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﷽
يهخض انجضج
مؼاصد الشريعة هل (الغاية مـفا ،وإسرار التل وضعفا الشارع طـد كؾ ُح ٍ
ؽؿ
مـ أحؽامفا) أو الغايات التل ُوضعت الشريعة ٕجؾ تحؼقؼفا لؿصؾحة العباد.
وهل مراتب وأقسام ،ففل تتػاوت بقـ الضرورية والحاجقة والتحسقـقة،
الؿشرع طرب كصقصف ،ويالحظفا
وتتعدد بقـ كؾقة طامة وخاصة وجزئقة ،راطاها
ِّ
الـاضر يف آجتفاد وبقان إحؽام.

أما العؿؾ الخقري ففق كؾ جفد وصػف الديـ بالحسـ ووطد طؾك فعؾف
بالثقاب.
تعددت وجقه دٓلة الؼرآن الؽريؿ طؾك فعؾ الخقر وتـقطت لغرس هذا
الخؾؼ يف الؿسؾؿقـ
مؼاصد الشريعة وطالقتفا بالعؿؾ الخقري :لؾعؿؾ الخقري طالقة وصقدة
بؿؼاصد الشارع سقاء تعؾؼ إمر بؿؼاصد التشريع العامة أو الؿؼاصد يف مراتبفا
الثالث الضرورية والحاجقة والتحسقـقة.
مػفقم العؿؾ الخقري :كظرة مؼاصدية :يجب أن كستشرف مستؼبؾ العؿؾ
الخقري بتقجقف مؼاصد الشرع مـ خالل التػريؼ بقـ واجب إمة والتطقع
الػردي ،و تقزيع مجآت العؿؾ الخقري وتقسقعفا ،ومحاولة الجؿع بقـ
7


حبٕث يؤمتر انؼًم اخلري٘

الؿصالح العامة والخاصة ،وإشراك العؿؾ الخقري يف التـؿقة ،وتـظقؿ العؿؾ
الخقري والتـسقؼ بقـ الفقئات الخقرية ،وتحؼقؼ مؼاصد الشارع مـ تشريع
التربطات.
أهؿقة مؼاصد الشريعة يف استثؿار العؿؾ الخقري :يساهؿ إدراك الؿؼاصد يف
طؿؾقة استثؿار إطؿال الخقرية مـ خالل صـاطة الثروة والؿساهؿة يف التـؿقة،
التؽافؾ آجتؿاطل والؿقاساة ،الؼضاء طؾك الػؼر أو التؼؾقؾ مـ آثاره ،وتدويؾ
الؿال بقـ إغـقاء والػؼراء.
أهؿقة الؿؼاصد الشرطقة يف تقجقف إطؿال الخقرية :يساهؿ إدراك الؿؼاصد يف
طؿؾقة تقجقف إطؿال الخقرية مـ خالل إيجاد التقافؼ بقـ مراتب الؿؼاصد
وفضاء العؿؾ الخقري ،ومراطاة التػاوت بقـ مصالح الؿرتبة القاحدة ،وتؼديؿ
الؿصالح العامة طؾك الخاصة ،تؼديؿ الؿصالح العاجؾة طؾك أجؾة ،ومراطاة
مآٓت العؿؾ الخقري.
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يمذيخ
الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ،الؿبعقث رحؿة
لؾعالؿقـ ،الؿرشد أمتف لخقر الداريـ ،وتاركفا طؾك الؿحجة البقضاء حجة طؾك
الثؼؾقـ وبعد ،فنن هذه الشريعة الغراء قد أتت لؾبشرية لتحصقؾ الخقرات،
وتجـقبفا الؿـؽرات وتؼقفا الؿفؾؽات :فلسست لؾتعامؾ الـبقؾ بقـ البشر ،وحثت
طؾك التعاون طؾك الخقر ،وهنت طـ التعاون طؾك الشر ،حتك يـصؾح الؿجتؿع
وإمة ،ويسعد أفرادها يف الداريـ.
لؼد تظافرت الـصقص والؼقاطد الشرطقة الؿختؾػة طؾك الحث طؾك العؿؾ
الخقري ،تقجقفا واستثؿار ًا لتحصقؾ الؿصالح ،ودفع الؿػاسد العائدة طؾك الػرد
والؿجتؿع ،وحرصت طؾك تـظقؿف وهتذيبف حتك تتحؼؼ إهداف الؿرجقة مـف،
وتـال إمة مؼاصده الؿـقصة بف ،وهق ما كحرص طؾك إبرازه مـ خالل بحثـا هذا
الذي وسؿـاه بـ (أثر مراطاة مؼاصد الشريعة يف استثؿار العؿؾ الخقري وتقجقفف)
وقد جاء يف مؼدمة ،وتؿفقد ،وخؿسة مباحث ،وخاتؿة.
تؿفقد :مػاهقؿ تتعؾؼ بؿؼاصد الشريعة والعؿؾ الخقري
الؿبحث إول :وجقه حث الؼرآن الؽريؿ طؾك الخقر
الؿبحث الثاين :مؼاصد الشريعة وطالقتفا بالعؿؾ الخقري
الؿبحث الثالث :مػفقم العؿؾ الخقري :كظرة مؼاصدية:
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الؿبحث الرابع :أهؿقة مؼاصد الشريعة يف استثؿار العؿؾ الخقري
الؿبحث الخامس :أهؿقة الؿؼاصد الشرطقة يف تقجقف إطؿال الخقرية
الخاتؿة :وتتضؿـ أهؿ كتائج البحث
ففرس الؿراجع
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متهيد

يفبْٛى تتؼهك مبمبطذ انشرٚؼخ ٔانؼًم اخلري٘


 التعسٓف مبكاصد الػسٓع٘ اإلضالمٔ٘:
تطرق إلك تعريػ مؼاصد الشريعة إٓ طـد الؿتلخريـ الذيـ أفردوه
لؿ ُي َ
بالتللقػ الؿستؼؾ كإستاذ /طالل الػاسل مـ الؿغرب ،والشقخ /محؿد الطاهر
بـ طاشقر مـ تقكس ،إذ تـاوٓ تعريػ مؼاصد الشريعة يف مصـػقفؿا الشفقريـ
واطتـقا بتفذيبف وتـؼقحف .وكؾ مـ بعدهؿا طالة طؾقفؿا يف ذلؽ.
أ  -تعسٓف مكاصد الػسٓع٘ عيد األضتاذ /عالل الفاضٕ:
ذكر إستاذ /طالل الػاسل  أن مؼاصد الشريعة هل« :الغاية مـفا،
وإسرار التل وضعفا الشارع طـد كؾ ُحؽ ٍؿ مـ أحؽامفا» ()1

ُ
حقث
فؼد جعؾ مؼاصد الشريعة الغاية التل يريد الشارع تحؼق َؼفا مـفا -م ْـ
ِ
وإسرار التل وض َعفا طـد ِّ
التعريػ
كؾ ُح ْؽ ٍؿ َشرطل جزئل ،لقشؿؾ
اإلجؿال-
ُ
َ
َّ
كؾ أكقاع الؿؼاصد.
ب  -تعسٓفَا عيد الػٔخ /ابً عاغْز:
أما الشقخ /ابـ طاشقر فؼد تـاول تعريػ الؿؼاصد الشرطقة يف مقضعقـ،
( )1مؼاصد الشريعة ومؽارمفا ،دار الغرب اإلسالمل ،ط ،1993 ،5ص.7
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طرف كؾ كقع مـ أكقاطفا طؾك حدة :الؿؼاصد العامة ،ثؿ الؿؼاصد الخاصة
بحقث َّ

فؼال:

ِ
ؽؿ الؿؾحقض ُة لؾشارع يف جؿقع
«مؼاصد التشريع العام هل الؿعاين والح ُ
ِ
خاص مـ
أحقال التشريعِ ،أو معظؿفا بحقث ٓ تختص مالحظتفا
بالؽقن يف كق ٍع ٍّ
أحؽام الشريعة ،فقدخؾ يف هذا أوصاف الشريعة وغايتفا العامة ،والؿعاين التل ٓ
معان مـ ِ
ٍ
الحؽؿ لقست م ْؾحقض ًة
التشريع مـ مالحظتفا ،ويدخؾ يف هذا أيضا
يخؾق
ُ
يف سائر أكقاع إحؽام ولؽـفا مؾحقض ٌة يف أكقا ٍع كثقرةٍ مـفا» ( .)1وهذا تعريػ
مصر ٌح بف.
لؿؼاصد التشريع العام كؿا هق َّ
تعرض لؾؿؼاصد الخاصة يف أبقاب الؿعامالت بؼقلف« :هل الؽقػقات
بقـؿا َّ

الؿؼصقدة لؾشارع لتحؼقؼ مؼاصد الـاس الـافعة ،أو لحػظ مصالحفؿ العامة يف
تصرفاتفؿ الخاصة ،كل ٓ يعق َد سع ُقفؿ يف مصالحفؿ الخاصة بنبطال ما أسس لفؿ

مـ تحصقؾ مصالحفؿ العامة إبطآً طـ غػؾة أو طـ استزٓل هقى وباصؾ
روطقت يف تشري ِع أحؽا ِم تصر ِ
ِ
الـاس م ْثؾ
فات
شفقة...ويدخؾ يف ذلؽ كؾ ِحؽؿة
ْ
ُّ
ِ
قصد التق ُّثؼ يف ُطؼدة الرهـ وإقامة كظام العائؾة والؿـزل يف طؼدة الـؽاح ،ودفع
الضرر الؿستدام يف مشروطقة الطالق» (.)2
وطرففا الدكتقر /الريسقين بلهنا« :الغايات التل ُوضعت الشريعة ٕجؾ
قسؿفا بعد ذلؽ إلك :مؼاصد طامة ،وخاصة،
تحؼقؼفا لؿصؾحة العباد» ( .)3ثؿ َّ

( )1مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،الشركة التقكسقة لؾتقزيع ،1978 ،ص  .51ب
( )2كػسف ص.146
( )3كظرية الؿؼاصد طـد اإلمام الشاصبل ،الريسقين ،الدار العالؿقة لؾؽتاب اإلسالمل،
الرياض ،ط1412 ،2ه ،ص .7
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وجزئقة(.)1


تـؼسؿ الؿؼاصد الشرطقة بحسب اتساطفا ،أو ضقؼ مجالفا إلك ثالثة أكقاع:
مؼاصد كؾقة طامة ،ثؿ مؼاصد خاصة ،ثؿ مؼاصد جزئقة.
أ -املكاصد الهلٔ٘ العام٘:
وهل التل راطاها الشارع يف معظؿ أو جؿقع حآت التشريع ،وٓ تختص
بباب أو مقضقع معقـ ،ففذه أوسع وأشؿؾ إقسام الثالثة حقث تؿتد إلك كؾ
الؿجآت التشريعقة ،أو تشؿؾ معظؿفا ،وهل هبذا تؽقن كؾقة م َّطردة كؿا قد
تؽقن أغؾبقة مـ حقث مراطاهتا مـ قبؾ الشارع ،مثؾ حػظ الـظام العام لألمة،
وجؾب الؿصالح ،ودرء الؿػاسد ،وإقامة العدل ،والؿساواة ،وجعؾ الشريعة مفابة
مطاطة...
وقد أخذ هذا الـقع حقز ًا هامًا مـ الدراسة سقاء طرب كتب أصقل الػؼف أو
ضؿـ الؿصـػات الؿستؼؾة بالؿؼاصد التل ضفرت حديثا ،ولؽـفا أخذت يف
الغالب صابع التجريد مـ جفة وغؾب طؾقفا التؽرار ،وغقاب اإلبداع مـ جفة
ثاكقة ،ومـ ذلؽ تؽرار مثال تحريؿ اإلسؽار لحػظ العؼؾ ،والؿعاقبة طؾقف ،وهق
مثال غقر ٍ
كاف لالرتؼاء بف إلك مستقى الؽؾقة ،ولذلؽ كادى بعض الباحثقـ بنطادة
الـظر يف إمثؾة التطبقؼقة لتؾؽ الؽؾقات طؿقما ،ومـفا تقسقع مجال ففؿ حػظ
العؼؾ ،لقشؿؾ كؾ ما يتعؾؼ بالػؽر والـظر الذي دطا اإلسالم إلقف بالعؾؿ والتػؽر
والتلمؾ والـظر ،وطدم الجؿقد طؾك الؿثال التؼؾقدي لؾؿؼصد ،وهق تحريؿ الخؿر
الذي احتؽر مرتبة ضروريات حػظ العؼؾ ،حتك صار ما سقاه حاجقًا أو
( )1كػسف ص.8-7
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تحسقـقًا!(.)1
قال اإلمام ابـ طاشقر« :إذا كحـ استؼريـا مقارد الشريعة الدالة طؾك مؼاصدها
مـ التشريع استبان لـا مـ كؾقات دٓئؾفا ومـ جزئقاتفا الؿستؼراة أن الؿؼصد العام
مـ التشريع فقفا هق حػظ كظام إمة واستدامة صالحف بصالح الؿفقؿـ طؾقف وهق
كقع اإلكسان»()2

.

وقال يف مقضع آخر« :لؿ يبؼ لؾشؽ مجال يخالج بف كػس الـاضر يف أن أهؿ
مؼصد لؾشريعة مـ التشريع اكتظام أمر إمة وجؾب الصالح إلقفا ودفع الضر
والػساد طـفا ،وقد استشعر الػؼفاء يف الديـ كؾفؿ هذا الؿعـك يف خصقص صالح
إفراد ،ولؿ يتطرققا إلك بقاكف وإثباتف يف صالح الؿجؿقع العام ،ولؽـ ٓ يـؽر أحد
صالح
مـفؿ أكف إذا كان صالح حال إفراد واكتظا ُم أمقرهؿ مؼصدَ الشريعة :فنن
َ
ِ
أحقال الؿجؿقع واكتظا َم أمرِ الجامعة أسؿك وأطظؿ.)3( »..
ب -املكاصد اخلاص٘:
وهل الؿؼاصد الؿراطاة يف باب أو مقضقع معقـ أو يف بعض إبقاب
الؿتجاكسة الؿتؼاربة ،كؿؼاصد باب الـؽاح ومؼاصد الؿعامالت الؿالقة ،ومؼاصد
التربطات أو السقاسة الشرطقة ،وكظام الحؽؿ والؼضاء والحدود والعؼقبات..
وغقرها مـ الؿقضقطات الػؼفقة وآجتؿاطقة والرتبقية.
وقد اطتـك اإلمام ابـ طاشقر هبذا الـقع مـ الؿؼاصد وك َّبف طؾك أهؿقة الؼقام
بف ،والعـاية بجزئقاتف وإبرازها ،وربطفا بالؽؾقات التل تحؽؿفا كؿا يظفر يف آخر
( )1كحق تػعقؾ مؼاصد الشريعة ،جؿال الديـ ططقة ،دار الػؽر ،ط 1422 ،1ص 74و.85
( )2كػسف ص.63
( )3كػسف ص 139
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كتابف يف الؿؼاصد (.)1
ولإلمام العز بـ طبد السالم  جفقد معتربة يف إبراز هذه الؿؼاصد ،مـ
خالل تتبع مسائؾ إبقاب الػؼفقة ،وبقان مؼاصد الشارع مـفا فؽان بذلؽ رائد ًا يف
مصـػف.
ويؿؽـ تقسقع هذا الـقع مـ الؿؼاصد لقضؿ مختؾػ مجآت العؾقم
اإلسالمقة واإلكساكقة وآجتؿاطقة والـػسقة وآقتصادية ،وفؼ مـظقر إسالمل
متؿقز لضبطفا بؿقزان شرطل واكتشاف ما تضؿـف الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية مـ
ذلؽ وإبداء البديؾ اإلسالمل يف تؾؽ الؿجآت الحققية الحساسة(.)2
ت -املكاصد اجلص:ٜ٘ٔ
بح ْؽؿ مع َّقـ مـ أحؽام الشريعة ،يف أمر مـ إمقر
وهل الؿؼاصد الؿتعؾؼة ُ
بالقجقب أو الـدب أو التحريؿ وكحقه ،وهذا الـقع هق أكثر ما تعرض لف الػؼفاء
بالبقان والؽشػ يف مصـَّػاهتؿ ،والذي يعبرون طـف بالحؽؿة أو ِ
الحؽؿ وإسرار
ِّ
ِ
والغرض واحدٌ  .وهق ما كاكقا يستتبعقكف الحؽؿ
بالؼصد،
يصرحقن
ُ
أو الغاية ،وقد ِّ
الشرطل إلضفار حؽؿة الشارع مـ تشريع ذلؽ الحؽؿ لقبعث مزيد ًا مـ آصؿئـان
لدى الؿؽؾػ ،ولعؾفؿ استػادوا هذا إسؾقب مـ الؼرآن الؽريؿ الذي كثقر ًا ما
ِ
بذكر الحؽؿة وراء تشريعف ،وفائدتف بالـسبة لؾؿؽؾػ
يع ِّؼب طؾك تشريع ُحؽؿ ما
يف العاجؾ أو يف أجؾ ،كؼقل اهلل تعالك طـ الصقم( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) البؼرة ،وققلف طـ
الؼصاص( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙﯚ ﯛ).
( )1مـ ص .205-145
( )2اكظر كحق تػعقؾ مؼاصد الشريعة جؿال الديـ ططقة ،ص.131
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وكذلؽ الشلن يف السـة الـبقية الؿشرفة حقث كان الرسقل  يعؾؾ ما يصدره
مـ أحؽام وأقضقة ،كتعؾقؾف ترك الؽعبة طؾك ما هل طؾقف بؼقلف  لعائشة« :لقٓ أن
ققمؽ حديث طفد بجاهؾقة ٕمرت بالبقت ففدم :فلدخؾت فقف ما ُأخرِ َج مـف
َ
وألزقتف بإرض ،وجعؾت لف بابقـ :بابًا شرققًا ،وبابًا غربقًا ،فبؾغت بف أساس

إبراهقؿ» (.)1

 احلاد٘ إىل مكاصد الػسٓع٘ يف الدزاضات الػسعٔ٘:
جاءت شريعة اهلل لتحؼقؼ مصالح العباد يف العاجؾ وأجؾ معا ،كؿا هق ثابت
باستؼراء الـصقص التل د َّلت طؾك أن اهلل تعالك إكؿا يشرع لؿصؾحة طباده ،وأن
أحؽامف سبحاكف ٓ تخؾق طـ الؿصؾحة ،و ُت َّـزه طـ العبث.
ٓ تزال حاجة الػؼقف إلك الؿؼاصد تشتد كؾؿا كظر يف الـصقص :صالبًا ففؿفًا
واستـباط الحؽؿ مـفا ،أو تعارضت لديف لقستبقـ الراجح الؼقي مـ الضعقػ
الؿرجقح ،أو يجؿع بقـفؿا بقجف صحقح ،أو اشتبف التعؾقؾ طـده بالتعبد وطدم
الؿعؼقلقة ،أو لؿ يجد يف مسللة دلقالً خاصًا يحتؽؿ إلقف يدفعف إلك الؼقاس وسائر
وجقه آستدٓل ،يف كؾ هذه الحآت ٓ يسع الؿجتفد إٓ التسؾح بالؿؼاصد،
وآهتداء هبا لؿعرفة الحؽؿ إقرب إلك الشريعة ،وبذلؽ تؽقن الؿؼاصد بؿثابة
الؿعقار الذي يـضبط بف الػؼقف يف بحثف واجتفاده(. )2
.

( )1البخاري يف الحج ،باب فضؾ مؽة وبـقاهنا ،الحديث رقؿ (.514/3 ،)1586
( )2مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر ،ص16
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 ثاىٔا :مفَْو العنل اخلريٖ:
هق الػعؾ أو الجفد الؿقصقف بالخقرية ،والخقري كسبة لؾخقر طؽس
الشر( )1مـ الػعؾ خار ففق خائر ومـف ققل الشاطر:
،

وٓ كِـا َكـــــ ُة يف َشـــــر بلشـــــرار.

َفؿــــا كِـاكَــــ ُة يف َخ ْق ٍ
ــــر بِخــــائِ َر ٍة

وخ ْق ٌر ،مشدد ومخػػ ،وكذلؽ امرأة َخ ِّقر ٌة َ
ورجؾ َخ ِّق ٌر َ
وخ ْق َرة .قال اهلل
ِ
الػاض َؾ ُة مـ ِّ
كؾ
تعالك( :ﭦ ﭧ ﭨ) [التقبة ،]88:جؿع َخ ْق َر ٍة ،وهل
شلء .والخقر هق كؾ ما يرغب فقف كالعؼؾ والعدل والشلء الـافع.
وجؿع الخقر خققر:

ـقب َج َّؿ ـ ٌة و َط َؾـ ْـق ُت قِـ ْـرين.
ُخ ُطـ ٌ

ــقر و َأ ْخ َطـ َ
ــت ُ
ــل ْتـِل
وٓ َق ْقـ ُ
الخقـ َ

والخقر :هق ما وصػف الديـ بالحسـ ،ووطد طؾك فعؾف بالثقاب(.)2



( )1الصحاح يف الؾغة  ،192 /1الؿػردات يف غريب الؼرآن لألصػفاين .160/1
( )2التحرير والتـقير ٓبـ طاشقر .268/29
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املبحث األول

ٔرِٕ صج انمرآٌ انكرٚى ػهٗ اخلري
الؼرآن الؽريؿ هق الؿصدر إول لؾتشريع اإلسالمل ،وهق أيضًا أساس
اطتؿاد الؿؼاصد واطتبارها ،ومـ ذلؽ ما يؿؽـ استـباصف مـ دٓٓت الشرع طؾك
العؿؾ الخقري ومؼاصده مـف ،وتعدد ذكر الخقر يف الؼرآن الؽريؿ وتؽرر كثقر ًا طرب
مختؾػ السقر الؿؽقة والؿدكقة مـفا ،وجاء الخقر مذكر ًا ومـؽر ًا( ،)1جؿعًا
وإفراد ًا ،كؿا جاء الحث طؾقف أمر ًا بف ومدحًا لػاطؾف.

 املطلب األّل :أمس املؤميني بفعل اخلري ّالدعْٗ إلُٔ زدا ٛالفالح:
(ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ) [الحج].
كدب فقؿا طدا القاجبات التل صح وجقهبا
ققلف تعالك( :ﮜ ﮝ) ٌ ،
مـ غقر هذا الؿقضع( .)2وذلؽ ٕن فِ ْع َؾ ا ْل َخ ْق ِر َ َيـْ َؼ ِسؿ إ َلك ما َي ِ
ب َوإِ َلك ما ٓ
ج ُ
َ
ُ
َي ِ
ب(.)3
ج ُ
وهق أمر بنسداء الخقر إلك الـاس مـ الزكاة ،وحسـ الؿعامؾة كصؾة الرحؿ،
( )1أضـفا إما (مذكر ًا وممكثًا) أو (معرفًا ومـؽر ًا) ،لؽـ ٓ طالقة بقـ التذكقر والتـؽقر.
( )2الؿحرر القجقز ٓبـ ططقة .12 /5
( )3أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل .24/3
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وإمر بالؿعروف ،والـفل طـ الؿـؽر ،وسائر مؽارم إخالق ،وهذا مجؿؾ بقـتف،
وبقـت مراتبف أدلة أخرى(.)1

 املطلب الجاىٕ :اإلخباز حبسص اإلىطاٌ عل ٙخري الدىٔا:
لؼد وصػ الؼرآن الؽريؿ جـس اإلكسان بلكف شديد الحرص طؾك كسب
الخقر ،وصؾبف خالفًا لؾشر :فنكف ٓ يؼدر طؾك تحؿؾف ،بؾ أخرب سبحاكف أن اإلكسان
شديد الحب لؾخقر (ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)
[فصؾت]( ،ﮰ ﮱ ﮲ ﮳) [العاديات] ،وقد فسر الخقر هـا بالؿال كؿا
فسر بف يف القصايا والؿقاريث (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧﯨﯩﯪ) [البؼرة].

 املطلب الجالح :األمس باملطازع٘ لفعل اخلري:
لؼد جعؾ الؼرآن الؽريؿ إطؿال الخقرية ساحة لؾتـافس بقـ الـاس لؿصالح
الدكقا وأخرة ،ولؿؽاكة وطظؿ ثقاهبا استحؼت أن يتسابؼ الـاس إلقفا ويسارطقا
يف فعؾفا بال تلخقر أو تردد لئال يحرمقا مـفا بسبؼ غقرهؿ لفا أو زوال قدرهتؿ طؾك
فعؾفا أو فقات مصؾحة ذلؽ العؿؾ الخقري.
(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ)
[البؼرة]( ،ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷) [الؿائدة].
فالؿراد مـ آستباق هـا الؿعـك الؿجازي وهق الحرص طؾك مصادفة الخقر
واإلكثار مـف ،والخقرات جؿع خقر طؾك غقر ققاس كؿا قالقا سرادقات وحؿامات،
( )1التحرير والتـقير ٓبـ طاشقر .249 /17
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والؿراد طؿقم الخقرات كؾفا فنن الؿبادرة إلك الخقر محؿقدة(.)1
ِ ِ
الس ْب ِؼَ ،و ُه َق ا ْل ُؿ َبا َد َر ُة إ َلك
ومعـك (ﮬ ﮭ) ا ْف َع ُؾقا ا ْل َخ ْق َرات ،م ْـ َّ
ف فِ ِ
ال إ َلك ال َّطا َط ِ
ْإَ َّول ِ َّق ِةَ ،و َذل ِ َؽ َح ٌّث َط َؾك ا ْلؿ َبا َدر ِة َو ِآستِ ْع َج ِ
قف َب ْق َـ
اتَ ،و َٓ ِخ َال َ
ْ
ُ َ
ْإُ َّم ِة فِل ا ْل ُج ْؿ َؾ ِة(.)2

 املطلب السابعّ :صف األىبٔاّ ٛالصاحلني بفعل اخلريات ّاملطازع٘ إلَٔا:
(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) [آل طؿران]( ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [الؿممـقن.]61-60:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [إكبقاء]( .ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ) [إكبقاء].
لؼد جعؾ اهلل تعالك همٓء إكبقاء رؤساء يف الديـ يؼتدى هبؿ يف الخقرات،
وأطؿال الطاطات(.)3
والخقرات هـا الطاطات ،يسارع إلقفا أهؾ اإليؿان باهلل ،ويجتفدون يف السبؼ
إلقفا رغب ًة فقفا وطؾؿًا بؿا لفؿ هبا مـ حسـ الجزاء(.)4
( )1التحرير والتـقير .43/2
( )2أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل .80/1
( )3أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن ،محؿد إمقـ الشـؼقطل .166/4
( )4أحؽام الؼرآن لؾجصاص .93/5
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والؿسارطة لؾخقرات أثر مـ آثار اإليؿان الصحقح ،والتقجف الصادق هلل
تعالك ،كؿا أكف سبب ٓستجابة الدطاء ،وتحؼؼ الصالح.

 املطلب اخلامظ :مكابل٘ فعل اخلري حبطً اجلصا:ٛ
(ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ) [البؼرة].
(ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ) [البؼرة]( ،ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ) [الـساء].
ققلف( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ) طؼب بف الـفل طـ الؿـفقات لؼصد
آتصاف بلضداد تؾؽ الؿـفقات فؽلكف قال ٓ :تػعؾقا ما هنقتؿ طـف وافعؾقا الخقر،
فؿا تػعؾقا ي عؾؿف اهلل ،وأصؾؼ طؾؿ اهلل وأريد ٓزمف ،وهق الؿجازاة طؾك الؿعؾقم
بطريؼ الؽـاية(.)1
وكذلؽ ققلف تعالك( :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ) تذيقؾ والؿؼصقد
مـ ققلف( :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ) الؽـاية طـ الجزاء طؾقفٕ ،ن العؾقؿ الؼدير إذا امتثؾ
أحد ٕمره ٓ يحقل بقـف وبقـ جزائف طؾقف حائؾ .وشؿؾ طؿقم (ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ) إفعال القاجبة والؿتطقع هبا فقعؿ الـػؼات وغقرها(.)2

ـقائزه
َمـ ْـ يػعــؾ
الخقـر ٓ يعــدم جـ َ
َ

العرف بقـ اهلل والــاس.
ذهب
ُ
ٓ َي ُ


( )1التحرير والتـقير .231/2
( )2التحرير والتـقير ()302 /2
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يمبطذ انشرٚؼخ ٔػاللتٓب ثبنؼًم اخلري٘
 املطلب األّل :العنل اخلريٖ ّاملكصد العاو مً التػسٓع:
لؼد تؼرر أن( :وضع الشرائع إكؿا هق لؿصالح العباد يف العاجؾ وأجؾ
معًا)()1

وأن أساس التشريع (تحصقؾ الؿصالح أو تؽؿقؾفا ،ودرء الؿػاسد أو

تؼؾقؾفا)(.)2
فؿا يؼقم بف اإلكسان مـ طؿؾ خقري تجاه غقره مـ الـاس ،إكؿا يحؼؼ مـافع
طاجؾة لفؿ بؿا يحصؾ لفؿ مـ فائدة وكػع ،أو ما يرفع طـفؿ مـ ضرر أو غبـ،
وتؾؽ هل الؿصالح العاجؾة ،أما الؿصالح أجؾة فؿا يرجك مـ ثقاب أخرة
لباذل ذلؽ الخقر.
فبذل العؿؾ الخقري يف إمة يحؼؼ معـك التعاون طؾك الرب الذي أمركا اهلل بف:
(ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ) [الؿائدة] ،ويحؼؼ معـك
الخقرية يف إمة (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩﭪ) [آل طؿران] ،وذلؽ يحؼؼ مؼصد ًا شرطقًا طظقؿًا يف

( )1الؿقافؼات لؾشاصبل .6 /2
( )2ققاطد إحؽام ٓبـ طبد السالم .5/1
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ِ
ِ
ِ ِ
الؿ َف ْق ِؿ ِـ َط َؾ ْق ِف )( ،)1ومؼصد
إمة وهقَ :
(ص َال ُح ك َظا ِم إُ َّمة بِ َص َالحِ اإلك َْسان ُ
واستؿرار صالحفا بصالح الؿستخؾػقـ فقفا)( .)2ويحؼؼ لػاطؾ
(طؿارة إرض،
ُ
الخقر معـك آستخالف يف الؿال بنكػاقف يف سبؾ الخقر (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ) [الحديد] ،وهذا ما يحؼؼ أحد مؼاصد الشارع يف
(الخروج طـ ا ِّتباع الفقى
التؽؾقػ ،وهق (إخراج الؿؽؾػ طـ داطقة هقاه)( )3أو
ُ
ُ
والدخقل تحت التعبد لؾؿقلك)(.)4

 املطلب الجاىٕ :العنل اخلريٖ ّحتكٔل املصاحل الطسّزٓ٘:
لؼد تؼرر أن أطؾك مراتب الؿصالح الدكققية وأققاها الؿصالح الضرورية،
وهل أولك بآطتبار والتؼديؿ طؾك غقرها مـ الدرجات ،كظر ًا ٕهؿقتفا وحاجة
الـاس إلقفا يف استؼامة حقاهتؿ واستؿرارها وإٓ شاهبا آضطراب والفرج .وهل
حػظ الديـ والـػس والعؼؾ والـسؾ والؿال.
فنذا تعرضت هذه الؿصالح لخؾؾ أو ضرر وجب تقجقف جؿقع جفقد إمة
إلقفا إصالحًا مـ جاكب القجقد ،أو دفع ما يخؾ هبا مـ جاكب العدم ،ومـ ذلؽ
العؿؾ الخقري يؿؽـ أن تحػظ بف ضروريات الشرع الخؿسة مـ جاكب القجقد أو
مـ جاكب

العدم)5(،

وتسخقره لحػظ ديـ إمة أو كػقس الـاس وطؼقلفؿ

وكسؾفؿ وأمقالفؿ ،ويؽقن ذلؽ طؾك سبقؾ القجقب أو الـدب بحسب كؾ حالة
( )1مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر ص .273
( )2مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ومؽارمفا لعالل الػاسل ص .45
( )3الؿقافؼات لؾشاصبل .173/2
( )4الؿقافؼات 170/2
( )5الؿقافؼات لؾشاصبل  8 /2و.49/3
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وما يـجؿ طـفا مـ مصالح ومػاسد ودرجات كؾ مـفا ،وقد رأيـا أن الخقر الذي
الؿ ْع ِص َق ُة
صؾب الشارع مـا تحصقؾف دائر بقـ القجقب والـدبٕ ،ن (ال َّطا َط ُة َأ ِو َ
َتـع ُظؿ بِ ِع َظ ِؿ الؿص َؾح ِة َأ ِو الؿ ْػسدَ ِة الـَّ ِ
الؿصالح
اشئَ ِة َطـ َْفا)( )1وأن (إحؽام تتبع
َ
َ ْ َ
َ َ
ْ ُ
طؾك اختالف ُر َتبفا) (.)2

فالؿصالح لقست طؾك َو َّزان واحد ،وكذلؽ الؿػاسد ،ولذلؽ كحتاج إلك
فرزها وتؿققزها وترتقبفا ثؿ تؼديؿ إولك فإولك مـفا ،سقاء كان ذلؽ بقـ مسائؾ
الضروري القاحد ،أو بقـ الضروريات الخؿس فقؿا يحصؾ بقـفا مـ تزاحؿ
وتعارض.

 املطلب الجالح :العنل اخلريٖ ّحتكٔل املصاحل احلادٔ٘:
الؿصالح الحاجقة تؼع يف الرتبة الثاكقة مـ سؾؿ الؿؼاصد بعد الضروريات،
ويؽقن تحؼقؼفا مطؾقبًا ،ولؽـ بدرجة أقؾ مـ درجة الضروريات لؿا يف تػقيتفا
مـ لحقق حرج طام أو خاص وضقؼ شديد ،وكؾ ذلؽ مخالػ لسؿاحة الشريعة
التل جاءت بالتقسعة طؾك الؿؽؾػ ورفع الحرج طـف.
وقد أولك الشارع الؿصالح الحاجقة طـاية كبقرة تؼرتب مـ طـايتف بالؿصالح
الضرورية ،حتك تؼرر يف الشرع أن( :الحاجة تـزل مـزلة الضرورة)( )3أي تلخذ
حؽؿفا يف الرتخقص والتخػقػ والؿراطاة وآطتبار ،إٓ أن الضرورية أهؿ وأولك
ٕهنا إصؾ الذي تؼقم طؾقف بؼقة الؿراتب ٕن( :اإلخالل بالحاجل بنصالق يؾزم

( )1الؿقافؼات لؾشاصبل .299 – 298/2
( )2الػروق لؾؼرايف .95/3
( )3إشباه والـظائر لؾسققصل ص  ،88وابـ كجقؿ  ،90والؿـثقر لؾزركشل .24/2
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مـف اختالل الضروري بقجف ما)( ،)1وٕن الؿصؾحة الحاجقة قد تؼع مؽؿؾة
لؾضرورية إذ (كؾ مرتبة مـ مراتب مؼاصد الشريعة قد يـضؿ إلقفا ما هق كالتؽؿؾة
أو التتؿة لفا)(.)2
فبعض إطؿال الخقرية واقعة يف سؾؿ تحؼقؼ الحاجقات العامة أو الخاصة،
وتلخذ أحؽامفا مـ حقث القجقب أو الـدب ،وتؽقن إحؽام الثابتة بسبب
الحاجة طامة ومستؿرة ،بخالف الضرورة ٕهنا ممقتة وتؼدر بؼدرها(.)3

 املطلب السابع :العنل اخلريٖ ّحتكٔل املصاحل التشطٔئ٘:
كثقر مـ إطؿال الخقرية واقعة يف حقز الؿصالح التحسقـقة تؽؿقالً لؾؿرتبتقـ
السابؼتقـ وحؿاية لفؿا.
فؿا كؼدمف مـ خدمات خقرية لؾـاس ٓ يـبغل أن يؼتصر طؾك حالة الشدة
والضقؼ فحسب ،بؾ يتعدى ذلؽ إلك حالة الرتفقف والتحسقـ ،وإدخال السرور
والػرح طؾك الؿستػقد مـ العؿؾقة الخقرية.
ولؾؿصالح التحسقـقة أهؿقة معتربة يف مـظؿقمة التشريع اإلسالمل ،ولذلؽ ٓ
ٓ كؾقًا ،وٓ إلغاؤها إلغا ًء تامًاَّ ،
يجقز إهؿالفا إهؿا ً
ٕن ذلؽ قد يمثر سؾبًا يف
كالؿؽؿؾ لفؿا وقد تؼرر أن( :اختالل
الؿصالح الحاجقة والضرورية ٕهنا
ِّ
التحسقـل بنصالق قد يؾزم طـف اختالل الضروري بقجف ما)(.)4

( )1الؿقافؼات .16/2
( )2الؿقافؼات .16/2
( )3شرح الؼقاطد الػؼفقة ٕحؿد الزرقا ص .119
( )4الؿقافؼات لؾشاصبل .16/2
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املبحث الثالث

يفٕٓو انؼًم اخلريَ٘ :ظرح يمبطذٚخ
رأيـا اهتؿام الؼرآن الؽريؿ ،واحتػاءه بػعؾ الخقر بشتك صقره وأكقاطف،
وجاءت السـة الـبقية الشريػة لترتجؿ طؿؾقًا هذه الؿبادئ السامقة التل أرساها
الؼرآن الؽريؿ ،يف الحث طؾك الخقر وكشره وجعؾف ثؿرة مـ ثؿرات اإليؿان ،إذ أن
اإليؿان واإلسالم هؿا إصالن الؾذان تـبعث طـفؿا

الخقرات()1

كؼقلف :

«الساطل طؾك إرمؾة والؿسؽقـ كالؿجاهد يف سبقؾ اهلل»(.)2

 املطلب األّل :بني ّادب األم٘ ّالتطْع الفسدٖ:
قد يؽقن العؿؾ الخقري صادر ًا مـ آحاد الؿسؾؿقـ بشؽؾ فردي ،يبتغل بف
كػع مـ يريد يف الدكقا والجزاء يف أخرة ،كالصدقات التل تعطك لؾػؼراء وابـ
السبقؾ والقتامك.....سقاء كان العطاء خػقة أو طالكقة ،فػل هذا الـقع خقر كثقر،
وكػع معترب لؽـف ضريف وقاصر.
وهـاك طؿؾ خقري جؿاطل تؼقم بف جؿاطات وهقئات خقرية ،يعرب طـ ضؿقر
إمة واهتؿامفا بالؿجتؿع ،والؼقام بقاجبفا التضامـل ،ومقاساة مـ يحتاج إلك
رطاية ومساطدة ،وهذا الـقع هق الؿػفقم ابتدا ًء مـ خطابات الؼرآن لجؿاطة
الؿسؾؿقـ بػعؾ الخقر( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
( )1التحرير والتـقير .266 /1
( )2رواه البخاري يف إدب ،باب الساطل طؾك الؿسؽقـ (.)5661
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ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) [آل طؿران] (ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ) [الحج]،
ومعؾقم أن العؿؾ الصادر طـ فئة أو جؿاطة الؿسؾؿقـ أكجع وأفضؾ وأكػع
مـ العؿؾ الذي صدر بشؽؾ فردي.

 املطلب الجاىٕ :تْشٓع دلاالت العنل اخلريٖ ّتْضٔعَا:
قد يتجف كثقر مـ الؿسؾؿقـ إلك التربع ببـاء الؿساجد ،ووقػ الؿصاحػ
وكتب العؾؿ ،وإكشاء مدارس تحػقظ الؼرآن الؽريؿ والؿعاهد والؽؾقات الشرطقة،
وهق طؿؾ ٓ تستغـل إمة طـف ،ولؽـ يف الققت كػسف تجب العـاية ببؼقة
الؿجآت الحققية التل تحتاجفا إمة ،وٓ يـبغل تركقز الجفقد فؼط طؾك ما
يحػظ الديـ مـ إطؿال السابؼة وإهؿال مجآت أخرى يف إمة ،ومصالح
شرطقة كحػظ الـػقس والعؼقل والـسؾ والؿالٕ ،ن هذه الؿصالح متـاسؼة
ومتؽامؾة ومرتابطة ،وطؾقف ٓ يصح تحؼؼ حػظ الديـ كػسف بنهؿال غقره مـ
الضروريات.
فػل حػظ الـػس كالحظ حاجة بعض الؿسؾؿقـ إلك إكؼاذهؿ مـ التؼتقؾ
والتشريد ،الذي يتعرضقن لف مـ طدو مستبد أو مستعؿر لقصـ أو ضالؿ ،وذلؽ
بدفع العدوان طـف أو مساطدتف طؾك صده وحؿاية كػسف مـ الفالك ،ومـ هذا
الؼبقؾ إغاثة الؿـؽقبقـ يف مصائب وكقارث صبقعقة ،كالحرائؼ وإطاصقر
والزٓزل والرباكقـ والجػاف الؿػضل لؿجاطة ،وغقرها مـ أفات( :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫﭬ) [الؿائدة]
ويف مجال حػظ العؼؾ تربز حاجة إمة لتطقير الػؽر والـظر والعؼؾ طرب
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مـظقمة تعؾقؿقة متطقرة كاجعة ،وهذا ٓ يتحؼؼ إٓ ببذل الؿال الؽايف لتطقير
الؿـاهج التعؾقؿقة ،والقسائؾ الؿادية لؾتعؾقؿ ابتدا ًء مـ الؿدرسة ،ووصق ً
ٓ إلك

الجامعة ومراكز البحث.

ويف الؿجال الؿالل تربز الحاجة لتطقير البـقك والؿصارف اإلسالمقة،
وتـظقؿفا وآهتؿام بالتـؿقة الؿستدامة وتطقير قدرات إمة يف استثؿار إمقال
ومحاربة الػؼر والؿجاطة والحرمان يف كثقر مـ بالد الؿسؾؿقـ.
ويف جاكب حػظ الـسؾ تربز الحاجة إلك آهتؿام بؿساطدة شباب الؿسؾؿقـ
طؾك الزواج ورطاية إسرة ،والحػاظ طؾك استؿرارها واستؼرارها ووقايتفا مـ
التػؽؽ ،ومعالجة آثاره الرتبقية والؿالقة بتؽقيـ لجان الـصح والصؾح ،لؾتؼؾقؾ
مـ آفة الطالق أو الخؾع.

 املطلب الجالح :اجلنع بني املصاحل العام٘ ّاخلاص٘:
يـبغل أن يستقطب العؿؾ الخقري كالً مـ الؿصالح العامة والخاصة ،وٓ
يؼتصر طؾك إحداهؿا ،والؿؼصقد بالؿصالح العامة ما تعؾؼ مـفا بعؿقم إمة أو
البؾد أو مجؿقطة كبقرة مـ الـاس ،فقساهؿ العؿؾ الخقري يف تحصقؾفا ،وجقد ًا
وهق( :ما يتحؼؼ بف وجقد الؿصؾحة أو إيجادها) ،وطدمًا وهق ( :ما يؿـع مـ
إتالففا وتعطقؾفا وإطدامفا بعد وجقدها) ،أو كؿا قال الشاصبل :ما يدرأ طـفا
آختالل القاقع أو الؿتققع فقف وهق الؿراد بعبارة ( مـ جاكب العدم)(.)1
وإصؾ هق اطتـاء أهؾ الخقر بالؿصالح العامة والخاصة جؿقعًا ٌّ
كؾ بحسب
صاقتف ودائرة تخصصف واهتؿامفٕ ،ن( :الجؿع بقـ الؿصؾحتقـ أو مجؿقطة

( )1الؿقافؼات لؾشاصبل .18/2
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مصالح أولك مـ ترجقح

إحداها)()1

،

ولؽـ طـد الضقؼ والتزاحؿ فنن تحصقؾ

الؿصالح العامة أولك بالتؼديؿ وآهتؿام مـ الخاصة ،كؿا هق مؼرر يف ققاطد
الشرع( :الؿصؾحة العامة مؼدمة طؾك الؿصؾحة الخاصة)(.)2

 املطلب السابع :مطاٍن٘ العنل اخلريٖ يف التينٔ٘:
العؿؾ الخقري لقس مجرد فعؾ طػقي يؼقم بف بعض إفراد يف الؿجتؿع ،بؾ
يـبغل أن يؽقن مقجفًا ومـظؿًا لقحؼؼ الرفاه والتـؿقة يف الؿجتؿع اإلسالمل
ويعضد الجفقد والخطط آقتصادية التل ترسؿفا السؾطة الرسؿقة الؿتؿثؾة يف
ممسسات الدولة ،ولذلؽ وجب التخطقط والتـسقؼ بقـ مختؾػ الؼطاطات
لتحؼقؼ التؽامؾ آقتصادي وآجتؿاطل ،وبذلؽ يؽقن العؿؾ الخقري مساهؿًا
يف التـؿقة آقتصادية وآجتؿاطقة لألمة.

 املطلب اخلامظ :تيعٔه العنل اخلريٖ ّالتيطٔل بني اهلٔٝات اخلريٓ٘:
ٓ شؽ أن كثقر ًا مـ إشخاص والؿمسسات والفقئات تسارع إلك فعؾ الخقر
وتتسابؼ يف ساحتف لتحصقؾ إجر إخروي وكػع الؿحتاجقـ مـ الـاس يف الدكقا،
ولؽـ حتك يحؼؼ العؿؾ الخقري مؼصقد الشارع مـف طؾك القجف إكؿؾ يـبغل
تـظقؿف وتقجقفف وإبعاده طـ العػقية والعشقائقة وفقضك التسققر ،طرب التـسقؼ بقـ
ٍ
هقئات وأفراد ًا حتك ٓ تذهب الجفقد
العامؾقـ والـاشطقـ يف الؿجال الخقري،
سدى.
ً
( )1ققاطد إحؽام لؾعز بـ طبد السالم  ،96/1شرح فتح الؼدير ٓبـ الفؿام  ،223/6تبققـ
الحؼائؼ لؾزيؾعل  ،334/4واكظر :مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة  ،210/31الذخقرة
لؾؼرايف  ،152/6حاشقة الجؿؾ طؾك شرح الؿـفاج .102/3
( )2الذخقرة لؾؼرايف  ،256/2الؿقافؼات لؾشاصبل  ،367/2شرح إزهار ٓبـ مػتاح
 ،62/1السقؾ الجرار لؾشقكاين .160/2
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 املطلب الطادع :مكاصد التربعات ّالعنل اخلريٖ:
ما دامت معظؿ إطؿال الخقرية واقعة يف دائرة التربطات حسـ بـا التـبقف طؾك
أهؿ مؼاصد الشريعة مـ تـظقؿ التربطات الؿالقة ٓستثؿارها ،وتػعقؾفا يف مجال
العؿؾ الخقري ،وقد طدَّ اإلمام ابـ طاشقر مـفا أربعة مؼاصد(:)1
إول :التؽثقر مـفا لؿا فقفا مـ الؿصالح العامة والخاصة.
الثاين :صدورها طـ صقب كػس ٓ يخالجف ترددٕ :هنا مـ الؿعروف والسخاء
فـاسب ْ
صدورها طؾك وجف ٓ تعؼبف كدامة ،لئال يؾحؼ الؿحس َـ
الشارع
قصدَ
ُ
أن َ
َ
حؼ الرتاجع قبؾ
فقؽػ
ضرر
الؿتربع
الـاس طـ الؿعروف ،ولذلؽ ُجعؾ لؾؿتربِّ ِع ُّ
َّ
ُ
َ
ٌ
ِ
اإلقباض والحقزُ ،
وشبففا اإلشفا ُد والتحقيز حتك يتحؼؼ صقب
رع يف العطقة
وش َ

الـػس.
الثالث :تقسقع وسائؾ اكعؼادها بحسب رغبة الؿتربطقـ ،فالتربع يـاسبف
التقسع ،بخالف الؿعاوضة ،فؼد حدد لفا الشارع وسائؾ وشروط آكعؼاد ،وإٓ
بطؾ التصرف.
الرابع :أٓ يؽقن ذريعة لتضققع حؼ الغقر أو اإلضرار بف ،كالقارث والدائـ
بالقصقة واإلقرار وغقرها.


( )1مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ص .188
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املبحث الرابع

أًْٛخ يمبطذ انشرٚؼخ يف اصتخًبر انؼًم اخلري٘
 املطلب األّل :صياع٘ الجسّٗ ّاملطاٍن٘ يف التينٔ٘
ٓ يـبغل أن يؼتصر العؿؾ الخقري طؾك استفالك إمقال وإكػاقفا طؾك
الؿعقزيـ والؿحتاجقـ بؾ يـبغل تلمقـ الروافد الؿالقة ،واستؿرار ططائفا باستثؿار
إمقال الخقرية طرب ممسسات وشركات اقتصادية واستثؿارية ،واكدماجفا يف
مسار التـؿقة الؿحؾقة ،ويتحقل العؿؾ الخقري مـ مجرد أداة ٓستفالك الؿال إلك
وسقؾة كاجحة إلدراره وصـاطة الثروة ،وابتؽار مصادرها ،حتك يؽقن لؾعؿؾ
الخقري حظ مـ الؿساهؿة يف التـؿقة والتطقر يف البالد اإلسالمقة ،كؿا هندف إلك
تحقيؾ الؿستػقديـ مـ العؿؾ الخقري ،مـ مجرد مستفؾؽقـ إلك يد طامؾة مـتجة
تستغـل بعؿؾفا طـ صؾب الؿساطدة وتعقـ طؾك تطقر طجؾة اإلكتاج آقتصادي،
فال تبؼك طالة طؾك ما تجقد بف أيدي الؿحسـقـ.

 املطلب الجاىٕ :التهافل االدتناعٕ ّاملْاضاٗ:
مـ أسس الـظام آجتؿاطل يف اإلسالم تؽافؾ أفراده وتعاوهنؿ طؾك الخقر
ومقاساة بعضفؿ بعضًا ،ومـ شلن العؿؾ الخقري بؽؾ صقره أن يحؼؼ هذا
الؿؼصد العظقؿ وهق ما يعزز وحدة إمة وققهتا وهقبتفا وتالحؿ أفرادها
وتؿاسؽفؿ وتسابؼفؿ لؾخقر ،وهق ما يجعؾ مـفؿ مجتؿعًا إيجابقًا وفعا ً
ٓ لؼقل
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الـبل « :إن الؿممـ لؾؿممـ كالبـقان ،يشد بعضف بعضًا ،وشبؽ

أصابعف»()1

وققلف « : مثؾ الؿممـقـ يف تقادهؿ وتراحؿفؿ وتعاصػفؿ مثؾ الجسد إذا اشتؽك
مـف طضق تداطك لف سائر الجسد بالسفر والحؿك» ()2

وج ْع ُؾ الؿقاساة بقـ الؿسؾؿقـ ُخ ُؾؼًا بقـفؿ مؼصدٌ شرطل ،ولذلؽ جاءت
َ
إوامر والـقاهل بتجريده طـ كؾ ما فقف حظ الـػس العاجؾ لؾؿقاسل ،وما فقف
إضرار بالؿقاسك ،كؿا كقع الشارع مصادر الؿقاساة ووسع سبؾف بقـ الزكاة
والصدقة والفبة والفدية والعارية والعرية والعؿرى والققػ والقصقة(.)3



املطلب الجالح :الكطا ٛعل ٙالفكس أّ التكلٔل مً آثازِ:

مـ الؿشاكؾ التل تعاين مـفا كثقر مـ الؿجتؿعات ضاهرة الػؼر التل أرقت
الؿصؾحقـ وأرهؼت خزائـ الدول ،لؿا يسببف مـ حرمان وضرر خاص وطام،
وهق أحد أسباب ضعػ إمة وطجزها طـ مقاكبة التطقر والرقل الحضاري،
حتك استحؼ أن يتعقذ مـف كؿا ورد يف الحديث طـ طائشة  :أن الـبل 
كان يؼقل« :الؾفؿ إين أطقذ بؽ مـ فتـة الـار ،وطذاب الـار ،وفتـة الؼبر ،وطذاب
الؼب،ر وشر فتـة الغـك ،وشر فتـة الػؼر» ( ،)4ولذلؽ جاءت تقجقفات اإلسالم
لؿعالجتف والتخػقػ مـ حدتف وآثاره ،بالحث طؾك التربع طؾك الػؼراء
ومساطدهتؿ ،حتك خصص لفؿ الشارع ركـًا مـ أركان اإلسالم وهق الزكاة:
«فلطؾؿفؿ أن اهلل افترض طؾقفؿ صدقة يف أمقالفؿ ،تمخذ مـ أغـقائفؿ وترد طؾك
( )1رواه البخاري يف كتاب الصالة ،باب تشبقؽ إصابع يف الؿساجد وغقرها (،)459
ومسؾؿ يف الرب والصؾة وإدب ،باب تراحؿ الؿممـقـ وتعاصػفؿ (.)4684
( )2رواه مسؾؿ يف الرب والصؾة وإدب ،باب تراحؿ الؿممـقـ وتعاصػفؿ (.)4685
( )3أصقل الـظام آجتؿاطل يف اإلسالم ،ابـ طاشقر ،الشركة التقكسقة لؾتقزيع ص .139
( )4رواه البخاري يف كتاب الدطقات ،باب التعقذ مـ فتـة الػؼر ( ،)6016ومسؾؿ (.)4877
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فؼرائفؿ» (.)1

 املطلب السابع :تدّٓل املال بني األغئاّ ٛالفكسا:ٛ
مـ مؼاصد الشرع يف الؿال رواجف وتداولف بقـ كافة فئات الؿجتؿع ،فال يبؼك
حؽر ًا طؾك صبؼة إغـقاء فؼط ،وٕجؾ ذلؽ مـع اكتـاز إمقال وادخارها وحث
طؾك اإلكػاق ،وفتح باب التربطات ،وطدّ د صقرها وأكقاطفا ووجقهفا(ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﮟ) [الحشر]( .ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ) [البؼرة].



( )1رواه البخاري يف الزكاة ،باب وجقب الزكاة ( ،)1308ومسؾؿ يف اإليؿان ،باب الدطاء
الشفادتقـ وشرائع اإلسالم (.)27
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p



o

املبحث اخلامص

أًْٛخ ادلمبطذ انشرػٛخ يف تٕر ّٛاألػًبل اخلريٚخ
إن اختقار الؿجآت التل كؿارس فقفا العؿؾ الخقري وكؼدمف يحتاج مـا إلك
تققػ وكظر واسرتشاد بؼقاطد الشرع ومؼاصده ،لؾتقجف إلك إكػع وإكجع الذي
يحؼؼ مـافع الداريـ ٕفراد إمة وجؿاطتفا.

 املطلب األّل :مساتب املكاصد ّفطا ٛالعنل اخلريٖ:
تتـقع الؿؼاصد الشرطقة بقـ الضرورية والحاجقة والتحسقـقة ،وٓ شؽ أن
الؿحافظة طؾك الؿؼاصد الضرورية أولك مـ الؿحافظة طؾك الحاجقة ،والؿحافظة
ط ؾك الحاجقة أولك مـ التحسقـقة ،فال يستؼقؿ أن تتجف إطؿال الخقرية إلكجاز
أطؿال تحسقـقة مع حاجة إمة لؿصالح ضرورية أو حاجقة ،والؼاطدة أن:
والحاجات م َؼدّ م ٌة طؾك التَّتِؿ ِ
ِ
ات
الحاجات،
رورات ُم َؼدَّ م ٌة طؾك
(الض
ُ
َّ
ّ
ُ ُ
وال ّت ْؽ ِؿ ِ
الت)( )1وأن( :إمر الؿتعؾؼ بالضروريات آكد مـ الحاجقات ،والؿتعؾؼ
بالحاجقات آكد مـ التحسقـات)(.)2
وكذلؽ إمر بالـسبة لؾؿػاسد القاقعة أو الؿتققعة يف إمة ،فنن وقاية إمة
مـفا يراطك فقف اختالف الؿراتب فقدرأ مـفا إققى وإشد ويتحؿؾ الضعقػ
إخػ.
( )1ققاطد إحؽام  ،23/2واكظر :هناية السقل  ،846/3كشر البـقد .173/2
( )2ضقابط الؿصؾحة لؾبقصل ص  ،219الـظرية العامة لؾشريعة اإلسالمقة لجؿال الديـ
ططقة ص  ،109كظرية التؼريب والتغؾقب لؾريسقين ص .343
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 املطلب الجاىٕ :مساعاٗ التفاّت بني مصاحل املستب٘ الْاسدٗ:
تتػاوت الؿصالح الضرورية الخؿسة (حػظ الديـ والـػس والعؼؾ والـسؾ
والؿال) حسب كؾ حالة أو حادثة وما يرتتب طؾقفا مـ مصؾحة فائتة أو ضرر
حاصؾ ،فقراطك التػاوت الحاصؾ طـد كؾ تزاحؿ أو تعارض ،بتطبقؼ ققاطد
الؿقازكة وهل( :يرجح خقر الخقريـ بتػقيت أدكاهؿا ويدفع شر الشريـ بالتزام
أدكاهؿا)( .)1فنن أمؽـ تحؼقؼ الؿصؾحتقـ معًا أو دفع الؿػسدتقـ معًا تعقـ ذلؽ
ٕن( :الجؿع بقـ الؿصؾحتقـ أولك مـ إبطال إحداهؿا)(.)2
وكذلؽ إمر يف تعارض الؿصالح الحاجقة فقؿا بقـفا أو الؿصالح التؽؿقؾقة
فقؿا بقـفا.
هـاك قضايا طاجؾة تتطؾب تدخال سريعا لحػظ مؼصد شرطل ضروري وطام،
كنغاثة الؿؾفقفقـ الذيـ يعقشقن أزمة مجاطة جراء حرب أو قحط أو زلزال أو
إطصار أو وباء أو صاطقن أو غقرها مـ الجقائح والؿصائب ،وقد يؿقت الـاس
جقطًا أو ططشًا أو بسبب الربد أو الحر ،وهق ما يجعؾ تقجقف العؿؾ الخقري
مستعجالً وواجبًا كحق هذه الؿـاصؼ بتقفقر الغذاء والؿاء والدواء ،وسائر أسباب
العقش الؽريؿ.
وكذلؽ إمر يف تحرير إسرى أو الؿسجقكقـ ضؾؿا ،فنكف يف معـك حػظ
الـػس أو قريبًا مـف.
قسك ﭬ َق َال َر ُس ُ
قل اهللِ
ولعؾ هذه الؿعاين مـ دٓٓت حديث َأبِل ُم َ

( )1مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة .343 -182/23
( )2شرح فتح الؼدير ٓبـ الفؿام  ،223/6تبققـ الحؼائؼ لؾزيؾعل .334/4
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« ُفؽُّقا ا ْل َعاكِ َل ـ َق ْعـِل ْإَ ِس َقر َو َأ ْص ِع ُؿقا ا ْل َجائِ َع َو ُطق ُدوا ا ْل َؿرِ َ
يض» ( .)1فعدَّ 
إسرى والجقطك والؿرضك مـ أهؿ الػئات التل يقجف إلقفا العؿؾ الخقري،
وتستحؼ العـاية وآهتؿام مـ قبؾ كؾ قادر طؾك مد يد الؿساطدة لؾغقر.

 املطلب الجالح :تكدٓه املصاحل العام٘ عل ٙاخلاص٘:
تتقجف إطؿال الخقرية لتحؼقؼ الؿصالح العامة الؿتعؾؼة بعؿقم إمة
وكذلؽ الؿصالح الخاصة ،وهل الؿصالح الؿتعؾؼة بآحاد إفراد لعؿقم
الـصقص الدالة طؾك فعؾ الخقر وإمر بف ،فنذا ضاق إمر وقصرت الجفقد طـ
كػاية الجؿقع تعقـ تقجقففا لتحؼقؼ الؿصالح العامةٓ ،كدراج مصالح إفراد فقفا
ضؿـًا ولرجحان تحؼقؼفا وتحصقؾفا طؾك تحؼقؼ الؿصالح الخاصة ،وطظؿ
الؿػاسد الؿرتتبة طؾك تػقيتفا مؼاركة بؿا يرتتب طؾك تػقيت الؿصالح الخاصة،
وقد تؼرر أن( :الؿصؾحة العامة مؼدمة طؾك الؿصؾحة الخاصة)( )2وأن (مصؾحة
الجؿاطة أولك بآطتبار مـ مصؾحة الػرد)( .)3كؿا أن (الـػع الؿتعدي أفضؾ مـ
الؼاصر)(.)4

 املطلب السابع :تكدٓه املصاحل العادل٘ عل ٙاآلدل٘:
تتـقع الؿصالح والؿػاسد بقـ الثابتة القاقعة ،وبقـ الؿتققعة الحدوث
مصالح أو مػاسدَ محؼؼ َة القققع ،أو قريبة التحؼؼ،
مستؼبالً ،أي أن هـاك
َ
( )1رواه البخاري يف كتاب الجفاد والسقر ،باب فؽاك إسقر (.)2819
( )2الذخقرة لؾؼرايف  256/2و ،467الؿقافؼات لؾشاصبل ،367/2
( )3كظرية الضرورة لقهبة الزحقؾل ص  ،232الؿػصؾ لعبد الؽريؿ زيدان  ،165/4سد
الذرائع لؾربهاين .216
( )4حاشقة ابـ طابديـ  ،603/3حاشقة الطحطاوي  ،549/1الذخقرة لؾؼرايف،190/4
إشباه والـظائر لؾسققصل .144
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وبالؿؼابؾ هـاك مصالح أو مػاسد متققعة الحصقل مستؼبالً ،يتعؾؼ هبا جؾب أو
درء ،وجؾب الؿصالح العاجؾة وأجؾة مؼصقد شرطل ،كؿا أن الشارع يؼصد درء
الؿػاسد العاجؾة وأجؾة أو القاقعة والؿتققعة ٕن ( :الضرر يزال)( )1أي طـد
وققطف و( :يدفع بؼدر اإلمؽان)( )2أي قبؾ وققطف.
ولؽـ طـد الضقؼ والتزاحؿ يؼدم العؿؾ العاجؾ طؾك أجؾ والقاقع طؾك
الؿتققع ،مثؾؿا كؼدم القاجب الؿضقؼ طؾك القاجب الؿقسع يف إداءٕ ،ن:
(جؿقع وقت القاجب الؿقسع وقت

ٕدائف)()3

وأن( :القجقب يف القاجب

الؿقسع يبدأ بلول الققت ويؿتد ٔخره)( )4بخالف الؿضقؼ فنن القجقب يتعؾؼ
.

بققت محدد ٓ يتسع لغقره.

 املطلب اخلامظ :مساعاٗ مآالت العنل اخلريٖ:
قبؾ اإلقدام طؾك أي طؿؾ خقري والشروع فقف ،يـبغل دراسة جدواه ومـافعف
التل تجـك بعد إكجازه ،وحؼقؼة الـػع الذي يعقد طؾك إفراد أو الجؿاطة ،وهؾ
هق كػع حؼقؼل أو وهؿل؟ ،وهؾ يؿؽـ أن يرتتب طؾك هذا العؿؾ ضرر أو
مػسدة؟ ،وما حجؿ ذلؽ الضرر مؼاركة بالؿصالح الؿتققعة؟ ،وبالتالل ما الذي
يرتجح مـ إمريـ؟ وكؾ ذلؽ لئال يؽقن طؿؾـا الذي كراه خقريًا سببًا لؾػساد
( )1إشباه والـظائر ٓبـ السبؽل  :41/1إشباه والـظائر لؾسققصل  :83غؿز طققن البصائر
لؾحؿقي 37/1
( )2الؼقاطد الؽؾقة والضقابط يف الػؼف اإلسالمل لعبد الؼادر داودي ص .120
( )3التؼريب واإلرشاد لؾباقالين  ،227/2الؿحصقل ٓبـ العربل ص  ،61تخريج الػروع
طؾك إصقل لؾزكجاين ص  ،92الؾؿع لؾشقرازي  1،6/1أصقل السرخسل 31/1
( )4الؿحصقل ٓبـ العربل ص  ،61تخريج الػروع طؾك إصقل لؾزكجاين ص  ،92الؾؿع
لؾشقرازي .16/1
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وذريع ًة إلقف فتؿـع ،ويتعقـ ترك العؿؾ بد ً
ٓ مـ فعؾف ،ويتغقر حؽؿف بتغقر الـتائج
الؿرجقة مـف ،ولذلؽ كان (الـظر يف مآٓت إفعال معترب ًا مؼصقد ًا شرطًا)( .)1و
(ما ٓ يتؿ ترك الحرام إٓ برتكف :فرتكف واجب)(.)2



( )1الؿقافؼات لؾشاصبل .194/4
( )2التحبقر شرح التحرير يف أصقل الػؼف لؾؿرداوي .944/2
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p



o

اخلبمتخ
أهؿقة معرفة مؼاصد الشريعة يف ففؿ الشرع وآجتفاد الػؼفل.
حاجتـا لالسرتشاد بؿؼاصد الشرع يف أطؿالـا التؽؾقػقة ومـفا الجاكب
الخقري.
مدى اهتؿام الؼرآن الؽريؿ بغرس ثؼافة بذل العؿؾ الخقري ،وتحؼقؼ الصالح
لألفراد والؿجتؿعات وإمؿ.
يؿؽـ لؿؼاصد الشريعة أن تػتح آفاقًا جديد ًة يف كظرتـا لؾعؿؾ الخقري،
تختؾػ طؿا درج طؾقف الـاس مـ كظرة تؼؾقدية لف.
حاجة العؿؾ الخقري لـظرة استشرافقة تمهؾف لؾؿساهؿة يف التـؿقة آقتصادية
وآجتؿاطقة لألمة ،وتحقيؾ الؿستػقديـ مـ العؿؾ الخقري مـ مستفؾؽقـ إلك
طؿال صاكعقـ لؾثروة.
لؿعرفة مؼاصد الشريعة ومراتبفا دور كبقر جد ًا يف طؿؾقة ترشقد استثؿار
إطؿال الخقرية استثؿار ًا إيجابقًا وكاجعًا يحؼؼ الصالح والـػع لؾؿجتؿع
اإلسالمل.
كؿا أن لؿؼاصد الشريعة دور مفؿ يف تقجقف أهؾ الخقر لألطؿال الخقرية
واكتؼاء مقاديـفا ،والتـسقؼ فقؿا بقـ العامؾقـ يف الؿجال الخقري ،لتحؼقؼ التؽامؾ
الخقري بؿا يعقد طؾك إمة بالػالح.
واهلل الؿقفؼ والفادي إلك سقاء السبقؾ
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p



o

فٓرس ادلظبدر
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ققاطد إحؽام يف مصالح إكام ،طز الديـ طبد العزيز بـ طبد السالم بـ أبل
42


أحر يراػبح يمبطذ انشرٚؼخ يف اصتخًبر انؼًم اخلري٘ ٔتٕرّٓٛ

الؼاسؿ بـ الحسـ السؾؿل الدمشؼل( ،ت 660هـ) ،دار الؿعارف بقروت – لبـان.
الؼقاطد الؽؾقة والضقابط يف الػؼف اإلسالمل لعبد الؼادر داودي ،دار ابـ
حزم ،لبـان ،ط. 1410 ،1
الؾؿع ٕبل إسحاق إبراهقؿ بـ طؾل الشقرازي ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت،
لبـان ،ط. 1405 ،1
مجؿقع الػتاوى ٕحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة ( )728كشر دار القفاء،
ط.1426 ،3
الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ٓبـ ططقة إكدلسل ( ،)542دار
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يهخض انجضج
فَد أشس افؼع احلُٔؿ افًّؾ اخلري ظذ ؿقاظدَ مَٚصدي ٜظٚم ٜوخٚص،ٜ
تدل ـِٓ ٚظذ رظٚي ٜمهٚفح افٍئٚت افؤًٍ ٜذم ادجتّع ،ويتحَؼ ذفؽ ب٘ؽْٚئٓؿ
وشد َخ َّلمهتؿ ،وخدمتٓؿ بُٚؾ ٜاخلدمٚت اجاجتعاظٔ ٜافتل تًٍْٓؿ ،إاٚؾ ٜإػ افَٔٚم
بدور تّْقي يًقد بٚفٍْع ظذ ادجتّع َبٖ ْ ِ
سه ،وـؾ هذا يْدرج ذم إضٚر ادَٚصد
وإدراج افًّؾ اخلري ذم
افؼظٔ ٜاجلٚمً :ٜافوـروري ،ٜواحلٚجٔ ،ٜوافتحسْٔٔ،ٜ
ُ
إحدى هذه ادرات ٛيرجع إػ ضبًٔتف وأمهٔتف ،ؾَد يُقن رضوري ،ٚأو حٚجٔ ٚأو
ور ْب ُىٓ ٚبٚفًّؾ اخلري شٔسٓؿ ذم تًٍٔؾ دوره
حتسْٔٔ ،ٚومًرؾ ٜهذه افَقاظد افًٚمَ ٜ
اجاجتعاظل وافتّْقي ظذ مستقى األؾراد واجلعاظٚت ،وهق م ٚحٚول افبح ٞبٕٔٚف
وتٍهِٔف.
ِ
وافَقاظد ادَٚصديٜ
وؿد أوجز افبح ٞذم ذـر بًض مَٚصد افًّؾ اخلري،
ادْيّ ٜفف ،وأثب ٝافبح ٞأن ظْك ادهِح ٜافذي يْبٌل أن يتّ ّث َِف افًّؾ اخلري،
هق افًْك اجلقهري افذي ته ٛذم جمراه ـؾ افرواؾد األخرى افتل تًىل هلذا
افًّؾ صُ َِف افنـرظل وموّق َٕف اهلٚدف :وفذفؽ ّ
ؾ٘ن تقاؾر ادهِح ٜؾٔف تًتز
األشٚس افذي ُبْٔ ٝظِٔف ـّ ٚؾ ُ ٜاألحُٚم ادتًَِ ٜبف.

ِ
حتك افقشٚئؾ وافىرق افتل
وؿد تقصؾ افبح ٞإػ أن افؼيً ٜاإلشَلمٔ ٜمل
يتقج ٛظذ افْٚس شِق ُـٓ ٚفتحَٔؼ مَٚصد افًّؾ اخلري ،وإٕعا ُترـ ٝفِْٚس
ّ
ِ
ٍ
ٍ
ممُـ :جاختَلف افيروف وتٌره ،ٚذيى ٜأجا ختٚفػ
شبٔؾ
افتعاس ذفؽ بُؾ
ادَررة وادًتزة :ألن مَٚصد افؼيً ٜتْكف
شب ُِٓؿ إػ ذفؽ أحَُ ٚم افؼيًّ ٜ
أيو ً ٚإػ افقشٚئؾ اد ّتبً ٜذم حتََٔٓ ،ٚمثِعا تْهـرف إػ افٌٚيٚت افتل تْنده.ٚ
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ادلمذيخ
العؿل اخلري :هق أظعال افتزع :مٚدي ً ٜـ ٕٝٚأو مًْقي ،ٜيَقم هب ٚاألؾراد أو
اجلعاظٚت أو ادٗشسٚت :فتحَٔؼ ؽٚي ٜومَهد ذظل جِٔؾ ،وهق افَٔٚم بّهٚفح
ِ
وحٍظ مهٚحلٓ ،ٚوهذا افَٔٚم ؿد يًسيف
ص افؼع ظذ رظٚيتٓٚ
ؾئٚت مـ ادجتّعّ َٕ ،
ؿهقر وؾتقرٕ :تٔج ٜظدم مقاؾَتف دَٚصد افؼيً ٜذم افًّؾ اخلري وم ٚتً ِّؼ بف مـ
ٍ
َ
وحٚجات ،وألجؾ تْنٔط ظّؾ هذه
مسٚئؾ
تٍرع ظْف مـ
أحُٚم وؿقاظد ،ومّ ٚ
ادٗشسٚت اخلري ٜوتًٍٔؾ دوره ٚاخلري :جا بد مـ اجإكاف إػ تِؽ ادَٚصد
وافَقاظد ،وافٌٚيٚت ذم ـؾ ادسٚئؾ واحلٚجات ،خٚص ٜذم اآلوٕ ٜاألخرة افتل أصبح
ؾٔٓ ٚافتٍُر وافبح ٞافٍَٓل يْكف إػ مًٚجل ٜادستجدات ذم صٗون افًّؾ
وتٌر األحقال،
وتىقر األواٚع،
مرور افزمٚن،
اخلري ذم إضٚر هذه ادَٚصد :ألن
َ
َ
َ
جًؾ مـ ادح ّتؿ ظذ افبٚحثغ وافدارشغ ذم هذا ادجٚل أن يِتّسقا افسبؾ إػ إجيٚد
ٍ
حِقل فِّنَُلت وافتىقرات ادستجدّ ِة ذم افًّؾ اخلري ،وإػ حتديد افَقاظد
ِ
واشتخَلص افْتٚئ،ٟ
ادْٚشب ٜافْٚطّ ٜفِحٚجات ادستحدث ٜؾٔف :جاشتَراء افقؿٚئع،
واشتْبٚط احلِقل افنـرظٔ ٜادْٚشب ٜفُؾ احلٚجات وادستجدّ ات ،بعا يْسجؿ مع
ٕهقص افؼيً ٜوأحُٚمٓ ،ٚويتقاءم مع مَٚصده ٚوؽٚيٚمهت ،ٚوم ٚمـ مْٓ ٍٟأحرى
بٚجاتبٚع وافًْٚي ٜأـثر مـ مْٓ ٟمَٚصد افنـريً :ٜإلجيٚد ادخٚرج وافتعاس احلِقل
ادْٚشب ٜذم صٗون افًّؾ اخلري :وذفؽ فسببغ:
أوهلام :أن افًّؾ اخلري مَٚصدي بىبًٔتف ،ويُّـ أن ِ
يَلحظ هذه افىبًٔ ٜـؾ
ٍ
ٍ
أهداف.
ٕٚطر إػ م ٚيٗديف افًّؾ اخلري مـ وطٚئػ ،وم ٚحيََف مـ
والسبب الثاين :أن مْٓ ٟادَٚصد يقجف ضرق ووشٚئؾ افًّؾ اخلري مـ جٓ،ٜ
ٍ
جٓ ٜأخرى ،وَٕهد بذفؽ ّ
أن افقشٚئؾ اد ّتبً ٜفتحَٔؼ مَٚصد
وحيُؿ ظِٔٓ ٚمـ
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افنـريً ٜجي ٛأجا ختٚفػ أحُٚمٓ ،ٚويْبٌل أيو ً ٚأن تُقن هذه افقشٚئؾ مقجٓ ً ٜذم
ٍ
ٍ
مًتزة ،جا ينقهب ٚؾسٚد أو ُت ٍْيض إػ مرضة .وٕحـ
مهِح ٜحََٔ ّٔ ٍٜ
شبٔؾ حتَٔؼ
ٍ
ٕرى أن هذه ادًٚدف ٜظذ ٍ
درجٜ
ؿدر مـ افٔرس وافسٓقف ،ٜوذم افقؿ ٝذاتف ؾ٘هن ٚظذ
ٍ
ـبرة مـ اخلىقرة :بسب ٛأن اختَلل افتقازن بغ افقشٚئؾ وافٌٚيٚت ذم افتؼيع
ِ
ٍ
افبْٔ ٜافتؼئً ٜافتل يَقم ظِٔٓٚ
بنُؾ خٚص يًْل اهنٔٚر
ظّقم ً ٚوذم افًّؾ اخلري
افًّؾ اخلري .ومع هذا ؾ٘ن افْقاي ٚافىٔب ٜوافًّؾ افذي جا خيرج أو يٍْرد ظـ
أشس افتؼيع وأحُٚمف يُّـ أن يَدمّ ٚ
حؾ هذه ادًٚدف ،ٜوحيََ ٚافتقازن ادىِقب.
ٍ
ٍ
ومُٚن :ـل تٗدي
زمٚن
ويبَك ادجٚل متٚح ً ٚدٗشسٚت افًّؾ اخلري ذم أي
ٍ
وبىرق جا حتل ،ذم حتَٔؼ مَٚصد افنـريً ٜافرضوري،ٜ
وطٚئ ٍَٓ ٚـثرة افتْقع،
واحلٚجٔ ،ٜوافتحسْٕٔٔ ،ٜير ًا دروٕٕ ٜيري ٜادَٚصد افًّ ٚم ٜفِؼيً ٜظذ صًٔد
افتىبٔؼ واألداء ،مع افتٖـٔد دوم ً ٚظذ أن ٕجٚح ذفؽ َمُْ ٌ
قط بٚرتبٚط أصقل ؾَف
افًّؾ اخلري بٍحقى ٕيري ٜادَٚصد وأبًٚده ٚاإلٕس ٜٕٔٚافًئّ.ٜ
بقان ِ
طرق ووسائل تػعقل ممسسات العؿل اخلري عذ
وسقحاول هذا البحث َ

ضوء مؼاصد الرشيعة ،وذلك من خالل اخلطة اآلتقة:
ادؼدمة:
ادبحث األول :العؿل اخلري يف الرشيعة اإلسالمقة( :ادػفوم وادؼاصد):
ادطؾب األول :مٍٓقم افًّؾ اخلري وأدفتف.
ادطؾب الثاين :مَٚصد افًّؾ اخلري.
ادبحث الثاين :التػعقل ادؼاصدي دمسسات العؿل اخلري:
ادطؾب األول :اخلىط ادَٚصدي ٜفتًٍٔؾ افًّؾ اخلري.
ادطؾب الثاين :اقابط افسجٔح بغ مآجات افًّؾ اخلري.
اخلامتة.
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املبحث األول

انؼًم اخلري٘ يف انشرٚؼخ اإلصاليٛخ
(يفٕٓيّ ٔيمبطذِ)
لؾعؿل اخلري مؽاك ٌة سامؼة يف الرشيعة اإلسالمقة :وهلذا حددت
مػفومه ورسؿت معاده ومؼاصده ،وعذ ضوء ذلك سـتـاول مػفوم العؿل
اخلري وادمسسات الؼائؿة عؾقه ومؼاصده اخلرية،
وسقؽون ذلك َوفق ادطؾبني اآلتقني:

 املطلب األّل :مفَْو العنل اخلريّٖ ،مؤضطات العنل اخلريٖ:
 املطلب الجاىٕ :مكاصد العنل اخلريٖ:
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املطلب األول

يفٕٓو انؼًم اخلري٘ٔ ،يؤصضبد انؼًم اخلري٘
مًِقم أن ظّؾ اخلر مٖفقف ذم مًيؿ دمٚرب افنًقب واألمؿ :افَديؿ مْٓٚ
واحلدي ،ٞويُٚد اخلر أن يُقن ؿٚش ًعا منسـ ً ٚبغ مجٔع بْل آدم ظذ مر افًهقر
آخر منسك بْٔٓؿ ،وافسًٔد مْٓؿ مـ هداه اهلل فًٍؾ
واألزمٚن ،ـعا أن افنـر
ؿٚشؿ ُ
ٌ

اخلرات وافتسٚبؼ ؾٔٓ ،ٚوفِخر وظِّف مَٚصدُ ختتِػ ذم تٍٚصِٔٓ ٚبحس ٛـؾ
ُ
اإلٕسٚن هق افذي ُتْتير
حوٚرة ،وفُْٓ ٚتتٍؼ ذم ـِٔٚمهت ٚبغ مجٔع احلوٚرات ،حٔٞ
مْف ادبٚدرة بًّؾ اخلر ،وهق أول مـ يستٍٔد مـ ظّؾ اخلر مًْقي ٚأو مٚدي ،ٚـعا
يًتز افًّؾ اخلري مَهد ًا ظٚم ٚوثٚبت ً ٚمـ ادَٚصد افًٚم ٜفِؼيً ٜاإلشَلمٔ ،ٜوفف
مَٚصد أخرى مهتدف ـِٓ ٚدًٍْ ٜاإلٕسٚن ذم ـؾ زمٚن ومُٚن.
وتنر ـِّ ٜاخلر ذم افٌِ ٜإػ ـؾ م ٚؾٔف ٍٕع وصَلح ،أو م ٚـٚن أداة فتحَٔؼ
مًٍْ ٜأو جِ ٛمهِح ،ٜـٚدٚل ،وادٚل افقؾر يَٚل ففَ :خ ٌر ،يَقل افراؽٛ

األصٍٓٚين" :إن اخلر م ٚيرؽ ٛؾٔف ـؾ افبؼ ،ـٚفًَؾ وافًدل ،وافٍْع وافٍوؾ،
واده افؼ(.)1
ِ
وتًدد افبدائؾ افتل يُّـ
ويرتبط اخلر ذم فٌ ٜافًرب بحسـ اجاختٔٚر،
اجاختٔٚر مـ بْٔٓ .ٚوينر أبق هَلل افًسُري إػ افٍرق بغ اخلر وادًٍْ ،ٜؾَٔقل:
«إن كل خر كافع ،ولؽن لقس كل كػع خر ًا» .واشتنٓد بَقفف تًٚػ ظـ اخلّر
( )1اكظر مػردات الراغب إصػفاين ،ص (.)448
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وادٔسـر( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ)
[البؼرة.)1(]21:
ؾَل تُقن ادًهٔ ٜخر ًا ،وإن جِب ،ًٚ ًٍٕ ٝويَقل أبق هَلل أيو ً" :ٚإن اإلٕسٚن
ٍٕسف بٚخلر ،وجا جيقز أن يًْؿ ظِٔٓ:ٚ
اخلر ،ـعا جيقز أن يٍْع َ
جيقز أن يًٍؾ بٍْسف َ
ِ
افسبٛ
ؾٚخلر وافٍْع مـ هذا افقجف متسٚويٚن ،وافٍْع هق إجيٚب افِذة بًٍِِٓ ،ٚأو
ِ
افتسب ٛؾٔف"(.)2
إفٔٓ ،ٚؤَٕوف افوـر ،وهق إجيٚب األمل بًٍِِف ،أو
وافًّؾ اخلري ؿد َيهدر مـ افٍرد ،ـعا ؿد يهدر مـ اجلعاظ ٜذم صُؾ مْيؿ،
ادٗشز :فذفؽ شْحٚول إبرازه مـ خَلل افتًرض
وافذي َٕهد هْ ٚهق افًّؾ ّ
أشس يٗشس تٖشٔس ً ٚومٗشس ً،ٜ
فتًريػ ادٗشس ،ٜؾٓل فٌ ً ٜمٖخقذة مـ ؿقهلؿّ :

ؿٚل ابـ ؾٚرس" :اهلّزة وافسغ يدل ظذ األصؾ ،وافقء افقضٔد :افثٚب،ٝ
ؾٚألُس :أصؾ افبْٚء"(.)3
وعرف جمؿع الؾغة العربقة "ادمسسة" بلهنا" :ـؾ تْئؿ َيرمل إػ اإلٕتٚج أو
ادبٚدف :ٜفِحهقل ظذ افربح"(.)4
ويف االصطالح الػؼفي جاءت هذه الؾػظة اصطالح ًا حٚدث ً ٚذم ـَلم بًض
افٍَٓٚء ادًٚسيـ :ؾٍل ادقشقظ ٜافٍَٓٔ ٜافُقيتٔ ٜؿقهلؿ" :وجيقز أن يُقن رب
( )1القجقه والـظائر ٕبل هالل العسؽريٕ ،بل هالل الحسـ العسؽري ،تحؼقؼ :محؿد
طثؿان ،مؽتبة الثؼافة الديـقة ،الؼاهرة ،الطبعة :إولك1428 ،هـــ2007 ،م ،ص (.)212
( -)2القجقه والـظائر ،ص (.)213
( )3معجؿ مؼايقس الؾغةٕ ،حؿد بـ فارس ،تحؼقؼ :طبد السالم محؿد هارون ،دار الػؽر،
1399هـــ 1979 -م ،الفؿزة والسقـ.)14/1( ،
( )4يـظر :الؿعجؿ القسقط ،مجؿع الؾغة العربقة بالؼاهرة ،إبراهقؿ مصطػك/أحؿد
الزيات/حامد طبد الؼادر /محؿد الـجار ،دار الدطقة.)17 /1( ،
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(مٗشس ً.)1(")ٜ
افًّؾ مجٚظ ً ٜذم حُؿ صخص واحد
ّ
وتعرف ادمسسة والعؿل ادمسيس يف اصطالح أهل اإلدارة بلهنا" :ـؾ دمّ ٍع
مْيؿ هيدف إػ حتسغ األداء ،وؾ ًّـٚفٔ ٜافًـّؾ :فبِقغ أهـداف حمددة ،ويَقم
بتقزيع افًّؾ ظذ جلٚن ـبرة ،وؾِ َرق ظّؾ ،وإدارات متخهه :ٜظِّٔ ٜودظقيٜ

واجتعاظٔ ،ٜبحٔ ٞتُقن هل ٚادرجًٔ ٜوحري ٜاختٚذ افَرارات ،ذم دائرة

اختهٚصٚمهت.)2("ٚ
وخص بعضفم ادمسسات اخلرية اإلسالمقة بالتعريف ،فؼال" :وحدة مـ
افقحدات افتل تسٓؿ ذم بْٚء ادجتّع ادسِؿ ،توؿ أصخٚص ً ٚيستٓدؾقن افدظقة إػ
ٍ
ومجٚظٚت يْتّقن إػ ادجتّع اإلشَلمل ،تربىٓؿ ظَلؿٜ
اهلل تًٚػ ،وختدم أؾراد ًا
اإليعان وافرؽب ٜذم افدظقة إػ اهلل ،ويتٍٚظِقن مـ أجؾ حتَٔؼ هذا اهلدف ادنسك،
ويس ًَقن مـ خَلل داؾًٓؿ افذايت ذم افتَرب إػ اهلل تًٚػ ،واهلدف افًٚم هق خدمٜ
افديـ وادجتّع اإلشَلمل َبٖ ْ ِ
سه"(.)3

( )1الؿقسقطة الػؼفقة ،صادر طـ :وزارة إوقاف والشئقن اإلسالمقة ،الؽقيت- 1404 ،
1427هــ.)289 /1( ،
( )2العؿؾ الؿمسسل :معـاه ومؼقمات كجاحف ،لعبد الحؽقؿ بـ محؿد ،مؼال يف مجؾة البقان،
العدد  ،143ويـظر :إدارة الؿمسسات آجتؿاطقة :أسسفا ومػاهقؿفا ،لصالح الديـ
جقهر ،مؽتبة جامعة طقـ شؿس ،ص(.)60
( )3يـظر إدارة العؿؾ التطقطل واستػادة الؿـظؿات الخقرية التطقطقة ،الؿؿؽؾة العربقة
السعقدية ،وزارة التعؾقؿ العالل ،جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة ،طؿادة البحث
العؾؿل ،ص(.)54-53
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املطلب الثاني

يمبطذ انؼًم اخلري٘
افًّؾ اخلري ؿٚئؿ ظذ أشٚس ادقاشٚة بغ أؾراد األم ٜاخلٚدم ٜدًْك األخقة.
ؾٓق حيَؼ ادهٚفح افًٚم ٜاجلِِٔ ،ٜؾبف حتهؾ مسٚظٍ ٜادـُ ًْ ِقزيـ ،وإؽْٚء ِ
ادَسيـ،
وإؿٚم ٜاجلؿ مـ مهٚفح ادسِّغ.
ود ٚيْبْل ظذ األظعال اخلري ٜمـ حَقق ؿد يتنٚح افْٚس ذم اؿتْٚئٓ ٚوإتزاظٓٚ
وذم اشتبَٚئٓ ٚومًْٓ :ٚؾُٚن شب ٛهذا افًٚرض افُثر افتىرق إػ مَٚصد افًّؾ
اخلري ،إىَلؿ ً ٚمـ مبٚدئ افؼيً ٜذم هذا ادوعار ،وهذه ادَٚصد يُّـ إمجٚهل ٚذم
اآليت:

 املكصد األّل:
أن تُقن أظعال اخلر صٚدرة ظـ ضٍٕٔ ٛس جا خيٚجلف ترد ٌد :ألهن ٚمـ ادًروف
ّحض
وافسخٚء :وألن ؾٔٓٚ
إخراج جزء مـ ادٚل ادحبقب بدون ظقض خيٍِف .ؾت ّ
َ
َ
اجلزيؾ :وفذفؽ ـٚن مـ مَهد افنٚرع
وافثقاب
افٍْع افًٚم
أن يُقن ؿهد ادتزع
َ
َ

رض
ؾٔٓ ٚأن تهدر ظـ أصحٚهب ٚصدور ًا مـ صٖٕف أجا تًَ َبف ٕدام :ٜحتك جا جيلء ر
اخلر
فِّحسـ مـ َج ّراء إحسٕٚف ،ؾٔحذر افْٚس ؾًؾ ادًروف :إذ جا يْبٌل أن يٖيت ُ

بٚفؼ ،ـعا أصٚر إفٔف ؿقل اهلل تًٚػ( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ)
ِ
ادَرر
[البؼرة ،]233 :ؾى ُ
ٔ ٛافٍْس ادَهقد ذم افتزظٚت أخص مـ ضٔ ٛافٍْس ّ
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ذم ادًٚواٚت(.)1
أوشع
ومًْك ذفؽ أن تُقن ُم ِْٓ ٜفزوم ظَد افتز ِع ظَ ٛافًزم ظِٔف وإٕنٚئف
َ
مـ م ِ
ِٓ ٜإًَٚد ظَقد ادًٚوا ٜوفزومٓ .ٚويتحَؼ حهقل مِٓ ٜافْير بٖحد أمريـ:
ُ

مه :ٚافتحقيز واإلصٓٚد.

وؿد ـٚن اصساط احلقز ذم افتزظٚت ٕٚطر ًا إػ هذا ادَهد ،بحٔ ٞجا يًتز
إًَٚد ظَد افتزع إجا بًد افتحقيز ،دون ظَقد ادًٚواٚت :وفذفؽ ـٚن حدوث
مرض ادقت ؿبؾ حتقيز افًىُٔ ٜمٍٔت ً @ٚهل ،ٚوٕٚؿ ً
َل إيٚه ٚإػ حُؿ افقصٔ.)2(ٜ

 املكصد الجاىٕ:
أجا ُجيًؾ افتزع ذريً ٜإػ إاٚظ ٜمٚل افٌر مـ حؼ وارث أو دائـ .ؾُثر مـ
افْٚس جيًِقن افقصٔ ٜوافتزع وشِٔ ً ٜإػ تٌٔر ادقاري ٞأو رزي ٜدٚل دايـ@ ،طْٚ
ؽروا مًروؾ ً ٚبًّروف ،ؾُٚن مـ شد هذه
أن ذفؽ حيِِٓؿ مـ إثّٓ :ٚألهنؿ ّ
افذريً ٜفزو ُم ـقن صقرة افتزع بًٔد ًة ظـ هذا افَهد .ومل يَع اجاـتٍٚء بٚإلصٓٚد ذم

زع ظِٔف
دؾع هذه افتّٓ :ٜفيٓقر إٔف ؽر مَْع :فُثرة احتعال أن يتقاضٖ ادتزع وادت ّ
ظذ اإلصٓٚد مع إبَٚء افنـلء ادً َىك ذم تكف ادتزع :حلرمٚن افقارث وافدائـ.

روي ظـ مٚفؽ -وهق بىَلن احلبس ادجًقل ؾٔف
ومـ هْ ٚأيو ً ٚيًِؿ أن اد ّ
ِ
افتحبٔس ظذ افبْغ دون افبْٚت :ألٕف مـ ِ
اجلٚهِٔ- ٜهق أرجح مـ حٔٞ
ؾًؾ
األدف ،ٜوإن ـٚن ادًّقل بف بغ ظِعاء ادٚفُٔ ٜمو ّٔف بُراه ٜأو حرم :ٜأخذ ًا بروايٜ

( )1مؼاصد الشريع ة اإلسالمقة ،لؾطاهر بـ طاشقر التقكسل ،تحؼقؼ :محؿد الحبقب ابـ
الخقجة ،وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة ،قطر 1425 ،هـ 2004 -م.)512/3( ،
( )2مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،لؾطاهر بـ طاشقر.)511/3( ،
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ادٌرة ظـ مٚفؽ(.)1

 الكصد الجالح:
أن يستًّؾ ادٚل ادتزع ؾٔف ذم حتَٔؼ مَٚصد افؼيً ٜفًّؾ اخلر ،ومـ أهؿ
هذه ادَٚصد:
 -فك األرسى :هق أول مَٚصد افًّؾ اخلري اإلشَلمل وأظَله ٚمْـزف،ٜ

ؾٍل مَدم ٜاألهداف افتل يتقجف إفٔٓ ٚافًّؾ اخلري أن يسٓؿ ذم "حترير" افٍْس
اإلٕس ٜٕٔٚمـ األؽَلل افتل ؿد تُبِٓ ٚفسب ٛأو آلخر ،وتًقق حرـ َتٓ ،ٚومهتدر
ضٚؿٚمهت ،ٚوجٚءت افنـريً ٜافسّحٚء :فتجًؾ احلري ٜجزء ًا جا يتجزأ مـ ظّؾ اخلر
وادسٚمه ٜؾٔف :وفذا وصػ اهلل  حٚل افْٚس ذم مُ ،ٜوـٔػ ـٕٚقا يبذفقن
ِ
فتحرير افرؿٚب :فًٔتَقا ذم شبٔؾ اهلل إٔٚش ً ٚؿد جا يُقٕقن يًرؾقهنؿ ،إجا أن
مٚهلؿ:
ٕداء اخلر أجزهؿ ظذ ذفؽ(.)2
 -بـاء اإلكسان عؾ ًام ومعرف ًة :افًّؾ اخلري رــ أصٔؾ ذم بْٚء ادجتّع وذم

متد ُيْ ِف ،وبْٚء تَدمف افًِّل وادًرذم ،وؿد أثبت ٝافتجرب ٜافتٚرخئ ٜأن تىبَٔٚت
افًّؾ اخلري تنّؾ خمتِػ جمٚجات احلٔٚة ،بعا ذم ذفؽ األظعال اإلؽٚثٔ- ٜوهلٚ
أمهٔ ُتٓ ٚافتل جا ِ
جيٚدل ؾٔٓ ٚأحد -واألظعال افتّْقي.ٜ
 -ادحافظة عذ الؾحؿة االجتامعقة :ؾٚفًّؾ اخلري يدظؿ روح األخقة

وافساحؿ وافتًٚضػ ذم اجاجتعاع افسٔٚد اإلشَلمل بهٍ ٜظٚم ،ٜوإػ ذفؽ أصٚر
( )1الثؿر الداين شرح رسالة ابـ أبل زيد الؼقرواين ،لصالح بـ طبد السؿقع أبل ،الؿؽتبة
الثؼافقة ،بقروت ،ص (.)552
( )2مؼاصد العؿؾ الخقري وإصقل اإلسالمقة لؾؿشاركة آجتؿاطقة ،إلبراهقؿ البققمل
غاكؿ ،مؽتبة الشروق ،ص (.)124
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افًَلم ٜابـ ظٚصقر  حٔ ٞيَقل" :ظَقد افتزظٚت ؿٚئّ ٜظذ أشٚس
ادقاشٚة بغ أؾراد األم ٜاخلٚدم ٜدًْك األخقة :ؾٓل مهِح ٜحٚجٔ ،ٜوحتسْٜٔٔ
وأثر ُخ ُِ ٍؼ إشَلمل مجٔؾ(.)1
جُِِٔ ،ٜ
ومـ ذفؽ مًٚجل ٜظِ ٜافٍَر ،وتهحبٓ ٚظِؾ أخرى ـثرة ،مثؾ اجلٓؾ
وادرض ،وافبىٚف ٜواجلريّ ،ٜوهل ظِؾ ذات آثٚر شِبٔ ،ٜتدمر ؿدرات ادجتّع.



( )1مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،لؾطاهر بـ طاشقر ،)510/3( ،ويـظر مؼاصد العؿؾ الخقري
وإصقل اإلسالمقة ،ص (.)185
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املبحث الثاني
انتفؼٛم ادلمبطذ٘ دلؤصضبد
انؼًم اخلري٘

ترظك ادَٚصد افؼظٔ ٜافًّؾ اخلري ،وذفؽ مـ حٔ ٞادَٚصد واآلفٔٚت:
وهلذا حددت ؽٚيٚتِف وأهدا َؾف ،ـعا حددت اقابط آفٔٚت اصتٌٚفف :وهلذا
شْتْٚول هْ ٚتًٍٔؾ ادَٚصد دٗشسٚت افًّؾ اخلري ،مـ حٔ ٞخىىٓٚ
اإلجرائٔ ٜفِتًٍٔؾ ،وضرق مقازٕتٓ ٚفْتٚئجف وآثٚره،
وسقؽون ذلك َوفق ادطؾبني اآلتقني:

 املطلب األّل:اخلطط املكاصدٓ٘ لتفعٔل العنل اخلريٖ:
 املطلب الجاىٕ :ضْابط الرتدٔح بني مآالت العنل اخلريٖ:
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p



o

املطلب األول

اخلغظ ادلمبطذٚخ نتفؼٛم انؼًم اخلري٘
وكعـي باخلطط ادؼاصدية :تِؽ األصقل افتل يْبْل ظِٔٓ ٚافْير ادَٚصد فًِّؾ
اخلري افْٚجح وافٍٚظؾ ،وشٍْهِٓ ٚمـ خَلل افٍَرات اآلتٔ:ٜ

 الفكسٗ األّىل :اليعس إىل املصلش٘:
إن ادهٚفح أشٚس ادؼوظٔ ٜذم ـؾ تكف ،ومـ َثؿ ـ ٕٝٚشٚئر ؿقاظد
افؼيً ٜوخىط شٔٚشٚمهت ٚته ٛذم حمٔىٓ ٚوتًّؾ ظذ تٖـٔد حٍيِٓ ٚوتّْٔتٓ ،ٚومٚ
ـٚن هذا صٖٕف وج ٛأن تًِؼ بف األحُٚم :إذٕ ً ٚذم حٚل افقجقد ،ومًْ ً ٚذم حٚل
افتخِػ واجإخرام.
ود ٚـ ٕٝٚادهِح ٜهبذه ادثٚب :ٜاؿت ٙذفؽ بداه ٜأن تهبح مًٔٚر أي تكف
مٓعا ـٚن :صٌر ًا أو ـبر ًا ،وتتٖـد رظٚيتٓ ٚـِعا َظ ُيؿ حجّف وأثرهِ :
اآلثٚر
إذ
ُ
َ
تتنخص بَّدار متًَِٚمهت ٚمـ افتكؾٚت :ؿِ ً ٜوـثر ًة ،تٍٚه ً ٜوخىر ًا.
سؼ ،إوبط
وجا خيٍك مدى ارتبٚط افًّؾ اخلري هبذه افَٚظدة ،ؾُِعا ا ّت َ
حتَٔؼ ٍٕع ودؾع رضر ظٚئد ظذ افًّؾ اخلري،
ألحُٚم افنـرع ،وـٚن ذم افَٔٚم بف
ُ
بُٚؾ ٜأرـٕٚف مـ مقارد ومهٚرف ،ؾٓق مىِقب مَهقد فِنٚرع ،وج ٛمراظٚتف:
حتََٔ ً ٚدهِح ٜاجلٓٚت ادستحَ ،ٜؾٚفٌٚي ٜابتداء مـ ؾًؾ اخلر افَٔٚم بّهٚفح ؾئٚت
ٕص ظِٔٓ ٚافنٚرع احلُٔؿ ،مـ خَلل حتَٔؼ ـٍٚيتٓؿ وشد َخ َّلمهتؿ
مًّْٔ ،ٜ
افْٚص ٜظذ رظٚي ٜادهٚفح.
وإؽْٚئٓؿ ،ويتحَؼ ذفؽ بٚجاشسصٚد بٚفَٚظدة ّ
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أصؾ ؾَٓٚء األم ٜوجمتٓدوه ٚؿٚظدة تكؾٚت احلٚـؿ ؾٔعا
وظْٚي ٜهبذا ادًْكّ ،
يتًِؼ بٖمقر األم ٜبوبىٓ ٚبًّٔٚر ادهِح ،ٜوٕص افَٚظدة ؿقهلؿ" :افتهـرف ظذ
افرظَٔ ٜمُْقط بٚدهِح ،)1("ٜبًّْك أن جيًؾ احلٚـؿ ادهِح ٜافًٚم ٜهل افَهد
األول وافبٚظ ٞافرئٔس ألي ٍ
ؾًؾ يَقم بف ،وإجا مل يُـ تكؾف صحٔح ً ،ٚوجا ٕٚؾذ ًا
ِ
ذظ ً ،ٚوذم ؿقل أمر ادٗمْغ افٍٚروق " :إين إٔزفَ ٝ
بّْزف ٜوايل
مٚل اهلل مْل
ِ
أيرست
أـِ ٝبٚدًروف ،ؾ٘ذا
اؾتَرت
وإن
اشتًٍٍ،ٝ
اشتٌْٔٝ
افٔتٔ ِؿ :إن
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ؿؤ- )2("ٝصٓٚدة هلذا األصؾ افُع.
ُ
ولذا كان من ققود احلق يف ادامرسة واالستعامل:
 ادحٚؾي ٜظذ مَهقد افنٚرع. وادحٚؾي ٜظذ ادًْك اجاجتعاظل بعا هق حؼ فٌِر.يؼول اإلمام الشاطبي" :حؼ افٌر حمٚؾظ ظِٔف ذظ ً ٚأيو ً ،ٚوجا خرة ؾٔف فًِبد،
ؾٓق حؼ هلل تًٚػ سؾ ً ٚذم حؼ افٌر ،حتك يسَط حَف بٚختٔٚره ذم بًض اجلزئٔٚت،
جا ذم األمر افُع ،وٍٕس ادُِػ أيو ً ٚداخِ ٜذم هذا احلؼ :إذ فٔس فف افتسِٔط ظذ
ٍٕسف ،وجا ظذ ظوق مـ أظوٚئف بٚإلتَلف"(.)3
وجا صؽ أن تَٔٔد احلؼ افٍردي ظذ هذا افْحق ٕٚطر إػ رظٚي ٜادآجات وتَدير
( )1يـظر الؿـثقر يف الؼقاطد الػؼفقة ،لعبد اهلل بـ هبادر الزركشل الـاشر :وزارة إوقاف
الؽقيتقة الطبعة :الثاكقة1405 ،هـــ 1985 -م.)309/1( ،
( )2يـظر جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن ،لؿحؿد بـ جرير الطربي ،تحؼقؼ :أحؿد محؿد شاكر،
ممسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـــ 2000 -م ،)582/7( ،وابـ أبل شقبة يف الؿصـػ
( )460/6رقؿ (.)32914
( )3الؿقافؼات ،لؾشاصبل .الؿحؼؼ :أبق طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان ،الـاشر :دار ابـ
طػان ،الطبعة إولك 1417هـ1997 /م.)546-545/2( ،
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ٕتٚئ ٟافتكؾٚت :فذفؽ راظ ٝشٔٚش ٜافؼيً ٜـذفؽ افَهقد وافبقاظ ٞذم ـؾ
ُ
وادْع ،حتك وإن ـ ٕٝٚصقر افتكؾٚت
اإلذن
ؾًؾ ،وجًِ ٝمْٓ ٚظِ ٜيدور مًٓٚ
ُ
مؼوظ ٜذم األصؾ.

ّ مً تطبٔكات ٍرا األصل:
 .1إذا ـٚن ادٚل ادقؿقف ظذ جٓ ٜمـ اجلٓٚت ،ؿد أخذت حٚجتٓ ٚمـ ادٚل
سف م ٚبَل مـ هذا ادٚل ذم مهٚفح أخرى:
ادقؿقف ظِٔٓ ،ٚؾ٘ن افقاج ٛحْٔئذ
ُ
إم ٚهل مـ جْس ادقؿقف ظِٔٓ- ٚإن أمُـ -أو ذم ادهٚفح افًٚم.ٜ
ؿٚل افنٔخ تَل افديـ« :ما َف َض َل من الريع عن ادصارف ادرشوطة ومصارف
ادساجد ،فقرصف يف جـس ذلك ،مثل عامرة مسجد آخر ومصاحلفا ،وإىل جـس
ادصالح ،وال ُيبس ادال أبد ًا لغر عؾة حمدودة ،ال سقام يف مساجد قد عؾم أن ري َعفا
يػضل عن كػايتفا دائ ًام ،فنن حبس هذا ادال من الػساد ،واهلل ال يب الػساد(.)1

 .2اشتثعار أمقال افًّؾ اخلري بٚفهٔغ ادَلئّ ٜفذفؽ بعا حيَؼ مهِحٜ
افًّؾ اخلري ،وبعا حيٚؾظ ظذ أصقل األمقال ومهٚفح ادستٓدَ ؾغ بٚفًّؾ
اخلري ،ؾ٘ذا ـ ٕٝٚأصقل األمقال أظٔ ،ًٚ ٕٚؾ٘ن اشتثعاره ٚيُقن بعا جا يٗدي إػ زوال
ِم ُِْ ّٔتِٓ ،ٚوإن ـَٕ ٕٝٚقد ًا ،ؾُّٔـ أن ُتستثّر بجّٔع وشٚئؾ اجاشتثعار ادؼوظ،ٜ
ـٚدوٚرب ،ٜواجاشتهْٚع ،وٕحق ذفؽ.
 .3تّْٔ ٜأمقال افًّؾ اخلري َوؾؼ افوقابط ادؼوظ :ٜف ِـعا ذم ذفؽ مـ اعان
اشتّراري ٜافًٚئد ادٚيل افذي حيتٚجف افًّؾ اخلري :فتٌىٍَٕٔٚ ٜت مٗشسٚتف،
وفِهـرف ظذ افٍئٚت ادستحَ.ٜ
ٍ
دهِح ٜإذا تٌرت بتٌر طروؾٓٚ
وأيو ً ٚؾٕ٘ف مم ٚجا ري ٛؾٔف أن احلُؿ ادؼوع
( )1مجؿقع الػتاويٓ ،بـ تقؿقة.)210/31( ،
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ودواظٔٓ ٚوحمٚهل ،ٚؾَّت ٙهذا افتٌر أن ُترا َظك ظقاراف َد َورإ ً ٚمع ادهِح ٜادبتٌٚة
مـ ذظف ابتدا ًء ،وإجا ـٚن ظبث ً ٚاإلسار ظذ اشتبَٚء صقرة احلُؿ األول ،ويتجف
ِ
مْٚط ادحؾ ظـ حُّف ؾٔف افذي هق بّْزف ٜوجقد
إفٔف افَْض حْٔئذ مـ جٓ ٜختِػ
افْتٔج ،ٜمع إخرام ادَدم ٜافهٌرى ذم افَٔٚس ادْىَل(.)1

 الفكسٗ الجاىٔ٘ :ضد أّ فتح الرزاٜع:
األدف ٜادَٚصدي ٜافتل تٗـد ؾتح افؼيً ٜفِقشٚئؾ ادنـروظ ٜفتحَٔؼ ادَٚصد
ادىِقب ٜإاًٍ ٚء فِقشٚئؾ أحُٚم ادَٚصد( ،)2ؿٚل ابـ تّٔٔ" : ٜوم ٚـٚن أبِغ

أح ،ٛإذا مل يًٚراف م ٚيَتيض خَلف ذفؽ"(،)3
ذم حتهٔؾ مَهقد افنٚرع ـٚن
ّ
وؿد شئؾ افنٔخ حمّد بـ صٚفح افًثّٔغ  ظـ حُؿ إٕنٚء اجلًّٔٚت
اخلري ٜادٓتّ ٜبرظٚي ٜادسٚـغ واأليتٚم ،وتْنئ ٜافنبٚب ظذ افَرآن افُريؿ وافسْٜ
افْبقي ،ٜؾٖجٚب" :جا بٖس بتُقيـ جلْ :ٜف ََبقل افهدؿٚت وافزـقات ،وؽره ٚمـ
افٍَْٚت افؼظٔ :ٜألن ذفؽ مـ افقشٚئؾ إػ ابط هذه األمقر :حتهَٔلً وتقزيً ً،ٚ

وهذا مَهقد ذظل جا يَهد بف إجا ابط هذه األصٔٚء ،وم ٚـٚن وشِٔ ٜدَهقد
ذظل ؾَل بٖس بف ،م ٚمل ُيَهد افتًبد بٍْس افقشِٔ.)4("ٜ
( )1اطتبار الؿآٓ ت ومراطاة كتائج التصرفات :دراسة مؼاركة يف أصقل الػؼف ومؼاصد
الشريعة ،لعبد الرحؿـ بـ معؿر السـقسل ،دار ابـ حزم ،الدمام ،الؿؿؾؽة العربقة
السعقدية ،ط1424 ،1هــ ،ص (.)221
( )2يـظر :ققاطد إحؽام يف مصالح إكام ،لعز الديـ طبد العزيز بـ طبد السالم ،راجعف
وطؾؼ طؾقف :صف طبد الرؤوف سعد ،مؽتبة الؽؾقات إزهرية – الؼاهرة.)43 /1( ،
( )3مجؿقع الػتاوى ،لتؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة ،تحؼقؼ :طبد
الرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ ،الـاشر :مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ،
الؿديـة الـبقية ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية.)308 /21( ،
( )4فتاوى يف أحؽام الزكاة ،ص( ،)466ويـظر ص( ،)439ويـظر :قرارات وفتاوى
=
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وفٔس ادَهقد هبذا أن ـؾ م ٚييـ إؾوٚؤه إػ ادىِقب يهبح مىِقب افٍتح:
بؾ يراد أن م ٚتق ّؿػ حتَٔؼ ادىِقب ذظ ً ٚظذ حتهِٔف ،بحٔ ٞجا يُّـ حتََٔف
بقجف آخر ؾٓق منـروع اجلِ- ٛوإن ـٚن ذم األصؾ ممْقظ ًٕ -ٚير ًا فًدم وجقد مٚ
يَقم مَٚمف.
ورؽؿ أن مهىِح افذريً ٜظْد أـثر األصقفٔغ يُٚد خيتص بعا يٍوـل إػ
ادٍسدة ،ؾ٘ن بًض ادحََغ مٚل إػ اإلبَٚء ظذ اددفقل افقاشع افذي ُيٍٓؿ مـ
ادًْك افٌِقي فِذريً ،ٜمم ٚجًِٓؿ يىَِقن افذرائع ظذ مًْك افقشٚئؾ ظْد مجٓقر
مهىِحل "افسد" ،و "افٍتح" ظذ مًْك
األصقفٔغ ،وهق م ٚيٍسـر فْ ٚورود
َ
افذرائع هبذا اجاظتبٚر(.)1
ومـ مَقجات افنٚؾًل افذهبٔ ٜذم بٚب افقشٚئؾ" :افذرائع إػ احلَلل واحلرام
 ٛظغ ؾَٓٚئْ ٚحغ صٚؽقا
تنبف مًٚين احلَلل واحلرام" ،وؿد ـ ٕٝٚهذه ادَقفْ ُٕ ٜه َ
ُؿ
افَٚظدة ادَٚصدي" :ٜافقشٚئؾ هل ٚأحُٚم ادَٚصد" ،ومًْك افَٚظدة :أن ح َ
افقشٚئؾ ُح ُْ ُؿ مَ ٚأ ْؾو ٝإفٔف ،ؾ٘ذا ـٚن ادَهقد ادتنقف إفٔف واجب ً ٚؾقشِٔتف
واجب ،ٜوإذا ـٚن حمرم ً ٚؾقشِٔتف حمرم ،ٜوإذا ـٚن مستحب ٚؾقشِٔتف مسحب ،ٜوإذا ـٚن
مُروه ً ٚؾقشِٔتف مُروه ،ٜوإذا ـٚن مبٚح ً ٚؾقشِٔتف مبٚح ،ٜؿٚل ابـ افَٔؿ ذم بٔٚن
تقصؾ إفٔٓ ٚإجا بٖشٚفٔ ٛوضرق تٍيض إفٔٓ،ٚ
مًْك افَٚظدة" :د ٚـ ٕٝٚادَٚصد جا ُي ّ
ـٚن ضرؿٓ ٚوأشبٚهب ٚتٚبً ً ٜهل ،ٚمًتزة هب ،ٚؾقشٚئؾ ادحرمٚت وادًٚيص ذم ـراهتٓٚ
وادْع مْٓ ٚبحس ٛإؾوٚئٓ ٚإػ ؽٚيٚمهت ٚوارتبٚضٚمهت ٚهب .ٚووشٚئؾ افىٚظٚت وافَربٚت
ذم حمبتٓ ٚواإلذن ؾٔٓ ٚبحس ٛإؾوٚئٓ ٚإػ ؽٚيٚمهت ،ٚؾقشِٔ ٜادَهقد تٚبً ٜفَِّهقد،
=

الؿجؾس إوربل لإلفتاء والبحقث ،ص( ،)115وفتاوى اإلمام محؿد رشقد رضا/6( ،
 ،)2433-2431رقؿ.949
( )1اطتبار الؿآٓت ومراطاة التصرفات ،ص (.)259
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وـَلمه ٚمَهقد ،فُْف مَهقد ؿهد افٌٚيٚت ،وهل مَهقدة ؿهد افقشٚئؾ"(.)1
وتتخرج ظذ هذه افَٚظدة األم ؿقاظدُ ؾرظٔ ٜذم بٚب افقشٚئؾ ،ومْٓ" :ٚم ٚجا
يتؿ افقاج ٛإجا بف ؾٓق واج ،)2("ٛو"وافقشِٔ ٜإػ احلرام حرام"( ،)3وؿد حُك
افًود اإلمجٚع ظذ وجقب افتقصؾ ذظ ً ،ٚؾ٘ن حتهٔؾ أشبٚب افقاج ٛواج،ٛ
ـحز افرؿب ٜذم افَتؾ ،وأشبٚب احلرام حرام"(.)4
ؾٔج ٛتىبٔؼ ؿٚظدة افذرائع ذم افًّؾ اخلري جلٓ ٜم ٚيَتؤف افقاؿع افًٍع مـ
مًٚجل ٜذظٔ ٜد ٚجيري ذم شٚحتف.
إن افًّؾ اخلري جي ٛأن يتخذ مـ مبدأ افذرائع أدا ًة فتُٔٔػ تهـرؾٚتف،
واحلقادث ادستحدث ،ٜأي :يراظل ادَلبسٚت افىٚرئ ٜوافًقارض ادَٚرٕ.ٜ

ّ مً أظَس التطبٔكات هلرا األصل العتٔد يف مطناز العنل اخلريٖ:
وافسوي ٟفف ذم مْٚبر اإلظَلم ووشٚئؾ
أ .إن اإلظَلن ظـ افًّؾ اخلري،
َ
اجاتهٚل اجلعاهري وشِٔ ٜجا َم ًْدَ ى ظْٓ ٚذم إٕجٚح أؽراض هذا افًّؾ ،ولمؾ
( )1إطالم الؿققعقـ طـ رب ال عالؿقـ ،لؿحؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد شؿس الديـ
ابـ ققؿ الجقزية ،تحؼقؼ :محؿد طبد السالم إبراهقؿ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة:
إولك1411 ،هـــ 1991 -م.)135/3( ،
( )2رسالة يف الؼقاطد الػؼفقة ،لؾشقخ طبد الرحؿـ بـ كاصر السعدي ،الؿمسسة السعقدية،
الرياض1981 ،م ،ص (.)30
( )3تؼريب القصقل إلل طؾؿ إصقلٕ ،بل الؼاسؿ ،محؿد بـ أحؿد بـ محؿد بـ طبد اهلل،
ابـ جزي الؽؾبل ،تحؼقؼ :محؿد حسـ محؿد حسـ إسؿاطقؾ ،دار الؽتب العؾؿقة،
بقروت ،لبـان ،الطبعة :إولك1424 ،هـــ 2003 -م ،ص (.)255
( )4شرح الؿختصر طؾك مختصر الؿـتفك إصقلل ،لؾعضد اإليجل ،تحؼقؼ :فادي كصقػ،
صارق يحل ،ط ،1دار الؽتب العؾؿقة1421 ،هـــ.)247/1( ،
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افْٚس ظذ افْٓقض بف ،وم ٚدام ٝهذه افقشِٔ ٜمٍؤ ٜإػ ادَهقد ،ؾ٘هن ٚتٖخذ
حُّف :وجقب ً ٚأو اشتحبٚب ً.ٚ
ب .إن افًّؾ اخلري جا يستقذم حيقطف مـ افْجٚح وافًٚئد ادرجق إجا
ب٘ذاف جٓٚز إداري متغ ،وختىٔط حمُؿ مـ ذوي افٍُٚيٚت ،وجا بد أن يٍْؼ ذم
وجقه هذا اإلذاف أو ذاك افتخىٔط مـ األمقال م ٚئَؿ أرـٚن ادنـروع اخلري،
ويىرق شبِف ،وإجا تً ّثرت خىٚه ،وأؿزت مَٚصده ذم مٓده.ٚ
افسٓؿ افقؿٍل ،وإذا ـٚن
أ .إن مـ افسبؾ ادستحدث ٜذم اإلٍٕٚق ذم شبٔؾ اهلل
َ
وؿػ افسٓؿ مًدود ًا ذم مقارد اجاجتٓٚد افتل مل تَض ؾٔٓ ٚمَْقجات افؼع بحُؿ،
ؾٕ٘ف يُّـ خترجيف ظذ وؿػ ادنٚع افَٚبؾ فَِسّ ،ٜوهق جٚئز ظْد مجٓقر
افٍَٓٚء( ،)1وخٚفػ ؾٔف حمّد بـ احلسـ( ،)2واحلدي ٞحيجف :ؾٍل بًض روايٚت
ِ
 ٛمٚجاً ؿط
حدي ٞظّر بـ اخلىٚب ﭬ ؿقفف :إن ادٚئ َ ٜشٓ ٍؿ افتل يل بخٔز :مل أص ْ
وسبل
أظج ٛإػ مْٓ ،ٚؿد أردت أتهدق هب ،ٚؾَٚل افْبل ﷺ« :احبس أص َؾفاَ ،

ثؿرتا»( ،)3واحلديٕ ٞص سيح ذم وؿػ ادنٚع افذي يَبؾ افَسّ ،ٜوؿد أؿره
َ
افرشقل ﷺ ظذ ذفؽ :ؾدل ظذ اجلقاز :وفذفؽ ترجؿ افْسٚئل فِحدي ٞبَقفف:
بٚب حبس ادنٚع.
( )1شرح مختصر خؾقؾ لؾخرشل ،لؿحؿد بـ طبد اهلل الخرشل الؿالؽل ،دار الػؽر لؾطباطة،
بقروت ،)326/7( ،والؿفذب يف فؼة اإلمام الشافعل ،إلبراهقؿ بـ طؾل بـ يقسػ
الشقرازي ،دار الؽتب العؾؿقة ،)7441/1( ،فتح الؼدير لؽؿال الديـ محؿد بـ طبد
القاحد السققاسل الؿعروف بابـ الفؿام ،دار الػؽر.)210/1( ،
( )2فتح الؼدير ،لؽؿال الديـ محؿد بـ طبد القاحد السققاسل الؿعروف بابـ الفؿام ،دار
الػؽر.)211/1( ،
( )3أخرجف ابـ ماجف يف الصدقات ،باب مـ وقػ ،برقؿ ،)2397( :والـسائل يف إحباس،
باب حبس الؿشاع ،برقؿ.)3603( :
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وذم اقء هذا افتخري ٟجيقز وؿػ افسٓؿ :ألٕف جزء منٚع مـ ممتُِٚت
افنـرـ ٜمع م ٚيّثِف مـ ؿّٔ ٜذم افسقق ،وحتك فق ـٚن هذا افتخري ٟممتًْ ً ،ٚأو ؽر
متجف ،ؾ٘ن افقشٚئؾ افتل تستحدث ذم تَقيٕ ٜقازع اخلر ،وتقشٔع مقارد اإلٍٕٚق ذم
شبٔؾ اهلل ،جا ُحي َجر ظِٔٓ ٚبّْىؼ "احلرؾٔغ" افذيـ يِزمقن افْٚس بقشٚئؾ بًْٔٓ ٚذم
افتىقع وافتزع بدظقى اجاؿتهٚر ظذ ادٖثقر :ذفؽ أن فِخر مقار َد جا تْو،ٛ
وأبقاب ً ٚجا حيأل ظْٓ ٚأحد ،ومـ تىقع خر ًا ؾٓق خر فف ،وجا شٔعا أن افسٓؿ افقؿٍل
جا خيٚفػ ذوط افقؿػ ،ؾٓق وشِٔ ٜإػ اجاشتُثٚر مـ اخلر ،واإلمداد بٚفًقن،
وافتقشع ذم هذا افبٚب حمّقد ِ
افٌ ،ٛمقؾقر افًقائد(.)1
أ .حمٚشب ٜافَٚئّغ ظِٔف -وإن ـٕٚقا أمْٚء ؽر متّٓغ -شدا فذريً ٜتىٚول
األيدي ظذ أمقال افًّؾ اخلري :ؾّحٚشب ٜافَٚئّغ ظذ افًّؾ اخلري هل
افىريؼ األمثؾ فِّحٚؾي ٜظذ أصقل افًّؾ اخلري ادٚفٔ ،ٜوصٕٔٚتٓ ٚمـ افؤٚع،
ِ
تَهر
ـعا أهن ٚافىريَ ٜادثذ حلعاي ٜحَقق ادستحَغ ألمقال افًّؾ اخلري مـ
وطِ ِؿ َمـ يَقم ظِٔٓ.)2(ٚ
َ
األمقال افقؿٍٔ،ٜ
ب .تّْٔ ٜواشتثعار أمقال افًّؾ اخلري –وأخص
وافهدؿٚت افتىقظٔ -ٜبقشٚئؾ افتّْٔ ٜاآلمْٕ ٜسبٔ ،ٚبًد دراش ٜاجلدوى اجاؿتهٚديٜ
ؿبؾ اإلؿدام ظذ أي مؼوع .ؾّعا جا صؽ ؾٔف إٔف ـِعا زادت ظقائد األمقال افقؿٍٜٔ
ّ
ادتقخٚة مْفٕ ،تٔجٜ
ظز تّْٔتٓ ،ٚمتُـ افًّؾ اخلري مـ اجااىَلع بٚفقاجبٚت
( )1ققاطد القسائؾ وأثرها يف تـؿقة العؿؾ الخقري ،قطب الريسقين ،ممتؿر العؿؾ الخقري
الخؾقجل ،الثالث2008 ،م ،ص (.)15
( )2العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية ،لتؿام طقدة العساف ،و محؿد حسـ أبق
يحقك ،الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة ،مجؾد  8العدد 1434 ،3هـــ2012 ،م،
(.)98/8
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افقؾر ادٚيل وافًٚئد ادوّقن افْٚت ٟظـ اجاشتثعار.
ت .بذل ظْٚي ٜخٚص ٜفرؾع ـٍٚءات افًٚمِغ ذم افَىٚع اخلري ،وادؼؾغ
ظذ تٍْٔذ براجمف ومْٚصىف(.)1
ث .مراظٚة افتْقيع ذم األصقل اجاشتثعاري ،ٜواألمٚــ ادستثّر هب ،ٚواألدوات
اجاشتثعاري :ٜفتحَٔؼ ٕسب ٜمرأ ٜمـ افوعان ،وافتقازن ألمقال افًّؾ اخلري(.)2
ِ
وتسقيؼ
ج .رضورة إٕنٚء إدارات فِتسقيؼ :دسٕٚدة ظِّٔ ٜمجع افتزظٚت،
ادنٚريع اخلري ٜفِّتزظغ(.)3
ح .إيداع أمقال افًّؾ اخلري ذم افبْقك افربقي ٜيّْع شدا فذريً ٜتَقيٜ
ادرابٚة ،فُْف يبٚح فِّهِح ٜافراجح ٜإذا خق ظذ ادٚل مـ ظقادي افؤٚع
واإلتَلف :إذ جا يُّـ إفزام اجلًّٔٚت اخلري ٜبسك األمقال ذم صْٚديؼ مٗشسٚمهت:ٚ
د ٚؾٔف مـ حمٚذير مًِقم ،ٜهذا م ٚمل تقجد ذم افبِد بْقك إشَلمٔ ٜتسد احلٚج ،ٜؾ٘ذا
وجدت ؾٚفرضورة مْتٍٔ ،ٜوهذا م ٚأؾتك بف افنٔخ افزرؿ ٚحغ ؿٚل" :إن اإليداع ذم
افبْقك افربقي ٜـْٕ ٚجٔزه :جااىرار افْٚس إفٔف :إذ جا يُّـ إفزام افْٚس بٖن خيبٗوا
وؾر َٕدهؿ ذم بٔقمهتؿ :د ٚذم ذفؽ مـ حمٚذير وخمٚوف مًِقم ،ٜومل يُـ يقجد ضريؼ
َ

آخر حلٍظ أمقاهلؿ شقى اإليداع ذم افبْقك ،فُـ بًد ؿٔٚم افبْقك اإلشَلمٔ ٜو ُدور

( )1العؿؾ الخقري والؿتغقرات الدولقة ،التحديات وإولقات والؿستؼبؾ ،لؾقهقبل ،صالح
سؾقؿان ،ورقة مؼدمة يف ممتؿر أفاق الؿستؼبؾقة لؾعؿؾ الخقري ،بالؽقيت ،1435 ،ص
(.)3
( )2الضقابط الشرطقة ٓستثؿار أمقال الجفات الخقرية ،لؾزبقدي ،بؾؼاسؿ ذاكر محؿد ،الؾؼاء
السـقي السابع لؾجفات الخقرية ،ص (.)29
( )3دور كشاط التسقيؼ يف تـؿقة الؿقارد الؿالقة يف الجؿعقات الخقرية ،لؾرتكستاين ،حبقب اهلل
محؿد ،الؾؼاء السـقي السابع لؾجفات الخقرية ،ص (.)139
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اجاشتثعار اإلشَلمٔ ٜذم خمتِػ افبَلد افًربٔ ٜزاف ٝافرضورة ،ؾَل أرى جقاز اإليداع
ذم افبْقك افربقي :ٜد ٚؾٔف مـ تَقي ٜظذ ادرابٚة"(.)1

 الفكسٗ الجالج٘ :العادٗ ّالعسف (التذازب):
افًََلء متٍَقن ظذ صح ٜاجاشتْٚد إػ افتجٚرب ذم تًٚضل األمقر :ألن افًِؿ
احلٚصؾ ظـ افتجرب ٜيَٚرب مرتب ٜافَىع وافًِؿ افرضوري ظْد ـثر مـ افْيٚر،
وذم أؿؾ أحقافف يٖخذ حُؿ افيـ افٌٚف ٛبقجقد افقء أو حهقفف.
يؼول الغزايل" :وافرضوري ظْد األـثريـ ظبٚرة ظـ األوػ ،جا ظعا ٕجد إٍٔسْٚ
موىريـ إفٔف ...وـذفؽ افًِؿ بهدق خز افتقاتر ،ويَرب مْف افًِؿ ادستٍٚد مـ
يًز ظْٓ ٚبٚضراد افًٚدات ،ـَقفْ :ٚادٚء ٍ
مرو ،واخلّر مسُر"(.)2
افتجرب ٜافتل ّ
ٍٕسٓ ٚؿد جرى اظتبٚر ادآجات ؾٔٓ ٚظذ مَتوـك افتجرب ٜذم
بؾ إن افؼيًَ ٜ

ـثر مـ افَوٚي ،ٚيَقل احلٚؾظ ابـ حجر" :افتجرب ٜأؿقى ذم حتهٔؾ ادىِقب مـ
ادًرؾ ٜافُثرة ،يستٍٚد ذفؽ مـ ؿقل مقشك ♠ فِْبل ﷺ :إٕف ظٚف ٟافْٚس
وجرهبؿ"(.)3
َؿ ْب َِف ّ
وافنٚضبل َيًتز مٍٚدات افتجٚرب أؿقى مـ مٍٚدات افزاهغ :حٔ ٞيَقل ذم
ادَدم ٜافثٚمْ ٜظْد بٔٚن حََٔ ٜافًِؿ ادًتز ذظ ً" :ٚوجا احتٔٚج هْٓ ٚإػ إؿٚمٜ
برهٚن ظذ ذفؽ :إذ افتجرب ٜاجلٚري ٜذم اخلَِؼ ؿد أظى ٝذم هذه ادرتب ٜبره ًٚ ٕٚجا
( )1فتاوى مصطػك الزرقا ،دار الؼؾؿ1990 ،م ،ص (.)586
( )2الؿستصػكٕ ،بل حامد محؿد بـ محؿد الغزالل ،تحؼقؼ :محؿد طبد السالم طبد
الشايف ،دار الؽتب العؾؿقة ،الطبعة :إولك1413 ،هـــ 1993 -م.)107/1( ،
( )3فتح الباري شرح صحقح البخاريٕ ،حؿد بـ طؾل بـ حجر العسؼالين ،دار الؿعرفة،
بقروت 1379 ،رقؿ كتبف وأبقابف وأحاديثف :محؿد فماد طبد الباقل ،طؾقف تعؾقؼات العالمة:
طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز.)218/7( ،
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حيتّؾ متًَِف افَْٔض بقجف"(.)1
وممُ ٚي ِ
يٓر دور افتجرب ٜوأثره ٚذم تىقير افًّؾ اخلري ومًرؾ ٜمآجاتف ،أن
افًٚدة –وهل إحدى ؿقاظد افٍَف افُِٔ ٜافُزى -ؿد جًِ ٝاٚبى ً ٚد ٚجا ُحيل مـ
ادؼوظٚت وادَدرات ،ومًِقم أن مبْك اجاظتٔٚد ظذ مًْك افتجرب ٜوتُر ِر
ادنٚهدة ،مثٚل ذفؽ ادنٚق افتل تَتوـل افتخٍٔػ ذم افؼع ،ؾ٘ن افنٚضبل جًؾ
افوٚبط ذم تًْٔٔٓ ٚاجاظتٔٚد اجلٚري ذم افْٚس(.)2
وظِٔف ؾ٘ن افًّؾ اخلري جا بد أن يًتّد ظذ افتجٚرب افرائدة ذم ادجٚل
ِ
إجراء أي تكف.
اخلري ،واظتعاد ادْٚه ٟواحلَٚئؼ ادقثَ ٜذم دراش ٜأي ؿرار ،أو
وجا بد فًِّؾ اخلري اإلشَلمل ادًٚس أن يسر َوؾؼ افتًٚمؾ بٚألهداف ،بدل
اجإسٔٚق وراء افًّؾ بٚفُقارث ،أي :جا بد مـ ختىٔط حمُؿ ،وواع اشساتٔجٔٚت
وخمىىٚت ظذ اددى افَري ،ٛوادتقشط ،وافبًٔد.
وؾٔعا يتًِؼ بٚفىٚؿٚت وادقارد افبنـري ،ٜؾٚدجتّع ادسِؿ جا يَْهف اإلخَلص
فٍُرة افًّؾ اخلري ورضورة افْٓقض بف ،بؾ ذم حٚج ٜإػ افتجرب ٜافتل تقفد
افٍُرة واخلزة ادٔدإٔ ،ٜمم ٚيٗـد رضورة تُثٔػ افَِٚءات وافدورات افتُقئْٜ
هؿ إٕجٚح وتًٍٔؾ افًّؾ اخلري...
وافتدريبٔ ،ٜينٚرك ؾٔٓ ٚويًٍِٓ ٚـؾ َمـ حيّؾ ّ
ويُّـ اجاشتٍٚدة مـ دمٚرب مٗشسٚت افًّؾ اخلري ذم افٌرب ،وافتل بٌِٝ
مـ حسـ افتْئؿ وـعال اإلدارة األوج افرؾٔع :إلؾٚدمهت ٚمـ وشٚئؾ اجاتهٚل
احلدي ،ٞوأدوات افتسٔر افًكي ،وبرام ٟافتخىٔط ادستَبع ،وجا َا َر ذم
اجاؿتبٚس مـ افتجرب ٜافٌربٔ ٜذم هذا ادوعار ،ومنٚـِتِٓ ٚذم افٍوؾ وادحؾ ،م ٚمل
( )1الؿقافؼات ،لؾشاصبل.)69/1( ،
( )2الؿقافؼات ،لؾشاصبل.)156/2( ،
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تُـ افقشٚئؾ ادستثّرة جمٚؾٔ ٜفوقابط افؼع :ذفؽ أن بٚب افقشٚئؾ مٍتقح ظذ
ادًقل ظذ
مهٚريًف :جاشتًٔٚب ضٍرات افتقشع وافتجدد ذم أي موعار ،وإٕعا ّ
اشتَٚم ٜافقشِٔ ٜوارتَٚئٓ ٚإػ ذف ادَهد ادٍؤ ٜإفٔف.

 الفكسٗ السابع٘ :مساعاٗ اخلالف:
إن ادجتٓد ربعا أؾتك بٍسٚد افًٍؾ ابتدا ًء ،ؾ٘ذا وؿع ظٚد إفٔف بٚإلٍٕٚذ واجاظتبٚر،

وهق ٕقع مـ اجافتٍٚت إػ األمر افقاؿع وافبْٚء ظِٔف بًد دمديد افْير ذم ادسٖف،ٜ
بحٔ ٞيهر افتهـرف بًد وؿقظف مًتز ًا و"ذظٔ ٚبٚفْير فَقل ادخٚفػ ،وإن ـٚن
أً ًٍ ٚذم أصؾ افْير :فُـ د ٚوؿع األمر ظذ مَتوٚه روظٔ ٝادهِح.)1("ٜ
ومـ ذفؽ اخلَلف افٍَٓل افقاؿع ذم إخراج ؿّٔ ٜذم زـٚة افٍىر بدجاً مـ افًغ،
وأـثر افٍَٓٚء ظذ مْع ذفؽ ،واجاؿتهٚر ظذ األظٔٚن ادْهقص ظِٔٓ ٚذم افسْ،ٜ
وهذا مذه ٛمـ ؽِ ٛادًْك افتًبدي ذم افزـٚة ،وهؿ افيٚهري ٜوافنٚؾًٔ ٜواحلْٚبِٜ
ذم ادنٓقر ظـ ألمد وبًض ادٚفُٔ ،ٜخَلؾ ً ٚأليب حٍْٔ ٜوأصحٚبف ،ؾ٘هنؿ يذهبقن إػ
جقاز إخراج افَّٔ ٜمىَِ ً ٚذم زـٚة افٍىر ،ـعا هق مذهبٓؿ ذم افُ ٍّٚرات ،وافّْذر،
واخلراج(.)2
وذم ظكٕ ٚجيّد ـثر مـ افْٚس ظذ مذه ٛاجلّٓقر ،ويّدون ادحتٚجغ أو
مٗشسٚت افًّؾ اخلري بٖصْٚف األضًّ ٜادْهقص ظِٔٓ ،ٚوهل جا تًغ أهؾ
احلٚج ٜظذ شد ؾٚؿتٓؿ يقم افًٔد :جاؾتَٚرهؿ إػ ادٚل دون ؽره :إذ ؾٔٓؿ مـ يًدم
افُسٚء ،أو ٍَٕ ٜافُِراء ،أو رشقم افتًِٔؿ ،وم ٚصٚـؾ ذفؽ ،وهؾ األضًّ ٜدمدي
( )1الؿقافؼات ،لؾشاصبل.)151/4( ،
( )2طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري ،لبدر الديـ العقـك ،دار إحقاء الرتاث العربل،
بقروت.)8/9( ،
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َل ذم شد مثؾ هذا اإلظقاز؟! بؾ إن ادحتٚج ؿد يوىر إػ ِ
ؾتٔ ً
بًٔٓ ٚبثّـ بخس:
إتٍٚظ ً ٚبَّٔتٓ ٚذم جِ ٛمَهقدهِ ،
ؾّـ األَوػ إ ًذا ،دؾ ُع افَّٔ ٜبدل افًغ م ٚدامٝ
حٚج ٜاد ًْ ِقز متع ذفؽ ،وافًزة ب٘ؽْٚئف يقم افًٔد ظـ افسٗال ،ؾ٘ذا ـ ٕٝٚافًغ جا

تٍل هبذا ادَهد ،ؾٚجاشتًٚا ٜظْٓ ٚبٚفَّٔ ٜأرد ظذ ادحتٚجغ ظٚئد ًا وًٍٕ ً.ٚ
غ بٖن حيسؿ هذا اخلَلف ويَىع دابره :ألن
وإن اجاشتٓزاء بْزاس ادَٚصد َؿ ِّ ٌ
ُ
أظقن ظذ اشتٍٔٚء مَهد شد احلٚج ٜوإؽْٚء افٍَر ،وأصُؾ بروح
إخراج افَّٜٔ
افًك افذي أصبح ؾٔف افتداول افَْدي ظه ٛاجاؿتهٚد وادًٚمَلت ادٚفٔ،ٜ
وافًهـر افذي ًٕٔنف صبٌتف جا تٌْل ؾٔف األصْٚف ادًروؾ ٜذم افزـٚة ،إجا ذم
ادقاضـ افْٚئٔ ٜظـ افتّدن واحلوٚرة :فَِٔٚم ؾٔٓ ٚظذ األؿقات دون افَْديٚت.
ؾٚفْير ادهِحل أو ادَٚصدي يَتيض جريٚن افهدؿٚت وافزـقات ظذ َوؾؼ
فٌ ٜافًهـر اجاؿتهٚدي :ٜتقشً ً ٜظذ أهؾ احلٚج ،ٜورؾد ًا فًِّؾ اخلري بَّقمٚت
افْعاء ،وفٔس هذا افتُٔٔػ افؼظل إفًٌ ٚء فِحُؿ افثٚب :ٝوإٕعا هق تقشع ذم افقشِٜٔ

ادٍؤ ٜإػ اشتٍٔٚء مَهده افؼظل ،وافقشٚئؾ م ٚمل تُـ ثٚبت- ٜـؼائط افهحٜ
مث ً
َل -شٚغ ؾٔٓ ٚافتقشع وافتجديد بعا يتْٚؽؿ وروح افًك ،ومَتؤٚت اجاجتٓٚد:
أصدق َ
َ
ؿقل افٍَٓٚءُ " :يٌت ٍَر
ألهن ٚؽر مَهقدة فذامهت ،ٚبخَلف ادَٚصد افثٚبت ،ٜومٚ

ذم افقشٚئؾ م ٚجا ُيٌت ٍَر ذم ادَٚصد" .وفقجا اجاحتُٚم إػ هذه افَٚظدة ادَٚصدي ،ٜدٚ
ادخز،
فِّيٓر ظذ
َ
َ
ٕجقٕ ٚمـ أس اجلّقد ظذ أصْٚف افزـٚة ادًروؾ ،ٜترجٔح ًَ ٚ
وفًِرض ظذ اجلقهر ،وؾٔف مـ افتجٕٚػ ظـ روح افتٔسر ،وافتؤٔؼ ظذ أهؾ
َ
احلٚج ،ٜم ٚجا تَر افؼيً ٜمث َِف ،وهل ذم أظذ رت ٛادهٚفح ،وجا يرىض ظْف ظٚؿؾ

ؾو ً
َل ظـ ظٚمل(.)1
( )1ققاطد القسائؾ وأثرها يف تـؿقة العؿؾ الخقري ،قطب الريسقين ،ممتؿر العؿؾ الخقري
الخؾقجل ،الثالث2008 ،م ،ص (.)15
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 الفكسٗ اخلامط٘ :اليعس يف املآالت:
إن أصل ادآل هو" :حتَٔؼ مْٚط احلُؿ بٚفْير ذم اجاؿتوٚء افتبًل افذي يُقن
ظِٔف ظْد تْزيِف ،مـ حٔ ٞحهقل مَهده ،وافبْٚء ظذ م ٚيستدظٔف ذفؽ
اجاؿتوٚء"(.)1
ومًْك ذفؽ أن األحُٚم افؼظُٔ ٜواً ٝظذ افٌٚف ٛادًٓقد ذم اجاظتٔٚد
واجلريٚن افُسبل ،دون مراظٚة خلهقصٔٚت األحقال واألصخٚص ،وادحٚل
ادستجدة بًد ضروء افًقارض ،ؾ٘ذا وجدت مقجبٚت اشتثْٚء تِؽ األمقر مـ
افًّقم األصع ،ر ِ
وظل ؾٔٓ ٚادًْك اإلاٚذم افَٚئؿ هب ،ٚمم ٚيستدظل ٕير ًا اجتٓٚديٚ
ُ

مستجدا مل يتوّْف احلُؿ افتجريدي.

وذفؽ بحٔ ٞيرا َظك ذم تىبؼ األحُٚم افنـرظٔ ٜشَلم ُ ٜافْتٚئ ،ٟمـ خَلل
مَلحي ٜادَهد افذي مل يؼع احلُؿ األصع إجا وشِٔ ٜفتحََٔف.
إن افْير ادآيل يْىِؼ مـ خَلل افْتٚئ :ٟفٔتسِط ظذ وشٚئِٓ ٚوأشبٚهب ٚافتل
تٍوـل إفٔٓ :ٚبحٔ ٞيَقى افيـ بٚإلؾوٚء ويوًػ بحس ٛؿقة افذريً ٜأو
افقشِٔ ٜافتل تٗدي إفٔف ،مم ٚجيًِْٕ ٚسِؽ ذم تبٔغ مرات ٛادآل م ٚؿرره افًِعاء ذم
بٔٚن مرات ٛافذريً ،ٜبحس ٛؿقة إؾوٚئٓ ٚإػ ادٍسدة أو ادرضة.
ومـ دمِٔٚت اظتبٚر افنـريً ٜاإلشَلمٔ ٜفِقاؿع وافبْٚء ظِٔف ،اظسا ُؾٓ ٚبٚألحقال
اجاشتثْٚئٔ ٜوافًقارض ادَلبس ٜفألصخٚص واألحقال ،واألزمْ ٜواألمُْ :ٜفذفؽ
دمده ٚتٍسض ذم ـثر مـ األحقال ضروق افًقارض ادستقج ٜفِتؼيع اجاشتثْٚئل،
ومـ ذفؽ ـعا هق مًِقم أن دؾع افرصقة مـ افُبٚئر :ألهن ٚوشِٔ ٜإػ أخذ ادحرم،
وأـؾ أمقال افْٚس بٚفبٚضؾ ،ؾِق تقؿٍ ٝظِٔٓ ٚادهِح ٜافؼظُٔ ٜأبٔح ٝمـ جٜٓ
( )1اطتبار الؿآٓت ومراطاة كتائج التصرفات ،ص (.)19
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افداؾع ،وطِ ٝظذ حرمتٓ ٚمـ جٓ ٜاآلخذ( ،)1ومـ هْ ٚؾ٘ن إٕنٚء مٗشسٚت
ظَبٚت إداري ٜمهىًْ ،ٜوإجراءات
افًّؾ اخلري ؿد تًساف ذم بًض افبِدان
ٌ
(روتْٔٔ )ٜجٚئرة ،وجا ُيتٌ ِّ ٛظِٔٓ ٚإجا بدؾع افرصقة ،ود ٚـ ٕٝٚادهِح ٜادجتِبٜ
مـ افًّؾ اخلري تٌّر مٍسدة اجارتنٚء :ؾ٘هن ٚتستبٚح فِرجحٚن ادهِحل :ذفؽ
أن افرصقة ذم هذه افهقرة جا تْجر مْٓ ٚميِّ ،ٜأو ؽّط حلَقق افٌر ،بؾ إن
ادهِح ٜافؼظٔ ٜادستب ٜظذ رـقب هذه افقشِٔ ٜادّْقظ ٜذات ظٚئدة جزيِ ٜوٍٕع
ـرب َخ ٍ
س ،و ُي ُ
ِؼ ـثر ،وؿد يتجٚوز افًّؾ
ٍرج ُ
ٌٚث اًٍُ ٚء ،و ُي ّ
مقؾقر :إذ ُت ًَ ُٚل ُأ َ ٌ

اخلري هذا افوـرب مـ اإلٍٕٚق إػ آؾٚق رحٚب مـ افتًٚون ظذ افز ،ـخدمٜ
افٌرض ،وح ّبذا ادَهد.
ؿوٚي ٚاإلشَلم ،وافتُّغ دده ادبٚرك ،وًِٕؿ
ُ



( )1ققاطد إحؽام ،لؾعز بـ طبد السالم.)110/1( ،
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p



o

املطلب الثاني

ضٕاثظ انرترٛش ثني يآالد انؼًم اخلري٘
فْتٚئ ٟومآجات افًّؾ اخلري أمهٔ ٌ ٜؿهقى ذم افؼيً ٜاإلشَلمٔ :ٜوفذفؽ
ِ
ؾحهٓ ٚودراشتٓ ،ٚوذفؽ مـ خَلل ضرق ظديدة ،مْٓ ٚافسجٔح
ظِّ ٝظذ
وادقازٕ ٜبغ ادهٚفح وادٍٚشد ،وشًْرآ ٚذم افٍَرات اآلتٔ:ٜ


وذفؽ بٖن تُقن ـؾ مـ ادهِحتغ متًَِ ً ٜبًٚم ٜادجتّع ،أو إحدامه ٚمتًَِ ًٜ
بنىر مْف واألخرى بٚفنىر اآلخر.
أم ٚإذا تًَِ ٝادهِحتٚن بًٚم ٜادجتّع ،ؾقج ُف حهقل افتًٚرض بْٔٓعا أن يَع
ذم ذاتٔٓعا أو ذم متًَِٚمهتعا ،ويُّـ افتّثٔؾ فذفؽ بعا إذا احتٚج ٝاألم ٜذم وؿٝ
ِ
جِ ٛافَقت افَلزم فًٚم ٜأؾراده ٚبؼائف مـ دول أخرى،
افَحط أو افْقازل إػ
وإػ تٖمغ األفبس ،ٜوٕحقه ٚهلؿ ،وـ ٕٝٚمٔزإٔ ٜاألم ٜجا تٍُل إجا ألحد األمريـ،
رج ُح ؾٔٓ ٚبغ ادهٚفح بٖحد أمريـ:
ؾّثؾ هذه األحقال ُي ّ
األول :ظّقم افٍْع.
الثاين :رتب ٜادهِح ٜوصدة أثره.ٚ
أ .الرتدٔح بعنْو اليفع:

أـثر ًٍٕ ً،ٚ
ادؼصود بعؿوم الـػع يف باب ادصالح :م ٚـٚن أحد ضرؾٔف
َِ
ادتزالمغ َ
وأظؿ تْٚوجاً فًِْٚس افتل هل حمؾ اجارتٍٚق بٚدًٍْ ،ٜبحٔ ٞجا يَتك وصقل افٍْع
ّ
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ظذ ظدد يَؾ ظـ ظدد ادحرومغ مْف إذا ـٚن افىرف اآلخر مـ افهَلح أؿدر ظذ
اشتٌراؿٓؿ.
ّ
وتًذر افسجٔح وافتقؾٔؼ ،ؾ٘ن
ذفؽ أن افتًٚرض إذا اشتحُؿ بغ مهِحتغ،
مـ مَتؤٚت افًدل افذي هق أحد ادَٚصد اجلقهري ٜذم افؼيً ٜأن يَدّ م م ٚتًِؼ
بٖـز ٕسب ٜمـ ادٍُِغ ،وـٚن ؾٔف مـ افهَلح م ٚيٍقق مَٚبِف.
ومـ ادوٚمغ افٍَٓٔ ٜاجاتٍٚؿٔ ٜظذ هذا ادًْك -وافتل تَررت ؿٚظدة مـ
ؿقاظد افٍَف -م ٚيْص ظِٔف افًِعاء بَقهلؿُ « :يتحؿل الضـرر اخلاص :لدفع رضر

عام»( ،)1مم ٚيًْل بًبٚرة أخرى أن ادهِح ٜافًٚم ٜمَدم ٜظذ ادهِح ٜاخلٚص،ٜ
وأن تَديؿ اخلٚص ٜظذ افًٚم ٜيًتز طِ ًعا ؾٚدح ً ،ٚجا جيقز ادهر إفٔف.
وهلذا ؾ٘ن افًّؾ األـثر ؾٚئدة جي ٛادهر إفٔف دون األؿؾ ؾٚئدة ،ؾٔحٚؾظ ظذ
األـثر مهِح ٜإذا ظجز ظـ اجلّع بغ افًِّغ .ؿٚل ابـ افَٔؿ" :وؿٚظدة افؼع
وافَدر :حتهٔؾ أظذ ادهِحتغ ،وإن ؾٚت أدٕٚمه.)2("ٚ
عذ أكـا إذا أردكا أن كؼف عذ حماور هذا الشؿول ،فنكـا كجده يتؿثل واقع ًا
باعتبارين اثـني:
األول :بٚظتبٚر ظدد ادْتًٍغ بٚدهِح :ٜإذ ـِعا ـٚن افٍْع يتحَؼ ذم جٓ ٜظدد
ادْتًٍغ ؾٔٓ ٚيٍقق اجلٓ ٜادَٚبِ ،ٜـٚن ادهر إػ ترجٔحٓ ٚظذ ؽره ٚمتًْٔ ً ٚإذا
امتْع اجلّع ،ووجف ذفؽ :أن افنٚرع جا يُّـ أن يراظل مهِح ٜؿِ ٜمـ افْٚس
( )1إشباه والـظائر طؾك مذهب أبل حـقػة الـعؿان ،لزيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد،
الؿعروف بابـ كجقؿ الؿصري ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبـان ،الطبعة :إولك،
1419هـــ 1999 -م ،ص (.)88
( )2إطالم الؿققعقـٓ ،بـ الؼقؿ279/3( ،
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ظذ حسٚب اجلّٓقر افٌٚف :ٛألن ذفؽ يْٚذم افًدل ،وخيٚفػ شْـ افؼيً.ٜ
والثاين :بٚظتبٚر ـثرة ادجٚجات وادٔٚديـ افتل يتْٚوهل ٚافٍْع :إذ ادهِح ٜافتل
حتَؼ ًٍٕ ً ٚذم ـؾ مـ ادجٚل افديْل ،واجاجتعاظل ،واجاؿتهٚدي ،وافسٔٚد ،وؽر
ذفؽ ،أظيؿ وأرجح بَل صؽ مم ٚجا يتحَؼ إجا ذم جمٚل واحد ،أو ذم جمٚجات أؿؾ.
ومـ ميٚهر صّقل افٍْع ،إذا ـٚن ادٚل ادقؿقف ظذ جٓ ٜمـ اجلٓٚت إذا
ـ ٕٝٚتِؽ اجلٓ ٜؿد أخذت حٚجتٓ ٚمـ ادٚل ادقؿقف ظِٔٓ ،ٚؾ٘ن افقاج ٛحْٔئذ
سف م ٚبَل مـ هذا ادٚل ذم مهٚفح أخرى :إم ٚهل مـ جْس ادقؿقف ظِٔٓ- ٚإن
ُ
أمُـ -أو ذم ادهٚفح افًٚم.ٜ
ؾوؾ مـ افريع ظـ ادهٚرف ادؼوض ٜومهٚرف
قال الشقخ تؼي الدين :مَ ٚ
ادسٚجد ،ؾ ُٔكف ذم جْس ذفؽ ،مثؾ ظعارة مسجد آخر ومهٚحلٓ ،ٚوإػ جْس
ادهٚفح ،وجا حيبس ادٚل أبد ًا فٌر ظِ ٜحمدودة ،جا شٔعا ذم مسٚجد ؿد ظِؿ أن ريًٓٚ
يٍوؾ ظـ ـٍٚيتٓ ٚدائ ًعا ،ؾ٘ن حبس هذا ادٚل مـ افٍسٚد ،واهلل جا حي ٛافٍسٚد(.)1
ب .زتب٘ املصلش٘ ّغدٗ أثسٍا:
وذفؽ بٖن يْير ذم رتب ٜادهِح ٜمـ افَٕٚقن افًٚم دَٚصد افؼيً :ٜبحٔٞ
تهْػ تِؽ ادهِح ٜمـ حٕٔ ٞقظٓ :ٚهؾ هل مـ افرضوريٚت ،أم مـ احلٚجٔٚت،
أم مـ افتحسْٔٔٚت؟ ؾ٘ذا اختٍِْ ٚبٖن ـ ٕٝٚإحدامه ٚذم رتب ٜواألخرى ذم رتبٜ
ؽره ،ٚفزم افسجٔح بحس ٛافرتبِ :ٜ
إذ افرضوري مَدّ ٌم ظذ احلٚجل وافتحسْٔل،
واحلٚجل مَدّ م ظذ افتحسْٔل.
أو أن يهٚر إػ افسجٔح بحس ٛصدة األثر إذا ـ ٕٝٚادهِحتٚن ذم مرتبٜ
واحدة ،وحغ تُقن ادهٚفح أو ادٍٚشد متعاثِ ٜأو متَٚرب ٜذم متًَِٚمهت ،ٚيُقن
( )1مجؿقع الػتاوي.)210/31( ،
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افسجٔح بْٔٓ ٚبحس ٛتٖـد احلٚج ٜإػ تِؽ ادهٚفح أو اشتدؾٚع م ٚيَٚبِٓ ٚمـ
ادٍٚشد ،بحٔ ٞيَدّ م م ٚتُقن آثٚره ذم إتيٚم األحقال أؿقى مـ ؽره.
ومرجع التؿققز يف ذلك :اإلحٚض ٜبٖمهٔ ٜم ٚيست ٛظذ ادهِح ٜظذ م ٚيستٛ
ظذ ؽره ،ٚـتَديؿ إَٕٚذ األٍٕس ظْد األخىٚر مث ً
َل ظذ إَٕٚذ األمقال(.)1
افتّٔٔز بغ م ٚهق ذم رتب ٜافوـروريٚت وبغ مٚ
ويستٓدف افسجٔح بَقة األثر
َ
هق ذم ؽره ٚمم ٚدوهن :ٚإذ فق تًٚرا ٝمهِحتٚن :إحدامه ٚذم رتب ٜافوـروري،
واألخرى ذم رتب ٜاحلٚجل ،ؾٚألَوػ بٚجاظتبٚر وافتَديؿ حْٔئذ هق ادهِحٜ
افرضوري :ٜألهن ٚأؿقى أثر ًا ذم صَلح احلٚل ،واحلٚج ٜإفٔٓ ٚآـد مم ٚدوهن :ٚإذ مْنٖ
افتٍٚوت بغ هذه ادرات ٛهق تٍٚوت مهٚحلٓعا ذم افيٓقر(.)2
ـعا يستٓدف أيو ً ٚافتّٔٔز بغ م ٚهق ذم رتب ٜواحدة مـ أؾراد افُِٔٚت :ألن
افوـروريٚت مث ً
تًٚرض ذم افقاؿع ،ؾُٔقن
َل ؿد حيهؾ أن تتزاحؿ ،أو يَع بْٔٓٚ
ٌ
افسجٔح بْٔٓ ٚبحس ٛؿقة آثٚره ،ٚـعا فق تًٚرا ٝمث ً
َل مهِح ٜمتًَِ ٜبٚفْسؾ
ومهِح ٜمتًَِ ٜبٚدٚل –وـِتٚمه ٚمـ افرضوري -ؾ٘ن األوػ بٚفتَديؿ هق مهِحٜ
افْسؾ :فَقة أثره ٚأـثر ذم إتيٚم أحقال افٍرد واألم ٜظذ افسقاء :وألن م ٚيٍقت
هب ٚمـ افٍْع جيٚوز افٍقات احلٚصؾ بٍقات ادٚل.
وهلذا ٕ ّبف افًز ابـ ظبد افسَلم إػ أن مهٚفح افدٕٔ ٚحمهقرة ؾٔعا تدظق إفٔف

( )1يـظر الشريعة اإلسالمقة ،لؾطاهر بـ طاشقر التقكسل ،تحؼقؼ :محؿد الحبقب ابـ
الخقجة ،الـاشر :وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة ،قطر ،ص (.)76
( )2شػاء الغؾقؾ يف بقان الشبف والؿخقؾ ومسالؽ التعؾقؾٕ ،بل حامد محؿد بـ محؿد
الغزالل الطقسل تحؼقؼ :د .حؿد الؽبقسل ،مطبعة اإلرشاد – بغداد ،الطبعة :إولك،
 1390هـ 1971 -م ،ص (.)104
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افرضورات ،أو احلٚجٔٚت ،أو افتتعات وافتَُّٔلت(.)1
وادهٚفح افرضوري :ٜهل م ٚجا بد مْٓ ٚذم ؿٔٚم مهٚفح افديـ وافدٕٔ ،ٚبحٔٞ
إذا ؾَدت مل َ ْدم ِر مهٚفح افدٕٔ ٚظذ اشتَٚم ،ٜبؾ ظذ ؾسٚد ومهتٚرج وؾقت حٔٚة ،وذم
األخرى ؾقت افْجٚة وافًْٔؿ ،وافرجقع بٚخلرسان ادبغ ،واحلٍظ هل ٚيُقن بٖمريـ:
أحدمها :م ٚئَؿ أرـٚهن ٚويثب ٝؿقاظده ،ٚوذفؽ ظبٚرة ظـ مراظٚمهت ٚمـ جٕٛٚ
افقجقد .والثاين :م ٚيدرأ ظْٓ ٚاجاختَلل افقاؿع أو ادتقؿع ؾٔٓ ،ٚوذفؽ ظبٚرة ظـ
مراظٚمهت ٚمـ ج ٕٛٚافًدم( ،)2وبَدر م ٚيُقن مـ ؾَدان ادهٚفح افرضوري ،ٜبَدر
م ٚيُقن مـ افٍسٚد وافتًىؾ ذم ٕيٚم احلٔٚة .وؿد حهـر اإلمٚم

افٌزايل()3

وافنٚضبل( )4افوـرورات بخّس ،يَقل افٌزايل" :ومَهقد افؼع مـ اخلِؼ
َ
ومٚهلؿ ،ؾُؾ مٚ
وٍٕسٓؿ ،وظَ َِٓؿ ،وٕس َِٓؿ،
مخس :ٜوهق أن حيٍظ ظِٔٓؿ ديَْٓؿ،
َ
يتوّـ حٍظ هذه األصقل اخلّس ٜؾٓق مهِح ،ٜوـؾ م ٚيٍقت هذه األصقل ؾٓق

مٍسدة ،ودؾ ًُٓ ٚمهِح.)5("ٜ

 األمجل٘ التطبٔكٔ٘ عل ٙاملْاشى٘ بني املصاحل الجالخ:
 .1إمداد ادحتٚجغ مـ افٍَراء وادسٚــ بعا حيٍظ إٍٔسٓؿ ،وحيَؼ ـٍٚيتٓؿ
واشتثعار أمقال افزـٚة مـ مَُّلت افرضوريٚت،
مـ ادٚل مـ افرضوريٚت،
ُ
واشتثعار أمقال افزـٚة مـ مَُّلت افرضوريٚت :ألن ؾٔف تّْٔ ً ٜفألمقال افزـقيٜ
ُ
( )1ققاطد إحؽام ،لؾعز بـ طبد السالم.)62/2( ،
( )2الؿقافؼات.)18/2( ،
( )3الؿستصػك.)174/1( ،
( )4الؿقافؼات.)38/1( ،
( )5الؿستصػك ،ص (.)174
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وموٚظٍتٓ :ٚفتتُّـ مـ شد َخ ِّ ٜواحتٔٚجٚت أـز ؿدر مـ ادحتٚجغ ،ؾًْد صح
أمقال افزـٚة ،ووجقد حٚجٚت ٕٚجزة فِّستحَغ فألخذُ ،يَدّ م افدؾع افٍقري هلؿ
ظذ اجاشتثعار :ألن األول مـ افوـروريٚت ،وافثٚين مـ مَُّلت افرضوريٚت،
ؾَٔدّ م افرضوري ظذ مُِّف :حتك جا يًقد ادُّؾ ظذ أصِف بٚإلبىٚل ،ؾٚهلدف
و افٌٚي ٜهل حٍظ إٍٔس ادحتٚجغ ،ؾ٘ذا ـٚن ذم اجاشتثعار تٍقي ٝهلذا احلٍظ ؾَل
يِتٍ ٝإفٔف ،يَقل افنٚضبل" :ـؾ مُّؾ ظٚد ظذ أصِف بٚفَْض ؾبٚضؾ"(.)1
 .2إٕنٚء ادستنٍٔٚت وادراـز افهحٔ ٜمـ افرضوريٚت ،وإٕنٚء مسجد ذم
مْىَ ٜؾٔٓ ٚـٍٚيتٓ ٚمـ ادسٚجد وادهِٔٚت مـ افتحسْٔٚت وافتَُّٔلت ،ؾَٔدّ م
إٕنٚء هذه ادراؾؼ افًٚم ٜظذ إٕنٚء ادسجد.
 .3إٕنٚء مسجد ذم مْىَ ٜتٍتَر إػ مُٚن تَٚم ؾٔف صَلة اجلعاظ ٜمَدّ م ظذ
زخرؾ ٜمسجد وتزويَف ذم مْىَ ٜأخرى :ألن األول مـ افرضوريٚت ،وافثٚين مـ
افتحسْٔٚت.
حٚجل ،وتزيغ حديَ ٜظّقمٔ ٜأو إظٚدة ترصٔػ
 .4تقؾر افسُـ فِْٚس
ر
صٚرع بٖحسـ مم ٚـٚن ظِٔف ـعا ريل ،ؾَٔدّ م بْٚء ادسٚــ فِّحتٚجغ ظذ تًٚهد
األرصٍ ٜواحلدائؼ افًٚم.)2(ٜ

 .5إٕنٚء مدرش ٜذم افيروف افًٚدي ٜأمر صٚفح حيبذه اإلشَلم ،وفُْف جا يًد
جٓٚد ًا ،ؾ٘ذا ـٚن بِد م ٚؿد أصبح ؾٔف افتًِٔؿ وأصبح ٝادٗشسٚت افتًِّٔٔ ٜذم يد
مـ ُيُِـ افًداء فِديـ اإلشَلمل ،ويْٚهوف بن ّتك افسبؾ ،ؾ٘ن مـ أظيؿ اجلٓٚد
( )1الؿقافؼات.)182/1( ،
( )2فؼف إولقيات دراسة يف الضقابط ،لؾقكقؾل ،محؿد ،الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل:
فرجقـا1997 ،م ،ص (.)207-206
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إٕنٚء مدرش ٜإشَلمٔ ٜمتىقرة ،تًِؿ أبْٚء ادسِّغ ،وحتهْٓؿ مـ مًٚول افتخريٛ
افٍُري واخلَِل ،وحتّٔٓؿ مـ افسّقم ادبثقث ٜذم ادْٚه ٟوافُت ،ٛوذم ظَقل
ادًِّغ ،وذم افروح افًٚم ٜافتل تقجف اددارس وافتًِٔؿ ـِف.
 .6إٕنٚء مسجد ذم أي دوف ٜمسٔحٔ ٜذم افًٚمل :فَٔػ هذا ادسجد إزاء ـْٔسٜ
أو مًبد ؾٓق جٓٚد ذم شبٔؾ اهلل :ألن ذم ذفؽ إظَل ًء فُِّ ٜاهلل -يَدّ م ظذ إٕنٚئف ذم

بِد إشَلمل ؾٔف ـٍٚيتف مـ ادسٚجد(.)1

 .7دؾـ مقتك ادسِّغ ذم ادَٚبر مـ احلٚجٔٚت :ألن ؾٔف إـرام ً ٚفِّقتك ،ودؾع
أذى ظـ األحٔٚء افذيـ شِٔحَٓؿ األذى حٚل ظدم دؾْٓؿ ،ؾ٘ذا تؿ وؿػ ؿىًٜ
أرض مـ أحد ادحسْغ ظذ جٓٚت افز وأضِؼ وجف اجإتٍٚع مـ ؽر حتديده بجٜٓ
م ،ٚأو حدده بجٓ ٜم ٚوفُْٓ ٚمُتٍٔ ٜذم افقؿ ٝاحلٚيل ،وفٔس هل ٚهب ٚحٚج– ٜؾٕ٘ف
ُيَدّ م جًِٓ ٚمَزة ظذ إٕنٚء مدرش ،ٜأو مرـز ثَٚذم ؾٔٓ :ٚألن واج ٛافدؾـ يتًِؼ
بحٍظ افٍْس ،وهق مـ افوـروريٚت ،أم ٚإٕنٚء اددرش ٜأو ادرـز افثَٚذم ؾٔتًِؼ
بحٍظ افًَؾ ،وحٍظ افٍْس مَدّ م ظذ حٍظ افًَؾ ،ويَدم ظذ إٕنٚء حديَ ٜظٚمٜ
ؾٔٓ :ٚألن هذا مـ افتحسْٔٚت ،وم ٚـٚن رضوري ٚيَدّ م ظذ م ٚـٚن حتسْٔٔ.ٚ
 .8اإلظَلن ظـ إٔنى ٜافًّؾ اخلري وافسوي ٟهل ٚحتسْٔل :ألٕف مـ
مَُّلت اشتّراري ٜافًّؾ اخلري ذم تٖدي ٜمٓٚمف ،وهذا يستِزم اؿتىٚع جزء مـ
أمقال افًّؾ اخلري :فتسخره فذفؽ ،وإٍٕٚق األمقال ظذ افٍَراء وادحتٚجغ:
رضوري :ؾَٔدّ م ظذ األول.
فسد ـٍٚيتٓؿ حٚل صح مقارد افًّؾ اخلري
ر
 .9إٕنٚء مستقصػ ضبل ذم بِد ؾَر خيِق مـ مثِف ،أوػ مـ بْٚء مسجد ،إذا
( )1صرف الزكاة لصالح صـدوق التضامـ اإلسالمل ،لتجاين الشقخ صابقين محؿد ،مجؾة
مجؿع الػؼف اإلسالمل ،العدد الرابع1988 ،م.)562/1( ،
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ـٚن ذم افبِد مسٚجد تَٚم ؾٔٓ ٚصَلة اجلعاظ.ٜ
 .11إٕنٚء مراـز فتحٍٔظ افْٚصئ ٜافَرآن افُريؿ ،وافتًرف ظذ شرة شٔد
ويتٖشقا هبؿ،
اخلِؼ حمّد ﷺ ،وافهحٚب ،ٜوافسِػ افهٚفح ،ؾتنحذ أذهٚهنؿ،
ّ
ؾتستَٔؿ خىٚهؿ ذم حٔٚمهتؿ وؾؼ ادْٓ ٟافذي يراٚه اهلل هلؿ ،ـذفؽ إٕنٚء األٕديٜ
وادراـز افتل يعارشقن ؾٔٓ ٚاألفًٚب افريٚأ :ٜفتهح أجسٚدهؿ ،ويَوقن أوؿٚت
ؾراؽٓؿ ؾٔعا ؾٔف تٍريغ إجيٚيب فىٚؿٚمهتؿ ،ظقا ً ٚظـ إموٚء أوؿٚت ؾراؽٓؿ ذم مىٚفًٜ
ادجَلت ادْحرؾ ٜادنقه ٜحلَٚئؼ ديْٓؿ ،ومنٚهدة األؾَلم اهلٚبى :ٜؾٕ٘نٚء ذفؽ ؿد
يَدّ م ظذ بْٚء مسجد حٚل وجقد مسجد ذم ادْىَ ٜتَٚم بف صَلة اجلعاظ :ٜألن
افْٚطر يِحظ إؿبٚل افْٚس ظذ افتزع :فبْٚء ادسٚجد ذم ادْىَ ٜافقاحدة مع ظدم
وجقد احلٚج ٜادٚش ٜفذفؽ ،بحٔ ٞتتُ ّتؾ ادسٚجد ذم ادْىَ ٜافقاحدة مع إؽٍٚل
اجلقإ ٛاألخرى افتل جي ٛتسِٔط افتزظٚت إلؿٚمتٓ :ٚد ٚحتََف مـ مهٚفح
منـروظ ٜومىِقب.ٜ
وم ٚؿٔؾ ذم افسجٔح بغ ادهٚفح يَٚل ذم ادقازٕ ٜبغ ادٍٚشد أيو ً :ٚإذ تَرر
جريٚن افًِعاء ظذ مَلحي ٜؿقة األثر ذم افسجٔح بغ ادٍٚشد إذا تقاردت ظذ حمؾ
ِ
متحد افرتب ٜمـ افُِٔٚت واجلزئٔٚت ،ؾَد جٚء ؿقهلؿ:
مستقى
واحد ،أو ظذ
ً
"افرضر األصد ُيزال بٚفرضر األخػ"(.)1
مثٚل ذفؽ :ؿه ٜشّرة بـ جْدب حغ ـٚن يدخؾ ظذ األٕهٚري ذم حٚئىف
ومًف أهِف ،وـٚن فسّرة ظود مـ ٕخؾ ذم حٚئط األٕهٚري ،وؿد أراد افرجؾ أن
يزيؾ هذا األذى واإلحراج ادتُرر ظـ ٍٕسف وأهِف بنتك احلِقل واجاؿساحٚت،
رؾوٓ ٚمجًٔ ً ،ٚومل يُـ مـ افْبل ﷺ إجا أن راظك ج ٕٛٚافرضر األصد
ؽر أن شّرة َ
( )1إشباه والـظائرٓ ،بـ كجقؿ ،ص (.)89
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افقاؿع ذم جٓ ٜاألٕهٚري ب٘هدار افرضر األخػ افذي يتّثؾ ذم تٍقي ٝحؼ شّرة
ذم اجارتٍٚق بْخِف(.)1

 الفكسٗ الجاىٔ٘ :التعازض بني املصاحل ّاملفاضد:
أـثر دؾً ًٚ
م ٚؿٔؾ ذم ادهِح ٜأو افٍْع يَٚل ذم ادٍسدة وافرضر :إذ ـؾ م ٚـٚن َ
جِ ٛادهِح ٜودر َء ادٍسدة
فِوـرر ،وأدر َأ فٍِّسدة ؾٓق مَدّ م ظذ ؽره :إذ إن
َ
وجٓٚن فًِّ ٜواحدة ،جا يتؿ أحدمه ٚإجا بتحَٔؼ افثٚين :ؾجِ ٛادهٚفح هق ذم

حََٔتف ـذفؽ دؾ ٌع فٍِّٚشد ،وافًُس صحٔح ،وجا ؾرق بغ األمريـ إجا
بٚجاظتبٚر(.)2
ؾ٘ذا تًٚرا ٝمٍسدة ومهِح ،ٜوـ ٕٝٚادٍسدة ؽٚفب ٜوراجح ٜظذ ادهِح،ٜ
حرص افنٚرع بٚدْٓٔٚت
ُؿدم دؾع ادٍسدة وإن أؾ ٙذفؽ إػ تٍقي ٝادهِح :ٜألن
َ
أصد مـ اظتْٚئف بٚدٖمقرات ،ينٓد فذفؽ م ٚرواه أبق هريرة ﭬ ظـ افْبل ﷺ ؿٚل:
َان َقب َؾؽُم بِس َم ِ
« َد ُع ِ
وين َما ت ََرك ُتؽُم ،إِك َام َه َؾ َ
اهلم َواختِالَفِ ِفم َع َذ َأكبِ َقائِ ِفمَ ،فنِ َذا
ك َمن ك َ
ُ
َهنَق ُتؽُم َعن ََش ٍء َفاجتَـ ِ ُبو ُهَ ،وإِ َذا َأ َمر ُتؽُم بِ َلم ٍر َفل ُتوا ِمـ ُه َما اس َت َطعتُم»( .)3ومـ َثؿ
ِ
شقمح ذم ترك بًض افقاجبٚت بٖدٕك منَ ،ٜـٚفَٔٚم ذم افهَلة ،وافٍىر،
وافىٓٚرة ،ومل ُيسَ ٚم ْح ذم اإلؿدام ظذ ادْٓٔٚت ،وخهقص ً ٚافُبٚئر.
ويْبٌل افتْقيف ظذ أن ادقازٕ ٜبغ ادهٚفح وادٍٚشد إٕعا يراد بف ادهٚفح
وادٍٚشد افٌٚفب ،ٜوبًْ ٚء ظِٔف ؾ٘ن ادٍسدة افتل يَدّ م َدرؤه ٚظذ جِ ٛادهِحٜ
( )1اطتبار الؿآٓت ومراطاة كتائج التصرفات ،ص (.)446
( )2اطتبار الؿآٓت ومراطاة التصرفات ،ص (.)444
( )3صحقح البخاري ،كتاب آطتصام بالؽتاب والسـة ،باب آقتداء بســ رسقل اهلل ﷺ
لؿ ،الحديث رقؿ.)7288( :
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أي مٍسدة ،وإٕعا هل ادٍسدة افٌٚفب ،ٜيَقل افنٚضبل" :ؾٚدهِح ٜإذا ـٕٝٚ
فٔسّ ٝ
هل افٌٚفب ٜظْد مْٚطرمهت ٚمع ادٍسدة ذم حُؿ اجاظتٔٚد ،ؾٓل ادَهقدة ذظ ً،ٚ
وفتحهِٔٓ ٚوؿع افىِ ٛظذ افًبٚد :فٔجري ؿٕٚقهن ٚظذ أؿقم ضريؼ وأهدى شبٔؾ،
وفُٔقن حهقهل ٚأتؿ وأؿرب وأوػ بْٔؾ ادَهقد ظذ مَتوـك افًٚدات اجلٚري ٜذم
افدْٕٔ ،ٚ
ؾ٘ن تب ًَٓ ٚمٍسدة أو منَ ،ٜؾِٔس ٝبَّهقدة ذم ذظٔ ٜذفؽ افًٍؾ وضِبف.
وـذفؽ ادٍسدة إذا ـ ٕٝٚهل افٌٚفب ٜبٚفْير إػ ادهِح ٜذم حُؿ اجاظتٔٚدَ ،ؾر ْؾ ًُٓٚ
هق ادَهقد ذظ ً ،ٚوألجِف وؿع افْٓل :فُٔقن َرؾ ًُٓ ٚظذ أتؿ وجقه اإلمُٚن
افًٚدي"( .)1وينٓد فَِٚظدة ؿقفف تًٚػ( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰﯱﯲ) [البؼرة.]219 :
تدل اآلي ٜدجاف ٜسحي ٜظذ وجقد مْٚؾع ذم اخلّر وادٔرس ،وفُـ هذه ادْٚؾع
حرمٓ ٚاهلل تًٚػ ،حغ
افوئِٔ ٜمٌّقرة بٚدٍٚشد اجلِِٔ ٜظئّ ٜاألثر :ألجؾ ذفؽ ّ
ؽ َِب ٝمٍسدمهتعا ظذ م ٚؾٔٓعا مـ ادْٚؾع.
وينٓد هل ٚـذفؽ م ٚرواه افزبر ﭬ أن افّْبِل ﷺ ؿٚلَ « :يا َعائِ َش ُةَ ،لوالَ َقو ُم ِك
ت َهلا َبا َب ِ
َح ِد ٌ
اب
ت الؽَع َب َة َف َج َعؾ ُ
يث َعفدُ ُهم» َ -ؿ َٚل ا ْب ُـ افز َب ْ ِر« :-بِؽُػ ٍرَ ،لـَ َؼض ُ
نيَ :ب ٌ
ون»َ ،ؾ ٍَ ًَ َِ ُف ا ْب ُـ افز َب ْ ِر(.)2
اب ََي ُر ُج َ
اسَ ،و َب ٌ
َيد ُخ ُل الـ ُ
ؾسك افْبل ﷺ مهِح ٜإظٚدة بْٚء افًُب ٜظذ ؿقاظد إبراهٔؿ ♠ :درء ًا
دٍسدة ظدم احتعال ؿريش فذفؽ :ف َُ ِ
رب ظٓدهؿ بٚإلشَلم(.)3
( )1الؿقافؼات.)46/2( ،
( )2صحقح البخاري ،كتاب العؾؿ ،باب مـ ترك بعض آختقار :مخافة أن يؼصر ففؿ بعض
الـاس طـف ،فقؼعقا يف أشد مـف ،الحديث رقؿ.)126( :
( )3طؿدة الؼاري ،لؾعقـل.)202/2( ،
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ّ مً تطبٔكات املْاشى٘ بني املصاحل ّاملفاضد يف مطناز العنل اخلريٖ:
 .1اإلحجٚم ظـ اشتثعار أمقال افًّؾ اخلري ذم األشقاق ادٚفٔ :ٜدرء ًا دٍسدة
أٚع األمقال :ألن اجاشتثعار ؾٔٓ ٚؽر آمـ ،ؾٓق ظرا ٜفِتذبذب واخلسٚرة ،وإن
ـ ٕٝٚاحتعافٔ ٜافربح افقؾر ؿٚئّ ٜظذ ارتٍٚع األشًٚر األشٓؿ ،وفُـ هذا األمر
ؿٚئؿ ظذ اخلىر ،وادجٚزؾ ٜبٖمقال افًّؾ اخلري افقاج ٛادحٚؾي ٜظِٔٓ.ٚ
 .2اإلحجٚم ظـ اشتَبٚل األمقال مـ جٓٚت منبقه ٜهل ٚمآرب خٍٔ،ٜ
تتًٚرض مع األٕيّ ٜافداخِٔ ٜفِدول افتل تْتّل اجلًّٔٚت اخلري ٜإفٔٓ ،ٚؾتدرأ
هذه ادٍسدة افتل تٗول إػ إيَٚف اجلًّٔٚت اخلري ٜظـ افًّؾ ،وتَدّ م ظذ مهِحٜ
جِ ٛاألمقال مـ هذه اجلٓٚت.
 .3حٍظ افًَقل مـ افٌزو واجإحراف افٍُري مـ افوـروريٚت ،ؾ٘ذا مٚ
ُؿدم ٝمْح دراشٔ ٜفِجٓٚت اخلري ٜمـ جٓٚت ُييـ أو يٌِ ٛظذ افيـ أهنٚ
تبنري ،ٜوأهن ٚشتٗثر ظذ ظَقل ادبًقثغ مـ أبْٚء ادسِّغ ،بٖؾُٚرهؿ ادْٚهوٜ
فإلشَلم ،فٔٗثروا بدورهؿ ظذ مـ يًِّقهنؿُ ،ترؾض ادْح ،وإن ـٚن ذم ذفؽ
تٍقي ٝؾرص ٜفىَلب افًِؿ بٖن يتًِّقا بٚدجٚن :ألٕف ذم هذه احلٚف ٜشٔدرس افىِبٜ
ظذ ٍَٕتٓؿ اخلٚص ،ٜوؾٔف م ٚؾٔف مـ افتؤٔؼ ادٚدي ،أو شٔحرمقن مـ إـعال
تًِّٔٓؿ افًٚيل ،ومع ـؾ ذفؽ ُيَدم رؾض ادْح :ألن ذم رؾوٓ ٚحٍٚط ً ٚظذ شَلمٜ
افًَؾ ادسِؿ مـ اجإحراف افٍُري افذي ؿد يًقد بٚفٍسٚد ظذ افديـ ،وأم ٚافؤؼ
افذي شِٔحَٓؿ -إن أـِّقا دراشتٓؿ ظذ ٍَٕتٓؿ اخلٚص -ٜؾٓق مٚدي متًِؼ
بٚدٚل ،وحٍظ افًَؾ مَدّ م ظذ حٍظ ادٚل ،وظذ ؾرض ظدم إـعال افدراش ،ٜؾ٘ن
افدراشٚت افًِٔ ٚمـ ؿبٔؾ افتحسْٔٔٚت ،وحٍظ افًَؾ مـ افرضوريٚت :ؾَٔدّ م
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ظِٔف(.)1
 .4اشتَبٚل افٍقائد افربقي ٜمـ ادٗشسٚت واهلٔئٚت افتل تتًٚمؾ بٚفرب :ٚألجؾ
دؾًٓ ٚذم مهٚرف افًّؾ اخلري ،وإن ـٚن ؾٔٓ ٚمٍسدة إجا أن مهِح ٜتٖمغ
احتٔٚجٚت ادًقزة تربق ظذ مٍسدة افرب :ٚألمريـ:
األ ول :إن وصػ احلرم ٜذم األمقال افربقي ٜمتًِؼ بىريؼ اـتسٚهب ،ٚجا بٖظٔٚهنٚ
ٍ
ٍ
مَٚرن مٍْؽ ظـ ذات ادٚل ،ؾٚإلثؿ ظذ مـ اـتس ٛادٚل
فقصػ
وذوامهت ،ٚؾٚحلرام
وشًك فتحهِٔف بٚفىرق افربقي ،ٜأم ٚذات ادٚل ؾَل يتًِؼ بف وصػ احلرم ،ٜؾٔحؾ
دؾًف دهٚرف افًّؾ اخلري.
افثٚين :إن هذه ادٗشسٚت فـ تَِع ظـ افتًٚمؾ افربقي ،إذا رؾو ٝادٗشسٚت
اخلري ٜأخذ األمقال مْٓ :ٚألهن ٚجا متثؾ ؿقة رادظ ٜزاجرة هل ،ٚوجا يًد هذا مـ ؿبٔؾ
تنجًٔٓ ٚظذ افتًٚمؾ افربقي :ألن هذه ادٗشسٚت ترشؿ شٔٚشٚمهت ٚاإلداري ٜبهقرة
مستَِ ،ٜبًّزل ظـ افوقابط افؼظٔ ٜفِّٗشسٚت اخلري ٜاإلشَلمٔ ،ٜؾٓل جا
تْتير أخذ ادؼوظٔ ٜمْٓ.)2(ٚ
 .5اشتَبٚل األمقال مـ ؽر ادسِّغ -وإن ـٚن ؾٔف مٍسدة افنًقر بقء مـ
افدّ ٕٔ ٜواحلٚج ٜفٌر ادسِّغ -إجا أن مهِح ٜجِ ٛاألمقال خلزيْ ٜافًّؾ اخلري
حّ ُؾ ادٍسدة اخلٍٍٔ ٜفِحهقل ظذ ادهِحٜ
فسد افٍُٚيٚت
ُ
أرجح مْٓ :ٚؾتُ َت ّ
افراجح ،ٜم ٚدام أهنؿ جا يتدخِقن ذم شٔٚش ٜومْٓجٔ ٜافًّؾ اخلري ،وفٔس أي

تٖثر تبنري تْهري.

( )1العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية.)100/8( ،
( )2ققاطد القسائؾ وأثرها يف تـؿقة العؿؾ الخقري ،ص (.)18
85


حبٕث يؤمتر انؼًم اخلري٘

p



o

اخلبمتخ
إن مٗشسٚت افًّؾ اخلري تٍتَر ظذ افدوام إػ تًٍٔؾ دوره :ٚوذفؽ مـ
خَلل افْير ادَٚصدي افذي حيقط افزام ٟوادْٚه ،ٟواآلفٔٚت بوقابط ذظٜٔ
ؿقي ،ٜترصد وتًّؾ ظذ حسـ افتدبر ،وـعال اإلدارة ،ووؾرة افًٚئد ،ـعا تقاجف
وإصُٚجات افتجديد.
ظقائؼ افتْئؿ
افتحديٚت افداخِٔ ٜافتل متِٔٓٚ
ُ
ُ
وجا جرم أن ترصٔد مْٚه ٟافًّؾ اخلري يُّـ ذم اشتثعار افَقاظد ادَٚصدي،ٜ
األؿدر مـ
شقاء تً ِّؼ األمر بَقاظد افٌٚيٚت أو ؿقاظد افقشٚئؾ :حٔ ٞتًد األخر ُة
َ
ؽره ٚظذ اجااىَلع بٌرض افتٖصٔؾ اجاجتٓٚدي ،وافقؾٚء بَّهقد افسصٔد

افنـرظل :ذفؽ أن هذه افَقاظد دمع أحُٚم افتقشؾ ،وم ٚجيقز مْف وم ٚجا جيقز.
وقد توصل البحث إىل:
 -أن ذم تؼيع افًّؾ اخلري شًٔ ً ٚإػ حتَٔؼ ِحُؿ مَهقدة ،وؽٚيٚت

مْنقدة ،تقخٚه ٚديـ اإلشَلم احلْٔػ ،وأـد ظِٔٓ :ٚد ٚحتََف مـ افٍٚئدة اجلّ ٜظذ
مستقى األؾراد واجلعاظٚت.

 افٌٚي ٜابتدا ًء مـ ؾًؾ اخلر افَٔٚم بّهٚفح ؾئٚت مًْٕٔ ٜص ظِٔٓ ٚافنٚرعاحلُٔؿ ،مـ خَلل حتَٔؼ ـٍٚيتٓؿ وشد َخ َّلمهتؿ وإؽْٚئٓؿ ،ويتحَؼ ذفؽ
بٚجاشسصٚد بٚفَٚظدة افْٚص ٜظذ رظٚي ٜادهٚفح.
 ظذ ادٗشسٚت اخلري ٜمَلحي ٜأمهٔ ٜافًَلؿ ٜبغ ادَٚصد وافًّؾ اخلري،86


أحر ادلمبطذ انشرػٛخ يف تفؼٛم دٔر ػًم ادلؤصضبد اخلريٚخ

ومًرؾ ٜهذه افًَلؿ :ٜألن ذفؽ يسٓؿ ذم تًٍٔؾ دور هذه ادٗشسٚت ،وأيو ً ٚيسٓؿ
ذم دؿ ٜأهداف وؽٚيٚت أي مٗشس ٜخري ،ٜؾبَدر مًرؾتٓ ٚبٚدَٚصد وتىبَٔٓ ٚظِّٔٚ
ظذ إٔنىتٓ ٚوأظعاهل ٚترتَل وتزدهر ،وافًُس صحٔح.
 -إن افدور افرائد افذي يتهدره افًّؾ اخلري وادتّثؾ بٚفقطٚئػ

اجاجتعاظٔ ،ٜافتل ختدم ـٚؾ ٜافٍئٚت ادستحَ ٜفَلٕتٍٚع مـ جٓ ،ٜوافقطٚئػ افتّْقيٜ
افتل يًقد أثره ٚظذ ادجتّع بٖسه مـ ٕٚحٔ ٜث ،ٜٕٔٚيْدرج اّـ مَٚصد افؼيً:ٜ
ألن ُج ّؾ اخلدمٚت افتل يَدمٓ ٚافَىٚع اخلري ته ٛذم خ ٜٕٚادَٚصد افثَلث:ٜ

افوـروريٚت ،واحلٚجٔٚت ،وافتحسْٔٔٚت ،ؾًِِّؾ اخلري دور بٚرز ذم حٍيٓٚ
وإؿٚمتٓ ،ٚإجا أن إشٓٚمٚت افًّؾ اخلري ذم حٍظ ادَٚصد افثَلث ٜفٔس ٝظذ وترة
ٍ
مقؿػ مٚ
واحدة ،بًّْك أن ادجٚل افذي يتهدر افًّؾ اخلري رظٚيتف ،ؿد يُقن ذم
حتسْٔل ،وافوٚبط ذم هذا هق ؿقة مرتبٜ
حٚجل ،أو
رضوري ،ٚوفُْف ذم مقؿػ آخر
ر
ر
ِ
ادهِح ٜافؼظٔ ٜادرجق حتَٔ َُٓ ٚمـ افًّؾ اخلري.
 -رضورة تٍَ ِف افَٚئّغ ظذ مٗشسٚت افًّؾ اخلري بٍَف األوفقيٚت ،وؾَف

افقاؿع ،وادقازٕٚت بغ ادهٚفح وادٍٚشد :فوعان ديّقم ٜافًّؾ اخلري ،ودمْٛ
إحراؾف ظـ مسرتف.
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ادلظبدر ٔادلرارغ
 .1افَرآن افُريؿ برواي ٜحٍص ظـ ظٚصؿ.
 .2األصبٚه وافْيٚئر ظذ مذه ٛأيب حٍْٔ ٜافًْعان ،فزيـ افديـ بـ إبراهٔؿ بـ
حمّد ،ادًروف بٚبـ ٕجٔؿ ادكي ،دار افُت ٛافًِّٔ ،ٜبروت ،فبْٚن ،افىبً:ٜ
األوػ1419 ،هــ1999 -م.
 .3األصبٚه وافْيٚئر ،فًبد افرلمـ بـ أيب بُر ،جَلل افديـ افسٔقضل ،دار
افُت ٛافًِّٔ ،ٜافىبً :ٜاألوػ1411 ،هــ1991 -م.
 .4اظتبٚرات ادآجات ومراظٚة ٕتٚئ ٟافتكؾٚت ،دراش ٜمَٚرٕ ٜذم أصقل افٍَف
ومَٚصد افؼيً ،ٜفًبد افرلمـ بـ مًّر افسْقد ،دار ابـ حزم ،افدمٚم ،ادُِّٜ
افًربٔ ٜافسًقدي ،ٜط1424 ،1هــ.
 .5إظَلم ادقؿًغ ظـ رب افًٚدغ ،دحّد بـ أيب بُر بـ أيقب بـ شًد
صّس افديـ ابـ ؿٔؿ اجلقزي ،ٜحتَٔؼ :حمّد ظبد افسَلم إبراهٔؿ ،دار افُتٛ
افًِّٔ ،ٜبروت ،افىبً :ٜاألوػ1411 ،هــ 1991 -م.
 .6اؾساض افنخهٔ ٜوآثٚره ذم افٍَف اإلشَلمل مَٚرًٕ ٚبٚفَٕٚقن ،فًبد اهلل
مزوك افْجٚر ،دار افْٓو ٜافًربٔ1996 ،ٜم.
 .7األوؿٚف وافسٔٚش ٜذم مك ،إبراهٔؿ افبٔقمل ؽٕٚؿ ،افَٚهرة :دار افؼوق،
.1998
88


أحر ادلمبطذ انشرػٛخ يف تفؼٛم دٔر ػًم ادلؤصضبد اخلريٚخ

 .8افبْٚء ادٗشز ذم ادْيعات اخلري ،ٜافقاؿع وآؾٚق افتىقير ،دراش ٜمٔدإٜٔ
فِجًّٔٚت وادٗشسٚت األهِٔ ٜذم أم ٜٕٚافًٚصّ -ٜصًْٚء ،دحّد ٕٚجل ظبد افرب
ظىٔ ،ٜرشٚف ٜمٚجستر ،اجلٚمً ٜافقضْٔ2116 ،ٜم.
 .9بغ افًّؾ ادٗشز وافًّؾ افٍردي ،فًبد اهلل ادسِؿ ،مَٚل ذم جمِ ٜافبٔٚن،
افًدد .117
 .11تبكة احلُٚم ذم أصقل األؿؤ ٜومْٚه ٟاألحُٚم ،إلبراهٔؿ بـ ظع بـ
حمّد ،ابـ ؾرحقن ،مُتب ٜافُِٔٚت األزهري ،ٜافىبً :ٜاألوػ1416 ،هــ -
1986م.
 .11افتحرير وافتْقير «حترير ادعـى السديد وتـوير العؼل اجلديد من تػسر
الؽتاب ادجقد» ،دحّد افىٚهر بـ حمّد بـ حمّد افىٚهر بـ ظٚصقر ،افدار افتقٕسٜٔ
فِْنـر –تقٕس ،شْ ٜافْؼ1984 :هــ.
 .12تَري ٛافقصقل إيل ظِؿ األصقل ،أليب افَٚشؿ ،حمّد بـ ألمد بـ حمّد
بـ ظبد اهلل ،ابـ جزي افُِبل ،حتَٔؼ :حمّد حسـ حمّد حسـ إشعاظٔؾ ،دار
افُت ٛافًِّٔ ،ٜبروت ،فبْٚن ،افىبً :ٜاألوػ1424 ،هــ 2113 -م.
 .13جٚمع افبٔٚن ذم تٖويؾ افَرآن ،دحّد بـ جرير بـ يزيد بـ ـثر بـ ؽٚفٛ
اآلمع ،حتَٔؼ :ألمد حمّد صٚـر ،مٗشس ٜافرشٚف ،ٜط1421 ،1هــ 2111 -م.
 .14جٚمع افًِقم واحلُؿ ،جابـ رج ٛاحلْبع ،حتَٔؼ :صًٔ ٛاألرٕٚؤوط،
إبراهٔؿ بٚجس ،مٗشس ٜافرشٚف ،ٜبروت1414 ،هــ.
 .15اجلٚمع ادسْد افهحٔح ادختك مـ أمقر رشقل اهلل ﷺ وشْْف وأيٚمف،
صحٔح افبخٚري ،حمّد بـ إشعاظٔؾ أبق ظبد اهلل افبخٚري اجلًٍل ،حتَٔؼ :حمّد
زهر بـ ٕٚس افْٚس ،دار ضقق افْجٚة ،افىبً :ٜاألوػ1422 ،هــ.
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 .16ذح خمتك خِٔؾ فِخرر ،دحّد بـ ظبد اهلل اخلرر ادٚفُل ،دار
افٍُر فِىبٚظ –ٜبروت.
 .17دور ٕنٚط افتسقيؼ ذم تّْٔ ٜادقارد ادٚفٔ ٜذم اجلًّٔٚت اخلري،ٜ
فِسـستٚين ،حبٔ ٛاهلل حمّد ،افَِٚء افسْقي افسٚبع فِجٓٚت اخلري.ٜ
 .18رشٚف ٜذم افَقاظد افٍَٓٔ ،ٜفِنٔخ ظبد افرلمـ بـ ٕٚس افسًدي،
ادٗشس ٜافسًٔدي ،ٜافريٚض1981 ،م.
 .19افنخهٔ ٜاحلُّٔ ٜفِقؿػ ذم افٍَف اإلشَلمل ،فًبد افرلمـ بـ مًَل
افِقحيؼ ،األفقـ2115 ،ٜم.
 .21ذح افَقاظد افٍَٓٔ ،ٜأللمد بـ افنٔخ حمّد افزرؿ ،ٚصححف وظِؼ
ظِٔف :مهىٍك ألمد افزرؿ ،ٚدار افَِؿ ،دمنؼ ،شقري ،ٚافىبً :ٜافث1419 ،ٜٕٔٚهــ -
1989م.
 .21ذح ادختك ظذ خمتك ادْتٓك األصقيل ،فًِود اإلجيل ،حتَٔؼ :ؾٚدي
ٕهٔػ ،ضٚرق حيل ،ط ،1دار افُت ٛافًِّٔ1421 ،ٜهــ.
 .22صٍٚء افٌِٔؾ ذم بٔٚن افنبف وادخٔؾ ومسٚفؽ افتًِٔؾ ،أليب حٚمد حمّد بـ
حمّد افٌزايل افىقد حتَٔؼ :د .لمد افُبٔسـل ،مىبً ٜاإلرصٚد – بٌداد ،افىبً:ٜ
األوػ 1391 ،هـ1971 -م.
 .23صٍٚء افٌِٔؾ ذم بٔٚن افنبف وادخٔؾ ومسٚفؽ افتًِٔؾ ،أليب حٚمد حمّد بـ
حمّد افٌزايل افىقد ،حتَٔؼ :د .لمد افُبٔـز ،مىبً ٜاإلرصٚد -بٌداد ،افىبًٜ
األوػ1391 ،هــ1971 ،م.
 .24سف افزـٚة فهٚفح صْدوق افتوٚمـ اإلشَلمل ،فتجٚين افنٔخ
صٚبقين حمّد ،جمِ ٜجمّع افٍَف اإلشَلمل ،افًدد افرابع1988 ،م.
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 .25افوقابط افؼظٔ ٜجاشتثعار أمقال اجلٓٚت اخلري ،ٜفِزبٔدي ،بَِٚشؿ
ذاـر حمّد ،افَِٚء افسْقي افسٚبع فِجٓٚت اخلري.ٜ
 .26افًداف ٜاجاجتعاظٔ ٜوافتّْٔ ٜذم اجاؿتهٚد اإلشَلمل ،فًبد احلّٔد
براهّٔل ،بروت ،مرـز دراشٚت افقحدة افًربٔ.1997 ،ٜ
 .27ظّدة األحُٚم ،فًبد افٌْل بـ ظبد افقاحد بـ ظع بـ سور ادَدد
اجلعاظٔع افدمنَل احلْبع ،حتَٔؼ :شّر بـ أمغ افزهري ،مُتب ٜادًٚرف فِْنـر
وافتقزيع ،افريٚض ،ادُِّ ٜافًربٔ ٜافسًقدي ،ٜافىبً ٜاألوػ1419 ،هــ-
1998م.
 .28ظّدة افَٚري ذح صحٔح افبخٚري ،فبدر افديـ افًْٔك ،دار إحٔٚء
افساث افًريب ،بروت.
 .29افًّؾ اخلري اإلشَلمل بغ افتٖصٔؾ وإمُٕٚٚت افتًٍٔؾ ،ؾٚحت ٜؾٚاؾ
افًبدجاوي ،مٗمتر افًّؾ اخلري اخلِٔجل افثٚف ،ٞديب.
 .31افًّؾ اخلري ذم اقء افَقاظد ادَٚصدي ،ٜفتعام ظقدة افًسٚف ،و حمّد
حسـ أبق حئك ،ادجِ ٜاألردٕٔ ٜذم افدراشٚت اإلشَلمٔ ،ٜجمِد  8افًدد ،3
1434هــ2112 ،م.
 .31افًّؾ اخلري وادتٌرات افدوفٔ ،ٜافتحديٚت واألوفٔٚت وادستَبؾ،
فِقهٔبل ،صٚفح شِٔعان ،ورؿ ٜمَدم ٜذم مٗمتر اآلؾٚق ادستَبِٔ ٜفًِّؾ اخلري،
بٚفُقي1435 ،ٝهــ.
 .32افًّؾ ادٗشز :مًْٚه ومَقمٚت ٕجٚحف ،فًبد احلُٔؿ بـ حمّد ،مَٚل ذم
جمِ ٜافبٔٚن ،افًدد  ،143ويْير :إدارة ادٗشسٚت اجاجتعاظٔ :ٜأشسٓ ٚومٍٚهّٔٓ،ٚ
فهَلح افديـ جقهر.
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 .33ؾتٚوى مهىٍك افزرؿ ،ٚدار افَِؿ1991 ،م.
 .34ؾتح افبٚري ذح صحٔح افبخٚري ،أللمد بـ ظع بـ حجر افًسََلين،
دار ادًرؾ -ٜبروت .1379 ،ر ّؿؿ ـتبف وأبقابف وأحٚديثف حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل،
وظِٔف تًَِٔٚت افًَلم ٜظبد افًزيز بـ ظبد اهلل بـ بٚز.
 .35ؾتح افَدير ،فُعال افديـ حمّد بـ ظبد افقاحد افسٔقاد ادًروف بٚبـ
اهلعام ،دار افٍُر.
 .36افَٚمقس افٍَٓل فٌ ٜواصىَلح ً ،ٚفسًدي أبق حبٔ ،ٛدار افٍُر.
دمنؼ ،شقري.ٜ
 .37افَٚمقس ادحٔط ،فٍِروزآبٚدى ،حتَٔؼ :مُت ٛحتَٔؼ افساث ذم مٗشسٜ
افرشٚف ،ٜمٗشس ٜافرشٚف ٜفِىبٚظ ٜوافْؼ وافتقزيع ،بروت– فبْٚن ،افىبً:ٜ
افثٚمْ 1426 ،ٜهـ 2115 -م.
 .38ؿقاظد األحُٚم ذم مهٚفح األٕٚم ،فًز افديـ ظبد افًزيز بـ ظبد افسَلم،
راجًف وظِؼ ظِٔف :ضف ظبد افرؤوف شًد ،مُتب ٜافُِٔٚت األزهري –ٜافَٚهرة.
 .39افَقاظد افٍَٓٔ ٜواألصقفٔ ٜذات افهِ ٜبٚفًّؾ اخلري وتىبَٔٚمهت،ٚ
جلِّٔ ٜظبد افَٚدر صًبٚن افرؾٚظل ،مٗمتر اخلِٔ ٟاخلري افثٚف2118 ،ٞم.
 .41ـتٚب افًغ ـتٚب افًغ ،فًبد افرلمـ اخلِٔؾ بـ ألمد بـ ظّرو بـ متٔؿ
افٍراهٔدي ،حتَٔؼ :د مٓدي ادخزومل ،د /إبراهٔؿ افسٚمرائل ،دار ومُتب ٜاهلَلل.
 .41افُِٔٚت مًجؿ ذم ادهىِحٚت وافٍروق افٌِقي ،ٜفٍُِقي ،أيب افبَٚء،
حتَٔؼ :ظدٕٚن درويش -حمّد ادكي ،مٗشس ٜافرشٚف ،ٜبروت.
 .42فسٚن افًرب ،جلعال افديـ ابـ مْيقر ،دار صٚدر ،بروت ،افىبً ٜافثٚفث،ٜ
1414هــ.
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 .43مٚهٔ ٜافًّؾ اخلري ،فٔقشػ حسـ ،جمِ ٜاإلٕسٚين.)2118( ،
 .44جمّقع افٍتٚوى ،فتَل افديـ أبق افًبٚس ألمد بـ ظبد احلِٔؿ بـ تّٔٔ،ٜ
حتَٔؼ :ظبد افرلمـ بـ حمّد بـ ؿٚشؿ ،افْٚذ :جمّع ادِؽ ؾٓد فىبٚظ ٜادهحػ
افنـريػ ،ادديْ ٜافْبقي ،ٜادُِّ ٜافًربٔ ٜافسًقدي.ٜ
 .45ادستهٍك ،أليب حٚمد حمّد بـ حمّد افٌزايل ،حتَٔؼ :حمّد ظبد افسَلم
ظبد افنٚذم ،دار افُت ٛافًِّٔ ،ٜافىبً :ٜاألوػ1413 ،هــ1993 -م.
 .46ادًجؿ افقشٔط ،جمّع افٌِ ٜافًربٔ ٜبٚفَٚهرة ،إبراهٔؿ مهىٍك ،ألمد
افزيٚت ،حٚمد ظبد افَٚدر ،حمّد افْجٚر -دار افدظقة.
 .47مًقؿٚت افتىقع ذم ادٗشسٚت اإلشَلمٔ ٜظـ إدارة افًّؾ افتىقظل،
فًَٔقب افسِّل.
 .48ادٍردات ذم ؽري ٛافَرآن ،فِراؽ ٛاألصٍٕٓٚك ،حتَٔؼ :صٍقان ظدٕٚن
افداودي ،دار افَِؿ ،افدار افنٚمٔ -ٜدمنؼ بروت ،افىبً ٜاألوػ1412 ،هــ.
 .49مَٚصد افؼيً ٜاإلشَلمٔ ،ٜفِىٚهر بـ ظٚصقر افتقٕز ،حتَٔؼ :حمّد
احلبٔ ٛابـ اخلقج ،ٜافْٚذ :وزارة األوؿٚف وافنٗون اإلشَلمٔ -ٜؿىر.
 .51مَٚصد افؼيً ،ٜجابـ ظٚصقر ،حمّد افىٚهر ،حتَٔؼ :حمّد افىٚهر
ادٔسٚوي ،ط ،2دار افٍْٚئس .مَٚصد افؼيً ،ٜجلٚبر افًِقاين ،دار اهلٚدي ،ط،1
2111م.
 .51مًجؿ مَٚئس افٌِ ،ٜأللمد بـ ؾٚرس بـ زـريٚء افَزويْل افرازي،
حتَٔؼ :ظبد افسَلم حمّد هٚرون ،دار افٍُر ،ظٚم افْؼ1399 :هــ 1979 -م.
 .52ادْثقر ذم افَقاظد افٍَٓٔ ،ٜفًبد اهلل بـ هبٚدر افزرـق افْٚذ -وزارة
األوؿٚف افُقيتٔ ٜافىبً ٜافث1415 ،ٜٕٔٚهــ 1985 -م.
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 .53ادٓذب ذم ؾَ ٜاإلمٚم افنٚؾًل ،إلبراهٔؿ بـ ظع بـ يقشػ افنرازي،
دار افُت ٛافًِّٔ.ٜ
 .54ادقاؾَٚت ،فِنٚضبل ،ادحَؼ :أبق ظبٔدة منٓقر بـ حسـ آل شِعان،
افْٚذ :دار ابـ ظٍٚن افىبً :ٜافىبً ٜاألوػ 1417هـ1997 /م.
 .55ادقشقظ ٜافٍَٓٔ ٜافُقيتٔ ،ٜصٚدر ظـ وزارة األوؿٚف وافنئقن
اإلشَلمٔ ،ٜافُقي1427 -1414 ،ٝهــ.
ٕ .56يٚم افقؿػ وادجتّع اددين ذم افقضـ افًريب ،إبراهٔؿ افبٔقمل ؽٕٚؿ،
بحقث ومْٚؿنٚت افْدوة افٍُري ٜافتل ٕيّٓ ٚمرـز دراشٚت افقحدة افًربٔ،ٜ
واألم ٜٕٚافًٚم ٜفألوؿٚف بٚفُقي ،ٝبروت -مرـز دراشٚت افقحدة افًربٔ،ٜ
2113م.
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إطداد

د .إبراهقؿ محؿد إمقـ رحؿاين
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p

ثبنؼًم اخلري٘


o

يهخض
يـطؾؼ هذا مـ تؼرير مبدأ القضقػة آجتؿاطقة لألمقال ،ويدرس إمؽاكقة
مفد
استثؿارها يف تػعقؾ مؼاصد الشريعة الخاصة بالعؿؾ الخقري :حقث َّ
لؾؿقضقع ببقان مؽاكة الؿال يف الشريعة اإلسالمقة ،وطرض جؿؾة مـ الؿميدات
الشرطقة لؿبدأ القضقػة آجتؿاطقة لألمقال يف الشريعة اإلسالمقة ،لقخؾص بعدها
إلك تقضقح أهؿ الؿؼاصد الخاصة بالعؿؾ الخقري ،والتل طرض كؿاذج مـفا وف ًؼا
تطرق إلك مؼصدي حؼ
ٓطتبارات مختؾػة :فؿـ حقث باذل الخقر والؿعروف َّ

آكتػاع ،وشؽر الـعؿة ،ومـ حقث الؿستػقد مـ العؿؾ الخقري طرض مؼصدي

الؽػاية ،والؽرامة" ،رفع الحرج آجتؿاطل" :ومـ حقث مراطاة الؿجتؿع طالج
مؼصدي السؾؿ إهؾل ،والتضامـ .وب ّقـ بنيجاز يف كؾ مؼصد سبؾ تقجقفف
واستثؿاره.
وجاءت الؿرحؾة إخقرة مـ البحث لعرض مؼرتحات يف تػعقؾ مؼاصد
الشريعة الخاصة بالعؿؾ الخقري يف ضقء تؼرير القضقػة آجتؿاطقة لألمقال.
الؽؾؿات الؿػتاحقة :الؿؼاصد ،العؿؾ الخقري ،القضقػة آجتؿاطقة،
إمقال.
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p



o

يمذيخ
إن استحضار القضقػة آجتؿاطقة لألمقال ،واستذكار الؿادة العؾؿقة
التلصقؾقة يف مختؾػ الؿـاسبات :يجعؾ تؾؽ الؿعاين هتقؿـ طؾك تػؽقر
واكشغآت الؿممـ :مؿا يقلد مزيدً ا مـ التعؾؼ الباطث طؾك العؿؾ وآجتفاد يف
مضؿار التقضقػ الخقري الؿحؼؼ لألبعاد الؿؼاصدية ،واستحضار تؾؽ القضقػة
التل هل بؿثابة إماكة بؿؼتضك الػضؾ والتؽريؿ اإللفل :فتجعؾ الؿسؾؿ يرتصد
كؾ مـاسبة ساكحة لشؽر الؿـعؿ ،وخدمة طباده :مـ خالل استثؿارها يف العؿؾ
الخقري ،بؾ إكف يتطؾع ٓفتعال مـاسبات لؾغرض الشريػ الؿذكقر.
وهؽذا يجـح الؿسؾؿ يف سؾقكف – باستحضار تؾؽ الؿعاين – إلك العطاء
والبذل ،بدل الدوران حقل الذات والؿصالح الخاصة.
المك ِم َـ الـ ِ
َّاس
فػل حديث أبل هريرة ﭬ قال :قال رسقل اهلل « :ك ُُّؾ ُس َ
ِ
ِ
َط َؾ ْق ِف َصدَ َقةٌ ،ك َُّؾ َيق ٍم َت ْط ُؾ ُع فِ ْق ِف َّ
الر ُج َؾ يف
الش ْؿ ُسَ :ت ْعد ُل َب ْق َـ ا ْثـَقْ ِـ َصدَ َقةٌَ ،وتُع ْق ُـ َّ
َدا َّبتِ ِف َفت َْح ِؿ ُؾ َل ُف َط َؾ ْق َفاَ ،أو ت َْر َف ُع َل ُف َط َؾ ْق َفا َمتَا َط ُفَ :صدَ َقةٌَ ،والؽ َِؾ َؿ ُة ال َّط ِّق َب ُة َصدَ َقةٌ،
وبِؽ ُِّؾ ُخ ْطق ٍة تَؿ ِشقفا إِ َلك الص ِ
الة َصدَ َقةٌَ ،وت ُِؿ ْق ُط إَذى َط ِـ ال َّطرِ ْي ِؼ َصدَ َق ٌة»(.)1
َ ْ َْ
َّ
َ
( )1أخرجف اإلمام البخاري يف صحقحف ،كتاب الصؾح ،باب فضؾ اإلصالح بقـ الـاس
والعدل بقـفؿ ، (2707)،واإلمام مسؾؿ يف صحقحف ،كتاب الزكاة ،باب بقان أن اسؿ
الصدقة يؼع طؾك كؾ كقع مـ الؿعروف.(1009) ،
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ثبنؼًم
ويروى َّ
اخلري٘ ِج ْئ ُت طبد اهلل ب َـ ُط َؿ َر َي ْق ًما،
كعب قال:
أن ال ُّط َػ ْق َؾ بـ ُأ َب ِّل بـ
ققَ ،ف ُؼ ْؾ ُت َلف :ما َت ْصـ َُع بالس ِ
َفاس َت ْت َب َعـِل إِ َلك الس ِ
ػ َط َؾك ال َب ْقعَِ ،و َٓ
ققَ ،وأك َْت ٓ َت ِؼ ُ
ُّ
ُ َ
ُّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َؾعَِ ،و َٓ َت ُسق ُم بِ َفاَ ،و َٓ َت ْجؾ ُس يف َم َجال ِ
السقق؟ َوأ ُق ُ
اجؾ ْس بِـَا
قلْ :
س ُّ
َت ْس َل ُل َط ِـ ِّ
ِ
هاهـَا َك َت َحدَّ ثَ .ف َؼ َالَ :يا َأ َبا َب ْط ٍـ! َ -وك َ
أج ِؾ
ُ
َان الط َػ ْق ُؾ َذا َب ْط ٍـ  -إك ََّؿا َك ْغدُ و م ْـ ْ

الس َالمِ ،فـُ َس ِّؾ ُؿ َط َؾك َم ْـ َلؼ ْقـَا ُه(.)1
َّ

وهؽذا ط َّؾؿـا اإلسالم ،واستػدكا مـ سقرة السؾػ الصالح َّ
أن الؿممـ حقثؿا
َّ
سفؾف اهلل طؾقف.
حؾ يطقع ربف ،ويـػع غقره بالذي َّ
ومع تطقر مظاهر الحقاة كثرت مـافذ خدمة الخالئؼ وبذل الؿعروف ،بؿا ٓ
طذرا لؿعتذر ،فبـظرة بسقطة فقؿا حقلـا يف هذا الػضاء الؿعؾقمايت القاسع
يدع ً
الػسقح :كجد ما يستعصل طؾك العدِّ مـ الؿشاريع والتجارب الػردية والجؿاطقة
يف العؿؾ الخقري التطقطل ،والتل تحتاج إلك دراسة متلكقة لبقان إمؽاكقة آستػادة
مـفا :فالحؽؿة ضالة الؿممـ.
وهذا بعد الػحص الجقد لتؾؽ التجارب وتصـقػفا ومراطاة مدى اكسجامفا
مع البقئة الؿحؾقة ودراسة جدوى إقامة مشاريع طؾك كسؼفا يف مجتؿعاتـا :فالخقر
والؿعروف ٓ َتحدُّ ه الحدود ،وإذا التزم أحؽام الشريعة ٓ تع ّطؾف الؼققد.
ولؿا كاكت الؿؼاصد جقهر إحؽام ،وما وجدت هذه الشريعة إٓ لتحؼقؼ
تؾؽ الؿؼاصد التل تعقد يف مجؿؾفا إلك تحؼقؼ الؿصالح الدكققية وإخروية :فنن
طؾؿاء الؿسؾؿقـ أولقا مؼاصد الشريعة طـاية خاصة يف مختؾػ أبحاثفؿ ،مـذ طدة
قرون وإلك أيام الـاس هذه .لؽـ تؾؽ الدراسات الؿؼاصدية اهتؿت يف معظؿفا
بالـظر يف مؼاصد الشريعة العامة مـ حقث مراطاة الشريعة لفا مـ جاكبل القجقد أو
الـؿق َّصل (.)2763
( )1رواه اإلمام مالؽ يف ُ
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العدم ،سقاء أكاكت ضروريات أو حاجقات أو تحسقـقات.
ويظفر لل أن ما يحتاج إلك مزيد اهتؿام يف مؼاصد الشريعة هق ما يتعؾؼ
بؿؼاصد الؿؽؾػ ،وسبؾ تقجقففا  -كؾ ًّقا أو مرحؾ ًّقا ،فرد ًّيا أو جؿاط ًّقاً ،
حآ أو
ً
مآٓ  -كحق اكسجامفا مع مـظقمة مؼاصد الشارع الحؽقؿ مـ التؽؾقػ بؿؼتضقات
إحؽامَ ،وفؼ متغقرات الزمان والؿؽان ،وما تشفده الحقاة مـ تغقرات طؾك
مختؾػ الؿستقيات .ويؼتضل كؾ ذلؽ حشد الجفقد واستـػار الؿدارك لتغطقة
الثغرات الؿسجؾة ،وآستثؿار يف الؿقاضع التل أصاهبا الضر يف مجتؿعاتـا
اإلسالمقة :لتخػقػ الؿعاكاة مـ جفة ،والرفع مـ كػاءة إداء مـ جفة أخرى،
فنحسان العؿؾ مطؾقب شر ًطا.
ومـ إطؿال التل تحتاج إلك إماصة الؾثام طـ ركائزها الؿؼاصدية :إطؿال
الخقرية :حقث إن الؽشػ طـ تؾؽ الـقاحل والتذكقر الؿتقاصؾ هبا ،واستحضار
الؿميدات الشرطقة حقل حؼقؼة التؿؾؽ ووضقػة الؿال يف الحقاة ،كؾ ذلؽ يػتح
إبقاب مشرطة كحق مزيد مـ العؿؾ الخقري والتسابؼ فقف ،وتـقيع مسالؽف
وإثرائف بؿا يؼتضقف حال العؿران مـ الؽػاءة والؽػاية واإلتؼان.
وطؾك هذا اخرتت أن يؽقن طـقان هذه القرقة البحثقة" :القضقػة آجتؿاطقة
لألمقال ،وأثرها يف تػعقؾ مؼاصد الشريعة الخاصة بالعؿؾ الخقري".

 الدزاضات الطابك٘:
أكثر الؽتابات الؿؼاصدية جاءت مقجفة لؾؿؼاصد العامة لؾشريعة اإلسالمقة،
وما تخصص مـفا اطتؿد تؼسقؿ إبقاب الػؼفقة :فجاءت الؽتابة يف مؼاصد
العبادات ،ومؼاصد الؿعامالت ،ومؼاصد الجـايات ،وكحق هذا ،أما تخصقص
العؿؾ الخقري بالبحث يف ضقء مؼاصد الشريعة فنكف قؾقؾ .ومع هذا كسجؾ
الدراسات أتقة التل أجادت وأفادت بؼدر معترب يف الؿقضقع:
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" .1مػفقم العؿؾ الخقري ثبنؼًم
اخلري٘إلبراهقؿ البققمل غاكؿ ،مجؾة:
ومؼاصده"،

التػاهؿ ،وزارة إوقاف والشمون الديـقة ،سؾطـة طؿان  -مسؼط ،العدد،42 :
خريػ 1434هــ2013 ،م ،ص :270 -251حقث تطرق يف تحؾقؾ مؼاصد
العؿؾ الخقري إلك :الحرية ،التؿديـ وطؿارة إرض ،السؾؿ إهؾل ،محاربة
الػؼر .وكاكت الدراسة إلك التحؾقؾ آجتؿاطل أقرب مـفا إلك التحؼقؼ
الؿؼاصدي وتتبع إدلة والؿميدات الشرطقة.
" .2مؼاصد الشريعة الخاصة بالتربطات والعؿؾ الخقري ومؼاصده"،
لؾدكتقر طز الديـ بـ زغقبة ،وهق بحث مـشقر ضؿـ كتاب :بحقث ممتؿر العؿؾ
الخقري الخؾقجل الثالث الذي كظؿتف دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري
بدبل يف الػرتة مـ  22 -20يـاير 2008م .ج ،3ط1429 ،1 :هــ 2008م ،دائرة
الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل ،اإلمارات العربقة الؿتحدة ،ص-201
 ،221واجتفد الؽاتب يف بقان مؼاصد العؿؾ الخقري طؾك أهنا :اإلكثار مـ أطؿال
الخقر ،والتـقيع يف تصرفاهتا ،وأن تخرج مـ أيدي أصحاهبا طـ صقب كػس،
والتقسع يف القسائؾ الؿػضقة إلقفا ،وأن ٓ يؽقن العؿؾ الخقري وسقؾة إلضاطة
مال الغقر أو حرماكف مـ حؼف ،والتعجقؾ بنيؼاطفا وتػعقؾفا وإيصالفا إلك
مستحؼقفا مـ غقر التؿققز بقـفؿ .والظاهر فقؿا سجؾف الباحث أن أكثر ما ذكره
طبارة طـ أحؽام وضقابط خادمة لؿؼاصد العؿؾ الخقري ٓ ،أهنا مؼاصد يف حد
ذاهتا.
" .3العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية" ،لؾدكتقرة تؿام طقدة
العساف ،وإستاذ الدكتقر محؿد حسـ أبق يحقك ،وهق بحث مـشقر بالؿجؾة
إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة ،الؿػرق :جامعة آل البقت ،الؿجؾد ،08العدد
1434 ،03هــ2012 ،م ،ص .105-86واكطؾؼ البحث يف هقؽؾتف مـ بقان
وحؽؿا ،ثؿ تطرق إلك جؿؾة مـ الؼقاطد الؿؼاصدية التل
مػردات العـقان تعري ًػا
ً
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يرى أهنا خادمة لؾعؿؾ الخقري يف تطبقؼاهتا :مثؾ" :التؽالقػ كؾفا راجعة إلك
مصالح العباد يف دكقاهؿ وأخراهؿ" ،و"درء الؿػسدة أولك مـ جؾب الؿصؾحة"،
و"إطؿال بالـقات" ،و"الؿؼاصد معتربة يف التصرفات مـ العبادات والعادات"،
وكحق هذا .والبحث  -طؾك جقدتف يف مقضقطف  -لؿ يخصص مؼاصد العؿؾ
الخقري بالذكر ،وإكؿا اكتػك ببقان بعض أوجف التطبقؼ يف العؿؾ الخقري لؼقاطد
الؿؼاصد العامة.

 خط٘ البشح:
تؼقم هقؽؾة البحث بعد الؿؼدمة طؾك أربعة مطالب وخاتؿة :كأتل:
الؿطؾب إول :مؽاكة الؿال يف الشريعة اإلسالمقة.
الؿطؾب الثاين :مميدات القضقػة آجتؿاطقة لألمقال يف الشريعة اإلسالمقة.
الؿطؾب الثالث :الؿؼاصد الخاصة بالعؿؾ الخقري يف الشريعة اإلسالمقة.
الؿطؾب الرابع :مؼرتحات يف تػعقؾ مؼاصد الشريعة الخاصة بالعؿؾ الخقري
يف ضقء تؼرير القضقػة آجتؿاطقة لألمقال.
الخاتؿة :أهؿ الـتائج والتقصقات.
وكسلل اهلل تعالك التقفقؼ يف الؼقل والعؿؾ.
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p



o

املطلب األول
يكبَخ ادلبل يف انشرٚؼخ اإلصاليٛخ
لؼد خؾؼ اهلل تعالك اإلكسان طؾك كحق ٓ يستطقع بف العقش مـعزٓ طـ غقره
مؽتػ ًقا بـػسف ،وإكؿا ٓ بد لف مـ مخالطة الؿجتؿع يػقد مـف ويػقده ،ويتلثر بف ويمثر
فقف.
وإذا كان إمر كذلؽ كان ٓبد مـ وجقد معامالت وتصرفات تجري بقـ
إفراد يف الؿجتؿع القاحد ،وهذه الؿعامالت تدور يف أغؾب إحقال حقل
الؿال ،كؿا يف التعامؾ بالبقع وباإلجارة وبالقصقة ،وكحق ذلؽ(.)1
وإن الؿتتبع لتعالقؿ اإلسالم ،مـ خالل تقجقفات الؼرآن الؽريؿ والسـة
الؿطفرة :يخرج بـتقجة واضحة :هل أن اإلسالم ديـ حريص طؾك تقفقر الحقاة
الؽريؿة لؾذيـ يـضقون تحت لقائف :ولقس مـ ريب يف أن كؾ ما تتققػ طؾقف
الحقاة يف أصؾفا وكؿالفا ،وتحصقؾ السعادة والعزة فقفا ،مـ خالل العؾؿ والصحة
والؼقة ،واتساع العؿران ٓ :سبقؾ إلل ذلؽ كؾف إٓ بالؿال ،فال طجب  -طـدئذ -
أن يؽقن لؾؿال يف التشريع اإلسالمل ققؿة كبقرة ،ومؽاكة مرمققة.
ولؿا كان اإلسالم يتؿقز بؽقكف ديـًا طؿؾ ًّقا ،يـظؿ بلحؽامف مؼتضقات الحقاة،
( )1د .محؿد يقسػ مقسك ،إمقال وكظرية العؼد يف الػؼف اإلسالمل ،ص .149
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ويزاوج يف الققت كػسف بقـ مطالب الروح والجسد بؿقزان العدل وآستؼامة ،وقد
أيضا لؾؿادة صريؼ
رسؿ لؾروح صريؼ سعادهتا :كان مـ الضروري أن يرسؿ ً
سعادهتا ،ويلمر بتحصقؾ ما فقف خقرها وكػعفا .ومـ هـا أمر اهلل تعالك بتحصقؾ
إمقال مـ الطرق التل ُتحؼؼ الخقر لؾـاس ،ويظفر فقفا الـشاط والعؿؾ ،والتؼؾب
يف إرض ،والسعل لعؿارة الؽقن ،ويربز فقفا اختالط الـاس وتعارففؿ وتعاوهنؿ
وتعؿقؼ مبادلة الؿـافع بقـفؿ(.)1
ويؿؽـ تقضقح مؽاكة الؿال يف التشريع اإلسالمل مـ خالل العـاصر التالقة:
(أ) التيُْٓ باملال ّبٔاٌ فطاٜلُ:
ومـ مظاهر تـقيف التشريع اإلسالمل بالؿال وآطتـاء بف ما يؾل:
 .1إضافة اهلل  الؿال إلقف :قال تعالك يف محؽؿ التـزيؾ( :ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) [الـقر ،]33 :ويف هذا بقان بلن إضافة الؿال إلك اهلل تعالك،
ووصػف بنيتائف تعالك إياهؿ :لقح ِّثفؿ طؾك امتثال إمر بتحؼقؼ الؿلمقر هبذا الؿال:
فنن مالحظة وصقل الؿال إلقفؿ مـ جفتف سبحاكف  -مع كقكف  هق الؿالؽ
الحؼقؼل لف  -مـ أققى الدواطل طؾك صرف الؿال إلك الجفة الؿلمقر هبا(.)2
مؼر ًرا استخالفف لإلكسان يف إمقال( :ﮑ ﮒ ﮓ
وقال اهلل تعالك ِّ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) [الحديد ،]7:فاهلل
 هق صاحب الؿال إول ،وما دام الؿال مالف فقجب أن يؽقن خاض ًعا لؿا
يؼرره بشلكف ،وٓ يحؼ لؾعبد أن يتصرف يف هذا الؿال إٓ بؿا ُيرضل اهلل :
( )1محؿقد شؾتقت ،اإلسالم طؼقدة وشريعة ص .250
( )2محؿقد بـ طبد اهلل إلقسل (ت  1270هـ) ،روح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع
الؿثاين (.)156 – 155/18
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ثبنؼًم
اخلري٘يف وجقه صرفف وإكػاقف(.)1
وتـؿقتف ،أو
سقاء يف صريؼة اكتسابف ،أو يف استثؿاره

وطؾك هذا فؿؾؽقة الـاس لألشقاء لقست حؼقؼقةٕ :ن الؿؾؽ هلل وحده ،ولؽـ
ً
واستعؿآ
مؾؽقتفؿ جاءت بالؿعـك الذي ب َّقـتف أحؽام الشريعة لؿؾؽقة البشر أسبا ًبا

ً
تـظقؿا لحقاة الـاس،
واكتؼآ .وهل مؾؽقة ممقتة ومؼقدة ،شرطفا اهلل 
ً
وتحؼق ًؼا ٓكتػاطفؿ الؽامؾ بؿا خؾؼف لفؿ ،بعقدً ا طـ جؿقع أشؽال الصراع
والؿشاحـة والتزاحؿ ،واكسجا ًما مع الػطرة التل فطر اهلل الـاس طؾقفا :مـ رغبتفؿ
يف الحقازة ،وحرصفؿ طؾك التؿؾؽ(.)2

 .2جعؾ اهلل تعالك الؿال قريـًا لؾروح والـػس :إذ الؿال والـػس تقأمان يف
كظر اإلسالم ،والؿتتبع لميات الؼرآكقة الؽريؿة التل جؿعت بقـ الؿال والقلد أو
الؿال والـػس يرى أن الؿال مؼدَّ م طؾك الـػس والقلد يف جؿقع أيات التل
جؿعتف هبؿا ،لؿ يتلخر طـفؿا إ ّ
ٓ مر ًة واحد ًة يف ققلف تعالك( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [التقبة .]111 :وهذا التؼديؿ
يشعركا بلهؿقة الؿال ،وأن لف مـزلة طظقؿة ،ومؽاكة رفقعة يف الـػقس(.)3
 .3اطتبار الؿال زيـة الحقاة الدكقا ،وأساس العؿران ،وطؾقف ققام مصالح
الـاس :وطؾك هذا ٓ يـفك اإلسالم طـ آستؿتاع بزيـة الحقاة الدكقا يف حدود
( )1يـظر :محؿد بـ جرير الطربي (ت  310هـ) ،جامع البقان يف تػسقر الؼرآن (:)317/27
ومحؿقد بـ طؿر الزمخشري ت  538هـ ،الؽشاف طـ حؼائؼ التـزيؾ وطققن إقاويؾ يف
وجقه التلويؾ ( :)61/4ومحؿد بـ أحؿد إكصاري الؼرصبل ت  671هـ ،الجامع
ٕحؽام الؼرآن ( ،)238/17وإسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الدمشؼل (ت 774هـــ) ،تػسقر
الؼرآن العظقؿ ( :)305/4وإلقسل ،روح الؿعاين (.)169/27
( )2د .طبد السالم العبادي ،الؿؾؽقة يف الشريعة اإلسالمقة (.)499/1
( )3د .سعدي حسقـ طؾل جرب ،الخالفات الؿالقة وصرق حؾفا يف الػؼف اإلسالمل ،ص .16
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الطقبات :حقث يعطل لؾؿال الؼقؿة التل تستحؼفا الزيـة ،وٓ يعتربه يف حدّ ذاتف
ققؿة يؿؽـ أن يتػاضؾ هبا الـاس ،وٓ أن ُيؼدَّ روا طؾك أساسف يف الحقاة ،وإكؿا

الؼقؿة الحؼقؼقة لؾباققات الصالحات مـ إطؿال وإققال والعبادات( ،)1وقد
كػك الـبل  اطتبار الغـك الحؼقؼل يف القد ،وأكدّ ّ
أن مح ّؾف الـػس :حقث يؼقل فقؿا
ض ،و َلؽِـ ِ
ِ
ِ
الغـَك ِغـَك الـَّ ْػ ِ
س»(.)2
يرويف أبق هريرة ﭬَ «:ل ْق َس الغـَك َط ْـ َك ْث َرة ال َع َر ِ َ َّ
تعؿـر
تعؿر ماد ًّيا إٓ بتقفر الؿال ،كؿا أن الحقاة اإلكسـاكقة ٓ َّ
إن الحقاة مـ حقلـا ٓ َّ
إٓ بــالبـقـ ،ولــئـ كــان أمــؾ الـــاس طــادة أشــدَّ تعؾ ًؼــا بــإمقال ،فــنن الباققــات
أمال إذا تعؾؼت هبا الؼؾقب ،وارتبط هبا الرجاء( ،)3قـال
وخقر ً
خقر ثقا ًبا
ٌ
الصالحات ٌ
اهلل تعــــالك( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ) [الؽفػ.]64:
ت
الؿ ِّق َ
ويف هذا الؿعـك يؼقل الـبل  فقؿا يرويف أكس بـ مالؽﭬَ «:ي ْت َب ُع َ
َان ويب َؼك و ِ
احدٌ َ :ي ْت َب ُع ُف َأ ْه ُؾ ُف َو َما ُل ُف َو َط َؿ ُؾ ُفَ ،ف َق ْر ِج ُع َأ ْه ُؾ ُف َو َما ُل ُفَ ،و َي ْب َؼك
َث َال َثةٌَ ،ف َق ْر ِج ُع ا ْثـ ِ َ َ ْ َ

َط َؿ ُؾ ُف»(.)4

( )1د .سعدي حسقـ طؾل جرب ،الؿرجع السابؼ ،ص .14 -13
( )2أخرجف الشقخان :محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري الجعػل (ت  256هـ) ،الجامع الصحقح
(صحقح البخاري ) ،كتاب الرقاق ،باب الغـك غـك الـػس :)2368/5( ،ومسؾؿ بـ
الحجاج الؼشقري (ت  261هـ) ،صحقح مسؾؿ (الجامع الصحقح).كتاب الزكاة ،باب
لقس الغـك طـ كثرة العرض.)726/2( ،
( )3د .يقسػ الؼرضاوي ،دور الؼقؿ وإخالق يف آقتصاد اإلسالمل ص .97
( )4أخرجف الشقخان :البخاري ،الجامع الصحقح ،كتاب الرقائؼ ،باب سؽرات الؿقت
( :) 2388/5ومسؾؿ ،الجامع الصحقح ،كتاب الزهد والرقائؼ ،باب رقؿ (،)1
=
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الؿال،اخلري٘
ثبنؼًم
واطتباره مـ أكرب الــعؿ التـل أكـرم هبـا
 .4امتـان اهلل تعالك طؾك طباده بـعؿة

اإلكســــــان ،قــــــال تعــــــالك( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ)
[الـحؾ ،]81:حتك ّ
فققجـف
إن الؿقلك َ يؿت ّـ طؾك رسقلف الؽـريؿ  بـالغـكِّ :
[الضحححك،]1:
لـف خطـاب آمتــان قـ ً
ـائال يف محؽـؿ التـزيـؾ( :ﮒ ﮓ ﮔ) ُّ
كؿا يثبـت سـبحاكف امتـاكـف طؾـك بــل إسـرائقؾ فقؼـقل معـد ًدا كعؿـف الـقفقرة طؾـقفؿ:
(ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)
[اإلسراء.]4:
وروي أن الـبل  قال لعؿرو بـ العاصﭬ«:يا َطؿرو! كِ ِعؿا()1بِالؿ ِ
ال
َ
َّ
َ ُْ
ِ
ِ ِ ِ
أيضا فقؿا يرويف أبق هريرة ﭬَ «:ما َك َػ َعـل َم ٌال
الصالِحِ »( ،)2وقال ً
الصالحِ ل ْؾ َؿ ْرء َّ
َّ
َق ٌط َما َك َػ َعـِل َم ُال َأبِل َب ْؽرٍ»( ،)3وكان مـ دطائف  فقؿا يرويف طبد اهلل بـ
=

(.)2273/4
متصرف إلكشاء الؿدح ،قال تعالك( :ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ) [ص،]30:
( )1كِ ْع َؿ :فعؾ غقر
ِّ

وتؾحؼ بف "ما" كؿا يف التـزيؾ( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ) [البؼرة( .]271:د.
إبراهقؿ أكقس وآخرون ،الؿعجؿ القسقط.)975/2 ،
( )2أخرجف أحؿد بـ حـبؾ (ت  241هـ) ،الؿسـد :197/4 .ومحؿد بـ حبان البستل (ت
 354هـ) ،صحقح ابـ حبان ،كتاب الزكاة ،باب جؿع الؿال مـ ح ِّؾف :)6/8( ...ومحؿد
بـ طبد اهلل الحاكؿ الـقسابقري (ت  405هـ) ،الؿستدرك طؾك الصحقحقـ ،كتاب البققع،
( ،)3/2وقال الحاكؿ« :هذا حديث صحقح طؾك شرط مسؾؿ ولؿ يخرجاه» ،وقال طؾل
بـ أبل بؽر الفقثؿل« :رجال أحؿد وأبل يعؾك رجال الصحقح» (الفقثؿل ،مجؿع الزوائد،
.)353/9
( )3أخرجف :محؿد بـ يزيد بـ ماجف الؼزويـل (ت  275هـ) ،ســ ابـ ماجف ،باب يف فضائؾ
أصحاب رسقل اهلل  ،)36/1( ،وأحؿد ،الؿسـد ( ،)253/2وابـ حبان ،صحقح ابـ
حبان ،كتاب إخباره  طـ مـاقب الصحابة ،باب ذكر البقان بلن الؿصطػك ما اكتػع بؿال
=
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اف و ِ
مسعقدﭬ«:ال َّؾ ُف َّؿ إِكِّل َأ ْس َل ُل َ
الغـَك»( ،)1وكان رسقل
ؽ ُ
الفدَ ى َوال ُّت َؼك َوال َع َػ َ َ

اهلل  يؽثر مـ آستعاذة مـ الػؼر ،ويجعؾف قريـ الؽػر :مـ ذلؽ ما رواه طـف
أكس بـ مالؽ ﭬ« :ال َّؾ ُف َّؿ إِكِّل َأ ُطق ُذ بِ َ
ؽ ِم َـ ال َػ ْؼرِ َوال ُؽ ْػرِ»( ،)2وقال  لسعد بـ
َّؽ َأ ْن ت ََذ َر َو َر َثت َ
أبل وقاصﭬ«:إِك َ
قن
َؽ َأغْـ ِ َقا َء َخ ْق ٌر ِم ْـ َأ ْن ت ََذ َر ُه ْؿ َطا َل ًة َي َت َؽ َّػ ُػ َ

َّاس»( ،)3ويصػ رسقل اهلل  الؿال فقؿا يرويف ابـ مسعقد ﭬ فقؼقلَٓ « :
الـ َ
َح َسدَ إِ َّٓ فِل ا ْثـَ َت ْق ِـ» ،وذكر مـفاَ « :ر ُج ٌؾ َأتَا ُه اهللُ َم ًآ َف َس َّؾ َط ُف َط َؾك َه َؾؽَتِ ِف فِل
الح ِّؼ»(.)4
َ

إن الؿال مـ أطظؿ الـعؿ إذا استعؿؾ يف الطرق الؿشروطة :بلن يمخذ بحؼف
ويقضع يف حؼف ويستفؾؽ يف الحؼ :فالؿال فضؾ اهلل ورزقف :يؼقل سبحاكف( :ﭤ

[الؿؾؽ.]81:
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲ ) ُ
=

أحد ما اكتػع بؿال أبل بؽر (.) 273/15
( )1أخرجف :مسؾؿ ،الجامع الصحقح ،كتاب الذكر والدطاء والتقبة وآستغػار ،باب التعقذ
مـ شر ما طؿؾ.)2087/4( ...
( )2أخرجف :أحؿد بـ الحسقـ البقفؼل (ت  458هـ) ،الســ الؽربى ،كتاب قسؿ الصدقات،
باب ما يستدل بف طؾك أن الػؼقر أمس حاجة مـ الؿسؽقـ ( ،)12/7والحاكؿ ،الؿستدرك
طؾك الصحقحقـ ( ،)712/1وقال الحاكؿ« :هذا حديث صحقح طؾك شرط الشقخقـ ولؿ
يخرجاه».
( )3هق جزء مـ حديث صقيؾ أخرجف الشقخان :البخاري ،الجامع الصحقح ،كتاب فضائؾ
ِ
أمض ٕصحابل هجرتفؿ» ومرثقتف لؿـ مات بؿؽة
الصحابة ،باب ققل الـبل « :الؾفؿ
( ،) 1431/3ومسؾؿ ،الجامع الصحقح ،كتاب القصقة ،باب القصقة بالثؾث
(.)1251/3
( )4أخرجف الشقخان :البخاري ،الجامع الصحقح ،كتاب الزكاة ،باب إكػاق الؿال يف حؼف
( :) 510/2ومسؾؿ ،الجامع الصحقح ،كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها ،باب فضؾ مـ
يؼقم بالؼرآن.)559/1( ...
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ثبنؼًم
ذاتف ،وإكؿـا هـق وسـقؾة مــ وسـائؾ
غاية يف
 .5إن الؿال يف التشريع اإلسالمل لقس

تســفقؾ تبــادل الؿـــافع وقضــاء الحــقائج ،والــذي يســتخدمف يف هــذا الســبقؾ يؽــقن
سـؿك الؼـرآن الؽـريؿ الؿـال « َخ ْق ًـرا» يف طـدة
خقرا لف ولؾؿجتؿع ،وقد ّ
الؿال يف يده ً
مقاضع مـ سقره ،كؼقلف تعـالك( :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳) [العاديحات ،]1:أي:
لحــب الؿــال ،وققلــف ســبحاكف ( :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ِّ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ) [البؼرة ،]581:وققلف
أيضـــــــــــــــــا( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ً
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) [البؼححرة ،]811:فسـ َّـؿك اهلل تعــالك الؿــال يف
خقرإ :كف يعقـ طؾـك حســ آرتؼـاء بـالـػس ،وتعؿقـؼ الصـؾة بـاهلل
هذه الؿقاضع ً

تعالك ،واإلحسان إلك خؾؼف :وهبذا يتضح كقن الؿال وسـقؾة إلـك الخقـر ،ومـا أدى

إلك الخقر ففق خقر(.)1
(ب) اعتباز سفغ املال مً مكاصد التػسٓع الطسّزٓ٘:
يفدف التشريع اإلسالمل مـ خالل أحؽامف إلك تحؼقؼ جؿؾة مـ الؿؼاصد،
ِ
والحؽؿ الؿؾحقضة لؾشارع يف جؿقع أحقال التشريع أو
والتل هل «الؿعاين
أيضا« :الغايات التل ُوضعت الشريعةُٕ :جؾ تحؼقؼفا
معظؿفا»( ،)2كؿا يراد هبا ً
لؿصؾحة العباد»(.)3
وإذا كاكت مؼاصد التشريع هتدف إلك تحؼقؼ كؾ ما فقف مصؾحة لؾـاس يف
ضررا
دكقاهؿ وأخراهؿ بنرشادهؿ إلك وسائؾ تحصقؾفا ،واستبعاد كؾ ما يسبب
ً
( )1د .يقسػ الؼرضاوي ،دور الؼقؿ وإخالق يف آقتصاد اإلسالمل ،ص .94
( )2محؿد الطاهر بـ طاشقر ،مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،ص .51
( )3د .أحؿد الريسقين ،كظرية الؿؼاصد طـد اإلمام الشاصبل ،ص .7
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وفسا ًدا :فنن الؿصالح الؿؼصقدة يف الشرع تعـك يف الؿؼام إول بإمقر
الضرورية ،الؿتؿثؾة يف :الديـ ،والـػس ،والعؼؾ ،والـسؾ ،والؿال ،والتل ٓ غـك
لؾـاس طـفا ،وٓ تؼقم حقاهتؿ بدوهنا .كؿا تعـك بالدرجة الثاكقة بإمقر الحاجقة
التل هتدف إلك تحؼقؼ القسر والسفقلة ،وبدوهنا يؼع الـاس يف الؿشؼة والحرج،
وتجؿؾ الحقاة مـ مؽارم
تؽؿؾ
ّ
كؿا تعـك يف الؿؼام إخقر بإمقر التحسقـقة التل ّ
إخالق ومحاسـ العادات.

ولؿا كان الؿال ضرور ًّيا يف حقاة اإلكسان ،لقس بنمؽاكف آستغـاء طـف يف

تحصقؾ ققتف الققمل ،ويف اكتساب لباسف ،ويف تقفقر مسؽـف :فؼد وضع اهلل سبحاكف
لف التشريع الؿـاسب الذي يؽػؾ تحؼقؼ الؿصالح الؿالقة يف حآت الؽسب
واإلكػاق والتصرف(.)1
والذي يؿعـ الـظر يف أحؽام التشريع اإلسالمل يجد أهنا أولت مؼصد حػظ
الؿال طـاية خاصة ،سقاء مـ جاكب القجقد أو مـ جاكب العدم :فؿـ جاكب
القجقد جعؾ اإلسالم الؿال مـ الضروريات التل ٓ تستؼقؿ مصالح الدكقا
وأخرة إٓ بف ،فالػرد يحتاج إلقف لحػظ حقاتف الؿتققػة طؾك الطعام والشرب
والؾباس والؿسؽـ ،وٓ يؿؽـ تقفقر كؾ ذلؽ إٓ بقاسطة الؿال .وكذلؽ إمة
تحتاج إلك الؿال لتحػظ كقاهنا وحرمتفا مـ خالل الجفاد يف سبقؾ اهلل وحؿاية
إوصان ،وٓ يؿؽـ تحؼقؼ ذلؽ إٓ طـ صريؼ الؿال :ولذلؽ حرص اإلسالم
طؾك دطقة الؿممـقـ إلك اكتساب الؿال وتقفقره ،كؿا أكف اطترب أدوات الؿعامالت
 مـ بقع وإجارة وسؾؿ ومضاربة ومساقاة وغقر ذلؽ  -مـ الؿصالح الحاجقةالتل تحؼؼ لؾـاس القسر والسفقلة ،وترفع طـفؿ الحرج والؿشؼة ،كؿا د َّطؿ ذلؽ
ويسفؾ لؾـاس حقاهتؿ
كؾف بالدطقة إلك التقسقر يف التعامؾ :مؿا يذلؾ الؿصاطب
ّ
( )1د .يقسػ حامد العالؿ ،الؿؼاصد العامة لؾشريعة اإلسالمقة ،ص .475
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الدكققية ،كؿا جعؾ اإلسالم تؾؽ ثبنؼًم
معؾؾة بالؿصالح :لقؼاس طؾقفا :بؿا
الؿعامالت

يػتح مجآت واسعة مـ الؿروكة ،وتقفقر البدائؾ الؿشروطة الؿالئؿة (.)1
حرم اإلسالم جؿقع صقر آطتداء
وأما مـ جاكب العدم يف حػظ إمقال فؼد َّ
طؾك الؿال :حقث يؼقل اهلل تعالك يف محؽؿ التـزيؾ( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [الـساء ،]81:كؿا مـع
اهلل سبحاكف مـ إضاطة الؿال وتبذيره :فؼال جؾ شلكف( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ) [اإلسراء ،]27-26:وقال تعالك ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [إطراف.]31 :
كؿا أن اإلسالم أوجب الضؿان طؾك مـ أتؾػ ما ًٓ لغقره بتؼصقر مـف وهتاون:
فػل حديث ُسؿرة بـ ُجـدب ﭬ :أن رسقل اهلل  قالَ « :ط َؾك ال َق ِد َما َأ َخ َذ ْت

َحتَّك ت َُم ِّد َي ُف» (.)2

وأجاز اإلسالم لؿـ يتعرض لعدوان طؾك مالف أن يؼاتؾ الؿعتدي :حقث يؼقل
ون َماِلِ ِف َف ْف َق َش ِفقدٌ »(،)3
الرسقل  فقؿا يرويف طبد اهلل بـ طؿروﭬَ «:م ْـ ُقتِ َؾ ُد َ
( )1د .محؿد طثؿان شبقر ،الؿدخؾ إلك فؼف الؿعامالت الؿالقة ،ص.32 - 31
( )2أخرجف :محؿد بـ طقسك الرتمذي (ت  279هـ) ،الجامع الصحقح ( ســ الرتمذي )،
كتاب البققع ،باب ما جاء يف أن العارية ممداة ،)566/3( ،مـ حديث قتادة طـ الحسـ
طـ سؿرة بؾػظ« :ثؿ طؾك القد ما أخذت حتك تمدي» ،قال قتادة :ثؿ كسل الحسـ فؼال:
ففق أمقـؽ ٓ ضؿان طؾقف ،يعـل العارية .وقال الرتمذي« :هذا حديث حسـ صحقح».
كؿا أخرج الحديث هبذا الؾػظ ،وكذا بالؾػظ الؿثبت يف الؿتـ أطاله :محؿد بـ سالمة
الؼضاطل (ت  454هـ) ،مسـد الشفاب.)189/1( ،
( )3أخرجف :البخاري ،الجامع الصحقح ،كتاب الؿظالؿ ،باب :مـ قاتؾ دون مالف (.)877/2
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ت إِ ْن َجا َء ر ُج ٌؾ ي ِريدُ َأ ْخ َذ م ِ
ت
ال؟ َق َالَ :ف َال ُت ْعطِ ِفَ .ق َالَ :أ َر َأ ْي َ
ويف رواية أخرىَ « :أ َر َأ ْي َ
َ
َ
ُ
ت إِ ْن
ْت َش ِفقدٌ َ .ق َالَ :أ َر َأ ْي َ
ت إِ ْن َق َت َؾـِل؟ َق َالَ :ف َلك َ
إِ ْن َقا َت َؾـِل؟ َق َالَ :فا ْق ُت ْؾ ُفَ .ق َالَ :أ َر َأ ْي َ
َق َت ْؾ ُت ُف؟ َق َالُ :ه َق فِل الـ ِ
َّار»(.)1


( )1أخرجف :مسؾؿ ،الجامع الصحقح ،كتاب اإليؿان ،باب :الدلقؾ طؾك أن مـ قصد أخذ مال
غقره بغقر حؼ كان الؼاصد مفدر الدم يف حؼف وإن قتؾ كان يف الـار وأن مـ قتؾ دون مالف
ففق شفقد.)124/1( ،
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p

o

املطلب الثاني
يؤٚذاد انٕظٛفخ االرتًبػٛخ نأليٕال
يف انشرٚؼخ اإلصاليٛخ

يؼرر التشريع اإلسالمل لألمقال وضقػتفا آجتؿاطقة :ويتجؾك ذلؽ مـ
ّ
خالل إسـاد الؿقلك  مؾؽقة إمقال لف سبحاكف كؿا يف ققلف( :ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) [الـقر ،]33 :كؿا يثبت  أكف خؾؼ تؾؽ إمقال
لؿـػعة الـاس جؿقعفؿ كؿا يف ققلف( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)
[البؼرة .]29 :ويمكد الؿقلك سبحاكف حؼقؼة استخالفف اإلكسان يف تؾؽ إمقال
فقؼقل( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ) [الحديد.]7 :
وإن مـ أهؿ فقائد تركقز الؼرآن الؽريؿ طؾك مؾؽقة اهلل لألمقال :أن يعؾؿ
الـاس  -وهؿ يحقزوهنا ويتؿؾؽقهنا  -أهنا يف الحؼقؼة لقست مؾؽقة خالصة لفؿ،
وأن سؾطتفؿ طؾقفا محدودة ،وهؿ لقسقا إٓ مستخ َؾػقـ فقفا :فال يتجربون ،وٓ
يغرتون ،وٓ يظؾؿقن وٓ ُيستغؾقن ،إكؿا يتؼ َّقدون بلوامر اهلل تعالك الؿالؽ
الحؼقؼل ،ويعؿؾقن بؿؼتضاها(.)1

وإذا كان اإلكسان يف حؼقؼة أمره مستخ َؾ ًػا يف إمقال ،فنن صبقعة تؾؽ الخالفة
( )1د .طبد السالم العبادي ،الؿؾؽقة يف الشريعة اإلسالمقة (.)499/1
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تػقد وجقد مؾؽقة خاصة لؾؿالؽ ،وأخرى طامة لؾؿجتؿع ،وإن إمقال التل
تدخؾ يف كطاق الؿؾؽقات الخاصة ٓ تػؼد وضقػتفا آجتؿاطقة :فأيات الؼرآكقة
الؽريؿة تمكد تؾؽ القضقػة بعدة صرق مـفا ما يليت:
 - 1إضاف٘ املال اخلاص إىل اجلناع٘:
ويتجؾك إضافة الؿال الخاص إلك الجؿاطة مـ خالل ققلف تعالك( :ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) [الـساء،]5 :
ففذه أية الؽريؿة قد كسبت إمقال إلك الجؿاطة ،رغؿ أهنا أمقال السػفاء مـ
حقث التعامؾ :مؿا يدل طؾك أن الؿال يف أصؾف لؾؿجتؿع كؾف ،والػرد مقضػ فقف
لؿصؾحة الؿجتؿع(.)1
أيضا( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [البؼرة :]188 :فجعؾ
وقال اهلل تعالك ً
سبحاكف إمقال الؿلخقذة بغقر وجف حؼ ً
مآ لؾجؿاطة ٓ يجقز لفا أن ترتكف
إلفساد السػف ويحرم طؾقفا أكؾف بالباصؾ (.)2
 - 2حتسٓه عصل املال عً ّظٔفتُ االدتناعٔ٘:
ولؼد أكد الؼرآن الؽريؿ الـفل والتحذير مـ طزل إمقال طـ وضائػفا
آجتؿاطقة :مـ خالل تحريؿف إفساد الؿال بالتبذير واإلسراف ،كؿا يف ققلف تعالك
بشلن الؿبذريـ( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ)
[اإلسراء ،]27 :وققلف سبحاكف يف بقان سقء طاقبة الؿرتفقـ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
( )1د .طبد السالم العبادي ،الؿرجع السابؼ (.)514/1
( )2طبد الؿؼصقد طبد الؼادر شؾتقت " ،كظرية التعسػ يف استعؿال الحؼ " ،أسبقع الػؼف
اإلسالمل ومفرجان اإلمام ابـ تقؿقة الؿـعؼد يف دمشؼ مـ  16إلك  21شقال 1380هـــ،
الؿقافؼ لـ :مـ  1إلك  6أبريؾ 1961م .ص .150
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ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [إكبقاء .]15-11 :كؿا
والشح يف ققلف سبحاكف ( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ورد الـفل طـ حبس الؿال بآكتـاز
ّ
ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

أيضا:
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) [التقبة ،]35-34 :ويؼقل ً
(ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ) [آل طؿران:
.]180
ولؼد أكّد الؿقلك  الدطقة إلك اإلكػاق يف سبقؾف بصرف الؿال يف القجقه
الؿختؾػة لؾؿصالح العامة يف ققلف سبحاكف( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ ﮯ) [البؼرة.]195 :
 - 3تدخل الدّل٘ حلنآ٘ سل اجملتنع:
إن الؼاطدة العامة يف أحؽام التعامؾ يف التشريع اإلسالمل :أكف ٓ يجقز ٕحد
أ ًّيا كان أن يتعرض لؾـاس يف أمقالفؿ :وطؾك هذا قررت الشريعة جؿؾة أحؽام

لصقاكة إمقال وحؿايتفا لصالح أصحاهبا :تحػظفؿ مـ كؾ أكقاع الغصب
وآطتداء( ،)1كؿا مـحت لؾدول َة الحؼ ٕن تتدخؾ بلجفزهتا الؿختصة لحؿاية
حؼ الؿجتؿع والؿتؿثؾ يف القضقػة آجتؿاطقة لألمقال.
( )1د .طبد السالم العبادي ،الؿؾؽقة يف الشريعة اإلسالمقة (.)332/2
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ومـ أهؿ صقر تدخؾ الدولة لحؿاية حؼ الؿجتؿع يف إمقال ما يلتل:
(أ) حؼ أخذ مال الزكاة ،ولق باستعؿال الؼقة طـد الضرورة( ،)1قال اهلل تعالك:
أيضا( :ﮯ
(ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) [التقبة ،]103 :وقال ً

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷) [إكعام ،]141 :وورد طـ الـبل 
اها
أكف قال طـ الزكاة  -فقؿا يرويف هبز بـ حؽقؿ طـ أبقف طـ جده َ :-م ْـ َأ ْط َط َ
وها و َش ْطر مال ِ ِفَ ،ط ْزم ًة مِـ َط َزم ِ
ِ
ِ
ات َر ِّبـَآَ ،
َ ْ َ
ُم ْم َتج ًرا َف َؾ ُف َأ ْج ُر ُهَ ،و َم ْـ َمـَ َع َفا َفنِكَّا آخ ُذ َ َ َ َ
ي ِ
ح ُّؾ ِٔ ِل ُم َح َّؿ ٍد مِـ َْفا َش ْل ٌء»( .)2كؿا أطؾـ الخؾقػة إول لرسقل اهلل  أبق بؽر
َ
الصديؼ ﭬ الحرب طؾك ماكعل الزكاة ،وقامت تؾؽ الحرب بؼقادة كبار
الصحابة  -رضقان اهلل طؾقفؿ  -مـ أجؾ ضؿان حؼقق الػؼراء والؿحرومقـ ،إلك
درجة أن أطؾـ الخؾقػة الصديؼ يف الـاس ققلتف الؿشفقرة  -فقؿا يرويف أبق هريرة
الصالة والزّكاة :فنن الزّكاة حؼ الؿال ،واهلل لق
ﭬ«:واهلل
ٕقاتؾـ مـ َّفرق بقـ ّ
َّ
مـعقين َطـَا ًقا( )3كاكقا يمدوكفا إلك رسقل اهلل  لؼاتؾتفؿ طؾك مـعفا»(.)4
( )1يـظر :د .يقسػ الؼرضاوي ،فؼف الزكاة (.)97 – 91/1
( )2أخرجف :أحؿد بـ حـبؾ ،الؿسـد ( :)2/5وأبق داود سؾقؿان بـ إشعث (ت  275هـ)،
ســ أبل داود ،كتاب الزكاة ،باب يف زكاة السائؿة :)101/2( ،وأحؿد بـ شعقب الـسائل
(ت  303هـ) ،الؿجتبك مـ الســ ،كتاب الزكاة ،باب طؼقبة ماكع الزكاة:)16/5( ،
ومحؿد بـ إسحاق بـ خزيؿة السؾؿل (ت  311هـ) ،صحقح ابـ خزيؿة ،كتاب الزكاة،
باب ذكر الدلقؾ طؾك أن الصدقة إكؿا تجب يف اإلبؾ والغـؿ يف سقامفا :)14/4( ،وطبد
اهلل بـ طبد الرحؿـ الدارمل (ت  255هـ) ،ســ الدارمل ،كتاب الزكاة ،باب لقس يف
طقامؾ اإلبؾ صدقة.)486/1( ،
( )3ال َعـ ُ
َاق :إكثك مـ ولد الؿعز قبؾ استؽؿالفا الحقل( .أحؿد بـ محؿد الػققمل ت 770
هـ ،الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر لؾرافعل )432/2( ،مادة :ع ن ق ).
( )4أخرجف :البخاري ،الجامع الصحقح ،كتاب الزكاة ،باب وجقب الزكاة (.)507/2
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ثبنؼًم
اخلري٘الؿصؾحة العامة ،والضريبة يف
تتطؾبفا
(ب) حؼ فرض الضرائب التل

حؼقؼتفا طبارة طـ مبؾغ كؼدي يؾتزم إفراد بلدائف إلك الدولة ،تب ًعا لؿؼدرهتؿ طؾك
بغض الـظر طـ الؿـافع التل تعقد طؾقفؿ مـ وراء الخدمات التل تمديفا
الدفعّ ،
السؾطات العامة ،وتستخدم حصقؾة الضرائب يف تغطقة الـػؼات العامة(.)1
ولؼد أجاز جؿفقر الػؼفاء مـ إئؿة إربعة فرض الضرائب ،استـا ًدا لؼقل
اهلل تعالك( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) [البؼرة ،]177 :فؼقلف:
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [البؼرة ،]877:يدل طؾك أن يف الؿال ح ًّؼا سقى الزكاة(،)2
ولحديث فاصؿة بـت ققس  :أهنا سؿعت الـبل  يؼقل« :فِل الؿ ِ
ال َح ٌّؼ
َ
ِسقى ال َّزك ِ
َاة»(.)3
َ
لؽـ الحؽؿ بجقاز فرض الضرائب طؾك الـاس مؼقد بجؿؾة شروط ،أهؿفا:
يتؿ فرض الضرائب مـ قبؾ سؾطة شرطقة ،وأن تؼقم حاجات حؼقؼقة تتطؾب
أن ّ

تقفر الؿال ٕجؾ الدفاع طـ حرمة البالد ،وسدِّ كػؼات الدولة ،وغقر ذلؽ مـ

( )1يـظر :د .محؿد طبد الؿـعؿ الجؿال ،مقسقطة آقتصاد اإلسالمل (ص  ،)679ود .طبد
السالم العبادي ،الؿؾؽقة يف الشريعة اإلسالمقة (.)338/2
( )2د .محؿد طثؿان شبقر ،الؿدخؾ إلك فؼف الؿعامالت الؿالقة ص .178
( )3أخرجف :الرتمذي ،ســ الرتمذي ،كتاب الزكاة ،باب ما جاء أن يف الؿال حؼ سقى الزكاة
( :) 48/3وابـ ماجف ،الســ ،كتاب الزكاة ،باب ما أدي زكاتف لقس بؽـز (:)570/1
وطؾل بـ طؿر الدار قطـل (ت 385هـــ) ،ســ الدارقطـل ،كتاب الزكاة ،باب ما أدي
زكاتف فؾقس بؽـز.)107/2( ،
117


حبٕث يؤمتر انؼًم اخلري٘

خؾق خزيـة الدولة (بقت الؿال) مـ إمقال الؽافقة
فروض الؽػاية ،وأن يتلكد ّ
التل تؿ ِّؽـ مـ الؼقام بتؾؽ الحاجات ،كؿا يجب أن يراطك يف فرض الضرائب
الؼدر الؿطؾقب الذي يؽػل لسد الحاجات ،وقد بقـ طؾؿاء الشريعة أن لؾحاكؿ
وصالحا مـ الطرق والقسائؾ(.)1
أن يختار يف سبقؾ ذلؽ ما يراه مـاس ًبا
ً
حؼ الحجر طؾك السػفاء ومـعفؿ مـ التصرف يف إمقال :قال اهلل
(ج) ُّ
تعالك( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [الـساء ،]5 :فؼد
قرر التشريع اإلسالمل الحجر طؾك بعض الـاس مراطا ًة لؿصؾحتفؿ ،كؿا يف
ّ
الحجر طؾقفؿا ما َلفؿا،
الحجر طؾك الصبل (غقر البالغ) والؿجـقن ،فقحػظ
ُ
ومراطاة لؿصؾحة القرثة مـ جفة أخرى :كؿا يف الحجر طؾك الؿريض مرض

الؿقت ،ومراطاة لؿصؾحة الؿجتؿع مـ كاحقة ثالثة ،كؿا يف الحجر طؾك الؿػؾس
أو السػقف (.)2
حجر طؾقفؿا ،واختؾػقا يف
وقد اتػؼ الػؼفاء طؾك أن الصبل والؿجـقن ُي َ

الحجر طؾك البالغ السػقف :فذهب جؿفقر الػؼفاء مـ الؿالؽقة والشافعقة
والحـابؾة والصاحبان مـ الحـػقة إلك جقاز الحجر طؾقف :لؼقلف تعالك( :ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ) [الـساء :]6 :فأية الؽريؿة تشرتط لدفع الؿال إلقف

( )1د .طبد السالم العبادي ،الؿؾؽقة يف الشريعة اإلسالمقة ( :)356 -343/2ود .طبد الؽريؿ
زيدان ،الؼققد القاردة طؾك الؿؾؽقة الػردية لؾؿصؾحة العامة يف الشريعة اإلسالمقة ص 99
  :102ود .محؿد طثؿان شبقر ،الؿدخؾ إلك فؼف الؿعامالت ص .179( )2د .محؿد طثؿان شبقر ،الؿرجع السابؼ ص .161
118


انٕظٛفخ االرتًبػٛخ نأليٕال ٔأحرْب يف تفؼٛم يمبطذ انشرٚؼخ اخلبطخ...

ثبنؼًميفاخلري٘
الؿال(.)1
البؾقغ والرشد ،وهق الؼدرة طؾك التصرف

خؿسا وطشريـ
يف حقـ ذهب أبق حـقػة إلك طدم جقاز الحجر طؾك مـ بؾغ
ً

سػقفإ :ن الرشد ٓ ّ
وطؿال بؼقل اهلل تعالك:
ً
كادرا (،)2
سـة ،ولق كان
ً
يـػؽ طـف َّإٓ ً
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [إكعام ،]152 :وها قد
بؾغ أشده ويصؾح أن يؽقن َجدًّ ا (.)3
والظاهر أن ققل الجؿفقر مـ وجقب الحجر طؾك السػقف البالغ هق الراجح
يف الؿسللة :تؿس ًؽا بظاهر أية الؽريؿة التل اشرتصت يف جقاز دفع الؿال
شرصقـ :البؾقغ ،وإيـاس الرشد ،ومـ كان مسر ًفا مضق ًعا لؿالف :لؿ يمكس مـف
الرشد ،فال يجقز دفع الؿال إلقف ،ولق بؾغ أرذل العؿرٕ :ن طؾة إبؼاء الحجر طؾقف
هل طدم الؼدرة طؾك إدارة شموكف الؿالقة (.)4
ّ
التدخؾ لؿـع اإلضرار العام الـاتج طـ مؿارسة آحتؽار التجاري،
(د) حؼ
وهق حبس مال أو مـػعة أو طؿؾ وآمتـاع طـ بقعف أو بذلف ،مع شدة حاجة الـاس
إلقف ،صؿ ًعا يف غالء سعره بصػة جدّ مرتػعة وغقر معتادة أو يـعدم وجقده يف
( )1يـظر :أبق بؽر بـ العربل ت  543هـ ،أحؽام الؼرآن :)322/1( ،وطؾل بـ محؿد الطربي
الؿعروف بالؽقا الفراسل ت  504هـ ،أحؽام الؼرآن :)310 - 309/2( ،وطبد اهلل بـ
أحؿد بـ قدامة الؿؼدسل ت  620هـ ،الؿغـل.)296/4( ،
( )2يـظر :أحؿد بـ محؿد الطحاوي (ت  321هـ) ،مختصر الطحاوي( ،ص  :)97وأبق بؽر
أحؿد بـ طؾل الرازي الجصاص ت  370هـ ،أحؽام الؼرآن ( :)489/1وطالء الديـ
الؽاساين (ت  587هـ) ،بدائع الصـائع.)169/7( ،
( )3ابـ قدامة ،الؿغـل (.)296/4
( )4يـظر :طبد القهاب بـ طؾل البغدادي ت  422هـ ،اإلشراف طؾك كؽت مسائؾ الخالف،
( :)593/2وإبراهقؿ بـ طؾل الشقرازي ت  476هـ ،الؿفذب :)330/1( ،وابـ قدامة،
الؿغـل (.)296/4
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يتصرف يف أمقالف تصر ًفا يعقد طؾك الؿجتؿع بالضرر
مظاكف( :)1وما دام الؿحتؽر
ّ

وجرم فاطؾف ،وأجاز لؾحاكؿ أن
وحرمفّ ،
الؽبقر ،فؼد هنك اإلسالم طـ آحتؽارّ ،

يبقع طؾقف ما احتؽره بثؿـ الؿثؾ ،أو يس ّعر طؾقف ،ويجربه طؾك البقع بالسعر
زجرا لف وٕمثالف( .)2روى سعقد بـ
الؿحدد ،كؿا لف أن ِّ
يعزره بؿا يراه مـاس ًباً :
اح َتؽ ََر َف ْف َق َخاصِ ٌئ»(.)3
الؿسقب طـ معؿر بـ طبد اهلل أن رسقل اهلل  قالَ « :م ِـ ْ

قال الـقوي« :قال العؾؿاء :والحؽؿة يف تحريؿ آحتؽار دفع الضرر طـ طامة
الـاس ،كؿا أجؿع العؾؿاء طؾك أكف لق كان طـد إكسان صعام واضطر الـاس إلقف،
ولؿ يجدوا غقره :أجبر طؾك بقعف :دف ًعا لؾضرر طـ الـاس»( .)4ولؼد ثبت أن
( )1د .محؿد فتحل الدريـل ،بحقث مؼاركة يف الػؼف اإلسالمل وأصقلف.)447/1( ،
( )2يـظر :الؽاساين ،بدائع الصـائع ( ،)129/5وطبد القهاب بـ طؾل البغدادي (ت 422
هـ) ،الؿعقكة طؾك مذهب طالؿ الؿديـة :)1036 – 1035/2( ،ومحؿد بـ طبد الرحؿـ
الحطاب (ت  954هـ) ،مقاهب الجؾقؾ :)228- 227/4( ،والشقرازي ،الؿفذب
( ،)292/1وابـ قدامة ،الؿغـل ( :)154/4ومحؿد بـ أبل بؽر الزرطل الؿعروف بابـ
ققؿ الجقزية ت751هـــ ،الطرق الحؽؿقة يف السقاسة الشرطقة ،ص :308 ،285 ،284
ود .طبد السالم العبادي ،الؿؾؽقة يف الشريعة اإلسالمقة ( 174/2وما بعدها) :ود .محؿد
فتحل الدريـل ،بحقث مؼاركة يف الػؼف اإلسالمل وأصقلف ( :)529 - 443/1ود .طبد
الؽريؿ زيدان ،الؼققد القاردة طؾك الؿؾؽقة الػردية لؾؿصؾحة العامة يف الشريعة اإلسالمقة
ص .68 - 65
( )3أخرجف مسؾؿ ،الجامع الصحقح ،كتاب الؿساقاة ،باب تحريؿ آحتؽار يف إققات
معؿرا قال ...:فذكره ،ويف تتؿتف:
( )1227/3طـ سعقد بـ الؿسقب ،أكف كان يحدث :أن
ً
معؿرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان
فؼقؾ لسعقد :فنكؽ تحتؽر ،قال سعقد :إن
ً
يحتؽر :ويـظر :د .طبد الرزاق خؾقػة الشايجل ،ود .طبد الرؤوف محؿد الؽؿالل،
أحاديث آحتؽار حجقتفا وأثرها يف الػؼف اإلسالمل ،ص  11وما بعدها.
( )4يحقك بـ شرف الـقوي (ت  676هـ) ،شرح صحقح مسؾؿ.43/11 ،
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ثبنؼًم اخلري٘

الشريعة جاءت بـػل الحرج ورفع الضرر ،قال اهلل تعالك( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ) [الحج ،]78 :وقال  فقؿا يرويف طـف طبادة بـ الصامت ﭬَ َٓ «:ض َر َر
َو َٓ ِض َر َار»(.)1
كؿا حرم تؾؼل الركبان ،وهق أن يخرج بعض التجار لشراء السؾع مـ الجالبقـ
لفا إلك السقق ،والبقع لفؿ قبؾ دخقلفؿ السقق :لؿا يف ذلؽ مـ ضرر هبؿ وبلهؾ
السقق(.)2

( )1أخرجف :أحؿد بـ حـبؾ ،الؿسـد ،)327/5( :كؿا أخرجف مـ حديث ابـ طباس
( ،) 313/1وابـ ماجف ،الســ ،كتاب إحؽام ،باب مـ بـك يف حؼف ما يضر بجاره ،ومـ
حديث ابـ طباس ،)784 /2( ،والدارقطـل ،ســ الدارقطـل ( )77/3مـ حديث أبل
سعقد الخدري ،وكذا مـ حديث أم الؿممـقـ طائشة ( .)227/4وأخرجف مـ حديث أبل
سعقد الخدري :الحاكؿ ،الؿستدرك ،كتاب البققع ( ،)58 ،57/2وحسـ الحديث ابـ
الصالح والـقوي (ابـ دققؼ العقد ،شرح إربعقـ الـقوية ،ص  .) 145 -142وقال ابـ
رجب « :قال ابـ الصالح :هذا الحديث أسـده الدارقطـل مـ وجقه ،ومجؿقطفا يؼقي
الحديث ويحسـف وقد تؼبؾف أهؾ العؾؿ واحتجقا بف» (يـظر :طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ
رجب ت  795هـ ،جامع العؾقم والحؽؿ يف شرح خؿسقـ حدي ًثا مـ جقامع الؽؾؿ ،ص
 : 220وكاصر الديـ إلباين ،إرواء الغؾقؾ يف تخريج أحاديث مـار السبقؾ 408/3 ،وقد
صححف :وطبد اهلل بـ يقسػ الزيؾعل (ت  762هـ) ،كصب الراية يف تخريج أحاديث
الفداية :384/4 ،ومحؿد طبد الرؤوف الؿـاوي ،فقض الؼدير .)432/6
( )2يـظر :الطحاوي ،مختصر الطحاوي ص  ،84ابـ قدامة ،الؿغـل ( ،)152/4والشقرازي،
الؿفذب ( ،)292/1الؽاساين ،بدائع الصـائع ( ،)129/5البغدادي ،الؿعقكة
( :)1034/2ومحؿد بـ طؾل بـ وهب الؼشقري الؿعروف بابـ دققؼ العقد (ت  702ه)ـ،
إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ،تحؼقؼ :أحؿد محؿد شاكر ص  ،496ومحؿد بـ
طؾل الشقكاين (ت  1255هـ) ،كقؾ إوصار مـ أحاديث سقد إخقار شرح مـتؼك
إخبار 166/5( ،وما بعدها).
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وحرم بقع الحاضر لؾبادي :وهق أن يليت البدوي لؾسقق لقبقع سؾعتف وٓ
معرفة لف بلسعار السقق ،فقتؼدم مـف ساكـ الحضر فقتقلك بقعفا ً
بدٓ مـف ،ويض ّقؼ
طؾك الـاس( .)1قال ابـ قدامة« :والؿعـك يف ذلؽ أكف متك تُرك البدوي يبقع سؾعتف،
اشتراها الـاس برخص ،ويقسع طؾقفؿ السعر ،فنذا تقلك الحاضر بقعفا وامتـع طـ
بقعفا إٓ بسعر البؾد ضاق طؾك أهؾ البؾد»( :)2وقد ورد مـ حديث جابر بـ طبد
ِ ِ ٍ
َّاس َي ْرز ُُق اهللُ َب ْع َض ُف ْؿ
قع َحاض ٌر ل َبادَ ،د ُطقا الـ َ
اهلل ﭬ ،أن رسقل اهلل  قالَ َٓ « :يبِ ُ
ِم ْـ َب ْع ٍ
ض»(.)3
ولؿـع آستغالل قرر كثقر مـ فؼفاء اإلسالم حؼ الحاكؿ يف تسعقر السؾع
لؿـع الضرر بالـاس( :)4فؼد ذهب الحـػقة إلك جقاز التسعقر يف إققات يف زمـ
ً
فاحشا( .)5وذهب بعض
آضطرار إذا تعدى البائعقن يف أثؿان الؿبقعات تعد ًيا
الؿالؽقة ،وبعض الشافعقة ،وابـ تقؿقة ،وابـ الؼقؿ  -خال ًفا لؾجؿفقر  -إلك جقاز
( )1يـظر :الطحاوي ،مختصر الطحاوي ص  ،84البغدادي ،الؿعقكة (،)1033/2
والشقرازي ،الؿفذب ( :)292/1وابـ دققؼ العقد ،إحؽام إحؽام ص  ،498وابـ
قدامة ،الؿغـل ( ،)152/4وابـ الؼقؿ ،الطرق الحؽؿقة ص .284
( )2ابـ قدامة ،الؿغـل (.)150/4
( )3أخرجف :الرتمذي ،ســ الرتمذي ،كتاب البققع ،باب ما جاء ٓ يبقع حاضر لباد
( ،) 526/3والـسائل ،الؿجتبك مـ الســ ،كتاب البققع ،باب لألطرابل (،)256/7
وأحؿد بـ حـبؾ ،الؿسـد ( ،) 307/3وابـ ماجف ،ســ ابـ ماجف ،كتاب التجارات ،باب
الـفل أن يبقع حاضر لباد ( :)734/2وابـ حبان ،صحقح ابـ حبان (.)338/11
( )4يـظر :د .طبد السالم العبادي ،الؿؾؽقة يف الشريعة اإلسالمقة ( :)374-358/2ود .طبد
الؽريؿ زيدان ،الؼققد القاردة طؾك الؿؾؽقة الػردية لؾؿصؾحة العامة يف الشريعة اإلسالمقة
ص .96 - 94
( )5يـظر :محؿد أمقـ الؿعروف بابـ طابديـ (ت  1252هـ) ،حاشقة رد الؿحتار طؾك الدر
الؿختار.)400/6( ،
122


انٕظٛفخ االرتًبػٛخ نأليٕال ٔأحرْب يف تفؼٛم يمبطذ انشرٚؼخ اخلبطخ...

اخلري٘ الـاس إلقفا( ،)1إلك درجة أن
ثبنؼًم احتاج
التسعقر العادل يف إمقال وإطؿال إذا
التسعقر
قاضل الجؿاطة بتؾؿسان قاسؿ بـ سعقد العؼباين قال« :يتع ّقـ أن يؽقن
ُ
فضال طـ كؾ
طؾك أهؾ إسقاق يف هذا الزمان متػ ًؼا طؾقف ،وتػؼدهؿ يف كؾ لحظة ً
يقم ٓزم ،لؿا دكقا بف مـ جؿقع الؿحظقرات يف البقع وآبتقاع»(.)2
يصح أن تؽقن حقازة الؿال واستثؿاره يف غقر ما تطؾبف حاجة
وبـاء طؾقف «ٓ
ّ
صاحبف وحاجة الؿجتؿع الؿؾحة التل يجب طؾك الـاس سدّ ها وجق ًبا كػائ ًّقا،
لقلل إمر طـد التؼصقر يف إداء حؼ الفقؿـة والتدخؾ باإلرشاد والتقجقف
يجعؾ ّ
ولل إمر أن يستجقب إلك داطل الؿصؾحة
واإللزام ،ومـ الؿؼرر شر ًطا أن طؾك ّ

ضررا
العامة ،فقحرم طؾك الـاس مـ الؿباحات ما يرى أن يف اإلبؼاء طؾك إباحتف
ً

بالؿجتؿع ،ويقجب طؾك الـاس مـفا ما يرى أن إيجابف دفع مػسدة أو جؾب

مصؾحة لؾؿجتؿع(.)3


( )1يـظر :سؾقؿان بـ خؾػ الباجل ت  474هـ ،الؿـتؼك شرح الؿقصل :19-18/5 .ومحؿد
بـ يقسػ العبدري الشفقر بالؿقاق (ت  897هـ) ،التاج واإلكؾقؾ لؿختصر خؾقؾ،
( :) 380/4وأحؿد ابـ سعقد الؿجقؾدي ،كتاب التقسقر يف أحؽام التسعقر ،ص :49- 48
ويحقك بـ شرف الـقوي ت  676هـ ،روضة الطالبقـ ( :)411/3وابـ تقؿقة ،مجؿقع
الػتاوى 285/28( ،وما بعدها).
( )2أحؿد بـ سعقد الؿجقؾدي ،كتاب التقسقر يف أحؽام التسعقر ـ الؿؾحؼ رقؿ  ،2ص .107
( )3طؾل الخػقػ ،الؿؾؽقة يف الشريعة اإلسالمقة ،ص .110
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املطلب الثالث
ادلمبطذ اخلبطخ ثبنؼًم اخلري٘ يف انشرٚؼخ اإلصاليٛخ
بحسب تؼسقؿ الؿؼاصد الشرطقة فنن إطؿال الخقرية قد تتقجف لحػظ
ضروريات أو حاجقات أو تحسقـقات متعؾؼة بؿصؾحة الؿستػقد مـ العؿؾ
الخقري .ولؽؾ درجتف ومـزلتف مـ إهؿقة وآهتؿام.
أما الؿؼاصد الخاصة فنهنا تتقجف لخدمة مصالح شرطقة تتعؾؼ تارة بؿصؾحة
باذل الخقر والؿعروف ،وأخرى بالؿستػقد الؿباشر مـ العؿؾ الخقري ،وتتقجف
ثالثة إلك الؿجتؿع كؽؾ.
ولئـ راطت الشريعة اإلسالمقة ما يحػظ الؿصالح الضرورية (الديـ،
والـػس ،والـسؾ ،والعؼؾ ،والؿال) ،وما يرفع بف الحرج طـ الـاس (الحاجقات)،
وما يزيد يف التـعقؿ واإلكرام (التحسقـقات) :فنهنا إلك جاكب هذا كؾف راطت
مصالح خاصة بلبقاب ومجآت تؿثؾ شعبة متجاكسة مـ إحؽام داخؾ مـظؿة
الشريعة :كؿؼاصد العبادات ،أو الؿعامالت ،أو الجـايات ،وهؽذا...
وإن العؿؾ الخقري بؿا يتضؿـف مـ بذل مادي أو الؿعـقي غقر الربحل ،يؼدمف
الؿرء إلقامة الؿصالح الؿعتربة شر ًطا :ابتغاء إجر والثقاب يف أخرة( )1لجدير
( )1د .تؿام طقدة العساف ،وأ.د .محؿد حسـ أبق يحقك" ،العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد
الؿؼاصدية" ،الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة ،جامعة آل البقت – الؿػرق،
=
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اخلري٘
ثبنؼًم
الدافعة إلك تحؼقؼ أهدافف ،وتػعقؾف
ٕحؽامف
بلن يبحث فقف طـ الؿؼاصد الجامعة

بؿا يدطؿ أركاكف ،ويعؿؿ آكتػاع مـف.
هذا :والذي يجدر التـبقف طؾقف أن مؼاصد العؿؾ الخقري التل تستحؼ مزيد
بحث ودراسة :هل تؾؽ الؿؼاصد التل تسفؿ يشؽؾ مباشر يف كؼؾ العؿؾ الخقري
مـ مجال الدرس الؿؼاصدي إلك ساحة الؿشروطات الؿثؿرة ،أو تـؼؾف مـ حقز
إفؽار الؿجردة إلك واقع الؿمسسات والؿؿارسات العؿؾقة(.)1

 .1سل االىتفاع:
ً
ً
واستعؿآ،
استغالٓ
إن الغرض إساسل مـ حؼ الؿؾؽقة هق ٓكتػاع هبا:
فؼفا "مؾؽ الؿـػعة".
والذي يطؾؼ طؾقف ً
ولؿا تقصؾـا فقؿا سبؼ إلك أن مؾؽقة إمقال يف حؼقؼتفا هلل  وحده:
مصدا ًقا لؼقلف سبحاكف ( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) [الـقر :]23 :فنن
الؿرء ٓ يؿؾؽ مؿا بقـ يديف مـ إمقال إٓ حؼ استغاللفا أثـاء حقاتف.
ولؿا كاكت حؼقق آكتػاع مـ إمقال ٓ تخرج طـ كقهنا حؼق ًقا طقـقة ممقتة،
تثبت مؾؽقتفا الحؼقؼقة لغقر الؿـتػع هبا :أكرم اهلل سبحاكف طباده الؿممـقـ بلن
أططاهؿ حرية التصرف فقفا لتحصقؾ مختؾػ الؿـافع الدكققية ،ومؽـفؿ مـ
تقسقع دائرة آكتػاع إلك ما بعد القفاة ،فػل حديث أبل هريرة ﭬ  :أن رسقل اهلل
ات ابـ آدم ا ْك َؼ َطع طؿ ُؾف إِٓ ِمـ َث ٍ
الثِ :م ْـ َصدَ َق ٍة َج ِ
ار َي ٍةَ ،أ ْو ِط ْؾ ٍؿ
ْ
َ َ َ ُ
 قال« :إِ َذا َم َ ْ ُ َ َ
=

إردن ،الؿجؾد ،08 :العدد1434 ،03 :هـــ ،2012 -ص .87
( )1إبراهقؿ البققمل غاكؿ" ،مػفقم العؿؾ الخقري ومؼاصده" ،ص .256
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ُي ْـ َت َػ ُع بِ ِفَ ،أ ْو َو َل ٍد َصالِحٍ َيدْ ُطق َل ُف»(.)1
وطؾك هذا يليت حؼ اكتػاع الؿسؾؿ مؿا بقـ يديف مـ إمقال يف حقاتف ،وحتك
مفؿا لألطؿال الخقرية التل يتعدى كػعفا ،ويعؿ
بعد وفاتف ،ح ًّؼا
مؼررا ومؼصدً ا ً
ً

خقرها.

 .2غهس اليعن٘:
أمر اهلل تعالك بشؽره :فؼال( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)
أيضا( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
[البؼرة ،]152 :وقال ً

ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊ) [البؼرة.]172 :
وإن زيادة الـعؿ معؾؼة طؾك الشؽر( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) [إبراهقؿ .]7:قال ابـ ططاء اهلل
السؽـدري":مـ لؿ يشؽر الـعؿة فؼد تعرض لزوالفا ،ومـ شؽرها فؼد ققدها
ب ُعؼالِفا".
فالذي يبخؾ بالـعؿة فنكف فتح الباب طؾك مصراطقف لزوالفا ،وإذا شؽرها فؼد
ضؿـ بؼاءها طـده وزيادهتا .وشؽر الـعؿة يؼتضل آطرتاف هلل  بجؿقؾف
ً
وفعال :يؼقل ابـ الؼقؿ يف تعريػ الشؽر" :الشؽر هق ضفقر أثر كعؿة اهلل طؾك
ً
ققٓ
لسان العبد ثـا ًء واطرتا ًفا ،مـ العبد هلل  .ويؼقل الـبل :
«إِ َّن اهللَ َل َق ْر َضك َط ِـ ا ْل َع ْب ِد َي ْلك ُُؾ ْإَ ْك َؾ َة َف َق ْح َؿدُ ُه َط َؾقْ َفاَ ،و َي ْش َر ُب َّ
الش ْر َب َة َف َق ْح َؿدُ ُه

َط َؾ ْق َفا»(.)2

( )1أخرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحف (.)1635
( )2يـظر :مجؿقطة مـ الؿختصقـ ،كضرة الـعقؿ يف مؽارم أخالق الرسقل الؽريؿ
=
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ثبنؼًم
اخلري٘ يـبغل أن ٓ يـػؽ طـف الؿسؾؿ
مؼصد مفؿ،
وهبذا يتجؾك أن شؽر اهلل تعالك

ً
وفعال .ولعؾ مـ أبرز مطالب الشؽر استعؿال الـعؿة يف صاطة اهلل تعالك ،وإن
ً
ققٓ
العؿؾ التطقطل مقدان فسقح لتحؼقؼ هذا الؿؼصد ،بؿا يق ّفره مـ خدمات جؾقؾة
لؿـ هؿ يف أمس الحاجة إلقفا :فقسفؿ الشاكر يف تػريج كربات الؿؽروبقـ ،ومد
العقن لؿـ يحتاجقكف :فقتحؼؼ مـ الشؽر شؽر ،وشؽر ،وشؽر ،تؾفج بف ألسـة مـ
يسرا وبركة.
ّ
سفؾ اهلل أمرهؿ ،وأبدلفؿ مـ بعد العسر ً

 .1الهفآ٘:
تطؾؼ الؽػاية يف الؾغة طؾك ما يحصؾ بف استغـاء اإلكسان طـ غقره ،وطؾك سد
الخ ّؾة  -أي الحاجة  ،-وبؾقغ إمر يف الؿراد :فقؼال :كػاه مئقكتف يؽػقف كػايةً،
ومـف الؽػ ّقة :وهل ما يؽػل اإلكسان مـ العقش .وتعـل يف آصطالح :سد
ٍ
ٍ
ٍ
الحاجات إصؾ ّقة ّ
مؿا ٓ بدّ لف
ومؾبس
مطعؿ
لؾشخص مـ
ومسؽـ ،وغقرهاّ ،:
ٍ
تؼتقر()1
إسراف وٓ ٍ
مـف طؾك ما يؾقؼ بحالف وحال مـ يف كػؼتف مـ غقر
الخاصة إصؾ ّقة،
ومـ الؽػاية الؿطؾقب تحؼقؼفا شر ًطا هل حاجات إفراد
ّ
مؿا ٓ بدّ مـف ،طؾك ما يؾقؼ
وهل ما يدفع طـ اإلكسان الفالك تحؼق ًؼا أو
تؼديراّ ،
ً
ٍ
إسراف وٓ ٍ
تؼتقر .وحد الؽػاية لألفراد مطؾقب
بحالف وحال مـ يف كػؼتف مـ غقر
ثؿ طؾك الؿسؾؿقـ ،ويؽقن بتقفقر الؽػاية
ثؿ طؾك أقاربفّ ،
طؾك الػرد كػسف َّأو ًّٓ ،
ٍ
ا ّلتل هبا ققام العقش وسداد الخ ّؾة واختؾػ يف ّ
إكسان بحسب حالف ومعقشتف
كؾ
=

( 2393/6وما بعدها).
( )1الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة ( ،)5/35مادة :كػاية
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وهق مـ فروض الؽػايات (.)1
إن روح العؿؾ الخقري والؿؼصد مـف ،والغرض إولك بالتؼديؿ وآطتبار
هق الؿسارطة إلك تقفقر الؽػاية لألفراد والؿجتؿعات وسد حاجاهتؿ إصؾقة :وما
وجدت الزكاة والؽػارات والصدقات الؿتـقطة إٓ لتلمقـ تؾؽ الؽػاية ٕهنا
إولك بآهتؿام والرطاية ،فالؿسؾؿ الذي يعاين خصاصة يف معقشتف وشمون
حقاتف الققمقة ٓ يتؿؽـ مـ أداء واجباتف كحق ربف طؾك القجف الؿطؾقب ،وكذا
يحصؾ مـف التؼصقر الؽبقر يف واجباتف كحق أهؾف ومجتؿعف .وٓ زلـا كسؿع طـ
مجتؿعات اس ُتغؾت حاجتفؿ مـ قبؾ الـصارى وآل أمرهؿ إلك ترك ديـفؿ.
وآخرون ألجلهتؿ الحاجة إلك التعامؾ بالؿحرمات :كالربا والسرقة وكحق هذا ،مؿا
بعضا.
يستتبعف :فالحرام يجر بعضف ً
" َّ
إن كظام الدِّ يـ ٓ يحصؾ إٓ بـظام الدكقا ،فـظام الديـ ٓ يتقصؾ إلقف إٓ
بالؿعرفة والعبادة .وٓ يتقصؾ إلقفا إٓ :بصحة البدن ،وبؼاء الحقاة ،وسالمة قدر
الحاجات مـ الؽسقة والؿسؽـ وإققات وإمـ" ( .)2أولقس رسقل اهلل 
قت َي ْق ِم ِفَ ،فؽ ََلك ََّؿا
يؼقلَ « :م ْـ َأ ْص َب َح ِمـْؽ ُْؿ ِآمـًا فِـل ِس ْربِ ِفُ ،م َعا ًفك فِل َج َس ِد ِهِ ،طـْدَ ُه ُق ُ
َت َل ُف الدُّ ْك َقا بِ َح َذافِقرِ َها»( .)3فال يـتظؿ الديـ إٓ بتحؼقؼ إمـ طؾك هذه
ِحقز ْ
الضرورية .وإٓ فؿـ كان جؿقع أوقاتف مستغرق ًة بحراسة كػسف مـ سققف الظؾؿة،
وصؾب ققتف مـ وجقه الغؾبة ،متك يتػرغ لؾعؾؿ والعؿؾ ،وهؿا وسقؾتان لبؾقغ
( )1يـظر :الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (.)12 -6/5
( )2الغزالل ،آقتصاد يف آطتؼاد ص  ،135طـ :طبد الفادي الخؿؾقشل ،السؾؿ يف الؼرآن
والسـة ص .275
( )3أخرجف البخاري يف إدب الؿػرد ( ،)300وابـ ماجف يف ســف ( ،)4141والرتمذي يف
ســف ( ،)2346وأورده إلباين يف الصحقحة (.)2318
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ثبنؼًم –اخلري٘
أطـل مؼادير الحاجة  -شرط لـظام
سعادة أخرة؟! فنذن بان أن كظام الدكقا

الديـ"(.)1
إن مـ أوجب القاجبات يف مجتؿعات الؿسؾؿقـ آهتؿام بؿؼصد الؽػاية
ووضع ممشرات وإحصاءات تتجدد وفؼ مختؾػ التغقرات آجتؿاطقة
وآقتصادية لتقضع ألقات الؿـاسبة لتغطقة تؾؽ الحاجات.
ومـ طالمات غقاب دراسة الؽػاية الؿطؾقبة ما كشفده طؾك صعقد طرفات يف
مقاسؿ الحج مـ تؼديؿ صدقات (أصعؿة) لؾؿحتاجقـ وغقر الؿحتاجقـ ،وبشؽؾ
هق إلك الؿعصقة أقرب حقث ترمك إصعؿة وتطمها إقدام وبؽؿقات كبقرة،
وقس طؾك هذا يف مـاسبات إفراح الؿختؾػة.
 .2الهسام٘" ،زفع احلسز االدتناعٕ":
تحرص أحؽام الشريعة اإلسالمقة طؾك تقفقر العقش والؽرامة لجؿقع الـاس
دون استثـاء أو تؿققز :يؼقل اهلل تعالك( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [اإلسراء،]70 :
كؿا أوجبت طؾك الؿسؾؿقـ أن يجتفدوا يف مراطاة كرامة اإلكسان التل وهبفا اهلل
ػرق فقفا بقـ بـل آدم ،والتلكقد طؾك أن الـاس
ً
تعالك لف
فضال مـف ورحؿة ،ولؿ ُي ِّ
كؾفؿ أبـاء أب واحد وأم واحدة ،كؿا كادى بف الرسقل  يف ُخ ْطبتف لحجة القداع
احدٌ ِ ،وإِ َّن َأباكُؿ و ِ
ومجؾجال« :يا َأيفا الـَّاس ،أِ َٓ إِ َّن ربؽُؿ و ِ
احدٌ َ ،أ َٓ َٓ َف ْض َؾ
دو ًيا
ً َ ُّ َ
َ ْ َ
َ َّ ْ َ
ُ
ُم ِّ
لِ َع َربِ ٍّل َط َؾك َط َج ِؿ ٍّلِ ،و َٓ لِ َع َج ِؿ ٍّل َط َؾك َط َربِ ٍّلَ ،و َٓ َِٕ ْح َؿ َر َط َؾك َأ ْس َق َدَ ،و َٓ َِٕ ْس َق َد

( )1الغزالل ،آقتصاد يف آطتؼاد ص ،135طـ :طبد الفادي الخؿؾقشل ،السؾؿ يف الؼرآن
والسـة ص .275
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ْت؟»(.)1
َط َؾك َأ ْح َؿ َر إِ َٓ بِال َّت ْؼ َقىَ ،أ َب َّؾغ ُ
وفصؾف ،ديـف
ؽرم ،بصرف الـظر طـ أصؾف
ْ
إن اإلكسان يف كظر اإلسالم ُم َّ
ِ
ؽر ًما ،وٓ َيؿؾِؽ أحد
وطؼقدتف ،مركزه وققؿتف يف الفقئة آجتؿاطقة :فؼد خؾؼف اهلل ُم َّ
جرده مـ كرامتف التل أودطفا يف ِجب َّؾتف ،وجعؾفا مـ فِطرتف وصبقعتف :فالؽرامة
أن ُي ِّ
حؼ مشاع يتؿتَّع بف الجؿقع مـ دون استثـاء ،وتؾؽ ِذروة التؽريؿ وقؿة
البشرية ٌّ
التشريػ.
لؼد قامت مبادئ اإلسالم وتعالقؿف وقِ َقؿف كؾفا طؾك احرتام الؽرامة اإلكساكقة
وصقهنا ِ
وح ْػظفا ،وطؾك تعؿقؼ الشعقر اإلكساين هبذه الؽرامة ،وما دامت الرسالة
اإلسالمقة تتغ َّقا يف الؿؼام إول سعاد َة اإلكسان وصالحف ،وتبتغل ج ْؾب الؿـػعة لف
ودرء الؿػسدة طـف :فنن هذه الؿؼاصد الشريػة هل ُمـْتفك التؽريؿ لإلكسان بؽؾ

الدَّ ٓٓت إخالققة والؿعاين الؼاكقكقة لؾتؽريؿ(.)2

إن شعقر اإلكسان بالػاقة وآحتقاج الؿتقاصؾ لتلمقـ الضروريات يـغص
طؾقف حقاتف ،وقد يدفع بف تحت حؽؿ الضرورة إلك التـازل طـ كرامتف وطزة كػسف،
وكؿا ققؾ" :سؾب الؽرامة يسقغ لؾضعػاء ارتؽاب الؼبائح" :فالقاجب طؾك
الؿسؾؿقـ أن يحػظقا إخقاهنؿ مـ كؾ مؽروه واقع أو متققع ،بلن يتحسسقا
مقاصـ الحاجة لقؼقمقا بقاجب التآزر والرتاحؿ ،حتك إكف يروى طـ بعض السؾػ
أهنؿ يجتفدون يف إخػاء صدقاهتؿ اجتفادا كبقرا قد يبؾغ ببعضفؿ ركقب الؿخاصر،
وهذا كؾف مبالغة يف حػظ كرامة أهؾ الحاجات ،واحتقاصا مـ شقائب الرياء
والؿـة.
( )1مسـد اإلمام أحؿد (.)23489
( )2د .طبد العزيز بـ طثؿان التقيجري ،الحقار مـ أجؾ التعايش ،ص.127-126
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لخقرياخلري٘
ثبنؼًم
وتـقع مجآتف يػتح الطريؼ واسعا
وبـا ًء طؾقف فنن اكتشار العؿؾ ا
أيضا صريؼ الؿساهؿة فقف مـ خالل تؽؾقػفؿ
لحػظ كرامة الـاس ،كؿا يػتح لفؿ ً

ببعض أكشطتف ومؽافلهتؿ طؾقفا.
 .1الطله األٍلٕ:
السؾؿ إهؾل أو الؿجتؿعل طبارة طـ سؾقك يعرب لدى الؿسؾؿقـ طـ آكؼقاد
هلل تعالك والشعقر بإمان والعافقة ،وهق طالقة أمـ واصؿئـان بقـ الػرد وبقـ
أسرتف ومجتؿعف ،وطالقة صؾح ومسالؿة مع العالؿ(.)1
إن العؿؾ الخقري أفضؾ داطؿ لتثبقت أركان السؾؿ إهؾل :حقث إن
الؿشاريع الخقرية تزيد يف متاكة العالقات التعاوكقة ،وتدطؿ روح إخقة والرتاحؿ
والتعاصػ بقـ أفراد الؿجتؿع ،وقد أكد الشقخ محؿد الطاهر بـ طاشقر طؾك أن
طؼقد التربطات قائؿة طؾك أساس الؿقاساة بقـ أفراد إمة ،الخادمة لؿعـك
إخقة :ففل مصؾحة حاجقة وتحسقـقة جؾقؾة ،وأثر خؾؼ إسالمل جؿقؾ :فبفا
حصؾت مساطػة الؿعقزيـ ،وإغـاء الؿؼرتيـ ،وإقامة الجؿ مـ مصالح
الؿسؾؿقـ"(.)2
إن العؿؾ الخقري يسفؿ بؼدر وافر يف تحؼقؼ مؼصد "السؾؿ إهؾل"
والؿحافظة طؾقف مـ خالل الؿسارطة إلك إزالة كؼاط التقتر مـ الؿجتؿع ،والدفع
اإليجابل لسؾقك إفراد كحق التعاون طؾك الخقر (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ) [الؿائدة ،]2 :وإدخال السرور إلك كػقس تتشقف إلقف
( )1طبد الفادي الخؿؾقشل ،السؾؿ يف الؼرآن والسـة ،ص .101
( )2ابـ طاشقر ،مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،ص .204
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َّاس َأ ْك َػ ُع ُف ْؿ لِؾـ ِ
« َخ ْق ُر الـ ِ
َّاس»« ،ات َِّؼ الـ ََّار َو َل ْق بِ ِش ِّؼ ت َْؿ َر ٍة» .وٓ شؽ أن السؾؿ إهؾل

مطؾقب بشؽؾ أكرب يف أوقات إزمات :فقؽقن العؿؾ الخقري أفضؾ مسعػ بؿا

يؼدمف مـ مساطدات وإسعافات تؼل الؿجتؿع مصارع السقء (.)1
 .2التطامً:
ٓ يتحؼؼ الؿجتؿع اإلكساين إٓ بتبادل الؿـافع ،والتعاون طؾك تحؼقؼ
الؿصالح ،وتؾؽ صبقعة الحقاة التل د ّطؿفا اإلسالم بؿا يشد أزرها ويؼقيفا ،فربط
تقحد القجفة وتجؿع الجفقد لتحؼقؼ الخقر
بقـ الـاس برباط العؼقدة التل ّ
والرحؿة.
ولؼد جاءت إخقة اإلسالمقة معربة أصدق تعبقر طـ التضامـ يف الحؼقق
الرتاحؿ والتعاصػ والتعاون،
والقاجبات آجتؿاطقة بؿا يبعث يف الـػقس معاينَ
ُ
وتبا ُدل الشعقر واإلحساس :مؿا ُيح ِّؼؼ لؾؿجتؿع تؿاسؽف واكسجامف .قال اهلل
تعالك( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) [الحجرات:
 ،]10وقال أي ًضا( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [آل طؿران.]103 :
إن إخقة التل غرسفا اإلسالم يف كػقس الؿممـقـ تؼتضل بقـفؿ ،والذي
ٍ
يعـل إيؿان إفراد بؿسمولقة بعضفؿ طـ بعض ،وإيؿاهنؿ بلن َّ
واحد مـفؿ
كؾ

ٌ
أحسـ ،كان إحساكف لـػسف
حامؾ ل َتبِعات أخقف ،ومحؿقل بتَبعاتف طؾك أخقف ،فنذا ما َ

وٕخقف ،وإذا ما أساء ،كاكت إساءتف طؾك كػسف وطؾك أخقف :وهذا يف الحؼقؼة أول

طـاصر الحقاة الط ِّقبة لؾؿجتؿع(.)2
( )1إبراهقؿ البققمل غاكؿ" ،مػفقم العؿؾ الخقري ومؼاصده" ،ص.264
( )2محؿقد شؾتقت ،التضامـ آجتؿاطل يف كظر اإلسالم( :تصػح.)2018 – 06 -16 :
=
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اخلري٘الخقري يف تثبقتف وتـؿقتف داخؾ
ثبنؼًم العؿؾ
وطؾقف فالتضامـ مؼصد جؾقؾ يسفؿ

الؿجتؿع ،وكؾؿا اتسع كطاق العؿؾ الخقري وتـقطت وسائؾف :تحؼؼ الؿزيد مـ
التضامـ والتآزر وازدادت ققة الؿسؾؿقـ ،وحصؾقا مـ مصالح الدكقا وأخرة ،ما
ٓ يعؾؿ مداه إٓ الؿقلك .
وهؽذا كخؾص إلك أن البعد الؿؼاصدي لؾعؿؾ الخقري يعطقف َك َػ ًسا تربق ًّيا
مثؿرا ،يدفعـا إلك أن كحسـ
وجداك ًقا مره ًػا ،ويؿـحف طؿ ًؼا اجتؿاط ًّقا تـؿق ًّيا
ً
تقصقػف وتقضقػف لتحؼقؼ أكرب قدر مؿؽـ مـ التؿاسؽ آجتؿاطل.

وجف البعد الؿؼاصدي إكظار إلك "مػفقم يتجاوز آستعؿال الػؼفل
لؼد ّ
الؼاصر طؾك ضبط أشؽال التعبد بحدود إثر الدكققي الذي تربأ بف ذمة الؿؽؾػ،
وتـتفل آثاره بػـاء الدكقا ،إلك معـك تربقي تعبدي ٓ تـؼطع فقائده ،وٓ تـؼضل
طجائبف ،وٓ يػـك ططاؤه ،وٓ تشبع الـػس مـ مدده ،معـك يفتدي بالؼصد
إخروي يف الدٓلة طؾك العؿران بؿعـاه التعبدي الجامع بقـ طؿارة الدكقا كػ ًعا
وأجرا"(.)1
وصالحا ،وبقـ طؿارة أخرة ثقا ًبا
ً
ً



=

رابط الؿقضقع:
http://www.alukah.net/culture/0/49231/#ixzz5IdB0hvEW
( )1د .هشام ولشؽر ،ف ؼف فروض الؽػايات وأثره يف بـاء العؿران البشري "دراسة أصقلقة
مؼاصدية معاصرة" ،ص .16
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املطلب الرابع
يمرتصبد يف تفؼٛم يمبطذ انشرٚؼخ اخلبطخ

ثبنؼًم اخلري٘ يف ضٕء تمرٚر انٕظٛفخ االرتًبػٛخ نأليٕال
ّ
إن تطقر الحقاة آجتؿاطقة يػرض ضرورة مراجعة مجآت إطؿال
كبقرا يف تغقرها وفؼا لؾظروف آقتصادية
الخقريةٕ :ن آحتقاجات تشفد تسار ًطا ً
وآجتؿاطقة التل هل بدورها يف تغقر مستؿر.

كؿا يحتاج العؿؾ الخقري إلك تـقيع مجآتف بحسب تـقع تؾؽ الحاجات،
ومحاولة التقجقف يف الؿقروث آجتؿاطل مـ طادات وتؼالقد تجاوزها الزمـ بؾ
أصبحت طائ ًؼا يف صريؼ التـؿقة الشامؾة بؿا تػرضف مـ قققد وأطباء مادية ومعـقية
ما أكزل اهلل هبا مـ سؾطان :وطؾقف فالقاجب مراجعة ذلؽ الؿقروث كؾف وفؼ
الؿعطقات اإلحصائقة إقرب إلك الدقة ،والتػؽقر يف بدائؾ مـاسبة تحػظ لؼقؿ
الخقر والؿـػعة مؽاكتفا ،وتصػل الحقاة مـ كدر تؾؽ العقائؼ التل هل بؿثابة
إطشاب الضارة .بؾ كطؿح إلك امتالك ألقات والقسائؾ العصرية لصـاطة
أطراف اجتؿاطقة قائؿة طؾك التعاون طؾك الرب والتؼقى ،وتحؼقؼ مؼاصد العؿؾ
الخقري والتـافس فقف بؿا يعقد لؿجتؿعاتـا ُلحؿة إخقة فقفا ،ويحػظ أمـفا
وسالمفا ،ويؼقفا مصارع السقء.
ويظفر لل أن حسـ استغالل وسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل ،وكذا وسائؾ
اإلطالم وآتصال ،والؿـابر الديـقة والرتبقية واإلطالمقة ٕجؾ التذكقر واإللحاح
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ثبنؼًم
اخلري٘يف كػقس الؿخاصبقـ بؿا يحؿؾف
تلثقر طؿقؼ
بشؽؾ متقاصؾ ،وبلسالقب متـقطة لف

مـ شحـات إيؿاكقة مؼاصدية هادفة وأبعاد إكساكقة شػافة ،تغري بآكخراط
وآكسجام مع مشاريع العؿؾ الخقري.
إن الـصقص القاردة يف تؼرير مبدأ القضقػة آجتؿاطقة لألمقال ،تحتاج إلك
تػعقؾفا وتقضقح سبؾ استثؿارها يف مختؾػ مجآت العؿؾ الخقري ،ولعؾ
الؿشاريع الؿقداكقة طؾك مختؾػ الؿستقيات ،وبتؾؽ العـاويـ الؿؼاصدية :تؽقن
أكثر إغرا ًء بآكخراط فقفا ،بدل آكتػاء بالتقجقفات الؼقلقة.
كثقرا مـ التصرفات هل أبعد ما
إكـا كالحظ تحت مسؿك العؿؾ الخقري ً
تؽقن طـ العؿؾ الخقري ،وبالتالل كحـ يف حاجة دائؿة لؾؿراجعة الدققؼة وفؼ
معايقر الؿصؾحة الشرطقة الؿعتربة ،واإلمؽاكات الؿتاحة ،ومراطاة أحؽام الؿقازكة
بقـ الؿصالح الؿتعارضة ،أو الؿػاسد الؿتعارضة ،أو تعارض الؿصالح مع
الؿػاسد ،حتك كصؾ إلك ترجقح أكثر ضب ًطا لؿخرجات العؿؾ الخقري.
ومـ إمثؾة الؼريبة :ما كالحظ يف مقسؿ الحج مـ كثرة الؼائؿقـ طؾك أطؿال
خقرية يف شؽؾ تؼديؿ خدمات لؾحجقج ،ومـ الحجقج مـ لقس يف حاجة إلك
تؾؽ الخدمات :خاصة ما تعؾؼ باإلصعام :حقث وصؾ إمر يف صعقد طرفات إلك
أن أصبحت إصعؿة الؿختؾػة يف مقاصئ إرجؾ ،وشؽؾت أكقا ًما ٓ يستػقد مـفا

أحد ،بؾ تدخؾ يف الؿـفل طـف مـ اإلسراف وتضققع الؿال ،بؾ وامتفان كعؿة اهلل

تعالك.
إن طالؿ الققم يشفد تحديات كبقرة تقاجف الؿسؾؿ الؿعاصر ،والؿجتؿع كؽؾ،
ولعؾ أكرب مشاكؾف مرتبطة بالتخؾػ العؾؿل والتؽـقلقجل الذي صال أمده بقــا،
وكذا ضعػ مردود التعؾقؿ والخدمات ،كؾ هذا وغقره يستدطل ممازرة الؿشاريع
اإلكؿائقة الؿسطرة مـ قبؾ الفقئات الحؽقمقة وتقفقر والتعزيز الؿالئؿ يف الؿقاضع
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التل تحتاج إلك ممازرة خاصة يف الؿـاصؼ الـائقة والؿعزولة.
ومـ الؿؼترحات التل يظفر لل أكفا مػقدة جدا يف تػعقؾ القضقػة آجتؿاطقة
لألمقال يف ضقء مؼاصد العؿؾ الخقري ما يلتل:
 .1إكشاء ققاطد بقاكات خاصة بالعؿؾ الخقري مـ خالل ما تقفره التؼـقات
الحديثة :حقث تػقد تؾؽ البقاكات يف ضبط آحتقاجات وترتقبفا ،كؿا تقفر
البقاكات دلقال لؿـ يرغب يف استـساخ تؾؽ الســ الحؿقدة والـسج طؾك مـقالفا
بؿشاريع مؿاثؾة يف أماكـ أخرى .وإن دوام التقاصؾ بقـ الؿشتغؾقـ بالعؿؾ
الخقري بػتح آفاقا واسعة لتطقيره وتقسقع كطاقف لتعؿقؿ الـػع بف.
 .2تشجقع إقامة صـدوق العؿؾ الخقري إسري شعاره ( :ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) [الـقر ،]23 :يسفؿ فقف جؿقع إفراد بؿا َّ
ويقجف يف
قؾ أو كثر،
ّ
جقارا ،فقـشل الصغار طؾك هذا
كؾ فصؾ إلك مساطدة أولل الؼربك كس ًبا أو
ً
الؿسؾؽ ،ويف ضرف طشرة أطقام تؼري ًبا يصبح مجؿقطة صـاديؼ لعائالت كقوية
مـبثؼة طـ صـدوق العائؾة الؿؿتدة.
 .3الرتكقز طؾك اإلطالم والتقجقف لالكخراط يف العؿؾ الخقري وفؼ أصقلف
طؾك ضقء الؽتاب والسـة (مطقيات – كتقبات -محاضرات – برامج إذاطقة –
صػحات إلؽرتوكقة – لقحات إطالكقة :)...فػل زحؿة مشاغؾ الحقاة ومتطؾباهتا
فعال ،حقث يؽثر
يجد كثقر مـ الـاس صعقبة يف العثقر طؾك مـ يستحؼ الؿساطدة ً
الذيـ يحرتفقن التسقل وادطاء الحاجة إلك الؿساطدة ،بؾ يقجد مـظؿات غقر
رسؿقة تشتغؾ يف هذا الؿضؿار :فقتحرج الـاس لشلهنا ،وقد يصؾ هبؿ الحرج إلك
مـع بذل الؿعروف بشؽؾ مستؿر ،وإذا ألػقا هذا الؿسؾؽ واستحسـقا إمساك
القد :يصعب إطادة إدماجفؿ يف أي طؿؾ خقري :حتك إكـل وجدت أحدهؿ لؿا
ُصؾب مـف الؿساطدة يف بـاء سقر الؿؼربة امتـع وقال ٓ" :أحسب أن الؿقتك
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اخلري٘التؾؽم والؿشاكسة بسبب التعقد
ثبنؼًم بالتالل
يفربقن إن بؼقت الؿؼربة بال سقر"! ويؽثر
وتعظقؿا،
شؽرا
طؾك طدم بذل الؿعروف واإلحساس بالقاجب كحق اهلل سبحاكف
ً
ً

ثؿ كحق طباد اهلل رحؿة وتضامـًا.

 .4تسجقؾ مشاريع الؿمسسة قصقرة إجؾ ،مفؿا كان كقع هذه الؿمسسة
ومفؿا قؾ الؿردود ،ففذا الـشاط وإن كان متقاض ًعا يستفدف ضعػاء الدخؾ يف
أثرا إيجاب ًّقا طؿق ًؼا بقـ أطضاء تؾؽ
الؿمسسة خالل الؿـاسبات :إٓ أكف يرتك ً

الؿمسسة قد يساطد طؾك تطقير الؿمسسة وتعزيز تؾؽ الؿشاريع الخقرية بشؽؾ

أطؿؼ وأفضؾ.
 .5ويؿؽـ الـسج طؾك مـقال الؿمسسة بجعؾ مشاريع خقرية طؾك مستقى
إحقاء السؽـقة ،وبؿساطدة مسمولل تؾؽ إحقاء وأطقاهنا :فتزداد ُلحؿة
الؿجتؿع ققة ومتاكة :تحؼؼ الؼدر الؿالئؿ مـ مؼاصد العؿؾ الخقري بالـسبة
لؾؿجتؿع ،ولؾؿتربع ،ولؾؿستػقد.
 .6وهؽذا يؿؽـ التػؽقر الجدي العؿؾل يف مشاريع طؾك مستقى الجامع،
إلك كصؾ إلك الؿستقى القصـل والدولل مـ خالل تبادل الخربات ،واستشعار
مقاصـ الحاجة يف مجتؿعاتـا ،وتحديدها بدقةٕ :جؾ تقفقر ما يؿؽـ مـ أطؿال
وشؽرا لقاسع فضؾف وكرمف ،ورحؿة وممازرة لؿبدأ إخقة
الخقر صاطة هلل تعالك
ً

اإليؿاكقة التل قررها الؿقلك سبحاكف يف كتابف ،وحث طؾقفا رسقلف  يف صحقح

سـتف ،وجؿقؾ سقرتف.
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اخلبمتخ
بعد هذا العرض الؿقجز حقل القضقػة آجتؿاطقة لألمقال ،وأثرها يف تػعقؾ
مؼاصد الشريعة الخاصة بالعؿؾ الخقري كصؾ إلك جؿؾة مـ الـتائج والتقصقات
كسجؾ أهؿفا يف يلتل:

 أّال :أٍه اليتاٜر:
 .1أمر اهلل تعالك بتحصقؾ إمقال مـ الطرق التل تحؼؼ الخقر لؾـاس.
 .2مؾؽقة الـاس لألشقاء لقست حؼقؼقة :فالؿؾؽ هلل وحده ،ولؽـ مؾؽقتفؿ
ً
ً
واكتؼآ.
واستعؿآ
جاءت بالؿعـك الذي بقـتف أحؽام الشريعة لؿؾؽقة البشر أسبا ًبا
تـظقؿا لحقاة الـاس ،وتحؼق ًؼا
وهل مؾؽقة ممقتة ومؼقدة ،شرطفا اهلل 
ً
ٓكتػاطفؿ الؽامؾ بؿا خؾؼف لفؿ.

 .3أكد الؼرآن الؽريؿ الـفل والتحذير مـ طزل إمقال طـ وضائػفا
آجتؿاطقة.
 .4تتدخؾ الدولة الؿسؾؿة يف تقجقف حركة إمقال لحؿاية حؼ الؿجتؿع.
 .5تتقجف الؿؼاصد الخاصة لخدمة مصالح شرطقة تتعؾؼ تارة بؿصؾحة باذل
الخقر والؿعروف ،وأخرى بالؿستػقد الؿباشر مـ العؿؾ الخقري ،وتتقجف ثالث ًة
إلك الؿجتؿع كؽؾ.
 .6مـ الؿؼاصد الخاصة بالعؿؾ الخقري :حؼ آكتػاع ،شؽر الـعؿة،
الؽػاية ،الؽرامة "رفع الحرج آجتؿاطل" ،السؾؿ إهؾل ،والتضامـ.
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اخلري٘
ثبنؼًم
يدفع إلك تجديد الثؼة بقـ أفراد
الخقري
 .7إن آهتؿام بؿؼاصد العؿؾ

الؿجتؿع ،ويدطؿ استشعار الؿسمولقة الؿشرتكة يف إصار مـ التؽامؾ والتعاون
وتـؿقة أخالق الشعقر بالقاجب.
 .8البعد الؿؼاصدي لؾعؿؾ الخقري يعطقف َك َػ ًسا تربق ًّيا وجداك ًّقا مره ًػا،
مثؿرا ،يدفعـا إلك أن كحسـ تقصقػف وتقضقػف
ويؿـحف طؿ ًؼا اجتؿاط ًّقا تـؿق ًّيا
ً

لتحؼقؼ أكرب قدر مؿؽـ مـ التؿاسؽ آجتؿاطل.

 ثاىٔا :أٍه التْصٔات:
 .1إقامة قاطدة بقاكات لؾعؿؾ الخقري يف كؾ دولة ،ثؿ يف العالؿ اإلسالمل،
ثؿ طؾك الؿستقى الدولل.
 .2التقجقف إلك البعد الرتبقي الؿؼاصدي يف العؿؾ الخقري اكطال ًقا مـ
إسرة والؿدرسة.
 .3آهتؿام بالجاكب اإلطالمل الؼقي لؾتبشقر بالعؿؾ الخقري ومؼاصده
السامقة ،وآلتزام بالشػافقة الؿطؾقبة يف إخذ واإلططاء.
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لبئًخ ادلظبدر ٔادلرارغ
 .1ابـ رجب الحـبؾل :طبد الرحؿـ بـ شفاب الديـ بـ أحؿد (ت 795
هـ) ،جامع العؾقم والحؽؿ يف شرح خؿسقـ حدي ًثا مـ جقامع الؽؾؿ.ٓ .ط:
الؼاهرة :دار أم البـقـ ،د.ت.
 .2ابـ العربل :أبق بؽر محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد الؿعافري اإلشبقؾل
الؿالؽل (ت  543هـ) ،أحؽام الؼرآن ،تحؼقؼ :طؾل محؿد البجاوي.ٓ .ط:
بقروت :دار الؿعرفة ،د.ت.
 .3ابـ تقؿقة :أحؿد بـ طبد الحؾقؿ ت 728هــ ،مجؿقع الػتاوى.ٓ .ط:
الرياض :دار طالؿ الؽتب 1412 ،هـ1991 -م.
 .4ابـ حبان :محؿد البستل (ت  354هـ) ،صحقح ابـ حبان ،تحؼقؼ:
شعقب إركموط ،ط :2 :بقروت :ممسسة الرسالة1414 ،هــ 1993 -م.
 .5ابـ خزيؿة :محؿد بـ إسحاق السؾؿل (ت  311هـ) ،صحقح ابـ خزيؿة،
تحؼقؼ :محؿد مصطػك إطظؿل.ٓ ،ط ،بقروت :الؿؽتب اإلسالمل1390 ،هــ
 1970م. .6ابـ دققؼ العقد :محؿد بـ طؾل بـ وهب الؼشقري ت  702هـ ،إحؽام
إحؽام شرح طؿدة إحؽام ،تحؼقؼ :أحؿد محؿد شاكر .ط :2 :بقروت :دار
الجقؾ1416 ،هــ1995-م.
 .7ابـ طابديـ :محؿد أمقـ ت1252هــ ،حاشقة رد الؿحتار طؾك الدر
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الؿختار .ٓ ،ط :بقروت :دار الػؽر،ثبنؼًم
اخلري٘1995م.
1415هــ /

 .8ابـ طاشقر :محؿد الطاهر ،مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.ٓ .ط :تقكس:
مصـع الؽتاب1985 ،م.
 .9ابـ قدامة :طبد اهلل بـ أحؿد الؿؼدسل (ت  620هـ) ،الؿغـل ،تحؼقؼ :د.
طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل ،ود .طبد الػتاح محؿد الحؾق .ط ،5 :الرياض:
دار طالؿ الؽتب1426 ،هــ 2005 -م.
 .11ابـ ققؿ الجقزية :محؿد بـ أبل بؽر الزرطل (ت  751هـ) ،الطرق
الحؽؿقة يف السقاسة الشرطقة ،تؼديؿ :محؿد محل الديـ طبد الحؿقد ،وتصحقح:
أحؿد طبد الحؾقؿ العسؽري.ٓ .ط ،الؼاهرة :الؿمسسة العربقة لؾطباطة والـشر،
1380هــ1961-م.
 .11ابـ كثقر :إسؿاطقؾ بـ طؿر الدمشؼل (ت  774هـ) ،تػسقر الؼرآن
العظقؿ .ط ،8 :بقروت :دار إكدلس1406 ،هــ1986-م.
 .12ابـ ماجف :محؿد بـ يزيد الؼزويـل (ت275هــ) ،ســ ابـ ماجف،
تحؼقؼ :محؿد فماد طبد الباقل.ٓ .ط :بقروت :دار الػؽر ،د.ت.
 .13أبق داود :سؾقؿان بـ إشعث ت  275هـ ،ســ أبل داود ،تحؼقؼ:
محؿد محل الديـ طبد الحؿقد.ٓ .،ط :بقروت :دار الػؽر ،د.ت
 .14إلباين :محؿد كاصر الديـ (ت1420هــ) ،إرواء الغؾقؾ يف تخريج
أحاديث مـار السبقؾ .ط :1 :بقروت :الؿؽتب اإلسالمل1979 ،م.
 .15إلقسل :محؿقد بـ طبد اهلل (ت 1270هــ) ،روح الؿعاين يف تػسقر
الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثاين.ٓ .ط :بقروت :دار الػؽر1403 ،هــ1983-م.
 .16أكقس :د .إبراهقؿ ،وآخرون ،الؿعجؿ القسقط ،ط :2 :الؼاهرة :مجؿع
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الؾغة العربقة1392 ،هــ1972-م.
 .17الباجل :سؾقؿان بـ خؾػ ت  474هـ ،الؿـتؼك شرح الؿقصل.ٓ .ط:
بقروت :دار الؽتاب العربل ،د.ت.
 .18البخاري :محؿد بـ إسؿاطقؾ الجعػل ت  256هـ ،الجامع الصحقح
(صحقح البخاري ) ،ضبط وترققؿ وففرسة :د .مصطػك ديب البغا.ٓ .ط:
الجزائر :الؿمسسة القصـقة لؾػـقن الؿطبعقة بالرغاية1992 ،م.
 .19بـ زغقبة :د .طز الديـ" ،مؼاصد الشريعة الخاصة بالتربطات والعؿؾ
الخقري ومؼاصده" ،بحقث ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث ،دائرة
الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل يف الػرتة مـ  22 -20يـاير 2008م .ج:
 ،3ط1429 ،01 :هــ 2008م ،دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل،
اإلمارات العربقة الؿتحدة ،ص.221 -201
 .21البقفؼل :أحؿد بـ الحسقـ ت 458هـ ،الســ الؽربى ،تحؼقؼ :محؿد
طبد الؼادر ططا.ٓ ،ط :مؽة الؿؽرمة :مؽتبة دار الباز1414 ،هــ1994-م.
 .21الترمذي :محؿد بـ طقسك (ت  279هـ) ،الجامع الصحقح ( ســ
الرتمذي ) ،تحؼقؼ :أحؿد محؿد شاكر وآخرون.ٓ ،ط :بقروت :دار إحقاء الرتاث
العربل ،د.ت.
 .22جبر :د .سعدي حسقـ طؾل ،الخالفات الؿالقة وصرق حؾفا يف الػؼف
اإلسالمل .ط :1 :إردن :دار الـػائس لؾـشر والتقزيع ـ طؿان1423 ،هــ -
 2003م.
 .23الجصاص :أبق بؽر أحؿد بـ طؾل الرازي ت  370هـ ،أحؽام الؼرآن.
بقروت :دار الؽتاب العربل :صبعة مصقرة طـ الطبعة إولك :تركقا :مطبعة
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إوقاف اإلسالمقة1335 ،هــ.

ثبنؼًم اخلري٘

 .24الجؿال :د .محؿد طبد الؿـعؿ ،مقسقطة آقتصاد اإلسالمل .ط:2 :
بقروت :دار الؽتب اإلسالمقة1406 ،هــ1986-م.
 .25الحاكؿ :محؿد بـ طبد اهلل الـقسابقري ت  405هـ ،الؿستدرك طؾك
الصحقحقـ ،تحؼقؼ :مصطػك طبد الؼادر ططا .ط :1 :بقروت :دار الؽتب
العؾؿقة1411 ،هــ1990-م.
 .26الحطاب :محؿد بـ طبد الرحؿـ (ت954هــ) ،مقاهب الجؾقؾ ،ط:2 :
بقروت :دار الػؽر1398 ،هــ.
 .27الخػقػ :طؾل ،الؿؾؽقة يف الشريعة اإلسالمقة.ٓ .ط :بقروت :دار
الـفضة العربقة 1990 ،م.
 .28الخؿؾقشل :طبد الفادي ،السؾؿ يف الؼرآن والسـة ،ط :1 :بقروت :دار
ابـ حزم1429 ،هــ 2008-م.
 .29الدارقطـل :طؾل بـ طؿر (ت 385هــ) ،ســ الدارقطـل ،تحؼقؼ :السقد
طبد اهلل هاشؿ يؿاين الؿدين.ٓ .ط :بقروت :دار الؿعرفة1386 ،هــ1966-م.
 .31الدارمل :طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ ت 255هـ ،ســ الدارمل ،تحؼقؼ:
فقاز أحؿد زمرلل وخالد السبع العؾؿل ،ط :1 :بقروت :دار الؽتاب العربل،
1407هــ.
 .31الدريـل :د .محؿد فتحل ،بحقث مؼاركة يف الػؼف اإلسالمل وأصقلف.
ط :1 :بقروت :ممسسة الرسالة1414 ،هــ1994-م.
 .32الريسقين :د .أحؿد ،كظرية الؿؼاصد طـد اإلمام الشاصبل .ط :1 :مصر:
دار الؽؾؿة ـ الؿـصقرة1418 ،هــ1997-م.
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 .33الزمخشري :محؿقد بـ طؿر (ت538هــ) ،الؽشاف طـ حؼائؼ التـزيؾ
وطققن إقاويؾ يف وجقه التلويؾ.ٓ .ط :بقروت :دار الؿعرفة ،د.ت.
 .34زيدان :د .طبد الؽريؿ ،الؼققد القاردة طؾك الؿؾؽقة الػردية لؾؿصؾحة
العامة يف الشريعة اإلسالمقة .ط :1 :إردن :جؿعقة طؿال الؿطابع التعاوكقة
بعؿان1402 ،هــ 1982-م.
 .35الزيؾعل :طبد اهلل بـ يقسػ ت  762هـ ،كصب الراية يف تخريج أحاديث
الفداية ،تحؼقؼ :محؿد يقسػ البـقري.ٓ ،ط :الؼاهرة :دار الحديث 1357 ،هـ.
 .36الشايجل :د .طبد الرزاق خؾقػة ،والؽؿالل :د .طبد الرؤوف محؿد،
أحاديث آحتؽار حجقتفا وأثرها يف الػؼف اإلسالمل .ط :1 :بقروت :دار ابـ
حزم1421 ،هــ 2000 -م..
 .37شبقر :د .محؿد طثؿان ،الؿدخؾ إلك فؼف الؿعامالت الؿالقة .ط:1 :
طؿان1423 ،هــ2004-م.
إردن :دار الـػائس ـ َّ
 .38شؾتقت :طبد الؿؼصقد طبد الؼادر " ،كظرية التعسػ يف استعؿال الحؼ
"  ،أسبقع الػؼف اإلسالمل ومفرجان اإلمام ابـ تقؿقة الؿـعؼد يف دمشؼ مـ  16إلك
 21شقال 1380هــ الؿقافؼ لـ :مـ  1إلك  6أبريؾ 1961م .الجؿفقرية العربقة
الؿتحدة :مطبقطات الؿجؾس إطؾك لرطاية الػـقن وأداب والعؾقم آجتؿاطقة
ـ الؼاهرة1382 ،هــ1963-م.
 .39شؾتقت :محؿقد ،اإلسالم طؼقدة وشريعة .ط :13 :الؼاهرة :دار
الشروق1404 ،هــ1985-م.
 .41الشقكاين :محؿد بـ طؾل (ت 1255هــ) ،كقؾ إوصار مـ أحاديث
سقد إخقار شرح مـتؼك إخبار.ٓ .ط :بقروت :دار الؼؾؿ ،د.ت.
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ثبنؼًم
اخلري٘ الؿسـد.ٓ .ط :مصر :ممسسة
241هــ)،
 .41الشقباين :أحؿد بـ حـبؾ (ت

قرصبة ،د.ت.
 .42الشقرازي :إبراهقؿ بـ طؾل ت  476هـ ،الؿفذب.ٓ ،ط :بقروت :دار
الػؽر ،د.ت.
 .43الطبري :محؿد بـ جرير (ت310هــ) ،جامع البقان يف تػسقر الؼرآن.
ط ،1 :مصر :الؿطبعة الؽربى إمقرية ببقٓق1323 ،هــ ـ تصقير :دار الؿعرفة
ببقروت1406 ،هــ1986-م.
 .44الطحاوي :أحؿد بـ محؿد (ت  321هـ) ،مختصر الطحاوي ،تحؼقؼ:
أبق القفا إفغاين .ط :1 :بقروت :دار إحقاء العؾقم1406 ،هــ 1986/م.
 .45العالؿ :د .يقسػ حامد ،الؿؼاصد العامة لؾشريعة اإلسالمقة .ط:2 :
القٓيات الؿتحدة إمريؽقة :الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل بـ :هقركدن،
فرجقـقا1415 ،هــ1994-م.
 .46العبادي :د .طبد السالم ،الؿؾؽقة يف الشريعة اإلسالمقة .ط ،1 :بقروت:
ممسسة الرسالة1421 ،هــ2000-م.
 .47العساف :د .تؿام طقدة ،وأبق يحقك :أ.د .محؿد حسـ" ،العؿؾ الخقري
يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية" ،الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة ،جامعة آل
البقت – الؿػرق ،إردن ،الؿجؾد ،08 :العدد1434 ،03 :هــ .2012
 .48غاكؿ :إبراهقؿ البققمل" ،مػفقم العؿؾ الخقري ومؼاصده" ،مجؾة:
التػاهؿ ،وزارة إوقاف والشمون الديـقة ،سؾطـة طؿان  -مسؼط ،العدد،42 :
خريػ 1434هــ2013 -م.
 .49الػققمل :أحؿد بـ محؿد ت  770هـ ،الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح
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الؽبقر لؾرافعل ،ط :1 :بقروت :دار الؽتب العؾؿقة1414 ،هــ1994-م.
 .51الؼاضل البغدادي :طبد القهاب بـ طؾل (ت  422هـ) ،اإلشراف طؾك
كؽت مسائؾ الخالف ،تحؼقؼ :الحبقب بـ صاهر ،ط :1 :بقروت :دار ابـ حزم،
1420هــ 1999 /م.
 .51الؼاضل البغدادي :طبد القهاب بـ طؾل ت 422هـ ،الؿعقكة طؾك
مذهب طالؿ الؿديـة ،تحؼقؼ :حؿقش طبد الحؼ.ٓ ،ط :بقروت :دار الػؽر،
1419هــ1999-م.
 .52الؼرضاوي :د .يقسػ ،دور الؼقؿ وإخالق يف آقتصاد اإلسالمل .ط:
 :1بقروت :ممسسة الرسالة1422 ،هــ 2002-م.
 .53الؼرضاوي :د .يقسػ ،فؼف الزكاة .ط :20 :الجزائر :مؽتبة رحاب،
1408هــ1988-م.
 .54الؼرصبل :محؿد بـ أحؿد إكصاري (ت671هــ) ،الجامع ٕحؽام
الؼرآن .ط :2 :بقروت :دار إحقاء الرتاث العربل 1965 ،م.
 .55الؼشقري :مسؾؿ بـ الحجاج ت  261هـ ،صحقح مسؾؿ (الجامع
الصحقح) .تحؼقؼ وتصحقح وترققؿ :محؿد فماد طبد الباقل .ط :1 :بقروت :دار
إحقاء الرتاث العربل1375 ،هــ1956-م.
 .56الؼضاطل :محؿد بـ سالمة (ت  454هـ) ،مسـد الشفاب ،تحؼقؼ:
حؿدي طبد الؿجقد السؾػل .ط :2 :بقروت :ممسسة الرسالة1407 ،هــ-
1986م.
 .57الؽاساين :طالء الديـ (ت  587هـ) ،بدائع الصـائع ،ط :1 :بقروت :دار
الػؽر 1417 ،هـ 1996 /م.
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اخلري٘ الؿعروف ت  504هـ ،أحؽام
ثبنؼًم الطربي
 .58الؽقا الفراسل :طؾل بـ محؿد

الؼرآن ،ط :2 :بقروت :دار الؽتب العؾؿقة1405 ،هــ1985-م.
 .59مجؿقطة مـ العؾؿاء ،الؿقسقطة الػؼفقة ،ط :1 :الؽقيت :وزارة
إوقاف والشمون اإلسالمقة1433 ،هــ 2012م.
 .61مجؿقطة مـ الؿختصقـ ،كضرة الـعقؿ يف مؽارم أخالق الرسقل الؽريؿ
 ،ط :8 :السعقدية :دار القسقؾة لؾـشر والتقزيع1433 ،هــ 2012م.
 .61الؿجقؾدي :أحؿد ابـ سعقد ،كتاب التقسقر يف أحؽام التسعقر .تحؼقؼ:
مقسك لؼبال .ط :2 :الجزائر :الشركة القصـقة لؾـشر والتقزيع1981 ،م.
 .62الؿـاوي :محؿد طبد الرؤوف ،فقض الؼدير .ط :1 :مصر :الؿؽتبة
التجارية1356 ،هــ.
 .63الؿقاق :محؿد بـ يقسػ العبدري (ت  897هـ) ،التاج واإلكؾقؾ
لؿختصر خؾقؾ.،ط :2 :بقروت :دار الػؽر1398 ،هــ.
 .64مقسك :د .محؿد يقسػ ،إمقال وكظرية العؼد يف الػؼف اإلسالمل.ٓ .
ط :الؼاهرة :دار الػؽر العربل1417 ،هــ1996-م.
 .65الـسائل :أحؿد بـ شعقب (ت  303هـ) ،الؿجتبك مـ الســ ،تحؼقؼ:
طبد الػتاح أبق غدة ،ط :2 :حؾب :مؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة1406 ،هــ-
1986م.
 .66الـقوي :يحقك بـ شرف (ت  676هـ) ،روضة الطالبقـ .ط :2 :بقروت:
الؿؽتب اإلسالمل1405 ،هــ.
 .67الـقوي :يحقك بـ شرف (ت 676هـ) ،شرح صحقح مسؾؿ ،ط:2 :
بقروت :دار إحقاء الرتاث العربل1392 ،هــ.
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 .68الفقثؿل :طؾل بـ أبل بؽر ،مجؿع الزوائد.ٓ .،ط :بقروت :دار الؽتاب
العربل1407 ،هــ.
 .69ولشؽر :د .هشام ،فؼف فروض الؽػايات وأثره يف بـاء العؿران البشري
"دراسة أصقلقة مؼاصدية معاصرة" ،الرباط :مـشقرات دار إمان2017 ،م.



148


ػُبٚخ داٚبد اجلزائر ثبدلُشآد ادلبئٛخ ٔأٔلبفٓى ػهٗ طٛبَتٓب ٔتريًٓٛب...

ػُبٚخ داٚبد اجلزائر ثبدلُشآد ادلبئٛخ
ٔأٔلبفٓى ػهٗ طٛبَتٓب ٔتريًٓٛب
(انؼٔ ٌٕٛانضٕال ٙأمنٕررب)
عنوان البحث باللغة اإلجنليزية:

The care of the deys of Algiers for water
provision and their wakf procedures in favor of
the restoration of fountains and water channels

األستاذة الدكتـورة
لــطقػـــة بــقرابـة
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p



o

يهخض
الصالحة ّ
لؾشرب ،وبعد مـابع جؾبفا إلك مديـة الجزائر طؾك
ُتعدّ كدرة الؿقاه ّ
تطقر طؿراهنا
مر العصقر طؼبة صبقعقة طقيصة َّأرقت أهؾفا ،وكبحت جؿاح ُّ
ّ
الحضري بشؽؾ مطرد مـذ طصقر قديؿة مقغؾة يف الؼدم :حقث ض ّؾت طؾك هقئة
ّ
مستفؾ الؼرن
تجؿع سؽـل ساحؾل بسقط إلك غاية قدوم اإلخقة بربروس يف
مرة كعاصؿة لؾبالد مـذ ذلؽ الحقـ حتّك أن،
(09هــ 16 /م) ،واتخاذها ّ
ٕول ّ
الضػة الجـقبقة مـ البحر الؿتقسط،
تحقلت إلك حاضرة مزدهرة يف ّ
وسرطان ما ّ

والسػراء مـ مختؾػ البؾدان الغربقة ،وتؼطـفا
تل ّمفا إساصقؾ ،والؼـاصؾ،
ّ
جالقات مـ جـسقات مختؾػة بػضؾ جؾب الؿاء إلقفا مـ مـاصؼ بعقدة ،وما
أحدثف مـ كؼؾة كقطقة يف مختؾػ مـاحل الحقاة هبا ،فػل خضؿ هذا الـّسؼ العام
إغر بؿداخؾة حقل دور ح ّؽام الجزائر مـ
كروم مؼاسؿتؽؿ أشغال مؾتؼاكؿ
ّ

الخاصة يف إصار ما ُيعرف
الدّ ايات يف تقفقر هذه الؿا ّدة الحققية لؾؿديـة بلمقالفؿ
ّ

شرطا باسؿ "الققػ" ،أو "الحبس".

وكظرا إلك كثرة إكجازاهتؿ ،وتعدّ دها يف هذا الؿؼام كؿدّ الؼـاصر ،وحػر
ٍ
واحد
وشؼ التّرع ،وبـاء الخزاكات ،سـؼصر الحديث طـ طؿؾ خقري
الؼـقاتّ ،
الساحات ،وإحقاء،
مـفا أٓ وهق :استحداث العققن العا ّمة ومد السقاقل يف ّ
والسفر طؾك صقاكتفا وترمقؿفا باستؿرار لضؿان تزويد أهؾ الؿديـة ومرافؼفا
ّ

العا ّمة مـ هذه الؿا ّدة ،اطتؿادا طؾك فحص كتائج البحث إثري (الؽتابات
إثرية) ،واستؼراء وثائؼ الؿحؽؿة ّ
الشرطقة الؿحػقضة بالؿركز القصـل لألرشقػ
إلك جاكب دفاتر سجالت البايؾقؽ.
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The care of the deys of Algiers for water
provision and their wakf procedures in favor of the
restoration of fountains and water channels
Researcher Name: Latifa Bouraba
University of Algiers 2
The scarcity of drinking water and the sources
from which it could be extracted, can be regarded, as a
major obstacle during centuries past, one which
exhausted the population and on a higher level,
impeded the urban development of a whole city. One
can observe that the limited availability of water
maintained the city in a state of basic coastal
community until the Barberousse brothers came to
power at the begining of the 16th century (9th of the
Hijrah),and promoted the city to a rank which it has
retained to the present day. It soon became a
prosperous haven on the southern side of the
mediterranean sea, and was quickly reinforced by
fleets and visited by ambassadors and consuls from
around the world. Thanks to the new infrastructures
that allowed for the capture of drinking water in
remote areas, standards of living improved
dramatically and the city began welcoming new
inhabitants of different nationalities.
We hope to share the results of an archival data
investigation and reveal the way in which the Deys of
Algiers showed their commitment by ensuring clean
drinking water for the city’s inhabitants with their own
money.
Since their achievements are incalculable,
whether in terms of erecting aquaducts, tracing the
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canalisation network, digging canals, or building tanks,
we decided to focus on a particular type of social
commitment from the governors of Algiers, which is
commonly known as the “Houbous“ or the “Wakf“.
This concerns the introduction and development of
public fountains, the digging of canals in public places,
and their maintenance and restoration ensuring that not
only the city but its major establishments such as
hotels, public baths and other workshops, would never
lack of that vital element that is water.
The following research is based, as mentioned
previously, on archeological evidence, namely
Ottoman inscriptions, and archival data from the law
courts, kept today in the Center of National
archives(1), and finally on the Beylik’s registers (2).
Before examining the question of the water supply
infrastructure, a brief historical summary of the city
during the ottoman period, would be useful for a better
understanding of the context of those major reforms.
The city of Algiers is situated at 36° 47 north
longitude and 44° east latitude and there is consensus
on the origin of the name, which refers to the
islands surrounding the north-western side of the
Besides the Beylik’s and treasury records, contracts of the )1(
Charia courts are considered as a source for ottoman history
specialists. They are presented in small forms, in 150 boxes and
kept in the national meuseum of antiquities and islamic arts. For
further details,
 يف مجؾة.» « دكان الحرمقـ الشريػقـ يف مديـة الجزائر يف العفد العثؿاين:)حؿاش (خؾقػة
)88. ص،هـــ1431، العدد إول،الدارة
- For more details about water suply and sewerage service, )2(
check notebook n° 70, dated in 1668-1679/1079-1090 (Hijrah)
and notbook n° 385 dated in1118-1126 (Hijrah)
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gulf of Algiers, known today as
the Amirauté )( (إمقرالقة1).
We also know that, though the archival data
is scarce(2), Algiers was erected on the ancient
city of Ikosium ) (ايؽقزيقمand was deserted until the
fourteenth century/ tenth of the Hijrah. When
Belkin Ibn Ziri )(بؾؽقـ بـ زيري, came to power,
authorized by his father, Manad Ibn Ziri )(مـاد بـ زيري
(3), he undertook to bring the city back to life.
After that, the city was known as Beni
Mazghana or Mazghan,
)(بـل مزغـة, after a local berber tribe named
the Sanhadja «صـفاجة, who used to live in the
vicinity of the city. It was then that the city and its
port became one of the most important coastal
cities in the Maghreb(4).
During the last quarter of the twelfth century,

- Le Tourneau; «Aldjazair».In Encylopedie de l'Islam, t.II, )1(
J.Brill, Paris; 1977, p.533.
- Ibid,p.533.)2(
 صػحات يف تاريخ مديـة الجزائر مـ أقدم طصقرها إلك اكتفاء،) طبد الؼاد ر كقر الديـ3(
31  ص،1965 ، الجزائر، كؾقة أداب،العفد الرتكل
- Le Tourneau; «Aldjazair». Op, cit, p.533.)4(
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the Thaâliba،))(الثعالبة1( settled in the valley of the
Mitidja(2). About three centuries later, the city
requested help from the ottomans and since then
it enjoyed a long period of both political stability and
economical prosperity, which allowed it to become an
attractive ottoman base in the mediterranean sea.
The city gained in importance and became the
capital of the country. A centralized government
Beylik ) (البايؾؽwas established and took the name
of ”Regency of Algiers” or in Arabic Iyalat el
Djazair )3( )(إٌالت الجشائز.The Ottoman presence in
Algeria traversed four major phases or periods: the
Beylerbey period (1534-1587)) (هزحلت الباٌلزباٌاث, the
Pacha period (1587-1659))(مرحؾة الباشاوات, the Agha
period (1659-1671)) (هزحلت األغاواثand finally the Dey
period (1671-1830)) (هزحلت الداٌاثThe government was
The thaâliba descended from the Sanhadja tribe, and exactly )1(
from the Beni belkane Ibn Kert, who were related to the Beni
Ali Ben Bakr Ben Sghir. They setteled in the mitidja but they
originally came from the Titery mountains. For more details,
 تاريخ ابـ خؾدون الؿسؿك ديقان العرب والؿبتدأ والخرب يف،طبد الرحؿـ بـ خؾدون
، تحؼقؼ خؾقؾ شحاذة،5 ج،تاريخ العرب والرببر ومـ طاصرهؿ مـ ذوي الشلن إكرب
84. ص،2000 ، بقروت،دار الػؽر
Op, cit, p.533. Le Tourneau; «Aldjazair». )2(
is an arabic word commonly used at the time » اإليالةThe word )3(
to describe the different states under the ottoman power in
Algeria. Algiers is one of these states. For further details,
 مرجع.» «دكان الحرمقـ الشريػقـ يف مديـة الجزائر يف العفد العثؿاين:)حؿاش (خؾقػة
11. ص،سابؼ
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led by a supreme governor assisted by a court of
dignitaries(1).
The Dey period(2) counts amongst the most
important regarding the events that the city of Algiers
was facing and the emerging changes in the political,
economical and social fields(3).
The city was divided during the Ottoman period
in two sections:
-The upper section, called, the mountain, starts from
the first slopes to the fort of Casbah(4). It it known to
have plenty of houses, streets specifically dedicated to
local kinds of craft workshops, mosques and also
، الجزائر،1791 1766  داي الجزائر، محؿد طثؿان باشا:)(الؿدين أحؿد تقفقؼ- )1(
.23  ص،1986 ،ك.و.م
By the year 1695, the army took in charge the election of the )2(
Deys, they had the power to depose them. This state of fact
lasted til the end of the ottoman period in Algeria.However, the
Dey could’nt assume office until he received the autthorization
from the Sultan in Istanbul. By sendind the Koftan, The Seif and
a Furman to complete the election.The Dey’s number has
reached 30, further details,
11  وص11  ص، هزجع سابق،ٌىسف أهٍز
 أوقاف الداٌاث بودٌٌت الجشائز وفحىطها هي خالل سجالث الوحاكن، (ٌىسف أهٍز- )3(
هذكزة الواجسخٍز فً الخارٌخ،)م1138 -م1611 /ﻫـ1246 -ﻫـــ1811( ،الشزعٍت
2  ص،2811 -2882 ، كلٍت العلىم اإلًساًٍت واالجخواعٍت، قسن الخارٌخ،الحدٌث
- The inscription, found on the frontdoor of what is commonly )4(
called the «citadelle of Algiers»,states thet it has been erected by
Aruj Berberousse in 1516/932 of the Hijrah, but was finished by
in 1591/1000 of the Hijrah. For more )(خضر باشاKhodhr pacha
details, see, Gabriel colin; Corpus des inscriptions arabes et
turques de l'Algérie, Ernest Leroux, Paris, 1901,n° 15, p. 26.
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narrow streets because of the site topography(1).
The lower section of the city was the center of
administrative and buisness matters. It is the area in
which prestigious palaces and buildings were located,
such as Dar el Imara)(دار اإلهارة, which is situated at the
junction of two major streets: bab azzoun and bab el
oued. Next to it, we find Dar Essika ) (دار السكتfor
currency insurance and also beit el- mal «بٍج الوال
(2).That’s where most of the mosques of the city were
located, including the great mosque )( (الجاهع األعظن3),
the mosque called Essayida )( (جاهع السٍدة4) and the one
Raymond;«Le centre d'Alger en 1830». In Revue de - André)1(
l'occident et de la Méditerranée, n° 31,1981, p.73
is one of the most important institutions )(بقت الؿال- Beit el- mal )2(
in the country. The manager of Beit el Mal is chosen by «Beit el
Maldji». Among his tasks and according to what is reported in
the archive: resolving inheritance matters, handle the sales of the
«beit el mal»properties such as gardens,houses and lands,
( and two assistants)(قاضلwhether in or outside the city. A judge
take in charge the procedures inherent to these )مقثؼان
tasks.Further details,
- مؼاربة اجتؿاطقة1830-1700  الحرف والحرفققن بؿديـة الجزائر:طائشة غطاس
79 . ص، الرويبة- الؿمسسة القصـقة لالتصال الـشر واإلشفار،اقتصادية
The mosque called»the big mosque» was built by Yousef Ibn )3(
Tachfine Almourabiti back in 590/1096.For more details, (R)
Dokali; Les mosquées de la période Turque à Alger, SNED,
ALGER, 1974, p.15.
- The mosque «Essayida» counts amongst the most important in )4(
Algeria during the ottoman period.Situated in front of «Dar el
Imara», it received a large number of the dignitaries and
governors of Algiers, and according to the document dated back
in 972 H, the mosque was put under what we call the Wakf 36
years earlier.This shows that the mosque had already been built
=
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commonly called, «The great mosque». The area
gained in importance thanks to the proximity of the
port(1).
The city of Algiers counts five city gates:
-The first is situated in the center of the lower corner
of the city and goes by the name of Bab Azzoun (باب
)عشوى
-The second is in the northern corner and is called Bab
el oued() باب الىادafter the river in its suburbs.
-The third gate is Bab Edzira ) (باب الجشٌزةand is
situated on the right side of the port of Algiers if you
happen to come from the coast. It is known since the
French colonial period as Bab el Bahriya )(باب البحزٌت
where the headquarters of the Imara are located or bab
França )(باب فزًسا
-The fourth is Bab el Bhar)(باب البحز, in the port of
Algiers.
-The fifth is Bab eljdid،) (باب الجدٌدsituated between
Bab Azzoun and what is known as the «Citadelle» or
the fort of the Casbah. It was the last gate to be erected
which explains its name: Bab Eljdid (the new
Portal(2).
=

in 1536.The mosque was under the administarion of a «Wakil».
Further details,
 «جامع السقدة يف مديـة الجزائر العثؿاكقة:لطقػة بقرابة
 العدد، يف مجؾة جامعة إمقر طبد الؼادر لؾعؾقم اإلسالمقة.»)( دراسة تاريخقة وأثرية
500  ص،2016  سبتؿرب،38
.p. 15 -(R) Dokali Op, Cit,)1(
(Dr) Bonnafont; Douze ans en Algérie 1830-1842, Librairie de )2(
la société des gens de lettres, Paris Royal, 1883, p.130

=
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- The Deys’ achievements in water supply
planning and their legal measures:
After their settlement in Algiers, the Ottomans drafted
a series of plans to create a hydraulic network supplied
by the generous number of natural springs, wells and
small rivers present in the “Fahs”)(الفحض, the city’s
suburbs. The governors of the city decided to put the
Andalousian community - chased and harassed by the
inquisitors and known for their mastery of irrigation
techniques - in charge of building a hydraulic network
and, more specifically, aquaducts.
The city and the governors owed to them the four
principal aquaducts of the city, which ensured the
capture of drinking water and brought it to the city via
a complex network of channels. There, it was collected
and stocked in tanks, then ditributed to homes,
fountains and palaces.
The city of Algiers counts four aquaducts:
-The aquaduct of Telemly )ً(قٌاة حلٍول: erected during
the reign of Hassan Pacha(حسي
) باشاback in 1550(1).Measuring 3800m, it ensured, by
crossing Bab Eljdid, the distribution of water in 29
fountains(2). It is also the most ancient of the four.
=

- Hassan Ben Kheireddine Barberousse reigned three times, the )1(
first lasted from 1545 to 1551; the second from June 1557 to
1561 and the last, from October 1565 to 1567. He died in 1570.
(F.D)Haedo;Histoire des rois d’Alger, For further details, see
traduite et annotée par H..D Grammont, Alger, Adolphe
Jourdan,1881,p. 81
Moulay Belhamissi: Alger par ses eaux XIème – XVIème )2(
siècles.
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-The aquaduct of Bir Traria, )(قـاة بٍز صرارية: also built
during the 16th century, precisely in 1573 by Aarab
Ahmed Pacha(( )أحؿد أطراب1).The aquaduct captured
water from a spring situated about a mile and a half
from the western side of Bab Azzoun. The water
passed by a point near to the gate and entrered the city
via Bab el Oued after a path of 1700m, providing
water for the northern part of the city(2).
- The aquaduct of the Hama )(قـاة الحامة: was finished in
1611,built by an Andalousian architect named Ousta
Moussa )( (أوسطا مقسك3)during the reign of Kusa
Mustapha Pacha. Its principal source was the Hama
and the aquaduct was about 4300m long and entered
the city by Bab Azzoun. It was destined to ensure the
distribution of water to many fountains, army bases
and palaces: El Djenina )4()(قصر الجـقـة.
- The main purpose behind the erection of that aquaduct, was to )1(
provide the northern par of the city with water, further details,
- مؼاربة اجتؿاطقة1830-1700  الحرف والحرفققن بؿديـة الجزائر،طائشة غطاس
74 ص، الرويبة- الـشر واإلشفار، الؿمسسة القصـقة لالتصال،اقتصادية
M. Belhamissi; Op; Cit; p. 46. )2(
- Ousta Moussa Al Andalousi Al Himiari, is a descendant of the )3(
Himiar tribe in the Arabic Peninsula. He emigrated from Spain
with the rest of the Andalousian community and undertook the
construction of several buildings in Algiers. Further details,
144 . ص، مرجع سابؼ،يقسػ أمقر
- (Fatiha) Loualich; La famille à Alger( XVII – XVIII) Parente, )4(
Alliance et patrimoine; Thése de doctorat de l' EHESS, 2008, p.

=
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-The aquaduct of Ain Zeboudja:) (قـاة طقـ الزبقجةis the
last(XVIIIth century) and also the longest. It collected
its waters from Ben Aknoun،) (بي عكٌىىabout ten Km
to the south west of the medina and was destined to
provide 14 fountains with drinking water(1).
These four aquaducts made the city of Eldjazair the
first in the Maghreb to have an elaborate network for
the collection and delivery of drinking water drawn
from extra-muros sources.

Photo n°1: The aquaduct of the Hama in 1830
(M. Berbrugger).
The distribution of water was ensured thanks to a
series of measures. First, the water was stocked in
special tanks connected to a principal network of
channels which were, in, turn, connected to a
=

216
Sakina Missoum; Alger à l'époque ottomane; Edisud2003; )1(
p.104
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secondary network. The secondary network ensured
the delivery and distribution of water to fountains,
palaces, mosques, baths and army bases. The private
homes were supplied thanks to the public fountains,
which numbered around one hundred according to
European sources.
The Deys of the city enforced legal measures to
ensure that drinking water would be supplied after
their death. They ultimately put some private
properties under «Wakf», so that their regular
dividends could be used for the sake of the constant
delivery of water to the city’s inhabitants(1). Here are
some examples of cases of «Wakf» and of the
governors’ will:
1- Dey Ali Pacha Neksis «( طؾل باشا كؼسقس11681179hé/1754-1766) (2)
The delivery could be insured by many ways, one of the mis )1(
. It etymologically means «to give someone )(سقاٌتthe Sikaya
water to drink».It is also the place where people go to drink
water or animals as well. The archeological term however refers
to a mechanism that is positionned on the top of a well to pull
water. This last action is insured by animals. This system
contains a number of boxes and canals that pull up water and
bring it to a cistern also related to secondary canals that deliver
the pulled water to a predetermined place. Further details, see
، مؽتبة مدبقلل، معجؿ مصطؾحات العؿارة والػـقن اإلسالمقة،طاصؿ محؿد رزق
137  ص،2000
- His real name was Ali Pacha, but he had several surnames such )2(
. He was )( (بقصبعas Melmouli,Neksis or Bousbaâ
(which is the equivalent of a )(آغا العربpromoted Agha of Arabs
minister who has all power of decision and counts among the

=
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The Pacha Neksis reigned for twelve years and
oversaw the construction of a hundred buildings,
inside the city as well as outside it. The most famous
are certainly the fountains and a water tower
called Kheznet ain el ma .)(خشًت عٍي الواء
Various events influenced the plan and measures
undertaken under the reign of Neksis, especially the
earthquake of 1755 which ruined the central part of the
city and damaged the aquaducts and water channels.
The Dey Ali Neksis restored the system and built new
fountains, one of which bears the following
inscription:
«Ali Pacha thought that he could reach salvation
through the use of his own wealth by undertaking a
charitable action»(1).
The most important achievements of the Dey
Neksis are:
The restoration of the water tower (Kheznet Ayn
Elma):
=

highest functions), he then became one of the Dey’s of the city.
Amongst his achievments, the ris the Sidi Lakhal mosque, better
known as «zaouiet Sidi Lekhel», situated above the janissary
house. To built that mosque, he put a certain number of his
properties under «Wakf». He also built, near the «Rahba el
Kadima», a hanafite court of justice in 1168/1754. For further
:details,
)84و83 ص ص،مرجع سابؼ.... أوقاف الدايات بؿديـة الجزائر،(يقسػ أمقر
in the ،)(طقـ البحرية- This inscription is situated in Ain el Bahriya )1(
ancient port. The only thing that remains, is the frame which
seems to have been covered with decorated porcelaine tiles. It
was erected by the dey Ali pacha Neksis in 1764. Further
details, see - Colin(Gabriel); Corpus des inscriptions arabes et
turques de l'Algérie, Ernest Leroux, Paris, 1901,n°86; p. 125 et
M. Belhamissi; Op; Cit; p.54.
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The wakf documents delivered by the legal court by
Chaabane in 1177, indicate that this water tower was
located in «essour» near Bab el oued. Supervisor of the
wakf contracts, Elhadj Ismail Khoudja ben Khalil,
undertook its restoration and then authorised the
erection of other buildings, some near the water tower,
others above Sour Harim almadina) (طىر حزٌن الودٌٌت,
using the dividends collected from the properties under
the wakf and dedicated to the fountains of the city.
When the supervisor proposed the idea of new
buildings to the Dey, he showed a keen interest and not
only did he encourage him but also insisted that these
new buildings would be put under the wakf )(الىقف
dedicated to the fountains. It had to be added to the list
of all the properties that are subject to the Wakf. The
document can be translated as follows: «Praise be to
Allah for the permission given by the one who cares
for the residents’ and city’s highest interests, his
highness Abu Elhassan, Sayyid Ali Pacha, Elhadj
Ismail Khoudja Ibn Elkhalil, who supervises the
wakf on watersupply properties in the guarded
Eldjazair, and undertakes the restoration of the
water tower, located in the area of Bab el Oued that
faces the coast … Once the restoration was
completed, he undertook the construction of
another building at near the water tower and a
second one in the area of Sour Harim elmadina,
using the dividend collected from the properties
that were put under wakf to provide water inside
the city. He also consulted the aforementioned
Sayyid Ali Pacha who allowed him to build
whatever building he wished, provided that it
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would immediately be included amongst the water
supply wakf properties…»)1(
Following the agreement with the Dey, the
supervisor built a house composed of two rooms and a
livingroom(2). He then informed the Dey that the
project was finished. The Dey undertook to send the
supervisor to the hanafite court of justice to meet the
gudge Kadhi)ً (قاضAbu Elwafa Almoustafa and make
sure that all the legal procedures of the Wakf on water
infrastructures, were being followed.
The text reads as follows: «The aforementioned
Elhadj Ismail Khoudja complied with the decision
of the Dey and proceeded with the erection of a
second floor building where two rooms were fitted
out while a livingroom was to be constructed on the
ground floor. Once the mission was achieved,
Sayyid Elhadj Ismail Khoudja let the Pacha know
of the conduct of the mission at the designated
location…afterwards, the aforementioned
supervisor Elhadj Ismail Khoudja would be sent to
the hanafite court of law, where he would meet the
great historian judge Abu Elouafa Elhadj
Moustafa, our pride amongst all judges and a
source of welfare for all, and would be given a
document in which all details of the mission were to
- Legal court, box 1/26, document 25.)1(
The livingroom is the lower area of a house while the rooms )2(
are on the higher floors.
Jean-Michel Venture de Paradis; Alger au XVIII siécle ( 17881790), Grand- Alger livres( G.A.l), Alger, 2006, p.21.
165


٘حبٕث يؤمتر انؼًم اخلري

be noted. The judge also drafted a document that
states that the two floor building would be added to
the list of water supply properties put under the
Wakf and that the dividends would be used for that
purpose…»)1(
The text reveals the caution of the Dey when it
came to ensuring that the water tower would remain a
major stock for all the fountains of the city as well as
an area for drinking water to be preserved.
The Dey also paid particular attention to the
creation of a certain number of fountains for the
inhabitants but also for the city’s merchants and
workshops. These fountains aroused the amazement
and admiration of travellers, ambassadors, artists,
soldiers and orientalists. Cano Alonzo )(كاًى ألىًشو,
describes them in his book History of Algiers and the
Regency in 1769, saying:
«The city used to not have enough water to
fulfill its daily needs. Today, however, it is provided
with a water more pure, and in greater quantity,
than the city of Madrid and is also better
constructed and more beautiful than in France…»
and adding that «the fountains are embellished with
watertaps made of bronze(2) upon which the name

- Legal court, box 1/26, document 25.)1(
- The watertap of Ayn Ezzerka is made of yellow bronze)2(
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and signature of the craftsman is affixed»(1).
Amongst the fountains dating back to the reign of
Ali Pacha Neksis and which survived the centuries are
Ayn Ezzerka, Ayn Sidi Lekhal, Ayn Elinkishariya and
Ayn Elkaysariya.
1- Ayn Ezzerka )(عٍي الشرقت:
located extra-muros and outside Bab Azzoun, it
was equiped with a retention pond, which is still to be
admired today.
The inscription in Osmanli:
//قؾقب اثار طؾل باشا بق حقاتك مؼامـده
//ايدوب شػؼت كردي جـاح طؾقـامف مفؿاكـده
//ايدوب كرم ويردي رغبت خقراتؾف احساكـده
//بقلقب رفعت دائؿا اولسقن حػظ اماكـده
//كؾقب تاريخل هؿ بقؽ يقز يتؿش صؼقز سـف سـده
Translation of the text into English:
Ali Pacha in this life,
He gives us compassion,
grace and he has bestowed very much. He helped those
who needed it thanks to his own magnanimity.
(He came in 1179.)
 قسؿ، مذكرة ماجستقر يف التاريخ العثؿاين، الجزائر يف طفد الداي طؾل باشا،) صؾقحة جبار1(
،2011-2010 ،-2- الجزائر-  جامعة، كؾقة العؾقم اإلكساكقة وآجتؿاطقة،التاريخ
102.ص
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- The text in Arabic
طؾل باشا يف هذه الحقاة
مـحـا الشػؼة
أططك الؽرم ،أحسـ كثقرا
بتطقطف العالل حؿا الذيـ يحتاجقن الؿساطدة
جاء يف سـة 1179

Photo n°2: Picture of the inscription of Ayn Zarka.
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Photo n°3: Ayn Zarka.
It was built in a tragic context, when the earthquake
of 1755 destroyed part of the aquaducts and water channel
network. The Dey Ali Pacha Neksis decided to restore the
system and build new fountains(1).
:)(طقـ الؼقسرية2- Ayn elkaysariya
It was built by Ali Pacha in 1762/1176H. It
disappeared almost completely except for the Turkish
inscription saved in the National Museum of Antiquities
and Islamic Arts. Here is the translation of the text from
Osmali;
//طؾل باشا كشان ايچقن بق طقـف
//قتك زياد اتدى ابـك رواكف

Moulay Belhamissi; Op; Cit; p p.53 et 54 )1(
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//سـف ستة وسبعقن وماية وألػ
Translation of the text into English:
Ali Pacha came to the fountain for glory.
He amplified his own water.
1176
- The texte in Arabic
جاء طؾل باشا إلك هذه العقـ مـ أجؾ رفع شلهنا
 سـة ستة وسبعقن ومائة وألػ/قام بزيادة غزارة مقاهفا

Photo n°4: Picture of the inscription of Ayn
Elkacariya.
(National Museum of Antiquities and Islamic arts).
:)(طقـ دار اإلكؽشارية3- Ayn Dar Elinkichariya
Built in 1760-1761/1174H by Ali Pacha Neksis. Here
:is the text of the inscription
7711
جا (جاء) قدر العقـ مـ طؾل پاشا
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 واشرب مـ مايفا واقرا التاريخ.ربـا اجعؾ لف سعقف مشؽقر
يطقب حقاتا شراب صفقر
سـة أربعة وسبعقـ ومائة وألػ
- Translation of the inscription into English:
Year 1174
The providential fountain from Ali Pacha
May God retribute his quest. Drink from it and
read history

: Picture of Ayn Dar Elinkichariya5Photo n°
(National Museum of Antiquities and Islamic arts).
:«طقـ سقدي محؿد لؽحؾ4- Ayn Sidi Mohamed Lekhel
According to the inscription, the fountain was built in
:1760/1174H.Here is the text in Ottoman Osmanli
/بقچشؿة كؽ بـا سقـف طؾل باشا ايدوب هؿت
//شؽرلر كؾدى تاريخك محؾ كعؿت جؿقؾ جـت
.//سـة أربعة وسبعقن ومائة وألػ
Translation of the text into English:
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Ali Pacha helped construct this fountain.
Gratitudes came like the beautiful blessing of
heaven.
- The text in Arabic
هؿ طؾل باشا مـ أجؾ أن يتؿ بـاء هذه العقـ
ّ
جاءت التشؽرات مثؾ كعؿ الجـة الجؿقؾة
سـة أربعة وسبعقن ومائة وألػ

Photo n°6: Picture of the fountain
(National Museum of Antiquities ans Islamic arts)
(1766-)(الداي هحود باشا2- The Dey Mohamed Pacha
:)1(1791/1179-1205)
- Mohamed Ben Othman is one of the most famous deys of )1(
Algiers. He managed to integrate the Khaouadja
after he arrived to Algiers, because he «هقئة الخقاجاتcorporation
could write and read. He then was promoted to higher functions
and was appointed Khaznadji by Ali Pacha. Mohamed Echerif
Zahar says about the reign of Ali Pacha, in the same book
above-mentioned: «When Ali pacha, whose surname was
Bousbaâ grew ill, he gathered all his ministers, and amongst

=
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One of the city’s dignitaries Mohamed Echerif Zahar
, wrote in a chapter of his memoirs, about )(أحود شزٌف الشﻫار
the reign of the Dey Mohamed Pacha. He said: «One of
his achievements is that he delivered the waters of the
Hama to the city and erected an aquaduct and decided
to put it under Wakf properties, so that the money
would be used in restoring it if it were to be
damaged(1), and to pay the Wakil; he also asked that it
would be distributed in mosques, towers as well as the
military bases and ablution areas. What remained was
to be delivered to street fountains, so that people could
fill their domestic tanks. That water was routed from
outside the city but the amount remained small»(2).
The following figures in a wakf document, where a
foundouk, located outside the gate of Bab Azzoun and
destined to gather and keep animals, was put under wakf
and supervised by a Wakil, to make sure that the dividend
=

, Khouja )(آغا العرب, Agha Elarab)(أمقـ) (الخزيـةthem: the kheznadj
, wakil beit )(وكقؾ الحرج, wakil el kharadj )(وخقجة الخقؾel kheil
and recommended Ali Pacha We also noticed the )(بقت مالelmal
keen interst that he showed towards religious, military buildings
and public infrastructures. For more details, check
، مرجع سابؼ، و يقسػ أمقر57  وص24  ص، الؿصدر السابؼ،أحؿد شريػ الزهار
85ص
As noted above, water was distributed through public fountains )1(
that were connected to pipelines by a complex network of
underground pottery pipes or open pipelines. The fragility of
this network required frequent repairs.For more details; check,
F.Loualich; Op; Cit; p. 216
.32 و31 ص، كػس الؿصدر،) الزهار ( أحؿد شريػ- )2(
173


٘حبٕث يؤمتر انؼًم اخلري

would be used in favor of water supply(1). The text reads
as follows:
«Praise be to Allah, the glorious prince and the
pride of the nation, the source of all good and
generosity, Sayyid Mohamed Pacha, may God glorify,
fulfil and allow him what he aims for in both worlds,
regarding his generous soul, since he put under wakf
the city’s barn, located out of bab Azzoun, one of the
gates which, by God’s grace, guarded Eldjazair. The
gate was restored by the above-mentioned prince, in
front of Bab el Knissiya, including all that part of the
foundouk that has been put under Wakf and attached
to the functionning of public fountains. The wakf was
supervised by a Wakil, who collected the dividend of
the foundouk for that purpose. May God be satisfied
and grant him with his blessing …»(2).
It is to be noted that the measures taken by the Dey
Mohamed Pacha, are considered to be direct charity –
described as «Khayri» wakf, which means that the
dividend was to be invested directly and exclusively in the
fountains(3).
The following fountains are to be found amongst
:those erected by the Dey Mohamed Pacha
The eponymous fountain: Built in 1180H, - Legal court, box n01, document 20.)1(
- Legal court, box n01, document 20..)2(
, which means that » يرجع، «رجعA word derives from the verb )3(
the charity goes precisely where it was destined for, and is cited
in the Houbous or Wakf Council. The word «Mardjaa» is also
used in legal contracts to describe where the wakf area
282  ص،3  ج، هزجع سابق، خلٍفت حواشstopped.Read,
174


...ًٓبٛبَتٓب ٔتريٛخ ٔأٔلبفٓى ػهٗ طٛبد اجلزائر ثبدلُشآد ادلبئٚخ داٚػُب

unfortunately only the inscription remains. This which is
conserved in the National Meuseum of Antiquities and
Islamic Arts.
:- Inscription’s original text
//مػرح خقش بـا قؾؿش بـا سك مستدام السقن
//الفك روز محشرده يقزى اق روحك شاذ السقن
//الفك محؿد باشا صاحب خاكف دائؿ سعقد السقن
//كقروب جـت سرايقـة جفـؿدن بعقد السقن
// سـة ثؿاكقن ومائة وألػ
Translation of the text into English
It is a comfortable and spacious structure which was
left behind by him. His structure should live on and
endure.
He will have a white face on the day of resurrection,
may he rest in peace.
Divine Mohammed Pasha, your reign is happy and
lasting.
Get into the palace of heaven, away from hell. Year
1180
:The text in Arabic خ ّؾػ بعده مؽاكا مريحا وواسعا لقعش بـاؤه و يدوم
لقؽـ وجفف أبقض و روحف طالقة يقم الؿحشر
يا رب لقؽـ محؿد باشا مؾؽ هذه الدار دائؿا سعقدا
لقدخؾ قصر الجـة ولقبعد طـ جفـؿ
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سـة ثؿاكقن ومائة وألف

Photo n°7: Picture of the original inscription of the
fountain
(National Museum of Antiquities and Islamic Arts).
(1212-)(هظطفى باشا4- The Dey Mostapha Pacha
:)1(1220H/ 1798-1805)
He was amongst the city’s richest
governors and owned a significant amount of property in
- Mostapha Ben Brahim, assumed office right after Mohamed )1(
pacha, for a year, during the reign of Sultan Sélim the third.
Chérif Ezzahar, Captain of the city’s Nobilitas, says about his
reign, in his mémoire, that he had been in charge of the treasury
during the reign of his uncle Hassan Pacha: «He assumed office
as a treasurer right afterhis uncle’s death.He was a good, fair
and a generous soul towards both good and science people, but
،أحؿد شريػ الزهارalso towards the poorest and the orphans.
71 ص،الؿصدرالسابؼ
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the city. He devoted his reign to, amongst other tasks, the
construction of fountains and the planning of a new
network of longer water channels; he also built new tanks
to stock the collected water and put many of his properties
under Wakf to insure their restoration when required.
The two documents in our possession prove
that he clearly purchased many properties in order to put
) to حزجواًهthem under Wakf and charged his translator (
complete the purchase.
One of them, dated on Chawal 2014 H, says
that the Dey charged his translators Elhadj Elarbi, son of
Elhadj Mohamed and Mohamed el kandakdji, son of
Saghloul, to put the property, located near Bab Jdid, under
wakf and specified the way it would be invested in the
city’s brook, after his death.
The text reads as follows:
«Praise be to Allah, this is a copy of two
official documents, one of which is a Wakf document
and that below, a governance contract. The first,
signed soon after our religious mentor, the king of
kings, Sayyid Mostapha Pacha, son of the late Ibrahim,
may God have mercy on his soul, came to the throne,
concerns the property located near Bab jdid. His
translators, Elhadj Elarbi, ben Elhadj Mohamed and
Sayyid Mohamed Elkandakdji Ben saghloul, testify on
behalf of the Dey, that he would benefit from his
above-mentioned property while living and that it
would be put under God’s Wakf, after his death for his
children’s sake.If one of them dies, his own children
would benefit from it; if all of the descendants are
dead, the property under Wakf, will be invested in the
city’s brook restoration and function for as long as it is
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)1(useful….This

is a certified legal document»

According to a legal document dated on Safar
1219/1804, the Dey also bought lands to build a brook, as
he wished to route water from the gardens(2) he owned in
towards a )3()(سغارةthe fahs of the city, namely Zghara
tower, called «Kalet el Foul»(4).
The tower had been built to protect the city
from potential attacks and ensure the exploitation of the
surrounding lands. On the way to the tower, the brook had
to be oriented towards as many plots of land as possible,
near )(جٌتso the Dey took it upon himself to buy a garden

- Legal court, box n°106-2/107, document.n°36.)1(
- The gardens of the dey used to be called «Djana» which means )2(
a beautifull garden where high quality vegetables and fruits are
grown, it is also often situated in the suburbs of the city where
the land is fertile, safe and easily supplied with water.See,
Khelifa Hamach, same, V.3, p.727.
- The fahs (suburbs) of Algiers aredevided in three major parts, )3(
related to the city gates. According to the legal documents, each
fahs count a certain number of smaller pieces of lands. One of
the mis the northern part, located out of Bab Azzoun gate. It
includes for instance the area named: Zghara. For more details,
:check
م مـ خالل18 /هـ12  أسعار جـّات فحص مديـة الجزائر يف الؼرن:صخرية بـ ققيدر
 كؾقة العؾقم اإلكساكقة، مذكرة ماجستقر يف التاريخ الحديث،سجالت الؿحاكؿ الشرطقة
18. ص،2011-2010 ، قسؿ التاريخ،وآجتؿاطقة ق
It also can be pronounced «Kanet el foul», according to the )4(
court documents n° 11 and 37.
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(1)

)(رقاٌعthe one he already owned, comprising three areas
previously put under Wakf by their owners and one more
فقزاء الحزهٍي الشزٌفٍيalso put under wakf for the (
disadvantaged people in the middle-east, after obtaining (
the owner’s agreement.
:As the text explains
«Praise Allah the great, the highest, the
magnanimous, our mentor Mostapha Pacha, son of the
late Sayyid Ibrahim, may God cool his grave and
honor him with a place in his heaven; he built Bakalat
elfoul, out of Bab eloued, one of the the guarded city’s
gates, and near el Jinane, a tower devoted to protect
the city against the Christians, God’s enemies, who
attacked the aforementionned tower. Sayyid Mostapha
Pacha then sought to collect and route the water from
his own Jinane (garden), situated in Zghara and also
, all the way to its )(جنة الصناجيknown as Janat essenadji
destination: the tower; he put it under wakf in the
presence of two witnesses; the water would be used by
all members of the Muslim community for their daily
needs and especially when fighting the abovementioned enemies…In order to ensure the delivery of
water, he had to buy part of the Jinane next to his,
, and to build the )(جنة الطويلknown as janat ettouil
It’s a plot of land .)(الرقايع- The area is called in arabic Rokaa )1(
)(جـةwhich, prepared and exploided, takes the name of Djana
which means «heaven», but if neglected or abandonned,
. These plots are very often related to ) (رقعةbecomes a Rokaa
gardens, because the farmer, would invest in an intergrated type
of culture, to insure the familly needs without resorting to the
local market. That’s why, the land would be divided in two
parts: the first would be dedicated to growing fruits and
vegetables and the second to grain production. For further
details, check;
737  وص736  ص،3  ج، مرجع سايؼ،خؾقػة حؿاش
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Sakiya (canal) from the top of his jinane…He asked for
the owner’s permission to buy a part of his land and
was allowed to build his canal through the land that
they agreed on. They agreed on a price of 30 dinars at
the time, which is now 60 dinars soltaniya (1)»
It is clear that the Dey Mostapha Pacha was eager to
reinforce the defense of the city and ensure the necessary
water supply in the event of an attack by the Christians
)2((France, United Kingdom, Holland and Spain)
Also apparent are the wise methods that the Dey
used when dealing with his own people, since he could
have easily taken the land he needed to build the canal
without asking for permission; it seems that he not only
asked for it and proposed to buy it with his own money; he
also applied the laws related to that type of transaction.
)(جلست حاًىثHe also put under wakf djalsat elhanout
, near the )(الوعدىin Rabie elaouel 1219He near el maadan
, for the sake of the poorest of )(قاًت الفىلfort of kanet elfoul
in order to ،)(فقزاء الحزهٍي الشزٌفٍيthe two holy mosques
) that would be used by the الساقٍتbuild a canal (
community; he then built tanks near the tower to allow the
people around to quench their animals’ thirst as well as
- Legal court, box 1/47, doc 11.)1(
-The most important campaigns led against the city are: the )2(
battle of Beaufort in 1663, two campaigns led by Duquesne
between 1682 and 1683; the D’Estrée Campaign in 1688. The
spanish battles are: the one of the emperor Charles the fifth in
1541; The O’reiley campaign in 1775 and the Don Barcelone
campaigns, one in 1783 and the other in 1784. For further
details, read: Aperçu historique, statistique et topographique sur
l'état d'Alger à l'usage de l'Armée expéditionnaire d'Afrique,
2eme édition, Paris, 1830, p. 35, 37,
 ممسسة كقشؽار لؾـشر،)1830 -1782(  الؿخططات الػركسقة تجاه الجزائر،فريد بـقر
535ص،والتقزيع
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that of people; he finally created a canal that would be
used inside the tower. From each building, the wakil of the
that he )ًً(الدٌٌار السلطاwakf, would get two dinars soltani
to ،) (خىجت العٍىىwould then give to the khoudja elouyoun
ensure the required restorations and anything relating to
the water delivered to the fort of Kanet elfoul. (1)
The text gives the following information:
«Praise be to Allah. The last of the great sultans,
Mawlana, sayyid. Mostapha Pacha was established in
history, the son of the late, and the generous Sayyid
Ibrahim, who is mentioned in this contract. He put all
the series of shops referred to under wakf. He also
witnessed Sayyid Haj Mohammed Shaoush, son of
Elhadj Elhadi, and ensured that he stopped all the
series of the shop mentioned above to run the work on
all sides of the area near the Maadan, which is located
near the kanet el foul, and that they would be used for
the sake of the poor of the two Holy Mosques, as it is
bound by the wakf of the two holy mosques. Sayyid.
Mostapha Pacha would route the water inside the
tower, near kanet el foul (the bean grocery), restored
by him, and the water would be used by the Muslim
community to feed their animals. He also set up a
number of water tanks leading to the tower; from the
dividend of that wakf, two golden sultan dinars would
be allocated each year to the supervisor of the wakf
) who would then give them to Khoudja (وكيل الوقف
); that contract is الساقيةelouyoun to restore the canal (
to be effective and eternal»(2).
Through this endowment, one can feel the keenness
of Dey Mostapha Pacha to complete the charitable work
37 : رقؿ القثقؼة3205  السجؾ،) سؾسؾة البايؾقؽ1(
- Legal court, box n°.56, doc.20.)2(
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he strove to carry out. After establishing the water tank
and after buying the lands passed by the Sakia, he stopped
the series of shops on the sheltered land for the sake of the
poor of the two holy mosques. He then put the tanks near
the water tower under wakf to allow the army to quench
the thirst of their animals. Finally, he allocated two sultan
golden dinars(1) to repair the water tanks entering the
،)(خىجت العٍىىtower and commissioned Khoudja elouyoun
for that charity work.
The fountain of the Dey: can to this day be admired
with all of its architechtural elements and also its
archaeological inscription. It now goes by the name of
Bouloughine.
:- Inscription’s original text
// قد أمر ببـاء هذا العقـ مـ مائفا الرائؼ ذي الؼقة
// الصادق طؾك سبقؾ الخقرات والحسـات
ّ والعزم
// أحقا اهلل مؼاصده يف الدكقا وأخرة
)2( 1219 إبر السقد مصطػك باشا والل جزاير سـة

ّ

- The royal gold dinar is the gold coin of Algeria during the )1(
Ottoman era. It was minted in 926 AH / 1520 AD and continued
until 1246 AH / 1830 AD, date of the fall of the city of Algiers
in the hands of the French. It weighs between 3.40 and 3.45
grams of gold:It is commonly called in the european
 «دكان:)حؿاش (خؾقػةsorces: Sequi. For further details, check:
 العدد، يف مجؾة الدارة.»الحرمقـ الشريػقـ يف مديـة الجزائر يف العفد العثؿاين
102 و101 . ص ص،هـــ1431،إول
 مع العؾؿ أهنا مؽررة،) هؾ كتابتفا (جزاير) ولقست (الجزائر) هق أمر مؼصقد يف الؿعـك؟2(
بـػس الصقرة أكثر مـ مرة
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- Translation of the text into English
Has ordered the building of this fountain with its
powerful waters//
With sincere determination to achieve good deeds //
God reviving his intentions in the world and the
hereafter//
The well intentioned Sayyid Mostapha Pacha the
protector of Eldjazair in 1219

Photo n°8: The inscription of the fountain of
Bouloughine
(ayn Bouloughine).
(1233 AH - 1246 AH / )(الداي حسٍي5- The Dey Hussein
1818 - 1830) (1):
- He was born in 1764 in the village of Vurla on the southern )1(
shore of Izmir. He grew up in Istanbul, where he received the
principles of reading and writing. He then came to Algeria and
worked as a soldier in the Aujak. He took the post of Khoudja of
the horses» during the reign of Dey Omar Pasha (1230 AH 1232 AH / 1815 - 1817 AD), and is mentioned in the documents
as follows: ««... the greatest of the great sultans in history,
Mawlana Hussein Paha, son of the late sayyid Hassan......». He
took power in the year 23 Rabi Thani II 1233 / 1818, as a
successor to Dey Ali Khoudja (1224 - 1230 / 1809 - 1815) after
the latter recommended to him the mandate. He built a mosque
for the sermon and restored a mosque (Safar 1242 / 1826). For
more details, check:

=
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One of the most important architectural works was
mentioned by the captain of Ashraf Algeria, Sharif El
Zahar: «... he arranged a road for the water of Ain
Zeboudja, and he acquired other springs whose waters
were added to this, and flowed to the city, which no
longer lacked water».
In a document dated late Rajab in 1155 AH, it is clear
that the Dey Hussein put under wakf all the houses that
were located in the Western rampart street (1). He was
determined to do this so that the dividend would be used
for its restortation when required (2).
The text explains these actions:
Praise be to Allaah. This copy is a contract that «
binds all the houses located in the western Great Wall
(3). It is transmitted here by ) (حومة قاع الصور الغربيarea
necessity and it is authenticated. Praise be to God.
Following the doctrine of the Imam of Abu Haneefah
al-Nu'man (may Allaah be pleased with him), Dey
Hussein put under wakf the building, which was to be
used for the sake of his widowed wife; then after the
death of the male heirs the dividend would be used to
repair the sakia of the fountain; this is an
=

، م، الجزائر،1796-1766  داي الجزائر، محؿد طثؿان باشا،) الؿدين (أحؿد تقفقؼ.181  ص، كـ،و
، لؿحة تاريخقة وإحصائقة طؾك إيالة الجزائر، الؿرآة،) (حؿدان بـ طثؿان خقجة145 ص،1972 ، مؽتبة الحقاة، بقروت- ترجؿة محؿد بـ طبد الؽريؿ
- It extends to the end of the city wall by the sea.)1(
- Legal Court, box no. 25,document 50.)2(
)) إن كان الؿؼصد هق البـاء الذي يحد الؿؽان ففل (سقر3(
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authenticated and eternal document» (1).
This is further illustrated by one of the documents of
the legal Court, dated 1242, and in a number of its
contracts, such as those concerning the confinement of
(رسنDey Hussein, and a copy from the Scientific Council
(2). However, Khoudja al-ouyoun did not have )ًهجلس العلو
enough money to repair the property that Hussein Pacha
had put under wakf after its destruction. He took the case
to the Scientific Council to find someone to ensure what is
. The request was accepted )(عٌاءcommonly called the anaa
by the same Dey Hussein, who took it upon himself to
take care of the matter.
"Praise be to God after Moulana Hussein Pacha of
times past, may God allow him eternal happiness, the son
of the late Sayyid,has through this contract put under wakf
the Sakia located in the area situated outside of Bab Jdid,
one of the guarded city’s gates... "..." …The supervisor,
Khoudja El-Ayoun, son of Sayyid Ismail paid for the land
for its construction... as he uses it every year always and
continuously... "
«... He invested for the reconstruction of the area’s
square the amount of eight dinars, spent from every
dinar, nine dirhams, each year for the days to
)3(come...."
Legal Court, box no. 25, document 50. )1(
Scientific council. A supreme judicial body in Algeria, the )2(
Supreme Court in the Court of Appeal, or the Office dedicated
to the complains. Its sessions took place weekly, specifically on
Thursdays. The council includes, respectively, representatives of
the religious body, both Hanafi and Maliki, and there is the
Mufti and the judge of each doctrine; also attended a Janissary’s
army’s representative (representative of the military). This
Council shall be entitled to adjudicate disputes which the judge
is unable to clear
78  ص، الؿرجع السابؼ،طائشة غطاس
- Legal Court, box 55, document 28)3(
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- The fountain of Kheiredine, piece of the remaining
fountains of the Dey Hussein.
This fountain located on the port of Algiers and
more specifically on the pier of Kheireddine (1) is
among the last achievements of the last dey of Algiers.
- Translation of the Osmanli text:
//ومـ الؿاء كؾ شئ حك
 كقتك خقره اكؽ// والك سؾطان جزاير اول حسقـ باشا
خقراتف سعك داطقا
 اب اجرا ايؾققب// لطػك جار اكؽ يدر صقهربر محؾده كك
بقڇشؿف ايتدى بـاء
 ايڇ حسـ ايؾف// بقمحؾ تشـده ططشان ريان ايؾدى
حسقـؽ طشؼـف تازه ماء
1235 سـف
Translation of the text:
We made from water every living thing.” (ALANBYA verse 30)
All the life of Hussein Pacha, governor of Algeria,
- In 936H / 27 May 1529, Kheiredine Barberous began the )1(
destruction of the fortress of the Pénon, once built by the
Spanish on the largest island of the Algerian basin, he ensured
the connection of the islands and then with the whole coast,
creating the port of Algiers; for further details, read: Le
Tourneau; «Aldjazair».In encyclopedie de l’Islam, t II, Brill,
Paris,1977, p.533.
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was lived with charity and the intention of helpfulness.
He built fountains all around the country, with
pleasure. In the drought areas of the country, he
provided clean water sources for residents. Thanks to
Hassan and Hussein, fresh water could be drunk.
- Translation into Arabic:
.و مـ الؿاء كؾ شلء حل
 باشر،القالل سؾطان جزاير حسقـ باشا بجفقد متقاصؾة لؾخقر وبـقة صادقة
 إلقف. وبالؼدر الؽايف، مثؾؿا يؼقم بتقفقر الؿاء يف كؾ مؽان.يف تشققد هذه العقـ
يعقد الػضؾ
 إلقؽ ماء طذب تؽريؿا لحب،يروي كؾ ططشان يف مؽان كدر فقف الؿاء
.1235  طام.الحسـ والحسقـ وحبف
A fountain is a precious and useful
achievement considered worthy of a kind of worship; it
is also a work of art; the inscriptions in Turkish or
Arabic which decorate these small monuments indicate
to the passerby the name of generous builder and are
for him what might be regarded as real titles of
nobility.
The texts usually praise the merits of the founder
and solicit a prayer for him.
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Photo n ° 9: The archaeological inscription of the
fountain located on the jetty of Kheireddine, now
restored and exposed in the National Museum of
Antiquities and Islamic Arts.
The documents indicate that the building and
preservation of fountains and canals was not confined
only to the governors, but also included employees of
«الخوجاتthe administrative sector such as the Khoudjat
(1), with their various functions. This is the case of
Muqtada Muhammad ibn Mostapha Khoudja ben
Murad, one of the supervisors, who put under wakf a
building during the last days of Ramadan 1114 H He
was to benefit from the dividend until the day of his
death, after which, it would be used to repair, restore
and rebuild the fountain and the canals whenever
required, in perpetuity (2).
The text explains:
«Praise be to Allah. This is a copy of a contract
that is transmitted here by necessity and the text of it is
confirmed. Praise be to Allah. And may he witness,
that the wakf of all the higher part of the building by
Mohamed ben Mostapha Khoudja ben Mourad, would
benefit him for the duration of his life, following in that
the doctrine of the Imam Abu Hanifa, may Allah be
pleased with him, and after his death the building
would be put under wakf to be used for the fountains
of Algiers. If detroyed, it shall be added to the other

hoğă, hûğa secretary; check: (Mohamed) ben Cheneb; mots )1(
turks et persans conservés dans le parler algerien. Publication du
cinqua,tenaire de l'Université d'Alger, 2012,p.42.
- Legal Court, box 68, document n0 7.)2(
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wakf buildings inside and outside that country (1).....
this contracts stands forever».
A similar action was taken by Sulayman Khoudja of
the horses, Ibn Abdul Rahman, who opened his fountain
near the bridge of Wad el Harrach and built tanks in which
the water was collected, putting a set of shops under wakf
in 1212 He / 1797 to ensure their restoration whenever
)2(needed.
The real estate that was dedicated to the fountains
and canals had an economic purpose since investing in
these small buildings would allow the shops(3), cafes,
workshops and hotels to maintain their daily work rhythm,
once provided with water and ensured of their restoration
whenever these buildings were damaged(4).
In case the building had to be demolished because of
the lack of means to restore it, there was the possibility of
- Legal Court, box 68, document n0 7)1(
.957  ص،3  ج، مرجع سابؼ،) خؾقػة حؿاش2(
- That kind of procedure is used when a building under wakf is )3(
destroyed or its walls cracked, it becomes unfit for
exploitation,and the owner is unable to provide the money for its
reconstruction. The latter, with the consent of the judiciary,
. ( عٌاءacquires it. This is the rent that is called in Algeria 
Review,
892 ص،3  ج، مرجع سابؼ،خؾقػة حؿاش
The main reason Water installations were damaged during the )4(
Ottoman era, are earthquakes that hit the city several times: On
the 5th of July 1042/1632; the 19th of Safar 1138; the 23rd of
February 1716,
and that of the 28th of Mai 1734,and in 1755. This was mainly
due to failures in the waterways; more details, check: (G.
Delphin; Histoire des pachas d'Alger de 1515 à 1745, extrait du
journal Asiatique, imprimerie Nationale, paris, MDCCCCXXV,
p.217 et 218189
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building another one that could replace it and provide the
necessary amount of money for investment in the
community, through the Anaa
. This procedure underlies the rent of a building )(العٌاء
previously considered unfit for use, which has been
bought by a new owner who agrees to take on its
restoration.
One more element must be mentionned and that is
the location of the building put under wakf. The closer
they are to the city centre, where all the commercial
activities take place, the more money can be earned from
the use of these buildings.
Management of public fountains and wakf
procedures:
A quick look at the way both hanafite doctrine
related to the administration of drinking water and the
effective application of the rules concerning the provision
of drinking water to the inhabitants of the city, shows that
:there were two sectors
(خقجةThe first was led by the Khoudja el-ouyoun
and is paid by the )(قايد, Khoudja or Caid )1()العققن
govermnent. Amongst the tasks of Khoudja elouyoun
were:
The supervision of the construction of aquaducts and
the restoration of waterways; the building and repairing of
public fountains.
The second branch of the administration is the
«Houbous» office, which oversees the buildings put under
wakf, supervises the legal procedures and undertakes the
- Archive mention two names in charge of the administration of )1(
; »)(ًاظز الواءwater: Khoudja el- ouyoun and «nadher elouyoun
for further details, check:Legal court, box 47/1, doc.11
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wise investment of the dividend in the retoration of
aquaducts and fountains. The interest behind it rests of
course in the fact that water is a vital element for everyone
but mainly because, to ensure the efficient functioning of
the city, drinking water had to be provided in the required
amounts to allow the numerous shops, workshops,
mosques and public baths to fulfill their daily tasks. The
appropriate administration of the houbous or the wakf is
also one of the Cheikh el balad’s tasks, since he is the one
who ensures the correct application of the provisions of
the contracts produced by the courts of law(1).
Here are the names of some of the supervisors who
were in charge of the administration of drinking water and
whose signature can still be found in the city’s records n°
1118/ 1706 à 1126/ 1714(2): Ali khudja; khalil agha, yusuf
khudja et ismail yoldash.
In conclusion, it is evident that providing the city with
drinking water was a major goal of each of the governors
of Algiers. Their tenacious attitude is not so much related
to the fact that water is a vital element and should be
provided in sufficient amounts to people, as much as it is
to the economic activity of the city, since it provides
people who work in baths, workshops, or mosques, for
instance, with a regular job; on the other hand, a city with
elaborate water infrastructures is a clean city that invites
people from around the world either to visit or to settle(3).
This reaserch reveals that the actions of the
governors of Algiers were not confined to the political and
military sphere, but also encompassed charitable
objectives, through the allocation of their properties to the
Sakina Missoum, Op, Cit,p.110 )1(
F. Loualich; Op; Cit; p. 217 )2(
- Ibid,p.76.)3(
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water establishments, as no such budgeting provisions
were made by the authorities. The income of the
confiscated property was the only financial source for the
maintenance of fountains, aquaducts and channels.
That is in accordance with what is stated in the Holy
)1(Quran in sourat Al-Anbiya

Original Documents Annex
1 - Illustrated forms of the contracts of the legal
Court
)2(-

Legal contract no1
Contract Renewal of the water safe and put under wakf
in favor of the water entering the city; achieved by Ali
)3(Neksis Pacha, dated late Chaaban 1177 H
- Legal Court, box n01/26 document n0 25,

30  أية، سقرة إكبقاء،) الؼرآن الؽريؿ1(
مذكرة الؿاجستقر يف،1766 -1754  الجزائر يف طفد الداي طؾل باشا:) صؾقحة جبار2(
-2010 ، قسؿ التاريخ، كؾقة العؾقم اإلكساكقة وآجتؿاطقة، قسؿ التاريخ،التاريخ الحديث
161 ،2011
Legal Contract No. 01.From printed contracts )3(
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-Legal contract no 2:
Wakf contract on the animal area, in favor of public
fontains, achieved by Dey Mohammed pacha, dated June
)1(1081H
- Contract no. 20,from printed contracts)1(
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- Legal Court, box no 01, document no 20

-Legal Contract no 3:
Contract for the purchase of plots of land for the
creation of the waterpipes, achieved by the Dey Mostapha
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)1(Pacha;

dated early 1219H / 1804
Legal Court, box no. 47/1, no11 -

- Legal contract no 4:
A contract about the shop area for the water fountain
created by Dey Mostapha Pacha and dated in early spring I
- Legal contract no 4, from printed contracts)1(
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2019(1) the contract of law no 5 of the contracts printed
- Beylik Series, record number 3205 document no 37

- Contract no. 50,from printed contracts.)1(
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:- Legal contract no 05
Wakf contract on the shop area situated outside bab
Jdid in favor of a new fountain by the Dey Hussein of
1242H(1).

)2(2-

Printed Contracts:
- Legal contract no 7,from printed contracts.)1(

The texts of the documents mentioned in the article were read )2(
with the help of the office, the documentary and the archivist
from the national archive of Bir Khadem. Mr. Belabidi Lakhdar.
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- Legal contract no 1:
Contract Renewing the water safe put under wakf in
favor of the water that flows inside the city; achieved by
Ali Pacha Neksis, dated late Chaaban 1177H
- Legal Court, box no 1/26,document no 25.
الحؿد هلل بعد أن وقع اإلذن مؿـ لف الـظر يف مصالح العباد والبالد وهق
الؿعظؿ إرفع...وهق أبق الحسـ السقد طؾل باشا ...السقد الحاج إسؿاطقؾ
خقجة بـ خؾقؾ الـاضر طؾك أوقاف طققن الؿاء داخؾ محروسة الجزاير ...يف
تجديد بـاء خزكة طقـ الؿاء الؽائـة بؼاع الصقر بـاحقة باب القادي مـ كاحقة
البحر ،ثؿ جدد بـاء ذلؽ الحاج إسؿاطقؾ خقجة ،بعد تجديد البـاء الؿذكقر ضفر
لؾحاج إسؿاطقؾ خقجة أن يحدث بـاء بعضف أطؾك خزكة الؿاء ،وبعضف أطؾك
صقر حريؿ الؿديـة مـ الؿال الؿتحصؾ طؾقف مـ غؾة إوقاف الؿدفقطة طؾك
طققن الؿاء الؽائـة داخؾ البؾد الؿذكقر ،واستشار يف ذلؽ كاضر إوقاف الؿذكقر
السقد طؾل باشا الؿذكقر ،فلجابف إلك ذلؽ وأذن لف يف بـاء ما أراده ،طؾك أن يؽقن
بعد تؿام البـاء حبسا طؾك طققن الؿاء الؿذكقرة ،ومؾحؼا بجؿقع إوقاف
الؿذكقرة طؾقفا...،فؾؿا أن تؿ بـاء العؾقي ،أطؾؿ الحاج إسؿاطقؾ خقجة السقد
طؾل باشا الؿذكقر بجؿقع ما أحدثف مـ بـاء الؿذكقر بالؿقضع الؿسطقر ،فبعد
وققع اإلطالم الؿذكقر وجف حقـئذ السقد طؾل باشا الؿذكقر كاضر إوقاف السقد
إسؿاطقؾ خقجة الؿذكقر إلك الؿحؽؿة الحـػقة لدى قاضقفا يف التاريخ العالؿ
العالمة..............طؾك أن يؽتب لف رسؿا يتضؿـف جؿقع ما ذكر ،فلجابف إلك
ذلؽ وأذن لشفقديف السقد الؼاضل الؿذكقر يف كتب طؾك ذلؽ طؾك القجف
الؿسطقر مـ كقن جؿقع العؾقي الؿذكقر ،وصار حبسا ووقػا طؾك جؿقع طققن
الؿاء داخؾ البؾد الؿذكقر ،ومؾحؼا بجؿقع إوقاف الؿقققفة طؾقفا ،ويصرف غؾة
ذلؽ يف مصالح طققن الؿاء الؿذكقرة ،وفقؿا استدام بف مـػعة ذلؽ طؾك الدوام
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وآستؿرار .……… .ققد بذلؽ شفادتف هـا بتاريخ أواخر شعبان الؿبارك مـ
طام سبعة وسبعقـ بقاحدة يف العؼد والـقػ وماية

()1

وألػ مـ هجرتف

.
-Legal contract no 2:
- Wakf contract on the animals area for the benefit of
fontains; achieved by Dey Mohammed Pacha, dated in
June 1081
- Legal Court, box no1, document no 20.
الحؿد هلل أشفد إمقر الفؿام فخر الدولة ،ومعدن الػضؾ والخقرات ،السقد
محؿد باشا أسعده وكصره ورفعف ،وبؾغف يف الداريـ مـ الخقرات ما شاء شفقديف
طؾك كػسف الؽريؿة أكف حبس ووقػ هلل تعالك جؿقع الػـدق الؿعد لربط الدواب
الؽايـ ( )2خارج باب طزون أحد أبقاب محروسة الجزاير الؿحؿقة باهلل تعالك
الذي أحدث بـاءه إمقـ الؿذكقر الؿؼابؾ لباب الؽـقسقة بجؿع ما اشتؿؾ طؾقف
الػـدق مـ بققت ومـافع كايـة ومحدثة داخال وخارجا ،وما طد مـف وكسب إلقف
تحبقسا تاما ممبدا دايؿا مسرمدا طؾك العققن ،وجعؾ الـظر يف ذلؽ لقكقؾ ساققة
العققن ،يصرف غؾة الػـدق الؿذكقر يف ذلؽ ،قصد بذلؽ وجف اهلل العظقؿ ورجاء
ثقابف الجسقؿ ....جؿادى إولك مـ طام أحد وثؿاكقـ وماية
-Legal Contract no3:
Wakf contract on a house situated near Bab Jdid in
«favor of a waterpipeساقٍت ; achieved by Dey Mostapha
Pacha and dated in Chawal 1214 H.
( )1هؾ كتابتفا (ماية) ولقست (مائة) هق أمر مؼصقد يف الؿعـك؟ ،مع العؾؿ أهنا مؽررة بـػس
الصقرة أكثر مـ مرة
( )2هؾ كتابتفا (كايـ) ولقست (كائـ) هق أمر مؼصقد يف الؿعـك؟ ،مع العؾؿ أهنا مؽررة
بـػس الصقرة أكثر مـ مرة
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- Legal Court, box no. 106- 2 / 107 Document no. 36
«الحؿد هلل هذه الـسخة رسؿان اثـان ،أحدهؿا رسؿ تحبقس وأخر رسؿ
حؽؿ أسػؾف كص ،أولفؿا( :الحؿد هلل بعد أن استؼر طؾك مؾؽ الؿعظؿ اإلمام
الفؿام فخر السالصقـ العظام مقٓكا السقد مصطػك باشا يف التاريخ ابـ الؿرحقم
بؽرم الحل الؼققم سقد إبراهقؿ الؿذكقر يف الرسؿ أطاله جؿقع الدار الؽائـة قرب
باب الجديد الؿذكقرة معف ...أشفد أن سقد مصطػك باشا الؿذكقر طؾك لسان
ترجؿاكف السقد الحاج العربل ابـ السقد الحاج محؿد والسقد محؿد الؼـدقجل بـ
سغؾقل بف طرف شفقديف طؾك كػسف أكف حبس ووقػ طؾك كػسف هلل تعالك جؿقع داره
الؿذكقرة ابتداء طؾك كػسف ،يـتػع بغؾة ذلؽ .مؼؾدا يف ذلؽ بعض أئؿة مذهبف
مذهب اإلمام أبل حـقػة الـعؿان ﭬ وجعؾ الجـة مـزلف ومثقاه ،ثؿ بعد وفاتف
يرجع الحبس الؿذكقر حبسا ووقػا طؾك أوٓده الؿقجقديـ أن وهؿ :السقد
إبراهقؿ ،والسقد محؿد ،والدة طائشة( ،)1وطؾك زوجف السقدة طائشة ابـة طبد اهلل،
كقاحدة مـ أوٓده الؿذكقريـ مدة كقكفا أيؿة فنن تزوجت ،أو ماتت يرجع مـابفا
ٕوٓده الؿذكقريـ وطؾك ما يتزايد لف بؼقة طؿره مـ الذكقر واإلكاث ،فنن اكؼرضقا
طـ آخره ،يرجع الحبس الؿذكقر طؾك ساققة الداخؾة لؿحروسة الجزائر،
وتصرف غؾة ذلؽ يف مصالحفا بؿا تستدام بف مـػعة الحبس الؿذكقر حبسا تاما
ممكدا بتاريخ أوائؾ شقال طام أربعة طشر ومائتقـ وألػ.
-Legal Contract no4:
A contract for the purchase of land for the creation
of the water tank by the Dey Mostapha Pacha dated
early 1219H / 1804.
, no. 111- Legal Court, box no 47/
( )1أضـفا والسقدة طائشة
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الحؿد هلل ،بعد أن كان الؿعظؿ إرفع الفؿام إكػع مقٓكا السقد مصطػك
باشا يف التاريخ ابـ الؿرحقم بؽرم الحل الؼققم السقد إبراهقؿ َبرد اهلل ضريحف
وأسؽـف مـ الجـان فسقحف أحدث بؼالة الػقل خارج باب القاد ،أحد أبقاب
الجزائر الؿحؿقة باهلل تعالك ،وبؿؼربة مـ جـان برجا ُمعدا لؿحاربة أطداء الديـ
الـصارى لحصـ البالد الؿذكقر مـ طدوهؿ الؿسطقر ،وكان مؿا رامف سقد
مصطػك باشا الؿذكقر مـ التؼرب إلك مقٓه مـ فعؾ الخقرات واستجالب
الحسـات أن يليت بالؿاء لؾربج الؿذكقر مـ طقـ ماء جـتف الؽائـة بػحص زغارة
الؿعروفة بجـة السـاجل الؿذكقرة معف يف رسؿفا ،وقػ طؾقف شفقديف لقؽقن الؿاء
الؿذكقر داخؾ الربج الؿسطقر ويستسؼقا مـف سؽاكف وجؿاطة الؿسؾؿقـ
وخصقصا وقت محاربة العدوالؿذكقر ،وكان مؿا يحتاج إلقف لؿرور الؿاء
الؿذكقر أن يبتاع مـ الجـة التل أسػؾ جـتف الؿذكقرة الؿعروفة بجـة الطقيؾ قدر
إحداث ساققة لؾؿاء الؿذكقر مـ أطؾك الجـة الؿسطقرة ،ثؿ يفبط مـفا قؾقال
ويـعطػ لـاحقة الؼبؾة إلك أن يـتفل لرقعة هـالؽ محبسة طؾك ذرية الحاج طبد
الرحؿـ ابـ القزان .وصؾب السقد مصطػك باشا الؿذكقر مـ مالؽقفا،......
ممرخا بلوائؾ ذي الحجة الحرام طام  ،1195ووقػ طؾقف شفقديف فلجابف إلك
ذلؽ وباطا لف قدر مقضع إحداث الساققة الؿذكقرة لؾؿاء الؿسطقر طرض
الؿقضع الؿذكقر ستة أذرع بقعا بتا ،لؿا قدره ثالثقن ،بؾ ستقن ديـارا أن ذهبا
سؾطاكقة قبض البائع الؿذور مـ الؿبتاع الؿسطقر جؿقع العدد الؿزبقر معايـة
لذلؽ الؼبض التام وسؾؿا لف مقضع إحداث الساققة الؿذكقرة مـ التسؾقؿ....لؿا
قدره ثالثقن ،بؾ ستقن ديـارا أن ذهبا سؾطاكقة قبض البائع مـ الؿبتاع الؿسطقر
جؿقع العدد الؿزبقر معايـة لذلؽ الؼبض التام وسؾؿا لف مقضع إحداث الساققة
الؿذكقرة مـ التسؾقؿ التام ،ثؿ رام سقد مصطػك الؿذكقر مرور الساققة الؿذكقرة
مـ الجـة الؿسطقرة يف الرقعة التل كان حبسفا حاج طبد الرحؿـ ابـ القزان
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الؿذكقر طؾقف وطؾك ذريتف وذرية ذريتف وصؾب مؿـ اكحصرفقف حبسفا مـ ذرية
الحاج طبد الرحؿـ الؿذكقر ........الؿمرخ بلواسط رمضان طام 1202هــ.
وقػ طؾقف شفقديف مع إحداث ساققة الؿاء الؿذكقرة بالرقعة الثاكقة الؿحبسة
طؾقفؿ الؿجاورة مـ بعض جفاهتا لرقعة العرجقين ومـ أخرى لرقعة محبسة طؾك
فؼراء الحرمقـ الشريػقـ الؿذكقرة أيضا معف يف رسؿفا بشفادة مـ ذكر والتاريخ
الؿسطقر وقػ طؾقف شفقديف فلجابقه إلك ذلؽ وأذكقا لف يف إحداث ساققة الؿاء
الؿذكقرة إذكا تاما تالقاه مـفؿ شفقداه ودفع لفؿ طددا قدره اثـقـ وطشريـ ديـارا
ذهبا سؾطاكقة لقستعقـقا هبا طؾك إصالح الرقعتقـ الؿذكقرتقـ مـ حرث وغقره،
قبضقا ذلؽ مـف معايـة الؼبض التام ،ثؿ رام مرور ساققة الؿاء الؿذكقرة بالرقعة
الؽائـة هـالؽ الؿحبسة طؾك ذرية الحاج طبد الفادى القزان .............ممرخ
بلواخر شقال ،طام ألػ ومائتقـ وواحد (1201هــ) وقػ طؾقف شفقداه فلجابقه
إلك ذلؽ وأذكقا لف يف إحداث الساققة الؿذكقرة لؾؿاء الؿسطقر بالرقعة الؿحبسة
الؿذكقرة إذكا تاما تؾؼاه مـفؿ شفقداه ودفع لفؿ أيضا ما قدره طشريـ ديـارا ذهبا
سؾطاكقة يستعقـ طؾك ذلؽ ومصالح الرقعة الؿذكقرة ،وطرفف بتاريخ أوائؾ صػر
الخقر طام تسعة طشر ومائتقـ وألػ
-Legal contract n05
A Wakf contract on a shop place in favor of a
waterpipe created by dey Mostapha Pacha and dated early
spring 1019H.
- Beylik Series, Record 3205 Index no:37
الحؿد هلل بعد أن استؼر طؾك مؾؽ الؿعظؿ الفؿام آخر السالصقـ العظام،
مقٓكا السقد مصطػك باشا يف التاريخ ابـ الؿرحقم بؽرم الحل الؼققم السقد
إبراهقؿ الؿذكقر يف رسؿ الؿحقق هذا بف تؿؾؽ جؿقع جؾسة الحاكقت الؿذكقرة
معف الؿشار إلقف ،أشفد أن السقد الحاج مصطػك باشا الؿالؽ الؿذكقر ،طؾك
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لسان خادمف السقد الحاج محؿد شاوش دار اإلمارة العؾقا يف التاريخ ابـ الحاج
الفادئ شفقداه طؾك كػسف ،أكف حبس ووقػ هلل تعالك جؿقع جؾسة الحاكقت
الؿذكقر لجريان العؿؾ بذلؽ طؾك جؿقع صرف الرقعة الؽايـة قرب الؿعدن قرب
برج قاكة الػقل ،الؿحبسة طؾك فؼراء الحرمقـ الشريػقـ حسبؿا تحبسفا بققػقة
الحرمقـ الشريػقـ وقػ طؾقف شفقداه التل أجاز هبا السقد مصطػك باشا الؿذكقر
الؿاء الداخؾ لؾربج الذي أحدث بـاءه بؼالة الػقل الؿذكقر ،طؾك أن يحدث
بالظرف الؿسطقر صفاريج لؾؿاء يـتػع بذلؽ طامة الؿسؾؿقـ يسؼل دواهبؿ مؿا
يحتاج إلقف مـ ماء الؿذكقر ،وطؾك ساققة الؿاء الداخؾة لؾربج الؿسطقر ،طؾك أن
يخرج مـ غؾة الجؾسة الؿذكقرة يف كؾ طام فات مـ تاريخف ديـاريـ اثـقـ ذهبا
سؾطاكقا تعطك لقكقؾ إوقاف الؿذكقرة ،مؼابؾة الظرف الؿسطقر ما فضؾ مـ
كرائفا بعدما ذكر مـ كؾ سـة يؼبضف خقجة العققن يف مؼابؾة إصالح ساققة الؿاء
الداخؾ لؾربج مـ بـاء وذلؽ تحبقسا دائؿا مسرمدا....
- Legal Contract no 06:
Wakf contract of a house in favor of the a waterpipe by
Dey Hussein Pacha; dated in Chawal 1255 H
- Legal Court, box no. 25, document no 50.
الحؿد هلل ،هذه الـسخة رسؿ تحبقس جؿقع الدار بحقمة قاع السقرالغربقة
الؽبقرة تـؼؾ هـا لؾحاجة هبا والتقثؼ بف الحؿد هلل ،أشفد الؿؽرم الحاج حسقـ
حقق هذا بف شفقديف طؾك كػسف أكف حبس هلل تعالك ووقػ
الؿذكقر مالؽا فقؿا ّ
جؿقع الدويرة الؿذكقرة معف :حقث أشقر طؾك أن يـتػع بغؾة ذلؽ مدة حقاتف مؼؾدا
يف ذلؽ مذهب اإلمام أبل حـقػة الـعؿان ﭬ ثؿ طؾك طؼبف وطاقب طؼبف وما
تـسؾقا وامتدت فروطفؿ يف اإلسالم ،ثؿ بعد اكؼطاع مـ ذكر يرجع ذلؽ وقػا
وحبسا طؾك زوجف القلقة فاصؿة بـت حسقـ و ....فنن اكؼرضقا مـ آخرهؿ آتك
الحؿام طؾك وضقعفؿ ورفقعفؿ ،رجع ذلؽ وقػا وحبسا طؾك ساققة العققن،
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ويصرف ذلؽ طؾك الساققة الؿذكقرة بؿال الحبس الؿذكقر مـ الحدود والحؼقق
الحرم والؿـافع والؿرافؼ الداخؾة فقف ،والخارجة طـف وما طرف مـف وطرف بف،
وكسب قديؿا وحديثا طؾقف ،تحبقسا تاما ممبدا ،ووقػا دائؿا مسرمدا ٓ يبدل طـ
حالف وٓ يغقر طـ سبقؾ ،إلك أن يرث اهلل إرض ومـ طؾقفا ،أواخر رجب..
الؿبارك 1155
:- Legal contract no 7
Rent contract of an area under wakf and situated
outside Bab Jdid gate in favor of a new fountain achieved
by the Dey Hussein of 1242 H.
- Legal Court, box no 55, document no 28.
" الحؿد هلل ،بعد أن كان الؿعظؿ الفؿام مقٓكا حسقـ باشا يف تاريخ أسعده
محقلف حبس ووقػ هلل تعالك جؿقع الرقعة
اهلل ،ابـ الؿرحقم السقد يف رسؿ
ّ
الؽايـة خارج باب الجديد ،أحد أبقاب محروسة الؿحؿقة باهلل تعالك ،طؾك ساققة
الؿاء داخؾ محروسة الجزاير الؿذكقرة حسبؿا ذلؽ كؾف مقسر ومسطر معد يف
الرسؿ الؿشار إلقف البقان التام ....رام أن الؿؽرم إجؾ الخقر إكؿؾ السقد
خؾقؾ خقجة العققن يف تاريخ ابـ السقد إسؿاطقؾ دفع الرقعة الؿذكقرة لؿـ يؼقم
هبا مـ بـاء وغقره ويمدي لف...كذا يـتػع بف كؾ طام طؾك الدوام وباستؿرار" "...
وأخربهؿ بلن الؿعظؿ الفؿام أبذل يف طـاء ساحة الرقعة الؿذكقرة ،ما قدره ثؿاكقة
دكاكقر ،صرف كؾ ديـار تسع ريآت دراهؿ صغار .يف كؾ طام آيت مـ تاريخف طؾك
الدوام وآستؿرار طؾك أن حدث فقفا ما شاء البـاء ويؽقن جؿقع ما يحرثف هبا
مؾؽا وجؿؾة وجؿؾة أمالكف يتصرف فقف كقػؿا يشاء"....
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الؿاجستقر يف التاريخ الحديث ،قسؿ التاريخ ،كؾقة العؾقم اإلكساكقة وآجتؿاطقة،
2011 -2009
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بـقر (فريد) ،الؿخططات الػركسقة تجاه الجزائر ( ،)1831 -1782ممسسة
كقشؽار لؾـشر والتقزيع.2008،
 دوكالل (رشقد) :مساجد مديـة الجزائر يف العفد العثؿاين ،ترجؿة لطقػةبقرابة و شػقؼة طقساين ،وزارة الثؼافة2113 ،
 بقرابة (لطقػة) «جامع السقدة يف مديـة الجزائر العثؿاكقة (دراسة تاريخقةوأثرية)» .يف مجؾة جامعة إمقر طبد الؼادر لؾعؾقم اإلسالمقة ،العدد  ،38سبتؿرب
 ،2016ص 500
 جبار (صؾقحة) ،الجزائر يف طفد الداي طؾل باشا ،مذكرة ماجستقر يفالتاريخ العثؿاين ،قسؿ التاريخ ،كؾقة العؾقم اإلكساكقة وآجتؿاطقة ،جامعة الجزائر
2011-2010 ،-2 حؿاش (خؾقػة)« :دكان الحرمقـ الشريػقـ يف مديـة الجزائر يف العفدالعثؿاين» .يف مجؾة الدارة ،العدد إول1431 ،هــ ،ص1إلك 84
 حؿاش (خؾقػة) ،إسرة يف مديـة الجزائر خالل العفد العثؿاين ،ج  2و ،3رسالة دكتقراه دولة يف التاريخ الحديث ،كؾقة العؾقم اإلكساكقة وآجتؿاطقة ،قسؿ
التاريخ ،جامعة مـتقري.2006 ،
 (حؿدان بـ طثؿان خقجة) ،الؿرآة ،لؿحة تاريخقة و إحصائقة طؾك إيالةالجزائر ،ترجؿة محؿد بـ طبد الؽريؿ بقروت ،مؽتبة الحقاة.1972 ،
 رزق (طاصؿ محؿد) ،معجؿ مصطؾحات العؿارة والػـقن اإلسالمقة،مؽتبة مدبقلل2000 ،
 غطاس (طائشة) ،الحرف والحرفققن بؿديـة الجزائر --17001830مؼاربة اجتؿاطقة -اقتصادية ،الؿمسسة القصـقة لالتصال الـشر واإلشفار-
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الرويبة
 صػحات يف تاريخ مديـة الجزائر مـ أقدم،) كقر الديـ (طبد الؼادر.1965 ، الجزائر، كؾقة أداب،طصقرها إلك اكتفاء العفد الرتكل
2- References in foreign language:
- Belhamissi(Moulay): Alger par ses eaux XVIeme –
XIeme siecles.
- Bonnafont; Douze ans en Algérie 1830-1842,
de lettres, Paris Royal,
Librairie de la société des gens
1883
- Boutin (Vincent yves); Reconaissance des villes forts
par Gabriel Esquer, et batteries d'Alger, publié
Paris,1927.
- Delphin (G); Histoire des pachas d'Alger de 1515 à
Asiatique, imprimerie
1745, extrait du journal
Nationale, paris, MDCCCCXXV,
- Haedo(F.D);Histoire des rois d’Alger, traduite et
Alger, Adolphe
annotée par H..D Grammont,
Jourdan,1881.
-Le Tourneau; «Aldjazair». In Encylopedie de l'Islam,
t.II, J.Brill, Paris
1977, p.533
- Missoum(Sakina); Alger à l'epoque ottomane,
.Edisud2003
- Raymond(André); «Le centre d'Alger en 1830». In
Méditerranée, n° 31,1981 Revue de l'occident et de la
- Venture de Paradis (Jean-Michel); Alger au XVIII
Alger livres(G.A siécle (1788- 1790), Grand
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دٔر انؼًم اخلري٘ يف حتمٛك انتكبيم
اجملتًؼٔ ٙتٕظٛف ادلٕارد انجشرٚخ
ٔادلبنٛخ

دكتقر/
طاصػ حسـ طبد الاله طبد القاحد
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o

ادلمذيخ

 أٍنٔ٘ البشح:
اإلسالم بـاء طظقؿ متؽامؾ ،وكؾ تعالقؿف جاءت لتحؼقؼ السعادة لإلكسان يف
الداريـ :الدكقا وأخرة .وقد جاءت الشريعة اإلسالمقة لتحؼقؼ مؼاصد طظقؿة،
ترتبت طؾك
وهذه الؿؼاصد هل جؿؾة ما أراده الشارع الحؽقؿ مـ مصالح
ْ
إحؽام الشرطقة ..وهذه الؿصالح كثقرة ومتـقطة ،ومـ هذه الؿصالح «العؿؾ
الخقري يف تحؼقؼ التؽامؾ الؿجتؿعل »..وهذه الؿؼاصد تجتؿع يف مصؾحة كربى،
وغاية كؾقة هل تحؼقؼ طبادة اهلل ،وإصالح الؿخؾقق ،وإسعاده يف الدكقا وأخرة،
ففل تحؼؼ مؼاصد طديدة لؾػرد والؿجتؿع وإمة اإلكساكقة :كحػظ الضروريات
الخؿس :الديـ ،والـػس ،والؿال ،والعرض ،والعؼؾ ،كؿا تحؼؼ بعض الؿصالح
الؿؽؿؾة لتؾؽ الضروريات ،مثؾ إمـ ،وطؿارة إرض ،والحػاظ طؾك البقئة.
إن اإلسالم ٓ يؽتػل بالزكاة القاجبة شرطًا؛ بؾ يقجب طؾك الؿسؾؿ التؽافؾ،
والتآخل ،واإليثار ،وبذل الػضؾ الزائد طـ الحاجة إلك الجائع ،والؿضطر
والؿسؽقـ فنغاثة الؾفػان ،وإصعام الجقطان ،وإكساء العريان ،والرتاحؿ والتعاون
مـ تعالقؿ الشريعة السؿحة.
إن روح التؽافؾ الؿعقشل التل جاء هبا الؼرآن وب َّثفا رسقل اهلل ﷺ يف
الؿجتؿع اإلسالمل لؿ تبؼ مجرد مشاطر َّ
جسؿفا بالتشريعات
هشة ،أو طابرة ،بؾ َّ
والتقجقفات التل تؼقيفا ،وتغذيفا ،وتبؼقفا ح َّقة ف َّعالة طؾك مر العصقر وإزمان.

تحقل
كؿا أن تؾؽ التعالقؿ لؿ تبؼ مجرد تعالقؿ كظرية أو كالم يردده الؿرددون ،بؾ َّ
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إلك تعاون حؼقؼل وتؽافؾ معقشل ،قام يف حقاة الؿجتؿع اإلسالمل إول.
وهذا البحث يبقـ دور العؿؾ الخقري يف تدطقؿ أواصر الصؾة والتقاصؾ،
وكذلؽ التعاون والتساكد والتؽافؾ.

 أٍداف البشح:
 -8إكف إسفام يف معالجة صقرة مـ أهؿ صقر تقضقػ الؿقارد البشرية
والؿالقة.
 -5تجؾقة جقاكب هذا الؿقضقع ،فقؽقن الؿسؾؿ طؾك دراية بلحؽام العؿؾ
الخقري وكقػ يقضػ.
 -3تلكقد شؿقل الشريعة اإلسالمقة الؿباركة ،وسعقفا فقؿا يصؾح بف
الؿجتؿع اإلكساين.
 -6إبراز مؼاصد الشريعة اإلسالمقة يف دور العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ التؽامؾ
الؿجتؿعل وتقضقػ الؿقارد البشرية والؿالقة.

 ميَر البشح:
اطتؿدت يف معالجة هذا الؿقضقع طؾك كؾ مـ الؿـفج آستؼرائل،
لؼد
ُ
والؿـفج التحؾقؾل ،فؼؿت باستؼراء أهؿقة دور العؿؾ الخقري مـ الؿـظقر
الؿؼاصدي مـ خالل الؿصادر الؿتعددة ،وتحؾقؾ ذلؽ؛ لبقان الؿؼاصد الشرطقة
لؾعؿؾ الخقري.

 الدزاضات الطابك٘ :أٍنَا:
أ .ركدة محؿد زيـق :العؿؾ التطقطل يف السـة الـبقية – دراسة مقضقطقة،
بحث مؼدم لـقؾ درجة الؿاجستقر ،كؾقة أصقل الديـ ،الجامعة اإلسالمقة – غزة،
سـة  8651ه 5117 ،م.
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 أ .د .طبد الؿؾؽ مـصقر :العؿؾ الخقري تؽافؾ اجتؿاطل و ططاء إكساين،بحث مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث – دائرة الشمون اإلسالمقة
و العؿؾ الخقري بدبل 5111 ،م.
 د .طبد الػتاح طقسك الرببري :الدلقؾ الػؼفل لؾعؿؾ الخقري ،إصدارالجؿعقة الشرطقة لتعاون العامؾقـ بالؽتاب و السـة – مصر 5181 ،م.

 خط٘ البشح:
يشتؿؾ البحث طؾك أربعة مباحث:
الؿبحث إول :مػفقم العؿؾ الخقري ،وفضؾف ،وأهؿقتف.
الؿبحث الثاين :الؿقارد الؿالقة لؾعؿؾ الخقري.
الؿبحث الثالث :مبادئ وضقابط اإلكػاق يف العؿؾ الخقري.
الؿبحث الرابع :مجآت العؿؾ الخقري
تؾقف الخاتؿة ،فالـتائج ،فؾتقصقات ،فالؿصادر والؿراجع.
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املبحث األول

يفٕٓو انؼًم اخلري٘ ٔأًْٛتّ ٔجمبالتّ

 املطلب األّل :مفَْو العنل اخلريٖ:
لػظ الخقر يف الؾغة مشتؼ مـ العطػ و الؿقؾ ،قال ابـ فارس« :خقر :الخاء
والقاء والراء أصؾف ال َع ْط ُ
الف َّ
الشر؛ ٕن كؾ
والؿ ْق ُؾُ ،ث َّؿ ُي ْحؿؾ طؾقف .فالخقر ِخ ُ
ػ َ
ِ
ِ
ِ
الؽرم
والخ ُقر:
الخقار.
والخقرةُ:
أحد يؿقؾ إلقف ويعطػ طؾك صاحبف.
ُ
وآستخارة :أن تسلل خقر إمريـ لؽ»()1
.

والعؿؾ الخقري يف آصطالح ،هق :ما يطؾؼ طؾك كؾ شلء كافع ،وفقف
مصؾحة لإلكسان أو لغقره ،سقاء أكان هذا الشلء ماديًا أم معـقيًا ،كؿا أكف يطؾؼ
طؾك الؿال أ َّيًا كان كؼقد ًا ،أو صعامًا ،أو ثقابًا ،أو غقرها(.)2

 املطلب الجاىٕ :أٍنٔ٘ العنل اخلريٖ:
َّ
حث اإلسالم طؾك فعؾ الخقر لؾـاس؛ ٕكف يحؼؼ التؿاسؽ والرتابط وإلػة
( )1مؼايقس الؾغة .صـ ،275والصحاح ،651/3.خقر ،والؼامقس الؿحقط ،28/2.خقر،
ومصطؾحات طؾقم الؼرآن .جـ 2صـ ،148والؽؾقات .صـ ،372الؿعجؿ آشتؼاقل
الؿمصؾ ٕلػاظ الؼرآن الؽريؿ .جـ 1صــ ،550 -549ولسان العرب .جـ 3صــ- 261
263
( )2يـظر يف هذا الؿعـك :الجقاهر الحسان يف تػسقر آل طؿران .صــ ،254والتحرير
والتـقير.40/4
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والؿحبة بقـ أفراد الؿجتؿع ،فؾؾعؿؾ يف اإلسالم مؽاكة طظقؿة .وإمة اإلسالمقة
رب
ٓ تعؿؾ إٓ لبـاء ديـفا والحػاظ طؾك الؼقؿ اإلسالمقة ،وٓ تـتظر إجر إٓ مـ ِّ
العالؿقـ .فالعؿؾ الخقري مـ أهؿ إطؿال التل يجب أن يعتـل هبا اإلكسان ،كؿا
دلت طؾك ذلؽ الـصقص الشرطقة التل تدطق إلك طؿؾ الخقر والرب والبذل
والعطاء بؽؾ الطاقات الؿتاحة .قال تعالك :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ [الؿائدة.]2:
كؿا دطا اإلسالم إلك تؽافؾ البشر جؿقعًا فقؿا بقـفؿ ،وتدطقؿ أواصر الصؾة
والتقاصؾ.
قال تعالك :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ [الحجرات ،]13:والتعارف يؼتضل
التعاون والتساكد والتؽافؾ.
ولؿ تؼػ دطقة اإلسالم إلك فعؾ الخقر طـد حدود تؼديؿف لإلكسان ،بؾ
تجاوزت ذلؽ إلك الحققاكات .وقد بؾغ البعض بذلؽ أطؾك درجات الجـان،
لؿجرد أكف سؼك كؾبًا .واصؾؼ اإلسالم هذه الدطقة اإلكساكقة الراققة طـدما قال
الصحابة :إن لـا يف البفائؿ أجر ًا؟ قال ﷺ« :يف كؾ كبد رصبة أجر ًا» (.)1
أجرا ،كان ملمقر ًا بؼتؾف أو غقر
ويف هذا الحديث دلقؾ أن يف كؾ كبد رصبة ً
ملمقر .وقد فطـ كثقر مـ الؿسؾؿقـ لفذه الدطقة الـبقية ،فخصصقا جزء ًا مـ
أوقاففؿ لؾحققاكات الؿريضة والؿسـة ،حتك ولق كاكت غقر ملكقلة ،وٓ يـتػع هبا
يف الركقب والحؿؾ ،وقد أمر الخؾقػة طؿر بـ طبد العزيز  بـثر الؼؿح أطؾك
( )1البخاري .كتاب الؿساقاة .باب :فضؾ سؼل الؿاء .برقؿ ()2363
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الجبال؛ لتلكؾ مـف الطققر (.)1
وقد ب َّقـ اإلسالم أن أكثر مـ يـتػع بػعؾ الخقر هق فاطؾف أو ً
ٓ .فػعؾ اإلكسان
لؾخقر :إما أن يؽقن واجبًا طؾقف ،فقلخذ إجر ،أو يؽػر طـف ما يؼع فقف مـ ذكقب،
وهذه الؿرأة التل سؼت كؾبًا ،وشؽر اهلل لفا ،وغػر لفا كاكت بغقًا .طـ أبل هريرة
ﭬ أكف قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :بقـؿا كؾب يطقػ بركقة( )2كاد يؼتؾف العطش،
بغل مـ بغايا بـل إسرائقؾ فـزطت ُمق ُقفا( ،)3فسؼتف فغػر لفا بف» (.)4
إذ رأتف ٌ
وطـ جابر ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :ما مـ مسؾؿ يغرس غرسًا إٓ ما
كان ما ُأكؾ مـف لف صدقة ،وما ُسرق مـف لف صدقة ،وما أكؾ السبع مـف ففق لف صدقة،
وما أكؾت الطقر ففق لف صدقة ،وٓ يرزؤه أحد إٓ كان لف صدقة»(.)5

وطـ أبل سالم ،قال :قال أبق ذر :قال ﷺ« :إن طؾك كؾ كػس َّ
كؾ يقم صؾعت
فقف الشؿس صدقة مـف طؾك كػسف» ،قؾت :يا رسقل اهلل مـ أيـ أتصدق ولقس لـا
أمقال؟ قال« :أو لقس مـ أبقاب الصدقة التؽبقر ،والحؿد هلل ،وسبحان اهلل
وتستغػر اهلل ،وتلمر بالؿعروف ،وتـفك طـ الؿـؽر ،وتعزل الشقكة طـ صريؼ

( )1لؿ أقػ طؾل هذا إثر يف كتب التخريج ،و يـظر فقف :د .طبد الػتاح طقسك الرببري :الدلقؾ
الػؼفل لؾعؿؾ الخقري ص  ،15إصدار الجؿعقة الشرطقة لتعاون العامؾقـ بالؽتاب
والسـة ،مصر ،و د .طؾل محؿد الصالبل :أمقر الؿممـقـ طؿر بـ طبد العزيز ،معالؿ
التجديد واإلصالح الراشدي طؾك مـفاج الـبقة ص  ،285دار ابـ الجقزي ،الؼاهرة،
 2010م
( )2يطقػ بركقة :أي يدور حقل بئر ،الـفاية يف غريب الحديث و إثر .356
( )3مققفا :أي خػفا ،فارسل معرب ،الـفاية يف غريب الحديث و إثر .850
( )4رواه البخاري برقؿ ( ،)3467ومسؾؿ برقؿ ()2245
( )5رواه مسؾؿ .كتاب الؿساقاة رقؿ ()1552
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ّ
ُّ
الؿستدل طؾك حاجة لف قد
وتدل
الؿسؾؿقـ والعظؿ والحجر ،وتفدي إطؿك،
طؾؿت مؽاكفا ،وترفع بشدة ذراطقؽ مع الضعقػ ،كؾ ذلؽ مـ أبقاب الصدقة
مـؽ طؾك كػسؽ ،ولؽ يف جؿاطؽ زوجتؽ أجر» قؾت :كقػ يؽقن لل إجر يف
شفقيت؟ قال رسقل اهلل ﷺ« :أرأيت لق كان لؽ ولد فلدرك ورجقت خقره ،ثؿ
مات ،أكـت تحتسبف؟ قؾت :كعؿ ،قال :فلكت خؾؼتف؟ قؾت :بؾ اهلل خؾؼف .قال:
فلكت هديتف؟» قؾت :بؾ اهلل هداه .قال« :فلكت كـت ترزقف؟» قؾت :بؾ اهلل رزقف.
قال« :كذلؽ فضعف يف حاللف ،وجـبف حرامف ،فنن شاء اهلل أحقاه ،وإن شاء أماتف،
ولؽ أجر»(.)1
تقجف إلك كثقر مـ الؿبادئ
وإحاديث يف هذا الؿجال كثقرة ،وهل يف جؿؾتفا ِّ
والؼقاطد الؿتعؾؼة بػعؾ الخقر ،ومـفا:
فعؾ الخقر ٓ يحتاج إلك خزائـ ،وٓ إلك قدرات خارقة ،فال يخؾق
اإلكسان مـ ُمؽـة وقدرة طؾك فعؾ الخقر ،بؿالف ،أو بعؾؿف ،أو بؼقلف ،أو بدطائف،

شره طـ الـاس ففق خقر ،فؿجال فعؾ الخقر واسع وٓ يؼػ طـد
وحتك لق ّ
كػ ّ

حد.

و يقضح سعة مجآت الخقر ،ففل تعـل أن يقضع الخقر يف مقضعف،
لؾؼضاء طؾك الػؼر والحاجة.
العـاية بذوي آحتقاجات الخاصة وتعقيضفؿ طؿا ابتؾقا بف مـ فؼد بصر،
أو سؿع ،أو غقر ذلؽ ،ومـ هـا يؽقن الؿجتؿع بلسره العقـ التل يبصر هبا
( )1رواه أحؿد يف الؿسـد  -صبعة الرسالة تحؼقؼ إركاؤط  -برقؿ  ،21484و قال الؿحؼؼ
العالمة إركاؤط :إسـاده صحقح ،رجالف ثؼات رجال الصحقح وأخرجف الـسائل يف
"الؽربى" (.)9027
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إطؿك ،وإذن التل يسؿع هبا إصؿ.
فعؾ الخقر لقس مـة أو تػضالً مـ الؼادر طؾك فعؾف ،إكؿا يرتؼل يف كثقر مـ
إحقال لقؽقن فريضة شرطقة ،لقس فؼط باطتباره زكاة مال أو صدقة ،أو كػارة،
إكؿا واجب ضروري إذا كان فعؾ الخقر سبقالً لدفع مػسدة ُطظؿك ،أو الحقؾقلة
دون هالك كػس .طـ الـعؿان بـ بشقر ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :مثؾ
الؿممـقـ يف تراحؿفؿ وتقادهؿ وتعاصػفؿ كؿثؾ الجسد؛ إذا اشتؽك طضق تداطك
والحؿك»(.)1
لف سائر الجسد بالسفر ُ

 املطلب الجالح :العنل اخلريٖ بني اخلفاّ ٛاجلَس:
سرا أم طؾـًا ،أخرب بف الـاس وطرفقا
فعؾ الخقر هق هق ،سقاء أفعؾف صاحبف ً

صاحبف أم لؿ يعرفقا ،فؼد ورد الـص الؽريؿ مادحًا صاحب صدقة الجفر
وصاحب صدقة السر معًا ،وقد تػضؾ صدقة السر صدقة الجفر يف حال ،كؿا
تػضؾ صدقة الجفر صدقة السر يف حال أخرى ،واهلل ذو الػضؾ العظقؿ .قال
تعالك :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ [البؼرة.]271:

 أما اإلخفا ٛففُٔ (:)2
 أكف أبؼك لؾسرت طؾك أخذ ،فنن أخذه ضاهر ًا هتؽ لسرت الؿروءة ،وكشػ
طـ الحاجة ،وخروج طـ هقئة التعػػ والتصقن الؿحبقب الذي يحسب الجاهؾ
أهؾف أغـقاء مـ التعػػ.
( )1رواه البخاري برقؿ ( ،)6011ومسؾؿ برقؿ ( )2586ورواه أحؿد
( )2إحقاء طؾقم الديـ .جـ 1صـ 279 – 275بتصرف ،وترصقب إفقاه بذكر مـ يظؾفؿ اهلل
لؾعػاين .53-52/2
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 أكف أسؾؿ لؼؾقب الـاس وألسـتفؿ ،فنهنؿ بؿا يحسدون أو يـؽرون طؾقف
أخذه ويظـقن أكف أخذه مع آستغـاء.
 إطاكة الؿعطل طؾك إسرار العؿؾ ،فنن فضؾ السر طؾك الجفر يف اإلططاء
أكثر واإلطاكة طؾك إتؿام الؿعروف معروف.
 إن يف اإلضفار ذ ً
ٓ وامتفاكًا ولقس لؾؿممـ أن يذل كػسف.

 أما اإلظَاز ففُٔ معاىٕ:
 اإلخالص والصدق والسالمة طـ تؾبقس الحال والؿروءة.
 إسؼاط الجاه والؿـزلة ،وإضفار العبقدية والؿسؽـة ،والتربي طـ الؽربياء
ودطقى آستغـاء ،وإسؼاط الـػس طـ أطقـ الخؾؼ.
 هق أن العارف ٓ كظر لف إٓ إلك اهلل  ،والسر والعالكقة يف حؼف واحد.
َّ 
أن اإلضفار إقامة لسـة الشؽر ،وقد قال تعالك :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ
[الضحك.]11:

 املطلب السابع :العنل اخلريٖ بني الكصْز ّالتعدٖ:
فعؾ الخقر قد يؽقن قاصر ًا طؾك صاحبف ،ويـتػع بف هق دون غقره مـ الـاس،
كؼراءة الؼرآن ،والتفجد بالؾقؾ ،والذكر ،والتسبقح ،وآستغػار ،والؿشل إلك
الؿساجد ...إلخ.
وقد يؽقن متعديًا ،أي :يعقد كػعف طؾك غقره مـ الـاس كتػريج الؽربات طـ
الـاس ،والصدقات ،وقضاء حقائج الـاس ،وأداء حؼققفؿ ،وكحق ذلؽ ،وإصؾ
يف الؿسؾؿ آشتغال بؽؾ كافع وخقر ،سقاء أكان قاصر ًا أم متعديًا .ولؽـ أي
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العؿؾقـ أفضؾ؟ صاغ الػؼفاء قاطدة مػادها« :الؿتعدي أفضؾ مـ الؼاصر»( )1يف
التشريع اإلسالمل هـاك فروض وهـاك مـدوبات ،فالطاطة الؿػروضة  -سقاء
أكاكت مـ فرائض إطقان أم الؽػايات -أفضؾ مـ غقرها مـ الؿسـقكات،
والؿسـقكات تتػاوت وهـا يؿؽـ أن كؼقل الػعؾ الؿتعدي أفضؾ مـ الؼاصر،
والؿتعدي أيضًا درجات فثؿت طؿؾ يتعدى إلك شخص واحد ،وطؿؾ آخر
يتعدى إلك طشرات أو مئات إشخاص ،وهـا يؽقن الثاين أفضؾ ،كؿا تتػاوت
إطؿال الخقرية  -أيضًا -بحسب الحاجة التل تدفعفا ،أو الضرر الذي ترفعف،
فعؿؾ الخقر هدفف إحقاء الـػقس مـ الفالك أهؿ وأولك مـ العؿؾ الذي يفدف
إلك الرتفقف طـفؿ فتعؾقؿ الػؼقر حرفة يؽتسب مـفا ،وتؽػف طـ السمال ،و إطػافف
أولك مـ إططائف كؾ يقم وجبة ..وهؽذا.

 املطلب اخلامظ :األعنال اخلريٓ٘ بني الدميْم٘ ّاالىكطاع:
العؿؾ الخقري باطتباره كشاصًا إكساكقًا خالصًا ،ويصدر طـ إيؿان الػرد
باكتؿائف ٕسرة صغقرة لفا متطؾباهتا اإلكساكقة التل تػرضفا آيات الؼرآن الؽريؿ
وإحاديث الـبقية الشريػة ،بحقث يؽقن العؿؾ الخقري يف ذاتف صقرة لإليؿان،
وترجؿة طـ مشاطر اإلكسان الؿممـ ومدى إحساسف بؿسمولقتف تجاه غقره مـ
الؿسؾؿقـ خاصة الؿحتاجقـ.
العؿؾ الخقري هبذا الؿػفقم اإليؿاين يؿثؾ تجسقد ًا لؾػفؿ الصحقح لروح
اإليؿان التل تعرب طـفا آيات طديدة مـ الؼرآن .قال تعالك :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [الـساء.]114:
( )1إشباه والـظائر .السققصل -صــ – 144دار الؽتب العؾؿقة
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ومـ هذه إطؿال الخقرية :العؿؾ الخقري الدائؿ ،وهق الذي يستؿر كػعف
وططاؤه فرتات صقيؾة ،كتعؾقؿ العؾؿ ،كبـاء مستشػك ،أو مدرسة ،أو معفد ،أو
رصػ صريؼ .ولؼد ورد الحث طؾك هذه إطؿال يف أحاديث كثقرة مـفا طؾك
سبقؾ الؿثال ما رواه أبق هريرة ﭬ أن رسقل اهلل ﷺ قال« :إذا مات ابـ آدم اكؼطع
طؿؾف إٓ مـ ثالثة :إٓ صدقة جارية ،أو طؾؿ يـتػع بف أو ولد صالح يدطق لف»(.)1
والحؼقؼة :أن الثالثة الؿذكقرة يف الحديث هل مـ إطؿال الخقرية الؿؿتدة
والدائؿة ،فالعؾؿ الذي يـتػع بف ،ويـتؼؾ مـ جقؾ إلك جقؾ ،ويـتػع بف الـاس يف
معاشفؿ ومعادهؿ ،فقفدي الضال ،ويعالج الؿريض ،ويعؾؿ الـاس حرفًا وصـائع،
ويدفع طـفؿ الجفؾ والػؼر والؿرض  -كؾ هذه مـ الحسـات الجارية ،وأثار
الحسـة وكذلؽ الصدقة الجارية :وهل ما تعرف يف الػؼف اإلسالمل بالققػ.
وأما العؿؾ الخقري الؿـؼطع :ففق الذي يـتفل بؿجرد فعؾف ،كنصعام الطعام،
ودفع الؿرض طـ شخص بشراء الدواء لف ،أو دفع الربد طـ شخص ٓ يجد ما
يؼل بف كػسف  -هل مـ إطؿال العظقؿة -وإن كاكت مـؼطعة؛ ٕن اكؼطاطفا قد
يؽقن مـ حقث الظاهر فؼط ؛ ٕن دفع الجقع طـ الجائع مـ الؿؿؽـ أن يؽقن قد
حال بقـف وبقـ الفالك والؿقت الؿحؼؼ ،فؿد اهلل بذلؽ الطعام حقاتف ،وبؼل يعقل
أ سرتف ،ويربل أوٓده ،ويبـل وصـف ،ويسفؿ يف إطالء شلن أمتف ،ويذود طـ ديـف،
وطـ طؼقدتف ،ويؼدم جفقد ًا تربقية أو أخالققة أو سؾقكقة تػقد مـفا إجقال تؾق
إجقال.
وهذا اإلكسان الذي كجا مـ الؿقت بسبب تؾؽ القجبة الغذائقة ،وبؼل -
بؿشقئة اهلل تعالك -يربل أوٓده ،فؽان مـفؿ :صبقب كاجح ،أو طالؿ صالح ،أو
( )1رواه مسؾؿ .كتاب القصقة -باب :ما يؾحؼ اإلكسان مـ الثقاب بعد وفاتف -برقؿ ()1631
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ٍ
قاض طادل ،أو مفـدس خبقر ،أو مدرس قدير ،أو مصؾح اجتؿاطل ،أو ما إلك
ذلؽ..
خقراَّ ،
قؾ ،أو كثر ،صغر أو كرب ،فؾقبادر،
ثؿ فؽؾ َم ْـ يستطقع أن يؼدم ً
ومـ َّ

ولقؼدم ،وٓ يرتدد ،وٓ يستصغرن أحدكا شقئًا مـ الخقر؛ ٕكـا ٓ كدري أية حسـة
هل التل سرتضل ربـا ،وتدخؾـا الجـة.

 املطلب الطادع :األعنال اخلريٓ٘ الفسدٓ٘ ّاألعنال اخلريٓ٘ املؤضطٔ٘
العؿؾ الخقري الػردي هق :طؿؾ أو سؾقك أو مجفقد شخصل يؼقم بف
اإلكسان مـ ذات كػسف ٓ ،يبتغل مـ ورائف إٓ مرضاة اهلل  مثؾ :التربع بالؿال
لؿمسسة أو لؿحتاجقـ ،أو إسعاف جريح ،أو إكؼاذ غريؼ ،أو تعؾقؿ مجؿقطة مـ
إفراد الؼراءة والؽتابة ،أو إماصة إذى طـ الطريؼ ،أو الؿشاركة ببـاء مسجد ،أو
غقر ذلؽ مـ إطؿال الػردية.
ومـ إحاديث التل تبقـ ذلؽ ما رواه هريرة ﭬ طـ الـبل ﷺ قال« :لؼد
رأيت رجالً يتؼؾب يف الجـة يف شجرة قطعفا مـ ضفر الطريؼ كاكت تمذي
الـاس»(.)1
وطـ أبل ذر ﭬ قال :سللت الـبل ﷺ :أي العؿؾ أفضؾ؟ قال« :إيؿان باهلل
وجفاد يف سبقؾف» .قؾت :فلي الرقاب أفضؾ؟ قال« :أغالها ثؿـًا وأكػسفا طـد
أهؾفا» .قؾت :فنن لؿ أفعؾ؟ قال«:تعقـ صاكعًا أو تصـع ٕخرق» .قؾت :فنن لؿ
( )1رواه البخاري .كتاب الؿظالؿ والغضب -باب مـ أخذ الغصـ وما يمذي الـاي يف الطريؼ
فرمك بف .حديث رقؿ ( )2472وكتاب أذان -باب فضؾ التفجقر إلك الظفر برقؿ ()652
طـ قتقبة بـ مالؽ .ورواه مسؾؿ -كتاب الرب والصؾة وأداب -باب فضؾ إزالة إذى طـ
الطريؼ .برقؿ ()1914
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أفعؾ؟ قال« :تدع الـاس مـ الشر ،فنكفا صدقة تصدق بفا طؾك كػسؽ»(.)1
فنطاكة الصاكع وغقر الصاكع ،ومد يد العقن لؾؿحتاج طؿؾ خقري فردي ،كؿا
ضفر يف الحديث مـ سمال أبل ذر ﭬ لؾرسقل ﷺ.
وطـ سعد بـ طبادة ﭬ أكف تقفقت أمف وهق غائب طـفا .فؼال« :يا رسقل اهلل
إن أمل تقفقت وأكا غائب طـفا ،أيـػعفا شلء إن تصدقت بف طـفا؟ قال« :كعؿ».
َّ
قال :فنين أشفدك أن حائطل الؿخراف( )2صدقة طؾقفا»(.)3
فالعؿؾ الخقري الػردي يظفر مـ تصرف سعد بـ طبادة ،طـدما تصدق
ببستاكف صدقة طـ روح أمف.
و طـ أبل هريرة ﭬ أن الـبل ﷺ قال« :بقـؿا رجؾ بطريؼ اشتد طؾقف العطش
فقجد بئر ًا فـزل فقفا فشرب ،ثؿ خرج فنذا كؾب يؾفث يلكؾ الثرى مـ العطش،
فؼال الرجؾ :لؼد بؾغ هذا الؽؾب مـ العطش مثؾ الذي كان بؾغ مـل ،فـزل البئر،
فؿأل خ َّػف ما ًء ،فسؼك الؽؾب ،فشؽر اهلل لف ،فغػر لف» قالقا :يا رسقل اهلل وإن لـا يف
البفائؿ ٕجر ًا؟ فؼال« :يف كؾ ذات كبد رصبة أجر»(.)4
فرحؿة هذا الرجؾ هبذه البفقؿة أكرب طؿؾ فردي خقري فعؾف هذا الرجؾ
فؽقػ لق سؼك مسؾؿًا أو أحسـ إلقف؟
أي الرقاب أفضؾ؟ برقؿ ( )2518ورواه مسؾؿ -كتاب
( )1رواه البخاري -كتاب العتؼ -باب ُّ
اإليؿان -باب كقن اإليؿان باهلل تعالك أفضؾ إطؿال .برقؿ ()84
( )2الؿخراف :الجؿاطة مـ الـخؾ (مؼايقس الؾغة -ص  )252وققؾ :الحائط مـ الـخؾ
(الـفاية )242
( )3رواه البخاري -كتاب القصايا -باب اإلشفاد يف الققػ والصدقة .برقؿ ()2762
( )4رواه البخاري -كتاب الؿظالؿ -باب أبار طؾك الطريؼ إذا لؿ يتل َّذ هبا .برقؿ ()2466
السالم -باب فضؾ ساقل البفائؿ الؿحرتقة وإصعامفا .برقؿ ()2244
ورواه مسؾؿ -كتاب َّ
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والعؿؾ الخقري الؿمسسل :وهق طؿؾ مـظؿ واسع ،تؼقم بف جؿعقات أو
ممسسات لخدمة الؿجتؿع ،مثؾ :الؿساهؿة بإمقال الؽثقرة إلكشاء مشروع
كالصرح العؾؿل مثالً ،أو بـاء مدرسة ،أو مسجد ،أو الؿساهؿة يف دراسة وحؾ
مشؽؾة معقـة ،أو إكػاق الؿال يف سبقؾ اهلل ،وهذه الجؿعقات أو الؿمسسات لفا
مشروطفا وخططفا ولقائحفا ،ولفا مـ يشرف طؾقفا ويراقبفا ،ويتخذ فقفا الؼرار
طـ صريؼ الشقرى ،مـ خالل مجالس إدارات هذه الؿـظؿة ،ولف فقائد طظقؿة
لعؾ مـ أهؿفا:
مقاجفة تحديات القاقع بؿا يـاسبفا ،وكقػقة آستػادة مـ مـجزات
العصر.
طؿقم كػعف ٕفراد الؿجتؿع ،لعدم ارتباصف بإشخاص.
تحؼقؼ التؽامؾ يف العؿؾ ،وتقضقػ كافة الؿقارد البشرية والؿالقة ،ومـ
ثؿ زيادة اإلكتاجقة.
تقضقػ كافة الجفقد البشرية ،وآستػادة مـ شتك الؼدرات اإلكتاجقة.
فالعؿؾ الخقري الؿمسسل هام وضروري ،لؽثرة مشاكؾ الـاس ،وطظؿ
هؿقمفؿ ،وتعاضؿ حاجقاهتؿ ،إذ لؿ تعد حاجة الـاس متؿثؾة يف وجبة إفطار صائؿ،
أو كسقة ٍ
طار ،أو مشؽؾة فرد ،أو طدة أفراد ،لؽـفا مشاكؾ معؼدة وكبقرة،
والحاجات أكرب مـ الؿقارد ،وٓ سبقؾ لؾتعامؾ معفا بجفد فرد أو فرديـ ،وقد أمر
اإلسالم بالتعاون والقحدة ،ومـ مظاهر التعاون والقحدة :إطؿال الخقرية
الؿمسسقة.
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p



o

املبحث الثاني

ادلٕارد ادلبنٛخ نهؼًم اخلري٘.

 املطلب األّل :الصَّناٗ:
الزكاة هل الركـ الؿالل آجتؿاطل مـ أركان اإلسالم الخؿسة ،وهبا -مع
التقحقد وإقامة الصالة -يدخؾ الؿرء يف جؿاطة الؿسؾؿقـ.
وهل -وإن كاكت تذكر يف باب العبادات باطتبارها شؼقؼة الصالةُ -تعدُّ يف
الحؼقؼة جزء ًا مـ كظام اإلسالم الؿالل وآجتؿاطل ومـ هـا ُذكرت يف كتب
السقاسة الشرطقة.
لؼد ط َّبر الؼرآن الؽريؿ طـ هدف الزكاة بالـظر لألغـقاء الذيـ تمخذ مـفؿ،
فلجؿؾ ذلؽ يف كؾؿتقـ ،ولؽـفؿا تتضؿـان الؽثقر مـ أسرار الزكاة وأهداففا
الؽبقرة ،وهاتان الؽؾؿتان هؿا :التطفقر ،والتزكقة ،الؾتان وردت هبؿا أية
الؽريؿة :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮊ [التقبة ،]103:وهؿا يشؿالن كؾ تطفقر وتزكقة ،سقاء كاكا
ماديقـ أم معـقيقـ.
فالزكاة التل يمديفا الؿسؾؿ امتثا ً
ٓ ٕمر اهلل ،إكؿا هل تطفقر لف مـ أرجاس
الذكقب بعامة ،ومـ رجس الشح بخاصة ،فؼد شاء اهلل أن يغرس يف خبايا اإلكسان
مجؿقطة مـ الدوافع والغرائز ،تسققف سققًا إلك السعل يف إرض وطؿارهتا .قال
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تعالك :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ [التغابـ.]16:
وقال ﷺَّ « :إياكؿ والشح ،فنكؿا هؾؽ مـ كان قبؾؽؿ بالشح ،أمرهؿ بالبخؾ

فبخؾقا ،وأمرهؿ بالؼطقعة فؼطعقا وأمرهؿ بالػجقر فػجروا»(.)1

يؼقل يقسػ الؼرضاوي« :والزكاة كؿا تحؼؼ معـك التطفقر لؾـػس ،تحؼؼ
معـك التحرير لفا ،تحريرها مـ ذل التعؾؼ بالؿال والخضقع لف ،ومـ تعاسة
العبقدية لؾديـار والدرهؿ»(.)2
والزكاة تدريب لإلكسان طؾك خؾؼ البذل واإلططاء واإلكػاق ،فؾؼد جاء مـ
أوصاف الؿتؼقـ يف الؼرآن الؿؽل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ
[الذاريات ،]19:ومـ أوائؾ ما أكزل مـ الؼرآن يف مؽة سقر الؾقؾ قال تعالك:
ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ [الؾقؾ ]7-5:ففذا
الصـػ أثـك طؾقف اهلل ،ويسره لؾقسرى؛ ٕكف أططك واتؼك ،وصدق بالحسـك.
والزكاة تققظ يف كػس معطقفا معـك الشؽر هلل تعالك ،وآطرتاف بػضؾف طؾقف.
والزكاة مـؿقة لشخصقة الغـل ،فاإلكسان الذي يسدي الخقر ويصـع الؿعروف
ويبذل مـ ذات كػسف ويده لقـفض بنخقاكف يف الديـ واإلكساكقة ،يشعر بامتداد يف
كػسف واكشراح يف صدره.
والزكاة تربط بقـ الغـل ومجتؿعف برباط متقـ سداه الؿحبة ولحؿتف اإلخاء
والتعاون ،وهل كذلؽ صفارة لؾؿال ،فنن تعؾؼ حؼ الغقر بالؿال يجعؾف مؾقثًا ٓ
( )1رواه أبقداود رقؿ ( )1698يف الزكاة ،باب يف الشح ،وإسـاده صحقح ،و الحاكؿ يف
الؿستدرك رقؿ  ،1516و َق َال :ص ِ
حقح طَ َؾك َشرط ُمسؾؿ.
َ
َ
( )2فؼف الزكاة .جـ 2صــ858
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يطفر إٓ بنخراجف مـف ،وهل كؿاء لؾؿال وبركة فقف .قال تعالك :ﮋﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅﮊ [سبل ،]39:وقال تعالك :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ [الروم.]39:
والزكاة تطفقر مـ الحسد والبغضاء ،فاإلكسان الذي طضتف أكقاب الػؼر،
ودهتف داهقة الحاجة ،ورأى حقلف مـ يـعؿقن بالخقر ،ويعقشقن يف الرغد ،وٓ
يؿدون لف يد العقن ،بؾ يرتكقكف لؿخالب الػؼر وأكقابف ..هذا اإلكسان ٓ يسؾؿ قؾبف
مـ البغضاء والضغقـة طؾك مجتؿع يفؿؾف ،وتربة الشح وإكاكقة ٓ تـبت إٓ الحؼد
والحسد لؽؾ ذي كعؿة ،فالحسد والبغضاء آفة قاتؾة وداء فتَّاك ،وخسارة مدمرة
لؾػرد والؿجتؿع.
والزكاة تشريع مـظؿ يف سبقؾ ضؿان اجتؿاطل ٓ يعتؿد طؾك الصدقات
الػردية التطقطقة فؾؼد سدت الزكاة كؾ ما يتصقر مـ أكقاع الحاجات الـاشئة طـ
العجز الػردي أو الخؾؾ آجتؿاطل»(.)1



( )1يف ضالل الؼرآن .سقد قطب81/1
227


حبٕث يؤمتر انؼًم اخلري٘

p



o

املطلب الثاني

طذلخ انفغر

مـ مقارد العؿؾ الخقري :صدقة الػطر ،أو زكاة الػطر ،وهل الصدقة أو
الزكاة القاجبة بسبب الػطر مـ رمضان؛ تجب تزكقة لؾـػس ،وجرب ًا لؿا قد يؼع مـ
الصائؿ مـ لغقه وكحقه ،وغـقة لؾػؼراء والؿساكقـ يف أيام العقد .وهل واجبة طؾك
كؾ مسؾؿ مطؾؼًا أي ذكر ًا كان أم أكثك ،مؽؾػًا أم غقر مؽؾػ ،صام رمضان أم لؿ
يصؿ ،طـده مال فائض طـ حاجتف وحاجة مـ يعقل يف يقم العقد ،وهل زكاة طؾك
إشخاص ٓ طالقة لفا بإمقال؛ لذلؽ تسؿك زكاة الرؤوس أو إبدان.
ومؿا يدل طؾك ذلؽ ما ورد يف الصحقحقـ مـ حديث ابـ طؿر« :أن رسقل
اهلل ﷺ فرض زكاة الػطر صاطًا مـ تؿر ،أو صاطًا مـ شعقر طؾك كؾ ُح ٍّر ،أو طبد

ذكر ،أو أكثك مـ الؿسؾؿقـ»( )1أو إخقة وإخقات ..وكحقهؿ .فالعقد يقم فرح

وسرور طام ،فقـبغل تعؿقؿ السرور طؾك كؾ أبـاء الؿجتؿع الؿسؾؿ .ولـ يػرح
الؿسؽقـ و ُي ّسر إذا رأى الؿقسريـ والؼادريـ يلكؾقن ما ّ
لذ وصاب وهق ٓ يجد
ققت يقمف يف يقم طقد الؿسؾؿقـ .فاقتضت حؽؿة الشارع أن يػرض يف هذا الققم
ما يغـقف طـ الحاجة و ُذ ّل السمال ،ويشعره بلن الؿجتؿع لؿ يفؿؾ أمره ،ولؿ يـسف
يف أيام سروره وهبجتف ولفذا ورد يف الحديث« :أغـقهؿ يف هذا الققم»(.)2

( )1رواه البخاري -كتاب الزكاة -باب صدقة الػطر طؾك العبد وغقره مـ الؿسؾؿقـ .برقؿ
()1504
( )2ســ الدار قطـل رقؿ  ،2133و ســ البقفؼل رقؿ .7739
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p



o

املطلب الثالث
انكفبراد

تُعد الؽػارة والػدية مـ مقارد العؿؾ الخقري شبف الؿـتظؿة صقال العام؛ لتعدد
أسبابفا ،فؿـفا:
 ما يتعؾؼ بالجؿاع يف هنار رمضان لؿا يف حديث أبل هريرة قالَ :ب ْقـ ََؿا ك َْح ُـقس ِطـْدَ الـَّبِل ﷺ ،إِ ْذ َجا َء ُه َر ُج ٌؾ َف َؼ َالَ :يا َر ُس َ
قل اهللِ َه َؾ ْؽ ُتَ .ق َالَ « :ما َل َ
ؽ؟»
ُج ُؾ ٌ
ِّ
قل اهللِ ﷺَ « :ه ْؾ ت ِ
َق َالَ :و َق ْع ُت َط َؾك ا ْم َر َأتِل َو َأكَا َصائِ ٌؿَ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
َجدُ َر َق َب ًة ُت ْعتِ ُؼ َفا؟»
ِ
َٓ ،ف َؼ َالَ « :ف َف ْؾ ت ِ
قع َأ ْن ت َُصق َم َش ْف َر ْي ِـ ُم َتتَابِ َع ْق ِـ»َ ،ق َالَ :
َق َالَ :
َجدُ
َٓ ،ق َالَ « :ف َف ْؾ ت َْستَط ُ
ِ
ِّقـ ِم ْسؽِقـًا»َ .ق َالَ :
َٓ ،ق َالَ :ف َؿ َؽ َث الـَّبِ ُّل ﷺَ ،ف َب ْقـَا َك ْح ُـ َط َؾك َذل ِ َؽ ُأتِ َل
إِ ْص َعا َم ست َ
ِ
ِ
السائِ ُؾ؟» َف َؼ َالَ :أكَاَ ،ق َال:
الـَّبِ ُّل ﷺ بِ َع َر ٍق ف َ
قفا َت ْؿ ٌر َ -وال َع َر ُق الؿ ْؽت َُؾ َ -ق َالَ « :أ ْي َـ َّ
ِ
الر ُج ُؾَ :أ َط َؾك َأ ْف َؼ َر مِـِّل َيا َر ُس َ
قل اهللِ؟ َف َقاهللِ َما َب ْق َـ
« ُخ ْذ َهاَ ،فت ََصدَّ ْق بِف» َف َؼ َال َّ
ت َأ ْف َؼر مِـ َأ ْه ِؾ بقتِلَ ،ف َض ِ
ٓب َتقفا  -ي ِريدُ الحر َتق ِـ َ -أ ْه ُؾ بق ٍ
ح َؽ الـَّبِ ُّل ﷺ َحتَّك
َْ
ُ ْ
َْ
َ َّ ْ
ََ َْ
ُ
َبدَ ْت َأ ْك َقا ُب ُفُ ،ث َّؿ َق َالَ « :أ ْص ِع ْؿ ُف َأ ْه َؾ َ
ؽ» (.)1
أو إفساد صقم يقم يف رمضان طؿد ًا بإكؾ والشرب ( ،)2و مـفا الػدية
القاجبة بسبب الػطر يف رمضان ٕصحاب العذر الدائؿ ،لؼقلف تعالك :ﮋ ﮁ
( - )1أخرجف البخاري يف صحقحف رقؿ  ،6709 ،6087 ،5368 ،2600 ،1936و مسؾؿ
برقؿ.1111 :
( - )2يـظر يف دلقؾ ذلؽ :ابـ طثقؿقـ :الشرح الؿؿتع .42/3
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ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮊ [البؼرة.]184 :
 كؿا َّأن مـفا كػارات ارتؽاب محظقرات اإلحرام يف الحج والعؿرة ،لؿا
الحدَ ْيبِ َق ِةَ ،وال َؼ ْؿ ُؾ َي َتـَا َث ُر َط َؾك
رواه كعب بـ طجرة قالَ :أ َتقت َط َؾ َّل الـَّبِ ُّل ﷺ َز َم َـ ُ
يؽ َه َقا ُّم َر ْأ ِس َ
َو ْج ِفلَ ،ف َؼ َالَ « :أ ُي ْم ِذ َ
اح ِؾ ْؼَ ،و ُص ْؿ َثالَ َث َة َأ َّيامٍ،
ؽ؟» ُق ْؾ ُتَ :ك َع ْؿَ ،ق َالَ « :ف ْ
َأو َأ ْص ِعؿ ِس َّت َة مساكِقـَ ،أو اكْس ْ ِ
ي َه َذا َبدَ َأ» (، )1
قبَ َٓ« :أ ْد ِري بِ َل ِّ
ؽ كَسق َؽ ًة» َق َال َأ ُّي ُ
ْ
َ َ َ ْ ُ
ْ
وترك واجب مـ واجبات الحج ،لؿا رواه ابـ طباس قالَ « :م ْـ ك َِس َل ِم ْـ ك ُُسؽِ ِف
َش ْقئًاَ ،أ ْو ت ََر َك ُفَ ،ف ْؾ ُق ْف َر ْق َدمًا»(.)2
(

)

 و مـفا كذلؽ الحـث يف القؿقـ ،لؼقلف تعالك :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﮊ [الؿائدة ]89 :أو الـذر ،لؿا روتف
السقدة طائشة مـ َأ َّن الـَّبِل ﷺ َقا َل َٓ « :ك َْذ َر فِل َم ْع ِص َق ٍة َو َك َّػ َار ُت ُف َك َّػ َار ُة َي ِؿ ٍ
قـ» (.)3
َّ
أيضا الطالق الؿعؾؼ الذي يؼصد صاحبف هتديد زوجتف طؿال ً
 ومـفا ً
بالػتاوى التل تعتربه يؿقـًا يؽػر كػارة القؿقـ (.)4
 كؿا أن مـفا كػارة الظفار ،لؼقلف تعالك :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ
( - )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،4517 ،1816 :و مسؾؿ برقؿ.1201 :
( - )2رواه مالؽ يف الؿقصل برقؿ .1583
( - )3رواه أبق داود يف ســف برقؿ ،3292 ،3290 :و أشار الؿحؼؼ العالمة إلباين إلك أكف
صحقح لغقره و الـسائل يف ســف برقؿ  ،3834و قال الؿحؼؼ إلباين :حديث صحقح،
( - )4يـظر يف تػصقؾ ذلؽ :العثقؿقـ :الشرح الؿؿتع .459 ،458/5
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ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮊ [الؿجادلة.]4 ،3 :
 إضافة إلك كػارة الؼتؾ الخطل -وما أكثرها خاصة مع زيادة القفقات يف
حقادث الطرق وكحقها  -لؼقلف تعالك :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ [الـساء.]92 :
والؽػارات الؿتؼدمة طـد الؾجقء إلك اإلصعام ،هـا تستػقد الؿمسسات
الخقرية ،ووجب هـا ُ -حسـ التعامؾ معفا يف تلمقـ إحتقاجات مـ تؽػؾفؿ مـ
الطعام والشراب ،وقد حدد الشرع يف كؾ كػارة العدد الؿطؾقب إصعامف مـ
الؿساكقـ ،فػل كػارة الحـث يف القؿقـ :إصعام طشر مساكقـ.
قال تعالك :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﯭﮊ [الؿائدة.]89:
ومعـك طؼدتؿ إيؿان :أي :بؿا قصدتؿ وتعؿدتؿ طؼده مـ إيؿان بؼؾقبؽؿ،
لؼقلف :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﮊ
[البؼرة.)1( ]225:
( )1جامع البقان ،525 – 524/ 10 .وأحؽام الؼرآن لؾجصاص ،455 / 2والـؽت والعققن
 ،481/ 1معالؿ التـزيؾ ،60/ 2 .و التػــــسقر الؽبقر .62/ 12
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والقؿقـ الؿـعؼدة :هل الحؾػ باهلل تعالك ،أو اسؿ مـ أسؿائف ،أو صػة مـ
صػاتف قاصد ًا مختار ًا مـ شخص مؽؾػ طؾك أمر مستؼبؾ مؿؽـ.
يؼقل سؾقؿان إبراهقؿ« :وأية طؾك تؼدير محذوف يدل طؾقف السقاق ،تؼديره:
«فنن خشقتؿ فؽػارتف إصعام» فالؽػارة معؾؼة بالحـث ،والحـث أن يرتك ما حؾػ
طؾك فعؾف ،أو يػعؾ ما حؾػ طؾك تركف"( .)1فالؿجزئ يف اإلصعام يف كػارة القؿقـ
أطدل ومتقسط ما يطعؿ الؿرء بف أهؾف فال يؾزمف إطؾك وٓ يجزئف إدكك ،وذلؽ
مـ حقث جـس الطعام ومؼدار اإلصعام ،وهذا مـ رحؿة اهلل تعالك وطدلف يف
الؿط َعؿ .وٓ
ؽػر ،والؿسؽقـ ُ
الؿ ِّ
إيجاب إوسط مـ الطعام مراطاة لؿصؾحة ُ
يجقز آكتؼال إلك صقام ثالثة أيام إٓ إذا طجز الحاكث طـ اإلصعام والؽسقة.

وهـاك كػارة مـ قتؾ الصقد متعؿد ًا وهق محرم .قال تعالك :ﮋ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [الؿائدة ]95:فؽػارة قتؾ
الصقد وهق محرم ،جزا ُء ُمؿاثؾ لؿا قتؾف يجزيف مـ هبقؿة إكعام ،مؿاثؾ ومؼارب
ومشابف ،مـ حقث الخؾؼة لؾصقد الذي قتؾف ،يذبحف ويفديف لؿساكقـ الحرم.

وقد حؽؿ جؿع مـ الصحابة بلن يف الضبع كبشًا ،بؾ روى ذلؽ طـ الـبل
ﷺ« :ويف الـعامة بدكف ،ويف حؿار القحش بؼرة ،ويف الغزالة طـز ًا ،ويف إركب
طـاقًا ،ويف الحؿامة شاة»(.)2
طؾل كظفر أمل ،وكاكقا
وكذلؽ كػارة الظفار ،وهق ققل الرجؾ لزوجتف :أكت َّ
( )1تػسقر آيات إحؽام .صــ363
( )2أخرجف أبق داود يف ســف .برقؿ ( ،)3801والـسائل .برقؿ ( )2836و برقؿ ( .)851وقال
سللت البخاري طـف فصححف ،و ذكره ابـ حجر يف تؾخقص الحبقر .278 / 2
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يف الجاهؾقة يجعؾقن الظفار صالقًا ،فلبطؾ اإلسالم هذا الحؽؿ ،وجعؾ حؽؿف
مختؾػًا وهق مـع الرجؾ مـ مجامعة زوجتف حتك يؽػر.
قال تعالك :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮊ [الؿجادلة.]4:
وطـ خقلف بـت مالؽ بـ ثعؾبة قالت« :ضاهر مـل زوجل أوس بـ الصامت،
فجئت رسقل اهلل ﷺ أشؽق إلقف ،ورسقل اهلل يجادلـل فقف ،ويؼقل« :اتؼ اهلل ،فنكف
ابـ طؿؽ» ،فؿا برحت حتك كزل الؼرآن .فؼال« :يعتؼ رقبة» .قالت ٓ :يجد .قال:
«فقصقم شفريـ متتابعقـ» .قالت :يا رسقل اهلل إكف شقخ كبقر ما بف مـ صقام .قال:
«فؾقطعؿ ستقـ مسؽقـًا» .قالت :ما طـده شلء يتصدق بف .قالتُ :فلتك سلطتئذ
ب َعرق بف تؿر .قؾت :يا رسقل اهلل ،فنين أطقـف َب َعرق آخر .قال« :قد أحسـت ،اذهبل
فلصعؿل بفا طـده ستقـ مسؽقـًا ،وارجعل إلك ابـ طؿؽ .قال :والعرق ستقن

صاطًا»(.)1
ولحديث سؾؿة بـ صخر البقاضل إكصاري ،أكف جعؾ امرأتف طؾقف كظفر أمف
حتك يؿضل رمضان ،فؾؿا مضك كصػ رمضان وقع طؾقفا لقالً ،فلتك رسقل اهلل
ﷺ يذكر ذلؽ لف ،فؼال لف رسقل اهلل« :اطتؼ رقبة» .قال ٓ :أجدها .قال« :فصؿ
شفريـ متتابعقـ» .قال ٓ :أستطقع .قال« :أصعؿ ستقـ مسؽقـًا» .قال ٓ :أجد.
فؼال رسقل اهلل لعروة بـ طؿرو« :أططف ذلؽ ال َع َرق (وهق مؽتؾ يلخذ خؿسة طشر

صاطًا أو ستة طشر صاطًا) فؼال :أصعؿ ستقـ مسؽقـًا»(.)2

وكػارة الجؿاع يف هنار رمضان لؼقلف تعالك :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
( )1رواه أبق داود ،وأحؿد ،وصححف إلباين يف صحقح أبل داود .برقؿ ()1918
( )2صححف إلباين يف ســ ابـ ماجة بلحؽام إلباين .برقؿ ()2062
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ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭟ ﮊ[البؼرة.]187:
طـ أبل هريرة ﭬ قال :بقـؿا كحـ جؾقس طـد الـبل ﷺ إذ جاءه رجؾ
فؼال :يا رسقل اهلل هؾؽت .قال« :ما لؽ؟» قال :وقعت طؾك امرأيت وأكا صائؿ،
فؼال رسقل اهلل ﷺ« :هؾ تجد رقبة تعتؼفا؟» قال .ٓ :قال« :ففؾ تستطقع أن
تصقم شفريـ متتابعقـ؟» قال .ٓ :قال« :ففؾ تجد إصعام ستقـ مسؽقـًا؟» قال:
ٓ .قال :فؿؽث الـبل ﷺ فبقـا كحـ طؾك ذلؽ ُأيت الـبل ﷺ َب َعرق( )1فقف تؿر-
وال َع َرق :الؿؽتؾ -قال« :أيـ السائؾ؟» فؼال :أكا .قالُ « :خذ هذا فتصدَّ ق بف» .فؼال
الرجؾ :طؾك أفؼر مـِّل يا رسقل اهلل؟ فقاهلل ما بقـ ٓبتقفا -يريد الحرتقـ -أهؾ

بقت أفؼر مـ أهؾ بقتل! فضحؽ الـبل ﷺ حتك بدت أكقابف ،ثؿ قال« :أصعؿف
أهؾؽ»(.)2
وكػارة أصحاب العذر الدائؿ إصعام مسؽقـ طـ كؾ يقم .قال تعالك :ﮋ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮊ [البؼرة ]184:وهق الؿرض الذي يزيد
بالصقم ،أو يتلخر برؤه بف .ويف كػارة ارتؽاب محظقرات اإلحرام.



( )1العرق :هق الؿؽتؾ الضخؿ ،وهق الزكبقؾ ،وسؿل طَرقًإ :كف يضػر ِطرقف ،وا ِ
لعرقة:
ِّ ْ
َ
ُ
ََ
الضػقرة مـ الخقص ،الـفاية ص.575
( )2رواه البخاري برقؿ 1937 ،1936ومسؾؿ برقؿ  ،1111و رواه مالؽ يف الؿقصل رقؿ
.815
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p

o



املطلب الرابع
َّ
انظذلبد انتغٕػٛخ
صدقة التطقع :ما يخرجف اإلكسان مـ مالف طؾك وجف التؼرب إلك اهلل تعالك،
وهل إذا ُأصؾؼت فنهنا تـصرف إلك صدقة التطقع ٓ إلك الزكاة الؿػروضة.
وهل باب مـ أبقاب شؽر الـعؿة ،والتؽافؾ آجتؿاطل ،وسبب مـ أسباب
الققاية مـ إمراض والعؾؾ وإسؼام ،وجؾب الخقر والـؿاء والزيادة ،ووجف مـ
وجقه غػران الذكقب وتؽػقر السقئات ،وطؾق الدرجات ،والتظؾؾ بعرش الرحؿـ.
وقد ورد الحث طؾقفا يف كصقص كثقرة مـ الؼرآن الؽريؿ والسـة ،قال تعالك:
ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ [البؼرة.]276:
وطـ ابـ طؿرﭭ أن طؿر بـ الخطاب أصاب أرضًا بخقرب فلتك الـبل ﷺ
ِ
ب ما ً
ٓ قط أكػس
يستل مره فقفا ،فؼال :يا رسقل اهلل إين أصبت أرضًا بخقرب لؿ ُأص ْ
حبست أصؾفا ،وتصدقت بفا» .قال:
طـدي مـف فؿا تلمر بف؟ قال« :إن شئت
َ
«فتصدق بفا طؿر أكف ٓ يباع وٓ يقهب وٓ يقرث ،وتصدَّ ق بفا يف الػؼراء ويف
الؼربك ويف الرقاب ويف سبقؾ اهلل وابـ السبقؾ ،والضقػ ،وٓ جـاح طؾك مـ ولقفا
تؿقل .)1( ..وأثار يف هذا الباب ٓ تحصك
أن يلكؾ مـفا بالؿعروف ،ويطعؿ غقر ُم ِّ
»

( )1رواه البخاري،كتاب الشروط ،باب الشرط يف الققػ برقؿ ( ،)2737ومسؾؿ برقؿ
()1632
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كثر ًة ()1

.

وتتؿقز الصدقات بلهنا أوسع مـ غقرها مـ الؿقارد الخقرية ،فال تتؼقد بققت،
وٓ مؽان محدد ،وٓ جفة صرف معقـة إٓ إذا اشرتط الؿتربع ،وٓ تؼقد بؿؼدار أو
كصاب أو حقٓن حقل ،وٓ ققد فقفا سقى أن تؽقن مباحة مـ مصدر مباح ،وأن
تصرف يف ُمباح ،وأٓ يؽقن الؿتصدق طؾقف مـ بـل هاشؿ.



( - )1يـظر يف تػصقؾ ذلؽ :كضرة الـعقؿ يف مؽارم أخالق الرسقل الؽريؿ ﷺ .2215/6
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p



o

املطلب اخلامص

األٔلبف ٔانظذلبد اجلبرٚخ
ال صدقات الجارية وإوقاف مـ أهؿ وأطظؿ صقر الصدقات التطقطقة،
وطظقؿة الـػع لؾؿتصدق طؾقف لتلمقـ مقرد دائؿ غقر مـؼطع لف يسد حاجتف،
ولؾؿتصدق -أيضًا -يف جريان ثقاب الصدقة لف حتك بعد مقتف .لذلؽ ورد الحث
طؾقفا يف كثقر مـ الـصقص الشرطقة ،وبادر الصحابة إلك فعؾفا.
والق قػ فقف بر بالػؼراء بعد مقتف ،مؿا يؽقن سببًا ٓستؿرار الثقاب لف بعد
القفاة ،لؿا ثبت يف الحديث طـ أبل هريرة ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :مـ
احتبس فرسًا يف سبقؾ اهلل إيؿاكًا واحتسابًا ،فنن شبعف وروثف وبقلف يف مقزاكف يقم
الؼقامة»(.)1
وروى ابـ ماجة أن رسقل اهلل ﷺ قال« :إن مؿا يؾحؼ الؿممـ مـ طؿؾف
وحسـاتف بعد مقتف :طؾؿًا كشره ،أو ولد ًا صالحًا تركف ،أو مصحػًا ورثف ،أو
مسجد ًا بـاه ،أو بقتًا ٓبـ السبقؾ بـاه ،أو كفر ًا أجراه ،أو صدقة أخرجفا مـ مالف يف
صحتف وحقاتف تؾحؼف بعد مقتف»()2

.

فرسا يف سبقؾ اهلل برقؿ (،)2853
( )1رواه البخاري ،كتاب الجفاد و السقر ،باب مـ احتبس ً
وأحؿد ()374/ 2
( )2رواه ابـ ماجة برقؿ ( ،)242وحسـف إلباين يف صحقح الجامع برقؿ ()2231
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وتؼدم يف حديث سقدكا طؿر يف وقػف بلرض خقرب .وكاكت لرجؾ مـ بـل غػار
طقـ يؼال لفا :رومة ،وكان يبقع الؼربة بؿد ،فؼال لف الـبل ﷺ« :تبقعفا بعقـ يف
الجـة» فؼال :يا رسقل اهلل لقس وٓ لعقالل غقرها ،فبؾغ ذلؽ طثؿان فاشرتاها
بخؿسة وثالثقـ ألػ درهؿ ،ثؿ أتك الـبل ﷺ فؼال« :أتجعؾ لل ما جعؾت لف؟»
قال :كعؿ .قال« :قد جعؾتفا لؾؿسؾؿقـ»(.)1
والققػ يصح ويـعؼد بالؼقل والػعؾ ،والػرق بقـ الصدقة والققػ ،أن
الصدقة تربع كامؾ لؾؿتصدق طؾقف ،فقؿؽـف آكتػاع بريع الصدقة ،كؿا يؿؽـف أن
يتصرف يف أصؾفا بالبقع والفبة ،وأما الققػ ففق اكتػاع بالريع فؼط ،وأما إصؾ
فقحبس طـ البقع والفبة.)2(»..
والققػ طؼد ٓزم ،أي :أكف يؾزم صاحبف بؿجرد صدوره مـ القاقػ ولقس لف
الرجقع فقف.



( )1رواه الرتمذي برقؿ ( ،)3703ولف شاهد طـد البخاري ومسؾؿ.
( )2تؿام الؿـة .جـ 4صــ150- 149
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p



o

املطلب الشادض

األضبصٔ ٙانؼمٛمخ
شرع اإلسالم جؿؾة مـ الذبائح تؼربًا إلك اهلل تعالك ،وشؽر ًا لـعؿف طؾك
طباده ،فشرطت إضحقة يف ذي الحجة؛ اتباطًا لسـة إبراهقؿ ♠ وابتفاجًا
وشؽر ًا لـعؿة الطاطة والحج ،وشرطت العؼقؼة ابتفاجًا بؼدوم مقلقد .وكذا يـدب
إصعام الطعام يف كؾ كعؿة ساقفا اهلل لعبده ،وما أكثرها سقاء أكان بالذبح أو غقره.
ويؿؽـ لؾؿمسسات الخقرية أن يؽقن لفا دور يف تـظقؿ هذه الذبائح ،وحسـ
آستػادة مـفا بؿا يضؿـ تلمقـ احتقاجات كثقر مـ أصحاب الحاجات.
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p



o

املطلب الشابع

انتخهض يٍ انكضت احلراو
هق الؽسب الـاتج طـ معامالت أو أكشطة محرمة ،كالرشقة و السرقة و
الغصب و التجارات يف الؿؿـقطات والؿحظقرات ،كاإلتجار يف الخؿقر
والؿخدرات ،وإكشطة الؿحرمة ،كؿؿارسة البغاء ،أو الؾفق الحرام ،أو الربا ،أو
كحق ذلؽ.
وإصؾ أن الحرام وما كتج طـف أو تقلد مـف هدر ٓ يـتػع بف ،وٓ يستػاد مـف،
وإٓ لق ُج ِّقز آستػادة مـ هذه الؿؽاسب لؽان ذلؽ مـ باب الؿؽافلة.
والػؼف اإلسالمل يتعامؾ مع الؽسب الحرام وفؼ ضقابط مستخؾصف مـ ققاطد
الشرع وكصقصف ،ومـ هذه الؼقاطد(:)1
ُ حرمة حقازة الؿال الحرام.
ُ حرمة اكتػاع مؽتسبف مـف لـػسف أو لؿـ يعقل بطريؼة مباشرة أو غقر مباشرة
فال يدفع مـفا ضريبة وٓ رسقمًا ،وٓ يدفع أجرة لؿسؾؿ وٓ لغقر مسؾؿ.
 ر َّد الؿال إلك أصحابف إن كاكقا معروفقـ ،وكان أخذه مـفؿ بسبب غقر
م شروع كالؿال الؿسروق والؿغصقب ،والرشقة ،والؿال العام الؿـفقب ،وكحق
( - )1يـظر يف هذه الؼقاطد :البحر الرقراق يف مػاتقح إرزاق .418-413
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ذلؽ فال يجقز لف صرفف يف أي مصؾحة طامة وٓ خاصة ،وٓ يحؾ لف آستػادة مـف
بنكػاقف طؾك كػسف أو ذويف.
ْ 
كبغل أو
إن لؿ يؽـ لؾؿال أصحاب معروفقن ،أو كان كسبف بغقر معترب،
ٍّ

تاجر مخدرات ففـا ٓ يرد الؿال إلك مـ زكك بالؿرأة ،أو مـ اشرتى الؿخدرات
لقتعاصاها ،وإكؿا يصرف هذا الؿال يف الؿصالح العامة لؾؿتجؿع ،وهـا يظفر دور
الؿمسسات الخقرية لالستػادة مـ هذه إمقال بتصريػفا يف أكشطتفا ومشروطاهتا
الؿختؾػة.
 ٓ يجقز لؾؿمسسات الخقرية أن تؼبؾ ما ً
ٓ محرمًا مـ شخص لؿ يتب
صاحبف مـ أكشطتف الخبقثة؛ حتك ٓ يؽقن ذلؽ مـ باب غسؾ سؿعتف وتؼديؿف
لؾـاس طؾك أكف محسـ ورجؾ خقر وبر .وأولك لؾؿجتؿع أن يتققػ هذا الشخص
طـ هذه الؿؽاسب الؿحرمة .وٓ كدطق الجؿعقات والؿمسسات إلك التػتقش
وسقء الظـ بؽؾ مـ يتربع لفا ،إهنا تعتؿد طؾك الشقاهد وإمارات والؼرائـ
الؼقية التل تػقد بلن كسب هذا الشخص مباح أو غقر مباح.
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املبحث الثالث

يجبدئ اإلَفبق يف انؼًم

اخلري٘()1

 املبدأ األّل :مبدأ املػسّعٔ٘:
طرضـا يف الؿبحث السابؼ جاكبًا مـ فؼف الؿقارد الؿالقة لؾعؿؾ الخقري،
ويظفر مدى سعتفا ورحابتفا وشؿقلفا ،مؿا يمدي لق أحسـ استغالل وتقضقػ
هذه الؿقارد أن تعطل الؽثقر مـ احتقاجات الؿحتاجقـ وسد فاقتفؿ وطقزهؿ.
وحقث إن العؿؾ الخقري تؼقم طؾقف أن -يف الغالب -ممسسات وجؿعقات
ومـظؿات ،وهل صريؼة محؿقدة ،وأكثر فائدة وأطظؿ ثؿرة مـ العؿؾ الػردي،
ومـ هـا كذكر مجؿقطة مـ الؿبادئ والضقابط يف اإلكػاق ،مـ أجؾ أن كحافظ
طؾك ديؿقمة طؿؾ الخقر واستؿراريتف ،ومـفا:

 مبدأ املػسّعٔ٘:
ومعـاه أن يؽقن الؿال الؿـػؼ مـ مصدر مشروع ،فال يجقز تبققض الؿال
الحرام()2

بنكػاقف يف وجقه خقرية ،وكذلؽ إذا حدد الشرع أو الؿتربع بحآت

( - )1هذه الؿبادئ مستؼاة مـ الدكتقر طبد الػتاح طبسك الرببري :الدلقؾ الػؼفل لؾعؿؾ
الخقري ص .15
محرمة ذات
( - )2الؿؼصقد بتبققض الؿال الحرام هق «جعؾ إمقال الـاتجة طـ أصقل َّ
أصقل مباحة يف الظاهر بطرق مخصقصة ،وهل باققة طؾك أصؾفا الؿحرم يف واقع الحال»
يـظر يف هذا التعريػ :فارس بـ مػؾح آل حامد ،مؼال بعـقان :غسقؾ إمقال ،مػفقمف و
حؽؿف ،مـشقر يف مجؾة البقان ،الصادرة طـ الؿـتدى اإلسالمل ،العدد .238
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خاصة إلكػاق بع ض إمقال ،فقؾزم التؼقد هبذا الؿجال ،وكذلؽ إكػاق إمقال يف
سد الحاجات الؿشروطة لؾؿستحؼقـ ،وأٓ يـحرف العؿؾ الخقري طـ أهدافف
ومؼاصده بلن يؽقن إكساكقًا بحتًا لسد حاجة الؿحتاجقـ.

 املبدأ الجاىٕ :التجبت:
وهق أهؿ شلء يف العؿؾ الخقري ،والتثبت الذي كعـقف هـا هق :آستقثاق مـ
دخقل الؿستػقد ضؿـ الؿشؿقلقـ بالعؿؾ الخقري والؿستحؼقـ لف وكذلؽ
آستقثاق مـ درجة حاجة الؿستػقد ،وهؾ هق معدم أم غقر ذلؽ؛ ٕن الغالب أن
الؿقارد ٓ تػل بجؿقع الحاجات ،فتضطر الؿمسسة إلك رطاية إولقيات وكذلؽ
التثبت مـ أن الؿستػقد سقـػؼ ما أخذه يف سد حاجتف الؿشروطة ،وأكف لـ يـػؼفا يف
محرم ،وقد ورد مـ الـصقص الشرطقة ما يمكد هذا.
فعـ قبقصة بـ مخاريؼ الفاللل .قال :تحؿؾت حؿالة ،فلتقت رسقل اهلل ﷺ
أسللف فقفا .فؼال« :أقؿ حتك تلتقـا الصدقة ،فـلمر لؽ بفا» .قال :ثؿ قال« :يا قبقصة
تحؿؾ حؿالة ،فحؾت لف الؿسللة حتك
إن الؿسللة ٓ تحؾ إٓ ٕحد ثالثة :رجؾ َّ
يصقبفا ،ثؿ يؿسؽ .ورجؾ أصابتف جائحة اجتاحت مالف ،فح ّؾت لف الؿسللة حتك
ٌ
ورجؾ أصابتف فاقة حتك يؼقم
يصقب ققامًا مـ طقش -أو قال :سداد ًا مـ طقش-
ثالثة مـ ذوي الحجة مـ ققمف :لؼد أصابت فالكًا فاقة ،فح َّؾت لف الؿسللة حتك
يصقب ققامًا مـ طقش -أو قالِ :سداد ًا مـ طقش -فؿا سقاهـ مـ الؿسللة يا
قبقصة ُسحتًا يلكؾفا صاحبفا ُسحتًا»(.)1
فالحديث يمكد طؾك مبدأ آستقثاق مـ حاجة الؿحتاجقـ وأهنؿ  -فعالًٓ -
يزالقن يف حاجة؛ حتك يؼقم ثالثة مـ ذوي الحجا مـ ققمف ،يشفدون بحاجة هذا
( )1رواه مسؾؿ .كتاب الزكاة .باب مـ تحؾ لف الؿسللة .برقؿ ()1044
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الشخص إلك الؿعقكة ،وإٓ كان ما أخذوه وأكؾقه سحتًا ،ومـ أططاهؿ رطاية هذا
الؿبدأ كان شريؽًا لفؿ يف اإلثؿ.

 املبدأ الجالح :سفغ نسام٘ الفكري:
يف كثقر مـ الحآت الؿستحؼة لؾدَّ طؿ ،إن لؿ يؽـ جؿقعفا ٓ ُيعطل الؿحتاج

فضالً ،بؾ يلخذ فرضًا وحؼًا ،وحتك وإن كان مصدره صدقة تطقطقة وكحقها؛
ٕن الشريعة اإلسالمقة أمرت بالتؽافؾ الؿجتؿعل ،والتعاضد ،والتـاصر ،وأمرت
بالرفؼ بالضعػاء مـ إيتام والؿساكقـ وأصحاب الحاجات ،وكؿ مـ الـصقص
يدع القتقؿ ،وٓ يحض طؾك صعام الؿسؽقـ .قال تعالك:
الشرطقة التل تقطدت مـ ُّ
ﮋﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ [الؿاطقن ،]3-1:وقال تعالك :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [الضحك.]10-9:
كؿا أبطؾ اإلسالم الصدقة التل يتبعفا م ٌّـ أو أذى .فؼال تعالك :ﮋ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ [البؼرة.]263-262:
وحتك يف الحآت التل ٓ تجد الؿمسسات تؿقيالً كافقًا إلططاء جؿقع
الؿستحؼقـ فقجب أن يؽقن الر ُّد ُمفذبًا ٓ فحش فقف ،طـ أبل سعقد الخدري

ﭬ أن كاسًا مـ إكصار سللقا رسقل اهلل ﷺ فلططاهؿ ،ثؿ سللقه ،فلططاهؿ ،ثؿ
سللقه ،فلططاهؿ حتك كػد ما طـده ،فؼال« :ما يؽقن طـدي مـ خقر ،فؾـ ا َّدخره
طـؽؿ ،ومـ يستعػػ ُيع ّػف اهلل ،ومـ يستغـ ُيغـف اهلل ،ومـ يتصبر يصبره اهلل ،وما
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خقرا وأوسع مـ الصبر»(.)1
أططك أحد ططا ًء ً

ّ مً معاٍس التهسٓه يف الػسٓع٘ اإلضالمٔ٘ الػسَّا:ٛ
 الؽؾؿة الطقبة ،والؼقل الؿعروف الحسـ مع الـاس ،والبعد طـ الػحش و
التػاحش ،والغالضة يف الؼقل ،أو تعـقػ الـاس وسبفؿ أو تعققرهؿ بػؼرهؿ
وحاجتفؿ.
 الؽػ أو الؼضاء طؾك صقر اإلهاكة والتعذيب ٕصحاب الحاجات،
برتكفؿ فرتات صقيؾة يف الشقارع والطرقات؛ اكتظار ًا لؿسمول يليت متلخر ًا؛ لؽل
يصرف الؿستحؼات .وهذه صقرة مفقـة ٓ تؾقؼ بخؾؼ الؿسؾؿ وٓ تعامالتف.
 إذا كاكت الؿعقكات أو الحاجات طقـقة ،فقـبغل أن تؽقن يف حالة جقدة
تسؿح بحسـ آستػادة مـفا ،فال يؽقن الطعام تالػًا ،وٓ الثقاب مؿزقة.
 أن يحصؾ صاحب الحاجة طؾك حاجتف التل تؽػقف فرتة صقيؾة ،حسب
صاقة الؿمسسة ،دون حاجة إلك كثرة الرتدد طؾقفا.

 املبدأ السابع :العدل:
إصؾ يف العؿؾ الخقري وتؼديؿف لؾـاس ،طدم التؿققز أو التػرقة بقـفؿ بلي
سبب مـ إسباب ،ما دامقا مـ أهؾ آستحؼاق ،فالحاجة هل الؿعقار ،ولقست
الؼرابة ،أو الصداقة ،أو الجـس ،أو الؾقن ،أو الؿعتؼد ،أو الؿذهب الػؽري ،أو
آكتؿاء السقاسل.
ويف طرضـا يف الؿبحث السابؼ «الؿقارد الؿالقة لؾعؿؾ الخقري» لؿ كجد مـعًا
ٕي أحد إٓ يف حالة الزكاة الؿػروضة ،حقث ٓ تصرف بقصػ الػؼر والؿسؽـة
( )1رواه البخاري .كتاب الزكاة .باب آستعػاف طـ الؿسللة .برقؿ ()1469
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إٓ لؾؿسؾؿقـ فؼط.

 املبدأ اخلامظ :الرتغٔد:
ومعـك الترشقدُ :حسـ التصرف يف إمقر ،وهل يف كؾ أمر بحسبف،
والؿمسسات الخقرية تتصرف يف أمقال الغقر مـ الؿحسـقـ والؿتربطقـ ودافعل
الزكاة ،وتعؾـ طـ كػسفا بلهنا ممسسة خقرية؛ لذا وجب طؾقفا أن تؽقن طؾك أطؾك
مستقى مـ الرشاد والؼصد وإماكة وآطتدال يف التعامؾ مع إمقال التل ُوكؾت
يف صرففا ،وحتك ٓ يػؼد الـاس ثؼتفؿ يف تؾؽ الؿمسسة ،ومـ ثؿ يعزف الـاس
طـ فعؾ الخقر الذي يجب طؾقفا :أٓ تـػؼ مـ مقاردها إٓ فقؿا يعقد بلطؾك
مصؾحة مؿؽـة ،وأقؾ خسارة متققعة ،وٓ تعطل فقق الحاجة وٓ دوهنا ،إكؿا
تضع كؾ شلء يف مقضعف .فؾؼد حذر اإلسالم مـ السػة يف التصرفات ،وتقطد
السػفاء ،وحرمفؿ مـ حؼ التصرف يف أمقالفؿ ،وهل أمقالفؿ .قال تعالك :ﮋ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﮊ
[الـساء.]5:
ومـع إططاء إيتام أمقالفؿ إٓ بعد بؾقغفؿ ورشدهؿ ،ولؿ يؽتػ اإلسالم
بالبؾقغ فؼط قال تعالك :ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﮊ [الـساء.]6:
ومـ مـطؾؼ هاتقـ أيتقـ وغقرهؿا فؼد ُشرع الحجر طؾك السػفاء ،وتعققـ
أولقاء راشديـ يعرفقن الطرق الصحقحة لؾتعامؾ مع الؿال ويحػظقكف.

 املبدأ الطادع :تكدٓه األّلْٓات:
مـ الؿعؾقم أن الحاجات أكثر وأطظؿ مـ الؿقارد ،والحاجات متػاوتة،
الؿعدم ،وهـاك
وأصحاب الحاجات لقسقا طؾك درجة واحدة مـ الحاجة؛ ففـاك ُ
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مـ يؿؾؽ الؽػاف ،وهـاك مـ طـده الؽػاية يف شلء والعقز يف شلء آخر ،وهـاك
الػؼ قر الؼادر طؾك الؽسب ،لؽـ ٓ تقجد فرصة طؿؾ ،أو يحتاج إلك التدريب
وآحرتاف ،وهـاك الػؼقر العاجز.
مـ هـا وجب طؾك الؿمسسات وإفراد أن تػؼف هذا الؿبدأ .ويف السـة الـبقية
ما يدل طؾك ذلؽ.
ِ
ِ
السالَ ُمَ ،ش َؽ ْت َما َت ْؾ َؼك
طـ ا ْب َـ َأبِل َل ْق َؾكَ ،ق َالَ :حدَّ َثـَا َطؾ ٌّلَ ،أ َّن َفاص َؿ َة َط َؾ ْق َفا َّ
ِ
الر َحاَ ،ف َل َتك الـَّبِ َّل ﷺ َس ْب ٌلَ ،فا ْك َط َؾ َؼ ْت َف َؾ ْؿ َت ِجدْ ُهَ ،ف َق َجدَ ْت َطائِ َش َة َف َل ْخ َب َر ْت َفا،
م ْـ َأ َث ِر َّ
ج ِ
َف َؾؿا َجاء الـَّبِل ﷺ َأ ْخ َبر ْت ُف َطائِ َش ُة بِؿ ِ
لء َفاصِ َؿةََ ،ف َجا َء الـَّبِ ُّل ﷺ إِ َل ْقـَا َو َقدْ َأ َخ ْذكَا
َ
َ
َّ
َ ُّ
ِ
ِ
ِ
َم َضاج َعـَاَ ،ف َذ َه ْب ُت َٕ ُقق َمَ ،ف َؼ َالَ « :ط َؾك َمؽَاكؽ َُؿا»َ .ف َؼ َعدَ َب ْقـَـَا َحتَّك َو َجدْ ُت َب ْر َد
َقدَ َم ْق ِف َط َؾك َصدْ ِريَ ،و َق َالَ « :أَٓ ُأ َط ِّؾ ُؿؽ َُؿا َخ ْق ًرا ِم َّؿا َس َل ْلت َُؿاكِل ،إِ َذا َأ َخ ْذت َُؿا
ِ
ِ
ِ
َم َض ِ
قـ َف ُف َق
قـَ ،وت َْح َؿدَ ا َثالَ ًثا َو َثالَث َ
قـَ ،وت َُس ِّب َحا َثالَ ًثا َو َثالَث َ
اج َعؽ َُؿا ُت َؽ ِّب َرا َأ ْر َب ًعا َو َثالَث َ
َخقر َلؽُؿا ِمـ َخ ِ
اد ٍم» "( )1فؿع حاجة فاصؿة وطؾل ،إٓ أكف كان هـاك مـ هق أحقج
ٌْ َ ْ
مـفؿا ،فؼدمف الـبل ﷺ طؾقفؿا.
وكؿا أن إولقيات تتػاوت بقـ أصحاب الحاجات ،كذلؽ تتػاوت بقـ
الؿشروطات التل تؼقم طؾقفا الؿمسسات ،وهل تختؾػ مـ مؽان إلك مؽان ،ومـ
زمان إلك آخر ،ومـ فؼف إولقيات:
 أولقية اإلكػاق يف آحرتاف والؼدرة طؾك الؽسب طؾك تؼديؿ إمقال
لؾؿحتاجقـ ،مـ خالل إقامة الؿمسسات الخقرية مراكز تدريب حرفقة ومفـقة لؿـ
( )1رواه البخاري .كتاب ،أصحاب الـبل ،باب مـاقب طؾل ،رقؿ  ،3705و يف كتاب الـػؼات،
باب طؿؾ الؿرأة يف بقت زوجفا .برقؿ ( ،)5361ومسؾؿ .كتاب الذكر .برقؿ (،)2727
وأحؿد أرقام.1141 ،996 ،740 :
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يحتاج إلك العؿؾ ،وتؼديؿ ذلؽ طؾك مقاساتف بصرف معقكة شفرية لف.
 وأولقية الػرائض طؾك الـقافؾ ،والـقافؾ طؾك الؿباحات.
 ومـفا أولقية العؿؾ الؿتعدي طؾك العؿؾ الؼاصر.
 ومـ إولقيات :تؼديؿ إقارب طؾك غقرهؿ .طـد اإلكػاق وطـد الرتاحؿ
أن يبدأ بإقرب فإقرب.
طـ جابر ﭬ قال :أطتؼ رجؾ مـ بـل ُط ْذرة طبد ًا لف طـ ُد ُبر فبؾغ ذلؽ

رسقل اهلل ﷺ فؼال« :ألؽ مال غقره؟» فؼال :مـ يشرتيف مـل .فاشرتاه كُعقؿ بـ طبد
ِ
بثؿان مائة درهؿ ،فجاء هبا رسقل اهلل ﷺ فدفعفا إلقف ،ثؿ قال« :ابدأ
اهلل العذري
بـػسؽ فتصدق طؾقفا ،فنن فضؾ شلء فألهؾؽ .فنن فضؾ شلء طـ أهؾؽ فؾذي
قرابتؽ ،فنن فضؾ طـ ذي قرابتؽ شلء ففؽذا وهؽذا» (.)1
 ومـفا أولقية اإلكػاق طؾك الؿستقريـ الؿتعػػقـ طؾك غقرهؿ .فؾقس كؾ
فؼقر ومسؽقـ يجقب الشقارع ،ويحرتف سمال الـاس يف الؿجامع وإسقاق،
وأبقاب الؿساجد ،لؽـ هـاك مـ ٓ يسلل الـاس إلحافًا ،يحسبفؿ الجاهؾ أغـقاء
مـ التعػػ ،ففمٓء يـبغل البحث طـفؿ ،والقصقل إلقفؿ ،وهؿ أولك مـ غقرهؿ.

 املبدأ الطابع :املٔطْز ال ٓطكط باملعطْز:
معـك هذا :أن اإلكسان لق لؿ يستطع أداء كامؾ العؿؾ ،فنكف يؼقم بؿا يؿؽـف وما
يؼدر طؾقف ،ويسؼط طـف ما يعجز طـف ،وٓ يغـل طجزه طـ الؼقام بؽامؾ العؿؾ ترك
العؿؾ كؾف ،قال تعالك :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ [البؼرة ،]286:وقال
تعالك :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ [التغابـ ،]16:وقال تعالك :ﮋ ﮅ
( )1رواه مسؾؿ يف كتاب الزكاة .باب آبتداء يف الـػؼة بالـػس ثؿ أهؾف ثؿ الؼرابة .برقؿ ()997
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ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮊ [الطالق.]7:

 املبدأ الجامً :املػك٘ جتلب التٔطري:
قد يعرتي العؿؾ الخقري بشؽؾ طام (الؿمسسل والػردي) كثقر مـ إزمات
التل تدفعف إلك القققع يف بعض الؿشؽالت الشرطقة ،أو يف بعض إخطاء،
وقفرا ٓ تطقطًا ،كنيداع أمقالفا يف بـقك ربقية ،أو تضطر
اختقارا،
اضطرارا ٓ
ً
ً
ً
لدفع رشقة ،وهـا يليت فؼف القاقع (فؼف التقسقر) وضقابط الضرورة الؿققعة يف

الؿحظقر ،حقث يرفع الشرع اإلثؿ يف مثؾ هذه الحآت ،ولؽـ وفؼ شروط
وضقابط التل مـفا :إذا زال العذر ورفعت الضرورة تققػ فعؾ الؿحظقر ،ومـفا:
أٓ يقجد ما يدفع الضرر سقى الؿحظقر ،وأ َّ
ٓ يؽقن الؿحظقر مـ جـس
الؿحظقرات التل ٓ يجقز ارتؽاهبا بحال كالؼتؾ.
ومـفا :أن الضرورة تؼدر بؼدرها وٓ يجقز التقسع وٓ الزيادة فقفا ،ومـفا :أن
يؽقن ارتؽاب الؿحظقر دافعًا لخطر أو ضرر محؼؼ.

 املبدأ التاضع :االىفام ال حيتنل التأخري.
مـ أهؿ الؿبادئ التل يجب مراطاتفا يف إطؿال الخقرية :أكف ٓ يجقز مع
السعة تلخقر آكػاق وحجبف طـ أهؾف؛ ٕن كؾ تلخقر يعـل زيادة معاكاة أصحاب
الحاجات وإرهاقفؿ ،وقد يتعرض أحدهؿ لؾفالك .وذهب جؿفقر الػؼفاء إلك
طدم جقاز تلخقر الزكاة طـ وقت وجقهبا .،قال تعالك :ﮋ ﮴ ﮵ ﮶
﮷﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﮊ [إكعام.]141:
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املبحث الرابع

جمبالد انؼًم اخلري٘
طرضـا يف الؿبحث السابؼ جاكبًا مـ مبادئ وضقابط اإلكػاق يف العؿؾ
الخقري ،ومـ خاللف ،وطرفـا ضقابط العؿؾ الخقري ومبادئف ،ويف هذا
الؿبحث سقف كؼقم بدراسة مجآت العؿؾ الخقري التل تحؼؼ التؽافؾ
آجتؿاطل بقـ أفراد إمة ،مـ خالل مبحثقـ:

 املطلب األّل :العنل اخلريٖ االدتناعٕ:

 املطلب الجاىٕ :العنل اخلريٖ اخلدمٕ:
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p



o

املطلب األول

انؼًم اخلري٘ االرتًبػٙ


 - 1الػسع ّالصزع :لؼد قام الصحابة -رضقان اهلل طؾقفؿ -بالحرث والزرع

بليديفؿ؛ فعـ سفؾ بـ سعد ﭬ أكف قال« :إكا كـا كػرح بققم الجؿعة .كاكت لـا
طجقز تلخذ مـ أصقل ِس ْؾؼ( )1لـا كـا كغرسف يف أربعائـا )2(،فتجعؾف يف قدر لفا
فتجعؾ فقف حبات مـ شعقر ٓ أطؾؿ إٓ أكف قال :لقس فقف شحؿ( )3وٓ ودك (،)4
فنذا صؾقـا الجؿعة زركاها فؼربتف إلقـا ،فؽـا كػرح بققم الجؿعة مـ أجؾ ذلؽ ،وما
كـا كتغذى وٓ كؼقؾ إٓ بعد الجؿعة»(.)5
قال ابـ بطال« :يف هذا الحديث يظفر أن آمتفان يف صؾب الؿعاش لؾرجال
والـساء مـ فعؾ الصالحقـ ،وأكف ٓ طار وٓ كؼقصة طؾك أهؾ الػضؾ»(.)6
( )1سؾؼ :بؼؾة لفا ورق صقال وأصؾ ذاهب يف إرض ورقفا غض صري يمكؾ مطبقخًا.
الؿعجؿ القسقط ،مادة سؾؼ ،صــ.444
( )2قال ابـ ح جر :إربعاء جؿع ربقع ،والربقع :الجدول ،وققؾ :الساققة الصغقرة ،وققؾ:
حافات إحقاض .فتح الباري جـ 3صــ ، 97وقال ابـ إثقر :أي إكصار والسقاقل
الـفاية صــ.322
( )3شحؿ :جـس مـ الؾحؿ (معجؿ مؼايقس الؾغة )472
(ً )4و ًدك :دسؿ الؾحؿ ودهـف الذي يستخرج مـف .الـفاية 928

( )5رواه البخاري .كتاب الحرث والؿزارطة .باب ما جاء يف الغرس .برقؿ ()2349
( )6شرح ابـ بطال .جـ 6صــ.400
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وطـ جابر بـ طبد اهلل ﭭ قال :كاكت لرجال مـا فضقل( )1أرضقـ ،فؼالقا:
كماجرها بالثؾث والربع والـصػ .فؼال الـبل ﷺ« :مـ كاكت لف أرض فؾقزرطفا
أو لقؿـحفا أخاه .فنن أبل فؾقؿسؽ أرضف»(.)2
ففذا الحديث يبقـ حث الـبل ﷺ لؾصحابة بزراطة أراضقفؿ بلكػسفؿ ،كؿا
يقضح أن العؿؾ الخقري ،يؽقن بؿا هق فائض وزائد طـ الحاجة ،حتك يف فضقل
إرض .وهذا دلقؾ طؾك اهتؿام اإلسالم بالؿحتاجقـ ،ولذلؽ ط َّبر الرسقل طـفا
بؼقلف :لقؿـحفا أخاه.
 - 2إماط٘ األذ ٚعً الطسٓل :ومـ إحاديث الدالة طؾك ذلؽ .طـ أبل هريرة

رجال يتؼؾب يف الجـة يف شجرة قطعفا مـ ضفر
ﭬ طـ الـبل ﷺ قال« :لؼد رأيت ً
الطريؼ كاكت تمذي الـاس»(.)3
ففذا الحديث يبقـ أن كزرع إذى طـ الطريؼ مـ إطؿال الخقرية التل
يرجك هبا الغػران مـ اهلل تعالك ،فاإلسالم حريص كؾ الحرص طؾك الؿرافؼ
العامة واطتـاء هبا.
يؼقل ابـ طثقؿقـ « :يف الحديث دلقؾ طؾك أن مـ أزال طـ الؿسؾؿقـ
إذى فؾف هذا الثقاب العظقؿ يف أمر حسل ،فؽقػ بإمر الؿعـقي.
فنزالة إذى طـ الطريؼ ،الطريؼ الحسل صريؼ إقدام ،والطريؼ الؿعـقي
( )1فضقل :الزيادة .الـفاية .678
( )2رواه البخاري .كتاب الفبة وفضؾفا .باب الؿـقحة .برقؿ ( ،)2632ومسؾؿ كتاب البققع.
باب كراء إرض برقؿ ()1544
( )3روا ه البخاري .كتاب الؿظالؿ والغضب .باب مـ أخذ الغصـ وما يمذي الـاس .برقؿ
( ،)2472ومسؾؿ .كتاب الرب والصؾة .باب فضؾ إزالة إذى برقؿ ()1914
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صريؼ الؼؾقب ،والعؿؾ طؾك إزالة إذى طـ هذا الطريؼ مؿا يؼرب إلك اهلل ،وإزالة
إذى طـ صريؼ الؼؾقب والعؿؾ الصالح أطظؿ أجر ًا مـ إزالة إذى طـ صريؼ
إقدام»(.)1
 - 3نفال٘ الٔتٔه :إن تعالقؿ اإلسالم تحث طؾك معامؾة القتقؿ معامؾة حسـة،

وذلؽ مراطاة لـػسقتف؛ ٕكف لؿا فؼد أباه شعر بالحاجة الشديدة إلك مـ يؼقم
بحؿايتف ،ويؼقي طزيؿتف ،ويشد أزره ..كػالة القتقؿ ورطايتف لفا دور كبقر يف إدخال
السرور طؾقف ،ويعترب مـ الؿجآت الفامة يف العؿؾ الخقري آجتؿاطل.
طـ أبل هريرةﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :كافؾ القتقؿ لف أو لغقره أكا وهق
كفاتقـ يف الجـة ،وأشار بالسبابة والقسطك»(.)2
كػل هذا الحديث فضؾ كػالة القتقؿ مـ كػؼة وكسقة وتلديب وغقر ذلؽ،
وتلمؾ مـ يػعؾ ذلؽ فسقف يؽقن يف صحبة الـبل ﷺ يف الجـة ،كالسبابة
والقسطك.
وقال ﷺ« :الساطل طؾك إرمؾة والؿسؽقـ كالؿجاهد يف سبقؾ اهلل أو الؼائؿ
الؾقؾ الصائؿ الـفار»(.)3
فاكظر -يرطاك اهلل -إلك ثقاب طؿؾ الخقر يف هذا الحديث ،فالذي يسعك
طؾك إرمؾة ويرطك الؿسؽقـ ،كالؿجاهد يف سبقؾ اهلل ،وكالذي يؼقم الؾقؾ
متفجد ًا ،أو يصقم الـفار.
فليـ أصحاب العؼقل؟ وأيـ الؿشؿرون لؾػقز هبذا إجر العظقؿ وتؾؽ
( )1شرح رياض الصالحقـ .جـ 1صــ408
( )2رواه مسؾؿ .كتاب الحرث والؿزارطة .باب الؿزارطة مع القفقد .برقؿ ()2331
( )3رواه البخاري .برقؿ ()5353
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الؿؽاكة السامقة.
 - 4العنل اخلريٖ ّمػهل٘ البطال٘ :طـ أبل هريرة ﭬ قال :قالت إكصار

لؾـبل ﷺ :أقسؿ بقــا وبقـ إخقاكـا الـخقؾ .قال .»ٓ« :فؼالقا :تؽػقكا الؿموكة
وكشركؽؿ يف الثؿرة .قالقا :سؿعـا وأصعـا»(.)1
ويظفر العؿؾ الخقري يف هذا الحديث مـ كاحقة معالجة مشؽؾة البطالة،
ومقاساة إكصار إخقاهنؿ الؿفاجريـ بلن يعؿؾ الؿفاجرون يف البساتقـ ويبؼك
إصؾ لألكصار.
قال ابـ بطال« :أراد إكصار مشاركة الؿفاجريـ بلن يؼاسؿقهؿ أمقالفؿ،
فؽره رسقل اهلل أن يخرج طـفؿ شقئًا مـ طؼارهؿ .وطؾؿ أن اهلل سقػتح طؾقفؿ
البالد ،فقغـل جؿقعفؿ ،فلشركفؿ يف الثؿرة طؾك أن يؽػقهؿ الؿموكة والعؿؾ يف
الـخقؾ ،وتبؼك رقاب الـخؾ لألكصار.)2( »..
 - 5السمح٘ ّالسفل :مـ ذلؽ الرحؿة بالػؼراء والجقطك و الرفؼ هبؿ؛ فعـ

طباد بـ شرحبقؾ ﭬ قدمت مع طؿقمتل الؿديـة فدخؾت حائطًا مـ حقطاهنا
فػركت مـ سـبؾف ،فجاء صاحب الحائط فلخذ كسائل وضربـل .فلتقت رسقل اهلل
ﷺ أستعدي طؾقف .فلرسؾ إلك الرجؾ فجاؤوا بف .فؼال« :ما حؿؾؽ طؾك هذا؟»
فؼال :يا رسقل اهلل إكف دخؾ حائطل فلخذ مـ سـبؾف فػركف .فؼال رسقل اهلل ﷺ:
«ما طؾؿتف إذا كان جاهالً وٓ أصعؿتف إذا كان جائعًا .أردد طؾقف كساءه .وأمر لل

( )1رواه البخاري .كتاب الحرث والزراطة .باب إذا قال :اكػـل مموكة الـخؾ أو غقره .برقؿ
()2325
( )2شرح ابـ بطال .جـ 6صــ380
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رسقل اهلل بقسؼ أو كصػ وسؼ»(.)1
ومـ ذلؽ الرحؿة بالؿؿالقؽ .طـ أبل مسعقد البدري ﭬ قال :كـت
أضرب ُغالمًا لل بالسقط .فسؿعت صقتًا مـ خؾػل« :اطؾؿ أبا مسعقد» .فؾؿ
أففؿ الصقت مـ الغضب .قال فؾؿا دكا مـل إذا هق رسقل اهلل ﷺ فنذا هق يؼقل:
«اطؾؿ أبا مسعقد اطؾؿ أبا مسعقد» قال :فللؼقت السقط مـ يدي .فؼال« :اطؾؿ أبا
مسعقد أن اهلل أقدر طؾقؽ مـؽ طؾك هذا الغالم» .قال :فؼؾت ٓ :أضرب مؿؾقكًا
بعده أبدً ا»(.)2
ومـ مظاهر الرحؿة يف الشريعة اإلسالمقة :الرحؿ ُة بالحققان ؛ روى جابر
ﭬ أن الـبل ﷺ مر طؾك حؿار وقد ُوسؿ يف وجفف ،فؼال« :لعـ اهلل الذي
وسؿف»(.)3
وهذا يعـل أن إيذاء الحققان وتعذيبف وطدم الرفؼ بف ،يعترب جريؿة يف كظر
الشريعة اإلسالمقة .كؿا أمر الرسقل ﷺ أن يستخدم الحققان فقؿا خؾؼ لف ،وحدد
الغرض الرئقسل مـ استخدام الدواب فؼال« :إياكؿ أن تتخذوا ضفقر دوابؽؿ
مـابر ( ،)4فنن اهلل إكؿا سخرها لؽؿ لتبؾغؽؿ إلك بؾد لؿ تؽقكقا بالغقف إٓ بشؼ
( )1رواه أحؿد .جـ 4صــ ،166ورواه أبق داود والـسائل وابـ ماجة جـ 2صــ ،771والحاكؿ
يف الؿستدرك .جـ 4صــ ،133وقال الذهبل يف الؿقزان جـ 1صــ 402إسـاده صحقح ،وابـ
حجر يف اإلصابة .جـ 2صــ256
( )2رواه مسؾؿ .كتاب اإليؿان .برقؿ ()1281
( )3رواه مسؾؿ .كتاب الؾباس والزيـة .برقؿ ( )2117وسؿف :أي أ ّثر أو ط َّؾؿ فقف بؽل ،مؼايقس
الؾغة .955
( )4كـاية طـ الؼقام طؾقفا ،والؿعـك ٓ :تجؾسقا طؾك ضفقرها فتققػقهنا وتحدثقن بالبقع
والشراء .طقن الؿعبقد .جـ 7صــ169
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إكػس»(.)1
طؾك أن هـاك درجة أخرى أطؾك مـ الرحؿة وأثؿـ أوجبفا الـبل ﷺ يف
معامؾة الحققان وهل :اإلحسان إلقف ،واحرتام مشاطره ،وإن أطظؿ تطبقؼ لفذا
الخؾؼ حقـ هنك الرسقل طـ تعذيبف أثـاء الذبح ٕكؾ لحؿف ،سقاء كان التعذيب
جسديًا بسقء اقتقاده لؾذبح ،أو برداءة آلة الذبح ،أو كان التعذيب كػسقًا برؤية
السؽقـ ،ومـ ثؿ يجؿع طؾقف أكثر مـ مقتف! طـ شداد بـ أوس قال :اثـتان
حػظتفؿا طـ رسقل اهلل ﷺ قال« :إن اهلل كتب اإلحسان طؾك كؾ شلء ،فنذا قتؾتؿ
فلحسـقا الؼتؾة ،وإذا ذبحتؿ فلحسـقا الذبح ولقحد أحدكؿ شػرتف ،ولقرخ
ذبقحتف»(.)2
ومـ ذلؽ رحؿتف وشػؼتف طؾك القتامك .طـ بشقر بـ طؼربة ﭬ قال:
فؿر بل الـبل وأكا أبؽل فؼال لل:
استشفد أبل مع الـبل ﷺ يف بعض غزواتفَّ .

«اسؽت أما ترضك أن أكقن أكا أبقك وطائشة أمؽ»(.)3

 - 6اإلصالح بني الياع :مـ إحاديث الدالة طؾك العؿؾ الخقري آجتؿاطل

ودوره يف اإلصالح بقـ الـاس ما رواه أبق الدرداء ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺ:
«أٓ أخبركؿ بلفضؾ مـ درجة الصقام والصالة والصدقة؟» قالقا :بؾك .قال:
«صالح ذات البقـ( )4فنن فساد ذات البقـ هل الحالؼة(.)2(»)1
( )1رواه أبق داود ،باب القققف طؾك الدابة رقؿ  ، 2567وصححف إلباين يف الصحقحة برقؿ
(.)22
( )2رواه مسؾؿ .كتاب الصقد والذبائح .برقؿ ()1955
( )3رواه البخاري .يف التاريخ الؽبقر .جـ 2صــ ،278ورواه البزار يف كشػ إستار .برقؿ
( )1910وصححف إلباين يف الصحقحة .برقؿ ()3249
( )4صؾح :خالف الػساد .يؼال :صؾح الشلء يصؾح صالحًا .والبقـ الػراق .مؼايقس الؾغة.
=
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فالحديث يحث طؾك إصالح ذات البقـ ،وآبتعاد طـ الػساد فقفا ،ويدطق
إلك التؿسؽ وآطتصام بحبؾ اهلل ،وطدم التػرق بقـ الؿسؾؿقـ ،فنن فساد ذات
البقـ ُثؾؿة يف الديـ ،فؿـ تعاصك إصالحفا ورفع فسادها ،كال درجة فقق ما يـالف
الصائؿ والؼائؿ الؿشتغؾ بخقيصة كػسف .طـ أبل هريرة ﭬ قال :قال رسقل اهلل
المك مـ الـاس طؾقف صدقة ،كؾ يقم تطؾع فقف الشؿس يعدل بقـ
ﷺ« :كؾ ُس َ
آثـقـ صدقة )3(»..إن اإلصالح بقـ الـاس مـ إطؿال الخقرية التل كحـ يف
أمس الحاجة إلقفا الققم ،والتل لفا دور يف تؿاسؽ إمة ووحدة صػفا.
- 7التيفٔظ عً املعطس :الديـ اإلسالمل ديـ السؿاحة والسفقلة،

والؿصاحبة والؿعاشرة والتغاضل طـ الفػقات ،ويف كؾ الؿعامالت ومـفا البقع
والشراء وآقتضاء ،والرسقل ﷺ كان يدطق إلك التحؾل بإخالق العالقة يف هذه

الؿعامالت وترك الؿشاق ،ومـ إحاديث التل تحض طؾك السؿاحة يف الؿعامؾة.
طـ طبد اهلل بـ أبل قتادة أن قتادة صؾب غريؿًا لف فتقارى طـف ،ثؿ وجده .فؼال :إين
سره أن
معسر .فؼال :اهلل؟ قال :اهلل .قال :فنين سؿعت رسقل اهلل ﷺ يؼقلَ « :م ْـ َّ

يـجقف مـ كُرب يقم الؼقامة فؾقـػس طـ معسر ،أو يضع طـف»(.)4

َّ
إن إكظار الؿعسر ،أو التجاوز طـ الؼرض ،أو طـ جزء مـف ،صقرة طظقؿة مـ
صقر الؽرم وسؿاحة الـػس .طـ أبل مسعقد ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺ:
=

صـ 491ـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحال َؼةَ :
الخ ْصؾة ا َّلتل م ْـ َش ْلك َفا َأ ْن َت ْحؾؼَ :أ ْي ُت ْفؾؽ و َتستلصؾ الدِّ يـ ك ََؿا
( )1الحالؼةَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
قسك َّ
الرحؿ والتَّظا ُلؿ .الـفاية ،مادة حؾؼ .210
الش َع َرَ .وق َقؾ ه َل َقطقعة َّ
الؿ َ
َي ْستَلصؾ ُ
( )2الرتمذي .كتاب صػة الؼقامة .برقؿ ()2905
( )3رواه البخاري .كتاب الجفاد و السقر ،باب مـ أخذ بالركاب و كحقه .برقؿ ()2989
( )4رواه مسؾؿ .كتاب الؿساقاة .برقؿ ()1563
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«حقسب رجؾ مؿـ كان قبؾؽؿ فؾؿ يقجد لف مـ الخقر شلء إٓ أكف كان يخالط
الـاس ،وكان مقسر ًا .فؽان يلمر غؾؿاكف أن يتجاوزوا طـ الؿعسر ،قال اهلل :
كحـ احؼ بذلؽ مـف تجاوزوا طـف»( .)1فؿـ أسباب السعادة يف الدكقا الؿسامحة
والؿساهؾة يف آقتضاء ،وهق مـ أفعال الخقر وقد دطا الـبل ﷺ لػاطؾف بالرحؿة
يف أخرة.



( )1رواه مسؾؿ .كتاب الؿساقاة .برقؿ ()1561
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p



o

املطلب الثاني
انؼًم اخلري٘ اخلذيٙ
العؿؾ الخقري الخدمل مجآتف كثقرة ومتعددة ،كقكف ضاهرة طامة تحؼؼ
التعاون والرتابط ،و ُيشعر اإلكسان بالؿسمولقة تجاه أخريـ ،كؿا أكف يجعؾ طؿؾف

خالصًا لقجف اهلل تعالك.


- 1اخلدم٘ العام٘ :هل تؾؽ إطؿال التل تتعؾؼ بؿقاساة أخريـ ،وتؼديؿ

يد العقن والؿساطدة لمخريـ ،وخدمة الرجؾ أهؾف ،وخدمة الصغار لؾؽبار،
وخدمة الؽبار لؾصغار ..إلخ،
طـ إسقد بـ يزيد قال :سللت طائشة  ما كان الـبل ﷺ يصـع يف
بقتف؟ قالت« :كان يؽقن يف مفـة أهؾف تعـل خدمة أهؾف ،فنذا حضرت الصالة خرج
إلك الصالة»(.)1
والحديث يظفر لـا تقاضع الـبل ﷺ وذلؽ بخدمة أهؾف ،بدون أن يطؾب مـف
أحد ،وفقف ترغقب يف التقاضع ،وترك التؽرب ،وخدمة الرجؾ ٕهؾف.
إن الرجقلة الحؼقؼقة هل أن يستطقع الزوج أن يغؿر زوجتف بحـاكف ومحبتف
ورحؿتف ،فؾؼد كان أطظؿ الرجال محؿد ﷺ وهق الذي يحؿؾ أطباء إمة الؿسؾؿة
( )1رواه البخاري .كتاب إذان .باب مـ كان يف حاجة أهؾف فلققؿت الصالة برقؿ ()676
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بلسرها -أن يساطد زوجتف يف طؿؾ البقت .طـ أكس ﭬ قال :قدم رسقل اهلل ﷺ
الؿديـة لقس لف خادم ،فلخذ أبق صؾحة بقدي فاكطؾؼ بل إلك رسقل اهلل ﷺ فؼال يا
رسقل اهللَّ :
إن أكسًا غالم ك ِّقس (طاقؾ فطـ) فؾقخدمؽ .قال :فخدمتف يف السػر
والحضر ما قال لل لشلء صـعتف« :لؿ صـعت هذا هؽذا؟ وٓ لشلء لؿ أصـعف لِ َؿ
َل ْؿ تصـع هذا هؽذا؟»(.)1
وطـ أكس بـ مالؽ ﭬ قال« :صحبت جرير بـ طبد اهلل البجؾل ،فؽان
يخدمـل وهق أكبر مـ أكس .قال جرير :إين رأيت إكصار يصـعقن شقئًا ٓ أجد
أحد ًا مـفؿ إٓ أكرمتف»(.)2
والحديث حث طؾك الؿعاوكة ،وفقف جقاز خدمة الؽبقر لؾصغقر إذا رطك لف
شرفًا يف ققمف أو يف كػسف ،أو كجابة يف طؾؿ أو ديـ أو شبفف .وهذا مـ طؿؾ الخقر
الذي يشقع إلػة والؿحبة بقـ أفراد الؿجتؿع ،ويؼقي روابطف ،ويـؿل الصالت
آجتؿاطقة الحؿقدة ،ويحث الؿستخدمقـ والعؿال وأرباب الحرف ،طؾك
اإلخالص لرؤسائفؿ وأولقاء أمقرهؿ ،متك حسـت طشرهتؿ ،ويعطل الؼدوة
والؿثؾ لؿـ هؿ دوكف يف حسـ العشرة ،ويزيؾ إحؼاد و العداوة والحسد مـ
الؼؾقب.
- 2زعآ٘ احلْٔاٌ :يظفر العؿؾ الخدمل يف رطاية الحققان واستعؿالف لحرث

إرض ،ولقس لؾركقب كؿا يف حديث أبل هريرةﭬ طـ الـبل ﷺ أكف قال:

« بقـؿا رجؾ راكب طؾك بؼرة التػتت إلقف فؼالت :لؿ أخؾؼ لفذا خؾؼت لؾحراثة.
قال :آمـت بف أكا وأبق بؽر وطؿر ،وأخذ الذئب شاة فتبعفا الراطل فؼال لف الذئب:
( )1رواه البخاري .كتاب الديات .باب مـ استعان طبد ًا أو صبقًا .برقؿ ()6911
( )2رواه البخاري .كتاب الجفاد والسقر .باب فضؾ الخدمة يف الغزو .برقؿ ()2888
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َم ْـ لفا يقم السبع يقم ٓ راطل لفا غقري .قال :آمـت بف أكا وأبق بؽر وطؿر» .قال
ٍ
يقمئذ يف الؼقم»(.)1
أبق سؾؿة (طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ بـ طقف) :وما هؿا
يبقـ الـبل ﷺ يف هذا الحديث ِطظؿ قدرة اهلل القاحد الؼفار ،ففذه بؼرة بؽؿاء
ٓ تتؽؾؿ ،ولؽـ اهلل أكطؼفا لتدافع طـ كػسفا بلهنا ٓ تم َذى وٓ تستعؿؾ يف غقر ما
خؾؼت لف ،وكذلؽ الذئب أكطؼف اهلل  وكلن البؼرة تؼقل لصاحبفا :أكت ضالؿ
طؾل؛ ٕكؽ استعؿؾتـل فقؿا لؿ يخؾؼـل اهلل لف ،وها هق الذئب يستـؽر
بركقبؽ َّ
السبع.
طؾك الراطل بؼقلف :فؿـ لفا يقم ّ

طـ ابـ طؿر ﭭ قال :أكف دخؾ طؾك يحقك بـ سعقد وغالم مـ بـل يحقك
ٌ
رابط دجاجة يرمقفا فؿشك إلقفا ابـ طؿر حتك ح َّؾفا ،ثؿ أقبؾ هبا والغالم معف
فؼال« :ازجروا غالمؽؿ طـ أن يصبر هذا الطقر لؾؼتؾ فنين سؿعت الـبل ﷺ كفك
أن تُص َبر بفقؿة أو غقرها لؾؼتؾ»(.)2
- 3التذازٗ :يف هذا العـصر سـتؽؾؿ طـ العؿؾ الخدمل يف التجارة .طـ ققس

سؿل السؿاسرة فؿر بـا رسقل
بـ أبل غرزة ﭬ قال :كـا يف طفد رسقل اهلل ﷺ ُي ِّ

اهلل ﷺ فسؿاكا باسؿ هق أحسـ مـف فؼال« :يا معشر التجار إن البقع يحضره الؾغق
والحؾػ فشقبقه بالصدقة»(.)3
فػل هذا الحديث يدطق الرسقل ﷺ التجار إلك صدقة التطقع؛ حتك يؽػروا
طـ ذكقهبؿ ،وذلؽ إذا حضر البقع والحؾػ ،وخصقصًا أن غالبقة التجار يحؾػقن

( )1رواه البخاري .كتاب الحرث و الؿزارطة .باب استعؿال البؼر لؾحراثة .برقؿ ()2324
( )2رواه البخاري .كتاب الذبائح و الصقد .باب ما يؽره مـ الؿثؾة والؿصبقرة والؿجسؿة.
برقؿ ()5514
( )3رواه أبق داود .كتاب البققع .باب يف التجارة يخالطفا الحؾػ والؾغق .برقؿ ()3326
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ويشقبقن بقعفؿ بالحؾػ.
طـ أبل سعقد الخدري ﭬ قال :جاء أطرابل إلك الـبل ﷺ فسللف طـ
الفجرة فؼال« :ويحؽ إن الفجرة شلكفا شديد ففؾ لؽ مـ إبؾ؟» قال :كعؿ .قال:
«فتعطل صدقتفا» .قال :كعؿ .قال« :ففؾ تؿـح مـفا شقئًا؟» قال :كعؿ .قال:
«فتحؾبفا يقم وردها» .قال :كعؿ .قال« :فاطؿؾ مـ وراء البحار فنن اهلل لـ َيتِ َر َك مـ

طؿؾؽ شقئًا»()1

.

إن هذا الحديث يقضح لـا َّ
أن صرق الخقر الؿبـقة طؾك التجارة كثقرة.
َّ
وردت
- 4الصياع٘ :لؼد اهتؿ اإلسالم بالعؿؾ الخقري الؿرتبط بالصـاطة ،و
ْ
أحاديث تحض طؾك ذلؽ ،مـفا ما يلتل:
طـ طؼبة بـ طامر ﭬ قال :سؿعت رسقل اهلل ﷺ يؼقل« :إن اهلل 
يدخؾ بالسفؿ القاحد ثالثة كػر الجـة؛ صاكعف يحتسب يف صـعتف الخقر ،والرامل بف
ومـبؾف»(.)2
إن الحديث يعؾؿـا اإلخالص يف العؿؾ لـقؾ الثقاب مـ طـد اهلل.
قال ابـ حجر« :أي مـ يؼصد بذلؽ إطاكة الؿجاهد ،وهق أطؿ مـ أن يؽقن
متطقطًا بذلؽ أو بلجرة ،لؽـ اإلخالص ٓ يحصؾ إٓ مـ الؿتطقع»(.)3
وقال الؿباركػقري« :أي حال كقكف يطؾب يف صـعتف ،أي لذلؽ السفؿ

( )1رواه البخاري .كتاب الفبة وفضؾفا .باب فضؾ الؿـقحة .برقؿ ()2633
( )2رواه أبق داود .كتاب الجفاد .باب الرمل .برقؿ ()2513
( )3فتح الباري .جـ 2صــ117
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(الخقر) أي الثقاب»(.)1
َط ْـ َطائِ َش َة َ :أ َّن َب ْع َض َأ ْز َواجِ الـَّبِ ِّل ﷺُ ،ق ْؾ َـ لِؾـَّبِ ِّل ﷺَ :أ ُّيـَا َأ ْس َر ُع بِ َؽ
ُل ُحق ًقا؟ َق َالَ « :أ ْص َق ُلؽ َُّـ َيدً ا»َ ،ف َل َخ ُذوا َق َص َب ًة َي ْذ َر ُطقك ََفاَ ،ف َؽاك َْت َس ْق َد ُة َأ ْص َق َل ُف َّـ َيدً ا،
ِ
ِ
َفعؾِؿـَا بعدُ َأكَّؿا كَاك َْت ُص َ ِ
ب
الصدَ َقةَُ ،وكَاك َْت َأ ْس َر َطـَا ُل ُحق ًقا بِف َوكَاك َْت ُتح ُّ
قل َيد َها َّ
َ ْ َْ َ
الصدَ َق َة(.)2
َّ
لؾؿرأة دور بارز يف العؿؾ ،وكان بعض الـساء يعؿؾـ ويساطدن أزواجفـ يف
الـػؼة طؾك بققهتـ ،ففذه أم الؿممـقـ زيـب بـت جحش  كاكت أكثر
أزواج الـبل كػؼة؛ ٕهنا كاكت تعؿؾ بقدها ،وتتصدق ،وكاكت ماهرة يف صـاطة
الخرز ،كؿا قال العقـل« :وكاكت زيـب امرأ ًة صـا ًطا بالقد ،فؽاكت تدبغ وتخرز
وتتصدق يف سبقؾ اهلل»(.)3
- 5الصش٘ :حرصت الشريعة اإلسالمقة طؾك إكشاء الحقاة الؿتقازكة
والصحقة والـظقػة ،وهل شريعة مبـاها وأساسفا طؾك ِ
الح َؽؿ ومصالح العباد يف
الؿعاش والؿعاد ،وبؾغ حرص اإلسالم يف هذه الؼضقة إلك حد أن وصؾ إلك
يقردن مؿرض طؾك مصح»(.)4
الحققان ،فؼد قال ﷺٓ« :
َّ
والؿؿرض هق صاحب اإلبؾ الؿريضة ،والؿصح اإلبؾ الصحاح ،فؿعـك
الحديث ٓ ،يقرد صاحب اإلبؾ الؿراض إبؾف طؾك إبؾ صاحب اإلبؾ الصحاح.
( )1تحػة إحقذي .جـ 5صــ218
( )2رواه البخاري .كتاب الزكاة .باب فضؾ صدقة الشحقح الصحقح برقؿ ( )1420ورواه
مسؾؿ .كتاب فضائؾ الصحابة .برقؿ ()2452
( )3طؿدة الؼاري .جـ 6صــ.388
( )4رواه البخاري .كتاب الطب .باب ٓ هامة .برقؿ ()5771
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(الحجر
وسبؼ اإلسالم مـاهج الطب الحديث يف ابتؽاره لؿا ُيعرف بحح
َ
الصحل) وهق طزل الؿرضك بإمراض الؿعدية؛ حتك ٓ يـتؼؾ الؿرض إلك دوائر
أوسع مـ الـاس.
طـ أسامة بـ زيد ﭭ قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :إذا سؿعتؿ بالطاطقن بلرض
فال تدخؾقها ،وإذا وقع بلرض وأكتؿ بفا فال تخرجقا مـفا»(.)1



( )1رواه البخاري .كتاب الطب .باب ما يذكر يف الطاطقن .برقؿ (.) 5728
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p



o

اخلبمتخ

ّ قد تْصلت  -بفطل اهلل تعاىل  -إىل اليتاٜر اآلتٔ٘:
 أسؿك إطؿال اإلكساكقة تؾؽ التل ٓ تـتظر مؼابالً لفا ،بؾ تـبع مـ الؼؾب،
ومـ رغبة لدى اإلكسان بالعطاء والبذل والتضحقة.
 اإلسالم يدطق إلك إطؿال الخقرية ،والتؽافؾ آجتؿاطل يف كؾ مظاهر
الحقاة آجتؿاطقة.
 السـة الـبقية الؿطفرة تزخر بالجقاهر والدُّ رر الؿػقدة التل يـفؾ مـفا كؾ
إكسان فقستػقد و ُيػقد.
 أن الـبل ﷺ َّ
وحرض طؾقفا يف ُج ّؾ أحاديثف.
حث طؾك فضائؾ إطؿال ،بؾ َّ
 حرص الصحابة -رضقان اهلل طؾقفؿ -طؾك تـػقذ ما يرضل اهلل-
 -ويرضل كبقف ﷺ.
 سعة رحؿة اهلل -تعالك -حتَّك شؿؾت الحققان ،وسعة فضؾف.
 صرق الخقر كثقرة ومتـقطة ،وأصقلفا إما جفد بدين ،أو بذل مالل ،وإما
مركب مـ هذا وذاك.
 تجسقد مبدأ التؽافؾ آجتؿاطل والؿقاساة واإليثار.
 الديـ اإلسالمل ديـ السؿاحة يعامؾ الؿسؾؿ وغقر الؿسؾؿ معامؾة حسـة.
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 الؿجتؿع اإلسالمل قائؿ طؾك الحب وآحرتام الؿتبادل.
 مشاركة الؿسمولقـ والؼادة يف العؿؾ؛ لقؽقكقا قدوة لغقرهؿ يتلسقن هبؿ.
 العؿؾ الخقري ططاء ،وبذل ،وجفد ،وطؿؾ متقاصؾ ،ولقس وجاهة.

 التْصٔات:
 طؾك الؿمسسات والجؿعقات الخقرية آهتؿام بالعؿؾ الخقري ،كؿا
اهتؿت الؿمسسات يف طفد الـبل ﷺ مـ أجؾ العقش يف حقاة كريؿة يف ضؾ تعالقؿ
اإلسالم العظقؿة.
 استثؿار أوقات الػراغ فقؿا هق كافع ومػقد ،مؿا يعقد طؾك الػرد والؿجتؿع
بالخقر والـؿاء.
قال تعالك :ﮋ ﭯ ﭰﭱ ﮊ [البؼرة ]148:ففق جفد بدين ،وهق أصؾ
مـ أصقل الخقر.
 مد يد العقن والؿساطدة إلك مـ هؿ بحاجة إلقف دون أي مؼابؾ ،سقاء كان
ماديًا أو معـقيًا ،والغرض مـف ابتغاء مرضاة اهلل.
 الرجقع إلك الؿـفج الرباين ،لـحافظ طؾك هذا الديـ العظقؿ الذي بف
سعادتـا يف الدكقا وأخرة.
 الؿبادرة يف تؼديؿ الخدمات اإلكساكقة.
 إقامة مشروطات إكتاجقة مـ مال الزكاة ،وتؿؾقؽ أسفؿفا لؿستحؼل
الزكاة ،بحقث يؽقن الؿشروع مؿؾقكًا يديروكف بلكػسفؿ أو مـ يـقب طـفؿ.
 إقامة مشروطات خدمقة مـ مال الزكاة ،كالؿدارس والؿستشػقات،
والؿالجئ بشروط مـفا :أٓ يػقد مـ خدمات هذه الؿشروطات غقر مستحؼل
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الزكاة دون غقرهؿ ،إٓ بلجر مؼابؾ لتؾؽ الخدمات يعقد كػعف طؾك الؿستحؼقـ،
ومـفا :أن يبؼك إصؾ طؾك مؾؽ مستحؼل الزكاة ،ويديره ولل إمر ،أو الفقئة
التل تـقب طـف .ومـفا :إذا بقع الؿشروع أو صػل كان كاتج التصػقة مال زكاة.
 كشر ثؼافة فعؾ الخقر ،وتقسقع قاطدة الؿؿقلقـ والؿتطقطقـ والؿتربطقـ.
 تحؼقؼ إكساكقة العؿؾ الخقري بعقد ًا طـ إهقاء ،فقجب أن يتقجف إلك
جؿقع بـل آدم ،ومـ ثؿ يسفؿ يف تحؼقؼ مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.
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p



o

ادلظبدر ٔادلرارغ
( ابـ إثقر) أبق الحسـ طؾل بـ محؿد .ت431 :هحح -الؽامؾ يف التاريخ -دار
الؽتاب العربل -بقروت -لبـان -الطبعة الثالثة 8611هحح8811 -م.
 ( ابـ إثقر ) أبق السعادات الؿبارك بـ محؿد الجزري الؿعروف بنبـ إثقر.
ت414 :هحح -الـفاية يف غريب الحديث وإثر -دار ابـ الجقزي ،الؼاهرة ،ط،8
سـة  8637ه  5114 /م.
 ( إلباين ) محؿد كاصر الديـ إلباين .ت8651هح:
 السؾسؾة الصحقحة وشلء مـ فؼففا وفقائدها -مؽتبة الؿعارف -الرياض -ط.
إولك 8655هحح5115 -م.
 ســ أبل داود بلحؽام إلباين -مؽتبة الؿعارف لؾـشر والتقزيع -الطبعة الثاكقة
8658هحح5111 -م.
 ســ الرتمذي بلحؽام إلباين ،مؽتبة الؿعارف ،الرياض ،ط.8
 ســ ابـ ماجة بلحؽام إلباين،الؿؽتب اإلسالمل ،بقروت ط.8611 ،3
 صحقح الجامع ،الؿؽتب اإلسالمل ،بقروت ،ط8614 ،5هح.
 صحقح ســ الـسائل ،مؽتبة الؿعارف ،الرياض ،ط.8
 ( البخاري ) محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ البخاري .ت514 :هح:
 التاريخ الؽبقر -ممسسة الؽتب الثؼافقة.
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 صحقح البخاري -مراجعة وضبط الشقخان /محؿد طؾل قطب ،وهشام
البخاري -الؿؽتبة العصرية -بقروت -لبـان -ط8681 5.هحح8887 -م.
( البزار) أحؿد بـ طؿرو بـ طبد الخالؼ .ت585 :هح -مسـد البزار -تحؼقؼ/
محػقظ الرحؿـ زيـ اهلل -مؽتبة العؾقم والحؽؿ -الؿديـة الؿـقرة -الؽبعة
إولك8811 -م.
( ابـ بطال) أبق الحسـ ،طؾل بـ خؾػ البؽري الؼرصبل ،ت  668ه – شرح ابـ
بطال طؾك صحقح البخاري ،تحؼقؼ طبد الؼادر ططا ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت،
ط 8656 ،8ه –  5113م،
( البغقي) أبق محؿد الحسقـ بـ مسعقد الػراء .ت184 :هح -معالؿ التـزيؾ-
تحؼقؼ /طبد اهلل الـؿر وزمالئف -دار صقبة لؾـشر والتقزيع -الرياض -السعقدية-
الطبعة الرابعة 8687هح8887 -م
( البقفؼل) أحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل .ت 611 :ه -الســ ال ُؽربى .تحؼقؼ/
محؿد طبد الؼادر ططا -الطبعة الثالثة 8656هح – 5113م -دار الؽتب العؾؿقة-
بقروت -لبـان.
( الجقهري) أبق كصر إسؿاطقؾ بـ حؿاد .الصحاح الؾغة وصحاح العربقة-
تحؼقؼ /أحؿد طبد الغػقر ططار -دار العؾؿ لؾؿاليقـ -بقروت -لبـان -الطبعة
الرابعة 8617هح8817 -م.
( الجصاص) أبق بؽر أحؿد بـ طؾل الرازي .أحؽام الؼرآن -دار إحقاء الرتاث
العربل -بقروت -لبـان -ط8885 .م.
( الحاكؿ) أبق طبد اهلل محؿد بـ طبد اهلل الحاكؿ الـقسابقري .ت611 :هحح-
الؿستدرك طؾك الصحقحقـ -تحؼقؼ /مصطػك طبد الؼادر ططا -دار الؽتب
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العؾؿقة -بقروت -لبـان -الطبعة إولك 8688هحح.8881 -
( ابـ حبان) محؿد بـ حبان بـ أحؿد بـ حبان بـ معاذ .ت316 :هحح -صحقح
ابـ حبان -تحؼقؼ /شعقب إركاؤوط -ط .ممسسة الرسالة -بقروت -لبـان-
ط8611 8.هحح8811 -م.
( ابـ حـبؾ) أحؿد بـ محؿد حـبؾ دار الػؽر الشقباين -ت568:هح .مسـد اإلمام
أحؿد بـ حـبؾ -بقروت -لبـان.
( الخطابل) أبق سؾقؿان حؿد بـ محؿد الخطابل .ت311 :هح -معالؿ الســ-
خرج آياتف وأحاديثف إستاذ /طبد السالم طبد الشايف محؿد -دار الؽتب العؾؿقة-
َّ
بقروت -لبـان ط 8684هح8884 -م.

( الدار قطـل) طؾل بـ طؿر الدار قطـل .ت511 :هحح -ســ الدار قطـل -دار
الػؽر -بقروت -ط 8686هحح8886 -م.
( الذهبل) الحافظ أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان .ت761 :هحح -مقزان
آطتدال يف كؼد الرجال -تحؼقؼ /طؾل محؿد البجاوي -دار الػؽر -بقروت-
لبـان.
( الرازي) أبق طبد اهلل محؿد بـ طؿر بـ الحسقـ بـ الحسقـ .التػسقر الؽبقر
(مػاتقح الغقب) -دار الػؽر -بقروت -لبـان -الطبعة الثالثة 8611هحح8811 -م.
( السجستاين) أبق داود سؾقؿان بـ إشعث السجستاين .ت571 :هحح ســ أبل
داود ،ضبط /محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد -دار الؽتب العؾؿقة -بقروت-
لبـان.
 سؾقؿان بـ إبراهقؿ طبد اهلل الالحؿ (إستاذ الدكتقر) .تػسقر آيات إحؽام
والسؾسؾة الؼرآكقة يف تػسقر كتاب اهلل سقرة الؿائدة -دار العاصؿة لؾـشر
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والتقزيع -الؿؿؾؽة العربقة السعقدية -الطبعة إولك 8656هح5113 -م.
 سقد حسقـ العػاين( .الدكتقر) ترصقب إفقاه بذكر مـ يظؾفؿ اهلل -مؽتبة معاذ
بـ جبؾ -الطبعة إولك 8688هحح8888 -م.
 سقد قطب .يف ضالل الؼرآن -دار الشروق -الطبعة الشرطقة الخامسة
والعشرون 8687هحح8884 -م.
( الطرباين) أبق الؼاسؿ سؾقؿان بـ أحؿد .ت341:هح -الؿعجؿ الؽبقر-
تحؼقؼ /حؿدي السؾػل -الطبعة الثاكقة.
( الطربي) أبق جعػر محؿد بـ جرير بـ يزيد .ت381 :هحح -جامع البقان طـ
تلويؾ آي الؼرآن -تحؼقؼ /أحؿد محؿد شاكر -صبعة دار الؿعارف -الطبعة
الثالثة 8311هحح8841 -م.
 أبق الطقب محؿد شؿس الحؼ العظقؿ آبادي .طقن الؿعبقد شرح ســ أبل
داود -تحؼقؼ /طبد الرحؿـ محؿد طثؿان -الؿؽتبة السؾػقة -الؿديـة الؿـقرة-
الطبعة الثالثة 8388هحح8878 -م
 طادل بـ يقسػ العزازي(أبق طبد الرحؿـ) .تؿام الؿـة يف فؼف الؽتاب
السـة -قدَّ م لف /الشقخ محؿد صػقت كقر الديـ ،والشقخ أبق إسحاق
وصحقح ُّ

الحقيـل -دار ابـ الجقزي -الؼاهرة -الطبعة إولك 8633هحح5183 -م.

 ( ابـ طاشقر ) محؿد الطاهر بـ طاشقر .ت8383 :هحح8873 -م -التحرير
والتـقير -دار سحـقن لؾـشر والتقزيع -تقكس -ط 8887م.
 طبد الحؾقؿ طقيس(الدكتقر) -مقسقطة مصطؾحات الحضارة اإلسالمقة
(مصطؾحات طؾقم الؼرآن) دار القفاء -الطبعة إولك 8658هحح5114 -م.
 طبد العظقؿ بدوي .الجقاهر الحسان يف تػسقر سقرة "آل طؿران" دار الػقائد-
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دار ابـ رجب -الطبعة إولك 8636هحح5183 -م.
 أبق طبقدة ،طبد الرحؿـ بـ مـصقر – البحر الرقراق يف مػاتقح إرزاق ،دار ابـ
الجقزي ،الؼاهرة ،ط8631 ،8هح –  5186م.
( العثقؿقـ ) محؿد صالح العثقؿقـ:
 شرح رياض الصالحقـ مـ كالم سقد الؿرسؾقـ ،دار القصـ لؾـشر ،الرياض ،ط
 8654ه.
 الشرح الؿؿتع طؾك زاد الؿستؼـع .دار ابـ الجقزي ،الؼاهرة ،ط  8631ه -
 5118م.
( العسؼالين) أحؿد بـ طؾك بـ حجر ( ت  115ه ):
 اإلصابة يف تؿققز الصحابة -تحؼقؼ الشقخ /طادل أحؿد طبد الؿقجقد ،والشقخ
طؾل محؿد معقض -دار الؽتب العؾؿقة -بقروت -لبـان .الطبعة إولك 8681هح
– 8881م.
 التؾخقص الحبقر -دار الؿعرفة -بقروت -لبـان.
 فتح الباري بشرح صحقح البخاري -تحؼقؼ الشقخ /طبد العزيز بـ باز دار
الػؽر -بقروت -لبـان -الطبعة إولك 8686هح – 8883م.
 طؾل بـ محؿد بـ محؿد الصالبل .السقرة الـبقية طرض وقائع وتحؾقؾ
أحداث دروس وطرب -دار الؼؿة -اإلسؽـدرية -دار اإليؿان -ط 5115م.
( العقـل) بدر الديـ أبق محؿد محؿقد بـ أحؿد العقـلُ .طؿدة الؼاري بشرح
صحقح البخاري -إشراف /صدقل جؿقؾ العطار -دار الػؽر -الطبعة إولك
8681هحح8881 -م.
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الغزالل ،ت سـة  111ه – إحقاء طؾقم

(الغزالل) أبق حامد ،محؿد بـ محؿد ّ
ّ
الديـ ،ممسسة زاد بالؼاهرة ،ط 8636 ،8ه.
 ( ابـ فارس ) أبق الحسقـ أحؿد بـ فارس بـ زكريا .ت381 :هح -مؼايقس
الؾغة -راجعف وط َّؾؼ طؾقف /أكس محؿد الشامل -دار الحديث -ط 5111م.
( الػقروز آبادي) مجد الديـ محؿد يعؼقب .ت187 :هحح -الؼامقس الؿحقط-
تحؼقؼ مجدي فتحل السقد ،الؿححححؽتبة التقفقؼقة الؼاهرة.
( الؼز ويـل) أبق طبد اهلل محؿد بـ يزيد الؿعروف بابـ ماجة .ت771 :هحح-
ســ ابـ ماجة تحؼقؼ /محؿد فماد طبد الباقل -الؿؽتبة العؾؿقة -بقروت -لبـان.
( الؼشقري) أبق الحسقـ مسؾؿ بـ الحجاج الؼشقري الـقسابقري .ت548:هحح-
صحقح مسؾؿ -تحؼقؼ /محؿد فماد طبد الباقل -دار إحقاء الؽتب العربقة-
الؼاهرة.
( الؽػقي) أبق البؼاء أيقب بـ الشريػ مقسك الحسقـل الحـػل الؽؾقات -ط.
دار الحديث 5186م.
 مالؽ بـ أكس – الؿقصل ،ممسسة زاد ،الؼاهرة ،ط 8631 ،8هح – 5186م.
( الؿاوردي) طؾل بـ محؿد بـ حبقب .الـؽت والعققن -دار الؽتب العؾؿقة-
بقروت -لبـان -الطبعة إولك 8685هحح8885 -م.
( الؿباركػقري) أبق ال ُعال محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ طبد الرحقؿ .ت:
8313هحح -تحػة إحقذي بشرح جامع الرتمذي -دار الؽتب العؾؿقة -بقروت-
لبـان -الطبعة إولك8681 -هحح8881 -م.
 مجؿع الؾغة العربقة بالؼاهرة – الؿعجؿ القسقط ،مؽتبة الشروق الدولقة ،ط،6
 5186ه.
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 مجؿقطة مـ الؿتخصصقـ بنشراف صالح بـ طبد اهلل بـ حؿقد .مقسقطة
كضرة الـعقؿ يف مؽارم أخالق الرسقل الؽريؿ ﷺ دار القسقؾة لؾـشر والتقزيع-
جدة -الؿؿؾؽة العربقة السعقدية -الطبعة السابعة 8635هح5181 -م.
 محؿد حسـ حسـ جبؾ (الدكتقر) .الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ ٕلػاظ
الؼرآن الؽريؿ ممصؾ ببقان العالقات بقـ ألػاظ الؼرآن الؽريؿ بلصقاهتا وبقـ
معاكقفا -مؽتبة أداب -ط5185 5.م.
 محؿد رواس قؾعجل .قراءة سقاسقة لؾسقرة الـبقية -دار الـػائس -بقروت-
لبـان -الطبعة إولك 8684هحح8884 -م.
 محؿد أبق فارس .السقرة الـبقية دراسة وتحؾقؾ -دار الػرقان -طؿان -الطبعة
إولك 8681هحح8887 -م.
( ابـ مـظقر) أبق الػضؾ جؿال الديـ محؿد بـ مؽرم .لسان العرب -دار
الحديث -الؼاهرة -ط 8653هحح5113 -م.
( الـسائل) أحؿد بـ شعقب .ت313 :هح – ســ الـسائل ال ُؽربى .تحؼقؼ/
حسـ طبد الؿـعؿ شؾبل -الطبعة إولك 8658هح – 5118م.
( الفقثؿل) أبق الحسـ كقر الديـ بـ طؾل .ت117 :هحح -مجؿع الزوائد ومـبع
الػقائد -تحؼقؼ /حسام الديـ الؼدسل -صبعة مؽتبة الؿؼدسل -الؼاهرة
8686هحح.
 يقسػ الؼرضاوي (الدكتقر) .فؼف الزكاة دراسة مؼاركة ٕحؽامفا وفؾسػتفا يف
ضقء الؼرآن والسـة -ممسسة الرسالة -الطبعة السادسة طشرة 8614هحح-
8814م.
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ادلضتذايخ يف إلبيخ يمبطذ انشرٚؼخ
اإلصاليٛخ

(مؤضط٘ الطَّٔف اخلريَّٓ٘ بامليطك٘ الػسقٔ٘ أومْذدا)

إطداد:
د .إكعام مـصقر الدلقجان
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p



o

يهخض انجضج
يعد العؿؾ الخقري الؿمسسل الؿستدام مـ أطظؿ روافد التـؿقة يف الؿجتؿع،
فضالً طـ كقكف مظفر ًا مـ مظاهر التؽافؾ آجتؿاطل ،وهق مسمولق ٌة ديـقةٌ ،و
وصـقةٌ ،واجتؿاطقةٌ ،ومـ أهؿ الركائز الحضارية التل قامت طؾقفا هنضة إمؿ.
لؼد كان لؾشريعة دور هام يف ترسقخ ،وتلصقؾ فضقؾة العؿؾ الخقري
واستدامتف :تحؼقؼًا لؿصالح العباد والبالد ،طرب العديد مـ أيات الؽريؿة
وإحاديث الشريػة :لذلؽ جاءت هذه الدراسة لتسؾقط الضقء طؾك دور
ممسسات العؿؾ الخقري الؿستدام ،و إسفامفا يف تحؼقؼ الؿؼاصد الشرطقة:
وتطبقؼ هذه الدراسة طؿؾقًا طؾك إحدى الؿمسسات الـاشئة ،وهل ممسسة السقػ
الخقرية يف الؿـطؼة الشرققة ،وتؿ استعراض أبرز الربامج وإكشطة والؿشاريع
اإلغاثقة والؿقسؿقة والتـؿقية التل تؼقم هبا ،ومدى إسفامفا يف تحؼقؼ هذه
ٍ
ٍ
وتؿفقد وفصؾقـ طؾك الـحق التالل:
مؼدمة،
الؿؼاصد ،طرب
 التؿفقد :وفقف التعريػ بؿمسسات العؿؾ الخقري الؿستدام. الػصؾ إول :إسفام ممسسات العؿؾ الخقري الؿستدام يف إقامة مؼاصدالشريعة اإلسالمقة.
 الػصؾ الثاين :إسفام ممسسة السقػ الخقرية يف إقامة مؼاصد الشريعةاإلسالمقة.
ٍ
خاتؿة ،ذكرت فقفا أبرز الـتائج والتقصقات.
وخؾصت إلك
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p



o

ادلمذيخ

﷽
إن الحؿد هلل كحؿده ،وكستعقـف ،وكستغػره ،وكستفديف ،وكعقذ باهلل مـ شرور
أكػسـا ومـ سقئات أطؿالـا ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف.
وكشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأن محؿد ًا طبد اهلل ورسقلف ،وبعد:
ٍ
تغقرات
فنن الـاضر لقاقع العؿؾ الخقري يف مؿؾؽتـا العربقة السعقدية ،لقؾحظ
ٍ
وتطقرات مشاهدةً ،وتقجفًا مؼصقد ًا كحق جقدة إداء والػاطؾقة طؾك
مؾؿقسةً،
كافة إصعدة.
وسعقًا وراء الجقدة الؿـشقدة ،فؾؼد خطت بعض ممسسات العؿؾ الخقري
خطك حثقث ًة كحق التحقل مـ مجرد الرطاية لألطؿال الخقرية ،إلك تـؿقة الؿقارد
الؿادية ،والؿعـقية ،والعؿؾ طؾك اكتفاج خط ًطا مستدام ًة خدم ًة لؾؿجتؿع وهنقضًا
بف ،واستغال ً
ٓ لؾػرص الؿتاحة بشؽؾ أكرب كػعًا :محؼؼ ًة بذلؽ مؼاصد شرطق ًة
طظقؿ ًة يف مضؿقن العؿؾ الخقري ،ويف سبؾ إدارتف.
ٍ
ٍ
كبقرة ،أردت مـ خالل هذا البحث ،والذي
أهؿقة
ولؿا لفذا الؿقضقع مـ
وسؿتف
بـ(إسفام ممسسات العؿؾ الخقري الؿستدامة يف إقامة مؼاصد الشريعة
الخقرية بالؿـطؼة الشرققة أكؿقذجا ً :).تـاول طؿؾ
السقػ
اإلسالمقة -ممسسة َّ
َّ
الؿمسسات الخقرية الؿستدامة مـ حقث إسفامفا يف إقامة مؼاصد الشريعة
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اإلسالمقة ،واخرتت ممسسة السقػ الخقرية بالؿـطؼة الشرققة ،كلكؿقذج تطبقؼل
لفذا الـفج التـؿقي الرائد.

 أٍنٔ٘ البشح:
تؽؿـ أهؿقة البحث يف الـظر إلك قطا ٍع ها ٍم مـ قطاطات العؿؾ الؿمسسل
التـؿقي وغقر الربحل ،مـ وجفة مؼاصده الشرطقة.

 أٍداف البشح:
 أوًٓ :التعرف طؾك دور ممسسات العؿؾ الخقري الؿستدام بشؽ ٍؾ طامٍ. ثاكقًا :تلصقؾ الؿؼاصد الشرطقة لعؿؾ ممسسات العؿؾ الخقري الؿستدام. ثالثًا :تطبقؼ الؿؼاصد الشرطقة لدور إحدى ممسسات العؿؾ الخقريالؿستدام طؿؾقا،ممسسة السقػ الخقرية أكؿقذجا.

 ميَر البشح:
 أوًٓ :تلصقؾ الدراسة طـ صريؼ الرجقع لؿصادر و مراجع مؼاصد الشريعةاإلسالمقة.
 ثاكقًا :آستػادة مـ الؿراجع الحديثة التل تـاولت دور قطاع العؿؾالخقري الؿستدام.
 ثالثًا :طزو أيات الؼرآكقة إلك سقرها بذكر اسؿ السقرة ،ورقؿ أية. رابعًا :تخريج إحاديث وأثار القاردة يف الدراسة ،وبقان ما ذكره أهؾالشلن يف درجتفا إن أمؽـ ،إن لؿ تؽـ يف الصحقحقـ ،أو أحدهؿا ،فنن كاكت
ٍ
حقـئذ بتخريجفا مـفؿا.
فآكتػاء
 خامسًا :تقثقؼ الؿعاين آصطالحقة القاردة يف البحث مـ كتب279


حبٕث يؤمتر انؼًم اخلري٘

الؿصطؾحات الؿختصة هبا ،أو مـ كتب أهؾ الػـ الذي يتبعف هذا الؿصطؾح.
 سادسًا :اإلحالة إلك الؿصدر يف حالة الـؼؾ بالـص ،باسؿ الؽتاب،والجزء ،والصػحة ،ويف حالة الـؼؾ بالؿعـك بذكر ذلؽ مسبققًا بؽؾؿة :اكظر.
تقصؾت إلقفا الدراسة.
 -سابعًا :ذكر الـتائج ،والتقصقات التل َّ

 أدّات مجع البٔاىات للبشح:
 أوًٓ :الؿالحظة:مالحظة إسفام ممسسات العؿؾ الخقري الؿستدام يف إقامة مؼاصد الشريعة
اإلسالمقة.
 ثاكقًا :الؿؼابؾة:مؼابؾة العامؾقـ يف إحدى ممسسات العؿؾ الخقري الؿستدام ،وتقثقؼ
الؿعؾقمات طـ صريؼفؿ.

 خط٘ البشح:
 التؿفقد ،وفقف مطؾبان: إول :التعريػ بؿمسسات العؿؾ الخقري الؿستدام. الثاين :يف الػرق بقـ طؿؾ الؿمسسات الخقرية الؿستدامة ،والرطقية. الػصؾ إول :إسفام ممسسات العؿؾ الخقري الؿستدام يف إقامة مؼاصدالشريعة اإلسالمقة ،وفقف تؿفقد ،وثالثة مباحث:
 تؿفقد :تعريػ بؿؼاصد الشريعة اإلسالمقة. الؿبحث إول :إسفام ممسسات العؿؾ الخقري الؿستدام يف إقامةالؿؼاصد الضرورية.
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 الؿبحث الثاين :إسفام ممسسات العؿؾ الخقري الؿستدام يف إقامةالؿؼاصد الحاجقة.
الؿبحث الثالث :إسفام ممسسات العؿؾ الخقري الؿستدام يف إقامةالؿؼاصد التحسقـقة.
 الػصؾ الثاين :إسفام ممسسة السقػ الخقرية يف إقامة مؼاصد الشريعةاإلسالمقة ،وفقف تؿفقد وثالثة مباحث:
 تؿفقد :تعريػ مقجز طـ ممسسة السقػ الخقرية. الؿبحث إول :إسفام ممسسة السقػ الخقرية يف إقامة الؿؼاصدالضرورية.
 الؿبحث الثاين :إسفام ممسسة السقػ الخقرية يف إقامة الؿؼاصد الحاجقة. الؿبحث الثالث :إسفام ممسسة السقػ الخقرية يف إقامة الؿؼاصدالتحسقـقة.
 -الخاتؿة :طرض أبرز الـتائج والتقصقات.
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p



o

انتًٓٛذ
يعترب العؿؾ الؿمسسل الؿستدام الؿعاصر مـ أهؿ وسائؾ كشر الخقر
طؿقمًا ،وطامؾ مـ طقامؾ التـؿقة ،لؽقكف يعقـ طؾك الؼقام بلطؿال الخقر بشؽؾ
مـظؿ ،ومتؽامؾ مـ جاكب ،ويـفض بالؿجتؿع حضاريًا مـ جاكب آخر.
وٓستؽؿال الحديث طـ ذلؽ تػصقالً ٓبد مـ بقان بعض إمقر مـ خالل
الؿطالب التالقة:

 املطلب األّل :التعسٓف( )1مبؤضطات العنل اخلريٖ املطتداو:
ُط ِّرفت ممسسات العؿؾ الخقري مـ الـاحقة آصطالحقة بالعديد مـ
التعريػات( ،)2لعؾ مـ أقربفا التعريػقـ التالققـ:
( )1أشقر إلك أكـل لؿ أتـاول تػاصقؾ التعريػ مـ الـاحقة الؾغقية :كظر ًا ٓستػاضة إبحاث
يف تعريػ العؿؾ الخقري والتل أشرت إلك بعضفا ،ولسبب آخر هق ضقؼ الؿؼام،
والؿؼصقد هـا هق تلصقؾ مصطؾح العؿؾ الخقري الؿمسسل الؿستدام باطتباره طؾؿًا.
( )2اكظر :العؿؾ الخقري الؿمسسل ،دراسة وصػقة مقداكقة طؾك ممسستقـ خقريتقـ يف
الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،د /طبداهلل بـ محؿد الؿطقع( ،ص118 :وما بعدها) ،فؼف
العؿؾ الخقري التطقطل يف الشريعة اإلسالمقة ودوره يف التـؿقة آجتؿاطقة-إردن ،د/
بسام طقض :وهل رسالة طؾؿقة غقر مـشقرة ،مؼدمة لجامعة العؾقم اإلسالمقة العالؿقة يف
إردن لؾحصقل طؾك درجة الدكتقراه طام ()2011م( ،ص )11:وما بعدها ،مجؾة سر
مـ رأى :العؿؾ الخقري ،دراسة تلصقؾقة تاريخقة ،د /محؿد مفدي ،العدد( ،)30تؿقز
()2012م( ،ص ،) 212 :العؿؾ الخقري ودوره يف التـؿقة آقتصادية مـ مـظقر إسالمل،
=
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ٍ
مـظؿ يفدف إلك تحسقـ إداء وفعالقة العؿؾ ،لبؾقغ أهدا ًفا
 هق كؾ تجؿ ٍعٍ
ٍ
ٍ
متخصصة:
وإدارات
لجان كربى وفرق طؿؾ،
محددةً :ويؼقم بتقزيع العؿؾ طؾك

ٍ
ٍ
ٍ
واجتؿاطقة :بحقث تؽقن لفا الؿرجعقة وحرية اتخاذ الؼرار يف
ودطقية،
طؾؿقة،
دائرة اختصاصفا(.)1
 هقئات مـظؿة رسؿقة ،أو غقر رسؿقة تؼقم بالدطقة إلك اهلل تعالك ،وإحقاءالتؽافؾ آجتؿاطل بقـ الؿسؾؿقـ ،وفؼ القسائؾ وإسالقب الؿشروطة ،كقابة طـ
الؿحسـقـ الذيـ يدطؿقهنا ماديًا ومعـقيًا ،صؿعًا يف رضا اهلل  ،ثؿ رغبة يف
دٓلة الـاس إلك الديـ الحؼ وتؿسؽفؿ بف(.)2
إٓ أكف يف جؾ التعريػات التل تقسر لل آصالع طؾقفا :لؿ ألحظ هبا إشارة إلك
آستدامة أو تضؿقـًا لؿعـاها بشؽ ٍؾ واضحٍ  ،ولتقضقح ذلؽ أققل يف تعريػ
العؿؾ الؿمسسل الخقري الؿستدام:
ٍ
مـظؿ يفدف إلك تجقيد إداء ،وإحقاء التؽافؾ آجتؿاطل بقـ
هق كؾ تجؿ ٍع
الؿسؾؿقـ ،كقاب ًة طـ الؿحسـقـ الذيـ يدطؿقهنا ماديًا ومعـقيًا ،ويسعك إلك
استثؿار هذه الؿقارد حضاريًا وفؼ القسائؾ التـؿقية الؿشروطة :لضؿان بؼاء
أصقلفا ،وصرففا يف أبقاب الخقر ،والـػع العام بشؽؾ دائؿ ومستؿر.

 املطلب الجاىٕ :يف الفسم بني عنل املؤضطات اخلريٓ٘ املطتدام٘ ّالسعْٓ٘:
يتجؾك الػرق بقـ العؿؾ الؿستدام والرطقي ،يف كقن الـؿط الرطقي كؿط
=

لؿحؿد أبق طؾقان :وهل رسالة طؾؿقة غقر مـشقرة مؼدمة إلك الجامعة اإلسالمقة بغزة
لؾحصقل طؾك درجة الؿاجستقر طام ()1435هـ (ص )50 :وما بعدها.
( )1اكظر :مجؾة البقان :طبد الحؽقؿ بالل ،العدد ( ،)143رجب( )1420ه (ص.)43 :
( )2اكظر :العؿؾ الخقري الؿمسسل ،دراسة وصػقة مقداكقة طؾك ممسستقـ خقريتقـ يف
الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،د /طبداهلل بـ محؿد الؿطقع( ،ص.)120 :
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تؼؾقدي يؼتصر طؾك أطؿال الرب ،واإلحسان والؿساطدات الؿمقتة ،وبالتلمؾ قؾقالً
يف أكشطة بعض الجؿعقات والؿمسسات الخقرية ،كجد أن ثؼافة العؿؾ الخقري
لدى الؽثقر تتطؾع دائؿًا إلك معالجة الػؼر مـ خالل البحث طـ سد الحاجات
القق مقة لؾؿحتاجقـ ،والػؼراء ،والؿساكقـ وتقفقرها فؼط ،وٓ تعقر اهتؿامًا كافقًا
إلك تلهقؾ ،وتدريب الشرائح ،والػئات الؿستفدفة لتحقلفؿ إلك صبؼة مـتجة
تـفض بـػسفا ومحقطفا الؿؽاين وآجتؿاطل(.)1
إٓ أن التقجف التـؿقي يؿقؾ إلك تلكقد مػفقم تؿؽقـ الؿقاصـ ،لؽل يعتؿد
طؾ ك كػسف :بؿعـك تحقيؾف مـ محتاج إلك مسئقل يتقلك هق مساطدة غقره،
ٍ
ٍ
ٍ
شامؾة
تـؿقية
مشروطات
وتحقيؾ الؿساطدات الـؼدية ،أو العقـقة لؾؿستػقديـ إلك
يعؿؾ أو يستػقد مـفا همٓء الؿستػقدون ،وذلؽ مـ خالل الربامج وإطؿال التل
تستفدف اإلكسان وترتؼل بالػرد وإسرة والؿجتؿعٓ ،كتشاف وتطقير قدرات
الؿحتاجقـ وتلهقؾفؿ لؾعؿؾ والؽسب ٓ مجرد آقتصار طؾك السمال وتؾؼل
اإلطاكات ،ومرحؾة الـضج الؿجتؿعل هذه هل آستدامة ،وهل أرقك أكقاع العؿؾ
الخقري(.)2
( )1اكظر :مؼال :العؿؾ الخقري والتـؿقة الؿستدامة ،بتاريخ( )10أغسطس () 2012
الؿصدر:صحقػة الجزيرة السعقدية ،طـ مققع الؿركز الدولل لألبحاث والدراسات
(مداد) متخصصقن يف العؿؾ الخقري،
http://www.medadcenter.com/articles/419.
( )2اكظر :مؼال :العؿؾ الخقري ..مـ الرطاية إلك آستدامة ،لسامل الريامل،
بتاريخ()26يقلقق ( )2017م ،مققع :اإلمارات الققم:
https://www.emaratalyoum.com/opinion/2017-07-261.1014158
ومؼال :تحقل العؿؾ الخقري مـ الرطقية لؾتـؿقية ،طـ مركز إبحاث والتؼارير
آقتصادية بـصحقػة «الجزيرة» :بتاريخ( )06كقفؿرب ()2016م،
http://www.al-jazirah.com/2016/20161106/ec16.htm
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الفصل األول

إصٓبو يؤصضبد انؼًم اخلري٘ ادلضتذاو
يف إلبيخ يمبطذ انشرٚؼخ اإلصاليٛخ
وقبؾ الشروع يف هذا الػصؾ يجدر بـا معرفة مقضقع طؾؿ الؿؼاصد( ،)1فؾؼد
تعددت تعريػات الػؼفاء وإصقلققـ لف ( ،)2وجؿقعفا طـد التـاول متؼاربة ،كختار
مـفا تعريػ الدكتقر محؿد الققبل:
الؿؼاصد هل الؿعاين ،والحؽؿ ،وكحقها التل راطاها الشارع يف التشريع
وخصقصا مـ أجؾ تحؼقؼ مصالح العباد()3
طؿقما
ً

ً

.

ولؿا كان الؿؼصقد إطظؿ مـ العؿؾ الخقري الؿستدام هق تحؼقؼ مصالح
العباد يف العاجؾ وأجؾ( :)4جاء هذا الػصؾ لؿعرفة إسفام ممسسات العؿؾ
الخقري الؿستدام ،ومؽاكتفا يف سؾؿ الؿؼاصد ،وفؼ الؿباحث التالقة:
( )1ولست هـا بصدد الحديث طـ دقائؼ تعريػات هذا العؾؿ وتػاصقؾف :لضقؼ الؿؼام ،فلكتػل
بتعريػف بشؽؾ طام ومعرفة مضؿقكف.
( )2اكظر يف تعريػ الؿؼاصد :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر ( ،)21 /2مؼاصد
الشريعة ومؽارمفا لؾػاسل( ،ص :)3:كظرية الؿؼاصد طـد اإلمام الشاصبل (ص :)7 :طؾؿ
الؿؼاصد الشرطقة لؾخادمل (ص.)17 :
( )3اكظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،وطالقتفا بإدلة الشرطقة( ،ص.)37 :
( )4اكظر :غقاث إمؿ يف التقاث الظؾؿ (ص236 :وما بعدها) ،الػقائد يف اختصار الؿؼاصد
(ص ،)119 :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة (.)505 /3
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املبحث األول

إصٓبو يؤصضبد انؼًم اخلري٘ ادلضتذاو
يف إلبيخ ادلمبطذ انضرٔرٚخ
اختؾػت طبارات إصقلققـ يف تعريػ الؿؼاصد الضرورية ،لعؾ مـ أشؿؾفا
أهنا الؿؼاصد التل ٓ بد مـفا يف ققام مصالح الديـ والدكقا ،بحقث إذا فؼدت لؿ
ٍ
ٍ
ٍ
حقاة ،ويف إخرى
فساد وهتارجٍ وفقت
استؼامة ،بؾ طؾك
تجر مصالح الدكقا طؾك
فقت الـجاة والـعقؿ ،والرجقع بالخسران الؿبقـ وجقد ًا وطدمًا(.)1
وقد حرصت الشريعة طؾك اطتبار الؿؼاصد ،وقد طدها بعض الػؼفاء بخؿسة
ٍ
مؼاصد ،وقالقا بلن مؼصقد الشرع مـ الخؾؼ خؿسةٌ :وهق أن يحػظ طؾقفؿ ديـفؿ،
وكػسفؿ ،وطؼؾفؿ وكسؾفؿ ،ومالفؿ(.)2
أما طـ إسفام العؿؾ الخقري يف إقامة هذه الؿؼاصد الضرورية :ففق يتؿثؾ
بأتل:

 أّال :إضَاو مؤضطات العنل اخلريٖ املطتداو يف إقام٘ مكصد سفغ الدًٓ:
معؾقم بلن حػظ الديـ مـ أطظؿ الؿؼاصد وأجؾفا ،وٓزمف حػظ ديـ كؾ
ٍ
مسؾؿ أن يدخؾ طؾقف ما يػسد اطتؼاده،وطؿؾف الالحؼ بالديـ ،ودفع كؾ ما شلكف أن
( )1اكظر :الؿقافؼات ( ،)17/2مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر ()138 /2
( )2اكظر :الؿستصػك (ص ،)174 :كذلؽ :الؿقافؼات ()20/2
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يـؼض أصقل الديـ الؼطعقة بالـسبة لعؿقم إمة ،فحػظف يؽقن مـ جاكبقـ:
القجقد،والعدم(.)1
وأما دور الؿمسسات وإسفامفا يف حػظ الديـ فقتؿثؾ يف :العؿؾ بف ،والدطقة
إلقف ،وتعؾقؿف مـ جاكب القجقد ،والدفاع طـ كقاكف يؽقن حػظًا لف مـ جاكب
العدم ،ويؽقن ذلؽ طرب إكشاء الؿساجد ،والؿدارس،

والؿعاهد()2

 :وكذلؽ

تعؾقؿ العؾقم الديـقة ،وتللقػ الؽتب الـافعة الؿعقـة طؾك ففؿ هذا الديـ،والذود
طـف ،وصباطتفا وكشرها بقـ الـاس ،وإكشاء الؿقاقع اإللؽرتوكقة الؿمدية لذات
ٍ
طصر ،وزماكف.
الغرض ،وغقر ذلؽ مؿا يتـاسب مع متطؾبات كؾ

 ثاىٔا :إضَاو مؤضطات العنل اخلريٖ املطتداو يف إقام٘ مكصد سفغ املال:
حػظ الؿال ضرور ٌة مـ ضرورات الشريعة ،وهق طصب الحقاة وققامفا،
وصريؼف التلدب بآداب اإلسالم فقف ،وذلؽ باإلمساك طـ اإلتالف الؿـفل طـف
ٍ
طقض(.)3
شرطًا ،وحػظ أجزاء الؿال الؿعتربة مـ التؾػ دون
وواضح وجقد ًا
ضاهر
أما دور الؿمسسات وإسفامفا يف حػظ الؿال ففق
ٌ
ٌ
وطدمًا :ذلؽ أن ققام العؿؾ هبا ٓ يؽقن إٓ بإمقال الؿؼدمة إلقفا طـ صريؼ

( )1اكظر :غقاث إمؿ يف التقاث الظؾؿ (ص ،)184 :الؿقافؼات (18 /2وما بعدها) ،مؼاصد
الشريعة اإلسالمقة (.)236 /3
( )2اكظر :الؿؼاصد الشرطقة لؾققػ ،د/أحؿد السعد (ص ،)37:مـ أبحاث الؿمتؿر الثالث
لؾققػ بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف الجامعة اإلسالمقة لعام ()1430هـ ،فؼف العؿؾ
الخقري التطقطل يف الشريعة اإلسالمقة ودوره يف التـؿقة آجتؿاطقة-إردن ،د /بسام
طقض( ،ص.)85:
( )3اكظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر ()140 /2
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التربطات أو الؿستدام مـ أصقلفا الثابتة(.)1
ويتجسد دور هذه الؿمسسات يف حػظ الؿال مـ جاكب القجقد :طرب حػظ
إمقال الؿقدطة فقفا ،وتـؿقتفا ،واستثؿارها يف مشاري ٍع متعددةٍ حػظًا لفا مـ
جاكب العدم :لقعقد ريعفا يف وجقه الـػع العام :وبالتالل خؾؼ مزيد مـ الػرص
القضقػقة لشريحة كبقرة مـ الشباب ،وكذلؽ بالدطقة،وحض الـاس طؾك اإلكػاق
ودطؿ مشاريع التؽافؾ آجتؿاطل،والؿشاركة يف البذل ،والـفضة التـؿقية طرب
الؿشاريع الؿستدامة.

 ثالجا :إضَاو مؤضطات العنل اخلريٖ املطتداو يف إقام٘ مكصد سفغ اليفظ:

ٍ
وجؿاطات( ،)2حػاضًا
الؿراد مـ حػظ الـػس صقاكتفا مـ التؾػ أفراد ًا،

طؾك الـقع اإلكساين.
ٌ
وبارز ،وجقد ًا،
مؾحقظ،
وأما طـ إسفام الؿمسسات يف هذا الحػظ ففق
ٌ
وطدمًا :أما مـ كاحقة القجقد فعرب تقفقر أسباب العقش الؽريؿ ،والؿتؿثؾة يف ثالثة
ٍ
ٍ
رئقسة :الؿطعؿ ،والؿشرب ،والؿسؽـ .وتسعك الؿمسسات جاهد ًة
أشقاء
لتقفقرها قدر الؿستطاع لؽؾ محتاج :وأما مـ كاحقة العدم ،فقتؿثؾ دورها يف تشققد
الؿستشػقات ،والؿستقصػات الققػقة ،لعالج الـػقس وصقاكتفا مـ إمراض،
وتقفقر إدوية ،والؿستؾزمات الصحقة،وغقر ذلؽ(.)3

( )1اكظر :فؼف العؿؾ الخقري التطقطل يف الشريعة اإلسالمقة ودوره يف التـؿقة آجتؿاطقة-
إردن ،د /بسام طقض (ص.)88:
( )2اكظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر ()139 /2
( )3اكظر :فؼف العؿؾ الخقري التطقطل يف الشريعة اإلسالمقة ،ودوره يف التـؿقة آجتؿاطقة-
إردن ،د /بسام طقض (ص.)87:
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 زابعا :إضَاو مؤضطات العنل اخلريٖ املطتداو يف إقام٘ مكصد سفغ العكل:
العؼؾ هق مـاط التؽؾقػ ،وهق ضرور ٌة ٓبد مـفا لبـاء الؿسؾؿ الؼادر طؾك كػع
ديـف،،وكػسف ،ومجتؿعف ،والؿراد بحػظ العؼؾ تحصقـف مؿا يؿؽـ أن يدخؾ طؾقف
مـ خؾؾ يػضل إلك فساد جزئل ،أو طؾك طؼقل الجؿاطات ،وطؿقم إمة مـ
ٍ
ٍ
أطظؿ( :)1سببف تـاول الؿػسدات الحسقة مـ الؿسؽرات وكحقها ،أو
فساد
الؿعـقية مـ الشبفات آطتؼادية ،أو العؿؾقة وكحق ذلؽ.
ولؾؿمسسات دور مؾؿقس يف حػظ العؼؾ مـ جاكبل القجقد ،والعدم ،فلما
مـ جاكب القجقد :بلن تممـ لف كؾ ما مـ شلكف الـفقض بالعؼقل وتـؿقتفا ،كبـاء
الؿدارس ،والجامعات ،والؿؽتبات الققػقة وتزويدها بالؽتب ،وفتح مراكز
إبحاث العؾؿقة وغقرها  :مؿا لف أكرب إثر طؾك استثؿار العؼقل وحػظفا(.)2
وأما مـ جاكب العدم :فحػظفا يؽقن بصقاكتفا مـ الجفؾ ،والتعطقؾ،
والتضؾقؾ ،طرب إطاكة الػؼراء ،والؿحتاجقـ ،وتشجقعفؿ طؾك صؾب العؾؿ،
ومساطدهتؿ طؾك تؽالقػ الدراسة طرب الؿـح ،والؼروض وغقرها.

 خامطا :إضَاو مؤضطات العنل اخلريٖ املطتداو يف إقام٘ مكصد سفغ اليطل:
اطتـت الشريعة اإلسالمقة هبذا الؿؼصد طـاي ًة ضاهرةً ،ومؿا ٓشؽ فقف أن مـع
هذا الؿؼصد أو فقتف يعـل فقات الـػقس :وبالضرورة فقات الديـ أيضا.
وكان لؿمسسات العؿؾ الخقري الؿستدام إثر البارز يف اإلسفام بحػظ هذا
الؿؼصد وجقد ًا ،وطدمًا ،وضفر ذلؽ مـ خالل التالل:
( )1اكظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر (139 /2وما بعدها).
( )2اكظر :الؿؼاصد الشرطقة لؾققػ ،د/أحؿد السعد (ص.)42-41:
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ٍ
ٍ
ٍ
متـقطة
تلهقؾقة
دورات
 ققامفا بالدطقة إلك الزواج والرتغقب فقف ،وطؼدٍ
لؾراغبقـ ببـاء أسرةٍ
كريؿة.
ٍ
ٍ
إسالمقة لتزويج الػؼراء ،وذوي الحاجات
أوقاف
 ققامفا بتخصقصالخاصة ،بؾ تعدى إمر لتقفقر مساكـ لألزواج ،وتجفقزها بتربع سخل مـ أهؾ
الخقر واإلحسان(.)1
 تؼديؿ الؿساطدات والؼروض لؾراغبقـ يف الزواج مـ ذوي الدخؾالؿحدود ،أو العامؾقـ يف تؾؽ الؿمسسات.
 تشققد الؿراكز لرطاية إيتام ،والعـاية هبؿ ،وتقفقر جؿقع سبؾ العقشالؿالئؿة هبؿ(.)2
...وغقر ذلؽ.

( )1اكظر :فؼف العؿؾ الخقري التطقطل يف الشريعة اإلسالمقة ودوره يف التـؿقة آجتؿاطقة-
إردن ،د /بسام طقض (ص.)88:
( )2اكظر :الؿؼاصد الشرطقة لؾققػ ،د/أحؿد السعد (ص.)44:
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املبحث الثاني

إصٓبو يؤصضبد انؼًم اخلري٘ ادلضتذاو
يف إلبيخ ادلمبطذ احلبرٛخ
الؿراد بالؿؼاصد الحاجقة :هل ما تحتاج إمة إلقفا ٓقتـاء مصالحفا،
واكتظام أمقرها طؾك ٍ
ٍ
حسـ ،لؿا فقفا التقسعة ورفع الضقؼ الؿمدي يف الغالب
وجف
إلك الحرج والؿشؼة الالحؼة بػقت الؿطؾقب ،فنذا لؿ تراع دخؾ طؾك الؿؽؾػقـ
الحرج ،والؿشؼة ،ولؽـف ٓ يبؾغ مبؾغ الػساد العادي الؿتققع يف الؿؼاصد
الضرورية(.)1
وقد ضفر دور الؿمسسات يف إقامة الؿؼاصد الحاجقة ضفقر ًا بارز ًا يف أمقر
كثقرة( ،)2مـفا:
 كػاية الؿحتاجقـ مـ الؿرابطقـ طؾك الحدود ،وتػؼد أحقالفؿ ،وتعزيزدورهؿ دفاطًا طـ حقاض الديـ،وحؿاي ًة لألمة :ويليت هذا مؽؿالً لحػظ الديـ.
 إكشاء وتشققد الدور إليقاء ذوي الحاجات الخاصة والضعػاء الؿعقزيـ،كدور الؿسـقـ ،وإيتام ،وإرامؾ ،وغقرهؿ ،تخػقػًا لعبء الحقاة طـ كقاهؾفؿ،
ورفعًا لؾضقؼ طـفؿ ،وتؿقيؾ كؾقات الطب ،وكذلؽ إكشاء مراكز إبحاث
الصحقة والؿختصة ،ويليت هذا إمر الحاجل مؽؿالً لحػظ الـػس الضروري.
( )1اكظر :الؿقافؼات ( :)21 /2مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر (.)241 /3
()2اكظر :الؿؼاصد الشرطقة لؾققػ ،د/أحؿد السعد (ص ،)50:فؼف العؿؾ الخقري التطقطل
يف الشريعة اإلسالمقة ودوره يف التـؿقة آجتؿاطقة-إردن ،د /بسام طقض (ص.)90:
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 دطؿ البعثات الخارجقة لطالب العؾؿ ،ودطؿ الجامعات ،وإكشاء الؿساكـالققػقة الؼريبة مـ الجامعات ،وتقفقر فرص العؿؾ ،وتدريب الؿحتاجقـ طؾك
الحرف ،والؿفـ الؿػقدة ،وتقسقر سبؾ التجارة لؾؿبتدئقـ مـفؿ ،ويليت هذا تؽؿقالً
لحػظ العؼؾ.
 كػاية الؿتزوجقـ مـ ذوي الدخؾ الؿحدود ،وتجفقزهؿ بؿا يحتاجقكف مـممن الزواج ،وتؼديؿ الؿفقر :ويليت هذا تؽؿقالً لحػظ الـسؾ.
 دطؿ مشاريع الؼروض الحسـة لؾػؼراء والؿعقزيـ ،وإكشاء بـقك لؾػؼراءطؾك غرار بـؽ غرامقـ( )1لؿساطدهتؿ يف تؿقيؾ مشاريعفؿ الصغقرة -بدون فقائد
ربقية :-ويليت هذا تؽؿقالً لحػظ الؿال.

( )1بـؽ غرامقـ :هل مـظؿة لؾتؿقيؾ الصغقر ،وتـؿقة الؿجتؿع ،بدأ الؿصرف يف بـغالديش
ويؼقم بتؼديؿ قروض صغقرة إلك الػؼراء دون اشرتاط ضؿاكات مالقة ،كؾؿة "غرامقـ"
مشتؼة مـ كؾؿة "غرام" أو "قرية" ،وتعـل "مصرف الؼرية" ،تؿ تلسقسف مـ قبؾ محؿد
يقكس حقث تعقد الػؽرة إلك طام ()1967حقث طؿؾ الربوفقسقر محؿد يقكس طؾك
مشروع بحثل يفدف إلك تصؿقؿ كظام ائتؿاين لتؿقيؾ الػؼراء العامؾقـ يف إماكـ الريػقة،
وتطبقؼا لؾـتائج اإليجابقة قام الربوفقسقر محؿد يقكس بتلسقس الؿصرف طام ()1983
وحصؾ طؾك ترخقص رسؿل ،ويف طام 2006تؿ مـح جائزة كقبؾ لؾسالم مـاصػ ًة بقـ
محؿد يقكس و مصرف غرامقـ .اكظر:
13%2D%16%2D%1A%1https://ar.wikipedia.org/wiki/%D
16%2A%D1%2D%15%2D%1A%1D%1B%1BA%D%1_%D
ولؾؿزيد اكظر :تجربة مصرف الػؼراء ،لققسػ طبدالؽريؿ ،وهل ورق ٌة مؼدم ٌة إلك الـدوة
الدولقة :مؽافحة الػؼر يف العالؿقـ العربل واإلسالمل ،يف جامعة سعد بجؿفقرية الجزائر
طام()2006م.
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املبحث الثالث

إصٓبو يؤصضبد انؼًم اخلري٘ ادلضتذاو
يف إلبيخ ادلمبطذ انتضضُٛٛخ
الؿراد بالؿؼاصد التحسقـقة :إخذ بؿا يؾقؼ مـ محاسـ العادات ،وتجـب
الؿدكسات التل تلكػفا العؼقل الراجحة ،ويجؿع ذلؽ قسؿ مؽارم إخالق ،وهبا
يؽقن كؿال حال إمة يف كظامفا حتك تعقش آمـة مطؿئـة ،ولفا هبجة مـظر
الؿجتؿع يف مرأى بؼقة إمؿ (.)1
وٓشؽ بلن لؿمسسات العؿؾ الخقري الؿستدام كبقر الرطاية لفذا
الجاكب( ،)2يؿؽـ مالحظتفا يف أمقر كثقرة ،مـفا:
 تحسقـ الؿساجد وتزيقـفا ،وإضافة مرافؼ لفا ،تضػل طؾقفا مسحةٍ
ٍ
ٍ
غرفة لألصػال مجفزةٍ بسبؾ الراحة،
محاذية لؾؿسجد ،أو
حديؼة
جؿالقة ،كنقامة
متؿؿ لحػظ الديـ.
وغقر ذلؽ مؿا هق
ٌ
 إكشاء الؿتـزهات ،والحدائؼ والؿرافؼ الرياضقة يف كؾ حل مـ قبؾالخقريـ ،و التل مـ شلهنا إهباج الـػقس.
( )1اكظر :الؿقافؼات ( ،)22 /2مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر (.)142 /2
( )2اكظر :الؿؼاصد الشرطقة لؾققػ ،د/أحؿد السعد (ص :)52:فؼف العؿؾ الخقري
التطقطل يف الشريعة اإلسالمقة ،و دوره يف التـؿقة آجتؿاطقة-إردن ،د /بسام طقض
(ص.)91:
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 التخػقػ والرتفقف طـ الؿرضك ،بحقث تجعؾفؿ يـسقن أٓم التلتمرقفؿ ،بقسائؾ ترويح حديثة.
ٍ
ٍ
متخصصة بتدوير الػائض والؿفدر مـ حاجات الـاس مـ
مراكز
 إكشاءإثاث ،وإجفزة ،والؽتب ،والقرق ،والبالستقؽ ،وإصعؿة ،وغقرها مؿا
ٍ
ٍ
استثؿارية
وسقؾة مـ القسائؾ ،وتحقيؾ ققؿتف إلك مشاريع
يؿؽـ تدويره بلي
ٍ
خقرية(.)1



( )1اكظر :كتقب ممسسة تدوير الققػقة.
https://tadweer.org.sa/Home/Profile
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o

الفصل الثاني

إصٓبو يؤصضخ انضٛف اخلريٚخ يف إلبيخ
يمبطذ انشرٚؼخ اإلصاليٛخ

 متَٔد:
تعريػ مقجز طـ ممسسة السقػ الخقرية.
هل ممسسة طثؿان بـ طبدالعزيز وأبـائف الخقرية.
مؼرها :مديـة الدمام ،ومـطؼة خدماهتا الؿؿؾؽة العربقة السعقدية.
مسجؾة بقزارة العؿؾ والتـؿقة آجتؿاطقة برقؿ ( ،)125وتاريخ (/4 /19
)1435هـ(.)1

 زؤٓ٘ املؤضط٘:
التؿقز والريادة يف العؿؾ الخقري الؿستدام(.)2

 زضال٘ املؤضط٘:
هل ممسس ٌة خقري ٌة تختص بالعؿؾ الخقري الؿستدام ،وتعتربه رافد ًا أساسقا
مـ روافد تـؿقة الػرد ،والؿجتؿع ،وتسعك إلك تؾبقة احتقاجاتف إساسقة العاجؾة،
وذلؽ بتبـل الؿشروطات التـؿقية ومشروطات التؽافؾ آجتؿاطل ،ورفع
( )1مرفؼ شفادة التسجقؾ مـ وزارة الشمون آجتؿاطقة يف مؾحؼ الصقر ،مرفؼ رقؿ (.)1

( )2اكظر :تؼرير ممسسة السقػ الخقرية السـقي لعام()2017م( ،ص.)12:
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الؿستقى الثؼايف ،والتعؾقؿل لؾػرد وإسرة مـ أجؾ تحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة
لؾجؿقع،بالشراكة مع أفراد ،وممسسات الؿجتؿع(.)1

 أٍداف املؤضط٘:
 التؿقز يف العؿؾ الؿمسسل. زيادة ثؼة الؿجتؿع. الؿساهؿة يف تخػقػ كسبة الػؼر يف الؿجتؿع. -تـؿقة آكسان(.)2



( )1اكظر :الؿصدر السابؼ.
( )2اكظر :الؿصدر السابؼ.
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املبحث األول

إصٓبو يؤصضخ انضٛف اخلريٚخ يف إلبيخ
ادلمبطذ انضرٔرٚخ
كؿا أسؾػـا الحديث طـ دور ممسسات العؿؾ الخقري يف إقامة مؼاصد
الشريعة ،يجدر بـا  -يف هذا الؿؼام -أن كشقر إلك دور ممسسة السقػ الخقرية يف
إقامة وحػظ الؿؼاصد الضرورية الخؿسة طبر برامجفا الؿتـقطة طؾك الـحق التالل:

 أّال :دّز مؤضط٘ الطٔف اخلريٓ٘ يف إقام٘ مكصد سفغ الدًٓ:
ٓشؽ بلن الديـ هق الؿؼصقد إطظؿ مـ مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،وٓ
يؿؽـ أن يؽقن معرضًا لؾضقاعٕ :ن يف ضقاطف ضقاطًا لؾؿؼاصد إخرى(.)1
وقد سعت ممسسة السقػ الخقرية  -مـذ بداية تلسقسفا -طؾك الحػاظ طؾك
هذا الؿؼصد ،وتػعقؾف طبر برامجفا الؿتعددة ،يؿؽـ حصرها بإمقر التالقة:
 أوًٓ :إساس التطقطل وفعؾ الخقر الذي تدطؿف الؿمسسة يف كافةبرامجفا ،ومـجزاهتا ،هذا إساس الذي دطت إلقف الشريعة يف العديد مـ أيات
الؼرآكقة ،كؼقلف تعالك( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ) [الؿائدة]2:

( )1اكظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وطالقتفا بإدلة ،د/محؿد الققبل( ،ص.)193:
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وققلف تعالك( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞﮟ) [الحج]77:
 ثاكقًا :دطؿفا لسـَّة إوقاف( ،)1والصدقات الجارية مصداقًا لؼقلٍ
ٍ
جارية،
صدقة
الرسقل « :إذا مات اإلكسان اكؼطع طـف طؿؾف إٓ مـ ثالثة :إٓ مـ

أو طؾ ٍؿ يـتػع بف ،أو ٍ
ولد صالحٍ يدطق لف» (.)2

إذ تؼقم الؿمسسة ببـاء إوقاف وشرائفا واستصالحفا وإدارهتا(.)3
ٍ
شعقرة
 ثالثًا :بـاؤها لؾؿساجد وإصالحفا،وهل بققت اهلل ،وتؼام فقفا أطظؿٍ
حافظة لديـ اهلل ،إذ قامت الؿمسسة بؿا يؾل:
 بـاء جام ٍع يف حل الـقر بؿحافظة الدمام(.)4ٍ
تسعة وستقـ صبقبًا لبـاء جام ٍع تحت مظؾة الؿمسسة(.)5
 مبادرة رابعًا :دطؿفا وإحقاؤها لسـة الؼرض الحسـ الؿشروطة يف الؽتاب بؼقلفتعالك( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
( )1إوقاف جؿع وقػ ،والققػ يف الؾغة :مصدر مـ وقػ الشلء وقػا ووققفًا ،أي :ثبت،
والدابة وغقرها :جعؾتفا تؼػ ،والؿال :حبستف ،وأوقاف الؿسؾؿقـ :أحباسفؿ :جؿع
وقػ .اكظر :كتاب إفعال ٓبـ الؼقصقة (ص ،)157 :الؿغرب يف ترتقب الؿعرب (ص:
 ،)492الؼامقس الػؼفل (ص.)385 :
( )2حديث صحقح :أخرجف مسؾؿ يف "صحقحف" ( )73 / 5برقؿ ( )1631( :كتاب القصقة،
باب ما يؾحؼ اإلكسان مـ الثقاب بعد وفاتف ) (بؾػظف).
(http://www.alsaifcharity.org/?page_id=10203 )3
( )4مـ تؼرير التعريػ بؿمسسة السقػ الخقرية (ص.)1:
( )5اكظر :صقر الؿسجد ،يف مؾحؼ الصقر ،مرفؼ رقؿ (.)2
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ﯱ ﯲ ﯳ) [البؼرة]245:ويف السـة لؼقلف « :واهلل يف طقن العبد ما
كان العبد يف طقن أخقف»(.)1
فتؼدم الؿمسسة مـ خاللف التسفقالت الؿالقة لؾعامؾقـ يف الؼطاع الثالث
(الخقري – آجتؿاطل – الدطقي) لؾؿقاصـقـ والؿؼقؿقـ يف الؿـطؼة الشرققة(.)2


الؿال مـ الضروريات التل ٓ تستؼقؿ مصالح الدكقا إٓ هبا  :ففق طصب
الحقاة وبف تؼقم مصالحفا كؿا قال تعالك( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ) [الـساء.]5:

ّ قد قامت مؤضط٘ الطٔف اخلريٓ٘ حبفغ املال عرب طسٓكني:
الطريؼ إول :وهق الؿعتاد يف غالب الؿمسسات الخقرية طرب استؼبال
الؿقارد الؿالقة مـ الصدقات ،والفبات ،والقصايا مـ فاطؾل الخقر وتقزيعفا إلك
مستحؼقفا بالطرق الؿشروطة(.)3
الطريؼ الثاين- :ولعؾف ما يؿقز هذه الؿمسسة طـ غقرها مـ الؿمسسات
الخقرية -أهنا اطتؿدت آستثؿارات

الؿالقة()4

أساسًا لربامجفا ،تحؼقؼًا

( )1حديث صحقح ،أخرجف مسؾؿ يف "صحقحف" ( )71 / 8برقؿ ( )2699( :كتاب الذكر
والدطاء والتقبة وآستغػار ،باب فضؾ آجتؿاع طؾك تالوة الؼرآن وطؾك الذكر )
(بؾػظف).
(http://www.alsaifcharity.org/?page_id=8734 )2
( )3اكظر :تؼرير الؿمسسة السـقي لعام ()2017م (ص.)13:
( )4اكظر :الؿصدر السابؼ.
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لالستدامة ،وطقضًا طـ الربامج الرطقية الؿـقصة بلسباهبا وتتققػ اطتؿاد ًا طؾقفا.
ومـ أهؿ الؿشاريع التل تبـتفا ممسسة السقػ الخقرية لتحؼقؼ التـؿقة
الؿستدامة ،التالل:
 أّال :األّقاف التينْٓ٘:
ٍ
وهل طبار ُة طـ ٍ
معدة لإليجار :لالستػادة مـفا بشؽؾ دائؿ ،يعقد ريعفا
مبان
لدطؿ الؿشاريع الخقرية التل ترطاها الؿمسسة(.)1
ٍ
أوقاف ،أكجز مـفا اثـان ،ويجري
هذا وقد شرطت الؿمسسة يف بـاء ثالثة
العؿؾ طؾك الققػ الثالث(.)2

 ثاىٔا :معنل ميازات اجلْد للصٖ املْسد:
قامت ممسسة السقػ الخقرية بنكشاء معؿؾ خقاصة كسائل لؾزي الؿقحد (
مـارات الجقد لؾزي الؿقحد ) ،الؿرخص مـ وزارة التجارة.
وهق معؿؾ متخصص يف إكتاج ،وتقريد الزي الؿقحد بجقدتف العالقة(،)3
ويستفدف جؿقع الؿراحؾ العؿرية ،ويسعك إلك تقفقر الزي الؿؿقز يف الؼطاطات
الصحقة والصـاطقة والتعؾقؿقة ،والحراسات إمـقة والػـادق وغقرها بؽػاءة
ٍ
ٍ
طالقة :لتؼديؿ مـتجٍ
بؿعايقر تقاكب التطقرات الؿـاسبة يف السقق السعقدي،
متؿقز
وبلسعار مـافسة(.)4

( )1اكظر :صقر الققػ يف مؾحؼ الصقر ،مرفؼ رقؿ (.)3
( )2مـ تؼرير التعريػ بالؿمسسة( ،ص.)1:
( )3اكظر :صقر الؿعؿؾ يف مؾحؼ الصقر ،مرفؼ رقؿ (.)4
( )4مـ تؼرير الؿمسسة طـ معؿؾ مـارات الجقد( ،ص.)2:
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 ثالجا :الكسض احلطً:
إذ يفدف الؿشروع إلك إطادة إحقاء سـة الؼرض الحسـ ،وتؼديؿ التسفقالت
الؿالقة لؾعامؾقـ يف الؼطاع الثالث (الخقري – آجتؿاطل – الدطقي) مـ
الؿقاصـقـ ،والؿؼقؿقـ سقاء كان مقض ًػا ،أو متعاوكًا ،أو متطق ًطاً ،مـ الرجال،
والـساء يف الؿـطؼة الشرققة :مساهؿ ًة مـ الؿمسسة يف حؾ بعض العؼبات الؿالقة

التل تقاجففؿ بحقث يؽقن الحد إطؾك لؾؼرض ثالثقـ ألػ ريال ،ويتؿ سداد
ققؿة الؼرض يف مدةٍ ٓ تتجاوز العامقـ ،وبعد اكتفاء مدة الؿشروع يتؿ تدوير
الؿبالغ الؿسرتدة لؿستػقديـ آخريـ(.)1

 ثالجا :دّز مؤضط٘ الطٔف اخلريٓ٘ يف إقام٘ مكصد سفغ اليفظ:
طـقت الشريعة طـاي ًة بالغ ًة بالـػس ،فشرطت لفا مـ إحؽام ما يجؾب لفا
الؿصالح ،ويدفع طـفا الؿػاسدٕ ،كف بتعريض الـػس لؾؿخاصر ،وطدم حػظفا
يؽاد أن يعدم الؿؽؾػ الذي يتعبد اهلل .
ولؼد طـقت ممسسة السقػ الخقرية بنقامة الـػقس مـ جاكب القجقد ،بتفقئة
سبؾ العقش الؽريؿة لفا ،ومـ جاكب العدم بحػظفا ،وصقاكتفا مـ التؾػ :طرب
العديد مـ برامجفا ،ولعؾ خقر ما يؿثؾفا وحدة الؿـح الؿباشر ،و وحدة العالج
الطبل.
أما وحدة الؿـح الؿباشر فؼد تؽػؾت الؿمسسة بصرف الؿـح لؾعديد مـ
إسر الؿحتاجة( ،)2يقضحف الجدول التالل:

( )1مـ تؼرير الؿمسسة طـ الؼرض الحسـ (ص.)3:
( )2مـ التؼرير التعريػل بالؿمسسة (ص.)1:
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دعه أضسٗ ذلتاد٘ ملسٗ ّاسدٗ

( )87أضسٗ

كػالة أسرة محتاجة شفريًا

( )45أسر ًة

مجؿقع أفراد إسر

( )477فرد ًا

وأما وحدة العالج الطبل:
ففل وحدة تؼقم بتؼديؿ خدماهتا لؾؿستػقديـ مـ سؽان الؿـطؼة الشرققة،
مؿـ ٓ يتؿؽـقن مـ الحصقل طؾك العالج طـ صريؼ الجفات الحؽقمقة ،وٓ
يتحؿؾقن التؽالقػ الؿالقة يف الجفات الخاصة ،وذلؽ بتحقيؾفؿ إلك الجفات
الصحقة الخاصة الؿتعاقد معفا ،ومـ أبرز برامجفا:
 بركامج [دوائل]:يتؿ تقفق ر إدوية الالزمة لؾؿرضك بشؽؾ شفري ،أو مرة واحدة مع تحؿؾ
الؿريض كسب ًة بسقط ًة مـ التؽؾػة.
 بركامج [طالجل]:يتؿ تحقيؾ الؿريض إلك إحدى الجفات الطبقة الخاصة ،وتحؿؾ كػؼة
الؽشػ الطبل ،والعؿؾقات البسقطة كالقٓدة وغقرها.
 بركامج [مستؾزمايت]:يتؿ تقفقر إجفزة والؿستؾزمات الطبقة مع تحؿؾ الؿريض كسب ًة بسقط ًة مـ
التؽؾػة(.)1
( )1مـ مؼطع تعريػل مصقر طرب مققع الؿمسسة:
http://www.alsaifcharity.org/?page_id=8748
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فقؿا يؾل إحصائقة لعدد اإلطاكات ،وكقطقتفا ،والؿستػقديـ مـفا(:)1
عدد احلاالت
احملْل٘ إىل
املطتػفٙ
تقفقر
مستؾزمات صبقة
صرف أدوية

()327

عنلٔات أخسٚ

()12

()588

طؿؾقات وٓدة

()11

()899

مجؿقع
الؿستػقديـ

()211

 زابعا :دّز مؤضط٘ الطٔف اخلريٓ٘ يف إقام٘ مكصد سفغ العكل:
العؼؾ كعؿ ٌة كبقر ٌة امتـ اهلل هبا طؾك طباده ،ومقزهؿ بف طـ سائر الؿخؾققات،
فنذا فؼد اإلكسان طؼؾف فسدت طؾقف سائر مصالحف.
وحػظ العؼؾ يؽقن بالحػاظ طؾقف مـ الؿػسدات الحسقة ،والؿعـقية،
وتغذيتف بؽؾ ما يمدي إلك كؿائف وترققتف :لقؽقن طضق ًا كافعًا ،وفاطالً يف مجتؿعف.
ولعؾ مـ أبرز ما قامت بف ممسسة السقػ الخقرية يف هذا الجاكب :أمران:
 إول :هق دطؿ الطالب ٓستؽؿال دراستفؿ الجامعقة ،طرب وسقؾتقـ: إولك :بالؿـح الؿباشر إذ بؾغ طدد الؿستػقديـ مـف تسعة صالب (.)2 الثاكقة :بالؼروض الؿعقـة طؾك دفع الرسقم الجامعقة(.)3(http://www.alsaifcharity.org/?page_id=9658 )1
(http://www.alsaifcharity.org/?page_id=9658 )2
( )3اكظر :الؿصدر السابؼ.
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ٍ
ٍ
وضقػقة تـلى بالشباب طـ البطالة :الؿمدية
فرص
 -الثاين :خؾؼ واستحداث

يف بعض إحقان إلك فراغ العؼؾ وبالتالل إلك اكحراف صاحبف ،وذلؽ مـ خالل
مـارات الجقد لؾزي الؿقحد( )1لألسر الؿستػقدة مـ الؿمسسة ،حقث تؿ تقضقػ
ٍ
ٍ
متخصصات يف مجال الخقاصة ،كؿا تؿ تلجقر معرض لعرض
طامالت
سبع
الؿـتجات يف حل الروضة بالدمام(.)2
ويف هذا تـؿقة لؾؼدرات القصـقة مـ حقث استثؿار الخربة يف اإلكتاج
والتصؿقؿ.
 خامطا :دّز مؤضط٘ الطٔف اخلريٓ٘ يف إقام٘ مكصد سفغ اليطل:
حػظ الـسؾ مـ الركائز إساسقة يف الحقاة ،ومـ أسباب طؿارة إرض،
وفقف تؽؿـ ققة إمؿ ،وبف تؽقن مرهقبة الجاكب ،طزيزة الؼدر تحؿل أدياهنا،
وتحػظ كػقسفا ،وتصقن أطراضفا وأمقالفا.
واإلسالم قد طـل بحؿاية الـسؾ ودطا إلك تؽثقره ،ومـع كؾ ما مـ شلكف أن
يؼػ يف صريؼ سالمتف ،أو إيجاده()3

ولعؾ مـ أبرز ما قامت بف ممسسة السقػ الخقرية يف هذا الجاكب هق دطؿ
مشاريع الزواج ،طبر وسقؾتقـ:
 إولك :بالؿـح الؿباشرة إذ بؾغ طدد الؿستػقديـ مـف طشرة أزواجٍ (.)4 -الثاكقة :بالؼروض الؿعقـة طؾك مصاريػ الزواج ()1

.

( )1اكظر :تؼرير الؿمسسة طـ معؿؾ مـارات الجقد (ص.)3-2:
( )2اكظر :الؿصدر السابؼ ،إضافة إلك صقر الؿعؿؾ يف الؿرفؼ.
( )3اكظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،وطالقتفا بإدلة (ص)257 :
(http://www.alsaifcharity.org/?page_id=9658 )4
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املبحث الثاني

إصٓبو يؤصضخ انضٛف اخلريٚخ يف إلبيخ
ادلمبطذ احلبرٛخ
ولعؾ هذا يشؿؾ كؾ ما مـ شلكف إدخال التقسعة طؾك الـاس ،ويؽقن مؽؿالً
لؿا هق ضروري.
ويتضح دور ممسسة السقػ الخقرية يف إقامة هذه الؿؼاصد طرب بركامجقـ مـ
برامجفا ،وهؿا:
 الربىامر األّل :الكسض احلطً( ،)2إذ تعددت ضبل املطاعدٗ ّالتْضع٘ فُٔ علٙ
أفساد رلتلفني ّألٍداف متيْع٘ ميهً سصسٍا بالتالٕ(:)3
ضداد دٌْٓ مطتشك٘

غسا ٛأثاخ

ضداد زضْو سهْمٔ٘

مصاريػ زواج

شراء سقارة

مشروع استثؿاري صغقر

سداد ايجار سؽـ

شراء مـزل

أخرى

وهتدف الؿمسسة -مـ خالل ذلؽ -إلك العديد مـ إهداف :والتل هل -يف
مجؿؾفا -مؼاصدٌ حاجق ٌة مؽؾؿ ٌة لؿا هق ضروري ،سقاء أكان تابعًا لحػظ الديـ،
=

( )1اكظر :تؼرير الؿمسسة طـ مشروع الؼرض الحسـ( ،ص.)9:
( )2اكظر :تؼرير الؿمسسة طـ مشروع الؼرض الحسـ (ص.)1:
(http://www.alsaifcharity.org/?page_id=9658 )3
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أو الؿال ،أو الـػس ،أو العؼؾ ،وهل كالتالل(:)1
 -آستؼرار الـػسل وإسري لؾؿستػقد :مؿا يمثر إيجا ًبا طؾك إكتاجف يف

الؼطاع الثالث.

 تحػقز الؿستػقد لخدمة الؿجتؿع مـ خالل جفة طؿؾف. التقسقر طؾك الؿعسر. كػ العامؾقـ يف الؼطاع الثالث طـ السمال و الحاجة. الـلي بالعامؾقـ يف الؼطاع الثالث طـ الحاجة لؾؼروض الربقية. تقحقد جفة السداد بالـسبة لؾؿؼرتض ،بد ًٓ مـ تقزيعفا طؾك طدة أشخاص
أو جفات.
 ضؿان استدامة العامؾقـ يف الؼطاع الثالث. تؼديؿ أكؿقذجًا فريد ًا ،وقدو ًة حسـة. الربىامر الجاىٕ :دْٓاىٔ٘ اجلْد(:)2
وهل مبادر ٌة مجتؿعق ٌة تؼدمفا ممسسة السقػ الخقرية يف الؿـطؼة الشرققة،
هتدف إلك آهتؿام بالؿتؼاطدات ،وتقضقػ خرباهتـ يف آستدامة التـؿقية
ومبادرات ،وأك ٍ
ٍ
شطة ،وغقرها :وهتدف إلك
الؿجتؿعقة مـ خالل برامجٍ  ،ومشاريعٍ،
الؿساهؿة يف خػض كسب الػؼر يف الؿجتؿع ،وتؼديؿ الؿساطدات العقـقة:
والؿعـقية ،والؿالقة لؾؿستػقديـ.

( )1اكظر :تؼرير الؿمسسة طـ مشروع الؼرض الحسـ (ص.)5:
( )2اكظر :تؼرير الؿمسسة السـقي لعام()2017م (ص.)18:
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ٍ
لجان ،ومفا ٍم متعددةٍ( ،)1يظفر مـ خاللفا طـاية الؿمسسة
ولفذه الديقاكقة
بنقامة مؼاصد حاجقة مؽؿؾة لؿا هق ضروري ،كؿا يتضح مـ خالل الجدول
أتل:
اضه اللذي٘
الؾجـة الصحقة
(مؼصد حاجل
مؽؿؾ لؿؼصد حػظ
الـػس)

املَاو
 اإلشراف طؾك تؼديؿ كقع العالج الالزم لفؿ. تؼديؿ التقطقة الصحقة. تؼديؿ استشارات صحقة لألسر الؿحتاجة. -التقاصؾ مع إسر ،وأخذ بقاكات أولقة طـ إسر.

لجـة الباحثات
آجتؿاطقات

 طؿؾ مسح لحآت إسر مـ الـاحقة الصحقة،وآجتؿاطقة والتعؾقؿقة ،وإسرية.

حاجل
(مؼصدٌ
ٌ
ٌ
مؽؿؾ لؿؼصد حػظ
الـسؾ)

 تقزيع إسر ،وأفراد إسر حسب احتقاج كؾ أسرةبالتعاون مع اإلدارة التـػقذية لؾؿمسسة.
 إطداد التؼارير الدورية ،ووضع خطط الؿتابعة. -تؼققؿ آحتقاجات ورفع التقصقات طـ الؿستػقديـ.

الؾجـة التعؾقؿقة

 -تؼديؿ استشارات تعؾقؿقة ٕفراد الؿجتؿع.

حاجل
(مؼصدٌ
ٌ
ٌ
مؽؿؾ لؿؼصد حػظ
العؼؾ)

 تؼديؿ دروس تؼقية لطالب إسر الؿحتاجة،ٍ
متطقطات مـ خريجات الجامعات.
بالتعاون مع
ٍ
ٍ
تعؾقؿقة ٕبـاء إسر الؿحتاجة.
دورات
 -تؼديؿ

( )1اكظر :تؼرير الؿمسسة طـ ديقاكقة الجقد (ص.)4-3 :
307


حبٕث يؤمتر انؼًم اخلري٘

الؾجـة آستشارية
حاجل
(مؼصدٌ
ٌ
ٌ
مؽؿؾ لؿؼصد حػظ
الديـ والـػس
والـسؾ)

لجـة التخطقط
اإلداري
حاجل
(مؼصدٌ
ٌ
ٌ
مؽؿؾ لؿؼصد حػظ
العؼؾ والؿال)

 تؼديؿ آستشارات إسرية ،والرتبقية ،والـػسقةلألسر الؿحتاجة.
 تؼديؿ الـصائح ،واإلرشادات مـ مختص بذلؽ. كشر القطل يف الجقاكب الشرطقة ،والرتبقية،وآجتؿاطقة والػؽرية ،والثؼافقة.
 الخربة يف تعديؾ السؾقك ( العالج الؿعريفالسؾقكل).
 الؿساهؿة يف تؼديؿ آستشارات الؿفـقة ،وتحسقـالخدمات التشغقؾقة ٕفراد الؿجتؿع.
 تؼديؿ الخربة يف تطبقؼ التخطقط اإلداري،وإسؾقب الدققؼ يف مجال اإلدارة الؿالقة،واإلدارة
الؿـزلقة.
ٍ
خطة لألهداف الؿستؼبؾقة.
 الؿساهؿة يف وضع كشر ثؼافة القطل الؿالل.ٍ
ٍ
اجتؿاطقة لتحؼقؼ مبدأ التؽافؾ
بؿبادرات
 -الؼقام

لجـة أطؿال البر
حاجل
(مؼصدٌ
ٌ
ٌ
مؽؿؾ لؿؼصد حػظ
الديـ)

آجتؿاطل.

ٍ
بؿبادرات إلدخال الػرح والبسؿة طؾك إسر
 الؼقامالؿحتاجة وأصػالفؿ.
 تؼديؿ الؿساطدات العقـقة لؾؿحتاجقـ بشراكةممسسات الؿجتؿع الؿحؾل مع ممسسة السقػ
الخقرية.
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املبحث الثالث

إصٓبو يؤصضخ انضٛف اخلريٚخ ادلضتذاو
يف إلبيخ ادلمبطذ انتضضُٛٛخ
ويظفر أثر ممسسة السقػ الخقرية يف تحؼقؼ الؿؼاصد التحسقـقة الؿؽؿؾة
لؾؿؼاصد الحاجقة مـ خالل العديد مـ الربامج ،والؿبادرات التل تؼقؿفا :تحسقـًا
ٍ
لؿرفؼ مـ الؿرافؼ العامة ،أو صقاكتفا :لؾحػاظ طؾقفا ،أو استحداث أفؽار مـ
شلهنا أن تظفر إمة بالؿظفر الالئؼ حضاريًا ،فؿـ هذه الربامج ،أو الؿبادرات:
 إصالح الؿساجد ،وصقاكتفا(.)1 مبادرة (بسؿة)( :)2وتعد هذه الؿبادرة أحد الربامج الؿؼدمة مـ ممسسةالسقػ الخقرية ،والتل تسعك إلك تقفقر احتقاجات ،وتؼديؿ الخدمات ٕصػال
إسر الؿحتاجة ،وإدخال السرور طؾقفؿ يف العديد مـ الؿـاسبات ،مـفا:
 مبادزٗ (بطن٘:)1
فؾؼد أصؾؼت السقػ الخقرية الربكامج إول لؿبادرة (بسؿة) لتؼديؿ
الخدمات ٕصػال إسر الؿحتاجة :كاحتقاجات العقد وغقرها  :وذلؽ تحؼقؼًا
لؿبدأ التؽافؾ آجتؿاطل ،وإدخال الػرح ،ورسؿ البسؿة طؾك وجقه أصػال إسر
الؿحتاجة.
( )1مـ التؼرير التعريػل بؿمسسة السقػ الخقرية (ص.)1:
( )2مـ تؼرير الؿمسسة السـقي لعام ()2017م (ص.)18 :
309


حبٕث يؤمتر انؼًم اخلري٘

وتضؿـ الؾؼاء إول لفذه الؿبادرة بركامج ترفقفل مؼدم لألصػال يشؿؾ طؾك
طدد مـ إلعاب ،وإكشطة الرتفقفقة ،كؿا تؿ يف ختام الربكامج تسؾقؿ إصػال
لباس العقد.

 مبادزٗ (بطن٘ :)2
والتل أطدت بركامج التجفقز الؿدرسل الخاص بطالبات إسر الؿستػقدة
مـ الؿمسسة ،حقث تضؿـ الربكامج تقفقر الزي الؿدرسل لؾطالبات بتؼديؿ
كقبقن مريقل مدرسل لجؿقع الؿراحؾ الدراسقة ،باإلضافة إلك تقفقر بعض
إدوات الؿدرسقة هبدف تخػقػ طبء التؽالقػ الؿدرسقة طؾك إسر
الؿحتاجة ،وتحرص السقػ الخقرية استؽؿال صالب ،وصالبات أبـاء إسر
الؿستػقدة مسقرهتؿ الدراسقة ،والعؾؿقة بتقفقر الؿتطؾبات الدراسقة قبؾ بداية العام
الدراسل.
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اخلبمتخ
يف كفاية مطاف هذا البحث تقصؾت إلك بعض الـتائج والتقصقات ،أجؿؾفا يف
التالل:
 أّال :اليتاٜر:
 أوًٓ :أن الؿراد بؿمسسات العؿؾ الخقري الؿستدام :هق كؾ تجؿع مـظؿيفدف إلك تجقيد إداء ،وإحقاء التؽافؾ آجتؿاطل بقـ الؿسؾؿقـ ،كقابة طـ
الؿحسـقـ الذيـ يدطؿقهنا ماديًا ،ومعـقيًا ،ويسعك إلك استثؿار هذه الؿقارد
حضاريًا وفؼ القسائؾ التـؿقية الؿشروطة :لضؿان بؼاء أصقلفا ،وصرففا يف
أبقاب الخقر ،والـػع العام بشؽؾ دائؿ ،ومستؿر.
 ثاكقًا :أن ممسسات العؿؾ الخقري الؿستدام تػضؾ طؾك ممسسات العؿؾالخقري الرطقي يف إقامة مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،وكقهنا ركقزة مـ ركائز
التـؿقة القصـقة.
 ثالثًا :إسفام ممسسات العؿؾ الخقري الؿستدام طؿقمًا ،وممسسة السقػخصقصًا يف إقامة مؼاصد الشريعة الضرورية والحاجقة والتحسقـقة.
 ثاىٔا :التْصٔات:
 أوًٓ :طؿؾ شراكات مجتؿعقة بقـ الجامعات ،وممسسات العؿؾ الخقريةالؿستدامة :لدطؿفا بؽافة القسائؾ الؿتاحة ،خصقصًا ما يتعؾؼ مـفا بالجاكب
الؿعريف ،ودطؿ الؿحتاجقـ يف هذا الؿجال :بؿا يحؼؼ آستدامة يف هذا الجاكب.
 ثاكقًا :كشر القطل بقـ إفراد بضرورة التقجف إلك ممسسات العؿؾ311
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الخقري الؿستدام يف أطؿال الرب :طقضًا طـ التربع الػردي الذي ٓ يحؼؼ جؿقع
الـتائج الؿرجقة يف ضؾ غقاب الؿفـقة.
 ثالثًا :حث ،وتشجقع أصحاب إمقال طؾك الؿساهؿة بدطؿ الؿجتؿع،والػؼراء يف آن واحد -فضالً طـ إجر الغقر مـؼطع: -طرب إكشاء ممسسات خقرية
مستدامة كؿمسسة السقػ ،وغقرها مـ الؿمسسات التل تشرتك معفا يف ذات
الفدف.
ٍ
ٍ
واقعقة ،كالتعريػ
وأكشطة
 رابعًا :تػعقؾ مادة الـظام آقتصادي بربامجبؿثؾ هذه الؿمسسات ،وتدارس سبؾ دطؿ الطالب لفذه الؿمسسات بؿا يعقد
طؾك الجؿقع بالـػع ،وإجر بنذن اهلل تعالك.
يهضك انظٕر
مسفل زقه (.)1
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لبئًخ ادلظبدر ٔادلرارغ
 أّال :الهتب املطبْع٘:
 صحقح مسؾؿ ،أبق الحسقـ مسؾؿ بـ الحجاج الؼشقري الـقسابقري،الـاشر :دار الجقؾ  -بقروت (مصقرة مـ الطبعة الرتكقة الؿطبقطة يف استاكبقل سـة
( )1334هـ) ،ترققؿ إحاديث ،وفؼ صبعة( :دار إحقاء الؽتب العربقة  -الؼاهرة).
 طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة ،كقر الديـ بـ مختار الخادمل ،الـاشر :مؽتبةالعبقؽان ،الطبعة :إولك ()1421هـ)2001( -م.
 العؿؾ الخقري الؿمسسل ،دراسة وصػقة مقداكقة طؾك ممسستقـ خقريتقـيف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،د /طبداهلل بـ محؿد الؿطقع ،سؾسؾة الرسائؾ
الجامعقة التابعة لؿـشقرات جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة لعام
()1429هـ.
 غقاث إمؿ يف التقاث الظؾؿ ،طبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ يقسػ بـ محؿدالجقيـل ،أبق الؿعالل ،ركـ الديـ ،الؿؾؼب بنمام الحرمقـ (الؿتقىف478 :هــ)
تحؼقؼ :طبد العظقؿ الديب ،الـاشر :مؽتبة إمام الحرمقـ ،الطبعة :الثاكقة،
()1401هـ.
 الػقائد يف اختصار الؿؼاصد ،أبق محؿد طز الديـ طبد العزيز بـ طبدالسالم بـ أبل الؼاسؿ بـ الحسـ السؾؿل الدمشؼل ،الؿؾؼب بسؾطان العؾؿاء
(الؿتقىف660 :هــ) ،تحؼقؼ :إياد خالد الطباع ،الـاشر :دار الػؽر الؿعاصر-
دمشؼ ،الطبعة :إولك)1416( ،هـ.
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 الؼامقس الػؼفل لغة واصطالحا ،الدكتقر سعدي أبق حبقب ،الـاشر :دارالػؽر .دمشؼ – سقرية ،الطبعة :الثاكقة( )1408هـ )1988( = .م.
 كتاب إفعال ٓبـ الؼقصقة (الؿتقىف 367 :هـ) ،الؿحؼؼ :طؾل فقده،العضق الػـل لؾثؼافة بقزارة الؿعارف ،الـاشر :مؽتبة الخاكجل بالؼاهرة ،الطبعة:
الثاكقة )1993( ،م.
 الؿستصػك ،أبق حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل (الؿتقىف:505هــ) ،تحؼقؼ :محؿد طبد السالم طبد الشايف ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة،
الطبعة :إولك)1413( ،هـ)1993(– .م.
 الؿغرب يف ترتقب الؿعرب ،كاصر بـ طبد السقد أبك الؿؽارم ابـ طؾك ،أبقالؿ َط ِّر ِز ّى (الؿتقىف610 :هــ) ،الـاشر :دار الؽتاب
الػتح ،برهان الديـ الخقارزمل ُ
العربل ،الطبعة :بدون صبعة وبدون تاريخ.

 مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ومؽارمفا ،لعالل الػاسل ،الـاشر :مطبعةالرسالة :الرباط -الؿغرب الطبعة الثاكقة ()1979م.
 مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـطاشقر التقكسل (الؿتقىف1393 :هــ) ،الؿحؼؼ :محؿد الحبقب ابـ الخقجة،
الـاشر :وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة ،قطر -طام الـشر )1425( :هـ -
( )2004م.
 مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،وطالقتفا بإدلة الشرطقة ،د/محؿد سعد بـأحؿد الققبل ،الـاشر :دار الفجرة لؾـشر ،والتقزيع ،الطبعة الثاكقة)1423( ،هـ.
 الؿؼاصد الشرطقة لؾققػ ،د/أحؿد السعد ،مـ أبحاث الؿمتؿر الثالثلؾققػ بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،يف الجامعة اإلسالمقة لعام ()1430هـ.
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 الؿقافؼات ،براهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل الشفقربالشاصبل (الؿتقىف790 :هــ) ،تحؼقؼ :أبق طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان،
الـاشر :دار ابـ طػان ،الطبعة :الطبعة إولك (1417هـ1997 /م).
 كظرية الؿؼاصد طـد اإلمام الشاصبل ،د /أحؿد الريسقين ،الـاشر :الدارالعالؿقة لؾؽتاب اإلسالمل ،الطبعة :الثاكقة ( )1412هـ)1992( – .م.
 ثاىٔا :املسادع اإللهرتّىٔ٘
 كتقب ممسسة تدوير الققػقة.https://tadweer.org.sa/Home/Profile
 مؼال :تحقل «العؿؾ الخقري» مـ الرطقية لؾتـؿقية ،طـ مركز إبحاثوالتؼارير آقتصادية بـصحقػة «الجزيرة» :بتاريخ ( )06كقفؿرب ()2016م،
.htm16/ec28161186/2816http://www.al-jazirah.com/
 مؼال :العؿؾ الخقري ..والتـؿقة الؿستدامة ،بتاريخ( )10اغسطس( ،)2012الؿصدر:صحقػة الجزيرة السعقدية ،طـ مققع الؿركز الدولل
لألبحاث والدراسات (مداد) متخصصقن يف العؿؾ الخقري،
412http://www.medadcenter.com/articles/
 مؼال :العؿؾ الخقري ..مـ الرطاية إلك آستدامة ،لسامل الريامل،بتاريخ( )26يقلقق ()2017م ،مققع :اإلمارات الققم:
-26-81-2811https://www.emaratalyoum.com/opinion/
1.1814151
 مققع ويؽقبقديا:13%2D%16%2D%1A%1https://ar.wikipedia.org/wiki/%D
16%2A%D1%2D%15%2D%1A%1D%1B%1BA%D%1_%D

 مققع ممسسة السقػ الخقرية:=2651http://www.alsaifcharity.org/?page_id
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 ثالجا" :التكازٓس غري امليػْزٗ" ّاجملالت:
التؼارير:
 التؼرير التعريػل بؿمسسة السقػ الخقرية. تؼرير ممسسة السقػ السـقي لعام 2017م. تؼرير ممسسة السقػ طـ مشروع ديقاكقة الجقد لعام (.)2017 تؼرير ممسسة السقػ طـ مشروع الؼرض الحسـ (.)2017 تؼرير ممسسة السقػ طـ معؿؾ مـارات الجقد (.)2017الؿجالت:
 مجؾة البقان ،الؿـتدى اإلسالمل ،لـدن ،العدد ( ،)143رجب ()1420هـ. مجؾة سر مـ رأى :العؿؾ الخقري ،دراسة تلصقؾقة تاريخقة ،د /محؿدمفدي ،العدد( ،)30تؿقز ()2012م.
 زابعا :األحباخ غري املطبْع٘:
 تجربة مصرف الػؼراء ،لققسػ طبدالؽريؿ ،ورقة غقر مطبقطة مؼدمة إلكالـدوة الدولقة :مؽافحة الػؼر يف العالؿقـ :العربل واإلسالمل ،يف جامعة سعد
بجؿفقرية الجزائر طام ()2006م.
 العؿؾ الخقري ،ودوره يف التـؿقة آقتصادية مـ مـظقر إسالمل ،لؿحؿدأبق طؾقان ،وهل رسالة طؾؿقة غقر مطبقطة مؼدمة إلك الجامعة اإلسالمقة بغزة:
لؾحصقل طؾك درجة الؿاجستقر طام ()1435هـ.
 فؼف العؿؾ الخقري التطقطل يف الشريعة اإلسالمقة ودوره يف التـؿقةآجتؿاطقة-إردن ،د /بسام طقض ،وهل رسالة طؾؿقة غقر مـشقرة ،مؼدمة
لجامعة العؾقم اإلسالمقة العالؿقة يف إردن لؾحصقل طؾك درجة الدكتقراه.
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ّ
يمذيخ

﷽
والسالم طؾك
الحؿد هلل الذي أرشدَ إلك فعؾ الخقر وأحسـ العؿؾ ،والصالة َّ
الؿخصقص بجقامع الؽؾِؿ وبدائع ِ
ِ
الحؽؿ ،وطؾك آلِف وأصحابف
حؿ ٍد
كب ِّقـا ُم َّ
خقر لؾعباد وأكػع وأسؾؿ.
وأتباطف الدَّ اطقـ إلك ما هق ٌ

وبعدّ :
الشريعة اإلسالمقة جاءت ل ُت َح ِّؼؼ مصالح َ
فنن َّ
الخؾؼ يف الؿعاش
ٍ
فؿا مِـ ُحؽؿ إ ّ
خاصة أو
ٓ ويؼصد الشارع الحؽقؿ مـف تحؼقؼ مص َؾحة َّ
والؿ َعادَ ،
ومؿا راطت الشريعة فقف مؼاصدها يف طؿقم إمة
أتؿ القجقه وأكؿؾفاَّ .
طا َّمة طؾك ِّ
مظف ُر ما راطاه اإلسال ُم مِـ
وأفرادها (أحؽا ُم الؿعامالت وأداب)" ،والتل هل َ
مظف ُر طظؿة الشريعة اإلسالمقة،
مؿا هق َ
تعاريػ الؿصالح والؿػاسد وترجقحاهتاَّ ،
بقـ بؼقة الشرائع والؼقاكقـ ِ
والسقاسات آجتؿاطقة ،لحػظ كظام العالؿ ،وإصالح
الؿجتؿع"( ،)1ففل شريعة طؿؾقة واقعقَّة .وهذه حؼقؼة طظقؿة ،اتصػت هبا
لؽؾ إكسان ،وشؿقلقتفا ِّ
سبب صؾقحقتفا ِّ
لؽؾ
السؿحة ،وهل
ُ
الشريعة اإلسالمقة َّ

زمان ومؽان.

وهذا البحث يؼقم ببقان الؿؼاصد َّ
الشرطقة الخاصة مِـ طؼقد التربطات-
بذل الؿؽ َّؾ ِ
ٍ
وهلُ « :
طقض ،بؼصد البِ ِّر والؿعروف
مآ أو مـػع ًة لغقره بال
ػ ً

( )1مؼاصد الشريعة اإلسالمقة (مؼدمة)ٓ ،بـ طاشقر.175 -174 :
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غال ًبا»( ،-)1والتل يؼصد مـفا( :التؿؾقؽ ،واإلغـاء ،وإقامة الؿصالح الؿفؿة ،أو
مصالح طامة لألمة ،)..،وذلؽ طـد العالمة محؿد الطاهر بـ طاشقر  ،مِـ
تطرق فقف إلك مؼاصد أحؽام هذه
خالل كتابف (مؼاصد الشريعة اإلسالمقة) :إذ َّ

إفعال الخقر ّية الؿفؿة ،بعـقان (مؼاصد أحؽام التربطات) يف الؼسؿ الثالث
الؿسؿك( :مؼاصد التشريع الخاصة بلكقاع الؿعامالت بقـ الـاس).
َّ
والدراسة تؼقم بعرض فؽرتف وإبراز مـفجف يف استـباط مؼاصد طؼقد
التربطات والضقابط الؿتعؾؼة هبا .وآثرت أن يؽقن طـقان البحث( :مؼاصد طؼقد

التبرطات طـد الشقخ ابـ طاشقر /دراسة تحؾقؾقة).
ّ تعَس أٍنٔ٘ البشح فٔنا ٓأتٕ:
يظفر هبا َء الشريعة اإلسالم ّقة وأهؿ ّقتفا ،فنكَّفا
أ -بقان مؼاصد طؼقد التربطات
ُ

قائؿة طؾك أساس الؿقاساة بقـ أفراد إمة الخادمة لؿعـك إخقة ،ففل مصؾحة
وأثر ُخ ٍ
ؾؼ إسالمل جؿقؾ ،فبفا حصؾت مساطػ ُة الؿ ُعقزيـ ،وإغـاء
جؾقؾة،
ُ
الجؿ مـ مصالح الؿسؾؿقـ( ،)2ففذه إحؽام شرطت لؿصالح
الؿؼرتيـ ،وإقام ُة
ِّ

الـاس.

ب -معرفة مؼاصد الشريعة وأسرارها تساطد الػؼقف يف ففؿ الـصقص الشرطقة
وتػسقرها ،واستـباط إحؽام مـفا بشؽؾ صحقح ودققؼ ،ففل مـ إسس الؿتقـة
لضبط حركة آجتفاد.
تؽشػ لـا خصائص آقتصاد اإلسالمل-أو كظام الؿجتؿع
ج -هذه الدراسة
ُ
اإلسالم ،-ومقزاتف طـ الؿذاهب آقتصادية إخرى ،فؾالقتصاد اإلسالمل معالؿ
حؿاد.127 :
( )1معجؿ الؿصطؾحات الؿالقة وآقتصادية يف لغة الػؼفاء ،د .كزيف َّ
( )2يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة (مؼاصد أحؽام التربطات).487 :
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ومبادئ ،وققؿ وأخالق ،ومؼاصد وضقابط ٓ تقجد يف غقرها.
 أما أٍدافُ فذنل٘ ،ميَا:
 -1طؼقد التربطات مـ أهؿ القسائؾ الـاجعة لتحؼقؼ التؽافؾ آجتؿاطل
واإلكساين ،وهبا تتحؼؼ التـؿقة آقتصادية وآجتؿاطقة ،والػضائؾ اإلكساكقة
الؽربى .والؿجتؿع اإلسالمل بحاجة ماسة-يف طصركا الحاضر -إلك مبادرة
لتحؼقؼ تـؿقة اقتصادية واجتؿاطقة ،يتؿ فقفا تػعقؾ مقارد التربطات بلحسـ
القجقه.
 -2آصالع طؾك مؼـاصد الشريعة يف هذه إفعال الخقرية ِ
وح َؽؿفا يؽقن
ّ
لؾحؽؿ ،كؿا َّ
أن معرفة ذلؽ يدفع شبف
أدطك لطقاطقة العبد ،وسؽقن كػسف ُ
الطاطـقـ طؾك الشريعة بعدم مسايرهتا لؾزمـ.
 -3إبراز الػؽر الؿؼاصدي والدور الريادي لؾشقخ ابـ طاشقر يف هذا
الؿجال ،ففق مـ إطالم الذيـ ساهؿقا يف البحث طـ الؿؼاصد الشرطقة ،وٓ
س ّقؿا أكقاع الؿعامالت بقـ الـاس ،إذ قصد يف كتابف (مؼاصد الشريعة اإلسالمقة)
البحث طـفا بالذات ،فدراسة مؼاصد طؼقد التربطات طـده لفا مقزة طؾؿقة خاصة.
 ميَر الباسح:
الؿـفج الذي سؾؽف الباحث يف هذه الدراسة هق (الؿـفج التحؾقؾل) الؼائؿ
طؾك :التػسقر والتقضقح وآستـباط وآستـتاج ،فقؼقم الباحث بعرض فؽرة ابـ
طاشقر الؿؼاصدية لعؼقد التربطات ،ومـفجف الخاص يف دراستفا ،وتؼقيؿ بعض
الؿػاهقؿ الؿطروحة ،مـ خالل مباحث كتابف الؿذكقر ك ِّؾفا ،إذ تطرق إلقفا يف
ثؿ استـباط ضقابط وققاطد إلجراء هذه العؼقد ،إذ قد ذكرها
مقاصـ متعدِّ دة ،ومـ َّ

ضؿـ مباحث أخرى.
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 خط٘ البشح:
وبالـسبة لخطة البحث فتضؿـت :مؼدمةً ،وتؿفقدً ا ،وخؿسة مطالب ،وكتائج
لؾبحث .والتؿفقد اشتؿؾ طؾك ثالثة فروع:
الػرع إول :كتاب (مؼاصد الشريعة اإلسالمقة).
الخاصة).
الثاين :الؿراد مـ (الؿؼاصد الشرط َّقة
َّ
الثالث :الؿراد مـ (طؼقد التربطات).
أما الؿطالب الخؿسة الخاصة بؿؼاصد طؼقد التبرطات وضقابطفا ففل:
الؿطؾب إول :اإلكثار مـ طؼقد التربطات ،الؿطؾب الثاين :صدور هذه
العؼقد طـ صقب كػس.
التقسع يف وسائؾ اكعؼادها،
الؿطؾب الثالث:
ُّ
الؿطؾب الرابع :طدم جعؾفا ذريع ًة إلك إضاطة الؿال،
الرواج (دوران الؿال) .والـتائج :تضؿـت ما تقصؾ إلقف
الؿطؾب الخامسَّ :

الباحث ،وسجؾت بعدها مصادر البحث ومراجعف.

لؼد بذل الباحث جفده وصاقتف لؾقصقل إلك الؿؼصد والؿرامْ ،
فنن و ّفؼ فقؿا
قدَّ مف فبتقفقؼ مـ اهلل تعالك وفضؾِف ،وٓ أدطل الؽؿال ،بؾ أطرتف بالؼصقر،
محال لغقر ذي الجالل .كسلل اهللَّ -
ٌ
جؾ شلكف -اإلخالص يف أطؿالـا،
فالؽؿال
والسداد يف أققالـاْ ،
وأن يتؼ ّبؾ مـّا هذا الجفد الؿتقاضع بؼبقل َحسـ ،ففق حس ُبـا
ّ
رب العالؿقـ ،وصؾك اهلل طؾك س ّقدكا
وكعؿ القكقؾ ،وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل َّ
ٍ
محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
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o

متٓٛذ نهجضج
لب الؿقضقع ُيستحسـ ْ
أن كؾؼل الضقء طؾك كتاب (مؼاصد
قبؾ الخقض يف ِّ

الخاصة) ،ومـ (طؼقد
الشريعة اإلسالمقة) ،وكب ِّقـ الؿراد مـ (الؿؼاصد الشرط َّقة
َّ
تقضقحا لعـقان البحث ،وذلؽ مـ خالل ثالثة فروع:
التربطات)
ً
 الفسع األّل :نتاب (مكاصد الػسٓع٘ اإلضالمٔ٘):
ِ
العالمة الشقخ محؿد الطاهر بـ طاشقر()1
ٓ يخػك طؾك الباحثقـ شخص ّق ُة
العؾؿقة الؿقسقط ّقة ،ودوره الريادي يف مجال مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،ويعدُّ
كتابف (مؼاصد الشريعة اإلسالمقة) طؿد ًة يف هذا الػ ِّـ.
ِ
مؼاصد اإلسالم مـ التشريع
خصقص البحث طـ
وقد َق َصد الشقخ يف كتابف
َ
( )1هق الشقخ العالمة :محؿد الطاهر ابـ محؿد ابـ طاشقر ،الؿالؽل التقكسل ،ولد هبا سـة
ً
شقخا لإلسالم مالؽ ًّقا ،وكان مـ أطضاء
(1296هـــ1879-م) ،وتعقـ طام 1932م
الؿجؿعقـ يف دمشؼ والؼاهرة ،وهق "طؾؿ مـ إطالم الذيـ يعدهؿ التاريخ الحاضر مـ
ذخائره ،ففق إمام متبحر يف العؾقم اإلسالمقة ،مستؼؾ يف آستدٓل ..كافذ البصقرة يف
معؼقلفا ،وافر آصالع طؾك الؿـؼقل مـفا ."..أ َّلػ كت ًبا ققؿة ومػقدة ،مـفا( :مؼاصد
الشريعة اإلسالمقة) ،وتػسقر (التحرير والتـقير) ،و(أصقل الـظام اإلجتؿاطل يف
آسالم) .تقيف  يف رجب سـة (1393هـــ1973 -م) .يـظر :إطالم ،لؾزركؾل:
 ،174/6معجؿ الؿملػقـ ،363/3:الجزء الداسل لؽتاب (مؼاصد الشريعة اإلسالمقة)،
لؿحؿد الطاهر الؿقساوي (معالؿ سقرة) .15-13 :وكؼؾ الؿقساوي الـص طـ الشقخ:
محؿد البشقر اإلبراهقؿل.
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خص باسؿ الشريعة،-
يف ققاكقـ الؿعامالت وأداب-التل هل الجديرة بلن ُت َّ
مظف ُر ما رطاه اإلسالم مـ تعاريػ الؿصالح والؿػاسد وترجقحاهتا،
والتل هل َ
ِ
طظؿة الشريعة اإلسالمقة بقـ بؼقة الشرائع ،والؼقاكقـ ،والسقاسات
مظفر
مؿا هق
ُ
آجتؿاطقة ،لحػظ كظام العالؿ وإصالح الؿجتؿع( .)1وأمؾك فقف مباحث جؾقؾة
(السؿاحة ،والؿساواة ،والحر َّيةَّ ،
وأن الشريعة
مـ مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،كــ َّ
لقست بـؽاية ،ومؼصد التشريع :تغققر وتؼرير ،ومؼاصد أحؽام العائؾة،

والتصرفات الؿالقة ،وأحؽام التربطات ،وأحؽام الؼضاء والشفادة ،)..،مع التؿثقؾ
كرباسا لؾؿتػؼفقـ يف الديـ ،ومرج ًعا بقـفؿ طـد
لفا ،وآحتجاج إلثباهتا ،لتؽقن
ً
اختالف إكظار وتبدل إطصار ..،وقد أفاد أحسـ اإلفادة.

الػـ
وتل َّثر ابـ طاشقر يف تللقػ كتابف بلبل إسحاق الشاصبل ،الذي أفرد هذا َّ
بالتدويـ ،إذ ُطـل بنبرازه يف الؼسؿ الثاين مـ كتابف الؿسؿك (الؿقافؼات يف أصقل
كاقال وٓ
الشريعة) ،فاقتػك آثاره ،ولؿ يفؿؾ مفؿاتف( ،)2لؽـ مع ذلؽ لؿ يؽـ ً
مؼؾدً ا ،بؾ قام بػؽره الؿستـقر ،وبـظريتف الؿؼاصدية بتطقير معالؿ هذا الػـ،
وإضافة الؽثقر إلك مباحثف ،وتػعقؾ دوره ،واستـباط أحؽام الققائع الؿستجدة طؾك
ضقءه :لؿصالح الـاس وإصالح الؿجتؿع ،وكذلؽ إبراز صالحقة الشريعة لؽؾ
زمان ومؽان ،وبقان خصائص كظام اإلسالم ومؿقزاتف طـ الـظؿ إخرى.
هذا ،ويظفر بجالء أثر الؿذهب الؿالؽل طؾك آرائف وترجقحاتف الؿؼاصدية،
ِ
ومعؾقم ّ
رطاية
أن الؿذهب الؿالؽل مـ أوسع الؿذاهب آجتفاد ّية اطتؿا ًدا طؾك
ِ
ِ
وإخذ بػؼف آحتقاط(.)3
وتحؽقؿ العادة،
الؿصالح ودرء الؿػاسد،
( )1يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة (الؿؼدمة).175 -174 :
( )2يـظر :الؿصدر كػسف.174 :
( )3يـظر :بداية الؿجتفد ،469 :الػروق ،الػرق ( ،1053/4 :)194الؿقافؼات يف أصقل
=
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 الفسع الجاىٕ :املساد مً (املكاصد الػسعَّٔ٘ اخلاصَّ٘):
ٍ
ٓ يؿرتي أحدٌ يف َّ
أن كؾ
شريعة ُشرطت لؾـاس إكّؿا ترمل أحؽا ُمفا إلك مؼاصدَ
ٍ
أن اهلل تعالك ٓ ُ
لؿشرطفا الحؽقؿ تعالك ،إذ قد ثبت بإدلة الؼطع َّقة ّ
يػعؾ
مرادة
ِّ
دل طؾك ذلؽ صـعف يف ِ
إشقاء طب ًثاَّ ،
الخؾ َؼة ،كؿا أكبل طـف ققلف :ﭽ ﯿ ﰀ
ُ ُ
الر َ
سؾ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ [الدخان .]38 :وما أكزل اهلل تعالك ُّ
الشرائع إٓ إلقامة كظام البشر ،كؿا قال تعالك :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
وأكزل
َ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ [الحديد:
 ،]25فقضع الشرائع إكّؿا هق لؿصالح العباد يف العاجؾ وأجؾ م ًعا ،وشريعة
أطظؿ الشرائع وأقق ُمفا ،كؿا َّ
دل طؾقف قق ُلف تعالك :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ
اإلسالم هل
ُ
ٍ
ٍ
والسـة الصحقحة
ﭻ ﭼﭽﭼ [آل طؿران .]19 :واستؼرا ُء أد َّلة كثقرة مـ الؼرآن ُّ
ؽؿ ِ
بلن أحؽام الشريعة اإلسالمقة مـق َص ٌة بِ ِ
ح ٍ
ب لـا القؼق َـ َّ
وطؾ ٍؾ راجعة إلك
يقج ُ
الصالح العام لؾؿجتؿع وإفراد(.)1
وقد تؽ َّؾؿ العؾؿاء إجالء طـ الؿؼاصد الشرطقة ،وب َّقـقا مػفقمفا وأكقاطفا
يفؿـا ذكره يف هذا البحث (الؿؼاصد
ومراتبفا( ،)2مـ طدِّ ة حقث ّقات ،والذي ُ
الشرطقة الخاصة) يف أبقاب الؿعامالت :إذ هل مقضقع دراستـا ،لؽـ كتطرق إلك
أيضإ :هنا تؼابؾ إول مـ بعض الجفات.
بقان (الؿؼاصد الشرطقة العامة) ً
=

الشريعة( ،143/4 :مالؽ)ٕ ،بل زهرة.345 :
( )1يـظر :الؿقافؼات يف أصقل الشريعة ،5-4/2 :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.180-179 :
( )2يـظر :الربهان يف أصقل الػؼف ،602/2 :الؿستصػك مـ طؾؿ إصقل،258/1 :
اإلحؽام يف أصقل إحؽام ،296/3 :شرح تـؼقح الػصقل ،439 :إطالم الؿققعقـ طـ
رب العالؿقـ ،11/3 :الؿقافؼات يف أصقل الشريعة.292/2 :
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ِ
والحؽؿ الؿؾحقضة لؾشارع يف جؿقع
ويراد بؿؼاصد التشريع العامة" :الؿعاين
ٍ
خاص مـ
أحقال التشريع أو معظؿفا ،بحقث ٓ تختص مالحظ ُتفـا بالؽقن يف كقع
أوصاف الشريعة وغاي ُتفا العامة ،والؿعاين التل ٓ
أحؽام الشريعة" .فقدخؾ يف هذا
ُ
معان مِـ ِ
ٍ
الحؽؿ لقست
أيضا
يخؾق
التشريع طـ مالحظتفا ،ويدخؾ يف هذا ً
ُ
مؾحقض ًة يف سائر أكقاع إحؽام ،ولؽـَّفا مؾحقضة يف أكقاع كثقرة مـفا(.)1
والؿؼاصد الشرطقة الخاصة هل" :الؽقػقات الؿؼصقدة لؾشارع ،لتحؼقؼ
مؼاصد الـاس الـافعة ،أو لحػظ مصالحفؿ العامة يف تصرفاهتؿ الخاصة ،كل ٓ
سعقفؿ يف مصالحفؿ الخاصة بنبطال ما ُأ ِّسس لفؿ ،مـ تحصقؾ مصالحفؿ
يعقد
ُ
ٍ
شفقة" .ويدخؾ يف ذلؽ ُّ
ً
كؾ
هقى وباصِؾ
العامة،
إبطآ طـ غػؾة ،أو طـ استزٓل ً
ٍ
تصرفات الـاس ،مثؾ قصد التق ّثؼ يف طؼدة
حؽؿة ُروطقت يف تشريع أحؽام
ّ
الرهـ ،وإقامة كظام الؿـزل والعائؾة يف طؼدة الـؽاح ،ودفع الضرر الؿستدام يف

مشروطقة الطالق( ،)2والتؿؾقؽ ،واإلغـاء ،وإقامة الؿصالح الؿفؿة ،وتحؼقؼ
الؿساواة بقـ أفراد إمة الخادمة لؿعـك إخقة ..،يف طؼقد التربطات.
 الفسع الجالح :املساد مً عكْد التربعات:
بعض الػؼفاء مصطؾح (العؼقد) لؾتربطاتْ ،
وإن كان العؼد يف التربُّع
استعؿؾ ُ
مـ صرف واحد ،ومـ همٓء العؾؿاء الشقخ ابـ طاشقر( ،)3وذلؽ َّ
يطؾؼ
ٕن العؼد ُ
التصرف الؿبـل طؾك تصؿق ٍؿ و َطز ٍم أكقد ،سقاء استبدَّ بف واحدٌ  ،أم
طؾك" :إكشاء
ُّ
( )1مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.251 :
( )2الؿصدر كػسف.415 :
( )3يـظر :الغرر البفقة يف شرح البفجة القردية ،43/4 :البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ:
 ،401/4الدر الؿختار مع حاشقة ابـ طابديـ ،846/3 :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة:
 ،487الؿدخؾ الػؼفل العام ،لؾزرقا.581/1 :
330


يمبطذ ػمٕد انتربػبد ػُذ انشٛخ /اثٍ ػبشٕر

اشرتك فقف أكثر مـ واحد" .والعؼد هبذا الؿعـك ٓ يستقجب وجقد صرفقـ لف يف
جؿقع إحقال ،فقشؿؾ آرتباط الحاصؾ بقـ جاكبقـ ،كالبقع ،واإلجارة،
ٍ
صرف واحد ،كالققػ،
تتؿ مـ قبؾ
والزواج ،كؿا يشؿؾ التصرفات التل ُّ
والصدقة ،والعتؼ ..،لؿا فقفا مـ العزم وط ْؼد اإلرادة طؾك تـػقذها(.)1
وجاء يف البحر الرائؼ" :وإصؾ َّ
أن اسؿ طؼد الؿعاوضة ،كالبقع ،واإلجارة،
والصرف ،والسؾؿ ،والـؽاح ،والرهـ ،والخؾع بنزاء اإليجاب والؼبقل م ًعا ،ويف
طؼقد التربطات بنزاء اإليجاب فؼط ،كالفبة ،والصدقة ،والعارية ،والعطقة،
سقؿ
والقصقة ،والعؿرى ،واإلقرار ،والفدية"( .)2فعؼقد التربطات هبذا الؿعـك َق ٌ

لعؼقد الؿعاوضات.

ويدل طؾك جقاز هذا اإلصالق ققلف تعالك :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﭼ [الؿائدة" ،]1:يعـل بذلؽ :طؼقد الديـ ،وهل ما طؼده الؿرء طؾك
كػسف ،مـ بقع وشراء ،وإجارة ،وكراء ،ومـاكحة ،وصالق ،ومزارطة ،ومصالحة،
وتؿؾقؽ ،وتخققر ،وطتؼ ،وتدبقر ،وغقر ذلؽ مـ إمقر ،ما كان ذلؽ غقر خارج
طـ الشريعة"(.)3
بذل الؿؽ َّؾ ِ
ويراد بعؼقد التبرطات طـد الػؼفاءُ " :
ػ ً
مآ أو مـػع ًة لغقره يف
ٍ
طقض ،بؼصد البِ ِّر والؿعروف غال ًبا"( .)4و ُط ِّرف التربُّع
الحال أو الؿستؼبؾ بال

( )1يـظر :معجؿ الؿصطؾحات الؿالقة وآقتصادية يف لغة الػؼفاء.321 :
( )2البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ ،لزيـ الديـ ابـ ُكجقؿ الحـػل.401/4 :
( )3الجامع ٕحؽام الؼرآن.23/6 :
( )4معجؿ الؿصطؾحات الؿالقة وآقتصادية يف لغة الػؼفاء.127 :
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ِ
ٍ
والفبة ،والقص َّقة،
طقض( .)1وهل تشؿؾ :الصدقةَ،
أيضا بلكَّف :تؿؾقؽ بال
ً
والققػ ،والحبس ،والعؿرىِ ،
والؿـحة ،والـ ِّْحؾة ،والفد َّية ،والعط َّقة ،ومـف إقطاع
ُ
ُُ
ْ
واإلخدام .)2(..،ويدخؾ فقفا اإلبرا ُء طـ الدَّ يـ ،لؿعـك التربُّع
اإلمام ،واإلسؽان،
ٍ
فقفْ ،
محض ،بؾ فقف معـك التؿؾقؽ(.)3
وإن كان يف صقرة إسؼاط ،ففق إسؼاط غقر
ومعظؿ طؼقد التربطات-بؾ قسؿ الؿباح مـ طؼقد الؿعامالت -تـدرج ضؿـ
(مؼصد الحاجل)( ،)4وهق :ما ُيػتؼر إلقف مِـ ُ
حقث التقسع ُة ورفع الحرج ،فؾق لؿ

الحرج والؿشؼ ُة ،ولؽـف ٓ يبؾغ مبؾغ
راع دخؾ طؾك الؿؽؾػقـ-طؾك الجؿؾة-
ُ
ُي َ
الػساد الؿتققع يف الؿصالح العامة( .)5ففل مصؾحة حاجق ٌة جؾقؾة ،كؿا قال الشقخ

ابـ طاشقر.
أن الشقخ ابـ طاشقر لؿ ِ
كقضحَّ :
أن ِّ
يعؿد البحث
وجدير بالذكر يف هذا الؿؼام ْ
يف كتابف (مؼاصد الشريعة اإلسالمقة) إلك طؼقد التربطات بصقرة طامة ،بؾ أراد
خاصا مـفا ،وهل التربطات الؿؼصقد مـفا( :التؿؾقؽ ،واإلغـاء ،وإقامة
كق ًطا
ًّ
الؿصالح الؿفؿة ،)..،وهذه الدراسة تؼتضل الرتكقز طؾك إضفار مؼاصد هذا الـقع
ّ
أكثر مـ
سقرا طؾك مـفج صاحب الؽتاب،
وٕن مصالحفا أطظؿ ،ومـافعفا ُ
مـفاً ،
التربطات التل هل مـ جؿؾة الـػؼات التل جرت هبا طقائد الـاس يف تصرفاهتؿ

( )1يـظر :البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ ،401/4 :الؿدخؾ الػؼفل العام ،لؾزرقا.581/1 :
( )2يـظر :البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ ،401/4 :معجؿ الؿصطؾحات الؿالقة وآقتصادية
يف لغة الػؼفاء.127 :
( )3يـظر :الؿدخؾ الػؼفل العام ،لؾزرقا.581/1 :
( )4يـظر :تـؼقح الػصقل ،391 :الػروق ،الػرق ،1076/3 :)200( :مؼاصد الشريعة
اإلسالمقة ،306 :و.487 ،465
( )5يـظر :الؿقافؼات يف أصقل الشريعة ،9/2 :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.306 :
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وتؿققزا بقـ الـقطقـ:
تتؿقؿا لؾػائدة،
أيضا
ً
الخاصة ،ولؽـ كتطرق إلك هذا الـقع ً
َّ
ً
ّ ميهً تكطٔه عكْد التربعات عيد الػٔخ ابً عاغْز إىل قطنني:
الؼسؿ إول :مطؾؼ العطايا والتربطات التل تسخق هبا أيدي أولل الػضؾ
فتضعفا يف أيدي العػاة ،أو تتؾطػ هبا إلك إحبة وإقارب مـ صدقات يقمقة
وططايا مقسؿقة ،وهذه التربّطات ٓ تتبعفا كػقس أصحاب الحؼقق ،وهل مـ
جؿؾة الـػؼات التل جرت هبا طقائد ِّ
كؾ الـاس يف أحقالفؿ وتصرفاهتؿ الخاصة.
وتدخؾ تؾؽ العطاءات والتربطات يف الرتغقبات الديـقة ،وأهنا مؾحؼة بالؼربات.
ومـ أمثؾة هذا الـقع( :الصدقة ،والفبة ،والعارية ،)..،ففذه العؼقد داخؾة يف طداد
طؼارا أو ً
طظقؿا.
مآ
ً
الـػؼات ،وذلؽ إذا لؿ يؽـ الؿتربَّع بف ري ًعا أو ً
الؼسؿ الثاين :التربطات الؿؼصقد مـفا :التؿؾقؽ ،واإلغـاء ،وإقامة الؿصالح
الؿفؿة ،الؽائـة يف الغالب بلمقال يتـافس يف مثؾفا الؿتـافسقن ،ويتشاكس يف
آختصاص هبا الؿتشاكسقن .ومـ أمثؾة هذا الـقع( :الصدقة ،والفبة ،والعارية)،
طؼارا أو ً
(الح ُبس ،وال ُعؿرى،
مآ
طظقؿا .ومثالف ً
أيضاُ :
ً
إذا كان الؿتربَّع بف ري ًعا أو ً
غـك
والقصقة ،والعتؼ ،)..،ففذه العؼقد ٓ تؼع إٓ يف هذا الؼسؿ ،إذ تؽقن ً
وتؿؾق ًؽا ،سقاء كاكت ٕشخاص معقـقـ ،أم ٕصحاب أوصاف مؼصقدة بالـػع ،أو

مصالح طامة لألمة ،كؿا يعطك لطؾبة العؾؿ ،والػؼراء ،وأهؾ الخقر ،والعبادة،
وإقامة الحصقن ،وسدّ الثغقر ،وتجفقز الجققش ،ومداواة الؿرضك(.)1
شبقفا بالؼربات ،إذ يدف ُع الؿر َء إلقفا
وهذا الـقع مـ التربطات تبتدئ ابتدا ًء
ً

كػسف فتصقر تؾؽ
ح ُّبف
الخقر ،وسخا ُء كػسف بالػضؾ ،ثؿ هق يعزم طز َمف و ُيؾزم َ
َ
الؼربات إلك اكتؼال حؼ الؿتربِّع هبا إلك الؿتربَّع طؾقف ،فتلخذ حؽؿ الحؼقق التل
ُ
( )1يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.488-487 :
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الـاس يف اقتـائفا واكتزاطفا ،ويف استبؼائفا ومـعفا(.)1
يتشاح ُ
ُّ
وب ِّقـ الشقخ ابـ طاشقر سبب تطرقف إلك مؼاصد هذه الـقع مـ التربطات
ووضع ضقابط لفا ،إذ ذكر :أكّف "ر ّبؿا طرضت كدامة الؿتربِّع ،أو كراهة وارثِف ،أو
حاجره ،وربؿا أفرط الؿتربَّع طؾقف يف تجاوز حدّ ما ُخ ّقل لف ،فؽاكت بسبب هذا
العارض الؽثقر التطرق إلقفا جديرة بتسؾقط ققاطد الحؼقق ومؼاصد التشريع
طؾقفا"(.)2
إذا طؾؿـا هذا كؼقم بعرض مؼاصد الشريعة مـ طؼقد التربطات ،التل يؼصد
مـفا :التؿؾقؽ ،واإلغـاء ،وإقامة الؿصالح الؿفؿة ..،يف كظر الشقخ ابـ طاشقر :إذ
هل الؿؼصقدة دراستفا.



( )1يـظر :الؿصدر كػسف.488 :
( )2الؿصدر كػسف.488 :
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o

يمبطذ ػمٕد انتربػبد
ػُذ انشٛخ اثٍ ػبشٕر
الؿـفج الذي سؾؽف الشقخ ابـ طاشقر ٓستـباط مؼاصد طؼقد التربطات ،التل
يؼصد مـفا( :التؿؾقؽ ،واإلغـاء ،وإقامة الؿصالح الؿفؿة )..،هق استؼراء إد ّلة
والسـة الصحقحة ،ففق يؼقل" :وقد كجد يف استؼراء إدلة
الشرطقة مـ الؽتاب ُّ

الشرطقة مـب ًعا لقس بؼؾقؾ يرشدكا إلك مؼاصد الشريعة مـ طؼقد التربطات"(.)1
وأطظؿ صرق إلثبات الؿؼاصد الشرطقة هق :استؼراء الشريعة يف تصرفاهتا(َّ .)2
فنن
ؽؿ ِ
بلن أحؽام الشريعة اإلسالمقة مـق َص ٌة بِ ِ
ح ٍ
يقجب لـا القؼق َـ َّ
وطؾ ٍؾ راجعة
ذلؽ "
ُ
لؾصالح العام لؾؿجتؿع وإفراد"(.)3
أيضآ-ستـباط مؼاصد التربطات -طؾك الققائع القاردة طـ
واطتؿد الشقخ ً
السؾػ مـ الصحابة والتابعقـ وإئؿة الؿجتفديـ( :)إذ جاء أكثر
فؼفاء َّ
الحجة بلققالفؿ
فتاواهؿ طؾك ضقء مؼاصد الشريعة والؿصؾحة الراجحة .ومـاط
ّ
أن مؼاصدَ الشريعة طؾك الجؿؾة واجب ُة آطتبارَّ ،
هق" :أهنا دال ٌة طؾك َّ
وأن أققالفؿ
يتؼصقن بآستؼراء مؼاصد َّ
الشريعة مـ
أيضا لؿا تؽاثرت قد أكبلتـا بلهنؿ كاكقا
ً
َّ
( )1مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.488 :
( )2يـظر :الؿقافؼات يف أصقل الشريعة ،5-4/2 :ومؼاصد الشريعة اإلسالمقة (صرق إثبات
الؿؼاصد الشرطقة).190 :
( )3مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.180 :
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مؼدار اطتبار سؾػ العؾؿاء لفذا
التشريع"( .)1وهـاك أمثؾة كثقرة يتج َّؾك هبا لؾـاضر
ُ
يتـزل مـزلة صريؼ مـ صرق إثبات الؿؼاصد َّ
الشرطقة(.)3
الغرض الؿفؿ( .)2وهذا َّ
وذكر الشقخ ابـ طاشقر أربعة مؼاصد شرطقة مـ أحؽام التبرطات ،وهل:
الؿؼصد إول :التؽثقر مـفا ،لؿا فقفا مـ الؿصالح العامة والخاصة.
الؿؼصد الثاين :أن تؽقن التربطات صادرة طـ صقب كػس ٓ يخالجف تر ّدد.
الؿؼصد الثالث :التقسع يف وسائؾ اكعؼادها حسب رغبة الؿتربِّطقـ.
الؿؼصد الرابعْ :
حؼ وارث
أن ٓ ُيجعؾ التربُّع ذريع ًة إلك إضاطة مال الغقر مِـ ِّ

أو دائـ.

الرواج) ،أي :دوران الؿال،
ويؿؽـ إضافة مؼاصد أخرى إلقفا ،مثؾ (مؼصد َّ
وهذا الؿؼصد أشار إلقف ابـ طاشقر ضؿـ (مؼاصد التصرفات الؿالقة) ،وسـتؽ َّؾ ُؿ
طـ هذه الؿؼاصد لعؼقد التربطات يف خؿسة مطالب:



السؾػ يف رجقطفؿ إلك الؿؼاصد وتؿحقص ما يصؾح ْ
ٕن يؽقن
( )1الؿصدر كػسف (صريؼ َّ
مؼصق ًدا لفا).197 :
( )2يـظر :الؿصدر كػسف.202 -197 :
( )3يـظر :الؿصدر كػسف.197 :
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ادلغهت األٔل
اإلكخبر يٍ ػمٕد انتربػبد
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p



o

املقصد األول

انتكخري يٍ ػمٕد انتربػبد ٔانظذلبد؛
دلب فٓٛب يٍ ادلظبحل انؼبيخ ٔاخلبطخ
ِّ
والحث
فؼد دلَّت أدلة الشريعة طؾك الترغقب يف طؼقد التبرطات والصدقات،
حائال دون تحصقؾ كثقر مـفا(.)1
شح الـػقس
ً
طؾقفا ،والتؽثقر مـفا ،إذ قد كان ّ
ومـ ذلؽ:
َّ -1
أن الشريعة اإلسالمقة جعؾت التربطات والصدقات مِـ العؿؾ غقر
اكؼطع طـ ُف
اإلكسان
مات
الؿـؼطع ثقا ُبف بعد الؿقت ،فػل الحديث الصحقح« :إذا َ
ُ
َ
ٍ
ثالثةَّ :إٓ ِمـ ص ٍ
ٍ
جارية .)2(»...،والصدقة الجارية هل :غقر
دقة
طؿ ُؾ ُف َّإٓ ِمـ
َ
َ
ِ
وشبفف مؿا يدوم كػعف(َّ ،)3
فنن القصقة بالؿـافع طؾك التلبقد
الؿـؼطعة ،كالققػ،
وفسرها أكثر العؾؿاء بالققػٕ :هنا هل الصدقات الؿحبقسة
َيصدُ ق طؾقفا ذلؽَّ .

( )1يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.488 :
يؾحؼ
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف طـ أبل هريرة هبذا الؾػظ( ،كتاب القصقة)( ،باب ما
ُ
اإلكسان مـ الثقاب بعد وفاتف) ،)1631( ،وأخرجف ابـ أبل الدكقا طـ أبل هريرة بؾػظ:
ات ابـ آدم ا ْك َؼ َطع طؿ ُؾف إِ َّٓ ِمـ َث َال ٍ
ثِ :م ْـ َصدَ َق ٍة َج ِ
ار َي ٍة« .»..،الـػؼة طؾك العقال»
ْ
َ َ َ ُ
«إِ َذا َم َ ْ ُ َ َ
( ،612/2 :)430وهبذا الؾػظ أورده ابـ طاشقر.488 :
( )3يـظر :تحػة إحقذي بشرح جامع الرتمذي.522/4 :
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ُ
أشؿؾ ُّ
وأدق.
الؿقققفة( .)1والتػسقر إول
 -2الصدقات الجارية وإوقاف التل يف زمان رسقل اهللﷺ مـف ،ومـ
أصحابف ( )كثقرة ،مـفا:
أ -صدقة طؿر بـ الخطاب ﭬ ،وقد أشار طؾقف هبا رسقل اهلل ﷺ( .)2فػل
صحقح مسؾؿ« :طـ ِ
اب ُط َؿ ُر َأ ْر ًضا بِ َخ ْق َب َرَ ،ف َل َتك الـَّبِ َّل ﷺ
ابـ ُط َؿ َر َق َالَ :أ َص َ
يست َْلمِره فِقفاَ ،ف َؼ َال :يا رس َ ِ
ِ
ب َم ًآ َق ُّط ُه َق
قل اهلل :إكِّل َأ َص ْب ُت َأ ْر ًضا بِ َخ ْق َب َر َل ْؿ ُأص ْ
َْ ُُ َ
َ َ ُ
ت بِ َفا»،
ت َأ ْص َؾ َفاَ ،وت ََصدَّ ْق َ
ْت َحبَ ْس َ
إن ِشئ َ
َأ ْك َػ ُس ِطـ ِْدي مِـْ ُفَ ،ف َؿا َت ْل ُم ُركِل بِ ِف؟ َق َالْ « :
قر ُ
ب.)3(»..،
ثَ ،وٓ ُي َ
قه ُ
اع َأ ْص ُؾ َفا وٓ ُي ُ
طؿر َأ َّك ُفُ ٓ :ي َب ُ
بتاعَ ،وٓ ُي َ
َق َالَ :فت ََصدَّ َق بِ َفا ُ

َّ
فــنن رسقل اهلل ﷺ َقدم
ب -صدق ُة طثؿان بـ ط َّػان ﭬ ببئر ُرو َمة(،)4
الؿديـة ولقس هبـا مـا ٌء ُي َ
ستعذ ُب غقر بئر ُر ْو َمة ،فؼالَ « :م ْـ َي ْش َترِي
ِِ
ِ ِ
ِ
قـ»َ ،ف ْ
اشت ََر َاها
وم َة(َ )5ف َقؽ ُ
ُقن َد ْل ُق ُه ف َقفا كَدَٓء ا ْل ُؿ ْسؾؿ َ
بِئ َْر ُر َ
( )1يـظر :شرح صحقح مسؾؿ ،لؾـقوي ،94/11 :الغرر البفقة يف شرح البفجة القردية ،مع
حاشقة العالمة الشربقـل ،365/3 :سبؾ السالم شرح بؾقغ الؿرام .226/5 :وقال
إن القصقة بالؿـافع طؾك التلبقد ْ
العالمة الشربقـلّ " :
وإن صدق طؾقفا ذلؽ إٓ أهنا كادرة".
.365/3
( )2مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.489 :
( )3أخرجف مسؾؿ طـ ابـ طؿر( ،كتاب القصقة)( ،باب الققػ) .)1632( ،وبـحقه أخرجف
يؽتب)،
البخاري يف صحقحف طـ ابـ طؿر( ،كتاب القصايا)( ،باب الققػ كقػ
ُ
(.)2772
( )4مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.489 :
( )5بئر ُر ْو َمة :بئر معروفة بالؿديـة ،وكاكت لقفقدى ،وكان يضرب طؾقفا الؼػؾ ويغقب ،فقلتك
حاضرا ،فقرجعقن بغقر ماء ،فشؽا الؿسؾؿقن
الؿسؾؿقن لقشربقا مـفا الؿاء فال يجدوكف
ً
ُقن د ْلقه فِ َقفا» ،أي :يف البئر الذكقر« ،ك َِدَٓءِ
وم َة َف َقؽ ُ َ ُ ُ
ذلؽ ،فؼالﷺَ « :م ْـ َي ْش َترِي بِئ َْر ُر َ
=
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ُط ْث َؿ ُ
ان ﭬ( ،)1وتصدّ ق هبا طؾك الؿسؾؿقـ.
ج -صدق ُة أبل صؾحة إكصاريﭬ ،فنهنا كاكت بنشارة رسقل اهلل ﷺ(.)2
ِ ٍ
..جاء َأ ُبق َص ْؾ َح َة إِ َلك رس ِ
فعـ َأك ِ
قل اهللِ ﷺَ ،ف َؼ َالَ :يا
َ ُ
َس ابـ َمالؽﭬ َق َالَ َ « :
قل اهللِ َي ُؼ ُ
َر ُس َ
اهلل  فِل كِتَابِ ِف( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ)َ ،وإِ َّن
قل ُ
َان َر ُس ُ
ب َأ ْم َقالِل إِ َل َّك بِ ُقر َحا َءَ -ق َالَ :وكَاك َْت َح ِدي َؼ ًة ك َ
قل اهللِ ﷺ َيدْ ُخ ُؾ َفا َو َي ْستَظِ ُّؾ
َأ َح َّ
بِ َفا َو َي ْش َر ُب مِ ْـ َمائِ َفاَ -ف ِف َل إِ َلك اهللِ َ وإِ َلك َر ُسقل ِ ِف ﷺ َأ ْر ُجق بِ َّر ُه َو ُذ ْخ َر ُه،
قل اهللِ َح ْق ُث َأ َر َ
اهللَ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
َف َض ْع َفا َأ ْي َر ُس َ
قل اهللِ ﷺَ « :ب ْخ(َ )3يا َأ َبا َص ْؾ َحةَ،
اك ُ
ِ
ْؽ َو َر َد ْدكَا ُه َط َؾ ْق َ
ؽ َم ٌال َرابِ ٌح َقبِ ْؾـَا ُه ِمـ َ
َذلِ َ
قـ»َ .فت ََصدَّ َق بِ ِف َأ ُبق
اج َع ْؾ ُف فل إَ ْق َربِ َ
ؽَ ،ف ْ
َص ْؾ َح َة َط َؾك َذ ِوي َر ِح ِؿ ِف.)4(»..،
=

ِ
بسا هلل ،ويؽقن حظف مـفا كحظ غقره مؿـ لؿ يحبسفا ،وٓ
ا ْل ُؿ ْس ِؾؿ َ
قـ» ،يعـك :يجعؾفا َح ً
يؽقن لف فقفا مز َّية طؾك غقره .يـظر :شرح صحقح البخاريٓ ،بـ بطال ،492/6 :إرشاد
الساري لشرح صحقح البخاري.192/4 :
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف طـ طثؿان بـ طػان ﭬ معؾ ًؼا( ،كتاب الؿساقاة)( ،باب َمـ
رأى صدق َة الؿاء ِ
وه َبتَف ووص َّقتَف جائزةً ،مؼسق ًما كان أو غقر مؼسقم) .وقد وصؾف الرتمذي
مـ صريؼُ :ثؿامة بـ َحزْ ٍن الؼشقري ،بؾػظ قريب مـف .ســ الرتمذي( ،كتاب الؿـاقب طـ
ِ
مـاقب طثؿان بـ طػان ﭬ) ،)3703( ،وقال الرتمذي" :هذا
رسقل اهلل ﷺ)( ،باب يف
حديث حسـ".
( )2مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.489 :
( )3بػتح الؿقحدة وسؽقن الؿعجؿة ،ومعـاها :تػخقؿ إمر واإلطجاب بف .فتح الباري شرح
صحقح البخاري.485/5 :
( )4أخرجف البخاري يف صحقحف( ،كتاب القصايا)( ،باب مـ تصدق إلك وكقؾف ثؿ رد القكقؾ
أرضا ولؿ يب ِّقـ الحدود ففق جائز وكذلؽ الصدقة)،
إلقف) ،)2758( ،و(باب إذا وقػ ً
(.)2769
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د -تصدُّ ق َسعد بـ ُطبادة ﭬ ب ِؿ ْخ َراف َلف طـ أ ِّمف ُتق ّفقت( .)1ف َع ِـ ا ْب ِـ َط َّب ٍ
اس
ِ
ب َطـ َْفاَ ،ف َؼ َالَ :يا َر ُس َ
قل اهللِ إِ َّن
ﭭَ « :أ َّن َس ْعدَ ْب َـ ُط َبا َد َة ﭬ ُت ُق ِّف َق ْت ُأ ُّم ُفَ ،و ْه َق َغائ ٌ
ِ
ب َطـ َْفاَ ،أ َيـْ َػ ُع َفا َش ْك ٌء إِ ْن َت َصدَّ ْق ُت بِ ِف َطـ َْفا؟ َق َالَ « :ك َع ْؿ»َ .ق َال:
ُأ ِّمل ُت ُق ِّف َق ْت َو َأكَا َغائ ٌ
اف(َ )2صدَ َق ٌة َط َؾ ْق َفا»(.)3
َفنِكِّل ُأ ْش ِفدُ َك َأ َّن َحائِطِل ا ْل ِؿ ْخ َر َ
وكظائر هذه إمثؾة كثقرة ،حتك قال جابر بـ طبد اهلل ﭬ« :لؿا كتب طؿر بـ
كػرا مـ الؿفاجريـ وإكصار فلحضرهؿ
الخطاب ﭬ صدقتف يف خالفتف دطا ً
وأشفدهؿ طؾك ذلؽ ،فاكتشر خربها ،قال جابرﭬ :فؿا أطؾؿ أحدً ا ذا مؼدرة مـ
أصحاب رسقل اهلل ﷺ مـ الؿفاجريـ وإكصار إٓ حبس ً
مآ مـ مالف ،صدق ًة
مقققفةً ٓ ،تشرتى وٓ تقرث وٓ تقهب»(.)4
يـتػع الؿسؾؿقن
قال الشقخ ابـ طاشقر" :وكاكت هذه الصدقات أوقا ًفا
ُ
بثؿرهتا طؾك تػصقؾ يف شروصفا ،فال شبفة يف َّ
أن مؼاصد الشريعة إكثار هذه
العؼقد"(.)5
( )1مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.489 :
ِ
( )2ققلف« :حائطل» أيُ :بستاين ،و«الؿ ْخ َراف» :اسؿ لؾبستان ،أو وصػ لف ،أي الؿؽان
الؿثؿر ،سؿل بذلؽ لؿا يخرف مـف ،أي :يجـل مـ الثؿرة ،تؼقل :شجرة مخراف ومثؿار.
يـظر :فتح الباري شرح صحقح البخاري ،473/5 :إرشاد الساري لشرح صحقح
البخاري.19/5 :
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف( ،كتاب القصايا)( ،باب إذا قالَ :أرضل أو ُبستاين صدق ٌة هلل
طـ أ ِّمل ففق جائزْ ،
و(باب اإلشفاد يف الققػ
وإن لؿ يب ِّقـ لؿـ ذلؽ)،)2756( ،
ُ
والصدقة).)2762( ،
( )4أخرجف أبق بؽر الخصاف يف كتابف :أحؽام إوقاف( ،ما روي يف الجؿؾة مـ صدقات
أصحاب رسقل اهللﷺ).15 :
( )5مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.488 :
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فالشريعة اإلسالمقة قصدت اإلكثار مـ هذه الصدقات الجارية وإوقاف،
فح َّثت طؾقفا ،ور َّغبت فقفا ،ووطدت طؾقفا بالثقاب الجزيؾ :لؿا فقفا مـ مصالح
الدُّ كقا وأخرة ،فنكَّفا صدقات ثابت ٌة يف وجقه البِّر واإلحسان ،أو ذات ثؿرات
ٍ
ٍ
مدرسة
مسجد يذكر فقف اسؿ اهلل ،أو
وتقزع غ َّؾتفا ،كبـاء
تدوم ،إذ يبؼك أصؾفا،
َّ
ٍ
جسر لتسفقؾ صريؼ الـاس.
يـشر فقفا العؾؿ ،أو مستشػك لؿداواة الؿرضك ،أو
وكحػر ٍ
ٍ
مسؽـ لأليتام أو الؿحتاجقـ...،
بئر لسؼل الؿزارع ،أو بـاء
وجدير بالذكر يف هذا الؿؼامَّ :
أن الققػ مـ خصائص الشريعة اإلسالمقة،
ومـ مؿقزات آقتصاد اإلسالمل ،يؼقل اإلمام الشافعل" :ولؿ يحبس
تربرا بحبسفا ،وإكؿا حبس أهؾ
أرضا
دارا وٓ ً
ً
أهؾ الجاهؾقة فقؿا طؾؿ ُتف ً
مفؿ إلطؿار البالد ،وتطقير آقتصاد ،وإكشاء مشاريع
اإلسالم"( .)1وهق طامؾ ٌ

استثؿارية تخدم الؿجتؿع البشري ،وهق مظفر مـ مظاهر الؿقاساة ،والشعقر

بإخقة اإلسالمقة.
الترغقب يف طتؼ العبقد ،قال تعالك( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
-3
ُ

الرتغقب يف ِ
يتـافس فقف أققى( ،)2فػل
طتؼ مـ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) [البؾد] ،وكان
ُ
ُ
الر َق ِ
اب َأ ْف َض ُؾ؟ َق َال:
الـبل ﷺَ « :أ ُّ
ى ِّ
حديث أبل ذر الغػاري ﭬ طـدما سلل َّ
َأ ْغالَها َثؿـًا ،و َأ ْك َػس َفا ِطـْدَ َأه ِؾ َفا»( .)3ويف حديث َأبل برد َة َطـ َأبِ ِ
قف َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قل
ُْ َ ْ
ْ
َ َ َ ُ
ِ
اهللِﷺ..« :ورج ٌؾ كَاك ْ ِ
ِ
قؿ َفا،
ََ ُ
َت طـْدَ ُه َأ َم ٌة َفلَ َّد َب َفا َف َل ْح َس َـ ت َْلدي َب َفاَ ،و َط َّؾ َؿ َفا َف َل ْح َس َـ َت ْعؾ َ

( )1إم (الخالف يف الصدقات الؿحرمات) ،54/4 :إرشاد الساري لشرح صحقح البخاري:
 ،26/5سبؾ السالم شرح بؾقغ الؿرام.227/5 :
( )2يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة (الحر َّية معـاها ومداها ومراتبفا يف كظر الشريعة).394 :
ُ
أفضؾ).)3518( ،
الرقاب
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف( ،كتاب العتؼ)( ،باب ّ
أي ِّ
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ُث َّؿ َأ ْط َت َؼ َفا َف َتز ََّو َج َفاَ ،ف َؾ ُف َأ ْج َران»( .)1و"مِـ ِحؽؿة هذاَّ :
أن ما كان مـ العبقد هبذا

كامال ،ويؽقن
ً
تعطقال ٓكتػاع الؿجتؿع بف اكتػا ًطا
ً
الرق
القصػ يؽقن بؼاؤه يف ِّ
إدخالف يف صـػ إحرار أفقد لفؿ"(.)2

إن ِ
ثؿ َّ
ترفع
الرق الؿقجقد والذي يقجد بروافِع
اإلسال َم
َ
ُ
التػت إلك طالج ّ
ضرر الرق ،وذلؽ بتؼؾقؾف بتؽثقر أسباب رفعف ،فجعؾ بعض مصارف الزكاة يف
شراء العبقد وطتؼفؿ بـص ققلف تعالك :ﭽ ﮩ ﮪﭼ [التقبة ،]60 :وجعؾ العتؼ
مـ وجقه الؽػارات القاجبة يف قتؾ الخطل ،وفطر رمضان طؿدً ا ،والظفار ،وحـث
إيؿان ،وأمره بؿؽاتبة العبقد ْ
إن صؾبقا الؿؽاتبة بؼقلف تعالك( :ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ) [الـقر ،]33 :ومـ أطتؼ
كصقب شريؽف فدفعف وطتؼ العبد ك ّؾف ،ومـ أولد أمتَف
ققم طؾقف
ُ
جز ًءا لف يف طبد ِّ
صارت كالحرة ،فؾقس لف بقعفا وٓ هبتفا وٓ لف طؾقفا خدمة وٓ غؾة ،وتعتؼ مـ

رأس مالف بعد وفاتف(.)3
العؾؿ َّ
بلن
التصرفات وكحقها َح َص َؾ لـا
قال ابـ طاشقر" :فؿـ استؼراء هاتف
ُ
ّ
الشريعة قاصد ٌة َّ
بث الحرية"(.)4


( )1أخرجف البخاري يف صحقحف( ،كتاب العؾؿ)( ،باب تعؾقؿ الرجؾ أمتَف وأه َؾف).)97( ،
( )2مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.395-394 :
( )3يـظر :الؿصدر كػسف.394-393 :
( )4الؿصدر كػسف.395 :
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ادلغهت انخبَٙ
طذٔرْب ػٍ عٛت َفش

344


يمبطذ ػمٕد انتربػبد ػُذ انشٛخ /اثٍ ػبشٕر

p



o

املقصد الثاني
ً
أٌ تكٌٕ انتربػبد طبدرح ػٍ عٛت َفش ال خيبجلّ تردد
ّ

إن مِـ مؼاصد الشارع الحؽقؿ يف أحؽام التربطات ْ
َّ
أن تصدر طـ أصحاهبا
ِ
جراء
صدورا مـ شلكف أن ٓ تعؼبَف كدامةٌ ،حتك ٓ يعقد ضرر طؾك الؿحسـ مـ
ً
الـاس َ
فعؾ الؿعروف ،إذ ٓ يـبغل أن يليت الخقر َّ
بالشر ،كؿا أشار
إحساكف ،فقحذر
ُ
إلقف ققل اهلل تعالك( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) [البؼرة:
ٌ
مبثقث
والضرار
الض َرر ِّ
 .)1(]233وقال الـبل ﷺَ ٓ« :ض َر َر وٓ ِض َرار»( ،)2فنن َّ
ٍ
ٍ
كؾقات( .)3فالتربطات مـ
وقائع
مـ ُعف يف الشريعة ك ِّؾفا ،يف
جزئقات وققاطدَ
َ
والسخاء ،وفقفا إخراج جزء مـ الؿال الؿحبقب بدون طقض يخؾػف،
الؿعروف َّ
صادرا طـ صقب الـػس ،و ْ
فتؿحض ْ
الـػع
أن يؽقن قصد الؿتربِّع
أن يؽقن التربُّع
َ
َّ
ً

َ
الجزيؾ(.)4
والثقاب
العام،
َ

( )1يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،489 :ويراجع :التحرير والتـقير.434/2 :
مرسال-حقث أسؼط أبا سعقد
ً
( )2أخرجف مالؽ يف الؿقصل طـ طؿرو بـ يحقك الؿازين طـ أبقف
الخدريﭬ ،كتاب (إقضقة) ،باب (الؼضاء يف الؿرفؼ) ،الحديث،486 :)2323( :
ً
مقصقٓ طـ طؿرو بـ يحقك الؿازين طـ أبل سعقد الخدريﭬ يف
وأخرجف الحاكؿ
الؿستدرك طؾك الصحقحقـ ،وقال« :هذا حديث صحقح اإلسـاد طؾك شرط مسؾؿ ولؿ
يخرجاه» ،كتاب (البققع) ،الحديث.66/2 :)2345( :
ّ
( )3يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة (مؼاصد الشريعة مرتبتان :قطع َّقة وضـ َّقة).237 :
( )4يـظر :الؿصدر كػسف (مؼاصد أحؽام التربطات).489 :
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وب َّقـ الشقخ ابـ طاشقرَّ :
أخص مـ
صقب الـَّػس الؿؼصقد يف التربّطات
ُّ
أن " َ
الؿؼرر يف الؿعاوضات ،ومعـك ذلؽ :أن تؽقن مفؾ ُة ُلزوم طؼد
صقب الـػس
ّ

أوس َع مـ ُمفؾة اكعؼاد طؼقد الؿعاوضة
التربُّعَ -
طؼب العزم طؾقف وإكشائفَ -
ولزومفا"( .)1واستـبط ذلؽ مـ أدلة يف السـّة الـبقية ،ومـ كالم طؾؿاء إمة ،فعـ
قل اهللِ ﷺ رج ٌؾ َف َؼ َال :يا رس َ ِ
أبل هريرة قالَ « :أ َتك َر ُس َ
الصدَ َق ِة َأ ْط َظ ُؿ؟
قل اهللَ ،أ ُّي َّ
َ ُ
َ َ ُ
ِ
ِ
قح( ،)2تَخْ َشك ا ْل َػ ْؼ َر َوت َْل ُم ُؾ ا ْل ِغـَكَ ،و َٓ ت ُْؿ ِف ْؾ
َف َؼ َالَ « :أ ْن ت ََصدَّ َق َو َأك َ
قح َشح ٌ
ْت َصح ٌ
َان لِ ُػ َال ٍن»(.)3
َت ا ْل ُح ْؾ ُؼق َم ُق ْؾ َ
َحتَّك إِ َذا َب َؾغ ْ
ت :لِ ُػ َال ٍن ك ََذاَ ،ولِ ُػ َال ٍن ك ََذاَ ،أ َٓ َو َقدْ ك َ
ففذه الحالة تؼتضل التل ُّمؾ والعز َم دون الرت ُّدد إلك وقت الؿض َّقؼ(.)4
أن حصقل مفؾة الـظر يتح َّؼ ُؼ بلحد أمريـ ،هؿا:
ثؿ ذكر الشقخ ابـ طاشقرّ :
َّ

التحقيز ،واإلشفاد.

تصرف الؿعطِل يف
الحقز-يف طط َّقة غقر آبـُ " -
ويؼصد بالتحقيز أو َ
رفع ُّ
ِ
بصرف التؿ ُّؽـ مـف لؾؿع َطك ،أو كائبف"( .)5قال ابـ طرفة حؼقؼة الحقز:
العط َّقة
ِ
لؾؿع َطك أو كائبف"(.)6
" ُ
تصرف الؿؾؽ فقف طـف بصرف التَّؿ ُّؽـ مـُف ُ
رفع خاص َّقة ُّ
( )1الؿصدر كػسف.490-489 :
َّ
الشح جـس ،والبخؾ كقع ،وأكثر ما يؼال:
وكلن
أطؿ مـ البخؾ،
( )2قال الخطابل:
َّ
ُّ
الشح ُّ
البخؾ يف أفراد إمقر ،والشح طام كالقصػ الالزم ،وما هق مـ قبؾ الطبع .يـظر :معالؿ
الســ ،لؾخطابل.83/2 :
( )3أخرجف مسؾؿ هبذا الؾػظ (كتاب الزكاة)( ،باب بقان َّ
أن أفضؾ الصدقة صدقة الصحقح
الشحقح) ،)1032( ،وأخرجف البخاري يف صحقحف ،بؾػظ( :وقد كان لػالن) ،بدون
ُ
أفضؾ ،وصدقة الشحقح الصحقح)،)1419( ،
أي الصدقة
(أٓ)( ،كتاب الزكاة)( ،باب ُّ
( )4يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.490 :
( )5شرح مختصر خؾقؾ ،لؾخرشل.105/7 :
( )6الحدود ٓبـ طرفة مع شرحف لؾرصاع ،415 :و.424
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تصرف الؿؾؽ) هل :التؿ ُّؽـ مـ الفبة ،والصدقة ،والبقع،
وققلف( :خاصقة
ّ
وآستغالل ،ووضع القد بؽراء ،أو غقر ذلؽ ،وققلف( :فقف) أي :يف الؿؾؽ.
ومعـاه :رفع يد الؿعطِل طـ التصرف يف الؿؾؽ ،ور ُّد ذلؽ إلك يد الؿع َطك ،أو
الحبس وغقرها مـ
كائبف ،أي :وكقؾف ،أو وص ِّقف ..،وهذا التعريػ يشؿؾ حقز ُ
العطايا(.)1
أكثر ما تستعؿؾ يف مذهب الؿالؽقة ،ويريدون
ومصطؾح (الحقز أو الحقازة) ُ
بالحقازة-بالؿعـك إطؿ :-إثبات القد طؾك الشلء والتؿ ُّؽـ مـف( .)2ققؾ :هل
كػس معـك الؼبض طـد سائر الػؼفاء(.)3
الحقز يف التربطات( ،)4جاء يف رسالة ابـ أبل زيد
واشرتط فؼفاء الؿالؽقة َ
تتؿ هبةٌ ،وٓ صدقةٌ ،وٓ ُح ُب ٌس ،إٓ بالحقازة"( ،)5وذلؽ قبؾ
ال َؼقرواين" :وٓ ُّ
حصقل الؿاكع مـفا ،كالؿرض ،والؿقت ،والػؾس ،والجـقن .وقال شفاب الديـ
الح ُبس ،والفبة ،والصدقة ،والرهـ،
الـَػراوي" :وٓ بدَّ مـ معايـة الب ِّقـة لؾحقز يف ُ
( )1يـظر :شرح حدود ابـ طرفة ،لؾرصاع ،415 :شرح الؿقارة.241/1 :
والتصرف يف الشلء الؿحقز ،كتصرف الؿالؽ يف
وضع القد
( )2وبالؿعـك إخص هل" :
ُ
ُ
التصرف" .يراجع :كػاية الطالب الرباين:
مؾؽف بالبـاء ،والغرس ،والفدم ،وغقره مـ وجقه
ّ
 ،371/2الشرح الؽبقر ،لؾدردير ،233/4 :البفجة شرح التحػة .271/1 :فبفذا
ٍ
ً
مالؽا لذلؽ
شخص ،قد يؽقن
شلء ،يؿارسفا
الؿعـك" :طبارة طـ سؾطة فعؾقة طؾك
ٌ
الشلء أو غقر مالؽ لف".معجؿ الؿصطؾحات الؿالقة وآقتصادية يف لغة الػؼفاء.127 :
( )3يـظر :معجؿ الؿصطؾحات الؿالقة وآقتصادية يف لغة الػؼفاء .127 :قال ابـ جزي
الؿالؽل" :الؿسللة الثالثة :يف الؼبض ،وهق الحقز ،ففق شرط تؿام يف العؼد .وقال
الشافعل ،وأبق حـقػة  شرط صحة ."..،الؼقاكقـ الػؼفقة.328 :
( )4يـظر :الذخقرة يف فروع الؿالؽقة ،353/5 :و ،382شرح مقارة ،لؾػاسل.238/2 :
( )5رسالة ابـ أبل زيد الؼقرواين مع شرحفا الػقاكف الدواين.153/2 :
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وسائر أكقاع العطايا ،فؾق شفدت الب ِّقـة طؾك الفبة ،أو الصدقة لؿ تـػع تؾؽ
الشفادة ،حتك تشفد طؾك الؼبضٕ :ن الحقازة شرط"(.)1
تـجقزه إلك ققلف"(،)2
يـضؿ
و"يف هذا تقسع ٌة طؾك فاطؾ الؿعروف حتك
ُ
َّ
كاضر إلك هذا الؿؼصد ،بحقث ٓ يعترب اكعؼاد طؼد
فاشرتاط َ
الحقز يف التربّطات ٌ
التربُّع إٓ بعد التحقيز دون طؼقد الؿعاوضات.

وكاقال إ ِّياها
ً
ولذلؽ كان حدوث مرض الؿقت قبؾ تحقيز العطقة ُمػقتًا لفا
إلك ُحؽؿ القصقة( .)3فػل الؿقصل طـ طائشة  أهنا قالت« :إِ َّن َأ َبا َب ْؽ ٍر
الصدِّ َيؼ ﭬ ك َ
َان ك ََح َؾ َفا َجا َّد ِط ْش ِري َـ َو ْس ًؼا( )4مِ ْـ َمال ِ ِف بِا ْل َغا َب ِةَ ،ف َؾ َّؿا َح َض َر ْت ُف
ِّ
َّاس َأحدٌ َأحب إِ َلل ِغـًك بع ِدي مِـ ِ
ا ْل َق َفا ُة َق َالَ :واهللِ َيا ُبـَ َّق ُة َما مِ ْـ الـ ِ
ْؽَ ،و َٓ َأ َط ُّز َط َؾ َّل
َْ
َ َ ُّ َّ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
احت َْزتِ ِف
َف ْؼ ًرا َب ْعدي مـْؽَ ،وإِكِّل ُكـ ُْت ك ََح ْؾ ُتؽ َجا َّد ط ْش ِري َـ َو ْس ًؼاَ ،ف َؾ ْق ُكـْت َجدَ ْدتف َو ْ
اك و ُأ ْخت ِ
ِ
ٍ
ك َ ِ
َاك َفا ْقت َِس ُؿق ُه َط َؾك
َان َلؽَ ،وإِك ََّؿا ُه َق ا ْل َق ْق َم َم ُال َو ِارثَ ،وإِك ََّؿا ُه َؿا َأ َخ َق َ
كِت ِ
َاب اهللِ.)5(»..،
ُ
وتحؼق ًؼا لفذا الؿؼصد :ذهب كثقر مـ طؾؿاء الحـػقة إلك َّ
شرط
الحقز
أن َ
( )1الػقاكف الدواين طؾك رسالة ابـ أبل زيد الؼقرواين .153/2 :وقال ابـ طبد السالم:
"الؼبقل والحقازة معتربان-أي يف الفبة ،-إٓ أن الؼبقل ركـ ،والحقازة شرط" .الؿصدر
كػسف ،154/2 :الشرح الؽبقر ،لؾدردير.101/4 :
( )2مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.491 :
( )3يـظر :الؿصدر كػسف.490 :
( )4مِـ كخؾف إذا ُجدَّ  ،أي ُقطع ،قالف طقسك ،ففق صػة لؾثؿرة .وقال ثابت :يعـل ّ
أن ذلؽ ُي َجدُّ

كخال ُيجدُّ مـفا طشرون .يـظر :الذخقرة يف
مـفا ،ففق صػة لؾـخؾ التل وهبفا ثؿرهتا ،يريد ً
فروع الؿالؽقة ،353/5 :شرح الزرقاين طؾك مقصل اإلمام مالؽ.85/4 :
( )5أخرجف اإلمام مالؽ يف الؿقصل-رواية يحقك الؾقثل( ،-كتاب إقضقة)( ،باب ما ٓ يجقز
مـ الـحؾ).)1438( ،
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الحقز(،)1
صحة اكعؼاد التربُّع ،بحقث ٓ يؾزم القفاء بالتربع إذا لؿ يحصؾ َ
ّ
مستدلقـ بؿا روي طـ طؿر بـ الخطابﭬ« :ما ُ
بال أققام يـحؾقن أبـاءهؿ ،فنذا
مات آب ُـ قال إب :مالل ويف يدي ،وإذا مات إب قال :قد كـت كحؾت ابـل
َ
كذا وكذا ٓ ،كحؾ إٓ لؿـ حازه وقبضف طـ أبقف»( ،)2والؿراد مـ الحقازة هـا:
الؼبض ،ومعـك الؼبض :هق التؿ ُّؽـ مـ التصرف يف الؿؼبقض(.)3
َّ
الؿفذب" :وٓ يؿؾؽ
لصحتف ،جاء يف
كذلؽ اشترط طؾؿاء الشافعقة الؼبض
ّ
ِ
فالقاهب بالخقار:
وهب لغقره طقـًا،
الؿقهقب مـف الفب َة مـ غقر قبض"(" .)4فنذا
َ
إن شاء أقبض الؿقهقب لفْ ،
ْ
وإن شاء لؿ يؼبضف.)5("..،
وقال بعض العؾؿاء باكعؼاد التربُّع ولزومف بؿجرد الؼقل ،وهل رواية طـ
اإلمام أحؿد بـ حـبؾ ،)6(وإلقف ذهب داود الظاهري ،وأبق يقسػ
صاحب أبل حـقػة.)7( 
( )1يـظر :الؿبسقط ،لؾسرخسل ،53-48/12 :بدائع الصـائع ،99-96/8 :آختقار لتعؾقؾ
الؿختار.58/3 :
( )2أخرجف طبد الرزاق يف مصـػف( ،كتاب القصايا)( ،باب الـحؾ).)16509( ،
( )3يـظر :الؿبسقط ،لؾسرخسل ،52/12 :بدائع الصـائع ،99/8 :آختقار لتعؾقؾ الؿختار:
 ،58/3مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.491 :
َّ
الؿفذب يف فؼف اإلمام الشافعل ،لؾشقرازي ،مع شرحف الؿجؿقع ،لؾـقوي.292/17 :
()4
( )5الؿجؿقع شرح الؿفذب ،لؾـقوي .293/17 :ويراجع :الؿـفاج مع شرحف مغـل
الؿحتاج.517/2 :
( )6يـظر :الؿغـلٓ ،بـ قدامة ،44/6 :العدّ ة شرح العؿدة ،264/1 :اإلكصاف يف مسللة
الراجح مـ الخالف .119/7 :قال ابـ قدامة الؿؼدسل" :وطـ أحؿد رواية أخرى ٓ
تؾزم الفبة يف الجؿقع إٓ بالؼبض" .الؿغـل.44/6 :
( )7يـظر :الؿبسقط ،لؾسرخسل.37/12 :
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أن هذا الرأي فقف تػقيت الؿؼصد الؿذكقر ،إذ ّ
وذكر ابـ طاشقرّ :
إن همٓء
وأغض ْقا طؿا يف ذلؽ مـ الؿعروف الذي
العؾؿاء" :قد طامؾقه معامؾ َة بؼقة العؼقد،
َ
ٓ يـبغل أن يؽقن مض َّق ًؼا فقف طؾك أهؾف ،خشق َة إجػال الـاس طـفّ ،
فنن يف ذلؽ

َ
تعطقؾ مصالح جؿة"(.)1

الحقز يف أصؾ آكعؼاد ،وبذلؽ قال
وأما اإلشفاد بالعطقة ففق قائؿ مؼام َ
ّ
إن أطقزَّ -
مالؽ  ،فقؽتػك بصحة اإلشفاد ْ
الحقز ،ل ُعذر،)2(،
تعذر-
ُ

فـــــ" َمـ تصدَّ ق طؾقف ٌ
رجؾ بلرض ،ف َؼ ْب ُضفا حقازهتا ،فنن كان لفا وجف تحاز بف مـ

كراء يؽريف ،أو حرث يحرثف ،أو غؾؼ يغؾؼ طؾقفا ،فنن أمؽـف شلء مـ ذلؽ فؾؿ

قػارا مؿا ٓ تحاز بغؾؼ،
يػعؾف حتك مات الؿعطل ،فال شلء لف ،وإن كاكت ً
أرضا ً

وٓ فقفا كراء يؽرى ،وٓ أتك لفا إبان تزرع فقف ،أو تؿـح ،أو يحقزها بقجف يعرف

حتك مات الؿعطل ،ففل كافذة لؾؿعطك ،وحقز هذه إرض اإلشفاد"(.)3
وهذا ملخق ٌذ مـ حديث الـعؿان بـ بشقر يف الصحقحقـ ،إذ قالَ :أ ْط َطاكِل َأبِل
ِ
قل اهللِ ﷺَ ،ف َل َتك َر ُس َ
ٓ َأ ْر َضك َحتَّك ُت ْش ِفدَ َر ُس َ
احةََ :
قل
َطط َّقةًَ ،ف َؼا َل ْت َط ْؿ َر ُة بِـ ُْت َر َو َ
ِ
اهللِ ﷺَ ،ف َؼ َال« :إِكِّل َأط َطق ُ ِ ِ
اح َة َططِ َّقةًَ ،ف َل َم َرتْـِل َأ ْن ُأ ْش ِفدَ َك َيا
ت ا ْبـل م ْـ َط ْؿ َر َة بِـْت َر َو َ
ْ ْ
َر ُس َ
ت َسائِ َر َو َل ِد َك ِم ْث َؾ َه َذا؟ َق َالَ ،َٓ :ق َالَ :فا َّت ُؼقا اهللَ َوا ْط ِد ُلقا َب ْق َـ
قل اهللَِ ،ق َالَ :أ ْط َط ْق َ
َأ ْوٓ َِدك ُْؿَ .ق َالَ :ف َر َج َع َف َر َّد َططِ َّق َت ُف»(.)4
( )1يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.491 :
( )2يـظر :شرح مقارة ،241/2 :البفجة يف شرح التحػة ،367/2 :و.،382
( )3التفذيب يف اختصار الؿدوكة.349-348/4 :
الفبة) (باب اإلشفاد يف ِ
( )4أخرجف البخاري يف صحقحف( ،كتاب ِ
الفبة) .)2587( ،وبـحقه
أخرجف مسؾؿ يف صحقحف( ،كتاب الفبات)( ،باب كراهة تػضقؾ بعض إوٓد يف الفبة)،
(.)1623
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ففذا دلقؾ ب َّق ٌـ طؾك أهنا اطتربت غقر مـعؼدة قبؾ اإلشفاد ،ودلقؾ ب ِّقـ طؾك َّ
أن
اإلشفاد يف العطايا كان مـ الؿتعارف طـدهؿ ،فؾذلؽ شرصت َط ْؿرة أن يؽقن
اإلشفاد لرسقل اهللﷺ(.)1
تلخر الحقز ،ففق ِ
يعؿد إلك اإلشفاد ثؿ يتبعف
ومعؾقم أن الؿتربِّع قد يخشك ّ َ َ
بالحقز ،وهذا طـدكا ٍ
كاف يف تحؼؼ التربُّع ،فقصقر الؿترب َُّع طؾقف مال ًؽا ل ِ َؿا ترب ََّع بف
حؼ مطالبتِف بالتحقيز طـد الؿالؽقة(.)2
الؿترب ُِّع ،ولف ُّ
(صحة اطتصار إب ما وهبف ٓبـف) إلك هذا الؿؼصد
ورجع ابـ طاشقر
هذا،
ّ
َّ
ٍ
طقض ٓ ،بطقع
مـ التربطات-،وآطتصار" :هق ارتجاع الؿعطِل طط َّقتَف ،دون
الؿع َطك"( ،-)3إذ قال" :وٓ أحسب جعؾ اطتصار الفبة ح ًؼا لألب مـ ابـف إٓ
كاضرا إلك تدارك سرطة أباء إلك طؼد التربطات ٕبـائفؿ ،دون مزيد التلمؾ بداطل
ً
مال ولده ٌ
أن َ
الرأفة ،وتق ّؼـ َّ
مال لف ،فنذا طرضت كدامة جعؾ لف الشرع مـدوحة
حؼ إبقةْ ،
بلن ٓ يؽقن آب ُـ سب ًبا
لؾرجقع يف هبتف ،وهق مع ذلؽ فقف إبؼا ٌء لؿعـك ّ
يف التضققؼ طؾك أبقف ،وألحؼت بف إم ما دام إب ح ًقا ،طؾك تػصقؾ يف

ذلؽ(.)1("..،)4
( )1يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.491 :
( )2يراجع :شرح مقارة ،241/2 :شرح مختصر خؾقؾ ،لؾخرشل ،108/7 :الشرح الؽبقر،
لؾدردير ،102/4 :البفجة يف شرح التحػة ،367/2 :و ،382مؼاصد الشريعة اإلسالمقة:
.491
( )3شرح مقارة ،263/2 :البفجة يف شرح التحػة .405/2 :وجاء يف شرح مختصر خؾقؾ،
لؾخرشل" :واطؾؿ ّ
أن آطتصار مختص بالفبة وحدها ،وما يف معـاها مـ العطقة والؿـحة
وما أشبف ذلؽ دون الصدقة والحبس.114/7 :"..،
( )4يراجع لؾتػصقؾ يف هذه الؿسللة :التفذيب يف اختصار الؿدوكة ،428/3 :الػقاكف الدواين
طؾك رسالة ابـ أبل زيد الؼقرواين.156/2 :
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ومـ هـا يظفر لـا بجالء ووضقحَّ " :
أن الشريعة اإلسالمقة حريص ٌة طؾك دفع
ِ
الـاس َ
الؿحسـ ْ
فعؾ
أن يـْجر لف مـ إحساكف ،لؽقال يؽره
إذى طـ
ُ
الؿعروف"(.)2



=

( )1مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.492-491 :
( )2الؿصدر كػسف.492 :
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ادلغهت انخبنج

ُّ
انتٕصغ يف ٔصبئم اَؼمبدْب

353


حبٕث يؤمتر انؼًم اخلري٘

p



o

املقصد الثالث

ُّ
ػمٕد انتربػبد
اَؼمبد
ٔصبئم
يف
غ
انتٕص
ِّ
صضت رغجخ ادلتربػني
طزيز طؾك الـػس ،فالباطث طؾقف أريحقة
ووجف هذا الؿؼصد :أن التربّع بالؿال ٌ
ِ
مجاذبة ُش ِّح الـػقس تؾؽ
ديـقة ،ودافع خؾؼل طظقؿ ،وهق مع ذلؽ ٓ يس َؾ ُؿ مـ
إريحقة ،وذلؽ الدافع يف خطرات كثقرة ،أققاها ما ذكره اهلل تعالك بؼقلف:
ثؿ الداطل الشقطاين العارض غال ًبا
(ﯔ ﯕ ﯖ ) [البؼرةّ .)1(]268 :
الرزاق
لؾؿستدَ رجقـ مـ أهؾ الثروة والؿال ،بقضع ذلؽ يف أسالقب كػران كعؿة ّ
دون وضعفا يف مقاضع شؽره ،لؽـ الجاكب الروحاين مـ الشريعة الؿـ ّبف طؾك
الفؿة إلك الػضائؾ الـػساك ّقة ،والؽؿآت ُ
الخؾؼ ّقة يف الدرجة
جعؾ اكصراف
ّ
ترغقب الشريعة يف طؼقد التربطات يف الؿؼصد إول ،فػل
إولك( .)2وقد تب ّقـ
ُ
التقسع يف كقػقات اكعؼادها خدمة لؾؿؼصد إول.
قرر بعض الػؼفاء أكَّف ٓ( :يشرتط يف طؼقد التربطات ما
وتحؼق ًؼا لفذا الؿؼصد َّ
يشرتط يف طؼقد الؿعاوضات) ،و( ُيغتػر يف طؼقد التربطات ما ٓ ُيغتػر يف طؼقد
أوسع مـ طؼقد الؿعاوضات ،ولذلؽ يغتػر
الؿعاوضات)ٕ :ن طؼقد التربطات
ُ
يسقرا :لعدم
الغرر فقفا طـد فؼفاء الؿالؽقة وبعض الحـابؾة ،ولق لؿ يؽـ
ً
الضرر( .)3فالشريعة اإلسالمقة تتشقف إلك طؼقد التربطات ،فؾذلؽ رخصت فقفا
( )1مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.492 :
( )2يـظر :الؿصدر كػسف (مؼاصد التصرفات الؿالقة).453 :
( )3يـظر :بداية الؿجتفد ،329/2 :مجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة ،271-270/31 :شرح
=
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ما لؿ ترخص يف طؼقد الؿعاوضات.
تعؾقؼ العط ّقة طؾك حصقل مقت الؿعطل
وٕجؾ هذا الؿعـك أباحت الشريعة
َ
بالقصقة وبالتدبقر( ،)1مع َّ
التصرف يف الؿالٕ :ن الؿرء إكؿا
أن ذلؽ مـاف ٕصؾ
ّ
يتصرف يف مالف مدة حقاتف.
ّ
أيضا ُأ ِ
ُ
الؿتبرطقـ يف مصارف ت ّبرطاتفؿ ،مـ:
شروط
طؿ َؾت
ومـ أجؾ ذلؽ ً
ّ
(تعؿقؿ ،وتخصقص ،وتلجقؾ ،وتلبقد) ،وسائر الشروط ما لؿ تؽـ مـافقة لؿؼصد
أطؾك( ،)2فنن الجؿع بقـ الؿؼاصد هق غرض التشريع ،وإن كاكت تػقت بذلؽ
بعض جزئقات مـ الؿؼصد القاحد فنهنا ٓ ُي ُ
عبل بػقاهتا( ،)3فــــ " َّ
إن مؼصد الشارع
غقر مصؾحة ،ولؽـف لقس يؾزم أن يؽقن مؼصق ًدا مـف َّ
كؾ
ٓ يجقز أن يؽقن َ
مصؾحة"( :)4إذ الؿصالح كثقرة متػاوتة.
وذكر ابـ طاشقرَّ :
الح ُبس
كظار الؿالؽقة يف شلن الشروط يف ُ
أن الذي َّ
رجح ُف ُ
والفبة والصدقة إمضاؤها ،مثؾ اشرتاط آطتصار يف الفبة ،والعؿرى،
والحبس(.)6
والـحؾة ،)5(..،ويف الصدقة ُ
=

زاد الؿستؼـع ،لؾحؿد.24/17 :
( )1يـظر :البقان والتحصقؾ ،5/14 :الؿؼدمات الؿؿفدات ،187/3 :التاج واإلكؾقؾ
لؿختصر خؾقؾ.473/8 :
ُ
تؼديراَّ :
تحصؾ مع فقات
أن الؿصؾحة التؽؿقؾقة
( )2يؼقل اإلمام الشاصبل" :لق قدركا
ً
الؿصؾحة إصؾقة لؽان حصقل إصؾقة أولك :لؿا بقـفؿا مـ التػاوت" .الؿقافؼات يف
أصقل الشريعة.11/2 :
( )3يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.492 :
( )4الؿصدر كػسف (أكقاع الؿصؾحة الؿؼصقدة مـ التشريع).299 :
( )5يـظر :التفذيب يف اختصار الؿدوكة ،355/4 :شرح مختصر خؾقؾ ،لؾخرشل،114/7 :
مـح الجؾقؾ شرح مختصر خؾقؾ.205/8 :
( )6قال أبق الحسـ التسقللّ :
إن الصدقة إذا كاكت بشرط فقعتصرها ،كصدقة بال شرط" .قال
=
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ِ
القاهب أن ٓ يبقع وٓ يفب ،إذ اختؾػ
وكذلؽ مسللة اشرتاط الؿتصدِّ ق أو

فقفا أئؿة الؿالؽقة طؾك أققال خؿسة ،أرجحفا :الؼقل بؿضل الشرط ،وبؽقن
الح ُبس(.)1
الصدقة والفبة بؿـزلة ُ
التقسع يف
ب طؾقفا مؼصدُ
ففذه التصرفات والشروط يف طؼقد التربطات يرت َّت ُ
ُّ
كقػقة اكعؼادها ،وهذا يم ّدي إلك اإلكثار مـفا ،ويف ذلؽ مصالح طامة وخاصة ،لذا
يقضح ترجقحف
أصؾـاه هـا ّ
أبقحت .قال الشقخ ابـ طاشقر" :وهذا إصؾ الذي ّ
بخالف الؿعاوضات"(.)2
قرر بعض الباحثقـَّ :
أن الغرر الذي يشتؿؾ طؾقف
وطؾك ضقء هذه الؼاطدة َّ
يسقرا ،ولؽـف مغتػر فقفٕ :كف مـ طؼقد التربطات التل يعػك
التلمقـ التعاوين لقس ً
طـ الغرر فقفا(.)3


=

ابـ الفـدي :فنن ققؾ :كقػ يجقز أن يشرتط يف الصدقة آطتصار والصدقة ٓ تعتصر؟
ققؾ :وسـة الحبس ٓ يباطؽ وإذا شرصف الؿحبس يف كػس الحبس كان لف شرصف" .فقمخذ
مـف :أكف كؿا يعؿؾ بشرط آطتصار يف الصدقة مـ إب وإم يعؿؾ بشرصف فقفا طؾك
أجـبل ،وهق كذلؽ ..البفجة يف شرح التحػة.406/2 :
كؼال طـ ابـ راشد الؼػصل:-
( )1يـظر :مقاهب الجؾقؾ ،لؾحطاب .77/5 :وجاء فقفً -
ٌ
"الرابعَّ :
طامؾ ،والفبة ماضقة ٓزمة ،فتؽقن الصدقة بقـ الؿتصدق طؾقف،
أن الشرط
كالحبس ٓ يبقع وٓ يفب حتك يؿقت ،فنذا مات ورث طـف طؾك سبقؾ الؿقراث .وهق ققل
طقسك بـ ديـار يف هذه الرواية .وققل مطرف يف القاضحة ،وأضفر إققال وأوٓها
بالصقابَّ :
ٕن الرجؾ لف أن يػعؾ يف مؾؽف ما شاء".)50/6( .
( )2مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.493 :
( )3يـظر :التلمقـ يف ضقء الػؼف اإلسالمل /دراسة تطبقؼقة وكظرية.432 :
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ػذو رؼهٓب ررٚؼخ إىل إضبػخ ادلبل
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p



o

املقصد الرابع

ُ
ررٚؼخ إىل إضبػخ يبل انغري
انتربع
زؼم
أٌ ال ٚ
ِّ
دائٍ
يٍ صك
ٔارث أٔ ِ
ٍ
كثقرا ما تؽقن إطؿال والتصرفات الؿؿـقطة شر ًطا لقست مؼصقدة لذاهتا
ً

بالؿـع يف كظر الشارع ،بؾ إكؿا مـعت طؾك خالف مؼتضك إصؾ فقفإ :هنا قابؾة
أن تؽقن صر ًقا مػضقة إلك أمر مؿـقع شر ًطا ،ولق طـ غقر قصد ،أو أن تؽــقن
ذريعــة يؿؽـ أن يتش ّبث هبا اإلكسـان طـ قصد مـف إلك ذلؽ إمر الؿؿـقع :لذا
يؿـع ّ
كؾ صريؼ أو وسقؾة قد تمدي طـ قصد أو غقر قصد إلك الؿحاذير الشرطقة.
ويسؿك هذا مبدأ (سدّ الذرائع)( .)1ومعــاه" :التقسؾ بؿا هق مصؾحة إلك
مػسدة"( ،)2أي :إبطـال إطؿال التل تــمول إلك فساد معترب ،وهل يف ذاهتا ٓ
مػسدة فقفا(.)3
والقسائؾ لؿا كاكت مػضقة إلك مؼاصدها كاكت تابعة لفا ،معتربة هبا( ،)4فنذا
حرم الشارع شق ًئا ،ولف صرق ووسائؾ تػضل إلقف فنكّف يحرمفا ،ويؿـع مـفا تحؼق ًؼا
ّ
( )1يـظر :الؿدخؾ الػؼفل العام.107/1 :
( )2الؿقافؼات يف أصقل الشريعة .144/4 :ويراجع :تـؼقح الػصقل ،448 :الػروق ،الػرق
(.450/2 :)58
( )3يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة (سد الذرائع).365 :
( )4يـظر :ققاطد إحؽام يف إصالح إكام ،178-165/1 :الػروق ،الػرق (،452/2 :)58
الػرق (.875/3 :)144
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لتحريؿف ،وتثبقتًا لف ،ومـ ًعا أن يؼرب حؿاه ،ولق كاكت يف ذاهتا مباحة ،ومـ غقر
الؿعؼقل أن يؽقن الشلء يف ذاتف مؿـق ًطا ،وتباح القسائؾ الؿقصؾة إلقف(.)1
كثقرا،
وقرر طؾؿاء الؿالؽقة والحـابؾة :سدَّ الذرائع التل تػضل إلك الؿػسدة ً
َّ
دائؿا ،أي :لؿ
ولؽـ كثرتف لؿ تبؾغ مبؾغ أن تحؿؾ العؼؾ طؾك ضـ الؿػسدة فقف ً

كادرا(.)2
يؽـ كثرتف غال ًبا وٓ ً

تصرفات
و"مؼصدَ (سدّ الذرائع) مؼصدٌ تشريعل طظقؿ ،استػقد مـ استؼراء ّ
تصرفاهتا مع إمؿ ،ويف تـػقذ
الشريعة يف تػاريع أحؽامفا ،ويف سقاسة
ّ

ققي بؿبحث التح ّقؾ-وهق بالؿعـك
تعؾؼ
مؼاصدها .)3("..،ولفذا الؿبحث
ٌ
ٌّ
إبراز طؿؾ غقر
إبراز طؿ ٍؾ مؿـقع شر ًطا يف صقرة طؿ ٍؾ جائز ،أوُ :
الؿشفقر(ُ " :)4
التػصل مـ مماخذتف"(َّ ،-)5إٓ أن
معتدّ بف شر ًطا يف صقرة طؿؾ معتدّ بف ،لؼصد
ّ
ٌ
حؼ
التح ّقؾ ُيراد مـف:
أطؿال أتاها بعض الـاس يف خاصة أحقالف ،لؾتخ ّؾص مـ ّ
أيضا معترب ٌة شر ًطا ،حتك يظـ أكف ٍ
جار طؾك حؽؿ الشرع.
شرطل طؾقف بصقرة هل ً
ٍ
فساد ،أم لؿ
الـاس بف إفضاءه إلك
وأما الذرائع ففل :ما يػضل إلك فساد سقاء قصدَ
ُ
( )1يـظر :إطالم الؿققعقـ ،110-109/3 :الؿقافؼات يف أصقل الشريعة،140/4 :
آستعداد لرتبة آجتفاد.1177/2 :
( )2يـظر :تـؼقح الػصقل ،448 :إطالم الؿققعقـ ،126/3 :الؿقافؼات يف أصقل الشريعة:
 ،274/2شرح الؽقكب الؿـقر.437-434/4 :
( )3يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.367 :
( )4أي :الؿعـك الخاص ،أما الحقؾ بالؿعـك العام فػقف تػصقؾ ،إذ قسؿف العؾؿاء إلك طدة
أقسام ،وبقـقا ّ
أن محؾ اإلشؽال بقـ العؾؿاء يف الؿسائؾ التل تتعارض فقفا الؿصالح.
يراجع :إطالم الؿققعقـ188/3 :و ،255الؿقافؼات يف أصقل الشريعة.294-293/2 :
( )5مؼاصد الشريعة اإلسالمقة (التح ّقؾ طؾك إضفار العؿؾ يف صقرة مشروطة مع سؾبف الحؽؿ َة
الؿؼصقدة لؾشريعة).353 :
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يؼصدوا ،وذلؽ يف إحقال العامة(.)1
وذكر الشقخ ابـ طاشقرّ :
والتربع وسقؾ ًة
كثقرا مـ الـاس يجعؾقن القصق َة
َ
أن ً
ِ
لؿال ٍ
دائـ ،ضـًّا َّ
أن ذلؽ ُيح ِّؾ ُؾفؿ مـ إثؿفإ :هنؿ
إلك تغققر الؿقاريث ،أو رزي ًة
غ َّقروا معرو ًفا بؿعروف ،فؽان مـ سدّ هذه الذريعة لزوم كقن صقرة الت ُّبرع بعقدة
ِ
طـ هذا الؼصد .وب َّقـّ :
لظفقر
أن ط ّؾة طدم آكتػاء باإلشفاد يف دفع هذه التفؿة:
غقر مؼـع :لؽثرة احتؿال ْ
أن يتقاصل الؿتربِّع والؿتربَّع طؾقف طؾك اإلشفاد ،مع
أكَّف ُ
تصرف الؿتربِّع ،لحرمان القارث والدائـ .فؾؾحقز يف هذا
إبؼاء الشلء الؿع َطك يف ّ

أثر غقر أثره الؿذكقر يف الؿؼصد الثاين(.)2
الؿؼصد ٌ

وتؼدم ّ
أن طؾؿاء الؿالؽقة يرون :سدّ الذرائع التل ضاهرها الجقاز ،إذا ققيت
التطرق هبا إلك الؿؿـقع ،أيّ :
كؾ فعؾ ملذون فقف بإصؾ ،ولؽـّف صرأ
التفؿة يف
ّ
ِ
كثقرا :إذ ّ
لؿآٓت إفعال وكتائج التصرفات
إن
طؾقف ما جعؾف يم ّدي إلك الؿػسدة ً
ً
وأخذا بػؼف آحتقاط،
كبقرا طـدهؿ ،وذلؽ تحؼق ًؼا لؾؿصؾحة الراجحة،
اطتب ًارا ً
حتك ُتؼطع ُسبؾ الػساد بالتفؿة والظـ( .)3يؼقل ابـ طاشقرّ " :
إن إفضاء إمقر

الصالحة إلك مػاسد شلء شائع يف كثقر مـ إطؿال ،بؾ ربؿا كان ذلؽ اإلفضاء
إلك الػساد غقر حاصؾ َّإٓ طـد كؿال إمقر الصالحة ..،فاطتبار الشريعة بسد
الذرائع يحصؾ طـد ضفقر غؾبة مػسدة الؿآل طؾك مصؾحة إصؾ ،ففذه هل

الذريعة القاجب سدُّ ها"(.)4
( )1يـظر :الؿصدر كػسف.366-365 :
( )2يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.494-493 :
( )3يـظر :بداية الؿجتفد ،471-469 :الػروق ،الػرق (،1057-1053/4 :)194
الؿقافؼات يف أصقل الشريعة.144-143/4 :
( )4مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.366 :
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مرضا مخق ًفا مِـ التربُّع ،ولؿ
ومـ أجؾ تحؼقؼ هذا الؿؼصد ُمـع الؿريض ً

ُيؿـع مـ الؿعاوضة بالبقع وكحقهٕ :ن يف البقع أخذ طقض بخالف التربع ،فالتفؿة
يف تربع الؿريض قائؿة( .)1ثؿ َّ
إن الحجر طؾك الؿريض فقؿا زاد طؾك ثؾث مالف
حؼ ورثتف يف ثؾثل مالف .ومـ
مضرة لف ومػسدة تؾحؼف ،لؽـف مصؾحة لقرثتف ،ف ُؼدِّ م ُّ
ِ
الؿؼررَّ :
فلرجحفا ،ودرء أفسد الؿػاسد فلفسدها
(أن تؼديؿ أرجح الؿصالح
َّ

محؿقد حسـَّ ،
وأن تؼديؿ الؿصالح الراجحة طؾك الؿػاسد الؿرجقحة محؿقد
حسـ ،وأن درء الؿػاسد الراجحة طؾك تؼديؿ الؿصالح الؿرجقحة محؿقد
حسـ)(.)2
أيضا ُقصرت القصق ُة طؾك غقر القارث ،ومـعت بلكثر
وتحؼق ًؼا لفذا الؿؼصد ً
مـ الثؾث( ،)3فؼد كاكت القصايا يف الجاهؾقة قائؿ ًة مؼام الؿقاريث ،وكاكقا يؿقؾقن
والسؿعة ،فؾؿ يؽـ
هبا إلك حرمان قراباهتؿ ،وإططائفا كربا َء الؼقم:
ِّ
لحب الؿحؿدة ُّ
أهؾ الجاهؾقة يعطقن الزوجة َ
مثؾ ما كعطقفا ،وٓ يعطقن البـات ما كعطقف َّـ ،وربؿا
لؿ تؽـ لف َّـ مقاريث معؾقمة يعؿؾقن طؾقفا .فؾؿا أمر اهلل بالقصقة لؾقالديـ
ُ
وإقربقـ ،ثؿ شرع الؿقاريث َ
خقال القصقة الجاهؾقة لؿ يزل يرت ّدد يف
كان

كػقسفؿ ،فؿـ أجؾ ذلؽ ُقصرت القصق ُة طؾك غقر القارث ،وجعؾت يف خاصة
ثؾث الؿال( ،)4كؿا جاء يف حديث سعد بـ أبل وقاص ﭬ َّ
أن رسقل اهلل ﷺ قال
ث َوال ُّث ُؾ ُ
لف« :ال ُّث ُؾ ُ
َّؽ َأ ْن ت ََذ َر َو َر َثت َ
ث كَثِ ٌقر ،إِك َ
َؽ َأغْـ ِ َقا َء َخ ْق ٌر ِم ْـ َأ ْن ت ََذ َر ُه ْؿ َطا َل ًة
( )1يـظر :الؿصدر كػسف.349 :
( )2يـظر :ققاطد إحؽام يف مصالح إكام ،5/1 :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.366 :
( )3يـظر :بداية الؿجتفد وهناية الؿؼصد ،120/4 :شرح صحقح مسؾؿ ،لؾـقوي،86/11 :
سبؾ السالم شرح بؾقغ الؿرام.278-277/5 :
( )4يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.493 :
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َّاس.)1(»..،
َي َت َؽ َّػ ُػ َ
قن الـ َ
ومـ مؼاصد الشريعة :تغققر إحقال الػاسدة ،وإطالن فسادها ،وهذا هق
الؿشار إلقف بؼقلف تعالك( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ)
[البؼرة ،]257 :والتغققر قد يؽقن إلك شدّ ة طؾك الـاس رط ًقا لصالحفؿ ،وقد
ً
لغؾق ِهؿ .ومـ ذلؽ :إبطال القصقة لقارث ،وبؿا زاد
يؽقن إلك تخػقػ
إبطآ ِّ
طؾك الثؾث(.)2
رجح الشقخ ابـ طاشقر ما ُروي طـ اإلمام مالؽ 
وطؾك هذا إساس ّ

الح ُبس الؿجعقل فقف التحبقس طؾك البـقـ دون البـات :وذلؽ ٕكف مـ
مـ بطالن ُ
فعؾ الجاهؾ ّقة ،قال تعالك( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

أيضا مؿا هنل طـف مـ تػضقؾ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ) [إكعام ،]139 :ولؿا فقف ً
بعض القلد طؾك بعض يف العطقة(ْ ،)3
وإن كان الؿعؿقل بف بقـ طؾؿاء الؿالؽقة
مض َّقف بؽراهة أو حرمة(.)4


( )1أخرجف البخاري يف صحقحف( ،كتاب الؿغازي)( ،باب حجة القداع) ( ،)4409ومسؾؿ يف
صحقحف ،كتاب القصقة( ،باب القصقة بالثؾث).)1628( ،
تغققر وتؼرير)-340 :
( )2يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة (مؼصد الشريعة مـ التشريع
ٌ
.344
( )3يـظر :الؿؼدمات الؿؿفدات.431/2 :
( )4يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.494 :
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ادلغهت اخلبيش
َّ
انرٔاد (دٔراٌ ادلبل)
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p



o

املقصد اخلامص
َّ
انر َٔاد
(دٔراٌ ادلبل ثني أٚذ٘ أكخر يٍ ميكٍ يٍ انُبس ثٕرّ صك)
الرواج) ضؿـ مؼاصد طؼقد التربطات:
لؿ يذكر الشقخ ابـ طاشقر (مؼصد َّ

َّ
شرطل طظقؿ مـ مؼاصد
خاصا هبا ،بؾ هق مؼصد
ٕن هذا الؿؼصد لقس
ً
ٌّ
أطؿ مـ التربطات.
التصرفات الؿالقة ،وهل ُّ
(الرواج) لدى الػؼفاء :طؾك الـؼقد الؿؼبقلة يف التعامؾ بقـ
ويطؾؼ لػظ َّ
الدراهؿ ،إذا تعا َمؾ الـاس هبا .ضدُّ (ال َؽ َساد) ،الذي هق:
راجت
الـاس ،فقؼالَ :
ُ

إبطال التداول بـق ٍع مـ ال ُعؿؾة ،وإسؼاط رواجفا يف البالد(.)1

طرفف بلكَّف
(الرواج) بؿعـك آخر ،إذ َّ
وقد استعؿؾ العالمة ابـ طاشقر مصطؾح َّ
ِ
بقجف حؼ"(.)2
هق" :دوران الؿال بقـ أيدي أكثر َمـ يؿؽـ مِـ الـاس
وقد َّ
الرتغقب يف الؿعامؾة بالؿال ،مـ ذلؽ ققلف تعالك( :ﭺ
دل طؾقف
ُ

الـبل ﷺَ « :ما ِم ْـ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) [الؿزمؾ ،]20 :وققل ِّ
َان َل ُف
قؿةٌ ،إَِّٓ ك َ
ُم ْس ِؾ ٍؿ َي ْغرِ ُس غ َْر ًساَ ،أ ْو َيز َْر ُع ز َْر ًطا َف َق ْلك ُُؾ ِمـْ ُف َص ْق ٌرَ ،أ ْو إِك َْس ٌ
انَ ،أ ْو َب ِف َ

( )1يـظر :معجؿ الؿصطؾحات الؿالقة وآقتصادية يف لغة الػؼفاء.235 :
( )2يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة (مؼاصد التصرفات الؿالقة).464 :
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الرواج ُشرطت طؼقد الؿعامالت :لـؼؾ الحؼقق الؿالقة
ومحافظ ًة طؾك مؼصد َّ
ٍ
لرجال
كاكت
بؿعاوضة أو تربُّع( .)2فؼد روي طـ َجابِ ِر بـ طبد اهللﭬ أكَّف قال:
ْ
ث والرب ِع والـِّص ِ
ِ
ضقل أرضق َـ ،فؼالقاَ :كم ِ
ػَ ،ف َ
مـَّا ُف ُ
َّبك ﷺَ « :م ْـ
اج ُرها بال ُّث ُؾ َ ُّ ُ َ ْ
ؼال الـ ُّ
َت َل ُف َأ ْر ٌض َف ْؾ َقز َْر ْط َفاَ ،أ ْو لِ َق ْؿـ َْح َفا َأ َخا ُهَ ،فنِ ْن َأ َبك َف ْؾ ُق ْؿ ِس ْ
ؽ َأ ْر َض ُف»(.)3
كَاك ْ
ُ
تسفقؾ الؿعامالت بؼدر اإلمؽان ،وترجقح جاكب ما
ومـ وسائؾ رواج الثروة
رتضفا مـ خػقػ الؿػسدة ،ولذلؽ لؿ
فقفا مـ الؿصؾحة طؾك ما طسك أن يع َ
حضقر كال العقضقـ ،فاغتػر ما يف ذلؽ مـ احتؿال اإلفالس،
ُيشرتط يف التبايع
ُ
ُ
وشرطت الؿعامالت طؾك العؿؾ ،مثؾ الؿغارسة والؿساقاة ،واغتػر ما يف ذلؽ مـ
السابؼ ذكره -فقف
(التقسع يف وسائؾ اكعؼاد طؼقد التربطات)-
الغرر( .)4ومؼصد
ُ
ُّ
تحؼ ٌقؼ لفذا الؿؼصد.
اكتؼال الؿال ٍ
ُ
بليد طديدة يف إمة ،طؾك وجف ٓ
ومـ معاين الرواج الؿؼصقد:
ِ
ِ
فتقسقر دوران الؿال طؾك آحاد إ َّمة ،وإخراجف طـ أن
مؽتسبِف،
حرج فقف طؾك
ُ
ٍ
متـؼال مـ واحد إلك
ً
قارا يف يد واحدة ،أو جفة واحدة ،أو
واحد :مؼصدٌ
يؽقن ًّ
فؿت اإلشار ُة إلقف مـ ققلف تعالك-يف قسؿة الػلء( :-ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
شرطلُ ،ف ْ
ٌّ
ﮝ ﮞﮟ) [الحشر ،]7 :فالدُّ ولة :تداول الؿال وتعاقبف ،أي :كقال يؽقن مال

( )1أخرجف البخاري يف صحقحف( ،كتاب الحرث والؿزارطة)( ،باب فضؾ الزرع والغرس إذا
أكؾ مـف).)2320( ،
( )2يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.464 :
ِ
ٍ
جابر ﭬ( ،كتاب ِ
قحة)
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف طـ
الفبة)( ،باب فضؾ الؿـَـ َ
(.)2632
( )4يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.469-468 :
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َّ
غـل مـ غـل( .)1وٓ يخػك تحؼقؼ هذا الؿعـك يف مشروط ّقة كثقر
الػلء يتسؾ ُؿف ٌّ
مـ طؼقد التربطات ،حقث ُتتداول إمقال بقـ الغـل والؿحتاج.
وك ّبف ابـ طاشقر طؾكَّ :
بعض صقر الؿعامالت-مـ الؿعاوضات
أن هـاك َ
الرواج ،ومـ هذا الؼبقؾ :كثر ُة إمر بعتؼ
والتربطات ٓ -يخشك معفا طدم َّ
الرقاب ،الذي د َّلـا طؾك َّ
أن مـ مؼاصد الشريعة حصقل الحرية(.)2
أن الشريعة اإلسالمقة قصدت اإلكثار مـ التربطات ،والتَّقسع
ومـ هـا يظفرَّ :
يتضرر الؿتربِّع جراء إحساكف،
يف وسائؾ اكعؼادها ،ووضعت ضقابط لفا ،بحقث ٓ
َّ
وأرادت مـ وراء التربطات دوران الؿال
وٓ يجعؾ الترب ُُّع وسقؾة إلضاطة الؿال،
ْ
تحؼقؼ مصالح كثقرة،
بقـ أيدي أكثر َمـ يؿؽـ مـ الـاس بقجف حؼ ،ويف هذا
ُ
جؿة-إذا تؿ تػعقؾفا بشؽ ٍؾ مـظؿ مـ قبؾ الؿتربِّطقـ ،أو الؼائؿقـ هبا-
َ
ومـافع َّ
ٕفراد إمة وطامتفا :إذ التربطات تساهؿ يف إطؿار البالد وازدهارها ،وهل مـ
العقامؾ إساسقة لتحؼقؼ التـؿقة آقتصادية ،ومشاريع استثؿارية تخدم الؿجتؿع
اإلكساين.
دور اجتؿاطل هام وكبقر ،إذ يؿؽـ ْ
أن تبـك هبا مستشػقات
ولفذه التربطات ٌ
مدارس طؾؿقة تؼرأ
مراكز لتحػقظ الؼرآن الؽريؿ ،أو
خقرية لؿساطدة الؿرضك ،أو
َ
َ
يدطؿ هبا صالب العؾؿ ،لؾحصقل طؾك تخصصات دققؼة،
فقفا العؾقم الشرطقة ،أو
َ
جسقر لتسفقؾ الطريؼ وتقسقرها ،أو سدودٍ
ٍ
حسب مراطاة الؿـػعة إكثر فائدة ،أو
لتقلقد الطاقة الؽفربائقة ،تستػقد مـفا الؿعامؾ والؿصاكع ،أو لتخزيـ الؿقاه،
ويؿؽـ أن تؽقن التربطات لتجفقز الجققش محافظة طؾك سالمة القصـ
والؿقاصـقـ ،أو إكشاء قطاطات خاصة ،إلغـاء الؿحتاجقـ ،وتؼؾقؾ البطالة..،
ويف ذلؽ ك ِّؾف تحؼقؼ مصالح طامة ،ومؼاصد كؾ َّقة ،وحػظ الـظام وإصالح
( )1يـظر :الؿصدر كػسف ،466 :التحرير والتـقير.45/3 :
( )2يـظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.193-192 :
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الؿجتؿع ،وبـاء مجتؿع أخقي متضامـ ومتؽافؾ ،وتقفقر إمـ وآستؼرار يف
والسالم بقـ العباد.
البالد ،والؿحبة َّ
يؼقل الشقخ العالمة ابـ طاشقر" :طؼقد التربطات قائؿ ٌة طؾك أساس
الؿقاساة بقـ أفراد إمة ،الخادمة لؿعـك إخقة ،ففل مصؾح ٌة حاج َّقة جؾقؾة ،وأث ُر
َ
ِ
حصؾت مساطػ ُة الؿ ُعقزيـ ،وإغـا ُء الؿؼرتيـ ،وإقام ُة
ُخؾؼ إسالمل جؿقؾ ،فبفا َ
الجؿ مـ مصالح الؿسؾؿقـ"(.)1
ِّ

وذكر-طـد كالمف طـ التبرطات التل يؼصد مـفا :التؿؾقؽ ،واإلغـاء ،وإقامة
غـك وتؿؾق ًؽا ،سقاء كاكت ٕشخاص معقـقـ ،أم
الؿصالح الؿفؿة :-أكَّفا "تؽقن ً
ٕصحاب أوصاف مؼصقدة بالـػع ،أو مصالح طامة لألمة ،كؿا يعطك لطؾبة
العؾؿ ،والػؼراء ،وأهؾ الخقر ،والعبادة ،وإقامة الحصقن ،وسدّ الثغقر ،وتجفقز
الجققش ،ومداواة الؿرضك"(.)2
كػس الـاضر يف َّ
أن أهؿ
ومـ هـا يعؾؿ أكَّف" :لؿ يبؼ لؾشؽ مجال يخالج بف َ
ودفع الضر
وجؾب الصالح إلقفا،
مؼصد لؾشريعة مـ التشريع :اكتظا ُم أمر إمة،
ُ
ُ
والػساد طـفا"(.)3



( )1مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.478 :
( )2الؿصدر كػسف.488-487 :
( )3الؿصدر كػسف.405 :
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َتبئذ انجضج
 اليتاٜر اليت تْصل إلَٔا البشح ٍٕ:
التقسع يف وسائؾ اكعؼاد طؼقد التربطات
 -1قصدت الشريعة اإلسالمقة
ُّ

حسب رغبة الؿتربِّطقـ ،فرخصت فقفا ما لؿ ترخص يف غقرها مـ الؿعامالت،
و ُيغتػر فقفا ما ٓ ُيغتػر يف طؼقد الؿعاوضات ،وٓ يشرتط فقفا ما يشرتط يف طؼقد
الؿعاوضات ،ولذلؽ ُأ ِ
ُ
شروط الؿتربّطقـ مـ :تعؿقؿ ،وتخصقص،
طؿ َؾت
وتلجقؾ ،وتلبقد ،وسائر الشروط ما لؿ تؽـ مـافق ًة لؿؼصد أطؾكّ :
ٕن هذا يم ّدي
إلك اإلكثار مـفا ،ويف ذلؽ إصالح الؿجتؿع ،وتحؼقؼ مصالح طامة وخاصة.
ِ
الؿحسـ،
 -2الشريعة اإلسالمقة حريص ٌة طؾك دفع إذى والضرر طـ
فلرادتْ :
صدورا مـ شلكف أن ٓ تعؼ َبف كدامةٌ،
أن تصدر التربطات طـ أصحاهبا
ً
ِ
الـاس َ
فعؾ الؿعروف،
جراء إحساكف ،فقؽره
حتك ٓ يجل َء َض ٌّر لؾؿحسـ مـ
ُ
ويحذرون مـف ،ويف ذلؽ تع ُ
طقؾ مصالح جؿة .ومـ هـا كاكت مفؾ ُة ُلزوم طؼد

أوس َع مـ مفؾة اكعؼاد طؼقد الؿعاوضة ولزومفا.
التربُّع طؼب العزم طؾقف وإكشائف َ
ويتح َّؼ ُؼ ذلؽ بالتحقيز ،واإلشفاد بالعط ّقة.
 -3مـ الضقابط الشرطقة ومؼاصدها إلجراء طؼقد التربطاتْ :
أن ٓ يجعؾ
التربُّع ذريعة إلك إضاطة مال الغقرْ ،
كلن تجعؾ القصقة والتربع وسقؾ ًة إلك تغققر
ِ
لؿال ٍ
ّ
وٕن
دائـ ،تطبق ًؼا لؼاطدة (سدّ الذرائع وإبطال الحقؾ)،
الؿقاريث ،أو رزي ًة
ِ
كبقرا ،وذلؽ تحؼق ًؼا لؼاطدة (تؼديؿ
لؿآٓت إفعال وكتائج التصرفات
اطتبارا ً
ً
ِ
فلرجحفا ،ودرء أفسد الؿػاسد فلفسدها ،وتؼديؿ الؿصالح
أرجح الؿصالح
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الراجحة طؾك الؿػاسد الؿرجقحة ،ودرء الؿػاسد الراجحة طؾك تؼديؿ الؿصالح
الؿرجقحة).
الرواج ،وهق :دوران الؿال بقـ أيدي
 -4مِـ مؼاصد طؼقد التربطات
ُ
تحؼقؼ َّ
ِ
وتقسقر دوران الؿال طؾك آحاد إ َّمة-طؾك
بقجف حؼ،
أكثر َمـ يؿؽـ مِـ الـاس
ُ
ِ
ٍ
شرطل طظقؿ مـ مؼاصد التصرفات
وجف ٓ حرج فقف طؾك
مؽتسبِف -مؼصدٌ
ٌّ
الرواج ،كؽثر ُة إمر
الؿالقة .وهـاك
صقر مـ طؼقد التربطات ٓ يخشك معفا طدم َّ
ٌ
بعتؼ الرقاب.
 -5التربطات التل يؼصد مـفا( :التؿؾقؽ واإلغـاء ،وإقامة الؿصالح الؿفؿة)
تساهؿ يف إطؿار البالد وازدهارها ،ففل مـ العقامؾ إساسقة لتحؼقؼ التـؿقة
تػعقال
ً
آقتصادية ،ومشاريع استثؿارية .وتؼقم بدور اجتؿاطل هام-إذا تؿ تػعقؾفا
جقدً ا ،-فقؿؽـ أن تبـك هبا مستشػقات خقرية لؿساطدة الؿرضك ،أو مراكز
ٍ
جسر
لتحػقظ الؼرآن الؽريؿ ،أو مدارس طؾؿقة تؼرأ فقفا العؾقم الشرطقة ،أو
لتسفقؾ صريؼ الـاس ..،ويف ذلؽ تحؼقؼ مصالح طامة ،ومؼاصد كؾ َّقة ،وبـاء
مجتؿع أخقي متضامـ ومتؽافؾ ،وتقفقر إمـ وآستؼرار يف البالد ،والؿحبة
والسالم بقـ العباد.
َّ
 -6الشقخ ابـ طاشقر  الرائد يف مؼاصد الشريعة ٓ-س َّقؿا يف ققاكقـ
الؿعامالت وأداب -يف العصر الحديث متلث ٌر بالؿذهب الؿالؽل يف آرائف
فؽثقرا ما كجد أكَّف طؾك آراء فؼفاء الؿالؽقة
وترجقحاتف الؿؼاصد َّية آجتفادية،
ً
واجتفاداهتؿ يستـبط مؼاصد الشرطقة مـ طؼقد التربطات .ويرجع ذلؽ إلك ّ
أن
ِ
رطاية الؿصالح
الؿذهب الؿالؽل مـ أوسع الؿذاهب آجتفاد ّية اطتؿا ًدا طؾك
ِ
ِ
وإخذ بػؼف آحتقاط ،وطؾك هذا إساس رأيـا
وتحؽقؿ العادة،
ودرء الؿػاسد،
أكّف يختار بقـ آراء مذهبف الؿتعددة ما هق أرجح مصؾحة وأكثر فائدة.
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ادلظبدر ٔادلرارغ
 أحؽام إوقاف ،اإلمام الصدر الؽبقر أبق بؽر أحؿد بـ طؿرو الشقباين،
الؿعروف بالخصاف (ت261هـــ) ،مؽتبة الثؼافة الديـقة -الؼاهرة1322 ،هـــــ.
 اإلحؽام يف أصقل إحؽام ،سقػ الديـ طؾل بـ محؿد أمدي
(ت631هــ) ،تحؼقؼ :د .س ّقد جؿقؾل( ،دار الؽتاب العربل ،بقروت ،ط،3
1418هــ1998 -م).
 آختقار لتعؾقؾ الؿختار ،لؾعالمة طبد اهلل بـ محؿقد الؿقصؾل
الحـػل(ت 683هــ) تخريج وضبط وتعؾقؼ :خالد طبد الرحؿـ العؽ ،دار
الؿعرفة -بقروت ،ط1425 ،2هــ2004 -م.
 إرشاد الساري لشرح صحقح البخاري ،لشفاب الديـ أبل العباس أحؿد
بـ محؿد بـ أبك بؽر الؼسطالين الؿصري (ت923هــ) ،برتققؿ محؿد فماد طبد
الباقل ،الؿطبعة الؽربى إمقرية-مصر ،ط1323 ،7هــ.
 آستعداد لرتبة آجتفاد ،لؾشقخ محؿد بـ طؾل بـ الخطقب الؿقزطل،
الؿعروف بابـ كقر الديـ (ت 825هــ) ،تحؼقؼ :د .مالصػ محؿد صالح مالؽ،
محؿد بركات ،ممسسة الرسالة-بقروت ،ط1429 ،1هــ2008-م.
 أصقل الػؼف ،لؾشقخ محؿد أبل زهرة (ت1395هــ) ،دار الػؽر العربل-
الؼاهرة1417 ،هــ1997 -م.
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 إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـٕ ،بل طبد اهلل محؿد بـ أبل بؽر بـ
أيقب ابـ ققؿ الجقزية (ت751هــ) ،رتبف وضبطف :محؿد طبد السالم إبراهقؿ ،دار
الؽتب العؾؿقة -بقروت1417 ،هــ1996 -م.
 إطالم ،خقر الديـ بـ محؿقد بـ محؿد بـ طؾل بـ فارس الزركؾل
الدمشؼل (ت1396هــ) ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،ط2005 ،16م.
 إ ّم ،لإلمام محؿد بـ إدريس الشافعل الؿطؾبل (ت 204هــ)-مع كتب
أخرى لإلمام الشافعل ،تحؼقؼ وتخريج :دِ .رفعت فقزي طبد الؿطؾب ،دار
القفاء-الؿـصقرة ،دار ابـ حزم-بقروت ،ط1432 ،4هــ2011-م.
 اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف ،لعالء الديـ أبق الحسـ طؾل بـ
سؾقؿان الؿرداوي الدمشؼل الصالحل الحـبؾل (ت885هــ) ،دار إحقاء الرتاث
العربل-بقروت ،ط.2
 أكقار الربوق يف أكقاء الػروق ،لشفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف
سراج ،أ .د .طؾل جؿعة محؿد،
(ت684هــ) ،دراسة وتحؼقؼ :أ .د .محؿد أحؿد ّ
دار السالم -الؼاهرة ،ط1421 ،1هــ2001 -م.

 البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ ،لزيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد،
الؿعروف بابـ كجقؿ الؿصري (ت970هــ) مع حاشقة ابـ طابديـ الؿسؿك :مـحة
الخالؼ ،دار الؽتاب اإلسالمل ،ط ،2بدون سـة الطبع.
 بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصدٕ ،بل القلقد محؿد بـ أحؿد ابـ رشد
الؼرصبل (ت595هــ) ،تحؼقؼ وتخريج :طبد الرزاق الؿفدي ،دار الؽتاب العربل
بقروت1424 ،هــ2004 -م.
 بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع ،لعالء الديـ أبل بؽر بـ مسعقد الؽاساين
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معقض ،طادل أحؿد طبد الؿقجقد،
(ت587هــ) ،تحؼقؼ وتعؾقؼ :طؾل محؿد ّ
دار الؽتب العؾؿقة -بقروت ،ط1424 ،2هــ2003 -م.
 الربهان يف أصقل الػؼف ،إلمام الحرمقـ أبل الؿعالل طبد الؿؾؽ بـ طبد
اهلل الجقيـل (ت478هــ) ،تحؼقؼ وتؼديؿ :د .طبد العظقؿ محؿقد الدِّ يب ،دار
القفاء -الؿـصقرة ،ط1420 ،3هــ1999-م.
 البفجة يف شرح التحػة ،أبق الحسـ طؾل بـ طبد السالم التسقلل
(1258هــ) ،تحؼقؼ :محؿد طبد الؼادر شاهقـ ،دار الؽتب العؾؿقة -بقروت،
ط1418 ،1هــ1998 -م.
 البقان والتحصقؾ والشرح والتقجقف والتعؾقؾ لؿسائؾ الؿستخرجة ،أبق
القلقد محؿد بـ أحؿد بـ رشد الؼرصبل (ت 450هــ) ،تحؼقؼ :د محؿد حجل
وآخرون ،دار الغرب اإلسالمل -بقروت ،ط1408 ،2هــ1988 -م.
 التاج واإلكؾقؾ لؿختصر خؾقؾٕ ،بل طبد اهلل محؿد بـ يقسػ بـ أبل
الؼاسؿ العبدري الغركاصل الؿالؽل (ت897هــ) ،دار الؽتب العؾؿقة-بقروت،
ط1416 ،1هــ1994-م.
 التلمقـ يف ضقء الػؼف اإلسالمل ،أ .د .إسؿاطقؾ طبد الرزاق محؿقد
الفقتل الدوسري ،دار العصؿاء -دمشؼ ،ط1439 ،1هــ.2018-
 التحرير والتـقير ،الشقخ محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ
طاشقر التقكسل (ت1393هــ) ،الدار التقكسقة-تقكس1984 ،م.
 تحػة إحقذي بشرح جامع الرتمذي ،محؿد طبد الرحؿـ بـ طبد الرحقؿ
الؿباركػقري أبق العال ،دار الؽتب العؾؿقة -بقروت.
 التفذيب يف اختصار الؿدوكة ،خؾػ بـ أبل الؼاسؿ محؿد ،إزدي
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الؼقرواين ،أبق سعقد ابـ الرباذطل الؿالؽل (ت 372هــ) ،تحؼقؼ :الدكتقر محؿد
إمقـ ولد محؿد سالؿ بـ الشقخ ،دار البحقث لؾدراسات اإلسالمقة وإحقاء
الرتاث -دبل ،ط 1423 1هـ 2002 -م.
 الجامع ٕحؽام الؼرآنٕ ،بل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد إكصاري الؼرصبل
(ت671هــ) ،دار إحقاء الرتاث العربل -بقروت ،ط1405 ،2هــ1985 -م.
 حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر ،محؿد بـ أحؿد بـ طرفة الدسققل
الؿالؽل (ت1230هــ) ،دار الػؽر ،بدون رقؿ الطبعة والتاريخ.
 حاشقة ال َعدوي طؾك شرح كػاية الطالب الرباينٕ ،بل الحسـ ،طؾل بـ
أحؿد بـ مؽرم الصعقدي العدوي (ت1189هــ) ،تحؼقؼ :يقسػ الشقخ محؿد
البؼاطل ،دار الػؽر -بقروت1414 ،هــ1994 -م.
 الذخقرة يف الػروع الؿالؽقة ،لشفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف (ت
684هــ) ،تحؼقؼ وتعؾقؼ :أبل إسحاق أحؿد طبد الرحؿـ ،دار الؽتب العؾؿقة-
بقروت1422 ،هــ2001-م.
 ر ّد الؿحتار طؾك الدر الؿختار ،لؾعالمة محؿد أمقـ بـ طؿر بـ طبد العزيز
طابديـ الحـػل الؿشفقر بابـ طابديـ (ت1252هــ) ،دار الػؽر-بقروت ،ط،2
1412هــ1992 -م.
ُ سبؾ السالم الؿقصؾة إلك بؾقغ الؿرام ،لؾشقخ محؿد بـ إسؿاطقؾ إمقر

الصـعاين (ت 1182هــ) ،تحؼقؼ :محؿد صبحل حسـ حالق ،دار ابـ الجقزي-
الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،ط1433 ،3هـ.
 شرح الزرقاين طؾك مقصل اإلمام مالؽ ،محؿد بـ طبد الباقل بـ يقسػ
الزرقاين الؿصري إزهري ،تحؼقؼ :صف طبد الرءوف سعد ،مؽتبة الثؼافة الديـقة-
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الؼاهرة ،ط1424 ،1هــ 2003 -م.
 الشرح الؽبقر ،سقدي أحؿد الدردير أبق الربكات (ت1201هــ)،
تحؼقؼ:محؿد طؾقش ،دار الػؽر-بقروت.
 شرح الؽقكب الؿـقر الؿسؿك بؿختصر التحرير ،لؾعالمة محؿد بـ أحؿد
ابـ الـجار الػتقحل الحـبؾل (ت972هــ) ،تحؼقؼ :د .محؿد الزحؾل ،د .كزية
حؿاد ،مؽتبة العبقؽان-الرياض1418 ،هــ1997 -م.
 شرح تـؼقح الػصقل ،أبق العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس بـ طبد
الرحؿـ الؿالؽل الشفقر بالؼرايف (ت 684هــ) ،تحؼقؼ:صف طبد الرؤوف سعد،
شركة الطباطة الػـقة الؿتحدة ،ط 1393 ،1هـ1973 -م.
 شرح حدود ابـ طرفة (الفداية الؽافقة الشافقة لبقان حؼائؼ اإلمام ابـ طرفة
القافقة) ،محؿد بـ قاسؿ إكصاري ،أبق طبد اهلل ،الرصاع التقكسل الؿالؽل (ت
894هــ) ،الؿؽتبة العؾؿقة ،ط1350 ،2هـ.
 شرح زاد الؿستؼـع يف اختصار الؿؼـع ،لؿحؿد بـ محؿد الؿختار
الشـؼقطل ،الرئاسة العامة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء -اإلدارة العامة لؿراجعة
الؿطبقطات الديـقة -الرياض ،ط 1428 ،1هـ 2007 -م.
 شرح صحقح مسؾؿ ٕبل زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف الـقوي (ت
676هــ) ،راجعف :الشقخ :خؾقؾ الؿقس ،دار الؼؾؿ-بقروت ،ط.3
 شرح مختصر خؾقؾ أو شرح الخرشل الؿسؿك فتح الجؾقؾ-طؾك مختصر
أبل الضقاء الخؾقؾ (ت 767هــ) -لؾؿحؼؼ أبل طبد اهلل محؿد بـ طبد اهلل
الخرشل الؿالؽل (ت1101هــ) ،دار الػؽر -بقروت.
 شرح مقارة الػاسل ،أبل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ محؿد الؿالؽل
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(ت1072هــ) ،تحؼقؼ :طبد الؾطقػ حسـ طبد الرحؿـ ،دار الؽتب العؾؿقة
لبـان-بقروت1420 ،هــ 2000 -م.
 صحقح البخاري-الجامع الصحقح ،-لؾحافظ أبل طبداهلل محؿد بـ
إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ البخاري (ت256هــ) –مع شرحف فتح الباري ٓبـ حجر
العسؼالين ،-برتققؿ :أ .محؿد فماد طبد الباقل( ،دار السالم-الرياض ،دار
الػقحاء-دمشؼ ،صبعة جديدة مـؼحة ومؼابؾة طؾك طدة صبعات ،ط1421 ،3هــ-
2000م.
 صحقح مسؾؿ ،لؾحافظ أبل الحسقـ مسؾؿ بـ الحجاج بـ مسؾؿ الؼشقري
(ت261هــ)-مع شرح أبل زكريا الـقوي ،-مراجعة :الشقخ خؾقؾ الؿقس( ،دار
الؼؾؿ-بقروت ،ط.3
 العدة شرح العؿدة ،طبد الرحؿـ بـ إبراهقؿ بـ أحؿد ،أبق محؿد هباء
الديـ الؿؼدسل (ت 624هــ) ،دار الحديث -الؼاهرة.
 الغرر البفقة يف شرح البفجة القردية ،زكريا بـ محؿد بـ أحؿد بـ زكريا
إكصاري ،زيـ الديـ أبق يحقك السـقؽل (ت 926هــ) ،الؿطبعة الؿقؿـقة.
 الػتاوى الؽربى ،لتؼل الديـ أبل العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبد
السالم بـ طبد اهلل ابـ تقؿقة الحراين الحـبؾل الدمشؼل (ت 728هــ) ،دار الؽتب
العؾؿقة ،ط1408 ،1هــ1987 -م.
 الػقاكف الدواين طؾك رسالة ابـ أبل زيد الؼقرواين ،أحؿد بـ غاكؿ (أو
غـقؿ) بـ سالؿ ابـ مفـا ،شفاب الديـ الـػراوي إزهري الؿالؽل (ت
1126هــ) ،دار الػؽر-بقروت1415 ،هــ 1995 -م.
 ققاطد إحؽام يف إصالح إكام ،لشقخ اإلسالم طز الديـ طبد العزيز بـ
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حؿاد ،د .طثؿان جؿعة ضؿقر ّية،
طبد السالم (ت 660هــ) ،تحؼقؼ :د .كزيف كؿال ّ
دار الؼؾؿ-دمشؼ ،ط1421 ،1هــ2000 -م.

 كػاية الطالب الرباين لرسالة أبل زيد الؼقرواين ،أبق الحسـ الؿالؽل،
تحؼقؼ يقسػ الشقخ محؿد البؼاطل ،دار الػؽر.
 الؿبسقط ،محؿد بـ أحؿد بـ أبل سفؾ شؿس إئؿة السرخسل (ت
483هــ) ،دار الؿعرفة -بقروت1414 ،هــ1993-م.
 مجؿقع الػتاوى ،تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة
الحراين (ت728هــ) ،تحؼقؼ :طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ ،مجؿع الؿؾؽ
ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة الـبقية ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية،
1416هــ1995-م.
 الؿدخؾ الػؼفل العام ،لألستاذ مصطػك أحؿد الزرقاء ،دار الؼؾؿ-دمشؼ،
ط1425 ،2هــ2004-م.
 الؿستصػك مـ طؾؿ إصقل ،لحجة اإلسالم أبل حامد محؿد بـ محؿد
بـ محؿد الغزالل (ت505هــ) ،صبعة مصححة ومػفرسة باطتـاء :د .محؿد
يقسػ كجؿ ،دار صادر-بقروت ،ط1995 ،1م.
 معالؿ الســ ،وهق شرح ســ أبل داود ،أبق سؾقؿان حؿد بـ محؿد بـ
إبراهقؿ بـ الخطاب البستل الؿعروف بالخطابل (ت388هــ) ،الؿطبعة العؾؿقة-
حؾب ،ط1351 ،1هــ1932 -م.
حؿاد،
 معجؿ الؿصطؾحات الؿالقة وآقتصادية يف لغة الػؼفاء ،د .كزيف َّ

دار الؼؾؿ -دمشؼ ،ط1435 ،2هــ2014-م.

 معجؿ الؿملػقـ ،طؿر رضا كحالة ،ممسسة الرسالة-بقروت ،ط،1
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1414هـ1993م.
 مغـل الؿحتاج ،شقخ شؿس الديـ محؿد بـ الخطقب الشربقـل ،دار
الؿعرفة-بقروت ،ط 1418 ،1هـ1997-م.
 الؿغـل ،لؿقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ قدامة الؿؼدسل الحـبؾل
(ت620هــ) ،مع الشرح الؽبقر ،لشؿس الديـ طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ أحؿد
بـ قدامة الؿؼدسل (ت682هــ) تحؼقؼ :د .محؿد شرف الديـ خطاب ،د .السقد
محؿد السقد ،أ .سقد إبراهقؿ صادق ،دار الحديث ،الؼاهرة1425 ،هــ2004 -م.
 مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ
طاشقر التقكسل (ت1393هــ) ،تحؼقؼ :محؿد الطاهر الؿقساوي ،دار الـػائس-
أردن ،ط1421 ،2هــ2001-م.
 الؿؼدمات الؿؿفداتٕ ،بل القلقد محؿد بـ أحؿد بـ رشد الؼرصبل
(ت520هــ) ،دار الغرب اإلسالمل-تقكس ،ط 1408 ،1هـ1988 -م.
 مـح الجؾقؾ شرح مختصر خؾقؾ ،محؿد بـ أحؿد بـ محؿد طؾقش ،أبق
طبد اهلل الؿالؽل (ت1299هــ) ،دار الػؽر -بقروت1409 ،هــ1989-م.
َّ
الؿفذب يف فؼف اإلمام الشافعلٕ ،بل إسحاق إبراهقؿ بـ طؾل بـ يقسػ

الشقرازي (ت476هـــ) ،مع :الؿجؿقع شرح الؿفذب ،أبق زكريا محقل الديـ
يحقك بـ شرف الـقوي (ت 676هــ) ،تحؼقؼ :مجؿقطة مـ الدكاترة والباحثقـ،
دار الؽتب العؾؿقة -بقروت ،ط1423 ،1هــ2002 -م.
 الؿقافؼات يف أصقل الشريعةٕ ،بل إسحاق إبراهقؿ بـ مقسك الؾخؿل
دراز،
الغركاصل الشاصبل (ت790هــ) ،شرحف
وخرج أحاديثف :الشقخ طبد اهلل ّ
ّ

خرج آياتف وففرس مقضقطاتف :طبد السالم
وضع تراجؿف :أ .محؿد طبد اهلل درازّ ،
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طبد الشايف ،دار الؽتب العؾؿقة-بقروت ،ط1424 ،3هــ2003 -م.
 مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر خؾقؾ ،شؿس الديـ أبق طبد اهلل محؿد
الرطقـل
بـ محؿد بـ طبد الرحؿـ الطرابؾسل الؿغربل ،الؿعروف بالحطاب ُّ
الؿالؽل (ت 954هــ) ،دار الػؽر-بقروت ،ط1412 ،1هــ 1992 -م.
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إطداد الدكتقر
ففد طبد الؼادر طبد اهلل الفتار
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p



o

يهخض انجضج
يفدف البحث إلك التعرف طؾك مػفقم «إطؿال الخقرية» وارتباصفا
بالؽؾقات الخؿس الضرورية ،والؽشػ طـ مؼاصدها الؽؾقة العامة والخاصة،
بعد بقان أن «إطؿال الخقرية» تشؽؾ مؼصد ًا بحد ذاتف مـ مؼاصد الشريعة
أج َؾ ْت طـ الؿؼاصد
اإلسالمقة ،وقد خؾص الباحث إلك مجؿقطة مـ الـتائج التل ْ
الؽؾقة العامة لألطؿال الخقرية وطؾك رأسفا :تحؼقؼ العبقدية ،وإقامة مصالح
الحقاة وطؿارهتا ،وتجسقد الؼقؿ اإلسالمقة ،وتحؼقؼ مػفقم إمة القاحدة ،وأما
طـ مؼاصدها الؽؾقة الخاصة فؼد صـػفا الباحث يف :مؼاصد طؼدية وتعبدية،
ومؼاصد اجتؿاطقة وأخالققة ،ومؼاصد اقتصادية ،وقد أضفر البحث بعض
آختالٓت يف «إطؿال الخقرية – يف ضقء مؼاصدها الؽؾقة» كػؼدان إولقية يف
الـػؼات والتربطات ،وطدم مراطاة الؽرامة اإلكساكقة أثـاء تؼديؿ الؿساطدات
والؿعقكات ،وختؿ الباحث بجؿؾة مـ التقصقات ومـ أهفؿا :إطادة الـظر يف
مقضقطات «إطؿال الخقرية» يف الؿـاهج التعؾقؿقة وإطادة صقاغتفا يف ضقء
مؼاصدها الؽؾقة ،وبث الؿػفقم الشامؾ لألطؿال الخقرية يف القطل الجؿعل
لؾخروج مـ الؿػاهقؿ الضقؼة لؾعؿؾ الخقري ،مع ضرورة آستػادة مـ التجارب
الـاجحة يف «إطؿال الخقرية» وتبادل الخربات بقـ الؿمسسات والفقئات الخقرية
وفؼ آلقة تقاصؾ هادفة ومـظؿة.
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p



o

يمذيخ انجضج
الحؿد هلل حؿد ًا يػقق كؾ الؿحامد ،شرع لـا مـ الديـ ما وصك بف إكبقاء
إمجاد ،وأبان يف شرطف العؾؾ والؿؼاصد ،والصالة والسالم طؾك كبقـا الخاتؿ
صالة وسالمًا متالزمقـ تالزم الؾقؾ والـفار طؾك لسان كؾ ذاكر وقائؿ وقاطد،
وبعد:
فنن مـ معالؿ اإلسالم الؽربى إمر بالتعاون ،والحث طؾك أطؿال الخقر
ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﮊ [الؿائدة]2:
وهذا الؿعؾؿ اإلسالمل الؽبقر شامؾ لجؿقع مصالح العباد يف معاشفؿ،
ومعادهؿ -،كؿا كص طؾك ذلؽ ابـ الؼقؿ معؾؼًا طؾك أية السابؼة)1( -

،

ويف ضقء

هذا الؿعـك فنن أطؿال الخقر مـ الؿؼاصد إساسقة يف اجتؿاع الـاس مـ خالل
التعاون الػطري بقـفؿ بالػؽر الذي تؿقز بف بـق البشر طـ سائر الحققاكات يف
آهتداء لتحصقؾ معاشفؿ ،والتعاون طؾقف بآجتؿاع الؿفقل لذلؽ التعاون،
وقبقل ما جاءت بف إكبقاء طـ اهلل يف تحؼقؼ مصالحفؿ ،وبالتالل فنن "العؿؾ
الخقري» يف اإلسالم مؼصد كؾل بحد ذاتف ،دلت طؾك ذلؽ الـصقص الؽثقرة يف
الؽتاب والسـة ،كؿا أن "العؿؾ الخقري" لف مؼاصد كؾقة خاصة قام الباحث
( )1اكظر :الرسالة التبقكقة (ضؿـ مجؿقع الرسائؾ) ابـ ققؿ الجقزية ،تحؼقؼ :محؿد طزيز
شؿس ،ط ،1دار طالؿ الػقائد  -مؽة الؿؽرمة1425 ،هـــ ،ص .4
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باستؼرائفا يف ضقء كصقص الشريعة ،وتؿ تصـقػفا إلك مؼاصد :طؼدية وتعبدية،
وأخالققة واجتؿاطقة ،واقتصادية؛ تسفقالً لؿعرفتفا ،وبقاكًا ٕهؿقتفا ،وتلكقد ًا طؾك
شؿقلفا كؿـفج يستقطب مقاديـ الحقاة الؿختؾػة.
جديرا بالتـبقف طؾقف ،وهق أن
وهـا ٓ بد مـ آطرتاف بشلء مفؿ يراه الباحث
ً

دراسة هذا الؿقضقع  -وأمثالف يف طؾقم الشريعة مؿا يدخؾ يف باب آجتفاد -
قائؿ طؾك "الؿؼاربة" ٓ طؾك "الؿطابؼة"؛ إذ ٓ ُيـتظر أن تؽقن كتائج هذه
الدراسات التل تخؾص إلقفا كؿعادٓت الرياضقات والػقزياء ،أققل هذا الؽالم
لؾؿتقجس الذي قد يعرتض طؾك بعض ما يتقصؾ إلقف هذا البحث مـ كتائج
ّ
ّ
الس ْقب والػؾتان ،وإمر لقس
يحسبفا
الظان اكػراصا ،ووضعا لؾشرع يف مفب ّ
كذلؽ؛ فنن (الؿؼاربة) يف مثؾ هؽذا مسائؾ يف الشريعة أراها مشروطة ،بؾ قد

تؽقن هل الغاية الؿلمقلة ،وقد ألػ فقفا الدكتقر أحؿد الريسقين دراسة جديرة
بالؼراءة وهل الؿقسقمة بح «كظرية التؼريب والتغؾقب وتطبقؼاتفا يف العؾقم
اإلسالمقة»( ،)1فؾقـظرها الؿتقجس ّ
الروع يسؽت طـف(.)2
لعؾ ّ
ّ يف ضْ ٛما ضبل:
فنن هذا البحث فقف محاولة مـفجقة مؼاربة لتلسقس مالمح كظرية مؼاصدية
«لألطؿال الخقرية» ،استـػد الباحث فقفا وسعف ،وأفرغ مجفقده ،وهق يسلل اهلل
تعالك العصؿة مـ الزلؾ ،والـجاة مـ َ
َ
والخ َطؾ ،وطؾك اهلل يتقكؾ ،وهق
الفذر
حسبف فقؿا يؼقل ويػعؾ.

( )1مـ مـشقرات الؼاهرة :دار الؽؾؿة1997 ،م.
( )2اكظر :الؽؾقات التشريعقة وأثرها يف آجتفاد والػتقى ،محؿد هـدو ،ط ،1طؿان :مركز
معرفة اإلكسان لؾدراسات وإبحاث والـشر والتقزيع1437،هـــ 2016 -م ،ص.21 ،20
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p



o

أًْٛخ انجضج ٔأصجبة اختٛبرِ
أهؿقة هذا البحث مـ أهؿقة مقضقطف الؿتعؾؼ بؼقؿة طؾقا مـ ققؿ اإلسالم
العظقؿة «التعاون» الؿرتبطة ارتباصًا مباشر ًا بؿبدأ «إخقة» الذي تدور طؾقف
أحؽام اإلسالم وتعؾقؿاتف يف تحؼقؼ التآلػ ،والتؽافؾ ،والرتاحؿ ،وصػاء
الـػقس ،وكؼاء الؼؾقب ،وتعؿقؼ وحدة الؿسؾؿقـ ،وتؼقية الروابط فقؿا بقـفؿ،
ؿرا ،إيجاب ًقا فاطالً إٓ إذا ارتبط بؿؼاصد
والعؿؾ الخقري لـ يؽقن كاف ًعا ،مث ً
اإلسالم الؽربى ،مـضبطًا يف أصر جؿاطقة مـظؿة؛ فؿشاريع الخقر الػاطؾة الؿتؼـة
والؿثؿرة ٓ ُيؿؽـ تحؼقؼفا بصقرة فردية ،مزاجقة ،اطتباصقة ،ولفذا ققؾ ٓ :يعجز
الؼقم إذا تعاوكقا.

ويف ضقء ما سبؼ مـ أهؿقة هذا البحث ،يؿؽـ لؾباحث أن يجؿؾ أسباب
اختقاره لف يف أتل:
 الحاجة الؿؾحة لضبط «إطؿال الخقرية» بؿؼاصدها الشرطقة؛ حتك
تحؼؼ الغاية اإلسالمقة مـفا.
 ارتباط «إطؿال الخقرية» بؿؼاصد كؾقة ،أدطك ٓقتـاع الـاس بلهؿقة تبـل
مشاريع خقرية ذات ققؿة تحؼؼ تؾؽ الؿؼاصد.
 واقع الؿسؾؿقـ الؿؾلء بإوجاع ،وأٓم وتػشل الػاقة ،والعقز،
وإمقة ،والجفؾ ،والتخؾػ ،يؿؾل طؾك العؾؿاء ،والباحثقـ ،والدراسققـ
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والؿػؽريـ اإلسفام يف رفد «مجال الؿشاريع الخقرية» بالبحقث العؾؿقة التلصقؾقة
الجادة ،التل تعزز يف كػقس العامة والخاصة الؿبادرات اإليجابقة لألطؿال الخقرية
الػاطؾة يف تغققر ذلؽ القاقع ،والباحث يحسب أن بحثف الؿتقاضع رافد طؾؿل
تلصقؾل يسفؿ يف خؾؼ مبادرات إيجابقة يف التشجقع طؾك «إطؿال الخقرية» ضؿـ
إصارها الؿؼاصدي.
 أٍداف البشح:
يفدف البحث لإلجابة طـ السمال الرئقس التالل:
ما الؿؼاصد الؽؾقة لألطؿال الخقرية يف الشريعة اإلسالمقة؟! ،ويتػرع طـف
إسئؾة أتقة:
 ما مػفقم «الؿؼاصد الؽؾقة»؟ ما مػفقم «العؿؾ الخقري»؟ هؾ «العؿؾ الخقري» يشؽؾ مؼصد ًا بحد ذاتف مـ مؼاصد الشريعة؟ ما طالقة «العؿؾ الخقري» بالضروريات الخؿس؟ هؾ لؾعؿؾ الخقري مؼاصد كؾقة خاصة؟ ميَر البشح:
سقلخذ الباحث بالؿـفجقـ :آستؼرائل ،الـؼدي؛ لؿـاسبتفؿا لؿقضقع
البحث.
 خط٘ البشح:
مؽقكة مـ مؼدمة ،وتؿفقد ،ومبحثقـ ،وخاتؿة طؾك الـحق أتل:
الؿؼدمة:
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وفقفا :أهؿقة البحث ،وأسباب اختقاره ،ومـفجف.
تؿفقد :التعريػ بؿصطؾحات البحث ،وفقف مطؾبان:
الؿطؾب إول :مػفقم الؿؼاصد الؽؾقة.
الؿطؾب الثاين :مػفقم إطؿال الخقرية.
الؿبحث إول :الؿؼاصد الؽؾقة العامة «لألطؿال الخقرية» يف الشريعة
اإلسالمقة ،وفقف ثالثة مطالب:
الؿطؾب إول« :إطؿال الخقرية» مؼصد بحد ذاتف مـ مؼاصد الشريعة
اإلسالمقة.
الؿطؾب الثاين :ارتباط «إطؿال الخقرية» بالؽؾقات الخؿس الضرورية.
الؿطؾب الثالث :الؿؼاصد الؽؾقة العامة «لألطؿال الخقرية» يف ضقء الؽتاب
والسـة.
الؿبحث الثاين :الؿؼاصد الؽؾقة الخاصة بـ «إطؿال الخقرية» ،وفقف ثالثة
مطالب:
الؿطؾب إول :مؼاصد طؼدية وتعبدية.
الؿطؾب الثاين :مؼاصد اجتؿاطقة وأخالققة.
الؿطؾب الثالث :مؼاصد اقتصادية.
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p

o



متهيد

انتؼرٚف مبظغهضبد انجضجٔ ،ف ّٛيغهجبٌ



«

»

سقؽقن كالمـا يف التعريػ بؿصطؾحات هذا البحث مقج ًزا؛ حتك ٓ كخرج
بآستطراد طؿا قصدكاه ،ويمول بـا إلك غقر ما أردكاه ،ولذلؽ سـتـاول مػاهقؿ
البحث يف الـؼاط أتقة:
 أّال :مفَْو املكاصد يف اللػ٘:
والؿ ْؼ َصد :مصدر مقؿل ملخقذ مـ
«الؿؼاصد» جؿع َم ْؼ َصد (بػتح الؿقؿ)َ ،
ِ
ومؼصد ًا ( ،)1والؼصد يف الؾغة يلتل لبقان
(قصد) .يؼالَ :ق َصدَ َي ْؼ ِصد َق ْصدً ا
الػعؾ َ
معان طدة مـفا(:)2

 -8إم ،وآطتؿاد ،وإتقان الشلء ،والتقجف إلقف :مـ ققلؽ :قصده ،وقصد
لف ،وقصد إلقف إذا أ ّمف ،واتجف كحقه.
 -5استؼامة الطريؼ :ومـف ققلف تعالك :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [الـحؾ،]9:

( )1اكظر :معجؿ مؼايقس الؾغة ،ابـ فارس ،تحؼقؼ :طبد السالم محؿد هارون ،دار الػؽر،
1399هـــ 1979 -م ،ج  5ص.95
( )2كظر :معجؿ مؼايقس الؾغة ،ابـ فارس ( مرجع سابؼ) ،ج5ص.96 ،95
ا
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فسر الطبري «الؼصد» يف أية بالطريؼ الؿستؼقؿ الذي ٓ اطقجاج فقف(.)1
وقد ّ
 -3العدل والتقسط ،وطدم اإلفراط :ومـ ذلؽ ققلف تعالك :ﮋ ﰉ ﰊ
ﰋ ﮊ [لؼؿان.]19:
قال ابـ كثقر« :أي امش مؼتصدً ا مش ًقا لقس بالبطلء الؿثبط ،وٓ بالسريع
الؿػرط ،بؾ طدًٓ وسطًا بقـ»(.)2
 ثاىٔا :مفَْو املكاصد يف االصطالح:
العؾؿاء إقدمقن لؿ يفتؿقا بنيراد تعريػ محدد لؾؿؼاصد الشرطقة رغؿ
وج َؿؾ لفا تعؾؼ ببعض
استعؿالفؿ لفذا الؿصطؾح« ،وإكؿا وجدت كؾؿات ُ
أكقاطفا وأقسامفا ،وببعض تعبقراتفا ومرادفاتفا ،وبلمثؾتفا وتطبقؼاتفا ،وبحجقتفا
وحؼقؼتفا»(.)3
اصؾعت طؾقف طـد إصقلققـ ،وغقرهؿ
يؼقل الريسقين« :لؿ أجد تعريػًا فقؿا
ُ
مـ العؾؿاء الذيـ تعرضقا لذكر الؿؼاصد قديؿًا»()4؛ وقد ط ّؾؾ الريسقين ذلؽ

( )1ا كظر :جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن ،محؿد بـ جرير الطربي ،تحؼقؼ :أحؿد محؿد شاكر،
ط ،1ممسسة الرسالة،
 1420هـ 2000 -م ،ج17ص.174
( )2تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر الدمشؼل ،تحؼقؼ :محؿد حسقـ شؿس الديـ ،ط،1
بقروت :دار الؽتب العؾؿقة ،مـشقرات محؿد طؾل بقضقن1419 ،هـــ ،ج 6ص.303
( )3طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة ،كقر الديـ بـ مختار الخادمل ،ط ،1الرياض :مؽتبة العبقؽان،
1421هـــ  2001 -م ،ص.15
( )4كظرية الؿؼاصد طـد اإلمام الشاصبل ،أحؿد الريسقين ،ط ،4الدار العالؿقة لؾؽتاب
اإلسالمل والؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل1416 ،هـــ 1995 -م ،ص.17
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بعدم الحاجة إلقفا لقضقحفا طـدهؿ( ،)1ولؾعؾؿاء الؿعاصريـ اهتؿام بعؾؿ
الؿؼاصد الشرطقة()2؛وذلؽ«ٕهؿقتفا ودورها يف طؿؾقة آجتفاد الػؼفل ،ويف
معالجة قضايا الحقاة الؿعاصرة يف ضقء إدلة والـصقص والؼقاطد الشرطقة»(،)3
وقد تـقطت تعاريػفؿ لؾؿؼاصد الشرطقة ،وكؾفا ٓ تخرج طـ :الؿعاين ،والغايات
ِ
والحؽؿ ،،وإسرار التل وضعفا الشارع لتحؼقؼ مصالح العباد(.)4
 ثالجا :مفَْو «الهلّٔ٘» :يف اللػ٘:
كؾل ،والؽؾل كسبة إلك ال ُؽ ّؾ،
الؽؾقة جؿعفا «كؾقات» ،و«كؾقات» مػردها ّ
وال ُؽ ُؾ يف الؾسان« :اسؿ يجؿع إجزاء» (.)5
وأما «ال ُؽ ّؾل» يف آصطالح:
ففق طـد الؿـطؼققـ« :ما ٓ يؿـع تصقره مـ وقع الشركة فقف»( ،)6وقد فرق
( )1الؿرجع كػسف ،ص.17
( )2مـفؿ :محؿد الطاهر بـ طاشقر ،وطالل الػاسل ،وأحؿد الريسقين ،ومحؿد بـ سعد
إيقبل ،وفتحل الدريـل ،وكقر الديـ الخادمل ،وغقرهؿ
( )3طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة ،كقر الديـ بـ مختار الخادمل (مرجع سابؼ) ،ص.15
( )4ا كظر :مؼاصد الشريعة ،محؿد الطاهر ابـ طاشقر ،د.ط ،الشركة التقكسقة لؾتقزيع ص،51
ومؼاصد الشريعة اإلسالمقة ومؽارمفا ،طالل الػاسل ،ص ،3وكظرية الؿؼاصد طـد
الشاصبل ،أحؿد الرسققين ص ،7ومؼاصد الشريعة اإلسالمقة وطالقتفا بإدلة الشرطقة،
محؿد سعد إيقبل ،ط ،1السعقدية :دار الفجرة لؾـشر والتقزيع1418 ،هـــ 1988 -م،
ص ،37وآجتفاد الؿؼاصدي حجقتف ،ضقابطف ،مجآتف ،كقر الديـ الخادمل،ج1
ص.52
( )5لسان العرب ،ابـ مـظقر ،مادة " كؾؾ" ج11ص.590
( )6الرسالة الشؿسقة يف الؿـطؼ ومعفا شروحفا وحقاشقفا ،كجؿ الديـ طؿر بـ طؾل الؽاتبل،
د.ط ،الؼاهرة:الؿطبعة إمقرية،
1905م،ج1ص.233
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الؿـطؼققن بقـ «الؽُؾل» الذي اصطؾحقا طؾك تعريػف بؿا سبؼ ،وبقـ « ّ
الؽؾ» الذي
هق اسؿ يجؿع إجزاء بحقث إن اسؿ ذلؽ "الؽؾ" ٓ يصح إصالقف طؾك جزء مـ
تؾؽ إجزاء ،أما «الؽُؾل» فؿػفقم تحتف جزئقات ،بحقث يصح إصالق اسؿ ذلؽ
«الؽُؾل» طؾك كؾ جزئل مـفا ،مثالف " :اإلكسان " مـ حقث هق « ّ
كؾ» يجؿع أجزاء
هل :الجسؿ ،والروح ،والعؼؾ ٓ ،يصح أن كسؿل واحدا مـ هذه إجزاء "
إكساكًا" ،أما باطتباره مػفقمًا " كؾقًا " يـطبؼ طؾك جزئقات هل :زيد وطؿر،
وخالد ،فقصح أن كسؿل كؾ واحد مـ همٓء إكساكًا( ،)1والؿالحظ أن إصقلققـ
استعؿؾقا "الؽؾل" بآصطالح الؿـطؼل السابؼ ( ،)2وقد تتبع بعض الباحثقـ
استعؿال إصقلققـ والػؼفاء لؿصطؾح "الؽؾل" و " الؽؾقة" و " الؽؾقات"
فقجدهؿ يضقػقكف إلك أمقر طدة تمول إلك خؿسة طـاويـ بارزة هل :الحؼائؼ
الؽؾقة ،وإحؽام الؽؾقة ،وإدلة الؽؾقة ،والؼقاطد الؽؾقة ،والؿؼاصد الؽؾقة()3

وتحؾقؾ ما سبؼ مـ آستعؿآت لؿصطؾح «الؽؾقات» كستخؾص أن:

( )1اكظر :ضقابط الؿعرفة وأصقل آستدٓل والؿـاضرة ،طبد الرحؿـ حسـ حـبؽة الؿقداين،
دمشؼ :دار الؼؾؿ1993 ،م ،ص 34وما بعدها
( )2قال ابـ السبؽل " :مدلقل العؿقم كؾقة ٓ ،كؾ ،وٓ كؾل ،وبقاكف يتققػ طؾك معرفة الؽؾ،
والؽؾل ،والؽؾقة ،والجزء والجزئقة
أما "الؽؾ" ففق الؿجؿقع الذي ٓ يبؼك بعده فرد ،والحؽؿ فقف كالخؿسة مع العشرة،
فالجزء بعض الؽؾ ،كؼقلـا" :كؾ رجؾ يحؿؾ الصخرة ،ففذا صادق" ،وأما " الؽؾل ":
ففق الذي يشرتك يف مػفقمف كثقرون ،وإن شئت قؾت :الؼدر الؿشرتك بقـ جؿقع إفراد،
كؿػفقم الحققان يف أكقاطف ،واإلكسان يف أكقاطف ،فنن الحققان صادق طؾك جؿقع أفراده،
ويؼابؾف " الجزئل" كزيد " ..اإلهباج يف شرح الؿـفاج ،أبق الحسـ طؾل بـ طبد الؽايف
السبؽل وولده أبق كصر طبد القهاب ،بقروت :دار الؽتب العؾؿقة1995 ،م ج2ص.83
( )3اكظر :الؽؾقات التشريعقة ،محؿد هـدو (مرجع سابؼ) ،ص 38وما بعدها.
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الؿجردة التل ٓ تؼع
 -1مصطؾح "الؽؾقات" ٓ يستخدم إٓ يف« :الحؼائؼ
َّ
قاس ،بؾ تُدرك بالعؼؾ»()1؛ ٕن الؽ ّؾ ّقات إكّؿا تؽقن كؾ ّقات يف
الح ّ
تحت ُحؽؿ َ
إذهان ٓ يف إطقان(.)2
 -2أن مصطؾح " الؽؾقات" متشعب ،ومتداخؾ كثقر ًا ،والبحث الؿـفجل

الؿؼقد بلهداف معقـة يستؾزم أن يحدد الؿصطؾح ببعض آطتبارات دون بعض،
ويخصص ببعض اإلصالقات دون بعض ،ومـ هـا جاء تؼققد مصطؾح " الؽؾقات"
بح " الؿؼاصد" دون غقرها ،لقؽقن الؿػفقم لفذا الؿصطؾح الؿركب بالؿعـك
أيت:
 زابعا :مفَْو مصطلح «املكاصد الهلٔ٘»
باطتباره لػظا مركبًا -مـ وجفة كظر الباحث -فـعـل هبا إهداف والغايات
والؿعاين وإسرار العامة والؿتعددة والؿتؽامؾة التل راطاها الشارع يف تشريعف.
قال ابـ الؼقؿ« :إكف سبحاكف حؽقؿ ٓ يػعؾ شقئًا طبثًا وٓ لغقر معـك ومصؾحة
وحؽؿة ،هل الغاية الؿؼصقدة بالػعؾ ،بؾ أفعالف سبحاكف صادرة طـ حؽؿة بالغة
ٕجؾفا فعؾ ،كؿا هل كاشئة طـ أسباب بفا فعؾ ،وقد دل كالمف وكالم رسقلف طؾك
هذا»(.)3

( )1معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة ،د .أحؿد مختار طبد الحؿقد طؿر ،بؿساطدة فريؼ طؿؾ،
ط،1
( )2مقسقطة مصطؾحات طؾؿ الؿـطؼ طـد العرب ،فريد جرب ،وآخرون ،ط ،1بقروت:
مؽتبة لبـان كاشرون1996 ،م،ص.750
( )3شػاء العؾقؾ ،ابـ ققؿ الجقزية ،تحؼقؼ :محؿد بدر الديـ أبق فراس الـعساين الحؾبل،
د.ط ،بقروت :دار الػؽر1978 – 1398 ،م ،ص.190
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 املطلب الجاىٕ :مفَْو «العنل اخلريٖ»:
كؾؿة "الخقر"( )1يف لغتـا العربقة تشقر إلك كؾ ما فقف كػع وصالح ( ،)2إٓ أن
يػرق بقـ الخقر والـػع بؿا مػاده :كؾ خقر كافع ،ولقس كؾ كػع
أبا هالل العسؽري ّ
خقر ًا ،فالؿعصقة قد تؽقن فقفا مـػعة وٓ خقر فقفا( ،)3واستشفد بؼقلف تعالك:
ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﮊ [البؼرة]219:
ولألصػفاين كظرة فؾسػقة جؿقؾة يف مػفقمف لؾخقر إذ يؼقل« :إن الخقر ما
يرغب فقف كؾ البشر كالعؼؾ والعدل والـػع والػضؾ ،وضده الشر»(.)4
وقد ربط العؾؿاء يف تراثـا اإلسالمل بقـ "الخقر" ومؽارم إخالق والعدل
وطؿارة البؾدان ،يؼقل سبط بـ الجقزي« :إذا اتسع الرزق ،كثرت الخقرات ،وإذا
كثرت الخقرات طؿرت البؾدان» (.)5
ومػفقم "طؿؾ الخقر" وإن كان معروف إجؿا ً
ٓ يف أغؾب الدياكات
والحضارات ،ومللقف يف معظؿ تجارب الشعقب والؿجتؿعات ،مـ أكف« :الـػع
ثؿ
( )1يؼقل ابـ فارس يف تعريػف لؿصطؾح الخقر« :الخاء والقاء والراء أصؾف ال َع ْطػ والؿ ْقؾَّ ،
كؾ ٍ
ٕن َّ
الش ّرَّ :
يحؿؾ طؾقفَ .
الف ّ
أحد َي ِؿ ُقؾ إِلقف و َيعطِػ طؾك صاحبف»معجؿ
فالخقرِ :خ ُ
مؼايقس الؾغة ،ابـ فارس (مرجع سابؼ) ،ج2ص.232
( )2اكظر :لسان العرب ،ابـ مـظقر ،ط ،3بقروت :دار صادر1414 ،هـــ،ج 4ص.264
( )3اكظر :الػروق يف الؾغة ،أبق هالل العسؽري ،تحؼقؼ :محؿد إبراهقؿ سؾقؿ ،د.ط ،الؼاهرة:
دار العؾؿ والثؼافة لؾـشر والتقزيع ،ص.196
( )4الؿػردات يف غريب الؼرآن ،أبق الؼاسؿ الحسقـ بـ محؿد الؿعروف بالراغب إصػفاين،
ط ،1دمشؼ :دار الؼؾؿ – بقروت :الدار الشامقة1412 ،هـــ ،ص.200
( )5ا لجؾقس الصالح ،وإكقس الـاصح ،سبط بـ الجقزي ،د.ط ،لـدن :دار رياض الريس،
1989م ،ص.67
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الؿادي والؿعـقي الذي يؼدمف اإلكسان لغقره ،مـ دون أن يلخذ طؾقف مؼابالً ماديًا،
ولؽـ لقحؼؼ هدفًا خاصًا لف أكبر مـ الؿؼابؾ الؿادي ،قد يؽقن طـد بعض الـاس
الحصقل طؾك الثـاء والشفرة ،أو كحق ذلؽ مـ أغراض الدكقا»( )1إٓ أن مػفقمف يف
ديــا يتسؿ بالتؿقز؛ إذ مػفقم " العؿؾ الخقري" يـبع مـ أصقل الـظرة اإلسالمقة
الصحقحة لإلكسان و الؽقن والحقاة فقؽقن الؿسؾؿ الذي يػعؾ الخقر ،إكؿا يػعؾف
«ٕغراض تتعؾؼ بأخرة ،رجاء الثقاب طـد اهلل ،والدخقل يف جـات الـعقؿ ،فضالً
طؿا يـالف يف الحقاة مـ بركة وحقاة صقبة ،وسؽقـة كػسقة ،وسعادة روحقة ٓ تؼدّ ر
بثؿـ طـد أهؾفا»(.)2
ولذلؽ لؿ يرد مصطؾح "الخقر" يف الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية هبذا الؾػظ –
فؼط – بؾ قد ورد بللػاظ أخرى تحؿؾ مضؿقكف ،وتلخذ معـاه مثؾ :الرب ،والرحؿة،
والصدقة ،واإلحسان ،وتػريج الؽربة ،وإغاثة الؿؾفقف ،وغقر ذلؽ كثقر.
ويف ضقء الؿػفقم السابؼ فنن العؿؾ الخقري يف اإلسالم يلخذ صقر َا طديدة،
وأشؽا ً
ٓ متـقطة يضقؼ هذا الؿؼام بحصرها ،فؼد يؽقن الخقر يف صقرة صدقة
طادية ُتـػؼ يف الحال طؾك مستحؼفا ،وقد يؽقن يف صقرة صدقة جارية (الققػ
الخقري) ( )3وقد يؽقن يف صقرة إسعاف وقتل ،ومساطدة فردية تسد الحاجة
الػقرية ،وقد يؽقن يف صقرة مشروع جؿاطل يحؾ مشاكؾ جؿاطة مـ الـاس ،وقد
يؽقن بؿـح قروض لؾـاس تعقـفؿ طؾك الؽسب ،ثؿ يردوهنا مـ ثؿرة كسبفؿ ،وقد
يؽقن بؿـح جزء مـ الققت والجفد مـ ذوي الخربة الؿعقـة ،وأشباه هذه إمثؾة
كثقرة ٓ تحصك ،وٓ يتسع البحث ٕن ُتستؼصك؛ فلطؿال الخقر مقاديـفا فسقحة،
ومؼاصدها طظقؿة!
،

( )1أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم ،يقسػ الؼرضاوي ،ط ،2الؼاهرة :دار الشروق ،ص.21

( )2أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم ،يقسػ الؼرضاوي(،الؿرجع السابؼ) ،ص.21
( )3الذي يحبس أصؾف وتس ّبؾ ثؿرتف.
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يؼقل الؼرضاوي« :ومـ روائع التقجقف الـبقي :أكف ﷺ حقـ أمر الؿسؾؿقـ
بالصدقة ،وفرضفا طؾقفؿ يف كؾ يقم ،بؾ فرضفا طؾك كؾ مػصؾ مـ مػاصؾ
جسؿفؿ ،أو طظؿ مـ طظامف ،لؿ يؼصر الصدقة القاجبة طؾ الصدقة الؿالقة،
فقحتؽرها الؿقسرون وأرباب الؿال ،بؾ ّكقع يف هذه الصدقة تـقيعًا يشؿؾ مـ
أكقاع الخقر ما ٓ يخطر ببال الؽثقريـ .ففـاك الصدقة آجتؿاطقة :مثؾ إمر
بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر ،واإلصالح بقـ الؿتخاصؿقـ ،فنن " فساد ذات
البقـ هل الحالؼة" ()1
وهـاك الصدقة الـػسقة :كؼقلف ﷺ« :الؽؾؿة الطقبة صدقة»( ،)2و«تبسؿؽ يف
وجف أخقؽ صدقة»(.)3
وهـاك الصدقة اإلكساكقة :التل تتعؾؼ بالضعػاء مـ البشر ،كلن تعقـ الرجؾ
َّ
الؽؾ الضعقػ ،فرتكبف طؾك دابتف ،أو تحؿؾ متاطف طؾقفا ،أو ترشد اإلكسان الغريب
التائف يف الطريؼ ،وهـاك الصدقة التل ٓ تتعؾؼ بشخص معقـ ،ولؽـ تتعؾؼ بعؿقم
الـاس ،مثؾ «إماصة إذى طـ الطريؼ»(.)5(»..)4
( )1أخرجف البخاري يف إدب الؿػرد طـ أبل الدرداء ،ج  1ص  142حديث رقؿ،391 :
وابـ حبان يف صحقحف ،ج  11ص  490حديث رقؿ ،5092 :وأحؿد بـ حـبؾ يف مسـده،
ج 6ص  445حديث رقؿ.27548 :
( )2خرجف البخاري يف صحقحف طـ أبل هريرة ،ج  3ص  1090حديث رقؿ ،2827 :وابـ
حبان يف صحقحف ج 2ص  220حديث رقؿ ،472 :وابـ حـبؾ يف مسـده ج 2ص 374
حديث رقؿ.8856 :
( )3أخرجف البخاري يف إدب الؿػرد ج  1ص  307حديث رقؿ ،891 :والرتمذي يف ســف ج
4ص  340حديث رقؿ.1956 :
( )4ورد يف حديث أبك هريرة طـ الـبل ﷺ قال« :اإليؿان بضع وستقن أو بضع وسبعقن شعبة
أفضؾفا ٓ إلف إٓ اهلل وأدكاها إماصة إذى طـ الطريؼ والحقاء شعبة مـ اإليؿان» أخرجف
البخاري يف إدب الؿػرد ج 1ص  209حديث رقؿ598 :
( )5أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم ،يقسػ الؼرضاوي ( مرجع سابؼ) ،ص.40 ،39
أ
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املبحث األول
ادلمبطذ انكهٛخ انؼبيخ " نألػًبل اخلريٚخ"
يف انشرٚؼخ اإلصاليٛخ،
وفقف ثالثة مطالب
 املطلب األّل« :األعنال اخلريٓ٘» مكصد حبد ذاتُ مً مكاصد الػسٓع٘
اإلضالمٔ٘:
 املطلب الجاىٕ :ازتباط «األعنال اخلريٓ٘» بالهلٔات اخلنظ
الطسّزٓ٘:
 املطلب الجالح :املكاصد الهلٔ٘ العام٘ «لألعنال اخلريٓ٘» يف ضْٛ
الهتاب ّالطي٘:
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املطلب األول

األػًبل اخلريٚخ
يمظذ حبذ راتّ يٍ يمبطذ انشرٚؼخ اإلصاليٛخ
الؿتلمؾ لؾـصقص الشرطقة يف الؼرآن والسـة الؿتعؾؼة بحؿقضقع "أطؿال
الخقر" يجد آحتػاء الؽبقر يف هذا الؿقضقع مـ خالل الدطقة إلك :فعؾ الخقر
وإن صغر ،وققل الخقر ،والؿسارطة إلك الخقر ،والتسابؼ طؾك الخقر ،والحض
طؾك الخقر ،والدطقة إلك الخقر ،وأجر الـقة طؾك الخقر ،وذم الؿـاطقـ لؾخقر،
والتعاون طؾك طؿؾ الخقر ،وقد ورد لػظ "الخقر" ( )811مرة يف الؼرآن الؽريؿ،
وورد لػظ "أخقار" و " خقرات" و" خقرة " ( )1مرات ،يف سقاقات متـقطة تربط
" الخقر" بجقاكب أساسقة يف مصالح الـاس الدكققية ،ومآٓ تف إخروية.
فؿـ أيات الؼرآكقة التل تحض طؾك فعؾ الخقر:
ققلف تعالك :ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ [الحج.]77:
وققلف تعالك :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ
[آل طؿران.]115:
ومـ أيات التل تلمر بالدطقة إلك الخقر ققلف تعالك :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ [آل طؿران.]104:
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ومـ أيات التل تحث طؾك الؿسارطة يف طؿؾ الخقر ققلف تعالك :ﮋ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮊ [البؼرة.]148 :
ويف الحديث« :سبؼ درهؿ مائة ألػ درهؿ.)1(»...
وقد وصػ أهؾ الخشقة مـ ربفؿ بؼقلف :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﮊ [الؿممـقن.]61:
وكصقص الشريعة زاخرة يف هذا الؿقضقع كؿا أشركا لذلؽ يف مطؾع هذا
الؿطؾب ،وكؾ هذا يثبت بؿا ٓ يدع مجا ً
ٓ لؾشؽ أن "طؿؾ الخقر" ُيعدّ هدفًا
رئقسًا مـ أهداف رسالتـا الؽربى ،ومؼصد ًا بحد ذاتف مـ مؼاصد شريعتـا
العظؿك« ،وإن لؿ يذكره إصقلققن الؼدامك – صراحة – يف الؿؼاصد أو
الضروريات إصؾقة ،التل حصروها يف خؿس أو ست ،وهل :الؿحافظة طؾك
الديـ ،وطؾك الـػس ،وطؾك الـسؾ ،وطؾك العؼؾ ،وطؾك الؿال ،وزاد بعضفؿ
سادسة ،هل :الؿحافظة طؾك العرض .وإكؿا لؿ يذكر طؾؿاؤكا الؼدامك "الخقر"
وح ّبف وفعؾف والدطقة إلقف ضؿـ إشقاء إساسقة التل جاءت الشريعة لؾؿحافظة
طؾقفا؛ ٕكفؿ أدرجقها ضؿـ الضرورة إولك والعظؿك ،وهل :الدِّ يـ ..فالديـ
ِّ
الحؼ ،وفقف
أس الشريعة وجقهرها – يشؿؾ فقؿا يشؿؾ :معرفة
طـدهؿ – وهق ُّ
وحب الخقر وفعؾف ،وفقف تدخؾ الزكاة
تدخؾ العؼائد التل هل أساس الديـ،
ُّ
والصدقات وغقرها مـ دطائؿ الخقر»(.)2
( )1أخرجف ابـ حبان يف صحقحف طـ أبل هريرة ،ج  8ص  135حديث رقؿ ،3347 :و
الحاكؿ يف مستدركف ج 1ص  577حديث رقؿ.1519 :
( )2أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم ،يقسػ الؼرضاوي (مرجع سابؼ) ،ص.25
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وقد أبان العز بـ طبد السالم طـ الؿصالح العاجؾة وأجؾة يف إطؿال
الخقرية يف سقاق تؼسقؿف لؾطاطات ،إذ يؼقل« :الطاطات ضربان :أحدهؿا ما هق
مصؾحة يف أخرة كالصقم ،والصالة ،والـسؽ ،وآطتؽاف .الضرب الثاين :ما هق
مصؾحة يف أخرة لباذلف ،ويف الدكقا ٔخذيف كالزكاة والصدقات والضحايا
والفدايا وإوقاف والصالت»( )1والؿصالح العاجؾة وأجؾة لؾضرب الثاين مـ
ضروب الطاطات التل تدخؾ ضؿـفا إطؿال الخقرية والتل أشار إلقفا العز بـ
طبد السالم بنجؿال طام ،حاول الباحث استؼراءها وتصـقػفا يف الؿبحث الثاين.



( )1ققاطد إحؽام يف مصالح إكام ،أبق محؿد طز الديـ طبد العزيز بـ طبد السالم ،راجعف
وطؾؼ طؾقف :صف طبد الرؤوف سعد ،مؽتبة الؽؾقات إزهرية – الؼاهرة 1414 ،هـ -
1991م ،ج1ص.20
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املطلب الثاني

ارتجبط «األػًبل اخلريٚخ» ثبنكهٛبد اخلًش انضرٔرٚخ
الؿؼاصد الشرطقة تتػاوت مراتبفا ل َت َبا ُيـ آثارها؛ لذا جعؾفا العؾؿاء طؾك
مراتب ،واستؼر آصطالح طؾك أهنا مراتب ثالث :الضروريات ،والحاجقات،
والتحسقـقات( ،)1وسـؼتصر طؾك الؿرتبة إولك مـ هذه الؿؼاصد "
الضروريات"(.)2
ّ قد سصسٍا عام٘ العلنا ٛيف مخظ نلٔات ضسّزٓ٘:
يؼقل الشاصبل« :اتػؼت إمة -بؾ سائر الؿؾؾ  -طؾك أن الشريعة وضعت
لؾؿحافظة طؾقفا وهل :الديـ ،والـػس ،والـسب أو الـسؾ ،والعؼؾ ،والؿال»(.)3
وزاد بعض الؿتلخريـ ضرورة سادسة وهل (العرض) يؼقل الشقكاين« :وقد
زاد بعض الؿتلخريـ سادسًا وهق حػظ إطراض؛ فنن طادة العؼالء بذل كػقسفؿ
وأمقالفؿ دون أطراضفؿ ،وما فدي بالضروري ففق بالضرورة أولك ،وقد شرع يف
( )1اكظر :الؿستصػك ،أبق حامد الغزالل ،تحؼقؼ :محؿد طبد السالم طبد الشايف ،ط،1
بقروت :دار الؽتب العؾؿقة1413 ،هـــ 1993 -م،ص.174
ِ
( )2الضروريات« :هل التل ٓ بدَّ مـفا يف ققام مصالح الديـ والدكقا ،بحقث إذا ُفؼدت لؿ ُت ْج َر
مصالح الدكقا طؾك استؼامة ،بؾ طؾك فساد وهتارج وفقت حقاة ،ويف أخرة :فقت الـجاة
والـعقؿ ،والرجقع بالخسران الؿبقـ» .الؿقافؼات ،إبراهقؿ بـ مقسك الشاصبل ،تحؼقؼ:
أبق طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان ،ط ،1دار ابـ طػان1417 ،هـــ 1997 -م،
ج2ص.17
( )3الؿقافؼات ،الشاصبل( ،مرجع سابؼ) ،ج1ص.31
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الجـاية طؾقف بالؼذف الحد ،وهق أحؼ بالحػظ مـ غقره ،فنن اإلكسان قد يتجاوز
طؿـ جـل طؾك كػسف أو مالف ،وٓ يؽاد أحد أن يتجاوز طؿـ جـل طؾك طرضف،
ولفذا يؼقل الؼائؾ« :يفقن طؾقـا أن تصاب جسقمـا وتسؾؿ أطراض لـا
وطؼقل»(.)1
وقد رد ابـ طاشقر طؾك هذه الدطقى معتربًا حػظ إطراض مـ الحاجقات
( ،)2ولقس الؿؼام هـا مؼام تػصقؾ هذا آطرتاض وأدلتف ،بؾ سـتـاول ارتباط
"إطؿال الخقرية" بالؽؾقات الخؿس الؿعروفة وفؼًا لؾرتتقب الذي كص طؾقف
الشاصبل وغقره مؿـ وافؼف مـ العؾؿاء وإصقلققـ ؛ وذلؽ الحصر يف الخؿس –
مـ وجفة كظر الباحث – واف بالؿطؾقب؛ إذ كؾ إضافة طؾقفا ٓ يخرج طـفا طـد
التحؼقؼ ،ففل ٓ تعدو أن تؽقن تػريعًا أو تػصقالً لؾؽؾقات الخؿس الضرورية،
وبالتالل سـؼتصر طؾك تؾؽ الؽؾقات الخؿس وطالقة إطؿال الخقرية بحػظفا
طؾك الـحق أيت:



()3

ٓ ريب أن "الديـ" مؼصد طظقؿ تتػرع طـف بؼقة الؿؼاصد؛ إذ ٓ ققؿة لبؼقة
الؿؼاصد بضقاع هذه الؿؼصد ،وقد شرع اهلل تعالك مـ القسائؾ ما يتؿ هبا الحػاظ
طؾك "الديـ" مـفا :العؿؾ بف ،والجفاد مـ أجؾف ،والدطقة إلقف ،ورد كؾ ما يخالػف

( )1إرشاد الػحقل إلل تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل ،محؿد بـ طؾل الشقكاين ،تحؼقؼ:
الشقخ أحؿد طزو ،ط ،1دار الؽتاب العربل1419 ،هـــ 1999 -م ،ج2ص.130
( )2اكظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،محؿد الطاهر ابـ طاشقر ،ص.81
( )3الديـ محػقظ ٓ يحتاج إلك مـ يحػظف :إذ قد ّ
تؽػؾ اهلل العؾل الحػقظ بحػظف ،ولؽـ
حػظ الديـ الؿؼصقد بف هـا :الؼقام بف وتطبقؼف ،وكشره ،وتعؾقؿف ،وهذا مقدان واسع
لألطؿال الخقرية.
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( ،)1ومـ الؿعؾقم أن حػظ الديـ وغقره مـ الؿؼاصد إكؿا يؽقن حػظفا مـ
جاكبقـ :مـ جاكب القجقد( ،)2ومـ جاكب العدم ( ،)3وهـا كركز طؾك دور "
إطؿال الخقرية" وطالقتفا بحػظ هذا الؿؼصد وجقد ًا وطدمًا:
 أّال :مً داىب الْدْد:
تربز طالقة "العؿؾ الخقري" بحػظ مؼصد الديـ مـ جاكب القجقد بصقرة
واضحة ومباشرة ،إذ يشؽؾ العؿؾ الخقري مقداك َا واسع َا يف حػظ هذا الؿؼصد،
والؿؼام هـا لـ يتسع ٓستؼصاء هذا الؿقدان ،ودوره يف حػظ الديـ مـ جاكب
القجقد ،وسلكتػل ببعض الصقر والـؿاذج مـفا:
 أبقاب العؿؾ الخقري مػتقحة غقر محصقرة والتل تسفؿ يف العؿؾ بالديـ،وتعؾؿقف ،والدطقة إلقف ،والتل تدخؾ يف طؿقم ققلف تعالك :ﮋ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮊ [الحج.]77:
وتطبقؼات ذلؽ كثقرة مـفا:
كػالة الدطاة إلك اهلل قال تعالك :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

( )1اكظر :مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وطالقتفا بإدلة ،إيقبل (مرجع سابؼ) ،ص.194
( )2حػظ مؼصد الديـ مـ جاكب القجقد يظفر مـ خالل القسائؾ التل تؼقؿ أركاكف ،وتثبت
دطائؿ وجقده ،ومـ هذه القسا ئؾ :اإليؿان بف ،والعؿؾ بف ،والحؽؿ بف ،والدطقة إلقف .اكظر:
البعد الؿؼاصدي لؾققػ يف الػؼف اإلسالمل ،طبد الرحؿـ معاشل ،رسالة ماجستقر ( غقر
مـشقرة) ،جامعة الحاج لخضر – باتـة1427 ،هـــ 2006 -م ،ص.75
( )3حػظ الديـ مـ جاكب العدم ،فقؽقن بدفع كؾ ما مـ شلكف أن يعدمف ،أو يحرفف ،ومـ
وسائؾ ذلؽ تشريع الجفاد يف سبقؾ اهلل ،وتشريع طؼقبات الردة ،وقؿع البدطة ..اكظر:
البعد الؿؼاصدي لؾققػ يف الػؼف اإلسالمل ،طبد الرحؿـ معاشل (مرجع سابؼ) ،ص.75
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ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [ ُف ِّص َؾت.]33:
إكشاء دور العؾؿ الشرطل ،وكػالة صؾبة العؾؿ ،وصباطة وتقزيع الؽتب
اإلسالمقة ،وتشققد الؿدارس والؿعاهد والجامعات اإلسالمقة ،ومساطدة الػؼراء
والضعػاء طؾك أداء شعائر الديـ إساسقة كالصالة ،والصقم ،والحج...وهـا
كمكد طؾك ضرورة تقجقف أطؿال الخقر يف مجال استغالل اإلطالم التؼؾقدي
والجديد يف خدمة الديـ ،لتلثقرها الؿؾؿقس يف طؼؾقات الـاس وسؾقكقاهتؿ.
 بـاء الؿساجد ومؾحؼاهتا (تحػقظ قرآن ،حؿامات ،سؽـ ،غسؾ أمقاتوتؽػقـفؿ ،)...والؿساجد بققت اهلل التل ُيعبد هبا وحده قال تعالك :ﮋ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ [الجـ.]18:
وفقفا يتعؾؿ الـاس أصقل طبادهتؿ ،وتعريػفؿ برهبؿ إذ «معرفة رب العالؿقـ
غاية الؿعارف ،وطبادتف أشرف الؿؼاصد ،والقصقل إلقف غاية الؿطالب ،بؾ هذا
خالصة الدطقة الـبقية ،وزبده الرسالة اإللفقة»( ،)1وإدلة التل تحث طؾك بـاء
الؿساجد كثقرة مـفا حديث« :مـ بـك مسجدً ا يبتغل بف وجف اهلل ،بـك اهلل لف مثؾف يف
الجـة»(.)2
مـ جاكب العدم :أطؿال الخقر التل تسفؿ يف حػظ الديـ مـ جاكب العدم
كثقرة مـفا:
( )1مجؿقع الػتاوى ،شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،تحؼقؼ :طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ ،ط،3
الؿديـة الـبقية :مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ1416 ،هـــ1995-م،
ج5ص.7
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف ،ج 1ص  173حديث رقؿ ،439 :ومسؾؿ يف صحقحف ،ج 4
ص  2288حديث رقؿ.533 :
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 الجفاد يف سبقؾ اهلل (الذي يحصؾ بف دفع كؾ ما مـ شلكف أن يعدم الديـويفدم كقاكف)( ،)1وأطؿال الخقر فقف تربز يف تعزيز هذه الػريضة لؽسر شقكة
الؿشركقـ ،وإطزاز الديـ مـ خالل :أوقاف إسؾحة الالزمة يف الدفاع طـ إمة
فرسا يف سبقؾ اهلل إيؿا ًكا باهلل وتصدي ًؼا بقطده ،فنن
جاء يف الحديث« :مـ احتبس ً
ِشبعف ِ
وريف وروثف وبقلف يف مقزاكف يقم الؼقامة» (.)2
غازيا
وتجفقز الؿؼاتؾقـ يف سبقؾ اهلل وكػالة أسرهؿ ،قال الـبل ﷺ« :مـ جفز ً

يف سبقؾ اهلل فؼد غزا ،ومـ خؾػف يف أهؾف بخقر فؼد غزا»(.)3

 قؿع البدع ودحض الشبفات الؿثارة طؾك الديـ :قؿع البدع ودحضالشبفات مـ وسائؾ حػظ مؼصد الديـ مـ جاكب العدم ،وأطؿال الخقر يف ذلؽ
كثقرة مـ خالل :تلهقؾ العؾؿاء الرباكققـ الؼادريـ طؾك قؿع البدع ،ودحض
الشبفات ،تلسقس الؿقاقع آلؽرتوكقة طؾك الشبؽة العالؿقة التل تحذر مـ البدع
والشبفات ،وترد طؾقفا.


طـقت الشريعة اإلسالمقة بالـػس طـاية طظقؿة ،فشرطت لفا مـ إحؽام ما
يجؾب لفا الؿصالح ،ويدفع طـفا الؿػاسد ،وأهؿقة الـػس كؿؼصد ثاين مـ حقث
الرتبة بعد مؼصد الديـ تتجؾك يف أن الـػس هل مقضقع التؽؾقػ بالديـ ،وفقاهتا
يعـل فقات هذا التؽؾقػ ،ويف ضقء ذلؽ شرع اإلسالم الؽثقر مـ القسائؾ التل
( )1اكظر :البعد الؿؼاصدي لؾققػ يف الػؼف اإلسالمل ،طبد الرحؿـ معاشل (مرجع سابؼ)،
ص.75
( )2أخر جف البخاري البخاري يف صحقحف ،طـ أبل هريرة ،ج 3ص  1048حديث رقؿ:
.2698
( )3أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ،ج 3ص  1507حديث رقؿ.1895 :
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تحافظ طؾك الـػس :مثؾ إباحة تـاول إكؾ والشرب والؾباس وما أشبف ذلؽ،
وحرم التعدي طؾقفا ،وسد الذرائع الؿػضقة إلك قتؾفا ،وشرع الؼصاص حػاض َا
لفا ،وأباح الؿحظقرات يف حال الضرر الذي يفدد وجقدها..
ومـ الؿعؾقم أن حػظ مؼصد الـػس يؽقن مـ جاكبقـ :جاكب القجقد ،ومـ
جاكب العدم ،وأطؿال الخقر ٓ تـػؽ طـ هذا الؿؼصد وحػظف مـ الجاكبقـ:
 أّلا :مً داىب الْدْد:
ودور إطؿال الخقرية يف حػظ مؼصد الـػس مـ هذا الجاكب بارز مـ خالل:
تقفقر أسباب العقش لذوي العسر والبمس :باإلكػاق طؾقفؿ يف إكؾ والشراب
والؾباس والسؽـ :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [اإلكسان.]8:
وقد ففؿ الؽثقر مـ الؿحسـقـ هذا الؿؼصد العظقؿ ،فجادوا بلمقالفؿ يف تقفقر
الحاجات إساسقة لؾػؼراء التل فقفا ققام حقاهتؿ ،وطؿاد طقشفؿ ،فبـقا الؽثقر مـ
الؿآوي والؿالجئ الؿجاكقة أو شبف الؿجاكقة ،لتؼقم بدورها يف مجال إيقاء
الضعػاء ،وإصعام الػؼراء( ،)1إمر الذي جعؾ إحساهنؿ وأطؿالفؿ الخقرية تحؼؼ
مؼاصدها الؿرجقة يف الحػاظ طؾك كػقس ٓ تؿؾؽ أسباب وجقدها ،وققام
حقاهتا ،فحؿتفا مـ فقاهتا ،وصاكتفا مـ التشرد والضعة ،وإمراض الؿزمـة ،ومـ
استغالل الـػقس الؿستعؾقة يف تسخقرها فقؿا بف ضرر اإلكسان ،وهدم بـقان
إوصان.
 ثاىٔا :مً داىب العدو:
حػظ الـػس مـ جاكب العدم يؽقن بحؿايتفا مـ التؾػ ،والتداوي إذا
( )1اكظر :الققػ ودوره يف الؿجتؿع اإلسالمل الؿعاصر ،مـصقر سؾقؿ هاين ،ط ،1بقروت:
ممسسة الرسالة كاشر1425 ،هـــ 2004 -م ،ص.51
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مرضت ،وقد كدب الشرع إلك التداوي ،وكان رسقل اهلل ﷺ يتداوى ويلمر بف،
فعـ أسامة بـ شريؽ قال :قالت إطراب :يا رسقل اهلل أٓ كتداوى؟ قال« :كعؿ ،يا
طباد اهلل ،تداووا؛ فنن اهلل لؿ يضع داء إٓ وضع لف شػاء ،أو قال دواء إٓ داء واحدً ا»
قالقا يا رسقل اهلل :وما هق؟ قال« :الفرم»(.)1
ومجال إطؿال الخقرية يف حػظ مؼصد الـػس مـ هذا الباب ٓ يخػك،
ويظفر ذلؽ – مثالً – يف بـاء الؿستشػقات والؿارستاكات والؿصحات
والؿستقصػات الخقرية التل تؼدم الخدمات الصحقة مجاكًا ،وسقليت الحديث
طـفا يف الؿؼاصد آقتصادية.


ُ
حػظ طؼقل
يذكر ابـ طاشقر معـك حػظ العؼؾ بؼقلف« :ومعـك حػظ العؼؾ:
الـاس مـ أن يدخؾ طؾقفا خؾؾٕ ،ن دخقل الخؾؾ طؾك العؼؾ مم ٍّد إلك فساد طظقؿ
مـ طدم اكضباط التصرف .فدخقل الخؾؾ طؾك طؼؾ الػرد مػض إلك فساد جزئل،
ودخقلف طؾك طؼقل الجؿاطات وطؿقم إمة أطظؿ .ولذلؽ يجب مـع الشخص
تػشل السؽر بقـ أفرادها .وكذلؽ ّ
مـ السؽر ،ومـع إمة مـ ّ
تػشل الؿػسدات
مثؾ الحشقش وإفققن والؿقرفقـ والؽقكايقـ والفرويـ ،وكحقها مؿا كثر تـاولف
يف الؼرن الرابع طشر الفجري»(.)2

( )1أخرجف الرتمذي يف ســف ،ج  4ص  383حديث رقؿ ،2038 :وقال :هذا حديث حسـ
صحقح.
( )2مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،محؿد الطاهر ابـ طاشقر (مرجع سابؼ) ،ج3ص.238
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وأما دور إطؿال الخقرية يف حػظ هذا الؿؼصد:
 أّال :مً داىب الْدْد:
تربطات الؿحسـقـ وصدقاهتؿ ،وهباهتؿ ،وأوقػاهؿ التل تدطؿ تعؾؿ العؾقم
الـافعة التل تغذي العؼؾ مـ خالل بـاء الؿدارس والؽتاتقب ،ووقػ الؽتب
والؿخطقصات ،وإطداد الؿعؾؿقـ وكػالتفؿ ،وبؿا يسفؿ يف رفد الدور الحضاري
والرسالل لفذه إمة يف تـقير العؼقل وتبصقرها.
 ثاىٔا :مً سٔح العدو:
مـ خالل كؾ طؿؾ خقري يساهؿ يف حػظ العؼقل مـ :الؿػسدات الحسقة
(الخؿر ،الؿخدرات )..التل تػسد الؿؼاصد الضرورية ( .)1وكذلؽ حػظف مـ
الؿػسدات الؿعـقية :مثؾ محاربة الؿعتؼدات الػاسدة ،وإفؽار الدخقؾة،
والؿذاهب الفدامة ،ودحض الشبفات التل تتالطب بعؼقل أبـاء إمة ،وهذا باب
واسع ٕطؿال الخقر يف حػظ العؼقل مـ مػسداهتا الحسقة والؿعـقية مـ خالل:
رفد الؿمسسات :التعؾقؿقة والدطقية واإلطالمقة بالتربطات ،وإوقاف ،والفبات
التل تسفؿ يف الـفقض وآرتؼاء بتؾؽ الؿمسسات لتؼقم بدورها الؿلمقل يف حػظ
العؼقل بابتؽار القسائؾ الؿمثرة ،وإسالقب الـاجحة لؾؼقام هبذه الؿفؿة الجؾقؾة
يف حػظ هذه الضرورة !

( )1الػساد الذي يتطرق إلك مؼصد العؼؾ يتسبب يف فساد كؾ الؿؼاصد الضرورية :فتلثقر فساد
العؼؾ طؾك الديـ يتؿثؾ برتك القاجبات وارتؽاب الؿحرمات ،وطؾك الـػس بتعريضفا
لؾتؾػ ،وطؾك العؼؾ كػسف بػقات مـاط التؽؾقػ ،وطؾك الؿال هبدره يف الؿحرمات ،وطؾك
الـسؾ بالتعدي طؾك إطراض...الخ
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وهق ما يطؾؼ طؾقف بعض إصقلققـ "حػظ الـسب"( ،)1وإكؿا جعؾ حػظ
الـسؾ مـ الضروريات؛ ٕكف يتعؾؼ بالقجقد اإلكساين ،وفؼده يعـل اكتفاء هذا
القجقد (اإلكساين) ،وخراب العالؿ ،ومـ هـا كاكت طـاية الشريعة اإلسالمقة هبذا
الؿؼصد أيؿا طـاية؛ إذ بػقاتف يعـل فقات الـػس ،ومـ ثؿ ارتػاع التؽؾقػ،
وبالضرورة فقات الديـ ،ومـ هـا لؿ يغب دور إطؿال الخقرية يف حػظ هذا
الؿؼصد ،وجقد ًا ،وطدمًا:
 أّال :مً داىب الْدْد:
لؿا كان الزواج مـ أشفر القسائؾ يف حػظ هذا الؿؼصد ،كاكت مبادرة
الؿسؾؿقـ قديؿًا وحديثًا يف إشاطتف بقـ أفراد الؿجتؿع ،وكان لفؿ قصب السبؼ
يف مضؿار الخقر دطؿ َا وتربط َا ووقػ َا؛ بغقة تسفقؾف واإلطاكة طؾقف امتثا ً
ٓ لؼقل الـبل
الؽريؿ ﷺ« :ثالثة حؼ طؾك اهلل أن يعقـفؿ :الؿجاهد يف سبقؾ اهلل ،والـاكح يريد أن
يستعػ ،والؿؽاتب يريد إداء»(.)2
ومـ كؿاذج أطؿال الخقر يف تسفقؾ الزواج :ققام بعض الؿراكز الدطقية
بالدطقة إلك الزواج والرتغقب فقف ودراسة أحؽامف ،وإقامة إطراس الجؿاطقة
التل يتقسر فقفا الزواج وتغقب معفا مظاهر اإلسراف والبذخ التل ابتؾقت هبا كثقر
مـ الؿجتؿعات اإلسالمقة ،ومـ الـؿاذج كذلؽ الرتغقب يف تقسقر الؿفقر لتؽقن
( )1مـفؿ فخر الديـ الرازي يف كتابف "الؿحصقل يف طؾؿ أصقل الػؼف" ،تحؼقؼ :صف جابر
العؾقاين ،ط ،2بقروت :ممسسة الرسالة1412 ،هـــ 1992 -م ،ج2ص.221
( )2أخرجف الحاكؿ يف مستدركف طـ أبل هريرة ،ج 2ص  174حديث رقؿ ،2678 :قال
الحاكؿ :هذا حديث صحقح طؾك شرط مسؾؿ ولؿ يخرجاه ،وأخرجف الرتمذي يف ســف ،ج
4ص  184حديث رقؿ ،1655 :وقال الرتمذي :هذا حديث حسـ.
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يف مؼدور كثقر مـ شباب الؿسؾؿقـ ،وتقفقر مساكـ لألزواج ،وتلثقثفا التلثقث
الالزم لؾحقاة الزوجقة.
 ثاىٔا :مً داىب العدو:
حػظ الـسؾ مـ هذه الجفة يتؿثؾ يف :تحريؿ الػقاحش ٓسقؿا الزكا،
وآبتعاد طـ مقاصـ الػتـة ،وغض البصر ،وطدم التساهؾ يف آختالء
بإجـبقات ،وغقرها ،وأبقاب الخقر مػتقحة يف تطبقؼ هذه إمقر مـ خالل التربع
واإلكػاق يف سبقؾ محاربة الػقاحش بتسفقؾ الزواج ،وإطاكة صالبل العػاف ،ودطؿ
الؿراكز الدطقية والعؾؿقة والثؼافقة إلقامة الـدوات والؿحاضرات ،وتقزيع
الؿـشقرات التل تبقـ خطر الػاحشة طؾك الػرد والؿجتؿع ،مع دطؿفا مادي َا
إلشاطة ثؼافة إطراس الجؿاطقة ،ودطؿ الؿتزوجقـ مـ أجؾ حقاة زوجقة مستؼرة
تحػظ مؼصد الـسؾ ،والـػس أيضًا مـ اكؼطاطفؿا أو فقاهتؿا.



()1

لقس ثؿة خالف طؾك أن الؿال ضرورة مـ ضرورات الحقاة؛ فالؿال ٓبد مـف
لؾػرد يستعقـ بف لتدبقر حقاتف ٓ غـك طـف يف أكؾف وشربف ولباسف ومسؽـف ،ولذلؽ
جعؾف اهلل مع القلد زيـة الحقاة الدكقا ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﮊ
[الؽفػ ،]46:والعؿؾ الخقري مرتبط هبذا الؿؼصد ارتباصًا وثقؼًا ،ويظفر هذا
آرتباط مـ جاكبل :القجقد والعدم

( )1اختؾػت طبارات الػؼفاء والعؾؿاء يف تعريػ الؿال ٓطتبارات كثقرة ،ولعؾ مـ أشؿؾ
التعاريػ لؾؿال بلكف :كؾ ما كان لف ققؿة مادية بقـ الـاس ،وجاز شرطًا آكتػاع بف يف حالة
السعة وآختقار( .الؿؾؽقة يف الشريعة اإلسالمقة ،طبد السالم العبادي ،ط ،1طؿان :مؽتبة
إقصك1394 ،هـــ 1974 -م ،ج1ص.172
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 أّال :مً داىب الْدْد:
إطاكة أهؾ العطالة طؾك التؽسب والسعل ،فؾقس الغرض مـ إطؿال الخقرية
إشباع جائع لققم أو بعض يقم ،بؾ ما يعقـف طؾك آطتؿاد لـػسف حتك ٓ يؽقن كالً
طؾك غقره ،وهذا بحد ذاتف يشؽؾ مؼصد ًا خاصًا مـ مؼاصد إطؿال الخقرية()1
التل سـليت طؾقفا يف الؿبحث الثاين ،وكذلؽ كؾ أطؿال الخقر الؿادية التل تسؾؿ
كؼد َا لؿستحؼقفا تدخؾ ضؿـ هذا الجاكب.
 ثاىٔا :مً داىب العدو:
كصقص الؼرآن والسـة متضافرة يف الدطقة إلك حػظ الؿال مـ التؾػ
والضقاع ،والـفل طـ اإلسراف والتبذير يف اإلكػاق ،وحرمة التعدي طؾك أمقال
الـاس وأكؾفا بالباصؾ ،ولضؿان ذلؽ شرع اهلل حدو ًدا وطؼقبات لردع الؿعتديـ
طؾك أمقال الـاس ٓ مجال لبسطفا أو الحديث طـفا يف هذا البحث ،ولألطؿال
الخقرية وتربطات الؿسؾؿقـ دور يف رفد ممسسات إطؿال الخقرية والققػقة بؿا
يعقـفا طؾك تبصقر الـاس بؿثؾ هذه إحؽام الؿتعؾؼة بحػظ مؼصد الؿال ،وتسفؿ
بـصقب وافر مـ خالل الرتبقة الصحقحة والتـشئة آجتؿاطقة لتشؽقؾ الؿجتؿع
الصالح الراشد الذي يلخذ الؿال مـ حؾف ،ويـػؼف يف محؾف.
ومـ الـؿاذج العؿؾقة الرائعة يف حػظ مؼصد الؿال مـ هذا الجاكب ما جاد بف
تراثـا يف "ضؿان الؿتؾػات" الذي كان ضؿـ إطؿال الخقرية والققػقة.
يحدثـا الرحالة ابـ بطقصة طـ صقرة مـ هذا الـؿقذج بؼقلف« :مررت يقما
ببعض أزقة دمشؼ فرأيت بف مؿؾقكا صغقر َا قد سؼطت مـ يده صحػف مـ الػخار
( )1أدرجف الباحث ضؿـ الؿؼاصد الؽؾقة الخاصة ،الؿطؾب الرابع :مؼاصد اقتصادية يف
الؿبحث الثاين.
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الصقـل وهؿ يسؿقكفا الصحـ فتؽسرت ،واجتؿع طؾقف الـاس فؼال لف بعضفؿ:
أجؿع شؼؼفا واحؿؾفا معؽ لصاحب أوقاف إواين ،فجؿعفا وذهب الرجؾ معف
إلقف فلراه إياها فدفع لف ما اشترى بف مثؾ ذلؽ الصحـ وهذا مـ أحسـ إطؿال؛
فنن سقد الغالم ٓ بد لف أن يضربف طؾك كسر الصحـ أو يـفره ،وهق أيضا يـؽسر
قؾبف ويتغقر ٕجؾ ذلؽ ،فؽان هذا الققػ جبرا لؾؼؾقب .جزي اهلل خقرا مـ تسامت
هؿتف يف الخقر إلك مثؾ هذا»(.)1



( )1رحؾة ابـ بطقصة الؿسؿاة تحػة الـظار يف غرائب إمصار وطجائب إسػار ،ابـ بطقصة
محؿد بـ طبد اهلل بـ الؾقايت الطـجل ،تحؼقؼ :طؾل الؿـتصر الؽتاين ،د.ط ،بقروت:
ممسسة الرسالة1405 ،هـــ ،ج1ص.118
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املطلب الثالث

ادلمبطذ انكهٛخ انؼبيخ
«نألػًبل اخلريٚخ» يف ضٕء انكتبة ٔانضُخ
ثؿة مؼاصد كؾقة لألطؿال الخقرية مستقحاة مـ كصقص الؽتاب والسـة ،بؾ
إن بعضًا مـ تؾؽ الـصقص بؿبـاها ومعـاها ُت َعدُّ مؼاصد كؾقة لعؿؾ الخقر يف
اإلسالم ،كؼػ طؾك أربعة مؼاصد:
 املكصد الهلٕ األّل :العبْدٓ٘ هلل:
لؼد جعؾ اهلل تعالك الغاية مـ خؾؼ الجـ واإلكس هل "العبادة" قال تعالك:
ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ [الذاريات .]56:والعبادة مػفقمفا واسع
تستقطب حقاة اإلكسان كؾفا ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﮊ [إكعام.]162:
وٕهؿقة هذا الؿؼصد العظقؿ (العبقدية هلل) شرع اهلل مـ أطؿال الخقر والرب
التل يتعبد الؿسؾؿ هبا ربف ما يبؼك أثرها بعد مقتف ،وأجقرها مقصقلة لفال تـؼطع
باكؼضاء أجؾف ،فػل الحديث الشريػ« :إذا مات اإلكسان اكؼطع طـف طؿؾف إٓ مـ
ثالثة :إٓ مـ صدقة جارية ،أو طؾؿ يـتػع بف ،أو ولد صالح يدطق لف»(.)1

( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف طـ أبل هريرة ،ج 3ص  1255حديث رقؿ.1631 :
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إن مؼصد تحؼقؼ طبقدية اهلل تعالك يف مجا َ
ٓ ٕطؿال الخقرية مـ أطظؿ
الؿؼاصد الشرطقة يف اإلسالم؛ إذ الؿبادرة إلك أطؿال الخقر مـ :الصدقة والققػ
واإلكػاق والبذل يف سبقؾ اهلل تجعؾ مـ الؿسؾؿ طبد ًا هلل حؼًا؛ يخرج َص ْق ًطا مـ أطز
ما يؿؾؽ تعبدً ا هلل تعالك :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [آل طؿران.]92:
وأطؿال الخقر جامعة لؾؿحاسـ التل كتعبد اهلل هبا ،يؼقل شقخ اإلسالم ابـ
تقؿقة « :جؿاع الؿحاسـ فعؾ ا ْلخَ ْقر»(.)1
وبؿا أن أطؿال الخقر هتدف إلك تحؼقؼ هذا الؿؼصد الؽؾل العظقؿ "العبقدية
هلل" فنن التزام الؿسؾؿ هبذا الؿؼصد يؼتضل بلن يحافظ الؿسؾؿ طؾك كرامة اإلكسان
يف أطؿال الرب واإلحسان ؛ فؽرامة اإلكسان يف اإلسالم معتربة ،ويف الؼرآن الؽريؿ
مؼررة ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [اإلسراء.]70:
والحػاظ طؾك كرامة الـاس مـ أخالق الرجال ،وشقؿ الؽرام ،ولؿا كاكت
الحاجة إلك الـاس ،وسمالفؿ فقفا كقع مذلة جاء الـفل الرباين :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ
[الضحك ]10:وقد فسرها قتادة بؿعامؾة الؿسؽقـ بالرحؿة والؾقـ()2؛
ﮞﮊ
ُّ
حػاضًا طؾك كرامتف مـ آمتفان يف مقاصـ العقز والحرمان.
معرة إذا لصؼت باإلكسان أحرجتف وهبطت بف
يؼقل محؿد الغزالل« :إن الػؼر ّ

دون الؿؽاكة التل كتب لؾبشر ،وإكفا لتقشؽ أن تحرمف الؽرامة التل فضؾ اهلل بفا
( )1جامع الرسائؾ ،شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،تحؼقؼ :د .محؿد رشاد سالؿ ،ط ،1الرياض :دار
العطاء1422 ،هـــ 2001 -م،ج2ص.58
( )2اكظر :مختصر تػسقر ابـ كثقر ،محؿد طؾل الصابقين ،ط ،7بقروت :دار الؼرآن الؽريؿ،
 1402هـ 1981 -م ،ج2ص.651
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اإلكسان طؾك سائر الخؾؼ ،وإكف لعزيز الـػس أن ترى شخص َا مشؼقق الثقاب ،تؽاد
فتققف تؽشػ سقءتف ،أو حايف إقدام ألبك أديؿ إرض كعقبف وأصابعف ،أو
جقطان يؿد طقـقف إلك شتك إصعؿة ثؿ يرده الحرمان وهق حسقر»(.)1
وقد أشار الؼرآن إلك هذا آلتزام إخالقل يف إصار مؼصد "العبقدية هلل " يف
ققلف تعالك :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰﮱ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮊ [البؼرة.]273:
ومـ أجؾ هذا آلتزام إخالقل هنك الؼرآن طـ الؿـ وإذى يف العؿؾ
الخقري ،فؼال تعالك :ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ
[البؼرة.]264:
بعد أن ذكر قبؾفا أن مـ صػات الؿـػؼقـ يف سبقؾ اهلل أهنؿ ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ
[البؼرة ،]262:وقد تـبف لفذا الؿؼصد إخالقل العظقؿ طباد اهلل الؿحسـقن
الؿخؾصقن يف إحساهنؿ ،وصدقاهتؿ فرفعقا بذلؽ طـ صائػة مـ إمة الؽثقر مـ
الضقؼ والحرج دون اإلخالل بعزهتؿ وكرامتفؿ.
ومـ ثؿار الؿحافظة طؾك الؽرامة اإلكساكقة يف إطؿال الخقرية الشعقر
بالع زة ،الؿـايف لؾفقان والؿذلة يف مقاصـ العقز والحاجة؛ إذ أخالق الؿسؾؿ تؿؾل
طؾقف أن يحافظ طؾك كرامة أخقف حقـؿا يعطقف ،ويحسـ إلقف بال مـ أو أذى.
ومؿا يمسػ لف ققام بعض الؿحسـقـ مـ أهؾ الخقر بتصقير الػؼراء
( )1خؾؼ الؿسؾؿ ،محؿد الغزالل ،ط ،1الؼاهرة :دار الريان لؾرتاث ،ص.119
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والؿساكقـ أثـاء تس ّؾؿفؿ لبعض الؿعقكات والصدقات ،حتك رأيـا وجقه بعض
الؿساكقـ مـؽسرة ذلقؾة يف ضؾ اكتشار هذه الظاهرة التل يحس فقفا الؿسؽقـ
بإذى الـػسل ،وصدق اهلل رب العالؿقـ الؼائؾ :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ [البؼرة.]263:
 املكصد الهلٕ الجاىٕ :إقام٘ مصاحل احلٔاٗ ّعنازتَا:
إن مـ مؼاصد خؾؼ اإلكسان إساسقة :العبادة ،والخالفة ،والعؿارة ،فلما
مؼصد العبادة فؼد مر ذكره يف الؿؼصد إول ،وأما الؿؼصديـ أخريـ :الخالفة
والعؿارة ،ففؿا مـ لقازم مؼصد "العبادة" ،وقد كص اهلل طؾك هذه الؿؼاصد يف
كتابف الؽريؿ ،قال تعالك :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ [الذاريات،]56:
وقال تعالك :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﮊ [البؼرة.]30:
ومـ مفؿات الخالفة :إقامة مصالح الحقاة وطؿارهتا بالخقر والصالح ،قال
تعالك :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ
[هقد.]61:
والؿتلمؾ يف كصقص القحققـ التل تحث طؾك فعؾ الخقر والرتغقب فقف ،يجد
أهنا تسؿق بالؿسؾؿ وتعقـف طؾك الؼقام بالدور الؿـقط بف يف مفؿة آستخالف يف
إرض وإطؿارها لالرتؼاء يف سؾؿ الحضارة اإلسالمقة التل تـػع البشرية «إن
الحضارة وطؿارة إرض ذات صؾة وثقؼة بال إلف إّٓ اهلل ،والؿـفج الؿـزل مـ طـد
اهلل لقحؽؿ الحقاة .إن الؿػفقم اإلسالمل لؾحضارة هق مػفقم العبادة»(.)1

( )1مػاهقؿ يـبغل أن تصحح ،محؿد قطب ،ط ،8الؼاهرة :دار الشروق1415 ،هـــ -
1994م ،ص.338
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ومـ هـا كاكت إطؿال الخقرية كحػر أبار ،وبـاء الدور الـافعة ،وإقامة
الؿشاريع الققػقة يف الؿجآت التعؾقؿقة أو آجتؿاطقة أو الصحقة جزء ٓ يتجزأ
مـ مفؿات وواجبات الؿسؾؿقـ لتحؼقؼ هذا الؿؼصد الؽؾل الؽبقر.
ّ مً أٍه املطالب األضاضٔ٘ يف األعنال اخلريٓ٘ اليت تيتَٕ إىل غآ٘ "إقام٘
مصاحل احلٔاٗ ّعنازتَا":
مراطاة "فؼف إولقيات"( :)1فـحـ أحقج ما كؽقن إلك هذا الػؼف الذي يؽاد
يؽقن مػؼقد ًا يف العؿؾ الخقري ،ومـ مؼتضقات هذا الػؼف (الؿػؼقد) :التدبقر
الـافع ،واإلصالح الـاجع مـ خالل ترتقب الـػؼات الؿشروطة الرتتقب الؿثؿر
الصالح ،ومـ هـا ارتلى الباحث أهؿقة هذا الػؼف لتحصقؾ غاية إصالح الحقاة
وطؿارة إرض بإطؿال الخقرية طؾك الؿستقى الػردي والجؿاطل ،وطؾك
الؿستقى إهؾل والرسؿل،
فالؿسؾؿ -طؾك الؿستقى الػردي -مطالب (مـ مـطؾؼ الـؼؾ والعؼؾ
والقاقع) بلن يضع أهؾف يف أولقية كػؼاتف الؿشروطة ،فإسرة أولك بالعـاية وأحؼ
بالـػؼة مـ غقرها ،ثؿ إقرب فإقرب ،وطؾك ذلؽ تضافرت كصقص الؽتاب
والسـة ،قال تعالك :ﮋﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ
[البؼرة.]215:
( )1فؼف إولقيات :هق العؾؿ بؽقػقة التؼدي ؿ بقـ إحؽام الشرطقة العؿؾقة طـد التـزيؾ بـاء
طؾك معايقر شرطقة صحقحة يفدي إلقفا صحقح الـؼؾ وصريح العؼؾ ( .اكظر :فؼف
إولقيات ودوره يف الحؽؿ طؾك الؼضايا السقاسة الؿعاصرة ،كادية رازي ،رسالة ماجستقر
(غقر مـشقرة) ،جامعة الحاج لخضر – بـاتف،كؾقة العؾقم آجتؿاطقة والعؾقم اإلسالمقة،
1427هـــ 2006 -م ،ص( 26بتصرف يسقر).
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ويف الحديث« :ديـار أكػؼتف يف سبقؾ اهلل ،وديـار أكػؼتف يف رقبة ،وديـار
تصدقت بف طؾك مسؽقـ ،وديـار أكػؼتف طؾك أهؾؽ أطظؿفا أجر ًا الذي أكػؼتف طؾك
أهؾؽ»(.)1
ويف الحديث أخر« :الصدقة طؾك الؿسؽقـ صدقة ،وهل طؾك ذي الرحؿ
اثـان صدقة وصؾة»(.)2
ولؿا كاكت مراطاة إولقيات يف إطؿال الخقرية طؾك الؿستقى الػردي
مطؾبًا ديـقًا فؿراطاتف مـ باب أولك طؾك الؿستقى الجؿاطل ،وطؾك الؿستقى
إهؾل والرسؿل بؾ أضحك فؼف إولقيات -يف ضؾ هذا العصر وتعؼقداتف
ومتغقراتف -ضرورة واقعقة !
وتلسقسًا طؾك ما سبؼ :يـبغل إطادة الـظر يف الؿشاريع الخقرية إهؾقة،
والرسؿقة وإطادة تقجقف الـاس ،وتصحقح ففؿفؿ لؾعؿؾ الخقري الذي اختزلف
كثقر مـ الؿحسـقـ يف بـاء الؿساجد حتك وجدكا التسابؼ إلك بـائفا يف أماكـ
متؼاربة جد ًا حتك وجدكا يف الؿحؾة القاحدة ثالثة إلك أربعة مساجد( )3يف الققت
الذي ٓ تجد فقفا مدرسة لؾتعؾقؿ ،وٓ مستقصػ لؾتداوي ،كاهقؽ طـ الػؼر الذي
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف،ج  2ص  692حديث رقؿ.995 :
( )2أخرجف ابـ حبان يف صحقحف ،ج 8ص  134حديث رقؿ ،3344 :والـسائل يف ســف ،ج
5ص  92حديث رقؿ.2582 :
( )3طؾك سبقؾ الؿثال :زار الباحث قرية مـ قرى ريػ القؿـ يف محافظة أب ،ووجد أطؿال
الخقر فقفا محصقرة – فؼط – يف بـاء الؿساجد ،فقصؾ طددها إلك ( )4مساجد كبقرة
مقزطة يف أماكـ متؼاربة ،وكؾفا طؾك كػؼة محسـقـ مـ دول خؾقجقة ،يف الققت الذي ٓ
تقجد يف هذه الؼرية مدرسة ،وٓ مستقصػ ،فضالً طـ الػؼر الؿدقع ٕكثر أهؾفا ،فؾق تؿ
مراطاة فؼف إولقيات يف هذه الـػؼات التل ُس ّخرت يف باب واحد " بـاء مساجد" يتؿ
استغاللفا يف مجآت أخرى :تعؾقؿقة ،وصحقة ،وتقفقر فرص إكتاجقة لألسر الؿعدمة.
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يعصػ بلهؾفا ،واإلشؽالقة هـا غقاب "فؼف إولقيات" لدى الؿحسـقـ ،وفاطؾل
الخقر الذيـ يشرتصقن يف كػؼاهتؿ أن تؽقن يف بـاء الؿساجد – فؼط !-
يؼقل الؼرضاوي« :رأيت مـ الؿسؾؿقـ الطقبقـ يف أكػسفؿ مـ يتبرع ببـاء
مسجد يف بؾد حافؾ بالؿساجد ،قد يتؽؾػ كصػ مؾققن أو مؾققكًا أو أكثر مـ
الجـقفات أو الدوٓرات ،فنذا صالبتف ببذل مثؾ هذا الؿبؾغ أو كصػف أو كصػ كصػف
يف كشر الدطقة إلك اإلسالم ،أو مؼاومة الؽػر واإللحاد ،أو يف تليقد العؿؾ اإلسالمل
إلقامة الشرع وتؿؽقـ الديـ ،أو كحق ذلؽ مـ إهداف الؽبقرة التل قد تجد
الرجال وٓ تجد الؿال ،ففقفات أن تجد أذكًا صاغقة ،أو إجابة مؾبقةٕ ،كفؿ يممـقن
ببـاء إحجار ،وٓ يممـقن ببـاء الرجال!»(.)1
 املكصد الهلٕ الجالح :جتطٔد الكٔه اإلضالمٔ٘:

مـ مـطؾؼ الؿػفقم العام "لؾؿؼاصد الؽؾقة" الذي يتضؿـ " ِ
الح َؽؿ والغايات

وإهداف"()2فنن إطؿال الخقرية تـتفل إلك غاية (تجسقد ققؿ اإلسالم يف واقع
الـاس) ،ولؿا كاكت ققؿ اإلسالم تتسؿ بالشؿقل والعؿقم باطتبار :اإلكسان،
والزمان ،والؿؽان ،ففل تلخذ مػفقم "الؽؾقات" الؿتعؾؼ بعؿقم الؿؽؾػقـ يف كؾ
زمان ومؽان ،وسـؼتصر هـا طؾك ققؿة كبرى مـ ققؿ اإلسالمل لؾتدلقؾ طؾك هذا
الؿؼصد:
ققؿة "الحرية " :مـ ققؿ اإلسالم الحضارية ققؿة "الحرية"؛ ٕهنا  -أي
الحرية" -ضرورة " لتحؼقؼ إكساكقة اإلكسان «بؾ إكـا ٓ كغالل إذا قؾـا :إن اإلسالم
( )1فؼف إولقيات دراسة جديدة يف ضقء الؽتاب والسـة ،يقسػ الؼرضاوي ،ط ،2الؼاهرة:
مؽتبة وهبة1416 ،هـــ 1996 -م ،ص.16
( )2وهذا هق الؿػفقم العام الذي حددكاه لؿصطؾح " الؿؼاصد الؽؾقة " يف الؿبحث إول،
فراجعف هـاك.
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يرى يف "الحرية" الشلء الذي يحؼؼ معـك "الحقاة" لإلكسان ..فقفا حقاتف
الحؼقؼقة ،وبػؼدها يؿقت ،حتك لق طاش يلكؾ ويشرب ويسعك يف إرض كؿا هق
حال الدواب وإكعام !!»(.)1
بؾ إن العالمة الشقخ محؿد الطاهر بـ طاشقر قد جعؾ مـ "الحرية" مؼصدً ا
طامًا مـ مؼاصد الشريعة ،فـجده يؼقل بعد أن استقىف حديثف طـ مؼصد
"الؿساواة"« :لؿا تحؼؼ فقؿا مضك أن الؿساواة مـ مؼاصد الشريعة اإلسالمقة لزم
أن يتػرع طـ ذلؽ استقاء أفراد إمة يف تصرففؿ يف أكػسفؿ مؼصد أصؾل مـ
مؼاصد الشريعة ،وذلؽ هق الؿراد بالحرية» (. )2
،

ومفؿا كان تقصقػ " الحرية " مؼصد ًا كان بحد ذاتف ،أم ققؿة إسالمقة فنن
مـ أهؿ الغايات وإهداف لألطؿال الخقرية يف اإلسالم :تحؼقؼ " الحرية" ؛ إذ
أن العؿؾ الخقري الؿطؾقب يف ديــا يؽقن ططا ًء خالصًا هلل بال مؼابؾ مادي ﮋ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [اإلكسان.]10:

وحقـؿا يؽقن كذلؽ فنكؿا هق تحرير لؾـػس مـ ققد إثرة ،وحب التؿؾؽ،
والققاية مـ الشح ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅﮊ [الحشر.]9:
كؿا أن طؿؾ الخقر يف اإلسالم هبذا الؿػفقم يحرر اإلكسان مـ أغالل الؽرب
واستعالء الـػس طؾك أخريـ الذي يشاركقكف يف آكتؿاء لألصؾ القاحد «الـاس

( )1اإلسالم وحؼقق اإلكسان ،محؿد طؿارة ،طالؿ الؿعرفة (سؾسؾة كتب ثؼافقة شفرية
يصدرها الؿجؾس القصـل لؾثؼافة والػـقن وأداب – الؽقيت) ،العدد 1985 ،39م،
ص.17
( )2مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،محؿد الطاهر بـ طاشقر ( مرجع سابؼ) ،ص .139
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الؿجسدَ ة
بـق آدم وآدم مـ تراب»( ،)1وهـا يظفر تؿقز اإلسالم هبذه الؼقؿة
َّ
بإطؿال الخقرية مـ طـ مؼاصد الخقر يف الػؾسػة الغربقة التل حاصرهتا يف دائرة
ضقؼة «الؾذة والؿـػعة الػردية» الؿـطؾؼة مـ الـزطة إكاكقة يف إصار طام مـ تبادل
الؿـافع والؿصالح الػردية.
يؼقل مقريس كراكسقن« :لقس لػؽرة الخقر العام أي مؽان طـد الؿػؽريـ
السقاسققـ مـ أصحاب الـزطة الػردية كفقبزولقك ،وبـثام؛ ٕن كؾ قضقة يجب أن
تؼاس بحاجة الػرد»( ،)2ومرجعقة ققاس الخقر والشر هق ذات اإلكسان وتؼديره
لؾؿـػعة التل تعقد طؾقف يف اإلصار العام مـ تبادل الؿصالح والؿـافع الػردية (.)3
 املكصد السابع :حتكٔل مفَْو «األم٘ الْاسدٗ»:
"إمة القاحدة" محقر تدور حقلف تعالقؿ الؼرآن ،وتشريعات اإلسالم،
وٕهؿقة هذا الؿؼصد فؼد جاء التذكقر الرباين لؾـاس بـعؿة اهلل طؾقفؿ هبذا الديـ
الذي جؿعفؿ بعد فرقة ،ووحدهؿ بعد شتات ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [آل طؿران.]103:
واكتؿاء الؿسؾؿ لفذا الديـ ،والتزامف بتعالقؿف التل جعؾت مـ أهؿ أهداف
اإلكػاق والبذل ،والعطاء ،والتصدق ،واإلحسان إلك الخؾؼ هل غرس مػفقم "
إمة القاحدة" يف وجدان الؿسؾؿ ،وتلكقده يف سؾقكقاتف التل تعزز آكتؿاء
الحؼقؼل لألمة القاحدة مـ مـطؾؼ إخقة اإلسالمقة التل تتالشك معفا كؾ طقامؾ

( )1أخرجف أحؿد بـ حـبؾ يف مسـده ،طـ أبل هريرة ،ج 2ص  524حديث رقؿ.10791 :
( )2الؿصطؾحات السقاسقة ،مقريس كراكستقن ،بقروت :دار الـفار لؾـشر1969 ،م ،ص.90
( )3اكظر :مققػ الديـ مـ العؾؿ ،طؾل فماد باشؽقؾ ،ترجؿة :أورخان محؿد طؾل ،الؽقيت:
دار القثائؼ ،د.ت ،ص.88
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الػرقة ،وأسباب الـزاع التل تذهب الريح وتققع الػشؾ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [إكػال.]46:
ولفذا فؼد تجؾت يف أطؿال الخقر مؼصد "إمة القاحدة" إذ تؽسب أطؿال
الخقر واإلحسان الجسد اإلسالمل الؿـاطة الحؼقؼقة مـ إمراض والعؾؾ التل
تمدي إلك ضعػف ومـ ثؿ تغري طدوه بآكؼضاض طؾقف ،وشر ما ابتؾل بف
التؿزق الذي ّفرق بقـفؿ ،وجعؾفؿ شقعًا متـاكرة،
الؿسؾؿقن يف طصركا هذا ،هق
ّ
تصقر جسؿًا متؿاسؽًا ُيؼال لؽؾ طضق فقفْ :
طش وحدك ،وٓ
وأحزابًا متـاحرةّ « ،
تػؽر يف غقرك»(.)1

كقػ ستؽقن الـتقجة؟! وبـاء طؾقف تؼع طؾك طاتؼ الحؽام والساسة ،والرطقة
مسئقلقة كبقرة يف تحؼقؼ هذا الؿؼصد العظقؿ مـ خالل تبـل مشاريع خقرية كبقرة
– رسؿقة وأهؾقة  -يف مختؾػ الؿجآت ،وضرورة التـظقؿ الدققؼ لفا ،والتشجقع
لفا ،والرتويج اإلطالمل الؿـظؿ لفا ( ،)2وإدخالفا ضؿـ الربامج والخطط
إساسقة لؾدولة ،وبؿا يسفؿ يف تحؼقؼ مػفقم "إمة القاحدة" ،وتجسقده بالؼقؿ
اإلسالمقة يف إطؿال الخقرية يف حقاة الـاس؛ وتظفر ققؿة وأهؿقة هذا الؿؼصد
الؽؾل هـا يف ققة الدولة الؿستؿدة مـ ققة أبـائفا الذيـ تسقدهؿ روح الرتاحؿ
حصؾت لفذه إمة؛ بسبب التػاوت آقتصادي بقـ
والتؽافؾ ،فؽؿ مـ خقاكات
ْ
أبـائفا الذي أكتج أغـقاء متخؿقن ،وفؼراء يائسقن بائسقن متحػزون يتحقـ أكثرهؿ
فرصة لالكتؼام مـ مجتؿعفؿ الذي ضقع حؼفؿ ،وغ ّقب كرامتفؿ ،وققم هذا حالفؿ
( )1لقس مـ اإلسالم ،محؿد الغزالل ،ط ،6الؼاهرة :دار الشروق ،د.ت ،ص.156
( )2مـ خالل إشاطة " طؿؾ الخقر" يف وسائؾ اإلطالم التؼؾقدية والجديدة بالربامج الفادفة،
والحقارات والـدوات الؿقجفة والؿـظؿة ،واإلطالكات :حتك يغدو العؿؾ الخقري ثؼافة
مجتؿعقة بقـ الـاس.
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وأكشؼت طصاهؿ ،سقبقعقن وٓءهؿ لؿـ يشبع بطقهنؿ !
قد َب ُعدت ك ََقاهؿ،
ْ
إن الػؼر لقس خطقئة الػؼراء ،وإكؿا هق خطقئة كربى مـ خطايا الـظام
السقاسل أو ً
ٓ ،ثؿ الـظام آجتؿاطل ثاكقًا ،وقد جاء يف الحديث الشريػ...« :
وإيؿا أهؾ طرصة أصبحقا وفقفؿ جائع ،فؼد برئت مـفؿ ذمة اهلل»(.)1



( )1أخرجف الحاكؿ يف مستدركف ،ج  2ص  14حديث رقؿ ،2165 :وأحؿد بـ حـبؾ يف
مسـده،ج 2ص  33حديث رقؿ،4880 :
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املبحث الثاني

ادلمبطذ انكهٛخ اخلبطخ
ثـ «األػًبل اخلريٚخ»
وفقف ثالثة مطالب

 املطلب األّل :مكاصد عكدٓ٘ ّتعبدٓ٘:
 املطلب الجاىٕ :مكاصد ادتناعٔ٘ ّأخالقٔ٘:
 املطلب الجالح :مكاصد اقتصادٓ٘:
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متٓٛذ
 قبل الػسّع يف بٔاٌ املكاصد الهلٔ٘ اخلاص٘ باألعنال اخلريٓ٘ جتدز اإلغازٗ إىل
أمسًٓ:
إمر إول :أن "إطؿال الخقرية" تدخؾ ضؿـ أحؽام الشريعة "معؼقلة
الؿعـك" أو ما يسؿقف ابـ رشد بـ «الؿصؾحل»( ،)1وهق ما أكده العز بـ طبد السالم
يف كالمف الذي كؼؾـاه طـف سابؼًا يف تؼسقؿف لؾطاطات إلك ضربقـ :إول :تعبدي
(غقر معؼقل الؿعـك).
الثاين :غقر تعبدي (معؼقل الؿعـك) وإطؿال الخقرية داخؾة ضؿـ الضرب
الثاين (معؼقل الؿعـك)؛ فػقفا سد الخالت ،وقضاء الحاجات لألفراد
والجؿاطات ،وقد أكد الؼرايف طؾك مثؾ هذه الؿعاين بؼقلف« :وٓ يصحح الشرع مـ
الصدقات إٓ الؿشتؿؾ طؾك الؿصالح الخاصة والراجحة»(.)2

( )1يف مؼابؾ (العبادي) يؼقل ابـ رشد« :وأطـل بالؿصؾحل :ما رجع إلك إمقر الؿحسقسة،
وبالعبادي :ما رجع إلك زكاة الـػس»
اكظر :بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد ،أبق القلقد محؿد بـ رشد ،د.ط ،الؼاهرة :دار
الحديث ،ج1ص.23
( )2الذخقرة ،أبق العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس بـ طبد الرحؿـ الؿالؽل الشفقر
بالؼرايف ،ط ،1بقروت :دار الغرب اإلسالمل1994 ،م ،ج6ص.302
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إمر الثاين :كظر ًا لؿا تؿثؾف "الؿؼاصد الشرطقة" مـ أهؿقة طظؿك يف ففؿ
أحؽام الشريعة وتـزيؾفا ،فؼد حظقت بعـاية فائؼة مـ العؾؿاء مـ حقث تؼسقؿفا،
وبقان مراتبفا.
فؼد قسؿت باطتبارات مختؾػة ،مـ أهفؿا:
 مـ حقث مدى الحاجة إلقفا إلك :ضرورية ،وحاجقف ،وتحسقـقة .وقد
طرفـا طالقة إطؿال الخقرية هبذا الـقع مـ التؼسقؿ يف الؿبحث إول.
 مـ حقث العؿقم والخصقص إلك :كؾقة :وهل العائدة إلك مجؿقع إمة
أو غالبقتفا ،وجزئقة :وهل العائدة إلك إفراد ،ومقضقع بحثـا هق الـقع إول
(كؾقة).
 مـ حقث ققتفا يف ذاتفا إلك :قطعقة ،وضـقة ،ووهؿقة ،وبحثـا هبذا آطتبار
يفتؿ بالؿؼاصد الؼطعقة والظـقة.
كـت بسبقؾف وسببف
وبعد هذا البقان الذي
جئت بف ،أرجع بحقل اهلل إلك ما ُ
ُ
"الؿؼاصد الخاصة بإطؿال الخقرية" والتل جعؾتفا يف مطالب أربعة:
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p



o

املطلب األول

يمبطذ ػمذٚخ ٔتؼجذٚخ
 املكصد األّل :تْسٔد اهلل يف أمساّ ُٜصفاتُ:
ققام الؿسؾؿ بلطؿال الخقر واإلحسان إلك الخؾؼ ،يحؼؼ مـ خاللفا تقحقد
خالؼف تعالك يف باب أسؿائف وصػاتف الؿتعؾؼة بالرب واإلحسان إلك الؿخؾقققـ فاهلل
تعالك مـ أسؿائف :الرحؿـ ،الرحقؿ ،الؿعطل ،الجقاد ،الؽريؿ..
ومـ صػاتف :الرحؿة ،والعطاء ،والجقد ،والؽرم ..ومـ أقصر الطرق إلك كقؾ
رضقان اهلل ورحؿتف ،الرحؿة بخؾؼف «الراحؿقن يرحؿفؿ الرحؿـ ارحؿقا أهؾ
إرض يرحؿؽؿ أهؾ السؿاء»( ،)1فقتحصؾ لؾعبد يف إحساكف ورحؿتف بالخؾؼ
تقحقد خالؼف يف أسؿائف وصػاتف مـ هذا الباب ،يؼقل ابـ ققؿ الجقزية« :فالصدقة
واإلحسان واإلططاء وصػ الرب تعالك وأحب طباده إلقف مـ اتصػ بذلؽ كؿا
قال الـبل ﷺ« :الخؾؼ طقآً هلل فلحب الخؾؼ إلقف اكػعفؿ لعقالف»( .)2ولق لؿ يؽـ
يف الـػع واإلحسان إٓ أكف صػة اهلل وهق سبحاكف يحب مـ اتصػ بؿقجب صػاتف
وآثارها فقحب العؾقؿ والجقاد والحل والستقر ،والؿممـ الؼقى أحب إلقف مـ
الؿممـ الضعقػ ،ويحب العدل والعػق والرحقؿ والشؽقر والرب والؽريؿ فصػتف
( )1سبؼ تخريجف ص.15
( )2طدة الصابريـ وذخقرة الشاكريـ ،ابـ ققؿ الجقزية ،ط  ،3دمشؼ ،دار ابـ كثقر،
1409هـــ1989 -م،ص.255
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الغـك والجقد ويحب الغـك الجقاد.)1(»..
يقحد اهلل ربف العالؿ بنحساكف ،والؿطؾع
كؿا أن العبد بلطؿال الرب واإلحسان ّ
طؾك كػؼاتف يف سبقؾ كقؾ مرضاتف ،قال تعالك :ﮋ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌﮊ [ا لبؼرة.]270:
 املكصد الجاىٕ :اإلمياٌ زّح أعنال الرب ّاإلسطاٌ:
فؽؿا أن اإليؿان تصديؼ بالحؼقؼة الؽربى ،واطرتاف بالقجقد إطؾك ،ففق
إلك جاكب ذلؽ ققة باطثة طؾك أطؿال الخقر ،بؾ اإليؿان هق جقهرها ،وروحفا
التل يـال هبا الؿسؾؿ رضل بف ،ويحظك بثقابف ﮋ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﮊ [الؽفػ.]110:
فنن خال الؼؾب مـ هذه العؼقدة فال ققؿة ٕطؿال الخقر وٓ وزن لفا طـد اهلل؛
فؼد جاء يف الحديث :أن أول مـ ُت ِس ّعر هبؿ الـار ثالثة ،ومـفؿ :صاحب الؿال
الذي أكػؼ مالف خالقًا مـ هذا الؿؼصد« :ويمتك بصاحب الؿال فقؼقل ألؿ أوسع
طؾقؽ حتك لؿ أدطؽ تحتاج إلك أحد قال بؾل قال فؿاذا طؿؾت فقؿا آتقتؽ؟ قال
كـت أصؾ الرحؿ وأتصدق فقؼقل اهلل كذبت وتؼقل الؿالئؽة كذبت ويؼقل اهلل بؾ
أردت أن يؼال فالن جقاد فؼد ققؾ.)2(»...
مجردة ،مختزلة يف طالقة العبد بربف بعقدة طـ
إن اإليؿان لقس قضقة فؾسػقة ّ

أكشطتف وسؾقكف ،بؾ اإليؿان كقة مرتبطة بالحركة ،وطؼقدة دافعة لؾعؿؾ ،ولقس مـ
( )1طده الصابريـ وذخقرة الشاكريـ ،ابـ ققؿ الجقزية (مرجع سابؼ)،ص.255
( )2أخرجف الحاكؿ يف مستدركف ،ج 1ص  580حديث رقؿ ،1527 :وابـ خزيؿة يف
صحقحف ،ج 4ص  117حديث رقؿ ،2482 :وابـ حبان يف صحقحف ،ج 2ص 140
حديث رقؿ.408 :
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كؿال إيؿان الؿممـ أن يبقت شبعاكًا وجاره جائع وهق يعؾؿ ،قال الـبل الؽريؿ
ﷺ« :لقس الؿممـ الذي يشبع وجاره جائع»(.)1
وقد طد الؼرآن اإلمساك وطدم اإلكػاق سبقالً لؾتفؾؽة ،قال تعالك :ﮋ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [البؼرة.]195:
بؾ إن الؼرآن قد ربط أطؿال الخقر بالعؼقدة فؼد ر َّغب الؼرآن يف إكػاق "العػق"
مـ أدوات اإلكتاج وأدوات آستفالك ،إلك الدرجة التل ُج ِعؾ معفا مـع
«الؿاطقن»( -)2وهق ما يستعقره الـاس طادة يف شئقهنؿ  -طالم ًة طؾك التؽذيب
بالديـ ،أو صػة مـ صػات الؿؽذبقـ بالديـ ،وإن صؾقا مع الؿصؾقـ ،قال تعالك:
ﮋﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [الؿاطقن.]7 - 1:
 املكصد الجالح :حتنّل املطْٝلٔ٘ ّتيفٔر األمْز اإلهلٔ٘:
الؿسئقلقة وضقػة كؾ مـ يـتؿل إلك هذه إمة يف اإلصار الجامع لفا
"العبقدية" ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ
[إكبقاء .]92:والؿسئقلقة كذلؽ مؼصد مـ مؼاصد كثقر مـ العبادات ،وطؾك
رأسفا إطؿال الخقرية فرضًا كاكت أو كػالً؛ ٕهنا داخؾة يف إصار مسمولقة الؿسؾؿ
تجاه إخقاكف مـ مـطؾؼ التزامف الديـل امتثا ً
ٓ لألمر اإللفل :ﮋﮕ ﮖ
( )1أخرجف البخاري يف إدب الؿػرد ،ج 1ص  52حديث رقؿ.112 :
( )2الؿاطقن« :اسؿ جامع لؿـافع البقت ،كالؼدر ،والػلس ،والؼصعة ،وكحق ذلؽ مؿا جرت
العادة بنطارتف» .الؿعجؿ القسقط ،إبراهقؿ مصطػك ،وآخرون ،صادر طـ معجؿ الؾغة
العربقة يف الؼاهرة ،مـ مـشقرات دار الدطقة ،ج2ص.878
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ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮊ
[الحج.]77:
ومـ مـطؾؼ تحؿؾ الؿسؾؿ لؾؿسئقلقة الؿؾؼاة طؾك طاتؼف تجاه كػسف وتجاه
أخريـ بالؿسارطة بلطؿال الخقر واإلحسان إلك الخؾؼ التل تزكل كػسف ،وفقفا
حؼ لغقره،طؾؿـا أن أصحاب الـبل ﷺ كاكقا يسارطقن إلك البذل والعطاء
والصدقة ،قربة ،وتعبدً هلل تعالك ،فلغـقاؤهؿ بادروا يف أطؿال الخقر ،وأوقػقا مـ
خقر أمقالفؿ يف سبقؾ اهلل( ،)1قال جابر بـ طبد اهلل ﭭ« :لؿ يؽـ أحد مـ
أصحاب الـبل ﷺ ذو مؼدرة إٓ وقػ»( ،)2وفؼراؤهؿ كان لديفؿ هذا الحرص
طؾك فعؾ الخقر ،والتصدق بإمقال ،لقٓ قؾة ذات القد ،فػل حديث أبل هريرة
ﭬ قال« :جاء الػؼراء إلك الـبل ﷺ فؼالقا ذهب أهؾ الدثقر مـ إمقال
بالدرجات العال والـعقؿ الؿؼقؿ يصؾقن كؿا كصؾل ،ويصقمقن كؿا كصقم ،ولفؿ
فضؾ مـ أمقال يحجقن بفا ،ويعتؿرون ،ويجاهدون ،ويتصدققن قال« :أٓ
أحدثؽؿ بلمر إن أخذتؿ بف أدركتؿ مـ سبؼؽؿ ،ولؿ يدركؽؿ أحد بعدكؿ وكـتؿ
خقر مـ أكتؿ بقـ ضفراكقف إٓ مـ طؿؾ مثؾف تسبحقن وتحؿدون وتؽبرون خؾػ كؾ
صالة ثالثا وثالثقـ.)3(»...

( )1أمثؾة ذلؽ أكثر مـ تحصك ،ومـفا :أبق صؾحة الذي أوقػ أحب مالف إلقف وهل بقرحاء،
وطؿر بـ الخطاب الذي أصاب أرضا بخقرب لؿ يصب مآ قط أكػس مـف فذهب إلك الـبل
وأوقػفا يف الػؼراء والؼربك والرقاب ويف سبقؾ اهلل.
( )2الؿغـل ،ابـ قدامف الؿؼدسل ،ط ،1بقروت :دار الػؽر1405 ،هـــ ،ج 6ص ،206ومعـل
الؿحتاج ،الخطقب الشربقـل ،ط ،1دار الؽتب العؾؿقة1415 ،هـــ 1994 -م،
ج3ص.523
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف ،ج  1ص  289حديث رقؿ.807 :
428


ادلمبطذ انكهٛخ نألػًبل اخلريٚخ يف ضٕء انشرٚؼخ اإلصاليٛخ

ومؿا يمكد أهؿقة هذا الؿؼصد الخاص:
تلكقد الػؼفاء والعؾؿاء طؾك قاطدة جؾقؾة يف العبادات دلت طؾقفا كصقص
الؽتاب والسـة وهل أن« :العبادة الؿتعدية خقر مـ العبادة قاصرة» :أي أن العبادة
الؿتعدي كػعفا لمخريـ أفضؾ مـ العبادة الؼاصر كػعفا طؾك العابد ،وهذه
الؼاطدة تمكد بشؽؾ جؾل مؼصد " تحؿؾ الؿسئقلقة" وهق غاية وهدف لألطؿال
الخقرية التل فقفا مـافع لمخريـ.
فصؾ ابـ ققؿ الجقزية يف هذه الؿسالة مبقـًا أن العبادة التل فقف كػع متعد
وقد ّ
لمخريـ ،أفضؾ مـ العبادة ذات الـػع الؼاصر طؾك العابد ،وبالتالل فنن خدمة
الػؼراء ،وآشتغال بؿصالح الـاس ،وقضاء حقائجفؿ ،ومساطدهتؿ بالؿال والجاه
والـػع أفضؾ(.)1
والؼاطدة السابؼة الؿمكدة لفذا الؿؼصد مستػادة مـ طدة كصقص مـفا:
حديث« :فقاهلل ٕن يفدي اهلل بؽ رجال واحد ًا خقر لؽ مـ أن يؽقن لؽ حؿر
الـعؿ»( ،)2وهذا التػضقؾ القارد يف الحديث إكؿا هق لؾـػع الؿتعدي( ،)3ومـ
الحجج التل تمكد هذا الؿؼصد« :أن صاحب العبادة إذا مات اكؼطع طؿؾف،
وصاحب الـػع ٓ يـؼطع طؿؾف ،ما دام كػعف الذي كسب إلقف .وأن إكبقاء إكؿا بعثقا
باإلحسان إلك الخؾؼ وهدايتفؿ ،وكػعفؿ يف معاشفؿ ومعادهؿ ،لؿ يبعثقا

( )1اكظر :م دارج السالؽقـ ،ابـ ققؿ الجقزية ،تحؼقؼ :محؿد الؿعتصؿ باهلل البغدادي ،ط ،3
بقروت :دار الؽتاب العربل 1416 ،هـ 1996 -م ،ج1ص.108
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف طـ سفؾ بـ سعد ﭬ  ،ج 3ص  1357حديث رقؿ:
.3498
( )3اكظر :مدارج السالؽقـ ،ابـ ققؿ الجقزية ( مرجع سابؼ) ،ج1ص.108
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بالخؾقات وآكؼطاع طـ الـاس والترهب»(.)1
وجؿال إطؿال الخقرية وجاللفا يظفر يف حالوة أثرها ،ولذة طاقبتفا ،يؼقل
شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة« :اإلكسان قد يحب بـػسف فعؾ الخقر واإلحسان ويتؾذذ
بذلؽ ٓ لغرض :بؾ يتؾذذ باإلحسان إلك الغقر كؿا يتؾذذ اإلكسان بؾذاتف الؿعروفة
وأشد وإن لؿ يصؾ إلقف كػع لذتف باإلحسان»(.)2
وهذه هل السعادة التل طـاها تؾؿقذه بؼقلف« :ومـ طؾؿ السعادة فعؾ
الخقر»(.)3
إن أطؿال الخقر التل هتدف إلك بـاء اإلكسان الؿسؾؿ الؿستشعر لؾؿسئقلقة
تجعؾ مـف إكساكا إيجابقًا فاطالً يعقش قضايا طصره ،وهؿقم أمتف ،وما أحقج
الؿسؾؿ يف هذا العصر  -الذي تراجعت فقف أمتـا طـ دورها الحضاري الريادي -
إلك التحؾل بروح الؿسئقلقة يف أطؿال الخقر والحث طؾقفا ،فتقجقف أطؿال الخقر
يف معالجة مشؽالت الؿسؾؿقـ مسمولقة كبقرة تؼع طؾك طاتؼ الؿسؾؿقـ أفراد ًا
وجؿاطات ،وممسسات ،ففذه – مثالً  -مشؽؾة إمقة وصؾت الـسب فقفا إلك
أرقام مخقػة يف طالؿـا العربل واإلسالمل ترتاوح ما بقـ  37إلك  ،% 41ومثؾفا
مشؽؾة الػؼر ،والبطالة الؿتػشقتان يف مجتؿعاتـا ،وأجؿؾ بلطؿال الخقر التل تتبـك
معالجة مثؾ هؽذا مشؽالت!..

( )1الؿرجع كػسف.
( )2بقان تؾبقس الجفؿقة ،شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،ط ،1مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ
الشريػ1426 ،هـــ ،ج1ص.529
( )3شػاء العؾقؾ يف مسائؾ الؼضاء والؼدر والحؽؿة والتعؾقؾ ،ابـ ققؿ الجقزية ،د.ط ،بقروت:
دار الؿعرفة1398 ،هـــ1978-م ،ص.12
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p



o

املطلب الثاني

يمبطذ ارتًبػٛخ ٔأخاللٛخ
لـ تجد يف دكقا الـاس كظام يستغـل فقف البشر طـ بعضفؿ البعض ،فآجتؿاع
اإلكساين ضرورة – كؿا يؼقل ابـ خؾدون يف «مؼدمتف»( ،)1وهق ما طرب طـف بعضفؿ
بؼقلفؿ :اإلكسان مدين بالطبع( ،)2ومعـك ذلؽ أن الؿجتؿع ضروري لإلكسان،
وهق ما يميده الـؼؾ( )3والعؼؾ والقاقع ،فاإلكسان يقلد يف الؿجتؿع ويعقش فقف،
ويؿقت فقف( ،)4وقد راطك اإلسالم هذه الضرورة اإلكساكقة يف تشريعاتف وكظؿف،
ومـ ذلؽ إطؿال الخقرية والتل لفا مؼاصد اجتؿاطقة ،ومـفا:

( )1مؼدمة ابـ خؾدون ،العالمة ولل الديـ طبد الرحؿـ بـ محؿد ابـ خؾدون ،تحؼقؼ :طبد
اهلل محؿد الدرويش ،ط ،1دمشؼ :دار يعرب1424 ،هـــ 2004 -م ،ج1ص.137
( )2الؿرجع كػسف.
( )3أشار الؼرآن الؽريؿ إلك هذه الضرورة يف مقاضع مـفا ققلف تعالك( :ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
خرف.]32:
ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [الزُّ ُ
( )4اكظر :أصقل الدطقة ،طبد الؽريؿ زيدان ،ط ،1دمشؼ :ممسسة الرسالة كاشرون،
1430هـــ 2009 -م ،ص.99
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 املكصد األّل :التهافل االدتناعٕ:
وكعـل بف اشرتاك أفراد الؿجتؿع الؿسؾؿ يف الؿحافظة طؾك مصالحفؿ العامة،
ودفع الؿضار طـفؿ يف إصار القطل وآلتزام بالحؼقق والقاجبات ،والتؽافؾ
آجتؿاطل مؼصد اجتؿاطل أساسل مـ مؼاصد العؿؾ الخقري؛ إذ يف هذا
الؿؼصد مصؾحة لضعاف الؿسؾؿقـ؛ وقضاء حاجات الؿعقزيـ ،وسد خؾة
الػؼراء والؿساكقـ ،وتلمقـ الحدود الضرورية لؾحقاة الؽريؿة طؾك إقؾ( ،)1كؿا
[الح ُجرات،]10:
أن هذا الؿؼصد يحؼؼ إخقة الؿممـقـ ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ
ُ
والتل شبففا الـبل ﷺ بؼقلف« :مثؾ الؿممـقـ يف تراحؿفؿ وتقادهؿ وتعاصػفؿ
كؿثؾ الجسد إذا اشتؽك طضقا تداطك لف سائر جسده بالسفر والحؿك»(.)2
ومـ مؼتضقات هذه إخقة التؽافؾ آجتؿاطل الذي يتؾؿس ضعاف
الؿسؾؿقـ ،ويسد خؾتفؿ ،ويؼضل حقائجفؿ ،ويشبع جائعفؿ ،ويؽسل طاريفؿ،
وتبادل الؿـافع بقـفؿ
يؼقل ابـ رشد الحػقد« :إطارة الؿتاع مـ طؿؾ الؿعروف وأخالق الؿممـقـ،
فقـبغل لؾـاس أن يتقارثقا ذلؽ فقؿا بقـفؿ ويتعامؾقا بف وٓ يشحقا بف
ويؿـعقه.)3(»...
( )1اكظر :مؼاصد الشريعة الخاصة بالتربطات والعؿؾ الخقري ،طز الديـ بـ زغقبة ،بحث
مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث ،دائر الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري
بدبل 22 – 20 ،يـاير 2008م ،ص ،5وص.8
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف ،طـ الـعؿان بـ بشقر ﭬ ج  5ص  2239حديث رقؿ:
5665
( )3الؿؼدمات الؿؿفدات ،أبق القلقد محؿد بـ أحؿد بـ رشد الؼرصبل ،تحؼقؼ :الدكتقر
محؿد حجل ،ط ،1بقروت :دار الغرب اإلسالمل 1408 ،هـ 1988 -م ،ج2ص.469
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وقد تقاترت كصقص الؼرآن والسـة يف التلكقد طؾك هذا الؿؼصد ،مـفا ققلف
تعالك :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ [الذاريات.]19:
ويف الحديث« :لقس الؿممـ الذي يشبع وجاره جائع» (.)1
ومـ الـصقص التل تبقـ أهؿقة هذا الؿؼصد ،والتحذير مـ التػريط بف ققلف
صعاما أربعقـ لقؾة فؼد بريء مـ اهلل وبريء اهلل مـف ،وأيؿا أهؾ
ﷺ« :مـ احتؽر
ً

طرصة أصبح فقفؿ امرؤ جائ ًعا فؼد برئت مـفؿ ذمة اهلل» ( ،)2ولؿا كاكت الـػؼات
القاجبة– كالزكاة – قد ٓ تؽػل لتحؼقؼ هذا الؿؼصد ،فؼد كدب الشارع الحؽقؿ
إلك فتح أبقاب "أطؿال الخقر" ؛ لتؽقن طقكًا طؾك إقامة هذا الؿؼصقد العظقؿ،
وٕجؾ ذلؽ شرطت إوقاف (إحباس ) -وهل مـ خصائص هذه إمة (،- )3
وكذلؽ ُشرطت القصايا ،والعقاري ،والصدقات ،والفدايا ،والضقافة،

والؿسامحة ببعض إطقاض ،وغقرها مـ أكقاع التربطات ،وٕهؿقة هذا الؿؼصد
العظقؿ كان القاجب طؾك ولل إمر يف زمـ الجقائح والعاهات وضروب أفات
إكؼاذ الؿشرفقـ طؾك الردى مـ الؿسؾؿقـ وإجابة ضرورهتؿ ،وآطتـاء هبؿ
«فالدكقا بحذافقرها ٓ تعدل تضرر فؼقر مـ فؼراء الؿسؾؿقـ يف ضر ،فنن اكتفك كظر
اإلمام إلقفؿ ،رم ما استرم مـ أحقالفؿ...فنن لؿ يبؾغفؿ كظر اإلمام ،وجب طؾك
ذوي القسار وآقتدار البدار إلك رفع الضرر طـفؿ ،وإن ضاع فؼقر بقـ ضفراين
مقسريـ ،حرجقا مـ طـد آخرهؿ ،وباءوا بلطظؿ الؿآثؿ ،وكان اهلل صؾقبفؿ
( )1أخرجف البخاري يف إدب الؿػرد ج 1ص  52حديث رقؿ.112 :
( )2أخرجف الحاكؿ يف مستدركف ،ج 2ص  14حديث رقؿ ،2165 :وأحؿد ابـ حـبؾ يف
مسـده،ج  2ص  33حديث رقؿ.4880 :
( )3أكظر :الققػ وآثاره يف اإلسالم ،محؿد الطاهر ابـ طاشقر ،د.ط ،تقكس :مطبعة الفداية
ص.9 ،8
اإلسالمقة1359 ،هـــ -
1936م،
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وحسقبفؿ ...وإذا كان تجفقز الؿقتك مـ فروض الؽػايات ،فحػظ مفج إحقاء،
وتدارك حشاشة الػؼراء أتؿ وأهؿ»(.)1
وٓ غرابة يف ضؾ هذا الؿؼصد ققل ابـ حزم الظاهري« :وفرض طؾك إغـقاء
مـ أهؾ كؾ بؾدة أن يؼقمقا بػؼرائفؿ ،ويجبرهؿ السؾطان طؾك ذلؽ إن لؿ تؼؿ
الزكقات بفؿ ،وٓ يف سائر أمقال الؿسؾؿقـ فقؼام لفؿ بؿا يلكؾقن مـ الؼقت الذي
ٓ بد مـف ،ومـ الؾباس لؾشتاء والصقػ بؿثؾ ذلؽ ،وبؿسؽـ يؽـفؿ مـ الؿطر،
والصقػ والشؿس ،وطققن الؿارة»(.)2
 املكصد الجاىٕ :تْطٔد العالقات االدتناعّٔ٘ ،التطَس مً اآلفات األخالقٔ٘:
أطؿال الخقر :مـ الصدقة والزكاة لقست ضريبة تمخذ مـ جققب الـاس ،بؾ
مـ مؼاصدها غرس مشاطر الحـان ،وتقصقد لعالقات التعارف والتآلػ بقـ أفراد
الؿجتؿع()3

وتطفقره مـ العؾؾ آجتؿاطقة وإخالققة التل تـتشر كتقجة الػؼر

والبطالة ،والشعقر بالحرمان ،وغقاب العدل والؿساواة ،واكتفاك حؼقق اإلكسان،
ويف ضؾ اكحسار أطؿال الرب واإلحسان ،تظفر تؾؽ إمراض آجتؿاطقة
وإخالققة ومـفا :الؽرب ،وإثرة ،والحسد ،وسقء الخؾؼ ،والؽذب ،والغش،
وارتػاع معدٓت الجرائؿ كالؼتؾ والسرقة ،فضالً طـ أمراض القلس واإلحباط
التل تستقلل طؾك مشاطر بعض الـاس حقـؿا يرون الػجقة هائؾة بقـفؿ وبقـ
غقرهؿ يف الؿستقى آقتصادي والؿعقشل ،فضالً طـ اكتشار ثؼافة التؿؾؼ
( )1الغقاثل (غقاث إمؿ يف التقاث الظؾؿ) ،إمام الحرمقـ طبد الؿؾؽ الجقيـل ،تحؼقؼ :طبد
العظقؿ الديب ،ط ،2مؽتبة إمام الحرمقـ1401 ،هـــ ،ص.233
( )2الؿحؾك بأثار ،أبق محؿد طؾل بـ حزم إكدلسل ،د.ط ،بقروت :دار الػؽر ،د.ت ،ج4
ص.281
( )3اكظر :خؾؼ الؿسؾؿ ،محؿد الغزالل( ،مرجع سابؼ) ،ص.8
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والتزلػ كؿصدر لؾؿعقشة ،يف ضؾ الػاقة ،والحرمان ،وهذا التؿؾؼ يمدي إلك
الؿذلة وفؼدان الشعقر بالعزة ،والؿ َؾؼ– مـ وجفة كظر الباحث – لقس مجرد آفة
ُخؾؼقة تؼقد صاحبفا إلك الذلة والضعة ،بؾ إن هذه أفة تشؽؾ خطر ًا طؾك الديـ،
وضرر ًا طؾك الؿسؾؿقـ؛ إذ التفاون فقفا ،وطدم البحث طـ أسباهبا وطالجفا،
تمدي إلك التـازل طـ الؼقؿ إخالققة والؿبادئ اإلسالمقة ،ولربؿا تجد الرجؾ
جقع أ ْد َقع ،وأصابتف خؿصة شديدة ،يبقت مـفا خاويًا صاويًا ،يحؿؾف
وقد أخذه
ٌ
ذلؽ طؾك أن يبقع ديـف بعرض مـ الدكقا قؾقؾ !
وهـا تحضرين مؼقلة الػقؾسقف السقيسري "جان جاك روسق" ٓ :يـبغل أن
كسؿح لؿجؿقطة مـ البشر أن يغتـقا إلك الحد الذي يجعؾفؿ يشرتون الػؼراء ،كؿا
ٓ يـبغل أن كسؿح لؿجؿقطة مـ البشر أن يػتؼروا إلك الحد الذي يضطرون معف
تح ّؿؾ الؿجتؿع مسئقلقة أمراضف
لبقع أكػسفؿ لألغـقاء ! مؼقلة هذا الػقؾسقف َ
آجتؿاطقة التل تغدو كظقاهر اجتؿاطقة يف صؾ غقاب روح التعاون ،وققؿ الرتاحؿ
والتعاصػ بقـ الـاس ،وهذه ققؿ إسالمقة أصقؾة ،ومؼاصد قرآكقة كبقؾة ،وأجؿؾ
هبذا الخطاب مـ رب إرباب :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ
[الؿعارج ،]25-24:ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [التقبة.]103:
إن إسالمـا بتعالقؿف تطفقر لؾؿجتؿع مـ أدراكف ،وشػاء كاجع ٕدوائف
وأمراضف ،لقسؿقا أفراده بلخالق الرحؿة ،والتعاون ،واإلحسان ،والتآلػ ،بعقد ًا
طـ إثرة والشح ،فقحقا الـاس مقفقري الؽرامة ،رافعل الرأس.
يؼقل محؿد الغزالل« :إن رسقل اهلل ﷺ يريد أن يؿحق مـ الؿجتؿع مـاضر
العري والػاقة والبمس ،وقد ٓ يبالل بعض الـاس أن يعقش صاويًا طاريًا بقد أن
أمثال همٓء ٓ يـبغل أن يػرضقا مذهبفؿ يف الحقاة طؾك تعالقؿ الديـ كػسف ،فنن
اإلسالم يقجب أن يؿؾؽ اإلكسان مـ متاع الحقاة ما يرفع رأسف ،ويحؼـ
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وجفف»(.)1
 املكصد الجالح :السمح٘ باخللل:
الرحؿة مـ أطظؿ أخالق اإلسالم ،ولذلؽ كان هذا ُ
الخؾؼ طـقان الرسالة
الؿحؿدية ،ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [إكبقاء .]107:وكؾ أطؿال
الخقر التل حث طؾقفا اإلسالم إكؿا هل لتحؼقؼ هذا الؿؼصد ،يؼقل الرحؿة
الؿفداة ﷺ وهق يحث الـاس طؾك اإلحسان إلك الخؾؼ وأن ذلؽ مـ أخالق
الرحؿاء الذيـ يرحؿقن مـ يف إرض فقرحؿفؿ مـ يف السؿاء« :الراحؿقن
يرحؿفؿ اهلل ارحؿقا أهؾ إرض يرحؿؽؿ أهؾ السؿاء»(.)2
وققؿة الرحؿة يف إطؿال الخقرية لقس خاصًا بالؿسؾؿقـ وحدهؿ ،بؾ
الرحؿة ققؿة طامة شامؾة ،وبـاء طؾقف :ثؿة قاطدة كؾقة يف إطؿال الخقرية
اإلسالمقة وهل« :يف كؾ كبد رصبة أجر»( ،)3وهذه الؼاطدة الؽؾقة تدل طؾك أن
العؿؾ الخقري يف اإلسالم يتسؿ بالشؿقلقة لؾؼريب والبعقد ،والؿسؾؿ والؽافر ،بؾ

( )1خؾؼ الؿسؾؿ ،محؿد الغزالل (مرجع سابؼ) ،ص.129 ،128
( )2أخرجف الحاكؿ يف مستدركف ،ج  4ص  175حديث رقؿ ،7274 :وأحؿد ابـ حـبؾ يف
مسـده ج  2ص  160حديث رقؿ.6494 :
( )3ورد يف حديث أبل هريرة ﭬ أن رسقل اهلل ﷺ قال« :بقـؿا رجؾ يؿشل بطريؼ اشتد
طؾقف العطش فقجد بئر ًا فـزل فقفا فشرب ثؿ خرج فنذا كؾب يؾفث يلكؾ الثرى مـ العطش
فؼال الرجؾ لؼد بؾغ هذا الؽؾب مـ العطش مثؾ الذي كان بؾغ مـل فـزل البئر فؿأل خػف
ماء ثؿ أمسؽف بػقف حتك رقك فسؼك الؽؾب فشؽر اهلل لف فغػر لف» قالقا :يا رسقل اهلل ،وإن
ٕجرا؟ فؼال« :يف كؾ كبد رصبة أجر» .رواه البخاري يف صحقحف ج
لـا يف هذه البفائؿ
ً
5ص  2238حديث رقؿ ،5663 :ومسؾؿ يف صحقحف ،ج 4ص  1761حديث رقؿ:
 ،2244و ابـ حـبؾ يف مسـده ج 2ص  517حديث رقؿ.10710 :
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تشؿؾ كذلؽ الحققان ،إذ "رصقبة الؽبد" كـاية طـ الحقاة أو ٓزمة لفا(،)1
حل تحسـ إلقف ،وشؿقلقة العؿؾ الخقري
والؿعـك :لؽ أجر طـد اهلل يف كؾ كائـ ّ

يف اإلسالم أكدتف كثقر مـ كصقص القحققـ مـفا :التقجقف الؼرآين يف التعامؾ مع

غقر الؿسؾؿقـ (إذا كاكقا مسالؿقـ) بربهؿ واإلقساط إلقفؿ.
قال تعالك :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ[الؿؿتحـة ،]8:ووصػ اهلل تعالك إبرار مـ
طباده بؼقلف :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [اإلكسان.]9:
وقد جاء يف كتب التػسقر أن إسرى يف ذلؽ الققت ما كاكقا إٓ مشركقـ(،)2
ويف الحديث ٓ« :يدخؾ الجـة إٓ رحقؿ» قالقا :يا رسقل اهلل ،كؾـا رحقؿ .قال:
«إكف لقس برحؿة أحدكؿ صاحبف ،ولؽـ رحؿة العامة»( ،)3ويف راوية« :والذي
كػسل بقده ٓ يدخؾ الجـة إٓ رحقؿ قؾـا :كؾـا رحقؿ يا رسقل اهلل .قال :لقست
الرحؿة أن يرحؿ أحدكؿ خاصتف حتك يرحؿ العامة ،ويتقجع لؾعامة»(.)4


( )1اكظر :فتح الباري شرح صحقح البخاري ،ابـ حجر العسؼالين ،رقؿ كتبف وأبقابف
وأحاديثف :محؿد فماد طبد الباقل ،طؾقف تعؾقؼات العالمة :طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز،
بقروت :دار الؿعرفة 1379هـــ ،ج5ص.42
( )2اكظر :جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن ،محؿد بـ جرير الطربي( ،مرجع سابؼ)،
ج24ص.97
( )3أخرجف الحاكؿ يف مستدركف طـ أبل مقسك إشعري ،ج 4ص  185حديث رقؿ:
.7310
( )4أخرجف طبد بـ حؿقد يف مسـده طـ أبل هريرة ،ج 1ص  424حديث رقؿ.1454 :
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املطلب الثالث

يمبطذ التظبدٚخ
 املكصد األّل :دّاو العنل اخلريٖ ّاضتنسازِ:
بحقث ٓ يتؼقد بزمان دون زمان ،أو مؽان دون مؽان ،فدوام العؿؾ الخقري
واستؿراره مؼصد خاص يحؼؼ مؼاصده الؽؾقة العامة  -التل سبؼ الحديث طـفا
يف الؿبحث السابؼ  ،-ودوام إطؿال الخقرية واستؿرارها ،يحصؾ بؿا سؿاه
الؼرآن بح "إكػاق العػق" الذي ُي َ
بذل فقف الػاضؾ طـ حاجات فاطؾل الخقر ،حتك
تحصؾ مشؼة طؾقفؿ فقـؼطع إحساهنؿ ،ويتققػ ططاءهؿ ،قال تعالك:

ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﮊ [البؼرة.]219:
يؼقل العالمة الطاهر بـ طاشقر يف تػسقره لفذه أية« :والعػق :مصدر طػا
يعػق إذا زاد وكؿك ...وهق هـا ما زاد طؾك حاجة الؿرء مـ الؿال أي فضؾ بعد
كػؼتف وكػؼة طقالف بؿعتاد أمثالف ،فالؿعـك :أن الؿرء لقس مطالبًا بارتؽاب الؿآثؿ
لقـػؼ طؾك الؿحاويج ،وإكؿا يـػؼ طؾقفؿ مؿا 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 يحصؾ التعؿقؿ والدوام باإلكػاق مـ الػاضؾ
طـ حاجات الؿـػؼقـ فحقـئذ ٓ يشؼ طؾقفؿ فال يتركف واحد مـفؿ وٓ يخؾقن بف يف
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وقت مـ أوقاتفؿ ،وهذه حؽؿة بالغة وأصؾ اقتصادي طؿراين»(.)1
ويف الحديث« :أفضؾ الصدقة أو خقر الصدقة طـ ضفر غـك والقد العؾقا خقر
مـ القد السػؾك وابدأ بؿـ تعقل»(.)2
قال يزيد بـ أبك حبقب طـ أبك الخقر طـ طؼبة يرفعف« :كؾ امرئ يف ضؾ
صدقتف حتك يؼضك بقـ الـاس» ،قال يزيد« :وكان أبق الخقر ٓ يلتل طؾقف يقم إٓ
تصدق فقف ولق بؽعؽة أو بصؾة»( ،)3وتلكقد ًا لفذا الؿؼصد جاءت الـصقص لـػل
كؼص الؿال مـ الصدقة ،وترفع ضـ مـ يظـ أن السخاء يـؼص الثروة قال الـبل
ﷺ« :ثالثة أقسؿ طؾقفـ وأحدثؽؿ حديثا فاحػظقه ،قال :ما كؼص مال طبد مـ
صدقة »...الحديث(.)4
والعبد الؿـػؼ ولق بالقسقر وطده ربف ُ
بالخؾػ طؾقف :ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ [سبل.]39:
ومـ لطائػ التعبقر الؼرآين يف تلكقد هذا الؿؼصد ،التعبقر يف طشرات أيات
طـ اإلكػاق يف سبقؾ اهلل بصقغة "الػعؾ الؿضارع" الذي يدل طؾك آستؿرار
والتجدد ،مـفا ققلف تعالك :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ [البؼرة،]3:
وققلف تعالك :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ [الحج ،]35:وققلف تعالك :ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
( )1التحرير والتـقير ،محؿد الطاهر بـ طاشقر ،د.ط ،تقكس :الدار التقكسقة لؾـشر1984 ،م،
ج2ص.351
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ،ج 2ص  717حديث رقؿ.1034 :
( )3طدة الصابريـ وذخقرة الشاكريـ ،ابـ ققؿ الجقزية (مرجع سابؼ) ،ص.255
( )4أخرجف الرتمذي يف ســف ،ج 4ص  563حديث رقؿ.2325 :
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ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ
[التقبة ،]121:وغقرها كثقر ،وهذا إسؾقب يف الؿدح والحث طؾك اإلكػاق يػفؿ
مـف إمر بدوامف ،واستؿراره!..
 املكصد الجاىٕ :دفع احلاد٘ ّاىكطاع املطأل٘:
فؼقرا ،وٓ الؿسؽقـ أن يبؼك مسؽقـًا قد
اإلسالم ٓ يريد مـ الػؼقر أن يظؾ ً

يتحصؾ طؾك ققت يقمف ،ويف غده تتجدد مسللتف ،وإكؿا قصد إلك دفع الحاجة،
وإزالة الخؾة ،واكؼطاع الؿسللة بآطتؿاد طؾك الـػس مـ خالل العؿؾ واإلكتاجقة،
فالؼرآن يحث طؾك العؿؾ بؼقلف :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﮊ
[التقبة ،]105:وحث طؾك السعل والضرب يف إرض ﮋﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [الجؿعة،]10:
ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﮊ
[الؿؾؽ.]15:
ُ
ففذا هق إصؾ (العؿؾ واإلكتاجقة)؛ بحقث ٓ يؽقن الؿسؾؿ طالة طؾك غقره،
فؼد جاء يف الحديثٕ« :ن يحتطب أحدكؿ حزمة طؾك ضفره خقر مـ أن يسلل
أحدا فقعطقف أو يؿـعف»( ،)1ومـ هـا كعؾؿ أن إطؿال الخقرية لقس مـ مؼاصدها
سد خؾة آكقة لؿسؽقـ ،أو قضاء حاجة وقتقة لؿعقز،
فنذا سدت خؾة مسؽقـ لققم ،فؿـ يسدها كؾ يقم؟! ولذلؽ كان مـ مؼاصد
العؿؾ الخقري :اإلكػاق الذي يجعؾ الؿحتاجقـ يعتؿدون طؾك أكػسفؿ،
فقستعػقن طـ السمال والؿسللة ،وقد جاء يف الحديث« :فاستعػ طـ السمال

( )1أخرجف البخاري يف صحقحف ،طـ أبل هريرة ﭬ ،ج  2ص  730حديث رقؿ.1968 :
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وطـ الؿسللة ما استطعت»(.)1
وهذا الؿؼصد يؿؾل طؾك أهؾ الػضؾ واإلحسان الرتكقز طؾك أطؿال الرب
والخقر التل تقفر لؾؿحرومقـ مصدر ًا لؾرزق والتؽسب ٓ يؽقكقن بعدها طالة
طؾك الخؾؼ ،فؼد ّ
حث الـبل الؽريؿ طؾك إطاكة الصاكع ( ،)2وثؿة الققم تجارب
طؿؾقة كاجحة( )3لتحؼقؼ هذا الؿؼصد العظقؿ الذي يرتؽز طؾقف الـظام الؿالل يف
اإلسالم طؿقمًا ،وكظام الزكاة خصقصًا ،تلمؾ هذا الؿثال الذي يقضح هذا
الؿؼال ،أحد أكرب أغـقاء الؿسؾؿقـ الققم رأس مالف  81مؾقار دوٓر ،الجدول
أتل يقضح مؼدار زكاة مالف ،ومؼدار ما يحصؾ طؾقف كؾ فؼقر ،وطدد الػؼراء
الؿستػقديـ مـف:

( )1أخرجف أبق يعؾك يف مسـده،ج 9ص  62حديث رقؿ ،5125 :ويف رواية« :فاستعػقا طـ
السمال ما استطعتؿ» أخرجف الحاكؿ يف مستدركف ،ج 1ص  567حديث رقؿ.1486 :
( )2اكظر :البخاري يف صحقحف،ج 2ص  892حديث رقؿ ،2382 :ومسؾؿ يف صحقحف ،ج 1
ص  89حديث رقؿ.84 :
( )3وقػ الباحث طؾك تجربة كاجحة لؾؿسؾؿقـ يف سـغافقرة ،حقث يعتؿدون طؾك كظام بديع
يف زكاة أمقالفؿ وصدقاهتؿ قادر طؾك تحقيؾ الػؼقر الؿستحؼ لؾزكاة إلك غـل تجب طؾقف
الزكاة ،تبدأ هذه التجربة بدراسة مسحقة لألسر الػؼقرة التل تستحؼ الزكاة والؿعقكة ،ثؿ
يؼقم الؿجؾس اإلسالمل بصرف رواتب شفرية ،ودفع الرسقم الدراسقة ٕصػال تؾؽ
إسر الػؼقرة ،باإلضافة إلك تعؾقؿ القالديـ وتدريبفؿ يف كشاط تجاري معقـ لؿدة سـتقـ،
وإططائفؿ رأس مال إلكجاح مشروطفؿ ،بعدها تؽقن هذه إسر قد خرجت مـ قائؿة
الؿستحؼقـ لؾصدقات والزكقات ،ثؿ يبدؤون بسداد ما صرفف الؿجؾس اإلسالمل طؾقفؿ
بلقساط ٓ تتعدى الزكاة الؿػروضة مـ أرباحفؿ ،حتك أصبح لدى الؿجؾس اإلسالمل
فائض مـ كػؼات الزكاة ..مع العؾؿ أن كؾ مصروفات الؿجؾس تظفر بشػافقة طؾك صػحة
القيب الخاصة بالؿجؾس)https:// www.muis.gov.sg (.
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مكداز الصناٗ
املبلؼ
81
مؾقار
دوٓر

( )2.5يف
املاٜ٘

مكداز ما حيصل
علُٔ نل فكري

 054مؾققن

 84ألػ دوٓر

دوٓر

لؽؾ فؼقر

عدد الفكساٛ
املطتفٔدًٓ

 05ألػ فؼقر

معدل الفكساٛ
املطتفٔدًٓ
خالل  10ضيْات
 054ألػ فؼقر

هذه زكاة رجؾ واحد مـ أهؾ اإلسالم ،فؽقػ لق أخرج كؾ أثرياء الؿسؾؿقـ
زكاة أمقالفؿ ،فضالً طـ كػؼات أهؾ الخقر وتربطاهتؿ ،بؾ كقػ لق أضػـا إلك كؾ
ذلؽ زكاة الصـاديؼ السقادية آستثؿارية لؾدول اإلسالمقة؟! ،لق حصؾ ذلؽ
لرأيـا طجبًا ،وكان ذلؽ كػقالً باختػاء الػؼر يف العالؿ اإلسالمل !
 املكصد الجالح :مشْلٔ٘ األعنال اخلريٓ٘:
العؿؾ الخقري يف اإلسالم لقس مجرد كػؼة مادية تدفع مـ غـل إلك فؼقر ،بؾ
هق – كؿا طرفـا يف مػفقم العؿؾ الخقري – مػفقم واسع يسع كشاط اإلكسان وما
يؿؾؽ مـ مقارد وصاقات ،فؿـ لؿ يجد سعة يف مالف لقـػؼ يف سبقؾ اهلل ،فؼد ُمـح

فرصة لقؽقن متصدقًا ببدكف كنماصتف إذى طـ الطريؼ– مثالً  ،-كؿا جاء يف
الحديث «وإماصة إذى طـ الطريؼ صدقة»( ،)1وهذا يتضؿـ بعد ًا اقتصاديًا
خطقر ًا يتعؾؼ بنيجابقة الؿسؾؿ يف مجتؿعف بنسفامف الػاطؾ يف الحد مـ التؾقث
البقئل الذي أضحك ضاهرة طالؿقة خطقرة..
( )1ورد يف حديث أبك هريرة طـ الـبل ﷺ قال« :اإليؿان بضع وستقن أو بضع وسبعقن شعبة
أفضؾفا ٓ إلف إٓ اهلل وأدكاها إماصة إذى طـ الطريؼ والحقاء شعبة مـ اإليؿان» أخرجف
البخاري يف إدب الؿػرد ج 1ص  209حديث رقؿ.598 :
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وقد يؽقن متصدقًا بؾساكف مـ خالل الؽؾؿة الطقبة ،ويف الحديث «الؽؾؿة
الطقبة صدقة»( ،)1وبقجفف مـ خالل البسؿة الصادقة لحديث «وتبسؿؽ يف وجف
أخقؽ صدقة»( ،)2والؿسؾؿ الفاش الباش يف وجقه الـاس ٓشؽ يف أثره
آقتصادي اإليجابل الذي يساطد كػسف ويساطد الـاس هبذه الصدقات الؿعـقية
طؾك التخؾص مـ الؿشاطر السؾبقة كاإلحباط وآكتئاب ،وهذا بدوره يساطد طؾك
آكتعاش والعطاء والرفع مـ اإلكتاجقة التل تؼضل طؾك العطالة الؿادية
والؿعـقية!
كؿا أن اإلسالم قد حث طؾك كؾ طؿؾ مباح يعقد طؾك صاحبف بعائد مالل
ومعـقي ،كؿا يعقد طؾك الؿجتؿع بسدِّ حاج ٍة مـ حاجاتف؛ ويسد ثغرة مـ ثغار
اقتصاده ،فؼد جاء يف الحديث« :ما مـ مسؾؿ يغرس غرسا أو يزرع زرطا فقلكؾ مـف
صقر أو إكسان أو بفقؿة إٓ كان لف بف صدقة»(.)3
بؾ إذا طجز اإلكسان أن يبذل خقر ًا لؾـاس ،فؾقؽػ الشر طـفؿ ،فنن لف بذلؽ
صدقة كؿا جاء يف الحديث طـ أبل ذر ﭬ قال :سللت الـبل ﷺ أي العؿؾ
أفضؾ؟ قال« :إيؿان باهلل ،وجفاد يف سبقؾف» .قؾت :فلي الرقاب أفضؾ؟ قال:
«أغالها ثؿـا وأكػسفا طـد أهؾفا» .قؾت :فنن لؿ أفعؾ؟ قال« :تعقـ صاكعا ،أو
تصـع ٕخرق» .قال :فنن لؿ أفعؾ قال« :تدع الـاس مـ الشر فنكفا صدقة تصدق
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف طـ أبل هريرة ،ج  3ص  1090حديث رقؿ ،2827 :وابـ
حبان يف صحقحف ج 2ص  220حديث رقؿ ،472 :وابـ حـبؾ يف مسـده ج 2ص 374
حديث رقؿ.8856 :
( )2أخرجف البخاري يف إدب الؿػرد ج  1ص  307حديث رقؿ ،891 :والرتمذي يف ســف ج
4ص  340حديث رقؿ.1956 :
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف ،طـ أكس ،ج 2ص  817حديث رقؿ.2195 :
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بفا طؾك كػسؽ»(.)1
ومـ تطبقؼات هذا الؿؼصد يف تاريخـا وتراثـا ذلؽ التـقع والثراء لؾعؿؾ
الخقري الذي دخؾ تػاصقؾ دققؼة يف حقاة الـاس ،وبؿا أسفؿ يف بـاء حضارة
إسالمقة إكساكقة راققة ،فؼد ذكر السباطل أكثر مـ ثالثقـ كقطًا مـ الؿمسسات
الخقرية التل شؿؾت اإلكسان والحققان ،والطقر( )2لـ تجد لفا مثقالً يف ضؾ أي
حضارة ،ومـ لطائػ تؾؽ الؿمسسات الخقرية ،وقػ خاص بالؿرضك يف
الؿستشػقات ،وكان مـ ضؿـ تؾؽ القضائػ يف هذا الققػ تؽؾقػ اثـقـ مـ
الؿؿرضقـ يؼػان قريبًا مـ الؿريض يسؿعفؿا وٓ يراهؿا فقؼقل أحدهؿا لصاحبف:
ماذا قال الطبقب طـ هذا الؿريض؟ فقرد أخر :إن الطبقب يؼقل :إكف طؾك خقر،
ففق مرجق الربء ،وٓ يقجد يف طؾتف ما يؼؾؼ أو يزطج ،وربؿا هنض مـ فراش مرضف
بعد يقمقـ أو ثالثة أيام بعد هذا اإليحاء الؿؼصقد الؿـػؼ طؾقف مـ أمقال
الققػ(.)3
بؾ يؼػ اإلكسان مشدوهًا مـبفر ًا أمام تؾؽ الؿستشػقات الخقرية يف تاريخـا
اإلسالمل والتل كاكت كثقرة تػقض هبا الؿدن والعقاصؿ ولؿ تخؾ بؾدة مـفا ،حتك
أن قرصبة وحدها كان فقفا خؿسقن مستشػك ،وروطة هذه الؿستشػقات الخقرية
تؽؿـ يف خدماهتا الراققة الؿجاكقة التل تقفر الدواء ،والغذاء والؽساء ،وإططاء

( )1أخرجف البخاري يف صحقحف،ج 2ص  892حديث رقؿ ،2382 :ومسؾؿ يف صحقحف ،ج
 1ص  89حديث رقؿ.84 :
( )2اكظر :مـ روائع حضارتـا ،مصطػك السباطل،ط ،1دار السالم ،الؼاهر1418 ،هـــ -
1998م ،ص 94وما بعدها.
( )3اكظر :تاريخـا الؿػرتى طؾقف ،يقسػ الؼرضاوي ،د .ط ،الؼاهرة :دار الشروق ،ص.143
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مبؾغ مـ الؿال لؿـ يخرج مـفا حتك يصبح قادر ًا طؾك العؿؾ )1( .ففذا – مثالً –
.

الؿستشػك الـقري الؽبقر بدمشؼ الذي أكشاه السؾطان الؿؾؽ العادل كقر الديـ
الشفقد سـة 168هحح 8816 -م ،مـ مال أخذه فدية مـ أحد مؾقك الػركج ،وكان
حقـ بـائف مـ أحسـ ما بـل مـ الؿستشػقات يف البالد كؾفا ،شرط فقف :أكف وقػ
طؾك الػؼر اء والؿساكقـ ،وإذا اضطر إغـقاء إلك إدوية التل فقفا يسؿح هبا وكان
الشراب فقف والدواء مباحًا لؽؾ مريض يؼصده ،وقد دخؾف ابـ جبقر الرحالة طام
111هحح ،فقصػ طـاية إصباء بالؿرضك وتػؼدهؿ لشئقهنؿ ،وإطداد ما يصؾحفؿ
مـ إدوية وإغذية.
«وقد ذكر بعض الؿمرخقـ أكف زار دمشؼ طام 138هــ رجؾ أطجؿل مـ أهؾ
الػضؾ والذوق والؾطافة ،فؾؿا دخؾ الؿستشػك الـقري ،وكظر إلك كثرة أصبائف،
وحسـ العـاية بؿرضاه ،وما يحتقيف مـ الؿآكؾ والتحػ والؾطائػ التل ٓ
تحصك ،أراد أن يختبر معرفة أصبائف ،فتؿارض وأقام بف ثالثة أيام ،ورئقس إصباء
يتردد إلقف لقختبر ضعػف ،فؾؿا جس كبضف طؾؿ أكف غقر مريض ،وأكف أراد اختبار
أصبائف ،فقصػ لف إصعؿة الحسـة والدجاج الؿسؿـة والحؾقى وإشربة
والػقاكف الؿتـقطة .ثؿ بعد ثالثة أيام كتب لف ورقة يؼقل فقفا :إن الضقافة طـدكا
ثالثة أيام ..فعرف إطجؿل أكفؿ فطـقا لؼصده ،وأكفؿ استضافقه يف الؿستشػك
هذه الؿدة كؾفا ،وقد استؿر هذا الؿستشػك يؼقم بعؿؾف العظقؿ حتك سـة
8381هــ ،حقث أكشك مستشػك الغرباء ،وهق الؿستشػك الذي تشرف طؾقف كؾقة
الطب يف الجامعة السقرية ،فلقػؾ الؿستشػك الـقري ،ثؿ استعؿؾ مدرسة
أهؾقة»(.)2
( )1اكظر :مـ روائع حضارتـا ،مصطػك السباطل ( مرجع سابؼ) ،ص.111 – 107
( )2مـ روائع حضارتـا ،مصطػك السباطل ( مرجع سابؼ) ،ص.111
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ومسؽ الختام يف التلصقؾ لؿؼاصد اإلسالم يف أطؿال الؽرام يف الرب والعطاء
حصؾت
أحسب أن هذه محاولة متقاضعة مـل يف تللقػ هذا البحث
واإلحسان،
ْ
ُ
مـل بؼؾب طؾقؾ ،وذهـ كؾقؾ ،وصدْ ر بـقران الخطقب مشغقل ،وفؽر بحسام
الـقائب مغؾقل ،يف زمان طؾك أهؾ القؿـ ٓ يخػك طؾك كؾ ذي لب ما صاروا إلقف
مـ فتـة ،وما ابتؾقا بف مـ ُغؿة ،وطزاء الباحث أن أقؾ ما يف بحثف مـ فائدة أكف فتح
أفؼًا رحبة لألبحاث الجادة ،إلثراء مقضقع الؿؼاصد يف هذا الجاكب حتك تميت
"أطؿال الخقر" ُأكؾفا كؾ حقـ بسخاء باذلقفا ،وكرم فاطؾقفا.
ِّ
وصؾ الؾفؿ وبارك طؾك محؿد
وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ،
وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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اخلبمتخ
 أّال :اليتاٜر:
 -8لؾخقر مػفقم شامؾ ،ومقدان واسع يف فؾسػة اإلسالم وتصقره ٓ ،يؼتصر
طؾك مجرد" :إطاكة" فؼقر ،أو "صدقة" طؾك محتاج ،أو حبس شلء "وقػا"؛ ٕن "
الخقر" يف اإلسالم مرتبط بؿؼاصد طامة وخاصة ،وهبذا يتجاوز "العؿؾ الخقري"
يف اإلسالم مػاهقؿ إديان والػؾسػات إخرى التل اختزلتف يف إصار الؿصالح
الػردية الضقؼة.
 "-5إطؿال الخقرية" مرتبطة بالؽؾقات الخؿس الضرورية ،وقد جؾل
الباحث هذا آرتباط ُم َػ َّصالً مع كؾ مؼصد مـ الؿؼاصد الضرورية وجقد ًا
وطدمًا ،وأكد الباحث تالزم العؿؾ الخقري هبا مـ جفة ،والتالزم بقـ هذه
الؿؼاصد الضرورية مـ جفة أخرى ،وأطظؿ هذه الؿؼاصد الضرورية "مؼصد
الديـ" الذي تتػرع طـف بؼقة الؿؼاصد ،وٓ ققؿة لفا بدوكف.
 -3باستؼراء كصقص القحققـ وجدكا أن "العؿؾ الخقري " يشؽؾ مؼصد ًا
بحد بذاتف مـ مؼاصد اإلسالم الذي احتػك بف ،ودطا إلك فعؾف ،والؿسارطة إلقف،
والتسابؼ طؾقف ،والحض طؾقف يف أكثر مـ ( )811آية ،فضالً طـ التـقع يف ألػاضف،
والتعدد يف أسالقبف.
 -6لؾعؿؾ الخقري يف اإلسالم مؼاصد كؾقة طامة مـفا :تحؼقؼ العبقدية،
والؼقام بؿصالح الحقاة وطؿارهتا ،وتحؼقؼ مػفقم إمة القاحدة ،وتجسقد ققؿ
اإلسالم وطؾك رأسفا ققؿة "الحرية" التل تجؾت يف إطؿال الخقرية مـ خالل
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التحرر مـ طبقدية الؿال ،وآكػالت مـ أسر الشح وإثرة ،وحب الذات.
 -1ومع أن "العؿؾ الخقري" لف مؼاصد كؾقة طامة ،فؾف كذلؽ مؼاصد كؾقة
خاصة صـػفا الباحث يف:
 مؼاصد طؼدية تعبدية مـ أهفؿا :التقحقد هلل يف إسؿاء والصػات،واإليؿان الباطث ٕطؿال الرب واإلحسان ،وتحؿؾ الؿسئقلقة مـ مـطؾؼ آلتزام
الديـل.
 مؼاصد اجتؿاطقة وأخالققة ومـفا :التؽافؾ آجتؿاطل ،وتقصقد العالقاتآجتؿاطقة ،والتطفر مـ أفات إخالققة ،والرحؿة بالخؾؼ.
 مؼاصد اقتصادية ومـفا :دوام العؿؾ الخقري واستؿراره ،وتـقطف وشؿقلف،ودفع الحاجة واكؼطاع الؿسللة.
 -8وقػ الباحث طؾك بعض آختالٓت يف إطؿال الخقرية – يف ضقء
مؼاصدها الؽؾقة – كرتكقز إطؿال الخقرية يف جقاكب محددة ،وامتـاع الؿحسـقـ
والؿتربطقـ طـ تعديتفا إلك جقاكب أخرى أكثر حاجة يف ضؾ غقاب" فؼف
إولقيات" الذي تحدثـا طـف ضؿـ الؿؼاصد السقاسقة ،وكذا التعدي طؾك
الؽرامة اإلكساكقة.
 ثاىٔا :التْصٔات:
 -8إطادة الـظر يف مقضقطات "إطؿال الخقرية" يف الؿـاهج التعؾقؿقة،
وإطادة صقاغتفا يف ضقء مؼاصدها الؽؾقة.
 -5ربط الؿمسسات الخقرية بؿراكز إبحاث والدراسات ذات الصؾة
بؿقضقع " إطؿال الخقرية" وآستػادة مـ كتائج دراساهتا وأبحاثفا ،وتؼققؿ
أطؿالفا ،ورسؿ سقاساهتا يف ضقئفا.
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 -3بث الؿػفقم الشامؾ لألطؿال الخقرية يف القطل الؿجتؿعل لؾخروج مـ
الؿػاهقؿ الضقؼة التل حاصرت أطؿال الخقر يف دائرة ضقؼة ،والعؿؾ طؾك كشر فؼف
" إولقيات" يف الصدقات ،والـػؼات ،وإوقاف ،والتربطات..
 -6آستػادة مـ التجارب الـاجحة يف إطؿال الخقرية ،وتبادل الخربات بقـ
الؿمسسات الخقرية ،وفؼ آلقة تقاصؾ هادفة ومـظؿة.
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فٓرس ادلظبدر ٔادلرارغ
أّال :الكسآٌ الهسٓه.
ثاىٔا :الهتب العسبٔ٘ املطبْع٘:
 -8اإلهباج يف شرح الؿـفاج ،أبق الحسـ طؾل بـ طبد الؽايف السبؽل وولده
أبق كصر طبد القهاب ،بقروت :دار الؽتب العؾؿقة8881 ،م
 -5إدب الؿػرد ،محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبد اهلل البخاري الجعػري،
تحؼقؼ :محؿد فماد طبدا لباقل ،ط 8618 :3هحح 8818 -م ،دار البشائر اإلسالمقة
 بقروت. -3إرشاد الػحقل إلل تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل ،محؿد بـ طؾل
الشقكاين ،تحؼقؼ :الشقخ أحؿد طزو ،ط ،8دار الؽتاب العربل8688 ،هحح -
8888م.
 -6اإلسالم وحؼقق اإلكسان ،محؿد طؿارة ،طالؿ الؿعرفة (سؾسؾة كتب
ثؼافقة شفرية يصدرها الؿجؾس القصـل لؾثؼافة والػـقن وأداب – الؽقيت)،
العدد 8811 ،38م.
 -1أصقل الدطقة ،طبد الؽريؿ زيدان ،ط ،8دمشؼ :ممسسة الرسالة
كاشرون8631 ،هحح 5118 -م.
 -4أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم ،يقسػ الؼرضاوي ،ط ،5الؼاهرة :دار
الشروق.
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 -7بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد ،أبق القلقد محؿد بـ رشد ،د.ط ،الؼاهرة:
دار الحديث.
 -1البعد الؿؼاصدي لؾققػ يف الػؼف اإلسالمل ،طبد الرحؿـ معاشل ،رسالة
ماجستقر ( غقر مـشقرة) ،جامعة الحاج لخضر – باتـة8657 ،هحح 5114 -م.
 -8بقان تؾبقس الجفؿقة ،شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،ط ،8مجؿع الؿؾؽ ففد
لطباطة الؿصحػ الشريػ8654 ،هحح.
 -81تاريخـا الؿػرتى طؾقف ،يقسػ الؼرضاوي ،د.ط ،الؼاهرة :دار الشروق.
 -88التحرير والتـقير ،محؿد الطاهر بـ طاشقر ،د.ط ،تقكس :الدار
التقكسقة لؾـشر8816 ،م.
 -85تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر الدمشؼل ،تحؼقؼ :محؿد حسقـ شؿس
الديـ ،ط ،8بقروت :دار الؽتب العؾؿقة ،مـشقرات محؿد طؾل بقضقن،
8688هحح.
 -83جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن ،محؿد بـ جرير الطربي ،تحؼقؼ :أحؿد
محؿد شاكر ،ط ،8ممسسة الرسالة 8651 ،هح 5111 -م.
 -86جامع الرسائؾ ،شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،تحؼقؼ :د .محؿد رشاد سالؿ،
ط ،8الرياض :دار العطاء8655 ،هحح 5118 -م.
 -81الجامع الصحقح الؿختصر ،محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبد اهلل البخاري،
تحؼقؼ :د .مصطػك ديب البغا ،ط 8617 :3هح8817 -م ،دار ابـ كثقر ،القؿامة –
بقروت.
 -84الجامع الصحقح ســ الرتمذي ،محؿد بـ طقسك أبق طقسك الرتمذي،
تحؼقؼ :أحؿد محؿد شاكر وآخرون ،د.ط ،دار إحقاء الرتاث العربل -بقروت.
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 -87الجؾقس الصالح ،وإكقس الـاصح ،سبط بـ الجقزي ،د.ط ،لـدن :دار
رياض الريس8818 ،م.
 -81خؾؼ الؿسؾؿ ،محؿد الغزالل ،ط ،8الؼاهرة :دار الريان لؾرتاث،
8611هحح8817 -م.
 -88لذخقرة ،أبق العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس بـ طبد الرحؿـ
ا

الؿالؽل الشفقر بالؼرايف ،ط ،8بقروت :دار الغرب اإلسالمل8886 ،م.
 -51رحؾة ابـ بطقصة الؿسؿاة تحػة الـظار يف غرائب إمصار وطجائب
إسػار ،ابـ بطقصة محؿد بـ طبد اهلل بـ الؾقايت الطـجل ،تحؼقؼ :طؾل الؿـتصر
الؽتاين ،د.ط ،بقروت :ممسسة الرسالة8611 ،هحح.
 -58الرسالة التبقكقة (ضؿـ مجؿقع الرسائؾ) ابـ ققؿ الجقزية ،تحؼقؼ:
محؿد طزير شؿس ،ط8651 :8هحح دار طالؿ الػقائد  -مؽة الؿؽرمة.
 -55الرسالة الشؿسقة يف الؿـطؼ ومعفا شروحفا وحقاشقفا ،كجؿ الديـ
طؿر بـ طؾل الؽاتبل ،د.ط :الؼاهرة :الؿطبعة إمقرية8811 ،م.
 -53ســ ابـ ماجف ،محؿد بـ يزيد أبق طبد اهلل الؼز ويـل ،تحؼقؼ :محؿد
فماد طبد الباقل ،دار الػؽر – بقروت.
 -56ســ أبل داود ،سؾقؿان بـ إشعث أبق داود السجستاين إزدي،
تحؼقؼ :محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد ،دار الػؽر.
 -51ســ البقفؼل الؽربى ،أحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل بـ مقسك أبق بؽر
البقفؼل ،تحؼقؼ :محؿد طبد الؼادر ططا8686 ،هحح 8886م ،مؽتبة دار الباز -
مؽة الؿؽرمة.

452


ادلمبطذ انكهٛخ نألػًبل اخلريٚخ يف ضٕء انشرٚؼخ اإلصاليٛخ

 -54الســ الؽربى ،أحؿد بـ شعقب أبق طبد الرحؿـ الـسائل ،تحؼقؼ:
د.طبد الغػار سؾقؿان البـداري ،سقد كسروي حسـ ،ط8688 :8هحح 8888 -م،
دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت.
 -57شػاء العؾقؾ يف مسائؾ الؼضاء والؼدر والحؽؿة والتعؾقؾ ،ابـ ققؿ
الجقزية ،د.ط ،بقروت :دار الؿعرفة8381 ،هحح 8871-م.
 -51شػاء العؾقؾ ،ابـ ققؿ الجقزية ،تحؼقؼ :محؿد بدر الديـ أبق فراس
الـعساين الحؾبل ،د.ط ،بقروت :دار الػؽر8871 – 8381 ،م.
 -58صحقح ابـ حبان برتتقب ابـ بؾبان ،محؿد بـ حبان بـ أحؿد أبق حاتؿ
التؿقؿل البستل ،تحؼقؼ :شعقب إركئقط ،ط 8686 :5هحح 8883 -م ،ممسسة
الرسالة  -بقروت.
 -31صحقح ابـ خزيؿة ،محؿد بـ إسحاق بـ خزيؿة أبق بؽر السؾؿل
الـقسابقري ،تحؼقؼ :د .محؿد مصطػك إطظؿل د.ط ،بقروت :الؿؽتب
اإلسالمل8381 ،هح– 8871م.
 -38صحقح مسؾؿ ،مسؾؿ بـ الحجاج أبق الحسقـ الؼشقري الـقسابقري،
تحؼقؼ :محؿد فماد طبد الباقل ،د.ط ،دار إحقاء الرتاث العربل -بقروت.
 -35ضقابط الؿعرفة وأصقل آستدٓل والؿـاضرة ،طبد الرحؿـ حسـ
حـبؽة الؿقداين ،دمشؼ :دار الؼؾؿ8883 ،م.
 -33طدة الصابريـ وذخقرة الشاكريـ ،ابـ ققؿ الجقزية ،ط ،3دمشؼ ،دار
ابـ كثقر8618 ،هحح 8818 -م.
 -36طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة ،كقر الديـ بـ مختار الخادمل ،ط ،8الرياض:
مؽتبة العبقؽان8658 ،هحح 5118 -م.
453


حبٕث يؤمتر انؼًم اخلري٘

 -31الغقاثل (غقاث إمؿ يف التقاث الظؾؿ) ،إمام الحرمقـ طبد الؿؾؽ
الجقيـل ،تحؼقؼ :طبد العظقؿ الديب ،ط ،5مؽتبة إمام الحرمقـ8618 ،هحح.
 -34فتح الباري شرح صحقح البخاري ،ابـ حجر العسؼالين ،رقؿ كتبف
وأبقابف وأحاديثف :محؿد فماد طبد الباقل ،طؾقف تعؾقؼات العالمة :طبد العزيز بـ
طبد اهلل بـ باز ،بقروت :دار الؿعرفة 8378هحح.
 -37الػروق يف الؾغة ،أبق هالل العسؽري ،تحؼقؼ :محؿد إبراهقؿ سؾقؿ،
د.ط ،الؼاهرة :دار العؾؿ والثؼافة لؾـشر والتقزيع.
 -31فؼف إولقيات دراسة جديدة يف ضقء الؽتاب والسـة ،يقسػ
الؼرضاوي ،ط ،5الؼاهرة :مؽتبة وهبة8684 ،هحح 8884 -م.
 -38فؼف إولقيات ودوره يف الحؽؿ طؾك الؼضايا السقاسة الؿعاصرة ،كادية
رازي ،رسالة ماجستقر (غقر مـشقرة) ،جامعة الحاج لخضر – بـاتف،كؾقة العؾقم
آجتؿاطقة والعؾقم اإلسالمقة8657 ،هحح 5114 -م.
 -61ققاطد إحؽام يف مصالح إكام ،أبق محؿد طز الديـ طبد العزيز بـ
طبد السالم ،راجعف وطؾؼ طؾقف :صف طبد الرؤوف سعد ،مؽتبة الؽؾقات إزهرية –
الؼاهرة 8686 ،هح 8888 -م.
 -68الؽؾقات التشريعقة وأثرها يف آجتفاد والػتقى ،محؿد هـدو ،ط:8
8637هحح 5184 -م ،مركز معرفة اإلكسان لؾدراسات وإبحاث والـشر والتقزيع
طؿان.
– ّ
 -65لسان العرب ،ابـ مـظقر إكصاري ،ط  ،3بقروت :دار صادر،
8686هحح.
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 -63لقس مـ اإلسالم ،محؿد الغزالل ،ط ،4الؼاهرة :دار الشروق ،د.ت.
 -66الؿجتبك مـ الســ ،أحؿد بـ شعقب أبق طبد الرحؿـ الـسائل ،ط،5
تحؼقؼ :طبد الػتاح أبق غدة ،حؾب :مؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة 8614،هح –
8814م.
 -61مجؿقع الػتاوى ،شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،تحؼقؼ :طبد الرحؿـ بـ
محؿد بـ قاسؿ ،ط ،3الؿديـة الـبقية :مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ
الشريػ8684 ،هحح8881-م.
 -64الؿحصقل يف طؾؿ أصقل الػؼف ،فخر الديـ الرازي ،تحؼقؼ :صف جابر
العؾقاين ،ط ،5بقروت :ممسسة الرسالة8685 ،هحح 8885 -م.
 -67الؿحؾك بأثار ،أبق محؿد طؾل بـ حزم إكدلسل ،د.ط ،بقروت :دار
الػؽر ،د.ت.
 -61مختصر تػسقر ابـ كثقر ،محؿد طؾل الصابقين ،ط ،7بقروت :دار
الؼرآن الؽريؿ 8615 ،هح 8818 -م.
 -68مدارج السالؽقـ ،ابـ ققؿ الجقزية ،تحؼقؼ :محؿد الؿعتصؿ باهلل
البغدادي ،ط ،3بقروت :دار الؽتاب العربل 8684 ،هح 8884 -م.
 -11الؿستدرك طؾك الصحقحقـ ،محؿد بـ طبد اهلل أبق طبد اهلل الحاكؿ
الـقسابقري ،تحؼقؼ :مصطػك طبد الؼادر ططا ،ط8688 :8هحح 8881 -م ،دار
الؽتب العؾؿقة  -بقروت.
 -18الؿستصػك ،أبق حامد الغزالل ،تحؼقؼ :محؿد طبد السالم طبد الشايف،
ط ،8بقروت :دار الؽتب العؾؿقة8683 ،هحح 8883 -م.
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 -15مسـد أبل يعؾك ،أحؿد بـ طؾل بـ الؿثـك أبق يعؾك الؿقصؾل التؿقؿل،
تحؼقؼ :حسقـ سؾقؿ أسد ،ط ،8دمشؼ :دار الؿلمقن لؾرتاث 8616 ،هح –
8816م.
 -13مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ ،أحؿد بـ حـبؾ أبق طبد اهلل الشقباين،د .ط،
ممسسة قرصبة  -مصر.
 -16الؿصطؾحات السقاسقة ،مقريس كراكستقن ،بقروت :دار الـفار لؾـشر،
8848م.
 -11معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة ،د .أحؿد مختار طبد الحؿقد طؿر،
بؿساطدة فريؼ طؿؾ ،ط ،8طالؿ الؽتب 8658 ،هح 5111 -م.
 -14الؿعجؿ القسقط ،إبراهقؿ مصطػك ،وآخرون ،صادر طـ معجؿ الؾغة
العربقة يف الؼاهرة ،مـ مـشقرات دار الدطقة.
 -17معجؿ مؼايقس الؾغة ،ابـ فارس ،تحؼقؼ :طبد السالم محؿد هارون،
دار الػؽر8388 ،هحح 8878 -م.
 -11معـل الؿحتاج ،الخطقب الشربقـل ،ط ،8دار الؽتب العؾؿقة8681 ،هحح
 8886م. -18الؿغـل ،ابـ قدامف الؿؼدسل ،ط ،8بقروت :دار الػؽر8611 ،هحح.
 -41مػاهقؿ يـبغل أن تصحح ،محؿد قطب ،ط ،1الؼاهرة :دار الشروق،
8681هحح 8886 -م.
 -48الؿػردات يف غريب الؼرآن ،أبق الؼاسؿ الحسقـ بـ محؿد الؿعروف
بالراغب إصػفاين ،ط ،8دمشؼ :دار الؼؾؿ – بقروت :الدار الشامقة8685 ،هحح.
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 -45مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وطالقتفا بإدلة الشرطقة ،محؿد سعد
الققبل ،ط ،8السعقدية :دار الفجرة لؾـشر والتقزيع8681 ،هحح 8811 -م.
 -43مؼاصد الشريعة الخاصة بالتربطات والعؿؾ الخقري ،طز الديـ بـ
زغقبة ،بحث مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث ،دائر الشمون
اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل 55 – 51 ،يـاير 5111م.
 -46مؼاصد الشريعة ،محؿد الطاهر ابـ طاشقر ،د.ط ،الشركة التقكسقة
لؾتقزيع.
 -41الؿؼدمات الؿؿفدات ،أبق القلقد محؿد بـ أحؿد بـ رشد الؼرصبل،
تحؼقؼ :الدكتقر محؿد حجل ،ط ،8بقروت :دار الغرب اإلسالمل 8611 ،هح -
8811م.
 -44مؼدمة ابـ خؾدون ،العالمة ولل الديـ طبد الرحؿـ بـ محؿد ابـ
خؾدون ،تحؼقؼ :طبد اهلل محؿد الدرويش ،ط ،8دمشؼ :دار يعرب8656 ،هحح -
5116م.
 -47الؿؾؽقة يف الشريعة اإلسالمقة ،طبد السالم العبادي ،ط ،8طؿان :مؽتبة
إقصك8386 ،هحح 8876 -م.
 -41مـ روائع حضارتـا ،مصطػك السباطل،ط ،8دار السالم ،الؼاهر،
8681هحح 8881 -م.
 -48الؿقافؼات ،إبراهقؿ بـ مقسك الشاصبل ،تحؼقؼ :أبق طبقدة مشفقر بـ
حسـ آل سؾؿان ،ط ،8دار ابـ طػان8687 ،هحح8887 -م.
 -71مقسقطة مصطؾحات طؾؿ الؿـطؼ طـد العرب ،فريد جرب ،وآخرون،
ط ،8بقروت :مؽتبة لبـان كاشرون8884 ،م.
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 -78مققػ الديـ مـ العؾؿ ،طؾل فماد باشؽقؾ ،ترجؿة :أورخان محؿد
طؾل ،الؽقيت :دار القثائؼ ،د.ت.
 -75كظرية الؿؼاصد طـد اإلمام الشاصبل ،أحؿد الريسقين ،ط ،6الدار
العالؿقة لؾؽتاب اإلسالمل والؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل8684 ،هحح -
8881م.
 -73الققػ وآثاره يف اإلسالم ،محؿد الطاهر ابـ طاشقر ،د .ط ،تقكس:
مطبعة الفداية اإلسالمقة8318 ،هحح 8834 -م.
 -76الققػ ودوره يف الؿجتؿع اإلسالمل الؿعاصر ،مـصقر سؾقؿ هاين،
ط ،8بقروت :ممسسة الرسالة كاشر8651 ،هحح 5116 -م.
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p



o

﷽
ادلمذيخ
إن العؿؾ الخقري يف مػفقمف البسقط هق طؿؾ تطقطل وكشاط كافع يؼقم بف كؾ
فرد أو مجؿقطة بشؽؾ تؾؼائل أو مـظؿ يتطقع بف :خدم ًة لؿجتؿعف أو وصـف دون
مؼابؾ يـتظره مـ الغقر إٓ ابتغاء تحؼقؼ الخقر والـػع العام وكقؾ الثقاب مـ اهلل
تعالك.
والؿعؾقم أن العؿؾ الخقري مؿا ّ
حث طؾقف كتاب اهلل تعالك وسـة رسقلف 
كؿا سقليت بقاكف ،ذلؽ أن لف أثر صقبا يف الدكقا ،وثقابا طظقؿا يقم الؼقامة ،حقث ُطدّ
أجرها ،قال تعالك( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
مـ جؿؾة الصدقات والتربطات التل يعظؿ ُ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫﭬ) [الـساء.]114:
ومـ أجؾ تػعقؾ دور العؿؾ الخقري داخؾ الؿجتؿع وتحؼقؼ الـػع العام،
وجب الـظر إلقف كظرة مؼاصدية وواقعقة :إذ لؿ يعد العؿؾ الخقري بذلؽ الؿػفقم
مصؾ
ففؿف يف تػسقر كصقص السـة الـبقية :إذ تؾؽ أثار ُت ِّ
البسقط الذي قد ُيساء ُ

لؾعؿؾ الخقري وٓ َيؼتصر طؾك ما ورد فقفا ،وإكؿا استـادا إلك تؾؽ الـصقص

الشرطقة يتؿ ترققتف وتـظقؿف وتقسقع مجآتف ،والحث طؾقف حتك يصبح سؾقكا

فرد ًّيا ،ويـخرط فقف الجؿقع اجتؿاطقا ،ويتحقل إلك طؿؾ مشرتك مـظؿ ،ولف
ممسسات تشرف طؾقف وترطاه.
461


حبٕث يؤمتر انؼًم اخلري٘

وطؾقف يؿؽـ أن ُيقضػ العؿؾ الخقري كلهؿ وسقؾة مباشرة يف تحؼقؼ
الؿؼاصد الـبقؾة التل رامت الشريعة إلك تحؼقؼفا يف حقاة الـاس .فنذا كان الشرع
قد جعؾ مـ آلقة الحؽؿ الشرطل التؽؾقػل القاجب والحرام وسقؾ ًة شرطقة
لتجسقد مؼاصد التشريع السؿحة وتطبقؼ أحؽامف ،فقؿؽـ أيضا أن يقضػ العؿؾ
التطقطل الذي يـدرج ضؿـ الؿستحب والؿباح صريؼا لتحؼقؼ تؾؽ الؿؼاصد
الشرطقة بؿراتبفا الؿختؾػة.
فؿؼاصد الشريعة قائؿة طؾك تحؼقؼ الؿصالح وإسعاد الـاس وتقسقر حقاهتؿ
وتؿؽقـفؿ مـ التؿتع بالطقبات ،وهذا يؿؽـ تحؼقؼف طـ صريؼ العؿؾ الخقري
الذي يـخرط فقف كؾ فرد مـ أفراد الؿجتؿع .ذلؽ أن العؿؾ الخقري أو التطقطل
تتسع مجآتف ،وتتعدد مقاديـف ،وتتـقع قطاطاتف ،فـجده يف مجال العبادة ،ومجال
الدطقة ،ومجال العؾؿ ،والؿجال آقتصادي والؿالل ،والؿجال الصحل،
والؿجال اإلطالمل ،والؿجال الرتبقي ،...وهذه الؿجآت وغقرها كػقؾة لتػعقؾ
دور الػرد لقؽقن أداة إيجابقة لتـؿقة الخقر يف الؿجتؿع ،ومـ خالل ذلؽ يطقر
الػرد مفاراتف الذاتقة ،وتؽقن لف فرصة إلضفار قدراتف وإبداطاتف ،فقؽقن العؿؾ
الخقري بعد ذلؽ قد أسفؿ يف إطداد الػرد الؿـتج.
فلردت مـ خالل هذه القرقة البحثقة بقان أثر العؿؾ الخقري يف تجسقد
مؼاصد الشريعة اإلسالمقة السؿحة مـ خالل طؿؾ الػرد ،الذي يـبغل أن يؽقن
طـصرا فعآ يف تحؼقؼ سؿاحة الديـ ويسره وخقريتف.
 أٍداف الْزق٘ البشجٔ٘:
ـ وجقب آطتـاء بقضقػة العؿؾ الخقري.
ـ إبراز الدور آجتؿاطل لؾػرد يف العؿؾ الخقري.
ـ إبراز أهؿقة العؿؾ الخقري يف تـؿقة الؿفارات الػردية.
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ـ بقان أهؿقة العؿؾ الخقر التطقطل يف تجسقد مؼاصد الشريعة.
ـ ضرورة تػعقؾ مقاديـ العؿؾ الخقري وحث كؾ فرد طؾقف خدمة لؾؿؼاصد
العامة.
ـ إبراز دور العؿؾ الخقري يف ترسقخ ثؼافة التعاون والتضامـ والتؽافؾ
آجتؿاطل.
 خط٘ البشح:
وقد طالجت الؿقضقع يف الخطة الؿبدئقة أتقة:
الؿؼدمة:
أوٓ :العؿؾ الخقري :تعريػ وتلصقؾ.
 - 1تعريػ العؿؾ الخقري.
 –2صؾة العؿؾ الخقري بالعؿؾ التطقطل.
 - 3مشروطقة العؿؾ الخقري يف كصقص الشرع.
أ – حث الؼرآن الؽريؿ طؾك فعؾ الخقر.
ب  -مشروطقة طؿؾ الخقر مـ السـة الـبقية.
 - 4حؽؿ العؿؾ الخقري.
أ  -طؿؾ الخقر القاجب.
ب  -طؿؾ الخقر الؿستحب.
ثاكقا :حػظ الػرد مؼصد شرطل طظقؿ.
ثالثا :اإلكسان مصدر الطاقة والعؿؾ والتغققر.
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رابعا :دور العؿؾ الخقري يف حػظ مؼاصد الؽؾقات الضرورية طؾك الؿستقى
الػردي.
 - 1دور العؿؾ الخقري يف حػظ مؼصد تديـ الػرد.
 - 2دور العؿؾ الخقري يف حػظ كػس الػرد.
 – 3دور العؿؾ الخقري يف حػظ العؼؾ.
 - 4دوره يف حػظ كسؾ الػرد.
 - 5دوره يف حػظ مؼصد حػظ مال الػرد.
خامسا :دور العؿؾ الخقري يف إطداد الػرد آجتؿاطل.
 -1تـؿقة روح الؿسمولقة.
 - 2تـؿقة الروح الجؿاطقة.
 - 1تدريب الػرد طؾك الػعالقة اإلكتاجقة.
 - 2تحػقز الػرد طؾك روح الؿبادرة لخدمة مجتؿعف والتػاطؾ مع قضاياه.
 - 3تؿؽقـ الػرد مـ آكخراط يف العؿؾ الجؿاطل.
سادسا :أثر العؿؾ الخقر يف تدريب الػرد طؾك اإلبداع وكسب الؿفارات.
 - 1الػرد الؿبدع ققؿة اجتؿاطقة.
 - 2دور العؿؾ الخقري يف اكتشاف مققٓت الػرد ومقاهبف.
 - 3العؿؾ الخقري مجال حققي لتـؿقة اإلبداع وكسب الؿفارات.
 - 4اكخراط الشاب البطال يف ورشات العؿؾ الخقري لؽسب مفارات
حرفقة ومفـقة.
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 - 5استثؿار وقت الشباب وتـظقؿف.
سابعا :أثر العؿؾ الخقري يف إصالح سؾقك الػرد.
 – 1أثره يف تؼقيؿ أخالق الػرد وإبعاده طـ السقء وآكحراف.
 - 2تعقيد الػرد طؾك ققؿ الخقر والتعاون.
 - 3تـؿقة شعقر الشػؼة تجاه الغقر.
 -4تلهقؾ الػرد الؿسبقق قضائقا و الؿسجقن لالكدماج يف الؿجتؿع.
الخاتؿة
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p



o

أوال

انؼًم اخلري٘ :تؼرٚف ٔتؤطٛم
 - 1تعسٓف العنل اخلريٖ(:)1
طرفف الدكتقر طبد الؽريؿ بؽار" :هق كؾ مال أو جفد ووقت ُيبذل مـ أجؾ

كػع الـاس وإسعادهؿ والتخػقػ مـ معاكاهتؿ ،وتتسع دائرة الخقر لتشؿؾ
اإلحساس بأخريـ والتعاصػ معفؿ ،والدطاء لفؿ وتشجقعفؿ ،ورفع معـقياهتؿ،
ومـحفؿ الرؤية والؿـفج وإرشادهؿ لؿا فقف خقر ديـفؿ ودكقاهؿ"( .)2وطرفف
بعضفؿ بؼقلف" :الـػع الؿادي أو الؿعـقي الذي يؼدمف اإلكسان لغقره دون أن يلخذ
خاصا لف أكرب مـ الؿؼابؾ الؿادي قد يؽقن
طؾقف مؼابال ماديا ،ولؽـ لقحؼؼ هدفا ًّ
طـد بعض الـاس الحصقل طؾك الثـاء والشفرة ،أو كحق ذلؽ مـ أغراض الدكقا،
والؿممـ يػعؾ ذلؽ ٕغراض تتعؾؼ بأخرة رجاء الثقاب طـد اهلل تعالك،
ِ
كػع
( )1الخقر :اسؿ تػضقؾ طؾك غقر ققاس ،وتدل كؾؿة "الخقر" يف الؾغة العربقة طؾك ما فقف ٌ
ِ
لتحؼقؼ مـػعة أو جؾب مصؾحة كالؿال (الراغب
ولذة وسعادة وصالح ،أو ما كان أداة
إصػفاين ،الؿػردات يف غريب الؼرآن ،ص -160 :مجؿقطة مـ الؿملػقـ ،الؿعجؿ
القسقط ،الؿؽتبة اإلسالمقة ،استاكبقل ،تركقا ،ج ،1 :ص)264 :
( )2الدكتقر طبد الؽريؿ بؽار ،ثؼافة العؿؾ الخقري :كقػ كرسخفا وكقػ كعؿؿفا؟ ،ط ،1
سـة 1433هـ2012/م ،دار السالم ،مصر ،ص – 14 :العؿرية شايب ربل ،مؼصد
التعاون الحضاري اإلكساين بقـ التلصقؾ والتـزيؾ ،رسالة دكتقراه ،كؾقة الشريعة
وآقتصاد ،جامعة إمقر طبد الؼادر لؾعؾقم اإلسالمقة ،قسـطقـة ،الجزائر،
 ،2018/1439ص.250 :
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والدخقل يف جـات الـعقؿ ،فضال طؿا يـالف يف الحقاة مـ بركة وسؽقـة كػسقة،
وسعادة روحقة ٓ تؼدر بثؿـ طـد أهؾفا"(.)1
ويػفؿ مـ هذيـ التعريػقـ أن طؿؾ الخقر جفد يبذلف الػرد أو الجؿاطة ٕجؾ
تؼديؿ كػع مادي أو معـقي إلك الغقر يعقد طؾقفؿ بالؿصؾحة يف ديـفؿ أو دكقاهؿ أو
يدرأ طـفؿ مػاسد وأضرار دون اكتظار أجر أو ثقاب مـ أحد وإكؿا تؼربا إلك اهلل
تعالك.
 –2صل٘ العنل اخلريٖ بالعنل التطْعٕ(: )2
والعؿؾ التطقطل :هق طؿؾ يؼقم بف فرد أو مجؿقطات سقاء كان ذلؽ العؿؾ
بدكقا أو فؽريا أو اجتؿاطقا أو ماديا أو ديـقا ،والباطث لف هق احتساب إجر
ٍ
ِ
والثقاب مـ اهلل تعالك( .)3أو هق " ُ
بصقرة فردية أو جؿاط َّق ٍة،
الجفد اإلكساين،
بذل
تؽؾقػ محدَّ ٍد ،ويؼقم طؾك الر ِ
ٍ
الحر ِة،
غبة
بؿا يعق ُد بالـَّػ ِع طؾك الؿجتؿع دون
َّ
َّ
ُ
والدَّ افع َّ
الذايتّ"(.)4
وٓ شؽ أن هـاك صؾة ققية بقـ "الخقر" و "التطقع" ،فػل الغالب أن فعؾ
الخقر هق طؿؾ تطقطل ،يؼقم بف إفراد اختقارا ومـ تؾؼاء أكػسفؿ ،ابتغاء الثقاب
( )1الشقخ يقسػ الؼرضاوي ،أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم يف ضقء الـصقص
والؿؼاصد الشرطقة ،ط ،2سـة 2008م ،دار الشروق ،الؼاهرة ،مصر ،ص.21 :
مختارا
ػ الطاطة .يؼال :قام بالعبادة صائ ًعا
( )2التطقع لغة :مـ فعؾَ :ت َط َّق َعَ :تـَ َّػ َؾ ،أي َت َؽ َّؾ َ
ً

فرضا هلل تعالك ،ومـف ققلف سبحاكف( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ)
دون أن تؽقن ً

[البؼرة( .]184:الؿعجؿ القسقط ،ج ،2 :ص.)570 :
( )3مراد سالمة ،العؿؾ التطقطل يف اإلسالم ،خطبة جؿعة ،مـشقر يف
//www.alukah.net/sharia/
أحؿد مخقؿر ،العؿؾ التطقطل وأثره يف التـؿقة الشامؾة،
()4
//www.alukah.net/culture/

http:
http:
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مـ ا هلل تعالك ورغبة يف كػع أخريـ دون اكتظار مدح أو ثـاء أو مؼابؾ مـ أحد،
كؿا قال تعالك( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﭱ ﭲ) [اإلكسان.]9-8 :
وطؿؾ الخقر كقكف تطقطقا ٓ يـايف أن يؽقن مـظؿا تؼقم بف ممسسات
وجؿعقات تـشل لفذا الغرض ،أو يؽقن جؿاطقا يؼقم بف مجؿقطة مـ الؿحسـقـ
متعاوكقـ فقؿا بقـفؿ :إذ إكف إذا كان كذلؽ كان كػعف كثقرا ،وأثره واسعا ،وفائدتف
طامة.
وفعؾ الخقر التطقطل سقاء أكان يف مجال العبادة كالؼقام بـقافؾ الطاطات مـ
صالة وصقام وصدقة وغقرها ،أو كان مـ قبقؾ اإلحسان إلك الغقر مـ الػؼراء
وإيتام وإرامؾ والعجزة أو طؿال إصالحقا ففق خؾؼ إسالمل رفقع ،وسؾقك
اجتؿاطل صقب ،وفعؾ إكساين كبقؾ ،يحدث لحؿة ققية وترابطا متقـا بقـ أفراد
ان ب ِـ ب ِش ٍقر َق َالَ :ق َال رس ُ ِ
ِِ
ِ
قـ فِل
قل اهلل َ « :م َث ُؾ ا ْل ُؿ ْممـ َ
الؿجتؿع القاحد ،ف َعـ الـُّ ْع َؿ ْ َ
َ ُ
ِ
اح ِؿ ِف ْؿ َو َت َعا ُص ِػ ِف ْؿ َم َث ُؾ ا ْل َج َس ِد :إِ َذا ْاش َتؽَك ِمـْ ُف ُط ْض ٌق تَدَ ا َطك َل ُف َسائِ ُر
ت ََقا ِّده ْؿ َوت ََر ُ
ِ
الس َفرِ َوا ْل ُح َّؿك»(.)1
ا ْل َج َسد بِ َّ
أ – سح الكسآٌ الهسٓه عل ٙفعل اخلري:
كصقص كثقرة تحث الؿممـقـ طؾك فعؾ الخقر ،وجاء الخطاب فقفا تارة
لؿقجفا لجؿاطة الؿممـقـ ،كؿا يف ققلف تعالك( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ)
[الؿائدة ،]2:وققلف ( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
( )1صحقح البخاري ،كتاب إدب ،رقؿ - 6011 :وصحقح مسؾؿ ،يف كتاب الرب والصؾة
وأداب ،رقؿ ،4691 :والؾػظ لف.
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ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [الحج :]77:وتارة مقجفا لؾػرد
الؿسؾؿ ،كؿا يف ققلف تعالك( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ) [البؼرة ،]184:وققلف
 ( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ )
[البؼرة.]177:
والعؿؾ الخقري كان مـ جؿؾة مفام إكبقاء والرسؾ طؾقفؿ الصالة والسالم،
ثؿ الدطاة والؿصؾحقن مـ بعدهؿ ،قال تعالك( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)
[إكبقاء. ]73:
وقد ورد فعؾ الخقر يف الؼرآن الؽريؿ مؼروكا بػروض العبادات ،مـ صالة
وزكاة وحج :قال تعالك( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) [البؼرة ، ]110:وقال ( :ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [البؼرة . ]158:كؿا اقرتن العؿؾ الخقري بالتؼقى
وكلكف أثر لفا ،قال اهلل تعالك( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ) [البؼرة.]177:
ب  -مػسّعٔ٘ عنل اخلري مً الطي٘ اليبْٓ٘:
فؼد وردت أحاديث كثقرة تدل طؾك مشروطقة العؿؾ الخقري وتحث طؾقف،
مـفا ققل الـبل « :الؿسؾؿ أخق الؿسؾؿِِ ٓ ،
يظؾ ُؿف ،وٓ ُي ْس ِؾ ُؿف ،ومـ كان يف
ُ
ِ
ِ
حاجة أخقف كان اهللُ يف حاجتف ،ومـ َّفر َج طـ مسؾ ٍؿ كرب ًة َّفر َج اهللُ طـف كُرب ًة مـ
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ِ
قسك
الؼقامة ،ومـ ستَر
ك ُُربات يقم
مسؾؿا ستره اهللُ يقم الؼقامة»( ،)1و َط ْـ َأبِل ُم َ
ً
ﭬ َط ِـ الـَّبِل َ ق َالَ « :ط َؾك ك ُِّؾ ُم ْس ِؾ ٍؿ َصدَ َق ٌة»َ ،قا ُلقاَ :يا َر ُس َ
قل اهللَِ ،أ َر َأ ْي َت إِ ْن َل ْؿ
ِّ
ِ
ِ
ِ
َي ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
جدْ ؟ َق َالَ « :ي ْع َؿ ُؾ ب َقدهَ ،ف َقـْ َػ ُع َك ْػ َس ُفَ ،و َيت ََصدَّ ُق»َ ،قا ُلقا :أ َرأ ْي َت إ ْن َل ْؿ َي ْستَط ْع ،أ ْو َل ْؿ
ِ
قف»َ .قا ُلقاَ :أ َر َأ ْي َت إِ ْن َل ْؿ َي ْػ َع ْؾ؟ َق َالَ « :ي ْل ُم ُر
اج ِة ا ْل َؿ ْؾ ُف َ
قـ َذا ا ْل َح َ
َي ْػ َع ْؾ؟ َق َالُ « :يع ُ
بِا ْلؿعر ِ
وفَ ،أ ْو بِا ْلخَ ْقر»َ .قا ُلقاَ :أ َر َأ ْي َت إِ ْن َل ْؿ َي ْػ َع ْؾ؟ َق َالُ « :ي ْؿ ِس ُ
ؽ َط ِـ َّ
الش ِّرَ :فنِك ََّفا َل ُف
َ ُْ
َصدَ َقة»( .)2وقد طدّ ت السـ ُة الـبقية طؿؾ الخقر مـ شعب اإليؿان وخصالف
قل اهللِ ِ « :
العظقؿة ،ف َع ْـ َأبِك ُه َر ْي َر َة َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قن َأ ْو بِ ْض ٌع
ان بِ ْض ٌع َو َس ْب ُع َ
يؿ ُ
اإل َ
َاها إِ َما َص ُة إَ َذى َط ِـ ال َّطرِ ِ
يؼ َوا ْل َح َقا ُء
َو ِست َ
ُّقن ُش ْع َب ًة َفلَ ْف َض ُؾ َفا َق ْق ُل َٓ إِ َل َف إَِّٓ اهللُ َو َأ ْدك َ
ُش ْع َب ٌة ِم َـ ِ
يؿ ِ
ان»(.)3
اإل َ
 - 4سهه العنل اخلريٖ:
ٓ خالف طـد العؾؿاء بلن طؿؾ الخقر مـ أطؿال ال ّبر العظقؿة التل تُشرع فقفا
الؿـافسة بقـ الؿممـقـ ،وهق مـ معايقر الصالح وآستؼامة ،ويثاب طؾقف صاحبف.
و هق طؾك مراتب:
أ  -عنل اخلري الْادب:
والقاجب ما يؾزم فعؾف ،والؿؽؾػ فقف غقر مخقر بقـ فعؾف و تركف ،ففق مطالب
بػعؾف ،إذا كان بالغا طاقال قادرا مستطقعا ،فنذا فعؾف كال طؾقف الؿدح والثقاب ،وإذا
خالػف أو تركف كال الذم والعؼاب(.)4
البخاري ،كتاب الؿظالؿ ،رقؿ – 2519 :وصحقح مسؾؿ ،كتاب الرب والصؾة
( )1صحقح
ُّ
وأداب ،رقؿ.2580 :
( )2البخاري ،كتاب الزكاة ،رقؿ – 1376 :مسؾؿ ،كتاب الزكاة ،رقؿ.1008 :
( )3رواه مسؾؿ يف كتاب اإليؿان ،رقؿ 35 :والؾػظ لف  -وأصؾ الحديث يف البخاري يف كتاب
اإليؿان ،رقؿ ،09 :ولػظف( :اإليؿان بضع وستقن شعبة ،والحقاء شعبة مـ اإليؿان).
( )4ـ الغزالل ،الؿستصػك ،ج ،1 :ص65 :و – 66أمدي ،اإلحؽام ،ج ،1 :ص – 86 :ابـ
=
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والقاجبات الشرطقة ُتعدُّ مـ أطؾك مراتب أطؿال الخقر ،فالصالة والزكاة
والصقم والحج كؾفا أطؿال الخقر :إذ تعقد بالصالح طؾك الػرد والؿجتؿع معا،
قال تعالك( :ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ)
[العـؽبقت ،]45:وقال يف الصقام( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [البؼرة .]183:إن الشارع الحؽقؿ جعؾ
التصرفات القاجبة ٓ اختقار فقفا لؾؿؽؾػ ،وهذا التشديد مـ الشارع طؾك ضرورة
إقامتفا لؿا تضؿـتف هذه إطؿال الخقرية القاجبة مـ مصالح طظقؿة ،ومؼاصد
جؾقؾة ٓ ،يجب التساهؾ يف أدائفإ ،ن طدم إلزامقتا يجعؾفا طرضة لؾضقاع،
مصالحفا ،ويحرم الػرد والجؿاطة مـفا .فرتك هذه القاجبات يعقد
وبالتالل ُتعطؾ
ُ
بالضرر والػساد يف الدكقا وبالخسران الؿبقـ يقم الؼقامة ،مـ هـا أكّد الشرع طؾك
إقامتفا.
إن القاجبات الشرطقة طبارة طـ تصرفات وأطؿال خقرية فقفا إلزام
لؾؿؽؾػقـ( ،)1تتضؿـ مصالح طظقؿة تؼقدهؿ إلك آستؼامة والصالح يف الدكقا،
والػقز برضا اهلل تعالك وجـّتف يقم الؼقامة ،قال تعالك( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ) [الزخرف ،]72:يؼقل العز بـ طبد السالم( :التؽالقػ كؾفا
=

قدامة ،روضة الـاضر ،ص – 16 :ابـ جزي ،تؼريب القصقل ،ص – 100 :السبؽل ،طؾل
بـ طبد الؽايف ،اإلهباج يف شرح الؿـفاج طؾك مـفاج القصقل إلك طؾؿ إصقل
لؾبقضاوي ،تحؼقؼ شعبان محؿد إسؿاطقؾ ،مؽتبة الؽؾقات إزهرية ،الؼاهرة ،ط،1
سـة1401هـ1981/م ،ج ،1 :ص52 :
( )1ـ مـ جفة أخرى فنن القاجبات الشرطقة فقفا اختبار لؾؿؽؾػقـ ،فقؿقز اهلل تعالك بقـ
الطائعقـ مـ طباده مـ غقر الطائعقـ ،فقثقب أولئؽ ،ويعاقب همٓء ،قال تعالك:
(ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ) [هقد.]7:
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راجعة إلك مصالح العباد يف دكقاهؿ وآخرهتؿ)( ،)1ويؼقل أيضا( :كؾ ما أمر بف
الشرع فػقف مصؾحة الداريـ ،أو إحداهؿا)( ،)2وقد أوجبفا اهلل تعالك طؾك طباده
لؾؿحافظة طؾك مصالحفا ،وضؿان تحؼؼفا يف الخؾؼ ،فؾق جعؾ فقفا اختقار
لؾؿؽؾػ لتفاون الؽثقرون يف الؼقام هبا ،فتضقع بذلؽ مصالح القاجبات.
ب  -عنل اخلري املطتشب:
والؿستحب أو الؿـدوب ما صؾب الشارع فعؾف مـ الؿؽؾػ صؾبا غقر ٓزم،
ففق أخػض رتبة مـ القاجب( .)3وهذه التصرفات الؿـدوبة هل أحؽام ر َّغب فقفا
الشارع الحؽقؿ لػضؾفا الدكققي وثقاهبا إخروي ،فقستحؼ فاطؾفا الثقاب ،وٓ
يعاقب طؾك تركفا .وقد يؾحؼ الؿؽؾػ الؾقم والعتاب طؾك ترك بعض أكقاع
الؿستحبات( .)4وإذا كان الؿـدوب ٓ يعاقب تاركف ،فال يـبغل لؾؿسؾؿ أن يتفاون
يف أدائف ،أو يؼصر يف اإلتقان بف.
والؿـدوبات ذات مػفقم واسع ،تشؿؾ أفعال الخقر سقاء أكاكت مـ قبقؾ
كقافؾ الصالة والصقام والحج والعؿرة وغقرها ،أو كاكت مـ قبقؾ اإلحسان إلك
الغقر ،و ُتعد متؿؿة لؾقاجبات الشرطقة ،ففل خادمة لؾقاجب وحؿك لف ،بؾ تش ّؽؾ
ضؿاكا لؾؿحافظة والؿداومة طؾقف ،يؼقل اإلمام الشاصبل( :الؿـدوب إذا اطتربتف
اطتبارا أطؿ وجدتف خادما لؾقاجبٕ ،كف إما مؼدمة لف ،أو تذكارا لف بف سقاء أكان
( )1ـ ابـ طبد السالم ،ققاطد إحؽام ،ج ،2 :ص.71 :
( )2ـ ابـ طبد السالم ،الؿصدر كػسف ،ج ،1 :ص.08 :
( )3ـ الغزالل ،الؿستصػك ،ج ،1 :ص – 75 :أمدي ،اإلحؽام ،ج ،1 :ص – 103 :ابـ
جزي ،تؼريب القصقل ،ص – 100 :الشقكاين ،إرشاد الػحقل ،ص – 06 :ابـ قدامة،
روضة الـاضر ،ص.20 :
( )4ـ الغزالل ،الؿستصػك ،ج ،1 :ص – 75 :أمدي ،اإلحؽام ،ج ،1 :ص – 103 :ابـ
قدامة ،روضة الـاضر ،ص.21 :
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مـ جـسف واجب أم ٓ)(.)1
وأفعال الخقر الؿـدوبة طؾك مراتب مـ حقث الرتغقب يف فعؾفا ومـ حقث
أثرها آجتؿاطل ،فؽؾ ما طظؿت مصؾحتف الديـقة أو مصؾحتف آجتؿاطقة طظؿ
ستشػ مـ جقاب الرسقل ٕ حد الصحابة ،فعـ َربِق َعة ْبـ
ثقابف ،وهذا الذي ُي
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قت م َع رس ِ
َك ْع ٍ
اجتفَ ،ف َؼ َال
قل اهلل َ ،ف َل َت ْقتُ ُف بِ َق ُضقئف َو َح َ
ب إَ ْس َؾؿ ُّل َق َالُ :كـ ُْت َأبِ ُ َ َ ُ
لِلَ « :س ْؾ»َ ،ف ُؼ ْؾ ُتَ :أ ْس َل ُل َؽ ُم َرا َف َؼت ََؽ فِل ا ْل َجـ َِّة؟ َق َالَ « :أ ْو َغ ْق َر َذلِ َ
ؽ»ُ ،ق ْؾ ُتُ :ه َق
ؽ ،بِ َؽ ْثر ِة السج ِ
َذ َ
اكَ ،ق َالَ « :ف َل ِطـِّل َط َؾك َك ْػ ِس َ
قد»( ،)2وأيضا الػضؾ الذي مـحف
َ ُّ ُ
الـبل  لعثؿان ﭬ كظقر ققامف بعؿؾ خقري طظقؿ ،فعـ ُط ْث َؿان َق َال :قال الـَّبِ ُّل
ِِ
ِ ِ
ِ
اشت ََر َاها ُط ْث َؿ ُ
قـ» َف ْ
ان ﭬ
وم َة َف َقؽ ُ
ُقن َد ْل ُق ُه ف َقفا كَد َٓء ا ْل ُؿ ْسؾؿ َ
َ « :م ْـ َي ْش َترِي بِئ َْر ُر َ
( ،)3وجعؾفا لؾغـل والػؼقر وابـ السبقؾ ،ويف ققلف « :مـ َج َّف َز َ
العس َرة َف َؾ ُف
جقش ْ
فرسا،
الجـَّة»(َّ ،)4
بعقرا وبخؿسقـ ً
فجفز طثؿان ﭬ الجقش بتسعؿائة وخؿسقـ ً
قال ابـ إسحاق :أكػؼ طثؿان ﭬ يف ذلؽ الجقش كػؼة طظقؿة لؿ يـػؼ أحد
مثؾفا ،فؼال الـبل  حقـفا« :ما َض َّر ُط ْث َؿان َما َط ِؿؾ َب ْعد الققم» مرتقـ( :)5ذلؽ أن
هذه إطؿال الخقرية التل قام هبا طثؿان ﭬ وكال هبا الػضؾ العظقؿ ،تتعؾؼ
بؿصؾحة طامة لؾؿسؾؿقـ.
ومـدوبات الخقر واسعة جدا ٓ حصر لفا ،سعة مصالح الحقاة ومتطؾباهتا،
وهل ٓ تؼتصر طؾك كقافؾ الصالة والصقام والذكر وتالوة الؼرآن ،بؾ َت َس ُع
( )1ـ الشاصبل ،الؿقافؼات ،ج ،1 :ص.151 :
ِ
ِ
الس ُجقد َوا ْل َح ِّث طَ َؾ ْقف ،رقؿ.759 :
( )2رواه مسؾؿ يف كتاب الصالةَ ،باب َف ْض ِؾ ُّ

( )3صحقح البخاري ،كتاب الشرب والؿساقاة ،باب يف الشرب ،وطـقن بف الباب ،ويف كتاب
فضائؾ الصحابة ،باب مـاقب طثؿان بـ طثؿان.
( )4رواه البخاري يف كتاب فضائؾ الصحابة ،باب :مـاقب طثؿان بـ طػان أبل طؿر الؼرشل
( )5رواه الرتمذي يف ســف ،كتاب الؿـاقب ،باب يف مـاقب طثؿان بـ طػان ﭬ ،رقؿ.3701 :
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ِ
مجآت الخقر ك َّؾفا ،ولقس لفا وقت محدد ،وٓ زمـ معقـ .والؿؽؾػ مطالب
بػعؾفا بحسب وسعف وقدرتفٕ ،ن العربة بحصقل فعؾ الخقر مـ مجؿقع أفراد
إمة .لؽـ هذه الؿرتبة مـ الخقر قد ترتؼل إلك مستقى الؿـدوب الؿمكد أو
الؿـدوب الؽػائل بحسب احتقاجات الؿجتؿع الؿؾحة وضروفف الطارئة وأحقال
أفراده الحرجة.
وقد أرشدت السـة إلك بعض مجآت الخقر الؿـدوبة ٓ طؾك سبقؾ الحصر
ُ
رسقل اهلل :
لؾتـبقف إلك سعتفا وكثرهتا ،مـفا ما ورد طـ أبل هرير َة ﭬ قال :قال
«ك ُُّؾ ُسال ََمك ِم َـ الـ ِ
َّاس َط َؾقْ ِف َصدَ َق ٌة ك َُّؾ َي ْق ٍم َت ْط ُؾ ُع فِ ِقف َّ
الش ْؿ ُس َت ْع ِد ُل َبقْ َـ آِ ْثـَ ْق ِـ
ِ
الر ُج َؾ فِل َدا َّبتِ ِف َفت َْح ِؿ ُؾ ُف َط َؾ ْق َفا َأ ْو ت َْر َف ُع َل ُف َط َؾ ْق َفا َمتَا َط ُف َصدَ َق ٌة َوا ْلؽ َِؾ َؿ ُة
َصدَ َق ٌة َوتُع ُ
قـ َّ
ٍ ِ
قط إَ َذى َط ِـ ال َّطرِ ِ
الصال َِة َصدَ َق ٌة َوت ُِؿ ُ
يؼ
ال َّط ِّق َب ُة َصدَ َق ٌة َوك ُُّؾ َخ ْط َقة ت َْؿش َقفا إِ َلك َّ
ٍ
مالؽ ﭬ أن الـبل  قالَ « :س ْب ٌع َي ْجرِي لِ ْؾ َع ْب ِد َأ ْج ُر ُه َّـ
َصدَ َق ٌة»( ،)1وطـ أكس بـ
ِم ْـ َب ْع ِد َم ْقتِ ِف َو ُه َق فِل َق ْبرِ ِهَ :م ْـ َط َّؾ َؿ ِط ْؾ ًؿاَ ،أ ْو ك ََرى ك ََف ًراَ ،أ ْو َح َػ َر بِئ ًْراَ ،أ ْو غ ََر َس
َكخْ ًالَ ،أ ْو َبـَك َم ْس ِ
جدً اَ ،أ ْو َو َّر َ
ث ُم ْص َح ًػاَ ،أ ْو ت ََر َك َو َلدً ا َي ْس َتغ ِْػ ُر َل ُف َب ْعدَ َم ْقتِ ِف»(،)2
قـ ،كَا ْلؿج ِ
اطل ط َؾك إَرم َؾ ِة و ِ
و َطـ َأبِل هريرةََ ،ق َالَ :ق َال الـَّبِل « :الس ِ
الؿ ْسؽِ ِ
اه ِد
ُ َ
َْ َ
َ
ْ
َّ
ُ َ َْ
ُّ
ِ
ِ
ِ
)
3
(
فِل َسبِ ِ
الصائ ِؿ الـ ََّف َار» .
قؾ اهللَ ،أ ِو ال َؼائ ِؿ ال َّؾ ْق َؾ َّ

البخاري ،كتاب الصؾح ،رقؿ ،2560 :ويف كتاب الجفاد والسقر ،رقؿ– 2989 :
( )1رواه
ُّ
ومسؾؿ ،كتاب الزكاة ،رقؿ.1009 :
(َ )2أ ْخرجف ا ْلبزَّ ار فِل "مسـ َِد ِه" (ح ،)7289و َأبق ُكعق ٍؿ فِل "ا ْل ِ
ح ْؾ َق ِة" ( ،)366/1وا ْل َب ْق َف ِؼ ُّل فِل
َ ُ َْ
ُ ْ
َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
الش َع ِ
الر ْح َؿـ ْبـ َهاكئ الـ َ
" ُّ
َّخع ِّلَ ،حدَّ َثـَا ُم َح َّؿدُ ْب ُـ
ب" ( )3175/122/5م ْـ َحديث طَ ْبد َّ
ِ
ِ
ِ
ُط َب ْقد اهلل ا ْل َع ْر َزملَ ،ط ْـ َقتَا َدةََ ،ط ْـ َأك ٍ
وحسـف إلباينُّ يف صحقح الجامع برقؿ.3596 :
َس.
َّ
ُّ
( )3رواه البخاري ،كتاب الـػؼات ،رقؿ - 5038 :ومسؾؿ يف كتاب الزهد والرقاق ،باب
اإلحسان طؾك إرمؾة والؿسؽقـ والقتقؿ ،رقؿ2982 :
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p



o

ثانيا

صفظ انفرد يمظذ شرػ ٙػظٛى
إن الشريعة اإلسالمقة جاءت مـ أجؾ تحؼقؼ مصؾحة العبد يف الدكقا
وأخرة ،يف العاجؾ وأجؾ ،وإكف ٓ يتلتك لؾـاس أن تتحؼؼ مصالحفؿ إٓ إذا كان
هـاك فرد صالح مفقل ٕن يحؼؼ العبقدية الخاصة لؾخالؼ  ،طـ صريؼ
تطبقؼ أحؽامف الشرطقة ،قال ابـ الؼقؿ( :إن 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 الؿػسدة ،وطـ الحؽؿة إلك العبث ،فؾقست مـ الشريعة وأن
أدخؾت فقفا بالتلويؾ ،فالشريعة طدل اهلل بقـ طباده ،ورحؿتف بقـ خؾؼف و ضؾف يف
أرضف و حؽؿتف الدالة طؾقف)( ،)1وقال الشاصبل( :أن وضع الشريعة إذا سؾؿ أهنا
لؿصالح العباد ،ففل طائدة طؾقفؿ بحسب أمر الشارع ،وطؾك الحد الذي حده ٓ
طؾك مؼتضك أهقائفؿ وشفقاهتؿ)( ،)2وقال( :وضع الشرائع إكؿا هق لؿصالح
العباد يف العاجؾ وأجؾ)( ،)3ويؼقل الغزالل( :فنن جؾب الؿـػعة ودفع الؿضرة
مؼاصد الخؾؼ ،وصالح الخؾؼ يف تحصقؾ مؼاصدهؿ ،لؽـ كعـل بالؿصؾحة
الؿحافظة طؾك مؼصقد الشارع ،ومؼصقد الشارع مـ الخؾؼ خؿسة ،وهل أن
( )1ابـ الؼقؿ الجقزية ،أطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ ،ج ،3 :ص 14 :و .15
( )2الشاصبل ،الؿقافؼات ،ج ،2 :ص.288 :
( )3اكظر الشاصبل ،الؿقافؼات ،ج ،2 :ص.07 :
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يحػظ لفؿ ديـفؿ وأكػسفؿ وطؼقلفؿ وكسؾفؿ وأمقالفؿ .وكؾ ما يتضؿـ حػظ
هذه إصقل الخؿسة ففق مصؾحة وكؾ ما يػقهتا ففق مػسدة ودفعفا
مصؾحة)(.)1
فاإلكسان هق الؿخاصب بلحؽام التؽؾقػ الشرطل ،وملمقر أن يؼقم بف طـ
صقاطقة واختقار بعقدا طـ أهقاء الـػس ،كؿا هق طبد هلل تعالك بلصؾ الخؾؼة ،قال
الشاصبل ( :الؿؼصد الشرطل مـ وضع الشريعة إخراج الؿؽؾػ طـ داطقة هقاه
حتك يؽقن طبدا هلل اختقارا كؿا هق طبد هلل اضطرارا)( .)2فالخطاب الشرطل مقجف
إلك كؾ فرد دون استثـاء ،أو تؿققز بقـ حاكؿ أو محؽقم ،أو تػرقة بقـ فاضؾ
ومػضقل ،قال تعالك( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) [الـحؾ ،]97:وقال:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ) [آل
طؿران. ]195:
وقد جعؾت الشريعة مـ أحؽامفا التشريعقة بؿراتبفا الخؿس مـ وجقب
وكدب وتحريؿ وكراهقة وإباحة آلقات ووسائؾ طؿؾقة لحػظ الػرد مـ الشرك يف
العبادة ومـ آكحراف يف السؾقك ،حتك يؽقن فردا صالحا ومقاصـا فاضال ،قال
تعالك( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ) [العـؽبقت.]45:
فـجد الؽثقر مـ الـصقص الؼرآكقة تخاصب الػرد الذي يعقش يف وسط
الجؿاطة بضرورة آبتعاد طـ مػاسد إخالق وسػاسػ إمقر التل تػسد
( )1أبق حامد الغزالل ،الؿستصػك مـ طؾؿ إصقل ،دار الؽتب العؾؿقة بقروت ،ط ،2ج،1
ص286 :
( )2الشاصبل ،الؿقافؼات ،ج ،2 :ص.289 :
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الؿجتؿع وتـشر الرذيؾة فقف حتك تؽقن العالقات آجتؿاطقة قائؿة طؾك التعاون
ُ
الؼرآن أولئؽ إفراد الذيـ يعؿؾقن طؾك كشر
وإخقة الؿتبادلة( ،)1كؿا تق ّطد
الرذائؾ يف الؿ جتؿع وتلجقج الشفقات فقف بالعذاب إلقؿ يف الدكقا وأخرة ،يؼقل
تعالك( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) [الـقر. ]19:
إن اإلسالم يعترب أن صالح الػرد واستؼامتف يف طبادتف وأخالقف وسؾقكف هق
صالح لؾجؿاطة وإمة ،وأن اإلصالح العام إكؿا يـطؾؼ مـ إصالح كؾ فرد مسؾؿ
لـػسف ،قال تعالك( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶) [الرطد .]11:ومـ
هـا كان الـبل  وهق الؿربل الؼدوة يتابع سؾقك كؾ فرد مـ أفراد صحابتف الؽرام
ويقجف لفؿ الـصائح والتقجقفات ويحثفؿ طؾك الخقر ،ويحذرهؿ مـ التشدد
والتـطع يف الديـ ،فعـ طـ أكس بـ مالؽ ﭬ قال :جاء ثالثة رهط إلك بققت
أزواج الـبل  يسللقن طـ طبادة الـبل  فؾؿا أخربوا كلهنؿ تؼا ّلقها ،فؼالقا :وأيـ
كحـ مـ الـبل  قد غػر اهلل لف ما تؼدم مـ ذكبف وما تلخر ،قال أحدهؿ :أما أكا فنين
أصؾل الؾقؾ أبدا وقال آخر :أكا أصقم الدهر وٓ أفطر وقال آخر :أكا أطتزل الـساء
فال أتزوج أبدا .فجاء رسقل اهلل  فؼال« :أكتؿ الذيـ قؾتؿ كذا وكذا ،أما واهلل إين
ٕخشاكؿ هلل وأتؼاكؿ لف ،لؽـل أصقم وأفطر وأصؾل وأرقد وأتزوج الـساء فؿـ
رغب طـ سـتل فؾقس مـل»(.)2

( )1اكظر أيتقـ  11و  12مـ سقرة الحجرات.
( )2أخرجف البخاري يف كتاب الـؽاح ،باب الرتغقب يف الـؽاح ،ج ،7 :ص – 02 :وأخرجف
مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب الـؽاح ،باب استحباب الـؽاح لؿـ تاقت كػسف إلقف ووجد
ممكة ،ج ،4 :ص.129 :
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وقد سؿع  أن أحد الصحابة الشباب قد شدّ د طؾك كػسف يف العبادة فـصحف
قل اهللِ
بطريؼة تربقية حؽقؿة ،فعـ َط ْبدُ اهللِ ْب ُـ َط ْؿ ِرو ْب ِـ ا ْل َعاص قالَ :ق َال لِل َر ُس ُ
َّؽ ت َُصق ُم الـ ََّف َار َوت ُؼق ُم ال َّؾ ْق َؾ؟»ُ ،ق ْؾ ُتَ :ب َؾكَ ،يا َر ُس َ
َ « :يا َط ْبدَ اهلل ،أ َل ْؿ ُأ ْخ َب ْر َأك َ
قل
ؽ ح ًّؼاَ ،وإِ َّن لِ َع ْقـ ِ َ
اهللَِ ،ق َالَ « :فال َت ْػ َع ْؾُ ،ص ْؿ َو َأ ْفطِ ْرَ ،و ُق ْؿ َو َك ْؿَ ،فنِ َّن لِ َج َس ِد َك َط َؾ ْق َ
ؽ
ؽ َح ًّؼاَ ،وإِ َّن بِ َح ْسبِ َ
ؽ َح ًّؼاَ ،وإِ َّن لِز َْو ِر َك َط َؾ ْق َ
ؽ َط َؾ ْق َ
ؽ َح ًّؼاَ ،وإِ َّن لِز َْو ِج َ
َط َؾ ْق َ
ؽ َأ ْن
ؽ بِؽ ُِّؾ َح َسـ ٍَة َط ْش َر َأ ْم َثالِ َفاَ ،فنِ َذا َذلِ َ
ت َُصق َم ك َُّؾ َش ْفرٍ َثال َث َة َّأيامٍَ ،فنِ َّن َل َ
ؽ ِص َقا ُم الدَّ ْه ِر
ُك ِّؾ ِف»(.)1
وسعد بـ أبل وقاص لؿا أراد أن يتصدق بؽؾ مالف يف الخقر كصحف الـبل 
أن يتصدق مـف يف حدود الثؾث حتك ٓ يضر بؿـ هؿ تحت كػؼتف ،ف َع ْـ َطامِ ِر ْب ِـ
َان َر ُس ُ
َس ْع ِد ْب ِـ َأبِل َو َّقاص َط ْـ َأبِقف ﭬ َ ،ق َال :ك َ
قل اهللِ َ ي ُعق ُدكِل َطا َم َح َّج ِة
ِ
ِ
الق َج ِع َو َأكَا ُذو م ٍ
الَ ،و َ
ٓ َي ِر ُثـِل
الق َدا ِع م ْـ َو َج ٍع ْاشتَدَّ بِلَ ،ف ُؼ ْؾ ُت :إِكِّل َقدْ َب َؾ َغ بِل م َـ َ
َ
َ
الش ْط ِر؟ َف َؼ َالَ :
إِ َّٓ ا ْبـَةٌَ ،أ َف َل َت َصدَّ ُق بِ ُث ُؾ َثل َمالِل؟ َق َالَ :
ٓ َف ُؼ ْؾ ُتَّ :
ٓ ُث َّؿ َق َال :ال ُّث ُؾ ُث
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َوال ُّث ُؾ ُث َكبِ ٌقر َ -أ ْو كَثِ ٌقر  -إك ََّؽ أ ْن َت َذ َر َو َر َثت ََؽ أ ْغـ َقا َءَ ،خ ْق ٌر م ْـ أ ْن َت َذ َر ُه ْؿ َطا َل ًة
َي َت َؽ َّػ ُػ َ
َّاسَ ،وإِك ََّؽ َل ْـ ُتـ ِْػ َؼ َك َػ َؼ ًة َت ْبت َِغل بِ َفا َو ْج َف اهللِ إِ َّٓ ُأ ِج ْر َت بِ َفاَ ،حتَّك َما
قن الـ َ
َت ْج َع ُؾ فِل فِـل ا ْم َر َأتِ َؽ.)2()...


( )1رواه البخاري يف كتاب الصقم ،رقؿ.1874 :
( )2رواه مالؽ يف الؿقصل ،كتاب القصقة ،رقؿ.1495 :
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ثالثا

اإلَضبٌ يظذر انغبلخ ٔانؼًم ٔانتغٛري
الؼرآن الؽريؿ طـدما يتحدث طـ العؿؾ والتلثقر يف إرض بالخقر والشر

ُي ِ
رجع ذلؽ إلك طؿؾ اإلكسان وحركتف ،ويخاصبف بصقغة الؿػرد ،قال تعالك:

(ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) [آكشؼاق ،]6:كؿا أن الؼرآن أرشد
إلك أن تعؿقر إرض بالخقر والصالح متققػ طؾك فعؾ اإلكسان وجفده
اإليجابل ،قال تعالك( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)
[الـقر.]55:
وطؿؾ الػرد واجب أخالقل وديـل وحضاري ،ولف مسمولقة تجاه أمتف ،فعؿؾف
مع مجؿقع طؿؾ الؽؾ لف أثره وتلثقره يف خدمة إمة وبـائفا ،قال تعالك( :ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [آل
طؿران ،]110:فجؿقع أفراد إمة يشؽؾقن وحدة مرتابطة متعاوكة يؽؿؾ بعضفؿ
بعضا ،قال تعالك( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)
[إكبقاء.]92:
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وطؿؾ الػرد رغؿ أهؿقتف محدود ،وهق بحاجة إلك تـسقؼ الجفقد والتعاون
مع غقره .فالؿبادرات الػردية الؿختؾػة والؿقزطة هـا وهـاك يف مجآت الخقر
الؿتـقطة يؽقن لفا إثر العؿقؼ يف خدمة الصالح العام وتحؼقؼ الـػع القاسع إذا
تؽامؾت وتعاون أفرادها وكسؼقا جفق َدهؿ ،قال تعالك( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ) [الؿائدة ،]2:وقال ّ
جؾ جاللف( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ) [الحجرات ،]13:أي التعارف الذي يثؿر
التعاون وآحرتام الؿتبادل وإٓ ٓ ققؿة لؾتعارف.
باإليجابقة()1

التل تعـل العطاء

فإصؾ يف الػرد الؿسؾؿ أن تتسؿ حقاتف
مبادرا بإطؿال ،ويؽقن
والبذل الذي ٓ َيـتفل ،بؾ َتربز أهؿقتفا يف أن يؽقن الػرد
ً

قؿة التػاؤل والحققية بعقدً ا طـ القلس واإلحباط والؼـقط ،يؿدّ يد العقن
فقفا يف َّ
لمخريـ وفؼ الظروف الؿتاحة ويف الققت الؿـاسب ،فعـ جابر بـ طبد اهلل
إكصاري طـ الـبل « :الؿممـ يللػ ويملػ ،وٓ خقر فقؿـ ٓ يللػ وٓ يملػ،
ُ
شقر إلك كػ ِع الـاس أجؿعقـ،
وخقر الـَّاس أكػعفؿ لؾـَّاس»( ،)2وهذا
الحديث ُي ُ
ولقس كػع الؿسؾؿقـ فؼط ،وطـ َجابِ َر ْب َـ َط ْب ِد اهللَِ ،ي ُؼ ُ
قلَ :لدَ َغ ْت َر ُج ًال مِـَّا َط ْؼ َر ٌب
قل اهللِ َ ،ف َؼ َال رج ٌؾ :يا رس َ ِ ِ
قس م َع رس ِ
اع
قل اهلل َأ ْرقلَ ،ق َالَ « :م ِـ ْاس َت َط َ
َ ُ َ َ ُ
َوك َْح ُـ ُج ُؾ ٌ َ َ ُ
ِمـْؽ ُْؿ َأ ْن َيـْ َػ َع َأ َخا ُه َف ْؾ َق ْػ َع ْؾ»(.)3
والـبل  ضرب الؿثؾ إطؾك يف الػعالقة آجتؿاطقة ،و قؿة يف اإليجابقة
والؿبادرة إلك فعؾ الخقر ،فؽان يسعك إلك تؼديؿ الخدمة لؿـ يحتاجفا،
( )1طبد الستار الؿرسقمل ،ركائز العؿؾ الؿمسسايت يف اإلسالم ،مؼال مـشقر يف
http: //www.alukah.net/sharia/
وحسـَف إلباينُّ يف السؾسؾة الصحقحة ،رقؿ.426 :
( )2رواه الطرباين يف إوسط ،رقؿ،5949 :
َّ
( )3رواه مسؾؿ يف صحقحف ،كتاب السالم ،رقؿ.4083 :
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والـصقحة لؿـ يطؾبفا ،والؿـػعة لؿـ يستحؼفا ،بؿبادرة مـف وحرص مـ صرفف.
فؾؿ يؽـ مـطقيا وٓ اكعزالقا ،بؾ كان يشارك ققمف آٓمفؿ وآمالفؿ ،فؽان رجؾ
زوجف
الؿقاقػ والؿبادرات وإيجاد الحؾقل ،قبؾ البعثة وبعدها ،وقد شفد بذلؽ ُ
خديجة  ،فحقـ كزل القحل طؾك الـبل  وخشل طؾك كػسف ،قالت لف:
«كال واهلل ما ُيخزيؽ اهلل أبدً ا :إكؽ لتصؾ الرحؿ ،وتحؿؾ الؽ ََّؾ( ،)1وتؽسب

الؿعدوم ،وتَؼري الضقػ ،وتُعقـ طؾك كقائب الحؼ»( ،)2وكان  كبقال سخقا

فرصف ،فعـ ابـ طباس ﭬ  ،قال« :كان رسقل اهلل
كريؿا يسعك يف الخقر ويتصقد َ
 أجق َد الـاس ،وكان أجقد ما يؽقن يف رمضان حقـ يؾؼاه جبريؾ ،وكان يؾؼاه يف
كؾ لقؾة مـ رمضان ف ُقدارسف الؼرآن ،ف َؾرسقل اهلل  أجقد بالخقر مـ الريح
رسؾة»( ،)3وكان  يـصح الػرد الؿسؾؿ باإليجابقة آجتؿاطقة وطدم السؾبقة،
الؿ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس َو َي ْصبِ ُر َط َؾك َأ َذ ُاه ْؿ َأ ْط َظ ُؿ َأ ْج ًرا م ْـ ا ْل ُؿ ْمم ِـ
حقث قال« :ا ْل ُؿ ْمم ُـ ا َّلذي ُيخَ ال ُط الـ َ
ِ
ِ
َّاس َوٓ َي ْصبِ ُر َط َؾك َأ َذ ُاه ْؿ»( ،)4وقال الصـعاين( :فقف أفضؾقة مـ
ا َّلذي ٓ ُيخَ ال ُط الـ َ
يخالط الـاس مخالطة يلمرهؿ فقفا بالؿعروف ويـفاهؿ طـ الؿـؽر ويحسـ

( )1جاء يف فتح الباري شرح صحقح البخاري" :تحؿؾ َ
الؽ َّؾ :أي َمـ ٓ يؼدر طؾك العؿؾ
والؽسب ،وقال الؿصـِّػَ :
الؽ ُّؾ العقال ،وهق أحد معاكقف ويطؾؼ طؾك القاحد والجؿع
والذكر وإكثك ،وأصؾف مـ الؽالل :وهق اإلطقاء ،ثؿ استعؿؾ يف كؾ أمر ضائع أو أمر
مثؼؾ ومـف ققلفَ " :مـ ترك كالًّ " أي طقا ً
ٓ أو َديـًا".
( )2صحقح البخاري  -باب بدء القحل
( )3رواه البخاري يف صحقحف ،كتاب بدء القحل ،رقؿ ،06 :الحديث أورده البخاري يف
خؿسة مقاضع مـ صحقحف هذا أحدها ،والثاين يف كتاب الصقام ،والثالث يف كتاب بدء
الخؾؼ ،والرابع يف كتاب الؿـاقب ،والخامس يف كتاب فضائؾ الؼرآن  -وأخرجف مسؾؿ يف
كتاب الػضائؾ ،رقؿ.2308 :
( )4رواه الرتمذي ،رقؿ ،5207 :وابـ ماجف ،رقؿ ،4032 :وصححف إلباين يف صحقح
الرتمذي ،رقؿ.2035 :
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معامؾتفؿ فنكف أفضؾ مـ الذي يعتزلفؿ وٓ يصرب طؾك الؿخالطة)(.)1
فتؿقز الػرد إكؿا بعؿؾف ومقاقػف وحسـ تعاوكف وما يؼدمف لمخريـ ،فعـ َط ْبد
َاإل ِب ِؾ ِ
َّاس ك ِ
قل اهللِ َ ي ُؼ ُ
اهللِ ْبـ ُط َؿ َر ﭭَ ،ق َالَ :س ِؿ ْع ُت َر ُس َ
الؿائ َِةَٓ ،
قل« :إِك ََّؿا الـ ُ
َجدُ فِقفا ر ِ
َتؽَا ُد ت ِ
اح َؾ ًة( ،)3(»)2ولػظ «الراحؾة» يف الحديث دلقؾ طؾك تؿقزها طـ
َ َ
غقرها مـ اإلبؾ ،ففل تحؿؾ إمتعة والغذاء ،وغقرها مـ مـافع الؿسافريـ
وحاجاهتؿ ،وهؽذا يـبغل أن يؽقن الػرد إيجابقا يف مجتؿعف ،فقؽقن يف خدمتف،
ويؼدم لف ما يـػعف ،ومـ كان هذا شلكف طادة ما يؽقكقن قؾة بقـ الـاس ،والؽؾ يعقل
طؾقف.


( )1الصـعاين ،سبؾ السالم شرح بؾقغ الؿرام مـ جؿع أدلة إحؽام ،دار الحديث ،الؼاهرة،
ط سـة  ،2002/1428ج ،4 :ص.284 :
ِ
ِ
( )2الراحؾة :الـاقة أو البعقر الؼقي يف إسػار الذي َيحؿؾ إمت َعة ،والؿراد مـ الحديثَّ :
إن
الؼؾقؾ مـ الـاس مـ يتؿتَّع بالصػات الؼقادية واإليجابقة واستؽؿؾ الؿحاسـ ،مؿـ يصؾح
لـػع وققادة الـاس.
( )3صحقح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب رفع إماكة ،رقؿ ،6133 :والؾػظ لف – ومسؾؿ،
كتاب فضائؾ الصحابة ،رقؿ ،4748 :ولػظ مسؾؿ« :ت ِ
َّاس َكنِبِ ٍؾ ِمائ ٍَةَ َٓ ،ي ِجدُ
َجدُ َ
ون الـ َ
الرج ُؾ فِ َقفا ر ِ
اح َؾ ًة»
َّ ُ
َ
482


دٔر انؼًم اخلري٘ يف جتضٛذ يمبطذ انشرٚؼخ اإلصاليٛخ يف صفظ انفرد

p



o

رابعا

دٔر انؼًم اخلري٘ يف صفظ يمبطذ انكهٛبد
انضرٔرٚخ( )1ػهٗ ادلضتٕٖ انفرد٘
والؿؼاصد الضرورية هل أطؾك أكقاع الؿصالح ،وهل تشؿؾ مصالح الدكقا
وأخرة .وإن التفاون يف تحصقؾ هذه الؿؼاصد يعرض إمة اإلسالمقة يف الدكقا
إلك فساد طظقؿ ،وخسران مبقـ يف أخرة.
وكظرا لعظؿة مرتبة الؿصالح الضرورية وخطقرة التؼصقر يف أدائفا ،فنن
مسمولقة إقامتفا وحػظفا تؼع طؾك الػرد والجؿاطة معا( .)2وهذه الؿؼاصد
الضرورية مـ إصقل العامة لؾشريعة ومؼاصدها ،وحػظفا هق حػظ ٕصقل
الشريعة وفروطفا ،وقد اتػؼت كؾؿة جؿفقر العؾؿاء طؾك أن الؽؾقات التل أوجبت

( )1ـ ابـ طاشقر ،مؼاصد الشريعة ،ص.79 :
( )2وطرففا اإلمام الشاصبل بؼقلف( :فلما الضرورية فؿعـاها أهنا ٓ بد مـفا يف ققام مصالح
الديـ و الدكقا بحقث إذا فؼدت لؿ تجر مصالح الدكقا طؾك استؼامة بؾ طؾك فساد و هتارج و
فقت حق اة ،و يف إخرى فقت الـجاة و الـعقؿ و الرجقع بالخسران الؿبقـ) [الشاصبل،
الؿقافؼات ،ج ،2 :ص ،]08 :وطـد اإلمام ابـ طاشقر هل" :فالؿصالح الضرورية هل
التل تؽقن إمة بؿجؿقطفا و آحادها يف ضرورة إلك تحصقؾفا بحقث ٓ يستؼقؿ الـظام
بنصاللفا بحقث إذا كخرمت تمول حالة إمة إلك فساد وتالش)[ابـ طاشقر ،مؼاصد
الشريعة ،ص.]80 :
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الشريعة الؿحافظة طؾقفا خؿسة ،وهل :الديـ ،الـػس ،العؼؾ ،الـسؾ ،والؿال(،)1
وهل أساس ققام حقاة البشر ،واستؼامة معاشفؿ ،وسالمة كظامفؿ ،وهق ما طرب طـف
أمدي بؼقلف( :فنن حػظ هذه الؿؼاصد الخؿسة مـ الضروريات ،وهل أطؾك
مراتب الؿـاسبات ،والحصر يف هذه الخؿسة أكقاع إكؿا كان كظرا إلك القاقع
والعؾؿ باكتػاء مؼصد ضروري خارج طـفا يف العادة)(.)2
وقد اطتـت الشريعة اإلسالمقة بحػظ الؽؾقات الضرورية طـاية شديدة،
ويتجؾك ذلؽ مـ خالل إحؽام الؽثقرة التل شرطتفا ،أوٓ بحػظفا مـ جاكب
القجقد ،بؿا يؼقؿ أركاهنا ويثبت ققاطدها حتك تؽقن مقجقدة وجقدا ماديا
مجسدة يف واقع الـاس ،ممدية لقضائػفا ،وذلؽ بآمتثال لؽؾ إحؽام التؽؾقػقة
التل أكاصفا الشارع الحؽقؿ بؽؾ كؾقة طؾك حده .والثاين بحػظفا مـ جاكب العدم،
بؿا يدرأ طـفا آختالل القاقع أو الؿتققع فقفا ،بالؿحافظة طؾقفا مـ الضقاع
والتؾػ ،وقد وضعت الشريعة مـ إحؽام الؿختؾػة الؽػقؾة بدرء الؿػاسد طـفا
ويؽقن ذلؽ بػعؾ الؿؽؾػ طـ صريؼ التزامف باجتـاب ما هنك اهلل طـف(.)3
 - 1دّز العنل اخلريٖ يف سفغ مكصد تدًٓ الفسد:
حػظ ديـ كؾ فرد مؼصقد بالؼصد إول ،وهق أصؾ ما دطا إلقف الؼرآن والسـة
و هق أول ما كزل بؿؽة( ،)4والديـ راجع إلك التصديؼ بالؼؾب وآكؼقاد
بالجقارح( .)5ولضؿان تحؼقؼ حػظ الديـ جاءت الشريعة اإلسالمقة بؿجؿقطة
( )1ـ الشاصبل ،الؿقافؼات ،ج ،1 :ص38 :و.39
( )2ـ أمدي ،إحؽام يف أصقل إحؽام ،ج ،3 :ص240 :و.245
( )3الشاصبل ،الؿقافؼات ،ج ،2 :ص.08 :
( )4الؿصدر كػسف ،ص.47 :
( )5الؿصدر كػسف ،ص.49 :
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مـ إحؽام ،والتصرفات الشرطقة ،التل تجسد معـك الديـ يف حقاة الـاس.
فالعؿؾ الخقري الذي يتطقع بف إفراد الؿقسقرون يسفؿ يف تؼقية التزام الػرد
بديـف ،بتؿؽقـف بلداء الػرائض التل لفا آثار صقبة يف تعزيز تديـف وتؼقية استؼامتف.
ومـ جؿؾة أطؿال الخقر إقامة ممسسات خقرية لتحػقظ الؼرآن ،وبـاء الؿساجد،
ومراكز تعؾقؿ العؼقدة وأحؽام الديـ ودفع الشبفات ،وترسقخ ققؿ القسطقة
وآطتدال لدى الشباب خاصة ،فلغؾب اكحرافات الػرد تليت مـ تلثقرات
الجؿاطات الؿتطرفة التل تتبـك ققؿ وقـاطات ديـقة شاذة ،وتستبقح حرمات
الؿجتؿع بؿربرات ديـقة ،وتستغؾ الػراغ وطدم ققام الؿمسسات العؾؿقة
واإلطالمقة بدورها التعؾقؿل والتحسقسل والتقطقي .فقـبغل أن يـصب جفد
الجؿقع طؾك التصدي لذلؽ بالعؾؿ الصحقح والتقطقة السؾقؿة ،وتعؾقؿ أحؽام
الديـ القسطل ،وإصدار مطقيات وكتقبات سفؾة إسؾقب مشبعة بلدلة مـ
الؼرآن والسـة وتقزع مجاكا ،تـشر القطل ،وتحػظ لؾػرد ديـَف و ُتبعدُ ه طـ التطرف
وتحصـُف فؽريا حتك ٓ يـساق وراء إفؽار الضالة الؿضؾة.
والعـػ،
ّ
 - 2دّز العنل اخلريٖ يف سفغ ىفظ الفسد:
الـػس اإلكساكقة معصقمة يف جاكبفا الؿادي والؿعـقي ،وقد كػؾت الشريعة
اإلسالمقة لؾذات البشرية الحػظ والؽرامة والصقن فال يجقز الؿساس هبا إٓ
بقجف حؼ .وقد وضعت مـ التشريعات ما تؽػؾ بف حػظ الـػس.
وحػظ الـػس أكّد طؾقف اإلسالم مـذ بداية كزول القحل بؿؽةٕ ،كف يسعك
لحػظ الػرد يف بدكف ،فقؽقن ققيا يؼقؿ الػرائض ،ويسعك يف الخقر ،ويـػع مجتؿعف،
ويؼقم بؿفؿة آستخالف يف إرض ،إمضا ًء لسـة آبتالء التل قام طؾقفا التؽؾقػ

الشرطل ،وطؾقف فال يجقز ٕي فرد أن يضر بـػسف ،وٓ أن يؾؼل هبا إلك التفؾؽة،

قال تعالك( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ) [البؼرة ،]195:وٓ يجقز لغقره أن يضر بف
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لؼقلف تعالك( :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ) [إكعام ،]151:بؾ إن
الشريعة أباحت تـاول الحرام طـد الضرورة حػظا لؾـػس ،ومـ هـا كان حؼ
الحقاة مـ أطظؿ الحؼقق التل راطتفا الشريعة ،يؼقل فتحل الدريـل" :ولفذا كان
حؼ الحقاة هق أطظؿ حؼقق اإلكسان ققؿة ،وأطالها شلكا ،وأطظؿفا أثرا ،مؾحقضا
فقف الؿعـك آجتؿاطل والديـل ،ففق حؼ وواجب معا يف كظر اإلسالم"(.)1
والعؿؾ الخقري يؼقم بدور طظقؿ يف حػظ كػس الػرد وبدكف ،طـ صريؼ
اإلحسان واإلكػاق وبرامج اإلغاثة يف تقفقر الؿلكؾ والؿشرب والؿؾبس والؿسؽـ
والعالج ،وكتـظقؿ حؿالت التربع بالدم ،والتحسقس بلهؿقة التربع بإطضاء
البشرية .فالػؼر وآحتقاج والبطالة وإمراض تدفع الػرد إلك آكحراف
والسرقة ،وقد يؽقن لؼؿة سائغة لالكتؿاء إلك التـظقؿات الؿتطرفة وحركات
التـصقر التل تؼقم بنشباع حاجاتف الؿادية والؿعـقية.
والؿجتؿع بحاجة إلك كؾ صاقة بشرية فقف دون استثـاءٕ ،ن كال مـفا تتؿقز
بؿقاهب ٓ تقجد طـد غقرها ،فال يؿؽـ آستغـاء طـفا جؿقعا ،فقجقد كػقس
سؾقؿة صحقحة هل سالمة لؾؿجتؿع كؽؾ ،يؼقل ابـ طاشقرٕ" :ن العالؿ مركب
مـ أفراد اإلكسان ،ويف كؾ كػس خصائصفا التل هبا بعض ققام العالؿ"(.)2
إن الشريعة اإلسالمقة حرمت الؿساس بالذات اإلكساكقة يف حؼ الػرد ،ويف
حؼ الجؿاطة ،وهل مسمولقة فردية بالدرجة إولك ،لؽـ الجؿاطة أيضا مطالبة
بلن تصقن كػس كؾ فرد فقفا ،لعؿقم ققلف تعالك السابؼ الذكر( :ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼﯽ) [إكعام. ]151:
( )1فتحل الدريـل ،دراسات وبحقث ،ج ،1 :ص.73 :
( )2ابـ طاشقر ،مؼاصد الشريعة ،ص.80 :
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فإطؿال الخقر التل يتربع هبا الؿحسـقن سقاء بشؽؾ فردي أو طرب ممسسات
مـظؿة يؿؽـ أن تؼدم خدمات صحقة وطالجقة لؾػؼراء والؿعقزيـ والشباب
البطال ،وقد رأيـا كقػ أن حركات التبشقر تذهب إلك دول إفريؼقة و آسققية التل
يتقاجد فقفا الؿسؾؿقن والذيـ يعاكقن مـ الػؼر وسقء التغذية وكؼص العالج،
فتؼدم لفؿ خدمات صحقة ومساطدات غذائقة مؼابؾ الدخقل يف الؿسقحقة،
فإولك فبفذا اإلحسان والدطقة هؿ الؿسؾؿقن الذيـ يػقزون بلجر الدكقا
وأخرة.
 – 3دّز العنل اخلريٖ يف سفغ العكل:
العؼؾ أساس إكساكقة اإلكسان ،و ققام فطرتف ،وهق أغؾك ما يؿؾؽف اإلكسان،
وهق مـ مظاهر التؽريؿ الرباين لإلكسان .وبف صار ققيا يسخر الؿخؾققات مـ
الحققاكات والجؿادات لـػعف وفائدتف ،ويتغؾب طؾك الصعاب والعؼبات التل
تعرتض صريؼف ومصالحف .وقد جعؾتف الشريعة اإلسالمقة مـاط التؽؾقػ
والؿسمولقة يف العبادات والؿعامالت وجؿقع التصرفات ،فال تؽؾقػ ،وٓ
مسمولقة لػاقد العؼؾ .وبالعؼؾ يؽقن آبتؽار واإلبداع وآستؽشاف ،الذي بف
ُ
تدبقر معاشف وشمون حقاتف ،ومـف يـطؾؼ الرقل والتحضر لألمؿ
اإلكسان
ُيحسـ
َ
والشعقب.

والعؼؾ لقس حؼا خالصا لصاحبف يػعؾ بف ما يشاء ،فالجؿاطة تشاركف يف ذلؽ
الحؼٕ ،ن كػعف ٓ يعقد طؾك صاحبف وحده ،بؾ تتعدى آثاره إلك الغقر .لذلؽ
وجب طؾك إمة أفرادا وجؿاطات الؿحافظة طؾقف ،فقجب حػظ كؾ طؼؾ مـ
طؼقل أفرادها ،لحاجة إمة إلك كؾ طؼؾ مـ طؼقل أبـائفا ،فؽؾ طؼؾ لف مجال
ابتؽاره وإبداطف ،هذا مـ جفة ،ومـ جفة أخرى كؾؿا كثرت العؼقل السؾقؿة يف
إمة ،استؼامت أحقا ُلفا ،و تـظؿت شمو ُكفا ،وساهؿت كؾفا يف إمدادها بالخقر
والصالح .فنضالل العؼقل معـاه فساد التػؽقر ،الذي يرتتب طؾقف اختالل السؾقك،
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واطقجاج إطؿال ،وهق ما يعقد بالضرر طؾك الػرد كػسف ،وطؾك إمة كؽؾ.
ومـ هـا أوجبت الشريعة اإلسالمقة الؿحافظة طؾك كعؿة العؼؾ ،وطدم
تعريضف لؾتعطقؾ أو التؾػ( ،)1ومراطاتف ،وصقاكتف وجقدا وطدمإ ،ن العؼؾ هق
أساس اإلدراك وففؿ الديـ ،ومراطاتف و صقاكتف وتقسقع مداركف بالتؽقيـ وتغذيتف
بالعؾؿ الـافع والعؿؾ الصالح( .)2وقد بقـ الشاصبل أن الشريعة كبفت إلك حػظ
العؼؾ مـذ بداية كزول القحل بؿؽة ،فؼال" :وأما العؼؾ ففق وإن لؿ يرد تحريؿ ما
يػسده و هق الخؿر إٓ بالؿديـة( )3فؼد ورد يف الؿؽقات مجؿال :إذ هق داخؾ يف
حرمة حػظ الـػس ،كسائر إطضاء ،و مـافعفا مـ السؿع و البصر و غقرها"(،)4
ؾل
بؾ إن ما يزيؾ العؼؾ رأسا ُيعد مزيال لجزء مـ اإلكسان ،فحرمة حػظ الـػس ُك ٌّ
يـدرج فقف إجؿآ حػظ العؼؾ كػسف ،وكذا حػظ مـػعتف ،فؿا يزيؾ مـػعتف ولق
لحظة مـفل طـف كؿزيؾ مـػعة أي طضق مـ الجسؿ ،أو تعطقؾف لحظة(.)5
والعؿؾ الخقري وسقؾة لحػظ العؼؾ ،فؿشاريع الخقر الؿـظؿة يؿؽـ أن
تحتضـ الػر َد فتبعده طـ تـاول الؿسؽرات والؿخدرات التل تعطؾ العؼؾ وتدفعف
ٓرتؽاب سؾقكات خاصئة يف الؿجتؿع ،وذلؽ بنكشاء مراكز ٓستؼبال الؿدمـقـ
وطالجفؿ ،والؼقام بحؿالت التحسقس والتقطقة ضد مخاصر الؿخدرات
أضرارها مػاسدَ الخؿر ،يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة
والحشقش التل قد تػقق
ُ
مجقبا لؿـ سللف طـ حؽؿ تـاول الحشقش( :هذه الحشقشة الصؾبة حرام سقاء
( )1بـ زغقبة ،الؿؼاصد العامة ،ص.164 :
( )2أبق هشام الديـ محؿد حسقـ ،التقضقحات إولقة ،ص.40 :
(ٕ )3ن آيات التحريؿ و آيات التؿفقد كؾفا وردت يف الؿائدة و الـساء و البؼرة و كؾفا مدكقة.
( )4الشاصبل ،الؿقافؼات ،ج ،3 :ص47 :و.48
( )5طبد دراز ،هامش كتاب الؿقافؼات ،ج ،3 :ص47 :و.48
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سؽر مـفا أو لؿ يسؽر .والسؽر مـفا حرام باتػاق الؿسؾؿقـ)( ،)1وكؼؾ
الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ آل الشقخ طـ ابـ حجر الفقثؿل تحريؿفا طـد إئؿة
إربعة فؼال( :فثبت بؿا تؼرر أهنا حرام طـد إئؿة إربعة :الشافعقة والؿالؽقة
والحـابؾة بالـص والحـػقة بآقتضاء)( ،)2وقال ابـ حجر يف الزواجر:
(وحؽك الؼرايف وهق مـ أئؿة الؿالؽقة وابـ تقؿقة اإلجؿاع طؾك تحريؿ
الحشقش)( .)3و يؼقل ابـ طاشقر يف معـك حػظ العؼؾ" :حػظ طؼقل الـاس مـ
أن يدخؾ طؾقفا خؾؾٕ ،ن دخقل الخؾؾ طؾك العؼؾ ممد إلك فساد طظقؿ مـ طدم
اكضباط التصرف ،فدخقل الخؾؾ طؾك طؼؾ الػرد مػض إلك فساد جزئل ،ودخقلف
طؾك طؼقل الجؿاطات وطؿقم إمة أطظؿ ،ولذلؽ يجب مـع الشخص مـ السؽر
ومـع إمة مـ تػشل السؽر بقـ أفرادها ،و كذلؽ تػشل الؿػسدات مثؾ الحشقشة
وإفققن والؿقرفقـ و الؽقكايقـ و الفرويـ ،وكحقها مؿا كثر تـاولف يف الؼرن
الرابع طشر الفجري"(.)4
ُ
العؿؾ الخقري يف إكشاء مدارس ومراكز وإطداد برامج
ويؿؽـ أن ُيسفؿ
لتقسقر سبؾ العؾؿ و الؿعرفة و تقفقر وسائؾفا و تـؿقة التػؽقر ،وتقفقر الؼدر
الضروري مـ العؾؿ لؽؾ فرد ،ومحق إمقة ،حتك يصان طؼؾ كؾ فرد يف إمة،
وتصان ققة اإلدراك لديف ،وتممـ مسالؽ ففؿ الديـ والحؼائؼ والؿعارف
العامة(.)5
( )1ابـ تقؿقة ،مجؿقع الػتاوى ،ج ،56 :ص.224 :
( )2فتاوى ورسائؾ ،الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ آل الشقخ  ،ج ،12 :ص.102 :
( )3ابـ حجر ،الزواجر طـ اقرتاف الؽبائر ،ج ،1 :ص.213 :
( )4ابـ طاشقر ،مؼاصد الشريعة ،ص.80 :
( )5ابـ زغقبة ،الؿؼاصد العامة ،ص.164 :
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فلطؿال الخقر التل يؼقم هبا الؿحسـقن مـ إمة إلكشاء مراكز لؾتعؾقؿ ومحق
ؽثر
إمقة والتثؼقػ وتـؿقة التػؽقر الحر لدى الطػؾ والشاب يـبغل أن ُت ّ
شجع و ُي ُ

مـفا ،حتك تـطؾؼ طؼقلفؿ يف إكتاج الؿعرفة واإلبداع وآكتشاف وآخرتاع ،وكؾ

ذلؽ يسفؿ يف تطقر إمة وازدهارها ،وتؽقن تؾؽ إطؿال الخقرية تحت إشراف
مختصقـ ممهؾقـ ،ويؽقن هذا العؿؾ ذا أولقية لحػظ العؼؾ الؿسؾؿ ،والرقل بف،
والقققف ضد مخططات إفساد العؼقل وتعريضفا لمفات والتشقيش طؾقفا
بإفؽار الضالة.
 - 4دّزِ يف سفغ ىطل الفسد:
و هـاك مـ يعرب طـف بحػظ الـسب ،وقد اطترب ابـ طاشقر أن التعبقر بلحد
الؾػظقـ يغـل طـ أخر ويحؿؾ الؿدلقل كػسف( ،)1والؿؼصقد بالؿحافظة طؾك
الـسؾ بؼاء وجقد اإلكسان طؾك وجف إرض ،وهذا مؼتضك فطرتف ،وحافز كشاصف،
حتك يـدفع إلك العؿؾ وٓ يتؼطع فقف إمؾ ،وهق ضؿان ٓستؿرار ذريتف وطائؾتف
بعده( ،)2لذا أوجبت الشريعة اإلسالمقة آطتـاء بف ورطايتف وصقاكتف مـذ أن يؽقن
جـقـا يف بطـ أمف إلك أن يصقر كبقرا ،ويؼضل أجؾف الذي كتبف اهلل تعالك لف يف هذه
الحقاة( ،)3قال تعالك( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ)
[إكعام ،]151:ومـ السـة ،سئؾ رسقل اهلل  طـ أي الذكقب أكرب فؼال« :أن
تدطق اهلل كدا و هق خؾؼؽ» ،ققؾ ثؿ أي قال« :أن تؼتؾ ولدك مخافة أن يطعؿ
معؽ» ،ققؾ ثؿ أي قال« :أن تزاين حؾقؾة جارك»(.)4
( )1ابـ طاشقر ،مؼاصد الشريعة ،ص.81 :
( )2ابـ زغقبة ،الؿؼاصد العامة ،ص.166 :
( -)3أبق هشام الديـ محؿد حسقـ ،التقضقحات إولقة ،ص.44 :
( )4أخرجف البخاري يف كتاب إدب ،با ب قتؾ القلد خشقة أن يلكؾ معف ،صحقح البخاري،
=
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ومـ وسائؾ حػظ الـسؾ ترغقب الشريعة يف الزواج وخصت الشباب
بالخطاب ،فعـ َطب ِد اهللِ ب ِـ مسع ٍ
الش َب ِ
قد قالَ :ق َال َلـَا َر ُس ُ
قل اهللِ َ « :يا َم ْع َش َر َّ
اب
ْ َ ْ ُ
َ ْ ْ
اع ِمـْؽ ُُؿ ا ْل َبا َء َة َف ْؾ َق َتز ََّو ْجَ ،فنِ َّك ُف َأغ ُّ
َض لِ ْؾ َب َصرَِ ،و َأ ْح َص ُـ لِ ْؾ َػ ْرجِ َ ،و َم ْـ َل ْؿ
َم ِـ ْاس َت َط َ
ِ
ِ
الص ْقمَِ :فنِ َّك ُف َل ُف ِو َجا ٌء»( ،)1ودطت طؿقم الؿسؾؿقـ إلك تؽثقر
َي ْستَط ْع َف َع َؾ ْقف بِ َّ
إوٓد باختقار الؿرأة القلقد( ،)2ف َع ْـ َأك ٍ
َان َر ُس ُ
َس َق َال :ك َ
قل اهللِ َ ي ْل ُم ُركَا بِا ْل َبا َء ِة،
َو َيـ َْفاكَا َط ِـ ال َّت َب ُّت ِؾ ك َْف ًقا َش ِديدً ا َو َي ُؼقلَ « :تز ََّو ُجقا ا ْل َق ُدو َد ا ْل َق ُلق َد َفنِكِّل ُمؽَاثِ ٌر بِؽ ُُؿ
ْإُ َم َؿ َي ْق َم ا ْل ِؼ َق َام ِة»(.)3
والعؿؾ الخقري مفؿ جدا يف حػظ كسؾ ،بؿساطدة الػرد طؾك الزواج،
وتجفقز بقتف ،لتحصقـف مـ الػساد :فقالحظ يف بعض الؿجتؿعات العربقة طجز
الؽثقر مـ الشاب طـ الزواج ٓرتػاع تؽالقػف وغالء الؿفقر ،وهق ما يمدي إلك
ارتػاع كسبة العـقسة يف الؿجتؿع ،وبخاصة طـد الـساء ،وفساد أخالق الػرد
واكتشار آفة الزكا الؿدمرة لؿؼصد الـسؾ التل شدد الشرع يف تجريؿفا ،قال تعالك:
(ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) [اإلسراء ، ]32:فؼقلف( :ﯬ

جسد يف شؽؾ برامج ومساطدات تحؼؼ مؼصده الشرطل.
ﯭ) يؿؽـ أن ُي ّ
=

ج ،7 :ص – 75 :وأخرجف مسؾؿ يف كتاب اإليؿان ،باب كقن الشرك أقبح الذكقب،
صحقح مسؾؿ ،ج ،1 :ص.50 :
فؾقصؿ ،رقؿ ،4779 :ومسؾؿ يف
( )1رواه البخاري يف كتاب الـؽاح ،باب مـ لؿ يستطع الباءة ُ
كتاب الـؽاح ،باب استحباب الـؽاح لؿـ تاقت كػسف إلقف ووجد ممكة ،واشتغال مـ طجز
طـ الؿمن بالصقم ،رقؿ.1400 :
( )2جؿال الديـ ططقة ،الـظرية العامة لؾشريعة ،ص.106 :
( )3رواه أبق داود والـسائل والحاكؿ وقال صحقح اإلسـاد ،وصححف إلباين يف كتابف صحقح
الرتغقب والرتهقب ،وابـ حبان يف "صحقحف ،رقؿ ،1228 :وأحؿد (158/3و،)245
والطرباين يف "إوسط" ( ،)162/1والبقفؼل (81/7و.)82
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فعزوف الشباب طـ الزواج واستبدالف بالعالقات غقر الشرطقة يمدي إلك
مػاسد طظقؿة ،مـفا كثرة إوٓد غقر الشرطققـ ،والحصقل طؾك القلد خارج
العالقة الزوجقة ،وفؼدان الزواج ٕهؿقتف الشرطقة وآجتؿاطقة( ،)1كؿا هق
مشاهد يف أوروبا وأمريؽا ،وذلؽ يمدي إلك طدم تحؿؾ الػرد لؿسمولقة الؼقام
برطاية إوٓد ،وطدم اإلكػاق طؾقفؿ ،فضال طـ اكػؽاك أواصر الؼرابة ،واكؼطاع
صؾة الرحؿ بقـ الؼرابة ،وقؾة التعاون بقـفؿ ،قال ابـ طاشقر ممكدا ذلؽ( :ولؽـ
يف هذه الحالة مضرة طظقؿة ،وهل أن الشؽ يف اكتساب الـسؾ إلك أصؾف يزيؾ مـ
إصؾ الؿقؾ الجبؾل الباطث طـ الذب طـف ،والؼقام طؾقف بؿا فقف بؼاؤه وصالحف
وكؿال جسده وطؼؾف بالرتبقة ،واإلكػاق طؾك إصػال إلك أن يبؾغقا مبؾغ آستغـاء
طـ العـاية ،و هل مضرة ٓ تبؾغ مبؾغ الضرورة ٕن يف ققام إمفات بإصػال
كػاية ما لتحصقؾ الؿؼصقد مـ الـسؾ ،وهق يزيؾ مـ الػرع اإلحساس بالؿربة
والصؾة والؿعاوكة والحػظ طـد العجز)( ،)2ثؿ قال ابـ طاشقر( :ولؽـف لؿا كاكت
لػقات حػظف مـ مجؿقع هذه الجقاكب طقاقب كثقرة سقئة يضطرب لفا أمر كظام
إمة ،وتـخرم هبا دطامة العائؾة اطترب طؾؿاؤكا حػظ الـسب مـ الضروري لؿا ورد
يف الشريعة مـ التغؾقط يف حد الزكا ،وما ورد طـ بعض العؾؿاء مـ التغؾقظ يف
كؽاح السر و الـؽاح بدون ولل بدون إشفاد)(.)3
كؿا يؿؽـ لؾعؿؾ الخقري أن يسفؿ يف إكشاء لجان الصؾح والقساصة بقـ
إزواج طـد الـشقز واإلطراض والخالف لؾتؼؾقؾ مـ كسبة الطالق يف الؿجتؿع،
والذي لف آثاره الخطقرة يف تػؽقؽ إسرة ،وتشريد إوٓد وضقاطفؿ ،واكؼطاع
( )1ابـ زغقبة ،الؿؼاصد العامة ،ص – 167 :أبق هشام ،التقضقحات إولقة ،ص.44 :
( )2ابـ طاشقر ،مؼاصد الشريعة ،ص.81 :
( )3الؿصدر كػسف.
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اإلكجاب ،تجسقدا طؿؾقا لؿا أوصك بف الـبل  ،فعـ أبل الدرداء قال :قال رسقل
اهلل « :أٓ أخبركؿ بلفضؾ مـ درجة الصقام والصالة والصدقة؟ قالقا :بؾك يا
رسقل اهلل قال إصالح ذات البقـ»(.)1
 - 5دّزِ يف سفغ مكصد سفغ مال( )2الفسد:
والؿال اسؿ جامع يـطبؼ طؾك كؾ ما هق صالح لالمتالك مؿا ٓ يؿؽـ
حصرهٕ ،كف وسقؾة الحقاة يف هذه الدكقا .وٕهؿقتف قدّ مف اهلل تعالك يف الجفاد طؾك
الـػس ،فؼال( :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) [التقبة .]20 :كؿا
أططت الشريعة اإلسالمقة ققؿة كبقرة لؾؿال ،وجعؾتف كؾقة ضرورية ،وضبطتف
بلحؽام و تشريعات مختؾػة لحؿايتف وضؿان تداولف بقـ الـاس طؾك القجف
الؿشروع .ذلؽ أن الؿال هق طصب الحقاة و ققامفا ،وبف يؽقن الؿعاش
وآسرتزاق والـشاط الؿختؾػ ،وطؾك أساسف يتبادل الـاس الؿـافع ،وتتقصد
العالقات ،فقـتػع بعضفؿ مـ بعض.
ولؾشقخ اإلمام طبد الحؿقد بـ باديس  إشارة لطقػة ،فؼد قال طـد
تػسقره لؼقلف تعالك( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ)
[إكعام" ]152:مال الؿرء قطعة مـ بدكف ويدافع طـف كؿا يدافع طـ كػسف ،ولف
ققام أطؿالف يف حقاتف ،فإمقر مؼروكة بالـػقس كؿا يف آطتبار ،فؼركت يف الـظؿ
( )1رواه أبق داود يف ســف ،كتاب إدب ،رقؿ – 4919 :والرتمذي يف ســف ،كتاب صػة
الؼقامة والرقائؼ والقرع ،رقؿ .2509 :وصححف إلباين يف صحقح الجامع ،رقؿ2595 :
طرف الشاصبل الؿال بلكف( :ما يؼع طؾقف الؿؾؽ و يستبد بف الؿالؽ طـ غقره إذا أخذه مـ
(ّ )2
وجفف (الطرق الؿشروطة) و يستقي يف ذلؽ الطعام و الشراب و الؾباس طؾك اختالففا،
وما يمدي إلقفا مـ جؿقع الؿتؿقٓت ،فؾق ارتػع ذلؽ لؿ يؽـ بؼاء) الشاصبل ،الؿقافؼات،
ج ،2 :ص.17 :
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أية حػظ إمقال بآيات حػظ الـػقس( ،)1كؿا قرن بقـفؿا الـبل  يف ققلفَ « :فنِ َّن
ِد َما َءك ُْؿ َو َأ ْم َقا َلؽ ُْؿ َو َأ ْط َر َ
اضؽ ُْؿ َب ْقـَؽ ُْؿ َح َرا ٌم ك َُح ْر َم ِة َي ْق ِمؽ ُْؿ َه َذا فِل َش ْفرِك ُْؿ َه َذا فِل
ِ
ب َؾ ِدكُؿ ه َذا لِقب ِّؾغ َّ ِ
ب(.)3(»)2
الشاهدُ ا ْلغَائ َ
ْ َ َُ
َ
فالعؿؾ الخقري يؿؽـ أن يسخر يف حػظ مال الػرد وحؿايتف وتـؿقتف وترشقد
حؼ الؿجتؿع الذي
إكػاقف ،فرغؿ مؾؽقة الػرد لؾؿال مؾؽقة خاصة ،إٓ أكف تع ّؾؼ بف ُّ
هق طادة ما ُيـسب إلك حؼ اهلل تعالك .ويؽقن ذلؽ بنصالق حؿالت التقطقة
والتحسقس بؿخاصر التبذير واإلسراف والحث طؾك اإلكػاق وأكقاع التربع،
تحؼقؼا لؿؼصد حسـ التصرف فقف :وطدم التبذير وآكتـاز تقسقرا لتداولف العادل
ب قـ الـاس .فتستػقد إمة كؾفا مـ حسـ تقضقػ إفراد ٕمقالفؿ .لفذا كؾف
أوجبت الشريعة طؾك الؿممـقـ الؿحافظة طؾك الؿال وارتؼت بف إلك رتبة الؽؾقات
الضرورية(.)4
وتؿؽقـا لؾػرد مـ مؿارسة سؾطة مؾؽقتف طؾك الؿال( )5و آستئثار بف وتداولف
(ٕ )1ن أية التل قبؾفا ( :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) [إكعام.]151:
( )2أخرجف البخاري طـ أبل بؽرة ،يف كتاب العؾؿ ،باب رب مبؾغ أوطك مـ سامع ،رقؿ:
 ،65ورواه أيضا يف كتاب الحج ،رقؿ ،1623 :ويف كتاب الؿغازي ،رقؿ ،4054 :ويف
كتاب إضاحل ،رقؿ ،5124 :ويف كتاب إدب ،رقؿ ،5583 :ويف كتاب الػتـ ،رقؿ:
 ،6551ويف كتاب التقحقد ،رقؿ ،6893 :ويف كتاب الحدود ،رقؿ – 6287 :وأخرجف
مسؾؿ يف كتاب الؼسامة والؿحاربقـ والؼسامة والديات ،باب تغؾقظ تحريؿ الدماء
وإطراض وإمقال ،رقؿ.3179 :
( )3ابـ باديس ،مجالس التذكقر مـ كالم الحؽقؿ الخبقر ،ص.131 :
( )4ابـ زغقبة ،الؿؼاصد العامة ،ص.177 :
( )5قال الشاصبل( :وحػظ الؿال راجع إلك مراطاة دخقلف يف إمالك) الشاصبل ،الؿقافؼات،
ج ،4 :ص.28 :
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طؾك القجف الؿشروع ،يؿؽـ تقجقف إسفامات أهؾ الخقر إلك إكشاء مشاريع لؽؾ
فرد راغب يف استثؿار أمقالف بطرق شرطقة ،وإكشاء ممسسات صغقرة لػائدة
إفراد لتثؿقر أمقالفؿ بالؿعامالت الؿالقة الؿشروطة ،ويقفرون مـاصب شغؾ
لؾبطالقـ.
ومـف مساطدة القتقؿ الذي ترك لف أبقه مآ وهق صغقر ٓ يحسـ التصرف يف
مالف ،وقد تستـػذه الزكاة ،فتتؿ مساطدتف ومرافؼتف لتـؿقتف بآستثؿار حتك ٓ يػـك،
فتؼقم الجفة الخقرية كجفة آمـة تتقفر طؾك صرق تسققرية ورقابقة مضبقصة
وصارمة بؿرافؼة ولل القتقؿ أو وصقف وتعؾقؿف فـقات تسققر مالف واستثؿاره بطرق
آمـة قؾقؾة الؿخاصر حتك يتـؿك ويـتػع بف طـد بؾقغ سـ الرشد ،وهذا تجسقدا
لتعالقؿ الؼرآن يف صقن مال القتقؿ ومـعا مـ التالطب بف ،قال تعالك( :ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉﰊﰋ ﰌﰍ ﰎ) [الـساء.]6:
وتربز يف هذا العصر أهؿقة صقغة آستثؿار يف حػظ الؿال وحؿايتف ،باستثؿار
رأس الؿال الذي يؿؾؽف الػرد ،لؽـ إذا لؿ تؽـ لف خربة يف ذلؽ ضاع مالف دون
جدوى اقتصادية وٓ ربحقة .فتربز أهؿقة مساطدة الػرد ومرافؼتف يف استثؿار مالف
بلسالقب وصقغ مباحة ومشروطة تتسؿ بالؽػاءة آقتصادية وقؾة الؿخاصرة ،بؿا
يحؼؼ مصؾحة الػرد ،ويحافظ طؾك حؼققف ،ويبعده طـ شبفة الربا(.)1
ويؿؽـ أيضا لؿجؿقطة مـ الؿحسـقـ أصحاب الؿال إكشاء صـدوق أو
صـاديؼ وقػقة لؾـؼقد ،تققػ فقف أمقال ،ويقفر تؿقيال دائؿا يؿـح قروضا حسـة
( )1كآستثؿار يف السـدات الربقية.
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لؽؾ فرد يريد أن يؼقم بؿشروع استثؿاري ربحل يعقد طؾقف وطؾك مجتؿعف بالـػع
العام بعد دراستف مـ حقث جدواه وأهؿقتف مـ قبؾ مختصقـ( ،)1طؿال بآتجاه
يف الػؼف اإلسالمل الذي يجقز وقػ الـؼقد .ومسائؾ تسققر الصـدوق مـ قبؾ إدارة
كػلة ورقابة صارمة ،ومتابعة محاسبتقة ضابطة( )2لقس مجال بسطفا هـا.
وفائدة الصـدوق الققػل أكف يحقل سـة الققػ ،ومـ جفة أخرى يؼدم دطؿا
لألفراد ،ويسفؿ يف التـؿقة ،ويطقر مـ أسؾقب العؿؾ الخقري الجؿاطل ،ويحؼؼ
( )1حسقـ طبد الؿطؾب إسرج ،بحث" :الصـاديؼ الققػقة كآلقة لتؿقيؾ وتـؿقة الؿشاريع
الصغقرة والؿتقسطة"  -محؿد طؾل الؼري ،صـاديؼ الققػ وتؽققػفا الشرطل .مـشقر يف
مققع:
http: //www.elgari.com/article81.htm
( -)2اختؾػ الػؼفاء يف وقػ الـؼقد ،فؼال اإلمام أبق حـقػة ومالؽ والشافعل يف الؿعتؿد طـده
وققل ٕحؿد ،كؾ ما أمؽـ آكتػاع بف مع بؼاء أصؾف ،ويجقز بقعف ،جاز وقػف ،أما وقػ ما
ٓ يـتػع بف إٓ باإلتالف كالذهب والػضة والؿلكقل والؿشروب فغقر جائز وقػف ،والتالل
ٓ يجقز وقػ الـؼقد ٕكف ٓ يـتػع هبا إٓ باستفالك طقـفا .وقال الؿالؽقة والشافعقة يف
ققل ،واحؿد يف رواية :يجقز وقػ الذهب والػضة ،أى الـؼقد ،وصرح الؿالؽقة أكف يجقز
وقػ الدراهؿ والدكاكقر لتسؾػ لؿـ يحتاج إلقفا.
هذا وقد أقر مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل الؿـبثؼ طـ مـظؿة الؿمتؿر اإلسالمل،
الؿـعؼد يف دورتف الخامسة طشرة بؿسؼط (سؾطـة طؿان)  19 – 14محرم  1425ه،
الؿقافؼ  11 – 6آذار (مارس) 2004م ،مشروطقة وقػ الـؼقد ،يف الؼرار رقؿ140 :
( .)15/6محؿد طؾل الؼري ،صـاديؼ الققػ وتؽققػفا الشرطل  -محؿد الزحقؾل،
الصـاديؼ الققػقة الؿعاصرة :تؽققػفا ،أشؽالفا ،حؽؿفا ،مشؽالهتا ،ص .29 -28
مـشقر يف مققع:
http: //www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf
 ولقد هقيؿؾ طقجان ،وقػ الـؼقد وصقغ آستثؿار فقف .مـشقر يف:www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52075.pdf
محؿد كبقؾ غـايؿ ،وقػ الـؼقد واستثؿارها ،مـشقر يف مققع:
http: //www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52076.pdf
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مشاركة واسعة مـ الـاس طؾك اختالف فئاهتؿ لإلسفام فقف بققػ كؼقدهؿ ،كؾ
حسب استطاطتف ،فتجتؿع تؾؽ إمقال الؼؾقؾة بشؽؾ مـتظؿ وباكتظام فتشؽؾ
أمقآ كثقرة ،وبالتالل يسفؿ الجؿقع يف العؿؾ الخقري الؿـظؿ(.)1
ومـف ققام الجؿعقات الخقرية بحؿاية الؿـتج الصغقر بؿساطدتف طؾك بقع
إكتاجف حتك ٓ يػؾس ويخسر أمقالف بؿساطدتف طؾك التعريػ بف و بؿـتقجف بطرق
اإلشفار الؿعروفةٕ ،ن حؿاية إكتاج الؿـتجقـ مـ الضقاع يـدرج ضؿـ مؼصد
حػظ الؿال ،ولئـ كان ذلؽ مسمولقة الحاكؿ( ،)2فقؿؽـ لل جفة خقرية أن تؼقم
بذلؽ.
ومـ مجالت إسفام العؿؾ الخقري يف حػظ مال الػرد مجال مفؿ أشار إلقف
الؼرآن الؽريؿ وأكدتف السـة الـبقية وهق إكػاق العػق أي ما زاد طـ حاجة الػرد،
قال تعالك( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ) [البؼرة ، ]219:و َطـ َأبِل س ِع ٍ
قد ا ْل ُخدْ ِر ِّيَ ،ق َالَ :ب ْقـ ََؿا ك َْح ُـ فِل َس َػ ٍر َم َع
ْ
َ
الـَّبِل  إِ ْذ جاء رج ٌؾ َط َؾك ر ِ
ف َب َص َر ُه َي ِؿقـًا َو ِش َؿ ًآ(،)3
اح َؾ ٍة َل ُفَ ،ق َالَ :ف َج َع َؾ َي ْص ِر ُ
َ َ َ ُ
َ
ِّ
ِ
ِ
َف َؼ َال َر ُس ُ
َان َم َع ُف َف ْض ُؾ َض ْف ٍرَ ،ف ْؾ َق ُعدْ ِبف َط َؾك َم ْـ َٓ َض ْف َر َل ُفَ ،و َم ْـ
قل اهلل َ « :م ْـ ك َ
َادَ ،ف ْؾقعدْ بِ ِف ط َؾك مـ َٓ زَاد َلف»َ ،ق َالَ « :ف َذكَر ِمـ َأصـ ِ
َان َلف َف ْض ٌؾ ِمـ ز ٍ
َاف ا ْلؿ ِ
ال َما
َ ْ ْ
َ َ ْ
َُ
ْ
َ ُ
ك َ ُ
َ
( )1حسقـ إسرج ،بحث" :الصـاديؼ الققػقة كآلقة لتؿقيؾ وتـؿقة الؿشاريع الصغقرة
والؿتقسطة"-محؿد الزحقؾل ،الصـاديؼ الققػقة الؿعاصرة :تؽققػفا ،أشؽالفا ،حؽؿفا،
مشؽالهتا ،ص6 :و.7
( )2ابـ زغقبة ،الؿؼاصد العامة ،ص.178 :

( )3أي أن هذا الرجؾ تققػ طـدما رأى الـاس ،وراح يؾتػت ويـظر يف وجقه الؼقم كلكف يعرب
بؾسان حالف ويبحث طؿـ يطعؿف أو يعقـف مؿا كان يحتاج إلقف ،ويـتظر مـ يحسـ إلقف،
فلدرك ذلؽ مـف الـبل  وأمرهؿ بلن يـػؼقا مؿا زاد طـ حاجتفؿ مـ أصـاف الؿال.
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َذك ََر َحتَّك َر َأ ْيـَا َأ َّك ُف َٓ َح َّؼ َِٕ َح ٍد ِمـَّا فِل َف ْض ٍؾ»(.)1
مس َس جؿعقات خقرية تؼقم بؿفؿة جؿع ما زاد طـ حاجة الػرد،
فقؿؽـ أن ُت ّ

وما زاد طـ حاجة إسر والـاس مـ الطعام والؽسقة والػراش وإثاث
والؿاطقن وإدوات وغقر ذلؽ ،ثؿ تـظؿ وتـظػ وتقزع طؾك الؿحتاجقـ مـ
الػؼراء وإسر ذات الدخؾ الضعقػ ،وبذلؽ يؽقن هذا العؿؾ الخقري الـبقؾ قد
حافظ طؾك مال الػرد الزائد طـ حاجتف مـ الضقاع والتؾػ والتبذير الؿـفك طـف
شرطا :إذ ٓحظـا أن الؽثقر مـ إسر لفا أغراض وأدوات كثقرة زائدة طـ حاجتفا
مخزكة طـدهؿ معرضة لؾتؾػ أو ٓكتفاء صالحقتفا .فقؽقن هذا العؿؾ الخقري قد
أسفؿ حؼقؼة يف حػظ الؿال ،الػردي ومـف والعام ،مـ اإلتالف وسقء التصرف
والتبذيرٕ ،ن هذا الؿال هق تؿؾقؽ ٕجؾ أداء وضقػتف آجتؿاطقة تحؼقؼا لؿبدأ
التؽامؾ آجتؿاطل ،قال ابـ طاشقر( :و أما حػظ الؿال ففق حػظ أمقال إمة مـ
اإلتالف و مـ الخروج إلك أيدي غقر إمة بدون طقض ،و حػظ أجزاء الؿال
الؿعتربة طـ التؾػ بدون طقض)( ،)2وقال الشاصبل( :وحػظ الؿال راجع إلك
مراطاة دخقلف يف إمالك و كتـؿقتف أن ٓ يػـك ومؽؿؾف دفع العقارض (بالؿحافظة
طؾقف مـ اإلسراف و السرقة و الحرق وسائر متؾػاتف) وتاليف إصؾ بالزجر والحد
و الضؿان وهق يف الؼرآن والسـة)( ،)3وقال أيضا يف مقضقع آخر( :و أما الؿال
فقرد فقف تحريؿ الظؾؿ ،وأكؾ مال القتقؿ و اإلسراف والبغل و كؼص الؿؽقال أو
الؿقزان ،والػساد يف إرض و ما دار هبذا الؿعـك)(.)4
( )1أخرجف مسؾؿ ،كتاب الحدود ،باب استحباب الؿماساة بػضقل الؿال ،رقؿ)1728( :
( )2ابـ طاشقر ،مؼاصد الشريعة ،ص.80 :
( )3الشاصبل ،الؿقافؼات ،ج ،4 :ص.28 :
( )4الؿصدر كػسف ،ج ،3 :ص.48 :
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p



o

خامشا

دٔر انؼًم اخلري٘ يف إػذاد انفرد االرتًبػٙ
 - 1تينٔ٘ زّح املطؤّلٔ٘:
إصؾ أن الػرد الؿسؾؿ مسمول طؾك كػسف ومسمول طـ غقره ،وطؾقف أن
هؿ الؿسؾؿقـ ،وهذا
يشعر بالؿسمولقة الدائؿة تجاه أفراد مجتؿعف ،وأن يحؿؾ ّ

اكطالقا مـ ققلف  الؿشفقر« :كؾؽؿ راع وكؾؽؿ مسمول طـ رطقتف» .وقد يؽقن
هذا الشعقر ضامرا يف كػس الػرد فقحتاج إلك مـ يـؿل فقف الشعقر بالؿسمولقة،
وقد يؽقن فعؾ الخقر وسقؾة طؿؾقة لتـؿقة روح الؿسمولقة يف كػقس إفراد حتك

يشعر الػرد هبؿقم مجتؿعف ومعاكاة الضعػاء والؿحتاجقـ ،كؿا يف الحديث السابؼ
يف ققلف « :مـ كان معف ُ
فضؾ ضفر ف ْؾ َقعدُ بف طؾك مـ ٓ ضفر لف ،ومـ كان لف فضؾ

مـ زاد فؾ َق ُعد بف طؾك مـ ٓ زاد لف ،وذكر مـ أصـاف الؿال ما ذكره حتك رأيـا أكف ٓ

َح َّؼ ٕحد مـا يف فضؾ»( ،)1فؼد كان بنمؽان الرسقل  أن يعطل الرجؾ مـ بقت
الؿال ما يسد بف حاجتف ،ولؽـ أراد أن ُيشعر الصحاب َة بالؿسمولقة تجاه

الؿحتاجقـ ،فقبادر كؾ مـفؿ بؿا يستطقع يف فعؾ الخقر .وهذا الؿعـك أكده يف ققلف
ب الدُّ كقا ك َّػ َس اهللُ طـف كرب ًة مـ ك َُر ِ
مممـ كرب ًة مـ ك َُر ِ
ٍ
ب يقم
َ « :مـ ك َّػ َس طـ
ِ
ِ
مسؾؿا ستَره
ومـ ستر
ً
يس َر اهللُ طؾقف يف الدكقا وأخرةَ ،
يس َر طؾك ُمعسرٍ َّ
ومـ َّ
الؼقامةَ ،

( )1سبؼ تخريجف.
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طقن ِ
العبد ما كان العبدُ يف ِ
اهلل يف الدكقا وأخرة ،واهلل يف ِ
طقن أخقف»(.)1
ُ
ُ
فالػرد الؿسؾؿ إكؿا يعرب طـ اكتؿائف ٕمتف بلن يعقش قضايا طصره ،وهؿقم
مجتؿعف ،وتطؾعات أمتف ،فقسفؿ بؿا يستطقع مـ أجؾ الـفقض بقصـف ،ويخػػ
أٓم طـ أفراده ،وهؽذا الـبل  يخدم الؿسؾؿقـ ،ويؼضل يقمف كؾف يؿشل يف
حقائجفؿ ،وكان قريبا جدا مـ الـاس( ،)2حتك لؼد كان أحدهؿ يستققػف يف
الطريؼ لساطة صقيؾة يف أمر يخصف والـبل  يسؿع لحاجتف ،فعـ َأكَس بـ مال ِ ٍ
ؽ،
ْ َ
َت إَم ُة ِمـ إِم ِ
َق َال« :إِ ْن كَاك ِ
اء َأ ْه ِؾ الؿ ِديـ َِةَ ،لت َْل ُخ ُذ بِق ِد رس ِ
قل اهلل ِ َ ف َتـْ َط ِؾ ُؼ بِ ِف َح ْق ُ
ث
َ َ ُ
َ
َ ْ َ
َشا َء ْت»( ،)3أي تطؾب مساطدتف فقؾبل صؾبفا ويـؼاد لفا بؽؾ تقاضع ،فتـطؾؼ بف
ويذهب معفا لؼضاء حاجتفا ،فػل رواية َط ْـ َأك ٍ
َسَ ،أ َّن ا ْم َر َأ ًة ك َ
َان فِل َط ْؼؾِ َفا َش ْل ٌء،
قل اهللِ إِ َّن لِل إِ َلق َؽ حاجةًَ ،ف َؼ َال« :يا ُأم ُف َال ٍن ا ْك ُظ ِري َأي السؽ ِ
َف َؼا َل ْتَ :يا َر ُس َ
َؽ
ْ َ َ
َّ ِّ
َ َّ
ؽ حاجت ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َؽَ ،فخَ َال َم َع َفا فِل َب ْع ِ
َت ِم ْـ
ض ال ُّط ُر ِقَ ،ح َّتك َف َرغ ْ
شئْتَ ،حتَّك َأ ْقض َل َل َ َ
ؽ ﭬ َ ،ق َال :جاء ِ
حاجتِ َفا»( ،)4وطـ َأكَس بـ مال ِ ٍ
ار إِ َلك رس ِ
ت ا ْم َر َأ ٌة مِ َـ إَك َْص ِ
قل
َ َ
َ ُ
َ َ
ْ َ
اهللِ َ و َم َع َفا َصبِل َل َفاَ ،ف َؽ َّؾ َؿ َفا َر ُس ُ
قل اهللِ َ ،ف َؼ َالَ « :وا َّل ِذي َك ْػ ِسل بِ َق ِد ِه ،إِ َّكؽ ُْؿ
ٌّ
)
5
(
ب الـ ِ
َّاس إِ َل َّل َم َّر َت ْق ِـ»  ،بؾ إكف  بؽثرة اكشغالف بؼضايا الؿسؾؿقـ يف الـفار
َأ َح ُّ
وقضاء حقائجفؿ كان يصؾل يف الؾقؾ قاطدا مـ شدة التعب ،فؼد روى اإلمام
بـ َش ِؼ ٍ
مسؾؿ يف صحقحف َط ْـ َط ْب ِد اهللِ ِ
قؼَ ،ق َالُ :ق ْؾ ُت ل ِ َعائِ َشةََ :ه ْؾ ك َ
َان الـَّبِ ُّل 
( )1أخرجف مسؾؿ يف كتاب الذكر والدطاء والتقبة وآستغػار ،رقؿ.2699 :
( )2وقد طؼد مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب الػضائؾ بابا بعـقان" :باب قرب الـبل  مـ الـاس
وتربكفؿ بف".
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف ،كتاب إدب ،باب الؽرب ،رقؿ.5724 :
( )4رواه مسؾؿ يف صحقحف ،كتاب الػضائؾ ،رقؿ.2326 :
( )5رواه البخاري يف صحقحف ،كتاب مـاقب إكصار ،رقؿ.3575 :
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ِ
َّاس»(.)2
ُي َص ِّؾل َو ُه َق َقاطدٌ ؟ َقا َل ْتَ « :ك َع ْؿَ ،ب ْعدَ َما َح َط َؿ ُف( )1الـ ُ

إن وضع إمة اإلسالمقة الققم وما تعقشف مـ تخؾػ يتطؾب مـ كؾ فرد
مسؾؿ أن يبذل ما يستطقع مـ الخقر مـ تحسقـ ضروففا ومعقشة أفرادها ،والؼضاء
طؾك مظاهر الػساد وآكحراف إخالقل والسؾقكل والػؽري ،والتصدي كؾ ما
ي ضعػفا ويقهـفا ،يف اإلسفام يف برامج محق إمقة والتؽػؾ بالؿرضك والػؼراء
ورطاية الشباب وترققة الؿرأة وهذا كؾف مـ طؿؾ الخقر الذي لف أثر صقب يف الدكقا،
وثقابف طظقؿ يقم الؼقامة(.)3
 - 2تينٔ٘ السّح اجلناعٔ٘:
مف َؿا قام بف صاح ُبف ففق محدود ،والعؿؾ الجؿاطل لف
العؿؾ الخقري الػردي ْ

بركتف وكػعف العام ،والػرد بحاجة إلك أن يـسجؿ مع غقره مـ أفراد مجتؿعف ،وأن
او ُكق ْا َط َؾك ا ْل َب ِّر َوال َّت ْؼ َقى) الؿائدة.2 :
يتعاون معفؿ ،اكطالقا مـ ققلف تعالكَ ( :و َت َع َ
ومـ هـا كان لؾعؿؾ الخقري دور مفؿ يف تـؿقة الروح الجؿاطقة لدى الػرد ،وجعؾف

يـسجؿ مع غقره .فإفراد يتؿايزون مـ حقث الؼقة والـشاط ،وبقـفؿ فروق فردية
الح ْط ُؿ:
( )1حطؿف الـاس :أثؼؾقه وأضعػقه مـ شدة ما كان يؼقم بف يف خدمة الؿسؾؿقـَ ،
ِ
ا ْلؽسر فِل َأي َوجف ك َ
وح َّط َؿف،
اصةَ ،ح َط َؿف َي ْحط ُؿف َح ْط ًؿاَ ،
َانَ ،وققؾُ :ه َق كسر ا ْل َقابِس َخ َّ
ِ
تح َّط َؿ مـ َذلِؽ(الؿعجؿ القسقط ،ج ،1 :ص:
والح ْط َؿ ُة
وتح َّطؿ،
طامَ :ما َ
ُ
فاكح َطؿ َ
َ
والح ُ
ِ
ِ
ِ
قف ْؿ ،ك ََل َّك ُف َل َّؿا َح َؿ َؾ ُف م ْـ ُأ ُم ِ
 ،)183قال الـقويُ ( :ي َؼ ُال َح َط َؿ ُف َالكًا َأ ْه ُؾ ُف ،إِ َذا َك ُب َر ف ِ
قره ْؿ
ِ ِ ِ
َاء بِؿصال ِ ِ
ِ
ح ِف ْؿَ ،ص َّق ُرو ُه َش ْق ًخا َم ْح ُطق ًما)( .شرح الـقوي طؾك مسؾؿ (/6
َو َأ ْث َؼال ِف ْؿ َوآطْ تـ َ َ
 ،)13ويـظر حاشقة السققصل طؾك ســ الـسائل (.» 219 /3
( )2رواه مسؾؿ ،كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها ،رقؿ.1209 :
( )3أحؿد شعبان شؾؼامل ،اإلسالم رؤية حضارية لؾتلصقؾ لؾعؿؾ الخقري ،بحث مـشقر يف
مققع:
http: //www.alukah.net/publications_competitions
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يف الؿقاهب والطاقات والؼدرات :والعؿؾ الجؿاطل يجعؾفؿ يتؽامؾقن ،و َيسد

ضعػ بعض .وقد تجؾك ذلؽ مـ خالل الروح الجؿاطقة التل اتسؿ هبا
بعضفؿ
َ
ُ
الصحابة يف بـاء الؿسجد كعؿؾ خقري طظقؿ ،فاستطاع الرسقل  أن يجعؾفؿ
أكصارا ومفاجريـ يـخرصقن يف هذا العؿؾ ويشعرهؿ بالؿسمولقة والتعاون إلكجاز
هذا العؿؾ الخقري الؽبقر ،فعـ أكس بـ مالؽ ﭬ قال ...:ثؿ أمر ببـاء الؿسجد
فلرسؾ إلك مأل بـل الـجار فجاءوا فؼال( :يا بـل الـجار ثامـقين بحائطؽؿ هذا)
فؼالقا ٓ :واهلل ٓ كطؾب ثؿـف إٓ إلك اهلل  .قال...:كاكت فقف قبقر الؿشركقـ،
وكاكت فقف خرب ،وكان فقف كخؾ ،فلمر رسقل اهلل  بؼبقر الؿشركقـ فـبشت،
وبالخرب فسقيت ،وبالـخؾ فؼطع ،قال :فصػقا الـخؾ قبؾة الؿسجد ،وجعؾقا
طضادتقف حجارة ،قال :فجعؾقا يـؼؾقن ذلؽ الصخر وهؿ يرتجزون ،ورسقل اهلل
 معفؿ يؼقل :الؾفؿ إكف ٓ خقر إٓ خقر أخرة = فاكصر إكصار والؿفاجرة(.)1
بؾ مـ شدة تػاطؾ الصحابة مع هذا العؿؾ الخقري الجؿاطل كان أحدهؿ
مثؾ طؿار بـ ياسر ﭬ يحؿؾ لبـتقـ طؾك كتػف ،فعـ أم سؾؿة  قالت:
لؿا كان رسقل اهلل  وأصحابف يبـقن الؿسجد جعؾ أصحاب الـبل  يحؿؾ كؾ
واحد لبـ ًة لبـة ،وطؿار يحؿؾ لبـتقـ ،لبـة طـف ولبـة طـ الـبل  ،فؿسح ضفره
وقال( :ابـ سؿقة! لؾـاس أجر ولؽ أجرانِ ،
وآخ ُر زادِك شرب ٌة مـ لبـ ،وتؼتؾؽ
الػئ ُة الباغقة)(.)2
( )1رواه البخاري يف صحقحف ،كتاب مـاقب إكصار ،رقؿ.3717 :
( )2رواه أحؿد يف مسـده ،ورواه طبد الرزاق الصـعاين هبذا السقاق .وقال ابـ كثقر طـ إسـاد
طبد الرزاق( :وهذا إسـاد طؾك شرط الصحقحقـ)( .البداية والـفاية  .)536/4ط :دار
طالؿ الؽتب ..وقد رواه مسؾؿ يف صحقحف لؽـف ذكر أن ققل رسقل اهلل  --لعؿار كان
طـد حػر الخـدق يف غزوة إحزاب ،قال البقفؼل  --يف الدٓئؾ (2 / 549):
يشبف أن يؽقن ذكر الخـدق ،وهؿا يف رواية أبل كضرة ،أو كان قد قالفا طـد بـاء الؿسجد،
=
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 - 3تدزٓب الفسد عل ٙالفعالٔ٘ اإلىتادٔ٘:
والػعالقة اإليجابقة سؿة مفؿة يف الػرد داخؾ مجتؿعف ،وقد كان لؾـبل 
أسؾقبا تربقيا يف تدريب الػرد الؿسؾؿ طؾك الػعالقة يف فعؾ الخقر ،والتجاوب مع
قضاياه ،واإلسفام بؿا يستطقع فعؾف مـ الخقر ،فؼد جاء يف السـة طـ أبل هريرة
صائؿا؟» ،قال أبق
ﭬ ،قال :قال رسقل اهللَ « : مـ أصبح مـؽؿ الققم
ً

فؿـ تبع مـؽؿ الققم جـازة؟»قال أبق بؽر ﭬ :أكا ،قال:
بؽر ﭬ :أكا ،قالَ « :
فؿـ طاد مـؽؿ الققم
«فؿـ أصعؿ مـؽؿ الققم مسؽقـًا؟»قال أبق بؽر ﭬ :أكا ،قالَ « :

مريضا؟» قال أبق بؽر ﭬ :أكا ،فؼال رسقل اهلل« : ما اجتؿعـ يف امرئ ،إٓ
ً
دخؾ الجـة»(.)1
وكان  يحث الػرد الؿسؾؿ طؾك فعؾ الخقر ،وأن يبذل جفده وما
يستطقع يف ذلؽ ،وأن يسعك إلك ما فقف الـػع لؼقمف وأمتف ،مـ ذلؽ ققلف  مخاصبا
الصحابل الجؾقؾ أبا ذر الغػاري« :ففؾ أكت مبؾغ طـل ققمؽ :لعؾ اهلل  أن
يـػعفؿ بؽ ،ويلجرك فقفؿ»( .)2فالػرد الذي يتدرب طؾك فعؾ الخقر وتعقيد كػسف
طؾقف يتحقل هق كػسف إلك قدوة صالحة لغقره ،ويؽقن جفده مرسخا لؾســ
والتؼالقد الحسـة يف الؿجتؿع ،ف َع ْـ َج ِر ِير ْب ِـ َط ْب ِد اهللِ ﭬ قالَ :ق َال َر ُس ُ
قل اهللِ :
ِ
ِ
« َم ْـ َس َّـ فِل ْ ِ
ب َل ُف ِم ْث ُؾ َأ ْجرِ َم ْـ َط ِؿ َؾ بِ َفاَ ،و َٓ
اإل ْس َال ِم ُسـَّ ًة َح َسـَ ًة َف ُعؿ َؾ بِ َفا َب ْعدَ ُه كُت َ
ِ
ِ
قر ِه ْؿ َشل ٌءَ .و َم ْـ َس َّـ فِل ْ ِ
َيـْ ُؼ ُص ِم ْـ ُأ ُج ِ
ب
اإل ْس َال ِم ُسـَّ ًة َس ِّق َئ ًة َف ُعؿ َؾ بِ َفا َب ْعدَ ُه كُت َ
ْ
َط َؾ ْق ِف ِم ْث ُؾ ِوز ِْر َم ْـ َط ِؿ َؾ ِب َفاَ ،و َٓ َيـْ ُؼ ُص ِم ْـ َأ ْوز ِ
َار ِه ْؿ َش ْل ٌء»(.)3
=

وقالفا يقم الخـدق.
( )1رواه مسؾؿ يف صحقحف ،كتاب الزكاة ،رقؿ.1028 :
( )2رواه مسؾؿ يف صحقحف ،كتاب فضائؾ الصحابة ،رقؿ.4520 :
( )3رواه مسؾؿ يف صحقحف ،كتاب الزكاة ،رقؿ1017 :
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4

 -حتفٔص الفسد عل ٙزّح املبادزٗ خلدم٘ دلتنعُ ّالتفاعل مع قطآاِ:

والؿؼصقد بالؿبادرة الػردية اكدفاع الػرد إلك خدمة مجتؿعف بالؼقام بلطؿال
خقرية تطقطقة ذات كػع طام( ،)1ومبادرة الػرد تعد مؼقاسا مفؿا لػعالقة أي مجتؿع
وحققيتف ،فعؾك قدر ما يؼقم بف إفراد مـ مبادرات متـقطة وجادة وكقطقة طؾك
مستقى الػؽر والعؿؾ يرتقك الؿجتؿع ويتؼدم( .)2وهذا يرتبط طادة بؿدى مستقى
الرتبقة السائدة يف الؿجتؿع ،وبقطل الػرد وشعقره بالؿسمولقة ،وتشبعف بؼقؿ
آكتؿاء لقصـف.
لذا كجد كصقصا شرطقة تحػز لؾؼقام بؿبادرات العؿؾ الخقر ،وتسقق لف مـ
الـؿاذج وإمثؾ التل تؼرب الؿعـك إلك ذهـف ،وتضرب لف مـ سقرة الصالحقـ ما
يجعؾف يؼتدي هبؿ ويتلسك بؿبادراهتؿ التل تػتح لف مـ آفاق العؿؾ الخقري.
ويف حقاة الصحابة  كؿاذج مـ الؿبادرات الطقبة يف فعؾ الخقر ،فؼد
ذكرت كتب الحديث قصة الؿرأة التل كاكت تؼؿ الؿسجد الـبقي وتـظػف دون
تؽؾقػ مـ أحد ،وهذا يدل طؾك الحضقر آجتؿاطل لؾؿرأة الؿسؾؿة ودورها
البارز يف العؿؾ الخقري التطقطل يف زمـ الـبل  ،ف َع ْـ َأبِل ُه َر ْي َرةََ ،أ َّن ا ْم َر َأ ًة
س ْق َداء كَاك َْت َت ُؼؿ ا ْلؿس ِ
جدَ َ -أ ْو َشا ًّبا َ -ف َػ َؼدَ َها َر ُس ُ
قل اهللِ َ ،ف َس َل َل َطـ َْفا َ -أ ْو َطـْ ُف
ُّ َ ْ
َ َ
ِ
اتَ ،ق َالَ « :أ َف َال ُكـْت ُْؿ آ َذ ْكت ُُؿقكل» َق َالَ :ف َؽ َلك َُّف ْؿ َص َّغ ُروا َأ ْم َر َها َ -أ ْو َأ ْم َر ُه -
 َف َؼا ُلقاَ :م َِِ
ِ
ِ
قر َم ْؿ ُؾق َء ٌة
َف َؼ َالُ « :د ُّلقكل َط َؾك َق ْبرِه» َفدَ ُّلق ُهَ ،ف َص َّؾك َط َؾ ْق َفاُ ،ث َّؿ َق َال« :إِ َّن َهذه ا ْل ُؼ ُب َ
ُض ْؾ َؿ ًة َط َؾك َأ ْه ِؾ َفاَ ،وإِ َّن اهللَ ُ يـ َِّق ُر َها َل ُف ْؿ بِ َص َالتِل َط َؾ ْق ِف ْؿ»( ،)3ويف رواية إن أبل
( )1طبد الؽريؿ بؽار ،كحق ففؿ أطؿؼ لؾقاقع اإلسالمل ،ص.48 :
( )2بؽار ،الؿرجع كػسف.
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف ،كتاب الصالة ،رقؿ - 446 :ورواه مسؾؿ يف صحقحف
والؾػظ لف ،كتاب الجـائز ،رقؿ.956 :
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هريرة ﭬ قالَ :ف َؼدَ الـبل  امرأ ًة سقداء كاكت تؾتؼط ِ
الخ َرق والعقدان مـ
الؿسجد ،فؼال« :أيـ فالكة؟» ،قالقا :ماتت ،قال« :أفال آذكتؿقين؟!» ،قالقا :ماتت
فـتِ :
فؽرهـا أن كققظؽ ،فذهب رسقل اهلل  إلك قربها ،فصؾك
مِـ الؾقؾ و ُد ْ

طؾقفا وقال« :إذا مات أحد مـ الؿسؾؿقـ ،فال تدَ ُطقا أن تُم ِذكقين»(.)1

قص طؾقـا الؼرآن الؽريؿ كؿاذج
وٕهؿقة الؿبادرات الػردية يف فعؾ الخقرّ ،
قص طؾقـا مبادرة الخضر ♠ يف بـاء الجدار دون تؽؾقػ مـ
صقبة مـفاّ ،
أحد ،رغؿ أن أهؾ الؼرية رفضقا ضقافتف ومعف مقسك طؾقفؿا السالم ،قال تعالك:
(ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [الؽفػ ،]77:ففذا الجدار الذي
كػسفؿا يف إقامتف لؿصؾحة الغالمقـ القتقؿقـ ،حقث كان تحتف كـز
أتعب الرجالن َ

أجرا مـ أهؾ الؼرية وهؿا جائعان وأهؾ الؼرية ٓ يضقػقهنؿا،
لفؿا ولؿ يطؾبا طؾقف ً
فسر الخضر مؼتضك هذا العؿؾ الخقري لؿقسك طؾقفؿا السالم( :ﯛ ﯜ
وقد ّ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ) [الؽفػ.]82:
وقص طؾقـا الؼرآن الؽريؿ قصة مقسك ♠ لؿا ورد ماء مديـ وما قام بف
هـالؽ مـ مبادرة تػقض مروءة وشػؼة ،يف مساطدة الؿرأتقـ الؾتقـ مـعفؿا حقاء
إكقثة مـ آختالط بالرجال ،وكان خروجفؿا لؾضرورة ،قال تعالك( :ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
( )1البقفؼل ،الســ الؽربى :ج ،4 :ص ،52 :رقؿ - 6981 :صحقح ابـ خزيؿة ،ج،2 :
وحسـ الحافظ ابـ حجر إسـاده :فتح الباري ،ج ،1 :ص.553 :
 ،272رقؿَّ ،1299 :
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ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [الؼصص.]24 -23 :
فالػرد الؿسؾؿ يـبغل أن يتصػ بروح الؿبادرة يف فعؾ الخقر ،وٓ يـتظر مـ
يحثف أو يدفعف ،فؼد يؽقن الػرد يف مققػ لقس فقف غقره ،ويتطؾب التحرك لتؼديؿ
الخقر أو دفع الشر ،أو مد يد الؿساطدة ،فعؾقف أن يبادر ،وقد تؽقن ققؿة طؿؾ
الخقر مرتبطة بزمان أو مؽان وٓ يتطؾب التلخقر ،وإٓ فؼد العؿؾ الخقري ققؿتف.
والسـة الـبقية تـؼؾ إلقـا قصة الرجؾ الذي كال كعقؿ الجـة بسبب طؿؾ خقري
تطقطل بسقط بادر بف مـ تؾؼاء كػسف برفع شجرة ويف رواية غصـ شقك مـ صريؼ
مر
الؿسؾؿقـ حتك ٓ يتلذوا مـ ذلؽ ،فعـ أبل هريرة ﭬ أن الـبل  قالّ « :
ٕكحقـ هذا طـ الؿسؾؿقـ ٓ
رجؾ بغصـ شجرة طؾك ضفر صريؼ ،فؼال :واهلل
ّ
يمذيفؿُ ،فلدخؾ الجـة» ( .)1بؾ الؿبادرة إلك فعؾ الخقر تؽقن محؿقدة حتك مع
قل اهللِ َ ق َالَ « :ب ْقـ ََؿا َر ُج ٌؾ َي ْؿ ِشل بِ َطرِ ٍ
الحققان ،ف َع ْـ َأبِل ُه َر ْي َرةََ ،أ َّن َر ُس َ
يؼ ْاشتَدَّ
ِ
ِ
ب َي ْؾ َف ُ
ث(َ )2ي ْلك ُُؾ
َط َؾ ْقف ا ْل َع َط ُشَ ،ف َق َجدَ بِئ ًْراَ ،فـَز ََل ف َقفا َف َشرِ َبُ ،ث َّؿ َخ َر َج َفنِ َذا َك ْؾ ٌ
ب ِم َـ ا ْل َع َط ِ
ال َّث َرى(ِ )3م َـ ا ْل َع َط ِ
َان
ش ِم ْث ُؾ ا َّل ِذي ك َ
الر ُج ُؾ َل َؼدْ َب َؾغَ َه َذا ا ْل َؽ ْؾ َ
شَ ،ف َؼ َال َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ب َف َشؽ ََر
َب َؾغَ مـِّلَ ،فـَز ََل ا ْلبِئ َْر َف َؿ َأل َ ُخ َّػ ُف َما ًءُ ،ث َّؿ َأ ْم َس َؽ ُف بِػقف َحتَّك َرق َل َف َس َؼك ا ْل َؽ ْؾ َ
اهللُ َل ُف َف َغ َػ َر َل ُف»َ ،قا ُلقاَ :يا َر ُس َ
قل اهللِ َوإِ َّن َلـَا فِل َه ِذ ِه ا ْل َب َفائِ ِؿ ََٕ ْج ًرا؟ َف َؼ َال« :فِل ك ُِّؾ
( )1أخرجف مسؾؿ ،كتاب الرب والصؾة وأداب ،باب الـفل طـ اإلشارة بالسالح إلك
مسؾؿ،رقؿ.1914 :
( )2يؾفث :يؼال لفث بػتح الفاء وكسرها يؾفث بػتحفا ٓ غقر لفثا بنسؽاهنا وآسؿ الؾفث
بالػتح والؾفاث بضؿ الالم ورجؾ لفثان وامرأة لفثك كعطشان وططشك وهق الذي أخرج
لساكف مـ شدة العطش والحر ،ومـف ققلف تعالكَ ( :ف َؿ َث ُؾ ُف ك ََؿ َث ِؾ ا ْل َؽ ْؾ ِ
ب إِن َت ْح ِؿ ْؾ طَ َؾ ْق ِف َي ْؾ َف ْث
َأ ْو َتت ُْر ْك ُف َي ْؾ َفث) إطراف( .176 :الؿعجؿ القسقط ،ج ،2 :ص)841 :
( )3الثرى :الرتاب الـ َِّد ُّي.
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َكبِ ٍد َر ْص َب ٍة(َ )1أ ْج ٌر»( .)2الؼصة كػسفا ُتروى طـ امرأة ذات سؾقك سلء لؽـ ُغػر
لفا بنحساهنا لؾحققان ،ف َع ْـ َأبِل ُهر ْير َة ﭬ َط ْـ رس ِ
قل اهللِ َ ق َال« :غ ُِػ َر ِٓ ْم َر َأ ٍة
َ ُ
َ َ
م ِ
قم َس ٍة َم َّر ْت بِ َؽ ْؾ ٍ
ب َط َؾك َر ْأ ِ
س َركِ ٍّل(َ )3ي ْؾ َف ُ
ت ُخ َّػ َفا،
ث ،كَا َد َي ْؼتُ ُؾ ُف ا ْل َع َط ُشَ ،فـَ َز َط ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َل ْو َث َؼ ْت ُف بِخ َؿ ِ
ت َل ُف م ْـ ا ْل َؿاءَ :فغُػ َر لَ َفا بِ َذل َ
ؽ»( .)4ويف لػظ لؿسؾؿ َط ْـ
ار َهاَ ،فـَ َز َط ْ
َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬ َط ْـ الـَّبِ ِّل َ « :أ َّن ْام َر َأ ًة َب ِغ ًّقا َر َأ ْت َك ْؾ ًبا فِل َي ْق ٍم َح ٍّار ُيطِ ُ
قػ ِببِ ْئ ٍرَ ،قدْ
َأ ْد َل َع( )5لِ َسا َك ُف ِم ْـ ا ْل َع َط ِ
ت َل ُف بِ ُؿققِ َفا(َ )6فغ ُِػ َر َل َفا»(.)7
شَ ،فـَ َز َط ْ
5

 -متهني الفسد مً االخنساط يف العنل اجلناعٕ

قص طؾقـا الؼرآن الؽريؿ قصة ذي الؼركقـ ،وهق مؾؽ مـ الؿؾقك إرض كان
طادٓ ،كان يجقب إرض ويؿشل يف قضاء حقائج الخؾؼ ،ولؼد كان لؾعؿؾ
التطقطل دورا بارزا يف حقاتف ودطقتف .فبقؿـا هق يؿشل يف إرض إذ وقػ طؾك
يلجقج وملجقج وهؿ ققم صبقعتفؿ اإلفساد يف إرض وطـدها صؾب مـف مـ
يجاروهؿ أن يبـل بقـفؿ سدا يؼقل اهلل تعالك( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
( )1يف كؾ كبد رصبة أجر :معـاه يف اإلحسان إلك كؾ حققان حل يسؼقف وكحقه أجر وسؿل
الحل ذا كبد رصبة ٕن الؿقت يجػ جسؿف وكبده.
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف ،كتاب إدب ،رقؿ - 5663 :ومسؾؿ يف صحقحف ،كتاب
السالم ،رقؿ.2244 :
( )3الركل :البئر( .الؿعجؿ القسقط ،ج ،1 :ص)371 :
( )4أخرجف البخاري يف صحقحف ،كتاب بدء الخؾؼ ،رقؿ.3141 :
(َ )5أ ْد َل َع ل ِ َساكفَ :أ ْي َأ ْخ َر َج ُف ل ِ ِشدَّ ِة ا ْل َع َطش( .الؿعجؿ القسقط ،ج ،1 :ص)293 :
الر ْجؾ مـ جؾد رققؼ( .الؿعجؿ القسقط ،ج ،2 :ص:
( )6ا ْل ُؿقق :ا ْل ُخ ّ
ػ :وهق ما ُي ْؾ َبس يف ِّ
)892
( )7أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ،كتاب السالم ،رقؿ.2245 :
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ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ
ﰘ ﰙﰚ ﰛﰜ ﰝﰞ ﰟﰠ ﰡﰢﰣ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭡ) [الؽفػ.]98-93 :
اكظر كقػ استطاع ذو الػركقـ أن يخؾص الػرد مـ سؾبقتف ،والؿجتؿع مـ
ضعػف ،وأن يجعؾ الؽؾ يـخرط يف العؿؾ الخقري الجؿاطل الذي يعقد طؾقفؿ
بالـػع العام ،فؼال لفؿ( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)
[الؽفػ ، ]95:وصؾب مـفؿ أن يتعاوكقا جؿقعا يف إتقان (ﰆ ﰇﰈ) ،وأن
يـػخقا يف الـار( ،ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ) [الؽفػ ]96:صؾب مـفؿ أن يلتقه بف حتك
يػرغ طؾقف مـ الؼطر ،فاستطاع بتعاون كؾ فرد أن يبـل لفؿ سدا ققيا متقـا صؾبا،
وأن يحؿقفؿ مـ هتديد يلجقج وملجقج.
لؼد صؾب الؼقم مـ ذي الؼركقـ أن يساطدهؿ يف بـاء السد طؾك أن يعطقه
طظقؿا مـ الؿال ،لؽـف تعػػ وتطقع لػعؾ الخقر ،وصؾب مـفؿ
أجرا
ً
"خرجا" ،أي ً
فؼط أن يعقـقه بؼقة طؿؾفؿ البدين ووسائؾ البـاء ،فؼال لفؿ( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ) [الؽفػ]95:

)1(،

أي الذي أططاه اهلل مـ الؿؾؽ والتؿؽقـ خقر لف مـ

أجرهؿ ومالفؿ ،أي أكا الذي فقف خقر مـ الذي تبذلقكف ولؽـ ساطدوين بؼقة أي
( )1وهق سؾقك إكبقاء جؿقعا الداطقـ إلك الخقر دون اكتظار مؼابؾ مـ أحد إٓ الؿثقبـة مــ اهلل
وحده ٓ شريؽ لف ،كؿـا قـال سـؾقؿان ♠( :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ) [الـؿؾ ،]34:وقال تعالك طؾك لسان إكبقـاء( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [هقد]58:
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بعؿؾؽؿ وآٓت البـاء حتك أجعؾ بقـؽؿ وبقـفؿ ردما.
فال يـبغل احتؽار إطؿال ،فآستئثار بالعؿؾ مِـ أفات التل تد ِّمر العالقات
اإلكساكقة وتؼتؾ الؿبادرات ،ففـاك مـ يعؿؾ مع مجؿقطة ،لؽـ يـػرد بؽؾ شلء
بدافع الغرور أو بعدم الثؼة يف أخريـ ،لؿ يدَ ع فرص ًة لمخريـ لتؼديؿ ما َيؿؾؽقن

مـ مفارات ،ففق يعتؼد أكف الؼادر طؾك إكجاز كؾ هذه إطؿال( .)1أما سؾقك الـبل
 الؽامؾ يف كؾ شلء – هق تدريب الصحابة طؾك العؿؾ الؿشرتك ،و كان ُي ِ
شرك

الؽؾ يف إكجاز العؿؾ ذي الـػع العام ،ويتقح الػرصة لؽؾ فرد ،كؿا يف بـاء الؿسجد
وحػر الخـدق والغزوات وإسـاد إطؿال.



( )1طبدالستار الؿرسقمل ،ركائز العؿؾ الؿمسسايت يف اإلسالم ،مؼال مـشقر يف
http: //www.alukah.net/sharia/
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o

سادسا

أحر انؼًم اخلري يف تذرٚت انفرد
ػهٗ اإلثذاع ٔكضت ادلٓبراد
 - 1الفسد املبدع قٔن٘ ادتناعٔ٘:
الػرد الـشط الؿتػاطؾ مع قضايا مجتؿعف ويسخر صاقتف ٕجؾ خدمتف ،يؿثؾ
ثروة اجتؿاطقة ٓ تؼدر بثؿـٕ ،ن التـؿقة بؿجآهتا آقتصادية والثؼافقة والصحقة
والتؽـقلقجقة أصال تؼقم طؾك جفد الػرد ،الذي طرب طـف الؼرآن بـ "الػرد العدل"
اإليجابل الػعال ،ويؼابؾف "الػرد الؽؾ" ،وهق الشخص السؾبل الذي ٓ يػؽر إٓ
يف ذاتف ،ويػتؼد لروح الؿبادرة ،وطاجز طـ فعؾ شلء كافع ،قال تعالك( :ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) [الـحؾ.]76 :
فإبؽؿ حالف أكف طاجز طـ اإلدراك وطـ العؿؾ ،لقس مـف خقر يرتجك ،وٓ
الخقر وهديف إلقف
فائدة ُتـتظر مـف ،بخالف الرجؾ الؽامؾ العؼؾ والـّطؼ يف إدراكف
َ
الحؼ.
وإتؼان طؿؾف وطؿؾ مـ يفديف ،ضربف اهلل مثالً لؽؿالف وإرشاده الـاس إلك
ّ
وأصؾ ال َؽ ّؾ :ال ّث َؼؾ .والؿقلك هق الذي يؾل أمر غقره ،والؿعـك هق طالة طؾك كافؾف
يقجفف مقٓه يف طؿؾ خقري
ٓ يد ّبر أمر كػسف .ثؿ زاد وصػف بؼ ّؾة الجدوى ،فليـؿا ّ

وجف إلقف .بخالف الذي يلمر
لقعؿؾف أو يليت بف ٓ يليت بخقر ،وٓ يفتدي إلك ما ّ
الحؼ والصقاب الؿقافؼ لؾقاقع ،والرجؾ العدل حؽقؿ يف
بالعدل ،والعدل:
ّ
تصرفف ،طالؿ بالحؼائؼ كاصح لؾـاس يلمرهؿ بالعدل ٕكف ٓ يلمر بذلؽ إٓ وقد
510


دٔر انؼًم اخلري٘ يف جتضٛذ يمبطذ انشرٚؼخ اإلصاليٛخ يف صفظ انفرد

وتبصر فقف ،ثؿ هق طؾك صراط الؿستؼقؿ ،أي طؾك طؿؾ صالح ،وسقرة
طؾؿف
ّ
حسـة وسؾقك صقب ،الؿقصؾ إلك الؿؼصقد القاضح ،فال يستقي مع مـ ٓ يعرف
هدى وٓ يستطقع إرشاد ًا ،بؾ هق محتاج إلك مـ يؽػؾف(.)1
فالػرد الصالح يشؽؾ ثروة دائؿة ٓ تـضب أبدا ،وققؿة ٓ تؼدر بثؿـ ،ففق
دوما يسعك ٕجؾ مصؾحة مجتؿعف ويبادر إلك كػعفؿ ،وهق ما كان يـصح بف
الرسقل  صحابتف  ،مـ ذلؽ ما كصح بف  أبا برزة إسؾؿل ،الذي
يؼقل طـ كػسفُ :ق ْؾت :يا رس َ ِ
ِ
ِ
اهلل بِ ِفَ ،ف َؼ َال« :ا ْك ُظ ْر َما
ُ َ َ ُ
قل اهللَ ،ط ِّؾ ْؿـل َش ْق ًئا َيـْ َػ ُعـل ُ
ي ْم ِذي الـَّاسَ ،فاط ِز ْلف طـ َصرِ ِ
يؼ ِف ْؿ»(.)2
ْ ُ َ ْ
َ
ُ
 - 2دّز العنل اخلريٖ يف انتػاف مْٔالت الفسد ّمْاٍبُ:
خؾؼ اهلل تعالك الـاس مزوديـ بؿقاهب وقدرات ذاتقة مادية ومعـقية ،كامـة
فقفؿ بلصؾ الخؾؼة ،وهؿ متػاوتقن يف ذلؽ ،بقـفؿ فروق فردية لحؽؿة أرادها
الخالؼ  ،وهل أن يتؽامؾ الـاس فقؿا بقـفؿ ،ويؽقن بعضفؿ بحاجة
إلك بعض ،وٓ يستغـل أحد طـ أحد ،قال تعالك( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ

ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ ﯮﯯ) [الزخرف.]32:
فؽؾ فرد لف ققؿتف ،ولف مـ الؿقاهب والؼدرات ما يتؿقز هبا ،فال يـبغل أن
يحؼر كػسف :إٓ أكف قد يؽقن طاجزا طـ اكتشاف ما طـده مـ الؼدرة والؿقهبة التل
مـحفا لف الخالؼ  بلصؾ الخؾؼة ،فقحتاج إلك مـ يعقـف طؾك ذلؽ ،وقد
تؽقن الؿؿارسة العؿؾقة كػقؾة ٓكتشاف ما طـده مـ مقاهب .ومـ هـا فنن أطؿال
( )1ابـ كثقر ،تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ج ،4 :ص – 212 :الؼرصبل ،الجامع ٕحؽام الؼرآن ،ج:
 ،10ص108 :و – 109سقد قطب ،يف ضالل الؼرآن ،ج ،4 :ص2183 :و.2184
( )2رواه أحؿد يف مسـده ،مسـد العشرة الؿبشريـ بالجـة ،رقؿ.19347 :
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الخقر التل يقجف إلقفا الػرد قد تؽقن فرصة طؿؾقة ٕن يؽتشػ الػرد كػسف بـػسف،
أو غقره مؿـ يؼقم بالتدريب طؾك العؿؾ الخقري التطقطل يؽتشػ ما فقف مـ
قجف لؾذي يصؾح لفٕ ،كف سقف يتؼـف
مقاهب ،فقجده يصؾح لعؿؾ دون طؿؾ ،ف ُق ّ
ويبدع فقف.
وقد كان الـبل  بحؽؿ خربتف بالرجال ،ومعاشرتف ٕصحابف وتػرسفؿ فقفؿ،
يقجف كؾ واحد مـفؿ إلك ما يصؾح لف مـ العؿؾ الذي يـػع بف أمتف .فؼد وجف
كان ّ
 خالد بـ القلقد إلك الؿجال العسؽري ،لؿا التؿس فقف مـ الؼدرة والعؾؿ بػـقن
الؼتال ،وكؾػف ببعض الؿفام العسؽرية ،ومدحف يف بعض الؿـاسبات ودافع طـف،
حتك لؼب بسقػ اهلل الؿسؾقل ،مـ ذلؽ ما جاء طـ الـبل  أكف قال« :أما خالد
فنكؽؿ تظؾؿقن خالد ًا ،قد احتبس أدراطف وأطتاده يف سبقؾ اهلل»( .)1كؿا كان 
يتػرس يف صحابتف فقرشدهؿ إلك ما طـدهؿ مـ مقاهب الخقر لقـػعقا هبا
أرحؿ ُأ َّمتل بِ ُل َّمتل َأ ُبق بؽر،
مجتؿعفؿ ،فعـ أكس بـ مالؽ طـ الـبل  قال« :
ُ
حرام م َعاذ بـ جبؾ ،وأقرؤها لؽتاب اهلل
وأشدُّ ها َح َقاء ُط ْث َؿان ،وأط َؾ ُؿ َفا بالحالل َوا ْل َ
ٍ
وأمقـ َه ِذه إُ ّمة َأ ُبق ُط َب ْقدَ ة بـ
أمقـ،
ُ
َت َعا َلك ُأبِ ّل ،وأط َؾ ُؿ َفا بالػرائض زيدَ ،ولؽُؾ ُأ َّمة ٌ
ا ْلجراح»(.)2
 - 3العنل اخلريٖ دلال سْٖٔ لتينٔ٘ اإلبداع ّنطب املَازات:
فؽؾ فرد يتؿتع بؿقاهب وقدرات تؿقزه طـ غقره ،وهذه الؿقاهب إن لؿ ُتـ ََّؿ
( )1رواه البخاري يف صحقحف ،كتاب الزكاة ،رقؿ ،1399 :ومسؾؿ يف صحقحف ،كتاب الزكاة،
رقؿ.983 :
ِ
(َ )2ر َوا ُه الت ِّْرمِذ ّي يف كتاب الؿـاقب ،رقؿ ،3790 :وقال :هذا حديث حسـ غريب ،والحاكؿ
يف الؿستدرك ،و َق َال :إِسـَاده ص ِ
حقح طَ َؾك َشرط َّ
الش ْق َخ ْق ِـ .وصححف الشقخ إلباين يف
َ
َ
ْ
الصحقحة ،رقؿ.1224 :
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و ُيعتـ هبا فنهنا سقف تضؿر وتتالشك يف كػس صاحبفا .فقؽقن العؿؾ الخقري

وخاصة يف إصاره الجؿاطل مجال خصب لؽؾ فرد لتـؿقة مقاهبف وكسب الؿزيد
مـ الؿفارات .فققجف إذا الػرد إلك ما يحسـف ويعرفف ويتؼـفٕ ،كف إذا كؾػ بؿا ٓ

يتؼـف وأخػؼ فقف فقؽقن مـ الظؾؿ الحؽؿ طؾقف بالػشؾ.
فالعؿؾ الخقري وبخاصة التطقطل مـف يتقح لؾػرد ٕن يبذل ما يستطقع مـ
جفد دون ققد أو شرط يف الؿجال الذي يرغب فقف ،فقطقر مـ قدراتف ومقاهبف،
ويسرتجع ثؼتف بـػسف ،ويتخؾص مـ طؼدة الـؼص واحتؼار الذات ،وتؽقن فرصة
لف إلبراز ذاتف وإثبات وجقده مـ خالل ققامف بعؿؾ مػقد وكافع لؿجتؿعف.
 - 4اخنساط الػاب البطال يف ّزغات العنل اخلريٖ لهطب مَازات سسفٔ٘ ّمَئ٘:
ٓ شؽ أن

البطالة()1

صارت مشؽؾة يف الؿجتؿعات العربقة واإلسالمقة،

وأصبحت تشؽؾ خطرا اجتؿاطقا وأخالققا واقتصاديا ،ولفا آثار سؾبقة مباشرة
طؾك الػرد والؿجتؿع معا .ويالحظ أهنا أخذت تتػاقؿ يف أوكة إخقرة يف العالؿ
العربل واإلسالمل ،وكسبة العاصؾقـ طـ العؿؾ مرتػعة جدًّ ا ،وتؿس كسبة كبقرة
مـ الشباب :إذ هؿ أكثر ضحاياها( ،)2ففؿ قادرون طؾك العؿؾ ولؽـ ٓ يجدون
فرصا لذلؽ .إذ يعاين الؽثقر مـ الشباب مـ هذه الؿشؽؾة التل صارت تمرق
الؼائؿقـ طؾك الشلن العام ،ولفا أسباب اقتصادية واجتؿاطقة وأيضا التزايد
( )1جاء تعريػ البطالة بلهنا" :كؾ مقاصـ يف سـ العؿؾ ويرغب فقف وٓ يجده"( ،محؿد
حسقـ طبد الؼقي ،البطالة :الؿشؽؾة والعالج ،إكاديؿقة الؿؾؽقة لؾشرصة ،وزارة
الداخؾقة ،مؿؾؽة البحريـ ،ص ،)03 :أو هل" :ططالة اإلكسان طـ طؿؾ كافع" (طبد
الؽريؿ بؽار ،كحق ففؿ أطؿؼ لؾقاقع اإلسالمل ،دار الؼؾؿ ،دمشؼ ،ط  ،3سـة
1432هـ2011/م ،ص)109 :
( )2طبد الؽريؿ بؽار ،كحق ففؿ أطؿؼ لؾقاقع اإلسالمل ،ص109 :و.110
513


حبٕث يؤمتر انؼًم اخلري٘

السؽاين .بؾ إكـا كجد أن البطالة صارت هتدد خريجل الجامعات وممسسات
التؽقيـ والتلهقؾ ،وبعض الجامعات يف القصـ العربل تطرد مئات مـ الطؾبة
لػشؾفؿ الدراسل( ،)1وأن خريج الجامعة الذي يحؿؾ شفادة طؾقا قد ٓ يجد
طؿال وهق يرغب فقف وقادر طؾقف ولف ممهالت طؾؿقة وتؽقيـقة تسؿح لف بذلؽ،
كظرا لعجز سقق العؿؾ طـ تقفقر فرص العؿؾ لؾخريجقـ جؿقعا ،أو أن الدولة
كػسفا طاجزة طـ إيجاد القضائػ الؽافقة لؾؼقى الؼادرة طؾك العؿؾ بإجر السائد
يف السقق( ،)2فصركا كرى مـ يحؿؾ شفادة يف الطب أو الفـدسة أو غقرهؿا لؽـف
ٓ يجد طؿال ،فلدى ذلؽ إلك هجرة إدمغة والطبؼة الؿثؼػة إلك البؾدان
إوروبقة ،وبالشباب إلك الفجرة غقر الشرطقة ،مؿا أحدث كزيػا يف إمة .بؾ
صركا كرى يف مجتؿعاتـا اإلسالمقة أكقاطا مـ البطالة ،البطالة الؿؽشقفة ،والبطالة
آحتؽاكقة والبطالة الؿقسؿقة ،والبطالة الطبؼقة ،والبطالة الؿؼـعة ،إٓ أن أسقأ
أكقاطفا هل إولك حقث كجد طددا مـ الؼقى البشرية الؿمهؾة الؼادرة طؾك العؿؾ
ٓ تجد طؿال تؼقم بف(.)3
مـ هـا وجب التػؽقر يف إيجاد حؾقٓ طؿؾقة تسفؿ يف امتصاص كسبة بطالة
الشباب الذيـ يتزايد طددهؿ بسرطة كظرا لطبقعة الـؿق الؿرتػعة يف القصـ العربل،
وارتػاع كسبة طدد الشباب بالـسبة لجؿقع طدد السؽان.
والعؿؾ الخقري لف دور مفؿ يف الؼضاء طؾك البطالة أو التؼؾقؾ مـفا مـ
خالل ما يحدثف مـ برامج ومشاريع و ورشات متـقطة لؾتدريب الؿفـل لػائدة
( )1محؿد الغزالل ،اإلسالم والطاقات الؿعطؾة ،الزيتقكة لإلطالم والـشر ،باتـة ،الجزائر،
ص.10 :
( )2طبد الؼقي ،البطالة :الؿشؽؾة والعالج ،ص.04 :
( )3طبد الؽريؿ بؽار ،كحق ففؿ أطؿؼ لؾقاقع اإلسالمل ،ص111 :و.112
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الشباب لرفع كػاءتف وقدرتف طؾك العؿؾ ،كؾ بؿا يـسجؿ مع تخصصف ومققٓتف
لؽسب الخربة ،حتك يتلهؾ ويصقر جاهزا لؿؿارسة أي وضقػة تتطؾبفا الؿمسسات
آ قتصادية والسقاحقة والحرفقة التل تػتح مجال التقضقػ .فغالبا ما تشرتط تؾؽ
الؿمسسات الخربة الؿفـقة الؿسبؼة مؿا يؽقن طائؼا أمام الشباب ،لؽـ بذلؽ
التدريب الؿمهؾ يتجاوز الشباب طؼبة شرط الخربة ،ويقضػقن يف مختؾػ
الؼطاطات(ٕ ،)1ن بعضفؿ يضع يف معايقر التقضقػ شرط الخربة .ويؿؽـ أيضا
بالشراكة بقـ الؿمسسات آقتصادية وجفات العؿؾ الخقري إطداد دورات
لتؽقيـ وتلهقؾ طدد معقـ يف مفـ معقـة ،فققضػقن مباشرة بعد اكتفاء فرتة
التؽقيـ.
 - 5اضتجناز ّقت الػباب ّتيعٔنُ:
يتػؼ الؿختصقن الـػساكققن وآجتؿاطققن أن الػراغ يشؽؾ خطقرة طؾك
الػرد وبخاصة الشاب ٕكف يقسر مقؾف إلك آكحراف وارتؽاب الؿـؽرات ،ويسفؾ
تؾؼػف مـ قبؾ الجؿاطات الؿتشددة التل تتبـك أفؽارا متطرفة .فنذا لؿ يبادر الػرد
باستغالل أوقات فراغف يف طؿؾ مػقد ولق يف الرتبقة البدكقة ،وإذا لؿ تؽـ هـاك
ممسسات وجؿعقات ترشده إلك حسـ إدارة إوقات التل لقس لف فقفا شغؾ ،فؼد
تضطرب كػسقتف ويتطرق إلقف الؿؾؾ واإلحباط واحتؼار الذات وربؿا التػؽقر يف
آكتحار ،أو آكخراط يف جؿاطات إشرار والؿتشدديـ.
فتضققع إوقات صار ضاهرة متػشقة طـد كثقر مـ الـاس طؿقما وطـد الشباب
طؾك وجف الخصقص ،فتجد القاحد مـفؿ يضقع وقتف يف أمقر تاففة ٓ تعقد طؾقف
بالـػع ٓ يف ديـف وٓ يف دكقاه ،مع العؾؿ أن الققت هق أغؾك ما يؿؾؽ اإلكسان :إذ
( )1طبد الؼقي ،البطالة :الؿشؽؾة والعالج ،ص.07 :
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هق حقاتف وطؿره ،وكؾ وقت يؿضل هق كؼصان مـ طؿره ،فضقاطف هق ضقاع
العؿر ،وقؾة آكرتاث بالققت صار مرضا اجتؿاطقا طاما( ،)1ولخطقرتف ّ
حذر
الـبل  مـ مسللة تضققع الققت وأرشد إلك اغتـامف يف الخقر ،ف َع ِـ ا ْب ِـ َط َّبا ٍ
س
ﭭ َق َالَ :ق َال الـَّبِل « :كِ ْع َؿت ِ
قن فِ ِ
قف َؿا كَثِ ٌقر ِم َـ الـ ِ
الص َّح ُة
َان َم ْغ ُب ٌ
َّاس ِّ
ُّ
َوا ْل َػ َرا ُغ»( ،)2فالصحة والققت كعؿة لؽـ الؽثقر مـ الـاس ٓ يعرف ققؿتفؿا إٓ
بػؼداهنؿا ،وحقـ زوالفا يـدم أٓ يؽقن قد استغؾ تؾؽ الـعؿة يف الخقر والعؿؾ
الصالح.
ففذا الققت الفائؾ الذي يضقع هدرا لؽؾ فرد مـ أفراد إمة ،ولؽؾ شاب مـ
شباب الؿجتؿع والذي يشؽؾ ققؿة اقتصادية واجتؿاطقة يؿؽـ استغاللف يف العؿؾ
الخقري الؿـظؿ .فالؽثقر مـ الـاس يػؼد مفارة تـظقؿ وقتف ،وبعضفؿ طـده وقت
زائد ٓ يدري كقػ يـتػع بف ،وهذه الظاهرة كجدها أيضا طـد مـ أحقؾقا طؾك
التؼاطد أو الؿعاش.
فإوقات الضائعة مجال مفؿ لؾعؿؾ الخقري لتقضقػ ذلؽ الػراغ فقؿا يعقد
بالـػع طؾك الغقر .كقرشات العؿؾ الخقري التطقطل الؿقجفة لؾـػع العام ،كرطاية
الؿرضك وإيتام والػؼراء ،وورشات تعؾقؿ الؿفـ القدوية والـقادي الػؽرية
والعؾؿقة والرياضقة وجؿعقات إحقاء السؽـقة التل هتتؿ برتققة الحل السؽـل مـ
حقث الـظافة وتحسقـ الؿحقط وغقرها مـ الؿبادرات الطقبة التل يـخرط فقفا
الشباب والؿتؼاطدون وغقرهؿ كػقؾة باستثؿار أوقاهتؿ يف الخقر ،وتدريبفؿ طؾك
تـظقؿ وقتفؿ ،ومؾء الػراغ الذي يعاكقن مـف ،والذي قد يسبب لفؿ قؾؼا كػسقا يضر
بصحتفؿ .وهذا التدريب طؾك استغالل الققت وحسـ استثؿاره هق تعقيد الػرد
( )1طبد الؽريؿ بؽار ،كحق ففؿ أطؿؼ لؾقاقع اإلسالمل ،ص.47 :
( )2رواه البخاري يف صحقحف ،كتاب الرقاق ،رقؿ6049 :
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طؾك الػعالقة اإلكجازية ،فال يؿر يقم مـ حقاتف إٓ ويحؼؼ فقف إكتاجا أو فائدة أو
كػعا طاما أو خاصا ،وإذا ما اكدمج إفراد أو الشباب يف ورشات العؿؾ الخقري
الؿتعددة اكتسبقا ثؼافة اإلحسان وفعؾ الخقر وأصبحقا إضافة كقطقة لقس فؼط يف
التـافس الخقري بؾ يف تطقير أشؽالف وأسالقبف وفـقاتف.
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سابعا

أحر انؼًم اخلري٘ يف إطالس صهٕن انفرد
 –1أثسِ يف تكْٓه أخالم الفسد ّإبعادِ عً الطّْ ٛاالحنساف:
استؼامة التديـ قصده الشرع بالؼصد إول ،وهق ٓ يخص فؼط العبادات
الؿػروضة مـ صالة وزكاة وصقام وحج ،بؾ يشؿؾ كؾ مظاهر الحقاة طؾك
مستقى إسرة والسقق والؿعامالت والعالقات آجتؿاطقة والـشاط آقتصادي
والعؿؾ الطبل والصـاطل والزراطل والعسؽري ،والتعبد يف ذلؽ كؾف مطؾقب
شرطا.
فعؿؾ الخقر يؿؽـ أن يسخر كقسقؾة مفؿة لعالج اكحرافات الػرد السؾقكقة
وبخاصة الشاب ،بؿساطداتف ومرافؼتف ،فغالبا ما تؽقن اكحرافات الشاب كاتجة طـ
الػراغ والبطالة والػؼر ،فقدفعف ذلؽ إلك السرقة وارتؽاب الػقاحش ومخالطة
السػفاء وتـاول الؿخدرات والؿسؽرات ،فقضعػ فقف التزامف بالديـ ،ويبتعد طـ
ذكر اهلل تعالك وطـ الصالة.
وطؿؾ الخقر لقس فؼط لؿساطدة الػؼراء والؿساكقـ والؿحتاجقـ ،فقؿؽـ
تقضقػ طؿؾ الخقر أيضا يف بـاء قاطات لؾرياضة مثال ،ووضع برامج رياضقة أو
فؽرية أو ترفقفقة وتـظقؿ مسابؼات خاصة بالشباب وتشجقعفؿ بالجقائز
والشفادات التؽريؿقة ،كؿـافسات يف كرة الؼدم بقـ الطالب ،وبقـ إحقاء
السؽـقة أو بقـ الؿساجد ،وتـظقؿ رحالت سقاحقة ،مؿا يؿأل فراغفؿ ويبعدهؿ طـ
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ويؼقم سؾقكاهتؿ الخاصئة ،ويغرس يف كػقسفؿ اإليجابقة
أفات آجتؿاطقة،
ّ
وروح إمؾ.
وآكحرافات آجتؿاطقة التل هتدد الػرد بصػة طامة والشاب بصػة خاصة
كثقرة ومتـقطة وكؾفا خطقرة ومخربة لؾؿجتؿع ،ومحاربتفا ٓ يؽقن فؼط بلسالقب
الؼقة والعؼاب ،وإكؿا بالقسائؾ الرتبقية والتؼرب مـ الشباب وآستؿاع إلقف،
والتؽػؾ باكشغآتف ،وتؼديؿ ما يحتاجف ،وتقفقر الؿرافؼ والػضاءات الرياضقة
والثؼافقة التل تؿتص حؿاسف واكدفاطف.
فقؿؽـ لؾؿحسـقـ أن يسفؿقا يف ذلؽ بتقطقتفؿ بلولقيات فعؾ الخقر ،وأكف
لقس محصقرا فؼط يف الـػؼة طؾك الػؼقر ،وذلؽ مـ مؼتضك واجب الـصقحة
وتؽثقر الؿعروف والتعاون طؾك سد أبقاب الؿـؽر ،ف َع ْـ َت ِؿ ٍ
قؿ الدَّ ِار ِّي َأ َّن الـَّبِ َّل 
ِِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
قـ
قح ُة ُق ْؾـَا ل َؿ ْـ َق َال ل َّؾف َولؽتَابِف َول َر ُسقلف َوَٕئ َّؿة ا ْل ُؿ ْسؾؿ َ
يـ الـَّص َ
َق َال« :الدِّ ُ
َو َط َّامتِ ِف ْؿ»( ،)1فؼقلفَ « :و َط َّامتِ ِف ْؿ» مجال واسع لؾخقر ،والـصقحة طؿؾ خقري،
وكؿا تؽقن بالؼقل تؽقن بالػعؾ.
وٓ يخػك خطقرة الؿخدرات الؿفددة لشريحة طريضة مـ شباب الؿجتؿع
وأفراده .فالشاب الذي يتعاصك الؿخدرات يػؼد وط َقف وتصدر مـف تصرفات صائشة
تثقر الشؼاق والخالف والعداوة والبغضاء ،بؾ الؿخدرات أشد خطرا مـ الخؿر،
قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  مجقبا لؿـ سللف طـ حؽؿ تـاول الحشقش:
(وهك بالتحريؿ أولك مـ الخؿرٕ ،ن ضرر آكؾ الحشقشة طؾك كػسف أشد مـ
ضرر الخؿر)( ،)2وقال الذهبل ( :الحشقشة الؿصـقطة مـ ورق الؼـب
( )1ـ مسؾؿ يف كتاب اإليؿان ،باب أن الديـ الـصقحة ،رقؿ.82 :
( )2فتاوى ابـ تقؿقة ،ج ،36 :ص224 :
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حرام كالخؿر يحد شارهبا كؿا يحد شارب الخؿر ،وهل أخبث مـ الخؿر)(،)1
وكؼؾ الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ آل الشقخ  طـ ابـ حجر الفقثؿل تحريؿفا
طـد إئؿة إربعة فؼال( :ثبت بؿا تؼرر أهنا حرام طـد إئؿة إربعة :الشافعقة،
والؿالؽقة ،والحـابؾة بالـص والحـػقة بآقتضاء)( ،)2قال ابـ حجر يف الزواجر:
(وحؽك الؼرايف وهق مـ أئؿة الؿالؽقة وابـ تقؿقة اإلجؿاع طؾك تحريؿ
الحشقش)(.)3
ؿق ُل مـ أهؾ
فقجقد برامج وطؿؾ تقطقي ومرافؼ ومراكز وأكشطة متـقطة ُت ّ
الخقر كػقؾة بنبعادهؿ طـ تؾؽ أفة الخطقرة التل اكتشرت يف الؿجتؿعات العربقة
واإلسالمقة.
كؿا أن تؾؽ الربامج تحػظ الشباب مـ إفؽار الضالة التل تشقش طؼقلفؿ
وفؽرهؿ ،وتضؾؾفؿ وتػسد طؾقفؿ طؼقدهتؿ وديـفؿ مـ الجؿاطات والػرق
الضالة ،أو تروج لؾشعقذة والخرافات ،وكؾ ذلؽ مػسد لؾعؼؾ والتػؽقر
والسؾقك ،يؼقل ابـ طاشقر( :حػظ طؼقل الـاس مـ أن يدخؾ طؾقفا خؾؾٕ ،ن
دخقل الخؾؾ طؾك العؼؾ ممد إلك فساد طظقؿ مـ طدم اكضباط التصرف ،فدخقل
الخؾؾ طؾك طؼؾ الػرد مػض إلك فساد جزئل ،ودخقلف طؾك طؼقل الجؿاطات
وطؿقم إمة أطظؿ)(.)4

( )1الذهبل ،الؽبائر ،ص.86 :
( )2فتاوى ورسائؾ الشقخ محؿد بـ ابراهقؿ آل الشقخ ،ج ،12 :ص.102 :
( )3ابـ حجر ،الزواجر طـ اقرتاف الؽبائر ،ج ،1 :ص.213 :
( )4ابـ طاشقر ،مؼاصد الشريعة ،ص.80 :
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 - 2تعْٓد الفسد عل ٙقٔه اخلري ّالتعاٌّ
جاء اإلسالم بؼقؿ اجتؿاطقة كبقؾة تمسس لؿجتؿع فاضؾ مرتابط متؿاسؽ،
تجعؾ مـف أسرة واحدة ،يسعك فقفا كؾ فرد إلك تحؼقؼ الـػع العام ،متجاوزا أكاكقتف
وأثرتف ،ولعؾ الحديث الذي ُيروى َط ِـ الـَّبِ ِّل  يصقر جؿاطة الؿسؾؿقـ أحسـ
تصقير والذي َق َال فقف« :الؿسؾؿقن تتؽافل دماؤهؿ يسعك بذمتفؿ أدكاهؿ ويجقر
طؾقفؿ أقصاهؿ وهؿ يد طؾك مـ سقاهؿ يرد مشدهؿ طؾك مضعػفؿ ومتسريفؿ
طؾك قاطدهؿ .)1(»...وقد اتجف اإلسالم مـذ مجقئف إلك تربقة الػرد الؿسؾؿ طؾك
الؼقؿ التل تربطف بؿجتؿعف ،وتشعره باكتؿائف الؼقي بقصـف ،فرتتؼل بف تؾؽ الرتبقة
إلك الطفارة الـػسقة مـ إمراض الذاتقة ،وتدفعف – طـ حب ورضا  -إلك أن
يضحل بجفده الـػسل ومالف الذي اكتسبف وا ّدخره مـ أجؾ خدمة الصالح العام.
فالػرد الذي يرتطرع يف القسط اإلسالمل يـشل طؾك ققؿ الؿحبة والتعاصػ
وإخقة والتعاون والتؽافؾ والؿقاساة ،وهل سؾقكقات اجتؿاطقة تحؼؼ لؾػرد
ققامف بدور ايجابل يف خدمة واستؼرار مجتؿعف ،قال رسقل اهلل « :ا ْل ُؿ ْم ِم ُـ
لِ ْؾ ُؿ ْم ِم ِـ كَا ْل ُبـْ َق ِ
ان َي ُشدُّ َب ْع ُض ُف َب ْع ًضا»( ،)2بؾ إن اإلسالم يحث الػرد الؿسؾؿ طؾك
فعؾ الخقر حتك مع غقر الؿسؾؿقـ ،فقؼدم يد الؿساطدة لؽؾ محتاج بؿؼتضك
إخقة اإلكساكقة ،وكقػ ٓ يػعؾ ذلؽ وهق الؿلمقر شرطا أن يحسـ إلك الحققان
كرمف ربف تعالك ،قال اهلل ( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
فؿا بالؽ بابـ آدم الذي ّ
(َ )1ر َوا ُه َأ ُبق َد ُاود يف ســف هبذا الؾػظ ،كتاب الجفاد ،طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده،
رقؿ – 2751 :ورواه ابـ ماجف يف ســف ،كتاب الديات ،رقؿ .2683 :وصححف الشقخ
إلباين والشقخ شعقب إركموط.
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف ،كتاب إدب ،رقؿ – 5594 :ورواه مسؾؿ يف صحقحف،
كتاب الرب والصؾة وأداب ،رقؿ.4812 :
521


حبٕث يؤمتر انؼًم اخلري٘

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊ) [الؿؿتحـة.]8:
فالجؿاطة الؿسؾؿة متػاطؾة فقؿا بقـفا ،تدطق إلك الخقر وتـشر الؿعروف
وتؿـع الؿـؽر وتؿارس الـؼد الذايت تجاه بعضفا البعض حػاضا طؾك الصالح
العام ،قال تعالك( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ) [آل طؿران ،]104:وققلف « :مـ رأى
مـؽؿ مـؽرا فؾقغقره بقده فؿـ لؿ يستطع فبؾساكف فؿـ لؿ يستطع فبؼؾبف وذلؽ
أضعػ اإليؿان»( ،)1وحديث السػقـة الؿروي يف الصحقح طـ الـعؿان بـ بشقر
ﭭ والذي سبؼ ذكره مؿا يمكد هذا الؿعـك .والدطقة إلك الخقر يف ققلف تعالك
تؽثقر الخقر وتؼؾؾ الؿـؽر
قسر
َ
يؿؽـ أن تتجسد يف إصار مشاريع وبرامج خقرية ُت ّ
والػساد بقسائؾ وأسالقب سؾؿقة هادئة تجد لفا قبقٓ يف كػقس الؿدطقيـ.

وقد كان الـبل  يتعفد أصحا َبف بالرتبقة لغرس الؼقؿ آجتؿاطقة فقفؿ،
وتعقيدهؿ طؾك خصال الخقر ،فؽؾؿا سـحت لف  فرصة إٓ واغتـؿفا لتدريب
أصحابف طؾك تؾؽ الؼقؿ وبخاصة ققؿة اإلحسان إلك الغقر واستخراج ما يف
أكػسفؿ مـ خقر حتك تصقر فقفؿ طادة حسـة ،ف َع ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬ َأ َّن َر ُجالً َأ َتك
ٓ ا ْل َؿا ُء! َف َؼ َال َر ُس ُ
الـَّبِل َ ف َب َع َث إِ َلك كِ َسائِ ِفَ ،ف ُؼ ْؾ َـَ :ما َم َعـَا إِ َّ
قل اهللِ َ « :م ْـ َي ُض ُّؿ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َأ ْو ُيض ُ
قػ َه َذا؟»َ ،ف َؼ َال َر ُج ٌؾ م ْـ إَك َْصار« :أكَا» َفاكْ َط َؾ َؼ بِف إ َلك ا ْم َر َأتفَ ،ف َؼ َال:
ِ
ػ رس ِ
قت ِص ْب َقاكِل» َف َؼ َالَ « :ه ِّقئِل
قل اهللِ َ »ف َؼا َل ْتَ « :ما ِطـْدَ كَا إَِّٓ ُق ُ
« َأ ْكرِمل َض ْق َ َ ُ
ؽ ،وكَق ِمل ِصبقاك ِ
حل ِسراج ِ
ؽ ،و َأصبِ ِ
َصعام ِ
َؽ إِ َذا َأ َرا ُدوا َط َشا ًء»َ .ف َف َّق َل ْت َص َعا َم َفا،
َ ِّ
َ َ
َ ْ
َْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
اج َفاَ :ف َل ْص َػ َل ْت ُف،
اج َفاَ ،وك ََّق َم ْت ص ْب َقاك ََفاُ ،ث َّؿ َقا َم ْت ك ََلك ََّفا ُت ْصؾِ ُح س َر َ
َو َأ ْص َب َح ْت س َر َ
َفجعال ي ِرياكِ ِف َأكَّفؿا ي ْل ُك ِ
او َي ْق ِـَ ،ف َؾؿا َأ ْص َب َح َغدَ ا إِ َلك رس ِ
النَ ،ف َبا َتا َص ِ
قل اهللِ َ ،ف َؼ َال:
ُ َ َ
َ َ ُ َ
َ ُ
َّ
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ،كتاب اإليؿان ،رقؿ.49 :
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ِ
ج ِ
« َض ِ
ح َ
اهلل( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ؽ اهللُ ال َّؾ ْق َؾ َة َأ ْو َط ِ َ
ب م ْـ َف َعالؽ َُؿا»َ ،ف َلك َْز َل ُ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) [الحشر .)1( ]9:فؼد
كان بنمؽان رسقل اهلل  أن يستديـ ،أو يلخذ مـ كصقبف مـ بقت مال الؿسؾؿقـ
ويؽرم ضقػف ،إٓ أكف آثر أن يشرك أصحا َبف يف فعؾ الخقر حتك يتعقدوا طؾقف
ويتـافسقا فقف.
 - 3تينٔ٘ غعْز الػفك٘ جتاِ الػري:
والشعقر بالشػؼة تجاه الغقر شعقر كبقؾ وطاصػة إكساكقة ،وهق شعقر كػقؾ
بندامة اإلحسان إلك الضعػاء والؿحتاجقـ والؿرضك وإيتام وغقرهؿ .وكان
القحل الؼرآين يف أول ما كزل قد لػت اكتباه الـبل  إلك خؾؼ الشػؼة والعطػ
طؾك الضعػاء ،فؼال تعالك( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [الضحك:
.]10-9
و أوصك الؼرآن الؽريؿ الؿسؾؿقـ بالشػؼة طؾك الضعػاء جؿقعا طؾك مختؾػ
أصـاففؿ ،قال تعالك( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [البؼرة ،]177:وقال( :ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ) [البؼرة ،]215:وقال أيضا( :ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ) [البؼرة ،]220:وقال ( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [الـقر .]61:فاكخراط الػرد يف مشاريع الخقر
العامة والخاصة ،سقاء أكاكت مـ مبادرات خاصة ،أو التل ترطاها ممسسات
( )1البخاري يف صحقحف ،كتاب مـاقب آكصار ،رقؿ.3798 :
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ومراكز ،تجعؾف يغقص يف طؿؼ الؿجتؿع وأوضاطف ،فقطؾع طؾك أوضاع الـاس
وفؼرهؿ واحتقاجفؿ ومعاكاهتؿ وضروففؿ الؼاسقة ،فتتـؿك فقف مشاطر الشػؼة
والعطػ تجاه همٓء ،فقسفؿ بؿالف وكػسف مـ أجؾ َمدّ يد الؿساطدة لفؿ،
والتخػقػ طـ معاكاهتؿ .ومثؾ هذه الخدمات كػقؾة بلن تؼقي يف همٓء الضعػاء
والؿحتاجقـ اإليؿان وإمؾ ،وتـزع مـفؿ الؽره تجاه غقرهؿ ،وتؼرهبؿ مـ
اإلسالم أكثر ،فقزدادون قـاطة بخقرية الديـ .وقد كان الؿسؾؿقن يف صدر اإلسالم
يقاسقن بـصقب مـ أمقال الزكاة غقر الؿسؾؿقـ لتللقػ قؾقهبؿ وتصحقح قـاطاهتؿ
الخاصئة تجاه اإلسالم والؿسؾؿقـ.
ولعؾ مـ أهؿ طقائؼ فعؾ الخقر التل تحقل بقـ الػرد والشػؼة طؾك الغقر
خصال الشح والبخؾ واكتـاز الؿال ،لذا كان الـبل  يحث الصحابة طؾك اإلكػاق
ومقاساة الؿحتاجقـ والقققف بجاكبفؿ ،حتك تتطفر قؾق ُبفؿ مـفا ،ف َع ْـ َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ
َم ْس ُعقدٍ أكف َق َالَ :د َخ َؾ الـَّبِ ُّل َ ط َؾك بِ َال ٍل َو ِطـْدَ ُه ُص ْب َر ٌة مِ ْـ َت ْؿ ٍر َف َؼ َالَ « :ما َه َذا َيا
بِ َال ُل؟»َ ،ق َال :يا رس َ ِ
ِ ِ ِ
قر َل ُف
قل اهلل ،ا َّد َخ ْر ُت ُف َل َؽ َولضق َػاك َؽَ ،ف َؼ َالَ « :أ َما تَخْ َشك َأ ْن َي ُػ َ
َ َ ُ
ِ
ِ
ُبخَ ٌار فِل َج َفـ ََّؿ؟ َأكْػ ْؼ بِ َال ُلَ ،و َٓ تَخْ َش م ْـ ِذي ا ْل َع ْر ِ
ش إِ ْق َال ًٓ»(.)1
 - 4تأٍٔل الفسد املطبْم قطأٜا ّ املطذٌْ لالىدماز يف اجملتنع:
غالبا ما يـظر إلك الؿسجقن كظرة مؼت وكره ،كتقجة ما ارتؽبف مـ جرائؿ
هددت أمـ إفراد يف أمقالفؿ وأكػسفؿ ،وذلؽ صبقعل كرد فعؾ اجتؿاطل.
لؽـ الؿسجقن إكسان ،وقد يؽقن مدفقطا ٓرتؽاب جريؿة ما كتقجة ضروف
كػسقة أو أسرية أو بقئقة ،فؼد يسرق لؾػاقة وآحتقاجٕ ،كف يرى غقره يتـعؿ بشتك
( )1فؼد أخرج هذا الحديث جؿع مـ الؿحدثقـ كالطرباين يف الؽبقر واإلمام أحؿد يف الزهد،
والبقفؼل يف الشعب ،والبزار يف الؿسـد وغقرهؿ طـ جؿاطة مـ الصحابة بللػاظ متؼاربة.
والحديث صححف إلباين وأورده يف الصحقحة برقؿ  ،2661وذكر كثرة صرقف.
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أكقاع الطقبات ،وقد يعتدي كتقجة التفؿقش واإلقصاء ...وهذا لقس مـ باب التربير
لؾجريؿة :إذ ٓ مسقغ ٓرتؽاهبا ،وإكؿا يـبغل أن كـظر إلقف كظرة الطبقب لؾؿريض،
ففق بحاجة إلك معالجة وطـاية حتك يؽػ طـ إجرامف ويتقب مـف وٓ يعقد إلقف،
وهذه هل سقاسة الشريعة تجاه الؿخطئقـ حقث فسحت لفؿ باب التقبة
واإلصالح وآكدماج يف الؿجتؿع مـ جديد .فرغؿ أن السرقة جرم خطقر ومع
ذلؽ فسح اإلسالم لؿرتؽبفا باب التقبة واإلصالح فؼال تعالك( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [الؿائدة ،]39:وقال يف شلن
الؿحاربقـ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)
[الؿائدة ، ]34:وقال تعالك فقؿـ يرمل غقره بالؼذف ويتعدى طؾك إطراض:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ) [آل طؿران.]89:
وقد يؽقن طدد الؿسجقكقـ مرتػعا جدا يف بعض البالد العربقة واإلسالمقة،
وقد يؽقن معظؿفؿ مـ الشباب ،وهؿ يشؽؾقن صاقة بشرية ،فال يـبغل أن يؼتصر
دور السجـ طؾك تؼققد حرية الؿجرم وإلحاق العؼقبة بف ،بؾ طؾقـا أن كػؽر يف
صرق جديدة إلصالح السجـ وتلهقؾ السجقـ ،حتك إذا ما قضك فرتة سجـف يؽقن
وسفؾ إدماجف مـ جديد اجتؿاطقا.
قد تلهؾ وأصؾح مـ شلكف ُ
إن الؿسبقققـ قضائقا والؿسجقكقـ والذيـ قد ُيـظر إلقفؿ كظرة بغض أو كره،

والبعد طـفؿ وطدم مخالطتفؿ والتخقف مـفؿ ،وإبعادهؿ طـ كؾ وضقػة ،يـبغل
تغققر كظرة الؿجتؿع إلقفؿ ،وتؽثقػ الجفد مـ أجؾ إصالحفؿ ،وإن أفضؾ ما
يؿؽـ بف إصالحفؿ وتؼقيؿ سؾقكفؿ وإطادة آطتبار لفؿ اجتؿاطقا ،هق دمجفؿ يف
ورشات العؿؾ الخقري ،كتـظقؿ حؿالت التربع بالدم يؼقم هبا الؿساجقـ لػائدة
الؿرضك حتك كـؿل فقفؿ اإلحساس بؿعاكاة الغقر ،وحؿالت التطقع لغرس
إشجار وتـظقػ الؿحقط ،والؼقام بلطؿال ومفـ يدوية ضؿـ ممسسات مـظؿة
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تـشل لفذا الغرض تؽقن مؾحؼة بالسجـ ُتؼدم خدم ًة اجتؿاطق ًة مجاكقة مـ جفة،
وهؿ مـ جفة أخرى يحصؾقن همٓء السجـاء طؾك خربات ومفارات مختؾػة،
ويؿؽـ أن تعط لفؿ شفادة أو دبؾقم معرتف بف يؿؽـ أن يجدوا بف وضقػة.
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p



o

اخلبمتخ
مؿا سبؼ ذكره يتبقـ أهؿقة العؿؾ الخقري وأثره الطقب يف إصالح الػرد
وتخؾقصف مـ سؾبقتف وتػعقؾ دوره آجتؿاطل ،وتسخقر جفده يف خدمة مجتؿعف
وآرتؼاء بلمتف ،حتك يصقر طؿؾ الخقر سؾقكا صبقعقا معتادا يف حقاتف وطالقاتف
آجتؿاطقة.
فدور العؿؾ الخقري هق تسخقر الطاقات الػردية ،وتقضقػ الؿقاهب
والؼدرات لؾخدمة آجتؿاطقة العامة ،وتؿؽقـ الػرد مـ اكتشاف ذاتف والثؼة
بـػسف ،وتخؾقصف مـ سؾبقاتف ،وجعؾف طـصرا إيجابقا ومقاصـا صالحا متػاطال مع
قضايا أمتف ،ومتضامـا مع أفراد مجتؿعف.
والعؿؾ الخقري لقس لف شؽؾ محدد ،وٓ هق محصقر فقؿا كصت طؾقف
الـصقص الؼرآكقة والـبقية ،بؾ يتسؿ بالشؿقلقة والسعة ،وتتعد مجآتف وقطاطاتف،
وهق قابؾ لتطقير أشؽالف وأسالقبف .وكؾؿا كان مـظؿا وجؿاطقا ،وفؼ برامج و
ورشات ،أمؽـ اكخراط الجؿقع فقف ،وتؿؽـ هق مـ بؾقغ ثؿاره اإليجابقة وتعؿقؿ
كتائجف الـافعة ،وأسفؿ يف تحؼقؼ التـؿقة آجتؿاطقة.
فقـبغل أن تتؽاثػ الجفقد مـ أجؾ كشر ثؼافة العؿؾ الخقري التطقطل يف
الؿجتؿع بشتك القسائؾ والطرق ،طرب الخطاب الؿسجدي ووسائؾ اإلطالم
والربامج والؿحتقيات الدراسقة يف الؿدارس والجامعات ،كؿا أن لؾجؿعقات
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والـقادي الخقرية دورا مفؿا يف تعقيد الػرد طؾك الخقر ،وإخذ بقده وإبعاد
الحقاجز الـػسقة طـف ،وتؿؽقـف مـ تـؿقة قدراتف واكتشاف مقاهبف وكسب مفارات
مـ أجؾ جعؾف مقاصـا صالحا إيجابقا ،يشعر بؿسمولقتف ويحس باكتؿائف إلك وصـف
ويسعك لخدمتف(.)1



( )1تقسقر بـ سعد بـ راشد أبق حقؿد ،حاجتـا إلك العؿؾ التطقطل ،مـشقر يف http:
 -//www.alukah.net/social/زيد بـ محؿد الرماين ،تطقع الشباب ..أمان مـ
آكحراف الػؽري ،مـشقر يف
http: //www.alukah.net/culture/
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p



o

لبئًخ ادلظبدر ٔادلرارغ

ـ الكسآٌ الهسٓه
ـ نتب احلدٓح
ـ أمدي ،سقػ الديـ أبق الحسـ طؾل بـ أبل طؾل ،اإلحؽام يف أصقل
إحؽام ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبـان،ط ،1سـة1405هـ1985/م.الراغب
إصػفاين ،الؿػردات يف غريب الؼرآن.
ـ ابـ باديس :طبد الحؿقد ،مجالس التذكقر مـ كالم الحؽقؿ الخبقر،
مطبقطات وزارة الشمون الديـقة ،الجزائر ،ط ،1سـة1402هـ1982/م.
ـ بؽار ،طبد الؽريؿ ،ثؼافة العؿؾ الخقري :كقػ كرسخفا وكقػ كعؿؿفا؟ ،ط
 ،1سـة 1433هـ2012/م ،دار السالم ،مصر.
وكتابف :كحق ففؿ أطؿؼ لؾقاقع اإلسالمل ،دار الؼؾؿ ،دمشؼ ،ط  ،3سـة
1432هـ2011/م.
ـ ابـ تقؿقة :تؼل الديـ أحؿد ،مجؿقع فتاوى ،جؿع وترتقب طبد الرحؿـ بـ
محؿد بـ قاسؿ العاصؿل الـجدي.
ـ ابـ حجر :أحؿد بـ طؾل العسؼالين ،فتح الباري إلك شرح صحقح
البخاري ،ترتقب محؿد فماد طبد الباقل دار الؿعرفة ،بقروت ،لبـان.
ـ الدريـل :محؿد فتحل ،دراسات وبحقث يف الػؽر اإلسالمل الؿعاصر ،دار
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قتقبة،بقروت،لبـان ،ط ،1سـة1408هـ1988/م.
ـ ابـ زغقبة :طز الديـ ،الؿؼاصد العامة لؾشريعة اإلسالمقة ،رسالة ماجستقر،
بنشراف الدكتقر أبق إجػان ،قسؿ أصقل الػؼف ،الؿعفد إطؾك لؾشريعة ،جامعة
الزيتقكة ،السـة الجامعقة1412 :هـ1992/م
ـ السبؽل ،طؾل بـ طبد الؽايف ،اإلهباج يف شرح الؿـفاج طؾك مـفاج القصقل
إلك طؾؿ إصقل لؾبقضاوي ،تحؼقؼ شعبان محؿد إسؿاطقؾ ،مؽتبة الؽؾقات
إزهرية ،الؼاهرة ،ط ،1سـة1401هـ1981/م.
ـ ابـ طبد السالم :طز الديـ ،ققاطد إحؽام يف مصالح إكام ،دار الجقؾ،
بقروت،لبـان،ط ،2سـة 1400هـ1980/م.
ـ ابـ طاشقر :محؿد الطاهر ،مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ،الؿمسسة القصـقة
لؾؽتاب ،الجزائر ،والشركة التقكسقة لؾتقزيع ،تقكس ،ط سـة 1985م ،ص.79 :
ـ ططقة :جؿال الديـ ،الـظرية العامة لؾشريعة اإلسالمقة ،مطبعة الؿديـة ،ط،1
سـة 1407هـ1988/م.
ـ الغزالل ،أبق حامد ،الؿستصػك مـ طؾؿ إصقل ،دار الؽتب العؾؿقة
بقروت ،ط.2
ـ الشقكاين :محؿد بـ طؾل بـ محؿد ،إرشاد الػحقل إلك تحؼقؼ الحؼ مـ
طؾؿ إصقل ،دار الؿعرفة ،بقروت ،لبـان.
ـ الشاصبل :إبراهقؿ بـ مقسك الؾخؿل ،الؿقافؼـات يف أصقل الشريعة ،تحؼقؼ
طبد اهلل دراز ،دار الؿعرفة ،بقروت ،لبـان.
ـ العؿرية شايب ربل ،مؼصد التعاون الحضاري اإلكساين بقـ التلصقؾ
والتـزيؾ ،رسالة دكتقراه ،كؾقة الشريعة وآقتصاد ،جامعة إمقر طبد الؼادر
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لؾعؾقم اإلسالمقة ،قسـطقـة ،الجزائر.2018/1439 ،
ـ ابـ قدامة :مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد ،روضة الـاضر وجـة الؿـاضر يف
أصقل الػؼف طؾك مذهب أحؿد ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبـان ،ط،1
سـة1401هـ1981/م.
ـ الؼرصبل ،أبق طبد اهلل ،الجامع ٕحؽام الؼرآن ،تحؼقؼ حامد أحؿد الطاهر،
دار الغد الجديد ،الؼاهرة ،ط  ،1سـة .2014/1435
ـ سقد قطب ،يف ضالل الؼرآن ،دار الشروق ،بقروت ،ط .1986 /1406 ،12
ـ الصـعاين ،سبؾ السالم شرح بؾقغ الؿرام مـ جؿع أدلة إحؽام ،دار
الحديث ،الؼاهرة ،ط سـة .2002/1428
رب
ـ ابـ الؼقؿ :شؿس الديـ أبق طبد اهلل بـ أبل بؽر ،إطالم الؿققعقـ طـ ِّ
العالؿقـ ،تحؼقؼ محؿد محل الديـ طبد الحؿقد.
ـ ابـ كثقر :طؿاد الديـ أبق الػداء اسؿاطقؾ ،تػسقر الؼرآن العظقؿ ،دار
إكدلس ،بقروت ،لبـان ،ط ،7سـة1405هـ1985/م
ـ فتاوى ورسائؾ ،الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ آل الشقخ.
ـ يقسػ الؼرضاوي ،أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم يف ضقء الـصقص
والؿؼاصد الشرطقة ،ط ،2سـة 2008م ،دار الشروق ،الؼاهرة ،مصر.
ـ محؿد حسقـ طبد الؼقي ،البطالة :الؿشؽؾة والعالج ،إكاديؿقة الؿؾؽقة
لؾشرصة ،وزارة الداخؾقة ،مؿؾؽة البحريـ.
ـ محؿد الغزالل ،اإلسالم والطاقات الؿعطؾة ،الزيتقكة لإلطالم والـشر ،باتـة،
الجزائر.
531


حبٕث يؤمتر انؼًم اخلري٘

ـ مجؿقطة مـ الؿملػقـ ،الؿعجؿ القسقط ،الؿؽتبة اإلسالمقة ،استاكبقل،
تركقا.
ـ أبق هشام الديـ محؿد حسقـ ،التقضقحات إولقة لعؾؿ مؼاصد الشريعة
اإلسالمقة ،الؿطبعة الصحراوية ،ورقؾة ،الجزائر ،ط ،1سـة1414هـ1994/م.
املكاالت:
ـ مراد سالمة ،العؿؾ التطقطل يف اإلسالم ،خطبة جؿعة ،مـشقر يف
http: //www.alukah.net/sharia/
ـ أحؿد مخقؿر ،العؿؾ التطقطل وأثره يف التـؿقة الشامؾة،
http: //www.alukah.net/culture/
ـ طبد الستار الؿرسقمل ،ركائز العؿؾ الؿمسسايت يف اإلسالم ،مؼال مـشقر يف
http: //www.alukah.net/sharia/
ـ حسقـ طبد الؿطؾب إسرج ،بحث" :الصـاديؼ الققػقة كآلقة لتؿقيؾ وتـؿقة
الؿشاريع الصغقرة والؿتقسطة" –
ـ محؿد طؾل الؼري ،صـاديؼ الققػ وتؽققػفا الشرطل .بحث مـشقر يف مققع:

http: //www.elgari.com/article81.htm
ـ محؿد الزحقؾل ،الصـاديؼ الققػقة الؿعاصرة :تؽققػفا ،أشؽالفا ،حؽؿفا،
مشؽالهتا ،مـشقر يف مققع:
http: //www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf :
ـ ولقد هقيؿؾ طقجان ،وقػ الـؼقد وصقغ آستثؿار فقف .مـشقر يف:
www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52075.pdf
ـ محؿد كبقؾ غـايؿ ،وقػ الـؼقد واستثؿارها ،مـشقر يف مققع:
http: //www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52076.pdf
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ـ أحؿد شعبان شؾؼامل ،اإلسالم رؤية حضارية لؾتلصقؾ لؾعؿؾ الخقري،
بحث مـشقر يف مققع
http: //www.alukah.net/publications_competitions :
ـ طبدالستار الؿرسقمل ،ركائز العؿؾ الؿمسسايت يف اإلسالم ،مؼال مـشقر يف
http: //www.alukah.net/sharia/
ـ تقسقر بـ سعد بـ راشد أبق حقؿد ،حاجتـا إلك العؿؾ التطقطل ،مـشقر يف
-http: //www.alukah.net/social/
ـ زيد بـ محؿد الرماين ،تطقع الشباب ..أمان مـ آكحراف الػؽري ،مـشقر فً
http: //www.alukah.net/culture/
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انتؤطٛم انشرػ ٙإلشراف انذٔنخ
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دزاض٘ أصْلٔ٘ مكاصدٓ٘

إطداد :الدكتقر
بختقار كجؿ الديـ شؿس الديـ
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p

دراصخ أطٕنٛخ يمبطذٚخ


o

يهخض انجضج
الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ،وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه.
إن مـ خصائص اإلكسان أكف كائـ اجتؿاطل بػطرتف السؾقؿةُ ،يحب التعايش

والرتابط مع أخقف اإلكسان.

وٓ شؽ أن هذا اإلحساس يزيد ويـؼص بسبب العقامؾ التل تمثر طؾك
إخالء وغقرها.
َّ
الطبائع ،مـ العؼقدة والرتبقة والبقئة واتخاذ
فالؿسؾؿ الذي يػتخر بشريعتف الؿؽؿؾة لؾشرائع ،وكبقف الؿتؿؿ لؿؽارم
حري بف أن يتخؾؼ بالصػات الؿثؾك ،ويتؿقز طـ بؼقة بـل البشر
إخالق،
ٌّ
بإخالق الحؿقدة ،وحب طؿارة إرض واإلصالح فقفا .وبؿا أن تح ُّؼؼ هذه
الصػات تتققػ طؾك العؿؾ الخقري :فنن اإلسالم حض طؾقف وحث الؿممـقـ
طؾقف إلك أبعد حد يتصقره اإلكسان ،بحقث ربط كؿال اإليؿان بحب الؿسؾؿ ٕخقف
ما يحبف لـػسف .ففذا الؿبدأ لقحده كػقؾ بتـ ُّعؿ الؿجتؿع الؿسؾؿ بقجقه الخقر
كؾفا :إذ ٓ يؿؽـ أن يحتؽر الؿسؾؿ خقراتف لـػسف ،بؾ يشارك أخريـ حتك يف
ابتسامتف وسروره.
الؿشرع لؾخقر ،الداطل ٓتخاذ ُسبؾفَ ،
أكشل مـ خالل هذا التشريع
ففذا الديـ
ِّ

العظقؿ الؿقافؼ لؾػطرة يف مدة ققاسقة جدًّ ا الؿديـة الػاضؾة التل صالؿا حؾؿ هبا
إخقة
الػالسػة دون تحؼؼفا ،فؿـ يطؾع طؾك طفد الرسالة يشفد أن ما تحؼؼ مـ
َّ
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واإليثار واكتشار روح التعاون والتقازن آقتصادي ،وإلغاء الطبؼقة تجاوز ُحؾؿ
الحؽؿاء بؽثقر .ففذه هل ثؿار تشريعات اإلسالم الؿعؾؾة ِ
بالحؽؿ والؿؼاصد ،إذا
تؾؿس ما ُذكر
وروطقت يف تطبقؼفا تؾؽ الؿؼاصدُ  .وما كراه الققم مـ طدم ُّ
ُصبؼت ُ
فقعقد لعدم تطبقؼ الشريعة ،أو تطبقؼ أحؽامفا بعقدً ا طـ مؼاصدها .وخقر دلقؾ
طؾك ذلؽ ما كشاهده مـ تػشل الػؼر والبطالة والحسد وإكاكقة بقـ الؿسؾؿقـ ،مع
ارتػاع كسبة العؿؾ الخقري إلك حد مؼبقل .ولعؾ أسباب هذه الؿشاكؾ وطدم
وجقد جدوى حؼقؼقة مـ إطؿال الخقرية هق غقاب إشراف الدولة العادلة طؾك
تـظقؿفا ،ما تسبب يف طدم وصقل إمقال إلك أكثر الؿستحؼقـ .حقث ُيـَ َّػ ُذ أغؾب

إطؿال الخقرية بعقدً ا طـ مؼاصد العؿؾ الخقري .ومـ هـا تليت هذه الدراسة
لتمصؾ إشراف الدولة طؾك العؿؾ الخقري ،و ُتب ِّقـ الؿؼاصد والؿصالح مـ ذلؽ،
ِّ
مع بقان الؿػاسد واإلشؽالقات حال غقاب هذا اإلشراف.
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p

دراصخ أطٕنٛخ يمبطذٚخ


o

﷽
يمذيخ
الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل وطؾك آلف وصحبف ومـ اهتدى
هبديف وسار طؾك هنجف.
أن الخالؼ الحؽقؿ ٓ ي ْشرع لغقر ِح ٍ
وبعد :فال يشؽ طاقؾ َّ
ؽؿة ،ففق سبحاكف
َ َ ُ
ِ
ؽؿ ،ويف كؾ تشريع مؼصدٌ ٓ ،
ُم َّ
ــزه طـ أن يشرع جزافا وطبثا ،بؾ لف يف كؾ ُحؽؿ ح ٌ
يخرج طـ هذه الؼاطدة ُحؽؿ ،سقاء طؾؿـا ِح َؽ َؿف أم ٓ ،وطؾقف فنن دراسة مؼاصد
الشريعة أمر يف غاية إهؿقةٕ :هنا ٓ تؼػ طـد الجزئقات والـصقص مـػردةً ،بؾ
ِ
والحؽؿ الؽامـة وراء إحؽام ،وتـظر إلك الشريعة
تبحث طـ الؽؾقات الجامعة،
ٍ
كؿـظقمة متؽامؾة ،ففل تعرفـا بالغايات وراء إحؽام الؿشرطة ،وتستؼقؿ حقاتـا،

فؼقفا إذا لؿ يػؼف الؿؼاصد والغايات ،وٓ
وتراطك مصالحـا .فال يسؿك العالؿ ً
يصقب الؿػتل يف فتاويف إذا لؿ يعرف الؿؼاصد ،ولؿ يرا ِع اختالف إزمان
وإطراف ،وتغققر الؿصالح والؿػاسد .وٓ ريب أن الؿجتفد ٓ يحؼ لف
آجتفاد ،بؾ ٓ يبؾغ مرتبتف إذا لؿ يعرف مؼاصد الشريعة ،ولؿ يجعؾفا كصب طقـقف
يف استـباصف ،فؿعرفة معـك الؾػظ ومدلقلف الؾغقي ٓ َتؽػل ٓستـباط إحؽام
والقصقل إلك الحؽؿ ،والؿجتفد أشد حاجة لؿعرفة الؿؼاصد طـد تعارض
إدلة ،سقاء لجل إلك الجؿع بقـفا أو ترجقح صائػة مـفا :إذ الشارع الحؽقؿ ٓ
ٍ
لؿؼصد مراطا ُتف يجؾب الخقر لؾعباد،
شرع لغقر حؽؿة ،وٓ يلمر وٓ يـفك إٓ
َي َ
طؽسف .ومـ الؿعؾقم أن مـ أهؿ إحؽام الشرطقة تشريع (الخقر) بلكقاطف
و َتر ُكف
ُ
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والحث طؾقف والرتغقب فقف .وطؾك رأس الخقرات اإلكػاق والتصدق يف سبقؾ اهلل
 ،وٓ شؽ أن مـ جؿؾة الؿؼاصد الؽامـة وراء هذا التشريع العظقؿ سدَّ
حاجة الؿحتاجقـ وإغـا َءهؿ طـ التط ُّؾع إلك ما يف أيدي ا ْل َخؾؼ ،ما يسبب صقاكة

كرامتفؿ وإطػاء كػقسفؿ ،ويعقـفؿ طؾك أداء واجباهتؿ الديـقة والدكققية .وكؿا ققؾ
" ُتعرف إشقاء بلضدادها" فنذا لؿ كتؾؿس هذه الغايات مـ سد الػراغات الؿادية
الحؽؿ إما لؿ ُيـ َّػذ
ومؾء حقائج الـاس فالضرورة الشرطقة والعؼؾقة تؼتضل أن هذا ُ
أو ُك ِّػذ طؾك خالف ما ُش ِّرع لف .وإذا كظركا إلك حجؿ ما ُيـػؼ يف الدول اإلسالمقة

ُ
حقث
رجح الـظرية الثاكقة ،وطؾقف فال بد مـ مراجعة خطط اإلكػاق ٓ سقؿا مـ
ُك ِّ
الجفات الؿـ َػؼ طؾقفا وترتقب إولقيات فقفا ُبغقة القصقل إلك الغاية مـ تشريع
هذا الحؽؿ .وهذا يتطؾب يف كثقر مـ إحقان إشراف ممسسات الدولة الرشقدة
طؾك العؿؾ الخقري :لضؿان وصقل إمقال إلك مستحؼقفا ،والبدء بإولقيات
يف صرففا ،وطدم إيصالفا إلك إيادي الؿشبقهة بشتك أكقاطفا ،ولعؾ اإلقدام طؾك
تلصقال شرط ًّقا لف ،هذا ما يؽشػ طـ أهؿقة البحث
ً
طؿؾ كفذا يتطؾب بادئ إمر
والػراغ العؾؿل الذي يؿؾمه.
 ميَر نتاب٘ البشح:
يعتؿد البحث طؾك الؿـفج آستـباصل يف أخذ الؿقضقطات الؿدروسة ،مع
كؼؾ أراء وطزو إققال معتؿدً ا طؾك الؿصادر إصؾقة ،والدقة فقفا.
مع اتباع الؿـفج التحؾقؾل لؿا كـؼؾفا ،وذلؽ بؼراءات أخريـ لتؾؽ إققال
ًّ
مستدٓ بإدلة الؽافقة لتؾؽ التحالقؾ،
وآتجاهات ،ثؿ قراءة الباحث لفا
والتطبقؼات الػؼفقة الؽاشػة طـ الؿصالح الؿعتربة والؿؼاصد الشرطقة .وتخريج
إحاديث الشريػة وأثار مـ الصحاح والســ والؿساكقد والؿعاجؿ التل تقجد
فقفا ،مع بقان درجتفا مـ حقث الصحة والضعػ ،بالرجقع إلك كتب التخريج
الؿعتؿدة.
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 اليتاٜر املتْقع٘ مً البشح :دراصخ أطٕنٛخ يمبطذٚخ

ُيرجك أن يصؾ البحث إلك كتائج :أهؿفا:
 -1بقان أخطار الالمـفجقة والػقضك يف صرف إمقال طؾك استدامة
اإلكػاق ،وطؾك الجقاكب إمـقة وآجتؿاطقة.
 -2القصقل إلك تلصقؾ شرطل ُيجقز لؾدول والجفات الرسؿقة اإلشراف

طؾك إطؿال الخقرية.

 -3ذكر إسباب الؿؼـِعة لؾػؽرة طـ حالتل اإلشراف وطدمف.
 دّاعٕ الدزاض٘:
هـاك ضرورات لدراسة الؿقضقع ،مـفا :بقان كقػقة:
 -1تسؾقؿ إمقال إلك إيادي إمقـة.
 -2وصقل إمقال إلك مستحؼقفا.
 -3صرف إمقال الخقرية َو ْف َؼ مؼاصد الشريعة والؿصالح الؿعتربة.
 -4بقان أهؿقة تـظقؿ إطؿال الخقرية طؾك الؿجتؿع وسد حاجات الػؼراء.
 خط٘ البشح :تكتطٕ طبٔع٘ البشح تكطٔنُ عل ٙمبشجني ناآلتٕ:
الؿبحث إول :التلصقؾ الشرطل إلشراف الدولة طؾك تـظقؿ العؿؾ الخقري.
الؿطؾب إول :تقصئة مع بقان مػفقمل الدولة والخقر.
الؿطؾب الثاين :الـصقص الؼرآكقة الدالة طؾك إشراف الدولة طؾك تـظقؿ
العؿؾ الخقري.
الؿطؾب الثالث :إحاديث وأثار الدالة طؾك إشراف الدولة طؾك تـظقؿ
العؿؾ الخقري.
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الؿبحث الثاين :تحؼقؼ الؿؼاصد الشرطقة لؾعؿؾ الخقري طـد ققام الدولة
بتـظقؿف ،مع بقان بدائؾ الدولة طـد غقاب ممسساتفا أو طجزها.
الؿطؾب إول :تحؼقؼ الؿؼاصد الشرطقة والؿصالح الؿعتربة يف إشراف
الدولة طؾك العؿؾ الخقري.
الؿطؾب الثاين :بدائؾ الدولة يف اإلشراف طؾك العؿؾ الخقري طـد غقاب
ممسساهتا أو طجزها.
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دراصخ أطٕنٛخ يمبطذٚخ

املبحث األول

انتؤطٛم انشرػ ٙإلشراف انذٔنخ
ػهٗ تُظٛى انؼًم اخلري٘
وفقف ثالث مطالب

 املطلب األّل :تْط ٘ٝمع بٔاٌ مفَْمٕ الدّل٘ ّاخلري
 املطلب الجاىٕ :اليصْص الكسآىٔ٘ الدَّالَّ٘ عل ٙإغساف الدّل٘
عل ٙتيعٔه العنل اخلريٖ.
 املطلب الجالح :األسادٓح ّاآلثاز الدال٘ عل ٙإغساف الدّل٘
عل ٙتيعٔه العنل اخلريٖ
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p



o

املطلب األول

تٕعئخ يغ ثٛبٌ يفٕٓي ٙانذٔنخ ٔاخلري
 - 1تْط:٘ٝ
حؽرا طؾك أحد ،بؾ أبقابف مػتقحة طؾك
ٓ شؽ أن العؿؾ الخقري لقس
ً
الجؿقع مـ السؾطات والؿمسسات وإفرادٕ :ن الفدف مـف خدمة الؿجتؿع
وسد حاجاتف ،وهذا ٓ بد أن يؽقن يف متـاول الجؿقع ،والذي يؼقم بف مشؽقر
وملجقر ،قال جؾ يف طاله( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ) [الـساء .]114:وقال ( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ) [الحج.]77:
ٍ
لؿسؾؿ أن يؽقن ماك ًعا لؾخقر داط ًقا إلك سدِّ أبقابف أو ُم َع ْرقِ ًال
وطؾقف :فال يؿؽـ
لف .ومع ذلؽ يجب طؾك الؿسؾؿ أن يؽقن يؼ ًظا يف أطؿالف لقختار إولك
الح َسـ وإحسـ فال ريب أكف يختار
وإفضؾ ،فنذا كان اإلكسان ُمخ َّق ًرا بقـ َ
إحسـَ ،وفؼ ما يتطؾبف الشرع والعؼؾ والعرف ،هذه هل فؽرة البحث والـتقجة
التل كرمل إلك بقاهنا :هؾ إَولك ققام إفراد والجفات غقر الحؽقمقة بندارة
العؿؾ الخقري أم إولك إشراف الدولة وتـظقؿفا لف؟
لإلجابة طـ ذلؽ كؼقل :معؾقم أن اإلشراف طؾك أمر ماُ ،يراد مـف دو ًما تحسقـ

ذاك الشلء والتلكد مـ تـػقذه بلحسـ جقدة وأفضؾ صريؼة ،فؿا يتبادر إلك الذهـ
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ِ
يمبطذٚخ
دراصخ
طؾقف" :لذا فنن إشراف
الؿشرف
لرطاية
الؿشرف
مـ هذا الؿصؾح هق "وضع
أطٕنٛخ َ

الدولة طؾك تـظقؿ العؿؾ الخقري إكؿا هق مـ أجؾ التلكُّد مـ تحؼقؼ الؿؼاصد

الشرطقة مـ العؿؾ الخقري -كؿا سـبقـف ٓحؼا ،-وبؿا أن الدولة لديفا إحصائقات
كامؾة طـ طدد الؿستحؼقـ وفئاهتؿ وأكقاطفؿ ،وطدد الؿشاريع الخقرية يف أقطار
الدولة وكسبة إيراداهتا ،فبنمؽاهنا تـظقؿ إطؿال الخقرية وإشراففا بحقث يستػقد
أكرب طدد مـ الؿستحؼقـ الشرطققـ مـ الؿشاريع الخقرية ،مع التلكُّد مـ طدم
التؽرار يف آختقار ،ومراطاة إولقيات يف اإلكػاق .بخالف التقزيع غقر الؿـظؿ
الذي قد ُيم ِّدي إلك استػادة بعض الؿستحؼقـ أكثر مـ مرة ومـ جفات مختؾػة،
ٍ
مستغـ لعدم اطتؿاد الجفات وإشخاص طؾك اإلحصائقات
بؾ قد يستػقد مـ هق
والبقاكات الحؼقؼقة وطدم مراطاة إولقياتُ ،مستـدي َـ إلك تزكقات غقر دققؼة أو

رجح إشراف الدولة وتـظقؿفا لؾعؿؾ
محاباة ومجامالت .هذا ما يدطقكا إلك أن ُك ِّ
الخقري :لتحؼؼ الؿؼاصد الشرطقة والؿصالح الؿعتربة فقف.
 - 2املساد بالدّل٘ املؤٍل٘ إلغساف العنل اخلريٖ:
إقؾقؿا جغراف ًّقا محد ًدا،
كعـل بالدولة التـظقؿ أو الفقئة أو الؿمسسة التل ُتدير
ً
وتؿارس كشاصفا فقف ،وهل ٌ
شؽؾ مـ أشؽال الؿمسسات اإلكساكقة التل تتؿقز طـ
الػئات والؿمسسات إخرى مـ خالل الغرض الخاص هبا ،وهق تلسقس إمـ
والـظام ،وأسالقبفا الؿطبؼة مـ خالل الـظام والؼقة .وتشرف الدولة طؾك أكشطة
الرقل بالشعب يف مختؾػ الؿجآت
سقاسقة واقتصادية واجتؿاطقة ،وهتدف إلك
ِّ
وتحسقـ مستقى حقاة إفراد(.)1

هذا هق الذي ُيراد طـد اصالق لػظ الدولة ،لؽ َّـ الدول َة التل كحـ بصدد
( )1الؿقسقطة الؿقسرة لؾؿصطؾحات السقاسقة ،إسؿاطقؾ طبد الػتاح طبد الؽايف (ص .)205
بتصرف.
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البحث طـفا تتؿقز طـ هذه ،بنضافة قققد وشروط أخرى تجؿع يف مبدأ واحد،
وهق :حاكؿقة الشريعة :أي التزام الدولة بلن تؽقن الشريعة اإلسالمقة مـطؾؼ
التحؽقؿ يف أمقرها ٓ ،سقؿا آلتزام التَّام بؼقاطدها وأسسفا ومبادئفا الػؽرية،
والسقاسقة ،وآقتصادية ،وآجتؿاطقة وغقرها .هذه الدولة هل الؿمهؾة شر ًطا
لؽل تشرف طؾك العؿؾ الخقري ويثؼ الؿسؾؿقن هبا وبؿمسساهتا ،وطؾقف فقجب
طؾقفا التخؾؼ بإخالق اإلسالمقة مـ العدل وآلتزام بإماكة.
 - 3مفَْو اخلري:
الخقر ُيطؾؼ طؾك الجقد والشرف والؽرم وإصؾ والطبقعة والفقئة ،و ُيؼال

خقار الؿال لؽرائؿف ،والخقر ضد الشر وخالفف .وجؿعف خققر وخقار وأخقار.
والـسبة إلقف "خقري".
وهق يف إصؾ الؾغقي يدل طؾك العطػ والؿقؾ ،وطؾقف قالقا :الخقر ضد
الشرٕ :ن كؾ أحد يؿقؾ إلقف ،ولذا ُس ِّؿ َل آستخارة "استخارة"ٕ :ن الؿستخقر
يسلل خقر إمريـ ،وي ِ
ؼدم طؾقف .ومـ هـا قالقا :إن الخقر بؿعـك "الؿال" هق ما
ُ
اكعطػت طؾقف الـػقس ،ومالت إلقف ،ووقع اختقارها طؾقف .والخقر بؿعـك الؿال هق
الذي شاع استعؿالف والعؿؾ بف يف الجاهؾقة وقبؾ كزول الؼرآن الؽريؿ.
تقسعقا يف هذا إصؾ الؾغقي ،فؼالقا :رجؾ خ ِّقر :أي :فاضؾ ،وققم خقار
ثؿ َّ

وأخقار :أي :مـ أفاضؾ الـاس.

و ُيشار بف إلك كؾ ما فقف صالح ومـػعة ،كؿا ُّ
تدل طؾك كؾ ما كان أداة لتحؼقؼ

مـػعة أو جؾب مصؾحة كالؿال(.)1

( )1هتذيب الؾغة ،إزهري (ج  7ص  ،)224مشارق إكقار طؾك صحاح أثار ،الؼاضل أبل
الػضؾ القحصبل (ج  1ص  ،) 249الـفاية يف غريب الحديث وإثر ،ابـ الجزري (ج 2
=
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كالعؼؾ،يمبطذٚخ
الؽؾ،أطٕنٛخ
اصطالحا :ما يرغب فقفدراصخ
والعدل ،والػضؾ ،والشلء
والخقر
ً

الـافع .وضده :الشر(.)1
هذا ،وقد ورد لػظ الخقر يف الؼرآن الؽريؿ ومشتؼاتف مئة وثؿاكقـ مرة،
ٍ
ٍ
كثقرة جؿقعفا تدل طؾك ما فقف كػع وفضؾ ،مـفا" :الؿال"
لؿعان
واستعؿؾف الؼرآن
ومـف ققلف تعالك( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) [البؼرة .]180:وطؾك هذا الؿعـك جاء أكثر
استعؿال الؼرآن لؾػظ الخقر.
ولؿعان ُأ َخ َر :مـفا" :الطاطة والعبادةُ ،حسـ الحالة ،إفضؾقة ،الـػع ،اإليؿان

والؼرآن ،والصالح وإجر والؼقة والظػر والعػة والعافقة" وغقرها(.)2

وكحـ كؼصد بالعؿؾ الخقري كؾ ما فقف صالح وكػع أو كان أداة لتحؼقؼ مـػعة
أو جؾب مصؾحة ٓ ،سقؿا الؿال وما يمول إلقف.


=

ص  ،)91لسان العرب ،ابـ مـظقر إفريؼل (ج  4ص .)266
( )1الؿػردات يف غريب الؼرآن ،الراغب إصػفاين (ج 1ص.)300
( )2ب َّقـ الؿػسرون  هذه الؿعاين أثـاء تػسقرهؿ لميات التل وردت فقفا كؾؿة الخقر.
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p



o

املطلب الثاني
َّ َّ
انُظٕص انمرآَٛخ انذانخ ػهٗ إشراف انذٔنخ
ػهٗ تُظٛى انؼًم اخلري٘
ٓ يكطه العنل اخلريٖ مً سٔح الكاٜه بُ عل ٙقطنني:
 -1العؿؾ الخقري الػردي ،وهق العؿؾ الذي يؼقم بف الػرد استـا ًدا طؾك
مبادئ ديـقة أو إكساكقة.
 -2العؿؾ الخقري الؿمسسل ،وهق ما تؼقم بف الؿمسسات بشؽؾ مـظؿ
لخدمة الؿجتؿع.
تقجد يف كتاب اهلل  كصقص طديدة تحث طؾك العؿؾ الخقري بؽافة
أشؽالف وألقاكف ،لؽـ الـاضر بدقة يف هذه أيات الؿباركات يصؾ إلك أن الؼرآن
السالػقـ ،حقث ورد
الؽريؿ راطك يف كصقصف الؿرغبة طؾك الخقر التؼسقؿقـ َّ
الخطاب يف تؾؽ أيات الؽريؿة طؾك الـحق أتل:

أ) الخطاب مع أفراد الؿسؾؿقـ لحثفؿ طؾك العؿؾ الخقري بؿختؾػ أشؽالف.
ب) الخطاب مع السؾطة الؿؿثؾة يف رسقل اهلل  ،والـائبقـ مـابف بعد وفاتف
مـ وٓة إمقر ،وهل يف إمقر الخقرية العظام التل لفا دور مفؿ ومحقري يف
اقتصاد الؿجتؿع وسد حاجاتف ،كالزكاة.
وٓ ريب أكـا طـدما كمصؾ إلشراف الدولة طؾك العؿؾ الخقري كؼصد الؼسؿ
الثاينٕ :ن كؾ فرد مـ أفراد الؿسؾؿقـ مخاصب بالؼقام بإطؿال الخقرية التل يف
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يمبطذٚخ
ومتعددة ،أطٕنٛخ
استطاطتف ووسعف ،وهل متـقطة دراصخ
إطؿال الققمقة لؽؾ
وتدخؾ ضؿـ

مسؾؿ :لذا فرجقع إفراد إلك الؿمسسات الحؽقمقة لتـظقؿ كؾ طؿؾ خقري
يرمقكف يمدي إلك تؼؾقص العؿؾ الخقري وتحجقؿف .ثؿ إن تؾؽ إطؿال مردودها
محدود وأمرها ه ِّق ٌـ ،وبالتالل ققام إفراد أو الؿمسسات الؿدكقة هبا ٓ تشؽؾ
خطرا ذا بال .وطؾقف فـحـ كؽتػل بذكر الـقع الثاين ،وطؾك رأسفا الزكاة التل طبارة
ً
طـ فريضة طقـ ذات مردود اقتصادي مفؿ وممثر طؾك الؿجتؿع.

إصؾ يف الزكاة أن ُتـَ َّظ َؿ ً
أخذا وإكػا ًقا مـ قبؾ الؿمسسات التابعة لؾدولة،

السالػ ذكرها -طؾك تـظقؿ الزكاة أمر ٓ بد مـف ،وهق
فنشراف الدولة -بشروصفا َّ

ما تدل طؾقف كصقص قرآكقة ،مـفا:

 -1ققلف تعالك( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) [التقبة.]103:
كص يف أن الجفة أخذة لؾزكاة هل الدولة .ومع اختالف الؿػسريـ يف
فأية ٌّ
سبب كزولفا ورجقع الضؿقر إلك مـ كزل فقفؿ ،إٓ أن العربة -فقؿا جاء مـ
َّ
الشارع ابتدا ًء ،دون سمال طـف -بعؿقم الؾػظ ٓ بخصقص السبب ،كؿا ثبت يف
بالصدقة يف أية هل صدقة الػرض ،بـا ًء
ً
إصقل( .)1هذا
فضال طـ أن الؼقل َّ
ٍ
طباس ،وهق ققل طؽرمةَ ،وبف أخذ أكثر الػؼفاء(.)2
طؾك ما روي طـ ابـ
وقد قال الجصاص يف تػسقر أية" :إن دٓلتف ضاهرة طؾك وجقب إخذ مـ
سائر الؿسؾؿقـٓ :ستقاء الجؿقع يف أحؽام الديـ إٓ ما خصف الدلقؾ ،وذلؽ ٕن
كؾ ُح ْؽ ٍؿ َح َؽ َؿ اهلل ورسق ُلف بف يف شخص أو طؾك شخص مـ طباده أو غقرها
( )1الؿستصػك يف طؾؿ إصقل ،الغزالل (ج  1ص  ،)236البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف،
الزركشل (ج  2ص .)352
( )2التػسقر الؽبقر ،الرازي (ج  16ص  .)141الجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل (ج  8ص
.)244
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فذلؽ الحؽؿ ٓزم يف سائر إشخاص ،إٓ قام دلقؾ التخصقص فقف"(.)1
ويؼقل ابـ العربل بصدد ر ِّده طؾك ماكعل الزكاة الزاطؿقـ أن أية تخص الـبل
 دون غقره مـ وٓة إمقر" :فلما ققلفؿ إن هذا خطاب لؾـبل فال يؾتحؼ غقره
فقف بف ،ففذا كال ُم جاه ٍؾ بالؼرآن ،غافؾ طـ ملخذ الشريعة ،متالطب بالديـ،
متفافت يف الـظر"(.)2
وقال طبد الحؼ إكدلسل" :قالت جؿاطة مـ الػؼفاء الؿراد هبذه (الزكاة
الؿػروضة) ،فؼقلف طؾك هذا (ﮚ ﮛ ﮜ) [التقبة ]103:ضؿقره لجؿقع
الـاس ،وهق طؿقم يراد بف الخصقص :إذ يخرج مـ إمقال إكقاع التل ٓ زكاة
أيضا كذلؽ طؿقم يراد بف خصقص :إذ يخرج
فقفا ،والضؿقر الذي يف (ﮀ) ً
ٌ
مجؿؾ يحتاج إلك تػسقر ،وهذا يؼتضل أن
مـف العبقد وسقاهؿ ،وققلف( :ﯳ)
اإلمام يتقلك أخذ الصدقات ويـظر فقفا ،و (ﭭ) يف هذه أية لؾتبعقض ،هذا
أققى وجقهفا"(.)3
وقال الرازي بصدد بقاكف أققال العؾؿاء يف تػسقرها" :إن هذه أية كالم مبتدأ،
والؿؼصقد مـفا إيجاب أخذ الزكاة مـ إغـقاء ،وطؾقف أكثر الػؼفاء :إذ استدلقا
هبذه أية يف إيجاب الزكقات"(.)4
وبؿا أكـا بصدد آستشفاد هبذه أية فلستحسـ بقان اختالف الػؼفاء يف
ولل إمر العادل مستـديـ
أفضؾقة تقزيع الزكاة مـ أرباهبا بلكػسفؿ أو دفعفا إلك ِّ
( )1أحؽام الؼرآن ،الجصاص (ج  4ص .)355
( )2أحؽام الؼرآن ،ابـ العربل (ج  2ص .)576
( )3الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،ابـ ططقة إكدلسل (ج  3ص .)78
( )4التػسقر الؽبقر ،الرازي (ج  16ص .)141
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يمبطذٚخ
اإلمام العادل إذا صؾب
أطٕنٛخطؾك أن
دراصخمتػؼقن
إلك إمر القارد يف هذه أية ،مع أن الؽؾ

الزكاة فنكف يجب الدفع إلقف( ،)1سقاء كان الؿال ضاهرا أو باصـا ،والخالف يف
استحؼاقف جؿقع زكاة الؿال الباصـ( ٓ ،)2يف حؼ إشرافف وتـظقؿف لؾزكاة .ومع أكـا
كبحث طـ التلصقؾ الشرطل إلشراف الدولة طؾك تـظقؿ العؿؾ الخقري ،لؽـ ما
ذهب إلقف بعض الػؼفاء أبعد مـ ذلؽ بؽثقر ،حقث صرح َّ
الشافعقة بلكف يجب طؾك
اإلمام بعث السعاة ٕخذ الصدقاتٕ :ن الـبل  والخؾػاء مـ بعده كاكقا يبعثقن
السعاة( ،)3وٕن يف الـاس مـ يؿؾؽ الؿال وٓ يعرف ما يجب طؾقف ،ومـفؿ مـ
يبخؾ( .)4والقجقب هق أحد ققلل الؿالؽقة( ،)5واحتجقا بؼقلف تعالك( :ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ) [التقبة. ]103:
وهذا يدل َدٓلة قاصعة طؾك أن لإلمام الحؼ يف اإلشراف طؾك الصدقات
ً
مجآ لؾؽالم طـ جقازه.
وتـظقؿفا :إذ الؽالم طـ وجقب أمر ما ٓ ُيبؼل
حتك الذيـ رخصقا لإلمام يف طدم أخذ الزكاة مـ جؿقع إمقال أو مـ
بعضفا دون بعض ،إكؿا هق إذا طؾؿ اإلمام أهنؿ إذا لؿ يلخذها مـفؿ أخرجقها مـ
شخصا ٓ يخرجقن الزكاة فقجب طؾك
طـد أكػسفؿ ،أما لق طؾؿ أن جؿاطة أو
ً
اإلمام أخذها مـفؿ ولق قفرإ :ن اإلمامة لحراسة الديـ وسقاسة الدكقا ،ومـع
الزكاة هدم لركـ مـ أركان الديـ(.)6
( )1روضة الطالبقـ وطؿدة الؿػتقـ ،الـقوي (ج  2ص .)206
( )2الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (ج 23ص.)304
( )3سـتحدث طـ هذا يف الؿطؾب أيت إن شاء اهلل.
( )4الؿجؿقع ،الـقوي (ج  6ص .)150
( )5الذخقرة ،الؼرايف (ج  3ص .)101
( )6الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (ج 23ص.)304
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وفقؿا يتعؾؼ بالؿقضقع ذهب أبق حـقػة ومالؽ وأبق طبقد ،وهق الؼديؿ مـ
ققلل الشافعل ،إلك التػريؼ بقـ إمقال الظاهرة ،وهل الزروع ،والؿقاشل،
والؿعادن ،وكحقها ،وبقـ إمقال الباصـة وهل الذهب والػضة والتجارات .حقث
قالقا :يجب دفع إمقال الظاهرة إلك اإلمامٕ :ن أبا بؽر صالبفؿ بالزكاة وقاتؾفؿ
طؾقفا ،ووافؼف الصحابة طؾك هذا ،فؾقس لؾؿزكل إخراجفا بـػسف .بؾ صرح
الشافعقة بلكف لق أخرجفا كذلؽ لؿ تجزئف .أما زكاة إمقال الباصـة فؼال الحـػقة:
لإلمام صؾبفا ،وحؼف ثابت يف أخذ الزكاة مـ كؾ مال تجب فقف الزكاة ،لمية
السابؼة .وقال الؿالؽقة والشافعقة :زكاة إمقال الباصـة مػقضة ٕرباهبا ،فؾرب
الؿال أن يقصؾفا إلك الػؼراء وسائر الؿستحؼقـ بـػسف(.)1
وذهب الشافعل يف الجديد والحـابؾة :إلك أن الدفع إلك اإلمام غقر واجب يف
إمقال الظاهرة والباصـة طؾك السقاء ،فقجقز لؾؿالؽ صرففا إلك الؿستحؼقـ
مباشرة ،ققاسا لؾظاهرة طؾك الباصـة ،وٕن يف ذلؽ إيصال الحؼ إلك مستحؼف
الجائز تصرفف ،فقجزئف ،كؿا لق دفع الديـ إلك غريؿف مباشرة ،وأخذ اإلمام لفا إكؿا
هق بحؽؿ الـقابة طـ مستحؼفا ،فنذا دفعفا إلقفؿ جازٕ :هنؿ أهؾ رشد .لؽـ يف
مسللة إفضؾقة قال الشافعقة يف إضفر :الصرف إلك اإلمام أفضؾ مـ تػريؼفا
ضاهرا
بـػسفٕ :كف أطرف بالؿستحؼقـ ،وأقدر طؾك التػريؼ بقـفؿ ،وبف يربأ
ً

وباصـا( .)2أما الحـابؾة فؾفؿ يف ذلؽ مذهبان ،قال كثقر مـفؿ :إن تػرقتفا بـػسف
أولك وأفضؾ مـ دفعفا إلك اإلمامٕ :كف إيصال لؾحؼ إلك مستحؼف ،فقسؾؿ طـ

( )1يـظر :إم ،الشافعل (ج  2ص  ،)78إمقال ،ابـ زكجقيف (ج  3ص  ،)488الؿبسقط
(ج  2ص  ،)169الخرشل طؾك مختصر سقدي خؾقؾ (ج  2ص .)202
( )2الؿفذب يف فؼف اإلمام الشافعل ،أبق إسحاق الشقرازي (ج  1ص  ،)168الؿغـل ،ابـ
قدامة الؿؼدسل (ج  2ص .)266
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يمبطذٚخ
كربة مـ يستحؼفا ،وفقف
أطٕنٛختػريج
دراصخ مباشرة
خطر الخقاكة مـ اإلمام أو طؿالف :وٕن فقف

تقفقر ٕجر العؿالة ،مع تؿؽـف مـ إططاء محاويج أقربائف ،وذوي رحؿف ،وصؾتفؿ
هبا ،إٓ أكف إن لؿ يثؼ بلماكة كػسف فإفضؾ لف دفعفا إلك الساطل :لئال يؿـعف ُّ
الش ُّح
مـ إخراجفا .وذهب بعض الحـابؾة مـفؿ :ابـ أبل مقسك وأبق الخطاب إلك أن
دفعفا إلك اإلمام العادل أفضؾٕ :كف أطؾؿ بالؿصارف ،والدفع إلقف أبعد مـ التفؿة
ويربأ هبا ضاهرا وباصـا ودفعفا إلك أهؾفا يحتؿؾ أن يصادف غقر مستحؼفا فال يربأ
بف باصـا(.)1
وهبذا السرد الؿقجز ٕققال فؼفائـا الؽرام طؾؿـا أن تلصقؾ الؿسللة أمر
قطعل ،وٓ خالف يف جقاز إشراف الدولة طؾقفا ،بؾ آختالف يف إولقية بقـفا
وبقـ أرباب إمقال.
 -2ققلف  يف بقان مصاريػ الزكاة( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲

﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸) [التقبة .]60:هذه أية تشقر إلك أن الدولة هل
التل تشرف طؾك جؿع الزكاة وصرففا ،وذلؽ مـ وجقه:
سفؿا مـ الزكاة لؾؼائؿقـ طؾقفا :أي يشتغؾقن يف
أ) إن أية الؽريؿة خصت ً

جؿعفا وتقزيعفا بتقلل قبض الصدقات مـ أهؾفا ووضعفا يف حؼفا ،وهؿ هبذا
م قضػقن مختصقن هبذا إمر ،وهذا ٓ يؽقن إٓ إذا أشرفت طؾقفا ممسسة معتربة،
وممسسات الدولة العادلة أولك مـ كؾ جفة .قال الشقخ السايس" :أخذ بعض
العؾؿاء مـ ققلف تعالك( :ﮥ ﮦ) أكف يجب طؾك اإلمام أن يبعث السعاة
ٕخذ الصدقة .وتلكّد هذا القجقب بعؿؾ الـبل  والخؾػاء مـ بعده ...إلك أن
( )1الؽايف ،ابـ قدامة الؿؼدسل (ج  1ص .)328
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قال" :ويدل ققلف تعالك( :ﮥ ﮦ) طؾك ّ
أن أخذ الصدقات إلك اإلمام،
رب الؿال أن يعطقفا الؿستحؼقـٕ :كف لق جاز ٕرباب إمقال
وأكف ٓ يجزئ ّ
أداؤها إلك الؿستحؼقـ لؿا احتقج إلك طامؾ لجبايتفا ،فقضر بالػؼراء والؿساكقـ،
فدل ذلؽ طؾك أن أخذها إلك اإلمام ،وتلكد هذا بؼقلف تعالك( :ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ) [التقبة.)1( ]103:
وإططاؤهؿ ٓ يؿؽـ
ب) خصت أية الؽريؿة حصة "لؾؿملػة قؾقهبؿ"،
ُ
لألفرادٕ :ن تخصقص سفؿ مـ الزكاة لفذا الصـػ يدخؾ ضؿـ أمقر الدولة
والسقاسة الشرطقة الؿـقصة بالسؾطة ،فال يتؿؽـ آحاد الـاس مـ تـػقذ هذا إمر.
وهذا مـ بديع ِحؽؿ الؼرآن وتشريعف ،فؾِ َحدِّ أن يؿؽـ آستػادة مـ هذه الحصة
مـ قبؾ الدول اإلسالمقة وممسساهتا ٓستؿالة قؾقب الؿدطقيـ إلك اإلسالم يف
البؾدان الػؼقرة ٓ سقؿا اإلفريؼقة ،البقئة الخصبة لؾدطقة.
جـ) حصة "يف سبقؾ اهلل" ،مع أن العؾؿاء  اختؾػقا يف تعققـ الؿؼصقد
مـفؿ طؾك ثالثة أققال( ،)2إٓ أن جؿفقرهؿ مـ الؿػسريـ والؿحدثقـ والػؼفاء،
( )1تػسقر آيات إحؽام ،محؿد طؾل السايس (ج 1ص.)462
( )2حقث ذهب جؿفقر أهؾ العؾؿ إلك أن الؿراد مـفؿ "الغزاة يف سبقؾ اهلل" ،قال هبذا الؼقل
جؿفقر العؾؿاء مـ الؿػسريـ والؿحدثقـ والػؼفاء.
والؼقل الثاين :أن الؿراد بسبقؾ اهلل "الغزاة والحجاج والؿعتؿرون" ،قال هبذا الؼقل
مجؿقطة مـ العؾؿاء .قال الشقكاين :قال ابـ طؿر :هؿ الحجاج والعؿار ،وروي طـ
أحؿد وإسحاق أهنؿا جعال الحج مـ سبقؾ اهلل.
والؼقل الثالث :أن الؿراد بذلؽ جؿقع وجقه الرب .قال هبذا الؼقل مجؿقطة مـ العؾؿاء.
قال الرازي :إن ضاهر الؾػظ يف ققلف تعالكَ :وفِل َسبِق ِؾ اهللِ ٓ يقجب الؼصر طؾك الغزاة -
ثؿ قال  -فؾفذا الؿعـك كؼؾ الؼػال يف تػسقره طـ بعض الػؼفاء أهنؿ أجازوا صرف
الصدقات إلك جؿقع وجقه الخقر مـ تؽػقـ الؿقتك وبـاء الحصقن وطؿارة الؿساجد:
=
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لـصرة ديـف وشريعتف.
أطٕنٛخأطداء اهلل
دراصخ ُيؼاتؾ
خصقا هذا السفؿ بالؿجاهد بالـػس الذي

ومع أن الباحث يؿقؾ إلك ترجقح أن الؿراد بذلؽ مصالح الؿسؾؿقـ العامة التل
هبا قِقام أمر الديـ والدولة ،دون إفرادٕ :ن الؾػظ طام وٓ يجقز قصره طؾك
بعض أفراده إٓ بدلقؾ صحقح ،وٓ دلقؾ طؾك ذلؽ .ثؿ إن العؿؾ يف سبقؾ اهلل ٓ

يؼتصر طؾك الجفاد بالـػس ،بؾ أحقاكًا تؽقن ثؿرة الجفاد بغقرها أكرب وأكثر .حتك
طـد تعققـفا بالؿجاهد يدخؾ فقفا الؿجاهد بالـػس وغقرها ،كؿا قال جؾ يف طاله:
(ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) [الػرقان .]52:والضؿقر راجع إلك الؼرآن طؾك
الراجح الذي ذهب إلقف الجؿفقر( ،)1وطؾقف فالدطقة مـ أكرب أكقاع الجفاد .لؽـ
الرأي الذي رجحـاه مرجقح طـد أكثر العؾؿاء .وبالعقدة لؿا اختاروه "مـ
تخصقصف بالؿؼاتؾ يف سبقؾ اهلل" فنن إططاء الؿجاهد حصتف متققػ طؾك وجقد
الدولةٕ :ن الجفاد بالـػس وقتال العدو ٓ يؿؽـ دون وجقد السؾطة :إذ البدء
والدخقل بالجفاد إلطالء كؾؿة اهلل وحؿاية ديـ اإلسالم والتؿؽقـ مـ إبالغف
=

ٕن ققلف( :يف سبقؾ اهلل) طام يف الؽؾ .وقال السقد رشقد رضا :والتحؼقؼ أن سبقؾ اهلل هـا
مصالح الؿسؾؿقـ العامة التل هبا ققام أمر الديـ والدولة دون إفراد ،وهق يشؿؾ سائر
الؿصالح الشرطقة العامة التل هل مالك أمر الديـ والدولة ،وأوٓها بالتؼديؿ آستعداد
لؾحرب بشراء السالح وأغذية الجـد وأدوات الـؼؾ وتجفقز الغزاة ...ومـ أهؿ ما يـػؼ يف
سبقؾ اهلل يف زماكـا هذا إطداد الدطاة إلك اإلسالم وإرسالفؿ إلك بالد الؽػار مـ قبؾ
جؿعقات مـظؿة تؿدهؿ بالؿال الؽايف .لؾؿزيد راجع :جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن،
الطربي (ج  10ص  ،)165القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،القاحدي (ج  1ص ،)469
أحؽام الؼرآن ،ابـ العربل (ج  2ص  ،)533التػسقر الؽبقر ،الرازي (ج  16ص ،)90
فتح الؼدير ،الشقكاين (ج  2ص .)373
( )1يـظر :الؽشػ والبقان ،الثعؾبل (ج  7ص  ،)140الـؽت والعققن ،الؿاوردي (ج  4ص
 ،)150تػسقر البغقي (ج  3ص .)373
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وكشره مـ شلن ولل أمر الؿسؾؿقـ( .)1وطؾقف فال يؿؽـ إططاء الؿجاهد سفؿف مـ
الزكاة مـ قبؾ إفرادٕ :ن الؿسائؾ السقادية والسقاسة الشرطقة مـ صالحقات
السؾطة كؿا أسؾػـا.



( )1قال ابـ قدامة" :وأمر الجفاد مقكقل إلك اإلمام واجتفاده" .وقال الشقخ ابـ طثقؿقـٓ" :
يجقز غزو الجق ش إٓ بنذن اإلمام مفؿا كان إمرٕ :ن الؿخاصب بالغزو والجفاد هؿ
وٓة إمقر ،ولقس أفراد الـاس ،فلفراد الـاس تبع ٕهؾ الحؾ والعؼد ،فال يجقز ٕحد أن
يغزو دون إذن اإلمام َّإٓ طؾك سبقؾ الدفاع ،وإذا فاجلهؿ طدو يخافقن َك َؾ َبف فحقـئذ لفؿ أن
يدافعقا طـ أكػسفؿ لتعقـ الؼتال إ ًذا" .الؿغـل (ج  9ص  .)166الشرح الؿؿتع طؾك زاد
الؿستؼـع ،ابـ العثقؿقـ (ج  8ص.)22
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o

املطلب الثالث

األصبدٚج ٔاٜحبر انذانخ ػهٗ إشراف انذٔنخ
ػهٗ تُظٛى انؼًم اخلري٘
تضافرت إدلة طؾك أن رسقل اهلل  والخؾػاء الراشديـ  بعثقا
السعاة والؿصدِّ ققـ ٕخذ الزكاة ،ثؿ تق َّلقا أمر صرفف وتقزيعف" .هذا صحقح
ُّ
مشفقر طـفؿ"( .)1ولق كان الـاس يتقلقن دفع الزكاة بلكػسفؿ لؿا طؾؿ سقدكا أبق

بؽر ﭬ بلمر ماكعل الزكاة .ويف ذلؽ أكرب دلقؾ طؾك إشراف الدولة وتـظقؿفا
لألطؿال الخقرية الؽبقرة.
ويف سـة رسقل اهلل  أدلة كثقرة تدل طؾك ذلؽ ،كؽتػل بذكر ما يلتل:
ِِ
ٍ
(اس َت ْع َؿ َؾ
الساطد ِّي ﭬ ،أكف قالْ :
 -1أخرج الشقخان مـ حديث أبل ُح َؿ ْقد َّ
ِ
ِ
الصدَ َق ِة)(.)2
الـبل َ ر ُج ًال مـ ْإَ ْزد ُي َؼ ُال لف ابـ ال ُّؾ ْتبِ َّقة طؾك َّ
قسك ْإ َ ْش َع ِر ِّي ﭬ ،أكف قال :قال الـبل
 -2ويف الصحقحقـ مـ حديث أبل ُم َ
ِ
ِ ِ
ِ
« :ا ْلخَ ِ
قـ»(.)3
قـ الذي ُي َم ِّدي ما ُأم َر ِبف َص ِّق َب ًة َك ْػ ُس ُف َأ َحدُ ا ْل ُؿت ََصدِّ ق َ
از ُن ْإَم ُ
( )1البدر الؿـقر ،ابـ الؿؾؼـ (ج  5ص .)475
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف (ج 2ص )917رقؿ الحديث ( ،)2457ومسؾؿ يف صحقحف
(ج 3ص )1463رقؿ الحديث (.)1832
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف (ج  2ص  )789رقؿ الحديث ( ،)2141ومسؾؿ يف
صحقحف (ج  2ص  )710رقؿ الحديث (.)1023
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 -3وفقفؿا مـ حديث معاذ الؿشفقر َأ َّن الـبل  لؿا بعثف إلك القؿـ قال لف:
«ا ْد ُط ُف ْؿ إلك َش َفا َدةِ َأ ْن َٓ إِ َل َف إٓ اهلل َو َأكِّل رسقل اهللَِ ،فنِ ْن ُه ْؿ َأ َصا ُطقا لِ َذلِ َ
ؽ َف َل ْط ِؾ ْؿ ُف ْؿ
َأ َّن اهلل قد ا ْفتَر َض طؾقفؿ خَ ؿس ص َؾق ٍ
ات يف كؾ َي ْق ٍم َو َل ْق َؾ ٍةَ ،فنِ ْن ُه ْؿ َأ َصا ُطقا لِ َذلِ َ
ؽ
ْ َ َ َ
َ
َ
َف َل ْط ِؾ ْؿ ُف ْؿ َأ َّن اهللَ ا ْفت ََر َض طؾقفؿ َصدَ َق ًة يف َأ ْم َقالِ ِف ْؿ ت ُْم َخ ُذ مـ َأغْـ ِ َقائِ ِف ْؿ َوت َُر ُّد طؾك
ُف َؼ َرائِ ِف ْؿ»(.)1
قال الحافظ العسؼالين" :اس ُتدل بف -بؼقلف ُتمخذ -طؾك أن اإلمام هق الذي
يتقلك قبض الزكاة وصرففا إما بـػسف ،وإما بـائبف ،فؿـ امتـع مـفا أخذت مـف
قفرا"(.)2
أن رسقل اهلل َب َع َ
ث
 -4أخرج مسؾؿ يف صحقحف مـ حديث أبل هريرة ﭬَّ « :
الصدَ َق ِة»(.)3
ُط َؿ َر طؾك َّ

 -5ويف صحقح البخاري مـ حديث أبل هريرة ﭬ أكف قالَ « :و َّك َؾـِل رسقل
ح ْػ ِ
اهلل ِ  بِ ِ
ان»( .)4فػقف دلقؾ طؾك أكف  أشرف طؾك زكاة الػطرٕ :كف
ظ َزكَاةِ َر َم َض َ
وكَّؾ أحد أصحابف طؾقفا ،وأذن بجؿعفا يف مؽان معقـ.

 -6ويف مسـد اإلمام أحؿد مـ حديث طائشة « :أن الـبل َ ب َع َ
ث َأ َبا

( )1أخرجف البخاري يف صحقحف (ج  2ص  )505رقؿ الحديث ( )1331ومسؾؿ يف صحقحف
(ج  1ص  )50رقؿ الحديث (.)19
( )2فتح الباري (ج  3ص .)360
( )3اخرجف مسؾؿ يف صحقحف ،باب يف تؼديؿ الصدقة ومـعفا( ،ج  2ص  ،)676رقؿ الحديث
( ،)983والحديث يف البخاري ،لؽـ لقس فقف لػظ طؿر ،بؾ جاء مطؾ ًؼا بؾػظَ ( :أ َم َر رسقل
ِ
الصدَ َق ِة) (ج  2ص  ،)534رقؿ الحديث (.)1399
اهلل  بِ َّ
( )4أخرجف البخاري يف صحقحف (ج  3ص  )1194رقؿ الحديث (.)3101
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َج ْف ِؿ بـ ُح َذ ْي َػ َة ُم َصدِّ ًقا»(.)1

دراصخ أطٕنٛخ يمبطذٚخ

 -7ويف ســ أبل داود طـ أبل مسع ٍ
قد ْإَك َْص ِ
ار ِّي أكف قالَ ( :ب َع َثـِل الـبل 
َ ْ ُ

س ِ
اط ًقا)(.)2
َ

 -8ويف مسـد أحؿد والؿعجؿ إوسط لؾطرباين مـ حديث أكس بـ مالؽ
قل اهللِ! إين ُذو م ٍ
قال :أ َتك َر ُج ٌؾ مـ َبـِك َت ِؿ ٍ
قل اهللِ  فؼال :يا َر ُس َ
قؿ َر ُس َ
ال كَثِ ٍقر َو ُذو
َ
َأ ْه ٍؾ وو َل ٍد وح ِ
ػ َأ ْصـ َُع؟ فؼال رسقل اهللِ ُ :ت ْخ ِر ُج
ػ ُأك ِْػ ُؼ َو َك ْق َ
اض َر ٍة ،فلخربين َك ْق َ
َ
َ َ
السائِ ِؾ َوا ْل َج ِ
ار
الزكَا َة مـ َمال ِ َؽ َفنِك ََّفا ُص ْف َر ٌة ُت َط ِّف ُر َكَ ،و َت ِص ُؾ َأ َق ِر َبا َء َكَ ،و َت ْع ِر ُ
َّ
ف َح َّؼ َّ
قل اهللِ! َأ ْقؾِ ْؾ لل .قالِ :
َوا ْل ِؿ ْسؽِ ِ
قـ .فؼال :يا َر ُس َ
فآت َذا ا ْل ُؼ ْر َبك َح َّؼ ُف َوا ْل ِؿ ْسؽِق َـ
ٓ ُتب ِّذر َتب ِذيرا .فؼال :حسبل يا رس َ ِ
الزكَا َة إلك
قل اهلل ،إذا َأ َّد ْي ُت َّ
َ ُ
السبِق ِؾ َو َ َ ْ ْ ً
َوا ْب َـ َّ
ْت مـفا إلك اهللِ َو َر ُسقل ِ ِف؟ فؼال رسقل اهللِ « :كعؿ إذا َأ َّد ْيت ََفا إلك
َر ُسقل ِ َؽ َف َؼدْ َب ِرئ ُ
ْت مـفاَ ،ف َؾ َ
ؽ َأ ْج ُر َها َوإِ ْث ُؿ َفا طؾك مـ َبدَّ َل َفا»(.)3
رسقلل َف َؼدْ َبرِئ َ
 -9ومـ أهؿ ما يدل طؾك أن هذا إمر مـقط باإلمام :وجقب الرقابة
والؿحاسبة لؾعامؾقـ ،وهذا ٓ يؿؽـ لغقر السؾطة ،فػل الصحقحقـ مـ حديث
ِِ
ٍ
(اس َت ْع َؿ َؾ رسقل اهللِ َ ر ُج ًال مـ ْإ َ ْس ِد طؾك
الساطد ِّي ﭬ ،أكف قالْ :
أبل ُح َؿ ْقد َّ
( )1أخرجف أحؿد يف مسـده (ج  6ص  )232رقؿ الحديث ( ،)26000وأبق داود يف ســف (ج
 4ص  )181رقؿ الحديث ( ،)4534وابـ ماجف يف ســف (ج  2ص  )881رقؿ الحديث
( ،)2638والســ يف الســ الؿجتبك (ج  8ص  )35رقؿ الحديث ( .)4778قال الشقخ
إلباين يف اإلرواء (ج 3ص " :)366إسـاده صحقح طؾك شرط الشقخقـ".
( )2أخرجف أبق داود يف ســف (ج 3ص  )135رقؿ الحديث ( .)2947صححف الشقخ إلباين
يف اإلرواء (ج 3ص)365
( )3أخرجف أحؿد يف مسـده (ج  3ص  ،)136رقؿ الحديث ( ،)12417والطرباين يف الؿعجؿ
آوسط (ج  8ص  )338رقؿ الحديث (.)8802
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ِ
ِ ِ
اس َب ُف)(.)1
َصدَ َقات َبـل ُس َؾ ْق ٍؿ ُيدْ َطك ابـ ال ُّؾ ْتبِ َّقة فؾؿا جاء َح َ
 -10ويف مسـدي الشافعل والحؿقدي طـ ابـ صاووس طـ أبقف قال :استعؿؾ
رسقل اهلل  طبادة بـ الصامت طؾك الصدقة(.)2
 -11ويف الطبؼات ٓبـ سعد :لؿا رأى رسقل اهلل  هالل الؿحرم سـة تسع
مـ مفاجره بعث الؿصدققـ يصدققن العرب ،فبعث طققـة بـ حصـ إلك بـل تؿقؿ
يصدقفؿ ،وبعث بريدة بـ الحصقب إلك أسؾؿ وغػار يصدقفؿ ،ويؼال كعب بـ
مالؽ ،وبعث طباد بـ بشر إشفؾل إلك ُس َؾ ْق ٍؿ و ُم َز ْيـَةَ ،وبعث رافع بـ مؽقث إلك
ِ
َ
بل
ُج َف ْقـَةَ ،وبعث طؿرو بـ العاص إلك بـل ف َز َارةَ ،وبعث الضحاك بـ سػقان الؽ َال ِّ
ٍ
َ
كعب ،وبعث ابـ ال ُّؾ ْتبِ َّق َة
الؽعبل إلك بـل
سػقان
إلك بـل كالب ،وبعث ُب ْس َر بـ
َّ
إزدي إلك بـل ُذ َ
رجال مـ سعد هذيؿ طؾك صدقاهتؿ ،وأمر رسقل اهلل
بقان ،وبعث ً
 مصدققف أن يلخذوا العػق مـفؿ ويتقققا كرائؿ أمقالفؿ(.)3
وكذلؽ فعؾ الخؾػاء وأفتك الصحابة طؾقفؿ رضقان اهلل ،فؼد وردت طـفؿ
آثار صحقحة يف ذلؽ ،مـفا:
 -1أخرج طبد الرزاق يف مصـػف طـ سفقؾ بـ أبل صالح طـ أبقف قال :اجتؿع
طـدي مال ،قال :فذهبت إلك ابـ طؿر وأبل هريرة وأبل سعقد الخدري وسعد بـ
أبل وقاص ،فلتقت كؾ رجؾ مـفؿ وحده ،فؼؾت :إكف اجتؿع طـدي مال (وإن
همٓء يضعقهنا حقث ترون) وإين قد وجدت لفا مقض ًعا فؽقػ ترى؟ فؽؾفؿ قالقا
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف (ج  2ص  )546رقؿ الحديث ( ،)1429ومسؾؿ يف
صحقحف (ج  3ص )1463رقؿ الحديث (.)1832
( )2مسـد الشافعل (ج  1ص  ،)99مسـد الحؿقدي (ج  2ص .)397
( )3الطبؼات الؽربى ،ابـ سعد (ج  2ص .)160
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أدها القفؿ( .)1ويف رواية البقفؼل طـدراصخ
يمبطذٚخأبقف أكف أتك سعد بـ
أطٕنٛخصالح طـ
سفقؾ بـ أبل

أبل وقاص فؼال :إكف قد أدرك لل مال وأكا أحب أن أؤدي زكاتف وأكا أجد لفا
مقض ًعا وهمٓء يصـعقن فقفا ما قد رأيت ،فؼال :أدها إلقفؿ .قال :وسللت أبا
سعقد مثؾ ذلؽ ،فؼال :أدها إلقفؿ .قال :وسللت ابـ طؿر مثؾ ذلؽ ،فؼال :أدها
إلقفؿ .ورويـا يف هذا أيضا طـ أبل هريرة وجابر بـ طبد اهلل وطبد اهلل بـ طباس
.)2( 
 -2وأخرج طبد الرزاق طـ معؿر طـ أيقب طـ ابـ سقريـ قال :دفعت الزكاة
يف طفد الـبل  إلك رسقل اهلل  ومـ أمر لفا ،ويف طفد أبل بؽر وطؿر وطثؿان
كذلؽ ،ثؿ اختؾػ فقفا أصحاب محؿد .)3(
 -3وأخرج طبد الرزاق طـ طبد اهلل بـ محرر قال :أخربين مقؿقن بـ مفران
قال :دخؾت طؾك ابـ طؿر أكا وشقخ أكرب مـل ،قال حسبت أكف قال ابـ الؿسقب
فسللتف طـ الصدقة أدفعفا إلك إمراء ،فؼال :كعؿ(.)4
 -4وأخرج طبد الرزاق طـ ابـ جريج قال :قؾت لعطاء :أرأيت لق كاكت
الصدقة تقضع مقاضعفا أضعفا أكا يف مقاضعفا أم أدفعفا إلك القٓة؟ فؼال :ولؿ
َي ْش ُؽؾ لقس ذلؽ لؽ إذا كاكقا يضعقهنا يف مقاضعفا ،قؾت أكا حقـئذ إكؿا قال ذلؽ
ابـ طباس مـ أجؾ أهنؿ ٓ يضعقهنا مقاضعفا ،قال كعؿ ،وقال يف زكاة الػطر مثؾ

ذلؽ ،وكؾ صدقة ماشقة أو حرث ،قال :ولقجزيـ طـؽ أن تدفعفا إلقفؿ ،فتجب
( )1أخرجف طبد الرزاق يف الؿصـػ (ج  4ص  )46برقؿ ( .)6922صححف زكريا بـ غالم
قادر الباكستاين ،يف كتابف :ما صح مـ آثار الصحابة يف الػؼف (ج 2ص.)587
( )2ســ البقفؼل الؽربى (ج  4ص  )115برقؿ (.)7177
( )3أخرجف طبد الرزاق يف الؿصـػ (ج  4ص  ،)47برقؿ (.)6926
( )4أخرجف طبد الرزاق يف الؿصـػ (ج  4ص  )47برقؿ (.)6927
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لؽ إجر ،ويتقلقا هؿ ما تقلقا(.)1
وهـاك أدلة تدل طؾك تـظقؿف  والخؾػاء رضقان اهلل طؾقفؿ لؾعؿؾ الخقري
أخر غقر الزكاة ،كؽتػل بذكر ما يلتل:
أ) أخرج مسؾؿ وغقره طـ الؿـذر بـ جرير طـ أبقف قال :كـا ِطـْدَ رسقل اهللِ 
ار أو ا ْلعب ِ
ار قالَ :ف َجا َء ُه َق ْق ٌم ُح َػا ٌة ُط َرا ٌة ُم ْجتَابِل الـ َِّؿ ِ
يف َصدْ ِر الـ ََّف ِ
اءُ ،م َت َؼ ِّؾ ِدي
ََ
الس ُققفَ ،طا َّم ُت ُف ْؿ مـ ُم َض َر َب ْؾ ك ُّؾفؿ مـ ُم َض َرَ ،فت ََؿ َّع َر َو ْج ُف رسقل اهللِ  ل ِ َؿا َر َأى
ُّ
ِ
ب فؼال« :يا
بِ ِف ْؿ مـ ا ْل َػا َقةَ ،فدَ َخ َؾ ُث َّؿ َخ َر َج َف َل َم َر بِ َال ًٓ َف َل َّذ َن َو َأ َقا َم َف َص َّؾكُ ،ث َّؿ َخ َط َ
احدَ ٍة  -إلك ِ
سو ِ
آخرِ ْأ َي ِة -إِ َّن اهللَ كان
َأ ُّي َفا الـاس! ا َّت ُؼقا َر َّبؽ ُْؿ الذي َخ َؾ َؼؽ ُْؿ مـ َك ْػ ٍ َ

َط َؾ ْقؽ ُْؿ َرقِق ًبا) َو ْأ َي َة التل يف ا ْل َح ْشرِ (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ)
[الحشر ]18:ت ََصدَّ َق َر ُج ٌؾ مـ ِديـ ِ
َار ِه مـ ِد ْر َه ِؿ ِف مـ َث ْق ِب ِف مـ َصا ِع ُب ِّر ِه مـ َصا ِع
ت َْؿرِ ِه ،حتك قالَ :و َل ْق بِ ِش ِّؼ ت َْؿ َر ٍة ،قالَ :ف َجا َء َر ُج ٌؾ مـ ْإَك َْص ِ
ار بِ ُص َّر ٍة كَا َد ْت َك ُّػ ُف
َت ْع ِ
َت ،قالُ :ث َّؿ َتتَا َب َع الـاس حتك رأيت ك َْق َم ْق ِـ مـ َص َعا ٍم
ج ُز طـفا َب ْؾ قد َط َجز ْ
َوثِ َق ٍ
اب ،حتك رأيت َو ْج َف رسقل اهلل ِ َ يت ََف َّؾ ُؾ كَلَ َّك ُف ُم ْذ َه َبةٌ ،فؼال رسقل اهلل ِ « :مـ
َس َّـ يف ْ ِ
اإل ْس َال ِم ُسـَّ ًة َح َسـَ ًة َف َؾ ُف َأ ْج ُر َها َو َأ ْج ُر مـ َط ِؿ َؾ بفا َب ْعدَ ُه مـ َغ ْقرِ َأ ْن َيـْ ُؼ َص مـ
قر ِه ْؿ َشل ٌءَ ،و َم ْـ َس َّـ يف ْ ِ
ُأ ُج ِ
اإل ْس َال ِم ُسـَّ ًة َس ِّق َئ ًة كان طؾقف ِوز ُْر َها َو ِوز ُْر مـ َط ِؿ َؾ بفا
ْ
مـ َب ْع ِد ِه مـ َغ ْقرِ َأ ْن َيـْ ُؼ َص مـ َأ ْوز ِ
َار ِه ْؿ َش ْل ٌء»(.)2
أكاسا
وجف آستدٓل مـ هذا الحديث :أن رسقل اهلل  طـدما رأى ً
( )1أخرجف طبد الرزاق يف الؿصـػ (ج  4ص  )45برقؿ (.)6920
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف (ج  2ص  )705رقؿ الحديث ( ،)1017وأحؿد يف مسـده (ج
 4ص  )358رقؿ الحديث ( ،)19197والـسائل يف الســ الؽربى (ج  2ص  )39رقؿ
الحديث ( ،)2335وابـ حبان يف صحقحف (ج  8ص  )101رقؿ الحديث (،)3308
والطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر (ج 2ص )328رقؿ الحديث (.)2372
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محتاجقـ لؿ ي ِ
أطٕنٛخ
يمبطذٚخ َّلك 
هؿقمفؿ ،وتق
دراصخأهؿتف
فؿؾفؿ طؾك ما هؿ طؾقف ،بؾ
ُ

بـػسف اإلشراف طؾك ططايا الـاس وتربطاهتؿ ،فؾق لؿ يتقل ذلؽ بـػسف لؿا
استجاب الـاس هبذا الحجؿ ،ولؿا سد حاجاهتؿ هبذه السفقلة .فنشفار الـبل 
وإطالكف إلغاثة همٓء الػؼراء دلقؾ طؾك تـظقؿف لؾعؿؾ الخقري :إذ اإلغاثة طـد
إزمات مـ أكشط صقر العؿؾ الخقري.

ب) أخرج أبق داود وابـ حبان والطرباين والبقفؼل طـ طبد اهللِ ا ْل َف ْق َزكِ ّل يف
ِ
ب،
حديثف ال َّطقيؾ الذي جاء فقف :أكف قالَ :ل ِؼ ُ
قت بِ َال ًٓ ُم َم ِّذ َن رسقل اهلل  بِ َح َؾ َ
ػ كاكت َك َػ َؼ ُة رسقل اهللِ ؟ قال :ما كان لف َش ْل ٌء ،كـت
فؼؾت :يا بِ َال ُل! َحدِّ ْثـِل َك ْق َ
أكا الذي َألِل ذلؽ مـف مـ ُْذ َب َع َث ُف اهلل إلك َأ ْن ُت ُق ِّفل ،وكان إذا َأ َتا ُه ْ ِ
اإلك َْس ُ
ان ُم ْسؾِ ًؿا َف َرآ ُه
ُ
َ
ِ
ِ
َط ِ
ار ًيا َي ْل ُم ُركِل َف َل ْك َطؾِ ُؼ فاستؼرض َف َل ْشت َِري لف ا ْل ُب ْر َد َة َف َلك ُْسق ُه َو ُأ ْصع ُؿ ُف .حتك ا ْطت ََر َضـل
َر ُج ٌؾ مـ ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ ،فؼال :يا بِ َال ُل! إِ َّن ِطـ ِْدي َس َع ًة فال َت ْس َت ْؼ ِر ْض مـ َأ َح ٍد إٓ مِـِّل
َف َػ َع ْؾ ُت.)1()...
يف هذا الحديث َدٓلة طظقؿة طؾك أن الدولة مسمولة طـ تـظقؿ العؿؾ
لسدت خؾة الـاس ،ولؿا
الخقري ،ويدل طؾك أكف لق قامت الدولة هبذا القاجبُ :

احتاج الػؼراء إلك أن يطرققا أبقاب الـاس .كؿا أن فقف تشريعا مؼاصديا طظقؿا،

كظرا لػؼف الؿآٓت
وهق جقاز آستؼراض طـ غقر الؿسؾؿقـ لؿـػعة الؿسؾؿقـً ،
والقاقع الذي اضطرهؿ إلك ذلؽ .فؿراطاة القاقع أمر يف غاية إهؿقة ،وإن أغػؾ

( )1أخرجف أبق داود يف ســف (ج  3ص  )171رقؿ الحديث ( ،)3055وابـ حبان يف صحقحف
(ج  14ص  )260رقؿ الحديث ( ،)6350والطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر (ج  1ص )363
رقؿ الحديث ( ،)1119والبقفؼل يف الســ الؽربى (ج  6ص  )80رقؿ الحديث
( .)11217صححف الشقخ إلباين يف التعؾقؼات الحسان طؾك صحقح ابـ حبان (ج9
ص.)137
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طـفا كثقر مـ الؿسؾؿقـ يف زماكـا.
جـ) حديث حض الـبل  طؾك شراء بئر رومة ووقػ مائفا يف سبقؾ اهلل ،فؿـ
حديث طثؿان بـ طػان ﭬ أكف قالَ :أ َّن َر ُس َ
قل اهللِ َ ق ِد َم ا ْل َؿ ِديـَ َة َو َل ْق َس هبا َما ٌء
وم َة َف َق ْج َع َؾ َد ْل َق ُه مع ِد َٓ ِء
ُي ْس َت ْع َذ ُب غقر بِ ْئ ِر ُرو َمةَ ،فؼالَ « :مـ َي ْش َترِي بِئ َْر ُر َ
ِِ
اشت ََر ْي ُت َفا مـ ُص ْؾ ِ
قـ بِخَ ْقرٍ لف مـفا يف ا ْل َجـ َِّة؟» َف ْ
ب َمالِل(.)1
ا ْل ُؿ ْسؾؿ َ
فػل هذا الحديث دٓلة طؾك أن الدولة تشرف طؾك العؿؾ الخقري وإكشاء
مشاريعف ،فرسقل اهلل  لؿا شعر بالؿشؽؾة بادر إلك العالج بـػسف.
د) أمره  بالؿماخاة بقـ الؿفاجريـ وإكصار( :)2مـ أطظؿ كؿاذج تـظقؿ
العؿؾ الخقري يف التاريخ .حقث مـ الؿعؾقم أن الؿفاجريـ لؿ يتؿؽـقا مـ كؼؾ
أمقالفؿ وثرواهتؿ مـ مؽة إلك الؿديـة ،ففذه الؿماخاة أضؿـ لفؿ الؿلوى

( )1أخرجف الرتمذي يف ســف (ج  5ص  )627رقؿ الحديث ( ،)3703وحسـف .والـسائل يف
الســ الؽربى (ج 4ص )97رقؿ الحديث ( ،)6435والدارقطـل يف ســف (ج  4ص
 )627باب وقػ الؿساجد والسؼايات ،رقؿ الحديث ( )2وذكره البخاري يف مقضعقـ
مـ صحقحف بغقر إسـاده ،يف باب مـ رأى صدقة الؿاء جائزة ،ويف كالمف طـ الققػ .قال
الشقخ إلباين معؾ ًؼا طؾك الحديث" :رجالف ثؼات رجال مسؾؿ ،غقر يحقك بـ أبك الحجاج
وهق أبق أيقب إهتؿل البصرى وهق لقـ الحديث كؿا يف "التؼريب" ،لؽـف لؿ يتػرد بف،
فؼد أخرجف طبد اهلل بـ اإلمام أحؿد يف "زوائد الؿسـد" ( 74/1ـ  )75مـ صريؼ هالل بـ
حؼ طـ الجريري بف دون قصة ثبقر .وهذه متابعة ٓ بلس هبا ،فنن َ
بـ ِحؼ -بؽسر
هالل َ
الؿفؿؾة -روى طـف جؿاطة مـ الثؼات ،ووثؼف ابـ حبان ،ويف "التؼريب"" :مؼبقل".
فالحديث حسـ كؿا قال الرتمذي وقد طؾؼف البخاري بصقغة الجزم ،واهلل أطؾؿ" .إرواء
الغؾقؾ (ج 6ص.)39
(ُ )2كؼؾ إلقـا يف الصحاح والســ والؿساكقد والؿعاجؿ وكتب السقر بسـد صحقح كؿاذج مـ
تؾؽ الؿماخاة.
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دراصخ
يمبطذٚخ سر كجاحفا كان يف
أطٕنٛخوٓ شؽ أن
حاجاهتؿ.
والطعام ،بؾ حتك العؿؾ إلك أن رفعت

دطقة رسقل اهلل  إلقفا وإشراففا بـػسف.
هـ) ومـفا الحديث الصحقح الؿشفقر يف الـفل طـ أكؾ لحقم إضاحل بعد
الؿخرج يف الصحقح طـ طبد اهللِ بـ َواقِ ٍد قال« :كفك رسقل اهلل ِ  طـ َأك ِْؾ
ثالث،
َّ
الضحايا بعدَ َث َال ٍ
ث» قال طبد اهللِ بـ أبل َب ْؽ ٍرَ :ف َذك َْر ُت ذلؽ ل ِ َع ْؿ َرةَ ،فؼالت:
ُل ُحق ِم َّ َ َ َ ْ
ات مـ َأ ْه ِؾ ا ْلب ِ
ف َأ ْه ُؾ َأبق ٍ
َصدَ َق ،سؿعت َطائِ َش َة َت ُؼ ُ
اد َي ِة َح ْض َر َة ْإَ ْض َحك َز َم َـ
قلَ :د َّ
َ
َْ
رسقل اهللِ  ،فؼال رسقل اهللِ « :ا َّد ِخ ُروا َث َال ًثا ُث َّؿ ت ََصدَّ ُققا بِ َؿا َب ِؼ َل» فؾؿا كان َب ْعدَ
قل اهللِ! إِ َّن الـاس يت ِ
ذلؽ قالقا :يا َر ُس َ
اه ْؿ َو َي ْج ُؿ ُؾ َ
َّخ ُذ َ
قن مـفا
ون ْإَ ْس ِؼ َق َة مـ َض َحا َي ُ
َ
ا ْل َق َد َك ،فؼال رسقل اهللِ  :وما َذ َ
الض َحا َيا َب ْعدَ
اك؟ قالقا :ك ََف ْق َت َأ ْن ُت ْمك ََؾ ُل ُحق ُم َّ
َث َال ٍ
ت َف ُؽ ُؾقا َوا َّد ِخ ُروا َوت ََصدَّ ُققا»(.)1
ث ،فؼال« :إكؿا ك ََف ْق ُتؽ ُْؿ مـ َأ ْج ِؾ الدَّ ا َّف ِة التل َد َّف ْ
ففؿا
لعؾ ما يمخذ مـ هذا الحديث وحده كاف لتلصقؾ الؿسللة إذا ففؿـاه ً

مؼاصد ًيا ،ففذا الحديث مـ أهؿ أدلة تـظقؿ العؿؾ الخقري مـ قبؾ الدولة العادلة:

إذ مـ الؿعؾقم أن إصؾ فقؿا يتؼرب بف الؿسؾؿ مـ إضاحل والذبائح طؿق ًما

حؾ تـاولفا لف ،ما لؿ يؽـ قد أوجبفا طؾك كػسف بالـذر ،وقد قال :

(ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [الحج ،]28:لؽـ ما الذي جعؾ
الرسقل  يـفك طـ ادخار لحقم إضاحل فقق ثالث؟ وهؾ إذا كظركا إلك
حديث الـفل طـ آدخار لقحده ،والحديث الؿجقز لالدخار بعده كحؽؿ بقجقد
بعض مـ
التعارض بقـفؿا وكؾجل إلك الؼقل بـسخ الثاين لألول؟ وهق ما ذهب إلقف ٌ
كبار طؾؿاء إمة ،ففذا الشافعل إمام إصقلققـ يؼقل -بصدد بقاكف طـ الـسخ بقـ
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف (ج 3ص  )1561رقؿ الحديث ( ،)1971ومالؽ يف الؿقصل
(ج  2ص  )484رقؿ الحديث (.)1030
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إحاديث -ل ِ َؿـ حاوره" :فؼؾت لف :الســ الـاسخة والؿـسقخة ُم َػ َّرقة يف
مقاضعفا ،وإن رددت صالت .قال :فقؽػل مـفا بعضفا فاذكره مختصرا ب ِّقـًا"(.)1
ثؿ َي ْش َر ُع الشافعل  بسرد كؿاذج طـ الـسخ يف السـة ُمبدئًا بإحاديث

القاردة طـ ادخار لحقم إضاحل بقـ الـفل واإلذن .لؽـ ما يظفر طـد التلمؾ
فقفا أن هذه إحاديث ٓ تؿت إلك الـسخ بصؾة :إذ إصؾ الجقاز كؿا قؾـا،
والؿـع إكؿا كان لسبب ،فنذا زال السبب طاد الحؽؿ إصؾل :لذا فنن رسقل اهلل

 قد مـع الـاس مـ شلء مباح لؿدة معقـة رطاية لؿصؾحة الـاس ،فالؿصؾحة هل
التل ٓ بد أن تراطك طـد الحؽؿ :إذ كؿا كبقـف فقؿا يليت فحقثؿا كاكت الؿصؾحة فثؿ
فضال طـ ققام الدولة بتـظقؿ العؿؾ
شرع اهلل .وطؾقف ففذا الحديث فقف مـ الػؼف ً -
الخقري -مراطاة القاقع والتلكد مـ تحؼقؼ الؿـاط وتــزيؾ خطاب التؽؾقػ طؾك
خطاب القضع طـد الحؽؿ .لذا فنذا حؾت بالدولة الؿسؾؿة العادلة مشؽؾة مـ
الؽقارث والدخقل يف الحروب الجفادية أو الدفاطقة فال ماكع مـ أن يػتل العؾؿاء
 لؿـ أراد الحج والعؿرة الـافؾتقـ ،أو ذبح إضاحل -أن يعطقا أمقالفؿ لؾسؾطةالشرطقة يف تؾؽ السـة لؾخروج مـ إزمة.
و) تلسقس بقت الؿال يف طفد الخؾقػة الراشد أبل بؽر الصديؼ وتطقيره مـ
قبؾ الػاروق طؿر ﭭ( .)2حقث إن إكشاء مركز لجؿع إمقال ٕكرب دلقؾ طؾك
تـظقؿ الخؾػاء لؾعؿؾ الخقري :إذ مـ الؿعؾقم أهنؿ أرادوا مـ خالل بقت الؿال
خدمة الؿجتؿع ،واإلشراف طؾك الؿشاريع الخقرية واإلكػاق طؾك الؿسؾؿقـ ،بؾ
( )1الرسالة (ج  1ص .)235
( )2الطبؼات الؽربى ،ابـ سعد (ج  3ص  ،)213سراج الؿؾقك ،الطرصقشل (ج  1ص
 ،)108الؽامؾ يف التاريخ ،الشقباين (ج  2ص  ،)270تاريخ مديـة دمشؼ ،أبق الؼاسؿ
الشافعل (ج  30ص .)320
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دراصخ
يمبطذٚخاإلسالمل.
أطٕنٛخالؿجتؿع
يعقشقن يف
طؾك غقرهؿ إن اقتضت الحاجة ما دامقا

ز) قال إمام الؿؼاصديقـ سقدكا طؿر بـ الخطاب ﭬ فقؿا أخرجف البخاري:
" َلئِ ْـ س َّؾؿـِل اهلل ََٕ َد َط َّـ َأرامِ َؾ َأ ْه ِؾ ا ْل ِعر ِ
اق َٓ َي ْحت َْج َـ إلك َر ُج ٍؾ َب ْع ِدي َأ َبدً ا"(.)1
َ
َ
َ َ
ومع أن سقدكا طؿر لؿ يبؼ طؾك ققد الحقاة إلك السـة أتقة ،لؽـ مجرد هذه الػؽرة

دلقؾ طؾك أولقية السؾطة واختصاصفا يف تـظقؿ العؿؾ الخقري ،وقد قام سقدكا
طؿر يف زمـ خالفتف بتـػقذ مشاريع خقرية كثقرة استػاد مـفا رطقتف جؿعاء.
هذه إحاديث وأثار والػتاوى الؿـؼقلة طـ أصحاب رسقل اهلل  فقفا
دٓلة قاصعة طؾك أن إصؾ يف الزكاة ً
أخذا وططا ًء وكذلؽ إطؿال الخقرية

الجؿاطقة تبعقتفا لؾدولة ففل التل تشرف طؾقفا وتـظؿفا بشؽؾ ممسسل :كل
يستػقد مـفا الػئات التل حددها الشارع الحؽقؿ طؾك القجف الذي يحؼؼ الؿؼاصد

الؿشروطة مـ أجؾفا.



( )1صحقح البخاري (ج  3ص  )1354برقؿ (.)3497
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املبحث الثاني
حتمٛك ادلمبطذ انشرػٛخ نهؼًم اخلري٘
ػُذ لٛبو انذٔنخ ثتُظ،ًّٛ

يغ ثٛبٌ ثذائم انذٔنخ يف اإلشراف ػهٗ انؼًم
اخلري٘ ػُذ غٛبة يؤصضبتٓب أٔ ػززْب

 املطلب األّل :حتكٔل املكاصد الػسعٔ٘ ّاملصاحل املعتربٗ يف
إغساف الدّل٘ عل ٙالعنل اخلريٖ
 املطلب الجاىٕ :بداٜل الدّل٘ يف اإلغساف عل ٙالعنل اخلريٖ
عيد غٔاب مؤضطاتَا أّ عذصٍا
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p

دراصخ أطٕنٛخ يمبطذٚخ


o

املطلب األول

حتمٛك ادلمبطذ انشرػٛخ ٔادلظبحل ادلؼتربح
يف إشراف انذٔنخ ػهٗ انؼًم اخلري٘
ٓ شؽ أن الشارع الحؽقؿ ٓ يشرع طب ًثا ،فػل جؿقع أحؽامف ِح َؽ ٌؿ سقاء
طؾؿـاها أم ٓ .وقد قال جؾ يف طاله( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)
[الؿممـقن ،]115:يؼقل البغقي " :أي ٓ ل ِ ِ
حؽؿة؟!"( .)1فؼد كػك صػة
العبث طـ ذاتف الحؽقؿ ،والحؽقؿ مــزه طـ العبث والخطل ،هذا ما اتػؼت طؾقف
إمة .والشريعة التل هل خاتؿ الشرائع ،والؿــزلة لتحؽقؿفا إلك ققام الساطة،
ومؿقزة طـ غقرها بالشؿقل والعؿقم وآكسجام والقسطقة والقاقعقة ومالئؿتفا
لؾػطرة وإمؽاكقة تعؾقؾ أحؽامفا وغقرها مـ الخصائص ٓ :يؿؽـ أن تؽقن فقفا
حؽؿ دون ِحؽؿة ،أو إهؿال لؿصالح العباد ومؼاصد الؿعبقد .قال شقخ
طبث أو
ٌ
اإلسالم ابـ تقؿقة" :إن الشريعة جاءت بتحصقؾ الؿصالح وتؽؿقؾفا ،وتعطقؾ
الؿػاسد وتؼؾقؾفا ،وأهنا ترجح خقر الخقريـ وشر الشريـ ،وتحصقؾ أطظؿ
الؿصؾحتقـ بتػقيت أدكاهؿا ،وتدفع أطظؿ الؿػسدتقـ باحتؿال أدكاهؿا"(.)2
فصال سؿاه (بـاء الشريعة طؾك
وقد طؼد ابـ الؼقؿ  يف إطالم الؿققعقـ ً
مصالح العباد يف الؿعاش والؿعاد) قال فقف" :فنن الشريعة مبـاها وأساسفا طؾك
( )1تػسقر البغقي (ج 3ص.)320
( )2مجؿقع الػتاوى (ج  20ص  ،)48آستؼامة (ج  1ص .)439
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ِ
الح َؽؿ ومصالح العباد يف الؿعاش والؿعاد ،وهل طدل كؾفا ورحؿة كؾفا،
ومصالح كؾفا وحؽؿة كؾفا"(.)1
وطؾقف فنن تػقيض أمر الزكاة والعؿؾ الخقري الؿشابف لفا إلك اإلمام ٓ يخؾق
مـ ِح َؽ ٍؿ تعقد لخدمة إمة وتـظقؿ أمقرها :لذا بنمؽاكـا ققاس "باقل إطؿال
الخقرية التل لفا دور حققي يف الؿجتؿع" طؾك الزكاة ،مثؾ (الققػ ،والحؿالت
التربطقة التل هتدف إلك جؿع إمقال لإلغاثة وتعزيز الؼقؿ اإلكساكقة ،أو لدور
الرطاية آجتؿاطقة التل تؼدم خدماهتا لأليتام والعجزة وإرامؾ وذوي
آحتقاجات الخاصة ،أو لحؿاية الدولة وتقفقر إمان والدفاع طـفا ،أو يف مجال
الخدمات كالؿقاه والتعؾقؿ وبـاء الؿدارس والصحة وبـاء الؿستشػقات
والؿستقصػات وتقفقر العالج لؾؿرضك ،أو بـاء الؿساجد ،أو إكشاء بـؽ يقفر
الؼرض لؾؿقاصـ دون فائدة ،أو الؿجآت إخرى) :بجامع تحؼؼ الؿؼاصد
الشرطقة يف جؿقعفا إذا ُكظؿت مـ قبؾ الدولة ،و َأشرفت ممسساهتا طؾقفا ،ويميد
هذا التشابف والؼقاس بقـ الزكاة وباقل إطؿال الخقرية الؿفؿة الـصقص السالػة
يف تـظقؿ إمقر الخقرية مـ قِبؾ رسقل اهلل  والخؾػاء الراشديـ رضقان اهلل
طؾقفؿ .وأما طـ بقان مقافؼة ققاس تؾؽ إمقر طؾك الزكاة ومـ َث َّؿ بقان تحؼؼ
مؼاصد الشريعة ومصالح العباد طـد إشراف الدولة وتـظقؿفا لفا فـؼقل:

هـاك ثالثة أصقل ٓ بد مـ الرجقع إلقفا لؾـظر يف إدلة القاردة يف مقضقع
ما ،والقصقل إلك مؼاصد الشارع مـ ذلؽ التشريع ،أو لػفؿ طؾة الحؽؿ وإجراء
أصؾف الشافعل وكب ِّقـف ٓح ًؼا .أضػ إلك هذه
الؼقاس بالؿعـك القاسع الذي َّ
إصقل تحؼقؼ الؿـاط لػفؿ معؼقل الـص وقراءة القاقع :أي هؾ ذلؽ الحؽؿ
يـطبؼ طؾك هذا إمر وهؾ العؾة مقجقدة فقف (وهـا يجقز حتك دراسة العؾة يف
( )1إطالم الؿققعقـ (ج  3ص .)3
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دراصخ
يمبطذٚخ شرح مقجز لألمقر
أطٕنٛخوفقؿا يليت
فقف أم ٓ).
إصؾ الؿـصقص طؾقف ،هؾ العؾة باققة

إربعة ثؿ دراسة الؿقضقع الذي كحـ بصدد بقاكف يف ضؾفا ،وهل:
 -1الــزول مـ الؽؾ إلك الجزء ،وهق الذي يسؿك بالؼقاس الشؿقلل ،أو
إصؾ الؿعرف بف الؿصالح والؿػاسد.
 -2الصعقد مـ الجزء إلك الؽؾ ،وهق الؿسؿك بآستؼراء.
 -3الـظر مـ الجزء إلك الجزء ،الؿسؿك بالؼقاس الػؼفل.
 -4مراطاة القاقع طـد آجتفاد أو اإلفتاء يف مقضقع شرطل.
وتػصقؾ هذه إمقر كأيت-:
 أّلا :اليعس إىل املصاحل ّاملفاضد أّ الكٔاع الػنْلٕ  -اليـصّل مً الهل إىل
اجلص:ٛ
إن مـ ققاطد هذه الشريعة الؿطفرة مراطاة مصالح العباد وترجقح إفضؾ
طؾك الػاضؾ ،والـظر إلك مآٓت إفعال ،وكسبة الؿصؾحة والؿػسدة يف كؾ أمر،
وبالتالل ترجقح كػة الراجح مـفا .هذا مبدأ كؾل أصؾف الؼرآن الؽريؿ ،قال جؾ يف
طاله( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱﯲ) [البؼرة .]219:هذه أية الؿباركة تمصؾ لؾؿبدأ الؿذكقر ،حقث تدل
طؾك تحريؿ الخؿر ٓ لؽقهنا طديؿة الػائدة ،بؾ لؽقن الػائدة فقفا مرجقحة،
وجاكب الؿػسدة فقفا هق الراجح :لذا تـاو ُلفا مخالػ لفذه الؼاطدة الؽؾقة.
يؼقل طز الديـ بـ طبد السالم" :الحؽؿة يف الشرع طبارة طـ الؿـع مـ ترك
الؿلمقرات ،أو مـ فعؾ الؿـفقات ،وحاصؾف الؿـع مـ ترك الؿصالح الخالصة أو
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الراجحة ،والؿـع مـ فعؾ الؿػاسد الخالصة أو الراجحة"(.)1
ويؼقل الؼرايف" :إن أوامر الشرع تتبع الؿصالح الخالصة أو الراجحة،
وكقاهقف تتبع الؿػاسد الخالصة أو الراجحة"(.)2
ويؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة" :فالشارع يحرم الشلء لؿا فقف مـ الؿػسدة
الخالصة أو الراجحة"(.)3
ويؼقل ابـ الؼقؿ " :إذا تلمؾت شرائع ديـف التل وضعفا بقـ طباده وجدهتا ٓ
تخرج طـ تحصقؾ الؿصالح الخالصة أو الراجحة بحسب اإلمؽان ،وإن تزاحؿت
قدم أهؿفا وأجؾفا وإن فاتت أدكاهؿا ،وتعطقؾ الؿػاسد الخالصة أو الراجحة
بحسب اإلمؽان ،وإن تزاحؿت ططؾ أطظؿفا فسادا باحتؿال أدكاهؿا ،وطؾك هذا
وضع أحؽؿ الحاكؿقـ شرائع ديـف ،دا َّلة طؾقف شاهدة لف بؽؿال طؾؿف وحؽؿتف
ولطػف بعباده وإحساكف إلقفؿ ،وهذه الجؿؾة ٓ يسرتيب فقفا مـ لف ذوق مـ
الشريعة وارتضاع مـ ثديفا وورود مـ صػق حقضفا"(.)4
مـ خالل هذه الػؼرة تب َّقـ لـا أن الشريعة الؿطفرة تراطل مصالح العباد ،كؿا
أن أحؽامفا معؾؾة ولؾشارع يف ك ٍؾ مـفا ِح َؽ ٌؿ ،وٓ يقجد ُحؽؿ يخؾق مـ مؼصد
شرطل معترب .وبؿا أن الحؽؿة مـ الزكاة تـؼسؿ طؾك قسؿقـ :قسؿ يتعؾؼ
بالؿؽؾػ :إذ هل ابتالء لف ،ومـ جفة أخرى تطفقر لـػسف ومالف .وأما الؼسؿ أخر
وإهؿ ففق الذي يتعؾؼ بحؼ الػئات الؿستحؼة لؾزكاة :أي بالجقاكب آجتؿاطقة،
( )1ققاطد إحؽام يف مصالح إكام (ج  1ص .)52
( )2الػروق أو أكقار الربوق يف أكقاء الػروق (ج  2ص .)226
( )3مجؿقع الػتاوى (ج  33ص .)25
( )4مػتاح دار السعادة (ج  2ص .)22
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أطٕنٛخ
يمبطذٚخومساطدة الغارمقـ،
والضعػاء،
دراصخالعجزة
مـ سد حاجات الػؼراء ،والحػاظ طؾك

وتجفقز الجقش طـد الجفاد أو الدفاع طـ الدولة مـ الؿحتؾ ،واجتثاث العداوة
والبغضاء بقـ الػؼراء وإغـقاء ،وخؾؼ كقع مـ التقازن بقـ أفراد الؿجتؿع.
كعؿ قد ٓ يقجد فرق بقـ إشراف الدولة طؾقفا أو تقزيع الػرد لفا فقؿا يتعؾؼ
بالؼسؿ إول الؿتعؾؼ بالؿؽؾػ .لؽـ ِ
الحؽؿ والؿؼاصد العظقؿة الؿتعؾؼة بالؼسؿ
الثاين قد ٓ تتحؼؼ إذا تقلت إفراد تؼسقؿ الزكاة والعؿؾ الخقري الؿشابف لفا
بلكػسفؿ ،وطؾقف فنن الؼقاطد الؽؾقة الدالة طؾك ترجقح إصؾح طؾك الصالح ،تميد
وققاسا طؾقفا باقل إطؿال الخقرية التل تتؿقز
إشراف الدولة طؾك أمر الزكاة،
ً
بإهؿقة ولفا صابع جؿاطل ،كؿا كب ِّقـفا.
 ثاىًٔا :الصعْد مً اجلص ٛإىل الهل ٍّْ ،املطن ٙباالضتكسا:ٛ
اصطالحا طبارة طـ "تصػح أمقر جزئقة لـحؽؿ بحؽؿفا طؾك أمر
آستؼراء
ً
يشؿؾ تؾؽ الجزئقات"(.)1
والػرق بقـف وبقـ الؼقاس :أن آستؼراء طبارة طـ إثبات الحؽؿ يف كؾك لثبقتف
يف أغؾب جزئقاتف ،والؼقاس طبارة طـ إثباتف يف جزئل ٕجؾ ثبقتف يف جزئل
آخر(.)2
قال الزركشل" :يـؼسؿ آستؼراء إلك تام وكاقص ،فالتام :إثبات الحؽؿ يف
جزئل لثبقتف يف الؽؾل طؾك آستغراق ،وهذا هق الؼقاس الؿـطؼل الؿستعؿؾ يف
العؼؾقات وهق حجة بال خالف .وهق يػقد الؼطعٕ :ن الحؽؿ إذا ثبت لؽؾ فرد مـ
أفراد شلء طؾك التػصقؾ ففق ٓ محالة ثابت لؽؾ أفراده طؾك اإلجؿال .والـاقص:
( )1الؿستصػك (ج  1ص .)41
( )2الؿحصقل ،الرازي (ج  5ص .)99
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إثبات الحؽؿ يف كؾل لثبقتف يف أكثر جزئقاتف مـ غقر احتقاج إلك جامع ،وهق
الؿسؿك يف اصطالح الػؼفاء بإطؿ إغؾب .وهذا الـقع اختؾػ فقف ،وإصح أكف
يػقد الظـ الغالب وٓ يػقد الؼطع ٓحتؿال تخؾػ بعض الجزئقات طـ
الحؽؿ"(.)1
وقال إستاذ طبد الؽريؿ كؿؾة يف ُح ِّج َّقة الـقع الثاين (آستؼراء الـاقص)
اختؾػ العؾؿاء يف حجقتف طؾك مذهبقـ :الؿذهب إول :أكف حجة :أي :أن
آستؼراء الـاقص يػقد الحؽؿ ضـًا .وهق مذهب الجؿفقر ،وهق الحؼٕ :ن تصػح
وتتبع أكثر الجزئقات مع تؿاثؾفا يف إحؽام يقجد ضـا غالبا بلن حؽؿ ما بؼل مـ
الجزئقات -وهق قؾقؾ -كذلؽ :حقث إكف معؾقم :أن الؼؾقؾ يؾحؼ بالؽثقر الغالب،
والعؿؾ بالظـ الغالب واجب ..فالعربة بالظاهر ،والظاهر هق :أن حؽؿ الباقل
الذي لؿ يتتبع ولؿ يستؼرأ كحؽؿ غقره مؿا تتبع واستؼرئ ،وطؾك هذا يجب اطتبار
آستؼراء حجة طؿال هبذا الظاهر ،فؽان حجة يجب العؿؾ بف .واكؿا قؾـا :إن
آستؼراء الـاقص يػقد الحؽؿ ضـا ،وٓ يػقده قطعا :لجقاز أن يؽقن حؽؿ ما لؿ
يستؼرأ بخالف حؽؿ ما استؼرئ ،فـظرا إلك هذا آحتؿال الضعقػ قؾـا :إكف يػقد
الحؽؿ ضـا(.)2
ّما ٓعئيا ٍيا ٍْ أمساٌ:
أولفؿا :أن مراطاة الشارع لؿصالح العباد أمر قطعلٕ :كف ثابت بآستؼراء
الؽؾل ،فال يقجد حؽؿ لؿ ُيراع فقف مصؾحة العباد ،وهذا أمر متػؼ طؾقف ،وتدل

طؾقف طشرات بؾ مئات مـ كصقص الؽتاب والسـة :لذا ٓ داطل لؾخقض فقف.

يؼقل الشاصبل" :إكا بآستؼراء وجدكا الشارع قاصدً ا لؿصالح العباد ،وإحؽام
( )1البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف (ج  4ص .)322
( )2الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن (ج 3ص.)1025
574


انتؤطٛم انشرػ ٙإلشراف انذٔنخ ػهٗ تُظٛى انؼًم اخلري٘

لءأطٕنٛخ
دراصخ
يمبطذٚخ حال ٓ تؽقن فقف
القاحد يؿـع يف
العادية تدور معف حقثؿا دار ،فرتى الش

مصؾحة ،فنذا كان فقف مصؾحة جاز ،كالدرهؿ بالدرهؿ إلك أجؾ يؿتـع يف الؿبايعة
ويجقز يف الؼرض"(.)1
وثاكقفؿا :وجقد آستؼراء الـاقص طؾك أن إشراف الدولة طؾك تـظقؿ العؿؾ
الخقري أصؾح لألمة ،وإكؿا قؾـا آستؼراء الـاقص ٕكـا ٓ يؿؽــا أن كدَّ طل
آستؼراء التام :لعدم طؾؿـا ببعض إزمـة وإمؽـة والظروف والؿالبسات التل
مرت هبا إمة اإلسالمقة إبان الحؽؿ اإلسالمل ،لؽـ بنمؽاكـا الؼطع بلن ما
وصؾتـا مـ إخبار الؿتعؾؼة باستػادة إمة مـ إمقال الخقرية يف ضؾ إشراف
الدولة طؾقفا تدل دٓلة واضحة طؾك أن إشراف الدولة لؾعؿؾ الخقري فقفا
الؿصؾحة الراجحة ،وهذا طؾك أقؾ تؼدير دلقؾ ضـل يؼقي بؼقة إدلة الدالة طؾك
أولقية الدولة يف اإلشراف طؾك إطؿال الخقرية التل لفا صابع جؿاطل.
 ثالجًا :اليعس مً اجلص ٛإىل اجلص ،ٛاملطن ٙبالكٔاع الفكَٕ:
معؾقم أن الؼقاس ضروري لؿعرفة أحؽام الشارع فقؿا لؿ يـص طؾقف :لذا
ذهب السقاد إطظؿ مـ الؿسؾؿقـ إلك حجقتف ،ولؿ يخالػ يف ذلؽ َّإٓ اإلمامقة،
والظاهرية ،والـظام مـ الؿعتزلة( .)2حقث لؿ يعدوا الؼقاس حجة ،لحجج واهقة،
وقد ر َّد طؾقفؿ العؾؿاء مب ِّقـقـ خطل مذهبفؿ ،وضعػ ملخذهؿ.
وٕهؿقتف الؽبقرة قال إمام الحرمقـ" :الؼقاس مـاط آجتفاد ،وأصؾ الرأي،
( )1الؿقافؼات (ج  2ص .)305
( )2يـظر :أصقل الشاشل ( ج  1ص  ،)308أصقل البزدوي (ج  1ص  ،)159الؿعتؿد ،أبق
الحسقـ البصري (ج  2ص  ،)215اإلحؽام يف أصقل إحؽام ،ابـ حزم (ج  7ص
 ،)387الؿحصقل يف طؾؿ إصقل ،الرازي (ج  5ص  ،)36إرشاد الػحقل ،الشقكاين (ج
 1ص .)340
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ومـف يتشعب الػؼف وأسالقب الشريعة ،وهق الؿػضل إلك آستؼالل بتػاصقؾ
أحؽام الققائع ،مع اكتػاء الغاية والـفاية ،فنن كصقص الؽتاب والسـة محصقرة
مؼصقرة ،ومقاقع اإلجؿاع معدودة ملثقرة ،...وهل طؾك الجؿؾة متـاهقة ،وكحـ
كعؾؿ قط ًعا أن الققائع التل يتققع وققطفا ٓ هناية لفا .والرأي الؿبتقت الؿؼطقع بف
طـدكا أكف ٓ تخؾق واقعة طـ حؽؿ اهلل تعالك متؾ َّؼك مـ قاطدة الشرع .وإصؾ
الذي يسرتسؾ طؾك جؿقع الققائع الؼقاس وما يتعؾؼ بف مـ وجقه الـظر
وآستدٓل ،ففق إ ًذا أحؼ إصقل باطتـاء الطالب ،ومـ طرف ملخذه وتؼاسقؿف
وصحقحف وفاسده وما يصح مـ آطرتاضات طؾقفا وما يػسد مـفا ،وأحاط
بؿراتبفا جال ًء وخػا ًء ،وطرف مجاريفا ومقاقعفا فؼد احتقى طؾك مجامع
الػؼف"(.)1
هذا ،وقد أسؾػـا أن ققاس باقل إطؿال الخقرية الؿفؿة طؾك الزكاة :بجامع
تحؼؼ الؿؼاصد الشرطقة يف جؿقعفا -إذا ُكظؿت مـ قبؾ الدولة -ققاس صحقح
حتك بالؿعـك إخقر (ققاس الجزء طؾك الجزء -الؿعـك الضقؼ الذي يعتؿد طؾقف
الػؼفاء) ،بؾ بنمؽاكـا الذهاب إلك أبعد مـ مجرد الؼقل بصحتف :إذ طـد التحؼقؼ
يؿؽـ الؼقل بلن هذا الؼقاس ٓ يــزل مرتبتف مـ ققاس إَولك :لظفقر العؾة يف
الػرع أكثر مـ إصؾ ،فنذا كاكت الزكاة التل حدد الشارع كصاهبا ومؼدارها وط َّقـ
فرضا مِـ طـده سبحاكف ،مع
الذيـ تجب طؾقفؿ مع تحديد الؿستحؼقـ ٕخذهاً ،
كؾ ذلؽ تخرج طـ مؼاصدها طـد طدم اإلشراف طؾقفا ،فؿا بالؽ ببؼقة إطؿال
الخقرية التل قد َيجتفد يف كقػقة جؿعفا وتقزيعفا غقر العؾؿاء والؿمتؿـقـ
والؿقثقققـ بديـفؿ وإخالصفؿ وأفؽارهؿ؟!
وأما إذا استخدمـا الؼقاس بالؿعـك القاسع الذي يتضؿـ إكقاع الثالثة
( )1الربهان يف أصقل الػؼف (ج  2ص .)485
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يمبطذٚخ
أطٕنٛخ
الشافعل ،الذي جعؾ
بـ إدريس
دراصخمحؿد
الؿذكقرة  -والذي أراده إمام إصقلققـ

الؼقاس هبذا الؿعـك هق الؿستـد لالجتفاد وحده ،حقث يحؽل الشافعل يف رسالتف
أكف أجاب طؾك مـاضره الذي سللف" :ما الؼقاس؟ أهق آجتفاد؟ أم هؿا متػرقان؟
(بؼقلف) قؾت :هؿا اسؿان لؿعـك واحد"( -.)1فال ريب أن ققاس ما ذكركا طؾك
الزكاة ققاس صحقح ٓ غبار طؾقف .إذ الؼقاس طـد الشافعل هق مطؾؼ آجتفاد وفؼ
أدلة الشريعة ومؼاصدها .فنلحاق ما فقف مصؾحة وإن كاكت مرسؾة بالؿصؾحة التل
اطتربهتا الشريعة ،يعـل مقافؼة الػرع لشلء د َّلت الشريعة طؾك اطتباره بصقرة
طامة.
وهذا يمخذ مـ صريح طبارة الشافعل يف الرسالة ،حقث قال يف باب الؼقاس:
"الؼقاس مـ وجفقـ :أحدهؿا :أن يؽقن الشلء يف معـك إصؾ فال يختؾػ
الؼقاس فقف .وأن يؽقن الشلء لف يف إصقل أشباه ،فذلؽ يؾحؼ بلوٓها بف،
شبفا فقف"( .)2وٓ ريب أن إخذ بؿصؾحة لفا ُمشابِ ٌف مـ الؿصالح
وأكثرها ً
الؿعتربة بلص ٍؾ مـ الؽتاب والسـة ٌ
داخؾ يف الؼسؿ الثاين.
قال إمام الحرمقـ طـد كالمف طـ استدٓل العؾؿاء بالؿصالح الؿرسؾة:
"ذهب الشافعل ومعظؿ أصحاب أبل حـقػة ﭭ إلك اطتؿاد آستدٓل وإن لؿ
يستـد إلك حؽؿ متػؼ طؾقف يف أصؾ ،ولؽـف ٓ يستجقز الـلي والبعد واإلفراط،
وإكؿا يسقغ تعؾقؼ إحؽام بؿصالح يراها شبقفة بالؿصالح الؿعتربة وفا ًقا،
وبالؿصالح الؿستـدة إلك أحؽام ثابتة إصقل قارة يف الشريعة .فالؿذهب إ ًذا يف
آستدٓل ثالثة ،أحدها :كػقف وآقتصار طؾك اتباع كؾ معـك لف أصؾ .والثاين:
جقاز إتباع وجقه آستصالح وآستصقاب قر ُبت مـ مقارد الـص أو بعدت ،إذا
( )1الرسالة (ج  1ص .)477
( )2الؿصدر كػسف (ج  1ص .)479
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لؿ يصد طـفا أصؾ مـ إصقل الثالثة الؽتاب والسـة واإلجؿاع .والؿذهب
الثالث هق الؿعروف مـ مذهب الشافعل :التؿسؽ بالؿعـك وإن لؿ يستـد إلك
أصؾ طؾك شرط قربف مـ معاين إصقل الثابتة" ثؿ قال" :ومـ تتبع كالم الشافعل
لؿ يره متعؾؼا بلصؾ ،ولؽـف يـقط إحؽام بالؿعاين الؿرسؾة فنن طدمفا التػت إلك
إصقل مشبفا"()1

وهبذا فنن الشافعل يؾحؼ إشقاء بإصقل الثابتة والؼقاطد الؽؾقة ،فؿادامت
الؿصؾحة بصقرة طامة معتربة يف الشريعة ولؿ يخالػ يف ذلؽ أحد فصار اطتبارها
وأصال ثابتًا يف الشريعة ،وبالتالل يجقز ققاس الشلء الذي فقف
ً
قاطدة كؾقة،
الؿصؾحة طؾك تؾؽ الؼاطدة إصؾقة ،وإن لؿ يؽـ هـاك كص خاص شاهد باطتبار
الؿصؾحة يف ذلؽ الشلء.
وقد صرح الشاصبل هبذا الؿعـك بصدد كالمف طـ آراء العؾؿاء يف ُح ِّج َّقة
الؿصؾحة الؿرسؾة وإخذ هبا ،حقث قال" :وذهب الشافعل ومعظؿ الحـػقة إلك
التؿسؽ بالؿعـك الذي لؿ يستـد إلك أصؾ صحقح لؽـ بشرط قربف مـ معاين
إصقل الثابتة"(.)2
ممصؾة إلشراف الدولة طؾك العؿؾ الخقري -مـفا
وبؿا أن هـاك أحاديث ِّ
إحاديث التل استشفدكا هبا :-فنن إجراء الؼقاس -بالؿعاين الثالثة الؿذكقرة-
لألطؿال الخقرية طؾك الزكاة إكؿا هق لؾتؼقية وبقان تشاهبفؿا يف الؿصالح ،دون
أصؾ التلصقؾ.
راب ًعا :أشركا قبؾ قؾقؾ إلك أهؿقة مراطاة القاقع طـد آجتفاد أو آفتاء يف
( )1الربهان يف أصقل الػؼف (ج  2ص  721وما بعدها).
( )2آطتصام (ج  2ص .)111
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يمبطذٚخ
يتققػ طؾك كزول خطاب
أطٕنٛخالذي
دراصخالؿـاط
مقضقع شرطل ،وهذه إكؿا تتحؼؼ بتحؼقؼ

عؿؿ الحؽؿ التؽؾقػل بؿجرد قراءة
التؽؾقػ طؾك خطاب القضع :إذ ٓ يؿؽـ أن ُي َّ

حرفقة لؾـص الدال طؾك ذلؽ الحؽؿ دون الـظر إلك تقفر الشروط وتحؼؼ
إسباب واكعدام الؿاكع ،فعؾك سبقؾ الؿثال صالة الظفر بالـسبة لؾحائض محرمة
مع وجقد الشروط والسبب ،لقجقد الؿاكع الذي هق الحقض يف حؼفا ،وكذلؽ
الجفاد الذي هق ذروة سـام اإلسالم وأهؿ فروض الؽػاية طؾك الؿسؾؿقـ ،قد

يصقر محر ًما لعدم تقفر الشروط وإسباب أو وجقد ماكعٍ .فنذا كان هذا هق الشلن
يف هذيـ إمريـ الؿفؿقـ فؿا بالـا ببؼقة إمقر؟! وطؾقف فؿـ الؿفؿ أن كربط
الحؽؿ بالقاقع مـ خالل دراستف ،وهذا ما يدطقكا إلك البحث طـ قاطدة الؿصالح
والؿػاسد مرة أخرى مع دلقؾ سد الذرائع ،لؾقصقل إلك الؿؼصد الشرطل والسر
الؽامـ وراء تقلل ممسسات الدولة اإلشراف طؾك العؿؾ الخقري.
لؼد أسؾػـا أن الجاكب إهؿ يف تشريع الزكاة والعؿؾ الخقري هق رطاية
مصالح الؿستحؼقـ بلشؽالفا الؿختؾػة ،وأن تحؼؼ هذه الؿصؾحة بالصقرة
الػضؾك إكؿا تؽقن طـد إشراف الدولة طؾقفا وذلؽ ٕمقر أهؿفا:
 -1لدى الدولة الخربة الؽافقة والطاقات الالزمة لؾؼقام بنشراف العؿؾ
الخقري ٓ ،سقؿا استـاد الدولة طؾك إحصائقات رسؿقة لعدد الؿحتاجقـ
وأصـاففؿ وأسباب حاجتفؿ ،وتسجقؾ طدد الؿستػقديـ يف السـقات السابؼة
وكقػقة استػادهتؿ ،ووضع التخطقط لؾعؿؾ الخقري حسب الؿؼدار الؿتقفر مـ
الؿال وطدد الؿستحؼقـ ،ما لقس لدى إفراد.
 -2إن ققام إفراد مـ جفتفؿ باإلشراف طؾك العؿؾ الخقري قد يمدي إلك
فقضك ،بسبب كثرة الجفات أخذة لؾصدقات والتربطات وإمقال الخقرية ،ما
يزطج أصحاب إمقال مـ كثرة الطالبقـ والؿصدِّ ققـ.
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 -3إن ققام إفراد هبذا إمر العظقؿ قد يمدي إلك اإلكػاق طؾك غقر
الؿستحؼقـ :بسبب طدم طؾؿ إشخاص بؿا يؿتؾؽف الـاس ،كؿا قد يمدي إلك
اإلططاء لؿستحؼ واحد مـ قِبؾ أكثر مـ جفة وشخص.
 -4إن ققام إفراد باإلشراف طؾك العؿؾ الخقري يمدي إلك طدم استػادة
كثقر مـ الؿستحؼقـٓ :ستحقائفؿ مـ إخذ :صقاك ًة لؽرامتفؿ وشعقرهؿ.
 -5إن ققام الدولة باإلشراف طؾك العؿؾ الخقري فقف الشؿقلقة وآستؿرارية
والصؿقد ،إمقر التل يؼصدها الشارع يف العؿؾ الخقري ،بخالف تقلل إفراد
لف :لعدم إمؽاكقة تقفر هذه إوصاف يف العؿؾ الػردي.
 -6إن يف العؿؾ الؿمسسايت الذي تـظؿف الدولة التػاهؿ والتعاون القلقديـ
كتقجة العؿؾ الجؿاطل ،ما ٓ يتحؼؼ يف العؿؾ الػردي.
 -7إن العؿؾ الؿمسسل يتصػ بؿبدأ الشقرى والتخطقط وتالقح الرؤى
وإفؽار الؿمدي إلك الـضقج ،بخالف العؿؾ الػردي الذي يستـد إلك خربات
شخصقة غقر كاضجة.
 -8إن الػرد مفؿا بؾغ مستقاه العؾؿل والثؼايف وسعة آفاقف آجتؿاطقة قد
يعرتيف ما يمدي بف إلك آكؼطاع أو طجز وضعػ ،ما يقحل بعدم إمؽاكقة الصؿقد
وآستؿرار يف العؿؾ.
 -9إن الثؼة والشػافقة الؾتقـ تعدان مـ أهؿ شروط اإلشراف طؾك العؿؾ
الخقري ٓ تتقفران يف إفراد بؼدر ما يؿؽـ تقفرهؿا يف ممسسات الدولة العادلة.
 -10إن مئات إلقف مـ إغـقاء يؿتـعقن طـ الؼقام بالعؿؾ الخقري ،بؾ
حتك أداء الزكاة الؿػروضة طؾقفؿ ،وهذا ما كراه يف بالدكا بحقث أصبح ضاهرة ٓ
تخػك طؾك أحد :إذ لق أدى إغـقاء الزكاة فؼط لؿا وصؾت حالة الػؼراء وكسبة
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أطٕنٛخ
يمبطذٚخطـ تـظقؿفا لؾعؿؾ
ابتعاد الدولة
دراصخوإن
الػؼر يف بؾداكـا إلك ما هل طؾقف الققم،

الخقري أدى إلك فقات حؼقق الؿستحؼقـٓ :بتعاد همٓء إغـقاء طديؿل
الضؿائر طـ الؼقام بقاجبفؿ ،وٓ شؽ أن الدولة بنمؽاهنا أخذ الحؼقق القاجبة
قفرا ،إمر الذي ٓ يسقغ لألفراد ،هذا ما يمكد مرة أخرى أن تـظقؿ
طؾك إغـقاء ً
العؿؾ الخقري مـ اختصاص الدولة.

 -11إن مصاريػ الزكاة طؾك وجف الخصقص ٓ تـحصر يف الػؼراء
أسفؿا مـفا ٕمقر تخص الدولة ٓ يؿؽـ لألفراد
والؿساكقـ ،بؾ خصص الشارع
ً

الؼقام هبا ،كاإلطداد لؾجفاد والدفاع طـ الدولة ،وإططاء الؿملػة قؾقهبؿ طؾك

الرأي الؿقافؼ لؾشرع بنبؼاء سفؿفؿ إلك يقم الؼقامة ،وصرف إمقال يف سبقؾ
الدطقة إن لؿ كخصص الؿراد يف ققلف جعؾ يف طالهَ « :وفِل َسبِ ِ
قؾ اهلل ِ» طؾك
الؿجاهديـ بلكػسفؿ .هذه إمقر التل مـ خصائص الدولة ٓ يؿؽـ لألفراد الؼقام

هبا.
 -12يف حالة وجقد الػائض يف إمقال الخقرية ٓ سقؿا التطقطقة بنمؽان
الدولة آستػادة مـفا يف إقامة مشاريع تعقد كػعفا طؾك الؿجتؿع ،وتبؼك إصقل
ورؤوس إمقال محػقضة يف أصؾ الؿشروع ،ما يعـل تقفر أمقال كثقرة طؾك
فضال طـ بؼاء رأس الؿال ،هذا ما ٓ يؿؽـ لألفراد الؼقام هبا :إذ قد
الؿدى البعقدً ،
يجتفدون يف أكؾفا بدطقى طدم وجقد الؿستحؼقـ ،أو حتك طـد استثؿارها فال
ضؿان يف بؼائفا بسبب تغقر صبائع الـاس وصروء كؼص يف التزاماهتؿ ،هذا يف حال
حقاهتؿ ،فؿا بالؽ بؿصقر تؾؽ إمقال والؿشاريع بعد وفاهتؿ ووصقلفا إلك
القرثة!
 -13إن إشراف إفراد طؾك العؿؾ الخقري قد يمدي إلك وصقل إمقال
أيادي مشبقهة التل تعؿؾ طؾك تشقيف صقرة اإلسالم والؿسؾؿقـ ،وبؿا أكف
إلك
َ
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يجب مـع وصقل إمقال إلك همٓء ،فال بد مـ إشراف الدولة طؾقفا سدً ا
لؾذريعة.
 -14إن تقلل إفراد أمر العؿؾ الخقري ٓ سقؿا الزكاة يمدي إلك تقزيع غقر
طادل لؾؿـافع ،فعؾك سبقؾ الؿثال كثقر مـ الـاس يف بالدكا يعطقن لأليتام أكثر مؿا
يحتاجقن ،بؾ أحقاكًا يعطقهنؿ لؿجرد كقهنؿ أيتا ًما مع طدم دخقلفؿ يف إصـاف
الؿستحؼقـ لؾزكاة ،بقـؿا ُيحرم طشرات الؿساكقـ الذيـ ٓ يحصؾقن طؾك مال
جفال مـ الؼائؿقـ طؾك العؿؾ الخقري
ً
كاف ،بحجة أن لديفؿ وضقػة! وذلؽ

بلحؽام الشريعة.
 -15طدم تلثقر العؿؾ الخقري طؾك تؼؾقؾ كسبة الػؼر ،لعدم مراطاة إولقيات
أشخاصا معقـقـ يف
يف العطاء مـ قِبؾ الؼائؿقـ طؾقف ،ففـاك أكاس يخصصقن
ً
العطاء واإلكػاق صقال سـقـ طديدة ،مع أن مراطاة الؿؼاصد وفؼف إولقيات
يؼضقان بتلخقر همٓء يف العطاء ،وتؼديؿ ما يحؼؼ الضروريات طؾك غقرها ،ففـاك
مـ يشؽق مـ الجقع ،ومـ يتعرض لإلبادة ،فال يجقز البدء بؿـ يستػقد مـ الؿال
لسد حاجقاتف أو تحسقـقاتف ،وتقجد آٓف ٓ يحصؾقن طؾك لؼؿة العقش .وقد قال
الغزالل طـ أهؿقة مراطاة إولقيات" :ترك الرتتقب بقـ الخقرات مـ جؿؾة
الشرور ،بؾ قد يتعقـ يف اإلكسان فرضان أحدهؿا يػقت وأخر ٓ يػقت ،أو
فضالن أحدهؿا يضقؼ وقتف وأخر يتسع وقتف ،فنن لؿ يحػظ الرتتقب فقف كان
مغرورا ،وكظائر ذلؽ أكثر مـ أن تحصك"(.)1
 -16إن غقاب إشراف الدولة طؾك العؿؾ الخقري أدى إلك وجقد اختالف
كبقر بقـ الؿدن وإقالقؿ يف التـؿقة وآكتعاش وآستػادة ،فلحقاكًا كرى أن أهؾ
( )1إحقاء طؾقم الديـ (ج  3ص .)403
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يمبطذٚخ
أطٕنٛخ
بؼعة معقـة بسبب إمؽاكقاهتؿ الؿاديةدراصخ
يؼقمقن باإلكػاق أكثر مـ
الديـل
والتزامفؿ

حاجة الؿستحؼقـ ،أو يؼقمقن بنكشاء الؿدارس والؿستشػقات و ُدور إيتام
والرطاية وبؼقة إطؿال الخقرية بحجؿ أكرب مؿا تحتاجف الؿـطؼة ،بقـؿا كرى آٓف
كبقرا يف تؾؽ الؿشاريع يف الؿديـة ذاهتا أو اإلقؾقؿ ذاتف .لق
الؿحتاجقـ
ً
وكؼصا ً
قامت ممسسات الدولة بتـظقؿف لؿا شاهدكا هذا الخؾؾ يف التقزيع.
 -17طـدما يشرف إفراد طؾك العؿؾ الخقري يؽقن بنمؽاهنؿ جؿع مبؾغ
محدود مـ الؿال ،ولؽل يستػقد أكرب طدد مـ الـاس يؾجمون غال ًبا إلك تؼسقؿف
طؾك مبالغ قؾقؾة بحقث ٓ يستػقد مـف أخذ وٓ يسد حاجاتف ،مع أن الفدف
الحؼقؼل يف تشريع العؿؾ الخقري هق سد حاجة الؿحتاجقـ .لؽـ إذا أشرفت
الدولة طؾقف بنمؽاهنا وضع خطط اسرتاتقجقة هتدف إلك تغققر جذري يف الؿجتؿع.
 -18قؾـا فقؿا سبؼ إن مـ أكقاع العؿؾ الخقري الققػ ،لؽـ طـد تقلل
إفراد لؾعؿؾ الخقري كراهؿ يحبسقن تؾؽ الدور أو الؿحالت أو العؼارات أو
إراضل والبساتقـ طؾك أشخاص يروهنؿ مـاسبقـ لذلؽ ،ومع وفاهتؿ تـؼؾ
مؾؽقتفا إلك أوٓدهؿ غقر الؿؾتزمقـ أحقاكًا ،وٓ يتؿؽـ أحد مـ كؼؾ مؾؽقتفا
طـفؿ ،وبذلؽ لؿ تتحؼؼ الحؽؿة مـ تؾؽ إوقاف .لؽـ إذا أشرفت الدولة طؾقفا
فبنمؽاهنا تخصقص آستػادة مـفا طؾك تؾؽ إشخاص ما دامقا مقصقفقـ بتؾؽ
إوصاف التل جعؾتفؿ مستحؼقـ لؾققػ طؾقفؿ ،وبعد وفاهتؿ تمخذ مـفؿ تؾؽ
إمالك وتعطك لؾؿقصقفقـ بإوصاف يف ذلؽ الققت ،وهؽذا يبؼك أصؾ
ً
متداوٓ بقـ الـاس.
الققػ
 -19كثقر مـ الـاس يحتاجقن إلك مـ ُيؼرضفؿ مبؾ ًغا لسد حاجاهتؿ دون أن

قرضا حسـا يف سبقؾ اهلل دون فائدة دكققية ،فنذا
يجدوا الؿؼرض الذي يعطل مالف ً
أشرفت الدولة طؾك العؿؾ الخقري بنمؽاهنا إكشاء بـؽ إلططاء الػؼراء الؼرض
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دون فائد ة :كؿا أهنا ٓ تخاف مـ طدم إيػاء الؿديقنٓ :متالكفا السؾطة الؽافقة
ٓسرتجاع الؿال.
 -20إذا أخذكا بـظر آطتبار أن العؿؾ الخقري ٓ يـحصر طؾك الـؼقد ففـاك
زكاة الزروع والثؿار والحققاكات ،وهـاك تربطات تتضؿـ أكقا ًطا مختؾػة مـ
السؾع والؿقاد ،وقد ٓ يستػقد كثقر مـ الـاس مـ تؾؽ إشقاء إذا وزطت طؾقفؿ:
وٓ تتؿؽـ إفراد مـ تبديؾ هذه إمقال وتغققرها ،لؽـ الدولة بـػقذها القاسع
وإمؽاكقة وصقلفا إلك إصقاف العديدة وأكقاع الؿحتاجقـ مـ الؼرى وإرياف
متؿؽـة لتقزيع كؾ صـػ مـ أصـاف إمقال طؾك مـ يستػقد مـف.
 -21كثقر مـ إحزاب والتقارات والؿـظؿات تستػقد مـ التربطات
والصدقات والزكقات ،وتـػؼفا طؾك مشاريعفا الػؽرية والسقاسقة كالؼـقات
الػضائقة والؿحؾقة ،واإلذاطات ،وطؾك مدارسفا ،وأمقر أخرى كثقرة ،ولدى كؾ
مـفا َمـ ُيػتقن بجقاز أخذ الزكاة والصدقات لصالح تؾؽ إطؿال الخقرية التل

فضال
يديروهنا ،ما تسبب حرمان أكثر الؿستحؼقـ الحؼقؼققـ لؾعؿؾ الخقري مـفً ،

طـ ذلؽ لفذا إمر إشؽالقات ،مـفا:
أوٓ :إن أكرب رافد لؾعؿؾ الخقري يف بالدكا طبارة طـ الزكاة ،ومعؾقم أن تؾؽ
ً
الجفات لقست مـ إصـاف التل تستحؼفا ،الؾفؿ إٓ إذا فسركا «فِل َسبِ ِ
قؾ اهلل ِ»
فضال طـ كقكف مخالػا لرأي أكثر الػؼفاء ،إٓ
بالدطقة إلك اهلل بجؿقع صرقفا ،وهذا ً
أن آحاد تؾؽ إطؿال ٓ يدخؾ حتك ضؿـ هذا التػسقر القاسع لميةٕ :ن إطالم
تؾؽ الجفات غقر مختصة بالدطقة ،بؾ يخؾط بقـفا وبقـ مختؾػ الربامج السقاسقة
والرتفقفقة ،وأحقاكًا تستػقد تؾؽ الجفات مـ إطالمفا لتشقيف سؿعة مـافسقفا حتك
لق كاكقا مسؾؿقـ مؾتزمقـ! لغرض الحصقل طؾك بضع أصقات إضافقة يف
آكتخابات.
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وإقسامأطٕنٛخ
ثاك ًقا :إن إكشاء تؾؽ الؿدارس دراصخ
يمبطذٚخأمر مبارك ُيػتخر هبا،
لغرض الدطقة

لؽـ إكشاء كػس الؿدارس طـد كؾ حزب وتقار ومـظؿة وفؼ ما تراها مـاسبة
لسقاستفا ،ومـ أجؾ مـافسة أقراهنا ،أمر ٓ يؿؽـ أن يدخؾ ضؿـ خاكة الدطقة
الخالصة ،وبالتالل ٓ يجقز صرف الزكاة إلقفا حتك بالتػسقر القاسع الشامؾ
لدخقل الدطقة ضؿـ "يف سبقؾ اهلل" القارد يف أية .فعؾك سبقؾ الؿثال ما
الضرورة يف وجقد ثالث إذاطات لبث الؼرآن الؽريؿ فؼط ،وطشرات الؿراكز
لتدريس الؼراءات الؿختؾػة يف مديـة واحدة! أما إذا تقحدت تؾؽ الجفات،
واكتػت كؾ جفة مـفا بالدطقة يف مجال معقـ ،دون التؽرار يف أطؿالفا ،والتـافس
فقؿا بقـفا ،مع اإلخالص يف الـقة ،فحقـفا لؿ ُيبعد إن قؾـا بجقاز إططائفا مـ

الصدقات.

ثال ًثا :إن إخذ بالتػسقر القاسع لــ "سبقؾ اهلل" وجقاز إططاء الدطاة مـ
الزكاة ٓ ،يعـل إططاء الزكاة كؾفا لػئة واحدة ،وإططاء فئة معقـة جؿقع أسفؿ
الزكاة ،يف حقـ أكـا كرى مـ بعض الجفات الؿذكقرة أهنا تػتل لألغـقاء سقؿا
الؿؼربقـ مـفا بجقاز إططائفا جؿقع ما تجب طؾقفؿ مـ الزكاة! وٓ ريب أن هذا
خصقصا الػؼراء والؿساكقـ.
مخالػ لؾشرع ،وتضققع لحؼقق بؼقة الػئات
ً
هذه الؿقازكة بقـ الؿصالح التل تتحؼؼ طـد إشراف الدولة طؾك العؿؾ
الخقري ،والؿػاسد التل يتققع حصقلفا طـد ققام إفراد بف ،والتل وصؾـا إلقفا
خالل هذه الرحؾة مع كصقص الؽتاب والسـة ،والؼقاطد الشرطقة وآستؼراء
الدالقـ طؾك مراطاة الشريعة لؿصالح العباد ،وترجقح إصؾح طؾك الصالح ،ومـع
فضال طـ تعرفـا طؾك مؼاصد العؿؾ
ً
الطرق الؿقصؾة إلك الشر سدً ا لؾذريعة.
الخقري ،وسبؾ تحؼقؼفا بالصقرة الؿثؾك :تقصؾـا إلك أن إصؾ يف العؿؾ
الخقري هق إشرافف مـ قبؾ ممسسات الدولة دون إفراد :إذ كؿا ب َّقـا أن تقلل
إفراد أمر إمقر الخقرية الؿفؿة تسبب يف تخؾػ أغؾب تؾؽ ِ
الحؽؿ طـ
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الحؽؿ ،وحقـئذ قد اخرتكا الؿصؾحة الؿرجقحة طؾك الراجحة ،وهذا خالف
ُ
مؼاصد الشارع ومصالح العباد ،بؾ الشرع يدلـا طؾك اختقار الراجح مـ الؿصالح،
فؿا بالؽ برتك الؿصؾحة واختقار ضدها! يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة" :ما كان
أبؾغ يف تحصقؾ مؼصقد الشارع كان أحب ،إذا لؿ يعارضف ما يؼتضل خالف
ذلؽ"(.)1


( )1مجؿقع الػتاوى (ج  21ص .)308
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p

دراصخ أطٕنٛخ يمبطذٚخ


o

املطلب الثاني

ثذائم انذٔنخ يف اإلشراف ػهٗ انؼًم اخلري٘
ػُذ غٛبة يؤصضبتٓب أٔ ػززْب
أشركا فقؿا سبؼ أن إصؾ يف العؿؾ الخقري أن يـظؿ مـ قِبؾ الدولة
وممسساهتا ،لؽـ مع إسػ كرى أن أغؾب الدول التل يؼطـفا الؿسؾؿقن ٓ
ُتحؽؿ بالشريعة اإلسالمقة ،وإسقأ مـ ذلؽ أن بعضفا ُيحؽؿ مـ قبؾ طؾؿاكققـ
طؿت تؾؽ
متطرفقـ حاقديـ لإلسالم ،والؿستفزئقـ بتشريعاتف وتعالقؿف ،فنذا َّ

وحؽؿت الدولة مـ قبؾ تؾؽ الػئة الؿممـة بالالديـقة،
إفؽار ممسسات الدولةُ ،

فنن يف تسؾقؿ إمقال الخقرية لفذه السؾطة التل ٓ تممـ بحؽؿ واحد مـ أحؽام
ِ
وجعال لفا يف أياد
ً
هدرا لتؾؽ إمقال،
اإلسالم وتـظقؿ العؿؾ الخقري مـ قبؾفا ً
غقر أمقـة .فػل هذه الحآت يستحسـ إكشاء ممسسات ومـظؿات تشرف طؾك
العؿؾ الخقري بدل إفرادٕ :ن الؿمسسات أولك مـ إفراد يف القصقل إلك
تحؼقؼ مؼاصد الشارع يف العؿؾ الخقري :إذ الؿمسسات الؿختصة التل تدار مـ
قبؾ إشخاص الؿؾتزمقـ الؿحسـقـ الؿقثقققـ ،يؿؽـ أن تؽقن بديؾة
لؿمسسات الدولة بـا ًء طؾك ما تؼتضقف الضرورة .حقث إن لدى تؾؽ الؿمسسات
الؿدكقة ممهالت مـ الطاقة البشرية تجعؾفا قادرة طؾك حث الـاس طؾك العؿؾ

الخقري ،والحصقل طؾك إحصائقات لؾؿحتاجقـ واحتقاجاهتؿ ،وبؿا أن العؿؾ
الؿمسسل لف صابع جؿاطل تحصؾ طؾك ثؼة إغـقاء فنكف بديؾ مـاسب لؿمسسات
الدولة ،كؿا أن كثرة أفرادها تجعؾفا قادرة طؾك إطداد وصقٓت رسؿقة لألمقال
التل حصؾت طؾقفا ،وسجالت لؾجفات التل تصرففا طؾقفا ،ووضع خطة لؾؼقام
بإطؿال الخقرية بؿا يحؼؼ مؼاصدها حسب مؼتضقات العصر.
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لؽـ ٓ بد مـ وجقد ضقابط لتؾؽ الؿمسسات حتك تؽقن بديؾة طـ
ممسسات الدولة حال غقابفا ،مـفا:
 -1إدارهتا مـ قِبؾ الؿقثقققـ هبؿ والؿشفقريـ بالتديـ والعدالة والخربة
والؽػاءة.
 -2الشػافقة يف أطؿالفا جؿق ًعا بحقث يؿؽـ آصالع طؾك ما أخذت وما
أكػؼت.
 -3تصـقػفا لؾزكاة بشؽؾ مـػرد طـ بؼقة الؿقارد ،وإكػاق إول طؾك
حصرا.
الجفات التل حددها الشرع
ً
 -4إشراف الؿمسسة طؾك جؿقع أطؿالفا ورقابتفا لؾعامؾقـ فقفا ،لضؿان
التزامفؿ والتحؼؼ مـ أدائفؿ.
 -5وجقب اجتؿاع خربات متـقطة يف تؾؽ الؿمسسات ٓ ،سقؿا التل لفا
طالقة مباشرة بعؿؾفا كعؾؿاء الديـ والؿختصقـ يف مجآت الحسابات والتدققؼ.
 -6استؼاللقة تؾؽ الؿمسسات طـ إحزاب والجؿاطات الػؽرية والسقاسقة.

 -7الحقادية والؿقضقطقة يف أطؿالفا وطدم السؿاح بتلثقر الؿجامالت
والؿحاباة طؾك العامؾقـ طؾقفا.
 -8طدم استػادة تؾؽ الؿمسسات مـ إمقال التل تتسؾؿفا ،لـشاصاهتا
الخاصة "إذا كاكت لديفا أكشطة أخرى".
 -9الؽشػ طـ حساب ومؿتؾؽات العامؾقـ فقفا قبؾ آلتحاق بتؾؽ
الؿمسسات وبعد خروجفؿ مـفا.
 -10آلتزام بلي ضابط آخر يضعف الؿختصقن الؿخؾصقن حسب اختالف
البقئة وإطراف وإزمان مادام يف خدمة العؿؾ الخقري ومؼاصده.
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p

دراصخ أطٕنٛخ يمبطذٚخ


o

خبمتخ
الحؿد هلل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات ،والصالة والسالم طؾك أشرف إكام
محؿد وطؾك آلف وصحبف إلك يقم الؼقام .فبعد دراسة هذا الؿقضقع الؿفؿ
والحققي طـ العؿؾ الخقري بنمؽاكـا أن كؼقل-:
 -1إن العؿؾ الخقري يف اإلسالم مـ أهؿ ما يتؼرب بف اإلكسان إلك اهلل تعالك،
لذا حث طؾقف الشارع يف مقاضع كثقرة ،وكػك بالخقر أهؿقة وروده يف الؼرآن مئة
وثؿاكقـ مرة.
 -2إن العؿؾ الخقري يـؼسؿ طؾك قسؿقـ :قسؿ لف صابع فردي بنمؽان إفراد
الؼقام بف ،وقسؿ لف صابع ممسسل ،الدولة أولك مـ غقرها بتـظقؿف.
 -3ورد يف الؼرآن الؽريؿ والسـة الؿطفرة اإلشارة إلك هذيـ الـقطقـ مـ
العؿؾ الخقري ،فخاصبا إفراد لؾؼقام بالـقع إول ،وكؾػا ولل إمر تـظقؿ أمر
الثاين ،ومـ هذا الؼسؿ الزكاة التل اتػؼ العؾؿاء طؾك حؼ الدولة يف اإلشراف طؾقفا
ً
أخذا وططا ًء.
 -4طـدما كتحدث طـ الدولة الؿشرفة لؾعؿؾ الخقري كؼصد الدولة العادلة
التل تحؽؿ الشريعة وتممـ بؿبادئفا ،بحقث تؽقن ممهؾة وأمقـة ،دون الدولة التل
تحؽؿ مـ قبؾ العؾؿاكققـ الذيـ ٓ يؿؽـ القثقق هبؿ يف الشمون الديـقة.
 -5إن ققاس إطؿال الخقرية التل لفا أهؿقة كربى مـ الجاكب آقتصادي
وآجتؿاطل طؾك الزكاة يف أولقية الدولة لإلشراف طؾقفا وتـظقؿفا :بجامع تحؼؼ
589


حبٕث يؤمتر انؼًم اخلري٘

الؿؼاصد الشرطقة يف جؿقعفا -إذا ُكظؿت مـ قبؾ الدولة و َأشرفت ممسساهتا
طؾقفا -ققاس صحقح أصقل ًّقا ومؼاصديا ،ومقافؼ لـصقص السـة وطؿؾ الخؾػاء
الراشديـ رضقان اهلل طؾقفؿ.
 -6إن إصؾ يف العؿؾ الخقري الذي لف صابع ممسسل أن تـظؿ مـ قبؾ
الدولة وممسساهتا :فؾفذه إطؿال مؼاصد مـ تشريعفا ٓ تتحؼؼ دون وجقد دولة
طادلة تشرف طؾقفا.
 -7إن غقاب إشراف الدولة طؾك العؿؾ الخقري أدى إلك فش ِؾ ٍ
كثقر مـ
إطؿال الخقرية يف تحؼقؼ مؼاصدها ،مـ سد حاجات الػؼراء وإقامة الؿشاريع
الخقرية ،والتؼؾقؾ مـ كسبتل الػؼر والبطالة ،وشؿقلقتفا لجؿقع الؿستحؼقـ.
 -8إن ققام إفراد بتقلل جؿقع إطؿال الخقرية أدى يف بعض إحقان إلك
وصقل إمقال لجفات مشبقهة أضرت باإلسالم والؿسؾؿقـ ،وسعت يف إفساد
العباد والبالد ،وكذلؽ وصقلفا إلك غقر الؿستحؼقـ ،وطدم مراطاة إولقيات
حتك يف اإلططاء لؾؿستحؼقـ.
 -9إن الخصائص الؿتقفرة يف الدولة العادلة مـ وجقد الؽػاءات وتقفر
الؿعؾقمات واإلحصائقات والقصقل إلك الؿستحؼقـ وتقزيع العؿؾ الخقري طؾك
جؿقع أقطار الدولة وإصـاف الؿستحؼة ،ووجقد السجالت الرسؿقة لألخذ
أمقر
والعطاء ،والشػافقة يف أطؿالفا وآستؿرارية والصؿقد وغقرها مـ الصػاتٌ ،
ٓ تتقفر يف إفراد :لذا يرجح إشراففا طؾك العؿؾ الخقري.
 -10إن ممسسات الؿجتؿع الؿدين التل تتقفر فقفا الشروط السالػة بقاهنا هل
إولك شر ًطا مـ إفراد لإلشراف طؾك العؿؾ الخقري ،حال غقاب الدولة العادلة
أو طجز ممسساهتا.
 -11وأخقرا :إن الـظر يف أدلة الؽتاب والسـة ،والتدبر يف ِ
الح َؽ ِؿ والؿؼاصد
ً
590


انتؤطٛم انشرػ ٙإلشراف انذٔنخ ػهٗ تُظٛى انؼًم اخلري٘

الشرطقة مـ تشريع العؿؾ الخقري ،دراصخ
يمبطذٚخوالؿػاسد يف مآٓت
أطٕنٛخالؿصالح
والؿؼاركة بقـ

إطؿال الخقرية ،وتتبع الجزئقات لؾقصقل إلك الحؽؿ الؽؾل ،وتحؼقؼ الؿـاط
إلجراء الؼقاس الجزئل ،ومراطاة فؼف القاقع وإولقيات ،كؾ ذلؽ يميد إشراف
الدولة طؾك تـظقؿ العؿؾ الخقري ،كؿا ب َّقـاها يف مقاصـفا .وطؾقف فنن كصقص
الؽتاب والسـة ،والؼقاطد والؿؼاصد الشرطقة ،والؼقاس ،وآستؼراء ،والؿصالح،
وسد الذريعة كؾفا تمصؾ لؿا حرركاه.
ّ يف اخلتاو أقْل:
طؾل ،وما كان خط ًئا فلستغػر
إن ما كان صقا ًبا مؿا كتبتف ففق فضؾ اهلل َّ 

اهلل مـف ،وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ،وآخر دطقاكا أن
الحؿد هلل رب العالؿقـ.
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p



o

ادلظبدر ٔادلرارغ
 بعد الكسآٌ الهسٓه:
 -1أحؽام الؼرآن ،أبق بؽر محؿد بـ طبد اهلل ابـ العربل ،الؿتقىف543 :هــ،
دار الـشر :دار الػؽر لؾطباطة والـشر  -لبـان ،تحؼقؼ :محؿد طبد الؼادر ططا.
 -2أحؽام الؼرآن ،أحؿد بـ طؾل الرازي الجصاص أبق بؽر ،الؿتقىف370 :
هـ دار الـشر :دار إحقاء الرتاث العربل  -بقروت 1405 -هــ تحؼقؼ :محؿد
الصادق قؿحاوي.
 -3اإلحؽام يف أصقل إحؽام ،طؾل بـ أحؿد بـ حزم إكدلسل أبق محؿد،
دار الـشر :دار الحديث  -الؼاهرة  1404 -هـ ،الطبعة :إولك.
 -4إحقاء طؾقم الديـ ،محؿد بـ محؿد الغزالل أبق حامد القفاة 505 :هـ،
دار الـشر :دار االؿعرفة – بقروت.
 -5إرشاد الػحقل إلك تحؼقؼ طؾؿ إصقل ،محؿد بـ طؾل بـ محؿد
الشقكاين ،دار الـشر :دار الػؽر  -بقروت 1992 – 1412 -م ،الطبعة :إولك،
تحؼقؼ :محؿد سعقد البدري أبق مصعب.
 -6إرواء الغؾقؾ يف تخريج أحاديث مـار السبقؾ ،محؿد كاصر الديـ إلباين
(الؿتقىف1420 :هــ) إشراف :زهقر الشاويش ،الـاشر :الؿؽتب اإلسالمل –
بقروت ،الطبعة :الثاكقة  1405هـ 1985 -م.
 -7آستؼامة ،أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين أبق العباس الؿتقىف:
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دراصخ
يمبطذٚخالؿـقرة  1403 -ه،
أطٕنٛخ -الؿديـة
بـ سعقد
 728ه ،دار الـشر :جامعة اإلمام محؿد

الطبعة :إولك ،تحؼقؼ :د .محؿد رشاد سالؿ.
 -8أصقل البزدوي  -كـز القصقل الك معرفة إصقل ،طؾل بـ محؿد
البزدوي الحـػقك ،دار الـشر :مطبعة جاويد بريس – كراتشل.
 -9أصقل الشاشل ،أحؿد بـ محؿد بـ إسحاق الشاشل أبق طؾل ،دار
الـشر :دار الؽتاب العربل  -بقروت – 1402هــ.
 -11آطتصام ،أبق إسحاق الشاصبل ،دار الـشر :الؿؽتبة التجارية الؽربى –
مصر.
 -11إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ ،أبق طبد اهلل شؿس الديـ محؿد بـ
أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد الزرطل الدمشؼل الؿتقىف 751 :هـ ،دار الجقؾ -
بقروت  1973 -م تحؼقؼ :صف طبد الرؤوف سعد.
 -12إم ،محؿد بـ إدريس الشافعل أبق طبد اهلل الؿتقىف204 :هــ ،دار
الـشر :دار الؿعرفة  -بقروت 1393 -هــ ،الطبعة :الثاكقة.
 -13إمقال ٓبـ زكجقيف ،أبق أحؿد حؿقد بـ مخؾد بـ قتقبة بـ طبد اهلل
الخرساين الؿعروف بابـ زكجقيف الؿتقىف251 :هــ.
 -14البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف ،بدر الديـ محؿد بـ هبادر بـ طبد اهلل
الزركشل ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  -لبـان /بقروت 1421 -هــ 2000 -م،
الطبعة :إولك ،تحؼقؼ :ضبط كصقصف وخرج أحاديثف وطؾؼ طؾقف :د .محؿد
محؿد تامر.
 -15البدر الؿـقر يف تخريج إحاديث وأثار القاقعة يف الشرح الؽبقر،
سراج الديـ أبل حػص طؿر بـ طؾل بـ أحؿد إكصاري الشافعل الؿعروف بابـ
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الؿؾؼـ الؿتقىف 804 :ه ،دار الفجرة لؾـشر والتقزيع  -الرياض-السعقدية -
1425هــ2004-م ،الطبعة :آولك ،تحؼقؼ :مصطػك أبق الغقط و طبداهلل بـ
سؾقؿان وياسر بـ كؿال.
 -16الربهان يف أصقل الػؼف ،طبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ يقسػ الجقيـل أبق
الؿعالل ،دار الـشر :القفاء  -الؿـصقرة  -مصر  1418 -هـ ،الطبعة :الرابعة،
تحؼقؼ :د .طبد العظقؿ محؿقد الديب.
 -17تاريخ مديـة دمشؼ وذكر فضؾفا وتسؿقة مـ حؾفا مـ إماثؾ ،أبق
الؼاسؿ طؾل بـ الحسـ بـ هبة اهلل بـ طبد اهلل الشافعل الؿتقىف571 :هــ ،دار
الـشر :دار الػؽر  -بقروت – 1995م ،تحؼقؼ :محب الديـ أبل سعقد طؿر بـ
غرامة العؿري.
 -18التعؾقؼات الحسان طؾك صحقح ابـ حبان وتؿققز سؼقؿف مـ صحقحف،
وشاذه مـ محػقضف ،الـاشر :دار با وزير لؾـشر والتقزيع ،جدة  -الؿؿؾؽة العربقة
السعقدية ،الطبعة :إولك 1424 ،هـ  2003 -م.
 -19تػسقر البغقي ،أبق محؿد الحسقـ بـ مسعقد البغقي ،الؿتقىف:
516هــ ،دار الؿعرفة  -بقروت ،تحؼقؼ :خالد طبد الرحؿـ العؽ.
 -21التػسقر الؽبقر ،فخر الديـ محؿد بـ طؿر التؿقؿل الرازي الشافعل
القفاة 604 :هـ ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت 1421 -هــ 2000 -م،
الطبعة :إولك.
 -21تػسقر آيات إحؽام ،محؿد طؾل السايس ،الؿحؼؼ :كاجل سقيدان،
الـاشر :الؿؽتبة العصرية لؾطباطة والـشر ،تاريخ الـشر2012 :م.
 -22هتذيب الؾغة ،أبق مـصقر محؿد بـ أحؿد إزهري الؿتقىف370 :هــ،
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يمبطذٚخ
أطٕنٛخ
دار الـشر :دار إحقاء الرتاث العربل-دراصخ
الطبعة :إولك ،تحؼقؼ:
2001م،
بقروت-

محؿد طقض مرطب.
 -23جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن ،محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ خالد
الطربي أبق جعػر الؿتقىف 310 :هـ ،دار الـشر :دار الػؽر  -بقروت – 1405هــ.
 -24الجامع الصحقح الؿختصر ،محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبداهلل البخاري
الجعػل ،دار الـشر :دار ابـ كثقر ،القؿامة  -بقروت 1987 – 1407 -م ،الطبعة:
الثالثة ،تحؼقؼ :د .مصطػك ديب البغا.
 -25الجامع الصحقح ســ الرتمذي ،محؿد بـ طقسك أبق طقسك الرتمذي
السؾؿل ،دار الـشر :دار إحقاء الرتاث العربل  -بقروت ،تحؼقؼ :أحؿد محؿد
شاكر وآخرون.
 -26الجامع ٕحؽام الؼرآن ،أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد إكصاري
الؼرصبل الؿتقىف 671 :ه دار الـشر :دار الشعب – الؼاهرة.
 -27الخرشل طؾك مختصر سقدي خؾقؾ ،الؿتقىف 1102 :هـ ،دار الـشر :دار
الػؽر لؾطباطة – بقروت.
 -28الذخقرة ،شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف الؿتقىف684 :هــ ،دار
الـشر :دار الغرب  -بقروت 1994 -م ،تحؼقؼ :محؿد حجل.
 -29الرسالة ،محؿد بـ إدريس أبق طبد اهلل الشافعل ،دار الـشر - :الؼاهرة -
 1939 - 1358م ،تحؼقؼ :أحؿد محؿد شاكر.
 -31روضة الطالبقـ وطؿدة الؿػتقـ ،الـقوي الؿتقىف 676 :هـ ،دار الـشر:
الؿؽتب اإلسالمل  -بقروت – 1405هــ ،الطبعة.
 -31سراج الؿؾقك ،أبق بؽر محؿد بـ محؿد ابـ القلقد الػفري الطرصقشل
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الؿالؽل (الؿتقىف520 :هــ).
 -32ســ ابـ ماجف ،محؿد بـ يزيد أبق طبداهلل الؼزويـل ،دار الـشر :دار
الػؽر  -بقروت ،تحؼقؼ :محؿد فماد طبد الباقل.
 -33ســ أبل داود ،سؾقؿان بـ إشعث أبق داود السجستاين إزدي ،دار
الـشر :دار الػؽر ،تحؼقؼ :محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد.
 -34ســ البقفؼل الؽربى ،أحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل بـ مقسك أبق بؽر
البقفؼل ،دار الـشر :مؽتبة دار الباز  -مؽة الؿؽرمة  1994 - 1414 -م ،تحؼقؼ:
محؿد طبد الؼادر ططا.
 -35ســ الدارقطـل ،طؾل بـ طؿر أبق الحسـ الدارقطـل البغدادي ،دار
الـشر :دار الؿعرفة  -بقروت 1966 – 1386 -م ،تحؼقؼ :السقد طبد اهلل هاشؿ
يؿاين الؿدين.
 -36الســ الؽربى ،أحؿد بـ شعقب أبق طبد الرحؿـ الـسائل ،دار الـشر:
دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت  1991 - 1411 -م ،الطبعة :إولك ،تحؼقؼ :د.
طبد الغػار سؾقؿان البـداري ،سقد كسروي حسـ.
 -37الشرح الؿؿتع طؾك زاد الؿستؼـع ،محؿد بـ صالح بـ محؿد العثقؿقـ
(الؿتقىف1421 :هــ) دار الـشر :دار ابـ الجقزي ،الطبعة :إولك- 1422 ،
 1428هـ.
 -38صحقح ابـ حبان برتتقب ابـ بؾبان ،محؿد بـ حبان بـ أحؿد أبق حاتؿ
التؿقؿل البستل ،دار الـشر :ممسسة الرسالة  -بقروت 1993 – 1414 -م،
الطبعة :الثاكقة ،تحؼقؼ :شعقب إركموط.
 -39صحقح مسؾؿ ،مسؾؿ بـ الحجاج أبق الحسقـ الؼشقري الـقسابقري،
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أطٕنٛخ
دار الـشر :دار إحقاء الرتاث العربل -دراصخ
يمبطذٚخفماد طبد الباقل.
تحؼقؼ :محؿد
بقروت،

 -41الطبؼات الؽربى ،محؿد بـ سعد بـ مـقع أبق طبداهلل البصري الزهري
الؿتقىف230 :هــ ،دار الـشر :دار صادر  -بقروت.
 -41فتح الباري شرح صحقح البخاري ،أحؿد بـ طؾل بـ حجر أبق الػضؾ
العسؼالين الشافعل ،دار الـشر :دار الؿعرفة  -بقروت ،تحؼقؼ :محب الديـ
الخطقب.
 -42فتح الؼدير الجامع بقـ فـل الرواية والدراية مـ طؾؿ التػسقر ،محؿد بـ
طؾل بـ محؿد الشقكاين الؿتقىف1250 :هــ ،دار الـشر :دار الػؽر – بقروت.
 -43الػروق ،أسعد بـ محؿد بـ الحسقـ الـقسابقري الؽرابقسل ،دار
الـشر :وزارة إوقاف والشئقن اإلسالمقة  -الؽقيت – 1402هــ ،الطبعة:
إولك ،تحؼقؼ :د .محؿد صؿقم.
 -44ققاطد إحؽام يف مصالح إكام ،أبق محؿد طز الديـ السؾؿل الؿتقىف:
 660ه ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة – بقروت.
 -45الؽايف يف فؼف اإلمام الؿبجؾ أحؿد بـ حـبؾ ،طبد اهلل بـ قدامة
الؿؼدسل أبق محؿد القفاة 620 :هـ ،دار الـشر :الؿؽتب آسالمل – بقروت.
 -46الؽامؾ يف التاريخ ،أبق الحسـ طؾل بـ أبل الؽرم محؿد بـ محؿد بـ
طبد الؽريؿ الشقباين القفاة630 :هــ ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت -
1415هــ ،الطبعة :ط ،2تحؼقؼ :طبد اهلل الؼاضل.
 -47كتب ورسائؾ وفتاوى شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،أحؿد طبد الحؾقؿ بـ
تقؿقة الحراين أبق العباس الؿتقىف728 :هـ ،دار الـشر :مؽتبة ابـ تقؿقة ،الطبعة:
الثاكقة ،تحؼقؼ :طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ العاصؿل الـجدي.
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 -48الؽشػ والبقان (تػسقر الثعؾبل) ،أبق إسحاق أحؿد بـ محؿد بـ
إبراهقؿ الثعؾبل الـقسابقري الؿتقىف 427 :هـ 1035 -م ،دار الـشر :دار إحقاء
الرتاث العربل  -بقروت  -لبـان 1422 -هــ2002-م ،الطبعة :إولك ،تحؼقؼ:
اإلمام أبل محؿد بـ طاشقر ،مراجعة وتدققؼ إستاذ كظقر الساطدي.
 -49لسان العرب ،محؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إفريؼل الؿصري الؿتقىف:
 711هـ ،دار الـشر :دار صادر  -بقروت ،الطبعة :إولك.
 -51ما صح مـ آثار الصحابة يف الػؼف ،زكريا بـ غالم قادر الباكستاين،
الـاشر :دار الخراز -جدة ،دار ابـ حزم لؾطباطة والـشر والتقزيع – بقروت،
الطبعة :إولك 1421 ،هـ  2000 -م (ج 2ص.)587
 -51الؿبسقط ،اسؿ الؿملػ :شؿس الديـ السرخسل القفاة 483 :هـ ،دار
الـشر :دار الؿعرفة – بقروت.
 -52الؿجتبك مـ الســ ،أحؿد بـ شعقب أبق طبد الرحؿـ الـسائل ،دار
الـشر :مؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة  -حؾب  ،1986 - 1406 -الطبعة :الثاكقة،
تحؼقؼ :طبدالػتاح أبق غدة.
 -53الؿجؿقع ،الـقوي الؿتقىف 676 :هـ ،دار الـشر :دار الػؽر  -بقروت -
1997م.
 -54الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،أبق محؿد طبد الحؼ بـ غالب
بـ ططقة إكدلسل الؿتقىف546 :هـــ ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  -لبـان -
1413هــ1993 -م ،الطبعة :آولك ،تحؼقؼ :طبد السالم طبد الشايف محؿد.
 -55الؿحصقل يف طؾؿ إصقل ،محؿد بـ طؿر بـ الحسقـ الرازي ،دار
الـشر :جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة  -الرياض – 1400هــ ،الطبعة:
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دراصخ أطٕنٛخ يمبطذٚخ
إولك ،تحؼقؼ :صف جابر فقاض العؾقاين.

 -56الؿستصػك يف طؾؿ إصقل ،محؿد بـ محؿد الغزالل أبق حامد
الؿتقىف 505 :ه ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت  1413 -ه ،الطبعة:
إولك ،تحؼقؼ :محؿد طبد السالم طبد الشايف.
 -57مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ ،أحؿد بـ حـبؾ أبق طبداهلل الشقباين ،دار
الـشر :ممسسة قرصبة – مصر.
 -58مسـد الشافعل ،محؿد بـ إدريس أبق طبد اهلل الشافعل ،دار الـشر :دار
الؽتب العؾؿقة – بقروت.
 -59الؿسـد ،طبداهلل بـ الزبقر أبق بؽر الحؿقدي ،دار الـشر :دار الؽتب
العؾؿقة ،مؽتبة الؿتـبل  -بقروت ،الؼاهرة ،تحؼقؼ :حبقب الرحؿـ إطظؿل.
 -61مشارق إكقار طؾك صحاح أثار ،الؼاضل أبل الػضؾ طقاض بـ
مقسك بـ طقاض القحصبل السبتل الؿالؽل ،الؿتقىف544 :هــ ،دار الـشر:
الؿؽتبة العتقؼة ودار الرتاث.
 -61الؿصـػ ،أبق بؽر طبد الرزاق بـ هؿام الصـعاين ،دار الـشر :الؿؽتب
اإلسالمل  -بقروت – 1403هــ ،الطبعة :الثاكقة ،تحؼقؼ :حبقب الرحؿـ
إطظؿل.
 -62الؿعتؿد يف أصقل الػؼف ،محؿد بـ طؾل بـ الطقب البصري أبق
الحسقـ ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت  1403 -هـ ،الطبعة :إولك،
تحؼقؼ :خؾقؾ الؿقس.
 -63الؿعجؿ إوسط ،أبق الؼاسؿ سؾقؿان بـ أحؿد الطرباين ،دار الـشر :دار
الحرمقـ  -الؼاهرة – 1415هــ تحؼقؼ :صارق بـ طقض اهلل بـ محؿد،طبد
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الؿحسـ بـ إبراهقؿ الحسقـل.
 -64الؿعجؿ الؽبقر ،سؾقؿان بـ أحؿد بـ أيقب أبق الؼاسؿ الطرباين ،دار
الـشر :مؽتبة الزهراء  -الؿقصؾ  1983 - 1404 -م ،الطبعة :الثاكقة ،تحؼقؼ:
حؿدي بـ طبدالؿجقد السؾػل.
 -65الؿغـل يف فؼف اإلمام أحؿد بـ حـبؾ الشقباين ،طبد اهلل بـ أحؿد بـ
قدامة الؿؼدسل أبق محؿد الؿتقىف 620 :هـ ،دار الـشر :دار الػؽر  -بقروت –
1405هــ ،الطبعة :إولك.
 -66مػتاح دار السعادة ومـشقر وٓية العؾؿ واإلرادة ،محؿد بـ أبل بؽر
أيقب الزرطل أبق طبد اهلل الؿتقىف751 :هـ ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة –
بقروت.
 -67الؿػردات يف غريب الؼرآن ،أبق الؼاسؿ الحسقـ بـ محؿد الؿعروف
بالراغب إصػفاكك (الؿتقىف502 :هــ) الؿحؼؼ :صػقان طدكان الداودي،
الـاشر :دار الؼؾؿ ،الدار الشامقة  -دمشؼ بقروت ،الطبعة :إولك  1412 -هـ.
 -68الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن ،تحرير لؿسائؾف ودراستفا دراسة
كظرية تطبقؼقة ،طبد الؽريؿ بـ طؾل بـ محؿد الـؿؾة ،دار الـشر :مؽتبة الرشد –
الرياض ،الطبعة إولك 1420 :هـ  1999 -م.
 -69الؿفذب يف فؼف اإلمام الشافعل ،إبراهقؿ بـ طؾل بـ يقسػ الشقرازي
أبق إسحاق الؿتقىف 476 :ه ،دار الـشر :دار الػؽر – بقروت.
 -71الؿقافؼات يف أصقل الػؼف ،إبراهقؿ بـ مقسك الؾخؿل الغركاصل
الؿالؽل ،دار الـشر :دار الؿعرفة  -بقروت ،تحؼقؼ :طبد اهلل دراز.
 -71الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة ،صادر طـ :وزارة إوقاف والشئقن
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اإلسالمقة – الؽقيت.

دراصخ أطٕنٛخ يمبطذٚخ

 -72الؿقسقطة الؿقسرة لؾؿصطؾحات السقاسقة ،إسؿاطقؾ طبد الػتاح طبد
الؽايف.
 -73مقصل اإلمام مالؽ ،مالؽ بـ أكس أبق طبداهلل إصبحل ،دار الـشر :دار
إحقاء الرتاث العربل  -مصر ،تحؼقؼ :محؿد فماد طبد الباقل.
 -74الـؽت والعققن ،أبق الحسـ طؾل بـ محؿد بـ حبقب الؿاوردي
البصري الؿتقىف450 :هــ ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت  /لبـان ٓ -
يقجد ،الطبعة ٓ :يقجد ،تحؼقؼ :السقد ابـ طبد الؿؼصقد بـ طبد الرحقؿ.
 -75الـفاية يف غريب الحديث وإثر ،أبق السعادات الؿبارك بـ محؿد
الجزري الؿتقىف 606 :ه ،دار الـشر :الؿؽتبة العؾؿقة  -بقروت 1399 -هــ -
1979م ،تحؼقؼ :صاهر أحؿد الزاوى  -محؿقد محؿد الطـاحل.
 -76القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،طؾل بـ أحؿد القاحدي أبق الحسـ
الؿتقىف 468 :هـ ،دار الـشر :دار الؼؾؿ ،الدار الشامقة  -دمشؼ ،بقروت –
1415هــ ،الطبعة :إولك ،تحؼقؼ :صػقان طدكان داوودي.
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انؼًم ادلؤصضٔ ٙأحرِ
ػهٗ انؼًم اخلري٘
دزاض٘ حتلٔلٔ٘

إطداد الدكتقر
د .ياسر محؿد هقساوي
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دراصخ أطٕنٛخ يمبطذٚخ

o

يمذيخ
الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك أشرف إكبقاء والؿرسؾقـ،
كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ،أما بعد:
فنن مـ الؿعؾقم بالضرورة أهؿقة العؿؾ الخقري ،ودوره البارز يف دطؿ
الؿجتؿعات واستؼرارها ،بؾ إكف الؿشؽؾ إساس لؾثؼافات ،ففق حجر الزاوية يف
البـاء ،وٓ يؿؽـ أن يتجاهؾ هذا الدور إٓ مؽابر ،وٕجؾ ذلؽ تليت أهؿقة العـاية
هبذا الؼطاع ،وتـؿقتف ودطؿف حتك يؽقن طؾك الؿستقى الالئؼ الذي يستحؼف.
قام الؼطاع الخقري يف كثقر مـ البؾدان والؿجتؿعات ،طؾك أيدي كثقر مـ
الؿخؾصقـ الصادققـ الذيـ بذلقا فقف أمقالفؿ وأوقاهتؿ ،وهذه البدايات الؿشرقة
تحتاج إلك مؽؿالت مفؿة تدطؿ تؾؽ آكطالقة ،وتحتاج إلك جفد جؿاطل يؼقم
طؾك الحػاظ طؾك تؾؽ الؿؽتسبات وتـؿقتفا ،وهـا تربز أهؿقة العؿؾ الؿمسسل
كلحد أبرز العالمات الػارقة والؿمثرة يف العؿؾ الخقري حقث يش ّقد العؿؾ
الؿمسسل اإلصار الؿـاسب لؾؿمسسات لتتحرك كحق تحؼقؼ رسآهتا وأهداففا
بخطك ثابتة وممثرة.
ومـ هذا الؿـطؾؼ تؿ اختقار هذا الؿقضقع لقؽقن بعـقان ( العؿؾ الؿمسسل
وأثره طؾك العؿؾ الخقري يف ضقء الؿؼاصد الشرطقة )
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 أٍنٔ٘ املْضْع:
 -1ضرورة ربط العؿؾ الخقري بلصقلف الشرطقة ومؼاصده.
 -2ما يعرض لؾعامؾقـ يف الؼطاع الخقري مـ تخبطات كثقرة يف تطبقؼ وتـزيؾ
الؿؼاصد الشرطقة طؾك إطؿال الخقرية.
 -3إهدار الؽثقر مـ إوقات والجفقد و إمقال ،وذلؽ كاتج طـ ضعػ
تطبقؼ العؿؾ الؿمسسل طؾك العؿؾ الخقري.
 -4التػقق القاضح لؾعؿؾ الؿمسسل طؾك العؿؾ الػردي يف الؼطاع الخقري.
 الدزاضات الطابك٘:
لؿ أقػ ـ حسب طؾؿل ـ بعد متابعة مراكز إبحاث والدراسات طؾك بحث
متعؾؼ بؿقضقع الدراسة.
 أٍداف الدزاض٘:
 -1القققف طؾك أبرز الؿؼاصد الشرطقة الؿمصرة لؾعؿؾ الخقري.
 -2تبققـ العالقة بقـ العؿؾ الخقري والعؿؾ الؿمسسل.
 -3بقان إثر الؿتققع مـ تطبقؼ العؿؾ الؿمسسل طؾك العؿؾ الخقري.
ٍٔ هل البشح
العؿؾ الؿمسسل وأثره طؾك العؿؾ الخقري يف ضقء الؿؼاصد الشرطقة
مؼدمة :وتشتؿؾ طؾك أهؿقة الؿقضقع ،والدراسات السابؼة ،وهقؽؾ البحث،
ومـفج الدراسة.
الؿبحث إول :تعريػ العؿؾ الؿمسسل والعؿؾ الخقري والعالقة بقـفؿا.
وفقف مطؾبان:
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الخقري.يمبطذٚخ
والعؿؾأطٕنٛخ
الؿطؾب إول :تعريػ العؿؾ الؿمسسل دراصخ

الؿطؾب الثاين :العالقة بقـ العؿؾ الؿمسسل والعؿؾ الخقري.
الؿبحث الثاين :أثر العؿؾ الؿمسسل طؾك العؿؾ الخقري يف ضقء الؿؼاصد
الشرطقة.
 ميَر البشح:
يتؾخص مـفج البحث يف الـؼاط التالقة:
 -1جؿع الؿادة العؾؿقة الؿتعؾؼة بالبحث مـ خالل أبرز مقاردها وتقثقؼفا مـ
مصادرها وترتقبفا ثؿ تحؾقؾفا.
 -2شرح الؽؾؿات والؿصطؾحات الغريبة مـ مظاهنا.
 -3طزو أيات إلك السقر بإرقام ،مضبقصة بالرسؿ العثؿاين.
 -4تخريج إحاديث ،فنن كاكت يف الصحقحقـ أو أحدهؿا فلكتػل هبؿا ،وإن
ذكرا حؽؿ العؾؿاء طؾقف.
خرجتف مـ مظاكف ً
كان يف غقرهؿا ّ
 اليتاٜر املتْقع٘:
 -1إسفام العؿؾ الؿمسسل يف رفع كػاءة وفاطؾقة العؿؾ الخقري.
 -2مساطدة العؿؾ الؿمسسل طؾك تؼؾقؾ الفدر يف الققت والؿال.
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املبحث األول
تؼرٚف انؼًم ادلؤصضٔ ٙانؼًم اخلري٘
ٔانؼاللخ ثًُٓٛب
وفقف مطؾبان:

 املطلب األّل :تعسٓف العنل املؤضطٕ ّالعنل اخلريٖ.
 املطلب الجاىٕ :العالق٘ بني العنل املؤضطٕ ّالعنل اخلريٖ.
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دراصخ أطٕنٛخ يمبطذٚخ



o

املطلب األول

تؼرٚف انؼًم ادلؤصضٔ ٙانؼًم اخلري٘
يحسـ الشروع بذكر التعاريػ لتؽقن مدخال لؾربط بقـ العؿؾ الؿمسسل
أذكربعضا مـفا ،حقث ُطرف
والعؿؾ الخقري ،و ثؿة طدة تعاريػ لؽؾ مـفؿا
ً
العؿؾ الؿمسسل بلكف:
"كؾ تجؿع مـظؿ يفدف إلك تـحـسـقــ إداء وفـعـالقة العؿؾ ،لبؾقغ أهداف
محددة ،ويؼقم بـتقزيع العؿؾ طؾك لجان كربى ،وفرق طؿؾ ،وإدارات
مـتخـصـصـة :طؾؿـقـة ،ودطــقيـــة ،واجتـؿاطقة :بحقث تؽقن لفا الؿرجعقة وحرية
اتخاذ الؼرار يف دائرة اختصاصفا ..يعترب طؿالً ممسسقًا"(.)1
أو "هق تؿؽقـ الؿـظؿة مـ أجؾ أن تؽقن أكثر فعالقة يف تـػقذ الؿشروطات
التـؿقية مـ أجؾ تحؼقؼ أهداف ورسالة الؿـظؿة".
أو "هق تؾؽ العؿؾقات التك يتؿ تـػقذها مـ أجؾ رفع قدرات هذه الؿـظؿات
حتك تستطقع الؼقام بالدور الؿلمقل مـفا يف ضقء رسالتفا وامؽاكقاهتا ،وهق ما يعـك
يف الـفاية تطقير الؿـظؿة مـ كافة الجقاكب (بشرية –تـظقؿقة – مالقة ..-الخ)
(http://mugtama.com/articles/item/15997-)1
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
مجؾة الؿجتؿع (السبت  17فرباير  .)21:03:57 ،2018مؼال بعـقان العؿؾ الؿمسسل،
د طامر البق سالمة.
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لؾؼقام بدورها يف الؿجتؿع "(.)1
أما العؿؾ الخقري فقعرف بعدد مـ التعريػات أيضا مـفا:
"ه ق الـػع الؿادي أو الؿعـقي الذي يؼدمف اإلكسان لغقره ،مـ دون أن يلخذ
طؾقف مؼابال ماديا ،ولؽـ لقحؼؼ هدفا خاصا لف أكرب مـ الؿؼابؾ الؿادي ،قد يؽقن
طـد بعض الـاس الحصقل طؾك الثـاء والشفرة ،أو كحق ذلؽ مـ أغراض الدكقا "
(.)2
أو "هق طؿؾ تربطل يؼدمف اإلكسان لغقره ،خدمة لؾؿحتاجقـ إلقف بغض الـظر
طـ ديـفؿ أو أفؽارهؿ ،مـ غقر صؾب طقض ،ومـ غقر مخالػة لؾشرع" (.)3
وطؾك هذا فالعؿؾ الؿمسسل شلء و التطقطل شلء آخر ،وبقـفؿا أوجف
التؼاء ،وأوجف اختالف ،وطؾقف فال بد مـ بقان العالقة بقـفؿا ،وهذا ما سقتؿ يف
الؿطؾب الثاين ـ إن شاء اهلل ـ.



( )1البـاء الؿمسسل لؾؿـظؿات غقر الحؽقمقة  /د ماجد طامر ( طرض تؼديؿل).
( )2العؿؾ الخقري يف اإلسالم يقسػ الؼرضاوي ص ()21
(http://www.medadcenter.com/articles/2201)3
العؿؾ الخقري وخصائف يف الشريعة اإلسالمقة مصطػك بق هبقه.
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p



o

املطلب الثاني

انؼاللخ ثني انؼًم ادلؤصضٔ ٙانؼًم اخلري٘
الـاضر إلك العؿؾ الخقري يظفر لف يف مـظؿاتف كقطان مـ العؿؾ :طؿؾ
ممسسل وطؿؾ فردي.
فالعؿؾ الؿمسسل جزء مـ الخقري ،وقسقؿ لؾعؿؾ الػردي ،وهق مـتظؿ يف
مجؿقطة مـ إركان وإسس والؿعايقر والؿظاهر والؿؼقمات التل إذا وجدت
يف العؿؾ تحؼؼ أكف ممسسل ،وإذا تخؾػت كان العؿؾ فرديا أو طؿؾ فرق ،ولقس
ممسسقا ـ وإن كان يف صقرة طؿؾ جؿاطل ـ.
إن مـ أهؿ مقزات العؿؾ الؿمسسل  -سقى ما سبؼ مـ ارتباصف بؿجؿقطة
مـ الؿبادئ والؿعايقر وإسس والؿؼقمات – أكف طؿؾ مرتابط وكسقج متؽامؾ
يعؿؾ فقف الػريؼ بروح واحدة كالبـقان يشد بعضف بعضا.
العؿؾ الؿمسسل ،يؿثؾ حالة آستؼرار لؾعؿؾ ،طؾك الؿدى الطقيؾ،
والـػس الؿستؿر ،وهذا بدوره يؿـح العؿؾ ققة وصالبة ،وهذا إمر مؿا كحتاجف
خصقصًا يف هذه الؿرحؾة الدققؼة ،التل تؿر هبا إمة(.)1
(http://mugtama.com/articles/item/15997-)1
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
مجؾة الؿجتؿع (السبت  17فرباير  .)21:03:57 ،2018مؼال بعـقان العؿؾ الؿمسسل،
=
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العؿؾ الؿمسسل يردم فجقات آكؼطاع التل يقرثفا العؿؾ الػردي ،فػل
العؿؾ الؿمسسل ،كؾ شلء مدون ومحػقظ ،وحؼققف لؾؿمسسة ولألجقال فقفا،
ولقس لشخص ،تؿقت كؾ التجارب والخربات بؿقتف ،وهذه إشؽالقة مـ
إشؽالقات العؿؾ العام(. )1
إن مجرد مؿارسة العؿؾ مـ خالل مجؾس إدارة ،أو مـ خالل جؿعقة
طؿال فرد ًيا إلك العؿؾ الؿمسسل :فؽثقر
وممسسة خقرية ٓ يـؼؾ العؿؾ مـ كقكف ً

مـ الؿـظؿات والجؿعقات الخقرية اإلسالمقة التل لفا لقائح وأكظؿة ،ومجالس

إدارة وجؿعقات طؿقمقة -إكؿا تؿارس العؿؾ الػردي ،فالؿـظؿة أو الجؿعقة تعـل
فالكًا مـ الـاس ففق صاحب الؼرار(. )2
وٕجؾ هذا وغقره كان مـ الضروري ربط العؿؾ الخقري بالعؿؾ الؿمسسل.



=

د طامر البق سالمة.
( )1الؿرجع السابؼ
(: http://iswy.co/e49pv )2
مؼقمات العؿؾ الؿمسسل د محؿد الدويش
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دراصخ أطٕنٛخ يمبطذٚخ

املبحث الثاني
أحر انؼًم ادلؤصض ٙػهٗ انؼًم اخلري٘
يف ضٕء ادلمبطذ انشرػٛخ
وفقف ثالث مطالب
 املطلب األّل :أثس العنل املؤضطٕ عل ٙالعنل اخلريٖ يف ضْ ٛاملكاصد
الطسّزٓ٘.
 املطلب الجاىٕ :أثس العنل املؤضطٕ عل ٙالعنل اخلريٖ يف ضْ ٛاملكاصد
احلادٔ٘.
 املطلب الجالح :أثس العنل املؤضطٕ عل ٙالعنل اخلريٖ يف ضْ ٛاملكاصد
التشطٔئ٘.
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تٕعئخ
 يف تعسٓف املكاصد ّ مساتبَا:
الؿؼاصد لغة جؿع مؼصد ،و يدور الؿؼصد طؾك معان مـ أهؿفا ما يؾل:
 -1آطتدال والتقسط وطدم مجاوزة الحدُ ،يؼال قصد يف إمر قصدً ا إذا
اطتدل فقف وتقسط ،والؼصد يف العقش والتقسط وطدم اإلسراف والتؼتقر)1(.
 -2التقجف إلك الشلء وإتقاكف ،يؼال قصد الرجؾ ٕمر يؼصده ،إذا تقجف إلقف
وأتاه (.)2
 -3آستقاء وآستؼامة ،يؼال اقتصد فالن يف أمره إذا استؼام ،وصريؼ قاصد
أي معبد ( ،)3ومـف ققلف تعالك( :ﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ) [الـحؾ.]9 :
 -4السفؾ الؼريب ومـف ققلفؿ بقــا وبقـ الؿاء لقؾة قاصدة ،أي هقـة السقر ٓ
تعب فقفا(.)4
 -5الؽسر ،يؼال تؼصدت الرماح أي تؽسرت ،والؼصدة الؼطعة الؿؽسقرة (.)5
( )1العقـ ص( ،)793والؿصباح الؿـقر ص(.)192
( )2جؿفرة الؾغة ( ،)374/2والؿحؽؿ والؿحقط (.)185/6
( )3هتذيب الؾغة ( ،)2972/3جؿفرة الؾغة ( ،)374/2الؼامقس الؿحقط ص 396
( )4الؼامقس الؿحقط ص (.)397
( )5الؼامقس الؿحقط ص ( ،)396الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ ( .)187/6
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يمبطذٚخ
أطٕنٛخ
الشارع طـد كؾ
وضعفا
دراصخالتل
ومؼاصد الشريعة هل :الغاية مـفا وإسرار
حؽؿ مـ أحؽامفا(.)1

وققؾ:هل الغايات التل ُوضعت الشريعة ٕجؾ تحؼقؼفا لؿصؾحة العباد(. )2
والؿؼاصد طؾك ثالث مرات (:)3
أ  -الطسّزٓات:
و هل ما ٓ يستغـل الـاس طـ وجقدها بلي حال مـ إحقال ،وإذا اختؾت
أدى ذلؽ إلك وققع الؿشؼة و العـت طؾك الـاس ،وهل خؿسة جاءت الشريعة
بحػظفا ( الديـ ،والـػس ،والعؼؾ ،والعرض ،والؿال ).
ب  -احلادٔات:
وهل ما يحتاج الـاس إلقف لتحؼقؼ مصالحفؿ ،يمدي فؼداهنا إلك الؿشؼة
واختالل الـظام العام لؾحقاة ،دون زوالف مـ أصقلف.
ز  -التشطٔئات:
وهل ما يتؿ هبا اكتؿال وتجؿقؾ أحقال الـاس وتصرفاهتؿ ،ويشؿؾ ذلؽ
جؿقع محاسـ العادات يف سؾقك الـاس.


( )1مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ومؽارمفا لؾػاسل ص (.)3
( )2كظرية الؿؼاصد طـد الشاصبل لؾريسقين ص (.)7
( )3ققاطد الحؽام ( ،)123/2الؿقافؼات لؾشاصبل ()195/4
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املطلب األول

أحر انؼًم ادلؤصض ٙػهٗ انؼًم اخلري٘
يف ضٕء ادلمبطذ انضرٔرٚخ
يشتؿؾ كؾ طؿؾ طؾك أركان ٓ ،بد مـ تقافرها ووجقدها حتك يستؼقؿ ويؽقن
مستؼرا ،وتحؼؼ أركان العؿؾ

الؿمسسل()1

يف العؿؾ الخقري صار مؾحًا

وضروريا مـ كقاح متعددة مـ أهؿفا:
ً
 -1أن العؿؾ الؿمسسل بؿـاهجف وآلقاتف ومؼقماتف ومعايقره ضابط لؾعؿؾ
الخقري ،يرفع طـف آجتفادات الخاصئة الؿتعؾؼة بإفراد.
 -2أن العؿؾ الؿمسسل يرتب إولقيات يف العؿؾ الخقري ،وفؼ آلقات
وبرامج تعتـل بتقافؼ العؿؾ وترتقبف مع أهداف ورؤية العؿؾ.
 -3أن العؿؾ الؿمسسل يؼؾؾ مـ الفدر الؿالل والبدين والققتل الـاشئ طـ
العؿؾ بدون أكظؿة ولقائح تسقر العؿؾ
 -4العؿؾ الؿمسسل يزيد مـ كػاءة العؿؾ وإتؼاكف لدى ممسسات العؿؾ
( )1هـاك كظريات كثقرة لؾعؿؾ الؿمسسل مـ ،أشفر كظريات العؿؾ الؿمسسل كظرية ماكـزي
التل حددت سبعة اركان لؾعؿؾ الؿمسسل ( الؼقؿ والؿبادئ الؿشرتكة /آسرتاتقجقات /
أكظؿة العؿؾ  /الؿقارد البشرية  /الؿفارات الالزمة  /الفقؽؾ التـظقؿل  /إسؾقب
اإلداري )
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الخقري.

دراصخ أطٕنٛخ يمبطذٚخ

 -5العؿؾ الؿمسسل يزيد مـ فاطؾقة العؿؾ الخقري ويحؼؼ أهداف ورؤية
الؿمسسات الخقرية.
 -6العؿؾ الؿمسسل هق الطريؼ الحؼقؼل لتؿقز ممسسات العؿؾ الخقري،
والسبقؾ لـؿذجة أطؿالفا  :حتك تؽقن أطؿالفا وبرامجفا وأكظؿتفا وإجراءاهتا
وأدلتفا ،وبقئتفا وققاداهتا ومقضػفا مؼقاسا يحتذى بف العؿؾ.
 -7العؿؾ الؿمسسل يجعؾ كظر الؿمسسة شامال متقازكا بعقدا ،مستشرفا
لؾؿستؼبؾ ،مستقطبا لؾؿآٓت والعقاقب ،وهذا ما يػتؼر إلقف كثقر مـ العؿؾ
الػردي.
مـ خالل ما تؼدم يتبقـ أن العؿؾ الؿمسسل أصبح مـ ضرورات العؿؾ
الخقري ،ويؿؽـ إيضاح ذلؽ مـ خالل إمثؾة التالقة:
 -1طؾك مستقى ركـ الؾقائح وإكظؿة واإلجراءات يف العؿؾ الؿمسسل،
فآلتزام بالؾقائح وإكظؿة الؿشروطة مـ الجفات اإلشرافقة والرقابقة الؿعقـة مـ
الدول ،يحؼؼ إمان الـظامل لؿمسسات العؿؾ الخقري ،واإلخالل هبا يعرضفا
لؾزوال ،أو القققع تحت صائؾة الؿساءلة مؿا يمدي إلك مػاسد متعددة ويعطؾ
مصالح متقؼـة ،سقاء أكان ذلؽ طؾك مستقى الؿستػقديـ مـ الؿمسسة ،أو
العامؾقـ فقفا أو طؾك مستقى اإلجراءات الؿتبعة فقفا أو طؾك مستقى أطؿ
بنغالقفا جزئقا أو بالؽؾقة وهذا يعارض طددا مـ الضروريات الؿتعؾؼة بحػظ
الديـ والـػس والؿال.
 -2طؾك مستقى إكظؿة واإلجراءات والؾقائح الؿالقة يف العؿؾ الؿمسسل،
آلتزام بالؾقائح يحػظ حؼ الؿستػقد والعامؾ والؿمسسة ،وطدم آلتزام هبا
يػضل إلك القققع يف الخطل ٓ محالة مفؿا كان الػرد أمقـا وحريصا طؾك تحري
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الدقة ،أما العؿؾ الؿمسسل فنكف يضؿـ جقا صحقا لؾعؿؾ والعامؾقـ حقـ تطبؼ
آجراءات والؾقائح ،ومع ذلؽ يػرض العؿؾ الؿمسسل تدققؼ تؾؽ اإلجراءات
والتلكد مـ سالمتفا مـ فرتة ٕخرى ،وإجراء التحسقـات والتعديالت طؾقفا مؿا
يضؿـ بعد اهلل سالمة تؾؽ التطبقؼات وإبعاد العامؾقـ طـ التفؿ ،وطـ الؽالم يف
أطراضفؿ ،ويف ذلؽ حػظ لؿؼصد الؿال والعرض.
 -3طؾك مستقى ققادات العؿؾ الؿمسسل ،يحػظ العؿؾ الؿمسسل تقجفات
وسقاسات الؿمسسة ورسالتفا ورؤيتفا مـ خالل الؼقادات الؿؾفؿة التل تساطد
الؿـظؿة والعامؾقـ فقفا طؾك أداء تؾؽ الؿفؿة مـ خالل الربامج وإكشطة
والػعالقات الؿختؾػة.
الؼقادات القاطقة هل التل تؾفؿ العامؾقـ رؤية الؿمسسة ،وتؿؽـ العامؾقـ
وتشجعفؿ ،وتقجد الؿـاخ الؿالئؿ لتحؼقؼ ذلؽ ،وبدون تؾؽ الؼقادات يغدو
العؿؾ يف تؾؽ الؿمسسات طؿال رتقبا أو مؿال أو صاردا لؾعامؾقـ ،وكؿ كان لعدد
مـ الؼقادات الدور البارز يف تحؼقؼ أهداف ورؤية الؿمسسة ،بقـؿا كان لبعضفؿ
دور سؾبل يف إيجاد بقئة صاردة يف العؿؾ ،مؿا أدى إلك تسرب العامؾقـ وتدهقر
العؿؾقات ،بؾ أدى أحقاكا إلك زوال تؾؽ الؿمسسة ويف العؿؾ بؿعايقر وتطبقؼات
العؿؾ الؿمسسل تزول كثقر مـ تؾؽ اإلشؽآت التل صالؿا طاكت مـفا
الؿمسسات ،ويف ذلؽ حػظ لؿؼصد العرض والؿال والـػس.
 -4طؾك مستقى العؿؾقات الداخؾقة ،مـ الضروري العـاية بلسؾقب العؿؾ
الؿمسسل الؿحؽؿ الذي صار أسؾقب الؼقة والتحدي يف هذا الزمان ،ويؽػل
برهان مـ القاقع أن الــدول الؽربى يف الققت الحالل دول ممسسقة لقست مرتبطة
ارتباصًا كؾقًا بإفراد :فالقٓيات الـؿـتـحــــدة إمريؽقة مثالً هل بجؿؾتفا ممسسة
ضخؿة تضؿ يف ثـاياها طدد ًا هائالً مـ الؿمسسات مخـتـؾػة التخصصات ،وٓ
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أطٕنٛخ
يمبطذٚخ( ،)1وهذا
مـطؾؼ جؿاطل
دراصخ مـ
تتغقر اسرتاتقجقاهتا الرئقسة بتغقر أفراد حؽقماهتا إٓ

يحؼؼ مؼصد حػظ الـػس والؿال حقث إن العـاية بلسالقب العؿؾ الؿمسسل يقفر
مال الؿمسسات ويزيد دخؾفا ،ويحسـ يف مـتجاهتا وخدماهتا وبرامجفا وأكشطتفا
مؿا يعقد طؾك ممسسات العؿؾ الخقري بعقائد تضؿـ استؼرارها واستؿرارها.
 -5طؾك مستقى تـؿقة الؿقارد البشرية ،يليت اختقار الؼدرة البشرية ضؿـ
معايقر اإلكتاج ومعايقر الؿمسسة ،وهق أمر يف غاية يف الصعقبة ،ولؽـ ٓ بديؾ طـف،
إذ البديؾ الؿعقاري الؿؼابؾ ،يعترب اكتؽاسة يف طالؿ الؿمسسات( ،)2وهذا يتطؾب
وضع أدلة وأوصاف وضقػقة لؾعامؾقـ وطؿؾ دراسات لالحتقاج التدريبل لؽؾ
وضقػة ،ومـ ثؿ مؼاركة العامؾقـ بتؾؽ الدراسات ،وسد الثغرات الؿطؾقبة لدى
كؾ مقضػ ،وأهؿ مـ ذلؽ ربط العامؾقـ بتحؼقؼ رؤية وأهداف وممشرات
الؿمسسات.
إن العـاية بالعامؾقـ يف الؿمسسات وتلهقؾفؿ وفؼ احتقاجفؿ ،وربطفؿ
بلهداف الؿمسسات ،مـ أكرب طقامؾ كؿق الؿمسسات وتحؼقؼفا ٕهداففا ويف هذا
تحؼقؼ لؿؼصد الـػس والعـاية هبا ،ومؼصد حػظ الؿال وكؿقه واستؼراره.


(http://mugtama.com/articles/item/15997-)1
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
مجؾة الؿجتؿع (السبت  17فرباير  .)21:03:57 ،2018مؼال بعـقان العؿؾ الؿمسسل،
د طامر البق سالمة.
( )2الؿرجع السابؼ
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املطلب الثاني

أحر انؼًم ادلؤصض ٙػهٗ انؼًم اخلري٘
يف ضٕء ادلمبطذ احلبرٛخ
سبؼ يف الؿطؾب السابؼ الؽالم طـ بعض الضروريات التل ٓ بد مـ تقافرها
يف العؿؾ الخقري ،مـ أركان ومؼقمات ،وسقف أذكر هـا جاكبا مـ حاجقات
العؿؾ الخقري مؿا لف طالقة بالعؿؾ الؿمسسل ،و مـ أبرز إمثؾة طؾك ذلؽ:
 -1الدراسات العامة ،سقاء كاكت متعؾؼة بالبقئة الخارجقة لؾؿمسسات
الخقرية كالدراسات آجتؿاطقة أو الثؼافقة ،أو بالبقئة الداخؾقة لفا الؿتعؾؼة
بالؿشاريع أو الربامج ،أو الؿستػقديـ ،أو العامؾقـ وغقرها.
ولفذه الدراسات أهؿقة كبقرة يف تقجقف طؿؾقات الؿمسسة ،وتحديد بقصؾتفا،
ووضع خارصة صريؼ لفا ،وكثقر مـ هذه الدراسات كان لفا أثر كبقر يف تؼؾقؾ
الفدر الؿالل والققتل ،وزيادة فاطؾقة الؿمسسات ،و كػاءة العامؾقـ ،والعؿؾقات
التل يؼقمقن هبا ،وهذا حػظ لؿؼصد حاجقات الـػس والؿال.
 -2دراسة الؿخاصر ،وهق جزء مـ الدراسات لؽـ أفردهتا ٕ :هؿقتفا
وخطقرهتا ،وتؽؿـ أهؿقتفا يف أهنا تؼل الؿمسسات مـ القققع يف إزمات،
وتؽؿـ خطقرهتا يف أن طدم آلتػات إلقفا صريؼ إلك القققع يف إزمات ،بؾ ٓ
قدر اهلل سبب رئقس يف زوال بعض الؿـظؿات ،فقرتػع تؼديرها يف هذه الحالة إلك
الضروريات ،وكؿ مـ ممسسة لؿ تؾتػت إلك الدراسات الؿالقة مثال فلدى ذلؽ
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يمبطذٚخكاكت هـاك
أطٕنٛخفقفا ،ولق
دراصخالعامؾقـ
إلك إفالسفا.أو طؾك أقؾ تؼدير إلك تسريح كثقر مـ
دراسة لتؾؽ الؿخاصر لتداركت الؿمسسة كثقرا مـ تؾؽ الؿخاصر وتػادهتا.
 -3كشر ثؼافة العؿؾ الؿمسسل مـ إهؿقة بؿؽان ،حقث إن تـؿقة الػؽر
وتقجقفف ممسسقا بات جزءا ٓ يؿؽـ آستغـاء طـف ،وٓ يؿؽـ تطبقؼ مبادئ
ومعايقر وآلقات العؿؾ الؿمسسل مـ دوكف ،وهق جزء مـ مؼصد حاجقات حػظ
العؼؾ لؾعؿؾ الخقري.
 -4الؼقاس والتؼقيؿ هق مسار التصحقح والتعديؾ لؿمسسات العؿؾ
الخقري ،والخطقة إولك لعؿؾقات التطقير والبـاء ،وهق جزء مفؿ لتشخقص
واقع الؿمسسات ومعرفة الؿلمقل مـفا ،ومؼدار الػجقة بقـ القاقع والؿلمقل.
إن الؿمسسات الخقرية التل تعتؿد الؼقاس يف طؿؾقاهتا ،هل أقدر الؿمسسات
طؾك الـجاح والتؿقز ،فالؼقاس يجعؾ الؿمسسة تصؾ إلك درجات اإلتؼان
والجقدة ،ويجعؾفا خؾقة كحؾ دؤوبة .تؼقس فتؽتشػ الخؾؾ :فتسدده وتطقره ،ثؿ
تؼقس وتؼقم ثؿ تطقر يف طؿؾ مستؿر ومتحسـ .والؿمسسات التل ٓ تعتؿد
الؼقاس ٓ تعرف مدى اكضباصفا أو اكحراففا طـ مسارها ،أو الفدر البشري
والؿالل والققتل فقفا ،وقد تؿت مؽافلة كثقر مـ العامؾقـ والؿشاريع وضفرت
طؾك أهنا كجاحات ،لؽـ بعد الؼقاس والتؼقيؿ تبقـ أن تؾؽ الؿمسسات قامت
بؿؽافلة الػشؾ بدل الـجاح ،والسبب يف ذلؽ أن تؼديرها كان اكطباطقا ،ولؿ يعتؿد
طؾك معايقر حؼقؼقة.
إن اطتؿاد الؼقاس والتؼقيؿ يف ممسسات العؿؾ الخقري يحػظ حاجقاهتا يف
الديـ الـػس والؿال والعرض والعؼؾ،ويقفر لفا الغطاء الداطؿ يف كؾ تؾؽ
آحتقاجات.
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 -5تلهقؾ فرق العؿؾ وفؼ آحتقاج والقصػ القضقػل ،مـ أبرز حاجقات
العؿؾ الخقري الققم ،فالتدريب غقر الؿؼصقد ٓ يثؿر كثقرا ،و فقف هدر لؽثقر مـ
إوقات التل كان العؿؾ يف حاجة لؾعامؾ ،وفقف هدر لؿال الؿمسسة حقث أكػؼت
مآ يف غقر محؾف الصحقح ،وقد يؽقن هذا التدريب والتلهقؾ مـ جفة ماكحة
بذلت مآ كبقر لتطقير ممسسات العؿؾ الخقري ،فقذهب هذا الؿال سدى ،فؽؿ
مـ ممسسة جاءها دطؿ لتطقير العامؾقـ فلرسؾت أكاس ٓ حاجة لفؿ بتؾؽ
الدورات فؾؿ يستػد العامؾ ،ولؿ تحصؾ الػائدة لؾؿمسسة ،وذهب الؿال هدرا،
وطؾك ذلؽ فتطقير وتلهقؾ العامؾقـ وفؼ آحتقاج ووفؼ القصػ القضقػل حاجة
مؾحة لحػظ مؼصد الؿال والعؼؾ.
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دراصخ أطٕنٛخ يمبطذٚخ



o

املطلب الثالث

أحر انؼًم ادلؤصض ٙػهٗ انؼًم اخلري٘
يف ضٕء ادلمبطذ انتضضُٛٛخ
تؽؾؿت يف الؿطؾبقـ السابؼقـ طـ بعض الضروريات والحاجقات التل ٓ بد
مـ تقافرها يف العؿؾ الخقري ـ مـ أركان ومؼقمات العؿؾ الؿمسسل ـ وسقف
أذكر هـا جاكبا مـ تحسقـات العؿؾ الخقري مؿا لف طالقة بالعؿؾ الؿمسسل ،و مـ
أبرز إمثؾة طؾك ذلؽ:
 -1تحسقـ اإلجراءات الؿتعؾؼة بالؿمسسات مـ العالمات البارزة يف
الؿمسسات الؿتؿقزة ،وهق مبدأ مـ مبادئ الجقدة ومؼتضك مـ مؼتضقات الـؿق و
التطقر يف الؿـظؿات ،ووضع اإلجراءات يف الؿمسسة يضؿـ سالمة التـػقذ،
ويزيؾ العشقائقة يف العؿؾ ،ويبقـ الؿفام الؿسـدة ،لؽـف وسقؾة لتسقر طؿؾقات
الؿـظؿة ،ولقس غاية تؼصد ،وذلؽ يعـل أن القسقؾة إذا أدت إلك إبطال الغاية أو
تعسرها أو وققع الحرج بسببفا أهنا تحتاج إلك تبسقط أو تغققر أو تطقير :
فاإلجراءات أصر تحؽؿ العؿؾ ،لؽـ العامؾ البشري مطؾقب يف تطبقؼفا ،ولذلؽ
فنهنا تحتاج إلك مزيد مـ طـاية ومراجعة ،وتحديث حتك ٓ تؽقن طائؼا لؾعؿؾ.
وتحسقـ اإلجراءات بذلؽ مؼصد تحسقـل يحػظ الجفد والؿال والـػس،
ويضؿـ استؿرار العؿؾ يف يسر وسفقلة ويذهب الؿشؼة الؿرتتبة طؾك التطبقؼ
الحريف لإلجراءات التل تحتاج إلك تحسقـ وقد يرتؼل إلك مرتبة الحاجة إذا أدى
طدم وجقده إلك تعطقؾ العؿؾ.
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 -2ققائؿ وققاطد البقاكات ،وقد أصبح امتالك تؾؽ الؼقائؿ والبقاكات مـ
طقامؾ ققة الؿمسسات ،وصريؼا مـ صرق تؿقزها ،فامتالك الؿعؾقمة وسقؾة
لؾتقاصؾ ،وتحؾقؾ الـتائج وقراءهتا ،واتخاذ الؼرارات الؿـاسبة وطدم امتالك
الؿعؾقمة يمدي إلك كؼص يف الـتائج وضعػ يف قراءهتا ومـ ثؿ تؽقن الؼرارات
ضعقػة ،فؼد يقجد مستػقد واحد مـ ممسسات متعددة يف مجال واحد ( إغاثل )
مثال ،بقـؿا قد يقجد مستػقد لؿ يقفؼ إلك آستػادة مـ كؾ تؾؽ الؿمسسات،
والسبب يرجع إلك طقامؾ متعددة مـ أهؿفا :ضعػ امتالك الؿعؾقمة ،وضعػ
ققاطد البقاكات.
إن امتالك تؾؽ الؼقاطد والبقاكات مـ تحسقـقات العؿؾ الؿمسسل الؿتعؾؼة
بؿؼصد حػظ الـػس والؿال والعؼؾ.
 -3الـؿق التؼـل يف الؿمسسات الخقرية ،ولف أهؿقة كبقرة يف تسفقؾ العؿؾقات
واإلجراءات وسرطة سفقلة القصقل إلك خدمات الؿمسسات وآستػادة مـفا،
وسرطة إكجاز الؿعامالت ،وهق وسقؾة خادمة ٕداء رسالة الؿمسسات ،يـبغل
لؿمسسات العؿؾ الخقري العـاية هبذا الجاكب ،ففق طامؾ مـ طقامؾ كؿق
الؿمسسة كؿا أكف طامؾ مـ طقامؾ استؼرار ودوام الؿستػقديـ مـفا ،ويحسـ
الصقرة الذهـقة طـفا.
وارتباط الـؿق التؼـل بالؿؼصد التحسقـل ضاهر وواضح يف ما ذكر تحت هذا
الؿثال.
 -4العؿؾ الؿمسسل ،يػتح الؿمسسة طؾك تجارب أخريـ ،وما طـدهؿ مـ
خقر ،حتك لق كاكقا مخالػقـ ،فالحؽؿة ضالة الؿممـ ،أكك وجدها ،ففق أحؼ
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دراصخ أطٕنٛخ
يمبطذٚخ إجراءاهتا
الؿمسسة ويحسـ
الـاس هبا( ،)1وآهتؿام بخربات وتجارهبؿ يـؿل

وطؿؾقاهتا ،ويحسـ مـاخفا وبقئة طؿؾفا ،وذلؽ إذا تؿ اقتـاص ما يػقد ويالئؿ
الؿمسسة ،وهق مؼصد تحسقـل.



(http://mugtama.com/articles/item/15997-)1
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
مجؾة الؿجتؿع (السبت  17فرباير  .)21:03:57 ،2018مؼال بعـقان العؿؾ الؿمسسل،
د طامر البق سالمة.
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p



o

اخلبمتخ
ّتػتنل عل ٙأبسش اليتاٜر ّالتْصٔات
وأبدأ أوٓ بالـتائج ،وهل فقؿا يؾل:
 -1ضرورة ربط العؿؾ الخقري بالعؿؾ الؿمسسل ،لؿا يف هذا الربط مـ فقائد
متعددة تعقد بالـػع لؾعؿؾ الخقري.
 -2ربط العؿؾ الخقري بالعؿؾ الؿمسسل يثؿر ثؿارا متعددة مـ أهؿفا تؼقية
العؿؾ الخقري وتؿتقـف ،وربطف بؼقؿ وأهداف ٓ بلشخاص ،وإمؽاكقة آستػادة مـف
يف أطؿال مشاهبة وأماكـ متعددة.
ُ -3بعد العؿؾ الخقري طـ العؿؾ الؿمسسل يعقد طؾك العؿؾ الخقري
بؿػاسد متعددة مـفا :إمؽاكقة زوالف أو تحجقؿف ،أو طدم استؼراره.
 -4لؾعؿؾ الؿمسسل ارتباط كبقر بالؿؼاصد الشرطقة الضرورية والحاجقة
والتحسقـقة.
 -5العـاية بلركان العؿؾ الؿمسسل ،والتدرج يف تطبقؼفا يف ممسسات العؿؾ
الخقري.
 -6لتطبقؼ العؿؾ الؿمسسل طؾك العؿؾ الخقري كؿاذج مشرقة يـبغل
آستػادة مـ مـفا.
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p



دراصخ أطٕنٛخ يمبطذٚخ

o

انتٕطٛبد
 -1تعؿقؼ العؿؾ الؿمسسل يف العؿؾ الخقري مـ خالل الؿؾتؼقات
والدورات والبحقث والدراسات.
 -2العـاية بلركان العؿؾ الؿمسسل ركـا ،مع اإلكثار مـ التطبقؼات التل تثري
كؾ ركـ.
 -3يختؾػ تطبقؼ العؿؾ الؿمسسل مـ جفة إلك أخرى فقـبغل مراطات
الػروق بقـ تؾؽ الؿمسسات.
 -4تبـل الجامعات لؿراكز وبرامج تتعؾؼ بالعؿؾ الخقري ،إسفاما مـفا يف
خدمة الؿجتؿع مـ خالل مـ خالل تؾؽ الؿمسسات.
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p



o

ادلرارغ
 -1البـاء الؿمسسل لؾؿـظؿات غقر الحؽقمقة ،د ماجد طامر ( طرض
تؼديؿل).
 -2هتذيب الؾغة لؿحؿد بـ أحؿد بـ إزهري الفروي ،أبق مـصقر،
الؿحؼؼ :محؿد طقض مرطب ،دار إحقاء الرتاث العربل – بقروت،الطبعة:
إولك2001 ،م
 -3جؿفرة الؾغة ٕبل بؽر محؿد بـ الحسـ بـ دريد إزدي ،الؿحؼؼ:
رمزي مـقر بعؾبؽل دار العؾؿ لؾؿاليقـ – بقروت ،الطبعة :إولك1987 ،م.
 -4العؿؾ الخقري يف اإلسالم يقسػ الؼرضاوي.
 -5العؿؾ الخقري وخصائف يف الشريعة اإلسالمقة مصطػك بق هبقه.
2281/http://www.medadcenter.com/articles
 -6العؿؾ الؿمسسل ،د طامر البق سالمة .مجؾة الؿجتؿع (السبت  17فرباير
 .)21:03:57 ،2018مؼال
 -7العقـ لؾخؾقؾ بـ أحؿد الػراهقدي ،تحؼقؼ د مفدي الؿخزومل ،د إبراهقؿ
السامرائل دار ومؽتبة الفالل.
 -8الؼامقس الؿحقط مجد الديـ أبق صاهر محؿد بـ يعؼقب الػقروزآبادى،
تحؼقؼ :مؽتب تحؼقؼ الرتاث يف ممسسة الرسالة بنشراف :محؿد كعقؿ
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يمبطذٚخ
أطٕنٛخ
العرقسقسل ممسسة الرسالة لؾطباطة والـشردراصخ
لبـان،الطبعة:
بقروت –
والتقزيع،
ُ

الثامـة 1426 ،هـ  2005 -م

 -9ققاطد إحؽام يف مصالح إكام ٕبل محؿد طز الديـ طبد العزيز بـ طبد
السالم بـ أبل الؼاسؿ بـ الحسـ السؾؿل الدمشؼل ،الؿؾؼب بسؾطان العؾؿاء،
راجعف وطؾؼ طؾقف :صف طبد الرؤوف سعد ،مؽتبة الؽؾقات إزهرية – الؼاهرة،
صبعة  1414هـ  1991 -م.
 -10الؿحؽؿ والؿحقط إلبل الحسـ طؾل بـ إسؿاطقؾ بـ سقده الؿرسل،
تحؼقؼ طبد الحؿقد هـداوي ،دار الؽتب العؾؿقة – بقروت الطبعة :إولك1421 ،
هـ 2000 -م
 -11الؿصباح الؿـقر ٕحؿد بـ محؿد بـ طؾل الػققمل ثؿ الحؿقي ،أبق
العباس ،الـاشر :الؿؽتبة العؾؿقة  -بقروت.
 -12مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ومؽارمفا لعالل لػاسل ،دار الغرب
العربل الطبعة الخامسة 1993م.
 -13مؼقمات العؿؾ الؿمسسل د محؿد الدويش،
http://iswy.co/e49pv
 -14الؿقافؼات ٕبل إسحاق إبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل
الغركاصل الشفقر بالشاصبل،الؿحؼؼ :أبق طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان ،دار
ابـ طػان ،الطبعة إولك 1417هـ1997 /م
 -15كظرية الؿؼاصد طـد الشاصبل لؾريسقين ،الؿعفد العالؿل لؾػؽر
اإلسالمل سـة الـشر 1995 – 1416 :الطبعة إولك.
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الؿطؾب الثاين :مميدات القضقػة آجتؿاطقة لألمقال يف الشريعة اإلسالمقة113
 - 1إضافة الؿال الخاص إلك الجؿاطة114 ....................................:
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