستثؿار يرتبط مباشرة بالعقامؾ الؿرتبطة بعـاصر اإلكتاج وهل التل 

شؿؾ هذه: كظام الؿؾؽقة، ودور تؽقن اإلصار العؿؾل لؾـشاط آستثؿاري، وت

العؿؾ، ودور اإلكػاق بلشؽالف الؿختؾػة آستفالكل وآستثؿاري واإلكػاق 

العام، والزكاة، واإلكػاق الخقري، وأخقرًا واجب التؽافؾ آجتؿاطل وكظام 

الرقابة. وحقث إن العؿؾ الخقري مرتبط بآستثؿار فنكف يساهؿ يف زيادة آستثؿار 

 (:2112ـ خالل ما يؾل)مشفقر، يف الؿجتؿع م

o  يمثر اإلكػاق آستفالكل يف اتخاذ الؼرارات الؿحددة لؿعدل تراكؿ رأس

الؿال، كؿا أكف يمثر يف تقجقف اإلكتاج وتقزيع الؿقارد بقـ آستخدامات الؿختؾػة، 

إلشباع الطؾب الػعؾل لؾؿستفؾؽقـ. ويتققػ اإلكػاق آستفالكل طؾك الدخؾ 

وطؾك الؿقؾ الحدي لف. ولؿا كان الؿقؾ الحدي  الؿخصص لالستفالك

لالستفالك يف إجؾ الؼصقر يتسؿ بالثبات فنن آستفالك سقعتؿد طؾك الدخؾ 

الؿخصص لالستفالك، وكؼؾ الدخؾ مـ إغـقاء إلك الػؼراء طرب قـاة الصدقات 

الخقرية سقزيد مـ دخؾ الػؼراء، مؿا يمدي إلك زيادة صؾبفؿ، فقزداد آستثؿار 

استجابة لفذه الزيادة، مع مالحظة أن هذه الزيادة لـ تؽقن طابرة بؾ تستؿر صالؿا 

 وجد الػؼراء يف الؿجتؿع.

o  يؿؽـ تثؿقر أمقال الصدقات أو جزء مـفا بشؽؾ مباشر بنقامة مشروطات

مـتجة لؾسؾع والخدمات الضرورية، وخؾؼ فرص طؿؾ كنقامة الؿدارس 

ت اإلكتاج الالزمة لؾؼادريـ طؾك العؿؾ والؿستشػقات، أو مـ خالل تقفقر أدوا

لحثفؿ طؾك اإلكتاج، أو تؼديؿ الؿساطدات طؾك شؽؾ سؾع إكتاجقة، لقتؿؽـ الػرد 

 مـ إيجاد مصدر دخؾ لف.

o  يمدي اإلكػاق الخقري إلك إطادة تقزيع الدخؾ لصالح الػئات الػؼقرة ذات
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صادي طرب آلقة الؿقؾ الحدي لالستفالك الؿرتػع، وهذا يـعؽس طؾك الـشاط آقت

مضاطػ آستثؿار ومعجؾ آستثؿار بشؽؾ إكػاقات متتالقة طؾك آستفالك مـ 

جاكب الػئات الؿستػقدة مـ اإلكػاق الخقري، إمر الذي يـعؽس صرديًّا طؾك 

 آستثؿار والتشغقؾ.

كؿا وتساهؿ إطؿال الخقرية يف تـشقط آستثؿار مـ خالل الؿساطدة يف 

حتقة، وتقفقر آستؼرار آقتصادي وإمـل، وتؼديؿ التؿقيؾ الالزم هتقئة البـقة الت

لالستثؿار بتؼديؿ الؼروض الحسـة لتؿقيؾ مشاريع إكتاجقة صغقرة، أو الؿشاركة 

يف إقامة الؿشروطات، أو مـ خالل أثار غقر الؿباشرة الؿتؿثؾة ىف: تشجقع 

ؿفارات الذاتقة آستثؿار وحب العؿؾ الؿـظؿ والؽسب، وتحسقـ مستقى ال

لألفراد ورفع الؼدرة اإلكتاجقة لفؿ مـ خالل التعؾقؿ والصحة والتدريب، وتحؼقؼ 

 إمـ لتفقئة البقئة الؿـاسبة لالستثؿار. 
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 املبحح الجالح
 أصش اٌؼًّ اخلريٞ 

 يف ئػبدح رٛص٠غ اٌذخً ٚاالعزٙالن
معقؼات التـؿقة يعد طدم العدالة يف تقزيع الدخؾ بقـ أفراد الؿجتؿع مـ 

آقتصادية ومـ أكثر أسباب التخؾػ، لذلؽ صرح آقتصادي دودلل سقزر 

السمال إساسل والرئقس طـ معـك التـؿقة بشؽؾ محؽؿ ودققؼ، وذلؽ طـدما 

أكد طؾك ذلؽ يف أن إسئؾة التل يؿؽـ أن تعرض طـ تـؿقة دولة هل: ما الذي 

حدث لعدم الؿساواة يف تقزيع حدث لؾػؼر؟ ما الذي حدث لؾبطالة؟ ما الذي 

كؿا أن اإلسالم يؼر بتػاوت  الدخؾ؟، وكقػ يؿؽـ حؾ هذه الؿشؽالت؟.

ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )الدخؾ بقـ أفراده، لؼقلف تعالك:

ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ 

، لؽـف جعؾ ذلؽ تػاوت مـضبط ومؼبقل، يضؿـ  [32]الزخرف: (ۆئ ۈئ

ؽػاية، ولتحؼقؼ هذا الحد فؼد كؾػ اإلسالم كؾ لؽؾ فرد مـ أفراد الؿجتؿع حد ال

فرد بتلمقـ هذا الؿستقى لف ولؿـ يعقل، وإذا تعذر طؾقف ذلؽ اكتؼؾ القاجب إلك 

 الؿجتؿع الؿسؾؿ طرب قـقات طديدة مـفا العؿؾ الخقري.

ولعؾ مـ أبرز آثار إطؿال الخقرية العؿؾ طؾك إطادة تقزيع الدخؾ لؿصؾحة 

اجة، وهذا بدوره يمدي إلك التؼؾقؾ مـ حده التػاوت الػؼراء والػئات الؿحت

وزيادة آستخدام إمثؾ لؾؿقارد وبالتالل زيادة الـؿق وآستؼرار آقتصاد، 

o  p 
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فاكتؼال إمقال مـ إغـقاء إلك الػؼراء يعـل تؿؽقـ الػؼراء مـ إشباع الؿزيد مـ 

يف أي مجتؿع يتؿتعقن  حاجاهتؿ إساسقة التل لؿ تشبع سابؼًا، وكظرًا ٕن الػؼراء

بؿقؾ حدي استفالكل مرتػع مؼاركة بإغـقاء، مؿا يزيد مـ إكػاقفؿ آستفالكل 

ومـ ثؿ يزيد اإلكػاق آستثؿاري، وهذا يعـل أن زيادة الطؾب طؾك السؾع 

آستفالكقة سقف يدفع الؿستثؿريـ إلك زيادة إكتاج هذه السؾع مؿا يتطؾب 

لؿزيد مـ السؾع آستثؿارية اإلكتاجقة، وبػعؾ الؿزيد مـ الؿقاد إولقة وا

 الؿضاطػ فنن تحػقز الطؾب آستفالكل سقف يحػز الطؾب آستثؿاري

(.ويرى معظؿ آقتصاديقـ أن إطادة تقزيع الدخؾ سقف تمدي 2111)حطاب، 

إلك مزيد مـ الـؿق وآستؼرار آقتصادي وذلؽ مـ خالل أيت)حطاب، 

2111:) 

o  كؾ مـ آستفالك وآدخار طـد الػؼراء مؿا يمدي إلك زيادة كبقرة يف

 زيادة اإلكتاج وحدوث الؿزيد مـ الـؿق وآستؼرار آقتصادي.

o  يعطل مزيدًا مـ آستؼرار السقاسل وآقتصادي طؾك الؿستقى الؽؾل يف

 الؿجتؿع ويقفر مـاًخا إيجابقًّا لؾتـؿقة.

o  إلك زيادة اإلكتاج وحدوث رفع الؽػاءة اإلكتاجقة طـد الػؼراء مؿا يمدي

 الـؿق آقتصادي.

وقد بقـ آقتصاديقن أن طؿؾقة إطادة تقزيع الدخؾ تحؼؼ مزيدًا مـ الرفاهقة 

طؾك مستقى الؿجتؿع ٕن مجؿقع الؿـافع التل يػؼدها إغـقاء كتقجة اكخػاض 

دخقلفؿ أقؾ مـ مجؿقع الؿـافع التل يحصؾ طؾقفا الػؼراء الذيـ يتؾؼقن الدخؾ. 

 اإلسالم فنن إغـقاء الذيـ يؼدمقن الـػؼات الخقرية إكؿا يسعقن إلك تعظقؿ ويف

مـافعفؿ يف أخرة، ٕن الؿـػعة التل يسعك الؿسؾؿ إلك تعظقؿفا ٓ تؼتصر طؾك 
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الحقاة الدكقا بؾ تؿتد إلك الحقاة أخرة. وبذلؽ كستطقع الؼقل أن اإلكػاق الخقري 

خالل تلثقرها يف طؿؾقة إطادة تقزيع الدخؾ يف يرفع مستقي الرفاه يف الؿجتؿع مـ 

الؿجتؿع الؿسؾؿ، ومـ خالل دالة التك يسعك الؿسؾؿ لتعظقؿفا)بـل طقسل، 

(. كؿا حاول بعض طؾؿاء آقتصاد مـ الؿسؾؿقـ إيجاد طالقة ما بقـ 2116

العؿؾ الخقري وإطادة تقزيع الدخؾ وبقان أثر ذلؽ يف آستفالك مـ خالل طالقة 

ك الدكققي بثقاب إخرة، حقث يرتبط مستقى آستفالك يف اإلسالم آستفال

بتحؼقؼ الؿصؾحة، وهل التل تحؼؼ لؾؿسؾؿ الػالح يف الدكقا والثقاب يف أخرة، 

ويؿؽـ تؼسقؿ مستقيات آستفالك وفؼًا لؿػفقم الضروريات والحاجقات 

 (: 2114والتحسقـات إلك الؿستقيات التالقة )مشفقر، 

o تفالك الذي ٓبد مـف لحػظ الـػس )الحقاة(، الذي ٓ يؿؽـ مستقى آس

 ٕحد أن يستفؾؽ أقؾ مـف.

o وهق مستقى آستفالك الالزم لؾحػاظ طؾك باقل مستقى الضروريات :

 الؿال.  -الـسؾ  -العؼؾ  -إركان الخؿسة بعد الـػس، وهل: الديـ 

o شباع : وهق الؿستقى آستفالكل الذي يحؼؼ لؾػرد إمستقى الؽػاية

 متطؾبات الحقاة الخؿسة، دون آحتقاج مالًقا ٕحد. 

o  وهق الؿستقى آستفالكك الذي يحؼؼ تؿام مستقى التحسقـقات :

الؽػاية، وهق مستقى الغـك، والذي يعرف برغد العقش، ويؽقن استفالك الؿسؾؿ 

طـد أي كؼطة يف هذا الؿستقى، وقبؾ القصقل إلك مستقى اإلسراف استفالكًا 

 ، يخقر فقف الػرد بقـ الػعؾ والرتك، مـ غقر مدح وٓ ذم.مباحًا

o وهق مستقى آستفالك الؿؼابؾ ٕقصك حد مسؿقح مستقى اإلسراف :

 بف شرطًا مـ التحسقـقات، فنن تجاوزه دخؾ يف حقز اإلسراف الؿـفل طـف شرًطا. 
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حقث إن هذه الؿستقيات مـ آستفالك ٓ تؽقن متؿاثؾة ومتطابؼة طـد طـد 

إفراد، ٕهنا تتققػ طؾك طديد مـ آطتبارات التل تشؿؾ التزامات الػرد  جؿقع

العائؾقة وحالتف الصحقة والـػسقة والتزاماتف الؿفـقة ومدى تؼقاه وضبطف لـػسف. 

ويقضح الدكتقر محؿد أكس الزرقا شؽؾ بقاين لتؿثؾ مستقيات آستفالك 

 (:1981الزرقا، وطالقتفا بالثقاب يف أخرة كؿا يف الشؽؾ التالل)
 

 

 حقث إن:

o .الؿحقر إفؼل يؿثؾ آستفالك يف الدكقا 

o  الؿحقر العؿقدي يؿثؾ الثقاب والعؼاب: فالجزء الؿقجب فقق الؿحقر

السقـل يؿثؾ الثقاب )الجـة(، والجزء السالب أسػؾ الؿحقر السقـل يؿثؾ العؼاب 

 )الـار(.

o  قى يؿثؾ مستض َض يؿثؾ مستقى حػظ الحقاة، والخط  ح َح



 
 

 

 
 

 
 
 

  364  

 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 الضروريات.

o  َيؿثؾ حد اإلسراف.ف َف  يؿثؾ مستقى الؽػاية، والخط ك ك 

o 3هـ >4الؿسافات طؾك الؿحاور ترتقبقة ولقست طددية: بؿعـك أن )هـ< 

 )ث(.ل (، وكذلؽ إمر بالـسبة 1هـ>2هـ

ويؼابؾ كؾ مستقى مـ مستقيات استفالك الؿسؾؿ درجات مـ الثقاب 

ي: وتتحدد درجات الثقاب طؾك آستفالك أخروي، فضالً طـ اإلشباع الدكقق

 (: 1981بخؿسة مستقيات، وهل كحق ما يؾل )الزرقا، 

o (طؾك الؿحقر 5هـ 1: يتحدد هذا الؿستقى بالؿسافة )هـالثقاب الؿعدوم

إفؼل، ويؿثؾ هذا الؿستؼقؿ وضع إكسان خالل الذهـ، يؼقم باستفالك الحالل، 

فالك، فال يثاب طؾقف، كؿا أكف ٓ دون أن يؽقن لف كقة صالحة حقل هذا آست

( التل يتجاوز فقفا 5يعاقب ٕكف ٓ يستفؾؽ أي حرام، حتك يصؾ إلك الـؼطة )هـ

استفالكف حد اإلسراف، فقتعرض لؾعؼاب لخروجف طؾك الحالل يف آستفالك، 

إذا أكػؼ الؿسؾؿ كػؼة طؾك أهؾف وهق يحتسبفا كاكت لف : »ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الرسقل 

أي يطؾب لفا الثقاب مـ اهلل فقثاب طؾقفا، كؿا يثاب طؾك ، ويحتسبفا (1)«صدقة

 الصدقة، ويؽقن سؾقك هذا الؿستفؾؽ هق سؾقك الؿستفؾؽ العادي.

o )(، ووصقل 7ث 1: يتحدد هذا الؿستقى بالخط )ثالثقاب العظقؿ )الجـة

الؿسؾؿ إلك هذا الثقاب العظقؿ ٓ يستؾزم أن يضحل باستفالكف، وإكؿا أن يسؾؿ هلل 

يؽقن مسؾًؿا حًؼا، يؾتزم بلوامر اإلسالم وكقاهقف، فقعؿؾ طؾك أداء ما  وحده، أي

                                                           

(، وصحقح 7/62(، )5351(صحقح البخاري، كتاب الـػؼات، باب فضؾ الـػؼة طؾك إهؾ، )1) 

 (.2/695(، )1112مسؾؿ، كتاب الزكاة، باب فضؾ الـػؼة طؾك إقربقـ والزوج، برقؿ )
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طؾقف مـ زكاة واجبة إذا ما تجاوز حد الؽػاية )ك َك(، ويؾتزم بآستفالك الؿعتدل 

 مـ الحالل، وفؼ إولقيات الؿشروطة، مع اإلكثار مـ الطاطات والصدقات. 

o )(: وسبب وجقد 5ع 1)ع:يؿثؾ هذا الؿستقى الخط العؼاب الشديد )الـار

بعض إفراد طـد هذا الخط ٓ يرجع إلك أهنؿ يستفؾؽقن أكثر مؿـ يؼػقن طـد 

(، وإكؿا ٕهنؿ رفضقا تسؾقؿ أكػسفؿ هلل، وأولئؽ هؿ الذيـ يؽّذبقن 7ث 1الخط )ث

بالديـ وَيّدطقن القتقؿ، وٓ يحّضقن طؾك صعام الؿسؽقـ ويؿـعقن الؿاطقن، وهؿ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )سبحاكف: الذيـ قال طـفؿ الحؼ 

 [.47]يس:  (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

o (، 3: يؿثؾ هذا الؿستقى الخط )ب هـالزهد إطجؿل والؽسؾ والبخؾ

ويؽقن هذا الؿستقى خاًصا بالػرد الذي يستفؾؽ أقؾ مـ حد الؽػاية)ك َك(، طؾك 

ولؽـف يبخؾ طؾك  الرغؿ مـ قدرتف طؾك تحؼقؼ حد الؽػاية، ففق إما مقسقر الحال

كػسف، وإما أكف ٓ يعؿؾ طؾك الرغؿ مـ قدرتف طؾك ذلؽ، فقظؾ فؼقًرا ٓ يؽسب ما 

يصؾ بف إلك حد الؽػاية. فامتـاطف طـ القصقل لحد الؽػاية دون طذر واضح يدل 

طؾك أكف كسقل أو بخقؾ أو زاهد زهدًا أطجؿقا، وهق معاقب يف هذه الحآت 

الحد إدين مـ آستفالك الذي يجب أن يسعك كؾفا، ٕن مستقى الؽػاية هق 

الؿسؾؿ لؾقصقل إلقف إن استطاع وٓ يؼبؾ الزهد قبؾ القصقل إلك هذا الحد. 

( يزداد ثقابف أو طؾك 3فعـدما يتحرك الػرد مـ الـؼطة )ب( يف اتجاه الـؼطة )ه

د ( أي إلك ح3إصح يؼؾ طؼابف: ٕكف يزيد استفالكف، وطـدما يصؾ إلك الـؼطة )ه

( ذات الثقاب الؿعدوم، وإما أن ترفعف 3الؽػاية فنن كقتف إما أن تبؼقف طـد الـؼطة )ه

 (. 3إلك مستقى الثقاب العظقؿ )ث
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o يؿثؾ هذا الؿستقى الؿـحـقات القاقعة فقق (1)اإليثار والزهد اإلسالمل:

( تعـك أن يؽقن لؾػرد دخؾ 8(، وتققػ الػرد طـد الـؼطة )ث7ث 3الؿستؼقؿ )ث

(، والذي يقفر قدًرا أكرب مـ آستفالك ولؽـف 6بآستفالك طـد )ثيسؿح لف 

( وذلؽ بغقة تحؼقؼ هدف 9( أو )ث8يػضؾ خػض استفالكف والتققــػ طـد )ث

كبقؾ، فؼد يؽقن هذا الفدف تؼديؿ الؿعقكة الؿالقة لمخريـ أو اإلكػاق يف سبقؾ اهلل 

ًٓ مـ اكتساب الؿزيد مـ أو التطقع ببعض الجفد ٕداء واجبات اجتؿاطقة كبقؾة ب د

( قدًرا أقؾ مـ آستفالك مؼابؾ قدًرا أكرب مـ 8الرزق الحالل، وتحؼؼ الـؼطة )ث

( فقؽقن طـدها الثقاب أكرب بؽثقر مؼابؾ تخػقض 9الثقاب، أما الـؼطة )ث

آستفالك، والؿػفقم ضؿـًا أن هذه الفداف الـبقؾة التل يسعك مثؾ هذا الػرد 

 حد الدكك الؿػروض شرطًا طؾك جؿقع الؿسؾؿقـ.لتحؼقؼفا تتجاوز ال

( فتؿثؾ اإلحالل آختقاري 7ث 3أما الؿـحـقات الؿرسقمة فقق الخط )ث

لؾثقاب محؾ آستفالك طـ صريؼ اإليثار وطـ صريؼ الزهد اإلسالمل، وهل مـ 

التصرفات آختقارية التل يشجعفا اإلسالم، ويشقد بػاطؾقفا ويثقبفؿ اهلل طؾقفا 

طظقؿًا. ويبقـ تحدب مـحـقات السقاء هذه إلك كحق كؼطة إصؾ أن العالقة  ثقابًا

(، وإكؿا 2114بقـ الثقاب والتضحقة بآستفالك لقست طالقة خطقة)مشفقر، 

يرتبط الثقاب بالتضحقة الـسبقة، كؿا جاء يف الحديث طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف 

القا وكقػ قال كان لرجؾ سبؼ درهؿ مائة ألػ درهؿ ق»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل 

درهؿان تصدق بلحدهؿا واكطؾؼ رجؾ إلك طرض مالف فلخذ مـف مائة ألػ درهؿ 

                                                           

قف ( مػفقم الزهد اإلسالمل: ٓ يعـل حرمان الـػس مـ الحالل لؿجرد الحرمان، ففق ما ٓ يثاب طؾ1)

ٕكف ٓ بد مـف لتحؼقؼ هدف كبقؾ. وقد فسر اإلمام الغزالل الزهد اإلسالمل بلكف: اكصراف الرغبة 

 طـ الشئ إلك ما هق خقر مـف، ففذا الزهد اكطالق إلك إفضؾ مـ إطؿال.
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 .(1)«فتصدق هبا

كؿا أن مـحـقات السقاء هذه ٓ تؼطع الؿستؼقؿ )ك َك(، وإكؿا تؼرتب مـف 

حقث ٓ يحبذ اإلسالم طادة إكػاق التطقع مؿـ لؿ يبؾغ مستقى الؽػاية، وتؽقن 

فذا الؿبدأ محصقرة يف التضحقة مـ أجؾ مقاجفة حآت صارئة آستثـاءات ل

الطقارئ آجتؿاطقة التل تؼع خارج  فردية أو اجتؿاطقة، مثؾ: حالة الحرب أو

كطاق السؾقك العادي لؾسؾقك، والعؿؾ طؾك إكؼاذ مـ يتعرض لضرر طظقؿ أو دائؿ 

ستقى وهل حآت يضحل فقفا الػرد لقعقد صقاطقة إلك حد استفالك دون م

الؽػاية، إليؿاكف بلكف يعطل مـ هق أشد مـف حاجة، بؾ قد تبتعد طـ الخط )ك َك(، 

لتؼرتب مـ مستؼقؿ الضروريات )ض َض(، ويف ذلؽ جاء ققل الحؼ سبحاكف 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)وتعالك: 

[، فالؿػاضؾة هـا تؽقن بقـ استفالك دكققي فقري 9-8]اإلكسان:  (ڄ ڄ

خروي مـ اهلل تعالك. ويجب لؾؿستفؾؽ الذي يختار هذا القضع أٓ وثقاب أ

 يؽقن طؾك حساب التزاماتف إسرية والعائؾقة.

ويتضح مؿا سبؼ أن اإلسالم يتؿقز بـظرتف اإليجابقة لالستفالك مـ حقث إكف 

وسقؾة إلك هدف أكرب، فقربط بقـ آستفالك وبقـ تحؼقؼ مصؾحة الؿسؾؿ يف 

التل تحػظ لإلكسان حقاتف يف الدكقا ويثاب طؾقفا يف أخرة.  تقفقر مؼاصد الحقاة

كؿا أن استفالك الػرد لقس مـػصؾ طـ آستفالك الؿتاح لباقل أفراد الؿجتؿع، 

حقث كرى أن حآت اإليثار والزهد اإلسالمل التل تعؿؾ طؾك تقفقر آستفالك 

                                                           

(، والؿستدرك طؾك 5/59(، )2527( ســ الـسائل، كتاب الزكاة، باب جفد الؿؼؾ، برقؿ )1)

(. قال الحاكؿ: هذا حديث صحقح طؾك شرط مسؾؿ، 1/576(، )1519، )الصحقحقـ لؾحاكؿ

 ولؿ يخرجاه.
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واستثـائقة ٕفراد الؿجتؿع الؿحتاجقـ أو طـد تعرض بعضفؿ لظروف صارئة 

(.وبآستعاكة بدالة آستفالك طـد الؿستفؾؽ الؿسؾؿ كؿا بقـفا 2114)مشفقر، 

كالً مـ الدكتقر شققل دكقا والدكتقر حسقـ شحاتف، حقث ُقّسؿ آستفالك إلك 

 (:1984ثالث مراحؾ كؿا هق يف الشؽؾ التالل )دكقا، 

 

دين مـ وهق الحد إ، مرحؾة مستقي الؽػاية : وهلالؿرحؾة إولل

آستفالك الذي يـبغل لؾؿسؾؿ القصقل إلقف بصرف الـظر طـ دخؾف، ويتؿثؾ هذا 

الؿستقى بالخط إفؼل الؿؼابؾ لؿستقي الؽػاية طؾك الرسؿ البقاين، أي أن 

سقخصص أي زيادة يف الدخؾ لزيادة Y) 1الؿستفؾؽ الذي يؼؾ دخؾف طـ )

 -ب مـف، وىف هذه الؿرحؾة آستفالك فؼط، لؾقصقل إلك مستقى الؽػاية الؿطؾق

 تعقش الػئات الؿحتاجة مـ الؿجتؿع. -دون مستقى الؽػاية 

: وهل الؿرحؾة التل تبدأ طـدها دالة آستفالك، وتتؿثؾ الؿرحؾة الثاكقة

بالجزء الصاطد والؿقجب الؿقؾ مـ الدالة طؾك الرسؿ البقاين، وفقفا يؽقن الؿقؾ 

 < MPC < 1ـ القاحد الصحقح )الحدي لالستفالك أكرب مـ الصػر وأقؾ م

 < 1)أكرب مـ الصػر وأقؾ مـ القاحد الصحقح ) والؿقؾ الحدي لالدخار، (0

MPS > 0 ، أي أكف سقـػؼ جزءًا مـ الزيادة يف الدخؾ لغايات آستفالك

(و Y1وسقخصص الجزء الباقل لغاية آدخار. وتتؿثؾ هذه الؿرحؾة بقـ الدخؾ)

 قش.(وهذه مرحؾة رغد العY2والدخؾ)
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: وهل الؿرحؾة التل تتؿثؾ بالخط إفؼل الذي يؼابؾ طؾك الؿرحؾة الثالثة

الرسؿ الرفاه، وفقفا يؽقن الؿسؾؿ قد وصؾ الحد إطؾك يف آستفالك، وفقفا 

يعقش أغـقاء الؿجتؿع، وأي زيادة يف آستفالك ستصـػ إما تحت الرتف أو 

اإلسالمقة. فلي زيادة يف  التبذير أو اإلسراف والتل هنت طـ جؿقعفا الشريعة

الدخؾ يف هذه الؿرحؾة لـ تمدي إلك زيادة آستفالك، ٕن الؿقؾ الحدي 

( يف هذه الؿرحؾة، إكؿا ستمدي إلك زيادة MPC = 0لالستفالك يساوي صػر )

الؿدخرات ٕن الؿقؾ الحدي لالدخار يف هذه الؿرحؾة يساوي القاحد الصحقح 

(MPS = 1.) 

ية بتحقيؾ الدخؾ مـ فئة إغـقاء الذي يعقشقن وتؼقم إطؿال الخقر

الؿرحؾة الثالثة طؾك الرسؿ إلك الػؼراء والؿحتاجقـ الذيـ يعقشقن الؿرحؾة 

إولل طؾك الرسؿ، مؿا سقمدي بالتلكقد إلك زيادة الطؾب آستفالكل يف 

الؿجتؿع، فاكخػاض الدخؾ طـد إغـقاء لـ يمدي إلك اكخػاض صؾبفؿ 

(، أما تؾؼل MPC = 0مقؾفؿ الحدي لالستفالك يساوي صػر ) آستفالكل ٕن

الػؼراء والؿحتاجقـ لؾـػؼات الخقرية طرب العؿؾ التطقطل فنن الزيادة أو جزًءا 

كبقًرا مـفا ستحقل إلك إكػاق استفالكل، وبالتالل فنن اإلكػاق آستفالكل سقزداد 

 يف الؿجتؿع.

ؾـػؼات الخقرية مـ الدخؾ، كؿا أن إغـقاء يـػؼقن مـ الجزء الؿخصص ل

ولقس مـ الجزء الؿخصص لالستفالك، يف حقـ أن الػئة الثاكقة ستخصص ما 

تتؾؼاه مـ زيادة يف الدخؾ إلك كػؼات استفالكقة، وبالتالل فنن إطادة تقزيع الدخؾ 

 بػعؾ الـػؼات الخقرية ستمدي إلك زيادة اإلكػاق آستفالكل يف الؿجتؿع.

وهؽذا يتضح أن لألطؿال الخقرية أثًرا واضًحا يف الطؾب آستفالكل ٓ سقؿا 

الـػؼات الخقرية، ٕن الػئة الؿستفدفة مـ تؾؽ الـػؼات هل فئة الػؼراء، الذيـ ٓ 

تؽػقفؿ دخقلفؿ لسد حاجاهتؿ إساسقة، أو هؿ الذيـ يعقشقن دون مستقى 
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إلك ذلؽ الؿستقى طؾك  الؽػاية يف الؿجتؿع، حقث تؼع مسمولقة إيصالفؿ

الؿجتؿع الؿسؾؿ. والعؿؾ الخقري كذلؽ يـؼؾ إمقال مـ إغـقاء إلك الػؼراء: 

ومـ الجدير بالذكر أن الؿقؾ الحدي لالستفالك طـد الػؼراء أكرب مـف طـد 

إغـقاء، والؿعقكات الخقرية التل تصؾ الػؼراء والؿحتاجقـ تزيد مـ الطؾب 

ظرًا ٕن الػؼراء تـؼصفؿ كثقر مـ الحاجات إساسقة، آستفالكل يف الؿجتؿع: ك

فعـدما يزداد العؿؾ الخقري الؿقجف إلك الػؼراء فنكف ُيؿؽـفؿ مـ إشباع حاجات 

استفالكقة جديدة لؿ تؽـ مشبعة مـ قبؾ. وبحسب الـظرية آقتصادية: فنن 

تثؿاري، الزيادة يف الطؾب آستفالكل سرطان ما تتحقل إلك زيادة يف الطؾب آس

 (. 2112وبالتالل يزداد اإلكتاج بزيادة صؾب الؿجتؿع طؾك السؾع)إسؿاطقؾ، 

كؿا يؿؽـ بقان أثر إطؿال الخقرية يف الطؾب آستفالكل مـ خالل: إطادة 

تقزيع الدخؾ كؿا سبؼ بقاكف، ورفع الؿستقى التعؾقؿل والصحل لألفراد 

طؾك اإلكتاج وبالتالل زيادة الؿستػقديـ حقث إن ذلؽ سقمدي إلك زيادة قدراهتؿ 

 دخقلفؿ ومـ ثؿ زيادة صؾبفؿ آستفالكل.
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 املبحح الرابع
 أصش اٌؼًّ اخلريٞ 

 يف حتم١ك االعزمشاس االلزصبدٞ
حقث يشقر مػفقم آستؼرار آقتصادي إلك غقاب التؼؾبات الؿػرصة أو  

صادي والبطالة الحادة يف متغقرات آقتصاد الؽؾل مثؾ معدٓت الـؿق آقت

 (. 2111)مالوي،  والتضخؿ وآستفالك وآستثؿار...إلخ

ويعد آستؼرار آقتصادي مطؾبًا أساسقًا تسعك إلقف جؿقع الحؽقمات كقكف 

يساهؿ يف تحؼقؼ طؿؾقة التخطقط آقتصادي كؿا يساهؿ يف تعزيز آستؼرار 

ؽـ تحؼقؼ آستؼرار السقاسل وآجتؿاطل، وتشقر الـظريات الحديثة إلك أكف يؿ

آقتصادي لقس بجفقد الؼطاطقـ العام والخاص فؼط، وإكؿا مـ خالل إضافة 

الجفقد التل يؼقم هبا قطاع ثالث وهق قطاع العؿؾ الخقري أيضًا. ومـ أجؾ 

تحؼقؼ هذا آستؼرار والتقازن آقتصادي تؼقم الحؽقمات باستخدام أدوات 

ؿفا السقاسات الؿالقة والـؼدية وسقاسات مالقة واقتصادية مختؾػة والتل مـ أه

 (.1987)طػر،  إلخ إجقر وإسعار والعؿالة...

ويتػؼ آقتصاديقن طؾك أن آستؼرار والتقازن آقتصادي يتحؼؼ مـ خالل 

تساوي الطؾب الؽؾل مع العرض الؽؾل، وبالتحديد فنكف ٓ بد مـ تساوي الطؾب 

ق ويف كػس الققت، مع القصقل إلك الؽؾل مع العرض الؽؾل يف جؿقع إسقا

 . (1)العؿالة الؽامؾة يف سقق العؿؾ

                                                           

مقضقع التقازن آقتصادي: حقث يرى ضرورة تساوي الطؾب يف  ( هذا هق مؾخص كظرية كقـز1)

= 

o  p 
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وكظرًا لؿا لؾعؿؾ الخقري مـ أهؿقة بالغة يف التلثقر يف الؿتغقرات آقتصادية 

الؿختؾػة، وخاصة طؾك طؿؾ السقاسات الؿالقة والـؼدية يف تحؼقؼ آستؼرار 

 : (2111آقتصادي. والتل سقف كقضحفا كؿا يؾل )حطاب، 

  :ٛٗأٔاّل: أثش العىن ارتريٙ عمٜ أداٞ الظٗاطٛ املال 

تعرف السقاسة الؿالقة بلهنا اإلجراءات التل تؼقم هبا الحؽقمة لتـظقؿ الـػؼات 

واإليرادات مـ خالل الؿقازكة العامة بؿا يحؼؼ إهداف آقتصادية لؾدولة، 

ؿا ٓ شؽ فقف أن (. وم1987والتل مـ أهؿفا تحؼقؼ آستؼرار آقتصادي)طػر، 

أهؿ أدوات السقاسة الؿالقة اإلكػاق العام والضرائب، حقث تؾجل الحؽقمات إلك 

زيادة اإلكػاق العام حآت آكؽؿاش والبطالة، وخػضف يف حآت التضخؿ، 

كذلؽ تؾجل إلك تخػقض الضرائب يف حآت آكؽؿاش وزيادهتا يف حالة 

ي غزيرة يف الؿجتؿع فنن الحؽقمة التضخؿ. وطـدما تؽقن مصادر العؿؾ الخقر

يؿؽـفا أن تخػػ كثقرًا مـ الـػؼات، أما كضقب مـابع العؿؾ الخقري فنكف يزيد مـ 

العبء الؿؾؼك طؾك كاهؾ الحؽقمة وبالتالل يزيد مـ طجز الؿقازكة. ويحدث 

العؽس يف حالة التضخؿ إذا ما استؿرت ممسسات العؿؾ الخقري يف زيادة 

نكف يـبغل أن يؼتصر طؿؾ هذه الؿمسسات يف حآت التضخؿ إكػاقفا، وبالتالل ف

طؾك التربطات العقـقة تجـبا لؾؿزيد مـ التضخؿ. ولق كظركا إلك أشؽال العؿؾ 

الخقري الؿختؾػة فنهنا تعؿؾ طؾك اكتؼال إمقال مـ إغـقاء إلك الػؼراء مؿا 

مـ التضخؿ مـ يساهؿ يف زيادة التشغقؾ والحد مـ البطالة، كؿا يساهؿ يف الحد 

خالل اكتؼال إمقال الػائضة والؿؽتـزة وذات الؿـػعة الحدية إدين إلك الػؼراء 

لتصبح ذات مـػعة حدية أطؾك مـ خالل تقجقففا إلك اإلكػاق وإشباع الحاجات 

 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الؽؾل مع العرض الؽؾل يف سقق العؿؾ وسقق الـؼد وسقق السؾع والخدمات، مع ضرورة أن 

 ػس الققت.تتحؼؼ العؿالة الؽامؾة يف ك
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 إساسقة.

  :ٖٛثاٌّٗا: أثش العىن ارتريٙ عمٜ أداٞ الظٗاطٛ الٍكذ 

ءات التل تؿارسفا الحؽقمة مـ خالل تعرف السقاسة الـؼدية بلهنا اإلجرا

السؾطات الـؼدية الؿؿثؾة بالبـؽ الؿركزي يف إدارة كؾ مـ الـؼقد وآئتؿان 

(. وتـؼسؿ هذه السقاسات إلك سقاسات 1987وتـظقؿ السققلة يف آقتصاد)طػر، 

كؿقة وسقاسات كقطقة، فالسقاسات الؽؿقة تعؿؾ طؾك زيادة كؿقات الـؼد 

كقة يف أوقات آكؽؿاش، وخػضفا يف أوقات التضخؿ، والتسفقالت آئتؿا

 وكذلؽ تؼقم السقاسات الـقطقة بدطؿ تحؼقؼ هذه إهداف.

وكذلؽ يؼقم العؿؾ الخقري بدطؿ تحؼقؼ هذه إهداف، حقث يزداد ططاء 

إفراد وإكػاقفؿ الخقري يف أوقات الشدة والعسر، ويؼؾ أوقات الرخاء 

ـ التـسقؼ بقـ الؿمسسات الحؽقمقة والخقرية والتضخؿ. ومع ذلؽ فنكف ٓ بد م

مـ أجؾ ضبط كؿق طرض الـؼد بؿا يـسجؿ مع الـؿق الحاصؾ يف اإلكتاج وكذلؽ 

بؿا يتـاسب مع الـؿق السؽاين. وهذا يتطؾب أن تؽقن ممسسات العؿؾ الخقري 

لديفا الدراية الؽافقة بالؿمشرات والؿتغقرات آقتصادية الؿختؾػة، تجـبا 

ر اقتصادية معاكسة لؾتقجفات التل تسعك السقاسة الـؼدية لؾدولة لحدوث آثا

لتحؼقؼفا. كؿا يستؾزم ذلؽ أن يؽقن البـؽ الؿركزي أو السؾطات الـؼدية محقطة 

بؿمسسات العؿؾ الخقري وصبقعة أطؿالفا العقـقة أو الـؼدية، وذلؽ مـ أجؾ 

ولة. وقد ذهب الػؼفاء تقجقف هذه إطؿال بؿا يتػؼ مع السقاسة الـؼدية العامة لؾد

وآقتصاديقـ إلك أن وضقػة إصدار الـؼقد وإدارهتا والتلثقر يف حجؿ الؿتداول مـفا 

بقصػف مؿثالً  -مـ اختصاص الدولة، وبـاًء طؾك ذلؽ يؿؽـ لؾبـؽ الؿركزي 

ة بالؼدر الذي يضؿـ كػاذ سقاستف الـؼدية الخقري إطؿال تشجقع أو تؼققد –لؾدولة 

الرطقة، وبؿا يحؼؼ آستؼرار ويحقل دون حدوث التؼؾبات  بؿا فقف مصؾحة

 وإزمات آقتصادية.
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 الرابعالفصل 

 آصبس اٌؼًّ اخلريٞ يف اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ 
 

مـ الؿعؾقم أن مصطؾح التـؿقة البشرية مصطؾح معاصر ُتداَول يف العؼقد 

قؼة ٕي أمة، إخقرة مـ الؼرن العشريـ، وذلؽ باطتبار أن اإلكسان الثروة الحؼ

وبحسب الـفج اإلكؿائل الذي يعتؿد طؾقف بركامج إمؿ الؿتحدة اإلكؿائل مـذ 

إصدار التؼرير إول لؾتـؿقة البشرية يؼقم طؾك أن البشر هؿ الثروة الحؼقؼقة لألمؿ، 

وهؽذا ضؾ الؿػفقم يتقسع . وأن التـؿقة البشرية هل: طؿؾقة تقسقع خقارات الـاس

-1991خر، حقث تـاولت تؼارير التـؿقة البشرية مـ طام ويتغقر مـ طام إلك أ

م ممشرات مختؾػة لؼقاس التـؿقة البشرية والتل يف مجؿؾفا تشقر إلك 2112

(. 2112الصحة، والتعؾقؿ، والعقش الؽريؿ، واحرتام اإلكسان لذاتف)طقدة، 

ت وبؿراجعة أهؿ مصادر الشريعة اإلسالمقة الؽتاب والسـة الـبقية، كجدها قد طـق

بالعـصر البشري، روحًا وفؽرًا وطؼقدة وسؾقكًا وهل بذلؽ تؽقن قد سبؼت 

الـظؿ القضعقة يف آهتؿام بالبشر. كؿا أهنا طـقت بتـؿقة اإلكسان تـؿقة شامؾة: 

لقؼقم بالعبء الؿـاط بف مـ استخالف إرض وإطؿارها، مدركة ما بف مـ مقاهب 

  (.2111وصاقات، حباه الرحؿـ إياها)الغـدور، 

ويرى آقتصاديقن أن الؿقارد البشرية لفا دور مفؿ يف طؿؾقة التـؿقة 

آقتصادية، وتسفؿ إسفامًا أساسقًا يف دفع طجؾة آقتصاد كحق الـؿق والتطقر: 

o  p 
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ففذه الؿقارد تؿثؾ العـصر إكثر حسؿًا يف الـشاصات آقتصادية، وتحدث 

ا فؼد اهتؿت مختؾػ قطاطات تقسعًا وكؿقًا فقفا، وخصقصًا اإلكتاجقة مـفا: ولذ

العؿال بتـؿقة هذه الؿقارد، وكذلؽ تـؿقة العؿالة البشرية مـ خالل برامج التلهقؾ 

والتطقير وتدريب العامؾقـ، يمدي ذلؽ زيادة الطؾب طؾك العامؾقـ مـ قبؾ 

الؼطاطقـ العام والخاص، وهذا لف مردود اقتصادي واجتؿاطل مـ الـاحقة 

(. ويؿؽـ تقضقح دور العؿؾ الخقري يف تـؿقة 2118اإلكتاجقة)الؽـدري، 

 الؿقارد البشرية مـ خالل ما يؾل:

 الؿبحث إول: أثر العؿؾ الخقري يف التعؾقؿ والتدريب: 

 أثر العؿؾ الخقري يف الصحة والخدمات الطبقة: الؿبحث الثاين

 أثر العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ آستؼرار الـػسل وإمـل: الؿبحث الثالث
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 املبحح األول 
 أصش اٌؼًّ اخلريٞ يف اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزذس٠ت

 

يعد التعؾقؿ مـ أهؿ وأبرز الخدمات التل يعـل هبا العؿؾ الخقري بتؼديؿفا 

لؾػؼراء والؿحتاجقـ، ولقس التعؾقؿ خدمات تؼدم إلك إفراد باطتبار أهنا حاجة 

ثؿار يف رأس استفالكقة ضرورية. وإكؿا أصبح يـظر إلقف اقتصاديًا طؾك أكف است

الؿال البشري وبؿختؾػ مستقياتف، ويفدف إلك تحسقـ كقطقة طـصر العؿؾ ورفع 

كػاءتف اإلكتاجقة، لزيادة اإلكتاج وتحؼقؼ مستقيات أطؾك يف التـؿقة آقتصادية. 

وقد أكدت الدراسات آقتصادية أن زيادة مستقى التعؾقؿ لؾؼقى العامؾة يمدي 

يحسـ قدرة الػرد طؾك اكتساب الؿعؾقمات  إلك زيادة الـاتج الؿحؾل، ففق

واستخدمفا، كؿا أكف يعزز قدرة الػرد طؾك إشباع حاجاتف وحاجات أسرتف، 

وتحؼقؼ مستقى أطؾك مـ الؿعقشة، كؿا أن التعؾقؿ والتدريب يزيد مـ الؼدرة طؾك 

 (. 2117اإلبداع والتجديد وآخرتاع)فؾقف، 

ك صؾب العؾؿ، بؾ ويعذه فرضًا واكسجامًا مع هذا كجد أن اإلسالم يحث طؾ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  )طؾك كؾ مسؾؿ، ويف ذلؽ يؼقل اهلل تعالك:

[، كؿا أن إحاديث الشريػة التل تحض طؾك صؾب 9]الزمر:  (ی ی ی

o  p 
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، (1)«صؾب العؾؿ فريضة طؾك كؾ مسؾؿ: »ملسو هيلع هللا ىلصالعؾؿ كثقرة: مـفا ققل الرسقل 

 . (2)«اهلل لف صريؼًا إلك الجـةمـ سؾؽ صريؼا يؾتؿس فقف طؾؿًا سفؾ : »ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

ويعد التعؾقؿ أحد أبرز ممشرات التـؿقة آقتصادية يف الؿجتؿع لؾعالقة 

القثقؼة بقـفؿا، كؿا أصبحت اقتصاديات التعؾقؿ تؿثؾ أحد الؿقضقطات الرئقسة 

يف مجال طؾؿ آقتصاد وكذلؽ لدى الؿتخصصقـ يف طؾقم الرتبقة وأصبح هذا 

(. التل يـظر إلقفا مـ 2117دراسة قائؿ بذاهتا)فؾقف، آهتؿام يؿثؾ مقضقع 

 :جاكبقـ

: التعؾقؿ أداة لؾتـؿقة آقتصادية ٕن يساهؿ يف تطقير كقطقة العؿؾ كلحد إول

مدخالت اإلكتاج، ويرفع إكتاجقتف، وهل كظرة لدى آقتصاديقـ والؿعرب طـفا 

 بـظرية آستثؿار برأس الؿال البشري وتػرطاهتا. 

: التعؾقؿ حاجة أساسقة سقاء أكاكت ذاتقة لؾػرد أم لؾؿجتؿع بصرف والثاين

الـظر طـ آستعؿال، أو هل حاجة أساسقة يستخدمفا الػرد مـ أجؾ الدخقل إلك 

سقق العؿؾ، ويؽقن هذا آستعؿال لؾتعؾقؿ يف سقق العؿؾ ضؿـ مـافع أخرى 

وبعض  يحصؾ طؾقفا الػرد مـ التعؾقؿ، وهل كظرة يتبـفا آجتؿاطققن

آقتصاديقـ التـؿقيقـ الذيـ يـظرون إلك التـؿقة كظرة أوسع مـ الؿػاهقؿ 

 (.2116آقتصادية)بـل طقسل، 

وسقاء أكاكت الـظرة إلك التعؾقؿ كظرة استفالكقة يـظر إلقفا بصػتفا حاجة 

                                                           

 (.1/81(، )223( ســ ابـ ماجف، كتاب اإليؿان، باب فضؾ العؾؿاء والحث طؾك العؾؿ )1)

(، ســ 1/81(، )223( ســ ابـ ماجف، كتاب اإليؿان، باب فضؾ العؾؿاء والحث طؾك العؾؿ )2)

 (.28/ 5(، )2646الرتمذي، كتاب أبقاب العؾؿ، باب فضؾ صؾب العؾؿ، برقؿ )
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أساسقة ٓ غـك لؾػرد طـفا، أم أهنا كظرة استثؿارية لف مردود مادي وآخر اجتؿاطل، 

ستثؿار يف التعؾقؿ ذات طقائد إيجابقة تعقد طؾك الػرد والؿجتؿع طؾك حد فنن آ

سقاء، وتسفؿ يف تحؼقؼ كؾ مـ الـؿق آقتصادي والتـؿقة آقتصادية 

 (:1997كأيت)وديع وزمالئف، 

o يعد التعؾقؿ مصدرًا لؾـؿق : أثر التعؾقؿ يف الـؿق آقتصادي واإلكتاجقة

وتحػقزه وتعؾقؿف كقػقة خؾؼ صؾب طؾك كػسف آقتصادي مـ خالل تحرير الػرد 

ولؿاذا؟، كؿا يمثر يف الـؿق آقتصادي مـ خالل متغقرات كثقرة تمثر إيجابقًا يف 

الـؿق آقتصادي: تطقير الؿفارات اإلدراكقة لألفراد، وتغذية روح الطؿقح 

ل والتـافس طـدهؿ، وإطداد العامؾقـ الذيـ يتؿتعقن بالؿروكة واإلبداع، وبالتال

يعؿؾ طؾك تؽؿؾف أدوار الؿدخالت إخرى يف طؿؾقة اإلكتاج كرأس الؿال الؿادي 

وغقره. ويف ذلؽ يؼقل آدم سؿقث: إن مفارات العؿال هل الؼقة الؿفقؿـة طؾك 

طؿؾقة الـؿق آقتصادي، وأن العامؾ الؿتعؾؿ يشبف ألة الثؿقـة)الفايشة، بدون 

إلك أن رفع معدٓت الـؿق الؿستديؿ يتؿ تاريخ(. وتشقر إدبقات وتجارب التـؿقة 

طـ صريؼ زيادة الطاقة اإلكتاجقة وآستثؿارات يف إصقل الؿؾؿقسة )مثؾ 

آبتؽار والتعؾقؿ والتدريب( وهق ما يشؽؾ مركزًا لتحؼقؼ أهداف رفع اإلكتاجقة 

ومستقيات التشغقؾ طؾك مدي صقيؾ، وتجؿع معظؿ إدبقات طؾك دور التعؾقؿ 

حدديـ أساسققـ لإلكتاجقة وطؾك أهؿقتفا يف رفع الؼدرة التـافسقة مؿا والتدريب م

يمدي بالتالل إلك مستقيات التشغقؾ طؾك الؿدى البعقد)الؿعفد العربل لؾتخطقط 

 (.2117بالؽقيت، 

o يعد التعؾقؿ مـ أكثر أكقاع  :أثر التعؾقؿ يف آستثؿار وآدخار

ار برأس الؿال الؿادي يف أي بؾد آستثؿارات الرأسؿالقة ققؿة، إذ إن آستثؿ
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يرتبط ارتباصًا إيجابقًّا وجقهريًّا بؿعدٓت آستثؿار برأس الؿال البشري 

والؿتؿثؾ بالتسجقؾ يف التعؾقؿ والؿستقى العؾؿل ٕفراد الؼقى العامؾة يف ذلؽ 

البؾد، إذ أن هـاك طالقة تؽامؾقة بقـ آستثؿار وإتاحة ققة طؿؾ مدربة)طؿار، 

ؿا أن التعؾقؿ يعؿؾ طؾك زيادة إكتاجقة العامؾ، مؿا يمدي إلك زيادة (. ك1968

دخؾف فتزداد قدرة الػرد طؾك آدخار وهذا بدوره سقعؿؾ طؾك زيادة آستثؿار يف 

الؿجتؿع، كؿا يعد التعؾقؿ صريؼًا لتـؿقة صػات الحرص والتدبقر وآدخار طـد 

 الػرد، ٕكف سقصبح أكثر وطقًا وإدراكًا. 

o يؼصد بالتؼدم التؽـقلقجل ابتؽار : لتعؾقؿ يف التؼدم التؽـقلقجلأثر ا

واكتشاف وتطقير الطرق والقسائؾ الجديدة ذات الؽػاءة العالقة يف اإلكتاج، 

والؼدرة طؾك تطبقؼفا يف القاقع العؿؾل بؿا يتـاسب والؿجتؿع، وٓ يتحصؾ هذا 

ؾقؿ والتدريب إٓ مـ خالل التعؾقؿ والبحث والتدريب. هذه بعض آثار التع

 والبحث العؾؿل يف مجال التـؿقة آقتصادية.

وهؽذا يتضح أن العؿؾ الخقري كان طرب التاريخ اإلسالمل وحتك يقمـا هذا 

أحد مصادر تؿقيؾ العؿؾقة التعؾقؿقة ومشتؼاهتا وخصقصًا الققػ الخقري وما لف 

 مـ دور فعال يف ذلؽ. 
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 املبحح الجاني
  أصش اٌؼًّ اخلريٞ

 يف اٌصؾخ ٚاخلذِبد اٌطج١خ
 

تعد الصحة والخدمات الطبقة مـ أهؿ وأبرز الؿقاديـ التل يعـك هبا العؿؾ 

الخقري بتؼديؿفا لؾػؼراء والؿحتاجقـ إلقفا، ومـ الؿبادئ التل قامت طؾقفا 

حضارتـا، جؿعفا بقـ حاجة الجسؿ وحاجة الروح، ومـ الؽؾؿات الؿلثقرة طـ 

، ومـ (1)«إن لجسدك طؾقؽ حؼا: »ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل واضع أسس هذه الحضارة رس

الؿالحظ يف طبادات اإلسالم تحؼقؼفا أهؿ غرض مـ أغراض طؾؿ الطب وهق 

حػظ الصحة فالصالة والصقام... وما تتطؾبف هذه العبادات مـ شروط وأركان 

وأطؿال، كؾفا تحػظ لؾجسؿ صحتف وكشاصف وققتف، وإذا أضػـا إلك ذلؽ مؼاومة 

واكتشارها، وترغقبف يف صؾب العالج الؿؽافح لفا وىف ذلؽ اإلسالم لألمراض 

، (2)«إن اهلل طز وجؾ حقث خؾؼ الداء خؾؼ الدواء، فتداووا: »ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل الرسقل 

وبذلؽ يتضح أهؿ أسس ققية قام طؾقفا بـاء حضارتـا يف مقدان الطب، ومبؾغ ما 

يج إصباء الذيـ أفاده العالؿ مـ حضارتـا يف إقامة الؿشايف والؿعاهد الطبقة، وتخر

ما تزال اإلكساكقة تػخر بلياديفؿ طؾك العؾؿ طامة والطب خاصة)السباطل، 

                                                           

 (.3/39( )1975، كتاب الصقم، باب حؼ الجسد يف الصقم، برقؿ )صحقح البخاري (1)

 ( سبؼ تخريجف.2)

o  p 
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(. وبذلؽ فتحت الحضارة اإلسالمقة بابًا واسعًا يف مجال العؿؾ الخقري 1998

 والذي تؿثؾ يف أكثر إحقان بالققػ الخقري ودوره العظقؿ يف الؿجال الصحل.

ة إلك التـؿقة، فؼد كان يـظر إلقفا بقصػفا ومع حدوث التطقر الؽبقر يف الـظر

مػفقًما مرادًفا لؾـؿق آقتصادي، الذي كان يعد الفدف الـفائل لؾتـؿقة، ومع هذا 

التطقر الؽبقر فنن الطريؼ إلك الـؿق آقتصادي يتؿثؾ بآستثؿار برأس الؿال 

إضافة  الؿادي، إٓ أكف مـ الؿعرتف بف حالقًا وجقد طديد مـ أشؽال رأس الؿال

إلك رأس الؿال الؿادي: كرأس الؿال البشري ورأس الؿال آجتؿاطل وكؾفا 

تسفؿ يف طؿؾقة التـؿقة آقتصادية. وقد زاد ممخرًا يف ضؾ تبـل البـؽ الدولل 

وبعض الؿمسسات الدولقة إخرى آهتؿام بؿػفقم رأس الؿال آجتؿاطل 

قث مضؿقكف واطتباره يف وطؾك الرغؿ مـ أن هذا الؿصطؾح لقس جديدًا مـ ح

(: والذي 2117بعض إحقان الحؾؼة الؿػؼقدة يف طؿؾقة التـؿقة)كصر وهالل، 

يعترب مقضقع العؿؾ الخقري أبرز معالؿف مـ مـظقر إسالمل، أما رأس الؿال 

البشري فقتؿثؾ يف آستثؿار يف التعؾقؿ والتدريب والخدمات الصحقة الؿؼدمة 

 ٕفراد الؿجتؿع.

قة بقـ الؿستقى الصحل ٕفراد الؿجتؿع والتـؿقة يف ذلؽ وتبدو العال

الؿجتؿع طالقة تبادلقة: فالؿستقى الصحل يعؽس القضع آقتصادي 

وآجتؿاطل لألفراد ولف تلثقر إيجابل طؾقف، والؿستقى آقتصادي لؾؿجتؿع 

يعؽس إوضاع الصحقة ٕفراد الؿجتؿع ولف تلثقر إيجابل فقع أيضا. كؿا أن أهؿ 

يسعك إلقف اإلكسان أن يعقش حقاة صقيؾة خالقة مـ إمراض، وهذا يتجاوز  ما

الحاجة لؾتؼدم آقتصادي. أما تلثقرات الصحة يف التـؿقة، فالصحة الجقدة هك 

هدف هام بحد ذاتف، لؿا يرتتب طؾقفا مـ تزايد يف الؼدرات البشرية، وباطتبارها 



 
 

 

 
 

 
 
 

  382  

 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

ؼققؿ أثار آقتصادية لألسباب إحدى الحاجات إساسقة، ومع ذلؽ فال بد مـ ت

 أتقة)صؼر، بدون تاريخ(:

o  إن ففؿ الدور آقتصادي لؾصحة قد يساطد طؾك ففؿ مصادر الـؿق

آقتصادي السريع الذي أمؽـ تحؼقؼف يف الؼرن العشريـ، فاستـادا إلك مدى 

مساهؿة الصحة الجقدة يف زيادة معدٓت الـؿق، فنن آستثؿار يف الصحة أصبح 

 اة مـ أدوات السقاسة آقتصادية الؽؾقة.أد

o  يشؽؾ الؼضاء طؾك الػؼر الؿفؿة إساسقة لؾتـؿقة، ٕن الصحة السقئة هل

أحد إسباب الػؼر، فنن آستثؿار الذي يفدف إلك تحسقـ إحقال الصحقة 

 لؾػؼراء بقسعف أن يخػػ مـ حده الػؼر.

o ارد البشرية، شلكف أن اإلكػاق طؾك الصحة يمدى إلك تحسقـ كقطقة الؿق

شلن اإلكػاق طؾك التعؾقؿ، ولؽـف باإلضافة إلك ذلؽ يمدى إلك زيادة كؿقة يف 

الؿستؼبؾ مـ خالل زيادة العؿر الؿتققع يف العؿؾ، وهذا أيضا يؽؿؾ آستثؿار يف 

 التعؾقؿ.

وكظرًا لؾعالقة القثقؼة بقـ التـؿقة آقتصادية والخدمات الصحقة الؿؼدمة 

الؿمشرات الصحقة تعد مـ ممشرات التـؿقة، ويؿؽـ إجؿال تلثقر لألفراد، فنن 

الـشاط آقتصادي وطؾك التـؿقة آقتصادية بؿا يؾل)صؼر، بدون  الصحة يف

 تاريخ(:

o  إن رفع الؿستقى الصحل لؾػرد يزيد مـ قدرتف طؾك الؿشاركة يف اإلكتاج

الػرد طؾك  مؿا سقمدي إلك زيادة اإلكتاج، ورفع مستقى الدخؾ، وزيادة قدرة

 آستفالك وآدخار، وهذا سقمدي إلك زيادة اإلكتاج وآستثؿار يف الؿجتؿع.
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o  إن تحسقـ صحة الػرد ستعؿؾ طؾك زيادة العؿر الؿتققع لؾػرد، وزيادة

 مشاركتف يف العؿؾقة اإلكتاجقة.

o  كؿا ستمدي الخدمات الصحقة إلك تغققر الفقؽؾ العؿري لؾسؽان والذي

 العؿؾ إلك إجؿالل طدد السؽان. وزيادة هذه الـسبة سقؽقن يحدد كسبة السؽان يف

 لصالح الؿشاركة يف الـشاط آقتصادي.

o  تمدي الصحة الجقدة لؾبالغقـ إلك زيادة إكتاجقتفؿ مـ خالل زيادة الجفد

 يف العؿؾ، وتمدي إلك الحد مـ التغقب طـ العؿؾ.

o حقل دون الحد مـ التؼاطد الؿبؽر الـاتج طـ الحالة الصحقة التل ت

آستؿرار يف العؿؾ، كؿا تعؿؾ طؾك الحد مـ كسبة اإلطالة والتل تشؽؾ ضغطا 

 كػسقا طؾك العامؾ.

o  إن وجقد واكتشار الؿرض يف الؿجتؿع يػرض طؾقف ضعػ آكػتاح طؾك

 آقتصاد العالؿل وآستػادة مـ العالؿ الخارجل.

o ت إن تحسقـ الؿستقى الصحل لؾػرد يحد مـ كػؼاتف طؾك الخدما

الصحقة، وهذا سقؿؽـ الػرد مـ تحقيؾ هذا الجزء مـ الدخؾ كحق استخدامات 

 أخرى كآستفالك أو آدخار أو الحصقل طؾك خدمات تعؾقؿقة.

مـ خالل ما سبؼ كستطقع الؼقل أن تركقز إطؿال الخقرية طؾك تؼديؿ 

هق الخدمات الصحقة، والحد مـ معاكاة الػؼراء لقس طؿالً إكساكقًا فحسب: بؾ 

 استثؿار يف رأس الؿال البشري بؿا يحؼؼ أفضؾ كتائج.
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 املبحح الجالح
 أصش اٌؼًّ اخلريٞ 

 يف حتم١ك االعزمشاس إٌفغٟ ٚاألِٕٟ
 

إن إطؿال الخقرية التطقطقة باطتبارها مـ أهؿ أشؽال العبادة تمدي إلك 

بالعؿؾ  تحؼقؼ الطؿلكقـة وآستؼرار الـػسل لؾؿجتؿع، فشعقر الؿسؾؿ وهق يؼقم

الخقري أكف يف طبادة وأن لف ثقابًا أخرويًا، يدفعف إلك مزيد مـ اإلخالص والبذل 

والتضحقة والعطاء. كؿا أن هذا الشعقر والتصقر الذي يرافؼ الؿسؾؿ يؿـحف 

الطؿلكقـة والرضا وآستؼرار، ويـلى بف طـ آضطرابات مفؿا كاكت الظروف 

اإليؿان والصؾة باهلل جؾ جاللف فقزداد  الؿحقطة بف، كؿا يشعر اإلكسان بثؿرات

 ططاؤه وإكتاجقتف، وبالتالل يزداد الـؿق وآستؼرار آقتصادي يف الؿجتؿع

 (.2111)حطاب، 

أما بالـسبة لالستؼرار إمـل فنن بعض طؾؿاء آقتصاد يربطقن بقـ الجرائؿ 

طػ الجرائؿ والدورات آقتصادية، فػل فرتات الؽساد يزداد الػؼر وبالتالل تتضا

بؿختؾػ أشؽالفا، ويعد ذلؽ أمرًا صبقعقًّا، فؽؿا يؼال صقت الؿعدة أققي مـ 

صقت الضؿقر، فاإلكسان الجائع قد يػعؾ أي شلء إلسؽات جقطف)حطاب، 

طجبت لؿـ ٓ يجد الؼقت "رضل اهلل طـف أكف قال:  (، وقد روي طـ أبك ذر2111

ويؼقل الدكتقر يقسػ يف تعؾقؼف ، "يف بقتف، كقػ ٓ يخرج طؾك الـاس شاهرا سقػف

o  p 
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طؾك ذلؽ ما دام الؿجتؿع يف حالة تخؾػ وفؼر فنن الحؼد والبغضاء يققدان يف 

الؼؾقب كارا تلكؾ إخضر والقابس. كؿا أن الػؼر يضعػ اكتؿاء الػرد لبؾده ووصـف 

فال يجد يف كػسف حؿاسف لؾدفاع طـ وصـف، كذلؽ يمدي الػؼر إلك اكتشار جؿقع 

ئؿ مـ سرقة ومخدرات،...إلخ. وبالتالل فنن اإلكػاق طؾك الػؼراء أشؽال الجرا

تطققبًا لخقاصرهؿ وشػاء لصدورهؿ ومداوة لجراحاهتؿ ومعالجة لبذور الحؼد 

والحسد والبغضاء التل يؿؽـ أن تظفر لديفؿ، وكذلؽ فنن تركقز إطؿال 

طؾك الخقرية طؾك الػؼراء والؿحتاجقـ والػئات الضعقػة يف الؿجتؿع يؼضل 

الؿققل اإلجرامقة والعدواكقة يؿؽـ أن تـشل يف الؿجتؿع، وبالتالل يزداد آستؼرار 

كستطقع الؼقل إمـل بؿا يمدي طؾك زيادة آستؼرار آجتؿاطل وآقتصادي. 

بلن العؿؾ الخقري إذا تؿ استثؿاره بالشؽؾ الصحقح ووفؼًا لحاجات الؿجتؿع 

ادية مساهؿة فعالة مـ خالل تلثقره يف فنكف يساهؿ يف تحؼقؼ التـؿقة آقتص

 الؿمشرات التـؿقية الؿختؾػة.
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 اخلامسالفصل 

 أُ٘ إٌزبئظ ٚاٌزٛص١بد 
  :أٔاّل/الٍتاٟر 

بعد الدارسة والبحث يف مػفقم العؿؾ الخقري ومجآتف وأثاره يف تـؿقة 

 الؿجتؿع، فنكف يؿؽـ استخالص الـتائج التالقة:

o  ققؿة إسالمقة، وطؿؾقة إكساكقة تدوم وتستؿر وتتطقر العؿؾ الخقري يؿثؾ

 بدوام واستؿرار وتطقر اإلكساكقة وحاجاهتا يف كؾ زمان ومؽان. 

o  أن مػفقم العؿؾ الخقري مػفقم واسع، وٓ يؼتصر طؾك مجرد تؼديؿ

 الؿساطدات الؿادية والعقـقة.

o ؿع، تبقـ الدراسة أن العؿؾ الخقري يمدي دوًرا حققيًّا يف تـؿقة الؿجت

وكذلؽ يساهؿ بشؽؾ فاطؾ وهام يف إحداث التـؿقة الؿـشقدة يف مختؾػ 

 الؿجآت.

o  ،مؽاكة العؿؾ الخقري يف الؿجتؿع وطـد الدولة هق ركـ مـ أركان الدولة

وقطاع مـ قطاطاهتا الؿفؿة، فقجب طؾقف أن يؽقن مضطؾعا بلكرب وأرقك الؿفؿات، 

العؼقدة والديـ، وأن يؽقن جـبا إلك وأن يسقر مع سقاسة الدولة التل تقسر بسقاسة 

 جـب معفا ومع بؼقة قطعات الدولة الؼائؿة طؾك خدمة الؿجتؿع اإلسالمل. 

o  يساهؿ العؿؾ الخقري يف بـاء مجتؿع متؿاسؽ ومرتابط ومتحاب

o  p 



 

 
 

 
 
 
 

 ِٓ ِٕظٛس ئعالِٟ اٌؼًّ اخلريٞ ٚدٚسٖ يف اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ

  387  

ومتعاون، تسقده الؿحبة والعدل واإلحسان: وخاٍل مـ التـاحر والتـافر، ويؾتزم 

ا اهلل طز وجؾ، وهذه الؼقؿ ضرورية وبقئة اجتؿاطقة بإحؽام الشرطقة التل أمر هب

 مطؾقبة إلحداث التـؿقة.

o  :العؿؾ الخقري رسالة تـطؾؼ مـ دوافع طؼائدية وأخرى إكساكقة وإكؿائقة

لذلؽ تحرص جؿقع الؿجتؿعات طؾك وجقد الجؿعقات والؿمسسات الخقرية، 

حقث تؽؿـ هذه  لؿا لفا مـ أهؿقة كربى وحاجة ماسة لؾػرد وإسرة والؿجتؿع:

الحاجة يف جقاكب متعددة أهؿفا: الجاكب آقتصادي وآجتؿاطل والصحل 

 والتعؾقؿل والثؼايف.

o  يساهؿ العؿؾ الخقري يف زيادة آستؼرار إمـل بؿا يمدي إلك زيادة

آستؼرار آجتؿاطل وآقتصادي، وبالتالل تحؼقؼ الطؿلكقـة وآستؼرار 

 آقتصادية. لؾؿجتؿع ودفع طجؾة التـؿقة

o  العؿؾ الخقري لف أهؿقة بالغة يف تحؼقؼ آستؼرار آقتصادي شريطة

وجقد تـسقؼ كامؾ واكسجام مع السقاسات آقتصادية الؿالقة والـؼدية التل 

 تؿارسفا مختؾػ أجفزة الدولة. 

  :ثاٌّٗا/التٕصٗات 

 يؿؽـ وضع التقصقات التل يؿؽـ مـ خاللفا تعزيز دور العؿؾ الخقري يف

 تـؿقة الؿجتؿع، وهل كؿا يؾل:

o  العؿؾ طؾك تػعقؾ العؿؾ الخقري وتـشقطف يف الؿجتؿع لؽل يتؿؽـ مـ

 الؼقام بدوره التـؿقي.

o  مـ ًٓ كقصل الؿمسسات الخقرية بالتخصص يف إطؿال الخقرية بد
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تؽرارها إٓ يف حال الضرورة التل تػرضفا حاجة الؿجتؿع، والبحث طـ 

 جتؿع مع السعل لؾتؿققز والجقدة يف تؼديؿ الخدمة.الؿجآت التل تخدم الؿ

o  تػعقؾ أسس التـسقؼ والشراكة والتعاون وتؽامؾ إدوار ما بقـ

الؿمسسات الخقرية والؼطاطقـ الحؽقمل والخاص، هبدف القصقل لؾفدف 

 الؿـشقد وهق دفع طجؾة التـؿقة. 

o ره تػعقؾ الجاكب اإلطالمل لدى الؼطاع الخقري إللؼاء الضقء طؾك دو

وأكشطتف، وكذلؽ آهتؿام بالربامج اإلطالمقة الخقرية. والؿراكز البحثقة 

 الؿتخصصة يف مجال العؿؾ الخقري هبدف تطقيره. 

o لتـظقؿ طؿؾف، وما يـبثؼ  العؿؾ طؾك تشؽقؾ جسؿ كاضؿ لؾؼطاع الخقري

طـ هذا الجسؿ مـ هقئات استشارية ورقابقة هبدف التخطقط والتـظقؿ والتـسقؼ 

 لجفقد وتصقيب مسارات العؿؾ الخقري. وتقحقد ا

o  ضرورة التـسقؼ بقـ الؼطاع الخقري وأجفزة الدولة الؿختؾػة الؿالقة

والـؼدية وآجتؿاطقة، وذلؽ لتجـب آزدواجقة والتضارب بقـ السقاسات 

 آقتصادية الؿختؾػة.

o  بد مـ إخذ بإسالقب الػـقة والتؽـقلقجقة الحديثة يف الؼطاع الخقري ٓ

 ؿا يحػظ حؼقق الـاس ويمدي إلك آستخدام إمثؾ لؾؿقارد الؿالقة الخقرية. ب

o  دراسة التجارب الدولقة يف مجال العؿؾ الخقري والتطقطل وآستػادة

 تـا.الؿجتؿع مـفا
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 ادلصبدس ٚادلشاعغ
 الؼرآن الؽريؿ. 

 .ويب إسالم –مقسقطة التػاسقر وطؾقم الؼرآن  

 .ويب إسالم –مقسقطة الحديث الشريػ  

 :ٛٗأٔاّل: الهتب العشب 

(. مدخؾ إلك التـؿقة الؿتؽامؾة رؤية إسالمقة، 1999بؽار، طبدالؽريؿ، ) 

 دمشؼ: دار الؼؾؿ.

(. العؿؾ التطقطل يف مقزان اإلسالم، مصر: دار 2119الجؿؾ، أحؿد، ) 

 السالم.

، (. تؿقيؾ التـؿقة يف آقتصاد اإلسالمل دراسة مؼاركة1984دكقا، شققل، ) 

 بقروت: ممسسة الرسالة.

(. آستثؿار أحؽامف وضقابطف يف الػؼف 2111ساكق، قطب مصطػك، ) 

 اإلسالمل، طؿان: دار الـػائس.

(. مـ روائع حضارتـا، الؼاهرة: دار السالم 1998السباطل، مصطػل، ) 

 لؾطباطة والـشر والتقزيع والرتجؿة.

اإلسالمقة، إردن: دار  (. الؿدخؾ إلك الؿالقة العامة2005الشايجل، ولقد، ) 

 الـػائس.

o  p 
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(. التـؿقة آقتصادية دراسات كظرية 2006طجؿقة، محؿد، وآخرون، ) 

 وتطبقؼقة، اإلسؽـدرية: الدار الجامعقة.

(. السقاسات آقتصادية والشرطقة وحؾ 1987طػر، محؿد طبد الؿـعؿ، )  

 مقة.إزمات وتحؼقؼ التؼدم، الؼاهرة: آتحاد الدولل لؾبـقك اإلسال

 (. يف اقتصاديات التعؾقؿ، مصر: دار الؿعرفة.1968طؿار، حامد، ) 

(. محاضرات يف كظريات الـؿق والتـؿقة 2012طقدة، سقػ الديـ، )  

 غزة. -الؿستدامة، قسؿ آقتصاد والعؾقم السقاسقة، كؾقة التجارة، الجامعة اإلسالمقة 

راسخة واتجاهات (. اقتصاديات التعؾقؿ مبادئ 2117فؾقف، فاروق طبده، )  

 حديثة، طؿان: دار الؿقسرة.

(. مشؽؾة الػؼر وكقػ طالجفا اإلسالم، الؼاهرة: 1981طبداهلل يقسػ، ) 

 مؽتبة وهبة.

(. أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم يف ضقء الـصقص 2007طبداهلل يقسػ، ) 

 والؿؼاصد الشرطقة، الؼاهرة: دار الشروق.

آقتصاد اإلسالمل، الؼاهرة: مؽتبة (. آستثؿار يف 2112مشفقر، أمقرة، ) 

 مدبقلل.

، آستفالك –(. مقسقطة اإلدارة العربقة اإلسالمقة 2114مشفقر، كعؿت، ) 

(. الؼاهرة: الؿـظؿة العربقة لؾتـؿقة اإلدارية بجامعة الدول 1الؿجؾد الخامس، )ط

 العربقة.

ؿقة (. مسح التطقرات يف ممشرات التـ1997وديع، محؿد طدكان، وزمالئف، ) 

 وكظرياهتا، الؽقيت: الؿعفد العربل لؾتخطقط.
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 :ٓثاٌّٗا: سطاٟن املادظتري ٔالذنتٕسا 

جؿعقات العؿؾ الخقري التطقطل يف الضػة  2012).اسؿاطقؾ، حؿزة، ) 

، رسالة ماجستقر غقر مـشقرة، قسؿ آقتصاد إسالمل اقتصادي تؼدير –الغربقة 

 ت اإلسالمقة، جامعة القرمقك، اربد.والؿصارف اإلسالمقة، كؾقة الشريعة والدراسا

ـ فؾسطق حالة –(. العؿؾ الخقري وآثاره آقتصادية 2118اغبارية، أكس، ) 

م، رسالة ماجستقر غقر مـشقرة، قسؿ آقتصاد والؿصارف 1948الداخؾ طام 

 اإلسالمقة، كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة، جامعة القرمقك، اربد.

العؿؾ التطقطل وآثاره يف التـؿقة آقتصادية مـ  2006).بـل طقسل، محؿد، ) 

مـظقر إسالمل، رسالة دكتقراه غقر مـشقرة، قسؿ آقتصاد والؿصارف اإلسالمقة، كؾقة 

 الشريعة والدراسات اإلسالمقة، جامعة القرمقك، اربد.

 –العؿؾ الخقري يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية  2013).البقشل، ابراهقؿ، ) 

، رسالة ماجستقر غقر مـشقرة، قسؿ آقتصاد والؿصارف إسالمل اقتصادي تؼدير

 اإلسالمقة، كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة، جامعة القرمقك، اربد.

، مقضقطقة دراسة –التـؿقة البشرية يف سـة الـبقية  2011).الغـدور، سؿاح، ) 

الديـ، رسالة ماجستقر غقر مـشقرة، قسؿ الحديث الشريػ وطؾقمف، كؾقة أصقل 

 الجامعة اإلسالمقة، غزة.

 :ٚثالجّا: األعاخ املٍؼٕسٚ ٔغري املٍؼٕس 

(. إهؿقة آقتصادية وآجتؿاطقة لؾصدقات 1999إشقح، زيـب، ) 

(، 7)3التطقطقة، مجؾة مركز صالح كامؾ لالقتصاد اإلسالمل: جامعة الؼاهرة، مجؾد

173-233. 
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وأبعاده إمـقة، الؿجؾة العربقة (. آقتصاد اإلسالمل 2111حطاب، كؿال، )  

 (.32)16لؾدراسات إمـقة والتدريب الرياض، مجؾد

أثر العؿؾ الخقري اإلسالمل طؾك آستؼرار  2011).حطاب، كؿال، ) 

آقتصادي، بحث مؼدم لؿمتؿر العؿؾ الخقري لؾجؿقع، البحريـ: جؿعقة الرتبقة 

 اإلسالمقة.

مقة لجقاكب مـ: دالة الؿصؾحة (. صقاغة إسال1981الزرقا، محؿد أكس، ) 

آجتؿاطقة وكظرية سؾقك الؿستفؾؽ، جدة، الؿركز العالؿل ٕبحاث آقتصاد 

 اإلسالمل.

(. آستثؿار الخاص: محدداتف ومقجفاتف يف 2116السبفاين، طبد الجبار، ) 

اقتصاد إسالمل)دراسة مؼاركة(، مجؾة جامعة اإلمارات العربقة الؿتحدة: الشريعة 

 .319-231(، 1)27، مجؾدوالؼاكقن

(. دور الققػ يف التـؿقة الؿستدامة، مجؾة 2010السبفاين، طبد الجبار، ) 

 .79-19(، 44الشريعة والؼاكقن، العدد)

(. شبؽات إمان والضؿان آجتؿاطل يف 2010السبفاين، طبد الجبار، ) 

مل، اإلسالم: دراسة تؼديرية، مجؾة جامعة الؿؾؽ طبدالعزيز: آقتصاد اإلسال

 .55-3(، 1)23مجؾد

صؼر، صؼر أحؿد. العقلؿة وإخالق: الصحة والتـؿقة آقتصادية، الصـدوق   

 الؽقيتل لؾتـؿقة، بدون تاريخ

.http://www.islamset.com/arabic/aioms/globe/res/saqe. 

(. مػفقم الخدمة التطقطقة 1997لصريصري، دخقؾ، )العؿري، طؾل، وا  

http://www.islamset.com/arabic/aioms/globe/res/saqe
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ومجآهتا، بحث مؼدم لؾؿمتؿر إول لؾخدمات التطقطقة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية: 

 مؽة الؿؽرمة. -جامعة أم الؼرى 

تـؿقة الؿقارد البشرية وأهؿقتفا يف الؿمسسات  2008).الؽـدري، خالد، ) 

الخؾقجل الثالث، اإلمارات: دائرة الشمون  الخقرية، بحث مؼدم لؿمتؿر العؿؾ الخقري

 اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل.

الؿمسسات الخقرية ودورها يف تـؿقة 2008).الؿجالل، محؿد خازر، ) 

العالقات الدولقة والتقاصؾ الحضاري، قسؿ الػؼف، كؾقة الشريعة، الجامعة إردكقة، 

 طؿان.

قطقة: مػاهقؿفا (. الخدمات التط1997مشاط، أسامة بـ حسقـ، )  

ومشروطقتفا، بحث مؼدم لؾؿمتؿر إول لؾخدمات التطقطقة، الؿؿؾؽة العربقة 

 مؽة الؿؽرمة. -السعقدية: جامعة أم الؼرى 

(. اقتصاديات التعؾقؿ، جسر التـؿقة، 2117الؿعفد العربل لؾتخطقط بالؽقيت ) 

 فد العربل لؾتخطقط.سؾسؾة دورية تعـل بؼضايا التـؿقة يف الدول العربقة، الؽقيت: الؿع

دور العؿؾ الخقري اإلسالمل يف تعزيز آستؼرار  2011).مالوي، أحؿد، ) 

 آقتصادي، الؿركز الدولل لألبحاث والدراسات: مداد.

، مجؾة سر تاريخقة تلصقؾقة دراسة –العؿؾ الخقري  2012).مفدي، محؿد، ) 

 .229-211(، 30)8مـ رأي لؾدراسات اإلكساكقة، مجؾد 

(. ققاس رأس الؿال آجتؿاطل يف 2117ؿد، وهالل، جؿقؾ، )كصر، مح 

 إراضل الػؾسطقـقة، الؼدس: معفد أبحاث السقاسات آقتصادية الػؾسطقـل)ماس(.
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 :سابعّا: وٕاقع االٌرتٌت 

 الرسقل أحاديث إلك القصقل تقسقر – الحديثقة الؿقسقطة –الدرر السـقة  

 .http://www.dorar.net/enc/hadithملسو هيلع هللا ىلص

 http://ar.islamway.net/lesson/53170صريؼ اإلسالم:. 

 .http://shamela.ws/index.phpالؿؽتبة الشامؾة:  

 .http://islamstory.comقصة اإلسالم:  







http://www.dorar.net/enc/hadith
http://ar.islamway.net/lesson/53170
http://islamstory.com/
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خ 
َّ
ج٠ٛ

َّ
خ إٌ

َّ
ٕ
ُّ
 ػٕب٠خ اٌغ

 ثبٌؼًّ اخلريٞ
 يف خذِخ اٌج١ئخ

 

 

 

 إطداد الدكتقر

 محؿد طقيس طبد الرحقؿ محؿقد
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خ ثبٌؼًّ اخلريٞ
َّ
ج٠ٛ

َّ
خ إٌ

َّ
ٕ
ُّ
 يف خذِخ اٌج١ئخ ػٕب٠خ اٌغ

 

 
ص اٌجؾش

َّ
 ٍِخ

 

الؿـفج اإلسالمل يف العؿؾ الخقري والدطقة إلقف، ووضع ققاطده وأحؽامف 

ـَّة الـَّبقيَّة، وهق مـفج راسخ ثابت، يرتؽز طؾك أصؾقـ راسخقـ هؿ ا: الؼرآن والسُّ

مـفج يؿتاز بشؿقلقتف وتؽامؾف وصالحقتف لؾتطبقؼ يف كؾ زمان ومؽان، حتك ققام 

ـَّة الـَّبقيَّة بالعؿؾ ومـ ثؿَّ  الساطة. م رؤية متؽامؾة لعـاية السُّ يحاول البحث َأْن يؼدِّ

 الخقري يف مجال خدمة البقئة. 

ـَّة الـَّ  بقيَّة يف ترسقخ العؿؾ الخقري يف خدمة البقئة والتلصقؾ وُيبقـ طـاية السُّ

  لف.

 يرصد معالؿ الؿـفج الـبقي يف العـاية بالعؿؾ الخقري يف خدمة البقئة.و

 

 :ٔقذ َخُمَص البشح إىل عذٚ ٌتاٟر وَ أِىّا 

الؿـفج الـبقي يف ترسقخ العؿؾ الخقري والدطقة إلقف، مـفج يفدف إلك  -1

ة لألمة، ويؿتاز بالشؿقلقة والتؽامؾ، وبالتالل صالحقتف تحؼقؼ الؿصالح العام

 لؾتطبقؼ العؿؾل يف كؾ زمان ومؽان حتك ققام الساطة.

ًٓ طؿؾقة وإجرائقة يف مجآت خدمة البقئة مـ  -2 ـَّة الـَّبقيَّة حؾق قدمت السُّ

بالعجؿاوت والطقر، والحّث طؾك الغرِس والزرِع ومحاربة كؾ  ملسو هيلع هللا ىلصخالل طـايتف 

o  p 
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تصحر، والدطقة إلك كظافة البقئة واتخاذ كؾ القسائؾ التل تؽافح التؾقث أشؽال ال

ـَّة الـَّبقيَّة تقلل طـاية خاصة بالؿاء  بجؿقع صقره وأشؽالف، كؿا وجدكا السُّ

ـَّة الـَّبقيَّة طـاية  والؿحافظة طؾقف: لقتحؼؼ التقازن البقئل الؿـشقد، كؿا أولت السُّ

 قة ومؽافحة تؾقث الفقاء.فائؼة يف سبقؾ كشر الثؼافة الصح

ـَّة الـَّبقيَّة يف مجآت العؿؾ الخقري يف خدمة البقئة، ما فطـت  -3 سبؼت السُّ

إلقف الؿـظؿات البقئقة يف وقتـا الحاضر.
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خ ثبٌؼًّ اخلريٞ
َّ
ج٠ٛ

َّ
خ إٌ

َّ
ٕ
ُّ
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 ِــمــذِـــخ اٌجؾــش
 

الم طؾك أشرف الخؾؼ كبقـا محؿد  الة والسَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالحؿُد هلل رّب العالؿقـ، والصَّ

 حبف أجؿعقـ. وطؾك آلف وص

فننَّ العؿؾ الخقري فطرة إكساكقة، فطر اهلل الـَّاس طؾقفا مـذ بدء  أما بعد،

الخؾقؼة وحتك ققام الساطة: لذا تتقالك أطؿال الرب والعطاء واإلغاثة والتطقع يف 

 الؿجتؿع اإلكساين، ولؿ يخُؾ طصر مـ العصقر مـ إطؿال الخقرية.

والدطقة إلقف ووضع ققاطده وأحؽامف، والؿـفج اإلسالمل يف العؿؾ الخقري 

ـَّة الـَّبقيَّة، وهق  مـفج راسخ ثابت، يرتؽز طؾك أصؾقـ راسخقـ هؿا: الؼرآن والسُّ

مـفج يؿتاز بشؿقلقتف وتؽامؾف وصالحقتف لؾتطبقؼ يف كؾ زمان ومؽان حتك ققام 

 الساطة.

 :ْتؽؿـ يف أكف: أِىٗٛ البشح ٔسٗجٗات 

م رؤية مت - ـَّة الـَّبقيَّة بالعؿؾ الخقري، يف مجال يحاول َأْن يؼدِّ ؽامؾة لعـاية السُّ

 خدمة البقئة.

يف طـايتف بالعؿؾ الخقري يف  ملسو هيلع هللا ىلصيحاول إبراز الجقاكب التطبقؼقة لرسقل اهلل  -

 خدمة البقئة.

يحاول دراسة كصقص السـة التل ُتعـك بالعؿؾ الخقري يف مجال خدمة  -

o  p 
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 ستـباط الصحقح.البقئة، دراسة شامؾة تعتؿد طؾك صرق آ

 :تؽؿـ يف َأكَّف: أِذاف البشح 

ـَّة الـَّبقيَّة برتسقخ العؿؾ الخقري يف خدمة البقئة والتلصقؾ  -1 ُيبقـ طـاية السُّ

 لف.

 يرصد معالؿ الؿـفج الـبقي يف العـاية بالعؿؾ الخقري يف خدمة البقئة. -2

يؽشػ طـ مجآت العؿؾ الخقري يف خدمة البقئة، وأثره يف اإلصالح  -3

 لؿجتؿعل.ا

م بعض الؿؼرتحات التل تساهؿ يف زيادة فاطؾقة العؿؾ الخقري يف  -4 ُيؼدِّ

 خدمة البقئة.

 :وٍّر البشح 

يؼقم هذا البحث طؾك آستؼراء والتحؾقؾ وآستـباط مـ خالل تتبع صقر 

ـَّة الـَّبقيَّة،  العـاية بالعؿؾ الخقري يف مجال خدمة البقئة، الؿبثقثة يف كصقص السُّ

 اج فقائدها بؿا يحؼؼ غايات البحث.واستخر

 :ٛالذساطات الظابك 

ة، تحؿؾ يف ثـاياها كتابات طـ العؿؾ  تزخر الؿؽتبة اإلسالمقة بؿملػات جؿَّ

الخقري ومجآتف والدطقة إلقف، ولعّؾ أقرب الدراسات التل اصؾعُت طؾقفا 

 ووجدهتا تتالقك مع بحثل يف بعض الـؼاط ما يؾل:

ـَّة الـَّبقيَّة دراسة مقضقطقةالعؿؾ التطقطل يف ال» -1 لؾباحثة: ركدة محؿد  «سُّ

زيـق، رسالة ماجستقر يف الحديث وطؾقمف، مخطقصة بؽؾقة أصقل الديـ بالجامعة 
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 م.2117 -هـ1428اإلسالمقة بغزة سـة 

ـَّة الـَّبقيَّة» -2 لؾدكتقر محؿد طبد الرازق  «مجآت العؿؾ التطقطل يف السُّ

كز البحقث والدراسات اإلسالمقة، السـة السابعة، أسقد، بحث مـشقر بحقلقة مر

 (.25العدد )

، )ممسسة الشقخ زايد «دور الؿمسسات الخقرية يف التـؿقة آجتؿاطقة» -3

لألطؿال الخقرية واإلكساكقة أكؿقذًجا( رسالة ماجستقر مخطقصة بؽؾقة العؾقم 

قة م تخصص معامالت مال2115 -هـ 1436اإلكساكقة جامعة القادي بالجزائر 

 معاصرة.

ـَّة الـَّبقيَّة الشريػة» -4 ، لؾدكتقر محؿد «معالؿ الرحؿة بالبقئة ومؽقكاهتا يف السُّ

طبد الؼادر الػؼل، بحث مـشقر ضؿـ أطؿال الؿمتؿر الدولل طـ الرحؿة يف 

كؾقة الرتبقة جامعة الؿؾؽ سعقد يف الػرتة  -اإلسالم بؼسؿ الدراسات اإلسالمقة

 م الؿجؾد الثامـ.2116فرباير  8 – 7هـ، 1437/ 4/ 29 – 28

ـَّة الـَّبقيَّة» -5 ، لؾدكتقر محؿد طقيس طبد «الرحؿة بالعجؿاوات يف السُّ

الرحقؿ، بحث مـشقر ضؿـ أطؿال الؿمتؿر الدولل طـ الرحؿة يف اإلسالم بؼسؿ 

 4/ 29 – 28كؾقة الرتبقة جامعة الؿؾؽ سعقد يف الػرتة  -الدراسات اإلسالمقة

 م الؿجؾد الثامـ.2116ر فرباي 8 – 7هـ، 1437/

، لؾدكتقرة «العؿؾ الخقري اإلسالمل بقـ التلصقؾ وإمؽاكات التػعقؾ» -6

فاتحة فاضؾ العبدٓوي، بحث مـشقر ضؿـ أطؿال ممتؿر العؿؾ الخقري 

 – 21الخؾقجل الثالث، دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل يف الػرتة 

 م.2118يـاير سـة  22
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، لؾدكتقر طبد الؿؾؽ «افؾ اجتؿاطل وططاء إكساينالعؿؾ الخقري تؽ» -7

مـصقر، بحث مـشقر ضؿـ أطؿال ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث، دائرة 

 م.2118يـاير  22 – 21الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل يف الػرتة 

، لؾدكتقر أحؿد بـ حسقـ «العؿؾ التطقطل كظرة تلصقؾقة فؼفقة تلريخقة» -8

باركل، بحث مـشقر بؿجؾة مركز البحقث والدراسات اإلسالمقة، بـ أحؿد الؿ

 (.35العدد )

 :خطٛ البشح 

 يـتظؿ البحث مؼدمة، وتؿفقًدا، ومبحثقـ، وخاتؿة طؾك الـحق التالل:

  :أهؿقة الؿقضقع، ومـفج البحث، والدراسات السابؼة.الؿؼدمة 

  :العؿؾ الخقري: ماهقتف ومجآتف.التؿفقد 

 صقؾ العؿؾ الخقري يف اإلسالمالؿبحث إول: تل 

 ويليت يف ثالثة مطالب:

 تلصقؾ العؿؾ الخقري مـ خالل الؼرآن الؽريؿ. الؿطؾب إول: -

ـَّة الـَّبقيَّة. الؿطؾب الثاين: -  تلصقؾ العؿؾ الخقري مـ خالل السُّ

تلصقؾ العؿؾ الخقري مـ خالل أطؿال الصحابة  الؿطؾب الثالث: -

 والتابعقـ وتابعقفؿ.

 ثاين: معالؿ الؿـفج الـبقي يف العـاية بالعؿؾ الخقري يف خدمة الؿبحث ال

 البقئة.

 ويليت يف خؿسة مطالب طؾك الـحق التالل:
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 يف العـاية بالعجؿاوات والطقر. الؿطؾب إول: -

 يف العـاية بالغرس والزرع ومحاربة التصحر. الؿطؾب الثاين: -

 ذى طـ الطريؼ.يف آهتؿام بـظافة البقئة وإماصة إ الؿطؾب الثالث: -

 يف الؿحافظة طؾك الؿاء والؿجاري الؿائقة. الؿطؾب الرابع: -

 يف مؽافحة تؾقث الفقاء وكشر الثؼافة الصحقة. الؿطؾب الخامس: -

 .الخاتؿة: الـتائج والتقصقات 

 .الؿصادر والؿراجع 

ويف الـفاية أبتفؾ إلك اهلل العؾل الؼدير أن يجعؾ هذا العؿؾ خالًصا لقجفف 

ع بف كاتبف وقارئف، ويػتح بف باًبا مـ أبقاب الخقر لـشر السـة الؽريؿ، ويـػ

 الصحقحة. وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ.
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 اٌز١ّٙذ
 اٌؼًّ اخلريٞ: ِب١٘زٗ ٚرلبالرٗ

 

 :ٙأّٔلا: واِٗٛ العىن ارتري 

ُيعدُّ العؿؾ الخقري ركقزة أساسقة مـ ركائز اإلسالم، ودطامة أساسقة تؼقم 

ؾقفا طؼقدة الؿسؾؿ، ومـ يتدبَّر ما قالف العؾؿاء حقل العؿؾ الخقري يدرك أنَّ ط

مػفقم العؿؾ الخقري يتسؿ بآتساع، وٓ يؿؽـ حصره فؼط يف تؼديؿ 

 الؿساطدات الؿادية لؾؿحتاجقـ. ومـ هذه الؿػاهقؿ:

العؿؾ الخقري: هق كؾ مال أو »ما ذكره الدكتقر طبد الؽريؿ بؽار بؼقلف:  -

 .(1)«و وقت ُيبذل مـ أجؾ كػع الـاس وإسعادهؿ والتخػقػ مـ معاكاهتؿجفد أ

مف الدكتقر محؿد جقاد مفدي بؼقلف:  - وردت طدة تعريػات لؾعؿؾ »ما قدَّ

الخقري يف طدد مـ الؿصادر والؿراجع، وتملِّػ مـ مجؿقطفا هذا التعريػ 

ؼ مصؾحة الجامع، العؿؾ الخقري هق: طؿؾ يشرتك فقف جؿاطة مـ الـاس: لتحؼق

طامة، أو أغراض إكساكقة أو ديـقة أو طؾؿقة أو صـاطقة أو اقتصادية، بقسقؾة جؿع 

التربطات وصرففا يف أوجف إطؿال الخقرية: بؼصد كشاط اجتؿاطل أو ثؼايف أو 

                                                           

، ط. إولك، 12( د. طبد الؽريؿ بؽار: ثؼافة العؿؾ الخقري، كقػ كرسخفا وكقػ كعؿؿفا؟! صـ1)

 م.2111دار السالم لؾطباطة والـشر والتقزيع، الؼاهرة سـة 
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إغاثل بطرق الرطاية أو الؿعاوكة مادًيا أو معـقًيا داخؾ الدولة وخارجفا مـ غقر 

ؿل إغاثة أو جؿعقة أو ممسسة أو هقئة أو مـظؿة قصد الربح لؿمسسقفا سقاء ُس 

 .(1)«خاصة أو طامة

مؿا سبؼ يتضح لـا أنَّ لؾعؿؾ الخقري مػفقًما واسًعا، ويشؿؾ كؾ طؿؾ 

تطقطل يؼقم بف الػرد مـ أجؾ أخريـ، وهذا هق جقهر إديان السؿاوية وٓ 

 سقؿا اإلسالم.

 :ٙالفشم بني اإلسظاُ ٔالعىن ارتري 

بؾ كريد مخاصبة أخر  ٓ كريد مخاصبة أكػسـا فؼط، -ا البحثيف هذ -وكحـ

ج طؾك مصطؾحقـ متؿايزيـ  يف أوروبا وأمريؽا: لذلؽ مـ الؿػقد هـا َأْن كعرِّ

ق بقـ مػفقم  مـ  «اإلحسان»طـدهؿ، وطؾك مػفقمفؿ لفذيـ الؿصطؾحقـ، فـػرِّ

غاكؿ:  مـ جفة أخرى، يؼقل إبراهقؿ البققمل «العؿؾ الخقري»جفة، ومػفقم 

يختؾػ ففؿ العؿؾ الخقري يف تجارب الؿجتؿعات الغربقة بتبايـ الخؾػقات »

التاريخقة وإطراف الخاصة بؽؾ دولة، أو بؽؾ مجؿقطة مـ الدول. فػل إكجؾرتا 

( كؿرادف لؿصطؾح العؿؾ الخقري Charityمثاًل ُيستخدم مصطؾح اإلحسان )

(Philanthropy ًوقد استؿر الؿصطؾح إخقر مرتبط ) ا بتصقرات العصر

ا  الػقؽتقري طـ سخاء وططػ الطبؼات العؾقا يف الؿجتؿع طؾك الطبؼات الدكقا. أمَّ

يف القٓيات الؿتحدة ففـاك تؿققز بقـ الؿػفقمقـ، إذ يشقر اإلحسان إلك الؿـح 

والعطاء الؿتقجف لؿعالجة كتائج مشؽؾة أو قضقة ما، يف حقـ أنَّ العؿؾ الخقري 

                                                           

، مجؾة ُسرَّ مـ 212راسة تلصقؾقة تاريخقة، صـ ( د. محؿد صالح جقاد مفدي: العؿؾ الخقري د1)

 م.2112بغداد سـة  -( السـة الثامـة، جامعة سؿراء31رأى، الؿجؾد الثامـ، العدد )
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ة أسباب الؿشؽؾة مـ جذورها والققاية مـفا وتػادي يقجف مقارده لؿعالج

 .(1)«وققطفا

مثؾ القٓيات الؿتحدة  -ويف بعض الدول»ويؼقل الدكتقر طبد الؽريؿ بؽار: 

يتؿ التػريؼ بقـ اإلحسان والعؿؾ الخقري، حقث إهنؿ يطؾؼقن كؾؿة  -إمريؽقة

ؽالت والتعامؾ )اإلحسان( طؾك الجفقد الرامقة إلك معالجة آثار مشؽؾة مـ الؿش

ا )العؿؾ الخقري( فقتجف إلك معالجة جذور  مع قضقة مـ الؼضايا الراهـة. أمَّ

الؿشؽالت وتجػقػ مـابعفا، والعؿؾ طؾك تحصقـ الؿجتؿع ووقايتف مـ 

 .(2)«شرورها: وهذا تؿققز مػقد

 :ّٙٗا: زتاالت العىن ارتري  ثاٌ

قـ، ومرجع ذلؽ كؾف إِنَّ مجآت العؿؾ الخقري ٓ يؿؽـ حصرها يف طدد ُمع

وتتسع دائرة »إلك اتساع مدلقل الخقر يف الحقاة اإلكساكقة، يؼقل الدكتقر بؽار: 

مدلقل )الخقر( لتشؿؾ: اإلحساس بأخريـ، والتعاصػ معفؿ، والدطاء لفؿ، 

وتشجقعفؿ، ورفع معـقياهتؿ، ومقاساهتؿ، ومـحفؿ الرؤية والؿـفج، وإرشادهؿ 

 .(3)«لؿا فقف خقر ديـفؿ ودكقاهؿ

أصقل العؿؾ الخقري يف »ولعؾف مـ الؿػقد هـا َأْن ُكحقؾ الؼارئ إلك كتاب: 

، فؼد ذكر ثالثة وستقـ صقرة مـ «اإلسالم يف ضقء الـصقص والؿؼاصد الشرطقة

                                                           

( إبراهقؿ البققمل غاكؿ: العؿؾ الخقري. مػفقمف ومققعف مـ مؼاصد الشريعة، بحث مـشقر بؿجؾة 1)

 م.2117فرباير  22( بتاريخ 14حراء العدد )

 .12بد الؽريؿ بؽار: ثؼافة العؿؾ الخقري، صـ( د. ط2)

 .12( د. طبد الؽريؿ بؽار: ثؼافة العؿؾ الخقري، صـ3)
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صقر العؿؾ الخقري مـفا: إصعام الجائع، وسؼاية العطشان، وكسقة العريان، 

وتػطقر الصائؿ، وغرس  وإيقاء الؿشرد، وكػالة القتقؿ، ورطاية إرمؾة،

ل  إشجار.... إلخ. وكؾفا أمقر يؿؽـ َأْن ُيؼاس طؾقفا مع تغقر إحقال وتبدُّ

 .(1)الظروف

 

 

                                                           

( د. يقسػ طبداهلل: أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم يف ضقء الـصقص والؿؼاصد الشرطقة، صـ 1)

 م.2118، ط. الثاكقة، دار الشروق، الؼاهرة سـة 111: 51
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 املبحح األول

 رأص١ً اٌؼًّ اخلريٞ يف اإلعالَ 

إنَّ مـ يتلمؾ تاريخ اإلكساكقة: ُيدرك َأنَّ العؿؾ الخقري قد ٓزم اإلكسان مـذ 

يؿثؾ ططاًء إكساكًقا وتؽافاًل بقـ شرائح الؿجتؿع، ورافًدا وجقده طؾك إرض، ففق 

مـ روافد التـؿقة الؿجتؿعقة والتضحقة يف سبقؾ سعادة أخريـ. ومـ ثؿَّ وجدكا 

ـَ يف كؾِّ صقر مـ أصقار البشرية، يدطقن إلك ألقان الرب والخقر ويحثقن  الؿصؾِِحق

ـْ يتعؼب  غقرهؿ طؾك فعؾف والتخؾؼ بف، وإِْن اختؾػت مآرهبؿ يف الدطقة إلقف. وَم

ع دائرة إطؿال »العؿؾ الخقري تحت راية اإلسالم يتقؼـ أنَّ اإلسالم قد  وسَّ

م كػًعا لإلكسان أو  الخقرية: لقعؿ الـػع ويؽثر الخقر، فؽؾ إطؿال التل ُتؼدِّ

الحققان اكطالًقا مـ ققؿ التعاون والؿساطدة والرب والتضحقة والػداء ابتغاء مرضاة 

 .(1)«ففل يف مقزان الحسـات يقم الؼقامة -تعالك -اهلل

أنَّ العؿؾ الخقري يؿثؾ ثؿرة مـ أهؿ ثؿار اإليؿان بؿػفقمف  -أيًضا -ويتقؼـ

 (2)الصحقح.

                                                           

، 12: العؿؾ الخقري اإلسالمل بقـ التلصقؾ وإمؽاكات التػعقؾ، صـ( د. فاتحة فاضؾ العبدٓوي1)

بحث مـشقر ضؿـ أطؿال ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث )دائرة الشمون اإلسالمقة 

 م(.2118يـاير  22 – 21والعؿؾ الخقري بدبل 

دة، كؾقة أصقل ( هـاك بحث ققِّؿ لؾدكتقرة أسؿاء محؿد تقفقؼ بركات إستاذ الؿساطد بؼسؿ العؼق2)

هـ 1433الديـ بجامعة أم الؼرى، مـشقر بؿجؾة البحقث والدراسات الشرطقة العدد الثاين شقال 

= 
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خ ثبٌؼًّ اخلريٞ
َّ
ج٠ٛ

َّ
خ إٌ

َّ
ٕ
ُّ
 يف خذِخ اٌج١ئخ ػٕب٠خ اٌغ

 

 
 املطلب األول

 رأص١ً اٌؼًّ اخلريٞ ِٓ خالي اٌمشآْ اٌىش٠ُ

إذا تلمؾـا الـصقص الؼرآكقة أدركـا أنَّ العؿؾ الخقري تطبقؼ طؿؾل لروح 

يؿان وإخالق الؼرآكقة، ومـ أمثؾة أيات الؼرآكقة التل تثبت العؿؾ الخقري اإل

 وفضائؾف وتطبقؼاتف العؿؾقة ما يؾل:

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )ققلف تعالك:  -1

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 [.267]البؼرة:  (ے ۓ ۓ

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )وققلف تعالك:  -2

 [.39]سبل: (ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )وققلف تعالك:  -3

 [.2]الؿائدة:  (ىئ ىئ ىئ ی ی ی

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )وققلف تعالك:  -4

 [.77]الحج:  (ڱ ڱ ں ں

ؽ -هذه أيات وغقرها تمكد ًٓ لؾشَّ أصالة الدطقة الؼرآكقة  -بؿا ٓ يدع مجا

 إلك العؿؾ الخقري.

 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعـقان: أثر العؿؾ التطقطل طؾك اإليؿان )دراسة طؼدية تلصقؾقة( بقَّـت فقف الباحثة حؼقؼة اإليؿان 

 الؿسؾؿقـ. وكقػ ُيسفؿ العؿؾ التطقطل الخقري يف ترسقخ اإليؿان وزيادتف يف كػقس

o  p 



 
 

 

 
 

 
 
 

  410  

 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 املطلب الجاني

خرأص١ً اٌؼًّ اخلريٞ ِٓ خ
َّ
ج٠ٛ

َّ
خ إٌ

َّ
ٕ
ُّ
 الي اٌغ

 

ـَّة الـَّبقيَّة تطبقًؼا طؿؾًقا لـصقص الؼرآن الؽريؿ، ولؿ تؽـ الدطقة  ُتعدُّ السُّ

الـَّبقية إلك ترسقخ العؿؾ الخقري وتقسقع مجآتف أمًرا بعقًدا طـ جقهر الـصقص 

ـَّة الـَّبقيَّة التل ترسخ لؾعؿؾ الخقري وتد طؿف يف الؼرآكقة. ومـ أمثؾة كصقص السُّ

  كػقس الؿسؾؿقـ ما يؾل:

َِٓن، َفقَُؼقُل »ما رواه الشقخان:  -1 َّٓ َمَؾَؽاِن َيـِْز ـْ َيْقٍم ُيْصبُِح الِعبَاُد فِقِف، إِ
َما مِ

 .(1)«َأَحُدُهَؿا: الؾَُّفؿَّ َأْطِط ُمـِْػًؼا َخَؾًػا، َوَيُؼقُل أَخُر: الؾَُّفؿَّ َأْطِط ُمْؿِسًؽا َتَؾًػا

صحقحف: طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف قال: قال رسقل ما رواه مسؾؿ يف  -5

ـْ ُكَرِب َيْقِم »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
كْقَا، كَػََّس اهلُل َطـُْف ُكْربًَة مِ ـْ ُكَرِب الدُّ

ـٍ ُكْربًَة مِ ـْ ُمْممِ ـْ كَػََّس َط َم

ِخ  ْٔ كْقَا َوا َر اهلُل َطَؾقِْف فِل الدُّ َر َطَؾك ُمْعِسٍر، َيسَّ ـْ َيسَّ ـْ َستََر ُمْسؾًِؿا، اْلِؼقَاَمِة، َوَم َرةِ، َوَم

ِخَرةِ، َواهلُل فِل َطْقِن اْلَعبِْد َما َكاَن اْلَعبُْد فِل َطْقِن َأِخقف ْٔ كْقَا َوا  .(2)«َستََرُه اهلُل فِل الدُّ
                                                           

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ)( أخرجف البخاري: كتاب الزكاة، باب: ققلف تعالك: 1)

( رواه مسؾؿ يف صحقحف، كتاب الزكاة، باب: الؿـػؼ 1442[ حديث رقؿ )7-5]الؾقؾ: (ۓ

 (.1111والؿؿسؽ، حديث رقؿ )

جتؿاع طؾك ( رواه مسؾؿ يف صحقحف، كتاب الذكر والدطاء والتقبة وآستغػار، باب: فضؾ ا2ٓ)

 (.2699تالوة الؼرآن، حديث رقؿ )
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خ ثبٌؼًّ اخلريٞ
َّ
ج٠ٛ
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خ إٌ

َّ
ٕ
ُّ
 يف خذِخ اٌج١ئخ ػٕب٠خ اٌغ

ما رواه البخاري يف صحقحف: طـ سعقد بـ أبل بردة طـ أبقف طـ جده طـ  -5

ـْ َلْؿ َيِجْد؟ َقاَل:  ،«َطَؾك ُكؾِّ ُمْسؾٍِؿ َصَدَقةٌ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ، َفَؿ
ِ
 اهلل

َّ
َفَؼاُلقا: َيا َكبِل

ُق » ـُ َذا الَحاَجِة »َقاُلقا: َفنِْن َلْؿ َيِجْد؟ َقاَل:  «َيْعَؿُؾ بِقَِدهِ، َفقَـَْػُع كَْػَسُف َوَيتََصدَّ ُيِعق

، َفنِكََّفا َفْؾقَْعَؿْؾ بِاْلَؿْعُروِف، َولْ »َقاُلقا: َفنِْن َلْؿ َيِجْد؟ َقاَل:  «الَؿْؾُفقَف  رِّ ـِ الشَّ قُْؿِسْؽ َط

 .(1) «َلُف َصَدَقةٌ 

كؾُّ هذه الـصقص الـبقية وغقرها تمصؾ لألطؿال الخقرية التطقطّقة يف ضؾ 

ؾة والـَّػؼة  اإلسالم، وتػتح الباب طؾك مصراطقف لتشؿؾ جؿقع ألقان الربِّ والصِّ

ؼقؼ الرضا ٕهؾف، والؿساطدة، وكؾ ما مـ شلكف أن ُيسفؿ يف تـؿقة الؿجتؿع وتح

 والتخػقػ طـفؿ وإغاثتفؿ يف أوقات الشّدة وطـد كزول الؽقارث هبؿ.

 

 

 

 

                                                           

( أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب: الزكاة، باب: طؾك كؾ مسؾؿ صدقة، فؿـ لؿ يجد فؾقعؿؾ 1)

 (.1445بالؿعروف، حديث رقؿ )
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 
 

  املطلب الجالح
 رأص١ً اٌؼًّ اخلريٞ ِٓ خالي أػّبي

 اٌصؾبثخ ٚاٌزبثؼني ٚربثؼ١ُٙ 

قر والتَّراجؿ والتَّاريخ بؿا يمصؾ لؾعؿؾ الخقري، مـ خالل   تزخر كتب السِّ

حابة وال تَّابعقـ وطؾق هؿؿفؿ يف أطؿال الخقر والرب والتؼقى أطؿال الصَّ

ـَ لؾخقر يف شتك جقاكب  ـَ وفاطؾِق واإلحسان، ولؿ تخُؾ فرتة زمـقة مـ متطقِطق

 ومـ أمثؾتفؿ:الحقاة. 

بئر رومة الذي اشرتاه طثؿان بـ طػان رضل اهلل طـف. جاء يف صحقح  -1

ـْ َيْشتَِري بِئَْر ُروَمَة،»: ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري، قال الـبل  ـَ  َم َِٓء الُؿْسؾِِؿق  «َفقَُؽقُن َدْلُقُه فِقَفا َكِد

 . (1) رضل اهلل طـف َفاْشَتَراَها ُطْثَؿانُ 

كان أبق صؾحة أكثر إكصار كخاًل بالؿديـة. روى البخاري يف صحقحف طـ  -5

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )أكس بـ مالؽ رضل اهلل طـف قال: لؿا كزلت 

 [ َجاَء أَ 92]آل طؿران: (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصُبق َصْؾَحَة إَِلك َرُسقِل اهلل

 َيُؼقُل اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلك فِل كَِتابِِف: 
ِ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

 َبْقُرَحاَء، َقاَل:92]آل طؿران:  (پ
َّ

َوَكاَكْت َحِديَؼًة  -[ َوإِنَّ َأَحبَّ َأْمَقالِل إَِلل

                                                           

( أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب: الؿساقاة، باب: يف الشرب ومـ رأى صدقة الؿاء وهبتف 1)

ة: اسؿ لبئر معروفة يف الؿديـة. والؿراد بؼقلف )دلقه فقفا كدٓء ووصقتف جائزة، وبئر روم

 الؿسؾؿقـ( أي: يققػفا ويؽقن كصقبف مـفا كـصقب غقر مـ الؿسؾؿقـ دون مزية.
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ِ
ـْ َمائَِفاَيْدُخُؾفَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهلل

 َطزَّ -ا، َوَيْسَتظِؾُّ بَِفا َوَيْشَرُب مِ
ِ
 إَِلك اهلل

َ
، َفِفل

 َحْقُث َأَراَك اهلُل، ملسو هيلع هللا ىلصَوَجؾَّ َوإَِلك َرُسقلِِف 
ِ
ُه َوُذْخَرُه، َفَضْعَفا َأْي َرُسقَل اهلل ، َأْرُجق بِرَّ

 
ِ
ابٌِح، َقبِْؾـَاُه مِـَْؽ، َوَرَدْدكَاُه َطَؾقَْؽ، بَْخ َيا َأبَا َصْؾَحَة َذلَِؽ َماٌل رَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ـَ  َق بِِف َأُبق َصْؾَحَة َطَؾك َذِوي َرِحِؿفِ «َفاْجَعْؾُف فِل إَْقَربِق  .(1)، َفَتَصدَّ

مؿا سبؼ يتبقـ لـا أنَّ العؿؾ الخقري لف تلصقؾ ثابت يف اإلسالم، يتجؾك ذلؽ 

ـَّة  الـَّبقيَّة، وما أجؿع طؾقف جؿفقر مـ خالل كصقص الؼرآن الؽريؿ وكصقص السُّ

حابة والتَّابعقـ وتابعقفؿ إلك يقمـا هذا، وقد تـقطت وتعددت مجآت العؿؾ  الصَّ

 الخقري فشؿؾت جؿقع مـاحل الحقاة.

مظفر مـ مظاهر الرحؿة اإلكساكقة وشؿقلقتفا لجؿقع  -أيًضا -يتبقـ لـا

الؿسؾؿقـ وحدهؿ بؾ الؽائـات، فال يؼتصر تؼديؿ الؿساطدات اإلكساكقة طؾك 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )تعداها إلك غقر الؿسؾؿقـ مصداًقا لؼقلف تعالك: 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )[، وققلف تعالك: 8]اإلكسان:  (ٹ

 [.8]الؿؿتحـة: (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

والعؿؾ الخقري يف اإلسالم ٓ يشؿؾ الؿسؾؿقـ فؼط، بؾ تتسع دائرتف لقشؿؾ 

  ط شرطقة وشروط يجب مراطاهتا ذكرها الػؼفاء.غقر الؿسؾؿقـ، وفؼ ضقاب

كؿا أنَّ العؿؾ الخقري ٓ يؽقن حؽًرا طؾك البشر فؼط، أو مقجًفا إلقفؿ 

وحدهؿ، بؾ تتسع دائرتف لتضؿ الؽقن بؿخؾققاتف مـ حققان وصقر وغقر ذلؽ. 

 وهذا ما سقف تعرضف الدراسة يف الؿبحث التالل.

                                                           

( أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب: القصايا، باب: مـ تصدق إلك وكقؾف ثؿ رد القكقؾ إلقف، 1)

 (.2758حديث رقؿ )
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 
 

 املبحح الجاني

 ٞ يف اٌؼٕب٠خ ثبٌؼًّ اخلريِٞؼبمل ادلٕٙظ إٌجٛ
 يف خذِخ اٌج١ئخ 

باء إلك الشلء »ملخقذة مـ الػعؾ )بقأ( قال ابـ مـظقر يف الؾسان:  البقئة لغًة:

ًٓ أي كزلتف، والبقئة والؿباءة والؿباءة: الؿـزل،  يبقء بقًءا، أي رجع، وتبقأت مـز

 .(1)«وباءت بقئة سقء طؾك مثال )بقعة( أي بحال سقء

ففا  قم:وتستعؿؾ الق يف الحال الراهـ لؾؿؽان الؿحقط باإلكسان. وحديًثا طرَّ

 .(2)«كؾ ما يحقط باإلكسان مـ أشقاء تمثر طؾك الصحة...»العؾؿاء بلهنا: 

ؿات التل يتسؿ هبا العؿؾ الخقري، وتجعؾف مؼدًما طؾك سائر  ولعؾ مـ أبرز السِّ

                                                           

 هـ1414لبـان، سـة  -بقروت -عرب، مادة )بقأ( ط. الثالثة، دار صادر( ابـ مـظقر: لسان ال1)

( سامح طبد السالم محؿد، مؼال بعـقان: مػفقم البقئة،2)

http://www.alukah.net/culture/0/59342

)ماهقة البقئة( مـشقر طؾك شبؽة اإلكرتكت لؿ كؼاًل طـ مؼال لؾدكتقر أسامة طبد العزيز بعـقان 

 أستطع القصقل إلقف. 

أولفؿا البقئة الحققية، وهل كؾ »ويرى بعض الباحثقـ أنَّ لؾبقئة مػفقمقـ ُيؽؿؾ بعضفؿا أخر: 

ما يختص باإلكسان وبعالقتف بالؿخؾققات الحقة، الحققاكقة والـباتقة التل تعقش معف. أما ثاكقفؿا 

بقعقة وتشؿؾ مقارد الؿقاه، والػضالت، والتخؾص مـفا، والحشرات وتربة ففل البقئة الط

 )راجع: كػس الؿصدر السابؼ(.« إرض، والؿساكـ والجق وكؼاوتف أو تؾقثف...

o  p 
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العؿؾ »م بعـقان: الطاطات، ما ذكره الدكتقر طبد الؿؾؽ مـصقر يف بحثف الؿقسق

 .. ما يؾل:«الخقري تؽافؾ اجتؿاطل وططاء إكساين

َأكَّف خالص لقجف اهلل وابتغاء مرضاتف، ٓ يـتظر طائًدا مـ البشر وٓ جزاًء وٓ  -

 شؽقًرا.

َّٓ حب الخقر  - َأكَّف صادر طـ كػٍس سخقٍة وروح أبقٍة، ٓ يحركفا إلك العؿؾ إِ

 ـ.وحب الضعػاء والؿساكقـ والؿحتاجق

َأكَّف طؿؾ مجرد مـ هقى الـَّػس وحب الذات والطؿع يف طاجؾ إجر  -

والثقاب )بعقًدا طـ شفقة الشفرة والسؿعة( مـ أجؾ ذلؽ يشؼ طؾقـا َأْن كجد يف 

َّٓ اقرتكت بالعؿؾ الصالح الذي يعترب  الؼرآن الؽريؿ آية ُيذكر فقفا اإليؿان باهلل إِ

 .(1)العؿؾ الخقري جزًءا مـف

ب يف العؿؾ الخقري، ويدطق إلقف، ويجعؾف  ومـ ثؿَّ  وجدكا الؿـفج الـبقي ُيرغِّ

مـفاًجا لؾؿسؾؿقـ يف شتك جقاكب الحقاة: تحؼقًؼا لؾؿصؾحة العامة لألمة. ويؿتاز 

هذا الؿـفج يف ترسقخ العؿؾ الخقري والدطقة إلقف بالشؿقلقة والتؽامؾ: وبالتالل 

اطة.صالحقتف لؾتطبقؼ العؿؾل يف كؾ زمان ومؽان   حتك ققام السَّ

: فنكـا كتـاول ملسو هيلع هللا ىلصوكظًرا لتعدد مجآت العؿؾ الخقري التل دطا إلقفا الـبل 

جاكًبا واحًدا يتعؾؼ بالؿـفج الـَّبقي يف مجال خدمة البقئة، وهق أمر تبدو فقف الرباطة 

ـَّة الـَّبقيَّة لؽؾ زمان  الـَّبقّية يف معالجة الؿشؽالت البقئقة، ويمكد صالحقة السُّ

                                                           

، بحث مؼدم إلك 8( د. طبد الؿؾؽ مـصقر: العؿؾ الخقري تؽافؾ اجتؿاطل وططاء إكساين، صـ1)

رة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل يف الػرتة ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث بدائ

 م.2118يـاير  22 – 21
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 مؽان.و

  :٘ٔطٕف ٌعشض ملالوح ِزا املٍّر يف مخظٛ وطالب عمٜ الٍشٕ التال 

 الؿطؾب إول: يف العـاية بالعجؿاوات والطقر 

 يف مؽافحة تؾقث الفقاء وكشر الثؼافة الصحقة الؿطؾب الخامس: 

 يف الؿحافظة طؾك الؿاء والؿجاري الؿائقة الؿطؾب الرابع: 

 افة البقئة وإماصة إذى طـ الطريؼيف آهتؿام كظ الؿطؾب الثالث: 

 يف العـاية بالغرس والزرع ومحاربة التصحر الؿطؾب الثاين: 
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 املطلب األول
 يف اٌؼٕب٠خ ثبٌؼغّبٚاد ٚاٌطري 

 

ـَّة الـَّبقيَّة بإحاديث التل تحث طؾك العـاّية بالعجؿاوات  تزخر كتب السُّ

ئّقة الؿحقطة باإلكسان، فؼد )الحققاكات( والطققر، كلحد أهؿ الؿؽقكات البق

ـْ َثؿَّ 
سّخرها اهلل لـػع اإلكسان وإطاكتف طؾك الؼقام بؿفؿتف يف طؿارة إرض، ومِ

وجدكا الؿـفج الـَّبقي يدطق إلك العـاية بالحققان والطقر بؿختؾػ الطرق 

 والقسائؾ: مـفا:

 الرحؿة بالحققان: .1

 
َ

ـِ ُطَؿَر َرِضل ـِ اْب  روى الشقخان يف صحقحقفؿا َط
ِّ

ـِ الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلُل َطـُْفَؿا، َط

ـْ َخَشاِش » َقاَل:
ةٍ َربََطتَْفا، َفَؾْؿ ُتْطِعْؿَفا، َوَلْؿ َتَدْطَفا َتْلُكُؾ مِ َدَخَؾِت اْمَرَأٌة الـَّاَر فِل ِهرَّ

 .(1)«إَْرضِ 

ويف هذا الحديث دٓلة واضحة طؾك وجقب رطاية الحققان، وطدم حبسف 

 ب الحققان بال سبب واضح معصقة تستقجب العؼاب.وتعذيبف، وفقف َأنَّ تعذي

                                                           

( أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب: بدء الخؾؼ، باب: خؿس مـ الدواب فقاسؼ ُيؼتؾـ يف الحرم، 1)

(، ومسؾؿ يف كتاب الرب والصؾة، باب: تحريؿ تعذيب الفرة وكحقها، حديث 3318حديث رقؿ )

 (.2242رقؿ )
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وطؾك الـؼقض مـ ذلؽ كجد أنَّ اإلحسان إلك الحققان يؽقن سبًبا يف مغػرة 

َأنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصالذكقب، روى مسؾؿ يف صحقحف طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف طـ الـبل 

ـَ اْلَعَطِش  اْمَرَأًة بَِغقًّا َرَأْت َكْؾبًا فِل َيْقٍم َحارٍّ ُيطِقُػ بِبِئٍْر، َقدْ 
)أي: أخرج َأْدَلَع لَِساكَُف مِ

َفُغِػَر  (2) )أي: استؼت لف بخػفا(، َفـََزَطْت َلُف بُِؿققَِفا (1)لساكف حتك ُترى حؿرتف(

 .(3)«َلَفا

 الـفل طـ تعذيب الحققان والطقر والحث طؾك استخدامف فقؿا ُخؾؼ لف: .2

أكف دخؾ طؾك »: روى الشقخان يف صحقحقفؿا طـ ابـ طؿر رضل اهلل طـفؿا

يحقك بـ سعقد وغالم مـ بـل يحقك رابط دجاجة يرمقفا فؿشك إلقفا ابـ طؿر 

حتك حؾَّفا، ثؿ أقبؾ هبا وبالغالم معف فؼال: ازجروا غالمؽؿ طـ أن يصرب )أي: 

هذا الطقر لؾؼتؾ  (4)يؿسؽ شلء مـ ذوات الروح حًقا ثؿ يرمل بشلء حتك يؿقت(

 .(5)« هبقؿة أو غقرها لؾؼتؾهنك أن ُتصرب» ملسو هيلع هللا ىلصفنين سؿعت الـبل 

فػل هذا الحديث هنك طـ تعذيب الحققان والطقر واتخاذه وسقؾة لؾتسؾقة 

 والؾفق.

وٓ بد مـ استخدام الحققان فقؿا ُخؾؼ لف كحديث استعؿال البؼر لؾحراثة 

                                                           

 .131/  2إثقر الجزري: الـفاية يف غريب الحديث وإثر/ جـ ( ابـ1)

 .242/  14( الـقوي: الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج/ جـ2)

 (.2245( رواه مسؾؿ يف صحقحف، كتاب السالم، باب: فضؾ سؼل البفائؿ وإصعامفا، حديث رقؿ )3)

 .8/ 3( ابـ إثقر الجزري: الـفاية يف غريب الحديث وإثر/ جـ4)

( أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب: الذبائح والصقد، باب: ما ُيؽره مـ الُؿثؾة والؿصبقرة 5)

( ومسؾؿ يف صحقحف، كتاب: الصقد والذبائح، باب: الـفل طـ 5514والؿجثؿة، حديث رقؿ )

 (.1958صرب البفائؿ حديث رقؿ )
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ِّ

ـِ الـَّبِل ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة رضل اهلل طـف َط  ملسو هيلع هللا ىلصالذي رواه الشقخان يف صحقحقفؿا َط

بَقْـََؿا َرُجٌؾ َراكٌِب َطَؾك بََؼَرةٍ التََػتَْت إَِلقِْف، َفَؼاَلْت: َلْؿ ُأْخَؾْؼ لَِفَذا، ُخؾِْؼُت »: َقاَل 

 .(1)«..لِْؾِحَراَثةِ 

 اإلحسان إلك الحققان والطقر طـد الذبح: .3

ـْ َرُسقِل  ـِ َأْوٍس، َقاَل: ثِـَْتاِن َحِػْظُتُفَؿا َط ادِ ْب ـْ َشدَّ روى مسؾؿ يف صحقحف: َط

 
ِ
ٍء، َفنَِذا َقتَْؾتُْؿ َفلَْحِسـُقا اْلِؼتَْؾَة، َوإَِذا » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْ
ْحَساَن َطَؾك ُكؾِّ َشل إِنَّ اهلَل َكتََب اإْلِ

بَْح، َوْلقُِحدَّ َأَحُدُكْؿ َشْػَرَتُف، َفْؾقُِرْح َذبِقَحتَفُ   .(2) «َذبَْحتُْؿ َفَلْحِسـُقا الذَّ

والشػؼة طؾك الحققان والطقر  يبدو يف هذا الحديث أطؾك درجات الرحؿة

 حتك حال ذبحفؿا: لئال يؽقن ذلؽ سبًبا يف تعذيبفؿا.

 العؿؾ طؾك إكشاء الؿحؿقات الطبقعقة لؾحققاكات: .4

، ففؿ قد فؽروا ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ ما فؽر فقف طؾؿاء العصقر الحديثة قد سبؼفؿ إلقف الـبل 

راض، وقد يف إكشاء الؿحؿقات الطبقعقة: لحؿاية بعض الحققاكات مـ خطر آكؼ

 
ُّ

يف تخصقص أماكـ معقـة لؾحققاكات، تـعؿ فقفا بإمـ وتقفقر  ملسو هيلع هللا ىلصسبؼفؿ الـَّبِل

الؿديـة الؿـقرة محؿقة صبقعقة ٓ ُيؿس فقفا بسقء  ملسو هيلع هللا ىلصالغذاء. فؼد جعؾ رسقل اهلل 

َّٓ ما اقتضتف الضرورة. فعـ أبل هريرة  َّٓ الحققان الؿمذي، وٓ ُيؼطع فقفا كبات إِ إِ

                                                           

لبؼر لؾحراثة، حديث رقؿ ( أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب: الؿزارطة، باب: استعؿال ا1)

(، ومسؾؿ يف صحقحف، كتاب: فضائؾ الصحابة، باب: مـ فضائؾ أبل بؽر الصديؼ رضل 2324)

 (. 2388اهلل طـف حديث رقؿ ) 

( رواه مسؾؿ يف صحقحف، كتاب: الصقد والذبائح، باب: إمر بنحسان الذبح والؼتؾ وتحديد 2)

 (.1955الشػرة، حديث رقؿ )
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كف كان يؼقل: لق رأيت الظباء ترتع بالؿديـة ما ذطرهتا، قال رسقل رضل اهلل طـف أ

بتَقَِفا َحَرام»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َٓ ـَ   .(1)«َما بَقْ

 
َّ

جعؾ أماكـ خاصة إلبؾ الصدقة ودواب بقت الؿال وخقؾ  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا أنَّ الـَّبِل

 الجفاد فال يرطك فقفا غقرها.

 الـفل طـ أخذ كرائؿ إكعام يف الزكاة: .5

الؿحافظة طؾك البقئة وإبؼاء السالٓت الطقبة ما وصك بف الـبل ويليت يف إصار 

معاذ بـ جبؾ طـدما بعثف ٕهؾ القؿـ، فؼد هناه طـ تقخل َأْكَػس إكعام  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)«َوَتققَّ َكَرائَِؿ َأْمَقاِل الـَّاس»وأخذها يف الزكاة، فؼال لف: 

ب، وحػظ ويف هذا التقجقف الـََّبقي الؽريؿ حػظ لحؼقق أصحاهبا مـ جاك

 لفذه السالٓت الجقدة مـ إكعام مـ جاكب آخر.

 

 

                                                           

 (.1873 صحقحف، كتاب: فضائؾ الؿديـة، باب: ٓبتك الؿديـة. حديث رقؿ )( رواه البخاري يف1)

( رواه البخاري يف صحقحف، كتاب: الزكاة، باب: ٓ تمخذ كرائؿ أمقال الـاس يف الصدقة، حديث 2)

(، ومسؾؿ يف صحقحف، كتاب: اإليؿان باب: الدطاء إلك الشفادتقـ وشرائع اإلسالم، 1458رقؿ )

 (.19حديث رقؿ )
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 املطلب الجاني

 يف اٌؼٕب٠خ ثبٌغشط ٚاٌضسع ٚزلبسثخ اٌزصؾش

 

ـَّة الـَّبقيَّة بالبقئة وتـؿقتفا باستخدام كافة الُسبؾ التل تحػظ تقازهنا:  اهتؿت السُّ

التصحر، وذلؽ مـ خالل الدطقة إلك الغرس والزرع ومحاربة كؾ ألقان 

 وسـعرض لفذا الؿقضقع يف الـؼاط التالقة:

 حؿاية الحقاة الـباتقة الطبقعقة: .1

ـَّة الـَّبقيَّة طؾك الؿحافظة طؾك الحقاة الـباتقة الطبقعقة، ٓ سقؿا يف  حثت السُّ

ة إشجار مالًذا  حراوية الؼاحؾة، التل تؿثؾ فقفا الـباتات الطبقعقة وخاصَّ البقئة الصَّ

 قال: قال آمـًا يلوي إل
ٍّ

قف الـَّاس والطقر يف ِحؾِّفؿ وترحالفؿ، فعـ طبد اهلل بـ ُحبشئل

َب اهلُل َرْأَسُف فِل الـَّارِ » ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ـْ َقَطَع ِسْدَرَة َصقَّ  .(1)«َم

در يـبت يف البقادي »يؼقل د. محؿد طبد الؼادر الػؼل:  ومـ الؿعروف َأنَّ السِّ

، وي ـتػع الـُّاس بتػقم ضاللف وإكؾ مـ ثؿاره إذا ويصرب طؾك العطش، ويؼاوم الحرَّ

در، بعدم قطعف، فقفا رحؿة هبذه الشجرة،  اجتازوا الػقايف، فالؿحافظة طؾك السِّ

رحؿة بؿرتادي الصحراء إذ َأكَّفا تقفر لفؿ الثِّؿار والظِّؾ يف بقئة تتسؿ  -أيًضا-وفقفا 

                                                           

در، حديث رقؿ )1) ( وهذا 5239( رواه أبق داود يف ســف، كتاب: أبقاب الـقم، باب: يف قطع السِّ

 حديث حسـ لغقره.

o  p 
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تل تلوي إلك تؾؽ الشجرة بشدة الؼقظ فقفا صقًػا. كؿا أهنا كذلؽ رحؿة بالطققر ال

 .(1)«أو تلكؾ ثؿارها

ر لـا تحريؿ اإلسالم لؼطع إشجار وإزالة الـباتات الؿقجقدة  ولعؾَّ ذلؽ ُيػسِّ

تقفقر الؿلوى »يف حقز الحرم الؿؽل. فبؼاء هذه إشجار والـباتات يضؿـ: 

قئة والغذاء لؾطققر والحققاكات والحشرات التل تلوي إلقفا. ففل رحؿة طامة بالب

 .(2)«وما فقفا

ويؿؽــا الؼقل: إنَّ هذه الدطقة إلك حؿاية الحقاة الـباتقة الطبقعقة تؿثؾ حػاًضا 

 طؾك اإلمؽاكات البقئقة الؿتاحة: لتؽقن كقاة صقبة لحػظ التقازن البقئل.

 

 تسقية إرض وتؿفقدها لؾزراطة: .2

  -كذلؽ-ويدخؾ يف باب الؿحافظة طؾك البقئة 
ُّ

تسقية  طؾك ملسو هيلع هللا ىلصحثُّ الـَّبِل

 
ِّ

ـِ الـَّبِل ـْ َأْطَؿَر أَْرًضا »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصإرض وتؿفقدها لؾزراطة. طـ طائشَة َط َم

ََحٍد َفُفَق َأَحؼُّ 
ِ

 أي: أحؼ بؿؾؽقتفا مـ غقره.  (3) «َلقَْسْت ٕ

فػل هذا التقجقف الـَّبقي تشجقع طؾك استغالل اإلمؽاكات البشرية وصاقتفا يف 

طة، وهذا إمر يساطد طؾك مقاجفة البطالة استصالح إرض وتؿفقدها لؾزرا

                                                           

( د. محؿد طبد الؼادر الػؼل: معالؿ الرحؿة بالبقئة ومؽقكاهتا يف السـة الـبقية الشريػة، بحث مـشقر 1)

/  4/  29 – 28ؿؾؽ سعقد يف الػرتة بالؿمتؿر الدولل لؾرحؿة يف اإلسالم ، كؾقة الرتبقة جامعة ال

 .411/ 8م جـ2116فرباير  8 – 7 -هـ 1437

 .411/  8( كػس الؿصدر السابؼ: جـ2)

 (.2335( رواه البخاري يف صحقحف، كتاب: الؿزارطة، باب: مـ أحقا أرًضا مقاًتا، حديث رقؿ )3)
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خ ثبٌؼًّ اخلريٞ
َّ
ج٠ٛ

َّ
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َّ
ٕ
ُّ
 يف خذِخ اٌج١ئخ ػٕب٠خ اٌغ

والػؼر. كؿا َأكَّف يؿثؾ محافظة طؾك البقئة ببؼائفا خضراء لـػع اإلكسان والحققان 

 وحػظ التقازن البقئل لؾؽقن.

 العـاية بالغرس والزرع: .3

ـَّة الـَّبقيَّة أحاديث كثقرة تحثُّ طؾك الغرِس والزرِع وُتبشر الزراَع  ورد يف السُّ

قاِب العظقؿ، وهذا يدل طؾك أنَّ لؾزراطة فضؾفا العظقؿ، وأنَّ مؽاسبفا هل بالثَّ 

أصقب الؿؽاسب. وكؿا هق معؾقم أنَّ الزراطة تؿثؾ حجر الزاوية يف حػظ التقازن 

البقئل يف الؽقن: َٕنَّ حقاة اإلكسان والحققان والطقر تعتؿد اطتؿاًدا أساسًقا طؾك 

 الـبات.

كس بـ مالؽ رضل اهلل طـف قال: قال رسقل روى البخاري يف صحقحف طـ أ

ـْ ُمْسؾٍِؿ َيْغِرُس َغْرًسا َأْو َيْزَرُع َزْرًطا، َفقَْلُكُؾ مِـُْف َصقٌْر َأْو إِكَْساٌن َأْو »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
َما مِ

َّٓ َكاَن َلُف بِِف َصَدَقةً   فػل هذا الحديث حث طؾك الغرس والزراطة. (1)«بَِفقَْؿٌة، إِ

 وَقْد َبقَّـ الـَّبِ 
ُّ

َأنَّ العـاية بالغرس والزرع تستؿر يف أمتف حتك ققام الساطة،  ملسو هيلع هللا ىلصل

إِْن َقاَمْت َطَؾك َأَحِدُكْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصفعـ َأَكس بـ مالؽ رضل اهلل طـف قال: قال رسقل اهلل 

 .(2)«الِؼقَاَمُة َوفِل َيِدهِ َفِسقَْؾٌة َفْؾقَْغِرْسَفا

لتبؼك هذه الدار مبالغة يف الحث طؾك غرس إشجار: »ففذا الحديث فقف: 

طامرة إلك آخر أمدها الؿحدود الؿعدود الؿعؾقم طـد خالؼفا، فؽؿا غرس لؽ 

غقرك فاكتػعت بف فاغرس لؿـ يجلء بعدك لقـتػع، وإن لؿ يبؼ مـ الدكقا إٓ 

                                                           

إذا أكؾ مـف، حديث رقؿ ( رواه البخاري يف صحقحف، كتاب الؿزارطة، باب: فضؾ الزرع والغرس 1)

 (.1553( وأخرجف مسؾؿ يف كتاب: الؿساقاة، باب: فضؾ الغرس والزرع، حديث رقؿ )2321)

( رواه أحؿد يف مسـده، كتاب: مسـد الؿؽثريـ مـ الصحابة، باب: مسـد أكس بـ مالؽ رضل اهلل 2)

 ( والحديث إسـاده صحقح طؾك شرط مسؾؿ.12912طـف ، حديث رقؿ )
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 .(1)«الؼؾقؾ

حػظ حؼِّ الـَّبات يف الـؿق يف بقئة  -أيًضا -ومـ باب العـاّية بالغرس والزرع

واضًحا يف التحذير مـ التؾقث البقئل الـَّاتج طـ قضاء الحاجة كظقػة، ويبدو ذلؽ 

)التبقل أو التربز( تحت إشجار وأماكـ ضؾفا وسؼقط ثؿارها. فعـ معاذ بـ 

اتَُّؼقا الَؿاَلِطـ الثَّاَلَثة: البُراز فِل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصجبؾ رضل اهلل طـف أنَّ رسقل اهلل 

 .(2)«ظِّؾِّ الَؿَقاِردِ، وَقاِرَطِة الطَّريِؼ، َوفِل ال

ـْ   وهذا التحذير يحػظ لؾـَّبات حؼف يف الـّؿِق يف بقئة كظقػة صاهرة، ويجعؾ َم

يستظؾقن بظؾف يف ملمـ تام مـ التؾقث ومخاصره، وتؼؾ إمراض الؿعدية، 

ويؿؽـ َأْن ُيؼاس طؾك ذلؽ التحذير مؿا يػعؾف الؿزارطقن الققم مـ رش الؿبقدات 

مؾحقًضا يف دورة حقاة الـَّبات والَبشر الذيـ يتغذون الزراطّقة التل تسبب اضطراًبا 

 طؾقف.

 الحث طؾك محاربة التصحر: .4

ذكركا آكًػا َأنَّ الؿـفج الـبقي يف خدمة البقئة يعتؿد طؾك استزراع إرض، 

ودوام اخضرارها مدى الحقاة، وذلؽ لؿا يحؼؼف الـبات مـ كػع واضح لإلكسان 

باُت يـتج إكسجقـ وهق طـصر مفؿ مـ والحققان وحػظ لؾتقازن البقئل، فالـَّ 

 مؽقكات الفقاء الـؼل ويؿتص غاز ثاين أكسقد الؽربقن.

 
ُّ

الؿسؾؿقـ طؾك الغرس والزراطة مـ جاكب، ومـ الجاكب  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حثَّ الـَّبِل

 أخر حثَّ طؾك محاربة التصحر وتبقير إرض وطدم آستػادة مـفا.

                                                           

 .31/  3شرح الجامع الصغقر، جـ ( الؿـاوي:1)

طـ التبقل فقفا، حديث ملسو هيلع هللا ىلص ( رواه أبق داود يف ســف، كتاب: الطفارة، باب: الؿقاضع التل هنك الـبل 2)

 ( قال إلباين: حسـ.26رقؿ )
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ـْ َأْطَؿَر َأْرًضا »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  طـ -رضل اهلل طـفا-روْت السقدة طائشة  َم

ََحٍد َفُفَق َأَحؼُّ 
ِ

قضك بف طؿر »أي: أحؼ بؿؾؽقتفا دون غقره. قال طروة:  «َلقَْسْت ٕ

وذلؽ الشرط الـبقي يحؿؾ يف صقاتف محاربة التصحر  (1)«رضل اهلل طـف يف خالفتف

 والبطالة والػؼر وهل مشؽالت تعج هبا مجتؿعاتـا الؿعاصرة.

 كؿا 
ُّ

إلك طدم تبقير إرض طـد طجز صاحبفا طـ زراطتفا،  ملسو هيلع هللا ىلصدطا الـَّبِل

بؿـحفا لؿـ يؼدر طؾك زراطتفا، طـ جابٍر رضل اهلل طـف قال: كاكقا  ملسو هيلع هللا ىلصفلمر 

ـْ َكاكَْت َلُف َأْرٌض َفْؾقَْزَرْطَفا، َأْو »: ملسو هيلع هللا ىلصيزرطقهنا بالثؾث والربع والـصػ فؼال الـبل  َم

 .(2)«ْؿ َيْػَعؾ َفْؾقُْؿِسؽ َأْرَضفُ لِقَْؿـَْحَفا َأَخاُه، َفنِْن لَ 

ويف سبقؾ محاربة كؾ ألقان التصحر أجاز اإلسالم الؿزارطة بشطر ما تخرج 

روى البخاري يف صحقحف طـ طبد اهلل بـ طؿر  -حتك مع غقر الؿسؾؿقـ-إرض 

خقرب القفقد َأْن يعؿؾقها  ملسو هيلع هللا ىلصأططك رسقل اهلل »قال:  -رضل اهلل طـفؿا-

 .(3)«ما يخرج مـفا ويزرطقها، ولفؿ شطر

ـَّة الـَّبقيَّة بالغرس والزرع  كؾُّ هذه التقجقفات الـَّبقية وغقرها تمكد طـاية السُّ

ًٓ لتحؼقؼ التقازن البقئل، ولعؾ براطة الؿـفج الـَّبقي  ومحاربة التصحر: وصق

تتضح يف تؼديؿ الحؾقل العؿؾقة الصالحة لؽؾ زمان ومؽان، وتحػقز الؿسؾؿقـ 

 الخقرية تؼرًبا هلل، وتحؼقًؼا لؾؿصالح الدكققية.طؾك إطؿال 

 

                                                           

 (.2335( رواه البخاري يف صحقحف، كتاب: الؿزارطة، باب: مـ أحقا أرًضا مقاًتا، حديث رقؿ )1)

يقاسل بعضفؿ ملسو هيلع هللا ىلص  صحقحف، كتاب: الؿزارطة، باب: ما كان مـ أصحاب الـبل ( رواه البخاري يف2)

 (.2341بعًضا يف الزراطة والثؿرة، حديث رقؿ )

 (.2721( رواه البخاري يف صحقحف، كتاب: الشروط، باب: الشروط يف الؿعامؾة، حديث رقؿ )3)
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 املطلب الجالح
 يف اال٘زّبَ ٔظبفخ اٌج١ئخ ٚئِبطخ األرٜ ػٓ اٌطش٠ك

 

: الحثُّ طؾك كظافة البقئة ملسو هيلع هللا ىلصمـ أفضؾ إطؿال الخقرية التل دطا إلقفا الـبل 

 طامة، وإماصة إذى طـ الطريؼ خاصة، وإماصة إذى كؾؿة جامعة لؽؾِّ ألقان

 اإليذاء التل يقاجففا الـَّاس يف صريؼفؿ مـ تؾقث ومخؾػات وكػايات وغقرها.

وقد ثبت »وُتعد كظافة الطريؼ مـ إمقر الؿفؿة لحؿاية البقئة مـ التؾقث، 

طؾؿًقا وجقد مجؿقطة مـ إمراض تزيد وتـتشر يف الطرق سقئة الـظافة والتفقية، 

الؿتؽررش، والدرن، والُحؿك ومـ تؾؽ إمراض: اإلسفال، والتفاب الحؾؼ 

الروماتقزمقة، وتزيد قذارة الطرق مـ تؽاثر الحشرات كالذباب والػئران 

 .(1)« والصراصقر...

يجعؾ إماصة إذى طـ الطريؼ باًبا مـ أبقاب اإلحسان  ملسو هيلع هللا ىلصلذا وجدكا الـَّبل 

 
َّ

ُط ُويِؿق... »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالصدقة: فػل حديث أبل هريرة رضل اهلل طـف أنَّ الـَّبِل

ـِ الطَّريِؼ َصَدَقة  .(2)«إََذى َط

َبقْـََؿا َرُجٌؾ َيْؿِشل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسقل اهلل  -أيًضا -ويف حديث أبل هريرة

ـَ َشْقٍك َطَؾك الطَِّريِؼ َفَلَخَذُه  َفَشَؽَر اهلُل َلُف، َفَغَػَر  )ويف رواية: فلخره(بَِطِريٍؼ َوَجَد ُغْص

                                                           

 .39 – 38( د. أيؿـ السعقد: أصقل الطب الققائل يف الحديث الـبقي. صـ 1)

( رواه البخاري يف صحقحف، كتاب الجفاد والسقر، باب: مـ أخذ بالركاب وكحقه، حديث رقؿ 2)

(2989.) 

o  p 



 

 
 

 
 
 
 

  427  

خ ثبٌؼًّ اخلريٞ
َّ
ج٠ٛ

َّ
خ إٌ
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 يف خذِخ اٌج١ئخ ػٕب٠خ اٌغ

 .(1) «َلفُ 

 
ُّ

ماصة إذى طـ الطريؼ ُشعبة مـ ُشعب اإليؿان، طـ أبل إ ملسو هيلع هللا ىلصوقد طدَّ الـَّبِل

اإِلَيؿاُن بِْضٌع َوَسبُْعقَن َأْو بِْضٌع »: ملسو هيلع هللا ىلصهريرة رضل اهلل طـف قال: قال رسقل اهلل 

ـِ الطَِّريِؼ، َوالْ  َّٓ اهلُل، َوَأْدكَاَها إَِماَصُة إََذْى َط َٓ إَِلَف إِ َحقَاُء َوِستُّقَن ُشْعبًَة، َفَلْفَضُؾَفا ُقْقُل 

ـَ اإِلْيَؿانِ 
 .(2)«ُشْعبٌَة مِ

هذا العؿؾ الخقري )إماصة إذى طـ الطريؼ( باًبا مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد طدَّ الـبل 

أبقاب دخقل الجـَّة والتؼؾب يف كعقؿفا السرمدي. طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف طـ 

ـْ َضْفِر َلَؼْد َرَأيُْت َرُجاًل َيتََؼؾَُّب فِل الَجـَِّة فِل َشجَ »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
َرةٍ َقَطَعَفا مِ

 .(3)«الطَِّريِؼ َكاكَْت ُتْمذَِي الـَّاَس 

َّٓ ُيػفؿ هذا التقجقف الـَّبقي ففًؿا مغؾقًصا كؿا يػعؾ بعض العامة مـ  ويـبغل َأ

الـَّاس، فقؼطعقن إشجار الؿقجقدة طؾك ضفر الطريؼ ٕسباب غقر مؼبقلة، 

الؿاريـ يف الطريؼ، وإِكَّؿا يجب طؾك فإمر مرهقن بنيذاء هذه الشجرة لؾـَّاِس 

الؿسمولقـ الؿحافظة طؾك هذه إشجار وحؿايتفا ورطايتفا وهتذيبفا، وٓ يؽقن 

ريع طـد بعض ضعاف إففام باإلسراع يف قطعفا.  العالج السَّ

مؿا سبؼ يبدو لـا أن العـاية بـظافة البقئة بؽؾ مػرداهتا وإماصة إذى طـ صريؼ 

ي يحػظ لؾؼائؿقـ بف إكساكقتفؿ وحبفؿ لؿجتؿعاهتؿ وأوصاهنؿ، الـَّاِس طؿؾ خقر

 وُيعؾل مـ شلهنؿ بؿا يجدوكف مـ ثقاب طظقؿ يـتظرهؿ يقم الؼقامة.

                                                           

( رواه البخاري يف صحقحف، كتاب: الؿظالؿ والغصب، باب: مـ أخذ الغصـ وما يمذي الـاس يف 1)

 (.2472الطريؼ فرمل بف، حديث رقؿ )

 (.35شعب اإليؿان، حديث رقؿ ) ( رواه مسؾؿ يف صحقحف، كتاب: اإليؿان، باب:2)

( رواه مسؾؿ يف صحقحف، كتاب: الرب والصؾة وأداب، باب: فضؾ إزالة إذى طـ الطريؼ. حديث 3)

 (.1914رقؿ )
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 املطلب الرابع

 يف احملبفظخ ػٍٝ ادلبء ٚاجملبسٞ ادلبئ١خ 

 

ـَّة الـَّبقيَّة بتقجقفات طظقؿة يف مجال الؿحافظة طؾك الؿاء  تزخر السُّ

ں ں ڻ ڻ ڻ )ائقة: َٕنَّ الؿاء سرُّ الحقاة. قال تعالك: والؿجاري الؿ

 -سبحاكف وتعالك -[ فالؿاء مـ أطظؿ الـِّعؿ التل أسبغفا اهلل31]إكبقاء: (ڻ

طؾك خؾؼف. ومـ هذه الـعؿة خرجت كؾ أكقاع الحقاة البشرية والحققاكقة والـباتقة، 

رآن الؽريؿ بؽثقر مـ وٓ بؼاء ٕي مـ هذه الحققات دون الؿاء. وتحػؾ آيات الؼ

التقجقفات والؿبادئ والؼقاطد التل تدطق إلك حسـ التعامؾ مع الؿاء باطتباره 

كعؿة إلفقة، وتحض طؾك تؼديرها حؼَّ قدرها، وتحذر مـ تعرضفا لؾػساد أو 

 لؾفدر أو لؾتؾقث.

ريػة، وتحػؾ مصادر تراثـا الػؼفل العريؼ بتؾؽ  وتحػؾ إحاديث الـَّبقية الشَّ

وتبشر هذه التقجقفات الذيـ يحسـقن استخدام الؿاء بالحقاة  -أيًضا -فاتالتقجق

الطقبة يف الدكقا وبالثَّقاب الجزيؾ وإجر العظقؿ يقم الحساب، وتتقطد الذيـ 

يسقئقن استخدامف بالعؼاب وسقء الؿصقر: إذ أنَّ العدوان طؾك الؿاء هق طدوان 

وإرواح، وتضققع لؼصد أو أكثر  طؾك الحقاة ذاهتا، وقد يؽقن فقف إزهاق لألكػس

o  p 



 

 
 

 
 
 
 

  429  
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َّ
ٕ
ُّ
 يف خذِخ اٌج١ئخ ػٕب٠خ اٌغ

 .(1)مـ مؼاصد الشريعة

وتتجؾك صقر الؿحافظة طؾك الؿاء والؿجاري الؿائقة يف الؿـفج الـبقي مـ 

 خالل الـؼاط التالقة:

 إمر بالتقسط وآطتدال يف استخدام الؿاء وطدم اإلسراف فقف: -1

 أَ  -رضل اهلل طـفؿا-ومؿا يدل طؾك ذلؽ ما ُرِوَي طـ ابـ طؿرو 
َّ

 ملسو هيلع هللا ىلصنَّ الـَّبِل

؟! فؼال: وهؾ يف الؿاء مـ «ما هذا السرف يا سعد»مرَّ بسعد وهق يتقضل، فؼال: 

 .(2)«كعؿ، وإن كـت طؾك هنر جار»سرف؟ قال: 

فػل هذا الحديث: بقان ٕهؿقة الؿاء وفضؾف، ودطقة إلك طدم اإلسراف فقف 

ه ويسرفقن فقفا حتك يف الطاطات، فؿا بالـا بؿـ يستخدمقن الؿاء يف أيامـا هذ

ًٓ مـ جاكب آخر بعدم أخذهؿ الحقطة والحذر يف غؾؼ  رفاهقة مـ جاكب، وإهؿا

صـابقر الؿقاه وإصالح ما هبا مـ أططال: يـتج طـفا إهدار ماليقـ إمتار مـ الؿقاه 

 التل تضقع هباء مـثقًرا.

 
ُّ

 َأْن يزيد الؿسؾؿ يف ملسو هيلع هللا ىلصولؾحد مـ اإلسراف يف استخدام الؿاء هنك الـَّبِل

رضل اهلل  -وضقءه طـ الثالث، ُرِوَي طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده

يسللف طـ القضقء فلراه القضقء ثالًثا ثالًثا،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاء أطرابل إلك الـبل  -طـفؿ

                                                           

( إبراهقؿ البققمل غاكؿ: كعؿة الؿقاه بؿعايقر الؿؼاصد الشرطقة، بحث مـشقر بؿجؾة حراء ، قضايا 1)

 .http://hiragate.comم. 2116كقفؿرب،  17( الصادر يف  47فؽرية ، العدد رقؿ ) 

 11( ، ج  7165( أخرجف أحؿد يف مسـده ، كتاب مسـد طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص ، حديث رقؿ ) 2)

، ط. الرسالة ، وأخرجف ابـ ماجة يف ســف بـػس اإلسـاد ، كتاب: أبقاب الطفارة وســفا ،  637/ 

 ( والحديث إسـاده ضعقػ. 425فقف ، حديث رقؿ ) باب: يف الؼصد يف القضقء وكراهقة التعدي 
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

ى وضؾؿ»ثؿ قال:   .(1)«هؽذا القضقء، فؿـ زاد طؾك هذا فؼد أساء وتعدَّ

 الحث طؾك كظافة الؿاء والـفل طـ تؾقيثفا: -2

 فؼد دط
ُّ

يـفك  ملسو هيلع هللا ىلصإلك كظافة الؿاء وطدم تؾقيثف، لذلؽ وجدكا الـَّبل  ملسو هيلع هللا ىلصا الـَّبِل

هنك رسقل اهلل »طـ التبقل يف الؿاء الراكد، ُرِوَي طـ جابر رضل اهلل طـف َأكَّف قال: 

 .(2)«أن ُيبال يف الؿاء الراكد ملسو هيلع هللا ىلص

-ويف حديث آخر أخرجف الّطرباين يف معجؿف إوسط طـ جابر رضل اهلل طـف

 .(3)«هنك أن ُيبال يف الؿاء الجاري ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ رسقل اهلل »: -أيًضا

ـَّة الـَّبقيَّة»جاء يف  : أنَّ الؿاء «الؿقسقطة الذهبقة يف إطجاز الؼرآن الؽريؿ والسُّ

جًقا مالئًؿا لـؿق الؽثقر مـ البؽتقريا كالؽقلقرا والسالؿقكقال والشقجال »الراكد ُيعدُّ 

ت إولقة والديدان كالزحار إمقبل وغقر ذلؽ، كؿا تحتاج بعض الطػقؾقا

والديدان الؿستديرة والبؾفارسقا إلك الؿاء إلكؿال دورة حقاهتا خارج جسؿ 

اإلكسان، ويساطد التبقل والتربز طؾك كؿق هذه الطػقؾقات والديدان وسرطة 

 .(4)«تؽاثرها واكتشارها

                                                           

(. 141( رواه الـسائل يف ســف الصغرى، كتاب الطفارة، باب: آطتداء يف القضقء، حديث رقؿ )1)

 قال إلباين: حسـ صحقح.

( رواه مسؾؿ يف صحقحف، كتاب: الطفارة، باب: الـفل طـ البقل يف الؿاء الراكد، حديث رقؿ 2)

(281.) 

( ، ج  1749ف الطرباين يف الؿعجؿ إوسط ، باب إلػ ، مـ اسؿف أحؿد ، حديث رقؿ ) ( أخرج3)

2  /218. 

. 1147( د. أحؿد مصطػك متقلل: الؿقسقطة الذهبقة يف إطجاز الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية، صــ4)

 م.2115 -هـ 1426الؼاهرة سـة  -ط. إولك، دار ابـ الجقزي
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َّ
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ا وهنك طـ فػل هذا الـّص الـبقي دطقة إلك الؿحافظة طؾك الؿاء كظقًػا صاهرً 

تؾقيثف بؿا يـتج طـ هذا الػعؾ الؿشقـ مـ قذارة وكجاسة، تؽقن سبًبا يف تػشل 

إمراض وإوبئة. هذا وقد بالغ الػؼفاء يف هذا الحؽؿ بلن كرهقا الّتبقل والتغقط 

  بالؼرب مـ الؿاء والؿجاري الؿائقة.
ُّ

طـ إفساد الؿاء طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنك الـَّبِل

لحروب، فـفك طـ إلؼاء السؿ يف الؿاء، ُرِوَي طـ سؿرة إطداء حتك يف أوقات ا

ُؿ يف آبار الؿشركقـ»: ملسو هيلع هللا ىلصبـ جـدب أن الـبل   .(1)«هنك أن ُيؾؼك السُّ

رايا مـ العبث بالؿاء وتغقير أبار وأطقـ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان  يحذر الجققش والسَّ

أبل الؿاء، رحؿة بالـَّاِس وحؿاية لؾؿاِء وحػًظا لسرِّ الحقاة والبؼاء، طـ طؾل بـ 

 
ُّ

إذا بعث جقًشا مـ الؿسؾؿقـ إلك  ملسو هيلع هللا ىلصصالب رضل اهلل طـف قال: كان الـَّبِل

 .(2) «اكطؾؼقا باسؿ اهلل... وٓ تغقرنَّ طقـًا»الؿشركقـ قال: 

 

 

                                                           

الؼاسؿ سؾقؿان بـ أحؿد بـ أيقب،يف مسـد الشامققـ، تحؼقؼ: حؿدي بـ ( رواه الطرباين، أبق 1)

، ط. إولك ممسسة الرسالة،  336/  4( ، جـ  3484طبدالؿجقد السؾػل ، حديث رقؿ ) 

 م.1984 -هـ 1415بقروت، لبـان، 

ـ ( رواه البقفؼل يف ســف الؽربى، كتاب: جؿاع أبقاب السقر، باب: ترك قتؾ مـ ٓ قتال فقف م2)

( قال البقفؼل: يف هذا اإلسـاد إرسال وضعػ، 18155الرهبان والؽبقر وغقرها، حديث رقؿ )

 .154/  9وهق بشقاهده طؾك ما فقف مـ أثار يؼقي، واهلل أطؾؿ. جـ 
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 املطلب اخلامس
 يف ِىبفؾخ رٍٛس اذلٛاء ٚٔشش اٌضمبفخ اٌصؾ١خ

 

ـَّة الـَّبقيَّة بتقجقفات طظقؿة تحػظ البقئ ة مـ التؾقث وتساهؿ يف تزخر كتب السُّ

كشر الثؼافة الصحّقة بقـ جـبات الؿجتؿع، وتتجؾك وسائؾ مؽافحة تؾقث الفقاء 

 وكشر الثؼافة الصحقة فقؿا يؾل:

 الحث طؾك زراطة إشجار والـَّفل طـ قطعفا دون داٍع: .1

حقث تؿد إشجار البقئة بالبفجة وروطة الؿـظر مـ جاكب، وتؿد اإلكسان 

لؾتـػس، والشقاهد الـَّبقية طؾك فضؾ الغرس والزرع ذكركا  بإكسجقـ الالزم

 جاكًبا مـفا آكًػا.

وجاء الـَّفل طـ قطع إشجار لؿا لفا مـ دور يف تـؼقة الفقاء، وبؾغ إمر يف 

حؿاية إشجار وطدم قطعفا حتك يف أوقات الحروب، فعـ طؾل بـ أبل صالب 

قًشا مـ الؿسؾؿقـ إلك الؿشركقـ إذا بعث ج ملسو هيلع هللا ىلصرضل اهلل طـف قال: كان كبل اهلل 

، أو يحجز بقـؽؿ وبقـ »قال:  ًٓ ... وٓ تعؼرنَّ شجًرا إٓ شجًرا يؿـعؽؿ قتا

 .(1)«الؿشركقـ...

                                                           

( رواه البقفؼل يف ســف الؽربى، كتاب: جؿاع أبقاب السقر، باب: ترك قتؾ مـ ٓ قتال فقف مـ 1)

 (.18155، حديث رقؿ )الرهبان والؽبقر وغقرها
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 :(1)الـفل طـ البصاق يف الطريؼ .5

 
ُّ

طؾك كظافة البقئة ومـفا الـَّفل طـ الُبصاق، وإن كاكت  ملسو هيلع هللا ىلصلؼد حرص الـَّبِل

ـَّة يف َّٓ َأنَّ معظؿ الـصقص القاردة يف السُّ  هذا الجاكب تتعؾؼ بالؿسجد، إِ

ـة صدرت لفذا  التقجقفات الـّبقية لفا صػة العؿقمقة، فعؾك الرغؿ مـ َأنَّ ُكتب السُّ

الؿقضقع بعـاويـ مثؾ: )باب يف كراهة البزاق يف الؿسجد(، و)ذكر اإلخبار طـ 

َّٓ أنَّ  الطبع  كػارة الخطقئة التل ُتؽتب لؿـ بصؼ يف الؿسجد( وغقر ذلؽ، إِ

والػطرة السؾقؿة وما أثبتف العؾؿ الحديث مـ أضرار البصاق يجعؾـا كدرك خطقرة 

 
ُّ

مـ زجر لؾباصؼقـ يف فـاء الؿسجد وتجاه  ملسو هيلع هللا ىلصالبصؼ يف الطرقات، فؿا ذكره الـَّبِل

الؼبؾة، وما ورد مـ أمرهؿ بدفـفا يشؿؾ البصاق يف الؿسجد وغقره مـ الطرقات 

كظافة البقئة وكشًرا لؾثؼافة الصحقة العامة بقـ الـاس، وإماكـ العامة حػاًضا طؾك 

 ومـًعا ٓكتشار إمراض وإوبئة.

ـُ حبان يف صحقحف طـ أكس رضل اهلل طـف أنَّ رسقل اهلل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصَرَوى اب

 .(2)«البصاق يف الؿسجد خطقئة وكػارهتا دفـفا»

 َوَرَوى أبق داود يف ســف طـ أكس بـ مالؽ رضل اهلل طـف، أنَّ 
َّ

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

 .(3)«البزاق يف الؿسجد خطقئة وكػارهتا دفـفا»

                                                           

 18 -هـ 1429صػر  11( الصادر يقم آثـقـ 14483( جاء يف جريدة الرياض السعقدية العدد )1)

 %مـ إمراض الػقروسقة.71م أنَّ البصؼ يسبب 2118فرباير 

( أخرجف ابـ حبان يف صحقحف، كتاب: الؿساجد، باب: ذكر اإلخبار طـ كػارة الخطقئة التل ُتؽتب 2)

 .516/ 4(، جـ1637يف الؿسجد، حديث رقؿ )لؿـ بصؼ 

( أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب: الصالة، باب: كػارة البزاق يف الؿسجد، حديث رقؿ 3)

(، ومسؾؿ يف صحقحف، كتاب: الؿساجد ومقاضع الصالة، باب: الـفل طـ البصاق يف 415)

= 
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 ملسو هيلع هللا ىلصَوَرَوى مسؾٌؿ يف صحقحف وابـ حبان، طـ أبل ذر رضل اهلل طـف طـ الـبل 

 أمتل بلطؿالفا حسـٍة وسقئٍة، فرأيت يف محاسـ أطؿالفا »َأكَّف قال: 
َّ

ُطرضت طؾل

امة يف الؿسجد ٓ إذى ُيؿاط طـ الطريؼ، ورأيت يف مساوئ أطؿالفا الـخ

 .(1)«تدفـ

فؽؾ هذه الـصقص وغقرها تمكد أنَّ البصاق أمر خطقر يـبغل التخؾص مـف 

داخؾ الؿسجد وخارجف: مراطاة لؾذوق الّسؾقؿ والّصحة العامة. وهذا التقجقف 

الـَّبقي ُيرسخ لؾؿحافظة طؾك البقئة وكشر الثؼافة الصحقة قبؾ أن يعرف صريؼفا 

 طالؿـا الؿتحضر.

 ر بدفـ قتؾك الحروب حػاًضا طؾك البقئة:إم .3

رحؿة »ذكر الدكتقر طبد الؿحسـ أحؿد محؿد يف بحثف الؿقسقم بعـقان: 

 «بالؿخالػقـ يف أثـاء الحرب ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 
ُّ

طؾك مؽافحة  ملسو هيلع هللا ىلص، ما يمكد حرص الـَّبِل

تؾقث البقئة وكشر الثؼافة الصحقة طـ صريؼ إمر بدفـ الؼتؾك وشفداء الحروب، 

حػاًضا »ا يف العراء: لئال تؽقن مصدًرا لـؼؾ إوبئة وإمراض، يؼقل: وطدم تركف

طؾك البقئة مـ التؾقث وخقًفا مـ اكتشار القباء وإمراض التل تـتج طـ بؼاء 

 لبـل آدم أحقاًء وأمقاًتا. -تعالك -الؼتؾك يف العراء، ومراطاة لتؽريؿ اهلل

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف كراهة البزاق يف (، وأبق داود يف ســف، كتاب: الصالة، باب: 552الؿسجد، حديث رقؿ )

 (.475الؿسجد، حديث رقؿ )

( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف، كتاب: الؿساجد ومقاضع الصالة، باب: الـفل طـ البصاق يف الؿسجد 1)

( وابـ حبان يف صحقحف، كتاب: الؿساجد، باب: ذكر البقان 553يف الصالة وغقرها، حديث رقؿ )

 .518/ 4(، جـ1641يف الؼقامة، حديث رقؿ ) بلن الـخاطة يف الؿسجد مـ مساوئ أطؿال بـل آدم
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خ إٌ

َّ
ٕ
ُّ
 يف خذِخ اٌج١ئخ ػٕب٠خ اٌغ

مـ الؿشركقـ، فػل  يحرص طؾك دفـ شفداء الحرب والؼتؾك ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل 

الشفداء ثؿ دفـ قتؾك الؿشركقـ ببدر، ثؿ وقػ  ملسو هيلع هللا ىلصغزوة بدر دفـ الرسقل 

 .(1)«يخاصبفؿ ويسللفؿ طـ وطقد اهلل تعالك لفؿ

طـ التؿثقؾ بجثث الؼتؾك مـ الؿشركقـ: لئال يصقروا جقًػا تػقح  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا هنك 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل  مـفا الروائح الؽريفة التل تؾقث البقئة وتـشر إمراض وإوبئة،

 .(2)«... وٓ تؿثؾقا بآدمل وٓ هبقؿة، وٓ تغدروا، وٓ تغؾقا»وصقتف لؾجققش: 

 إمر بتغطقة إواين: .4

غطقا اإلكاء وأوكئقا السؼاء، فنن يف السـة لقؾٌة يـزل فقفا »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل 

ف ذلؽ وباء، ٓ يؿرُّ بنكاء لقس طؾقف غطاء، أو سؼاء لقس طؾقف وكاء، إٓ كزل فق

 .(3)«القباء

جاء يف بقان اإلطجاز العؾؿل الطبل لفذا الـَّص الـَّبقي أنَّ الطب الحديث قد 

 
َّ

هق القاضع إول لؼقاطد حػظ الّصحة بآحرتاز مـ طدوى  ملسو هيلع هللا ىلصأثبت أنَّ الـَّبِل

 إوبئة وإمراض الؿعدية.

                                                           

بالؿخالػقـ يف أثـاء الحرب، بحث مـشقر ملسو هيلع هللا ىلص ( د. طبد الؿحسـ أحؿد محؿد: رحؿة الرسقل 1)

ضؿـ أطؿال الؿمتؿر الدولل طـ الرحؿة يف اإلسالم، بؽؾقة الرتبقة جامعة الؿؾؽ سعقد يف الػرتة 

 .461/  8م، جـ2116فرباير  8 -7 -هـ 1437/ 4/ 29 -28

( رواه البقفؼل يف ســف الؽربى، كتاب: جؿاع أبقاب السقر، باب: ترك قتؾ مـ ٓ قتال فقف مـ 2)

 (.18155الرهبان والؽبقر وغقرها، حديث رقؿ )

( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف، كتاب: إشربة، باب: إمر بتغطقة اإلكاء وإيؽاء السؼاء، حديث رقؿ 3)

(2114.) 
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ـَة ـَ السَّ
، بؾ إِنَّ بعضفا فؼد تبقـ أنَّ إمراض الؿعدية تسري يف مقاسؿ معقـة مِ

يظفر يف طدد معقـ مـ السـقات، وحسب كظام دققؼ، ٓ ُيعرف تعؾقؾف حتك أن، 

ومـ أمثؾة ذلؽ: َأنَّ الحصبة وشؾؾ إصػال تؽثر يف سبتؿرب وأكتقبر، والتقػقد 

ا الؽقلقرا فنهنا تلخذ دورة كؾ سبع سـقات والجدري كؾ  يؽثر يف الصقػ، أمَّ

فنن يف السـة »: ملسو هيلع هللا ىلصا اإلطجاز العؾؿل يف ققل الـبل ثالث سـقات. وهذا يػسر لـ

 (1)أي: أوبئة مقسؿقة ولفا أوقات معقـة «لقؾة يـزل فقفا وباء

 

 

 

                                                           

 .1114ؿقسقطة الذهبقة يف إطجاز الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية، صــ( د. أحؿد مصطػك متقلل: ال1)
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 اخلبمتخ
 إٌزبئظ ٚاٌزٛص١بد

 

 :أفشص ِزا البشح عذٚ ٌتاٟر وَ أِىّا 

: ًٓ لؾعؿؾ الخقري مػفقم واسع يشؿؾ كؾ طؿؾ تطقطل يؼقم بف الػرد مـ  أو

خريـ وإسعادهؿ، وهق ركقزة أساسقة مـ ركائز اإلسالم ودطامة مـ أجؾ كػع أ

 دطائؿ طؼقدة الؿسؾؿ. ومـ ثؿَّ تعددت مجآتف يف ضقء الؿؼاصد الشرطقة.

العؿؾ الخقري لف تلصقؾ ثابت يف اإلسالم، ويتجؾك ذلؽ مـ خالل  ثاكقًا:

ـَّة الـَّبقيَّة، وما كان طؾ حابة استؼراء الـّصقص الؼرآكقة وكصقص السُّ قف طؿؾ الصَّ

 والتَّابعقـ.

لؿ تخُؾ فرتة مـ فرتات التاريخ اإلسالمل مـ ُأكاس ُطرفقا بعؾق الفؿة  ثالثًا:

مـذ طصر الـّبقة إلك يقمـا هذا، دأبت كػقسفؿ طؾك إطؿال الخقرية يف جؿقع 

 الؿجآت الحقاتقة.

ج يفدف إلك الؿـفج الـَّبقي يف ترسقخ العؿؾ الخقري والدطقة إلقف مـف رابًعا:

تحؼقؼ الؿصالح العامة لألمة، ويؿتاز بالشؿقلقة والتؽامؾ وبالتالل صالحقتف 

 لؾتطبقؼ العؿؾل يف كؾ زمان ومؽان حتك ققام الساطة.

ًٓ طؿؾقة وإجرائقة يف مجآت خدمة البقئة  خامًسا: ـَّة الـَّبقيَّة حؾق قدمت السُّ

o  p 
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رس والزرع ومحاربة كؾ مـ خالل طـايتف بالعجؿاوت والطقر، والحث طؾك الغ

أشؽال التصحر، والدطقة إلك كظافة البقئة واتخاذ كؾ القسائؾ التل تؽافح التؾقث 

ـَّة الـَّبقيَّة تقلل طـاية خاصة بالؿاء  بجؿقع صقره وأشؽالف، كؿا وجدكا السُّ

ـَّة الـَّبقيَّة طـاية  والؿحافظة طؾقف: لقتحؼؼ التقازن البقئل الؿـشقد، كؿا أولت السُّ

حقة ومؽافحة تؾقث الفقاء.ف  ائؼة يف سبقؾ كشر الثؼافة الصِّ

ـَّة الـَّبقيَّة يف مجآت العؿؾ الخقري يف خدمة البقئة ما  سادًسا: سبؼت السُّ

فطـت إلقف الؿـظؿات البقئقة يف وقتـا الحاضر، فعؾك سبقؾ الؿثال: إكشاء 

والطققر ورطاية الؿحؿقات الطبقعقة لؾحققاكات والـباتات، واحرتام الحققاكات 

مصالحفا، وحؿاية الحقاة الـباتقة الطبقعقة، وحؿاية البقئة الؿائقة مـ أخطار التؾقث 

ومؽافحة تؾقث الفقاء. كؾفا أمقر هتتؿ هبا الؿـظؿات البقئقة الحديثة وقد بقـا أنَّ 

ـَّة الـَّبقيَّة سبؼت كؾَّ همٓء.  السُّ

 :٘وَ أبشص تٕصٗات البشح وا ٖم 

: ًٓ آهتؿام بـشر ثؼافة العؿؾ الخقري يف جؿقع مـاحل الحقاة،  ضرورة أو

واستثؿار صاقات الشباب والرجال والـِّساء يف كؾ ما مـ شلكف َأْن يعقد بالـَّػع طؾك 

 الؿجتؿع اإلسالمل الحديث.

العؿؾ طؾك إدخال مػاهقؿ العؿؾ الخقري ومجآتف وتطبقؼاتف يف جؿقع  ثاكقًا:

رس والجامعات والؿعاهد العربقة واإلسالمقة، وترسقخ الؿراحؾ التعؾقؿقة بالؿدا

ـَّة  ثؼافة العؿؾ الخقري يف كػقس الدارسقـ مـ خالل الؼرآن الؽريؿ وكصقص السُّ

 الـَّبقيَّة.

ضرورة العؿؾ طؾك تغققر مػفقم العؿؾ الخقري الؿرتسخ يف كػقس  ثالثًا:

ـ فؼط، فقـبغل الؿسؾؿقـ الذي يـحصر يف تؼديؿ الؿساطدات الؿادية لؾؿحتاجق
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خ إٌ

َّ
ٕ
ُّ
 يف خذِخ اٌج١ئخ ػٕب٠خ اٌغ

الـَّظر إلك العؿؾ الخقري طؾك َأكَّف رافد أساسل مـ روافد التـؿقة لؾؿجتؿعات 

 العربقة واإلسالمقة كؿا هق الحال يف الدول الؿتؼدمة كلمريؽا وبريطاكقا وغقرها.

يـبغل طؾك الُؽتَّاب والخطباء واإلطالمققـ تؼديؿ الـَّؿاذج الـاجحة يف  رابًعا:

مـ الصحابة والتابعقـ وتابعقفؿ إلك يقمـا هذا: لتحػقز إجقال إطؿال الخقرية 

 الحالقة طؾك آقتداء هبؿ والسقر طؾك هنجفؿ: لتحؼقؼ الصالح العام لألمة.

يـبغل العؿؾ طؾك إكشاء ممسسات مجتؿعقة ودولقة إسالمقة ُتعـك  خامًسا:

 تؿع.بتـظقؿ العؿؾ الخقري البقئل وكشر ققاطده وآدابف بقـ جـبات الؿج
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 ادلصبدس ٚادلشاعغ
 

إبراهقؿ البققمل غاكؿ: العؿؾ الخقري. مػفقمف ومققعف مـ مؼاصد الشريعة،  -1

 م.2117فرباير  22( بتاريخ 14بحث مـشقر بؿجؾة حراء العدد )

إبراهقؿ البققمل غاكؿ: كعؿة الؿقاه بؿعايقر الؿؼاصد الشرطقة، بحث مـشقر  -2

م.  2116كقفؿرب،  17( الصادر يف  47، العدد رقؿ ) بؿجؾة حراء، قضايا فؽرية

http://hiragate.com  

أبق داود سؾقؿان بـ إشعث بـ إسحاق بـ بشقر بـ شداد بـ طؿرو إزدي  -3

ِجْستاين )الؿتقىف:  هـ(، ســ أبل داود، تحؼقؼ: محؿد محقل الديـ طبد 275السِّ

 . بقروت –الحؿقد، ط. الؿؽتبة العصرية، صقدا 

هـ(،. الؿـفاج 676أبق زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف الـقوي )الؿتقىف:  -4

 بقروت –شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج، ط. الثاكقة، دار إحقاء الرتاث العربل 

 .هـ1392

أبق طبد الرحؿـ أحؿد بـ شعقب بـ طؾل الخراساين، الـسائل )الؿتقىف:  -5

ئل، تحؼقؼ: طبد الػتاح أبق غدة، هـ(، الؿجتبك مـ الســ= الســ الصغرى لؾـسا313

 م.1986 -هـ 1416حؾب، سـة  -ط. الثاكقة، مؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة

أبق طبد الرحؿـ محؿد كاصر الديـ، ابـ الحاج كقح بـ كجايت بـ آدم،  -6
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هـ(، سؾسؾة إحاديث الصحقحة وشلء مـ فؼففا 1421إشؼقدري إلباين )الؿتقىف: 

 مؽتبة الؿعارف لؾـشر والتقزيع، الرياض. وفقائدها، ط. إولك، 

أبق طبد اهلل أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ بـ هالل بـ أسد الشقباين )الؿتقىف:  -7

هـ(، مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، تحؼقؼ: أحؿد محؿد شاكر، ط. إولك، دار 241

 م. 1995 -هـ  1416الؼاهرة  -الحديث 

َرْوِجردي الخراساين، أبق بؽر أحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل بـ مقسك الُخْس  -8

هـ(، الســ الؽربى، تحؼقؼ: محؿد طبد الؼادر ططا، ط. الثالثة 458البقفؼل )الؿتقىف: 

 م. 2113 -هـ  1424لبـان، سـة  -دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

صػر  11( الصادر يقم آثـقـ 14483جريدة الرياض السعقدية العدد ) -9

 http://www.alriyadh.com/318830م ]2118فرباير  18 -هـ 1429

ـَّة  -11 د. أحؿد مصطػك متقلل: الؿقسقطة الذهبقة يف إطجاز الؼرآن الؽريؿ والسُّ

 م2115 -هـ 1426الؼاهرة سـة  -الـَّبقيَّة، ط. إولك، دار ابـ الجقزي

د. طبد الؽريؿ بؽار: ثؼافة العؿؾ الخقري، كقػ كرسخفا وكقػ كعؿؿفا؟!  -11

 م2111السالم لؾطباطة والـشر والتقزيع، الؼاهرة سـة  ط. إولك، دار

بالؿخالػقـ يف أثـاء  ملسو هيلع هللا ىلصد. طبد الؿحسـ أحؿد محؿد: رحؿة الرسقل  -12

الحرب، بحث مـشقر ضؿـ أطؿال الؿمتؿر الدولل طـ الرحؿة يف اإلسالم، بؽؾقة 

، م2116فرباير  8 -7 -هـ 1437/ 4/ 29 -28الرتبقة جامعة الؿؾؽ سعقد يف الػرتة 

 الؿجؾد الثامـ.

، 8د. طبد الؿؾؽ مـصقر: العؿؾ الخقري تؽافؾ اجتؿاطل وططاء إكساين، صـ -13

بحث مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث بدائرة الشمون اإلسالمقة 
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 م2118 يـاير 22 – 21والعؿؾ الخقري بدبل يف الػرتة 

ل بقـ التلصقؾ د. فاتحة فاضؾ العبدٓوي: العؿؾ الخقري اإلسالم -14

وإمؽاكات التػعقؾ، بحث مـشقر ضؿـ أطؿال ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث 

 (.م2118 يـاير 22 – 21)دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل 

د. محؿد صالح جقاد مفدي: العؿؾ الخقري دراسة تلصقؾقة تاريخقة، مجؾة  -15

بغداد سـة  -( السـة الثامـة، جامعة سؿراء31ُسرَّ مـ رأى، الؿجؾد الثامـ، العدد )

 م2112

ـَّة الـَّبقيَّة  -16 د. محؿد طبد الؼادر الػؼل: معالؿ الرحؿة بالبقئة ومؽقكاهتا يف السُّ

الشريػة، بحث مـشقر بالؿمتؿر الدولل لؾرحؿة يف اإلسالم بؼسؿ الدراسات اإلسالمقة، 

 فرباير 8 – 7 - هـ1437/  4/  29 – 28كؾقة الرتبقة جامعة الؿؾؽ سعقد يف الػرتة 

 ، الؿجؾد الثامـ.م2116

د. يقسػ طبداهلل: أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم يف ضقء الـصقص  -17

 م2118والؿؼاصد الشرطقة، ط. الثاكقة، دار الشروق، الؼاهرة سـة 

سامح طبد السالم محؿد، مؼال بعـقان: مػفقم البقئة، مـشقر طؾك شبؽة  -18

  http://www.alukah.net/culture/0/59342إلقكة 

سؾقؿان بـ أحؿد بـ أيقب بـ مطقر الؾخؿل الشامل، أبق الؼاسؿ الطرباين  -19

تحؼقؼ: صارق بـ طقض اهلل بـ محؿد، طبد  هـ(، الؿعجؿ إوسط،361)الؿتقىف: 

 .الؼاهرة –الؿحسـ بـ إبراهقؿ الحسقـل، ط. دار الحرمقـ 

الؿبارك بـ محؿد بـ محؿد بـ محؿد ابـ طبد  مجد الديـ أبق السعادات -21

هـ(: الـفاية يف غريب الحديث وإثر، 616الؽريؿ الشقباين الجزري ابـ إثقر )الؿتقىف: 
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خ إٌ

َّ
ٕ
ُّ
 يف خذِخ اٌج١ئخ ػٕب٠خ اٌغ

بقروت،  -محؿقد محؿد الطـاحل، ط.الؿؽتبة العؾؿقة  -تحؼقؼ: صاهر أحؿد الزاوى 

 م1979 -هـ 1399

َمْعبَد، التؿقؿل، أبق حاتؿ، محؿد بـ حبان بـ أحؿد بـ حبان بـ معاذ بـ  -21

هـ(، اإلحسان يف تؼريب صحقح ابـ حبان، حؼؼف 354الدارمل، الُبستل )الؿتقىف: 

وخرج أحاديثف وطؾؼ طؾقف: شعقب إركموط، ط. إولك ممسسة الرسالة، بقروت، سـة 

 م. 1988 -هـ  1418

ـظقر ابـ مـظقر: محؿد بـ مؽرم بـ طؾك، أبق الػضؾ، جؿال الديـ ابـ م -22

 -هـ(: لسان العرب، ط. الثالثة دار صادر 711إكصاري الرويػعك اإلفريؼك )الؿتقىف: 

 هـ  1414 -بقروت

الطرباين، أبق الؼاسؿ سؾقؿان بـ أحؿد بـ أيقب، مسـد الشامققـ، تحؼقؼ:  -22

 -هـ 1415حؿدي بـ طبدالؿجقد السؾػل، ط. إولك ممسسة الرسالة، بقروت، لبـان، 

 م.1984

د. أسؿاء محؿد تقفقؼ بركات، أثر العؿؾ التطقطل طؾك اإليؿان )دراسة  -23

هـ، 1433طؼدية تلصقؾقة(، مجؾة البحقث والدراسات الشرطقة العدد الثاين شقال 

 جامعة أم الؼرى.

د. أيؿـ محؿقد السعقد، أصقل الطب الققائل يف الحديث الـبقي:، كتاب  -24

م(، جؿعقة اإلطجاز 2111هـ، 1422،)1ط (،5اإلطجاز يف الؼرآن والسـة، العدد )

 العؾؿل لؾؼرآن والسـة: الؼاهرة.

زيـ الديـ محؿد الؿدطق بعبد الرؤوف بـ تاج العارفقـ بـ طؾل بـ زيـ  -25

هـ(: التقسقر بشرح الجامع 1131العابديـ الحدادي ثؿ الؿـاوي الؼاهري )الؿتقىف: 
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 م.1988 -هـ 1418ض، الريا -الصغقر، ط. الثالثة، مؽتبة اإلمام الشافعل

محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبداهلل البخاري، صحقح البخاري، تحؼقؼ: محؿد  -26

زهقر بـ كاصر الـاصر، ط. إولك، دار صقق الـجاة )مصقرة طـ السؾطاكقة بنضافة 

 هـ.1422ترققؿ محؿد فماد طبد الباقل( سـة 

، صحقح هـ261مسؾؿ بـ الحجاج أبق الحسقـ الؼشقري الـقسابقري ت  -27

مسؾؿ، تحؼقؼ: محؿد فماد طبدالباقل، ط. دار إحقاء الرتاث العربل.الطبعة: الثاكقة، 

 م. 1975 -هـ  1395
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 اٌؼًّ اخلريٞ يف اٌمشآْ
 ٚأصشٖ يف اإلصالػ اٌرتثٛٞ ٚإٌفغٟ

 

 

 

 

 إطداد:

 د/ هتاين سالؿ باحقيرث
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 ٍِخص اٌجؾش
 ٘ذف اٌجؾش

وأهؿقتف يف اإلسالم، وبقان أثره الؽبقر يف إصالح  بقان مػفقم العؿؾ الخقري

 الػرد والؿجتؿع، وأن يؽقن لبـة يف ترسقخ ثؼافة العؿؾ الخقري يف الؿجتؿع. 

 مـفج البحث: الؿـفج آستؼرائل التحؾقؾل. 

: اشتؿؾ البحث طؾك مؼدمة، وتؿفقد تحدثت فقف طـ مػفقم أقسام البحث 

الؿادية والؿعـقية يف الؼرآن الؽريؿ، ومبحث العؿؾ الخقري، ومرادفاتف ومجآتف 

رئقس تحدثت فقف طـ مػفقم اإلصالح الرتبقي والـػسل وطـاية الؼرآن هبؿا، وأثر 

العؿؾ الخقري طؾك اإلصالح الرتبقي والـػسل لؾؿجتؿع، وخاتؿة اشتؿؾت طؾك 

 أهؿ الـتائج والتقصقات، وففرس الؿراجع والؿقضقطات.

ؿؾقة التعؾقؿقة يف إدخال مػفقم العؿؾ الخقري يف : إشراك العتقصقات البحث 

الؿـاهج التعؾقؿقة لتؽقن تطبقؼا تربقيا سؾقكقا لؿا يدرسف الطالب مـ آيات 

وأحاديث وققؿ ديـقة تحث طؾك هذا إمر، والتشجقع طؾك العؿؾ الخقري يف 

الفقئات والجؿعقات الخقرية بتخصقص أطؿال مسائقة تتـاسب مع حاجات 

سقة وآجتؿاطقة، وتػعقؾ دور العؼقبات البديؾة وفؼ أكظؿة الشرع، الشباب الـػ

وتػعقؾ دور اإلطالم لقؼقم بقاجبف يف رفع مستقى القطل لدى أفراد الؿجتؿع 

بلهؿقة العؿؾ الخقري وآكخراط فقف، وطؿؾ الؾؼاءات والؿمتؿرات السـقية أو 

 ؿ. الدورية لؾؿمسسات الخقرية ولؾؿتطقطقـ لقؼدمقا فقفا خرباهت

o  p 
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 ِمذِخ اٌجؾش
 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك أشرف إكبقاء والؿرسؾقـ،  

 سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه إلك يقم الديـ.

 وبعد:

فؼد كان لإلسالم السبؼ يف آطتـاء بالعؿؾ الخقري يف شتك الؿجآت لؿا  

ء مع أققامفؿ وققامفؿ بتحؿؾ فقف مـ مصالح لؾعباد، فؿثؾت مقاقػ إكبقا

الؿسمولقة تجاه دطقاهتؿ الـؿقذج إمثؾ لؾعؿؾ الخقري يف الؼرآن الؽريؿ، حقـ 

قامقا بلداء دطقهتؿ إلك اهلل طؾك أكؿؾ وجف مع طدم اكتظار الؿؼابؾ مـ أققامفؿ، 

بؾ أطؾـقا ذلؽ صراحة يف كثقر مـ أيات، ففذا كقح طؾقف السالم أوضح لؼقمف 

چ چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)يد مـفؿ إجر لؼاء دطقتف، قال تعالك: بلكف ٓ ير

وكذلؽ صرح  [،72يقكس: ] (چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ )هقد طؾقف السالم بؼقلف: 

ڍ ڌ )وكذلؽ صالح طؾقف السالم يف ققلف تعالك:  [،51]هقد:  (وئ ۇئ

الؼرآن ذلؽ  كؿا بقـ لـا [،145]الشعراء:  (ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی )يف قصة شعقب طؾقف السالم يف ققلف تعالك: 

ٹ ٹ ) ومثؾف لقط طؾقف السالم حقـ قال: [،181الشعراء: ] (جئ حئ مئ

وهذا ما صرح بف  [،164]الشعراء:  (ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

o  p 
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 (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)بؼقلف:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ؼرآن الؽريؿ بالعؿؾ الخقري يف العديد مـ كؿا اتضح اهتؿام ال [،91]إكعام: 

قصصف، مـ ذلؽ ما حؽاه اهلل طز وجؾ طـ ذي الؼركقـ حقـ ُصؾب مـف بـاء السد 

لؾـجاة مـ شر يلجقج وملجقج، وحقـ بادر إلك بـاء السد مع الزهد يف أخذ إجرة 

دون تؿــ أو استؽثار، فؾؿ يؽـ لف غرض مـ ذلؽ سقى فعؾ الخقر لؾـاس مـ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )، قال تعالك: (1)صالح أجؾ اإل

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

ذلؽ ما أورده الؼرآن الؽريؿ مـ كػالة زكريا  ومـ [،95 – 94الؽفػ: ] (يئ

، قال تعالك: (2)طؾقف السالم لؿريؿ بـت طؿران واحتضاهنا وضؿفا إلك كػؼتف 

كؿا  [،37آل طؿران: ] (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)

أخربكا الؼرآن الؽريؿ طـ مسارطة مقسك طؾقف السالم إلغاثة الػتاتقـ بالسؼاء 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )مبادرة مـف دون صؾب، قال تعالك: 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

كؾ ذلؽ وغقره يدل طؾك طظؿ شلن العؿؾ  [،24 - 23الؼصص: ] (ژ

خقري يف اإلسالم وطظؿ أثره طؾك إفراد والؿجتؿعات، وارتباصف القثقؼ ال

بؿؼاصد اإلسالم، كحػظ الـػس مـ كؾ ما يضرها ويمذيفا، وطؿارة إرض 

واستؿرار صالحفا بصالح الؿستخَؾػقـ فقفا، كؿا أن لؾعؿؾ الخقري ارتباصًا 

بصالح اإلكسان، وثقؼًا بحػظ كظام إمة واستدامة صالحفا، وٓ يؽقن ذلؽ إٓ 

                                                           

 (.1/486(، وتػسقر السعدي، )7/68يـظر: تػسقر الؼاسؿل، ) (1)

 (.3/236(، والتحرير والتـقير ٓبـ طاشقر، )1/425يـظر: الؿحرر القجقز ٓبـ ططقة، ) (2)
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، ٕكف ٓ استؼامة لفذه الحقاة إٓ باستؼامة اإلكسان يف (1)صالح طؼؾف وقؾبف وكػسف 

جؿقع جقاكبف وأركاكف، وخاصة استؼامة جاكبف الرتبقي والـػسل، لؽقن إمراض 

الـػسقة والسؾقكقة مـ أشد ما يضر الؿجتؿعات ويػتؽ هبا، ولتحؼقؼ هذا الفدف 

ع الؿـاهج التل تمدي إلك استـفاض الدافعقة لإلطؿار يف ٓبد مـ العـاية بجؿق

كػس اإلكسان، فضعػ الحافزية أكرب طؼبة تقاجف أي إصالح لألفراد 

والؿجتؿعات، وٓشؽ أن آهتؿام بالعؿؾ الخقري مـفجًا وأسؾقبًا لرفع دافعقة 

 الػرد وإكجازه مـ أكرب ما يعقـ طؾك مفؿة اإلصالح الؽربى لإلكسان، قال طؾؿاء

آجتؿاع: إن الؿسار الصحقح ٕي مجتؿع هق مشاركة جؿقع أفراده يف شموكف 

 (2)وتػاطؾفؿ مع بعضفؿ البعض. 

لذا يجب طؾك الؿختصقـ يف جؿقع الؿجآت التعاون مـ أجؾ رفع القطل  

بلهؿقة العؿؾ الخقري كلداة إلصالح اإلكسان، فال يؿؽـ آطتؿاد طؾك 

ؾؼقام هبذا الدور، بؾ ٓبد مـ الؿسمولقة الؿجتؿعقة الؿمسسات الرتبقية أو الديـقة ل

بنقامة الؿمتؿرات وكتابة الدراسات الؿعقـة طؾك تثؼقػ الؿجتؿع بلهؿقة العؿؾ 

الخقري، وبقان آثاره اإلصالحقة طؾك إفراد والجؿاطات، ومـ هـا كاكت الغاية 

صالح الرتبقي مـ كتابة هذا البحث: بقان أهؿقة العؿؾ الخقري وأثره الؽبقر يف اإل

 والـػسل يف الؿجتؿع، وفؼ الؿـفج العؾؿل اإلسالمل الؼقيؿ الذي

)العؿؾ الخقري يف الؼرآن يستجقب لحاجات فطرة اإلكسان، فؽان بعـقان: 

 مقضحة فقؿا يؾل:أهدافف (، وجاءت وأثره يف اإلصالح الرتبقي والـػسل

                                                           

 .(2/122يـظر: مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر، ) (1)

 (.97يـظر: اإلسالم وإمـ آجتؿاطل لؿحؿد طؿارة، )ص (2)
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 بقان مػفقم العؿؾ الخقري. -1

 رتبقي.بقان مػفقم اإلصالح الـػسل وال -5

 بقان أهؿقة العؿؾ الخقري يف الؼرآن الؽريؿ ومجآتف الؿادية والؿعـقية. -5

 بقان أثر العؿؾ الخقري طؾك إصالح الؿجتؿع كػسقًا وتربقيًا. -6

بقان طـاية الؼرآن الؽريؿ بالـػس اإلكساكقة: ٕن اإلكسان هق الؿؼصقد  -7

 بالفداية واإلصالح.

ًٓ لجؿق -8  ع مشاكؾ الؿجتؿع الؿعاصر.التلكقد طؾك أن الؼرآن يحقي حؾق

   :٘أوا خطٛ البشح فذاٞت عمٜ الٍشٕ التال 

 اشتؿؾ البحث طؾك مؼدمة، وتؿفقد، ومبحث، وخاتؿة. 

مؼدمة البحث: واشتؿؾت طؾك مقضقع البحث، وأهؿقتف، وأهدافف، ومـفج  

 البحث، وخطتف. 

 تؿفقد، ويشتؿؾ طؾك الؿطالب التالقة: 

 لخقري. الؿطؾب إول: مػفقم العؿؾ ا 

 الؿطؾب الثاين: مرادفات العؿؾ الخقري يف الؼرآن الؽريؿ. 

الؿطؾب الثالث: الؿجآت الؿادية والؿعـقية لؾعؿؾ الخقري يف الؼرآن  

 الؽريؿ.

مبحث رئقس: أثر العؿؾ الخقري يف اإلصالح الرتبقي والـػسل، ويشتؿؾ  

 طؾك مطؾبقـ: 
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سل، وطـاية الؼرآن الؽريؿ الؿطؾب إول: مػفقم اإلصالح الرتبقي والـػ 

 هبؿا.

 الؿطؾب الثاين: أثر العؿؾ الخقري يف اإلصالح الرتبقي والـػسل لؾؿجتؿع. 

 خاتؿة البحث: وتشتؿؾ طؾك الـتائج والتقصقات. 

 ثؿ ففرس الؿراجع وففرس الؿقضقطات. 

  :ٔأوا املٍّر العمى٘ لمبشح 

الؽريؿ التل وردت فقفا فؼد اطتؿدت مـفجا استؼرائقا تحؾقؾقا ٔيات الؼرآن  

مرادفات العؿؾ الخقري، وبقان آثارها العالجقة يف إصالح إمة تربقيا وكػسقا، 

 كؿا اطتـقت يف كتابة البحث بإمقر الػـقة الؿتبعة يف الرسائؾ العؾؿقة، ومـفا:

 .كتابة أيات بالرسؿ العثؿاين، مع بقان اسؿ السقرة ورقؿ أية 

 ا مـ كتب الؿتقن بذكر اسؿ الؽتاب، والجزء، طزوت إحاديث إلك مظاهن

ورقؿ الصػحة، ورقؿ الحديث إن وجد، مع آكتػاء بالصحقحقـ طـد ورود 

 الحديث فقفؿا أو يف أحدهؿا.

 .تقثقؼ كصقص الؿػسريـ والعؾؿاء مـ الؿصادر إصؾقة 

 طـد كؼؾ كص الؿملػ مـ أحد الؿصادر مع  ""وضع طالمة التـصقص

ـد كؼؾ مػفقم الؽالم ومعـاه، مع اإلشارة إلك الؿرجع يف اإلحالة، وترك ذلؽ ط

 الحاشقة بعبارة )يـظر(.

  ذكر الؿراجع يف آخر كؾ صػحة، مؽتػقة باإلشارة إلك الؽتاب واسؿ

الؿملػ مع رقؿ الصػحة، أما ذكر تػاصقؾ الطباطة والـشر، فلوردتف يف ففرس 
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 الؿراجع.

مـ البحث والدراسة بؿا هذا وآمؾ أن أكقن قد أوفقت هذا الؿقضقع حؼف 

 يتـاسب مع أهؿقتف، وباهلل التقفقؼ.

 

 تؿفقد، وفقف مطالب:

 الؿطؾب إول: مػفقم العؿؾ الخقري.

 الؿطؾب الثاين: مرادفات العؿؾ الخقري يف الؼرآن الؽريؿ.

الؿطؾب الثالث: الؿجآت الؿادية والؿعـقية لؾعؿؾ الخقري يف الؼرآن 

 الؽريؿ.
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 ولاملطلب األ

 ِفَٙٛ اٌؼًّ اخلريٞ 
مصطؾح العؿؾ الخقري مركب وصػل مؽقن مـ كؾؿتقـ: العؿؾ، والخقري، 

 ولبقان مػفقم هذا الؿصطؾح ٓبد مـ بقان معـك الؽؾؿتقـ ابتداء.

  :ٛوعٍٜ العىن لػ 

)طؿؾ(: العقـ والؿقؿ والالم أصؾ واحد صحقح، وهق طام يف كؾ فعؾ،  

تعؿؾف( أي صؾب إلقف العؿؾ، أو طؿؾ بف، ، وأطؿؾف غقره، )اس(1)طؿؾ طؿال 

)واستعؿؾ فالن غقره( إذا سللف أن يعؿؾ لديف، )وأطؿؾ فالن ذهـف يف كذا( إذا 

تدبره بػفؿف، )واطتؿؾ الرجؾ( أي طؿؾ بـػسف وأطؿؾ رأيف وآلتف، )والعامؾ( هق 

الذي يتقلك أمقر الرجؾ يف مالف ومؾؽف وطؿؾف، ومـف ققؾ لؾذي يستخرج الزكاة 

، )واسُتعؿؾ فالن( إذا ولل [61التقبة: ] (ۀ ہ)، قال تعالك: طامؾ

طؿال مـ أطؿال السؾطان، )وآطتؿال( افتعال العؿؾ، أي أهنؿ يؼقمقن بؿا ُيحتاج 

 (2)إلقف مـ طؿارة وزراطة وحراسة وكحق ذلؽ.

 ومـ خالل تتبع الؿعاين الؾغقية لؽؾؿة العؿؾ يؿؽـ استـتاج ما يؾل: 

يدور حقل الػعؾ، فقشؿؾ كؾ طؿؾ وفعؾ لإلكسان سقاء  : أن العؿؾ لغةأوٓ 

                                                           

 (.4/145يـظر: معجؿ مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس، ) (1)

 (.1/1136(، والؼامقس الؿحقط لؾػقروز أبادي، )11/474يـظر: لسان العرب ٓبـ مـظقر، ) (2)
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 ٚأصشٖ يف اإلصالػ اٌرتثٛٞ ٚإٌفغٟ اٌؼًّ اخلريٞ يف اٌمشآْ

 كان طؼؾقا أو جسديا.

: أن العؿؾ يطؾؼ طؾك الؿفـة، يدل طؾك ذلؽ أن أحد معاين العؿؾ: ثاكقا 

 آستعؿال، وهق تقلل أحد أطؿال السؾطان.

ٺ ٺ ): أن العؿؾ يطؾؼ طؾك إطؿال الصالحة أو السقئة، قال تعالك: ثالثا 

 (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب )وقال سبحاكف:  [،9]اإلسراء: 

 [.84]الؼصص:  (مب ىب يب

: أن العؿؾ أخص مـ الػعؾ، ٕكف كؾ طؿؾ يؽقن بنرادة وقصد بخالف رابعا

إيجاد إثر يف الشلء، يؼال:  "الػعؾ الذي قد يؽقن بؼصد أو بدون قصد، فالعؿؾ

زكبقال، وإديؿ سؼاء، وٓ يؼال: يػعؾ  فالن يعؿؾ الطقـ خزفا، ويعؿؾ الخقص

 (1)."ذلؽ، ٕن فعؾ ذلؽ الشلء هق إيجاده

ڇ  چ ڇ)وقد ورد لػظ )العؿؾ( يف الؼرآن لؾدٓلة طؾك مطؾؼ العؿؾ:  

ہ ہ ہ ھ ھ ھ )وقال تعالك:  ،[111]هقد:  (ڇ ڇ ڍ

أو لؾدٓلة طؾك العؿؾ الصالح  ،[139]البؼرة:  (ھ ے ے ۓ ۓ

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڈ ژ )كؿا قال تعالك: 

وقال سبحاكف:  ،[97]الـحؾ:  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

أو الدٓلة  ،[75]صف:  (حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )طؾك العؿؾ السلء يف ققلف تعالك: 

وقال سبحاكف:  [،91]الؿائدة:  (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

                                                           

 (.1/134الػروق الؾغقية ٓبـ طساكر، ) (1)
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)

 [.81]يقكس: 

  ٍارتري يف المػٛ:وع ٜ 

، (1))خقر(: الخاء والقاء والراء أصؾف العطػ والؿقؾ، فالخقر ضد الشر  

ٹ )وجؿعف خققر، ورجؾ خْقر وخقِّر، والجؿع أخقار وِخقار، قال تعالك: 

ۈ ))واختار الرجؾ شقئا( إذا اكتؼاه، قال تعالك:  [،88]التقبة:  (ٹ ٹٹ

  [،155]إطراف:  (ۈ ٴۇ

لؽسر، )والِخقرة( الخقار، )وخار اهلل لؽ يف إمر( جعؾ وآسؿ: الِخقرة با

لؽ فقف الخقر، )وخاره طؾك صاحبف( أي فّضؾف، )وآستخارة( أن تسلل خقر 

إمريـ لؽ، يتضح مـ هذا أن الخقر هق الؿعروف وهق إمر الحسـ الذي يمدي 

 (2)إلك الثقاب.

والقصػقة، أما  وقد ورد لػظ الخقر يف الؼرآن الؽريؿ بصقغتقف اإلسؿقة 

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ )بالصقغة اإلسؿقة فقعـل الؿعروف، قال تعالك: 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب جت 

   ،[215]البؼرة:  (حت خت

ٱ ٻ )وأما بالصقغة القصػقة فقؽقن بؿعـك إفضؾقة، قال تعالك: 

ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 

 [.216]البؼرة:  (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

                                                           

 (.2/232ٓبـ فارس، ) يـظر: معجؿ مؼايقس الؾغة (1)

 (.1/389(، والؼامقس الؿحقط لؾػقروز أبادي، )4/264يـظر: لسان العرب ٓبـ مـظقر، ) (2)
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 ٚأصشٖ يف اإلصالػ اٌرتثٛٞ ٚإٌفغٟ اٌؼًّ اخلريٞ يف اٌمشآْ

  ّالعىن ارتريٙ:وف ًٕ 

لؿ يرد هذا الؿصطؾح يف الؼرآن الؽريؿ لؽـ دل طؾك مػفقمف كثقر مـ  

الؿصطؾحات والرتاكقب، وقد اختؾػت تعريػات هذا الؿصطؾح حسب مػاهقؿ 

طدة بقـ الؿختصقـ هبذا الؿجال، لؽـ غالب التعريػات متػؼة طؾك أن العؿؾ 

 الخقري:

 ظار مؼابؾ مادي.جفد يبذلف الػرد لؿصؾحة مجتؿعف دون اكت -

 جفد إرادي يؼقم بف إفراد صقاطقة وبدون أي ضغط أو إجبار. -

ومدى  طؿؾ يعؽس مدى وطل إفراد وإدراكفؿ لدورهؿ يف مجتؿعاهتؿ -

 اكتؿائفؿ لف، وبالتالل ففق غقر مـحصر يف صبؼة اجتؿاطقة معقـة أو زمـ معقـ.

كػع مادي أو  ويؿؽـ تعريػ )العؿؾ الخقري( تربقيا واجتؿاطقا بلكف: أي 

معـقي أو فؽري يؼدمف اإلكسان باختقاره لغقره دون اكتظار مردود مؼابؾف، هبدف 

اإلسفام يف خدمة مجتؿعف، أو مـ أجؾ الحصقل طؾك الثـاء، أو الرغبة يف اإلكجاز، 

 (1)أو آكتؿاء، أو السؾطة، أو الرغبة يف تحؼقؼ الذات، واكتساب الخربات.

ؼقل: إكف العؿؾ الحسـ الذي يػعؾف الؿسؾؿ مـ أما تعريػف شرطا فقؿؽـ ال 

تؾؼاء كػسف تجاه غقره تؾبقة ٕوامر اهلل، وابتغاء مرضاتف، يف أي مجال مـ مجآت 

                                                           

 (.52يـظر: التطقع يف الدفاع الؿدين والحؿاية الؿدكقة، لؿساطد الؾحقاين، )ص (1)

ية، لعبد اهلل ويـظر: العؿؾ آجتؿاطل مع الرتكقز طؾك العؿؾ التطقطل يف الؿؿؾؽة العربقة السعقد

 (.25الـعقؿ، )

ويـظر: دراسة استطالطقة كحق مػفقم العؿؾ التطقطل ومجآتف مـ وجفة كظرهؿ، لعبد الحؽقؿ 

 (.9مقسك، )ص 
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 الحقاة، مؿا يعقد طؾقف وطؾك مجتؿعف بالـػع والػائدة.

فعؿؾ الخقر واإلحسان إلك الغقر لف حسـات ومـافع وفضائؾ طؾك الـػس،  

لسخاء: وذلؽ ٕن مراتب السعادة ثالث: كػسقة وبدكقة أحدها: فضقؾة الجقد وا

 (1)وخارجقة، فؿتك حصؾ اإلكػاق حصؾ الؽؿال الـػسل وهذه الحالة أكؿؾ.

مـ هـا تجدر اإلشارة إلك أن العؿؾ الخقري طؿؾ إكساين ٓ يؼتصر طؾك  

تؼديؿ اإلطاكات الؿالقة أو الؿادية فحسب، بؾ يشؿؾ كؾ ما يحتاجف الػرد 

 مجال الػؽر والثؼافة، والرتبقة والتفذيب، والصحة والرطاية الـػسقة والؿجتؿع يف

والجسدية، بؾ يتعدى ذلؽ إلك آهتؿام بإرض والبقئة التل يعقش فقفا الـاس، 

وهذا مؿا دطا إلقف اإلسالم، فالديـ الحـقػ اهتؿ بالرتبقة الديـقة والخؾؼقة والعؼؾقة 

ثر كبقر طؾك الػرد والؿجتؿع، وٓ شؽ أن والـػسقة اهتؿاما كبقرا: لؿا لفا مـ أ

أحد إسالقب العالجقة لؾقصقل لفذه الصحة الـػسقة هق تـؿقة العالقات والؼقؿ 

الؿجتؿعقة بقـ الـاس، وٓ أدل طؾك ذلؽ مـ فعؾ الخقر والتػاين يف بذلف، قال 

ەئ وئ وئ )، وقال سبحاكف: [148البؼرة: ] (ڦ ڦ)تعالك: 

  [.2الؿائدة:] (ۇئ

 

 

 

 

                                                           

 (.7/57يـظر: التػسقر الؽبقر لؾرازي بتصرف، ) (1)



 

 
 

 
 
 
 

  459  

 ٚأصشٖ يف اإلصالػ اٌرتثٛٞ ٚإٌفغٟ اٌؼًّ اخلريٞ يف اٌمشآْ

 
 

 املطلب الجاني

 ِشادفبد اٌؼًّ اخلريٞ يف اٌمشآْ اٌىش٠ُ 
 

لؿ يرد مصطؾح )العؿؾ الخقري( يف الؼرآن الؽريؿ كؿا بقـت سابؼا، لؽـ 

اقرتكت كؾؿة )العؿؾ( مع كؾؿة )الخقر( يف آية واحدة يف أكثر مـ مقضع يف الؼرآن 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)الؽريؿ، قال تعالك: 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )وقال سبحاكف:  [،31]آل طؿران: 

 [.8 – 7]الزلزلة:  (ک ک ک گ گ گ

وطـد البحث طـ مرادفات لفذا الؿصطؾح وردت يف الؼرآن الؽريؿ كجد طدة  

 مرادفات لفا كػس الؿعـك، يؿؽـ حصرها يف الرتاكقب التالقة:

  :)الػعؾ الخقري( 

ة طدة مرات يف وردت كؾؿة )الػعؾ( مؼرتكة مع كؾؿة )الخقر( يف آية واحد 

وقال  [،197البؼرة: ] (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)الؼرآن الؽريؿ، قال تعالك: 

  )وقال:  [،215]البؼرة:  (ىب يب جت حت مب جب حب خب)سبحاكف:

وقال  [،115]آل طؿران: (ڭ  ڭ ڭ ڭ   

وقال سبحاكف:  [،127]الـساء:  (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)سبحاكف: 

 (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ)

 (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)وقال تعالك:  [،73إكبقاء: ]

o  p 
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

صؾة  "، والؿراد(1) "وأما الخقر ففق الـػع الحسـ وما يمدي إلقف "[،77]الحج: 

  (2). "الرحؿ ومؽارم إخالق

 :)التطقع الخقري( 

ڌ ڎ ڎ )ورد هذا الرتكقب مرتقـ فؼط يف الؼرآن الؽريؿ، قال تعالك:  

ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

  [،158]البؼرة:  (ںڱ ڱ ں 

ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )وقال تعالك: 

ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک 

 [.184]البؼرة:  (گگ گ گ ڳ ڳ

 :)اإلكػاق الخقري( 

لؿ ترد هذه الصقغة يف الؼرآن الؽريؿ، لؽـف ورد هبذا الؿػفقم يف أكثر مـ  

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )مقضع، قال تعالك: 

 [،215]البؼرة:  (حب خب مب ىب يب جت حت خت جئ حئ مئ ىئيئ جب

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )وقال تعالك: 

ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

﮷  ﮸ ﮹ ﮺ ﮳  ﮴ ﮵ ﮶  – 272]البؼرة:  (ے ۓۓ ﮲

                                                           

 (.23/254التػسقر الؽبقر لؾرازي، ) (1)

 (.14/155الؾباب ٓبـ طادل، ) (2)
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 ٚأصشٖ يف اإلصالػ اٌرتثٛٞ ٚإٌفغٟ اٌؼًّ اخلريٞ يف اٌمشآْ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )وقال سبحاكف:  [،273

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  [.16]التغابـ:  (ےۓ ۓ ﮲ ﮳ 

)الؿسابؼة إلك الخقرات( و )الؿسارطة إلك كؿا يؿؽــا إضافة مػفقمل 

مرادفات لؿعـك )العؿؾ الخقري(، وقد ورد هذان الرتكقبان يف أكثر مـ  الخقرات(

 آية يف الؼرآن الؽريؿ، 

ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )قال تعالك: 

ھ ھے ے ۓ )وقال تعالك:  [،148]البؼرة:  (ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

﮾  ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 

﯀  ﯁          ﮿

  [،114 – 113آل طؿران: ] ( 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )وقال سبحاكف: 

ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے 

﮶  ﮷ ﮴  ﮵ ﮲  ﮳ وقال تعالك:  [،48الؿائدة: ] (ۓ ۓ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )

 [.32]فاصر:  (ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

القارد يف الؼرآن الؽريؿ لؾدٓلة طؾك العؿؾ  )اإليثار(ؿؽـ إضافة مػفقم كؿا ي 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )الخقري، كؿا جاء يف ققلف تعالك: 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی 

 [.9]الحشر:  (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

لؾدٓلة طؾك معـك العؿؾ الخقري،  )الرب(وكذلؽ يؿؽـ إضافة مصطؾح  

 يف الؼرآن الؽريؿ يف آيات طديدة بلكف جؿؾة مـ أطؿال الخقر، حقث ورد معـك الرب
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )قال تعالك: 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ 

وقال سبحاكف:  [،177]البؼرة:  (ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

]آل  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)

 [.92طؿران: 
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 ٚأصشٖ يف اإلصالػ اٌرتثٛٞ ٚإٌفغٟ اٌؼًّ اخلريٞ يف اٌمشآْ

 
 

 طلب الجالحامل

 اجملبالد ادلبد٠خ ٚادلؼ٠ٕٛخ ٌٍؼًّ اخلريٞ يف اٌمشآْ اٌىش٠ُ: 
لؾعؿؾ الخقري جذور وأصقل يف الؼرآن الؽريؿ تتؿثؾ يف كؾ ما يدطق إلك  

الرتاحؿ، والتقاّد، والتعاون، والتؽافؾ، والتـاصر، والتآزر، والؿـاصرة، والؿروءة، 

لخقرات، وغقر ذلؽ مـ مدلقٓت، والبذل والعطاء، واإلكػاق، والؿسارطة يف ا

حقث دطت الـصقص الشرطقة إلك طؿؾ الخقر والبذل بالؿال أو الـػس أو الؼقل، 

فتـقطت مجآت العؿؾ الخقري يف الؼرآن الؽريؿ حتك شؿؾت كافة مـاحل 

إلك هذه الؿعاين فتؿثؾت يف صقر  ملسو هيلع هللا ىلصالحقاة الؿادية والؿعـقية، كؿا دطا الـبل 

لصالة والسالم وحقاة أصحابف رضقان اهلل طؾقفؿ، كثقرة مـ حقاتف طؾقف ا

كالؿماخاة بقـ الؿفاجريـ وإكصار، وبـاء الؿسجد الـبقي، وحػر الخـدق، 

والتعاون الذي حصؾ مـ أجؾ جؿع الؼرآن وكتابة القحل، وغقر ذلؽ مـ صقر 

 وأحداث.

وطـد الحديث طـ مجآت العؿؾ الخقري بشؽؾ طام، فنكف ٓ يؿؽـ  

إما أن يؽقن  "محدد ومـضبط ٓتساع مجال مػفقمفا، فعؿؾ الخقر حصرها بشؽؾ

بنيصال الؿـػعة، أو بدفع الؿضرة، أما إيصال الخقر فنما أن يؽقن مـ الخقرات 

، وإما أن (پ پ ڀ ڀ)الجسؿاكقة وهق إططاء الؿال وإلقف اإلشارة بؼقلف: 

العؾقم، أو يؽقن مـ الخقرات الروحاكقة وهق طبارة طـ تؽؿقؾ الؼقة الـظرية ب

تؽؿقؾ الؼقة العؿؾقة بإفعال الحسـة، ومجؿقطفؿا طبارة طـ إمر بالؿعروف، 

 ، وأما إزالة الضرر فنلقفا اإلشارة بؼقلف تعالك:(ڀ ڀ) وإلقف اإلشارة بؼقلف:

o  p 
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، (1) "فثبت أن مجامع الخقرات مذكقرة يف هذه أية (ٺ ٺ ٺ ٺ)

أطؿال خقر أرشدكا إلقفا اإلسالم،  وهـا أستعرض أهؿ ما ورد يف الؼرآن الؽريؿ مـ

 وحثـا طؾك فعؾفا وبقـ فضؾفا وطظقؿ ثقاهبا، سقاء أكان ذلؽ ماديا أو معـقيا:

 ++ٔوَ اجملاالت املادٖٛ لمعىن ارتريٙ يف الكشآُ الهشٖي:

  :ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )إصعام الطعام، قال تعالك

 [.9 – 8]اإلكسان:  (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 ڑ ڑ ک ک ک )راء والؿحتاجقـ، قال تعالك: بذل الؿال لؾػؼ

 (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ

]الذاريات:  (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)وقال سبحاكف:  [،254]البؼرة: 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ )وقال تعالك:  ،[19

 [.7]الحديد:  (ڱ ں ں ڻ ڻ

  :ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ )العـاية بإيتام وكػالتفؿ، قال تعالك

 [.2الـساء: ] (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڃڃ ڃ چ چ چ چ

  :آطتـاء بابـ السبقؾ، وقد ورد ذلؽ كثقرا يف كتاب اهلل تعالك، قال سبحاكف

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ )

 [.215]البؼرة:  (ىئيئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت

  :وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )آهتؿام بذوي الؼربك، قال تعالك

                                                           

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ)سقر الؽبقر لؾرازي طـد شرحف لؼقلف تعالك: كؼال طـ التػ (1)

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 (.11/218[ ، )114]الـساء:  (ڤ
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ڳ ڱ ڱ ڱ )، وقال سبحاكف: [26اإلسراء: ] (ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 (ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ڱ

 [.38]الروم: 

  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )تزويج إيامك، قال تعالك

 [.32]الـقر:  (پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

  :ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں )إكرام الجار، قال تعالك

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

﮹   (ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶  ﮷﮸ 

 [.36الـساء: ]

  :ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ې ې)إكرام الضقػ، قال تعالك

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی 

 .[9]الحشر:  (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

  :ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )اإلحسان إلك إسرى، قال تعالك

 [.8اإلكسان: ] (ٹ

  :ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ )اإلحسان إلك مؾؽ القؿقـ، قال تعالك

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

﮷  ﮴  ﮵ ﮶  ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳

 [.36]الـساء:  (﮸ ﮹

  :ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )مساطدة الغارمقـ، قال تعالك

﮵  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴
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 [.61التقبة: ] (﮶ ﮷﮸  ﮹

  :ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ )قضاء حقائج الـاس، قال تعالك

 [.85]الـساء:  (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

 :أوا اجملاالت املعٍٕٖٛ لعىن ارتري يف الكشآُ الهشٖي فىٍّا 

 ې ى ى ائ )لتعؾقؿ وبذلف لؾـاس، قال تعالك: آهتؿام با

ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

 [.122]التقبة:  (ىئ ی ی ی

  :ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )اإلصالح بقـ الـاس، قال تعالك

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ )وقال تعالك:  [،114]الـساء:  (ڤ ڤ ڤ

 [.11]الحجرات:  (ۉ ې ې ې ې

  وقال  [،83البؼرة: ] (ې ې ى)الطقبة، قال تعالك: الؽؾؿة

]البؼرة:  (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)تعالك: 

263.] 

  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )اإلحسان إلك إسرى بالؽالم الطقب، قال تعالك

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ 

 [.71إكػال: ] (ٹ ٹ ٹ ڤ

  :[.9حك: ]الض (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)اإلحسان إلك إيتام، قال تعالك 

  باإلضافة إلك العطاء الؿعـقي والدطؿ الـػسل، الذي يشؿؾف معظؿ ما ورد

مـ أطؿال خقر يف الؿجال الؿادي، كالعـاية بإيتام، وذوي الؼربك، وآهتؿام 
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بالجار، وإكرام الضقػ، واإلحسان إلك مؾؽ القؿقـ، والسعل لؼضاء حقائج 

 طـد الحاجة. الـاس الؿعـقية، كحسـ اإلكصات وتؼديؿ الؿشقرة

وأطؿال الخقر يف اإلسالم بؿجآهتا الؿادية والؿعـقية تـبع غالبا مـ دوافع  

 طدة مـفا: 

ابتغاء الثقاب مـ اهلل طز وجؾ، ويعد الدافع إكرب لؾؿسؾؿقـ لبذل الخقر  -

 لمخريـ.

أركان الفداية آجتؿاطقة يف  "التعاون طؾك الرب والتؼقى، والذي هق أحد -

جب طؾك الـاس أن يعقـ بعضفؿ بعضا طؾك كؾ ما يـػع الـاس أفرادا الؼرآن، إذ يق

وجؿاطات يف ديـفؿ ودكقاهؿ، وطؾك كؾ طؿؾ مـ أطؿال التؼقى، التل يدفعقن هبا 

 (1)."الؿػاسد والؿضار طـ أكػسفؿ

كؿا يؿؽــا الؼقل: إن مجآت اإلكػاق والعطاء الؿشارة إلقفا يف الؼرآن  

لتعؾقؿقة، وآجتؿاطقة كنكشاء ممسسات التؽافؾ تشؿؾ الؿجآت الدطقية، وا

آجتؿاطل ودطؿفا، وممسسات الـصح واإلرشاد إسري، كؿا تشؿؾ 

الؿجآت الصحقة، واإلطالمقة الفادفة، والؿجآت الصـاطقة التل تسد حاجات 

الؿجتؿعات، والؿجآت الزراطقة، واإلغاثقة، والعؾؿقة التل تـشر إبحاث 

تسفؿ يف رفع مستقى العؿؾ الخقري يف إمة، وغقر ذلؽ مـ التقطقية التل 

 مجآت.

 

                                                           

 (.6/46تػسقر الؿراغل، ) (1)
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 مبحث رئقس، وفقف مطؾبان:

 الؿطؾب إول: مػفقم اإلصالح الرتبقي والـػسل وطـاية الؼرآن الؽريؿ هبؿا.

 الؿطؾب الثاين: أثر العؿؾ الخقري يف اإلصالح الرتبقي والـػسل لؾؿجتؿع.

 بقي والـػسل وطـاية الؼرآن هبؿا: الؿطؾب إول: مػفقم اإلصالح الرت
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 أٚال: ِفَٙٛ اإلصالػ اٌرتثٛٞ ٚإٌفغٟ
هذا الؿػفقم مؽقن مـ مصطؾحات ثالثة: )اإلصالح(، و)الرتبقة(،  

 :والـػس(، وببقان معاكقفا يتضح مػفقم اإلصالح الرتبقي والـػسل، لذا كؼقل

والحاء أصؾ واحد  ملخقذ مـ )الصؾح(، والصاد والالم )اإلصالح( لغة: 

، (1)يدل طؾك خالف الػساد، يؼال صؾح الشلء يصؾح صالحا وصؾقحا 

و)اإلصالح( ضد اإلفساد، و)الؿصؾحة( واحدة الؿصالح، و)آستصالح( ضد 

، و)أصؾح الشلء بعد فساده(: أقامف، و)الصؾح(: تصالح الؼقم (2)آستػساد 

ؾؿ.    (3)بقـفؿ، و)الصؾح(: السِّ

  آصطالح:وأما اإلصالح يف 

فؼد تعددت الؿػاهقؿ التل تصػ هذا الؿصطؾح، وتعددت استعؿآتف، فؿرة  

يراد بف التطقير والتحديث، ومرة يراد بف التجديد والتغققر، ومرة يراد بف التؿدن 

، وقد طرف بعض الؿػسريـ )اإلصالح( (4)والتحضر، وغقرها مـ آستعؿآت 

                                                           

 (.2/516(، ولسان العرب ٓبـ مـظقر، )3/313يـظر: معجؿ مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس، ) (1)

 1/178يـظر: مختار الصحاح  (2)

 (.2/517يـظر: لسان العرب ٓبـ مـظقر، ) (3)

 (. 6/461يـظر: تؽؿؾة الؿعاجؿ العربقة، لؾؿملػ: ريـفارت بقرت آن ُدوِزي، ) (4)

 (.2/1312ومعجؿ الؾغة العربقة لؾدكتقر أحؿد مختار، )

o  p 



 
 

 

 
 

 
 
 

  470  

 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

، وجاء يف الجامع (1)"وآحرتاز طؿا ٓ يـبغل طبارة طـ اإلتقان بؿا يـبغل "بلكف: 

، وجاء يف التحرير والتـقير أن (2)ٕحؽام الؼرآن أن اإلصالح هق: فعؾ الصالح 

 (3)معـك اإلصالح هق: جعؾ الشلء صالحا.

مـ هذه التعريػات وغقرها يتبقـ أن الؿراد باإلصالح: استؼامة الشلء،  

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڦ ڦ ڦ )واإلتقان بالصقاب، قال تعالك: 

ۋ ۋ ۅ ۅ )وقال سبحاكف:  [،39الؿائدة: ] (ڃ چ چ چ چ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 [.146]الـساء:  (ۇئ ۇئ

  :)ٔوَ التعشٖفات اليت أطمكّا عمىاٞ االدتىاع عمٜ )اإلصالح 

أكف مػفقم يطؾؼ طؾك التغّقرات آجتؿاطقة أو السقاسقة التل تسعك إلزالة  

، (5)صف بعضفؿ بالؼضايا الؿعـقية الؿرتبطة بالـػس واإلكسان ، وقد خ(4)الػساد 

كؿا طرفف البعض بلكف: تعديؾ يف شؽؾ الحؽؿ أو العالقات آجتؿاطقة دون 

، (6)الؿساس بلسسفا، وهق لقس سقى تحسقـ يف الـظام السقاسل آجتؿاطل

 وققؾ هق: مجؿقطة مـ إكشطة هتدف إلك إطادة تـظقؿ الؿمسسات آجتؿاطقة

                                                           

 (.4/213روح الؿعاين لأللقسل، ) (1)

 (.9/89يـظر: الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل، ) (2)

 (.9/87يـظر: التحرير والتـقير ٓبـ طاشقر، ) (3)

 (.38يـظر: كتاب الػساد واإلصالح لألستاذ طؿاد صالح داود، )ص  (4)

 (.1/271يـظر: درة الغقاص يف أوهام الخقاص لؾؼاسؿ بـ طؾل الحريري، ) (5)

 (.55يـظر: الؿقسقطة السقاسقة، )ص  (6)
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 (1)لؾقصقل إلك مستقى أفضؾ مـ العدالة آجتؿاطقة.

وجؿؾة هذه التعريػات يعـل أن اإلصالح هق كظام يسعك إلك آطتـاء بالشلء  

وتؼقيؿ اطقجاجف، والتغققر لألفضؾ طـ صريؼ مجؿقطة مـ التغققرات 

 والخطقات، التل تمدي لؾقصقل إلك الفدف الؿـشقد.

)رّب(، والراء والباء يدل طؾك أصقل،  ففق مـ أما مصطؾح )الرتبقة( لغة:

فإول: إصالح الشلء والؼقام طؾقف، والرّب: الؿصؾح لؾشلء، يؼال: )ربَّ فالن 

ضقعتف( إذا قام طؾك إصالحفا، وإصؾ أخر: لزوم الشلء واإلقامة طؾقف، وهق 

مـاسب لألصؾ إول، وإصؾ الثالث: ضؿ الشلء لؾشلء، وهق أيضا مـاسب 

 (2)لؿا قبؾف.

والرّب: هق اهلل تعالك، وهق رب كؾ شلء ومالؽف، وٓ يؼال الرب يف غقر اهلل  

تعالك إٓ باإلضافة، و)الرّب( يطؾؼ يف الؾغة طؾك الؿالؽ والسقد والؿدبر والؿربل 

، ويؽقن الرب الؿصؾح، يؼال: )ربَّ الشلء( إذا أصؾحف، وققؾ (3)والؼّقؿ والؿـعؿ 

( بؿعـك الرتبقة،  يؼال: )رّببفا( أي كؿاها وزادها وأتّؿفا وأصؾحفا هق مـ )الربِّ

 (5) ، و)الرتبقة والرتبقب(: الؼقام طؾك الشلء واإلصالح والؿعاهدة لف.(4)

مؿا سبؼ يتبقـ لـا أن الرتبقة يف الؾغة تدور حقل معان ثالثة: الزيادة، والرطاية  

                                                           

 (.2/1312ر أحؿد مختار طؿر، )يـظر: معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة لؾدكتق (1)

 (.2/381يـظر: معجؿ مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس، ) (2)

 (.1/399يـظر: لسان العرب ٓبـ مـظقر، ) (3)

 (.415، 414، 1/411يـظر: لسان العرب ٓبـ مـظقر، ) (4)

 (.1/281يـظر: مشارق إكقار ٕبل الػضؾ السبتل، ) (5)
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﮴  ﮵ ﮶ )والتـشئة، واإلصالح، قال تعالك:  ﮳  ﮲  ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮺  وقال  ،[39]الروم:  (﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   ﮷﮸ ﮹

وقال  [،18الشعراء: ] (ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب)سبحاكف: 

 [،37الـبل: ] (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)سبحاكف: 

 وهبذا كؾحظ ارتباط مصطؾح الرتبقة القثقؼ بؿصطؾح اإلصالح.

  :الرتبٗٛ اصطالسا 

الحل، حقث كان مصطؾح تعد كؾؿة الرتبقة حديثة الؿعـك بؿػفقمفا آصط 

)التلديب( هق الؿتداول طـد العرب، وتختؾػ إققال يف بقان مػفقم الرتبقة 

باختالف كظرة الؿتخصصقـ مـ طؾؿاء آجتؿاع والـػس لف، وقد اصؾعت طؾك 

كثقر مـ هذه إققال واتضح لل أهنا ٓ تخرج طـ حدود الؿعـك الؾغقي لؾؽؾؿة، 

ة بـاء وتغققر يف سؾقك الػرد ُيؼصد هبا تطقير قدراتف ويؿؽـ الؼقل إن الرتبقة: طؿؾق

 ومفاراتف لقؽقن قادرا طؾك التعامؾ مع محقطف.

تؾؽ الؿػاهقؿ التل  "ويؿؽـ الؼقل إن الرتبقة يف مػفقمفا اإلسالمل تعـل:  

يرتبط بعضفا ببعض يف إصار فؽري واحد يستـد إلك الؿبادئ والؼقؿ التل أتك هبا 

طددا مـ اإلجراءات والطرائؼ العؿؾقة، يمدي تـػقذها إلك  اإلسالم، والتل ترسؿ

  (1)."أن يسؾؽ سالؽفا سؾقكا يتػؼ وطؼقدة اإلسالم

إذا تعـل الرتبقة يف الؿػفقم اإلسالمل أهنا: أسؾقب كظام متؽامؾ مبـل طؾك  

                                                           

 (.22سعقد إسؿاطقؾ طؾل، )ص  أصقل الرتبقة اإلسالمقة لألستاذ (1)

 (.153ويـظر: الرتبقة وبـاء إجقال يف اإلسالم لألستاذ أكقر الجـدي، )ص 

 (.21ويـظر: أسالقب تدريس الرتبقة اإلسالمقة لألستاذ يقسػ الحؿادي، )
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تعالقؿ الديـ اإلسالمل ومؼاصده ومبادئف هتدف إلك تغققر سؾقك إفراد وفؼ هذه 

 لؿػاهقؿ.الؿؼاصد وا

خؾصـا إلك هذا التعريػ مـ طـاية اإلسالم بالـػس اإلكساكقة وتربقتفا تربقة 

أخالققة وطؼؾقة وكػسقة، فتعالقؿ الديـ اإلسالمل هتدف إلك تقفقر الؽؿال الـػسل 

 لإلكسان، مؿا يـعؽس إيجابا طؾك الجؿاطة الؿسؾؿة.

سقـ أصؾ واحد الـقن والػاء وال "فـؼقل )كَػس( لغة: أما مصطؾح )الـػس( 

 ، "يدل طؾك خروج الـسقؿ كقػ كان

، وكّػس اهلل كربتف، و)الـْػس( (1) "ومـف )التـػس(: خروج الـسقؿ مـ الجقف

بالسؽقن ذات الشلء وطقـف، تؼقل: جاءين بـْػسف، و)الـْػس( الروح، يؼال: 

خرجت كْػسف أي روحف، و)الـْػس( العقـ، يؼال: أصابتف كػس أي طقـ حاسد، 

 ")التـافس(: أن يربز كؾ واحد مـ الؿتبارزيـ ققة كػسف "، و(2)س( الدم و)الـػْ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ )، قال تعالك: (3)

ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ )وقال سبحاكف:  [،217]البؼرة:  (ھ ھ

 (ۉ ۉ ې ې ې)وقال تعالك:  [،28]آل طؿران:  (ىئ

 [.26]الؿطػػقـ: 

                                                           

 (.5/461معجؿ مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس، ) (1)

 (.3/984يـظر: الصحاح لؾجقهري، ) (2)

 (.5/461الؾغة ٓبـ فارس، )معجؿ مؼايقس  (3)

 (.1/897(، والؽؾقات لؾؽػقي، )113ويـظر: الػروق الؾغقية لؾعسؽري، )ص 
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  ظمٕك:ٔاذتالٛ الٍفظٗٛ نىا عشفّا عمىاٞ الٍفع ٔال 

هل الحالة العامة لإلكسان الـاتجة طـ مجؿؾ ما اكطقت طؾقف كػسف مـ مققل  

وكزطات واكطباطات ومشاطر، أو هل: الؿشاطر والسؾقك وإحاسقس وصريؼة 

 (1)التصرف لدى إفراد والجؿاطات.

وطؾك هذا فعؾؿ الـػس: ُيعـك بدراسة وتػسقر السؾقك اإلكساين بالـظر إلك  

 لؾـػس اإلكساكقة، كاإلدراك والؼدرات وغقر ذلؽ. الظقاهر العامة

مػفقم اإلصالح الرتبقي والـػسل مـ مـظقر إسالمل مـ هـا يؿؽــا الؼقل إن  

تؼقيؿ وتطقير وبـاء اإلكسان طـ صريؼ مجؿقطة مـ الخطقات وفؼ مبادئ  يعـل:

مـ  وققؿ اإلسالم، سقاء يف البـقة آجتؿاطقة أو التعؾقؿقة، مؿا يؿّؽـ اإلكسان

مقاجفة إزمات التل تطرأ طؾقف باتزان وحؽؿة لؾقصقل إلك آستؼرار الـػسل 

 والسؾقكل.

 :٘ثاٌٗا: عٍاٖٛ الكشآُ باإلصالح الرتبٕٙ ٔالٍفظ 

اطتـك الؼرآن الؽريؿ طـاية تامة بؿقضقع اإلصالح يف كافة مـاحل الحقاة،  

آن الؽريؿ، فجاءت مرة يف الؼر 181فقردت كؾؿة )صؾح( ومشتؼاهتا مئة وثؿاكقـ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ )تارة صػة لؾعؿؾ، قال تعالك: 

ڎ ڈ )وقال تعالك:  ،[46]هقد:  (ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

وسؿك اهلل  ،[88الؽفػ: ] (ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ

ىئ ىئ ی )الساطقـ إلك إصالح الـاس )مصؾحقـ(، قال تعالك: 

وغقرها مـ  [،171]إطراف:  (ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

                                                           

 (.3/2256يـظر: معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة لؾدكتقر أحؿد مختار، ) (1)
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آستعؿآت، فؽان الغرض إكرب لؾؼرآن الؽريؿ هق إصالح اإلكساكقة كؾفا، 

إصالح أفؽارها ومعتؼداهتا وسؾقكقاهتا وهتذيب أخالقفا وتزكقتفا، وهق مـفج 

ۆئ ۆئ ۈئ )الرسؾ طؾقفؿ السالم، قال تعالك طؾك لسان شعقب طؾقف السالم: 

ؿ بقـ اإلصالح واإليؿان وقد قرن الؼرآن الؽري [،88هقد: ] (ۈئ ېئ ېئېئ

وبقـف وبقـ التؼقى لؾدٓلة طؾك أهؿقتف وارتباصف القثقؼ باطتؼاد اإلكسان وسالمة 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک )فؽره، قال تعالك: 

ھ ھ ے ے ۓ )وقال سبحاكف:  [،48]إكعام:  (ک ک گ گ گ

﮼  ﮽ ﮾ ﮿ ﮺  ﮻ ﮸  ﮹ ﮲  ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ]إطراف:  (ۓ

قان أهؿقة اإلصالح فبّقـ آثاره وثؿاره، وأوضح أكف كؿا شّدد الؼرآن طؾك ب [،35

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب )سبب لدفع الفالك، قال تعالك: 

﮶ ) كؿا أكف سبب لتحؼقؼ إمـ، قال تعالك: [،117هقد: ] (حب خب

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ وهق سبب ٓستجالب  [،35إطراف: ] (﮷ ﮸ ﮹ ﮺ 

 (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)الؿغػرة، قال تعالك: 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ )ال سبحاكف: وق [،129]الـساء: 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

واإلصالح سبب ٓستحؼاق هذه  ،[54]إكعام:  (چ چ چ ڇ ڇ

ٺ ٺ ٺ )إمة وصػ الخقرية وحصقلفا طؾك الػقز والػالح، قال تعالك: 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ 

]آل طؿران:  (ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

111.] 

مر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر أحد أدوات اإلصالح و طؾك اطتبار أن إ 

وأهؿفا يف الؿجتؿعات، فاإلصالح يف الؼرآن شامؾ لألفراد والجؿاطات، وهق 

خاصقة مـ خصائص الؿجتؿع الؿممـ، بؾ هق أمر فطري تؿارسف الـػس السقّية 
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يف كؾ شلن مـ شموهنا. وخطة اإلصالح يف اإلسالم مبـقة طؾك صالح الـػس 

قة، فبصالحفا يؽقن صالح كؾ شلء، وبػسادها يؽقن فساد كؾ شلء، قال اإلكساك

أٓ إن يف الجسد مضغة، إذا صؾحت صؾح الجسد كؾف، وإذا فسدت فسد : » ملسو هيلع هللا ىلص

، وقد جاءت آيات كثقرة يف الؼرآن الؽريؿ تدطق (1)« الجسد كؾف، أٓ وهل الؼؾب 

ژ ڑ ڑ ک )الػرد إلك إصالح كػسف أوٓ، ثؿ إصالح مجتؿعف، قال تعالك: 

ڍ ڍ ڌ )وقال سبحاكف:  [،48إكعام: ] (ک ک ک گ گ گ

وٓ شؽ أن جقهر اإلصالح  [،129]الـساء:  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

يؽؿـ يف الصالح الرتبقي، وأساسف صالح الـػس: لذا اشتؿؾ الؼرآن طؾك مـفج 

متؽامؾ إلصالح وتربقة الـػس اإلكساكقة، وهتذيبفا، ووقايتفا مـ كؾ اكحراف 

ذوذ سؾقكل، مع بقان العالج طـد ضفقر الخؾؾ، حقث جاءت أيات كػسل أو ش

مشّددة طؾك أهؿقة تزكقة الـػس وترققتفا والسؿق هبا يف كثقر مـ الؿقاضع، فلولك 

الؼرآن الؽريؿ الـػس اإلكساكقة طـاية تامة، وبّقـ حؼقؼتفا وصبقعتفا، وخطقرهتا 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )لك: وأهنا قد تؽقن سببا لػقز الػرد أو خسارتف، قال تعا

 [،11 – 7]الشؿس:  (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ثؿ اطتـك الؼرآن الؽريؿ برتبقة  [،14]إطؾك:  (ی جئ حئ مئ ىئ)وقال سبحاكف: 

هذه الـػس يف جؿقع أصقارها مـذ لحظة تؽقهنا وحتك هناية حقاهتا، فجاءت الرتبقة 

ة، فاشتؿؾت الرتبقة طؾك الؼرآكقة متقافؼة مع صبقعة اإلكسان وجؿقع مراحؾف العؿري

مرحؾة الرطاية والتـشئة، ثؿ التعؾقؿ والتزكقة: حتك يصؾح بعد ذلؽ الػرد لتحؼقؼ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )الخالفة يف إرض طؾك أكؿؾ وجف، قال تعالك: 

                                                           

 (.1/21(، )52أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب اإليؿان، باب: مـ استربأ لديـف، حديث رقؿ ) (1)

ؾؿ يف صحقحف، كتاب الؿساقاة، باب: أخذ الحالل وترك الشبفات، حديث رقؿ وأخرجف مس

(117( ،)3/1219.) 
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پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

فؿراد اهلل طز  ،[31]البؼرة:  (ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

س خؾػاء فقفا هق إصالحفا، ولـ تتحؼؼ هذه وجؾ مـ خؾؼ إرض وجعؾ الـا

الخالفة إٓ برتققة الـػس اإلكساكقة وسؿّقها يف مراقل الؿعاين اإلكساكقة مـ طؾؿ 

وفضقؾة وتراحؿ وتؽافؾ، لذا كان مـ مؼاصد إرسال الرسؾ معاهدة الـػس 

بالتزكقة والتطفقر، فنصالح الـػس وتربقتفا الركقزة إولك لـشر الخقر 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )ة، قال تعالك: وآستؼام

وقال سبحاكف:  [،129]البؼرة:  (چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )

ۉ ې )وقال تعالك:  [،151]البؼرة:  (ۉ ۉ ې ې ې ې ى

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 [،164]آل طؿران:  (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 ملسو هيلع هللا ىلصـ بؿا أكعؿ طؾقفؿ مـ بعثة الرسقل ُيذّكر تعالك طباده الؿممـق "فػل هذه أية

يتؾق طؾقفؿ آيات اهلل الؿبقـات ويزكقفؿ: أي يطفرهؿ مـ رذائؾ إخالق ودكس 

برتبقتفا طؾك إخالق الجؿقؾة فقزكقفؿ مـ ، وذلؽ (1) "الـػقس وأفعال الجاهؾقة

الشرك إلك التقحقد ومـ الرياء إلك اإلخالص ومـ الؽذب إلك الصدق ومـ 

 (2).إماكة، وغقر ذلؽ مـ أكقاع التزكقةالخقاكة إلك 

                                                           

 (.1/464تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر، ) (1)

 (.1/74يـظر: تقسقر الؽريؿ الرحؿـ لؾسعدي، ) (2)
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 املطلب الجاني

 أصش اٌؼًّ اخلريٞ  
 يف اإلصالػ اٌرتثٛٞ ٚإٌفغٟ ٌٍّغزّغ:

اتػؼ طؾؿاء آجتؿاع وطؾؿاء الرتبقة وطؾؿاء الـػس طؾك أن لؾخدمات  

الؿجتؿعقة التل يؼدمفا الػرد صقطا مـ تؾؼاء كػسف دون مؼابؾ دور كبقر يف مقاجفة 

حراف السؾقكل والـػسل، وقد يؽقن هذا الدور وقائقا قبؾ حدوث الخؾؾ، آك

وقد يؽقن طالجقا طـد وققع آكحراف، حقث يمدي العؿؾ الخقري إلك تـؿقة 

قدرة الؿجتؿع طؾك حؾ مشؽالتف الرتبقية والـػسقة، مـ خالل الجفقد الذاتقة 

 التل يؿارسفا الؿتطقطقن.

د ذلؽ حقـ دطا بقـ ثـاياه إلك التؽافؾ وقد سبؼ الؼرآن الؽريؿ إلك تلكق 

والرتاحؿ، والحث طؾك بذل العؾؿ، وكشر القطل، والصدقة، والـػؼة طؾك إقارب 

والجقران والؿحتاجقـ، وصؾة الرحؿ، والسعل طؾك إرمؾة والؿسؽقـ، وحقـ 

أوضح أن ٕطؿال الخقر دورها الػعال يف ترابط إمؿ، وبـاء الؿجتؿعات، وبث 

طؿلكقـة بقـ أفرادها، مؿا يعقد طؾقفؿ بآستؼرار الـػسل وآجتؿاطل، إمـ وال

والذي يظفر جؾقا يف سؾقكقاهتؿ وأخالقفؿ وتعامالهتؿ، فالزكاة وهل أحد أركان 

اإلسالم وضقػتفا تطفقر الـػس مـ الشح والؽرب، كؿا فقفا إرشاد لؾؼقام بالؿسمولقة 

ڻڻ ۀ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ)تجاه أخريـ، قال تعالك: 

وبقـ سبحاكف أن أحد أطؿال  ،[113]التقبة:  (ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ

تزكقة الـػقس وتطفقرها وأحد أسباب الـجاة مـ الـار دفع الصدقات لؾػؼراء 

o  p 
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]الؾقؾ:  (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)والؿحتاجقـ، قال تعالك: 

وقال تعالك لـبقف طؾقف الصالة والسالم آمرا لف بإخذ بؿؽارم  ،[18 - 17

، ومـفا العطاء بدون استؽثار سقاء كان ذلؽ طبادة هلل أو بذل طؾؿ ومال إخالق

﮳ )لخؾؼ اهلل، وآبتعاد طـ أخالق أهؾ الجاهؾقة:  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

، مـ هذا (1) [6 – 1]الؿدثر:  (﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ 

وغقره يظفر إثر اإليجابل لؾعؿؾ الخقري طؾك السؾقك اإلكساين وآستؼرار 

لؾػرد، والدور الؽبقر يف التخػقػ مـ الؿشؽالت الرتبقية والـػسقة الـػسل 

لؾؿجتؿعات، والتل أرجع الباحثقن ضفقرها إلك أسباب مـفا: ضعػ الصؾة باهلل، 

وطدم إشباع الحاجات الـػسقة وآجتؿاطقة والؿادية لدى الػرد، ويتجؾك البعد 

 الـػسل والرتبقي لؾعؿؾ الخقري يف أمقر، مـفا:

بدأ آطتزاز بالديـ اإلسالمل ومبادئف وققؿف، وإشباع الجاكب تـؿقة م -

الروحل والديـل لدى الػرد، وذلؽ طـد مؿارسة العؿؾ الخقري بدافع التعبد هلل 

ڱ ڱ ڱ ڱ )تعالك، وآلتزام بتعالقؿ اإلسالم، قال تعالك: 

فالعؿؾ الخقري صقرة إيؿاكقة ترتجؿ مشاطر  [،77]الحج:  (ں ں

تجسقدا صحقحا لروح اإليؿان، وتحؼقؼا لؿعـك الخالفة يف الؿممـ، كؿا يعد 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب )إرض، قال تعالك: 

وطؿارة إرض تؽقن بؽؾ ما فقف كػع الػرد والؿجتؿع،  [،61هقد: ] (مب ىب

 فتلخذ أشؽآ طدة: مـفا بذل الؿـافع لؾـاس يف شتك الصقر وجؿقع الؿجآت.

ج آكخراط يف إطؿال التطقطقة سؾقك الرياء، ففق يف كثقر مـ إحقان يعال -

يدفع إلك تحؼؼ اإلخالص حقـ ٓ يطؾب الؿتطقع أجرا ماديا وٓ معـقيا مـ 
                                                           

 (.9/352(، ومحاسـ التلويؾ لؾؼاسؿل، )19/511يـظر: الؾباب يف طؾقم الؽتاب ٓبـ طادل، ) (1)
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الـاس مؼابؾ خدماتف وجفقده ووقتف، وحقـ يعؾؿ بلن جفقده ٓ تـػعف يف أخرة 

ژ )إٓ طـد إخالص الـقة هلل تعالك وابتغاء الثقاب مـف سبحاكف، قال تعالك: 

ففذا إخبار طـ كػؼات "،(1) [272البؼرة: ] (ژ ڑ ڑ ک کک

الؿممـقـ الصادرة طـ إيؿاهنؿ أهنا ٓ تؽقن إٓ لقجف اهلل تعالك، ٕن إيؿاهنؿ 

ڳ ڱ )، وقال سبحاكف: (2) "يؿـعفؿ طـ الؿؼاصد الردية ويقجب لفؿ اإلخالص

 (ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ

 "بؿعروففؿ، ٓ رياء وٓ سؿعة وٓ مؽافلة يديريدون ذاتف  "أي:  [،38]الروم: 
، والؿؼصقد مـ أية: (4)"إشارة إلك أن آطتبار بالؼصد ٓ بـػس الػعؾ "، وهـا(3)

إبطال طادة أهؾ الجاهؾقة إذ كاكقا يمثرون البعقد طؾك الؼريب يف اإلهداء  "

قفؿ، فُلمر واإليصاء حبا لؾؿدحة، ويمثرون بعطاياهؿ السادة وأهؾ السؿعة تؼربا إل

 (5)."الؿسؾؿقن أن يتجـبقا ذلؽ

لؾعؿؾ الخقري إسفام كبقر يف التؼؾقؾ مـ آفات العصر الـػسقة كآكتئاب  -

والؼؾؼ والتقتر والشعقر بالقلس واإلحباط وغقر ذلؽ: ٕن فقف تؾبقة لؾؿطالب 

الػطرية لؾـػس اإلكساكقة، فالعؿؾ الخقري مـ صدقة وفعؾ معروف لف تلثقر 

، فقمدي إلك شعقر الػرد باإلكجاز، وتذوق صعؿ (6)الصدور  طجقب يف شرح

                                                           

(، والبحر الؿحقط 7/66(، والتػسقر الؽبقر لؾرازي، )1/368يـظر: الؿحرر القجقز ٓبـ ططقة، ) (1)

 (.3/72(، والتحرير والتـقير ٓبـ طاشقر، )2/695ٕبل حقان، )

 (.1/116تػسقر السعدي، ) (2)

 (.8/16محاسـ التلويؾ لؾؼاسؿل، ) (3)

 (.25/113التػسقر الؽبقر لؾرازي، ) (4)

 (.21/114لتحرير والتـقير ٓبـ طاشقر، )ا (5)

 (.2/219يـظر: محاسـ التلويؾ لؾؼاسؿل، ) (6)
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الـجاح، والؼدرة طؾك الؿساهؿة يف تغققر حقاة أخريـ بؿا يعقد طؾقفؿ بالـػع، 

مؿا يمدي إلك زيادة الثؼة يف الـػس، وتؼدير الذات، والشعقر بآكتؿاء، وبالتالل 

ادتف يف الدكقا وأخرة الشعقر بالرضا والسعادة، فالؿسؾؿ يعل أن أحد أسباب سع

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )هق ققامف بلطؿال الرب يف شتك الؿجآت، قال تعالك: 

أي لـ تعدمقا جزاءه وثقابف، وكػك هبذا القطد  [،111البؼرة: ](ٴۇ ۋ ۋ

، كؿا أن إكجازات الؿرء يف (1)مـ اهلل لؾؿرء لقشعر بؿـتفك الرضا وتؿام السعادة 

الثـاء والؿدح يف الدكقا وهذا مؿا يسفؿ يف  العؿؾ التطقطل قد تمدي بف إلك حصقل

 (وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ)استؼرار صحتف الـػسقة، قال تعالك: 

فالؿراد بالخقر حصقل الثـاء الجؿقؾ يف الدكقا والثقاب الجزيؾ  "[،281]البؼرة: 

 (2)."يف أخرة

يساطد العؿؾ الخقري طؾك ضبط اكػعآت اإلكسان، مـ خالل بذلف  -

ؾ، ومـ خالل الؿقاقػ التل يتعرض لفا أثـاء ققامف بإطؿال الؿـافع دون مؼاب

الخقرية الؿختؾػة، كؿا يساطد طؾك تقجقف العقاصػ والؿشاطر ٕطؿال الخقر 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )والبـاء، يدل طؾك ذلؽ ققل اهلل تعالك: 

]آل طؿران:  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

سقاء  "يرتكقن اإلكػاقفػل أية أوصاف لؾؿتؼقـ الؿحسـقـ مـفا: أهنؿ ٓ  [،134

، (3) "سّرهؿ بلن كان طؾك وفؼ صبعفؿ، أو ساءهؿ بلن كان طؾك خالف صبعفؿ

                                                           

 (.1/561(، والبحر الؿحقط ٕبل حقان، )4/5يـظر: التػسقر الؽبقر لؾرازي، ) (1)

 (.7/87التػسقر الؽبقر لؾرازي، ) (2)

 (.2/719ويـظر: البحر الؿحقط ٕبل حقان، )

 (.9/366)التػسقر الؽبقر لؾرازي،  (3)
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وإكؿا افُتتح  "،(1) "حال الرخاء والقسر أو يف حال الضقؼة والعسر "وسقاء كان

، يمكد (2) "بذكر اإلكػاق ٕكف أشؼ شلء طؾك الـػس، فؿخالػتفا فقف مـؼبة شامخة

الغقظ يف أية، والتل تعـل إمساكف وكتؿف مؿا يستؾزم يف ذلؽ اقرتاكف بصػة كظؿ 

، كؿا دلت أية طؾك طؿؾ (3)اإلكسان طزيؿة راسخة يف كػسف، وقفرا إلرادة شفقتف 

صػات ثـاء وتـقيف،  "صالح ثالث وهق العػق طـ ضؾؿ الـاس وإساءهتؿ، وهذه

ؿحؾ وهل لقست جؿاع التؼقى، ولؽـ اجتؿاطفا يف محؾفا ممذن بلن ذلؽ ال

الؿقصقف هبا قد استؽؿؾ ما بف التؼقى، وتؾؽ هل مؼاومة الشح الؿطاع، والفقى 

واطؾؿ أن اإلحسان إلك  "، قال الرازي يف تػسقره شارحا معـك أية: (4) "الؿتبع

ٺ )الغقر إما أن يؽقن بنيصال الـػع إلقف أو بدفع الضر طـف، ففق الؿراد بؼقلف: 

، وذلؽ بلن يشتغؾ بتعؾقؿ ، ويدخؾ فقف إكػاق العؾؿ(ٺ ٺ ٺ ٿ

الجاهؾقـ وهداية الضالقـ، ويدخؾ فقف إكػاق الؿال يف وجقه الخقرات والعبادات، 

وأما دفع الضرر طـ الغقر ففق إما يف الدكقا وهق أن ٓ يشتغؾ بؿؼابؾة تؾؽ اإلساءة 

أخرى، وهق الؿراد بؽظؿ الغقظ، وإما يف أخرة وهق أن يربئ ذمتف طـ التبعات 

فصارت   (ٿ ٹ ٹ)ات يف أخرة، وهق الؿراد بؼقلف تعالك: والؿطالب

 (5)."هذه أية مـ هذا القجف دالة طؾك جؿقع جفات اإلحسان إلك الغقر

لؾعؿؾ الخقري دور يف معالجة كثقر مـ الصػات الؿؽروهة يف الـػس  -

اإلكساكقة كالؽرب والبخؾ، ففق يعّزز صػة التقاضع طـد الػرد ويؽسر حاجز 

                                                           

 (.2/412محاسـ التلويؾ لؾؼاسؿل، ) (1)

 الؿرجع السابؼ. (2)

 (.4/91يـظر: التحرير والتـقير ٓبـ طاشقر، ) (3)

 (.4/91الؿرجع السابؼ، ) (4)

 (.9/367التػسقر الؽبقر لؾرازي، ) (5)
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حّد مـ كزطة الػردية وإكاكقة، كؿا يعالج الشح البشري ويطّفر الـػس الغرور، وي

مـ الؾفػة طؾك الؿال، ويمدي هبا إلك البذل واإليثار بدون مؼابؾ، كؿا يؿـعفا مـ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )، قال تعالك: (1)آستغراق يف صؾب الدكقا 

 [،12]الؿجادلة:  (پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ٕكػسؽؿ مـ رذيؾة البخؾ والشح، ومـ حب الؿال وإيثاره الذي قد  "أي: أصفر

ہ ہ ہ ھ ھ ھ )، وقال تعالك: (2) "يؽقن شعار الؿـافؼقـ

]التغابـ:  (ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

فحصر الؿػؾحقـ فقؿـ يقق شح كػسف، والشحقح الذي ٓ يحب فعؾ  "[،16

 (3)."الخقر، والذي يضر كػسف ويؽره الـعؿة طؾك غقره

يؼل العؿؾ الخقري مـ آكحراف السؾقكل وإخالقل والعـػ  -

آجتؿاطل الذي قد يسببف العقز والػؼر يف بعض إحقان، فعـد سد حاجة الـاس 

الؿادية وتحؼقؼ كرامتفؿ اإلكساكقة يعقد الؿجتؿع إلك اتزاكف واستؼراره الرتبقي 

 والـػسل.

د الؿجتؿع طـد يـؿل العؿؾ الخقري حس آكتؿاء القصـل لدى أفرا -

شعقرهؿ بالرتاحؿ والتآلػ والرتابط، ففق وسقؾة لرتجؿة شعارات القٓء 

وآكتؿاء بشؽؾ طؿؾل مؾؿقس، فتصبح الؿقاصـة فعالة طـد محاربة اإلقصاء: ٕن 

 العؿؾ الخقري يؿثؾ طـصرا رئقسقا يف آكخراط الؿدين القاسع.

جاز لدى إفراد، يرفع العؿؾ الخقري مـ مستقى الدافعقة لؾعؿؾ واإلك -

                                                           

 (.16/77يـظر: التػسقر الؽبقر لؾرازي، ) (1)

 (.9/174محاسـ التلويؾ لؾؼاسؿل، ) (2)

 (.18/335مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة، ) (3)
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ودفع طجؾة التـؿقة يف الؿجتؿع، ومقاجفة السؾبقة والالمبآة: بسبب رفع مستقى 

اإلحساس بالؿسمولقة لدى الػرد، ووطقف واحرتامف لحؼقق أخريـ، مؿا يحّد 

 مـ العزلة وما يرتتب طؾقفا مـ أضرار كػسقة وأخالققة طؾك الؿجتؿع، 

لكقـة وتحؼقؼ إمـ يف الؿجتؿع مـ لؾعؿؾ الخقري دور فاطؾ يف بث الطؿ -

خالل ترابط أفراده ومساطدة بعضفؿ البعض، وهذا يمدي إلك آكتػاء الذايت 

والتؿاسؽ آجتؿاطل وإمـ الػؽري، مـ خالل اتػاق أفراد الؿجتؿع حقل 

أهداف مجتؿعقة إيجابقة مقحدة، إمر الذي يؼل الؿجتؿعات مـ التطرف 

 واإلرهاب. 

جؾ وطال يف أكثر مـ مقضع يف الؼرآن باإلحسان إلك الـاس، فؼد أمر اهلل 

، ويف ذلؽ إشارة إلك دطقة الؿسؾؿ بآهتؿام (1)وجعؾف سبحاكف مـ كؿال الرب 

ڀ ڀ ڀ ڀ )بدوره تجاه غقره وتحؿؾ مسمولقتف كحق مجتؿعف، قال تعالك: 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڇ ڍ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ 

فجعؾ اهلل اإلحسان إلك الـاس مـ  [،177]البؼرة:  (ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

صػات الؿممـقـ الصادققـ يف إيؿاهنؿ والؿشتؿؾة أخالقفؿ طؾك كؾ خصال 

مـ أهؿ مؼاصد الشريعة وفقفا جؿاع صالح الـػس  "، وهذه الصػات(2)الخقر

  (3)."والجؿاطة

                                                           

 (.1/243يـظر: الؿحرر القجقز ٓبـ ططقة، ) (1)

 (.1/82يـظر: تػسقر السعدي، ) (2)

 (.2/128التحرير والتـقير ٓبـ طاشقر، ) (3)
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ل لدى الؿتطقع يخػػ آكخراط يف إطؿال الخقرية مـ السؾقك العدائ -

تجاه أخريـ، والـظرة التشاؤمقة تجاه الؽقن والحقاة، ويـؿل حس التػاؤل 

وإمؾ، وبالتالل الرغبة يف البـاء واإلطؿار الذي هق أحد مؼاصد الخالفة يف 

 إرض. 

يف العؿؾ الخقري استثؿار لؾطاقات، وتـؿقة لؾؿفارات، وبـاء لؾؼدرات،  -

افع، كؿا أكف يمدي إلك اكتساب طؾقم ومعارف واستغالل إوقات بؽؾ ما هق ك

 جديدة.

العؿؾ الخقري وسقؾة تربقية طؿؾقة يـبغل طؾك الؿمسسات الرتبقية  -

واإلصالحقة تػعقؾفا وآستػادة مـفا، وهذا ما دطت إلقف بعض الؿمتؿرات 

والدراسات مـ جعؾ العؿؾ الخقري أحد القسائؾ الؿؿـفجة لتصحقح آكحراف 

ساين والـػس اإلكساكقة مـ خالل ما ُأصؾؼ طؾقف باسؿ: )العؼقبات يف السؾقك اإلك

البديؾة(، حقث تحّؾ إطؿال الخقرية التطقطقة محؾ بعض العؼقبات التعزيرية 

 وفؼ شروط معقـة ٕثرها اإليجابل يف إصالح حال الؿعاَقب.

 مـ هذا وغقره يتضح ققة تلثقر العؿؾ الخقري طؾك إفراد مـ خالل ما يقّلده 

فقفؿ مـ ققؿ كػسقة وتربقية كالثؼة يف الـػس، والتػاطؾ الؿجتؿعل، وتـؿقة 

الؿفارات، واستثؿار إوقات، والشعقر بآكتؿاء، والؿسمولقة آجتؿاطقة، مؿا 

يدطؿ التؿاسؽ إخالقل والرتبقي لؾؿجتؿعات، ويمدي إلك إصالحفا، فنن مـ 

ان والذكر والدطاء والتضرع فعؾ الخقر واإلحس "أطظؿ طالج إمراض بلكقاطفا

وآبتفال إلك اهلل والتقبة، ولفذه إمقر تلثقر يف دفع العؾؾ وحصقل الشػاء أطظؿ 

 (1)."مـ إدوية الطبقعقة

                                                           

 (.1/117يـظر: الطب الـبقي ٓبـ الؼقؿ، ) (1)
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 خبمتخ اٌجؾش

 
)العؿؾ الخقري يف الؼرآن وأثره يف اإلصالح بعد هذه الدراسة لؿقضقع: 

 ( تبقـ لل:الرتبقي والـػسل

قري( لؿ يرد يف الؼرآن الؽريؿ، لؽـ دّل طؾك معـاه أن مصطؾح )العؿؾ الخ -

 كثقر مـ الرتاكقب الؿرادفة.

 اتساع مجآت العؿؾ الخقري يف الؼرآن الؽريؿ، الؿادية مـفا والؿعـقية. -

 طـاية الؼرآن الؽريؿ باإلصالح الرتبقي والـػسل لإلكسان. -

والـػسل إثر اإليجابل الؽبقر لؾعؿؾ الخقري يف إصالح الجاكب الرتبقي  -

 لإلكسان، وبالتالل إصالح ذلؽ يف الؿجتؿع.

 لذا أوصل بؿا يؾل:  

إشراك العؿؾقة التعؾقؿقة يف إدخال مػفقم العؿؾ الخقري يف الؿـاهج  -

التعؾقؿقة، لؿا لف مـ أثر إيجابل طؾك الطالب باستغالل أوقاهتؿ، واستثؿار 

 فع معـقياهتؿ.صاقاهتؿ، وزيادة مستقى القطل لديفؿ، وهتذيب سؾقكقاهتؿ، ور

التشجقع طؾك العؿؾ الخقري يف الفقئات والجؿعقات الخقرية طؾك  -

 اختالف مجآهتا.

تػعقؾ دور العؼقبات البديؾة، والذي كادت بف بعض الدراسات  -

o  p 
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والؿمتؿرات كحّؾ بديؾ لؾسجقن لبعض الؿخالػات، وفؼ أكظؿة الشرع، بؿا 

 يعقد طؾك الؿخالػ ومجتؿعف بالـػع الؽبقر.

ور اإلطالم لقؼقم بقاجبف يف رفع مستقى القطل لدى أفراد تػعقؾ د -

 الؿجتؿع بلهؿقة العؿؾ الخقري وآكخراط فقف.

طؿؾ الؾؼاءات والؿمتؿرات السـقية أو الدورية لؾؿمسسات الخقرية  -

 ولؾؿتطقطقـ يؼدمقن فقفا خرباهتؿ، وصؿقحاهتؿ. 

ك أن يسفؿ يف وبعد، ففذا ما يسر اهلل كتابتف مـ جفد متقاضع، سائؾة الؿقل

إثراء فعالقات الؿمتؿر، وأن يؽقن لبـة يف ترسقخ ثؼافة العؿؾ الخقري يف 

 الؿجتؿع، والحؿد هلل رب العالؿقـ.
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 فٙشط ادلشاعغ

 
يقسػ الحؿادي، دار الؿريخ، الرياض، ط  أسالقب تدريس الرتبقة اإلسالمقة:

 م.1987

 هـ. 1418، 1لشروق، الؼاهرة، طمحؿد طؿارة، دار ا اإلسالم وإمـ آجتؿاطل:

سعقد إسؿاطقؾ طؾل، دار الثؼافة لؾطباطة والـشر، الؼاهرة،  أصقل الرتبقة اإلسالمقة:

 م.1987ط 

أبق حقان محؿد بـ يقسػ بـ حقان إكدلسل )الؿتقىف: البحر الؿحقط يف التػسقر: 

 1421 هـ(، الؿحؼؼ: صدقل محؿد جؿقؾ، الـاشر: دار الػؽر، بقروت، الطبعة:745

 هـ.

هـ(، 1393محؿد الطاهر بـ محؿد بـ طاشقر التقكسل )الؿتقىف: التحرير والتـقير: 

 هـ. 1984الـاشر: الدار التقكسقة لؾـشر، تقكس، سـة الـشر: 

أكقر الجـدي، دار الؽتاب الؾبـاين، بقروت، ط  الرتبقة وبـاء إجقال يف اإلسالم:

 م.1975

مساطد مـشط الؾحقاين، الـاشر: مطابع  الؿدكقة: التطقع يف الدفاع الؿدين والحؿاية

 الحؿقضل، الرياض.

أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الدمشؼل )الؿتقىف:  تػسقر الؼرآن العظقؿ:

o  p 
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هـ(، الؿحؼؼ: سامل بـ محؿد سالمة، الـاشر: دار صقبة لؾـشر والتقزيع، الطبعة: 774

 م. 1999 -هـ 1421الثاكقة 

هـ(، الـاشر: شركة 1371بـ مصطػك الؿراغل )الؿتقىف:  أحؿد تػسقر الؿراغل:

 -هـ  1365مؽتبة ومطبعة مصطػك البابل الحؾبل وأوٓده بؿصر، الطبعة: إولك، 

 م. 1946

كؼؾف إلك ، هـ(1311: ريـفارت بقرت آن ُدوِزي )الؿتقىف: تؽؿؾة الؿعاجؿ العربقة

د َسؾقؿ الـَعقؿل وجؿال الخق العربقة وطؾؼ طؾقف: اط، الـاشر: وزارة الثؼافة محؿَّ

 م. 2111 - 1979واإلطالم، الجؿفقرية العراققة، الطبعة: إولك، مـ 

طبد الرحؿـ بـ كاصر السعدي  تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان:

هـ(، الؿحؼؼ: طبد الرحؿـ بـ معال الؾقيحؼ، الـاشر: ممسسة الرسالة، 1376)الؿتقىف: 

 م. 2111-ـ ه1421الطبعة: إولك 

هـ(، 671أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد الؼرصبل )الؿتقىف:  الجامع ٕحؽام الؼرآن:

تحؼقؼ: أحؿد الربدوين وإبراهقؿ أصػقش، الـاشر: دار الؽتب الؿصرية، الؼاهرة، الطبعة: 

 م. 1964 -هـ 1384الثاكقة، 

طل دراسة استطالطقة ٓتجاهات بعض أفراد الؿجتؿع كحق مػفقم العؿؾ التطق

طبد الحؽقؿ مقسك، جامعة أم الؼرى، كؾقة الرتبقة، مؽة  ومجآتف مـ وجفة كظرهؿ:

 الؿؽرمة.

الؼاسؿ بـ طؾل بـ محؿد بـ طثؿان، أبق محؿد درة الغقاص يف أوهام الخقاص: 

الـاشر: ممسسة ، الؿحؼؼ: طرفات مطرجل، هـ(516الحريري البصري )الؿتقىف: 

 .هـ1418/1998ٕولك، الؽتب الثؼافقة، بقروت، الطبعة: ا
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شفاب الديـ محؿقد بـ طبد  روح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثاين:

هـ(، الؿحؼؼ: طؾل طبد الباري ططقة، الـاشر: دار الؽتب 1271اهلل إلقسل )الؿتقىف: 

 هـ. 1415العؾؿقة، بقروت، الطبعة: إولك، 

سؿاطقؾ بـ حؿاد الجقهري أبق كصر إ الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة:

هـ(، تحؼقؼ: أحؿد طبد الغػقر ططار، الـاشر: دار العؾؿ لؾؿاليقـ، 393)الؿتقىف: 

 م. 1987 -  هـ 1417بقروت، الطبعة: الرابعة 

هـ(، الـاشر: دار 751محؿد بـ أبل بؽر ابـ ققؿ الجقزية )الؿتقىف:  الطب الـبقي:

 الفالل، بقروت.

طؾك العؿؾ التطقطل يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية:  العؿؾ آجتؿاطل مع الرتكقز

 مؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة، الرياض. طبد اهلل الـعقؿ،

أبق هالل الحسـ بـ طبد اهلل بـ سفؾ العسؽري )الؿتقىف: كحق  الػروق الؾغقية:

هـ(، حؼؼف وطؾؼ طؾقف: محؿد إبراهقؿ سؾقؿ، الـاشر: دار العؾؿ والثؼافة لؾـشر 395

 الؼاهرة، مصر.والتقزيع، 

هـ(، 817أبق صاهر محؿد بـ يعؼقب الػقروزآبادى )الؿتقىف:  الؼامقس الؿحقط:

تحؼقؼ: مؽتب تحؼقؼ الرتاث يف ممسسة الرسالة، بنشراف: محؿد كعقؿ العرقُسقسل، 

الـاشر: ممسسة الرسالة لؾطباطة والـشر والتقزيع، بقروت، لبـان، الطبعة: الثامـة، 

 م. 2115 -هـ  1426

طؿاد صالح داود، مـ مـشقرات اتحاد الؽتاب العرب،  ب الػساد واإلصالح:كتا

 م.1113دمشؼ، ط 

أيقب بـ مقسك الحسقـل  الؽؾقات معجؿ يف الؿصطؾحات والػروق الؾغقية:
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هـ(، الؿحؼؼ: طدكان درويش، محؿد الؿصري، 1194الؽػقي، أبق البؼاء )الؿتقىف: 

 الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت.

أبق حػص سراج الديـ طؿر بـ طادل الـعؿاين )الؿتقىف:  طؾقم الؽتاب: الؾباب يف

هـ(، الؿحؼؼ: الشقخ طادل أحؿد طبد الؿقجقد والشقخ طؾل محؿد معقض، 775

 م.1998-هـ  1419الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، الطبعة: إولك، 

 لاإلفريؼ لرويػعمحؿد بـ مؽرم بـ طؾك ابـ مـظقر إكصاري ال لسان العرب:

 هـ. 1414هـ(، الـاشر: دار صادر، بقروت، الطبعة: الثالثة، 711)الؿتقىف: 

هـ(، 728تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ تقؿقة الحراين )الؿتقىف:  مجؿقع الػتاوى:

الؿحؼؼ: طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ، الـاشر: مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ 

 م.1995هـ/1416ة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، طام الـشر: الشريػ، الؿديـة الـبقي

هـ(، 1332محؿد جؿال الديـ بـ محؿد الؼاسؿل )الؿتقىف:  محاسـ التلويؾ:

الؿحؼؼ: محؿد باسؾ طققن السقد، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، الطبعة: إولك 

 هـ. 1418

بد الحؼ بـ غالب بـ ططقة أبق محؿد ط الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز:

هـ(، الؿحؼؼ: طبد السالم طبد الشايف محؿد، الـاشر: دار 542إكدلسل )الؿتقىف: 

 هـ. 1422الؽتب العؾؿقة، بقروت، الطبعة: إولك 

هـ(، 666أبق طبد اهلل محؿد بـ أبل بؽر الرازي )الؿتقىف:  مختار الصحاح:

عصرية، الدار الـؿقذجقة، بقروت، الؿحؼؼ: يقسػ الشقخ محؿد، الـاشر: الؿؽتبة ال

 م.1999هـ / 1421صقدا، الطبعة: الخامسة، 

طقاض بـ مقسك السبتل، أبق الػضؾ )الؿتقىف:  مشارق إكقار طؾك صحاح أثار:
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 هـ(، دار الـشر: الؿؽتبة العتقؼة ودار الرتاث.544

 د أحؿد مختار طبد الحؿقد طؿر )الؿتقىف: معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة:

 -هـ  1429هـ( بؿساطدة فريؼ طؿؾ، الـاشر: طالؿ الؽتب، الطبعة: إولك، 1424

 م. 2118

هـ(، 395أحؿد بـ فارس الرازي، أبق الحسقـ )الؿتقىف:  معجؿ مؼايقس الؾغة:

 -هـ 1399الؿحؼؼ: طبد السالم محؿد هارون، الـاشر: دار الػؽر، طام الـشر: 

 م.1979

أبق طبد اهلل محؿد بـ طؿر بػخر الديـ الرازي  :مػاتقح الغقب )التػسقر الؽبقر(

 هـ.1421هـ(، الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت، الطبعة: الثالثة، 616)الؿتقىف: 

هـ(، 1393محؿد الطاهر بـ طاشقر التقكسل )الؿتقىف:  مؼاصد الشريعة اإلسالمقة:

الشمون اإلسالمقة، الؿحؼؼ: محؿد الحبقب ابـ الخقجة، الـاشر: وزارة إوقاف و

 م. 2114 -هـ  1425قطر، طام الـشر: 

مـ مـشقرات الدار العربقة لؾدراسات والـشر، بقروت، ط  الؿقسقطة السقاسقة:

م.1974
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َ
بس

َ
ٙ

َ
 ادل

شٞ 
ْ
١
َ
ً اخل

َ
ّ

َ
 ٚأصش٘ب يف اٌؼ

آٟٔ
ْ
ش
ُ
ص اٌم

َ
ص

َ
 ِٓ خاَِلي اٌم

 
 
 
 
 

 إطـْــــــــــَداد:
 

 د. حاتؿ محؿد مـصقر مزروطة
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الحؿد هلل، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف وَمـ َوآه: 

 وبعد:

الَؿَفاَرات الـَّاطؿة وأثرها يف الَعَؿؾ الَخقْري: مـ ِخاَلل "ففذا بحٌث بُعـَْقان 

م فقف الباحُث طرًضا لؾؿفارات "َتلِْصقؾقة َمقُضقِطقَّة دَِراَسة –الُؼْرآينالَؼَصص  ، يؼدِّ

الـَّاطؿة: الؿستْخَرجِة مـ آيات الَؼَصص الؼرآين الؿتعؾِّؼة بإطؿال الَخْقرية: 

ن البحُث مـ: تؿفقد، وأربعة مباحث، وخاتؿة.   ويتؽقَّ

يف العؿؾ  "ـَّاطؿةالؿفارات ال"استخراج ويفدُف الباحث يف بحثف إلك: 

الَخْقري: مـ خالل الَؼَصص الؼرآين، وتؼريب ِهدايات الؼرآن الؽريؿ وطؾقمف: 

صات إخرى، وسقتَّبع الباحث يف هذا البحث  لُِؿصطؾحات العؾقم والتخصُّ

 الؿـفج التَّلصقؾل التحؾقؾل. 

 
ْ

العؿؾ "و "الؿفارات الـَّاطؿة"ويشتؿؾ التؿفقد طؾك: تلصقؾ لؿػفقَمل

، كؿا يتـاول البحث يف مباحثف إربعة: الحديث طـ الؿَفاَرات الـَّاطؿة "ريالَخقْ 

وأثرها يف الَعَؿؾ الَخْقري: مـ ِخاَلل قصة َكػالة سقدكا زكريا لؾسقدة مريؿ، وقصة 

، وقصة َسْؼِل سقدكا  دِّ إقامة الخضر لجدار الَقتِقَؿقْـ، وقصة بـاء ذي الؼركقـ لؾسَّ

 مقسك لؾَػتاَتْقـ. 

o  p 
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أنَّ الؿفارات الـَّاطؿة  ظفُر ثؿرة هذا البحث يف كتائجف التل كان مـ أبرزها:وتَ 

وآثارها الؿتعددة يف العؿؾ الَخْقري ُتؿثِّؾ رافًدا كبقًرا لإلصالح الؿجتؿعل، وسبًبا 

دة، ومـفا: أنَّ حؾَّ الؿشاكؾ  مباشًرا لحؾِّ كثقر مـ الؿشاكؾ آجتؿاطقة الؿعؼَّ

ك إطؿال الَخْقرية: لقس أثُره مؼصقًرا طؾك الؿحتاجقـ آجتؿاطقة: الؿرتتب طؾ

والؿستػقديـ، بؾ: يشؿؾ الؼائؿقـ طؾك العؿؾ الَخقْري، والعامؾقـ يف تؼديؿ 

أطؿُّ مـ أْن  "الؿفارات الـَّاطؿة"خدماتف، ومـفا: أنَّ الحاجة إلك معرفة وتعؾُّؿ 

: ٕهنا "إطؿالإدارة "أو ِطْؾؿ  "طؾؿ آجتؿاع"تؽقَن محُصقرة يف دراسة 

 .  مفارات لؾـجاح يف الحقاة كُؽؾٍّ

 

واهلل الؿستعان، وطؾقف التُّؽالن، ومـف الفداية وفقؿا يؾل التػصقؾ والبقان، 

ة إٓ بف.  والتقفقؼ، وٓ حقل وٓ ققَّ
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ـــخ

َ
ِ

ِّ
ـــذ

َ
م
ُ
 ادل

الحؿد هلل، أحؿُده حْؿد َمـ ٓ ربَّ لف ِسقاه، وأشؽره طؾك جزيؾ فضؾف 

يـ ما َشرطف، وطط مف، وأنَّ الدِّ اياه، وأشفد أنَّ الحالل ما أحؾَّف، وأنَّ الحرام ما حرَّ

طبده  -ملسو هيلع هللا ىلص–(1)وأشفُد أنَّ ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أنَّ كبقـا محؿًدا

 ورسقلف.

وبعد: فننَّ اهلل تعالك قد أكزل كتابف لقفدي الؿممـقـ ٕققم سبقؾ: قال تعالك 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )

ۋ ): قال تعالكولقؽقن واقًعا طؿؾقًا ُمتَّبًَعا يف الحقاة،  [9]اإلسراء: (ڦ

ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 . ]124-123صف: [(ی ی ی

وقصَّ اهلل تعالك الَؼَصص يف الؼرآن الؽريؿ: لتؽقن تػصقاًل، وهدايًة، وبقاًكا، 

ائ ەئ ەئ وئ وئ )ؿممـقـ يف معاشفؿ ومعادهؿ: قال تعالك ورحؿة لؾ

ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 .[111]يقسػ: (ی ی ی جئ حئ مئ

                                                           

زخرفة بعد لػظ الجاللة، والصالة طؾك أردُت كتابة أيات بالرسؿ العثؿاين: وكذا وضع الرمقز الؿ (1)

ل طـ الصحابة: ولؽـ مـعـل مـ ذلؽ أهنا لـ تؽقن مؼروءة طـد سعادتؽؿ،  الـبل، والرتضِّ

 وستظفر يف شؽؾ رمقز غقر مػفقمة إذا كان بركامج الؼراءة مختؾػ.

o  p 
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وكان مـ هذه الَؼَصص ما يتعؾَّؼ بإطؿال الَخْقرية، التل تظفر آثارها يف 

لذا َقَصْدُت يف هذا البحث أْن صالح الؿجتؿع واستؼراره وتؽافؾف وازدهاره: 

ؾك أبرز الؿفارات الـَّاطؿة الؿستْخَرجة مـ آيات الَؼَصص الؼرآين: ُأسؾَِّط الضْقء ط

ؿات والُؼدرات: التل  اْلُؿتعؾِّؼة بإطؿال الَخْقرية، وذلؽ لتحصقؾ الِعْؾؿ بالسِّ

–تؽقن سبًبا يف تحؼقؼ الـجاح، والتؿقُّز يف إدارة ممسسات العؿؾ الَخْقري 

بَّاين ، وتحؼقؼ الـجاح والتؿقُّز يف الحقاة -خصقًصا بشؽؾ طام، ِوْفؼ الؿـفج الرَّ

 الؿتؿثِّؾ يف آيات الؼرآن الؽريؿ.

  :وٕضٕع البشح 

 –الؿَفاَرات الـَّاطؿة وأثرها يف الَعَؿؾ الَخْقري: مـ ِخاَلل الَؼَصص الُؼْرآين"

 ."قُضقِطقَّة َتْلِصقؾقةمَ  ِدَراَسة

  :ُوؼهمٛ البشح 

الضقء طؾقفا هل: محاولة الؿشؽؾة التل ُيحاول هذا البحث أن ُيسؾِّط 

استخراج واستـباط أبرز الؿفارات الـَّاطؿة: الؿتعؾِّؼة بإطؿال الَخْقرية يف 

 الَؼَصص الؼرآين.

  :أط٠مٛ البشح 

ة أسئؾة رئقسة: تتؿثَّؾ فقؿا يؾل:  يؼقم هذا البحث طؾك ِطدَّ

: ًٓ القارد يف  ما هل أبرز الؿَفاَرات الـَّاطؿة الؿستػادة مـ الَعَؿؾ الَخْقري أو

 الَؼَصص الُؼْرآين؟

ما هق أثر تحؼقؼ وتطبقؼ هذه الؿَفاَرات يف واقع ممسسات الَعَؿؾ  ثاكقًا:

 الَخْقري؟
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 ما هق أثر هذه الؿَفاَرات يف تحؼقؼ اإلصالح الؿجتؿعل؟ ثالثًا:

  :ُسذٔد البشح 

  ُحدود هذا البحث هل: آيات الَؼَصص الؼرآين الؿتعؾِّؼة بإطؿال الَخْقرية.

 :أِذاف البشح 

 يفدف البحث إلك تحؼقؼ طدد مـ الؿؼاصد: مـ أبرزها ما يؾل:

: ًٓ يف العؿؾ الَخْقري: مـ خالل  "الؿفارات الـَّاطؿة"التَّلصقؾ لؿصطؾح  أو

 الَؼَصص الؼرآين.

يف العؿؾ الَخْقري: مـ خالل  "الؿفارات الـَّاطؿة"استخراج وطْرض  ثاكقًا:

 الَؼَصص الؼرآين.

تؼريب ِهدايات الؼرآن الؽريؿ وطؾقمف: لؿصطؾحات الُعؾقم  ثالثًا:

صات إخرى.  والتخصُّ

  :أِىٗٛ البشح 

: ًٓ التلكقد طؾك ُشؿقل ِهدايات الؼرآن الؽريؿ: لؽؾ جقاكب الحقاة يف  أو

 الؿجتؿع الؿسؾؿ. 

ؼ مـ وجقد الؿفارات الـَّاطؿة يف الؼائؿقـ طؾك  ثاكقًا: بقان الحاجة إلك التحؼُّ

 الَخْقري.العؿؾ 

 التجديد يف طْرض ِهدايات الؼرآن الؽريؿ.  ثالثًا:

  :ٛالذِّساطات الظابك 

تـاولْت البحث طـ الؿَفاَرات  -َسب اصِّالطلَح – ٓ تقجد أي دراسة سابؼة
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 الـَّاطؿة، الؿستػادة مـ الَعَؿؾ الَخْقري، القارد يف الَؼَصص الُؼْرآين.

  :وٍّر البشح 

 هق الؿـفج الؿقضقطل التَّلصقؾل التَّحؾقؾل. -ئة اهللبؿشق–مـفُج هذا البحث 

  :ُخطَّٛ البشح 

ن البحث مـ: مؼدمة، وتؿفقد، وأربعة مباحث، وخاتؿة: وتػصقؾ ذلؽ  يتؽقَّ

 فقؿا يؾل.

مة: وتشتؿؾ طؾك ما يؾل:  الؿؼدِّ

مقضقع البحث، مشؽؾة البحث، أسئؾة البحث، ُحدود البحث، أهداف 

 البحث، ُخطَّة البحث. البحث، أهؿقة البحث، مـفج

التؿفقد: ويشتؿؾ طؾك تعريػ الؿصطؾحات التل تحتاج إلك بقاٍن: مؿا ورد يف 

 مػردات طـقان البحث: وتتؿثَّؾ فقؿا يؾل: 

 : ًٓ  ."الؿفارات الـَّاطؿة"بقان وتلصقؾ لؿػفقم  أو

رطل لف."العؿؾ الَخْقري"تعريػ  ثاكقًا:   ، والتَّلصقؾ الشَّ

 . "َصص الؼرآينالؼَ "تعريػ  ثالثًا: 

راسة الؿقضقطقة"بقان مػفقم  رابًعا:  راسة التَّلصقؾقة"و "الدِّ  . "الدِّ

   ِٛٗشٙ; وَ ٔخَماه قص ٍَّاعىٛ، ٔأثشِا يف الَعَىن ارَت َّاَسات ال املبشح األٔه: امَل

 نفالٛ طٗذٌا صنشٖا لمظٗذٚ وشٖي.

 ويشتؿؾ طؾك َمطؾبقـ:
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ة، وطْرض ُمقَجز لفا.الؿعـك اإلجؿالل ٔيات ال الؿطؾب إول:  ِؼصَّ

الؿَفاَرات الـَّاطؿة، وأثرها يف الَعَؿؾ الَخْقري: مـ ِخاَلل هذه  الؿطؾب الثاين:

ة.  الِؼصَّ

   ِٛٗشٙ; وَ ٔخَماه قص ٍَّاعىٛ، ٔأثشِا يف الَعَىن ارَت َّاَسات ال املبشح الجاٌ٘: امَل

.َِٗ َٗٔتَٗى  إقاوٛ ارتطش دٔتَذاس ال

 ويشتؿؾ طؾك َمطؾبقـ:

ة، وطْرض ُمقَجز لفا. ؾب إول:الؿط  الؿعـك اإلجؿالل ٔيات الِؼصَّ

الؿَفاَرات الـَّاطؿة، وأثرها يف الَعَؿؾ الَخْقري: مـ ِخاَلل هذه  الؿطؾب الثاين:

ة.  الِؼصَّ

   ِٛٗشٙ; وَ ٔخَماه قص ٍَّاعىٛ، ٔأثشِا يف الَعَىن ارَت َّاَسات ال املبشح الجالح: امَل

 .بٍاٞ ٔرٙ الكشٌني لمظَّذِّ

 ويشتؿؾ طؾك َمطؾبقـ:

ة، وطْرض ُمقَجز لفا. الؿطؾب إول:  الؿعـك اإلجؿالل ٔيات الِؼصَّ

الؿَفاَرات الـَّاطؿة، وأثرها يف الَعَؿؾ الَخْقري: مـ ِخاَلل هذه  الؿطؾب الثاين:

ة.  الِؼصَّ

  ِٗشٙ; وَ ٔخَماه ق َّاعىٛ، ٔأثشِا يف الَعَىن ارَت َّاَسات ال ِ٘ املبشح الشابع: امَل صٛ َطِك

.َِٗ  طٗذٌا وٕطٜ لمَفتاَت

 ويشتؿؾ طؾك َمطؾبقـ:

ة، وطْرض ُمقَجز لفا. الؿطؾب إول:  الؿعـك اإلجؿالل ٔيات الِؼصَّ
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الؿَفاَرات الـَّاطؿة، وأثرها يف الَعَؿؾ الَخْقري: مـ ِخاَلل هذه  الؿطؾب الثاين:

ة.  الِؼصَّ

 الخاتؿة: وتشتؿؾ طؾك ما يؾل: 

: ًٓ  البحث.أهؿُّ كَتائج  أو

 أبرز التَّقصقات )الؿْؼَترَحات(. ثاكقًا:

 واهلَل أسلُل أْن يـػَع هبذا البحث طؿقم الؿسؾؿقـ::
ـــُب  كائِ ـــدُّ الرَّ َّٓ ٓ ُتش ـــَؽ: وإ  إلق

 
ــؾ َخائــُب   َّٓ فالؿممِّ  ومـــَؽ: وإ

 

 الؾفؿَّ اجعؾ طؿؾل ُكؾَّف صالًحا...

 واجعؾف لقجفؽ خالًصا...

 ..وٓ تجعؾ فقف ٕحٍد غقرك شقًئا.

 

 ارتشٖطٛ الٔزٍِٗٛ رُتطَّٛ البِشح

 

 

 

 

 

 

 املبشح األٔه

الَؿَفاَرات 

 الـَّاطؿة وأثرها

مـ خالل كػالة 

 زكريا لؿريؿ

 الجاٌ٘ املبشح

الَؿَفاَرات الـَّاطؿة 

 وأثرها 

قامة مـ خالل إ

جدارؾالخضر ل  

 املبشح الجالح

الَؿَفاَرات الـَّاطؿة 

  وأثرها

ـاء ذي مـ خالل ب

دِّ   الؼركقـ لؾسَّ

 املبشح الشابع

الَؿَفاَرات الـَّاطؿة 

 وأثرها

ْؼِل مقسك مـ خالل َس 

 لؾَػتاَتْقـ

 ارتامتٛ التىّٗذ     املكذوٛ 
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َيعِرُض الباحث يف هذا التؿفقد بقاًكا لؾؿصطؾحات القاردة يف طـقان البحث، 

 :-بحْقل اهلل وققتف–وُيبقِّـ الؿعـك العام لعـقان البحث: وفقؿا يؾل تػصقؾ ذلؽ 

  ٔتأصْٗن ملفًّٕ "املّاسات ُْ َّاعىٛ":أّٔلا: بٗا  ال

َّاعىٛ يف المُّػٛ: -أ  تعشٖف املّاسات ال

وطـد البحث يف ُكتب الؾُّغة طـ كؾؿة  ،"مفارة"جؿع  "الؿفارات"

ِء، َواْلَؿاِهُر: اْلَحاِذُق بُِؽؾِّ َطَؿٍؾ، "الؿفارة"
ْ

ل : َكجُد أهنا تعـل: الِحْذُق فِل الشَّ

ابُِح، َوُيَؼاُل: َمَفْرُت بَِفذَ   (1)ا إَمر َأمَفُر بِِف َمفارًة: َأي: صرُت بِِف َحاِذًقا.َواْلَؿاِهُر: السَّ

ا فقؿا يتعؾَّؼ بؽؾؿة  كجد ُكتب الؾُّغة تخربكا أن َكُعَؿ الشلُء ُكُعقَمًة:  :"الـَّاطؿة"أمَّ

َؿُة: الَحسـُة العقِش اْلُؿْتَرفة، وثقٌب َكاِطٌؿ:  َأْي َصاَر َلقِّـًا، والـَّاطؿة والؿـَاِطَؿُة والؿـَعَّ

. أي ـٌ لقِّ
(2) 

 

 

                                                           

 . 185 – 184/ 5فصؾ الؿقؿ،  -ُيـَظر: لسان العرب، ابـ مـظقر اإلفريؼل، باب الراء (1)

 . 581 – 579/ 12فصؾ الـقن،  -ُيـَظر: لسان العرب، ابـ مـظقر اإلفريؼل، باب الؿقؿ (2)
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

َّاعىٛ عٍذ األنادميٗني: -ب  تعشٖف املّاسات ال

ف (1)م1972طام  "الؿفارات الـَّاطؿة"ضفر استخدام مصطؾح  ، وطرَّ

 "الؿفارات الـَّاطؿة"إكاديؿققن هذا الؿصطؾح بتعريػات متعددة، وٓ يقجد لــ 

ٌد جامٌع ماكٌع ُمتَّػٌؼ طؾقف بقـ الؿتخصصقـ وإكاد َّٓ أنَّ تعريػ ُمقحَّ يؿققـ: إ

 الباحث يجد بقـ كثقر مـ هذه التعريػات َققاسؿ مشرتكة.

وبعد آصالع طؾك كثقر مـ هذه التعريػات: ٓحظ الباحث أنَّ أغؾب هذه 

ؿات والؼدراُت التل التعريػات يدور حقل تعريػ الؿفارات الـَّاطؿة: بلهنا:  السِّ

ة التل يـتؿل لفا، وتتعؾَّؼ هذه يؿتؾؽفا الػرد، وُتساهؿ يف تطقير وكجاح الؿمسس

ال، وتؽقيـ العالقات مع أخريـ، وُيطؾؼ طؾقفا بعض  الؿفارات بالتعامؾ الػعَّ

ِصقـ   (2)."الؿفارات الَحَقاتقة"الؿتخصِّ

                                                           

ُيـَظر: درجة امتالك ُمدربل مراكز الؾقاقة البدكقة والصحقة مـ الؿفارات الـَّاطؿة: مـ وجفة كظر  (1)

الرياضقة، ُمدرائفؿ يف العاصؿة طؿان، أ.ثامر كقري حؿقد الؿـاصقر، رسالة ماجستقر يف الرتبقة 

راسات العؾقا، الجامعة إردكقة،   . 11م، ص: 2115كؾقة الدِّ

ُيـَظر: َدور الؿفارات الـَّاطؿة يف طؿؾقة اقتـاص القضائػ اإلدارية، أ. طال كعقؿ حجاج، رسالة  (2)

 طؾك متاحة م،2114 –ه 1436ماجستقر يف إدارة إطؿال، الجامعة اإلسالمقة، غزة، فؾسطقـ، 

 الؿفارات مـ والصحقة البدكقة الؾقاقة مراكز مدربل امتالك ودرجة ،11: ص ات،الؿعؾقم شبؽة

، ودور 8الـَّاطؿة: مـ وجفة كظر ُمدرائفؿ يف العاصؿة طؿان، أ.ثامر كقري حؿقد الؿـاصقر، ص: 

الؿفارات الـَّاطؿة يف الحصقل طؾك القضائػ إكاديؿقة، أ. مممـ خؾػ طبد القاحد، بحث 

ؿ، مجؾة جام راسات، العدد الثاين، الؿجؾد السادس، يقكقق محؽَّ عة فؾسطقـ لألبحاث والدِّ

، ومجؾة التعؾقؿ اإللؽرتوين، وحدة التعؾقؿ اإللؽرتوين، جامعة الؿـصقرة، 316م، ص: 2116

م، طـقان الرابط:2116أبريؾ  1، بتاريخ: 19العدد: 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=573#
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إهنا تتعؾَّؼ  حقث: "آجتؿاع"وتعترب الؿفارات الـَّاطؿة مـ مصطؾحات ِطْؾؿ 

ؿات الشخصقة وآ ق الحديث (1)جتؿاطقةوترتبط بشؽٍؾ أساٍس بالسِّ ، كؿا يتطرَّ

 طـفا يف تخصصات أخرى: مثؾ: إدارة إطؿال، واسرتاتقجقات الِؼقادة.

هبذا التقصقػ،  "الؿفارات الـَّاطؿة"ويرى الباحث أنَّ هذا الؿصطؾح 

صقن، وَداروا حقلف: ٓ يـبغل أن يؽقَن مؼصقًرا طؾك  واإلصار الذي ذكره الؿتخصِّ

، وٓ يـبغل أن يؽقن الؽالم طؾقف محصقًرا يف -ؿ آجتؿاعكِعؾْ –ِطْؾٍؿ مـ العؾقم

دائرة إدارة إطؿال، أو البحث طـ وضقػة، أو احتقاجات سقق العؿؾ، أو 

أطؿُّ  "الؿفارات الـَّاطؿة"متطؾبات الؼقادة اإلدارية، بؾ: الحاجة إلك معرفة وتعؾُّؿ 

ت، والؿدرسة، ودوائر مـ ذلؽ: إذ ُيحَتاج إلقفا يف جؿقع جقاكب الحقاة: يف البق

ـْ أصؾؼ طؾقفا مصطؾح  الؿفارات "العؿؾ، وكؾِّ مـاشط الحقاة: لذلؽ فننَّ َم

ـَ ُصـًْعا "الحقاتقة ًؼا بشؽؾ كبقر.-مـ وجفة كظر الباحث–قد أْحَس  ، وكان ُمقفَّ

ْؾبة بلكَّفا فقا الؿفارات الصَّ ْؾبة، وقد طرَّ : والؿفارات الـَّاطؿة ُتؼابؾ الؿفارات الصَّ

دة، قابؾة لؾتَّعؾُّؿ، ويؿؽـ تعريػفا وققاسفا: والؿفارات الـَّاطؿة طؾك مفا رات ُمحدَّ

 (2)العؽس مـ ذلؽ.

ْؾبة يف: الؿمهالت والشفادات والخربة، وتشؿؾ  وتتؿثَّؾ الؿفارات الصَّ

دة يف العؿؾ: كالطباطة، والؽتابة، وإتؼان الؾُّغات الؿختؾػة، وإجادة  مفارات محدَّ

 (3)ب ألل: وغقر ذلؽ.التعامؾ مع الحاس

                                                           

ُيـَظر: درجة امتالك مدربل مراكز الؾقاقة البدكقة والصحقة مـ الؿفارات الـَّاطؿة: مـ وجفة كظر  (1)

 . 2ُمدرائفؿ يف العاصؿة طؿان، أ.ثامر كقري حؿقد الؿـاصقر، ص: 

 . 12ُيـَظر: َدور الؿفارات الـَّاطؿة يف طؿؾقة اقتـاص القضائػ اإلدارية، أ. طال كعقؿ حجاج، ص:  (2)

ُيـَظر: َدور الؿفارات الـَّاطؿة يف الحصقل طؾك القضائػ إكاديؿقة، أ. مممـ خؾػ طبد القاحد،  (3)
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ْؾبة هل سبب القصقل إلك الؿؼابؾة الشخصقة  وإذا كاكت الؿفارات الصَّ

لالختبار يف وضقػة ما: فننَّ الؿفارات الـَّاطؿة هل سبب الحصقل طؾك القضقػة 

 (1)كػسفا.

عل  ويؽثر حالًقا َتقجقف الشباب إلك أهؿقة تطقير الؿفارات الـَّاطؿة، والسَّ

يدة مـ خالل: الربامج والدورات التدريبقة، وآصالع والؼراءة لتعؾؿ مفارات جد

يف جقاكب تـؿقة الؿفارات الـَّاطؿة وصؼؾفا: وطدم آطتؿاد طؾك الؿفارات 

ْؾبة فؼط  .الصَّ

َّاعىٛ:-ز  أبشُص املّاسات ال

ٓ يقجد لَتْصـقػ الؿفارات الـَّاطؿة التل يحتاجفا اإلكسان يف حقاتف حصٌر 

وقد اصَّؾع الباحث طؾك كثقر مـ التَّصـقػات والتَّحديدات لؿا َيدخُؾ متَّػٌؼ طؾقف، 

، مـفا ما كان لؿـظؿات دولقة: ومـفا ما كان لجفات "الؿفارات الـَّاطؿة"تحت 

أكاديؿقة أو باحثقـ ُمتخصصقـ، وسلكتػل فقؿا يؾل بعرض أبرز الؿفارات 

مراطاة –لتصـقػ جفة أكاديؿقة الـَّاطؿة: ِوْفًؼا لتصـقػ ُمـظؿة دولقة واحدة، ووفًؼا 

، حتَّك تتضح الصقرة أكثر: فقؿا يتعؾَّؼ بلكقاع ومسؿقَّات -لطبقعة التؿفقد

 الؿفارات الـَّاطؿة، ومعرفة كؿاذج لفا. 

الؿفاراَت التل  "الققكقسقػ"َذكرْت مـظؿُة إمؿ الؿتحدة لرطاية الطػقلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راسات، العدد الثاين، الؿجؾد السادس، يقكقق  ؿ، مجؾة جامعة فؾسطقـ لألبحاث والدِّ بحث محؽَّ

 .311م، ص: 2116

دارية، أ. طال كعقؿ حجاج، رسالة ُيـَظر: َدور الؿفارات الـَّاطؿة يف طؿؾقة اقتـاص القضائػ اإل (1)

 .13ماجستقر يف إدارة إطؿال، ص: 
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 : وفؼ ما يؾل:"مفارات كاطؿة"ُتصـَّػ طؾك أهنا 

: التَّقاصؾ الؾَّػظل  مفارات) • التَّقاُصؾ والعالقات بقـ إشخاص(: وَتُضؿُّ

 وغقر الؾَّػظل، واإلصغاء الجقِّد، والتعبقر طـ الؿشاطِر، وإبداء الؿالحظات.

: مفاراِت التػاوض، ومفاراِت تقكقد وال التَّػاوض مفارات) • فض(: وَتُضؿُّ رَّ

فض. ات، ومفاراِت الرَّ  الذَّ

: مفاراِت التعبقر طـ آحرتام، الػريِؼ  وطؿؾ لتعاونا مفاراِت ) • (: وَتُضؿُّ

خص لؼدراتِف.  ومفارات تؼققِؿ الشَّ

طقة مفارات) • : مفارات اإلقـاع، ومفارات  الدَّ لؽسِب التليقد(: وَتُضؿُّ

 الَحْػِز، ومفاراِت ُصـع الؼرار.

: مفاراِت تْؼققِؿ الـَّتائِج الؿعؾقمات جؿع مفارات) • الؿستؼبؾقة،  (: وَتُضؿُّ

 وتحديد الُحؾقل البديؾِة لؾُؿْشؽالت.

: مفارات تحديِد الؿعؾقمات ومصادرها، الـَّاقد التَّػؽقر مفارات) • (: وَتُضؿُّ

ات.  ومفارات التَّعاُمِؾ وإدارة الذَّ

: مفارات إدارِة امتصاص الَغَضب، إ مفارات) • دارة الؿَشاطِر(: وَتُضؿُّ

دمِة ومفارات التَّعامؾ مع اْلُحز ِن والَؼؾؼ، ومفاراِت التعامؾ مع الخسارِة والصَّ

 واإلساءة.

: مفارات إدارة الققت، التَّعا إدارةِ  مفارات) • غقط(: وَتُضؿُّ مؾ مع الضُّ

 (1)ومفارات التَّػؽقر اإليجابل.

                                                           

، مققع مـظؿة الققكقسقػ طؾك شبؽة الؿعؾقمات، طـقان "الؿفارات الحقاتقة"ُيـَظر: مؼال بعـقان  (1)
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ومـ جفة أخرى: اتػؼ كثقر مـ الباحثقـ، والجفاُت إكاديؿقة: طؾك أنَّ أبرز 

تؽقيـ العالقات مع أخريـ والتَّقاصؾ معفؿ، تؿثَّؾ فقؿا يؾل: الؿفارات الـَّاطؿة ي

 (1) التَّـظقؿ والتخطقط، التَّلْقؾؿ والؿروكة، التػؽقر الـاقد، إدارة إزمات، التػاوض.

 :ِْٗشٙ"، ٔالتَّأصٗن الؼَّشع٘ ل ّٗا: تعشٖف "العىن ارَت  ثاٌ

شرًطا وطؼاًل -مصطؾح واسع يدخؾ فقف: كؾُّ ما ُيعدُّ  "الَخْقر"مصطؾح 

الح، وَمَؽارم إخالق. -وُطرًفا  مـ الربِّ، واإلحسان، والؿعروف، والصَّ

َدُقة َخْقر، وكشُر العؾؿ الـافع َخْقر، وبـاء الؿساجد وأماكـ العبادة َخْقر،  فالصَّ

اب َخْقر، ومساطدة الػؼراء والؿحتاجقـ َخْقر، وَتْشققد الؿستشػقات  وتزويج الُعزَّ

ح طقة إلك الؿعروف َخقْر، وإمُر بالؿعروف والـَّفل والؿراكز الصِّ قة َخقْر، والدَّ

 ."طؿؾ الَخْقر"طـ الؿـؽر َخْقر: وغقر ذلؽ كثقر مؿا يدخؾ تحت ُمْصطؾح 

إن قائؿة أطؿال الَخْقر قائؿة صقيؾة وواسعة وشامؾة: لؽؾِّ ما ويؿؽـ الَؼْقل: 

 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills_25521.htmlالرابط:

ل مراكز الؾقاقة البدكقة والصحقة مـ الؿفارات الـَّاطؿة: مـ وجفة كظر ُيـَظر: درجة امتالك ُمدرب (1)

، ودور الؿفارات الـَّاطؿة يف 3ُمدرائفؿ يف العاصؿة طؿان، أ.ثامر كقري حؿقد الؿـاصقر، ص: 

ؿ، مجؾة جامعة  الحصقل طؾك القضائػ إكاديؿقة، أ. مممـ خؾػ طبد القاحد، بحث محؽَّ

راسا  – 311م، ص: 2116ت، العدد الثاين، الؿجؾد السادس، يقكقق فؾسطقـ لألبحاث والدِّ

314، 

 1، بتاريخ: 19ومجؾة التعؾقؿ اإللؽرتوين، وحدة التعؾقؿ اإللؽرتوين، جامعة الؿـصقرة، العدد: 

م، طـقان الرابط:2116أبريؾ 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=5

73# 
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ة، ومـػعة لؾؿج ، وخدمة لألمَّ تؿع واإلكساكقة: وفقؿا يؾل يليت فقف رضا هلل طزَّ وجؾَّ

رطل لــ   . "العؿؾ الَخْقري"َدور الؽالم طؾك التَّلصقؾ الشَّ

 :ًِٗشٙ يف اإلطال  التَّأصٗن الؼَّشع٘ لمعىن ارَت

ِٗش يف الكشآُ الهشٖي: -أ  عىن ارَت

ثْت طـ طؿؾ  اْلُؿَطالُِع ٔيات الؼرآن الؽريؿ يجد كثقًرا مـ أيات التل تحدَّ

 جفات ُمتَـقطة. الَخْقر: مـ

قال تعالك:  :-طؾقفؿ السالم–فػْعؾ الَخقْرات قد أوحك اهلُل تعالك بف إلك إكبقاء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )

، وأمر تعالك الؿممـقـ بػعؾ [ 73]إكبقاء: (ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )يف ققلف تعالك:  الَخقْر:

كؿا أمر سبحاكف وتعالك [، 77]الحج:  (ڱ ڱ ں ں

ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ )يف ققلف تعالك: بؼة والؿَسارطة إلك فعؾ الَخقْر:بالؿسا

[ ، 148]البؼرة: (ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ )ويف ققلف تعالك: 

 [48]الؿائدة:  (﮷

–ولؿ يؽتِػ الحؼُّ بإمِر بػعؾ الَخقْر فؼط، بؾ: أمَر تعالك بدطقة أخريـ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )ل تعالك: : قاإلك فعؾ الَخقْر-كذلؽ

وأرشَدكا [، 114]آل طؿران:  (ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ

تعالك إلك أنَّ كثقًرا مؿا يؼع بقـ الـَّاس مـ التـاجل بالؽالم ٓ َخقْر فقف: إٓ ما كان يف 

َدقة، والؿعروف، واإلصالح بقـ الـَّاس: وكؾُّ ذلؽ يدخؾ يف طؿؾ الَخقْر : دائرة الصَّ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ)قال تعالك: 
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 (ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 [.114]الـساء:

العؿؾ "ُتؿثِّؾ تلصقاًل وأساًسا لؿشروطقة  -وغقرها كثقر جًدا-هذه أيات 

 يف الؼرآن الؽريؿ. "الَخْقري

ٍَّٛ الٍبٕٖٛ: -ب ِٗش يف الظُّ  عىن ارَت

ـَّة الـبقية  اديث: التل تدطق يجد طدًدا كبقًرا مـ إح -كذلؽ–اْلُؿَطالُِع لؾسُّ

ْعل: يف قضاء حقائج الـَّاس، وتػريج ُكُرباهتؿ،  إلك فعؾ الَخْقر، وتحثُّ طؾك السَّ

طؿؾ "ومساطدة الـَّاس، ومـع إذى طـفؿ، وغقر ذلؽ مؿا يدخؾ يف دائرة 

 : ومـ هذه إحاديث ما يؾل:"الَخْقر

وتػريج  طؾك قضاء الحقائج، -صؾك اهلل طؾقف وآلف وصحبف وسؾؿ–حثَّ الـبل 

رضل اهلل -: فعـ ابـ طؿر الُؽُربات، وستْر الؿسؾؿقـ: وكؾ ذلؽ مـ طؿؾ الَخقْر

الؿسؾؿ أخق الؿسؾؿ ٓ َيْظؾؿف وٓ ُيْسؾِؿف، : » -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: قال رسقل اهلل  -طـفؿا

ج اهلل طـف  ج طـ مسؾؿ ُكْربة: َفرَّ مـ كان يف حاجة أخقف: كان اهلل يف حاجتف، ومـ فرَّ

 (1)«.يقم الؼقامة، ومـ َسَتر مسؾًؿا: سرته اهلل يقم الؼقامة ُكْربة مـ ُكُربات

طؾك تحؼقؼ التعاون  -صؾك اهلل طؾقف وآلف وصحبف وسؾؿ–كؿا حثَّ الـبل 

بقـؿا »قال:  -رضل اهلل طـف-فعـ أبل سعقد الخدري والتؽافؾ بقـ الؿسؾؿقـ: 

جعؾ َيْصِرُف إذ جاَء رجؾ طؾك َراِحَؾة لف، قال: ف -ملسو هيلع هللا ىلص-كحـ يف َسَػٍر مع الـبل 

، فؼال رسقل اهلل  ًٓ : مـ كان معف فضُؾ ضفر فْؾَقعُد بف طؾك -ملسو هيلع هللا ىلص-بصره يؿقـًا وشؿا

                                                           

اري، كتاب: الؿظالؿ والغصب، باب: ٓ يظؾؿ الؿسؾؿ الؿسؾؿ وٓ ُيْسؾِؿف، صحقح اإلمام البخ(1)

 .2442رقؿ: 
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 (1)«.مـ ٓ ضفر لف، ومـ كان لف فضؾ مـ زاد فؾَقُعد بف طؾك مـ ٓ زاد لف

بُحصقل إجر العظقؿ،  -صؾك اهلل طؾقف وآلف وصحبف وسؾؿ–وأخربَ الـبل 

فعـ أبل مـ صريؼ الـَّاس، وهذا مـ فعؾ الَخقْر: والـعقؿ الؿؼقؿ: لؿـ أزال إذى 

لؼد رأيُت رجاًل َيتؼؾَُّب يف : »-ملسو هيلع هللا ىلص-قال: قال رسقل اهلل  -رضل اهلل طـف–هريرة 

 (2)«.الجـَّة يف شجرة قطعفا مـ ضفر الطريؼ كاكت تمذي الـَّاس

العؿؾ "هذه إحاديث، وغقرها كثقٌر جًدا: ُيؿثِّؾ تلصقاًل وأساًسا لؿشروطقة 

رة.  "ْقريالخَ  ـَّة الـبقية الؿطفَّ  يف السُّ

  الَكَصص الكشآٌ٘»ثالّجا: تعشٖف:» 

َتتَبُُّع إثر. الَؼصُّ ُلغة:-أ
(3) 

ات السابؼة، َقَصُص الؼرآن هل: -ب أخباره طـ أحقال إمؿ الؿاضقة، والـُُّبقَّ

 (4)والحقادث القاقعة.

مة ابـ طاشقر مـ أبرزها ما ذكره العالَّ  والَؼَصص الؼرآين لف مؼاصد:

                                                           

 .1728صحقح اإلمام مسؾؿ، كتاب: الؾَُّؼَطة، باب: استحباب الؿقاساة بػضقل الؿال، رقؿ:  (1)

صحقح اإلمام مسؾؿ، كتاب: الرب والصؾة وأداب، باب: الـفل طـ اإلشارة بالسالح إلك مسؾؿ،  (2)

 .1914ؿ: رق

، مادة 7/73، مادة )قص(، ولسان العرب، ابـ مـظقر، 5/11ُيـَظر: مؼايقس الؾُّغة، ابـ فارس،  (3)

 )َقَصَص(.

، وجدير بالذكر أنَّ اإلمام الزركشل 316ُيـَظر: مباحث يف طؾقم الؼرآن، الشقخ. مـَّاع الؼطَّان، ص:  (4)

إكؿا ذكر اإلمام السققصل الؽالم طؾك مسللة واإلمام السققصل لؿ يذكرا تعريًػا لؾؼصص الؼرآين، 

 (. 3/231تؽرار الَؼَصص الؼرآين يف الـقع السادس والخؿسقـ: اإليجاز واإلصـاب )اإلتؼان: 



 
 

 

 
 

 
 
 

  512  

 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

مـ مؼاصد الؼرآن يف ذْكر الَؼَصص "طـدما قال:  -رحؿف اهلل–( ـه1393)ت:

 (1)."الؿاضقة: أن يعتربَ هبا الؿسؾؿقن يف الَخْقر والشر

ة الؼرآكقة دوحة باسؼة الظالل، داكقة الجـك، طؿقؼة إصؾ، سامؼة  والِؼصَّ

ل صقرة، طدا ما فقفا مـ الػرع، ٓيـتفل ضؾُّفا، روكؼ أسؾقب، وبديع كظؿ، وجؿا

ُة الؿقاقػ والتحالقؾ الـػسقة، وآستـتاجات الؽامـة وراء إحداث،  ستبؼك الِؼصَّ

عؾَة التل ُتضئ لفذا اإلكسان: لتصؾ حاضره بؿستؼبؾف، وستبؼك الـػحة  الؼرآكقة الشُّ

ادقة التل يطؿئـ اإلكسان  الرباكقة التل ُتشرق هبا الـػُس، وستبؼك القثقؼة الصَّ

ؿـاه حًؼا فسقؼقـا سؾبقاَت ل ؿصداققتفا، وستبؼك الـؿَط السقَي الذي إن ترسَّ

 (2).التَّْشقيش والتَّْفِقيش والتَّْشِقيف

 :"ٛٗسابّعا: بٗاُ وفًّٕ "الذِّساطٛ املٕضٕعٗٛ" ٔ"الذِّساطٛ التَّأصٗم 

 «:الذِّساطٛ املٕضٕعٗٛ»بٗاُ وفًّٕ -أ

ـقان البحث: ُمتَّجٌف حصًرا إلك الؽالم طؾك الؿقضقطقة يف هذه الػؼرة مـ ط

راسات والبحقث العؾؿقة إكاديؿقة. "الؿقضقطقة"  : التل هل كقع مـ أكقاع الدِّ

صقة لفا أكقاع متعددة: فؿـفا:  ومعؾقم أنَّ البحقث العؾؿقة وإكاديؿقة التَّخصُّ

الؿقضقطل، والتَّحؾقؾل، والتاريخل، والـَْؼدي، والؿقاِزن، وآستؼرائل، 

 ْصػل، وغقر ذلؽ.والقَ 

راسة الؿقضقطقة: ُيؼَصُد هبا التزاُم الباحث بؿقضقع ُمعقَّـ اختاره  والدِّ

لؾبحث، يجؿع ما يتعؾَّؼ بؿقضقطف يف إصار حدود البحث، وٓ يخرج طـفا، وهل 

                                                           

 .69/ 2التحرير والتـقير، اإلمام الطاهر بـ طاشقر،  (1)

ف. 13/ 1إيحاؤه وكػحاتف، د.فضؾ حسـ طباس،  -ُيـَظر: الَؼَصص الؼرآين (2)  بتصرُّ
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 (1) مـ أبرز خصائص البحث العؾؿل.

 بٗاُ وفًّٕ "الذِّساطٛ التَّأصٗمٗٛ":-ب

ٍء، َوَجْؿُعُف ُأُصقل،  "ْصؾإَ "ذكرْت معاجؿ الؾُّغة أنَّ 
ْ

هق: َأسػؾ ُكؾِّ َشل

الشلء: أساسف الذي يؼقم  "أصؾ"، و(2)وَأَصؾ الشلَء: َقَتؾف ِطْؾًؿا فَعَرف َأصَؾف

ؾ"طؾقف، ومـشمه الذي يـبُت مـف، و  (3) الشلء: جعؾ لف أصاًل ثابًتا ُيبـَك طؾقف. "أصَّ

فننَّ واشتؼاقاهتا:  "أصؾ"وبـاًء طؾك ما ذكرتف معاجؿ الؾُّغة يف معـك كؾؿة 

راسة التَّلصقؾقة ُيَراد هبا: بقان أساس ومـشل الؿصطؾحات التل تؼقم طؾقفا أيُّ  الدِّ

 دراسة، وتقضقح الؿعؾقمات إولقة التل ُيحَتاج إلقفا طـد دراسة أي مصطؾح.

  :بٗاُ املعٍٜ العاً لعٍٕاُ البشح 

فنن هذا البحث طبارة طـ دراسة : بـاًء طؾك بقان الؿػاهقؿ والتَّلصقالت السابؼة

ؿات والؼدرات الشخصقة: التل ُتسفؿ يف كجاح الػرد يف حقاتف،  لؿقضقع السِّ

وأثرها يف العؿؾ الَخْقري: ُمْستَـَْبَطة مـ الَؼَصص الؼرآين الؿتعؾِّؼ بإطؿال 

 الَخْقرية.

  :َّٛتٕضٗشات وّى 

وضة يف ثـايا هذا البحث: أشقر بدايًة إلك أن الؿفارات الؿستخَرجة والؿعر -أ

لؿ يجدها الباحث َصَراحة يف أي كتاب: مـ ُكتب التػسقر، أو ُكتب العؾقم الشرطقة، 

                                                           

 .27صقاغة جديدة، أ.د. طبد القهاب بـ إبراهقؿ أبق سؾقؿان، ص:  -ُيـَظر: كتابة البحث العؾؿل (1)

 . 16/ 11فصؾ إلػ،  -ُيـَظر: لسان العرب، ابـ مـظقر اإلفريؼل، باب الالم (2)

 /1ُيـَظر: الؿعجؿ القسقط، إبراهقؿ مصطػك وآخرون، تحؼقؼ: مجؿع الؾُّغة العربقة، باب الفؿزة،  (3)

21 . 
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ؾ لف مـ خالل البحث والؼراءة طـ  بؾ: هل مـ اجتفاد الباحث ِوْفؼ ما َتحصَّ

: مـ حقث التعريػ، وإمثؾة، والتؼسقؿات التل "الؿفارات الـَّاطؿة"مصطؾح 

 يف هذا الؿجال. ذكرها الؿتخصصقن

وحاولُت أْن أجد يف كالم طؾؿاء التػسقر ما يؿؽـ أن يؽقن أساًسا أو إشارة 

لفذه الؿفارات، وُقؿُت بنثبات كؾِّ ما يصؾح لذلؽ مـ ُكصقص كالم طؾؿاء 

 التػسقر.

يف هذا البحث، ولؿ َيخؾْط  "الؿفارات الـَّاطؿة"راطك الباحَث مػفقَم  -ب

وبقـ ما يدخؾ  -اجتفاًدا مـف يف هذا البحث–صطؾح بقـ ما أدخَؾف تحت هذا الؿ

وغقرها مـ ُكتب –تحت مػاهقؿ قريبة: يؽثر الحديث حقلفا يف ُكتب التػسقر 

، "إخالق"مػفقم : مثؾ: الؿضامقـ التل تـدرج تحت -العؾقم الشرطقة

، والؿعاين التل تـدرج "الػقائد اإليؿاكقة"مػفقم وآستـباصات التل تـدرج تحت 

الؿذكقرة  ويظفر ذلؽ يف صقاغة طـاويـ الؿفارات، "الِؼقَؿ الرتبقية"مػفقم تحت 

 يف ثـايا البحث. 

ترتقب الؿباحث جاء ِوْفؼ هذا الرتتقب الؿذكقر يف الُخطَّة: ُأشقُر إلك أنَّ  -ج

قر يف الؼرآن -التل اشتؿؾْت طؾك آيات قصص العؿؾ الَخْقري-مراطاًة لرتتقب السُّ

 عثؿاين.الؽريؿ يف الؿصحػ ال

ة إٓ  واهلل الؿستعان، وطؾقف التُّؽالن، ومـف الفداية والتقفقؼ، وٓ َحْقل وٓ ققَّ

 بف. 
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 ِٓ خِاَلي لصخ وفبٌخ ع١ذٔب صوش٠ب ٌٍغ١ذح ِش٠ُ 
 

 ويشتؿؾ طؾك َمطؾبقـ

 

  ٍاإلمجال٘ آلٖات الٔكصَّٛ، ٔعِشض ُوَٕدض هلا.املطمب األٔه: املع ٜ 

 

   ;ِٙٗش ٍَّاعىٛ، ٔأثشِا يف الَعَىن ارَت َّاَسات ال  املطمب الجاٌ٘: امل

 وَ ٔخَماه ِزٓ الٔكصَّٛ. 
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 املطلب األول

ض ذلب. 
َ
ٛع

ُ
ض ِ

ْ
خ، ٚػش

َّ
 ادلؼىن اإلمجبيل ٠٢بد اٌمِص

  آلٖات الكشآُ الهشٖي اليت حتذَّثِت ُْ  عَ ِزٓ الٔكصَّٛ: أّٔلا: بٗا

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )قال تعالك: 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  جث مث ىث يث حج مج

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ڃ ڃ چ چ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ژ ڑ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ڱ ڱ ڱ ں  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 [41 - 37]آل طؿران: . (ں ڻ

  :لمىعٍٜ اإلمجال٘ آلٖات ِزٓ الٔكصَّٛ، وع عِشٍض ُوَٕدض هلا ُْ ّٗا: بٗا  ثاٌ
َرًة خالصة لؾعبادة   أن تؽقن ُمحرَّ

َ
، ورضل ـٍ فا بَؼُبقل َحَس تؼبَّؾ اهلل مريؿ مـ ُأمِّ

اها بؿا ُيصؾح أحق الفا: تربقًة وخدمة البقت: طؾك صغرها وأكقثتفا، وربَّاها وكؿَّ

وح، وَجَعَؾ زكريا وكان زوج خالتفا ومعروًفا بالُخُؾِؼ -طالقة َتشؿُؾ الجسَد والرُّ

 كافاًل لفا، وراطًقا مصالحفا: حتَّك شبَّْت وَتَرْطَرْطْت.  -والتَّْؼقى

َؿا دخؾ زكريا طؾقفا الؿحراب: وجد طـدها َخْقرا كثقرا ورزقا وافرا،  وكان ُكؾَّ

ري التابعقـ: وألقاكا مـ الطعام ٓ  ُتقجد يف مثؾ ذلؽ الققت: قال جؿاطٌة مـ ُمػسِّ
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كان يجُد طـدها فاكفة الصقػ يف الشتاء، وفاكفة الشتاء يف الصقػ، فقؼقل لفا: يا 

مريؿ مـ أيـ لؽ هذا؟ قالْت: هق مـ طـد اهلل الذي يرزق مـ يشاء مـ طباده بغقر 

 حساب.

َغفا لؾ َؾ اهلل طؾقفا بإرزاق وحقـؿا رأى زكريا حاَل مريؿ، وتػرُّ عبادة، وَتَػضُّ

القفقرة: دطا ربَّف أن يرزقف ولًدا صالًحا مثؾفا: قائاًل: إكَّؽ يا رب سؿقع لؽؾِّ ققل، 

ُق الـَّْػَس لقؽقَن لف مثؾفؿ:  ُمجقب لؽؾ دطاء صالح، ٕنَّ رؤية إوٓد الـجباء ُتَشقِّ

محراب طبادتف، وقالْت لف: إنَّ فخاصبتف الؿالئؽة وهق قائؿ يدطق اهلل، وُيصؾِّل يف 

ب يقحـا، وُيطَؾؼ طؾقف يف إكجقؾ متك:  ُرك بغالم اسؿف يحقك: وهق معرَّ اهلل ُيبشِّ

، ويحقك أيًضا سقد ققمف، وَمعصقم مـ الذكقب، وماكع كػسف «يقحـا الؿعؿداين»

 ُيقحك إلقف
ٌّ

ة يحقك بعد البشارة بقٓ -مـ شفقاهتا، وَكبل  دتف.وهذه بشارة ثاكقة بـُبقَّ

 ، ِـّ ب قائاًل: كقػ يؽقن لل ُغالم، وقد أصبحُت كبقر السِّ ولؽـ زكريا تعجَّ

وامرأيت طؼقؿ ٓ َتؾُد؟ فلجابف اهلل تعالك طـ صريؼ الؿالئؽة: كذلؽ اهلل يػعؾ ما 

يشاء: أي مثؾ ذلؽ الخؾؼ غقر الؿعتاد الحاصؾ مع امرأة طؿران: يػعؾ اهلل ما يشاء 

ف أن يجعَؾ لف طالمة تدلُّف طؾك الحؿؾ، ووجقد القلد يف الؽقن: فطؾب زكريا مـ ربِّ 

رور، أو لقشؽر تؾؽ الـعؿة، فجعؾ اهلل طالمة ذلؽ أٓ َيْؼدر  ًٓ لؾسُّ مـف: استعجا

مز بقد أو رأس أو  ة ثالثة أيام ُمتقالقة: إٓ باإلشارة والرَّ طؾك كالم الـَّاس مدَّ

كر والتؽبقر والتسبقح  يف هذه الحال ُصقال الققت، كحقهؿا، وأمَره بؽثرة الذِّ

 (1)وُخصقًصا يف الصباح والؿساء.

                                                           

، وأيسر التػاسقر، الشقخ أبق بؽر 219-214/ 3ُيـَْظر: التػسقر الؿـقر، د. وهبة الزحقؾل،  (1)

، والتػسقر الؿقسر، إطداد كخبة مـ أساتذة التػسقر، مجؿع الؿؾؽ ففد 314-1/311الجزائري، 

 .55 – 54لطباطة الؿصحػ الشريػ، ص: 
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 املطلب الجاني
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  :َّٚأّٔلا: وّاسٚ املتابعٛ املظتىش 

]آل  (ىئ ىئ ی ی ی)وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك: 

ىئ ىئ ): )َدلَّ َقْقُلُف -رحؿف اهلل–اإلمام الطاهر بـ طاشقر  [ ، قال37طؿران:

[ : َطَؾك َكاَلٍم َمْحُذوٍف، َأْي: 37]آل طؿران: (ی ی ی ی جئ حئمئ

َفَؽاَكْت َمْرَيُؿ ُماَلِزَمًة لِِخْدَمِة َبْقِت اْلَؿْؼِدِس، َوَكاَكْت َتَتَعبَُّد بَؿَؽان تتخذه لَفا مِْحَراًبا، 

ُد َتَعبَُّدَها،َوَكاَن َزَكِريَّاُء يَ  َفَقَرى َكَراَمًة َلَفا: َأنَّ ِطـَْدَها ِثَؿاًرا فِل َغْقِر َوْقِت ُوُجقِد  تََعفَّ

 (1)ِصـِْػَفا(.

طؾقف –يشقر إلك التعاهد والؿتابعة مـ سقدكا زكريا  "ُكؾََّؿا"فالتعبقر الؼرآين بـ 

كجاح الرتبقة، أو لؾسقدة مريؿ، وهذا َمْؾؿح يف غاية إهؿقة لؽؾ مـ يريد  -السالم

 كجاح إدارة العؿؾ الَخْقري.

ويظفر تطبقؼ وتػعقؾ هذه الؿفارة يف العؿؾ الَخقْري: مـ خالل الؿتابعة 

، والؿتابعة الؿستؿرة كذلؽ لحال الدائؿة لسقر العؿؾ يف ممسسات العؿؾ الَخقْري

ري: الؿـتػعقـ مـ العؿؾ الَخْقري: مـ حقث استحؼاقفؿ لالستػادة مـ العؿؾ الَخقْ 

                                                           

 . 236/ 3التحرير والتـقير، الشقخ الطاهر بـ طاشقر،  (1)

o  p 



 

 
 

 
 
 
 

  519  

بػّخ
َّ
اد إٌ
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فات الؿستػقديـ. َشد والِحؽؿة يف تصرُّ  ومـ حقث ُمراقبة الرَّ

كؿا يظفُر أثُر هذه الؿفارة طؾك العؿؾ الَخقْري يف صقرة الـجاح اإلداري: 

 الؿرتتِّب طؾك تػعقؾ مفارة الؿتابعة الؿستؿرة. 

  :ّٛٗا: وّاسٚ ٔدقَّٛ املالسع  ثاٌ

[ : 37]آل طؿران: (ی جئ حئمئ)وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك: 

لؿ يؽتِػ  -طؾقف السالم–حقث يظفر مـ هذا التعبقر الؼرآين البؾقغ أن سقدكا زكريا 

بؿجرد الزيارة والؿتابعة، بؾ: كان يالحظ أحقالفا ويدقِّؼ يف أمقرها، ويجد طـدها 

، وهؽذا يـبغل أن يؽقن الؿربِّل، -كؿا ذكر طؾؿاء التػسقر–إرزاق غقر الؿعتادة 

 ائؿ طؾك العؿؾ الَخْقري.وكذا الؼ

ويظفر تطبقؼ وتػعقؾ هذه الؿفارة يف العؿؾ الَخقْري: مـ خالل مالحظة أيِّ 

مجال ممسسات العؿؾ الَخْقري، والتعامؾ الؿـاسب مع جديٍد يطرُأ طؾك العؿؾ يف 

ات: سقاء طؾك مستقى العامؾقـ، أو طؾك مستقى الؿـتػعقـ  الؿْسَتجدَّ

ؾقكقات وتصرفات كؾِّ الداخؾقـ يف دائرة العؿؾ الؿستػقديـ، وكذلؽ مالحظة ُس 

 الَخْقري.

ـ مـ  ِـّ التؿؽُّ كؿا يظفُر أثُر هذه الؿفارة يف إدارة العؿؾ الَخقْري: مـ خالل ف

ات اتخاذ الؼرار الؿـاسب، بالشؽؾ الؿـاسب، يف الققت الؿـاسب،  تبًعا لؾُؿْسَتجدَّ

 التل تظفر كتقجة تػعقؾ مفارة ِدقَّة الؿالحظة. 

  :ثالّجا: وّاسٚ احملاطبٛ ٔالظؤاه 

]آل  (ىئ يئ جب حب خبمب)وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك: 

أمًرا طجقًبا غقر ُمعتاد  -طؾقف السالم–[ ، فعـدما ٓحَظ سقدكا زكريا 37طؿران:
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بخصقص إرزاق التل يجدها طـد السقدة مريؿ: استدطك ذلؽ سمالفا، 

ـْ   هل.وآستػسار طـ سبب ذلؽ، وهل َم

: أكا -كؿا يػعُؾ بعُض أولقاء إمقر والؿَدَراء–لؿ يرتْكفا وهق يؼقل يف كػسف 

 واثٌؼ مـ أخالقفا وٓ أحتاج لسمالفا!!!

 وٓ قال يف كػسف: لـ أسلَلفا حتَّك ٓ أجرح مشاطرها!!!

ٓبدَّ أن  -وكذا اإلدارة الـاجحة–ويف ذلؽ إشارة مفؿة إلك أن الرتبقة اْلُؿثؿرة 

ا حساب ُمستؿر، وسمال واستػسار طـ كؾ ما يحتاج إلك تقضقٍح وبقان يؽقَن فقف

 حال. 

مـ خالل ِحرص الؼائؿقـ طؾك  ويظفر تطبقؼ هذه الؿفارة يف العؿؾ الَخقْري:

إدارة العؿؾ الَخْقري طؾك السمال وآستػسار طـ كؾ ما يحتاج إلك تقضقٍح 

 وبقان.

ط العامؾقـ يف مجال العؿؾ كؿا يظفر أثُر هذه الؿفارة: يف التزام واكضبا

مـ الؿحتاجقـ –ويظفر كذلؽ يف حْرص الؿستػقديـ مـ العؿؾ الَخْقري الَخقْري، 

ف الرشقد الحؽقؿ فقؿا يحصؾقن طؾقف مـ ممسسات  -والضعػاء طؾك التصرُّ

ضقن لؾؿساءلة والؿحاسبة يف أي  العؿؾ الَخْقري، وذلؽ إلدراك الجؿقع بلهنؿ ُمعرَّ

 وقت.

  سٚ االطتىاع ٔاإلِصػاٞ لآلخشَٖ:سابّعا: وّا 

ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت )وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك: 

[ : حقث يظفر جؾًقا 37]آل طؿران: (حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث حج مج

والسقدة مريؿ، فؼد سلل، وهل  -طؾقف السالم–الحقار الذي داَر بقـ سقدكا زكريا 
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َ
بس

َ
ٙ

َ
  ادل

ْ
١
َ
ً اخل

َ
ّ

َ
آٟٔٚأصش٘ب يف اٌؼ

ْ
ش
ُ
ص اٌم

َ
ص

َ
 شٞ ِٓ خاَِلي اٌم

خ
َّ
ْأص١ٍِ١ِ

َ
خ ر

َّ
ِٛػ١

ُ
ٛض

َ
خ ِ

َ
اع

َ
 دِس

د، بؾ: تػاطؾ أجابْت، واستؿع سقدكا زكريا لإلجابة بعـاية،  ولؿ يؽـ استؿاع مجرَّ

، وهذا أمر أساس يف الرتبقة الؿثؿرة، -كؿا سقليت–مع إجابة السقدة مريؿ بنيجابقة 

ويعالج آفة مجتؿعقة خطقرة تتؿثَُّؾ يف وكذا يف اإلدارة الـاجحة لألطؿال الَخْقرية، 

يف  يف بعض البققت، وطدم آستؿاع إلك الؿرؤوسقـ طدم إتاحة الػرصة لؾحقار

 بعض ممسسات العؿؾ طؿقًما. 

ِحرص الؼائؿقـ طؾك ويظفر تطبقؼ هذه الؿفارة يف العؿؾ الَخقْري: مـ خالل 

إدارة العؿؾ الَخْقري طؾك آستؿاع لؿرؤوسقفؿ يف العؿؾ، وآستؿاع كذلؽ 

 لؾػئات الؿستػقدة مـ العؿؾ الَخْقري والؿستفدفة مـف.

ضا  كؿا يظفُر أثُر هذه الؿفارة يف شققع جق احة والرَّ بقـ العامؾقـ يف مجال الرَّ

العؿؾ الَخْقري، وكذا يف أوساط الؿستػقديـ والؿـتػعقـ مـ العؿؾ الَخْقري، 

 وذلؽ كتقجة لتػعقؾ َمفارة آستؿاع واإلْصغاء لمخريـ، وإشاطة ثؼافة الحقار. 

  ٘وع خاوّظا: وّاسٚ االطتفادٚ وَ وكٕالت ٔوٕاقف اآلخشَٖ، ٔالتفاعن اإلجياب

 أسذاخ سٗاتّي:

ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث )وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك: 

 [(.37]آل طؿران: (ٱ ٻ ٻ ٻٻ مج يث حج

قال الشقخ أبق بؽر الجزائري: )مـ هداية أياِت آطتباُر بالَغْقر: إْذ زكريا َدَطا 

ا َرَأَى َكَرامة اهلل تعالك لؿريؿ( ٱ )ف ققلف تعالك ، وهق ما أشار إلق(1)بالقلد َلؿَّ

طؾقف –[ : إْذ تدلُّ طؾك تػاطؾ سقدكا زكريا 38]آل طؿران: (ٻ ٻ ٻٻ

بنيجابقة مع مققػ وحالة السقدة مريؿ: مع إخذ يف آطتبار أنَّ سقدكا  -السالم

ِـّ مـ السقدة مريؿ،  زكريا رجؾ، والسقدة مريؿ امرأة، سقدكا زكريا أكرُب يف السِّ
                                                           

 .1/314أيسر التػاسقر، الشقخ أبق بؽر الجزائري،  (1)
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ؾ  برطاية وتربقة السقدة مريؿ، ولؿ يؿـعف شلء مـ ذلؽ: مـ سقدكا زكريا هق الؿتؽػِّ

 آستػادة مـ ققلفا والتَّػاطؾ بنيجابقة مع كالمفا. 

وهذا يدلُّ طؾك أهؿقة اِْهتِبال الػقائِد التل تظفُر لؾعاقؾ مـ خالل: مؼقٓت 

 أخريـ، وأحداث حقاهتؿ، أيًّا كان هذا أَخر، بدون كِبٍْر أو استـؽاف. 

مـ خالل دراسة التَّجارب  ػعقؾ هذه الؿفارة يف العؿؾ الَخقْري:ويظفُر ت

السابؼة والؿختؾػة لؾؿمسسات العامؾة يف هذا الؿجال، وآستػادة مـ مسقرهتا 

وكتائجفا، وآستػادة مـ كؾ الخربات التل طؿؾْت يف هذا الؿجال، والتعاصل 

 بنيجابقة مع كؾ هذه الـتائج والخربات. 

ذه الؿفارة يف اختصار إوقات الؽثقرة، وتقفقر الثروات كؿا يظفُر أثُر ه

رات القفقرة  التل قد تضقُع كتقجة التَّجارب بدون سابؼ خربة، والتل سقتؿُّ والؿؼدَّ

تقفقرها واستثؿارها بدون هْدٍر: طـد تػعقؾ َمفارة آستػادة مـ تجارب أخريـ، 

 والتَّعاصل بنيجابقة مع أحداث حقاهتؿ. 

حصقل الَخْقرات وإرزاق لؾعامؾقـ يف أثُر هذه الؿفارة كذلؽ يف كؿا يظفُر 

ة أنَّ العؿؾ  مجال العؿؾ الَخْقري، والؼائؿقـ طؾقف: حقث ضفر مـ خالل هذه الِؼصَّ

الَخْقري سبٌب مـ أسباب حؾِّ الؿشاكؾ آجتؿاطقة: إذ قد يؽقن مـ أسباب 

ويف ذلؽ حٌؾ لؿشؽؾة ، -كؿا حصؾ يف قصة سقدكا زكريا-حصقل الرزق بإبـاء 

ق بققت بعض الؿسؾؿقـ: أٓ وهل مشؽؾة  مـ الؿشاكؾ آجتؿاطقة التل تمرِّ

 وطدم اإلكجاب.  "الُعْؼؿ"

إكَّف بتػعقؾ وتطبقؼ الؿفارات السابؼة: تحصؾ كػالة ورطاية  ويؿؽـ الؼقل:

القتامك والؿحتاجقـ وكؾ َمـ ٓ طائؾ لف: بشؽؾ تربقي ممسسل مـظَّؿ، ويحصؾ 

صالٌح -بؽؾ يؼقـ-ويرتتَّب طؾك ذلؽ يف إدارة ممسسات العؿؾ الَخْقري، كجاٌح 

 وإصالٌح اجتؿاطل كبقر يف اتجاهات كثقرة ومتعددة. 
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َ
 ِٓ خاَِلي لصخ ئلبِخ اخلضش جلذاس ا١ٌ

 

 ويشتؿؾ طؾك َمطؾبقـ

 

  املعٍٜ اإلمجال٘ آلٖات الٔكصَّٛ، ٔعِشض ُوَٕدض هلا. طمب األٔه:امل 

 

  :ٌِ٘ٗشٙ;  املطمب الجا َّاعىٛ، ٔأثشِا يف الَعَىن ارَت َّاَسات ال  امل

 وَ ٔخَماه ِزٓ الٔكصَّٛ.
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 املطلب األول

ض ذلب. 
َ
ٛع

ُ
ض ِ

ْ
خ، ٚػش

َّ
 ادلؼىن اإلمجبيل ٠٢بد اٌمِص

 
  آلٖات الكشآُ ال ُْ  هشٖي اليت حتذَّثِت عَ ِزٓ الٔكصَّٛ:أّٔلا: بٗا

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )قال تعالك: 

ڌ ڎ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 [78 - 77]الؽفػ: . (ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )وقال تعالك: 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ 

 [82]الؽفػ: [. 82]الؽفػ: (ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

  :لمىعٍٜ اإلمجال٘ آلٖات ِزٓ الٔكصَّٛ، وع عِشٍض ُوَٕدض هلا ُْ ّٗا: بٗا  ثاٌ

، -قِقَؾ إكَّفا إكطاكقة-اكطؾَؼ مقسك والخضُر يف َسػرهؿا: حتَّك إذا َأَتَقا أهَؾ قرية

قػ القاجَب لفؿا، فَلَبْقا أن  ووصالها يف الؾقؾ والجق بارد: فَطَؾَبا مـفؿ صعاَم الضَّ

فقجد مقسك والخضُر يف الؼرية ِجداًرا يريُد أن يسؼَط: فلقامف الخضُر ُيَضقُِّػقهؿا، 

وأصؾحف، فؼال مقسك لف: لق شئَت ٓتخذَت طؾقف أجًرا ُمؼابؾ إصالح هذا 

قافة، وهـا قال الخضُر  ـَا مـ الضِّ الجدار: ٓسقَّؿا أنَّ أهؾ هذه الؼرية لؿ يعطقكا حؼَّ

ْدَت إكَّؽ إذا سللتـل بعد حادثة قتؾ لؿقسك: هذا فِراق بقـل وبقـؽ، ٕكَّؽ تعفَّ 

o  p 
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َ
بس

َ
ٙ

َ
  ادل

ْ
١
َ
ً اخل

َ
ّ

َ
آٟٔٚأصش٘ب يف اٌؼ

ْ
ش
ُ
ص اٌم

َ
ص

َ
 شٞ ِٓ خاَِلي اٌم

خ
َّ
ْأص١ٍِ١ِ

َ
خ ر

َّ
ِٛػ١

ُ
ٛض

َ
خ ِ

َ
اع

َ
 دِس

الغالم طـ شلء أن ٓ تطؾب ُصحبتل، وها أكت قد سللتـل، ففذا وقت فراقؽ، 

وسلخربك بتلويؾ ما لؿ تستطع طؾقف صربًا مـ خرق السػقـة وقتؾ الغالم وإقامة 

 الجدار.

وكان تحتف ثؿ أخربَ الخضُر مقسك بلنَّ الجدار كان لُغالمقـ َيتِقَؿْقـ يف الؿديـة، 

ْشِد، ويستخرجا  َـّ الرُّ َكـٌْز لفؿا، وكان أبقهؿا صالًحا، فلراد اهلُل أن يبؾَغ الغالمان س

 (1)كـزهؿا: رحؿة مـ اهلل هبؿا.

 

 

 

                                                           

، وأيسر التػاسقر، الشقخ أبق بؽر الجزائري، 11-9/ 16ُيـَْظر: التػسقر الؿـقر، د.وهبة الزحقؾل،  (1)

، والتػسقر الؿقسر، إطداد كخبة مـ أساتذة التػسقر، مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة 3/277-279

 .312الؿصحػ الشريػ، ص: 
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  اب٘ الفعَّاه وع األسذاخ:أّٔلا: وّاسٚ التعاون اإلجي 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك: 

وهق الؼائؿ بالعؿؾ –[ : حقث ضفرْت إيجابقة الخضر 77]الؽفػ: (چچ

ة طـدما أقام جدار الَقتِقَؿقْـ بعد أن كان آياًل لؾسؼقط:  -الَخْقري يف هذه الِؼصَّ

قا طؾقف –فة القاجب لؾخضر وسقدكا مقسك بالرغؿ مـ َمـِْع أهؾ الؼرية حؼَّ الضِّ

 . -السالم

َرْصد الؽقارث ويظفر تػعقؾ هذه الؿفارة يف العؿؾ الَخقْري: مـ خالل 

:كسؼقط –وإزمات والؿحـ: التل تحصؾ لؾضعػاء، والؿحتاجقـ يف الؿجتؿع

ْقر، وغقرها ، وآهتؿام بلهؾفا، والعؿؾ طؾك تخػقػ -البققت، وحقادث السَّ

 فا بؼدر اإِلْمؽان.اْلُؿَصاِب فق

والؽقارث كؿا يظفُر أثُر هذه الؿفارة يف تخػقػ أو زوال أثر الؿحـ 

ًٓ بلول،  وترسقخ ُروح التػاطؾ وإزمات: طـ كثقر مـ فئات الؿجتؿع أو

بال -: وهذا سقـعؽس طؾك الؿجتؿع اإليجابل، والحرص طؾك إصالح القاقع

 تؽاتًػا وتراحًؿا وسالًما ومقدًة. -شؽ

o  p 
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  ٌّٗا: وّاسٚ اختار الكشاسات اذتامسٛ; عٍذ ٔدٕد ُوكتطٗاتّا:ثا 

 (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ)وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك: 

[ : حقث كان قرار الخضر حاسًؿا بالػراق: طـدما لؿ يؾتزم سقدكا 78]الؽفػ:

ڑ ڑ )بشرط ُصحبتف لؾخضر، الؿتؿثِّؾ يف ققلف تعالك:  -طؾقف السالم–مقسك 

 ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں گ ڳ ڳ ک ک ک ک گ گ گ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 - 66]الؽفػ: . (﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮲

71] 

–طـد اتخاذ الؼرارات الحاسؿة  ويظفر تػعقؾ هذه الؿفارة يف العؿؾ الَخقْري:

ْطب، أو الؿـع، أو التلجقؾ، أو الـؼؾ،  طؾك اختالففا: كالتؽريؿ، أو الػْصؾ، أو الشَّ

طـد وجقد أسباهبا يف الققت الؿـاسب، وبالشؽؾ الؿـاسب، سقاء يف -غقر ذلؽو

 مجال العامؾقـ، أو مجال الؿستػقديـ مـ العؿؾ الَخْقري.

كؿا يظفُر أثُر هذه الؿفارة: يف التزام واكضباط العامؾقـ يف مجال العؿؾ 

وذلؽ : الَخقْري، والؿستػقديـ مـف، ويظفر كذلؽ يف كجاح إدارة العؿؾ الَخقْري

إلدراك الجؿقِع بلنَّ الؼرارات الحاسؿة سقتؿُّ اتخاذها طـد وجقد مؼتضقاهتا بدون 

 تراٍخ أو هتاون. 

  :ٛثالّجا: وّاسٚ سظَ العشض ٔالتعمٗن; ألطباب الكشاسات اذتامس 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك: 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

 [ : 82ػ:]الؽف (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ
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سبب إقامتف لؾجدار، ذلؽ  -طؾقف السالم–حقث ذكر الخضر لسقدكا مقسك 

السبب اْلُؿَتَؿثُِّؾ يف أنَّ الجدار كان لغالمقـ َيتِقَؿْقـ، وكان تحتف كـز لفؿا، وكان 

َـّ الرشد، ويستخرجا كـزهؿا: رحؿة  أبقهؿا صالًحا، فلراد اهلُل أن يبؾَغ الغالمان س

 مـ اهلل هبؿا.

–اٍف ما يف بقان الخضِر مـ الجقاب الؽايف طؾك سمال سقدكا مقسك وغقر خ

ـِ العرض،  -كذلؽ-، وغقر خاٍف -طؾقف السالم ما يف بقان الخضِر مـ ُحْس

 والتعؾقؾ القايف لسبب الؼرار الحاسؿ بالُػراق.

ويظفر تػعقؾ وتطبقؼ هذه الؿفارة يف العؿؾ الَخقْري: طـد اتخاذ الؼرارات 

مؼتضقاهتا: إْذ ٓبد مـ تعؾقؾفا وَتْسقيغفا بشؽٍؾ كاٍف واٍف:  طـد وجقد الحاسؿة

لتحؼقؼ الصراحة والقضقح والشػافقة والؿؽاشػة مـ ِجَفٍة: ولتحؼقؼ استػادة 

الجؿقع مـ هذه الؼرارات، وأسباهبا يف مستؼبؾ ممسسات وهقئات والعامؾقـ يف 

 مجال العؿؾ الَخْقري: مـ جفة أخرى.

بقـ العامؾقـ يف فارة يف كشر الؿعرفة والبقان، وآستػادة كؿا يظفُر أثُر هذه الؿ

مجال العؿؾ الَخْقري، وكذا يف أوساط الؿستػقديـ والؿـتػعقـ مـ العؿؾ 

الَخْقري: وذلؽ كتقجة لتػعقؾ مفارة العرض والتعؾقؾ ٕسباب الؼرارات 

الحاسؿة: حقث سقرتتب طؾك ذلؽ استػادة الؽؾِّ مـ إخطاء، ومـ َتراُكؿ 

 طؾك صالح الؿجتؿع بشؽؾ طام. -بال شؽ–خربات، وهذا ما سقـعؽس أثره ال

احة الـػسقة، وآصؿئـان  -كذلؽ-ويظفر أثر هذه الؿفارة  يف إشاطة الرَّ

طـد كؾ الػئات الؿقجقدة يف مجال العؿؾ الَخقْري: كتقجة لشعقر الجؿقع  والرضا:

 ارات يتؿُّ اتخاذها.بالشػافقة والقضقح الؽامؾ: طـد معرفتفؿ ٕسباب أيِّ قر
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  :سابّعا: وّاسٚ اذتفاظ عمٜ املٕاسد املٍَتَعَشٚ لمُىشتادني 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك: 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

 [. 82]الؽفػ: (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ

: )وهدُم الجداِر -رحؿف اهلل–( ـه1436قال الدكتقر وهبة الزحقؾل )ت: 

َلقٌن مـ ألقان تقفقر الثروة الؿـتظرة لَقتِقٍؿ أو ضعقػ مـ اإللف الرحقؿ وإقامتف: 

 (1)بعباده الضعػاء(.

طدم اقتصار ويظفر تػعقُؾ وتطبقؼ هذه الؿفارة يف العؿؾ الَخقْري: مـ خالل 

فِْؽر الؼائؿقـ طؾك ممسسات العؿؾ الَخْقري طؾك َحْصر العؿؾ الَخْقري يف الَعطاء 

التؼؾقدي فؼط، بؾ: يؽقن هـاك َمَساٌر لؾعؿؾ الَخْقري يف  -ـلالؿاديِّ أو الَعقْ -

جاكب الِحَػاظ طؾك الثروات ، وَمَساٌر يف جاكب تقجقِف صاقاِت وُقدرات الؿحتاجقـ

 جاكب تـؿقة وتثؿقر الؿقارد الؿقجقدةأو الؿتققَّعة لؾؿحتاجقـ، ومساٌر يف  الؿـتظرة

 يف َيِد الؿحتاجقـ.

طـد استػادة الضعػاء رة يف العؿؾ الَخقْري: كؿا يظفُر أثُر هذه الؿفا

والؿحتاجقـ ُمستؼباًل مـ الؿقارد والثروات: التل حافظْت لفؿ طؾقفا ممسسات 

العؿؾ الَخْقري، أو طؿؾْت طؾك تـؿقتفا وتثؿقرها ٕصحاهبا، وهذا سقـعؽُس طؾك 

، كثقر مـ فئات الؿجتؿع، ويؽقن لف أثره اإليجابل: صالًحا، وإصالًحا، ورخاءً 

ا، ومحبًة.  وسعًة يف العقش وإرزاق، وودًّ

 

                                                           

 . 18-17/ 16التػسقر الؿـقر، د.وهبة الزحقؾل،  (1)
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 ويشتؿؾ طؾك َمطؾبقـ

 

  :املعٍٜ اإلمجال٘ آلٖات الٔكصَّٛ، ٔعِشض ُوَٕدض هلا. املطمب األٔه 

 

  ِٗشٙ; املطمب ال َّاعىٛ، ٔأثشِا يف الَعَىن ارَت َّاَسات ال  جاٌ٘: امل

 الٔكصَّٛ. وَ ٔخَماه ِزٓ
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 ادلطٍت األٚي

ض ذلب. 
َ
ٛع

ُ
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خ، ٚػش

َّ
 ادلؼىن اإلمجبيل ٠٢بد اٌمِص

 

  :َّٛآلٖات الكشآُ الهشٖي اليت حتذَّثِت عَ ِزٓ الٔكص ُْ  أّٔلا: بٗا

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )قال تعالك: 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۉ

جب حب  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ۈئ ېئ ېئ

خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  مخ جس حس خس مس حص مص جض حض حخ

 [ 98 - 93]الؽفػ: . (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

  :لمىعٍٜ اإلمجال٘ آلٖات ِزٓ الٔكصَّٛ وع عِشٍض ُوَٕدض هلا ُْ ّٗا: بٗا  ثاٌ

يـ: وهؿا  واصَؾ ذو الؼركقـ صريؼُف يف الَغزو والػتح: حتَّك إذا بؾَغ بقـ السدَّ

ا  ا بؾَغ ذلؽ: بـك ذو الؼركقـ سدًّ جبالن بلقصك الشؿال الشرقل لألرض، فؾؿَّ

طظقًؿا: َحاَل بف ُدون غزِو يلجقج وملجقج لإلقؾقؿ الؿجاور لفؿ: وُهؿ َققٌم ٓ 

ٍة وُبطٍء كبقريـ.يػفؿقن ما ُيؼال لفؿ ويخاصبقن بف: إ  َّٓ بشدَّ

اُن الؿـطؼة الشؿالقة الشرققة مـ إرض لذي الؼركقـ إفساد  وقد َشَؽا ُسؽَّ

يلجقج وملجقج يف إرض: بالؼتؾ وإكؾ والتَّدمقر والتَّخريب، وَطرضقا طؾقف 

 أجًرا طؾك أْن يجعَؾ بقـفؿا حاجًزا ققًيا مـقًعا.

o  p 
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 لف مـ الؿال الؼقة والسؾطان َخْقٌر مـ فلجاهبؿ ذو الؼركقـ بلنَّ ما أططاه اهلل

أجرهؿ الذي طرضقه طؾقف، وصؾب مـفؿ أن ُيعقـقه بؿا طـدهؿ مـ ققة إبدان: 

بِـَِة  ا ققًيا، وقال لفؿ: آتقين بِؼَطِع الحديد: كؾُّ قِطعة كالؾَّ حتَّك يجعَؾ بقـفؿ سدًّ

، ويْبـل، حتَّك ارتػَع الؿضروبة، فجاءوا بف إلقف، فلخذ يضُع الحجارَة وقَِطَع الحديد

البـاء، فَساَوى بقـ جاكبل الجبؾقـ، وقال لفؿ اكػخقا الـَّاَر طؾك الحديد، حتَّك إذا 

جعؾف كاًرا، قال آتقين بالـُّحاس الؿذاب ُأْفرغ طؾقف قِطًرا، فلتقه بف، فلفرغ طؾقف مـ 

أن الِؼطر ما جعؾف كلكَّف صػقحة واحدة مـ ُكحاس، فؿا استطاع يلجقج وملجقج 

ا كظَر ذو الؼركقـ إلقف  ، وما استطاطقا لف َخرًقا مـ أسػؾف، فؾؿَّ يعؾقا فقق هذا السدِّ

 وطؾك الـَّاس، وقال: فنذا جاء 
َّ

وهق جبؾ شامخ: قال: هذا مـ َأَثِر رحؿة ربل طؾل

َوْطُد ربل بخروج يلجقج وملجقج طـد قرب الساطة، جعَؾ اهلل هذا الجبَؾ ُتراًبا 

ـٌ ٓ َمحالة.ُمساوًيا لألرض، هذ  (1)ا وطد اهلل وهق كائ

 

 

 

                                                           

، وأيسر التػاسقر، الشقخ أبق بؽر الجزائري، 28-26/ 16ُيـَْظر: التػسقر الؿـقر، د.وهبة الزحقؾل،  (1)

، والتػسقر الؿقسر، إطداد كخبة مـ أساتذة التػسقر، مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة 3/283-286

 .314 – 313الؿصحػ الشريػ، ص: 
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 املطلب الجاني

شٞ؛ 
ْ
١
َ
ً اخل

َ
ّ

َ
بػّخ، ٚأصش٘ب يف اٌؼ

َّ
اد إٌ

َ
بس

َ
 ادلٙ

خ. ِٓ خاَِلي ٘زٖ 
َّ
 اٌمِص

  :َٖأّٔلا: وّاسٚ االطتىاع ٔاإلصػاٞ لآلخش 

ې ې ې ې ى ى ائ )وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك: 

[ ، وتظفر 94]الؽفػ: (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

بجالء ووضقح: يف استؿاع ذي الؼركقـ لؿشؽؾة همٓء الؼقم الؿقجقديـ بقـ 

ْيـ، وشؽقاهؿ مـ إفساد يلجقج وملجقج.  السدَّ

ِحرص ويظفر تػعقؾ وتطبقؼ هذه الؿفارة يف العؿؾ الَخقْري: مـ خالل 

ػئات الؼائؿقـ طؾك إدارة العؿؾ الَخْقري طؾك آستؿاع لؾعامؾقـ، وكذا ال

 الؿستػقدة مـ العؿؾ الَخْقري.

كؿا يظفُر أثُر هذه الؿفارة يف العؿؾ الَخقْري يف آرتؼاء بؿستقى التعامؾ 

: حقث يتؿُّ اإلصغاء وآستؿاع لمخريـ، وهذا يرتتُب طؾقف كثقر مـ اإلكساين

 أثار الؿجتؿعقة: مـفا: احرتام كؾِّ وجفات الـَّظر، وآستؿاع لؾؿعؾقمات الؽافقة

التل ُتساطد طؾك أخذ الؼرارات الصحقحة، ومعرفة سؾبقات أخريـ، وتصقيب 

إخطاء، وآستػادة مـ خربات أخريـ، وغقر ذلؽ مـ فقائد آستؿاع 

واإلصغاء: وكؾ ذلؽ لف أثره اإليجابل طؾك التَّعامالت داخؾ الؿجتؿع صالًحا 

ًما.  ورقًقا وتؼدُّ

o  p 
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  ّٗا: وّاسٚ َتطٕٖع إوهاٌات ا ِٗشٙ; لتشكٗل ثاٌ ملٍتفعني وَ العىن ارَت

 بػٗتّي:

 (ی ی جئ حئ مئ ىئ)وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك: 

[ : حقث صؾب مـفؿ ذو الؼركقـ أن ُيعقـقه ويشاركقا معف يف العؿؾ 95]الؽفػ:

بؼقة أبداهنؿ: حتَّك يستطقع إقامة الحاجز الذي يحقل بقـفؿ وبقـ يلجقج وملجقج: 

 إفساد يلجقج وملجقج إلقفؿ.وحتَّك يؿـع وصقل 

: )وهذا بداية الـجاح يف العؿؾ: فننَّ -اهلل رحؿف–قال الدكتقر وهبة الزحقؾل 

الؼقم لق جؿعقا لف خرًجا لؿ ُيعـْف أحٌد، ولَتَرُكقه َيْبـل، فؽان طقُكفؿ أسرَع يف إكجاز 

 (1) العؿؾ وإكجاح الؿشروع(.

الؿـتػعقـ والؿستػقديـ مـ  ويظفر تػعقؾ وتطبقؼ هذه الؿفارة: مـ خالل دطقة

وصاقاهتؿ، وجفقدهؿ الؿتاحة يف إطؿال  العؿؾ الَخقْري لؾؿشاركة: بؼدراهتؿ،

 والؿشروطات التل ُتـِجُز احتقاجاهتؿ داخؾ ممسسات العؿؾ الَخْقري. 

كؿا يظفُر أثُر هذه الؿفارة يف العؿؾ الَخقْري: يف تحقيؾ الؿستػقديـ مـ العؿؾ 

ْؾبقَّة، ودائرة إخذ والتؾؼِّل، وآستؼبال فؼط لؾعؿؾ الَخقْري الَخقْري مـ قالب ال سَّ

ودائرة الؿشاركة والتعاون  : إلك قالب اإليجابقة-مـ تربطات مادية أو طقـقة مثاًل –

 والؿساهؿة يف تحؼقؼ الَخْقر لفؿ، والـفقض بحالفؿ.

العؿؾ  إن تؿَّ الحرص طؾك َترسقخف يف ممسسات–وهذا أثٌر لف أهؿقتف البالغة 

يف صالح الؿجتؿع: حقث سقجعؾ الػئات الؿستػقدة مـ العؿؾ  -الَخْقري

: ٕكَّفا بعد فرتة ستؽقن قادرة طؾك آكتػاء بذاهتا، "فئات ممقتة"الَخْقري 

                                                           

 . 32/ 16التػسقر الؿـقر، د.وهبة الزحقؾل،  (1)
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وستخرج مـ دائرة الؿستػقديـ مـ العؿؾ الَخْقري، لُتػسح الؿجال لػئات أخرى: 

َخْقري: وبذلؽ سقمول إمُر يف هل إَْولك بآستػادة مـ ممسسات العؿؾ ال

ـ حالِة الؿجتؿع: كػسًقا، ومادًيا، وسؾقكًقا، واقتصادًيا، ويف شتَّك  الـفاية إلك تحسُّ

 الؿجآت.

  :ٛثالّجا: وّاسٚ تعضٖض ُسٔح العىن ادتىاع٘ ٔاملؼاسن 

 (ی ی جئ حئ مئ ىئ)وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك: 

ْؾبقَّة والؽسؾ، [ : حقث لؿ يجعؾ ذو ا95]الؽفػ: لؼركقـ همٓء الؼقَم يف دائرة السَّ

ْدم: بُروح العؿؾ الجؿاطل الذي  بؾ: دطاهؿ إلك التعاون معف والؿشاركة يف بـاء الرَّ

 سقـتػع بف الجؿقع ويعقُد أثره طؾقفؿ.

ويظفر أثر هذه الؿفارة يف العؿؾ الَخقْري: يف ترسقخ أهؿقة آجتؿاع والتعاون 

كقد طؾك بركتفؿا وأثرهؿا الشامؾ طؾك الؿجتؿع بلكؿؾف، والتل يف الؿجتؿع،

 والتحذير مـ اْلَؿْقِؾ إلك حقاة الُعزلة وآكػراد وآكطقائقة وإكاكقة.

  :سابّعا: وّاسٚ التٍعٗي ٔالتدطٗط لمعىن 

جب حب خبمب ىب يب جت حت خت )وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك: 

حقث يظفر [ : 96]الؽفػ: (مت ىتيت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ

ْدم: ِوْفؼ ُخطقات ومراحؾ  بقضقح أنَّ ذا الؼركقـ خطَّط وكظَّؿ العؿؾ يف إقامة الرَّ

  -: وفؼ ما تؿَّ َطرُضف يف بقان الؿعـك اإلجؿالل–مرتَّبة وُمـظَّؿة ومدروسة 

   خاوّظا: وّاسٚ اطتدذاً ننِّ املعاسف ٔالعمًٕ املتاسٛ; يف تٍفٗز العىن

ِٗشٙ:  ارَت

جب حب خبمب ىب يب جت حت خت )ُمستػادة مـ ققلف تعالك: وهذه الؿفارة 
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[ : حقث 96]الؽفػ: (مت ىتيت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ

استخدم ذو الؼركقـ الؿعارف الؿتاحة لديف: طـ خقاص الحديد، والـحاس، 

ُدود الؿـقعة  : خالل ققامف هبذا -وغقر ذلؽ مـ الؿعارف-والـَّار، وكقػقة بِـاء السُّ

ْدم.  العؿؾ وبـائف لؾرَّ

  دّطا: وّاسٚ إصتاص العىن باسرتاف ٔإتكاُ:طا 

مخ جس حس خس مس حص )وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك: 

، وأنَّ 97]الؽفػ: (مص جض [ : حقث يتضح مـ هذا الـص الؼرآين أنَّ العؿؾ قد تؿَّ

ذا الؼركقـ أكجز بـاء هذا السد الؿـقع، ولؿ يؽـ مجرد إكجاز، بؾ: كان إكجاز العؿؾ 

رتافقة واإلتؼان، ودلقؾ هذا اإلتؼان وهذه آحرتافقة أنَّ يلجقج متؿقًِّزا بآح

وملجقج ما استطاطقا أن يصعدوا ويرتؼقا فقق هذا السدِّ الؿـقع بعد بـائف، وما 

 استطاطقا أن يخرققه مـ أسػؾف. 

ويظفر تػعقؾ وتطبقؼ الؿفارات السابؼة: مـ خالل حْرص الؼائؿقـ طؾك 

دارة هذه الؿمسسات: وْفؼ ُخَطٍط ُمـظَّؿة ممسسات العؿؾ الَخقْري طؾك إ

بحقث يظفر فقفا آستػادة مـ كؾِّ الُعؾقم ، -بعقًدا طـ العشقائقة–وَمْدُروسة

والؿعارف الحديثة، مع التلكقد طؾك إكجاز هذه الُخَطِط ِوْفَؼ تقققتات محددة 

 باحرتافقة وإتؼان.

ي ادة والتؿقُّز: يف كؾ دوائر كؿا يظفر أثر هذه الؿفارات: يف تحؼقؼ الَجقدة والرِّ

حقث إنَّ العؿؾ الَخْقري الذي يظفر فقف التخطقط والتـظقؿ الجقد، العؿؾ الَخقْري: 

واستخدام كؾِّ العؾقم الحديثة والخربات الؿتاحة، مع اإلكجاز واإلتؼان: ٓبدَّ أْن 

 ى. يؽقن طؿاًل رائًدا ومتؿقًزا، ومثاًل وقدوًة لؽؾِّ إطؿال والؿمسسات إُخر

الؿتؿثِّؾ يف: الجقدة  :"الؽقْػ"كؿا َتؾػُت هذه الؿفارات إكظار لالهتؿام بــ 
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الؿتؿثِّؾ يف: : "الؽؿِّ "وطدم آقتصار طؾك آهتؿام بــ واإلتؼان وتحسقـ العؿؾ، 

 العدد.

التل كجدها ضاهرة يف البقان الؼرآين: يف  -ققؿة آهتؿام بالؽْقػ–تؾؽ الؼقؿة 

[ : حقث طبَّر 2]الؿؾؽ: (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿڀ ڀ )ققلف تعالك: 

أيؽؿ "[ ، ولؿ يؼْؾ: 7]هقد: (ڦ ڄ ڄڄ)بؼقلف  -سبحاكف وتعالك–الحؼُّ 

، لؾتدلقؾ طؾك أن الِعربة إكََّؿا هل بُحْسـ العؿؾ وجقدتف: ٓ بعدده "أكثُر طؿاًل 

 وكثرتف بدون تجقيٍد وإْتؼاٍن وإحسان.
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 املبحح الرابع
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 ويشتؿؾ طؾك َمطؾبقـ

 

  .املطمب األٔه: املعٍٜ اإلمجال٘ آلٖات الٔكصَّٛ، ٔعِشض ُوَٕدض هلا 

 

   ;ِٙٗش َّاعىٛ، ٔأثشِا يف الَعَىن ارَت َّاَسات ال  املطمب الجاٌ٘: امل

 صَّٛ.وَ ٔخَماه ِزٓ الٔك
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 املطلب األول

ض ذلب. 
َ
ٛع

ُ
ض ِ

ْ
خ، ٚػش

َّ
 ادلؼىن اإلمجبيل ٠٢بد اٌمِص

  :َّٛآلٖات الكشآُ الهشٖي اليت حتذَّثِت عَ ِزٓ الٔكص ُْ  أّٔلا: بٗا

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )قال تعالك: 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ چ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڑ ڑ ک ک 

ہ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

﮸  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ېئ ېئ ىئ  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

]الَؼَصص: . (ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

23 - 28]  

  لمىعٍٜ اإلمجال٘ آلٖات ِزٓ الٔكصَّٛ وع عِشٍض ُْ ّٗا: بٗا   ُوَٕدض هلا: ثاٌ

، َوَجَد طؾقف جؿاطًة مـ "مديـ"ماَء  -طؾقف السالم–لؿا َوصَؾ سقدكا مقسك

الـَّاس يسؼقن مقاشقفؿ، ووجَد مـ ُدون تؾؽ الجؿاطة امرأتقـ ُمـػردتقـ طـ 

الـَّاس، َتْحبسان غـَؿفؿا طـ الؿاء: لَعْجزهؿا وضعػفؿا طـ ُمزاحؿة الرجال، 

ا رآهؿا وتـتظران حتَّك تـصرَف طـف مقاش ل الـَّاس، ثؿ تسؼقان ماشقتفؿا، فؾؿَّ

o  p 
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

رقَّ لفؿا، ثؿ قال: ما شلكؽؿا؟ قالتا: ٓ كستطقع ُمزاحؿة  -طؾقف السالم-مقسك 

الرجال، وٓ كسؼل حتَّك يسؼل الـَّاس، وأبقكا شقخ كبقر، ٓ يستطقع أن يسؼل 

ؿ تقلك لؾؿرأتقـ ماشقتفؿا، ث -طؾقف السالم–ماشقتف: لَضْعػف وكربه، فسؼك مقسك

 مِـ أيِّ َخقْر كان 
َّ

إلك ضؾِّ شجرة فاستظؾَّ هبا وقال: رب إين ُمػتؼر إلك ما تسققف إلل

 كالطعام وغقره، وكان قد اشتدَّ بف الجقع.

َتْقـ َسَؼَك مقسك لفؿا، تسقر إلقف  -طؾقف السالم–ثؿ جاءْت إحدى الؿرأتقـ الؾَّ

–قِؽ الَغـؿ لـا، فؿضك مقسكيف َحَقاٍء، قالت: إنَّ أبل يدطقك لقؽافئؽ طؾك َسؼْ 

معفا إلك أبقفا، فؾؿا جاء أباها وقصَّ طؾقف َقَصَصف مع فرطقن وققمف،  -طؾقف السالم

قال لف أبقها: ٓ َتَخْػ كجقَت مـ الؼقم الظالؿقـ، وُهْؿ فرطقن وققمف: إْذ ٓ 

ُسؾطان لفؿ بلرضـا، وقالت إحدى الَػتاَتْقـ ٕبقفا: يا أبِت استلجره لقرطك لؽ 

طل: الؼقي طؾك حْػظ ماشقتؽ، إمقـ الذي ٓ م اشقتؽ: إنَّ َخْقر مـ تستلجره لؾرَّ

 تخاف خقاكَتف فقؿا تلتؿـف طؾقف.

 -طؾقف السالم–قال الشقخ الصالح لؿقسك
َّ

جؽ إحدى ابـتل : إين أريُد أن أزوِّ

هاتقـ، طؾك أن تؽقن أجقًرا لل يف رطل ماشقتل ثؿان سـقـ مؼابؾ ذلؽ، فنن 

سـقـ فنحسان مـ طـدك، وما أريد أن أشؼَّ طؾقؽ بجعؾفا طشًرا،  أكؿؾَت طشر

ْحبة والقفاء بؿا قؾُت.  ستجدين إن شاء اهلل مـ الصالحقـ يف حسـ الصُّ

لؾشقخ الصالح: ذلؽ الذي قؾَتف قائؿ بقـل  -طؾقف السالم–وطـدها قال مقسك

ْقُتؽ: فال ـْ قد وفَّ َتْقـ َأْقِضفا يف العؿؾ أك  ُأصاَلُب بزيادة طؾقفا، واهلل وبقـؽ، أيُّ الؿدَّ

 (1)طؾك ما كؼقل وكقؾ حافظ يراقبـا، ويعؾؿ ما تعاقدكا طؾقف.

                                                           

، والتػسقر الؿقسر، إطداد كخبة مـ 68-4/63ُيـَْظر: أيسر التػاسقر، الشقخ أبق بؽر الجزائري،  (1)
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 املطلب الجاني

شٞ؛ 
ْ
١
َ
ً اخل

َ
ّ

َ
بػّخ، ٚأصش٘ب يف اٌؼ

َّ
اد إٌ

َ
بس

َ
 ادلٙ

خ. 
َّ
 ِٓ خاَِلي ٘زٖ اٌمِص

  :ٛأّٔلا: وّاسٚ ٔدقَّٛ املالسع 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٿ )وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك: 

ـُ الـَّصُّ الؼرآين 23]الؼصص: (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ [ : حقث ُيَبقِّ

لحال هاتقـ الؿرأتقـ الؿبتعدتقـ طـ  -طؾقف السالم–مالحظَة سقدكا مقسك 

ـا مـ  حام، تحبسان غـؿفؿا طـ الؿاء، وتـتظران حتَّك يـصرف الرجال، لقتؿؽَّ الزِّ

 سْؼل الغـؿ.

يف واقع العؿؾ الَخْقري: طـد  فارة:وقد سبؼ الؽالم طؾك تػعقؾ وأثر هذه الؿ

طؾقف –الؽالم طؾك الؿفارات الـَّاطؿة: التل اشتؿؾْت طؾقفا قصة كػالة سقدكا زكريا 

 (1)لؾسقدة مريؿ.  -السالم

   اٌتفاع املٍَتٔفع بالعىن ٔٛ َّ ّٗا: وّاسٚ تٕضٗح الزَّات، ٔإثباُت أسكِّ ثاٌ

ِٗشٙ:  ارَت

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ )ك: وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعال

 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .388أساتذة التػسقر، مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ، ص: 

 ُيـَْظر: الؿبحث إول، الؿطؾب الثاين، يف هذا البحث. (1)
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

والؿفارة هـا وقعْت مـ الؿـتِػع أوالؿستػقد مـ [ ، 23]الؼصص: (ڃ چ

: حقث بقَّـَتا بؽؾ وضقح وشػافقة حاَلُفَؿا -وهؿا الػتاتان–العؿؾ الَخقْري

ؾفؿا لفذه  ؼل وتحؿُّ الؿستقِجَب لؿساطدتِفؿا، وأطؾـتَا السبَب يف خروِجِفؿا لؾسَّ

 ا طـفا.الؿسمولقة: بالرغؿ مـ ضعػفؿ

ويظفر تػعقؾ وتطبقؼ هذه الؿفارة يف القاقع: مـ خالل اكتباه الؿحتاجقـ إلك 

وتؼديؿ كؾِّ الؿستـدات والقثائؼ التل ُتثبُِت أهؿقة تؼديؿ بَقَاٍن صادق طـ حالتفؿ، 

حاجتفؿ، حتَّك يتؿَّ تصـقُػ هذه الحآت، وتحديد إولقيات لفذه الحآت، 

 وتحديد درجة آستحؼاق.

التل يطؾبفا مـ يظفُر أثُر هذه الؿفارة: يف حصقل الؿستَِحؼِّ طؾك حاجتف  كؿا

 ممسسات العؿؾ الَخْقري العامؾة يف الؿجتؿع. 

  َٖ(1)ثالّجا: وّاسٚ تهَٕٖ العالقات وع اآلخش: 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك: 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

﯀ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

، وتظفر الؿفارة مـ خالل تجاُوب سقدكا ]الؼصص[ (حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

مع صؾب الشقخ الصالح، وذهابف لؿؼابؾتف، وحؽاية سقدكا  -طؾقف السالم–مقسك 

                                                           

هذه الؿفارة لفا مصطؾح مختصر يف كتب ِطْؾؿ آجتؿاع وِطْؾؿ إدارة إطؿال، هذا الؿصطؾح هق  (1)

 : تؽقيـ شبؽة مـ العالقات مع أخريـ.-باختصار-، وُيؼَصد بف "التشبقؽ"
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ققمف، وكان هذا الحقار طـ حالف وسبب خروجف مـ ِديار  -طؾقف السالم–مقسك 

مة لتؽقيـ طالقة اجتؿاطقة  -طؾقف السالم–بقـ سقدكا مقسك  والشقخ الصالح مؼدِّ

ج سقدكا مقسك مـ ابـة الشقخ  ققية، أٓ وهل طالقة الزواج والـسب: حقث تزوَّ

 الصالح. 

ويظفر أثُر هذه الؿفارة: يف أنَّ تؼديؿ خدمات العؿؾ الَخقْري تـشل طـف طالقات 

ن سببًا مـ أسباب فتح أبقاب إرزاق، وحؾِّ الؿشاكؾ آجتؿاطقة لؾؼائؿقـ قد تؽق

ة أنَّ الؼقام بإطؿال الَخْقرية: بإطؿال الَخقْرية: حقث  بقَّـْت آياُت هذه الِؼصَّ

كرطاية ومساطدة الضعػاء، والرحؿة هبؿ، والؼقام طؾك مصالحفؿ: مـ أسباب فتح 

 أبقاب إرزاق، وتقسقرها.

ة ُتـادي طؾك الؼائؿقـ طؾك إطؿال والؿمسسات الَخْقرية قائؾًة: إهنا قص

مة وسبٌب لػتح أبقاب إرزاق. طؾقؽؿ بإطؿال الَخقْريَّة:   فنهنا ُمؼدِّ

كؿا يظفر أنَّ آشتغال بالعؿؾ الَخقْري: هق مـ أسباب حؾِّ الؿشاكؾ 

ة حالًّ ٕصعآجتؿاطقة الصعبة: حقث  ب مشؽؾتقـ كجُد يف آيات هذه الِؼصَّ

تقاجفان شباب الؿسؾؿقـ يف هذا العصر: القضقػة والزواج، والعرض الؼرآين لفذه 

ة ُيبقِّـ أنَّ سبب حؾِّ هاتقـ الؿشؽؾتقـ  قتْقـ ٕيِّ مجتؿع–الِؼصَّ هق الؼقام  -الؿمرِّ

ة: يف َسْؼل سقدكا مقسك  -طؾقف السالم–بالعؿؾ الَخْقري: الذي َتؿثَّؾ يف هذه الِؼصَّ

 ـ.لؾَػتاَتقْ 

   ٞسابّعا: وّاسٚ االستٗاط، ٔالتعاون وع نن االستىاالت; عٍذ إدشا

 :ٔالتعاقذات االتفاقٗات

ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی )وهذه الؿفارة ُمستػادة مـ ققلف تعالك:

 [.28]الؼصص: (ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

َأَراَد بَِذلَِؽ "يف تػسقر هذه أية:  -رحؿف اهلل–( ـه616قال اإلمام الرازي )ت:

ائِِد َتْؼرِ  ََجِؾ الزَّ ْٕ يَر َأْمِر اْلِخَقاِر: َيْعـِل إِْن َشاَء َهَذا َوإِْن َشاَء َهَذا، َوَيُؽقُن اْختَِقاُر ا

ََحٍد َطَؾْقِف إِْجَبارٌ 
ِ

ـْ َغْقِر َأْن َيُؽقَن ٕ
ًٓ إَِلك َرْأيِِف مِ  (1)."َمْقُكق

ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ) -طؾقف السالم-يظفر مـ ققل سقدكا مقسك 

ة مفارات وسؿات شخصقة: [ : 28ؼصص:]ال (ی ی ی جئ طدَّ

وضقح الشخصقة، وآحتقاط لؾـَّْػس، وتققُّع ُحصقل كؾِّ آحتؿآت: طـد مـفا: 

 إجراء آتػاققات والتعاقدات: والتعامؾ مع ذلؽ.

ويظفر أثر هذه الؿفارة يف القاقع: طـدما يحتاج الؼائؿقن طؾك إطؿال 

الؿتعؾِّؼة بالعؿؾ الَخْقري، طـد ؼقد وآتِّػاققات والؿمسسات الَخقْرية إلك إبرام الع

ؼ القضقح والصراحة وآحتقاط: بحقث  ذلؽ يؽقن مـ إهؿقة بؿؽاٍن تحؼُّ

ك يف دائرة الُؼدرة وآستطاطة واإلمؽاكقات الؿتاحة: يف  تؽقن هـاك ُفسحة لؾتحرُّ

 كؾ آتػاقات والتعاقدات.

 َتٔتىَّـــــٛ:

ة: لؿ يستطع الباحث أن يرتَك الؼؾؿ: إٓ بعد بؿـاسبة الؽالم طؾك هذه  الِؼصَّ

ِـّ أو ُحبِّ  د الؼائؿ طؾك العؿؾ الَخقْري مـ اْلَؿ التَّلكقد والتَّذكقر بضرورة َتجرُّ

ؽر مـ الـَّاس ة–اْلَؿْحَؿَدةِ أو اكتظار الشُّ : ويظفر -كؿا هق ضاهر يف آيات هذه الِؼصَّ

ؾ يف ققلف تعالك:   [.24]الؼصص: (ڇ ڇ ڇچ چ ڇ )ذلؽ طـد التلمُّ

يف تػسقر هذا الجزء مـ  -رحؿف اهلل–( ـه1393قال اإلمام ابـ طاشقر)ت:

َٓ َيْطَؾُب َطَؾقِْف َجَزاءً َوَكاَن فِْعُؾ ُمقَسك "أية:  َٓ َيْعِرُف َمْعُروًفا َمْحًضا  َكَُّف 
ِ

ٕ ،

                                                           

 .592/ 24مػاتقح الغقب، اإلمام الرازي،  (1)
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َٓ َبْقَتُفَؿا ـِ َو  (1)."اْلَؿْرَأَتْق

َد طؾك ذلؽ اإلمام السعدي) غقر "بؼقلف:  -رحؿف اهلل–( ـه1376ت:وأكَّ

 (2)."، وٓ لف َقْصد غقر وجف اهلل تعالكصالب مـفؿا إجرة

بعد أن طرف سبب وجقد الَػتاَتْقـ،  -طؾقف السالم–هؽذا كرى أن سقدكا مقسك

ؼل لفؿا فقًرا، ففذا ما تدل طؾقف  يف ققلف تعالك  "الػاء"قام بؿساطدهتؿا والسَّ

–[ ، وبعد ذلؽ ذهب سقدكا مقسك24]الؼصص: (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)

إلك ضؾِّ شجرة لقسرتيح تحتفا، ولؿ تذكر أية أيَّ حديث أو حقار  -طؾقف السالم

ْؼل"بقـ هذيـ الؿققػقـ  ، وهذا يدلُّ طؾك ُكْبؾ أخالق "التقلِّل إلك الظؾ"و "السَّ

ڇ ): حقث لؿ يـتظر شؽًرا وٓ ثـاًء وٓ َمحؿدًة، بؾ: -طؾقف السالم–سقدكا مقسك

 [.24]الؼصص: (ڇ ڇ ڇ

الذي َيْغضُب وَيْحَزُن فقف كثقٌر مـ الؼائؿقـ طؾك إطؿال –كؿ يحتاج واقعـا 

ْؽِر لفؿ إلك القققف مع هذه أية: التل تجعؾـا -الَخقْرية: بسبب طدم تقجقف الشُّ

، وكجعؾ الَؼْصد إساس هق رضا اهلل سبحاكف وتعالك: كُراجع اإلخالص يف أطؿالـا

 الثـاء أو الؿحؿدة مـ الـَّاس. ٓ الشؽر أو

 

 

 

                                                           

 .114/ 21التحرير والتـقير، اإلمام ابـ طاشقر،  (1)

 .614الؽريؿ الرحؿـ، الشقخ السعدي، ص: تقسقر  (2)
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خ
َ
ــبرِّ

َ
 اخلـ

 

تف–استعرَض الباحث يف هذا البحث: الؽالَم طؾك الؿفارات  -بحْقل اهلل وققَّ

–الـَّاطؿة وأثَرها يف العؿؾ الَخْقري: مـ خالل الَؼَصص الؼرآين، وقْد َضَفرْت 

فا مِـ خالل هذا البحث العديُد مـ الـتائج والتقص -بػضؾ اهلل قات: َأْطِرض أهؿَّ

 وأبرَزها فقؿا يؾل: 

  :أّٔلا: أِيُّ ٌَتاٟر البشح 

الؿفارات الـَّاطؿة وآثارها الؿتعددة يف العؿؾ الَخْقري: ُتؿثِّؾ رافًدا كبقًرا -1

دة.  لإلصالح الؿجتؿعل، وسبًبا مباشًرا لحؾِّ كثقر مـ الؿشاكؾ آجتؿاطقة الؿعؼَّ

ؿرتتب طؾك إطؿال الَخْقرية: لقس أثُره حؾُّ الؿشاكؾ آجتؿاطقة: ال-2

الؼائؿقـ  -ًضاأي–مؼصقًرا طؾك الؿحتاجقـ والؿستػقديـ فحسب، بؾ: يشؿؾ 

 طؾك العؿؾ الَخْقري والعامؾقـ يف تؼديؿ خدماتف لؾؿحتاجقـ. 

أطؿُّ مـ أْن تؽقَن محصقرة  "الؿفارات الـَّاطؿة"الحاجة إلك معرفة وتعؾُّؿ -3

فؼط: إذ ُيحَتاج إلقفا يف جؿقع  "إدارة إطؿال"أو ِطْؾؿ  "اعطؾؿ آجتؿ"يف دراسة 

 جقاكب الحقاة: ٕكَّفا مفارات لؾـجاح يف الحقاة. 

–الؿفارات الـَّاطؿة الؿستخَرجة يف ثـايا هذا البحث: ٓ وجقَد لفا صراحًة -4

كتاب مـ ُكتب التػسقر أو ُكتب العؾقم  أيِّ  يف -البحث مصطؾحات بـػس

 الشرطقة.

o  p 
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جقد بعض الـصقص يف كالم طؾؿاء التػسقر يصؾح أن يؽقَن أساًسا أو و-5

ؿات التل تـدرج تحت مصطؾح   ."الؿفارات الـَّاطؿة"إشارة: لعدد مـ السِّ

، وبقـ ما يدخؾ تحت "الؿفارات الـَّاطؿة"أهؿقة طدم الخؾط بقـ مػفقم -6

، ومػفقم "الػقائد اإليؿاكقة"، ومػفقم "إخالق"مػاهقؿ قريبة: مثؾ مػفقم 

 ."الؼقؿ الرتبقية"

أبرز الؿَفاَرات الـَّاطؿة يف الَعَؿؾ الَخْقري: يف قصة كػالة سقدكا زكريا -7

ة، ودقة الؿالحظة، والؿحاسبة والسمال،  لؾسقدة مريؿ: تتؿثَّؾ يف: الؿتابعة الؿستؿرَّ

 وآستؿاع واإلصغاء لمخريـ، وآستػادة مـ مؼقٓت ومقاقػ أخريـ.

اَرات الـَّاطؿة يف الَعَؿؾ الَخْقري: يف قصة كػالة سقدكا زكريا لؾسقدة أثر الؿفَ -8

ـ مـ اتخاذ الؼرارات الؿـاسبة يف الققت  مريؿ: يظفر يف: الـجاح اإلداري، والتؿؽُّ

الؿـاسب، والتزام واكضباط العامؾقـ يف مجال العؿؾ الَخْقري، واختصار إوقات 

رات  .الؽثقرة، وتقفقر الثروات والؿؼدَّ

أبرز الؿَفاَرات الـَّاطؿة يف الَعَؿؾ الَخْقري: يف قصة إقامة الخضر لجدار -9

ال مع إحداث، واتخاذ الؼرارات  الَقتِقَؿْقـ: تتؿثَّؾ يف: التعامؾ اإليجابل الػعَّ

الحاسؿة طـد وجقد مؼتضقاهتا، وُحْسـ العرض والتعؾقؾ ٕسباب الؼرارات 

 َظَرة لؾؿحتاجقـ. الحاسؿة، والحػاظ طؾك الؿقارد الؿـتَ 

أثر الؿَفاَرات الـَّاطؿة يف الَعَؿؾ الَخْقري: يف قصة إقامة الخضر لجدار -11

الَقتِقَؿْقـ: يتؿثَّؾ يف: تخػقػ أو زوال أثر الؿحـ وإزمات طـ كثقر مـ فئات 

الؿجتؿع، وترسقخ ُروح التػاطؾ اإليجابل والحرص طؾك إصالح القاقع، وإشاطة 

ػافقة والقضقح.الراحة الـػسقة وآ  صؿئـان: كتقجة لشعقر الجؿقع بالشَّ
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11- : دِّ أبرز الؿَفاَرات الـَّاطؿة يف الَعَؿؾ الَخْقري: يف قصة بـاء ذي الؼركقـ لؾسَّ

تتؿثَّؾ يف: تطقيع إمؽاكات الؿـتػعقـ مـ العؿؾ الَخْقري لتحؼقؼ ُبغقتِفؿ، وتعزيز 

ط لؾعؿؾ، واستخدام كؾِّ ُروح العؿؾ الجؿاطل والؿشاركة، والتـظقؿ والتخطق

الؿعارف والعؾقم الؿتاحة يف تـػقذ مشروطات إطؿال الَخْقرية، وإكجاز العؿؾ 

 باحرتاف وإتؼان.

12- : دِّ أثر الؿَفاَرات الـَّاطؿة يف الَعَؿؾ الَخْقري: يف قصة بـاء ذي الؼركقـ لؾسَّ

ـ مـ العؿؾ يتؿثَّؾ يف: آرتؼاء بؿستقى التعامؾ اإلكساين، وتحقيؾ الؿستػقدي

ْؾبقَّة إلك قالب اإليجابقة والؿشاركة، وتحؼقؼ الجقدة  الَخْقري مـ قالب السَّ

 والريادة والتؿقُّز: يف كؾ دوائر العؿؾ الَخْقري.

أبرز الؿَفاَرات الـَّاطؿة يف الَعَؿؾ الَخْقري: يف قصة َسْؼِل سقدكا مقسك -13

ات، وإثبات أ قَّة اكتػاع الؿـَتِػع بالعؿؾ الَخْقري، لؾَػتاَتْقـ: تتؿثَّؾ يف: تقضقح الذَّ حؼِّ

وتؽقيـ العالقات مع أخريـ، وآحتقاط والتعامؾ مع كؾ آحتؿآت طـد 

 إجراء آتػاققات. 

أثر الؿَفاَرات الـَّاطؿة يف الَعَؿؾ الَخْقري: يف قصة َسْؼِل سقدكا مقسك -14

وهل سبب ُمِفؿٌّ مـ أسباب  لؾَػتاَتْقـ: يتؿثَّؾ يف: حصقل الؿسَتِحؼِّ طؾك حاجتف،

 فتح أبقاب إرزاق وحؾِّ الؿشاكؾ آجتؿاطقة.

ضفقر الؿَفاَرات الـَّاطؿة يف الَعَؿؾ الَخْقري لقس ِحْؽًرا طؾك الؼائؿقـ -15

طؾك العؿؾ الَخْقري، بؾ: مـفا ما يظفر مـ الؿحتاجقـ الؿستػقديـ مـ العؿؾ 

 الَخْقري.
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  :ّٗا  أبشص التَّٕصٗات: ثاٌ

ٓهتؿام بعْؼد الؿمتؿرات والـدوات والؿؾتؼقات: التل ُتعـَك بتؼريب ا-1

 ِهدايات الؼرآن الؽريؿ لؾؿػاهقؿ والؿصطؾحات الحديثة والؿعاصرة.

العؿؾ طؾك تؽثقػ الؽتابة يف البحقث الؿتعؾِّؼة بؽؾ الدقائؼ والجزئقات: -2

 الؿتعؾِّؼة بالعؿؾ الَخْقري.

ة مـ العؿؾ طؾك تؽثقػ الؽتابة يف البح-3 قث التحؾقؾقة الؿتعؾِّؼة بؽؾ قصَّ

 الَؼَصص الؼرآين: ٓستخراج ِهداياهتا ومؽـقكاهتا.

صقـ: لرْصد الؿشاكؾ الؿجتؿعقة يف كؾ بؾد -4 تؽقيـ لَِجاٍن مـ الؿتخصِّ

مسؾؿ: ثؿ بقان طالج وُحؾقل هذه الؿشاكؾ وتطبقؼفا يف القاقع مـ خالل مشاريع 

 ممسسات العؿؾ الَخْقري. 

ر لل إثباتف يف هذا البحث، هذا آخر م فنْن كان مِـ تقفقؼ ففذا فضُؾ اهلل ا َتقسَّ

وهلل درُّ اإلمام ابـ الؼقِّؿ وَمـُّف وحده، وإْن كاكت إُخرى فلسلُل اهلَل العػق والغػران، 

ػف َكَدُره، وهق الذي : )طـدما قال -رحؿف اهلل– فَؾَؽ أيفا الؼاريء َصْػُقه، ولؿملِّ

ؿ ِغراسف وتعبَ  ف: ولَؽ َثَؿُره، وها هق قد اسُتفدف لِسفام الراشؼقـ، واْسَتْعَذَر تجشَّ

َلؾ والخطل ثؿ إلك طباده الؿممـقـ(.   (1)إلك اهلل مـ الزَّ

 وَحْسبل أكـل َأسقُر َخْؾَػ َرْكب أْهؾ العْؾؿ: ُمتؿثِّاًل َقْقل الؼائؾ:

كــــب ذا َطــــَرٍج   لؼــــْد َمَضــــقُت وراء الرَّ

 

ـــُت   ـــَر مـــا ٓقق اًل َجْب ـــممِّ ـــرِج  ُم ــــ َط  مِ

ــَبُؼقا  ــا َس ــد م ـــ بع ــؿ مِ ــُت هب ــنْن لحؼ  ف

 

اس مِــ َفـَرِج    َفَؽْؿ لربِّ الـقرى يف الـَـّ

 
                                                           

 . 47/  1مػتاح دار السعادة، اإلمام ابـ الؼقِّؿ،  (1)
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 وإْن َضــــؾؾُت بَؼْػــــِر إرِض ُمـؼطًعــــا

 

 فؿــا طؾــك أْطــَرٍج يف الـَّــاس مِـــ َحــَرِج  

 

 

 اكا أْن الحؿُد هلل ربِّ الَعالِؿقـوآخُر دطقَ 

 

 

 

                                                           

 هذه إبقات مـ الؿحػقضات الؼديؿة، وبحثُت طـ قائؾفا فؾؿ أجدها مـسقبة ٕحد.  (1)

 وَلؼـــــد َخَتْؿــــُت بــــذا الختــــام كَِتــــاَبتل

 

ـــــؾــــــل وَثـــــَــــائل   وطؾــك اإللــف تقكُّ

 إْن كـــــان تقفقـــــٌؼ فؿــــــ ربِّ الـــــَقَرى 

 

 والعـــْجـــــــز لؾشـــقـــــطان وإَْهـــَقاء 

 يف ِحقـفـــــــا أدُطــــــــق الـــــذي بــــــُدَطائِف 

 

ــــاء  ــــُد يف الـَّْعَؿ ــــا وَيزي ـــــق الَخَط  يؿح

 ُسبــحاَكـــــؽ الــؾــفـــؿَّ ثـؿَّ بحــــْؿــــِدكَ  

 

ـــائِل  ــــقُب مــــ َأْخَط  (1)أســـتغػُرْك وأت
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 )أّٔلا: املشادع املطبٕعٛ:)الرتتٗب سِظب الرتتٗب األظذٙ ألمساٞ الهتب 

 أيسر التػاسقر، الشقخ أبق بؽر الجزائري، مؽتبة العؾقم والحؽؿ، الؿديـة-1

 .5م، ط2113هـ/1424السعقدية،  العربقة الؿـقرة، الؿؿؾؽة

اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن، اإلمام السققصل، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، -2

 م.1974 -ـه1394

التحرير والتـقير، اإلمام ابـ طاشقر، ممسسة التاريخ العربل، بقروت، -3

 . 1م، ط2111هـ/1421

تػسقر الؼرآن العظقؿ، الحافظ ابـ كثقر، دار صقبة لؾـشر والتقزيع، -4

 .2م، ط1999هـ/1421

التػسقر الؿـقر، د. وهبة مصطػك الزحقؾل، دار الػؽر الؿعاصر، دمشؼ، -5

 .2، طـه1418

التػسقر الؿقسر، كخبة مـ أساتذة التػسقر، مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة -6

 .2م،ط 2119 -ـه1431ومـؼحة،  الؿصحػ الشريػ، مزيدة

 .1تقسقر الؽريؿ الرحؿـ، اإلمام السعدي، ممسسة الرسالة، ط-7

الجامع ٕحؽام الؼرآن، اإلمام الؼرصبل، دار طالؿ الؽتب، الرياض، -8
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 الؿؿؾؽة العربقة السعقدية.

درجة امتالك مدربل مراكز الؾقاقة البدكقة والصحقة مـ الؿفارات الـَّاطؿة: -9

مـ وجفة كظر مدرائفؿ يف العاصؿة طؿان، أ.ثامر كقري حؿقد الؿـاصقر، رسالة 

راسات العؾقا، الجامعة إردكقة، ماجستقر يف الرتبقة ال  م.2115رياضقة، كؾقة الدِّ

َدور الؿفارات الـَّاطؿة يف الحصقل طؾك القضائػ إكاديؿقة، أ. مممـ -11

راسات،  ؿ، مجؾة جامعة فؾسطقـ لألبحاث والدِّ خؾػ طبد القاحد، بحث محؽَّ

 م.2116العدد الثاين، الؿجؾد السادس، يقكقق 

اطؿة يف طؿؾقة اقتـاص القضائػ اإلدارية، أ. طال كعقؿ َدور الؿفارات الـَّ -11

حجاج، رسالة ماجستقر يف إدارة إطؿال، الجامعة اإلسالمقة، غزة، فؾسطقـ، 

 .م2114 –ه 1436

 .1هـ، ط1422صحقح اإلمام البخاري، دار صقق الـجاة، -12

صحقح اإلمام مسؾؿ، تحؼقؼ وترققؿ: محؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء -13

 الرتاث العربل، بقروت.

 دار طباس، إردن، حسـ فضؾ د. وكػحاتف، إيحاؤه – الؼرآين الَؼَصص-14

 .1م، ط1987 الػرقان،

 .3، طـه1414لسان العرب، ابـ مـظقر، دار صادر، بقروت، -15

 .7مباحث يف طؾقم الؼرآن، الشقخ. مـَّاع الؼطَّان، مؽتبة وهبة، الؼاهرة، ط-16

الؼرآن لؾدطقة والدطاة، د.طبد الؽريؿ زيدان، الؿستػاد مـ قصص -17

 ممسسة الرسالة.
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الؿعجؿ القسقط، إبراهقؿ مصطػك وآخرون، تحؼقؼ: مجؿع الؾُّغة -18

 العربقة، دار الدطقة.

مػاتقح الغقب، اإلمام الرازي، دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت، -19

 .3، طـه1421

 بقروت. -دار الؽتب العؾؿقة مػتاح دار السعادة، اإلمام ابـ الؼقِّؿ،-21

 هارون، دار محؿد السالم مؼايقس الؾُّغة، ابـ فارس، تحؼقؼ: أ.طبد-21

 م.1979 -هـ 1399الػؽر، بقروت، 

 

  ّٗا: وٕاقع إلهرتٌٔٗٛ عمٜ الؼبهٛ العٍهبٕتٗٛ: )الرتتٗب َسَظب الرتتٗب ثاٌ

 األظذٙ ألمساٞ املٕاقع(

قؿ اإللؽرتوين، جامعة الؿـصقرة، مجؾة التعؾقؿ اإللؽرتوين، وحدة التعؾ-1

 ، طـقان الرابط: 19العدد: 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=

show&id=573#

 مققع مـظؿة الققكقسقػ طؾك شبؽة الؿعؾقمات، طـقان الرابط:-2

https://www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills_2552

1.html
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 ٍِخص اٌٛسلخ اٌجؾض١خ
 

اإلكسان َأْوَلك اإلسالم أهؿقًة طظقؿًة لؾعؿؾ الخقري والؿبادرة إلقف: خاصب يف 

جاكبف الـػسل بطريؼة تربقية تسعك إلك تحػقزه وتعزيِز الـػس السخقة الؽريؿة التل 

َر لذلؽ ُسباُلً كػسقة وتربقية متبايـَة  َتروم تحؼقؼ العدالة آجتؿاطقة، فَسخَّ

الؿسالؽ ومتعددة الؿؼاصد، ترتؽز يف َكَسؼفا العام طؾك ربط اإلكسان بؿفؿتف 

الؿعـك آجتؿاطل لؿػفقم الؿؾؽقة الػردية، كتعبقر القجقدية، وتسعك لرتسقخ 

طـ كؿال التشريع اإلسالمل، وقدرتف طؾك استقعاب التطقر الحضاري، برؤية 

ـَ طؾك الؿعاش الؿادي مـ الشروط الضرورية: لتحؼقؼ  اجتؿاطقة تجعؾ إم

َؼ التقسعة  كؿال واكتؿال إمـ الديـل والروحل لإلكسان يف هذه الحقاة، وُتَحؼِّ

طؾك الـاس بػتح مجآت الـػع آجتؿاطل، وغرس روح الؿسمولقة والؿبادرة 

آجتؿاطقة، وإتاحة الػرصة لـؿقِّ ممسسات أهؾقة فّعالة تسفؿ يف تؽافؾ الؿجتؿع 

وترابطف، بؿؼاربٍة كػسقة وتربقية ٓ ُتؾغل غريزة حب التؿؾؽ وٓ تتجاوزها، 

ع مـ آفاقفا، وتقضػفا يف خدمة اإلكسان والؿجتؿع،  ولؽـفا هتذهبا وتطقرها، وتقسِّ

لفا مـ وسقؾة لتحؼقؼ الؾَّذة والؿـػعة طؾك حساب أخريـ إلك أداة لتحؼقؼ  وتحقِّ

 الؾَّذة والؿـػعة يف خدمة أخريـ، ويف صريؼ مرضاة اهلل، والػقِز بأخرة.
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 ادلمذِخ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

طؾك كبقـا محؿد الؿبعقث رحؿة  الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم

لؾعالؿقـ وطؾك آلف الطقبقـ الطاهريـ، ورضل اهلل طـ أزواِجف أمفات الؿممـقـ، 

 وصحابتف الُغرِّ الؿقامقـ، ومـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم الديـ، أما بعد:

ٌف كحق تـؿقة العؿؾ الخقري باختالف تجؾقاتف،  يسقد العالؿ الؿعاصر َتَقجَّ

لؿجتؿع بؿختؾػ مؽقكاتف يف تدبقر الشلن العام والتـؿقة والرفع مـ إسفام ا

البشرية، إلك جاكب ما تؼقم بف الدول والحؽقمات: َقْصَد التخػقػ مـ حدة 

 إزمات آجتؿاطقة التل يعاين مـفا إفراد والجؿاطات.

العؿؾ الخقري وأثره يف "ومـ هذا الؿـظقر، فؾفذا البحث الؿقسقم بـــ 

أهؿقة كربى يف تبقان أن كظام العؼقد التربطقة يف  "لرتبقياإلصالح الـػسل وا

اإلسالم يمسس لؾعؿؾ الخقري، وٓكخراِط الؿجتؿع الؿدين يف تدبقر حاجقات 

الؿجتؿع والشلن العام، وأن مـ مـطؾؼ الغاية التعبدية التل ُتعد بؿثابة الؿحرك 

زمقة بقـ مستقى إساس لؾتربع والتطقع يف الؿجتؿع اإلسالمل، ففـاك َطالقة تال

ِخ مبدأ اإلكػاق التطقطل واكتشار العؼقد  ِؽ الؿسؾؿقـ بديـفؿ ومستقى ترسُّ تؿسُّ

التربطقة التؽافؾقة والتـؿقية يف معامالهتؿ، وٓستجالء هذه إفؽار: اخرتت هذا 

 البحث الذي يروم تحؼقؼ إهداف التالقة:
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  :أِذاف البشح 

العؿؾ "ال الؿمتؿر الؿقسقمة بـــ تسقر الدراسة جـبًا إلك جـب مع أطؿ

 ، والتل تروم تحؼقؼ إهداف التالقة:"الخقري: مؼاصده وققاطده وتطبقؼاتف

إبراز الؿؼاصد الـػسقة والرتبقية لؾعؿؾ الخقري باختالف تجؾقاتف طؾك  أوٓ:

 الػرد والؿجتؿع.

تقصقػ تداطقات العؿؾ الخقري اإليجابقة طؾك الػرد والجؿاطة  ثاكقا:

 ؼ التـؿقة الشامؾة.وتحؼق

 الؿساهؿة يف تلصقؾ العؿؾ الخقري وإبراز مػاهقؿف وأسسف الشرطقة. ثالثا:

: القققف طؾك بعض الـؿاذج الشرطقة الؿمسسة والؿحػزة لؾعؿؾ رابعا

 الخقري. 

  :املٍّر العمى٘ املتبع 

تعتؿد الدراسة لبؾقغ أهداف البحث والقصقل إلك الـتائج الؿلمقلة طؾك 

يجؿع بقـ الؿـفج القصػل والؿـفج التحؾقؾل الؼائَؿقـ طؾك طرض  مـفج طؾؿل

ِة، وتحؾقؾِفا والقققف طؾك  أياِت الؼرآكقة، وإحاديِث الـبقية، وأثاِر الؿـَْرِويَّ

أبعادها، وربطفا بقاقع الدراسة: ٓستؾفام أهؿ أثار ذات إبعاد الـػسقة 

تجؾقاهتا، والقققف طؾك الـتائج والرتبقية الؿتعؾؼة بالعؿؾ الخقري باختالف 

 الؿتققعة والؿلمقلة، واستخالص أهؿ التقصقات الؿرتتبة طؾقفا.

  :أدٔات مجع البٗاٌات لمبشح 

ـــ الؼقام بعؿؾقة استؼراء تشؿؾ الـصقَص الشرطقة، وإققاَل الؿلثقرة، وأبرَز 

ية لؾعؿؾ الـؿاذج التاريخقة: ٓستخراج واستخالص أهؿ الؿؼاصد الـػسقة والرتبق
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 الخقري طؾك الػرد والجؿاطة، وتـؿقِة الؿجتؿع الؿتؽافؾ والؿتضامـ.

لذلؽ فالبحث يحاول اإلحاصة العؾؿقة بأثار اإلصالحقة ذات البعد الـػسل 

 والرتبقي لؾعؿؾ الخقري، واإلجابَة طـ أسئؾة الدراسة مـ قبقؾ:

 تؿع؟ما أثار الـػسقة والرتبقية لؾعؿؾ الخقري طؾك الػرد والؿج 

  ما الؿؼاصد والغايات التل تروم العؼقد التربطقة تحؼقُؼفا مـ وجفة كظر

 اإلسالم؟

 ما دواطل إقبال الـاس طؾك العؿؾ الخقري والتطقطل؟ 

  ،إلك أي حٍد يؿؽـ لؾعؼقد التربطقة أن تسفَؿ يف تـظقؿ العؿؾ الخقري

 وترفَع مـ َمردوديَّتِف؟

مؼدمٍة، وأربعِة مباحَث، وخاتؿٍة وسلحاول اإلجابة طـ هذه إسئؾة مـ خالل 

ـُ فقفا أهؿ الـتائج والتقصقات حَسب خطة العؿؾ التالقة:  ُأَضؿِّ

  :خطٛ البشح 

 الؿبحث إول: مفؿات اإلكسان آستخالفقة:

تحؼقؼ مبدأ آستخالف يف إرض باإلصالح والتعؿقر  الؿطؾب إول:

 والعؿؾ الخقري.

 خالف يف الؿال ومػفقم التصرف بؿؼتضاه.تحؼقؼ مبدأ آست الؿطؾب الثاين:

 الؿبحث الثاين: إدلة الشرطقة والرتغقب يف العؿؾ الخقري:

 ترغقب الؽتاِب الؿجقد يف العؿؾ الخقري. الؿطؾب إول:

ـة الـبقية يف العؿؾ الخقري. الؿطؾب الثاين:  ترغقب السُّ
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كات الؿجتؿع اإلسالمل لالكخر الؿطؾب الثالث: اط يف العؿؾ دطقة كافة مؽقِّ

 الخقري.

زات العؿؾ الخقري، وأثرها يف تحؼقؼ  الؿبحث الثالث: الؿؼاصد الـػسقة ومحػِّ

 التـؿقة الؿجتؿعقة الشامؾة:

 الؿؼصد العؼدي. الؿطؾب إول:

 الؿؼصد التعبدي. الؿطؾب الثاين:

 الؿؼصد الِػْطري. الؿطؾب الثالث:

 الؿؼصد إخالقل. الؿطؾب الرابع:

الؿؼاصد الرتبقية لؾعؿؾ الخقري، وأثرها يف تحؼقؼ التـؿقة  الؿبحث الرابع:

 الؿجتؿعقة الشامؾة:

 تصحقح مػفقم الؿؾؽقة الخاصة. الؿطؾب إول:

 تزكقة الـػقس باإلكػاق والبذل. الؿطؾب الثاين:

 الحد مـ ضاهرة الـزطة آستفالكقة. الؿطؾب الثالث:

 تطفقر الـػقس مـ الشح والبخؾ. الؿطؾب الرابع:

 إشاطة ُروِح التؽافؾ بقـ مؽقكات الؿجتؿع. لؿطؾب الخامس:ا

 تطفقر الـػقس مـ التَّرف والِغـك الػاحش. الؿطؾب السادس:

ِل. الؿطؾب السابع:  الؿساهؿة يف الؼضاء طؾك رذيؾة التََّسقُّ

 الـتائج الؿتققعة:
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  القققف طؾك أثار اإلصالحقة ذاِت البعد الـػسل والرتبقي لؾعؿؾ

 تطقطل.الخقري وال

  ،تبقان أن التشريعات اإلسالمقة ٓ تؾغل غريزة حب التؿؾؽ وٓ تتجاوزها

ػفا يف خدمة اإلكسان والؿجتؿع،  ع مـ آفاقفا، وتقضِّ ُرها، وتقسِّ هبا وتطقِّ لؽـفا هتذِّ

لفا مـ وسقؾة لتحؼقؼ الؾذة والؿـػعة طؾك حساب أخريـ إلك أداة لتحؼقؼ  وتحقِّ

 خريـ، ويف صريؼ مرضاةِ اهلل، والػقِز بأخرة.الؾذة والؿـػعة يف خدمة أ

  َـ تبقان أن العؿؾ الخقري يف اإلسالم لف مـظقمة تشريعقة متؽامؾة َتْضَؿ

ره إلك حٍد بعقد مـ آكصقاع لػتـة الؿال  تحؼقؼ التقازن يف شخصقة الػرد، وتحرِّ

 وسطقتِف وصغقاكف.

 ٍة غائقة سامقة ربُط دوافع السؾقك البشري يف تعؾؼف بالؿعامالت الؿال قة بِعؾَّ

متؿثؾة يف اهلل تعالك والحقاة إخرى، وتحػقُز الؿسؾؿ طؾك هتذيب غريزة حب 

التؿؾؽ لديف، وتلهقُؾف لؽل تؽقن معامؾُتف الؿالقة مـطؾؼًة مـ مبدأ آستخالف يف 

 الؿال.

هذا، وكسلل اهلل الجَقاد التقفقؼ والسداد يف كتابة ما يـػع العباد والبالد، 

جاة يقم التـاد، وٓ تػقتـل هذه الػرصة: ٕتؼدم لؿـظِّؿل هذا الؿمتؿر الدولل والـ

الؿبارك بالشؽر وآمتـان الؽبقر طؾك ما يؼدمقكف مـ خدمات وأطؿال جؾقؾة 

لإلسالم والؿسؾؿقـ، وما يعؿؾقن طؾك تسطقره مـ صػحات العؾؿ والؿعرفة مؿا 

ؽؿ فخرًا أكؽؿ دطاٌة لؾخقر، يشفد بف التاريُخ مـ إفضال والؿحامد، وكػك ب

وهداٌة لؾـاس طؾك سبقؾ الرشاد، تؼبؾ اهلل مـا ومـؽؿ، ووفؼؽؿ لؿا يحب ويرضك، 

 إكف ولل ذلؽ والؼادر طؾقف.
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 املبحح األول

 خ١ِّٙبد اإلٔغبْ االعزخالف 
 
 

   املطمب الجاٌ٘: حتكٗل ُوّىٛ االطتدالف يف املاه ٔوفًّٕ التصشف 

 مبكتطآ:   

 

  االطتدالف يف األسض باإلصالح ٔالتعىرِي امل ٔٛ  طمب األٔه: حتكٗل وّى

 ٔالعىن ارتريٙ )وّىٛ اإلٌظاُ الٕدٕدٖٛ(:   
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 املطلب األول
 حتم١ك ِّٙخِ االعزخالف يف األسض ثبإلصالػ 

 ٚاٌزؼّريِ ٚاٌؼًّ اخلريٞ )ِّٙخ اإلٔغبْ اٌٛعٛد٠خ(
 

ُكقِل إلك اإلكسان بف مـ قَِبِؾ وهذا آستخالف يستدطل الؼقام بالدور الؿـَقْ 

رب العالؿقـ: لتـػقذ مراده يف إرض وإجراء أحؽامف فقفا. وقد هقَّل اهلُل اإلكساَن 

لدوره آستخاليف، وأوكؾ إلقف أماكة تعؿقر إرض بالتؼديس والتسبقح والعبادة 

ؿفؿة الطَّقطقة وآختقارية، ومفؿة إطؿارها بالخقر والحؼ والعدل، وجقهُر هذه ال

ُف  التل جعؾفا اهلل غايًة لؾقجقد اإلكساين: هق أن َيْحِصَر اإلكساُن )الخؾقػة( َهؿَّ

وُجْفَدُه يف آقرتاب مـ اهلل تعالك، وذلؽ بالعؿؾ الدائب والَؽْدِح الؿستديؿ: 

لرتققِة ذاتف وتـؿقتِفا حتك يبؾغ مـ آكتؿال الدرجَة التل ذَكرها اهلل يف ققلف تعالك: 

 [.6]آكشؼاق: (ڃ ڃ ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)

ويرتبط مبدأ آستخالف يف الؿال بؿػفقم استخالف اإلكسان يف إرض 

ارتباَط الػرع بإصؾ: فؿػفقم آستخالف يحدد غايَة القجقد اإلكساين وأدواَره 

الؽقكقة: أما مبدأ آستخالف يف الؿال، فقـظؿ َطالقَة اإلكسان بالؿال، حقث يفذب 

ـَ استثؿار الثروات والخقرات الؿشرتكة بقـ بـل البشر.حبَّ التؿؾؽ لديف: ل  ُقحِس

ومبدأ آستخالف يف الؿال بؿـظقمتف التشريعقة الؿتؽامؾة يرشُد التصرَف يف 

الثروة الؿستخَؾػ فقفا َوْفَؼ كظام آستخالف والؿـفج اإللفل الؼائؿ طؾك أساس 

o  p 
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ة يف خدمة الؿجتؿع، الؽػاية والتقزيع العادل لؾثروات، فقجعؾ الؿؾؽقة الػردي

ويجعؾ التؽافؾ آجتؿاطل واجبًا شرطقًا كػائّقًا طؾك كؾٍّ مـ الػرد والجؿاطة: 

فقختػل مع هذا الـظام التشريعل التػاوُت الطبؼل، ويحؾُّ آستؼرار والسالم 

آجتؿاطقان، وَتْرُشُد طالقة اإلكسان بالؿال والثروة، فال تطغك طؾقف الـزطُة 

ة لالستئثار وَوْضِع القد طؾك الؿال والثروة واحتؽاِرها وحرمان العدواكقة الجشع

 أخريـ مـفا.

ا كاكت هل الغاية مـ حقاة اإلكسا، فنهنا ستؿثؾ الؿحقر  إن وضقػة الخالفة لـؿَّ

الذي ترجع إلقف كؾ مـاَزطٍة يف الػؽر والسؾقك، والخقط الذي يـظؿ كؾ حركة 

مـفجًا شامالً يف التصرف اإلكساين، وسؽقن يف حقاتف، وهل هبذا الؿعـك تؽقن 

سقاء يف سقاسة كػِسف: فردًا ومجتؿعًا، أو يف تعامؾف مع الؽقن، أو يف صؾتِف 

 (1)بخالؼف.

وكحـ كتحدث طـ مفؿة اإلكسان آستخالفقة وَطالقتِفا -فال يؿؽـ أن َكْغَػَؾ 

 بإمـ آجتؿاطل يزدهر العؿران"أن  -بالعؿؾ الخقري واإلصالح والتعؿقر

، وإذا كاكت الؿؼقمات الضرورية  اإلكساين، وبغقبتِف يرتاجع هذا العؿران وَيْضؿِحؾُّ

لتحؼقؼ إمـ آجتؿاطل والؿجتؿعل كثقرة ومتعددة، فنن يف مؼدمة هذه 

الؿؼقمات يليت إمـ الروحل والػؽري، وإمـ طؾك مؼقمات الؿعاش الؿادي يف 

 .(2)"دكقا اإلكسان

                                                           

دار  خالفة اإلكسان بقـ القحل والعؼؾ، د/ طبد الؿجقد الـجار، الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل، (1)

 65م، ص:1993، 2الغرب اإلسالمل، ط

الروح والؿادة يف إمـ الؿجتؿعل، د/ محؿد طؿارة، مؼالة يف مجؾة حرء، السـة الخامسة،  (2)

 .28، ص:2111( 19العدد)



 
 

 

 
 

 
 
 

  566  

 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

ؿاطقة اإلسالمقة تبؾغ الؼؿة يف العظؿة طـدما تجعؾ بؾ إن هذه الرؤية آجت

إمـ طؾك الؿعاش الؿادي هق الشرط الضروري لتحؼقؼ كؿال واكتؿال إمـ 

ر أن صالَح الديـ  الديـل والروحل لإلكسان يف هذه الحقاة: وذلؽ طـدما ُتؼرِّ

ِر الضروريات والحاجات الؿادية لإلكسان. ٌس طؾك صالح الؿعاش وتقفُّ  ممسَّ

فنن كظام "م(: 1111هـ/515وبعبارة حجة اإلسالم أبل حامد الغزالل )ت

ُؾ إلقفؿا  يـ بالؿعرفة والعبادة، ٓ ُيَتقصَّ الديـ ٓ يصؾح إٓ باكتظام الدكقا: فـظام الدِّ

إٓ بصحِة البدن، وبؼاِء الحقاة، وسالمِة قْدر الحاجات مـ الؽسقة، والؿسؽـ، 

ولَعْؿري، إن َمـ أصبح آمـًا يف "لغزالل: ، ثؿ يستطرد ا"وإققات وإمـ...

ِسْربِف، معاىفً يف بدكف، ولف ققُت يقمف، فؽلكؿا حقزت لف الدكقا بحذافقرها. فال يـتظؿ 

الديـ إٓ بتحؼقؼ إمـ طؾك هذه الؿفؿات الضرورية، وإٓ فؿـ كان جؿقع أوقاتف 

لغؾبة، متك مستغرقًا يف حراسة كػسف مـ سققف الظؾؿة، وصؾِب ققتف مـ وجقه ا

–يتػرغ لؾعؾؿ والعؿؾ، وهؿا وسقؾتاه إلك سعادة أخرة؟ فنذًا، بان أن كظام الدكقا 

 .(1)"شرٌط لـظام الديـ -أطـل: مؼادير الحاجة

-لؼد رأيت "م(: 1996هـ/1416وبعبارة الشقخ الؿجدد محؿد الغزالل )ت

قَّ الؿالئؿ أكـل ٓ أستطقع أن أجَد بقـ الطبؼات البائسة الج -بعد تجارَب طدة

ا لغرس العؼائد العظقؿة وإطؿال الصالحة وإخالق الػاضؾة، إكف مـ العسقر جدًّ 

أن تؿأل قؾب اإلكسان بالفدى إذا كاكت معدُتف خالقة، أو أن تؽسقه بؾباس التؼقى 

ـَ طؾك ضروراتف التل تؼقؿ َأَوَده كنكسان، ثؿ  إذا كان جسده طاريًا. إكف يجب أن ُيَممَّ

                                                           

هـ(، وضع حقاشقف: 515آقتصاد يف آطتؼاد، أبق حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل )ت  (1)

م، 2114 - هـ 1424 ،1لبـان،ط –الؽتب العؾؿقة، بقروت  طبد اهلل محؿد الخؾقؾل،دار

 .128ص:
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ستؿسؽ يف كػسف مبادئ اإليؿان، فال بد مـ التؿفقد آقتصادي القاسع، يـتظر أن ت

ا يف محاربة الرذائؾ والؿعاصل  واإلصالح العؿراين الشامؾ، إذا كـا مخؾصقـ حؼًّ

ا يف هداية الـاس لرب العالؿقـ . ومـ هـا (1)"والجرائؿ باسؿ الديـ، أو راغبقـ حؼًّ

ل: َكَؾبِـٍَة أساسقة ُتبـك طؾقفا مفؿة تربز أهؿقة تحؼقؼ مبدأ آستخالف يف الؿا

اإلكسان آستخالفقة، وسبقٍؾ لتعؿقر إرض بالخقر واإلصالح والعدل والتؽافؾ، 

وكؿـفٍج رباين إلخراج اإلكساكقة مـ ضؾؿات آستبداد إلك كقر التآخل والؿماساة 

 وتحؼقؼ العدالة آجتؿاطقة.

 

 

 

                                                           

م(، هنضة مصر 1996/ـه1416اإلسالم وأوضاطـا آقتصادية، محؿد الغزالل السؼا )ت (1)

  62ـ  61م، ص:2115، 3لؾطباطة/ الؼاهرة ـ مصر، ط
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 املطلب الجاني
ّٙخ االعزخ

ُ
 الف حتم١ك ِ

 يف ادلبي ِٚفَٙٛ اٌزصشف مبمزضبٖ
 

لعؾَّف مـ كافؾة الؼقل اإلشارُة إلك أن البشرية ٓزالت تعاين مـ مشؽؾة 

استعصك طؾقفا حؾُّفا، هل الؿشؽؾة آجتؿاطقة: فالبشرية يف بحث حثقٍث طـ 

كظام اقتصادي واجتؿاطل ُيصؾح حال اإلكساكقة، ويحؼؼ التقازن العادل بقـ أفراد 

البشري كافة دون إهدار صاقاهتؿ وإمؽاكاهتؿ يف صراطات حقل تؾبقة الؿجتؿع 

ُف سقَرها الؿتؽامؾ َصْقَب تحؼقؼ الغاية الؽربى مـ َخْؾِؼفا، وهل  حاجاتف، وُيَقجِّ

ٍد. ـٍ ومقحَّ  متعاَرٍف، ومتضام
ٍّ

 طبادة اهلل يف إصار مجتؿع طالؿل

كب الؿالل بقصػفا واإلسالُم يؼدم لؾعالؿقـ مـظقمًة تشريعقًة متعؾؼًة بالجا

الشؿقلل والتؽامؾل: إذ جقهر الحؾ الرباين لؾؿشؽؾة آجتؿاطقة يؼقم طؾك 

التقفقؼ بقـ الدوافع الذاتقة والؿصالح آجتؿاطقة، ٓ بنلغاء الدوافع الذاتقة 

 وَسْحِؼفا، وٓ بتجاهِؾ الؿصالح آجتؿاطقة وَضْربِفا. 

ٌؾ طؾك ويتلسس هذا الؿبدأ طؾك أن الؿاَل ماُل اهلل  تعالك، وأن اإلكسان مقكَّ

ـِ يف شريعتف، ويرسل هذا الؿبدُأ ققاطَد  التصرف فقف بؿؼتضك أْمِر اهلل وشرِطف الؿبقَّ

ک گ گ گ گ ڳ )أساسقًة لـظرة اإلسالم، يؼقل تعالك: 

 [.7]الحديد: (ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

o  p 
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م( يف تػسقر هذه أية الؽريؿة 1143هـ/538ويؿدكا الزمخشري )ت

يعـك أن إمقال التل يف أيديؽؿ إكؿا هل أمقال اهلل بخْؾِؼف وإكشائف لفا، "ل: بالؼق

لؽؿ آستؿتاَع هبا، وجعؾؽؿ خؾػاَء يف التصرف فقفا:  لؽؿ إياها، وخقَّ وإكؿا مقَّ

اب،  فؾقست هل بلمقالؽؿ يف الحؼقؼة، وما أكتؿ فقفا إٓ بؿـزلة القكالء والـقَّ

 .(1)"فلكػؼقا مـفا يف حؼقق اهلل

م( الذي كبَّف طؾك دٓٓت إضافة 1915هـ/1323وبعبارة محؿد طبده )

الؼرآن الؽريؿ مصطؾَح )الؿال( إلك ضؿقر الجؿع يف سبع وأربعقـ آية، بقـؿا لؿ 

لقـبف اهلل بذلؽ طؾك تؽافؾ إمة يف "ُيِضْػف إلك ضؿقر الؿػرد إٓ يف سبع آيات: 

تِؽؿحؼققفا ومصالحفا، كلكف يؼقل: إن ماَل كؾ واحد م : (2)"ـؽؿ إكؿا هق مال أمَّ

ا ولقس مِـًَّة مـ إغـقاء: ٕن  ولفذا كان كصقب الػؼراء يف إمقال والثروات حؼًّ

الؽافة مستخَؾػقن يف مال اهلل الذي خؾؼف وسخره لؾؽافة، يؼقل اهلل تعالك: 

 [.11]الرحؿـ: (ڱ ڱ ڱ)

ِؼ مػفقم آستخالف يف الؿال، يتبقأ العؿؾ الخق ري شلكًا طظقؿًا يف َفبَِتَحؼُّ

إطادة تقزيع الثروات ومـِع تجؿعفا يف أيٍد قؾقؾة، مؿا ُيْسِفُؿ يف تحؼقؼ العدل 

آجتؿاطل والتؼؾقؾ مـ الػقارق آجتؿاطقة: إذ يؾعب العؿؾ الخقري دورًا 

رائقة لؾػئات الػؼقرة والـُؿْعِقزة، ويف تحرير  أساسقًّا كذلؽ يف الرفع مـ الؼدرة الشِّ

الؿالقة مـ آستغالل، فالؼرض الحسـ مثالً باطتباره تربطًا بؿـػعة  الؿعامالت

                                                           

شري جار اهلل الؽشاف طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾ، أبق الؼاسؿ محؿقد بـ طؿرو بـ أحؿد، الزمخ (1)

 [.473،ص4هـ، ]ج 1417، 3هـ(، دار الؽتاب العربل، بقروت/ لبـان، ط538)الؿتقىف: 

م(، تحؼقؼ وتؼديؿ: محؿد طؿارة، دار الشروق، 1915/ـه1323إطؿال الؽامؾة، محؿد طبده ) (2)

 [.5،194م، ]ج1993/ـه1414صبعة 
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 الـؼقد إلك أجٍؾ يحؿل الؿؼرتِض مـ الزيادة الربقية.

فـظرة اإلسالم إلك الؿال ٓ تختؾػ طـ كظرتف إلك الدكقا بشؽؾ طام، فؿققػ 

 اإلسالم مـ الدكقا مققػ الؿتقازن، والؿتقسط بقـ صرفقـ: فال هق مع الرافِضقـ

لؾدكقا بالؽؾقة بدطقى أهنا شرٌّ كؾف، يجب الخالص مـف بالتعجقؾ بػـائف، وٓ مع 

ُطبَّاد الدكقا الذيـ اتخذوها إلفًا ومعبقدًا مـ دون اهلل، فالحقاة طـدهؿ مادة ٓ غقر، 

ففق يعترب الدكقا َمطِقًَّة ومزرطة لمخرة، والؿال جزء مـ متاع الدكقا، وواحد مـ 

الحقاة وزيـتفا، وبف قِقام طقش الـاس وحاجاهتؿ: إذ يؿثؾ مؼقماهتا، ففق طصب 

واحدًا مـ الضروريات الخؿس التل ٓ تستؼقؿ مصالح الدكقا إٓ هبا، وهق يف 

حؼقؼتف ٓ يعدو أن يؽقن وسقؾة تخدم مؼصد القجقد اإلكساين يف هذه الحقاة، قال 

ُر الحقاة 46]الؽفػ: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ)تعالك:  [. فبالؿال ُتَعؿَّ

ر الحقاة اإلكساكقة.ا  (1)لؿادية وبالبـقـ ُتعؿَّ

والحاصؾ أن العؿؾ الخقري يرتؽز يف َكَسِؼف العام طؾك مبدأ آستخالف  .1

اإلكساين يف الؿال الذي يتضؿـ الجقاب الشرطل طؾك كؾ اإلشؽالقات الرتبقية 

 وآجتؿاطقة الؿتعؾؼة بالؿال وإدارتف: فػقف إسس الشرطقة لؿختَؾِػ اإلشؽالقات

الؿرتتبة طـ التطبقؼ السقِئ لؾِؿؾؽقة الػردية، والحد مـ تداطقاهتا القخقؿة طؾك 

الػرد والؿجتؿع، ويف مؼدمتفا معاكاُة الػئات العريضة مـ الػؼراء مـ تسؾُِّط 

واستغالل الػئة الؿْتَرفِة التل تبحث طـ مزيد مـ الثراء، وطدم تحؼؼ الؽػاية لؽؾ 

ثروات، والتػاوت الطبؼل السحقؼ بقـ أفراد الـاس، والتقزيع غقر العادل لؾ

                                                           

كقة دراسة تحؾقؾقة يف السـة الـبقية، د/إياد إدارة الؿال وأثرها يف الحد مـ ضاهرة الـزطة آستفال (1)

طبد الحؿقد كؿر، الـدوة العؾؿقة الدولقة السابعة التل طؼدت بؽؾقة الدراسات اإلسالمقة والعربقة 

 .728، ص:2115/ 4ــ  21/23بدبل ـ دولة اإلمارات العربقة الؿتحدة 
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الؿجتؿع القاحد: لذلؽ فالعؼقد التربطقة تعبقر طـ كؿال التشريع اإلسالمل، 

وقدرتِف طؾك استقعاب التطقر الحضاري، وآستجابِة لتجدد الحاجات بؿا يالئؿ 

ـَ العؿران، ففل تحؼؼ التقسعة طؾك الـاس بػتح مجآت الـػع  فطرة اإلكسان وسـ

ٓجتؿاطل، وغْرِس روح الؿسمولقة والؿبادرة آجتؿاطقة، وإتاحِة الػرصة لـؿق ا

ممسسات أهؾقة ومدكقة فعالة تسفؿ يف تؽافؾ الؿجتؿع وترابطف، وهذه الؿؼاصد 

اإلصالحقة لؾعؿؾ الخقري لقست إجراًء طالجقًا، أو تصرفًا صارئًا، بؾ هق مبدٌأ 

ـُة أصقٌؾ، وسـَّة حؿقدة يف الديـ، أْرَست قق اطَدها آياُت الؼرآن الؽريؿ والسُّ

 الؿطفرة يف مقاضَع كثقرٍة مـ كصقص القحل.
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 املبحح الجاني

 األدٌخ اٌششػ١خ  
 ٚاٌرتغ١ت يف اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 تشغٗب الهتاب اجملٗذ يف العىن ارتريٙ: املطمب األٔه 

 

  :ٙاملطمب الجاٌ٘: تشغٗب الظٍٛ الٍبٕٖٛ يف العىن ارتري 

 

   املطمب الجالح: دعٕٚ نافٛ وهٌٕات اجملتىع اإلطالو٘ لالخنشاط 

 يف العىن ارتريٙ:   
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 اٌؼًّ اخلريٞ ٚأصشٖ يف اإلصالػ إٌفغٟ ٚاٌرتثٛٞ

 

 

 املطلب األول
 رشغ١ت اٌىزبة اجمل١ذ يف اٌؼًّ اخلريٞ

 

َأْوَلك البالغ الؼرآين أهؿقة طظقؿة لؾحث طؾك العؿؾ الخقري والؿبادرة إلقف، 

ة تسعك إلك تحػقزه، وتعزيِز ولؼد خاصب يف اإلكسان جاكَبف الـػسل بطريؼة تربقي

الـػس السخقة الؽريؿة التل تعقد بالـػع طؾك الػرد والؿجتؿع، ولؼد أجؿؾفا 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )الخطاب الؼرآين يف ققلف تعالك: 

 (گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .[97]الـحؾ:

فؽان ذلؽ تحػقزًا ققيًّا لؾـػس طؾك العؿؾ الخقري باختالف تجؾقاتف، 

ع الؿدين يف تدبقر الشلن العام إلك جاكب ممسسات الدولة يف واكخراط الؿجتؿ

الحد مـ إزمات آجتؿاطقة وآقتصادية والؿشاركة القاطقة والؿسمولة لضؿاِن 

التقزيع العادل لؾثروات، وتحؼقِؼ العدالة آجتؿاطقة، وتؼؾقِص الػقارق بقـ فئات 

هت بذلؽ التقجقفاُت الؼرآكقة: فجع ؾتفا مـ طالمات السؿق الؿجتؿع، كؿا كقَّ

 (ڳ ڱ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)الروحل لؾؿؼربقـ: 

 [.25ـــ  24]الؿعارج:

فاقتضت الحؽؿة اإللفقة أن يؽقن يف الؿال كصقٌب مػروٌض لؾبائسقـ  

َع اهلل طؾقفؿ يف الرزق: إما  والؿحرومقـ، يلخذوكف مـ أمقال إخقاهنؿ، الذيـ َوسَّ

o  p 
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لرب، وإما طؾك سبقؾ القجقب بطقِب خاصر ورضك كْػٍس، كالصدقات وأطؿال ا

واإللزام، كالزكاة، وجعؾت الشريعة اإلسالمقة مصارَف ُتصرف فقفا إمقال 

ـَ اهلل تعالك ذلؽ يف مقاضَع كثقرٍة مـ كتابف الؿجقد، بحقث يعؿ  قفا، كؿا َبقَّ لؿستحؼِّ

الخقر جؿقع مؽقكات الؿجتؿع، وأن يتقافر لؽؾ فرد حد الؽػاية، ٓ الؽػاف، أي: 

قى الالئؼ لؾؿعقشة بحسب زمـِف ومؽاكِف، ٓ مجرد الؿستقى إدكك الالزم الؿست

لؾؿعقشة، وذلؽ حتك يستشعَر كَِعَؿ اهلل وفْضَؾف، فقتجف تؾؼائقًا إلك حؿده تعالك 

وطبادتف، هذا الحؿد والشؽر الذي ٓ ُيَعبَُّر طـف يف اإلسالم بالؼقل وآمتـان 

 (وئ وئ ۇئ ۇئ)قلف تعالك: فحسب، وإكؿا بالعؿؾ واإلخالص فقف: لؼ

[، وهذه العبادة التل ٓ تتؿثؾ يف اإلسالم بالصالة والتقجف إلك اهلل 13]سبل:

فحسب: وإكؿا أساًسا بالعؿؾ الخقري، وبخدمة الغقر، ومدِّ يد العقن لؽؾ محتاج: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )لؼقلف تعالك: 

 (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 [. 114]الـساء: 

د جاء البالغ الؼرآين مخاصبًا الـػَس البشرية طؾك مراتَب تختؾػ باختالف ولؼ

إطقان والحآت: فؼد حث طؾك العؿؾ الخقري واإلكػاق مؿا زاد طـ الحاجة 

[، والعػُق أو 219]البؼرة:  (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ)يف ققلف تعالك: 

ثالً، بؾ الػضؾ: هق كؾ ما زاد طـ الحاجة، فاإلسالم ٓ يؽتػل بػريضة الزكاة م

يطالب الؼادريـ أيًضا بػريضة اإلكػاق يف سبقؾ اهلل، ويـذرهؿ يف إغػالفا بالتفؾؽة 

 (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ)والحساِب العسقر، إذ يؼقل تعالك: 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ )[: ولؼقلف سبحاكف: 195]البؼرة:

[، 181]آل طؿران: (ىئ ی یی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىبيب

ري جاء مؼروكًا يف كثقر مـ الؿقاضع بؽْشِػ بالٍء، أو كؿا أن فِعؾ العؿؾ الخق
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كرٍب، أو حزٍن، وَرَبَط فِْعَؾ الخقرات بالػتقحات والعطاءات الرباكقة الدكققية 

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  )وإخروية، كؼقلف تعالك: 

           

 [.91]إكبقاء: (

ا طـ صحقة يف الضؿقر، أو إن العؿؾ الخقري يف اإلسالم لقس فؼط تعبقرًا فرديًّ 

روٌح اجتؿاطقٌة ساريٌة يف  -إلك جاكب ذلؽ-يؼظة يف العؼؾ والـػس، وإكؿا هق 

أوصال الجؿاطة الؿممـة، وهق كذلؽ مـ َلبِـَاِت البـاء آجتؿاطل الػاضؾ الذي 

ًٓ لؾتقجقفات الؼرآكقة الؿتؽررة:  تتسابؼ أفراده وتتـافس يف فعؾ الخقرات: امتثا

 .(ڦ ڦڦ)
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 املطلب الجاني
 رشغ١ت اٌغٕخ إٌج٠ٛخ يف اٌؼًّ اخلريٞ

 

بآكتؼال إلك السـة الـبقية إكؿقذج التطبقؼل لؾبالغ الؼرآين: كجد أن الرسقل 

 برتبقة الصحابة طؾك السؾقك الؼقيؿ، وإخالِق الحؿقدة، والعادات  ملسو هيلع هللا ىلص
َ

قد ُطـِل

ُبثُّ فقفؿ ُحبَّ الـاس والتعاوَن الحسـِة الؿتعؾؼة بالعؿؾ الخقري التضامـل: فؽان يَ 

هذه الؼقَؿ يف ققلف  ملسو هيلع هللا ىلصوالتضامـ معفؿ، والقد واإلخاء واإليثار، وقد أجؿؾ الـبل 

ـْ َكاَن فِل َحاَجِة َأِخقِف َكاَن اهلُل : »ملسو هيلع هللا ىلص َٓ ُيْسؾُِؿُف، َوَم َٓ َيْظؾُِؿُف َو الُؿْسؾُِؿ َأُخق الُؿْسؾِِؿ: 

ـْ  َج َط ـْ َفرَّ ـْ ُكُربَاِت َيْقِم الِؼقَاَمِة،  فِل َحاَجتِِف، َوَم
َج اهلُل َطـُْف ُكْربًَة مِ ُمْسؾٍِؿ ُكْربًَة، َفرَّ

ـْ َستََر ُمْسؾِؿًا َستََرُه اهلُل َيْقَم الِؼقَاَمةِ   .(1)«َوَم

لذلؽ كان الؿسؾؿقن إولقن يتسابؼقن يف البحث طـ كؾ محتاج: لؽػالتِف: 

ؿسؾؿقـ يسارطقن يف الؼقام بالتزامات الدولة ابتغاء وجف اهلل، بؾ لؼد كان أثرياء ال

ذاهتا: ففذا طثؿان بـ طػان رضل اهلل طـف يؼقم بتجفقز جقش العسرة، ويشرتي بئر 

ُرومَة لؾؿسؾؿقـ، وهذا طبد الرحؿـ بـ طقف رضل اهلل طـف يدفع كؾ ثروتف: 

إلطتاق الرققؼ، وسدِّ حاجة كؾ صالب، ولؿ تؽـ الؿسارطة إلك البذل يف سبقؾ 

                                                           

لؿظالؿ والغصب، باب ٓ يظؾؿ كتاب ا -رضل اهلل طـفؿا-رواه البخاري طـ طبد اهلل بـ طؿر  (1)

 [.128،ص3،ج2442الؿسؾُؿ الؿسؾَؿ وٓ يسؾؿف]ح

o  p 
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خقر مـ شلن الؿؽثريـ وحدهؿ، بؾ كان ذلؽ أيًضا مـ الؿِؼؾِّقـ، حتك كان مـفؿ ال

مـ يمثرون طؾك أكػسفؿ ولق كان هبؿ خصاصة! وفقفؿ كزل ققلف تعالك: 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ )

 [.9]الحشر: (جب

ولؼد لخص الخؾقػة طؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـف سقاسة التقزيع يف 

ما مـ أحد إٓ ولف يف هذا الؿال حؼ: الرجؾ وحاجتف... "قلف: آقتصاد اإلسالم بؼ

إين حريص طؾك أٓ أدَع حاجة إٓ "ثؿ ققلف: "... "أي: طؿؾف"الرجؾ وبالؤه 

قـا يف طقشـا، حتك كستقي يف  سددُتفا ما اتسع بعضـا لبعض، فنذا طجزكا تلسَّ

 .(1)"الؽػاف

جقع العؿؾ الخقري ويف هذا إشارة بؾقغة طؾك تؽثقػ الجفقد يف سبقؾ تش

باختالف تجؾقاتف، خاصة يف الظروف الصعبة التل يؿر مـفا العباد، كالحروب أو 

لؽؾ  "حد الؽػاية"الؿجاطات التل تشح فقفا مقارد البالد، بحقث ٓ يتقافر فقفا 

ك الجؿقُع يف  أيًا كان -، بحقث ٓ يحصؾ أحٌد "حد الؽػاف"مقاصـ، فنكف َيَتَلسَّ

طؾك أكثر مـ احتقاجاتف الضرورية، ومـ َثؿ ٓ  -الؿجتؿع مركزه أو مؽاكتف يف

 يسؿح بالثراء والغـك إٓ بعد الؼضاء طؾك الػؼر والحاجة. 

لؼد طالج الخطاب الـبقي إمـ الـػسل وآجتؿاطل لإلكسان الؿسؾؿ يف 

طالقة حاجقاتف ومتطؾباتف آجتؿاطقة، واستخدم لذلؽ وسائؾ تتقخك التخػقػ 

قاة الؿادية التل كعقشفا، وَتـُْشُد الرضك الـػسل طـ الحالة الؿادية مـ َتبِعات الح

                                                           

م(، الؿطبعة 1211/ـه597مـاقب أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب، ابـ الجقزي أبق الػرج )ت (1)

 وما بعده. 111التجارية الؽربى بالؼاهرة. صبعة بدون تاريخ، ص
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لإلكسان، وتؼقم طؾك تربقِة الـػس طؾك التعاون والتضامـ، والعؿِؾ الخقري 

ْػَؾك، : »ملسو هيلع هللا ىلصلؾؿعطل بؼقلف  ملسو هيلع هللا ىلصواإلططاء بؿدح الـبل  ـَ القَِد السُّ
القَُد الُعْؾقَا َخقٌْر مِ

ـْ َتُعقُل، َوَخقْرُ  ـِ  َوابَْدْأ بَِؿ ـْ َيْستَْغ ُف اهلُل، َوَم ـْ َيْستَْعِػْػ ُيِعػَّ ـْ َضْفِر ِغـًك، َوَم َدَقِة َط الصَّ

 .(1)«ُيْغـِِف اهللُ 

: َيتَِّجُف إلك مؽقكات "سقؽقلقجل"وطؿقمًا، فالخطاب الـبقي خطاب 

ُز الـّػَس الؽريؿَة  الـػس البشرية، وُيخاصُِب حاجاهتا التل ُفطرت طؾقفا، وُيَعزِّ

خقَة: لإلقبال طؾك العؿؾ الخقري، والؿشاركِة الػعالة يف التـؿقة آجتؿاطقة، والس

ـَ آَدَم، إِكََّؽ َأْن َتبُْذَل اْلَػْضَؾ َخقٌْر »: ملسو هيلع هللا ىلصباختالف تجؾقاهتا الؿجتؿعقة، كؼقلف  َيا ابْ

اِطل َطَؾك إَْرَمَؾِة َوالِؿْسؽِ : »ملسو هيلع هللا ىلصوققلف . (2)«َلَؽ، َوَأْن ُتْؿِسَؽُف َشرٌّ َلَؽ  ، السَّ ـِ ق

ائِِؿ الـََّفارَ  ، َأِو الَؼائِِؿ الؾَّقَْؾ، الصَّ
ِ
 .(3)«َكاْلُؿَجاِهِد فِل َسبِقِؾ اهلل

كؿا أن الخطاب الـبقي يؽشػ طـ الخؾػقة الِؼقؿقَِّة ٕحؽام الؿعامالت الذي 

تقضح الرؤية الؽؾقة لطريؼة اإلسالم يف معالجة الؼضايا الؿالقة وآجتؿاطقة، وهل 

ثقر مـ إحؽام ذاِت التعؾقؾ الؼقؿل: لتمكد أن الؿـػعة الؿادية بذلؽ تؼرر الؽ

لقست هدفًا لذاهتا، بؾ الؼقؿة إخالققة لفا آطتبار إكرب، فال ققؿة لؾؿـػعة 

 يفدد الـسقج آجتؿاطل وُيضِعػ تؿاسؽف.
ٍّ

 الؿادية إذا تسببت يف خؾؾ قِقِؿل

                                                           

ف، كتاب الزكاة، باب: ٓ صدقة إٓ طـ ضفر رواه البخاري طـ حؽقؿ بـ ِحزام رضل اهلل طـ (1)

 [.112، ص2،ج1427غـك]ح

رواه مسؾؿ طـ أبل أمامةرضل اهلل طـف، كتاب: الزكاة،باب: بقان أن القد العؾقا خقر مـ القد  (2)

 [.718،ص2،ج1136السػؾك]ح

رواه البخاري طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف، كتاب الـػؼات، باب فضؾ الـػؼة  (3)

 [.62،ص7،ج5353إهؾ]ح
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 اٌؼًّ اخلريٞ ٚأصشٖ يف اإلصالػ إٌفغٟ ٚاٌرتثٛٞ

ك بًا فالؿعقار آجتؿاطل كان حاضرًا بؼقة يف الؿدوَّ ة الحديثقة: حقث جاء ُمَرغِّ

يف العؿؾ الخقري وممكدًا طؾك واجب اإلكسان تجاه مجتؿعف، وتحؿؾِف الؿسمولقَة 

يف تؼديؿ الـػع لؿحقطف: لقشؿؾ كافة الـاس مـ حقلف، َبْدءًا بلهؾ بقتف وأرحامف 

ـْ بَاَت َشبَْعاَن، َوَجا»وجقراكف، ومـ ذلؽ ما جاء يف الحديث:  ـَ بِل َم ُرُه َجائٌِع َما آَم

 .(1)«إَِلك َجـْبِِف، َوُهَق َيْعَؾُؿ بِفِ 

ويف هذا التحذير الـبقي تشجقُع مؽقكات الؿجتؿع الؿدين طؾك العؿؾ 

ف لحاجاهتؿ  سِّ الخقري، ورغبٌة يف تحؿؾ اإلكسان لفؿقم َمـ يحقط بف، فؾَِتَؾؿُّ

حقـؿا آجتؿاطقة أكرُب إثر يف ترشقد آستفالك والشعقر بحرمة اإلسراف، 

ـُ الػؼراء، وهؿ ٓ يجدون ما يسدون َرَمَؼفؿ بف، وقد رفع كبل الرحؿة الؿفداة  ُيعاي

اِطل َطَؾك »: ملسو هيلع هللا ىلصسؼَػ التحػقز طؾك العؿؾ الخقري التضامـل حقـؿا قال  ملسو هيلع هللا ىلص السَّ

ائِؿِ  ، َأِو الَؼائِِؿ الؾَّقَْؾ، الصَّ
ِ
، َكاْلُؿَجاِهِد فِل َسبِقِؾ اهلل ـِ  .(2)«الـََّفارَ  إَْرَمَؾِة َوالِؿْسؽِق

 

 

                                                           

[ والؾػظ 259،ص1،ج571رواه الطرباين طـ أكس بـ مالؽ رضل اهلل طـف يف الؿعجؿ الؽبقر]ح(1)

ِذي َيْشَبُع، َوَجاُرُه َجائٌِع "[ بؾػظ: 5،ص11،ج19668لف، والبقفؼل يف الســ،]ح ـُ الَّ
َلْقَس اْلُؿْممِ

 -رضل اهلل طـفا-ـقـ طائشة ، والحاكؿ يف الؿستدرك طؾك الصحقحقـ طـ أم الؿمم"إَِلك َجـْبِفِ 

ِذي َيبِقُت َشْبَعاَن، َوَجاُرُه َجائٌِع إَِلك َجـْبِفِ "بػؾظ:  ـِ الَّ ، وصححف إلباين يف تعؾقؼاتف «َلْقَس بِاْلُؿْممِ

 [.61،ص1،ج112طؾك أدب الؿػرد ]ح

 ،5353]ح رواه البخاري طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف، كتاب الـػؼات، باب فضؾ الـػؼة إهؾ (2)

 [.62،ص7ج



 
 

 

 
 

 
 
 

  580  

 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 املطلب الجالح
 دػٛح وبفخ ِىٛٔبد اجملزّغ اإلعالِٟ 

 ٌالخنشاط يف اٌؼًّ اخلريٞ
كظؿُت هذا الؿطؾب، وأرفؼتف بؿطؾبل الرتغقب يف العؿؾ الخقري مـ الؽتاب 

والسـة: لتحديد كقع ومجآت العؿؾ الخقري الؿؼصقد يف آطتبار الشرطل 

ل السائد: إذ مـ الؿالحظ أن العؿؾ الخقري والعؼقد السديد، ٓ الـظر العؼؾ

التربطقة َتـُْحق طؿقمًا يف مجتؿعاتـا الققم كحق الرتكقز طؾك الؿعامالت الػردية 

الؿحدودة يف آثارها التـؿقية، بحقث لؿ تتبؾقر يف صقغ جؿاطقة ُمـَظََّؿٍة وذات صابع 

القٍة لالستثؿار والتؿقيؾ، ممسسايت، تعقد بالـػع العام طؾك الؿجتؿع، مـ مراكَز م

وجؿعقات، وما شابف ذلؽ، حقث ضؾ إسفامفا آجتؿاطل ُيركز بإساس طؾك 

تقفقر كػؼات، وإكشاء دور العبادِة، وتجفقزها وصقاكتفا وتسققرها، وطؾك العؿؾ 

الخقري اإلحساين آستفالكل الذي يستفدف مساطدة الػؼراء والؿحتاجقـ بؿا 

ي ُيشرف طؾك تـػقذه الؿتربع بـػسف أو بؿساطدة جؿعقات يسد رَمؼفؿ أين، والذ

محؾقة.

ولِؿـا لؾعؼقد التربطقة مـ رسالة طظقؿة تتؿثؾ يف إقامة الؿمسسات التـؿقية  

الؿرتبطة بؿجآت متـقطة ومتعددة، ورطايتفا، فنن الـصقص الشرطقة حثَّت كافة 

الدور التـؿقي مؽقكات الؿجتؿع طؾك آكخراط القاطل والؿسمول يف تطقير 

لؾعؿؾ الخقري والعؼقد التربطقة: فؽاكت حريصة بشتَّك السبؾ والؿؼاربات طؾك 

o  p 



 

 
 

 
 
 
 

  581  

 اٌؼًّ اخلريٞ ٚأصشٖ يف اإلصالػ إٌفغٟ ٚاٌرتثٛٞ

إشراك كافة إفراد يف الشلن آجتؿاطل، وتـؿقة وطقِفؿ بؿسمولقاهتؿ آجتؿاطقة، 

والؿشاركة يف تطقير اإلسفام اإلكتاجل التـؿقي لؾعؼقد التربطقة بالتػؽقر الؿستديؿ 

جديدة ُتَعدُّ مـ إولقيات آجتؿاطقة الراهـة: )مِـَح دراسقة،  يف مجآت وبدائؾ

ممسسات البحث العؾؿل، دور إيقاء الطؾبة، الؿمسسات الصحقة، الرطاية 

آجتؿاطقة: السؽـ، التزويج، التشغقؾ، إرامؾ، إيتام.... وطدم آقتصار فؼط 

مسسات التعؾقؿ طؾك الؿجآت التؼؾقدية الشائعة: )الؿساجد، الخقريات، م

 العتقؼ، إقارب...(.

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 

  582  

 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 
 

 

 املبحح الجالح

 ادلمبصذ إٌفغ١خ ٚزلفضاد اٌؼًّ اخلريٞ، 
 ٚأصش٘ب يف حتم١ك اٌز١ّٕخ اجملزّؼ١خ اٌشبٍِخ 

 

 املكصذ العكذٙ: املطمب األٔه 

 

 ٙاملطمب الجاٌ٘: املكصذ التعبذ 

 

  :ٌ٘املطمب الجالح: املكصذ الفطشٙ اإلٌظا 

 

  طمب الشابع: املكصذ األخالق٘:امل 

 



 

 
 

 
 
 
 

  583  

 اٌؼًّ اخلريٞ ٚأصشٖ يف اإلصالػ إٌفغٟ ٚاٌرتثٛٞ

 

 

 املطلب األول
 ادلمصذ اٌؼمذٞ

ؼ العام الذي يـبغل أن تـدرج تحتف حركقة الؿال  يحدد هذا الؿؼصد الـسَّ

ًٓ، واستفالكًا وتقزيعًا، ومـ َثؿ فالتصقر اإلسالمل  ؛طؿقمًا إكتاجًا وتداو

الؼقؿ: مؿارسًة  لؿقضقع الؿال طؿقمًا يرتبط بالعؼقدة مـطَؾؼًا، وما طـفا مـ

ومسمولقًة: لؿا لفذه الؼقؿ مـ دور يف ضبط هذا الـشاط، وتقجقفف حتك ٓ يـػؾت، 

 ويصبح أداة لؾطغقان والػساد، وحتك ٓ تخرج الؿعامؾة طـ إصارها الؿشروع.

لف شلٌن طظقٌؿ يف استحضار  -كلصؾ مـ أصقل العؼقدة-فاإليؿان باهلل تعالك 

ْبَغَة اإلكسان مراقبَة اهلل طـد الؼ قام بلي طؿؾقة مالقة: إلكساب الؿعامؾة تؾؽ الصِّ

ـِ طبادتف، والرجاِء يف  باكقَة، مـ معرفتف تعالك ومحبتف، وِذْكِره وشؽِره، وحس الرَّ

رحؿتف، والخشقِة مـ طؼابف، والتقكِؾ طؾقف، إلك غقر هذه الؿعاين التل َتْطَبُع 

مباشرة بؽسِب الؿال وإكػاقف، ويف يف حقاة الؿسؾؿ، ولفا طالقة  "الجاكَب الّرباينَّ"

ـْ َكاَن »: ملسو هيلع هللا ىلص ذلؽ جاء ققل الـبل ِخِر َفْؾقُْؽِرْم َجاَرُه، َوَم ْٔ  َواْلقَْقِم ا
ِ
ـُ بِاهلل

ـْ َكاَن ُيْممِ َم

ِخِر َفْؾقُْؽِرْم َضقَْػفُ  ْٔ  َواْلقَْقِم ا
ِ
ـُ بِاهلل

 .(1)«ُيْممِ

خ لدى الؿممـ رغبًة ط جقبًة لالستعداد وأما اإليؿان بالققم أخر، فقرسِّ

                                                           

 رواه مسؾؿ طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف، كتاب اإليؿان، باب الحث طؾك إكرام الجار والضقػ (1)

 [.68،ص1،ج74]ح

o  p 
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

ِطل: ولذلؽ  القاطل لتحؿؾ مسمولقة التؽالقػ الؿالقة بجاكَبقفا الِعَقِضل والتََّبرُّ

كجد السـة الـبقية تربط دائؿًا السؾقك آجتؿاطل يف إكػاق الؿال والثقاب طؾك 

ذلؽ بالققم أخر، يف إشارة تربقية بؾقغة أن هذه الؼقؿ آجتؿاطقة لفا ما يؼابؾفا 

الجزاء يقم الؼقامة، بؾ إن أي مجفقد خقريٍّ َيْبُذُلُف اإلكسان يف سبقؾ اهلل، مـ كػس 

يـال ثؿرتف يف الدكقا، وثقابف يقم الؼقامة، ومـ َثؿ ففذا التقجقف لف آثار كػسقة وتربقية 

طظقؿة، تشجع طؾك العؿؾ الخقري باختالف تجؾقاتف آجتؿاطقة، كؼقل الـبل 

ـْ َكاَن فِل َحاَجةِ »: ملسو هيلع هللا ىلص َج  َوَم ـْ ُمْسؾٍِؿ ُكْربًَة، َفرَّ َج َط ـْ َفرَّ أَِخقِف َكاَن اهلُل فِل َحاَجتِِف، َوَم

ـْ َستََر ُمْسؾِؿًا َستََرُه اهلُل َيْقَم الِؼقَاَمةِ  ـْ ُكُربَاِت َيْقِم الِؼقَاَمِة، َوَم
 .(1)«اهلُل َطـُْف ُكْربًَة مِ

العؿؾ الخقري التضامـل: إذ يعترب الؿؼصُد العؼديُّ الدافَع إساَس لؾتربع و

يفدف العامؾ إلك تؽػقِر ذكب، أو صؾة رحؿ، أو تحصقؾ ثقاب، أو تؼرب إلك اهلل 

تعالك، أو تلمقـ بؼاء الثقاب بعد القفاة، أو مجاهدة كػسف وتطقيعفا وتربقتفا طؾك 

 (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)البذل والجقد، يؼقل اهلل تعالك: 

امؾقـ تجري طؾك حسب معتؼداهتؿ وأفؽارهؿ، [: لذلؽ فلطؿال الع9]اإلكسان:

فجدير بؿـ صؾحت طؼائده وأفؽاره أن تصدر طـف إطؿال الصالحة: ولفذا كان 

أسؾقب اإلسالم يف إمر بإطؿال الصالحة والـفل طـ أضدادها أن َيْبَتِدَئ 

... .[11]البؾد: (ڻ ڻ)بنصالح العؼقدة، دلَّ طؾك ذلؽ ققلف تعالك: 

( هـا لرتتقب الرتبة يف 17ـ 11لبؾد: ]ا (ۅ ۅ ۉ ۉ ې) [، فنن حرف )ُثؿَّ

 (2) (ڤ ڦ ڦڦ)اإلخبار الدال طؾك أكف جدير بالتؼديؿ، أي: بعد كقكف 

                                                           

كتاب الؿظالؿ والغصب، باب ٓ يظؾؿ  -رضل اهلل طـفؿا-رواه البخاري طـ طبد اهلل بـ طؿر  (1)

 [.128،ص3،ج2442الؿسؾُؿ الؿسؾَؿ وٓ يسؾؿف]ح

، 1ظام آجتؿاطل يف اإلسالم، الطاهر بـ طاشقر، دار السالم، الؼاهرة / مصر، طأصقل الـ (2)

= 
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 اٌؼًّ اخلريٞ ٚأصشٖ يف اإلصالػ إٌفغٟ ٚاٌرتثٛٞ

درس تربقي بؾقغ: أن مالؽًا َبَؾَغُف أن طامالً لعؿر بـ طبد العزيز  "الؿقصل"ويف 

ر: أْن َدْطُف، وٓ رضل اهلل طـف كتب إلقف يذكر رجالً َمـََع زكاَة مالف، فؽتب إلقف طؿ

تلخْذ مـف زكاًة مع الؿسؾؿقـ، فبؾغ ذلؽ الرجؾ، فاشتد طؾقف إمر: فلدى بعد ذلؽ 

 (1)ما طؾقف مـ زكاة مالف، فؽتب طامُؾ طؿَر يذكر لف ذلؽ، فؽتب إلقف: أن ُخْذها مـف.

فؾعظؿ أمر العؿؾ الخقري طؿقمًا، أراد اإلسالم تشريػفا وإقبال الـاس طؾك 

ٍؼ يف كػقسفؿ، فبتتبع كصقص القحل الؿتعؾؼة بالعؿؾ الخقري: تتضح أدائفا بسائِ 

بجالء مـفجقة التشريعات اإلسالمقة يف هتذيب غريزة التؿؾؽ، مـ خالل ربط 

دوافع السؾقك اإلكساين بعؾة غائقة سامقة متؿثؾة يف آستجابة هلل وإيثار الحقاة 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ ) إخرى، كؿا بقَّـف اهلل تعالك:

[، إلك جاكب هذه العؾة الغائقة مد 46]الؽفػ: (ڀ ڀ ڀ ٺ پ ڀ

اإلسالُم اإلكساَن بؿـظقمة تشريعقة متؽامؾة تضؿـ تحؼقؼ التقازن يف شخصقة 

الػرد، وتحرره إلك حد بعقد مـ آكصقاع لػتـة الؿال، بتـبقِف اإلكسان إلك ضرورة 

ض أو آفتتان بزيـتفا الَؽْدِح، ومقاجفة مققل الـػس البشرية يف آكشداد إلك إر

 الزائؾة، ومؼاومة كزطات التؿؾؽ والتسؾط والفقؿـة.

وهذه التشريعات ٓ ُتؾغل غريزة حب التؿؾؽ وٓ تتجاوزها، ولؽـفا هتذهبا 

وتطقرها، وتقسع مـ آفاقفا، وتقضػفا يف خدمة اإلكسان والؿجتؿع، وتحقلفا مـ 

إلك أداة لتحؼقؼ الؾَّذة وسقؾة لتحؼقؼ الؾَّذة والؿـػعة طؾك حساب أخريـ 

 والؿـػعة يف خدمة أخريـ، ويف صريؼ مرضاة اهلل، والػقز بأخرة.

 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .58م، ص: 2115هـ/1426

 [.381،ص2،ج926مقصل مالؽ، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف أخذ الصدقات والتشديد فقفا ]ح (1)



 
 

 

 
 

 
 
 

  586  

 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ

والحاصؾ أن هذا الؿـفج ٓ يحرر اإلكسان مـ سطقة الؿال وصغقاكف فحسب، 

، ٓ "اإليجابل"بؾ يمسس لؿػفقم جديد لؾتؿؾؽ، يؼقم طؾك الزهد بؿعـاه 

لحقاة، إمر الذي يؼقد اإلكسان إلك مـ التزامات ا "السؾبل الفروبل"بؿػفقمف 

ؾ  اإلحساس بلكف ما دام يؿؾؽ كػايتف مـ الطعام والسؽـ وإمـ، ففق ممهَّ

 لإلحساس بامتالك جؿقع الطقبات يف هذه الحقاة.
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 اٌؼًّ اخلريٞ ٚأصشٖ يف اإلصالػ إٌفغٟ ٚاٌرتثٛٞ

 

 

 املطلب الجاني
 ادلمصذ اٌزؼجذٞ

وأن معؾقم أن الؼقَؿ يف حؼقؼتفا ما هل إٓ اكعؽاٌس وتجؾٍّ لؾعؼقدة والعبادة، 

العبادة لقست مؼصقدًة لذاهتا، بؾ هل تدريٌب مستؿرٌّ طؾك آستؼامة، وبـاء مـظقمة 

الؼقؿ يف حقاة اإلكسان باختالف تجؾقاهتا، فنذا تؿؽـ اإليؿان مـ الـػس اإلكساكقة 

س، بؾ سؾقكًا يؿاَرس  َسُفَؾ طؾقف آلتزام بتؾؽ الؼقؿ، ولؿ َتُعِد الؼقُؿ مقادًا تدرَّ

الؿتعامؾ "تصبح شخصقُة الؿتعامؾ الؿالل شخصقًة رسالقًة:  ويطبؼ: ومـ َثؿ

، وُيْرَفُع مؼاُمف إلك مؼامات الصالحقـ: ٕكف مارس مفؿة استخالفقة "الخؾقػة

طظقؿة الشلن، وأدى وضقػة بالغة الخطقرة يف مجال حققي كثقرًا ما تـفزم فقف 

 الـػقس، فقؽقن حامؾ هداية بالحال قبؾ الؿؼال.

دية تعترب كذلؽ الؿحرَك إساَس لؾتربع والتطقع يف الؿجتؿع فالغاية التعب

اإلسالمل: إذ تقجد طالقة تالزمقة بقـ مستقى تؿسؽ الؿسؾؿقـ بديـفؿ ومستقى 

ِخ مبدأ اإلكػاق التطقطل يف معامالهتؿ آجتؿاطقة والؿالقة، وكذا درجة  ترسُّ

 ية.استجابة وتغطقة العؼقد التربطقة لؾحاجات التؽافؾقة والتـؿق

وباستؼراء آيات الؼرآن الؿجقد يتضح أمر يف غاية إهؿقة: إذ إكف كؾؿا كادى 

اهلل الـاس يف الؼرآن بآستجابة ٕمره التعبدي، كاداهؿ مـ حقث هق خالؼفؿ، أي: 

أكف تعالك يسللفؿ أداَء حؼ الخالِؼقة، هذه الصػة العظقؿة لذاتف تعالك التل هبا كـا 

ٕرض، وهذا الؿؼصد التعبدي لف أثر طظقؿ طؾك كػسقة كحـ يف مؼام الخؾقػة يف ا

الؿتعامؾ الؿالل: إذ بنقدامف طؾك العؿؾ الخقري يحؼؼ الؿعـك آستخاليف الذي 
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ٓ يـػؽ طـ تحؼقؼ معـك العبقدية والخضقع الؿطؾؼ وآستسالم التام هلل رب 

ڦ ڦ )العالؿقـ: فػل الؼقام بالعؿؾ الخقري شؽُر الؿـِعؿ طؾك كعؿف: 

ٌذ ٕمره.[7]إبراهقؿ: (ڄڄ  ، وهق يف كػس الققت مطبِّؼ لشرع اهلل، مـػِّ

م( بلن الؿماساة يف اإلسالم 1973هـ/1393ويصرح الطاهر بـ طاشقر )ت

تـؼسؿ إلك قسؿقـ: جربية واجبة، واختقارية مـدوب إلقفا، وأن يف هذا التؼسقؿ 

بعف: لِـؿا بف مـ حؽؿة: ٕن الـاس ِصـػان: ِصـػ يـدفع إلك اإلحسان بدافع مـ ص

سخاء ومحبة الخقر والزلػك، وصـػ ٓ يـدفع إلقف مـ تؾؼاء كػسف، ولؽـ بدافع 

اإللزام والجرب وخقف العؼقبة، فؾؿ يجعؾ اإلسالم الؿماساة كؾفا اختقارية: لئال 

ُيْحَرَم الؿحتاجقن مماساة كثقر مـ الـاس، ولؿ يجعْؾفا واجبة: لئال ُيْحَرَم 

خاء بالقققف طـد القاجب: ٕن آطتقاد بآقتصار طؾك الؿممـقن فضقؾَة الس

القاجب ُيـْسل الـػقس َصَؾَب زيادة الثقاب، فؾعؾ كثقرًا مـ الـػقس ٓ تـتبف إلك 

الؿماساة بؿا يزيد طؾك أداء القاجب: لئال يرتػع اإلحسان والػضؾ بقـ الؿممـقـ، 

ل الؿعروف مـ بؾ َيُدومان ببذل الباذلقـ معروَففؿ طـ اختقار مـفؿ، وب تؾؼِّ

، وقد قال اهلل تعالك:  الؿبذول إلقفؿ ، فقحصؾ بذلؽ بقـ الػريؼقـ تآلٌػ وتقادٌّ

 (1) [.237]البؼرة: (ىئ ىئ ی یی)

إذ ُيْعَتَبُر الـظاُم اإلسالمل الؿتعؾؼ بالعؼقد التربطقة ممسسًا لؾعؿؾ التطقطل، 

وح الؿسمولقة وٓكخراط الؿجتؿع الؿدين يف تدبقر الشلن العام: ففق يغرس ر

والؿبادرة آجتؿاطقة لدى إفراد، ويـؿل ممسسات أهؾقة ومدكقة فعالة تسفؿ يف 

تؽافؾ الؿجتؿع وترابطف، ويقجف جفقد الؿجتؿع: لتتؽامؾ مع جفقد الدولة، وهق 

                                                           

 131أصقل الـظام آجتؿاطل يف اإلسالم، الطاهر بـ طاشقر، ص:  (1)
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كظام شامؾ ومحَؽؿ، وقادر طؾك استقعاب التطقر الحضاري وآستجابة لتجدد 

 ؿاطل والتـؿقي.الحاجقات يف مجآت الـػع آجت
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 املطلب الجالح
 ادلمصذ اٌفطشٞ اإلٔغبٟٔ

 

طؾك أكؽ إذا أطؿؼَت "م(: 1973هـ/1393يؼقل الطاهر بـ طاشقر )ت

التدبر: وجدت الؿماساة مـ مؼتضقات الػطرة: ففل راجعة إلك أصؾ وصػ 

ساة اإلسالم مباشرة، كؿا رَجعت إلقف إخقة حسبؿا بقـتف يف مبحثفا، فؾقست الؿما

بحاجة إلك إيقائفا تحت ضؾ إخقة: ٕن الؿماساَة كػايُة حاجة الؿحتاج طـد 

الشعقر بلكف محتاج، ومـ الػطرة اإلكساكقة اكػعال الـػس برقة ورحؿة طـد مشاهدة 

الضعػ والحاجة: ٓستشعار تللؿ الؿحتاج، ثؿ اكدفاع بذلؽ آكػعال إلك السعل 

يتخؾػ هذا اإلحساس إٓ كادرًا، وطـدما يف تخؾقصف مـ آٓم تؾؽ الحاجة، وٓ 

َيُحػُّ بف طاِرٌض يعؽسف إلك ضده، مثؾ حال طدم الرأفة بؿا ٓ ُيتََّؼك أذاه، كالعؼرب 

 (1)"والسبع

ولعظؿ أمر العؿؾ الخقري طؿقمًا: أراد اإلسالم تشريػف، وإقبال الـاس طؾك 

ة اإلكساكقة، متعؾؼًا أدائف بسائؼ يف كػقسفؿ، وقد يؽقن هذا السائؼ مرتبطًا بالجبؾ

 هـ/1354بالثـاء وحب الؿحؿدة بقـ الـاس، ويؿدكا محؿد رشقد رضا )ت

ويظـ بعض الـاس أن طؿؾ الخقر ٕجؾ الشرف والؿحؿدة مذمقم "م(: 1935

                                                           

 129آجتؿاطل يف اإلسالم، الطاهر بـ طاشقر، ص:  أصقل الـظام (1)
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يف كظر الديـ، وٓ ثقاب لصاحبف طـد اهلل تعالك، بؾ هق مماَخذ، كؿا يمَخذ مـ 

ا كان اهلل لقماخَذ اإلكسان طؾك شلء كتب الصقفقة. إن هذا الظـ غقر صحقح، وم

أودطف يف فطرتف وجعؾف سائًؼا لف إلك كؿالف: وهق حب الؿحؿدة الحؼة، وأما 

الؿذمقم طـد اهلل تعالك وطـد الـاس هق حب الؿحؿدة الباصؾة، والثـاِء الؽاذب، ما 

ڦ ڦ )تقطد اهلل الذيـ يحبقن أن يحؿدوا بؿا فعؾقا، وإكؿا تقطد الذيـ 

 .(1)"[188آل طؿران: ] (ڦ ڦ ڄ ڄ

حب الؿحؿدة الحؼة ٓ يـايف كقَن العؿؾ الصالح لقجف اهلل "ويستطرد الؼقل: 

ه:  تعالك، بؾ هق معـًك مـ معاكقف. وإكـا لـ كبؾغ كػع اهلل: فــػَعف! ولـ كبؾغ ضرَّ

ه، كؿا ورد، وإكؿا ُكؾػـا بعؿؾ الخقر ٕجؾـا، ٓ ٕجؾف، فابتغاء وجف اهلل يف  فـضرَّ

ق إرادة الؿـػعة الباققة بف، فنن لؽؾ شلء يف هذه الدكقا وجفقـ: وجًفا إلك العؿؾ ه

الحظقظ الجزئقة الػاكقة، ووجًفا إلك الؿـافع الؽؾقة الباققة، وهذا هق وجف اهلل 

ک ک گ گ گ )تعالك، والذي ُيرضقف ويثقب طؾقف، والثـاء طؾقف حؼ: 

 [.4]إحزاب:  (گ

ف وشؽروا لف طؿؾف: يؽقن ذلؽ باطًثا إذا طرف الـاس لؾعامؾ الؿحسـ فضؾَ 

لؾفؿؿ إلك الؿباراة والؿسابؼة يف مقاديـ إطؿال الـافعة، وإنَّ تؼدَم إمؿ 

وارتؼاَءها طؾك قدر مباراة أفرادها يف إطؿال الـافعة ومسابؼتفؿ يف مقاديـفا، وإذا 

رون كان الؿؾقك وإمراء هؿ الذيـ يحػؾقن بؿا يؽقن مـ أفراد رطاياهؿ وَيؼدُ 

 . (2) "الؿحسـقـ قدَرهؿ: فال تسْؾ طـ مبؾغ تلثقر ذلؽ يف تؼدم إمة وارتؼائفا

                                                           

 [.151،ص6مجؾة الؿـار، محؿد رشقد رضا وآخرون،]ج (1)

 [.152،ص6كػسف،]ج (2)
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أن الخؾؼ إذا طؾؿقا يف اإلكسان كقكف "م(: 1211هـ/616ويؼقل الرازي )ت

ساطقًا يف إيصال الخقرات إلقفؿ، ويف دفع أفات طـفؿ أحبقه بالطبع، ومالت 

أن الرجؾ الغـل يصرف إلقفؿ صائػة مـ  كػقسفؿ إلقف ٓ محالة، فالػؼراء إذا طؾؿقا

وه  مالف، وأكف كؾؿا كان مالف أكثر، كان الذي يصرفف إلقفؿ مـ ذلؽ الؿال أكثر، أمدُّ

بالدطاء والفؿة، ولؾؼؾقب آثار ولألرواح حرارة، فصارت تؾؽ الدطقات سببًا 

ۆئ ۆئ ۈئ )لبؼاء ذلؽ اإلكسان يف الخقر والخصب، وإلقف اإلشارة بؼقلف تعالك: 

 .(1) [17]الرطد:  (ېئ ېئىئ ۈئ ېئ

كؿا أن آثار العؿؾ الخقري ٓ تؼتصر طؾك أخرة، بؾ تشؿؾ الدكقا كذلؽ، 

كْقَا ُهْؿ َأْهُؾ اْلَؿْعُروِف فِل »: ملسو هيلع هللا ىلص ويدل طؾك ذلؽ ققل الـبل َأْهَؾ اْلَؿْعُروِف فِل الدُّ

ِخَرةِ  ْٔ . فؿـ جاد ساد، ومـ َبِخَؾ َرُذَل: ولفذا قال محؿد بـ حبان (2)«ا

كؾ مـ ساد يف الجاهؾقة واإلسالم حتك ُطرف بالسمُدِد، "(: ـه965هـ/354)ت

واكؼاد لف ققُمف، ورحؾ إلقف الؼاصل والداين، لؿ يؽـ كؿال سمُدِده إٓ بنصعام 

، والؿتصدق ذو يٍد طؾك آِخِذ الصدقة، بؾ إكف كؿا ققؾ: (3) "الطعام وإكرام الضقػ

                                                           

مػاتقح الغقب )التػسقر الؽبقر(، أبق طبد اهلل محؿد الرازي الؿؾؼب بػخر الديـ الرازي خطقب  (1)

 [.78،ص16ج] هـ، 1421 ،3ط بـان،ل/ بقروت –هـ(، دار إحقاء الرتاث العربل 616الري )ت 

ـِ اْلُؿَسقِِّب،كتاب آداب الؼاضل، باب مشاورة القالل والؼاضل  (2) رواه البقفؼل يف الســ طـ َسِعقِد ْب

[، والحاكؿ يف الؿستدرك طـ أكس بـ مالؽ، كتاب العؾؿ، 187،ص11،ج21316يف إمر ]ح

ا طؾل الحافظ، يؼقل: هذا [ وقال: سؿعت أب213،ص1،ج429باب فصؾ يف تقققر العالؿ]ح

الحديث لؿ أكتبف إٓ طـ أبل طبد اهلل الصػار، ومحؿد بـ إسحاق وابـف مـ البصريقـ لؿ كعرففؿا 

قد روي مـ غقر وجف طـ الؿـؽدر، طـ الؿـؽدر بـ «. أهؾ الؿعروف يف الدكقا»بجرح، وققلف: 

 «.الشقاهدوالؿـؽدر وإن لؿ يخرجاه فنكف يذكر يف »محؿد، طـ أبقف، طـ، جابر. 

روضة العؼالء وكزهة الػضالء: محؿد بـ حبان بـ أحؿد بـ حبان بـ معاذ بـ َمْعبَد، التؿقؿل، أبق  (3)
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ـُ الشؽر، ويسرتقُّ بصدقتِف الحر اك : و(1)يرهت ؿَّ لذا كان ابـ السَّ

يا طجبل لؿـ يشرتي الؿؿالقَؽ بالثؿـ، وٓ يشرتي "م( يؼقل: 955هـ/344)ت

ـٌ إٓ اإلكرام، فلكِرْم حرًا تؿؾْؽف  .(2)"إحراَر بالؿعروف، لقس لألحرار ثؿ

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، تحؼ: محؿد محل الديـ طبد الحؿقد، دار الؽتب العؾؿقة، 354حاتؿ، الدارمل، الُبستل )ت

 259بقروت/لبـان، ص:

م(، تح: شعقب 1362/ـه763ؿؼدسل)تأداب الشرطقة الؽربى، ٓبـ مػؾح شؿس الديـ ال (1)

 [311،ص1م،]ج1999/ـه1419إركاؤوط ــ طؿر الؼقام، ممسسة الرسالة، سـة 

 312روضة العؼالء، ص: (2)
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 املطلب الرابع
 ادلمصذ األخاللٟ

 

ت الؿالقة ربطًا يربز هذا الؿؼصد بجالء مـ خالل ربط اإلسالم الؿعامال

محؽؿًا باإليؿان وإخالق، ولقس بؿـفج يحؽؿف مـطؼ الربح والخسارة فؼط، 

فحقاة الؿسؾؿ يف كظر اإلسالم حؾؼات متشابؽة ومتؽامؾة، يتصؾ بعضفا ببعض 

بالؿثؾ العؾقا يف أي كاحقة مـ كقاحقفا، والؿتلمؾ يف سقاق إحؽام والتقجقفات 

أن اإلسالَم َيْػِرُض إخالَق والؿُثَؾ يف "بجالء:  اإلسالمقة الؿتعؾؼة بالؿال سقجد

كؾ جاكب مـ جقاكب استثؿار الؿال: يف إكتاجف، ويف استفالكف، ويف تقزيعف، ويف 

يؼبؾ بحال أن تسقر أيُّ كاحقة مـ هذه الـقاحل يف معِزل طـ  تداولف، وٓ

 .(1)"إخالق

الؿالقة: َفَؿَزَج فؾؿ يغػؾ اإلسالم إدخال ققؿف إخالققة يف الؿعامالت 

بلسؾقب حضاري بقـ الؿاديات والروحقات: وأخضع العـاصر الؿادية لؿتطؾبات 

تحؼقؼ مبدأ آستخالف التل ترتؽز طؾك العدل، ومراطاة حؼقق الغقر، فقؽقن 

هذا الؾؼاء الثـائل بقـ الؼقؿ والعـصر الؿادي مطقًة لؾتـؿقة البشرية والرقل والتؼدم 

                                                           

، 1دور الؼقؿ وإخالق يف آقتصاد اإلسالمل، مؽتبة وهقبة، الؼاهرةـــ مصر،ط (1)

 .59م، ص:1995/ـه1415
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كجده يف سقاق هذا آقرتان يؼدم الؼقؿ طؾك الؿادة بؼقل  الحضاري اإلكساين، بؾ

َـّ الِغـَك ِغـَك الـَّْػسِ »: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
ـْ َكثَْرةِ الَعَرِض، َوَلؽِ  .(1)«َلقَْس الِغـَك َط

مـ سؿات الؿجتؿع الؿسؾؿ أكف مجتؿع متؽافؾ، والتؽافؾ قبؾ كؾ شلء 

ٍت تجاه الؿجتؿع، إحساس داخؾل يعقش يف كػس الػرد يستشعر بف أن طؾقف واجبا

وأكف إذا لؿ َيُؼْؿ هبذه القاجبات َحؾَِّت إضرار بالؿجتؿع كؾف، ومـ هذا اإلحساس 

ُر الجؿاطُة بف حاجات إفراد  التضامـل، كبع التؽافؾ سؾقكًا داخؾ الؿجتؿع، ُتَقفِّ

، ومتك هقؿـت هذه الؼقؿ يف مجتؿع مـ (2)مـ إمـ والغذاء والرتبقة والصحة...

ت إٓ ازدهرت فقف إطؿال الخقرية التل تعقد بالـػع طؾك الػرد الؿجتؿعا

 والجؿاطة. 

وبػضؾ هذه الرؤية التل يرسخفا اإلسالم يف كػقس الؿسؾؿقـ أثـاء معامالهتؿ 

الؿالقة، يـشل مجتؿع متضامـ ومتؽافؾ يرحؿ فقف الغـل الػؼقر، ويعقل فقف الؿقسر 

ر الَؽػاف والعػاف بقـ الـاس، وطؾك الؿعسر، إهنا الؼقؿ التل تحارب الػؼر وتـش

َؾِت الؿعامالُت الؿالقُة ذات الطابع الخقري التربطل كظامًا  هذا إساس، َشؽَّ

متؽامالً مـ آلتزمات الخقرية واإلحساكقة، فتـقطت أصـاففا وتؽامؾت مؼاصدها 

حتك غطت ضروريات الـاس، وَلبَّت حاجقاهتؿ إساسقة، بؾ امتدت إلك تؾبقة 

قـقات، وهذا يحقؾـا إلك الحديث طؾك أثار الرتبقية لؾعؿؾ الخقري طؾك التحس

 إفراد والؿجتؿعات.

                                                           

، كتاب الرقاق، باب الغـك غـك رواه البخاري يف صحقحف طـ أبل هريرة (1)

 [.95،ص8،ج6446الـػس]ح

هـ/ 1413كظام التربطات يف الشريعة اإلسالمقة، د/ محؿد الحبقب التجؽاين، دار الـشر الؿغربقة،  (2)

 .3م، ص:1983
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 املبحح الرابع

 ادلمبصذ اٌرتث٠ٛخ ٌٍؼًّ اخلريٞ، 
 ٚأصش٘ب يف حتم١ك اٌز١ّٕخ اجملزّؼ١خ اٌشبٍِخ 

 

 :ٛاملطمب األٔه: تصشٗح وفًّٕ املمهٗٛ ارتاص 

   باإلٌفام ٔالبزه:املطمب الجاٌ٘: تضنٗٛ الٍفٕغ 

  :ٛٗاملطمب الجالح: اذتذ وَ ظاِشٚ الٍضعٛ االطتّالن 

   ٌٛاملطمب الشابع: تطّري الٍفٕغ وَ الؼح ٔالبدن ٔتعضٖض وها 

 الٍفع الهشميٛ الظدٗٛ:

  :املطمب ارتاوع: إػاعٛ سٔح التهافن بني وهٌٕات اجملتىع 

  ٍٜالفاسؽ: املطمب الظادغ: تطّري الٍفٕغ وَ التَّشف ٔالٔػ 

  :املطمب الظابع: املظاِىٛ يف الكطاٞ عمٜ سرٖمٛ التظٕه 
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 املطلب األول

 رصؾ١ؼ ِفَٙٛ ادلٍى١خ اخلبصخ:

 

ُه مـ سطقة الؿغآت،  مـ الؿؼاصد الرتبقية التل يعززها العؿؾ الخقري َحدُّ

والتطرف يف معـك صبقعة الِؿـؾؽقة، فبعد أن كان الـاس يعتؼدون أن لصاحب الؿال 

مطؾَؼ التصرف فقؿا يؿؾؽ، يـػؼف كقػ يشاء وأيـ يشاء، فتعسػ الؿالؽ، وبخؾ 

قكف مـ كؾ جاكب، يؼتؾفؿ الَعَقُز وتػتؽ هبؿ الحاجة، وٓ  بؿالف، والؿحتاجقن يحػُّ

مـَة وٓ ططَػ طؾقفؿ. ويف هذا الظرف جاء الؼرآن لقعؾـ أن الؿال مال اهلل، مؾَّؽف 

التصرف أو آستئثار بف، وأن ما يؿؾؽف لقس مجؿقع هذه إمة، فؾقس ٕحد مطؾؼ 

ک گ گ گ گ )لف وحده، بؾ هق لؿجؿقع إمة، قال اهلل تعالك:

 [.7]الحديد: (ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

وُيْعطِل مبدأ آستخالف يف الؿال دٓلًة متؿقزًة لؿعـك الؿؾؽقة والتؿؾؽ: 

وكقالً ومستخَؾػًا، حقث يرفع يد اإلكسان، ويجرده مـ التؿؾؽ الحؼقؼل، ويعتربه 

ويعترب الؿال الذي يف حقزتف هق يف حؽؿ القديعة والعارية: ففق استخالف غقر 

دائؿ، بؾ هق استخالف محدود بآجال اإلكسان، ومـ ثؿ ففق مـحة رباكقة مقققتة، 

حقث شرطفا اهلل، ففل إذًا ذات صابع تعبدي: ولذا تختؾػ طـ صابع الؿؾؽقة يف 

اس أن هذه الـظرة تمثر طؾك سؾقك الؿسؾؿ وطؾك حقاة آقتصاد الؿعاصر طؾك أس

ـُْسَتْخؾِِػ، وهق اهلل تعالك،  اإلكساكقة كؾفا، وخصقصًا أكف يجب معفا إتباع الؿ

ويـبـل طؾك هذا أن الؿؾؽقة الػردية لقست وضقػة اجتؿاطقة، كؿا تعرب طـف الـظرية 

o  p 
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الشارع، فالؿؾؽقة الحديثة: ٕكف لؿ يتؿ بتقضقػ مـ الؿجتؿع، وإكؿا بتقضقػ مـ 

يف الشريعة اإلسالمقة حؼ فردي مؼقد، وهق قائؿ باستخالف ومـِح اهلل: لقؼقم 

اء.  (1)الؿالؽ مـ خاللفا بلداء وضائػ شخصقة واجتؿاطقة حددهتا الشريعة الغرَّ

ويف هذا َحضٌّ طؾك الؽػالة آجتؿاطقة، وَحثٌّ بؾقٌغ طؾك اإلقدام طؾك 

يعقد طؾك الؿجتؿع بالخقر العؿقؿ  مختؾػ صـقف العؿؾ الخقري الذي

والتؿاسؽ وإلػة، فالرزق والؿال هؿا أصالن مؿؾقكان طؾك الشققع، والغـل يف 

تؿؾُّؽِف لؾؿال حائٌِز طؾك حصة الػؼقر مـ هذا الرزق ومـ هذا الؿال طؾك الشققع، 

، فؾؾػؼراء حؼ يف هذا آقتسام، يسرتدون أمقالفؿ مـ إغـقاء بال مـة، وٓ ابتذال

 (2)فالؽؾ سقاء، والػؼراء بالـسبة لألغـقاء سقاء يف امتالك الرزق والؿال.

التل وصؾت يف القطقد لحدِّ -فال شؽ أن مثؾ هذه التقجقفات الشرطقة 

ترتك يف كػس كؾ ذي لبٍّ أثرًا طجقبًا، تغقر معفا كظرهتا لؿػفقم الؿؾؽقة  -الرباءة

، بؾ ترتك يف كػقس الـاس الخاصة التل ٓ يـبغل أن تصؾ إلك حد آحتؽار

جؿقعًا: أفرادًا وممسساٍت الخقَف مـ براءة اهلل، ويف هذا مؼصد ٓستحضار 

 مصؾحة الؿجتؿع، فتسقد ققؿ التؽافؾ والتآخل واإليثار الدافعة لؾعؿؾ الخقري.

ولؼد مارس الخؾقػة الراشد طؿر بـ طبد العزيز رضل اهلل طـف مثؾ هذه 

حة والؿمصَّ  رة لؿػفقم الؿؾؽقة الػردية يف أسؿك تجؾقاهتا التقجقفات الؿصحَّ

آجتؿاطقة يف إحؼاق العدل والحؼ: فؼد كتب إلك طبد الحؿقد بـ طبد الرحؿـ 

                                                           

دور الزكاة يف طالج الػؼر وتحؼقؼ التؽافؾ آجتؿاطل، د/ أحؿد أمحرزي العؾقي، الؿطبعة  (1)

 وما بعدها. 192م، ص:2116، 1ة ، مراكش ـ الؿؿؾؽة الؿغربقة، طوالقراقة القصـق

آستخدام القضقػل لؾزكاة يف الػؽر آقتصادي آسالمل، د/ غازي طـاية، دار الجقؾ، بقروت/  (2)

 .47م،ص:1989لبـان، 
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بالعراق، وقال لف: أِن َأخِرْج لؾـاس أططقاهتؿ، أي: )رواتبفؿ ومخصصاهتؿ 

الدورية(، فؽتب إلقف: إين قد أخرجت لؾـاس أططقاهتؿ، وقد بؼك يف بقت الؿال 

ـٌ يف غقر سعٍة وٓ ما ل، )فائض يف الخزاكة(، فؽتب إلقف: أِن اكظر كؾَّ َمـ طؾقف َدي

َسَرٍف فاقض طـف، فؽتب إلقف: إين قد قضقت طـفؿ، وبؼك يف بقت الؿال مال، 

فؽتب إلقف: اكظر إلك كؾ بؽر، )أي: أطزب( لقس لف مال فشاء أن تزوجف فزوْجف 

ؾَّ َمـ وجدت، وقد بؼك يف بقت مال وَأصِدْق طـف، فؽتب إلقف: إين قد زوجت ك

 (1)الؿسؾؿقـ مال...

 

 

 

 

                                                           

ؾ هـ(، تح: خؾق224كتاب إمقال، أبق ُطبقد الؼاسؿ بـ سالم بـ طبد اهلل الفروي البغدادي )ت (1)

 [.319،ص1بقروت.]ج -محؿد هراس، دار الػؽر
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 املطلب الجاني
 رضو١خ إٌفٛط ثبإلٔفبق ٚاٌجزي

 

لؼد دطا الؼرآن الؽريؿ يف آيات شتَّك إلك اإلكػاق والعؿؾ الخقري التضامـل، 

[، فالؿال مال اهلل، 7]الحديد: (گ گ ڳ ڳ ڳڳ)قال تعالك: 

استخؾػف مـ جفة، وبآِصرة اإلكساكقة مـ جفة أخرى، وإكػاق اإلكسان مـف الذي 

الحرص والشح، فؽؿا أن العؿؾ الخقري  (1)فقق ما فقف مـ تحرٍر شعقري مـ ِرْبَؼةِ 

تطفقر لؾـػس مـ البخؾ والشح، ففق تزكقة لفا باإلكػاق والبذل، وهق يف الققت 

لؾعؿؾ الخقري  ذاتف ضؿاكات اجتؿاطقة لتؽافؾ إمة كؾِّفا وتعاوكِفا، وهبذا يؽقن

طؿقمًا دٓٓت شتك يف طالؿ الضؿقر وطالؿ القاقع، وهذا يؼرر أن السعادة 

اإلكساكقة الصحقحة يف العطاء دون إخذ، وأن الزائػة هل يف إخذ دون العطاء، 

وذلؽ آخر ما اكتفت إلقف فؾسػة إخالق، فؿا الؿرء إٓ ثؿرٌة تـضج بؿقادها، حتك 

ر كؿالفا ومـػعتفا يف القجقد أن َتَفَب حالوهتا إذ كضجت واحؾقلت كان مظف

لغقرها، فنذا هل أمسؽت الحالوة طؾك كػسفا، لؿ يؽـ إٓ هذه الحالوة بعقـِفا 

                                                           

الربؼ، بالؽسر: حبؾ فقف طدة طرى، يشد بف البفؿ، كؾ طروة ربؼة، بالؽسر والػتح، يـظر: الؼامقس  (1)

هـ(، تح: مؽتب تحؼقؼ 817الؿحقط، مجد الديـ أبق صاهر محؿد بـ يعؼقب الػقروزآبادى )ت 

العرقُسقسل، ممسسة الرسالة لؾطباطة والـشر  الرتاث يف ممسسة الرسالة، بنشراف: محؿد كعقؿ

 [.885،ص1ج]م 2115 - هـ 1426 ،8لبـان،ط –والتقزيع، بقروت 

o  p 
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 (1) .سبٌب يف طػـفا وفسادِها مـ بعد
َواْلَؿاُل مِْثُؾ اْلَحَصك َما َداَم فِـل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدَكا  َي

 

ـــُؾ    ـَ َيـَْتِؼ ـــق َّٓ َح ـــُع إِ ـــْقَس َيـَْػ  َفَؾ
 

ـا الؿادي يسقر كؾ أمر بالسرطة والػاطؾقة التل تتقحفا القسائؾ يف طالؿ

الؿادية، فآقتصاد يعـل تجؿقع الؿال، والـاس فريؼان: فريؼ يجؿعف بالشح 

الؿضاَطػ: شحِّ اكتظار الػائدة، وفريؼ يجؿعف بالغصب وآحتقال، ويف الطريؼ 

ْدِق وَطالََمُة اإِليَؿاِن ال ، قال اإلسالمل يؽقن برهاُن الصِّ : ملسو هيلع هللا ىلصَبْذَل والعؿَؾ الَخْقِريَّ

َدَقُة بُْرَهانٌ » . وهنقض اإلسالم إلك أن يبؾغ غايتف يف حؿؾ الرسالة يريد (2)«َوالصَّ

تربقة الـػقس طؾك البذل والعطاء حتك تتخؾؼ بلخالق اهلل، فؽؾؿا اطتاد اإلكسان 

حِّ اإلكساين إلك أُفِؼ الؽؿال الرباين، فننَّ مـ  البذَل والعطاَء ارتؼك مـ َحضقض الشُّ

صػات الحؼ سبحاكف إفاضَة الخقر والرحؿة طؾك طباده دون كػٍع يعقد طؾقف، 

 يف تحصقؾ هذه الصػات بؼدر الطاقة البشرية َتَخؾٌُّؼ بلخالق اهلل
ُ

، قال (3)والسعل

يعـل: تؾؽ التل صار –إن الـػس الـاصؼة "م(: 1211هـ/616اإلمام الرازي )ت

ا ققتان: كظرية، وطؿؾقة: فالؼقة الـظرية كؿالفا يف التعظقؿ لف -هبا اإلكسان إكساكًا

ٕمر اهلل، والؼقة العؿؾقة كؿالفا يف الشػؼة طؾك خؾؼ اهلل، فلوجَب اهلل الزكاة: 

لقحصؾ لجقهر الروح هذا الؽؿال، وهق اتصافف بؽقكف محسـًا إلك الخؾؼ، ساطقًا 

                                                           

وحل الؼؾؿ، مصطػك صادق بـ طبد الرزاق بـ سعقد بـ أحؿد بـ طبد الؼادر الرافعل  (1)

 [.11،ص3م]ج2111-هـ1421، 1هـ(، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت/لبـان،ط1356)ت

يف صحقحف طـ أبل مالؽ إشعري،كتاب الطفارة، باب فضؾ القضقء  رواه مسؾؿ (2)

 [.213،ص1،ج223]ح

 [.862،ص2م]ج1973/ـه1393، 2فؼف الزكاة، ممسسة الرسالة، ط (3)
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 ق تخؾٌُّؼ أيضًا بلخالق، وه(1)"يف إيصال الخقرات إلقفؿ، رافعًا لمفات طـفؿ

ـْ َأدَِّخَرُه َطـُْؽؿْ »:ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ـْ َخقٍْر َفَؾ
ويف البذل والعؿؾ  .(2)«َما َيُؽقُن ِطـِْدي مِ

، وُشْؽٌر لـعؿ اهلل طز وجؾ، يؼقل  الخقري تربقة طظقؿة لؾػرد والؿجتؿع كُؽؾٍّ

ودفُع جزء مـ الؿال إلك الػؼقر مـ باب شؽر "م(: 1191هـ/587الؽاساين )ت

العاجز، وتؼقيتِف طؾك الؼقام بالػرائض، ومـ باب تطفقر الـػس مـ  ـعؿة، وإقدارِ ال

 .(3)"الذكقب، وتزكقتفا بالبذل واإلكػاق، وكؾ ذلؽ ٓزم طؼالً وشرطًا الشح ومـ

إن هلل طز وجؾ طؾك "م( هذا التقجف بؼقلف: 1111هـ/515وأكد الغزالل )

كقة شؽٌر لـعؿة البدن، والؿالقة شؽٌر البد طبده كعؿًة يف كػسف ويف مالف: فالعبادات

الػؼقر وقد ُضقِّؼ طؾقف الرزُق، وُأحِقج إلقف،  مـ يـظر إلك (4)لـعؿة الؿال، وما أخسَّ 

تعالك طؾك إغـائف طـ السمال، وإحقاج غقره  ثؿ ٓ تسؿح كػسف بلن يمدَي شؽر اهلل

 .(5)"إلقف!

َطَجبًا » :ملسو هيلع هللا ىلصبل فاإليؿان كصػان: كصػ صرب، وكصػ شؽر، ويف هذا يؼقل الـ

اُء َش  : إِْن أََصابَتُْف َسرَّ ـِ َّٓ لِْؾُؿْممِ ََحٍد إِ
ِ

: إِنَّ َأْمَرُه ُكؾَُّف َخقٌْر، َوَلقَْس َذاَك ٕ ـِ َْمِر اْلُؿْممِ
ِ

َؽَر، ٕ

                                                           

 [.78،ص16مػاتقح الغقب )التػسقر الؽبقر(، فخر الديـ الرازي، ]ج (1)

، باب آستعػاف طـ رواه البخاري يف صحقحف طـ أبل سعقد الُخْدري، كتاب الزكاة (2)

 [.122،ص2،ج1469الؿسللة]ح

بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع، طالء الديـ، أبق بؽر بـ مسعقد بـ أحؿد الؽاساين الحـػل )ت  (3)

 [.54،ص2م،]ج1986 -هـ 1416، 2هـ(، دار الؽتب العؾؿقة،ط587

 مـ الدوكقة، وأخس فالن: فعؾ فعالً خسقسًا. (4)

 –هـ(، دار الؿعرفة 515أبق حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل )الؿتقىف:  إحقاء طؾقم الديـ، (5)

 [.214،ص1ج] بقروت،
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اُء، َصبََر َفَؽاَن َخقْرًا َلفُ  ، والزكاة بؽقهنا شؽرًا (1)«َفَؽاَن َخقْرًا َلُف، َوإِْن َأَصابَتُْف َضرَّ

كاكت كصَػ اإليؿان، وإيتاُء الزكاة فقق أهنا شؽر هلل هل ابتالء أيضًا،  ة اهلللـعؿ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ )قال تعالك: 

[، أي: أتصربون طؾك شفقد الحؼقؼة التل هل لبُّ الثروة 21]الػرقان:(ېئ

والبفجة؟ أو تجاذبؽؿ سطحقة الـظر، وحسقة الذوق، وخضقع إلك أكاكقة البشر، 

امتقاَزه طؾك سقاء، وٓ يذكر الػؼقر إٓ لقطَة الحسد يف تؿـل فال يذكر الغـل إٓ 

[: 79]الؼصص: (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)الؼائؾقـ: 

ژ ژ ڑ )ولفذا كان مـ صػات الؿممـقـ أهنؿ يـػؼقن ابتغاء وجف اهلل: 

 [. إن هذا هق شلن الؿممـ ٓ سقاه، إكف ٓ يـػؼ إ272ٓ]البؼرة: (ڑ ک کک

لربكة  مجردًا، ومـ ثؿ يطؿئـ لؼبقل اهلل لصدقتف، ويطؿئـ ابتغاء وجف اهلل خالصًا

ويتطفر  اهلل يف مالف، ويطؿئـ لثقاب اهلل وططائف جزاء اإلحسان لعباده، ويرتػع

 (2)فضؾ. ويزكك بؿا أططك وهق بعد يف هذه إرض، وططاء أخرة بعد ذلؽ كؾف

َر  آقتصادية، والؿراد باإلكػاق أن يبذل الؿرء ضؿـ حدود وسائؾف ٓ أن ُتَبذَّ

أخذ قسط مـ الؿال لؾػؼقر  َأْمَقاُلُف: لقصبح طالًة طؾك غقره: ولفذا كاكت الزكاة هل

 (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ)طؾك وجف ٓ يصقر بف الغـل فؼقرًا، قال تعالك:

ك يف  [، أي: ما زاد طـ الحاجات إصؾقة، ولَعْؿري،219]البؼرة: إن َمـ ضحَّ

ُـّ فقف  ن يضحل يف سبقؾ أمتف بـػسف، يفسبقؾ الػؼراء بُدَريِفؿات كػقؾ بل
وقت َتئِ

                                                           

رواه مسؾؿ يف صحقحف طـ صفقب، كتاب الزهد والرقائؼ، باب الؿممـ أمره كؾف خقر  (1)

 [.2295،ص4،ج2999]ح

الؼاهرة،  -بقروت -هـ(، دار الشروق 1385ضالل الؼرآن، سقد إبراهقؿ حسقـ الشاربل )الؿتقىف:  (2)

 [.315،ص1هـ،]ج 1412 - 17ط
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بعض جقاكب إمة تحت وصلة الػؼر، وشدة إضرار وإزمات آجتؿاطقة، 

لؼد "مخاصبًا الؿسؾؿقـ:  م(1937هـ/1356يؼقل مصطػك صادق الرافعل )ت

أكتؿ أيدَيؽؿ، كاكقا  يػتحقن الؿؿالؽ، فافتحقا -أيفا الؿسؾؿقن-كان أسالُفؽؿ 

بالدكاكقر والدراهقؿ،  كػسفؿ يف سبقؾ اهلل، فارمقا أكتؿ يف سبقؾ الحؼيرمقن بل

يتؽؾؿ يقم الحساب،  ولـعؾْؿ جؿقعًا أن كؾ قرش يبذلف الؿسؾؿ ٕخقف الؿسؾؿ

 .(1)"يؼقل: أكا إيؿان فالن

 

 

 

                                                           

 [.211،ص2هـ(،]ج1356وحل الؼؾؿ، مصطػك صادق الرافعل )ت (1)
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 اٌؼًّ اخلريٞ ٚأصشٖ يف اإلصالػ إٌفغٟ ٚاٌرتثٛٞ

 

 

 املطلب الجالح

 احلذ ِٓ ظب٘شح إٌضػخ االعزٙالو١خ
 

كقة تعاين حؿك آستفالك، وداء أفرز كظام العقلؿة الجديد مجتؿعات إكسا

 بشؽٍؾ خاصٍّ مستفؾِؽًا 
َّ

الؿادية آقتصادية، التل صقرت اإلكسان طؿقمًا، والعربل

َكِفؿًا ٓ تشبعف كثرة العروض وتـقطفا، وٓ يؼـعف وفرة اإلكتاج، واكتظاظ إسقاق 

ؼافة بالؽؿالقات والرتفقفقات الالمتـاهقة: حقث طؿدت الؿادية الحديثة إلك كشر ث

آستفالك، وتصدير ثؼافة اإلكتاج، وقتِؾ اإلبداع يف الؿجتؿعات الؿستفؾؽة، 

وتعطقؾ اإلرادة آكتاجقة: سعقًا يف تحصقؾ الثراء لؾدول الؿـتجة طؾك حساب 

ب بعُد بالؿستفؾِؽ  !اإلكسان الذي ُلؼِّ

فؽاكت الـتقجة أن وقعت اإلكساكقة التل أقبؾت طؾك آستفالك متجاوزة 

باع الحاجات الضرورية لؾحقاة إلك الحاجات الثاكقية يف َشَرِك مخططات درجة إش

العقلؿة، واكساقت يف ذيقل الؿمامرة طؾك الشعقب التل اكشغؾت بغقر الؿفؿ طؾك 

 إهؿ.

ولؼد شؽؾت التقجقفات الـبقية يف إدارة الؿال طؾك كطاق الػرد وإسرة 

ٓستفالك وَلْفِث التتبع لؾجديد والؿجتؿع سقاجًا وحؿاية مـ السعل وراء َشَرِه ا

ـُ لؾؿستفؾؽ طرب وسائؾ اإلطالم واإلطالن التسقيؼقة الجديدة، فؽان  الذي ُيَزيَّ

لؾتقجقفات واإلرشادات اإلسالمقة الؿتعؾؼة بندارة الؿال وإكػاقف َقَدُم السْبِؼ يف 

o  p 
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ة: لتصؾ هبا إ لك شاصئ إجابة الـداء: ٓستغاثة البشرية الغارقة يف الؿادية الؿِذلَّ

 (1)العزة الؿـشقدة، وكقر الفداية.

فالعؿؾ الخقري كاستجابة مـ الؿجتؿع الؿتضامـ لؾتقجقفات واإلرشادات 

الشرطقة هق معالجة حؽقؿة لَؽْبِح الـَّْزَطِة آستفالكقة الؿستشرية بحدة يف كثقر مـ 

ا، وهذه مجتؿعاتـا اإلسالمقة التل َتـُخُر الفشاشُة والػاقة والَعَقز بعض جقاكبف

آستجابُة ُتَعدُّ بؿثابة تؾبقة واطقة ٕفراد الؿجتؿع الؿتضامـ لؿؼاربة اجتؿاطقة 

تتقخك ترشقد آستفالك، باستحضار الحاجقات آجتؿاطقة لؽافة مؽقكات 

الؿجتؿع، وهذه آستجابة لؾحد مـ الـزطة آستفالكقة لقست إجراًء طالجقًا، أو 

قٌؾ، وسـٌَّة حؿقدٌة يف الديـ، أرست ققاطدها آيات تصرفًا صارئًا، بؾ هق مبدٌأ أص

الؼرآن الؽريؿ والسـة الؿطفرة يف مقاضع كثقرة مـ كصقص القحل، ويف مقاصـ 

طدة مـ حقاة الؿسؾؿ، إذ تؿثؾ القسطقة وآطتدال سؿَة الؿسؾؿ يف مـفج حقاتف 

الك: كؾفا، حتك يف أمقره الققمقة، بعقدًا طـ التبذير وآسراف، قال اهلل تع

 (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ)

ُكُؾقا َواْشَربُقا، َوالبَُسقا »[، وقد أخرج البخاري يف صحقحف: 67]الػرقان:

َٓ َمِخقَؾةٍ  ُققا، فِل َغقِْر إِْسَراٍف َو  .(3)«(2)َوَتَصدَّ

                                                           

إدارة الؿال وأثرها طؾك الـزطة اإلستفالكقة )دراسة تحؾقؾقة يف السـة الـبقية(، د/ إياد طبد الحؿقد  (1)

ة الؿتضؿـ ٕطؿال الـدوة كؿر)مؼال ضؿـ مملػ جؿاطل:إدارة الؿال وإطؿال يف السـة الـبقي

 21العؾؿقة السابعة بؽؾقة الدراسات اإلسالمقة والعربقة بدبل/ دولة اإلمارات العربقة الؿتحدة 

 وما بعدها. 719م،ص:2115/ 23ـ

 مـ الخقالء والؽرب والعجب. (2)

رواه البخاري يف صحقحف طـ ابـ طباس رضل اهلل طـف، كتاب الؾباس، مؼدمة  (3)

= 
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وهذا التقجقف الـبقي الشريػ يتقافؼ مع مـفج الؼرآن الؽريؿ، ويعضده يف 

ف اإلكساكقَة كؾَّفا إلك التؿتع بالطقبات يف وسطقة مبدأ آقتصاد وآطتدال، حق ـ َوجَّ

وتقازن، ويف مراطاة لحاجقات الؿجتؿع مؿا َفَضَؾ مـ رزق، وتقجقفف يف أوجف 

الربِّ واإلحسان: تحؼقؼًا لؾتؽافؾ آجتؿاطل طرب مختؾػ إطؿال الخقرية، فؼال 

 طؾك البذل (ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)اهلل تعالك: 
ٍّ

، يف حثٍّ ضؿـل

إلكػاق، واستشراف مختؾػ إطؿال الخقرية، ويف تحػقز طظقؿ َيُعزُّ طؾك كػس وا

ۉ ې ې ې ې ى ى )فاضت خقرًا وكرمًا َتْرُكُف، قال اهلل تعالك: 

اص )ت245]البؼرة:  (ائ ائ ەئ ەئوئ  هـ/371[، ويؿدكا الَجصَّ

ؼاق سؿاه اهلل قرضًا: تلكقدًا ٓستح"م( مبقـًا طؾة تسؿقة اهلل لؾصدقة َقْرضًا: 981

، وَطؾََّؾ ذلؽ ابـ الؼقؿ  (1)"الثقاب بف: إذ ٓ يؽقن قرضًا إٓ والِعقُض مستحٌؼ بف

َطت "( بلن ـه1351هـ/751)ت ـَ مالف يعقد إلقف وٓ بد: صقَّ الباذل متك َطؾَِؿ أن َطْق

، كان  ـٌ لف كػسف، وسفؾ طؾقف إخراجف، فنن طؾؿ أن الؿستؼرض مؾلٌء ويفٌّ محس

حة كػسف، فنن طؾؿ أن الؿستؼرض يتجُر لف بؿا اقرتضف، أبؾغ يف صقب فِعؾف وسؿا

ويـؿقف لف ويثؿره حتك يصقر أضعاف ما بذلف، كان بالؼرض أسؿَح وأسؿح، فنن 

طؾؿ أكف مع ذلؽ كؾف َيزيده بعطائف أجرًا آخَر مـ غقر جـس الؼرض، فنكف ٓ يتخؾػ 

 .(2)"ؿانطـ قرضف إٓ ٔفة يف كػسف مـ البخؾ أو الشح، أو طدِم الثؼة بالض

 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.141،ص7،ج5783الباب]ح

هـ(، محؿد صادق 371أحؽام الؼرآن، أحؿد بـ طؾل أبق بؽر الرازي الجصاص الحـػل )ت (1)

 [.167،ص2ج]هـ، 1415 بقروت،صبعة –الؼؿحاوي، دار إحقاء الرتاث العربل

صريؼ الفجرتقـ وباب السعادتقـ، محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد شؿس الديـ ابـ ققؿ  (2)

 .363هـ، ص:1394، 2ر السؾػقة، الؼاهرة، مصر،طهـ(، دا751الجقزية )ت 
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 املطلب الرابع
 رطٙري إٌفٛط ِٓ اٌشؼ ٚاٌجخً 

 ٚرؼض٠ض ِىبٔخ إٌفظ اٌىشميخ اٌغخ١خ
 

والؼرآن الؿجقد حقـ تحدث طـ البخؾ اطتربه داًء يصاب بف الؿجتؿع: فقشؾ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ )حركتف، قال سبحاكف: 

 محذرًا أمتف مـ الشح: ملسو هيلع هللا ىلص[، وقال الـبل 111]اإلسراء:  (ۀ ہ ہ

ـْ َكاَن َقبَْؾُؽؿْ » ، َفنِكَُّف َأْهَؾَؽ َم حَّ   (1)«.إِيَّاُكْؿ َوالشُّ

فنذا كان الػؼر صريؼ الػجقر والؿقبؼات، وبف هالك إمؿ والجؿاطات، فنن 

حَّ ٓ يؼؾ طـف خطقرة، وما اجتؿعا يف أمة إٓ كان هالكفا هبؿا: لذلؽ كان مـ  الشُّ

واإلسالم ٓ يحارب  لشح والبخؾ إلك جاكبف،الضروري كؾؿا ُذكَِر الػؼُر أن ُيذَكر ا

الػؼر فؼط، بؾ يحارب كؾ ما مـ شلكف أن يزيؾ صػة اإلكساكقة طـ الؿسؾؿ، أو 

                                                           

 ،6792رواه أحؿد يف مسـده، مسـد طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص رضل اهلل طـف]ح (1)

 ،7818باب كراهقة البخؾ والشح واإلقتار ]ح [، والبقفؼل يف الســ،398،ص11ج

 [، والحاكؿ يف الؿستدرك، كتاب 314،ص4ج

وأبق كثقر "حديث صحقح اإلسـاد، ولؿ يخرجاه، [وقال: هذا 238،ص1،ج471الزكاة،]ح

، وأبق داود يف الســ كتاب الزكاة، باب يف الشح "الزبقدي مـ كبار التابعقـ

 [.133،ص2،ج1698]ح

o  p 
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ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )يزرع يف كػسف حب إكاكقة، قال اهلل سبحاكف وتعالك: 

 (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىبيب

 [.181]آل طؿران:

ويحدث طـ البخؾ "م(: 1158ـ/ه451ويؼقل أبق الحسـ الؿاوردي )ت

ا،  ة أربعة أخالق كاهقؽ هبا ذمًّ مـ إخالق الذمقؿة، وإن كان ذريعة لؽؾ مذمَّ

َره، وسقء الظـ ومـع الحؼقق: فلما الحرص: ففق شدة  وهل: الحرص والشَّ

الؽدح واإلسراف يف صؾب الدكقا، فقػقت الؽدح طؾك كػسف ما أمره اهلل بف مـ 

رأيت إسرافًا يف شلء إٓ بجاكبف حؼٌّ ُمَضقٌَّع، وهذا اإلسراف العبادة، وقد ققؾ: ما 

يدفع بصاحبف إلك جؾب الؿال مـ أي جفة كان، ٓ يػرق بقـ ما يحؾ مـفا وما 

َره: ففق استؼالل الؽػاية وآستؽثار لغقر حاجة، وقال بعض  يحرم، وأما الشَّ

ا هق إخطر: فنن ، وأما مـع الحؼقق وهذ(1)"الشره مـ غرائز الؾمم"الحؽؿاء: 

كػس البخقؾ لؿـَّا جبؾت طؾك حب الؿال واستعصك طؾقفا ترُكف: فال تذطـ معف 

 .(2)"لحؼ، وٓ تجقب إلك إكصاف، بؾ تؽقن صائعة لؽؾ فحشاء وفسؼ

ڭ ڭ ڭ ۇ )وقد طرب الؼرآن طـ ذلؽ بؼقلف: 

[، 268]البؼرة:   (ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ

صة، فعـ مؼاتؾ بـ سؾقؿان والػحشاء: هل البخؾ يف هذا الؿقضع خا

كؾ فحشاء يف الؼرآن، ففل الزكا إٓ يف هذا الؿقضع، "م(، قال: 767هـ/151)ت

 . (3)"فنهنا البخؾ

                                                           

 131آدب الدكقا والديـ:  (1)

 131كػسف:  (2)

إغاثة الؾفػان مـ مصايد الشقطان، محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد شؿس الديـ ابـ ققؿ  (3)

= 
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ولؽـفا شامؾة،  -وإن كاكت قد َغَؾَبْت طؾك كقع مـ الؿعاصل-والػحشاء " 

وخقف الػؼر كان يدطق الؼقم يف جاهؾقتفؿ لقأِد البـات وهق فاحشة، والحرص 

الثروة كان يمدي ببعضفؿ إلك أكؾ الربا وهق فاحشة، طؾك أن خقف طؾك جؿع 

ڻ ڻ ڻ ڻ )الػؼر بسبب اإلكػاق يف سبقؾ اهلل فاحشة وهتؾؽة، قال اهلل تعالك:

[، التفؾؽة 195]البؼرة:   (ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھھ ھ ھ ے ے

الػردية بالعذاب يف أخرة، والتفؾؽة الجؿاطقة بؿا يشقعف طدم اإلكػاق يف 

 (1)تػاوت وضؾؿ وفتـ وأحؼاد وضعػ واكحالل. الؿجتؿع مـ

والحاصؾ أن اإلسالم قد حارب الشح، ودطا الؿسؾؿ إلك التجرد مـ حب  

الؿال، وما ذلؽ إٓ لضبط السؾطة الؼائؿة طؾك صبقعة التؿؾؽ: لقؼقؿ التعاون 

اإلكساين طؾك أساسف العؿؾل، ولقؼقؿ محاجزه بقـ الؿصالح اإلقتصادية الطاغقة، 

لكَؾ مصؾحٌة مصؾحًة أخرى: فتفؾؽ هبا، ويقجب أن تؾد مصؾحة حتك ٓ ت

 (2)مصؾحة: لتحقا هبا.

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، تح: محؿد حامد الػؼل، مؽتبة الؿعارف، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة 751الجقزية )ت

 [.117،ص1السعقدية، ]ج

 [)م.س(.312،ص1]ج (1)

 .173دور الزكاة يف طالج الػؼر وتحؼقؼ التؽافؾ آجتؿاطل، د/ أحؿد أمحرزي العؾقي، ص: (2)
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 املطلب اخلامس
 ئشبػخ سٚػ اٌزىبفً ثني ِىٛٔبد اجملزّغ

 

إن وجقد التػاوت وآختالف يف صػات الـاس وقدراهتؿ ومفاراهتؿ، وما 

الؿجتؿع يتطؾب  يـتج طـ ذلؽ مـ وجقد الؿـتج والعاصؾ، والؼادر والعاجز يف

مالحظَة بعضفؿ بعضًا، وأخَذ بعضفؿ بليدي بعض: لذلؽ تعترب العؼقد التربطقة 

مـ أهؿ التشريعات الؿحؼؼة لؾتؽافؾ والتؽامؾ  -كـظام شؿقلل لؾعؿؾ الخقري-

فا يف العقش  والتضامـ يف الؿجتؿع اإلسالمل، التل تحػظ لؽثقر مـ الجفات حؼَّ

تؿاطل، كؿا تثبت وترسخ ققؿ إخقة والرتابط، الؽريؿ، وأْمـَفا الـػسل وآج

والتقاد والرتاحؿ بقـ إفراد وإسر والجؿاطات، بؿا يحؼؼ مػفقَم مجتؿع 

 الرحؿة الؿفداة 
ُّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصالجسد القاحد، الذي دطا إلقف كبل

وبذلؽ يتحؼؼ مبدأ الرتابط وإلػة: ذلؽ ٕن الـَّْػَس البشرية ُجبَِؾْت طؾك 

بذلؽ يعقش أفراد الؿجتؿع القاحد متحابِّقـ متؿاسؽِقـ، حب مـ أحسـ إلقفا، و

كالبـقان الؿرصقص يشد بعُضف بعضًا، وتؼؾ حقادث السرقة والـفب 

وآختالس، فؾؾعؿِؾ الخقري باختالِف تجؾقاتِف تداطقاٌت حؿقدٌة وآثاٌر طجقبٌة طؾك 

إفراد والجؿاطات طؾك حد سقاء، فبقجقده القازن يتحؼؼ مػفقم الضؿان 

جتؿاطل، والتقازن الـػسل بقـ فئات الؿجتؿع، وبازدهاره ٓ تبؼك الثروات آ

سًة يف فئات محصقرة مـ الؿجتؿع ومحتَؽرًة لديفؿ، وهذا  الؿالقة والعقـقة مؽدَّ

o  p 
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ڳ ڳ ڱ ڱ )مـ مؼاصد تشريع العؿؾ الخقري طؿقمًا، إذ يؼقل الباري تعالك: 

 [.7]الحشر: (ڱ ڱ ںں

سقاق كجد أن كثقرًا مـفا جاء: لقعزَز دور وبتتبع كصقص القحل يف هذا ال

ومؽاكة الـػس الؽريؿة والسخقة ٓستؿالتفا لإلقدام طؾك العؿؾ الخقري، ولعؾـا 

 الرحؿة الؿفداة 
ِّ

ـَ إَذا َأْرَمُؾقا فِل اْلَغْزِو، » :ملسو هيلع هللا ىلصكستحضر هـا ققل كبل َْشَعِريِّق ْٕ إنَّ ا

قا َما ِطـَْدُهْؿ فِل َثْقٍب َواِحٍد، ُثؿَّ اْقتََسُؿقُه بَقْـَُفْؿ َوَقؾَّ َصَعاُم ِطقَالِِفْؿ بِاْلَؿِديـَِة َجَؿعُ 

ِقيَِّة، َفُفْؿ مِـِّل َوَأكَا مِـُْفؿْ  ، ويف ذلؽ درس بؾقغ لؾحاضريـ، ففق لؿ يؼصد أكف (1)«بِالسَّ

مـ إشعريقـ يف الـسب وٓ أهنؿ مـ قريش، وإكؿا أراد أن ُخُؾَؼُفْؿ يف الؿساواة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصرُب إخالق إلك ُخُؾِؼِف العظقؿ والعؿؾ الخقري أق

َوُهْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصلحال إشعريقـ وتؼاسِؿفؿ لؾؿال، وأكف مـفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوإنَّ ِذْكَر الـبل 

مـف، َلُقْعطِل أثرًا كػسقًّا طظقؿًا لديفؿ، ولؽؾ مـ يتحؾك هبذا الُخؾؼ الؽريؿ: ويف 

ا بقـفا، هذا حثٌّ لألَُسِر والعشائر والؼبائؾ يف بالد الؿسؾؿقـ طؾك التؽافؾ فقؿ

ولفذا التعزيز الؼقؿل لؾعؿؾ الخقري يف كصقص القحل طؿقمًا فائدٌة طظقؿٌة 

فنن الؿجتؿع  -وإن كسَب الؿال وتؿؾؽف بجفده ومفارتف-وقاطدٌة هامٌة: أن الػرد 

                                                           

الشركة، باب الشركة يف الطعام والـفد كتاب  رواه البخاري يف صحقحف طـ أبل مقسك إشعري، (1)

[ ويعؾؼ شارح الحديث د/ مصطػك البغا بالؼقل: )أرمؾقا( 138،ص3،ج2486والعروض ]ح

مـ اإلرمال، وهق َفـاء الزاد وقؾة الطعام، أصؾف مـ الرمؾ، كلهنؿ لصؼقا بالرمؾ مـ الؼؾة، )يف إكاء 

ـ بعض، )بالسقية(: متساويـ. )ففؿ واحد(، أي: اقتسؿقه بؿؽقال واحد، حتك ٓ يتؿقز بعضفؿ ط

، طز وجؾمـل وأكا مـفؿ(: صريؼتل وصريؼتفؿ واحدة يف التعاون طؾك الرب والتؼقى وصاطة اهلل 

 ولذلؽ ٓ أتخؾك طـفؿ.
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قد شاركف يف ذلؽ، فؾقٓ الؿجتؿع ما استطاع الػرد أن يحؼؼ شقئًا وحده، ومـ 

ؽػؾ بعضفؿ بعضًا: وما لذلؽ مـ أثر يف هـا يجب أن يتضامـ الؿجتؿع كؾف، فق

تـؿقة الؿال والحػاظ طؾقف، فبالتؽافؾ يبتعد اإلكسان طـ الغش والسرقة والحسد، 

 وغقرها مـ أمراض الؿجتؿعات الؿالقة.

والحاصؾ أن إقدام الؿجتؿعات طؾك العؿؾ الخقري كػقؾ بنشاطة روح 

اطل، وتؼؾقص الػجقة بقـ التؽافؾ بقـ مؽقكاهتا، وَمْدطاة لتؿاسؽ الـسقج آجتؿ

صبؼاتف، وسبقؾ لؾـفقض برسالة طظقؿة، تتؿثؾ يف إقامة الؿمسسات التـؿقية 

الؿرتبطة بؿجآت متـقطة ومتعددة ورطايتفا، وقد ضفرت فعالقُتفا وآثارها 

العؿؾقة طرب تاريخ إمة اإلسالمقة الطقيؾ: فالققػ مثالً ضؾ بؿثابة الطاقة الدافعة 

دهار والتطقر، مـ خالل تقفقر متطؾبات التـؿقة، وما ُيِعقـ طؾقفا كحق الـؿاء وآز

مـ مرافَؼ ومـشآٍت تعؾقؿقة وصحقة واجتؿاطقة، وتقفقِر البـقات والقسائؾ 

 الؿحؼؼة لؾخدمات العامة، كالطرق وحػر أبار، والػـادق لعابري السبقؾ.
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 املطلب السادس
شف ٚاٌغِىن ا

َّ
 ٌفبؽشرطٙري إٌفٛط ِٓ اٌز

 

لؼد شرع اإلسالم العؿؾ الخقري طؿقمًا: لؿحق الػؼر وما يثقره مـ فقارق يف 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )الؿجتؿع واغتـاء صبؼة طؾك حساب أخرى، قال اهلل تعالك:

حقـ آَخك بقـ إكصار  ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا ما فعؾف الـبل [7]الحشر: (ڱ ںں

َؼ ال ؿساواة كامؾة: ولفذا والؿفاجريـ، وخص همٓء بلمقال بـل الـضقر حتك َتَتَحؼَّ

ذم اإلسالم التَّرَف والِغـك الػاحش: ٕكف تبذير لثروة إمة يف غقر محؾفا، وإثارة 

لألحؼاد والضغائـ، ومـ َثؿ ربط اإلسالم بقـ الرتف وآهنقار إخالقل 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )والؿجتؿعل يف ققلف تعالك: 

 [.16]آسراء:  (ىئ ىئ ی

ـُْتَرفِقـ يف بؾد مـ البؾدان، أو أمة مـ إمؿ ٓ بد وأن يمدي إلك  فؽثرة الؿ

الفالك والػساد: ٕن الرتف يمدي إلك الػراغ وهق صاقة، وهذه الطاقة )الؼقة( مع 

الػراغ يدفعان الػرد إلك صرق الػساد والرذيؾة، وطـدما تـتشر الرذيؾة يف أمة مـ 

ۆ ۈ ۈ )ل سبحاكف: إمؿ، فنهنا تعؾـ طـ هنايتفا وَفـائفا وتدمقرها، قا

ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ 

 [.58]الؼصص: (ەئ

o  p 
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ومـ الؿالَحظ حقـؿا يتحدث الؼرآن طـ تاريخ الؿرتفقـ، أن همٓء كاكقا 

َدْومًا يؼػقن يف وجف حركات إكبقاء ودطاة اإلصالح: ٕن دطقهتؿ كاكت ترتؽز 

ـ، وإضعاِف طؾك الرفِع مـ مستقى الؿعقشل وآجتؿاطل لؾػؼراء والؿساكق

وَكْبِح جِؿاِح الؿرتفقـ، ومـ َثؿ كان الؿرتفقن طائؼًا أمام طؼقدة التقحقد 

وتقجقفاهتا اإلصالحقة، فخطقرهتؿ ٓ تؼؾ طـ خطقرة الػؼر، وضررهؿ ٓ يؼؾ 

ضررًا طـف: لذلؽ كان حرب اإلسالم طؾك الػؼر هل يف كػس الققت حرب ضد 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )لك: الغـك الػاحش والرتف الؿػضع، قال اهلل تعا

 [.34]سبل: (ک ک ک ک گ گ گ

ولؿا كان الرتف ُمِخالًّ بالتقازن آجتؿاطل، فؼد أهاب اهلل بالجؿاطة الؿسؾؿة 

أن تتحرَك مؼاتؾًة مجاهدًة: إلكؼاذ الؿستضعػقـ يف إرض مـ أيدي ضالؿقفؿ، 

ص وجعؾ السقػ الحؽَؿ إخقر طـدما تعجز كؾ القسائؾ طـ وقِػ الظؾؿ وتخؾق

والرتف والغـك يدفع بصاحبف "م(: 1163هـ/456البائسقـ، يؼقل ابـ جزم )ت

إلك مـع حؼقق الػؼراء، وماكع الحؼ باٍغ طؾك أخقف الذي لف الحؼ، وهبذا قاتؾ أبق 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )، قال اهلل تعالك: (1)"بؽر الصديؼ رضل اهلل طـف ماكعل الزكاة

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 .(2) [75]الـساء: (ٿ ٿ

                                                           

الؿحؾك بأثار، أبق محؿد طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم إكدلسل الؼرصبل الظاهري  (1)

 [.284،ص4ون صبعة وبدون تاريخ]جهـ(، دار الػؽر، بقروت/لبـان، بد456)ت

 .179( دور الزكاة يف طالج الػؼر وتحؼقؼ التؽافؾ آجتؿاطل، د/ أحؿد أمحرزي العؾقي، ص:2)
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 املطلب السابع
 ادلغبّ٘خ يف اٌمضبء ػٍٝ سر٠ٍخ اٌزغٛي

تؼؾقص الػقارق بقـ مؽقكات الؿجتؿع، وإقامة مصالح الػئات  لعؾ مؼصدَ 

ة مـ الؿؼاصد الشرطقة العظقؿة لألطؿال الخقرية والتربطات:  الضعقػة والفشَّ

ئات التل يـبغل أن لذلؽ كجد التقجفات الرباكقة ُتقلِل اهتؿامًا كبقرًا لفمٓء الػ

ْطَؿ الؿادي والؿعـقي: لسدِّ َذريعة وققطفا تحت وْصلة الػؼر والحاجة  َتْؾَؼك الدَّ

 الؿـُْػِضقِة إلك رذيؾة التسقل.

وبتتبع أيات الؼرآكقة كجد أن تقجقفاتِفا الحؽقؿة هتدف بـسؼ بديع تؿتزج 

ٔيات التل َتختِزل هذه فقف جقاكُب متعددة: تربقية، كػسقة، وتـظقؿقة، ومـ تِْؾُؽُؿ ا

 (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ)إبعاد آسرتاتقجقة ققلف تعالك: 

[، فجؿعت أية بقـ َديؿقمة العؿؾ الخقري وطؿقمِف سائر إوقات 219]البؼرة:

يف يسر وسفقلة، مِـ َلُدِن الؿـِػؼقـ، حقـؿا يؽقن إكػاقفؿ مـ الػاضؾ طؾك 

م( بخصقص 1973هـ/1393حاجقاهتؿ إساسقة، ويؿدكا الطاهر بـ طاشقر )ت

 هذا التقجقف: 

وهبذا يحصؾ التعؿقؿ والدوام باإلكػاق مـ الػاضؾ طؾك حاجات الؿـػؼقـ، "

فحقـئذ ٓ يشؼ طؾقفؿ، فال يرتكف واحد مـفؿ، وٓ يبخؾقن بف يف وقت مـ أوقاهتؿ، 

  (1)وهذه حؽؿة بالغة وأصؾ اقتصادي طؿراين.

                                                           

، محؿد «تحرير الؿعـك السديد وتـقير العؼؾ الجديد مـ تػسقر الؽتاب الؿجقد»( التحرير والتـقير 1)

= 

o  p 
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قس، فؾؿا أوجب الؿماساة وكَدب ولؼد جرى اإلسالم يف دَأبف طؾك مداوة الـػ

ر َمـ لقس بحاجة إلك الؿماساة مـ التعرض إلقفا: لئال يتقاكَؾ الؿسؾؿ،  إلقفا، حذَّ

ـَ إلك البطالة، ويرتقب ما يف أيدي الـاس، فػل الحديث الصحقح:  َما َيَزاُل »ويرَك

 َيْقَم الِؼقَاَمِة َلقَْس 
َ

ُجُؾ َيْسَلُل الـَّاَس، َحتَّك َيْلتِل ، ويف (1)«فِل َوْجِفِف ُمْزَطُة َلْحؿٍ الرَّ

ـْ َضْفِر »الحديث:  َدَقِة َط ـْ َتُعقُل، َوَخقُْر الصَّ ْػَؾك، َوابَْدْأ بَِؿ ـَ القَِد السُّ
القَُد الُعْؾقَا َخقٌْر مِ

ـِ ُيْغـِِف اهللُ  ـْ َيْستَْغ ُف اهلُل، َوَم ـْ َيْستَْعِػْػ ُيِعػَّ الؿعطقة ، والقد العؾقا هل (2)«ِغـًك، َوَم

َْن َيْلُخَذ »والقد السػؾك هل الؿعطَّؾة، ويف الحديث الصحقح:  َٕ َوالَِّذي كَْػِسل بِقَِدِه، 

 َرُجالً، َفقَْسَلَلُف: َأْطَطاُه َأْو 
َ

ـْ أَْن َيْلتِل
َأَحُدُكْؿ َحبَْؾُف، َفقَْحتَطَِب َطَؾك َضْفِرِه َخقٌْر َلُف مِ

كصار سللقا رسقل اهلل، فلططاهؿ ثؿ سللقه ، ويف الصحقح أن كاسًا مـ إ(3)«َمـََعفُ 

ـْ َأدَِّخَرُه َطـُْؽْؿ، : »ملسو هيلع هللا ىلصفلططاهؿ، حتك كػذ ما طـده، فؼال  ـْ َخقٍْر َفَؾ
َما َيُؽقُن ِطـِْدي مِ

ـْ َيتََصبَّْر ُيَصبِّْرُه اهلُل، َوَما ـِ ُيْغـِِف اهلُل، َوَم ـْ َيْستَْغ ُف اهلُل، َوَم ـْ َيْستَْعِػْػ ُيِعػَّ  َأَحٌد  َوَم
َ

ُأْططِل

بْرِ  ـَ الصَّ
 . (4)«َطَطاًء َخقْرًا َوَأْوَسَع مِ

 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –هـ(، الدار التقكسقة لؾـشر 1393الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ طاشقر التقكسل )ت

 [.351،ص2ج]هـ 1984 تقكس،

كتاب الزكاة، باب مـ سلل  -رضل اهلل طـفؿا-رواه البخاري يف صحقحف طـ طبد اهلل بـ طؿر  (1)

 [.123،ص2،ج1474الـاس تؽثرًا]ح

 كتاب الزكاة، باب ٓ صدقة إٓ -رضل اهلل طـف-رواه البخاري يف صحقحف طـ حؽقؿ بـ حازم  (2)

[: )القد العؾقا( التل تعطل وتـػؼ. )والقد السػؾك( التل 112،ص2،ج1427طـ ضفر غـًك]ح

تلخذ. )يستعػػ(: يطؾب العػة وهل الؽػ طـ الحرام وطـ سمال الـاس. )يستغـ(: يطؾب 

 الغـك مـ اهلل تعالك ٓ مـ الـاس.

اب آستعػاف طـ رواه البخاري يف صحقحف طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف، كتاب الزكاة، ب (3)

 [.123،ص2،ج1471الـاس]ح

 كتاب الزكاة، باب آستعػاف طـ الؿسللة رواه البخاري يف صحقحف طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف، (4)

= 
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ػقن طـ إضفار  ويف أسؾقب تربقي بؾقغ أثـك اهلل تعالك طؾك ققم فؼراَء، يتعػَّ

ڱ ڱ ڱ )فؼرهؿ يف أحؾؽ الظروف وإزمات، فؼال تعالك:

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

تربقة الـػس . ومـ هذا الؿـطؾؼ تربز (1)[273]البؼرة:  (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ْػَؾك»لؾؿعطل بؼقلف:  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك اإلططاء بؿدح الـبل  ـَ القَِد السُّ
: «القَُد الُعْؾقَا َخقٌْر مِ

لِؿـا لفذا الخطاب الرتبقي مـ آثار تـظقؿقة لؾـسقج آجتؿاطل، بنكػاق الؿحسـ 

ٍة مـ فؼر أ  و َطَقٍز.طؾك الػؼقر، وطدم صؾب الؿال لغقر حاجٍة ُمؾِحَّ

والحاصؾ أن العؿؾ الخقري لف دور كبقر يف الؿساهؿة يف الؼضاء طؾك رذيؾة 

التسقل: إذ يسفؿ يف تحؼقؼ الؽػاية لؽؾ فرد مـ أفراد الؿجتؿع، وإن مـ الؽػاية 

أن يؿؾؽ كؾ محتاج ما يـاسبف ويغـقف طـ التسقل، كآلِة حرفة إن كان صاكعًا، أو 

ُل معامُؾ ومصاكع ومؼاوٓت وُتَؿؾَُّؽ لؾػؼراء، وهبذا َضقعٍة إن كان فالحًا، أو ُتـَْش 

يتؿ تحؼقؼ مؼاصد اجتؿاطقة طظقؿة، تتؿثؾ يف التؼؾقؾ مـ إَُجَراِء والزيادة يف طدد 

 (2)الؿالك، وتحقيؾ الػؼراء الؿـُْعِقزيـ إلك مالؽقـ لؿا يؽػقفؿ وَمـ َيعقلقكف.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[، )فؾـ أدخره طـؽؿ(: لـ أحبسف وأمـعؽؿ مـف. )يستعػػ(: يظفر العػة 122،ص2،ج1469]ح

 ويؽػ طـ السمال.

، 1الم، الطاهر بـ طاشقر، دار السالم، الؼاهرة / مصر، طأصقل الـظام آجتؿاطل يف اإلس (1)

 .132م، ص: 2115هـ/1426

ــــ  194دور الزكاة يف طالج الػؼر وتحؼقؼ التؽافؾ آجتؿاطل، د/ أحؿد أمحرزي العؾقي، ص: (2)

 64مجؾة اإلقتصاد اإلسالمل، طدد 
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 اخلبمتخ 
 ٚف١ٙب أُ٘ إٌزبئظ ٚاٌزٛص١بد

 
هؽذا كليت بعقن اهلل وتقفقؼف إلك هناية هذه القرقات البحثقة التل تروم دراسة 

أثار الـػسقة والرتبقية لؾعؿؾ الخقري والعؼقد التربطقة طؾك الػرد والؿجتؿع، 

حقث تؿ التطرق إلك تجؾقات الخطاب الشرطل الؿعتؿدة يف استؿالة الؿخاَصب 

بارها مـفجقة اطتؿدت يف كسؼفا العام لؾؿبادرة إلك العؿؾ الخقري، وتشجقعف باطت

تتجف إلك مؽقكات الـػس البشرية، وتخاصب حاجاهتا  "سقؽقلقجقة"طؾك مؼاربة 

التل ُفطِرت طؾقفا، وتعزز الـػس الؽريؿة والسخقة لإلقبال طؾك العؿؾ الخقري، 

والؿشاركة الػعالة يف التـؿقة آجتؿاطقة باختالف تجؾقاهتا الؿجتؿعقة، حقث 

 خقص أهؿ كتائجفا وتقصقاهتا يف الؿحاور التالقة:يؿؽـ تؾ

 أٔال: أِي ٌتاٟر البشح 

َخَؾَص البحُث إلك أن مبدأ آستخالف يف الؿال يرتبط بؿػفقم استخالف  .1

اإلكسان يف إرض ارتباَط الػرع بإصؾ: فؿػفقم آستخالف يحدد غاية القجقد 

الؿال، فقـظؿ َطالقة اإلكسان  اإلكساين وأدواره الؽقكقة، أما مبدأ آستخالف يف

ـَ استثؿار الثروات والخقرات  بالؿال: حقث يفذب حب التؿؾؽ لديف: لُقحِس

 الؿشرتكة بقـ بـل البشر.

آسرتشاد بؿبدأ آستخالف يف الؿال بؿـظقمتف التشريعقة الؿتؽامؾة  .2

o  p 
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فل يرشُد التصرف يف الثروة الؿستخَؾػ فقفا َوْفَؼ كظام آستخالف والؿـفج اإلل

الؼائؿ طؾك أساس الؽػاية والتقزيع العادل لؾثروات، فقجعؾ الؿؾؽقة الػردية يف 

خدمة الؿجتؿع، ويجعؾ التؽافؾ آجتؿاطل واجبًا شرطقًّا كػائقًّا طؾك كؾٍّ مـ 

 الػرد والجؿاطة.

كشَػ البحث طـ الخؾػقة الؼقؿقة ٕحؽام الؿعامالت الؿالقة التل تقضح  .3

سالم يف معالجة الؼضايا الؿالقة وآجتؿاطقة، وهل بذلؽ الرؤية الؽؾقة لطريؼة اإل

تؼرر الؽثقر مـ إحؽام ذات التعؾقؾ الؼقؿل: لتمكد أن الؿـػعة الؿادية لقست 

هدفًا لذاهتا، بؾ الؼقؿة إخالققة لفا آطتبار إكرب، فال ققؿة لؾؿـػعة الؿادية إذا 

 تؿاسؽف.تسببت يف خؾؾ ققؿل يفدد الـسقج آجتؿاطل ويضعػ 

تعترب العؼقد التربطقة كـظام شؿقلل لؾعؿؾ الخقري مـ أهؿ التشريعات  .4

الؿحؼؼة لؾتؽافؾ والتؽامؾ والتضامـ يف الؿجتؿع اإلسالمل، التل تحػظ لؽثقر 

فا يف العقش الؽريؿ، وأمـفا الـػسل وآجتؿاطل، كؿا تثبت  مـ الجفات حؼَّ

قـ إفراد وإسر والجؿاطات، وترسخ ققؿ إخقة والرتابط والتقاد والرتاحؿ ب

 بؿا يحؼؼ مػفقم مجتؿع الجسد القاحد الذي دطت إلقف التقجقفات الشرطقة.

أَباَن البحث أن لؾعؿؾ الخقري باختالف تجؾقاتف تداطقاٍت حؿقدًة وآثارًا  .5

طجقبًة طؾك إفراد والجؿاطات طؾك حد سقاء، فبقجقده القازن يتحؼؼ مػفقم 

قازن الـػسل بقـ فئات الؿجتؿع، وبازدهاره ٓ تبؼك الضؿان آجتؿاطل، والت

سة يف فئات محصقرة مـ الؿجتؿع ومحتَؽرة لديفؿ،  الثروات الؿالقة والعقـقة مؽدَّ

وهذا مـ مؼاصد تشريع العؿؾ الخقري طؿقمًا، وهذه آستجابة لؾعؿؾ الخقري 

حؿقدة يف الديـ، لقست إجراًء طالجقًّا، أو تصرفًا صارئًا، بؾ هق مبدٌأ أصقٌؾ، وسـة 

أرست ققاطَدها آياُت الؼرآن الؽريؿ والسـة الؿطفرة يف مقاضع كثقرة مـ كصقص 
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ٍة مـ حقاة الؿسؾؿ. ـَ ِطدَّ  القحل، ويف مقاص

 ثاٌٗا: أِي التٕصٗات ٔاملكرتسات: 

يقصل البحث بتـقيع الؿؼاربات: لتطقير اإلسفام التـؿقي لؾعؼقد التربطقة  .1

وُم َرْبَط الؿقاصـ بالشلن آجتؿاطل، وتـؿقَة َوْطَقف والعؿؾ الخقري، والتل َترُ 

 بؿسمولقاتف آجتؿاطقة.

يقصل البحث بتطقير مـفجقة العؿؾ الخقري الػردي ذي الطابع  .2

اإلحساين والؿحدود يف آثاره التـؿقية، ببؾقرة صقٍغ جؿاطقة ُمـَظََّؿٍة وذاِت صابع 

 .ممسسايت وتـؿقي، تعقد بالـػع العام طؾك الؿجتؿع

استغالل القسائط اإلطالمقة باختالف تجؾقاهتا يف استؿالة كافة مؽقكات  .3

الؿجتؿع إهؾل لالكخراط القاطل والؿسمول يف تطقير الدور التـؿقي لؾعؿؾ 

الخقري والعؼقد التربطقة، واستثؿار مختؾػ السبؾ والؿؼاربات إلشراك كافة 

هتؿ آجتؿاطقة، والؿشاركة إفراد يف الشلن آجتؿاطل، وتـؿقة وطقِفؿ بؿسمولقا

 يف تطقير اإلسفام اإلكتاجل التـؿقي لؾعؼقد التربطقة.

التػؽقر الؿستديؿ يف مجآٍت وبدائَؾ جديدة، ُتَعدُّ مـ إولقيات  .4

 آجتؿاطقة الراهـة، وطدم آقتصار فؼط طؾك الؿجآت التؼؾقدية الشائعة.

عـَك بالعؿؾ الخقري، كؿا أقرتح إكشاء مراكز أو أقسام دراسات وبحقث تُ  .5

ومفؿتفا إساسقة التػؽقر الؿستديؿ يف مجآٍت وبدائَؾ جديدٍة ُتَعدُّ مـ 

بدل آقتصار فؼط طؾك الؿجآت التؼؾقدية -إولقيات آجتؿاطقة الراهـة 

 تؼدم دراسات استشرافقة ٔفاق تطقير الدور التـؿقي لؾعؿؾ الخقري.-الشائعة 

قـ أقرتح تخصقص مقضقطات الؿ .6 متؿرات الؿؼبؾة لؿحقَريـ مفؿَّ
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 جديَريـ بالبحث والدراسة:

 : واقع العؿؾ الخقري يف العالؿ اإلسالمل )التحديات وآفاق التطقير(. أولفؿا

: واقع العؿؾ الخقري يف العالؿ اإلسالمل )أولقيات اجتؿاطقة راهـة، ثاكقفؿا

 مجآت وبدائؾ جديدة(.

لبحث الؿتقاضع، سائالً الؿقلك الؼديَر وطـد هذا الؼدر أصؾ إلك هناية هذا ا

أن يجعؾف خالصًا لقجفف الؽريؿ، وأن يـػع بف، وطسك اهلل تعالك أن يرزقـا 

 اإلخالص يف الؼقل والعؿؾ، إكف تعالك طؾك كؾ شلء قدير، وباإلجابة جدير.

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

  623  

 اٌؼًّ اخلريٞ ٚأصشٖ يف اإلصالػ إٌفغٟ ٚاٌرتثٛٞ

 

 
 ادلصبدس ٚادلشاعغ

 الؼرآن الؽريؿ. .1

هـ(، 371زي الجصاص الحـػل )تأحؽام الؼرآن، أحؿد بـ طؾل أبق بؽر الرا .2

 هـ. 1415بقروت، صبعة  –محؿد صادق الؼؿحاوي، دار إحقاء الرتاث العربل 

هـ(، 515إحقاء طؾقم الديـ، أبق حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل )ت .3

 بقروت/لبـان. –دار الؿعرفة 

 هـ/763أداب الشرطقة الؽربى، ٓبـ مػؾح شؿس الديـ الؿؼدسل )ت .4

 هـ/1419: شعقب إركاؤوط ــ طؿر الؼقام، ممسسة الرسالة، سـة م(، تح1362

 م.1999

إدارة الؿال وأثرها يف الحد مـ ضاهرة الـزطة آستفالكقة دراسة تحؾقؾقة يف  .5

السـة الـبقية، د/إياد طبد الحؿقد كؿر، الـدوة العؾؿقة الدولقة السابعة التل طؼدت بؽؾقة 

/ 4ــ  21/23ـ دولة اإلمارات العربقة الؿتحدة الدراسات اإلسالمقة والعربقة بدبل 

 م.2115

آدب الدكقا والديـ، أبق الحسـ طؾل بـ محؿد بـ محؿد بـ حبقب البصري  .6

 م.1986هـ(، دار مؽتبة الحقاة، صبعة 451البغدادي، الشفقر بالؿاوردي )ت 

آستخدام القضقػل لؾزكاة يف الػؽر آقتصادي آسالمل، د/ غازي طـاية،  .7

 م.1989الجقؾ، بقروت/ لبـان، دار 

o  p 
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م(، 1996 هـ/1416اإلسالم وأوضاطـا آقتصادية، محؿد الغزالل السؼا )ت .8

 م.2115، 3هنضة مصر لؾطباطة/ الؼاهرة ـ مصر، ط

أصقل الـظام آجتؿاطل يف اإلسالم، الطاهر بـ طاشقر، دار السالم، الؼاهرة /  .9

 م.2115هـ/1426، 1مصر، ط

م(، تحؼقؼ وتؼديؿ: 1915هـ/1323طبدو )إطؿال الؽامؾة، محؿد  .11

 م.1993هـ/1414محؿد طؿارة، دار الشروق، صبعة 

إغاثة الؾفػان مـ مصايد الشقطان، محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب بـ  .11

هـ(، تح: محؿد حامد الػؼل، مؽتبة 751سعد شؿس الديـ ابـ ققؿ الجقزية )ت

 الؿعارف، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية.

يف آطتؼاد، أبق حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل)ت آقتصاد  .12

لبـان،  –هـ(، وضع حقاشقف: طبد اهلل محؿد الخؾقؾل، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 515

 م.2114 -هـ  1424، 1ط

بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع، طالء الديـ، أبق بؽر بـ مسعقد بـ  .13

 م.1986 -هـ 1416، 2العؾؿقة، طهـ(، دار الؽتب 587أحؿد الؽاساين الحـػل )ت 

تحرير الؿعـك السديد وتـقير العؼؾ الجديد مـ تػسقر الؽتاب  .14

 –هـ(، الدار التقكسقة لؾـشر 1393الؿجقد، محؿد الطاهر بـ طاشقر التقكسل )ت

 هـ. 1984تقكس، 

خالفة اإلكسان بقـ القحل والعؼؾ، د/ طبد الؿجقد الـجار، الؿعفد  .15

 م.1993، 2دار الغرب اإلسالمل، طالعالؿل لؾػؽر اإلسالمل، 

دور الزكاة يف طالج الػؼر وتحؼقؼ التؽافؾ آجتؿاطل، د/ أحؿد  .16
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، 1أمحرزي العؾقي، الؿطبعة والقراقة القصـقة ، مراكش ـ الؿؿؾؽة الؿغربقة، ط

 م.2116

دور الؼقؿ وإخالق يف آقتصاد اإلسالمل، مؽتبة وهقبة، الؼاهرةـــ  .17

 م.1995هـ/1415، 1مصر، ط

الروح والؿادة يف إمـ الؿجتؿعل، د/ محؿد طؿارة، مؼالة يف مجؾة  .18

 م.2111( 19حراء، السـة الخامسة، العدد)

روضة العؼالء وكزهة الػضالء: محؿد بـ حبان بـ َمْعبَد، التؿقؿل، أبق  .19

هـ(، تح: محؿد محل الديـ طبد الحؿقد، دار الؽتب 354حاتؿ، الدارمل، الُبستل )ت

 لبـان.العؾؿقة، بقروت/

 ســ أبل داود، سؾقؿان بـ إشعث أبق داود السجستاين إزدي .21

 دار الػؽر ببقروت/لبـان. م(،تح: محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد ،889هـ/ 275ت)

 هـ/458) الســ الؽربى، أحؿد بـ الحسقـ البقفؼل، أبل بؽر .21

 عقديةالس م(، تح: محؿد طبد الؼادر ططا، مؽتبة دار الباز بؿؽة الؿؽرمة/1166

 م.1994هـ/ 1414،

 ملسو هيلع هللا ىلصصحقح البخاري )الجامع الصحقح الؿسـد مـ حديث رسقل اهلل  .22

 م(،869 هـ/256وســف وأيامف(، محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري الجعػل، أبق طبد اهلل )ت

 م.1987هـ/3،1417تح: د/مصطػك ديب البغا، دار ابـ كثقر ببقروت/لبـان، ط

شرف  الديـ يحقك بـ صحقح مسؾؿ بشرح الـقوي، أبق زكريا محل .23

م(، تؼريظ:محؿد السؿالقصل 1278هـ/676الديـ الـقوي، أبل زكريا الشافعل )ت

 م.1931هـ/1349، 1إزهري، الؿطبعة الؿصرية بإزهر/مصر،ط
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 صريؼ الفجرتقـ وباب السعادتقـ، محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب بـ .24

، 2ؼاهرة، مصر، طهـ(، دار السؾػقة، ال751سعد شؿس الديـ ابـ ققؿ الجقزية )ت 

 هـ.1394

 م.1973هـ/1393، 2فؼف الزكاة، ممسسة الرسالة، ط .25

هـ(، دار 1385ضالل الؼرآن، سقد إبراهقؿ حسقـ الشاربل )ت .26

 هـ. 1412 - 17الؼاهرة، ط -بقروت -الشروق 

الؼامقس الؿحقط، مجد الديـ أبق صاهر محؿد بـ يعؼقب  .27

يف ممسسة الرسال، بنشراف:  هـ(، تح: مؽتب تحؼقؼ الرتاث817الػقروزآبادى )ت 

لبـان،  –محؿد كعقؿ العرقُسقسل، ممسسة الرسالة لؾطباطة والـشر والتقزيع، بقروت 

 م. 2115 -هـ  1426، 8ط

كتاب إمقال، أبق ُطبقد الؼاسؿ بـ سالم بـ طبد اهلل الفروي البغدادي  .28

 بقروت. –هـ(، تح: خؾقؾ محؿد هراس، دار الػؽر. 224)ت

غقامض التـزيؾ، أبق الؼاسؿ محؿقد بـ طؿرو بـ  الؽشاف طـ حؼائؼ .29

، 3هـ(، دار الؽتاب العربل، بقروت/ لبـان، ط538أحؿد، الزمخشري جار اهلل )ت

 هـ. 1417

 مجؾة الؿـار، محؿد رشقد رضا وآخرون. .31

الؿحؾك بأثار، أبق محؿد طؾل بـ حزم إكدلسل الؼرصبل الظاهري  .31

 ون صبعة وبدون تاريخ.هـ(، دار الػؽر، بقروت/لبـان، بد456)ت

مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ بـ هالل بـ  .32

م(، تح:شعقب إركموط، محؿد كعقؿ 855هـ/241أسد الشقباين، أبل طبد اهلل )ت
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ْيبَؼ، ومحؿد بركات، ممسسة الرسالة ببقروت/لبـان، ط ، 1العرقسقسل، إبراهقؿ الزَّ

 م.2111هـ/1421

ػسقر الؽبقر(، أبق طبد اهلل محؿد بـ طؿر بـ الحسـ مػاتقح الغقب )الت .33

هـ(، دار 616بـ الحسقـ التقؿل الرازي الؿؾؼب بػخر الديـ الرازي خطقب الري )ت 

 هـ. 1421، 3بقروت/لبـان، ط –إحقاء الرتاث العربل 

مـاقب أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب، ابـ الجقزي أبق  .34

 ة الؽربى بالؼاهرة، صبعة بدون تاريخ.م(، الؿطبعة التجاري1211هـ/597الػرج)ت

مقصل اإلمام مالؽ، مالؽ بـ أكس بـ طامر إصبحل الؿدين، أبل طبد  .35

 م(، رواية يحقك بـ يحقك الؾقثل، الؿصؿقدي إكدلسل795هـ/179اهلل )ت

م(، تح:محؿد فماد بـ طبد الباقل بـ صالح الؼؾققبل الؿصري 854هـ/234)ت

 الرتاث العربل بالؼاهرة/مصر.م(، دار إحقاء 1968هـ/1388)ت

كظام التربطات يف الشريعة اإلسالمقة، د/ محؿد الحبقب التجؽاين،  .36

 م.1983هـ/ 1413دار الـشر الؿغربقة، 

وحل الؼؾؿ، مصطػك صادق بـ طبد الرزاق بـ سعقد بـ أحؿد بـ طبد  .37

-هـ1421، 1هـ(، دار الؽتب العؾؿقة،بقروت/لبـان، ط1356الؼادر الرافعل )ت

 .م2111









 
 

 

 
 

 
 
 

  628  

 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريٞ
 

 

P 

 

 

 5 .............................................. اخلريٞ ٌٍؼًّ  االعزّبػ١خ ا٢صبس
 7 ................................................................ البحث مؾخص

 9 ........................................................................ الؿؼدمة

 13 ...................................................................... التؿفقد

  ٓ  13 ............................. :لؾبحث إساسقة بالؿصطؾحات التعريػ:    ً أو
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 111 ....................................... .الخقري الققػ مػفقم: إول الػرع
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 119 . .ةالؿستدام التـؿقة ٕبعاد الخقري الققػ تحؼقؼ وشقاهد آثار: الثاين الػرع

 114 .الؿستدامة التـؿقة تحؼقؼ يف  الؿعاصر الخقري الققػ آلقات الثالث الؿطؾب

 117 ................................................. الـتائج أهؿ وفقفا  الخاتؿة

 119 .................................................. والؿراجع الؿصادر قائؿة

 525 .................. االلزصبد٠خ اٌز١ّٕخ حتم١ك  يف ٚدٚسٖ  اخلريٞ اٌؼًّ
 127 ................................................................... الؿؼدمة

 131 ............................... .الخقري العؿؾ: طامة مؼدمة  إول الؿبحث
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 145 ..................... :آقتصادي آستؼرار تحؼقؼ يف الخقري العؿؾ أثر-4

 146 ............................. :الؿالقة السقاسة أداء يف الخقري العؿؾ آثار-5

 147 .............................. :الـؼدية السقاسة أداء يف الخقري العؿؾ أثر-6

 149 ................................................................. التقصقات

 151 ................................................................. الؿـراجــع

 



 
 

 
 

 
 
 
 

  631  

 فـٙـشط اٌـىـزـبة

 551 ............. ٌٍذٌٚخ اٌؼبِخ ادلٛاصٔخ أصِبد ػالط يف  اخلريٞ اٌؼًّ دٚس
 155 ............................................................ البحث مؾخص

 156 ..................................................................... مؼدمة

 161 ...................................... الخقري العؿؾ مقازكة  إول الؿبحث
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دات إول الؿبحث  198 ............................. بالققػ الدولة طالقة ُ   ِّ   م حد 

ق ة: أوٓ
ِ  َّ ماه  لة    و  ْ   الد  ق ػ    َّ ْ  والق   َ    : ............................................... 199 

 213 ............................................. :الققػ أمقال ةخصقصق: ثاكقا

 215 ............................... :الققػ ريع مـ الدولة استػادة ضقابط: ثالثا

 219 ....................... لؾدولة الؿالقة السقاسة طؾك الققػ أثر الثاين الؿبحث

 211 ........................... :لؾدولة العامة الؿقزاكقة طجز مـ التخػقػ: أوٓ

 214 ....................... :الحؽقمل اإلكػاق مـ التخػقػ يف الققػ دور: ثاكقا

 219 ................................................ :الؿالقة السققلة تقفقر: ثالثا
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 237 ................................................................. الـخـاتـؿـة

 239 ............................................................ الؿراجع ٓئحة

 أَ اخلري٠خ اعزضّبس اٌضبٌش ٚاٌمطبع  ادلؼشفخ الزصبد ثني اٌؼاللخ فمٗ
 247 ............................................................. االعزضّبس؟ خري٠خ

 249 .................................................................. الؿؾخص

 251 ..................................................................... مؼدمة

 253 ...................................................................... تؿفقد

 253 ....................................................... .الثالث الؼطاع: أوٓ



 
 

 
 

 
 
 
 

  633  

 فـٙـشط اٌـىـزـبة

 254 ...................................................... .الؿعرفة اقتصاد: ثاكقا

 256 ................. .الؿعرفة اقتصاد تـؿقة يف الثالث الؼطاع دور إول الؿطؾب
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 428 .................. الؿائقة والؿجاري الؿاء طؾك الؿحافظة يف  الرابع الؿطؾب

 432 ............ الصحقة الثؼافة وكشر الفقاء تؾقث مؽافحة يف الخامس الؿطؾب

 437 .................................................................... الخاتؿة

 437 ........................................................ والتقصقات الـتائج

 441 ........................................................ ؿراجعوال الؿصادر
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 568 بؿؼتضاه التصرف ومػفقم الؿال يف  آستخالف ُ    م فؿة تحؼقؼ الثاين الؿطؾب

 572 ................. الخقري العؿؾ يف والرتغقب  الشرطقة إدلة  الثاين الؿبحث
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