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 يهخض انجحش
 

الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد وطؾك آلف 

 أما بعُد:وصحبف أجؿعقـ، 

 العؿؾ الخقري وتلصقؾف ومؼاصده.والبحث يتجف باتجاهقـ إول: 

إيجاد مساحة تطبقؼقة لفذا العؿؾ الخقري، وتؿ فقف معالجة مسللة  والثاين: 

حؾ طؼقبة السجـ: لؽقكف مـ العؼقبات الؿقكؾة لإلمام أن إحالل العؿؾ الخقري م

يجتفد فقفا بؿا يتـاسب والؿصؾحة العامة وفؼ مؼتضقات الشرع ومؼاصده. ويف 

كػس الققت يستثؿر العؿؾ الخقري وتقسعتف، وكذلؽ معالجة الجريؿة وتؼؾقؾفا، 

 وصـاطة اإلكسان وهتقئتف وتربقتف.

 -جؿؾتفا مـ البحث وهذا–شرطقة وهل مسللة تحتاج إلك دراسات طؾؿقة 

 التطقطل الخقري العؿؾ يحؾ أن يؿؽـ التل والضقابط وإسس الؿعايقر تحدد

ة مخالػ وطدم والؿػاسد، الؿصالح قاكقن يضبطفا وما التعزيرية، العؼقبات محؾ

الـصقص الؼطعقة. وتتبع وجقه الؿصالح والؿػاسد وقراءهتا قراءة دققؼة مـ 

اجتؿاطقة وكػسقة، وبقان إدلة الشرطقة الؿؼاصدية خالل بقاكات ودراسات 

لذلؽ. وإصؾ مـ ققام الشريعة لؿصؾحة اإلكسان يف الداريـ، وحػظ كرامتف: 

لذلؽ جاء كظام العؼقبات لؾحػاظ طؾقف، والعؼقبات وبدائؾفا تدابقر إجرائقة 

 لحؿاية الؿجتؿع وتحؼقؼ الـػع العام.
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Research Summary 

 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and 
peace be upon our master Muhammad and his family and 

companions.The research goes in two directions: 
charitable work, its rooting and its goals. The second is to 

find a practical area for this charitable work, in which the 
issue of replacing charitable work with the prison sentence 
has been dealt with because it is one of the punishments 
entrusted to the imam to strive in accordance with the 
requirements of the Shari'a. At the same time, 
philanthropic work is being invested and expanded, as is 
the treatment and reduction of crime, and the manufacture, 

training and education of human beings.It is a matter that 
needs legitimate scientific studies. This research sets out 
the criteria, rules and regulations that can solve voluntary 
charitable work instead of the tortuous sanctions, the law 
of interests and evil, and non-violation of peremptory 
texts. And follow the faces of interests and evils and read 
accurate reading through data and studies of social and 
psychological, and the evidence of legitimate evidence for 
that. And the origin of the establishment of Sharia for the 
interest of the human in the Darin, and the preservation 
and dignity; so the system of  
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 ادلمذيخ
 

قدكا محؿد وطؾك آلف الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك س

 أما بعُد:وصحبف أجؿعقـ، 

فالشريعة اإلسالمقة بؿا فقفا مـ أصقل كؾقة ومؼاصد َجؾقِّة، لفا الؼدرة طؾك 

إططاء الحؾقل لؾؿستجدات يف الـقازل والقاقعات، والحركة يف مختؾػ 

الػضاءات، مـ خالل التؿحقر حقل الؿؼاصد والغايات، وتحؽقؿ كصقصفا 

 .(1)الؽؾقات

الؿسائؾ الؿفؿة يف الشريعة اإلسالمقة مسللة العؿؾ الخقري  ومـ  

التطقطل: ٕصالتف بـص الشارع، ويف كػس الققت إيجاد أفضؾ إماكـ التل يتؿ 

 صرف العؿؾ الخقري إلقفا، ومـ هذه إماكـ هل الؿصارف العامة.

العؿؾ الخقري وتلصقؾف ومؼاصده  والبحث يتجف باتجاهقـ مفؿقـ إول:  

إيجاد مساحة تطبقؼقة لفذا العؿؾ الخقري، وتؿ فقف معالجة  والثاين:تف، وأهؿق

مسللة إحالل العؿؾ الخقري محؾ طؼقبة السجـ: لؽقكف مـ العؼقبات الؿقكؾة 

لإلمام أن يجتفد فقفا بؿا يتـاسب والؿصؾحة العامة وفؼ مؼتضقات الشرع 

لؽ معالجة ومؼاصده. ويف كػس الققت يستثؿر العؿؾ الخقري وتقسعتف، وكذ

الجريؿة وتؼؾقؾفا، وصـاطة اإلكسان الؿخالػ وهتقئتف وتربقتف بؿبدأ تؼديؿ الخقر 

ًٓ مـ الشر.  لمخريـ بد

                                                 

 ؾقة.أطتؼد أهنا الؽ (1)
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 -جؿؾتفا مـ البحث وهذا–وهل مسللة تحتاج إلك دراسات طؾؿقة شرطقة 

 التطقطل الخقري العؿؾ يحؾ أن يؿؽـ التل والضقابط وإسس الؿعايقر تحدد

، وطدم والؿػاسد الؿصالح قاكقن يضبطفا ما وأهؿ يرية،التعز العؼقبات محؾ

مخالػة الـصقص الؼطعقة. وتتبع وجقه الؿصالح والؿػاسد وقراءهتا قراءة دققؼة 

مـ خالل بقاكات ودراسات اجتؿاطقة وكػسقة، كػقؾة ببقان صقاب وخطل الػعؾ. 

والشريعة جاءت لجؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد، طرب كصقصفا الؼطعقة: ٕن 

، ومـ (1)إصؾ مـ ققام الشريعة لؿصؾحة اإلكسان يف الداريـ، وحػظ كرامتف

أجؾ ذلؽ جاء كظام العؼقبات لؾحػاظ طؾقف، والعؼقبات وبدائؾفا تدابقر إجرائقة 

 لحؿاية الؿجتؿع وتحؼقؼ الـػع العام.

مـ خالل بقان أهؿقة العؿؾ الخقري وتلصقؾف وهـا تؽؿـ أهؿقة البحث 

ح فؽرة مػادها إحالل إطؿال الخقرية التطقطقة: لتؽقن ومؼاصده. وكذلؽ صر

بدٓ طـ طؼقبة الحبس التعزيرية ولؼد تقسع الػؼفاء طؾقفؿ الرحؿة والرضقان يف 

َطك طؾقف إذا كان مـ أهؾ  ذلؽ، ومـ الؿعروف طـد الؽثقر مـ الػؼفاء أن الؿدَّ

ذلؽ أول ما الخقر والؿروءة والؿـازلة والؼدر، يستحسـ أن ٓ يحبس إذا كان 

ُه، فالؿصؾحة تؼتضل  فعؾ: ٕن السجـ يف الغالب طؼقبة مـ قؾَّ قدُره وكُثَر شرُّ

إيجاد كظام البدائؾ، فنذا كاكت الشريعة اإلسالمقة قد مـحت الؼاضل آمتـاع طـ 

الحؽؿ بالحبس تعزيرًا طؾك مستحؼف يف بعض الحآت: تؼديرًا لؾؿصؾحة وصقاكة 

 ري مؽان العػق طـف فقف فائدة كبقرة لؾؿجتؿع.لؾجاين فنحالل العؿؾ الخق

ولؼد سجؾت الشريعة اإلسالمقة سبؼًا واضحًا يف إصالح الػرد خارج 

م وسؿاه 1811الحبس والسجـ، فبعض الدول بدأ يفتؿ هبذا الؿبدأ سـة 

 اإلصالح الذايت خارج السجـ.

                                                 

 كاكت وحػظ وكراماتف، فؼؿت بتعديؾفا لـ وحػظ كرامتف. (1)
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ـ يف وكاكت هذه الؿؿارسات بدأت مع إحداث ثؿ بعدها مع الؽبار الؿبتدئق

الجريؿة: ٓستدراكفؿ يف اإلصالح خارج السجـ، بعقدًا طـ السجـاء الؿحرتفقـ، 

م، وتابعتفا فركسا ثؿ اكتشر يف 1888وكاكت أول دولة طؿؾت بذلؽ بؾجقؽا سـة 

 .(1)بعض الجفات الخقرية أوروبا بؿساطدة

ولؼد أخذت ققاكقـ بعض الدول العربقة بنططاء الؼاضل سؾطة تؼديرية لققػ 

ذ حؽؿ السجقـ، أو الحبس لؿرتؽبل بعض إفعال، وكذلؽ الؼاكقن الذي تـػق

أططك لؾؼاضل الحؼ يف آمتـاع طـ الـطؼ يف الحبس، إذا كان الػاطؾ مـ غقر 

أرباب السقابؼ، وغؾب طؾك الظـ مـ أخالقف وطؿره وضروف طؿؾف إكف لـ يعقد 

 .(2)سـ السؾقكإلك الجريؿة، أو الؿخالػة وقدم تعفدًا خطقًا يؾتزم فقف بح

ٓشؽ أن العؼقبات التعزيرية ومـفا الحبس فقف فائدة تعقد طؾك الؿجتؿع 

وهل زجر وتلديب مرتؽب الجريؿة أو الجـاية أو الؿخالػة: ٕكف قام بؿخالػة 

الؼاكقن أو الـظام ولؽـ الػائدة الؿرجقة يف العػق طـف أو تبديؾ هذه العؼقبة بعؿؾ 

تؽقن فائدة أكرب لؾؿجتؿع مثؾ الؿشاريع الخقرية  يؼقم بف هذا الشخص متطقطًا بف

الؽربى كؿا يف بـاء الؿستشػقات، ودور إيتام وإرامؾ، والؿدارس، وإغاثة 

الؿـؽقبقـ، أو بـاء وتلهقؾ الؿجؿعات السؽـقة لؾـازحقـ أو الالجئقـ، ٓسقؿا يف 

تـا طصركا الحالل الذي تعقش فقف إمة اإلسالمقة أصعب الظروف، ويف مـطؼ

 العربقة يف العراق وسقريا والقؿـ وفؾسطقـ ولقبقا وغقرها.

                                                 

/ أمؾ  2116سبتؿرب،  21بحث قاكقين حقل بدائؾ السجقن والعؼقبات السالبة لؾحرية،  (1)

 محاماة كت. |الؿرشدي، مققع استشارات قاكقكقة مجاكقة 

عدالة الجـائقة، تللقػ: بدائؾ العؼقبات السالبة لؾحرية، كـؿقذج لإلصالح يف كظام اليـظر:  (2)

أيؿـ بـ طبد العزيز الؿالؽ، بنشراف أ.د أحسـ مبارك صالب، وهل أصروحة دكتقراه يف 

 (.3-2م( )2111-هــ 1431العؾقم إمـقة، )جامعة كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة( )
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وبؼاء السجقـ يف السجـ قد يصبح مجرمًا خطقرًا يف هناية الؿطاف، وهذا ما 

تثبتف اإلحصائقات، فلكرب الجرائؿ وطتاة الؿجرمقـ والؿتطرفقـ والؿتشدديـ 

هبؿ، ثؿ إن يتخرجقن مـ السجقن، فزج هذا الشخص بقـ همٓء، ٓ بد أن يتلثر 

ضاهرة اكتشار الؿخدرات بقـ الؿسجقكقـ أصبحت مـ إمقر الؿعروفة 

 والؿـتشرة، فربؿا يؼع فريسة بقـ أيديفؿ.

ثؿ إن كؾ سجقـ أو محبقس يف السجـ قد يؽؾػ الدولة الؽثقر مـ الؿبالغ 

التل ربؿا لق أكػؼت يف مجال آخر لقفرت طؾك الدولة الؽثقر مـفا لألكؾ والشرب 

، كؿا أن فؽرة البحث ٓ تشؿؾ إٓ طؼقبة الحبس التعزيرية الؿقكقل والؽسقة

أمرها لقلل إمر، أما الجرائؿ والحدود التل يتعؾؼ هبا حؼقق أخريـ فال تدخؾ 

 ضؿـ هذا اإلصار.

   :األِداف العاوٛ لمبخح 

 تقسقع مساحة العؿؾ الخقري.  -1

 تػعقؾ ققؿة البذل والعطاء وتربقة الـاس طؾقفا. -2

 السجقـ وهق مؼصد مـ مؼاصد العؼقبات التعزيرية. إصالح -3

 إيجاد بدائؾ قاكقكقة وشرطقة لؾعؼقبات التعزيرية. -4

 تؼديؿ مصؾحة لؾػرد والؿجتؿع مـ خالل إشراكفؿ بالعؿؾ الخقري. -5

بالعؿؾ  (1)تؼؾقؾ الجرائؿ وحدهتا مـ خالل هتقئة السجقـ وتػعؾقف -6

 الخقري.

ة مـ جراء دفعفا مصاريػ تؼؾقؾ حجؿ التؽالقػ التل تتحؿؾفا الدول -7

                                                 

 أرجق مراجعتفا. (1)
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 السجـاء.

الػؼف اإلسالمل فؼف حل يصؾح لؽؾ زمان ومؽان وحقاتف بتػعقؾف  -8

 وتشغقؾف.

   :وٍّجٗٛ البخح 

والؿـفج الؿتبع هق الؿـفج التحؾقؾل آستـباصل ثؿ التطبقؼل، مـ خالل 

تعققـ الػعؾ وتشخقصف وإططاء صقرة لؾؿعالجة. والـظر يف الؿساحات الؿتاحة 

 قؼ. لؾتطب

كؿا أن البحث ٓ يؼدم آلقة لؾتطبقؼ بؾ يؼدم رؤية شرطقة مؼاصدية لؾعؿؾ 

ا آلقة التطبقؼ فؿرتوكة لؾؼضاء  الخقري كبديؾ لعؼقبة السجـ التعزيرية، أمَّ

   والتشريعات الؿـاسبة لذلؽ.

ا مـ الـاحقة الؿقضقطقة فطبقعة البحث، استـباصقة تلصقؾقة تجديدية،  وأمَّ

ولؿ يقجد كالم فقف طـد  -هبذه الصقرة-يبحث يف الػؼف اإلسالمل ففذا العـقان لؿ 

 الػؼفاء.

   :خطٛ البخح 

 يتؽقن البحث مـ مؼدمة وتؿفقد وثالثة مباحث وخاتؿة، وهل كأتل: 

 )بقان مػردات العـقان( وفقف مطؾبان: تؿفقد:

 )التعزير لغًة واصطالحًا(. الؿطؾب إول: 

 واصطالحًا(. )البدائؾ لغةً  الؿطؾب الثاين: 

 )العؼقبات ومؼاصدها( وفقف مطؾبان: الؿبحث إول:

 )أقسام العؼقبات(. الؿطؾب إول: 
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 )مؼاصد العؼقبات(. الؿطؾب الثاين: 

)العؿؾ الخقري، تلصقؾف ومؼاصده وفقائده كبديؾ طـ  الؿبحث الثاين:

 العؼقبات( وفقف مطؾبان: 

 ده(.)العؿؾ الخقري، تلصقؾف ومؼاص الؿطؾب إول: 

 (.)الػقائد والؿؼاصد الشرطقة لؾبدائؾ التطقطقة طـ السجـ الؿطؾب الثاين: 

)أدلة البدائؾ الخقرية لعؼقبة السجـ واطتباراهتا القاقعقة(  الؿبحث الثالث:

 وفقف ثالثة مطالب: 

 )الؼقاطد الؽؾقة الشرطقة(. الؿطؾب إول 

 )الؼرآن والسـة(. الؿطؾب الثاين: 

 آطتبارات القاقعقة(.) الؿطؾب الثالث: 

وختامًا هذا جفد الؿؼؾ، بذلـا فقف قصارى جفدكا، فنن كان فقف مـ  الخاتؿة.

فضؾ فؿـ اهلل وحده، ففق صاحب الؿـ والػضؾ، وإن كان غقر ذلؽ فؿـا، وكسلل 

 اهلَل العػَق والؿغػرَة. والحؿد هلل رب العالؿقـ.
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 املطلب األول

 ٔاططالحبً 
ً
 انزؼزٌر نغخ
 

ْرُب دون الَحّد تعزيرًا، لتعزير لغًة: ا أصؾ التَّْعِزير التَّْلِديب. َولَِفَذا ُيسؿك الضَّ

والتعزير: ، إِكََّؿا ُهَق أدٌب. َويؽقن التَّْعِزير فِل َمقِضع آخر: تعظقَؿؽ الرجؾ وتبجقَؾف

 . (1)الـّصرة والَعْزُر: الؿـعُ 

 وكصرٌة ومـٌع.وهبذا فنن معاين التعزير: تلديٌب وتعظقٌؿ وتقققٌر 

)التَّْعِزير ُطُؼقَبة غقر مؼدَرة َحًؼا هلل َتَعاَلك، َأو الَعْبد، َوَسببف  التعزير اصطالحًا:

َما َلْقَس فِقِف حد مـ اْلؿعاِصل الػعؾقة، َأو الؼقلقة َفُفَق َتْلِديب دون اْلَحد. َوَأصؾف مـ 

 . (2)العزر َوُهَق اْلَؿـْع والردع(

ر: تلديب طؾك ذكقب لؿ تشرع فقفا الحدود، وقال الؿاوردي: )التعزي

ويختؾػ حؽؿف باختالف حالف وحال فاطؾف، فققافؼ الحدود مـ وجف أكف تلديب 

 .(3)(استصالح وزجر، يختؾػ بحسب اختالف الذكب

                                                 

غة وصحاح العربقة (، الصحاح تاج الؾ78/ 2(، هتذيب الؾغة )351/ 1العقـ )يـظر:  (1)

 (.516/ 1(، الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ )744/ 2)

 (.221/ 1دستقر العؾؿاء = جامع العؾقم يف اصطالحات الػـقن ) (2)

 (.279( إحؽام السؾطاكقة ٕبل يعؾك الػراء )344إحؽام السؾطاكقة لؾؿاوردي )ص:  (3)

o  p 
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 الؿالحظات طؾك التعاريػ السابؼة:

  اتػؼت التعاريػ أن التعزير طؼقبة غقر مؼدرة بـص. .1

 تختؾػ باختالف الذكب وفاطؾف. بقـ الؿاوردي والػراء أهنا .2

 يتؿحقر التعزير حقل الؿؼصد مـ العؼقبة وهق الردع والزجر واإلصالح. .3

تتػؼ طؼقبة التعزير مع الحدود مـ حقث الؿؼصد وتػرتق مـ حقث  .4

 التؼدير. 

الحدود تدور حقل الـص طؾك العؼقبة ومؼصدها، والتعزير يدور حقل  .5

 الؿؼصد.
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 املطلب الثاني

 ٔاططالحبً  رؼرٌف
ً
 انجذائم نغخ
 

ِء َأْيًضا َتْغقِقُرُه َوإِْن َلْؿ َيْلِت )بَِبَدلِِف( َو)اْسَتْبَدَل( البدائؾ لغًة: 
ْ
ل َو)َتْبِديُؾ( الشَّ

َء بَِغْقِرِه إذا أخذه مؽاَكف. والُؿباَدَلُة: الَتباُدُل. وتبدلت الدار بنكسفا وحشًا. 
ْ
ل الشَّ

 .(1))اْلَبِديُؾ( اْلَبَدُل 

: )مجؿقطة مـ التدابقر التل تحؾ محؾ طؼقبة السجـ، ؾ اصطالحًاالبدائ

 .(2)وتعؿؾ طؾك تطبقؼ سقاسة مـع الجريؿة(

وطرففا د. إبراهقؿ الؿقـ: )ما يحؾ محؾ السجـ يف تحؼقؼ الؿصؾحة الشرطقة 

 . (3)لؾػرد والجؿاطة مـ طؼقبات التعزير(

يؾ طـ السجـ، وإخقر هق التعريػ إقرب إلك بحثـا: ٕكف يتضؿـ البد

بجامع تحؼؼ الؿؼصد والؿصؾحة الشرطقة، ضؿـ العؼقبات التعزيرية ذات 

 الؿساحة الؿػتقحة آجتفاد، كؿا سقليت بقان ذلؽ.

                                                 

( مختار 1632/ 4) ( الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة311/ 1(جؿفرة الؾغة )1)

 (.31الصحاح )

( كؼالً 3مشروع بدائؾ السجـ الؿؼرتح، إطداد وزارة العدل يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ) (2)

 (.  8طـ العؼقبات البديؾة يف الػؼف اإلسالمل، إطداد د.  إبراهقؿ محؿد قاسؿ الؿقـ )

 (.  9حؿد قاسؿ الؿقـ )العؼقبات البديؾة يف الػؼف اإلسالمل، إطداد د.  إبراهقؿ م (3)
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كؿا أن كظام البدائؾ معؿقل بف وإجراء إصالحل تدبقري، ويؿؽـ الؾجقء إلقف 

 طـد تعذر الػائدة يف الـظام الؿعؿقل.

  ٌالبداٟن لمعكٕبات يف الكا:ُٕ 

ومـ الجفة الؼاكقكقة تعريػ البدائؾ يف العؼقبات بلهنا: )العؼقبة التل يػرضفا 

الؼضاء طؾك الؿحؽقم طؾقف طقضًا طـ العؼقبة إصؾقة السالبة لؾحرية، والتل 

يجب أن تتػؼ معفا يف الفدف، وهق تحؼقؼ الزجر العام والخاص، وأن يؽقن مـ 

 .(1)شلهنا إصالح الؿحؽقم طؾقف وتلهقؾف(

)وقد طرففا البعض بلهنا مجؿقطة مـ البدائؾ التل يتخذها الؼاضل، تتؿثؾ يف 

إبدال طؼقبة السجـ بخدمة يمديفا السجقـ لػئة مـ فئات الؿجتؿع، أو لؿققع 

خقري، أو آلتحاق بؿرفؼ تعؾقؿل يستػقد مـف السجقـ، هبدف إصالحف وحؿايتف 

 . (2)مـ إذى وتؼديؿ خدمة لؿجتؿعف(

خرون بلهنا: ققام الؿحؽقم طؾقف بعؿؾ دون أجر مقجف، لػائدة )وقد طرففا آ

ًٓ مـ وضعف يف الؿمسسة العؼابقة: إذا تقفرت شروط معقـة حددها  طامة الشعب بد

ًٓ مـ العؼقبات السجـقة(  .(3) الؼاكقن، أو هل: استخدام طؼقبات غقر سجـقة بد

                                                 

العؼقبات البديؾة لؾعؼقبات السالبة لؾحرية الؼصقرة الؿدة، إطداد الؼاضل أسامة الؽقالين  (1)

 (.6م بحث مـشقر طؾك الشبؽة إلؽرتوكقة )2113فؾسطقـ 

 -العؼقبات البديؾة لؾعؼقبات السالبة لؾحرية الؼصقرة الؿدة، إطداد الؼاضل أسامة الؽقالين  (2)

 (.6بحث مـشقر طؾك الشبؽة إلؽرتوكقة ) م2113ـ فؾسطق

مؾتؼك آتجاهات الحديثة يف العؼقبات البديؾة. دكتقر محؿد طبد اهلل ولد محؿد  (3)

 الشـؼقطل.
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  :ٌٌٕٛٗأِي املالحظات عمٜ التعارٖف الكا 

 ؼقبة تحؼقؼ الزجر العام والخاص.الؼصد مـ الع .1

إشارات التعاريػ الؼاكقكقة أن البدائؾ لعؼقبة السجـ بالخدمة العامة أو  .2

 العؿؾ الخقري، وهل مفؿ يف بحثـا مـ حقث الـظر الؼاكقين الذي يلسس لف.

الؾجقء إلك طؼقبات غقر سجـقة أي: طؼقبات تتجف إلك إصالح الؿحؽقم  .3

 دة الؿجتؿع.بؿا يتقافؼ مع إكساكقتف، وفائ

يتقافؼ الـظر الشرطل والؼاكقين يف مػفقم البدائؾ لؾعؼقبات مـ حقث  .4

 الؿؼصد، وتحؼقؼ الـػع العام. 
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  املبحث األول

 انؼمٕثبد ٔيمبطذْب 
 طؾبانوفقف م

 

   .)املطمب األٔه: )أقصاً العكٕبات 

 

   .)املطمب الجاٌ٘: )وكاصد العكٕبات  
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 املطلب األول

 بو انؼمٕثبدألض
 

لؾقصقل إلك الؿـطؼة التل يعؿؾ هبا كظام البدائؾ، يحتؿ طؾقـا البحث القققف 

 طؾك أقسام العؼقبات يف الشرع وأكقاطفا: لبقان الؿقضقع أكثر وتتبقـ مسالؽف.

  :ُالعكٕبات قصىا 

أي:  (1))هل طؼقبة مؼدرة وجبت حؼا هلل تعالك(إولك: حدود وقصاص: 

ٓ اجتفاد بؼدرها وطددها بؾ بتطبقؼفا وتـزيؾفا فؼط، مؼدرة بـص الشارع، 

 .طؾك مرتؽبفا بتحؼقؼ مـاصفا (2)وتعققـفا

بؿا )وهل طؼقبات رادطة ترك الشارع لقلل إمِر أمَر تؼديرها الثاكقة: تعزير: 

وهق ما ُفقض إلك اإلمام أن يجتفد فقف  (3)(يحؼؼ دفع الػساد ومـع الشر وإذى

العؿؾ طؾقف  (4)أي ما يؽـ عة ٓجتفاد اإلمام أو الؼاضلوهل خاض. بؿا هق أصؾح

 لخضقطفا لالجتفاد. 

وهبذا )فنن كؾ مـ فعؾ محرمًا أو ترك واجبًا استحؼ العؼقبة، فنن لؿ تؽـ 

                                                 

 (79/ 4آختقار لتعؾقؾ الؿختار ) (1)

 كاكت وتعقـفا فجعؾتفا وتعققـفا: لذا أرجق مراجعتفا. (2)

 ( 25 الػؼف اإلسالمل، ) أبق زهرة: الجريؿة والعؼقبة يف (3)

 أرجق مراجعتفا. (4)
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مؼدرة بالشرع، كان تعزيرًا يجتفد فقف ولل إمر، فقعاقب الغـل الؿؿاصؾ بالحبس، 

كص طؾك ذلؽ الػؼفاء مـ  فنن أصر طققب بالضرب: حتك يمدي القاجب، وقد

 .(1)وٓ أطؾؿ فقف خالفا( أصحاب مالؽ والشافعل وأحؿد وغقرهؿ 

ما قدرت الشريعة مؼداره وكقػقتف بلحؽام الؼرآن أو السـة، وهق  فإول

الؼصاص والحد وهق تؼدير أبدي خالد، ٓ يسع ٕحد مـ الحؽام أو الؼضاة أو 

ف تغققرًا بالزيادة أو الـؼصان، وهل لجؿاطة مـ مجؾس الـقاب وغقره، أن يحدث فق

 طؼقبة الؽبائر كالزكا والسرقة والؼذف وشرب الخؿر.

ما لؿ تؼدر الشريعة مؼداره وكقػقتف وإكؿا فقضت إلك حاكؿ كؾ زمان  والثاين: 

ومؽان، فقختار لؾجاين ما بدا لف مـ العؼقبات الؿـاسبة لزجره وردطف، وإن الزجر 

يختؾػ باختالف الجاين، واختالف أحقال الجـاية،  والردع يف مثؾ هذه الجـايات

واختالف البقئات التل ترتؽب فقفا الجـايات، فؽان مـ حؽؿة التشريع اإلسالمل 

أن ٓ يؼدر فقف طؼقبة مستؼرة ٓ تؼبؾ أي تغقر: لئال يضقؼ إمر طؾك الحاكؿ، وٓ 

ديد، يؾجل طؾك التشديد يف مقضع التخػقػ، أو طؾك التخػقػ يف مقضع التش

ولذلؽ ذكر الػؼفاء أن التعزير ٓ يختص بالضرب، بؾ قد يؽقن بف وقد يؽقن 

بالصػح، وبػرك إذن، وقد يؽقن بالؽالم العـقػ، أو بالضرب، وقد يؽقن بـظر 

الؼاضل إلقف بقجف طبقس، والػرق بقـ الحدود والتعزير أن الحدود تدرأ 

 .(2)بالشبفات والتعزير يجقز معفا

ـ الؿساحة الثاكقة وهل التعزيز الؿقكقل إلك اجتفاد والبحث يتحرك ضؿ

اإلمام فقف. وبقـ الػؼفاء طدة طؼقبات تعزيرية يسؾؽفا اإلمام: لتحؼقؼ الردع 

 والزجر، وأداء الحؼقق. 

                                                 

 (.66السقاسة الشرطقة ) (1)

 (.323/ 18الؽقكب القهاج شرح صحقح مسؾؿ )يـظر:  (2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 انزؼزٌرٌخ إحالل األػًبل انزطٕػٍخ اخلريٌخ ثذالً يٍ ػمٕثخ احلجش

  25  

  :ٖٛإٌٔاع العكٕبات التعسٖر 

لؾعؼقبة التعزيرية أكقاع ذكرها الػؼفاء، وبقـقا بلهنا التعزير ٓ يختص بعؼقبة: 

كقطء الشريؽ الجارية الؿشرتكة أو  ة الؿشروطة طؾك جـاية ٓ حد فقفا،)العؼقب

أو جارية ابـف أو وطء امرأتف يف دبرها أو حقضفا أو وطء أجـبقة  أمتف الؿتزوجة،

دون الػرج، أو سرقة ما دون الـصاب، أو مـ غقر حرز، أو الـفب، أو الغصب، أو 

دًا وٓ قصاصًا، وٓ ديًة أو آختالس، أو الجـاية طؾك إكسان بؿا ٓ يقجب ح

وهذا  .(1)شتؿف بؿا لقس بؼذف، وكحق ذلؽ يسؿك تعزيرًا: ٕكف مـع مـ الجـاية(

التـقع يف العؼقبات التعزيرية، ُيمكد طؾك أن التعزير يتعدى ذلؽ، ويؿؽـ أن 

يضاف ويزيد ويعدل بؿا يحؼؼ الؿصؾحة، ولقس مختصًا بـقع معقـ، والعؼقبة 

ْقِط َواْلَقِد َواْلَحبِْس، مـقصة بالؿصؾحة. وق َٓ َيْخَتصُّ بِالسَّ ال الػؼفاء: )َوالتَّْعِزيُر 

َماِم( . )إذ التعزير ٓ يختص بـقع معقـ، وإكؿا (2)َوإِكََّؿا َذلَِؽ َمْقُكقٌل إَلك اْجتَِفاِد اإْلِ

وبؿا  (3)يرجع فقف إلك اجتفاد ولل إمر يف تـقطف وقدره إذا لؿ يتعد حدود اهلل(

الؿتفؿ وبؿا أدطك لصالحف وكػع الؿجتؿع، وكؾؿا تحؼؼ الـػع يف طؼقبة يـاسب 

 أكثر كؾؿا كان الشرع بالعؼقبة آكد. 

وإكاصة العؼقبة بالؿصؾحة يؼضل أهنا تتغقر بتغقر الزمان والؿؽان والحال، 

واختالف الجاين والجـاية: لتغقر الؿصؾحة يف ذلؽ، وقد تصؾح طؼقبة يف زمـ، ٓ 

 : تبعًا لتغقر الظروف وإحقال.تصؾح يف زمـ آخر

)وإذا كاكت الشريعة قد طرفت طؼقبات تعزيرية معقـة فؾقس معـك ذلؽ أهنا  

ٓ تؼبؾ غقرها، بؾ إن الشريعة تتسع لؽؾ طؼقبة تصؾح الجاين، وتمدبف، وتحؿل 

                                                 

 (.483/ 7( مجؿقع الػتاوى )324/ 11الؿغـل ) (1)

 (.291/ 2تبصرة الحؽام يف أصقل إقضقة ومـاهج إحؽام ) (2)

 .(463-462/ 6الػروع وتصحقح الػروع ) (3)
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الجؿاطة مـ اإلجرام، والؼاطدة يف الشريعة اإلسالمقة أن كؾ طؼقبة تمدي إلك 

ستصالحف وزجر غقره، وحؿاية الجؿاطة مـ شر الؿجرم تلديب الؿجرم وا

 .(1)والجريؿة هل طؼقبة مشروطة(

: ـَ ِمق ُجَؾ َطَؾك  وكؿا جاء فِل َأْخَباِر اْلُخَؾَػاِء اْلُؿَتَؼدِّ )َأكَُّفْؿ َكاُكقا ُيَعامُِؾقَن الرَّ

ـْ ُيْحبَ  ـْ ُيْضَرُب، َومِـُْفْؿ َم ـْ ُيَؼاُم َواقًِػا َطَؾك َقْدِرِه َوَقْدِر ِجـَاَيتِِف مِـُْفْؿ َم ُس، َومِـُْفْؿ َم

ـْ ُيَحؾُّ إَزاُرُه. ـْ ُتـَْزُع ِطَؿاَمُتُف، َومِـُْفْؿ َم  َقَدَمْقِف فِل اْلَؿَحافِِؾ، َومِـُْفْؿ َم

: َْمَصاِر، َفُربَّ َتْعِزيٍر  َوَقاَل اْلَؼَرافِلُّ ْٕ َْطَصاِر َوا ْٕ إنَّ التَّْعِزيَر َيْخَتؾُِػ بِاْختاَِلِف ا

اِم َفنِكَُّف إْكَراٌم،  ْقَؾَساِن َلْقَس َتْعِزيًرا فِل الشَّ فِل َبَؾٍد َيُؽقُن إْكَراًما فِل َبَؾٍد آَخَر، َكَؼْطِع الطَّ

َْكَدُلِس َلْقَس َهَقاًكا، َوبِِؿْصِر َواْلِعَراِق َهَقاٌن( ْٕ ْأِس ِطـَْد ا  .(2)َوَكْشُػ الرَّ

عؼقبات التل يؿؽـ العؿؾ طؾقفا وهـا يـتفل بـا الؿطؾب أن التعزيرات هل ال

وإبدالفا بعؼقبة تحؼؼ الؿؼصقد، ولبقان مؼاصد العؼقبات التعزيرية، وغاياهتا 

الشرطقة جاء الؿطؾب الؼادم، لقـحدر بـا إلك كقع البدائؾ التل يؿؽـ اطتبارها 

 ضؿـ هذا الؿسؾؽ اإلصالحل.

                                                 

 (.1/686التشريع الجاين لؾدكتقر طبد الؼادر طقدة ) (1)

 (.291-291/ 2تبصرة الحؽام يف أصقل إقضقة ومـاهج إحؽام ) (2)
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 املطلب الثاني

 يمبطذ انؼمٕثبد
 

سام العؼقبات وأكقاطفا، وتبقـ أهنا طؾك أكقاع طدة غقر بعد آكتفاء مـ بقان أق

محصقرة، وطدم الحصر بـقع يدلؾ طؾك حصقل مؼصدها ٓ طؾك العؼقبة كػسفا. 

 وجاء هذا الؿطؾب لبقان مؼاصد العؼقبات.

  ِ٘ ٛٗ(1)وكاصد العكٕبات يف العرٖعٛ اإلشالو: 

 حػظ كظام الحقاة والؿصالح الؽربى لؾؿجتؿع. أوًٓ:

 لشريعة كظام يجازي الؿحسـ، ويعاقب الؿسلء ويحاسبف. ٕن ا

 الزجر والردع لؾحد مـ اكتشار الجريؿة والػساد. ثاكقًا:

 العدل والرحؿة:  ثالثًا:

 بِِعَباِدِه:  يؼقل ابـ تقؿقة:
ِ
ـْ اهلل

)َفقَـَْبِغل َأْن ُيْعَرَف َأنَّ إَقاَمَة اْلُحُدودِ َرْحَؿٌة مِ

ُؾُف. َوَيُؽقُن َفَقُؽقُن اْلَقالِل َشِدي  َفُقَعطِّ
ِ
ـِ اهلل َٓ َتْلُخُذُه َرْأَفٌة فِل ِدي  : ًدا فِل إَقاَمِة اْلَحدِّ

ْشَػاِء َغْقظِِف َوإَِراَدِة اْلُعُؾقِّ َطَؾك  ـْ اْلُؿـَْؽَراِت: إِلِ َقْصُدُه َرْحَؿَة اْلَخْؾِؼ بَِؽػِّ الـَّاِس َط

ـْ َتْلِديِب َوَلِدِه  اْلَخْؾِؼ: بَِؿـِْزَلِة اْلَقالِِد إَذا َأدََّب  َكَؿا ُتِشقُر بِِف  -َوَلَدُه: َفنِكَُّف َلْق َكػَّ َط

ًة َوَرْأَفًة  ُمُّ ِرقَّ ْٕ ُبُف َرْحَؿًة بِِف َوإِْصاَلًحا لَِحالِِف: َمَع َأكَُّف َيَقدُّ  -ا َلَػَسَد اْلَقَلُد َوإِكََّؿا ُيَمدِّ

                                                 

مؼاصد العؼقبة يف الشريعة اإلسالمقة، جؿال زيد الؽقالين، وهق بحث مـشقر يف مجؾة  (1)

 (.21) 2114( 1)28جامعة الـجاح لألبحاث )العؾقم آكساكقة( الؿجؾد 
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

َٓ َيُحقَجُف إَلك َتْلِديٍب وَ  َواَء َوُيْمثُِر َأْن  ِذي َيْسِؼل اْلَؿِريَض الدَّ بِقِب الَّ بَِؿـِْزَلِة الطَّ

اْلَؽِريَف َوبَِؿـِْزَلِة َقْطِع اْلُعْضِق اْلُؿَتآكِِؾ َواْلَحْجِؿ َوَقْطِع اْلُعُروِق بِاْلِػَصاِد َوَكْحِق َذلَِؽ: 

َواَء اْلَؽِريَف َوَما ُيْدِخُؾفُ  ْكَساِن الدَّ ِة لَِقـَاَل بِِف  َبْؾ بَِؿـِْزَلِة ُشْرِب اإْلِ ـْ اْلَؿَشؼَّ
َطَؾك َكْػِسِف مِ

َطْت اْلُحُدوُد َوَهَؽَذا َيـَْبِغل َأْن َتُؽقَن كِقَُّة اْلَقالِل فِل إَقاَمتَِفا َفنِكَُّف  اَحَة. َفَفَؽَذا ُشرِّ الرَّ

ـْ اْلُؿـَْؽَراِت بَِجْؾِب اْلؿَ  َ َط
ِطقَِّة َوالـَّْفل ـَْػَعِة َلُفْؿ َوَدْفِع َمَتك َكاَن َقْصُدُه َصاَلَح الرَّ

َن اهلُل َلُف اْلُؼُؾقَب  َٓ  َتَعاَلك َوَصاَطَة َأْمِرِه: َأ
ِ
ِة َطـُْفْؿ َواْبَتَغك بَِذلَِؽ َوْجَف اهلل اْلَؿَضرَّ

َة َوَقْد َيْرَضك اْلَؿْحُدوُد إَذا أَ  َرْت َلُف َأْسَباُب اْلَخْقِر َوَكَػاُه اْلُعُؼقَبَة اْلَبَشِريَّ َقاَم َطَؾْقِف َوَتَقسَّ

ا إَذا َكاَن َغَرُضُف اْلُعُؾقَّ َطَؾْقِفْؿ َوإَِقاَمَة ِرَياَستِِف لِقَُعظُِّؿقُه َأْو لِقَْبُذُلقا َلُف مَ  . َوَأمَّ ا ُيِريُد اْلَحدَّ

َْمَقاِل اْكَعَؽَس َطَؾْقِف َمْؼُصقُدُه( ْٕ ـْ ا
 .(1)مِ

 حؿاية الؿجتؿع مـ العؼاب اإللفل. رابعًا:

التعزير يسؿك طؼقبة: ٕن التعزير شرع ابـ طابديـ: ) ويف هذا يؼقل

 .(2)لؾتطفقر(

 خامسًا: الؼضاء طؾك طادة الثلر والتعدي يف الؼتؾ. 

  :َاملكصد وَ عكٕبٛ الصج 

ٕن البحث يتؽؾؿ طـ إبدال طؼقبة السجـ، فال بد مـ إفرادها بالؽالم طـفا 

 وطـ مؼصدها.

  :ٝعكٕبٛ الصجَ تعسٖر ٔالكصد نف األذ  

تصـػ طؼقبة السجـ بلكفا مـ التعزيرات الؿـقصة حؽؿفا إلك اإلمام، فؼرر 

                                                 

 ومابعدها(. -329/ 28مجؿقع الػتاوى ) (1)

 (61/ 4الدر الؿختار وحاشقة ابـ طابديـ )رد الؿحتار( ) (2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 انزؼزٌرٌخ إحالل األػًبل انزطٕػٍخ اخلريٌخ ثذالً يٍ ػمٕثخ احلجش

  29  

َماِم( الػؼفاء ـَ َتْعِزيٌر َفَقِجُب َأْن َيُؽقَن َمْصُروًفا إَلك اْجتَِفاِد اإْلِ ْج  (1))َأنَّ السَّ

والسجـ مقكقل إلك اإلمام بؿا يؼتضل الؿصؾحة )ويجتفد اإلمام يف جـسف 

طًا مقكؾ إلك رأيف يجتفد يف سؾقك إصؾح ٓختالف وقدره: ٕكف غقر مؼدر شر

ذلؽ، باختالف مراتب الـاس، وباختالف الؿعاصل، فؾف أن يشفر يف الـاس ما 

 . (2)أدى اجتفاده إلقف(

)وأما السجـ فنكؿا هق مـع الؿسجقن التـصقص طؾك الؿؼصد مـ السجـ: 

وجاء يف تبصرة  (3)مـ إذى لؾـاس أو مـ الػرار بحؼ لزمف وهق قادر طؾك أدائف(

ـْ الـَّاِس( ـَ إكََّؿا ُهَق لَِؼْبِض َأَذاُه َط ْج  . وقال ابـ تقؿقة (4)الحؽام: )إنَّ السَّ
 التصرف مـ مـعف الؿراد بؾ السجـ يف سؽـاه بالحبس الؿؼصقد لقس)

 . (5)(الؿعتاد

ـُ فِل  وقال ابـ الؼقؿ: ْج  َلْقَس ُهَق السِّ
َّ
ْرِطل َمَؽان َضقٍِّؼ، َوإِكََّؿا )َفنِنَّ اْلَحبَْس الشَّ

ِف بِـَْػِسِف َسَقاٌء َكاَن فِل َبْقٍت َأْو َمْسِجٍد، َأْو  ـْ التََّصرُّ
ْخِص َوَمـُْعُف مِ ُهَق َتْعِقيُؼ الشَّ

 (6)َكاَن بَِتْقكِقِؾ َكْػِس اْلَخْصِؿ َأْو َوكِقؾِِف َطَؾْقِف، َوُماَلَزَمُتُف َلُفا(

ـْ الـَّاِس( وقد وهـا الؿؼصد مـ السجـ كؿا قرر الػ  ؼفاء )لَِؼْبِض َأَذاُه َط

يتحؼؼ الؼبض ودفع إذى طـ الـاس والتعزيز بشؽؾ طام بغقر السجـ، ثؿ كقػ 

إذا تؿ تحؼؼ رفع إذى وزيادة، وهل إدخال إطؿال الخقرية التطقطقة ضؿـ 

                                                 

 (.166/ 7الؿـتؼك شرح الؿقصن ) (1)

 (524/ 5مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج ) (2)

 (141/ 7اإلحؽام يف أصقل إحؽام ٓبـ حزم ) (3)

 (166/ 7ؿقصن )الؿـتؼك شرح ال (4)

 (136/ 15مجؿقع الػتاوى ت الباز والجزار ) (5)

 (.89الطرق الحؽؿقة ) (6)
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العؼقبات التعزيرية، وبذلؽ سقتحؼؼ كػع السجقـ وأسرتف، وكػع الؿجتؿع بشؽؾ 

 هذا ٓ يتعارض مع الشرع.طام، و

، -طؾقفؿ اهلل رضقان– وفعؾ الصحابة وذلؽ لف شقاهـد مـ فعؾ الـبل اهلل 

 كؿا سقليت.

 الؿالحظ طؾك طؼقبة السجـ يف التشريع اإلسالمل أمقر:

 أهنا طؼقبة لقست كصقة بؾ هل طؼقبة تدبقرية إجرائقة إصالحقة. -1

 لػاسديـ.أهنا طؼقبة يجتفد فقفا اإلمام لردع الؿجرمقـ وا -2

أهنا طؼقبة لقست أصقؾة بؾ هل طؼقبة ثاكقية وهامشقة يف ضؿـ كظام  -3

 العؼقبات العام يف الشريعة اإلسالمقة.

أهنا طؼقبة مقرست يف تراثـا اإلسالمل وحؼؼت كتائج إيجابقة: لؼؾة  -4

 السجـاء وصبقعة القاقع الؿتديـ الذي ُتصؾحف العزلة وتلدبف.

ا سؾبقات السجقن الؿعاصرة ف  (1)فل:أمَّ

 صعقبة يف الحركة والتـؼؾ. -1

تتؼؾص فرصة الـزيؾ يف إصالح كػسف وتطقير ذاتف مـ خالل الربامج  -2

اإلصالحقة مثؾ التعؾقؿ والعؿؾ والتدريب، وهذه بدورها تؼقد إلك الؽسؾ 

 والػراغ.

طدم استطاطة الـزٓء آستؿتاع بجؿقع الخدمات الؿؼدمة لف، مثؾ  -3

                                                 

يـظر: بدائؾ العؼقبات السالبة لؾحرية، كـؿقذج لإلصالح يف كظام العدالة الجـائقة، تللقػ:  (1)

أيؿـ بـ طبد العزيز الؿالؽ، بنشراف أ.د أحسـ مبارك صالب، وهل أصروحة دكتقراه يف 

 (.14م( )2111-هــ 1431ٕمـقة، )جامعة كايػ العربقة لؾعقم إمـقة( )العؾقم ا
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 أو أماكـ آسرتاحة. الؿؽتبات أو الصآت الرياضقة،

آكتظاظ يمدي إلك ضغقط كػسقة مـفا العدواكقة وآكتئاب والتل تخؾؼ  -4

 بدورها العديد مـ الؿشاكؾ والؿضاربات وآكتحار.

 صعقبة تصـقػ وتقزيع الـزٓء. -5
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

 

 

 

 

  املبحث الثاني

 )انؼًم اخلريي، 
 رأطٍهّ ٔيمبطذِ ٔفٕائذِ  

 كجذٌم ػٍ انؼمٕثبد(
 ان:وفقف مطؾب

   .)ٓاملطمب األٔه: )العىن اخلريٙ، تأصٗمْ ٔوكاصد 

   :ٌ٘الفٕاٟد ٔاملكاصد العرعٗٛ لمبداٟن   املطمب الجا( 

 التطٕعٗٛ عَ الصجَ(.
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 املطلب األول

 رـأطٍم انؼًم اخلريي ٔيمبطذِ
 

تدرجت الشريعة يف بـاء العؿؾ الخقري التطقطل طرب أسس متقـة كصت طؾقفا 

، دٓلة وإشارة، وحثت طؾك فعؾ الخقر، وققل الخقر، والدطقة صراحة وضؿـًا

 ماكعة، وكؾفا تمكد أصالة الؿبدأ، ومتاكة الجذر.  (1)إلقف، وذمت

وهق مـ إصقل الؼطعقة التل ٓ تحتؿؾ الظـ، كؿا قال اإلمام الشاصبل: 

)وقد ثبت أصؾ صؾب الؿسارطة إلك الخقرات والؿسابؼة إلقفا، وهق أصؾ قطعل، 

 (2)ٓ يختص ببعض إوقات دون بعض، وٓ ببعض إحقال دون بعض( وذلؽ

 گ)ٹ ٹ  الػعؾ الخقري يف سقاق العبادات الؽربى وذكر اهلل 

 (ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ)ٹ ٹ و [77:الحج]

 [111البؼرة:] (ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ

 ەئ)ٹ  ر ققلف)فؿـ إدلة الؿشتؿؾة طؾك إم:يؼقل العز بـ طبد السالم

 ې ې)وققلف: [ 115آل طؿران:] (ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

                                                 

 أرجق مراجعتفا. (1)

 (.97/ 1الؿقافؼات يف أصقل الػؼف ) (2)

o  p 
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ)وققلف:  [91إكبقاء:] (ائ ى ى

 ی ی ىئ ىئ)، وققلف: [94إكبقاء:] (ڃ ڄ ڄ ڄ

كؾ معروف »: وققلف  [171:إطراف] (ىئ مئ حئ جئ ی ی

مـ »، وققلف: (2)«اهلل يف طقن العبد ما دام العبد يف طقن أخقف»، وققلف: (1)«صدقة

إن اهلل »، وققلف: (3)«طؾك معسر يسر اهلل طؾقف، ومـ ستر مسؾؿا ستر اهلل طؾقف يسر

... .،(5)«يف كؾ كبد رصبة أجر»، وققلف: (4)«كتب اإلحسان طؾك كؾ شلء

، وققلف: (6)«تصدققا ولق بشؼ تؿرة، فنن لؿ تجدوا فبؽؾؿة صقبة»: وكذلؽ ققلف 

  .(7)«كت مـبسط وجفؽ إلقفٓ تحؼرن مـ الؿعروف شقئا ولق أن تؾؼك أخاك وأ»

َٓ َتْحِؼَرنَّ َجاَرٌة »، وققلف: (8)«ولق أن تؾؼك أخاك بقجف صؾؼ»ويف رواية: 

ـَ َشاةٍ  ْرِس
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ)ٹ  ، وأتؿ مـف ققلف(9)«لَِجاَرتَِفا َوَلْق فِ

                                                 

 (.5675( بالرقؿ ) 2241/ 5صحقح البخاري، كتاب أداب، باب كؾ معروف صدقة ) (1)

َطاِء َوالتَّْقَبِة وَ  (2) ْكِر َوالدُّ ْجتَِؿاِع َطَؾك تاَِلَوِة صحقح مسؾؿ، كتاب الذِّ
ِ
ْستِْغَػاِر، َباُب َفْضِؾ آ

ِ
آ

ْكِر )  (.2699( بالرقؿ )2174/ 4اْلُؼْرآِن َوَطَؾك الذِّ

ْجتَِؿاِع َطَؾك تاَِلَوِة  (3)
ِ
ْستِْغَػاِر، َباُب َفْضِؾ آ

ِ
َطاِء َوالتَّْقَبِة َوآ ْكِر َوالدُّ صحقح مسؾؿ، كتاب الذِّ

 (.2699(بالرقؿ )2174/ 4ْكِر )اْلُؼْرآِن َوَطَؾك الذِّ 

ْبِح  (4) َْمِر بِنِْحَساِن الذَّ ْٕ ـَ اْلَحَقَقاِن، َباُب ا
َبائِِح َوَما ُيْمَكُؾ مِ ْقِد َوالذَّ صحقح مسؾؿ، كَِتاُب الصَّ

ْػَرِة )  (.1955( بالرقؿ )1548/ 3َواْلَؼْتِؾ، َوَتْحِديِد الشَّ

 (.2363( بالرقؿ )111/ 3َفْضِؾ َسْؼِل الَؿاِء ) صحقح البخاري، كَِتاب الُؿَساَقاِة، َباُب  (5)

َدَقِة َوَلْق بِِشؼِّ َتْؿَرٍة، َأْو َكؾَِؿٍة َصقَِّبٍة َوَأكََّفا  (6) صحقح مسؾؿ، كتاب الصدقة، َباُب اْلَحثِّ َطَؾك الصَّ

ـَ الـَّاِر )
 (.1117( بالرقؿ  )714/ 2ِحَجاٌب مِ

ْحَساِن إَِلْقِف )صحقح مسؾؿ، َباُب اْلَقِصقَِّة بِاْلجَ  (7)  (2626( بالرقؿ )2126/ 4اِر َواإْلِ

ْحَساِن إَِلْقِف ) (8)  (.2626( بالرقؿ )2126/ 4صحقح مسؾؿ، َباُب اْلَقِصقَِّة بِاْلَجاِر َواإْلِ

 (.2566( بالرقؿ )153/ 3صحقح البخاري، كَِتاُب الِفَبِة َوَفْضؾَِفا َوالتَّْحِريِض َطَؾْقَفا ) (9)
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، وهذا حث طؾك جؾب الؿصالح ودرئفا، دقفا وجؾفا، قؾقؾفا [7:الزلزلة] (ڑ

 ڭ ڭ ڭ)ٹ ؿشتؿؾة طؾك الـفل طـ اإلفساد ققلف وكثقرها. ومـ إدلة ال

 (ک ک ڑ ڑ) ، وققلف:[56:إطراف] (ۇ ۇ ڭ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)وققلف:  [215:البؼرة]

.. وهذا زجر طـ الؿػاسد كؾفا، قؾقؾفا .،[88:الـحؾ] (ڀ ڀ ڀ

وكثقرها، ٕن أسباهبا مـ جؿؾة الشرور... والؽتاب والسـة يشتؿالن طؾك إمر 

 . (1)كؾفا دقفا وجؾفا، وطؾك الـفل طـ الؿػاسد كؾفا، دقفا وجؾفا( بالؿصالح

كؿا أكف أصؾ ٓ يتلتك إلقف اإلكؽار كؿا بقَّـ الشاصبل بـ)أن أصؾ الؿسابؼة إلك 

 (2)الخقرات ٓ يـؽر(

كؿا أن )الحؼ والخقر ققؿتان مـ الؼقؿ العؾقا، التل تحرص طؾقفؿا كؾ أمة  

سػة أرضقة، أن يعرف الـاس الحؼ ويعتـؼقه، وأن راشدة، وكؾ دياكة سؿاوية أو فؾ

 يحبقا الخقر ويػعؾقه.

وأستطقع أن أققل وأكا مطؿئـ: أن طؿؾ الخقر وإشاطتف وتثبقتف، يعد مـ 

أهداف الرسالة الؿحؿـدية، ومـ مؼاصـد الشـريعة اإلسالمقـة إساسقـة، وإن لـؿ 

ٕصؾقة، ا لضرورياتا أو الؿؼاصد يف –صراحة–يذكـره إصقلقــقن الؼـدامك 

التل حصروها يف خؿس أو ست، وهل: الؿحافظة طؾك الديـ، وطؾك الـػس، 

وطؾك الـسؾ، وطؾك العؼؾ، وطؾك الؿال، وزاد بعضفؿ سادسة، وهل: الؿحافظة 

طؾك العرض. وإكؿا لؿ يذكر طؾؿاؤكا الؼدامك )الخقر( وحبف وفعؾف والدطقة إلقف، 

شريعة لؾؿحافظة طؾقفا: ٕهنؿ أدرجقها ضؿـ إشقاء إساسقة التل جاءت ال

                                                 

 (157-156/ 1ؽام يف مصالح إكام )ققاطد إح (1)

 (.11/ 3إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ ) (2)
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 أس وهق–ضؿـ الضرورة إولك والعظؿك، وهل: )الديـ(..فالديـ طـدهؿ 

 هل التل العؼائد تدخؾ وفقف الحؼ، معرفة يشؿؾ فقؿا يشؿؾ -وجقهرها الشريعة

 مـ وغقرها والصدقات الزكاة تدخؾ وفقف وفعؾف، الخقر وحب الديـ، أساس

 .(1)(الخقر دطائؿ

قع الؼقل بلن العؿؾ الخقري والػعؾ التطقطل يدخؾ لقس يف أصؾ وكستط

الديـ الضروري فحسب، بؾ يدخؾ يف جؿقع هذه الضروريات، ويعُد أحد أدوات 

 حػظ الؿؼاصد الضرورية.

فحػظ الـػس يحتاج إلك طؿؾ خقري تطقطل يسد رمؼ الػؼراء والؿساكقـ 

ًٓ، ويرفع طـفؿ كاهؾ الػؼر والؿرض، الؾذان يعصػان بالـ ًٓ ومآ ػس وإزهاقفا، حا

والعؿؾ الخقري يعؿؾ طؾك حػظ الـػس مـ هذا الجاكب الؿفؿ، كؿا يف بـاء 

 الؿستشػقات، ورطاية إيتام، والباب واسع.

كؿا يحػظ العؼؾ بػتح الؿدارس وإطاكة صؾبة العؾؿ، ورطاية الػؼراء 

 وتدريسفؿ.

والعؿؾ الخقري  كؿا يحػظ الؿال، وطدم حصره بقد فئة مـ الـاس تحتؽره،

يؽسر هذا الحاجز ويجعؾ الؿال دولة بقـ الجؿقع ٓ بقـ إغـقاء فؼط، كؿا هق 

 .[7:الحشر] (ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ)ٹ ٹ مراد الشرع 

فإصقل الؿمسسة لفا الحضقر طؾك مستقى التشريع العام، فعـد التطبقؼ 

ل أصؾفا ُتالحظ: حتك ٓ تتخؾػ الؿؼاصد طـد التطبقؼ، فتعقد إطؿال بنبطا

  الذي ُبـقت طؾقف، وهق يؿثؾ وحدة الشريعة الؿتؽامؾة العادلة.

                                                 

أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم يف ضقء الـصقص والؿؼاصد الشرطقة، د. يقسػ  (1)

 (.25( )2118 -2ط( )مصر –الؼرضاوي )دار الشروق 
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  :ٙالتكاٞ املكاصد بني العكٕبات ٔالعىن اخلري 

 التلديب والزجر:  .1

تؼرر مـ مؼاصد العؼقبات التلديب والزجر، والعؿؾ الخقري مـ مؼاصده 

قبة، إصعام التلديب طؾك العطاء، ومـ ذلؽ مالحظة الؽػارات التل فقفا معـك العؼ

 الػؼقر وكسقتف وهق طؿؾ كػعل لؾػؼقر، وكذلؽ فقف طؼقبة لؾؿؽػر.

 التطفقر مـ الذكب: .2

ووجفف يف العؼقبات كػرة طـ الؿذكب، واستقػاء الحؼ مـف، والعؿؾ الخقري  

 (ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ)ٹ ٹ التطقطل صفرة وتزكقة 

 [113:التقبة]

 حؿاية الؿجتؿع: .3

لجريؿة وتؼؾقؾفا، وكػعف طائد طؾك وهق مؼصد مـ مؼاصد العؼقبات مـ ا 

الؿجتؿع، وكذلؽ العؿؾ الخقري يحؿل الؿجتؿع مـ الػؼر والعقز والؿشاكؾ 

 آقتصادية.

 الرحؿة بالخؾؼ: .4

العؼقبات مـ مؼاصدها الرحؿة بالعبد، والعؿؾ الخقري رحؿة بالؿعطل 

 والساطل إلك الخقر، وهل طائدة إلك الجؿقع.

 تحؼقؼ العدالة: .5

مـ خالل تشريع العؼقبات، والعؿؾ الخقري أيضا يحؼؼ  تحؼقؼ العدالة

  العدالة التل تؿـع الطبؼقة يف الؿجتؿع واكتشار روح التؽافؾ والتعاون.
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وهذا يعد العؿؾ الخقري الصقرة التطبقؼقة الؿعبرة طـ مؼاصد الشريعة الؽؾقة 

 :(1)وققؿفا العؾقا، لؿا يشتؿؾ العؿؾ الخقري مـ خصائص وأهداف أهؿفا

 الشؿقل: :أوٓ

 التـقع: ثاكقا:

 آستؿرار:  ثالثًا: 

 ققة الحافز: رابعًا:

  الخؾقص لـقة الخقر. خامسًا: 

ومـ هذه الخصائص يؿؽـ التعقيؾ طؾك العؿؾ الخقري كبديؾ لعؼقبة 

وتعدد وجقهف وطدم حصره يف جفة معقـة، مؿا يػتح شؿقلف السجـ، مـ حقث 

 عؼقبة السجـ.أبقابًا طديدة وشامؾة لإلططاء كبديؾ ل

يؼدم خقارات متعددة لؾؼضاء لؾحؽؿ طؾك الؿتفؿ بػعؾ طؿؾ ما  تـقطفكؿا إن 

 يؿؽـ أن يؽقن بديالً طـ طؼقبة السجـ.

، مفؿة لبؼاء العؿؾ الخقري مستؿرًا مؿا يعطل خاصقة آستؿراريةوكذلؽ 

 مساحة مـاسبة لؾعؿؾ بف كعؼقبة بديؾة طـ السجـ.

التل تسعك العؼقبات تحؼقؼفا مـ خالل هل إحدى الؿؼاصد  وققة الحافز

طؼقبة السجـ وهق إصالحف وجعؾف فاطالً مفؿًا وطامالً إيجابقًا يف الؿجتؿع، 

والعؿؾ الخقري التطقطل يـؿل هذا الجاكب اإليجابل اإلصالحل، وهبذا جعؾف 

بديالً طـ طؼقبة السجـ تتػؼ مؼاصده مع مؼاصد السجـ. والتل بدأت تتخؾػ 

                                                 

ة، د. يقسػ أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم يف ضقء الـصقص والؿؼاصد الشرطق (1)

 (.34( )2118 -2ط( )مصر –الؼرضاوي )دار الشروق 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 انزؼزٌرٌخ إحالل األػًبل انزطٕػٍخ اخلريٌخ ثذالً يٍ ػمٕثخ احلجش

  39  

إلصالح، بؾ غابت تؿامًا، وأفرزت مػاسد أخرى مضادة لؿا هق الققم يف سجقن ا

 مؼصقد.

وإخقر خؾقص العؿؾ لـقة الخقر، وهل أيضا ضؿـ دائرة التلديب الذي  

تسعك إلك تحؼقؼف العؼقبات، وذلؽ بتدريب الػاطؾ طؾك طؿؾ الخقر الخالص هلل 

 والتعؾؼ بف.

ٓ تتحصؾ مـف هذه  وقد يؼال: إن الؿجرم الذي يعاقب طؾك فعؾ الخقر، قد

 الـقة الخالصة بؾ قد يؽقن الؼصد هق خالصف مـ العؼقبة.

هذا وارد وصحقح، إٓ التعقيؾ طؾك الؿآل الؿتحصؾ مـ ذلؽ  الجقاب:

العؿؾ، سقـتفل بف إلك خؾقص الـقة، وإن تحؼؼ ذلؽ بعد العؼقبة، ففل مرحؾة 

 تلديب كؿا السجـ تظفر ثؿراتف بعد الخروج.
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 الثانياملطلب 

 انفٕائذ ٔادلمبطذ انشرػٍخ نهجذائم انزطٕػٍخ ػٍ انضجٍ
 

العؿؾ الخقري طؿؾ إكساين، وإكساكقة العؿؾ الخقري تؼضل تطبقؼف يف 

ممسسات اإلصالح )السجقن(: لؿا يف ذلؽ فائدة باتجاهات متعددة، ومؼاصد 

 مشروطة:

ؿالف وفتح وهق طائد إلك العؿؾ الخقري وتطقيره واكتشاره وإط آتجاه إول:

 مجآت أوسع لتطبقؼف واستثؿاره.

يعقد طؾك السجقـ وإصالحف بطريؼ شرطل حثت طؾقف  آتجاه الثاين:

 الشريعة لرتبقة اإلكسان طؾك العطاء وحب أخريـ وكػعفؿ وهق العؿؾ الخقري.

يعقد طؾك أسرة السجقـ التل صالؿا تتلذى بػؼد رب إسرة  آتجاه الثالث:

رها بػؼد إمان، وقد تـحرف إسرة باتجاه آخر يضاطػ الػساد، وغقابف، مؿا يشع

 الؿتحصؾ مـ السجقـ كػسف.

يعقد كػعف طؾك الدولة وتؼؾقؾ التؽالقػ الباهظة التل تصرف  آتجاه الرابع:

طؾك ممسسات اإلصالح، مع قؾقؾ الػائدة، فالعؿؾ الخقري، يػتح مجآت 

 لدولة.أخرى تؼؾؾ إتعاب والتؽالقػ الؿـاصة با

يعقد كػعف طؾك الؿجتؿع: ٕكف إذ يتعقـ طؾك الؿتفؿ فعؾ آتجاه الخامس: 

طؿؾ خقري، يـتػع مـف الؿجتؿع مـ رطاية أيتام، ودور طبادة، ومستشػقات وغقرها 

 مـ إطؿال الخقرية العائدة كػعفا إلل الؿجتؿع.

قة، وهذه كؾفا تعد مـ أصقل الشريعة التل دطت إلقفا، ومـ مصالحفا الؽؾ

o  p 
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 ومؼاصدها العؾقة.

ويـبغل اإلشارة إلك أن العؿؾ لؾؿـػعة العامة استخدم بـسب متػاوتة يف )

العربقة الؿؼاركة، وذلؽ كبديؾ طـ العؼقبة السالبة لؾحرية قصقرة الؿدة  التشريعات

 2112والغرامة. ومـ إمثؾة طؾك ذلؽ قاكقن اإلجراءات الجـائقة البحريـل لسـة 

مـف طؾك أكف )لؾؿحؽقم طؾقف أن يطؾب يف أي وقت مـ  371حقث كصت الؿادة 

قاضل تـػقذ العؼاب قبؾ إصداره إمر باإلكراه البدين إبدالف بعؿؾ بدوي أو 

صـاطل يؼقم بف(. وقاكقن العؼقبات آتحادي لإلمارات العربقة الؿتحدة حقث 

العؿؾ  مـف طؾك )آلتزام بالعؿؾ هق تؽؾقػ الؿحؽقم طؾقف أداء 121كصت الؿادة 

الؿـاسب يف إحدى الؿمسسات أو الؿـشآت الحؽقمقة التل تصدر بتحديدها قرار 

مـ وزير العدل بآتػاق مع وزير الداخؾقة والعؿؾ والشمون آجتؿاطقة طؾك أن 

ًٓ طـ  يؿـح ربع إجر الؿؼرر وٓ يؽقن آلتزام بالعؿؾ إٓ يف مقاد الجـح وبد

تؼؾ مدة آلتزام طـ طشرة أيام وٓ تزيد طؾك  طؼقبة الحبس أو الغرامة طؾك أن ٓ

سـة( وكذلؽ قاكقن العؼقبات الؿصري الذي اتجف كحق إخذ بالخدمة 

الؿجتؿعقة أي الخدمة لؾؿـػعة العامة كبديؾ لؾحبس قصقر الؿدة وذلؽ يف الؿادة 

مـ قاكقن العؼقبات  444مـف وقد أخذ هبا الؿشرع الجزائري كذلؽ يف الؿادة  18

مـ الؿرسقم  11مـ قاكقن السجقن وأخذ بف الؿشرع الؾبـاين يف الؿادة  45ة والؿاد

والتل جاء فقفا )لؽؾ محؽقم طؾقف  2112حزيران  6يف  422التشريعل رقؿ 

ًٓ مـ تـػقذ  3بالحبس مدة ٓ تتجاوز  أشفر ان يطؾب مـ قاضل تـػقذ العؼقبة بد

 .(1)طؼقبة الحبس تشغقؾف خارج السجـ(

                                                 

 –العؼقبات البديؾة لؾعؼقبات السالبة لؾحرية الؼصقرة الؿدة، إطداد الؼاضل أسامة الؽقالين  (1)

 (.8بحث مـشقر طؾك الشبؽة إلؽرتوكقة ) م2113  فؾسطقـ



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  42  

 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

 

 

 

 

  لثالثاملبحث ا

مٕثخ انضجٍ أدنخ انجذائم اخلريٌخ نؼ
 ٔاػزجبرارٓب انٕالؼٍخ

 وفقف ثالثة مطالب 

 

   .)ٛٗاملطمب األٔه )الكٕاعد الهمٗٛ العرع 

   .)ٍٛاملطمب الجاٌ٘: )الكرآُ ٔالص 

   .)ٛٗاملطمب الجالح: )االعتبارات الٕاقع 
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 املطلب األول

 األدنخ انكهٍخ ادلمبطذٌخ ٔلٕاػذْب
 

 بط املصاحل ٔاملفاشد:ضا .1

)فنن الشريعة مبـاها وأساسفا طؾك الحؽؿ ومصالح العباد يف الؿعاش 

والؿعاد، وهل طدل كؾفا، ورحؿة كؾفا، ومصالح كؾفا، وحؽؿة كؾفا: فؽؾ مسللة 

خرجت طـ العدل إلك الجقر، وطـ الرحؿة إلك ضدها، وطـ الؿصؾحة إلك 

لشريعة وإن أدخؾت فقفا الؿػسدة، وطـ الحؽؿة إلك البعث: فؾقست مـ ا

 (1)بالتلويؾ: فالشريعة طدل اهلل بقـ طباده، ورحؿتف بقـ خؾؼف، وضؾف يف أرضف(

إذًا الشريعة تدور يف فؾؽ الؿصالح ٓ تخرج طـفا، وهبذا كؼقل: إنَّ الشريعة قد 

يؼقل اإلمام جاءْت أحؽاُمفا لؿصؾحة العباد، ودلقؾ ذلؽ آستؼراء ويف هذا 

ؿد إكَّؿا هق أكَّا استؼريـا مـ الشريعة أكَّفا وضعت لؿصالح الشاصبل: )والؿعت

. وهبذا )فال شؽ طـد العؼالء يف مراطاة الـص لؾؿصؾحة العامة (2)العباد(

ا كان الؿراد مـ . (3)والخاصة: ٕنَّ الؿصالح العامة حؼقؼة مثؾ الـص( وَلؿَّ

لقجف الذي شرطف الشريعة صالح العباد، وققام مصالحفؿ الديـقة والدكققية طؾك ا

اهلل لفؿ مـ القاجب، فقؿا لؿ يرد فقف كص، أو أصؾ يؼاس طؾقف فؿالحظـة مؼاصد 

                                                 

 (.11/ 3إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ ) (1)

   (6/  2) الؿقافؼات (2)

  (. 2/578، حسـ حـػل )مـ الـص إلك القاقع (3)

o  p 
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الشريعــة، ومراطاة مصالح إفراد والجؿاطات بالؿحافظة طؾك حؼققفؿ ودفع 

 الضرر طـفؿ، أمر يجب اتباطف.

فنكَّفؿ  -رضقان اهلل طؾقفؿ-وقد ُبدئ العؿؾ بالؿصؾحة مــذ طفد الصحابة  

ثقا أمقرًا لؿ يتؼدم لفا شاهد بآطتبار وٓ بعدمف، مـفا تدويــ طؿر أحد

، (2)الؿصاحػ ڤوسؽ الـؼقد واتخـاذ السجقن، وكتابـة طثؿان  (1)الّدواويـ

، وزيادتف إذان إول (3)وهدمف إوقاف التل كاكت بنزاء الؿسجد، وتقسعتف هبا

  .(5)الؿديـةحقـ كثر الـاس واتسعت  (4)طؾك الزوراء يقم الجؿعة

أصؾ مؼصقد ومعؿقل بف، فعؾك الؿجتفد أن يتؾؿس  وإذا تبقـ أنَّ الؿصؾحة

الؿصالح الؿعتربة يف التـزيؾ لؾحؽؿ، يف كؾ زمـ ووقت وحال: ٕنَّ الؿصالح 

 تتغقر، وحتك ٓ يـاقض الشريعة بؿؼصقدها.

                                                 

(بالرقؿ 361/  6، كتاب القديعة، باب ما جاء يف تعريػ العرفاء )الســ الؽبرى (1)

(12825 .)  

/  5ومـ سقرة التقبة ) 11، باب، كتاب تػسقر الؼرآن طـ رسقل اهلل ســ الترمذي (2)

َّٓ  (. وقال: هذا حديث حسـ3114( بالرقؿ )284 صحقح وهق حديث الزهري ٓ كعرفف إ

 مـ حديثف. 

  (. تعؾقؼ شعقب إركموط: إسـاده ضعقػ. 331( بالرقؿ )47/  1) مسـد أحؿد بـ حـبؾ (3)

كص الرواية )طـ السائب بـ يزيد قال: كان الـداء يقم الجؿعة أولف إذا جؾس اإلمام طؾك  (4)

وكثر الـاس زاد  ڤا كان طثؿان فؾؿ ڤوأبل بؽر وطؿر  الؿـرب طؾك طفد الـبل 

 1، كتاب الجؿعة، باب إذان يقم الجؿعة  )صحقح البخاريالـداء الثالث طؾك الزوراء(. 

  (.  871( بالرقؿ )319/ 

، والقجقـز الؿقسر يف أصـقل الػؼـف الؿالؽل(. 1/173، لؾغزالل)الؿستصػك ( يـظر:5)

( 2115، 3،ط1983، 2ط 1968، 1تللقــػ: محؿد طبد الغـل الباجؼـل )دار،ط

 (. 397) وأصقل اإلمام مالؽ أدلتف العؼؾقة(.133)
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 )ٕنَّ أحؽام الشريعة، وإْن كاكت ثابتة يف أصؾ التشريع، ففل متغقرة طـد

وٕنَّ )الشريعة جارية يف  .(1)التطبقؼ بسبب تغقر الظروف أو اختالف إحقال(

 . (2)التؽؾقػ بؿؼتضاها طؾك الطريؼ القسط إطدل(

ومؿا تؼدم تبقـ أن أصؾ الؿصؾحة يؼضل إيجاد بدائؾ شرطقة طـ السجـ: 

ي لؿا فقف مـ مػاسد كبقرة ومتعددة، تحتاج إلك درئفا أو تخػقػفا، والعؿؾ الخقر

يعد بديالً مفؿًا يعؿؾ طؾك جؾب الؿصالح، ودرء الؿػاسد. وهق أمر يتبعف 

الؿجتفد بـاء طؾك أصؾ الؿصالح والؿؼاصد الشرطقة، وإن لؿ يؽـ يف ذلؽ كص 

أو ققاس، ويف هذا يؼقل العز بـ طبد السالم: )ومـ تتبع مؼاصد الشرع يف جؾب 

أو طرفان بلن هذه  الؿصالح ودرء الؿػاسد، حصؾ لف مـ مجؿقع ذلؽ اطتؼاد

الؿصؾحة ٓ يجقز إهؿالفا، وأن هذه الؿػسدة ٓ يجقز قرباهنا، وإن لؿ يؽـ فقفا 

إجؿاع وٓ كص وٓ ققاس خاص، فنن ففؿ كػس الشرع يقجب ذلؽ. ومثؾ ذلؽ 

أن مـ طاشر إكساكا مـ الػضالء الحؽؿاء العؼالء وففؿ ما يمثره ويؽرهف يف كؾ 

مػسدة لؿ يعرف ققلف فنكف يعرف بؿجؿقع ما  ورد وصدر ثؿ سـحت لف مصؾحة أو

طفده مـ صريؼتف وألػف مـ طادتف أكف يمثر تؾؽ الؿصؾحة ويؽره تؾؽ الؿػسدة. ولق 

تتبعـا مؼاصد ما يف الؽتاب والسـة، ولعؾؿـا أن اهلل أمر بؽؾ خقر دقف وجؾف، وزجر 

 طـ كؾ شر دقف وجؾف، فنن الخقر يعرب بف طـ جؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد،

 ڈ ڎ)ٹ ٹ  والشر يعرب بف طـ جؾب الؿػاسد ودرء الؿصالح، وقد

 [8-7:الزلزلة] (گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

وهذا ضاهر يف الخقر الخالص والشر الؿحض. وإكؿا اإلشؽال إذا لؿ يعرف خقر 

                                                 

، د.محؿد قاسؿ الؿـسل تغقر الظروف وأثره يف اختالف إحؽام يف الشريعة آسالمقة (1)

(67.)  

   (.163/  2) الؿقافؼات (2)
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الخقريـ وشر الشريـ أو يعرف ترجقح الؿصؾحة طؾك الؿػسدة أو ترجقح 

ؿصؾحة والؿػسدة، ومـ الؿصالح والؿػاسد الؿػسدة طؾك الؿصؾحة أو جفؾـا ال

ما ٓ يعرف إٓ كؾ ذي ففؿ سؾقؿ وصبع مستؼقؿ يعرف هبؿا دق الؿصالح 

والؿػاسد وجؾفؿا، وأرجحفؿا مـ مرجقحفؿا، وتػاوت الـاس يف ذلؽ طؾك قدر 

تػاوهتؿ فقؿا ذكرتف، وقد يغػؾ الحاذق إفضؾ طـ بعض ما يطؾع طؾقف إخرق 

 .(1)الؿػضقل ولؽـف قؾقؾ(

 أصن العده: .2

الشريعة ُبـقت طؾك إقامة العدل فؽان العدل فقفا ويف تشريعفا وتـزيؾفا 

وتطبقؼفا، وكؾ ما خالػ مبدأ العدل الذي بسطتف الشريعة يف تشريعاهتا، فؼد 

 خالػ حؽؿ اهلل يف تشريعف.

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ)ٹ ٹ 

وهل)أجؿع آية يف [ 91:الـحؾ] (ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

طؾك الؿصالح كؾفا، والزجر طـ الؿػاسد بلسرها، فنن إلػ الؼرآن لؾحث 

والالم يف العدل واإلحسان لؾعؿقم وآستغراق، فال يبؼك مـ دق العدل وجؾف 

وٓ يبؼك مـ دق [ 91:الـحؾ] (ڇ چ چ چ)شلء إٓ اكدرج يف ققلف 

اإلحسان وجؾف شلء إٓ اكدرج يف أمره باإلحسان، والعدل هق التسقية 

)وهذا هنل طـ  (2)اإلحسان: إما جؾب مصؾحة أو دفع مػسدة(واإلكصاف، و

 چ چ)التسبب إلك الؿػاسد، وأمر بالتسبب إلك تحصقؾ الؿصالح وققلف تعالك: 

وهذا أمر بالؿصالح  [91:الـحؾ ] (ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

                                                 

 (.189/ 2ققاطد إحؽام يف مصالح إكام ) (1)

 (.191-189/ 2كام )ققاطد إحؽام يف مصالح إ (2)
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وأسباهبا، وهنل طـ الػحشاء والؿـؽر والبغل، وهذا هنل طـ الؿػاسد وأسباهبا. 

صالح والزاجرة طـ اإلفساد كثقرة، وهل مشتؿؾة طؾك إمر وأيات أمرة باإل

الؿتعؾؼ بحؼقق اهلل وحؼقق طباده، وطـ الـفل طؾك اإلفساد الؿتعؾؼ بحؼقق اهلل 

 .(1)وحؼقق طباده(

وإصؾ يف العؼقبات أٓ تتعدى إلك غقرها، ويف طؼقبة السجـ كجد أهنا 

الشاصبل بلن العؼقبات تتعدى إلك غقر الجاين، مـ أسرة وأهؾ، وبقـ اإلمام 

مؼصقدها الزجر وطدم التعدي، فؼال: )ٕن مؼصقد الزجر ٓ يتعدى صاحب 

)بؾ العؼقبات كؾفا ، وتعدي الجـاية إلك الغقر مخالػ ٕصؾ العدل (2)الجـاية(

والحبس الؼصد مـف  (3)جؾب مصؾحة أو درء مػسدة يؾزم طـفا إضرار الغقر(

جـ: ٕن طؼقبة الحبس فقفا تعدي طؾك استقػاء الحؼ، وهذا يتحصؾ بغقر الس

 (ې ې ې ۉ ۉ)ٹ ٹ السجقـ وأهؾف، وهق مخالػ لؿؼصد العدل 

)وذلؽ أنَّ الؿؿـقطات يف الشرع إذا وقعت، فال يؽقن إيؼاطفا مـ  [15:اإلسراء]

الؿؽؾػ سببًا يف الحقػ طؾقف بزائد طؾك ما شرع لف مـ الزواجر أو غقرها، 

ؿغصقب مـف ٓ بد أن يقىف حؼف لؽـ طؾك وجف ٓ كالغصب مثالً إذا وقع فننَّ ال

يمدي إلك إضرار الغاصب فقق ما يؾقؼ بف يف العدل واإلكصاف، فنذا صقلب 

الغاصب بلداء ما غصب أو ققؿتف أو مثؾف، وكان ذلؽ مـ غقر زيادة صح، فؾق قصد 

فقف حؿؾ طؾك الغاصب لؿ يؾزم: ٕنَّ العدل هق الؿطؾقب، ويصح إقامة العدل مع 

الزيادة، وكذلؽ الزاين إذا ُحدَّ ٓ يزاد طؾقف بسبب جـايتف: ٕكَّف ضؾؿ لف، وكقكف  طدم

جاكقًا ٓ يجـل طؾقف زائدًا طؾك الحد الؿقازي لجـايتف، وإلك غقر ذلؽ مـ إمثؾة 

                                                 

 (.156/ 1ققاطد إحؽام يف مصالح إكام ) (1)

 (.417/ 1الؿقافؼات يف أصقل الػؼف  ) (2)

 (.11/ 2) 1الؿقافؼات يف أصقل الػؼف دراز  (3)
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 گ گ گ ک ک ک ک)ٹ  الدالة طؾك مـع التعدي أخذًا مـ ققلف

[ 45:الؿائدة] (ۋ ٴۇ)ٹ  وققلف [194:البؼرة] (ڳ گ

 .(1)كحق ذلؽ(و

وبـاًء طؾك ما سبؼ، فنكَّف إذا تؼرر هذا )فؿـ َواَقَع مـفقًا طـف، فؼد يؽقن فقؿا 

يرتتب طؾقف مـ إحؽام زائد طؾك ما يـبغل بحؽؿ التبعقة ٓ بحؽؿ إصالة، أو 

ممد إلك أمر أشدَّ طؾقف مـ مؼتضك الـفل فقرتك وما فعؾ مـ ذلؽ أو كجقز ما وقع 

يؾقؼ بالعدل: كظرًا إلك أنَّ ذلؽ القاقع واقع الؿؽؾػ فقف دلقؾ مـ الػساد طؾك وجف 

طؾك الجؿؾة، وإن كان مرجقحًا ففق راجح بالـسبة إلك إبؼاء الحالة طؾك ما وقعت 

طؾقف: ٕنَّ ذلؽ أولك مـ إزالتفا مع دخقل ضرر طؾك الػاطؾ أشدَّ مـ مؼتضك 

القققع، ودلقؾ الجقاز أققى  الـفل، فقرجع إمر إلك أنَّ الـفل كان دلقؾف أققى قبؾ

. ويف هذا يؼقل إستاذ مشفقر (2)بعد القققع: لَِؿا اقرتن مـ الؼرائـ الؿرجحة(

حسـ طـد تعؾقؼف طؾك هذا: )مـ هذا يػفؿ أنَّ الؽالم يف الغصب والزكا تؿفقد 

لقؼاس طؾقف الؽالم يف مراطاة الخالف، فؽلكَّف يؼقل: إذا كان ما وقع مؿـقًطا باتػاق 

يصح أْن يؽقن سبًبا لؾحقػ، فؿا وقع مؿـقطًا طـد الؿجتفد مخالًػا لغقره يف ٓ 

مـعف مـ باب أولك أْن يراطل دلقؾ صحتف، وإْن كان مرجقًحا طـد هذا الؿجتفد، 

 . (3)فال يؽقن سبًبا لؾحقػ، بؾ يـظر لألمر القاقع ولؾؿآل(

 

 

                                                 

    (. 213ــــــ212/ 4) الؿقافؼات (1)

  . (214/ 4)الؿصدر السابؼ  (2)

   (.281/  11) هامش الؿقافؼات (3)
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 قاعدٚ )الطرر ٖساه( ٔقاعدٚ )الضرر ٔال ضرار(. .3

، و أصؾفا ققلف (1)قاطد إساسقة التل يبـك طؾقفا الػؼف اإلسالملوهذه مـ الؼ

 :«وهل امتداد ٕصؾ العدل وأخص مـف، وقد تبقـ أن  (2)«ٓ ضرر و ٓ ضرار

هـاك ضررًا يؾحؼ السجقـ زائدًا طؾك أصؾ الؿؼصد مـ العؼقبة، وكذلؽ يحؼ 

 أهؾ السجقـ.

طؾك أصؾ الشرع ومؼصده مـ ٓ بد مـ إزالة ذلؽ الضرر بـاًء  وبـاًء طؾك ذلؽ

 ذلؽ. وٓ يؿؽـ ٕحؽام الشرع أن ُتصؾح جاكبًا وُتػسد جاكبًا أشدَّ مـف.

ثؿ إذا ثبتت براءة الؿتفؿ مـ الذي يعقض الؿتفؿ طـ أضراره التل لحؼتف 

 ولحؼت أهؾف، وهل كثقرة جدًا مثؾ هذه الحآت.

 تػري األحهاً بتػري األزواُ: .4

بؿا يتـاسب وققاطد -وإحؽام الشرطقة  وهق أصؾ معترب بتغقر الػتقى

ولؼد كان وطؾك هذا الـؿط سار إئؿة بػتاواهؿ وأقضقتفؿ بقـ الـاس،  -الشريعة

طؿر بـ طبد العزيز يؽتػل بشفادة واحد ويؿقـ صاحب الحؼ يف الؿديـة، ولؽـَّف 

قضك بالشام بخالف ذلؽ )فؽتب إلقف رزيؼ بـ الحؽقؿ إكَّؽ كـت تؼضل بذلؽ 

ا قد ُكـَّا كؼضل ة بشفادة الشاهد ويؿقـ صاحب الحؼ فؽتب إلقف طؿر: بالؿديـ إكَّ

َّٓ بشفادة رجؾقـ بذلؽ بالؿديـة فقجدكا أهؾ الشام طؾك غقر ذلؽ ، فال كؼضل إ

 .(3)طدلقـ أو رجؾ وامرأتقـ(

                                                 

 (72( إشباه والـظائر ٓبـ كجقؿ )ص: 12/ 1والـظائر لؾسبؽل ) إشباه (1)

(. مسـد 2171( بالرقؿ )291/ 2مقصل اإلمام مالؽ، كتاب الؼضاء، اْلَؼَضاُء فِل اْلِؿْرَفِؼ. ) (2)

 ( تعؾقؼ شعقب إركموط: حسـ2867( بالرقؿ )313/ 1أحؿد )

معقـ أبل زكريا، تحؼقؼ: د. أحؿد  ، تللقػ: يحقك بـتاريخ ابـ معقـ ــــ رواية الدوري(3)

، 1مؽة الؿؽرمة( )ط -محؿد كقر سقػ )مركز البحث العؾؿل وإحقاء الرتاث اإلسالمل 
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فعـدما اختؾػ القاقع اختؾػ تـزيؾ الحؽؿ: ٕنَّ إحؽام إصؾ فقفا أْن 

خؾػ الؿؼاصد يتخؾػ التـزيؾ، فؿعرفة القاقع بؽؾ تتحؼؼ مؼاصدها، وطـد ت

 حقثقاتف طـد الؿجتفد يعد كاشػًا لحؼائؼ إمقر ولؾؿـاط الذي يتـزل طؾقف الحؽؿ.

لقس بالضرورة إكزال الـصقص الشرطقة وذلؽ آجتفاد  وبفذا كؼقل:

والرتاث الػؼفل طؾك واقع الققم إذا لؿ يحؼؼ الؿؼاصد الشرطقة، لؽـ الـظر يف 

آجتفاد بحدِّ ذاتف هق الطريؼ الصحقح لؾتـزيؾ إسؾؿ لألحؽام الشرطقة:  ذلؽ

ٕنَّ الرتاث الػؼفل طرب قرون طدة كان فقف مـ تغققر لؾظروف وإحقال 

والؿالبسات فؽاكت آجتفادات مختؾػة والـظر اختؾػ، فاإلفادة مـ ذلؽ مفؿ 

  يف التـزيؾ: لَِؿا فقف مـ مـاهج تـزيؾقة طؾك القاقع.

)فؼد استحضره السؾػ والخؾػ بتػاوت مـ حقث مؼدار الػفؿ ودرجات 

صقابف ومالءمتف لؾحؼقؼة، ورتبقا طؾقف أحؽامفؿ وفتاواهؿ وآراءهؿ، وأبرزوا 

فقؿا -بجالء تحؼؼ قاطدة تغقر إحؽام بتغقر الزمان والؿؽان والحال وتبدلفا 

ؽالتف وضقاهره بتبدل القاقع الحقايت ومش -يؼبؾ التبديؾ ولقس يف الؼقاصع

 .(1)وحقادثف(

ولق أجريـا مؼاركة بقـ واقع السجقن الققم، والسجقن يف السابؼ، لـجد 

الػارق الؽبقر مـ حقث الـظر الؿؼاصدي، كاكت قديؿا تحؼؼ العؼقبات 

مؼاصدها، مـ خالل بقئة السجـ الؼؾقؾة وفقف جاكب العظة وآطتبار مـ خالل 

 الصالح، والؿجرم غريب فقف.تؾؽ البقئة السؾقؿة، التل غالبفا 

 =                                                 

إطالم الؿققعقـ طـ رب (. وُيـظر: 492ـــــ 491/  4م()1979 -هــ، 1399س، 

 (.116/  3) العالؿقـ

  (. 181لؾخادمل )آجتفاد الؿؼاصدي، (1)
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)وقد سجـ طامر بـ طبد اهلل بـ الزبقر ابـا لف حتك جؿع كتاب اهلل فقف، فلتك 

فؼقؾ لف: قد جؿع كتاب اهلل فخؾف، فؼال ما مـ مقضع خقر لف مـ مقضع جؿع فقف 

 وهق مثال لؾسجـ الؿحؼؼ لؿؼاصد العؼقبة. (1)كتاب اهلل(

مؼاصده الشرطقة التل أصؾفا الزجر أما واقع السجقن الققم فؾؿ ولـ يحؼؼ 

% مؿـ يدخؾقن 31واإلصالح لؾؿجرم، فالتؼارير واإلحصاءات تؼقل، بلن 

د. يقسػ بـ السجـ يعقدون إلقف: ٕكف بقئة متفقئة لؾجريؿة والرتبقة طؾقفا، ويؼقل 

طبد اهلل إحؿد: )أن السجـ سبب أساس يف زيادة الجريؿة، وتجـقد مزيد مـ 

ة كثقر مـ الصػؼات اإلجرامقة مـ داخؾ السجـ، وهل فرصة ٓ الؿجرمقـ، وإدار

ـف أن يتعرف  ـَ َيْجَؿُع لف الؿجرمقـ، ويؿؽِّ تؼدر بثؿـ لؾؿجرم الؽبقر: ٕن السج

طؾك هذه الػئة الؿـحرفة لؾتقاصؾ معفا بعد الخروج مـف، بعدما يؼقم بتدريبفؿ 

 وتلهقؾفؿ طؾك يديف داخؾ السجـ.

يرغبقن بالتقبة وترك صريؼ اإلجرام يصعب  بؾ إن بعض السجـاء الذيـ

طؾقفؿ ذلؽ بعد الخروج مـ السجـ، بسبب مالحؼة رفؼة السقء مـ زمالء 

السجـ لفؿ مـ كبار الؿجرمقـ، ولذلؽ يمكد بعض الضباط الذيـ أشرفقا طؾك 

 .(2)السجقن صحة هذه الؿؼقلة، وهل: )السجـ مدرسة الجريؿة(

قى بتغقر زماهنا، يـبغل إطادة الـظر يف هذا ومـ هذا الباب الؿعترب بتغقر الػت

 الباب )طؼقبة السجـ(. 

إيجاد بدائؾ سؾقؿة تحؼؼ الؿؼاصد الشرطقة يف ذلؽ، وهق باب معؿقل بف يف 

العؼقبات طـد السؾػ وغقرهؿ، وقال طؿر بـ طبد العزيز: )تحدث لؾـاس أقضقة 

 .(3)بؼدر ما أحدثقا مـ الػجقر(

 

                                                 

 (291/ 16البقان والتحصقؾ ) (1)

 مؼال طؾؿل، كتبف: د. يقسػ بـ طبد اهلل إحؿد/ مققع صقد الػقائد. (2)

 (.131الرسالة لؾؼقرواين ) (3)
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 املطلب الثاني

 ذائم يٍ خالل انكزبة ٔانضُخأدنخ انج
 

 

مـ خالل الؼرآن  آستدٓل طؾك بدائؾ إطؿال الخقرية لعؼقبة السجـ

 الؽريؿ، وذلؽ مـ ثالثة مبادئ:

 وبدأ الهفارات: -1

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ)ٹ ٹ  يف كػارة القؿقـ 

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ

 یی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ

 [89:الؿائدة] (يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

 ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ)ٹ ٹ  ويف كػارة الظفار

 ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ

 [4:الؿجادلة] (﮵

، وقال السرخسل: )فلما كػارة الػطر يف وكذلؽ كػارة الػطر يف رمضان

)أن وقال البزدوي:  (1)رمضان فؿعـك العؼقبة فقفا مرجح طؾك معـك العبادة(

                                                 

 (296/ 2أصقل السرخسل ط العؾؿقة ) (1)

o  p 
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الؽػارات شرطت ماحقة لمثام الحاصؾة بارتؽاب أسباهبا وفقفا معـك العؼقبة 

ورتب الشارع الحؽقؿ طؾك  (2)ففذه الؽػارات فقفا معـك العؼقبة (1)والزجر(

مرتؽبفا إصعام الػؼراء والؿساكقـ وهل صقر مـ العؿؾ الخقري ومـ خالل 

 جـ.الؼقاس طؾقفا، يستدل لؾبدائؾ الخقرية طـ طؼقبة الس

 وبدأ العتل: -2

مبدأ العتؼ حاضر يف الشريعة بشؽؾ واسع، وتشقفت الشريعة إلقف، وفقف إزالة 

أو طؿؾ فعؾ ما: لرفع حبسف لسقده، والشريعة حثت  احتجاز العبد بدفع الؿال

طؾك تخؾقصف مـ ذلؽ، وفتحت كؾ السبؾ لذلؽ اإلطتاق، وهق وجف مـ وجقه 

ٹ ٹ إلك الحرية وهل معتربة شرطًا  طؿؾ الخقر، إلزالة ققد حبس العبد لسقده

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک)

اإلكسان وكرامتف مطؾب شرطل،  فحرية[ 71:اإلسراء] (ں ں ڱ

والسجقـ فاقد لحريتف، وهق يطؾب الحرية بدفع الؿال أو العؿؾ الخقري 

 التطقطل.

 وبدأ البداٟن )فكْ البداٟن(: -3

ًٓ أوجدت بدائؾ متعددة طؾك م ستقى العبادات والؿعامالت، الشريعة إجؿا

والؽػارات والعؼقبات، وهذه البدائؾ التل يتحرك مـ خاللفا الؿؽؾػ: مـ أجؾ 

تحؼقؼ الؿؼصد الشرطل، وطـد تخؾػ الؿؼاصد يف جفة ما كجد البديؾ أكثر تعبقرًا 

 طـ مؼاصد الشرطقة.

                                                 

 (.221/ 2كشػ إسرار شرح أصقل البزدوي ) (1)

( فصقل البدائع يف 119/ 1أصقل السرخسل )(، 317يـظر: أصقل البزدوي )ص:  (2)

 (.295/ 1صقل الشرائع )أ
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 وطؾك مستقى التعزيرات مساحة البدائؾ أكثر مـ غقرها بؽثقر، وقد مر سابؼًا

بقان ما قرره الػؼفاء: أن التعزير ٓ يختص بـقع معقـ ٓ بؼقل وٓ بػعؾ. ومـ ذلؽ 

 ما جاء يف تبصرة الحؽام ما كصف: )والتعزير ٓ يختص بػعؾ معقـ وٓ ققل معقـ: 

بالفجر، وذلؽ يف طؼد الثالثة الذيـ ذكرهؿ اهلل  فؼد طزر رسقل اهلل  -1

ا ٓ يؽؾؿفؿ أحد، وقضقتفؿ مشفقرة تعالك يف الؼرآن الؽريؿ ففجروا خؿسقـ يقم

 يف الصحاح.

بالـػل، فلمر بنخراج الؿخـثقـ مـ الؿديـة وكػقفؿ،  وطزر رسقل اهلل  -2

. وغقرها مـ إمثؾة التل تمكد حضقر هذا الؿبدأ (1)وكذلؽ الصحابة مـ بعده(

يف جاكب التعزيرات، وذلؽ التـقع تبعًا لؿالحظة حصقل الؿؼصد الشرطل مـ 

 ذلؽ.

ؾ البدائؾ مطؾب شرطل، ومؾؿح مؼاصدي، يتحرك مـ خاللف الؿجتفد فتػعق

 متقخقًا الؿؼاصد الشرطقة.

  :ٖٕٛثاٌٗا: الصٍٛ الٍب 

، َقاَل: 
ِّ
ْعبِل ـِ الشَّ ـْ ِطـَْدُه »َط ـْ َلْؿ َيُؽ قًَّة، َفَؿ

ـَ ُأوقِ َداُء ُأَساَرى َيْقِم َبْدٍر َأْرَبِعق
َكاَن فِ

َؿ َطَشَرةً  ـَ اْلؽَِتاَبةَ  َأَمَرُه َأْن ُيَعؾِّ ـَ اْلُؿْسِؾِؿق  (2)«ِم

بعؿؾ خقري، وهق تعؾقؿ مـ لؿ يجد  وفداء إسرى واضح مـ فعؾ الـبل 

الؼراءة والؽتابة ذلؽ، مؼابؾ فؽ ققدهؿ وإصالق سراحفؿ، وهق مـ إدلة إكثر 

صراحة طؾك بدائؾ العؿؾ الخقري لعؼقبة السجـ. وهق أصؾ مفؿ مـ أجؾ 

 مصؾحة طامة.

                                                 

 وما بعدها(. -291/ 2تبصرة الحؽام يف أصقل إقضقة ومـاهج إحؽام ) (1)

 (. 473(بالرقؿ )311/ 1إمقال ٓبـ زكجقيف ) (2)
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: َفاَل َيْخَتؾُِػ اْثـَاِن فِل فضالً ط ـُ ْج ا السِّ ـ ذلؽ فنن ابـ حزم قال ما كصف: )َوَأمَّ

 
ِ
( َأنَّ َرُسقَل اهلل ـٌ ـْ َلُف َقطُّ ِسْج  .(1)َلْؿ َيُؽ

لؿ يؽـ لف حبس وٓ ٕبل بؽر: بؾ أول مـ اتخذ  وقال ابـ تقؿقة: )والـبل 

 ما فعؾ أسقرك»ؼقل: يسؾؿ الغريؿ إلك غريؿف وي السجـ طؿر وكان الـبل 

فالسجـ  .(2)«فقجعؾف أسقرًا معف حتك يؼضقف حؼف وهذا هق الؿطؾقب مـ الحبس

 لقس أصالً شرطقًا يف العؼقبات بؾ هق فعؾ إجرائل صارئ.

ه طـ الؿجتؿع، بؾ ازداد  ا الققم )فالحؼقؼة يف طؼقبة السجـ أكـا لؿ َكُؽػَّ َشرَّ أمَّ

 شره.

فغالبفا يدور حقل  وطـ الصحابة  أما التعزيرات الثابتة يف السـة

لعبد اهلل بـ  التعزير الؿالل: إما باإلتالف، أو تؿؾقؽ غقره، ومثال اإلتالف: أمره 

.. ومثال .بتحريؼ الثقبقـ الؿعصػريـ، فسّجرهؿا يف التـقر ¶طؿرو 

بعتؼ  .. وحؽؿ الـبل .تؿؾقؽ غقره: تضعقػ الغرم طؾك سارق ما ٓ قطع فقف

.. وهبذا يتقجف ما بدأ بف بعض الؼضاة جزاهؿ اهلل .ى طؾقف سقُّدهالعبد الذي اطتد

 .(3)خقرًا مـ تغريؿ الؿخالػ ودفعفا لؾػؼراء مـ خالل الجؿعقات الخقرية(

وهبذا كؼقل: الشريعة كتؾة متؽامؾة يؽؿؾ بعضفا بعضًا لؾقصقل إلك الغايات 

 وإهداف إساسقة مـ التشريعات، ومـفا كظام العؼقبات.

 

 

                                                 

 (.457/ 8الؿحؾك بأثار ) (1)

 (.136/ 15مجؿقع الػتاوى ت الباز والجزار ) (2)

 حؿد/ مققع صقد الػقائد.مؼال طؾؿل، كتبف: د. يقسػ بـ طبد اهلل إ (3)
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 املطلب الثالث

 )االػزجبراد انٕالؼٍخ (
 

القاقع لف أثر كبقر يف تشؽقؾ الحؽؿ الشرطل، ومعالؿ هادية لؾؿجتفد 

لؾقصقل إلك الحؽؿ الؿـاسب، والتعامؾ مع معطقات القاقع يعؿؾ طؾك إصالحف، 

كؿا يساطد طؾك الحضقر الشرطل بشؽؾ واسع، وإيجاد طالج لؾؿشؽالت 

ذا جاء الؿطؾب ضؿـ دائرة إدلة الشرطقة ٓطتبار البدائؾ، والـقازل القاقعقة، ولف

وهذا الؿطؾب يتؽؾؿ طـ واقع السجقن مـ خالل دراسات وإحصاءات وتؼارير 

مقداكقة، ودراسات متخصصة، كؾفا تمكد طؾك أكف ٓ بد مـ إيجاد بدائؾ لؾسجقن، 

  تضؿـ البعد اإلصالحل مـ السجـ.

مـ آختصاصققـ آجتؿاطققـ % 71.43وجاءت دراسة تشقر إلك أن )

يعارضقن السجـ كقسقؾة لعؼاب الؿخالػقـ ويميدون إيجاد بدائؾ لعؼقبات 

: لؿا يف ذلؽ مـ مضار مرتاكؿة باتجاهات متعددة، فضالً طـ أهنا ٓ (1)السجـ(

% إلك 21تصؾح السجقـ، كؿا تبقـ مـ تؼرير آخر يبقـ أن )كسبة العقدة لؾسجقن )

 .(2)ـفؿ مؿا قد يػؼد الؼصد مـ طؼقبة الحؽؿ البسقط(%( مـ طدد الؿػرج ط31

                                                 

بدائؾ السجقن.. ُتصؾح الؿحؽقم وتـػع الؿجتؿع وتخػض الجريؿة يف مؼدمتفا الغرامات  (1)

الؿالقة والعؿؾ التطقطل، مؼال مـشقر يف مققع صحقػة الؿديـة السعقدية بتاريخ السبت 

24  /12  /2118. 

يؿة يف مؼدمتفا الغرامات بدائؾ السجقن.. ُتصؾح الؿحؽقم وتـػع الؿجتؿع وتخػض الجر (2)

= 
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وهـاك جؿؾة مـ )آحصائقات تشقر إلك أن طدد الـزٓء يف تزايد مستؿر مؿا 

يمكد طؾك طدم جدوى السجـ يف إصالح الؿتفؿ )إن زيادة طدد الـزٓء واضحة يف 

% يف 76% يف إمريؽقتقـ، 83% يف أفريؼقا، 64% )71كؾ قارة، فؼد ارتػعت بـسبة 

 (1)% يف أوققاكقسقا(61آسقا يف أوروبا، 

ويف كػس السقاق )قد كشػت الدراسات الؿتخصصة يف إحقال إسرية 

% مـ زوجات السجـاء يشتؽقـ مـ الؿشؽالت الؿادية بعد دخقل 92لؾسجـاء أن 

ه( 1429% مـفـ يعاكقـ مـ البطالة )جريدة الرياض، 75طائؾفـ السجـ وأن 

سجقـ إلك البحث طؿا يسد حاجتفا بعد سجـ طائؾفا فال حقث تضطر أسرة ال

يؽقن أمامفا إٓ آكحراف، وهذا قد يؽقن أخالققا أو ديـقًا، وهبذا تؽقن قد 

 (2)ُأكرهت أسرتف طؾك الػساد، وتصبح ضحقة هذا السجـ(

وتؼارير تشقر إلك كثرة طدد الـزٓء يف طدد مـ السجقن العربقة وتصؾ إلك 

ؾك سبقؾ الؿثال )سجـ التاجل شؿال العاصؿة بغداد، ويسؿك حالة آكتظاظ، وط

  بـ )سجـ الحقت( حقث

 =                                                 

الؿالقة والعؿؾ التطقطل، مؼال مـشقر يف مققع صحقػة الؿديـة السعقدية بتاريخ السبت 

24  /12  /2118. 

بدائؾ العؼقبات السالبة لؾحرية، كـؿقذج لإلصالح يف كظام العدالة الجـائقة، تللقػ: أيؿـ  (1)

وهل أصروحة دكتقراه يف العؾقم  بـ طبد العزيز الؿالؽ، بنشراف أ.د أحسـ مبارك صالب،

 (.14م( )2111-هــ 1431إمـقة، )جامعة كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة( )

بدائؾ العؼقبات السالبة لؾحرية، كـؿقذج لإلصالح يف كظام العدالة الجـائقة، تللقػ: أيؿـ  (2)

 العؾقم بـ طبد العزيز الؿالؽ، بنشراف أ.د أحسـ مبارك صالب، وهل أصروحة دكتقراه يف

 (.14م( )2111-هــ 1431إمـقة، )جامعة كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة( )



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  58  

 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

أي  (1)( كزيؾ5611( معتؼؾ بقـؿا هق يتسع إلك )6511يضؿ هذا السجـ )

( طـ صاقتف آستقعابقة، وهذا يف سجـ واحد فضالً طـ 1111يزيد بعدد )

ضخؿة تصرف  السجقن إخرى، ومـ مـظار آخر كؿ يؽؾػ الدولة مـ مقزاكقات

 يف مصارف غقر ربحقة استفالكقة فؼط، ترهؼ كاهؾ الدولة. 

وهذا مػاسد كبقرة، تتجف إلك إفساد الؿجتؿع بشؽؾ أوسع وأكرب، مع فؼدان 

 الؿؼصد الؿرجق مـ العؼقبة.

وهبذا يبؼك التقجف الشرطل الذي طدد وجقه العؼقبات التعزيرية مـ غقر 

ح لالجتفاد، بؿا يتقافؼ والؿصؾحة تخصقص بعؼقبة معقـة، بؾ هق باب مػتق

العامة، وبدائؾ إطؿال التطقطقة الخقرية بدائؾ كاجحة لؿا تحؼؼ مـ مصالح طؾك 

طدة مستقيات، ومـ خالل دراسات وإحصائقات طؾؿقة تبقـ أن )تـظقػ 

 .(2)الؿساجد، الشقارع، الؿدراس( كبديؾ لعؼقبة السجـ يف الرتتقب إول(

 

 

 

 

                                                 

 مركز جـقػ الدولل لؾعدالة(. الؿققع الرسؿل ) (1)

 (64الؿصدر كػسف ) (2)
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 اخلبمتخ

 

حؿد هلل وكػك، والصالة والسالم طؾك كبقف الؿصطػك، وطؾك آلف وصحبف ال

 ومـ لمثار اقتػك، وبعُد:

فبعد هذه الؼراءة الؿؼاصدية التلصقؾقة التطبقؼقة لؾبدائؾ الشرطقة لعؼقبة 

 السجـ بالعؿؾ الخقري، كخط أبرز الـتائج التل تقصؾـا إلقفا يف هذا البحث، وهل:

  :ٌتاٟج البخح 

ؾ الخقري مبدأ أصقؾ يف الشريعة اإلسالمقة، كؿا جاء تلصقؾف يف إن العؿ -1

 أصقل الشريعة.

ايجاد مساحة تطبقؼقة لفذا العؿؾ الخقري، وتؿ فقف معالجة مسللة إحالل  -2

 العؿؾ الخقري محؾ طؼقبة السجـ.

معالجة الجريؿة وتؼؾقؾفا، وصـاطة اإلكسان الؿخالػ وهتقئتف وتربقتف  -3

 يـ.بؿبدأ تؼديؿ الخقر لمخر

إصؾ يف العؼقبات لؾردع والزجر، وتخؾػ الؿؼصقد مـ الردع والزجر  -4

 يحتاج بدائؾ.

 الؿػاسد الؿتحصؾة مـ طؼقبة السجـ أشد مـ مصالحفا. -5

 لؾبدائؾ العؼابقة، جفة قاكقكقة تؼره، وجفة شرطقة تلصؾف وتعؿؾ طؾقف. -6
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لؾبدائؾ فقائد تعقد بعقد طؾك السجقـ وإصالحف، وأخرى طؾك أسرة  -7

ـ: لؿا تعاكقف جراء سجـف، كػع يعقد طؾك الؿجتؿع بؽامؾف، وأخقرة فائدة السجق

 كبقرة تعقد طؾك الدولة.

السجقن كؿمسسة إصالحقة، بدأت تػؼد ققؿتفا اإلصالحقة، كؿا تشقر  -8

 التؼارير الؿقداكقة يف ذلؽ.

غقاب البعد اإلكساين يف طؼقبة السجـ الؿعاصرة: لؿػاسدها الؿرتتبة يف  -9

 السجقن.

 ص الشرطقة لفا مؼاصد ومصالح تتؿحقر حقلفا وتستجقب لفا.الـصق -11

الؿؼصد مـ تشريع العؼقبات الزجر والتلديب، وقد يحصؾ الؿؼصد  -11

 بالعؿؾ الخقري، وقد يؽقن أكثر مصؾحة.

العؼقبات كقطان: كقع ثابت بالـص الشرطل ومؼدر كالحدود  -12

ؾ بحثـا. وهق والؽػارات وغقرها، وكقع مقكقل إلك اجتفاد اإلمام، وإخقر مح

 مجال واسع لإلصالح.

لؾبدائؾ الشرطقة أدلة مؼاصدية وققاطد كؾقة، وإشارات قرآكقة، وأفعال  -13

 كبقية، وأفعال سؾػقة، واطتبارات واقعقة.
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 صجذ ادلظبدر ٔادلراجغ
 

ـــ حؼقؼتف ـــ تلريخف ـــ حجقتف ـــ ضقابطف ـــ  آجتفاد الؿؼاصدي .1

معالؿف وتطبقؼاتف الؿعاصرة د.كقر الديـ مختار الخادمل  مستؾزماتف ــ مجآتف ـــ

 .م(2111 هـ،1431، س1)دار ابـ حزم ــــ بقروت ـــ لبـان( )ط

تللقػ: طؾل بـ أحؿد بـ حزم إكدلسل أبل  اإلحؽام يف أصقل إحؽام، .2

 (.1414س، ،1ط( )الؼاهرة –محؿد )دار الحديث 

بـ محؿقد بـ مقدود الؿقصؾل  ، تللقػ: طبد اهللآختقار لتعؾقؾ الؿختار .3

 -الحـػل، تحؼقؼ: طبد الؾطقػ محؿد طبد الرحؿـ )دار الؽتب العؾؿقة 

 م(.2115 -هـ 1426، س، 3بقروت/لبـان( )ط

، تللقػ: الشقخ زيـ إشباه والـظائر طؾك مذهب َأبِل حـقػة الـعؿان .4

وت، لبـان( هـ( )دار الؽتب العؾؿقة، بقر971-926العابديـ بـ إِبراهقؿ بـ كجقؿ )

 م(.1981هـ =1411)د.ط، س، 

، تللقػ: اإلمام العالمة تاج الديـ طبد القهاب بـ طؾل إشباه والـظائر .5

 (.م1991 -هـ  1411، س 1بـ طبد الؽايف السبؽل )دار الؽتب العؾؿقة ( ) ط

أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم يف ضقء الـصقص والؿؼاصد الشرطقة،  .6

 .(2118 -2ط( )مصر –لشروق د. يقسػ الؼرضاوي )دار ا
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تللقػ: محؿد بـ أبل بؽر ابـ ققؿ  إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ، .7

هـ(، دراسة وتحؼقؼ: صف طبد الرؤوف سعد )مؽتبة الؽؾقات 751)ت: (1)الجقزية

 م(.1968هـ/1388إزهرية، مصر( )د.ط، 

بدائؾ السجقن.. ُتصؾح الؿحؽقم وتـػع الؿجتؿع وتخػض الجريؿة يف  .8

متفا الغرامات الؿالقة والعؿؾ التطقطل، مؼال مـشقر يف مققع صحقػة الؿديـة مؼد

 .2118/ 24/12السعقدية بتاريخ السبت 

بدائؾ العؼقبات السالبة لؾحرية، كـؿقذج لإلصالح يف كظام العدالة  .9

الجـائقة، تللقػ: أيؿـ بـ طبد العزيز الؿالؽ، بنشراف أ.د أحسـ مبارك صالب، 

اه يف العؾقم إمـقة، )جامعة كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة( وهل أصروحة دكتقر

 .م(2111-ه 1431)

، تللقػ: إسؿاطقؾ بـ حؿاد الجقهري تاج الؾغة وصحاح العربقة .11

 (.1991، س 4بقروت( )ط -هـ( )دار العؾؿ لؾؿاليقـ393)ت

، تللقػ: يحقك بـ معقـ أبل زكريا، تاريخ ابـ معقـ ــــ رواية الدوري .11

أحؿد محؿد كقر سقػ )مركز البحث العؾؿل وإحقاء الرتاث اإلسالمل تحؼقؼ: د. 

 ه(.1399، س، 1مؽة الؿؽرمة( )ط -

تللقػ:  تغقر الظروف وأثره يف اختالف إحؽام يف الشرطقة اإلسالمقة، .12

 م(.2119، س1أ.د محؿد قاسؿ الؿـسل )دار السالم ـ الؼاهرة ـ مصر( )ط

 

                                                 

ما أطؾؿف أن أبا بؽر هق كػسف ققؿ الجقزية وتعـل كاضر الؿدرسة فإولك أن كؼقل: محؿد  (1)

كضع ابـ ققؿ الجقزية بقـ ققسقـ هاللققـ فـؼقل  محؿد بـ بـ أبل بؽر ققؿ الجقزية أو 

 أبل بؽر )ابـ ققؿ الجقزية(.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 انزؼزٌرٌخ إحالل األػًبل انزطٕػٍخ اخلريٌخ ثذالً يٍ ػمٕثخ احلجش

  63  

بـ أحؿد إزهري تحؼقؼ: ، تللقػ: أبل مـصقر محؿد تفذيب الؾغة .13

 م(.2111، س1بقروت( )ط -محؿد طقض مرطب )دار إحقاء الرتاث العربل

، تللقػ: محؿد بـ إسؿاطقؾ أبل طبد اهلل الجامع الصحقح الؿختصر .14

( بقروت –البخاري الجعػل، تحؼقؼ: د. مصطػك ديب البغا )دار ابـ كثقر، القؿامة 

 (.م1987 - هـ 1417 س ،3ط)

، جؿع ورواية: محؿد بـ طقسك أبل ســ الترمذيالجامع الصحقح  .15

أحؿد محؿد شاكر وآخرون )دار إحقاء الرتاث  :طقسك الرتمذي السؾؿل، تحؼقؼ

 (.س.د ط،.د( )بقروت –العربل 

، تللقػ: ابـ حاشقة رد الؿختار طؾك الدر الؿختار شرح تـقير إبصار .16

( )د.ط، بقروت -( )دار الػؽر لؾطباطة والـشر1252طابديـ )القفاة: 

 م(. 2111 -هـ 1421س،

، تللقػ: الؼاضل دستقر العؾؿاء أو جامع العؾقم يف اصطالحات الػـقن .17

َب طباراتف  طبد رب الـبل بـ طبد رب الرسقل إحؿد كؽري، تحؼقؼ وَطرَّ

، س، 1لبـان / بقروت( )ط -الػارسقة: حسـ هاين فحص )دار الؽتب العؾؿقة 

 م(. 2111 -هـ  1421

لقػ: مسؾؿ بـ الحجاج أبل الحسقـ الؼشقري تل صحقح مسؾؿ، .18

( بقروت –الـقسابقري، تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل )دار إحقاء الرتاث العربل 

 (.س.د ط،.د)

، تللقػ: محؿد بـ أبل بؽر أيقب الطرق الحؽؿقة يف السقاسة الشرطقة .19

( اهرةالؼ –د. محؿد جؿقؾ غازي )مطبعة الؿدين  :الزرطل أبل طبد اهلل، تحؼقؼ

 )د.ط، د.س(.
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العؼقبات البديؾة لؾعؼقبات السالبة لؾحرية الؼصقرة الؿدة، إطداد  .21

م بحث مـشقر طؾك الشبؽة 2113فؾسطقـ  -الؼاضل أسامة الؽقالين 

 إلؽرتوكقة.

العؼقبات البديؾة لؾعؼقبات السالبة لؾحرية الؼصقرة الؿدة، إطداد  .21

 طؾك الشبؽة إلؽرتوكقة.بحث مـشقر  م2113فؾسطقـ  -الؼاضل أسامة الؽقالين 

، الػروع ومعف تصحقح الػروع لعالء الديـ طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي .22

تللقػ: محؿد بـ مػؾح بـ محؿد بـ مػرج، أبل طبد اهلل، شؿس الديـ الؿؼدسل 

هـ( تحؼقؼ: طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل 763ثؿ الصالحل الحـبؾل )ت، 

 م(. 2113 -هـ  1424، س، 1)ممسسة الرسالة( )ط

تللقػ: أبل محؿد طز الديـ طبد  ،ققاطد إحؽام يف مصالح إكام .23

تحؼقؼ: محؿقد الشـؼقطل )دار  هـ، 661العزيز بـ طبد السالم السؾؿل، ت

 )د.ط، د.س(. (لبـان –الؿعارف بقروت 

، تللقػ: تؼل الديـ أبل العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ مجؿقع الػتاوى .24

طامر الجزار )دار القفاء(  -( تحؼقؼ: أكقر الباز هـ728بـ تقؿقة الحراين )ت، 

 م(. 2115هـ /  1426، س، 3)ط

، تللقػ: أبل الحسـ طؾل بـ إسؿاطقؾ بـ الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ .25

( بقروت –هـ(، تحؼقؼ: طبد الحؿقد هـداوي )دار الؽتب العؾؿقة 458سقده )ت: 

 (.م 2111 - هـ 1421 س، ،1ط)

 بـ سعقد بـ حزم الظاهري أبل محؿدطؾل بـ أحؿد  تللقػ:الؿحؾك،  .26

 بقروت(. –: لجـة إحقاء الرتاث العربل )دار أفاق الجديدة ( تحؼقؼ456)ت: 
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تللقػ: محؿد بـ أبل بؽر بـ طبد الؼادر الرازي،  مختار الصحاح، .27

 - هـ1415 س ط،.د( )بقروت –تحؼقؼ: محؿقد خاصر )مؽتبة لبـان كاشرون 

 (.م1995

تللقػ: محؿد بـ محؿد الغزالل أبل  ل،الؿستصػك يف طؾؿ إصق .28

( بقروت –حامد، تحؼقؼ: محؿد طبد السالم طبد الشايف )دار الؽتب العؾؿقة 

 (.1413، س ،1ط)

مشروع بدائؾ السجـ الؿؼرتح، إطداد وزارة العدل يف الؿؿؾؽة العربقة  .29

 إبراهقؿ ( كؼالً طـ العؼقبات البديؾة يف الػؼف اإلسالمل، إطداد د.3السعقدية )

 محؿد قاسؿ الؿقـ.

، تللقػ: شؿس الديـ، مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج .31

هـ( )دار الؽتب 977محؿد بـ أحؿد الخطقب الشربقـل الشافعل )الؿتقىف: 

 م(.1994 -هـ 1415، س، 1العؾؿقة( )ط

، تللقػ: أبل محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ الؿغـل .31

هـ( )مؽتبة الؼاهرة( )د.ط، 621الشفقر بابـ قدامة الؿؼدسل )ت  قدامة الؿؼدسل،

 م(.1968 -هـ 1388س، 

مؼاصد العؼقبة يف الشريعة اإلسالمقة، جؿال زيد الؽقالين، وهق بحث  .32

 مـشقر يف مجؾة جامعة الـجاح لألبحاث )العؾقم آكساكقة( 

 ئد.مؼال طؾؿل، كتبف: د. يقسػ بـ طبد اهلل إحؿد/ مققع صقد الػقا .33

مؾتؼك آتجاهات الحديثة يف العؼقبات البديؾة. دكتقر محؿد طبد اهلل  .34

 ولد محؿد الشـؼقطل.
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، تللقػ: حسـ مـ الـص إلك القاقع محاولة إلطادة بـاء طؾؿ أصقل الػؼف .35

 م(.2115، س 1حـػل )دار الؿدار اإلسالمل ـ بقروت ـ لبـان( )ط

مقسك الؾخؿل  تللقػ: إبراهقؿ بـ الؿقافؼات يف أصقل الشريعة، .36

 (.بقروت –الغركاصل الشاصبل الؿالؽل، تحؼقؼ: طبد اهلل دراز )دار الؿعرفة 

مالؽ بـ أكس أبل طبد اهلل إصبحل،  ، تللقػ:مقصل اإلمام مالؽ .37

 ، د.س(.ط.د( )مصر –تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل )دار إحقاء الرتاث العربل 

للقــػ: محؿد طبد الغـل ، توالقجقـز الؿقسر يف أصـقل الػؼـف الؿالؽل .38

 (2115، 3،ط1983، 2ط 1968، 1الباجؼـل )دار،ط
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﷽ 
 ادلهخض
  

العؿؾ الخقري مـ الػضائؾ التل أرشد اإلسالم إلقفا، وِصػٌة مـ صػات أهؾ 

ولقة ديـقة ووصـقة واجتؿاطقة، ومـ أهؿ الؼقؿ الخقر واإلحسان، وهق مسم

اإلكساكقة التل قامت طؾقفا هنضة إمؿ: لؿا يحؼؼف مـ آثاٍر إيجابقة طؾك الػرد 

مـ خالل الؿـفج القصػل التحؾقؾل إسفاَم  والؿجتؿع، وطؾقف تتـاول هذه القرقة

اطل، العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ الؿصالح الحاجقة، وإبراز دوره التـؿقي وآجتؿ

وذلؽ باستؾفام الؿاضل، واستؼراء القاقع، والتػؽقر يف استشراف الؿستؼبؾ، 

ومدى إمؽاكقة الؿشاركة يف الـفضة الشامؾة، مستعرضة واقع الؼطاع الخقري 

بقصػف أحد أطؿدة بـاء الؿجتؿعات الؿعاصرة، ومـ أهؿ طـاصر تؼدمفا، 

حؼقؼ الحاجقات مستخؾصة أن الشارع الحؽقؿ جعؾ حػظ الضروريات مرتبط بت

الؿصالح الحاجقة التل يحؼؼفا الؼطاع وأن  التل يـتػل معفا رفع الحرج والؿشؼة،

الخقري مـ كاحقة الديـ والـػس والعؼؾ والؿال والـسؾ، هتدف إلك مـػعة 

 ي اإلكسان، أيًّا كان لقكف وجـسف ومقصـف.
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  يمذيخ
 

لتؼدم بالعؿؾ الخقري، الذي يـفض القصـ ويؼقى الؿجتؿع ويرتؼل يف ُسؾؿ ا 

بف رطاية الؿصالح، التل طؾقفا مدار القفاء بالحاجقات التل تحػظ الضروريات، 

وُتسِعد الشعقب، وتـظِّؿ أحقالفؿ، وتـفض بؿسقرهتؿ الحضارية: ٕن بؼاء 

اإلكسان واستؿرار إجقال ٓ يتحؼؼ إٓ بالحصقل طؾقفا، وطؾك قدر كسب أكرب 

قى الصرح آجتؿاطل، ويؽقن الػرد حجر إساس لفذا الؿصالح الحاجقة، يتؼ

البـقان، وطؾقف فنن كثقًرا مـ الدول تسعك جاهدة يف تحؼقؼ أكرب قدر مـ الؼطاع 

الخقري: لؿا لف مـ أهؿقة طظؿك، سقاء مـ الـاحقة آقتصادية، أو آجتؿاطقة، أو 

، يف الدطؿ الؿادي غقرها، وتتـقع مجآت العؿؾ الخقري الصحقة، أو الثؼافقـة، أو

والؿعقققـ، وتطقير أكظؿة  والؿعـقي واإلغاثل، وتؼديؿ الؿساطدة لؾؿرضك

التعؾقؿ، وتؼديؿ العقن لؾؿتعطؾقـ طـ العؿؾ طـ صريؼ التلهقؾ والتـدريب، وخؾؼ 

فرص طؿؾ لفؿ، وغقرها مـ الربامج ذات الؿصؾحة الحاجقة، التل ٓ هتدف إلك 

يف الجفات الخقرية مـػردة مـ إطؿال صغقًرا: وقد يبدو الدور الذي تمد الربح،

ولؽـ ما تؼقم بف الؿـظؿات مجتؿعة طؾك درجة كبقرة مــ إهؿقـة: وطؾقف تتـاول 

هذه القرقة دور الؼطاع الخقري يف تحؼقؼ الؿصالح الحاجقة طؾك ضقء الؿـظقر 

الؿؼاصدي، مركزة طؾك الجاكب الديـل، وآجتؿاطل، وآقتصادي، والصحل، 

  .الثؼايف، وغقرها مـ الجقاكب التـؿقية، التل تـدرج تحت الؿصالح الشرطقةو

 تؽؿـ أهؿقة البحث وأسباب اختقاره فقؿا يؾل: أهؿقة البحث وحقثقاتف: 

تـاول إسفام العؿؾ الخقري، ومدى تحؼقؼف لؾؿؼاصد الشرطقة، وذلؽ  -1
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القات آجتؿاطقة باطتباره طؿاًل َتطقطقًّا قائًؿا بذاتف، لف أهداف ترتؽز طؾك الع

 والديـقة والثؼافقة. 

كقن العؿؾ الخقري تشريًعا إسالمقًّا مبـقًّا طؾك جؾب الؿصالح، التل ٓ  -2

 تعدو أن تؽقن ضرورية أو حاجقة أو تحسقـقة. 

أن العؿؾ الخقري فقف مـ إهداف الخاصة والعامة ما يحؼؼ كافة  -3

 جتؿاطقة. الؿصالح الحاجقة، باطتباره مسقؤلقة ديـقة ووصـقة وا

اشتؿال العؿؾ الخقري طؾك الؼقؿ اإلكساكقة، التل تؼقم طؾقفا هنضة وتؼدم  -4

 إمؿ: لؿا يـتج طـف مـ آثاٍر إيجابقة طؾك الػرد والؿجتؿع. 

  :أِداف البخح  

الؽشػ طـ إسفامات العؿؾ الخقري يف إصار الؿصالح الحاجقة، وإبراز  -1

ؿاضل، واستؼراء القاقع، والتػؽقر دوره التـؿقي وآجتؿاطل، وذلؽ باستؾفام ال

 يف استشراف الؿستؼبؾ، ومدى إمؽاكقة الؿشاركة يف الـفضة التـؿقية الشامؾة. 

يحػظ طؾك الذات  تخريج إسفامات العؿؾ الخقري تخريًجا مؼاصديًّا، بؿا -2

اإلكساكقة مـ جفة حػظ الضروريات الؿرتبطة بالحاجقات، التل يـتػل معفا رفع 

ذلؽ وفؼ الؿؼاصد العامة لؾشريعة اإلسالمقة، الفادفة إلك الحرج والؿشؼة، و

  مـػعة اإلكسان أيًّا كان لقكف وجـسف ووصـف.

بقان واقع العؿؾ الخقري بقصػف أحد أطؿدة بـاء الؿجتؿعات الؿعاصرة،  -3

 . وطـاصر هنضتفا وتؼدمفا

إبراز مؽاكة اإلسالم يف إرساء أسس العؿؾ الخقري ودوره الحضاري يف  -4

 الح البالد والعباد. تحؼقؼ مص
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   :املٍّج العمى٘ لمبخح 

الؿـفج القصػل التحؾقؾل:  تػرض صبقعة القرقة أن يتؿ تـاولفا مـ خالل

 لؿـاسبتفؿا لدراسة هذا الؿقضقع. 

   :حدٔد البخح 

ترتكز القرقة طؾك إسفام العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ الؿصالح الحاجقة، مـ 

الت، أو التحسقـات، إٓ يف الجزئقات دون التعرض لؾضروريات، أو التؽؿق

 الؿشرتكة، التل تطرَقْت إلقفا بشؽؾ مؼتضب وسريع. 

  خطٛ البخح : 

تؼتضل خطة القرقة أن تؼسؿ إلك مؼدمة، وستة مباحث، وخاتؿة، وففرس 

 لؾؿصادر والؿراجع، وذلؽ وفؼ ما يليت: 

البحث، مؼدمة: وفقفا أهؿقة الؿقضقع، وأسباب اختقاره، وأهدافف، ومـفج 

 وحدوده، وخطتف، وذلؽ طؾك ضقء ما يؾل: 

 الؿبحث إول: مػفقم الؿصالح الحاجقة لغة واصطالًحا. 

 الؿبحث الثاين: إسفام العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ حاجقات الديـ.

 الؿبحث الثالث: إسفام العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ حاجقات الـػس.

 قات العؼؾ.الؿبحث الرابع: إسفام العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ حاج

 الؿبحث الخامس: إسفام العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ حاجقات الؿال.

 الؿبحث السادس: إسفام العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ حاجقات الـسؾ. 

وفقفا سرد لؾـتائج التل تقصؾت إلقفا القرقة، والتقصقات الجديرة  الخاتؿة:

 . باإلدراج، مقشًحا البحث بالؿصادر والؿراجع التل استػادت مـفا
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 املبحث األول

ب 
ً
 يفٕٓو ادلظبحل احلبجٍخ نغخ ٔاططالح

 
  وفًّٕ املصاحل احلاجٗٛ باملعٍٜ املفرد:  -أّٔلا 

الح: ِضدُّ اْلَػَساِد، "جؿع مصؾحة، ويف الؾسان:  الؿصالح لغة: -أ الصَّ

الُح، والَؿصَؾحة َواِحَدُة  واإِلصالح: َكِؼقُض اإِلفساد، والَؿْصَؾحة: الصَّ

 وهل: بؿعـك الصـالح، ضـد الػسـاد، استْػسد، كؼقض ، واستصَؾح(1)"اْلَؿَصالِِح 

 . (2)والؿصؾحة أيًضا: الؿـػعة، وقد تستخدم مجاًزا يف إطؿال الجالبة لؾؿـافع

ـْ َباِب َقَعَد َوَصاَلًحا َأْيًضا، " وجاء يف الؿصباح الؿـقر:
ُء ُصُؾقًحا مِ

ْ
ل َصَؾَح الشَّ

ؿِّ ُلَغٌة، وَ  ـِ ُلَغٌة َثالَِثٌة، َفُفَق َوَصُؾَح بِالضَّ ُهَق ِخاَلُف َفَسَد، َوَصَؾَح َيْصَؾُح بَِػْتَحَتْق

َقاُب، َوفِل  اَلِح، َوُهَق اْلَخقُْر َوالصَّ َصالٌِح، َوَأْصَؾْحُتُف، َفَصَؾَح َوَأْصَؾَح: َأَتك بِالصَّ

َْمِر َمْصَؾَحٌة: َأْي َخْقٌر، َواْلَجْؿُع: اْلَؿَصالُِح  ْٕ  .(3)"ا

الػؼر إلك الشلء مع محبتف، "الحاجة فِل َكاَلم اْلَعَرب:  جقة لغة:الحا -ب 

ا جؿعقها، ردوا إَِلْقَفا َما حذف مِـَْفا،  وإَْصؾ فِقَفا حائجة، حذفقا مِـَْفا اْلَقاء، فؾؿَّ

                                                 

هـ/ مادة: صؾح، والؼامقس 1414/ دار صادر/ بقروت/ 3لسان العرب/ ابـ مـظقر/ ط (1)

/ 8الؿحقط/ الػقروزآبادى/ تحؼقؼ: مؽتب تحؼقؼ الرتاث يف ممسسة الرسالة/ ط

 م/ مادة: صؾح. 2115 -هـــ 1426لتقزيع/ بقروت/ ممسسة الرسالة لؾطباطة والـشر وا

 يـظر: لسان العرب/ مادة: صؾح، والؼامقس الؿحقط/ مادة: صؾح.  (2)

الؿصباح الؿـقر/ أحؿد بـ محؿد بـ طؾل الػققمل/ الؿؽتبة العؾؿقة/ بقروت/ د.ط/  (3)

 د.ب/ مادة: )ص.ل.ح(. 
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َفَؼاُلقا:َحاَجة، وحقائج: فدّل جؿعفؿ إِيَّاَها طؾك حقائج َأن اْلَقاء محذوفة مـ 

، والجؿع: حاٌج، وحاجاٌت، (1)"ُج: الّطؾب، والَحْقُج: اْلػؼراْلَقاِحَدة، والَحقْ 

 "(2)وحاَج، َيحقج، َحْقًجا، أي: احتاجوِحَقٌج، وَحقائُج طؾك غقر ققاس،

تطؾؼ الؿصؾحة، ويراد هبا يف آصطالح الشرطل الؿصؾحة اصطالًحا:  -جـ

قية: بؾ ما ٓ يؼتصر طؾك الؿصالح الؿادية، وٓ هل محصقرة يف الؿصالح الدكق

ففا (3)تشؿؾ كؾ ما يعقد طؾك اإلكسان فرًدا وجؿاطة بخقر وكػع، وصالح ، وقد طرَّ

ما يرجع إلك ققام حقاة اإلكسان، وتؿام طقشف، وكقؾف ما تؼتضقف "الشاصبل بلهنا: 

 .(4)"أوصافف الشفقاكقة، والعؼؾقة طؾك اإلصالق

ظة طؾك هل الؿحاف"مـ الـاحقة الؿؼاصدية بؼقلف:   وطرففا الغزالل

، بقـؿا طرففا الدكتقر أحؿد طؾققي حسقـ الطائل مـ حقث (5)"مؼصقد الشارع

الؿـافع الؿسـتجَؾبة، والؿػاسـد الُؿستدَرأة، التل "ا إهن الؿػاسد والؿصالح، فؼال:

                                                 

/ دار 1حؿد طقض مرطب/ طهتذيب الؾغة/ محؿد بـ أحؿد بـ إزهري/ تحؼقؼ: م (1)

 م/ مادة: حقج. 2111إحقاء الرتاث العربل/ بقروت/ 

/ 4الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة/ الجقهري/ تحؼقؼ: أحؿد طبد الغػقر ططار/ ط (2)

م/ مادة: حقج. والؿخصص/ ابـ 1987 -  هـــ1417دار العؾؿ لؾؿاليقـ/ بقروت/ 

هـ 1417إحقاء الرتاث العربل/ بقروت/ / دار 1سقده/ تحؼقؼ: خؾقؾ إبراهؿ جػال/ ط

 . ولسان العرب/ مادة: حقج. 414/ 3م/ 1996

يـظر: الػؽر الؿؼاصدي، ققاطده وفقائده/ أحؿد الريسقين/ مـشقرات جريدة الزمـ/  (3)

 . 24م/ د.ط/ 1999

/ دار ابـ 1الؿقافؼات/ الشاصبل/ تحؼقؼ: أبق طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان/ ط (4)

 . 44/ 2م/ د.ب/ 1997ـ/ ه1417طػان 

/ دار الؽتب 1الؿستصػك/ أبق حامد الغزالل/ تحؼقؼ: محؿد طبد السالم طبد الشايف/ ط (5)

 .174/ 1م/ 1993 -هـــ 1413العؾؿقة/ بقروت/ 
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 . (1)"يرد جعؾفا الشارع مـاًصا لتشريع إحؽام طؾقفا، َوَرد كـص بحؽؿفـا، أم لؿ

آصطالحل إصقلل مالزمة لؿؼاصد الشـارع، ويبدو أن الؿصؾحة بالؿعـك 

الرتادف ب بحقث ٓ يتصـقر اكػؽاكفؿا طـ بعض، وقد صرح الغزالل 

كعـل بالؿصؾحة الؿحافظة طؾك "بؼقلف:  الحاصؾ بقـ الؿصؾحة ومؼصقد الشارع

خؿسة: وهق أن يحػظ طؾقفؿ  مؼصقد الشارع، ومؼصقد الشارع مــ الخؾـؼ

حػظ هذه إصقل  وكسؾفؿ، ومالفؿ، فؽؾ ما يتضـؿـديـفؿ، وكػسفؿ، وطؼؾفؿ، 

 .(2)"الخؿسة، ففق مصؾحة

الحاجل بصقغة الؿػرد الـسبل كؿا طرفف مػفقم الحاجقة اصطالًحا:  -د 

، (6) ما ُيحتاج إلقف، وٓ يصؾ إلك حد الضرورة، كالبقع، فاإلجارة"الؿـاوي هق: 

 .(3)"وقد يؽقن ضروريًّا أحقاًكا،كاإلجارة: لرتبقة صػؾ

إلك أن مـ  -يف مساق حديثف طـ الؼقاس الجزئل-وذكر أبق البؼاء الؽػقي 

ُهَق َما َتْدُطق اْلَحاجة إَِلك "اْلؼَقاس قسًؿا ُيسؿك الجزئل الحاجل، فعرفف قائاًل: 

 . (4)"ُمْؼَتَضاُه، َأو إَِلك ِخاَلفف، إِْذ لؿ يرد َكص طؾك َوفؼف، َأو طؾك ِخاَلفف

، (5)"الؿؼدار الضروري لبؼاء اإلكسان"يف -ورهبد-بقـؿا حدده التفاكقي 

                                                 

وصرق  -أقسامفا  -تاريخفا  -أدلتفا  -مقتفا ھأ -مؼاصد الشريعة اإلسالمقة )تعريػفا  (1)

 . 26بقؼاهتا(/ الدكتقر طؿر محؿد جبف جل/ مرققن/ وتط -وققاطدها  -الؽشػ طـفا 

  .174/ 1الؿستصػك (2)

-هـــ1411/ طالؿ الؽتب/ الؼاهرة/ 1التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ/ الؿـاوي/ ط (3)

 .134م/ 1991

الؽؾقات معجؿ يف الؿصطؾحات والػروق الؾغقية/ أبق البؼاء الؽػقي/ تحؼقؼ: طدكان  (4)

 . 715مسسة الرسالة/ بقروت/ د.ط/ د.ت/ درويش، ومحؿد الؿصري/ م

مقسقطة كشاف اصطالحات الػـقن والعؾقم/ التفاكقي/ تحؼقؼ: د. طؾل دحروج/  (5)

= 
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ما يؿؽـ لإلكسان أن يبؼك بدوهنا: ولؽـف محتاج "مشقًرا إلك ققل مـ طرفف بلكف 

 .(1)"إلقفا

 ّٗا  وفًّٕ املصاحل احلاجٗٛ مبعٍٜ املرنب الٕصف٘:  -ثاٌ

طرفت الؿصالح الحاجقة بؿعـك الؿركب القصػل يف آصطالح الؿؼاصدي، 

لتل يحتاج إلقفا لؾتقسعة، ورفع الضقؼ الؿمدي إلك الحرج والؿشؼة تؾؽ ا "بلهنا

 .(2)"بػقت الؿطؾقب

: أهنا ٓ تـتفل، وتبؾغ حد الضرورة، إول وقد ضبطفا الجقيـل بضابطقـ:

 . (3): أن يف تركفا ضرر يف الحال أو يف الؿآلالثاينو

ففا وأما مـ جاء بعده مـ العؾؿاء، فؾؿ يبتعدوا طـ مضؿقن طبارتف: ل ذا طرَّ

، يف حقـ (4)"ما تقسط بقـ الضرورات والتؽؿقالت"العز بـ طبد السالم بؼقلف: 

دها الشاصبل يف  ما كان مػتؼًرا إلقفا مـ حقث التقسعة، ورفع الضقؼ الؿمدي "حدَّ

إلك الحرج والؿشؼة الالحؼة بػقت الؿطؾقب: فنذا لؿ تراَع دخؾ طؾك الؿؽؾػقـ 

ولؽـف ٓ يبؾغ مبؾغ الػساد العادي الؿتققع يف الحرج والؿشؼة:  -طؾك الجؿؾة-

 =                                                 

 . 619/ 1م/ 1996/ مؽتبة لبـان كاشرون/ بقروت/ 1تعريب: د. طبد اهلل الخالدي/ ط

 . 619/ 1الؿصدر كػسف  (1)

 . 21/ 2الؿقافؼات/ الشاصبل (2)

-الشرطقة طـد العالمة الشقخ محؿد إمقـ بـ محؿد الؿختار الشـؼقطل  يـظر: الؿؼاصد (3)

/ دار الؿقؿـة/ دمشؼ/ 1/ د. يقسػ مطر سالؿ الؿحؿدي/ ط-جؿعا ودراسة

 . 329م/ 2115 -هــ1436

الػقائد يف اختصار الؿؼاصد أو الؼقاطد الصغرى/ العز بـ طبد السالم/ تحؼقؼ: إياد خالد  (4)

 . 39م/ 1996 -هـ 1416ر الؿعاصر/ بقروت/ / دار الػؽ1الطباع/ ط
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وهل جارية يف العبادات، والعادات، "، وأضاف: (1)"الؿصالح العامة

ما "، وَتعؾقًؼا طؾك ما تؼدم أوضح ابـ طاشقر بلهنا: (2)"والؿعامالت، والجـايات

تحتاج إمة إلقف ٓقتـاء مصالحفا، واكتظام أمقرها طؾك وجف حسـ، بحقث لقٓ 

، وأضاف (3)"(7اتف لؿا فسد الـظام: ولؽـف كان طؾك حالة غقر مـتظؿة)مراط

وطؾك هذا فنن كؾ مصؾحة احتاج إلقفا اإلكسان طؾك سبقؾ "الريسقين قائاًل: 

التقسعة والخروج مـ العـت، وتجاوز الحد إدكك الذي ٓ يخؾق القققف طـده 

 .(4)"مـ مشؼة ومعاكاة ففل مصؾحة حاجقة

الحاجقات، ٓ تبؾغ فقفا الحاجة مبؾغ الضرورة بحقث لق  ويتضح مؿا سبؼ أن

فؼدت ٓختؾ كظام الحقاة، وتعطؾت الؿـافع، وطدمت الضروريات، أو بعضفا: 

بؾ لق فؼدت َلَؾِحَؼ الـاس َطـٌَت، ومشؼة، وحرج يف طباداهتؿ، ولتعؽر طؾقفؿ صػق 

اءت حقاهتؿ، وربؿا أدى ذلؽ إلك اإلخالل بالضروريات بقجف طام: ولذا ج

ھ ) الشريعة اإلسالمقة بؿا يرفع الحرج، ويدفع الؿشؼة، يف ققلف تبارك وتعالك:

ڍ ڍ ڌ ڌ  ) ، وقال:[78:الحج] (ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ) ، وقال أيًضا:[6:الؿائدة] (ڎ ڎ ڈ

، فؿبـك هذه الشريعة طؾك القسر، ودفع [185:البؼرة] (ۈ ٴۇ ۋ

                                                 

، 316. ومؼاصد الشريعة اإلسالمقة/ ابـ طاشقر/ 21/ 2الؿقافؼات/ الشاصبل  (1)

/ دار 2والؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة/ وزارة إوقاف والشئقن اإلسالمقة الؽقيتقة/ ط

 . 225/ 11هـ/  1427السالسؾ/ الؽقيت/ 

 . 21/ 2الؿقافؼات (2)

 . 316الشريعة اإلسالمقة/ ابـ طاشقر/ مؼاصد  (3)

 .28الػؽر الؿؼاصدي ققاطده وفقائده/ الريسقين/  (4)
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ؿاء تؾؽ الؼاطدة الذهبقة، الؼائؾة: ، ومـ هـا صاغ العؾ(1)الؿشؼة، ورفع الحرج

وطؾقف فنن  : كظًرا لؽقن الحرج مرفقع يف اإلسالم،(2)"الؿشؼة تجؾب التقسقر"

ٕمر الشريعة باإلكػاق يف وجقه الخقر مؼصًدا شرطقًّا، الغاية مـف رفع الضـؽ طـ 

ذوي الحاجة، وذلؽ بتحؼقؼ مـػعة لفؿ، ودفع مشؼة تققعفؿ يف حؾبة الػاقة 

 والعسر. 

ـَ  ويتضح مؿا تؼدم أن ضابط الجقيـل، قد تبؾقر يف تعريػ الشاصبل، بقـؿا َبقَّ

تعريػ العز بـ طبد السالم رتبة الؿصالح الحاجقة، ومـ بعد همٓء إطالم، تؽاد 

ـْ كتب يف الؿؼاصد الحاجقة مؽررة مـ حقث الؿعـك  تؽقن تعريػات َم

ـالؽ، وهذا ما كجده ماثاًل والؿضؿقن، وإن اختؾػت إلػاظ، والعبارات هـا وه

الذي  يف تعريػ بعض الؿعاصريـ، كالشقخ محؿد إمقـ الشـؼقطل 

ف الؿؼصد الحاجل بلكف   .(3)"ما ُيحتاج إلقف، ولؿ يصؾ حد الضروري"طرَّ

فالشـؼقطل يف تعريػف هذا لؿ ُيِضػ جديًدا يف الؿقضقع: بؾ حام حقل تعريػ 

:، قد ضبط أمريـ: مـ سبؼف مـ الؿؼاصديقـ، بقد أن تعريػف ًٓ أكف يحتاج إلقف،  أو

ففق لقس مـ قبقؾ الؽؿال، أو الرتّفف: بؾ هق مفؿ، وأكف ٓ غـك طـف لعؿقم إمة، أو 

أكف ٓ يصؾ إلك مرتبة الضروري، وذلؽ أن ترك الحاجل، ٓ يمدي  ثاكًقا:أفرادها، 

                                                 

/ 2مؼاصد الشريعة وطالقتفا بإدلة الشرطقة/ د.محؿد سعد أحؿد مسعقد الققبل/ ط (1)

 . 318م/ 2112 -ه  1423دار الفجرة/ الرياض/ 

م/ 1991 -هـــ1411تب العؾؿقة/ / دار الؽ1إشباه والـظائر/ تؼل الديـ السبؽل/ ط (2)

 . 49د.ب/ 

شرح مراقل السعقد الؿسؿك )كثر القرود(/ محؿد إمقـ بـ الؿختار الشـؼقطل/ تحؼقؼ:  (3)

 . 476/ 2طؾل بـ محؿد العؿران/ دار طالؿ الػقائد/ د.ط/ د.ب/ د.ت 
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 . (1)إلك هالك إمة وزوالفا، أو الضرر هبا بؿا ٓ تتحّؿؾف

عريػات معاصرة، جعؾت الؿؼاصد طبارة طـ جؾب الؿصالح، ودفع وثؿة ت

 الؿػاسد، مـفا: 

الؿصالح التل "تعريػ الدكتقر يقسػ العالؿ، الذي طرف الؿؼاصد بلهنا: 

تعقد إلك العباد يف دكقاهؿ وأخراهؿ، سقاء كان تحصقؾفا طـ صريؼ جؾب الؿـافع، 

 .(2)"أو طـ صريؼ دفع الؿضار

 ما راطاه"لعزيز ربقعة، حقث طرف الؿؼاصد بلهنا: وتعريػ الدكتقر طبد ا

 الشارع يف التشريع طؿقًما وخصقًصا مـ مصالح لؾعباد، ومؿا يػضل إلقفا، مؿـا

 .(3)"يجؾب لفؿ كػًعا، أو يدفع طـفؿ ضرًرا

ويتبقـ مـ هذا آستعراض الؿقجز، أن الؿؼصد العام مـ الؿصالح الحاجقة،  

 يـحصر يف: 

 ػقـ يف أمريـ: رفع الحرج طـ الؿؽؾ -1

الخقف مـ آكؼطاع طـ الطريؼ، وكراهقة التؽؾقػ، ويـدرج تحت هذا   - أ

 الؿعـك الخقف مـ إدخال الػساد يف الجسؿ، أو العؼؾ، أو الؿال، أو الحال. 

خقف التؼصقر طـد مزاحؿة القضائػ الؿختؾػة إكقاع الؿتعؾؼة بالعبد:   - ب

د مـفا، وٓ محقص لف طـفا: فنن الؿؽؾػ مطالب بلطؿال، ووضائػ شرطقة، ٓ ب

إذ الؿراد مـف الؼقام بجؿقع الحؼقق القاجبة طؾقف طؾك وجف ٓ يخؾ بقاحد مـفا وٓ 

                                                 

 . 331يـظر: الؿؼاصد الشرطقة طـد العالمة الشقخ محؿد إمقـ الشـؼقطل/  (1)

/ الدار العؾؿقة لؾؽتاب 2الؿؼاصد العامة لؾشريعة اإلسالمقة/ يقسػ حامد العالؿ/ ط (2)

 . 79م/ 1994 -هــ1415اإلسالمل/ الرياض/ 

/ الرياض/ 1طؾؿ مؼاصد الشارع/ د. طبد العزيز بـ طبد الرحؿـ بـ طؾل بـ ربقعة/ ط (3)

 . 21م/ د.ن/ 2112-هــ1423
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 بحال مـ أحقالفا.

، (1)وذلؽ بدفع ما يؿسفا، أو يمثر فقفا، ولق مـ بعد حؿاية الضروريات، -2

 فإمقر الحاجقة إكؿا هل حائؿة حقل هذه الحؿك: إذ هل ترتدد"قال الشاصبل: 

طؾك الضروريات تؽؿؾفا، بحقث ترتػع يف الؼقام هبا واكتساهبا الؿشؼات، وتؿقؾ 

هبؿ فقفا إلك التقسط وآطتدال يف إمقر، حتك تؽقن جارية طؾك وجف ٓ يؿقؾ 

فنذا ففؿ ذلؽ، لؿ َيْرَتِب العاقُؾ أن هذه "، إلك أن قال: (2)"إلك إفراط وتػريط

 . (3)"ر الضرورية...إمقر الحاجقة فروع دائرة حقل إمق

وذلؽ بتحؼقؼ ما بف صالحفا وكؿالفا: إذ يؾزم مـ  خدمة الضروريات، -3

اختالل الحاجل بنصالق، اختالل الضروري بقجف ما: فالحاجل مؽؿؾ 

 . (4)لؾضروري

وذلؽ كؿا يف الؿستثـاة مـ الؼقاطد العامة، فنهنا لؿ  تحؼقؼ مصالح أخرى: -4

 . (5)ةتستثـ إٓ لؿصالح راجحة، ومـافع ضاهر

تحت قاطدة الؿستثـقات مـ الؼقاطد  قال العز بـ طبد السالم  

إن اهلل شرع لعباده السعل يف تحصقؾ مصالح طاجؾة وآجؾة، تجؿع كؾ "الشرطقة: 

قاطدة مـفا طؾة واحدة، ثؿ استثـل مـفا ما يف مالبستف مشؼة شديدة، أو مػسدة تربق 

 . (6)"طؾك تؾؽ الؿصالح...

                                                 

 . 324ة الشرطقة/ مؼاصد الشريعة وطالقتفا بإدل (1)

 .32/ 2الؿقافؼات  (2)

 . 33/ 2الؿقافؼات  (3)

 . 33/ 2يـظر: الؿقافؼات  (4)

 . 325مؼاصد الشريعة وطالقتفا بإدلة الشرطقة/  (5)

ققاطد إحؽام يف مصالح إكام/ طز الديـ طبد العزيز بـ طبد السالم/ تحؼقؼ: صف طبد  (6)

= 
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ققل الػؼفاء: هذا الحؽؿ مستثـك مـ قاطدة ": إن وقال الطقيف 

الؼقاس، أو خارج طـ الؼقاس، أو ثبت طؾك خالف الؼقاس: لقس الؿراد بف أكف 

تجرد طـ مراطاة الؿصؾحة حتك خالػ الؼقاس، وإكؿا الؿراد بف أكف ُطِدَل بف طـ 

كظائره لؿصؾحة أكؿؾ، وأخص مـ مصالح كظائر طؾك جفة آستحسان 

الؿصالح الحاجقة، يتحؼؼ هبا رفع الضقؼ والحرج طـ حقاة : ٕن (1)"الشرطل

الؿؽؾػقـ، والتقسعة فقفا، كؿا أن الحاجقات، وإن كاكت أدكك رتبة مـ 

الضروريات، التل هل إصؾ، إٓ أهنا مؽؿؾة لفا، والؿحافظة طؾقفا وسقؾة 

إن "، وذلؽ بـاء طؾك الؼاطدة الؿؼاصدية الؼائؾة: (2)لؾؿحافظة طؾك الضروريات

 . "الؿؽؿؾ لؾؿؽؿؾ مؽؿؾ

ومـ الثابت شرًطا أن الديـ كؾف مبـل طؾك مؼاصد، تـظؿ جؿقع أحؽامف،   

وإرشاداتف، ومـ هذه الؿصالح ما هق مـصقص طؾقف طؾك وجف القضقح، ومـفا ما 

هق غقر مـصقص طؾقف: ولؽـف مبثقث يف واقع تصرفات الديـ، يف صقاغتف 

 .(3)وآستؼراءلألحؽام بحقث يؿؽـ أن يستـتج بالتتبع 

ومـ إدلة الؽؾقة والجزئقة الؿبثقثة يف كصقص الشريعة الدالة طؾك ذلؽ ققل  

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ) اهلل تعالك:

 =                                                 

 . 161/ 2م/ د.ط/ 1991 -هــ 1414وت/ الرؤوف سعد/ دار الؽتب العؾؿقة/ بقر

شرح مختصر الروضة/ كجؿ الديـ الطقيف/ تحؼقؼ: د.طبد اهلل طبد الؿحسـ الرتكل/  (1)

/ وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة وإوقاف والدطقة واإلرشاد/ الؿؿؾؽة العربقة 2ط

 . 329/ 3م/ 1998 -هــ1419السعقدية/ 

 .28ه وفقائده/ الريسقين/ يـظر: الػؽر الؿؼاصدي ققاطد (2)

 -هــ1434/ 13/ العدد: 17الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة/ الؿجؾد:  (3)

م/ العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية/ د.تؿام طقدة العساف، أ.د. محؿد 2112

 . 89حسـ أبق يحقك/ 
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قال العز بـ طبد السالم طـ أهؿقة هذه أية  ،[91:الـحؾ] (ڎ ڎ 

أجؿع آية يف الؼرآن لؾحث طؾك الؿصالح "الؽريؿة يف تؼرير الؿصالح والؿػاسد: 

فا، والزجر طـ الؿػاسد بلسرها، فنن إلػ والالم يف العدل، واإلحسان كؾ

چ ) لؾعؿقم وآستغراق، فال يبؼك مـ دق العدل وُجؾِّف شلء إٓ اكدرج يف ققلف:

، وٓ يبؼك مـ دق اإلحسان، وجؾف شلء إٓ اكدرج يف أمره (چ چ ڇ 

ب مصؾحة، أو باإلحسان، والعدل هق: التسقية، واإلكصاف، واإلحسان: إما جؾ

 .(1)"دفع مػسدة

وشقاهد العؼؾ والقاقع تدل طؾك أن إحؽام مشروطة لؿصالح الـاس: إذ 

إبؼاء الشريعة صالحة لؽؾ زمان ومؽان، ومطبؼة يف كافة إزمان وإمصار، دلقؾ 

اكطقائفا طؾك مؼاصد تشريعقة طامة، وطؾك مصالح الـاس: إذ لق لؿ تؽـ كذلؽ، 

بؾ يالحظ طؾك سبقؾ الؼطع، أهنا مستجقبة لػطرهتؿ لرتكفا الـاس وجػقها: 

 .(2)السؾقؿة، وطؼقلفؿ السقية، وحاجاهتؿ الؿعؼقلة

 

 

                                                 

 . 189/ 2ققاطد إحؽام يف مصالح إكام  (1)

/ مؽتبة العبقؽان/ 1اصد الشرطقة/ كقر الديـ بـ مختار الخادمل/ طيـظر: طؾؿ الؿؼ (2)

 . 48م/ 2111 -هـــ1421الرياض/ 
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 املبحث الثاني

 إصٓبو انؼًم اخلريي يف حتمٍك حبجٍبد انذٌٍ
 

حػظ ديـ كؾ واحد مـ الؿسؾؿقـ أن يدخؾ طؾقف ما " إن حػظ الديـ معـاه: 

ـ، وحػظ الديـ بالـسبة لعؿقم إمة هق دفع يػسد اطتؼاده، وطؿؾف الالحؼ بالدي

كؾ ما مـ شلكف أن يـؼص أصقل الديـ الؼطعقة، ويدخؾ يف ذلؽ حؿاية البقضة، 

والذب طـ الحقزة اإلسالمقة، بنبؼاء وسائؾ تؾؼل الديـ مـ إمة حاضرها، 

 .(1)"وآتقفا

وطؾقف يتـاول هذا الؿبحث دور الؼطاع الخقري يف تحؼقؼ حاجقات حػظ  

يـ، وإقامتف لؽؾ ما مـ شلكف إرساء ققاطد الديـ بشتك الطرق والقسائؾ، وذلؽ الد

 بنيجاز، وفؼ ما يلتل: 

  وَ الٍاحٗٛ الدعٕٖٛ -أّٔلا:  

يعد العؿؾ الخقري الدطقي امتداًدا لؾدطقة اإلسالمقة الخالدة، ويتؿثؾ يف 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) الديـل يف الؿجتؿع: تحؼقًؼا لؼقلف تعالك: الـسؼ

، [114:آل طؿران] (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀڱ ڱ 

الرتابط  وتظفر أهؿقتف يف كقكف مـ الؿؼقمات إساسقة إلبؼاء الؿجتؿع طؾك

                                                 

مؼاصد الشريعة اإلسالمقة/ الشقخ محؿد الطاهر بـ طاشقر/ تحؼقؼ: محؿد الطاهر  (1)

 . 312م/ 2111 -هــ1421/ دار الـػائس/ إردن/ 2الؿقساوي/ ط

o  p 
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والتساكد، وحؿايتف مـ التصدع وآهنقار، ٓ سقؿا يف طصر ترامت فقف أصراف 

البالد اإلسالمقة، وتزايدت الػتـ، والؼالقؾ يف ضؾ آكػتاح الثؼايف، الذي أصبح 

 .(1)ة اإلسالمقةيفدد الفقي

ويتؾخص دور الؼطاع الخقري يف تحؼقؼ حاجقات الديـ يف الؿجال الدطقي  

 مـ خالل ما يؾل: 

وتقزيع  والـدوات، الخقر طبر الؿحاضرات، دطقة أفراد الؿجتؿع إلك -1

الؽتب، وإشرصة، والؿطقيات، باإلضافة إلك دطقة الجالقات، وترجؿة الؽتب 

  اإلسالمقة إلك الؾغات إخرى.

والؼائؿقـ  وإمدادها بإئؿة، ترمقؿ الؿساجد والؿصؾقات وإصالحفا، -2

: ٕن إهؿال (2)طؾقفا، وتزويدها بالؿربدات، والقققد الالزم لؾتدفئة، والتربيد

الؿساجد، وطدم إصالحفا، وتقفقر القققد لفا، يرتتب طؾقف مشؼة، وبخاصة يف 

تب طؾك غقاب اإلمام، وطامؾ البقئات الشديدة الطؼس برًدا وحرارة، فضاًل طؿا يرت

 الخدمات مـ ضرر، قد ٓ يتسع الؿؼام لتػصقؾف.

التل تضطؾع بؿفام الدطقة اإلسالمقة يف  إقامة ودطؿ الؿراكز الدطقية، -3

مختؾػ إصعدة، وتلهقؾ الدطاة وإطدادهؿ مـ الجقاكب الؿختؾػة، مثؾؿا تؼقم 

إلسالمقة وإوقاف هبا الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مؿثؾة يف وزارة الشمون ا

والدطقة واإلرشاد، وربطة العالؿ اإلسالمل، وجؿعقة الدطقة اإلسالمقة العالؿقة 

                                                 

سات العؾقا بجامعة أم الؼرى لؿجآت العؿؾ التطقطل يـظر: مدى إدراك صالبات الدرا (1)

سؿر بـت محؿد بـ غرم اهلل الؿالؽل/ أ.د.  :لؾؿرأة يف الؿجتؿع السعقدي/ إطداد الطالبة

آمال بـت حؿزة بـ محؿد الؿرزوقل أبق حسقـ/ بحث ماجستقر يف إصقل اإلسالمقة 

 . 51 -49ه/ 1431- 1431لؾرتبقة/ جامعة أم الؼرى/ كؾقة الرتبقة/ 

 . 93يـظر: الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة/  (2)
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بؾقبقا، وغقرها مـ الؿـظؿات العالؿقة، ويتلتك إكشاء هذه الؿراكز بتشجقع الـاس 

طؾك الققػ طؾقفا، أو إقامتفا مـ أمقال الصدقات، التل أصؾؼ طؾقفا الؿتربطقن 

ع، فؾؿ يؼصروها طؾك مجال معقـ: وذلؽ ٕن آهتؿام بالدطاة فقفا أوجف آكتػا

يف تصحقح الؿػاهقؿ، وإيصال الرسالة السؿحة  -بال شؽ-إطداًدا وتلهقاًل، يسفؿ 

إلك أصؼاع الؿعؿقرة، وفؼ الؿـفج اإلسالمل الؿعتدل، وغقاُبف يعقد طؾك 

يف هذه - الؿجتؿعات بالػساد الؽبقر، وٓ يخػك ما ستقاجف الدطقة اإلسالمقة

 مـ العـت والحرج، جراء تصرفات مـ يحسبقن أهنؿ يحسـقن صـًعا.  -الحالة

ويتضح جؾقًّا ما لفذا العـصر مـ إهؿقة يف الجاكب الرتبقي الديـل، باطتبار  

مؽاكتف آجتؿاطقة: إذ بصالحف يصؾح الؿجتؿع، وبغقابف َيُدب الػساد فقف، وطؾقف 

لتلهقؾ دور كبقر يف اكؼشاع الجفؾ، الذي يػرز يؽقن لؿراكز الرتبقة والتدريب وا

 إخالق التل تضر بالؿجتؿع. 

ومـ ذلؽ ما تؼقم بف الدول اإلسالمقة، وطؾك  تـظقؿ الؿسابؼات الؼرآكقة: -4

رأسفا الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مـ تـظقؿ مسابؼات محؾقة ودولقة لحػظ وتالوة 

 الؼرآن الؽريؿ طؾك مدار العام. 

مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ حجؿ الـػؼات،  وقد ذكر تؼرير 

الؿسابؼات الدولقة السـقية  -ٓ سقؿا-التل تـػؼفا الؿؿؾؽة طؾك مسابؼات الؼرآن 

(، التل تتبـاها وزارة الشمون )مسابؼة الؿؾؽ طبد العزيز آل سعقد 

ن بـ اإلسالمقة وإوقاف والدطقة واإلرشاد، باإلضافة إلك مسابؼة إمقر سؾؿا

 .(1)طبد العزيز الؿحؾقة

                                                 

بحقث الؿمتؿر الدولل لتطقير الدراسات الؼرآكقة/ كرسل الؼرآن الؽريؿ وطؾقمف بجامعة  (1)

/ الؿحقر التؿقيؾل 5م/ 2113/ 2/ 16 -هــ1434/ 4/ 6 -الؿؾؽ سعقد

قره وكشره/ د.أكقر محؿد واإلطالمل/ الققػ طؾك الؿسابؼات الؼرآكقة مشروطقتف وص
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إلك ما تحؼؼف الؿسابؼات الؼرآكقة مـ  -يف هذا السقاق-وجدير باإلشارة  

مصالح شرطقة، تتؿثؾ يف التـافس الشريػ طؾك حػظ الؽتاب العزيز، ويف ذلؽ 

مصؾحة حاجقة كربى، كظًرا لؿا فقفا مـ التشجقع طؾك حػظ الؼرآن الؽريؿ، 

 الؽريؿ، وكشره يف إوساط اإلسالمقة. وحذق طؾقمف، وإتؼان الؽتاب 

إلمامة الؿسؾؿقـ حقل  إيػاد الؼراء وإئؿة يف شفر رمضان الؿبارك -5

العالؿ، كؿا تعؿؾ كثقر مـ الؿـظؿات والجؿعقات اإلسالمقة، وبخاصة يف الدول 

ذات إقؾقة الؿسؾؿة: وذلؽ لؿا فقف مـ آهتؿام بجزء مـ إمة، حؼقؼ بلن 

بلئؿة يحققن لفا لقالل الشفر الػضقؾ، وتعؾقؿفؿ  -سـة طؾك إقؾمرة يف ال -تعاهد

 أمقر الديـ، وتدريبفؿ طؾك الؼراءة، والؽتابة بالؾغة العربقة. 

وهذا الـشاط الدطقي يـصب يف قالب أطؿال الؼطاع الخقري يف تحؼقؼ  

حاجقات الديـ: ٕن قؾة وجقد إكشطة التعريػقة باإلسالم يف إوساط غقر 

ؿة، قد يققع يف الحرج والضقؼ، كظًرا لؿا يرتتب طؾقف مـ الجفؾ بلحؽام الؿسؾ

اإلسالم، فضاًل طـ إهؿال شعائره، وبتـػقذ هذه الربامج، وأدائفا طؾك أحسـ 

وجف، تؽقن الجفات الخقرية، قد أسفؿت بشؽؾ فعال يف تحؼقؼ أطظؿ مصؾحة 

 حاجقة، تتصؾ بجاكب دطقة إقؾقات. 

  ّٗا   :التعمٗىٗٛ الرتبٕٖٛ وَ الٍاحٗٛ -ثاٌ

لؿا  يـطؾؼ إسفام العؿؾ الخقري يف هذا الؿجال مـ أهؿقة الرتبقة والتعؾقؿ،

لفؿا مـ دور فاطؾ يف رفع الجفؾ والتخؾػ، وبـاء الؿجتؿع الؿتؿاسؽ، وحؿاية 

الؿسؾؿة مـ الذوبان يف الثؼافات القافدة، وبخاصة يف طصر آكػتاح  الشخصقة

  .الؽقين

 =                                                 

 . 113 -112الشؾتقين/ 
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 فروع هذا الجاكب، وتداخؾ أكشطتف مع مجآت أخرى: فنكفوكظًرا لؽثرة  

يتطؾب مبادرة ذاتقة مـ العامؾقـ يف حؼؾ الؼطاع الخقري، وجفقًدا كبقرة لؾؿشاركة 

صريؼ الؿساهؿة يف برامج تعؾقؿ الؽبار، ومحق إمقة،  التطقطقة، وذلؽ طـ

، وإقامة والؿمتؿرات الفادفة: لتقطقة الؿجتؿع وتـظقؿ الؾؼاءات الرتبقية،

، وتتؾخص (1)الخدمات آجتؿاطقة والرتبقية الدورات التدريبقة، وتـػقذ أسابقع

 أهؿ الجقاكب الؿتعؾؼة هبذا الؿجال يف أيت:

ويـدرج يف سؾؿ إسفام العؿؾ الخقر يف تحؼقؼ حاجقات حػظ الديـ إقامُة  -1

طرب - مراكز وحؾؼات تحػقظ الؼرآن، وقد قام كثقر مـ الخؾػاء والحؽام والؼضاة

باإلكػاق طؾك الؽتاتقب، التل اكتشرت يف صقل البالد  -التاريخ اإلسالمل

اإلسالمقة وطرضفا، وكثقًرا ما وقػ إثرياء الؿحسـقن مـ التجار وغقرهؿ 

العؼاراِت والؿـؼقٓت العقـقة: لتؽقن سققلة وأرصدة مالقة مستؿرة، ُتـػؼ طؾك 

وسائؾ، وأدوات تعؾقؿقة ومرافؼ إساتذة والطالب، وطؾك ما يحتاجقن إلقف مـ 

أخرى، كؿا قام كثقر مـ همٓء الؿحسـقـ بتقفقر إثاث لؾؿتعؾؿقـ، والؿقاه، 

والحطب لؾتدفئة يف الشتاء البارد، فحؼؼقا يف وقت مبؽر حاجقات العؿؾ الخقري 

 .(2)الؿتصؾة بالجاكب الديـل

كؼديًّا،  ويف هذا الصدد، ذكرت الؿصادر أن بعض أهؾ تقكس، خصص أوقاًفا 

تقزع كؾ خؿقس طؾك الغؾؿان الؿتعؾؿقـ، بعد سمالفؿ طـ جؿقع ما قرؤوه، 

وتعؾؿقه خالل إسبقع: بعًثا لفؿفؿ، وتسؾقة لـػقسفؿ، وَترويًحا لخقاصرهؿ: بؾ 

                                                 

 . 51مدى إدراك صالبات الدراسات العؾقا بجامعة أم الؼرى لؿجآت العؿؾ التطقطل/  (1)

دور الققػ يف تعزيز التؼدم الؿعريف/  / http:// www.rafed.org :يـظر: مققع رافد (2)

ذو الحجة  28 -2116سبتؿرب 29 لغـل أبق غدة/ تاريخ الـشر:أ.د. حسـ طبد ا

 مساء.  14:51طؾك تؿام الساطة  2118/ 16/ 14هـ/ تاريخ الزيارة: 1437

http://www.rafed.org/
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، (1)كان بعض الؿحسـقـ يرفد تؾؽ الؽتاتقب بجقائز، ومؽافآت مالقة، وطقـقة

أحد فضالء -ـ مسرور التؿقؿل ومـ الؾطائػ الؿروية بالخصقص: أن هاشؿ ب

كان يطقف طؾك كتاتقب الؼقروان، ومعف  -ومحسـل الؼرن الثالث الفجري

الجقائز العقـقة، والـؼدية، والطقب، والػاكفة وغقرها، فققزطفا طؾك الصبقان 

الؿتعؾؿقـ طؿقًما، ويخص الػؼراء، وإيتام مـفؿ بلططقاتف الـػقسة، وذلؽ 

 . (2)تشجقًعا لفؿ طؾك صؾب العؾؿ

إقامة ودطؿ الجامعات اإلسالمقة، التل تخرج طؾؿاء الشريعة، الذيـ يؼع  

طؾك طاتؼفؿ كشػ الؿمامرات الػؽرية الؿـاهضة لإلسالم وبقان زيػفا، والذيـ 

يؾزمفؿ واجب تصحقح ففؿ العقام، وتبصقرهؿ بلمقر الديـ، وتصديفؿ لبقان 

الؿسؾؿقـ يف كافة أحقال إحؽام الشرطقة يف ما يستجد مـ معامالت يف حقاة 

 . (3)معاشفؿ

تؼديؿ مـح دراسقة لطؾبة العؾؿ: ٓستؽؿال تعؾقؿفؿ يف الؿعاهد  -2

والجامعات والؿمسسات العؾؿقة العريؼة، بؿا يمهؾفؿ لؾؼقام بؿفام الدطقة خقر 

ققام: كظًرا لؿا يرتتب طؾك اكعدام الؿـح مـ تػقيت فرص مقاصؾة التعؾقؿ لشريحة 

طؾك كػؼاهتؿ  -يف هذه الحالة-ؿسؾؿقـ، الذيـ سقدرسقن واسعة مـ أبـاء ال

الخاصة، وفقف ما فقف مـ التضققؼ الؿادي، وبخاصة لذوي الدخؾ الؿحدود، مؿـ 

يحرمقن مـ إكؿال التعؾقؿ العالل مـ أبـاء الػؼراء والؿساكقـ: فبتؼديؿ الؼطاع 

                                                 

يـظر: الققػ يف الػؽر اإلسالمل/ أ.محؿد بـ طبد العزيز بـعبد اهلل/ وزارة إوقاف  (1)

  .136/ 1ط/ م/ د.1996 -هــ1416والشمون اإلسالمقة/ الؿؿؾؽة الؿغربقة/ 

د.محؿد إحؿدي  يـظر: معالؿ اإليؿان يف معرفة أهؾ الؼقروان/ أبق زيد الدباغ/ تحؼقؼ: (2)

  .342/ 2م/ 1968أبق الـقر، ومحؿد ماضقر/ مؽتبة الخاكجل/ مصر/ 

 . 93يـظر: الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة/  (3)
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عؾؿل، الخقري الؿـح لفؿ، تـدثر الؿشؼة، التل تطالفؿ يف سبقؾ التحصقؾ ال

باإلضافة إلك ما فقف مـ الحػاظ طؾك سالمة العؼؾ مـ آكحراف الػؽري، 

 . (1)وإيديقلقجل، الذي يػسد الديـ، كتقجة رواسب التعؾقؿ غقر الؿعؿؼ

 -مـذ وقت مبؽر يف تاريخفا-وقد كاكت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية سباقة   

لجاكب: كجامعة أم الؼرى إلك ذلؽ: فلكشلت الؿمسسات التعؾقؿقة الؿعـقة هبذا ا

بؿؽة الؿؽرمة، والجامعة اإلسالمقة بالؿديـة الؿـقرة، وجامعة الؿؾؽ سعقد 

 بالرياض، وغقرها مـ الجامعات العريؼة، التل تـتشر يف أرجاء الرتاب القصـل.

وقد حذت العديد مـ الدول العربقة حذوها يف هذا الجاكب، كالدولة   

كجـاح أكاديؿل لجؿعقة -قة اإلسالمقة وفروطفا الؾقبقة، التل أكشلت كؾقة الدط

 تعـك بتعؾقؿ أبـاء الؿسؾؿقـ القافديـ إلقفا.  -الدطقة اإلسالمقة العالؿقة

إيػاد معؾؿل الؾغة العربقة والدراسات اإلسالمقة إلك الؿجتؿعات والدول  -3

سالمقة الـاصؼة بغقر العربقة: لتعؾقؿ أبـاء الؿسؾؿقـ لغة الؼرآن الؽريؿ، والثؼافة اإل

إصقؾة: كظًرا لؿا إلرسال هذه الؽقكبة الؿتخصصة يف العؾقم اإلسالمقة، مـ 

آبتعاد بالـشء طـ ضاهرة تؾؼل الـصقص الؿجردة طـ الؿؼاصد الشرطقة، 

ويحقل دون تؽريس ضاهرة التطرف، وآكحراف الػؽري، وقد كاكت لؾؿؿؾؽة 

خالل بركامج الدورات العربقة السعقدية الريادة يف هذا الؿجال، وذلؽ مـ 

التدريبقة التل تـظؿفا الجامعة اإلسالمقة خالل العطؾة الصقػقة يف العالؿ 

اإلسالمل، كؿا ٓ يخػك الدور البارز الذي قام بف إزهر الشريػ يف تـشقط 

 بركامج البعثات حقل العالؿ. 

إكشاء الؿؽتبات العامة التل تممـ خدمة آستعارة لؽؾ مـ يطرق باهبا مـ  -4

                                                 

 . 91قة/ يـظر: الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالم (1)
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-: وتقجد هذه الؿؽتبات (1)صالب العؾؿ والؿعرفة باشرتاكات مجاكقة أو يسقرة

يف باحة الؿمسسات الجامعقة: وذلؽ تجاوًبا مع رسالة الديـ أمرة  -غالًبا

بالؼراءة، لؿا فقفا مـ صقن العؼؾ، وتـؿقة الػؽر، والتحصقؾ الؿعريف: ٕن غقاب 

العؾؿ، التل ٓ تخػك آثارها  الؿؽتبات العؾؿقة وخدماهتا، يقرث الجفؾ وقؾة

 السقئة طؾك إمة. 

حػظ الرتاث وآطتـاء هبا: ويتصؾ هبذه الـؼطة آطتـاء بالرتاث  -5

الؿخطقط حػًظا وتقثقًؼا ودراسة وتحؼقًؼا، كؿا جرى العؿؾ يف قسؿ الؿخطقصات 

بجامعة الؿؾؽ سعقد، ومركز جؿعة الؿاجد لؾرتاث، ومعفد أحؿد بابا لؾدراسات 

والبحقث اإلسالمقة بتؿبؽتق، وغقرها مـ مراكز الرتاث العربل اإلسالمل، العؾقا 

 التل تحتضـفا الؿمسسات التعؾقؿقة العؾقا يف صقل البالد اإلسالمقة وطرضفا. 

دطؿ التعؾقؿ: وذلؽ بدطؿ الؿدارس التعؾقؿقة، وتؽريؿ الؿتػقققـ،  -6

ؿدارس، ودروس التؼقية، وبرامج محق إمقة، وتدريب مدربقـ لؿعؾؿل ال

باإلضافة إلك مشروع دطؿ الطالب الجامعل وكػالة حؾؼات الؼرآن الؽريؿ، 

والدطاة الؿتػرغقـ وغقرهؿ: ما يعزز تؼدم طجؾة التحصقؾ العؾؿل، والرقل 

بالؿستقى التعؾقؿل، وهذا يحؼؼ تؼدًما كبقًرا يف مجال الرتبقة والتعؾقؿ، وٓ يخػك 

ة بعامة كحق العطاء، وما يعقل إلقف اكعدامف ما يسفؿ بف مـ دفع طجؾة الحقاة التعؾقؿق

 مـ آكبطاح يف أوحال الجفؾ وإمقة. 

  وَ الٍاحٗٛ اإلعالوٗٛ:  -ثالّجا 

إن لإلطالم دوًرا فاطاًل يف إسفام العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ حاجقات الديـ، 

تـؿقة القطل آجتؿاطل، ففل  وذلؽ مـ كاحقة أهؿقة القسائؾ اإلطالمقة يف

                                                 

 . 95الؿصدر كػسف/  (1)
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الجؿفقر، وتمثر يف مقاقػف، وبالتالل تقجف سؾقكف تجاه ما يجري حقلف، تخاصب 

الخقري طؾك ما يصؾ إلقف مـ  فالجؿفقر، يعتؿد يف مقاقػف، واتجاهاتف بشلن العؿؾ

ا وكقًػا  . (1)معؾقمات وأفؽار كؿًّ

الخقر  ويتجؾك دور اإلطالم يف إيجاد اإلطالم التطقطل، الذي يقاكب أطؿال

 تعريًػا، والؿشاركة بالدراسات والبحقث، ورصد اإلطالمتقطقة وإخباًرا و

، واإلفادة مـ مـابر الـشر (2)الؿضاد، وكشػ مظاهر آكحراف فقف، والتحذير مـفا

الؿختؾػة مـ: صبع الؽتب، والـشرات التعريػقة وغقرها، ودطؿ الؿحطات 

الفا، اإلذاطقة، والػضائقة، ومقاقع الشبؽات اإللؽرتوكقة بؿختؾػ فروطفا وأشؽ

التل تعؿؾ طؾك تصحقح صقرة اإلسالم لدى أخر، والتصدي لألفؽار الفدامة، 

، باإلضافة إلك كشر أطؿال (3)التل تسعك إلك ترويج كؾ ما مـ شلكف إفساد الديـ

الخقر يف تحؼقؼ الؿصالح الحاجقة: ٕن التعريػ بالشلء هق صريؼ تصقره يف 

-قصقر كبقر يف معرفة كثقر مـ الؿسؾؿقـ  الذهـ، وتؿثؾف إن كان أمًرا طؾؿقًّا، وثؿة

الؿحسـقـ مـفؿ بصقرة خاصة بالؿصالح الشرطقة لؾعؿؾ الخقري،  -وٓ سقؿا

فنن ما جرت طؾقف معرفة الـاس هق التصدق الؿباشر، والؿؼطقع دفعة واحدة، أو 

الققػ الؿبـقة طؾك حبس إصؾ، وتسبقؾ الؿـػعة، أما فؽرة استحضار الؿصالح 

 . (4)تل تـبـل طؾقفا مشروع العؿؾ الخقري: فؽثقر مـفؿ يجفؾقهناالشرطقة، ال

 

 

                                                 

 . 53مدى إدراك صالبات الدراسات العؾقا بجامعة أم الؼرى لؿجآت العؿؾ التطقطل/  (1)

 . 53يـظر: الؿصدر كػسف/  (2)

 . 93يـظر: الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة/  (3)

 .126يـظر: بحقث الؿمتؿر الدولل لتطقير الدراسات الؼرآكقة/  (4)
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 املبحث الثالث

 إصٓبو انؼًم اخلريي يف حتمٍك حبجٍبد انُفش
 

.. بؾ الحػظ .حػظ إرواح مـ التؾػ أفراًدا وطؿقًما" ومعـك حػظ الـػس:

 . (1) "(19أهؿف حػظفا طـ التؾػ قبؾ وققطف)

الؿؼاصدي لحػظ الـػس، فؼد كان لؾعؿؾ الخقري وبـاء طؾك هذا التعريػ  

إسفامف العظقؿ يف تحؼقؼ حاجقات هذا الحػظ، ما ترك معالؿ بارزة طؾك صعقد 

 الؼطاع الخقري، ويؿؽـ إيجاز أهؿ الؿجآت الؿتصؾة هبذا الؿبحث يف أيت:

وتزويدها إكشاء الؼطاع الخقري مراكز لذوي آحتقاجات الخاصة،  -1

صبقة، وكقادر بشرية ممهؾة لؾتعامؾ معفؿ: لتؿؽقـفؿ مـ  بلجفزة ومستؾزمات

التؽقػ مع إطاقتفؿ، والعؿؾ طؾك رفع كػاءهتؿ مـ خالل تعؾقؿفؿ مفارات تتسؼ 

مع إطاقتفؿ، يتؿؽـقن هبا مـ إطالة أكػسفؿ تؿفقًدا ٓكخراصفؿ يف الؿجتؿع: ٕن 

والؿجتؿع، غقاب هذه الؿراكز تجعؾ شريحة اجتؿاطقة كبقرة ثؼاًل طؾك إسر، 

، أضػ إلقف ما يـتج طـ هتؿقشفؿ مـ الخطقرة بؿؽان، كظًرا (2)والدولة، وإمة

لضعػفؿ طـ مزاولة إطؿال الشاقة، التل سقزاولقهنا اضطراًرا: بغقة ضؿان 

متطؾبات الحقاة الؿعاشقة، وإشباع رغباهتؿ، وتقفقر حاجاهتؿ إساسقة، ما يققعفؿ 

                                                 

 . 313مؼاصد الشريعة اإلسالمقة/ ابـ طاشقر/  (1)

 . 95يـظر: الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة/  (2)
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 يف الضـؽ والؿشؼة.

إمقر كؾفا بنكشاء الؼطاع الخقري مراكز التلهقؾ: مؿا يتقح لفؿ  وتـتػل هذه 

 فرصة خقض غؿار العؿؾ يف شتك الؿجآت الؿختؾػة. 

فؼدوا مـ يعقلفؿ أو ُوِجد: ولؽـف ترفع طـ  إكشاء دور لؾؿسـقـ الذيـ -2

ذلؽ، أو قام بؿا ُكؾِّػ بف: ولؽـ طؾك خالف أوامر الشرع، فتتقلك تؾؽ الدور 

: ٕن اكعدام الرطاية الؽريؿة، (1)ؼقام بشموهنؿ بؿا يرفع طـفؿ الضـؽرطايتفؿ، وال

يققعفؿ يف حرج، ما يمثر سؾًبا طؾقفؿ، كتقجة الؼقام بلطؿال ٓ صاقة لفؿ هبا، والتل 

قد تقدي بحقاهتؿ، ويف هذا الصدد تذكر الؿصادر أن أبا الحسـ الؿريـل قد بـك 

 . (2)مـ الضعػاء الؿالزمقـ لؾخقردوًرا تشبف الربط، لسؽـك مـ دخؾ الشقخقخة 

مـ -التل يعجزون طـ إكشائفا بلكػسفؿ  تؿؾقؽ الؿحتاجقـ الؿساكـ -3

لتقفقر سؽـ كريؿ لفؿ، والعؿؾ طؾك ترمقؿ، وإصالح  -خالل الؼطاع الخقري

بعض الؿساكـ الؿشقدة، وتزويدها بالؿرافؼ الصحقة الالزمة، وذلؽ ٕن 

أو تؿؾقًؽا، وبؿا أكف كذلؽ، فنن اإلكسان يؼع الؿسؽـ مـ إمقر الحاجقة، إيجاًرا، 

يف حرج ومشؼة، إذا لؿ يؿتؾؽ مسؽـًا، ولؿ تؽـ لف الؼدرة طؾك دفع كػؼات 

 .(3)اإليجار

وبتشققد الؼطاع الخقري مجؿًعا سؽـقًّا لؾؿحتاجقـ، وإططائفا لفؿ مجاًكا، أو  

ـل بؿؼابؾ مالل زهقد مدفقع يف هناية كؾ شفر، مثؾ مشروع الؿجؿع السؽ

وحدة  12566م 2118بجؿفقرية مالل، الذي ضؿ يف كسختف إخقرة لعام 

                                                 

 . 95يـظر: الؿصدر كػسف/  (1)

 .132/ 1يـظر: الققػ يف الػؽر اإلسالمل  (2)

 . 95يـظر: الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة/  (3)
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  ، ما حدَّ كثقًرا مـ مشؽالت اإليجار بػضؾ هذه السقاسة الرشقدة.(1)سؽـقة

تؾؽ التل  -الجديرة بالذكر يف هذا الصدد-ولعؾ مـ التجارب الـاجحة   

إلمارات العربقة بدولة ا-قامت بف إماكة العامة لألوقاف يف إمارة الشارقة 

حقث أصؾؼت مشروًطا شاماًل لؿختؾػ أوجف الخقر، وقد جاء يف مققعفا  -الؿتحدة

طؾك شبؽة الؿعؾقمات الدولقة )اإلكرتكت( أكف تؿ آكتفاء مـ بـاء الثؿرة إولك 

شؼة  61( مؾققن درهؿ إمارايت، تحتقي طؾك18لؾؿشروع، وهل بـاية بتؽؾػة )

ما يتقح فرصة الؿشاركة لجؿقع شرائح الؿجتؿع يف سؽـقة تؿ تلجقرها بالؽامؾ، 

هذا الؿشروع، وٓ يؼتصر دطؿف طؾك إغـقاء مـ أهؾ الخقر: بؾ يشارك الؽؾ فقف 

 مـ خالل شراء قسائؿ لؾتربطات ابتداء مـ خؿسة دراهؿ. 

ومـ مصارفف مصرف خدمة الؼرآن الؽريؿ، ويفدف طؾك فتح باب الؿشاركة  

ريؿ والسـة بالشارقة، والتل تشرف طؾك شمون الؼرآن، يف دطؿ ممسسة الؼرآن الؽ

 . (2)وحؾؼاتف، ومسابؼاتف، وجؿقع فعالقاتف

يف قالب تحؼقؼ  -أيًضا-ويدخؾ ترمقؿ وإصالح ما هتدم مـ بققت العاجزيـ 

حاجقات حػظ الـػس البشري: التل ٓ تؿقت باكعدام السؽـ: ولؽـ إلحاق 

 تؿثؾ الحاجقات الالزمة لحػظ الـػس.  الضرر هبا متحؼؼ: وما تؼدم مـ تطبقؼات،

وتؼديؿ  تلمقـ احتقاجات الػئات الؿعقزة لؾطعام، والشراب، والؽساء، -4

كػؼات العالج لفؿ، إما كؼًدا، وإما مـ خالل مستشػقات خقرية مخصصة 

                                                 

(1)www.malijet.com./ Dépôt des dossiers pour les logements 

sociaux/ 24 mai 2018/ Khalifa DIAKITE :17/ 15/ تاريخ الزيارة /

 / الساطة: الثاكقة طشرة ضفًرا. 2118

 . 124 -123يـظر: بحقث الؿمتؿر الدولل لتطقير الدراسات الؼرآكقة/  (2)

http://www.malijet.com./
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لؾؿحتاجقـ فؼط، يعالجقن فقفا مجاًكا، أو بلسعار مـخػضة، كؿا أن بؿؼدور تؾؽ 

)أغـقاء وفؼراء(: ولؽـ بؿعامؾة الؿحتاج مـ جفة  الؿصحات استؼبال الؿرضك

التؽالقػ وكػؼات العالج بصقرة مغايرة لؾؿقسر، الذي يؾزمف تحؿؾ الـػؼات 

كؾفا، وهبذا يؽقن الؼطاع الخقري، قد استثؿر أمقالف، طـدما أباح لؾغـل اإلفادة مـ 

 الققت الخدمات العالجقة، فلمـ مردوًدا ماديًّا، يعقد لصالح الؿحتاجقـ، ويف

 . (1)كػسف، قدم العالج لؾؿحتاجقـ بتؽالقػ قؾقؾة جًدا تؽاد تؽقن معدومة

فؾف دور  وأما طـ دور العؿؾ الخقري يف الحآت الطارئة يف حػظ الـػس:  -5

فعال يف إغاثة الؿـؽقبقـ، والؿتضرريـ مـ الؽقارث، التل ٓ يؽاد يسؾؿ مـفا أحد 

عقز قبؾ وققطفا، أو مـ أهؾ القسار، مؿـ وقعت يف دياره، سقاء أكان مـ أهؾ ال

فعـد كزولفا يؼدم الؼطاع الخقري ما يؾزم: لؾحػاظ طؾك حقاة الؿتضرريـ، مـ 

صعام، وشراب، ومؾبس، ومالجئ، وملوى، وتطبقب: بحقث ٓ يؿؽـ الؿحافظة 

ـت لف هذه آحتقاجات، التل تقفرها لف الجفات  طؾك حقاة اإلكسان، إٓ إذا ُأمِّ

لعؿؾ الخقري، والتل تتجؾك بصقرة واضحة يف إسفام العؿؾ الخقري الػاطؾة يف ا

يف رفع الحرج والؿشؼة، التل تطال بعض الـػقس جراء الؽقارث الطبقعقة، 

والحروب التل تـشب يف بعض الؿجتؿعات، التل يتضرر فقفا خؾؼ كثقر، 

ويؽقكقن بحاجة ماسة إلك العقن والؿساطدة: لتخػقػ ما حؾ هبؿ مـ إزمات 

تلمقـ حقاة كريؿة: تقفر لفؿ الغذاء، والتطبقب، والسؽـ، بؿا يـؼذها مـ الردى، و

: ذلؽ ٕن إقامة مصالح ضعاف (2)الذي يفددهؿ كتقجة الحرب أو الؽارثة

الؿسؾؿقـ، وقضاء حاجات الؿعقزيـ، وسد خؾة الػؼراء مـفؿ، وإجابة 

، ولؼد كاكت الؿضطريـ، هق مؼصقد الشريعة إطظؿ مـ أطؿال الرب والتربطات

                                                 

 . 93يف الدراسات اإلسالمقة/  يـظر: الؿجؾة إردكقة (1)

 . 94يـظر: الؿصدر كػسف/  (2)
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فروض إطقان مـ الزكقات، وما يؾحؼ هبا، وما يضاف إلقفا مـ أكقاع الؿـدوبات 

إذا قدر يف زمـ ما كزول الجقائح "مسؾًؽا إلجابة تؾؽ الؿطالب، قال الجقيـل: 

والعاهات وضروب أفات، فاكتشر الػؼر والؿرض بقـ الـاس، وطجزت تؾؽ 

ذ الؿشرفقـ طؾك الردى مـ الؿسؾؿقـ، الؿسالؽ طـ القفاء هبا، فالقاجب إكؼا

ا طؾك ولل إمر أن يجعؾ آطتـاء هبؿ مـ أهؿ  وإجابة ضروراهتؿ، وكان حؼًّ

إمقر يف بالف، فالدكقا بحذافرها، ٓ تعد تضرر فؼقر مـ فؼراء الؿسؾؿقـ يف ضر، 

 .(1)"فؿـ اكتفك كظره إلقفؿ، رمك ما اسرتام مـ أحقالفؿ

الذيـ فؼدوا أهالقفؿ يف  اطقة لحػظ إصػال،إقامة دور الرطاية آجتؿ -6

الحروب، أو يف الحقادث، وغقرها، ولؿ يبؼ لفؿ معقؾ، وٓ معقـ، وكذلؽ الحال 

مع الؾؼطاء، الذيـ ُحرمقا مـ كعؿة آكتساب الشرطل ٕب، بال ذكب اقرتفقه، 

 ولفؿ الحؼ يف حقاة كريؿة، تؼدمفا لفؿ هذه الؿراكز، التل ُيسفؿ أهؾ الخقر يف

: فاطتـاء الؼطاع الخقري هبذه الػئة، يـدرج (2)الققػ طؾقفا، وتؼديؿ صدقاهتؿ لفا

يف قائؿة إكجازاتف الؼقؿة يف تحؼقؼ حاجقات الـػس، وذلؽ ٕن إقامة هذه الدور 

آجتؿاطقة لفمٓء، يحؼؼ مصؾحة ديـقة واجتؿاطقة، وذلؽ برتبقتفؿ تربقة صالحة، 

ا طؾك الدولة وإمة، وذلؽ باكخراصفؿ يف وتـشئتفؿ تـشئة سؾقؿة، تعقد فائدهت

 الؿجتؿع، وإكؼاذهؿ طرصات ذوي الؿآرب الؿختؾػة. 

ويتضح أن العؿؾ الخقري، قد حؼؼ هدفقـ طظقؿقـ: بنقامتف دور الرطاية  

آجتؿاطقة: لحػظ إصػال، وتلمقـ حقاهتؿ، بحقث ٓ يبؼقن يف الضقؼ والحرج 

ػساد، باإلضافة إلك آكدماج آجتؿاطل والؿشؼة، التل قد تققعفؿ يف حبال ال

                                                 

/ مؽتبة 2الغقاثل غقاث إمؿ يف التقاث الظؾؿ/ الجقيـل/ تحؼقؼ: طبد العظقؿ الديب/ ط (1)

  .233هـ/ د.ب/ 1411إمام الحرمقـ/ 

 . 94يـظر: الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة/  (2)
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الشامؾ لفؿ، ما يؿؽـفؿ مـ تعؾؿ ما يخدمقن بف الؿجتؿع، والؿساهؿة يف تؼدمف 

 وبـائف ٓحًؼا. 

 تـظقؿ قافالت صبقة لؾؽشػ طـ الؿعقزيـ، والػؼراء، والؿحتاجقـ، -7

وتؼديؿفؿ ما يحتاجقن مـ أدوية، وطالجات متـقطة: وذلؽ ٕن تدطقؿ الجاكب 

ل، والخدمات الصحقة، وآطتـاء بذوي آحتقاجات الخاصة، مـ خالل الصح

الربامج الصحقة الخقرية، وٓ سقؿا يف الؿـاصؼ الريػقة، والعؿؾ يف مشاريع الرطاية 

، ودطؿ الجاكب الصحل بؿعدات صحقة (1)الصحقة إولقة، والصحة اإلكجابقة

، والصقدلقة لؾؿراكز، والقحدات الصحقة، ومساطدة مرضك غسقؾ الؽؾك

الؿجاكقة لؿرضك الضغط والسؽر، ومخقؿات صبقة مجاكقة سـقية، كؾفا تطبقؼات 

 مباشرة إلسفام العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ حاجقات حػظ الـػس. 

إن إغاثـــة الؿرضـــك الؿحتـــاجقـ إلك الـــدم، صـــارت مــــ حاجات  

فـل العالؿ  -خصقصـًا-لؿـة الحقـــاة الؿعاصـرة، خاصـًة مـع كثـرة الحـقادث الؿم

اإلسالمل، وما يعاكقف الققم مـ حقادث ممسػة ومحزكة، مـ مظاهرها: كثرة 

الحروب، والتػجقرات اإلجرامقة بـدفع مــ جفـات محسقبة طؾك اإلسالم، 

مخؾػــًة الؼتــؾ والــدمار، وســؼقط الؽثقــر مـــ الجرحــك، الــذيـ يحتــاجقن 

، أضػ إلقف ما يف التربع بالدم مـ إكؼـاذ (2)خــقاهنؿ الؿسؾؿقـإلــك إغاثــة مـــ إ

ٹ ) :شارفت طؾك الفالك: وذلؽ لؼقلف تعالك حقـاة كػـس، ربؿـا تؽـقن، قـد

                                                 

دور مـظؿات  /http:// www.almotamar.net العالؿ كت مـ القؿـ إلك الؿـمتؿر (1)

ديسؿرب  12الؿجتؿع الؿدين يف تدطقؿ التـؿقة القؿـقة/ فقزية بامرحقل/ تاريخ الـشر: 

 مساء.  14:21م/ الساطة: 2118/ 6/ 14/ تاريخ الزيارة:2114

عة م/ كظرية مؼاصد الشري2113 -هــ1433/ السـة: 213يـظر: مجؾة إستاذ/ العدد:  (2)

 .  168وأثرها يف بـاء الؿجتؿع/ د. طباس طؾل حؿقد العبقدي/ 
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َس »: : ولؼقلف [32:الؿائدة] (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ـْ َكػَّ َم

َس اهللُ َطـُْف ُكْرَبًة مِ  ْكَقا، َكػَّ ـْ ُكَرِب الدُّ ـٍ ُكْرَبًة ِم ـْ ُمْمِم َر َط ـْ َيسَّ ـْ ُكَرِب َيْقِم اْلِؼَقاَمِة، َوَم

ِخَرةِ  ْٔ ْكَقا َوا َر اهللُ َطَؾْقِف فِل الدُّ ، وهذا العؿؾ مـ أجؾ إسفامات (1)«َطَؾك ُمْعِسرٍ، َيسَّ

الؼطاع الخقري يف تحؼقؼ حاجقات حػظ الـػس: لِؿـا فقـف مــ التعـاون طؾـك البـر، 

لؾؿرضــك الؿحتــاجقـ مباشــرة، أو كان التبــرع  ســقاء كان التربع بــف والؿقاسـاة،

 . (2)هبا الؿعؿقلة بــف لؿصــارف الــدم وفــؼ الضــقابط الصــحقة

وذلؽ  تحؼقؼ لؾؿصؾحة الحاجقة، -يف حد ذاتف-إكشاء الؼطاع الخقري   -8

مـ  بػرضف آستؼرار آجتؿاطل: ٕن وجقد مـظؿات غقر حؽقمقة، يعد

الؿة والؿستؼرة، التل يسقد فقفا آحرتام الراسـخ خصائص الؿجتؿعات الؿس

بدورها مـ حقث إططاء  -مثاًل -فؼقام الؿمسسات الديـقة  :(3)لسـقادة الؼـاكقن

الـقطظ واإلرشـاد لؾؿقاصـقـ، يساطد طؾك صؼؾ الـػقس، وهتذيبفا مؿا يمدي 

 يستطقع كؾ مــ الغــل دوًرا كبقًرا فـل تخػـقض معـدٓت الجريؿة، ومـ ثؿ

 . (4)والػؼقـر العقش بلمـ وسالم، واستؼرار اجتؿاطل

                                                 

صحقح مسؾؿ/ مسؾؿ بـ الحجاج/ تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل/ دار إحقاء الرتاث  (1)

ْستِْغَػاِر/ َباُب َفْضِؾ 
ِ
َطاِء َوالتَّْقَبِة َوآ ْكِر َوالدُّ العربل/ بقروت/ د.ط/ د.ت/ كتاب الذِّ

ْجتَِؿاِع َطَؾك 
ِ
ْكِر/ حديث رقؿ: آ  . 2699تاَِلَوِة اْلُؼْرآِن َوَطَؾك الذِّ

 . 168يـظر: مجؾة إستاذ/  (2)

الؿـظؿات غقر   /http:// www.almotamar.netالعالؿ  الؿمتؿر كت مـ الـقؿـ إلـك (3)

/ 14م/ تاريخ الزيارة: 2113قق يقك 9الحؽقمقة يف القؿـ/ فقصؾ الصقيف/ تاريخ الـشر:

 مساء.  14:21م الساطة: 2118/ 6

/ 12/ العدد: 24يـظر: مجؾة جامعة دمشؼ لؾعؾقم آقتصادية والؼاكقكقة/ الؿجؾد:  (4)

 . 261م/ أهؿقة مـظؿات الؿجتؿع الؿدين يف التـؿقة/ د. أحؿد إبراهقؿ مالوي/ 2118

http://www.almotamar.net/
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 املبحث الرابع

 إصٓبو انؼًم اخلريي يف حتمٍك حبجٍبد انؼمم  
 

إن آيات الؼرآن الؽريؿ، وإحاديث الـبقية الشريػة، َتضع العؼؾ يف أرفع  

أن يؽقن الحػاظ طؾقف  -إًذا-اإللفقة طؾك اإلكسان، فال طجب  مؽاكة ضؿـ الـَّعؿ

حد الؿؼاصد الشرطقة الؽربى، التل ٓ يتصقر صالح اإلكسان بدون صالحفا، أ

استؼريـا مقارد الشريعة اإلسالمقة  إذا كحـ"يؼقل العالمة الطاهر بـ طاشقر: 

جزئقاهتا  الدالة طؾك مؼاصدها مـ التشريع، استبان لـا مـ كؾقات دٓئؾفا، ومـ

ق حػظ كظام إمة، واستدامة الؿستؼرة، أن الؿؼصد العام مـ التشريع فقفا، ه

الؿفقؿـ طؾقف، وهق كقع اإلكسان، ويشؿؾ صالحف صالح طؼؾف،  صالحف بصالح

، (1)"مقجقدات العالؿ الذي يعقش فقف وصالح طؿؾف، وصالح ما بقـ يديف مـ

مبقـًا كقػقة الحػاظ طؾك العؼؾ، وممكًدا أن اختاللف يػسد الحقاة الدكقا، فال تستؼقؿ 

طؼقل الـاس مـ أن  ومعـك حػظ العؼؾ: حػظ"كف، فقؼقل: لؾؿؽؾػ معقشة دو

يدخؾ طؾقفا خؾؾ: ٕن دخقل الخؾؾ طؾك العؼؾ، يمدي إلك فساد طظقؿ، مـ طدم 

التصرف، فدخقل الخؾؾ طؾك طؼؾ الػرد، مػض إلك فساد جزئل،  اكضباط

 .(2)"إمة أطظؿ ودخقلف طؾك طؼقل الجؿاطات، وطؿقم

إفراد  رة مػسدات العؼؾ يف هتديؿويظفر مـ كالم ابـ طاشقر خطق 

                                                 

 .273مؼاصد الشريعة اإلسالمقة/ ابـ طاشقر/  (1)

 .314 -313مؼاصد الشريعة اإلسالمقة/ ابـ طاشقر/  (2)
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والؿجتؿعات، فؽؾؿا طؿ اكتشارها وزادت فعالقتفا فدح شرها وَطُظؿ إفسادها 

لألسر، وتػؽقؽفا لؾؿجتؿعات: وٕن حػظ العؼؾ مؼصد  لؾعؼقل، وتدمقرها

شرطل كؾل، يؽقن الحػاظ طؾقف بجاكبل اإليجاب والسؾب واجًبا شرطقًّا، 

 الخقري لتحؼقؼ حاجقات العؼؾ يف أيت:  فقتؿحقر أهؿ مجآت الؼطاع

، بقاسطة يتلتك دور العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ حاجقات حػظ العؼؾ  

اإلكػاق والققػ طؾك الؿدارس، والؿعاهد، ودور العؾؿ، ومراكز الدطقة 

واإلرشاد، وتزويدها بؽؾ ما تحتاجف مـ الطاقات البشرية، والؿقارد الؿالقة، التل 

حقة مـ أداء الدور الؿـقط هبا، ويتحدد إسفام هذه الؿـابر تؿؽـ هذه الخاليا ال

مـ جاكب القجقد، وذلؽ مـ خالل  إول: العؾؿقة بحػظ العؼؾ مـ جاكبقـ:

العـاية بف برفده، تزويده بالعؾقم الديـقة والدكققية، التل ٓ غـك لؾعؼؾ الؿقضقطل 

فدامة، الؿـاوئة مـ جاكب العدم بتصديفا ومحاربتفا لألفؽار ال وأخر:طـفا، 

لؾديـ، والتل تعؿؾ طؾك كشر الػاحشة والرذيؾة بقـ صػقف الؿسؾؿقـ، فضاًل طـ 

تبصقر الشباب الؿسؾؿ بؽؾ ما مـ شلكف اإلضرار بعؼقلفؿ مـ الؿسؽرات 

.(1)والؿػرتات

ويـؿل الشعقر  إن العؿؾ الخقري يمدي إلك راحة الـػس والضؿقر، -2

التطقع يؼقي طـد إفراد  ـد مـ يتطقع: إذ إنبآطتزاز والػخـر والثؼـة بالـػس ط

الرغبة يف الحقاة، ويػعؿفؿ بإمؾ والثؼة بالؿستؼبؾ، حتك إكف يؿؽـ استخدام 

العؿؾ الخقري لؿعالجة إفراد الؿصابقـ بآكتئاب، والضقؼ الـػسل، والؿؾؾ: 

ٕن العؿؾ التطقطل يقلد الشعقر لدى همٓء بـلهؿقتفؿ، ودورهؿ يف تؼدم 

 . (2)جتؿع، الذي يعقشقن فقف، ورققف، وازدهارهالؿ

                                                 

 . 94يـظر: الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة/  (1)

 . 265يـظر: مجؾة جامعة دمشؼ لؾعؾقم آقتصادية والؼاكقكقة/  (2)
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مـ خالل  ويلتل حػظ الشريعة لؿصؾحة العؼؾ مـ جاكبل القجقد والعدم -3

إمر بالتعؾؿ، والحث طؾقف، وإكشاء الؿدارس، والؿعاهد: لتعؾقؿ أبـاء الؿسؾؿقـ، 

وكػالة معؾؿقفؿ، وتدريبفؿ، وتلهقؾفؿ، وصباطة الؽتب، والؿؼررات، وتقفقر 

ت العؾؿقة الؿتخصصة، وإجراء البحقث، والدراسات، التل تسفؿ يف الؿجال

الـفقض بالؿستقى التعؾقؿل، بؿا يتـاسب مع الؿستجدات الؿعاصرة، إضافة إلك 

طؼد ممتؿرات، وكدوات ومؾتؼقات طؾؿقة، وورش العؿؾ يف مقاضقع مدكقة، 

ض أهؿ واجتؿاطقة، وثؼافقة متـقطة: لدراسة قضايا الدطقة والدطاة، واستعرا

الؿعققات، التل تقاجف الخطاب الديـل الؿعاصر، وتصحقح الؿفددات العؼؾقة، 

والػؽرية الؿختؾػة، والرد طؾقفا، وبقان زيػفا، وطدم جدواها يف الحقاة 

 آجتؿاطقة.

والعؿؾ طؾك تدريبفؿ، وتلهقؾفؿ،  آهتؿام بالشباب مـ الجـسقـ، -4

ؼ هنضة الؿجتؿع: وذلؽ: ٕن وتعؾقؿفؿ، ورفع القطل لديفؿ بؿا يسفؿ يف تحؼق

تؾؽ  تبـل أفؽار مـحرفة، أو مشقشة، تجعؾ الؿتبـل أداة سفؾة لتـػقذ متطؾبات

زطزطة إمـ  إفؽار الؿـحرفة طـ الجادة الشرطقة الرصقـة، مؿا يمدي إلك

آجتؿاطل: ٕن الؿسؾؿقـ ٓ يؿؽـ أن تستؼر أوضاطفؿ، وٓ تستؼقؿ حقاهتؿ، إٓ 

وققؿف، التل يـبغل أن تؿأل القطاء الباصـل لؾـػس الؿسؾؿة  الديـ يف ضؾ مبادئ

: وطؾقف فنن (1)السؾقؿ، وآطتؼاد الؿستؼقؿ بالؿعارف السامقة، والتغذية بالػؽر

 دور الؼطاع الخقري يف هذا الجاكب يتؾخص فؿا يؾل: 

                                                 

يـظر: أثر آكرتكت طؾل إمـ الػؽري/ الدكتقر طبد اهلل محؿد الققسل الشفري/ ورقة  (1)

كحق إسرتاتقجقة لألمـ الػؽري والثؼايف يف العالؿ (ة مؼدمة يف الؿؾتؼل العؾؿل طؾؿق

، الذي كظؿتف جامعة كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة/ كؾقة الدراسات )اإلسالمل

 . 2ه/ 1434 -12 -25 -23م الؿقافؼ: 2113 -11-31 -28اإلسرتاتقجقة/ بتاريخ: 
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غرس الؼقؿ والؿبادئ اإلكساكقة، التل تعزز روح آكتؿاء، والقٓء هلل، ثؿ  -أ

 ة، والقصـ.لألم

ترسقخ مػفقم الػؽر القسطل الؿعتدل، الذي تؿقز بف الديـ اإلسالمل  -ب

 الحـقػ.

تحصقـ أفؽار الـاشئة مـ التقارات الػؽرية الضالة، والتقجفات  -جـ

 الؿشبقهة. 

تربقة الػرد طؾك التػؽقر الصحقح الؼادر طؾك تؿققز الحؼ مـ الباصؾ،  -د

 والـافع مـ الضار.

الؿحبة، والتعاون بقـ إفراد، وإبعادهؿ طـ أسباب الػرقة، إشاطة روح  -ه 

 وآختالف.

ترسقخ مبدأ اإلحساس بالؿسمولقة تجاه أمـ القصـ، والحػاظ طؾك  -و

 .(1)مؼدراتف ومؽتسباتف

إن مصؾحة الػرد يف طـصر الؿحافظة طؾك العؼؾ تتعؾؼ بؿا يعرف يف العصر  

ـ وسائؾ، تساطد يف بـقاكف: إذ بدوهنا الحديث بإمـ الػؽري، وهق كبـاء ٓ بد لف م

لـ تتؿ طؿؾقة البـاء، بحقث ٓ يتحؼؼ إمـ الػؽري، إٓ بقسائؾ تشقده بطريؼة 

سؾسة، تحافظ طؾك دوامف وتطقره ورطايتف، وتعؿؾ طؾك متابعة مؽقكاتف، وتعديؾ 

 :ما يطرأ مـ أمقر وقضايا، وذلؽ طؾك الـحق أيت

طرف، والغؾق، واإلرهاب، والعـػ، محاربة تقارات اإللحاد، والت -أ

  .والقققف بحزم ضد كؾ تقارات اإلفساد الديـل، وآجتؿاطل، والػؽري

                                                 

 . 6يـظر: الؿصدر كػسف/  (1)
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التعرف طؾك آتجاهات الػؽرية والثؼافقة، التل تدب يف الصػ  -ب

آجتؿاطل، ومـاقشتفا، والتعريػ بالػرق بقـ اتجاهات الػؽر الؿستقرد 

 . الحؽقؿ بضقابط الشرع الؿتطرف، وبقـ آتجاه الصحقح الؿـضبط

آهتؿام بنحقاء الرتاث، وإبراز الؼقؿ اإلكساكقة، والجؿالقة فقف، والتشجقع  -جـ

 .الدراسة، والبحث طؾك

ترسقخ الؿػاهقؿ اإلكساكقة، والؼقؿ الحضارية، التل أبدطفا الؼدامك،  -د

  .الػرد صاكع وممسس دولة حضارية والؿعاصرون، حتك يؽقن

الم، ودحض كؾ ما يخالػفا مـ أفؽار مستقردة، وثؼافات شرح مزايا اإلس -ه

 مشبقهة. 

ًٓ لؼقلف تعالك: -و ڤ ڤ ) ترسقخ مـفج القسطقة وآطتدال، امتثا

، وتطبقؼ ذلؽ يف الحقاة، والسؾقك، والتصرفات، [143:البؼرة] (ڤ ڤ

 وآهنزامقة.  بعقًدا طـ الغؾق، والزيادة، والجػاء، والذوبان،

صطؾحات الشرطقة، وتـؼقتفا مـ الؿصطؾحات تصحقح الؿػاهقؿ والؿ -ز

الؿشبقهة والؿغؾقصة: ٕن الخؾط يف الؿػاهقؿ قد يؽقن سبًبا يف آكحراف 

بدطقى الجفاد، والقٓء  العؼؾل، وآكزٓق يف مزالؼ الغؾق، والتػجقر، والتدمقر

، مع بقان مققػ اإلسالم مـ اإلرهاب والتخريب، ومـ التؽػقر (1) والرباءة

مـفا، وتقطقة الؿجتؿع بإحؽام  وطقـف: لخطقرة الـتائج الؿرتتبة طؾك كؾبعؿقمف 

 .(2)الؿتعؾؼة بالجفاد، وضقابطف

                                                 

 .7 -6آكرتكت طؾل إمـ الػؽري/  يـظر: أثر (1)

 .11يـظر: الؿصدر كػسف/  (2)
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تؼقية القازع الديـل طؾك الؿستقى الػردي وإسري بالتـسقؼ مع  -حـ

 ممسسات الؿجتؿع. 

تؽثقػ الرتبقة اإليؿاكقة، والتقطقة بؿخاصر الغزو الػؽري طؾك العؼؾ  -ط

 . (1)اإلسالمل

إلك دور الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف  -يف هذا الؿساق-وتجدر اإلشارة  

الحػاظ طؾك الؿصالح الحاجقة، وبخاصة تؾؽ التل تتعؾؼ بجاكبفا العؼؾل:حقث 

جاء دورها يف الؿحافظة طؾقفا اكطالًقا مـ مبادئفا الؼقيؿة، وثقابتفا الؿتقـة، 

ا، وبؿا أن حػظ العؼؾ أحد وتطبقؼفا لؾشريعة اإلسالمقة، ومراطاة مؼاصده

الؿصالح الخؿسة، التل جاء الديـ بحػظفا وحؿايتفا، فؼد أخذت الؿؿؾؽة 

التدابقر الؿـاسبة لتحؼقؼ هذا الفدف، مـ جاكبقـ: الجاكب الققائل: وذلؽ بلخذ 

الػؽري قبؾ وققطف، والجاكب اإلجرائل العالجل:  إسباب القاققة مـ الخؾؾ

 فقؿا تـتفجفا مـ سقاسة، ؾ بعد وققطف: وذلؽبقصػ الدواء الؿـاسب لؾخؾ

هتدف إلك كشر القطل الصحقح، وذلؽ يف العـاية الؽبقرة بـشر الؽتاب الـافع، 

وإقامة الؿمتؿرات العؾؿقة، والـدوات الثؼافقة، ورفع مستقى التعؾقؿ، ومؽافحة 

 آٓف الؿدارس والجامعات، تـتشر يف ربقطفا لؿؽافحة إمقة، الجفؾ، ويؽػل أن

وصباطة الؿصحػ الشريػ، وآهتؿام بعؿارة الؿساجد، وتشجقع العؾؿاء 

والؿػؽريـ، والؿثؼػقـ، وإدباء، كؿا تظفر طـايتفا بالحػاظ طؾك العؼؾ  والدطاة،

لؾؿطبقطات، واإلطالم، وبالجفقد الؿباركة، التل يبذلفا  بؿا وضعتف مـ أكظؿة

  .يقمـا هذاإلك  -تعال العؾؿاء مـذ طفد الؿؾؽ طبد العزيز 

                                                 

يـظر: التدابقر الشرطقة الققائقة لحػظ العؼؾ/ كافذ ذيب أبق طبقدة/ إشراف: د. حسـ سعد  (1)

خضر/ رسالة ماجستقر يف الػؼف والتشريع/ كؾقة الدراسات العؾقا يف جامعة الـجاح 

 . 123 م/2111فؾسطقـ/ طام: -القصـقة/ كابؾس
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والتزام شرطف، ثؿ بؿا بذلتف مـ  -بػضؾ اهلل سبحاكف-وقد حؼؼت الؿؿؾؽة  

جفقد خقًرا كبقًرا، وكتائج حضارية مؿقزة يف هذا الؿضؿار، مؿا كان أكؿقذًجا 

 .(1)يؼتػل يف الحػاظ طؾك إمـ العؼؾل

وما تؼدم مـ الـؼاط، تدرج العؿؾ الخقري ضؿـ الػضاءات القاسعة: لتـػقذ  

برامج متؽامؾة يف مجال الرطاية، والتـؿقة آجتؿاطقة، بؿا يحػظ العؼؾ مـ القققع 

 يف براثـ اإلفساد. 

 

 

                                                 

 . 11يـظر: أثر آكرتكت طؾل إمـ الػؽري/  (1)
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 املبحث اخلامس

 إصٓبو انؼًم اخلريي يف حتمٍك حبجٍبد ادلبل
 

الؿال طصب الحقاة، وكؾ مشروع حقايت، يػتؼر إلك حاجات، وهذه  

الرجال، والؿصالح الحاجقة بلكقاطفا  الحاجات، ٓ تخؾق مـ إكػاق الؿال، وجفد

الخؿسة، تػتؼر إلك حاجات متعددة، تتـاسب صرًدا مع حجؿ مشروطاهتا، وَوْفًؼا 

لذلؽ، يتـاول هذا الؿبحث أهؿ أكشطة الؼطاع الخقري يف تحؼقؼ حاجقات الؿال 

 وذلؽ طؾك ضقء ما يليت:

وذوي  تؼديؿ الدطؿ الؿالل والعقـل، والؼروض لؾؿحتاجقـ، -1

قاجات الخاصة، وأصحاب الؿشاريع الصغقرة، وتؼديؿ خدمات التدريب آحت

لؾؿرأة يف طدة مجآت: الخقاصة، والتػصقؾ، والتطريز، والحاسب ألل، 

واإلسعافات إولقة، والتدبقر الؿـزلل، وإشغال القدوية، وكؼش الحـاء، وتػؼد 

، ورطايتفؿ، الػؼراء، والؿساكقـ، ومساطدهتؿ، وكػالة إيتام، وتربقتفؿ

وتعؾقؿفؿ، كؾ هذه مـ أجؾ إسفام العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ الؿصالح الحاجقة يف 

 .(1) الؿجال الؿالل

بتقفقر فرص  -يف إصار تؾبقة حاجقات الؿال-يسفؿ الؼطاع الخقري  -2

                                                 

/ يـاير 19/ الؿجؾد: 15يـظر: مجؾة إكدلس لؾعؾقم اإلكساكقة وآجتؿاطقة/ العدد:  (1)

م/ دور مـظؿات الؿجتؿع الؿدين يف تـؿقة الؿجتؿعات الؿحؾقة/ د.محؿد سالؿ 2115

 . 184 -183بـ جؿعان/ 

o  p 
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العؿؾ، وذلؽ مـ خالل ما يممـف مـ وضائػ لألفراد، باإلضافة إلك تلمقـف 

تعدد القضائػ يف الؼطاع الخقري وإدارهتا، حاجات العديد مـ العائالت، فت

يحتاج إلك قراء، وممذن، وخادم، وخطقب، ومدرس، وإمر  -مثاًل -فالؿسجد 

 ًٓ يؽرب بالـسبة لؾؿمسسات التعؾقؿقة، أو الصحقة، فقممـ الؼطاع الخقري رزًقا حال

، كؿا يػتح العؿؾ الخقري الباب أمام جؿاطة مـ (1)لؾباحثقـ طـ العؿؾ

ـ يف إطؿال: إذ إن مـ الؿبادئ آقتصادية الفامة، أن التخصص الؿتخصصق

ًٓ خقرية مخصصة لإلصعام،  يرفع اإلكتاجقة، ويزيد آبتؽار، وبؼدر ما كجد أطؿا

وأخرى لإليقاء، وثالثة لؾتعؾقؿ، ولؾعالج الطبل، وجدكا أكاًسا متخصصقـ يف تقفقر 

يؿ التعؾقؿ، والخدمات الطبقة، الغذاء، وآخريـ يف تدبقر اإلسؽان، وغقرهؿ يف تؼد

ثؿ كجد أن همٓء وهمٓء يتـافسقن مـ خالل اإلبداع والتطقير، إمر الذي يعقد 

، ما يعزز (2)طؾك العؿؾ الخقري، وطؾك الػؼراء الذيـ يعقشقن مـف بالخقر الؽثقر

الؼقل: إن إكشاء الؿمسسات الخقرية الؿتخصصة يف الؿجآت الؿختؾػة، سقعؿؾ 

خربات يف هذه الؿجآت، وهق ما يقفر استؿرارية واستؼراًرا لفذه  طؾك تقفقر

الؿـشآت، ويقفر طـاصر ممهؾة يف الؿجتؿع، يؿؽـ اإلفادة مـفا يف مجآت 

 . (3)أخرى

تعترب هذه الـؼطة مـ أكرب إكجازات الؼطاع  تخػقػ إطباء الؿالقة لؾدولة: -3

                                                 

اف اإلسالمقة/ اكتصار طبد الجبار مصطػك الققسػ/ إشراف: الؿؼاصد التشريعقة لألوق (1)

/ رسالة ماجستقر يف الػؼف وأصقلف/ كؾقة الدراسات العؾقا/ 92د. العبد خؾقؾ أبق طقد/ 

 م. 2117الجامعة إردكقة/ 

 . 92يـظر: الؿؼاصد التشريعقة لألوقاف اإلسالمقة/  (2)

/ 2ة آجتؿاطقة/ د. فماد طبد اهلل العؿر/ طيـظر: إسفام الققػ يف العؿؾ إهؾل والتـؿق (3)

 . 93م/ 2111 -1432إماكة العامة لألوقاف/ الؽقيت/ 
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لقة، حقث تؼقم الدولة يف الخقري يف تحؼقؼ الؿصالح الحاجقة مـ الـاحقة الؿا

الغالب بػرض الضرائب كؿقرد أساسل لؾخزيـة: لتتؿؽـ مـ تـػقذ سقاستفا 

 الؿالقة لإلكػاق طؾك الؿشاريع العامة. 

والققػ طؾك إغراض التعؾقؿقة، والصحقة، والدفاطقة، ومشاريع البـقة  

قازكة العامة، إساسقة، يساطد طؾك تؼؾقؾ اإلكػاق العام لؾدولة، مؿا يعـل أن الؿ

ستحؼؼ بعض التقفقر يف مقاردها، وبالتالل إذا كان هـاك طجز يف الؿقزاكقة، أو 

ديقن سقعـل تراجع العجز، واكخػاض الديقن، أما إذا لؿ يؽـ هـاك طجز، فنن 

الؼطاع الخقري سقساطد طؾك إطادة تقجقف الػائض مـ مقارد الؼطاع العام إلك 

ل ترفع مـ معدٓت الـؿق آقتصادي، بعض الؿشروطات آستثؿارية، الت

، ويدل طؾك ذلؽ ما روي أن طؿر بـ (1)وتساطد بدورها طؾك تحؼقؼ التـؿقة

قد امتـع مـ قسؿة إراضل الؿػتقحة َطـقة يف طفده طؾك طؿقم  ڤالخطاب 

ًٓ مـ تقزيعفا غـقؿة طؾك الػاتحقـ، وقال مدافًعا طـ مققػف:  إذا "الؿسؾؿقـ بد

وأرض الشام، فؿا تسد بف الثغقر، وما يؽقن لؾذرية وإرامؾ قسؿت أرض العراق 

أرأيتؿ هذه الثغقر، ٓ "، وقال أيًضا: "هبذا البؾد وبغقره مـ أرض الشام والعراق؟

بد لفا مـ رجال يؾزمقهنا، أرأيتؿ هذه الؿدن العظام كالشام والجزيرة والؽقفة 

ء طؾقفؿ، فؿـ أيـ والبصرة ومصر، ٓ بد مـ أن تشحـ بالجققش ودوام العطا

 .(2)"يعطك همٓء إذا قسؿت إرضقن؟

بالققػ العام، وهق أهؿ صادرات  ڤوهؽذا استعان طؿر بـ الخطاب  

                                                 

 .92يـظر: الؿؼاصد التشريعقة لألوقاف اإلسالمقة/  (1)

الخراج/ أبق يقسػ يعؼقب بـ إبراهقؿ إكصاري/ تحؼقؼ: صف طبد الرءوف سعد ،  (2)

 . 36/ د.ط/ د.ب/ د.ت/ وسعد حسـ محؿد/ الؿؽتبة إزهرية لؾرتاث
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 . (1)الؼطاع الخقري: لزيادة اإليرادات العامة لؾدولة، وإكػاقفا يف الؿصالح العامة

إن مـ أطظؿ إسفام الؼطاع الخقري يف تحؼقؼ  التؼؾقؾ مـ مشؽؾة البطالة:  -4

حاجقات الؿال، ققامف بؿحاربة تؾؽ الظقاهر، التل تجسد آثار البطالة بؽثرة 

الؿتسقلقـ طؾك الطرقات، ويف الؿعاكات الشديدة، التل يعقشفا العاصؾقن طـ 

العؿؾ، وتتضح خطقرهتا أهنا تحقل السؽان مـ مقارد بشرية طؾقفا أن تؾعب 

ا يف مسقرة التطقر الدور الؿطؾقب يف اإلكتاج إلك مجرد أطداد، تشؽؾ طائؼً 

والتؼدم، ولتضػل طؾك الؿجتؿع الؿزيد مـ التخؾػ والرتاجع، ويعالج الؼطاع 

الخقري هذه الؿشؽؾة، والحد مـ آثارها طرب الؿعالجة الؿباشرة: وذلؽ مـ خالل 

ما تستخدمف الؿمسسات الخقرية مـ إطداد القد العامؾة يف مختؾػ أطؿال 

 طـ الخدمات اإلكتاجقة، والتقزيعقة، بؿا يسفؿ اإلشراف والرقابة واإلدارة، فضاًل 

، والؿعالجة غقر الؿباشرة: (2)يف تشؽقؾ صؾب كبقر طؾك إيدي العامؾة بالؿجتؿع

حقث يسفؿ العؿؾ الخقري يف تحسقـ كقطقة ققة العؿؾ بالؿجتؿع: لؿا يقفره مـ 

كتاجقة فرص تعؾؿ الؿفـ والؿفارات، مؿا يرفع مـ الؽػاءة الؿفـقة، والؼدرات اإل

 .(3)لأليدي العامؾة

ٕن مؼصقد الشريعة إطظؿ مـ  إقامة مصؾحة ضعاف الؿسؾؿقـ: -5

التربطات وإطؿال الخقرية هق إقامة مصالح ضعاف الؿسؾؿقـ، وقضاء 

حقائجفؿ، التل ٓ تستؼقؿ حقاهتؿ العادية إٓ بتؿامفا، وٓ يبؾغ هذا الؿؼصد تؿامف، 

ل، وبصقرة دائؿة وطامة: حقث يستؿر معفا إٓ إذا كان اإلكػاق بؿؼادير لفا با

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ) اإلكػاق بؿؼادير متؿاثؾة يف سائر إوقات، قال تعالك:

                                                 

 . 93الؿؼاصد التشريعقة لألوقاف اإلسالمقة/  (1)

 . 93يـظر: الؿصدر كػسف/  (2)

 .94يـظر: الؿؼاصد التشريعقة لألوقاف اإلسالمقة/  (3)
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: ٕن دوام اإلكػاق وطؿقمف، ٓ يحصؾ إٓ ببذل الػاضؾ [219:البؼرة] (ېئ

 .(1)طؾك حاجات الؿـػؼقـ، فال يشؼ طؾقفؿ، وٓ يتخؾػ طـ ذلؽ أحد

وهبذا "يف تػسقر هذه أية:  اشقر قال العالمة الشقخ الطاهر بـ ط 

يحصؾ التعؿقؿ والدوام باإلكػاق مـ الػاضؾ طؾك حاجات الؿـػؼقـ، فحقـئذ ٓ 

يشؼ طؾقفؿ، فال يرتكف واحد مـفؿ، وٓ يبخؾقن بف يف وقت مـ أوقاهتؿ، وهذه 

، وإقامة لفذا الؿؼصد، جعؾ اهلل بعض (2)"حؽؿة بالغة، وأصؾ اقتصادي طؿراين

ا لف يف أمقال أصحاب الػضؾ: لقعقدوا هبا طؾك الؿحتاجقـ،  وجقه اإلكػاق حؼًّ

ويدفعقا هبا ضرورات الؿضطريـ: فؽاكت مـ باب القاجبات: كالزكاة، والـذور، 

ا كاكت تؾؽ القاجبات قد ٓ تػل بحاجات ذوي الحاجات، كدب  والؽػارات، وَلؿَّ

الؿؼصقد إطظؿ،  الشرع الؽريؿ إلك جؿؾة مـ التصرفات: لتؽقن طقًكا طؾك إقامة

ًٓ لفقئتف، وإتؿاًما لـػقذه: وٕجؾ هذا شرطت إطؿال الخقرية،  واستؽؿا

كإوقاف، والقصايا، والعقاري، والصدقات، والفدايا، والضقافات، والؿسامحة 

ببعض إطقاض، وجؿقع أكقاع التربطات، جاطاًل الؿصؾحة العاجؾة يف هذه 

هؿ أحقج إلقفا يف دار الغرور، بقـؿا جعؾ التصرفات لؾؼابؾقـ الؼابضقـ، الذيـ 

الؿصؾحة أجؾة لؾباذلقـ الؿـػؼقـ، الذيـ هؿ أحقج إلقفا يف دار الؼرار: فالعؿؾ 

هق  -بغض الـظر طؿا يعرض لف مـ مؼاصد الؿتربطقـ-الخقري يف حد ذاتف 

مصؾحة واضحة لؿا فقف مـ الصؾة، وإحداث الؿقدة بقـ الؿعطل والؿعطك لف، 

                                                 

مؼاصد الشريعة الخاصة بالتربطات والعؿؾ الخقري/ د. طز الديـ بـ زغقبة/ بحث مؼدم  (1)

ل الثالث/ دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل يف ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقج

 .5م/ 2118يـاير  22-21مـ الػرتة:

هـ/ 1984التحرير والتـقير/ محؿد الطاهر بـ طاشقر/ الدار التقكسقة لؾـشر/ تقكس/  (2)

 . 351/ 2د.ط/ 
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ؾفقف، وإغـاء الؿحتاج، وإقامة كثقر مـ مصالح الؿسؾؿقـ، وتسديد وإغاثة الؿ

، وتليقًدا لجاكب التربطات، والرتغقب فقفا، وإقامة لؿسؾؽ (1)ضروراهتؿ العامة

تؽثقرها، جعؾت الشريعة التصرفات الؿتعؾؼة هبا مـ إطؿال، التل ٓ يـؼطع ثقاهبا 

ـْ إَِذا مَ »بعد الؿقت، فؼد جاء يف الحديث الصحقح:  اَت اإِلْكَساُن اْكَؼَطَع َطَؿُؾُف إَِّٓ ِم

 .(2)الحديث«َثالٍَث: َصَدَقٌة َجاِرَيٌة...... 

وبـاء طؾك هذا الؿعـك، ورطاية لؿؼصده، ُقدح يف طدالة مـ يتصػ بآقتدار  

واإلمساك طـ اإلكػاق يف وجقه الرب والخقر مع وجقد الزائد طـ حاجتف مـ 

 . (3)"ؼقل العؾؿاء: الشح قادح يف العدالةي"إمقال، قال القكشريسل: 

إسفام الؼطاع الخقري يف تحؼقؼ حاجقات الؿال  -بشؽؾ جؾل-يتضح  -6

 مـ خالل تػعقؾف لؾتـؿقة آقتصادية، وذلؽ َوْفؼ إبعاد أتقة: 

مؽافحة ضاهرة الػؼر بتؼـديؿ الؿسـاطدات الؿالقـة الؿباشرة، أو طـ صريؼ  -أ

مباشر، أو غقر مباشر مـ خـالل تـؿقـة مفارات تؼديؿ الخدمات لؾػؼراء بشؽؾ 

الػؼراء طـ صريؼ التعؾقؿ والتثؼقػ والتلهقؾ: ٕن الػؼر مقلد الثقرات والجريؿة: 

حقـث تشقر الدراسات إلك أن أغؾب مرتؽبل الجريؿة، يـحدرون مـ أسر 

 . (4)فؼقرة

أن الؼطاع الخقري قادر طؾك تؼديؿ خدمات بجقدة طالقة، وبتؽؾػة أقؾ   -ب

                                                 

 . 8يـظر: مؼاصد الشريعة الخاصة بالتربطات والعؿؾ الخقري/  (1)

لرتمذي/ تحؼقؼ: بشار طقاد معروف/ دار الغرب اإلسالمل/ بقروت/ ســ الرتمذي/ ا (2)

 .1376م/ د.ط/ باب يف الققػ/ حديث رقؿ: 1998

الؿعقارب الؿعرب/ القكشريسل/ وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة لؾؿؾؽة الؿغربقة/  (3)

  .132/ 7م/ د.ط/ 1981-هــ1411الرباط/ 

 . 261والؼاكقكقة/  مجؾة جامعة دمشؼ لؾعؾقم آقتصادية (4)
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مـ الـاحقة آقتصادية مؿا لق قامت هبا الحؽقمة، وٓ سقؿا يف الـدول الـامقـة، 

 التـل تعـاين حؽقماهتا طادة مـ البقروقراصقة، وارتػاع التؽالقػ يف تـػقذ الؿشاريع:

الؿـظؿـات غقـر الحؽقمقة، تسعك لؾتـافس لؾحصقل طؾك دطؿ وتؿقيؾ، ومـ  ٕن

ـك تؼديؿ خدمة مؿتازة بتؽؾػة أقؾ، فضاًل طـ ثؿ: فنهنا تحاول إثبات قدرهتا طؾ

الؼطاع الخقري، تؽـقن طـادة مقجقدة يف الؿجتؿع الؿحؾل، أي قريبة  ذلؽ، فنن

 .(1)(35الـاس، ومـ هـا، تؽـقن أكثـر درايـة باحتقاجـات الؿجتؿع) مـ

كثقر مـ أطؿال الخقر التل تمدي إلك تؼديؿ إطاكات مباشرة، أو غقر  تعد -ج

بؿـزلة طؿؾقة إلطادة تقزيع الدخؾ،  -مثاًل -ػؼراء، كالزكاة والصدقات مباشرة لؾ

أو طؿؾقة إلطادة تقزيع الثروة بـقـ فئـات الؿجتؿع، وهذا بدوره، يعؿؾ طؾك 

تخػقػ الػجقة بقـ الطبؼات، وتحقيؾ جزء مـ إمقال مـ الػئات إكثر ادخاًرا 

ؿ الـؿـق آقتصادي مـ خالل إلك الػئات إكثر استفالًكا، وهذا بحد ذاتف، يدط

 .(2)مضاطػ آستفالك

ومـ خالل ما سبؼ، يتبقـ أن الؼطاع الخقري يسفؿ يف تحؼقؼ حاجقات الؿال  

مـ خالل العديد مـ الؼـقات آقتصادية، التل تممـ لإلكسان تقفقر حاجاتف 

ح الؿالقة، وأن يف حالة استثؿار أمقال الجؿعقات، والؿـظؿات الخقرية، فنن شرائ

اجتؿاطقة كثقرة، ستستػقد مـف، وذلؽ مـ خالل إتاحة فرص طؿؾ لعدد كبقر مـ 

 العاصؾقـ طـ العؿؾ، بؿا يؾبل احتقاجاهتؿ الؿالقة. 

                                                 

الؿـظؿات غقر / http:// www.almotamar.netالعالؿ  الؿمتؿر كت مـ الـقؿـ إلـك (1)

/ 15/ تاريخ الزيارة: 2113/ 6/ 9الحؽقمقة يف القؿـ/ فقصؾ الصقيف/ تاريخ الـشر: 

 ضفًرا. 14:11م/ الساطة: 2118/ 16

م/ اقتصاديات الزكاة 2117أكتقبر  7/ 13519صحقػة الرأي إردكقة/ العدد:  (2)

 والصدقة/ خالد القزين. 
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 املبحث السادس

 إصٓبو انؼًم اخلريي يف حتمٍك حبجٍبد انُضم 
 

حػظ الـقع اإلكساين طؾك إرض بقاسطة التـاسؾ، ذلؽ ": بحػظ الـسؾيراد 

وأما إن أريد .. .م، يسعك إلك استؿرار الؿسقرة اإلكساكقة طؾك إرضأن اإلسال

.. فقؽقن حػظ الـسب هبذا الؿعـك .بحػظ الـسب حػظ اكتساب الـسؾ إلك أصؾف

 .(1)"بالـظر إلك تػؽقؽ جقاكبف مـ قبقؾ الحاجل

وإذا كان تشريع كظام الزواج يضؿـ استؿرار الـسؾ، والحػاظ طؾقف، ويضؿـ 

ؿع وبؼائف، بشؽؾ يضؿـ فقف كؾ فرد مـفؿ حؼققف وواجباتف، وأن الؿجت استؼرار

وإسرة بالشؽؾ الذي حدده اإلسالم جدير بالحػاظ طؾك  تـظقؿ الحقاة الزوجقة

التعارف والتـاصر طؾك إحقاء الديـ: فنن  إكساب أن تختؾط اختالًصا يبطؾ معف

ـسؾ، تتؾخص يف إسفامات العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ الؿصالح الحاجقة يف حػظ ال

 أيت:

ومـ الحاجقات الؿتعؾؼة  :العـاية بتربقة الـشء وتعؿقؼ روابط إلػة -1

 بالحػاظ طؾك الـسؾ والـسب الحث طؾك العـاية بالـشء، فال يؽػل أن يؼقم

القالدان باإلكجاب: بؾ يجب طؾقفؿا رطاية أوٓدهؿ بعد القٓدة، واإلكػاق طؾقفؿ 

 ؼة إبقيـ، إلك جاكب إلزام اإلسالم القالديـلفؿ آستغـاء طـ كػ حتك يتحؼؼ

 إخالق السؾقؿة يف جق أسري صحل، تسقده إلػة بحسـ تربقة أوٓدهؿا طؾك

                                                 

 وما بعدها.  314مؼاصد الشريعة اإلسالمقة/ ابـ طاشقر/  (1)

o  p 
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ٕن مـ والؿحبة، بؿا يضؿـ لبـات صالحة، تـفض بالؿجتؿع، وتؽؿؾ بـاءه: 

معاين حػظ الـسؾ أيًضا رطاية القلد مـ قبؾ إسرة بخاصة، ومـ قبؾ الؿجتؿع 

امة رطاية تؿتد يف الزمان مـ لدن القٓدة: بؾ مؿا قبؾفا حتك آطتؿاد طؾك بصػة ط

الـػس بالبؾقغ، وتؿتد يف الؽقػ لتشؿؾ تؾبقة الحاجات الؿادية الضرورية لؾـؿق 

السقي، والرتبقة الـػسقة وإخالققة والػؽرية، التل يؽقن هبا الػرد صالًحا 

تدخؾ تحت مسؿك حػظ الـسؾ، إذ مصؾًحا، ففذه الرطاية بلبعادها الؿختؾػة، 

بدوهنا يؽقن هذا الـسؾ طرضة لؾقهـ الجسؿل والـػسل والػؽري، وهق ما يػضل 

 .(1)إلك القهـ آجتؿاطل

إن اإلسالم،  :قطع صرق الػساد إخالقل بالرتبقة طؾك إخالق الحسـة -2

حرم أكقاًطا مـ الشذوذ إخالقل، كالزكا والؾقاط وكحقهؿا، ولقحػظ أفراد 

لؿجتؿع مـ القققع يف هذه الؿخاصر، ولضؿان تحؼقؼ إهداف السامقة لؾعالقة ا

اإلكساكقة، ولتستبعد الؿؿارسات الػقضقية لؾعالقات بقـ الجـسقـ، شرع طدة 

الػساد إخالقل، ووضع أحؽاًما احتقاصقة وقائقة، ترفع  تشريعات تؼطع صرق

ك القصقل إلك الؿحظقر، التل تمدي إل مستقى إخالق، وتؿـع وسائؾ اإلثارة،

 فشرع الزواج. 

وبؿا أن الزواج مشروع لؾحػاظ طؾك بؼاء الـسؾ، وكذلؽ وسقؾة لؾؿحافظة  

وسقؾة لؾؿحافظة طؾك  -أيضا-طؾك إكساب مـ آختالط، كؿا أن الزواج 

الؿجتؿع مـ شققع البغاء والزكا والؾقاط والسحاق والشذوذ، تؾؽ إمراض التل 

الؿصؾحة الحاجقة تؼتضل مساطدة الشباب طؾك الزواج،  هتدم الؿجتؿع: فنن

وذلؽ مـ خالل الؼطاع الخقري، وذلؽ ٕن أول مراتب حػظ الـسؾ، هق إكجاب 

الذرية ٓستؿرارية الؿجتؿع يف التجدد ولؿحافظتف طؾك ققتف: ولذا جاءت الشريعة 

                                                 

 . 165حػظ الـسؾ/ مجفقل الؿملػ/ مـ دون معؾقمات الـشر/  (1)
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 اإلسالمقة يف سبقؾ حػظ الـسؾ مـ هذه الجفة، تشرع لإلكجاب بالطؾب، ولؿ

ترتك أمره طػًقا، يرهتـ بالرغبة الذاتقة، حتك وإن كاكت الرغبة فطرية، فتؾؽ الرغبة، 

قد تطرأ طؾقفا صقارئ تضعػفا، أو تحقد هبا طـ صبقعتفا، فقمدي ذلؽ إلك خطر 

، مـ أجؾ ذلؽ، حث اإلسالم طؾك كػالة (1)اكؼطاع الـسؾ، واكدثار الؿجتؿع

 إيتام ورطايتفؿ. 

ث إكف مـ أبرز مؼاصده، إثبات الـسب: إذ بف تعرف اإلشفار بالزواج: حق -3

العالقة الزوجقة بشققطفا بقـ الـاس، ويعرف بالتالل أن الـسؾ الؿتليت مـف إكؿا هق 

ا غقر معروف طـد الـاس،  مـتسب إلك ذيـؽ الزوجقـ: ولؽـ لق كان الزواج سرًّ

قبؾ الؿحقط  فنن ذلؽ قد يمدي إلك أن يـؽر كسب الـسؾ الؿتليت مـف إلك أبقيف مـ

آجتؿاطل، الذي يعقشان فقف، حتك وإن كان الـسب يف ذاتف صحقًحا، إذ ٓ تعؾؿ 

بقـفؿا طالقة زوجقة، وما يرتك إثر السؾبل طؾك الـسؾ مـ الـاحقة الـػسقة 

: ولذلؽ فنن مساطدة الؼطاع الخقري طؾك الزواج، والحث طؾقف، (2)وآجتؿاطقة

ـ إطباء الؿالقة، التل ترهؼ كاهؾفؿ، وتمدي إلك وتبصقر الـاس بلهؿقة التؼؾقؾ م

العزوف طـ الزواج، وطؿؾ هقئات الؼطاع الخقري طؾك اإلسفام يف كػؼات الزواج 

لؾػئات الؿعقزة، وإقامة حػالت الزواج الجؿاطل، مـ خالل إمقال الققػقة، 

كافة والصدقات التطقطقة، التل أصؾؼ الؿتربطقن هبا جفات آكتػاع هبا: لتشؿؾ 

سبؾ الخقر، وتؼديؿ قروض ومـح لؾـراغبقـ بـالزواج )كؿا هق الحال يف كؾ مـ 

 .(3))كؼابة الؿفـدسقـ إردكققـ، والبـؽ اإلسالمل إردين

 

                                                 

 . 167حػظ الـسؾ/  (1)

 . 172حػظ الـسؾ/  (2)

 . 94يـظر: الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة/  (3)
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 مساطدة الؿعقزيـ والؿحتاجقـ طؾك الزواج: وذلؽ بتعريس -4

الؿستضعػقـ مـ الرجال والـساء والؿؽػقفقـ: ومـ ذلؽ ما قام بف بعض 

ـ خدمة هذه الضرورة بتقفقر دور مخصصة ٓستؼبال العروس حقـ الؿحسـقـ م

ٓ تجد مؽاًكا تؼقؿ فقف طرسفا، ومـ جؿؾة ذلؽ ما وجد بؿديـة فاس قصر يحؿؾ 

اسؿ دار الشققخ، ُأِطدَّ لتعريس الؿؽػقفقـ، الذيـ ٓ سؽـ لفؿ، فؽؾؿا اقرتن 

 
ّ
يؾقؼ بالعريس، كػقػ بـظقرتف، أقاما هبا مراسقؿ الزفاف إلك جاكب ثقاب وحؾل

وكان الفدف الرئقس مـ هذا العؿؾ الخقري الققػل، هق تحصقـ الشباب الذيـ ٓ 

يجدون قدرة طؾك إقامة العرس، وحثفؿ طؾك الؿبادرة إلك الزواج مـ خالل تؼديؿ 

الؿساطدات آجتؿاطقة، إضافة إلك أربعة دور وقػقة مخصصة لسؽـك الضعػة 

وٓ يتحصؾقن طؾك سؽـ، يتسع لفذه الؿتقسطقـ، الذيـ يريدون التزوج، 

 .(1)الؿـاسبة، وقد جفزت كؾ واحدة مـفا بالػرش وإثاث الالئؼ بقلقؿة التزويج

مـ وقػ  -قديؿا-ويف هذا السقاق، تػقد الؿصادر ما كان يف الؼطر التقكسل  

 .(2)خصص ريعف لتزويج بـات الػؼراء، والقتقؿات

ثؾ يف مساطدة الشباب طؾك وإذا كان حػظ الـسؾ مـ جاكب القجقد، تؿ 

الزواج تحؼقًؼا لؿؼصد تؽثقر سقاد إمة: فنن إصالح ذات البقـ، وطالج 

الؿشؽالت آجتؿاطقة، التل تؼع بقـ إزواج، أسفؿ يف حػظ هذه الضرورة يف 

 شؼفا العدمل. 

وتقرد الؿصادر ما كان شائعا يف مديـة )مراكش(، كؿا يف غقرها، ممسسة )دار  

لتل تعترب مؾجل، لالئل حصؾ بقـفـ، وبقـ أزواجفـ خالف، فقؼؿـ هبا الثؼاف(، وا

                                                 

 ، وما بعدها. 134/ 1يـظر: الققػ يف الػؽر اإلسالمل  (1)

 . 136/ 1الؿصدر كػسف (2)
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آكالت شاربات إلك أن يزول ما بقـفـ، وبقـ بعقلتفـ مـ الـػقر، وطؾك )دار 

 .(1)الثؼاف( هذه أوقاف طديدة دارة

فؼد أسفؿت هذه الدار يف لؿِّ شؿؾ الؽثقر مـ إسر، التل يحصؾ فقفا الشـآن  

ذه الؿمسسة آجتؿاطقة أثرها آجتؿاطل يف إزالة الشحـاء بقـ الزوجقـ: فؽان لف

والؿساهؿة يف الحػاظ طؾك مصؾحة الـسؾ مـ الخطر الذي يتفدد أبـاء إسر مـ 

الضقاع بعد صالق الزوجقـ، أو تدمقر حقاهتؿ مـ خالل ما يؼع بقـ الزوجقـ مـ 

  .خالفات وخصقمات

طؿال الخقرية التطقطقة، ترتبط وبنمعان الـظر فقؿا سبؼ، كدرك جؾقًّا أن إ 

ارتباًصا وثقًؼا بحػظ الؿصالح الحاجقة الخؿسة، التل طؾقفا مدار اإلسالم، وجؿقع 

إديان السؿاوية، وأن إسفام العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ حػظ الـسؾ مطؾب 

حاجل، يجب آطتـاء بف، وما سبؼ تعد تطبقؼات مباشرة لحػظ الؿصالح الحاجقة 

 لؾـسؾ. 

 

 

                                                 

 . 141/ 1الؿصدر كػسف  (1)
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 اخلبمتخ ٔانزٕطٍبد
 

   :٘تتمدص أِي الٍتاٟج اليت تٕصمت إلّٗا الٕرقٛ يف اآلت 

أن العؿؾ الخقري قد وضع أسًسا تؽافؾقة وتعاوكقة هامة يف خدمة  -1

الؿجتؿع مـ كافة الـقاحل الديـقة والتعؾقؿقة، وآجتؿاطقة، والصحقة، واإلغاثقة، 

خالل دطؿ الجامعات، وتؼديؿ  والتـؿقية طؾك ضقء الؿصالح الحاجقة، وذلؽ مـ

الؿـح الدراسقة، وبرامج محق إمقة، وكػالة حؾؼات الؼرآن الؽريؿ، والدطاة 

الؿتػرغقـ، وإكشاء مراكز لؾؿعاققـ وذوي آحتقاجات الخاصة، وإكشاء دور 

لؾؿسـقـ والعجزة، وإقامة دور الرطاية آجتؿاطقة: لحػظ إصػال، وتلمقـ 

ة، وتؿؾقؽ الؿحتاجقـ الؿساكـ، وإغاثة الؿـؽقبقـ احتقاجات الػئة الؿعقز

والؿتضرريـ مـ الؽقارث والحروب، وتـظقؿ قافالت صبقة لؾؽشػ طـ 

 الؿحتاجقـ، والؿعقزيـ والػؼراء، وتؼديؿ طالجات متـقطة بالؿجان. 

أن إسفام العؿؾ الخقري يف هنضة الؿجتؿعات، وكشر إفؽار الصحقحة  -2

ًٓ متعددة: بغقة الـػع باطتباره طؿاًل ٓ يفدف إلك  الؽسب الؿادي، تتخذ أشؽا

العام والتـظقؿ الؿتـاسؼ، بؿا يؾبل الؿصالح الحاجقة، وذلؽ بالققػ طؾك 

الؿمسسات التعؾقؿقة، وتزويدها بالطاقة البشرية، والؿقارد الؿالقة، إلك جاكب 

 آهتؿام بالبشر، وتدريبفؿ، وتعؾقؿفؿ، ورفع القطل لديفؿ بؿا يسفؿ يف هنضة

 الؿجتؿع، وهل كؾفا تػرض آستؼرار آجتؿاطل. 

أن الؿشاريع والؿساطدات والربامج التـؿقية التل تؼقم هبا الؿـظؿات  -3

اإلكساكقة، أو الجؿعقات الخقرية، أو الؿمسسات اإلغاثقة، تحؼؼ مؼاصد الشريعة 

الحاجقة: ٕن العؿؾ الخقري يف حد ذاتف مصؾحة واضحة: لؿا فقف مـ الصؾة، 

o  p 
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ث الؿقدة بقـ الؿعطل والؿعطك لف، وإقامة كثقر مـ مصالح الؿسؾؿقـ، وإحدا

 وتسديد ضروراهتؿ العامة.

أن العؿؾ الخقري بحد ذاتف مؼصد طام مـ مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، لف  -4

أثره الػعال يف إقامة مصالح ضعاف الؿسؾؿقـ، وقضاء حاجّقاتف، وتقفقر فرص 

افة إلك تلمقـف حاجات العديد مـ العؿؾ، وتلمقـف وضائػ لألفراد، باإلض

 العائالت. 

أن استثؿارات العؿؾ الخقري تحؼؼ مؼصًدا شرطقًّا: لؿا يرتتب طؾقف مـ  -5

مصالح تعقد طؾك الجفات الؿـتػعة، بؿا يؾبل كػايتفؿ، واحتقاجاهتؿ بشؽؾ دوري 

ومستؿر، وثبت ذلؽ مـ خالل ما يؼقم بف الؼطاع الخقري مـ التؼؾقؾ مـ البطالة، 

ربتف الظقاهر التل تجسد آثار البطالة، والتخػقػ مـ الؿعاكات الشديدة، التل ومحا

يعقشفا العاصؾقن طـ العؿؾ، إلك جاكب إقامة مصؾحة الضعاف، وقضاء 

 حقائجفؿ، التل ٓ تستؼقؿ حقاهتؿ العادية إٓ بتؿامفا. 

أن العؿؾ الخقري، يـجح مـ خالل حسـ اكتؼاء واختقار الؽػاءات  -6

تؿتؾؽ الؽػايات إخالققة والعؾؿقة والعؿؾقة بؿا يزيد مـ فعالقة  البشرية التل

وططاء الؿمسسات والؿـظؿات الخقرية: لتحؼقؼ الؿصالح الحاجقة، وذلؽ ٕن 

إكػاق الؼطاع الخقري طؾك التعؾقؿ والصحة ومشاريع البـقة إساسقة يساطد طؾك 

 تؼؾقؾ اإلكػاق العام لؾدولة. 

 لقرقة بؿا يؾل: وبـاء طؾك ما سبؼ، تقصل ا

 ًٓ : التعريػ بنسفام العؿؾ الخقري يف حػظ الؿصالح الشرطقة بعامة، أو

والحاجقة بصػة خاصة يف مراحؾ التعؾقؿ الؿختؾػة، وذلؽ طـ صريؼ الؿـاهج 

الدراسقة، وإدراج الـصقص، التل تبقـ فضؾ التصدق والققػ طؾقف، وتاريَخ 

 ريخ والحضارة. بعض الؿمسسات الخقرية الرائدة يف مادة التا

: آهتؿام اإلطالمل بـشر ثؼافة العؿؾ الخقري بعامة، والؿصالح الحاجقة ثاكًقا
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بخاصة، وذلؽ مـ خالل الؿساحات اإلطالمقة، والؼقام بتعريػ الـاس بتؾؽ 

 اإلسفامات الخقرية وثؿارها، وآلقات الققػ طؾقفا، ويستؾزم ذلؽ أمقر مـفا:

الحاجقة الؿتعؾؼة بالعؿؾ الخقري، إحاصة الؿجتؿع بالؿصالح الشرطقة  -1

 والتل تػتؼر إلقفا: ٓتصالفا بالضروريات. 

طرض ثؿار العؿؾ الخقري والؿصالح الحاجقة، وتؿقز إسفاماهتؿا يف   -2

 خدمة الديـ، وآستؼرار آجتؿاطل والسقاسل. 

كشر أخبار العؿؾ الخقري، والؿصالح الحاجقة والؿشروطات العؾؿقة  -3

 طؾقفا.والبحثقة والدٓلة 

تؽثقػ الؾؼاءات والحقارات والؿـاسبات، التل تربز العؿؾ الخقري  -4

والؿصالح الشرطقة الحاجقة، وأكقاطفا، وصقغفا وكافة شموهنا الؿتعؾؼة بالؼطاع 

 الخقري. 

تخصقص مجالت، ومـابر طؾؿقة، تبحث يف فعالقات دور الؼطاع الخقري  -5

 يف تحؼقؼ الؿصالح الحاجقة. 

بر الدطقة بالحث طؾك اإلكػاق طؾك الؼطاع الخقري، وذلؽ : استثؿار مـاثالًثا

 مـ خالل بركامج، يؼقم طؾك ما يليت: 

خطب مـربية، تتـاول شلن الؼطاع الخقري بعامة، ودوره يف تحؼقؼ  -1

 الؿصالح الحاجقة، وكؿاذج تطبقؼقة لف. 

تركقز الؿقاقع الدطقية اإللؽرتوكقة طؾك الحث طؾك اإلكػاق لؿصؾحة   -2

 ظؿات وجؿعقات العؿؾ الخقري. ممسسات ومـ

تخصقص يقم سـقي، يطؾؼ طؾقف يقم )الحاجة(، يعـك فقف بالعؿؾ  -3

الخقري ورطايتف، ويدطك فقف إلك الؿشاركة بحؿؾة تربطات: وذلؽ لتسجقؾ أطؿال 

 خقرية جديدة، تعـك بشمون ذوي آحتقاج. 
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 فٓرس ادلظبدر ٔادلراجغ
 

 يـة لؾـشر الحاسقبل.الؼرآن الؽريؿ/ رواية حػص/ مصحػ الؿد

  :ٛأّٔلا: الهتب املطبٕع 

إسفام الققػ يف العؿؾ إهؾل والتـؿقة آجتؿاطقة/ د. فماد طبد اهلل  .1

 م. 2111 -1432/ إماكة العامة لألوقاف / الؽقيت/ 2العؿر/ ط

/ دار الؽتب العؾؿقة/ 1إشباه والـظائر/ تؼل الديـ السبؽل/ ط .2

 م/ د.ب. 1991 -هـ1411

لؿمتؿر الدولل لتطقير الدراسات الؼرآكقة/ كرسل الؼرآن الؽريؿ بحقث ا .3

 م. 2113/ 2/ 16 -ه1434/ 4/ 6 -وطؾقمف بجامعة الؿؾؽ سعقد 

التحرير والتـقير/ محؿد الطاهر بـ طاشقر/ الدار التقكسقة لؾـشر/  .4

 هـ/ د.ط. 1984تقكس/ 

هتذيب الؾغة/ محؿد بـ أحؿد بـ إزهري/ تحؼقؼ: محؿد طقض  .5

 م. 2111/ دار إحقاء الرتاث العربل/ بقروت/ 1طمرطب/ 

/ طالؿ الؽتب/ 1التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ/ الؿـاوي/ ط .6

 م.1991-هـ1411الؼاهرة/ 

الخراج/ أبق يقسػ يعؼقب بـ إبراهقؿ إكصاري/ تحؼقؼ: صف طبد  .7

وسعد حسـ محؿد/ الؿؽتبة إزهرية لؾرتاث/ د.ط/ د.ب/  ،الرءوف سعد

 د.ت. 

o  p 
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ي/ الرتمذي/ تحؼقؼ: بشار طقاد معروف/ دار الغرب ســ الرتمذ .8

 م/ د.ط.1998اإلسالمل/ بقروت/ 

شرح مختصر الروضة/ كجؿ الديـ الطقيف/ تحؼؼل: د.طبد اهلل طبد  .9

/ وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة وإوقاف والدطقة 2الؿحسـ الرتكل/ ط

 م. 1998 -ه1419واإلرشاد/ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية/ 

مراقل السعقد الؿسؿك )كثر القرود(/ محؿد إمقـ بـ الؿختار شرح  .11

الشـؼقطل/ تحؼقؼ: طؾل بـ محؿد العؿران/ دار طالؿ الػقائد/ د.ط/ د.ب/ 

 د.ت. 

الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة/ الجقهري/ تحؼقؼ: أحؿد طبد  .11

 م.1987 -  هـ1417/ دار العؾؿ لؾؿاليقـ / بقروت/ 4الغػقر ططار/ ط

ؿ/ مسؾؿ بـ الحجاج/ تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل/ صحقح مسؾ .12

 دار إحقاء الرتاث العربل/ بقروت / د.ط/ د.ت. 

/ مؽتبة 1طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة/ كقر الديـ بـ مختار الخادمل/ ط .13

 م. 2111 -هـ1421العبقؽان/ الرياض/ 

طؾؿ مؼاصد الشارع/ د. طبد العزيز بـ طبد الرحؿـ بـ طؾل بـ ربقعة/  .14

 م/ د.ن. ٢٠٠٢-ه1423اض/ / الري1ط

الغقاثل غقاث إمؿ يف التقاث الظؾؿ/ الجقيـل/ تحؼقؼ: طبد العظقؿ  .15

 هـ / د.ب 1411/ مؽتبة إمام الحرمقـ / 2الديب/ ط

الػؽر الؿؼاصدي، ققاطده وفقائده/ أحؿد الريسقين/ مـشقرات جريدة  .16

 م/ د.ط. 1999الزمـ/ 

/ العز بـ طبد السالم/ الػقائد يف اختصار الؿؼاصد أو الؼقاطد الصغرى .17
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 -ه 1416/ دار الػؽر الؿعاصر/ بقروت / 1تحؼقؼ: إياد خالد الطباع/ ط

 م. 1996

الؼامقس الؿحقط/ الػقروزآبادى تحؼقؼ: مؽتب تحؼقؼ الرتاث يف  .18

/ ممسسة الرسالة لؾطباطة والـشر والتقزيع/ بقروت/ 8ممسسة الرسالة/ ط

 م. 2115 -هـ 1426

إكام/ طز الديـ طبد العزيز بـ طبد السالم/ ققاطد إحؽام يف مصالح  .19

 -هـ 1414تحؼقؼ: صف طبد الرؤوف سعد/ دار الؽتب العؾؿقة/ بقروت/ 

 م/ د.ط. 1991

الؽؾقات، معجؿ يف الؿصطؾحات والػروق الؾغقية/ أبق البؼاء  .21

الؽػقي/ تحؼقؼ: طدكان درويش، ومحؿد الؿصري/ ممسسة الرسالة/ بقروت / 

 د.ط/ د.ت. 

 هـ.1414/ دار صادر/ بقروت/ 3رب/ ابـ مـظقر/ طلسان الع .21

/ دار إحقاء 1الؿخصص/ ابـ سقده/ تحؼقؼ: خؾقؾ إبراهؿ جػال/ ط .22

 . 3م / 1996هـ 1417الرتاث العربل/ بقروت/ 

الؿستصػك/ أبق حامد الغزالل/ تحؼقؼ: محؿد طبد السالم طبد  .23

 .1م/ 1993 -هـ 1413/ دار الؽتب العؾؿقة/ بقروت / 1الشايف/ ط

لؿصباح الؿـقر/ أحؿد بـ محؿد بـ طؾل الػققمل/ الؿؽتبة العؾؿقة/ ا .24

 بقروت/ د.ط / د.ب. 

معالؿ اإليؿان يف معرفة أهؾ الؼقروان/ أبق زيد الدباغ/ تحؼقؼ:  .25

د.محؿد إحؿدي أبق الـقر، ومحؿد ماضقر/ مؽتبة الخاكجل/ مصر/ 

 م. 1968
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اإلسالمقة  الؿعقارب الؿعرب/ القكشريسل/ وزارة إوقاف والشمون .26

 م/ د.ط. 1981-ه1411لؾؿؾؽة الؿغربقة/ الرباط/ 

الؿؼاصد الشرطقة طـد العالمة الشقخ محؿد إمقـ بـ محؿد الؿختار  .27

/ دار 1/ د. يقسػ مطر سالؿ الؿحؿدي / ط-جؿًعا ودراسة -الشـؼقطل

 م. 2115 -ه1436الؿقؿـة/ دمشؼ/ 

قر/ تحؼقؼ: مؼاصد الشريعة اإلسالمقة/ الشقخ محؿد الطاهر بـ طاش .28

 م. 2111 -ه1421/ دار الـػائس/ إردن/ 2محؿد الطاهر الؿقساوي/ ط

مؼاصد الشريعة وطالقتفا بإدلة الشرطقة/ د.محؿد سعد أحؿد مسعقد  .29

 م.2112 -ه  1423/ دار الفجرة/ الرياض/ 2الققبل/ ط

/ الدار 2الؿؼاصد العامة لؾشريعة اإلسالمقة/ يقسػ حامد العالؿ/ ط .31

 م.1994 -ه1415تاب اإلسالمل / الرياض / العؾؿقة لؾؽ

 مؼصد حػظ الـسؾ/ مجفقل الؿملػ/ جزء مـ كتاب.  .31

الؿقافؼات/ الشاصبل/ تحؼقؼ: أبق طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان/  .32

 م / د.ب. 1997هـ/ 1417/ دار ابـ طػان1ط

الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة/ وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة  .33

 هـ. 1427السالسؾ/ الؽقيت /  / دار2الؽقيتقة/ ط

مقسقطة كشاف اصطالحات الػـقن والعؾقم/ التفاكقي/ تحؼقؼ: د.  .34

/ مؽتبة لبـان كاشرون/ 1طؾل دحروج/ تعريب: د. طبد اهلل الخالدي/ ط

 م. 1996بقروت/ 

الققػ يف الػؽر اإلسالمل/ أ.محؿد بـ طبد العزيز بـعبد اهلل/ وزارة  .35

 م / د.ط. 1996 -ه1416لؿؿؾؽة الؿغربقة/ إوقاف والشمون اإلسالمقة / ا
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   ّٗا  الدٔرٖات: -ثاٌ

 . 13519صحقػة الرأي إردكقة/ العدد: .1

 . 3الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة/ العدد: .2

 . 213مجؾة إستاذ/ العدد: .3

 .5مجؾة إكدلس لؾعؾقم اإلكساكقة وآجتؿاطقة/ العدد: .4

 .2والؼاكقكقة/ العدد: مجؾة جامعة دمشؼ لؾعؾقم آقتصادية .5

  املرقٌٕات )الرشاٟن العمىٗٛ، ٔاملكاالت(: -ثالّجا 

. أثر اإلكرتكت طؾل إمـ الػؽري/ الدكتقر طبد اهلل محؿد الققسل 1

كحق إسرتاتقجقة لألمـ الػؽري (الشفري/ ورقة طؾؿقة مؼدمف الؿؾتؼل العؾؿل 

ػ العربقة لؾعؾقم إمـقة كؾقة ، التل كظؿتفا جامعة كاي)والثؼايف يف العالؿ اإلسالمل

 -25، 23م الؿقافؼ: 2113 -11-31، 28الدراسات اإلسرتاتقجقة بتاريخ: 

 . ـه1434 -12

. التدابقر الشرطقة الققائقة لحػظ العؼؾ/ كافذ ذيب أبق طبقدة/ إشراف: د. 2

حسـ سعد خضر/ رسالة ماجستقر يف الػؼف والتشريع/ كؾقة الدراسات العؾقا يف 

 م. 2111:فؾسطقـ/ طام -ـجاح القصـقة/ كابؾسجامعة ال

. مدى إدراك صالبات الدراسات العؾقا بجامعة أم الؼرى لؿجآت العؿؾ 3

سؿر بـت محؿد بـ غرم  :التطقطل لؾؿرأة يف الؿجتؿع السعقدي/ إطداد الطالبة

اهلل الؿالؽل/ أ.د/ آمال بـت حؿزة بـ محؿد الؿرزوقل أبق حسقـ/ بحث 

مؽة  -صقل اإلسالمقة لؾرتبقة/ جامعة أم الؼرى/ كؾقة الرتبقةالؿاجستقر يف إ

 . ـه١٤٣٠- ١٤٣١الؿؽرمة / 
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. الؿؼاصد التشريعقة لألوقاف اإلسالمقة/ اكتصار طبد الجبار مصطػك 4

الققسػ/ إشراف: د. العبد خؾقؾ أبق طقد/ رسالة ماجستقر يف الػؼف وأصقلف/ 

 م. 2117 كؾقة الدراسات العؾقا/ الجامعة إردكقة/

خفا یتار -أدلتفا  -هتا یأهؿ -ففا یة )تعریطة اإلسالمی. مؼاصد الشر5

قاهتا(/ الدكتقر طؿر یوتطب -وققاطدها  -وصرق الؽشػ طـفا  -أقسامفا  -

 محؿد جبف جل. 

. مؼاصد الشريعة الخاصة بالتربطات والعؿؾ الخقري/ د. طز الديـ بـ 6

الخؾقجل الثالث/ دائرة الشمون زغقبة/ بحث مؼدم يف ممتؿر العؿؾ الخقري 

 م.2118يـاير  22-21اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل مـ الػرتة:

 

  املٕاقع اإللهرتٌٔٗٛ:-رابّعا 

www.almotamar.net  

 www.malijet.com 

www.rafed.org  
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 يهخض انجحش
 

يحؼؼ العؿؾ الخقري مصؾحة طظقؿة ٕفراد إُّمة، فبف تسقد الؿحبة وإخقة 

ر مـ داء البخؾ وشّح  ك الـّػقس، وُتطفَّ وإلػة والّتعاون والّتراحؿ بقـفؿ، وبف ُتزكَّ

ة جزء مـ الؿؼاصد الؽؾقة الؿتحؼؼة بالعؿؾ اإلكػاق: وٓ شؽ أن الؿؼاصد الؿعـقي

الخقري، ويفدف هذا البحث إلك بقان تؿّقز الشريعة اإلسالمقة يف اطتبارها 

لؾؿؼاصد الؿعـقية يف مؼابؾ ما غػؾ طـف البعض، الذيـ يـصبُّ ُجؾُّ جفدهؿ طؾك 

 الؿؼاصد الؿادية الؿتعؾؼة بالؿال والبدن، مع بقان أبعاد وسؿات العؿؾ الخقري يف

اإلسالم، والتل ُيْحَظك هبا الؿسؾؿ وغقره مـ بـل اإلكسان، طؾك خالف ما طؾقف 

إمر يف الدياكات إُخرى حقث إّن الـػع فقفا قاصًرا طؾك فئات معقـة مـ إفراد، 

وكان مـ كتائج هذا البحث: التلكقد طؾك أن العؿؾ الخقري الققم لؿ يعد مؼتصًرا 

قكف مـ أمقال أو مساطدات طقـقة، وإكؿا يؿؽـ طؾك إحسان الؿحسـقـ فقؿا يبذل

مشاركة الجؿقع فقف بؿا فقفؿ الشباب والؿرأة، وتؼديؿ ما يستطقعقن مـ أفؽار أو 

 كصائح أو مساطدات فـقة أو استشارية. 

   :ٔوَ ٌتاٟجْ أّٖطا 

إيضاح ما لؾؿؼاصد الؿعـقية مـ وزن واطتبار يف الشريعة، وإذا كاكت هـاك 

سـة جاء الشرع بالحث طؾقفا والرتغقب فقفا، ففـاك أيًضا مؼاصد مؼاصد معـقية ح

 معـقية سقئة حذر مـفا وتقطد طؾقفا.
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﷽ 

 
الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ، 

 كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.

 أما بعد...

 لؾشريعة هق تحؼقُؼ م
َّ
صالح العباد يف الؿعاش والؿعاد، فنن الؿؼصد الُؽؾل

ّٓ وهق جالب لؿصؾحة، أو  وما مـ حؽؿ شرطف اهلل سبحاكف أمًرا كان أو هنًقا، إ

 دارئ لؿػسدة، أو جالب ودارئ يف آٍن واحٍد.

وٓ شؽ أن يف العؿؾ الخقري تحؼقؼ مصؾحة طظقؿة ٕفراد إُّمة، فبف تسقد 

ر مـ  الؿحبة وإخقة وإلػة والّتعاون والتّراحؿ ك الـّػقس، وُتطفَّ بقـفؿ، وبف ُتزكَّ

 داء البخؾ وشّح اإلكػاق.

ولؿا كاكت هذه الؿؼاصد الؿعـقية جزء مـ الؿؼاصد الؽؾقة الؿتحؼؼة بالعؿؾ 

الخقري، ارتليت أْن يؽقن بحثل بعـقان: )الؿؼاصد الؿرطقة يف إطؿال الخقرية، 

 الؿؼاصد الؿعـقية ُأكؿقذًجا(. 

  البخح ٔح ٛٓٗ  ٗجٗاتْ:أِى

تؽؿـ أهؿقة البحث يف بقان إثر العظقؿ لؾؿؼاصد الؿعـقية يف دفع طجؾة  -

إطؿال الخقرية لؿزيد مـ آستؿرارية، والبذل، والعطاء، دون التلثُّر بالظروف 

 الصعبة التل تؽتـػ الؿرِء أيًّا كاكت.
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الحاجة الؿاّسة يف الققت العاصر لؿثؾ هذه الدراسات: إلبراز أثر العؿؾ  -

لخقري يف دفع طجؾة التـؿقة مـ جفة، والتصدي لؾجفات الؿغرضة التل تريد ا

 الـقؾ مـ اإلسالم طـ صريؼ ممسساتف الخقرية مـ جفة أخرى. 

  :أِداف البخح 

صرح إفؽار الجاّدة والرؤى الـافعة التل يؿؽـ أْن تؽقن رافًدا لؾعؿؾ  -1

 طؾك القجف إكؿؾ. الخقري، بالؼدر الذي يمّدي إلك تطقيره، وتحصقؾ غاياتف

بقان تؿّقز الشريعة اإلسالمقة يف اطتبارها لؾؿؼاصد الؿعـقية يف مؼابؾ ما  -2

غػؾ طـف البعض، الذيـ يـصبُّ ُجؾُّ جفدهؿ طؾك الؿؼاصد الؿادية الؿتعؾؼة 

 بالؿال والبدن.

بقان أبعاد وسؿات العؿؾ الخقري يف اإلسالم، والتل يْحَظك هبا الؿسؾؿ  -3

سان، طؾك خالف ما طؾقف إمر يف الدياكات إُخرى حقث إّن وغقره مـ بـل اإلك

 الـػع فقفا قاصر طؾك فئات معقـة مـ إفراد.

  :ٛاملٍّج ٔالطرٖك 

 سلتبع يف هذا البحث الؿـفج آستؼرائل الّتحؾقؾل الؿقضقطل. 

 ستؽقن وفؼ ما يؾل: –بنذن اهلل تعالك -أّما صريؼتل فقف 

 ا حسب مباحث ومطالب الخطة.جؿع الؿادة العؾؿقة وتقزيعف -

آطتؿاد طؾك الؿـفج آستؼرائل التحؾقؾل، وذلؽ بالرجقع إلك  -

 الـصقص الشرطقة: وبقان دٓلتفا طؾك الؿؼاصد الؿعـقية.

 تقثقؼ الؿادة العؾؿقة مـ مراجعفا الؿعتؿدة. -

 طزو أيات الؼرآكقة إلك أرقامفا وسقرها. -
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تؿدة، فؿا وجدتف يف تخريج إحاديث الـبقية مـ مصادرها الؿع -

الصحقحقـ أو أحدهؿا اكتػقت بف، وما كان يف غقرهؿا خرجتف مـ بؼقة الؽتب 

 التسعة، وذكرت أققال أهؾ العؾؿ يف الحؽؿ طؾقف. 

 وضع ففارس لؾؿصادر والؿراجع. -

   :خطٛ البخح 

يـتظؿ البحث يف مؼدمة وتؿفقد وثالثة مباحث وخاتؿة وففرس لؾؿصادر 

 الـّحق التالل: والؿراجع، تلتل طؾك

مة:   تشؿؾ طؾك أهؿقة البحث، وأهدافف، ومـفجف، وخطتف. ُمؼدِّ

التعريػ بؿصطؾحات البحث: الؿؼاصد الجزئقة )الؿعـقية(،  التؿفقد وفقف:

 إطؿال الخقرية.

مراتب الؿؼاصد الشرطقة، ودٓلتفا طؾك إحؽام، وفقف  الؿبحث إول:

 مطؾبان:

 )ضرورّية، وحاجّقة، وتحسقـّقة(.مراتب الؿؼاصد  الؿطؾب إول: -

 أهؿقة الؿؼاصد يف الدٓلة طؾك إحؽام. الؿطؾب الثاين: -

الؿؼاصد الؿعـقية يف إطؿال الخقرية تلصقؾفا، وضقابطفا،  الؿبحث الثاين:

 وفقف مطؾبان: 

 تلصقؾ الؿؼاصد الؿعـقية، وفقف مسللتان: الؿطؾب إول: -

 لؽريؿ.تلصقؾفا مـ الُؼرآن ا الؿسللة إولك: -

ـّة الـّبقّية الّشريػة. الؿسللة الّثاكقة: -  تلصقؾفا مـ السُّ

 ضقابط الؿؼاصد الؿعـقية، وفقف خؿس مسائؾ: الؿطؾب الثاين: -
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 إخالص العؿؾ هلل تعالك. الؿسللة إولك: -

 اختقار إشخاص الؿمهؾقـ لؾؼقام بالعؿؾ. الؿسللة الثاكقة: -

 والشعقر بالؿسمولقة. الرغبة الصادقة يف العؿؾ، الؿسللة الثالثة: -

 تؾّؿس الحاجات، ومراطاة إولقيات. الؿسللة الرابعة: -

 ديؿقمة العؿؾ واستؿراره. الؿسللة الخامسة: -

 اإلقدام طؾك العؿؾ بدون تردد، وبطقب كػس. الؿسللة السادسة: -

 التعجقؾ بنيؼاع العقن، وإيصالف إلك مستحؼقف. الؿسللة السابعة: -

عـقية أكقاطفا، وآثارها يف إطؿال الخقرية، الؿؼاصد الؿ الؿبحث الثالث:

 وفقف مطؾبان:

 أكقاع الؿؼاصد الؿعـقية، وفقفا مسللتان: الؿطؾب إول: -

 الؿؼاصد الؿعـقية الحسـة. الؿسللة إولك: -

 الؿؼاصد الؿعـقية السقئة. الؿسللة الثاكقة: -

 للتان:آثار الؿؼاصد الؿعـقية يف إطؿال الخقرية، وفقف مس الؿطؾب الثاين: -

 آثار الؿؼاصد الؿعـقية يف إطؿال الخقرية طؾك الػرد. الؿسللة إولك:

 آثار الؿؼاصد الؿعـقية يف إطؿال الخقرية طؾك الؿجتؿع. الؿسللة الّثاكقة:

 وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات. خاتؿة:
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

  

 

 انزًٍٓذ
 

 تعريػ مصطؾحات البحث

  :ٛأّٔلا: املكاصد لػ 

مؼصد، والؿؼصد: مصدر مقؿل مشتؼ مـ الػعؾ َقَصَد، يؼال:  الؿؼاصد جؿع

وذكر طؾؿاء الؾغة أن الؼْصد يف الؾغة يليت لؿعان  َقَصَد يؼِصد قْصًدا ومؼصًدا،

 (1)مـفا:

- .  آطتؿاد والتقجف وإَمُّ

استؼامة الطريؼ، ومـف ققلفؿ: صريؼ غقر قاصد، وصريؼ قاصد: أي سفٌؾ  -

 مستؼقؿ.

 آطتدال والتقسط. -

  :املدصٕص َٓ ّٗا: تعرٖف املكاصد باعتبارِا عمّىا عمٜ الف  ثاٌ

لؿ يعـ طؾؿاء إصقل مـ الؿتؼدمقـ بتعريػ الؿؼاصد اصطالًحا، وإكؿا 

كاكقا يعـقن بالؽالم طؾقفا مباشرة يف مباحث متعددة: يف باب تعؾقؾ إفعال، 

أذهاهنؿ، التحسقـ والتؼبقح، الؿصالح والؿػاسد، وُيعزى ذلؽ إلك رسقخفا يف 

بقـؿا كجد طدة تعريػات لؿؼاصد الشريعة يف كتب الؿتلخريـ، وهل طؾك اختالففا 

                                                 

( الؼامقس الؿحقط 354،353/ 3(، لسان العرب )5/95يـظر: مؼايقس الؾغة) (1)

 مادة )ق ص د(. 311صــــــ
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يف إلػاظ والعبارات إٓ أهنا تدور يف فؾؽ واحد، وهل كقن الؿؼاصد دائرة مع 

الغايات والِحَؽؿ التل قصدها الشارع وأرادها يف التشريع، والؿتؿثؾة يف تحؼقؼ 

 "ؿع التعاريػ وأشؿؾفا يف ذلؽ تعريػفا بلهنا: الؿصالح ودرء الؿػاسد، ومـ أج

الؿعاين الؿؾحقضة يف إحؽام الشرطقة والؿرتتبة طؾقفا، سقاء أكاكت تؾؽ الؿعاين 

حؽًؿا جزئقة، أم مصالح كؾقة، أم سؿات إجؿالقة، وهل تتجؿع ضؿـ هدف 

 .(1) "واحد، هق تؼرير طبقدية اهلل ومصؾحة اإلكسان يف الداريـ

قة: هل الؿعاين التل أرادها الشارع يف مسللة خاصة دون الؿؼاصد الجزئ-

غقرها، أو دلقؾ خاّص، فؿا ُيستـتج مـ الدلقؾ الخاص مـ معـك أو حؽؿة يعترب 

 .(2) مؼصًدا شرطقا جزئقًّا

جؿع طؿؾ، والعؿؾ: الؿفـة والِػْعؾ، َطِؿؾ يْعَؿُؾ طَؿاًل، ففق  إطؿال لغة:-

 .(3) بـػسف طامٌِؾ، واْطتَؿؾ الرجؾ: إذا َطِؿؾ

، والَخْقُر: خالف  الخقرية لغة:- مـ اْلخقر، الؽرم والجقد، والـسبة إلقف خقريٌّ

 .(4) الشر، وجؿعف: ُخُققرٌ 

الؿؼصقد بالعؿؾ الخقري يف هذه الدراسة، ما  إطؿال الخقرية اصطالًحا:-

يبذلف الؿجتؿع الؿدين )فرًدا، مجتؿًعا، ممسسة( مـ كػع مادي )ويشؿؾ بذل 

 ل، وتؼديؿ الؿساطدات العقـقة إخرى: مـ سؾع وأجفزة وخدمات...( أوإمقا

معـقي )ويشؿؾ تؼديؿ إفؽار وآستشارات والتدريبات واإلطالن...( لؾغقر، 

                                                 

 .43آجتفاد الؿؼاصدي/ لـقر الديـ الخادمل صـــ (1)

 .396اصد الشريعة اإلسالمقة وطالقتفا بإدلة الشرطقة/ لؾققبل صــــــــيـظر: مؼ (2)

 ( مادة )ع.م.ل(.11/475(، لسان العرب )4/145يـظر: مؼايقس الؾغة ) (3)

 مادة )خ. ي.ر(. 185(، الؿصباح الؿـقر صـــــــــ2/232يـظر: مؼايقس الؾغة ) (4)
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

 ابتغاء إجر والثقاب مـ طـد اهلل.

، والؿعـك: هق (1) الؿعـقية لغة: الؿعـقي خالف الؿادي، وخالف الذايت-

يف الشلء إذا ُبحث طـف، يؼال: هذا معـك الؽالم، ومعـك الؼصد الذي يربز ويظفر 

 .(2) الشعر: أي الذي يربز مـ مؽـقن ما تضؿـف الؾػظ

الؿعـقية اصطالًحا: لؿ أقػ طؾك تعريػ اصطالحل لفا فقؿا اصؾعت طؾقف، -

 وهل تطؾؼ طؾك إمقر الروحقة الؿتعؾؼة بخبايا الـػس، ومقصـفا الؼؾب.

 

 

 

                                                 

 ( مادة )ع.ن.ي(.2/633الؿعجؿ القسقط ) (1)

 ( مادة )ع.ن.ي(.4/148سان العرب )ل (2)
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  املبحث األول 

 يرارت ادلمبطذ انشرػٍخ، 
 ٔأًٍْزٓب يف انذالنخ ػهى األحكبو 

 

 طؾبانوفقف م

 

  املطمب األٔه: وراتب املكاصد 

 

  ًاملطمب الجاٌ٘: أِىٗٛ املكاصد يف الداللٛ عمٜ األحها 
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

 

 

 املطلب األول

 يرارت ادلمبطذ
 

لؿا كاكت مؼاصد الشريعة هل الؿعاين والِحؽؿ الؿؾحقضة لؾشارع يف  

ؿقع أحؽامف، فنهنا تتـقع حسب الحاجة إلقفا إلك مؼاصد ضرورية وحاجّقة ج

 وتحسقـقة.

: ًٓ الؿؼاصد الضرورية: وهل التل ٓ بد مـفا يف ققام مصالح الديـ والدكقا،  أو

بحقث إذا فؼدت لؿ تجِر مصالح الدكقا طؾك استؼامة، بؾ طؾك فساد وهتارج وفقت 

 .(1) ؿ، والرجقع بالخسران الؿبقـحقاة، ويف إخرى فقت الـجاة والـعق

، وقد (2) وتـحصر يف الؽؾقات الخؿس: الديـ، الـػس، العؼؾ، الـسؾ، الؿال

 اتػؼت سائر الؿؾؾ طؾك حػظفا.

 ومـ آطتبارات الؿتعؾؼة هبذا الـقع مـ الؿؼاصد: 

 دٓلة إدلة مـ الؼرآن والسـة طؾك اطتبار وأهؿقة الؽؾقات الخؿس. -

تبار كؾقة الديـ لّب الؿؼاصد وروحفا، وما طداه متػرع دلت إدلة طؾك اط -

 طـف محتاج إلقف. 

                                                 

 (.18-2/17يـظر: الؿقافؼات/ لؾشاصبل ) (1)

(، الؿقافؼات 5/161، الؿحصقل/ لؾرازي)174يـظر: الؿستصػك/ لؾغزالل صـــــ (2)

(1/31.) 
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 الؿؼاصد الضرورية أصؾ لؿا سقاها مـ الحاجل والتحسقـل. -

 اختالل الضروري يؾزم مـف اختالل الحاجل والتحسقـل. -

 حػظ الضروريات يؽقن بلمريـ:  -

ا مـ جاكب أحدها: ما يؼقؿ أركاهنا ويثبت ققاطدها، وذلؽ طبارة طـ مراطاهت

 القجقد. 

والثاين: ما يدرأ طـفا آختالل القاقع أو الؿتققع فقفا، وذلؽ يعـل مراطاهتا 

  .(1) مـ جاكب العدم

ثاكًقا: الؿؼاصد الحاجقة: وهل التل يحتاج إلقفا لؾتقسعة ورفع الضقؼ الؿمدي 

 يف الغالب إلك الحرج والؿشؼة.

 ومـ إمقر التل تـدرج فقفا: 

قة تجري يف: العبادات كالرخص، ويف العادات كنباحة الؿؼاصد الحاج -

الصقد والتؿتع بالطقبات، ويف الؿعامالت كاإلجارة، والؿضاربة والسؾؿ، ويف 

  .(2) الجـايات كضرب الدية طؾك العاقؾة وتضؿقـ الصـاع

 الؿؼاصد الحاجقة إذا لؿ تراع أصاب الؿؽؾػقـ الحرج والؿشؼة. -

  ة ٓ تؼؾ طـ طـايتفا بالضرورية.طـاية الشريعة بالؿؼاصد الحاجق -

ثالًثا: الؿؼاصد التحسقـقة: وهل إخذ بؿحاسـ العادات وتجـب إحقال 

 . (3)الؿدكسات أو إخذ بؿؽارم إخالق

                                                 

 (.2/18يـظر: الؿقافؼات ) (1)

 (.2/22،21يـظر: الؿقافؼات ) (2)

 (.2/22يـظر: الؿقافؼات ) (3)
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

 ومـ إمقر التل تـدرج فقفا: 

الؿؼاصد التحسقـقة تجري يف العبادات كنزالة الـجاسة، ويف العادات  -

امالت كالؿـع مـ بقع الـجاسات، ويف الجـايات كآداب إكؾ والشرب، ويف الؿع

 كؿـع قتؾ الحر بالعبد.

الؿؼاصد التحسقـقة ٓ يختؾ بػقاهتا كظام الحقاة، لؽـف أمر يستـؽره  -

 أصحاب العؼقل والػطر السؾقؿة.

الؿؼاصد التحسقـقة خادمة لؾضروري والحاجل: إذ اختاللفا بنصالق يؾزم  -

 .(1) مـف اختالل الحاجل بقجف ما

اطتبار الؿؼاصد التحسقـقة ما يدل طؾك كؿال الشريعة، وسؿق تشريعفا،  يف -

 وتحؼقؼفا لؿصالح العباد.

 

 

                                                 

 (.31/ 2ؼات )يـظر: الؿقاف (1)
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 املطلب الثاني

 أًٍْخ ادلمبطذ يف انذالنخ ػهى األحكبو 
 

إن الـاضر يف كصقص القحققـ مـ الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية، يجد أهنؿا 

طؾك كثقر مـ طؾؾ إحؽام ومؼاصدها يف أول مـ صّرحا بؿؼاصد الشريعة، وكّبفا 

العبادات والؿعامالت وسائر أبقاب التشريع، وهذا الطريؼ سؾؽف أيضا السؾػ 

الصالح مـ الصحابة والتابعقـ وتابعقفؿ والعؾؿاء مـ بعدهؿ، فؼد اكطؾؼقا يف 

ففؿفؿ لؾشريعة وفؼففؿ لفا معتؿديـ طؾك الـصقص الدالة طؾك التعؾقؾ وحؽؿة 

الؿصؾحة العامة، وهل أكثر مـ أن تحصك يف هذا الؿقضع، وحسبـا الؿشروطقة و

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ) ذكر بعض مـفا، كؼقلف تعالك:

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)وققلف سبحاكف:  ،[179]البؼرة:  (ۈ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ۓ)[، وققلف جّؾ ذكره: 32]الؿائدة:  (ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .]الؿائدة[ (ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

وكصقص السـة الشريػة حقت الؽثقر مـ الجقاكب الؿؼاصدية الؿفؿة الدالة 

طؾك أن آلتػات إلك الؿؼصد والتعقيؾ طؾقف أمر لف مؽاكتف وأهؿقتف يف بقان 

 ومع ،إحؽام، فعـ سفؾ بـ سعد قال: اصَّؾع رجٌؾ مـ ُجْحٍر يف ُحَجر الـبل 

أكؽ تـظر لطعـُْت بف يف طقـؽ،  لق أطؾؿُ » يحؽ بف رأسف، فؼال: (1)مِْدرى الـبل 

                                                 

ـّ مـ  (1) الِؿدرى: بؽسر الؿقؿ وإسؽان الدال، شلء ُيعؿؾ مـ حديد أو خشب طؾك شؽؾ س

= 
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فؼد دّل الحديث طؾك طؾة تشريع .(1) «إكؿا ُجِعَؾ آستئذان مـ أجؾ البصر

ولؿا فتح اهلل مؽة وصارت دار إسالم،  .(2)آستئذان: لئال يؼع البصر طؾك الحرام

ه طؾك ققاطد إبراهقؿ  طزم  مع  –ومـعف مـ ذلؽ  ،♠طؾك تغققر البقت وردِّ

شقة وققع ما هق أطظؿ مـف مـ طدم احتؿال قريش لذلؽ لؼرب خ -قدرتف طؾقف

أن رسقل اهلل  طـ طائشة  .(3)طفدهؿ باإلسالم وكقهنؿ حديثل طفٍد بؽػر

  :ألْؿ َتَرْي أن ققمؽ لؿا بـقا الؽعبة اقتصروا طؾك ققاطد إبراهقؿ»قال لفا» ،

ققمؽ  (4) ِحْدثانلقٓ»فؼؾُت: يا رسقل اهلل أٓ تردُّها طؾك ققاطِد إبراهقؿ؟ قال: 

 . (5) «بالؽػر لػعؾت

والؿتتبع لألحؽام الشرطقة يجدها قد ُربِطت بجؿؾة مـ الؿؼاصد العامة  

والخاصة ٓ تـػؽ طـفا، وهق ما جعؾ اهتؿام العؾؿاء طؾك مدار التاريخ بالؿؼاصد 

الشرطقة يف تػريعاهتؿ، وتخريجاهتؿ الػؼفقة طظقًؿا، فلضحت الؿؼاصد الشرطقة 

 =                                                 

أسـان الؿشط ُيسّرح بف الشعر الؿتؾّبد. يـظر: الـفاية يف غريب الحديث وإثر/ ٓبـ إثقر 

(2/115 .) 

( 54/ 8صر )أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب آستئذان / باب آستئذان مـ أجؾ الب (1)

/ 3، ومسؾؿ يف صحقحف كتاب أداب/ باب تحريؿ الـظر يف بقت غقره )6241رقؿ 

 .2156( رقؿ 1698

 (.138،137/ 14يـظر: شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)

 (.12/ 3إطالم الؿققعقـ ) (3)

(، شرح 442/ 3ِحْدثَان بؿعـك: الحدوث، أي قرب طفدهؿ بالؽػر. يـظر: فتح الباري ) (4)

 (.95/ 9لـقوي )ا

( رقؿ 146/ 2أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب الحج/ باب فضؾ الؽعبة وبـقاهنا ) (5)

( رقؿ 969/ 2، ومسؾؿ يف صحقحف كتاب الحج/ باب كؼض الؽعبة وبـائفا )1583

1333. 
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اطد التل تسفؿ يف ففؿ كصقص الشريعة اإلسالمقة وإدراكفا، وضبط مـ الؼق

التـظقرات الػؼفقة الؿـزلة طؾك الققائع الؿستجدة: ٕهنا تحافظ طؾك مؼصقد 

الشرع يف جؾب الؿـافع ودفع الؿضار، وكؾ حؽؿ ٓ يـدرج تحتفا أو ٓ يتقافؼ 

يـ يف شلء، ويف معفا أو يتعارض معفا ففق لقس مـ هذه الشريعة وٓ مـ هذا الد

فنن الشريعة مبـاها وأساسفا طؾك الِحَؽؿ ومصالح العباد يف » :هذا يؼقل ابـ الؼقؿ

الؿعاش والؿعاد، وهل طدل كؾفا، ورحؿة كؾفا، ومصالح كؾفا، فؽؾ مسللة 

خرجت طـ العدل إلك الجقر، وطـ الرحؿة إلك ضدها، وطـ الؿصؾحة إلك 

مـ الشريعة وإن ُأدخؾت فقفا الؿػسدة، وطـ الحؽؿة إلك العبث، فؾقست 

 .(1)«بالتلويؾ

واستؼراء أدلة كثقرة مـ الؼرآن والسـة يقجب لـا القؼقـ » ويؼقل ابـ طاشقر: 

بلن أحؽام الشريعة اإلسالمقة مـقصة بِحؽٍؿ وطؾؾ راجعة لؾصالح العام لؾؿجتؿع 

اجؾ وضع الشرائع إكؿا هق لؿصالح العباد يف الع»، ويؼقل الشاصبل: (2)«وإفراد

  .(3)«وأجؾ مًعا

وهذا ما دفع بؽثقر مـ العؾؿاء إلك بذل كثقر مـ الجفقد إلدراكفا والؽشػ  

طـفا، بؾ جعؾقا العؾؿ هبا معقاًرا أساسقًّا لبؾقغ درجة اإلفتاء وآجتفاد، يؼقل 

 إكؿا تحصؾ درجة آجتفاد لؿـ اتصػ بقصػقـ: "الشاصبل: 

 .: ففؿ مؼاصد الشريعة طؾك كؿالفاأحدهؿا

                                                 

 (.11/ 3إطالم الؿققعقـ ) (1)

 .134مؼاصد الشريعة ٓبـ طاشقر صــــــ (2)

 (.2/9الؿقافؼات ) (3)
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

  .(1)": التؿؽـ مـ آستـباط بـاء طؾك ففؿف فقفاوالثاين

وقد طّد الشاصبل مجرد الغػؾة طـفا سبًبا رئقًسا، وطاماًل ققيًّا لقققع الؿجتفد 

يف زٓت وأخطاء يف اجتفاداتف طـد تـزيؾ إحؽام الشرطقة طؾك الققائع 

ف سالمة التؽققػ الؿستجدة، تلكقًدا مـف ٕهؿقتفا وضرورهتا مـ حقث إهنا تضؿـ ل

وهذا كؾف وما  "والتـزيؾ، فقؼقل بعد طرضف لألدلة التل تحذر مـ زلة العالؿ: 

أشبفف دلقؾ طؾك صؾب الحذر مـ زلة العالؿ، وأكثر ما تؽقن طـد الغػؾة طـ اطتبار 

 .(2) "مؼاصد الشارع يف ذلؽ الؿعـك الذي اجتفد فقف.

إلطالمقة التل تقاجفـا والققم ويف ضؾ التحديات الػؽرية والثؼافقة وا 

وتحاصركا، أصبحـا أكثر اضطراًرا إلك أن كعرض طؾك الـاس وكشرح لفؿ مؼاصد 

شريعتـا ومحاسـ ديــا: ففذا كػقؾ بنكصاف ديــا الؿػرتى طؾقف، وهق الؽػقؾ بدفع 

الشبفات ورفع اإلشؽآت وإقامة الحجة كامؾة كاصعة، لقفؾؽ مـ هؾؽ طـ بقـة 

 طـ بقـ
ّ
 .(3) ةويحقا مـ حقل

 

 

                                                 

 (.41/ 5الؿقافؼات ) (1)

 (.122/ 4الؿقافؼات ) (2)

 .19يـظر: مدخؾ إلك مؼاصد الشريعة/ لؾريسقين صــــــ (3)
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 املبحث الثاني

ادلمبطذ ادلؼٌُٕخ يف األػًبل اخلريٌخ  
 رأطٍهٓب، ٔضٕاثطٓب

 

 مطؾبانوفقف 

  

   ٍٖٕٛاملطمب األٔه: تأصٗن املكاصد املع 

 

  ٍٖٕٛاملطمب الجاٌ٘: ضٕابط املكاصد املع 
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

 

 

 املطلب األول

 رأطٍم ادلمبطذ ادلؼٌُٕخ
 

  الكرآُ الهرٖي:املصألٛ األٔىل: تأصٗمّا و َ 

تضافرت الـصقص الشرطقة مـ الؼرآن الؽريؿ بالحث طؾك فعؾ الخقرات 

مطؾًؼا، وجاءت تؾؽ الـصقص بصقغة إوامر الصريحة الؿطؾؼة، وذلؽ كؿا يف 

 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي ٱُّٱققلف تعالك:
[. صقغة إمر يف 148 ]البؼرة: َّىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ

الؿبادرة إلك امتثال أوامر اهلل فقًرا، وقد أثـك دالة طؾك وجقب  ٌَُّّّققلف: 

 حضُّ، كؿا يف ققلف: (1) طؾك الؿبادريـ إلك امتثال أوامر رهبؿ اهلل 
 خن حنٱُّ، وققلف: [91إكبقاء: ] َّمظ حط مض خض
ويؿؽـ أن يدخؾ يف هذا  [.61]الؿممـقن:  َّمه جه ين ىن من

سان مـ طؾؿ، و آستباق: التطقع العؾؿل والدطقي: وهق التطقع بؿا اكتسبف اإلك

  فؽر، و دطقة وحؽؿة.

قد ثبت أصؾ  " يف فضؾ الؿسابؼة إلك الخقرات: قال اإلمام الشاصبل 

صؾب الؿسارطة إلك الخقرات والؿسابؼة إلقفا، وهق أصؾ قطعل، وذلؽ ٓ يختص 

ببعض إوقات دون بعض، وٓ ببعض إحقال دون بعض، وإذا كان السبؼ إلك 

فالؿؼصر طـف معدود يف الؿؼصريـ والؿػرصقـ، وٓ  الخقرات مطؾقبا بؾ ٓبد:

                                                 

 (.4/334،333يـظر بتصرف: أضقاء البقان ) (1)
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شؽ أن مـ كان هؽذا: فالعتب ٓحؼ بف يف تػريطف وتؼصقره: فؽقػ يؼال ٓ طتب 

 . (1) "طؾقف؟ 

 من زن رن مم ام يل ىل ملُّٱوقال تعالك: 
ي  .[77]الحج: َّٰى ين ىن نن دطا سبحاكف إلك تحرِّ

. وأي فالح بعد (2)ةفعؾ الخقر بعد إقامة القاجبات، لؽل يسعدوا ويػقزوا بالجـ

 هذا. 

 مف حفخف جف مغ جغُّقال تعالك:  التعاون يف وجقه الربّ: -
يلمر تعالك طباده  "يف هذه أية: . [ 2]الؿائدة:  َّحك جك مق حق

الؿممـقـ بالؿعاوكة طؾك فعؾ الخقرات، وهق الرب، وترك الؿـؽرات وهق التؼقى، 

 ويـفاهؿ طـ التـاصر طؾك الباصؾ
"
 (3).  

لؿعـقية التل سعك اإلسالم لتحؼقؼفا: اإلصالح بقـ ومـ أطظؿ الؿؼاصد ا -

الـاس، وتللقػ ذات بقـفؿ، والبعد طـ الػرقة وآختالف، تحؼقًؼا لؾقحدة 

 ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱوإخقة اإليؿاكقة، قال تعالك:
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 خس حس جس مخ جخٱُّوقال تعالك: . [113]آل طؿران:  َّىت
 .[11]الحجرات:  َّحض جض مص خص مسحص

 خض حضٱُّثار الغقر طؾك الـػس، والققاية مـ الشّح، قال تعالك: إي -

                                                 

 (.1/241الؿقافؼات ) (1)

 (.352/ 3يـظر: تػسقر البغقي ) (2)

 (.2/12تػسقر ابـ كثقر ) (3)
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
 . [9]الحشر:  َّخن حن جن مم

كؿا تضافرت الـصقص الؼرآكقة يف الحث طؾك اإلكػاق يف سبقؾ اهلل، بؿا يدل 

 طؾك تلكده مطؾًؼا، وفقف مؼاصد معـقية طديدة: مـفا: 

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىٱُّٱاإلحسان، قال تعالك:تحؼقؼ   -
 . [ 195]البؼرة:  َّخب حب جب هئ مئ خئ حئ

 مض خض حض جض مص خصٱُّٱمضاطػة إجر والثقاب، قال تعالك: -
 مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط
 . [245]البؼرة:  َّحق

 امٱُّٱحصقل الطؿلكقـة يف الـػس، ودفع الخقف والحزن، قال تعالك:  -
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 . [262]البؼرة:  َّمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

  :ٖٕٛاملصألٛ الجاٌٗٛ: تأصٗمّا وَ الصٍٛ الٍب 

اشتؿؾت السـة الـبقية طؾك جؿؾة كبقرة مـ إحاديث التل تجّسد لـا معـك  -

ـَ ُطَؿَر   ْب
ِ
  ،ڤالعؿؾ الخقري بؽؾ صقره، فعـ َطْبِد اهلل

ِ
َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ َكاَن فِل َحاَجِة َأِخقِف َكاَن اهللُ ِفل  الُؿْسِؾُؿ َأُخق الُؿْسِؾِؿ، َٓ » َيْظِؾُؿُف َوَٓ ُيْسِؾُؿُف، َوَم

ـْ  ـْ ُكُرَباِت َيْقِم الِؼَقاَمِة، َوَم َج اهللُ َطـُْف ُكْرَبًة ِم ـْ ُمْسِؾٍؿ ُكْرَبًة، َفرَّ َج َط ـْ َفرَّ َحاَجتِِف، َوَم
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أي  ": «كان اهلل يف حاجتف»: ♠فؼقلف  .(1) «ةِ َسَتَر ُمْسِؾًؿا َسَتَرُه اهللُ َيْقَم الِؼَقامَ 

، (2) أطاكف طؾقفا، ولطػ بف فقفا وأي لطػ خقر مـ لطػ الؿقلك تبارك وتعالك

ويف الحديث فضؾ إطاكة الؿسؾؿ، وتػريج الؽرب طـف، وسرت زٓتف، ويدخؾ يف 

كشػ الؽربة وتػريجفا: مـ أزالفا بؿالف أو جاهف... والظاهر أكف يدخؾ فقف مـ 

. إن الحرص طؾك سالمة إخقة اإليؿاكقة، وسّد (3) الفا بنشارتف ورأيف ودٓلتفأز

الحاجات، وتػريج الؽربات، ُيـشئ مجتؿًعا متؿاسًؽا، متآلًػا، مرتابًطا، وهق مـ 

 أطظؿ الؿؼاصد الؿعـقية التل يسعك الشارع لتحؼقؼفا.

اجقـ ٕمتف الـؿقذج إطؾك يف قضائف لحقائج الؿحت لؼد ضرب الـبل  -

ٌء، ڤمـ الضعػاء وإرامؾ وإيتام، فعـ أكس 
ْ
، أن امرأة كان يف َطْؼؾَِفا َشل

 إِنَّ لِل إَِلْقَؽ َحاَجًة، َفَؼاَل: 
ِ
َؽِؽ »َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل َيا ُأمَّ ُفاَلٍن اْكُظرِي َأيَّ السِّ

ـْ  ، َفَخاَل َمَعَفا فِل َبْعضِ «ِشْئِت، َحتَّك َأْقِضَل َلِؽ َحاَجَتِؽ 
ُرِق، َحتَّك َفَرَغْت مِ الطُّ

 .(4) َحاَجتَِفا

جاءت إحاديث الـبقية تحث الؿسؾؿ طؾك أن يؽقن سّباًقا لطرق أبقاب  -

الخقر والػضائؾ بلكقاطفا، وطدم الزهد طـ شلء مـفا مفؿا صغر، ولق بابتسامة يف 

 ڤوجف أخقف، طـ أبل َذر  
ُّ
َ الـَّبِل

ـَ اْلَؿْعُروِف َٓ َتْحؼِ »ملسو هيلع هللا ىلص: ، َقاَل: َقاَل لِل َرنَّ ِم

                                                 

اإلكراه/ باب ٓ يظؾؿ الؿسؾؿ الؿسؾؿ وٓ ُيسؾؿف  أخرجف البخاري يف صحقحف/ كتاب (1)

، ومسؾؿ يف صحقحف/ كتاب الربّ والصؾة وأداب/ باب تحريؿ 2442( رقؿ 3/128)

 .2581( رقؿ 1996/ 4الظؾؿ )

 (.135،134/ 16يـظر: شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)

 (.135/ 16يـظر: شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (3)

( 4/1812مـ الـاس )  صحقحف/ كتاب الػضائؾ / باب قرب الـبل أخرجف مسؾؿ يف (4)

 .2326رقؿ 
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

وبشاشة القجف و صالقتف أقؾ ما يؿؽـ .(1) «َشْقًئا، َوَلْق َأْن َتْؾَؼك َأَخاَك بَِقْجٍف َصْؾٍؼ 

أن يؼدمف اإلكسان ٕخقف، فقخػػ طـف مـ آٓمف وأوجاطف.

ـْ َأبِل ُمقَسك  - كؿا جاءت إحاديث الـبقية تقضح طالقة الؿممـ بلخقف، َط

 ڤ
ِّ
ـِ الـَّبِل ـِ َكاْلُبـَْقاِن َيُشدُّ َبْعُضُف َبْعًضا»َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ، َط ـُ لِْؾُؿْمِم  .(2)« الُؿْمِم

ـَ فِل » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسقل اهلل قال:  ڤطـ الـعؿان بـ بشقر  - َتَرى الُؿْمِمـِق

ِهْؿ َوَتَعاُصِػِفْؿ، َكَؿَثِؾ الَجَسِد، إَِذا اْشَتَؽك ُطْضٌق َتَداَطك َلُف َسائُِر   َتَراُحِؿِفْؿ َوَتَقادِّ

ك َفرِ َوالُحؿَّ . ويف هذيـ الحديثقـ تلصقؾ لؾتؽافؾ آجتؿاطل بقـ (3) «َجَسِدِه بِالسَّ

الػرد والجؿاطة، فؽؾ فرد فقف جزء ٓ يتجزأ مـ الجؿاطة، فرتاه يسعك لؿا فقف 

 مصؾحتفؿ، ويدفع طـفؿ ما يضرهؿ.

ـَ َبِشقٍر  -  ڤالـُّْعَؿاَن ْب
ُّ
ـِ َمَثُؾ ال»ملسو هيلع هللا ىلص: ، َيُؼقُل: َقاَل الـَّبِل فِل ُحُدوِد  (4)ُؿْدِه

قَفا، َمَثُؾ َقْقٍم اْسَتَفُؿقا َسِػقـًَة، َفَصاَر َبْعُضُفْؿ فِل َأْسَػِؾَفا َوَصاَر 
اهللِ، َوالَقاقِِع فِ

ـَ فِل َأْطالََها،  وَن بِاْلَؿاِء َطَؾك الَِّذي َبْعُضُفْؿ فِل َأْطالََها، َفَؽاَن الَِّذي فِل َأْسَػِؾَفا َيُؿرُّ

                                                 

أخرجف مسؾؿ يف صحقحف/ كتاب الربّ والصؾة وأداب / باب استحباب صالقة القجف طـد  (1)

 .2626( رقؿ 4/2126الؾؼاء )

أخرجف البخاري يف صحقحف والؾػظ لف/ كتاب إدب / باب تعاون الؿممـقـ بعضفؿ  (2)

، ومسؾؿ يف صحقحف/ كتاب الربّ والصؾة/ باب تراحؿ 6126( رقؿ 8/12)بعضا 

 .2585( رقؿ 1999/ 4الؿممـقـ وتعاصػفؿ )

أخرجف البخاري يف صحقحف والؾػظ لف/ كتاب إدب / باب رحؿة الـاس  (3)

، ومسؾؿ يف صحقحف/ كتاب الربّ والصؾة/ باب تراحؿ 6111( رقؿ 8/11والبفائؿ)

 .2586( رقؿ 1999/ 4الؿممـقـ وتعاصػفؿ )

: الؿرائل الؿضقع لؾحؼقق، والذي ٓ يغقر الؿـؽر. يـظر: فتح الباري/ ٓبـ حجر  (4) ـُ الُؿْدِه

(5/295.) 
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وْ  ْيُتْؿ َفَتَلذَّ ِػقـَِة، َفَلَتْقُه َفَؼاُلقا: َما َلَؽ؟ َقاَل: َتَلذَّ ا بِِف، َفَلَخَذ َفْلًسا َفَجَعَؾ َيـُْؼُر َأْسَػَؾ السَّ

ْقا َأْكُػَسُفْؿ، َوإِْن َتَرُكقُه  ـَ الَؿاِء، َفنِْن َأَخُذوا َطَؾك َيَدْيِف َأْكَجْقُه َوَكجَّ بِل َوَٓ ُبدَّ لِل ِم

. ويف هذا الحديث دٓلة ققية طؾك فضقؾة تعاون (1) «َؾُؽقا َأْكُػَسُفؿْ َأْهَؾُؽقُه َوَأهْ 

إفراد فقؿا بقـفؿ، لؿا فقف خقر ومصؾحة لؾجؿاطة. وأّن ما يتضرر مـف الػرد، يؾحؼ 

 بالجؿاطة.

أمتف، ملسو هيلع هللا ىلص ومـ الؿؼاصد الؿعـقية العظقؿة التل طّؾؿفا كبل الرحؿة  -

ـْ َأبِل ال  اإلصالح بقـ الـاس، فعـ أبل َط
ِّ
ـِ الـَّبِل ْرَداِء، َط َٓ ُأَكبُِّئُؽْؿ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص دَّ َأ

َدَقِة؟ َقاِم َوالصَّ الِة َوالصِّ ـَ الصَّ ، »َقاُلقا: َبَؾك، َقاَل:  «بَِدَرَجٍة َأْفَضَؾ ِم ـِ َصاَلُح َذاِت اْلَبْق

ـِ ِهَل اْلَحالَِؼةُ  صقًدا وٓ ريب أن يف اإلصالح بقـ الـاس، تق .(2) «َوَفَساُد َذاِت اْلَبْق

 ٕواصر إخقة، مؿا يجعؾ الؿجتؿع متؿاسًؽا متالحًؿا ققيا.

وقبؾ أن أختؿ الؽالم يف تلصقؾ هذه الؿسللة، أوّد التـبقف طؾك مسللة مفؿة  -

جدا، تتعؾؼ بقرود إوامر الشرطقة مطؾؼة يف إطؿال الخقرية، مـ غقر تحديد وٓ 

ساة ذوي الؼربك والؿساكقـ، تؼدير، كاإلكػاق يف سبقؾ اهلل، وفعؾ الخقرات، ومقا

وبذل الصدقات، وإصعام الجائع، وإغاثة الؿؾفقف، والتعاون طؾك الربّ 

، يف ققة اقتضاء (3)واإلحسان، ففل لقست طؾك وزان واحد، وٓ حؽؿ واحد

الطؾب تحتقًؿا باإليجاب، أو حثًّا طؾك آستحباب، وإكؿا إمر فقفا بحسب كؾ 

                                                 

( 3/181أخرجف البخاري يف صحقحف/ كتاب الشفادات/ باب الؼرطة يف الؿشؽالت) (1)

 .2666رقؿ 

( 45/511د يف مسـده )، وأحؿ391/ رقؿ 142أخرجف البخاري يف إدب الؿػرد صـــــ (2)

( 4/281، وأبق داود يف ســف/ كتاب إدب/ باب يف إصالح ذات البقـ )27518رقؿ 

 .165رقؿ  155، وقال إلباين: صحقح. يـظر: صحقح إدب الؿػرد صـــــــ4919رقؿ 

 (.396،392/ 3يـظر بتصرف: الؿقافؼات ) (3)
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ثؿ وكؾ ذلؽ إلك كظر الؿؽؾػ: فقزن بؿقزان  "ال، مؼام، وما تؼتضقف شقاهد إحق

كظره، ويتفدى لؿا هق الالئؼ وإحرى يف كؾ تصرف، آخذا ما بقـ إدلة الشرطقة 

وطؾقف كؾؿا اشتدت الـازلة بالـاس، مـ فتـة يف الديـ، أو .(1)"والؿحاسـ العادية

يف إغاثتفؿ، وإن إزهاًقا لألرواح، أو هتًؽا لألطراض، تحتؿ الؼقام بالعؿؾ الخقري 

لؿ تؽـ الـقازل القاقعة بتؾؽ الشدة طؾقفؿ، كان حؽؿ آستحباب يف مساطدهتؿ، 

 وكجدهتؿ هق الؿـاسب يف تؾؽ إحقال. 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.3/396الؿقافؼات ) (1)
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 املطلب الثاني

 ضٕاثط ادلمبطذ ادلؼٌُٕخ
 

   :املصألٛ األٔىل: إخالص العىن هلل تعاىل 

يشقبف رياء وٓ سؿعة، وٓ حظ مـ  فؽؾ طؿؾ باطثف التؼرب إلك اهلل تعالك، ٓ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ)حظقظ الدكقا، فنكف يعّد طؿاًل خالًصا هلل، قال تعالك: 

واإلخالص لقس مؼتصًرا طؾك العبادات فحسب، بؾ [. 5]البقـة:  (ڻ ں ں

هق مطؾقب يف كؾ إققال وإطؿال، وإٓ كاكت هباء مـثقًرا طؾك صاحبفا، والـقة 

ثالُث خصاٍل ٓ َيِغؾُّ »: إطؿال كؾفا طبادة هلل، قال الصالحة هل التل تجعؾ 

ّـَ قؾُب مسؾٍؿ أبًدا: إخالُص العؿِؾ هللِ، وُمـاصحِة ُوِٓة إمرِ، وُلزوُم الجؿاطِة،  طؾقف

أما إذا دخؾ طؾك العؿؾ حظ مـ حظقظ  ،(1)«فنَن دطَقَتُفْؿ ُتِحقُط مـ ورائِفؿْ 

 " :قال اإلمام الغزالل ـ  تعالك،الدكقا، فؼد خرج طـ أن يؽقن خالًصا هلل 
كؾ حظ  مـ حظقظ الدكقا تسرتيح إلقف الـػس، ويؿقؾ إلقف الؼؾب، قؾَّ أْم كُثر إذا 

ر بف صػقه، وزال بف إخالصف ق إلك العؿؾ تؽدَّ  .(2) "...تطرَّ

                                                 

، وابـ ماجف يف ســف/ باب مـ بؾغ 21591( رقؿ 467/ 35)أخرجف أحؿد يف مسـده  (1)

، والرتمذي يف ســف/ باب ما جاء يف الحث طؾك تبؾقغ السؿاع 231( رقؿ 1/84طؾؿا )

/ 2، وصححف إلباين يف صحقح الجامع الصغقر وزيادتف )2658( رقؿ 4/331)

1146،1145.) 

 (.381/ 4إحقاء طؾقم الديـ/ لؾغزالل ) (2)

o  p 
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والعؿؾ الخقري بلكقاطف مطؾقب فقف إخالص العؿؾ هلل، حتك يقفؼ صاحبف 

 .فقف، وُيتؼبؾ مـف ما قدمف

  :املصألٛ الجاٌٗٛ: اختٗار األظداص املؤِمني لمكٗاً بالعىن 

إن الؼقام بالعؿؾ الخقري ٓ يعـل أن كدفع أشخاًصا غقر ممهؾقـ لؾؼقام بف: 

فؼط لؿجرد العؿؾ، ٕكـا يف الـفاية لـ كجـل الثؿرات الؿؼصقدة، وهذا يدفعـا ٕن 

فقفا، وتقفقر خطط كحّؿؾ ممسسات العؿؾ الخقري مسمولقة تدريب العامؾقـ 

صحابتف بالتدريب، بتقجقففؿ ملسو هيلع هللا ىلص العؿؾ الالزمة لـجاح مفامفؿ. وقد تعاهد الـبل 

وتعؾقؿفؿ، فؽان إذا رأى مـفؿ خؾاًل قّقمف، وإذا رأى مـفؿ ضعًػا ققاه، حتك غدو 

 قادة حؿؾقا لقاء الدطقة شرًقا وغرًبا.

  ملصؤٔلٗٛ:املصألٛ الجالجٛ: الرغبٛ الصادقٛ يف العىن، ٔالععٕر با 

كؾؿا تقفرت الرغبة الصادقة والجادة لدى اإلكسان يف العطاء ومساطدة 

أخريـ، وكان لديف إقدام ومبادرة طؾك طؿؾ الخقر، مع شعقره بالؿسمولقة 

آجتؿاطقة كحق الؿجتؿع لؾقصقل لؾؿحتاج الؿتعػػ، كان القصقل إلك كجاح 

مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر العؿؾ أقرب وأيسر. وٓ أدّل طؾك تحّؿؾ الؿسمولقة 

 ڤ 
ِ
ـْ َرِطقَّتِفِ »َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص أكف سؿع َرُسقَل اهلل ُؽْؿ َراٍع َوَمْسُموٌل َط  .(1)«ُكؾُّ

  :املصألٛ الرابعٛ: تمٓىض احلاجات، ٔوراعاٚ األٔلٕٖات 

إن يف تآلػ الؿسؾؿقـ وتراحؿفؿ، وتؾّؿس حاجاهتؿ والسعل يف قضائفا، 

ؼاصد العظقؿة يف هذا الديـ، وهق الؿـفج الـبقي وجعؾفا مـ إولقيات، مـ الؿ

                                                 

لبخاري يف صحقحف والؾػظ لف/ كتاب العتؼ/ باب العبد راع يف مال سقده أخرجف ا (1)

، ومسؾؿ يف صحقحف/ كتاب اإلمارة/ باب فضقؾة اإلمام العادل 2558( رقؿ 3/151)

 .1829( رقؿ 1459/ 3)
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ـُ ُحَضْقٍر ڤصحابتف، فعـ أكس بـ مالؽملسو هيلع هللا ىلص الذي طّؾؿف الـبل  ، َقاَل: َجاَء ُأَسْقُد ْب

 
ِ
 إَِلك َرُسقِل اهلل

ُّ
َْشَفؾِل ْٕ َْكَصاِر ملسو هيلع هللا ىلص ا ْٕ ـَ ا

َوَقْد َكاَن َقَسَؿ َصَعاًما َفَذَكَر َلُف َأْهَؾ َبْقٍت مِ

ـْ َبـِل َضَػرٍ 
فِقِفْؿ َحاَجٌة، َقاَل: َوُجؾُّ َأْهِؾ َذلَِؽ اْلَبْقِت كِْسَقٌة، َقاَل: َفَؼاَل َلُف َرُسقُل  مِ

 
ِ
َتَرْكَتـَا َيا ُأَسقُْد َحتَّك َذَهَب َما فِل َأْيِديـَا، َفنَِذا َسِؿْعَت بَِشْلٍء َقْد َجاَءَكا »ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل

ـْ َخْقَبَر َشِعقٌر َوَتْؿٌر، َقاَل: َقاَل: َفجَ  «َفاْذُكْر لِل َأْهَؾ َذلَِؽ اْلَبْقِت 
اَءُه َبْعَد َذلَِؽ َصَعاٌم مِ

 
ِ
َْكَصاِر َفَلْجَزَل، َوَقَسَؿ فِل َأْهِؾ َذلَِؽ ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼَسَؿ َرُسقُل اهلل ْٕ فِل الـَّاِس، َوَقَسَؿ فِل ا

ٌر، َأْج  ـُ ُحَضْقٍر: ُمَتَشؽَّ  َطـَّا اْلَبْقِت َفَلْجَزَل َقاَل: َفَؼاَل َلُف ُأَسْقُد ْب
ِ
 اهلل

َّ
َزاَك اهلُل َأْي َكبِل

  -َأْو َقاَل: َخْقًرا  -َأْفَضَؾ اْلَجَزاِء 
ُّ
َْكَصاِر، َفَجَزاُكُؿ »ملسو هيلع هللا ىلص: َفَؼاَل الـَّبِل ْٕ َوَأْكُتْؿ َيا َمْعَشَر ا

ٌة ُصُبٌر َوَسَترَ  -َوَقاَل َخْقًرا  -اهللُ َأْصَقَب اْلَجَزاِء  ُؽْؿ َما َطِؾْؿُت َأِطػَّ ْوَن َبْعِدي َأَثَرًة فِل َفنِكَّ

َْمرِ َواْلَؼْسِؿ َفاْصبُِروا َحتَّك َتْؾَؼْقكِل َطَؾك اْلَحْقضِ  ْٕ بؼؾبف الرحقؿ،  ڤ. فلسقد (1)«ا

وشعقره بؿعاكاة هذه إسرة إكصارية، وسعقف يف قضائفا، يصقر لـا الدور 

 الحؼقؼل الذي يـبغل أن يؽقن طؾقف الؿسؾؿ تجاه مجتؿعف، وهق التػاطؾ،

فؾؿ يؼػ أسقد طـد شعقره بالؿعاكاة والؽربة، بؾ اكتؼؾ إلك الؿساهؿة  واإليجابقة

 يف حؾفا. 

و هـا دطقة لؾؼادريـ الؿقسريـ بتؾّؿس حاجات الؿستضعػقـ، كؾؿا كزلت 

هبؿ الـؽبات والؿؾؿات، لقـتفضقا ويغقثقا الؿـؽقبقـ مـفؿ، كال بحسب صاقتف 

صلتف طـفؿ، وهذا ما أصؾؼ طؾقف وقدرتف، حتك يزول طـفؿ الضرر أو تخػ و

إصقلققن اسؿ القاجب الؽػائل، وهق ما صؾب الشارع حصقلف مـ جؿاطة 

الؿؽؾػقـ مـ غقر كظر إلك فاطؾف، بحقث إذا فعؾف البعض سؼط اإلثؿ طـ الباققـ. 

                                                 

وقال: صحقح اإلسـاد ووافؼف الذهبل.  6974( رقؿ 4/89أخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك ) (1)

( رقؿ 7/255: سؾسؾة إحاديث الصحقحة وشلء مـ فؼففا )وصححف إلباين. يـظر

3196. 
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 .(1)وإذا لؿ يؼؿ بف أحد مـفؿ أثؿقا جؿقًعا: لتعؾؼ الطؾب بالؽؾ

ات والـؽبات، تعؾؼ الطؾب بدفع فنذا تحؼؼـا مـ سّد أبقاب الضرور

ًٓ إلك الؽؿآت.  الحاجات الطارئات، كزو

وٓ بّد مـ التـبقف إلك أن العؿؾ الخقري حتك يميت أكؾف يف وقتف الؿـاسب يـبغل 

طؾك الحؽقمات أن تتقلك اإلشراف طؾقف سقاء كان طؾك مستقى اإلغاثة 

إلك مساطدة الؿـؽقبقـ: الخارجقة، أم الؿساطدة الداخؾقة، بحقث تقجف الؼادريـ 

 ترشقًدا لؾطاقات، واستػادة مـ إوقات، وإبراء لؾذمؿ مـ القاجبات.

  :ٓاملصألٛ اخلاوصٛ: دميٕوٛ العىن ٔاشتىرار 

إن أطظؿ مؼاصد الشرع مـ أطؿال الربّ والخقر، هق تؾبقة مصالح الؿحتاجقـ، 

ا الؿؼصد إٓ إذا وقضاء حقائجفؿ التل ٓ تستؼقؿ حقاهتؿ إٓ هبا، وٓ يتحؼؼ هذ

بؿؼادير كافقة، -مـ بذل مادي، أو بذل رأي وكصقحة-كان ططاء الؿحسـقـ

 َّلك خك جكحك مق حق ٱُّٱٱوبصقرة دائؿة ومستؿرة، قال تعالك:
والعػق هـا ما زاد طؾك حاجة الؿرء مـ الؿال أي فضؾ بعد كػؼتف  [219]البؼرة: 

ـػؼ طؾك الؿحاويج، مؿا وكػؼة طقالف بؿعتاد أمثالف، فالؿعـك أن الؿرء طؾقف أن ي

استػضؾف مـ مالف، وهذا أمر بنكػاق ٓ يشؼ طؾقفؿ وهذا أفضؾ اإلكػاق، ٕن 

مؼصد الشريعة مـ اإلكػاق إقامة مصالح ضعػاء الؿسؾؿقـ وٓ يحصؾ مـف مؼدار 

لف بال إٓ بتعؿقؿف ودوامف لتستؿر مـف مؼادير متؿاثؾة يف سائر إوقات وإكؿا 

باإلكػاق مـ الػاضؾ طـ حاجات الؿـػؼقـ فحقـئذ ٓ يحصؾ التعؿقؿ والدوام 

يشؼ طؾقفؿ فال يرتكف واحد مـفؿ، وٓ يخؾقن بف يف وقت مـ أوقاهتؿ، وهذه حؽؿة 

 بالغة وأصؾ اقتصادي طؿراين. 

                                                 

 (.1/321(، البحر الؿحقط)1/127(، الػروق لؾؼرايف)1/584يـظر: روضة الـاضر) (1)
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  :املصألٛ الصادشٛ: اإلقداً عمٜ العىن بدُٔ تردد، ٔبطٗب ٌفض 

بالغة، ولذا فنن كؾ  العؿؾ الخقري يف اإلسالم يحظك بؿؽاكة خاصة، وأهؿقة

طؿؾ يؼدمف الؿرء لغقره، إصؾ فقف أن يؽقن بـػس سخقة، ٓ يدفعف إلك العؿؾ إٓ 

حب الخقر، ورغبة صادقة يف كػع الغقر، وما ذاك إٓ احتساًبا لألجر و الثقاب مـ 

 َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱطـد رب العباد، قال تعالك: 
 . [ 9]اإلكسان: 

َّٓ بِطِقِب َكْػٍس ِمـْفُ َٓ يَ »ملسو هيلع هللا ىلص: أما ققلف  ، فػقف تلكقد طؾك أمر (1)«ِحؾُّ َماُل اْمرٍِئ إِ

قد يغػؾ طـف البعض، وهق حصقل اإلكػاق مع سخاء الـػس وصقبفا، وإذا كان هذا 

يف شلن الؿال، وهق أحّب ما لدى اإلكسان، وأحسب أكف يؿؽـ أن يؼاس طؾقف، كؾ 

ػريج كربة، يـبغل أن يصدر مـف ما يبذلف الؿسؾؿ لغقره، مـ طقن ومساطدة، وت

 بـػس رضّقة صقبة، حتك يتحؼؼ الؼبقل.

  :ْٗاملصألٛ الصابعٛ: الٓتعجٗن بإٖكاع العُٕ، ٔإٖصالْ إىل وصتخك 

أمر اهلل تعالك طباده الؿممـقـ بالؿسارطة والؿسابؼة إلك الخقرات، قال تعالك: 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي ٱُّٱ
ووصػ سبحاكف طباده الؿتؼقـ . ]البؼرة[ َّىب نب مب زب رب يئ نئىئ

 مل خل ٱُّٱ: بلهنؿ الذيـ يسارطقن ويتسابؼقن إلك فعؾ الخقرات، فؼال 
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 .[61-61]الؿممـقن:  َّمه

                                                 

، وصححف إلباين يف إرواء 21695( رقؿ 34/299أخرجف اإلمام أحؿد يف مسـده ) (1)

 .1459( رقؿ 5/279الغؾقؾ )
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أروع إمثؾة يف -رضقان اهلل طؾقفؿ-وصحابتفملسو هيلع هللا ىلص وضرب رسقل اهلل 

 َقاَل: َصؾَّ  ڤالؿسارطة إلك أطؿال الربّ والخقر، فعـ طؼبة 
ِّ
ملسو هيلع هللا ىلص ْقُت َوَراَء الـَّبِل

بِاْلَؿِديـَِة الَعْصَر، َفَسؾََّؿ، ُثؿَّ َقاَم ُمْسِرًطا، َفَتَخطَّك ِرَقاَب الـَّاِس إَِلك َبْعِض ُحَجِر 

ـْ ُسْرَطتِِف، َفَؼاَل: 
ـْ ُسْرَطتِِف، َفَخَرَج َطَؾْقِفْؿ، َفَرَأى َأكَُّفْؿ َطِجُبقا مِ

كَِسائِِف، َفَػِزَع الـَّاُس مِ

ْبرٍ ِطـَْدَكا، َفَؽرِْهُت َأْن َيْحبَِسـِل، َفَلَمْرُت بِِؼْسَؿتِفِ ذَ »
ـْ تِ وكذا كان  .(1)«َكْرُت َشْقًئا ِم

ـَ الَخطَّاِب،  حال صحابتف الؽرام، طـ زيد بـ أسؾؿ، طـ أبقف، َقاَل: َسِؿْعُت ُطَؿَر ْب

 
ِ
َق َفَقاَفَؼ ذَ ملسو هيلع هللا ىلص َيُؼقُل: َأَمَرَكا َرُسقُل اهلل ، َفُؼْؾُت: الَقْقَم َأْسبُِؼ َأْن َكَتَصدَّ ًٓ لَِؽ ِطـِْدي َما

 
ِ
َما »َوَسؾََّؿ: ملسو هيلع هللا ىلص: َأَبا َبْؽٍر إِْن َسَبْؼُتُف َيْقًما، َقاَل: َفِجْئُت بِـِْصِػ َمالِل، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َْهِؾَؽ؟ ِٕ َيا َأَبا َبْؽرٍ َما َأْبَؼْقَت » ُقْؾُت: مِْثَؾُف، َوَأَتك َأُبق َبْؽٍر بُِؽؾِّ َما ِطـَْدُه، َفَؼاَل: «َأْبَؼْقَت 

َْهِؾَؽ؟ ٍء َأَبًدا «ِٕ
ْ
َٓ َأْسبُِؼُف إَِلك َشل  .(2)َقاَل: َأْبَؼْقُت َلُفُؿ اهلَل َوَرُسقَلُف، ُقْؾُت: 

أًيا كان هذا العؿؾ الخقري، يـبغل طؾك الؿسؾؿ أن يبادر ويسارع يف تؼديؿف 

طظقؿة مـ ثؿرات التؽافؾ  لؾؿحتاجقـ، دون أدكك تلخقر، ويف هذا تحؼقؼ ثؿرة

آجتؿاطل، واإلحساس بأخريـ، وقضاء حقائجفؿ، طـ أبل سعقد الخدري 

 ڤ
ِّ
ـُ فِل َسَػٍر َمَع الـَّبِل إِْذ َجاَء َرُجٌؾ َطَؾك َراِحَؾٍة َلُف، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل: َبقْـََؿا َكْح

، َفَؼاَل َرُسقُل ا ًٓ  َفَجَعَؾ َيْصِرُف َبَصَرُه َيِؿقـًا َوِشَؿا
ِ
ـْ َكاَن َمَعُف َفْضُؾ َضْفرٍ، »ملسو هيلع هللا ىلص: هلل َم

َٓ َزاَد َلفُ  ـْ  ـْ َزاٍد، َفْؾَقُعْد بِِف َطَؾك َم ـْ َكاَن َلُف َفْضٌؾ ِم َٓ َضْفَر َلُف، َوَم ـْ  ، «َفْؾَقُعْد بِِف َطَؾك َم

                                                 

ف/ كتاب إذان/ باب مـ صؾك بالـاس فذكر حاجة فتخطاهؿ أخرجف البخاري يف صحقح (1)

 .851( رقؿ1/171)

. 1678( رقؿ 2/129أخرجف أبق داود يف ســف/ كتاب الزكاة/ باب يف الرخصة يف ذلؽ ) (2)

( 5/614) ڤوأخرجف الرتمذي يف ســف/ باب الؿـاقب/ باب مـاقب أبل بؽر الصديؼ 

إسـاده حسـ، وهق طؾك شرط "إلباين:  . قال الرتمذي حسـ صحقح، وقال3675رقؿ 

 (.5/366. صحقح ســ أبل داود )"مسؾؿ
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 َ
ِ
َٓ َحؼَّ ٕ ـْ َأْصـَاِف اْلَؿاِل َما َذَكَر َحتَّك َرَأْيـَا َأكَُّف 

يف . (1)َحٍد مِـَّا فِل َفْضؾٍ َقاَل: َفَذَكَر مِ

الحديث دٓلة طؾك الحث طؾك الصدقة والجقد والؿقاساة واإلحسان إلك الرفؼة 

  .(2)وإصحاب وآطتـاء بؿصالح إصحاب

والققم وهلل الحؿد تؼقم ممسسات العؿؾ الخقري بجفقد مشؽقرة يف  

ريب أيدي تـظقؿ وإيصال الؿساطدات إلك أهؾفا، بالقسائؾ الؿختؾػة، وتد

 متخصصة لؾؼقام بؿثؾ هذه إطؿال، تحت إشراف صاقؿ مـ الخرباء. 

 

 

                                                 

/ 3أخرجف مسؾؿ يف صحقحف/ كتاب الؾؼطة/ باب استحباب الؿقاساة بػضقل الؿال ) (1)

 .1728( رقؿ 1354

 (.12/33يـظر: شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)
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 املبحث الثالث

 ادلمبطذ ادلؼٌُٕخ إَٔاػٓب،
 ٔآصبرْب يف األػًبل اخلريٌخ 

 

 

 انطؾبم وفقف

 

  ٍٖٕٛاملطمب األٔه: إٌٔاع املكاصد املع 

 

   اخلريٖٛاملطمب الجاٌ٘: آثار املكاصد املعٍٕٖٛ يف األعىاه 
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 املطلب األول

 إَٔاع ادلمبطذ ادلؼٌُٕخ 
 

  :ٍٛاملصألٛ األٔىل: املكاصد املعٍٕٖٛ احلص 

لؾعؿؾ الخقري يف اإلسالم مؼاصد طظقؿة، وكؾؿا زاد اإليؿان يف قؾب 

اإلكسان، كؾؿا تلصؾت يف كػسف الؿؼاصد الحسـة، وزاد ففؿف لفا، ومـ تؾؽ 

 الؿؼاصد:

لؿحتاجقـ وكؾ مـ هق بحاجة لؾؿقاساة سقاء وتعـل مساطدة ا الؿقاساة: -

أكاكت بالؿال أم بالجاه أم بالبدن أم بالـصقحة أم بالدطاء، كؾ تؾؽ إكقاع ضرورة 

 خل حل جل مك لك خك ٱُّٱاجتؿاطقة وحاجة إكساكقة، قال تعالك: 
يف هذه أية يؿدح اهلل تعالك إكصار مبقـا فضؾفؿ . [9]الحشر:  َّمل

ؿ وإيثارهؿ مع الحاجة، ففؿ يؼدمقن الؿحاويج وشرففؿ وكرمفؿ، وطدم حسده

وقال  ،(1)طؾك حاجة أكػسفؿ ويبدؤون بالـاس قبؾفؿ يف حال احتقاجفؿ إلك ذلؽ

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ٱُّٱسبحاكف: 
 .[9 – 8]اإلكسان:  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 ڤطـ جرير بـ طبد اهلل 
ِ
َْطَراِب إَِلك َرُسقِل اهلل ْٕ ـَ ا

ملسو هيلع هللا ىلص  ، َقاَل: َجاَء َكاٌس مِ

َدَقِة،  قُف َفَرَأى ُسقَء َحالِِفْؿ َقْد َأَصاَبْتُفْؿ َحاَجٌة، َفَحثَّ الـَّاَس َطَؾك الصَّ َطَؾْقِفِؿ الصُّ

                                                 

 (.111،99/ 8يـظر: تػسقر ابـ كثقر ) (1)
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ـْ 
ٍة مِ َْكَصاِر َجاَء بُِصرَّ ْٕ ـَ ا

 َذلَِؽ فِل َوْجِفِف، َقاَل: ُثؿَّ إِنَّ َرُجاًل مِ
َ
َفَلْبَطُموا َطـُْف َحتَّك ُرئِل

 َوِرٍق، ُثؿَّ َجاَء آَخ 
ِ
ُروُر فِل َوْجِفِف، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ُر، ُثؿَّ َتَتاَبُعقا َحتَّك ُطِرَف السُّ

ـْ َطِؿَؾ بَِفا، » ْساَلِم ُسـًَّة َحَسـًَة، َفُعِؿَؾ بَِفا بَْعَدُه، ُكتَِب َلُف ِمْثُؾ َأْجرِ َم ّـَ فِل اإْلِ ـْ َس َم

ّـَ  ـْ َس ـْ ُأُجقِرِهْؿ َشْلٌء، َوَم َٓ َيـُْؼُص ِم ْساَلِم ُسـًَّة َسقَِّئًة، َفُعِؿَؾ بَِفا َبْعَدُه،  َو
فِل اإْلِ

ـْ َأْوَزاِرِهْؿ َشْلءٌ  َٓ َيـُْؼُص ِم ـْ َطِؿَؾ بَِفا، َو  .(1)«ُكتَِب َطَؾْقِف ِمْثُؾ ِوْزِر َم

وبالؿقاساة تتحؼؼ معاين إخقة الحؼقؼقة، ويشعر الؿسؾؿ بلخقف، وتزداد 

 هذا خقر كثقر، وكػع طظقؿ.روابط الؿحبة وإلػة بقـفؿ. ويف 

طـ سعقد بـ أبل ُبردة، طـ أبقف، طـ جده، طـ قضاء حقائج الؿحتاجقـ:  -

َيْعَتِؿُؾ بَِقَدْيِف »قِقَؾ: َأَرَأْيَت إِْن َلْؿ َيِجْد؟ َقاَل  «َطَؾك ُكؾِّ ُمْسِؾٍؿ َصَدَقةٌ »: قالملسو هيلع هللا ىلص الـبل 

ُق  ـُ َذا اْلَحاَجِة »َت إِْن َلْؿ َيْسَتطِْع؟ َقاَل: َقاَل قِقَؾ: َأَرَأيْ  «َفَقـَْػُع َكْػَسُف َوَيَتَصدَّ ُيِعق

َقاَل:  «َيْلُمُر بِاْلَؿْعُروِف َأِو اْلَخْقرِ »َقاَل قِقَؾ َلُف: َأَرَأْيَت إِْن َلْؿ َيْسَتطِْع؟ َقاَل:  «اْلَؿْؾُفقَف 

َفا َصَدقَ »َأَرَأْيَت إِْن َلْؿ َيْػَعْؾ؟ َقاَل:  ، َفنِكَّ رِّ ـِ الشَّ ويف الحديث حض  .(2)«ة ٌُيْؿِسُؽ َط

والققم أصبح القصقل لؾحتاجقـ أيسر ، وترغقب طؾك فعؾ الخقر بجؿقع درجاتف

صريًؼا، طرب ممسسات العؿؾ الخقري: حقث تؼقم جاهدة بدراسات واسعة 

 لؾقققف طؾك الؿحتاجقـ، ومدى إطسارهؿ، وحاجتفؿ لؾؿساطدات.

 َّيك ىك مك اكلكٱُّٱقال تعالك: الرحؿة بالضعػاء:  -
لؾخؾؼ أجؿعقـ، وكاكت رحؿتف شامؾة ملسو هيلع هللا ىلص [. فبعث اهلل كبقف 117كبقاء: ]إ

صحابتف ملسو هيلع هللا ىلص لإلكساكقة جؿعاء، بؾ شؿؾت الحققاكات العجؿاوات أيًضا. وطّؾؿ 

                                                 

ـّ يف اإلسالم سـة حسـة )أخرجف مسؾؿ يف  (1) ( 4/2159صحقحف/ كتاب العؾؿ/ باب مـ س

 .1117رقؿ 

( رقؿ 2/699أخرجف مسؾؿ يف صحقحف/ كتاب الزكاة/ باب بقان أن اسؿ الصدقة... ) (2)

1118. 
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رضقان اهلل طؾقفؿ أٓ يحتؼر أحٌد أحًدا، وكقػ أن لؾضعػاء، ما لقس لألغـقاء 

ـ مصعب بـ ط .(1)وإققياء، فلخرب أن بدطائفؿ وصالهتؿ وصقمفؿ يـصرون

 
ُّ
ـْ ُدوَكُف، َفَؼاَل الـَّبِل َهْؾ ُتـَْصُروَن »ملسو هيلع هللا ىلص: سعد، قال: رأى سعٌد، َأنَّ َلُف َفْضاًل َطَؾك َم

َّٓ بُِضَعَػائُِؽؿْ  ويؾحؼ بالضعػاء ذوي اإلطاقات وأصحاب  .(2)«َوُتْرَزُققَن إِ

ء الحاجات، الذيـ تعؾؼت قؾقهبؿ بأخرة، وزهدت يف أحقال الدكقا، فلمثال همٓ

يـبغل أن ُيؾتػت إلقفؿ، ٓ طؾك أهنؿ صاقات مفّؿشة يف الؿجتؿع، بؾ طؾك أهنؿ جزء 

 مـ الؿجتؿع، ٓ تحؾ الربكة والخقرية إٓ هبؿ. 

يعّد العؿؾ الخقري تدطقًؿا ققيا لتحؼقؼ  تحؼقؼ التؽافؾ آجتؿاطل: -

هق يف التؽافؾ آجتؿاطل، وأطـل بف: أن يؽقن آحاد الشعب يف كػالة جؿاطتفؿ، و

مغزاه وممداه أن يحس كؾ واحد يف الؿجتؿع بلن طؾقف واجبات يف الؿجتؿع طؾقف 

  .(3)أداؤها، أما إن تؼاصر طـ ذلؽ فؼد يمدي إلك اهنقار البـاء طؾقف وطؾك غقره

 ويسفؿ العؿؾ الخقري يف إرساء آستؼرار آجتؿاطل يف الؿجتؿع مـ خالل: 

كالتسقل والتشرد، واكتشار إمراض  ،الؼضاء طؾك الؿظاهر السؾبقة السقئة -

والػاقة يف بعض فئات الؿجتؿع، مؿا يمدي بدوره إلك شعقر الػؼراء بالـؼؿة طؾك 

إغـقاء وبغضفؿ، وتؿـل زوال الـعؿة طـفؿ. أما إذا وجدوا مـ يشاصرهؿ آٓمفؿ 

وأحزاهنؿ، ويؿّد لفؿ يد العقن بسّد جقطاهتؿ، وسرت طقراهتؿ، وكػالة إيتام 

ؿ، وتقفقر الدواء لفؿ...كؾ ذلؽ وغقره مـ شلكف أن يضػل طؾك الؿجتؿع مـف

                                                 

أخرجف البخاري يف صحقحف/ كتاب الجفاد والسقر/ باب مـ استعان بالضعػاء  (1)

 .2896( رقؿ 4/36والصالحقـ )

 (.5/91ر: شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال )يـظ (2)

 .7يـظر بتصرف: التؽافؾ آجتؿاطل يف اإلسالم صــــــــــ (3)



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  164  

 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

 يل ىل مل ٱُّٱاستؼراًرا وصؿلكقـة وتآلًػا. قال تعالك مبقـًا صقر الرّب واإلحسان، 
 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 زت يبرت ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ
 . [177]البؼرة:  َّزث رث يت نتىت مت

البطالة تعـل: طدم تقفقر فرصة طؿؾ أو وضقػة، وهل مـ  محاربة البطالة: -

أكرب الؿشؽالت آجتؿاطقة يف أي مجتؿع، ولفا آثار جسقؿة مـفا: الؿخدرات، 

الجريؿة بلكقاطفا، التػؽؽ إسري، وقد تجتؿع البطالة مع الػؼر، فقؾجل بعضفؿ 

ائؿ الؿختؾػة، مـ سرقة لغرض الحصقل طؾك ضروريات الحقاة إلك ارتؽاب الجر

وهنب واختالس مـ أجؾ الحصقل طؾك الؿال، ويسفؿ العؿؾ الخقري يف تقفقر 

فرص طؿؾ مقداكقة لؾراغبقـ، حقث يؿؽـ إشراكفؿ يف رطاية الؿرضك والؿسـقـ، 

وتػّؼد إرامؾ، إلك غقر ذلؽ مـ الؿشاريع الخقرية، وهذه الخربة الؿجاكقة هل 

 هؾفؿ لؾعؿؾ القضقػل فقؿا بعد.بؿـزلة دورة تدريبقة لفؿ تم

  ٛاملصألٛ الجاٌٗٛ: املكاصد املعٍٕٖٛ الص٠ٗ: 

لؾعؿؾ الخقري يف اإلسالم مؼاصد حسـة ذكر بعًضا مـفا، وقد تشقبف  

 مؼاصد سقئة، تػسد طؾقف طؿؾف، مـفا:

لؿا كان اإلخالص صؿام أمان لؾعؿؾ الصالح، فنن الرياء آفة طظقؿة  :الرياء -

 خس ٱُّٱ: ٕكف يؿحؼ العؿؾ ويبطؾف، قال تعالك:  (1)مـ الؽبائر بؾ طّده العؾؿاء

                                                 

 .143يـظر: الؽبائر/ لؾذهبل صـــــــــــ (1)
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 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس
 لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع
 هن من خن حن ممجن خم حم جم هل مل حلخل جل مك
ويحتاج الؿرء لؾتخؾص مـف، إلك مجاهدة شديدة:  .[264]البؼرة:  َّجه

طؾك طؿؾف،  لؼؿع هقى كػسف، وطدم آلتػات إلك رغباهتا يف اكتظار محؿدة الخؾؼ

بؾ طؾقف أن يعقد كػسف طؾك إخػاء أطؿالف الصالحة، والؾجقء إلك اهلل تعالك 

 لؼبقلفا.

وهق آفة طظقؿة، يدطق إلك الؽرِب: ٕكف إذا أطجب بـػسف وبعؾؿف العجب: 

 يي ىي ني ٱُّٱ، قال تعالك:(1)وبعؿؾف أو بشلء مـ أسبابف استعظؿ وتؽرب
ولفذا فنن  .[25]التقبة:  َّجب هئ مئ خئ حئ جئ

لؿعجب بعؿؾف، أو بؿالف، يستعظؿف، ويتبجح بف، ويـسك كعؿة اهلل طؾقف بالتقفقؼ ا

ومـ لؿ يتػؼد آفات إطؿال كان أكثر "فقف، والتؿؽقـ مـف، قال اإلمام الغزالل: 

سعقف ضائعا، فنن إطؿال الظاهرة إذا لؿ تؽـ خالصة كؼقة طـ الشقائب قؾؿا تـػع 

والخقف دون العجب، والؿعجب يغرت بـػسف وإكؿا يتػؼد مـ يغؾب طؾقف اإلشػاق 

وبرأيف ويلمـ مؽر اهلل وطذابف، ويظـ أكف طـد اهلل بؿؽان، وأن لف طـد اهلل مـة وحؼا 

بلطؿالف التل هل كعؿة وططقة مـ ططاياه، ويخرجف العجب إلك أن يثـل طؾك كػسف 

ومـ ويحؿدها ويزكقفا، وإن أطجب برأيف وطؿؾف وطؼؾف، مـع ذلؽ مـ آستػادة، 

آستشارة والسمال، فقستبد بـػسف ورأيف ويستـؽػ مـ سمال مـ هق أطؾؿ 

. ولذا طؾك الؿعجب بحالف أن يؽثر مـ التػؽر يف كػسف، ويف أصؾ خؾؼتف: (2)"مـف

                                                 

 (.3/353يـظر: إحقاء طؾقم الديـ) (1)

 (.3/371إحقاء طؾقم الديـ) (2)
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

حتك يتبقـ لف ضعػف، وكثرة طققبف، وهقاكف طؾك اهلل، فقشتغؾ بعققب كػسف طـ 

 اإلطجاب هبا. 

ضا مـ أفات الؿفؾؽة، التل قد يؼع وهق أيحّب الشفرة وضفقر الصقت:  -

فقفا البعض، فققرث طـده حب الذات، وإكاكقة، واإلطجاب، فقصبح صالبفا 

 بعقًدا طـ الحؼ، مـصرًفا طـ الجؿاطة، متبًعا لخطقات الشقطان.

والققم صالب الشفرة طؾك خطر طظقؿ: فالؿرء قد تبؾغ شفرتف أفاق، وهق 

ل الحديثة، الؿرئقة، أو الؿسؿقطة، أو الؿؼروءة، قابع يف بقتف: طرب وسائؾ آتصا

ولذا فنن أول مـ تضرم بف الـار يقم الؼقامة مـ ابتغك الشفرة بالعؿؾ الصالح، فػل 

َل الـَّاِس ُيْؼَضك »يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص قال: سؿعت رسقل اهلل  ڤحديث أبل هريرة  إِنَّ َأوَّ

َفُف كَِعَؿُف َفَعَرَفَفا، َقاَل: َفَؿا َطِؿْؾَت فِقَفا؟  َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َطَؾْقِف َرُجٌؾ اْسُتْشِفَد، َفُلتِلَ  بِِف َفَعرَّ

َْن ُيَؼاَل: َجرِيٌء،  ِٕ َقاَل: َقاَتْؾُت فِقَؽ َحتَّك اْسُتْشِفْدُت، َقاَل: َكَذْبَت، َوَلؽِـََّؽ َقاَتْؾَت 

قَؾ، ُثؿَّ ُأِمَر بِِف َفُسِحَب َطَؾك َوْجِفِف َحتَّك ُأْلِؼَل فِل 
َؿ اْلِعْؾَؿ، َفَؼْد قِ الـَّاِر، َوَرُجٌؾ َتَعؾَّ

َفُف كَِعَؿُف َفَعَرَفَفا، َقاَل: َفَؿا َطِؿْؾَت فِقَفا؟ َقاَل:  َؿُف َوَقَرَأ اْلُؼْرآَن، َفُلتَِل بِِف َفَعرَّ َوَطؾَّ

ْؿُتُف َوَقَرْأُت فِقَؽ اْلُؼْرآَن، َقاَل: َكَذبَْت، َوَلؽِـََّؽ َتعَ  ؾَّْؿَت اْلِعْؾَؿ َتَعؾَّْؿُت اْلِعْؾَؿ، َوَطؾَّ

قَؾ، ُثؿَّ ُأِمَر بِِف َفُسِحَب َطَؾك 
لُِقَؼاَل: َطالٌِؿ، َوَقَرْأَت اْلُؼْرآَن لُِقَؼاَل: ُهَق َقاِرٌئ، َفَؼْد قِ

ِف،  ـْ َأْصـَاِف اْلَؿاِل ُكؾِّ َع اهللُ َطَؾْقِف، َوَأْطَطاُه ِم َوْجِفِف َحتَّك ُأْلِؼَل فِل الـَّاِر، َوَرُجٌؾ َوسَّ

ـْ َسبِقٍؾ ُتِحبُّ َفُلتِ  َفُف كَِعَؿُف َفَعَرَفَفا، َقاَل: َفَؿا َطِؿْؾَت فِقَفا؟ َقاَل: َما َتَرْكُت ِم َل بِِف َفَعرَّ

َّٓ َأْكَػْؼُت فِقَفا َلَؽ، َقاَل: َكَذْبَت، َوَلؽِـََّؽ َفَعْؾَت لُِقَؼاَل: ُهَق َجَقاٌد، َفَؼْد  قَفا إِ
َأْن ُيـَْػَؼ فِ

قَؾ، ُثؿَّ ُأِمَر بِ 
. كؿا أن مـ التؿس ثـاء (1)«ِف َفُسِحَب َطَؾك َوْجِفِف، ُثؿَّ ُأْلِؼَل فِل الـَّارِ قِ

الـاس بعؿؾ الطاطات، طاقبف اهلل بـؼقض قصده، بلن يػضحف، ويطؾؼ ألسـة العباد 

                                                 

رياء والسؿعة استحؼ الـار أخرجف مسؾؿ يف صحقحف/ كتاب اإلمارة/باب مـ قاتؾ لؾ (1)

 .1915( رقؿ 3/1513)
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ـْ ُيَراِئل ُيَرائِل اهللُ بِفِ »ملسو هيلع هللا ىلص: بذمف، قال  َع اهللُ بِِف، َوَم َع َسؿَّ ـْ َسؿَّ ـ . معـاه: م(1)«َم

سؿع بعؿؾف الـاس وقصد بف اتخاذ الجاه والؿـزلة طـدهؿ لقؽرمقه ويعظؿقه، ولؿ 

يرد بف وجف اهلل، فنن اهلل تعالك يسؿع بف خؾؼف، أي يجعؾف حديًثا طـد الـاس الذي 

. فعؾك الؿرء أن (2) أراد كقؾ الؿـزلة طـدهؿ بعؿؾف، وٓ ثقاب لف يف أخرة طؾقف

ؾ أحقالف، وأفعالف، حتك يؽقن طؿؾف خالًصا لقجفف يستشعر مراقبة اهلل تعالك يف ك

 مث رثزث ٱُّالؽريؿ، فاهلل ٓ يؼبؾ مـ العؿؾ إٓ ما كان خالًصا، قال تعالك: 
 . [3]الزمر: َّنث

مـ أفات التل طّؿت يف هذا العصر، شراء القٓءات لـػسف أو جؿاطتف:  -

أو  أن يؼصد البعض مـ اكخراصف يف العؿؾ الخقري، شراء القٓءات لـػسف

لجؿاطتف التل يـتؿل إلقفا، فتجده يتػؼد الؿحتاجقـ والؿـؽقبقـ، ويقزع طؾقفؿ 

 الطعام والؽسقة، ٓ ٕجؾ مساطدهتؿ، وٓ لرفع البالء طـفؿ، وإكؿا ٓستغالل

تؾؽ الؿعقكات لؿآرهبؿ الخاصة، ومصالحفؿ الشخصقة، وهذا مخالػ لؿا جاء بف 

 الشرع الحـقػ، وهادم لؾروابط آجتؿاطقة.

هـاك أكاس يعؿؾقن تضؾقؾ الؿستػقديـ، وتقجقففؿ ٔرائف وتقجفاتف:  -

جاهديـ يف العؿؾ الخقري، مـ طقن لؾؿحتاجقـ، وإغاثة لؾؿـؽقبقـ، إٓ أهنؿ 

يؼصدون يف حؼقؼة إمر جذب الؿستػقديـ ٔرائفؿ، وتقجفاهتؿ الػؽرية، ولفذا 

شؽؾ مرتًعا خصًبا ..ت.فنن الؿـاصؼ يـتشر فقفا الػؼر والؿرض والبطالة والجفؾ

                                                 

، 6499( رقؿ 8/114أخرجف البخاري يف صحقحف/ كتاب الرقاق/باب الرياء والسؿعة ) (1)

( 4/2289ومسؾؿ يف صحقحف/ كتاب الزهد والرقائؼ/ باب مـ أشرك يف طؿؾف غقر اهلل )

 .2986رقؿ 

 (.11/218يـظر: شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال) (2)
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، مؿا (1)بقـ الؽػر والػؼر فؽان يتعقذ مـفؿاملسو هيلع هللا ىلص لؾؿضؾؾقـ، ولؼد قرن رسقل اهلل 

يمكد خطقرة الػؼر طؾك العؼقدة وإخالق والسؾقك، وتظفر هـا حؽؿة اإلسالم 

يف إيجابف الزكاة، وحثف طؾك الصدقات، ودطقتف لؾتؽافؾ آجتؿاطل، وحرصف أٓ 

و طار أو محتاج. كؿا يـبغل طؾك ممسسات العؿؾ يؽقن بقـ الؿسؾؿقـ جائع أ

الخقري أن تتخذ كافة القسائؾ والتدابقر الالزمة يف تقطقة الـاس، وتحري الدقة يف 

مجال جؿع الزكاة والصدقات: حتك ٓ تصؾ إلك جؿاطات تسعك كحق تسخقر 

 تؾؽ إمقال يف آستغالل الػؽري ٕصحاب الحاجة مـ الػؼراء والؿساكقـ.

 

 
 

                                                 

 الـَّبِلَّ  (1)
َكاَن َيُؼقُل فِل ملسو هيلع هللا ىلص أخرج أحؿد يف مسـده مـ حديث أبل بؽرة طـ أبقف أن الـبل َأنَّ

ـَ اْلُؽْػِر، َواْلَػْؼِر، َوَطَذاِب اْلَؼْبرِ »ُدُبِر ُكؾِّ َصاَلٍة: 
ُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ مِ ( رقؿ 34/17«. )الؾَّ

21381. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
بطِذ

َ
م
َ
  ادل

 
ػٍِخ

ْ
ر
َ
بلِ  فًِ ادل

َ
ً
ْ
خِ  اأَلػ

َّ
ريٌ
َ
ب ادلؼٌُٕخ ادلمبطذ،، اخل

ً
ج
َ
ٕر
 
ن  ،،أ 

 

  169  

 

 

 

 املطلب الثاني

 آصبر ادلمبطذ ادلؼٌُٕخ يف األػًبل اخلريٌخ 
 

  :املصألٛ األٔىل: آثار املكاصد املعٍٕٖٛ يف األعىاه اخلريٖٛ عمٜ الفرد 

تتجؾك أهؿ آثار الؿؼاصد الؿعـقية يف العؿؾ الخقري طؾك الػرد يف إمقر 

 التالقة:

إلكسان بعؿؾف وجف اهلل ـ إجر والثقاب مـ طـد اهلل تعالك، متك ما قصد ا -

  ـ: فنّن يف ذلؽ تحؼقًؼا لؾتعاون الذي أمر بف اإلسالم يف طدد مـ

ا  الـصقص الؽريؿة، ومـ باب اإلحسان إلك الخؾؼ، وإغاثة لؾؿؾفقف مـفؿ، وسدًّ

 من زن رن مم ام ٱُّلحاجات الؿحتاجقـ والؿعقزيـ، قال تعالك:
  َقاَل: َقاَل  ،ڤ[. طـ أبل هريرة 158]البؼرة:  َّىن نن

ِ
ملسو هيلع هللا ىلص: َرُسقُل اهلل

ـْ ُكَرِب َيْقِم اْلِؼَقاَمِة، » َس اهللُ َطـُْف ُكْرَبًة ِم ْكَقا، َكػَّ ـْ ُكَرِب الدُّ ـٍ ُكْرَبًة ِم ـْ ُمْمِم َس َط ـْ َكػَّ َم

ـْ َسَتَر ُمْسِؾًؿا، َسَترَ  ِخَرِة، َوَم ْٔ ْكَقا َوا َر اهللُ َطَؾْقِف فِل الدُّ َر َطَؾك ُمْعِسرٍ، َيسَّ ـْ َيسَّ ُه اهللُ َوَم

ِخَرِة، َواهللُ فِل َطْقِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد فِل َطْقِن َأِخقِف... ْٔ ْكَقا َوا  .(1)«فِل الدُّ

شعقر الؿرء بالسعادة يف قؾبف واكشراح صدره: بسبب اإلحسان إلك  -

أخريـ ومساطدهتؿ، فتزكق كػسف، وتتطؾع لتؾّؿس حاجات أخريـ، فقحب 

                                                 

ء / باب فضؾ آجتؿاع طؾك تالوة الؼرآن أخرجف مسؾؿ يف صحقحف/ كتاب الذكر والدطا (1)

 .2699( رقؿ 4174/ 4)

o  p 
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

 ف.لغقره ما يحب لـػس

شعقره بالرضا، وبؽقـقكتف وأهؿقتف وسط أبـاء مجتؿعف، وهق مع شعقره  -

هبذه إحاسقس، يؾؿس أيًضا فائدة الرتابط بقـ أفراد مجتؿعف، الذي ُيشِعره 

بآصؿئـان طؾك مستؼبؾف ومستؼبؾ أسرتف، مفؿا حدث لف مـ ضروف أو ألّؿ بف مـ 

ل: قال رسقل اهلل قا ڤخطقب، كؾ ذلؽ مصداًقا لحديث الـعؿان بـ بشقر 

ِهْؿ َوَتَعاُصِػِفْؿ، َكَؿَثِؾ الَجَسِد، إَِذا اْشَتَؽك » ملسو هيلع هللا ىلص: ـَ فِل َتَراُحِؿِفْؿ َوَتَقادِّ َتَرى الُؿْمِمـِق

ك َفرِ َوالُحؿَّ ُر َجَسِدِه بِالسَّ
 .(1)«ُطْضٌق َتَداَطك َلُف َسائِ

العؿؾ الخقري سبب لدفع الؿحـ والبالء والؿصائب طـ العبد، وجؾب   -

 خقر وكػع وصالح لف.لؽؾ 

تعّد مشاركة الػرد يف العؿؾ الخقري حافًزا ققيا إلذكاء روح الؿبادرة لديف،  -

والؿشاركة يف صـع الؼرار، واستـػار صاقاتف الؽامـة والؿبدطة، مؿا يجعؾف يؽتسب 

 مفارات جديدة، وقدرة طؾك التقاصؾ مع أخريـ.

ساب طالقات جديدة ويف مجال العالقات، يتقح العؿؾ الخقري لؾؿرء اكت -

 مـ خالل التعرف طؾك أكاس لؿ يؽـ يعرففؿ مـ قبؾ.

كؿا أن لف أكرب إثر يف تحّؿؾ الؿرء لؾؿسمولقة، وتعزيز تعاصػف وتؼديره  -

 مع أخريـ، وشعقره مـ خالل ذلؽ بؼقؿتف اإلكساكقة، ودطؿ تؼديره لذاتف.



                                                 

أخرجف البخاري يف صحقحف والؾػظ لف/ كتاب إدب / باب رحؿة الـاس  (1)

، ومسؾؿ يف صحقحف/ كتاب الربّ والصؾة/ باب تراحؿ 6111( رقؿ 8/11والبفائؿ)

 .2586( رقؿ 1999/ 4الؿممـقـ وتعاصػفؿ )
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  خلريٖٛ عمٜ اجملتىع:املصألٛ الجاٌٗٛ: آثار املكاصد املعٍٕٖٛ يف األعىاه ا 

 مـ آثار الؿؼاصد الؿعـقية يف العؿؾ الخقري طؾك الؿجتؿع:

إن يف تػاطؾ الؿجتؿع مع العؿؾ الخقري واكخراط أفراده فقف، يجعؾف  -

يعايش قضاياه، ويساهؿ يف حؾ مشؽالتف، ويرفع يف الققت كػسف أطباء مادية كبقرة 

ى لصالح تـؿقة هذا طـ كاهؾ الحؽقمة، تستطقع أن تصرففا يف مصارف أخر

 الؿجتؿع وأفراده.

العؿؾ الخقري هبذا الؿعـك الذي ذكركاه يزيد مـ تؿاسؽ الؿجتؿع،  -

ويحصـف مـ كثقر مـ إمراض آجتؿاطقة التل هتدم الؿجتؿعات وتؼقض 

أركاهنا، كاستعالء الـػس طؾك أخريـ، والجشع، وإيثار الذات، وما يـتج طـفا 

يف الحديث الذي يرويف طـف الصحابل أكس ملسو هيلع هللا ىلص  مـ مػاسد ومظالؿ، ورسقل اهلل

َِخقِف َما ُيِحبُّ لِـَْػِسفِ »قال:  ڤ ِٕ ـُ َأَحُدُكْؿ، َحتَّك ُيِحبَّ   (1).«َٓ ُيْمِم

العؿؾ الخقري يضػل طؾك الؿجتؿع آستؼرار والسؽقـة، والرخاء،  -

 ويخػػ أٓم والؿعاكاة طؿـ يتلوه، ويتللؿ مـ أحزاكف وأوجاطف.

الخقري إقامة لؿصالح ضعػاء الؿسؾؿقـ، وقضاء حقاجفؿ، يف العؿؾ  -

 وسّد خؾة الػؼراء مـفؿ والؿعقزيـ.

العؿؾ الخقري يحؼؼ معـك التؽافؾ آجتؿاطل بقـ أفراد الؿجتؿع،  -

ويعّؿؼ روح التعاون والؿحبة والتعاصػ، ويحؼؼ معـك اإلخاء الؿتؿّثؾ يف حديث 

  ڤأبل مقسك 
ِّ
ـِ الـَّبِل ـِ َكاْلُبـَْقاِن َيُشدُّ َبْعُضُف الؿُ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َط ـُ لِْؾُؿْمِم ْمِم

                                                 

حف والؾػظ لف/ كتاب اإليؿان / باب مـ اإليؿان أن يحب أخرجف البخاري يف صحق (1)

، ومسؾؿ يف صحقحف/ كتاب اإليؿان/ باب الدلقؾ طؾك أن مـ 13( رقؿ 1/12ٕخقف...)

 .45( رقؿ 1/67خصال اإليؿان.. )
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

 .(1)«َبْعًضا

: "إوقاف"وإن مـ أطظؿ أطؿال الربّ قدرا، وأكثرها يف الؿجتؿع أثرا  -

ولفذا سعت الشريعة الغراء إلك اإلكثار مـفا، والحّث طؾقفا، وإلغاء كؾ تصرف 

ئؾ الشريعة طؾك يمدي إلك إبطالفا، أو الخروج هبا طـ مؼصدها. وقد دلت دٓ

التؽثقر مـفا: لؿا فقفا مـ الؿصالح العامة والخاصة، ففذه الصدقات الجارية، 

صدقة  "مـف، ومـ أصحابف كثقرة: مـفا: ملسو هيلع هللا ىلص وإوقاف الؿتتالقة يف زمـ رسقل اهلل 

، وكذلؽ صدقة أبل صؾحة طؿر، وقد أشار طؾقف هبا رسقل اهلل 

 :ملسو هيلع هللا ىلصوصدقة طثؿان ببئر رومة، قال  ملسو هيلع هللا ىلص.إكصاري فنهنا كاكت أيًضا بنشارة مـف 

، فاشرتاها طثؿان (2)«مـ يشتري بئر رومة فقؽقن دلقه فقفا كدٓء الؿسؾؿقـ»

وتصّدق هبا، طؾك الؿسؾؿقـ، وتصدق سعد بـ طبادة بؿخراف لف طـ أمف بعد 

وفاهتا. وكاكت هذه الصدقات أوقاًفا يـتػع الؿسؾؿقن بثؿرهتا طؾك تػصقؾ يف 

 .(3)"شروصفا

                                                 

( رقؿ 3/129أخرجف البخاري يف صحقحف / كتاب الؿظالؿ / باب كصر الؿظؾقم)   (1)

لربّ والصؾة/ باب تراحؿ الؿممـقـ وتعاصػفؿ.. ، ومسؾؿ يف صحقحف/ كتاب ا2446

 .2585( رقؿ 4/1999)

بقب البخاري يف صحقحف/ كتاب الؿساقاة/ باب يف الشرب، ومـ رأى صدقة الؿاء  (2)

مـ »ملسو هيلع هللا ىلص: وهبتف ووصقتف جائزة، مؼسقما كان أو غقر مؼسقم، وقال طثؿان: قال الـبل 

 (.3/119) «يشتري بئر رومة...

 392اإلسالمقة/ ٓبـ طاشقر صـــــــ مؼاصد الشريعة  (3)
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 بمتـخاخل

 
  ٔفّٗا أبرز الٍتاٟج، ٔالتٕصٗات 

الحؿد هلل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات، والصالة والسالم طؾك أشرف إكبقاء 

والؿرسؾقـ، كبقـا محؿد، وطؾك آلف وصحبف والتابعقـ، ومـ تبعفؿ بنحسان إلك 

 يقم الديـ، وبعد، يف خاتؿة هذا البحث، هذه أبرز الـتائج:

الققم مـظقمة متؽامؾة يشارك فقفا أفراد  لؼد أضحك العؿؾ الخقري -

الؿجتؿع طؾك اختالف أطؿارهؿ وتخصصاهتؿ، ويؼقم طؾك أسس راسخة مـ 

 العؾقم والدراسات الؿختؾػة.

تصحقح الؿػفقم الؼاصر لؾعؿؾ الخقري، حقث يراه البعض مؼصقًرا طؾك  -

ي الػئات الخاصة، والؿعقققـ، والؿرضك، وإن كان هذا مـ مؼاصد العؿؾ الخقر

الـبقؾة، لؽـف يشؿؾ الؿجتؿع بلسره: اجتؿاطقًّا، وثؼافقًّا، واقتصاديًّا، فالعؿؾ 

الخقري بؿػفقمف القاسع يتقح لؾجؿقع الؿشاركة يف التـؿقة البشرية، وفؼ قدراهتؿ 

 واستطاطتفؿ.

مـ إصقل الثابتة يف إطؿال الخقرية: تشجقع وإثابة كؾ مـ يؼقم بجفد  -

سقؿا مـ فّرغ كػسف لف، طـ رافع بـ خديج، قال:  وطؿؾ مـ أطؿال الخقر، ٓ

َدقَ » يؼقل:ملسو هيلع هللا ىلص سؿعت رسقل اهلل  َكاْلَغاِزي   ِة بِاْلَحؼِّ لَِقْجِف اهللِ اْلَعاِمُؾ فِل الصَّ

o  p 
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

 َحتَّك َيْرِجَع إِلَك َأْهِؾفِ 
. فالحديث اطترب العامؾ طؾك الصدقة وهل (1)«فِل َسبِقِؾ اهللِ

 ، مع أكف يصرف لف كصقًبا مـ الزكاة. الزكاة مجاهًدا يف سبقؾ اهلل

إطؿال الخقرية تساهؿ مساهؿة فّعالة وققية يف الحػاظ طؾك الؽؾقات  -

الخؿس، فحػظ الديـ يف العؿؾ الخقري يؽقن مـ خالل تشققد الؿساجد، وكػالة 

الؿمذكقـ، والدطاة وصؾبة العؾؿ..وحػظ الـػس يؽقن مـ خالل تؼديؿ 

أكقاطفا: مـ صعام وشراب ودواء لؾؿتضرريـ مـ الؿساطدات اإلغاثقة بجؿقع 

الؽقارث والحروب. وحػظ العؼؾ مـ خالل إكشاء الؿدارس والؿعاهد، وتدريب 

الؿعؾؿقـ وتلهقؾقفؿ، وصباطة الؽتب...وحػظ الؿال مـ خالل تلهقؾ أبـاء 

الؿسؾؿقـ الؿحتاجقـ طؾك الؿشاريع التـؿقية الؿختؾػة، وتعؾقؿفؿ الؿفـ 

د طؾقفؿ وطؾك أسرهؿ وطؾك مجتؿعفؿ بالـػع العؿقؿ. أما حػظ والحرف التل تعق

 الـسؾ فؿـ خالل مساطدة الشباب الؿعقزيـ طؾك الزواج.

العؿؾ الخقري يف اإلسالم لقس مؼصقًرا فؼط طؾك مساطدة الؿحتاجقـ  -

مـ الؿسؾؿقـ، بؾ قد يشؿؾ غقر الؿسؾؿقـ مـ الؿتضرريـ والؿـؽقبقـ 

 والؿحتاجقـ.

ري الققم مؼتصًرا طؾك إحسان الؿحسـقـ فقؿا يبذلقكف لؿ يعد العؿؾ الخق -

مـ أمقال أو مساطدات طقـقة، وإكؿا يؿؽـ مشاركة الجؿقع فقف بؿا فقفؿ الشباب 

 والؿرأة، وتؼديؿ ما يستطقعقن مـ أفؽار أو كصائح أو مساطدات فـقة أو استشارية.

                                                 

، أبق داود يف ســف/ 15826( رقؿ 25/147أخرجف اإلمام أحؿد يف مسـده والؾػظ لف) (1)

، والرتمذي يف ســف/ باب ما جاء يف 2936( رقؿ 3/132باب يف السعاية طؾك الصدقة )

وزيادتف  وصححف إلباين يف صحقح الجامع الصغقر6( رقؿ 3/28العامؾ طؾك الصدقة..)

 .4114( رقؿ 2/757)
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 طؾك ممسسات العؿؾ الخقري أن تـشط يف إضفار وإبراز مؼاصدها التل -

 تسعك لؾقصقل إلقفا، لؾؼاصل والداين.

طؾك الؼائؿقـ طؾك ممسسات العؿؾ الخقري مـ العؾؿاء والدطاة مسمولقة  -

كبقرة يف تقطقة الؿجتؿع مـ أضرار حّب الشفرة وضفقر الصقت، ٓ سقؿا فقؿا 

 ُيؼدم مـ أطؿال لؾخقر، وإغاثة لؾؿحتاجقـ.

  :أوا أبرز التٕصٗات 

 التالل:فسلجعؾفا مقزطة طؾك الـحق 

 طؾك الحؽقمات:  -

  تخصقص لجان مـ مفامفا متابعة الؿمسسات الخقرية، ومدارسة

 تؼاريرها: لبقان مدى التزامفا بالضقابط الؿحددة.

  ،إكشاء مراكز أبحاث متخصصة تعؿؾ طؾك تطقير أداء العؿؾ الخقري

 وتؼقم طؾك أسس طؾؿقة مـ الدراسات والبحقث واإلحصاءات.

 الؿختصقـ مـ الػؼفاء لؾؼقام بدراسة الـقازل وضع الحقافز لؾعؾؿاء و

 والؿستجدات يف العؿؾ الخقري وفؼ مؼصقد الشرع وضقابطف.

 طؾك الؼائؿقـ طؾك ممسسات العؿؾ الخقري:  -

  أن تؽقن لديفؿ أكظؿة واضحة وأهداف مرسقمة تدير العؿؾ الخقري، مع

 .لقائح خاصة لؾحؼقق والقاجبات تبقـ مالفؿ وما طؾقفؿ

 فؿ إدارة اسرتاتقجقة فاطؾة، تسقر وفؼ خطط طؿؾ واضحة أن تؽقن لدي

وشػافة، ومؾزمة إلشراك الجؿقع يف كؾ تػاصقؾ العؿؾ الخقري، وفؼ الؾقائح 

 الؿالقة والؼاكقكقة الؿحددة، مع طدم إهؿال مبدأ الؿحاسبة لؾجؿقع بعدالة وكزاهة. 
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  الحرص طؾك استؼطاب واكضؿام كؾ مـ لديف قدرة طؾك تطقير أداء

 ؿؾ الخقري.الع

 طؾك اإلطالم: -

  التصدي لؾدطاوي الجائرة التل حّدت مـ كشاط وحركة الجؿعقات

 الخقرية، بنبراز كشاصاهتا، وآثارها طؾك الػرد والؿجتؿع.

  إيجاد قـقات خاصة بالعؿؾ الخقري طؾك صعقد العالؿ اإلسالمل، تسفؿ

الخقري، وبقان يف كشر ثؼافة التطقع لدى الجؿقع، وإبراز تجارب الدول يف العؿؾ 

مقاديـف القاسعة الؿادية والؿعـقية التل تسفؿ يف تؾبقة متطؾبات إفراد 

 والجؿاطات.

  اإلطالن طـ الؿشاريع وإطؿال الخقرية، والرتويج لفا طرب وسائؾ

اإلطالم الؿختؾػة الحديثة، أمًرا ٓ غـك طـف: إلكجاح أغراض هذا العؿؾ، وحؿؾ 

  الـاس طؾك الـفقض بف.

 

 دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ،،،وآخر 
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 ادلظبدر ٔادلراجغ
 

  .الكرآُ الهرٖي 

 بقروت. -إحقاء طؾقم الديـ، لؾغزالل، دار الؿعرفة -

بقروت، -آجتفاد الؿؼاصدي، لـقر الديـ مختار الخادمل، دار ابـ حزم -

 م.2111-هـ1431 1ط

كاصر الديـ إلباين،  إرواء الغؾقؾ يف تخريج أحاديث مـار السبقؾ، لؿحؿد -

 م.1985-ه1415 2بقروت، ط-إشراف: زهقر الشاويش، دار الؿؽتب اإلسالمل

أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن، لؿحؿد إمقـ الشـؼقطل، دار  -

 م.1995-هـ1415الػؽر، 

إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ، ٓبـ ققؿ الجقزية، رتبف وضبطف:  -

 م.1991 هـ،1411 1بقروت، ط-، دار الؽتب العؾؿقةمحؿد طبد السالم إبراهقؿ

-ه1414، 1البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف، لؾزركشل، دار الؽتبل، ط -

 م.1994

 التحرير والتـقير، لؿحؿد الطاهر ابـ طاشقر، دار سحـقن. -

تػسقر البغقي، معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن، لؾبغقي، حؼؼف وخّرج  -

 م.1997 -ه1417، 4ة لؾـشر والتقزيع، طأحاديثف: محؿد الـؿر، دار صقب

 هـ،1421 2تػسقر الؼرآن العظقؿ، ٓبـ كثقر، دار صقبة لؾـشر والتقزيع، ط -

 م.1999
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التؽافؾ آجتؿاطل يف اإلسالم، لؿحؿد أبق زهرة، دار الػؽر العربل،  -

 م.1974

تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان، لعبد الرحؿـ بـ كاصر  -

-ه1421 1ؼ: طبد الرحؿـ الؾقيحؼ، ممسسة الرسالة، طالسعدي، تحؼق

 م.2111

روضة الـاضر وجـة الؿـاضر يف أصقل الػؼف طؾك مذهب اإلمام أحؿد بـ  -

 م.2112-ه1423 2حـبؾ، ٓبـ قدامة الؿؼدسل، ممسسة الريان، ط

ســ أبل داود، تحؼقؼ: محؿد محل الديـ طبد الحؿقد، الؿؽتبة  -

 بقروت.-العصرية

 ، تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء الؽتب العربقة.ســ ابـ ماجف -

ســ الرتمذي )الجامع الصحقح(، تحؼقؼ: بشار طقاد معروف، دار  -

 م.1998بقروت، -الغرب اإلسالمل

ســ الـسائل )الســ الصغرى لؾـسائل(، تحؼقؼ: طبد الػتاح أبق غدة،  -

 م. 1986 هـ،1416 2حؾب، ط-مؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة

ح صحقح البخاري ٓبـ بطال، تحؼقؼ: أبق تؿقؿ ياسر إبراهقؿ، مؽتبة شر -

 م.2113-ه1423 2الرياض، ط-الرشد

-ه1423 1الؽقيت، ط-صحقح أبل داود، لأللباين، ممسسة غراس -

 م.2112

صحقح البخاري، مطبقع مع شرحف فتح الباري، رقؿ كتبف وأبقابف: محؿد  -

الديـ الخطقب، دار  فماد طبد الباقل، صححف وأشرف طؾك صبعف: محب

 بقروت.-الؿعرفة
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صحقح الجامع الصغقر وزيادتف، لؿحؿد كاصر الديـ إلباين، الؿؽتب  -

 بقروت.-اإلسالمل

صحقح مسؾؿ، مطبقع مع شرحف الؿـفاج لؾـقوي، حؼؼ أصقلف: خؾقؾ  -

 ه.1415 2بقروت، ط-شقحا، دار الؿعرفة

، 8اث، طالؼامقس الؿحقط، لؾػقروز آبادي، تحؼقؼ: مؽتب تحؼقؼ الرت -

 م.2115 هـ،1426

 بقروت.-الؽبائر، لؾذهبل، دار الـدوة الجديدة -

 هـ.1414 3بقروت، ط-لسان العرب، ٓبـ مـظقر، دار صادر -

، 3الؿحصقل، لؾرازي، تحؼقؼ: صف جابر العؾقاين، ممسسة الرسالة، ط -

 م.1997-ه 1418

-عمدخؾ إلك مؼاصد الشريعة، أحؿد الريسقين، دار السالم لؾـشر والتقزي -

 م.2111-ه1431 1الرباط، ط-الؼاهرة، دار إمان

الؿستصػك، لؾغزالل، تحؼقؼ: محؿد طبد السالم طبد الشايف، دار الؽتب  -

 م.1993-ه1413 1العؾؿقة، ط

الؼاهرة، -مسـد اإلمام أحؿد، تحؼقؼ: أحؿد محؿد شاكر، دار الحديث -

 م.1995 هـ،1416 1ط

-مل، الؿؽتبة العؾؿقةالؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر، لؾػقق -

 بقروت.

-الؿعجؿ الؽبقر لؾطرباين، تحؼقؼ: حؿدي السؾػل، مؽتبة ابـ تقؿقة  -

 .2الؼاهرة، ط
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معجؿ مؼايقس الؾغة، أبق الحسقـ أحؿد بـ فارس، تحؼقؼ: طبد السالم  -

 م.1979 هـ،1399هارون، دار الػؽر، 

 م.2114-هـ1425 4الؿعجؿ القسقط، مؽتبة الشروق الدولقة، ط -

الشريعة اإلسالمقة، محؿد الطاهر ابـ طاشقر، تحؼقؼ: محؿد مؼاصد  -

 هـ،1425قطر، -الحبقب ابـ الخقجة، وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة

 م.2114

مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وطالقتفا بإدلة الشرطقة، لؿحؿد بـ سعد  -

 هـ.1432 3الققبل، دار ابـ الجقزي لؾـشر والتقزيع، ط

المقة ومؽارمفا، لعالل الػاسل، دار الغرب مؼاصد الشريعة اإلس -

 .1993 5اإلسالمل، ط

الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج، لؾـقوي، دار إحقاء الرتاث  -

 م.21392بقروت، ط-العربل

الؿقافؼات، إبراهقؿ بؿ مقسك الؾخؿل الغركاصل الشفقر بالشاصبل،  -

 م.1997-ه1417 1تحؼقؼ: أبق طبقدة مشفقر آل سؾؿان، دار طػان، ط

كظرية الؿؼاصد طـد اإلمام الشاصبل، أحؿد الريسقين، تؼديؿ: صف جابر  -

 م.1995-ـه1416العؾقاين، الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل، 

الـفاية يف غريب الحديث وإثر، ٓبل السعادات الؿبارك بـ محؿد بـ  -

 1إثقر، أشرف طؾقف وقدم لف: طؾل بـ طبد الحؿقد، دار ابـ الجقزي، ط

 ـ.ه1421
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 سؾقؿان محؿد طبداهلل الـجران

أستاذ مشارك
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يـ وفروطف،  يـ وُقْطُبف، طؾقفا بـاؤه وقِقامف يف ُأُصقل الدِّ الؿصؾحة أصُؾ الدِّ

قَّاتف وجزئقاتف: فتصرفات اْلُؿَؽؾَّػقـ ا رطقُة َمـُقَصٌة بؿصالحفا، ققة وضعًػا: وكؾِّ لشَّ

أطظؿفا مصؾحة، وأضعػفا هق أقؾُّفا  فلطظؿ إطؿال طـد اهلل 

مصؾحة: ففل الؿقزان التل ُتقَزن بف إطؿال، والؿؽقال الذي ُتَؽال بف التصرفات، 

متك فاتت إطؿال: سؼطْت، وأصبحْت َخاويًة خالقة، ٓ اطتبار لفا، وٓ وزن، 

وحؼقؼ باْلُؿَؽؾَّػقـ ضبُط تصرفاهتؿ، ِوْفَؼ الؿصالح الؿرسقمة لفؿ مـ فحريٌّ 

فا  يفا يف دققؼ إطؿال وجؾقؾفا، ضاهرها وباصـفا، طامِّ ريعة، وتحرِّ صاحب الشَّ

فا، ُجزئقفا وُكؾقِّفا، وإذا كاكت الؿصؾحة ضاهرة متؿقزة يدركفا كؾُّ صاحب  وخاصِّ

: ٕهنا مؿا َفَطر اهلل الـَّ  َّٓ أن مراتبفا مـ طؼؾ ولب  اس طؾك َصَؾبِف وآكجذاب إلقف: إ

ر، مؿا يخػك طؾك جؿفقر اْلُؿَؽؾَّػقـ فربؿا اضطربقا:  م، وتلَخْقر الؿمخَّ تؼديؿ اْلُؿؼدَّ

فلخروا مؼدًما، وقدمقا ممخًرا، فؽاكت الحاجُة لَقْضِع مقازيـ َيِزُن هبا اْلُؿؽؾَّػ 

ققاطد الؿصؾحة طؾك العؿؾ الَخْقري: تصرَفف يف أطؿالف الَخْقرية: فؽان تـزيؾ 

ات طؾك طؾؿاء إُُصقل  إليضاح هذه التََّدافعات والتجاذبات مـ أهؿِّ اْلُؿفؿَّ

والؿؼاصد: تِبقاًكا وإيؼاًطا لؾؿصالح يف محالفا الؿعتربة زماًكا ومؽاًكا: ٕنَّ 

ودرًء لؿػاسد  الؿصؾحة متك فاَت زماُكفا أو مؽاُكفا اْلُؿعَترب فؼدْت أثَرها وققَؿَتفا،

 ًٓ تدافعفا وتـافرها، وحػًظا وادخاًرا لفا لتحقيؾفا إلك َأْمؽِـٍَة وأْزمِـٍَة ُأخر، وصق

، ُثؿَّ  بلطؿال الَخْقر إلك التؽامؾ والتآلػ، ُثؿَّ التَّعاضد والبِـَاء، ُثؿَّ التؿاسؽ والتشادِّ

وهذه أوصاف التََّرقِّل إلك اإلتؼان واإلحسان، مع آستدامة وطدم آكؼطاع، 
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ريعة  ارع ويريدها ويرطاها، ويلمر هبا: إبؼاء لضرورات الشَّ ُمعَتَبرة، يحبفا الشَّ

اَلهتا وحاجقاهتا وتحسقـقاهتا، قائؿًة محػقضًة مـ جفة القجقد،  الخؿس، ومؽؿِّ

دافعقـ طـ العؿؾ الَخْقري الَعَدَم، بدفِع التعارض والتآكؾ والتَّطاحـ الداخؾل، 

 لتـافر، الؿمدي لؾضعػ والفقان، الفادي لؾسؼقط والتََّققُّػ.الجالب لؾتـاقص وا

وهبذا تآلٌػ َلَديَّ سبعُة مقازيـ لؾؿصالح: أطالها ما َجَؿَع بقـ هذه السبعِة  

ُص فقفا، وبـاؤها، ويؼـقَُّتفا، ودواُمفا، وكثرهتا،  وهل: ققُة الؿصؾحة، والتَّخصُّ

فذا ُذْرَوة َسـَاِم مصالح إطؿال ومعاصرُتفا: متك اجتؿعت يف طؿؾ مـ إطؿال: ف

 الَخْقرية، وَيـْؼُص مـ َمصؾحة العؿؾ الَخْقري َبَحَسِب الـَّؼِص مـ هذه الؿعايقر.
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الم طؾك الفادي البشقر  الة والسَّ الحؿُد اهلل الذي هداكا لـقره الؿبقـ، والصَّ

قِّبقـ الطَّاهريـ، ومـ َتبَِعفؿ ؿـقر محؿٍد والسراج ال ، وطؾك آلف وصحبف الطَّ

يـ:  ا بعد:بنحسان إلك يقم الدِّ  أمَّ

يـ وفروطف،  يـ وُقْطُبف، طؾقفا بـاؤه وقِقامف يف ُأُصقل الدِّ الؿصؾحُة أصُؾ الدِّ

رطقُة َمـُقَصٌة بؿصالحفا، قق قَّاتف وجزئقاتف: فتصرفات اْلُؿَؽؾَّػقـ الشَّ ة وضعًػا: وكؾِّ

أطظؿفا مصؾحة، وأضعػفا هق أقؾُّفا  فلطظؿ إطؿال طـد اهلل 

مصؾحة: ففل الؿقزان التل ُتقَزن بف إطؿال، والؿؽقال الذي ُتَؽال بف التصرفات، 

متك فاتت إطؿال: سؼطْت، وأصبحْت َخاويًة خالقة، ٓ اطتبار لفا، وٓ وزن: قال 

َر الؿصالح والؿػاسِد يف إحؽام تلثقٌر حؼقؼل فثَُبَت أنَّ تلثق"هـ(: 616الرازي )ت

 
ٌّ
ا تلثقر إوصاف يف إحؽام، ففق تلثقٌر مجازي َطَرضل َجْقهري أصؾل، وأمَّ

 .(1)"غريب

فحريٌّ وحؼقؼ باْلُؿَؽؾَّػقـ ضبُط تصرفاهتؿ، ِوْفَؼ الؿصالح الؿرسقمة لفؿ مـ  

يفا يف دققؼ إطؿال وجؾقؾفا، ضا ريعة، وتحرِّ فا صاحب الشَّ هرها وباصـفا، طامِّ

فا، ُجزئقفا وُكؾقِّفا، وإذا كاكت الؿصؾحة ضاهرة متؿقزة يدركفا كؾُّ صاحب  وخاصِّ

                                                 

يـ الرازي يف بالد ما وراء الـفر )ص (1)  (.25مـاضرات فخر الدِّ

o  p 
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:، وقدمقا ممخًرا ٕهنا مؿا َفَطر اهلل الـَّاس طؾك َصَؾبِف وآكجذاب إلقف: ؛ طؼؾ ولب 

ر، مؿا يخػك طؾك جؿف م، وتلَخْقر الؿمخَّ َّٓ أن مراتبفا مـ تؼديؿ اْلُؿؼدَّ قر إ

روا مؼدًما: قال العز بـ طبد السالم )ت هـ(: 661اْلُؿَؽؾَّػقـ فربؿا اضطربقا: فلخَّ

َؼُف اهلُل " َّٓ مـ َوفَّ ٌة ٓ َيفتدي إلقفا إ والقققف طؾك َتساوي الؿػاسد وتػاوهتا ِطزَّ

تعالك، والقققف طؾك التَّساوي أطزُّ مـ القققف طؾك التَّػاوت، وٓ ُيؿؽـ ضبط 

َّٓ بالتَّؼريبالؿصالح والؿػا  .(1)"سد إ

ريعة جؾَّْت هذه الؿراتب وأباكتفا، وكشػْت الغطاَء طـفا يف طامة   ومع أنَّ الشَّ

َّٓ أنَّ هذه الؿـزلة  َّٓ مـ اشتغؾ بِعْؾؿ  -يف الغالب-مقاصـفا: إ ٓ يؼدُر طؾقفا إ

رطل: ال ريعة تلصقاًل وَتْؼصقًدا: ففل إحدى مراتب ومقاصـ آجتفاد الشَّ ذي الشَّ

ريعة اإلجؿالقة والتَّْػِصقؾقَّة،  يـتفُض لف أهُؾ الـَّظِر والتلمِؾ والتػؽِر يف َدٓٓت الشَّ

وققاطدها ومؼاصدها، وأصقلفا الؼريبة والبعقدة، وأصراففا ومراتبفا: كؿا قال 

ا ُدَقاُق الؿصالح والؿػاسد، وآثارها، "هـ(: 1393الطاهر بـ طاشقر)ت فلمَّ

امفا: فذاك الؿؼام اْلُؿْرَتَبؽ، وفقف تتػاوت َمدارُك العؼالء ووسائؾ تحصقؾفا، واكخر

ًٓ وإطراًضا  .(2)"اهتداًء وغػؾًة، وقبق

ماكقة  وإذا كان العؿؾ الَخْقري بلصقافف وأطؿاقف وامتداداتف الؽثقرة الزَّ

والؿؽاكقة، يف أمة اإلسالم: خاضًعا لؾشريعة أخًذا وترًكا، والـَّاس يف إقبال وِزحاٍم 

ِخَر لف طـد لؼائف مايرفُع وَتَشا ح  وِحرص طؾقف: كٌؾ يبتغل رضك خالؼف سبحاكف: لقدَّ

ة إلك العؿؾ الَخْقري َقائؿٌة  بف درجاتف، وُيَجافقف وُيباطده طـ سقئاتف، وحاجات إمَّ

َطاهتا: إْذ الؽقارث والجػاف والحروب وإمراض  ُمتجددة ُمتزايدة بؽؾِّ َتـَقُّ

، يف ازدياد واتساع، وكؾُّفا ُتَضاِطُػ الحاجة لؾعؿؾ والػساد وارتػاع الـَّسؾ

                                                 

 (.1/24ققاطد إحؽام ) (1)

 (.3/257مؼاصد الشريعة ) (2)
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الَخْقري، وُتؾؼل بؿسمولقة كبقرة طؾك أهؾف: وغالُب الـَّاِس يطؿُح ويرجق 

الؿساهؿة بالعؿؾ الَخْقري، ققاًما بحؼ الخالؼ والَخْؾِؼ والـَّػس، وهل غالًبا يف َحقِِّز 

اكؿ وتتؽاثر الؿصالح القسائؾ التل تلخذ ُحؽؿ مؼاصدها: فؿـ الطبقعل أن ترت

طؾك الؿحؾِّ القاحد، أو يتجاذب الؿصؾحة أكثر مـ َمَحٍؾ، مؿا ُيمدي إلك تدافعفا 

 وتجاذهبا وتؼابؾفا يف أحايقـ كثقرة.

فؽان تـزيؾ ققاطد الؿصؾحة طؾك العؿؾ الَخْقري: إليضاح هذه التََّدافعات  

ات طؾك طؾؿاء إُُصقل وال ؿؼاصد: تِبقاًكا وإيؼاًطا والتجاذبات مـ أهؿِّ اْلُؿفؿَّ

لؾؿصالح يف محالفا الؿعتربة زماًكا ومؽاًكا: ٕنَّ الؿصؾحة متك فاَت زماُكفا أو 

مؽاُكفا اْلُؿعَترب فؼدْت أثَرها وققَؿَتفا، ودرًء لؿػاسد تدافعفا وتـافرها، وحػًظا 

ًٓ بلطؿال الَخقْ  ر إلك التؽامؾ وادخاًرا لفا لتحقيؾفا إلك َأْمؽِـٍَة وأْزمِـٍَة ُأخر، وصق

، ُثؿَّ التََّرقِّل إلك اإلتؼان  والتآلػ، ُثؿَّ التَّعاضد والبِـَاء، ُثؿَّ التؿاسؽ والتشادِّ

ارع  واإلحسان، مع آستدامة وطدم آكؼطاع، وهذه أوصاف ُمعَتَبرة، يحبفا الشَّ

اَلهتا  ريعة الخؿس، ومؽؿِّ ويريدها ويرطاها، ويلمر هبا: إبؼاء لضرورات الشَّ

جقاهتا وتحسقـقاهتا، قائؿًة محػقضًة مـ جفة القجقد، دافعقـ طـ العؿؾ وحا

الَخْقري الَعَدَم، بدفِع التعارض والتآكؾ والتَّطاحـ الداخؾل، الجالب لؾتـاقص 

 والتـافر، الؿمدي لؾضعػ والفقان، الفادي لؾسؼقط والتََّققُّػ.

َؿَع بقـ هذه السبعِة وهبذا تآلٌػ َلَديَّ سبعُة مقازيـ لؾؿصالح: أطالها ما َج 

ُص فقفا، وبـاؤها، ويؼـقَُّتفا، ودواُمفا، وكثرهتا،  وهل: ققُة الؿصؾحة، والتَّخصُّ

ومعاصرُتفا: متك اجتؿعت يف طؿؾ مـ إطؿال: ففذا ُذْرَوة َسـَاِم مصالح إطؿال 

 الَخْقرية، وَيـْؼُص مـ َمصؾحة العؿؾ الَخْقري َبَحَسِب الـَّؼِص مـ هذه إُُصقل.
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  :وٍّج البخح 

اطتؿد الباحُث طؾك الؿـفج آستؼرائل القصػل التحؾقؾل: باستؼراء إطؿال 

ريعة، بالتَّػسقر والـؼد وآستـباط، ُثؿَّ  الَخْقرية، ُثؿَّ تحؾقؾفا وربطفا بؿصالح الشَّ

رطقة  الؿقازكة بقـ ممثرات هذه إطؿال: إيؼاًطا لؿراتبفا ِوْفَؼ مصالحفا الشَّ

 ة.الؿعترب

  :ُحدٔد البخح 

الـظر يف إطؿال الَخْقرية يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، ِوْفَؼ َمراتِب مصؾحة 

ريعة اإلسالمقة.  الشَّ

  :ُوعهمٛ البخح 

، كؿا أنَّ أكثر مـ  مصؾحة العؿؾ الَخْقري القاحد قد يتجاذبف أكثُر مـ محؾ 

م مصؾحٍة قد تتقارُد طؾك َمحؾ  واحد، فال يستطقع العا مؾ الؽشػ طـ اْلُؿؼدَّ

والؿمخر: فقليت فِْؼُف مراتب الؿصالح لػؽِّ هذه التزاحؿات، لقؼَػ العامُؾ طؾك 

رطقة تؼديًؿا فقؼدَمفا، وطؾك أضعػ الؿصالح فقمخَرها، مع  أكؿؾ الؿصالح الشَّ

 استصحاب إُُصقل الَباكِقة لؿعايقر هذه الؿصالح.

  :أش٠مٛ البخح 

 العؿؾ الَخْقري؟/ ما طالقة الؿصؾحة ب1س

 ؟/ هؾ مصالح العؿؾ الَخْقري متعددة أم متحدة2س

 / كقػ ُيؿؽـ ترتقب مصالح العؿؾ الَخْقري؟3س

  :أِداُف البخح 

 ـ بقاُن طالقة الؿصؾحة بالعؿؾ الَخْقري.  1
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ِد مصالح العؿؾ الَخْقري. 2 ع وَتعدُّ  ـ بقاُن َتـَقُّ

ريعة اإلسالمقة.ـ ترتقُب مصالح العؿؾ الَخْقري: ِوْفَؼ ققا 3  طد الؿصؾحة يف الشَّ

  :البخح ُٛ  أِىٗ

 ـ دفُع التَّعارض القاقع بقـ مصالح العؿؾ الَخْقري. 1

ـ ترتقب مصالح العؿؾ الَخْقري: يؽشُػ لؾعامؾقـ يف إطؿال الَخْقرية  2

 مصؾحَة كؾِّ طؿٍؾ وققؿَتف.

ٓ يؿؾؽفا العؿؾ ـ التؽامؾ بقـ إطؿال الَخْقرية: فؽؾُّ طؿٍؾ يؿؾؽ مصؾحًة  3

 أخر.

َتات بتقجقففا إلك مؽاهنا  4 َقاع والشَّ ـ حػُظ إطؿال الَخْقرية مـ الضَّ

 الؿـاسب لفا.

ر،  5 ـ َسْبُر إطؿال الَخْقرية وتؼسقؿفا بحسب مصالحفا: فُقتجاوز الؿتؽرِّ

ُف الؿػقد.  وُيفؿؾ الؿؾغل، وُيقجَّ

ُد العا 6 مؾقـ طؾك أهداف واضحة، ـ تحديد مصالح العؿؾ الَخْقري ُيقحِّ

ي يؼقـفؿ بجدوى جفِدهؿ.  وَيْشحُذ هؿَؿفؿ، وُيؼقِّ

  :ٛالدِّراشات الصابك 

لؿ أجْد دراسًة َطـَِقْت بؿراتب الؿصؾحة يف العؿؾ الَخْقري، ووجدُت أقربفا، 

راسات أتقة:  الدِّ

ريعة"ـ 1 ، د.صحراوي مؼاليت، "تطقير اإلطالم الَخْقري يف ضقء مؼاصد الشَّ

راسات )مداد(، جدة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الؿ ولل لألبحاث والدِّ ركز الدُّ

ريعة القاسع، 2111 م. تـاول فقفا الباحُث ضرورة تطقير اإلطالم ِوْفَؼ معـك الشَّ

 وهق مؼاصدها، التل تتـاول ضرورات الـَّاس وحاجقاهتؿ وتحسـقاهتؿ.
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قؿقةمستؼبؾ اإلطالم والعؿؾ الَخْقري يف ضؾ الثقر"ـ 2 د.غسان ، "ة الرَّ

راسات )مداد(، جدة،  ولل لألبحاث والدِّ طبدالؽريؿ حسقـ الزيقد، الؿركز الدُّ

ٍؾ: طـ  الؿؿؾؽة العربقة السعقدية. يتحدُث الؽاتُب يف هذا البحث بشؽؾ ُمػصَّ

قؿقة التل ُكعايشفا حالًقا:  حقثقات العؿؾ الَخْقري، وأبعاده الؿختؾػة يف الثَّقرة الرَّ

الؿفتؿقـ يف هذا الؿجال طؾك العؿؾ لتطقير اإلمؽاكقات، وإسالقب  مؿا حثَّ 

 والؿفارات: لتتؿاشك مع التطقرات الؿتسارطة. 

، د.قطب الريسقين، بحٌث "ققاطُد القسائؾ وأثرها يف العؿؾ الَخْقري"ـ  3

ٌم إلك ممتؿر العؿؾ الَخْقري الخؾقجل الثالث دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ  مؼدَّ

م، تـاول فقف الباحث أشفَر ققاطد القسائؾ،  2118يـاير  22 – 21ْقري بُدبلالخَ 

وطالقتفا بالعؿؾ الَخْقري: كؼاطدة: لؾقسائؾ أحؽام الؿؼاصد، وُيْغتَػُر يف القسائؾ 

ِريعة: ُأبقَح لؾؿصؾحة الراجحة. َم سًدا لؾذَّ  ما ٓيغتػر يف الؿؼاصد، وما ُحرِّ

ريعة الخاصة با"ـ  4 يـ  "لتربطات والعؿؾ الَخْقريمؼاصد الشَّ إطداد د.طزالدِّ

ٌم إلك  ممتؿر العؿؾ "بـ زغقبة، مركز جؿعة الؿاجد لؾثؼافة والرتاث، بحٌث مؼدَّ

 – 21، دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الَخْقري بدبل"الَخْقري الخؾقجل الثالث

ريعة يف العؿ 2118يـاير  22 ؾ الَخْقري: م. تـاول فقفا الباحُث أبرَز مؼاصد الشَّ

ْعل طؾك الؿسؽقـ وإرمؾة والػؼقر، وتـقيع العؿؾ الَخْقري وتعديده،  كالسَّ

 والرتغقب يف العؿؾ الَخْقري.

د.إبراهقؿ البققمل، ُكِشَر يف لـدن، مـ  "مؼاصد الَخْقر، وفِْؼف الؿصؾحة"ـ  5

ث الباحُث طـ اإلسالم 2112، طام "الػرقان لؾرتاث اإلسالمل"ممسسة  م. تحدَّ

الحرية، وطـ السالم يف اإلسالم، وطـ فِْؼف الؿصالح والؿسمولقة آجتؿاطقة، و

َرائع.  وسدِّ الذَّ

، د.محؿد مفدي، مجؾة سر "العؿؾ الَخْقري، دراسة تلصقؾقة تجديديَّة"ـ  6

م، السـة الثامـة.2112، 31، العدد8مـ رأى، جامعة سامراء، العراق، الؿجؾد
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  :ُخطَّٛ البخح 

 عريػ ُمػردات طـقان البحث ُلغة واصطالًحا: يف تتؿفقد

 ."مراتب الؿصؾحة يف العؿؾ الَخْقري"

ريعة طؾك الؿصؾحة يف كؾِّ تؽالقػفا.  الؿبحث إول: ققام الشَّ

ِد مصالح إطؿال الَخْقرية:  الؿبحث الثاين: تعدُّ

 أ ـ العؿُؾ الَخْقري ُمْعؾٌِؿ الرحؿَة والؿحبََّة.

ريعة.  ب ـ ممسسات العؿؾ الَخْقري َؼٌة مـاَط الؿصؾحِة، ومؼاصد الشَّ  ُمَحؼِّ

 ج ـ الؽثرة والتَّـقع: ِسَؿتا العؿِؾ الَخْقري. 

 الؿبحث الثالث: ترتقب مصالح إطؿال الَخْقرية: 

: ًٓ ؾ والحاِجل  أو ٌم طؾك الؿؼقؿ لؾُؿؽؿِّ العؿؾ الَخْقري الؿؼقؿ لؾضروري، ُمؼدَّ

 والتَّْحسقـل )الؼقة والضعػ(:

ِصقَّة والُعؿقمقة(.  ثاكًقا:  ُيؼدم يف كؾِّ طؿؾ َخْقري إققَم بؿصالحف )التَّخصُّ

قَّة )البِـَاء والتعطقؾ(. ثالًثا: م طؾك تَركِف ُكؾِّ  إقامة طؿؾ َخْقري مصالحف كاقصة، ُمؼدَّ

م طؾك الؿظـقن، والؿْشُؽقك ُمْؾَغك  رابًعا: ، ُمؼدَّ ـُ العؿؾ الَخْقري اْلُؿَتَقؼَّ

 ـِّقة(.)القؼقـقة والظَّ 

وام والتَّْلقِقت(. خامًسا: م طؾك الؿمقَّت )الدَّ  العؿؾ الَخْقري الدائؿ، ُمؼدَّ

م طؾك الؼؾقؾ )الؽثرة والِؼؾَّة(.  سادًسا:   العؿؾ الَخْقري الؽثقر، ُمؼدَّ

م طؾك القسائؾ التؼؾقدية  سابًعا: بِـَاُء وسائؾ العؿؾ الَخْقري اْلُؿعاِصرة، ُمؼدَّ

 قدية(.)اْلُؿعاَصرة والتؼؾ

 الخاتؿة والتَّقصقَّات.
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 متهيد

ب:
ً
غخ ٔاططالح

 
فرداد ػُٕاٌ انجحش ن

 
 يف رؼرٌف ي

ري"
ْ
ٍ
َ
 "يرارت ادلظهحخ يف انؼًم اخل

 
  :ٛتعرٖف "وراتب" ُلػ 

جؿُع َمرتبة، والؿرتبة َمػعؾة، هل الؿـزلة والؿؽاكة الرفقعة،  أ ـ الؿراتب ُلغة:

 :
ُّ
، واْلَؿراتُِب يف الجبال (1)"َؿْرَقبُة، َوِهل َأْطَؾك الَجَبؾِ واْلَؿْرَتَبَة: الْ "َقاَل إَصؿعل

َقباءُ  ، واْلَؿَراتُِب: َمَضايُِؼ (2)والصحارى مـ إطالم التل ُيرتَّب طؾقفا الُعُققن والرُّ

ْؾَطاِن َأي َمـِْزَلٌة، وُهقَ  ـَ اْلَؿَجاِز: َلُف َمْرَتَبٌة ِطـَْد السُّ ـْ َأْهِؾ  إَْودَِيِة فِل ُحُزوكٍَة، وَم
مِ

َتِب   . (3)اْلَؿَراتِِب، أي فِل َأْطَؾك الرُّ

،  يف الؾُّغة: "الؿصؾحة"أ ـ  ًٓ مـ َصُؾح َيصُؾح ُصُؾقًحا: مثؾ:دخؾ يدخؾ دخق

الح دالٌّ طؾك استؼامة الشلء وكؿالف يف ذاتف،  ويجقز ضؿُّ الصاد وفتحفا، والصَّ

َٓ ُتْػِسُدو"واكتػاء الػساد طـف: كؿا قال تعالك:  َْرِض َبْعَد إِْصاَلِحَفاَو ْٕ  "ا فِل ا

 "َمْػَعؾة"، وهذه الصقغة (4)"الؿصالح"، واحدة "الؿصؾحة"[، و85]إطراف: 

                                                 

 (.1/133اكظر: الصحاح ) (1)

 (.115/ 8العقـ )(2)

 (.2/482(، تاج العروس )1/335اكظر: أساس البالغة ) (3)

(، 211(، تحرير ألػاظ التـبقف )ص3/313(، مؼايقس الؾُّغة )1/384اكظر: الصحاح ) (4)

 (.489اْلُؿػردات )ص

o  p 
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يف أصؾفا اسؿ مؽان لؾذي يؽثُر فقف ما مِـْف آشتؼاق: كؿزرطة لؾؿؽان الذي يؽثُر 

ي يؽثُر فقف الزرع: وَمْلَسدة لؾؿؽان الذي تؽثُر فقف إسقُد، وَمْسَؿؽة لؾؿؽان الذ

باُع: فتؽقن مصؾحة قد ِصقغْت  فقف السؿُؽ، وَمْضبَعة لؾؿؽان الذي تؽثُر فقف الضِّ

الح وققتِف فقفا: قال الطاهر بـ ِر الصَّ ٓلة طؾك تقفُّ الح، لؾدَّ  مـ الصَّ

: ولذلؽ "هـ(: 1393طاشقر)ت ا الؿصؾحة ففل كاْسؿفا، شلء فقف صالٌح ققيٌّ أمَّ

الة طؾك اسؿ الؿؽان: الذي يؽثُر فقف مِـْف ، "الؿػعؾ"اْشُتؼَّت لفا صقغة  الدَّ

 .(1)"اشتؼاقف

ُل: ب ـ الؿصؾحة يف آصطالح : ُتطؾؼ طـد طؾؿاء إُُصقل طؾك َمْعـَقَْقـ: إوَّ

ات: قال العزُّ بـ طبد السالم )ت َؾة لؾؿـافع والؾَّذَّ وكؾُّ "هـ(: 661إسباب الؿقصِّ

ة طاجؾة،  .(2)"أو آجؾة: ففق مصؾحة ما كان وسقؾًة إلك فرح، أو لذَّ

ًٓ "هـ(: 515الؿـافع ذاهتا، والؿضارُّ ذاهتا: قال الغزالل)ت الثَّاين: ولـػفَؿ أو

ا الؿصؾحة: ففل طبارة يف إصؾ طـ َجؾب  معـك الؿصؾحة ُثؿَّ أمثؾة َمراتبفا: أمَّ

ٍة، ولسـا كعـل بف ذلؽ، فننَّ جؾب الؿـػعة ودفع اْلَؿَضرَّ  ة: مـػعة أو َدْفع َمَضرَّ

مؼاصد الُخُؾؼ وصالح الُخُؾؼ يف تحصقؾ مؼاصدهؿ، لؽـَّا كعـل بالؿصؾحة 

رع مـ الُخُؾؼ خؿسة: وهق أن يحػظ  رع، ومؼصقد الشَّ الؿحافظة طؾك مؼصقد الشَّ

ـُ حػَظ هذه  طؾقفؿ ديـفؿ، وكػسفؿ، وطؼؾفؿ، وكسؾفؿ، ومالفؿ: فؽؾُّ ما َيتضؿ

هذه إُُصقَل ففق َمْػَسدة ودفعفا  إُُصقل الخؿسة ففق مصؾحة، وكؾ ما َيُػقُت 

ة: 616: وقال الرازي)ت(3)"مصؾحة  والؿـػعة"هـ( يف تعريػ الؿـػعة واْلَؿَضرَّ

ة طبارة طـ إلؿ، أو ما يؽقن  ة، أو ما يؽقن صريًؼا إلقف، واْلَؿَضرَّ طبارة طـ الؾذَّ

                                                 

 (. 3/211مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ) (1)

 (.51الػقائد يف اختصار الؿؼاصد )ص (2)

 (.174الؿستصػك )ص: (3)
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 .(1)"صريًؼا إلقف

ةٌ "هـ(: 661وقال العز بـ طبد السالم )ت أو سببفا، أو فرحة أو  والؿصؾحة لذَّ

 .(2)"سببفا، واْلَؿْػَسدة ألؿ أو سببف، أو َغؿٌّ أو سببف

ة ووسقؾتفا، واْلَؿْػَسدة: إلؿ "هـ(: 773وقال الرهقين)ت والؿصؾحة: الؾذَّ

ٌّ وبدينٌّ، دكققيٌّ وأخرويٌّ 
 .(3)"ووسقؾتف، وكالهؿا كػسل

اسؿ الؿسبَّب  وإصالق الؿصؾحة طؾك أسباهبا مـ الؿجاز: ٕكف شائع إصالق

طؾك السبب لؽقكف صريًؼا إلقف: كتسؿقة الدواء طافقة، أو الؿرض الؿفؾؽ مقًتا: قال 

فؽان َفْفُؿ الؿسبَِّب مـ اسؿ السبب، فقق َفْفِؿ السبب مـ "هـ(: 794الزركشل)ت

، وهذا ما طبَّر طـف العز بـ طبد (4)"اسؿ الؿسبَّب، فؽان أبؾغ إفادة لؾؿؼصقد

الؿصالح َضْربان: أحدهؿا حؼقؼل، وهق إفراح "قلف: هـ( بؼ661السالم )ت

ات، والثاين مجازي، وهق أسباهبا  .(5)"والؾذَّ

  :ٍٜٔتطمل "املصمخٛ" عٍد عمىاٞ اأُلُصٕه عمٜ أنجر وَ وع 

الؿصؾحة اْلُؿرَسَؾة خاصة، ولفذا فنن كثقًرا مـ العؾؿاء ُيفؿؾ لػظ  أحدهؿا:

قَّة الؿصؾحة، وهق يؼصد بذلؽ : فقتؽؾؿ طـ الؿصؾحة، وط"اْلُؿرَسَؾة" ـ ُحجِّ

ٌة طـد بعض العؾؿاء طـدما ُيػؼُد  الؿصؾحة اْلُؿرَسَؾة، وأنَّ الؿصؾحة اْلُؿرَسَؾة ُحجَّ

ٕنَّ الُحؽؿ تارًة ُيمخذ "هـ(: 515الـَّص والؼقاس واإلجؿاع: كؿا قال الغزالل)ت

                                                 

 (.5/158الؿحصقل ) (1)

 (.32الػقائد يف اختصار الؿؼاصد )ص (2)

 (.4/97مختصر مـتفك السقل ) تحػة الؿسمول يف شرح (3)

 (.3/71البحر الؿحقط ) (4)

 (.1/14ققاطد إحؽام ) (5)
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َبِف، وتارًة مـ  ، وتارًة مـ الؿصؾحة، وتارًة مـ الشَّ ، (1)"آستِْصَحابمـ الـصِّ

ومـ "هـ(: 595وُيؼصد بالؿصؾحة هـا الؿصؾحة اْلُؿرَسَؾة، وقال ابـ رشد)ت

َّٓ الـظر إلك الؿصؾحة، وسد الذريعة ـف ـ يؼصد الصاكع ـ فال دلقؾ لف: إ ، (2)"ضؿَّ

وطؿدة الػريؼ الثاين: الـظر إلك الؿصؾحة التل تؼتضل التغؾقظ لَحْقصة "وقال: 

 ُد بالؿصؾحة هـا الؿصؾحة اْلُؿرَسَؾة.، وُيْؼَص (3)"الدماء

وُتسؿك ِحؽؿة الُحؽؿ: ٕنَّ  "الؿصؾحة"ابتـاء إحؽام كؾفا طؾك  الثاين:

كؿا أكَّف لقس طؾك "هـ(: 371الِحؽؿة هل الؿصؾحة واْلَؿْػَسدة: قال الجصاص)

 اهلل تعالك أْن ُيْعؾِْؿـَا وجف الؿصؾحة فقؿا يػعؾف مـ أٓم وإمراض والؿقت بؽؾ

َّٓ ما هق صالح  واحد مـَّا: وإكََّؿا طؾقـا أن كعتؼَد أكَّف ٓ يػعؾ مـ ذلؽ إ

إنَّ اهلل تعالك شرع إحؽام لؿصؾحة "هـ(: 616،وقال الرازي)ت(4)"وحؽؿة

، وُيؼصد بالؿصؾحة هـا: الؿصؾحة العامة التل أَتْت هبا كؾُّ إحؽام (5)"العباد

رطقة: وقال ابـ دققؼ العقد)ت ٕنَّ آشرتاك يف مِؼدار الؿصؾحة، "(: هـ712الشَّ

 .(6)"يؼتضل آشرتاك يف الُحؽؿ

فالؿصؾحة هل الؿمثر الحؼقؼل يف إحؽام كؾِّفا، وطؾقف ُتبـك وَتدور أقساُم  

الُحؽؿ التَّْؽؾقػل: القجقب والتحريؿ والـدب والؽراهة واإلباحة: فؿَدارها طؾك 

ًػا: ولفذا جعؾ الؿصالح ققة وضعًػا، وطؾك الؿػاسد ققة وضع

                                                 

 (.364الؿستصػك )ص (1)

 (.4/17بداية الؿجتفد ) (2)

 (.4/179بداية الؿجتفد ) (3)

 (62/ 2الػصقل يف إُُصقل ) (4)

 (.5/172الؿحصقل ) (5)

 (.3/121شرح اإللؿام ) (6)
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هـ( الؿمثر الحؼقؼل يف إحؽام الؿصؾحة، ولقس العؾَّة الذي هق 616الرازي)ت

إنَّ التَّعؾقؾ بإوصاف اْلُؿْشَتِؿؾة طؾك الؿصالح "القصػ الظاهر الؿـضبط: فؼال: 

والؿػاسد: إكؿا جاَز ٓشتؿالفا طؾك تؾؽ الؿصالح والؿػاسد، فالؿمثر الحؼقؼل يف 

ا إوصاف  إحؽام هق رطاية وهل يف الحؼقؼة غقر ُممثِّرة يف -تؾؽ الؿصالح، وأمَّ

َّٓ أكَّفا ٕجِؾ اشتؿالفا طؾك تؾؽ الؿصالح والؿػاسد، َجاَز التعؾقؾ هبا،  -إحؽام إ

ا  فَثُبَت أنَّ تلثقر الؿصالح والؿػاسد يف إحؽام تلثقر حؼقؼل َجْقهري أصؾل، وأمَّ

 .(1)"قر مجازيٌّ طرضل غريبتلثقر إوصاف يف إحؽام، ففق تلث

ولفذا ُيؿؽـ الؼقل بلنَّ الؿصالح طؾك كقطقـ مـفا: الؿصالح الؿـصقصة التل 

ارع بالـَّص طؾقفا، واْلُؿْجَؿع طؾقفا، والؿلخقذة بالؼقاس، ومـفا الؿصالح  جاء الشَّ

ريعة، وهل  ارع، وُأخذْت اجتفاًدا مـ ُطؿقم كصقص الشَّ التل لؿ َيـُْص طؾقفا الشَّ

اه الْ   ."الؿصالح اْلُؿرَسَؾة"ُؿسؿَّ

ِٗرٙ" ُلػٛ:  ب ـ تعرٖف "العىن اخَل

ٌن مـ جزأيـ   : "َخقْري"و "طؿؾ  "العؿؾ الَخْقري ُمؽقَّ

: الؿفـة والػعؾ، واطتؿؾ: طؿؾ لـػسف، وجؿعف أطؿال، ورُجٌؾ ـ الَعَؿُؾ  1

قٌؾ: ققيٌّ طؾك العؿؾ، والَعؿقُل: الؼقيُّ طؾك العؿؾ، الصابر طؾقف،  وجؿعف: ِطؿِّ

ُطُؿٌؾ، َورجؾ َطِؿٌؾ: ُذو َطَؿٍؾ، وأطؿَؾ َرْأيف وآلتف َولَساكف واسَتْعؿؾف: طؿؾ بِِف، 

: َأْتعبتُفا
َّ
 .(2)وَأْطَؿْؾُت إلقؽ الؿطل

إٓ أنَّ العؿؾ أخصُّ مـ الػعؾ: فؽؾُّ فِْعؾ َطَؿٌؾ، ولقس كؾُّ َطَؿٍؾ فِْعاًل: قال 

مـ الحققان بؼصد، ففق أخصُّ مـ والَعَؿُؾ: كؾُّ فعؾ يؽقن "هـ(: 512الراغب)ت

                                                 

يـ الر (1)  (.25ازي يف بالد ما وراء الـفر )صمـاضرات فخر الدِّ

 (.2/179(، الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ )4/145(، مؼايقس الؾُّغة )2/154اكظر: العقـ) (2)
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الػعؾ، ٕنَّ الػعؾ قد ُيـسُب إلك الحققاكات التل يؼع مـفا فِعؾ بغقر َقْصٍد، وقد 

ُيـَْسُب إلك الجؿادات، والَعَؿُؾ قؾَّؿا ُيـسب إلك ذلؽ، ولؿ ُيْسَتعؿْؾ الَعَؿُؾ يف 

َّٓ يف ققلفؿ: البؼر الَعَقامُِؾ، والَعَؿُؾ ُيستعؿؾ يف  إَْطَؿاِل الصالحة الحققاكات: إ

قئة ۀ )، والعؿؾ يدخُؾ فقف طؿؾ الؾسان والجقارح: كؿا قال تعالك: (1)"والسَّ

[، وهذا شامؾ لَعَؿِؾ الؾسان 147]إطراف:  (ۀ ہ ہ ہ ہ

 والجقارح.

، مثؾ: بحر "ِخقار"، و"ُخُققر": مـسقب إلك الَخْقر، جؿعف: "الَخْقري"ـ  2

َرَأٌة َخقرٌة بِالتَّْشِديِد َوالتَّْخِػقِػ، َأْي َفاِضَؾٌة فِل ، َوامْ (2)"بِحار"و "ُبُحقر"جؿعف 

اْلَجَؿاِل َواْلُخُؾِؼ، َوَرُجُؾ َخقٌِّر بِالتَّْشِديِد َأْي ُذو َخْقر، َوَقْقٌم َأْخَقاٌر، والَخْقري: اسؿ 

ِذي ُيْسَتْخرج ِدهـُف، َوُيدخؾ فِل َكَُّف الَّ
ِ
َْدِوَية،  َكَبات َلُف َزهر، َوَغؾب طؾك أصػره: ٕ ْٕ ا

َكَُّف أزكك َكَبات اْلَباِدَية
ِ
 . (3) َوُيَؼال لؾخزامك: َخْقري اْلربِّ: ٕ

هـ( أنَّ الَخْقر أصؾف العطػ واْلَؿْقُؾ: ٕنَّ كؾَّ أحٍد 395وذكر ابـ فارس)ت

ر ، وكلنَّ الَخْقر دائًؿا يؽقن فقف (4)يؿقؾ إلقف، ويعطُػ طؾك صاحبف، وهق ِخالف الشَّ

مـ  "الَخقْر"هـ( أنَّ 1436لمخر حال فعؾف، وَذَكَر د.محؿد جؿؾ)ت َططٍػ وَمْقؾٍ 

ة ر مـ الَجَػاف والِحدَّ َخاوة والطََّراَءِة، كؿا أنَّ الشَّ والَخْقر يرجع "، فؼال: (5)الرَّ

أصُؾ معـاه إلك السفقلة والرخاوة، الؿتؿثؾة يف الُقسر أو الطاطة، وطدم 

                                                 

 (.134(.واكظر: الػروق الؾُّغقية )ص587اْلُؿػردات)ص (1)

 (.1/185الؿصباح الؿـقر ) (2)

الصحاح  (،185(، الؿصباح الؿـقر )ص5/254اكظر: الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ ) (3)

(2/651.) 

 (.2/232مؼايقس الؾُّغة ) (4)

 (.1/541الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ ) (5)
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 :(2)إهتؿ، واستشفد بؼقل: طؿر بـ (1)"التَّعؼد

ُلـــــــــف ُوُطـــــــــقرٌ   وأنَّ الؿجـــــــــد أوَّ

 

 ومصــــــدر ِغبِّــــــف َكــــــَرٌم وَخْقــــــر 

َخاوة "ِخْقر"و  فقلة والرَّ ر بالؿؼابؾة: بالسُّ  .(3)بؽسر الخاء ُيػسَّ

معـاه: الرخاوة،  "الَخْقر"هـ( أنَّ 171والذي وجدُت طـد الخؾقؾ)ت 

 ، ولقس الِخْقر، واهلل أطؾؿ.(4)والضعػ يف كؾ شلء

]آل  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)ليت اسًؿا كحق ققلف تعالك: ي "َخْقر"و

َوَأْن )التػضقؾ كحق ققلف تعالك:  "أفعؾ"[، ويليت صػة تحؿؾ معـك 114طؿران: 

 (ڱ ڱ ڱ ں ں)"[ وققلف تعالك: 184]البؼرة:  (َتُصقُمقا َخْقر َلُؽؿْ 

]البؼرة:  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) ، وققلف تعالك:(5)[54]البؼرة: 

فنن أردَت معـك التػضقؾ: ُقؾَت: ُفالكة َخْقر "هـ(: 321ت[ قال الجقهري)116

الـَّاس، ولؿ تؼْؾ َخْقرُة، وفالن َخْقر الـَّاس ولؿ َتُؼْؾ َأَخْقر، ٓ ُيَثـَّك وٓ ُيْجَؿع، ٕكَّف 

 .(6)"يف معـك أفعؾ

 ومؿا سبؼ: فالَخْقر يف الؾُّغة واسع الؿعـك، ُمـتشر طؾك امتداديـ:

َؾف العؼُؾ ؿقلل: إول: امتداد ُأفؼل ُش  يعؿُّ كؾَّ شلء دلَّ طؾك ُحْسـف، وفضَّ

رطقة والعؼؾقة، قال  رُع، واطتاده الـاس: ففق ُجؿؾة الؿصالح كؾِّفا الشَّ والشَّ

                                                 

 (.1/96الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ ) (1)

 (.7/123الؿػضؾقات ) (2)

 (.1/541الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ ) (3)

 (.4/312العقـ ) (4)

 (.311اكظر: اْلُؿػردات )ص (5)

 (.652/ 2عربقة )الصحاح تاج الؾُّغة وصحاح ال(6)
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، فقـتظؿ "هـ(: 1194الؽػقي) َطاَء إَِلك َما فِقِف َصاَلح ِديـل َأو ُدْكَقِقي  َواْلَخقُْر يعؿُّ الدُّ

َمُر بِاْلَؿْعُروِف َوا ْٕ  "َخْقر"، وهذا دلَّ طؾقف أصُؾ معـك كؾؿة: (1)"لـَّفل َطـ اْلُؿـؽرا

رَّ ففق  ر والضُّ رِّ بنصالق: فؽؾُّ ما خالػ الشَّ ر والضُّ يف الؾُّغة التل هل ِخالف الشَّ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )َخْقر: كؿا جاء ذلؽ يف الؼرءان الؽريؿ: 

. [، فجعؾ الَخْقَر مؼ17]إكعام:  (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ رِّ  ابؾ الضُّ

 َكقطل: فقـتؼل مـ إشقاء أحسـَفا، ويصطػل مـ  والثاين:
ٌّ
امتداٌد رأسل

ٍء كؿآتف "هـ(: 1194إطؿال أكؿَؾفا: قال الؽػقي)ت
ْ
َواْلَخقْر: وجدان كؾِّ َشل

التل تليت بؿعـك اسؿ التػضقؾ:  "َخْقر"، وهذا دلَّ طؾقف معـك كؾؿة (2)"الالئؼة

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) كؿا يف ققلف تعالك:فػقفا معـك الؿػاضؾة، 

 [.116]البؼرة:  (ڀ

  :ِٗر" اصطالّحا  تعرٖف "اخَل

َف  ، "هـ( بؼقلف: 512الراغب إصػفاين )ت "الَخْقر"طرَّ ما يرغُب فقف الؽؾُّ

 .(3)"كالعؼؾ مثاًل، والعدل، والػضؾ، والشلء الـافع

، ُيجق"هـ(: 1436وطرفف د.محؿد جؿؾ )ت ـٌ رعكػٌع ُمْسَتْحَس  .(4)"ُزه الشَّ

وواضٌح مـ هذيـ التَّْعريػقـ لؾعؿؾ الَخْقري ِسَعُتف: فقشؿؾ ما دلَّ طؾك ُحْسـف 

رع، أو تعارف الـَّاس طؾقف.  الشَّ

                                                 

 (.423الؽؾقات )ص (1)

 (.423الؽؾقات )ص (2)

 (.311اْلُؿػردات )ص (3)

 (.541/ 1الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ ) (4)
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

  :ِٗرٙ" اصطالّحا  "العىن اخَل

أصبح ُمصطؾًحا خاًصا يف طصركا، فنذا ُأصؾؼ اكصرف إلك  "العؿؾ الَخْقري"

رطقة أو يف ُطرف كقع خاص مـ طؿؾ الَخْقر طؾك غقر د ٓلتف يف الـصقص الشَّ

طؾك أيِّ طؿؾ فقف كػع: سقاء كان تطقًطا أو  "الَخْقر "الـاس: فالـُّصقص َأصؾؼْت 

ع: وسقاء كان فردًيا أو جؿاطًقا: وسقاء كان مؼصقًدا أو غقر مؼصقٍد:  غقر َتَطقُّ

ؿعاصر صار يف الؿصطؾح ال "العؿؾ الَخْقري "وسقاء كان ذاتقًّا أو متعدًيا، ولؽـ 

َطَؾًؿا طؾك كقع مـ إطؿال: يجؿعفا: كقُكفا ُمتعديَّة لؾَغْقر، ومتطقع هبا بال ُأجرة، 

 . (1)ومؼصقدة يعـل ُمـَظََّؿة قائؿة طؾك التخطقط، وُمتضؿـة مصؾحة مـ الؿصالح

َف  بلكف: معـك مْصؾحل، ُمتربَّع بف،  "العؿؾ الَخْقري"ويؿؽـ مؿا سبؼ: أن ُكعرِّ

: مـ التصرفات وإققال، الؿؼصقدة  جامع لؽؾ كػع  ."ُمَتعد 

  :ظرُح التعرٖف 

: يعـل كـظر دائًؿا لؾؿعاين والؿؼاصد: حتك يصحَّ كقكف "معـك مصؾحل" 

مـف الحؼقؼل، ومـف  "العؿؾ الَخْقري"َخْقًرا أم ٓ، فال يعؾؼ طؾك مجرد آسؿ: ٕنَّ 

إلك زمان، ومـ مؽان  اإلضايف: فاإلضايف يختؾػ مـ حال إلك حال، ومـ زمان

رُّ  ُد طـ الَخْقر الشَّ ـْ أراد طؿؾ الَخْقر فَقتَـَبَُّف إلك مآٓت طؿؾف: فؼد َيَتَقلَّ إلك مؽان: فَؿ

بنضافتف إلك زمان معقـ أو مؽان معقـ أو حال معقـة: فؿا يؽقن َخْقًرا لػرد أو 

ا لغقرهؿ: ولفذا َذَكَر العز بـ طبد السالم )ت هـ( أنَّ 661جؿاطة، قد يؽقن شرًّ

                                                 

(، د.محؿد مفدي، مجؾة سر مـ 212اكظر: العؿؾ الخقري دراسة تلصقؾقة تجديدية )ص (1)

رها يف تـؿقة العؿؾ م، السـة الثامـة، ققاطد القسائؾ وأث2112، 31، العدد8رأى، الؿجؾد

(، 5(، العؿؾ الخقري اإلسالمل بقـ التلصقؾ وإمؽاكات التػعقؾ )ص7الخقري )ص

(، د.طؾل الـؿؾة، كدوة 1العؿؾ الخقري اإلسالمل يف ضقء التحديات اْلُؿعاِصرة )ص

 هـ.17/6/1431العؿؾ الخقري، آثـقـ 
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ُد طـ الؿصالح: فؼد تـشل الؿصؾحة طـ اْلَؿْػَسدة، واْلَؿْػَسدة  بعض الؿػاسد تتقلَّ

 .(1)طـ الؿصؾحة

والَخْقر َضْربان: َخْقر ُمطؾؼ، وهق أن "هـ(: 512قال الراغب إصػفاين )ت 

بف الجـة فؼال:  ♠يؽقن مرغقًبا فقف بؽؾِّ حال، وطـد كؾِّ أحد كؿا وصػ 

، وَخْقٌر وشرٌّ مؼقَّدان، وهق أن "قْر بعده الـار، وٓ شرَّ بشر  بعده الجـةٓ َخْقر بخَ "

ا لعؿرو،  ا ٔخر: كالؿال الذي ربؿا يؽقن َخْقًرا لزيد وشرًّ يؽقن َخْقًرا لقاحد شرًّ

[، 181:]البؼرة (ۉ ې ې)ولذلؽ وصػف اهلل تعالك بإمريـ فؼال يف مقضع: 

 (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)وقال يف مقضع آخر: 

 .(2) [56-55]الؿممـقن:

ُد طـ هذه اْلَؿْػَسدة مصالٌح   وقد يؽقن العؽس: ضاهرُه اْلَؿْػَسدة، ولؽـ يتقلَّ

كبقرة: كؿا َذَكَر العزُّ بـ طبد السالم آكًػا: فتؽقن مـ طؿؾ الَخْقر الذي َترطاه 

ريعة، وَيرطاُه أهُؾ العؼؾ وُيحبقكف: كؿا يف بعض إدوية التل ت ؽقن بدايتفا الشَّ

َمْػَسدة، وهناياهتا مصؾحة، وكؿا يف التَّعب والـََّصب يف صؾب العؾؿ بداياتف َمْػَسدة، 

 وهنايتف َمْصَؾحة. 

ٌع بف" الؿعاصر: إذ ٓ ُيسؿك َطَؿُؾ  "الَعِؿِؾ الَخْقري": هذا َشرٌط يف "ُمَتَبرَّ

طؿال  الؼاضل، وٓ تدريس الؿدرس، وٓ إفتاء الؿػتل: الذيـ يلخذون أجرة،

َخْقرًيا: إذ مـ شرصف َكقكف تطقًطا، وكؾُّ ِجفة ُيطؾؼ طؾقفا َخْقرية ففل َخارجة طـ 

بِح الؿادي لؿعقـقـ.  َصؾب الرِّ

: هذا ُيْخرُج الـَّػَع الَؼاصر طؾك ذاِت الَػاطؾ، وإْن "جامٌع لؽؾِّ كػٍع ُمَتعد  "

                                                 

 (.47اكظر: الػقائد يف اختصار الؿؼاصد )ص (1)

 (.311)ص اْلُؿػردات (2)
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َـّ الؿعـك آصطالحل العُ  ريف الؿعاصر كاكت كؾُّ مصؾحة ُتسؿك طؿؾ َخْقر، لؽ

ي، ويساطُد طؾك هذا تػسقُر بعِض الُعؾؿاِء لـ  َيحُصُر العؿَؾ الَخْقري بالـَّْػِع اْلُؿتعدِّ

: أكَّف ما كان خارًجا طـ العبادات اْلَؿْحَضِة: قال الراغب "افعؾقا الَخْقر"

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )"هـ( يف ققلف تعالك: 512)ت

َيادة [ فػعؾ الَخْقِر هق الزِّ 77]الحج:  (ڱ ڱ ڱ ں ں

َرها ابـ  (1)"طؾك العبادة ًيا: إذ فسَّ أْي أكَّفا َتشؿُؾ سائَر ُوجقِه الربِّ مؿا كان كػعف ُمتعدِّ

ِحِؿ، ومؽارم إخالق"بـ ¶طباس   .(2)صؾة الرَّ

ريعة "الـَّػع"و : واسٌع يشؿُؾ أيَّ مصؾحٍة لؾـَّاس، مؿا قامْت طؾقف مؼاصُد الشَّ

أو راجحة، أو درء أيِّ َمْػَسدٍة خالصة أو العامة أو الخاصة الجزئقة، خالصة 

الهتا وحاجقاهتا وتحسقـقَّاهتا: فؽؾُّ ما اكتظَؿ  راجحة، مـ ضروراهتا الخؿس وُمؽؿِّ

ريعة الؽؾقة أو الجزئقة يف كؾِّ فرٍع مـ فروطفا: ففق  يف هذه الؿؼاصد ومعاين الشَّ

، أو طؼاًل، أو ، أو كؼقل: كؾُّ ما اسُتحِسـ شرًطا"العؿؾ الَخْقري"ضؿـ كطاق 

، قال العز بـ طبد "العؿؾ الَخْقري"ُطرًفا، مؿا ٓ ُيـايف ُحؽًؿا شرطًقا: داخٌؾ يف 

، والـػع "هـ(: 661السالم )ت رِّ وُيعبَُّر طـ الؿصالح والؿػاسد بالَخْقِر والشَّ

، والحسـات والسقئات: ٕنَّ الؿصالح كؾَّفا ُخُققر كافعات حسـات،  رِّ والضُّ

ات سقئات، وقد َغَؾَب يف الؼرآن استعؿاُل الحسـاِت والؿػاسد بَلْس  ِرها شرور َمَضرَّ

 .(3)"يف الؿصالح، والسقئات يف الؿػاسد

فات وإققال" : هذا يشؿُؾ كؾَّ طؿؾ َخْقري: سقاء كان فعؾًقا أو "مـ التََّصرُّ

                                                 

 (.85الذريعة إلك مؽارم الشريعة )ص (1)

 (.3/172(، الؽشاف )5/411(، تػسقر البغقي )3/457اكظر: تػسقر السؿعاين ) (2)

 (.1/5ققاطد إحؽام ) (3)
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 .(1)ققلًقا، وسقاًء كان مالًقا أو مـػعة مـ الؿـافع، يتؿُّ إيصالفا لؾغقر

ُيخرج التصرفات غقر الؿؼصقدة القاقعة اتػاًقا ُدون َقْصٍد،  :"صقدةالؿؼ "

ففذه ٓ تؼع ِضؿـ دائرة العؿؾ الَخْقري: إذ يجب أن يؽقَن مؼصقًدا لقصحَّ تسؿقُتف 

طؿاًل َخْقرًيا: فلققى ما يف العؿؾ الَخْقري التخطقُط لف ِوْفَؼ ُأُسٍس ومعايقر ُمحددة، 

َّٓ بالتَّخطقط  لف. وهذا ٓ يؽقن إ

ـٌ أوصاًفا أربعة: هل: "العؿؾ الَخْقري"فـــ  بالؿصطؾح الؿعاصر ُمَتَضؿِّ

 ـ كقكف متعدًيا.1

ـ كقكف مؼصقًدا، وهذا يدلُّ طؾك اإلطداد الؿسَبؼ لف بالتخطقط، والتـػقذ ِوْفَؼ  2

 ما ُخطِّط لف.

ريعة اإلسالمقة، 3 يف  ـ كقكف واسًعا لقشؿَؾ كؾَّ مصؾحة دلَّْت طؾقفا مؼاصد الشَّ

ـٍ دلَّ طؾقف  كؾ درجاهتا: سقاء كان وسقؾة أو مؼصًدا بذاتف، أو كؼقل: كؾُّ ُمستحس

رع. رع أو العؼؾ أو الُعرف مؿا ٓ ُيعارض الشَّ  الشَّ

ـٌ أساٌس يف إطؿال الَخْقرية: فإطؿال التل  4 ـ كقكف تطقًطا: وهذا ُرْك

 قصُدها الربحقة مـ َطَؿؾِفا ٓ ُتْسؿك َخْقرية.

   ِٗرٙ: أمسا  ُٞ العىن اخَل

ك:  "العؿؾ الَخْقري"ُمصطؾح  ول: فُقسؿَّ ة أسؿاء طـد كؾ َدولة مـ الدُّ لف طدَّ

ك: "العؿؾ الَخْقري" ك: "الؼطاع الَخْقري"، وُيسؿَّ ، "الؼطاع الثالث"، وُيسؿَّ

                                                 

، مصطػك بقهبقه: باحث "العؿؾ التطقطل وطالقتف بؿؼاصد الشريعة"اكظر مؼال بعـقان:  (1)

جامعة محؿد إول بالؿغرب، مـشقر يف مققع  دكتقراه تخصص الدراسات اإلسالمقة،

 /https://diae.net/56400 ضقاء:



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  204  

 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

ك:  ك: "العؿؾ التطقطل "وُيسؿَّ ك: "الؼطاع اْلُؿسَتِؼؾ"، وُيسؿَّ العؿؾ "، وُيسؿَّ

ك: ، "اإلكساين  .(1)"الؼطاع إهؾل"وُيسؿَّ

   :ِٗرٙ"وعٍٜ عٍٕاُ البخح  : "َوراتُب املصمخٛ يف العىن اخَل

م،  الـظُر يف مـازل مصالح العؿؾ الَخْقري، الؿبُثقَثة يف الـَّاس، وتؼديؿ الؿؼدَّ

ر شرًطا، وترتقبفا حسب درجتفا: لقعؿَّ كػعفا، ويصَؾ َخْقُرها كاماًل  وتلَخْقر الؿمخَّ

 فقـ هبا.لؾؿستفد

 

 

                                                 

(، تطقير اإلطالم الخقري يف 4اكظر: العؿؾ الخقري يف ضقء التحديات اْلُؿعاِصرة )ص (1)

قؿقة 1ضقء مؼاصد الشريعة )ص (، مستؼبؾ اإلطالم والعؿؾ الخقري يف ضقء الثقرة الرَّ

 (.7)ص
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 املبحث األول

 ركبنٍفٓب 
ِّ
رٌؼخ ػهى ادلظهحخ يف كم

َّ
 لٍبو انش

 
ريعة يف  1 رطقة كؾِّفا، وطؾك هذا قامْت الشَّ ـ الؿصؾحُة أصُؾ بِـَاء إحؽام الشَّ

ريعة بِـَاء الؿصالِح وتؽؿقؾفا، كؾقَّاهتا وجزئقاهتا وأصقلفا وفروطفا:  إذ غاية الشَّ

ودرء الؿػاسد وتخػقػفا: فؽؾ ُحؽؿ شرطل قائؿ طؾك َجْؾِب الؿصؾحة أو َدْرء 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )اْلَؿْػَسدة: كؿا قال تعالك: 

[ 91]الـحؾ:  (ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

لؿا قرَأ الحسـ  فَجَؿَعْت هذه أيُة إمَر بالؿصالح والـَّفل طـ الؿػاسد كؾِّفا: إذ

رَّ كؾَّف يف آية "البصري: هذه أية، َوَقَػ، ُثؿَّ قال:  إنَّ اهلل جؿَع لؽؿ الَخْقَر كؾَّف، والشَّ

َّٓ جؿعف، وٓ  واحدة: فقاهلل ما ترك العدل واإلْحَسان شقًئا مِـ صاطة اهلل  إ

َّٓ َجَؿعف  .(1)"ترك الػحشاء، والؿـؽر، والبغل مِـ معصقة اهلل شقًئا إ

وقد ضفر أثُر الؿصالح يف إحؽام: إذ ُطِفَد مـ " هـ(:515قال الغزالل )ت 

رع آلتػات إلك الؿصالح َؾ أمدي )ت(2)"الشَّ هـ( هذه الؿصالح، 631، وَفصَّ

ريعة كؾَّفا طائدٌة لؿصؾحة الَخْؾؼ فؼال:  ـَ أنَّ أحؽاَم الشَّ كعؾُؿ ِطؾًؿا يؼارب "وبقَّ

ا رورة، أنَّ مؼصقد الشَّ رع مـ أوامره، وكقاهقف، يف جؿقع مقارده، ومصادره، الضَّ

                                                 

 (.2/158حؾقة إولقاء ) (1)

 (.321الؿستصػك )ص (2)
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وما َشَرَطف مـ الحدود، والؿؼاصات، وُطؼقد الؿعامالت، والؿـاكحات، وأحؽام 

الجفاد، وإضفار شعائر اإلسالم يف أيام الجؿع، وإطقاد: إكَّؿا كان لؿصالح 

جب ، وقال ابـ الحا(1)"الَخْؾِؼ، وإغراض طائدة إلقفؿ، معاًشا ومعاًدا

ا َجْؾُب مصؾحة، أو َدْفُع مػسدة"هـ(: 646)ت  .(2)"الؿؼصقُد مـ َشْرِع الُحؽؿ إمَّ

إنَّ "هـ(: 791وهذا طؾقف اتػاق الُعؾؿاء كؾُّفؿ دون استثـاء، قال الشاصبل )ت

ريعة طؾك اطتبار الؿصالح باتػاق ارع َوَضَع الشَّ ، وهذا يتؿُّ بتـاسٍؼ وتـاغؿ (3)"الشَّ

ْكَققيَّة وإخروية: َدققؼ وَطاٍل بقـ كُ  ريعة وجزئقاهتا، وبقـ مصالحفا الدُّ قَّات الشَّ ؾِّ

فؽؾ مصؾحة ُتميد وُتمكد إخرى، فال ُيرفُّ لفذا َصرٌف، وٓ َيُشذُّ طـفا َفرٌع، قال 

ارع قد َقَصَد بالتشريع إقامة الؿصالح إُخروية "هـ(: 791الشاصبل )ت الشَّ

ْكَققيَّة، وذلؽ طؾك وجٍف ٓ  يختؾُّ لفا بف كظام، ٓ بحسب الؽؾ، وٓ بحسب والدُّ

الجزء، وسقاء يف ذلؽ ما كان مـ َقبقؾ الضروريَّات، أو الحاجقَّات، أو 

 .(4)"التحسقـات

رطقة جاءْت شامؾة لؿصالح اإلكسان: سقاء كاكت ُدْكَققيَّة أو  2 ـ الؿصالح الشَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )"ُأخروية، وهل واسعة وطامة: قال تعالك: 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ پ

[ 64 - 62]يقكس:  (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

فَجَؿَع الُبشرى ٕولقائف يف الحقاة والدكقا ويف أخرة، وكبَّف إلك أهنا ُسـٌَّة ثابتة ٓ 

تتغقر وٓ تتبدل: فالؿصالح إخروية: الـَّجاة مـ الـار، والَػقُز بالجـان، وِرَضَك 

                                                 

 (.5/123أبؽار إفؽار ) (1)

 (.182مـتفك القصقل وإمؾ )ص (2)

 (.1/139الؿقافؼات ) (3)

 (.2/37الؿقافؼات ) (4)
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ْكَققيَّة: ففل اكضباط حقاة الـَّاس الرحؿـ، والـَّظر لؾؽر ا الؿصالح الدُّ يؿ الؿـان، أمَّ

ِوْفَؼ العدل التَّام بقـ كؾ الؿقجقدات، والعقش بسعادة اإلحسان بقـ الخالئؼ، 

براحة وصؿلكقـة وأمـ وإيؿان: فَتطِقب لفؿ الحقاُة، كؿا تطقب لفؿ أخرة بعد 

كقا بقـ العدل و ڈ ژ )اإلحسان، قال تعالك: الؿؿات: فُفْؿ يف حقاهتؿ الدُّ

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 [.97]الـحؾ:  (ڱ ڱ

هـ( الؿصالَح طؾك البدِن وأطضائف، 661وَبَسَط العزُّ بـ طبد السالم )ت

ولؾؿصالح َتعؾٍُّؼ بالؼؾقب، والحقاس، وإطضاء، "ومتعؾؼات الؿعاش: فؼال: 

، وقال الشاصبل (1)"ِؿ، وإطقانوإبدان، وإمقال، وإماكـ، وإزمان، والِذمَ 

ا "هـ(: 791)ت م مشروطة لؿصالح العباد، ومصالح العباد إمَّ التَّؽالقػ كؿا َتؼدَّ

ا إُخروية: فراجعة إلك مآل اْلُؿؽؾَّػ يف أخرة لقؽقن مـ  ا ُأخروية، أمَّ ُدكققية وإمَّ

ْكَققيَّة: فننَّ إط ا الدُّ ؿال إذا تلمؾَتفا ُمؼدمات أهؾ الـعقؿ، ٓ مـ أهؾ الجحقؿ، وأمَّ

ارع، واْلُؿَسبََّبات هل  لـتائج الؿصالح: فنهنا أسباب لؿسبََّبات هل مؼصقدة لؾشَّ

مآٓت إسباب: فاطتبارها يف َجريان إسباب مطؾقب، وهق معـك الـظر يف 

 .(2)"الؿآٓت

ـ الؿصالح مـفا الخالص وهق قؾقؾ، ومـفا الؿشقب بالؿػاسد وهق إكثر،  3

ػاسد مـفا الخالص وهق قؾقؾ، ومـفا اْلَؿشقب بالؿصالح وهق إكثر، ومتك والؿ

ْرِء:  َحْت اْلَؿْػَسدة اْطُتربْت يف الدَّ َحْت الؿصؾحة اْطُتربْت يف الَجؾب، ومتك ُرجِّ ُرجِّ

ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )كؿا قال تعالك: 

                                                 

 (.43الػقائد يف اختصار الؿؼاصد )ص (1)

 (.4/195الؿقافؼات ) (2)
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لؿا سللف حذيػة  [، وقال 219]البؼرة:  (وئ وئ ۇئ ۇئۆئ

:  ڤ رِّ مـ َخْقر؟ قال: "طـ الشرِّ ـٌ "وهؾ بعد ذلؽ الشَّ قؾت: وما  "كعؿ: وفقف َدَخ

اه (1)"ققم َيْفُدون بغقر َهْديِل، تعرُف مـفؿ وُتـْؽِرُ "دخـف؟ قال:  : فسؿَّ

: «َخْقر»  ، : ٕنَّ الَخقَْر أغؾُب وأرجُح مـ الشرِّ ـِ َخ ْغِؿ مـ الدَّ بالرَّ

الؿصالح الخالصة طزيزة  واطؾْؿ أنَّ "هـ(: 661قال العز بـ طبد السالم )ت

القجقد، فنن الؿآكؾ والؿشارب والؿالبس والؿـاكح والؿراكب والؿساكـ: ٓ 

َّٓ بـََصٍب ُمؼتَِرٌن هبا، أو سابؼ، أو ٓحؼ ُؾ إ  .(2)"ُتَحصَّ

اجعُة إلك الدكقا، إكَّؿا "هـ(: 791وقال الشاصبل )ت فالؿصالح والؿػاسد الرَّ

ان الغالب ِجفة الؿصؾحة ففل الؿصؾحة ُتػفؿ طؾك ُمؼتضك ما غؾب: فنذا ك

الؿػفقمة ُطرًفا، وإذا غؾبْت الجفُة إخرى ففل اْلَؿْػَسدة الؿػفقمة ُطرًفا، ولذلؽ 

اجحة: فنْن َرجحْت الؿصؾحة  كان الػعؾ ذو القجفقـ مـسقًبا إلك الجفة الرَّ

طـف، ويؼال:  فؿطؾقب، وُيَؼال فقف: إكَّف َمصؾحة، وإذا َغؾبْت جفُة اْلَؿْػَسدة فؿفروب

 .(3)"إكف َمػسدة، طؾك ما جرْت بف العادات

رطقة، تارًة تؽقن دٓٓت الـصقص  4 ة الشَّ رطقة ُتمخُذ مـ إدلَّ ـ الؿصالح الشَّ

طؾك الؿصالح صريحة وقطعقة، وتارًة تؽقن الدٓلة َضـِّقَّة محتؿؾة، وتارًة تمخذ 

ْعَترب، وُأخرى مـ معاين الؿصؾحة مـ الـَّص الصريح أو اإلجؿاع أو الؼقاس اْلؿُ 

ك بـ ، وقد ُتمخذ "الؿصؾحة اْلُؿرَسَؾة "الـصقص العامة يف قضقة جزئقة، وهذه ُتسؿَّ

هـ(: 515الؿصؾحة مـ آستحسان، وهق َضْرٌب مـ الؿصالح: قال الغزالل )ت

رع ُتعرف بالؽتاب " رع، ومؼاصد الشَّ ٕكَّا رددكا الؿصؾحة إلك حػظ مؼاصد الشَّ

                                                 

 .ڤ ( مـ حديث حذيػة 1847(، صحقح مسؾؿ )3616صحقح البخاري ) (1)

 (.1/7قاطد إحؽام )ق (2)

 (.2/26الؿقافؼات ) (3)



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  210  

 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

ؿاع: فؽؾ مصؾحة ٓ ترجع إلك حػظ مؼصقِد ُففؿ مـ الؽتاب والسـة واإلج

رع:  والسـة واإلجؿاع، وكاكْت مـ الؿصالح الغريبة التل ٓ ُتالئؿ تصرفات الشَّ

ع،  ع، كؿا أنَّ مـ استحسـ فؼد شرَّ َحة، ومـ صار إلقفا فؼد شرَّ ففل باصؾة ُمطرَّ

ـة وكؾ مصؾحة رجعْت إلك حػظ مؼصقد شرطل ُطؾَِؿ كقكف مؼصقدً  ا بالؽتاب والسُّ

واإلجؿاع: فؾقس خارًجا مـ هذه إصقل، لؽـَّف ٓ ُيسؿك ققاًسا، بؾ: مصؾحة 

ومعـك آستحساِن يف أكثر إحقال: "هـ(: 595: لذا قال ابـ رشد )ت(1)"مرسؾة

 (2)"هق آلتػاُت إلك الؿصؾحة، والعدل

رع يف َجْؾِب مـ َتَتبََّع مؼاصَد ا"هـ(: 661وقال العز بـ طبد السالم )ت  لشَّ

الؿصالح وَدرِء الؿػاسد: َحَصَؾ لف مـ مجؿقع ذلؽ اطتؼاٌد أو طرفان بلنَّ هذه 

الؿصؾحة ٓ يجقز إهؿالفا، وأنَّ هذه اْلَؿْػَسدة ٓ يجقز ُقرباهنا، وإْن لؿ يؽـ فقفا 

رِع ُيقجُب ذلؽ: ومثؾ ذلؽ:  إجؿاع وٓ كصٌّ وٓ ققاس خاص، فننَّ َفْفَؿ َكػَس الشَّ

مـ طاشر إكساًكا مـ الػضالء الُحؽؿاء العؼالء، وَفِفَؿ ما يمثُِره ويؽرُهف يف كؾ  أنَّ 

ِوْرد وَصدر، ُثؿَّ سـحْت لف مصؾحة أو مػسدة لؿ يعرف ققلف: فنكف َيعرُف بؿجؿقع 

ما َطِفَدُه مـ صريؼتف، وَألَِػُف مـ طادتف: أكَّف ُيمثُر تؾؽ الؿصؾحة، ويؽرُه تؾؽ 

 .(3)"اْلَؿْػَسدة

ارع، ـ  5 ة غقر مؼصقدة لؾشَّ ة، والؿَشؼَّ أي مصؾحة شرطقة ٓبدَّ أن يصحبفا مَشؼَّ

ة تبًعا لؾؿصؾحة: إذ َحَسب قاكقن  إكؿا الؿؼصقد الؿصؾحة، وجاءت الؿَشؼَّ

َّٓ مصحقبًة  إسباب التل خؾؼفا اهلل  هبذا الؽقن: ٓ تؼقم الؿصالح إ

، ولؽـ هذه الؿشاق ٓ ُيَتعبدُّ وُيَتؼرَّ  بذاهتا، وإكؿا بَحَسِب  ُب هبا هلل بالؿشاقِّ

                                                 

 (.174الؿستصػك )ص (1)

 (.3/211بداية الؿجتفد ) (2)

 (.2/189ققاطد إحؽام ) (3)
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ة لقست  ة قطعقة أنَّ الؿَشؼَّ ريعة بلدلَّ ما تجؾبف مـ الؿصالح، وقد تؼرَر يف الشَّ

ارع، ٓ ُكالًّ وٓ جزًء، قال تعالك:  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )مؼصقدة لؾشَّ

ژ ڑ ڑ ک ک )[، وقال تعالك: 185]البؼرة:  (ٴۇ ۋ

 [.157]إطراف:  (ک ک

ة: فؼد خالػ "هـ(: 791قال الشاصبل )ت  إذا كان قصُد اْلُؿؽؾَّػ إيؼاَع الؿَشؼَّ

ة، وكؾُّ قصٍد  ارع ٓ يؼصد بالتؽؾقػ كػَس الؿَشؼَّ ارع: مـ حقث إنَّ الشَّ َقْصَد الشَّ

ة باصٌؾ، ففق إًذا مـ قبقؾ ما ُيـفك  ارع باصٌؾ، فالؼصُد إلك الؿَشؼَّ يخالػ قصَد الشَّ

ؾ: فقف اإلثؿ إن ارتػع الـَّفل إلك درجة التَّحريؿ، طـف، وما ُيـفك طـف ٓ ثقاب فقف، ب

ة َقْصٌد ُمـاقض  .(1)"فطؾُب إجر بؼصد الدخقل يف الؿَشؼَّ

ة لفا: كؿصؾحة   ولؽـ قد يؽقن مـ ضرورات ققام الؿصؾحة: ُمالزمة الؿَشؼَّ

ة معفا مـ السػر، والتـؼؾ بقـ الؿشاطر، والطَّقاف، َّٓ بـَقِع مَشؼَّ  الحجِّ ٓ تؼقم إ

والسعل، وذبح الفدي، ورمل الجؿار: ففذه كؾُّفا الؿؼصقد مـفا مصالحفا، ٓ ما 

ة الجقع  َّٓ بؿَشؼَّ ة الالزمة لفا، ومصؾحة الصقام ٓ تتؿ إ يصحبفا مـ الؿَشؼَّ

ض يف  الة وغقرها: إذ هذا ُمَتؿحِّ والعطش وترك الجؿاع، ومثؾف الجفاد والصَّ

ْكَققيَّة يف كؾ إحقال ة مالزمة لفا: فؿثؾف الؿصالح الدُّ َّٓ بؿَشؼَّ : ٓ تؼقم مصؾحة إ

ة وٓ  الؿصالح إُخروية ٓ تخرج طـفا، وإن كان العؼالُء ٓ يؼصدون الؿَشؼَّ

 يطؾبقهنا.

َّٓ بقسائؾ  6 ـ الؿصالح مـفا مؼاصد ومـفا وسائؾ، وٓ تؼقم أيُّ مصؾحة إ

[ وقال 46]التقبة:  (ہ ھ ھ ھ ھ ے)تؼقؿفا، كؿا قال تعالك: 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )تعالك: 

                                                 

 (.2/129الؿقافؼات ) (1)
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ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

[ ففذه كؾُّفا وسائؾ: فال ُتؽَتُب بذاهتا، وإكؿا ُيؽتب لفؿ طـفا طؿُؾ 121]التقبة:  (ھ

الصالح: فُلثقبقا طؾك الظؿل والـَّصب: ولقسا مـ فعؾفؿ، ٕهنؿ تسبَُّبقا إلقفؿا 

ب لؾجفاد بالسػر إلقف، وإطداد الُؽراع بسػرهؿ وسعقفؿ، وطؾك الحؼقؼة فالتله

يـ: ففل وسائؾ  والسالح: وسقؾة إلك الجفاد الذي هق وسقؾة إلك إطزاز الدِّ

 .(1)ُتؼقُؿف

رطقُة مـفا ما ُيطؾب لـػسف، " هـ(:712قال ابـ دققؼ العقد )ت لؿطؾقباُت الشَّ

ِض َتحتِؿُؾ أي لؿصؾحٍة تتعؾؼ بػعؾف، ومـفا ما ُيطؾب صؾَب القسائؾ، وطقادُة الؿري

أن تؽقَن مـ الؼسؿقـ مًعا: لؿا فقفا مـ تلكقس الؿريض، واكبساِط كػسِف بحضقر 

مـ يحُضُرُه، وغقِر ذلؽ مـ الؿصالح، ُثؿَّ هل وسقؾٌة إلك الؼقام بؿصالحف، وقضاِء 

 .(2)"حاجاتف، وإيصاِل الـػِع إلقف

َّٓ أْن تؽقن  القسقؾُة  وإصؾ التقسعة يف القسائؾ وطدم التضققؼ فقفا: إ

ارُع: كالقضقء بالؿاء: فالؿاء وسقؾة إلك الطَّفارة ٓ يجقز بغقره  تقققػقَّة َوَقَػفا الشَّ

الة "هـ(: 684مـ السقائؾ، قال الؼرايف )ت فننَّ الطَّفارة مـ باب القسائؾ، والصَّ

مـ باب الؿؼاصد، واكعؼد اإلجؿاع طؾك أنَّ القسائؾ أخػض ُرتبة مـ 

ا (3)"الؿؼاصد ارُع القسقؾَة: فإصُؾ العؿؾ بؽؾ وسقؾة ُمباحة ، وأمَّ إذا َأْصؾَؼ الشَّ

َمة.  غقر ُمحرَّ

رطقة يف كؾ زمان ومؽان، وهذا ُمؼاٌم  7 ـ إصُؾ طؿقم الؿصالح والؿػاسد الشَّ

                                                 

 (.449(، شرح تـؼقح الػصقل )ص2/33(، الػروق )1/125اكظر: ققاطد إحؽام ) (1)

 (.2/69شرح اإللؿام ) (2)

 (.2/32الػروق ) (3)
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ريعة صالَحفا ففل صالحٌة إلك  ريعة: فؽؾ مصؾحة أثبتْت الشَّ طؾك أصؾ ُطؿقم الشَّ

ريعُة فسادها، فثابٌت فساُدها إلك يقم الؼقامة: يقم الؼقامة، وكؾُّ مػسَدة أثبتَ  ْت الشَّ

ريعة  ريعة التل اتػؼ العؾؿاُء طؾقفا قاصبًة: بؼاَء الشَّ ٕنَّ مِـ ُمحؽؿات وكؾقات الشَّ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )"إلك ققام الساطة: كؿا قال تعالك: 

ڻ ڻ ۀ )"[، وقال تعالك: 28]سبل:  (ھ ھ ے ے ۓ

 [.158]إطراف:  (ۀ ہ ہ ہ ہ

رطقة، قال الغزالل )ت َصات الشَّ َّٓ بالؿخصَّ كؾُّ ُحؽٍؿ "هـ(: 515وٓ ُيستثـك إ

، وقال الطقيف (1)"ثبَت يف زماكف، ففق دائٌؿ إلك يقم الؼقامة طؾك كؾ ُمؽؾٍَّػ 

ة طؾك "هـ(: 716)ت رطل جؿقَع إمَّ ولـا اإلجؿاُع طؾك تـاول الِخطاب الشَّ

هـ( يف بقان خصائص 791قال الشاصبل )تو (2)"اختالف صبؼاهتا إلك يقم الؼقامة

ريعة:  والثاكقة: الثُّبقُت مـ غقر زوال: فؾذلؽ ٓ تجُد فقفا بعد كؿالفا َكسًخا، "الشَّ

وٓ تخصقًصا لعؿقمفا، وٓ تؼققًدا إلصالقفا، وٓ رفًعا لُحؽٍؿ مـ أحؽامفا، ٓ 

ون بحسب طؿقم اْلُؿَؽؾَّػقـ، وٓ بحسب ُخصقص بعضفؿ، وٓ بحسب زماٍن د

زمان، وٓ حال دون حال، بؾ: ما ُأثبَت سبًبا ففق سبٌب أبًدا ٓ يرتػع، وما كان 

شرًصا ففق أبًدا شرط، وما كان واجًبا ففق واجٌب أبًدا، أو مـدوًبا فؿـدوب، وهؽذا 

ل، ولق ُفِرَض بؼاء التَّؽؾقػ إلك غقر هناية:  جؿقع إحؽام، فال زواَل لفا وٓ تبدُّ

 .(3)"لؽاكت أحؽامفا كذلؽ

 

                                                 

 (.242الؿستصػك )ص (1)

 (.2/542شرح مختصر الروضة ) (2)

 (.1/78الؿقافؼات ) (3)
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 املبحث الثاني

رٌخ: 
ْ
ٍ
َ
دِ يظبحل األػًبل اخل

ُّ
 رؼذ

 
.َٛ َٛ ٔاحملبَّ ِٗرٙ ُوِعٔمْي الرمح  أ ـ العىُن اخَل

ٛٔ، ٔوكاصد العَّرٖعٛ.  ْٛ وٍاَط املصمخ ِٗرٙ ُوَخكَِّك  ب ـ وؤشصات العىن اخَل

ِٗرٙ. ج ـ الهجرٚ ٔالتٍَّٕع; ٔشَىتا العىِن اخَل
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 املبحث الثاني

 
ُّ
رٌخرؼذ

ْ
ٍ
َ
 يظبحلِ األػًبِل اخل

 
 د

 

 :َٛ َٛ ٔاحملبَّ ِٗرٙ ُوِعٔمْي الرمح  أ ـ العىُن اخَل

ًة أو جؿاطة، أو فرًدا،  1 : "العؿَؾ الَخْقري"ـ أطظؿ وأجؾُّ ما يعطقف اهلُل أمَّ

د مقاصـف، وتـقع ُصُرقِف، واتساع ِجفاتف وُمَتعؾََّؼاتف،  فبحسب اكتشاره وكثرتف وتعدُّ

ة ُكؾِّفا: يؽقن ُرقل إُمؿ يف مدارج الحضارة وامتداد أصرافف طؾ ك ِجفات إمَّ

ة: فالعؿُؾ الَخْقري ُمْعؾٌِؿ الرحؿَة والؿحبََّة  وإخالق: ٕكف يؿثؾ واقَع وحؼقؼَة إمَّ

ة والصػاء والـؼاء: ٕكف ُمْخبٌِر طـ ُحبِّ الَخْقر واإلحسان والربِّ لذاتف دون  والؿقدَّ

ة صاحبف، وترفَُّعف طـ صؾب دلقؾ مـ الؼقل، كؿا أ كف ُمْظِفٌر زكاَء الـَّْػِس وارتػاع ِهؿَّ

شد، والُفدى،  حِّ والُبخؾ: ففذا ُيظفر و ُيخرج ما يف الـػس: مـ الرُّ الرذائؾ والشُّ

ه اهلل ٕهؾ اإليؿان، َكَؿا أكف يطؿُس ما يف  والتؼقى، ومحبة اهلل، والقؼقـ بؿا أطدَّ

، وَحَسدٍ   ، وَأَثَرٍة، وِحرص طؾك الدكقا.الـػس مـ ُبْغٍض، وُشح 

ولفذا كاكت الـػقس الشريػة الزكقة الُعؾقية "هـ(: 751قال ابـ الؼقؿ )ت 

ة،  ات: فلَحبُّ شلء إلقفا: العؾؿ، والشجاطة، والِعػَّ َتعشُؼ ِصػات الؽؿال بالذَّ

والُجقد، واإلحسان، والصرب، والثبات: لؿـاسبة هذه إوصاف لجقهرها، 

كِقَّة: فنهنا بَؿْعَزل طـ محبة هذه الصػات، وكثقر مـ بخالف الـػقس ال ؾئقؿة الدَّ

ة التل يجدها يف  الـَّاس يحؿؾف طؾك الجقد واإلحسان فرُط طشؼف ومحبُتف لف، والؾذَّ

o  p 
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 .(1)"بذلف:كؿا قال الؿلمقن: لؼد ُحبَِّب إلل العػُق حتك خشقُت أن ٓ أؤجر طؾقف

ْقر يف الـػس: لؿا كزل ققلف تعالك: ولــظر إلك أيِّ مدى وصَؾ حبُّ فعؾ الخَ  

إلك  ڤفؼام أبق صؾحة  [،92]آل طؿران:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)"

لـ تـالقا البر حتك »، فؼال يا رسقل اهلل: إنَّ اهلل تبارك وتعالك يؼقل: رسقل اهلل 

ها «تـػؼقا مؿا تحبقن ، وإنَّ أحب أمقالل إلل َبْقُرحاء، وإهنا صدقة هلل، أرجق برَّ

: طـد اهلل، فضعفا يا رسقل اهلل حقث أراك اهلل، قال: فؼال رسقل اهلل  وُذخرها

بخ، ذلؽ مال رابح، ذلؽ مال رابح، وقد سؿعُت ما قؾَت، وإين أرى أن تجعؾفا »

َؿفا أبق صؾحة يف أقاربف«يف إقربقـ ، (2)، فؼال أبق صؾحة: أفعُؾ يا رسقل اهلل: فؼسَّ

ؾ بػرح وارتقاح لعؿؾ الَخْقر: لؽؿال العؿؾ مـ هذا الصحابل الجؾق فؽان هذا

 يؼقـفؿ وطؾق إيؿاهنؿ.

بػرحف الشديد بعؿؾ  ¶وُيػسرُّ أيًضا حبَّ الَخْقر ما جاء طـ ابـ طباس  

ع ": ¶الَخْقر: إذ يؼقل  ثالثة ٓ ُأكافئفؿ: رجؾ َبَدأكِل بالسالم، ورجٌؾ وسَّ

 إرادة الت
َّ
ا الرابع لل يف الؿجؾس، ورجؾ اغربَّْت قدماه يف الؿشل إلل ، فلمَّ َّ

سؾقؿ طؾل

َّٓ اهلل  ، ققؾ: ومـ هق؟ قال: رجؾ كزل بف أمٌر فباَت لقَؾتف فال يؽافئف طـِّل إ

ـْ ُيـزلف، ُثؿَّ رآين أهاًل لحاجتف فلكزلفا بل ر بَؿ  .(3)"ُيػؽِّ

ُثؿَّ َرَسَخ هذا إصؾ يف قؾقب أهِؾ اإلسالم: فؽان ُجزًء مـ ديـفؿ وإيؿاهنؿ،  

قعة وُجبَْؾًة، شؿؾ طؿقم الـاس، مؿـ لؿ يؽـ معروًفا وٓ حتك صار لفؿ صب

رأيُت بالبصرة رجاًل يروح ويغدو يف "هـ(: 255مشفقًرا: يؼقل الجاحظ )ت

                                                 

 (.69روضة الؿحبقـ وكزهة الؿشتاققـ )ص:  (1)

 .ڤ( مـ حديث أكس بـ مالؽ 998(، صحقح مسؾؿ )1461صحقح البخاري ) (2)

 (.3/177طققن إخبار ) (3)
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حقائج الـاس، فؼؾُت لف: قد أتعبَت بذلؽ بدَكؽ، وأْخَؾْؼَت ثقاَبؽ، وأطجْػَت 

بعض آقتصاد؟ بِْرَذْوكؽ، وقتؾَت ُغالمؽ، فؿا لؽ راحة وٓ َقَرار، فؾق اقتصدَت 

فؼال لف: سؿعُت تغريد إصقار يف إْسحار، ويف أطالل إشجار، وسؿعُت 

ُمحسـات الؼقان طؾك إوتار: فؿا صربُت صربل لـغؿة شاكٍر، أولقتف معروًفا، أو 

 .(1)"سعقُت لف يف حاجة

ـ مفؿا تغـَّْت إمُؿ بإخالققات، وكادْت بؼقؿ الحضارة، وادَّطت الرحؿَة  2

ؿحبة والتآلػ، وتؾبََّسْت بالؼقؿ والؿبادئ، ورفعْت شعاَر السالم والعدل وال

والـُّصرة واإلخاء، وهل لؿ َتؿد يًدا لػؼقر، ولؿ تداِو مريًضا، ولؿ ُتعِز ُمصاًبا، ولؿ 

ًدا وَمْؼُفقًرا، ولؿ ُتػرح حزيـًا، ولؿ ُتطعؿ جائًعا، ولؿ ُتعؾِّؿ جاهاًل، ولؿ  ُتِم ُمشرَّ

قم، ولؿ ترفع بالًء، ولؿ َتْرحْؿ أرمؾًة أو مطؾؼة، ولؿ تلخذ بقد تائٍف، َتشرْح صدَر مفؿ

: فؽؾُّفا َدطاوى فارغة، ٓ صائؾ تحتفا، وٓ وزن وٓ ققؿة لفا،  ًٓ ولؿ ُترشْد ضا

ـَ جائع، و ٓ ُتعؾُِّؿ جاهاًل، وٓ  َجقفاء َكِسقحٌة، ٕنَّ هذه الشعارات ٓ تؿأل َبْط

ـُ ُمحتاًجا. ُتِغقُث مؾفقًفا، وٓ َتـْصرُ   مظؾقًما، وٓ ُتعق

ْٛ َوٍاَط املصمخٛ، ٔوكاصد العَّرٖعٛ:  ِٗرٙ ُوَخكَِّك  ب ـ وؤشصات العىٍن اخَل

ـ إصؾ أنَّ كؾَّ دلقؾ شرطل ثبَت مطؾًؼا، غقر مؼقد، ولؿ يلْت فقف تػصقٌؾ وٓ 1

تؼققد: فتحؼقُؼ مـاصف محال طؾك العؼؾ، بؿا يراه مصؾحة، طؾك أصؾ معـاه 

رع الؾُّغق ي، بشرط أٓ تؽقن القسقؾة مـفًقا طـفا: ففذه قاطدة كبقرة مـ ققاطد الشَّ

رطل وطدم تعطقؾف: فؿثاًل لؿا يلمُركا الؿقلك سبحاكف بػعؾ  الؽؾقة يف إقامة إمر الشَّ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )الَخْقر، والعدل، واإلحسان، والربِّ: يف وققلف تعالك:

، [77]الحج:  (ڱ ڱ ں ں) ،[114]آل طؿران:  (ڱ

                                                 

 (.2/123(، مروج الذهب )38خاص الخاص )ص (1)
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[، ولؿ يلِت تػصقٌؾ وبقاٌن وتحديٌد 195]البؼرة:  (ھ ھ ھ ھ ے ے)

ريعة أصؾؼْت مـافذ هذه إطؿال، وأرسؾْت ُصرقفا لؾُؿَؽؾَّػقـ، ولؿ  لألمر، تؽقُن الشَّ

ُتؼقِّْدها ولؿ ُتققِْتفا بعدٍد وٓ زمان وٓ مؽان: ففذا مؿا ُيحال طؿؾف إلك العؼؾ، 

ريعة وفروطفا: يف ما والُعرف الصحقح الجاري بقـ الـَّ  اس: الؿتَِّػؼ مع ُأُصقل الشَّ

رطل مـ   وغقرها. "الَخْقر"و "اإلحسان"و "الرب"يؼع طؾقف آسؿ الشَّ

رع بتحديده، ُيرجع فقف إلك "هـ(: 621قال ابـ قدامة )ت  ٕنَّ ما ٓ َيرد الشَّ

رع بتحديد، يت"هـ(: 684، وقال الؼرايف )ت(1)"الُعرف عقـ إْن لؿ يرد فقف الشَّ

رع: ٕنَّ التؼريب َخْقر مـ التعطقؾ َؼ طؿُؾ (2)"تؼريبف بؼقاطد الشَّ : فبلي صقرة َتحؼَّ

الَخْقر والعدل واإلحسان والرب، إذا كاكت القسقؾة يف أصؾفا ُمباحة، ووصؾ أهؾف: 

ففل صريؼة معتربة لؾشريعة، فردًيا كان أو جؿاطقًا: تقسقًعا وتؽثقًرا لؾَخْقر 

ارُع تػصقَؾ إمر وٓ بقان مؼتضقاتف وٓ لزومقاتف وٓ واإلحسان: إذ لؿ َيتَ  قلَّ الشَّ

ريعة العامة يف ققام اْلُؿَؽؾَّػقـ هبذا  شروصف، بؾ: أصؾَؼُف وأحاَل طؾك ققاكقـ الشَّ

 إمر.

كؾُّ دلقؾ شرطل َثُبَت يف الؽتاب ُمطؾًؼا غقر "هـ(: 791قال الشاصبل )ت 

بط مخصقص، ففق راجع إلك معـك معؼقل، ُمؼقٍَّد، ولؿ ُيجعؾ لف قاكقن، وٓ ضا

ُوكؾ إلك كظر اْلُؿؽؾَّػ، وهذا الؼسؿ أكثر ما تجده يف إمقر العادية التل هل 

معؼقلة الؿعـك: كالعدل واإلحسان، والعػق، والصرب، والشؽر يف الؿلمقرات، 

والظؾؿ، والػحشاء، والؿـؽر، والبغل، وكؼض العفد يف الؿـفقات، وكؾ دلقؾ َثُبَت 

فا ُمؼقًَّدا غقر ُمْطَؾٍؼ، وُجعؾ لف قاكقن وضابٌط ففق راجٌع إلك معـك َتعبُّدي، ٓ فق

َيفتدي إلقف كظُر اْلُؿؽؾَّػ لق ُوكَِؾ إلك كظره: إذ العبادات ٓ مجال لؾعؼقل يف أصؾفا 

                                                 

 (.3/498) الؿغـل (1)

 (.1/121الػروق ) (2)
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 .(1)"فضاًل طـ كقػقاهتا

رب الـظر ـ فالعربة بنيصال الَخْقر ٕهؾف طؾك أكؿؾ إوجف وأطالها، وٓ ُيعتَ  2 

يف القسقؾة التل َيصُؾ فقفا العؿؾ، متك َخَؾْت طـ الـَّفل: إذ لؾقسائؾ أحؽام 

ر ، وقد بقَّـ صرًفا مـ هذه الؼاطدة الشقُخ ابـ سعدي (2)الؿؼاصد كؿا هق ُمؼرَّ

َد لفؿ وسقؾٌة أسرُع وأكجُح مؿا قبؾفا: أسرطقا "هـ( فؼال: 1376)ت وكؾؿا تجدَّ

ار هؿ الشَّ ع طؾك هذا الجـس والـقع، ووردْت أدلَّة وأصقل يف إلقفا، وقد أقرَّ

، والصدق، والخرب الصحقح، مؿا فقف  ريعة تدلُّ طؾقف: فؽؾُّ ما دلَّ طؾك الحؼِّ الشَّ

ه ويؼبؾف، ويلمر بف أحقاًكا،  رع ُيؼرُّ كػع لؾـاس يف أمقر ديـفؿ ودكقاهؿ: فنن الشَّ

استؿسؽ هبذا إصؾ وُيجقزه أحقاًكا، بحسب ما ُيمدي إلقف مـ الؿصؾحة... ف

ُتَطبَِّؼ طؾقف كثقًرا مـ  أنْ  – ففؿتف إذا –الؽبقر فنكَّف كافع يف مسائؾ كثقرة، ويؿؽـؽ 

إفراد والجزئقات القاقعة، والتل ٓ تزال تؼع، وٓ ُتؼصر ففؿؽ طـف: فقػقتؽ 

َخْقر كثقٌر، وربؿا ضــَت كثقًرا مـ إشقاء بدًطا محرًما إذا كاكت حادثة، ولؿ تجد 

رع والعؼؾ، وما فطر طؾقف  ارع، فتخالػ بذلؽ الشَّ لفا تصريًحا يف كالم الشَّ

 .(3)"الـاس

ـ فؽاكت ممسسات العؿؾ الَخْقري يف مجتؿعـا هل ممسسات الؿجتؿع  3

قل والعؾق إخالقل الؼقؿل الحضاري، التل ُتؿثؾ  الؿدين، وهل ممسسات الرُّ

ُؼ مـاط ريعة  وُتؼقؿ أخالق اإلسالم واقًعا، وُتحؼِّ رطقة، ومؼاصد الشَّ الؿصؾحة الشَّ

يف كؾقاهتا وجزئقاهتا، وطؿقمفا وخصقصفا: ٕهنا تستفدف صالح اإلكسان يف ديـف 

                                                 

 (.3/46الؿقافؼات ) (1)

(، شرح تـؼقح 43(، الػقائد يف اختصار الؿؼاصد )ص1/53اكظر: ققاطد إحؽام ) (2)

 (.1/166(، الػروق ) 449الػصقل )ص

 ( 233الػتاوى السعدية )ص (3)
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هـ(: 1393ودكقاه: الذي هق محقر التشريع كاماًل، قال الطاهر ابـ طاشقر )ت

ِة، واستدامُة َصالحف بصالح " الؿؼصد العام مـ التشريع، وهق ِحػُظ كظام إُمَّ

ر الؽامؾ لؾُحؼققالْ  ـِ طؾقف، وهق َكقع اإلكسان، والتََّصقُّ ، ومتك ترققـا مـ (1)"ُؿَفقؿ

حػظ اإلكسان إلك حػظ وإقامة إُسرة، ومـ حػظ وإقامة إُسرة إلك حػظ وإقامة 

الؿجتؿع، ومـ حػظ وإقامة الؿجتؿع إلك حػظ وإقامة وبِـَاء البؾد والقصـ كاماًل: 

ًة كامؾًة. اتصؾْت أطؿاُل الَخْقر يف  كافة مػاصؾ الحقاة دون استثـاء: لُتِؼقَؿ أمَّ

  :ثـا وتحدثـا طـ ققلف تعالك چ چ چ ڇ ڇ )"فؿفؿا ُحدِّ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ 

رطقة، 91]الـحؾ:  (ژ [ ٓ ُيؿؽـ أن كحؼؼ مؼاصد ومصالح اإلحسان الشَّ

ن بقـ الـاس، فرًدا أو أفراًدا كؿا ُتحؼؼف ممسسات الربِّ والَخْقر الراطقة لإلحسا

وُتؼقؿف فقفؿ حًقا، بعؿؾ ممسسل جؿاطل متؽامؾ، يدوم وٓ يـؼطع، وٓ يخضع 

 ٕهقاء إشخاص وتؼؾباهتؿ وتغقراهتؿ.

  ثـا وتحدثـا طـ مصالح ومؼاصد تعؾقؿ وَتعؾُِّؿ الؽتاب العزيز ومفؿا ُحدِّ

، لـ يؼقَم فرٌد أو (2)"َخْقركؿ مـ تعؾؿ الؼرآن وطؾؿف": يف ققلف 

بؿا تؼقم بف جؿعقات تحػقظ الؼرآن الؽريؿ، أو جؿعقات طؾقم الؼرءان  أفرادٌ 

ة الـاس، وكشر التآلقػ  وتػسقره مـ َتعؾُِّؿ الؽتاب الؽريؿ وتعؾقؿف وتحػقظف لؽافَّ

 الخاصة بف.

  ثـا وتحدثـا طـ ققلف اطل طؾك إرمؾة »: ومفؿا ُحدِّ السَّ

كالؼائؿ ٓ َيػُتُر، وكالصائؿ ٓ و -وأحسبف قال  -والؿسؽقـ كالؿجاهد يف سبقؾ اهلل 

                                                 

 (.2/122مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ) (1)

 .ڤطثؿان  (، مـ حديث5127صحقح البخاري ) (2)
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رطقة، مثؾ ما تؼقم بف (1)«يػطر ، لـ يؼقَم أحد بؿػرده يف تحؼقؼ الؿصالح الشَّ

ارع فقف،  جؿعقات الرب الَخْقرية يف تحؼقؼ مـاط هذا الحديث، وتحصقؾ مؼاصد الشَّ

مـ َتَتبُّع وبحث وَتَؼص  لألرامؾ والؿساكقـ، ومعرفة أحقالفؿ ِوْفَؼ شروط 

لؽ إجرائقة ُمحؽؿة، تؽشػ واقعفؿ، وُتظفر ُرتبة حاجة كؾ فرٍد مـفؿ، بعؿؾ ومسا

 جؿاطل يعتؿد التخطقط الشقري والتـػقذ والؿحاسبة.

  :ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )ومفؿا طؿؾـا طؾك تحؼقؼ مـاط ققلف تعالك

ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ريعة بؿػردك21]الروم:  (ڱ ا يف [، وتطؾعـا لؾقصقل لؿؼاصد ومصالح الشَّ

الـؽاح وإُسرة، لـ ُكحؼؼ ما َتْضطَّؾع بف وتتحؿؾف جؿعقات رطاية إُسرة: مـ 

رصد وفرز وتصـقػ لألسر، يبدأ قبؾ الزواج بالتقفقؼ بقـ الزوجقـ بحسب حاجة 

كؾِّ واحد لمخر، ُثؿَّ إقامة الدورات التدريبقة لبقان حؼقق وواجبات كاِل 

حؼقق والؼقام هبا، ُثؿَّ رطاية لألسرة بعد الزوجقـ، والتَّدرب طؾك رطاية هذه ال

الزواج، بتؼديؿ الـُّصح والتقجقف بؿا تتطؾبف كؾُّ أسرة بحسبفا، وحؾِّ إشؽآهتا 

 القاقعة والؿتققعة.

  :َؼ مـاط، وكحصؾ معاين ومؼاصد ققلف تعالك ومفؿا حاولـا أن ُكحؼِّ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ )

بؿػردكا تحؼقؼ ما تؼقم بف هقئة إمر [ لـ كستطقع 114]آل طؿران:  (ۀ

بالؿعروف والـَّفل طـ الؿـؽر، أو مؽاتب الدطقة وتقطقة الجالقات، بالؼقام بإمر 

ريعة، شاماًل كؾ  بالؿعروف والـَّفل طـ الؿـؽر ِوْفَؼ مصالح ومؼاصد الشَّ

الؿـؽرات يف كؾ إوقات وإحقال، وكذا ققام مؽاتب الدطقة وتقطقة الجالقات 

                                                 

 .ڤ(، مـ حديث أبل هريرة 2982(، صحقح مسؾؿ )5353صحقح البخاري )  (1)
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

: بالتل هل أحسـ لغقر الؿسؾؿقـ حؼقؼ الدطقة إلك اهلل بت

يـ،  ولؾؿسؾؿقـ، وتعاهد الداخؾقـ يف اإلسالم بالِعْؾِؿ الصحقح والتثبقت طؾك الدِّ

 والرطاية الدائؿة.

  :ڦ )ومفؿا حػظـا الـَِّعَؿ وحافظـا طؾقفا بؿػردكا تحؼقًؼا لؼقلف تعالك

صد جؿعقات لـ كتؿؽـ مـ تحصقؾ مؼا "[7]إبراهقؿ:  (ڦ ڄڄ

شؽر الـِّعؿ، التل اكتشرت يف بالدكا الغالقة بشؽؾ كبقر وهلل الحؿد، قائؿة طؾك حػظ 

الـِّعؿ الؽثقرة يف أوقاهتا، وتمديفا ٕصحاهبا طؾك أرقك الخدمات، وأكؿؾ الحآت 

طؾك وجف السرطة، واحرتامفا وحػظفا مـ اإلهاكة والتَّؾػ، بؾ: وتحسقـفا 

 ؾ هقئة ُتؼدم لؾػؼقر.وتؽؿقؾفا: لتؽقن طؾك أجؿ

   :فؽؾ هذه الؿمسسات الَخقْرية تؼقم بلطؿال كبقرة، ٓ يستطقعفا إفراد

فالعؿؾ الؿمسسل الَخْقري مـ صػاتف: التخطقط والتـظقؿ، والرأي الجؿاطل 

قرى، وطدم آستبداد بالرأي، والدوام وطدم آكؼطاع، وتقزيع  الؼائؿ طؾك الشُّ

الحقات وتػقيضفا لألقس  ام الؿعـقة، والؿحاسبة والؿساءلة العؿؾقة والؿالقة.الصَّ

 

ِٗرٙ: ُّع ٔشَىتا العىِن اخَل ٍَ ُٚ ٔالتَّ   ج ـ الهجر

ـ طـد الـظر يف ممسسات العؿؾ الَخْقري الؽثقرة الؿبثقثة، أكان تربًطا بالؿال  1 

أو الؿـػعة، كجدها تجؿع بقـ الؽثرة والتـقع: تقفقًة لحاجات الـَّاس الؽثقرة: 

د حاجات ومصالح الـاس، وكثرهتا لتشؿؾ كافة الـاس، وذكرْت فتعدُّ  دها بتعدُّ

( جؿعقة َخْقرية: 686وزارُة العؿؾ والتـؿقة آجتؿاطقة أهنا ُتشرف طؾك ما يؼارب )

ا الجؿعقات (1)( ممسسة َخْقرية121( جؿعقة كسائقة، وكذلؽ )41مـفا ) ، وأمَّ

                                                 

  اكظر مققع وزارة العؿؾ والتـؿقة آجتؿاطقة (1)
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طؾؿقة مـتشرة يف الجامعات ( جؿعقة 131الِعؾؿقة فؼد َأحصقُت أكثر مـ )

، كؿا أحصقُت ما يؼارب سبعقـ كقع جؿعقة يف بؾدكا ُمتعددة (1)السعقدية

، بعض هذه الجؿعقات تزيد فروطفا طـ مائتقـ وأربعقـ جؿعقة: (2)إغراض

 =                                                 
https://mlsd.gov.sa/ar/services/615 : 

 بعض الدول إخرى، كجد أكـا ٓ كزال وبؿؼاركة طدد الجؿعقات الخقرية طـدكا بعددها يف

بحاجة إلك أكثر مـ ذلؽ: لتػل بإغراض وحاجات الؿجتؿع: فؿثاًل يف أمريؽا بؾغ طدُد 

الجؿعقات الخقرية أكثر مـ مؾققن وخؿسؿائة ألػ، ويف ألؿاكقا ثؿاكؿائة ألػ جؿعقة 

 مصر ثؿان خقرية، ويف فركسا ستؿائة ألػ، ويف فؾسطقـ الؿحتؾة أربعؿائة ألػ، ويف

وأربعقـ ألػ، ويف القؿـ طشرة آٓف، ويف تقكس خؿسة آٓف، ويف البحريـ أربعؿائة 

(، د.طؾل الـؿؾة، 9، 8وسبعقـ. اكظر: العؿؾ الخقري يف ضقء التحديات الؿعاصرة )ص

ومققع إهرام: أخذت مـف جؿعقات مصر، وهل أكثر بؽثقر مؿا ذكره د.طؾل الـؿؾة: إذ 

عقات الخقرية يف مصر ثالث طشرة ألػ جؿقعة، بقـؿا الؿققع ذكر بلهنا ذكر الـؿؾة أن الجؿ

  :ثؿان وأربعقـ ألػ جؿعقة

http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/558304.aspx، 

الػرق "ؼال بعـقان: وأخذُت طدد جؿعقات القؿـ طـ الؽاتب: أ/طبداهلل باجفام، يف م 

 "بقـ العؿؾ التطقطل والعؿؾ الخقري

 يف أ/طبداهلل باجفام، أقالم حضرمقة  2113مايق،  8كتب يف: 

٠http://ahgaftoday.com/new/?p=8649 ، 

وهل أكثر بؽثقر مؿا ذكره د.الـؿؾة إذ ذكر بلهنا يف القؿـ ألػ ومائتقـ جؿعقة، بقـؿا ذكر 

ة، والعربة لقست بؽثرة الجؿعقات: إكؿا بػاطؾقتفا لتحؼقؼ الؽاتب بلهنا طشرة أٓف جؿعق

 أهداففا.

 /http://www.aicss.org اكظر مققع إدارة الجؿعقات العؾؿقة: (1)

الصحقة لعالج الؿرضك، إمراض القراثقة، زهرة لسرصان الثدي، "ومـ أشفرها: جؿعقة  (2)

راب وكؼص آكتباه وفرط الخقرية لؿرض الصرع، الؿؽػقفقـ، السؽري، الخقرية لالضط

الحركة، اإلطاقة الحركقة، الخقرية لؾؿتؼاطديـ، وهـ العظام، الخدمات الفـدسقة، 

الؿتؼاطديـ، التقطقة الصحقة، التقطقة والتلهقؾ آجتؿاطل، رطاية إسر السعقدية يف 

= 

https://mlsd.gov.sa/ar/services/615
https://mlsd.gov.sa/ar/services/615
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/558304.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/558304.aspx
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( جؿعقة، وبعضفا تزيد 241كجؿعقات الرب الَخْقرية التل بؾغْت يف الؿؿؾؽة كحق: )

( 121ؿعقات تحػقظ الؼرآن الؽريؿ التل بؾغْت )طـ مائة وطشريـ جؿعقة: كج

جؿعقة، مـفا  41جؿعقة، وبعضفا بالعشرات كجؿعقات حػظ الـِّعؿ بحدود 

الؿسَتِؼؾ، ومـفا التابع لؾجؿعقات الَخْقرية، وجؿعقات الرطاية إُسرية التل بؾغْت 

َّٓ جؿعقة واحدة كجؿعقة الزهايؿ ر إحدى طشرة جؿعقة، وبعضفا ٓ يقجد مـفا إ

 .(1)واإليدز وغقرهؿا

 

 =                                                 

الخارج، اإلطاقة السؿعقة، التقحد، مرضك الػشؾ الؽؾقي، إمقر سؾؿان آجتؿاطل: 

مة الؿسـقـ، رطاية إيتام، إصػال الؿعقققـ، مؽافحة التدخقـ،، جؿعقة الؿتعافقـ خد

مـ الؿخدرات، تقسقر الزواج ورطاية إُسرة، اإلسؽان الخقري، الـسائقة، متالزمة داون، 

أبحاث اإلطاقة، حؼقق اإلكسان، زراطة إطضاء، أصدقاء الفالل إحؿر، رطاية السجـاء 

سرهؿ، أصدقا الؿرضك، جائزة الؿديـة الؿـقرة الخقرية، رطاية الؿرضك والؿػرج طـفؿ وأُ 

الـػسققـ، تعزيز الصحة، الؿصابقـ بإمراض الؿزمـة، رطاية إسر الؿـتجة، الـسائقة 

لحؿاية إُسرة، مرضك إيدز، مرضك الزهايؿر، أصباء صقبة الخقرية، التـؿقة والخدمات 

صة، لؾتقطقة بلضرار الؼات، الجؿعقة الخقرية اإلكساكقة، لذوي آحتقاجات الخا

، جؿعقة إيادي الحرفقة، جؿعقة "تعايف"لؾؿتعافقـ مـ الؿخدرات والؿمثرات العؼؾقة 

التقطقة والتلهقؾ آجتؿاطل، جؿعقة حؿاية الؿستفؾؽ، طثؿان الصالح لؾثؼافة وأطؿال 

الؽريؿ، مؽاتب الدطقة  الخقر، سعقد البابطقـ لؾرتاث والثؼافة، جؿعقات تحػقظ الؼرءان

وتقطقة الجالقات، مراكز التـؿقة آجتؿاطقة، الؿمسسات الخقرية الققػقة، جؿعقات 

الرطاية إسرية، جؿعقة تجفقز إمقات، جؿعقات رطاية إيتام والػؼراء وإرامؾ، 

. "الػشؾ الؽؾقي، الجؿعقة الخقرية لبـاء الؿساجد، جؿعقات طقن، جؿعقة الفالل إحؿر

 ربؿا فاتـل الؽثقر مـفا.و

، http://www.asir.me/showthread.php?t=217316 اكظر: (1)

http://www.medadcenter.com/countst/4 

http://www.asir.me/showthread.php?t=217316
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 ـ ُيؿؽـ تؼسقؿ جؿعقات العؿؾ الَخْقري إلك ثالثة أقسام: 2

 :وهذه ُتؿثؾف كؾُّ ممسسة: تعؿؾ طؾك بِـَاء وإيجاد  ممسسات بِـَاء وتطقير

قل  مصالح جديدة لؿ تؽـ مقجقدة يف الؿجتؿع، كؿا أهنا ُتعـك بالتحديث والرُّ

كبقا الؿتغقرات الؿتسارطة يف الحقاة: بالؿفارات الذاتقة ٕفراد الؿجتؿع: لققا

فقستطقعقن تؼديؿ الؿصالح الؿـاسبة لؾؿجتؿع يف كؾ وقت وزيادهتا وآرتؼاء هبا: 

لتحؼقؼ كامؾ مرادها وغاياهتا الؿقضقطة لفا: سقاء كاكت هذه الؿصالح ديـقة أو 

ُدكققية: كالجؿعقات العؾؿقة والتدريبقة: كجؿعقات تحػقظ الؼرآن الؽريؿ، 

رطقة أو وجؿع قات تقسقر الزواج، والجؿعقات الِعؾؿقة بؽافة أكقاطفا مـ الُعؾقم الشَّ

ـَّة الـَّبقية، والجؿعقة الِػْؼفقة،  التجريبقة: كالجؿعقة العؾؿقة لؾؼرآن وطؾقمف، والسُّ

والجؿعقة السعقدية لؾعؾقم الػقزيائقة، والجؿعقة العؾؿقة لؾؽقؿقاء، والجؿعقات 

عقات كثقرة مـتشرة يف الجامعات السعقدية، كؾ جؿعقة العؾؿقة الطبقة: وهل جؿ

قل فقف.  تؼقم طؾك العـاية بعؾؿفا وتطقيره والرُّ

 وهذه ُتؿثؾف كؾُّ ممسسة طؿؾ َخْقري: تؼقم طؾك ممسسات حؿاية وحػظ :

يـ أو الـػس  حؿاية مصالح الؿجتؿع الؼائؿة، وطدم التػريط فقفا: سقاء كان يف الدِّ

خالق، كالجؿعقة القصـقة لؾققاية مـ الؿخدرات، وجؿعقة أو الؿال أو الؼقؿ وإ

مؽافحة التدخقـ، وجؿعقة التقطقة الصحقة، وجؿعقة التقطقة والتلهقؾ 

 آجتؿاطل، وجؿعقة التقطقة بلضرار الؼات.

 وهذه ُتؿثؾف كؾُّ ممسسة َخْقرية: تؼقم طؾك ممسسات طالج وإطادة تـلهقؾ :

ة، أو الؿصالح التل اطرتاها خؾٌؾ وضعػ إطادة الؿصالح الؿػؼقدة أو الؿـؼقص

ـٌ يف أفراد الؿجتؿع: فقتؿُّ بـاؤها مـ جديد: لتؽتؿؾ الؿصالح لبِـَاء الؿجتؿع  وَوَه

وإصالحف، لقعقشقا فقف ويشاركقا ببـائف بؼقة وِطْؾؿ، وهذه أكثرها ترتكز يف 

ض الجؿعقات الطبِّقَّة الؽثقرة: كجؿعقة طالج إمراض القراثقة، وجؿعقة مر

 الػشؾ الؽؾقي، وجؿعقة اإلطاقة الحركقة.
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 املبحث الثالث

رٌخ: 
ْ
ٍ
َ
 رررٍت يظبحل األػًبل اخل

 
   ٘عمٜ املكٗي لمُىهىِّن ٔاحلأج ًْ ِٗرٙ املكٗي لمطرٔرٙ، ُوكدَّ أّٔلا: العىن اخَل

 ٔالتَِّخصٗين )الكٕٚ ٔالطعف(:

  ْمبصاحل ًَ ِٗرٙ األقٕ ُٖكدً يف ننِّ عىن َخ ّٗا:  َّٗٛ ٔالُعىٕوٗٛ(.  ثاٌ  )التَّدصُّٔص

   ٍَٞا َّٛ )الٔب ْٔ ُنمِّ ِٗرٙ وصاحلْ ٌاقصٛ، ُوكدًَّ عمٜ تَرن ثالّجا: إقاوٛ عىن َخ

 ٔالتعطٗن(.

   ٍُٛٗٗوكدًَّ عمٜ املظٍُٕ، ٔاملِعُهٕك ُوِمَػٜ )الٗك ،َُ َٗكَّ ِٗرٙ اِلُىَت رابّعا: العىن اخَل

.)ِّٛٗ  ٔالظَّ

   ِٙٗر  الداٟي، ُوكدًَّ عمٜ املؤقَّت )الدَّٔاً ٔالتَِّأٔقٗت(.خاوّصا: العىن اخَل

    .)َِّٛٗرٙ الهجري، ُوكدًَّ عمٜ الكمٗن )الهجرٚ ٔالٔكم  شادّشا: العىن اخَل

  ِٖٛٗرٙ اِلُىعأصرٚ، ُوكدًَّ عمٜ الٕشاٟن التكمٗد ُٞ ٔشاٟن العىن اخَل ٍَا  شابّعا: ٔب

)اِلُىعاَصرٚ ٔالتكمٗدٖٛ(.
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 املبحث الثالث

ري:ي
ْ
ٍ
َ
 ادلظهحخ يف انؼًم اخل

 
 رارت

 
الؿصؾحة ُمتعددة ومتـقطة، وكؾ مصؾحة ُحؽؿفا بحسب َكْػِعفا، قال العزُّ بـ 

وكؾََّؿا َطُظَؿْت الؿصؾحة تلكدَّ إمُر هبا بالَقْطِد والؿدح "هـ(: 661طبد السالم )ت

فضائؾ والثَّـَاء إلك أن تـتفل الؿصؾحُة إلك أطظؿ الؿصالح، وطؾك ذلؽ ُتْبـَك 

هـ( يف هذا، فؼال: 712: ولفذا وضع قاطدة ابـ دققؼ العقد )ت(1)"إطؿال

، فَرَبَط بقـ (2)"آشرتاك يف مؼدار الؿصؾحة، يؼتضل آشرتاك يف الُحؽؿ"

الؿصؾحة وبقـ الُحؽؿ ققًة وضعًػا، وطؾك الؼائؿ بالعؿؾ الَخْقري تؼديُر الؿصؾحة 

ـُ قدَر الؿصؾحة وقدرَ  اْلَؿْػَسدة، فال َيْؼُدُم طؾك طؿؾ مـ أطؿال  مـ طؿؾف، وَتَبقُّ

َح مصؾحتف: قال العز بـ طبد السالم  الَخْقر، حتك يستظفَر ُخؾقَص أو َترجُّ

ُثؿَّ السمال طـ معرفة مصالح ما َيْعِزُم طؾقف، فنْن كان مـ الؿصالح "هـ(: 661)ت

َر، وإن َجِفَؾ  َم، وإْن كان مـ الؿصالح الؿمخرة أخَّ أهق مـ الؿصالح  الؿؼدمة َقدَّ

ُم حتك يعؾَؿ إصؾح مـ َتْؼِديؿف وتلِخقره رة، فال ُيؼدِّ مة أم الؿمخَّ  .(3)"الؿؼدَّ

والؿمثرات يف مصؾحة العؿؾ الَخْقري: تآلػ لدي مـفا سبعة ُأُصقل: ققهتا،  

ص فقفا، و إيجاد أصؾفا، ويؼقـقَُّتفا، ودوامفا، وكثرهتا، و معاصرهتا،  والتخصُّ

                                                 

 (.131الػقائد يف اختصار الؿؼاصد )ص (1)

 (.3/121شرح اإللؿام ) (2)

 (.2/212ققاطد إحؽام ) (3)

o  p 
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الؿصالح هق ما جؿع كؾَّ هذه إُُصقَل السبعة، ُثؿَّ ما جؿع أكثرها وُذروة َسـَام 

 بحسب ترتقبفا. 

 

ُٛ الكٕٚ:  َِٔت  أ ـ املصاحُل ُوَتَفا

راتب: مصالح ضرورية، ومصالح كصَّ العؾؿاء طؾك أن الؿصؾحة ثالث م

الؿصؾحة باطتبار ققهتا يف "هـ(: 515حاجقة، ومصالح تحسقـقَّة، قال الغزالل )ت

ذاهتا: تـؼسؿ إلك: ما هل يف ُرتبة الضرورات، وإلك ما هل يف ُرتبة الحاجات، وإلك 

 .(1)"ما يتعؾؼ بالتحسقـات والتزيـات، وتتؼاطُد أيًضا طـ ُرتبة الحاجات

م، وطؾك ققة ال رطقة: مـ القاجب، والؿحرَّ ؿصؾحة: جاء بِـَاء إحؽام الشَّ

 َّٓ الة والجفاد وبر القالديـ: إ والؿباح، والؿـدوب، والؿؽروه: فؾْؿ َيْعُظْؿ أمُر الصَّ

َّٓ لشدة مػاسدها: فؽؾُّ  كا والؼتؾ والربا: إ ُ طـ الزِّ
لِعَظِؿ مصالحفا، ولؿ يشتد الـَّفل

لؿصالح ققة وضعًػا: فؾقسْت إحؽام التل يف ُرتبة إحؽام أصُؾ بـائفا طؾك ا

الضرورات، كإحؽام التل يف ُرتبة الحاجقات، ولقست إحؽام التل يف ُرتبة 

الحاجقات كإحؽام التل يف ُرتبة التحسقـقات، ٓ مـ حقث إمر و الـَّفل 

رطقان، وٓ مـ حقث إجر الؿرتَّب طؾك الؼقام بؽؾ ُرتبة مـ هذه ا لؿراتب: الشَّ

وأيًضا فإوامر والـقاهل مـ جفة الؾَّػظ طؾك تساٍو "هـ(: 791قال الشاصبل)ت

 
ُ
يف َدٓلة آقتضاء، والتػرقة بقـ ما هق مـفا أمر وجقب، أو كدب، وما هق هنل

تحريؿ، أو كراهة ٓ ُتعؾؿ مـ الـصقص، وإن ُطؾؿ مـفا بعٌض: فإكثر مـفا غقر 

َّٓ باتباع الؿعاكك والـظر الك لؾؿصالح ويف أي معؾقم، وما َحَصَؾ لـا الػرُق  بقـفا: إ

                                                 

 (.174الؿستصػك)ص (1)
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 .(1)"مرتبة تؼع

ّٞ عمٜ قٕتّا:  ٍَا  ب ـ إقاوٛ املصاحِل ٔب

م مـ الؿصالح، وتلَخْقر   وبِـَاء طؾقف: جاءت مراتب الطؾب، بتؼديؿ الؿؼدَّ

ر بِـَاًء طؾك ُرتب الؿصالح، و هذه الؿصالح الؽؾقة يـظر فقفا بـظريـ  الؿمخَّ

 يقـ:متقاز

ترتقب هذه الؿصالح بحسب ققهتا طـد التزاحؿ والتعارض: قال ابـ  إول:

ْرء مـ "هـ(: 712دققؼ العقد )ت اْلَؿْػَسَدُة الؿتعؼؾة بإُُصقل أرجح يف الدَّ

 . (2)"الؿصؾحة الؿتعؾؼة بالػعؾ: بالـسبة إلك الػروع والـقافؾ

ريعة وأمرْت طدم إهؿال شلء مـفا: ففل كؾفا مصالح راطتفا ا الثاين: لشَّ

بنقامتفا بال استثـاء: سقاء كاكت ضرورية أو حاجقة أو تحسقـقة: يف كؾ إحقال 

وإزمان دون اكؼطاع: بحقث ٓ يختؾ لفا كظام: سقاء كاكت كؾقة أو جزئقة، حتك 

ارع قد قصد بالتشريع "هـ(: 791ققام الساطة: قال الشاصبل)ت إذا َثُبَت أنَّ الشَّ

ْكَققيَّة، وذلؽ طؾك وجف ٓ يختؾ لفا بف كظام، ٓ إقامة الؿصالح إُ  خروية والدُّ

بحسب الؽؾِّ وٓ بحسب الجزء: وسقاء يف ذلؽ ما كان مـ قبقؾ الضروريات، أو 

الحاجقات، أو التحسقـات: فنهنا لق كاكت مقضقطة بحقث ُيؿؽـ أن يختؾَّ كظاُمفا 

كقهنا مصالح، إًذا ذاك أو تختؾ أحؽامفا: لؿ يؽـ التشريع مقضقطا لفا: إذ لقس 

ارع قاصد هبا أن تؽقن مصالح طؾك اإلصالق،  َـّ الشَّ بلولك مـ كقهنا مػاسد، لؽ

فالبدَّ أن يؽقن وضُعفا طؾك ذلؽ القجف أبدًيا وكؾقًّا وطاًما يف جؿقع أكقاع التؽؾقػ 

                                                 

 (.3/53الؿقافؼات) (1)

 (.4/499شرح اإللؿام) (2)
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

 .(1)"واْلُؿَؽؾَّػقـ، وجؿقع إحقال، وكذلؽ وجدكا إمر فقفا والحؿد هلل

ُٞ ٍَا ِٗرٙ ٌٕع٘ ٔمشٕل٘:  ج ـ ٔب  املصاحِل يف العىِن اخَل

 وهذا ما ُيـظر فقف إلك مصالح العؿؾ الَخْقري: فقؽقن يف اتجاهقـ: 

ُيؼقؿ الؿصالح الضرورية، ويعتـل هبا، ويحػظفا مـ الضقاع وآكدثار:  إول:

ة ُمتجددة ُمتجذرة، وافقًة بؿصالح الـَّاس كافة.  كل تبؼك حقًة قائؿًة يف إمَّ

:  والثاين:  يؿتدُّ إلك كؾ الؿصالح بؽؾ مراتبفا، فال يفؿؾ شقًئا مـفا مفؿا قؾَّ

ريعة بؽؾِّ  لـُحؼؼَّ شؿقَل الؿصالح يف العؿؾ الَخْقري، لَتـَْبِسَط طؾك كؾ مصالح الشَّ

 ُرتبفا.

ولفذا كان البدء بالعؿؾ الَخْقري يف الؿصالح الضرورية الخؿس: بنقامة 

كؾِّفا، وٓ ُيؿؽـ إيجاد مؽؿِؾ هذه الؿصالح وٓ  أصؾفا: ٕهنا أصؾ الؿصالح

الحاجقات وٓ التحسقـقات مع ِغقاب أصؾ الؿصالح الضرورية، فال ُيؿؽـ أن 

ُكرفِّف بدًكا بالؾعب والؿشل، وهق مريض أو جائع، وٓ ُيؿؽـ إقامُة جؾسة 

ٓلة طؾك جزئقات الزكاة أو الحج، وكحـ لؿ كُ  الة أو الدَّ ؼؿ أصؾ آسرتاحة يف الصَّ

الزكاة والحج، وقبؾف أصَؾ اإليؿان بؿحبة اهلل يف الؼؾقب: ٕنَّ الضروري أصٌؾ 

هـ( يف مصالح الضروريات الخؿس: 791لؾحاِجل والتحسقـل: قال الشاصبل )ت

ريعة أن أطظؿ الؿصالح: جريان إمقر الضرورية الخؿسة " وقد ُطؾَِؿ مـ الشَّ

د ما يؽرُّ باإلخالل طؾقفا، والدلقؾ طؾك الؿعتربة يف كؾ َمؾَّة، وأن أطظؿ الؿػاس

ذلؽ: ما جاء مـ القطقد طؾك اإلخالل هبا، كؿا يف الؽػر، وقتؾ الـػس، وما ُيرجع 

إلقف، والزكك، والسرقة، وشرب الخؿر وما يرجع إلك ذلؽ مؿا ُوضع لف حد  أو 

وطقد، بخالف ما كان راجًعا إلك حاجل أو تؽؿقؾل: فنكف لؿ يختص بقطقد يف 

                                                 

 (.2/37الؿقافؼات ) (1)
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ف: فنن كان كذلؽ ففق راجع إلك أمر ضروري، كػس ف، وٓ بحد  معؾقم يخصُّ

 .(1)"وآستؼراء يبقـ ذلؽ

م طؾك الحاجل:  َؾ الضروري ُمؼدَّ قا طؾك أن ُمَؽؿِّ ولفذا: فنن العؾؿاء كصُّ

أْن "هـ(: 631ٓرتباصف بالضروري، ففق أققى مـ الحاجل: قال أمدي )ت

َتْقـ مـ اَلت الؿصالح الضرورية، ومؼصقد إخرى  يؽقن مؼصقد إحدى الِعؾَّ ُمَؽؿِّ

اَلت الضروريات، وإن كان  مـ ُأُصقل الحاجات الزائدة، فؿا مؼصقده مـ ُمَؽؿِّ

َع  َ ُحؽَؿ َأْصؾِف، حتك ُشرِّ
تابًعا لفا، ومؼابؾف أصؾ يف كػسف: يؽقن َأْولك: ولفذا ُأططِل

َع يف كثقره  .(2)"يف ُشرب قؾقؾ الخؿر، ما ُشرِّ

فرتجح الضروريات، ُثؿَّ الحاجقات، ُثؿَّ "هـ(: 772اإلسـقي )تو قال  

ُؾ  ؾ لؽؾ قسؿ ُمْؾَحٌؼ بف: كؿا قالف ابـ الحاجب: فاْلُؿَؽؿِّ ات، واْلُؿَؽؿِّ التَّتِؿَّ

م طؾك التحسقـل ُؾ لؾحاجل ُمؼدَّ م طؾك الحاجل، واْلُؿَؽؿِّ  .(3)"لؾضروري ُمؼدَّ

 ِٗرٙ:د ـ الطرٔراُت أصُن االٌطالم يف العىن اخَل

ريعة، برتتقب  غالُب الؿْعـِقِّقـ بالعؿؾ الَخْقري ٓ يـطؾؼقن طـ مؼاصد الشَّ

الهتا، ُثؿَّ  الـظر يف إقامة العؿؾ الَخْقري: ِوْفَؼ هذه الؿراتب: الضروريَّات، ُثؿَّ ُمؽؿِّ

الؿصالح والؿػاسد "هـ(: 791الحاجقات، ُثؿَّ التحسقـقات: قال الشاصبل )ت

بف صالح العالؿ، أو فساده: كنحقاء الـػس يف الؿصالح،  َضْربان: أحدهؿا: ما

الح أو ذلؽ الػساد، وهذا الثاكك  وقتؾفا يف الؿػاسد، والثاكك: ما بف كؿال ذلؽ الصَّ

                                                 

 (. 2/299الؿقافؼات ) (1)

(، ُأُصقل الِػْؼف ٓبـ مػؾح 227(، واكظر: مـتفك القصقل وإمؾ )ص4/275اإلحؽام ) (2)

(4/1621 .) 

 (. 391هناية السقل )ص (3)
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 .(1)"لقس يف مرتبة واحدة، بؾ: هق طؾك مراتب، وكذلؽ إول طؾك مراتب أيًضا

اًء ُمحؽًؿا ققًيا: ٕنَّ إهداف ولق ُكظَِر لفذا إمر لؼام بِـَاُء العؿؾ الَخْقري بِـَ  

والغايات الؽبقرة لؿا تؽقن ضاهرة لؾعامؾقـ يف العؿؾ الَخْقري يزيُد كشاصفؿ لفا، 

ويؼقي بؼاءهؿ طؾقفا، ويظفر ققة أثر طؿؾفؿ يف الـاس، ويـؿق يؼقـفؿ ببذلفؿ لفا: 

يـ وأصقلف يف الـػقس، أصُؾ بِـَاِء التؽالقػ إخرى : قال فبِـَاُء محؽؿات الدِّ

ْجر طـفا: "هـ(: 515الغزالل )ت وتحريؿ َتْػقيِت هذه إُُصقل الخؿسة، والزَّ

يستحقؾ أن ٓ تشتؿؾ طؾقف مِؾَّة مـ اْلِؿَؾِؾ، وشريعة مـ الشرائع التل ُأريد هبا 

كا،  إصالح الَخْؾؼ: ولذلؽ لؿ تختؾػ الشرائع يف تحريؿ الُؽػر، والؼتؾ، والزِّ

 .(2)"والسرقة، وشرب اْلُؿْسؽِرِ 

ومفؿا حاول العامؾقن بِـَاَء الحاجقَّات أو التحسقـقَّات أو الؿؽؿالت قبؾ  

الضروريات: يؽقن البِـَاء ضعقًػا، والعؿؾ قاصًرا وكاقًصا، والعامؾ فقف طؾك شؽ  

 واضطراب بعؿؾف، وٓ يؾبُث أن يتققػ ويرتدى، هذا إن قام بِـَاٌء.

َٜ الرتتُٗب ٔالتَِّدٗرُي عٍد الٔب ُٖمَػ ٞٔ الُهمِّ٘ لمطَُّرٔرات:ٓ ـ   ٍَا

طـد الـظر يف الضرورات الخؿس: كجد بعض العؾؿاء رتبفا طؾك أيت: حػظ 

، ُثؿَّ الـػس، ُثؿَّ العؼؾ، ُثؿَّ الـَّسؾ، ُثؿَّ الؿال ًٓ يـ أو ، وهذا الرتتقب لقس (3)الدِّ

                                                 

 (. 2/299الؿقافؼات ) (1)

 (.174الؿستصػك )ص (2)

هــ(، وجعؾفا مـ ُصُرق الرتجقح: حقث قدم ترجقح: 631أول مـ رتبفا كصا أمدي )ت (3) 

يـ، ُثؿَّ الـػس،  ُثؿَّ الـسب، ُثؿَّ العؼؾ،  ُثؿَّ الؿال ، و تبعف طؾك ذلؽ ابـ "مصؾحة الدِّ

(، 228ص(، مـتفك القصقل وإمؾ )4/276،277اكظر:اإلحؽام لممدي ) "الحاجب

ولؿ يتعرض اإلمام، وصاحب التحصقؾ، إلك الؿرجح مـ "هــ(: 772قال اإلسـقي )ت

أقسام الضروريات،  وقد تعرض لف أمدي، وابـ الحاجب، وغقرهؿا: فؼالقا: ترجح 
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د بنجؿاع العؾؿاء، بؾ: فقف خالف بقـفؿ يف تؼديؿ كؾ واحدة مـفا طؾك أخر، و ق

الت الضرورات الخؿس.  يؼقم تزاحؿ بقـ مراتب ُمَؽؿِّ

َـّ إهؿ بِـَاء الضرورات كػسفا بِـَاًء شرطًقا متؿاسًؽا ققًيا صحقًحا: ٕنَّ   لؽ

الضرورات الخؿس يجب إقامتفا يف الؿجتؿع بخطقط متقازية غقر متؼاصعة، 

استفداف حػظ وبؼقة متـاسبة مع كؾ ضرورة: فعؾك اْلَؿْعـقِّقـ بالعؿؾ الَخْقري 

الضرورات الخؿس بجاكبقفا: القجقدي والعدمل: لُتؼام الضرورات الخؿس كؾُّفا 

يف آن واحد: إذ يف إقامتفا لقسْت طؾك الرتتقب وٓ طؾك التَّْخققر: ٕنَّ الضرورات 

طـدما َكـظُر إلقفا كظًرا كؾقًّا ٓ جزئقًّا: كجدها ُمتصؾة مع بعضفا ُمتشابؽة بقـفا، ٓ 

ؾ واحدة طـ إخرى، فؿع أن اإليؿان هق إصؾ الذي يجب البدء كستطقع فص

َّٓ أكف مع اإليؿان يليت إضفار بِـَاء الؽؾقات إخرى ففل التل  فقف، وبِـَاء غقره طؾقف: إ

تؼقد الـَّاس بضرورة اإليؿان: فننَّ الـَّاس ُمبتغاهؿ وغايتفؿ حػظ هذه الضرورات، 

هتؿ، زادت قـاطتفؿ، وامتألت قؾقهبؿ يؼقـًا فنذا كان اإليؿان يحػظ طؾقفؿ ضرورا

يـ فدخؾقا فقف.  بالدِّ

ومـ هـا: يظفر ُمراد مـ لؿ ُيرتبفا مـ العؾؿاء: إذ كظر إلك ققهتا بؽقهنا 

ضرورات، فتعامؾ معفا هبذا آطتبار كقحدة واحدة متؽامؾة، يصعُب فصؾفا أو 

ة لغقرها، ولؿ يؼصد حتك ترتقبفا: إذ مؼصده إبراز الجاكب الضروري فقفا بالـسب

كسبة بعضفا لبعض: فغالب العؾؿاء طرضقا لؾؿؼاصد الخؿس دون ترتقب: 

رع مـ الَخْؾِؼ خؿسة: وهق أْن يحػَظ "هـ( فنكف قال: 515كالغزالل )ت مؼصقد الشَّ

هـ(: 616، والرازي)ت(1)"طؾقفؿ: ديـفؿ، وكػسفؿ، وطؼؾفؿ، وكسؾفؿ، ومالفؿ

 =                                                 

يـ، ُثؿَّ الـػس،  ُثؿَّ الـسب، ُثؿَّ العؼؾ،  ُثؿَّ الؿال ، ويؼصد باإلمام: الرازي، "مصؾحة الدِّ

 (.391ؾ: إرمقي.هناية السقل )صوصاحب التحصق

إن "( لؿ يرتبفا: حقث قال: 161(، وأيًضا يف شػاء الغؾقؾ )ص174الؿستصػك )ص:  (1)
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

ضرورة خؿسة، وهل: مصؾحة الـػقس، الؿـاسبة التل مـ باب ال"حقث قال: 

 .(1)"والعؼقل، وإديان، وإمقال، وإكساب

ريعة بنقامة هذه الضرورات يف ابتداء الدطقة مع بعضفا  ومـ هـا جاءت الشَّ

البعض: فؼركْت مع اإليؿان بؼقة الضرورات، فؾؿ تؼتصْر الدطقة طؾك اإليؿان 

صدقة، وتحريؿ الػقاحش، ما وحده، بؾ: دطْت لإليؿان مع حػظ الـػس وبذل ال

، واحرتام العؼؾ وحػظف وأمره بالـظر والتدبر والتػؽر، وجعؾف  ـَ ضفر مـفا وما َبَط

َمـاط التؽؾقػ، فلول آية كزلت آمرًة بالؼراءة، رفًعا ودفًعا لؾعؼؾ لقلخذ مؽاكف: إذ 

 الؼراءة أطظؿ مـابع تحرير العؼؾ مـ قققده وأوهامف، وتـقيره مـ ضالماتف، بؼقلف

[، وجاء آقرتان بقـ التقحقد وحػظ 1]العؾؼ:  (چ چ چ ڇ ڇ)"تعالك: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )الـػس والػرج: بؼقلف تعالك: 

[، وجاء الـَّفل 68]الػرقان:  (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

طـ قتؾ الـػس بالـَّفل طـ قتؾ إبِـَاء خشقة الػؼر، بالجؿع بقـ حػظ الـػس 

 (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ چ چ چ):والـَّسؾ

ڭ )"[، وحػظ الؿال مـ جفة العدم: كؿا يف ققلف تعالك: 31]اإلسراء: 

 يئ جب حب خب مب ىب يب)"[ وققلف تعالك: 1]الؿطػػقـ:  (ۇ

 (ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح جت حت خت مت

ڤ ڦ )وحػظ الـَّسؾ والـػس يف آية واحدة: [183 - 181]الشعراء: 

لتدبر: لؾقصقل لإليؿان التَّام باهلل [، ودفُع العؼؾ لؾـظر وا8]التؽقير:  (ڦ

 =                                                 

رع : فعطػفا بالقاو التل ٓ تؼتضل "حػظ الـػس، والعؼؾ، والبضع، والؿال: مؼصقد يف الشَّ

ْكِر.الرتتقب، وإن كان تؼديؿ بعضفا طؾك بعض والتزام ذلؽ يشعر بلهؿقة اْلُؿؼ م بالذِّ  دَّ

 (.5/458الؿحصقل ) (1)
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:[، 17]الغاشقة:  (ہ ہ ھ ھ ھ ھ): وققلف تعالك

وهل آيات كثقرة بجعؾ العؼؾ مـاط الـظر واإليؿان، ويف حػظ الـَّسؾ وإكساب: 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ): "الُػْحش"جاء بقصػ ذلؽ بلشد إلػاظ وهق 

 بدايات الدطقة إلك اهلل. [، وكؾُّفا آيات مؽقة كزلت يف33]إطراف:  (ڈ ڈ

كؾفا مؼرتكة ،ويف تلمؾـا دطقات إكبقاء: كجدها الدطقة لؾضرورات الخؿس

مع بعضفا بحسب الحاجة والـؼص الؿقجقد طـد كؾ ققم مـ الضرورات: فؿثاًل: 

آقرتان بقـ الدطقة لؾتقحقد وترك الػاحشة وهبا حػظ الـَّسؾ، وترك َقطِع الطريؼ 

، وآقرتان بقـ التقحقد، ♠ال: كؿا يف قصة لقط وهبا حػظ الـػس والؿ

 ، وغقرهؿ.♠وترك كؼص الؿؽقال والؿقزان، وبف حػظ الؿال كؿا يف شعقب 

و كؿا قامْت الضرورات الخؿس مجتؿعة: تسؼُط مجتؿعة يف آخر الزمان: إذ 

، وتتساقط، وهذا إيذاٌن بـفاية الدكقا وققام الساطة:  لؿا تتػؽُؽ هذه الخؿس، تختؾُّ

نَّ الـَّاس يػؼدون ويػرصقن يف أطظؿ ما يؼقم بف ديـفؿ وُدكقاهؿ: فُتفدم الؽعبة، ٕ

يـ اكتفك، وتظفر الػقاحش، والؼتؾ، وُتشرب  ويرفع الؼرءان، وهبذا يؽقن الدِّ

إنَّ مـ أشراط الساطة: أن ُيرفَع الِعْؾؿ، »: الخؿقر: كؿا يف ققلف 

ٓ تؼقم »، ويف حديث آخر: (1)«كاوَيْثُبُت الجفُؾ، وُيشرب الخؿر، وَيظفُر الزِّ 

 .(2)«الساطة حتك يؽثر الفرج، قالقا:وما الفرج يا رسقل اهلل؟ قال: الؼتؾ الؼتؾ

يـ، أو بؼاءه بؼاًء ٓ يـتػع بف الـاس: قال العقـل   َّٓ بذهاب الدِّ وهذا ٓ يؽقن إ

كر؟"هـ(: 855)ت  ومـفا ما ققؾ: ما فائدة تخصقص هذه إشقاء الخؿسة بالذِّ

                                                 

 . ڤ(، مـ حديث أكس 2671(، صحقح مسؾؿ )81صحقح البخاري ) (1)

(، والؾػظ لف، مـ حديث أبل هريرة 157(، صحقح مسؾؿ )1136صحقح البخاري ) (2)

 . ڤ
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ُأجقب: بلن فائدَة ذلؽ: أهنا ُمشعرة باختالل الضرورات الخؿس القاجبة رطايتفا 

اريـ،  يف جؿقع إديان، التل بحػظفا صالح الؿعاش، والؿعاد، وكظام أحقال الدَّ

يـ، والعؼؾ، والـػس، والـَّسب، والؿال  .(1)"وهل: الدِّ

ع، وٓ فؼقة أحد الضرورات ققة لؾجؿقع، وضعػ واحدة مـفا ضعػ لؾجؿق

ر، فال  يـظر لقاحدة دون إخرى، بؾ: الػصؾ بقـ كؾ كؾقة وأختفا صعب وُمَتعذَّ

ريعة كامؾة. ُؾ مؼاصد الشَّ َّٓ مجتؿعة: ٕهنا بؿجؿقطفا ُتشؽِّ  يؽقن الـظر لفا إ

ٍَاٞ اجُلسٟ٘ لمطَّرٔرات:   ٔ ـ الرتتٗب ُوعَتَبْر عٍد الٔب

ـَاء الضرورات الخؿس، فال فرق ما سبَؼ تؼريره كان يف حال الـظر الُؽؾِّل لبِ 

بقـفا، بخالف الـظر الجزئل يف وقائع إطقان، ففذه يؽقن لؾرتتقب فقفا كظر 

واطتبار، ومـفا يف إطؿال الَخْقرية، يجب التػرقة بقـ إطؿال الَخْقرية العامة التل 

تستفدف كافة إمة: فُقـظر فقفا لؾعؿؾ طؾك الضرورات الخؿس كؾفا مع بعضفا 

تػرقة أو ترتقب، بخالف وقائع إطقان يف أمؽـة خاصة أو أزمـة خاصة:  دون

 فقـظر يف إقامة الضرورات إلك شقئقـ: الرتتقب والحاجة:

: تارًة ُيـظر لؾرتتقب حال التعارض: فؾق تعارضْت إقامة طؿٍؾ أ ـ الترتقب

مـا العؿؾ  يـ، وطؿؾ َخْقري يحػظ أصؾ الـػس: لؼدَّ َخْقري يحػظ أصَؾ الدِّ

يـ، ولق تعارَض طؿٌؾ َخْقري يحػظ أصَؾ الـػس  الَخْقري الذي يحػظ أصَؾ الدِّ

مـا الذي يحػظ الـػس، ولق تعارَض طؿٌؾ  وطؿؾ َخْقري يحػظ أصؾ الـَّسؾ: لؼدَّ

مـا الذي يحػظ  َخْقري يحػظ أصَؾ الـَّسؾ مع طؿؾ َخْقري يحػظ أصَؾ الؿال: لؼدَّ

ظ أصؾ العؼؾ مع طؿؾ َخْقري يحػظ أصؾ الـَّسؾ، ولق تعارض طؿؾ َخْقري يحػ

مـا ما يحػظ أصؾ الؿال: قال الشاصبل )ت فنكَّا إذا "هـ(: 791أصؾ الؿال: لؼدَّ
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يـ أطظؿ إشقاء، ولذلؽ ُيفؿؾ يف جاكبف الـػس  كظركا إلك إول، وجدكا الدِّ

والؿال وغقرهؿا، ُثؿَّ الـػس، ولذلؽ ُيفؿؾ يف جاكبفا اطتبار ققام الـَّسؾ والعؼؾ 

كك أن يؼل كػسف بف، وا لؿال: فقجقز طـد صائػة مـ العؾؿاء لؿـ ُأكره بالؼتؾ طؾك الزِّ

َّٓ ببذل بضعفا: جاز  ولؾؿرأة إذا اضطرت وخافت الؿقت ولؿ تجد مـ يطعؿفا إ

 .(1)"لفا ذلؽ وهؽذا سائرها

: وتارًة الـظُر يؽقن لؾحاجة، فبحسب ضعػ أحد الضرورات، ب ـ الحاجة 

ب العؿؾ طؾك إكؼاذ الضعقػ مـفا، وآكحقاز إلقفا، دون أو الخطر طؾقفا: يج

يـ أو ُمحاربة  ركقات والبَِدع يف الدِّ الؼائؿ أو ما تباطد الخطر طـف: فعـد اكتشار الشِّ

يـ مـ أطدائف يف مؽان، فقاجب محاربتف بالِعْؾؿ والبقان لؾتقحقد وأصقلف،  أصؾ الدِّ

ـة َبف،  وبقان مؼتضقات اإليؿان وشروصف، وكشر السُّ يف مؼابؾة البِدطة، والرد طؾك الشُّ

ُؽقك اْلُؿَثارة طؾقف، وطـد كثرة الخؿقر أو الؿخدرات يف مؽان: يجب  والشُّ

لػاطؾفا،  ُمحاربتفا والتغؾقظ طؾقفا، وتلكقد ُحرمتفا، وَمْؼت اْلَؿْقَلك 

با أو الػقاحش الظَّاهرة والباصـة: يجب تسؾقُط العؿ كا أو الرِّ ؾ وطـد كثرة الزِّ

 الَخْقري طؾك بقان ُخطقرهتا ووجقب آكؽػاف طـفا.

ة يف  ا َحصَؾ بعض آضطراِب يف تاريخ إمَّ ًٓ يف تاريخـا: َلؿَّ ولـلخذ مثا

يـ، أو التل أقؾ  يـ والَبدن: فركـقا إلك تحسقـات ِحػظ الدِّ الؿقازكة بقـ حػظ الدِّ

ظ البدن: فُلهؿؾ الطب مـفا بتشؼقؼ الِػْؼف وخالفقاتف وغقرها، وتركقا ضرورة ِحػ

َؿات   بجزئقات الِػْؼف الحافظة ْلُؿَتؿِّ
َ
بؽؾقتف: مع أنَّ وضقػتف حػظ إبدان، واْطُتـِل

ة  يـ أو أقؾ مـ ذلؽ، ففذا خؾؾ يعقد طؾك الضرورات كؾفا، فاتجفْت إمَّ الدِّ

ر الشافعل مـ هذا، قال حرمؾة )ت هـ( 243لِِجَفٍة وتركْت غقرها، ولفذا تذمَّ

، "شافعل: صاحب ال كان الشافعل َيَتؾفُػ طؾك ما ضقََّع الؿسؾؿقن مـ الطِّبِّ
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شقئان "، و قال: "ويؼقل: َضقَّعقا ُثؾَث الِعؾؿ، ووَكُؾقه إلك القفقد والـصارى

الِعْؾُؿ ِطؾؿان: ِطْؾُؿ إديان، وِطْؾُؿ "، و قال: "أغػؾفؿا الـَّاس: العربقة والطِّب

ٓ أطؾُؿ ِطؾًؿا بعد الحالل "الثاكقَة بعد الِػْؼف: فؼال:  ، وجعؾ الطِّبَّ الؿرتبةَ "إَبدان

َّٓ أنَّ أهؾ الؽتاب قد غؾبقكا طؾقف : إ ٓ تسؽــ "، وقال: "والحرام: أكبؾ مـ الطِّبِّ

 .(1) "بؾًدا ٓ يؽقن فقف طالؿ يػتقؽ طـ ديـؽ، وٓ صبقب ُيـبئؽ طـ أمر بدكؽ

َر طؾك ضعِػ 515ُثؿَّ تتابع الخؾؾُّ هذا حتك زمـ الغزالل )ت   هـ( الذي تحسَّ

، مع  الطِّبِّ طـد الؿسؾؿقـ: فاستغرب هتاتَر الـَّاس طؾك الِػْؼف، وتركفؿ لؾطِّبِّ

َّٓ مـ "َمِسقِس الحاجة إلقف أكثر مـ الِػْؼف: فؼال:  فَؽْؿ مـ بؾدٍة لقس فقفا صبقب: إ

ِػْؼف، ُثؿَّ ٓ أهؾ الذمة، وٓ يجقز قبقل شفادهتؿ فقؿا يتعؾؼ بإصباء، مـ أحؽام ال

كرى أحًدا يشتغؾ بف، ويتفاترون طؾك طؾؿ الِػْؼف، ٓ سقؿا الخالفقات والجدلقات، 

والبؾد مشحقن مـ الػؼفاء بؿـ يشتغؾ بالػتقى والجقاب طـ الققائع: فؾقَت 

يـ يف آشتغال بػرض كػاية، قد قام بف جؿاطة،  ِشعري كقػ ُيرخص فؼفاء الدِّ

 .(2)"وإهؿال ما ٓ قائؿ بف

والغالب طؾك "هـ(: حقث قال: 737وتجاوَز هذا إلك زمـ ابـ الحاج )ت

بعض الـَّاس يف هذا الزمان أهنؿ يرتكقن ذلؽ كؾف، ويرجعقن إلك استعؿال أهؾ 

الؽتاب، مع تقؼـفؿ يف بعض إحقان أنَّ الطبقب الؽافر ُيباشرهؿ، ولقس يف طؼؾف: 

 .(3)"بسبب أكف يشرب الخؿر ويسؽر

                                                 

(، مـاقب الشافعل لؾبقفؼل 244ل ومـاقبف )صاكظر هذه إققال يف: آداب الشافع (1)

(، تقالل التلسقس 32(، صبؼات الشافعققـ )ص11/57(، سقر أطالم الـبالء )2/115)

 (. 118)ص

يـ ) (2)  (.  1/21إحقاء طؾقم الدِّ

 (.  4/114الؿدخؾ ) (3)
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ُُ بني   الطَّرٔرات عٍد إقاوتّا:ز ـ االتسا

ومـ هـا َكَظر العؾؿاُء ووازكقا بقـ هذه الضرورات لَتتَِّزَن حقاُة الـَّاِس، وٓ  

ة إلك أحد هذه الضرورات، فَتطقُش  تضطرب، فال تؿقؾ إطؿال الَخْقرية كافَّ

بؼقتفا: فؽؾُّ واحدة مـ هذه الضرورات مطؾقبة بالَؼْصد إصؾل ٓ التََّبعل، قال 

وقال الؿحؼؼقن: لق فرض اكؽػاف الخؾؼ طـفا ـ أي "هـ(: 478ام الحرمقـ )تإم

، وقال (1)"الدكقا ـ لحرجقا مـ حقث إهنؿ يؽقكقن ساطقـ يف إهالك أكػسفؿ

ا البقاطات، والؿـاكحات، والحراثة، والزراطة، وكؾ "هـ(: 515الغزالل)ت أمَّ

َر إهؿالفا: ل ؽاكت مـ ُفروض الؽػايات، حرفة ٓ يستغـل الـَّاس طـفا: لق ُتُصقِّ

حتك الَػْصد والحجامة، ولؽـ يف بقاطث الطِّباع مـدوحة طـ اإليجاب: ٕنَّ ققاَم 

يـ مقققف طؾك ققام أمر الدكقا وكظامفا، ٓ  كقا هبذه إسباب، وققام الدِّ الدُّ

 .(2)"محالة

كقا "هـ(: فؼال: 791وقد َأْوضَح هذا أكثر الشاصبل )ت يـ والدُّ مصالح الدِّ

م: فنذا اطترب ققام هذا  مبـقَّة طؾك الؿحافظة طؾك إمقر الخؿسة الؿذكقرة فقؿا تؼدَّ

كقا وجقد، أطـل ما هق  القجقد الدكققي مبـًقا طؾقفا، حتك إذا اكخرمْت لؿ يبَؼ لؾدُّ

َّٓ بذلؽ: فؾق  خاص باْلُؿَؽؾَّػقـ والتؽؾقػ، وكذلؽ إمقر إُخروية ٓ ققام لفا إ

يـ طُ  ، ولق ُطِدَم الدِّ ـُ ِدَم ترتُب الجزاء الؿرتجك، ولق ُطِدَم الؿَؽؾَُّػ لُعِدَم مـ َيَتديَّ

ـْ يف العادة بؼاء، ولق ُطِدَم الؿاُل  ، ولق ُطِدَم الـَّسؾ لؿ َيُؽ ـُ ُطِدَم العؼُؾ ٓرتػَع التََّديُّ

لؿ يبَؼ طقٌش، وأطـل بالؿال ما يؼع طؾقف الؿؾؽ واستبد بف الؿالؽ طـ غقره إذا 

راب والؾِّباس طؾك اختالففا، وما أخذه م ـ وجفف، ويستقي يف ذلؽ الطعام والشَّ

ـْ بؼاٌء، وهذا كؾُّف معؾقم ٓ  ٓت، فؾق ارتػَع ذلؽ لؿ يؽ ُيمدي إلقفا مـ جؿقع اْلُؿَتؿقِّ
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كقا وأكَّفا زاٌد لمخرة  .(1)"يرتاُب فقف مـ َطِرَف ترتقب أحقاِل الدُّ

1 :ًِ  ـ حفُظ َضرٔرٚ الدَِّٖ وَ جاٌيب الٕجٕد ٔالَعَد

يـ تؽقن بنقامة أصؾف ودطقة غقر الؿسؾؿقـ إلقف، وهذا ما  حػُظ ضرورة الدِّ

يـ وكؾقاتف، وهل الؽتاب  يـ مـ جفة القجقد: إذ يتؿ بِـَاء ُأُصقل الدِّ ُيسؿك إقامة الدِّ

ـة يف أهؾ اإلسالم، وك ؾَّؿا استفدفـا الـَّاس بؿشاريع َخْقرية تبثُّ الؽتاب والسُّ

يـ مـ ِجفة القجقد، ويشؿُؾ الـظر  ة: ففل ُتؼقؿ أصَؾ ضرورِة الدِّ ـة يف إمَّ والسُّ

الُؽؾِّل ٓ الجزئل: حػظفؿا، ُثؿَّ ففؿفؿا، وفؼففؿا الِػْؼف العالل الصحقح، ُثؿَّ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )وبصقرة: العؿؾ هبؿا، ُثؿَّ الدطقة إلقفؿا طؾك كقر وهدى 

ة جؿعاء، 118]يقسػ:  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ [، ففذه مسمولقة إمَّ

ويؽقن هذا الحػظ حػظا كؾقًّا لفؿا، وأي كؼص صال هذه الؿراتب إربع بؽؾقتفا 

ة  يـ كاقص البِـَاء لؿ يؽتؿؾ: ففذا أصٌؾ كؾِّل واجب طؾك إمَّ كعؾؿ أن ضروري الدِّ

 إقامتف. 

ا إصؾ الجزئ يـ فؿا يخص كؾ فرد وحده، بنقامة ُأُصقل وأمَّ ل يف ضرورة الدِّ

تَّة يف الؼؾقب، وإُُصقل الباكقة ٕركان اإلسالم الخؿسة  اإليؿان الباكقة ٕركاكف السِّ

فؾ القاضح، الذي يلخذ بالدٓئؾ  يف الؼؾقب والجقارح، وفؼففؿا الِػْؼف السَّ

رطقة والؽقكقة والعؼؾقة: طؾك كحق ما كان يػ فؿف َجفؾُة إطراب يف زمـف الشَّ

. 

ـَّة الـَّبقية، وكؾ ما يؼقم هبؿا:   فالجؿعقات الؿعـقَّة بحػظ الؽتاب العزيز، والسُّ

مـ فؼف، وبقان لفؿا مـ أطؿال الَخْقر بالدروس العؾؿقة، والؿحاضرات، 
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والؾؼاءات، والـدوات، والدورات، والتآلقػ، والؿشاركات يف وسائؾ اإلطالم، 

قاصؾ: راجعة لفذا إصؾ حائؿة حقلف، ومـ أكػع إشقاء بحػظ ووسائؾ الت

يـ مـ جفة القجقد تؼديؿ الؿـح التعؾقؿقة لؾطالب مـ أماكـ بعقدة، يتعؾؿقن  الدِّ

يـ بُلُسسف وأصقلف الصحقحة، ُثؿَّ يـشروكف يف بالدهؿ، وهذا مؿا ُيْحَؿُد لقزارة  الدِّ

احؿة مـح أهِؾ البِدع، ومـفا أيًضا التعؾقؿ، وكلمؾ أن تتقسَع يف هذه الؿـِح لؿز

ول غقر اإلسالمقة: التل تتقلك الدطقة إلك اهلل، و كشر  الؿراكز اإلسالمقة يف الدُّ

يـ الصحقح، وتؼديؿف لؾـاس بصقرتف الـَّؼقة القاضحة ُدون أهقاء فقف.  الدِّ

يـ مـ جفة العدم بَدْرِء كؾِّ ما ُيػسد وُيضعػ أصَؾ    ومثؾف ُيَؼال يف حػظ الدِّ

رك  يـ وكؿالف كؾ خطر يحقط بف مـ البِدع والشِّ يـ وفروطف: فقدرُأ طـ أصِؾ الدِّ الدِّ

يـ وآستفزاء بلحؽامف  والؿعاصل الؽبقرة والصغقرة، والتـؼص مـ مؼام الدِّ

الؽؾقة والجزئقة، واكتفاكفا، والتعدي طؾك حدوده، وآفرتاء طؾك تاريخف وأهؾف: 

تفاض لؾرد طؾك الطاطـقـ فقف، وبقان الحؼ لؾـاس فقؽقن الؼقام هبذا إصؾ وآك

يـ الذي يجب إقامتف وطدم التفاون فقف.  كافة: مـ أصؾ ضروري الدِّ

ولؽل تؽتؿؾ الثؿرة: يجب أن يؽقَن ِوْفَؼ طؿؾ َخْقري ممسسل متؽامؾ، 

بطريؼ طؾؿل واضح يؼقده أهؾ العؾؿ الؿعتربيـ، بعقًدا طـ التعجالت 

ْت إلك مػاسد كبقرة، ودخؾ فقفا مـ ٓ ُيحسـ فِْؼف والتخرصات التل ربؿا أدَّ 

يـ مـ جفتل القجقد  الؿـؽر: فنذا تؿْت وتؽامؾْت الؿمسسات التل ُتؼقؿ الدِّ

يـ، وطاد ذلؽ طؾك بؼقة الضرورات إخرى  والعدم: تؽامؾ بِـَاء أصؾ الدِّ

يـ بالؿؼصد  بالحػظ: فقحػظ الؿال والـػس والعؼؾ والـَّسؾ: فقؽقن حػظ الدِّ

 إصؾل، وبؼقة الضرورات بطريؼ التَّبِع.
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 2 :ًِ ِ٘ الٕجٕد ٔالَعد َّفِض وَ جاٌَب ُٚ ال  ـ حفُظ َضرٔر

ْ القجقد والَعدم، فحػظ الـَّػس بالَؼْصِد إصؾل 
ومثؾف حػُظ الـػس مـ جاكَبل

يـ، والعؼؾ والـَّسؾ، والؿال بالؼصد التَّبعل: ولذا قال ابـ رشد  طائد طؾك ِحػظ الدِّ

مـ اْشتغؾ بِعْؾؿ التَّشريح: اْزَداَد إيؿاكا "ـ( الػؼقف الطبقب الػقؾسقف: ه595)ت

 .(1)"بِاهلل

ة كؾفؿ أن يؼقمقا بحػظ ُمفج فؼرائفؿ مـ التَّؾػ: فؾقا  وفرَض طؾك أغـقاء إمَّ

وُفِرَض طؾك إغـقاء مـ "هـ(: 456َهؾؽقا ٕثؿ وُحِرَج كؾ َقادر، قال ابـ حزم )ت

ؾطان طؾك ذلؽ، إْن لؿ تؼْؿ أهِؾ كؾ بؾد أن يؼق مقا بػؼرائفؿ، وُيجرُبهؿ السُّ

َكقات هبؿ، وٓ يف سائر أمقال الؿسؾؿقـ، فُقؼام لفؿ بؿا يلكؾقن مـ الُؼقت  الزَّ

الذي ٓبدَّ مـف، ومـ الؾباس لؾشتاء والصقػ بؿثؾ ذلؽ، وبؿسؽـ يؽـفؿ مـ 

 .(2)"الؿطر، والصقػ والشؿس، وطققن الؿارة

ْقري حػظ البدن يستحؾ مساحة واسعة مـ الجؿعقات وكجد يف العؿؾ الخَ 

جؿعقة، كؾفا ُتعـك بحػظ الـَّػس بتؼديؿ الؿلكؾ  241الَخْقرية التل تخطت 

حقة، وما  والؿشرب والؿؾبس والؿسؽـ والؿركب، ومثؾفا جؿعقات التقطقة الصِّ

اكب يخص الرياضة والعـاية بالبدن وتؼقيُتف بالؿشل والتؿاريـ الرياضقة، هذا يف ج

القجقد، ويف جاكب الَعدم: الجؿعقات الَخْقرية الطبقة التل ُتساطد الؿرضك طؾك 

د، ومتالزمة  التخؾص مـ الؿرض الـَّازل هبؿ: كؿرضك الُؽؾل، والؼؾب، والتقحُّ

داون، واإلطاقة الجسدية والػؽرية، وطالج الؿرضك، وإمراض القراثقة، وزهرة 

قـ، والسؽري، واإلطاقة الحركقة، لسرصان الثدي، ومرض الصرع، والؿؽػقف

                                                 

 (.  532كباء يف صبؼات إصباء )صطققن إ (1)

 (.  4/281الؿحؾك ) (2)
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ووهـ العظام، واإلطاقة السؿعقة، والتقحد، ومرضك الػشؾ الؽؾقي، ورطاية 

إيتام، وإصػال الؿعقققـ، ومؽافحة التدخقـ، وجؿعقة مـاطة الَخْقرية لؾققاية 

مـ مرض اإليدز، واإلسؽان الَخْقري، وأبحاث اإلطاقة، وحؼقق اإلكسان، 

أصدقا الفالل إحؿر، وأصدقا الؿرضك، وتعزيز الصحة، وزراطة إطضاء، و

وجؿعقة الؿصابقـ بإمراض الؿزمـة، و أصباء صقبة الَخْقرية، والتـؿقة والخدمات 

 اإلكساكقة، ولذوي آحتقاجات الخاصة، جؿعقة التقطقة والتلهقؾ آجتؿاطل.

م: فؽؾ هذه الجؿعقات مفؿتفا بالؼصد إصؾل: حػظ الـػس مـ جفة العد

بنطادة تلهقؾف ودرء إخطار وإمراض طـف، بالدفع قبؾ القققع، وبالرفع بعد 

 القققع. 

ٍَّصن وَ جاٌيب الٕجٕد ٔالعدً: 3  ـ حفظ ضرٔرٚ ال

يـ والـػس والؿال والعؼؾ   حػظ الـَّسؾ بالؼصد إصؾل يؽقن حػًظا لؾدِّ

رع الؿطفر، ودرأكا بالؼصد التَّبعل، فؿتك أقؿـا إُسرة إقامة كامؾة ِوْفَؼ مؼاص د الشَّ

طـفا ٕخطار ففذا ٓ محالة سقعقد طؾك الضرورات كؾفا، حتك اكتفضْت طدد مـ 

الجؿعقات الَخْقرية التل ُتعـك بنقامة الـَّسؾ مـ جاكب القجقد، تؿثؾفا جؿعقات 

رطاية إُسرة، التل تجؿع بقـ حػظ إُسرة مـ جاكب القجقد والعدم، ففل تؼقؿ 

اء إُسرة، كؿا أهنا تعالج الخؾؾ القاقع أو الؿتققع طؾك إُسرة، وكذا الربامج لبِـَ 

جؿعقة رطاية السجـاء والؿػرج طـفؿ وأسرهؿ، وجؿعقات مساطدة الراغبقـ يف 

الزواج، وجؿعقة رطاية إُسر الؿـتجة، والجؿعقات الـسائقة لحؿاية إُسرة، 

لتلهقؾ آجتؿاطل، وجؿعقة ُأسر والجؿعقات الَخْقرية الـسائقة، وجؿعقة التقطقة وا

الشفداء، ومركز الؿؾؽ سؾؿان آجتؿاطل لخدمة الؿسـقـ، ورطاية إُسر 

السعقدية يف الخارج، وجؿعقة رطاية إيتام: ففذه الجؿعقات ُتؼدم الربامج العؿؾقة 

لؾـفقض بإُسر، كؿا أهنا تحؿل إُسر مـ إخطار طؾقفا: ففل تجؿع يف حػظ 

جاكبل القجقد والعدم: ففل تحػظ الـَّسؾ يف كظرها إول إصؾل، ُثؿَّ  الـَّسؾ بقـ
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 تحػظ بؼقة الضرورات يف كظرها الثاين والتبعل.

 ـ حفُظ ضرٔرٚ العكن وَ جاٌيب الٕجٕد ٔالعدً: 4 

ومثؾف حػظ العؼؾ مـ جاكبل القجقد والعدم: فحػظ العؼؾ بالؼصد إصؾل 

يـ والـػس والـَّ  سؾ والؿال بالؼصد التَّبعل، ومـ الجؿعقات طائد طؾك حػظ الدِّ

التل ُتعـك بحػظ العؼؾ: إكدية العؾؿقة والثؼافقة وإدبقة: التل تحػظ العؼؾ مـ 

جفة القجقد: فلي جؿعقة ُتعـك بالؼراءة والثؼافة والعؾؿ وإدب: كلكدية الؼراءة 

أكقاطفا،  وإكدية إدبقة، والجؿعقات الثؼافقة والؿسابؼات العؾؿقة بؽافة

والجؿعقات العؾؿقة بؿختؾػ فروطفا: كجائزة الؿديـة الؿـقرة الَخْقرية، وجؿعقة 

طثؿان الصالح لؾثؼافة وأطؿال الَخْقر، وجؿعقة سعقد البابطقـ لؾرتاث والثؼافة، 

والؿسابؼات العؾؿقة والثؼافقة، ومثؾفا الجقائز العؾؿقة العالؿقة والؿحؾقة: كجائزة 

ة، وجائزة اإلصرار، وجائزة الؿؾؽ سؾؿان لشباب إطؿال، الؿؾؽ فقصؾ العالؿق

وجائزة الؿؾؽ طبد العزيز لؾجقدة، وغقرها مـ الجقائز التل ترفع مستقى العؼؾ 

 والتػؽقر: فؽؾُّ ما سبؼ طائٌد طؾك حػظ العؼؾ مـ جفة القجقد.

ويف مجال حػظ العؼؾ مـ جفة العدم: جؿعقة مرضة الزهايؿر، و الجؿعقة  

، وجؿعقة التقطقة "تعايف"ة لؾؿتعافقـ مـ الؿخدرات والؿمثرات العؼؾقة الَخْقري

بلضرار الؼات، وجؿعقة رطاية الؿرضك الـػسققـ، وجؿعقات ووحدات التقطقة 

يـ جؿعقات التقطقة الػؽرية، وغقرها مـ الجؿعقات  الػؽرية، وتؾتؼل مع حػظ الدِّ

ـة بؿـفج معتدل، الؿعـقة ببِـَاء الػؽر الصحقح الؼائؿ طؾك أحؽام الؽ تاب والسُّ

وتدرُأ طـ العؼؾ مؾقثات الػؽر ومػسداتف: ولفذا فنن هذه إطؿال الَخقْرية تعقد 

بحػظ العؼؾ يف جاكبقف القجقدي والعدمل مـ جفة إصؾ، وتحػظ بؼقة 

 الضرورات بؿراتب مختؾػة بطريؼ التَّبع.
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 ـ حفُظ ضرٔرٚ املاه وَ جاٌيب الٕجٕد ٔالعدً: 5

ظ الؿال مـ جاكبل القجقد والعدم: فحػظ الؿال بالؼصد إصؾل، ومثؾف حػ

يـ والـػس والـَّسؾ والعؼؾ بالؼصد التبعل  .طائد طؾك حػظ الدِّ

وهـاك جفات طؿؾ َخْقرية تحػظ الؿال مـ جفة القجقد: كإوقاف الؽثقرة، 

ففل مـ أطظؿ وأققى أوطقة حػظ إمقال وتـؿقتفا: باإلبؼاء طؾك الؿال أزمـة 

تطاولة يؿدُّ جفاَت الحاجة إلقف دون كػقق، و كجؿعقة رطاية إُسر الؿـتجة، مُ 

وجؿعقة إيادي الحرفقة، ودطؿ الؿشاريع الصغقرة طـ صريؼ بعض الجفات 

الَخْقرية: كصـدوق طبد الؾطقػ جؿقؾ لدطؿ الؿشاريع الصغقرة الذي يستػقد مـف 

فؿ الصغقرة، مع اكعدام الشباب والشابات مؿـ لديفؿ رغبة يف تلسقس مشاريع

رأس الؿال لفذه الؿشاريع، وُيؼدم لفؿ قروًضا حسـًة بدون فقائد، ومثؾف 

الصـدوق الَخْقري القصـل: وهق ممسسة َخْقرية تـؿقية، هتدف إلك التؿؽقـ 

آقتصادي لؾؿحتاجقـ بؿساطدهتؿ طؾك إقامة مشروطات اقتصادية: طـ صريؼ 

طؿ الؿادي والػـل وتـؿقة قدرا ت ومفارات الؿحتاجقـ بالتعؾقؿ والتدريب: إذ الدَّ

مـ برامج الصـدوق: بركامج التقطقة والتقجقة، وبركامج إُسر الؿـتجة، وبركامج 

الؿشروطات الصغقرة، وبركامج التـسقؼ القضقػل، وكذلؽ بركامج الؿـح التعؾقؿقة 

ربكامج والتدريبقة، ومثؾف مركز طبداهلل الحؿد الزامؾ لخدمة الؿجتؿع: يفدف ال

لؿساكدة الؿشاريع الصغقرة لتقفقر ُفرص طؿؾ حؼقؼة وُمتجددة لؾشباب 

السعقدي، مـ خالل تشجقعفؿ لؼقام بؿشاريع )صـاطقة،حرفقة، تجارية(، وكذلؽ 

 َدطؿ خريجل الجامعات والؿمسسات التعؾقؿقة لتلسقس أطؿالفؿ الخاصة.

، والغش ويف حػظ الؿال مـ جفة العدم: تليت جؿعقات حؿاية الؿستفؾؽ

التجاري، وبرامج التقطقة الؿجتؿعقة بندارة الؿال اإلدارة الصحقحة، وكذا 

الجفات الؿعـقة بالزكاة وحػظفا وتقزيعفا طؾك أهؾفا: فالزكاة والصدقات يف 
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ل الؿال مـ  وجقه الربِّ أطظؿ ما يحػظ الؿال مـ جفتل القجقد والعدم: ٕهنا ُتـؿِّ

َكاء، وهق الـَّؿاء والزيادة، ُسؿقَّْت ال"هـ(: 271جفة: قال ابـ قتقبة )ت زكاة: مـ الزَّ

بذلؽ: ٕهنا تثؿر الؿال وُتـؿقف، ُيؼال: زكا الزرع، إذا َكُثَر ريعف، وزكْت الـَّػؼة إذا 

، كؿا أهنا ُتؼقؿ التضامـ آجتؿاطل بقـ أهؾ اإلسالم، وَتْحَػُظفؿ (1)"ُبقرك فقفا

 الؿجتؿع. مـ الػؼر والَعْقِز، وتؼقم بضرورات وحاجات

ا العدم: فؾؽقن الزكاة حافظة لؾؿال مـ الػـاء والفالك، واققة لف مـ  أمَّ

الؿصائب والجقائح: فالزكاة والصدقات ُتؼقؿ الؿال مـ جفتل القجقد والعدم: 

ففل جفة وجقدية لؾؿحتاج، وأيًضا حافظة لؾؿال مـ جفة العدم، وإذا كظركا إلك 

حافظة لؾؿال بالؼصد إصؾل آبتدائل، كؿا هذه الؿمسسات الَخْقرية الؿالقة ففل 

يـ والـَّسؾ والعؼؾ والـَّػس بالؼصد التَّبعل الثاكقي.  أهنا حافظة لؾدِّ

َّات يف العىن  َّات ٔالتخصٍٗ َُ وراتب املصاحل: الطرٔرات ٔاحلاج ِّ َُٖب ط ـ جدٔه 

ِٗرٙ:   اخَل

ُكؾقات الؿصالح هل كظرٌة ٕطؿال الَخْقر القاقعة، وأهؿقتفا: يف حػظ َمراتب 

رطقة:  الشَّ

َّات  الطرٔرات  َّات احلاج  التَّخصٍٗ

يـ  الدِّ

ـ إقامة إطؿال  1

الَخْقرية التل تعتـل 

بحػظ أصؾ الؼرآن 

الؽريؿ مـ الضقاع 

والـسقان ـ وتعتـل 

ـَّة  بحػظ أصؾ السُّ

 ـ حػظ الؼرآن 1

الؽريؿ كاماًل يف 

 الصدور.

ـ إقامة الؼرءات  2

 الؼرآكقة.

ـَّة  3 ـ حػظ السُّ

ـ اإلكثار مـ حػاظ  1

ـة يف الؽ تاب والسُّ

 الصدور.

ـ الرفع مـ كقطقة  2

وكػاءة العؾؿاء 

الؿجتفديـ الؿتصديـ 

                                                 

 (.1/184غريب الحديث ) (1)
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الـَّبقية مـ الضقاع 

ـ إطؿال  2والـسقان ـ 

الَخْقرية الؼائؿة طؾك 

طداد التخطقط إل

وإيجاد طدد مـ العؾؿاء 

الؿجتفديـ بالؽتاب 

والسـة الؼادريـ طؾك 

 البالغ لألمة كؾفا.

يـ 3 ـ تبؾقغ ُأُصقل الدِّ

بلركان اإليؿان الستة، 

وأركان اإلسالم 

الخؿسة، واإلحسان، 

ة تبؾقغا  لؽافة إمَّ

 مجؿاًل.

ـ إقامة الجؿعقات  4

الَخْقرية التل تردُّ طؾك 

الطاطـقـ يف أصؾ 

 الم وشريعتف.اإلس

ـ إقامة الجؿعقات  5

الَخْقرية التل تذبُّ طـ 

يـ والشبفات  أصؾ الدِّ

القاردة طؾقف، وتدفع 

َرة.   البَِدع اْلُؿَؽػِّ

ـ إقامة الؿراكز  6

اإلسالمقة التل تبؾغ 

 الـَّبقية يف الصدور.

ـ اإلكثار مـ إطداد  4

 العؾؿاء الؿجتفديـ.

ـ تبؾقغ أركان 5

اإليؿان، وأركان 

اإلسالم، 

واإلحسان: تبؾقًغا 

 مػصال. 

ـ إيجاد الؿـصات 6

اإلطالمقة الؿـاسبة 

يـ.  لتبؾقغ الدِّ

ع بؿراكز ـ ا 7 لتََّقسُّ

يـ  الدطقة لتبؾقغ الدِّ

 لؽافة البشر. 

ـ الردُّ طؾك البدع  7

التل ٓ تصؾ 

لؾتؽػقر، وكذا 

الشبفات التل َتطال 

يـ دون  جزئقات الدِّ

 أصقلف.

ـ إقامة إطؿال  8

الَخْقرية التل ترد 

طؾك الطاطـقـ يف 

جزئقات اإلسالم، 

 وتشريعاتف الخاصة.

ة.  لؾبالغ يف إمَّ

ـ إقامة أحؽام  3

 التجقيد.

ـ العـاية بتحسقـ  4 

ُصُرق حػظ الؼرآن 

ـة  الؽريؿ، وكتب السُّ

وصباطتفؿا ِوْفَؼ 

 القسائؾ اْلُؿعاِصرة.

ة  5 ـ تبؾقغ إمَّ

لجزئقات اإلحسان، 

خالق الؽريؿة وإ

ؾ.   بشؽؾ ُمَػصَّ

ـ إقامة الجؿعقات  6

الَخْقرية التل ُتظفر 

يـ اإلسالم  محاسـ الدِّ

وتسعك لتطبقؼ قَِقؿ 

اإلسالم طؾك القاقع 

وتحاكل فقف إمؿ 

 إخرى.

ـ التقسع بتػاصقؾ  7

يـ وتبؾقغفا يف  الدِّ

آطتؼاد، والعؿؾ 

مـاصة بؿؼاصد 

ريعة.  الشَّ
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ديـ اهلل يف غقر بالد 

الؿسؾؿقـ، وَتحَػُظ 

طؾك الؿسؾؿقـ ديـفؿ 

 يف إقؾقات اإلسالمقة.

 

 الـَّػس

جؿعقات ـ إقامة ال 1

الَخْقرية التل تحػظ 

أصؾ بِـَاء الـػس بالغذاء 

 والؿسؽـ والؿؾبس.

ـ إقامة الؿشايف  2

والؿراكز التل تحػظ 

 أصؾ البدن بالدواء.

ــ إيجاد الجؿعقات  3

الَخْقرية التل تسعك 

لؾققاية مـ إمراض 

قبؾ وققطفا حػظا 

 لؾبدن.

 

 

ـ إقامة إطؿال 1

الَخْقرية التل تـظر 

لغذاء يف كقطقة ا

الؿـاسب لبِـَاء 

إبدان بِـَاء صحقًحا 

سؾقًؿا، وكذا 

الؿساكـ الؿـاسبة، 

والؿراكب، 

 والؿالبس.

ـ تؼديؿ الخدمة 2

الطبقة بسفقلة 

ويسر: لدفع الَحَرج 

ة طـد صؾب  والؿَشؼَّ

 العالج.

ـ تـقيع الجؿعقات  3

التل ُتعـك برفع 

إمراض بعد 

وققطفا: 

كالجؿعقات التل 

ُتعـك بالؽؾك 

جاد الجؿعقات ـ إي 1

الَخْقرية التل ترتؼل 

بإغذية لبِـَاء إبدان 

ِوْفَؼ أطؾك مؼايقس 

 خرباء الغذاء.

ـ آرتؼاء بالخدمات  2

حقة: لتؼديؿ خدمة  الصِّ

صبقة متؿقزة: لتـاسب 

 ققؿة اإلكسان وكرامتف.

ـ وجقد الجؿعقات  3

التل ُتعـك بالرتفقف 

رطل بؿؿارسة  الشَّ

الؿشل وإلعاب: التل 

ؼقيِّ البدن وتعقُد طؾك تُ 

حػظف مـ إمراض 

الؿتققعة طؾقف: 

كلمراض الؼؾب 

 والسؽري.

ـ التقسع بالجؿعقات  4

الَخْقرية التثؼقػقة: لـشر 
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لؼؾب والسرصان وا

والسؽري، 

 والتصؾب وغقرها.

ـ التقسع  4

بالجؿعقات الَخْقرية 

التل تؼدم الـصائح 

والتقجقفات يف 

الققاية مـ إمراض 

 قبؾ وققطفا.

ـ إيجاد الجؿعقات  5

الَخْقرية الؿعـقة 

بحػظ البقئة مـ 

التؾقث، وكذا حػظ 

الغطاء الـبايت 

والحققاين وطدم 

 إفـائفا وإبادهتا.

القطل بلهؿقة حػظ 

البقئة وطدم تؾقيثفا ٕنَّ 

الضرر يعقد طؾك كافة 

 الؿجتؿع.

ـ تؽقيـ الؿمسسات  5

الَخْقرية التل ُتعـك 

 بالـظافة ضدَّ التؾقيث

 البصري.

 

 

 

 الـَّسؾ

ـ إيجاد الجؿعقات  1

الَخْقرية التل تعتـل 

بنقامة أصؾ الـؽاح 

رطل بقـ الزوجقـ  الشَّ

 بالتقفقؼ بقـفؿا.

ـ إيجاد الجؿعقات  2

الَخْقرية التل تحػظ 

ة  التـاسؾ يف إمَّ

بتحريؿ إلغاء الـَّسؾ أو 

ـ تسفقؾ ُصُرق 1

رطل  الـؽاح الشَّ

 وتقسقر أسبابف.

ـ تشجقع اإلكثار  2

مـ اإلكجاب مع 

مرادفة هذا بؽؾ ما 

ُيعقـ إُسر طؾك 

 الرتبقة والتقجقف.

 

ـ وضع الؿسابؼات  1

والجقائز لألسر 

زة يف أخالقفا الؿتؿق

 وأطؿالفا.

ـ تؽقيـ إُسرة  2

الـاجحة بقضع براكامج 

لؽؾ أسرة ُيؿؽـ تتبعف 

وتحؼؼ الـجاح يف 

 الحقاة.
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تحديده، وإكؿا العؿؾ 

طؾك تـظقؿف 

 واستؿراره.

رة مـ ـ تحصقـ إُس 3

يـ  الداخؾ بحػظفا بالدِّ

وإخالق، وإبعاد 

 إسباب التل تػؽؽفا. 

ـ حػُظ إُسر مـ  3

 الؿشاكؾ الزوجقة.

ـ تؼديؿ الربامج  4

ـَاء ُأسرة ُمرتابطة لبِ 

 ُمتحابة ُمتقادة.

ـ العـاية بلفراد كؾ  5

ُأسرة داخؾ محقط 

 إُسرة ذاهتا.

ـ إرشاد إبقيـ  6

لؽقػقة التعامؾ 

والتعاصل مع برامج 

التقاصؾ 

آجتؿاطل، 

وتطقيعفا لخدمة 

إُسرة، بدل كقهنا 

مصدر خطر طؾك 

 إُسرة.

ـ إقامة الدورات  3

التثؼقػقة لألبقيـ 

الؿستؿرة يف ُصُرق ققادة 

 إُسرة.

ـ بِـَاء العالقات بقـ  4

إُسر الـاجحة 

واستػادة كؾ ُأسرة مـ 

 إخرى.

ُٕسر بؽؾ ـ تزويد ا 5

جديد طـ الرتبقة وصرق 

اإلفادة مـ برامج 

 التقاصؾ آجتؿاطل.

ـ التثػقػ الدائؿ  6

اإلطالمل والؽقػقة 

الؿـاسبة لالستػادة مـف 

 طؾك أوسع الؿجآت.

 العؼؾ

ـ إقامة الجؿعقات  1

الَخْقرية: التل تحػظ 

العؼؾ بالعؾؿ والػؽر 

الضروري إصؾل 

يـ الؿؼقؿ لضرور ة الدِّ

: فج ققلف تعالكطؾك مـ

 (چ چ چ ڇ ڇ)

[ ففل قراءة: 1]العؾؼ: 

ـ مقاصؾة العؾؿ  1

وآرتؼاء بؿراتبف 

ودرجاتف يف كؾ 

الجقاكب الؿعرفقة 

 والؿفارية والـػسقة.

ـ إططاء الؼدر  2

الؽامؾ لؾعؾؿاء 

ؾؿل والبحث الع

ـ تؼديؿ الؿسابؼات 1

والجقائز العؾؿقة: 

لؿقاصؾة التطقر 

واإلبداع العؾؿل يف 

 ديـ الؿعرفة.كافة مقا

ـ كشر ثؼافة الؼراءة  2

والؿؽتبات العامة 

الَخْقرية وإكدية 
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َّٓ أهنا مرتبطة باهلل  إ

 فعـد هذا ،

ٓ يزيغ الػؽر وٓ 

 يطغك.

بات  2 ـ درُء مخرِّ

العؼقل: كالؿخدرات 

والؿسؽرات وُكتب 

الضالل وآكحراف 

واإللحاد، بنقامة 

الجؿعقات الَخْقرية: 

ُر مـفا وُتبَقـ  التل ُتحذِّ

ة أضرارها القاقع

 والؿستؼبؾقة. 

ـ بِـَاء محصـات  3

العؼقل ومحؿقات 

الػؽر مـ إفؽار 

الخطقرة التل تؼضل 

يـ  طؾك العؼقل بالدِّ

الصحقح وإخالق 

 الؽريؿة.

مادًيا ومعـقًيا: 

بحقث يتقاصؾ 

الـتاُج ويؽثر 

 اإلبداع. 

ـ التقسع  3

بؿجآت العؾؿ 

بؽؾ ما يشؿؾف حاجة 

الـَّاس يف ديـفؿ 

ودكقاهؿ، وإقامة 

الؿراكز الَخْقرية التل 

ُتؼقؿ هذه الؿجآت 

 الؽامؾة.

ـ تؽقيـ  4

الجؿعقات الَخْقرية 

التل تعـك بالتعايف 

مـ الؿخدرات 

 والؿسؽرات.

ـ العـاية بالرتجؿة  5

لؾعؾقم الؿػقدة: 

 ، كؽتب الطِّبِّ

والعؾقم التجريبة، 

والرياضقات، 

 وغقرها.

ـ آلتػاُت يف  6

إطؿال الَخْقرية 

الثؼافقة، التل تعـك 

 بالؼراءة وتطقيرها.

اء طؾك  3 ـ تشجقع الؼرَّ

اقتـاء الؽتب، وتؼديؿ 

 الحقافز لفؿ.

ـ التقسع يف  4

الؿؽتبات اإللؽرتوكقة، 

وتؼديؿفا لؾباحثقـ 

 بلسعار رمزية.

 ـ العـاية بالـاهبقـ 5

وإذكقاء، وإقامة 

الجؿعقات الَخْقرية 

 الحاضـة لفؿ.
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لؾبحث العؾؿل، 

وتشجقعف 

بتخصقص أوقاف 

 مالقة تؼقم طؾقف.

 

 الؿال

ـ بِـَاُء الجؿعقات  1

الَخْقرية مصادَر دخٍؾ 

لؾُؿعدمقـ، بلطؿال 

يستطقعقن هبا تلمقـ 

 ضروراهتؿ.

ـ إقامة إوقاف  2

الَخْقرية طؾك الػؼراء 

وإرامؾ والؿعقزيـ 

التل تػل بضروراهتؿ 

 الؿعقشقة.

ـ حػظ ُأُصقل  3

ال بلسباهبا الؿادية إمق

ا الؿادية  والؿعـقية: أمَّ

فنقامة جفات آدخار 

والجؿعقات التؽافؾقة 

والتعاوكقة التل تحػظ 

ا الؿعـقية  الؿال، وأمَّ

فػل الصدقات وإخراج 

الزكقات الحافظة 

لؾؿال مـ الؽقارث 

ـ متابعة أحقال  1

ذوي آحتقاجات 

الخاصة الؿالقة 

 وتؼديؿ الدطؿ لفؿ.

ـ العـاية بالتقسع  2

بإوقاف الَخْقرية 

بتقسقعفا يف جفات 

 َخْقرية متـقطة. 

ـ إقامة الدورات  3

التثؼقػقة لؾػؼراء 

بطرق آدخار 

وآستثؿار الؿحؼؼ 

لرفعفؿ مـ آخذيـ 

 إلك مـتجقـ.

ـ إقامة جؿعقات  4

حؿاية الؿستفؾؽ 

الَخْقرية والغشِّ 

 التجاري.

ـ التقسع بدطؿ  5

ؼقيؿ الؿحتاجقـ وت

ـ التقسع بالعـاية  1

بالحرف والؿـتجات 

إُسرية وتطقيرها: 

لتؽقن دخاًل ثابًتا 

 لؾُؿحتاجقـ.

ـ إقامة الدروات  2

التطقيرية لألطؿال 

التجارية، وآرتؼاء هبا 

ٕصحاب الحاجات، 

بعد تجاوز ُرتبة إخذ 

 إلك اإلكتاج.

امة جؿعقات ـ إق 3

َخْقرية، وضقػتفا رفع 

القطل الؿالل بؽقػقة 

إدارة فقائض إمقال، 

واستثؿارها بطرق 

صحقحة ملمقكة شرًطا 

 واستثؿاًرا. 

ـ الؿساهؿة بندارة  4

الزكاة وإوقاف ورفع 
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 والجقائح.

 

أطؿالفؿ لقتجاوزا 

الضرورات إلك 

 تقفقر حاجقاهتؿ.

 

كػاءة العامؾقـ فقفؿا: 

إلتؼان العؿؾ 

 وتحسقـف.

ـ التقسع والتَّرقل  5

بالؿحتاجقـ: ببـائفؿ 

عرفًقا: طؾؿًقا وم

لتحسقـ اقتصادهؿ 

ومعقشتفؿ طؾك الؿدى 

 الطقيؾ.

   :)ٛٗمبصاحلْ:)التدصُّص ًُ ِٗرٙ األقٕ ُٖكدًَّ يف ننِّ عىن َخ ّٗا:   ثاٌ

َّٓ بؿا أططاه اهلل مـ  َّٓ بلفراد، وٓ يؼقم كؾ فرد بؿصؾحة إ ٓ ققام لؾؿصالح إ

م  بؽؾ مصؾحة مـ ُقدرات وَمؾؽات ومقاهب وخصائص: يـػرد هبا طـ غقره: فُقؼدَّ

يحسـفا ويتؿؽـ مـفا، وُيرتَُّب الـَّاس يف كؾ مصؾحة حسب إحساهنا وإتؼاهنا، 

إسـادها إلك الضعقػ الذي ٓ ×  وأكثر أسباب ضقاع الؿصالح يف إطؿال الَخْقرية

َيؼدُر طؾك الؼقام بحؼققفا، وٓ يؿؾؽ الؿفارة يف القصقل لؿصالحفا تامة، بؾ: وٓ 

معفا، وٓ يستطقع إدراك أولقياهتا وأصقلفا وحاجقاهتا يػفؿ كقػقة التعاصل 

ٌر  م يف طؿؾ ُممخَّ ر، وربؿا ُمؼدَّ م الؿمخَّ م وَقدَّ َر الؿؼدَّ وتحسقـقَّاهتا، فربؿا خؾط، وأخَّ

 يف آخر والعؽس.

فػل إطؿال الَخْقرية آقتصادية يجب أن يـفَض هبا مـ كان مـ أهؾ  

ؽسب، ويف حػظ الؼرآن الؽريؿ يجب أن آقتصاد وذا خربة بالؿال وصرائؼ ال

يـفض بف مـ كان ُمدرًكا ٕسرار وأسالقب ِحػظ الؽتاب الؽريؿ وُمتطؾباتف 

وتدرجاتف، ويف جؿعقات الربِّ واإلحسان يجب أن يـتفَض مـ كان ذا معرفة بالـَّاس 

وُمستقى حاجتفؿ، ولف دراية بؿراتب الػؼراء وأكقاع الػؼر، ويف جؿعقات الرطاية 
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سرية يجب أن تسـد ٕهؾ البعد آجتؿاطل والِػْؼف إُسري مؿـ ُيدرك إُ 

إشؽآت إُسر الزوجقة وإبِـَاء، ولديف ففٌؿ لفذه إمقر وإحاصٌة هبا، ويف جفات 

ـْعِة اإلطالمقة، وأدرك الؿفـة وَجرى ذهـف فقفا، قال الشاصبل  اإلطالم مـ ِطْؾؿ الصَّ

َر دواطل كؾ ققم طؾك الؼقام بـقع أن وفَّ  ومـ حؽؿتف "هـ(: 791)ت

ة طؿؾفؿ، وحببف إلقفؿ، لقصقروا بذلؽ إلك ما قضك  مـ الؿصالح، فَزيَّـ لؽؾ أمَّ

 .(1)"لفؿ وطؾقفؿ

َط هذا إصؾ، ووضحف: فؼال: 684وكان الؼرايف)ت  والؼاطدة "هـ( قد َبسَّ

َم يف الؼض ُم يف كؾ وٓية مـ هق أققم بؿصالحفا، ولذلؽ ُقدِّ اء مـ هق أيؼظ أكف ُيؼدَّ

م يف الحروب  وأكثر تػطـًا لقجقه الِحَجاج، وسقاسة الخصقم، وأضبط لؾػؼف. وُيؼدَّ

م يف الُػتقا مـ هق  مـ هق أطرف بؿؽايد الحروب، وسقاسة الجـد والجققش، وُيؼدَّ

أْورع وأضبط لؿـؼقٓت الِػْؼف، ويف أماكة الُحؽؿ طؾك إيتام مـ هق أطرف بتـؿقة 

بؿؼادير الـػؼات والؽؾػ والجدال يف الخصام لقـاضؾ طـ إمقال، وأطرف 

م يف سعاية الزكاة مـ هق أطرف بـصبفا والقاجب فقفا، وأحؽام  إيتام، وُيؼدَّ

الزكاة مـ آختالط، وآفرتاق وأققى خرًصا لؾثؿار. وربؿا كان الؿؼدم يف باب 

ًرا يف باب آخر  .(2)"ُممخَّ

لؿمسسات الؿتخصصة يف كؾ طؿؾ ومـ أققى ما يخص هذا إمر وجقد ا

مـ إطؿال الَخْقرية، وكؾؿا طدلـا مـ إطؿال الػردية إلك إطؿال الؿمسسة 

                                                 

 (. 2/71ققاطد إحؽام ) (1)

(، ققاطد إحؽام 5(. واكظر:إحؽام السؾطاكقة لؾؿاوردي )ص3/112الػروق ) (2)

 (.3/289(، الؿـثقر )1/76)
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ْؼـَا الؿصالح الـقطقة الخاصة بالعؿؾ الَخْقري، واستؽشػـا كامؾ  الؿتخصصة، حؼَّ

أسراره ومتطؾبات حػظف وإدامتف، وُبـَِقْت الُخَطط طؾك طؾؿ ودراية، وففؿ وإدراك، 

 عة كؾ َطَؿٍؾ مـ إطؿال.بطبق

   ٍَٞا ًْ عمٜ ترنْ ُنمٗٛ )الٔب ُْ ٌاقصٛ; ُوكدَّ ِٗرٙ وصاحُل ُٛ عىٍن َخ ثالّجا: إقاو

 ٔالتعطٗن(:

كثقر مـ مشاريع العؿؾ الَخْقري تؼػ دوهنا مػاسد وطؼبات متعددة، فـجد 

العامؾقـ لفا يمثرون تركفا وآكؼباض طـفا، وآحجام طـ الخقض فقفا: لقجقد 

اسد مالزمة لؾؼقام هبا، وهذا خطل مـفجل يف طؿؾ الَخْقر، يجـل طؾك العؿؾ مػ

ُس الـظر الدائؿ لؾؿػاسد دون الؿصالح، بؾ: قد  الَخْقري ويحاصره ويؼؾُِّؾف، ويؽرِّ

ُيؽبِّر الؿػاسد حتك يجعؾفا أصاًل، دون الؿصالح الؿقجقدة، وقد تؽقن غالب 

ؿة، والؿصالح هل إصؾ، مع أكف يجب أن يتؼرَر أكف ٓ  الؿػاسد مظـقكة أو ُمَتَقهَّ

تقجد مصالح خالصة، بؾ: تؽاد تؽقن كادرة يف ُدكقاكا، قال العز بـ طبد السالم 

الؿصالح اْلَؿحضة قؾقؾة، وكذلؽ الؿػاسد الؿحضة، وإكثر مـفا "هـ(: 661)ت

ْت الجـة »: ♠اشتؿؾ طؾك الؿصالح والؿػاسد، ويدل طؾقف ققلف  ُحػَّ

ْت الـَّار بالشفقاتبالؿؽاره، وُح  هـ( قاطدة: 684، وقد ذكر الؼرايف)ت(1)«ػَّ

 .(2)"تؼديؿ الؿصؾحة الغالبة طؾك اْلَؿْػَسدة الـادرة"

بؾ: حتك لق لؿ تؽـ الؿػاسد كادرة، بؾ: كاكت كثقرة مؿتزجة بالؿصالح، 

والؿصالح أغؾب، فالعربة بتحري الؿصالح، وتققِّل الؿػاسد وتخؾقص الؿصالح 

ٕنَّ الؿصؾحة هل الؿرادة مـ العؿؾ، واْلَؿْػَسدة إكؿا جاءت  مـ الؿػاسد:

                                                 

 (.1/14ققاطد إحؽام ) (1)

 (.11/211، 2/124) (، الذخقرة4/98الػروق ) (2)
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هـ( بؿثال: وهق وٓية 661بطريؼفا، وقد أكدَّ هذه الؼاطدة العز بـ طبد السالم )ت

تصحقح وٓية الػاسؼ َمػسدة، لؿا َيغؾب طؾقف مـ الخقاكة يف "الػاسؼ فؼال: 

حـاها يف حؼ اإلمام الػاسؼ والحاكؿ  الػاسؼ: لؿا يف إبطال القٓية، لؽـ صحَّ

َّٓ ما يـػذ مـ  وٓيتفؿا مـ تػقيت الؿصالح العامة، وكحـ ٓ كـػذ مـ تصرفاهتؿ إ

تصرف إئؿة الؿؼسطقـ والحؽام العادلقـ، فال كبطؾ تصرفف يف الؿصالح ٕجؾ 

 .(1)"تصرفف يف الؿػاسد، إذ ٓ يرتك الحؼ الؿؼدور طؾقف ٕجؾ الباصؾ

ة تبحث طؿـ فؽؾ إطؿال الَخْقرية إ صؾ طدم سؼقصفا: إذ ٓ تزال إمَّ

ر  ر كزلْت إلك مـ ُيؼقؿ غالب مصالحفا، فنن تعذَّ يؼقؿ كامؾ مصالحفا، فنن تعذَّ

ر كزلْت إلك مـ ُيؼقؿ جزًءا مـ  كزلْت إلك مـ ُيؼقؿ شطر مصالحفا فنن تعذَّ

أقؾ  مصالحفا، وٓ ُيرتك طؿاًل َخْقريًّا ويقجد مـ يؼقؿ أقؾ مصالحف، أو يدرأُ 

مػاسده أبًدا: إذ التَّرُك ُمطؾًؼا أشدُّ مػسدة مـ ققام بعض الؿصالح، أو درء بعض 

ًٓ يؼقم بالقٓيات "هـ(: 661الؿػاسد، قال العز بـ طبد السالم )ت إذا لؿ كجْد طد

َم الػاجر طؾك إفجر، والخائـ طؾك إخقن: ٕنَّ ِحػظ  العامة والخاصة، ُقدِّ

 .(2)"ؾالبعض أولك مـ تضققع الؽ

العالقة بقـ القاقع  هـ ( 751ولـا أن كـظر كقػ َحؾََّؾ ابـ الؼقؿ)ت

فُحؽؿ استػتائف "والقاجب تحؾقاًل شرطًقا دققًؼا: فؼال يف ُحؽؿ استػتاء الػاسؼ: 

ُحؽؿ إمامتف وشفادتف، وهذا يختؾػ باختالف إمؽـة وإزمـة والؼدرة والعجز، 

ُيطبُِّؼ بقـ القاقع والقاجب، ويـػذُّ  فالقاجب شلء والقاقع شلء، والػؼقف مـ

القاجب بحسب استطاطتف، ٓ مـ َيؾؼك العداوة بقـ القاجب والقاقع، فؾؽؾ زمان 

ُحؽؿ، والـَّاس بزماهنؿ أشبف مـفؿ بآبائفؿ، وإذا طؿَّ الػسقق وغؾب طؾك أهؾ 

                                                 

 (.1/117ققاطد إحؽام ) (1)

 (. 85الػقائد يف اختصار الؿؼاصد )ص (2)
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اق وشفاداهتؿ وأحؽامفؿ وفتاويفؿ ووٓياهتؿ:  إرض: فؾق ُمـعْت إمامة الُػسَّ

ُعطَِّؾْت إحؽام، وَفَسَد كظام الَخْؾِؼ، وبطؾْت أكثر الحؼقق، ومع هذا فالقاجب ل

ا طـد الضرورة والغؾبة  اطتبار إصؾح فإصؾح، وهذا طـد الؼدرة وآختقار، وأمَّ

َّٓ آصطبار، والؼقام بلضعػ مراتب اإلكؽار  .(1)"بالباصؾ: فؾقس إ

 بعض الؿحتالقـ والؽذابقـ  فؼد تؼقم الجؿعقات الَخْقرية بالصرف طؾك

الذيـ يؽذبقن بإوراق والشفادات: ففذا مـ الؿػاسد، أو يتعثر تحصقؾ أمقال 

بعض الجؿعقات مـ بعض الؿؿاصؾقـ، أو قد يتدخؾ بعض الؿتـػذيـ والقجفاء 

يف أطؿال الجؿعقات الَخْقرية، ويػرض طؾقفؿ بعض مـ ٓ يستحؼ، أو يػرض 

م الجؿعقات، وقد يستغؾ الجؿعقات الَخْقرية صرَف بعض إمقال طؾك غقر كظا

بعُض ضعاف الـػقس: لفقاه وحظِّف الشخصل، وقد ُيػسد بعض الػاسديـ شقًئا 

مـ أطؿال الجؿعقات: لقتاجر فقفا لؿصؾحتف، وقد ُيسقطر طؾك بعض الجؿعقات 

جؿاطة مـ الحزبققـ يجعؾقهنا ٕحزاهبؿ الخاصة دون غقرهؿ، وقد يؽقن 

ؿعقات الَخْقرية لألقارب وإصدقاء، ُدون الؽػاءات الؼادرة طؾك التَّقضقػ يف الج

 تحصقؾ مصالح الجفة الَخْقرية، وهذه كؾفا مـ الؿػاسد.

   ر معؾؿقها يف أداء وربؿا أنَّ بعض الجؿعقات التل تؼقم طؾك التعؾقؿ ُيؼصِّ

واجبفؿ، مؿا يجعؾ الـتائج ضعقػة ورديئة، وقد تحدث بعض آختالفات 

بقـ أطضاء الجؿعقة ٕهقاء شخصقة ٓ لؿصؾحة الجؿعقة، وغقرها  والتصادمات

مـ الؿػاسد الشلء الؽثقر، كؿا أن أطداًدا مـ العامؾقـ يف الجؿعقات الَخْقرية سقاء 

كان تطقًطا أو بلجر: قد ٓ ُيمدُّون العؿؾ بنخالص وتػاٍن وبذل واحتساب، وإكؿا 

ـ  وأذى، وهذا ُيرهؼ العؿؾ الَخْقري وُيثؼؾف، وقد يتخذ بعض العامؾقـ  بتثاقؾ وم

ُر مـ شاء، وٓ يؾتػت  ُم ويمخِّ العؿؾ الَخْقري واجفًة لف أمام الـَّاس، يستلثر بف وُيؼدِّ

                                                 

 (. 4/169إطالم الؿققعقـ ) (1)
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لؽػاءتف وأهؾقتف، وُيشعر مـ حقلف أكف هق الذي ُيعطل وَيؿـع، دون إضفار لألكظؿة 

هؾف مؿـ أقاَم والؼقاكقـ السائرة طؾقفا الجؿعقات الَخْقرية، ودون كسبة الػضؾ ٕ

هذه الجؿعقات، وساطد يف بـائفا وإمداِدها بالؿال والؽقادر البشرية: لتمدي 

وضقػتفا، ومـ الؿػاسد كثرة العؼبات، وصقل آكتظار، وتعدد اإلجراءات طـد 

الجؿعقات لؾؿستػقديـ مـفا: وهذا جاء كتقجة كثرة آحتقآت مؿـ يحاول أخذ 

 كصقب غقره مـ الجؿعقات.

  مـ الؿػاسد كثرة الؾُّقم والـؼد لؾجؿعقات الَخْقرية والعامؾقـ  كؿا أن

طؾقفا مـ قبؾ الؿجتؿع، وتعؾقؼ كؾ كؼص أو تؼصقر يؼع يف العؿؾ الَخْقري طؾك 

العامؾقـ فقف، وهذا يسبب ُطزوًفا وإطراًضا مـ الـَّاس طـ العؿؾ الَخْقري، 

زاهة وطدالة وأماكة ومجاكبتف صؾًبا لؾسالمة، كؿا َتطال آهتامات القاسعة ك

العامؾقـ، وربؿا اتُّفؿقا بالخقاكة والسرقة وأكؾ إمقال، وكؾ مـ يتؽؾؿ بلوهام 

ة: لقؽقن  واسعة لؿ ُيؽؾِّْػ كػسف طـاَء البحث والتؼصل، وصؾب الربهان والُحجَّ

 كالمف بعؾؿ وطدل.

   ولقس الحؾ دائًؿا باإلطراض طـ هذه الجؿعقات، بؾ: بالعؿؾ هبا

صحقح أوضاطفا، وطدم إغػال ما تؼقم بف مـ أطؿال كثقرة ومصالح وإصالحفا وت

 واسعة. 

فؽؾ هذه الؿػاسد: لق كسبـاها لؾؿصالح الذي تؼقم بف الجؿعقات، غالًبا 

كجدها قؾقؾة جًدا، وحآت ُمعقَّـة، ووقائع أطقان لقسْت ُمطردة دائؿة، وٓ مجتؿعة 

 كؾ جفة َخْقرية، كبذ مـ هذه يف مؽان يف مؽان واحد أو جفة واحدة، بؾ: يقجد يف

الؿػاسد، وصرف مـفا، يزيد يف مؽان ويؼؾُّ يف آخر: فؿصالحفا مؼدمة، والعؿؾ 

طؾك إصالح الؿػاسد واجب شرطل، وفرض أخالقل، ُيقجب طؾك العامؾقـ 

 الؼضاء طؾقفا بلسرع وقت.
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   ِٜٗرٙ املتٗكَ ُوكدًَّ عمٜ املظٍُٕ، ٔاملعهٕك ُومَػ  )الٗكٍٗٗٛ(:رابعا: العىُن اخَل

فبعض  ـ تحؼُؼ حصقل الؿصالح يف إطؿال الَخْقرية لقس طؾك ُرتبة واحدة: 1

ـة التحؼؼ، وبعضفا َمظـُقكة، وبعضفا مشؽقك فقف: فالؿشؽقك فقف  الؿصالح ُمتقؼَّ

رع: إذا لؿ يرتجح  ُيطرح ويبعد: ٕنَّ إصؾ طدم البِـَاء طؾك الشؽ يف شلء مـ الشَّ

َّٓ "هـ(: 684لؼرايف )تشلء طـد العامؾ، قال ا قاطدة: إصؾ أٓ ُتبـك إحؽام إ

[، لؽـ دطْت 36]اإلسراء:  (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ)طؾك الِعؾؿ، لؼقلف تعالك:

ر العؾؿ يف أكثر الصقر: فتثبْت طؾقف إحؽام لـُدرة  ، لتعذُّ ِـّ الضرورة لؾعؿؾ بالظ

ر معترب خطئف، وغؾبة إصابتف، والغالب ٓ ُيرتك لؾـادر، وبؼل الشؽ غق

، وسؼقط "هـ(: 758، قال الؿؼري )ت(1)"إجؿاًطا واتػؼقا طؾك إلغاء الشؽِّ

م آتباع رأًسا ا القهؿ فُؿحرَّ  .(2)"اطتباره ُمطؾًؼا، أمَّ

َّٓ جاكب الؿصؾحة،   َّٓ إذا كان العؿؾ الَخْقري الؿشؽقك فقف ٓ يقجد فقف إ إ

: لؽقكف دائر ب ا وٓ َيرتتب طؾقف َمػسدة فقعؿؾ بالشؽِّ قـ السالمة أو الـػع، وأمَّ

ـُ أققى مـ الؿظـقن، والؿظـقن  الؿظـقن والؿتقؼـ فإصؾ العؿؾ هبؿا، واْلُؿَتَقؼَّ

ر القؼقـ، وٓ ُيشرتط القؼقـ يف حصقل الؿصالح يف  ، طـد تعذُّ ـُ ُيؼام مؼام اْلُؿَتَقؼَّ

َم اْلُؿتَ  ـُ والؿظـقن: ُقدِّ .العؿؾ، لؽـ لق حصؾ تعارض بقـ اْلُؿَتَقؼَّ ـُ  َقؼَّ

أكـا لق اشرتصـا القؼقـ يف أي طؿؾ َخْقري: لتعذرت أكثر  ـ وتعؾقؾ ذلؽ: 2

إطؿال وتققػْت، لُصعقبة تحصقؾ القؼقـ يف كؾ طؿؾ، ٓ سقؿا أن إطؿال 

 الَخْقرية طؾك كقطقـ: 

أ ـ كقع ُيراد مـفا رفع مػاسد واقعة، أو تحصقؾ مصالح فائتة: كنصعام فؼقر، أو 

                                                 

 (.1/177الذخقرة ) (1)
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لـِّعؿ أو فتقى حاضرة، أو تعؾقؿ جاهؾ ُحؽؿ مـ إحؽام: ففذا حػظ كعؿة مـ ا

غالًبا تؽقن الؿصالح متقؼـة فقف، ففذا الـقع القؼقـ فقف أسفؾ: ٕنَّ إمر ُمشاهد 

 قائؿ مقجقد وكتقجتف حاضرة.

ب ـ وكقع آخر مـ أطؿال الَخْقر يعتؿد إحداث مصالح ُمتققعة مستؼباًل: 

البِـَاء الؿفاري يف التؼـقات اْلُؿعاِصرة والصـاطات كالبِـَاء الػؽري والعؾؿل، و

ـِّقات، ولؽـ لفا  الؿستؼبؾقة التل تطؾبفا إمؿ، فال ترتؼل لؾقؼقـقة ففل يف حقز الظَّ

ـة الؼريبة، ففل التل طؾقفا مآٓت  أهؿقة كربى، وهل أكرب مـ الؿصالح اْلُؿَتَقؼَّ

ة الؿستؼبؾقة، وهذا ما أفاض فقف الط هـ( لؿا 1393اهر بـ طاشقر )تمصالح إمَّ

ولؾؿصالح والؿػاسد تؼسقؿ آخر باطتبار كقهنا حاصؾًة مـ إفعال بالؼصد، "قال: 

أو حاصؾًة بالؿآل، وهق تؼسقٌؿ يسرتطل حذق الػؼقف، فنن ُأُصقل الؿصالح 

والؿػاسد قد ٓ تؽاد تخػك طؾك أهؾ العؼقل الؿستؼقؿة: فؿؼام الشرائع يف 

اسدها مؼام سفؾ، وآمتثال إلقف فقفا هقَّـ، واتػاق طؾؿاء اجتالب صالحفا ودرء ف

ا ُدقاق الؿصالح والؿػاسد، وآثارها، ووسائؾ  الشرائع يف شلهنا يسقر، فلمَّ

تحصقؾفا، واكخرامفا: فذاك الؿؼام الؿرتبؽ، وفقف تتػاوُت مدارك العؼالء اهتداء 

ًٓ وإطراًضا، فتطؾع فقف الِحقؾ والذرائع، وفق ه، وغػؾة، وقبق ف التػطُّـ لؾعَؾِؾ وضدُّ

وفقف ضفر تػاوت الشرائع، وفازْت شريعة اإلسالم فقف بلهنا الصالحة لؾعؿقم 

 .(1)"والدوام

ومثؾ الجاكب الػؽري: الجاكب آقتصادي وآستثؿاري لألطؿال الَخْقرية: 

ففذا فقف صعقبة لؾقصقل إلك القؼقـقة فقف: كؿـ يـشر طؾًؿا لؾطؾبة مـ أجؾ تلهؾقفؿ 

ظ الؼرآن الؽريؿ وهق و إطدادهؿ لؾؿستؼبؾ: كطؾبة طؾؿ وأئؿة وخطباء، أو ُيحػِّ

يرجق أن يؽقكقا قراء وأئؿة، أو يـشئ جؿعقة َخْقرية يف أي مجال مـ مجآت 
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الَخْقر يتققع حصقل كػعفا ٕهؾ بؾد، أو ٕحد التخصصات الطبقة، أو إُسرية أو 

ُيقجد فقف أحد: اطتؿاًدا طؾك التخطقط  غقرها، أو يبـل مسجًدا ومركًزا يف مؽان ٓ

العؿراين الؿستؼبؾل: ففذا الـقع الحصقل طؾك القؼقـ فقف صعب، ولؽـ لف أهؿقة، 

، (1)"غؾبُة الظـ تعؿؾ طؿؾ القؼقـ"ومـ هـا كصَّ الػؼفاء طؾك هذه الؼاطدة: 

 .(2)"ما يتعذر فقف القؼقـ يؽػل فقف الظـ"وقالقا أيًضا: 

َّٓ بعد استػراغ الجفد، ـ ولؽـ ٓ يعؿؾ بغال 3 وبذل القسع يف ب الظـ إ

معرفة، ودراسة حاجة بؾد أو صائػة لفذا العؿؾ الَخْقري، مـ خالل سمال أهؾ 

راسات الؿتخصصة التل تؽشػ طـ جدوى العؿؾ، وخصقًصا  الخربة، وإقامة الدِّ

إطؿال الؽبقرة الخطقرة الؿؽؾػة لؾجفد والؿال، ولذا قال السرخسل 

أكرب الرأي، فقؿا ٓ ُيؿؽـ القققف طؾك حؼقؼتف، بؿـزلة " هـ(:483)ت

، "القؼقـ"كـ "أكرب الرأي"وهق ما َطبََّر طـف بـ "غؾبة الظـ": فؼد جعؾ (3)"الحؼقؼة

 ، فقؿا ٓ ُيؿؽـ القققف طؾك حؼقؼتف."الحؼقؼة "وهق ما َطبََّر طـف بـ

ا ما أمؽـ القققف طؾك حؼقؼتف، فال ُيبذل فقف الجفد وتُ   ـػؼ طؾقف إمقال، أمَّ

ـَ فقف الحؼقؼة كامؾة، وهق القصقل إلك القؼقـ إن تقسر ذلؽ: ٕنَّ العؿؾ  حتك يتبق

راسات واإلحصائقات والحسابات الؿتخصصة:  الَخْقري يجب أن يؼقم طؾك الدِّ

فنذا ُأططك أهؾ آختصاص كسبة كجاح الؿشروع الَخْقري أكثر مـ الـِّصػ: كان 

ثؿ شرط العؿؾ "هـ(: 684قف العؿؾ، قال الؼرايف )تمـ الظـ الذي ُيبـك طؾ

بالظـ: اقتباسف مـ إمارات الؿعتربة شرًطا، ُثؿَّ حقث ضػركا بالعؾؿ ٓ َكْعُدل طـف 
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 (.1/166شرح السقر الؽبقر ) (3)
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ِـّ  هـ( 758: القؼقـ، ولفذا اشرتط الؿؼري )ت"العؾؿ"، ويؼصد بـ(1)"إلك الظ

ره ا تعذر العؿؾ، أو تعسُّ ٓ "، ُثؿَّ قال: (2)شرصقـ ٓتباع الظـ، وترك القؼقـ: إمَّ

َّٓ بنذٍن ودلقؾ، واحذْر ما ٓ يـػع ما استطعْت، فؼد يضر  .(3)"تؼدمـ إ

وترجحْت اإلقامُة لؾحاجة إلقف:  ـ فؾق تـازطَت طؿؾ َخْقري إقامتف وطدمفا، 4

فقغؾُب ما َرَجَح، كؿا لق استشركا أهؾ الخربة بنقامة وقػ َخْقري، أو مدرسة، أو 

ح جدواُه، جؿعقة صبقة، أو ُأسري ة، فبعضفؿ جعؾف ُمجدًيا وُمػقًدا، وبعضفؿ ٓ ُيرجِّ

ِـّ  ِا فائدتف فُقؼام، ومـ هـا قال الػؼفاء: غؾبة الظ وترجح إول: فقغؾب طؾك ضـِـّ

أكرب الرأي بؿـزلة "هـ(: 483تـزُل مـزلة القؼقـ يف إحؽام، قال السرخسل )ت

ل"هـ(: 799، و قال ابـ فرحقن )ت(4)"الحؼقؼة ُـّ  يـزَّ مـزلة التحؼقؼ الظ

 . (5)"الغالب

ِـّ يف مصالح العؾؿ وكقطقتف، والؿال وصرق تـؿقتف   وأكثر ما تؽقن غؾبة الظ

واستثؿاره: فقجتفد بـقع العؾؿ الذي يريد بثف بِـَاًء طؾك غؾبة ضـِّف، أو بـقع آستثؿار 

ػؽرية، أو الذي ُيريد آستثؿار فقف: إذ القؼقـ يف الـقاحل العؾؿقة الرتبقية ال

ر، وقد يغؾب طؾك الظـ إفادة الخطاب يف كقع مـ  الجفات آستثؿارية ُمتعذِّ

الؿخاصبقـ، أو يغؾب طؾك الظـ حاجة صائػة إلك العؾؿ أو كقهنؿ مـ أهؾ العؾؿ، 

أو يغؾب طؾك الظـ أهؿقة دورة، أو لؼاء، أو كتاب، أو درس، أو مـفج مـ 

جفة مـ الجفات: فـؼقؿ العؿؾ الَخْقري  الؿـاهج...إلخ، أو يغؾب الظـ استثؿار يف

                                                 

 (.1/177الذخقرة ) (1)

 ( الؼاطدة الحادية والسبعقن.1/295الؼقاطد ) (2)
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بِـَاء طؾك غالب الظـ: لئال يتعطَّؾ طؿؾ الَخْقر ويتققػ: إذ لق اشرتصـا القؼقـ 

هـ(: 661لػاتْت مصالح كثقرة لقجقد مػاسد محتؿؾة، قال العز بـ طبد السالم )ت

رع القؼقـ يف العبادات والؿعامالت وسائر التصرفات، لػاتْت " مصالح لق اطترب الشَّ

كثقرة خقًفا مـ وققع مػاسد يسقرة، بؾ: يف بعض الؿصالح ما لق ُبـل طؾك القؼقـ 

 .(1)"لفؾؽ العباد، وفسدْت البالد

ـ مؿا يدرك طـد إقامة العؿؾ الظـل أن الجفد الؿبذول فقف أكبر مـ العؿؾ  5

فقجب طؾك العامؾقـ مضاطػة جفدهؿ يف إطؿال التل يـازطفا الـجاح  الؿتقؼَّـ:

الػشؾ، بخالف إطؿال التل مصالحفا ضاهرة لقؼقـقَّتِفا، فال تحتاج لؽؿال و

التخطقط وإن احتاجت ٕصؾف، والجفد والؿال الؿبذوٓن فقف أقؾ، ومـ هـا 

وجب التخطقط السؾقؿ، والتلين يف العؿؾ الَخْقري الذي مصالحف مظـقكة، بنقامة 

بدقة، وتحديد أكقاطفا  الخطط الؽامؾة لؾعؿؾ الَخْقري، ورسؿ أهداف العؿؾ

ودرجاهتا، ٕكَّـا دخؾـا فقف طؾك ضـ بجدوى مصالحف، ويجب استـػار الطاقات 

البشرية الؿتخصصة الباذلة، الؼادرة طؾك إكجاح هذا العؿؾ ِوْفَؼ أهداف العؿؾ: 

، ومـ ضؿـ (2)حػًظا لؿصالحف وتجازًوا لؾعؼبات والؿػاسد التل تؼُػ يف صريؼف

: إول: وهق الَؼْبؾِل، وُيسؿك (3)اية بتؼقيؿ العؿؾ الثالثلالتخطقط الـاجح العـ

                                                 

 (.411شجرة الؿعارف )ص (1)

ولل لألبحاث والدراسات  (2) ، وهق مركز بحقث "مداد"مـ الؿراكز الؿؿقزة: الؿركز الدُّ

ودراسات غقر ربحل إلثراء العؿؾ الخقري بالبحقث والؿعؾقمات التل تدطؿ بـاء الؼرار 

الخقري طؾك أسس طؾؿقة واحرتافقة يف إصار مـ الشراكة الدائؿة.يؿؽـ التقاصؾ معفؿ 

 http://www.medadcenter.com/pagesAbout :طؾك الرابط

أثر طؿؾقات التؼقيؿ يف تحسقـ تعَؾؿ الطؾبة، لخقلة لطػل، مشرفة "اكظر: مؼال بعـقان:  (3)

 ،م5/4/2112تربقية، صحقػة الرأي إردكقة، تاريخ الـشر: إحد، 

 http://alrai.com/article/506017.html  
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لِل، ويؽقن قبؾ البِدء بالعؿؾ، ويساطد كثقًرا برسؿ ُخطَّة  التشخقصل، أو إَوَّ

 العؿؾ، وتصقر حجؿ العقائؼ الؿقجقدة يف العؿؾ. 

التؽقيـل، أو ُيسؿك البـائل، أو إثـائل، وُيساهؿ مساهؿة كبقرة يف  والثاين:

قف العؿؾ أثـاء التـػقذ، والتحؼؼ مـ السقر الصحقح يف تحؼقؼ إهداف التل تقج

 ُرسؿْت لؾعؿؾ، وآصؿئـان لجدوى العؿؾ الَخْقري.

وهق التؼقيؿ الـفائل، أو الختامل لؾعؿؾ الَخْقري، والـظر يف كتائجف،  والثالث: 

لؾعؿؾ بعد العؿؾ، وُيعطك طادة فقف درجة ُمحددة ِوْفَؼ إهداف الؿرسقمة 

 فقفا، أو التققػ طـفا، 
ِّ
ا باْلُؿضل الَخْقري: ففل مِعقار مصالح العؿؾ الَخْقري إمَّ

 وآكصراف إلك غقرها.

ـُ مـفا، 6  ـَ ققُة الحاجِة: فبعض إطؿال الَخْقرية كتقؼ  ـ ربؿا كازطْت القؼق

ولؽـ الحاجَة لفا أقُؾ، وبعض إطؿال الَخْقرية كظـفا دون يؼقـ، لؽـ الحاجة 

أققى، ومصؾحتفا أوسع وأشؿؾ: كالبِـَاء الػؽري والعؾؿل والؿفاري يف التؼـقات 

اْلُؿعاِصرة، فال ترتؼل لؾقؼقـقة ففل يف حقز الظَّـقة، ولؽـ لفا أهؿقة ُكربى قد تؽقن 

أكرب مـ الؿصالح الؿتقؼـة الؼريبة، كؿا سبؼت اإلشارة إلقف: ففـا مـازطة بقـ القؼقـقة 

يف بعض الؿساجد التل تؽقن يف الداخؾ، والؿساجد التل  وِطظؿ الؿصؾحة، وكؿا

ـة، ولؽـ  تؽقن يف الخارج: فؿساجد الداخؾ أمامؽ وتراها صباح مساء ففل ُمتقؼَّ

الحاجة إلقفا أقؾ لؽثرة الؿساجد يف إحقاء وتؼارهبا، حتك ربؿا ضرَّ بعضفا بعًضا، 

قجد فقفا مسجٌد أو وبعض مساجد الخارج الحاجة ققية: إذ كجد قرى كامؾة ٓ يُ 

تقجد بعض الؿساجد مـ الصػقح أو الخشب ٓ َتؼل مـ شؿس وٓ ريح وٓ 

مطر، ولؽـ قد يؽقن تحؼؼ الؿصؾحة فقفا أقؾ: لؽقكـا بعقديـ طـفا ٓ كرطاها وٓ 

 ُكَتابعفا، وهؽذا بؼقة إطؿال.

ؾ  أحًدا ومثؾف زكاة الؿال، أو زكاة الػطر، أو الصدقة، أو إضحقة: طـدما ُكقكِّ
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َا ققامف بنيصالفا لؾؿحتاج،  يتقٓها لؽقكف أطرف بلهؾ الحاجة: ففذا يغؾب طؾك ضـِـّ

ـ مـ إيصالفا،  وخصقًصا البعقد الذي ٓ تعرفف، و أقامفا إلكسان بـػسف، فُؿتقؼَّ

ولؽـ الحاجة أقؾ، فػل مثؾ هذه التعارضات بقـ القؼقـ وضعػ الحاجة 

ة والؿصؾحة، ُيحتاج إلك مقازكة وكظر: والؿصؾحة، وبقـ غؾبة الظـ وققة الحاج

َم القؼقـ:  ُسئؾ الشافعل طـ زكاة "فإصؾ أكف متك تعارض القؼقـ وغؾبة الظـ ُقدِّ

الػطر فؼال: تؾقفا أكت بقديؽ أحبُّ إلل مـ أن تطرحفا مـ قبؾ: أكؽ طؾك يؼقـ إذا 

فا  .(1)"أططقتفا بـػسؽ، وأكت إذا صرحتفا لؿ تتقؼـ أهنا ُوضعْت يف حؼِّ

ِـّ مع ققة   ولؽـ إذا ُأضقػت ققة الحاجة والؿصؾحة: فـرجح غؾبَة الظ

الحاجة، طؾك القؼقـ مع ضعػ الحاجة: ٕنَّ الحاجة هل أصؾ الؿصؾحة الذي 

ا القؼقـ وغؾبة الظـ: فالؿؼصقد مـ الؿػاضؾة بقـفؿا حصقل  ُأققؿ العؿؾ ٕجؾف، أمَّ

ؼة وُشفد لف بذلؽ، وأتك بؿا العؿؾ، وققامف ووققطف يف مققعف: فؿتك كان القكقؾ ثِ 

ُيثبت بؼقامف بالعؿؾ: يؽقن اإلكسان أدَّى ما طؾقف ويطؿئـ طؾك طؿؾف الَخْقري أكف قد 

 وصؾ إلك أهؾ الحاجة.

طؾك أكف ُيـبَّف هـا بتؼؾقؾ القسطاء والقكالء بقـ صاحب العؿؾ الَخْقري وبقـ 

َػ وصقل العؿؾ صاحب الحاجة إلقف: فُؽؾَّؿا كثر القسطاء والقكالء: ُأْضعِ 

الَخْقري ٕصحابف، حتك يـتؼؾ مـ الظـ إلك الشؽ، أو أقؾ مـ ذلؽ، فالذي ُيؼقيِّ 

َـّ إلك غؾبة الظـ أو قريبًا مـ القؼقـ: تؼؾقُؾ القكالء كل يسفؾ الـظر والؿتابعة  الظ

 والؿحاسبة.

                                                 

 (.2/75إم ) (1)
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  :)ِٗرٙ الداٟي ُوكدًَّ عمٜ املؤقَّت )الدٔاً ٔالتأقٗت  خاوّصا: العىُن اخَل

ـ مـ معايقر مرجحات العؿؾ الَخْقري: البؼاء والدوام: فلي مصؾحة كاكت  1 

تة الؿـؼطعة، ولفذا كان أحبُّ إطؿال  أبؼك وأدوم ففل أولك مـ الؿصالح الؿمقَّ

إلك اهلل سبحاكف وتعالل الدائؿ، لؿا فقف مـ استؿرار ضفقر الَخْقر وبؼاؤه: فنكف 

  لؿا ُسئؾ طـ أحب إطؿال إلك اهلل  :أدومف وإن »قال

 .(1)«قؾ

ريعة: التل إصؾ فقفا البؼاء  وتعؾقؾ هذا ضاهر: ٓتػاقف مع أصؾ مصالح الشَّ

ريعة ففل  والدوام إلك يقم الؼقامة، وكؾ مصؾحة تػرطْت طـ أصؾ مصؾحة الشَّ

م طؾك الؼؾقؾ الؿـؼطِع،  آخذة بحؽؿفا مؾتزمة معـاها: فؼؾقؾ طؿؾ الَخقْر الدائؿ ُمؼدَّ

طؾك الؽثقر الؿـؼطع: فؽقػ بالؽثقر الدائؿ؟ ٕكـا لق كظركا يف مصؾحة  بؾ: ومؼدم

ًرا بالَخْقر  الدائؿ فؿعـاه بؼاء الَخْقر، واستؿراره طؾك الزمـ: لقؽقن شعاًرا ثابًتا مذكِّ

وأهؾف، وبالؿصالح التل يرطاها وُيؼقؿفا طؾك تعاقب الزمان، وهذا الَخْقر يؿتد 

امف وطدم اكؼطاطف: فالدوام سبب لؾؽثرة: ٕكف ويتعدى إلك جفات كثقرة بسبب دو

ُيمثر بالغقر فقؼؾده ويؼتدي بف: فقتؽاثر الَخْقر فالدوام أصٌؾ لؾؽثرة والربكة، وقد 

يتؽاثر بـػسف ويتزايد ويتضاطػ أضعاًفا كثقرة، إذا كان قاباًل لؾؽثرة بسبب الدوام، 

ـ الؿدارس أو وكؿ مـ جؿعقات بدأت يف جفة أو مديـة مـ الؿدن أو مدرسة م

أسرة مـ إُسر، ُثؿَّ بسبب كجاحفؿ واستؿرارهؿ تلثَر هبؿ غقرهؿ واكتشرْت هذه 

الجؿعقات إلك غقرهؿ بسرطة، وكؿ مـ أوقاف صغقرة بؼقْت وامتدْت واستؿرْت 

وتؽاثرْت حتك أصبحْت طقائدها ُتؼدر بالؿاليقـ، وتؼقم طؾك مصالح كثقرة 

، صابَر طؾقفا أهُؾفا، مـ ُدورس طؾؿ أو وواسعة، وكؿ مـ أطؿال َخْقرية صغقرة

                                                 

 .طائشة ( مـ حديث 782صحقح مسؾؿ ) (1)
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ة قاصبة.  دطقة أو مربات أو مصحات ُثؿَّ اتسعْت، واكتشرت، وطؿَّ كػعفا إمَّ

ْت  2 ـ كؾؿا امتدْت الؿصؾحة طؾك الزمان: كاكت أضفَر كػًعا وأتؿَّ ثؿرة، وأمدَّ

ـافع الـَّاس بحاجاهتؿ، والؿتلمؾ يف الخؾؼ يجدهؿ يسعقن سعًقا حثقًثا لحصقل الؿ

الدائؿة غقر الؿـؼطعة: ففل أطظؿ ُمرتجاهؿ وأققى ُمـاهؿ، قال الراغب إصػفاين 

وكؾ ما كػعف، وجؿالف، ولذُتف أصقل مدة، وأطؿُّ فائدة، ففق أفضؾ، "هـ(: 512)

ومـ ضقَّع أكػَس الؿؼتـقات مع التَّؿؽـ مـ تحصقؾف ففق دينُّ الفؿة، راٍض بخسقس 

يغضْب، ولؿ يحتج يف حػظف إلك أطقان، وكان  الحال، وأشرففا ما إذا حصؾ لؿ

كافًعا طاجاًل وآجاًل، وُمطؾًؼا يف كؾ حال، وكؾ زمان، وكؾ مؽان، وذلؽ هق 

 .(1)"الػضائؾ الـػسقة، وٓ سقؿا العؼؾ والعؾؿ

ومـ هـا جاءت فضائؾ العؾؿ والجفاد يف سبقؾ اهلل، ففؿا أبؼك الؿصالح 

ة مـ بؼاء  يـ إلك الققم، بؾ: إلك يقم الؼقامة: فعائد وأدومفؿا، وكؾ ما يف إمَّ الدِّ

ا"هـ(: 712إلك هذيـ إصؾقـ الؽبقريـ، قال ابـ دققؼ العقد )ت الجفاد يف  "وأمَّ

يـ طظقؿة، والؼقاس يؼتضل أكف أفضؾ مـ سائر "سبقؾ اهلل تعالك  فؿرتبتف يف الدِّ

قد لـػسف، إطؿال التل هل وسائؾ: فنن العبادات طؾك قسؿقـ: مـفا ما هق مؼص

ؾ إلقف:  ومـفا ما هق وسقؾة إلك غقره، وفضقؾة القسقؾة بحسب فضقؾة الؿتقسَّ

ؾ إلقف َتْعُظؿ فضقؾة القسقؾة، ولؿا كان الجفاد يف سبقؾ  فحقث َتْعُظؿ فضقؾة الؿتقسَّ

اهلل وسقؾة إلك إطالن اإليؿان وكشره، وإخؿال الؽػر ودحضف كاكت فضقؾة الجفاد 

 .(2)"أطؾؿبحسب فضقؾة ذلؽ، واهلل 

َّٓ أن إصؾ العؾؿ: ٕكف أبؼك وأدوم مـ الجفاد،  ومع هذه الؿـزلة لؾجفاد: إ

                                                 

 (.118الذريعة إلك مؽارم الشريعة )ص (1)

 (.1/164إحؽام إحؽام ) (2)



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  268  

 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

اص )ت فنن ثبات "هـ(: 371وطؾقف ُيبـك: فالجفاد فرع طـ العؾؿ، قال الجصَّ

 . (1)"الجفاد بثبات العؾؿ، وإكف فرع لف، ومبـل طؾقف

الؿطؾؼ هق ما يشؿؾ ـ الدوام والبؼاء يؽقكان إضافقان كؿا يؽقكان ُمطؾؼان: ف 3

ا اإلضايف ففق ما  فرتة زمـقة كامؾة: كعؿر اإلكسان أو جقؾ أو أجقال متعاقبة، أمَّ

يشؿؾ فرتة زمـقة قصقرة، لؽـف يؽقن أدَوم وأبؼك بالـظر إلك غقره: فؽؾ جفة لفا 

دوام وبؼاء بحسبفا: فالؿصؾحة التل تدوُم شفًرا أكػع مـ الؿصؾحة تدوم كِصَػف، 

الشفر كافًعا ومتحصاًل لؾؿصالح، والؿصؾحة التل تدوم َسـَة أكػع  فقؿا يؽقن فقف

ـَة كافعة محصؾة  مـ الؿصؾحة التل تدوم أقؾ مـ ذلؽ، فقؿا تؽقن فقف السَّ

 لؾؿصالح، وهؽذا كؾ مصؾحة يـظر فقفا لؾدوام والبؼاء بحسبفا. 

وام إٓ أنَّ الؿتصديـ لؾعؿؾ الَخْقري قد يغقُب طـ بعضفؿ كظرُة الثبات والد

لألطؿال الَخْقرية: ٕنَّ هذا يحتاج إلك تخطقط وتلٍن ودراسات، ورؤية مستؼبؾقة 

َتستشرف قادم اإليام وقابؾ الزمـ، بِـَاء طؾك ماضقفا وحاضرها، وهذا أصعب 

وأصقل مـ بعض إطؿال ذات الثؿرة الؼريبة السريعة، وإخالء العؿؾ الَخْقري طـ 

 رية ويققػفا.هذا الِػْؼف ُيضعُػ إطؿال الَخقْ 

  رطل الؿستؿر فرتة زمـقة صقيؾة أدوم وأبؼك فؿثاًل مصالح بثِّ العؾؿ الشَّ

مـ مجرد القطظ السريع الذي ُيـسك: فنقامة الؽؾقات والؿعاهد وإكاديؿقات 

ودور العؾؿ الؿتخصصة والدروس الطقيؾة لؿـاهج ومؼررات متؽامؾة، التل تبثُّ 

كل لؾؼؾقب، والػاتح لألبصار والبصائر طؾك العؾؿ الباين والؿـضج لؾعؼقل والؿز

رطقة والؽقكقة: َأْولك مـ الدروس الؼصقرة  الحؼائؼ والؿاهقات يف أكؿاط العؾؿ الشَّ

والؿحاضرات الؿجتزأة، أو الؿقاطظ العابرة، والعؾؿ طؿقًما أدوم مـ الؿال 

                                                 

 (.3/175أحؽام الؼرءان ) (1)
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 ه(:512وأرسخ: فؿصالح الِعؾؿ أققى مـ مصالح الؿال، قال الراغب إصػفاين)

وقد ذكركا أن حاجة اإلكسان إلك العؾؿ أكثر مـ حاجتف إلك الؿال: ٕنَّ العؾؿ كافع "

ٓ محالة، وكػعف دائؿ يف الدكقا وأخرة، والؿال قد يـػع وقد يضر، وإذا كػع فـػعف 

ُمـؼطع، فؿـ استػاد طؾًؿا ُثؿَّ ضقعف، أو تؿؽـ مـ استػادتف فلهؿؾف: فؼد خسر 

 .(1)"ُخسراًكا مبقـًا

 الح الؽتابة والتللقػ أبؼك وأدوم مـ مصالح ُمشاففة العؾؿ، ولـا أن ومص

ـَّة الـَّبقية بالؽتابة طؾك تطاول  كتصقَر كقػ حػظ اهلل سبحاكف الؼرآن الؽريؿ والسُّ

إزمان ومؽر الؾقؾ والـفار: ٕنَّ مصؾحة الؽتابة والتدويـ ثابتة باققة، فؿصؾحة 

ـ أهؾ العؾؿ آستـاد إلقفا يف حػظ ُأُصقل الدوام ألفؿْت الصحابة، ومـ بعدهؿ م

ريعة. يـ وكؾقات الشَّ  الدِّ

رأيُت مـ الرأي الؼقيؿ: أن كػع التصاكقػ " هـ(:597قال ابـ الجقزي )ت 

أكثر مـ كػع التعؾقؿ بالؿشاففة: ٕين أشافف يف طؿري طدًدا مـ الؿتعؾؿقـ، وأشافف 

: أن اكتػاع الـَّاس بتصاكقػ بتصـقػل َخؾًؼا ٓ تحصك ما خؾؼقا بعد، ودلقؾ هذا

الؿتؼدمقـ أكثر مـ اكتػاطفؿ بؿا يستػقدوكف مـ مشايخفؿ: فقـبغل لؾعالِِؿ أن يتقفَر 

َؼ لؾتصـقػ الؿػقد: فنكَّف لقس كؾ مـ صـَّػ صـَّػ، ولقس  طؾك التصاكقػ إن ُوفِّ

طؾقفا مـ شاء  الؿؼصقد جؿع شلء كقػ كان، وإكؿا هل أسرار ُيطؾُِع اهلل 

َق، أو يرتب ما ُشتَِّت، أو َيشرُح ما ُأهؿؾ، مـ طبا ُؼف لؽشػفا، فقجؿع ما فرَّ ده، ويقفِّ

 .(2)"هذا هق التَّصـقػ الؿػقد

  ومصالح بِـَاء إوقاف طؾك جفات الَخْقر أبؼك وأدوم مـ مصالح

                                                 

 (.141الذريعة إلك مؽارم الشريعة )ص (1)

 (.242صقد الخاصر)ص (2)
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هـ(: 794التربطات الؿؼطقطة لبؼاء إمقال سـقات متطاولة، قال الزركشل )ت

رب تتػاوت: فالُؼربة يف الفبة أتؿ مـفا يف الؼرض، ويف الققػ واطؾْؿ أن مراتب الؼُ "

، ولـا أن كعترب ببعض إوقاف التل (1)"أتؿ مـفا يف الفبة: ٕنَّ كػعف دائؿ يتؽرر

الذي ورد اسؿف  ڤففذا وقػ طثؿان  بؼقت طشرات، بؾ: أحقاًكا مئات السـقـ:

( 11.537.929 يف أسؿاء الؿمسسقـ يف جبؾ طؿر بؿؽة )بؿبؾغ طقـل يؿثؾ:

ريـال: يبقـ لـا ِطظؿ حػظفا لألمقال وإبؼائفا طؾقفا، وقد درس باحث أمريؽل 

حال أكثر إُسر إمريؽقة ثراء مـذ تلسسْت أمريؽا وماذا آل إلقف حال القرثة بعد 

سـقات صقيؾة، فقجد أن طائؾة الثري إمريؽل )روك فؾر( هل القحقدة مـ بقـ 

ل احتػظ أبـاؤها وبـاهتا بثرائفؿ بعد وفاة طؿقد إُسرة بؿائة قدماء العقائؾ الثرية الت

سـة، والسبب أكف: مـعفؿ مـ بقع ُأُصقل التَِّركة وأوصك بتقزيع العائد طؾقفؿ، 

 .(2)وجزء مـف لؾؿشاريع الَخْقرية

  ومصالح التعؾقؿ يف الصغار والـاهبقـ أولك مـ الؽبار، وضعقػل الػفؿ

غر "هـ(: 763مة، قال ابـ مػؾح )توالعؼؾ: ٕكف يدوم ويبؼك لأل والعؾؿ يف الصِّ

أثبُت: فقـبغل آطتـاء بصغار الطؾبة، ٓ سقؿا إذكقاء الؿتقؼظقـ الحريصقـ طؾك 

أخذ العؾؿ، فال يـبغل أن يجعؾ طؾك ذلؽ صغرهؿ، أو فؼرهؿ، وضعػفؿ: ماكًعا 

 .(3)"مـ مراطاهتؿ، وآطتـاء هبؿ

 عؾؿ وإكاصتفا بػروطفا: أبؼك وأثبُت مـ ومصالح بِـَاء إُُصقل طـد الؿت

ط العؾؿاء هذا إمر يف  مجرد إلؼاء الػروع ُمرسؾة خالقة طـ إصقل، وقد بَسَّ

                                                 

 (.3/62الؿـثقر) (1)

، العدد: اكظر: الققػ والحضارة اإلسالمقة، مؼال يف مجؾة البقان د.طبد الرحؿـ الجريقي (2)

 م.2113يقلقق  -هــ، يقكقق 1434شعبان  312

رطقة) (3)  (.1/225أداب الشَّ
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ـِ بإُُصقل بالجفؾ والضعػ يف طؾؿف ، (1) التعؾؿ وزادوا فقف، وكعتقا مـ لؿ َيعت

فارها هـ( بنيضاح هذا إصؾ يف التَّعؾؿ والتعؾقؿ: لؼقة إض684وأصال الؼرايف )ت

رطقة يف ذلؽ: فؼال:  والؼسؿ الثاين: ققاطد كؾقة "الؿعاين والؿصالح والؿؼاصد الشَّ

رع وُحؽؿف، لؽؾ  فؼفقة جؾقؾة، كثقرة العدد، طظقؿة الؿَدِد، مشتؿؾة طؾك أسرار الشَّ

ريعة ما ٓ ُيحصك، ولؿ يذكر مـفا شلء يف ُأُصقل الِػْؼف،  قاطدة مـ الػروع يف الشَّ

رة إلقف هـالؽ طؾك سبقؾ اإلجؿال، فبؼل تػصقؾف لؿ يتحصؾ، وإن اتػؼْت اإلشا

وهذه الؼقاطد مفؿة يف الِػْؼف طظقؿة الـػع، وبؼدر اإلحاصة هبا يعظؿ قدر الػؼقف، 

ويشُرف ويظفر روكؼ الِػْؼف، ويعرف وتتضح مـاهج الػتاوى وتؽشػ، فقفا تـافَس 

قصب السبؼ مـ فقفا  العؾؿاء وتػاضَؾ الػضالء، وبرَز الؼارح طؾك الجذع، وحاز

برع، ومـ جعؾ يخرج الػروع بالؿـاسبات الجزئقة دون الؼقاطد الؽؾقة: تـاقضت 

طؾقف الػروع، واختؾػْت، وتزلزلْت خقاصره فقفا واضطربْت، وضاقت كػسف لذلؽ 

وقـطْت، واحتاج إلك حػظ الجزئقات التل ٓ تتـاهك، واكتفك العؿر ولؿ تؼض 

الِػْؼف بؼقاطده استغـك طـ حػظ أكثر الجزئقات كػسف مـ صؾب مـاها، ومـ ضبط 

ٓكدراجفا يف الؽؾقات، واتحد طـده ما تـاقض طـد غقره وتـاسب، وأجاب 

الشاسع البعقد، وتؼارب وحصؾ صؾبتف يف أقرب إزمان، واكشرح صدره لؿا 

أشرق فقف مـ البقان: فبقـ الؿؼامقـ شلو بعقد، وبقـ الؿـزلتقـ تػاوت شديد، وقد 

                                                 

وٓ يعتد بخالف مـ "(: 296/ 3) "الػصقل يف إصقل"هــ( يف 371قال الجصاص)ت (1)

ٓ يعرف ُأُصقل الشريعة، ولؿ يرتض بطرق الؿؼايقس ووجقه اجتفاد الرأي...: ٕن همٓء 

ديث، وٓ معرفة لفؿ بقجقه الـظر، ورد الػروع والحقادث إلك إكؿا كتبقا شقًئا مـ الح

إصقل، ففؿ بؿـزلة العامل الذي ٓ يعتد بخالفف، لجفؾف ببـاء الحقادث طؾك أصقلفا مـ 

(، الربهان 2/187. واكظر يف تعظقؿ معرفة إصقل:جامع بقان العؾؿ وفضؾف)"الـصقص

إحؽام ٓبـ دققؼ (، إحؽام 2/112(، بداية الؿجتفد)2/596لؾجقيـل)

 (.1/598(، مؼاصد العبادات وأثرها الِػْؼفل)1/258العقد)
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اهلل تعالك بػضؾف أْن وضعُت يف أثـاء كتاب الذَخْقرة مـ هذه الؼقاطد شقًئا  ألفؿـل

 .(1)"كثقًرا

  ومصالح بِـَاء صرائؼ التػؽقر الصحقحة، ومـاهج البحث العؾؿل، ومعرفة

مصادر العؾؿ والؿعرفة، وكقػقة التعامؾ معفا: أبؼك وأدوم، مـ مجرد التؾؼقـ 

ة والحػظ الؿجرد الخالل طـ الػفؿ والؿع رفة، وهذه هل التل تعقد طؾك إمَّ

بالتػؽقر الصحقح الذي يبؼك ويدوم لفا، ويحػظ لفا تػققفا وققهتا العؼؾقة 

معظؿ دول العالؿ تعقش طؾك ثروات "وآقتصادية واإلكتاجقة، يؼقل مػؽر ياباين: 

ا كحـ يف القابان فـعقش طؾك ثروة  تؼع تحت أقدامفا، وتـضب بؿرور الزمـ، أمَّ

، ويؼصد الػؽر الؿـتج الذي ٓ (2)"جؾـا، تزداد وتعطل بؼدر ما كلخذ مـفافقق أر

 يتققػ، وٓ يـضب، بخالف الؿقارد الطبقعقة ففل كاضبة مفؿا كثرت.

  وإكساب الؿفارات لؾؿحتاج والػؼقر، كؿفارات التجارة، والبحث طـ

حة: الرزق، وُصرق تصريػ إمقال، وكقػقة إدارة الؿال وتقزيعف بُطرقف الصحق

أدوم وأبؼك مـ مجرد إططاء الؿحتاج بعض إمقال، وهق ٓ يعرف كقػ يتصرف 

فقفا وٓ يػؼف تدبقرها، وأكرب مشؽؾة الػؼراء لقست قِؾة الؿال، وإكؿا ضعػ إدارة 

مشؽؾة إغـقاء أهنؿ يعقشقن طقشة الػؼراء، "الؿال وُحسـ التصرف فقفا: لذا ققؾ: 

: يعـل أهنؿ يـػؼقن الـػؼة بسرطة "إغـقاءومشؽؾة الػؼراء أهنؿ يعقشقن طقشة 

 وكلن الؿال وفقر لديفؿ، وقد شاهدُت هذا وشاهد غقري.

  ومـ هـا جاء تعؾقؿف  لألكصاري الذي جاء يسلل الـبل

  فؼال لف : ًٓ ا يف بقتؽ شلء؟»: ما قال: بؾك،  «أمَّ

                                                 

 (.1/3الػروق لؾؼرايف) (1)

(، أ.د.طبد القاحد الؽبقسل، جامعة إكبار، مركز 19االتػؽقر السريع أم الؿتلمؾ)ص (2)

 ديبقكق لتعؾقؿ التػؽقر. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ري
ْ
ٍ
َ
مِ اخل

َ
ً
َ
حخِ يف انؼ

َ
ه
ْ
ظ
َ
 ادل
 
رارت

َ
 ي

  273  

: «ـل بفؿاائت»ِحْؾس كؾبس بعضف، وكبسط بعضف، وَقْعب كشرب فقف مـ الؿاء. قال: 

، قال: رجؾ أكا «مـ يشترى هذيـ»بقده، وقال:  فلتاه هبؿا فلخذهؿا رسقل اهلل 

مرتقـ أو ثالًثا، قال رجؾ: أكا  «مـ يزيد طؾك درهؿ؟»آخذهؿا بدرهؿ، قال: 

آخذهؿا بدرهؿقـ، فلططاهؿا إياه، وأخذ الدرهؿقـ، وأططاهؿا إكصاري، وقال: 

: فلتاه بف «هؾؽ، واشتر بأخر َقُدوما فلتـل بفاشتر بلحدهؿا صعاًما فاكبذه إلك أ»

اذهب فاحتطب، وبع، وٓ أريـؽ »طقًدا بقده، ُثؿَّ قال لف:  فشدَّ فقف رسقل اهلل 

، فذهب الرجؾ يحتطب، ويبقع، فجاء وقد أصاب طشرة دراهؿ: «خؿسة طشر يقًما

لؽ مـ أن  هذا َخْقر»: فاشرتى ببعضفا ثقًبا، وببعضفا صعاًما، فؼال رسقل اهلل 

َّٓ لثالثة: لذي فؼر  تجئ الؿسللة كؽتة يف وجفؽ يقم الؼقامة: إن الؿسللة ٓ تصؾح إ

 .(1)«ُمدقِع، أو لذي ُغرٍم ُمْػظِع، أو لذي دم مقجع

  وإقامة العؿؾ الَخْقري الؿمسسل الجؿاطل أبؼك وأْدَوم وأثبُت مـ

عؿؾ، وهذا أحُد معاين إطؿال الَخْقرية الػردية التل تـتفل بتققػ أفرادها طـ ال

ك الققم:  ريعة بالجؿاطة والشقرى: ٕهنؿا ركائز العؿؾ الجؿاطل، الؿَسؿَّ أمر الشَّ

الذي تدوم مصالحف طؾك ُأُسس وأصقل ققية، تؿدها بالػؽر  "العؿؾ الؿمسسل"

الجؿعل الؿعتؿد طؾك التخطقط الؿستؼبؾل الؼائؿ طؾك تقزيع الؿفام كؾ حسب 

ـ  Robert Leaver واإلكتاجقة، يؼقل الخبقر لتـظقؿلتخصصف، ُثؿَّ الؿحاسبة 

ْؾطة ققة ٓ هنائقة تستؿر "وجؿقع خرباء آقتصاد العائؾل يقافؼف الرأي ـ:  إن السُّ

: ولذلؽ إذا كجحـا يف "وتتجدد، إذا تـازلت لؽ طـ بعضفا، يـشل فجلة الؿزيد مـفا

ؾطة فنكـا بالطبع كستطقع تحؼقؼ الؿزي د مـ اإلكجازات، إن خؾؼ الؿزيد مـ السُّ

                                                 

(، ســ 2198ـ ماجف)(، ســ ب1643(، ســ أبل داود)3/114مسـد أحؿد مختصًرا) (1)

(، واروده الضقاء يف 4518( وحسـف، ســ الـسائل)1218الرتمذي مختصًرا)

 (، وضعػف إلباين يف ضعقػ ابـ ماجف، وضعقػ أبل داود. 2264الؿختارة)
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أغؾب الشركات العائؾقة قد حؼؼْت كجاحفا كتقجة ٓرتباصفا بلسؿاء ممسسقفا، وما 

تقافر لفؿ مـ قدرات وصػات شخصقة ققادية قد ٓ تتقافر لؾقرثة، مؿا يمدي الك 

تدهقر الشركة وفشؾفا، وإن ارتباط اإلدارة بإفراد يعترب مـ أكرب الؿعققات أمام 

 .(1)ِت ارتؼاء الؿمسسا

وكؾ الشركات الشخصقة الؽربى التل تدير العالؿ الققم، سر بؼائفا أهنا  

تحقلت إلك طؿؾ ممسسل متؽامؾ: إذ لق استؿرت طؾك فرديتفا ٓكتفت باكتفاء 

 . "العؿؾ الجؿاطل يؼسؿ الؿفؿة، ويضاطػ الـجاح"ممسسقفا، وكؿا ققؾ: 

 لَخْقرية الؿؼصقدة وإقامة البِـَاء إخالقل يف إمؿ مـ أهؿ إطؿال ا

م طؾك بِـَاء  بالدوام والبؼاء: ٕنَّ بف دوام ُأُصقل الؿصالح وبِـَاء أركاهنا، وهق ُمؼدَّ

آحاد العؾؿ الؿػرد الخالل طـ الؼقؿ والؿبادئ: إذ العؾؿ بال ُخؾؼ َوَباٌل وَضقَاع وتِقف 

: فلشرُف هذه الصـاطات إربع بعد الـبقة"هـ(: 515وغقاية، قال الغزالل )ت

إفادة العؾؿ، وهتذيب كػقس الـَّاس طـ إخالق الؿذمقمة الؿفؾِؽة، وإرشادهؿ 

 .(2)"إلك إخالق الؿحؿقدة الؿسِعدة، وهق الؿراد بالتعؾقؿ

ة متقـة إخالق ققية الؼقؿ، رفقعة الؿبادئ، طالقة الـػس   فؽؾؿا كاكت إمَّ

تدع إطداء طـفا والفؿؿ: هاَب أحٌد أن يطل حقاضفا أو ُيدكس محارمفا، وار

ة وطـ ضروراهتا  وخافقها وهابقا جـاهبا: فالؿدافعة طـ إخالق مدافعة طـ إمَّ

وحػظ وصقن لضروراهتا بؽؾ جفاهتا وأصقلفا وفروطفا، وهل الؿبِؼَقة طؾك َهقبة 

                                                 

أسباب ضرورات التحقل تتزايد وتضغط طؾك "ما سبؼ مـ مؼال يف جريدة الؼبس بعـقان:  (1)

سبًبا  13ديدة يف التحقل مـ شركات طائؾقة إلك مساهؿة، البزكس العائؾل. ترصد مقجة ج

وجقًفا دفعت شركات طائؾقة كقيتقة إلك تقسعة ققاطد مساهؿقفا وإدراج أسفؿفا يف 

 م. 2116فرباير 21، الؽاتبة:صػاء الؿطري، الؼبس، "البقرصة

يـ) (2)  (. 1/13إحقاء طؾقم الدِّ
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ة الدافعة طـ الطغقان والجربوت والظؾؿ يف إرض، يؼقل ابـ الؼقؿ  إمَّ

ـْ طَؾْت ه"هـ(: 751)ت ُتف، وخشعْت كػسف، اتصَػ بؽؾ ُخؾؼ جؿقؾ، ومـ فَؿ ؿَّ

لـػقس ا"، إلك أن يؼقل: (1)"دكْت هؿُتف، وصغْت كػُسف، اتصَػ بؽؾ ُخؾؼ رذيؾ

َّٓ بلطالها، وأفضؾفا، وأحؿدها طاقبة، والـػقس  الشريػة ٓ ترضك مـ إشقاء إ

ر: فالـػقس الدكقئة تحقم حقل الدكاءات، وتؼُع طؾقفا كؿا يؼع الذباُب طؾك إقذا

العؾقَّة ٓ ترضك بالظُّؾؿ، وٓ بالػقاحش، وٓ بالسرقة وٓ بالخقاكة: ٕهنا أكرُب مـ 

، والـػقس اْلَؿِفقـة الحؼقرة الخسقسة بالضد مـ ذلؽ  .(2)"ذلؽ وأجؾُّ

   :)َِّٛٗرٙ الهجري ُوكدًَّ عمٜ الكمٗن )الهجرٚ ٔالٔكم  شادّشا: العىُن اخَل

مة طؾك الؿصالح الؼؾقؾة طـد التساوي بقـفا يف ـ الؿصالح الؽثقرة مؼدَّ  1

كقطفا، والؿؼصقد بالؿصالح الؽثقرة: كؾ مصؾحة كػعفا يعؿ أفراد يصعب 

حصرهؿ، بقـؿا الؿصؾحة الؼؾقؾة: هل الؿصؾحة الؿمثرة بلفراد يسفؾ حصرهؿ، 

قن والِؼؾَّة والؽثرة مسللة كسبقف فؼد يؽقن كثقًرا بالـسبة إلك ما هق أقؾ مـف، وقد يؽ

 قؾقاًل بالـسبة إلك ما هق أكثر مـف.

التؼسقؿ الثاين لؾؿصالح: وذلؽ " هـ(:1393قال الطاهر بـ طاشقر )ت 

ة، أو جؿاطتفا أو أفرادها: فتـؼسؿ هبذا آطتبار إلك كؾقة  باطتبار تعؾؼفا بعؿقم إمَّ

ة طقًدا  وجزئقة، وُيراد بالؽؾقة يف اصطالحفؿ: ما كان طائًدا طؾك طؿقم إمَّ

ة أو ُقطر، وبالجزئقة ما طدا  ُمتؿاثاًل، وما كان طائًدا طؾك جؿاطة طظقؿة مـ إمَّ

والؿصؾحة الجزئقة الخاصة: هل مصؾحة الػرد، أو إفراد الؼؾقؾة، وهل  ذلؽ...

 .(3)"أكقاع ومراتب

                                                 

 (.144الػقائد)ص (1)

 (.177الػقائد)ص (2)

 (.3/253اصد الشريعة اإلسالمقة)مؼ (3)
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وسبب تؼديؿ الؿصالح إكثر طؿقًما طؾك الؿصالح إقؾ طؿقًما: طائد إلك  

ريعة اإلسالمقة التل جاءت لؾَخؾؼ كافة: فؽؾؿا امتدْت الؿصالح  أصؾ طؿقم الشَّ

قال مـ »: ٕوسع طدد مـفؿ كاكت مؼدمة طؾك ما كان أقؾ، قال 

دطا إلك ُهدى كان لف مـ إجر مثؾ أجقر مـ تبعف، ٓ يـؼص ذلؽ مـ أجقرهؿ 

 شقًئا، ومـ دطا إلك ضاللة كان طؾقف مـ اإلثؿ مثؾ آثام مـ تبعف، ٓ يـؼص ذلؽ مـ

ّـَ يف اإلسالم ُسـَّة حسـة: فعؿؾ بفا بعده، »، ويف حديث آخر: (1)«آثامفؿ شقئًا مـ َس

ّـَ يف اإلسالم  كتب لف مثؾ أجر مـ طؿؾ بفا، وٓ يـؼص مـ أجقرهؿ شلء، ومـ َس

ُسـَّة سقئة: فعؿؾ بفا بعده، ُكتب طؾقف مثؾ وزر مـ طؿؾ بفا، وٓ يـؼص مـ 

 .(2)«أوزارهؿ شلء

الػضؾ لؽؾ مـ طؿؾ َخْقًرا بعدد مـ تبعف، إجر و فجعؾ  

رع بالؿصالح العامة، أوفر "هـ(: 661قال العز بـ طبد السالم )ت ٕنَّ اطتـاء الشَّ

ٕنَّ "هـ(: 791، وقال الشاصبل)ت(3)"وأكثر مـ اطتـائف بالؿصالح الخاصة

مة طؾك الؿصؾحة الخاصة  . (4)"الؿصؾحة العامة مؼدَّ

ة مـ وطؾك هذه إصؾ جاءْت أهؿق ة وخطقرة تؼؾد الؿـاصب العامة يف إمَّ

غقر أهؾفا: لؽثرة ما يجري طؾك يدي متؼؾدها مـ الؿصالح و الؿػاسد الؽثقرة: 

فؽؿا تجري طؾك يديف مصالح كثقرة، تجري طؾك يديف مػاسد كثقرة وواسعة 

طظقؿة: فؿـ تؼؾَّدها وهق أهؾ لفا تضاطػْت لف الدرجات، وارتػعْت لف إجقر، 

هـ(: 661ما يجري طؾك يديف مـ الؿصالح، قال العز بـ طبد السالم )تبحسب 

وأجر اإلمام إطظؿ أفضؾ مـ أجر الؿػتل والحاكؿ، ٕنَّ ما يجؾبف مـ "

                                                 

  ڤ( مـ حديث أبل هريرة 2674صحقح مسؾؿ) (1)

 .ڤ( مـ حديث جرير بـ طبد اهلل 1117صحقح مسؾؿ)) (2)

 (.2/89ققاطد إحؽام) (3)

 (.2/367الؿقافؼات) (4)
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: وكذلؽ جاء يف الحديث:  سبعة يظؾفؿ »الؿصالح، ويدرأه مـ الؿػاسد أتؿُّ وأطؿُّ

َّٓ ضؾف، إمام طادل عؾق مرتبتف: فالعادل مـ إئؿة ، فبدأ بف ل«اهلل يف ضؾف يقم ٓ ضؾ إ

والقٓة والحؽام: أطظؿ أجًرا مـ جؿقع إكام، بنجؿاع أهؾ اإلسالم، ٕهنؿ 

يؼقمقن بجؾب كؾ صالح كامؾ، ودرء كؾ فاسد شامؾ: فنذا أمر اإلمام بجؾب 

الؿصالح العامة، ودرء الؿػاسد العامة: كان لف أجر بحسب ما دطا إلقف مـ 

ـف مـ الؿػاسد، ولق كان ذلؽ بؽؾؿة واحدة ُٕجر طؾقفا الؿصالح العامة، وزجر ط

وأكثر الؿؾقك لفؿ "هـ(: 728، وقال ابـ تقؿقة )ت(1)"بعدد متعؾؼاهتا كؿا ذكركا

 .(2)"حسـات، ولفؿ سقئات، وحسـاهتؿ طظقؿة، وسقئاهتؿ طظقؿة

ـ فلي طؿؾ َخْقري كان الؿستفدف مـف جؿع كثقر مـ الـاس: ففق أولك مـ  2 

لؿقجفة ٕفراد محصقريـ: فؽؾؿا طؿَّ الـػع وتعدى وشؿؾ دوائر كثقرة الؿصالح ا

ففق أولك وأرجح، فؾق تصقركا طؿؾ َخْقري شؿقلقتف بؾدة صغقرة ففق أقؾ مصؾحة 

مـ طؿؾ َخْقري شؿقلقتف بؾدة كبقرة، ولق تصقركا طؿؾ َخْقري شؿقلقتف طائؾة ففق 

ئؾ، وطؿؾ َخْقري شؿقلقتف أقؾ مـ طؿؾ َخْقري شؿقلقتف يتعدى إلك قبقؾة أو قبا

فرع دائرة حؽقمقة أقؾ مـ طؿؾ َخْقري شؿقلقتف يتعدى إلك وزارة كامؾة أو طدد 

مـ القزارات، وطؿؾ َخْقري يشؿؾ مدرسة أقؾ مـ طؿؾ َخْقري يشؿؾ مدارس 

مـطؼة أو مدارس القزارة كامؾة، وطؿؾ َخْقري يشؿؾ الذكقر أقؾ مـ طؿؾ َخْقري 

ؾؿا اتسع كطاق العؿؾ الَخْقري واكتشر وتؿدد ففق أولك يشؿؾ الذكقر واإلكاث: فؽ

 مـ خصقصف، لعظؿ الؿصالح الؿتحؼؼة الؿؿتدة ٕطداد كبقرة.

ـ ولفذا يجب أن يحرص الؼائؿ بالعؿؾ الَخْقري الؿادي ولؿعـقي، إلك  3 

تجاوز الحدود الضقؼة والؿجآت الؿغؾؼة، إلك آكطالق لألماكـ الؿػتقحة 

                                                 

 (.143، 1/142ققاطد إحؽام) (1)

 (.4/473مجؿقع الػتاوى) (2)
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رب قدر مـ الخؾؼ: إذ بحسب اكتشار وسعة الَخْقر تثبُت إجقر، القاسعة لتشؿؾ أك

وتعؿُّ الؿصالح والـػع: فتتػقل إطداد الؽبقرة مصالح العؿؾ الَخْقري، وأريد أن 

 أضرب هبذا مثالقـ:

إول: أن هذا يجذبـا إلك التـبقف طؾك أصؾ شرطل كبقر يف هذا الؿسللة، وهق 

مثرة الـافذة الؼادرة إلك طؾك بث طؿؾ الَخْقر ٕكرب آلتػات دائًؿا إلك القسائؾ الؿ

طدد مؿؽـ: إذ لقست العربة بؽثرة الجفقد الؿبذولة يف أطؿال الَخْقر، وٓ بإمقال 

الؿصروفة، وٓ بعدد العامؾقـ، بؾ: العربة بلثر القسائؾ الؼادرة طؾك إيصال أطؿال 

أطظؿ وأكثر فائدة وأفضؾ:  الَخْقر لؾبشرية كؾفا: فؽؾؿا اتسع العدد كاكت القسقؾة

ففذه القسائؾ أرجك وأولك مـ وسائؾ ضقؼة آكتشار ضعقػة آتساع وإثر، 

ولفذا يظفر لـا دور اإلطالم ووسائؾ التقاصؾ يف حؿؾ الؿصالح إلك طامة الـاس: 

رطقة  فػل زمــا اقتحام العؿؾ الَخْقري وسائؾ اإلطالم مـ قبقؾ الضرورة الشَّ

ة ومصالحفا: ففل القسقؾة إققى لحػظ وإقامة  لؾحػاظ طؾك ضرورات إمَّ

َّٓ بف  ريعة الخؿس ومؽؿالهتا، وما ٓ يتؿُّ القاجب إ وكشر ضرورات ومؼاصد الشَّ

ففق واجب: فعؾقـا جؿقعا تؼع مسمولقة إطادة بِـَاء وسائؾ اإلطالم بِـَاء ققؿقا إيؿاكًقا 

ـا وديــا، لـتخطك الحقاجز يـطؼ بؾغتـا، ويبـل هقيتـا، ويجادل ويـافح لؿبادئ

والعقائؼ الؼريبة إلك السعة والػضاء الرحب: فاإلطالم يستطقع كؼؾ مصالح 

ريعة كافة لتشؿؾ أطداد كبقرة يتجاوزها الؿؽان الضقؼ يف مسجد أو قاطة درس  الشَّ

أو تدريب، إلك فضاء إرض القاسع بؽؾ أبعاده لقغطل كافة إصقاف والتـقطات 

 ة طؾك إرض.البشرية الؿختؾػ

فاإلطالم الققم لؿ يعد ُمجرد وسقؾة أخبار أو تصقير أحداث، وٓ مجرد  

وسقؾة ترفقف، بؾ: أصبح باإلضافة إلك ما سبؼ صاكع لؾرأي والػؽر والؼقؿ 

والؿبادئ: إذ الخرب ٓ ُيـؼؾ مجرًدا، وٓ الرتفقف لؾصغقر والؽبقر يليت حقادًيا، بؾ: 

اإلطالمل الؿقجفة مع كؾ دققؼة إطالمقة يتؿ  يحؿؾ معف أفؽار الؿـتج والصاكع
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بثفا: فنذا كاكت تحسب ققؿة البث بالدققؼة اإلطالمقة التل تؽؾػ الدققؼة الؿبالغ 

الباهظة وإمقال الطائؾة: ففذا ٕنَّ وراءه ثؿـ كبقر ُمستفدف جراء دفع هذا الؿال 

ة إسرتلقـل، ويعؿؾ مؾقار جـق5السـقية  BBC الؽبقر، ولـا أن كتصقر أن مقزاكقة الـ

، كؾ هذا الـشاط (1)هبا أكثر مـ طشريـ ألػ مقضػ، وتبث بلكثر مـ ثالثقـ ُلغة

ل، و لقس  اإلطالمل والؿالل الفائؾ لرتسقخ وكؼؾ أفؽار الؿـتج اإلطالمل لؾؿتَؾؼِّ

لؾخرب الؿجرد الؿحايد، ولؿ تتؿؽـ إمؿ مـ الؼقادة واحتالل غقرها فؽرًيا 

َّٓ باإل طالم، وهذا يػسر لـا ما جاء مـ أن الثؼافة الؿبثقثة طرب وسائؾ وثؼافًقا: إ

% مـ ثؼافة سؽان إرض، وهل مػروضة طرب وسائؾ اإلطالم 21اإلطالم تؿثؾ 

، وٓ كزال يف أطؿالـا الَخْقرية متلخريـ طـ غقركا يف هذا: (2)% مـ البشرية81طؾك 

ؿؽـ الغازي مـ قتؾ مثؾ أن يت"هـ(: 661ومـ هـا قال العز بـ طبد السالم )ت

واحد مـ الؿشركقـ بسفؿ، ومـ قتؾ طشرة برمقة واحدة تـػذ يف جؿقعفؿ: فنكف 

َّٓ أن يؽقن القاحد بطاًل طظقؿ الـؽاية يف  يؼدم رمل العشرة طؾك رمل القاحد: إ

اإلسالم، حسـ التدبقر يف الحروب: فقبدأ برمقف دفًعا لؿػسدة بؼائف، ٕهنا أطظؿ مـ 

ة، وكذلؽ لق قدر طؾك أن يػتح فقهة هنر طؾك ألػ مـ الؽػار، مػسدة بؼاء العشر

ٓ كجاة لفؿ مـفا، وقدر طؾك قتؾ مائة بشلء مـ آٓت الؼتال، لؽان فتح فقهة الـفر 

أولك مـ قتؾ الؿائة: لؿا فقف مـ طظؿ الؿصؾحة، وإن كان فتح الػقهة أخػ مـ 

 . (3)"قتؾ الؿائة بالسالح

                                                 

 .OmarZHafiz@ تغريدة لؾدكتقر طؿر زهقر حافظ (1)

م، 2111الؾُّغة العربقة وطصر الؿعؾقمات، سؾسؾة طالؿ الؿعرفة، الؽقيت،  (2)

قؿقة 255ـ254)ص (، بقاسطة: مستؼبؾ اإلطالم والعؿؾ الخقري يف ضؾ الثقرة الرَّ

 (.16)ص

 (.1/128ققاطد إحؽام) (3)
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كتشار وسرطتف يف طؿؾ الَخْقر: أهؿقة ابتداء ومؿا يدخؾ يف سعة آ الثاين:

ف بعؿؾ مـ  مشاريع العؿؾ الَخْقري مـ الؼقادات الُعؾقا يف أي مؽان: ٕكف متك وجَّ

ؾـا: سرطة إكػاذ إمر هبا، وققة اكتشارها، وطؿقمفا لؽؾ  أطؿال الَخْقر حصَّ

فبؼرار الجفات الؼطاطات والدوائر التل تحتف، وقؾة الجفد والؿال الؿبذولقـ: 

واحد ربؿا ُيغـل طـ طؿؾ العشرات أو الؿئات، ويقفر طؾقـا أمقال وجفقد كبقرة، 

وبلمر واحد يـشر مصالح كثقرة طؾك جفات واسعة، ويعطؾ مػاسد متعددة يف 

أماكـ كثقرة، بخالف الؿصالح التل تبدأ مـ الؼقادات الػرطقة الصغقرة أو مـ 

ر محدودة إثر، وقد تتققػ وٓ تتؿ يف إفراد ففل ضعقػة اإلكػاذ بطقئة آكتشا

 أول درجاهتا وابتداء ققامفا.

وهذا لقس خاًصا بلصحاب الؿـاصب القضقػقة، بؾ: بؽؾ مـ لف أثر مـ شقخ  

قبقؾة أو رب أسرة كبقرة أو صاحب مال أو مؽاكة اجتؿاطقة أو شفرة يف مجال 

أبؾغ فاستفداففؿ معقـ، كؾفؿ لفؿ قدرة طؾك كشر الدطقة بجفد قؾقؾ وأثر أوسع و

 بعؿؾ الَخْقر هق مـ فؼف أطؿال الَخْقر العظقؿة.

وطؾك الجؿؾة فالعادل مـ إئؿة "هـ(: 661قال العز بـ طبد السالم )ت

والقٓة والحؽام أطظؿ أجًرا مـ جؿقع إكام بنجؿاع أهؾ اإلسالم، ٕهنؿ يؼقمقن 

جؾب الؿصالح بجؾب كؾ صالح كامؾ، ودرء كؾ فاسد شامؾ: فنذا أمر اإلمام ب

العامة ودرء الؿػاسد العامة، كان لف أجر بحسب ما دطا إلقف مـ الؿصالح العامة، 

وزجر طـف مـ الؿػاسد، ولق كان ذلؽ بؽؾؿة واحدة، ٕجر طؾقفا بعدد متعؾؼاهتا 

كؿا ذكركا، وكذلؽ أجر أطقاكف طؾك جؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد: فنذا أمر اإلمام 

تحصقؾ مصالحف بلمره إجـاد بؿباشرة الؼتال، ولؿباشرة  بالجفاد كان متسببًا إلك

الؼتال أجر اإلمام متقسؾ إلك مصالح الجفاد، والؿؼاتؾ مباشر، لؽـ الظاهر أن 

أجر اإلمام أفضؾ مـ أجر القاحد مـ الؿجاهديـ، فنذا كاكقا ألًػا كان لؽؾ واحد 

ٕلػ، فؼد صدر أجر مباشرتف طؾك حسب ما باشر، ولإلمام أجر تسببف إلك قتال ا
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مـف ألػ تسبب، وألػ تسبب أفضؾ مـ مباشرة واحدة، ٕنَّ بتؾؽ التسؿقات 

 . (1)"حصؾت مصالح الؼتال

كذلؽ قد يجؿع الػعؾ القاحد مصالح شتك، مـ غقر أن يخرب اإلمام "وقال: 

بظفقر الزكا، والربا، واستالب إمقال، وقتؾ الرجال، وتعطقؾ الصؾقات، 

حرمات، واتباع الشفقات: فقلمر بتغققر ذلؽ كؾف بؽؾؿة واحدة والزكاة، واكتفاك ال

ُيثاب طؾك تسببف إلك تغقر كؾ واحدة مـ هذه الؿػاسد بؽؾؿة، كؿا ُيثاب طؾقفا إذا 

 .(2)"تسبب إلك إزالة كؾ واحدة مـفا طؾك حدهتا

  ِٗرٙ اِلُىعأصرٚ، ُوكدًَّ عمٜ الٕشاٟن ٍَاٞ ٔشاٟن العىن اخَل شابّعا: ٔب

 )اِلُىعاَصرٚ ٔالتكمٗدٖٛ(:التكمٗدٖٛ

ـ طالؿان يعقشان طؾك إرض طالؿ ضاهر حؼقؼل، وطالؿ خػل رقؿل،  1

الرتابط والتشابؽ بقـ العالؿقـ كبقر وهائؾ، والتقاصؾ قد يؽقن بقـ العالؿ الرقؿل 

والحؼقؼل، وقد يؽقن بقـ رقؿل ورقؿل، وقد يؽقن بقـ حؼقؼل وحؼقؼل، وكؾؿا 

قؿقة كاكت أجدى وأققى. اكتؼؾت إطؿال الَخْقرية  إلك الرَّ

قؿقة، والفاتػ الجقال،   العالؿ الرقؿل الققم يؿثؾف آكرتكت، والسقـؿا الرَّ

والؿدوكات اإللؽرتوكقة، والؽتب اإللؽرتوكقة، والـشر اإللؽرتوين، والصحافة 

اإللؽرتوكقة، والتؾػزيقن الرقؿل، والراديق الرقؿل، ويف كؾ واحدة مـ هذه آٓف 

ة اإللؽرتوكقة الفائؾة كالققتققب، والػقسبقك، والربيد اإللؽرتوين، والتقيرت، إكشط

قؿقة الؽبقرة يف  وآكستجرام، والتؾغرام، والسـاب شات، وجقجؾ وحزمتفا الرَّ

الرتجؿة والؿقاقع والربيد اإللؽرتوين وغقرها، ولـا أن كعدَّ العشرات والؿئات 

                                                 

 (.143/ 1ققاطد إحؽام يف مصالح إكام ) (1)

 (.118/ 2صالح إكام )ققاطد إحؽام يف م (2)
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ديق، ومقاقع أوطقة الؿعؾقمات الرهقبة وأٓف مـ مقاقع التقاصؾ ومقاقع الػق

 التل تحار فقفا العؼقل، وتتعدى الـظر، ويتققػ الذهـ مشدوًها مـبفًرا هبا.

وكؾ واحدة مـ هذه الرقؿقات مرتبطة بإخرى، وتتصؾ هبا وتتشابؽ بآٓف  

ر مستخدمقها بالؿاليقـ، بؾ: بؿئات الؿاليقـ  القسائؾ إخرى، وكؾ جفة ُيؼدَّ

مؾقار مستخدم كشط شفرًيا، هذا  2مثاًل وحده أكثر مـ  "فقسبقك"مل فعدد مستخد

لغة يف العالؿ: 141(، وطدد الؾغات التل يتعامؾ هبا 2117اغسطس  3يف تاريخ: )

طرب صػحتف الرسؿقة، أن طدد مستخدمل  "مارك زيربغ"إذ أطؾـ ممسس فقسبقك 

لـَّاس مـ مختؾػ فقسبقك قد بؾغ مؾقاري شخص، معتربًا ذلؽ كجاًحا يف تقحقد ا

أكحاء العالؿ، لقؿثؾ بذلؽ مستخدمق فقسبقك كحق ربع سؽان العالؿ البالغ طددهؿ 

 .(1)مؾقار كسؿة 7.5

العؿالق يدخؾف يقمًقا طشرات الؿاليقـ، يستطقع أي  "يتقتققب"ومققع  

شخص تحؿقؾ أي فقديق وكشره يف العالؿ بؽؾ سفقلة مـ كامقرا الجقال، ويحتؾ 

لثالث مـ بقـ أكثر الؿقاقع تصػًحا حقل العالؿ بِـَاء طؾك احصائقات حالًقا الؿركز ا

القؽسا إَخْقرة، وٓ طجب أن يتصدر هذا الؿققع الؽبقر هذه الؿؽاكة، فقؽػل أن 

ساطة فقديق كؾ دققؼة، وهذا يعـل  48كعرف أن مققع الققتققب يستؼبؾ أكثر مـ 

ؿتقاصؾة، وأن طدد سـقات مـ الؿشاهدة ال 8أن كؾ يقم يرفع ما يعادل 

مؾقار مشاهدة  3الؿشاهدات الققمقة لؾػقديقهات مـ قبؾ الزائر وصؾ إلك 

 .(2)يقمًقا

                                                 

 ، واكظر: https://www.alarabiya.netاكظر: مققع إسقاق العربقة  (1)

https://ar.wikipedia.org/wik. 
  مققع ثقرة القب: https://ar.wikipedia.org/wikاكظر:  (2)

http://thawratalweb.com/youtube/130 

https://www.alarabiya.net/
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، إلك 2116تشقر اإلحصاءات يف هناية الربع الثالث مـ طام  "تقيرت"يف طالؿ  

شفرًيا. وُسجؾ بحؾقل  "فعال ومتػاطؾ"مؾققن مستخدم حقل العالؿ  317وجقد 

يف البؾدان العربقة،  "فعال ومتػاطؾ"ؾققن مستخدم م 11،1الجاري  2117آذار 

 .2114وهق ما يشؽؾ زيادة مؼدارها ثالثة أضعاف طـ العام 

مؾققن حساب،  16،3و إجؿالقا، يؼدر طدد حسابات تقيتر يف البؾدان العربقة بـ 

 م:2117مع مطؾع 

   مـ مجؿؾ أطداد 8،1مؾققن مستخدم بـسبة  1،7السعقدية أكثر مـ %

 السؽان.

 مـ السؽان.1،8مؾققن مستخدم بـسبة  1،7صر أكثر مـ م % 

  مـ السؽان.2ألػ مستخدم بـسبة  811الجزائر أكثر مـ % 

  مـ السؽان.8،7ألػ مستخدم بـسبة  811اإلمارات أكثر مـ % 

  (1) % مـ السؽان12،6ألػ مستخدم بـسبة  511الؽقيت أكثر مـ. 

مـ أحدها تبث لؾعالؿ كؾف  ـ أصبح العالؿ الرقؿل مرتابط متشابؽ، تستطقع 2

بؾحظات، دون أي حدود وفقاصؾ مادية تػصؾؽ طـ العالؿ، ودون أي جفد أو 

َّٓ تـشقط  مال أو صؾب تصاريح أو الخضقع لؼقاكقـ وأكظؿة ورقابات، ما طؾقؽ إ

طؼؾؽ وفؽرك، والؿشاركة يف هذا العالؿ القاسع فخالل دقائؼ يؽقن فؽرك وصؾ 

رقؿل يتضاطػ، وتزداد فقف الؿعؾقمات بشؽؾ رهقب، العالؿ كؾف، هذا العالؿ ال

قؿقة  18حتك إن الؿعؾقمات تتضاطػ كؾ  شفر: فلي دولة أو أمة تؿؾؽ التؼـقة الرَّ

تؿؾؽ العالؿ كؾف بؿا تستطقع بثف مـ أفؽارها وققؿفا ومبادئفا حقل العالؿ كؾف، إذ 

                                                 

 https://weedoo.tech: اكظر (1)
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دول الغربقة أمريؽا، و ال مـ تستقرد العربقة الدول أن الققكقسؽق أبحاث تشقر

قؿقة، وتشقر اإلحصاءات أن 61 % مؿا يعرض يف 91% مـ مجؿقع برامجفا الرَّ

الػضائقات العربقة تتعؾؼ بالعـػ واإلدمان والشذوذ الجـسل والتزوير والطؿس 

التاريخل والرتويج ٕخالققات الرذيؾة والػحش الدخقؾة طؾك مجتؿعاتـا 

 اإلسالمقة.

َّٓ ـ كؿا ٓ ُيؿؽـ السقطرة طؾك  3  العالؿ الرقؿل والتلثقر والتلثر فقف كاماًل: إ

% 88بالؿؼدرة طؾك الؾُّغة آكجؾقزية ففل ُلغة العالؿ الرقؿل الققم: إذ تسقطر طؾك 

 .(1)مـ البث العالؿل

قؿقة اإلطالمقة هل التل يػفؿفا ويدركفا أهؾ العصر، ففل البقان   فالؾُّغة الرَّ

ؾ كبل أن يؾؼل البقان لفؿ بؿا يػفؿقكف الـاصع لؾـاس: فنذا كان مطؾقب مـ ك

[ فالؾُّغة 4]إبراهقؿ:  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)ويدركقكف 

قؿقة الحاسقبقة الققم هل البقان بؽافة أكقاطفا كاإلطالم الحديث بؽافة مراتبة،  الرَّ

 ووسائؾ التقاصؾ.

قؿقة مرتبطة بالؾُّغة آكجؾقزية ففؿا لغتان يجب إتؼاهنؿا: ال  ؾُّغة والؾُّغة الرَّ

قؿقة التؼـقة مـ أجؾ مؿارسة الػؽر الرقؿل  آكجؾقزية التل هل وسقؾة لؾغة الرَّ

الؼادر طؾك إيصال الخطاب لػئات كثقرة بالقسائط اإللؽرتوكقة، وتؼديؿ 

الؿحتقيات بقسائط التؼـقة العالقة التل تؼرب لؾؿخاصبقـ الؿعاين، وتؽشػ لفؿ 

ؿحاسبقة واإلحصائقة ِوْفَؼ الـظؿ الؿراد بلسرع الطرق، وتعؿؾ طؾك الطرق ال

اإللؽرتوكقة الؿتؼدمة، والتخزيـ اإللؽرتوين لؾؿعؾقمات، والتقاصؾ مع مصادر 

الؿعؾقمات ِوْفَؼ الربمجقات الحديثة ففذه الطرق والقسائؾ أصبحت الققم 

                                                 

قؿقة)ص (1)  (.18اكظر: مستؼبؾ اإلطالم والعؿؾ الخقري يف ضؾ الثقرة الرَّ
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ة لجقؾـا وأبـائفا: لذا جاء مـ الِحؽؿ:  ٓ تجربوا أوٓدكؿ طؾك "ضرورة ُمؾحَّ

ٓ ُتؽرهقا أوٓدكؿ طؾك "، ويف لػظ: "مخؾقققن لزمان غقر زماكؽؿ آدابؽؿ: فنهنؿ

 .(1)"آثاركؿ: فنهنؿ مخؾقققن لزمان غقر زماكؽؿ

العالؿ الرقؿل الفائؾ إذا قابؾـاه بالعالؿ التؼؾقدي الذي يعتؿد يف حصقل 

مصالحف طؾك الطرق الؼديؿة يف الخطاب، وآقتصاد، والتعامؾ مع أخريـ، 

دون أي وسائط إلؽرتوكقة، والؽتابة القرققة التؼؾقدية،  كالخطاب مشاففة

والعؿؾقات القدوية يف إجراء العؿؾقات الحسابقة، والـشر القرقل، والرصد 

والتخزيـ القرقل لؾؿعؾقمات والبقاكات، والتجارة التؼؾقدية، والتعامؾ مع الؽتب 

اية طـ صريؼ القرققة يف استؼاء الؿعؾقمات والبقاكات، والؽتاب القرقل، والدط

أبقاب الؿساجد، أو إوراق التل ُتقزع طؾك الؿحالت التجارية: فـجد الؿؼاركة 

 بعقدة، والبقن شاسًعا، والػرق هائاًل: فالؿؼاركة ُمتعذرة، والؼقاس بعقد. 

ـ والقسائؾ اْلُؿعاِصرة التعامؾ معفا أولك مـ القسائؾ التؼؾقدية، وبذل 4

م طؾ ك القسائؾ الؼديؿة، بؾ: متعقـ: ٕنَّ الؿصالح إمقال والجفقد فقفا ُمؼدَّ

الؿتحصؾة مـفا أققى وأسرع، وأقؾ تؽؾػة، وأكثر تلثقًرا يف الـاس، وأوسع اكتشاًرا، 

وأسفؾ حػًظا، فال تحدها وتحقل دوهنا حدود الؿؽان: إذ تخرتق كؾ إبعاد 

يـقة، وٓ تختص بؾقن وٓ  الػضائقة، وتذيب كافة الحقاجز العرققة والقصـقة والدِّ

جـس مـ البشر، وٓ صغقر وٓ كبقر: فؽؾ البشر لفؿ اتصال بصقرة مباشرة مع 

هذه القسائؾ، حتك فاقت الساطات التل يؼضقفا الـَّاس مع هذه القسائؾ ساطات 

أن متقسط الساطات التل يؼضقفا  BBCالـقم وإكؾ مجتؿعة، وقد ذكر مققع الـ

                                                 

 الحؽؿتان مـسقبتان ٕفالصقن وسؼراط، اكظر طؾك الرتتقب: التذكرة الحؿدوكقة(1)

 (.2/264(، إغاثة الؾفػان)1/256)
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، حتك ساطات أطؿالفؿ (1)ساطات يقمقا  8إلك  6الـَّاس يف هذه القسائؾ ما بقـ 

 يؼضقهنا وإجفزة الؽػقة بليديفؿ، كؾ يتؾؼػ ما يخاصب فقف ويتلثر بف.

كؿا أهنا مبتغك البشرية جؿعاء الققم: فؽؾ الـَّاس يتعامؾ مع هذه القسائؾ  

العصرية بؽؾ الؿستقيات، وبؽؾ إطؿار، فخالل السـقات الؼؾقؾة الؿاضقة ارتػع 

مل الفقاتػ الذكقة بشؽؾ كبقر حقل العالؿ، وىف الؿستؼبؾ ستزداد طدد مستخد

الصقـقة أن بحؾقل  "بايدو"هذه إرقام بؼقة، وذكرْت دراسة حديثة أجرهتا شركة 

مؾقار مستخدمل الفقاتػ الذكقة يف جؿقع أكحاء  6.1، سقؽقن هـاك 2121طام 

قاتػ الذكقة كلداة مـ الؿستخدمقـ يـظرون لؾف ٪61العالؿ، وقالت الدراسة: إن 

% يستخدمقكف بؿثابة 8بلهنا جزء أساسل مـ حقاهتؿ، و ٪23اتصال، يف حقـ يـظر 

 .(2)مـ الـَّاس يتعامؾقن معفا طؾك أهنا أداة لؾرتفقف ٪9أداة لؾتقاصؾ آجتؿاطل، و

قؿقة يف العؿؾ الَخْقري، واطتؿادكا إياها:  5 ـ فبتعامؾـا بالقسائؾ العصرية الرَّ

ة والزمـ التل تػصؾـا طـ الحقاة وطـ الـاس، ومسارطتـا يف دخقلفا كؼؾص الؿساف

يعـل محاولة الؾحاق بركب إمؿ، وطدم التخؾػ والتلخر طـفا: فؽؾ يقم يتلخر 

قؿقة تؽقن خسائركا  العؿؾ الَخْقري يف أي جفة طـ الدخقل يف القسائؾ الرَّ

ريـ فقفا، كؿا أن مضاطػة، وتتسع الؿسافات طؾقـا، ويصعب طؾقـا الؾحاق بأخ

قؿقة يف إدارتـا لألطؿال الَخْقرية وكشرها، يحؼؼ مصالح  اطتؿادكا طؾك القسائؾ الرَّ

 ذات كػاءة طالقة بلقؾ التؽالقػ الؿالقة والبشرية.

م طؾك الطرق التؼؾقدية الؼديؿة  قؿقة ُمؼدَّ ومـ هـا كان التعامؾ مع القسائؾ الرَّ

                                                 

-http://www.bbc.com/arabic/vert-futطؾك الشبؽة  BBC اكظر: مققع (1)

42671359 
 اكظر: مققع الققم السابع طؾك الشبؽقة: (2)

 https://www.youm7.com/story/2016/2/16 
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تفا الؿادية أكثر، وجفدها أصعب، التل أثرها أضعػ، ووقتفا أصقل، وتؽؾػ

وكػاءهتا أقؾ، وتلثقرها محدود وقؾقؾ: فؽؿا يؼقل أحد الباحثقـ بلن القسائؾ 

قؿقة تتؿقز:بالؼدرة طؾك التعبقر، وكؼؾ كؿ هائؾ مـ الؿشاطر وإفؽار، والتغؾب  الرَّ

طؾك الؿؽان مـ خالل ُمروكة وسرطة الحركة، والتغؾب طؾك الزمـ بتسجقؾ 

قمات، وققة آكتشار بحقث ُتتقح الؿعرفة لؽؾ الطبؼات يف وحػظ الؿعؾ

: فؽؿ يجؿع مـ التربطات لؿشروع َخْقري، مـ سؾؽ ُصُرق التؼـقة (1)الؿجتؿع

الحديثة باإلطالكات التجارية يف وسائؾ اإلطالم والتقاصؾ، بخالف مـ جؿع 

الؿؽتقبة،  تربطات لؿشروع َخْقري يف القسائؾ الؼديؿة العادية بالخطابات القرققة

أو آتصال الؿباشر، أو التـبقف يف خطبة الجؿعة: فَقبذُل جفًدا كبقًرا والـتقجة غالًبا 

قؿقة فقجؿع بقاسطتفا الؿبالغ  ا القسائؾ الرَّ تؽقن ضعقػة ٓ ُتؿثؾ هذا الجفد، أمَّ

الطائؾة يف أزمـة قصقرة، وبجفد قؾقؾ، بشرط إجادة الدطاية واإلطالن طرب هذه 

  .(2)القسائؾ

                                                 

قؿقة)ص (1)  (.13اكظر: مستؼبؾ اإلطالم والعؿؾ الخقري يف ضؾ الثقرة الرَّ

، كتب إستاذ:طبد  "ممتؿر اإلبداع الرقؿل يف العؿؾ الخقري"مـ الؿمتؿرات الؿؿقزة:  (2)

اكطالًقا مـ الـجاح ": https://www.mozn.ws/7669لحؿادي يف مققع: العزيز ا

الباهر الذي شفده الؿمتؿر يف اكطالقتف إولك العام الؿاضل، والتػاطؾ الؿتؿقز مـ قبؾ 

دولة، سقؼام بؿؿؾؽة البحريـ بنذن اهلل  23مشارك مـ  411الؿشاركقـ الذيـ بؾغ طددهؿ 

فعالقات ممتؿر وجائزة اإلبداع التؼـل يف  2116أكتقبر مـ طام  24-23خالل الػرتة 

، "مػتاح التحقل الرقؿل يف العؿؾ الخقري"العؿؾ الخقري يف كسختف الثاكقة تحت شعار: 

تحت رطايةسعادة السقد/ جؿقؾ بـ محؿد بـ طؾك حؿقدان، وزير العؿؾ والتـؿقة 

لؿمتؿر بشؽؾ أمقاج يف مؿؾؽة البحريـ، ويفدف هذا ا –ٓجتؿاطقة بػـدق أرت روتاكا 

أساسل إلك دفع العؿؾ الخقري والتطقطل: مـ خالل جؾسات تبادل الخربات والتجارب 

اإلبداطقة، كؿا يصاحب الؿمتؿر معرًضا ٕحدث الؿـتجات التؼـقة والربامج الؿتقفرة يف 

إسقاق: إلحداث صػرة كقطقة يف أداء الؼطاع الثالث: طالوة طؾك استعراض قصص 
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ومـ أراد كشر فضقؾة مـ الػضائؾ أو درًسا طؾؿًقا أو دورة مـ الدورات يف 

قؿقة: كجد الؿتابعقـ والؿشاهديـ لفا بؿئات أٓف، بؾ: بالؿاليقـ،  القسائؾ الرَّ

بقـؿا الطرق العادية بالعشرات وربؿا بأحاد، ومثؾف مـ أراد إضفار كشاط جؿعقة 

قؿقة.َخْقرية أو جفة مـ الجفات وسؾؽ ذلؽ   ِوْفَؼ القسائؾ الرَّ

طؾك أكـا ٓ ُكـادي برتك القسائؾ التؼؾقدية العادية، لؽـ طـد الؿقازكة يف 

قؿقة العصرية، ٓ يشؽ أحد يف هذا.  الؿصالح: ُتؼدم القسائؾ الرَّ

 

 

 =                                                 

الرائدة محؾًقا وإقؾقؿًقا وطالؿًقا، وستجؿع الػعالقة رواد وققادات الـجاح والؿبادرات 

مـظؿات الؿجتؿع الؿدين والؿسئقلقـ والؿعـققـ يف مجآت الشمون آجتؿاطقة 

والؿسئقلقة آجتؿاطقة، وخرباء التؼـقة والؿػؽريـ لؿـاقشة ُفرص آستثؿار يف التؼـقة 

 ."وبحث ُسبؾ تحسقـ فعالقة العؿؾقات وإداء

تطقيع التؼـقة لخدمة "ثؿ أطؼب هذه الـسخة، اإلطالن طـ الـسخة الثالثة لؾؿمتؿر بعـقان: 

.جاء يف هدف هذه 2118أكتقبر  29 -28فـدق الخؾقج  -يف مؿؾؽة البحريـ  "اإلكساكقة 

ممتؿر آبداع التؼـل "/: /http://www.humanitygate.com/eventالـسخة 

السـقي الرائد، والذي يرتقبف رواد العؿؾ الخقري يف يف العؿؾ الخقري هق الؿمتؿر 

الؿـطؼة العربقة والؽثقر مـ الؿـظؿات والـشطاء حقل العالؿ، ويتـاول الؿمتؿر مجآت 

التطقير الجذري يف شتك مقاديـ العؿؾ الخقري، فقتبـك الحؾقل اإلبداطقة، ويربز إفؽار 

كات والؿشروطات الخقرية الؿختؾػة: وآبتؽارات التؼـقة الؿعدة خصقًصا لصالح الؽقا

حقث يسعك الؿمتؿر إلك تحؼقؼ إكجازات غقر مسبققة وصػرات كقطقة يف هذا الؼطاع، 

تقازي الرؤية الطؿقحة، والجفد الذي يبذل بال تققػ: لتحؼقؼ هنضة إكساكقة ومجتؿعقة 

 ."حؼقؼقة وشامؾة
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َّ
 اخلبمتخ ٔانز
 

 أـ اخلامتٛ:

اص ما ـ الؿصؾحة طـد طؾؿاء إُُصقل لفا مصطؾح خاص وطام: فالخ1

التل ُتبـك إحؽام طؾقفا طـد فؼد الـَّص أو اإلجؿاع  "الؿصالح الؿرسؾة"ُيسؿك 

ا العام فتعـل أنَّ كؾ ُحؽؿ شرطل ُمؼام طؾك مصؾحة مـصقص أو  أو الؼقاس، أمَّ

 غقر مـصقص.

ـ العؿؾ الَخْقري أصبح ُمصطؾًحا خاًصا يف هذا العصر، أضقؼ مؿا ورد يف  2

رطقة، واجتف معـك مصؾحل، ُمتربَّع "َد الباحث بصقاغة تعريػف بلكف: الـصقص الشَّ

 ."بف، جامع لؽؾ كػع ُمتعٍد، مـ التصرفات وإققال، الؿؼصقدة 

وأبرز سؿات العؿؾ الَخْقري: التطقع، والؼصد، والتعدي، والشؿقل. لف 

 أسؿاء مـفا: الؼطاع الثالث، وإهؾل، والعؿؾ التطقطل، والعؿؾ اإلكساين.

رطل: مـ القجقب والـدب والتحريؿ والؽراهة ـ الؿمثر يف 3  كؾ ُحؽؿ الشَّ

 واإلباحة الؿصؾحة: وطؾقف مدار ابتـاء إحؽام ققة وضعًػا.

ارع بـك  4 ارع: ٕنَّ الشَّ رطقة غقر مؼصقدة لؾشَّ ة تصحب إطؿال الشَّ ـ أي مَشؼَّ

ة والحرج طـ اْلُؿَؽؾَّػقـ: يف كؾ ال  فقف الؿَشؼَّ
َ
تشريعات العامة أصاًل كبقًرا، ُكػل

 والخاصة.

ريعة والـَّفل طـ مػاسدها يف كؾ  5 ـ إصؾ طؿقم إمر بعؿقم مصالح الشَّ

 زمان ومؽان.

o  p 
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ـ العؿُؾ الَخْقري ُمْعؾٌِؿ الرحؿَة والؿحبََّة والؿقدة، وُيظفر ما يف الؼؾقب مـ  6

 مؽارم إخالق، والبعد طـ رذائؾفا.

ارع الؿطؾؼة، التل لؿ ـ ممسسات العؿؾ الَخْقري محؼؼة لؿـاص 7 ات أوامر الشَّ

 ُتؼقَّد بزمان وٓ مؽان وٓ طدد: كإمر باإلحسان والرب والعدل.

م إقامة العؿؾ الَخْقري الؿحؼؼ لؿصؾحة  8 ـ طـد تعارض العؿؾ الَخْقري: ُيؼدَّ

م إققم وإطرف بؿصالح العؿؾ  ققية طؾك الؿحؼؼ لؿصؾحة أضعػ، وُيؼدَّ

م إيجاد وبِـَاء أصؾ مصؾحة العؿؾ الَخْقري طؾك إضعػ  إدراكا لفا، وُيؼدَّ

ـة طؾك الذي  م العؿؾ الَخْقري الذي مصؾحتف ُمتقؼَّ الَخْقري طؾك تركفا ُكؾقة، وُيؼدَّ

م العؿؾ الَخْقري الذي مصؾحتف كثقرة طؾك العؿؾ الَخْقري  مصؾحتف َمظـُقكة، وُيؼدَّ

م العؿؾ الَخْقري الذ ي مصؾحتف دائؿة طؾك العؿؾ الذي مصؾحتف قؾقؾة، وُيؼدَّ

م التعامؾ مع وسائؾ الؿصالح العصرية طؾك  الَخْقري الذي مصؾحتف مـؼطعة، وُيؼدَّ

 التعامؾ مع القسائؾ التؼؾقدية.

َّٗات:  ب ـ التَّٕص

ـ استؼطاُب الؽػاءات الؿتخصصة يف إطؿال الَخْقرية: كؾ حسب  1

 تخصصف.

ريعة ومصالحفا  2 يف إطؿال الَخْقرية: يجؾل ـ آكطالق طـ مؼاصد الشَّ

 لؾعامؾقـ العؿؾ الَخْقري، ويقضح أهدافف ويسفؾ القصقل إلقف.

قؿقة التل تؼدم الربامج  3 ـ ضرورة تحقل كؾ إطؿال الَخْقرية لألطؿال الرَّ

الَخْقرية: ِوْفَؼ الؿـصات اإللؽرتوكقة: لضبط العؿؾ الَخْقري، وتسفقؾ إجراءاتف، 

 وتقفقر الجفد والؿال.

ة: لؾقصقل  4 ـ التقسع يف ممسسات العؿؾ الَخْقري: لتغطقة كافة مصالح إمَّ
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لؾتؽامؾقة والتـافسقة بقـ إطؿال الَخْقرية: لتؼديؿ أطؿال َخْقرية ذات كقطقة وجقدة 

 متؿقزة.

ـ بِـَاء وسقؾتقـ كبقرتقـ والعـاية فقفؿا بالعؿؾ الَخْقري، وإيجاد إوقاف  5

والعؾؿ: فعؾقفؿا يؼقم العؿؾ الَخْقري كؾف: فالعؾؿ يؽقن الدائؿة طؾقفؿا: اإلطالم 

بنكشاء الجامعات والؽؾقات والؿعاهد الؿتخصصة، والؿدراس لؽافة 

الؿستقيات، وبثفا يف كؾ مؽان والعـاية بالؿـاهج التل تؼقؿ ضرورات الـَّاس 

ا اإلطالم فبتلسقس إكاديؿقات الؿتخصصة بتخريج  وحاجقاهتؿ وتحسـقاهتؿ. وأمَّ

اإلطالمققـ الؼادريـ طؾك ففؿ ُلغة العصر اإلطالمل، وتجقيدها والؿفارة فقفا: 

 لؿخاصبة الـَّاس هبا.

  وصادُر البخٔح 

يـ، ٕبل الحسـ طؾل بـ محؿد بـ سالؿ  .1 أبؽار إفؽار يف ُأُصقل الدِّ

يـ أمدي، تحؼقؼ: أ.د.أحؿد الؿفدي، دار الؽتب والقثائؼ  التغؾبل، سقػ الدِّ

 هـ.1424الؼاهرة، الطبعة الثاكقة،  الؼقمقة ـ

إحاديث الؿختارة، ٕبل طبد اهلل محؿد بـ طبد القاحد بـ أحؿد  .2

الحـبؾل الؿؼدسل، تحؼقؼ طبد الؿؾؽ بـ دهقش، مؽتبة الـفضة الحديثة، الطبعة 

 هـ.1411إولك، مؽة الؿؽرمة، 

يـ محؿد بـ .3  إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام، ٕبل الػتح تؼل الدِّ

، تحؼقؼ أحؿد شاكر، طالؿ الؽتب، الطبعة «ابـ دققؼ العقد»طؾل الؿشفقر بـ 

 هـ.1417الثاكقة، بقروت،

يـقة، ٕبل الحسـ طؾل بـ محؿد  .4 إحؽام السؾطاكقة والقٓيات الدِّ

 الؿاوردي، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت.
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أحؽام الؼرآن، ٕبل بؽر أحؿد بـ طؾل الرازي الجصاص، دار الػؽر،  .5

 هـ.1414ت،بقرو

يـ، ٕبل حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل، دار  .6 إحقاء طؾقم الدِّ

 الؿعرفة، بقروت.

آداب الشافعل ومـاقبف، ٕبل محؿد طبد الرحؿـ بـ محؿد ابـ أبل حاتؿ  .7

الرازي، تحؼقؼ:طبد الغـل طبد الخالؼ، دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك، 

 هـ.1424بقروت، 

رطقة و .8 الؿـح الؿرطقة، لؿحؿد بـ مػؾح بـ محؿد، أبق طبد اهلل أداب الشَّ

 الصالحل الحـبؾل، طالؿ الؽتب، بقروت.

أساس البالغة، لؿحؿقد بـ طؿر الزمخشري، تحؼقؼ محؿد باسؾ طققن  .9

 هـ.1419السقد، دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك، بقروت، 

ان، أصقل الِػْؼف، لؿحؿد بـ مػؾح الؿؼدسل، تحؼقؼ د.ففد السدح .11

 هـ.1421مؽتبة العبقؽان، الطبعة إولك، 

إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ، ٕبل طبد اهلل محؿد بـ أبل بؽر  .11

، تحؼقؼ محؿد طبد السالم إبراهقؿ، دار «ابـ ققؿ الجقزية»الدمشؼل الؿعروف بـ 

 هـ.1411الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك، بقروت، 

بل بؽر محؿد بـ أبل بؽر بـ سعد إغاثة الؾفػان مـ مصايد الشقطان، ٕ .12

يـ ابـ ققؿ الجقزية، تحؼقؼ: محؿد حامد الػؼل، مؽتبة الؿعارف،  شؿس الدِّ

 الرياض.

إم، ٕبل طبد اهلل محؿد بـ إدريس الشافعل، دار الؿعرفة، بقروت،  .13

 هـ.1411
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أكقار الربوق يف أكقاء الػروق، ٕحؿد بـ إدريس بـ طبد الرحؿـ  .14

وهبامشف كتابل: إدرار الشروق طؾك أكقاء الػروق  «الؼرايف»الصـفاجل الؿشفقر بـ 

ـقة يف إسرار الِػْؼفقة، لؿحؿد بـ  ٓبـ الشاط، وهتذيب الػروق والؼقاطد السُّ

 حسقـ الؿؽل الؿالؽل، طالؿ الؽتب، بقروت.

الربهان يف ُأُصقل الِػْؼف، طبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ يقسػ بـ محؿد  .15

تحؼقؼ:طبد العظقؿ محؿقد الديب، القفاء، الطبعة الرابعة، الجقيـل، أبق الؿعالل، 

 هـ.1418، 4الؿـصقرة ـ مصر، ط

يـ محؿد بـ هبادر الزركشل، دار الؽتبل. .16  البحر الؿحقط، لبدر الدِّ

بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد، ٕبل القلقد محؿد بـ أحؿد بـ محؿد  .17

ؼقح وتصحقح خالد بـ أحؿد بـ رشد الؼرصبل الشفقر بابـ رشد الحػقد، تـ

 هـ.1415العطار، دار الػؽر، بقروت، 

اق  .18 تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس، محّؿد بـ محّؿد بـ طبد الرزَّ

بقدي، تحؼقؼ:طبد الستار أحؿد  الحسقـل، أبق الػقض، الؿؾؼَّب بؿرتضك، الزَّ

 ه.1385فراج، وزارة اإلرشاد وإكباء يف الؽقيت، مطبعة حؽقمة الؽقيت، 

ؽام يف ُأُصقل إقضقة ومـاهج إحؽام، إبراهقؿ بـ طؾل بـ تبصرة الح .19

يـ القعؿري، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت،  محؿد، ابـ فرحقن، برهان الدِّ

 هـ.1412

يـ الزيؾعل  .21 تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ، طثؿان بـ طؾل بـ، فخر الدِّ

 هـ1313ٕولك، بقٓق، الؼاهرة، الطبعة ا -الحـػل، الؿطبعة الؽربى إمقرية 

يـ يحقك بـ شرف الـقوي،  .21 تحرير ألػاظ التـبقف ٕبل زكريا محقل الدِّ

 هـ.1418دمشؼ، الطبعة: إولك،  –تحؼقؼ: طبد الغـل الدقر، دار الؼؾؿ 
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يـ أحؿد بـ محؿد بـ حجر  .22 تحػة الؿحتاج بشرح الؿـفاج، لشفاب الدِّ

 هـ.1357الفقتؿل الؿؽل، دار إحقاء الرتاث العربل.

الؿسمول يف شرح مختصر مـتفك السقل، لقحل بـ مقسك  تحػة .23

راسات  الرهقين، تحؼقؼ:د.الفادي شبقؾل، يقسػ الؼقؿ، دار البحقث لؾدِّ

 هـ.1422اإلسالمقة وإحقاء الرتاث، الطبعة إولك، 

، بقروت، 1التذكرة الحؿدوكقة، لؿحؿد بـ حؿدون، دار صادر، ط .24

 هـ.1417

ر بـ محؿد السؿعاين، تحؼقؼ: ياسر تػسقر الؼرآن، ٕبل الؿظػر، مـصق .25

بـ إبراهقؿ وغـقؿ بـ طباس، دار القصـ، الرياض، السعقدية، الطبعة إولك، 

 م.1997 -هـ1418

ريعة، د.صحراوي مؼاليت،  .26 تطقير اإلطالم الَخْقري يف ضقء مؼاصد الشَّ

راسات )مداد(، جدة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية،  ولل لألبحاث والدِّ الؿركز الدُّ

 م.2111

التػؽقر السريع أم الؿتلمؾ، أ.د.طبد القاحد الؽبقسل، جامعة إكبار،  .27

 مركز ديبقكق لتعؾقؿ التػؽقر.

تقالل التلسقس لؿعالل محؿد بـ إدريس، ٓبـ حجر العسؼالين،  .28

 هـ.1416تحؼقؼ:طبد اهلل الؼاضل، دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك، بقروت، 

يـبغل يف روايتف وحؿؾف، ٕبل طؿر يقسػ جامع بقان العؾؿ وفضؾف، وما  .29

بـ طبد الرب الـؿري الؼرصبل، تحؼقؼ: أبق طبد الرحؿـ فقاز أحؿد زمرلل، ممسسة 

 هـ.1424، بقروت، 1الريان ـ دار ابـ حزم، ط
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، ٕبل طقسك محؿد بـ طقسك بـ «ســ الترمذي»الجامع الصحقح  .31

 سقرة، تحؼقؼ أحؿد شاكر، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت.

، وســف وأيامف الجامع الصحقح الؿسـد مـ حديث رسقل اهلل  .31

،ٕبل طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري، دار «صحقح البخاري»الؿعروف بـ 

 هـ.1417السالم، الطبعة إولك، الرياض، 

حؾقة إولقاء، ٕبل كعقؿ أحؿد بـ طبد اهلل إصبفاين، دار الؽتاب  .32

 هـ.1415، العربل، الطبعة الرابعة، بقروت

خاص الخاص، لعبد الؿؾؽ الثعالبل، ت حسـ إمقـ، مؽتبة الحقاة،  .33

 بقروت، لبـان.

يـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف، تحؼقؼ محؿد حجل،  .34 الذَخْقرة، لشفاب الدِّ

 م.1994دار الغرب اإلسالمل، الطبعة إولك، بقروت، 

ريعة، ٕبل الؼاسؿ الحسقـ بـ محؿد الر .35 اغب الذريعة إلك مؽارم الشَّ

 هـ.1411إصػفاين، دار الؽتب العؿؾقة، الطبعة إولك، بقروت، 

روضة الؿحبقـ، وكزهة الؿشتاققـ، لؿحؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب ابـ  .36

 هـ.1413ققؿ الجقزية، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، 

ســ ابـ ماجف، ٕبل طبد اهلل محؿد بـ يزيد الؼزويـل، تحؼقؼ محؿد  .37

 هـ.1395إحقاء الرتاث،طبد الباقل، دار 

ســ أبل داود، ٕبل داود سؾقؿان بـ إشعث السجستاين، دار ابـ  .38

 هـ.1419حزم، الطبعة إولك، بقروت، 

سقر أطالم الـبالء، ٕبل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد الذهبل، تحؼقؼ شعقب  .39

إركاؤوط، محؿد كعقؿ طرقسقسل، ممسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، بقروت، 
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 هـ.1413

يـ بـ  .41 شجرة الؿعارف وإحقال، وصالح إققال وإفعال، لعز الدِّ

طبد العزيز بـ طبد السالم السؾؿل، تحؼقؼ إياد الطباع، دار الطباع، الطبعة إولك، 

 هـ1411دمشؼ، 

يـ محؿد بـ طؾل  .41 شرح اإللؿام بلحاديث إحؽام، ٕبل الػتح تؼل الدِّ

د، تحؼقؼ: طبد العزيز بـ محؿد السعقد، بـ وهب الؼشقري الشفقر بـابـ دققؼ العق

 هـ.1418دار أصؾس، الطبعة إولك، 

يـ أحؿد بـ  .42 شرح تـؼقح الػصقل يف اختصار الؿحصقل، لشفاب الدِّ

إدريس الؼرايف، طؾؼ طؾقف:أحؿد فريد، دار الؽتب العؾؿقة،الطبعة إولك، بقروت، 

 هـ.1428

سرخسل، الشركة شرح السقر الؽبقر، لشؿس إئؿة محؿد بـ أحؿد ال .43

 م.1971الشرققة لإلطالن، 

يـ سؾقؿان بـ طبد الؼقي  .44 شرح مختصر الروضة، ٕبل الربقع كجؿ الدِّ

 هـ.1417الطقيف، ت طبد اهلل الرتكل، ممسسة الرسالة، الطبعة إولك، بقروت، 

شػاء الغؾقؾ يف بقان الشبف والؿخقؾ ومسالؽ التعؾقؾ، ٕبل حامد محؿد  .45

 هـ.1391ؼقؼ:د.حؿد الؽبقسل، مطبعة اإلرشاد ببغداد، بـ محؿد الغزالل، تح

الصحاح تاج الؾُّغة وصحاح العربقة، إسؿاطقؾ بـ حؿاد الجقهري  .46

الػارابل، تحؼقؼ أحؿد طبد الغػقر ططار، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، الطبعة الرابعة، 

 هـ.1417بقروت، 

يـ طبد الرحؿـ ابـ الجقزي  .47 صقد الخاصر، ٕبل الػرج جؿال الدِّ

 هـ.1425بغدادي، تحؼقؼ حسـ سقيدان، دار الؼؾؿ، الطبعة إولك، دمشؼ، ال
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يـ إلباين، ممسسة غراس،  .48 ضعقػ ُســ أبل داود، لؿحؿد كاصر الدِّ

 هـ.1423الطبعة إولك، الؽقيت، 

صبؼات الشافعققـ، ٕبل الػداء، إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر، تحؼقؼ: د  .49

يـقة، أحؿد طؿر، د محؿد زيـفؿ، مؽتبة الثؼا  م. 1993 -هـ  1413فة الدِّ

يـ محؿقد بـ  .51 طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري، ٕبل محؿد بدر الدِّ

 هـ.1418أحؿد العقـل، دار إحقاء الرتاث، بقروت، 

العؿؾ الَخْقري اإلسالمل بقـ التلصقؾ وإمؽاكات التػعقؾ، د.فاتحة  .51

ٌم إ -فاضؾ العبدٓوي الرباط  ممتؿر العؿؾ »لك الؿؿؾؽة الؿغربقة بحٌث مؼدَّ

 22 – 21الَخْقري الخؾقجل الثالث دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الَخْقري بدبل

 م. 2118يـاير 

، د.محؿد مفدي، مجؾة سر "العؿؾ الَخْقري دراسة تلصقؾقة تجديدية .52

 م، السـة الثامـة.2112، 31، العدد8مـ رأى، جامعة سامراء، العراق، الؿجؾد

مل يف ضقء التحديات اْلُؿعاِصرة، د.طؾل الـؿؾة، العؿؾ الَخْقري اإلسال .53

 هـ.17/6/1431كدوة العؿؾ الَخْقري، آثـقـ 

طققن إخبار، ٕبل محؿد طبد اهلل بـ مسؾؿ بـ قتقبة الديـقري، دار  .54

 هـ.1418الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك، بقروت، 

أبل طققن إكباء يف صبؼات إصباء،ٕحؿد بـ الؼاسؿ الخزرجل، ابـ  .55

 .بقروت –أصقبعة، تحؼقؼ: الدكتقر كزار رضا، دار مؽتبة الحقاة 

غريب الحديث، لعبد اهلل بـ مسؾؿ بـ قتقبة الديـقري أبق محؿد،  .56

 هـ.1397تحؼقؼ:د.طبد اهلل الجبقري، مطبعة العاين، الطبعة إولك، بغداد، 

57.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  298  

 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

الػتاوى السعدية، لؾشقخ طبد الرحؿـ بـ كاصر السعدي، الؿمسسة  .58

 دية بالرياض.السعق

الػروق الؾُّغقية، ٕبل هالل الحسـ بـ طبد اهلل العسؽري، تحؼقؼ:  .59

 محؿد سؾقؿ، دار العؾؿ والثؼافة لؾـشر، الؼاهرة.

الػصقل يف إصقل، ٕحؿد بـ طؾل بـ الرازي الجصاص، تحؼقؼ  .61

 هـ.1414طجقؾ الـشؿل، وزار إوقاف الؽقيتقة، الطبعة الثاكقة، الؽقيت، 

ابـ ققؿ »ل طبد اهلل محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب الؿعروف بـ الػقائد، ٕب .61

 هـ.1416دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك، بقروت،  «الجقزية

يـ بـ طبد السالم،  .62 الػقائد يف اختصار الؿؼاصد، ٕبل محؿد طز الدِّ

 هـ.1416تحؼقؼ:إياد خالد الطباع، دار الػؽر، دمشؼ، الطبعة إولك، 

يـ طبد العزيز بـ طبد السالم ققاطد إحؽام، ٕ .63 بل محؿد طز الدِّ

السؾؿل، راجعف وطؾؼ طؾقف:صف طبد الرؤوف سعد، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، 

 هـ.1414

الؼقاطد،ٕبل طبد اهلل محؿد بـ محؿد الؿالؽل الؿؼري، تحؼقؼ أحؿد  .64

بـ طبد اهلل بـ حؿقد، جامعة أم الؼرى، مركز إحقاء الرتاث اإلسالمل، الطبعة 

 إولك، مؽة الؿؽرمة.

ٌم  .65 ققاطد القسائؾ وأثرها يف العؿؾ الَخْقري، د.قطب الريسقين، بحٌث مؼدَّ

إلك ممتؿر العؿؾ الَخْقري الخؾقجل الثالث دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ 

 .م 2118يـاير  22 – 21الَخْقري بدبل

كتاب العقـ، ٕبل طبد الرحؿـ الخؾقؾ بـ أحؿد بـ طؿرو بـ تؿقؿ  .66

 ػراهقدي البصري، تحؼقؼ د.مفدي الؿخزومل، مؽتبة الفالل.ال
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الؽشاف طـ حؼائؼ التـزيؾ وطققن إقاويؾ يف وجقه التلويؾ، ٕبل  .67

الؼاسؿ جار اهلل محؿقد الزمخشري تحؼقؼ: طبد الرزاق الؿفدي، دار إحقاء 

 الرتاث العربل، بقروت.

لة، الطبعة الؽؾقات، ٕبل البؼاء أيقب بـ مقسك الؽػقي، ممسسة الرسا .68

 هـ.1419الثاكقة، بقروت، 

يـ محؿد بـ أحؿد السرخسل، دار  .69 الؿبسقط، ٕبل بؽر شؿس الدِّ

 هـ.1414الؿعرفة، بقروت،

، دار «ابـ الحاج»الؿدخؾ، ٕبل طبد اهلل محؿد العبدري الشفقر بـ  .71

 الرتاث.

، ٕبل طبد الرحؿـ أحؿد بـ شعقب الـسائل، «ســ الـسائل»الؿجتبك  .71

يـ السققصل، وحاشقة اإلمام السـدي، دار الؽتب العؾؿقة، ومعف شرح جال ل الدِّ

 هـ.1416الطبعة إولك، بقروت، 

مجؿقع الػتاوى،ٕبل العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ ابـ تقؿقة، جؿع  .72

 وترتقب: طبد الرحؿـ بـ قاسؿ، وساطده ابـف محؿد، مؽتبة ابـ تقؿقة، الؼاهرة.

يـ محؿد بـ طؿر الرازي، تحؼقؼ الؿحصقل يف طؾؿ إصقل، لػخر الدِّ  .73

صف العؾقاين، جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة، الطبعة إولك، الرياض، 

 هـ.1411

الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ، ٕبل الحسـ طؾل بـ سقده، تحؼقؼ:طبد  .74

 هـ.1421الحؿقد هـداوي، الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك،بقروت، 

 الؿحؾك، ٕبل محؿد طؾل بـ حزم الظاهري، دار الػؽر.  .75

مروج الذهب،ٕبل الحسـ طؾل بـ الحسقـ الؿسعقدي، دار الؿعرفة،  .76
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 تحؼقؼ:محؿد هشام، طبد الؿجقد صعؿة.

الؿستصػك يف طؾؿ إصقل، ٕبل حامد محؿد الغزالل، دار الؽتب  .77

 العؾؿقة، الطبعة الثاكقة، بقروت.

قؿقة، د.غسان مستؼبؾ اإلطالم والعؿؾ ا .78 لَخْقري يف ضقء الثقرة الرَّ

راسات )مداد(، جدة،  ولل لألبحاث والدِّ طبدالؽريؿ حسقـ الزيقد، الؿركز الدُّ

 الؿؿؾؽة العربقة السعقدية.

مسـد أحؿد بـ حـبؾ، ٕبل طبد اهلل أحؿد بـ حـبؾ، ممسسة قرصبة،  .79

 م.1991الؼاهرة، 

 إلك رسقل اهلل الؿسـد الصحقح الؿختصر بـؼؾ العدل طـ العدل  .81

، مسؾؿ بـ الحجاج أبق الحسـ الؼشقري الـقسابقري، «صحقح مسؾؿ»الؿعروف بـ

 تحؼقؼ محؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء الرتاث، بقروت.

الؿصباح الؿـقر، أحؿد بـ محؿد بـ طؾل الػققمل الؿؼرئ، الؿؽتبة  .81

 هـ. 1417العصرية، الطبعة إولك، بقروت، 

محؿد الحسقـ بـ مسعقد البغقي، تحؼقؼ محؿد  معالؿ التـزيؾ، ٕبل .82

 هـ.1414طبد اهلل الـؿر وآخرون، دار صقبة، الطبعة الثاكقة، الرياض، 

الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ ٕلػاظ الؼرآن الؽريؿ، د. محؿد حسـ  .83

 م. 2111حسـ جبؾ، مؽتبة أداب، الؼاهرة، الطبعة: إولك، 

يـ طبد اهلل بـ أح .84 ، دار "ابـ قدامة  "ؿد الؿعروف بـ الؿغـل، لؿقفؼ الدِّ

 إحقاء الرتاث.

ُمػردات ألػاظ الؼرآن، لؾراغب إصػفاين، تحؼقؼ صػقان طدكان داود،  .85

 هـ. 1412دار الؼؾؿ، الطبعة إولك، دمشؼ، 
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الؿػضؾقات، لؾؿػضؾ بـ محؿد الضبل، تحؼقؼ: أحؿد شاكر و طبد  .86

 دسة.الؼاهرة، الطبعة السا –السالم هارون، دار الؿعارف 

د.إبراهقؿ البققمل، ممسسة الػرقان "مؼاصد الَخْقر وفؼف الؿصؾحة  .87

 .م2112لؾرتاث اإلسالمل، لـدن، 

ريعة اإلسالمقة، لؿحؿد بـ الطاهر بـ طاشقر، تحؼقؼ محؿد  .88 مؼاصد الشَّ

 هـ.1425الحبقب بـ الخقجة، وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة، قطر، 

ريعة الخاصة بالتربطات .89 يـ  مؼاصد الشَّ والعؿؾ الَخْقري، إطداد د.طزالدِّ

ٌم إلك  ممتؿر العؿؾ "بـ زغقبة، مركز جؿعة الؿاجد لؾثؼافة والرتاث، بحٌث مؼدَّ

 – 21، دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الَخْقري بدبل"الَخْقري الخؾقجل الثالث

 .م 2118يـاير  22

ن، دار مؼاصد العبادات وأثرها الِػْؼفل، د.سؾقؿان بـ محؿد الـجرا .91

 هـ.1436التدمرية، الطبعة إولك، 

مؼايقس الؾُّغة، ٕحؿد بـ فارس بـ زكريا، تحؼقؼ طبد السالم هارون،  .91

 دار الجقؾ.

يـ الرازي،  .92 يـ الرازي يف بالد ما وراء الـفر، لػخر الدِّ مـاضرات فخر الدِّ

 تحؼقؼ د.فتح اهلل خؾقػ، دار الؿشرق، بقروت.

بـ الحسقـ البقفؼل، تحؼقؼ:أحؿد  مـاقب الشافعل، ٕبل بؽر أحؿد .93

 صؼر، مؽتبة دار الرتاث، الؼاهرة.

مـتفك القصقل وإمؾ يف طؾؿل إُُصقل والجدل، ٕبل طؿرو جؿال  .94

يـ طثؿان بـ طؿرو الؿعروف بـ  ، دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة «ابـ الحاجب»الدِّ

 هـ.1415إولك، بقروت،
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يـ محؿد  .95 بـ هبادر اهلل الزركشل، تحؼقؼ الؿـثقر يف الؼقاطد، لبدر الدِّ

 هـ.1415، الؽقيت، 2تقسقر محؿقد، وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة ط

ريعة، ٕبل إسحاق إبراهقؿ بـ مقسك الؾخؿل،  .96 الؿقافؼات يف ُأُصقل الشَّ

شَرَحف وخرج أحاديثف طبد اهلل دراز، دار الؿعرفة، الطبعة الرابعة، بقروت، 

 هـ.1415

يـ طبد هناية السقل شرح م .97 ـفاج القصقل يف طؾؿ إصقل، لجؿال الدِّ

 الرحقؿ اإلسـقي، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت.

هناية الؿطؾب يف دراية الؿذهب، طبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ يقسػ بـ  .98

محؿد الجقيـل، أبق الؿعالل، الؿؾؼب بنمام الحرمقـ، تحؼقؼ د. طبد العظقؿ 

 هـ.1428، 1إلسالمقة يف دولة قطر، طمحؿقد الّديب، وزارة إوقاف والشقؤن ا

القسقط يف الؿذهب، ٕبل حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل،  .99

 هـ.1417تحؼقؼ:أحؿد محؿقد، محؿد تامر، دار السالم،الطبعة إولك، الؼاهرة، 

 مقاقع طؾك الشبؽقة: .111

111. :  http://www.medadcenter.com/pagesAbout 

م، 5/4/2112صحقػة الرأي إردكقة، إحد  .112

http://alrai.com/article/506017.html 

113. http://www.humanitygate.com/event//: 

114. https://www.mozn.ws/7669" : 

115. http://www.bbc.com/arabic/vert-fut-42671359 

116. https://www.youm7.com/story/2016/2/16 

117. https://ar.wikipedia.org/wik 

118. http://thawratalweb.com/youtube/130 

http://www.medadcenter.com/pagesAbout
http://alrai.com/article/506017.html
http://alrai.com/article/506017.html
http://www.humanitygate.com/event/
https://www.mozn.ws/7669
https://www.mozn.ws/7669
http://www.bbc.com/arabic/vert-fut-42671359
http://www.bbc.com/arabic/vert-fut-42671359
https://www.youm7.com/story/2016/2/16
https://www.youm7.com/story/2016/2/16
https://ar.wikipedia.org/wik
https://ar.wikipedia.org/wik
http://thawratalweb.com/youtube/130
http://thawratalweb.com/youtube/130
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119. https://weedoo.tech 

111. https://www.alarabiya.net 

111. https://ar.wikipedia.org/wik 

112. http://www.asir.me/showthread.php?t=217316 

113. http://www.medadcenter.com/countst/4 

114. https://mlsd.gov.sa/ar/services/615 

115. http://www.aicss.org/ 

116. https://diae.net/56400/ 
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 انؼًم اخلريي يمظذ

 
 با ػبي

 نهشرٌؼخ اإلصاليٍخ
 

 

 

 

 إطداد

 سعاد الشارف امبارك طقسك

 ضق هقئة التدريس يف كؾقة التربقةط
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 انؼًم اخلريي يمظذ

 
 نهشرٌؼخ اإلصاليٍخ با ػبي

  307  

 

 

ِحقؿِ  ـِ الرَّ ْحَؿ  بِْسِؿ اهللِ الرَّ

 يهخض انجحش
 

الحؿد هلل وكػك، والصالة والسالم طؾك كبقف الذي اصطػك، وطؾك آلف 

ا بعد:فنن العؿؾ الخقري ضرورة شرطقة: لرطايتف  وصحبف وسؾؿ تسؾقؿا كثقرا، أمَّ

ك تحسقـ الظروف الحقاتقة يف الؿحـ لؾػرد وإسرة والؿجتؿع، وسعقف إل

وإزمات: ولذا هدف هذا البحث إلك تقضقح العؿؾ الخقري طؾك أكَّف مؼصد طام 

لؾشريعة اإلسالمقة التل جاءت مقجفة ومصؾحة لألوضاع الؿحقطة باإلكسان، 

ووضعت مـ الحؾقل ما لق تؿسؽ هبا البشر لتجاوزوا الـؽبات وإزمات وهنضقا 

 بلوصاهنؿ.

ث دراسة استؼرائقة لؿػفقم العؿؾ الخقري، وكقكف مؼصًدا طاًما مـ والبح

مؼاصد الشريعة مـ الؼرآن والسـة، باإلضافة إلك بقان أهؿ خصائص العؿؾ 

الخقري مدطقمة بإدلة الشرطقة وأراء بعض أهؾ العؾؿ فقفا، وقد جاء البحث يف 

لعؿؾ الخقري مؼدمة وثالثة مطالب وخاتؿة، ففق بحث تلصقؾل شرطل يبقـ أن ا

 مؼصد أساسل، ولقس مطؾبًا حضارًيا مستحدًثا.
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 ادلمذيخ
 

الحؿد هلل الذي هدى العباد ٕفضؾ الطاطات، وجعؾ فعؾ الخقر مؼصًدا طاًما 

لجؿقع الشرائع، وشرع التـافس فقفا باستباق الخقرات، والصالة والسالم طؾك 

 سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.

 وبعد:

العؿؾ الخقري مؼصد طام مـ مؼاصد اإلسالم، راسخ برسقخ طؼقدتف،  فننَّ 

 يستؿد مشروطقتف مـ الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية.

وقد جاءت هذه الدراسة: لتبقـ أهؿقة العؿؾ الخقري يف اإلسالم ومؽاكتف 

إلك أنَّ العؿؾ الخقري هق  باستؼراء كصقص القحل مـ الؼرآن والسـة، والقصقل

 ولقس مطؾًبا حضارًيا غربًقا مستحدًثا. شريعة اإلسالمقةمؼصد طام لؾ

فؿؿا ٓ شؽ فقف أنَّ العؿؾ الخقري لف أهؿقة كبقرة تعقد بالـػع طؾك الػرد 

وإمة، فالعؿؾ الخقري يرتبط ارتباصا وثقؼا بالديـ اإلسالمل، ففق تـافس شريػ 

الثقاب والذكر والتزام أدبل لتحؼقؼ أهداف إكساكقة: لذلؽ استحؼ صاحبف إجر و

 (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې) الحسـ، فؼد قال تعالك:

، وقد اهتؿ اإلسالم اهتؿاًما كبقًرا بالعؿؾ الخقري، وجعؾف مؼصًدا طاًما [7البقـة:]

مـ مؼاصده، فػل الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية أدلة كثقرة تدل طؾقف. فؿا العؿؾ 

ائصف؟ كؾ ذلؽ سلبقـف مـ الخقري؟، وما مققعف وأهؿقتُف يف اإلسالم؟ وما خص

 خالل هذا البحث الؿتقاضع.
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وقد اتَّبعُت يف هذا البحث الؿـفج آستؼرائل، حقث تؿ استؼراء ما أمؽـ مـ 

كصقص القحل مـ الؼرآن والسـة، واستـباط الـصقص الؿمصؾة لؾعؿؾ الخقري 

ه مؼصًدا طاًما لؾشريعة اإلسالمقة.  بعدِّ

 ة مطالب.وقسؿت هذا البحث إلك مؼدمة وثالث 

 جعؾُت الؿؼدمة ٕهؿقة الؿقضقع، ومـفجف، وخطة دراستف.

ا الؿطؾب إول  يف معـك مػردات البحث، وفقف:فخصصتف  وأمَّ

معـك العؿؾ الخقري: )العؿؾ الخقري لغة، العؿؾ الخقري  الػرع إول:

 اصطالًحا(.

 مػفقم الؿؼصد: )الؿؼصد لغة، الؿؼصد اصطالًحا(. الػرع الثاين:

ا   مققع العؿؾ الخقري يف الؼرآن فخصصتف لؾحديث طـ  الؿطؾب الثاينأمَّ

 والسـة، وفقف:

دٓٓت الؼرآن الؽريؿ طؾك أن العؿؾ الخقري مؼصد طام مـ  الػرع إول:

 مؼاصد الشريعة.

دٓٓت السـة الـبقية طؾك أن العؿؾ الخقري مؼصد طام مـ  الػرع الثاين:

 مؼاصد الشريعة.

 لعؿؾ الخقري يف أققال السؾػ.مققع ا الػرع الثالث:

ا الؿطؾب الثالث طـ خصائص العؿؾ الخقري يف فؼد أفردتف لؾحديث  أمَّ

 الشريعة اإلسالمقة، وفقف:

 دٓلة كصقص الشريعة طؾك شؿقلقة العؿؾ الخقري. الػرع إول:

 دٓلة كصقص الشريعة طؾك استؿرارية العؿؾ الخقري. الػرع الثاين:
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 قص الشريعة طؾك تـقع العؿؾ الخقري.دٓلة كص الػرع الثالث:

وَأْتبْعُت مطالب البحث بخاتؿة رصدُت فقفا أهؿ الـتائج الؿتقصؾ إلقفا مـ 

 خالل البحث، وأردفتفا بػفرس الؿصادر والؿراجع، وففرس الؿقضقطات.

 وفقؿا يليت كتحدث طـ مضؿقن البحث:
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 رٕطئخ
 

الؽربى يف الّديـ، ولقست شقًئا  إّن أطؿاَل الخقر يف اإلسالم مـ الؿتطؾبات

فرطقًّا أو أمًرا جاكبقًّا، فضالً طـ أن يؽقن معّرًة ُتـَؽر أو هتؿًة تدَفع، بؾ إّكف مطؾقب 

گ )كؿا ُيطَؾب الركقع والّسجقُد وأكقاع العبادة، وذلؽ كؾُّف سبقؾ الػالح، 

 (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 ة:. وسـتبقـ ذلؽ مـ خالل الؿطالب التالق[77الحج:]
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 املطلب األول 

 فخظظزّ يف يؼىن يفرداد انجحش 
  

 وفقف:
 

   ،ٛالفرع األٔه: وعٍٜ العىن اخلريٙ: )العىن اخلريٙ لػ 

 العىن اخلريٙ اصطالّحا(.
 

  .)الفرع الجاٌ٘: وفًّٕ املكصد: )املكصد لػٛ، املكصد اصطالّحا 
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 املطلب األول

 يف يؼىن يفرداد انجحش، ٔفٍّ:
 

 )الفرع األٔه: وعٍٜ العىن اخلريٙ: )العىن اخلريٙ لػٛ، العىن اخلريٙ اصطالحا 

 أوٓ: معـك العؿؾ الخقري لغة:

مـ طؿؾ يعؿؾ طؿالً، وهق كؾ فعؾ بؼصد، والعؿؾ حركة البدن بؽؾف  العؿؾ:

 .(1)أو بعضف، فالعؿؾ: الؿفـة والػعؾ والجؿع أطؿال

، كالَعْؼؾ  :والَخْقرضد الشر وجؿعف ) ُخُققٌر (،  والَخْقُر: ما َيْرَغب فقف الُؽؾُّ

ِء الـَّافِع،  ْ
ل الػاِضَؾُة مـ كؾِّ شلء، وخقر بقـ إشقاء  وَخْقَرٍة:والَعْدل والَػْضِؾ والشَّ

الَؽَرُم والجقد والشرُف وإَْصُؾ والَفْقَئُة  والَخْقرِ:فضؾ بعضفا طؾك بعض، 

                                                 

 بقروت، –الؿصري، دار صادر  ( ـ يـظر: لسان العرب، لؿحؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إفريؼل1)

 الرؤوف طبد لؿحؿد التعاريػ، مفؿات طؾك والتقققػ.11/474ص إولك، الطبعة

 بقروت - الػؽر دار، الؿعاصر الػؽر دار الداية، رضقان محؿد. د:  تحؼقؼ الؿـاوي،

. وتاج العروس مـ جقاهر الؼامقس، لؿحّؿد 527هــ، ص1411ؼ، الطبعة إولك، دمش.

بقدي، تحؼقؼ بـ محّؿد ب ـ طبد الرّزاق الحسقـل ، أبق الػقض ، الؿؾّؼب بؿرتضك ، الزَّ

. و الؿعجؿ القسقط، إلبراهقؿ مصطػك ـ 56/ 31مجؿقطة مـ الؿحؼؼقـ، دار الفداية، 

أحؿد الزيات ـ حامد طبد الؼادر ـ محؿد الـجار، تحؼقؼ / مجؿع الؾغة العربقة، دار 

 .628/ 2الدطقة، ص
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 .(1)والطبقعة 

لؿ يرد تركقب مصطؾح )العؿؾ  ًحا:ثاكًقا: معـك العؿؾ الخقري اصطال

الخقري( يف كتب الدراسات اإلسالمقة الرتاثقة، مع أنَّ مدلقلف كان مقجقًدا بصقغ 

والدارسقـ  شتك، كتـاول بعضفا يف ثـايا هذا البحث، وقد وضع طدد مـ الباحثقـ

 الؿتلخريـ والؿعاصريـ تعريػات طدة لؾعؿؾ الخقر مـفا:

الـػع الؿادي أو الؿعـقي الذي يؼدمف اإلكسان  ري:الؿراد بالعؿؾ الخق "أنَّ 

لغقره، مـ دون أن يلخذ طؾقف مؼابال ماديا، ولؽـ لقحؼؼ هدفا خاًصا لف أكرب مـ 

الؿؼابؾ الؿادي، قد يؽقن طـد بعض الـاس الحصقل طؾك الثـاء والشفرة، أو كحق 

اء ذلؽ مـ أغراض الدكقا، والؿممـ يػعؾ ذلؽ ٕغراض تتعّؾؼ بأخرة: رج

الثقاب طـد اهلل والدخقل لجـات الـعقؿ، فضال طؿا يـالف يف الحقاة مـ بركة وحقاة 

 .(2)"صقبة، وسؽقـة كػسقة، وسعادة روحقة ٓ تؼدر بثؿـ طـد أهؾفا

طؿؾ يشرتك فقف جؿاطة مـ الـاس لتحؼقؼ مصؾحة طامة،  "ويعرف أيًضا بلكَّف:

اقتصادية، بقسقؾة جؿع التربطات وأغراض إكساكقة أو ديـقة أو طؾؿقة أو صـاطقة أو 

وصرففا يف وجقه إطؿال الخقرية، بؼصد كشاط اجتؿاطل أو ثؼايف أو إغاثل، 

بطرق الرطاية أو الؿعاوكة ماديًّا أو معـقيًّا داخؾ الدولة وخارجفا، مـ غقر قصد 

الربح لؿمسسقفا، سقاء ُسؿل إغاثة أو جؿعقة أو ممسسة أو هقئة أو مـظؿة خاصة 

                                                 

. و الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر لؾرافعل، ٕحؿد 4/263العرب( ـ يـظر: لسان 1)

 العروس وتاج. 1/185 بقروت، –بـ محؿد بـ طؾل الؿؼري الػققمل، الؿؽتبة العؾؿقة 

11/238. 

، ص 2118. 2( ـ أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم، لققسػ الؼرضاوي، دار الشروق، ط/2)

22. 
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 .(1)"أو طامة

أطؿال الرب وصـائع الؿعروف التل يجقد بف الؿجتؿع  "ويعرفف آخرون بلكَّف:

الؿدين بدًءا مـ الػرد ومرورا بالجؿاطة، واكتفاًء إلك الؿمسسة، وٓ يؼتصر هذا 

العؿؾ طؾك جؾب الؿقارد، وإدارة الؿال وصرفف يف القجقه الؿشروطة: وإكؿا 

طقير بؿا يتاح مـ برامج ثؼافقة ودطقية يتعدى ذلؽ إلك التخطقط لسبؾ اإلكؿاء والت

 . (2)"وإطالمقة

  :)الفرع الجاٌ٘: وفًّٕ املكصد: )املكصد لػٛ، املكصد اصطالحا 

مـ قصد الشلء، وقصد لف، وقصد إلقف قصًدا إذا  أوٓ: معـك الؿؼصد لغة:

 .(3)صؾبف بعقـف وأتك إلقف، والؼصد: آطتؿاد وإم

يطؾؼ مصطؾح الؿؼصد العام لؾشريعة طالحا: ثاكًقا: معـك الؿؼصد العام اص

طؾك الفدف العام والغاية الؽؾقة الذي أراده الشارع مـ مجؿقع تشريعاتف، والذي 

 تسعك الشريعة إلك تحؼقؼف يف حقاة الـاس. 

                                                 

صقؾقة تاريخقة، بحث مؼدم مـ د.محؿد صالح جقاد مفدي، ( ـ العؿؾ الخقري دراسة تل1)

/ السـة الثامـة/ 31/ العدد8مجؾة سر مـ رأي لؾدراسات اإلكساكقة، مجؾد

 . 212مؿ، ص2113تؿقز

( ققاطد القسائؾ وأثرها يف تـؿقة العؿؾ الخقري، بحث مؼدم مـ د.قطب الريسقين إلك 2)

لشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل، ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث، دائرة ا

 .7م، ص2118

. مادة: 9/36.. وتاج العروس 2/515. و الؿصباح الؿـقر 3/353( ـ يـظر: لسان العرب3)

 قصد.
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فالؿؼصد العام: تحؼقؼ مصالح الخؾؼ جؿقعا يف الدكقا وأخرة، ويتحؼؼ هذا 

 .(1)مقةمـ خالل جؿؾة أحؽام الشريعة اإلسال

 

 

 

                                                 

(  يـظر: مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، لؿحؿد الطاهر بـ طاشقر، تؼديؿ دار الؽتاب الؾبـاين، 1)

ارمفا، لعالل الػاسل، دار الغرب . ومؼاصد الشريعة اإلسالمقة ومؽ82م، ص2111

. ومؼاصد الشريعة اإلسالمقة وطالقتفا 7م، ص1991اإلسالمل، الطبعة الخامسة، 

بإدلة الشرطقة، لؿحؿد سعد بـ أحؿد بـ مسعقد الققبل، دار الفجرة لؾـشر والتقزيع، 

 .37، 36م، ص1998-هـــ1418الطبعة إولك، 
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فخظظزّ نهحذٌش ػٍ يٕلغ انؼًم  
 اخلريي يف انمرآٌ ٔانضُخ،

  

 وفقف:

 

   ٙالفرع األٔه: دالالت الكرآُ الهرٖي عمٜ أُ العىن اخلري 

 وكصد عاً وَ وكاصد العرٖعٛ.

   ٙالفرع الجاٌ٘: دالالت الصٍٛ الٍبٕٖٛ عمٜ أُ العىن اخلري 

 صد العرٖعٛ.وكصد عاً وَ وكا

  .الفرع الجالح: وٕقع العىن اخلريٙ يف أقٕاه الصمف 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  318  

 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

 

 

 املطلب الثاني

 يٕلغ انؼًم اخلريي يف انمرآٌ ٔانضُخ:
 

مؿا ٓ شؽ فقف أنَّ جقهر العؿؾ الخقري يتقافؼ مع جقهر اإلسالم، وجقهر 

الشريعة اإلسالمقة التل تـظر إلك اإلكسان طؾك أكَّف مستخؾػ يف هذه إرض 

عؿارهتا، ولتحؼقؼ الخقر والسعادة لـػسف ولؿجتؿعف ولإلكساكقة جؿعاء: حقث ل

جعؾت خقر إطؿال وأقرهبا إلك اهلل خدمة اإلكسان ٕخقف اإلكسان بتؼديؿ الخقر 

لف، والشاهد طؾك ذلؽ كصقص القحققـ )الؽتاب والسـة(، والتل كؼتصر يف هذا 

 الؿطؾب طؾك ما يسع الؿجال لذكره مـفا.

الخقري مؼصد طام مـ مؼاصد الشريعة، وذلؽ بدٓلة ورود الؽثقر فالعؿؾ 

مـ أيات الؼرآكقة وإحاديث الـبقية الشريػة التل تدل طؾك العؿؾ الخقري أو 

أحد مرادفاتف، حقث جاءت بصقغ شتك، بعضفا: أمٌر بف، أو ترغقٌب فقف، وبعضفا: 

بعضفا ذم لؿـ ٓ هنل طـ ضده، أو تحذير مـف، وبعضفا مدح لػاطؾل الخقر، و

يػعؾ فعؾفؿ، وبعضفا يثـل طؾك فعؾ الخقر يف ذاتف، وبعضفا يثـل طؾك الدطقة 

 .(1)إلقف، أو التعاون طؾقف، أو التـافس فقف
 

 

                                                 

م يف ضقء الـصقص والؿؼاصد الشرطقة، لؾشقخ ( يـظر أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسال1)

 .25، ص2118يقسػ الؼرضاوي، دار الشروق، الطبعة الثاكقة، 

o  p 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
ً
 انؼًم اخلريي يمظذ

 
 نهشرٌؼخ اإلصاليٍخ با ػبي

  319  

 

 

 الفرع األول

 دالالد انمرآٌ انكرٌى ػهى أٌ انؼًم اخلريي
 يمظذ ػبو يٍ يمبطذ انشرٌؼخ: 

 

التل تدل طؾك أنَّ العؿؾ الخقري الؼرآن الؽريؿ حافؾ بالؽثقر مـ أيات 

مؼصد طام مـ مؼاصد الشريعة، وذلؽ بدٓلة كثرة وروده بؾػظ)خقر(، أو 

بؿضؿقكف كــ)الرب، واإلحسان، والصدقة(، والحث طؾقف وبقان فضؾف، وقد ورد 

( مرة يف الؼرآن الؽريؿ، وورد لػظ )أخقار(، و)خقرات( و)خقرة( 181لػظ الخقر )

متـقطة تربط )الخقر( بجقاكب أساسقة مـ الحقاة الؿدكقة ( مرات يف سقاقات 8)

التل يعقشفا الـاس، كؿا ورد يف بعض الحآت ضؿـ سقاقات )أقؾ طددا( تربطف 

 . وكذكر مـفا طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر ما يؾل:(1)بالحقاة أخرة

   :)آٖات قرآٌٗٛ بمفظ)اخلري 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) قال تعالك:

، يف هذه أية دٓلة طؾك صؾب فعؾ [77الحج:] (ڱ ں ں

. (2)"صؾة إرحام، ومؽارم إخالق، وسائر وجقه الرب"الخقر الذي يدخؾ فقف: 

وبػعؾ الخقر يجؿع الؿـفاج الذي رسؿف اهلل لفذه إمة، الذي يبدأ بإمر بالركقع 

                                                 

(  العؿؾ الخقري: مػفقمف ومققعف مـ مؼاصد الشريعة، بحث مؼدم مـ  أ.د. إبراهقؿ 1)

 .616/ الصػحة 14مجؾة قضايا فؽرية، العدد   2117البققمل غاكؿ ، 

الؿظػر مـصقر بـ محؿد بـ طبد الجبار السؿعاين، تحؼقؼ: ياسر بـ  (  تػسقر الؼرآن، ٕبل2)

 .2/457 م،1997 -هـــ1418 الرياض، –إبراهقؿ و غـقؿ بـ طباس بـ غـقؿ، دار القصـ 
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ل هل الت ، ويَثـِّل بإمر العام بالعبادة-وهؿا ركـا الصالة البارزان -والسجقد 

ويختؿ بػعؾ الخقر طامة يف التعامؾ مع الـاس بعد التعامؾ مع  ،أشؿؾ مـ الصالة

فالعبادة َتِصؾفا باهلل:  .اهلل بالصالة والعبادة، يلمر إمة الؿسؾؿة هبذا، رجاء أن تػؾح

فتؼقم حقاهتا طؾك قاطدة ثابتة وصريؼ واصؾ، وفعؾ الخقر يمدي إلك استؼامة 

دة مـ اإليؿان وأصالة آتجاه، فنذا استعدت إمة الحقاة الجؿاطقة طؾك قاط

 الؿسؾؿة هبذه العدة مـ الصؾة باهلل، واستؼامة الحقاة: هنضت.

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک )وقال تعالك:

، جاءت هذه أية [272البؼرة:] (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ـ لقس يف ديـ اإلسالم، حقث قال تعالك:  چ چ )يف سقاق الحديث طؿَّ

: لتبقـ أنَّ الشريعة لؿ تلِت  [272البؼرة:] (ڇ ڇ ڍڍ چ ڇ ڇ

تحرجقا مـ  إٓ بالخقر: لذلؽ كجد أن هذه أية رفعت الحرج طـ الصحابة الذيـ

اإلكػاق طؾك ذوي رحؿفؿ مـ غقر الؿسؾؿقـ: فلباح اهلل يف هذه أية اإلكػاق طؾك 

ٓهتؿام بؿدلقلف غقر الؿسؾؿقـ، وُكّرر فعؾ تـػؼقن ثالث مرات يف أية لؿزيد ا

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ )

 .(1) [272البؼرة:] (گ گ ڳ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ) وقال تعالك:

 .[114آل طؿران:] (ڻ ڻ ۀ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) قال تعالك:

                                                 

يـظر تػسقر التحرير والتـقير ـ الطبعة التقكسقة، لؾشقخ محؿد الطاهر بـ طاشقر، دار  (1)

 .3/72 م،1997 -تقكس  -سحـقن لؾـشر والتقزيع 
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ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ 

 .[111آل طؿران:] (ڄ ڃ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وقال تعالك:

 .[73كبقاء:إ] (ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ

جعؾ اهلل فعؾ الخقرات والدطقة لف مـ أسباب فالح  فػل أية إولك:

الؿممـ يف الدكقا وأخرة، ويف أية الثاكقة: قدم اهلل إمر بالؿعروف والـفل طـ 

 َّٓ الؿـؽر طؾك اإليؿان باهلل، مع أكَّف ٓ يصؾح طؿؾ صالح وٓ يؽقن مؼبقٓ طـده إ

أنَّ إمر بالؿعروف وتؼديؿ الخقر مـ أطظؿ شعائر الديـ باإليؿان: لقبقـ سبحاكف 

وأكرب أسباب التؼقى، ويف أية الثالثة: قدم اهلل فعؾ الخقرات طؾك ققام الصالة 

التل هل طؿقد الديـ: ٕنَّ إقامة الصالة كػعفا وطاقبتفا يعقد طؾك الشخص كػسف 

إلك إمة جؿعاء. ويف ققلف فـػعفا قاصر طؾقف، لؽـ الؼقام بلطؿال الخقر كػعف متعٍد 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )تعالك:

دطا اهلل هذه إمة  [134-133]آل طؿران: (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ

إلك الؿسارطة يف جؿقع مجآت العؿؾ الخقري: الػؽرية، والبدكقة، والؿالقة، 

 والعػق طـ أخريـ، ووطدهؿ بجـة طرضفا السؿاوات وإرض أطدت لؾؿتؼقـ.

  ٌبمفظ)الرب(: آٖات قرآ ٛٗ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )قال تعالك:

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڌ ڎ  ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ

 .[177البؼرة:] (ڎ



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  322  

 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

البِّر: كؾؿة جامعة لؽؾ خقر، وتعـل: سعة اإلحسان، وشدة الؿرضاة والخقر 

ػضائؾ الػردية وآجتؿاطقة الؽامؾ الشامؾ، وقد جؿعت هذه أية جؿاع ال

الـاشئ طـفا صالح أفراد الؿجتؿع مـ أصقل العؼقدة وصالحات إطؿال، 

فاإليؿان وإقام الصالة هؿا مـبع الػضائؾ الػردية: َٕكفؿا يـبثؼ طـفؿا سائر 

التحؾقات الؿلمقر هبا، والزكاة وإيتاء الؿال أصؾ كظام الجؿاطة صغقرها وكبقرها، 

ا إخقة وآتحاد، وتسدد لألمة مصالح كثقرة، وببذل الؿال والؿقاساة تؼقى هب

يف الرقاب يتعزز جاكب الحرية الؿطؾقبة لؾشارع: حتك يصقر الـاس كؾفؿ أحرارًا، 

والقفاء بالعفد فقف فضقؾة فردية، وهل طـقان كؿال الـػس، وفضقؾة اجتؿاطقة وهل 

إمة، ففذا الؽالم  ثؼة الـاس بعضفؿ ببعض، والصرب فقف جؿاع الػضائؾ وشجاطة

 مقجف إلك الؿسؾؿقـ أي: اتركقا مجادلة أهؾ الؽتاب يف أمر الؼبؾة.

 الرب طـ استؼبال الجفات  
ُ
مع أن مـفا ما هق مشروع كاستؼبال الؽعبة: -وكػل

ٓ يـبغل أن يؽقن آشتغال بف قصارى هؿة  -ٕكَّف مـ القسائؾ ٓ مـ الؿؼاصد

 :-تعالك  –لـاس يف حال العجز والـسقان، فؼال الؿممـقـ: ولذلؽ أسؼطف اهلل طـ ا

فنن ذلؽ كؾَّف مـ أهؿ مؼاصد  [177]البؼرة: (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)

الشريعة، وفقف جؿاع صالح الـػس والجؿاطة، وفقف صرف لؾؿسؾؿقـ بلن يفتؿقا 

 .(1)بالؿؼاصد، ويعتـقا بنصالح مجتؿعفؿ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) وقال تعالك:

هذا حث مـ ". قال اإلمام السعدي يف تػسقر هذه أية: [92ؿران:آل ط] (ٺ

أي: تدركقا وتبؾغقا  (ٱ ٻ) :اهلل لعباده طؾك اإلكػاق يف صرق الخقرات، فؼال

الرب الذي هق كؾ خقر مـ أكقاع الطاطات وأكقاع الؿثقبات الؿقصؾ لصاحبف إلك 

                                                 

 .2/42يـظر تػسقر التحرير والتـقير،    (1)
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التل  أي: مـ أمقالؽؿ الـػقسة  [92آل طؿران:] (ٻ ٻ پ پپ)الجـة، 

تحبفا كػقسؽؿ، فنكَّؽؿ إذا قدمتؿ محبة اهلل طؾك محبة إمقال فبذلتؿقها يف 

مرضاتف، دل ذلؽ طؾك إيؿاكؽؿ الصادق وبر قؾقبؽؿ ويؼقـ تؼقاكؿ، فقدخؾ يف 

ذلؽ إكػاق كػائس إمقال، واإلكػاق يف حال حاجة الؿـػؼ إلك ما أكػؼف، واإلكػاق 

العبد بحسب إكػاقف لؾؿحبقبات يؽقن  يف حال الصحة، كؿا دلت أية طؾك أنَّ 

بره، وأكَّف يـؼص مـ بره بحسب ما كؼص مـ ذلؽ، ولؿا كان اإلكػاق طؾك أي وجف 

ٱ ):كان مثابا طؾقف العبد، سقاء كان قؾقال أو كثقرا، محبقبا لؾـػس أو ٓ وكان ققلف

مؿا يقهؿ أن إكػاق غقر هذا   [92آل طؿران:] (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )طـ هذا القهؿ بؼقلف  -تعالك–ع: احرتز الؿؼقد غقر كاف

فال يضّقؼ طؾقؽؿ، بؾ يثقبؽؿ طؾقف طؾك حسب كقاتؽؿ   [92آل طؿران:] (ٺ

 .(1)"وكػعف

يف هذه أية أمر   [2الؿائدة:] (ەئ وئ وئ ۇئۇئ)وققلف تعالك:

لجؿقع الخؾؼ بالتعاون طؾك الرب والتؼقى، أي: لقعـ بعضؽؿ بعضا، وتحاثقا طؾك 

التعاون الرب بالتؼقى:  -سبحاكف–مر اهلل تعالك واطؿؾقا بف، فػل أية قرن اهلل ما أ

ٕنَّ يف التؼقى رضا اهلل تعالك، ويف الرب رضا الـاس، ومـ جؿع بقـ رضا اهلل تعالك 

ورضا الـاس: فؼد تؿت سعادتف وطؿت كعؿتف. والتعاون طؾك الرب والتؼقى يؽقن 

الـاس بعؾؿف فقعؾؿفؿ، ويعقـفؿ الغـل بؿالف،  بقجقه: فقاجب طؾك العالؿ أن يعقـ

والشجاع بشجاطتف يف سبقؾ اهلل، وأن يؽقن الؿسؾؿقن متظاهريـ كالقد القاحدة. 

                                                 

(  ـ يـظر تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان، لعبد الرحؿـ بـ كاصر بـ السعدي، 1)

-هــ 1421تحؼقؼ: طبد الرحؿـ بـ معال الؾقيحؼ، ممسسة الرسالة، الطبعة إولك، 

 .138م، ص 2111
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 .(1)ويجب اإلطراض طـ الؿتعدي وترك الـصرة لف ورده طؿا هق طؾقف

  :ُآٖات قرآٌٗٛ بمفظ)اإلحصاُ(: وَ اآلٖات اليت أور اهلل فّٗا باإلحصا 

 (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھھ ھ ھ ے ے)ققلف تعالك:

. اإلحسان: كػ إذى وبذل الؿعروف، وهذا يشؿؾ جؿقع أكقاع [195البؼرة:]

اإلحسان: ٕكَّف لؿ يؼقده بشلء دون شلء، فقدخؾ فقف اإلحسان بالؿال وبالجاه، 

وبالشػاطات، ويدخؾ يف ذلؽ اإلحسان: إمر بالؿعروف، والـفل طـ الؿـؽر، 

اهتؿ، وتعؾقؿ العؾؿ الـا فع، و قضاء حقائج الـاس مـ: تػريج كرباهتؿ وإزالة شدَّ

وطقادة مرضاهؿ، وتشققع جـائزهؿ، وإرشاد ضالفؿ، وإطاكة مـ يعؿؾ طؿال، 

والعؿؾ لؿـ ٓ يحسـ العؿؾ وكحق ذلؽ، مؿا هق مـ اإلحسان الذي أمر اهلل 

 .(2)بف

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ) وققلف تعالك يف الحث طؾك اإلحسان:

أي: أحسـ إلك خؾؼف كؿا أحسـ هق " [77الؼصص:] (ی ی یجئ

، قال اإلمام الؼرصبل [83البؼرة:] (ې ې ى):. وققلف (3)"إلقؽ

ققلقا لفؿ الطقب مـ الؼقل، وجازوهؿ بلحسـ ما تحبقن أن  "يف تػسقر هذه أية:

تجازوا بف. وهذا كؾف حض طؾك مؽارم إخالق، فقـبغل لإلكسان أن يؽقن ققلف 

                                                 

ل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ أبل بؽر بـ فرح إكصاري (  يـظر الجامع ٕحؽام الؼرآن، ٕب1)

الخزرجل شؿس الديـ الؼرصبل، تحؼبؼ هشام سؿقر البخاري، دار طالؿ الؽتب، 

 .6/47م،  2113هـ/  1423الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، 

 .91(   يـظر تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان، لؾسعدي، ص2)

لؼرآن العظقؿ، ٕبل الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الؼرشل الدمشؼل، تحؼقؼ: (  ـ تػسقر ا3)

م،  1999 -هــ 1421سامل بـ محؿد سالمة، دار صقبة لؾـشر والتقزيع، الطبعة الثاكقة، 

6/254. 
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جفف مـبسطا صؾؼا مع البَّر والػاجر، والسـل والؿبتدع، مـ غقر لؾـاس لقـا، وو

مداهـة، ومـ غقر أن يتؽؾؿ معف بؽالم يظـ أكف يرضل مذهبف: ٕنَّ اهلل تعالك قال 

. فالؼائؾ لقس بلفضؾ مـ مقسك [44صف:] (ہ ہ ھ ھ) :لؿقسك وهارون

 .(1)"قـ معفوهارون، والػاجر لقس بلخبث مـ فرطقن، وقد أمرهؿا اهلل تعالك بالؾ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )وققلف تعالك:

. قال اإلمام الػخر الرازي يف [134آل طؿران:] (ٹٹ ٹ ڤ ڤ

ا أن يؽقن بنيصال الـػع إلقف أو "تػسقره لفذه أية:  واطؾؿ أنَّ اإلحسان إلك الغقر إمَّ

ا إيصال الـػع إلقف ففق الؿراد بؼقلف ٺ ٺ ٺ ٺ ) :بدفع الضرر طـف. أمَّ

فقف: إكػاق العؾؿ وذلؽ بلن يشتغؾ بتعؾقؿ الجاهؾقـ، وهداية ، ويدخؾ (ٿ

ا دفع الضرر  الضالقـ، ويدخؾ فقف إكػاق الؿال يف وجقه الخقرات والعبادات، وأمَّ

ا يف الدكقا وهق أن ٓ يشتغؾ بؿؼابؾة تؾؽ اإلساءة بنساءة أخرى،  طـ الغقر ففق: إمَّ

يربئ ذمتف طـ التبعات  وهق الؿراد بؽظؿ الغقظ، وإَّما يف أخرة وهق أن

آل ] (ٿ ٹ ٹٹ):والؿطالبات يف أخرة، وهق الؿراد بؼقلف تعالك

: فصارت هذه أية مـ هذا القجف دالة طؾك جؿقع جفات  [134طؿران:

اإلحسان إلك الغقر، ولؿا كاكت هذه إمقر الثالثة مشرتكة يف كقهنا إحساكا إلك 

: فنن محبة اهلل  [134آل طؿران:] (ٹ ڤ ڤ):الغقر ذكر ثقاهبا فؼال

 .(2)"لؾعبد أطؿ درجات الثقاب

 

                                                 

 .2/16(  ـ الجامع ٕحؽام الؼرآن، 1)

الرازي الشافعل، دار ـ يـظر مػاتقح الغقب، لإلمام فخر الديـ محؿد بـ طؿر التؿقؿل   (2)

 .9/8م، الطبعة إولك،  2111 -هــ 1421 -بقروت  -الؽتب العؾؿقة 
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 الفرع الثاني

 دالالد انضُخ انُجٌٕخ ػهى أٌ انؼًم اخلريي
 يمظذ ػبو يٍ يمبطذ انشرٌؼخ: 

 
السـة الـبقية حافؾة بإحاديث الشريػة الدالة طؾك العؿؾ الخقري أو أحد 

قفؿ ــ بذلؽ أروع وأصحابف ــ رضقان اهلل طؾ مرادفاتف، وقد ضرب الرسقل 

إمثؾة والؼدوات الحسـة يف ذلؽ: لعؾؿفؿ بإجر والثقاب العظقؿ مـ اهلل 

 وذلؽ يف أحاديث كثقرة، كذكر مـفا طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر ما ،

 يؾل:

.وهذا فقف مـ الدٓلة ما يؽػل لػعؾ (1)«خقر الـاس أكػعفؿ لؾـاس»: ققلف 

حث طؾك ضرورة الؼقام بؿعاوكة الـاس جؿقعا  الخقر وطؾق مؽاكة فاطؾف، وفقف أيضا

خقر الـاس أكػعفؿ »  :وأن يتخذ العقن كؾ أشؽالف. قال الؿـاوي يف فقض الؼدير

باإلحسان إلقفؿ بؿالف وجاهف، فنهنؿ طباد اهلل وأحبفؿ إلقف وأكػعفؿ لعقالف،  «لؾـاس

فؿ ديـا أو أي: أشرففؿ طـده أكثرهؿ كػعا لؾـاس بـعؿة يسديفا أو كؼؿة يزويفا طـ

دكقا، ومـافع الديـ أشرف قدرا وأبؼك كػعا، وهق يػقد أن اإلمام العادل خقر الـاس: 

أي: بعد إكبقاء: ٕنَّ إمقر التل يعؿ كػعفا ويعظؿ وقعفا ٓ يؼقم هبا غقره، وبف 

كػع العباد والبالد، وهق الؼائؿ بخالفة الـبقة يف إصالح الخؾؼ، ودطائفؿ إلك 

                                                 

. والؼضاطل يف 4144(، حديث رقؿ:1/383( أخرجف: السققصل يف الجامع الصغقر )1)

(، 1/393. والعجؾقين يف كشػ الخػاء )1234(، حديث رقؿ:2/223مسـد الشفاب )

(، حديث 1/97باين يف صحقح الجامع الصغقر). ووحسـف  الشقخ إل1254حديث رقؿ:

 .176رقؿ:

o  p 
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 .(1)يـفؿ، وتؼقيؿ أودهؿ، ولقٓه لؿ يؽـ طؾؿ وٓ طؿؾالحؼ، وإقامة د

فؿ بالـعؿ لؿـافع العباد، ُيؼرهؿ فقفا ما بذلقها، » :وققلف  إن هلل طباًدا اختصَّ

لفا إلك غقرهؿ إنَّ هلل ". قال الؿـاوي يف التقسقر:(2)«فنذا مـَعقها كزطفا مـفؿ، فحقَّ

د، ويؼرها فقفؿ مّدة دوام بذلفؿ تعالك أققامًا يختصفؿ بالـعؿ ٕجؾ مـافعفؿ لؾعبا

ذلؽ لؾؿستحؼ، فنذا مـعقها كزطفا مـفؿ فحّقلفا إلك غقرهؿ: لقؼقمقا هبا كؿا 

﮴  ﮵﮶)يجب. . ففذا الحديث [11الرطد:] (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 .(3)اصطػاء مـ اهلل لؾذيـ يؼضقن حقائج الـاس

ؿ فضؾ يف وقضاء حقائجف طظق وإنَّ يف إطاكة الؿسؾؿ وتػريج كربف وسرت حالف

اإلسالم، وهذا إن دل طؾك شلء فنكف يدل طؾك أن العؿؾ الخقري هق مؼصد طام 

القاردة يف فضؾ قضاء حقائج   مـ مؼاصد الشرع، وإذا تتبعـا أحاديث الـبل

 الـاس وخدمتفؿ لعجزكا طـ حصرها، فإحاديث يف ذلؽ كثقرة مـفا:

اهلل طـف ُكربة مـ مـ كػس طـ مسؾؿ ُكربة مـ كرب الدكقا، كػس »:  ققلف

ر طـ معسر يسر اهلل طؾقف يف الدكقا وأخرة، ومـ ستر  كرب يقم الؼقامة، ومـ يسَّ

مسؾؿا ستره اهلل طؾقف يف الدكقا وأخرة، واهلل يف طقن العبد ما كان العبد يف طقن 

                                                 

(  ـ يـظر فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر مـ أحاديث البشقر الـذير، لؾعالمة محؿد طبد 1)

 لبـان، –الرؤوف الؿـاوي، ضبطف وصححف أحؿد طبد السالم، دار الؽتب العؾؿقة بقروت 

 .3/641م،  1994 - ه 1415 إولك، الطبعة

. والسققصل يف الجامع 5162(، حديث رقؿ: 5/228رجف: الطرباين يف إوسط)ـ أخ  (2)

. وحسـف الشقخ إلباين يف صحقح الجامع 2351(، حديث رقؿ:1/197الصغقر )

 . 2164(، حديث رقؿ:1/432الصغقر)

ـ يـظر التقسقر بشرح الجامع الصغقر، لإلمام الحافظ زيـ الديـ طبد الرؤوف الؿـاوي،   (3)

 .1/664 الثالثة، الطبعة م،1988 - هــ1418  الرياض، –إلمام الشافعل مؽتبة ا
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تػريج الؽرب باب واسع  ".قال اإلمام الصـعاين يف شرح الحديث:(1)«أخقف

يـزل بالعبد أو تخػقػف، فتػريج كربف يؽقن: إما بنططائف مـ مالف يشؿؾ إزالة كؾ ما 

إن كاكت كربتف مـ حاجة، أو بذل جاهف يف صؾبف لف مـ غقره، أو قرضف، وإن كاكت 

كربتف مـ ضؾؿ ضالؿ لف فرجفا بالسعل يف رفعفا طـف أو تخػقػفا، وإن كاكت كربة 

ا التقسقر طؾك مرض أصابف أطاكف طؾك الدواء إن كان لديف، أو طؾك صب قب يـػعف. أمَّ

 .(2)"الؿعسر ففق أبؾغ وهق إكظاره لغريؿف يف الديـ أو إبراؤه مـف أو غقر ذلؽ

أحب إطؿال »: قال ؟طـدما ُسئؾ أي إطؿال أحب إلك اهلل ومـفا ققلف 

إلك اهلل سرور ُتدخؾف طؾك مسؾؿ، أو تؽشػ طـف كربًة، أو تؼضل طـف ديـًا، أو تطرد 

وٕن أمشل مع أٍخ لل يف حاجة أحب إلل مـ أن أطتؽػ يف هذا طـف جقًطا، 

شفًرا، ومـ كػ غضبف، ستر اهلل طقرتف، ومـ  -)يعـل مسجد الؿديـة(  -الؿسجد 

قؾبف أمـًا يقم الؼقامة، ومـ  كظؿ غقظف، ولق شاء أن يؿضقف أمضاه، مأل اهلل 

لصراط يقم تزل قدمف طؾك ا مشك مع أخقف يف حاجة حتك أثبتفا لف، أثبت اهلل 

ففذا  .(3)«فقف إقدام، وإنَّ سقء الخؾؼ لقػسد العؿؾ كؿا يػسد الخؾُّ العسؾ

فقف مـظقمة العالقة بقـ الؿسؾؿ وغقره،  الحديث بؿثابة بقان شامؾ لألمة، طالج 

وما يؽتـػفا مـ أطؿال خقرية، تسفؿ يف آرتؼاء بالؿجتؿعات، بحقث تتحقل فقفا 

ػقة يزداد إحساس الؿسؾؿ فقفا بغقره، فقـشط إلك صـائع الحقاة إلك كؿاذج تؽات

                                                 

(، كتاب:الذكر والدطاء والتقبة، باب: فضؾ 8/71ـ أخرجف: مسؾؿ يف صحقحف)  (1)

 (. 2/252، واإلمام أحؿد يف مسـده)7128آاجتؿاع طؾك تالوة الؼرآن، حديث رقؿ:

قر الؽحالين الصـعاين، مؽتبة مصطػك البابل ـ يـظر سبؾ السالم، لؿحؿد بـ إسؿاطقؾ إم  (2)

 .4/169م، 1961هـ/ 1379الحؾبل، الطبعة الرابعة، 

. والفقثؿل يف مجؿع 13646(، حديث رقؿ: 12/453أخرجف: الطرباين يف إوسط) (3)

. وحسـف الشقخ إلباين يف صحقح الجامع 13718(، حديث رقؿ:8/349الزوائد )

  .176(، حديث رقؿ:1/97الصغقر)
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الؿعروف اختقاًرا بال إجبار، ولقس سعًقا إلك شفرة أو اكتصاٍر لؿذهب سقاسل أو 

 .تقجف فؽري: حتك يؽقن التسابؼ إلك طؿؾ الخقر ابتغاء محبة اهلل والرسقل 

 لقفؿ:يف مالصػة إرامؾ والؿساكقـ الؿـؽسريـ واإلحسان إ ومـفا ققلف 

الساطل طؾك إرمؾة والؿسؽقـ كالؿجاهد يف سبقؾ اهلل، أو كالذي يصقم الـفار »

فؼد شبف الحديث الؼائؿ طؾك إرمؾة والؿسؽقـ وما يصؾحفؿا  .(1)«ويؼقم الؾقؾ

ويحػظفؿا بالؿجاهد يف سبقؾ اهلل: ٕنَّ الؿداومة طؾك ذلؽ تحتاج إلك صرب 

مـ طجز طـ "ال يف شرحف لؾحديث:ومجاهدة لؾـػس والشقطان. قال ابـ البط

الجفاد ىف سبقؾ اهلل وطـ ققام الؾقؾ وصقام الـفار، فؾقعؿؾ هبذا الحديث ولقسع 

طؾك إرامؾ والؿساكقـ: لقحشر يقم الؼقامة ىف جؿؾة الؿجاهديـ ىف سبقؾ اهلل 

دون أن يخطق ىف ذلؽ خطقة، أو يـػؼ درهًؿا، أو يؾؼك طدًوا يرتاع بؾؼائف، أو 

زمرة الصائؿقـ والؼائؿقـ ويـال درجتفؿ وهق صاطؿ هناره، كائؿ لقؾة أيام لقحشر ىف 

حقاتف، فقـبغك لؽؾ مممـ أن يحرص طؾك هذه التجارة التك ٓتبقر، ويسعك طؾك 

: فقربح ىف تجارتف درجات الؿجاهديـ -تعالك–أرمؾة أو مسؽقـ لقجف اهلل 

 .(2)"يقتقف مـ يشاءوالصائؿقـ والؼائؿقـ مـ غقر تعب وٓكصب، ذلؽ فضؾ اهلل 

الؿستؿر بؼضاء حقائج الـاس، كجده كثقرا ما يحِذر مـ  ومع حث الـبل 

ما مـ طبد أكعؿ اهلل طؾقف كعؿة »: طدم قضائفا مع آستطاطة، ومـ ذلؽ ققلف 

                                                 

(، كتاب:أداب، باب: الساطل طؾك 5/2237متػؼ طؾقف. أخرجف: البخاري يف صحقحف) (1)

(، كتاب:الزهد والرقائؼ، 8/221. ومسؾؿ يف صحقحف)5661إرمؾة، حديث رقؿ:

 .7659باب:اإلحسان إلك إرمؾة والؿسؽقـ والقتقؿ، حديث رقؿ:

خؾػ بـ طبد الؿؾؽ بـ بطال  (  ـ شرح صحقح البخارى ـ ٓبـ بطال)أبق الحسـ طؾل بـ2)

السعقدية /  -البؽري الؼرصبل(، تحؼقؼ : أبق تؿقؿ ياسر بـ إبراهقؿ، مؽتبة الرشد 

 .9/218م، الطبعة الثاكقة،2113 -هــ 1423الرياض،  
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ض تؾؽ  فلسبغفا طؾقف إٓ جعؾ إلقف شقئا مـ حقائج الـاس، فنن تبرم بفؿ فؼد طرَّ

 :ؿـاوي يف فقض الؼدير طـ ابـ الحـػقة أكَّف كان يؼقل. وذكر ال(1)«الـعؿة لؾزوال

أيفا الـاس اطؾؿقا أن حقائج الـاس إلقؽؿ مـ كعؿ اهلل طؾقؽؿ فال تؿؾقها فتتحقل "

كؼؿا، واطؾؿقا أن أفضؾ الؿال ما أفاد ذخرا وأورث ذكرا وأوجب أجرا، ولق رأيتؿ 

 .(2)"الؿقـالؿعروف رجال لرأيتؿقه حسـا جؿقال يسر الـاضريـ وبػقق الع

مـ أغؾؼ بابف دون ذوي الحاجة و الخؾة و الؿسؽـة أغؾؼ اهلل باب »: وققلف  

 . (3)«السؿاء دون خؾتف وحاجتف وفؼره و مسؽـتف



 

                                                 

. والطرباين يف 7661(، حديث رقؿ:6/117(  ـ أخرجف: البقفؼل يف شعب اإليؿان)1)

(، حديث 8/351لفقثؿل يف مجؿع الزوائد ). وا7529(، حديث رقؿ: 7/292إوسط)

 ."إسـاده جقد"، وقال طـف:13715رقؿ:

 .5/582(  ـ يـظر فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر مـ أحاديث البشقر الـذير، 2)

، وطؾؼ 7128(، كتاب:إحؽام، حديث رقؿ: 4/116ـ أخرجف: الحاكؿ يف الؿستدرك)  (3)

 الذهبل يف التؾخقص بلكف صحقح.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
ً
 انؼًم اخلريي يمظذ

 
 نهشرٌؼخ اإلصاليٍخ با ػبي

  331  

 

 

 الفرع الثالث

 يٕلغ انؼًم اخلريي يف ألٕال انضهف
 

 بعد أن ذكركا جزًءا مـ أدلة العؿؾ الخقري يف الؼرآن والسـة، ٓبد لـا أن كعرج

طؾك بعض أققال سؾػ إمة الذيـ كاكقا يجتفدون يف قضاء حقائج الـاس، 

 وسـؼتصر طؾك بعض أققالفؿ التل مـفا:

 .(1)" مـ مشك بحؼ أخقف لقؼضقف: فؾف بؽؾ خطقة صدقة ":  ققل ابـ طباس

ٕن أطقل أهؾ بقت مـ الؿسؾؿقـ شفرا أو جؿعة أو ما شاء اهلل  "وطـف أيًضا:

 أهديف إلك أٍخ لل يف اهلل  (2)حجة، ولطبؼ بداكؼأحب إلل مـ حجة بعد 
  ."(3)أحب إلل مـ ديـار أكػؼف يف سبقؾ اهلل 

ما أصبحت ولقس طؾك بابل صاحب حاجة  " :وققل حؽقؿ بـ حزام 

 .(4)"إٓ طؾؿت أهنا مـ الؿصائب

                                                 

ع العؾقم والحؽؿ، ٕبل  الػرج طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ رجب الحـبؾل، دار الؿعرفة ( جام1)

 .249ص هـ،1418 إولك، الطبعة بقروت، –

 ، مادة:دكؼ.11/115ـ الداكؼ: سدس الدرهؿ. يـظر لسان العرب  (2)

تاب حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاء،ٕبل كعقؿ أحؿد بـ طبد اهلل إصبفاين، دار الؽـ   (3)

 .1415،1/328 الرابعة، الطبعة بقروت، –العربل 

ـ سقر أطالم الـبالء، لشؿس الديـ أبل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان بـ َقاْيؿاز الذهبل  (4)

 .3/51م، 2116-هـــ1427هــ(، دار الحديث. الؼاهرة، دون صبعة، 748)ت

o  p 
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إن أفضؾ العطقة ما أططقت "ٓبـ أخقف:  وققل طبقد اهلل بـ العباس 

 .(1)"ة، فنذا سللؽ فنكؿا تعطقف ثؿـ وجفف حقـ بَذلف إلقؽالرجؾ قبؾ الؿسلل

 مـ أن ": وققل الحسـ البصري 
ّ
ٕن أقضل ٍٕخ لل حاجًة أحب إلل

 مـ أن  "، ويف رواية:(2)"أصؾل ألػ ركعة
ّ
ٕن أقضل ٍٕخ لل حاجًة أحب إلل

 .(3)"أطتؽػ شفريـ

طـدما سئؾ أي إطؿال أحب القؽ؟.  وققل محؿد بـ الؿـؽدر 

 . (4)"إدخال السرور طؾك الؿممـ "ال:ق

ترك قضاء حؼقق اإلخقان مذلة، ويف قضاء  ":وققل أبل طؿر الزاهد 

حؼققفؿ رفعة، فاحؿدوا اهلل طؾك ذلؽ، وسارطقا يف قضاء حقائجفؿ ومسارهؿ 

 .(5)"تؽافئقا طؾقف

وقد دل العؼؾ والـؼؾ والػطرة وتجارب إمؿ طؾك  "وققل ابـ الؼقؿ:

ا ومؾؾفا وكحؾفا طؾك أن التؼرب إلك رب العالؿقـ وصؾب اختالف أجـاسف

مرضاتف، والرب واإلحسان إلك خؾؼف مـ أطظؿ إسباب الجالبة لؽؾ خقر، وأن 

 .(6)." أضدادها مـ أكرب إسباب الجالبة لؽؾ شر

                                                 

 .39، رقؿ 42(  ـ قضاء الحقائج، ٓبـ أبل الدكقا، ص 1)

 .37، رقؿ 42، ٓبـ أبل الدكقا، ص (  ـ قضاء الحقائج2)

 .38، رقؿ 42(  ـ قضاء الحقائج، ٓبـ أبل الدكقا، ص 3)

 .3/149حؾقة إولقاء،ـ   (4)

 .15/511ـ سقر أطالم الـبالء،   (5)

الجقاب الؽايف لؿـ سلل طـ الدواء الشايف )الداء والدواء(، لؿحؿد بـ أبل بؽر أيقب  (6)

 .11ص بقروت، –طبد اهلل، دار الؽتب العؾؿقة  الزرطل أبق
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 املطلب الثالث

 خظبئض انؼًم اخلريي يف 
 انشرٌؼخ اإلصاليٍخ 

 
 وفقف:

  :ٌصٕص العرٖعٛ عمٜ مشٕلٗٛ العىن اخلريٙ.دالل الفرع األٔه ٛ 

  .ٙالفرع الجاٌ٘: داللٛ ٌصٕص العرٖعٛ عمٜ اشتىرارٖٛ العىن اخلري 

  .ٙالفرع الجالح: داللٛ ٌصٕص العرٖعٛ عمٜ تٍٕع العىن اخلري 
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 املطلب الثالث

 رٌؼخ اإلصاليٍخخظبئض انؼًم اخلريي يف انش 
 

ققؿة أساسقة، ويجعؾف محقر التـافس يف إّن اإلسالم يعطل العؿؾ الخقري 

ح بلّن الذيـ يرثقن إرض هؿ الصالحقن  الؿجتؿع. ويمّكد الؼرآن الحؽقؿ ويصرِّ

الؿصؾحقن، والصالح لقس شقئًا جامدًا، وإّكؿا حركة وطؿؾ يف آتجاه الصحقح. 

ولقس فؼط يف أمقر الديـ كالصالة والصقام والزكاة والحّج، وإّكؿا كّؾ طؿؾ يحؽؿ 

العؼؾ والديـ بصالحف، فبـاء الؿساكـ صالح، وتعبقد الشقارع صالح، وإقامة 

الؿصاكع صالح، وزراطة إرض صالح، وكّؾ ما كان مـ شلكف طؿارة إرض ففق 

خصصت لف مجؿقطة مـ طؿؾ صالح: ولذلؽ كجد أن الشريعة اإلسالمقة 

ع يف أصـاف الؿؿقزات والخصائص مـ جؿؾتفا: الشؿقلقة، وآستؿرارية، والتـق

 .الخقر
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 الفرع األول

 دالنخ َظٕص انشرٌؼخ ػهى مشٕنٍخ انؼًم اخلريي.
 

العؿؾ الخقري اإلسالمل يـطؾؼ مـ مبادئ وققؿ وأخالققات واضحة: ففق 

إغاثة وتربقة وتعؾقؿ ٓ تحده حدود جغرافقة أو سقاسقة: ٕكف طؼقدة وديـ وطبادة 

ٹ ): -تعالك  -غالل، وهق التزام بؼقلف هلل بعقدًا طـ جقاكب التسققس وآست

 .[9]اإلكسان: (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

فالعؿؾ الخقري يف اإلسالم يختص بالشؿقلقة، فالؿسؾؿ يؼدم الخقر والعقن 

لؽؾ مـ هق يف حاجة إلقف سقاء أكان قريبا أم بعقدا، وسقاء أكان صديًؼا أم طدًوا، 

 اًكا أم حققاًكا.وسقاء أكان مسؾًؿا أم كافًرا، وسقاء أكان إكس

كؿا يف ققلف ،فاإلسالم يحث الؿسؾؿقـ طؾك تؼديؿ الخقر لألقرب فالؼريب

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ )تعالك:

 .[215البؼرة:] (مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب جت حت

ومـ شؿقلقة العؿؾ الخقري يف اإلسالم أكف لؿ يؿـع غقر الؿسؾؿ مـ خقر 

تؼديؿ الخقر لؿـ يخالػقهنؿ يف  الؿسؾؿ، بؾ وجف الؼرآن الؽريؿ الؿسؾؿقـ طؾك

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )الديـ ما دامقا مسالؿقـ لفؿ. قال تعالك:

، بؾ إن ققؿ [8الؿؿتحـة:] (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک

دون  -وغالًبا يؽقن غقر مسؾؿ-العطاء والؿعقكات اإلسالمقة تؼدم لؾعدو إسقر 
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ـ  أو أذى: اهلل ، فؿدح [8اإلكسان:] (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)م

 الذيـ يطعؿقن إسقر الؽافر الذي كان محاربا ووقع يف إسر.

والعؿؾ الخقري يف اإلسالم لؿ يؼػ طـد اإلكسان الؿؽرم، بؾ تجاوزه لقصؾ 

اتَّؼقا اهلل يف هذه البفائؿ الؿعجؿة، » :إلك الحققان إطجؿ الذي قال فقف الرسقل 

 .(1)«فاركبقها وكؾقها صالحة

بقـؿا رجؾ يؿشل بطريؼ اشتد طؾقف » س بالبفائؿ:يف رحؿة الـا وقال 

العطش فقجد بئرا فـزل فقفا فشرب ثؿ خرج فنذا كؾب يؾفث يلكؾ الثرى مـ 

لؼد بؾغ هذا الؽؾب مـ العطش مثؾ الذي كان بؾغ بل: »، فؼال الرجؾ: «العطش

 . قالقا يا«فـزل البئر فؿأل خػف ثؿ أمسؽف بػقف فسؼك الؽؾب :فشؽر اهلل لف فغػر لف

. (2)«يف كؾ ذات كبد رصبة أجر»فؼال: "؟وإن لـا يف البفائؿ أجرا":رسقل اهلل

 فاإلحسان إلك كؾ مخؾقق ذي حقاة هق مـ أطؿال الخقر التل يؽافئ اهلل 
 .(3)طؾقفا بالثقاب العظقؿ

                                                 

(، كتاب:الجفاد، باب:ما يممر بف مـ الؼقام طؾك 2/328أخرجة: أبق داود يف ســف) (1)

. 121(، حديث رقؿ:1/11. والسققصل يف الجامع الصغقر)2551الدواب، حديث رقؿ:

 . 114(، حديث رقؿ:1/82وصححف الشقخ إلباين يف صحقح الجامع الصغقر)

(، كتاب:أداب، باب: رحؿة الـاس 5/2238متػؼ طؾقف أخرجف: البخاري يف صحقحف) (2)

(، كتاب:الزهد والرقائؼ، 8/221. ومسؾؿ يف صحقحف)5663والبفائؿ، حديث رقؿ:

 .7659باب:اإلحسان إلك إرمؾة والؿسؽقـ والقتقؿ، حديث رقؿ:

دراسة حالة قطاع "ـ مـظقر إسالمل (  ـ يـظر العؿؾ الخقري ودوره يف التـؿقة آقتصادية م3)

، رسالة ماجستقر مؼدمة مـ الطالب: محؿد إبراهقؿ أبق طؾقان، الجامعة اإلسالمقة "غزة

 .56م، ص 2114غزة، 
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 الفرع الثاني

 دالنخ َظٕص انشرٌؼخ ػهى اصزًرارٌخ انؼًم اخلريي 
 
 

إلسالم آستؿرارية: ٕنَّ فعؾ الخقر طـد مـ خصائص العؿؾ الخقري يف ا

ا فريضة دوريةالؿسؾؿ:  يؾزمف أداؤها بحؽؿ إسالمف، كزكاة الؿال القاجبة كؾ  إمَّ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) حقل كؿا قال تعالك:

﮷  ﮵ ﮶  ﮴  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳

والؿؼصقد بالصدقات يف أية الزكاة القاجبة، وكزكاة  [61التقبة:] (﮸

ڭ ڭ ۇ ) ار القاجبة طـد كؾ حصاد كؿا قال تعالك:الزروع والثؿ

، وكزكاة الػطر القاجبة طـد مؼدم كؾ طقد فطر، فعـ [141إكعام:] (ۇۆ

فرض زكاة الػطر مـ رمضان طؾك كؾ كػس مـ » طبد اهلل بـ طؿر أن رسقل اهلل 

 . (1)«الؿسؾؿقـ

ق كؾ حؼ مالل يجب بقجقب الؿؼتضك لف، كحؼق أو فريضة غقر دورية وهل:

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ):-تعالك–أولل الؼربك لؼقلف 

، والـػؼة طؾك الؿعسر  [38الروم:] (ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ

مـ سره أن يـجقف اهلل مـ كرب يقم الؼقامة فؾقـػس طـ معسرٍ أو يضع » :لؼقلف 

                                                 

(، كتاب:الزكاة، باب:زكاة الػطر طؾك الؿسؾؿقـ، 3/69أخرجف مسؾؿ يف صحقحف) (1)

 .2329حديث رقؿ:
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لقس بؿممـ »:، وإصعام الجار لجاره الجائع إذا جاع وهق بجاكبف لؼقلف (1)«طـف

 . (2)«جاره جـبف جائع وهق يعؾؿمـ بات شبعان و

اتؼقا الـار ولق بشؼ تؿرة، فؿـ لؿ » :لعؿقم ققلف  أو صدقات جارية مستحبة

. وٓ شؽ يف أن الؿؼصقد مـ هذه إطؿال الخقرية (3)«يجد فبؽؾؿة صقبة

الؿشاركة يف تخػقػ الؿعاكاة طـ الؿحتاجقـ، حتك ولق بإمقر الؿعـقية مثؾ 

تؿرارية العؿؾ الخقر لقس فؼط يف العطاء، بؾ يف إجر واس .(4)الؽؾؿة الطقبة

فال يغرس الؿسؾؿ غرًسا فقلكؾ مـف إكسان وٓ دابة وٓ » :والثقاب كذلؽ، لؼقلف 

أجر فاطؾ الخقر مستؿرة ما دام  . فػضقؾة(5)«صقر إٓ كان لف صدقة إلك يقم الؼقامة

 الغرس والزرع وما تقلد مـف إلك يقم الؼقامة.

                                                 

ؿساقاة، باب:فضؾ إكظار الؿعسر، حدريث (، كتاب:ال5/33أخرجف: مسؾؿ يف صحقحف) (1)

 .4183رقؿ: 

إسـاده "، وقال طـف:13554(، حديث رقؿ:8/315( أخرجف:الفقثؿل يف مجؿع الزوائد )2)

 .7771(، حديث رقؿ:2/263. والسققصل يف الجامع الصغقر)"حسـ

(، كتاب:أداب، باب: صقب الؽالم، 5/2241متػؼ طؾقف أخرجف: البخاري يف صحقحف) (3)

(، كتاب:الزكاة، باب:الحث طؾك الصدقة 3/86. ومسؾؿ يف صحقحف)5677ديث رقؿ:ح

 .2396ولق بشؼ ثؿرة، حديث رقؿ:

( يـظر العؿؾ الخقري دراسة تلصقؾقة تاريخقة، بحث مؼدم مـ د.محؿد صالح جقاد مفدي، 4)

 . 215ص

(، كتاب:الؿساقات، باب:فضؾ الغرس والزروع، 5/28( ـ أخرجف مسؾؿ يف صحقحف)5)

(، كتاب:إحؽام، باب:فضؾ الغرس، 3/666. والرتمذي يف ســف)4153حديث رقؿ:

 ."حديث حسـ صحقح"، وقال طـف:1382حديث رقؿ:
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 الثالثالفرع 

 دالنخ َظٕص انشرٌؼخ ػهى رُٕع انؼًم اخلريي 
 

ٓ يلخذ فعؾ الخقر صقرة واحدة، وٓ كؿًطا واحًدا، بؾ تتعدد صقره، وتتـقع 

أكؿاصف، بحسب حاجات الـاس ومطالبفؿ، وبحسب قدرة فاطؾ الخقر وإمؽاكاتف: 

-تعالك–لذلؽ ذكره اهلل بصػة الجؿع يف العديد مـ أيات الؼرآكقة كؼقلف 

ې ې ):-سبحاكف–، وققلف [148البؼرة:] (ڦ ڦڦ):

مـ أصبح »يف كثرة وجقه الخقر: ، وققلف [91إكبقاء:] (ى ى ائ

؟ «فؿـ أصعؿ مـؽؿ الققم مسؽقـًا»أكا. قال::؟ قال أبق بؽر«مـؽؿ الققم صائؿا

: أكا. فؼال ؟ قال أبق بؽر«فؿـ طاد مـؽؿ الققم مريًضا»: أكا. قال:قال أبق بؽر

وجقه الخقر  ، فؼد كقع اهلل يف(1)«ما اجتؿعـ يف امرئ إَّٓ دخؾ الجـة» :رسقل اهلل

كؿا كقع يف العبادات وسائر الطاطات: حتك ٓ يؿؾ الـاس، فؾق كان الخقر صريؼا 

 واحًدا: لؿؾ الـاس مـ ذلؽ وسئؿقا، فطرق الخقر متـقطة مـفا:

آجتؿاطل ما يعؿؾ طؾك تحؼقؼ الؿطالب الػؽرية، والؼدرة طؾك اإلصالح 

وإسري، وهذا إمر هق مـ أطظؿ أكقاع العؿؾ الخقري: ٕكَّف ثؿرة جفد بدين 

وزماين ومالل قام بف صاحبف يف زمـ سابؼ، ثؿ تطقع بالدطقة إلقف، وكجد هذا جؾًقا 

ڳ ) هذه إمة بالدطقة إلك الخقر يف ققلف: واضحا يف أمر اهلل 

                                                 

(، كتاب:الزكاة، باب:مـ جؿع الصدقة وأطؿال الخقر، 3/92( ـ أخرجف مسؾؿ يف صحقحف)1)

 . 2421حديث رقؿ:
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آل ] (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ

 لؿعؾؿ الـاس الخقر طـ العابد الزاهديف ققلف: ، ويف تػضقؾ الـبل [114طؿران:

إن اهلل »:، ثؿ قال رسقل اهلل «فضؾ العالؿ طؾك العابد كػضؾل طؾك أدكاكؿ»

وإرضقـ، حتك الـؿؾة يف جحرها، وحتك الحقت،  ومالئؽتف وأهؾ السؿقات

خقر يف الققت . بؾ يعد تعؾقؿ الـاس ال(1)«لقصؾقن طؾك معؾؿ الـاس الخقر

الحاضر أفضؾ إطؿال الؿتعدية لؾخؾؼ، أفضؾ مـ الصدقة، وأفضؾ مـ الجفاد، 

الدال طؾك »يف إجر بقـ فاطؾ الخقر والدال طؾقف حقـ قال: ساوى الـبل  وقد

 .(2)«الخقر كػاطؾف

ما يعؿؾ طؾك تحؼقؼ الؿطالب الؿادية لإلكسان، وهذا ُيعد مـ أطظؿ  ومـفا:

ثغرة الحاجة يف شرائح الؿجتؿع، والؼرآن الؽريؿ قد بقـ  الؼربات التل تسد

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ )لؾؿممـقـ صرق اإلكػاق وأرشدهؿ إلقفا، فؼال تعالك:

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب 

 .[215البؼرة:] (جت حت

ويف مؼابؾ حث اهلل تعالك طؾك اإلكػاق كجده قد ذم مـ ترك الحض طؾك 

مث ىث يث حج  حت خت مت ىت يت جثجت )التطقع بالؿال جؿؾة، حقث قال:

                                                 

فضؾ الػؼف طؾك العبادة، حديث (، كتاب:العؾؿ، باب:5/51أخرجف الرتمدي يف ســف)(  ـ 1)

(، حديث 2/776. وصححف الشقخ إلباين يف صحقح الجامع الصغقر)2685رقؿ:

 .4213رقؿ:

(، كتاب:العؾؿ، باب:فضؾ الدال طؾك الخقر كػاطؾف، 5/41أخرجف الرتمدي يف ســف)(  ـ 2)

(، 1/641. وصححف الشقخ إلباين يف صحقح الجامع الصغقر)2671حديث رقؿ:

 .3399قؿ:حديث ر
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أرأيت الذي يؽذب بالديـ فذلؽ الذي يدع )، وقال:[34-33]الحاقة: (مج

، فجعؾ ترك الحض طؾك [3-1:الؿاطقن] (القتقؿ وٓ يحض طؾك صعام الؿسؽقـ

 .-والعقاذ باهلل-صعام الؿسؽقـ جؿؾة مـ صػات الؽافريـ الذيـ استحؼقا الـار 

رك أخذ أمقال الديـ طـ الؿعسريـ وأكثر مـ ذلؽ أن جعؾ اهلل التطقع يف ت

مـ أفضؾ أطؿال الخقر، وجعؾف شؽالً مـ أشؽال اإلكػاق الذي يغػؾ طـ تحؼقؼف 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ ):كثقر مـ أصحاب الديقن، حقث قال 

 .(1) [281البؼرة:] (وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ما يعؿؾ طؾك تحؼقؼ الؿطالب الـػسقة لإلكسان  ومـ وجقه العؿؾ الخقري:

لسرور طؾقف، ومسح دمعتف، ومعالجة قؾؼف وهؿف، وحث كػسف طؾك كندخال ا

ٓ تحؼرنَّ مـ الؿعروف » :التقكؾ والثؼة باهلل مفؿا كان العؿؾ صغقرا: لؼقلف 

شقئا ولق أن تعطل ِصؾة الحبؾ، ولق أن تعطل شسع الـعؾ، ولق أن تـزع مـ دلقك يف 

فؿ، ولق أن تؾؼك أخاك، إكاء الؿستسؼل، ولق أن تـحل الشلء مـ صريؼ الـاس يمذي

ووجفؽ إلقف مـطؾؼ، ولق أن تؾؼك أخاك فتسؾؿ طؾقف، ولق أن تمكس القحشان يف 

لؼد »:، بؾ رتب اهلل طؾك صغائر إطؿال الخقرية طظقؿ إجر قال (2)«إرض

رأيت رجالً يتؼؾب يف الجـة يف شجرة قطعفا مـ ضفر الطريؼ، كاكت تمذي 

قؾ طؾك فضقؾة إزالة إذى طـ الطريؼ، وأكف ، فػل هذا الحديث دل(3)«الـاس

                                                 

(  ـ يـظر التطقع يف الؼرآن الؽريؿ مػفقمف شروصف مجآت تلصقؾف، بحث مؼدم مـ الؿثـك 1)

، 1، مؾحؼ41طبد الػتاح محؿقد، مجؾة دراسات يف طؾقم الشريعة والؼاكقن، الؿجؾد 

 .281. وأية مـ سقرة البؼرة/376، ص2114

. وقال شعقب إركموط 15997(، حديث رقؿ:3/482ـ أخرجف اإلمام أحؿد يف مسـده)  (2)

 ."إسـاده صحقح رجالف ثؼات رجال الصحقح"يف التعؾقؼ طؾقف:

(، كتاب:الرب والصؾة وأداب، باب:فضؾ إزالة إذى 8/34(  ـ أخرجف مسؾؿ يف صحقحة)3)
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 .سبب لدخقل الجـة

ومـ وجقه العؿؾ الخقري الصدقة التل كقع فقفا الشرع تـقيعا يشؿؾ مـ 

 .(1)«ُكؾُّ َمْعُروٍف َصَدَقةٌ »:أكقاع الخقر ما ٓ يخطر ببال الؽثقريـ لؼقلف 

التفؾقؾ فإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر صدقة، والتسبقح والتحؿقد و

 ،يصبح طؾك كؾ سالمك مـ أحدكؿ صدقة»:والتؽبقر صدقة، قال رسقل اهلل 

وكؾ تحؿقدة ٍ صدقة، ٌ وكؾ تفؾقؾة ٍ صدقة، ٌ وكؾ تؽبقرة  ،فؽؾ تسبقحة ٍ صدقة

 .(2)«صدقة، ٌ وأمٌر بالؿعروف صدقة، ٌ وكفل طـ الؿـؽر صدقة

ة، والخطك والعدل بقـ آثـقـ صدقة، وإطاكة الـاس صدقة، والؽؾؿة صدق

طؾك كؾ سالمك »:إلك الؿسجد صدقة، وإماصة إذى طـ الطريؼ صدقة، لؼقلف 

مـ الـاس صدقة،كؾ يقم تطؾع فقف الشؿس يعدل بقـ اثـقـ صدقة، ويعقـ الرجؾ يف 

دابتف ويحؿؾ طؾقفا أو يرفع لف طؾقفا متاطف صدقة، والؽؾؿة الطقبة صدقة، وكؾ 

فؽؾ ، (3)«إذى طـ الطريؼ صدقة خطقة يؿشقفا إلك الصالة صدقة، ويؿقط

 =                                                 

 .6837طـ الطريؼ، حديث رقؿ:

، (، كتاب:إدب، باب: كؾ معروف صدقة5/2241( ـ متػؼ طؾقف. أخرجف البخاري)1)

(، كتاب:الزكاة، باب: بقان أن اسؿ الصدقة يؼع طؾك 3/82. ومسؾؿ )5671حديث رقؿ:

 .2375كؾ كقع مـ الؿعروف، حديث رقؿ:

(، كتاب:صالة الؿسافريـ، باب: استحباب صالة 2/158( ـ أخرجف مسؾؿ يف صحقحف)2)

 .1714الضحك، حديث رقؿ:

ب:الجفاد والسقر، باب: مـ أخذ (، كتا 3/1191( ـ متػؼ طؾقف. أخرجف لبخاري يف كتاب)3)

(، كتاب:الزكاة، باب:بقان أن اسؿ 83)3. ومسؾؿ )2827بالركاب وكحقه، حديث رقؿ:

 .2382الصدقة يؼع طؾك كؾ معروف، حديث رقؿ:
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 .(1)معروف صدقة

اإلكسان وجعؾف خؾقػة لف يف إرض، بؾ أمر  لؼد خؾؼ اهلل  وختاما أققل:

الؿالئؽة بالسجقد لف، ويف ذلؽ دٓلة طؾك جعؾ هذا الؿخؾقق أحد أهؿ طـاصر 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )ومؽقكات الحقاة طؾك ضفر إرض، قال تعالك: 

 . [31البؼرة:] (پ پ پ پڀ

فالحؼقؼة الؽربى التل اختصف اهلل هبا دون باقل مؽقكات الحقاة طؾك ضفر 

إرض، هل طؿارة إرض، والـفقض هبا لؿستًقى ٓئؼ بنقامة مجتؿع فاضؾ 

يسقده الحب والؿقدة والسعل يف تحؼقؼ الحقاة الؽريؿة لف، وإقامة حضارة إكساكقة 

طام مـ مؼاصد  الذي هق مؼصدراققة تتؿثؾ يف طؿؾ إكساين أساسف العؿؾ الخقري 

الشريعة، بؾ هق أم الؿؼاصد وطؿادها: ٕنَّ الشريعة مبـاها وأساسفا طؾك الحؽؿ 

ومصالح العباد يف الؿعاش والؿعاد، فاهلل أمر بؽؾ خقر دقف وُجّؾف، وزجر طـ كؾ 

شر دّقف وُجّؾف. فنن الخقر يعرب بف طـ جؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد، والشر يعرب بف 

 ب الؿػاسد ودرء الؿصالح، وهذا مـ أهؿ مؼاصد الشريعة.طـ جؾ
 

 

                                                 

 .41ـ  37(  ـ  أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم، لققسػ الؼرضاوي، ص1)
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 انجحش خخبمت

 
ـ، وطؾك آلف الحؿد هلل وحده، والصالة والسالم طؾك مـ ٓ كبل بعده محؿد ـ

 وبعد:وصحبف وسؾؿ تسؾقًؿا كثقرا. 

فؼد بقـت الشريعة اإلسالمقة مدى اهتؿام اإلسالم بالعؿؾ الخقري يف جؿقع 

 قصؾُت مـ خالل البحث إلك الـتائج أتقة:مجالتف، وقد ت

إنَّ مػفقم العؿؾ الخقري مػفقم واسع ٓ يؼتصر طؾك مجرد تؼديؿ  -

 الؿساطدات الؿادية والعقـقة: فطرق الخقر كثقرة ومتـقطة.

إنَّ العؿؾ الخقري يؽتسب إصؾقة الشرطقة بإدلة الؿتـقطة مـ الؽتاب  -

 والسـة.

اإلسالمقة بالشؿقلقة وآستؿرارية  يتسؿ العؿؾ الخقري يف الشريعة -

 والتـقع.

الشريعة اإلسالمقة تعطل العؿؾ الخقري الؼقؿة إساسقة، وتجعؾف محقر  -

 التـافس يف الؿجتؿع، وأساس الػالح يف الدكقا وأخرة.

وأخقًرا: وطؾك ضقء كؾ ما سبؼ تتضح حؼقؼة أن العؿؾ الخقري هق مؼصد 

ؿ الؿؼاصد وطؿادها: ٕنَّ الشريعة مبـاها طام مـ مؼاصد الشريعة، بؾ هق مـ أه

وأساسفا طؾك الحؽؿ ومصالح العباد يف الؿعاش والؿعاد، فاهلل أمر بؽؾ خقر دقف 

وُجّؾف، وزجر طـ كؾ شر دّقف وُجّؾف. فنن الخقر يعرب بف طـ جؾب الؿصالح ودرء 
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الؿػاسد، والشر يعرب بف طـ جؾب الؿػاسد ودرء الؿصالح، وهذا مـ الخصائص 

 تل ترمل إلقفا الشريعة.ال

أن يجعؾ هذا العؿؾ خالصا لقجفف الؽريؿ،  ويف الختام أسلل الؿقلك 

وأن يرزقـل اإلخالص يف الؼقل والعؿؾ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلِف 

 وصحبف أجؿعقـ.
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 يظبدر انجحش ٔيراجؼّ

 
لشرطقة، أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم يف ضقء الـصقص والؿؼاصد ا .1

 .2118لؾشقخ يقسػ الؼرضاوي، دار الشروق، الطبعة الثاكقة، 

أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم، لققسػ الؼرضاوي، دار الشروق،  .2

 .2118. 2ط/

تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس، لؿحّؿد بـ محّؿد بـ طبد الرّزاق  .3

بقدي، تحؼقؼ مجؿقطة مـ  ،أبل الػقض ،الحسقـل الؿؾّؼب بؿرتضك، الزَّ

 لؿحؼؼقـ، دار الفداية.ا

التطقع يف الؼرآن الؽريؿ مػفقمف شروصف مجآت تلصقؾف، بحث مؼدم  .4

مـ الؿثـك طبد الػتاح محؿقد، مجؾة دراسات يف طؾقم الشريعة والؼاكقن، الؿجؾد 

 م.2114، 1، مؾحؼ41

تػسقر التحرير والتـقير ـ الطبعة التقكسقة، لؾشقخ محؿد الطاهر بـ  .5

 م.1997 -تقكس  -ـشر والتقزيع طاشقر، دار سحـقن لؾ

تػسقر الؼرآن العظقؿ، ٕبل الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الؼرشل  .6

الدمشؼل، تحؼقؼ: سامل بـ محؿد سالمة، دار صقبة لؾـشر والتقزيع، الطبعة 

 م. 1999 -هـ 1421الثاكقة، 

تػسقر الؼرآن، ٕبل الؿظػر مـصقر بـ محؿد بـ طبد الجبار السؿعاين،  .7
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 الرياض، –ياسر بـ إبراهقؿ و غـقؿ بـ طباس بـ غـقؿ، دار القصـ  تحؼقؼ:

 .م1997 -هـ1418

التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ، لؿحؿد طبد الرؤوف الؿـاوي، تحؼقؼ:  .8

دمشؼ، الطبعة .بقروت -د. محؿد رضقان الداية، دار الػؽر الؿعاصر، دار الػؽر 

 هـ.1411إولك، 

مام الحافظ زيـ الديـ طبد الرؤوف التقسقر بشرح الجامع الصغقر، لإل .9

 م، الطبعة الثالثة.1988 - هـ1418 الرياض، –الؿـاوي، مؽتبة اإلمام الشافعل 

الجامع الصحقح الؿختصر، ٕبل محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبداهلل  .11

 بقروت، –البخاري الجعػل، تحؼقؼ: د. مصطػك ديب البغا، دار ابـ كثقر، القؿامة 

 .م1987 – 1417 ،الثالثة الطبعة

الجامع الصحقح الؿسؿك صحقح مسؾؿ، ٕبل الحسقـ مسؾؿ بـ  .11

الحجاج بـ مسؾؿ الؼشقري الـقسابقري، دار الجقؾ بقروت ودار إفاق الجديدة ـ 

 بقروت.

الجامع الصحقح ســ الرتمذي، لؿحؿد بـ طقسك أبق طقسك الرتمذي  .12

 –ربل السؾؿل، تحؼقؼ: أحؿد محؿد شاكر وآخرون، دار إحقاء الرتاث الع

 .بقروت

الػرج طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ رجب  جامع العؾقم والحؽؿ، ٕبل .13

 .ه1418 إولك، الطبعة بقروت، –الحـبؾل، دار الؿعرفة 

الجامع ٕحؽام الؼرآن، ٕبل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ أبل بؽر بـ  .14

فرح إكصاري الخزرجل شؿس الديـ الؼرصبل، تحؼبؼ هشام سؿقر البخاري، 

 م. 2113هـ/  1423لؿ الؽتب، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، دار طا
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الجقاب الؽايف لؿـ سلل طـ الدواء الشايف )الداء والدواء(، لؿحؿد بـ  .15

 .بقروت –أبل بؽر أيقب الزرطل أبق طبد اهلل، دار الؽتب العؾؿقة 

حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاء،ٕبل كعقؿ أحؿد بـ طبد اهلل إصبفاين،  .16

 .الرابعة الطبعة بقروت، –ار الؽتاب العربل د

سبؾ السالم، لؿحؿد بـ إسؿاطقؾ إمقر الؽحالين الصـعاين، مؽتبة  .17

 م.1961هـ/ 1379مصطػك البابل الحؾبل، الطبعة الرابعة، 

ســ أبل داود، ٕبل داود سؾقؿان بـ إشعث السجستاين، دار الؽتاب  .18

 العربل ـ بقروت

الديـ أبل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان  سقر أطالم الـبالء، لشؿس .19

-هـ1427هـ(، دار الحديث. الؼاهرة، دون صبعة، 748بـ َقاْيؿاز الذهبل )ت

 م.2116

شرح صحقح البخارى ـ ٓبـ بطال)أبق الحسـ طؾل بـ خؾػ بـ طبد  .21

أبق تؿقؿ ياسر بـ إبراهقؿ، مؽتبة  :الؿؾؽ بـ بطال البؽري الؼرصبل(، تحؼقؼ

 م، الطبعة الثاكقة.2113 -هـ 1423 دية / الرياض،السعق -الرشد 

محؿد  :شعب اإليؿان، ٕبل بؽر أحؿد بـ الحسقـ البقفؼل، تحؼقؼ .21

 .هـ1411 إولك، الطبعة بقروت، –دار الؽتب العؾؿقة  السعقد بسققين زغؾقل،

صحقح الجامع الصغقر وزيادة الػتح الؽبقر، لؿحؿد كاصر الديـ  .22

 م، بقروت. لبـان.1988 -هـ1418ل، الطبعة الثالثة، إلباين، الؿؽتب اإلسالم

العؿؾ الخقري دراسة تلصقؾقة تاريخقة، بحث مؼدم مـ د.محؿد صالح  .23

/ السـة 31/ العدد8جقاد مفدي، مجؾة سر مـ رأي لؾدراسات اإلكساكقة، مجؾد

 م.2113الثامـة/ تؿقز
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العؿؾ الخقري دراسة تلصقؾقة تاريخقة، بحث مؼدم مـ د.محؿد صالح  .24

 جقاد مفدي.

دراسة "العؿؾ الخقري ودوره يف التـؿقة آقتصادية مـ مـظقر إسالمل  .25

، رسالة ماجستقر مؼدمة مـ الطالب: محؿد إبراهقؿ أبق طؾقان، "حالة قطاع غزة

 م.2114الجامعة اإلسالمقة غزة، 

 العؿؾ الخقري: مػفقمف ومققعف مـ مؼاصد الشريعة، بحث مؼدم مـ .26

 .14مجؾة قضايا فؽرية، العدد  2117 ،اكؿأ.د. إبراهقؿ البققمل غ

فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر مـ أحاديث البشقر الـذير، لؾعالمة  .27

محؿد طبد الرؤوف الؿـاوي، ضبطف وصححف أحؿد طبد السالم، دار الؽتب 

 .م 1994 - ه 1415 إولك، الطبعة لبـان، –العؾؿقة بقروت 

بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طبقد قضاء الحقائج، ٓبـ أبل الدكقا)أبل بؽر  .28

بـ سػقان(، تحؼقؼ: محؿد طبد الؼادر أحؿد ططا، ممسسة الؽتاب الثؼافقة، 

 م.1993-هـ1413لبـان، الطبعة إولك، -بقروت

ققاطد القسائؾ وأثرها يف تـؿقة العؿؾ الخقري، بحث مؼدم مـ د.قطب  .29

مون اإلسالمقة الريسقين إلك ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث، دائرة الش

 م.2118والعؿؾ الخقري بدبل، 

كشػ الخػاء ومزيؾ اإللباس طؿا اشتفر مـ إحاديث طؾك ألسـة  .31

 –الـاس، لؾعجؾقين )إسؿاطقؾ بـ محؿد الجراحل(، دار الؽتب العؾؿقة بقروت 

 . ه 1418 - م 1988 الثالثة، الطبعة لبـان،

ري، دار صادر لسان العرب، لؿحؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إفريؼل الؿص .31

 .إولك الطبعة بقروت، –
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مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد، لـقر الديـ طؾل بـ أبل بؽر الفقثؿل، دار  .32

 هـ. 1412 الػؽر، بقروت،

الؿستدرك طؾك الصحقحقـ، لؿحؿد بـ طبداهلل أبل طبداهلل الحاكؿ  .33
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 يهخض انجحش

 

ومفق وؾمقؾة ًمتحسلم إوضاع  4ًمؾعؿؾ اخلػمي أمهقة يمبػمة ذم طمقاة اًمـاس

طِمػِظ اًمـػِس  آضمتامقمقة ومؽاومحة اًمػؼر، وهل مسامهات وآصمار هلا ارشمباٌط سمؿؼِصد

يمؾقة مـ يمؾقات اًمنميعة إؾماؾمقة، ومـَشل قمصَؿة اًمذاِت  اًمبنمية، اًمذي يعد  

أؾماس قمامرة  عد  فا اًمذي يُ ية واعمعـقية، سمنىمامة أصؾِ اإلكساكِقة مـ قمـارصها اعماد  

 لم أؾماؾمقلم: ضماكب وضمقدي، وآظمر قمدمل.طمقث يرشمبط هذا احلػُظ سمجاكبَ  4إرض

 4ظفر ذم مساقمدة اًمػؼراء واعمستضعػلم واعمحتاضملمي ،وماجلاكب اًمُقضمقِدي 

وإيقائفؿ وإىمامة دور ظماصة سمذوي آطمتقاضمات اخلاصة،  ،سمنـمعامفؿ ويمسقهتؿ

 
ِ
 قهنا مـ اًمعاسمثلم.مؼاسمر اعمسؾؿلم وَص  وصقاكةِ  ،اًمضقػ وشمزويج اًمقتامك وإىمراء

ت فؿ وسمـاء اعمستشػقايتضح ذم اًمعـاية سماعمرىض وقمالضمِ  ،وذم اجلاكب اًمَعدِمل

فؿ، ويمػاًمة إيتام اخلاصة سمإمراض اًمعضقية واًمعؼؾقة، ودمفقز إمقات ودومـِ 

ريـ مـ اًمؽقارث اًمطبقعقة، ومساقمدة اعمنمر  ديـ ذم اًمشقارع، ورقماية وإهماصمة اعمترض 

عِ إـمػال اًمر    أظمالق اًمسجـاء. وهتذيِب  ،زة، ويمبار اًمسـ واًمعجَ ضر

مراشمب يمؾقات اًمنميعة، سمؾ يتـاول  يمام أن هذا احلػظ ٓ يشؿؾ مرشمبة واطمدة مـ

 اًمتل شمرومع قمـف اًمضقَؼ  واحلاضمقاِت  ،اًمتل شمتقىمػ قمؾقفا طمقاة اإلكسان اًمرضورياِت 

 اًمتل شملظمذ سمؿحاؾمـ اًمعادات. واًمتحسقـقاِت  ،واحلرج
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 ادلمذيخ
 

احلؿد هلل رب اًمعاعملم، واًمصالة واًمسالم قمغم مقٓكا رؾمقل اهلل وقمغم آًمف 

 وبعد:، يمثػماً  وصحبف وؾمؾؿ شمسؾقامً 

 ا ًمف مـ مؼاِصدَ عمِ  4مؾحقفماً  يمبػماً  ًمؼد اهتؿر اإلؾمالم سماًمعؿؾ اخلػمي اهتامماً 

ي إًمقف مـ شمعزيز ا يمد  اًمتؽاومؾ آضمتامقمل، وعمِ وكـنِم  وقمظقؿة ذم حتؼقؼ اخلػم ضمؾقؾةٍ 

واعمحاومظة قمغم دوِر اًمؼقؿ اًمديـقة وإظمالق احلؿقدة ًمؾـفقض  ،كساكقةاًمؼقِؿ اإل

إًمقف ذم يمتاسمف اًمؽريؿ، يؼقل  ف واًمدقمقةِ احلؼ ؾمبحاكف إمم ومعؾِ  ؿعات، وملرؿمدَ سماعمجت

، [77]الحج: (ڱ ڱ ں ں): ؾمبحاكف ذم يمتاسمف اًمؽريؿ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمـبل ، وسملمر [114]آل طؿران: (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) :ويؼقل أيضاً 

ؽ ، وؿمبر «بعضه بعضاً  يشد   ؛كالبـقانِ  ادممن لؾؿممنِ »أكقاقِمف، ومؼال:  ف وسمعَض أمهقرتَ 

، وإماضتك إذى ظن إنَّ شالَمك ظذ ظباد اهلل صدقةٌ »: ، وىمال أيضاً (1)سملم أصاسمعف

 .(2)«ك بادعروف، وهنقك ظن ادـؽر صدقةٌ الطَّريِق صدقة، وإنَّ أمرَ 

، زِ قَ يت اًمػؼر واًمعَ وؾمقؾة مـ وؾمائؾ شمؼؾقؾ اكتشار فماهر وماًمعؿؾ اخلػمي يعد  

آصمار ومسامهات هلا ارشمباط سمؿؼِصد  وحتسلِم إوضاع آضمتامقمقة ًمؾـاس، ويمؾفا

 ريعة إؾماؾمقة، ومـَشلَ ـيمؾقة مـ يمؾقات اًمش ، اًمذي يعد  ريةِ ـطمػظ اًمـػس اًمبش

                                                 

 .5594عضًا، حالبخاري، كتاب إدب،باب: تعاون الؿممـقـ بعضفؿ ب(1)

 . 8336مسـد أحؿد بـ حـبؾ، ح(2)
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 ية واعمعـقية، سمنىمامة أصؾفا اًمذي يعد  قمصؿة اًمذات اإلكساكقة مـ قمـارصها اعماد  

ًمؼقل احلؼ  4سمف يتحؼؼ معـك آؾمتخالف ذم إرضوأؾماَس قمامرة إرض، 

ضمعؾؽؿ قماّمرها  :، أي[61]هقد: (ىئ ىئ ی ی ی ی جئ): ؾمبحاكف

ضمعؾقا إرض قمامرة سماًمبـاء واًمغرس أهنؿ  ومآؾمتعامر: اإلقمامر..."وؾمؽاهنا، 

ٕن اعمؼصقد مـف  4ل احلرث قمامرةطمتك ؾمؿ   ،ًمألرض ٕن ذًمؽ يعد  شمعؿػماً  4واًمزرع

ر إرض.، (1)"قمؿر إرض وطمػظ  وهق أمر ٓ يتحؼؼ إٓ سمحػظ اًمـػس اًمتل شمعؿ 

 .وقمَدمل   اًمـػس يتحؼؼ ذم اًمنمع احلؽقؿ مـ ضماكبلم: وضمقِدي  

فا ، وطمػظِ قمـ ـمريؼ مراقماة طمؼ اإلكسان ذم احلقاة قمؿقماً  :من جاكبه الوجوِدي 

ومؼد شمـققمت  ؛سمارز ذم هذا اًمشلن مـ اًمتؾػ واًمضقاع، وًمؾعؿؾ اخلػمي إؾمفامٌ 

ات واعمعاهد اًمطبقة، واعمرايمز اعمشاريع اخلػمية اًمتل طمؼؼت هذا اعمعـك، سمبـاء اعمستشػق

كشئت سماًمعؿؾ اخلػمي روري، يمام أُ ـاخلػمية اًمصحقة اًمتل اقمتـت هبذا اجلاكب اًمض

سمإمراض اًمعؼؾقة واًمعصبقة، سمعضفا أؾّمستف إوىماف اًمعامة،  ْت قَ ـِ سمقامرؾمتاكات قمُ 

 وسمعضفا ىمام قمغم اًمتؽاومؾ اخلػمي اعمجتؿعل.

يع ما يدومع اًمتؾػ واًمضقاع قمـفا، نمـومػمشمبط سمت :أما حػظفا من جاكب العَدم

أو اخلطػمة  ،ع مـفا، سماحلامية مـ إمراض اعمعديةويدرأ اخلؾؾ اًمقاىمع أو اعمتقىمر 

رـمان وهمػمه، وهق مؼِصد اقمتـك سمف اًمعؿؾ اخلػمي سمشؽؾ واضح وضمكم، يؼقل ـيماًمس

، وهق يبلم أن مؼصقد طمػظ اًمـػس ذم هـ(3131)ت اًمطاهر اسمـ قماؿمقر 

وًمقس اعمراد " نميع اًمؼصاص ومؼط:ـفا سمتيؼقم قمغم طمػظ طمؼ   ضماكبف اًمعدمل ٓ

يمام مثرؾ سمف اًمػؼفاء، سمؾ كجد اًمؼصاص هق أضعػ أكقاع طمػظ  ،سماًمؼصاص فاطمػظَ 

ف طمػظفا قمـ اًمتؾػ ىمبؾ وىمققمف، ٕكف شمدارك سمعض اًمػقات، سمؾ احلػظ أمه   4اًمـػقس

                                                 

 ، دار سحـقن، د.ت.13/119التحرير والتـقير، محؿد الطاهر بـ طاشقر، (1)
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ـ دظمقل اجلقش م ڤ، وىمد مـع قمؿر سمـ اخلطاب ةمثؾ مؼاومة إمراض اًمساري

سمعض  ويؾحؼ سمحػظ اًمـػقس مـ اإلشمالف طمػظُ  .ٕضمؾ ـماقمقن قمؿقاس... 4اًمشام

أـمراف اجلسد مـ اإلشمالف، وهل إـمراف اًمتل يـزل إشمالومفا مـزًمة إشمالف اًمـػس 

 اًمديةُ  عؾت ذم إشمالومفا ظمطلً ذم اكعدام اعمـػعة سمتؾؽ اًمـػس، مثؾ إـمراف اًمتل ضُم 

 .(1)"يمامؾة

الىمتف سماًمعؿؾ اخلػمي ٓ يرشمبط سمؿرشمبة واطمدة إن مؼِصد طمػظ اًمـػس ذم قم 

أو حتسقـقة، سمؾ ًمف شمعؾ ٌؼ سمجؿقع اعمراشمب ذم إـمار مقازكة جَيؾ قفا  ،رضورية أو طماضمقة

 اًمقاىمع اًمتــزيكم هلذا اًمعؿؾ. 

  ٛأِداف الدراش: 

ذم أؾمٍس كظرية  إن اًمبحَث ذم أصمِر اًمعؿؾ اخلػمي قمغم مؼِصد طمػظ اًمـػس سمحٌث  

وًمف ذم ذاشمف مؼاصد أظمرى، أمّهفا  ،ًمعؿؾ اخلػمي مؼصد قمام وصماسمتوشمــزيؾقة، وما

ًمذًمؽ ارشمليت أن أؿمارك ذم هذا اعمممتر اعمبارك  4وقمدماً  رية وضمقداً ـطمػظ اًمـػس اًمبش

، وسمؿؼصد طمػظ ة أوًٓ سمنذن اهلل، هبدف شمقضقح قمالىمة اًمعؿؾ اخلػمي سماعمؼاصد اًمعامر 

عدمل، وسمقان إؾمس اًمتل شمبلّم اًمـػس قمغم وضمف اخلصقص مـ ضماكبقف اًمقضمقدي واًم

أصمر هذه اًمعالىمة وحتؼؼ طمػظ هذا اعمؼصد اًمؽكم ضؿـ مراشمبف إؾماؾمقة: 

 روريات، احلاضمقات واًمتحسقـقات. ـاًمض

قة اًمعؿؾ اخلػمي ذم طمقاة ضؿـ أهداومفا إمم شمقضقح أمه   يمام شمسعك اًمدراؾمة أيضاً 

وهق  ،ظ مؼصد مفؿإمة، سمبقان اإلؾمفام اًمػعكم ًمؾعؿؾ اخلػمي ذم اًمقاىمع سمحػ

رية، وسماًمتازم حتػقز اًمـاس قمغم اعمبادرة واإلرساع إمم ـمؼصد طمػظ اًمـػس اًمبش

                                                 

 الـػائس. دار، 221مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، محؿد الطاهر بـ طاشقر، ص (1)

 .2111-2/1421ط
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 سمام حيؼؼف واىمع اًمعؿؾ قمغم مستقى هذه اًمؽؾقة. قاً شملؾم   4شملؾمقس أقمامل ظمػمية

  ٛالدراشات الصابك: 

 4بَؾة اًمباطمثلم واًمدارؾملم ذم أوكة إظمػمةريعة ىمِ ـؿمّؽؾت مـظقمة مؼاصد اًمش

سماًمدراؾمات اًمعؾؿقة واًمرصقـة اًمتل شمتـاول قمؾؿ  ؽتبة اإلؾمالمقة شمزظمر طماًمقاً وماعم

ريعة سمشؽؾ قمام وظماص، ًمؽـ اًمدراؾمات اًمتل شمرسمط سملم مؼاصد ـمؼاصد اًمش

طمسب ما وصؾ إًمقف سمحثل -ريعة واًمعؿؾ اخلػمي ٓ شمتعدى مخسة سمحقث ـاًمش

مف اًمديمتقر ىمدر  ،"ريعة اخلاصة سماًمتؼمقمات واًمعؿؾ اخلػميـمؼاصد اًمش": -اعمتقاضع

قمز اًمديـ سمـ زهمقبة عمممتر اًمعؿؾ اخلػمي اخلؾقجل اًمثاًمث اًمذي قمؼد سمديب ؾمـة 

ىمقاقمد " ريعة مـ اًمعؿؾ اخلػمي، وـ، وذيمر ومقف مخسة مؼاصد شمسعك إًمقفا اًمش8002

اًمديمتقر ىمطب ؾماكق ًمـػس  مف أيضاً ، ىمدر "اًمقؾمائؾ وأصمرها ذم شمـؿقة اًمعؿؾ اخلػمي

اًمقؾمائؾ هلا أطمؽام اعمؼاصد، )صمالث ىمقاقمد ًمؾقؾمائؾ، وهل:  اعمممتر، وىمد شمـاول ومقف

ا ًمؾذريعة أسمقح ًمؾؿصؾحة ما طمرم ؾمد  وويغتػر ذم اًمقؾمائؾ ما ٓ يغتػر ذم اعمؼاصد، 

ًمؾديمتقرة متام  ،"اًمعؿؾ اخلػمي ذم ضقء اًمؼقاقمد اعمؼاصدية"، وسمحث (اًمراضمحة

ـ مـ اعمجؾة إردكقة ر سماًمعدد اًمثامـشواًمديمتقر حمؿد طمسـ أسمق حيل، وىمد كُ  ،قمساف

، وشمـاوٓ ومقف سمعض اًمؼقاقمد اعمؼاصدية 8038هـ/ 3111ذم اًمدراؾمات اإلؾمالمقة 

اًمعؿؾ اًمتطققمل وقمالىمتف سمؿؼاصد "ؿة ٕطمؽام اًمعؿؾ اخلػمي، وسمحث اعمـظر 

ر سمؿقىمع ؿمبؽة ضقاء، شمـاول ومقف أصمر ـشًمؾديمتقر مصطػك سمقهبقه، كُ  ،"ريعةـاًمش

اًمعؿؾ اخلػمي: مػفقمف، ومقىمعف مـ "وسمحث  روريات قمغم اًمعؿؾ اًمتطققمل،ـاًمض

ر مـ ـر سماًمعدد اًمراسمع قمشـًمؾديمتقر اسمراهقؿ اًمبققمل هماكؿ، كش، "ريعةـمؼاصد اًمش

ًمؽؽموكقة ره سمعدد مـ اعمقاىمع اإلـ، وأقمقد كش8032ومؼماير  88جمؾة طمراء سمتاريخ 

 إظمرى وسمعـاويـ ومرقمقة أظمرى.

ومؾؿ ُيسبؼ  د حػظ الـػس()العؿل اخلري ومؼِص  :أما اًمبحث هبذا اًمتػريع

سمـاء قمغم سمحثل سمػفارس اًمبحقث اجلامعقة ومقاىمع اًمبحث قمؼم اًمشبؽة، ، سماًمدراؾمة
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وملهمؾب اًمدراؾمات اعمشاهبة حتدصمرت قمـ مؼاصد اًمعؿؾ اخلػمي سمشؽؾ قمام، دون 

 ؾمقاء سماًمتػصقؾ أو اإلمجال. ،ظماص   يمكم    ختصقص مؼصدٍ 

  َّتْوٍّجٗٛ البخح ٔخط: 

مـفجقتف اًمعامة قمغم أؾمس قمؾؿقة شمروم حتديد مصطؾحات يؼقم اًمبحث ذم 

معرومة اصطالطمات "اًمطرق اعمقصؾة إمم اًمعؾؿ  ذًمؽ أن أهؿر  4اًمدراؾمة أوًٓ 

اًمؾبـة إومم مـ يمؾ قمؾؿ، سمام هق مدار يمؾ قمؾؿ، سمف "، وأن اعمصطؾح هق (1)"أهؾف

 ارشمباط سمؿؼصد سفا اًمعؿؾ اخلػمي ذمصمؿ شمبقلم أصمار اًمتل يمؾم   ،(2)"يبدأ وإًمقف يـتفل

 ،طمػظ اًمـػس مـ ضماكبقف اًمقضمقدي واًمعدمل، مـ ظمالل شملصقؾ اعمؼصد شملصقالً 

 ا.وذقمق   ،اقمؾؿق  

وماًمبحث ذم سمـاِئف اعمـفجل يرشمبط سمجاكبلم: أطمدمها كظري وصػل، واًمثاين شمــزيكم 

شمطبقؼل، ومإول يؼقم قمغم أؾماس اًمدراؾمة آؾمتؼصائقة اًمتلصقؾقة، واًمثاين، يبحث 

سمبقان سمعض اًمتجارب  ،ؾفا قمغم واىمع اًمعؿؾ اخلػمي سماًمبالد اإلؾمالمقة قمؿقماً ذم شمـزي

رية مـ ظمالل ـواًمتل شمسفؿ ذم طمػظ اًمـػس اًمبش -وهل داًمة قمغم همػمها–واًمقىمائع 

واًمتحسقـل، ومـ زاويتلم: ما خيدم هذه  ،واحلاضمل ،روريـمراشمبفا اًمثالث: اًمض

 قفا.وما يدرأ اخلؾؾ اًمقاىمع أو اعمتقىمرع وم ،اًمؽؾقة

ة اًمبحث سماًمعؿؾ قمغم شمتبع يمتب اًمؽماث ظمطر ًمذًمؽ، ومؼد اىمتضت  وشمبعاً 

واؾمتـباط اًمؼضايا واًمقىمائع اًمتل شُمسعػ ذم شملؾمقس أصمر اًمعؿؾ اخلػم قمغم  ،اإلؾمالمل

مؼصد طمػظ اًمـػس، سمعد حترير اعمؼصقد سماًمعؿؾ اخلػمي، وسماعمراد مـ مؼصد طمػظ 

                                                 

. 1/97طبد اهلل دراز، الؿقافؼات يف أصقل الشريعة، أبق إسحاق الشاصبل، تحؼقؼ الشقخ  (1)

 م.2111-هـــ1/1422دار الؽتب العؾؿقة. لبـان. ط

. معفد الدراسات 11الؿصطؾح إصقلل طـد الشاصبل. د.فريد إكصاري.ص (2)

 م. 2114هـ/1424. 1الؿصطؾحقة والؿعفد العؾؿل لؾػؽر اإلسالمل. ط.
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د  وسمقانِ  ،اًمـػس وهؽذا ضماءت حماور اًمدراؾمة ذم  ف.تَ قَ يمؾ  إدًمة اعمستؼرأة اًمتل شمميم 

 وصمالصمة مباطمث أؾماؾمقة: ،متفقد

 ."اًمعؿؾ اخلػمي" و ،"مؼصد طمػظ اًمـػس"ـ شمـاوًمت ومقف اعمراد سم :التؿفقد

يرصد إؾمفام اًمعؿؾ اخلػمي ذم طمػظ رضوريات اًمـػس مـ و :ادبحث إول

 .ضماكبقفا اًمقضمقدي واًمعدمل

اخلػمي ذم طمػظ طماضمقات اًمـػس مـ يتـاول إؾمفام اًمعؿؾ و :ادبحث الثاين

 .ضماكبقفا اًمقضمقدي واًمعدمل

ف حلػظ حتسقـقات اًمـػس مـ ضماكبقفا اًمقضمقدي صتُ ظمصر : ووادبحث الثالث

 .واًمعدمل

 .سمخامتة ضؿـتفا ظمالصة اًمبحث وشمقصقاشمف وختؿت الدراشة

 فلقول وباهلل التوفقق، ومـه أشتؿد العون واهلداية
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 متهيد

فش" ـيف ادلراد ث 
َّ
 :"انؼًم اخلريي" ٔ ،"يمظِذ حفظِ انُ
 

ٓ خيػك قمغم يمؾ سماطمث أنر حتديد مصطؾحات اًمبحث هق اًمبـاء إول اًمذي 

قمـ ىمضايا اًمبحث ومضؿقكف  يؽشػ ويبلم  أهداف اًمدراؾمة، ويؿقُط اًمؾثامَ 

دت قمـارص هذا اًمبحث ومصطؾحاشمف ذم: مؼصد طمػظ اًمـػس، وىمد حتدر اًمعام،

 واًمعؿؾ اخلػمي.

  د حفظ الٍفض: املراد مبكٔصأٔاّل: 

دوها ريعة اًمتل طمدر ـطمػظ اًمـػس ضؿـ يمؾقات اًمش (1)حتدث اًمعؾامء قمـ مؼِصد

ن إ :وىماًمقا ،(2)واعمال ،واًمـسؾ ،واًمعؼؾ ،واًمـػس ،ذم مخسة أصقل وهل: اًمديـ

ؾؼ، وهذه اعمؼاصد ٓ شمعدو ريعة شمرضمع إمم طمػظ مؼاصدها ذم اخلَ ـشمؽاًمقػ اًمش"

أن  :والثالثأن شمؽقن طماضمقة،  :والثاينأن شمؽقن رضورية،  :حدهاأ 4صمالصمة أىمسام

روريات شمعقد إمم طمػظ مخسة أمقر، ٓ يؿؽـ اؾمتؼامة ـ، وماًمض(3)"شمؽقن حتسقـقة

 ،يـطمػظ اًمد  "طمقاة اإلكسان ذم اًمدكقا وضامن ؾمعادشمف ذم إظمرى إٓ هبا وهل: 

                                                 

آطتؿاد وإمر، وإتقان يف الؾغة يليت بؿعان، مـفا: استؼامة الطريؼ، العدل، الؿؼصد  (1)

اكظر: الؼامقس الؿحقط. الػقروزآبادي. مادة )قصد(، دار الؽتب العؾؿقة. بقروت. الشلء. 

 م. 1979

 مع حػظ ققل مـ يؼقل بلهنا ستة أصقل، فقضقػ لفا مؼصد حػظ العرض.(2)

 ، مرجع سابؼ.2/7الؿقافؼات. الشاصبل.  (3)
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رومع احلرج واعمشؼة ، وشمرضمع احلاضمقات إمم (1)"واًمعؼؾ ،واعمال ،واًمـسؾ ،واًمـػس

نمقمقة، أما اًمتحسقـقات ومتعقد إمم ـقمت مـ أضمؾف اًمرظمص اًمًمذًمؽ ُذ  4قمـ اعمؽؾػلم

واًمؽمومع قمـ إطمقال اعمدكسات، ؾمقاء ذم اًمعبادات أو  ،حماؾمـ اًمعادات سمث  

 اعمعامالت واًمعادات.

رورية اًمتل يضطر اًمـاس ـريعة اًمضـومؼِصد طمػظ اًمـػس يمؾقة مـ يمؾقات اًمش 

 تقىمػ قمؾقفا طمقاهتؿ وهبا شمؼقم مصاًمُح اًمديـ واًمدكقا، وذم شمػقيتفا ضقاعٌ إًمقفا، وشم

اًمرضمؾ يؽقن سماعمقضع ٓ ـمعام ومقف  :اعمضطر": هلام، يؼقل اإلمام اًمشاومعل 

 4مـ ًمبـ وما أؿمبفف، ويبؾغف اجلقع ما خياف مـف 4ضمققمف يسد  ومقرةَ  معف، وٓ رءَ 

ومقضعػ  ،ؾ، أو يؽقن ماؿمقاً تَ عْ ف أو يَ ػضعِ أو يُ  -وإن مل خيػ اعمقَت -اعمقت أو اعمرض

ومقضعػ قمـ ريمقب داسمتف، أو ما ذم هذا اعمعـك مـ  ،قمـ سمؾقغ طمقث يريد، أو رايمباً 

 ِ  .(2)"اًمرضر اًمبلم 

 قمصؿة"ريعة اإلؾمالمقة شمؼقم قمغم أؾماس ـومؿؼِصد طمػظ اًمـػس ذم ومؾسػة اًمش

 عدي اًمذي اأصؾف سمنىمامة وذًمؽ واعمعـقية، اعمادية قمـارصها مـ اإلكساكقة اًمذات

 اعمادي سمعدها ذم اًمـػس طمػظ ؾيتؿثر  يمام إرض... قمامرة قمؾقف شمدور اًمذي اعمحقر

 .(3)"واجلزئل اًمؽكم سمعدها وذم واًمروطمل، واعمعـقي واجلسدي،

                                                 

والؿستصػك مـ طؾؿ إصقل، أبق حامد  . مرجع سابؼ.2/8الؿقافؼات. الشاصبل.  (1)

. كؾقة الشريعة. الؿديـة الؿـقرة. 2. ط.1/287الغزالل، دراسة وتحؼقؼ: حؿزة بـ زهقر، 

 م.1983هـ/1413دار الؽتب العؾؿقة. بقروت. لبـان. 

 م.1983هـ/1413. دار الػؽر. 2، ط 2/276إم. الشافعل.  (2)

طبد رب الـبل، مؼال طؾؿل كشر بؿققع مـارات مـ الؽؾقات الخؿس، حػظ الـػس، محؿد  (3)

 ، 2115مارس  21طؾك الشبؽة، بتاريخ: 

manaratweb.com 
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  :٘وكصد حفظ الٍفض وَ جاٌبْٗ: الٕجٕدٙ ٔالعدو 

وضمقدي: "وضمقدي وقمدمل،  يؼوم من جاكبغ: ريعة ظؿوماً ـحػظ كؾقات الش

ع ما يؼقؿ أريماهنا ويثبت ىمقاقمدها، وقمدمل: سمدرء آظمتالل اًمقاىمع أو اعمتقىمر  سمحػظ

، وماًمقضمقدي ًمف شمعؾؼ سمجفة اًمتزيمقة، واًمعدمل سمجفة احلامية، ومإول يرشمبط (1)"ومقفا

 .(2)سمجفة اًمتزيمقة، واًمثاين سمجاكب احلامية

روريات، ـاًمض هذه تؽؿن يف ارتباضه بؿراتب ادؼاصد: وصؿولقته احلػظَ 

ريع ما حيػظ ـروريات راضمع إمم شمشـومقضمف احلػظ ذم اًمض"اضمقات واًمتحسقـقات، احل

ًمؽل شمؼقم سماًمعبادة قمغم  4رب وما يؼقؿ اًمـػس قمؿقماً ـمـ إسماطمة إيمؾ واًمش 4اًمـػس

  مـ اؾمتطباٍب  4أيمؿؾ وضمف
ٍ
وهمػمها، وحتريؿ ىمتؾ اًمـػس سمغػم وضمف طمؼ أو  ،واؾمتشػاء

ودومع يمؾ ما مـ ؿملكف أن  ،اًمعـاية هباأو ما يمّدي إمم ذًمؽ سمرقمايتفا و ،إزهاىمفا

 فا.بَ هِ ذْ يُ 

ووضمفف ذم احلاضمقات يعقد إمم اًمتقؾمعة ورومع احلرج قمـ اعمؽؾػلم، يمام يعقد إمم 

 شمؼقية ما يعضد ضمريان آؾمتؼامة ذم اًمرضوريات. 

يؾقؼ مـ حماؾمـ اًمعادات، "ووضمفف ذم اًمتحسقـقات ضمار ذم احلث قمغم ما 

شملكػفا اًمعؼقل اًمراضمحات، وجيؿع ذًمؽ ىمسؿ ودمـب إطمقال اعمدكسات، اًمتل 

                                                 

يف مقضقع آخر أن حػظ هذه ، مرجع سابؼ. وقد بقـ 2/7اكظر: الؿقافؼات. الشاصبل. (1)

أحدهؿا: ما يؼقؿ أصؾ وجقدها طؾك سبقؾ آبتداء واإلبؼاء "الضروريات يؽقن بلمريـ: 

 "لدوام، والثاين: ما يدفع طـفا اإلخالل الذي يعرض بدفع الؼقاصعطؾك سبقؾ ا

 .مرجع سابؼ.1/324الؿقافؼات..

اكظر: حػظ الـػس، طبد اهلل طبد الؿقمـ، كشر يف جريدة مقثاق الرابطة )تصدرها الرابطة (2)

  :، مققعفا طؾك الشبؽة11/12/2111الؿحؿدية لؾعؾؿاء بالؿغرب( بتاريخ: 

mithaqarrabita.ma 
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 . (1)"مؽارم إظمالق

شمؼديؿ اعمساقمدات اإلهماصمقة "ريعة مـ ظمالل هذه اًمؽؾقة هتدف إمم ـذًمؽ أن اًمش

رريـ مـ اًمؽقارث ـًمؾؿسؾؿلم اعمتض -اًمدواء واًمطعام واًمؽساء-سمجؿقع أؿمؽاهلا 

رقمايتفؿ، ويمػاًمة واحلروب، ويمػاًمة إيتام وإرسة اًمػؼػمة، واًمتؼاط اًمؾؼطاء و

 .(2)"إـمباء واًمصقادًمة واعمؿرضلم اًمعامؾلم ذم إهماصمة اعمحتاضملم، وشمـؿقة مفارهتؿ

  ٙٔوعرٔعٗتْ ثاٌٗا: املراد بالعىِن اخلري: 

ٕهنا شمرشمبط  4اًمعؿؾ اخلػمي مـ أقمظؿ اًمسامت اًمتل يؿؽـ أن يتحغم هبا اإلكسان

 ـاومع.سمؿػفقم اًمتطقع، اًمذي يتلؾمس قمغم مػفقم اعمصاًمح واعم

 :وعٍٜ العىن اخلريٙ-أ

يمؾ ما ومقف " :، أما اخلػم ومقؼصد سمف(3)"اعمفـة واًمػعؾ" :يؼصد سماًمعؿؾ ذم اًمؾغة

، وهق يرشمبط (4)"كػع وصالح، أو ما يمان أداة ًمتحؼقؼ مـػعة أو ضمؾب مصؾحة

ـِ آظمتقار، وشمعدِد اًمبدائؾ اًمتل يؿؽـ آظمتقار مـ سمقـفا ، ويشػم أسمق هالل (5)سمحس

إن يمؾ ظمػم كاومع، "ومقؼقل:  ،هـ( إمم اًمػرق سملم اخلػم واعمـػعة139)ت اًمعسؽري

                                                 

 . مرجع سابؼ.2/9الؿقافؼات.  (1)

العؿؾ التطقطل وطالقتف بؿؼاصد الشريعة، مصطػك بقهبقه، كشر طؾك شبؽة ضقاء بتاريخ: (2)

 diae.net: ، مققع ضقاء طؾك الشبؽة2117دجـرب  2

لسان العرب، أبق الػضؾ جؿال الديـ محؿد بـ مؽرم ابـ مـظقر اإلفريؼل الؿصري، مادة  (3)

 م.2114م. 2113م. 2111. دار صادر. بقروت. لبـان. 3ط. .2. ط.1)طؿؾ(، ط.

 ، الؼاهرة دار الشروق، د.ت.215قامقس الؿصطؾحات آقتصادية، محؿد طؿارة، ص (4)

، مجؾة 81العؿؾ الخقري، مػفقمف ومققعف مـ مؼاصد الشريعة. ابراهقؿ البققمل غاكؿ. ص (5)

 :لؿجؾة طؾك الشبؽة، مققع ا2117فرباير  22. تاريخ الـشر:14حراء العدد

hiragate.com 
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ى ): رـ، واؾمتشفد سمؼقًمف شمعامم قمـ اخلؿر واعمقس(1)"وًمؽـ ًمقس يمؾ كػع ظمػماً 

 .[219]البؼرة: (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ر، ـما يرهمب ومقف يمؾ اًمبش:اخلػم"إن  هـ( ظن اخلر:653)ت يؼول إصػفاين

 :، ويؼقل اسمـ ؾمقـا: إن اخلػم(2)"اًمػضؾ. وضّده اًمنميماًمعؼؾ، واًمعدل، واًمـػع، و

 .(3)"ويتؿ سمف وضمقده ،ىمف يمؾ رءما يتشقر "هق 

وسمذًمؽ يؽقن اعمراد مـ اًمعؿؾ اخلػمي سمعد سمقان اعمعـك اًمؾغقي هق: يمؾ قمؿؾ 

اسمتغاء وضمف  4سمِـقرٍة صادىمةٍ  ،ًمؾػرد واجلامقمة واًمصالُح  وومعؾ ومفـة يتحصؾ مـفا اًمـػعُ 

 .(4)اهلل شمعامم

                                                 

-161الػروق الؾغقية، أبق هالل العسؽري، ضبطف وحؼؼف حسام الديـ الؼدسل،  ص (1)

 . 1981، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت ط16

راجعف وقدم لف الؿػردات يف غريب الؼرآن، أبق الؼاسؿ الحسقـ بـ محؿد إصػفاين،  (2)

 لؿؽتبة التقفقؼقة. الؼاهرة. مصر.وائؾ أحؿد طبد الرحؿـ. مادة )خقر( ا

الـجاة يف الحؽؿة الؿـطؼقة والطبقعقة واإللفقة، أبق طؾل الحسقـ بـ طبد اهلل بـ سقـا،  (3)

 .1985، دار أفاق الجديدة، بقروت، 229تؼديؿ ماجد فخري، ص

هق الـػع الؿادي والؿعـقي "، فقؼقل: "العؿؾ الخقري"يعرف الدكتقر يقسػ الؼرضاوي  (4)

ا لف ال ا، ولؽـ لقحؼؼ هدفًا خاصًّ ذ يؼدمف اإلكسان لغقره، مـ دون أن يلخذ طؾقف مؼابالً ماديًّ

أكرب مـ الؿؼابؾ الؿادي، قد يؽقن طـد البعض الحصقل طؾك الثـاء، والشفرة أو كحق ذلؽ 

مـ أغراض الدكقا، والؿممـ يػعؾ ذلؽ ٕغراض تتعؾؼ بأخرة، رجاء الثقاب طـد اهلل 

جـات الـعقؿ، فضالً طؿا يـالف يف الدكقا مـ بركة وحقاة صقبة، وسؽقـة ، والدخقل يف 

أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم يف . "كػسقة، وسعادة روحقة، ٓ تؼدر بثؿـ طـد أهؾفا

، دار الشروق 21ضقء الـصقص والؿؼاصد الشرطقة، يقسػ الؼرضاوي، ص

 م.2/2118ط
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 :وعرٔعٗٛ العىن اخلريٙ-ب

 . وقمؿؾ اًمصحاسمة ،واًمسـة اًمـبقية ،شمستؿدر منموقمقة اًمعؿؾ اخلػمي مـ اًمؼرآن

فػي الؼرآن الؽريم، وردت أيات الؽثرة التي حتّث ظذ فعل اخلر وادسامهة 

 وادسارظة إلقه، وترتقب اجلزاء إوىف لصاحبه، مـفا:

 :أيضاً  قًمفىم، و[77]الحج: (ڱ ڱ ں ں)شمعامم:  قًمفىم

ڳ ): أيضاً  ىمقًمفو،  [115]آل طؿران:  (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)

 .[114]آل طؿران: (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

وذم اًمسـة اًمـبقية، كجد إطماديث اًمؽثػمة اًمتل شممؾمس عمػفقم قمؿؾ 

 :مـفا اخلػم،

ك إذى ظن إنَّ شالَمك ظذ ظباد اهلل صدقة، وإماضتَ »: ملسو هيلع هللا ىلصىمال رؾمقِل اهلل 

 .(1)«بادعروف، وهنقك ظن ادـؽر صدقة الطَّريِق صدقة، وإنَّ أمرك

ىماًمت: يمـت ذم  ،وقمـ قمؿرو سمـ احلارث، قمـ زيـب امرأة قمبد اهلل سمؿثؾف ؾمقاء

، ويماكت زيـب شمـػؼ قمغم «نَّ قؽُ ؾِ ولو من ُح  نَ تصدقْ »ومؼال: ملسو هيلع هللا ىلص اعمسجد ومرأيت اًمـبل 

ن أجيزي قمـل أ ،ملسو هيلع هللا ىلصقمبد اهلل وأيتام ذم طمجرها، ىمال: ومؼاًمت ًمعبد اهلل: ؾمؾ رؾمقل اهلل 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصأكػؼ قمؾقؽ وقمغم أيتامل ذم طمجري مـ اًمصدىمة؟ ومؼال: ؾمكم أكت رؾمقل اهلل 

طماضمتفا مثؾ  ،ومقضمدت امرأة مـ إكصار قمغم اًمبابملسو هيلع هللا ىلص وماكطؾؼت إمم اًمـبل 

أجيزي قمـل أن أكػؼ قمغم زوضمل  ،ملسو هيلع هللا ىلصطماضمتل، ومؿر قمؾقـا سمالل ومؼؾـا: ؾمؾ اًمـبل 

ىمال: زيـب،  «من مها؟» ل:وأيتام زم ذم طمجري؟ وىمؾـا: ٓ ختؼم سمـا، ومدظمؾ ومسلًمف ومؼا

أجر الؼرابة  ؛هلا أجران ،كعم»ملسو هيلع هللا ىلص: ىمال: امرأة قمبد اهلل، ىمال  "أي  الزياكب؟"ىمال: 

                                                 

 سبؼ تخريجف. (1)
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 .(1)«وأجر الصدقة

ك، وؾمػمد سماًمبحث مجؾة مـ أقمامهلؿ ـومليمثر مـ أن حتص ،أما أقمامل اًمصحاسمة

سقا هبا مؼِصد طمػظ اًمـػس ذم ضماكبقف: اًمقضمقدي واًمعدمل.  اخلػمية اًمتل أؾمر

 :إٌٔاع العىن اخلريٙ-ج

رقمقة ـٓ يؿؽـ احلديث قمـ كقع واطمد مـ اًمعؿؾ اخلػمي، وماًمـصقص اًمش 

 واًمقاىِمع اًمعؿكم يميمد وضمقد كققملم مـ اًمعؿؾ اخلػمي:

أو اؾمتجاسمة  ،اًمذي يؼدمف اًمػرد مـ شمؾؼاء كػسفو :اًمعؿؾ اخلػمي اًمػردي–

 أو ٓقمتبارات إكساكقة واضمتامقمقة. ، رورة أو طماضمةـًمطؾب أو ًمض

رف قمؾقف اعممؾمسات واجلؿعقات ـاًمذي شمش: واًمعؿؾ اخلػمي اجلامقمل–

 مـ ظمالًمف قمـ رىمل اعمجتؿع ؿ وحمؽؿ، شمعؼم  واًمتعاوكقات، ومتارؾمف ذم إـمار مـظر 

 :ٕمر اهلل  امتثآً  ض4ومساقمدة اًمـاس سمعضفؿ ًمبع

 .[2]الؿائدة: (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)

                                                 

 .1397لزكاة، باب الزكاة طؾك الزوج وإيتام يف الحجر، حصحقح البخاري، كتاب ا (1)
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 املبحث األول

 حفظ ضرٔرٌبد انُفش إصٓبو انؼًم اخلريي يف
يً 

َ
ذ
َ
 :يٍ جبَجٍٓب: انٕجٕدي ٔانؼ

 
ريعة ـرقمقة، وأن طمػظ اًمشـاًمتؼسقؿ اًمعام ًمؾؽؾقات اًمش ؾمبؼ احلديث قمـ

 ،واحلاضمقات ،رورياتـاًمض يليت ذم فمؾ هذه اعمراشمب:(1)ًمؾؽؾقات اخلؿس

شمؽاًمقػ " :(هـ230ت)واًمتحسقـقات، يؼقل رائد قمؾؿ اعمؼاصد اإلمام اًمشاـمبل

 4ضمع إمم طمػظ مؼاصدها ذم اخلؾؼ، وهذه اعمؼاصد ٓ شمعدو صمالصمة أىمسامٍ ريعة شمرـاًمش

أن شمؽقن  :ة، واًمثاًمثأن شمؽقن طماضمقر  :أن شمؽقن رضورية، واًمثاين :أطَمُدها

سمحقث إذا  ،مـفا ذم ىمقام مصاًمح اًمديـ واًمدكقا سمدر  ٓ"روريات ـوماًمض، (2)"حتسقـقة

وذم  وهتارج وومقت طمقاة، ومساد مصاًمح اًمدكقا قمغم اؾمتؼامة، سمؾ قمغم رِ ومؼدت مل دَمْ 

 .(3)"ران اعمبلمـإظمرى ومقت اًمـجاة واًمـعقؿ واًمرضمقع سماخلس

مـ ضماكبقف اًمقضمقدي رورية حلػظ اًمـػس ـؼ اعمصاًمح اًمضحيؼ  واًمعؿؾ اخلػمي 

 ة واًمتحسقـقة أيضًا، وهق أمر كؾحظف سمشؽؾ ضمكم  ؼ اعمصاًمح احلاضمقر ، يمام حيؼ  واًمعدمل

                                                 

هـاك حديث صقيؾ ومػّصؾ طـد بعض الؿعاصريـ يف محاولة ففؿ الضروريات الخؿس  (1)

فقؿا ُطرف بحصر الؿؼاصد وتصـقػفا يف الػؽر إصقلل، وذكروا بعض الضقابط لرتتقب 

د الؿؼاصدي طـد مالؽقة اكظر: آجتفاهذه الضروريات وآتجاهات إصقلقة فقفا.

 /.2114، دار ابـ حزم بقروت لبـان، الطبعة إولك/78إكدلس، طبد الؽريؿ بـاين، ص

 .مرجع سابؼ.2/7الؿقافؼات. الشاصبل.  (2)

 . مرجع سابؼ.2/8الؿقافؼات،  (3)
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ؿ اًمتل يؿؽـ أن يـٍمف اًمعؿؾ اخلػمي إًمقفا واظمتالف ساع اعمػاهقٓشم   4وواضح

 واكتفاءً  ،سماحلاضمات إؾماؾمقة ومروراً  ،رورات اًمقاضمبةـدرضماهتا، اسمتداء سماًمض

 سماًمتحسقـات اجلائزة.

  إشّاً العىن اخلريٙ يف حفظ ضرٔرٖات الٍفض وَ اجلاٌب الٕجٕدٙأٔاّل :: 

عمحتاضملم واًمػؼراء واعمسايملم، اًمعؿؾ اخلػمي يؼقم ذم مـفجف اًمعام قمغم اًمعـاية سما

ر ًمـا اعمجآت اعمتعددة واًمقاؾمعة ًمتدظمؾ اًمعؿؾ اخلػمي، وهذا اعمـفج اًمعام يصق  

ـ مـ رومع اًمعبء قمغم اًمػؼراء واعمسايملم، طمقث شمظفر أؾمس هذا اعمـفج ذم واًمتل متؽ  

ساء واًمسؽـ سمقؾماـمة راب واًمؽِ ـزة ًمؾطعام واًمشقِ شململم اطمتقاضمات اًمػئات اعمعْ "

قؿفا، رية وشمؼِ ـوهل جمآت حتػظ اًمـػس اًمبش ،(1)"دىمات اًمتطققمقة واإلًمزامقةاًمص

اًمعؿؾ  ر إؾمفامَ ـطمقث يؼع سمػؼداهنا اخلؾؾ هلذا اعمؼصد، وؾملسملم مـ ظمالل هذا اًمعـص

 اخلػمي حلػظ هذه اًمرضورة، مـ ظمالل:

 :إطعاً الطعاً-أ

 4رابـواًمش يمإيمؾ فا،طِمػظَ  اًمـػس قمغم شمديؿ وؾمائؾ قمدة اإلؾمالم ذع 

 قمغم اًمبؼاء سمقؾمائؾ هامد   ذم واًمدوام آؾمتؿرار قمغم يتقىمػ ريةـاًمبش اًمـػس ومحػظ

 كػسف شمركَ  اعمسؾؿ قمغم اإلؾمالم مطمرر  ًمذًمؽ 4رابـواًمش اًمطعام شمـاول مـ 4احلقاة ىمقد

 ربـواعمش سماعمليمؾ إطمقائفا قمغم بورشمر  وضقاقمفا، طمقاشمف هتديد ظمشقة 4ذًمؽ سمدون

 رضورة وضمقد قمـد احلرام أو همػمه مال سمليمؾ اهلالك دومع مـ اعمسؾؿ ـمتؽ   أطمؽاماً 

 ف.كػِس  طمػظُ  يؼتضقفا

                                                 

 .9العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية. تؿام العساف ومحؿد أبق يحل، ص (1)

 م.2112هـ/1434كقة يف الدراسات اإلسالمقة،الؿجؾد الثامـ، العدد الثالث، الؿجؾة إرد
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 سماقمتبارها ،(1)سماًمعادات اعمؽؾػ سمؼقام اًمقؾمائؾ هذه قمـ اًمشاـمبل قمؼمر  وىمد

ذم  احلؽقؿ رعـاًمش برهمر  ًمذًمؽ 4(2)ايمتساب همػم مـ واًمعؼؾ اًمـػس حتػظ ؿمفقات

ارات ، وارشمبطت سمعض اًمؽػر شمؼديؿ اًمعقن واعمساقمدة ًمؾؿحتاضملم مـ ظمالل اإلـمعام

ذم  هبذه اعمرشمبة إؾماؾمقة اًمتل حتػظ مؼصد اًمـػس، طمقث يؼقل احلؼ 

، وورد ذم [8]اإلكسان: (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) :يمتاسمف اًمؽريؿ

، ڤذم احلديث اًمذي روي قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر  ،شمليمقد هلذه اًمغاية ملسو هيلع هللا ىلصة اًمـبل ؾمـر 

ظذ  السالمَ  ، وتؼرأُ الطعامَ  مُ طعِ تُ » :اإلؾمالم ظمػم، ىمال أي   ملسو هيلع هللا ىلص:ؾملل اًمـبل  أن رضمالً 

 ملسو هيلع هللا ىلصؿمؽا إمم اًمـبل  ، أن رضمالً ڤوقمـ أيب هريرة ، (3)«ومن مل تعرف فَت ن ظرَ مَ 

 .(4)«ادسؽغَ  وأضعمِ  ،القتقم رأَس  امسْح » ومؼال: ىمسقة ىمؾبف،

ة، ػر ومؽان حيرص قمغم شمؼديؿ اًمطعام ٕهؾ اًمص   4يبادر هبذا اخلػمملسو هيلع هللا ىلص ويمان اًمـبل 

، ىمال: يمان رؾمقل اهلل ڤذم ؿمعب اإليامن قمـ ؾمؾؿة سمـ إيمقع  ومؼد روى اًمبقفؼل

لقلخذ كل رجل بؼدر ما »ومقؼقل ٕصحاسمف:  ،رفـيصكّم سملصحاسمف صمّؿ يـصملسو هيلع هللا ىلص 

 ملسو هيلع هللا ىلصومقذهب اًمرضمؾ سماًمرضمؾ واًمرضمؾلم واًمثالصمة، ويذهب رؾمقل اهلل  ،«ظـده

                                                 

 ، مرجع سابؼ.2/9الؿقافؼات  (1)

يؼقل الشاصبل يف كظؿف لؾؿقافؼات: والقصػ لإلكسان إن يؽـ صبع طؾقف لؿ يطؾب بف أن  (2)

 كظؿ اكظر: شرح كقؾ الؿـك يفيرتػع: لؽقكف مـ غقر آكتســاب، كشفقة الطعام والشـراب. 

الؿقافؼات لؾشاصبل، أبل بؽر محؿد بـ طاصؿ الغركاصل، أبل الطقب مقلقد السريري، 

 ، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، الطبعة إولك، د.ت.14ص

 .12صحقح البخاري، كتاب اإليؿان، باب إصعام الطعام مـ اإلسالم، ح (3)

.مجؿع الزوائد 11134،حشعب اإليؿان، البقفؼل، باب يف رحؿ الصغقر وتقققر الؽبقر  (4)

ومـبع الػقائد، كقر الديـ بـ أبل بؽر الفقثؿل، كتاب الرب والصؾة، باب ما جاء يف إيتام 

 م. 1994هـ/1414. مؽتبة الؿؼدسل، 13518وإرامؾ والؿساكقـ، ح
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

 ،ًمـبلذم ؾمـة ا وشمرهمقباً  امتثآً  4قمـفؿ هبذا اعمؼصد وىمام اًمصحاسمة ، (1)سماًمباىملم

ـْ قَماِئَشَة َزْوِج اًمـربِل   وومفامً  ُف سَمَؾَغُف، قَم ، َأنر ملسو هيلع هللا ىلصعمؼاصد اًمنمع احلؽقؿ، ومعـ َماًمِؽ َأكر

اُه، قِف إِير
ٍة هَلَا: َأقْمطِ َٓ ٓر َرهِمقٌػ، وَمَؼاًَمْت عمَِْق  ِمْسؽِقـًا ؾَمَلهَلَا َوِهَل َصاِئَؿٌة َوًَمْقَس ذِم سَمقْتَِفا إِ

ـَ قَمَؾْقِف، وَمَؼاًَمْت: ًَمقَْس ًَمِؽ مَ  وَمَؼاًَمْت: ِري
اهُ "ا شُمْػطِ قِف إِير

، ىَماًَمْت: وَمَػَعْؾُت، ىَماًَمْت: "َأقْمطِ

وَمَؾامر َأْمَسقْـَا َأْهَدى ًَمـَا َأْهُؾ سَمْقٍت َأْو إِْكَساٌن، َما يَماَن ُُيِْدي ًَمـَا ؿَماًة َويَمَػـََفا، وَمَدقَمْتـِل 

ـْ ىُمْرِصِؽ يُمكِم  قَماِئَشُة ُأم  اعمُْْمِمـلَِم، وَمَؼاًَمْت: ـْ َهَذا، َهَذا ظَمػْمٌ ِم ِم
(2). 

ذم همزاة، ملسو هيلع هللا ىلص يمـا مع اًمـبل ، ومؼال:ڤوطمؽك أسمق مسعقد قمـ مآصمر ؾمقدكا قمثامن 

صاب اًمـاس ضمفد طمتك رأيت اًمؽآسمة ذم وضمف اعمسؾؿلم واًمػرح ذم وضمقه اعمـاومؼلم، ومل

، «ٓ تغقب الشؿس حتى يلتقؽم اهلل برزق ،واهلل»ىمال:ملسو هيلع هللا ىلص ومؾام رأى ذًمؽ رؾمقل اهلل 

ومعؾؿ قمثامن أن اهلل ورؾمقًمف ؾمقصدىمان، وماؿمؽمى قمثامن أرسمعلم راطمؾة سمام قمؾقفا مـ 

 ،«؟ما هذا»ىمال: ملسو هيلع هللا ىلص ، ومؾام رأى ذًمؽ اًمـبل شمسعة مـفاملسو هيلع هللا ىلص ف إمم اًمـبل اًمطعام، ومقضمر 

واًمؽآسمة ذم وضمقه ملسو هيلع هللا ىلص أهدى إًمقؽ قمثامن، ومعرف اًمػرح ذم وضمف رؾمقل اهلل  :ومؼاًمقا

ىمد رومع يديف طمتك رؤي سمقاض إسمطقف يدقمق ًمعثامن دقماء ما ملسو هيلع هللا ىلص اعمـاومؼلم، ورأيت اًمـبل 

 .(3)«افعل بعثامن ،ظثامن، الؾفم أظطِ  ،الؾفم» :ؾمؿعتف دقما ٕطمد ىمبؾف وٓ سمعده

، ىمال: يمان ظمػم اًمـاس ًمؾؿسايملم ضمعػر سمـ ڤوروى اسمـ ؾمعد قمـ أيب هريرة 

ة يمان ذم سمقتف، طمتك إكف ًمقخرج إًمقـا اًمُعؽر  ، يمان يـؼؾب سمـا ومقطعؿـا ماڤأيب ـماًمب 

 .(4)ًمقس ومقفا رء ومقشؼفا، ومـؾعؼ ما ومقفا

                                                 

 .9592شعب اإليؿان،البقفؼل، باب إكرام الضقػ، ح (1)

 .1812قة، حالؿقصل، كتاب الصدقة، باب الرتغقب يف الصد(2)

الؿعجؿ الؽبقر، أبق الؼاسؿ سؾقؿان بـ أحؿد الؿعروف بالطرباين، باب العقـ، مـ اسؿف (3)

 /د.ت.2. تحؼقؼ: حؿدي طبد الؿجقد سؾػل، مؽتبة ابـ تقؿقة، الؼاهرة، ط694طؼقؾ، 

 . 3538، باب مـاقب جعػر بـ أبل صالب، حملسو هيلع هللا ىلصصحقح البخاري، كتاب أصحاب الـبل (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=84&ID=2833&idfrom=13937&idto=14150&bookid=84&startno=173#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=84&ID=2833&idfrom=13937&idto=14150&bookid=84&startno=173#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=84&ID=2833&idfrom=13937&idto=14150&bookid=84&startno=173#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=84&ID=2833&idfrom=13937&idto=14150&bookid=84&startno=173#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=84&ID=2833&idfrom=13937&idto=14150&bookid=84&startno=173#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=84&ID=2833&idfrom=13937&idto=14150&bookid=84&startno=173#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=84&ID=2833&idfrom=13937&idto=14150&bookid=84&startno=173#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=84&ID=2833&idfrom=13937&idto=14150&bookid=84&startno=173#docu
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وماإلكػاق ذم مصاًمح اعمسؾؿلم، اًمتل حتػظ قمؾقفؿ أكػسفؿ، سمتقومػم اًمطعام  

ًمؾـػس  طمػظاً  4قمظقؿ، شمؼقم سمف اجلؿعقات اخلػمية واعممؾمسات مؼِصدٌ  رابـاًمشو

احلؿؾة اخلػمية اًمسعقدية إلهماصمة مـؽقيب اًمزًمزال  رية مـ اًمتؾػ واًمضقاع، ومؿثالً ـاًمبش

نموع شمػطػم ـد هذا اعمعطك، ومؼد شمؿ شمـػقذ مواعمّد اًمبحري ذم ذق آؾمقا شمميم  

ظمالل ؿمفر رمضان سمتؽؾػة إمجاًمقة سمؾغت أيمثر  سمنكدوكقسقا (أشمشقف )اًمصائؿلم ذم إىمؾقؿ

مجعقات ظمػمية سمشؽؾ  ؾِ ، إضاومة إمم شمدظم  (1)مـ ؾمتامئة أًمػ ريال قمغم مدار اًمشفر

يمام شمقضمد أوىماف ذم اًمبالد اإلؾمالمقة، اقمتـت سمتقومػم اًمطعام  دائؿ ومستؿر،

–، يمام شمقضمد سمعض إوىماف(2)ًمؾؿحتاضملم، وطمتك اًمبذور ًمؾػالطملم إلكتاج اًمطعام

، (3)شمعتـل سمتقزيع اخلبز قمغم إيتام وإرامؾ وأسمـائفؿ -حبس اًمضعػاء سماًمرسماطيم

سمغرض إىمامة مصاًمح ضعاف اعمسؾؿلم وىمضاء طمقائجفؿ اًمتل ٓ شمستؼقؿ طمقاهتؿ إٓ 

 .(4)ٕن ذًمؽ هق مؼصقد اًمنميعة إقمظؿ مـ اًمتٍمومات اًمتطققمقة واإلًمزامقة 4هبا

اجلاكب أن حيػظ اًمؽثػم مـ اًمـػقس  اًمعؿؾ اخلػمي ذم هذا ُؾ وىمد اؾمتطاع شمدظم  

 رية، طملم وىمػ قمـد معاين مؼِصد طمػظ اًمـػس ضؿـ مرشمبتفا اًمرضورية.ـاًمبش

 :تكدٖي الٔهصاٞ لمىختاجني -ب

ة ٕمهقة هذه اًمؽسقة ذم ؾمؽم قمقرة اعمسؾؿلم، وعمرشمبتفا ذم طمػظ يمرامة وقمزر 

                                                 

يـاير 1بتاريخ:، مـشقر ية السعقدية كؿقذج لرتبقة الؿسؾؿقـ طؾك العطاءالحؿالت الخقر(1)

 medadcenter.comبؿققع: هـ،  1389شقال  23 - 1971

 .1997يقلققز -22، العدد 39مجؾة اإلحقاء )كاكت تصدرها رابطة طؾؿاء الؿغرب(، ص(2)

. مطبعة فضالة 46. ص2119وقاف والشمون اإلسالمقة لسـة كشرة مـجزات وزارة إ(3)

 الؿحؿدية، د.ت.

،بحث 6-5مؼاصد الشريعة الخاصة بالتربطات والعؿؾ الخقري، طز الديـ بـ زغقبة، ص(4)

 .2118يـاير  22-21، "دبل"مؼدم لؿمتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث 

http://www.medadcenter.com/
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

يمصحة اًمصالة  ،ومؼفقة شمرشمبط سمسؽم اًمعقرة ب اًمشارع احلؽقؿ أطمؽاماً اعمسؾؿ، رشمر 

واًمطقاف وهمػمها، وذع سمعض اًمؽػارات اًمتل شمؼقؿ هذه اًمؽؾقة، مـفا يمػارة مـ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) :طمؾػ وطمـث، طمقث يؼقل احلؼ ؾمبحاكف

، ومجعؾ إمر قمغم اًمتخقػم سملم اإلـمعام  [89]الؿائدة: (ې ې ې ى ى

 اسمـ يمثػم ىمال ،رـر ومإيسـا مـ إيسسمدءً  ،أو اًمؽسقة طمسب درضمة اًمؼدرة

أُيا ومعؾ احلاكث أضمزأ قمـف  ،ومفذه ظمصال صمالث ذم يمػارة اًمقؿلم" هـ(:221)ت

يمام أن اًمؽسقة  ،ر مـ اًمؽسقةـوماإلـمعام أيس 4سماإلمجاع، وىمد سمدأ سمإؾمفؾ ومإؾمفؾ

ومقفا مـ إدكك إمم إقمغم، ومنن مل يؼدر اعمؽؾػ قمغم واطمدة  كر مـ اًمعتؼ، ومرىمـأيس

، وذم احلديث اًمذي رواه قمتبة سمـ (1)"صمة أيامر سمصقام صمالمـ هذه اخلصال اًمثالث يمػر 

ومؽساين  ملسو هيلع هللا ىلصقمبد اًمسؾؿل سمقان واضح ًمألمر، وومقف ىمال: اؾمتؽَسقت رؾمقل اهلل 

  مـ أيمثرهؿ يمسقة. :، أي(2)ظمشقتلم، ومؾؼد رأيتــل أًمبسفام وأكا مـ أيمسك أصحايب

 اعمؿؾؽة طمضقر دهاجيس   ومتـققمة، يمثػمة سمنؾمفامات اخلػمي اًمعؿؾ ىمام وىمد

إلهماصمة مـؽقيب اًمزًمزال واعمد اًمبحري ذم ذق  اخلػمية احلؿؾة ذم اًمسعقدية ةاًمعرسمق

 ر مؾققن ريال كؼدًا،ـطمقث شمؼمع قمدد مـ أمراء اعمؿؾؽة سمؿبؾغ مخسة قمش 4آؾمقا

وؿماهد  ، يمـؿقذج طمل  (3)ومؾققن ىمطعة مالسمس سمؿبؾغ صمالصمة وأرسمعلم مؾققن ريال

-سمعض إوىماف   شمقضمد أيضاً قمغم إؾمفام اًمعؿؾ اخلػمي ذم طمػظ مؼصد اًمـػس، يمام

مـ  -(4)ؿمؼة 38حتبقس قمامرشملم سمؿديـة اًمرسماط مـ ـمرف أطمد اعمحسـلم شمضاّمنمـفا

                                                 

، دار صقبة، 3/177ؼل، تػسقر ابـ كثقر، إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الدمش(1)

 .2112هـ/1422

 .6181شعب اإليؿان، البقفؼل، باب الؿالبس، ح(2)

 ، مرجع سابؼ.الحؿالت الخقرية السعقدية كؿقذج لرتبقة الؿسؾؿقـ طؾك العطاء(3)

-46. ص2119اكظر: كشرة مـجزات وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة لسـة  (4)
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 3900أضمؾ اىمتـاء يمسقة اًمعقد ًمأليتام، طمقث يبؾغ قمدد اعمستػقديـ مـ هذا اًمقىمػ 

ًمقتليمد اجلاكب اإلطمساين اعمرشمبط سمتػعقؾ 4 ـمػؾ مـ أسمـاء اعمسؾؿلم 382مستػقد و

 نميعة اإلؾمالمقة.طمػظ مؼاصد اًم

 :إٖٕاٞ املعدٔوني ٔالطعفاٞ -ج

ر اًمتل حتػظ اًمـػس وشمؼقؿفا، ـًمؼد أصبح اًمسؽـ مـ رضوريات هذا اًمعص 

ًمذًمؽ ورد اًمتـصقص قمؾقفا ذم  4وشمعقـفا قمغم ًمزوم اًمطاقمة، ومتـحفا طمؼ احلقاة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) :اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؼقل احلؼ ؾمبحاكف ذم طمؼ اعمطؾؼات

ڻ ڻ ڻ ): ر اًمصدىماتـل ؾمبحاكف ذم طمص، وىما [6]الطالق: (پ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

﮸  ﮶  ﮷ ﮴  ﮵ ٿ ) :وىمال أيضاً  ،[61]التقبة: (ۓ ۓ ﮲ ﮳

وىمال ، [177]البؼرة: (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ): ؾمبحاكف

ا ذم مصارف اًمزيماة، وذم مصارف ومجعؾ ٓسمـ اًمسبقؾ طمؼ  " ،[7]الحشر: (ڳ

 .(1)"قارد اًمدوًمة وذم احلؼقق اًمقاضمبة ذم اعمال سمعد اًمزيماةاًمػلء مـ م

كل ُشاَلَمى »ملسو هيلع هللا ىلص: ىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ڤ أيب هريرةقمـ ، ملسو هيلع هللا ىلصوذم ؾمـة اًمـبل  

وتعغ من الـاس ظؾقه صدقٌة، كل يوٍم تطؾع فقه الشؿس تعدل بغ اثـغ صدقٌة، 

الرجل يف دابته فتحؿؾه ظؾقفا أو ترفع له متاظه صدقة، والؽؾؿة الطقبة صدقٌة، وبؽل 

 =                                                 

 .مرجع سابؼ.47

، 54يف ضقء الـصقص والؿؼاصد الشرطقة، يقسػ الؼرضاوي، صأصقل العؿؾ الخقري (1)

 مرجع سابؼ. 

http://www.alukah.net/sharia/0/97666/
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

 .(1)«خطوٍة متشقفا إػ الصالة صدقٌة، ومتقط إذى ظن الطريق صدقةٌ 

قمظقؿة ذم طمػظ  ي أدواراً ويمد   ،يمبػماً  وهلذا كجد اًمعؿؾ اخلػمي يسفؿ إؾمفاماً 

، سمام يؼدمف مـ ظمدمات ضمؾقؾة وقمظقؿة اً اًمـػس ضؿـ هذه اًمؽؾقات إؾماؾمقة قمؿقم

 رورة اًمتل شمتقىمػ قمؾقفا طمقاة اًمـاس، ومنجياد ملوًى يؼلـذم ؾمبقؾ طمػظ هذه اًمض

هق مـ  -وًمق يمان مغارًة ذم ضمبؾ-اإلكسان مـ اًمشؿس وزمفرير اًمؼمد 

ًمتضؿـف اًمضامكات ٓؾمتؿرار طمقاة اإلكسان وسمقان اعمصاًمح واعمضار  4(2)روريـاًمض

ر ـر إمم اًمقسـًمبف، وسمقان طمآت اًمضقؼ واًمسعة، وآكتؼال مـ اًمعسًمف ذم حتصقؾ مطا

 ذم اًمنميعة اإلؾمالمقة. وىمقاقمدَ  ك ما وضع ًمف مـ مبادَئ ـسمؿؼتض

طمقث أىمقؿت قمامرات وىمػقة  ،وىمد قمؿؾ اًمقىمػ سماعمغرب قمغم هذا اعمؼصد

عة سمتقومػم اًمسؽـ ًمنمحية واؾم ،ىمطاع اًمعؼار اعمعّد ًمؾؽراء سماعمؿؾؽة شمساهؿ ذم إكعاش"

 .(3)"مـ اعمجتؿع

ـك اًمضعػة ؽْ صت ًمُس يمام وضمدت سمعض إوىماف إظمرى اًمتل ظمصر 

، (4)سع هلذه اعمـاؾمبةواعمتقؾمطلم اًمذيـ يريدون اًمتزوج وٓ يتقومرون قمغم ؾمؽـ يتر 

سمتقومػم اًمسؽـ ًمبعض اًمؼائؿلم قمغم اعمساضمد، وهذا ما كجده وأوىماف أظمرى اقمتـت 

                                                 

 ..2827صحقح البخاري، كتاب الجفاد والسقر، باب مـ أخذ بالركاب وكحقه، ح(1)

/ 12بتصرف، دار الؼؾؿ، ط187-186أصقل الػؼف، طبد القهاب خالف، ص(2)

ر السقد درويش، م. ومؼاصد الشريعة مـ خالل الؼقاطد إصقلقة، كاص1978هـ/1393

، بحث مؼدم لـدوة تطقر العؾقم الػؼفقة يف طؿان خالل الؼرن الرابع الفجري 48ص

 ، وزارة إوقاف والشمون الديـقة، سؾطـة طؿان."الؼقاطد الشرطقة كؿقذجا"

 .مرجع سابؼ.24.ص2119كشرة مـجزات وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة لسـة (3)

دار أبل رقراق ، 93وأبعاده التـقية، السعقد بقركبة، ص الققػ الخقري يف اإلسالم (4)

 .1/2111لؾطباطة والـشر ط
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سة قمغم اعمساضمد صقص سمعض اًمدور اعمحبر ذم اًمؽثػم مـ اًمـقازل اًمػؼفقة، مـ خت

رورة ذم أن يؽقن ًمإلمام واخلطقب ـهلذه اًمض طِمػظاً  4ًمسؽـك أئؿة شمؾؽ اعمساضمد

ـٌ  واعممذن ملوًى  رؾماًمتف اًمديـقة ذم أضمقاء طمسـة، ويمذًمؽ شمرمقؿ  َي طمتك يمد   4ومسؽ

 ،قمبد اهلل :وىمقؾ، وإصالح شمؾؽ اًمدور مـ مال إوىماف، وماًمػؼقف ىماؾمؿ اًمؼضاقمل

اقمتؽػ سماجلامع "قب ضمامع اًمؼرويلم، يذيمر قمـف أكف شمرك اًمتعؾقؿ ذم آظمر طمقاشمف وظمط

ومع إمم اًمػؼقف أيب احلسـ اًمصغػم ، ورُ (1)"وؾمؽـ سماًمدار اعمحبسة قمغم أئؿة اجلامع

 ؾممال يتعؾؼ سماجلفة اًمتل قمؾقفا إصالح دار اإلمام إن اطمتاضمت إمم ذًمؽ، وملضماب:

، ومظفر ما يمان يقًمقف اًمقىمػ مـ (2)"إصالح دار اعمسجد مـ همّؾة أطمباؾمف واضمب"

 أمهقة ًمرضورة اًمسؽـ سماًمـسبة هلذه اًمػئة.

  ٘العىن اخلريٙ يف حفظ ضرٔرٖات الٍفض وَ اجلاٌب العدو ًُ  :ثاٌٗا: إشّا

رورية مـ ضماكب اًمعدم مراقماة طمػظفا سمام ـاعمؼصقد سمحػظ اًمـػس ذم يمؾقتفا اًمض

م اًمذي ىمد يؾحؼفا ذم اًمقاىمع اًمقضمقدي يدرأ اخلؾؾ اًمقاىمع أو اعمتقىمع ومقفا، ويرومع اخلر

طمقث ىمال:  ،ي احلػظًمإلكسان، وهق اجلاكب اًمثاين اًمذي ذيمره اًمشاـمبل ذم أمرَ 

ما يدرأ قمـفا آظمتالل اًمقاىمع أو اعمتقىمع ومقفا، وذًمؽ قمبارة قمـ مراقماهتا  :واًمثاين"

 .(3)"مـ ضماكب اًمعدم

                                                 

دار ، 1/61جذوة آقتباس يف ذكر مـ حؾ مـ إطالم مديـة فاس، الؼاضل الؿؽـاسل. (1)

 الؿـصقر لؾطباطة والقراقة الرباط.د.ت.

ؿؽتبة القصـقة .الجزائر. .ال2/1336الدرر الؿؽـقكة يف كقازل مازوكة، أبق زكريا الؿازوين. (2)

 د.ت.

وتسؾؽ الشريعة يف ذلؽ مسؾؽقـ هامقـ، "، مرجع سابؼ.2/18الؿقافؼات، الشاصبل،  (3)

إول احرتازي احتقاصل، بدرأ ما قد يؾحؼ هبا مـ اختالل متققع بحسب الؿآل، وبدرأ ما 

اكظر . "يؾحؼفا مـ اختالل واقع بحسب الحال، خشقة إلحاق صـقف العدم بقجقدها

كظرية حػظ الؽؾقات مـ جاكبل القجقد والعدم يف القاقع الؿعاصر: دراسة مؼاصدية، 
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 ويتضح هذا احلػظ من خالل:

 :فٗاتوصاعدٚ املرضٜ ٔبٍاٞ املصتع-أ

 ، وضمعؾ إشمالومفا وضقاقمفا مسبباً اقمتـك اًمنمع احلؽقؿ سمصحة اإلكسان قمؿقماً 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) :ؾمبحاكف ذم يمتاسمف اًمؽريؿ ًمؾعؼقسمة واهلالك، ومؼال احلؼ

، [195]البؼرة: (ۀ ۀ ہ ہ ہ) :، وىمال أيضاً [29]الـساء: (ڇ ڇ

صحتف، وأٓ يدومع ف احلؼ ؾمبحاكف إمم أن مـ اًمقاضمب قمغم اعمسؾؿ أن حياومظ قمغم ومـبر 

 هـ(3131)ت سمؾ ضمعؾ اًمعالرمة اسمـ قماؿمقرسمـػسف إمم ما يدمرها ويتؾػفا وُيؾؽفا، 

أن أهؿ مؼصد حلػظ اًمـػس طمػظفا قمـ اًمتؾػ ىمبؾ وىمققمف، مثؾ: مؼاومة إمراض 

وىمد مـع قمؿر سمـ اخلطاب اجلقَش مـ دظمقل اًمشام4 ٕضمؾ ـماقمقن  ،اًمسارية

 .(1)قمؿقاس

ى آَخ » ىمال:أسمقف قمـ قمقن سمـ أيب ضمحقػةؼ ومقام راه هذا احلملسو هيلع هللا ىلص يمام يؼرر اًمـبل 

 ،فرأى أّم الدرداء متبذلة ،فزار شؾامن أبا الدرداء ،بغ شؾامن وأيب الدرداءملسو هيلع هللا ىلص الـبي 

فجاء أبو  ،أخوك أبو الدرداء لقس له حاجة يف الدكقا :قالت ؟ما صلكك :فؼال هلا

فلكل  ،حتى تلكَل  ما أكا بآكلٍ  :قال ،فنين صائم كْل  :فؼال ،الدرداء فصـع له ضعاماً 

فؾام  .كم :ثم ذهب يؼوم فؼال .فـام مْ كَ  :ذهب أبو الدرداء يؼوم فؼال ،فؾام كان الؾقل

ك ظؾقك إن لرب  » فؼال له شؾامن: ،قافصؾَّ  :قال .قم أن :كان آخر الؾقل قال شؾامن

ه فلظطِ  ،اوٕهؾك ظؾقك حؼ   ،اولـػسك ظؾقك حؼ   ،احؼ   ، فلتى «كل ذي حقٍّ حؼَّ

 =                                                 

الحسان شفقد، مجؾة اإلحقاء )تصدرها الرابطة الؿحؿدية لؾعؾؿاء(، كشر بؿققع الؿجؾة 

 alihyaa.maطؾك الشبؽة، بتاريخ: د.ت. 

بؼ. ،مرجع سا 213-212مؼاصد الشريعة اإلسالمقة محؿد الطاهر بـ طاشقر، ص (1)

واكظر: مؼاصد الشريعة مـ خالل الؼقاطد إصقلقة، كاصر السقد درويش، مرجع سابؼ. 

 .ڤوصاطقن طؿقاس هق وباء وقع يف بالد الشام أيام خالفة طؿر بـ الخطاب 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16733
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9473
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11225&idto=11226&bk_no=52&ID=3424#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11225&idto=11226&bk_no=52&ID=3424#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11225&idto=11226&bk_no=52&ID=3424#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11225&idto=11226&bk_no=52&ID=3424#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11225&idto=11226&bk_no=52&ID=3424#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11225&idto=11226&bk_no=52&ID=3424#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11225&idto=11226&bk_no=52&ID=3424#docu
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ٓ جيقز "، ومـ هـا (1)«شؾامن صدَق » :ملسو هيلع هللا ىلصومؼال اًمـبل  ،ومذيمر ذًمؽ ًمف ،ملسو هيلع هللا ىلصالـبي 

، سمؾ قمؾقف (2)"ًمإلكسان ذم كظر اإلؾمالم إرهاق اًمبدن سماًمعؿؾ وـمقل اًمسفر واجلقع

رورة ذًمؽ، ووضمد اًمؼدرة قمغم ـأن يسارع إمم آؾمتشػاء واًمتطبقب يمؾام دقمت اًمض

كسؼك وكداوى ملسو هيلع هللا ىلص عـ اًمرسمقع سمـت معقذ ىماًمت: يمـا مع اًمـبل شمؽاًمقػ اًمعالج، وم

 .(3)اجلرطمك وكرد اًمؼتغم

ت سمتؼديؿ اعمساقمدات قَ ـِ اًمتاريخ أقمامل ظمػمية قمُ  وىمد ىمامت قمـد اعمسؾؿلم قمغم مر  

ؾمقاء سمطريؼ مباذ أم همػم مباذ، طمقث وضمدكا مـ أوىماف  ،اًمالزمة ًمؾؿرىض

ومؼد اهتؿ اًمقىمػ  ػؽر ذم شماريخ إمة،اعمسؾؿلم ومؼماهتؿ ما يبلم  دمذر هذا اًم

وذًمؽ سمنكشاء مستشػقات ومصحات  4ؿؽاومحة يمثػم مـ إمراض ًمدى اإلكسانسم

يعاًمج ومقفا، ؾمقاء يماكت شمؾؽ اعمستشػقات أو اعمصحات شمتعؾؼ سمعالج أمراض 

قمضقية أو سمعالج أمراض كػسقة أو قمؼؾقة، وًمؼد سمؾغ مـ قمـاية اعمسؾؿلم 

ء اخلدمات اًمؽامؾة كحق مرضاها سمصقرة متؽامؾة ًمؽل شمؼقم سملدا-سماعمستشػقات 

د ًمذًمؽ اعمسامهات اًمؽبػمة ًمبـاء رَص ف يماكت شمُ أكر  -ة اعمجتؿعوشمساهؿ ذم شمطقر صحر 

ر احلديث اعمدن اًمطقبة ـأطمقاء ـمبقة متؽامؾة اخلدمات واعمراومؼ، يمام شمـشل ذم اًمعص

طمقث  ر، واعمختص ذم قمالج رسـمان إـمػال،ـسمؿص 92192، يمؿستشػك (4)أن

 .(5)شمؿ سمـاؤه قمـ ـمريؼ اًمتؼمقمات اخلػمية

                                                 

 .5788صحقح البخاري، كتاب إدب، باب صـع الطعام والتؽؾػ لؾضقػ، ح (1)

: ططاء حضارتـا يف طالج الؿرضك لقس لف حػظ الـػس مؼصد أساسل لؾشريعة اإلسالمقة (2)

 alkhaleej.ae، مققع: 2111غشت  14مثقؾ، مؼال طؾؿل طؾك الشبؽة، كشر بتاريخ: 

 ،2882صحقح البخاري، كتاب الجفاد والسقر، باب مداواة الـساء والجرحك، ح(3)

السعقد بقركبة، بغداد  -كدوة ممسسة إوقاف يف العالؿ العربل واإلسالمل (4)

 .مرجع سابؼ.213.ص1983

ألػ مرت مربع وبؾغت تؽؾػة إكشاء الؿبـك وإماكـ   69 تؼع الؿستشػك طؾك مساحة  (5)

= 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11225&idto=11226&bk_no=52&ID=3424#docu
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 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

ر قمغم ـإن دور اًمعؿؾ اخلػمي ذم طمػظ مؼصد اًمـػس مـ ضماكب اًمعدم، مل يؼتص

ـَِل سمتؼديؿ مساقمدات مادية ًمؾؿحتاضملم ًمؾحصقل قمغم سمـاء اعمستشػقات ومؼط، سمؾ قمُ 

ومػم سمتق َل ـِ ، يمام قمُ (1)ًمعجزهؿ قمـ أداء شمؽاًمقػ هذا اًمعالج كظراً  4اًمعالج اعمطؾقب

 هـ( أن اسمـ ـمقًمقن219)ت وحيدصمـا اعمؼريزيإدوية اًمالزمة ًمؾؿرىض، 

ر قمؿؾ ذم ممظمره مقضلة وظمزاكة ـطملم سمـك ضمامعف اًمشفػم ذم مص هـ(820)ت

راسمات وإدوية وقمؾقفا ظمدم، وومقفا ـومقفا مجقع اًمش "صقدًمقة أدوية :أي" ،ذاب

يمام يمان ذم  صؾلم...عمعاجلة مـ يصاسمقن سمإمراض مـ اعم 4ـمبقب ضماًمس يقم اجلؿع

ومقفا أكقاع إذسمة وأصـاف  ،"رابـظمزاكة اًمش"يمؾ مستشػك صقدًمقة يماكت شمسؿك 

ـل سماعمرىض أكػسفؿ ذم ،يمام قمُ (2)"إدوية واًمعطقر اًمػائؼة اًمتل ٓ شمقضمد إٓ ومقفا

ممكس "ل اًمالزم، ومؼد وضمدت أوىماف إليـاس اعمرىض ؾمؿل ـشمؼديؿ اًمدقمؿ اًمـػس

د سمؿديـة وماس وىمػ ًمؾؿمذكلم اًمذيـ حيققن اًمؾقؾة ىمد وضم" ومــ، (3)"اعمرىض

، مـ أضمؾ أن يستلكس (4)"سماًمتـاوب، يمؾ مـفؿ يسبح اهلل كقع ؾماقمة سمصقشمف اًمرظمقؿ

 =                                                 

 sis.gov.eg: مؾققن جـقف، اكظر مققع  311 الؿحقطة بف 

 . مرجع سابؼ.9ؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية. صالعؿ (1)

 حػظ الـػس مؼصد أساسل لؾشريعة اإلسالمقة، مرجع سابؼ. (2)

ة ممذكقـ، مـ كؾِّ رخقؿ الصقت، حسـ إداء، فقرتؾقن  (3) وهق وقػ ُيـػؼ مـف طؾك طدَّ

سعقًا وراء الؼصائد الديـقة صقل الؾقؾ، بحقث يرتِّؾ كؾٌّ مـفؿ ساطة، حتك مطؾع الػجر، 

التخػقػ طـ الؿريض، الذي لقس لف َمـ يخػِّػ طـف، وإيـاس الغريب الذي لقس لف َمـ 

الققػ اإلسالمل. مـ روائع حضارتـا. حسام العقسقي إبراهقؿ، كشر بتاريخ: اكظر: .يمكسف

 feker.net، بؿققع:2111مايق  29

.مرجع سابؼ. واكظر: 1/142.الققػ يف الػؽر اإلسالمل، محؿد بـعبد العزيز بـ طبد اهلل (4)

وما بعدها، أفريؼقا الشرق، الطبعة  25البعد الؿؼاصدي لؾققػ، طبد الؽريؿ بـاين، ص

 .2114إولك، 

http://www.sis.gov.eg/Ar/EgyptOnline/Miscellaneous/000002/0207000000000000001543.htm
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اعمريض اًمذي همادر اًمـقم ضمػقكف سمإذيمار، ومتؽقن ًمف سمؿثاسمة اعممكس ًمظؾؿة اًمؾقؾ، 

 ر رمضان.سماعمدن اًمعريؼة، وظماصة ذم ؿمف زاًمت مالحمف سماديةً  وهق شمعبػم رائؼ ٓ

 :تكدٖي العالج لمىرضٜ الٍفصٗني-ب

يمام اهتؿ ديــا سماًمصحة اًمعضقية ًمإلكسان، واقمتؼمها مـ رضوريات اعمؽؾػ،  

سمصحة اعمؽؾػ اًمـػسقة، طمقث يعتؼم اًمعؼؾ مـاط اًمتؽؾقػ، وذم همقاسمف  أيضاً  لـقمُ 

ى ظن الـائم حت :فع الؼؾم ظن ثالثةرُ » ملسو هيلع هللا ىلص:اًمـبل وىمد ىمال رومع اًمؼؾؿ قمـ اإلكسان، يُ 

مت اخلؿرة ، وطمر  (1)«وظن ادعتوه حتى يعؼَل  ،وظن الصبي حتى يشبَّ  ،يستقؼظ

وسملظمالىمف  ،ذهب سمعؼؾف، يمام شمرض سمجسده وقمؼؾفٕهنا شمَ " 4واعمسؽر قمغم اإلكسان

 .(2)"وسملرسشمف وسمؿجتؿعف ،وسمامًمف

طمقث أكشلت عمعاجلة  4وىمد ىمام اًمعؿؾ اخلػمي سملدوار رائدة ذم هذا اعمجال

قامرؾمتاكات، شمدأب قمغم معاجلة يمؾ إمراض اعمستعصقة، وحمارسمة سمل ـاعمرض اًمـػس

ًمذًمؽ قمغم  وشمسقطر شمبعاً  ،خمتؾػ اًمُعؼد اًمتل يؿؽـ أن شمؽؿـ ذم كػسقة اإلكسان

 قل سمقـف وسملم اًمؼقام سمرضورات طمقاشمف.إرادشمف، وحَتُ 

وظمصصت هلا  ،وهذه اعمستشػقات اًمعؼؾقة قمرومتفا سمعض اًمبالد اإلؾمالمقة

 ؼقم سمؿفامفا أطمسـ ىمقام.دمعؾفا شم اً أوىماوم

ويرضمع إكشاء اًمبقامرؾمتاكات ذم اعمغرب إمم قمفد اًمدوًمة اعمقطمدية ذم همضقن 

 ،اهلجري، وىمد اؾمتؿرت هذه اًمبقامرؾمتاكات طمتك آظمر اًمدوًمة اعمريـقة اًمسادساًمؼرن 

ويمان مؾقيمف يتـاومسقن ذم يمؾ أكقاع  ،اتهبذه اعمصحر  طمقث يمان اًمعفد اعمريـل زاظمراً 

                                                 

 .1423، حملسو هيلع هللا ىلصســ الرتمذي، كتاب الحدود طـ رسقل اهلل  (1)

 حػظ الـػس مؼصد أساسل لؾشريعة اإلسالمقة، مرجع سابؼ. (2)
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قمغم ذًمؽ ما أورده اًمديمتقر قمبد اهلادي اًمتازي ذم يمتاسمف  يدل  و، (1)انواإلطمس اًمؼم  

أكف يمان ًمؾسؾطان أيب احلسـ اعمريـل ومضؾ دمديد اعمرؾمتان ذم مديـة " ضمامع اًمؼرويلم:

وماس، واىمتػك أصمره اًمسؾطان أسمق قمـان اعمريـل ذم اًمعـاية سمف واًمتحبقس قمؾقف، ومؽان 

ـ أؿمػؼت ىمؾقهبؿ قمغم إرسى واعمـؽقسملم، ىمدوة ًمعدد مـ اعمحسـلم واعمقرسيـ اًمذي

 ،كظارة قمغم طمدة مدة طمتك يمان ًمؾامرؾمتان مقا اًمعطاءات اجلزيؾة اعمتقاًمقة، ومؾؿ مترر ومؼدر 

 .(2)"كػسقة واعمحروملم واًمغرسماء شمتعفد اعمصاسملم سملمراض

ما يؽقن ظمارج اعمديـة،  ومـ اجلدير سماًمذيمر أن إكشاء هذه اًمبقامرؾمتاكات هماًمباً 

قمـ اًمـاس، ذم إؿمارة إمم اًمرىمل احلضاري وآكساين ًمؾؿجتؿع، سمقـام  سمعقداً 

ما شمؽقن ذم اعمديـة، وىمد شمؽثر هذه  اعمستشػقات اًمتل شمتعؾؼ سمإمراض اًمعضقية هماًمباً 

اعمستشػقات واًمبقامرؾمتاكات أو شمؼؾ طمسب احلاضمة إًمقفا، ومـ سملم اعمدن اعمغرسمقة اًمتل 

 :اؿمتفرت سماعمارؾمتاكات

 سماط، ؾمال، مؽـاس، شمازة وآؾمػل.وماس، مرايمش، اًمر

كشئت مجعقات ظمػمية اقمتـت هبذه إمراض، سمعدما شمبلم ر أُ ـوذم هذا اًمعص

أمهقتفا قمغم مؼصد طمػظ اًمـػس وشملصمػمها قمغم طمقاة اعمؽؾػلم، يماجلؿعقة اًمسعقدية 

اًمتل شملؾمست حتت رقماية وزارة اًمشمون آضمتامقمقة، هبدف  ام،َص اخلػمية عمرىض اًمػِ 

، إضاومة إمم مجعقات وممؾمسات أظمرى شمؼقم (3)بثَ اجلة واعمتاسمعة قمـ يمَ اًمتققمقة واعمع

 سمؿتاسمعة أمراض كػسقة صعبة أظمرى.

                                                 

 ، مرجع سابؼ.46مجؾة اإلحقاء، ص (1)

، دار 2/457جامع الؼرويقـ: الؿسجد والجامعة بؿديـة فاس، طبد الفادي التازي،  (2)

 م.1973الؽتاب الؾبـاين بقروت 

 .2111يقلققز  15هـ/1432شعبان  14، الجؿعة 15726جريدة الرياض، العدد  (3)
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 :جتّٗس املٗت ٔدفٍْ-ج

ف قمغم اًمتعجقؾ سمدومـف سمعد همسؾف وشمؽػقـف، وهذا مـ إيمرام اإلؾمالم ًمؾؿسؾؿ طمث  

ٕن ذم شمريمف قمغم وضمف " 4سماب مـ أسمقاب طمػظ مؼصد اًمـػس ذم ضماكبف اًمعدمل

ملسو هيلع هللا ىلص ، وهذا ما أرؿمد إًمقف اًمـبل (1)"حلرمتف، ويتلذى اًمـاس مـ رائحتف رض هتؽاً إ

إذا مات أحدكم فال »: يؼقلملسو هيلع هللا ىلص ، ىمال: ؾمؿعت اًمـبل ڤذم طمديث اسمـ قمؿر 

، وقمـ احلصلم سمـ وطمقح أن ـمؾحة سمـ اًمؼماء (2)«حتبسوه وأرسظوا به إػ قزه

 ،حدث فقه ادوتإين ٓ أرى ضؾحة إٓ قد » يعقده ومؼال:ملسو هيلع هللا ىلص مرض وملشماه اًمـبل 

 .(3)«فآذكوين به وظجؾوا، فنكه ٓ يـبغي جلقػة مسؾم أن حتبس بغ طفراين أهؾه

وًمتحؼقؼ هذا احلػظ شملؾمست اًمعديد مـ اجلؿعقات واعممؾمسات اخلػمية ذم 

ًمؾؼقام هبذا احلؼ، واًمعـاية هبذا اًمػرض اًمؽػاِئل، طمقث ارشمبط  4اًمعامل اإلؾمالمل

ًمؾؿقت، مثؾ منموع إيمرام إمقات  يمراماً إ 4قمؿؾفا سماًمغسؾ واًمؽػـ واًمدومـ

اخلػمي، اًمذي شمؼقم سمف مجعقة أصدىماء اعمجتؿع اخلػمية سماعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية، 

سمتلهقؾ واظمتبار يماومة اعمغسؾلم واعمغسالت اًمذيـ دماوزت "روع ـطمقث ىمام اعمش

سماًمتعاون مع وزارة اًمشمون آؾمالمقة، وشمقضمقففؿ وإرؿمادهؿ،  89أقمامرهؿ اًمـ 

وـمباقمة يمتقبات إرؿمادية وديـقة ًمذوي  ريعة...ـومؼ ما ضماءت سمف اًمشلطمؽام اًمغسؾ وَ سم

وشمققمقتفؿ  ،م طمسب ما ضماءت سمف اًمسـة اًمـبقية اعمطفرة، ذم يمقػقة كػع مقتفاعمتقرمر 

 ق  ـريح اًمدومـ وؿمفادة اًمقوماة، وما عمـيمذًمؽ سماإلضمراءات اًمـظامقة إلصدار شمص
 فؿتِ

أظمرى ًمؾعـاية سملمر اعمغؽمسملم واعمفاضمريـ ذم سمالد  ، يمام شملؾمست مجعقات(4)"قمؾقف وما

                                                 

 ، مطبعة الؿـربية ،د.ت.5/244الؿجؿقع شرح الؿفذب، يحل بـ شرف الـقوي، (1)

 .8689إليؿان، البقفؼل، باب يف الصالة طؾك مـ مات، حشعب ا (2)

 .3159ســ أبل داوود، كتاب الجـائز، باب التعجقؾ بالجـازة وكراهقة حبسفا، ح (3)

 www.asdiqa.org.saمققع الجؿعقة طؾك الشبؽة:  (4)
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ر قمغم اًمـاس، يمجؿعقة ـة، يؼع هبا اًمعسظاًمغرب، طمقث شمؽاًمقػ اًمدومـ واًمـؼؾ سماه

دار اعمفاضمريـ خلدمة شمغسقؾ وشمؽػلم وكؼؾ اعمقشمك سمؿٍم، ومجعقة اًمرمحة ًمتجفقز 

 ودومـ إمقات سماعمغرب وهمػممها يمثػم سماًمبالد اإلؾمالمقة.
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 بحث الثانيامل

 انؼًم اخلريي يف حفظ حبجٍبد انُفش
 
 إصٓبو
يً 

َ
ذ
َ
  :يٍ جبَجٍٓب: انٕجٕدي ٔانؼ

 
روريات، ٓ شمتقىمػ قمؾقفا طمقاة اًمـاس ذم اًمداريـ، ـشمبة دون اًمضرْ احلاضمقات مَ 

ي مـ طمقث اًمتقؾمعة ورومع اًمضقؼ اعممد  "وًمؽـفا شمرومع احلرج قمـفؿ، ومآومتؼار إًمقفا 

دظمؾ قمغم  راعَ شؼة اًمالطمؼة سمػقت اعمطؾقب، ومنذا مل شمُ ذم اًمغاًمب إمم احلرج واعم

واعمشؼة، وًمؽـف ٓ يبؾغ مبؾغ اًمػساد اًمعادي اعمتقىمع ذم  اعمؽؾػلم قمغم اجلؿؾة احلرُج 

 .(1)"اعمصاًمح

شمقضقح يمقػقة إؾمفام اًمعؿؾ اخلػمي ذم طمػظ هذه  وؾملطماول ذم هذا اعمبحث

 اعمرشمبة مـ ضماكبلم: وضمقدي وقمدمل.

  ىن اخلريٙ يف حفظ احلاجٗات وَ اجلاٌب الٕجٕدٙأٔال: إشّاً الع: 

 ويظفر هذا احلػظ ذم:

 :رعاٖٛ ذٔٙ االحتٗاجات اخلاصٛ-أ

يؼقل ؾمبحاكف ذم اًمتخػقػ  ــف اًمشارع احلؽقؿ إمم هذه اًمرقماية، طمقثكبر  ًمؼد

 (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ): قمـفؿ ومراقماة ضعػفؿ

فؿ وزماكتِ  ؿْ امهُ ًمعَ  4قفؿ ذم اًمتخؾػ قمـ اجلفاد، أي: ٓ إصمؿ قمؾ[17]الػتح:

                                                 

 ، مرجع سابؼ.2/11الؿقافؼات،  (1)

o  p 
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ك يف وجه ؿُ تبس  » ملسو هيلع هللا ىلص:، ىمال: ىمال اًمـبل ڤ، وذم طمديث أيب ذر  (1)فؿوضعػِ 

ك بادعروف وهنقك ظن ادـؽر لك صدقة، وإرصادك الرجل أخقك لك صدقة، وأمرُ 

ر لك صدقة، ـرك لؾرجل الرديء البصـيف أرض الضالل لك صدقة، وبص

ظن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك يف  والعظمَ  والشوكةَ  ك احلجرَ وإماضتُ 

رديء  ر رضمالً ـأن اعمسؾؿ إذا أسمص، ومعـك احلديث: (2)«دلو أخقك لك صدقة

، طمقث يظفر متثؾ طمػظ كػس اعمسؾؿ ذم (3)ر ومنقماكتف إياه صدىمة هلذا اعمسؾؿـاًمبص

داء واضمباشمف، قمدم شمرك أظمقف ذم طماًمة طمرضمة ٓ يستطقع مـ ظمالهلا ىمضاء أهمراضف وأ

 ًمؾحرج واًمضقؼ قمـف. ومػل مساقمدشمف وإقماكتف رومعٌ 

ر شملؾمقس اعمرايمز اًمتل شمعتـل سمذوي آطمتقاضمات اخلاصة مـ ـيػس وهذا اهلدُي 

سمؽاومة "ؿع سماًمتطقع، أو سمامل إوىماف، طمقث يتؿ شمزويد هذه اعمرايمز إمقال اًمتل دُم 

 4ؾة ًمؾتعامؾ معفؿرية ممهر ـما يؾزمفا مـ أضمفزة، ومستؾزمات ـمبقة، ويمقادر سمش

ًمتؿؽقـفؿ مـ اًمتؽقػ مع إقماىمتفؿ، واًمعؿؾ قمغم رومع ؾمقيتفؿ مـ ظمالل شمعؾقؿفؿ 

 متفقداً  4مفارات شمتسؼ مع إقماىمتفؿ، يتؿؽـقن هبا مـ إقماًمة أكػسفؿ ىمدر اعمستطاع

 .(4)"ٓكخراـمفؿ ذم اعمجتؿع

 ومؼد يمان اًمسؾطان أسمق 4وسماًمبحث ذم احلضارة اإلؾمالمقة كجد ما يثؾج اًمصدر 

                                                 

 أحؿد ، تحؼقؼ:16/273رصبل، الجامع ٕحؽام الؼرآن، محؿد بـ أحؿد إكصاري الؼ (1)

 م.1964هـ/2/1384أصػقش ، دار الؽتب الؿصرية الؼاهرة، ط إبراهقؿ الربدوكقق

، باب ما جاء يف صاكع الؿعروف، ملسو هيلع هللا ىلصســ الرتمذي، كتاب الرب والصؾة طـ رسقل اهلل (2)

 .1956ح

اكظر: تحػة إحقذي شرح ســ الرتمذي، محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ طبد الرحقؿ  (3)

 ، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت لبـان، د.ت.3/341باركػقري،الؿ

 ، مرجع سابؼ.95العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية، ص  (4)
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ك ـَ مْ مقاضع ًمؾزر  ة، سمـك أرسمع(1)ؾمعقد اعمدقمق سماعمؾؽ اعمعظؿ مظػر اًمديـ صاطمب إرسمؾ

ر هلام ما حيتاج إًمقف يمؾ واطمد، ويمان واًمعؿقان،ومألها مـ هذيـ اًمصـػلم، وىمدر 

رية اصمـلم ومخقس، ويدظمؾ إمم يمؾ واطمد ذم سمقتف، ويسلل ـيلشمقفؿ سمـػسف ذم يمؾ قمص

وهؽذا طمتك يدور قمغم مجقعفؿ، وهق يباؾمطفؿ  لء مـ اًمـػؼة،ـقمـ طماًمف ويتػؼده سمش

 .(2)"ويؿزح معفؿ، وجيؼم ىمؾقهبؿ

ر قمدد مـ اجلؿعقات اخلػمية اًمتل اقمتـت هبذا اجلاكب ـضمدت ذم هذا اًمعصيمام وُ 

 (3)مجعقة وأرسمعلم إطمدى مـ أزيد كشاـًما اًمسعقدية اعمؿؾؽة شمعرف طمقث احلاضمل،

ضمات اخلاصة، مـفا: إـمػال شمشتغؾ قمغم شمؼديؿ اًمعقن واعمساقمدة ًمذوي آطمتقا

 شملهقؾ اعمعاىملم...ورقماية اًمصؿ، ومتالزمة داون، ومرىض اًمتقطمد، واعمعاىملم، 

وهمػمها مـ اإلصاسمات اًمتل حتتاج اًمعؿؾ اخلػمي ًمرقمايتفا ودقمؿفا ومساقمدهتا سمام 

 يؽػؾ طماضمتفا اًمقضمقدية.

ُٞ الطٗف-ب  :إقرا

ـزًمف، ومـجد ديــا حيث إيمرام اًمضقػ اًمذي حيؾ سمؿؽان ًمقس ًمف ومقف مـزل ي :أي

طمتك ٓ يؽمك دون ـمعام وٓ مسؽـ،  4قمغم إيمرامف واًمعـاية سمف، وإكزاًمف مـزًمة اًمؼريب

من كان » ىمال:ملسو هيلع هللا ىلص ريػ قمـ أيب ذيح اًمؽعبل، أن رؾمقل اهلل ـومػل احلديث اًمش

ضقػه، جائزته يوم ولقؾة، والضقافة ثالثة أيام، فام  مْ ؽرِ يممن باهلل والقوم أخر فؾقُ 

، ىمال اًمـبل ڤ، وذم احلديث أظمر اًمذي رواه أسمق هريرة (4)«ففو صدقةبعد ذلك 

                                                 

 مديـة طراققة مشفقرة. (1)

الشفب الالمعة يف السقاسة الـافعة، طبد اهلل بـ يقسػ بـ رضقان الؿالؼل، تحؼقؼ: طؾل  (2)

 ت.، دار الثؼافة، د.422سامل الـشار، ص

 .hrdf.org.sa: الؼائؿة كشرت بؿققع(3)

 .6119صحقح البخاري، كتاب إدب، باب إكرام الضقػ وخدمتف إياه بـػسف، ح(4)
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راه، وٓ حرج ، فؾه أن يلخذ بؼدر قِ ام ضقف كزل بؼوم فلصبح حمروماً أي  »ملسو هيلع هللا ىلص:

ر سمـ احلارث ـقمـ ؾمؾقامن سمـ رسمقعة أكف طمج ذم إمرة معاوية ومعف اعمـتص، و(1)«ظؾقه

مـ  ٓ كرضمع طمتك كؾؼك رضمالً  ،رة، ومؼاًمقا: واهللـاًمضبقػل قمصاسمة مـ ىمراء أهؾ اًمبص

ومؾؿ كزل كسلل طمتك طمدصمـا أن قمبد اهلل سمـ  ،ا حيدصمـا سمحديثمرضق   ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب حمؿد 

كازل ذم أؾمػؾ مؽة، ومعؿدكا إًمقف ومنذا كحـ سمثؼؾ قمظقؿ  ڤقمؿرو سمـ اًمعاص 

مائة راطمؾة ومائتا زامؾة، ىمؾـا: عمـ هذا اًمثؼؾ؟ ومؼاًمقا:  ،يرحتؾقن صمالصمامئة راطمؾة مـفا

، اًمـاس شمقاضعاً  هذا ًمف؟ ويمـا كحدث أكف مـ أؿمد   اهلل سمـ قمؿرو، ومؼؾـا: أيمؾ  ًمعبد 

ومؼاًمقا: أما هذه اعمائة راطمؾة ومإلظمقاكف حيؿؾفؿ قمؾقفا، وأما اعمائتان ومؾؿـ كزل قمؾقف مـ 

، ومؼاًمقا: ٓ شمعجبقا مـ ؿمديداً  أهؾ إمصار ًمف وٕضقاومف، ومعجبـا مـ ذًمؽ قمجباً 

قمؾقف أن يؽثر مـ اًمزاد عمـ كزل  رضمؾ همـل، وإكف يرى طمؼا  ومنن قمبد اهلل سمـ قمؿرو  4هذا

 ،قكا قمؾقف، ومؼاًمقا: إكف ذم اعمسجد احلرام، وماكطؾؼـا كطؾبفًم  قمؾقف مـ اًمـاس، ومؼؾـا: دُ 

سملم سمرديـ وقماممة، وًمقس  ،ُص مَ رْ ، رضمؾ ىمصػم أَ طمتك وضمدكاه ذم دسمر اًمؽعبة ضماًمساً 

 .(2)"!قمؾقف ىمؿقص ىمد قمؾؼ كعؾقف ذم ؿمامًمف

 4اخلػمي ًمف ارشمباط وصمقؼ سمنيمرام اًمضقػ، وإكزاًمف اعمـزًمة اًمتل يستحؼفا وماًمعؿؾ

ظمصصت  أوىماوماً  قؼ يشدد قمؾقف، وىمد أوىمػ اًمصحاسمة حلرج يصقبف، وِض  رومعاً 

 ،قمغم اًمػؼراء وذوي اًمؼرسمك ڤهلذه اًمغاية، يملرض ظمقؼم اًمتل أوىمػفا قمؿر 

إمة يؼتدي ، ويمان اًمسؾػ اًمصاًمح مـ هذه (3)واًمرىماب واًمضقػ واسمـ اًمسبقؾ

                                                 

 .8928مسـد أحؿد بـ حـبؾ، ح(1)

حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاء، أبق كعقؿ أحؿد بـ طبد اهلل بـ مفران إصبفاين، (2)

 زيع، د.ت.، دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتق1/291

-هـــ1/1413دار الحديث.ط، 6/127اكظر كقؾ إوصار، محؿد بـ طؾل الشقكاين،  (3)

/دار الػؽر بقروت 4بتصرف. ط 381و 3/379واكظر فؼف السـة، السقد سابؼ،  .1993
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، يدظمؾ إًمقفا يمؾ "دار ضقاومة"ومقضمدكا اًمسؾطان أسمق ؾمعقد يمان ًمف سمنرسمؾ  4سماًمصحاسمة

اء واًمعشاء، وإذا دوهلؿ ذم اًمدار اًمغ. أو همػممها.. ،ىمادم قمغم اًمبؾد مـ ومؼقف أو ومؼػم

 .(1)قمزم اإلكسان قمغم اًمسػر، أقمطقه كػؼة ما يؾقؼ سمؿثؾف

طمقث 4 ؾعـاية هبذه اعمرشمبة ذم اعمؿؾؽةإيمرام ضققف اًمرمحـ أىمقى دمسقد ًم ويعد   

ٕهنا شمساهؿ ذم  4شمـفض مجعقات اعمجتؿع اعمدين، وممؾمسات ظمػمية هبذه اعمفؿة

 ،ب قمـفؿ مشؼة اًمرطمؾةذهِ إطمداث اكطباع إجيايب ًمدى ضققف اًمرمحـ، إمر اًمذي يُ 

ويعقـفؿ قمغم أداء اعمـاؾمؽ ذم أطمسـ طمال، ومتسفؿ  ،اًمطؿلكقـة ذم كػقؾمفؿ ويبث  

وهل طمػظ اًمديـ ذم ضماكبف  ،رضورية ـات مرشمبةٍ بِ طماضمقة ذم شملؾمقس ًمَ  مرشمبةُ 

 اًمقضمقدي.

 :تسٖٔج األٖاوٜ ٔالٗتاوٜ-ج

هلذا  4سمسقاج طمصلم حيػظفا مـ اًمقىمقع ذم اخلؾؾ رع احلؽقؿ اًمـػَس ـأطماط اًمش 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) :قمؾقف، ىمال شمعامم ب ديــا ذم اًمزواج وطمثر رهمر 

 (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

د ،[21]الروم:  ووضع اًمرطمؿ، ذم كطػة اإلكسان وضمقد ىمبؾ اعمسئقًمقة اإلؾمالم وطمدر

 ذم إظمطار قمـ سمعقداً  واؾمتؿراراً  ؾمؾقامً  وضمقداً  ًمإلكسان يؽػؾ ما ريعاتـاًمتش مـ

 4اًمقضمف هذا وًمؽامل ،(2)وأطمقاًمف أـمقاره مجقع ذم واًمعـاية سماًمرقماية حماـمة طمقاة فمؾ

 وإرامؾ، ًمؾقتامك احلػظ هذا سمحصقل وآهتامم يةاًمعـا طمسـ قمغم أيضاً  ديــا طمث

 =                                                 

1983. 

 ، مرجع سابؼ.423الشفب الالمعة يف السقاسة الـافعة، ص(1)

، الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل، 272الؿؼاصد العامة، يقسػ حامد العالؿ، ص(2)

 .1/1991ط
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، وذم طمديث  [32]الـقر: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) :ؾمبحاكف ومؼال

ملسو هيلع هللا ىلص:  رؾمقل اهللىمال  :، ىمالڤدقمقة رصحية ًمذًمؽ، ومعـ أيب هريرة ملسو هيلع هللا ىلص اًمـبل 

ب الذي يريد إداء، ظذ اهلل ظوهنم: ادجاهد يف شبقل اهلل، وادؽاتَ  ثالثة حق  »

 .(1)«العػافوالـاكح الذي يريد 

ومعؿؾ اخلػم اعممؾمس عمبدأ شمزويج اعمحتاضملم مـ إرامؾ واًمقتامك يرشمبط  

ًمـسؾ إمة مـ اًمضقاع وآظمتالط، وذم  ومػل إومم طمػظٌ  4قتل اًمـسؾ واًمـػسؾ  سمؽُ 

 ة قمـد قمدم وضمقد اًمؼدرة،ظماصر  ،ًمؾـػس مـ اًمقىمقع ذم ؿمفقات اعمعايص اًمثاكقة طمػظٌ 

شمدّل قمؾقف ؿمقاهد اًمقىمػ واًمصدىمات اًمتطققمقة، ومؼد  واًمتـزيؾ اًمعؿكم هلذا احلػظ

 ًمتعريس اعمستضعػلم مـ اًمرضمال واًمـساء"صصت ظُم وضمدت أوىماف 

سقن خلدمة هذه احلاضمة مـ ظمالل إجياد دور ، سمؾ اضمتفد اعمحب  (2)"واعمؽػقوملم

شمؼقؿ سمف قمرؾمفا، ويمان اهلدف مـ  صت ٓؾمتؼبال اًمعروس طملم ٓ دمد مؽاكاً ص  ظُم 

اعمِثؾ،  رسِ عمسامهة ذم حتصلم اًمشباب اًمذي ٓ جيد ىمدرة قمغم إىمامة قمُ هذا اًمقىمػ هق ا

 فؿ قمغم اعمبادرة إمم اًمزواج سمتؼديؿ اعمساقمدات آضمتامقمقة، يمام وضمدت أوىمافوطمثر 

ـك اًمضعػة واعمتقؾمطلم اًمذيـ يريدون اًمتزوج وٓ يتقومرون قمغم ؽْ صت ًمُس ص  ظُم "

دة مـفا سماًمػرش وإصماث اًمالئؼ زت يمؾ واطمف  سع هلذه اعمـاؾمبة، وىمد ضُم ؾمؽـ يتر 

 .(3)"سمقًمقؿة اًمتزويج

                                                 

، باب: ما جاء يف الؿجاهد ملسو هيلع هللا ىلصســ الرتمذي، كتاب فضائؾ الجفاد طـ رسقل اهلل (1)

 .1655والؿـاكح والؿؽاتب وطقن اهلل إياهؿ، ح

 .مرجع سابؼ.93الققػ الخقري يف اإلسالم وأبعادها التـؿقية، ص (2)

 سابؼ. . مرجع93الققػ الخقري يف اإلسالم. (3)
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اًمقتقامت ومـ ًمقس  وهلذه اًمغاية أكشلت مجعقات ضمعؾت مـ سملم أهداومفا شمزويَج 

هلـ اًمؼدرة قمغم دومع مصاريػ وشمؽاًمقػ اًمزواج، يمجؿعقة دار إورمان اخلػمية 

ر ـر، واجلؿعقة اخلػمية ًمؾزواج واًمتقضمقف إرسي سمجدة، ومجعقة سمـت مصـسمؿص

اخلػمية ًمأليتام، ومجعقة اًمتؽاومؾ اخلػمية سمإردن، ومجعقة اًمؼم اخلػمية سمؿريمز أسمق 

م اًمدقمؿ اعمازم واًمعقـل وهمػمها يمثػم مـ اجلؿعقات اخلػمية اًمتل شمؼد   قمجرم...

وشمقومػم آطمتقاضمات  ،وإىمامة طمػالت اًمزوماف ،ؾلم قمغم اًمزواج مـ إيتامؼبِ ًمؾؿُ 

ثؾ: شمقومػم اًمػرش، إواين، اًمسؽـ، إمم همػم ذًمؽ مـ رورية إلمتام اًمزواج، مـاًمضر 

ؼ احلػظ هلذه احلاضمة.  اًمتجفقزات اًمتل شمرومع اًمضقؼ واحلرج قمـ هذه اًمػئة، وحتؼ 

  ٘العىن اخلريٙ يف حفظ احلاجٗات وَ اجلاٌب العَدو ًُ  :ثاٌٗا: إشّا

كب يمبػمة ذم طمػظ اًمـػس مـ اجلا مفؿة وإؾمفاماٍت  ي اًمعؿؾ اخلػمي أدواراً يمد  

 اًمعدمل، ويتضح ذًمؽ مـ ظمالل:

 :نفالٛ األٖتاً ٔرعاٖٛ األراون -أ

اإلظمالل سمف ضقاع قمغم ب شمر ؽميميمد اإلؾمالم هذه اًمؽػاًمة وهذا احلػظ اًمذي ىمد ي

حك: (ڳ ڳ ڳ ڳ): هذه اًمـػقس، ذم ىمقًمف ؾمبحاكف : ، وذم ىمقًمف أيضاً  [9]الضُّ

ڦ ڦ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)

 ،[6]الـساء: (ې ې): شمعامم أيضاً ، وىمقًمف [3-1]الؿاطقن: (ڄ ڄ

 (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) :وىمقًمف

 .[221]البؼرة:

أكا وكافل » ملسو هيلع هللا ىلص:قمـ ؾمفؾ سمـ ؾمعقد ىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمـبل ةؾمـر  وذم 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  392  

 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي

، وىمال ذم (1)ج سمقـفام ؿمقئاوومرر  ،وأؿمار سماًمسباسمة واًمقؾمطك، «القتقم يف اجلـة هؽذا

بقت لؾؿسؾؿغ  فقه يتقم حيسن إلقه، وش   قٌت ب خر بقت يف ادسؾؿغ» طمديث آظمر:

 .(2)«اء إلقهَس يُ  فقه يتقمٌ  بقٌت 

 امسْح » ومؼال: ىمسقة ىمؾبف،ملسو هيلع هللا ىلص ؿمؽا إمم اًمـبل  ، أن رضمالً ڤوقمـ أيب هريرة 

: ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ڤ ، وقمـف أيضاً (3)«ادسؽغَ  وأضعمِ  ،القتقمِ  رأَس 

ٓ  كالؼائمِ  :-وأحسبه قال-قل اهلل يف شب وادسؽغ كادجاهدِ  الساظي ظذ إرمؾةِ »

 .(4)«رػطِ ٓ يُ  وكالصائمِ  ،ػُس يَ 

ؾت احلاومز واًمداومع ًمؾؿسؾؿلم ذم اًمعـاية سملمر اًمقتامك ومفذه اًمـصقص ؿمؽر 

ؾت أسمعاد اًمقىمػ ذم هذا اجلاكب مـ ظمالل اًمعـاية سمإرامؾ طمقث متثر 4 وإرامؾ

 سلم ادمف إمم مـحًك اعمحب   ن ىمصدَ ٕ ًا4صغار ل أسمـاءً قمـ شُمع وظماصةً  ،واًمـساء قمؿقماً 

يستقضمب  فؿ اًمسؾقؿ عمؼاصد اًمنميعة اإلؾمالمقة، وماًمعـاية سمإم  ح ومفؿَ مفؿ يقض  

ظفر أصمره قمغم رورة طمسـ رقمايتفا ٕسمـائفا، يمام أن اًمتؽػؾ سمبعض طماضمقاهتا ؾمقَ ـسماًمض

دت سمعض دور اًمضقاومة إليمرام اًمـساء، ضمِ إسمـاء مـ طمقث اًمؽمسمقة واًمعـاية، ومقُ 

رمضان مـ يمؾ ؾمـة،  82مـفا يمسقة يقم  ،اتت قمؾقفـ صدىمات ومؼمر يَ ضمرِ وأُ 

دت سمعض إطمباس ذم ضمِ قت إوىماف سمإسمـاء ومقُ ـِ وشمؼديؿ إضاطمل ذم اًمعقد، يمام قمُ 

ومت سماعمغرب مـذ ة قُمرِ وهل مؼمر "اًمعفد اعمريـل إلقمذار اًمقتامك مـ إـمػال يمؾ ؾمـة، 

، سمؾ ذيمر صاطمب اعمسـد (5)"عمـصقرر اعمقطمدي وسماًمضبط أيام يعؼقب اـاًمعص

                                                 

 .4918صحقح البخاري، كتاب الطالق، باب الؾعان، ح(1)

 .3811ســ ابـ ماجة، باب حؼ القتقؿ ح (2)

 سبؼ تخريجف.(3)

 .5661صحقح البخاري، كتاب إدب، باب الساطل طؾك الؿسؽقـ، ح(4)

 .مرجع سابؼ.94الققػ الخقري يف اإلسالم.ص (5)
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اًمصحقح احلسـ ذم مآصمر مقٓكا احلسـ أكف مل يبَؼ يتقؿ ذم سمالد اعمغرب ذم اًمعفد 

ًمتتضح مصؾحة  4اعمريـل إٓ وهق مؽػقل، ومظفرت صقر اعمقاؾماة سملم أومراد إمة

ًمؾـساء  اً دار لسمـ"سمنرسمؾ اًمعراق،  طماضمقة ضمؾقؾة، يمام يمان اًمسؾطان أسمق ؾمعقد 

ب هبا مجاقمة مـ اعمراضع، ًمؾؿالىمقط، ورشمر  ًمؾصغار إيتام، وداراً  ، وداراً إرامؾ

 .(1)"ضعؾ إًمقفا ومػُم ؿَ ط حُي ؾتؼَ ويمؾ مقًمقد يُ 

وىمد يمشػت سمعض اإلطمصاءات اًمصادرة قمـ وزارة اًمشمون آضمتامقمقة  

ؾ هبؿ ذم إـمار قمؿؾ ظمػمي إطمساين، تؽػر اًمقتامك اًمذيـ يُ  سماعمؿؾؽة اًمسعقدية قمددَ 

اًمسعقدية ضؿـ كظام إرسة اًمؽاومؾة،  يعتـل هبؿ اًمعائالُت  يتقامً  2000 ـفـاكوم

ًمدى اجلؿعقات واعممؾمسات،  يتقامً  8100ذم دور احلضاكة واًمؽمسمقة، و 3100و

، وهذا دمسقد قمؿكم حلػظ (2)دارًا ذم مـاـمؼ اعمؿؾؽة اًمرئقسة 32قمقن قمغم مقزر 

ضاري واإلكساين مؼصد اًمـػس ضؿـ هذه اعمرشمبة، يتبلم مـ ظمالًمف اًمبعد احل

مـ  مـ ظمالل ما طمؼؼتف إوىماف واًمصدىمات، أو طمديثاً  ؾمقاء ىمديامً  ،ًمؾؿسؾؿلم

 ظمالل اجلؿعقات واعممؾمسات اخلػمية.

 :إغاثٛ املتطررَٖ ٔاملٍهٕبني -ب

 سملم واًمتآزر واًمتؽاومؾ اًمتعاون مـفج سمث   إمم مبادئف ذم اإلؾمالمل اًمديـ يسعك

 رضرٍ  أو مؽروه يمؾ مـ فكػِس  وطمػظِ  سؾؿاعم ختؾقص إمم واعمسارقمة اعمسؾؿلم،

 ؾمبحاكف احلؼ يؼقل واعمساقمدة، اًمدقمؿ وشمؼديؿ واًمتقضمقف سماًمـصح وإقماكتف ،يصقبفا

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ) :مقؾمك خُمؼِم  ًمسان قمغم

 اًمطؼمي اإلمام يؼقل ، [21]الؼصص: (جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

                                                 

 مرجع سابؼ.، 422الشفب الالمعة يف السقاسة الـافعة، ص(1)

 :. مققع جريدة الحقاة طؾك الشبؽة2118فرباير  9جريدة الحقاة السعقدية، تاريخ الـشر (2)
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ـل ًمؽ ذم إؿماريت ك  يؼقل: وماظمرج مـ هذه اعمديـة، إ" أية: شمػسػم ذم هـ(130)ت

 .(1)"قمؾقؽ سماخلروج مـفا مـ اًمـاصحلم

يمام وردت أطماديث كبقية يمثػمة حتث قمغم إقماكة اعمسؾؿ وإهماصمتف وىمت احلاضمة،  

ىَماَل: َأوَمَرَأْيَت ، «َظَذ ُكل  ُمْسؾٍِم َصَدَقةٌ » ىمال:ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمـبل  ومعـ أيب مقؾمك إؿمعري

ْ جَيِْد؟ ىَماَل  ُق  َيْعَؿُل بَِقِدهِ » :إِْن مَل ْ َيْسَتطِْع َأْن ، «َفَقـَْػُع َكْػَسُه َوَيَتَصدَّ ىَماَل: َأوَمَرَأْيَت إِْن مَل

اَجِة ادَْْؾُفوَف »:َيْػَعَؾ؟ ىَماَل  ، »: ىَماَل: َأَرَأْيَت إِْن مَلْ َيْػَعْؾ؟ ىَماَل  ،«ُيِعُغ َذا احْلَ ْرِ َيْلُمُر بِاخْلَ

ْ ، «َأْو بِاْلَعْدلِ  ُه َلُه ـُيْؿِسُك َظِن الشَّ »: َيْسَتطِْع َأْن َيْػَعَؾ؟ ىَماَل ىَماَل: َأوَمَرَأْيَت إِْن مَل ، َفنِكَّ ر 

 .(2)«َصَدَقةٌ 

ٓ يظؾؿه  ،ادسؾم أخو ادسؾم» ، ىمال:ملسو هيلع هللا ىلص، أن اًمـبل ڤوقمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر 

ج ظن مسؾم كربة  وٓ ُيْسؾؿه، ومن كان يف حاجة أخقه كان اهلل يف حاجته، ومن فرَّ

ج اهلل ظـه كربة من   .(3)«شَسه اهلل يوم الؼقامة كربات يوم الؼقامة، ومن شَس مسؾامً فرَّ

ـِ طُمَجػْمٍ اًْمَعَدِوي ىَماَل: ـِ اًمـربِل  وقمـ اسْم ـَ اخْلَطراِب قَم ذِم َهِذِه  ملسو هيلع هللا ىلصؾَمِؿْعُت قُمَؿَر سْم

ِة، ىَماَل:  الَّ  ،َوُتِغقُثوا ادَْْؾُفوَف »اًْمِؼصر ُدوا الضَّ  .(4)«َوََتْ

                                                 

 ، دار الؿعارف، د.ت.19/546تػسقر الطربي، محؿد بـ جرير الطربي،  (1)

، صحقح مسؾؿ، كتاب 6122البخاري، كتاب إدب، باب كؾ معروف صدقة، ح(2)

 .1118أن اسؿ الصدقة يؼع طؾك كؾ كقع مـ الؿعروف، حالؽسقف، باب: بقان 

صحقح البخاري، كتاب الؿظالؿ والغصب، باب: ٓ يظؾؿ الؿسؾؿ الؿسؾؿ وٓ يسؾؿف، (3)

 .2581. وصحقح مسؾؿ، كتاب الرب والصؾة وأداب، باب: تحريؿ الظؾؿ، ح2422ح

ـْ "فقف: . و4183ســ أبل داوود، كتاب إدب، باب: الجؾقس يف الطرقات، ح(4) ـِ َط َطَطاِء ْب

ـْ َيَساٍر   ْدِريِّ َأبِل َسِعقٍد اْلخُ ، َط
ِ
اُكْؿ َواْلُجُؾقَس بِالطُُّرَقاِت » ، َقال:ملسو هيلع هللا ىلص، َأّن َرُسقَل اهلل ، «إِيَّ

 
ِ
ُث فِقَفا، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ـْ َمَجالِِسـَا َكَتَحدَّ

، َما ُبدَّ َلـَا مِ
ِ
إِْن َأَبْقُتْؿ »ملسو هيلع هللا ىلص: َقاُلقا: َيا َرُسقَل اهلل

فُ  ؟ َقاَل:، َقاُلقا: َومَ «َفَلْطُطقا الطَّرِيَؼ َحؼَّ
ِ
ِريِؼ َيا َرُسقَل اهلل َغضُّ اْلَبَصر، َوَكػُّ »ا َحؼُّ الطَّ

= 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5640
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5640
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5640
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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ضمد صداه ذم اًمعؿؾ اخلػمي، اًمذي فمفرت ـبقي وَ وهذا اإلرؿماد اًمؼرآين واًم

مسامهتف اًمقاضحة ذم إهماصمة اعمـؽقسملم واعمترضريـ مـ اًمؽقارث اًمتل ٓ يسؾؿ مـفا 

َقز ىمبؾ وىمققمفا أم مـ أهؾ اًمقسار، ؾمقاء أيمان مـ أهؾ اًمعَ  ،أطمد ممـ وىمعت ذم دياره

قمغم طمقاة  ويسفؿ سمتؼديؿ ما يؾزم ًمؾؿحاومظة، ومعـد كزوهلا يتدظمؾ اًمعؿؾ اخلػمي"

ٕكف ٓ يؿؽـ اعمحاومظة  4ومؾبس وملوى وشمطبقب ،مـ ـمعام وذاب 4رريــاعمتض

، سمؾ كجد هذا اإلؾمفام يلظمذ (1)"ـت هلؿ هذه آطمتقاضماتقمغم طمقاة اًمـاس إٓ إذا أمر 

رف قمؾقف اعمـظامت واهلقئات اًمتل شملؾمست ـطمقث شمش 4شمـظقؿقة وشملـمػمية مفؿة أسمعاداً 

ًمتتقمم إدارة اًمعؿؾ "4 كشلت هقئةًمعرسمقة اًمسعقدية، أُ ومػل اعمؾؽة ا 4هلذا اًمغرض

اهلقئة اًمعؾقا جلؿع ) :وأـمؾؼ قمؾقفا اؾمؿ ،اإلهماصمل واًمدقمقي اعمقضمف ًمؾشعب اًمبقؾمـل

ويمان إمم ضماكب ذًمؽ ىمقام اعمؿؾؽة اًمعرسمقة  (،اًمتؼمقمات عمسؾؿل اًمبقؾمـة واهلرؾمؽ

ري اهلزات ـمتضرريـ مـ اعمجاقمة ذم اًمصقمال وـاًمسعقدية سمجفقد ذم إهماصمة اعمتض ر 

إلهماصمة مـؽقيب اًمزًمزال واعمد  4، يمام كظؿت محؾة ظمػمية ؾمعقدية(2)"إرضقة ذم مٍم

ريػلم اعمؾؽ ومفد سمـ قمبد اًمعزيز ـاًمبحري ذم ذق آؾمقا، اسمتدأها ظمادم احلرملم اًمش

  ٍريػلم ـن مؾققن ريال، شماله ذم اًمتؼمع ظمادم احلرملم اًمشورـىمدره قمش سمتؼمع

 ،كائب رئقس جمؾس اًمقزراءو ،وزم اًمعفد قمبد اًمعزيز  اعمؾؽ قمبد اهلل سمـ

ويمذًمؽ إمػم ؾمؾطان  ،رة ماليلم ريالـسمؿبؾغ قمش ،رئقس احلرس اًمقـمـل طمقـفاو

 .(3)سمـ قمبد اًمعزيز سمؿبؾغ مخسة ماليلم ريال...

 =                                                 

ـِ اْلُؿـَْؽرِ  َْمُر بِاْلَؿْعُروِف، َوالـَّْفُل َط ْٕ اَلِم، َوا ََذى، َوَردُّ السَّ ْٕ  .«ا

 ، مرجع سابؼ.11العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية، ص (1)

ـدوة ت، طؼقؾ طبد العزيز العؼقؾ، بحث مؼدم لالعؿؾ الخقري السعقدي: آمال وتطؾعا(2)

 ، د.ت.saaid.net: الؿمسسات الخقرية، وكشر بؿققع صقد الػقائد

 الحؿالت الخقرية السعقدية كؿقذج لرتبقة الؿسؾؿقـ طؾك العطاء، مرجع سابؼ.(3)
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إلهماصمة أهؾ  4يمام ؿماريمت دوًمة اإلمارات اًمعرسمقة اعمتحدة ذم محؾة ظمػمية مفؿة 

صدت ممؾمسة حمؿد سمـ راؿمد آل مؽتقم ًمألقمامل اخلػمية ، ور8032اًمصقمال ؾمـة 

 4ًمتـػقذ قمدد مـ اعمشاريع اإلهماصمقة 4اماليلم درهؿ مبدئق   مخسةواإلكساكقة مبؾغ 

عمساقمدة إؿمؼاء ذم اًمصقمال اعمتلصمريـ سماعمجاقمة، ومقام أقمؾـت دائرة اًمشمون 

ومرع "ر اإلماراشمقة اإلؾمالمقة واًمعؿؾ اخلػمي ذم ديب، سماًمتـسقؼ مع هقئة اهلالل إمح

مـ  "ٕضمؾؽ يا صقمال"، قمـ مشاريمة اًمدائرة ذم اؾمتؼبال شمؼمقمات مبادرة "ديب

ظمالل مساضمد اإلمارة، وذًمؽ سمقضع اًمصـاديؼ اعمخصصة جلؿع شمؼمقمات هذه 

اعمبادرة سمعد صالة اجلؿعة، وسمحضقر قمدد مـ اعمـدوسملم قمـ اجلؿعقات اخلػمية اًمتل 

ه اعمبادرة سماقمتبار قمضقية اًمدائرة ذم جلـة مجع دقماًم هلذ 4ؾمتستؼبؾ هذه اًمتؼمقمات

 .(1)"اًمتؼمقمات، مـ ظمالل هذه اجلؿعقات اعمرظمص هلا واعمعتؿدة ًمدُيا

- تئاومؽؾ هذه إقمامل اخلػمية اًمتل شمؼقم هبا هذه اعممؾمسات واعمـظامت واهلق

شمميمد اًمداومع اإلكساين اًمذي يسفؿ ذم طمػظ  -ويمذا اجلؿعقات ،وهل داًمة قمغم همػمها

 اًمرضر. اًمـػس قمـد احلاضمة إمم اعمساقمدة ورومعِ  مؼصد

ِّٕلني ٔاملعرَّدَٖ-ج  :وصاعدٚ املتص

: رقمل هلذا اعمؼصد احلاضمل اًمـبقؾ ذم ىمقل احلؼ ؾمبحاكفـيتجغم اًمتلصقؾ اًمش

: ، وىمقًمف أيضاً [25-24]الؿعارج: (ڳ ڱ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)

حك: (ڱ ڱ ڱ ں)  قمـ قمبد، مـفا ما ضماء ملسو هيلع هللا ىلص، وذم أطماديث اًمـبل [11]الضُّ

يا  أهنا ىماًمت:ملسو هيلع هللا ىلص ويماكت ممـ سمايع رؾمقل اهلل  ،قمـ ضمدشمف أم سمجقد ،اًمرمحـ سمـ سمجقد

رشول فؼال هلا  ،أظطقه إياه فام أجد له صقئاً  ،إن ادسؽغ لقؼوم ظذ بايب ،رشول اهلل

                                                 

، مققع الجريدة طؾك الشبؽة: 2117أبريؾ  21جريد آتحاد اإلماراتقة، تاريخ الـشر (1)

alittihad.ae 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=1186#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=1186#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=1186#docu
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 .(1)«فادفعقه إلقه يف يده ،حمرقاً  تعطقـه إياه إٓ طؾػاً  إن مل جتدي صقئاً » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

طمقث يتؿ 4 وىمد ضمرى اًمعؿؾ اخلػمي ذم اًمعامل اإلؾمالمل قمغم مراقماة هذه اعمرشمبة

ضمدت أوىماف رديـ سماًمشقارع، ومؼد وُ ـشمؼديؿ اعمساقمدات اإلكساكقة ًمؾؿتقؾمؾلم واعمتش

سفا أصحاهبا قمغم مـ يريد دظمقل احلاممات مـ همٓء وٓ ذم سمالد اعمغرب طمب مثالً 

، (2)"هرَ ل وـمَ ـومقلظمذ مـ هذا اًمقىمػ، ما يـظػ سمف ضمسده ويؼض"جيد أضمر احلامم، 

ا، واإلذاف قمغم ا ومعـقي  ت أوىماف أظمرى سمنيقائفؿ ومساقمدهتؿ مادي  قـِ يمام قمُ 

ر إمم سمـاء دور ظماصة إليقاء ـعؿؾ اخلػمي ذم هذا اًمعصذم طملم شمقضمف اًم ،شملهقؾفؿ

راب، حللم اًمتعرف قمغم ذوُيؿ أو ـرديـ واعمتسقًملم وشمؼديؿ اًمطعام واًمشـاعمتش

سمؼائفؿ سمشؽؾ دائؿ، واًمعـاية سملطمقاهلؿ وفمروومفؿ اًمصعبة، وحماوًمة ىمضاء طماضماهتؿ 

ؾ ذم مثؾ هذه قـفؿ قمغم إىمقمـفؿ، وشمعِ  ع قمـفؿ وشمدومع احلرَج شمقؾم   إؾماؾمقة اًمتل

، (3)اًمقضعقات اًمتل شمدومعفؿ ًمؾخروج ًمؾشارع سمعد اًمتليمد مـ أطمقاهلؿ وفمروومفؿ

 عِ ْس رديـ سمؿشاريمة شمِ ـًمتلهقؾ وشمعؾقؿ إـمػال اعمش 4يماعمبادرة اًمتل اكطؾؼت سماًمسقدان

، (4)واًمؽساء واإليقاء ،مجعقات ظمػمية ومـظامت، شمؿ ومقفا شمؼديؿ اًمغذاء واًمدواء

ر، ذم إكشاء دار إليقاء ـرىمقة سمؿصـا وؿماسمة سمؿحاومظة اًمشسم  ؿما مائة ومخسلمومبادرة 

4 مع شمقومػم يماومة أوضمف اًمرقماية هلؿ ،ًمإلىمامة ذم اًمدار 4فؿ مـ اًمشقارعوكؼؾِ  ،رديــاعمش

حللم اًمتعرف قمغم ذوُيؿ أو  ،وظمدمات ـمبقة واضمتامقمقة وشمرومقفقة، ـ ـمعام وذابم

                                                 

 .665، باب ما جاء يف حؼ السائؾ، حملسو هيلع هللا ىلصســ الرتمذي، كتاب الزكاة طـ رسقل اهلل (1)

 ، مرجع سابؼ.145أصقل العؿؾ الخقري، الؼرضاوي، ص(2)

خاصة بعدما تبقـ يف طدد مـ الدول اإلسالمقة امتفان التسقل يف الشقارع، دون وجقد (3)

 حاجة لذلؽ.

كقكرب  15، تاريخ الـشر: alsudanalyoum.comة: مققع السقدان الققم طؾك الشبؽ(4)

2116. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=1186#docu
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، واعمبادرة اًمتل (1)ًمقصقل ًمذوُيؿسمؼائفؿ سمشؽؾ دائؿ ذم اًمدار إذا مل يتؿ اًمتؿؽـ مـ ا

ردي اًمشارع ذم ـأـمؾؼفا أطمد اعمحسـلم سماعمغرب سمتقزيع اعمالسمس وإهمطقة قمغم مش

طمقث شمقؾمعت هذه اعمبادرة سمعدما ًمؼقت اًمصدى اًمطقب ذم كػقس  4اًمدار اًمبقضاء

، وهل (2)ردون مـ كػس احلاضمةـمغرسمقة أظمرى يعاين ومقفا اعمتش اًمـاس، ًمتشؿؾ مدكاً 

 ؼمز دور اًمعؿؾ اخلػمي ذم طمػظ طماضمقات اًمـػس مـ ضماكبفا اًمعدمل.أقمامل شم

 

 

 

                                                 

 - هـ 1438رجب  5إحد  :،تارخ الـشرalarabiya.netمققع العربقة كت طؾك الشبؽة:  (1)

 . 2117أبريؾ  02

، تاريخ arabic.sputniknews.com: طؾك الشبؽة: SPUTNIKمققع  طربل (2)

 .2118مارس  16ر: الـش

http://www.alarabiya.net/
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 املبحث الثالث

 انؼًم اخلريي يف حفظ حتضٍٍُبد انُفش
 
 إصٓبو
يً 

َ
ذ
َ
 :يٍ جبَجٍٓب: انٕجٕدي ٔانؼ

 
مـ مؽارم إظمالق، ومال خيتؾ  يمبػماً  اًمتحسقـقات ذم اًمػفؿ اعمؼاصدي دمؿع ىمسامً 

 يػقت سمزواهلا كعقؿ أظمرة، وٓ يؼع قمغم اعمؽؾػ احلرج وٓ ،سمػؼداهنا كظام احلقاة

ودمـب  ،سمام يؾقؼ مـ حماؾمـ اًمعادات"واًمضقؼ سمنسمطاهلا، وًمؽـ ذم إظمذ هبا أظمذ 

وذم  ،يمام يؼقل اإلمام اًمشاـمبل، (1)"اعمدكسات اًمتل شملكػفا اًمعؼقل اًمراضمحات

 وقمدمل. ارشمباـمفا سمؿؼصد طمػظ اًمـػس يتليمد طمػظفا مـ ضماكبلم أيضا: وضمقدي 

 ٙأٔال: إشّاً العىن اخلريٙ يف حفظ حتصٍٗٗات الٍفض وَ اجلاٌب الٕجٕد: 

 ويؿؽن ربط إشفام العؿل بؿؼصد حػظ الـػس يف اجلاكب التحسقـي بام يع:

 :إصالح املكابر ٔصٗاٌتّا-أ

رضورة شمثبتفا  وطمػظ طمرمتف مقتاً  ،فف وإيمرامُ اعمقت اعمسؾؿ ودومـُ  إذا يمان همسُؾ 

، مؼاسمر اعمسؾؿلم وإصالطمفا ، ومنن صقاكةَ واؾمتـباـماً  ؼراءً رع اؾمتـكصقص اًمش

، ومؽثػم مـ مـ أسمقاب طمػظ طمرمة اعمسؾؿ مقتاً  مفؿ   حتسقــل   ورقمايتفا وشمـظقػفا سماٌب 

َيْؿٌِم َوَرضُمٌؾ  يمان ڤ ُمَعاذاً اًمـصقص حتقؾ قمغم هذا اًمتلؾمقس، مـفا ما روي أن 

ِريِؼ، وَمَؼاَل: وَمَروَمَع طَمَجراً  ،َمَعفُ  ـَ اًمطر َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص ؾَمِؿْعُت َرؾُمقَل اهللرِ  :َما َهَذا؟ وَمَؼاَل  ِم

                                                 

 . مرجع سابؼ.11الؿقافؼات، (1)

o  p 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7547
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ـَّة ِمَن الطَِّريِق ُكتَِبْت َلُه َحَسـٌَة، َوَمْن ُكتَِبْت َلُه َحَسـٌَة َدَخَل  َمْن َرَفَع َحَجراً » ، (1)«اجْلَ

 .(2)«يؿقط إذى ظن الطريق صدقة»ىمال: ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمـبل  ڤوقمـ أيب هريرة 

، وإذا يماكت طمرمة ومنذا يمان ذم إماـمة إذى وإزاًمتف مـ ـمريؼ اعمسؾؿلم صدىمةٌ 

ا، ومنزاًمة إذى مـ ىمؼم اعمقت ومقف صدىمة وإطمسان ًمؾـػقس، يمحرمتف طمق   اعمسؾؿ مقتاً 

ية يمامؾة وذم مجقع مراطمؾفا ومراشمبفا، طمتك وهل رـريعة حتػظ اًمـػس اًمبشـوماًمش

مقتة، ومال جيقز اًمعبث سمؿؼاسمر اعمسؾؿلم، سمؾ يـبغل اًمعـاية هبا ورقمايتفا، وهق اعمؼصد 

سف سمقضقح ذم اعمشاريع اًمتل شمطؾؼفا سمعض اجلؿعقات واعممؾمسات اخلػمية اًمذي كتؾؿر 

 مـ اًمعاسمثلم، ؾمقاء شمـظقػاً  ، هبدف صقاكة اعمؼاسمر ومحايتفامثالً  (3)ذم اعمؿؾؽة اًمسعقدية

 لماعمبادرات اًمتل يؼدم قمؾقفا سمعض اعمتطققم دها أيضاً ميم  شم، ووشمسققجاً  أو شمسقيراً 

 هلا مـ اًمعاسمثلم، وطمػظاً  صقكاً  4سمشؽؾ مجاقمل ومـظؿ مـ أضمؾ صقاكة اعمؼاسمر وشمـظقػف

 حلرمة اعمسؾؿلم اعمدومقكلم هبا.

 :٠ٛالتطٕع يف محالت الٍظافٛ لرعاٖٛ احملٗط ٔالبٗ-ب

سمؿحقط اإلكسان  اًمعـايةُ  رع احلؽقؿـمـ مؽارم إظمالق اًمتل طمث قمؾقفا اًمش 

رورية واحلاضمقة دون قمـاية ـوسمبقئتف، ومال معـك حلػظ اًمـػس ضؿـ مرشمبتفا اًمض

ومؾؽل حياومظ اإلكسان قمغم صحتف مـ يمؾ إمراض "لم، سمجاكب مفؿ يرشمبط سماعمرشمبتَ 

ؿـ طمؼف أن يعقش ذم سمقئة كظقػة ظماًمقة وم ،اإلؾمالم وحيؼؼ مؼاصدَ  ،اًمعضقية واًمـػسقة

، مـ (4)"اإلؾمالم مـ يمؾ اعمؾقصمات اعمادية واعمعـقية، وهذا ما أيمدت قمؾقف ذيعةُ 

ملسو هيلع هللا ىلص: ل ىمال: ىمال رؾمقل اهلل ـظمالل كصقص اًمسـة اًمـبقية، ومعـ قمبد اهلل سمـ طمبش

                                                 

 .11412شعب اإليؿان، البقفؼل، ح (1)

 .2717صحقح البخاري، كتاب الؿظالؿ، باب إماصة إذى، ح(2)

 .2117أكتقبر  3، تاريخ الـشر: aleqt.comاكظر جريدة آقتصادية، مققع(3)

 .حػظ الـػس مؼصد أساسل لؾشريعة اإلسالمقة، مرجع سابؼ(4)
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ملسو هيلع هللا ىلص: ـ أكس ىمال: ىمال رؾمقل اهلل وقم ،(1)«ب اهلل رأشه يف الـارمن قطع شدرة صوَّ »

أو إكسان أو هبقؿة، إٓ  ، فقلكل مـه ضرٌ أو يزرع زرظاً  ،من مسؾم يغرس غرشاً ما »

إن قامت الساظة، » :ىمالملسو هيلع هللا ىلص أن اًمـبل  ڤ، يمام روي قمـ أكس (2)«كان له به صدقة

 .(3)«فاْش فا، فؾقغرِ حتى يغرَش  ، فنن اشتطاع أٓ تؼومَ أحدكم فسقؾةٌ  ويف يدِ 

فا مؼصد حتسقـل قمظقؿ، وشمزيقـَ  ومتبلم سمعد رسد هذه اًمـصقص أن دمؿقؾ اًمبقئة 

قمغم أن مـ أسمرز "حيػظ اًمـػس ويؼقؿفا، ومقدومع قمـفا اًمؽثػم مـ إرضار، ومال ظمالف 

طمؼقق اإلكسان أن يعقش ذم سمقئة كظقػة ظماًمقة مـ يمؾ اًمعـارص اًمضارة سمصحتف 

ٕكف يريد ًمؾـاس  4وًمذًمؽ اهتؿ اإلؾمالم سمـظاومة اًمبقئة اهتاممًا ومائؼاً  4وسمحاًمتف اًمـػسقة

ًمقؽقكقا ىمادريـ قمغم اًمؼقام سملقمباء مسموًمقاهتؿ قمغم ظمػم  4ن يعقشقا ذم سمقئة كظقػةأ

ًمذًمؽ وماًمتطقع ذم محالت اًمـظاومة اًمتل شمعتـل سمتزيلم حمقط اإلكسان،  4(4)"وضمف

ورّش اعمبقدات وإدوية،  ،واًمعؿؾ قمغم شمرصقػ اًمشقارع، وإزاًمة إقمشاب اًمضارة

فا مـ أقمامل يمؾ  -يمقاس سمالؾمتقؽقة وىمائقة وصباهمة سمعض إطمقاء ووضع إزسمال ذم أ

 اخلػم اًمتل شمؼقؿ هذا اعمؼصد وحتػظف.

ومقضمدكا احلؿالت اخلػمية  4وىمد ضمرت اًمعديد مـ إقمامل اخلػمية ذم هذا اعمـحك

ًمقؼػ اإلكسان قمغم  4كؽمكتهلذه اًمغاية، ومقؽػل اًمـؼر قمغم ؿمبؽة اإل اًمتل شمـظؿ شمطققماً 

حلػظ اًمبقئة  4عممؾمسات اخلػمية وإومراد شمطققماً اعمجفقدات اعمتـققمة اًمتل شمؼدمفا ا

وشمزيلم اعمحقط وشمـظقػف، وهذا سماب واؾمع مـ أسمقاب طمػظ اًمـػس، يـبغل آقمتـاء 

 سمف.

                                                 

 .5239ســ أبل داوود، أبقاب الـقم، باب يف قطع السدر، ح(1)

 .1382، باب ما جاء يف فضؾ الغرس، حملسو هيلع هللا ىلصســ الرتمذي، كتاب إحؽام طـ رسقل اهلل (2)

 .12512مسـد أحؿد بـ حـبؾ، ح(3)

 حػظ الـػس مؼصد أساسل لؾشريعة اإلسالمقة، مرجع سابؼ.(4)
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 ويظفر ذًمؽ ذم:

 :عضَٓرعاٖٛ األطفاه الرُّ-أ

قمغم أن يؽقن  طمقث كجد احلؼ ؾمبحاكف حيث   4ػقًمةك ومقف سماًمطعتـَ وهق ضماكب يُ  

ومقذيمر ًمـا اًمؼرآن ىمصة امرأة قمؿران واًمدة ؾمقدشمـا قؼان سمف، ؾِ قية يَ وهُ  ًمؾطػؾ اؾمؿٌ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ): مريؿ، قمـدما أكجبتفا ىماًمت

ر اهلل ؾمبحاكف ؾمقدكا زيمريا سمغالم ىمال ًمف: ـ، وقمـدما سمشر [36]آل طؿران: (وئ

 ، يمام طمثر [7مريؿ:] (ک ک ک ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)

إمفات قمغم إيمامل اًمرضاقمة، وومقف إؿمارة سمؾقغة إمم وضمقب اًمعـاية سمجاكب اًمرضاقمة 

﮳  ﮴) :ًمألـمػال  (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

ريػ، ومػقف ىمقاقمد يمؾقة شمػفؿ معاين شملؾمقس هذا ـأما احلديث اًمش ،[233]البؼرة:

لقس مـا من مل » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصل اعمؼصد اًمتحسقـل، ومـف قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو، أن اًمـب

 .(1)«كبركا ويعرف شَف  ،كايرحم صغرَ 

ريعة ـبَؾة هذا اعمؼصد، سمعد قمؼؾ معاين اًمشوىمد شمقضمف اًمعؿؾ اإلطمساين ىمِ  

حلػظفؿ مـ  4اء، ومؽان آقمتـاء سمنىمامة دور ظماصة ًمألـمػال اًمرضعاإلؾمالمقة اًمغرر 

و ذم احلقادث اًمذيـ ومؼدوا أهاًمقفؿ ذم احلروب، أ"ظماصة  ،اًمعبث واًمضقاع

رمقا كعؿة ؼطاء اًمذيـ طُم علم، يمذًمؽ احلال مع اًمؾ  قؾ ومُ عِ وهمػمها، ومل يتبؼ هلؿ مُ 

سمال ذكب اىمؽمومقه، وهلؿ احلؼ ذم طمقاة يمريؿة شمؼدمفا هلؿ  رقمل ٍٕب ـآكتساب اًمش

                                                 

 .1921، باب ما جاء يف رحؿة الصبقان، حملسو هيلع هللا ىلص اهلل  الرتمذي، كتاب الرب والصؾة طـ رسقل (1)
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 .(1)"واًمتل يسفؿ أهؾ اخلػم ذم اًمقىمػ قمؾقفا وشمؼديؿ صدىماهتؿ هلا ،هذه اعمرايمز

سمؿسلًمة رضاقمة  -إمم ضماكب إىمامة هذه اًمدور-ػمي وىمد اقمتـك اًمعؿؾ اخل

رف مـ ريع ـ، طمقث يص(2)ضمدت أوىماف ظماصة سمرضاقمة إـمػالومقُ 4 إـمػال

اًمقىمػ ًمؾرضاقمة طمتك إيمامل اًمسـ اعمخصصة ًمؾػطام، يمام شمقضمف كظر سمعض 

اًمؼراسمة مـ "روع ـيمؿش ،اجلؿعقات إمم إـمالق مشاريع هتتؿ سمرضاقمة إـمػال

وطماز قمغم تف اجلؿعقة اخلػمية ًمرقماية إيتام سمؿؽة اعمؽرمة، ، اًمذي أـمؾؼ"اًمرضاقمة

روع إمم ـضمائزة اًمبـؽ اإلؾمالمل ًمؾتـؿقة ذم اعمساسمؼة اًمدوًمقة ًمؾبـؽ،طمقث ُيدف اعمش

مـ ظمالل  ،إجياد ضمذور أرسية ًمأليتام مـ ؾمـ اًمرضاقمة مـ ذوي اًمظروف اخلاصة

ن أطمد أومراد إم إلرضاقمف سمحقث يؽق 4ًمذًمؽ اًمطػؾ اًمرضقع مرضعةٍ  إجياد أم  

ر ًمؾطػؾ ويؿؽـف مـ اًمرضاقمة ـوشمؽقن ًمف أرسة مدى احلقاة، مما يقس ،اعمرضعة

ـمبقعقة يشعرون مـ ظمالهلا  رَسٍ اًمطبقعقة مـ أيمثر مـ أم، ويدقمؿ اكتامء إسمـاء ُٕ 

اهتاممفا إؾماد قمغم  ، إضاومة إمم ممؾمسات ظمػمية اكصبر (3)سماًمرضا واًمطؿلكقـة

 اإليقاء واحلضاكة.

 :رعاٖٛ نبار الصَ ٔالعجسٚ-ب

، ومؼد أرؿمد اهلل رع احلؽقؿ ًمألـمػال يقازُيا قمـايتف سمؽبار اًمسـ أيضاً ـرقماية اًمش 

 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) :ومؼال شمعامم ،إمم واضمب اًمؼم سماًمقاًمديـ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

                                                 

 ، مرجع سابؼ.11العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية، ص (1)

،صػر 332، كشر بؿجؾة الػقصؾ،طدد 4إوقاف يف تركقا، سفقؾ صبان، ص (2)

 .2114هـ/أبريؾ 1425

، مققع الجريدة طؾك الشبؽة: 15215جريدة الرياض السعقدية، العدد  (3)

alriyadh.com،  :2111فرباير  19هـ/1431ربقع إول  5تاريخ الـشر. 
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ں ں ڻ ) :ملسو هيلع هللا ىلصوىمال قمغم ًمسان قمقسك ،  [23]اإلسراء: (ے ۓ

 . [32]مريؿ: (ڻ ڻ ڻ

ىمال: ضماء رضمؾ إمم  ڤوسمقـت اًمسـة اًمـبقية معاين هذا اًمؼم، ومعـ أيب هريرة 

 ،«أمك»ىمال: ؟ صحاسمتل ـِ ْس اًمـاس سمحُ  ـ أطمؼ  ومؼال: يا رؾمقل اهلل، مَ ، ملسو هيلع هللا ىلصاًمـبل 

ـ، ىمال: ، ىمال: صمؿ مَ «أمك»ىمال:  ؟ـىمال: صمؿ مَ  ،«أمك»ىمال:  ؟ـىمال: صمؿ مَ 

 .(1)«أبوك»

ذي  إن من إجالل اهلل إكرامَ »ل: ، ىماملسو هيلع هللا ىلص، أن رؾمقل اهلل ڤوقمـ أيب مقؾمك 

ذي السؾطان  الؼرآن غر الغايل فقه وٓ اجلايف ظـه، وإكرامَ  الشقبة ادسؾم، وحاملِ 

 .(2)«ادؼسط

ومقضمدكا  4ام قمـايةقمغم هذه إصقل، اقمتـك اعمسؾؿقن هبذا اعمؼصد أير  وشملؾمقساً 

اًمذيـ ٓ يقضمد مـ يتؽػؾ لم شمعتـل وهتتؿ سمرقماية اعمسـ   ،ل سماًمبالد اإلؾمالمقةـَش شمُ  دوراً 

وًمؽـ قمغم ظمالف اًمقضمف اًمذي  ،ىمام سمام يمؾػ سمف"أو  هبؿ، أو ومؼدوا ذوُيؿ وأهؾفؿ،

أمر اهلل سمف، ومتتقمم هذه اًمدور رقمايتفؿ واًمؼقام سمشموهنؿ سمام يرومع قمـفؿ احلرج 

 .(3)"واًمضـؽ

ومـ صقر شمػعقؾ اًمقىمػ اإلؾمالمل هلذا اعمؼصد، مؾجل ظماص سماًمعجزة سمؿديـة  

، طمقث يعتـل هذا اعمؾجل سماًمعجزة واعمـؼطعلم ممـ ٓ يتقومرون قمغم عمغرسمقة مثالً شمطقان ا

ؾمتامئة ًمإليقاء واعمبقت، طمقث شمقزع  4ون إمم هذا اعمؾجلمأرس يؾجمون إًمقفؿ، ومقؾج

صمالصمامئة ما يعادل  :مستػقد مـ اًمػؼراء، أي أطمَد قمشـَر وصمالصمامئؿةا قمغم ظمبزة يقمق  

                                                 

 .5626صحقح البخاري، كتاب إدب، باب مـ أحؼ الـاس بحسـ الصحبة، ح (1)

 .4843ســ أبل داوود، كتاب إدب، باب يف تـزيؾ الـاس مـازلفؿ، ح (2)

 ، مرجع سابؼ.95العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية، ص (3)
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سلم، ذم إفمفار كقع مـ اًمؽامل إلطمساهنؿ ذم اًمعـاية اعمحب   إلرادة حتؼقؼاً  4وضمبة همذائقة

 سماًمعجزة.

طمقث ىمامت وزارة إوىماف واًمشمون  4وٓ زال اعمؾجل يمدي أدواره آضمتامقمقة

اإلؾمالمقة سمنصالطمات ضمذرية ًمبـايتف ومراومؼف، وهتقئة ومضاء سمداظمؾف قمغم ؿمؽؾ 

 .(1)ًمـزهة اًمـزٓء 4طمديؼة

ًمرقماية اعمسـلم وذوي  وىماف سماًمشارىمة وىمػاً ـمؾؼت إماكة اًمعامة ًمأليمام أ

شمسعك إماكة مـ ظمالل هذا اًمقىمػ إمم شمؼديؿ خمتؾػ "آطمتقاضمات اخلاصة، طمقث 

ًمعقش طمقاة ـمبقعقة ومستؼؾة  4أكقاع اخلدمات ًمؾؿسـلم وذوي آطمتقاضمات اخلاصة

واًمعؿؾ  ،وحتسلم معامؾتفؿ ،مـ ظمالل شمؽقيـ وقمل جمتؿعل سملمهقة رقماية اعمسـلم

واعمسامهة ذم شمققمقة أومراد اعمجتؿع اعمحكم سماطمتقاضماهتؿ، إمم  ، صقاكة يمرامتفؿقمغم

 (2)"ضماكب شمدقمقؿ اًمعالىمات آضمتامقمقة

 :إصالح الصجٍاٞ-ج

 4ارشمبط اًمسجـ ذم ديــا سماًمتعزير، ومفق وؾمقؾة مـ وؾمائؾ اًمتعزير اعمنموقمة 

 ويمػ   عتديـ،واعم اعمجرملم كػقس وهتذيب ،اًمعصاة واخلارضملم قمـ اًمـظام ًمتلديِب 

 اىمتـك طملم ،ڤكا قمؿر ؾمقدُ  ًمؾسجـ اظماص   مؽاكاً  اختذ مـ وأول اًمـاس، قمـ أذاهؿ

 .(3)سمؿؽة مـ صػقان سمـ أمقة داراً 

 

                                                 

 .مرجع سابؼ.2119كشرة مـجزات وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة لسـة (1)

 .2113سبتؿبر21جريدة آتحاد، كشر بؿققع الجريدة طؾك الشبؽة بتاريخ: السبت(2)

اكظر: الؿبدع يف شرح الؿؼـع، أبق إسحاق برهان الديـ بـ محؿد بـ طبد اهلل (3)

 .2111-هـــ1421.الؿؽتب اإلسالمل.16الحـبؾل.ص
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شمرشمبط سمحامية اعمجتؿع ومفل  ،رورة اًمـػسـًمذًمؽ، وماختاذ اًمسجقن ومقف طمػظ ًمض

 .فؿ قمـ اًمرضمقع إمم اًمتعدي واإلذايةقمِ مـ اًمعصاة واعمجرملم، وردْ 

وهتذيب كػقؾمفؿ سمام يعقد ًمػطرهتؿ مـ أصقهلا ، همٓء اًمسجـاء وإصالُح  

اًمسقية، ويبث ذم كػقؾمفؿ ما يدومع إمم اًمتؿسؽ سمؿؽارم إظمالق، وإمم اًمتعايش مع 

حتسقـقة حتػظ مؼصد اًمـػس ذم ضماكبف  مرشمبةٌ -مـ إمـ واًمطؿلكقـة  اًمـاس ذم ضمق  

 اًمعدمل.

ؼصد، ومقضمدكا سمعض شمقضمفت سمعض إقمامل اخلػمية كاطمقة هذا اعموىمد 

مـ طمقث اعممؾمسات اخلػمية اًمتل ريمزت ضمفقدها ذم اًمعؿؾ اإلهماصمل واًمدقمقي، 

شمؼديؿ اعمساقمدات ًمؾؿحتاضملم ودقمؿ سمعض اًمؼمامج اًمدقمقية ًمبعض اجلفات 

، ومقؼقمقن سمتققمقة اًمسجـاء وإيمساهبؿ إظمالق احلؿقدة، (1)اإلصالطمقة يماًمسجقن

 ظمالل متطققملم يالزمقهنؿ.، مـ (2)وإقماكتفؿ قمغم طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ

 

 

 

                                                 

 العؿؾ الخقري السعقدي: آمال وتطؾعات، طؼقؾ طبد العزيز العؼقؾ، مرجع سابؼ.(1)

 كػس الؿرجع السابؼ.(2)
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  خالطخ ٔرٕطٍبد :خبمتخ
 

دة شمشؿؾ مراشمب اًمنميعة يمؾفا: اًمعؿؾ اخلػمي يسفؿ سمخدمات متـققمة ومتجد  

ذم إىمامتفا وطمػظفا  سمارزاً  واحلاضمقات واًمتحسقـقات، يمام أن ًمف دوراً  ،اًمرضوريات

 مـفا.مـ ضماكبلم: ضماكب يؼقؿفا وحيػظفا، وضماكب يرومع اخلؾؾ اعمتقىمع 

 4وىمد شمبلم أن إؾمفام اًمعؿؾ اخلػمي ٓ يشؿؾ مرشمبة واطمدة، سمؾ يتـاوهلا مجقعاً 

رضوريات اًمـػس  ًمذًمؽ ضماءت اًمدراؾمة متـاوًمة هلذه اًمشؿقًمقة ذم اعمراشمب، ومحػظُ 

 اًمؽسقة ًمؾؿحتاضملم، وإيقاءُ  اًمطعام، وشمؼديؿُ  قؿفا إـمعامُ ؼِ مـ اجلاكب اًمقضمقدي يُ 

 ،اًمعدمل، حيػظفا مساقمدة اعمرىض سماًمتطبقب اعمعدوملم واًمضعػاء، ومـ اجلاكب

وسمـاء اعمستشػقات، ومساقمدة اعمرىض اًمـػسقلم، ودمفقز اعمقت  ،وشمؼديؿ اًمعالج

ومقظفر مـ ظمالل  ،ًمف، أما طمػظ طماضمقات اًمـػس مـ ضماكبف اًمقضمقدي إيمراماً  4ودومـف

رقماية ذوي آطمتقاضمات اخلاصة، وإيمرام اًمضقػ، وشمزويج إيامك واًمقتامك 

سمؽػاًمة إيتام ممـ ومؼدوا أهؾفؿ سماحلروب أو  ،ان إًمقفؿ، ومـ ضماكبف اًمعدملواإلطمس

سماحلقادث وهمػمها، ورقماية إرامؾ، وإهماصمة اعمترضريـ واعمـؽقسملم مـ اًمزٓزل 

واًمػقضاكات، ومساقمدة اعمنمديـ واعمتسقًملم، سمقـام يظفر طمػظ مرشمبة اًمتحسقـقات 

حلرمة أمقات  طمػظاً 4 وصقاكتفا ذم إصالح اعمؼاسمر ،ًمؾـػس ذم ضماكبفا اًمقضمقدي

، اعمسؾؿلم، واعمشاريمة ذم محالت اًمـظاومة ًمرقماية اًمبقئة واعمحقط، وذم ضماكبفا اًمعدمل

سمرقماية إـمػال اًمرضع، واًمعجزة ويمبار اًمسـ،  يظفر إؾمفام اًمعؿؾ اخلػمي

 وإصالح وهتذيب اًمسجـاء سمام يؽػؾ دمؿقؾ وحتسلم أظمالىمفؿ.
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  ٕعٛ وَ التٕصٗات، وٍّا:ٔقد أشفرت الدراشٛ عَ دلى 

ريعة اإلؾمالمقة، سمام يؼدمف مـ ظمدمات ـاًمعؿؾ اخلػمي حيػظ مؼاصد اًمش-

ًمتحػقز اًمـاس قمغم سمذل اعمزيد  4ًمذًمؽ يتعلم شمقضقح صقر هذا احلػظ 4إكساكقة ضمؾقؾة

 مـ اًمعطاء واًمتعاون ًمتحؼقؼ همايات ومؼاصد اًمنميعة اإلؾمالمقة.

 4ٓ يؼػ قمـد مرشمبة واطمدة إؾمفام اًمعؿؾ اخلػمي ذم طمػظ مؼصد اًمـػس-

ًمذًمؽ ومآىمتصار قمغم مرشمبة واطمدة سماًمـسبة ًمعؿؾ اجلؿعقات واعممؾمسات اخلػمية 

وشمـقيع  ،سمباىمل مصاًمح اعمؽؾػ، سمؾ يـبغل ومفؿ هذه اعمصاًمح يمؾفا وإومراد ىمد خيؾ  

 ف.ويمذا حتسقـقاشمِ  ،فوطماضمقاشمِ  ،اًمعؿؾ اخلػمي سمام حيؼؼ رضوريات اعمؽؾػ

ػ مـ اًمعؿؾ اخلػمي خيضع ًمؾقاىمع اًمتـزيكم، ومقـبغل شمرشمقب مصاًمح اعمؽؾ-

اقمتبار اًمضاسمط ذم شمؼديؿ سمعض إقمامل اخلػمية قمغم همػمها هق ىمقة مرشمبة اعمصؾحة 

هؾ ذم  :فا مـ اًمعؿؾ اخلػمي، وذم أي مؼصد شمـصبرقمقة اعمرضمق حتؼقؼُ ـاًمش

ملوى ومبـاء مسايمـ ًمؾػؼراء اًمذيـ ٓ جيدون  ؟أم اًمتحسقـل ،أم احلاضمل ،روريـاًمض

 وهؽذا. هلؿ يؼدم قمغم شمزيلم طمديؼة قمؿقمقة...

 .يمثػماً  شمسؾقامً  ؿْ وؾمؾ   ،ؿ قمغم ؾمقدكا حمؿد وقمغم آًمف وصحبفاًمؾفؿ وؾمؾ   وصؾ  
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 بفٓرس يراجغ انجحش يررجخ أنفجبئٍ

 
  آضمتفاد اعمؼاصدي قمـد ماًمؽقة إكدًمس، قمبد اًمؽريؿ سمـاين، دار اسمـ طمزم

 /.8031ٕومم/سمػموت ًمبـان، اًمطبعة ا

  ،أصقل اًمعؿؾ اخلػمي ذم اإلؾمالم ذم ضقء اًمـصقص واعمؼاصد اًمنمقمقة

 م.8/8002يقؾمػ اًمؼرضاوي، دار اًمنموق ط

 م.3322هـ/3131/ 38أصقل اًمػؼف، قمبد اًمقهاب ظمالف، دار اًمؼؾؿ، ط 

  م.3321هـ/3101. دار اًمػؽر. 8إم، حمؿد سمـ ادريس اًمشاومعل. ط 

 ،صػر 118كنم سمؿجؾة اًمػقصؾ، قمدد  إوىماف ذم شمريمقا، ؾمفقؾ صبان،

 .8001هـ/أسمريؾ 3189

 وما سمعدها، أومريؼقا  89اًمبعد اعمؼاصدي ًمؾقىمػ، قمبد اًمؽريؿ سمـاين، ص

 .8031اًمنمق، اًمطبعة إومم، 

 .اًمتحرير واًمتـقير، حمؿد اًمطاهر سمـ قماؿمقر، دار ؾمحـقن، د.ت 

 طمقؿ حتػة إطمقذي ذح ؾمــ اًمؽممذي، حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اًمر

 اعمباريمػقري، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت ًمبـان، د.ت.

  ،دار ـمقبة،  ؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم اًمدمشؼل،إشمػسػم اسمـ يمثػم

 .8008هـ/3188

 .شمػسػم اًمطؼمي، حمؿد سمـ ضمرير اًمطؼمي، دار اعمعارف، د.ت 
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  ضمامع اًمؼرويلم: اعمسجد واجلامعة سمؿديـة وماس، قمبد اهلادي اًمتازي، دار

 م.3321اين سمػموت اًمؽتاب اًمؾبـ

  اجلامع ٕطمؽام اًمؼرآن، حمؿد سمـ أمحد إكصاري اًمؼرـمبل، حتؼقؼ:أمحد

 هـ/8/3121دار اًمؽتب اعمٍمية اًمؼاهرة، ط ،اًمؼمدوين، وإسمراهقؿ أـمػقش

 م.3301

 .ضمذوة آىمتباس ذم ذيمر مـ طمؾ مـ إقمالم مديـة وماس، اًمؼايض اعمؽـاد 

 ت.دار اعمـصقر ًمؾطباقمة واًمقراىمة اًمرسماط.د.

  مقىمع اجلريدة قمغم 8032أسمريؾ  83ضمريد آحتاد اإلماراشمقة، شماريخ اًمـنم ،

 alittihad.ae: اًمشبؽة

 ضمريدة آىمتصادية، مقىمع aleqt.com :8032أيمتقسمر  1، شماريخ اًمـنم. 

  مقىمع ضمريدة احلقاة 8032ومؼماير  3ضمريدة احلقاة اًمسعقدية، شماريخ اًمـنم .

 .alhayat.com: قمغم اًمشبؽة

 مقىمع اجلريدة قمغم اًمشبؽة: 39839رياض اًمسعقدية، اًمعدد ضمريدة اًم ،

alriyadh.com :33هـ/3113رسمقع إول  9، شماريخ اًمـنم.  

  يقًمققز  39هـ/3118ؿمعبان  31، اجلؿعة 39280ضمريدة اًمرياض، اًمعدد

8033. 

  طمػظ اًمـػس مؼصد أؾماد ًمؾنميعة اإلؾمالمقة: قمطاء طمضارشمـا ذم قمالج

، 8033همشت  31قمؾؿل قمغم اًمشبؽة، كنم سمتاريخ:  اعمرىض ًمقس ًمف مثقؾ، مؼال

 .alkhaleej.ae: مقىمع

 شمصدرها  طمػظ اًمـػس، قمبد اهلل قمبد اعمقمـ، كنم ذم ضمريدة مقثاق اًمراسمطة(

 ، مقىمعفا قمغم اًمشبؽة:33/08/8033اًمراسمطة اعمحؿدية ًمؾعؾامء سماعمغرب( سمتاريخ: 
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mithaqarrabita.ma. 

 كعقؿ أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ مفران  طمؾقة إوًمقاء وـمبؼات إصػقاء، أسمق

 إصبفاين، دار اًمػؽر ًمؾطباقمة واًمـنم واًمتقزيع، د.ت.

 مـشقراحلؿالت اخلػمية اًمسعقدية كؿقذج ًمؽمسمقة اعمسؾؿلم قمغم اًمعطاء ، 

 .medadcenter.com: سمؿقىمعهـ،  3123ؿمقال  81 - 3320يـاير  1سمتاريخ:

 اجلزائر. .اعمؽتبة اًمقـمـقة اعمازوين، زيمريا درر اعمؽـقكة ذم كقازل مازوكة، أسمقاًم

 د.ت.

 سمؽر حمؿد سمـ قماصؿ  قذح كقؾ اعمــك ذم كظؿ اعمقاومؼات ًمؾشاـمبل، أسم

اًمطقب مقًمقد اًمرسيري، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت، اًمطبعة إومم،  قاًمغركاـمل، أسم

 د.ت.

 ،قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ رضقان اعماًمؼل،  اًمشفب اًمالمعة ذم اًمسقاؾمة اًمـاومعة

 حتؼقؼ: قمكم ؾمامل اًمـشار، دار اًمثؼاومة، د.ت.

  اًمعؿؾ اًمتطققمل وقمالىمتف سمؿؼاصد اًمنميعة، مصطػك سمقهبقه، كنم قمغم

 .diae.net ، مقىمع ضقاء قمغم اًمشبؽة:8032دضمـؼم  8ؿمبؽة ضقاء سمتاريخ: 

 عؼقؾ، سمحث اًمعؿؾ اخلػمي اًمسعقدي: آمال وشمطؾعات، قمؼقؾ قمبد اًمعزيز اًم

 ، د.ت.saaid.net ـدوة اعممؾمسات اخلػمية، وكنم سمؿقىمع صقد اًمػقائد:مؼدم ًم

  ،اًمعؿؾ اخلػمي ذم ضقء اًمؼقاقمد اعمؼاصدية. متام اًمعساف وحمؿد أسمق حيل

اعمجؾد اًمثامـ، اًمعدد اًمثاًمث،  اعمجؾة إردكقة ذم اًمدراؾمات اإلؾمالمقة،

 م.8038هـ/3111

 سمراهقؿ اًمبققمل هماكؿ. إـ مؼاصد اًمنميعة. اًمعؿؾ اخلػمي، مػفقمف ومقىمعف م

 ، مقىمع اعمجؾة قمغم اًمشبؽة:8032ومؼماير  88. شماريخ اًمـنم:31جمؾة طمراء اًمعدد

hiragate.com. 

http://www.medadcenter.com/
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  الل اًمعسؽري، ضبطف وطمؼؼف طمسام اًمديـ اًمؼدد، اهلاًمػروق اًمؾغقية، أسمق

 . 3323دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت ط

 3321ؽر سمػموت /دار اًمػ1ومؼف اًمسـة، اًمسقد ؾماسمؼ، ط. 

  .م. 3323اًمؼامقس اعمحقط. اًمػػموزآسمادي. دار اًمؽتب اًمعؾؿقة. سمػموت 

 .ىمامقس اعمصطؾحات آىمتصادية، حمؿد قمامرة، اًمؼاهرة دار اًمنموق، د.ت 

  سمـ مـظقر اإلومريؼل اًمسان اًمعرب، أسمق اًمػضؾ مجال اًمديـ حمؿد سمـ مؽرم

م. 8001م. 8000. دار صادر. سمػموت. ًمبـان. 1. ط.8. ط.3اعمٍمي، ط.

 م.8001

  اعمبدع ذم ذح اعمؼـع، أسمق إؾمحاق سمرهان اًمديـ سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل

 .8000-هـ3183احلـبكم.اعمؽتب اإلؾمالمل.

  يقًمققز -88جمؾة اإلطمقاء )يماكت شمصدرها راسمطة قمؾامء اعمغرب(، اًمعدد

3332. 

 .عمؼدد، مؽتبة ا جمؿع اًمزوائد ومـبع اًمػقائد، كقر اًمديـ سمـ أيب سمؽر اهلقثؿل

 م. 3331هـ/3131

  ،مطبعة اعمـؼمية،9/811اعمجؿقع ذح اعمفذب، حيل سمـ ذف اًمـقوي ، 

 د.ت.

  اعمستصػك مـ قمؾؿ إصقل، أسمق طمامد اًمغزازم، دراؾمة وحتؼقؼ: محزة سمـ

نميعة. اعمديـة اعمـقرة. دار اًمؽتب اًمعؾؿقة. سمػموت. ًمبـان. ـ. يمؾقة اًم8ط. زهػم،

 م.3321هـ/3101

 قزم قمـد اًمشاـمبل. ومريد إكصاري. معفد اًمدراؾمات اعمصطؾح إص

 م. 8001هـ/3181. 3اعمصطؾحقة واعمعفد اًمعؾؿل ًمؾػؽر اإلؾمالمل. ط.
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  اعمعجؿ اًمؽبػم، أسمق اًمؼاؾمؿ ؾمؾقامن سمـ أمحد اعمعروف سماًمطؼماين، حتؼقؼ: محدي

 /د.ت.8قمبد اعمجقد ؾمؾػل، مؽتبة اسمـ شمقؿقة، اًمؼاهرة، ط

 راضمعف سمق اًمؼاؾمؿ احلسلم سمـ حمؿد إصػفاين، اعمػردات ذم همريب اًمؼرآن، أ

 اعمؽتبة اًمتقومقؼقة. اًمؼاهرة. مٍم. وىمدم ًمف وائؾ أمحد قمبد اًمرمحـ.

  مؼاصد اًمنميعة اإلؾمالمقة حمؿد اًمطاهر سمـ قماؿمقر، حتؼقؼ ودراؾمة: حمؿد

 .8003-8/3183دار اًمـػائس.طاًمطاهر اعمقساوي، 

 ي، قمز اًمديـ سمـ زهمقبة، مؼاصد اًمنميعة اخلاصة سماًمتؼمقمات واًمعؿؾ اخلػم

 .8002يـاير  88-80، "ديب"سمحث مؼدم عمممتر اًمعؿؾ اخلػمي اخلؾقجل اًمثاًمث 

  مؼاصد اًمنميعة مـ ظمالل اًمؼقاقمد إصقًمقة، كارص اًمسقد درويش، سمحث

اًمؼقاقمد "مؼدم ًمـدوة شمطقر اًمعؾقم اًمػؼفقة ذم قمامن ظمالل اًمؼرن اًمراسمع اهلجري 

 واًمشمون اًمديـقة، ؾمؾطـة قمامن. ، وزارة إوىماف"اًمنمقمقة كؿقذضما

  ،اعمؼاصد اًمعامة، يقؾمػ طمامد اًمعامل، اعمعفد اًمعاعمل ًمؾػؽر اإلؾمالمل

 .3/3333ط

  مـ اًمؽؾقات اخلؿس، طمػظ اًمـػس، حمؿد قمبد رب اًمـبل، مؼال قمؾؿل كنم

 .manaratweb.com،2115مارس  83سمؿقىمع مـارات قمغم اًمشبؽة، سمتاريخ: 

 سمق إؾمحاق اًمشاـمبل، حتؼقؼ اًمشقخ قمبد اهلل اعمقاومؼات ذم أصقل اًمنميعة، أ

 م.8003-هـ3/3188دراز، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة. ًمبـان. ط

 قمريب مقىمعSPUTNIK :قمغم اًمشبؽة :arabic.sputniknews.com ،

 .8032مارس  30شماريخ اًمـنم: 

  :مقىمع اًمسقدان اًمققم قمغم اًمشبؽةalsudanalyoum.com شماريخ ،

 .8030كقكؼم  39اًمـنم: 
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 رسمقة كت قمغم اًمشبؽة:مقىمع اًمع alarabiya.net5إطمد  :،شماريخ اًمـنم 

 .8032أسمريؾ  02 - هـ 3112رضمب 

  اًمـجاة ذم احلؽؿة اعمـطؼقة واًمطبقعقة واإلهلقة، أسمق قمكم احلسلم سمـ قمبد اهلل سمـ

 .3329ؾمقـا، شمؼديؿ ماضمد ومخري، دار أوماق اجلديدة، سمػموت، 

 سمغداد  اًمسعقد سمقريمبة. -كدوة ممؾمسة إوىماف ذم اًمعامل اًمعريب واإلؾمالمل

3321. 

  8003كنمة مـجزات وزارة إوىماف واًمشمون اإلؾمالمقة سماعمغرب ًمسـة .

 د.ت. مطبعة ومضاًمة اعمحؿدية،

  كظرية طمػظ اًمؽؾقات مـ ضماكبل اًمقضمقد واًمعدم ذم اًمقاىمع اعمعارص: دراؾمة

ة اإلطمقاء )شمصدرها اًمراسمطة اعمحؿدية ًمؾعؾامء(، كنم مؼاصدية، احلسان ؿمفقد، جمؾ

 .alihyaa.ma. سمؿقىمع اعمجؾة قمغم اًمشبؽة، سمتاريخ: د.ت

 3331-هـ3/3131كقؾ إوـمار، حمؿد سمـ قمكم اًمشقيماين، دار احلديث.ط. 

  اًمقىمػ اإلؾمالمل. مـ روائع طمضارشمـا. طمسام اًمعقسقي إسمراهقؿ، كنم

 .feker.net، سمؿقىمع:8033مايق  83سمتاريخ: 

  ،دار أيب رىمراق اًمقىمػ اخلػمي ذم اإلؾمالم وأسمعاده اًمتـقية، اًمسعقد سمقريمبة

  .3/8030ًمؾطباقمة واًمـنم ط

 

 

http://www.alarabiya.net/
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 جحشيهخض ان

 

تـاولت الدراسة مقضقع الؿال الحرام يف الػؼف اإلسالمل هادفة إلك بقان 

مققػ الشريعة مـ حؽؿ آكتػاع بف يف إطؿال الخقرية: حقث إن مسللة الؽسب 

 الخبقث والتخؾص مـف مـ الؼضايا الؿفؿة التل اطتـت هبا الشريعة.

وإحؽام  وقد أمؽـ تحديد مػفقم الؿال الحرام وأكقاطف وصرق كسبف 

 الدكققية وإخروية الؿتعؾؼة بف.

وبّقـ البحث طدم صحة تؿّؾؽ الؿال الحرام، وأكف يجب رّده إلك صاحبف إن  

ّٓ صرف يف مصالح الؿسؾؿقـ.  كان معروفا، فنن تعّذر فنلك ورثتف، وإ

كؿا بّقـ حؽؿ الؿال الحرام الؿلخقذ بغقر رضا صاحبف الؿجفقل طـد طزم  

ح ـ بإدلة ـ صرفف طؾك آخذه طؾك التقبة،  وذكر أققال العؾؿاء يف الؿسللة ورجَّ

الػؼراء والؿساكقـ والؿصالح العامة لؾؿسؾؿقـ، كبـاء الؿساجد، والؿستشػقات، 

 والطرق وغقرها.

وتـاول البحث الؽالم طـ آكتػاع بالؿال الحرام الؿلخقذ برضا صاحبف ـ 

 ـ يف إطؿال الخقرية، و
ّ
حصر أققال العؾؿاء يف الؿسللة، كالرشقة وأجرة البغل

واختار طدم رّده إلك مـ دفعف حتك ٓ يؽقن يف ذلؽ إطاكة لفؿ طؾك الؿعاصل، 

والتؿّؽـ يف كّؾ مرة مـ الجؿع بقـ العقض والؿعقض طـف، كؿا اختار طدم صحة 

تؿؾؽف: ٕكف مال حرام أخذ يف مؼابؾة مـػعة محرمة، وأكف يجب صرفف يف الؿصالح 
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والصقاب أكف ٓ يؾزمفؿ رّده، وٓ »: قـ، وكؿا قال ابـ الؼقؿ العامة لؾؿسؾؿ

 .«يطقب لفؿ أكؾف

وذكر البحث ضقابط آكتػاع بالؿال الحرام يف إطؿال الخقرية، وكان مـ 

أهؿفا: طدم معرفة صاحبف، وذّيؾ البحث بسبع كتائج تضؿـت يف مجؿؾفا حّث 

يـف، فنن زّلت قدمف وحصؾ الؿسؾؿ طؾك تحّري الحالل لتصح طبادتف ويسؾؿ لف د

طؾك مال حرام فالقاجب طؾقف التقبة والتحؾؾ مؿا اكتسبف مع بقان أن الؿال الحرام 

خبقث بالـسبة لؿـ اكتسبف، ولؽـف صقب بالـسبة لؾػؼراء والؿساكقـ وجفات 

الخقر، وأن الؿال ٓ يخبث يف ذاتف فؼد سؿاه اهلل يف الؼرآن خقرا، وإكؿا يخبث 

 قـ لسبب معقـ.بالـسبة لشخص مع
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﷽ 

 متٍٓذ
الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك أشرف الؿرسؾقـ سقدكا محؿد 

 :وبعدوطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ، 

فالؿتتبع لتعالقؿ اإلسالم يف الؼرآن والسـة يخرج بـتقجة واضحة: هل أكف ديـ 

 الحقاة.

ؾؿ وققة وصحة وسعادة ولقس مـ ريب يف أن كؾ ما تتققػ طؾقف الحقاة مـ ط

 واتساع طؿران وسؾطان، ٓ سبقؾ إلقف إٓ بالؿال.

وقد كظر الؼرآن الؽريؿ إلك إمقال هذه الـظرة القاقعقة، فقصػفا بلهنا زيـة 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)الحقاة، وسّقى يف ذلؽ بقـفا وبقـ إبـاء، 

 [.46]الؽفػ:

ؼقؿ، وهل ـ كؿا كرى ـ ووصػفا بلهنا ققام الـاس، وققام الشلء ما بف يحػظ ويست

 ققام الؿعاش والؿصالح الخاصة والعامة.

ولؿا كان اإلسالم ديـا طؿؾقا، يـظؿ بلحؽامف ـ طؾك أساس مـ القاقع ـ 

مؼتضقات الحقاة، ويزاوج يف الققت كػسف بقـ مطالب الروح والجسؿ بؿقزان 

سؿ العدل وآستؼامة، وقد رسؿ لؾروح صريؼ سعادهتا. كان مـ الضروري أن ير

أيضا لؾؿادة صريؼ سعادهتا، ويلمر بتحصقؾ ما فقف خقرها وكػعفا، ومـ هـا أمر 

 بتحصقؾ إمقال مـ صرق، فقفا الخقر لؾـاس، فقفا الـشاط والعؿؾ، فقفا طؿارة 
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 يهخض انجحش
 

تـاول هذا البحث جاكًبا مـ جقاكب مؼاصد الشريعة يف العؿؾ الخقري مـ 

والخاصة التل راطاها الػؼفاء طـد اطتبارهؿ  خالل استـباط الؿؼاصد الجزئقة

الؿؼاصد الخاصة بآطتبار "لشخصقة الؿؽؾػ يف العؿؾ الخقري، وطـقكت لف بـ

، وهق "الشخصل لؾؿؽؾػ يف العؿؾ الخقري وأثره يف تجديد فؼف العؿؾ الخقري

، الـؼطة الثاكقة: الؿؼاصد الشرطقة يف العؿؾ الخقري الؿحقر الثاين: يـدرج تحت

 .ؼاصد الجزئقة لؾعؿؾ الخقريالؿ

إلك بقان الؿؼاصد الجزئقة والخاصة التل راطاها الػؼفاء طـد  ويفدف البحث

اطتبارهؿ لشخصقة الؿؽؾػ يف العؿؾ الخقري، وبقان أثر ذلؽ يف تجديد فؼف 

 العؿؾ الخقري.

 .والؿـفج آستؼرائل التحؾقؾل، واتبعت فقف الؿـفج القصػل

 وجاء البحث يف:

 وهل مدخؾ لؾؿقضقع. ،مـؼـدمــة

 بعـقان: مؼاصد الشريعة اإلسالمقة والعؿؾ الخقري.  تؿفقدو

 كظرية آطتبار الشخصل لؾؿؽؾػ يف الػؼف اإلسالمل. وثالثة مباحث: إول:

: بعض تطبقؼات آطتبار الشخصل لؾؿؽؾػ يف العؿؾ الخقري، الثاينو

 ومؼاصدها الجزئقة.

تبار الشخصل لؾؿؽؾػ يف تجديد فؼف أثر الؿؼاصد الخاصة بآط والثالث:

 العؿؾ الخقري.

 وتشؿؾ أهؿ الـتائج والتقصقات. ويؾقف الخـاتؿـة:
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﷽ 

 ادلمذيــــــــــخ
 

الحؿد هلل الذي أكزل الؽتاب لؾـاس بشقًرا وكذيًرا، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك 

 سقدكا محؿد وآلف وصحبف، ومـ اتبعفؿ بنحسان إلك يقم الديـ.

خؾؼ الخؾؼ وشرع لفؿ ما يحػظ طؾقفؿ: ديـفؿ،  فاهلل أما بعد: 

وطرضفؿ، وطؼؾفؿ، وكسؾفؿ، ومؼاصد الشريعة اإلسالمقة هل الؿحافظة طؾك 

باطتبار تعؾؼفا بعؿقم -مؼصقد الشرع مـ الخؾؼ. ومؼاصد الشريعة اإلسالمقة 

تـؼسؿ إلك: مؼاصد طامة، ومؼاصد خاصة،  -إمة أو جؿاطاهتا أو أفرادها

ًٓ وثقًؼا:  الجزئقةالخاصة بالؿؼاصد وتتصؾ الؿؼاصد  ومؼاصد جزئقة، اتصا

 .(1) فالخاصة تؽقن يف باب أو أبقاب معقـة، أما الجزئقة فتؽقن يف الؿسائؾ

يؿثؾ ققؿة إكساكقة كربى تجسد العطاء والبذل بؽؾ أشؽالف، والعؿؾ الخقري 

 ضاءوق الؿسؾؿقـ مصالح يف إقامة مؼصٌد طام وثابت مـ مؼاصد الشريعةوهق 

طرفف الؿجتؿع اإلسالمل مـذ كشلتف بتؿامفا،  إٓ حقاهتؿ تستؼقؿ ٓ التل حقائجفؿ

بقصػف سؾقًكا حضارًيا يجسد الحرية، واإلخاء، ومحاربة الػؼر، وطؿارة إرض: 

                                                 

هــ، مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، الؿحؼؼ: محؿد الحبقب ابـ 1393اكظر ابـ طاشقر ت:  (1)

(، 142/ 2م ) 2114 -هـ  1425الخقجة، وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة، قطر

م 2111 -هـــ1421، 1ديـ الخادمل، طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة، مؽتبة العبقؽان، طوكقر ال

 (.193)ص: 
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 مؿا جعؾ لف إسفامات إيجابقة يف تطقير الؿجتؿع اإلسالمل.

عة يف العؿؾ وقد تـاولت يف هذا البحث جاكًبا مـ جقاكب مؼاصد الشري

الخقري مـ خالل استـباط الؿؼاصد الخاصة والؿؼاصد الجزئقة التل راطاها 

الػؼفاء طـد اطتبارهؿ لشخصقة الؿؽؾػ يف العؿؾ الخقري، وبقان أثر ذلؽ يف 

الؿؼاصد الخاصة بآطتبار الشخصل »تجديد فؼف العؿؾ الخقري، وطـقكت لف بـ 

 ، وهق يـدرج تحت«فؼف العؿؾ الخقريلؾؿؽؾػ يف العؿؾ الخقري وأثره يف تجديد 

الؿؼاصد ، الـؼطة الثاكقة: الؿؼاصد الشرطقة يف العؿؾ الخقري :الؿحقر الثاين

 .الجزئقة لؾعؿؾ الخقري

إلك بقان الؿؼاصد الخاصة والؿؼاصد الجزئقة التل راطاها  ويفدف البحث

اإلفادة الػؼفاء طـد اطتبارهؿ لشخصقة الؿؽؾػ يف العؿؾ الخقري، وبقان كقػقة 

 مـفا يف تجديد فؼف العؿؾ الخقري.

الذي يؼقم بقصػ وتعريػ كؾ ما يتطرق  واتبعت يف ذلؽ الؿـفج القصػل

يف استـباط الؿؼاصد  والؿـفج آستؼرائل التحؾقؾل:إلقف البحث مـ مصطؾحات، 

الخاصة والؿؼاصد الجزئقة التل راطاها الػؼفاء طـد اطتبارهؿ لشخصقة الؿؽؾػ 

ػؼفقة التل تعد مـ مجآت العؿؾ الخقري، وبقان أثر ذلؽ يف تجديد يف الػروع ال

 فؼف العؿؾ الخقري.

لؿ أجد فقؿا اصؾعت طؾقف دراسة يف هذا الؿقضقع، وقد قؿت يف بحثل و

بتلصقؾ لؾؿؼاصد الخاصة باطتبار شخصقة الؿؽؾػ يف العؿؾ الخقري، فعرضت 

جزئقة لحؽؿ كؾ مسللة، ثؿ لبعض التطبقؼات الػؼفقة، واستـبطت مـفا الؿؼاصد ال

استـبطت الؿؼاصد الخاصة لؾعؿؾ الخقري يف اطتبار الػؼفاء لشخصقة الؿؽؾػ يف 

 كؾ فرع مـ تؾؽ الػروع، وبقان أثر ذلؽ يف تجديد فؼف العؿؾ الخقري.
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تؼسقؿ البحث إلك مؼدمة، وتؿفقد، وثالثة  واقتضت صبقعة الؿقضقع

 مباحث، وخاتؿة.

 ؾؿقضقع.وهل مدخؾ ل الؿـؼـدمــة،

 بعـقان: )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة والعؿؾ الخقري(.  تؿفقد ثؿ

)كظرية آطتبار الشخصل لؾؿؽؾػ يف الػؼف  ويؾقف الؿبحث إول:

 اإلسالمل(.

: )بعض تطبقؼات آطتبار الشخصل لؾؿؽؾػ يف العؿؾ الؿبحث الثاينثؿ 

 الخقري ومؼاصدها الجزئقة(.

الخاصة بآطتبار الشخصل لؾؿؽؾػ يف  )أثر الؿؼاصد ثؿ الؿبحث الثالث:

 تجديد فؼف العؿؾ الخقري(.

وتشؿؾ أهؿ الـتائج والتقصقات التل تقصؾت إلقفا مـ خالل  ويؾقف الخـاتؿـة:

 دراستل.
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 التنهيد

 ادلمبطذ اخلبطخ ٔاجلزئٍخ يف انشرٌؼخ اإلصاليٍخ
 ٔانؼًم اخلريي 

 
   :ٛٗأٔال: املكاصد العرع 

ب الرتاث تعريػ لؾؿؼاصد الشرطقة: وإكؿا تؽؾؿقا طـ بعض لؿ يرد يف كت

أكقاطفا وأقسامفا، وأمثؾتفا وتطبقؼاهتا، أما يف العصر الحديث فؼد ٓقت طـاية 

خاصة مـ قبؾ العؾؿاء والباحثقـ: وذلؽ ٕهؿقتفا ودورها يف طؿؾقة آجتفاد 

 اطد الشرطقة.الػؼفل، ويف معالجة قضايا الحقاة الؿعاصرة يف ضقء إدلة والؼق

الؿؼاصد التل قصدها الشارع بقضعف الشريعة، وهل ": ومؼاصد الشريعة

ًٓ يف جؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد يف الداريـ ، وتـؼسؿ إلك ثالثة (1) "تتؿثؾ إجؿا

 أقسام:

باطتبار ما يؽقن لفا مـ آثار يف ققام أمر إمة، وتـؼسؿ إلك:  الؼسؿ إول

 ضرورية، وحاجقة، وتحسقـقة.

باطتبار تعؾؼ الؿؼاصد بعؿقم إمة أو جؿاطاهتا أو أفرادها،  لؼسؿ الثاينا

 وتختؾػ بقـ: كؾقة وجزئقة.

باطتبار تحؼؼ آحتقاج يف ققام أمر إمة أو إفراد، وتـؼسؿ  والؼسؿ الثالث

                                                 

 (.71كقر الديـ الخادمل، طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة )ص:  (1)
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 (1) إلك: قطعقة وضـقة ووهؿقة.

اطاهتا أو وهق تعؾؼ الؿؼاصد بعؿقم إمة أو جؿ ويعـقـا هـا الؼسؿ الثاين:

 .(2)أفرادها، وتشؿؾ: الؿؼاصد الؽؾقة )العامة والخاصة(، والؿؼاصد الجزئقة 

هل التل تالحظ يف جؿقع أو أغؾب أبقاب الشريعة  والؿؼاصد العامة:

 .(3)ومجآهتا: فقدخؾ يف هذا أوصاف الشريعة وغاياهتا الؽربى 

بلحؽام الشريعة العؾؾ والحؽؿ الجزئقة الؿتعؾؼة ففل  أما الؿؼاصد الجزئقة:

 (4)يف الػروع الػؼفقة.

ويؿؽـ  ،(5)هل التل تتعؾؼ بباب معقـ، أو أبقاب معقـة والؿؼاصد الخاصة:

الؽقػقات الؿؼصقدة لؾشارع: لتحؼقؼ مؼاصد الـاس الـافعة، أو "تعريػفا بلهنا: 

لحػظ مصالحفؿ العامة يف تصّرفاهتؿ الخاصة: كل ٓ يعقد سعقفؿ يف مصالحفؿ 

ًٓ طـ غػؾة أو الخاصة بنب طال ما أسس لفؿ مـ تحصقؾفؿ مصالحفؿ العامة إبطا

ومـفا: مؼاصد العبادات، ومؼاصد ، (6)"طـ استزٓل هقى وباصؾ شفقة

الؿعامالت، ومؼاصد التصرفات الؿالقة، ومؼاصد الجـايات، ومؼاصد 

                                                 

(، وكقر الديـ الخادمل، طؾؿ الؿؼاصد 31/ 2ابـ طاشقر، مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ) (1)

 (.17الشرطقة )ص: 

(، وكقر الديـ الخادمل، طؾؿ الؿؼاصد 142/ 2ة اإلسالمقة )ابـ طاشقر، مؼاصد الشريع (2)

 (.193الشرطقة )ص: 

 (.72كقر الديـ الخادمل، طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة )ص:  (3)

 (.143، 137، 136/ 2ابـ طاشقر، مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ) (4)

 (.193كقر الديـ الخادمل، طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة )ص:  (5)

 (.151، 121/ 2الشريعة اإلسالمقة ) ابـ طاشقر، مؼاصد (6)
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 .(1)التربطات

ًٓ وثقًؼا ديث طـ . فعـد الحوتتصؾ الؿؼاصد الجزئقة بالؿؼاصد الخاصة اتصا

الؿؼاصد الخاصة بباب معقـ مـ إبقاب الػؼفقة، كتعرض أوٓ إلك الِحَؽؿ 

والِعؾؾ الجزئقة الؿتعؾؼة بلحؽام الؿسائؾ الؿـدرجة تحت هذا الباب: كل كخؾص 

 إلك الؿؼاصد الخاصة هبذا الباب.

  :ٙثاٌٗا: العىن اخلري 

صقاغة، وردت يف تعريػ العؿؾ الخقري طدة تعريػات تختؾػ مـ حقث ال

طؿؾ يشرتك فقف  "لؽـفا تتػؼ مـ حقث الؿضؿقن، ولعؾ أدقفا وأجؿعفا أكف: 

جؿاطة مـ الـاس لتحؼقؼ مصؾحة طامة، وأغراض إكساكقة أو ديـقة أو طؾؿقة أو 

صـاطقة أو اقتصادية، بقسقؾة جؿع التربطات وصرففا يف أوجف إطؿال الخقرية، 

رق الرطاية أو الؿعاوكة مادًيا أو بؼصد كشاط: اجتؿاطل أو ثؼايف أو إغاثل، بط

معـقًيا داخؾ الدولة وخارجفا مـ غقر قصد الربح لؿمسسقفا، سقاء سؿل: إغاثة، 

 .(2) "أو جؿعقة، أو ممسسة، أو هقئة، أو مـظؿة خاصة، أو طامة

 إقامة هق والعؿؾ الخقري مؼصٌد طام وثابت مـ مؼاصد الشريعة، فؿؼصقد

 إٓ العادية حقاهتؿ تستؼقؿ ٓ التل ئجفؿحقا وقضاء الؿسؾؿقـ ضعاف مصالح

ولف يف ذاتف مؼاصد أخرى: بعضفا يفدف إلك خدمة مؼاصد طامة مـ ، (3) بتؿامفا

مؼاصد الشريعة كالحرية، وطؿارة إرض، ومحاربة الػؼر، وبعضفا يفدف إلك 

                                                 

 (.72اكظر كقر الديـ الخادمل، طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة )ص:  (1)

د.محؿد صالح جقاد مفدي، العؿؾ الخقري دراسة تلصقؾقة تاريخقة، مجؾة سر مـ رأى،  (2)

 (.212م، )ص2112 -/السـة الثامـة31/العدد8جامعة سامراء، كؾقة الرتبقة، الؿجؾد 

لديـ بـ زغقبة، مؼاصد الشريعة الخاصة بالتربطات والعؿؾ الخقري، مركز الؿاجد د. طز ا (3)

 (.5م)ص2118لؾثؼافة والرتاث، ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث، يـاير 
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تتعؾؼ بالعديد مـ الػروع الػؼفقة يؿؽـ حصرها يف: فروع خدمة مؼاصد خاصة 

ولف يف  ،وفروع التربطات، وفروع إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽرالعبادات، 

 تؾؽ الػروع مؼاصد خاصة بالؿؽؾػ اطترب فقفا الػؼفاء شخصقتف.

فؿا آطتبار الشخصل لؾؿؽؾػ؟ وما الؿؼاصد الخاصة التل راطاها الػؼفاء 

 فقؿا يتصؾ بالعؿؾ الخقري؟

 قري؟وكقػ يؿؽـ اإلفادة مـفا يف تجديد فؼف العؿؾ الخ

 

 هذا ما سقف أققم بعرضف يف الؿباحث التالقة بنذن اهلل.
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 املبحث األول

 انشخظً نهًكهفَظرٌخ االػزجبر 
 يف انفمّ اإلصاليً 

 

 مطؾبانوفقف 

  

  وفًّٕ االعتبار العدص٘ لمىهمف :املطمب األٔه 
 

  املطمب الجاٌ٘: التىٗٗس بني االعتبار العدص٘ لمىهمف 

 االعتبارٖٛ، ٔأِىٗتْ:ٔالعدصٗٛ  
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 املطلب األول

 يفٕٓو االػزجبر انشخظً نهًكهف 
 

آشرتاط وآختبار، ومعـاه هـا آطتداد  مـفا:لف طدة معان:  :آطتبار لغة

 .(1)بالشلء

ِذي َيـُْظُر فِل اْلؽَِتاِب فَقْعُبره َأي َيْعَتبُِر َبْعَضُف "جاء يف لسان العرب:   اْلَعابُِر: الَّ

 .يعتد : أي(2)"ْعٍض: َحتَّك َيَؼَع ففُؿف َطَؾْقفِ بِبَ 

 طؾك  اْطتد بِفِ اْطترب ُفاَلًكا " ويف الؿعجؿ القسقط:
ّ
ره، وَأمر اطتباري َمبْـِل وقدَّ

 .(3) "اْلَػْرض

استعؿؾ بـػس الؿعـك الؾغقي: فؽان بؿعـك آشرتاط،  ويف اصطالح الػؼفاء

ط يف صّحتف، وبؿعـك التدبر وققاس يعترب يف القضقء صفارة الؿاء أي: يشرت"يؼال: 

ما غاب طؾك ما ضفر، وأيًضا بؿعـك آطتداد بالشلء يف ترتب الحؽؿ، وهذا هق 

                                                 

م، كتاب العقـ، باب العقـ 1979هــ، معجؿ مؼايقس الؾغة، دار الػؽر395( ابـ فارس ت1)

 (.217/ 4والباء، مادة طرب )

هـ، حرف الراء،  1414 -3بقروت، ط -هــ، لسان العرب، دار صادر711مـظقر ت( ابـ 2)

هــ، تاج العروس، دار الفداية، فصؾ 1215(، واكظر الزبقدي ت: 529/ 4فصؾ العقـ )

اء، مادة طرب،)  (.511/ 12اْلعقـ َمَع الرَّ

 .(581/ 2( اكظر الؿعجؿ القسقط، مجؿع الؾغة العربقة بالؼاهرة، دار الدطقة )3)

o  p 
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 .(1)" الؿؼصقد

: حقث إن الشخصقة: إما الشخصقة الطبقعقة"فقؼصد هبا هـا أما الشخصقة، 

ـ صبقعقة أو اطتبارية، والشخصقة الطبقعقة هل ذات اإلكسان وصػاتف التل تؿقزه ط

والؿراد هبا إثبات غقره، ويؼال: فالن ذو شخصقة ققية، أي ذو صػات متؿقزة، 

، أما الشخصقة آطتبارية فسقليت الحديث (2)الذات فاستعقر لفا لػظ الشخصقة

  طـفا.

: مـ الػعؾ )كؾػ( ويدل طؾك إيالع بالشلء وتعؾؼ بف، وُكؾِّػ الؿؽؾػ لغة

ؾػ كؾًػا، ففق ُمَؽؾَّػ  .(3)بإمر ُيؽَّ

استعؿؾ بـػس معـاه الؾغقي طـد الػؼفاء: فالتؽؾقػ: ُهق ويف آصطالح: 

ة والؿَؽؾَّػ: هق ، (4)إلزام اْلُؿَؽؾَّػ َما فِل فعؾف كؾػة، َوِهل الـصب َواْلَؿَشؼَّ

 .(5) الؿحؽقم طؾقف الذي تعؾؼ حؽؿ الشارع بػعؾف

                                                 

هــ، الؽؾقات معجؿ يف الؿصطؾحات والػروق الؾغقية، 1194( أبق البؼاء الحـػل ت: 1)

(، واكظر 147بقروت )ص:  –محؿد الؿصري، ممسسة الرسالة -الؿحؼؼ: طدكان درويش

 -هــ 1414، 2هــ، الػصقل يف إصقل، وزارة إوقاف الؽقيتقة، ط371الجصاص ت: 

 (.34 - 32/ 4م )1994

/ 3فارس، مؼايقس الؾغة، كتاب الشقـ، باب الشقـ والخاء، مادة شخص ) ( اكظر ابـ2)

/ 18(، والزبقدي، تاج العروس، فصؾ الشقـ الؿعجؿة مع الصاد، مادة شخص )254

 (.475/ 1(، والؿعجؿ القسقط )6

( اكظر ابـ فارس، مؼايقس الؾغة، كتاب الؽاف، باب الؽاف والالم وما يثؾثفؿا، مادة كؾػ 3)

 (.317/ 9ابـ مـظقر، لسان العرب، حرف الػاء، فصؾ الؽاف، مادة كؾػ ) (،136/ 5)

 -هــ، الؿحصقل يف أصقل الػؼف، الؿحؼؼ: حسقـ طؾل القدري 543( ابـ العربل ت: 4)

 (.24)ص:  1999 -هــ 1421، 1ط طؿان، –سعقد فقدة، دار البقارق

شباب إزهر )ص  -قة هــ، طؾؿ أصقل الػؼف، مؽتبة الدط1375( طبد القهاب خالف ت: 5)

(، واكظر طبد الؽريؿ الـؿؾة، الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن، مؽتبة الرشد 134، 96
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 يف الػؼف "آطتبار الشخصل لؾؿؽؾػ"وبـاء طؾك ما سبؼ يؿؽــا تعريػ 

آطتداد بشخصقة الؿؽؾػ الطبقعقة يف ترتقب الحؽؿ: مراطاًة ": بلكف اإلسالمل

 ."لؿصالحف ودفع الضرر طـف

وٓ يقجد يف كتب الحدود والتعريػات تعريػ اصطالحل لؿػفقمِف، بالرغؿ 

مـ أن العؾؿاء والػؼفاء كاكقا يعؿؾقن بؿضؿقكف ومعـاه ضؿـ الؼقاطد إصقلقة 

 .طبؼقهنا يف اجتفاداهتؿوالػؼفقة التل كاكقا ي

 

 

 

 =                                                 

 (.319/ 1م، ) 1999 - هـ 1421 ،1ط الرياض، –
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 املطلب الثاني

 انزًٍٍز ثني االػزجبر انشخظً نهًكهف
 ٔانشخظٍخ االػزجبرٌخ، ٔأًٍْزّ 

 

  :ٖٛأٔال: التىٗٗس بني االعتبار العدص٘ لمىهمف ٔالعدصٗٛ االعتبار 

الشخصقة آطتبارية مصطؾح استحدثف الؼاكقن القضعل: لسفقلة التعامؾ مع 

ة إشخاص، أو مجؿقطات مـ إمقال، مثؾ: الشركات تجؿعات كثقر

والؿمسسات الققػقة، ُيبتغك مـف تقسقر سبؾ التعامؾ الؼاكقين مع تؾؽ التجؿعات 

 .(1)والؿمسسات والشركات

جؿاع مـ إشخاص يضؿفؿ تؽقيـ يرمل إلك هدف معقـ، ": وتعرف بلكفا

ا الؼاكقن أو مجؿقطة مـ إمقال ترصد لتحؼقؼ غرض معقـ، يخؾع طؾقف

الشخصقة، فتؽقن شخًصا مستؼاًل ومتؿقًزا طـ إشخاص الذيـ يسفؿقن يف 

 .(2) "كشاصفا أو يػقدون مـفا: كالدولة والجؿعقة والشركة والؿمسسة

ويؼر الػؼف اإلسالمل الشخصقة آطتبارية، أو الؿعـقية أو الشخصقة الؿجردة 

غقر أن الػؼفاء الؿحدثقـ  ولؿ يلت هذا الؿصطؾح يف كتب الػؼفاء قديًؿا،، (3)

أدخؾقا هذه الصقغة يف كثقر مـ الؿسائؾ يف الؿقضقطات الػؼفقة، ودلؾَّقا طؾك أن 

                                                 

( اكظر محؿد سعقد رمضان البقصل، بحث الشخصقة آطتبارية، أهؾقتفا وحؽؿ تعؾؼ الزكاة 1)

 هبا.

 (.679لؿدخؾ لؾعؾقم الؼاكقكقة، دار الؽتاب العربل، د.ت، )ص( طبد الؿـعؿ البدراوي، ا2)

َحْقؾِّل، الػؼف اإلسالمل وأدلتف، دار الػؽر 3) ، 2842/ 4) 4دمشؼ، ط –سقريَّة  -( َوْهَبة الزُّ

2843.) 

o  p 
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الشخصقة آطتبارية ذات دور فعال يف بحقث الػؼفاء السابؼقـ يف مقضقطات 

 .(1) كثقرة:كالققػ والدولة وبقت الؿال، وفؽرة الػرض الؽػائل

إفراد الطبقعققـ يف: أهؾقة التؿؾؽ  والشخصقة آطتبارية تشبف شخصقة

وثبقت الحؼقق، وآلتزام بالقاجبات، وافرتاض وجقد ذمة مستؼؾة لؾجفة العامة 

بؼطع الـظر طـ ذمؿ إفراد التابعقـ لفا، أو الؿؽقكقـ لفا، غقر أن الشخصقة 

 :(2)الطبقعقة تتؿقز طـ الشخصقة آطتبارية بؿا يؾل

مادي محسقس، أما آطتبارية فؾفا وجقد لفا وجقد  الشخصقة الطبقعقة: -

ل.  قاكقين: أي: تؼديري ٓ حسِّ

يثبت لصاحبفا وصػ واحد، فقؽقن  الشخصقة الطبقعقة متحدة الجفة: -

بائًعا أو مشرتًيا، أما الشخصقة آطتبارية فتعرف بتعدد الجفات: حقث يثبت لفا 

كائًبا طـ الغقر، أكثر مـ وصػ، كلن يؽقن صاحبفا بائًعا ومشرتًيا ووكقالً أو 

 وغقر ذلؽ مـ مختؾػ التصرفات.

يف كػسفا يف القاقع وآطتبار، أما  وجقدها مستؼؾ الشخصقة الطبقعقة -

الشخصقة آطتبارية فقجقدها تبعل: أي: تابعة لقجقد مجؿقطة أشخاص 

 صبعققـ.

لقس كؾ ما يثبت لؾشخص الطبقعل يثبت لؾشخص آطتباري، كالزواج  -

 قراث، وكحق ذلؽ مـ الصػات الؿالزمة لؾطبقعة اإلكساكقة.والطالق وأحؽام الؿ

                                                 

( اكظر: محؿد أحؿد فرج السـفقري، مجؿقطة الؼقاكقـ الؿصرية الؿختارة يف الػؼف 1)

(، وراجع سعقد البقصل، 823-821/ 3م، )1949رة اإلسالمل، مطبعة مصر، الؼاه

 الشخصقة آطتبارية، أهؾقتفا وحؽؿ تعؾؼ الزكاة هبا.

 ( اكظر الؿراجع السابؼة كػسفا.2)
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الشخصقة الؼاكقكقة تثبت لؾشخص الطبقعل بؿجرد القٓدة، خالفا  -

لؾشخص آطتباري الذي يتققػ إططاؤه الشخصقة الؼاكقكقة طؾك آطرتاف 

 الؼاكقين.

استؿرارية الشخص الطبقعل محددة بؿقتف، بقـؿا الشخص آطتباري  -

 م طرب أجقال ٓ تـتفل.يتسؿ بالدوا

  :٘ثاٌٗا: أِىٗٛ االعتبار العدص٘ لمىهمف يف الفكْ اإلشالو 

 وزًكا وأقامقا الػعؾ، بؿقضقع شخصقة الؿؽؾػ الػؼفاء قديًؿا ربطقا صػة

فؾؽؾ فرد يف الؿجتؿع الؿسؾؿ الشخصل:  بآطتبار آطتداد يف الؿؽؾػ إلرادة

قتف الخاصة، ولؿ يخؾ كتاب مـ كقان خاص، ولؽؾ فرٍد شخصقتف الؿستؼؾة، وك

كتب أصقل الػؼف مـ ذكر شروط التؽؾقػ الخاصة بالؿؽؾػ، أو بقان ٕهؿقة 

 .(1)أهؾقة الؿؽؾػ وصػاتف الشخصقة

واتػؼ إصقلققن طؾك أكف ٓ بد يف الؿحؽقم طؾقف )الؿؽؾػ( مـ أهؾقتف 

أهؾقة  لؾحؽؿ، وأهنا ٓ تثبت إٓ بالبؾقغ والعؼؾ، وأهؾقة الؿؽؾػ طؾك قسؿقـ:

طبارة طـ صالحقة الشخص لقجقب الحؼقق الؿشروطة، بحقث تثبت :القجقب

 لف حؼقق، وتجب طؾقف واجبات والتزامات.

: طبارة طـ صالحقتف لصدور الػعؾ طؾك وجف يعتد بف شرًطا، وأهؾقة إداء

 .(2) وأثار الشرطقة ترتتب طؾك هذه إهؾقة: وهبذا يعرف أن إهؾقة مـاط التؽؾقػ

                                                 

 -( طقاض بـ كامل السؾؿل، أصقل الػؼف الذي ٓ يسع الػؼقف جفؾف، دار التدمرية، الرياض1)

ح مختصر الروضة، الؿحؼؼ: هــ، شر716(، والطقيف: 71هـ)ص: 1426، 1السعقدية، ط

 وما بعدها(. 181/ 1هـ ) 1417، 1طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل، ممسسة الرسالة، ط

هــ، كشػ إسرار شرح أصقل البزدوي، دار الؽتاب 731( اكظر طالء الديـ البخاري ت: 2)

قح هــ، شرح التؾقيح طؾك التقضقح، مؽتبة صب793(، والتػتازاين ت: 4/237اإلسالمل )
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يف  "آطتبار الشخصل لؾؿؽؾػ" اختؾػ الػؼفاء يف درجة إطؿال كظريةوقد 

الػروع الػؼفقة، فؿـفؿ الؿقسع يف إخذ هبا ومـفؿ الؿضقؼ، وإن كاكت داخؾة يف 

معظؿ أبقاب الػؼف اإلسالمل، وتـبـل طؾقفا كثقر مـ إحؽام الشرطقة، وسقظفر 

 لل.لـا ذلؽ مـ خالل التطبقؼات الػؼفقة يف الؿبحث التا

 

 

 

 =                                                 

 –(، والؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة، وزارة إوقاف والشئقن اإلسالمقة  164/  2بؿصر )

 (.249 ،248/ 13) الؽقيت
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 املبحث الثاني

 )ثؼض رطجٍمبد االػزجبر انشخظً نهًكهف
 ٔيمبطذْب اجلزئٍخ( يف انؼًم اخلريي، 

 

 

 مطالب ثالث وفقف

  

  .ٟٛٗاملطمب األٔه: تطبٗكات عىمٗٛ وتعمكٛ بالعبادات ٔوكاصدِا اجلس 

  .ٟٛٗاملطمب الجاٌ٘: تطبٗكات عىمٗٛ وتعمكٛ بالتربعات ٔوكاصدِا اجلس 

  ٍّ٘عَ   املطمب الجالح: تطبٗكات عىمٗٛ وتعمكٛ باألور باملعرٔف ٔال

 املٍهر.
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 املطلب األول

 رطجٍمبد ػًهٍخ يزؼهمخ ثبنؼجبداد
 ٔيمبطذْب اجلزئٍخ 

 
جؿؾة إققال وإطؿال التل يؼقم هبا الؿؽؾػ بؽقػقة مخصقصة  العبادات:

 .(1)كؼقاد والخضقع إلقفوآمتثال وآ -تعالك  -طؾك سبقؾ التؼرب إلك اهلل 

والزكاة مـ أبرز فروع العبادات التل تتعؾؼ بالعؿؾ الخقري، والؿسائؾ التل 

 راطك فقفا الػؼفاء شخصقة الؿؽؾػ كثقرة ٓ يتسع البحث إلحصائفا، ومـفا:

   املصألٛ األٔىل: إذا عني ظدّصا لمسناٚ فأخطأٓ فّن ُتجسؤٓ أً ال؟ 

 ـ كؿا يؾل:اختؾػ يف ذلؽ العؾؿاء طؾك ققلق

طدم إجزاء الزكاة لؿـ طقـ شخًصا فلخطله: اطتباًرا لشخصقة الؼقل إول: 

 الؿعقـ لؾزكاة.

 .(4)، والحـابؾة يف رواية(3)، والشافعقة يف وجف(2)وقال هبذا: بعض الحـػقة

                                                 

 (.166( اكظر كقر الديـ الخادمل، طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة )ص: 1)

هــ، مؾتؼك إبحر، الؿحؼؼ: خؾقؾ طؿران الؿـصقر، دار 956( اكظر إبراهقؿ الَحَؾبل ت: 2)

 (.332م )ص: 1998 -هــ 1419، 1بقروت، ط -ؿقة الؽتب العؾ

 -هــ 1411، 1هــ، إشباه والـظائر، دار الؽتب العؾؿقة، ط911( اكظر السققصل ت: 3)

 (.157م )ص: 1991

هــ، 884(، وابـ مػؾح ت: 498/ 2هــ، الؿغـل، مؽتبة الؼاهرة )621( اكظر ابـ قدامة ت: 4)

/ 2م ) 1997 -هـ  1418، 1ؾؿقة، لبـان، طالؿبدع يف شرح الؿؼـع، دار الؽتب الع

= 

o  p 
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 .(1)"ٓ طربة بالظـ البقـ خطمه "طؿال بالؼاطدة: وذلؽ 

رج مـ طفدتف، كؿا لق دفعفا إلك ٕكف دفع لؾقاجب إلك غقر مستحؼف، فؾؿ يخو

 .(2)كافر، أو ذي قرابتف، وكديقن أدمققـ

 إجزاء الزكاة لؿـ طقـ شخصا فلخطله.الؼقل الثاين: 

والشافعقة يف  ،(4)، والؿالؽقة(3)وقال هبذا: جؿفقر الػؼفاء مـ الحـػقة

 .(6)وأحؿد يف رواية  ،(5)وجف

َقاَل َرُجٌؾ: »قال:  ل أن الـب ڤلؿا روي طـ أبل هريرة وذهبقا لفذا: 

 =                                                 

(، وحسقـ بـ طقدة العقايشة، الؿقسقطة الػؼفقة الؿقسرة يف فؼف الؽتاب والسـة 425

 (.142/ 3هـ )1423، 1لبـان، ط-إردن، دار ابـ حزم -الؿطفرة، الؿؽتبة اإلسالمقة

ؾل، الؼقاطد (، واكظر: د. محؿد مصطػك الزحق157( السققصل، إشباه والـظائر )ص: 1)

م  2116 -هـ  1427، 1، طدمشؼ –الػؼفقة وتطبقؼاهتا يف الؿذاهب إربعة، دار الػؽر 

(1 /181.) 

 (.498/ 2( اكظر ابـ قدامة، الؿغـل )2)

هــ، الؾباب يف الجؿع بقـ السـة والؽتاب، الؿحؼؼ: د. 686( اكظر الخزرجل الؿـبجل ت: 3)

هـ 1414، 2لبـان، ط -سقريا -الدار الشامقة -محؿد فضؾ طبد العزيز الؿراد، دار الؼؾؿ

 (332(، وإبراهقؿ الَحَؾبل، مؾتؼك إبحر)ص: 378/ 1)

هــ، الؿقصل، الؿحؼؼ: محؿد مصطػك إطظؿل، ممسسة زايد 179( اكظر اإلمام مالؽ ت: 4)

 -هـ  1425، 1، طاإلمارات –أبق ضبل  -بـ سؾطان آل هنقان لألطؿال الخقرية واإلكساكقة 

 (.1192/ 4م ) 2114

(، واإلسـقي 241/ 6هــ، الؿجؿقع شرح الؿفذب، دار الػؽر )676( اكظر الـقوي ت: 5)

، 1لبـان، ط-بقروت-هــ، هناية السقل شرح مـفاج القصقل، دار الؽتب العؾؿقة 772ت: 

 (.346م )ص: 1999 -هـــ1421

وحسقـ العقايشة، (، 425/ 2(، وابـ مػؾح، الؿبدع)498/ 2( اكظر ابـ قدامة، الؿغـل)6)

 (.3/142الؿقسقطة الػؼفقة الؿقسرة)
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ُثقَن:  ّـَ بَِصَدَقٍة، َفَخَرَج بَِصَدَقتِِف، َفَقَضَعَفا فِل َيِد َساِرٍق، َفَلْصَبُحقا َيَتَحدَّ َق ََتَصدَّ َٕ

َق َطَؾك َساِرٍق َفَؼاَل: ّـَ بَِصَدَقةٍ  "ُتُصدِّ َق ََتَصدَّ َٕ ُفؿَّ َلَؽ الَحْؿُد،  ، َفَخَرَج بَِصَدَقتِِف "الؾَّ

ْقَؾَة َطَؾك َزاكَِقٍة، َفَؼاَل: َفَقَضَعفَ  َق الؾَّ ُثقَن: ُتُصدِّ ُفؿَّ "ا فِل َيَدْي َزاكَِقٍة، َفَلْصَبُحقا َيَتَحدَّ الؾَّ

ّـَ بَِصَدَقةٍ  َق ََتَصدَّ َٕ ، َفَخَرَج بَِصَدَقتِِف، َفَقَضَعَفا فِل َيَدْي "َلَؽ الَحْؿُد، َطَؾك َزاكَِقٍة؟ 

ُثق ، َفَلْصَبُحقا َيَتَحدَّ ، َفَؼاَل: َغـِل  َق َطَؾك َغـِل  ُفؿَّ َلَؽ الَحْؿُد، َطَؾك َساِرٍق "َن: ُتُصدِّ الؾَّ

ُف َأْن َيْستَِعػَّ "َوَطَؾك َزاكَِقٍة َوَطَؾك َغـِل   ا َصَدَقُتَؽ َطَؾك َساِرٍق َفَؾَعؾَّ ، َفُلتَِل َفِؼقَؾ َلُف: َأمَّ

َفا َأْن  اكَِقُة َفَؾَعؾَّ ا الزَّ ـْ َسرَِقتِِف، َوَأمَّ ُف َيْعتَبُِر َفقُـِْػُؼ َط ا الَغـِلُّ َفَؾَعؾَّ ـْ ِزَكاَها، َوَأمَّ َتْسَتِعػَّ َط

ا َأْطَطاُه اهللُ    .(1)«ِمؿَّ

ؿ  أن رجؾقـ أتقا الـبل » ولؿا روى: - وهق يف حجة الِقداع، وهق ُيؼسِّ

إِْن شئتؿا  "الصدقة، فسلٓه مـفا، فرفع فقـا الـظر وخػضف فرآكا ِجْؾديـ، فؼال:

ولق اطترب حؼقؼة الغـك . (2) «تؽؿا، وٓ حظَّ فقفا لغـّل وٓ لؼقّي مؽتسبأططق

 .(3)لؿا اكتػك بؼقلفؿ

 .وٕكف قد اجتفد ولقس طؾقف إٓ آجتفاد -

                                                 

هــ، 1422، 1( صحقح البخاري، تحؼقؼ: محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر، دار صقق الـجاة، ط1)

 (.111/ 2)1421كتاب الزكاة، باب إذا تصدق طؾك غـل وهق ٓ يعؾؿ، رقؿ 

طادل مرشد،  -ط هــ، يف مسـده، الؿحؼؼ: شعقب إركمو241( رواه اإلمام أحؿد ت: 2)

 17972م، مسـد الشامققـ، رقؿ  2111 -هـ  1421، 1وآخرون، ممسسة الرسالة، ط

هــ، يف ســف، الؿحؼؼ: محؿد محقل الديـ طبد 275(، ورواه أبق داود ت: 486/ 29)

بقروت، كتاب الزكاة، باب مـ يعطل مـ الصدقة،  -الحؿقد، الؿؽتبة العصرية، صقدا 

 الســ الؽربى،هــ، يف 458(، ورواه البقفؼل ت: 116 /2)1633وحد الغـك، رقؿ 

 -هـ  1424، 3ن، طلبـا –الؿحؼؼ: محؿد طبد الؼادر ططا، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

 13163، كتاب قسؿ الصدقات، باب مـ صؾب الصدقة بالؿسؽـة أو الػؼر، رقؿ م 2113

 (، إسـاده صحقح طؾك شرط الشقخقـ.22/ 7)

 (.498/ 2الؿغـل ) ابـ قدامة،( اكظر 3)
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وٕن الصدقة إذا خرجت مـ مال الؿتصدق طؾك كقة الصدقة أهنا جازية  -

َكَُّف (1)طـف: حقث وقعت مؿـ بسط إلقفا يًدا إذا كان مسؾًؿا 
ِ
َٓ ُيْرَجُع فِل : وٕ

َدَقةِ  ـَ الصَّ
ٍء مِ

ْ
 .(2)َشل

الؼقل الثاين، وهق ما ذهب إلقف الجؿفقر بنجزاء الزكاة لؿـ طقـ والراجح: 

شخصا فلخطله: لألحاديث السابؼ ذكرها، وٕن الػؼر والغـك مؿا يعسر آصالع 

ہ ہ ہ ہ ): -تعالك–طؾقف والؿعرفة بحؼقؼتف، قال اهلل 

فؾعؾ مـ ذهبت إلقف الزكاة خطًل أحقج  [،273]البؼرة:  (ھ ھ ھ

، أما الؼقل إول فقخالػ (4)أن القاجب مطؾؼ الزكاة ، و(3) هبا مؿـ طقـف لفا

 الـصقص.

يف الؼقل بنجزاء الزكاة لؿـ طقـ شخًصا فلخطله، هق دفع والؿؼصد الجزئل 

 الحرج والؿشؼة طـ الؿتصدق.

  ٍُٕاملصألٛ الجاٌٗٛ: السناٚ يف واه الصيب ٔاجمل 

اختؾػ العؾؿاء يف وجقب الزكاة يف مال الصبل والؿجـقن، فؽان لفؿ فقفا 

 ققٓن، هؿا:

 .(5)وقال هبذا الحـػقة طدم وجقب الزكاة يف مال الصبل والؿجـقن، الؼقل إول: 

                                                 

 (.379/ 1الخزرجل الؿـبجل، الؾباب يف الجؿع بقـ السـة والؽتاب )( اكظر 1)

 (.1192/ 4اكظر مالؽ، الؿقصل )( 2)

هــ، الؼقاطد والػقائد 813ابـ الؾحام ت:  (، واكظر498/ 2اكظر ابـ قدامة، الؿغـل ) (3)

ؽريؿ الػضقؾل، الؿؽتبة إصقلقة ومايتبعفا مـ إحؽام الػرطقة، الؿحؼؼ: طبد ال

 (.127م )ص:  1999 -هـ  1421العصرية، 

 (.346اكظر اإلسـقي، هناية السقل شرح مـفاج القصقل )ص:  (4)

 -هـ 1351مصر  -هـ، تقسقر التحرير، مصطػك البابل اْلحَؾبِل  972( اكظر أمقر باد شاه ت: 5)

رتقب الشرائع، دار الؽتب هــ، بدائع الصـائع يف ت587(، والؽاساين ت: 73/ 2م ) 1932
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  :ٔوَ أدلتّي 

: [43]البؼرة:  (ڱ ڱ ڱ ں) دٓلة العطػ يف ققلف تعالك: -

بلحدهؿا طقـ الؿخاصب بأخر، ولؿا فبـاء طؾك أكف يجب أن يؽقن الؿخاصب 

 .(1)"آتقا الزكاة"لؿ يؽـ مخاصًبا بـ "أققؿقا الصالة "لؿ يؽـ الصبل مخاصًبا بـ 

رفع اْلَؼَؾؿ َطـ َثاَلَثة: » :َقاَلت: َقاَل َرُسقل اهلل  وروت َطائَِشة  -

بِل َحتَّك َيْحَتِؾؿ، َوَطـ الـَّائِؿ َحتَّك َيْسَتْقِؼظ، َوَطـ ا  .(2) «ْلَؿْجـُقن َحتَّك يعؼؾَطـ الصَّ

 . (3)إجؿاع الصحابة  -
 وجقب إخراج زكاة مال الصبل والؿجـقن، ويمديفا طـف القلل.الؼقل الثاين: 

  ،(4)وذهب لفذا الؼقل جؿفقر الػؼفاء مـ: الؿالؽقة

 =                                                 

هــ، الؿحقط الربهاين يف 616(، وابـ مازة ت: 4/ 2م )1986 -هــ 1416، 2العؾؿقة، ط

، لبـان –الػؼف الـعؿاين، الؿحؼؼ: طبد الؽريؿ سامل الجـدي، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

هــ، البـاية شرح 855(، وبدر الديـ العقـل ت: 297/ 2م ) 2114 -هـ  1424، 1ط

 (.295/ 3م ) 2111 -هـ  1421، 1بقروت، لبـان، ط -لفداية، دار الؽتب العؾؿقة ا

 (.73/ 2( اكظر أمقر باد شاه، تقسقر التحرير )1)

(، ســ أبل داود، كتاب 254/ 2) 941( مسـد أحؿد، مسـد طؾل بـ أبل صالب، رقؿ 2)

ـاده صحقح (، إس141/ 4) 4411الحدود، باب يف الؿجـقن يسرق أو يصقب حدًا، رقؿ 

 طؾك شرط الشقخقـ.

(، وبدر الديـ العقـل، البـاية شرح 4/ 2( اكظر الؽاساين، بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع )3)

 (.295/ 3الفداية )

هــ، إرشاد السالؽ إلك أشرف الؿسالؽ يف فؼف اإلمام مالؽ، 732( اكظر ابـ طسؽر ت: 4)

(، والشقشاوي ت: 33)ص:  ،3مطبعة مصطػك البابل الحؾبل وأوٓده، مصر، ط

د السراح، د. طبد 899 هــ، رفع الـؼاب طـ تـؼقح الشفاب، الؿحؼؼ: د. َأْحَؿد بـ محؿَّ

، 1الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، ط -الرحؿـ بـ طبد اهلل الجربيـ، مؽتبة الرشد، الرياض 

هـ، مقاهب الجؾقؾ يف شرح 954(، والحطاب ت: 522/ 5م ) 2114 -هـ  1425

(، والسقـاوين ت: بعد 292/ 2م )1992 -هــ 1412، 3قؾ ـ، دار الػؽر، طمختصر خؾ

= 
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 .(2)والحـابؾة ،(1)والشافعقة

لؾقلل أن  ٓ يجقز "ووافؼفؿ ابـ أبل لقؾك، ولؽـف خالػفؿ يف إخراجفا، فؼال:

يخرج زكاة مال الصبل والؿجـقن، ولؽـ يبؾغف ولقف إذا بؾغ الصبل أو أفاق 

، ووافؼف ابـ مسعقد، والثقري، وإوزاطل: اطتباًرا لشخصقة "الؿجـقن

 .(3)الؿزكل

  :ٔوَ أدلتّي  

 [.113]التقبة:  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ) ققلف تعالك: -

ـْ َولَِل َيتِقًؿا َفؾقَتَِّجْر لَ : »ققلف  - َدَقةُ َم  .(4)«ُف َوَٓ َيْتُرْكُف َحتَّك َتْلُكَؾُف الصَّ

 =                                                 

هــ، إصؾ الجامع إليضاح الدرر الؿـظقمة يف سؾؽ جؿع الجقامع، مطبعة 1347

 (.115/ 2م )1928، 1الـفضة، تقكس، ط

هــ، البقان يف مذهب اإلمام الشافعل، الؿحؼؼ: قاسؿ محؿد 558( اكظر العؿراين ت: 1)

(، والشقرازي ت: 135/ 3م )2111 -هـ 1421، 1، طجدة –ار الؿـفاج الـقري، د

هـ )ص:  1424 -م  2113، 2هــ، الؾؿع يف أصقل الػؼف، دار الؽتب العؾؿقة، ط476

، 1هــ، البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف، دار الؽتبل، ط794(، والزركشل ت: 111

يز بشرح القجقز = هــ، فتح العز623(، والرافعل ت: 57/ 2م )1994 -هــ 1414

 (.561/ 2الشرح الؽبقر لؾرافعل، دار الػؽر )

هــ، العدة يف أصقل الػؼف، حؼؼف: د أحؿد بـ طؾل بـ سقر 458( اكظر ابـ الػراء ت: 2)

/ 5م ) 1991 -هـ  1411، 2الؿباركل، جامعة الؿؾؽ محؿد بـ سعقد اإلسالمقة، ط

(، 464/ 2قدامة، الؿغـل ) (، وابـ182/ 1(، والطقيف، شرح مختصر الروضة )1452

هــ، اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف، دار إحقاء الرتاث 885والؿرداوي ت: 

 (.4/ 3العربل )

(، والعؿراين، البقان يف مذهب 4/ 2( اكظر الؽاساين، بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع )3)

 (.136/ 3اإلمام الشافعل )

كتاب البققع، باب تجارة القصل بؿال القتقؿ أو إقراضف، ( رواه البقفؼل يف الســ الؽربى، 4)
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 .(1)وٕكف حر مسؾؿ: فجاز أن تجب الزكاة يف مالف، كالبالغ -

واحتج ابـ أبل لقؾك طؾك اطتباره لشخصقة الؿؽؾػ يف إخراج زكاة  -

يحصل القلل "الصبل والؿجـقن بػعؾ ابـ طؿر وطائشة، وققل ابـ مسعقد: 

 .(2)"أخربهأطقام القتقؿ فنذا بؾغ 

الؼقل إول بعدم وجقب الزكاة يف مال الصبل والؿجـقن:  الراجح:

 لؾـصقص السابؼ ذكرها.

أما الصدقة يف إحاديث التل احتج هبا أصحاب الؼقل الثاين، فالؿراد مـفا 

الـػؼة طؾك الصبل حتك يبؾغ أو الؿجـقن حتك يػقؼ، ويميده أكف أضاف إكؾ إلك 

َدَقةُ » :جؿقع الؿال يف ققلف  ـْ َولَِل َيتِقًؿا َفؾَقتَِّجْر َلُف َوَٓ َيْتُرْكُف َحتَّك َتْلُكَؾُف الصَّ ، «َم

 .والـػؼة هل التل تلكؾ جؿقع الؿال

أما ققلفؿ بلن الزكاة واجبة: فاستقى فقفا الصغقر والؽبقر كصدقة الػطر، 

 فصدقة الػطر أجريت مجرى حؼقق أدمققـ: ولفذا تؾزم اإلكسان طـ غقره،

وحؼقق أدمققـ يجقز أن تؾزم الصبل، وٕن الػطرة تجب طؾك رقبة الحر ٓ طؾك 

صريؼ البدل: فجاز اطتبارها يف حؼ الصبل، والزكاة حؼ مالل ٓ يجب طؾك رقبة 

 .(3)الحر، فنن افتؼر إلك الـقة فال تجب طؾك الصبل كالحج

الزكاة: وكالحظ مؿا سبؼ أن الحـػقة قد اطتربوا شخصقة الؿؽؾػ يف أداء 

 =                                                 

(، إسـاده ضعقػ، ولف شاهد مرسؾ طـد الشافعل، اكظر الصـعاين ت: 3/ 6) 11982رقؿ 

 (.525/ 1هــ، سبؾ السالم، دار الحديث )1182

(، والشقرازي، الؾؿع يف أصقل 136/ 3( اكظر العؿراين، البقان يف مذهب اإلمام الشافعل )1)

 (.111ؼف، )ص: الػ

 (.4/ 2( اكظر الؽاساين، بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع )2)

 (.297/ 3( اكظر بدر الديـ العقـك، البـاية شرح الفداية )3)
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فؼالقا بعدم وجقب الزكاة يف مال الصبل والؿجـقن، كؿا ٓ يجب طؾقفؿا الصقم 

بقـؿا ذهب ابـ أبل لقؾك إلك وجقهبا، ولؽـف اطترب شخصقة الؿزكك يف:  والصالة.

أكف ٓ يجقز لؾقلل أن يخرج زكاة مال الصبل والؿجـقن، ولؽـ يبؾغف ولقف إذا بؾغ 

 الصبل أو أفاق الؿجـقن.

هق حػظ  يف طدم وجقب الزكاة يف مال الصبل والؿجـقند الجزئل والؿؼص

 مالفؿا.

  .املصألٛ الجالجٛ: وَ وات ٔعمْٗ زناٚ أٔ صدقٛ فطر 

 ققٓن، هؿا:مات وطؾقف زكاة أو صدقة فطر  لؾعؾؿاء فقؿـ

 سؼقط الزكاة أو صدقة الػطر طـ مـ مات وهل طؾقف.الؼقل إول: 

أكف  مذهب أبل حـقػة وأصحابف "قي: وقال هبذا: الحـػقة، قال الغزك

إذا اجتؿع طؾك إكسان زكاة سـقـ ثؿ مات قبؾ إداء ولؿ يقص بنخراج الزكاة ٓ 

 .(1)"تمخذ مـ الرتكة

ٓ أرى أن يجربوا طؾك ذلؽ إٓ أن يطقطقا "، قال: واإلمام مالؽ يف رواية

 .(2)"بذلؽ

]البؼرة:  (ڑ ڑ ک ک ک ک)ومـ أدلتفؿ: ققلف تعالك: 

                                                 

هــ، الغرة الؿـقػة يف تحؼقؼ بعض مسائؾ اإلمام أبل حـقػة، ممسسة 773( الغزكقي ت: 1)

هـ،  371: الجصاص ت: (، واكظر61هـ )ص:  1986-1416، 1الؽتب الثؼافقة، ط

 2111 -هـ  1431، 1ودار السراج، ط -شرح مختصر الطحاوي، دار البشائر اإلسالمقة 

 (.231/ 6(، وابـ مازة، الؿحقط الربهاين يف الػؼف الـعؿاين )357/ 2م )

هــ، بداية الؿجتفد 595(، واكظر: ابـ رشد الحػقد ت: 368/ 4( اإلمام مالؽ، الؿدوكة )2)

 (.11/ 2) الؼاهرة –صد، دار الحديث وهناية الؿؼت
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 .(1) ودٓلة أية ضاهرة طؾك حصقل التػريط بالؿقت، [254

وٕن العبادة شرطت لالبتالء: لقتبقـ الطائع مـ العاصل، وذلؽ ٓ  -

يتحؼؼ بغقر رضاه وقصده: وٕكف ملمقر باإليتاء، وٓ يتحؼؼ مـ غقره إٓ أن 

 .(2)يؽقن كائبا طـف لؼقامف مؼامف

يجقز أن يبؼك طؾقف حؽؿ  الؿقت ٓ، و(3) -تعالك–وٕهنا طبادة وحؼ هلل  -

 .(4)العبادات يف أحؽام الدكقا

وسدا لؾذرائع: ٕكف لق ألزمـا القرثة بذلؽ: ٕدى ذلؽ بلن يرتك اإلكسان  -

أداء زكاة مالف صقل طؿره: اطتؿاًدا طؾك أن القرثة سقخرجقهنا بعد مقتف، وربؿا 

 .(5)يتخذ ذلؽ ذريعة لإلضرار هبؿ

 .قة الػطر طؾك مـ مات وهل طؾقفوجقب الزكاة أو صدالؼقل الثاين: 

 ، (6)وقال هبذا: الشافعقة

                                                 

 (.374/ 1( اكظر الخزرجل الؿـبجل، الؾباب يف الجؿع بقـ السـة والؽتاب )1)

هـ، آختقار لتعؾقؾ الؿختار ـ، تعؾقؼ: الشقخ محؿقد 683( اكظر ابـ مقدود الؿقصؾل ت: 2)

 (.114/ 1م ) 1937 -هـ  1356الؼاهرة،  -أبق دققؼة، مطبعة الحؾبل 

هــ، مـحة السؾقك يف شرح تحػة الؿؾقك، الؿحؼؼ: د. 855ر بدر الديـ العقـك ت: ( اكظ3)

 -هــ 1428، 1ر، طقط –أحؿد طبد الرزاق الؽبقسل، وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة 

(، والزحقؾل، 357/ 2(، والجصاص، شرح مختصر الطحاوي )219م )ص: 2117

 (.1981/ 3الػؼف اإلسالمل وأدلتف )

 (.357/ 2الجصاص، شرح مختصر الطحاوي )( اكظر 4)

 (.1118/ 3( اكظر الـؿؾة، الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن )5)

هــ، كػاية الـبقف يف شرح التـبقف، الؿحؼؼ: مجدي محؿد سرور 711( اكظر ابـ الرفعة ت: 6)

هــ، الؿـثقر 794(، والزركشل ت: 64/ 7) 2119، م 1باسؾقم، دار الؽتب العؾؿقة، ط

 (.65/ 2هـ )1415، 2 الؼقاطد الػؼفقة، وزارة إوقاف الؽقيتقة، طيف
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 .(2)، ومالؽ يف الؿشفقر طـف(1)والحـابؾة

  :ٔوَ أدلتّي 

فالزكاة [ 61]التقبة:  (ڻ ڻ ڻ ۀ) ققلف تعالك: -

 حؼ الػؼراء، والؿقت ٓ يبطؾ حؼفؿ كديقن العباد.

 (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ) وققل اهلل تعالك يف شلن الؿقاريث: -

ـٌ قائؿ هلل 11 ]الـساء:  .-تعالك–[، والزكاة َدي

ـِ َطبَّاٍس  - ـِ اْب  "، َقاَل: ڤما روي َط
ِّ
َيا  "، َفَؼاَل:َجاَء َرُجٌؾ إَِلك الـَّبِل

ل َماَتْت َوَطَؾْقَفا َصْقُم َشْفٍر، َأَفَلْقِضقِف َطـَْفا؟ َقاَل:   إِنَّ ُأمِّ
ِ
َكَعْؿ، َقاَل: »َرُسقَل اهلل

ـُ اهللِ َأَحؼُّ   .(3)«َأْن ُيْؼَضك َفَدْي

ما ذهب إلقف أصحاب الؼقل إول، وهق سؼقط الزكاة أو صدقة الراجح: 

ـ مات وهل طؾقف: ل يف الحديث الذي سبؼ ذكره،  ؿا روي طـ الـبل الػطر طؿَّ

 وسًدا لؾذرائع: فربؿا يتخذ اإلكسان ذلؽ ذريعة لإلضرار بقرثتف مـ بعده.

ڻ ڻ ڻ ) ف تعالك:أما استدٓل أصحاب الؼقل الثاين بؼقل

والؿقت ٓ يبطؾ حؼفؿ ، الزكاة حؼ الػؼراءيف أن   [61]التقبة: (ۀ

                                                 

(، والؿرداوي، 342هــ، الؼقاطد، دار الؽتب العؾؿقة )ص: 795( اكظر ابـ رجب ت: 1)

 (.398/ 1(، والبفقتك، شرح مـتفك اإلرادات )339/ 7اإلكصاف )

ت القهاب بتقضقح هـ، حاشقة الجؿؾ طؾك شرح الؿـفج = فتقحا1214( اكظر الجؿؾ ت: 2)

هـ، الدر الثؿقـ والؿقرد 1172(، ومقارة ت218/ 5شرح مـفج الطالب، دار الػؽر )

م )ص: 2118 -هــ 1429الؿعقـ، الؿحؼؼ: طبد اهلل الؿـشاوي، دار الحديث الؼاهرة، 

418.) 

 (.35/ 3) 1953( صحقح البخاري، كتاب الصقم، باب مـ مات وطؾقف صقم، رقؿ 3)
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 كديقن العباد.

فالزكاة قبؾ إداء لقست حؼ لؾػؼراء بؾ هل حؼ هلل: ٕهنا طبادة ٓ يستحؼفا 

غقره، والػؼراء مصرففا وإكؿا يصقر لفؿ بعد الدفع إلقفؿ، فنذا مات صار الؿال 

حتقاجف مؼدم، بخالف ديقن العباد فنهنؿ أيضا محتاجقن: لؾقرثة، وحؼ العبد ٓ

ائ ەئ ەئ ) فقؼدمقن طؾك القرثة: ٕن الديـ مؼدم طؾك اإلرث لؼقلف تعالك:

 .(1) [11]الـساء: (وئ وئ ۇئ ۇئۆئ

وكرى هـا أن الحـػقة واإلمام مالؽ يف رواية طـف قد اطتربوا شخصقة القرثة 

أو صدقة الػطر طـ مـ مات  ومصؾحتفؿ الشخصقة يف أهنؿ قالقا بسؼقط الزكاة

القرثة بذلؽ ٕدى ذلؽ بلن يرتك اإلكسان أداء زكاة مالف  وهل طؾقف: ٕكف لق ألزمـا

صقل طؿره: اطتؿاًدا طؾك أن القرثة سقخرجقهنا بعد مقتف، وربؿا يتخذ ذلؽ ذريعة 

 لإلضرار هبؿ.

مـ سؼقط الزكاة أو صدقة الػطر طـ مـ مات وهل طؾقف  والؿؼصد الجزئل

 حػظ حؼقق القرثة.هق 

 

 

 

 

                                                 

 (.61، الغرة الؿـقػة )ص: ( اكظر الغزكقي1)
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 املطلب الثاني

 ؼهمخ ثبنزربػبدرطجٍمبد ػًهٍخ يز
 ٔيمبطذْب اجلزئٍخ 

 
التصرفات الؿالقة بدون طقض مالل، أي: ما يعطقف الؿعطل مـ  التبرطات:

، وكقؾ مرضاتف -تعالك–مال طؾك سبقؾ اإلحسان والؿعروف، وبؼصد وجف اهلل 

 .(1)، والفبات والػقز بجـاتف، وهل تشؿؾ: الصدقات

والتربطات ققؿة طظقؿة مـ الؼقؿ اإلسالمقة، قائؿة طؾك أساس الؿقاساة بقـ 

أفراد إمة، وإقامة مصالح الؿسؾؿقـ، ومـفا: الققػ والقصقة والصدقة والفبة 

يـ، أو الضؿان، أو ما شابف  والعارية، وإسؼاط الحؼقق الؿالقة، كنسؼاط حؼ الدَّ

والعارية قد تؽقن داخؾة يف طداد الـػؼات، فؼد  ومع كقن الصدقة والفبة ذلؽ،

تؽقن أيًضا مـ التربطات، وتؽقن ٕشخاص معقـقـ أو ٕصحاب أوصاف 

مؼصقدة بالـػع أو مصالح طامة لألمة، كؿا يعطك لطؾبة العؾؿ والػؼراء وأهؾ الخقر 

والعبادة وإقامة الحصقن وسد الثغقر وتجفقز الجققش ومداواة الؿرضك. تبدأ 

ات كؼربات، ثؿ تصقر باكتؼال حؼ الؿتربع هبا إلك الؿتربع طؾقف: لتلخذ حؽؿ التربط

الحؼقق التل يتشاح الـاس يف اقتـائفا واكتزاطفا ويف استبؼائفا ومـعفا، وربؿا 

طرضت كدامة الؿتربع أو كراهة وارثف أو حاجره، وربؿا أفرط الؿتربع طؾقف يف 

الؽثقر جديرة ببحث مؼاصد  تجاوز حد ما خقل لف: فؽاكت بسبب هذا العارض

                                                 

 (176طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة )ص: كقر الديـ الخادمل،   (1)

o  p 
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التشريع التل راطاه الػؼفاء يف الؿسائؾ الؿتعؾؼة هبا: كل كستطقع حؾ ما يستجد مـ 

 .(1) مسائؾ فقفا

 ، ومـفا:وتشتؿؾ التبرطات طؾك الؽثقر مـ الؿسائؾ

  .ٛاملصألٛ األٔىل: إذا ناُ عمْٗ دَٖ ٖٔرٖد الصدق 

 (2)قاة يراد بف ثقاب أخرة.التؿؾقؽ بغقر طقض لؿحتاج يف حال الح الصدقة:

 فنذا كان طؾقف َديـ، وهق يريد الصدقة كان لؾعؾؿاء يف ذلؽ ققٓن:

ٓ زكاة وٓ صدقة يف مال حتك تخرج مـف الديقن، فنن بؼل ما  الؼقل إول:

، (3)تجب فقف الزكاة زكك وإٓ فال، وذهب لفذا الؼقل: الشافعل يف الؼديؿ

، ومالؽ يف (5)قػة وأصحابف فقؿا طدا الحبقب وبف قال أبق حـ، (4) والحـابؾة

 .(6)الـاض فؼط 

                                                 

 (515/ 3ابـ طاشقر، مؼاصد الشريعة اإلسالمقة )  (1)

 (437/ 2السابؼ )  (2)

 (.319/ 3( الؿاوردي، الحاوي الؽبقر )3)

، 1العؾؿقة، طهــ، الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد، دار الؽتب 621( ابـ قدامة الؿؼدسل ت: 4)

هــ، 1392(، وابـ قاسؿ، طبد الرحؿـ بـ محؿد ت: 421/ 1م ) 1994 -هـ  1414

(، وطبد الؿحسـ ابـ طبد اهلل بـ طبد 175/ 3هـ ) 1397 -1حاشقة الروض الؿربع، ط

الؽريؿ الزامؾ، شرح الؼقاطد السعدية، طـاية: طبد الرحؿـ بـ سؾقؿان العبقد، أيؿـ بـ 

م  2111 -هـ  1422، 1السعقدية، ط -ؾس الخضراء، الرياضسعقد العـؼري، دار أص

 (.32)ص: 

هــ، 786(، والبابريت، محؿد بـ محؿد بـ محؿقد ت: 164/ 2(  السرخسل، الؿبسقط )5)

 (.161/ 2العـاية شرح الفداية، دار الػؽر، د. ت )

(، 7/ 2)(، ابـ رشد، بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد 327/ 1( اإلمام مالؽ، الؿدوكة )6)

هــ، الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة، 463وابـ طبد الرب بـ طاصؿ الـؿري الؼرصبل ت: 

= 
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   :ٔوَ أدلتّي 

اَن َيِصقُح فِل الـَّاِس َهَذا َشْفُر  ما ـُ َطػَّ رواه مالؽ يف مقصئف: َكاَن ُطْثَؿاُن ْب

َؾ َأْمَقاُلُؽْؿ َفُتَمدُّونَ  ـٌ َفْؾَقْؼِضِف َحتَّك ُتَحصَّ ـْ َكاَن َطَؾْقِف َدْي َكاَة، َزَكاتُِؽْؿ َفَؿ َفَؽاَن  مِـَْفا الزَّ

َكاةُ   َتِجُب فِقِف الزَّ
َ
 فِل َيَدْيِف إْن َكاَن َما َبِؼل

َ
ا َبِؼل ُجُؾ ُيْحِصل َدْيـَُف ُثؿَّ ُيَمدِّي مِؿَّ  .(1) الرَّ

 .(2)واإلجؿاع: حقث لؿ يعرف لف يف الصحابة مخالػ  -

قن الؼقاس طؾك الحج: ٕهنا طبادة يتعؾؼ وجقهبا بالؿال، فقجب أن يؽ -

الديـ ماكعا مـفا كالحج، والؼقاس طؾك الؿقراث: ٕن الزكاة مال يؿؾؽ بغقر 

 .(3)طقض: فقجب أن يؽقن الديـ ماكعا سـة كالؿقراث ٓ يستحؼ ثبقت الديـ فقف

وٕن حؼ صاحب الديـ متؼدم بالزمان طؾك حؼ الؿساكقـ، وهق يف  -

 . (4)الحؼقؼة مال صاحب الديـ، ٓ الذي الؿال بقده

غقل بحاجتف إصؾقة، أي معد لؿا يدفع الفالك حؼقؼة أو تؼديرا وأكف مش -

:ٕن صاحبف يحتاج إلقف ٕجؾ قضاء الديـ دفعا لؾحبس والؿالزمة طـ كػسف، 

وكؾ ما هق كذلؽ اطترب معدوما كالؿاء الؿستحؼ بالعطش لـػسف أو دابتف وثقاب 

يلخذه مـ  الؿفـة، وهذا أيضا راجع إلك كؼصان الؿؾؽ، فنن لصاحب الديـ أن

 .(5)غقر رضاه وٓ قضاء: فؽان مؾؽا كاقصا 

 =                                                 

الؿحؼؼ: محؿد محؿد أحقد ولد ماديؽ الؿقريتاين، مؽتبة الرياض الحديثة، الرياض، 

 (.294/ 1م )1981هـ/1411، 2الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، ط

 (.327/ 1( اإلمام مالؽ، الؿدوكة )1)

 (.311/ 3ردي، الحاوي الؽبقر )(  الؿاو2)

 (  السابؼ كػسف.3)

 (.7/ 2( ابـ رشد، بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد )4)

 (.161/ 2( البابريت، العـاية شرح الفداية )5)
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 .(1) أن الديـ ٓ يؿـع زكاة أصال، وذهب لفذا الشافعل يف الجديد الؼقل الثاين:

]التقبة:  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)ققلف تعالك: والدلقؾ طؾقف: 

113.] 

أن ذلؽ هق شرط التؽؾقػ، وطالمتف الؿؼتضقة القجقب طؾك الؿؽؾػ،  -

يـ أو لؿ يؽـ، وأيضا فنكف قد تعارض هـالؽ حؼان: حؼ هلل، سقاء كان طؾقف د

وحؼ لمدمل، وحؼ اهلل أحؼ أن يؼضك، وإشبف بغرض الشرع إسؼاط الزكاة 

ِفْؿ َوُتَردُّ َطَؾك »فقفا:  طـ الؿديان لؼقلف 
ـْ َأْغـَِقائِ َصَدَقًة ُتْمَخُذ ِم

 .(2)والؿديـ لقس بغـل «ُفَؼَرائِِفؿْ 

ل: وهق ما ذهب إلقف الجؿفقر بلكف ٓ زكاة وٓ صدقة يف الؼقل إووالراجح: 

مال حتك تخرج مـف الديقن: مراطاة لحال الؿؽؾػ يف تخؾقصف مـ الديقن والغرم: 

لؽل يـطؾؼ يف إرض طؿاًل وإكتاًجا وإبداًطا، وهذا لف دوره يف تؼقية التـؿقة 

 .(3) وآقتصاد والـؿاء الحضاري بشؽؾ طام

 : التشجقع طؾك العؿؾ وتـؿقة آقتصاد. هـا والؿؼصد الجزئل

 

 

                                                 

، 1هــ، جؿاع العؾؿ، دار إثار، ط214( اإلمام الشافعل، أبق طبد اهلل محؿد بـ إدريس ت: 1)

 (.319/ 3ردي، الحاوي الؽبقر )(، الؿاو51م )ص: 2112-هـــ1423

لبـان )ص:  -هـــ، مسـد الشافعل، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 214( اإلمام الشافعل: 2)

 (.7/ 2(، ابـ رشد، بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد )378

 (173طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة )ص: كقر الديـ الخادمل،   (3)



 

 

 

 

 

 
 

 

 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي 

  452  

 

 

 املطلب الثالث

 رطجٍمبد ػًهٍخ يزؼهمخ ثبألير ثبدلؼرٔف
 ٔانًُٓ ػٍ ادلُكر. 

 
إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر تؽؾقػ ربَّاين، وسؾقك الصالحقـ والدطاة 

ؾ والؿجدديـ، وهق سبب خقرية إمة اإلسالمقة، وصريؼ هنضتفا وتؼدمفا، وسبق

صالح اإلكساكقة، واستؼرار الـظام الحقايت واستؿراره، وقد دطا اإلسالم إلقف 

ورغب فقف، واستـؽر تركف والتفاون فقف، وسقء استخدامف واستعؿالف، وتطبقؼات 

آطتبار الشخصل لؾؿؽؾػ يف العؿؾ الخقري الؿتعؾؼة بإمر بالؿعروف والـفل 

 طـ الؿـؽر كثقرة، مـفا:

  اإلحلاح يف حح الٍاط عمٜ الصدقات ٔمجعّا لمىختاجني:املصألٛ األٔىل : 

يعد ما أخذ بغقر صقب كػس أخًذا بسقػ الحقاء، وهق مـ أكقاع السحت، وقد 

أجؿع الػؼفاء طؾك أن مـ أخذ مـف شلء طؾك سبقؾ الحقاء مـ غقر رضا مـف بذلؽ 

حسل، بؾ ٓ يؿؾؽف أخذ: ٕن فقف إكراها بسقػ الحقاء: ففق كاإلكراه بالسقػ ال

كثقرون يؼابؾقن هذا السقػ ويتحؿؾقن مرار جرحف، وٓ يؼابؾقن إول: خقًفا 

 .(1)طؾك مروءهتؿ ووجاهتفؿ التل يمثرها العؼالء، ويخافقن طؾقفا أتؿ الخقف

                                                 

هـــ، الػتاوى الػؼفقة الؽربى، 974طؾل ت: ( اكظر ابـ حجر الفقتؿل، أحؿد بـ محؿد بـ 1)

هـ، الؿؽتبة  982جؿعفا: الشقخ طبد الؼادر بـ أحؿد ابـ طؾل الػاكفل الؿؽل ت 

 (.31/ 3اإلسالمقة )
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، (3)، والشافعقة(2)، والؿالؽقة(1)ولذلؽ فؼد أجؿع فؼفاء الحـػقة

ي ٓ يشقبف شلء مـ طؾك أن صقب الـػس والرضا الؽامؾ الذ (4)والحـابؾة

َٓ َيِحؾُّ َماُل اْمرٍِئ ُمْسِؾٍؿ »: لَِؼْقلِِف الخقف والحقاء شرط مـ شروط الصدقات: 

ـْ صِقِب َكْػٍس ِمـْف َّٓ َط  .(5)«إ

وأخذ مال الغقر بغقر صقب كػس ُيعدُّ هنًبا وأكؾ مال الـاس بالباصؾ، وقد هنك 

]البؼرة:  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)طـ ذلؽ فؼال:  اهلل 

                                                 

هـــ، الؿعتصر مـ الؿختصر مـ مشؽؾ أثار، طالؿ الؽتب 813( جؿال الديـ الَؿَؾطل ت: 1)

 (. 249/ 5قائؼ )(، والبحر الرائؼ شرح كـز الد131/ 1بقروت ) -

(، 212/ 6(، والشقشاوي، رفع الـؼاب طـ تـؼقح الشفاب)166/ 2( الؼرايف، الػروق )2)

(، وابـ طاشقر، مؼاصد الشريعة 563/ 2وابـ طبد الرب، الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة )

 (.435/ 2اإلسالمقة )

حؼقؼ: صف طبد هـــ، ققاطد إحؽام يف مصالح إكام، ت661( العز بـ طبد السالم ت:3)

(، والزركشل، 35/ 1الؼاهرة)-الرؤوف سعد، مؽتبة الؽؾقات إزهرية

(، والسققصل، إشباه والـظائر 14/89(، والؿاوردي، الحاوي)2/418الؿـثقر)

 (.144)ص:

(، ابـ 417/ 1(، والطقيف، شرح مختصر الروضة )349/ 4( اكظر ابـ قدامة، الؿغـل )4)

الؽقـ بقـ مـازل إياك كعبد وإياك كستعقـ، الؿحؼؼ: محؿد هـــ، مدارج الس751الؼقؿ ت: 

/ 2) م1996 - هـ 1416 ،3ط بقروت، –الؿعتصؿ باهلل البغدادي، دار الؽتاب العربل 

هـــ، مـفج التشريع اإلسالمل وحؽؿتف، 1393(، ومحؿد إمقـ الشـؼقطل ت: 131

حسـ الزامؾ، شرح (، وطبد الؿ21، )ص: 2الجامعة اإلسالمقة، الؿديـة الؿـقرة، ط

 (.123الؼقاطد السعدية )ص: 

 - هـ 1424 ،1ط لبـان، –هـ يف ســف، ممسسة الرسالة، بقروت 385( رواه الدارقطـل: 5)

هـــ، يف شرح 449(، وابـ بطال ت: 424/ 3) 2886، كتاب البققع، رقؿ م 2114

دية، الرياض، السعق -صحقح البخارى، تحؼقؼ: أبق تؿقؿ ياسر بـ إبراهقؿ، مؽتبة الرشد 

 (.427/ 6م )2113 -هـــ 1423، 2ط
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ـِ الـُّْفَبك َوالُؿْثَؾةِ  َكَفك الـَّبِلُّ »[، وكذلؽ 29والـساء:  ،188  .(1)«َط

ويف هذه الؿسللة أجؿع الػؼفاء طؾك اطتبار شخصقة الؿؽؾػ بحػظ وجاهتف، 

 وطدم إحراجف.

  :ٔوَ اإلحلاح يف احلح عمٜ الصدقات  

 .تما َيؼع مِـ إحراج مِـ تؿرير أشخاص أمام الؿصؾِّقـ َيجؿعقن التربّطا -

ما تػعؾف الؿمسسات مـ تؽرار آتصال بشخصقات معقـة، واإللحاح يف  -

 صؾب التربطات.

وإلحاحفؿ:  وإرسالفؿ مـدوبقـ لجؿع التربطات مـ شخصقات يف أماكـ أطؿالفؿ

 ، فقدفع الؿال حقاًء.مؿا يعرض هذه الشخصقات لؾحرج بَِحْضَرة الـاس

ض بالحاجة،  ويذكر ما يحتاجف وحْسب مـدوب هذه الؿمسسات أن ُيعرِّ

الـاس، سقاء يف َجْؿع التربطات، أو يف ِذكر ذلؽ لؾـاس، دون إلحاح أو إحراج أو 

فؼد يؽقن مـ الـاس مـ ُيريد التربّع ويرغب فقف، ولؽـف ٓ ُيريد أن : أذّية لؾـاس

يؽقن ذلؽ أمام الـاس، فربؿا أراد التربّع طـ صريؼ التحقيؾ الؿصريف، أو يؽقن 

  ف هق، إلك غقر ذلؽ.التربّع طـ صريؼ

مـ تحريؿ اإللحاح يف حث الـاس طؾك الصدقات وجؿعفا  والؿؼصد الجزئل

 لؾؿحتاجقـ هق: حػظ وجاهة الؿؽؾػ وطدم إحراجف.

                                                 

 2474( صحقح البخاري، كتاب الؿظالؿ والغصب، باب الـفبك بغقر إذن صاحبف، رقؿ 1)

( والـفبك: أخذ الشلء مـ أحد طقاًكا وقفًرا. والؿثؾة: العؼقبة يف تؼطقع إطضاء 135/ 3)

 إٓ إذا كان ذلؽ قصاًصا.
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 املبحث الثالث

 )أصر ادلمبطذ يف االػزجبر انشخظً نهًكهف يف جتذٌذ
 فمّ انؼًم اخلريي( 

 
عطاء والبذل بؽؾ أشؽالف، العؿؾ الخقري يؿثؾ ققؿة إكساكقة كربى تجسد ال

وقد طرف الؿجتؿع اإلسالمل مـذ كشلتف العؿؾ الخقري بقصػف سؾقًكا حضارًيا 

يجسد مؼاصد الشريعة يف: الحرية، والتؽافؾ، واإلخاء وطؿارة إرض، وكان 

لؾعؿؾ الخقري إسفامات إيجابقة يف تطقير الؿجتؿع اإلسالمل: طززت اإلسفام 

وآقتصادي: مؿا ساطد طؾك تـؿقة اإلحساس  يف طؿؾقات البـاء آجتؿاطل

 بالؿسمولقة، والرتابط بقـ أفراد الؿجتؿع.

-وكالحظ يف آراء واجتفادات طؾؿاء الػؼف يف مسائؾ الؿبحث السابؼ وغقرها 

أهنا تدل طؾك إدراكفؿ العؿقؼ لؾؿؼاصد الخاصة، وأهنؿ  -مؿا لؿ يتسع لفا البحث

خصل لؾؿؽؾػ يف العؿؾ الخقري، وإن أجؿعقا طؾك مراطاهتا يف آطتبار الش

 اختؾػقا يف تطبقؼفا تقسقًعا وتضقًؼا يف الػروع الػؼفقة.

والققم اكتسب العؿؾ الخقري أهؿقة متزايدة يف بـقة الؿجتؿعات الحديثة، إٓ 

يعاين مـ تحديات قؾؾت فاطؾقتف: حقث واجفت  -حالًقا–أن العؿؾ الخقري 

ت طديدة، مثؾ: اكخػاض الؿقارد ممسسات وجؿعقات العؿؾ الخقري هتديدا

: لذلؽ يجب تطقير وتجديد فؼف العؿؾ الخقري: لؿقاكبة ما والؿساءلة والشػافقة

يستجد مـ قضايا فؼفقة، باستـباط الؿؼاصد الخاصة بالعؿؾ الخقري يف فروطف 

 وتطبقؼفا بؿا يتـاسب مع الزمان والؿؽان وأحقال الـاس.

o  p 
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 املطلب األول

 نزكبح يف جتذٌذ فمّ انؼًم اخلرييخ ثبأصر ادلمبطذ اخلبط
 

يؿؽـ إجؿال الؿؼاصد الخاصة بالزكاة الؿتعؾؼة باطتبار شخصقة الؿؽؾػ 

 فقؿا يؾل:

ل مـ الشح وإكاكقة، ومـ طبادة الؿال  الؿؼصد إول: تطفقر كػس الؿزكِّ

 وتؼديسف.

 [.113]التقبة:  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ): -تعالك–قال 

قة اإلكػاق والعطاء والبذل يف كػس الؿزكل، مع تثبقت أصؾ الؿؼصد الثاين:

 .(1)طدم إلحاق أي ضرر أو مشؼة بف

تحؼقؼ أواصر التضامـ والتآلػ والرتاحؿ والتقاد: مؿا  الؿؼصد الثالث:

يؽقن لف كبقر إثر طؾك مستقى وحدة الؿجتؿع وققتف وَمـََعتف، وسالمتف مـ 

 إحؼاد والضغائـ والتحاسد والتباغض. 

تـؿقة الؿجتؿع وتطقير تجاراتف وصـاطاتف ومفـف وحرفف  لرابع:الؿؼصد ا

وتؼقية اقتصادياتف ومعامالتف برتويج الؿال وطدم كـزه وادخاره، بِسدِّ حاجات 

 الػؼراء والؿساكقـ.

                                                 

 (172لؿؼاصد الشرطقة )ص: كقر الديـ الخادمل، طؾؿ ا  (1)
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مراطاة حال الؿؽؾػ يف تخؾقصف مـ الديقن والغرم: لؽل  الؿؼصد الخامس:

ؾ ذلؽ لف يف طؾؿ آقتصاد دوره يف يـطؾؼ يف إرض طؿاًل وإكتاًجا وإبداًطا، وك

 .(1) تؼقية التـؿقة وآقتصاد، و الـؿاء الحضاري بشؽؾ طام

 

 

 

 

                                                 

 (173السابؼ )ص:   (1)



 

 

 

 

 

 
 

 

 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي 

  458  

 

 

 املطلب الثاني

 أصر ادلمبطذ اخلبطخ ثبنزربػبد يف جتذٌذ
 فمّ انؼًم اخلريي 

 

  :وَ وكاصد أحهاً التربعات 

عامة والخاصة، التؽثقر مـ التربطات: لؿا فقفا مـ الؿصالح ال الؿؼصد إول:

وقد دلت الشريعة طؾك الرتغقب فقفا: فجعؾتف مـ العؿؾ غقر الؿـؼطع ثقابف بعد 

 .(1)الؿقت 

أن تؽقن التربطات صادرة طـ صقب كػس ٓ يخالجف تردد:  الؿؼصد الثاين:

ٕهنا مـ الؿعروف والسخاء، وٕن فقفا إخراج جزء مـ الؿال الؿحبقب بدون 

صد الؿتربع الـػع العام والثقاب الجزيؾ: طقض يخؾػف: فتؿحض أن يؽقن ق

ولذلؽ كان مـ مؼصد الشارع فقفا أن تصدر طـ أصحاهبا صدوًرا مـ شلكف أن ٓ 

تعؼبف كدامة: حتك ٓ يجلء ضرر لؾؿحسـ مـ جراء إحساكف فقحذر الـاس فعؾ 

الؿعروف، إذ ٓ يـبغل أن يليت الخقر بالشر، والشريعة حريصة طؾك دفع إذى طـ 

 .(2) أن يـجر لف مـ إحساكف، لؽقال يؽره الـاس فعؾ الؿعروف الؿحسـ

التقسع يف وسائؾ اكعؼادها حسب رغبة الؿتربطقـ، ووجف  الؿؼصد الثالث:

هذا الؿؼصد: أن التربع بالؿال طزيز طؾك الـػس: فالباطث طؾقف دافع خؾؼل طظقؿ 

عؾقؼ ٓ يسؾؿ مـ مجاذبة شح الـػقس: وٕجؾ هذا الؿعـك أباحت الشريعة ت

العطقة طؾك حصقل مقت الؿعطل بالقصقة وبالتدبقر، مع أن ذلؽ مـاف ٕصؾ 

                                                 

 (516/ 3مؼاصد الشريعة اإلسالمقة )ابـ طاشقر،  (1)

 ( 519/ 3السابؼ ) (2)
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 .(1)التصرف يف الؿال: ٕن الؿرء إكؿا يتصرف يف مالف مدة حقاتف

أن ٓ يجعؾ التربع ذريعة إلك إضاطة مال الغقر مـ حؼ وارث  الؿؼصد الرابع:

يث، وكاكقا يؿقؾقن هبا أو دائـ، وقد كاكت القصايا يف الجاهؾقة قائؿة مؼام الؿقار

إلك حرمان قراباهتؿ، وإططائفا كرباء الؼقم: لحب الؿحؿدة والسؿعة. فؾؿا أمر اهلل 

بالقصقة لؾقالديـ وإقربقـ ثؿ شرع الؿقاريث كان خقال القصقة الجاهؾقة لؿ يزل 

يرتدد يف كػقسفؿ: فؿـ أجؾ ذلؽ قصرت القصقة طؾك غقر القارث، وجعؾت يف 

 . (2) خاصة ثؾث الؿال

ومـ أجؾ هذا مـع الؿريض مرًضا مخقًفا مـ التربع، ولؿ يؿـع مـ الؿعاوضة 

بالبقع وكحقه: ٕن يف البقع أخذ طقض بخالف التربع، فالتفؿة يف تربع الؿريض 

 .(3) قائؿة

استخدام التربطات يف أغراضفا الؿشروطة، وأن تصرف يف  الؿؼصد الخامس:

سقؾة ٓبتزاز أمقال الـاس والتحايؾ يف وجقهفا الؿطؾقبة، وأن ٓ تتحقل إلك و

أخذها، وأٓ يتحقل كعقؿ التربع إلك جحقؿ البخؾ: بسبب سقء آستخدام 

والتقضقػ والتطقيع، فـػس الؿتربع ترتاح وتطؿئـ إذ شاهدت تربطفا سارًيا يف 

صـقف الخقر، وأكقاع الؿعروف: وهق مؿا يؼقي فقفا أصؾقة التربع وحب اإلكػاق 

أما إذا ٓحظت خالف ذلؽ: فنهنا ترتد إلك كػسفا بخاًل وشًحا،  والحرص طؾقف:

وهذا طؾك خالف مؼصقد الشارع مـ تشريع التربطات، الذي أراد دوام فعؾفا 

 .(4)ودوام آثارها يف العاجؾ وأجؾ

 

                                                 

 ( 513/ 3ابـ طاشقر، مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ) (1)

 (516/ 3السابؼ )  (2)

 (517/ 3السابؼ )  (3)

 (178كقر الديـ الخادمل، طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة )ص:  (4)
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 املطلب الثالث

 أصر ادلمبطذ اخلبطخ ثبألير ثبدلؼرٔف ٔانًُٓ
 ييف جتذٌذ فمّ انؼًم اخلري ػٍ ادلُكر 

 
  :وَ املكاصد اخلاصٛ باألور باملعرٔف ٔالٍّ٘ عَ املٍهر 

أن يتحؾك القكقؾ طؾك الصدقة بإخالق الحسـة: فدوره ٓ  الؿؼصد إول:

يـحصر يف القكالة طـ الغـل يف تقصقؾ الزكاة والصدقة إلك مستحؼقفا، ففق وكقٌؾ 

جؿعقات الخقرية يف الققت ذاتف طـ الػؼقر يف قبض الزكاة، وتؼقم الؿمسسات وال

هبذا الدور بؽػاءة يف كثقر مـ البالد، وكدبت مـ قبؾفا طؿآ لجؿعفا إما بآتصال 

 الفاتػل، أو الؾؼاء الؿباشر.

آطتؿاد يف إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر طؾك العؾؿ:  الؿؼصد الثاين:

الدطاة أن فالقكالة طؾك الصدقات رافٌد مـ أهؿ روافد الدطقة، ومـ خاللف يستطقع 

يـفضقا بشريحة كبقرة مـ الؿجتؿع، ويسدوا طـفؿ أبقاب الػتـة، ويثبّتقهؿ طؾك 

الديـ، فؿا كاكت مفؿة الداطل لتؼتصر طؾك إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر 

فؼط مـ غقر طؾؿ، فالقكقؾ طؾك الصدقة يحتاج إلك اإللؿام بإحؽام الػؼفقة التل 

، ومطالعة هذه إبقاب يف كتب الػؼف، وكذلؽ تتعؾؼ بلحؽام الزكاة والصدقات

التقاصؾ مع العؾؿاء الثؼات لسمالفؿ إذا طرض لف ما يحتاج معف إلك سمال أو 

فتقى: وذلؽ حتك يؽقن تصرفف صحقًحا مـضبًطا بلحؽام الشرع محؼؼًا لؿؼاصده 

 فقؿا وكؾ إلقف مـ أمر بالؿعروف وهنل طـ الؿـؽر.

o  p 
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اإلسالمقة يف إمر بالؿعروف والـفل طـ  اطتؿاد القسطقة الؿؼصد الثالث:

الؿـؽر مـ خالل تقخل إسالقب وأداب الؿؼررة يف الؼقام هبذه الشعقرة، ومـ 

تؾؽ أداب وإسالقب: اتباع الحؽؿة والؿقطظة الحسـة والؿجادلة والؿـاضرة 

بالتل هل أحسـ، وإرادة الـصح والخقر، وطدم الغؾظة والتشديد يف الـصح 

ف، وطدم إشعار الؿدطق أو الؿـصقح بتػقق الـاصح وتؿقزه وأفضؾقتف، ٕن والتقجق

بػشؾ الؿـصقح، واستػحال مرضف واكحرافف، وكرب جرمف وإجرامف وإفساده، وغقر 

ذلؽ :مؿا قد يعقؼ طؿؾقة التلثقر والتقجقف واإلصالح، وطؾك الؼائؿ طؾك هذه 

ققؼ، ويستخدمقا أن يػفؿقا الػفؿ الد -أفراد وجؿاطات وهقئات-الشعقرة 

 .(1)آستخدام الؿػقد لفذه الشعقرة، بال إفراط وٓ تػريط

طدم إكراه اإلكسان طؾك التربع: فالتربع يف اإلسالم حؼقؼة  الؿؼصد الرابع:

ذاتقة، وسؾقك إكساين أصقؾ يمدي بآختقار والطقاطقة وصقب الـػس، ٓ ببغضفا 

فالؿـطؾؼ العؼدي  التغرير،واشؿئزازها: بسبب اإلكراه والتحايؾ واإلحراج و

والتعبدي لسؾقكقة التربع يزيد يف تؼقيتف ودوامف وتلصقؾف: ذلؽ أن الؿتربع يػعؾ 

، ثؿ إلطاكة أخقف ومساطدتف ًٓ  .(2)ذلؽ لقجف اهلل أو

تحؼقؼ التؽامؾ والتقازن بقـ صبؼات الؿجتؿع: كل تمدي  الؿؼصد الخامس:

الؿجتؿع، فالجؿعقات مفؿتفا يف هنضة إمة وخؾؼ تؿاسؽ بقـ أصراف 

والؿمسسات الخقرية تبذل جفقدًا صقبة، لؽـ معظؿ هذه الجؿعقات تؼؾقدية، 

فالبد يف إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر لؾؿمسسات وإفراد مـ تحؼقؼ هذا 

 التؽامؾ والتقازن بقـ صبؼات الؿجتؿع: وذلؽ بؿا يؾل:

طتؿاد طؾك أكػسفؿ تـؿقة الػرد طـ صريؼ تلهقؾ الػؼراء ومساطدهتؿ: لال -

                                                 

 (.191، 191طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة )ص: اكظر كقر الديـ الخادمل،  (1)

 (178)ص:  السابؼ (2)
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بالتؽقػ طؾك إوضاع، وكسب الرزق بعرق الجبقـ، والتخطقط السؾقؿ بقـ 

 البدائؾ الؿتاحة.

تـؿقة إسرة بتلهقؾفا تربقًيا وكػسًقا وثؼافًقا طـ صريؼ تؼديؿ اإلرشادات  -

الـػسقة والدورات العؾؿقة والعؿؾقة: لتحؼقؼ تقازن وتؿاسؽ داخؾل بقـ 

 أفرادها.

الؿقارد البشرية: بػتح باب التطقع لؾعؿؾ الخقري والحث  آستػادة مـ -

طؾك ذلؽ: بعؼد دورات يف مػفقم العؿؾ التطقطل وآثاره لبـاء الؿجتؿع 

 وتؼدمف، مع رصد مؽافآت مادية ومعـقية تشجقًعا لؾؿتطقطقـ.
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 اخلـــبرـًـــخ

 
  :أٔال أِي الٍتاٟج 

ًٓ وثقًؼا تتصؾ الؿؼاصد الجزئقة بالؿؼاصد الخاصة -1 : فالؿؼاصد اتصا

الخاصة بباب معقـ مـ إبقاب الػؼفقة، كخؾص إلقفا مـ خالل الِحَؽؿ والِعؾؾ 

 الجزئقة الؿتعؾؼة بلحؽام مسائؾ ذلؽ الباب.

الػروع الػؼفقة الؿتعؾؼة بالعؿؾ الخقري يؿؽـ حصرها يف: فروع  -2

 ؿـؽر.العبادات، وفروع التربطات، وفروع إمر بالؿعروف والـفل طـ ال

يف كتب الرتاث  "آطتبار الشخصل لؾؿؽؾػ"ٓ يقجد تعريػ لـظرية  -3

بالرغؿ مـ أن إصقلققن والػؼفاء كاكقا يعؿؾقن بؿضؿقهنا ومعـاه ضؿـ 

، ويؿؽـ تعريػفا الؼقاطد إصقلقة والػؼفقة التل كاكقا يطبؼقهنا يف اجتفاداهتؿ

لحؽؿ: مراطاًة لؿصالحف آطتداد بشخصقة الؿؽؾػ الطبقعقة يف ترتقب ا"بلكفا: 

 ."ودفع الضرر طـف

مؿا -آراء واجتفادات طؾؿاء الػؼف يف مسائؾ الؿبحث السابؼ وغقرها  -4

تدل طؾك إدراكفؿ العؿقؼ لؾؿؼاصد الخاصة، وأهنؿ  -لؿ يتسع لفا البحث 

أجؿعقا طؾك مراطاهتا يف آطتبار الشخصل لؾؿؽؾػ يف العؿؾ الخقري، وإن 

 ًعا وتضقًؼا يف الػروع الػؼفقة.اختؾػقا يف تطبقؼفا تقسق

لذلؽ يجب يعاين مـ تحديات قؾؾت فاطؾقتف:  -حالًقا–العؿؾ الخقري  -5

تطقير وتجديد فؼف العؿؾ الخقري: لؿقاكبة ما يستجد مـ قضاياه، باستـباط 
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الؿؼاصد الخاصة بالعؿؾ الخقري يف فروطف وتطبقؼفا بؿا يتـاسب مع الزمان 

 والؿؽان وأحقال الـاس.

ؾجؿعقات والؿمسسات الخقرية مـ تجديد فؼف العؿؾ الخقري ٓبد ل -6

 وذلؽ بؿا يؾل:

تـؿقة الػرد طـ صريؼ تلهقؾ الػؼراء ومساطدهتؿ لالطتؿاد طؾك أكػسفؿ  -

بالتؽقػ طؾك إوضاع، وكسب الرزق بعرق الجبقـ والتخطقط السؾقؿ بقـ 

 البدائؾ الؿتاحة.

ا طـ صريؼ تؼديؿ اإلرشادات تـؿقة إسرة بتلهقؾفا تربقًيا وكػسًقا وثؼافقً  -

الـػسقة والدورات العؾؿقة والعؿؾقة: لتحؼقؼ تقازن وتؿاسؽ داخؾل بقـ 

 أفرادها.

آستػادة مـ الؿقارد البشرية: بػتح باب التطقع لؾعؿؾ الخقري والحث  -

طؾك ذلؽ بعؼد دورات يف مػفقم العؿؾ التطقطل، وآثاره لبـاء الؿجتؿع 

 ومعـقية تشجقًعا لؾؿتطقطقـ. وتؼدمف، مع رصد مؽافآت مادية

  :ثاٌٗا: أِي التٕصٗات 

 تقجقف الجؿعقات والؿمسسات الخقرية إلك: -1

طؿؾ دورات تلهقؾ لؾػؼراء: لؿساطدهتؿ لالطتؿاد طؾك أكػسفؿ بالتؽقػ  -

طؾك إوضاع، وكسب الرزق بعرق الجبقـ والتخطقط السؾقؿ بقـ البدائؾ 

 الؿتاحة.

ات العؾؿقة والعؿؾقة لألسرة: لتـؿقتفا تؼديؿ اإلرشادات الـػسقة والدور -

 تربقًيا وكػسًقا وثؼافًقا: لتحؼقؼ تقازن وتؿاسؽ داخؾل بقـ أفرادها.

فتح باب التطقع لؾعؿؾ الخقري والحث طؾك ذلؽ بعؼد دورات يف  -
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مػفقم العؿؾ التطقطل، وآثاره لبـاء الؿجتؿع وتؼدمف، مع رصد مؽافآت مادية 

 ومعـقية تشجقًعا لؾؿتطقطقـ.

قجقف الباحثقـ إلك التقسع يف دراسة الؿؼاصد الخاصة يف الػروع ت -2

الػؼفقة الؿتعؾؼة بالعؿؾ الخقري، وتطبقؼفا بؿا يتـاسب مع زماكـا وأحقال 

 الـاس.
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 صجذ ادلظبدر ٔادلراجغ
 

مؾتؼك إبحر،  هـ،956إبراهقؿ بـ محؿد بـ إبراهقؿ الَحَؾبل ت:  .1

، 1لبـان/ بقروت، ط -لؿـصقر، دار الؽتب العؾؿقة الؿحؼؼ: خؾقؾ طؿران ا

 م.1998 -هـ 1419

طادل  -الؿسـد، الؿحؼؼ: شعقب إركموط  هـ،241اإلمام أحؿد ت:  .2

 م. 2111 -هـ  1421، 1مرشد، وآخرون، ممسسة الرسالة، ط

هناية السقل شرح مـفاج القصقل، دار الؽتب  هـ،772اإلسـقي ت:  .3

 م.1999 -هـ1421، 1لبـان، ط-بقروت-العؾؿقة 

 -هـ، تقسقر التحرير، مصطػك البابل اْلحَؾبِل  972أمقر باد شاه ت:  .4

 م. 1932 -هـ 1351مصر 

العـاية شرح الفداية،  هـ،786البابريت، محؿد بـ محؿد بـ محؿقد ت:  .5

 دار الػؽر، د. ت.

البخاري، صحقح البخاري، تحؼقؼ: محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر، دار  .6

 هـ.1422، 1صقق الـجاة، ط

مـحة السؾقك يف شرح تحػة الؿؾقك،  هـ،855بدر الديـ العقـك ت:  .7

 –الؿحؼؼ: د. أحؿد طبد الرزاق الؽبقسل، وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة 

 .م2117 - هـ1428 ،1ط قطر،

 -البـاية شرح الفداية، دار الؽتب العؾؿقة  هـ،855بدر الديـ العقـل ت:  .8

 م. 2111 -هـ  1421، 1بقروت، لبـان، ط
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الؽايف يف فؼف أهؾ  هـ،463ابـ طبد الرب بـ طاصؿ الـؿري الؼرصبل ت:  .9

الؿديـة، الؿحؼؼ: محؿد محؿد أحقد ولد ماديؽ الؿقريتاين، مؽتبة الرياض 

 م.1981هـ/1411، 2الحديثة، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، ط

ؿ يف شرح صحقح البخارى، تحؼقؼ: أبق تؿق هـ،449ابـ بطال ت:  .11

 م.2113 -هـ 1423، 2السعقدية، الرياض، ط -ياسر بـ إبراهقؿ، مؽتبة الرشد 

الؽؾقات معجؿ يف الؿصطؾحات  هـ،1194أبق البؼاء الحـػل ت:  .11

محؿد الؿصري، ممسسة الرسالة  -والػروق الؾغقية، الؿحؼؼ: طدكان درويش 

 .بقروت –

ططا،  الســ الؽربى، الؿحؼؼ: محؿد طبد الؼادر هـ،458البقفؼل ت:  .12

 م. 2113 -هـ  1424 ،3ط لبـان، –دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

شرح التؾقيح طؾك التقضقح، مؽتبة صبقح  هـ،793التػتازاين ت:  .13

 بؿصر.

هـ، شرح مختصر الطحاوي، الؿحؼؼ: د.  371الجصاص ت:  .14

د  -د محؿد طبقد اهلل خان  -أ. د. سائد بؽداش  -طصؿت اهلل طـايت اهلل محؿد 

هـ  1431، 1ودار السراج، ط -سـ فالتة، دار البشائر اإلسالمقة زيـب محؿد ح

 م. 2111 -

الػصقل يف إصقل، وزارة إوقاف  هـ،371الجصاص ت:  .15

 م.1994 -هـ 1414، 2الؽقيتقة، ط

الؿعتصر مـ الؿختصر مـ مشؽؾ  هـ،813جؿال الديـ الَؿَؾطل ت:  .16

 . بقروت –أثار، طالؿ الؽتب 
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ة الجؿؾ= فتقحات القهاب بتقضقح حاشق هـ،1214الجؿؾ ت:  .17

 شرح مـفج الطالب، دار الػؽر.

الػتاوى  هـ،974ابـ حجر الفقتؿل، أحؿد بـ محؿد بـ طؾل ت:  .18

الػؼفقة الؽربى، جؿعفا: الشقخ طبد الؼادر ابـ أحؿد بـ طؾل الػاكفل الؿؽل 

 هـ، الؿؽتبة اإلسالمقة. 982ت 

سرة يف فؼف الؽتاب حسقـ بـ طقدة العقايشة، الؿقسقطة الػؼفقة الؿق .19

 -إردن(، دار ابـ حزم )بقروت  -والسـة الؿطفرة، الؿؽتبة اإلسالمقة )طؿان 

 هـ. 1429 - 1423، 1لبـان(، ط

مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر خؾقؾ ـ، دار  هـ،954الحطاب ت:  .21

 م.1992 -هـ 1412، 3الػؽر، ط

الؾباب يف الجؿع بقـ السـة  هـ،686الخزرجل الؿـبجل ت:  .21

الدار الشامقة  -تاب، الؿحؼؼ: د. محؿد فضؾ طبد العزيز الؿراد، دار الؼؾؿ والؽ

 م.1994 -هـ 1414، 2لبـان / بقروت، ط -سقريا / دمشؼ  -

 ،1ط لبـان، –هـ يف ســف، ممسسة الرسالة، بقروت 385الدارقطـل:  .22

 .م 2114 - هـ 1424

 ســ أبل داود، الؿحؼؼ: محؿد محقل الديـ هـ،275أبق داود ت:  .23

 طبد الحؿقد، الؿؽتبة العصرية، بقروت.

فتح العزيز بشرح القجقز = الشرح الؽبقر  هـ،623الرافعل ت:  .24

 لؾرافعل، دار الػؽر.

 الؼقاطد، دار الؽتب العؾؿقة. هـ،795ابـ رجب الحـبؾل ت:  .25

بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد، دار  هـ،595ابـ رشد الحػقد ت:  .26
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 .الؼاهرة –الحديث 

كػاية الـبقف يف شرح التـبقف، الؿحؼؼ: مجدي  هـ،711: ابـ الرفعة ت .27
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، 1إشباه والـظائر، دار الؽتب العؾؿقة، ط هـ،911السققصل ت:  .33

 م.1991 -هـ 1411
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ققاطد إحؽام يف مصالح إكام،  هـ،661العز بـ طبد السالم ت:  .42

 الؼاهرة. -تحؼقؼ: صف طبد الرؤوف سعد، مؽتبة الؽؾقات إزهرية
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ّ يف انكزبة ٔانضُخ، دراصخ يٕضٕع انؼًم اخلريي 
 
 يٍ حٍش رأطٍه

 

 

 

 

 

 دراصخ يٕضٕع انؼًم اخلريي 
ّ يف انكزبة ٔانضُخ، 

 
 يٍ حٍش رأطٍه

 ٔاصزجالء يمبطذ انشرٌؼخ اإلصاليٍخ 
ر يف ا

َ
 نؼًم اخلريي، ٔرثطّ ثٕالؼُب ادلؼبط

 
 
 
 إطداد

 د. أردوان مصطػك إسؿاطقؾ

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي 

  476  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  477  

ّ يف انكزبة ٔانضُخ، دراصخ يٕضٕع انؼًم اخلريي 
 
 يٍ حٍش رأطٍه

 

ض انجحش
َّ
 يهخ

 
ـــات،  ر الؿجتؿع م الشـــعقب، وتطـــقُّ ـــدُّ ـــًة لتؼ ال ـــري أداًة فعَّ ـــؾ الخق ـــدُّ العؿ يع

ب الػجـــقة بـــقـ صبؼـــات الؿجتؿـــع، ويـؼـــذ الػئـــات  وازدهـــار الحضـــارات، يؼـــرِّ

وحػـــظ أمــــف ووقايتـــف مــــ الثـــقرات  الضـــعقػة، ويســـاهؿ يف اســـتؼرار الؿجتؿـــع

وآكتػاضـــات، ويـشـــر التعـــاون والتؽـــاتػ والتـــآخل والتضـــامـ بـــقـ أفـــراد 

 الؿجتؿع.

ــنِنَّ البحــث ســعك إلــك تلصــقؾ مػفــقم العؿــؾ الخقــري يف ضــقء  ــا، ف ومـــ هـ

ـــريعة اإلســـالمقَّة وكؾقَّاهتـــا، وواقعــــا الؿعاصـــر.  الؽتـــاب والســــة، ومؼاصـــد الشَّ

 جؾَّك البحث:

ـــاب والســــة بحـــث إوليف الؿ ـــري وأوضـــح أن الؽت : مػفـــقم العؿـــؾ الخق

ــــال لػؽــــرة العؿــــؾ الخقــــري وضــــرورة وجــــقده ومققعــــف الحقــــقي يف  قــــد أصَّ

 الؿجتؿع.

: أبــــان البحـــث الؿؼاصـــد الرئقســــة لؾعؿـــؾ الخقــــري ويف الؿبحـــث الثـــاين

ودورهــا الـَّشــقط يف واقعـــا الؿعاصــر: إذ كشــػ َأنَّ العؿــؾ الخقــري يرمــل إلــك 

ـــؼ  ـــا تحؼق ُـّ مـف ـــئ ـــل ي ـــر الت ـــؽؾة الػؼ ـــة مش ـــان، ومؽافح ـــة لإلكس ـــد الحري مؼِص

 العالؿ يف الؼديؿ والحديث.

ـــقـ  ـــؾؿ آجتؿـــاطل والســـالم العـــالؿل ب كـــذلؽ، ســـعك إلـــك تحصـــقؾ السِّ

ع مـــــ اإلرهــــاب  ــــذي يتجــــرَّ إمــــؿ والشــــعقب، ٓســــقَّؿا يف هــــذا العصــــر ال

 والتطرف وإفؽار الرديَّة.

ـــريعة اإلســـالمقَّة التـــل وأيًضـــا، راَم الؿحافظـــة طؾـــك  ـــات الخؿـــس لؾشَّ الؽؾقَّ

 هل: الديـ والـػس والعؼؾ والؿال والِعرض.

ؾ البحث أبرز الـتائج والتقصقات.  ويف الختام، سجَّ
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يخ
ِّ
 يمذ

 

ــــف، والصــــالة  ــــري يف كتاب ــــؾ الخق ــــخ أصــــقل العؿ ــــذي رسَّ ــــد هلل ال الحؿ

ـــا،  ـــري مؼِصـــًدا طؾقًّ ع مــــ والســـالم طؾـــك محؿـــد الـــذي طـــدَّ العؿـــؾ الخق ـــقَّ وك

ــــذيـ تســــابؼقا يف طؿــــؾ  ــــف وأصــــحابف ال ــــف يف ســـــَّتف الؿطفــــرة، وطؾــــك آل أبقاب

 الخقرات، ومـ سار طؾك مـقلفؿ إلك ققام البعث والـشقر.

ـــد: ـــا بع ـــة،  أم ـــد العامَّ ـــة، والؼقاط ـــد إصـــقل الؽؾّق ـــد قعَّ ـــالم ق ـــننَّ اإلس ف

ضــــان الؿســــؾؿقـ طؾــــك  لؾعؿــــؾ الخقــــري: ذلــــؽ أن الؽتــــاب والســـــة يحرِّ

ؼة إلـــك فعـــؾ الخقــرات، والؿســـارطة إلـــك طؿــؾ الصـــالحات، والتــــافس الؿســاب

ـــــة  ـــــة وآقتصـــــادية والثؼافق ـــــاة آجتؿاطق ـــــب الحق ـــــؽ، يف شـــــّتك حالئ يف ذل

والتعؾقؿقــة والرتبقيــة وغقرهــا. وطؾــك هــذا، يعــدُّ العؿــؾ الخقــري أمــًرا إيجابًقــا 

ــــاكقًة  ــــًة إكس ــــات، وجامع ــــف الشــــعقب والؿجتؿع ــــل ب وســــؾقًكا حضــــارًيا ترتؼ

 قي طؾك كؾ معاين البِّر والعؿؾ الصالح.تـض

ــريعة اإلســالمقة  ــات الش ــدرج تحــت كؾقَّ ــري يـ ــؾ الخق ــنِنَّ العؿ ــا، ف ـــ هـ وم

ومؼاصــــدها التــــل أصبــــؼ جؿقــــع فؼفــــاء اإلســــالم طؾــــك ضــــرورة وجقدهــــا، 

ووجــقب َرطقفــا، ولــزوم الؿحافظــة طؾقفــا، وهــل: الــديـ، والـــػس، والعؼــؾ، 

 والؿال، والِعرض أو الـسب.

در باإللؿـــاع هـــــا، أنَّ تـظـــقؿ هــــذا الؿـــمتؿر الــــدولل بعـــــقان: ومؿـــا يجــــ

ــة العربقــة الســعقدية،  «العؿــؾ الخقــري مؼاصــده وققاطــده وتطبقؼاتفــا» بالؿؿؾؽ

ــا شــديًدا  ــا وحرًص ــري تطــقيًرا وتطبقًؼ ــؾ الخق ٍل يف مضــؿار العؿ ــدُّ كؼطــَة تحــقُّ َلُقع
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ـــات ا لضـــعقػة يف يف دطـــؿ التؽافـــؾ آجتؿـــاطل ومســـاكدة العطـــاء اإلكســـاين لؾػئ

ريعة اإلسالمقَّة.  الؿجتؿع، يف ضالل مؼاصد الشَّ

 إشؽالقَّة البحث:

ى مشـــؽؾة البحـــث يف: ـــدَّ َأنَّ العؿـــؾ الخقـــري مؼِصـــد كؾـــل وثابـــت مــــ  تتب

ــــة  ــــك تؾبق ــــٌة، يرمــــل إل مؼاصــــد اإلســــالم، وحاجــــٌة إكســــاكقٌة، وضــــرورٌة حقاتق

لؽتـــاب حاجـــات اإلكســـان، يف شـــتَّك حالئـــب الحقـــاة. وأن كصـــقص الـــقحققـ )ا

ــــف  ــــري وتطبقؼات ــــؾ الخق ــــًة ومتـاســــؼًة لؾعؿ ــــًة متؽامؾ والســـــة( تـضــــقي كظري

ـــــذلؽ الُبعـــــد آجتؿـــــاطل وآقتصـــــادي  ـــــة. ك ـــــة والجؿاطق ـــــاده الػردي وأبع

إلـــك تحؼقـــؼ مرضـــاة اهلل تعـــالك،  -أيًضـــا -والـػســـل. ويرمـــل العؿـــؾ الخقـــري

ـــقؿ  ـــر ق ـــان، وكش ـــة لإلكس ـــقق الرئقس ـــروي، وضـــؿان الحؼ ـــقاب إخ ـــؾ الث وكق

 عاون والتآخل والتسامح والتعايش وآطتدال والقسطقة يف الؿجتؿع.الت

ث طـــ العؿـــؾ الخقــري يف ضـــقء وطؾــك هــذا ، فـــنن البحــث يســـعك لؾتحــدُّ

 مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، وواقعـا الؿعاصر.

 أهداف البحث:

 يركق البحث إلك تحؼقؼ إهداف أتقة:

 اكجالء مػفقم العؿؾ الخقري. -1

 يف الؽتاب والسـة. تلصقؾ العؿؾ الخقري -2

ـــقي يف  -3 ـــا الحق ـــري ومققِعف ـــؾ الخق ـــرطقة لؾعؿ ـــاف الؿؼاصـــد الش اكؽش

 واقعـا الؿعاصر.

 مـفج البحث:

 يـتفج البحث الؿـفجقـ أتققـ:

ســـقتؿُّ اســـتخدامف يف تتبُّـــع الـصـــقص الؼرآكقـــة  الؿــــفج آســـتؼرائل: -1
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 والحديثقـــة وطبـــارات الػؼفـــاء: مــــ أجـــؾ اســـتجالء الؿؼاصـــد الشـــرطقة لؾعؿـــؾ

 الخقري.

ــــؾ بــــف إلــــك تحؾقــــؾ كصــــقص  الؿـــــفج التحؾقؾــــل القصــــػل: -2 ويتقصَّ

ـــؾ  ـــان مضـــامقـ العؿ ـــالم: قصـــد تبق ـــاء اإلس ـــقال فؼف ـــقحققـ، وتقصـــقػ أق ال

 الخقري، ومؼاصده العؾقَّة يف الؿػفقم اإلسالمل.

راسات السابؼة مع اإلضافة العؾؿقة:  الدِّ

، وكـــذلؽ ثؿـــة مملػـــاٌت وأبحـــاٌث، تـاولـــت العؿـــؾ الخقـــري، بقجـــٍف طـــامٍ 

ـــ  ــل تحــدثت ط ــَد أن الؿصـــػات وإبحــاث الت مؼاصــد الشــريعة اإلســالمقة، بق

ــؿ تســتقِف  ــرًة، ول ــؿ تؽـــ غزي ــري، ل مؼاصــد الشــريعة اإلســالمقة يف العؿــؾ الخق

الؿقضــقع حؼــف، مـــ هــــا، كزجــل أهــؿ الؿملػــات وإبحـــاث التــل لفــا صـــؾٌة 

 وثؼك بؿقضقع البحث، وذلؽ طؾك القجف أيت:

ــــػ:*  ــــري يف ضــــقء الـصــــقص والؿؼاصــــد أ» مملَّ ــــؾ الخق صــــقل العؿ

ق فقــــف إلــــك أن العؿــــؾ يقســــػ الؼرضــــاوي، لؾؽاتــــب د. (1)«الشــــرطقة ، تطــــرَّ

الخقـــري مــــ الؿؼاصـــد الرئقســـة لؾشـــريعة اإلســـالمقة، وأبـــان أن مــــ مؿقـــزات 

العؿــــؾ الخقــــري يف اإلســــالم الشــــؿقل والتـــــقع وآســــتؿرار وقــــقة الحــــقافز 

دات العؿـــؾ الخقـــري وأدلتـــف يف الؽتـــاب والخؾـــقص لؾخقـــر، وتؽؾـــؿ طــــ مػـــر

ــاة  ــؾ: الزك ــري يف اإلســالم، مث ــؾ الخق ــؾ العؿ ــؿ أوضــح مصــادر تؿقي ـــة، ث والس

ـ  ــــؿ تضــــؿُّ ــــري. ورغ ــــؾ الخق ــــؼ بالعؿ ــــاوى تتعؾ ــــذلؽ، أورد فت ــــا. ك وغقره

ــــري، إٓ أن  ــــقثؼك بالعؿــــؾ الخق ــــاب لؾخطــــقط العريضــــة ذات الصــــؾة ال الؽت

 :دراستـا تتبايـ طـف مـ حقث تركقُزها طؾك

 مؼصد الحرية.الشريعة اإلسالمقة يف العؿؾ الخقري: ٓسقؿا  مؼاصد

                                                 
 م.2118، الؼاهرة: دار الشروق، 2يقسػ الؼرضاوي، ط (1)
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 مؽافحة مشؽؾة الػؼر. ومؼِصد

 تحؼقؼ السؾؿ آجتؿاطل والسالم العالؿل. ومؼِصد

 الؿحافظة طؾك الؽؾقات الخؿس. ومؼصد

راســــة إلــــك ربــــط هاتــــف الؿؼاصــــد بــــالقاقع الؿعاصــــر،  كــــذلؽ، تركــــق الدِّ

 لؾعالؿ اإلسالمل.

، (1)«العؿــــؾ الخقــــري: دراســــة تلصــــقؾقة تاريخقــــة»عـــــقان: ودراســــة ب *

ـــري،  ـــك العؿـــؾ الخق ـــك معـ ق إل لؾباحـــث محؿـــد صـــالح جـــقاد مفـــدي، تطـــرَّ

ث طـــــ مػــــردات العؿــــؾ الخقــــري  وتلصــــقؾف يف الؽتــــاب والســـــة. ثــــؿ تحــــدَّ

ــح الــدور التــاريخل لؾعؿــؾ الخقــري. وكاكــت دراســة الباحــث  وأهدافــف، ووضَّ

 التاريخل لؾعؿؾ الخقري. َحؽًرا طؾك الجاكب التلصقؾل

ق إلـــك دراســـة مقضـــقع العؿـــؾ الخقـــري مــــ حقـــث  بقـــَد أنَّ بحثــــا ســـقتطرَّ

تلصـــقُؾف يف الؽتـــاب والســــة، واســـتجالء مؼاصـــد الشـــريعة اإلســـالمقة يف العؿـــؾ 

 الخقري، وربطف بقاقعـا الؿعاَصر.

، فؼـــد تــــاوٓ تؿـــام طـــقدة العســـاف، ومحؿـــد حســــ أبـــق يحقـــكأمـــا  *

العؿــــؾ الخقــــري يف ضــــقء الؼقاطــــد »ري يف بحثفؿــــا: مقضــــقع العؿــــؾ الخقــــ

ثا طــــ مػفـــقم الؼاطـــدة الؿؼاصـــدية، والعؿـــؾ الخقـــري (2)«الؿؼاصـــدية ، فتحـــدَّ

وحؽؿـــف. ثـــؿ أوردا بعـــض الؼقاطـــد الؿؼاصـــدية التـــل تــــظِّؿ أحؽـــام العؿـــؾ 

 الخقري، مثؾ قاطدة: درء الؿػاسد أولك مـ جؾب الؿصالح.

                                                 
، السـة الثامـة، 31، العدد8محؿد صالح جقاد مفدي، مجؾة سر مـ رأى، الؿجؾد (1)

 م.2113

الؿجؾة إردكقة لؾدراسات اإلسالمقة،  تؿام طقدة العساف، محؿد حسـ أبق يحقك، (2)

 ه.1434، 3الؿجؾد الثامـ، العدد
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هــا طؾـــك أبــرز مؼاصــد اإلســـالم يف تركقزُ  وتتبــايـ دراســتـا طـــف مــــ حقــث

ـــك  ـــري، دون آقتصـــار طؾ ـــري، والتلصـــقؾ الشـــرطل لؾعؿـــؾ الخق العؿـــؾ الخق

 الؼقاطد الػؼفقة فحسب.

ض الباحــــث  * لؿســــللة العؿــــؾ الخقــــري يف  قطــــب الريســــقينوقــــد تعــــرَّ

ــــف:  ــــري»بحث ــــؾ الخق ــــة العؿ ــــا يف تـؿق ــــائؾ وأثره ــــد القس ف (1)«ققاط ــــرَّ ، فع

ؿقـــة، والعؿـــؾ الخقـــري، ثـــؿ أورد أبـــرز ققاطـــد مصـــطؾح ققاطـــد القســـائؾ، والتـ

يغتػـــر يف القســـائؾ مـــا »، و«لؾقســـائؾ حؽـــؿ الؿؼاصـــد»القســـائؾ، مثـــؾ: قاطـــدة 

، «مــا حــرم ســًدا لؾذريعــة أبــقح لؾؿصــؾحة الراجحــة»، و«ٓ يغتػــر يف الؿؼاصــد

ـــذا البحـــث  ـــري. وه ـــؾ الخق ـــد يف مضـــؿار العؿ ـــؽ الؼقاط ـــات تؾ ـــان تطبقؼ وأب

 ـ دائرة القسائؾ والؿؼاصد.حؽٌر طؾك ققاطد فؼفقٍة، ضؿ

حقـــث اســـتجالئف لتلصـــقؾ العؿـــؾ الخقـــري  إٓ أن بحثــــا يختؾـــػ طــــف مــــ

ــــري،  ــــرز الؿؼاصــــد الشــــرطقة لؾعؿــــؾ الخق ــــالء أب ــــاب والســـــة، واكِج يف الؽت

 ودورها الؿتققِّد يف حقاة الؿسؾؿقـ، وتحديًدا يف الققت الحاضر. 

رطـــات والعؿـــؾ مؼاصـــد الشـــريعة الخاصــة بالتب»وهـــاك بحـــث بعـــقان:  *

ــــ مػفـــقم (2)«الخقـــري ث ط ـــث تحـــدَّ ــــ زغقبـــة، حق ـــديـ ب ـــث طـــز ال ، لؾباح

ـــل تغقَّاهـــا الشـــريعة يف  ـــتعرض بعـــض الؿؼاصـــد الت مؼاصـــد الشـــريعة، ثـــؿ اس

ــف، وأن تخــرج  ــع فق ــري والتـقي ــؾ الخق ـــ العؿ ــار م ــؾ: اإلكث ــري، مث ــؾ الخق العؿ

ؿـــؾ مــــ أيـــدي أصـــحابف طــــ صقـــب كػـــس، والتعجقـــؾ بنيؼاطـــف، وأٓ يؽـــقن الع

ــب ــا، أنَّ الؽات ــاح هـ ــا يجــدر باإللؿ ــر. ومؿ ــال الغق ــري وســقؾة إلضــاطة م  -الخق

                                                 
ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث، دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل،  (1)

 م.2118

ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث، دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل،  (2)

 .م2118
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 يٍ حٍش رأطٍه

ث طــــ الؿؼاصـــد الشـــرطقة الرئقســـة لؾعؿـــؾ  -يف رأيــــا الؿتقاضـــع لـــؿ يتحـــدَّ

 إلك تبقان دورها يف القاقع الؿعاصر. -أيًضا -الخقري، ولؿ يتطرق

ـــل الؿؼاصـــد الرئقســـة لؾعؿـــؾ الخقـــريويختؾـــػ بحثــــا طــــف يف  : كقكـــف يجؾِّ

كؿؼصــــد الحريــــة، ومؽافحــــة مشــــؽؾة الػؼــــر، وتحؼقــــؼ الســــؾؿ آجتؿــــاطل 

ــقر  ـــ مـظ ــا م ــاش، وتحؾقؾف ــع الؿع ــتفا يف ضــقء القاق ــالؿل، ودراس والســالم الع

 كصقص القحَققـ.

ــــتطاع الباحــــث  ــــل اس ــــابؼة الت ــــات السَّ راس ــــؿِّ الدِّ ــــتعراض ٕه ــــد اس وبع

 الحصــــقل طؾقفــــا حــــقل مقضــــقع العؿــــؾ الخقــــري، ضفــــر لؾباحــــث أنَّ هــــذا

الؿقضــقع يػتؼــر إلــك مزيــٍد مـــ البحــث، وتحديــًدا يف ضــقء مؼاصــد الشــريعة 

ــدا بالباحــث لؾخــقض يف  ــا َح ــذا م ــا. وه ــا دققًؼ ًٓ طؾؿقًّ ــاو ــف تـ اإلســالمقة، وتـاول

 مقضقطات هذا البحث.

 

 خطة البحث:

 ُيؼسؿ البحث َوفؼ الؼسؿة الؿـطؼقة لألبحاث العؾؿقة إلك:

 هدافـــف، ومـفجـــف، والدراســـات : وتتضـــؿـ إشـــؽالقَّة البحـــث، وأمؼدمـــة

 السابؼة، وخطة البحث.

  ـــــاب ـــــري وتلصـــــقؾف يف الؽت ـــــؾ الخق ـــــقم العؿ الؿبحـــــث إول: مػف

 والسـة.

 الؿطؾب إول: مػفقم العؿؾ الخقري. -

 الؿطؾب الثاين: تلصقؾ العؿؾ الخقري يف الؽتاب والسـة. -

  ــقي ــا الحق ــري ودوره ــؾ الخق ــرطقة لؾعؿ ــاين: الؿؼاصــد الش الؿبحــث الث

 واقعـا الؿعاصر.يف 
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 الؿطؾب إول: مؼصد الحرية. -

 الؿطؾب الثاين: مؼصد مؽافحة مشؽؾة الػؼر. -

ـــــؼ الســـــؾؿ آجتؿـــــاطل والســـــالم  - ـــــث: مؼصـــــد تحؼق ـــــب الثال الؿطؾ

 العالؿل.

 الؿطؾب الرابع: مؼصد الؿحافظة طؾك الؽؾقات الخؿس. -

 .)خاتؿة )الـتائج والتقصقات 

 الؿصادر والؿراجع 

 

ــــق أ ــــف واهلَل أدط ــــا حســـــًا: وأن يجعؾ ــــف كباًت ــــقٍل حســـــ، ويـبت ــــف بؼب ن يتؼبؾ

 لقجفف الؽريؿ خالًصا وأن يـػع بف: إكف طؾك كؾ شلء قدير.

 

 الباحث



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  485  

ّ يف انكزبة ٔانضُخ، دراصخ يٕضٕع انؼًم اخلريي 
 
 يٍ حٍش رأطٍه

 

 

 ادلجحش األٔل

 يفٕٓو انؼًم اخلريي ٔرأطٍهّ يف انكزبة ٔانضُخ
 

ث طــــ مػفـــقم العؿـــؾ الخقـــري يف اصـــطالح  يـــروم هـــذا الؿبحـــث التحـــدُّ

قؾ العؿـــؾ الخقـــري يف ضـــقء الؽتـــاب والســــة، طؾؿـــاء الؿســـؾؿقـ، ثـــؿ تلصـــ

 وذلؽ يف الؿطؾبقـ أتققـ:

 

 ادلطهت األٔل: يفٕٓو انؼًم اخلريي
مقـ ــــدِّ ــــتفض طؾؿــــاء اإلســــالم الؿتؼ ــــؿ يـ ــــب اصــــالع الباحــــث -ل  -َحَس

ــــ  ـــة الؿصـــطؾح م ـــك حداَث ـــؽ راجـــٌع إل ـــا: وذل ًب ـــري مركَّ ـــػ العؿـــؾ الخق بتعري

ــاء هــمٓء العؾؿــاء بتعريــػ كــؾ ــٍة، واكتػ ــا  كاحق ــف معروًف ــدٍة، وكقك ــك ِح مػــردٍة طؾ

 طـدهؿ يف البقئة العؾؿقة وآجتؿاطقة.

ـــؾ الخقـــري:  ـــػ العؿ ـــريـ يف تعري ـــاحثقـ الؿعاص ـــقم الب ـــت فف ـــد تبايـ وق

 كزجل أهؿفا فقؿا يلتل:

فــــف الؼرضــــاوي بلكــــف:   - مــــف »طرَّ الـػــــع الؿــــادي أو الؿعـــــقي الــــذي يؼدِّ

ــابالً ما ــف مؼ ـــ دون أن يلخــذ طؾق ــره، م ــؽ اإلكســان لغق ــؾ ذل ــممـ يػع ــا... والؿ دًي

ــة،  ــاة صقب ــاة مـــ بركــة وحق ــف يف الحق ــأخرة... فضــالً طؿــا يـال ٕغــراض تتعؾــؼ ب
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ــف (1)«وســؽقـٍة كػســقةٍ  ــادة مال ــف زي ــائؿ ب ــؼ لؾؼ ــري يحؼ ــنن العؿــؾ الخق ــذلؽ، ف . ك

 يف الدكقا.

أطؿــال الــرب وصـــائع الؿعــروف التــل يجــقد »يؼصــد بالعؿــؾ الخقــري:   -

ا مـــــ الػــــرد، ومــــروًرا بالجؿاطــــة، واكتفــــاًء إلــــك بــــف الؿجتؿــــع الؿــــدين، بــــدءً 

ــــال  ــــقارد، وإدارة الؿ ــــب الؿ ــــك جؾ ــــؾ طؾ ــــذا العؿ الؿمسســــة. وٓ يؼتصــــر ه

وصـــرفف يف القجـــقه الؿشـــروطة. وإكؿـــا يتعـــّدى ذلـــؽ إلـــك التخطـــقط لســـبؾ 

 .(2)«اإلكؿاء والتطقير بؿا يتاح مـ برامج ثؼافقة ودطقية وإطالمقة

ـــف:  - ـــف أك ـــ»ومــــ تعريػات ـــؼ طؿـــؾ يشـــرتك فق ـــاس: لتحؼق ف جؿاطـــة مــــ الـ

مصـــــؾحة طامـــــة، وأغـــــراض إكســـــاكقة، أو ديـقـــــة، أو طؾؿقـــــة، أو صــــــاطقة، أو 

اقتصــــادية، بقســــقؾة جؿــــع التربطــــات وصــــرففا يف أوجــــف إطؿــــال الخقريــــة، 

ـــايف، أو إغـــاثل . والؿالحـــظ أن هـــذا الحـــدَّ (3)«بؼصـــد كشـــاط اجتؿـــاطل، أو ثؼ

ــري( ــؾ الخق ف )العؿ ــرَّ ــراد الؿع ــا ٕف ــقس جامًع ــؼ: ل ــؿ الؿـط ــار طؾ ــب معق ، َحَس

ذلـــؽ أن التعريـــػ حَؽـــر العؿـــؾ الخقـــري طؾـــك الجؿاطـــة، بقـــد أن الػـــرد أيًضـــا 

 يـفض بالعؿؾ الخقري.

ومـــــ التعريػــــات الجقــــدة يف هــــذا الســــقاق أن العؿــــؾ الخقــــري طبــــارة  -

ــــة: »طـــــ:  ــــة والتـؿق ــــة كشــــاصات لؾؿســــاطدة والـجــــدة والتضــــامـ والحؿاي أي

ــــراد، خاصــــ ــــات بشــــرية أو أف ــــقارث لجؿاط ـــــ ضــــحايا الؽ ة الؿستضــــعػة م

ــالؿ  ــتثـائقة والؿظ ــؾ بشــري وإوضــاع آس ـــ فع ــة ط ــب الـاجؿ ــة والـقائ الطبقعق

التــــل تحــــرم إفــــراد والجؿاطــــات مـــــ الحؼــــقق اإلكســــاكقة إساســــقة فقؿــــا 

 .«يضؿـ الؽرامة اإلكساكقة وسالمة الـػس والجسد

                                                 
عؿؾ الخقري يف ضقء الـصقص والؿؼاصد الشرطقة، يقسػ الؼرضاوي، أصقل ال (1)

 .21ص

 .7ققاطد القسائؾ وأثرها يف تـؿقة العؿؾ الخقري، قطب الريسقين، ص (2)

 .212العؿؾ الخقري: دراسة تلصقؾقة تاريخقة، محؿد صالح جقاد مفدي، ص (3)
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قفر ويؼصـــد بـــالتطقطل: الرغبـــة يف طؿـــؾ شـــلء مــــ أجـــؾ أخـــر وبتـــ 

 العـاصر التالقة:

ـــة  -1 ـــقاكقـ وأكظؿ ـــة أو ق ـــقاكقـ الدولق ـــة والؼ ـــا لألكظؿ أن ٓ يؽـــقن مخالًػ

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

 أن ٓ يؽقن مخالً بإمـ والسالم الدولققـ. -2

 أن يؼدم خدمات إكساكقة أو تـؿقية أو بقئقة.  -3

 .(1)أن ٓ يفدف لؾربح -4

 عريػ الؿختار:الت

ــف: أي جفــد أو  ــري بلك ف العؿــؾ الخق ــنن الباحــث يعــرِّ ــا ســبؼ، ف ويف ضــقء م

ــــ  ـــادِّي، م ـــؾ م ـــة، دون مؼاب ـــرد، أو الجؿاط ـــف الػ م ـــٍؾ صـــالٍح، يؼدِّ ـــٍت أو طؿ وق

أجــــؾ إكؼــــاذ الؿـؽــــقبقـ، وإغاثــــة الؿؾفــــقفقـ، وإغـــــاء الػؼــــراء والؿســــاكقـ: 

م   الؿجتؿع.ٕجؾ إسعاد اإلكسان يف الدكقا وأخرة، وتؼدُّ

 

 

 

 

                                                 
الجؿاطات يف العؿؾ بحؼقق ومسمولقات إفراد و مشروع اإلطالن العالؿل الؿتعؾؼ (1)

م، متاح طؾك الؿققع 1/5/2118، شقهد يف 11/1/2113، باريس، الخقري واإلكساين

  اإللؽرتوين أيت:
https://saaid.net/Anshatah/dole/35.htm    

https://saaid.net/Anshatah/dole/35.htm
https://saaid.net/Anshatah/dole/35.htm
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 ادلطهت انضبًَ 
 رأطٍم انؼًم اخلريي يف انكزبة ٔانضُخ

 

تضـــافرت أيـــات الؼرآكّقـــة، وإحاديـــث الـبقّيـــة، طؾـــك الـــدطقٍة الصـــريحٍة 

إلــك فعــؾ الخقــرات، ومؿارســة أطؿــال الصــالحات، والحــثِّ طؾــك ذلــؽ حًثــا 

ه مــــ بؾقًغـــا، فلوجـــب اإلســـالم العؿـــؾ الخقـــري تـــارًة، واســـتحّبف أخـــرى ، وطـــدَّ

ــة، ووجــف  ــث الـبقي ــة، وإحادي ــات الؼرآكق ــرز أي الؿؼاصــد الرئقســة. وكزجــل أب

 آستدٓل هبا، يف الػرطقـ أتققـ:

 الفرع األٔه: الرتغٗب يف العىن اخلريٙ ٔالرتِٗب وَ ترنْ:

يعــدُّ العؿــؾ الخقــري مؼِصــًدا أصــقالً مـــ مؼاصــد اإلســالم، وركـًــا طريًؼــا 

مــرًة  181عؿــران: مـــ أجــؾ ذلــؽ، وردت كؾؿــة )الخقــر(يف بـــاء الحضــارة وال

ـــؾ  ـــك العؿ ـــاس طؾ ـــا لؾـ ـــة: تحريًض ـــريؿ، ضـــؿـ ســـقاقاٍت مختؾػ ـــرآن الؽ يف الؼ

 الخقري، يف شتك حؼقل الحقاة.

گ ڳ ژ فؿـ أيات أمرة بالعؿؾ الخقري مطؾًؼا ققل اهلل تعالك: 

 ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 [.77]الحج: 

بػعؾ الخقرات، وأباكت أن العؿؾ الخقري مـ مقصِـ الدلقؾ: أن أية أمرت 

أسباب الػالح يف الدكقا وأخرة. كذلؽ، تقمكء أية إلك أن الؿؼِصد العام مـ 

ه( 875العؿؾ الخقري فعؾ الخقر وتـشقطف وطقلؿتف وشؿقلف. يؼقل الثعالبل )ت

رأفة وهذه أية الؽريؿة طامة يف أكقاع الخقرات، ومـ أطظؿفا: ال»يف كالٍم كاصٍع: 

o  p 
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ّ يف انكزبة ٔانضُخ، دراصخ يٕضٕع انؼًم اخلريي 
 
 يٍ حٍش رأطٍه

 .(1)«والشػؼة طؾك خؾؼ اهلل، ومقاساة الػؼراء وأهؾ الحاجة

كذلؽ، دطا الؼرآن الؽريؿ إلك الؿسارطة إلك العؿؾ الخقري يف جؿقع 

الظروف وإحقال، وأن اهلل تعالك يحبُّ الؼائؿ بالعؿؾ الخقري فقؼقل: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ

ٹ  ٹڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 [.134 – 133]آل طؿران:  ژڤ ڤ 

ومـ كاحقٍة أخرى، فؼد أوجب اإلسالم طؾك أفراد الؿجتؿع التعاون طؾك 

ەئ وئ ژ العؿؾ الخقري، والؿساهؿة يف أدائف وتطقيره وتـؿقتف، فؼال تعالك: 

 [.2]الؿائدة:  ژ ۇئوئ ۇئ

كذلؽ جّؾك الؼرآن الؽريؿ أنَّ العؿؾ الخقري مـ ســ إكبقاء، ويـبثؼ مـ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژ ك: الػطرة السؾقؿة، فؼال تعال

  [.73]إكبقاء:  ژ ٺ ٺ ٺ ڀپ پ ڀ ڀ ڀ

وقد كشػ كتاب الرحؿـ أن الؿسارطة إلك العؿؾ الخقري طامٌؾ فّعال يف 

قبقل الدطاء، وكقؾ الذرية الطقبة، وإصالح ممسسة إسرة التل يتؽقن مـفا 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ الؿجتؿع اإلكساين. قال تعالك: 

 وئ ۇئ وئې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ېې

 [.91]إكبقاء: ژۇئ 

أِضػ إلك ما سبؼ، أنَّ اهلل تعالك َصؿلن الؼائؿ بالعؿؾ الخقري طؾك أنَّ طؿؾف 

قف حسب مشقئتف.  لـ يذهب ُسدًى وطبًثا، بؾ سقخؾِػف اهلل تعالك ويضاِطػف ويـؿِّ

ی ی ی  ىئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئژ فؼال سبحاكف: 

                                                 
 .83، ص3الجقاهر الحسان يف تػسقر الؼرآن، الثعالبل، ج (1)
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 [.39]سبل:  ژىئ يئ جب  مئی جئ حئ

ــذا الســقاق، يؼــ مــا مـــ يــقم يصــبح العبــاد فقــف إٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصقل الرســقل ويف ه

ـــا. ويؼـــقل أخـــر:  ـــا خؾًػ مؾؽـــان يــــزٓن، فقؼـــقل: أحـــدهؿا الؾفـــؿ أطـــِط مـػًؼ

ـــــا ه( أن مغـــــزى 676. ويجّؾـــــل الــــــقوي )ت(1)«الؾفـــــؿ أطـــــِط مؿســـــًؽا تؾًػ

ـــال »الحـــديث:  ـــك العق ـــاق يف الطاطـــات، ومؽـــارم إخـــالق، وطؾ هـــذا يف اإلكػ

ــــؿك ســــرًفا. والضــــقػان والصــــدقات وكحــــق  ــــث ٓ ُيــــذم وٓ يس ــــؽ، بحق ذل

 .(2)«واإلمساك الؿذمقم هق اإلمساك طـ هذا

أهؿقــــة العؿــــؾ الخقــــري يف الرؤيــــة اإلســــالمقَّة،  ملسو هيلع هللا ىلصوقــــد أبــــان الرســــقل 

د مشـــاربف بؼقلـــف:  ـــك تــــقع أبقابـــف، وتعـــدُّ أحـــب الــــاس »وأوضـــح أكقاطـــف، وجؾَّ

ــ ــرور تدِخؾ ــك اهلل س ــال إل ــب إطؿ ــاس. وأح ــؿ لؾـ ــك اهلل أكػعف ــؾؿ، إل ــك مس ف طؾ

أو تؽِشــػ طـــف كربــة، أو تؼضــل طـــف ديـًــا، أو تطــرد طـــف جقًطــا. وٕن أمشــل 

ـــجد ـــذا الؿس ـــػ يف ه ــــ أن أطتؽ ـــلَّ م ـــب إل ـــة أح ـــل يف حاج ـــع أخ ل ـــل - م يعـ

 .(3)«شفًرا -مسجد الؿديـة

ــك  ــاد إل د اإلرش ــرَّ ــدَّ اإلســالم مج ــد ط ــف، فؼ ــذا، ووضــح وجف ــتبان ه وإذا اس

ـــر يف ا ـــؾ الخق ـــري كػاط ـــؾ الخق ـــري، العؿ ـــؾ الخق ـــدائرة العؿ ـــعًة ل ـــر: تقس ٕج

مــــ دلَّ »ملسو هيلع هللا ىلص: وحًثـــا طؾـــك الؿســـاهؿة فقـــف، كـــٌؾ َحَســـب صاقتـــف ووســـعف. فؼـــال 

                                                 
باب: أجر الؿرأة إذا تصدقت أو أصعؿت مـ أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب الزكاة،  (1)

 (.1442، رقؿ)114، ص2بقت زوجفا غقر مػسدة، ج

 .95، ص7صحقح مسؾؿ بشرح الـقوي، ج (2)

رواه »(. قال الفقثؿل: 6126، رقؿ )139، ص6الطرباين يف الؿعجؿ إوسط، جأخرجف  (3)

مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد، «. ثة، وفقف ُسؽقـ بـ سراج، وهق ضعقػالطرباين يف الثال

 .121، ص8ج
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ّ يف انكزبة ٔانضُخ، دراصخ يٕضٕع انؼًم اخلريي 
 
 يٍ حٍش رأطٍه

 .(1)«طؾك خقر، فؾف مثؾ أجر فاطؾف

ومــــ جفـــٍة أخـــرى، فؼـــد ذمَّ الؼـــرآن الؽـــريؿ مـــاكع العؿـــؾ الخقـــري، وطـــّده 

[. 25]ق:  ژہ ہ ھ ھ ژ صــــــــــػًة ذمقؿــــــــــًة وقبقحــــــــــًة، فؼــــــــــال: 

 تعــــالك قــــد اســــتخدم صــــقغة الؿبالغــــة )مـَّــــاع( طؾــــك وزن والؿالحــــظ، أن اهلل

ــة تــدلُّ طؾــك الؽثــرة. أي:  ــؿ البالغــة أن صــقغ الؿبالغ ر يف طؾ ــال(، وقــد تؼــرَّ )فعَّ

 كثقر الؿـع لؾعؿؾ الخقري، فال يػعؾف بـػسف، وٓ يدع أخريـ يؼقمقن بف.

ــك العؿــؾ  ــؽ الــذيـ ٓ يحضــقن طؾ ــك أولئ ــرآن الؽــريؿ طؾ ـــَّع الؼ ــذلؽ ش ك

ھھ ھ ھ ژ قــــري، ومـــــف إكــــرام القتــــقؿ، وإصعــــام الؿســــؽقـ، قــــال تعــــالك: الخ

 – 17]الػجــــــــــــــــــــــــــر:  ژے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

ـــري، وأن 18 ـــؾ الخق ــــ العؿ ـــاس ط ــــ صـــدِّ الـ ران م ـــان تحـــذِّ ـــان أيت [. وهات

 هاتف الصػة ٓ تتـاغؿ مع الؿسؾؿ الصادق.

ومـــا ســـبؼ مــــ التلصـــقؾ الشـــرطل لؾعؿـــؾ الخقـــري يف اإلســـالم قؾقـــؾ مــــ 

ــر ، وُصــبابة مـــ غــدير: ذلــؽ أن يف حقــاض اإلســالم، وحؾبــة الشــريعة أدلــة كثق

ـــخ ٕصـــالة وطراقـــة العؿـــؾ الخقـــري، يف الرؤيـــة  أكثـــر، وبـــراهقـ أزيـــد، ترسِّ

 اإلسالمقة. 

 

ُّع ٔتعدُّد أبٕاب العىن اخلريٙ  الفرع الجاٌ٘: تٍ

د  ع أبقابــــف، وكثــــرة مســــالؽف، وتعــــدُّ ــــؾ لؾعؿــــؾ الخقــــري، تـــــقُّ مؿــــا يمصِّ

ــــاربف ــــة، مش ــــات الؼرآكق ــــك أي ــــًة إل ــــرًة ثاقب ــــالمل. وإن كظ ــــقٍر إس ـــــ مـظ ، م

ــزات  ـــ مؿق ــؽ أن م ــرة: ذل ــؽ الؽث ــقع، وتؾ ــذا التـ ــل ه ــة، تجؾِّ ــث الـبقي وإحادي

                                                 
أخرجف مسؾؿ يف صحقحف، كتاب اإلمارة، باب: فضؾ إطاكة الغازي يف سبقؾ اهلل بؿركقب  (1)

 (.5117، رقؿ )41، ص6وغقره، ج
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 العؿؾ الخقري يف الرؤية اإلسالمقة هق الشؿقل والتـقع. 

ـــري،    ـــقاب العؿـــؾ الخق ــــ أب د م ع اإلســـالم وتعـــدَّ ـــقَّ ـــد ك ـــا، فؼ ومــــ هـ

ـــل اإلســـالم ــــ كب ـــلن: ملسو هيلع هللا ىلص محؿـــد  وأطؾ ـــروف صـــدقة»ب . ويشـــؿؾ (1)«كـــؾ مع

ــــادة اهلل تعــــالك وصاطتــــف وآقــــرتاب مـــــف، الؿعــــروف كــــؾ  مــــا ُطؾــــؿ مـــــ طب

ــــ  ـــرع م ـــف الشَّ ـــا دطـــا إلق ـــع م ـــذلؽ جؿق ـــك اإلكســـان، وتشـــؿؾ ك واإلحســـاِن إل

إمـــقر الحســــة، وهنـــك طــــف مــــ إمـــقر الســـقئة، والؿعـــروُف: مـــا ُطـــرف بـــقـ 

بنكؽــــاره. وكؼــــقُض جؿقــــِع مــــا ســــبؼ هــــق  الـــــاس بحقــــث إذا رأوه ٓ يؼقمــــقن

 .(3)، وإكؿا سؿل معروًفا: لسؽقن الـَّػس إلقف(2)الؿـؽرُ 

ــب اإلســالم يف الصــدقة الجاريــة )إحبــاس وإوقــاف( التــل  كــذلؽ، رغَّ

ــل صــدقة  ــف، فف ــد مؿات ــاة الؿتصــدق وبع ــا، يف حق ــدوم غالَّهت ــا، وت تســتؿرُّ خقراهت

إذا مــــات اإلكســــان »بؼقلــــف: ملسو هيلع هللا ىلص  ٓ تـؼطــــع مـافعفــــا، وقــــد جالَّهــــا رســــقل اهلل

اكؼطــع طؿؾــف إٓ مـــ ثــالٍث: صــدقٍة جاريــٍة، وطؾــؿ يـتػــع بــف، وولــد صــالح يــدطق 

 .(4)«لف

وقـــد ربـــط اإلســـالم العؿـــؾ الخقـــري بالؽػـــارات: إذ أوجـــب يف طديـــٍد مــــ 

الؽػــــارات إكػــــاق الؿــــال، وإصعامــــف، وإطتــــاق العبقــــد، مثــــؾ: كػــــارة القؿــــقـ 

 قر ذلؽ.الؿـعؼد، وكػارة الظفار، وغ

ــق:  ــػ، وه ــر يف اإلســالم، القق ــقاب الخق ـــ أب ــقـ »وم ـــ حــبس الع ــارة ط طب

                                                 
، رقؿ 11، ص8أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب إدب، باب: كؾ معروف صدقة، ج (1)

(6121.) 

 .241، ص9، جابـ مـظقر لسان العرب، (2)

 .281، ص4معجؿ مؼايقس الؾغة، ابـ فارس، ج (3)

(. 1376، رقؿ )652، ص3أخرجف الرتمذي يف ســف، أبقاب إحؽام، باب يف الققػ، ج (4)

 «.هذا حديث حسـ صحقح»وقال الرتمذي: 
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ّ يف انكزبة ٔانضُخ، دراصخ يٕضٕع انؼًم اخلريي 
 
 يٍ حٍش رأطٍه

ـــك الػؼـــراء مـــع بؼـــاء العـــقـ ـــافع طؾ ـــػ والتصـــدق بالؿـ ـــك مؾـــؽ القاق . (1)«طؾ

ــد لعبــت دوًرا  ــالمقة ق ــة الحضــارة اإلس ــػ يف مِظؾَّ ــة القق س ــننَّ ممسَّ ــا، ف ـــ هـ وم

ــًدا وكشــقًطا يف العطــاء والتؽافــؾ آجتؿــاطل، وفؾســػ ة الققــػ تؼــقم طؾــك متققِّ

إيجــاد مــقارد مالقــة ثابتــة: مـــ أجــؾ إســعاف ضــرورات وحاجــات الؿجتؿــع، 

ــــ الـاحقـــة الديـقـــة وآقتصـــادية والصـــحقة وإمـقـــة والرتبقيـــة والتعؾقؿقـــة  م

والغذائقــــة، وتؿتــــقـ العالقــــات آجتؿاطقــــة بــــقـ أفــــراد الؿجتؿــــع. ومـــــ 

ســائؾ الضــرورية لجعــؾ الؿؼاصــد الرئقســة لؾؿـظقمــة الققػقــة أيًضــا تجفقــز الق

إمـــة ققيـــة قـــادرة طؾـــك الـــذبِّ طــــ كقاهنـــا وديـفـــا، وتحؼقـــؼ مؼصـــد الســـؽـ 

ٕفــراد الؿجتؿــع، وإمـــ الغــذائل لؾؿجتؿــع الؿســؾؿ، ومؼصــد كشــر الـــدطقة 

 اإلسالمقة وغقر ذلؽ.

ــة يف العــالج الـػســل  ــة ومحؽؿ ال ــاٌر فعَّ ــا آث ــل لف ــاك الصــدقة الـػســقة الت وهـ

أبــًدا طــــ الصــدقات إخـــرى، ٓســقؿا يف طصـــركا الـــذي والســؾقكل، وٓ تِؼـــؾُّ 

ــــف إمــــراض الؼؾبقــــة والـػســــقة، فالعؿــــؾ الخقــــري ضــــؿـ هــــذا  تؽــــاثرت فق

ــــ  ـــتخّؾص م ـــاهؿ يف ال ـــذات، ويس ـــقر حـــقل ال ــــ التؿح ـــػ م الؿضـــؿار، يخػِّ

ــقة. قــال  ــاب وآضــطرابات الـػس ــؼ وآكتئ ــؿؽ يف وجــف أخقــؽ »ملسو هيلع هللا ىلص: الؼؾ تبسُّ

ــالؿعروف وكف ــؽ طـــ الؿـؽــر صــدقة. وإرشــادك الرجــؾ لــؽ صــدقة. وأمــرك ب ق

يف أرض الضـــالل لـــؽ صـــدقة. وبصـــرك لؾرجـــؾ الـــرديء البصـــر لـــؽ صـــدقة. 

ــؽ مـــ  ــؽ صــدقة. وإفراغ ــؼ ل ــؿ طـــ الطري ــقكة والعظ ــر والش ــؽ الحج وإماصت

 .(2)«دلقك يف دلق أخقؽ لؽ صدقة

آطتــــاء بالعؿـــؾ الخقـــري يف حؼـــؾ البقئـــة  -أيًضـــا -ومــــ روائـــع اإلســـالم

                                                 
 .71ء، الؼقكقي، صأكقس الػؼفاء يف تعريػات إلػاظ الؿتداولة بقـ الػؼفا (1)

، 4أخرجف الرتمذي يف ســف، أبقاب الرب والصؾة، باب: ما جاء يف صـائع الؿعروف، ج (2)

 ."هذا حديث حسـ غريب"( وقال الرتمذي: 1956، رقؿ )339ص
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ـــ ى م ــدَّ ــا يتب ــف  كؿ ــؼ »ملسو هيلع هللا ىلص: ققل ـــ الطري ــؿ ط ــقكة والعظ ــر والش ــؽ الحج وإماصت

 . (1)«لؽ صدقة

وغقــر ذلــؽ مـــ أيــات الؼرآكقــة، وإحاديــث الـبقيــة الدالــة طؾــك طظــقؿ 

ــٍة طـــ  ــٍة وصــحقٍة كائق ــٍة كظقػ ــك بقئ ــل: قصــد الحصــقل طؾ ــب البقئ ــاء بالجاك آطتـ

ــا الؿع ــة، ومــا أكثرهــا يف واقعـ ــراثقؿ الضــارة، وإســؼام الػتاك اصــر. وطؾــك الج

ـــة يف  ـــة البقئق ـــري يف الؿـظقم ـــادي لؾعؿـــؾ الخق ـــدور الري ـــؾ ال هـــذا، وجـــب تػعق

 العصر الحاضر: ٕجؾ تؼديؿ بقئٍة سؾقؿٍة لإلكسان. 

ــك  ــري، فلوصــؾفا إل ــؾ الخق ــقاب العؿ ــد اضــطؾع الؼرضــاوي بنحصــاء أب وق

ـــؾ طؾقفـــا يف الؽتـــاب والســــة ومؼاصـــد الشـــريعة اإلســـالمقة، 63) ( باًبـــا، ودلَّ

 رز تؾؽ إبقاب باقتضاٍب، وهل:كزجل أب

 -4كســــــقة العريــــــان.  -3ســــــؼاية العطشــــــان.    -2 إصعام الجائع. -1

د. ــــــاء الؿســــــؽقـ  -6رطايــــــة إرمؾــــــة.  -5  كػالة القتقؿ. -5 إيقاء الؿشرَّ إيت

ــف. ــك إصعام ــف والحــض طؾ ــة -7حؼ ــة.  رطاي ــقة. -8الطػقل ــة وإب ــة إمقم رطاي

ـــــرى  -11الجقـــــران. اإلحســـــان إلـــــك  -11إيتـــــاء ذي الؼربـــــك. -9  قِ

رطايــــة الؿعــــقققـ وذوي  -13رطايــــة الشــــقخقخة والؿســـــِّقـ. -12الضــــقػ. 

-15 إدخال السرور يف قؾب الؿحزوكقـ. -14آحتقاجات الخاصة. 

ــــا.  ــــالزٓزل وغقره ــــقفقـ والؿـؽــــقبقـ ب ــــة الؿؾف ــــامك. -16إغاث ــــزويج إي ت

 -19مؽافحــــة البطالــــة وتشــــغقؾ العاصــــؾ.  -18محــــق إمقــــة.   -17 

 اإلحســـــــــــــــــــــان إلـــــــــــــــــــــك البقئـــــــــــــــــــــة. -21 ر العؾؿ الـافع.كش

 .(2)اإلحسان إلك الحققان وغقر ذلؽ -21 

                                                 
 الؿصدر كػسف. (1)

أصقل العؿؾ الخقري يف ضقء الـصقص والؿؼاصد الشرطقة، يقسػ الؼرضاوي،  (2)

 .111-49ص
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ّ يف انكزبة ٔانضُخ، دراصخ يٕضٕع انؼًم اخلريي 
 
 يٍ حٍش رأطٍه

ولـــؿ يُػـــت ابــــ طاشـــقٍر اســـتجالء أن التؽثقـــر مــــ العؿـــؾ الخقـــري مؼصـــد 

ـــؼ  ـــري يحؼ ـــؾ الخق ـــؽ أن العؿ ـــا: ذل ـــت فقف ـــريعة رغب ـــة الش إســـالمل، وأن أدل

كثقــر مصــالح طامــة وخاصــة، وأن ُشــح الـػــقس قــد كــان حــائالً دون تحصــقؾ 

 .(1)مـ العؿؾ الخقري

ـُ بــــلن العؿــــؾ  الباحــــثوإذا اتضــــح هــــذا واســــتبان وجفــــف، فــــنن  يســــتقِؼ

ـــــات،  ـــــاة اإلكســـــان وطـــــالؿ الحققاك ـــــع مجـــــآت حق ـــــل جؿق ـــــري يغطِّ الخق

ـــافس يف  ـــف والتـ ـــام ب ـــة الؿســـؾؿقـ بالؼق ـــا، شـــرَط تقطق ـــة كؾَّف ـــَة الؽقكق والؿـظقم

 الفة يف إرض.مضامقره، وكتقجًة لذلؽ، يضحك اإلكسان قؿقـًا بالخ

 

 

 

                                                 
 .488شريعة اإلسالمقة، ابـ طاشقر، ص مؼاصد ال (1)
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 ادلجحش انضبًَ 
خ نهؼًم اخلريي 

َّ
 ادلمبطذ انشرػٍ

 ٔدٔرْب احلٍٕي يف ٔالؼُب ادلؼبطر

 

ــــرز الؿؼاصــــد الشــــرطقة لؾعؿــــؾ  ــــق هــــذا الؿبحــــث التحــــدث طـــــ أب يرك

ـــــؽ يف  ـــــت الحاضـــــر، وذل ـــــقي يف القق ـــــا الحق ـــــتجالء دوره ـــــري، واس الخق

 الؿطالب أتقة:

 

 ادلطهت األٔل: يمِظذ احلرٌخ
لؼد جاء اإلسالم مـ أجؾ تحرير اإلكسان مـ أغالل طبقديَّة العباد إلك طبادة 

ربِّ العباد، وتؼرير الحرية اإلكساكقة، وتثبقت كقان اإلكسان وترسقخ حؼققف 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ژوكرامتف، فؼال تعالك: 

 [.  71]اإلسراء:  ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ــاصبل )ت ــقخ الؿؼاصــد الش ـــ ش ــب ط ــؿ يِغ ــد 791ول ــذا الؿؼِص ــة ه ه( تجؾق

 : الؿؼصــــد الشــــرطل مـــــ وضــــع »الــــرئقس مـــــ مؼاصــــد اإلســــالم، فبــــقَّـ أنَّ

ــا  ــاًرا، كؿ ــًدا هلل اختق ــك يؽــقن طب ــة هــقاه، حت الشــريعة إخــراج الؿؽؾــػ طـــ داطق

o  p 
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ّ يف انكزبة ٔانضُخ، دراصخ يٕضٕع انؼًم اخلريي 
 
 يٍ حٍش رأطٍه

ـــــد هلل اضـــــطراًرا ـــــق طب ـــــع إحـــــقال، (1)«ه ـــــك اهلل يف جؿق . أي: الرجـــــقع إل

. ومـــ هـــا، (2)تعبــد هللوآكؼقــاد إلــك أحؽامــف طؾــك كــؾ حــال، وهــق معـــك ال

ــذي  ــك التؽــريؿ ال ــا لؿعـ ــة لإلكســان تحؼقًؼ ــة الشخصــقة والؽرام ــقفقر الحري ــدَّ ت ُط

ـــقس  ـــان ل ــــػس: ٕن اإلكس ـــظ ال ـــد حػ ـــقالً لؿؼِص ـــان تؽؿ ـــف اإلكس ـــتص اهلل ب اخ

 . (3)جسًدا مادًيا فحسب، بؾ كقان روحل معـقي كػسل أيًضا

ـــط اإلســـالم الع ـــد رب ـــة، فؼ ـــد مؼصـــد الحري ـــري ومــــ أجـــؾ تلكق ؿـــؾ الخق

ــؾ  ــل تعرقِ ــقد الت ــع الؼق ـــػس اإلكســاكقة مـــ جؿق ــر ال ــة: قصــد تحري بؿػفــقم الحري

حركتفـــا، وتصـــدُّ تزكقتفـــا، وطـــدَّ الحريـــة جـــزًءا ٓ يتجـــزأ مــــ العؿـــؾ الخقـــري. 

فالعؿــؾ الخقــري طـــدما يؽــقن ططــاء بــال مؼابــؾ مــادي هــق تحريــر لؾـــػس: إمــا »

ــام ــقد أث ـــ قق ــؽ، أو م ــرة وحــب التؿؾ ــد إث ـــ قق ـــ  م ــا، أو م واجــرتاح الخطاي

 . (4)«ققد الؽرب واستعالء الـػس طؾك أخريـ

ـــقار يف  ـــػة إك ـــػة القضـــعقة: إذ فالس ـــؽ يف الػؾس ـــقض ذل ـــل كؼ ـــا كؾػ إٓ أكـ

ــقم  ـــ مػف ــدثقا ط ــؿ يتح ــا ل ــام وغقرهؿ ــقبز، وبـث ــاس ه ــال تقم ــد الـفضــة أمث طف

ـــذة( و)الؿـ ـــك )الؾ ـــزوا طؾ ـــؿ رك ـــؽ أهن ـــام(: ذل ـــر الع ـــر(، أو ) الخق ـــة( )الخق ػع

ــذلؽ  ــرد. ك ــؾ شــلء بحاجــة الػ ــؾ ك ــاس قب ــؾ شــلء يجــب أن يؼ ــة، وأن ك الػردي

فـــنن مـطـــؼ العؿـــؾ الخقـــري بـــال مؼابـــؾ يصـــطدم مـــع الؿـظـــقر الرأســـؿالل 

ر أن (5)الحــــديث بشــــؽؾ طــــام ــــَد أن الـظــــام آقتصــــادي يف اإلســــالم قــــرَّ . بق

يف  العؿـــؾ الخقـــري تـــربع ٌوإحســـاٌن وإرفـــاٌق بالطبؼـــة الؿحتاجـــة والػئـــة الػؼقـــرة

                                                 
 .289، ص2الؿقافؼات يف أصقل الشريعة، ج (1)

 .291، ص2الؿصدر كػسف، ج (2)

 .143كحق تػعقؾ مؼاصد الشريعة، جؿال الديـ ططقة، ص (3)

 مجؾة حراء، العؿؾ الخقري: مػفقمف ومققعف مـ مؼاصد الشريعة، إبراهقؿ البققين غاكؿ، (4)

 https://hiragate.com .متاح طؾك الؿققع اإللؽرتوين أيت:  ،21/6/2118شقهد يف 

 الؿصدر كػسف. (5)
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ــالك  ــارك اهلل تع ــذلؽ، يب ــة، ك ــقم الؼقام ــف ي ــائؿ ب ــالك الؼ ــع، ويجــزي اهلل تع الؿجتؿ

ــري أداٌة  ــا ســبؼ، أن العؿــؾ الخق ــك م ــدكقا. أِضــػ إل ــاة ال ــف وأمالكــف يف الحق يف مال

ــة مثــؾ:  ــة الؿعـقي ــراض الؼؾبق ــتك إم ـــ ش ــاكقة م ـــػس اإلكس ــر ال ــٌة يف تحري ققيؿ

ـــالـػس و ـــذلؽ، داء الؽـــرب وآســـتعالء واإلطجـــاب ب ـــدكقا. ك الغـــرور وحـــبِّ ال

فـــنن العؿـــؾ الخقـــري مــــ وســـائؾ اكشـــراح الصـــدور، وهــــاءة العـــقش، وراحـــة 

الـــــػس، وكقــــؾ الســــعادة. ووجــــف ذلــــؽ: أن الؼــــائؿ بالعؿــــؾ الخقــــري يشــــعر 

ـــال،  ـــديس الؿ ــــ تؼ ـــف، والتحـــرر م ـــالك، واســـتجابة كدائ ـــر اهلل تع ـــف ٕوام بامتثال

 بؼات الضعقػة يف الؿجتؿع. واإلسفام يف إدخال السرور والبفجة طؾك الط

ـــت  ـــري يف القق ـــؾ الخق ـــب العؿ ـــل أن يؾع ـــا ســـؾػ، يـبغ ـــك م ـــا طؾ وتلسقًس

الحاضـــر دوًرا رائـــًدا يف استئصـــال شـــلفة آســـرتقاق وآســـتعباد بشـــتك أكقاطـــف 

ــة  ــد الحري ــؼ مؼِص ـــ أجــؾ تحؼق ــًدا م ــل والػؽــري والـػســل، ويســعك جاه العؼؾ

ــــدة ا ــــاء الؼاط ر الػؼف ــــرَّ ــــا، ق ـــــ هـ ــــة: لإلكســــان. وم ف »لػؼفق الشــــارع متشــــقِّ

ــة ــع(1)«لؾحري ــؽ بحجــة اســتؼراء وتتبُّ ــك  ، وذل ــت طؾ ــل دّل تصــرفات الشــريعة الت

أن مــــ أهـــؿ مؼاصـــدها إبطـــاَل العبقديـــة، وتعؿـــقَؿ الحريـــة، وكـــذلؽ مـــا يتعؾـــؼ 

بلصــــقل الـــــاس يف معتؼــــداهتؿ وأقــــقالفؿ وأطؿــــالفؿ، متصــــرفقـ يف أحــــقالفؿ 

 .(2)وجؾقـ وٓ خائػقـ أحداً  التل يخّقلفؿ الشرُع التصرف فقفا غقرَ 

 

 

 

                                                 
 . 391مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، ابـ طاشقر، ص (1)

 .396-395الؿصدر كػسف،  (2)
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 ادلطهت انضبًَ
 يمظذ يكبفحخ يشكهخ انفمر 

 

ُـّ مـفــــــا  يعــــــدُّ الػؼــــــر مشــــــؽؾًة اقتصــــــادية، ومعضــــــؾًة اجتؿاطقــــــًة، تــــــئ

ــــك أســــباٍب  ــــؽ، تعــــقد إل الؿجتؿعــــات، يف الؼــــديؿ والحــــديث، والعؾــــة يف ذل

ــــة، مـــــ أبرزهــــا: الظؾــــؿ، واكعــــدام العدالــــة آجتؿاطقــــة، وســــقء  تقزيــــع جؿَّ

ـــان الســـؿاوية، وإكظؿـــة القضـــعقة،  ـــؾُّ إدي ـــد جاهـــد ك ـــا، فؼ ــــ هـ ـــروة. م الث

ــؾ  ــر، والتؼؾق ــك مؽافحــة الػؼ ــع الػؾســػات، كــٌؾ حســب اتجاهــف، إل وســعت جؿق

ــمِت  ــؿ ت ــقد ل ــؽ الجف ــَد أن تؾ ــع، بق ــك الؿجتؿ ــرة طؾ ــف الخطق ــاره ومقَجبات ـــ آث م

ة: إذ خالطتفــــا أهــــقاء البشــــر، واختؾطتفــــا ال ؿـػعــــة الذاتقــــة، ثؿارهــــا الؿرجــــقَّ

 وتػضقؾ الؿصؾحة الخاصة.

ومؿــا ُيمســػ لــف، أن الػؼــر يعــدُّ مـــ أهــؿ التحــديات التــل تقاجــف العــالؿ 

مؾقــار إكســان تحــت خــط  1,3اإلســالمل: إذ طؾــك مســتقى العــالؿ يعــقش كحــق 

% مــــ الســـؽان تحـــت مســـتقى خـــط 37يعـــقش  ويف العـــالؿ اإلســـالمل .الػؼـــر

ــادل  ــا يع ــر، أي: م ــقـ شــخ 514الػؼ ــك فؼــراء مالي ــبتفؿ إل ــغ كس ــا، وتبؾ ص تؼريًب

 .(1)% 39العالؿ 

                                                 
، متاح 12/7/2118اإلسالمل: أرقام وممشرات، أسؿاء مؾؽاوي، شقهد يف  العالؿحالة  (1)

 طؾك الؿققع اإللؽرتوين أيت:

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c73b7204-f2e5-4083-9476-

9908b7e5bf64  

o  p 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c73b7204-f2e5-4083-9476-9908b7e5bf64
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c73b7204-f2e5-4083-9476-9908b7e5bf64
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ــر،  ــك مشــؽؾة الػؼ ــؾ الؼضــاء طؾ ـــ أج ــا م ــعًقا دؤوًب ــعك س إٓ أن اإلســالم س

ـــؽ  ـــدَّ ذل ـــاة، وط ـــب الحق ـــع حالئ ـــف الجســـقؿة، يف جؿق ــــ تداطقات ـــػ م والتخػق

ـــتك: قصـــد  ـــالؽ ش ـــالم مس ـــؾؽ اإلس ـــد س ـــة، فؼ ــــ مؼاصـــده الؿـقػ مؼصـــًدا م

 يـجؾل ذلؽ يف الـؼاط أتقة:القصقل إلك هذا الؿبتغك، 

بـعؿــة الغــــك بعــد الػؼـــر، ملسو هيلع هللا ىلص امتـــان اهلل تعــالك طؾـــك رســقلف محؿـــد  أوًٓ:

ـــالك:  ـــال تع ـــالمل، ق ـــر مؼصـــد إس ـــؽؾة الػؼ ـــك مش ـــك أن الؼضـــاء طؾ ـــارٌة طؾ أم

ـــــــقل [.8]الضـــــــحك:  ژگ گ گژ ـــــــا الرس ـــــــذلؽ، طؾؿـ أن ملسو هيلع هللا ىلص ك

ـــالك هبـــذا ـــدطق اهلل تع ـــر، وأن ك ــــ مشـــؽؾة الػؼ ـــالك م ـــاهلل تع ـــدطاء:  كســـتعقذ ب ال

ــر» ــر والػؼ ـــ الؽػ ــؽ م ــقذ ب ــؿ إين أط ــد ملسو هيلع هللا ىلص . والؿالحــظ، أن الرســقل (1)«الؾف ق

ــارٌز  ــف طامــٌؾ ب ــٍة، إلــك خطــقرة الػؼــر، وأك ــقـ الؽػــر والػؼــر، يف إشــارٍة جؾق جؿــع ب

 لؾقققع يف الؽػر، وجؿقع الؿػاسد والؿفالؽ والجرائؿ.

لـــذا ورد: يعـــدُّ الػؼـــر خطـــًرا أكقـــًدا طؾـــك طؼقـــدة اإلكســـان وأخالقـــف: ثاكقـــا: 

. كــذلؽ، قــد يػضــل الػؼــر إلــك إخــالق الســقئة (2)«كــاد الػؼــر أن يؽــقن كػــًرا»

ــــا بالصــــرب، ومحتســــًبا لألجــــر،  ــــر متحؾًق مثــــؾ الػــــقاحش، إذا لــــؿ يؽـــــ الػؼق

 وراضًقا بؿا قسؿف اهلل تعالك لف. 

ـــا: ـــؾ ثالًث ـــك العؿ ـــاج يف آقتصـــاد -الحـــث طؾ ـــائؾ اإلكت ـــق أحـــد وس  -وه

ٹ ٹ ژ ب الــــرزق والؿــــال، قــــال تعــــالك: والرتغقــــب يف الســــعل يف صؾــــ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ـــط »ملسو هيلع هللا ىلص: ويؼـــقل الرســـقل  [.11]الجؿعـــة:  ژڃ  ـــا ق مـــا أكـــؾ أحـــد صعاًم

                                                 
(. وقال الحاكؿ: 99، رقؿ )91، ص1الحاكؿ يف الؿستدرك، كتاب اإليؿان، ج أخرجف (1)

طؾك »، وقال الذهبل يف التؾخقص: «هذا حديث صحقح طؾك شرط مسؾؿ ولؿ يخرجاه»

 «.شرط مسؾؿ

 .9ص«. تخريج أحاديث مشؽؾة الػؼر وكقػ طالجفا اإلسالم»ضعػف إلباين يف كتابف:  (2)
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ــده ــًرا مـــ أن يلكــؾ مـــ طؿــؾ ي ز اإلســالم لؾػــرد (1)«خق . وطؾــك هــذا، فؾــؿ يجــقِّ

أو الدولـــة أن تؿســـل طالـــًة طؾـــك أخـــريـ، بـــؾ رغـــبفؿ يف آســـتثؿار والعؿـــؾ 

 العؿران.والبـاء و

إن تطبقـــؼ زكـــاة الؿـــال، والصـــدقات، والعؿـــؾ الخقـــري، وكظـــام رابًعـــا: 

ــا  ــر كؿ ــك مشــؽؾة الػؼ ــة لؾؼضــاء طؾ ـــ العالجــات الرئقس ــاطل م ــؾ آجتؿ التؽاف

ـــاء الؿســـؾؿقـ يف أمـــقالفؿ بؼـــدر »ملسو هيلع هللا ىلص: يؼـــقل الرســـقل  إن اهلل فـــرض طؾـــك أغـق

يضـــقع  الـــذي يســـع فؼـــراءهؿ. ولــــ تجفـــد الػؼـــراء إذا جـــاطقا وطـــروا إٓ بؿـــا

ـــؿ  ـــاًبا شـــديًدا ث ـــة حس ـــقم الؼقام ـــز وجـــؾ يحاســـبفؿ ي ـــاؤهؿ. أٓ وإن اهلل ط أغـق

ــــا ــــد كؼــــؾ الجــــقيـل )ت(2)«يعــــذبفؿ طــــذاًبا ألقًؿ ه( طـــــ الشــــافعل 478. وق

ـــاتِع: 214)ت ـــال بلســـؾقبف الؿ ـــف ق ـــق ســـدُّ »ه( أك ـــا ه ـــاة إكؿ ــــ الزك الؿؼصـــقد م

ـــان إلـــك الػؼـــراء،  ـــالت ودفـــع الجقطـــات، وردُّ الػاقـــات واإلحس وإغاثـــة الخ

ـــك (3)«الؿؾفـــقفقـ، وإحقـــاء الَؿفـــج، وتـــدارك الُحشاشـــة والجثـــث . وقـــد جؾَّ

الشــــافعل هـــــا فؾســــػة تشــــريع الزكــــاة وأســــرارها وأثرهــــا العؿقــــؼ يف طــــالج 

 مشؽؾة الػؼر يف الؿجتؿع.

ــقؿ )ت ـــ الؼ ــٌة ٓب ــة كؾؿ ــل أن: 751وثؿ ــذا الســقاق، وه ــف يف ه ه( ُيستضــاء ب

قـــر، وٓ تـــتؿ مصـــالحفؿ إٓ بســـدِّ َخّؾـــة اهلل ســـبحاكف قســـؿ خؾؼـــف إلـــك غــــل وفؼ»

ــــة  ــــف خّؾ ــــا يســــد ب ــــاء م ــــقال إغـق ــــر، فلوجــــب ســــبحاكف يف فضــــقل أم الػؼق

                                                 
، 57، ص3أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب البققع، باب: كسب الرجؾ وطؿؾف بقده، ج (1)

 (.2172رقؿ )

ثابت مـ »(. قال الفقثؿل: 453، رقؿ )275، ص1جف الطرباين يف الؿعجؿ الصغقر، جأخر (2)

، 3مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد، ج« رجال الصحقح، وبؼقة رجالف وثؼقا، وفقفؿ كالم

 .89ص

. الُحشاشة، أي: بؼقة الروح يف الؿريض، لسان العرب، 61مغقث الخؾؼ، الجقيـل، ص (3)

 .886،ص2ج
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 .(1)«الػؼراء

ويؾـــقح لؾباحـــث أن طـــالج مشـــؽؾة الػؼـــر يف ضـــقء العؿـــؾ الخقـــري يبـــرز 

 فقؿا يلتل:

ــــنجراء  .1 ــــة بالتعــــاون مــــع الحؽقمــــات، ب اكتفــــاض الؿمسســــات الخقري

 أجؾ تلمقـ حدِّ الؽػاية لؾػؼراء.الؿشروطات آستثؿارية: مـ 

اضـــطالع الجؿعقـــات الخقريـــة مـــع الحؽقمـــات، بنيجـــاد فـــرص العؿـــؾ  .2

ـــراء: قصـــد تحـــقيؾفؿ مــــ أشـــخاص طـــاصؾِقـ مســـتفؾِؽقـ إلـــك طـــامؾِقـ  لؾػؼ

 مـتِجقـ: فال يؿسقا طالًة طؾك أخريـ.

ققـــام الؼطـــاع الخـــاص الؿتؿثـــؾ بالشـــركات ورجـــال إطؿـــال وغقـــرهؿ  .3

ـــراء، ـــاطدة الػؼ ـــاة  بؿس ـــمون الحق ـــػ ش ـــة، يف مختؾ ـــز خقري ـــتح مراك ـــؽ بػ وذل

 لؾطبؼة الػؼقرة.

إســــفام الؿمسســــات الخقريــــة يف تحؼقــــؼ آكتػــــاء الــــذايت، يف العــــالؿ  .4

ـــؾ واســـتثؿار الؿشـــاريع  ـــؽ بتؿقي ـــات، وذل ـــروض الؽػاي اإلســـالمل، ضـــؿـ ف

ــــة، وحــــث الؿســــؾؿقـ طؾــــك الققــــػ يف هــــذا  الزراطقــــة والصـــــاطقة والتجاري

ــقال تضــح ــقفؿ، الؿضــؿار: ك الً طؾ ــتطػِّ ــؿ وم ـــ إم ــا م ــك غقره ــًة طؾ ــة طال ك إم

ـــك كػســـفا أن  ـــة ترتؽـــز طؾ ـٌ بلم ـــل. وقؿـــق ـــذائل والحرب ٓســـقؿا يف الؿجـــال الغ

ـــاء  ـــك هـــذا آكتػ ـــا أحـــقج الؿســـؾؿقـ إل تعـــقش حـــرًة مســـتؼؾة يف قراراهتـــا. وم

 الذايت يف الققت الحاضر!!

  

 

 

                                                 
 .219، 3عقـ طـ رب العالؿقـ، جإطالم الؿقق (1)
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ّ يف انكزبة ٔانضُخ، دراصخ يٕضٕع انؼًم اخلريي 
 
 يٍ حٍش رأطٍه

 

 

 ادلطهت انضبنش
 ٔانضالو انؼبدلًيمظذ حتمٍك انضهى االجزًبػً  

 

لؼـــد ســـعك اإلســـالم إلـــك تثبقـــت ركـــائز الســـؾؿ آجتؿـــاطل يف الؿجتؿـــع، 

ـــقـ  ـــز ب ـــؿ يؿق ـــف ل ـــالم، أك ـــات اإلس ــــ جؿالق ـــالؿ. وم ـــالؿل يف الع ـــالم الع والس

ــري،  ــؾ الخق ــره، يف العؿ ـــ »الؿســؾؿ وغق ــؾ م ــقن لؽ ــر والع ــدم الخق ــؾؿ يؼ فالؿس

ـــًدا، صـــديًؼا ـــا أم بعق ـــان قريًب ـــف، ســـقاء ك ـــدًوا، مســـؾًؿا أم  هـــق يف حاجـــة إلق أم ط

 .(1)«كافًرا، إكساًكا أم حققاًكا

ــــرتاحؿ والتؽــــاتػ والتعــــاون والتعــــايش ــــآخل وال  -ويعــــد كشــــر روح الت

ــــري ــــؾ الخق ــــل مصــــاديؼ العؿ ــــربة،  -وه ـــــ الؿصــــالح الؿعت ــــع م يف الؿجتؿ

والؿؼاصـــد الجؾقؾـــة، التـــل ســـعك اإلســـالم إلـــك تحؼقؼفـــا وَرطقفـــا، يؼـــقل ابــــ 

ـــقر )ت ـــقد ال»ه(: 1393طاش ـــقـ طؼ ـــاة ب ـــاس الؿقاس ـــك أس ـــة طؾ ـــات قائؿ تربط

ـــر  ـــة، وأث ـــة جؾقؾ ـــك إخـــقة: ففـــل مصـــؾحة حاجق ـــة، الخادمـــة لؿعـ ـــراد إم أف

ُخُؾـــٍؼ إســـالمل جؿقـــؾ، فبفـــا حصـــؾت مســـاطػة الؿعـــقزيـ، وإغــــاء الؿؼـــرتيـ، 

 .(2)«وإقامة الجؿِّ مـ مصالح الؿسؾؿقـ

ــــــ مؼاصـــــد  ـــــٌػ م ـــــالم( مؼصـــــٌد ُمـق ـــــتؼراء أن )الس ـــــت بآس ـــــد ثب وق

ــــقـ اإلســــالم والســــالم (3)الماإلســــ ــــدة ب ــــة القصق ــــؾ يف العالق ـــــ يتلمَّ ، وأن م

لقــــدهش أمـــام إلحـــاح اإلســـالم طؾـــك تحؼقـــؼ الســـالم العـــالؿل، والتعـــايش يف 

                                                 
 .35أصقل العؿؾ الخقري يف ضقء الـصقص والؿؼاصد الشرطقة، يقسػ الؼرضاوي، ص (1)

 .487مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، ابـ طاشقر، ص (2)

 .31ص، تعزيز السؾؿ يف الؿجتؿعات الؿسؾؿة، طبداهلل بـ بقف (3)
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–ضــــؾ التـــــقع: إذ ســــؾؽ كــــؾ مســــؾٍؽ صــــحقح لتــــلمقـ ذلــــؽ، حتــــك أن اهلل 

أمـــر الؿســـؾؿقـ بـــالجـقح إلـــك الؿســـالؿة والســـؾؿ والســـالم مباشـــرًة  -ســـبحاكف

ـــــح  ــــالك: إذا ج ــــال تع ــــدو، ق ــــا الع ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ  ژإلقف

[.61]إكػال:  ژجب حب خب مب 

ــــري يف كظــــر  ــــلداء رائــــع يف الؿســــاهؿة  الباحــــثويضــــطؾع العؿــــؾ الخق ب

الػعالـــــة يف تثبقــــــت مؼقمـــــات الســــــؾؿ آجتؿـــــاطل والســــــالم العــــــالؿل يف 

الؿجتؿعــــات اإلكســــاكقة، وٓســــقؿا يف واقعـــــا الؿعاصــــر، وذلــــؽ مـــــ خــــالل 

ٍة لفـــا صـــؾة وثؼـــك بــإمـ الؿجتؿعـــل والســـالم العـــالؿل، وطؾـــك قـــقاٍت ققيؿـــ

 الشؽؾ أيت:

ــــة   - ــــات آجتؿاطق ـــــ آكحراف ــــايتفؿ م ــــقارع وحؿ ــــال الش ــــة أصػ رطاي

 والقققع يف مستـؼع الجرائؿ.

 مساطدة الػؼراء والؿساكقـ لؾققاية مـ ضاهرة التسقل والتشرد.   -

لـــــزٓزل مثـــــؾ ا (1)كـــــذلؽ الؿســـــاطدة يف حـــــآت أيـــــات الؽقكقـــــة  -

 وإطاصقر والػقضاكات والسققل. 

التصـــــــدي لألفؽـــــــار اإلرهابقـــــــة، وإيـــــــديقلقجقات الؿتطرفـــــــة،   -

 والؿذاهب اإللحادية، وشبفات الؿستشرققـ والؼرآكققـ.

 تؼريب الػجقة بقـ صبؼات الؿجتؿع، ٓسقؿا الغـقة والػؼقرة.  -

ــــقرات   - ــــارات، وتخصقًصــــا )ث ــــقرات وآهنق ــــة الؿجتؿــــع مـــــ الث وقاي

د اســــتؼرار الؿجتؿعــــات، ومــــا أكثــــر تؾؽــــؿ الثــــقرات الجقــــ اع( التــــل هتــــدِّ

 وآكتػاضات الشعبقة يف واقعـا الؿعاصر، وطؾك تراخل العصقر! 

                                                 
سالمقة مـ الؿصطؾح الشائع يرى الباحث أن هذا الؿصطؾح أقرب إلك الرؤية اإل (1)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿ )الؽقارث الطبقعقة(، يدل طؾك ذلؽ ققلف تعالك:

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀپ پ ڀ
 [.59]اإلسراء: 
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ّ يف انكزبة ٔانضُخ، دراصخ يٕضٕع انؼًم اخلريي 
 
 يٍ حٍش رأطٍه

 

 

 ادلطهت انراثغ
 يمظذ حفظ انكهٍبد اخلًش 

 

ـــؾ  ـــس مؼصـــًدا شـــرطًقا يســـعك العؿ ـــات الخؿ ـــك الؽؾق ـــة طؾ ـــّد الؿحافظ تع

ه(: 791الشـــــاصبل )تالخقـــــري إلـــــك الؿحافظـــــة طؾقفـــــا وتـؿقتفـــــا، يؼـــــقل 

ــة» ــت إم ــؾ -اتػؼ ــائر الؿؾ ــؾ س ــك  -ب ــة طؾ ــك أن الشــريعة وضــعت لؾؿحافظ طؾ

 -وهـــل: الـــديـ، والـــػس، والـســـؾ، والؿـــال، والعؼـــؾ -الضــروريات الخؿـــس

 كقضح ذلؽ يف إفرع أتقة:. (1)«وطؾؿفا طـد إمة كالضروري

 

 الفرع األٔه: وكصد حفظ الدَٖ

ا يف الؿحافظــــة طؾــــك مؼصــــد الــــديـ، يؾعــــب العؿــــؾ الخقــــري دوًرا بــــارزً 

ـــة  ـــاء وإئؿ ـــدادها بالخطب ـــا وإم ــــ خـــالل تشـــققد الؿســـاجد وترمقؿف ـــؽ م وذل

والؿــــمذكقـ والخــــادمقـ. كــــذلؽ، تلســــقس الؿراكــــز الدطقيــــة التــــل تـــــتفض 

بؿفـــــامِّ الـــــدطقة إلـــــك اهلل تعـــــالك، وفـــــتح دوراٍت تلهقؾقـــــة إلطـــــداد الـــــدطاة. 

سقًســا وبؼــاء وتطــقيًرا: مـــ أجــؾ ومســاكدة الجامعــات والؽؾقــات اإلســالمقة تل

كشــــر العؾــــؿ الشــــرطل الصــــحقح. والتصــــدي لألفؽــــار الفّدامــــة والؿــــذاهب 

ـــة  ـــا الؿعاصـــر-الرديَّ ـــت اإلســـالم  -ومـــا أكثرهـــا يف واقعـ ؽ يف ثقاب ـــل تشـــؽِّ الت

 وكؾقَّاتف، وتثقر الشبفات حقلف مثؾ الؼرآكققـ والؿستشرققـ. 

                                                 
 .31، ص1الؿقافؼات يف أصقل الشريعة، ج (1)
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ــاء الؿســاجد و ــا، أن بـ ــاح هـ ــا يجــدر باإللؿ ــٌر ٓ يـؽــره ومؿ طظــقؿ فضــؾف أم

ـــت الحاضـــر  ـــا يف القق ـــد أكـ ـــديـ، بق ـــاض ال ـــظ حق ـــف حػ أحـــد يف اإلســـالم، وفق

يـبغــــل مــــع آهتؿــــام ببـــــاء الؿســــجد أن كراطــــل بـــــاء اإلكســــان الــــذي يعؿــــر 

ًٓ، وطؾؿف كافًعا.   الؿساجد، وذلؽ ببـاء جسده صحًقا، وفؽره وسطًقا معتِد

 

 الفرع الجاٌ٘: وكصد حفظ الٍفض

لعؿـــــؾ الخقـــــري إســـــفاًما بالًغـــــا يف الؿحافظـــــة طؾـــــك الــــــػس يســـــاهؿ ا

اإلكســـاكقة، وذلـــؽ بتـــلمقـ احتقاجـــات الطبؼـــة الػؼقـــرة مــــ مطعـــٍؿ ومشـــرٍب 

ــذلؽ،  ــة. ك ــة والتطقطق ـــ خــالل الصــدقات اإللزامق ــٍة م ـٍ وأدوي ــؽ ــبٍس ومس ومؾ

يســعك العؿــؾ الخقـــري إلــك تؼـــديؿ مســاطداٍت إغاثقــٍة مــــ إصعؿــة وإدويـــة 

ريـ يف أوقـــــات الؽـــــقارث مثـــــؾ الـــــزٓزل والػقضـــــاكات والؽســـــاء لؾؿتضـــــر

 والحروب.

ـــا  ـــازحقـ، يف وقتـ ـــا، ازديـــاد طـــدد الالجئـــقـ والـ ومؿـــا يجـــدر باإللؿـــاع هـ

ـــراق وفؾســـطقـ  ـــؾ: ســـقريا، والع ـــالؿ اإلســـالمل، مث الحاضـــر، ٓ ســـقؿا يف الع

وغقــر ذلـــؽ، بســـبب الحـــروب والـزاطــات الطائػقـــة. وإن الؼؾـــب لقتػطـــر حزًكـــا 

طفـــا أولئـــؽ الالجئـــقن وأســـًك حـــقـ  يشـــاهد تؾـــؽ الؿعاكـــاة إلقؿـــة التـــل يتجرَّ

ـــة  ـــل مــــ جـــقع، ٓســـقؿا فئ ـــل ٓ تســـِؿـ وٓ تغـ ـــازحقن يف الؿخقَّؿـــات الت والـ

إصػـــال. ومــــ هــــا، ومــــ بـــاب فؼـــف الؿؼاصـــد، ومقـــزان إلقيـــات، يـبغـــل أن 

ــؽ  ــري: ذل ــؾ الخق ــات العؿ ـــ أولقيَّ ــازحقـ، م ــالالجئقـ والـ ــام ب يضــحك آهتؿ

ؿ يعــــاكقن مـــــ الجــــقع والخــــقف، والحرمــــان مـــــ التعؾــــقؿ والرتبقــــة أهنــــ

 والؿستؾزمات الصحقة. وتقفقر هاتف إمقر ضروريٌة لحقاة أي إكساٍن. 
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 الفرع الجالح: وكٔصد حفظ العكن

ـــك العؼـــؾ مــــ خـــالل  ـــري يف مؼصـــد الؿحافظـــة طؾ ـــربز دور العؿـــؾ الخق ي

الـــدطقة واإلرشـــاد، الققـــػ طؾـــك الؿمسســـات التعؾقؿقـــة والرتبقيـــة ومراكـــز 

. (1)وتزويـــدها بؽـــؾ مـــا تػتؼـــر إلقـــف مــــ الطاقـــات اإلكســـاكقة، والؿـــقارد الؿالقـــة

فقـبغــل لؾؿمسســـات الخقريــة أن تؽـــرتث بالحؼــؾ الرتبـــقي والتعؾقؿــل، وذلـــؽ 

بتشــــققد الؿمسســــات التعؾقؿقــــة والرتبقيــــة الخقريــــة الالربحقــــة بــــدًءا بريــــاض 

طة التعؾقؿقــة. كــذلؽ تؿقيــؾ تعؾــقؿ إصػــال واكتفــاًء بالجامعــة، ورطايــة إكشــ

ــالؿ اإلســالمل يف  ــا الع ُـّ مـف ــئ ــل ي ــة الت ــك محــق إمق ــؾ طؾ ــراء، والعؿ أوٓد الػؼ

ــع  ــك تـتػ ــة: حت ــرامج محــق إمق ــؽ باإلســفام الـشــقط يف ب الققــت الحاضــر، وذل

ــؽ، أن  ــال: ذل ــقن، وإصػ ــا الؿفجــرون، والالجئ ـــ فقف ــع، بؿ ــات الؿجتؿ ــا فئ هب

ن تبؼـــك كســـب إمقــة فقفـــا مرتػعـــًة، كؿــا هـــق الشـــلن يف أمــة الؼـــراءة ٓ يؿؽـــ أ

. وأيًضـــا، اإلســـفام الػعـــال يف (2)طديـــٍد مــــ بؾـــدان العـــالؿ اإلســـالمل يف وقتــــا

مؽافحــــة الؿســــؽرات والؿخــــدرات ومــــا يخؿــــر العؼــــؾ ويخرجــــف مـــــ أداء 

 وضقػتف.

ولترســقخ العؿــؾ الخقــري يف حؼــؾ الؿحافظــة طؾــك العؼــؾ، فــنن الباحــث 

 ا يلتل:يؼترح الؼقام بؿ

ــــــاون يف  - ــــــة بتلســــــقس روح الؿشــــــاركة والتع ــــــاض وزارات الرتبق اكتف

                                                 
تؿام طقدة العساف، محؿد حسـ أبق يـظر: العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية،  (1)

 .94، الؿجؾة إردكقة لؾدراسات اإلسالمقة، صكيحق

م( 2114حسب إحصائقة الؿـظؿة اإلسالمقة لؾرتبقة والعؾقم والثؼافة )إيسقسؽق( طام ) (2)

% يف صػقف 65% يف صػقف الذكقر و41فنن كسبة إمقة يف العالؿ اإلسالمل بؾغت كحق 

، الؿققع 14/7/2118كصػ سؽان العالؿ اإلسالمل أمققن، شقهد يف .اإلكاث

  http://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2014/9/5اإللؽرتوين: 

http://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2014/9/5
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ـــديؿ  ـــة، وتؼ ـــاب الجؿاطق ـــال يف إلع ـــاكخراط إصػ ـــؽ ب ـــال وذل ـــاض إصػ ري

 أشقاء بسقطة لزمالئفؿ.

ـــك العؿـــؾ  - ـــدريب الطـــالب طؾ ـــقؿ العـــالل بت ـــة والتعؾ ـــام وزارات الرتبق قق

ـــؽ بغـــرس إشـــجار، وســـؼايتفا ورطقفـــا. كـــذلؽ، ا ـــري وذل لؿســـاهؿة يف الخق

ـــــع  ـــــالت لجؿ ـــــام بحؿ ـــــد. والؼق ـــــات والؿعاه ـــــدارس والجامع ـــــػ الؿ تـظق

 التربطات: دطًؿا لؾؿشروطات الصغقرة.

ـــاجحقـ بؿســـاطدة الطـــالب الراســـبقـ يف  - ـــقققـ والـ ـــام الطـــالب الؿتػ قق

 الدراسة.

ــًدا يف  ــٌر ضــروري ج ــات أم ــف الؿقازك ــاة فؼ ــنن مراط ــبؼ، ف ــا س ًٓ لؿ ــتؽؿا واس

ا بالضـــروريات، ثـــؿ الحاجقـــات، ثـــؿ التحســـقـات. دائـــرة العؿـــؾ الخقـــري، بـــدءً 

ـــ  ــاٍت متطــقرة يـبغــل أن يضــحك م ــدارس ومعاهــد وجامع ــؽ: إكشــاء م ــال ذل مث

ـــات العؿـــؾ الخقـــري يف واقعــــا الؿعاصـــر: ذلـــؽ أن هاتـــف الؿمسســـات  أولقيَّ

ـــز  ـــاهتؿ. كـــذلؽ، إكشـــاء مراك ـــاج وكػـــع مجتؿع ـــداع واإلكت تمهـــؾ الطـــالب لإلب

ـــات: ٕن الؿج ـــاث والدراس ـــاًزا إبح ـــرت: ارتؽ ـــدمت وازده ـــا تؼ ـــاِت إكؿ تؿع

 طؾك كتائج إبحاث والدراسات يف شتك حؼقل الحقاة. 

ـــات العؿـــؾ الخقـــري  وٓ مـدوحـــَة هــــا مــــ اإلشـــارة إلـــك أن مــــ أولقيَّ

يـبغـــل أن يؽـــقن آطتــــاء بقســـائؾ اإلطـــالم الؿختؾػـــة، وذلـــؽ بـــدطؿ الؼــــقات 

باطـــة الؽتـــب الـافعـــة. وجـــف الػضـــائقة الـافعـــة، ومقاقـــع اإلكرتكـــت الؿػقـــدة، وص

ـــراد  ـــف إف ـــًدا يف تقجق ـــب دوًرا متققِّ ـــراهـ يؾع ـــت ال ـــالم يف القق ـــؽ: أنَّ اإلط ذل

ــال:  ــال، وُيؼ ــة إجق ــقل، وتربق ــع، وصــقاغة العؼ ــالم، »والؿجتؿ ــؽ اإلط ـــ يؿؾ م

. مــــ هــــا، فـــنن وســـائؾ اإلطـــالم يـبغـــل أن تؾػـــت إكظـــار «يؿؾـــؽ العـــاَلؿ

ـــ ـــؾ الخق ـــك أن العؿ ـــام إل ـــرأي الع ـــة وال ـــة لؾتـؿق ـــدة الرئقس ـــرز إطؿ ــــ أب ري م

ـــة يف  ـــدون إكشـــطة الخقري م ب ـــدَّ ــــ يتؼ ـــع ل ـــة، وأن الؿجتؿ البشـــرية وآجتؿاطق

شـــتك مقـــاديـ الحقـــاة. وأن يــــتفض اإلطـــالم بـــدحض الشـــبفات الؿثـــارة حـــقل 
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ـــاب والتطـــرف،  ـــؾ اإلره ـــف بتؿقي ـــث اهتاُم ــــ حق ـــري اإلســـالمل م العؿـــؾ الخق

ـــػ ـــف، وتجػق ، إغـــالق أبقاب ـــؿَّ ـــك وســـائؾ اإلطـــالم  ومــــ ث مـابعـــف. كـــذلؽ، طؾ

ـــري:  اســـتجالء الجفـــقد الـاجعـــة والتجـــارب الرشـــقدة يف مضـــؿار العؿـــؾ الخق

ــقد  ــؾ جف ــؽ مث ــة، وذل ــقد الؿبذول ــتؾؽؿ الجف ــا ل ـــة وتثؿقـً ــقة الحس ــديًؿا لألس تؼ

ــــة  ــــة ذات الؿؽاك ــــة يف ممسســــاهتا الخقري ــــة الســــعقدية الؿتؿثؾ الؿؿؾؽــــة العربق

ــــ أط ـــف م م ـــا تؼدِّ ـــة الســـامؼة فقؿ ـــٍة ضـــؿـ الؿؿؾؽ ـــٍة وأكشـــطة تطقطق ـــال خقري ؿ

. ومتابعـــة (1)وخارجفـــا، فقـتػـــع هبـــا الؿســـؾؿقن وغقـــرهؿ يف أصـــؼاع العـــالؿ

ـــــا  ـــــات، وترمقًؿ ـــــد الؿقضـــــقطل: إشـــــادًة باإليجابق ـــــة بالـؼ ـــــال الخقري إطؿ

لؾســؾبقات. وطؾــك وســائؾ اإلطــالم، حػــظ طؼــؾ إمــة مـــ التــلثقرات الســؾبقة 

ة التـــل تؼـــقم بعؿؾقـــات غســـقؾ الؿـــخ بشـــؽؾ لؿعظـــؿ بـــرامج اإلطـــالم الؿختؾػـــ

جؿـــاطل، وتحاصـــر العؼـــقل فـــال تعطقفـــا إٓ مـــا تريـــد مــــ أخبـــار وتحؾـــقالت، 

. (2)وإضــاطة إوقـــات الـػقســـة، وإهـــدار صاقــات وكػـــاءات شـــباب الؿســـؾؿقـ

ــال  ــاد إطؿ ــقٌس يف ازدي ــؾ رئ ــف طام ــدرك بلك ــالم يجــب أن ي ــنن اإلط ــة، ف وبالجؿؾ

 . الخقرية وزيادة الؼائؿقـ هبا

 

                                                 
( جؿعقة، مـ 245يبؾغ طدد الجؿعقات الخقرية العامؾة داخؾ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ) (1)

طبدالعزيز الخقرية، وممسسة إمقر سؾطان بـ طبدالعزيز  أبرزها: ممسسة الؿؾؽ خالد بـ

الخقرية، ومشروع إمقر سؾؿان لإلسؽان الخقري بالرياض. وثؿة يف خارج الؿؿؾؽة 

جؿعقات طديدة، مـفا: ممسسة الحرمقـ الخقرية، وهقئة اإلغاثة اإلسالمقة العالؿقة، 

بلمـ الؿجتؿع، معؾقي بـ ورابطة العالؿ اإلسالمل. يـظر: العؿؾ التطقطل وطالقتف 

-26م، ص2116طبداهلل الشفراين، رسالة ماجستقر، جامعة كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة، 

27. 

 .161كحق تػعقؾ مؼاصد الشريعة، ص (2)
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 الفرع الرابع: وكصد حفظ املاه

ــــك الؿحافظــــة طؾــــك مؼصــــد الؿــــال يف  ــــل ترمــــل إل إن مـــــ القســــائؾ الت

إطؿــــال الخقريــــة التطقطقــــة: تــــرويض أبـــــاء الؿســــؾؿقـ الػؼــــراء وتــــدريبفؿ 

ــــقؿفؿ  ــــة، وتعؾ ــــة الزراطق ــــاريع التـؿقي ــــقس الؿش ــــؾ تلس ـــــ أج ــــلهقؾفؿ: م وت

ســـرهؿ ومجـــتؿعفؿ، ومـــا الِحـــرف والؿفــــ التـــل تعـــقد بـــالـػع طؾـــقفؿ وطؾـــك أ

ــتـؿائف:  ــال واس ــك الؿ ــة طؾ ـــ الؿحافظ ـ م ــتؿؽُّ ــؾ: قصــد ال ــا ســقق العؿ يحتاجف

 إطؿاًرا لألرض، ومساهؿًة يف اكتعاش الؿجتؿع.

وتحؼقًؼـــا لؿؼصـــد حػـــظ الؿـــال، وضـــؿـ دائـــرة العؿـــؾ الخقـــري، فؼـــد  

ـــة الؿـــال أن طـــدَّ اإلكػـــاق يف ســـبقؾ اهلل  بؾـــغ اطتــــاء اإلســـالم بالحػـــاظ طؾـــك كؾقَّ

ــؾع والخــدمات، كؾؿــا  ــل طؾــك الس ــب، فؽؾؿــا زاد الطؾــب الؽؾ ــارًة طـــ الطؾ طب

ــة، وترفــع  ــزداد العؿال ــذلؽ، ت ــًة ل ــاج، وكتقج ــتثؿار واإلكت ــك آس ــؽ إل أفضــك ذل

أجـــقر العؿـــال. وبـظـــرٍة مؼاصـــديٍة واقتصـــاديٍة يـجؾـــل أن طـــدم اإلكػـــاق يػضـــل 

ــتتبع ذلــؽ حــدوث آكؽؿــاش، وتــ ــك اإلقــالل مـــ الطؾــب الؽؾــل، ويس دّكل إل

ـــف  ـــد ألؿـــح ققل ـــة. وق ـــاج، واكتشـــار البطال ـْ »ملسو هيلع هللا ىلص: اإلكت ـــ ـــٍد ِم ـــاُل َطْب ـــَص م ـــا َكَؼ م

، إلـــــك أنَّ بـــــذل الؿـــــال، والتصـــــدق بـــــف يعـــــقد طؾـــــك الؿعطـــــل (1)«َصـــــَدقةٍ 

ة أخــرى يف صــقرة قــقؿ وأســعار وتحركــات آقتصــاد الؽؾـــل:  ق كــرَّ والؿتصــدِّ

ــا يـ ــك شــراء م ــؽ الصــدقة طؾ ــان تؾ ــِدم يـػؼ ــر والؿع ــؽ أن الػؼق تجــف الؿجتؿــع ذل

ق والبـــاذل يف  ض الؿتصـــدِّ مــــ ســـؾع وخـــدمات. أِضـــػ إلـــك ذلـــؽ أن اهلل يعـــقِّ

الدكقا، ويثقبف يف أخرة بتـؿقة صدقاتف، ويربِّل ططاءه
(2). 

                                                 
 4كتاب الزهد، باب: ما جاء أن مثؾ الدكقا مثؾ أربعة كػر، ج الرتمذي يف ســف، أخرجف  (1)

 (.2325. رقؿ )562،ص 

إسؿاطقؾ، طارف طؾل طارف، الحقافز آستثؿارية لؾؿال يف آقتصاد  مصطػكأردوان  (2)

، م 2114مجؾة جامعة الؿديـة العالؿقة الؿحؽؿة )مجؿع(، العدد الثامـ، اإلسالمل، 

 .16ص
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ّ يف انكزبة ٔانضُخ، دراصخ يٕضٕع انؼًم اخلريي 
 
 يٍ حٍش رأطٍه

 

 الفرع اخلاوض: وكٔصد حفظ الٍصن.

ــــ  ـــؽ م ـــك مؼصـــد الـســـؾ، وذل ـــاظ طؾ ـــك الحػ ـــري إل يســـعك العؿـــؾ الخق

 خالل سبٍؾ شتك، مـفا:

ــات خ - ــاء جؿعق ــبالت طؾــك إكش ــاطدة الؿؼبؾــقـ والؿؼ ــل إلــك مس قريــة ترم

الــزواج، مـــ حقــث الرتغقــب يف الــزواج، وتســفقؾ إجرائــف، وذلــؽ بتخصــقص 

ـــك كؼـــاوة  ـــذا يػضـــل إل ـــا. وه ـــزواج أو يخػػف ـــالقػ ال ـــل تؽ ـــالل يغط ـــط م قس

الؿجتؿـــع وحؿايتـــف مــــ الجـــرائؿ الجـســـقة، وآكحرافـــات الســـؾقكقة: ذلـــؽ أن 

حقح، والســــبقؾ الػريــــد، إلبؼــــاء الـــــقع الــــزواج الشــــرطل هــــق الطريــــؼ الصــــ

ـــــتـؼع  ـــــقع يف مس ــــــ القق ـــــًدا ط ـــــقة، بعق ـــــزة الجـس ـــــباع الغري البشـــــري، وإش

ـــف  ـــقـ الـــذي أكتجت ـــا، والؾـــقاط، وزواج الؿثؾق ـــؾ: الزك آكحرافـــات الجـســـقة، مث

قاطــــدة إلفقــــة ٓ تخــــرم باكحرافــــات »الحضــــارة الغربقــــة. فــــالزواج الشــــرطل: 

، وإن الؿؼِصــــد إصــــؾل مـــــ تشــــريع (1)«الؿجتؿعــــات الؼديؿــــة أو الحديثــــة

 .(2)«الؿحافظة طؾك الـسؾ إيجاًدا وبؼاءً »الزواج هق: 

مــــ خـــالل كـــذلؽ، يســـاهؿ العؿـــؾ الخقـــري، يف حػـــظ مؼِصـــد الـســـؾ،  -

ــــة تثؼقػقــــة إرشــــادية، لتؼــــديؿ العالجــــات الـاجعــــة،  تلســــقس مراكــــز تقطقيَّ

ــــــل ازدادت يف واقع ــــــة الت ــــــات الزوجق ــــــا لؾؿشــــــؽالت إســــــرية، والخالف ـ

الؿعاصــــر بســــبب ســــقء اســــتخدام التؽـقلقجقــــا الحديثــــة، وضــــعػ الــــقازع 

الـــديـل: مــــ أجـــؾ صـــقاكة ممسســـة إســـرة، والؽقـــان الزوجـــل، مــــ آهنقـــار 

والتصــدع، والحػــاظ طؾــك إســرة الؿســؾؿة ببؼائفــا مســتؼرًة ســؾقؿًة: ذلــؽ أنَّ 

أطــــداء اإلســــالم الؿغرضــــقـ أدركــــقا أهؿقــــة ممسســــة إســــرة الؿســــؾؿة، يف 

                                                 
 .398الؿؼاصد العامة لؾشريعة اإلسالمقة، صيقسػ حامد العالؿ،  (1)

 .415الؿصدر كػسف، ص (2)
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ـــؾ ال ــــ أج ـــقًدا ُمضــــقًة م ـــذلقا جف ـــمتؿرات، وب ـــدوا الؿ ـــالمل، فعؼ ـــالؿ اإلس ع

ـــــة  ـــــلثقر يف أفرادهـــــا، وســـــؾخفا مــــــ الفقي زطزطـــــة إســـــرة الؿســـــؾؿة، والت

 اإلسالمقة. 

ـــة الـســـؾ:  - ـــظ كؾق ـــا يف حػ ـــب دوًرا مفًؿ ـــري، أن يؾع ـــؾ الخق ــــ لؾعؿ يؿؽ

ـــة إجـــراء الػحـــص  ـــزواج، بلهؿق ـــك ال ـــقـ والؿؼـــبالت طؾ ـــة الؿؼبؾ ـــؽ بتقطق وذل

ـــذا اإلجـــراء يســـاطد يف تلســـقس أســـرٍة  ـــؽ أن ه ـــزواج: ذل ـــد ال ـــؾ طؼ ـــل قب الطب

ــــنذن اهلل  ــــة، ب ــــة أو الؿزمـ ــــة أو الؿعدي ــــراض القراثق ـــــ إم صــــحقٍة ســــؾقؿٍة م

 تعالك. 
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ّ يف انكزبة ٔانضُخ، دراصخ يٕضٕع انؼًم اخلريي 
 
 يٍ حٍش رأطٍه

 

 

 خبمتخ

 

ـــك  ـــد التقصـــقات، طؾ ـــائج وقق ـــة الـت ـــطقر البحـــث، أِزف أوان كتاب ـــد تس بع

 القجف أتل:

 أٔاّل: الٍتاٟج:

ـــف يؼصـــد بالعؿـــؾ ال -1 م ـــٍت أو طؿـــٍؾ صـــالٍح، يؼدِّ ـــد أو وق ـــري أي جف خق

ـــة  ـــٍؾ مـــاّدي: مــــ أجـــؾ إكؼـــاذ الؿـؽـــقبقـ، وإغاث الػـــرد، أو الجؿاطـــة، دون مؼاب

الؿؾفــــقفقـ، وإغـــــاء الػؼــــراء والؿســــاكقـ: ٕجــــؾ إســــعاد اإلكســــان يف الــــدكقا 

م الؿجتؿع.   وأخرة، وتؼدُّ

ٍة صـــريحٍة تؽـــاثرت أيـــات الؼرآكّقـــة، وإحاديـــث الـبقّيـــة، طؾـــك دطـــق -2

إلــك فعــؾ الخقــرات، ومؿارســة أطؿــال الصــالحات، والحــثِّ طؾــك ذلــؽ حًثــا 

ه مــــ  بؾقًغـــا، فلوجـــب اإلســـالم العؿـــؾ الخقـــري تـــارًة، واســـتحّبف أخـــرى، وطـــدَّ

ريعة اإلسالمقَّة.  الؿؼاصد الرئقسة لؾشَّ

د مشـــاربف، مــــ  -3 ع أبقابـــف، وتعـــدُّ ـــؾ لؾعؿـــؾ الخقـــري، تــــقُّ إن مؿـــا يمصِّ

إن كظـــرًة ثاقبـــًة إلـــك أيـــات الؼرآكقـــة، وإحاديـــث الـبقيـــة، مـظـــقٍر إســـالمل. و

ــة اإلســالمقة  ــري يف الرؤي ــزات العؿــؾ الخق ــؽ أن مـــ مؿق ــقع: ذل ــل هــذا التـ تجؾِّ

هــق الشــؿقل والتـــقع. ففـــاك الصــدقة الؿالقَّــة وآجتؿاطقَّــة والـػســقة والبقئقَّــة 

 وغقر ذلؽ. 

ــــ أغـــال -4 ـــر اإلكســـان م ــــ أجـــؾ تحري ـــد جـــاء اإلســـالم م ـــة لؼ ل طبقديَّ

ـــة اإلكســـاكقة، ـــر الحري ـــاد، وتؼري ـــادة ربِّ العب ـــك طب ـــاد إل ـــد  العب ومــــ أجـــؾ تلكق

مؼصـــد الحريـــة، فؼـــد ربـــط اإلســـالم العؿـــؾ الخقـــري بؿػفـــقم الحريـــة: قصـــد 
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ـــا، وتصـــدُّ  ـــؾ حركتف ـــل تعرقِ ـــقد الت ـــع الؼق ــــ جؿق ـــاكقة م ــــػس اإلكس ـــر ال تحري

 ي.تزكقتفا، وطدَّ الحرية جزًءا ٓ يتجزأ مـ العؿؾ الخقر

ُـّ مـفـــا العـــالؿ اإلســـالمل يف  -5 تعـــدُّ مؽافحـــة مشـــؽؾة الػؼـــر التـــل يـــئ

واقعــــا الؿعاصـــر مــــ مؼاصـــد العؿـــؾ الخقـــري: لـــذا يـبغـــل طؾـــك الؿمسســـات 

الخقريــــة الؼقــــام بــــنجراء الؿشــــروطات آســــتثؿاريَّة: مـــــ أجــــؾ تــــلمقـ حــــدِّ 

الؽػايـــة لؾػؼـــراء، كـــذلؽ، إيجـــاد فـــرص العؿـــؾ لؾػؼـــراء: قصـــد تحـــقيؾفؿ مــــ 

ص طـــاصؾِقـ مســـتفؾِؽقـ إلـــك طـــامؾِقـ مـتِجـــقـ: فـــال يؿســـقا طالـــًة طؾـــك أشـــخا

أخــــريـ. وأيًضــــا، ققــــام الؼطــــاع الخــــاص الؿتؿثــــؾ بالشــــركات ورجــــال 

إطؿــال وغقــرهؿ بؿســاطدة الػؼــراء، وذلــؽ بػــتح مراكــز خقريــة، يف مختؾــػ 

 شمون الحقاة لؾطبؼة الػؼقرة.

ـــؾؿ  -6 مــــات السِّ آجتؿــــاطل مــــ مؼاصــــد العؿـــؾ الخقــــري تثبقـــت مؼقِّ

ـــا الؿعاصـــر،  ـــقؿا يف واقعـ ـــاكقة، وٓس ـــات اإلكس ـــالؿل يف الؿجتؿع ـــالم الع والس

ــة أصػــال الشــقارع وحؿــايتفؿ مـــ  ــقاٍت ققيؿــٍة، مـفــا: رطاي وذلــؽ مـــ خــالل قـ

آكحرافــــات آجتؿاطقــــة والققــــقع يف مســــتـؼع الجــــرائؿ. ومســــاطدة الػؼــــراء 

الؿســــاطدة يف  والؿســــاكقـ لؾققايــــة مـــــ ضــــاهرة التســــقل والتشــــرد. وكــــذلؽ

ـــزٓزل وإطاصـــقر والػقضـــاكات والســـققل.  ـــؾ ال ـــة مث ـــات الؽقكق حـــآت أي

ــــــة،  ــــــديقلقجقات الؿتطرف ــــــة، وإي ــــــار اإلرهابق ــــــا، التصــــــدي لألفؽ وأيًض

والؿــــذاهب اإللحاديــــة، وشــــبفات الؿستشــــرققـ. وكــــذلؽ، تؼريــــب الػجــــقة 

بــــقـ صبؼــــات الؿجتؿــــع، ٓ ســــقؿا الغـقــــة والػؼقــــرة. ووقايــــة الؿجتؿــــع مـــــ 

ــــؿ  ــــر تؾؽ ــــا أكث ــــاع(، وم ــــقرات الجق ــــا )ث ــــارات، وتخصقًص ــــقرات وآهنق الث

ـــــل  ـــــك تراخ ـــــا الؿعاصـــــر، وطؾ ـــــعبقة يف واقعـ ـــــقرات وآكتػاضـــــات الش الث

 العصقر!

ــــاق  -7 ــــدرج يف أطؿ ــــس يـ ــــات الخؿ ــــك الؽؾقَّ ــــة طؾ ــــد الؿحافظ إن مؼِص

ـــة  العؿـــؾ الخقـــري: ذلـــؽ أنَّ العؿـــؾ الخقـــري يســـعك إلـــك الؿحافظـــة طؾـــك كؾقَّ

 والعؼؾ والؿال والِعرض. الديـ والـػس
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ّٗا: التٕصٗات  ثاٌ

 إضافًة إلك ما سبؼ مـ تقصقاٍت يف تضاطقػ البحث، كقصل بؿا يلتل:

ــــة يف  .1 ــــؾطة الرابع ــــة بقصــــػفا الس ــــالم الؿختؾػ ــــائؾ اإلط ــــاض وس اكتف

الؿجتؿـــــع، بتقطقـــــة أفـــــراد الؿجتؿـــــع بضـــــرورة العؿـــــؾ الخقـــــري وأهؿقـــــة 

تثؼقػقــــٍة، يشــــارك فقفــــا آكخــــراط فقــــف، وذلــــؽ مـــــ خــــالل بــــرامج تقطقيــــٍة 

 الؿتخصصقن يف العؾقم اإلسالمقة وآجتؿاطقة.

ققـــام وزارات إوقـــاف والشـــمون اإلســـالمقة، يف العـــالؿ اإلســـالمل،  .2

ـــؽ بتخصـــقص  ـــاء الؿســـاجد، وذل ـــة مــــ خـــالل خطب ـــٍة مؽثَّػ بحؿـــالٍت إطالمق

ــــة  ــــري يف الرؤي ــــؾ الخق ــــة العؿ ــــان أهؿق ــــة، لتبق ــــب الجؿع ـــــ خط ــــؾٍة م سؾس

ره اإليجابقــة طؾــك الؼــائؿ بــف يف الــدكقا وأخــرة، ومــدى كػعــف اإلســالمقة، وآثــا

 لؾؿجتؿع اإلكساين، وطالؿ الحققاكات العجؿاوات، والؽقن كؾِّف.

ـــــا  .3 ـــــالل، بتضـــــؿقـ مـاهجف ـــــقؿ الع ـــــة والتعؾ اضـــــطالع وزارات الرتبق

الرتبقيـــة والتعؾقؿقــــة، مــــا يغـــرس يف قؾــــقب الـــــَّشء والطـــالب حــــب العؿــــؾ 

 ف طؿؾًقا.الخقري والؿساهؿة يف تطبقؼ

ـــرأة  .4 ـــدريب الؿ ـــؿ خـــاص بت ـــٍة بتخصـــقص قس ـــؾ ممسســـٍة خقري ـــام ك قق

ــؽ أن الؿــرأة الؿســؾؿة غائبــٌة يف هــذا  ــؾؿة لإلســفام يف العؿــؾ الخقــري: ذل الؿس

ــــرأة  ــــام الؿ ــــدة لؼق ــــؽ مجــــآت طدي ــــب، ٓســــقؿا أن هـال الؿضــــؿار يف الغال

 بالعؿؾ الخقري مثؾ الخقاصة.

ـــقط بـــاب  .5 ـــؾؿقـ الثؼـــات بتـش ـــاد يف حؼـــؾ كقصـــل طؾؿـــاء الؿس آجتف

ــــف يف الؿجتؿــــع، ٓســــقؿا يف فؼــــف الزكــــاة،  ــــري: تقســــعًة لؿجآت العؿــــؾ الخق

 وإوقاف، ضؿـ كؾقات الشريعة اإلسالمقة ومؼاصدها.
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 ادلظبدر ٔادلراجغ

 

 أٔاّل: الهتب

أصــــقل العؿــــؾ الخقــــري يف ضــــقء الـصــــقص والؿؼاصــــد الشــــرطقة،  -1

 م.2118، الؼاهرة: دار الشروق، 2يقسػ الؼرضاوي، ط

ــل بؽــر  إطــالم -2 ـــ أب ــد اهلل محؿــد ب ــق طب ــالؿقـ، أب الؿــققعقـ طـــ رب الع

ــق طبقــدة مشــفقر بـــ حســـ  بـــ أيــقب الؿعــروف بــابـ قــقؿ الجقزيــة، تحؼقــؼ: أب

 هـ.1423، 1آل سؾؿان، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية: دار ابـ الجقزي، ط

ـــقس  -3 ـــاءأك ـــاء، قاســـؿ  الػؼف ـــقـ الػؼف ـــة ب ـــاظ الؿتداول ـــات إلػ يف تعريػ

بـــد اهلل بــــ أمقـــر طؾـــل الؼقكـــقي الرومـــل الحـػـــل، تحؼقـــؼ: يحقـــك مـــراد، بــــ ط

 م.2114لبـان: دار الؽتب العؾؿقة، 

تخـــريج أحاديـــث مشـــؽؾة الػؼـــر وكقـــػ طالجفـــا اإلســـالم، محؿـــد  -4

 ه.1415، 1اإلسالمل، ط الؿؽتبكاصر الديـ إلباين، بقروت: 

بـــل، طبـــداهلل بــــ بقـــف، أبـــق ضتعزيـــز الســـؾؿ يف الؿجتؿعـــات الؿســـؾؿة،  -5

 م.2114

ـــرآن،  الجـــقاهر -6 ــــ الحســـان يف تػســـقر الؼ ــــ محؿـــد ب ـــرحؿـ ب ـــد ال طب

 .مخؾقف الثعالبل، بقروت: ممسسة إطؾؿل لؾؿطبقطات، د.ت.ط

ـــ بشــقر  -7 ـــ إســحاق ب ـــ إشــعث ب ــق داود ســؾقؿان ب ــل داود، أب ســــ أب

ِجْســتاين، تحؼقــؼ: محؿــد محقــل الــديـ طبــد  بـــ شــداد بـــ طؿــرو إزدي السِّ

 الؿؽتبة العصرية، د.ط.ت. الحؿقد، بقروت:
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ـــــ  -8 ـــــ مقســــك ب ــــْقرة ب ـــــ َس ـــــ طقســــك ب ســــــ الرتمــــذي، محؿــــد ب

الضـــحاك، الرتمـــذي أبـــق طقســـك، تحؼقـــؼ: أحؿـــد محؿـــد شـــاكر وآخـــرون، 

ـــــــل، ط ـــــــابل الحؾب ـــــــة مصـــــــطػك الب ـــــــة ومطبع ـــــــركة مؽتب ، 2مصـــــــر: ش

 م. 1975هـ/1395

شــرح الـــقوي طؾــك صــحقح مســؾؿ، أبــق زكريــا محقــل الــديـ يحقـــك  -9

 ه.1392، 2ي، بقروت: دار إحقاء الرتاث العربل، طبـ شرف الـقو

صــــحقح البخــــاري، محؿــــد بـــــ إســــؿاطقؾ أبــــق طبــــداهلل البخــــاري  -11

ــــ كاصـــر الـاصـــر، دار صـــقق الـجـــاة، ط ـــر ب ـــؼ: محؿـــد زهق ، 1الجعػـــل، تحؼق

 هـ.1422

صــــحقح مســــؾؿ، مســـــؾؿ بـــــ الحجــــاج أبـــــق الحســـــ الؼشـــــقري  -11

ـــاقل، بقـــروت: ـــد الب ـــؼ: محؿـــد فـــماد طب ـــرتاث  الـقســـابقري، تحؼق ـــاء ال دار إحق

 العربل، د.ط.ت.

ققاطـــــد القســـــائؾ وأثرهـــــا يف تـؿقـــــة العؿـــــؾ الخقـــــري، قطـــــب  -12

الريســـــقين، مـــــمتؿر العؿـــــؾ الخقـــــري الخؾقجـــــل الثالـــــث، دائـــــرة الشـــــمون 

 م.2118اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل، 

ـــق الػضـــؾ، جؿـــال  لســـان -13 ـــك، أب ــــ طؾ ــــ مؽـــرم ب العـــرب، محؿـــد ب

 هـ.1414، 3ؼل، بقروت: دار صادر، طالديـ ابـ مـظقر إكصاري اإلفري

ـــع -14 ـــر  مجؿ ـــل بؽ ــــ أب ـــل ب ـــديـ طؾ ـــقر ال ـــد، ك ـــع الػقائ ـــد ومـب الزوائ

 ه. 1412الفقثؿل، بقروت: دار الػؽر، 

ــــداهلل  -15 ــــق طب الؿســــتدرك طؾــــك الصــــحقحقـ، محؿــــد بـــــ طبــــداهلل أب

الحــاكؿ الـقســـابقري، تحؼقــؼ: مصـــطػك طبــدالؼادر ططـــا، بقــروت: دار الؽتـــب 

 ه. 1411، 1العؾؿقة، ط

ــر الؾخؿــل  -16 ـــ مطق ــقب ب ـــ أي ـــ أحؿــد ب الؿعجــؿ إوســط، ســؾقؿان ب

ــق الؼاســؿ الطــرباين،  ــد الشــامل، أب تحؼقــؼ : صــارق بـــ طــقض اهلل بـــ محؿــد، طب

 ه.1415الؿحسـ بـ إبراهقؿ الحسقـل، الؼاهرة: دار الحرمقـ، 
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ــل  -17 ــر الؾخؿ ـــ مطق ــقب ب ـــ أي ــد ب ـــ أحؿ ــؾقؿان ب الؿعجــؿ الصــغقر، س

ــق الؼاســؿ الطــرباين ــر، الشــامل أب ــقد الحــاج أمري ــد شــؽقر محؿ ــؼ : محؿ ، تحؼق

 ه.1415، 1بقروت، طؿان، ط -الؿؽتب اإلسالمل، دار طؿار 

معجـــؿ مؼـــايقس الؾغـــة، أبـــق الحســـقـ أحؿـــد بــــ فـــارس بــــ زكريـــا،  -18

 م.1979هـ/ 1399تحؼقؼ: طبد السالم محؿد هارون، دار الػؽر، د.ط، 

ـــدالؿؾ -19 ـــالل طب ـــل الؿع ـــقل الحـــؼ، أب ـــرجقح الؼ ـــؼ يف ت ـــث الخؾ ؽ مغق

 ه.1352، 1الجقيـل إمام الحرمقـ، الؿطبعة الؿصرية، ط

ــــالؿ،  -21 ــــػ الع ــــد يقس ــــالمقة، حام ــــريعة اإلس ــــة لؾش الؿؼاصــــد العام

 م.1994ه/1415، 1الرياض، الدار العالؿقة لؾؽتاب اإلسالمل، ط

مؼاصـــد الشـــريعة اإلســـالمقة، محؿـــد الطـــاهر بــــ طاشـــقر، تحؼقـــؼ:  -21

 م.2111ه/1421، 2، طمحؿد الطاهر الؿقساوي، إردن: دار الـػائس

الؿقافؼـــات، إبـــراهقؿ بــــ مقســـك بــــ محؿـــد الؾخؿـــل الغركـــاصل  -22

ـــ  ــؾؿان، دار اب ـــ آل س ـــ حس ــفقر ب ــدة مش ــق طبق ــؼ: أب ــاصبل، تحؼق ــفقر بالش الش

 م.1997هـ/ 1،1417طػان، ط

ـــؼ، دار  -23 ـــة، دمش ـــديـ ططق ـــال ال ـــريعة، جؿ ـــؾ مؼاصـــد الش ـــق تػعق كح

 م.2113الػؽر، د.ط، الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل، 

 

ّٗا: اجملالت ٔالدٔرٖات  ثاٌ

ــــــال يف آقتصــــــاد اإلســــــالمل، أردوان  -1 الحــــــقافز آســــــتثؿارية لؾؿ

ـــارف،  ـــل ط ـــارف طؾ ـــؿاطقؾ، ط ـــة مصـــطػك إس ـــة العالؿق ـــة الؿديـ ـــة جامع مجؾ

 .م 2114الؿحؽؿة )مجؿع(، العدد الثامـ، 

العؿــؾ الخقـــري يف ضــقء الؼقاطـــد الؿؼاصــدية، تؿـــام طــقدة العســـاف،  -2

ـــق يحقـــ ـــة لؾدراســـات اإلســـالمقة، الؿجؾـــد محؿـــد حســــ أب ك، الؿجؾـــة إردكق

 ه.1434، 3الثامـ، العدد
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العؿــــؾ الخقــــري: دراســــة تلصــــقؾقة تاريخقــــة، محؿــــد صــــالح جــــقاد  -3

 م.2113، السـة الثامـة، 31العدد، 8مفدي، مجؾة سر مـ رأى، الؿجؾد

 

 ثالّجا: املٕاقع اإللهرتٌٔٗٛ

مؾؽـــاوي، شـــقهد  .حالـــة العـــالؿ اإلســـالمل: أرقـــام وممشـــرات، أســـؿاء1
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ُص   183 ............................................................ الَبحِث  ُمَؾخَّ

 188 ............................................................. :البحث مـفج

 188 ............................................................. :البحث ُحدود

 188 ............................................................ :البحث ُمشؽؾة
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 188 ............................................................ :البحث أهداُف 

 189 ............................................................. :البحث أهؿقةُ 

راسات  189 ........................................................ :السابؼة الدِّ

 191 .............................................................. :البحث ُخطَّة
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ريعة ققام إول الؿبحث  216 ................. تؽالقػفا كؾِّ  يف الؿصؾحة طؾك الشَّ

دُ  الثاين الؿبحث  215 ............................... الَخْقرية إطؿالِ  مصالِح  تعدُّ

 215 ...................................:والؿحبَّةَ  الرحؿةَ  ُمْعؾِؿٌ  الَخْقري العؿُؾ  ـ أ
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ع الؽثرةُ  ـ ج  222 .................................... :الَخْقري العؿؾِ  ِسَؿتا والتَّـَقُّ
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 226 ............................................. (:والضعػ الؼقة) والتَّْحسقـل

م: ثاكًقا صقة:)بؿصالحف إققمُ  َخْقري طؿؾ كؾِّ  يف ُيؼدَّ  253 ..............(:التخصُّ
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م الدائؿ الَخْقري العؿُؾ : خامًسا  266 ...... (:والتلققت الدوام) الؿمقَّت طؾك ُمؼدَّ
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 362 ........... :"الخقري العؿؾ" و ،"الـَّػس حػظِ  مؼِصد" بـ الؿراد يف  تؿفقد

 ًٓ  362 .......................................... :الـػس حػظ بؿؼِصد الؿراد: أو

 365 .................................. :ومشروطقتف الخقري بالعؿؾِ  الؿراد: ثاكقا

: جاكبقفا مـ  الـػس ضروريات حػظ يف الخقري العؿؾ إسفام إول الؿبحث

 369 ....................................................... :والَعَدمل القجقدي

 ًٓ :القجقدي الجاكب مـ الـػس ضروريات حػظ يف الخقري العؿؾ إسفام: أو

 ........................................................................... 371 
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 385 ....................................................... :والَعَدمل القجقدي
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 391 ....... :العَدمل الجاكب مـ الحاجقات حػظ يف الخقري العؿؾ إسفامُ : ثاكقا

: جاكبقفا مـ  الـػس تحسقـقات حػظ يف الخقري العؿؾ إسفامُ  الثالث الؿبحث

 399 ....................................................... :والَعَدمل القجقدي
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 417 ................................................. وتقصقات خالصة: خاتؿة

 419 ................................................................... ؿراجعال
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 يف  ٔأصرِ اخلريي انؼًم يف  نهًكهف انشخظً ثبالػزجبر اخلبطخ ادلمبطذ
 573 ................................................... اخلريي انؼًم فمّ جتذٌذ

 417 ............................................................ البحث مؾخص

 419 ..................................................................... تؿفقد

 421 ............................................................ البحث مؾخص

 421 .............................................................. الؿؼدمــــــــــة

 424 .. الخقري والعؿؾ  اإلسالمقة الشريعة يف والجزئقة الخاصة الؿؼاصد التؿفقد

 424 ................................................... :الشرطقة الؿؼاصد: أوٓ

 426 ...................................................... :الخقري العؿؾ: ثاكقا

 428 ....... اإلسالمل الػؼف يف  لؾؿؽؾػ الشخصل آطتبار كظرية إول الؿبحث

 429 ......................... لؾؿؽؾػ الشخصل آطتبار مػفقم إول الؿطؾب

 آطتبارية، والشخصقة  لؾؿؽؾػ الشخصل آطتبار بقـ التؿققز الثاين الؿطؾب

 432 ................................................................... وأهؿقتف
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 الخقري، العؿؾ يف  لؾؿؽؾػ الشخصل آطتبار تطبقؼات ضبع) الثاين الؿبحث

 436 ....................................................... (الجزئقة ومؼاصدها
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 452 ..... .الؿـؽر طـ والـفل  بالؿعروف بإمر متعؾؼة طؿؾقة تطبقؼات الثالث الؿطؾب

 العؿؾ فؼف  تجديد يف لؾؿؽؾػ الشخصل آطتبار يف الؿؼاصد أثر) الثالث الؿبحث

 455 .................................................................. (الخقري

 456 ...الخقري العؿؾ فؼف تجديد يف بالزكاة الخاصة الؿؼاصد أثر إول الؿطؾب

 458 الخقري العؿؾ فؼف  تجديد يف بالتربطات الخاصة الؿؼاصد أثر الثاين الؿطؾب
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 يف الؿـؽر طـ  والـفل بالؿعروف بإمر الخاصة الؿؼاصد أثر الثالث الؿطؾب

 461 .................................................. الخقري العؿؾ فؼف تجديد

 463 ................................................................ الخـــاتـؿـــة

 466 ................................................... والؿراجع الؿصادر ثبت

ّ حٍش يٍ  اخلريي مانؼً يٕضٕع دراصخ
 
  ٔانضُخ، انكزبة يف رأطٍه

 ثٕالؼُب ٔرثطّ اخلريي، انؼًم يف  اإلصاليٍخ انشرٌؼخ يمبطذ ٔاصزجالء
ر
َ
 573 ........................................................................ ادلؼبط

 477 ............................................................ البحث مؾخَّص

مة  478 ..................................................................... مؼدِّ

 485 ........... والسـة الؽتاب يف وتلصقؾف الخقري العؿؾ مػفقم :إول الؿبحث

 485 ..................................... الخقري العؿؾ مػفقم: إول الؿطؾب

 488 .................... والسـة الؽتاب يف الخقري العؿؾ تلصقؾ  الثاين الؿطؾب

 واقعـا يف الحققي ودورها  الخقري لؾعؿؾ شرطقَّةال الؿؼاصد  الثاين الؿبحث

 496 ...................................................................الؿعاصر
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 499 ................................ الػؼر مشؽؾة مؽافحة مؼصد  الثاين الؿطؾب

 513 ......... العالؿل والسالم آجتؿاطل السؾؿ تحؼقؼ مؼصد  الثالث الؿطؾب

 515 ............................. الخؿس الؽؾقات حػظ مؼصد  الرابع الؿطؾب

 513 ..................................................................... خاتؿة

 516 ........................................................ والؿراجع الؿصادر

 521 ................................................................... الػفرس



 

 

 

 

 

 
 

 

 حبٕس يؤمتر انؼًم اخلريي 

  528  

 

 

 فٓرس انجحٕس
 

 

ًٓ   الخقرية التطقطقة إطؿال إحالل  7 ............. ةالتعزيري الحبس طؼقبة مـ بد

 67 ........................... الحاجقة الؿصالح تحؼقؼ يف  الخقري العؿؾ إسفام

 127 ........ ُأكُؿقَذًجا الؿعـقية الؿؼاصد- ةِ الَخقريَّ  إَْطَؿالِ  فِل الَؿْرِطقةُ  الَؿَؼاِصدُ 

 181 ........................................ الَخْقري َؿؾِ العَ  يف الَؿْصَؾحةِ  َمراتُب 

ا مؼصًدا الخقري العؿؾ  315 ............................. اإلسالمقة لؾشريعة طامًّ

 - والَعَدمل القُجقِدي: َجاكَبقف مـ الـَّػسِ   مؼِصد ِحػظ يف الخقري العؿؾِ  إِسفامُ 

 353 ............................................. والتَّــِْزيؾ الـَّظرِ  أُسس يف دراسة

 تجديد يف  وأثره الخقري العؿؾ يف  لؾؿؽؾػ الشخصل بآطتبار الخاصة الؿؼاصد

 415 ......................................................... الخقري العؿؾ فؼف

 واستجالء  والسـة، الؽتاب يف تلصقُؾف حقث مـ  الخقري ؾالعؿ مقضقع دراسة

 475 ...... الؿعاَصر بقاقعـا وربطف الخقري، العؿؾ يف  اإلسالمقة الشريعة مؼاصد
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