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 ٍِخص اٌذساسح
 

ات يف العؿؾ الت طقطل، َفبِِف َتـَْضبط الُجفقد، إنَّ فؼف التػاضؾ مـ أهؿ الؿـُِفؿَّ

ُؾ إطؿال، وَيَتَؽاثر الـََّقال.   وُتَصاُن الؿـََقاِرد، وَتَتَلصَّ

ا وَكْقًػا َبَحَسِب الؿـَُؼَتِضل:  ومعؾقم أنَّ َطقائَِد الَخقرات تتػاوُت َكؿًّ

ائَِؿة أَ  ـَُتَرَقَبة، وإطؿاُل الدَّ َمة طؾك الؿـ ُة ُمؼدَّ ـُـَْؼِضقة، فالؿـََحاِويُج الَحالَّ َحؼُّ بالؿ

ُروَراُت َأْقَقُم مـ الحاجقات، والخُققر  ة، والضَّ ة َأَحظُّ مـ الَخاصَّ والؿـََصالح الَعامَّ

 إوفُر َمْصَؾَحًة أولك بالتؼديؿ مـ إقؾِّ مصؾحة، وهؽذا..

ي بقـ مختؾػ الؿشاريع  وتسعك هذه القرقة إلك ضبط أوجف التػاضؾ والَتَؿازِّ

  ، اطتؿاًدا طؾك صريؼة الؼقاطد الػؼفّقة.ر آحتقاجات الحؼقؼقةوتؼديالتطقطقة، 

 :ُٕٖا ٔٗ َُ  ُٜٚٛادٗٓا يف ضبٌٝ حتكٝل ٖرٙ ايػا١ٜ ضؤاالٕ 

 ما معقار ترجقح بعض الُخُققر طؾك بعض؟  -

ابطة لعؿؾقة التػضقؾ؟  -  ما أهؿ الؼقاكقـ الضَّ

ـَ َمْشُػقطة  ُء القرقة َكاِشَػًة طـلولإلجابة طـ هذيـ السمالقـ َستَجِ  خؿسة َقَقاكِق

  بلمثؾتفا التطبقؼقّة طؾك الـَّحق أيت:

 .الؿػاضؾة بقـ إطؿال الؿتعدّية وإطؿال الالَّزمة 

 .الؿػاضؾة بقـ إطؿال الدائؿة وإطؿال الؿـؼضّقة 

  إقؾ( مصؾحة. –إكثر )الؿػاضؾة بقـ إطؿال 

 ة والحاجات الؿرت  قبة.الؿػاضؾة بقـ الحاجات الَحالَّ

  .الؿػاضؾة طؾك أساس الدياكة 

o  p 
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 ِفررػ
 

ًما  ر إَُمِؿ َتَؽرُّ
ًٓ، وَمقَّزَها طـ َسائِ ة َأْجًرا وكَّقا َؾ هذه إُمَّ ي َفضَّ الَحْؿُد هلل الذِّ

بقـ ُصرق الُخققر الـَِّجقَعة إحساًكا وإِْكَعاًما، َوأَقام ارتقاَد َفاَضَؾ مـف وامتـَاًكا، و

َضا َواْلَؼُبقل َشاَرًة وُطـَْقاًكا. وضائػ البِرِّ طؾك ال  رِّ

َْكبَِقاء َشْلًكا وأطظؿفؿ ُرْتبًة  ْٕ ٍد َرُسقلف الؽريؿ َأْرَفع ا اَلُة طؾك َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ َوالصَّ

 ُحبَِّب إلقف بذل الؿعروف، وإْسَداَء الؿـََؽاِرِم، فؽان لؾَعالؿقـ ُقْدَوًة َوإَِماًما. َوَمَؽاًكا:

َضا َطـ آل  تِف الحـقػّقة أرَكاًكا،َوالرِّ أقامقا مـ و ف َوَأْصَحابف، الَّذيـ َشقَُّدوا مـ مِؾَّ

يـ.   معالؿ َدطقتف ُبـَْقاًكا، وطؾك أتباطف وأحبابف إلك يقم الدِّ

ا بعد،  َأمَّ

ؾْت طؾك  ، ُسجِّ  تجارَب ُمْشِرَقة يف الِػْعِؾ الَخْقِريِّ
ُّ
فؼد َشِفَد العالُؿ اإلسالمل

ـ َأَثال الَعَرِب الَخالَِدة، واْسُتْرِوَحْت مِـ َأْطَطافَِفا ِسَؿاٌت مِـ َصَػَحاتِفا ُصقٌر مِ 

َخَرة،  ـْ َصاَقاٍت ُمدَّ ـْ َطَطاٍء َغْقر َمْجُذوٍذ، وَتَشظَّْت َط أمجادهؿ التَّالَِدة: َفَؽَشَػْت َط

ـْ َمَقاِهَب ُمَتَقاَرَثة. ْت َط  َوَفرَّ

ُعقدية  مـ ذلؽ الـَِّصقُب  –ْؽَراَن لَؾَحؼِّ وٓ كُ  -وكان لؾَؿْؿَؾؽة الَعربقة السُّ

ْت أيديفا  مـذ طفد  –إَْوَفك، وإثر الطِقِّب الَِّذي ُيحَتَذى وُيْتَؾك: فؼد َمدَّ

o  p 
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َح َطَطاُؤها يف شتك الؿـَّاِحل  -(1)التلسقس لؿشاريع الخقر يف إَْرَجاِء كافة، َوَتطقَّ

ُكجَعَة الّرواِد، وُقدَوَة إْجقاِد: َها وإكـاِف، َوَسَخْت يف ذلؽ ُكؾِّف َسَخاًء َصقَّرَ 

 َفَحاَزْت بذلؽ الَػْضَؾ إِْرًثا وَتْعِصقًبا، واسَتْقَفْت الَؽَؿاَل َحظًّا وَكِصقًبا.

َد التزام الؿؿؾؽة هبذه  قاق َيِجلُء هذا الؿمتؿر الؿبارك لقمكِّ ويف هذا السِّ

ـُـِقَػة، واطتزامفا طؾك تؼقية أداء اإل ٕهداف إخضاطف كػاق الخقري والؿـَـَْؼَبِة الؿ

َدٍة.   إسرتاتقجّقة ُمَسدَّ

بَْت وتؽاثرْت اْطَتَراَها  ولقَس َيِغقُب طـ الَخاصِِر أنَّ إطؿال الَخقَِّرة إذا َتَشعَّ

اِت، فُتْسَتْحَسـ   -قـَئٍِذ حِ  –اْلتَِقاٌث يف َتْرتِقِب إولقياِت، وارتَِجاٌل يف َتْؼِديِؿ الؿـُِفؿَّ

ْػُضقلة طؾك ِحَساِب الُرَتِب الَػاِضَؾة، وُيـَْشَغُؾ بإَْوُجِف الؿـَْشُروَفِة طؾك الُرَتُب الؿَـ 

َٓ َيْخَػك َما يف ذلؽ مِـ َضَقاٍع لؾُجْفِد، وَتْبِديٍد لؾَؿالِ  ِريَػِة. و  . (2)ِحَساِب إَْوُجف الشَّ

                                                           

ٓقتصادية مـ الـظام إساسل لؾحؽؿ يف السعقدية )الؿادة السابعة والعشريـ مـ تشقر الؿبادئ ا (1)

أن الدولة تؽػؾ حؼ الؿقاصـ وأسرتف حالة الطقارئ والؿرض والعجز  »الباب الخامس( إلك 

والشقخقخة وتدطقؿ كظام العؿؾ الخقري وتشجقع الؿمسسات وإفراد طؾك اإلسفام يف إطؿال 

، 25فاطؾقة برامج العؿؾ الخقري الؿستدام، مجؾة إضافات، ع دة الطريػ،ُيـظر: غا. «الخقرية

 . 2، ص2114شتاء 

%( مـ مقزاكقتفا طؾك إطؿال الخقرية الخارجقة، 4وتـػؼ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ما يؼارب ) 

، العؿؾ الخقري طؾل بـ إبراهقؿ الـؿؾةُيـظر:  %( فؼط.1)يبؾغ يف حقـ أنَّ الؿعدل العالؿل 

 . 6، ص31/5/2111إلسالمل يف ضقء التحديات الؿعاصرة، كدوة العؿؾ الخقري،ا

%(، وإن ُوجدت هذه إهداف 73بؾغت كسبة الؿـظؿات الخقرية التل تػتؼد لألهداف القاضحة ) (2)

إدارة الؿـظؿات غقر الربحقة  ُيـظر: طؾل الؿؾحؿ،(. smartففل لقست بإهداف الذكقة )

م(، 2114ة، )الرياض: إدارة الـشر العؾؿل والؿطابع، جامعة الؿؾؽ سعقد،وتطبقؼاهتا يف السعقدي

 . 22ص
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ـْ ُهـَا تليت هذه القرقة البحثّقة الؿتقاضعة لتؼرتَح ُجْؿَؾًة مِـ ا
لؼقاطِد ومِ

.
ّ
  الَتَػاُضؾِقَّة يف مقدان العؿؾ الخقرّي، مـتفجة يف ذلؽ صريؼة التؼعقد الػؼفل

ِؼ  ويجدر التـبقف هاهـا إلك أنَّ هذه الؿػاضالت إكؿا هل جارية حال َتَحؼُّ

التضايؼ والتدافع يف الؿقضع القاحد مع ضعػ الؿقارد، فُقصار حقـئٍذ إلك مـطؼ 

أولك  -حقـئذ–اتسعت الؿقارد وأمؽـ الجؿع فالتقفقؼ  الرتتقب والؿقازكة. أما إذا

 مـ الرتجقح.

، (Staticكؿا كشقر كذلؽ إلك أنَّ هذه الؼقاطد لقست ُمْعطك سؽقكقًّا مغؾًؼا )

فؼد يغدو الؿػضقل فاضالً، والؿرجقح راجًحا، كسبقة متداخؾة، وإكؿا هل ققاكقـ 

 سقليت بقاكف.  لظروف زمـقة، أو مؽاكقة، أو شخصقة، أو مقضقطقة، كؿا

  :َػه١ً ايدزاض١ ٚتطاؤالتٗا 

ڱ )أمركا اهلل تعالك بػعؾ الخقر طؾك سبقؾ اإلصالق، فؼال َجؾَّ َشلكف: 

إغاثِة َمْؾُفقٍف، ،أي: افعؾقا كؾ ما ُيْرَغُب فقف بؽؾ حال، مـ [77الحج:] (ڱ

 لؿـَْعُروِف.. وَكْجَدِة ُمـؼطٍع، وإحقاِء ُمَفٍج، وإْسَعاِف َمريٍِض، وكحق ذلؽ مـ وجقه ا

ۆئ ۈئ ۈئ ): إلك بذل مطؾؼ العػق، فؼال - ملسو هيلع هللا ىلص -كؿا أرشد كبّقف 

والعػق: كؾ ما كان فاضالً طـ الحاجة الشخصقة مؿا  [219البؼرة: ] (ېئ ېئ

  هق َمَحؾٌّ لإلكػاق.

ا وَكْقًػا َبَحَسِب الؿـَُؼَتِضل: فالؿـََحاِويُج   أنَّ َطقائَِد الَخقرات تتػاوُت َكؿًّ
ٌّ
َوَجؾل

ـُـَْؼِضقة، والؿـََصالح الَحالَّ  ائَِؿة َأَحؼُّ بالؿ ـَُتَرَقَبة، وإطؿاُل الدَّ َمة طؾك الؿـ ُة ُمؼدَّ

ُروَراُت َأْقَقُم مـ الحاجقات، والخُققر إوفُر  ة، والضَّ ة َأَحظُّ مـ الَخاصَّ الَعامَّ

 َمْصَؾَحًة أولك بالتؼديؿ مـ إقؾِّ مصؾحة، وهؽذا..
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 الؿداخؾة َتتَغقَّا اإلجابة طـ إسئؾة أتقة:وَصْقًطا لذلؽ، فننَّ هذه 

ابطة و ؟ما معقار ترجقح بعض الُخُققر طؾك بعض - ما أهؿ الؼقاكقـ الضَّ

  ؟وما أثر هذه الؼقاطد يف ترشقد إطؿال الخقرية ؟لعؿؾقة التػضقؾ

 :َٙٚا  أ١ُٖٝ املٛضٛع َٚدِد

ة يف الطاطات، ُيَعدُّ مقضقع الؿػاضؾة يف أطؿال الخقر مـ الؿباحث الؿفؿّ 

ُؿقن بؿعرفة أسرار التػضقؾ  –رضقان اهلل طـفؿ  -وقد كان الصحابة  يَتَفؿَّ

حقـ أمره أن يتصدق طـ  - ملسو هيلع هللا ىلصوَمَثارات التؿققز، فعـ سعد بـ طبادة قال لؾـبل 

الة ؟: َأيُّ الصدقة أفضؾ يا رسقل اهلل-أّمف الم: و فلجابف طؾقف الصَّ  » السَّ
ُ
َسْؼل

 .(1)«الَؿاءِ 

شغُؾ  هـ( مـ َطَؼَبات الشقطان وَجالَئِِزه:751اإلمام ابـ الؼقؿ )ت وقد جعؾ

العؼبة »  العبد بالؿػضقل طـ الػاضؾ، وبالؿرجقح طـ الراجح، وَكصُّ ِطَباَرتِف:

السادسة: وهل طؼبة إطؿال الؿرجقحة الؿػضقلة مـ الطاطات، َفَلَمَرُه هبا، 

ـََفا لف، وَأَراه  ـَفا يف طقـف، وَزيَّ ا هق وَحسَّ ما فقفا مـ الػضؾ والربح، لقشغؾف هبا َطؿَّ

أفضؾ مـفا، وأطظؿ كسًبا وربًحا: ٕكَّف َلَؿا َطَجَز طـ تخسقره أصؾ الثقاب، صؿع يف 

تخسقره كؿالف وفضؾف، ودرجاتف العالقة، فشغؾف بالؿػضقل طـ الػاضؾ، 

 طـ 
ِّ
وبالؿرجقح طـ الراجح، وبالؿحبقب هلل طـ إحبِّ إلقف، وبالَؿرضل

 .(2)«إْرَضك لف 

                                                           

، طـ سعد بـ طبادة، وإسـاده حسـ،  3417 كتاب الزكاة، باب صدقة التطقع، حديث:ابـ حبان،  (1)

 .1113كؿا يف صحقح الجامع:

-1416، 3بل، طمدارج السالؽقـ، ت: محؿد البغدادي )بقروت: دار الؽتاب العرابـ الؼقؿ،   (2)

= 
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ففذا َأْصٌؾ َكافٌِع جًدا يػتح لؾعبد  »ووصػ هذا إصؾ يف مقضع آخر بؼقلف: 

باب معرفة مراتب إطؿال وتـزيؾفا مـازلفا، لئال يشتغؾ بؿػضقلفا طـ فاضؾفا 

فقربح إبؾقس الػضؾ الذي بقـفؿا.. وهذا يحتاج إلك معرفة بؿراتب إطؿال 

إططاء كؾ طؿؾ مـفا حّؼف، وتـزلف يف مرتبتف، وتػقيتف  وتػاوهتا ومؼاصدها، وفؼف يف

 .(1)«لؿا هق أهؿ مـف 

ٓ يؽقن بؽؿقة  -وفؼا لؿبدأ الرشد آقتصادي  -ومعؾقم أنَّ مؼقاس الخسارة 

فحسب، وإكؿا ُيؼاس كذلؽ بحجؿ لتحؼقؼ مـػعة ما الفدر يف الؿقارد الؿبذولة 

ك طـد آقتص تؽؾػة الػرص البديؾة أو » اديقـ بــ الَػَقاِت الؿفدر، أو ما ُيَسؿَّ

وهل الؿـػعة التل ُكَضحل هبا حقـؿا كتخذ  ،(Opportunité Coste) «الضائعة

 قراًرا اقتصادّيا مرجقًحا. 

فة لإلكػاق الخقري،  فنذا افرتضـا جؿعقة خقرية تؿؾؽ طشرة آٓف دوٓر ُمَقجَّ

و تـظقػ شقاصئ اختارت إكػاقفا يف طؿؾقة تشجقر أحد إحقاء السؽاكقة، أ

 تؽقن كؾػة الػرصة البديؾة هـا هل 
ّ
الؿديـة، وباستخدام الؿبؾغ ذاتف يف متجر ربحل

 طشرات أٓف مـ الدوٓرات.

 :َٗا َٝٔ َََسا  أٖداف ايدزاض١ ٚ

ًٓ هتدف هذه الدراسة  إلك التعريػ بطرق الخقر الـَِّجقَعة، واإلرشاد إلك  أو

 مسالؽف الرحقبة.أهؿ 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .241،ص1(، ج1996

القابؾ الصقب مـ الؽؾؿ الطقب، ت: سقد إبراهقؿ، )الؼاهرة: دار الحديث، ابـ الؼقؿ،   (1)

 . 92م(،ص3،1999ط
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ك استثؿار ققاطد التػاضؾ يف ضبط أولقيات العؿؾ الخقري، إل ثاكقًّاوهتدف 

 إقامة الؼرارات الخقرية طؾك أسس طؾؿقة واطقة.بغقة 

إلك بعض إهداف اإلسرتاتقجقة التل تضؿـ لؾعؿؾ إلك اإلرشاد  ثالثًا وهتدف

 الخقري فاطؾقتف واستؿراريتف. 

 :ايدزاضات ايٖطابك١ 

ققاطد » ققع آختقار طؾك طـصر بعد آصالع طؾك ديباجة الؿمتؿر وو

بحثت طـ سقابؼ بحثقة ٓسرتشد هبا يف معالجة هذا الؿقضقع، فؾؿ  ،«الؿػاضؾة 

 طؾك دراسة طؾؿقة جامعة تعرضت لفذا الـقع مـ -يف حدود آصالع –أقػ 

 الؿستقيات التؼعقدية.

َض فؼفا ِة، فؼد َتَعرَّ ا بالؿـَرَّ ؤكا إقدمقن وٓ يعـل هذا أن يؽقن الؿقضقع ِخْؾقًّ

إلك بعض الؿػاضالت التل يؿؽـ آهتداء هبا يف تلصقؾ هذا الؿقضقع وتؼعقده، 

كالغزالل، والؼرايف، والؿؼري، وابـ تقؿقة، وابـ الؼقؿ..، وقد أفدت مؿا كتبقا يف 

ة والػعؾ، فؾفؿ مـ اهلل الجزاء إوىف، والثـاء إكػك.  ذلؽ بالِؼقَّ

قة يف البداية تحتاج إلك هتذيب وتتؿقؿ، واهلل وٓ ريب أنَّ هذا العؿؾ يعد خط

 الؿسئقل أن يصؾح الـقة والؼصد، وأن يفديـا لؿا فقف رشدكا وصالحـا.

 :املٓٗر املعتُد 

إنَّ الؿـفج الذي يتساوق مع صبقعة البحث، ويـتفض لتحؼقؼ أهدافف وَمَرامِقف، 

 .تلصقؾَيَتللَّػ مـ آستؼراء، والؿؼاركة، وآستدٓل، وال

  ل أهؿ الربامج وإكشطة فؿـفج آستؼراء لجؿع مادة البحث وَتَؼصِّ

 الخقرية.
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 حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

  والؿـفج الؿؼارن لعؼد مقازكات بقـ مختؾػ إطؿال الخقرية، بغقة ضبط

 إولقيات، وتحديد مقجبات التػضقؾ وَمَداركف.

  والؿـفج آستدٓلل لتعزيز الثؼة هبذه الؼقاكقـ الؿؼرتحة: فالؿػاضؾة

لك الدلقؾ، إْذ ٓ أولقية إٓ بدلقؾ، ولذا حاولت تلصقؾ كؾ مػاضؾة بلدلة َمُحقجة إ

 كؼؾقة وطؼؾقة. 

  والؿـفج الـََّظري التلصقؾل يف صقاغة ضقابط الؿػاضؾة، وبقان معالؿفا

 الـَّظرية والتطبقؼقة، مع إكاصة التلصقؾ بػروع راهـة. 

 

 :تٓعِٝ ايدزاض١ 

َطة طؾك مؼّدمة، ومبحثقـ، ولتحؼقِؼ َهذه الَغاَية َسَتِجلُء مض امقـ القرقة ُمَقزَّ

 وخاتؿة:

َتف وإضافتف  فالؿؼّدمة ـِ ِجدَّ َصة لبقان بقاطث اختقار الؿقضقع، وَمْؽَؿ ُمخصَّ

 الؿعرفقة، وخطتف الفقؽؾقة، والؿـفج الؿختار يف حؼؾ الدراسة. 

 ـ:، وَتَضؿَّ «اإلصار العام لؾدراسة » فؼد ُوِسؿ بعـقان وأما الؿبحث إول، 

  تحؼقؼ الؿصطؾحات وتحرير الؿعاين. يف مؼدمة 

  .أهؿقة ققاطد التػاضؾ وصؾتفا بالعؿؾ الخقري 

 .مدارك التػضقؾ ومقجباتف 
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ـَ َمْشُػقطة بلمثؾتفا التطبقؼّقة، وأما الؿبحث الثاين،  فؼد كشػ طـ خؿسة َقَقاكِق

 وهل:

 .الؿػاضؾة بقـ إطؿال الؿتعدّية وإطؿال الالَّزمة 

 بقـ إطؿال الدائؿة وإطؿال الؿـؼضّقة. الؿػاضؾة 

  إقؾ( مصؾحة. –إكثر )الؿػاضؾة بقـ إطؿال 

 .ة والحاجات الؿرتقبة  الؿػاضؾة بقـ الحاجات الَحالَّ

  .الؿػاضؾة طؾك أساس الدياكة 

َحَقْت بقـ ِطْطَػقَْفا تؼّققًؿا طاًما لؿضامقـ البحث، وَرْصًدا ٕهؿ  خاتؿة،و

 ة ببعض ما يعقـ طؾك ضبط الؿقضقع وتؼقيتف.كتائجف، مع التقصق

ويف إخقر أشؽر إخقاين الؼائؿقـ طؾك بعث هذا الؿمتؿر الِخقِّر: وقد 

جؿعتفؿ غايٌة واحدة، وَحَدا هبؿ َحاٍد واحد، أٓ وهق خدمُة العؿؾ الخقري 

فَؽثََّر اهلل مـ أمثالفؿ مـ العامؾقـ،  واإلكساين، وإحقاء مآثر أطالمف ورجآتف،

 عؾ لفؿ لسان صدق يف أخريـ. وج
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 حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 

 

 

 املبحح األول

 اإلؼاس اٌؼاَ ٌٍذساسح
 

  حتكٝل املصطًشات ٚحتسٜس املعاْٞيف املطًب األٍٚ: َكد١َ 

 

 ْٞأ١ُٖٝ قٛاعد ايتفاضٌ ٚٔصًتٗا بايعٌُ ارتريٟ: املطًب ايجا 

 

 :َُ٘ٛدبات ََدازى ايتفضٌٝ ٚ  املطًب ايجايح: 
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 املطلب األول

 ذِح يف حتم١ك ادلصؽٍؽاخ ِم
 ٚحتش٠ش ادلؼأٟ

 

مـ طدة مػردات، فننَّ العؾؿ بؿعـاه الؿركب ٓ  طـقان الؿداخؾة ممّلًػالؿا كان 

 يحصؾ إٓ بعد تجؾقة كؾ مػردة مـ مػرداتف طؾك ِحَدهتا. 

 فؿا تػقدكا بف مصطؾحات البحث يتؾخص يف أيت:

 سكٝك١ املفاض١ً: :أٚال 

ـَُػاَضَؾة: مصدر   يف الغالب هق كؿا –، وهل تػقد «َفاَضَؾ  »ققاسل لــ الؿ

ِؾ فقف طؾك وجف الؿ طـصر -الؿػاطؾة ـَُػضَّ شاركة الػعؾقة مـ الطرفقـ يف الؿ

 تدل طؾك إيؼاع أصؾ الػعؾ مـ الطرفقـ أحدهؿا طؾك أخر.، أي: أهنا (1)الؿغالبة

ومـف ما جاء . (2)يدل طؾك زيادة يف شلء -كؿا قال ابـ فارس -وأصؾ الَػْضِؾ 

                                                           

شرح متـ بـاء إفعال، الؿطبقع مع تؾخقص إساس،)الؼاهرة: مطبعة مصطػك  الؽػقي،  (1)

 .13م(، ص1939-هـ1357البابل،

 ،518،ص4(، ج1979-1399مؼايقس الؾغة،)بقروت: دار الػؽر، معجؿابـ فارس،   (2)

-1419، 1أساس البالغة،ت: محؿد السقد،)بقروت: دار الؽتب العؾؿقة،طوالزمخشري، 

، الؿحرر القجقز،ت: طبد السالم طبد الشايف )بقروت: دار وابـ ططقة، 26،ص2(، ج1998

= 

o  p 
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 حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

َفْضؾ اإلَزار فِل » ، وققلف أيضا: (1)«َٓ ُيْؿـَع َفْضؾ اْلَؿاءِ » يف الحديث الـبقي: 

 .(2)«الـَّارِ 

ي الزيادة هق الذي –أما الؿػاضؾة ففل الحؽؿ بالػضؾ   -والغؾبة والَتَؿازِّ

 .(3)آخر طؾك لشلء

الشقئقـ طؾك أخر إذا اْستُْعِؿؾ بزيادة أحد « الػضؾ » ويحسـ التـبقف إلك أنَّ 

 : (4)فعؾك ثالثة أضراب

 .فضؾ مـ حقث الجـس 

 .وفضؾ مـ حقث الـقع، كػضؾ اإلكسان طؾك غقره مـ الحققان 

 .وفضؾ مـ حقث الذات، كػضؾ رجؾ طؾك آخر 

ٓن جقهريان ٓ سبقؾ لؾـاقص مـفؿا أن يزيؾ كؼصف، وأن يستػقد  فإوَّ

قؾ إلك اكتسابف، ومـ هذا الـحق الػضؾ، وأما الثالث قد يؽقن طرضقا فققجد السب

 التػضقؾ الؿذكقر يف برامج إطؿال الخقرية.
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 453،ص2هـ(، ج1،1422الؽتب العؾؿقة، ط

، كتاب الؿساقاة، باب مـ قال: إن صاحب الؿاء أحؼ بالؿاء حتك يروى، يصحقح البخار  (1)

 ، طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف.2247 حديث:

، 1653، كتاب الؾباس، حديث: وصحقح مسؾؿ، 183كتاب الؾباس،حديث:  صحقح البخاري،  (2)

 طـ ابـ طؿر رضل اهلل طـفؿا. 

قري وآخرون )بقروت: دار الػؽر الؿعاصر، ، ت: محؿد العؿشؿس العؾقم الحؿقري، ُيـظر:  (3)

 . 5218(، ص1999-1،1421ط

، 261(، ص1991-1414التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ)الؼاهرة: طالؿ الؽتب، الؿـاوي،   (4)

 . 684ص طدكان درويش )بقروت: ممسسة الرسالة(،الؽؾقات،ت:  والؽػقي،
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 -ؼد ُاسُتخِدم طـد الؿتؼدمقـ يف مباحث متعددة فوأما يف السقاق آصطالحل 

دون أن  –كالؿػاضؾة بقـ الغـل الشاكر، والػؼقر الصابر، والعزلة والخؾطة 

 يصطؾحقا طؾك تعريػ لف طؾك جفة الحّد.

ففا بعض الؿعاصريـ بؼقلف: هل تحديد درجة إسبؼقة الؿبـقة طؾك وقد َطرَّ 

 .(1)درجة آهتؿام لربكامج أو مشروع طؾك برامج أو مشروطات أخرى

 سكٝك١ ايعٌُ: :ثاْٝا 

الؿفـة والػعؾ، ُيؼال: أطؿَؾ فالٌن ذهـف يف كذا وكذا إذا َتَدبَّره العؿؾ يف الؾغة: 

[06التوبة:] (ۀ ہ)ومـف ققلف تعالك: بػفؿف، 
(2). 

: كشاط خاص باإلكسان وحده يبذلف اإلكسان مستفدفا إكتاج وهق يف آصطالح

 . (3)السؾع والخدمات، أو كؾ ما يبذلف اإلكسان لتحصقؾ مـػغة

 َفّٗٛ ارتري:  :ثايجا 

 .(4)أصؾ الخقر يف الؾغة: العطػ والؿقؾ، كؿا ُيطؾؼ طؾك الؿال والخقؾ

هُ وأما يف آصطالح، فؼد َح  ما َأَمَرْت بف الشريعة » أحد الباحثقـ بؼقلف:  دَّ

                                                           

ـظرية والتطبقؼ، )دبل، دار الؼؾؿ، ، البحث يف الخدمة آجتؿاطقة بقـ الصؾعت السروجل  (1)

 . 14م(،ص1998

 . 474،ص11، جهـ(، مادة ]طؿؾ[1414، 3لسان العرب، )بقروت: دار صادر، ط ابـ مـظقر،  (2)

م، )الؼاهرة: الفقئة العامة لشمون الؿطابع إمقرية(، 1983الؿعجؿ الػؾسػل لؾغة العربقة،   (3)

غقر الؿسؾؿقـ، )طؿان: دار الـػائس،  العؿؾ الخقري معطـ حسـ بـ وهدان،  ،128ص

  .29(، ص2113-1،1433ط

 . 232،ص2معجؿ مؼايقس الؾغة، مصدر سابؼ، مادة ] خقر[،ج ابـ فارس،  (4)
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 حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 .(1)«واستحسـتف مـ محاسـ إخالق، وإطؿال وأكقاع العبادات

يف كصقص القحققـ بؿعاين متعّددة، مـفا: الربّ، « الخقر » وترد لػظة 

 واإلحسان، والرحؿة والصدقة، وتػريج الؽربة، وإغاثة الؿؾفقف وكحق ذلؽ..

هـ( إلك أنَّ فعؾ الخقر يشؿؾ خدمة الؿعبقد 616الرازي )ت وقد َكبََّف اإلمام

الذي هق طبارة طـ التعظقؿ ٕمر اهلل، وكذا اإلحسان الذي هق طبارة طـ الشػؼة 

 . (2)طؾك خؾؼ اهلل

 ايعٌُ ارتريٟ بٛصف٘ َسنّبا: :زابعا 

هبذا الؿعـك الرتكقبل يف كتابات « العؿؾ الخقري » لؿ يرد مصطؾح 

ؿا كاكقا يستعؿؾقن مصطؾحات قريبة محايثة، كحق: إططقات، الؿتؼدمقـ، وإك

 والتربطات، والفبات..

ف بعّدة تعاريػ تختؾػ يف جامعقتفا وماكعقتفا، كذكر مـفا:   وقد ُطرِّ

الـشاط آقتصادي وآجتؿاطل الذي يؼقم بف إفراد والفقئات هبدف » هق  -

 .(3)«ال أو الجفد الػؽري التؼؾقؾ مـ حجؿ الؿشؽالت واإلسفام يف حؾفا بالؿ

هق مجؿقطة مـ إفراد يـتظؿقن يف تجؿع لتؼديؿ خدمات » وققؾ:  -

                                                           

(، 2113-1433، 1العؿؾ الخقري مع غقر الؿسؾؿقـ، )طؿان: دار الـػائس،ط حسـ بـ وهدان،  (1)

 . 36ص

 . 254،ص23ج هـ(،1421، 3ء الرتاث العربل، طدار إحقا مػاتقح الغقب، )بقروت:الرازي،   (2)

فاضؾ، الؼقاطد الػؼفقة وإصقلقة ذات الصؾة بالعؿؾ الخقري وتطبقؼاهتا، ممتؿر  العبدٓوي،  (3)

، 2118العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث، دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري، دبل، جاكػل 

 . 4-1ص
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 .(1)«اجتؿاطقة أو ثؼافقة أو تعؾقؿقة، وٓ تستفدف الربح الؿادي مـ طؿؾفا 

ابؼة، يؿؽـ  وبـاء طؾك ما سبؼ مـ بقاكات لغقية واصطالحقة لؾؿػردات السَّ

الؿراد بحثف مـ خالل هذه الدراسة، استخالص تعريػ إجرائل يؼرب الؿعـك 

ترجقح  :الؿػاضؾة يف أطؿال الخقر تعـلويتساوق مع أغرضفا وأهداففا، فُقؼال: 

  خقر الخقريـ طـد التزاحؿ: لؿزّية يف أحدهؿا طؾك أخر.

 

 

 

                                                           

 . 12م، ص2112ل التطقطل، جامعة الؼدس الؿػتقحة، طبد اهلل، العؿؾ الجؿاطالخطقب،  (1)
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 حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 املطلب الجانٌ
 أ١ّ٘ح لٛاػذ اٌرفاظً 
 ٚصٍِرٙا تاٌؼًّ اخلريٞ

 

ـُ ات يف العؿؾ التطقطل، َفبِِف َتـَْضبط الجفقد، إنَّ فؼف التػاضؾ مـ أهؿ الؿ ِفؿَّ

ُؾ إطؿال، وَيَتَؽاثر الـََّقال: َفَلْطَؿاُل الخقر مـفا ما هق  وُتَصاُن الؿـََقاِرد، وَتَتَلصَّ

ـٌ ومـفا ما هق أحسـ.  َحَس

وإنَّ التقجقف الؼرآين ُيرشدكا إلك ارتقاد أحسـ إمقر، وابتغاء أفضؾ إطؿال.  

ڤ )تـبقًفا وإرشاًدا لفذه إمة:  -طؾقف السالم-مخاصًبا كبّقف مقسك  قال تعالك

 [541األعراف:] (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ

كؿا أخرب سبحاكف أكف يجزي طباده الؿممـقـ بالتضعقػ ويثقبفؿ بلحسـ 

وامتدح  ،[16إحؼاف:  ] (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)إطؿال، فؼال: 

ون أحسـ التـ ہ ھ )زيؾ بؼقلف: الؿممـقـ الذيـ يسؿعقن الؼقل فقتحرَّ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ). [51الزمر:] (ھ ھ ھے

 [55الزمر: ] (ۇئ

َوَسقًْرا طؾك كػس الؿـطؼ دطت السـة الـبقية إلك اجرتاح أمثؾ إطؿال 

ها. فؽان الـبل  يرشد أصحابف إلك أفضؾ إطؿال، ُمراطًقا يف ذلؽ  -ملسو هيلع هللا ىلص-وَأَسدِّ

  حال السائؾ وضروفف يف كؾ مرة.

o  p 
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» ية يؼتضل اشتغال العبد بإهؿ وإفضؾ، فؽذلؽ وكؿا أنَّ قاكقن العبقد

، وترجقح أطظؿ الؿـػعتقـ، وهذا أمٌر مركقز خقر الخقريـيحؽؿ بتػضقؾ « العؼؾ 

 يف صبائع العباد.

ًقا هذا الؿعـك: 728يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة )ت والؿممـ » هـ( ُمَجؾٍّ

السـة كؿا يعرف الخقرات يـبغل لف أن يعرف الشرور القاقعة ومراتبفا يف الؽتاب و

ق بقـ أحؽام إمقر القاقعة الؽائـة والتل  القاقعة ومراتبفا يف الؽتاب والسـة، فُقَػرِّ

م ما هق أكثر خقًرايراد إيؼاطفا يف الؽتاب والسـة  وأقّؾ شًرا طؾك ما هق دوكف  لقَُؼدِّ

ا، ويدفع أطظؿ الشريـ باحتؿال أدكاهؿا ويجتؾب أطظؿ الخقريـ بػقات أدكاهؿ

فننَّ مـ لؿ يعرف القاقع يف الخؾؼ والقاجب يف الديـ لؿ يعرف أحؽام اهلل يف 

طباده، وإذا لؿ يعرف ذلؽ كان ققلف وطؿؾف بجفؾ، ومـ طبد اهلل بغقر طؾؿ كان ما 

 .(1)«يػسد أكثر مؿا يصؾح 

وخاصقة العؼؾ تحصقؾ أطظؿ » هـ(: 751ويضقػ تؾؿقذه ابـ الؼقؿ )ت

ا واحتؿال أصغر إلؿقـ لدفع أطالهؿا. وهذا يحتاج الؿـػعتقـ بتػقيت أدكاهؿ

فؿـ إلك طؾؿ بإسباب ومؼتضقاهتا وإلك طؼؾ يختار بف إولك وإٓ كػع بف لف مـفا، 

وفر قسؿف مـ العؼؾ والعؾؿ واختار إفضؾ وآثره ومـ كؼص حظف مـفؿا أو مـ 

 .(2)« أحدهؿا اختار خالفف

الغػؾة طـ ترك الؿقازكة بقـ الخقرات هـ( جعؾ 515بؾ إنَّ اإلمام الغزالل )ت

                                                           

 . 119)الؼاهرة: مؽتبة الرتاث اإلسالمل(، ص محؿد رشاد سالؿقاطدة يف الؿحبة، ت:  ابـ تقؿقة،  (1)

 . 193(، ص1973-1393، 2الػقائد، )بقروت: دار الؽتب العؾؿقة، طابـ الؼقؿ،   (2)
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 حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 .(1)وأنَّ مـ ترك الرتتقب يف جؿقع ذلؽ ففق مغرورمـ جؿؾة الشرور، 

ولسـا كضقػ جديًدا إذا َما قؾـا: إنَّ غقاب الحّس التػضقؾل يجعؾ الؿمسسات 

الخقرية تتحرك يف مساحات طريضة تستـزف صاقاهتا وَتْخَتِرم مقاردها: فبؼدر 

ْقُر هادًيا والطريؼ قاصًداوضقح قضقة التػاض ؾ يف إذهان يؽقن السَّ
(2). 

ؾ بف يف ضبط َمَعاقِد هذا الباب، وَكْظِؿ جزئقاتف  هذا، وإنَّ أكػع ما ُيتَقسَّ

ة،  وتػاصقؾف: أن ُتَردَّ تؾؽ إطؿال الخقرية الؿـتشرة الؿتعّددة إلك ققاكقـ ُمَتِحدَّ

ػساد الذي َطـَاه ابـ تقؿقة وأصقل جامعة: لئال يؼع الباحث يف آضطراب وال

وكحـ كذكر قاطدة جامعة يف هذا الباب لفؿ ولسائر إمة » هـ( بؼقلف: 728)ت

فـؼقل: ٓ بد أن يؽقن مع اإلكسان أصقل كؾقة يرد إلقفا الجزئقات لقتؽؾؿ بعؾؿ 

وطدل، ثؿ يعرف الجزيئات كقػ وقعت، وإٓ فقبؼك يف كذب وجفؾ يف الجزئقات 

 .(3)«ات، َفَقَتَقلَّد فساد طظقؿ وجفؾ وضؾؿ يف الؽؾق

 

 

                                                           

(، 1986-1،1416رور، )بقروت، دار الؿعرفة،طإحقاء طؾقم الديـ، كتاب ذم الغالغزالل،   (1)

  .413،ص3ج

التقضقػ غقر الؿّقجف أحد « لؿاذا تػشؾ الؿـظؿات الخقرية » يف كتابف « سقػـ بؾقك» ولذا جعؾ  (2)

 إسباب السبعة يف فشؾ الؿـظؿات الخقرية. 

ام محؿد بـ سعقد(، ، مـفاج السـة الـبقية،ت: محؿد رشاد سالؿ، )الرياض، جامعة اإلمابـ تقؿقة  (3)

  .83،ص5ج
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 املطلب الجالح
ٛظثاذٗ

ُ
ذاسن اٌرفع١ً ِٚ

َ
ِ 

 

ًٓ، وإكؿا  إنَّ تحديد مقجبات التػضقؾ وأوصافف ٓ يؼع هؽذا َطْػًقا وارتجا

دات: فؾقس  ـَُحدِّ ؾ أحًدا » يخضع لجؿؾة مـ الؿدارك والؿ طؾك أحٍد ََٕحٍد أن ُيَػضِّ

ي أحًدا ب  .(1)«التػضقؾ والتساوي  لحٍد حتك يؼػ طؾك أوصافوٓ أن ُيَسقِّ

ويعد هذا الؿطؾب بؿثابة التلصقؾ الـَّظري الجامع لتػاصقؾ الؿقضقع 

أحالـا التؼّصل الؿقضقطل لؼقاطد التػضقؾ يف العؿؾ الخقري إلك وفروطف، حقث 

 تسجقؾ أربعة مدارك أساسقة تجري مجرى إساس والتقصئة، وهل:

 ٞٓامُلٛدب امَل -أٚال  :ِصًَش

إنَّ أفضؾقة إطؿال الخقرية تختؾػ بحسب ققة مصؾحة العؿؾ يف ذاتف، 

، فتزاحؿ طؿالن خقريان ٓ يخؾق مـ  فإكثر مصؾحة أولك بالتؼديؿ مـ إََخصِّ

 الحآت أتقة:

، والؿؼصقد بالرتبة  -
ّ
-الحاجقات  -الضروريات)اتحاد الرتبة والؽؾل

الديـ، الـػس، العؼؾ، )بف الؽؾقات الخؿس الؽؿالقات(، أما الؽؾل فالؿراد 

                                                           

يف تشـقػ الؿسامع بجؿع الجقامع لتاج الديـ السبؽل،ت:سقد طبد العزيز، كؼؾف طـ الزركشل   (1)

 .755،ص4هـ(، ج1،1418وطبد اهلل ربقع، )مؽتبة قرصبة، ط

o  p 
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 حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

م ،العرض، الؿال(  مصؾحة وفضالً.  أققاهؿا فػل هذه الحالة ُتَؼدَّ

-  
ّ
كالديـ والـػس والعؼؾ(، فُقراطك يف ذلؽ )اتحاد الرتبة مع اختالف الؽؾل

 
ّ
 . أهؿقة الؽؾل

م  - ٌم طؾك الحاجلإطؾك رتبةاختالف الرتبة، ُيَؼدَّ ، ، فالضرورّي ُمَؼدَّ

م طؾك التحسقـل والحاجل ُمَؼدَّ
(1). 

تظفر ثالث مراتب: الضروروي  -مثال -فػل مصؾحة الؿحافظة طؾك الـسؾ

د أولقيات  والحاجل والتحسقـل، فنذا أرادت ممسسة لؾعؿؾ الخقري أن ُتَحدِّ

العؿؾ طؾك هذا الصعقد، فللػت بؾًدا َيُشؼُّ فقف الـؽاح حتك ضفرت الػاحشة، اختؾَّ 

فظة طؾك الـسؾ مؿا هق يف رتبة الضروري، لذا مـ القاجب تقجقف مؼصقد الؿحا

الـَّظر إلك دطؿ جؿعقات العػاف وحث الؿسؾؿقـ يف تؾؽ البالد لؾتربع يف سبقؾ 

تسفقؾ إجراءات الزواج كنجراء الحػالت الؿشرتكة أو دطؿ صـدوق الؼرض 

 الحسـ، أو إرسال دطاة لؾتقطقة.

الحاجل مـ الؿصالح، فقظفر بنكشاء وأما الؿحافظة طؾك الـسؾ يف رتبة 

 الؿدارس غقر الؿختؾطة. 

فقؽقن بنيجاد مراكز  ،وأما طؾك صعقد الؿحافظة طؾك الـسؾ يف رتبة التحسقـل

                                                           

ومـ أمثؾة تؼديؿ الحاجل طؾك التحسقـل، مارواه أبق كعقؿ يف الحؾقة، طـ كقفؾ بـ أبل الػرات   (1)

قال: كتبت الحجبة إلك طؿر بـ طبد العزيز يلمر لؾبقت بؽسقة كؿا يػعؾ مـ كان قبؾف، فؽتب 

حؾقة أبق كعقؿ، «. إين رأيت أن أجعؾ ذلؽ يف أكباد جائعة فنهنؿ أولك بذلؽ مـ البقت» إلقفؿ: 

 .316،ص5(، ج1974-1394إولقاء، )الؼاهرة: دار السعادة، 
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 .(1)لألمقمة ورطاية الؿقالقد

والعؿؾ اإلغاثل لؾؿحافظة طؾك أصؾ بؼاء الـػس البشرية مؿا هق يف رتبة 

لؾؿحافظ طؾك الـّػس مّؿا هق يف رتبة  الضروري أولك مـ العؿؾ اإلغاثل الؿحّؼؼ

الحاجات، فـشقب كارثة يف بؾد لؿ يصؾ إلقف مـ اإلغاثة ما كـحصؾ بف الؽػاية 

حتك أشرف الؿـؽقبقن فقف طؾك الفالك، ففذه الحالة متعقـة الرتجقح طؾك أخرى 

مؿا تقاردت فقفا اإلغاثة، حتك استحالت حالتفؿ مـ آضطرار إلك صؾب ما يدفع 

اجات مـ تلمقـ مستؾزمات الؿبقت واستدامة ممن الطعام وتقفقر الطاقؿ بف الح

 .(2)الطبل

وأود أن أشقر هـا إلك أنَّ إصؾح يختؾػ بحسب إحقال وإشخاص، وقد 

ًٓ يعتب فقف طؾك بعض الجؿعقات  -رائد العؿؾ اإلكساين–كتب الداطقة الؽبقر  مؼا

ًٓ الخقرية كؼص معرفتفا بعقائد الـَّاس مؿا ُيس بب لفا كثقر مـ الخسائر، وذكر مثا

طؾك ذلؽ، وهق أكف إِبَّاَن الؿجاطات والظروف الؼاسقة التل كان يعقشفا 

الصقمالققن أرسؾ أحد الؿحسـقـ باخرة مؾقئة بالدواجـ، كنغاثة طاجؾة إلخقاكف 

يف الصقمال، لؽـفا َضؾَّت راسقة يف الؿقـاء ولؿ يستػد مـفا أحد، وذلؽ ٕمر بسقط، 

 .(3)أنَّ الصقمالل يؿقت جقًطا وٓ يلكؾ الدجاج وهق



                                                           

ممتؿر العؿؾ الخقري ر الؼقاطد إصقلقة يف تلصقؾ العؿؾ الخقري، طبد الجؾقؾ، أث ،ُيـظر:ضؿقرة  (1)

  .26، ص2118يـاير22-21الثالث،دبل 

 . 26،طبد الجؾقؾ، أثر الؼقاطد إصقلقة يف تلصقؾ العؿؾ الخقري، مصدر سابؼ،صضؿقرة  (2)

ؿؾ الخقري الؼقاطد الػؼفقة ذات الصؾة بالعؿؾ الخقري، ممتؿر الع كؼال طـ طبد اهلل الؿصؾح، (3)

 . 8، ص2118يـاير22-21الثالث، دبل، 
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 حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 ثاْٝا: :ٓٞ  املٛدب اأَلِصًَٔش

وُيؼصد بف جاكب الدياكة، وهذا ٓ يتـاىف مع الطبقعة اإلكساكقة لؾعؿؾ الخقري 

(Humaniste فؿعؾقم أنَّ فؾسػة التطقع يف اإلسالم قائؿة ،)–  إلك جاكب العامؾ

 طؾك الجقاكب العؼدية.  -اإلكساين

ْت الؿقارد ُروطل تؼديؿ إغاثة الؿسؾؿقـ طؾك غقر ف نذا كزلت كازلة طامة وَشحَّ

 الؿسؾؿقـ، ترجقحا لجاكب مصؾحة الديـ. 

أما إذا كػل الؿسؾؿقن الؿحافظة طؾك رتبة الضرورات يف الـػقس وارتؼك 

العؿؾ اإلغاثل إلك مستقى دفع الحاجات كتلمقـ أكقاع الؿطاطؿ ومستؾزمات 

ضفر إحداق الؽارثة بغقر الؿسؾؿقـ حتك اختؾت رتبة الؿبقت وكحقه، و

 (1)الضروري، فحقـفا يؼدم غقر الؿسؾؿقـ بالعـاية

وجاكب الدياكة يف باب الؿػاضؾة ٓ يؼتصر طؾك اإلسالم فحسب، بؾ يشؿؾ 

 الؿػاضؾة بقـ الؿسؾؿقـ، حقث ُيَراطك يف ذلؽ إكثر صالًحا وإيؿاًكا.

 ثايجا:  :ٓٞ  املٛدب ايُهًٔ

بِّر إصقلققن طـ هذا الؿعقار بالؽؾّقة والجزئّقة مـ الؿصالح، فؿا يؽقن وُيعَ 

ٌم طؾك غقره، فقؽتسب صػة إولقية  ًٓ وأبعَد اكتشاًرا ُمَؼدَّ مـ إطؿال أطّؿ شؿق

 طؾك ما كان خاّصا محدود إثر.

وبـاء طؾك هذا الؿعقار لق أرادت ممسسة خقرية تلمقـ بعثات دراسقة لعدد مـ 

ـ مـ الطؾبة، والثاكقة: إكشاء مدرسة أو كؾقة تعـك بتدريس العؾقم الـافعة الـاهبق
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 .(1)والتقجقف الرتبقي الؿػقد، فال شؽ أنَّ فؽرة إكشاء الؿدرسة أولك

مع مالحظة أنَّ الحاجة العامة يف العؿؾ الخقري تـّزل مـزلة الضرورة، فػل 

لتربع والبذل، ولق لؿ حال كزول كقارث طامة أو فقضاكات وحرائؼ يؾزم الجؿقع ا

  يؽـ ذلؽ يف مـزلة الضرورة: ٕنَّ الحاجات العامة تـزل مـزلة الضرورة.

 :زابعا :ٓٞ  املٛدب اذَتأد

مـ دواطل التػضقؾ ومقجباتف يف العؿؾ الخقري: طـصر الحاجة، حقث 

ـَ  اطل إلك كقع مـ الؿساطدات َتعقَّ ؾ العؿؾ بحسب الحاجة إلقف: فؿتك َلجَّ الدَّ  ُيػضَّ

رضل اهلل –طؾك أهؾ الؽػاية والػضؾ مـ الؿسؾؿقـ، وقد امُتدح طثؿان بـ طػان 

ة  -طـف بتجفقز جقش العسرة، وشراء ببئر رومة، وكاكت الحاجة إلك ذلؽ َحالَّ

  كاجزة.

وقد تػطـ اإلمام مالؽ لفذا الؿعـك فلوجب طؾك الؿسؾؿقـ فداء أسراهؿ وإن 

  .(2)استغرق ذلؽ أمقالفؿ

يؼقل ابـ العربل الؿالؽل د الحاجة يمثر يف إحؽام الشرطقة. بؾ إنَّ اشتدا

ولقس يف الؿال حؼ سقى الزكاة، وإذا وقع أداء الزكاة  »هـ( يف الزكاة: 543)ت

 . (3)«وكزلت بعد ذلؽ حاجة، فنكف يجب صرف الؿال إلقفا باتػاق مـ العؾؿاء 

                                                           

 .31،طبد الجؾقؾ، أثر الؼقاطد إصقلقة يف تلصقؾ العؿؾ الخقري، مصدر سابؼ،صضؿقرة  (1)

 ربدوين، )الؼاهرة: دار الؽتب الؿصرية،تػسقر الؼرصبل،ت: ال الؼرصبل،ُيـظر ذلؽ يف:   (2)

أحؽام الؼرآن، )بقروت: دار الؽتب العؾؿقة، وابـ العربل، ، 242، ص2(، ج1964-2،1384ط

 .88،ص1(، ج2113-1424، 3ط

الؼقاطد ابـ تقؿقة،  وكذا:، 88،ص1أحؽام الؼرآن، مصدر سابؼ، جابـ العربل،   (3)

= 
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ات إلك بحسب سؾؿ الحاجمستقيات الؿعقشة ومـ أجؾ ذلؽ صـَّػ الػؼفاء 

 مراتب دققؼة: 

 ،رورة  وهل الحالة التل يعقش فقفا اإلكسان، ويبؼك طؾقف أصؾ الحقاة. الضَّ

  وهق الذي يؿثؾ الحد إدكك لؾؿعقشة.الؽػافيؾقفا مستقى ، 

  تؿام الؽػاية »وهق ما يسؿك كذلؽ بــــ  الؽػاية،يؾقفا مستقى.» 

ضقؾ، وطؾقفا يتقكل ففذه أربعة مؼامات يضطر إلقفا الؿتؽؾؿ يف درجات التػ

 الـَّظر بقاكًا وتدويـًا.

 

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .247هـ(، ص1422، 1الجقزي، طالـقراكقة،ت:أحؿد الخؾقؾ )الرياض، دار ابـ 
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 الجانٌ املبحح

 ذـــــٛاػــمــاٌ
 

 ايكاعد٠ األٚىل: املفاض١ً بني األعُاٍ املتعد١ٜٓ ٚاألعُاٍ اياٖلش١َ  

 ط ارتري املتعٓدٟ أفضٌ َٔ ارتري ايكاصسص

 ١ٓٝايكاعد٠ ايجا١ْٝ: املفاض١ً بني األعُاٍ ايٖدا١ُ٥ ٚاألعُاٍ امل   ٓكض

 ط ارتري ايٖدا٥ِ أفضٌ َٔ املٓكضٞ ص 

  َصًش١ ٌٓ  ايكاعد٠ ايجايج١: املفاض١ً بني األعُاٍ األنجس َصًش١ ٚاألق

ِّ َصًش١ ص                                       ُٝٛز األنجس َصًش١ أٚىل بايتكدِٜ َٔ األق  طارُت

 ذتادات املرتقب١ايكاعد٠ ايسابع١: املفاض١ً بني اذتادات اذتآي١ ٚا  

ُٝٛز اذَتاٖي١ أٚىل َٔ امُلَتَسقب١ ص    ط ارُت

 ايكاعد٠ ارتاَط١: املفاض١ً ع٢ً أضاع ايدٜا١ْ  

 ط اإلسطإ إىل اأَلِبَساز أٚىل َٔ اإلسطإ إىل ايُفٖذازص

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  32  
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 القاعدَ األوىل

ح ٚاألػّاي اٌالَّصِح
ّ
  ادلفاظٍح تني األػّاي ادلرؼذ٠

ٞ أفعً 
ّ
 ِٓ اخلري اٌماصش[] اخلري ادلرؼذ

 

 َع٢ٓ ايكاعد٠ َٚديٛهلا: -أٚال 

» ( يف كتابف 737إنَّ الؼاطدة هبذا الؾػظ َكصَّ طؾقفا ابـ الحاج الؿالؽل )ت

 »بـؿصطؾح  (2)«ققاطده » هـ( يف 758، وطبََّر طـفا الؿـَْؼِري )ت(1)«الؿدخؾ

 ، وإُولك َأْوَلك. «الُؼربة

، الؿصؾحة، َوَحَدا هبا َحاِدي الحاجة َهاِديوهل قاطدة جؾقؾة َهَدى إلقفا 

 رتجقح خقر الخقريـ.فالػضؾ طؾك قدر الؿصالح الـَّاشئة، والعربة ب

 َحَدُثف فاطؾفهاهـا العؿؾ الذي ٓ يتجاوز  «الؼاصر  »ولقس الؿؼصقد بقصػ 

، وإكؿا الؿؼصقد بف تجاوز الحاجات الػردية التل ٓ (3)طؾك التػسقر الؿشفقر

                                                           

  .89،ص1الؿدخؾ، )الؼاهرة: دار الرتاث، د.ت(، جابـ الحاج،   (1)

وكظرا ٕهؿقة  .164(، قاطدة:2112الؼقاطد الػؼفقة، ت: الدردابل )الرباط، دار إمان،الؿؼري،   (2)

سبعة أبقاب هذه الؼاطدة وطظقؿ الحاجة إلقفا طؼد لفا العّز بـ طبد السالم يف شجرة الؿعارف 

 تحت طـقان اإلحسان الؿتعدي

«. قرر العؾؿاء أن العؿؾ الؿتعدي أفضؾ مـ العؿؾ الؼاصر طؾك الـػس» الؿـثقر لؾزركشل: فػل   (3)

 .421،ص2ج

o  p 
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ػاع الػردي، كالحؿؾ طؾك الضعقػ، وإطاكة ذي الحاجة تتعدى حدود آكت

، ومداواة الؿريض..، ففذه إطؿال وإن كاكت مجدية كافعة، إٓ أنَّ الؿؾفقف

اهؿ إلك غقرهؿ: فالؿلوى َيْػـَك،  مـػعتفا قاصرة طؾك همٓء إفراد، ٓ تتعدَّ

 والؾَِّباس َيْبَؾك، والطعام َيـَْػْد.

ـُتعدِّ  ا الُخُققُر الؿ ية ففل التل تتجاوز كطاق الخدمات التطقطقة الػردية أمَّ

هبدف تلهقؾ ذوي الحاجات  التؼؾقدية كحق الخدمات آجتؿاطقة الؿمسساتقة،

وإطدادهؿ إلك مرحؾة آستغـاء والؽػاية، لقتحقلقا بذلؽ إلك أشخاص مـتجقـ 

 فاطؾقـ يف مجتؿعاهتؿ.

 أدي١ ايكاعد٠: -ثاْٝا 

َرة شرًطا، وقد تـاصرت الـصقص طؾك أنَّ العؿؾ إنَّ هذه الؼاطدة ُمَؼرَّ 

الؿتعدي أكؿك مـ العؿؾ الؼاصر وأجّؾ، ومـ ذلؽ ققل الَحؼِّ تبارك 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ):وتعالك

وئ ۇئ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

 (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی

 [. 19التقبة: ]

ية بقـ ما كان ُيػاخر بف الؿشركقن فػل أية إثباٌت لؾؿػاضؾة، وإكؽار لؾتسق

مـ إطؿال التل هل يف حؼقؼتف أطؿال قاصرة، وبقـ أطؿال الؿممـقـ ُمَؿثََّؾة يف 

 .(1)واإليؿان باهلل الجفاد

                                                           

، 1تقسقر الؽريؿ الرحؿـ، ت: الؾقيحؼ، )بقروت: ممسسة الرسالة،ط ُيـظر هذا الؿعـك: السعدي،  (1)

 . 331،ص1(،ج1421
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ـَ الـَّاِس َطَؾقِْف »  -:ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسقل اهلل ويف الحديث الـبقي 
ُكؾُّ ُسالََمك مِ

ؿْ  ُجَؾ فِل َدابَّتِِف َصَدَقٌة ُكؾَّ َيْقٍم َتْطُؾُع فِقِف الشَّ ـُ الرَّ ـِ َصَدَقٌة، َوُتِعق ْثـَقْ
ِ
ـَ آ ُس: َتْعِدُل بَقْ

قِّبَُة َصَدَقٌة، َوُكؾُّ َخْطَقةٍ   َفتَْحِؿُؾُف َطَؾقَْفا َأْو َتْرَفُع َلُف َطَؾقَْفا َمتَاَطُف َصَدَقٌة، َواْلَؽؾَِؿُة الطَّ

الَةِ َصَدَقٌة، َوُتِؿقُط إَ  ـِ الطَِّريِؼ َصَدَقةٌ َتْؿِشقَفا إَِلك الصَّ   .(1)« َذى َط

ذاُت َوبِؾَِحاِظ هذا الـَّص الـبقّي كجد أنَّ أكثر الؿذكقرات مـ إطؿال هل 

: فاإلصالح بقـ الؿتخاصؿقـ، وإطاكة الرجؾ طؾك دابتف، وإشاطة الؽؾؿة  كػٍع متعدٍّ

.  الطّقبة، وإماصة إذى طـ الطريؼ، كؾُّ ذلؽ كػعف ُمَتَعدٍّ

سلل أصحابف مـ  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ الـبل  :«إدب الؿػرد » واه البخاري يف وكظقره ما ر

قال  أصبح الققم مـؽؿ صائؿا؟ قال أبق بؽر: أكا، قال: مـ طاد مـؽؿ الققم مريضا؟

مـ أصعؿ  :قال أبق بؽر: أكا، قال ؟أبق بؽر: أكا، قال: مـ شفد مـؽؿ الققم جـازة

ما اجتؿع » قال:  ملسو هيلع هللا ىلصـل أن الـبل قال أبق بؽر: أكا. قال مروان: بؾغ؟ الققم مسؽقـا

 .(2)« هذه الخصال يف رجؾ يف يقم، إٓ دخؾ الجـة

 ملسو هيلع هللا ىلص -طـ طبد اهلل بـ طؿرو، أنَّ رسقل اهلل وأصرح مـف ما رواه أحؿد بسـده، 

 .(3)« رباط يقم خقر مـ صقام شفر وققامف» قال:  -

اإلجؿاع طؾك هذا الؿعـك،  «الؿدخؾ » هـ( يف 737وكؼؾ ابـ الحاج )ت

                                                           

كتاب ومسؾؿ،،  2581 كتاب الصؾح، باب فضؾ اإلصالح بقـ الـاس، حديث:اري،صحقح البخ  (1)

مـ حديث أبل هريرة  1216 صالة الؿسافريـ وقصرها، باب استحباب صالة الضحك،حديث:

 رضل اهلل طـف.

 ، مـ حديث أبل هريرة رضل اهلل طـف.  533 إدب الؿػرد، باب طقادة الؿرضك، حديث: البخاري،  (2)

   6483 مسـد طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص رضل اهلل طـفؿا، حديث: أحؿد بـ حـبؾ، مسـد  (3)
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ي الخقر أنَّ  يف إئؿة بقـ خالف وٓ» ؼال: ف  طؾك الؼاصر الخقر مـ أفضُؾ  الؿتعدِّ

المة بشرط كػسف، الؿرء  .(1)«تعتقره يف ذلؽ التل أفات مـ السَّ

ر اإلمام ابـ الؼقؿ )ت الصـػ الثالث: » هـ( ضؿـ أوجف الؿػاضؾة: 751وُيَؼرِّ

متعد، فرأوه أفضؾ مـ ذي الـػع رأوا أنَّ أكػع العبادات وأفضؾفا ما كان فقف كػع 

الؼاصر، فرأوا خدمة الػؼراء، وآشتغال بؿصالح الـَّاس وقضاء حقائجفؿ 

 .(2)«ومساطدهتؿ بالؿال والجاه والـػع أفضؾ

 فسٚع ايكاعد٠ ٚتطبٝكاتٗا: -ثايجا َٔ 

ج طؾقفا جؿؾة مـ الػروع:  إنَّ هذه الؼاطدة الحسـة َيَتَخرَّ

الـجارة، تعؾقؿ التدريب الؿفـل والحريف، كإكشاء مراكز : أنَّ مـ ذلؽ

والحدادة، والخراصة، وطؾقم الحاسقب، والطباطة، والسؽرتارية، والؾغات، 

، كؾ ذلؽ أولك مـ تؼديؿ والتػصقؾ والخقاصة، والحقاكة والتطريز، والـسقج

 . (متؾؼ -ماكح)اإلطاكات العقـقة الؿباشرة الؼائؿة طؾك ثـائقة 

ُٕسر الػؼقرة أولك مـ تؼديؿ إطاكات طقـّقة، وقد أنَّ إقراض ا ومـ ذلؽ:

أحسـت هقئة اإلغاثة اإلسالمقة العالؿقة صـًعا حقـؿا أكشلت صـدوًقا لؾؼروض 

ك  ، هبدف تدريب إمفات والػتقات الراشدات طؾك «صادق» الحسـة تحت ُمَسؿَّ

وحقاكة الؿفـ التؼؾقدية التل يؿؽـ مؿارستفا داخؾ الؿــزل، كالخقاصة والتطريز، 

البسط والسجاد، وتربقة الؿاشقة، وصـاطة إلبان، ومزارع الدجاج، وزراطة 

 البؼقل والخضروات.. 

                                                           

 . 161، ص2الؿدخؾ، مصدر سابؼ، ج ابـ الحاج،  (1)

 . 118، ص1مدارج السالؽقـ، مصدر سابؼ، ج ابـ الؼقؿ،   (2)
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تؿقيؾ الؿشروطات الصغقرة، وقد كان لؾبـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة  ومـ ذلؽ:

تدفع مـ طقائد مشروع (%51)تجربة رائدة يف هذا الؿجال، حقث ساهؿ بـسبة

وهذه الؿشاركة كقابة طـ متصدقل مشروع  «الصدقة الجارية » سـابؾ الخقر 

 الصدقة الجارية والباقل مـ رأس الؿال يطرح لؾؿتربطقـ مـ أهؾ الخقر.

دطؿ إيجاد فرصة طؿؾ لإلخقة الػؾسطقـققـ العاصؾقـ طـ أنَّ ومـ ذلؽ: 

العؿؾ أولك مـ برامج اإلطاكات أكقة، سقؿا أنَّ أغؾب الؿستػقديـ يػضؾقن فؽرة 

 .(1)امةإطؿال الؿستد

د هذا، فننَّ الؿمسسات الخقرية مدطقة إلك ضرورة  إطادة جدولة إذا تَؿفَّ

إطؿال كحق  إطؿال الِرَطائقة الَخَدمقةمشاريعفا بؿا يضؿـ لفا آكتؼال مـ 

 التـؿقية التؿؽقـقّة.

الؿعالجة الػعؾقة لؾػؼر والؼضاء طؾك أسبابف ٓ تتلتك بآطرتاض ذلؽ أنَّ 

 - ملسو هيلع هللا ىلص -ـ خالل الؼػز إلك الؼاصرة وتغققر القجفة، وقد أرشد الـبل صريؼف، وإكؿا م

تعقـ صاكًعا أو » أبل ذر إلك هذا الؿعـك حقـؿا سللف طـ أفضؾ إطؿال، فؼال: 

 .(2)«تصـع ٕخرق 

                                                           

لك الؿمتؿر دور الجؿعقات اإلغاثقة يف آقتصاد الػؾسطقـل، بحث مؼدم إُيـظر: محؿد مؼداد،    (1)

مايق 9-8العالؿل إول لالستثؿار والتؿقيؾ يف فؾسطقـ، كؾقة التجارة، الجامعة اإلسالمقة، 

  .24م، ص2115

،  144 باب بقان كقن اإليؿان باهلل تعالك أفضؾ إطؿال، حديث:، كتاب اإليؿانصحقح مسؾؿ،  (2)

 طـ أبل ذر الغػاري رضل اهلل طـف. 
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 القاعدَ الجانًُ
ح
ّ
ائّح ٚاألػّاي ادلٕمع١

َّ
  ادلفاظٍح تني األػّاي اٌذ

ائُ أفعً ِٓ ادلٕمعٟ [
َّ
 ] اخلري اٌذ

 

 َع٢ٓ ايكاعد٠ َٚديٛهلا: -أٚال 

تشقر هذه الؼاطدة إلك الؿػاضؾة بقـ إطؿال الدائؿة والؿـؼضقة: فالقضائػ 

ًٓ  -مع الؿداومة  -الؿقاضبة طؾك كثقرها فؼؾقؾفا  الخقرية التل َيْعُسر أفضؾ َكَقا

 وأشّد تلثقًرا، فالَرِشقػ أكؼع لؾظؿآن كؿا ُيؼال. 

 جؿعقات الخقرية فنذا ما تزاحؿ يف برامج ال
ّ
 َطَؿٌؾ ُمْسَتْغِرق دائؿ وآخر ُمـَاَسَباتِل

زائؾ، َوَجَب تؼديؿ العؿؾ الؼؾقؾ الدائؿ طؾك الؽثقر الؿـصرم: مراطاة لؾؿصؾحة 

 الؿتحّؼؼة مـ الدوام.

ذلؽ أنَّ التـؿقة الحؼقؼة ٓ ُتؼاس فؼط بضؿان اإلطاكات الخقرية الؿباشرة، 

ؾؽ القاردات وضؿان استؿراريتفا إلك أصقل وإكؿا تؿتد لؾبعد الخاص بتحصقـ ت

 مدة مؿؽـة. 

تؼقية الجسقر بقـ فؽرة الققػ ومقضقطات  وأود اإلشارة هاهـا إلك ضرورة

مظفًرا مـ مظاهر الديؿقمة والثبات يف  -أي الققػ-العؿؾ التطقطل، بحسباكف

  أطؿال الخقر.

o  p 
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 ديٌٝ ايكاعد٠ َٚطتٓدٖا: -ثاْٝا 

ل إلك القضائػ وإطؿال يؼتضل ترجقح العؿؾ إنَّ كظرة الػؽر اإلسالم

ـ صاحبف مـ الدائؿ طؾك الؿـؼطع: ف آقتصاد يف العؿؾ وإخذ مـف بؿا َيَتَؿؽَّ

 الؿداومة طؾقف أفضؾ مـ اإلكثار الؿػضل لالكؼطاع. 

 ودلقؾ ذلؽ مـ الؼرآن والسـة ومؼاصد الشريعة:

ة طؾك اإلشادة فلما مـ الؼرآن الؽريؿ، ْلَظاُظ، فؿا  فأيُّ َكاصَّ يَؿة واإْلِ بلهؾ الدِّ

إن يذكر الؽتاب العزيز خصؾة مـ خصال الخقر إٓ َوَطبََّر طـفا بؿا يدل طؾك الدوام 

 وآستؿرارية:

ڑ ک ک )إما بالتـصقص طؾك الديؿقمة، كؼقلف يف شلن الؿصؾقـ:  -

 [32المعارج:] (ک ک

اِل « الؼـقت » ظ وإما بؿا يدل طؾك معـك مـ معاين الدوام والؾزوم، كؾػ - الدَّ

د وروده هبذا كثقرا يف الؼرآن الؽريؿ.  طؾك الؿداومة واإللحاح، وقد َتَعدَّ

ڭ )وإما التعبقر بلحد لقازم الدوام، كإمر بآصطبار يف ققلف تعالك:  -

 (ڈ ژ ژ)، أو إمر بآستؼامة كؼقلف تعالك: [523طه:] (ڭڭ

َمر َوالـَّْفل.ومعـك آْستَؼاَمة: ُهَق الؿدا[553هود:] ْٕ  ومة طؾك ُمقجب ا

ڱ ڱ ں )وإما باإلكؽار طؾك الؿـؼطعقـ، كؼقلف تعالك يف الؿرتهبقـ:  -

 .، أي: تركقا ترهبفؿ بعد الدخقل فقف[37الحديد:] (ںڻ

ِديَؿًة، وكان إذا طؿؾ طؿالً  ملسو هيلع هللا ىلصفؼد كان طؿؾ الـبل  وأما مـ السـة الشريػة، 

ٓ تؽـ مثؾ » كؿا قال لعبد اهلل بـ طؿرو:  أثبتف. وكان يـفك طـ قطع العؿؾ وتركف،
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وقال لؾحقٓء بـت تقيت صاحبة طائشة:  .(1)« فالن كان يؼقم الؾقؾ فرتك ققام الؾقؾ

وأرشد سائال  «.ٓ يسلم حتك تسلمقا » ويف رواية:  .(2)« إنَّ اهلل ٓ يؿؾ حتك تؿؾقا» 

 . (3)يتبؾَّغ بف ضؿاكا ٓستؿرارية دخؾف إلك أن يشرتي قدوما

» : تشبقفقّة بؾقغةهـ( مبّقـا هذا الؿعـك يف صقرة 515يؼقل اإلمام الغزالل )ت

كؾ وضقػة ٓ يؿؽـ الؿقاضبة طؾك كثقرها فؼؾقؾفا مع الؿداومة أفضؾ وأشّد تلثقًرا 

يف الؼؾب مع كثقرها مع الػرتة، ومثال الؼؾقؾ الدائؿ كؼطرات ماء تتؼاصر طؾك 

ولق وقع ذلؽ طؾك الحجر، ومثال الؽثقر  إرض طؾك التقالل فتحدث فقفا حػقرة

ة إوقات فال يبقـ لفا أثر الؿتػّرق ماء يصب دفعة أو دفعات متػرقة متباطد

 . (4)«ضاهر

هـ( استدٓل لطقػ يف هذا الؿعـك، مػاده أنَّ 791ولإلمام الشاصبل )ت

تقققت وضائػ العبادات، مـ مػروضات ومسـقكات، ومستحبات يف أوقات 

 .(5)لقؾ طؾك قصد الشارع إلك إدامة إطؿالمعؾقمة فقف د

إنَّ الغرض الحؼقؼل لؾعؿؾ الخقري ٓ يؼتصر طؾك إطؿال الَرَطقية مـ 

إصعام الجائع أو كسقة العاري، وإكؿا يتعّداه إلك هدف أسؿك وأجدى، وهق 

الؼضاء طؾك كؾ ما يعقق إفراد ويؿـعفؿ مـ الؿشاركة الػاطؾة يف بـاء مجتؿعاهتؿ 

                                                           

باب ما يؽره مـ ترك ققام الؾقؾ لؿـ كان -ؿعة،أبقاب تؼصقر الصالةكتاب الج-صحقح البخاري  (1)

 .  1114 يؼقمف، حديث:

 . 118، ص1مدارج السالؽقـ،مصدر سابؼ، ج ابـ الؼقؿ،  (2)

، مـ حديث أكس بـ  1411 حديث: -باب ما تجقز فقف الؿسللة ، ، كتاب الزكاةســ أبل داود  (3)

 مالؽ رضل اهلل طـف.

 .333،ص1)بقروت: دار الؿعرفة، د.ت(، ج قاء طؾقم الديـ،إحالغزالل،   (4)

 . 414(، ج، ص1997-1417، 1الؿقافؼات، ت: مشفقر آل سؾؿان، )طؿان: دار ابـ طػان، ط الشاصبل،  (5)
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إبعاد » أمتفؿ. وهق ما يطؾؼ طؾقف يف أدبقات العؿؾ الخقري حالًقا بــــ وخدمة 

 .(1)«التـؿقية لؾعؿؾ الخقري 

وهذا بخالف الـفج الذي تسؾؽف معظؿ البعثات التـصقرية، والذي يؼقم طؾك 

الة يف الؽـقسة.  اس والصَّ  ربط الؿحتاج بحضقر الُؼدَّ

 فسٚع ايكاعد٠ ٚتطبٝكاتٗا: -ثايجا َٔ 

 هذه الؼاطدة ُتبـك طؾقفا مسائؾ كثقرة:إن 

: أنَّ اإلطاكات التـؿقية التؿؽقـّقة أولك مـ اإلطاكات الَرطقية اإلغاثقة أو مـفا

الؿقسؿقة، فاستثؿار أرض فالح فؼقر، أو تؿؾقؽ أسرة فؼقرة بؼرة حؾقب، أو 

= كؾ ذلؽ كػقؾ  (2)تسخقر آٓت صـاطة إلبان وإجبان، أو شراء ماكـة خقاصة

 تلهقؾ الؿحتاجقـ لسقق اإلكتاج وإخراجفؿ إلك كطاق الؽػاية طؾك إقؾ. ب

                                                           

فؼط مـ اإلطاكات الؿؼدمة لؾشعب الػؾسطقـل ذات صبقعة  %(21)أثبتت الدراسات الؿقداكقة أنَّ   (1)

بالؿائة مـ الؿحتاجقـ الػؾسطقـققـ يؿتؾؽقن فؽرة  %(61)أن أكثر مـ يف حقـ دورية(. )دائؿة 

حؼقؼقة إلكشاء مشاريع محددة طؾك شؽؾ قرض أو مشاركة أو مضاربة يستغـقن هبا طـ اإلطاكات 

دور الجؿعقات اإلغاثقة يف آقتصاد الػؾسطقـل، بحث . ُيـظر: محؿد مؼداد، العقـقة الؿباشرة أكقة

العالؿل إول لالستثؿار والتؿقيؾ يف فؾسطقـ، كؾقة التجارة، الجامعة مؼدم إلك الؿمتؿر 

  .24م، ص2115مايق 9-8اإلسالمقة، 

وهل فتاة مـ بـغالدش ولدت يف أسرة  «راين بقجؿ » يروي مركز الرحؿة الؽقيـل قصة واقعقة لـــ    (2)

فا ويرتكفا وابـتفا، فؼقرة جدا، حتك اضطر أبقها لقزوجفا يف سـ الخامسة طشر، لقطؾؼفا زوج

ضاقت طؾقفا إرض بؿا رحبت، وأخذت تبحث طـ أّي مشروع َتَتَبؾَّغ بف، فالتحؼت بنحدى 

الؿراكز التابعة لؿمسسة الرحؿة العالؿقة لتدريب الخقاصة، فلتؿت التدريب يف ستة أشفر كالت 

يفا مشغالً بف بعدها ماكـة خقاصة، لتبدأ هبا مشروطفا الصغقر، واجتفدت بعدها حتك أصبح لد

-آٓف5خؿس ماكقـات خقاصة، وهل أن تستطقع أن تؽسب دخالً يؽػقفا وابـتفا مع ادخار 

 . 75، ص2118آٓف تاكا شفريا،دلقؾ مشروطات الرحؿة العالؿقة،7
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وقد أثبتت الدراسات ضعػ الجدوى آقتصادية لؾؿـائح الؿـاسباتقة 

 -الؿمقتة، ففل ٓ تبّؾ مـ جػاف، وٓ تؼقم بَِؽَػاف، فلطداد الػؼراء يف إفريؼقا مثال

يف العالؿ  القحقد الؿؽان قوه سـة، كؾ تزداد –وهل مـ أكثر الؿـاصؼ استفدافا 

 .(1)الذي ترتػع فقف معدٓت الػؼر

هذا، باإلضافة إلك أنَّ تؽؾػة شحـ الؿقاد الغذائقة لؿسافات صقيؾة قد تؽػل 

 لتؾبقة الؿتطؾبات الؿالقة الالزمة لؾبحث طـ مصادر محؾقة إلكتاج الغذاء. 

ي قامت طؾقف وهق حجر إساس الذ –أنَّ إطؿال الققػقة التـؿقية  ومـفا:

 التربطات الققتقة كالفبة والقصايا وكحقها..  مـ أولك –الؿمسسات الخقرية 

يؼتسؿقن أرباحفا، و الؿشاريع اإلكتاجقة يؿتؾؽ الؿحتاجقن أسفؿفا، ومـفا:

 أولك مـ اإلطاكات العقـقة الؿباشرة. 

أنَّ تدريب وتلهقؾ الؿحتاجقـ لالكخراط يف سقق العؿؾ، أولك مـ  ومـفا:

 .(2)ؼاء طؾقفؿ ضؿـ ققائؿ الؿحتاجقـاإلب

أنَّ تؼديؿ مجال اإلطاكة يف الجاكب الققائل أولك بذلفا يف جاكب  ومـفا:

 العالج. 

                                                           

. وحقـؿا 79جؿعقات العؿؾ الخقري اإلسالمل يف إفريؼقا، مركز مداد، صُيـظر: حؿدي حسـ،   (1)

َصْت جـقب إفريؼ ( لتؿقيؾ برامج مختؾػة 2119-2118مـ مقزاكقتفا العامة ) %(0.7قا )خصَّ

كتاب إسرتاتقجقة ُيـظر: . %(34لدطؿ إصػال، أدى ذلؽ إلك تراجع كسبة الػؼر بقـ إصػال بـــــ )

 .21مؽافحة الػؼر، الؿعفد العربل لؾتخطقط، الؽقيت، ص

جل إلك اسرتاتقجقة التدريب الؿفـل هبدف تؾ« سقريالكؽا » وُيذكر يف هذا الخصقص أنَّ دولة   (2)

تـشقط آقتصاد، حقث قامت بتدريب أربعقـ ألػ شخص طؾك مفارات تػقدهؿ يف العؿؾ، مثؾ 

تعؾؿ الؾغة آكجؾقزية والتدرب طؾك الؽؿبققتر، وذلؽ لغرض إشراكفؿ يف مشاريع التـؿقة 

 .35مصدر سابؼ، صمحؿد مؼداد،: .ُيتظرآقتصادية
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 القاعدَ الجالجُ
 ِصٍؽح

ّ
 ادلفاظٍح تني األػّاي األوصش ِصٍؽح ٚاأللً

 ِصٍؽح [
ِّ
ٛس األوصش ِصٍؽح أٚىل تاٌرمذ٠ُ ِٓ األلً

ُ
١
ُ
 ]اخل

 

 َٚديٛهلا:َع٢ٓ ايكاعد٠  :أٚال 

 تـؼسؿ إطؿال الخقرية باطتبار طؿقم كػعفا وخصقصف إلك قسؿقـ:

 كؾ ما فقف كػع طام يعقد طؾك مجؿقع إمة أو جؿاطة كبقرة، أطؿال طامة ،

 يف حؼ الخؾؼ كافة.

 وهل ما فقف كػع جزئل يعقد طؾك شخص معقـ أو فئة أطؿال خاصة ،

 محدودة مـ أفراد إمة. 

قؾ الُخققر العامة التل يعؿ جدواها وٓ تختص وتشقر الؼاطدة إلك تػض

 ،«الرحؿة العامة » بالقاحد الؿعّقـ، وهق ما اصُطؾح طؾقفا يف الحديث الـبقي بــ 

» قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفؼد روى الحاكؿ بسـده، طـ أبل مقسك إشعري، أنَّ رسقل اهلل 

 .ؾـا رحقؿيا رسقل اهلل ك :قالقا« والذي كػسل بقده ٓ تدخؾقا الجـَّة حتك تراحؿقا 

 .(1)«إكف لقس برحؿة أحدكؿ ولؽـ رحؿة العامة »  :قال



                                                           

   7378 ،كتاب الرب والصؾة، حديث:طؾك الصحقحقـ الؿستدرك  (1)
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 :ثاْٝا: أدي١ ايكاعد٠ َٚطتٓداتٗا 

الشرع والعؼؾ يحؽؿان بلولقية تؼديؿ العؿؾ إكثر مصؾحة: فغاية  إنَّ 

 إطؿال الخقرية تؽثقر جفات الؿصالح وتقسقع الطرق الؿػضقة إلك الؿـافع.

 تربة يف الشرع يف كثقر مـ إحؽام.مع وهذا التؼديؿ صبقعة بشرية

حقـؿا ُسئؾ طـ أفضؾ الصدقات؟  ملسو هيلع هللا ىلصومؿا يؿؽـ أن ُيستدل بف يف هذا، ققلف 

 .(1)« ضؾ ُفْسَطاط أو صروقة فحؾ يف سبقؾ اهلل »

 هق ضرب مـ إبـقة ُيـصب لؾغزاة يستظؾقن فقف.« الُػسطاط» و

ف إياها لقركبفا الـاقة أو فرس بؾغت أن يطرففا الػحؾ يعطق«: الطروقة » و

 إطارة أو هبة. 

 أي: هبة خادم لؾؿجاهد أو قرضف أو إطارتف. ،«مـحة خادم » و

وإذا تصػحـا الؿصالح الؿـضقية تحت هذه الػضائؾ لقجدكا أهنا استحؼت 

ؿا كان أكثر فعالً كان أكثر فضالً إفضؾقة لؽقهنا مقجفة لتحؼقؼ الـػع العام، ف
(2). 

وقاطدة الشرع والؼدر تحصقؾ أطؾك »  :هـ(751)تابـ الؼقؿ  اإلمام يؼقل

 .(3)«الؿصؾحتقـ وإن فات أدكاهؿا

                                                           

، مـ حديث طدي بـ حاتؿ الطائل  2389 حديث:، كتاب الجفاد الؿستدرك طؾك الصحقحقـ،  (1)

 رضل اهلل طـف. 

 . 143هـ(، ص1411، إشباه والـظائر، )بقروت: دار الؽتب العؾؿقة، ُتـظر هذه الؼاطدة يف: السققصل  (2)

-1411، 1الم الؿققعقـ،ت: محؿد إبراهقؿ، )بقروت: دار الؽتب العؾؿقة، طإط بـ الؼقؿ،ا  (3)

 . 217، ص3(، ج1991
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 فسٚع ايكاعد٠ ٚتطبٝكاتٗا: :ثايجا َٔ 

ؼاطدة مفؿة مبـقة طؾك الؿؼاصد الشرطقة يف مصالح العباد، وهل كافعة إنَّ هذه ال

ا يف أبقاب كثقرة:  جدًّ

التصحر  تػعقؾ التؽافؾ الطقطل الزراطل يف مجال مؽافحة مـ ذلؽ:

 بحسباهنا أدوات فاطؾة يف إكجاح مشاريع التـؿقة. ، والجػاف وتقفقر الؿقاه

أنَّ التؽافؾ التطقطل الرتبقي يف كشر التعؾقؿ ومحاربة إمقة أولك  ومـ ذلؽ:

  مـ بعض الؿشاريع الؿـاسباتقة كؽسقة العقد وسؾة رمضان وكسقة الشتاء..

وآستؼرار أولك مـ بذلفا يف بعض  أنَّ بذل الؿقارد يف حػظ إمـ ومـ ذلؽ:

إكشطة الؿتّؿؿة، كحؿالت التـظقػ والتشجقر، أو جؾسات اإلرشاد والتلهقؾ، 

 وكحقها. 

تؼديؿ أكقاع الدطؿ لإلخقة الؿرابطقـ يف فؾسطقـ يليت يف صدر  ومـ ذلؽ:

إولقيات ٓ يف طجزها، وذلؽ بدطؿ أسر الؿعتؼؾقـ والشفداء، وطالج الجرحك، 

 أصحاب الؿزارع الؿجرفة، وترمقؿ الؿـازل الؿفدمة..وتعقيض 

: دطؿ الجفقد الطبقة يف مقاجفة إمراض الخطقرة، كاإليدز، ومـ ذلؽ

م طؾك كثقر مـ الربامج  والؿاليا، والسرصان، وإمراض الؿعدية، كؾ ذلؽ ُمَؼدَّ

 وإكشطة الخقرية. 

وأغؾك مادة طؾك وجف  وقػقة أبار يف الؿـاصؼ الجافة، فالؿاء أثؿـومـ ذلؽ: 

%( مـ القفقات مصدرها 33)و %( مـ إمراض يف العالؿ،81إرض، فـسبة )

 .(1)الؿقاه الؿؾقثة

                                                           

 . 49دلقؾ مشروطات الرحؿة العالؿقة،مصدر سابؼ، ص  (1)
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 القاعدَ السابعُ
ح ٚاحلاظاخ ادلرتلثح

ّ
  ادلفاظٍح تني احلاظاخ احلاٌ

لثح [
َ
ش
َ
ر
ُ
ح أٚىل ِٓ ادل

َّ
اٌ

َ
ٛس احل

ُ
١
ُ
 ] اخل

 

 َع٢ٓ ايكاعد٠ َٚديٛهلا: -أٚال 

 : هل الحاجات الؿمقتة بظرف ضقؼ كاجز. لَحالَّةالحاجات ا

ر حصقلفا  وأما الؿرتّقبات ففل إمقر التل لؿ تحصؾ بعد، ولؽـ ُيَؼدَّ

 مستؼبالً.

: أنَّ القضائػ وإطؿال التل ُيخشك فقاهتا لفا أولقية يف سؾؿ ومدلقل الؼاطدة

قست طؾك التؼديؿ واإلكجاز طؾك إطؿال التل ٓ ُيخشك فقاهتا: فالحاجات ل

درجة واحدة مـ آقتضاء واإللحاح، وهذا ما يستدطل جدولتفا وفؼ مـطؼ 

 «.القاجب الؿضقؼ » آستعجال، أو ما يصطؾح طؾقف الػؼفاء بـــ 

 أدي١ ايكاعد٠ َٚطتٓداتٗا: -ثاْٝا 

وإدلة طؾك ذلؽ كثقرة  مـ مؼصقد الشارع يف إطؿال الؿسارطة وآستباق،

[، 133آل طؿران: ] (ٻ ٻ ٻ ٻ پ)واضحة، كؼقلف تعالك: 

  [541البقرة:] (ڦ ڦڦ)وققلف سبحاكف: 

وهذا الضابط الؼطعل ٓ يخص القاجبات الديـقة فؼط، وإكؿا يسري يف جؿقع 

o  p 
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 أطؿال اإلكسان. 

هـ( أنَّ ترك الرتتقب بقـ الحال والؿتققع هق مـ 515ويرى اإلمام الغزالل )ت

يف اإلكسان فرضان: أحدهؿا يػقت قد يتعقـ  »جؿؾة الغرور، وكصُّ طبارتف: 

وأخر ٓ يػقت، أو فضالن أحدهؿا يضقؼ وقتف، وأخر يتسع وقتف. فنن لؿ 

يحػظ الرتتقب فقف كان مغرورا. وكظائر ذلؽ أكثر مـ أن تحصك.. ومـ ترك 

 .(1)«الرتتقب يف جؿقع ذلؽ ففق مغرور

ويـػؼقن إمقال ا وفؼراء، جقاطً  جقراهنؿ ويـتؼد أرباب إمقال الذيـ يرتكقن

ًٓ يف ذلؽ بؼقل ابـ مسعقد رضل اهلل طـف:  يف آخر الزمان يؽثر » يف الحج، مستد

الحاج بال سبب، يفقن طؾقفؿ السػر ويبسط لفؿ الرزق ويرجعقن محرومقـ 

مسؾقبقـ، يفقي بلحدهؿ بعقره بقـ الرمال والؼػار وجاره ملسقر إلك جـبف ٓ 

  .(2)« يقاسقف

 

 ايكاعد٠ ٚتطبٝكاتٗا:َٔ فسٚع  -ثايجا 

 إنَّ هذه الؼاطدة طامة صحقحة ُتبـك طؾقفا مسائؾ:

بـاء الؿساجد يف الؿـاصؼ التل يؾج فقفا الداطل إلك ذلؽ، فؼد كان  ومـ ذلؽ:

سببا فاطالً يف تسريع  -طؾك سبقؾ الؿثال-بـاء الؿساجد يف البقسـة والفرسؽ 

  .(3)الحرب طقدة الالجئقـ الذيـ هجروا قراهؿ وديارهؿ إِبَّان

                                                           

 . 422،ص3إحقاء طؾقم الديـ، مصدر سابؼ، ج الغزالل،  (1)

 . 431،ص3ج )م،ن(،  (2)

 55صدلقؾ مشروطات الرحؿة العالؿقة، مصدر سابؼ،   (3)
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ة، كآيدز والؿالريا وإمراض الؿعدية : ومـ ذلؽ محاربة إمراض الحالَّ

 .(1)إخرى

: فؽاك أسرى الؿسؾؿقـ، وقد بؾغ طدد الؿعتؼؾقـ الػؾسطقـققـ ومـ ذلؽ

  .(2)، بقـفؿ أصػال وكساء ومرضك2113( أسقرا سـة 5133)

ػقن مـ الؿسؾؿقـ : آستجابة لالستغاثات التل يطؾؼفا الؿستضعومـ ذلؽ

 .(3)« وأغقثقا الؿؾفقف» : ملسو هيلع هللا ىلصأمر ٓزب متعّقـ الرتجقح، طؿالً بؼقلف 

 

 

 

                                                           

يؿقت ماليقـ البشر مـ إمراض وإوبئة بسبب طدم تقفر الرطاية الطبقة أو طدم الؼدرة طؾك دفع   (1)

تؽالقػ العالج وشراء إدوية مع العجز طـ تقفقر التطعقؿات الققائقة ٕصػالفؿ. ويـقء العالؿ 

ـقيًا يف العالؿ ألػ امرأة تتعرض لؾؿقت س 511اإلسالمل بؽؾ أثؼال إمراض وإوبئة، ففـاك 

 3الثالث جراء افتؼارهـ لؾرطاية الصحقة، ومؾققن شخص تحصدهؿ الؿالريا،باإلضافة إلك 

(، كتاب معققات التـؿقة يف العالؿ اإلسالمل وجفقد Aماليقـ صػؾ يعاكقن مـ كؼص يف فقتامقـ 

 م.2118هـ/1429 -داكار-هقئة اإلغاثة اإلسالمقة العالؿقة يف معالجتفا

 .53ع ممسسة الضؿقر لرطاية إسقر وحؼقق اإلكسان، طـ بافضؾ، صمـ مقق  (2)

، طـ الرباء بـ  598 صحقح ابـ حبان، كتاب الرب واإلحسان، باب الجؾقس طؾك الطريؼ، حديث:  (3)

 طازب رضل اهلل طـف.
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 القاعدَ اخلامشُ
  ادلفاظٍح ػٍٝ أساط اٌذ٠أح

اس[
َّ
ع

ُ
اس أٚىل ِٓ اإلؼساْ إىل اٌف

َ
ش
ْ
 ] اإلؼساْ إىل اأَلت

 

 َع٢ٓ ايكاعد٠ َٚديٛهلا: -أٚال 

يجابقة تـطؾؼ مـ أطؿاق الـػس البشرية صحقح أنَّ التطقع هق ضاهرة إكساكقة إ

 لتتجاوز كطاق اإليديقلقجقة.

لجؿقع  -يف إصؾ  –هق َمَحؾٌّ صالح « غقر الؿسؾؿ » وصحقح كذلؽ أنَّ 

وجقه الخقر وصـقف الربّ، فالـصقص الؿرغبة يف بذل الخقر طامة جارية طؾك 

 .(1)العؿقم والشؿقل

ْت الؿقار د وتزاحؿت الؿصالح، ُطدل طـ ولؽـ الصحقح أيًضا أكف إذا َشحَّ

هذا إصؾ العام، وُاحتؽِؿ إلك الؼقاطد العامة يف ترتقب إولقيات والؿقازكة 

 بقـفا. 

                                                           

لقس ﴿كان يلمر بلن ٓ يتصدق إٓ طؾك أهؾ اإلسالم حتك كزلت  ملسو هيلع هللا ىلصروى ابـ طباس أن الـبل   (1)

فلمر بالصدقة بعدها طؾك كؾ مـ سللف مـ كؾ ديـ.  ﴾ هداهؿ ولؽـ اهلل يفدي مـ يشاءطؾقؽ 

 (،1999-2،1421، تػسقر الؼرآن العظقؿ، )الؿديـة الؿـقرة: دار صقبة، طُيـظر:ابـ كثقر

 . 714،ص1ج

o  p 
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التػضقؾ )هـ( طؾك هذه الؼاطدة تحت طـقان 684وقد كَصَّ اإلمام الؼرايف )ت 

  :(1)تؾػةخ، وذكر مـفا أمثؾة م(بطاطة اهلل تعالك

 : تػضقؾ الؿممـ طؾك الؽافر.مـفا

: تػضقؾ أهؾ الؽتاب طؾك طبدة إوثان فلحؾ اهلل طز وجؾ صعامفؿ ومـفا

وأباح تزويجـا كساءهؿ دون طبدة إوثان فنكف جعؾ ما ذكقه كالؿقتة، وتصرففؿ 

فقف بالذكاة كتصرف الحققان البفقؿل مـ السباع والؽقاسر يف إكعام ٓ أثر 

 لذلؽ..

ؼتصريـ طؾك أصؾ الديـ بسبب تػضقؾ القلل طؾك آحاد الؿممـقـ الؿ ومـفا:

 ما اختص بف القلل مـ كثرة صاطتف هلل تعالك.

تػاضؾ إولقاء فقؿا بقـفؿ بؽثرة الطاطة فؿـ كان أكثر تؼربا إلك اهلل  ومـفا:

  تعالك كاكت رتبتف يف القٓية أطظؿ.

 أدي١ ايكاعد٠ َٚطتٓداتٗا: -ثاْٝا 

 اصد والعؿؾ:إنَّ هذا الؼاكقن يدل طؾقف الشرع والقاقع والؿؼ

جف  - أما مـ الشرع، فالـصقص يف ذلؽ متؽاثرة، كجتزئ يف ذلؽ بؿا َخرَّ

 َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  البخاري بسـده طـ
ِّ
ـِ الـَّبِل ـِ َوَمَثُؾ  َمَثُؾ  » ، َقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص، َط اْلُؿْممِ

ـَ َيْسُفق ُثؿَّ  ،اإليَؿاِن َكَؿَثِؾ اْلَػَرِس فِل آِخقَّتِفِ 
َيُجقُل ُثؿَّ َيْرِجُع إَِلك آِخقَّتِِف ، َوإِنَّ اْلُؿْممِ

ـَ  ،َفَلْصِعُؿقا َصَعاَمُؽُؿ إْتِؼقَاءَ  ،َيْرِجُع إَِلك اإليَؿانِ   .(2)« َوَأْوُلقا َمْعُروَفُؽُؿ اْلُؿْممِـِق

                                                           

 . 214،ص2الػروق، )بقروت: طالؿ الؽتب، د.ت(، قاطدة التػضقؾ بقـ الؿعؾقمات، جالؼرايف،   (1)

، مـ حديث أبل  1312 ،كتاب الجـائز، باب إذا أسؾؿ الصبل فؿات، حديث:صحقح البخاري  (2)

= 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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ؿا روي يف كراهة إططاء الصدقات لؾػاسؼقـ ما جاء طـ أبل هريرة رضل وم

ـّ  :رجؾ قال» :قال - ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل طـف أن رسقل اهلل   بصدقتف فخرج بصدقة، ٕتصدق

ق :يتحدثقن فلصبحقا سارق، يد يف فقضعفا  لؽ الؾفؿ :فؼال سارق، طؾك ُتُصدِّ

ـّ  ،! الحؿد اكقة، فلصبحقا دقة، فخرج بصدقتف فقضعفا يف يدي زبص ٕتصدق

ق الؾقؾة طؾك زاكقة، فؼال :يتحدثقن ـّ  :ُتُصدِّ الؾفؿ لؽ الحؿد طؾك زاكقة !، ٕتصدق

ق طؾك  :بصدقة، فخرج بصدقتف فقضعفا يف يدي غـل، فلصبحقا يتحدثقن ُتُصدِّ

 :الؾفؿ لؽ الحؿد طؾك سارق وطؾك زاكقة وطؾك غـل !، فُليت فؼقؾ لف :غـل، فؼال

عؾف أن يستعػ طـ سرقتف، وأما الزاكقة، فؾعؾفا أن أما صدقتؽ طؾك سارق، فؾ

 .(1)«تستعػ طـ زكاها، وأما الغـل، فؾعؾف يعترب فقـػؼ مؿا أططاه اهلل

وأهؾ  يستحب أن يخص بصدقتف الصؾحاء»  :هـ(676ت)الـقوي  قال اإلمام

  .(2)«الخقر وأهؾ الؿروءات والحاجات..

قع يف البؾدان اإلسالمقة هل أما الدلقؾ القاقعل، فننَّ أققى دواطل التط -

  (3)«إريحقة الديـقة  »الدوافع الديـقة، وهل ما يسؿقفا ابـ طاشقر بــ 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سعقد الخدري رضل اهلل طـف. 

، مـ  1366 باب إذا تصدق طؾك غـل وهق ٓ يعؾؿ، حديث:، ،كتاب الزكاةصحقح البخاري  (1)

 حديث أبل هريرة رضل اهلل طـف. 

  .241،ص6: دار الػؽر، د.ت(، جالؿجؿقع شرح الؿفذب، )بقروتالـقوي،   (2)

أكدت إحدى . وقد 513،ص3مؼاصد الشريعة، ت: محؿد الحبقب ابـ خقجة، جابـ طاشقر،   (3)

%(. 77)هل )دوافع ديـقة( بـسبة يف البالد اإلسالمقة الدراسات الحديثة أنَّ دوافع العؿؾ التطقطل 

، –سسة الراجحل كؿقذجًا كحق تـظقؿ العؿؾ الخقري محؾقًا مم ُيـظر: محؿد خضر الشريػ،

  http://iefpedia.com/arab/?p=3928مققع مقسقطة آقتصاد والتؿقيؾ اإلسالمل،
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أما الدلقؾ الؿؼاصدي، فننَّ الـظام اإلسالمل كظام واقعل متقازن يزاوج بقـ  -

العؿؾ الخقري والعؿؾ الدطقي. فلهداف اإلسالم ومؼاصده مـ العؿؾ الخقري 

واإلرشاد إلك سبؾ  ،والرتاحؿ إلك تقضقح الرؤية اإلسالمقة تتجاوز مـطؼ التؽافؾ

 الـجاة. 

ې ې )ومؿا يدل طؾك ارتباط العؿؾ الخقري بالؼقؿ والدطقة ققلف تعالك: 

أي:  [0التوبة:] (ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ

ـْف طؾك كػسف وأمقالف لعؾف يسؿع كالم اهلل، أو يرجع طؿا يف كػسف  أجره وأغثف وأمِّ

 ره الؿعروف. مـ شر ويلس

يحـق طؾك الضعقػ مـ غقر الؿسؾؿقـ ويدطقه يف  - ملسو هيلع هللا ىلص -وقد كان الـبل 

كان غالم  :الققت ذاتف، فؼد روى البخاري بسـده، طـ أكس رضل اهلل طـف، قال

 :فؼال لف ،فؼعد طـد رأسف ،يعقده ملسو هيلع هللا ىلصفلتاه الـبل  ،فؿرض ،ملسو هيلع هللا ىلصيفقدي يخدم الـبل 

فخرج  ،فلسؾؿ ،ملسو هيلع هللا ىلصأصع أبا الؼاسؿ  :فـظر إلك أبقف وهق طـده فؼال لف ،«أسؾؿ  »

 .(1)«الحؿد هلل الذي أكؼذه مـ الـار » :وهق يؼقل -ملسو هيلع هللا ىلص -الـبل 

يقزع الغـائؿ طؾك  -رضل اهلل طـف–فؼد كان طؿر بـ الخطاب  ،أما العؿؾ -

ٓ أجعؾ  » أساس إسبؼقة وإفضؾقة يف اإلسالم، فؽان مؿا ُأثر طـف يف ذلؽ ققلف:

ـ قاتؾ معف، فػرض لؾؿفاجريـ وإكصار مؿـ شفد كؿ ملسو هيلع هللا ىلصمـ قاتؾ رسقل اهلل 

بدًرا خؿسة آٓف خؿسة آٓف، وفرض لؿـ كان لف اإلسالم كنسالم أهؾ بدر ولؿ 

 .(2)«يشفد بدرا أربعة آٓف أربعة آٓف

                                                           

   1312 حديث: -، كتاب الجـائز، باب إذا أسؾؿ الصبل فؿات صحقح البخاري  (1)

 .  32221 حديث: -، كتاب الجفاد، ما قالقا يف الػروض وتدويـ الدواويـ مصـػ ابـ أبل شقبة  (2)
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إذا كان لف طبدان أحدهؿا بر تؼل » هـ(: 661يؼقل العّز بـ طبد السالم )ت

طؾك إطتاق الػاجر الشؼل، ٕن اإلحسان  وأخر فاجر شؼل، قدم إطتاق الرب التؼل

 .(1)«إلك إبرار أفضؾ مـ اإلحسان إلك الػجار 

هـ( طـ تػضقؾ الغـل الشاكر طؾك 728وُسئؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة )ت

أفضؾفؿا أتؼاهؿا هلل » الػؼقر الصابر أو العؽس؟ فلجاب بؿا يشػل الصدور فؼال: 

 .(2)«الدرجة تعالك فنن استقيا يف التؼقى استقيا يف 

وٓ يـبغل آطتؼاد أنَّ العؿؾ الخقري الغربل مجرد طـ الؿصالح 

وآتحاد الؾقثري  ،مسقحقة( وكالة 141)ؿـظؿة كاريتاس اإليديقلقجقة، ف

العالؿل، وممسسة الرؤية العالؿقة= كؾفا كقاكات كـسقة تسعك إلك ربط دطؿ 

  الروابط الديـقة مع الؿجتؿعات الؿستفدفة.

 تطبٝكات ايكاعد٠: -ثايجا َٔ 

إذا كان التزاحؿ بقـ الذمل والؿستلمـ، كان الذمل أولك، وإن  مـ ذلؽ:

 تزاحؿ الؿستلمـ مع الحربل كان الؿستلمـ أولك، وإن تزاحؿ حربل كتابل مع

 .(3)حربل غقر كتابل، كان الحربل الؽتابل أولك، وهؽذا..

                                                           

(، 1991-1414، ققاطد إحؽام، )الؼاهرة: مؽتبة الؽؾقات إزهرية، العز بـ طبد السالم  (1)

 . 73،ص1ج

مجؿقع الػتاوى،ت: طبد الرحؿـ بـ قاسؿ،)السعقدية: مجؿع الؿؾؽ ففد لؾطباطة، ابـ تقؿقة،   (2)

 . 21،ص11(، ج1995-1،1416ط

العؿؾ الخقري، بحث مؼدم إلك الؿمتؿر العالؿل  ، ضقابط إغاثة غقر الؿسؾؿقـ يفالربابعة أسامة  (3)

التربع وطالقتف بغقر  ومحؿد خالد مـصقر،، 31، ص2118يـاير  22الخؾقجل الثالث، دبل 

، 2117، 1، العدد34الؿسؾؿقـ يف الػؼف الؿؼارن، مجؾة طؾقم الشريعة والؼاكقن، الؿجؾد 
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 (1)ع لغقر الؿسؾؿقـأنَّ التربع بالدم لؾؿسؾؿقـ أولك مـ الترب ومـ ذلؽ:

 تؼديؿ إطاكة أهؾ الصالح وإمان مـ الؿسؾؿقـ طؾك غقرهؿ.. ومـ ذلؽ:

 

  :خامت١ 

إلك هـا يؽقن قد كجز مؼدار طرضـا مـ هذه الؿػاضالت، وهل طبارة طـ 

كظرات طجؾك أردت مـ ورائفا التذكقر بلهؿ الؼقاطد والؼقاكقـ الؿتصؾة بؿقضقع 

د قادتـا هذه الجقلة الؿثؿرة إلك تسجقؾ مالحظ التػاضؾ يف العؿؾ الخقري، وق

وكتائج ذات صؾة وثؼك بحؼقؼة التػاضؾ يف العؿؾ الخقري ومثاراتف وضقابطف، 

 يؿؽـ إجؿالفا فقؿا يؾل:

كشػت الدراسة أنَّ الؿػاضؾة يف العؿؾ الخقري تعـل: ترجقح خقر الخقريـ -

  طـد التزاحؿ: لؿزّية يف أحدهؿا طؾك أخر.

ات يف العؿؾ « فؼف التػاضؾ » حث طؾك أنَّ أبان الب - هق مـ أهؿ الؿـُِفؿَّ

ُؾ إطؿال، وَيَتَؽاثر  التطقطل، َفبِِف َتـَْضبط الجفقد، وُتَصاُن الؿـََقاِرد، وَتَتَلصَّ

 الـََّقال. 

ؾ بف يف ضبط َمعاقد هذا الباب، وكظؿ جزئقاتف  - يرى البحث أنَّ أكػع ما ُيتَقسَّ

ة،  وتػاصقؾف: أن ُتَردَّ  تؾؽ إطؿال الخقرية الؿـتشرة الؿتعّددة إلك ققاكقـ ُمَتِحدَّ

 وأصقل جامعة.
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  211ص

مجؿقع فتاوى ومؼآت تربع بالدم لغقر الؿسؾؿقـ. بجقاز ال -رحؿف اهلل–أفتك الشقخ ابـ باز وقد   (1)

 . 71،ص21الشقخ ابـ باز،ج
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َر البحث أنَّ  - تحديد مقجبات التػضقؾ وأوصافف ٓ يؼع هؽذا َطْػًقا َقرَّ

دات: حددها البحث يف  ـَُحدِّ ًٓ، وإكؿا يخضع لجؿؾة مـ الؿدارك والؿ وارتجا

 ة، والدياكة. أربعة مدارك: إصؾحقة، والؿصؾحقة، والؽؾق

 فالخققر الؿتعدية أولك مـ الؼاصرة

 والخققر الدائؿة أولك مـ الؿـؼضقة

 والخققر العامة أولك مـ الخاصة 

ة أولك مـ الؿرتقبة.  والخققر الحالَّ

   ٚإٕ ٖرٙ ايٛزق١ إذ تكدّ ٖرٙ ايكٛاعد املتٛاضع١ يف َٝدإ اجملاٍ ارتريٟ فإْٗا

 ُتٛصٞ باآلتٞ:

سة لفذه الدراسة، والؿتؿثؾة يف استثؿار الؿـجز الؼقاطدي تبـل الػؽرة الرئق -

، كؿا تدطق إلك يف تؼقية الحّس التػضقؾل بقـ مختؾػ الؿشاريع الخقرية

 ،آستؿرار يف بحث ققاطد التػاضؾ إخرى التل لؿ يـػسح الؿؼام ببحثفا

كالؿػاضؾة بقـ القسائؾ والؿؼاصد، والؿػاضؾة بقـ الخققر الؿتقؼـة والخققر 

 الؿتقهؿة، والؿػاضؾة بقـ الػئات الؼريبة والبعقدة، وغقرها.

إيجاد بققت خربة لدراسات الجدوى داخؾ كؾ ممسسة خقرية، بغقة إثراء  -

العؿؾ الخقري بالبحقث والؿعؾقمات الالزمة يف بـاء الؼرار الخقري طؾك أسس 

 طؾؿقة واحرتافقة.

ا لتؽرار الربامج تػعقؾ التعاون بقـ ممسسات العؿؾ التطقطل، تجـّب -

 الؿتشاهبة يف الؿـطؼة القاحدة. 

اإلفادة مـ تجارب وخربات الدولقة يف جاكب التػضقؾ وجدولة  -
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 إولقيات.

 يف الؿػاضؾة بقـ مختؾػ إطؿال التطقطقة. إجراء دورات تدريبقة  -

إدراج ققاطد التػاضؾ والؿقازكات ضؿـ الؿقاد الدراسقة الؿتعؾؼة بالعؿؾ -

 الخقري.

ضرورة التقجف الجؿعقات الخقرية كحق التخصصات الدققؼة يف العؿؾ  -

 الخقري.

تؾؽ هل أهؿ أفاق التل آثرت أن أختؿ هبا هذا العؿؾ الؿتقاضع الذي أرجق 

أن يؽقن فقف ما يػقد إخقاين العامؾقـ يف مجال العؿؾ الخقري، واهلل الؿسئقل أن 

 مقل.إكف خقر مل ،وُيؼابؾف بالؼبقل ،يبؾغ بف السمل

 وصّؾ الؾفؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ. 
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 الئؽح ادلصادس ٚادلشاظغ
 

الؼاهرة: مؽتبة الرتاث ) محؿد رشاد سالؿقاطدة يف الؿحبة، ت:  ابـ تقؿقة، (1)

 اإلسالمل(

الرياض، جامعة اإلمام محؿد )مـفاج السـة الـبقية،ت: محؿد رشاد سالؿ،  (2)

 بـ سعقد(

، 1اكقة،ت:أحؿد الخؾقؾ )الرياض، دار ابـ الجقزي، طالؼقاطد الـقر (3)

 هـ(1422

السعقدية: مجؿع الؿؾؽ ففد )مجؿقع الػتاوى،ت: طبد الرحؿـ بـ قاسؿ، (4)

 ( 1995-1،1416لؾطباطة، ط

طؿان: دار الـػائس، )العؿؾ الخقري مع غقر الؿسؾؿقـ، حسـ بـ وهدان،  (5)

  (2113-1،1433ط

ي وآخرون )بقروت: دار الػؽر ، ت: محؿد العؿقرشؿس العؾقم الحؿقري، (6)

  (1999-1،1421الؿعاصر، ط

  هـ(1421، 3دار إحقاء الرتاث العربل، ط مػاتقح الغقب، )بقروت:الرازي،  (7)

يف تشـقػ الؿسامع بجؿع الجقامع لتاج الديـ السبؽل،ت:سقد الزركشل  (8)

 هـ(1،1418مؽتبة قرصبة، ط)طبد العزيز، وطبد اهلل ربقع، 

o  p 
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،ت: محؿد السقد،)بقروت: دار الؽتب أساس البالغةالزمخشري،  (9)

 (1998-1419، 1العؾؿقة،ط

، صؾعت، البحث يف الخدمة آجتؿاطقة بقـ الـظرية والتطبقؼ، السروجل (11)

 م( 1998دبل، دار الؼؾؿ، )

بقروت: ممسسة )تقسقر الؽريؿ الرحؿـ، ت: الؾقيحؼ،  السعدي، (11)

 ( 1421، 1الرسالة،ط

 هـ( 1411ر الؽتب العؾؿقة، ، إشباه والـظائر، )بقروت: داالسققصل (12)

طؿان: دار ابـ طػان، )الؿقافؼات، ت: مشفقر آل سؾؿان،  الشاصبل، (13)

 ( 1997-1417، 1ط

-1424، 3أحؽام الؼرآن، )بقروت: دار الؽتب العؾؿقة، طابـ العربل،  (14)

2113) 

، ققاطد إحؽام، )الؼاهرة: مؽتبة الؽؾقات إزهرية، العز بـ طبد السالم (15)

1414-1991 ) 

: دار ، الؿحرر القجقز،ت: طبد السالم طبد الشايف )بقروتطقةابـ ط (16)

 .هـ(1،1422الؽتب العؾؿقة، ط

 بقروت: دار الؿعرفة، د.ت() إحقاء طؾقم الديـ،الغزالل،  (17)

-2،1421الؿديـة الؿـقرة: دار صقبة، ط)، تػسقر الؼرآن العظقؿ، ابـ كثقر (18)

1999 ) 

  لرسالة(طدكان درويش )بقروت: ممسسة االؽؾقات،ت:  الؽػقي، (19)

شرح متـ بـاء إفعال، الؿطبقع مع تؾخقص إساس،)الؼاهرة: مطبعة  (21)
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 م1939-هـ1357مصطػك البابل،

 (1979-1399بقروت: دار الػؽر،)معجؿ مؼايقس الؾغة،ابـ فارس،  (21)

تػسقر الؼرصبل،ت: الربدوين، )الؼاهرة: دار الؽتب  الؼرصبل، (22)

 (1964-2،1384الؿصرية،ط

بقروت: دار الؽتاب )ـ، ت: محؿد البغدادي مدارج السالؽقابـ الؼقؿ،  (23)

 (1996-1416، 3العربل، ط

، 1ت: محؿد إبراهقؿ، )بقروت: دار الؽتب العؾؿقة، ط إطالم الؿققعقـ، (24)

1411-1991) 

 ،3الؼاهرة: دار الحديث، ط)الصقب مـ الؽؾؿ الطقب، ت: سقد إبراهقؿ،  (25)

  م(1999

  (1973-1393، 2الػقائد، )بقروت: دار الؽتب العؾؿقة، ط (26)

دور الجؿعقات اإلغاثقة يف آقتصاد الػؾسطقـل، بحث  محؿد،مؼداد،  (27)

مؼدم إلك الؿمتؿر العالؿل إول لالستثؿار والتؿقيؾ يف فؾسطقـ، كؾقة 

 م 2115مايق 9-8الجامعة اإلسالمقة،  ،التجارة

 (2112الرباط، دار إمان،)الؼقاطد الػؼفقة، ت: الدردابل الؿؼري،  (28)

الؿـظؿات غقر الربحقة وتطبقؼاهتا يف السعقدية، طؾل،إدارة الؿؾحؿ، (29)

 م(2114الرياض: إدارة الـشر العؾؿل والؿطابع، جامعة الؿؾؽ سعقد،)

-1414الؼاهرة: طالؿ الؽتب، )التقققػ طؾك مفؿات التعاريػالؿـاوي،  (31)

1991) 

 هـ(1414، 3لسان العرب، )بقروت: دار صادر، ط ابـ مـظقر، (31)
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 :املؤمتسات ٚاجملالت 

، ضقابط إغاثة غقر الؿسؾؿقـ يف العؿؾ الخقري، بحث بعة أسامةالربا (32)

مؼدم إلك الؿمتؿر العالؿل الخؾقجل الثالث، دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ 

 . 2118يـاير  22الخقري، دبل 

العؿؾ الخقري اإلسالمل يف ضقء التحديات  ،طؾل بـ إبراهقؿ الـؿؾة (33)

 31/5/2111الؿعاصرة، كدوة العؿؾ الخقري،

فاضؾ، الؼقاطد الػؼفقة وإصقلقة ذات الصؾة بالعؿؾ  لعبدٓوي،ا (34)

 الخقري وتطبقؼاهتا، ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث

فاطؾقة برامج العؿؾ الخقري الؿستدام، مجؾة إضافات،  غادة الطريػ، (35)

 2114، شتاء 25ع

،طبد الجؾقؾ، أثر الؼقاطد إصقلقة يف تلصقؾ العؿؾ الخقري، ضؿقرة (36)

 2118يـاير22-21العؿؾ الخقري الثالث،دبل  ممتؿر

طبداهلل، الؼقاطد الػؼفقة ذات الصؾة بالعؿؾ الخقري، ممتؿر الؿصؾح،  (37)

  2118يـاير22-21العؿؾ الخقري الثالث، دبل، 

التربع وطالقتف بغقر الؿسؾؿقـ يف الػؼف الؿؼارن، مجؾة  خالد، مـصقر، (38)

  2117، 1، العدد34طؾقم الشريعة والؼاكقن، الؿجؾد 
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 إطداد

 صباح أحؿد إبراهقؿ البقؾل
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 ٍِخص اٌثؽس
 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ) :الحؿد هلل الؼائؾ يف كتابف العزيز

[، 62الـؿؾ:] (ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

طؾقـا  أكعؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-والصالة والسالم طؾك مـ أرسؾف رحؿة لؾعالؿقـ سقدكا محؿد 

وجؿالفا، وطقامؾ خؾقدها ،.. وبعد فؿـ كؿال الشريعة.برسالتف وهداكا بشريعتف

أو تػرض الضرورة ،أن راطت إحقال التل تؽقن فقفا إوضاع خالف الؿعتاد

وجعؾت لفذه إحقال أحؽام طامة استـبط مـفا طؾؿاء الشريعة وفؼفاء ،كػسفا

اد يف الؿشؼة، والحرج رفعا إلفراط الديـ ققاطد وأصرًا تجؿعفا حتك ٓ يؼع العب

وقد جاءت الـصقص الشرطقة بؿراطاة أحقال ،الؿغالققـ، أو تػريط الجاهؾقـ

 .الؿضطريـ إذ الشريعة طدل ورحؿة

العؿؾ الخقري مؼاصده وققاطده _وإكف لقسعدين أن أسفؿ هذا الؿمتؿر 

د الرابع ولؼد اصؾعت طؾك محاور الؿمتؿر ووقع اختقاري طؾك البـ _وتطبقؼاهتا 

مـ الؿحقر الثالث وهق: ققاطد الضرورة والحاجة يف العؿؾ الخقري فجاء البحث 

بعـقان: ققاطد الضرورة والحاجة يف العؿؾ الخقري وقد جاء هذا البحث يف 

 :مؼدمة، وتؿفقد، وخؿسة مباحث وخاتؿة

 .أما الؿؼدمة: تحدثت فقفا طـ أهداف البحث، ودوافعف، والؿـفج، والخطة

 .واستجالء اإلصار الؿػفقمل لؾدراسة ،بقان مػردات العـقان :التؿفقد

o  p 
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مػردات العـقان: مػفقم الؼقاطد الػؼفقة، مػفقم الحاجة، والضرورة، ووجقه 

 بقان مػفقم العؿؾ الخقري وأدلتف. ،آتػاق وآختالف بقـ الحاجة والضرورة

لعؿؾ وتطبقؼاهتا يف ا ،قاطدة الضرورات تبقح الؿحظقرات :الؿبحث إول

 .الخقري

الؿبحث الثاين: قاطدة الحاجة طامة كاكت أو خاصة تـزل مـزلة الضرورة، 

 وتطبقؼاهتا يف العؿؾ الخقري.

 الؿبحث الثالث: قاطدة الضرورة تؼدر بؼدرها، وتطبقؼاهتا يف العؿؾ الخقري. 

 الؿبحث الرابع: قاطدة الضرر ما يزال بالضرر، وتطبقؼاهتا يف العؿؾ الخقري

لخامس: قاطدة يدفع أطظؿ الضرريـ بارتؽاب أخػفؿا، وتطبقؼاهتا الؿبحث ا

 يف العؿؾ الخقري.

 الخاتؿة: وتتضؿـ أهؿ كتائج البحث.

أسلل اهلل أن يجازي الؼائؿقـ طؾك هذا العؿؾ خقرا ويقفؼفؿ لؿا يحبف ويرضاه 

ويجعؾف خالصا لقجفف، وأن يقفؼـا إلك صقاب الؼقل والعؿؾ، ويرزقـا اجتـاب 

 . لزلؾ إكف ولل ذلؽ والؼادر طؾقفالزيغ وا
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 ِمذِح 
 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ) :الحؿد هلل الؼائؾ يف كتابف العزيز

[، 62الـؿؾ:] (ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

أكعؿ طؾقـا  والصالة والسالم طؾك مـ أرسؾف رحؿة لؾعالؿقـ سقدكا محؿد 

 .. وبعد .برسالتف وهداكا بشريعتف

الرسآت السؿاوية وكاسخفا فتشريعاتف تصؾح أن  فنن الديـ اإلسالمل خاتؿ

تؼقد البشرية لتحؼؼ لفؿ السعادة وإمان يف كؾ طصر وزمان يؼقل اهلل سبحاكف 

 [21األنعام:] (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ)وتعالل:

فاهلل سبحاكف وتعالل قد شرع لـا ما يحؼؼ الؿصؾحة ويبعدكا طـ الؿػسدة 

فقعؾؿ الحالل والحرام مـ  (1)«الديـ فف يفمـ يرد اهلل بف خقرا يػؼ» يؼقل: والـبل

خالل الـصقص الشرطقة وفؼففا ومدلقٓهتا، فالػؼف أشرف العؾقم وأفضؾفا إذ تتؿ 

بف صحة العبادات والؿعامالت: وٕن فروع الػؼف يف تجدد واتساع ٓبد مـ 

ضبطفا بؼقاطد فؿـ ضبط الػؼف بؼقاطد استغـل طـ حػظ أكثر الجزيئات والؼقاطد 

قة ما يزال البحث فقفا واسعا: كؿا أن الػؼقف، والؿػتل، والؿشرع بحاجة إلك الػؼف

                                                           

( 1/25باب: مـ يرد اهلل بف خقرا يػؼفف يف الديـ)_كتاب العؾؿ  -أخرجف البخاري يف صحقحف  (1)

 (.71رقؿ )

o  p 
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هذه الؼقاطد ولفمٓء أثر يف استؼامة حقاة الـاس وسعادهتؿ وتقجففؿ إلك رهبؿ 

وجفة صحقحة فؿـ كؿال الشريعة، وجؿالفا، وطقامؾ خؾقدها أن راطت 

الضرورة كػسفا، إحقال التل تؽقن فقفا إوضاع خالف الؿعتاد، أو تػرض 

وجعؾت لفذه إحقال أحؽاما طامة استـبط مـفا طؾؿاء الشريعة وفؼفاء الديـ 

ققاطد وأصرًا تجؿعفا حتك ٓ يؼع العباد يف الؿشؼة، والحرج رفعا إلفراط 

الؿغالققـ، أو تػريط الجاهؾقـ، وقد جاءت الـصقص الشرطقة بؿراطاة أحقال 

ؿؾ الخقري يعد مـ أهؿ إطؿال التل الؿضطريـ إذ الشريعة طدل ورحؿة، والع

تؼدمفا إمة الؿسؾؿة إلك اإلكساكقة جؿعاء، وهق أصؾ مظاهر حضارهتا، ودلقؾ 

رققفا الػؽري فال بد أن يؽقن ٕهؾ العؾؿ وأرباب آختصاص وقػات كحق 

تجارب العؿؾ الخقري بؼصد الؿراجعة وكؼد الذات ومدارسة سبؾ اإلثراء 

رج يف مضايؼ إزمة، ومـ هـا تغدو وقػة العالؿ يف هذا واإلكؿاء واصطقاد الؿخا

الباب، إذ الـقازل فقف ترتى والؿحدثات ٓ تـؼضل فتحتاج طؾك دوام واستؿرار 

إلك مقاكبة شرطقة تجتفد يف التلصقؾ لؽؾ مستجد ففؿا وتـزيال، فقجري العؿؾ 

رجقة التل الخقري طؾل وفاق مؼصقد الشارع، وتؼع مآٓتف يف القاقع بالصقرة الؿ

ومـ هـا تظفر أهؿقة ققاطد الضرورة ، ٓ يـتؽس فقفا مؼصد أو تتخؾػ ثؿرتف

والحاجة وتطبقؼاهتا يف العؿؾ الخقري، لتقسقر معرفة أحؽام الػروع الػؼفقة 

الؿتعؾؼة بالعؿؾ الخقري الؿـدرجة تحت هذه الؼقاطد، التل تدخؾ يف جؾ أبقاب 

ر مؿؽـ حقث إكف ٓ يؿؽـ إلكسان مفؿا الػؼف: ٕن اإلحاصة بالػروع الػؼفقة غق

بؾغت مـزلتف مـ العؾؿ أن يحقط بالػروع الػؼفقة بذاهتا، فقعرف جؿقع الؿسائؾ 

الػؼفقة، ولؽـ مـ طرف الؼقاطد الػؼفقة أحاط مـ خالل الؼقاطد الػؼفقة بالػروع 

 الػؼفقة.
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 :َٓٗذٞ يف ٖرا ايبشح 

رائل، وآستـباصل، اطتؿدت يف كتابة هذا البحث طؾك الؿـفج آستؼ

والتحؾقؾل أحقاكا حقث أققم بعؿؾقة استؼراء لؾؼقاطد الػؼفقة الضابطة لألطؿال 

الخقر قدر آستطاطة، واستـباط وتتبع لؾػروع الػؼفقة التل تدل دٓلف مباشره 

يف دراسة  "الؿـفج التحؾقؾل" وصريحة طؾك أطؿال الخقر يف الػؼف، استخدمت

قان بعض إدلة، ولؼد اختصرت قدر اإلمؽان كظرا بعض إحؽام الػؼفقة، وب

 لضقؼ الؿؼام.

ولؼد اصؾعت طؾك محاور الؿمتؿر ووقع اختقاري طؾك البـد الرابع مـ 

يف العؿؾ الخقري فجاء البحث  الؿحقر الثالث وهق: ققاطد الضرورة والحاجة

د بعـقان: ققاطد الضرورة والحاجة يف العؿؾ الخقري محاولة إلبراز دور ققاط

الضرورة والحاجة يف العؿؾ الخقري، وربط فروع العؿؾ الخقري بؼقاطد 

وقد جاء هذا البحث يف مؼدمة، وتؿفقد، وخؿسة مباحث،  ،الضرورة والحاجة

 :وخاتؿة

 أما الؿؼدمة: أهداف البحث، ودوافعف، والؿـفج، والخطة.

 .بقان مػردات العـقان، واستجالء اإلصار الؿػفقمل لؾدراسة :التؿفقد

ػردات العـقان: مػفقم الؼقاطد الػؼفقة، مػفقم الحاجة، والضرورة، ووجقه م

آتػاق وآختالف بقـ الحاجة والضرورة، بقان مػفقم العؿؾ الخقري، وأدلة 

 مشروطقتف.

الؿبحث إول: قاطدة الضرورات تبقح الؿحظقرات، وتطبقؼاهتا يف العؿؾ 

 .الخقري
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 ؼدرها، وتطبقؼاهتا يف العؿؾ الخقري. الؿبحث الثاين: قاطدة الضرورة تؼدر ب

الؿبحث الثالث: قاطدة الحاجة طامة كاكت أو خاصة تـزل مـزلة الضرورة، 

 وتطبقؼاهتا يف العؿؾ الخقري.

 الؿبحث الرابع: قاطدة الضرر ما يزال بالضرر، وتطبقؼاهتا يف العؿؾ الخقري.

وتطبقؼاهتا الؿبحث الخامس: قاطدة يدفع أطظؿ الضرريـ بارتؽاب أخػفؿا، 

 يف العؿؾ الخقري.

 الخاتؿة: وتتضؿـ أهؿ كتائج البحث، ثؿ مراجع البحث.

أسلل اهلل أن يجازي الؼائؿقـ طؾك هذا العؿؾ خقرا، ويقفؼفؿ لؿا يحبف 

ويرضاه، ويجعؾف خالصا لقجفف، وأن يقفؼـا إلك صقاب الؼقل والعؿؾ، ويرزقـا 

 . اجتـاب الزيغ والزلؾ إكف ولل ذلؽ والؼادر طؾقف

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 لٛاػذ اٌعشٚسج ٚاحلاظح يف اٌؼًّ اخلريٞ

  69  

 

 

 

 

 

 اٌر١ّٙذ 

 ت١اْ ِفشداخ اٌؼٕٛاْ، 
 ٚاسرعالء اإلؼاس ادلفِٟٙٛ ٌٍذساسح

 
 

 ٍٚايتعسٜف بكٛاعد ايضسٚز٠ ٚاذتاد١: املطًب األ  

 

 ْٞايعٌُ ارتريٟ، ٚاألدي١ ع٢ً َػسٚعٝت٘: املطًب ايجا 
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 املطلب األول
 اٌرؼش٠ف تمٛاػذ اٌعشٚسج ٚاحلاظح 

 

 اعد٠:أٚاّل: تعسٜف ايك 

هل إساس الذي يبـك طؾقف الشلء، حسقًّا كان ذلؽ الشلء كَؼَقاِطد  :لغة

 (1)اْلَبْقِت، أو معـقيًّا كؼقاطد الديـ: أي دطائؿف، وققاطد الحساب، وققاطد الـحق.

إمر الؽؾل الذي يـطبؼ طؾقف جزئقات كثقرة يػفؿ أحؽامفا  :اصطالحا

 .(2)مـفا

  (اد١، )اذت(ايضسٚز٠)ثاْٝا: تعسٜف : 

 :الضرورة لغة

اجتؿاع الشلء،  الضاد، والراء ثالثة أصقل، إول: خالف الـػع، والثاين:

، ومـ الؾغقيقـ مـ يعرفقن الحاجة بالضرورة، والضرورة (3)والثالث: الؼقة

                                                           

(، الصحاح تاج الؾغة وصحاح 311( الؼامقس الؿحقط لؾػقروز أبادي، باب الدال فصؾ العقـ )ص1)

 (.1/78(، معاين الؼرآن لؾػراء، )2/525بقة لؾػارابل )العر

 (.1/11( إشباه والـظائر السبؽل )2)

(.3/261( معجؿ مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس، )3)  ( مادة )ضرَّ

o  p 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 لٛاػذ اٌعشٚسج ٚاحلاظح يف اٌؼًّ اخلريٞ

  71  

 .(1)بالحاجة

 :الضرورة اصطالحا

الضرورة طـد الػؼفاء وإصقلققـ: هل الحالة التل تطرأ طؾك اإلكسان بحقث 

 .(2)لؿ تراع لجزم وخقػ أن تضقع مصالحف الضرورية لق

 الحاجة لغة:

اسؿ مصدر لؾػعؾ احتاج، والحاجة تطؾؼ ويراد هبا طدة معان مـفا: الغرض،  

 .(5)، الضرورة(4)، وآفتؼار إلك الشلء(3)والرغبة

 :الحاجة اصطالحًا

ففل الحالة التل تستدطل تقسقرًا أو تسفقالً: ٕجؾ الحصقل طؾك الؿؼصقد، 

دون الضرورة مـ الجفة، وإن كان الحؽؿ الثابت ٕجؾفا مستؿرًا، والثابت 

 .(6)"لؾضرورة ممقتًا

: أن يؽقن آحتقاج إلقفا شامال جؿقع إمة فقؿا يؿس والؿراد بؽقهنا طامة

 مصالحفؿ العامة مـ زراطة، وتجارة، وصـاطة وغقر ذلؽ.

                                                           

 (.551( الؼامقس الؿحقط،لؾػقروز أبادي، )ص:1)

قهاب الباحسقـ ( رفع الحرج يف الشريعة اإلسالمقة دراسة أصقلقة تلصقؾقة، د. يعؼقب طبد ال2)

(438.) 

 ( مادة )حقج(.2/242( لسان العرب ٓبـ مـظقر، )3)

 (.5/87( هتذيب الؾغة لؾفروي )4)

 ( مادة )ضر(.428( الؼامقس الؿحقط لؾػقروز أبادي، )5)

 (.219( شرح الؼقاطد الػؼفقة، لؾشقخ أحؿد الزرقا )ص: 6)
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مـفؿ كلهؾ بؾد، أو حرفة، والؿراد بؽقهنا خاصة: أن يؽقن آحتقاج لطائػة 

 (1)أو أفرادا محصقريـ.

 أٚد٘ االتفام ٚاالختالف بني ايضسٚز٠ ٚاذتاد١:ثايجا: 

 أوجف الشبف بقـ الضرورة والحاجة:

 يؿؽـ إبراز أهؿ أوجف الشبف بقـ الضرورة، والحاجة يف الـؼاط أتقة:

يؽـ أن كالًّ مـ الحاجة والضرورة يدٓن طؾك معـك لغقي متؼارب إن لؿ  .1

واحدًا، فؽالهؿا ُيطؾؼ طؾك ما ُيػتؼر إلقف بغض الـظر طـ درجة آفتؼار، ومصداقًا 

لفذا تعريػ بعض العؾؿاء الضرورة بلهنا الحاجة ويتػؼان كذلؽ يف الؿعـك 

 .(2)آصطالحل حقث يشرتكان يف معـك واحد وهق أصؾ الؿشؼة

مر الذي جعؾ أن كالًّ مـ الحاجة والضرورة ُمػتؼر إلقف يف الجؿؾة، إ .2

يف إصالق الضرورة فقطؾؼفا طؾك ما يشؿؾفا ويشؿؾ  بعض أهؾ العؾؿ يتقسع

 .(3)الحاجة أيضًا

                                                           

الضرورة الشرطقة، د/وهبة الزحقؾل  (، كظرية2/1115( الؿدخؾ الػؼفل العام لؿصطػك الزرقا )1)

 (.262)ص:

مادة )الضّرر(، حؼقؼة الضرورة الشرطقة وتطبقؼاهتا الؿعاصرة _( 1/428( الؼامقس الؿحقط )2)

 (.47، 46محؿد بـ حسقـ الجقزاين )_

(، حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر ٓبـ طرفة الدسققل 5/75( شرح مختصر خؾقؾ لؾخرشل )3)

(، حاشقة العطار طؾك شرح الجالل الؿحؾل طؾك جؿع الجقامع، ٓبـ العطار 3/24الؿالؽل )

(، الحاجة وأثرها يف إحؽام دراسة كظرية تطبقؼقة، 4/271(، اإلكصاف لؾؿرداوي )2/323)

 (.1/84د/ احؿد بـ كاصر الرشقد )
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أن الحاجة والضرورة لفؿا أثر متؼارب يف تغققر إحؽام أو تبديؾفا أو  .3

تؼديؿفا أو تلخقرها وما إلك ذلؽ، وٓ أدل طؾك هذا التؼارب مـ أن العؾؿاء كثقرًا 

  .(1)ن الحاجة تـزل مـزلة الضرورةما يطؾؼقن الؼقل بل

أن الحاجقات تحتؾ الؿرتبة الثاكقة بعد الضروريات مـ حقث إهؿقة،  .4

ولذا ففل خادمة ومؽؿؾة لؾضروريات، فالحاجقات حائؿة حقل الحؿك، إذ هل 

ترتدد طؾك الضروريات تؽؿؾفا وتزيؾ طـفا ما يدخؾ الخؾؾ طؾقفا، ويؾزم مـ تبعقة 

 .(2)ختؾ باختاللفالحاجل لؾضروري أكف ي

أن الحاجة تعد مقزاكًا لؼدر ما يباح ٕجؾ الضرورة، فنذا كاكت الضرورة  .5

تبقح إمر الؿحرم كؿا يؼرره العؾؿاء، فنن مؼدار هذه اإلباحة راجع إلك الحاجة 

 .(3)ومؼدر هبا

 :أٚد٘ ايفسم بني ايضسٚز٠، ٚاذتاد١ 

لك حؼقؼة كؾ مـفؿا، مـفا ما هق طائد إالضرورة، والحاجة هـاك فروق بقـ 

 ومـفا ما هق طائد إلك إحؽام الثابتة بؽؾ مـفؿا، وهذه الػروق كحق أيت:

 مـ حقث حؼقؼة كؾ مـفؿا:الضرورة، والحاجة تػرتق  -

الػرق بقـ مصطؾحل الضرورة والحاجة راجع إلك كسبة الؿشؼة، فالؿشؼة 

مشؼة بالغة ممدية  القاقعة يف باب الحاجة أقؾ مـ القاقعة يف باب الضرورة فؽؾ

إلك الفالك أو خرم واحدة مـ الؿؼاصد الخؿسة التل هل الديـ أو الـػس أو 

                                                           

 (.1/84( الحاجة وأثرها يف إحؽام، د/ احؿد بـ كاصر الرشقد )1)

 (.2/33شاصبل، )( الؿقافؼات لؾ2)

 (.1/85( الحاجة وأثرها يف إحؽام، د/ أحؿد الرشقدي، )3)
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هل الضرورة، وكؾ مشؼة ٓ تصؾ إلك آطتداء طؾك :العؼؾ أو الؿال أو العرض

واحدة مـ إمقر الخؿسة الؿذكقرة ولؽـ يؼع الضقؼ والحرج طـد طدم إتقاهنا 

 .(1)ففل الحاجة

  ٚاذتاد١ يف طا٥ف١ٕ َٔ األسهاّ املتعًك١ بهٌ َُٓٗا، ٚفُٝا  تفرتم ايضسٚز٠

 ٜأتٞ أذنس ٖرٙ ايفسٚم:

أن الضرورة مشؼة فادحة تجعؾ اإلكسان مفددا يف حقاتف، أو أحد الؿؼاصد  .1

الؽربى التل تـخرم بػؼداهنا الحقاة فتؽقن أققى مـ الحاجة وأشد باطثا مـفا ولذا 

أطؾك درجاتف وهق الؿحرم لذاتف وهق ما يباح يف سبقؾ دفعفا ارتؽاب الؿحرم يف 

، كلكؾ الؿقتة والخـزير وهذا ما دلت طؾقف قاطدة (2)ثبت الـفل طـف بلدلة ققية

الضرورات تبقح الؿحظقرات بخالف الحاجة فنهنا مشؼة غقر فادحة فال تبقح 

ارتؽاب الؿحرم لذاتف بؾ تبقح ارتؽاب الؿحرم يف أقؾ صقره وهق الؿحرم لغقره، 

 الحاجة مـزلة الضرورة يف كقهنا تبقح الؿحرم لذاتف وقد ورد يف هذا وقد تـزل

 . (3)"الحاجة تـزل مـزلة الضرورة طامة كاكت أو خاصة ":الؿعـك

آختالف مـ حقث الباطث طؾقفؿا، فالباطث طؾك الضرورة هق اإللجاء  .2

وآضطرار الذي يـعدم فقف آختقار لؾؿؽؾػ يف الضرورة، ويف الحاجة فنن 

اطث هق التقسقر، والتسفقؾ حقث يؽقن الؿؽؾػ مختارا لؾتؾبس بالحاجة مـ الب

                                                           

(، إشباه والـظائر لؾسققصل 1/68( ققاطد إحؽام يف مصالح إكام، العز بـ طبد السالم )1)

 (.41، 39(،الحاجة الشرطقة حدودها وققاطدها، أحؿد كايف )81،81)

 (.2/251( التؾقيح طؾك التقضقح لؾتػتازاين، )2)

 (.43( الحاجة الشرطقة حدودها وققاطدها ٕحؿد كايف، )3)
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 .(1)طدمفا

آختالف مـ حقث إولقية فالضرورة مؼدمة طؾك الحاجة، فنذا تعارضا  .3

فنكـا كؼدم الضروري: ٕكف أهؿ وأولك، وٕكف أصؾ لؾحاجل، وٓ شؽ أن إصؾ 

  .(2)يجب تؼديؿف طؾك ما هق مـ تقابعف ولقاحؼف

إحؽام الثابتة بالضرورة أحؽام ممقتة، ومعؾؼة بقجقد الضرورة، فنذا  أن .4

زالت الضرورة وجب الرجقع إلك الحؽؿ إصؾل، أما إحؽام الثابتة بالحاجة 

 ففل طؾك قسؿقـ:

إحؽام الثابتة بالحاجة العامة أحؽام مستؿرة ودائؿة، وٓ يمثر فقفا بؼاء  .5

 الحاجة أو زوالفا.

بالحاجة الخاصة أحؽام ممقتة، فنذا زالت الحاجة وجب إحؽام الثابتة  .6

 .(3)الرجقع إلك الحؽؿ إصؾل

الحاجة أطؿ مـ الضرورة، ووجف ذلؽ أن الحاجة هل التل يرتتب طؾك  .7

إهؿالفا طسٌر وحرٌج ومشؼٌة، وإمقر التل تؽقن أسبابًا لؾحرج والؿشؼة كثقرًة 

ا، أما الضرورة ففل التل يرتتب طؾك إهؿالفا هالٌك أو فساٌد لشلء مـ  جدًّ

الضرورات الشرطقة، وإمقر التل تؽقن أسبابًا لؾػساد والفالك قؾقؾة مؼاركة 

                                                           

، 43(، الحاجة الشرطقة حدودها وققاطدها ٕحؿد كايف، )18، 2/17( الؿقافؼات لؾشاصبل )1)

44.) 

 (.3/231التؼرير والتحبقر ٓبـ أمقر حاج، ) (2)

طقة حدودها وققاطدها، (، الحاجة الشر87( الحاجة وأثرها يف إحؽام، د/ أحؿد الرشقد )ص: 3)

 (.44أحؿد كايف، )ص: 
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 .(1)بلسباب الحاجة

الضرورة مؼدمة طؾك الحاجة، فنذا تعارضا فنكـا كؼدم الضروري: ٕكف أهؿ  .8

وأولك، وٕكف أصؾ لؾحاجل، وٓ شؽ أن إصؾ يجب تؼديؿف طؾك ما هق مـ 

 .(2)احؼفتقابعف ولق

 

 

 

 

                                                           

 (.91، 1/91( الحاجة وأثرها يف إحؽام، د/ أحؿد الرشقد )1)

 (.3/231( التؼرير والتحبقر ٓبـ أمقر حاج )2)
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 املطلب الجانٌ
 اٌؼًّ اخلريٞ، ٚاألدٌح ػٍٝ ِششٚػ١رٗ

 

 :ايفسع األٍٚ: تعسٜف ايعٌُ ارتريٟ باعتبازٙ َسنبا إضافٝا 

َواْلَعَؿؾ يعؿ َأفَعال اْلُؼُؾقب،  الؿفـة َواْلِػْعؾ، والجؿع أطؿال، :اْلَعَؿؾ لغة

 (1).والجقارح

 .ل الؾغقيوٓ يخرج التعريػ آصطالحل طـ الؿعـ

، َوَجْؿُعُف ُخققر، َوُهَق َخْقٌر مِـَْؽ وَأْخقَُر، َومـف َقْقُلُف  الَخقُْر لغة: رِّ ِضدُّ الشَّ

:(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ) [:556البقرة] اْلِخقُر بِاْلَؽْسِر :

اْلَؽَرُم َواْلُجقُد َوالـِّْسبَُة إَلْقِف ِخقِريٌّ َطَؾك َلْػظِف
(2). 

 الَخقر اصطالحا: 

سؽقن القاء هق الػضؾ، والرب، وضده الّشر، ويطؾؼ ويراد بف الؿال بالػتح و

  .(3)الؽثقر الطقب، وهق الحسـ لذاتف

                                                           

 (.1/616(، الؽؾقات أبق البؼاء الؽػقي، )11/475( لسان العرب، ابـ مـظقر )1)

( 1/185ء الؿعجؿف، الؿصباح الؿـقر، لؾػققمل )( فصؾ الخا4/264( لسان العرب، ٓبـ مـظقر)2)

 مادة خقر.

 (.1/771( مقسقطة كشاف اصطالحات الػـقن والعؾقم،لؾتفاكقي )3)

o  p 
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 :ايعٌُ ارتريٟ باعتبازٙ يكبا 

  :طرف العؿؾ الخقري بتعريػات طدة مـفا

  الـػع الؿادي، أو الؿعـقي الذي يؼدمف اإلكسان لغقره دون أن يلخذ طؾقف

 .(1)مؼابال ماديا

 وصـائع الؿعروف التل يجقد بف الؿجتؿع الؿدين بدءا مـ أطؿال الرب 

الػرد، ومرورا بالجؿاطة، واكتفاء إلك الؿمسسة، وٓ يؼتصر هذا العؿؾ طؾك جؾب 

الؿقارد، وإدارة الؿال وصرفف يف القجقه الؿشروطة: وإكؿا يتعدى ذلؽ إلك 

 (2).وإطالمقة التخطقط لسبؾ اإلكؿاء والتطقير بؿا يتاح مـ برامج ثؼافقة ودطقية،

ويالحظ طؾك هذيـ التعريػقـ أهنؿا غقر جامعقـ: ٕهنؿا يجعالن كؾ مـ يؼقم 

 .هبذا العؿؾ فاطال لؾخقر سقاء فعؾف ابتغاء وجف اهلل، أو فعؾف ابتغاء مؽاسب دكققية

 :ويؿؽــل أن أطرف العؿؾ الخقري الؿؼصقد مـ البحث بلكف

الؿسؾؿ لغقره ابتغاًء لؾثقاب مـ بذل مالل، أو طقـل، أو بدين، أو فؽري يؼدمف 

 اهلل سبحاكف وتعالل.

 :ٟايفسع ايجاْٞ: األدي١ ع٢ً َػسٚع١ٝ ايعٌُ ارتري 

العؿؾ الخقري مـ أخالق الؼرآن، وصػة مـ صػات أهؾ اإليؿان، وفضقؾة 

مـ الػضائؾ التل أرشد إلقفا الفدي الـبقي، وقد دلت طؾك ذلؽ آيات وأحاديث 

  :كظرا لضقؼ الؿؼام مـفاكثقرة سلقتصر طؾك بعضفا 

                                                           

 .2118( دار الشروق 21( أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم، د/يقسػ بـ طبداهلل )ص:1)

 .(7( ققاطد القسائؾ وأثرها يف تـؿقة العؿؾ الخقري، د/ قطب الريسقين )ص:2)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 لٛاػذ اٌعشٚسج ٚاحلاظح يف اٌؼًّ اخلريٞ

  79  

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ)ققلف تعالك:  .1

 .[2الؿائدة:] (ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 :وجف الدٓلة مـ أية

بالتعاون طؾك الخقر، وإطؿال التطقطقة التل ٓ تخالػ الشرع، أمر اهلل 

  .كؿا هنك سبحاكف وتعالك طـ التعاون طـ الظؾؿ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ)ققلف تعالك:  .2

 [262البؼرة:] (ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 :وجف الدٓلة مـ أية

بقـت أية الؽريؿة ثـاء اهلل سبحاكف وتعالك طؾك الؿـػؼقـ مـ أهؾ البذل 

 .(1)والعطاء الذيـ يػعؾقن ذلؽ ابتغاء الثقاب مـ اهلل 

 :أما السـة

ئؿ، الؿسؾؿقـ إلل فعؾ الخقر، والبذل، والعقن الدا لؼد وجف الـبل

 :وآهتؿام بلمر الؿسؾؿقـ وذلؽ يف أحاديث كثقرة مـفا

طـ الـعؿان بـ بشقر .1
ـَ فِل : »قال رسقل اهلل :قال (2) َتَرى الُؿْممِـِق

ِهؿْ  إَِذا اْشَتَؽك ُطْضًقا َتَداَطك َلُف َسائُِر  َوَتَعاُصِػِفْؿ، َكَؿَثِؾ الَجَسِد، َتَراُحِؿِفْؿ َوَتَقادِّ

                                                           

 (.5/517( تػسقر الطربي )1)

:بـ سعد بـ ثعؾبف إكصاري مـ بـل كعب بـ الحارث بـ الخزرج لف وٕبقيف الـعؿان بـ بشقر( 2)

 ( 4/1496ٓبـ طبد الرب، ) -صحبف. آستقعاب يف معرفة إصحاب
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َفِر وَ  كَجَسِدِه بِالسَّ  .(1)«الُحؿَّ

 :وجف الدٓلة مـ الحديث

ـَ َواْلَحضُّ َطَؾك تعاوهنؿ ومالصػة  فِل هذا الحديث َتْعظِقُؿ لُحُؼقِق اْلُؿْسؾِِؿق

، )التحريض طؾل تعؾقؿ السـة لقعؾؿ الؿرء مالف مـ الخقر فقرغب (َبعضفؿ َبْعًضا

  .(2)فقف(

 ،«ُمْسؾٍِؿ َصَدَقةٌ  َطَؾك ُكؾِّ » قال: طـ الـبل  (3)طـ أبل مقسل إشعري .2

ـْ َلْؿ َيِجْد؟ َقاَل:  ، َفَؿ
ِ
 اهلل

َّ
ُق »َفَؼاُلقا: َيا َكبِل َقاُلقا: « َيْعَؿُؾ بَِقِدِه، َفقَـَْػُع َكْػَسُف َوَيَتَصدَّ

ـُ َذا الَحاَجِة الَؿْؾُفقَف »َفنِْن َلْؿ َيِجْد؟ َقاَل:  َقاُلقا: َفنِْن َلْؿ َيِجْد؟ َقاَل:  (4)«ُيِعق

، َفنِكََّفا َلُف َصَدَقةٌ َفْؾَقْعؿَ » رِّ ـِ الشَّ  .(5)«ْؾ بِاْلَؿْعُروِف، َوْلُقْؿِسْؽ َط

 :وجف الدٓلة مـ الحديث

يف هذا الحديث الشريػ الحض والـدب طؾل الصدقة وأفعال الخقر كؾفا فنن 

                                                           

ؿ ( رق8/11كتاب إدب باب رحؿة الـاس والبفائؿ )_( أخرجف البخاري يف صحقحف والؾػظ لف 1)

6111. 

 (.441-11/439( فتح الباري ٓبـ حجر، )2)

:طبد اهلل بـ ققس بـ سؾقؿ بـ ققس بـ حضار صحابل مشفقر مات سـة أبق مقسل إشعري (3)

خؿسقـ وققؾ غقر ذلؽ وإشعري كسبة إلك أشعر وهل قبقؾة معروفة بالقؿـ. آستقعاب يف 

 (. 4/1762) الرب طبد ٓبـ–معرفة إصحاب 

:َلفػ َلفػا ففق َلفػان، وُلفػ ففق مؾفقف أي حزيـ وقد ذهب لف مال أو فجع قفالؿؾف (4)

(، الـفاية 9/322والؿؾفقف الؿظؾقم يـادي ويستغقث،وققؾ الؿؾفقف الؿؽروب.لسان العرب)

 (.4/282يف غريب الحديث وإثر ٓبـ إثقر )

 (.1445) ( رقؿ2/115كتاب الزكاة باب طؾل كؾ مسؾؿ صدقة )_صحقح البخاري  (5)
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ققؾ كقػ يؽقن اإلمساك طـ الشر صدقة؟ ققؾ إذا أمسؽ شره طـ غقره وكان قد 

ف وان كان شرا ٓ يعدوا كػسف فؼد تصدق طؾل كػسف بلن تصدق طؾقف بالسالمة مـ

، وأكف يـبغل لإلكسان العاقؾ الحازم والؿممـ أن يـتفز سبؾ الخقر (4)مـعفا مـ اإلثؿ 

وأن يحرص غاية الحرص طؾك أن يلخذ مـ كؾ باب مـفا بـصقب حتك يؽقن مؿـ 

  (5) .سارع يف الخقرات وجـل ثؿرات هذه إطؿال الصالحة

 

 

 

 

                                                           

 (.3/443) -( شرح صحقح البخارى ٓبـ بطال 4)

 (.2/217محؿد بـ صالح بـ محؿد العثقؿقـ ) -( شرح رياض الصالحقـ 5)
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 املبحح األول

  (1)لاػذج:" اٌعشٚساخ ذث١ػ احملظٛساخ "
 ٚذؽث١ماذٙا يف اٌؼًّ اخلريٞ 

 

 أٚال: املع٢ٓ ايعاّ يًكاعد٠: 

أن الؿحرم يصبح مباحا إذا طرض لؾؿؽؾػ ضرورة تؼتضل ذلؽ بحقث ٓ 

تـدفع تؾؽ الضرورة إٓ بارتؽاب ذلؽ الؿحرم كؿا إذا اشتد الجقع بالؿؽؾػ 

كف يجقز لف أكؾ الؿقتة وكحقها، ويف معـك هذا أيضا سؼقط بعض وخشل الفالك فن

 (2).القاجبات أو تخػقػفا بسبب الضرورة

هذه الؼاطدة هل إحدى الؼقاطد الؽؾقة الػرطقة ومـ كتب يف الؼقاطد الػؼفقة 

، طؾك حقـ أدرجفا (3)"الؿشؼة تجؾب التقسقر"مـ الحـػقة أدرجفا تحت قاطدة: 

وهل تتػرع طـ الؼـاطدتقـ، وإن  (4)،"الضـرر يزال"دة: فؼفاء الشافعقة تحت قاط

كاكت يف كػس الققت قاطدة كؾقة، لفا ققاطدها الؿتػرطة طـفا، وأمثؾتفا الؿؿتدة يف 

                                                           

(، غؿز 73(،إشباه والـظائر ٓبـ كجقؿ )ص: 317/ 2) الؿـثقر يف الؼقاطد الػؼفقة لؾزركشل (1)

 (.263/ 6الؼقاطد الػؼفقة )(، مقسقطة 275/ 1طققن البصائر يف شرح إشباه والـظائر )

 (.1/289( الؼقاطد والضقابط الػؼفقة الؿتضؿـة لؾتقسقر، طبد الرحؿـ بـ صالح العبد الؾطقػ )2)

َْشَباُه َوالـََّظائُِر ٓبـ كجقؿ )3) ْٕ  (.1/95( ا

 (. 84/ 1( إشباه والـظائر، لؾسققصل )4)

o  p 
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 .(1).أبقاب الػؼف الؿختؾػة

 أدي١ ايكاعد٠:ثاْٝا: 

لؼد تحدث الؼرآن الؽريؿ يف آيات كثقرة طـ مدى مراطاة اإلسالم لحآت 

 :التل تستدطل التخػقػ والتقسقر مـفا ،ئةآضطرار الطار

 (ٺ ٺ ٿ ٿٿ) ققلف تعالك بعد تعداد صائػة مـ الؿحرمات: .1

 .[551األنعام:]

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک )وقال تعالك أيضًا:  .2

 [2المائدة:] (ک گ

 (2).[572البقرة:] (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ)َقاَل اهلُل َتَعاَلك:  .3

 :وجف الدٓلة مـ أيات

َباَحَة فِل َبْعِضَفا َفَؼْد َذكَ  َياِت، َوَأْصَؾَؼ اإْلِ ْٔ ُروَرَة فِل َهِذِه ا َر اهلُل َتَعاَلك الضَّ

َباَحِة َوبُِقُجقدِ  َٓ ِصَػٍة، َفاْقَتَضك َذلَِؽ ُوُجقَد اإْلِ ـْ َغقِْر َشْرٍط َو
ُروَرةِ مِ بُِقُجقِد الضَّ

ُروَرَة فِقَفا ُروَرِة فِل ُكؾِّ حاٍل ُوِجَدْت الضَّ  (3).الضَّ

 :ومـ السـة

لؼد ورد يف السـة الـبقية ما يدل طؾك الرتخص حال الضرورة وذلؽ يف  

 أحاديث كثقرة مـفا:

                                                           

 (.1/287لرحؿـ بـ صالح العبد الؾطقػ )( الؼقاطد والضقابط الػؼفقة الؿتضؿـة لؾتقسقر، طبد ا1)

 (.115( الـحؾ )آية:2)

 (.1/154هـ( )371( أحؽام الؼرآن، الجصاص الحـػل )الؿتقىف: 3)
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 إِكَّا بَِلْرِض َمْخَؿَصةٍ  .1
ِ
، َقاَل: ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

ُّ
ْقثِل ـْ َأبِل َواقٍِد الؾَّ ط

َفَؿا  (1)

ـَ اْلَؿْقَتِة؟ َقاَل: 
َفَشْلُكُؽْؿ  (4)َوَلْؿ ُتْحتُِػقا (3)َوَلْؿ َتْغَتبُِؼقا (2)بُِحقاإَِذا َلْؿ ْصطَ »َيِحؾُّ َلـَا مِ

 .(5)«بَِفا

 وجف الدٓلة مـ الحديث: 

ٕمثال لؾؿضطر تـاول الؿقتة، وإكؾ  يف هذا الحديث الشريػ أباح الـبل

  (6).مـفا

طـ الرجؾ يدخؾ  طـ طبد اهلل بـ طؿِر رضل اهلل طـفؿا: سئؾ رسقل اهلل .2

 (8)(7)«ُمتَِّخٍذ َخْبـَةً  َيْلُكُؾ َغْقرَ »ال: الحائط؟، ق

                                                           

 ( 1/182الؿصباح الؿـقر لؾػققمل ) هل الؿجاطة.الؿخؿصة: (1)

 (.3/6مـ الصبقح وهق الشرب أول الـفار.الـفاية يف غريب الحديث )تصطبحقا: (2)

 (.3/6مـ الغبقق، وهق الشر بآخر الـفار.الـفاية يف غريب الحديث ): تغبؼقا (3)

ْصب مِـُْف، َوَقْد ُيمكؾ، ومعـاه ُتْحتُِػق( 4) ـَ الَحَػلِ: َمْفُؿقٌز َمْؼُصقٌر، َوُهَق أْصؾ الَبْرِدّي إبقِض الرَّ
:ُهَق مِ

قاَما َلْؿ َتحْ »َما َلْؿ َتْؼتَؾِعقا َهَذا بَعْقـف َفَتْلُكُؾقُه. وُيروى  َء إَِذا « تَػُّ
ْ
ل ـِ اْحَتَػْػت الشَّ بَِتْشِديِد اْلَػاِء، مِ

َعر.الـفاية يف غريب الحديث ٓبـ إثقر ) ـَ الشَّ
 (.1/411أَخْذتف ُكؾَّف، َكَؿا َتُحػُّ اْلَؿْرَأُة وْجَففا مِ

َطَؾك  َهَذا َحِديٌث َصِحقٌح  ( وقال طـف7156( رقؿ )4/139الحاكؿ يف الؿستدرك كتاب إصعؿة ) (5)

َجاهُ  ـِ َوَلْؿ ُيَخرِّ ْقَخْق ،والبقفؼل يف ســف الؽربى، كتاب إضاحل، باب ما يحؾ مـ الؿقتة "َشْرِط الشَّ

 (.9/19638لؾضرورة )

 (.8/172كقؾ إوصار ) (6)

ـَ الرَّ  َخبْـَة (7) َٓ يلُخذ مِـُْف فِل َثقبف. ُيَؼاُل َأْخَب ُجُؾ إَِذا َخبل َشْقًئا فِل هل: ْططُِػ اإلزاِر وصَرُف الثَّقب: َأْي 

 (.2/9ُخْبـف َثْقبِِف َأْو َسراويؾف. الـفاية يف غريب الحديث ٓبـ إثقر )

(، والرتمذي كتاب البققع، باب ماجاء يف الرخصة 7194( رقؿ )6/497( أخرجف أحؿد يف مسـده )8)

 ( وقال حديث حسـ.1287( رقؿ )3/575يف أكؾ الثؿرة لؾؿار هبا )
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 :وجف الدٓلة مـ الحديث

فػل هذا الحديث رخصة لؾجائع الؿضطر الذي ٓ شلء معف يشرتي بف أن 

 (1).يلكؾ قدر ما يسد بف جقطف

 مـ اإلجؿاع:

طؾك أن الضرورة إذا قامت جاز معفا تـاول الؿحرم سقاء يف  (2)اكعؼد اإلجؿاع

 .ؿشرب، أو الؿؾبس، أو العالج وغقر ذلؽالؿلكؾ، أو ال

 

 :ضٛابط ايضسٚز٠ اييت تبٝض ازتهاب احملعٛز: ثايجا 

لقس كؾ مـ ادطك الضرورة يسؾؿ لف ادطاؤه، أو يباح لف فعؾف، ولقس كؾ مـ 

كػك وجقد الضرورة يؼبؾ مـف ذلؽ فالعؾؿاء رحؿفؿ اهلل لؿ يرتكقا قاطدة 

مـ التقسع يف تطبقؼاهتا أو التشدد يف  الضرورات تبقح الؿحظقرات بال قققد تحد

ولذا اجتفد الػؼفاء رحؿفؿ اهلل لؾحد مـ التقسع أو التشدد يف تطبقؼ هذه  ،تؼديرها

ومـ تؾؽ  ،الؼاطدة باشرتاط طدد مـ الشروط تعد ضقابط لؼاطدة الضرورة

 (3):الضقابط ما يؾل

غؾب أن تؽقن الضرورة قائؿة ٓ مـتظرة، وذلؽ بلن يتقؼـ الؿؽؾػ أو ي .1

                                                           

 (.6/171ثريب يف شرح التؼريب، لؾعراقل )صرح الت (1)

(، وابـ قدامف يف 2/226كؼؾ بعض أهؾ العؾؿ هذا اإلجؿاع مـفؿ اإلمام الؼرصبل يف تػسقره ) (2)

 (.9/415الؿغـل )

حؼقؼة الضرورة الشرطقة وتطبقؼاهتا الؿعاصرة، محؿد بـ (، 69، 68كظرية الضرورة، لؾزحقؾل ) (3)

 (.111_66حسقـ الجقزاين )
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طؾك ضـف أكف إن لؿ يرتؽب الؿحظقر الشرطل فسقؾحؼف ضرر فادح يف إحدى 

فال بد يف تؼدير  (والـسؾ، والؿال الضروريات الخؿسة:)الديـ، والـػس، والعؼؾ،

 .وققع الضرر مـ الؼطع والجزم بذلؽ، أو طؾك إقؾ حصقل الظـ الغالب

ؾك الؿضطر أٓ تؽقن هـاك وسقؾة مباحة لدفع الضرورة، بلن يتعقـ ط .2

 ارتؽاب الؿحظقر. 

أن تؼدر الضرورة بؼدرها، بلن يؼتصر الؿضطر يف ارتؽاب الؿحظقر طؾك  .3

الضرورة تؼدر بؼدرها "الؼدر الالزم لدفع الضرر طـف مـ غقر تقسع يف ذلؽ: ٕن 

وٕن الؿضطر أبقح لف مـ الؿحظقر ما يرفع :أو ما أبقح لؾضرورة يؼدر بؼدرها"

ك الؿـع طؾك أصؾف، فنذا زال آضطرار طاد الؿـع طـف حالة آضطرار ويبؼ

 .(1)والحظر

أٓ يرتتب طؾك ارتؽاب الؿحظقر الشرطل وققع محظقر آخر أطظؿ مـف،  .4

، لؽـ ما يزال بضرر مؿاثؾ، وٓ بضرر (2)وذلؽ ٕن الضرر تجب إزالتف:أو مثؾف

ف: فنن أكرب مـف، وإكؿا يزال بضرر أدكك مـف، وذلؽ أن الضرر إذا أزيؾ بضرر مثؾ

الضرر باق لؿ يزل، وكان ذلؽ مـ قبقؾ تحصقؾ الحاصؾ، وهق باصؾ، وأما إن 

أزيؾ الضرر بضرر أطظؿ مـف: كان ذلؽ مـ قبقؾ جؾب الؿػاسد، والغرض إكؿا هق 

درء الؿػاسد بنزالة الضرر ٓ بزيادتف، ومـ الؼقاطد الػؼفقة الؿؼررة لفذا 

 .(3)"الضرر ما يزال بالضرر":الؿعـك

                                                           

 (.73إشباه والـظائر،ٓبـ كجقؿ )ص: (1)

 (.74إشباه والـظائر ٓبـ كجقؿ )ص:(، 86إشباه والـظائر لؾسققصل ) (2)

 (.74إشباه والـظائر ٓبـ كجقؿ )ص: (3)
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  بٝكات ايكاعد٠ يف زتاٍ ايعٌُ ارترئَٟ تط: 

لؾؿستحؼ  (2)مـدوب الؿمسسة الخقرية وكحقه الصدقة (1)جقاز سمال .1

                                                           

:مصدر سلل تؼقل سللتف الشئ، وسللتف طـ الشلء سمال ومسللة وجؿع سمال أسئؾة السمال لغة( 1)

 وجؿع مسللة مسائؾ. 

 ( مادة )س ول(.1/297( مادة سلل، الؿصباح الؿـقر )11/118لعرب )لسان ا 

:استدطاء معرفة أو ما يمدي إلل الؿعرفة أو ما يمدي إلل الؿال. الؽؾقات السمال اصطالحا 

(1/511 .) 

 ( مادة )س ول(.1/297( مادة سلل، الؿصباح الؿـقر )11/118يـظر:لسان العرب ) 

 مال محرم لغقر ضرورة، أو حاجة.اتػؼ الػؼفاء طؾل أن أصؾ الس( 2)

(، آختقار لتعؾقؾ الؿختار ٓبـ مقدود الؿقصؾل البؾدحل 31/271الؿبسقط لؾسرخسل ) 

(: الؿجؿقع 7/323(، الؿـتؼك شرح الؿقصل، لؾباجل )2/248(: مقاهب الجؾقؾ )4/175)

 (، كشاف2/161(: مطالب أولل الـفك )2/343(: روضة الطالبقـ )6/239شرح لؾـقوي )

 (.2/273الؼـاع لؾبفقتك )

 واستدلقا طؾك تحريؿ الؿسللة، وجقازها طـد الضرورة والحاجة بلدلة مـفا: 

َأن ُيَضقُِّػقُهَؿا َفَقَجَدا فِقَفا ِجَدارا  َفَلَبقاْ  َأهَؾَفا اسَتطعَؿا َقرَيةٍ  َأهَؾ  َأَتَقا إَِذا َحتَّك   اكَطَؾَؼاققلف تعالك: ﴿فَ  

 طؾك دلقؾ أية هذه فػل[77:الؽفػ]﴾ َأجرا َطَؾقفِ  َلتََّخذَت  ِشئَت  َلق َقاَل اَمُف ُيِريُد َأن َيـَؼضَّ َفَلقَ 

الؼقت، وأن مـ جاع وجب طؾقف أن يطؾب ما يرد جقطف لؾضرورة، ٕن آستطعام  سمال جقاز

 أن الـبل  (. طـ سؿرة بـ جـدب 11/24يف أية سمال الطعام.تػسقر الؼرصبل )

ح هبا الرجؾ وجفف فؿـ شاء أبؼل طؾل وجفف ومـ شاء ترك إٓ ان الؿسائؾ كدوح يؽد"قال:

باب مسللة _. أخرجف أبق داوود يف كتاب الزكاة "يسلل الرجؾ ذا سؾطان أو يف أمر ٓ يجد فقف بدا 

( قال بـ طبد 21265(، رقؿ )33/395(:وأحؿد يف مسـده )2/212الرجؾ يف أمر ٓبد مـف )

 (.8/618)الرب يف آستذكار: صحقح ثابت، 

الؿسللة يف كؾ أمر ٓ يجد فقف بدا فدل ذلؽ طؾل تحريؿ السمال يف غقر وقت  فؾؼد أباح الـبل 

= 
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 (1)الؿحتاج إلك ذلؽ إذا قامت بف ضرورة ٕن الضرورات تبقح الؿحظقرات.
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الضرورة والحاجة.

 (.2/18(، شرح معاين أثار لؾطحاوي )4/162كقؾ إوصار لؾشقكاين ) 

ازه ومـفؿ : فؼد اختؾػ الػؼفاء يف جقاز ذلؽ مـفؿ مـ أجهذا فقؿـ سلل لـػسف أما إذا سلل لغقره 

مـ مـعف فؿـ أجاز الؿسللة مـ أجؾ الغقر وهؿ الؿالؽقة،والشافعقة ورواية طـد الحـابؾة، ومـفؿ 

مـ كره وهؿ الحـابؾة يف الرواية الثاكقة إٓ أهنؿ قالقا بجقاز التعريض يف السمال. يـظر يف ذلؽ 

(:صرح 11/215(: الؿعقار الؿعرب لؾقكشريسل )2/348ٓبـ الحطاب )_مقاهب الجؾقؾ 

(، شرح السـة،لؾبغقي 6/239(، الؿجؿقع لؾـقوي )4/78التثريب، لؾعراقل )

 (.2/161(: مطالب أولل الـفل )2/274(،كشاف الؼـاع لؾبفقيت )6/118)

 الدلقؾ طؾك جقاز السمال لذوي الحاجات:( 1)

ـِ قد سلل الـاس أن يتصدققا طؾل الؿضريقـ لؿا رأي هبؿ مـ الحاجة فؼد ورد طَ  أن الـبل 

 
ِّ
ـْ َأبِقِف، َقاَل: ُكـُْت َجالًِسا ِطـَْد الـَّبِل ـِ َجِرير، َط ، َفَلَتاُه َقْقٌم ُمْجَتابِل الـَِّؿاِر َأِو اْلَعَباِء، اْلُؿـِْذِر ْب

 
ِ
َر َوْجُف َرُسقِل اهلل ـْ ُمَضَر َفَتَؿعَّ

ُفْؿ مِ ـْ ُمَضَر، َبْؾ ُكؾُّ
ُتُفْؿ مِ ُققِف، َطامَّ ـَ لِ ُمَتَؼؾِِّدي السُّ

َؿا َرَأى بِِفْؿ مِ

َن َوَأَقاَم، َفَصؾَّك ُثؿَّ َخَطَب َفَؼاَل:  ًٓ َفَلذَّ َفا الـَّاُس اتَُّؼقا َربَُّؽُؿ }اْلَػاَقِة، َفَدَخَؾ ُثؿَّ َخَرَج، َفَلَمَر باَِل َيا َأيُّ

ـْ َكْػٍس َواِحَدةٍ 
ِذي َخَؾَؼُؽْؿ مِ َيِة،{الَّ ْٔ تِل فِل اْلَحْشِر: {ُؽْؿ َرقِقًباإِنَّ اهلَل َكاَن َطَؾقْ }إَِلك آِخِر ا َيَة الَّ ْٔ َوا

َمْت لَِغٍد َواتَُّؼقا اهللَ } ـْ َثْقبِِف، »{اتَُّؼقا اهلَل َوْلَتـُْظْر َكْػٌس َما َقدَّ
ـْ ِدْرَهِؿِف، مِ

ـْ ِديـَاِرِه، مِ
َق َرُجٌؾ مِ َتَصدَّ

ـْ َصاِع َتْؿِرِه 
ِه، مِ ـْ َصاِع ُبرِّ

ٍة « ؼِّ َتْؿَرةٍ َوَلْق بِِش  -َحتَّك َقاَل  -مِ َْكَصاِر بُِصرَّ ْٕ ـَ ا
َقاَل: َفَجاَء َرُجٌؾ مِ

ـْ َصَعامٍ 
ـِ مِ ُف َتْعِجُز َطـَْفا، َبْؾ َقْد َطَجَزْت، َقاَل: ُثؿَّ َتَتاَبَع الـَّاُس، َحتَّك َرَأْيُت َكْقَمْق  َوثَِقاٍب، َكاَدْت َكػُّ

 
ِ
 َيَتَفؾَُّؾ، كَ  َحتَّك َرَأْيُت َوْجَف َرُسقِل اهلل

ِ
ْساَلِم ُسـًَّة : »َلكَُّف ُمْذَهَبٌة، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َـّ فِل اإْلِ ـْ َس َم

ـْ َس  ٌء، َوَم ْ
ـْ ُأُجقِرِهْؿ َشل

ـْ َغْقِر َأْن َيـُْؼَص مِ
ـْ َطِؿَؾ بَِفا َبْعَدُه، مِ َـّ فِل َحَسـًَة، َفَؾُف َأْجُرَها، َوَأْجُر َم

ْساَلِم ُسـًَّة َسقَِّئًة، َكاَن طَ  ـْ َأْوَزاِرِهْؿ اإْلِ
ـْ َغْقِر َأْن َيـُْؼَص مِ

ـْ َبْعِدِه، مِ
ـْ َطِؿَؾ بَِفا مِ َؾقِْف ِوْزُرَها َوِوْزُر َم

ءٌ 
ْ
باب الحث طؾل الصدقة ولق بشؼ تؿرة _كتاب الزكاة _أخرجف مسؾؿ يف صحقحف «. َشل

د ق (، دل هذا الحديث طؾل جقاز السمال مـ أجؾ الغقر: ٕن الـبل1117( رقؿ )2/714)

سلل الـاس أن يتصدققا طؾل الؿضريقـ لؿا رأي هبؿ مـ الحاجة. شرح السـة، لؾبغقي 

(6/118 ) 

= 
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بعضق مـ أطضائف إلكسان مريض يرتتب طؾك ذلؽ  (1)يجقز تربع اإلكسان .2

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٕن صاحب الحاجة ربؿا يشؼ طؾقف سمال الغقر حتل لق تعرض لؾفالك ولؼد مدحفؿ اهلل

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )سبحاكف وتعالل يف ققلف: 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

) ﮹  ﮵  ﮶ ﮷ ﮸ فقجقز لغقره حقـئذ السمال لف [384:]البقرة ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

 لسد حاجتف. 

( إن مسللة كؼؾ إطضاء مـ إكسان ٔخر طؿؾ مستحدث يف هذا العصر كتقجة لؾتؼدم العؾؿل، لؿ 1)

يتحدث طـف الػؼفاء الؿسؾؿقن السابؼقن، ولؿ يعالجقه بصقرة مباشرة يف كصقصفؿ الػؼفقة أما 

ؾقة كؼؾ إطضاء مـ إكسان ٔخر طؾك سبقؾ الػؼفاء الؿعاصرون ففؿ الذيـ تحدثقا طـ طؿ

 التداوي، وسقف أذكر آراءهؿ إجؿآ يف هاتقـ الصقرتقـ 

 الصقرة إولك: كؼؾ إطضاء مـ إكسان حل إلك آخر.

 الصقرة الثاكقة: كؼؾ إطضاء مـ إكسان مقت إلك آخر حل.

 أوٓ: كؼؾ إطضاء مـ إكسان حل إلك آخر.

 بصدد هذه الؼضقة إلك فريؼقـ:اكؼسؿ الباحثقن الؿعاصرون 

جقاز التربع بإطضاء لغرض العالج هبا طـ صريؼ زرطفا.وقد ذهب الك ذلؽ  الػريؼ إول: 

أكثر الباحثقـ وصدرت بف فتاوى كثقرة مـ الؿجامع الػؼفقة ودوائر اإلفتاء والفقئات العؾؿقة، 

امـة الؿـعؼدة يف مؽة مـفا: فتقى الؿجؿع الػؼفل لرابطة العالؿ اإلسالمل، الدورة الث

.قرار هقئة كبار العؾؿاء الؿؿؾؽة العربقة السعقدية قرار هـ7/5/1415إلك–28/4الؿؽرمةيف

 ه.1412/ 26/12_ 99رقؿ 

فتقى مجؿع الػؼف اإلسالمل التابع لؿـظؿة الؿمتؿر اإلسالمل يف ممتؿره الرابع الؿـعؼد يف مديـة 

اإلفتاء يف الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة يف  هـ،فتقى لجـة1418جؿادي إخرة  23-18جدة مـ 

 هـ.6/3/1392هـ.،فتقى لجـة اإلفتاء الجزائرية يف 21/5/1397

هـ.، تقصقات الؿمتؿر الثامـ لؽؾقة الطب 1415ربقع إول سـة  24كدوة طؼدت بالؽقيت يف 

-م.،بقان لؾـاس مـ إزهر الشريػ18:16/11/1996جامعة إزهر الؿـعؼدة يف الػرتة مـ 

الؿجؾد العاشر، فتاوى معاصرة لؾدكتقر يقسػ بـ طبداهلل مؽتبة وهبة، فتقى لػضقؾة مػتل 

= 
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: ٕكف (1)ضؿـ الحدود الؿلذون هبا شرطا_إكؼاذه مـ الفالك أو مـ ضرر فاحش 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وغقرهؿ مـ 2111يقكقق  26جؿفقرية مصر العربقة السابؼ، د. كصر فريد يف جريدة إهرام يف 

 الػتاوى وأراء الػؼفقة لبعض الػؼفاء الؿعاصريـ.

بشل مـ أطضائف لتزرع يف إكسان آخر ومـ الؼائؾقـ  :طدم جقاز تربع اإلكسان الحلالػريؼ الثاين 

 14هبذا الؿذهب الشقخ محؿد متقلل الشعرواي، طبد السالم رحقؿ السؽري مجؾة طؼقديت، ص

م.،كؼؾ وزراطة إطضاء أدمقة مـ مـظقر إسالمل 1997يقكقة  11 -هـ 1418صػر  5يف 

يع الؼاهرة، الـظرية العامة ( الدار الؿصرية لؾـشر والتقز183طبد السالم السؽري )ص:_

 م.1991( مطبعة العاين 116، 97محؿد مسعقد العقـل )_لؾضرورة يف الػؼف اإلسالمل 

 :هـاك ضقابط كص طؾقفا الػؼفاء لجقاز التربع بالعضق هل(1)

: الضرورة الؼصقى لؾـؼؾ، بحقث تؽقن حالة الؿـؼقل إلقف الؿرضقة يف تدهقر صحل مستؿر أوٓ 

ك محؼؼ إٓ كؼؾ طضق سؾقؿ إلقف مـ إكسان أخر، ويؼدر ذلؽ أهؾ الخربة الطبقة وٓ يـؼذه مـ هال

 العدول، شريطة أن يؽقن الؿلخقذ مـف وافؼ طؾك ذلؽ حال كقكف بالغا طاقال مختارا.

: أٓ يمدى كؼؾ العضق إلك ضرر محؼؼ بالؿـؼقل مـف يضر بف كؾقا أو جزئقا أو يؿـعف مـ ثاكقا

يف الحقاة ماديا ومعـقيا أو يمثر طؾقف سؾبقا يف الحال أو الؿال بطريؼ  مزاولة طؿؾف الذي يباشره

 ممكد مـ الـاحقة الطبقة فالضرر ٓ يزال بالضرر.

: أن يؽقن الـؼؾ مـ دون أي مؼابؾ مادي أو معـقي مطؾؼا بالؿباشرة أو بالقاسطة حتك يؽقن ثالثا

لؿتاجرة فقفا، لقست ولقدة العصر بعقدا طـ البقع والشراء والتجارة. ومسللة بقع إطضاء وا

وهل  "آكتػاع "الحديث، ففل مقجقدة يف الرتاث الػؼفل اإلسالمل، لؽـ باسؿ آخر وهق

ٓ يجقز بقع شعقر اإلكسان وٓ آكتػاع هبا "مقجقدة يف الؿذاهب إربعة، إذ قالقا رحؿفؿ اهلل

وإذا كان فؼفاؤكا إقدمقن حرمقا  ٓن أدمل مؽرم، فال يجقز آكتػاع بجؾده ودبغف وٓ بلسـاكف

بقع شعر أدمل وجؾده وأسـاكف وآكتػاع هبا، فنن الؼقل ببقع إطضاء وآكتػاع هبا يؽقن اشد 

 حرمة طـدهؿ مـ باب أولك.

: صدور إقرار كتابل مـ الؾجـة الطبقة قبؾ الـؼؾ بالعؾؿ هبذه الضقابط وإططاؤه لذوي الشلن رابعا

مـف والؿـؼقل إلقف قبؾ إجراء العؿؾقة الطبقة طؾك أن تؽقن هذه الؾجـة مـ الطرفقـ الؿـؼقل 

 متخصصة وٓ تؼؾ طـ ثالثة أصباء طدول ولقس ٕحد مـفؿ مصؾحة يف طؿؾقة الـؼؾ.

= 
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مـ مؼاصد الشريعة الؽربى الؿحافظة طؾك الديـ، والـػس، والؿال والعرض 

والـسؾ ومعؾقم أن الحقاة ٓ تستؼقؿ دون وجقد هذه الضرورات وهذا يدخؾ بال 

شؽ ضؿـ التعاون طؾك الرب والتؼقى، وضؿـ اإليثار الؼائؿ طؾك إسؼاط الؿمثر 

الؿضرة الالحؼة بف دون أن يمدي إلك هالكف، أو تؾػف رطاية  حظ كػسف وتؼبؾ

لؿصؾحة ضرورية ٕخقف بنكؼاذ كػس بشرية مـ الفالك وهذه مـ الضرورات التل 

 .تبقح الؿحظقرات

تحرم الرشقة لؽقهنا وسقؾة إلك أخذ الؿحرم وتضققع الحؼقق ولؽـ إذا  .3

حرمتفا مـ جفة  تققػت طؾقفا مصؾحة شرطقة أبقحت مـ جفة الدافع وضؾت طؾك

أخذ، وطؾقف فنن إكشاء الؿمسسات الخقرية يف بعض البؾدان قد يعرتضف بعض 

، فنكف يجقز حقـئذ دفع (1)العؼبات التل ٓ يؿؽـ التغؾب طؾقفا إٓ بدفع الرشقة

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خامسا: يشرتط أٓ يؽقن العضق الؿـؼقل ممديا إلك اختالط إكساب.

ا باطتبارها كسبا غقر مشروع وأكال ( أجؿع فؼفاء إمة طؾك تحريؿ الرشقة أخذا، وإططاء وتقسط1)

ٕمقال الـاس بالباصؾ، والقصقل هبا إلك مآ يحؾ فؼد حرمتفا الشريعة اإلسالمقة لؿا فقفا مـ 

أضرار طؾك الؿجتؿع فقؽؿـ يف تحريؿفا حػظ لضرورة مـ الضرورات الخؿس إٓ وهل ضرورة 

ثقر مـ أيات الدالة طؾك هذا حػظ الؿال، وقد اشتؿؾ الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية طؾك الؽ

َلُؽؿ َبقـَُؽؿ بِ  َٓ َتلُكُؾقْا َأمَق  امِ  إَِلك بَِفا َوُتدُلقاْ  البا صِؾِ مـفا:ققلف تعالك:﴿َو ـ َفِريؼا لَِتلُكُؾقاْ  الُحؽَّ  َأمقالِ  مِّ

لعـ " ، ومـ السـة طـ طبد اهلل بـ طؿرو، رضل اهلل طـفؿا قال:﴾ َتعَؾُؿقنَ  َوَأكُتؿ بِاإِلثؿِ  الـَّاسِ 

كتاب إقضقة باب يف كراهقة الرشقة  -ســ أبل داود  "الراشل والؿرتشلرسقل اهلل 

 أبقاب الجـائز طـ رسقل اهلل  -(، ســ الرتمذي الجامع الصحقح 3581( رقؿ )3/311)

( رقؿ 3/16باب ما جاء يف الراشل والؿرتشل يف الحؽؿ ) - ملسو هيلع هللا ىلصأبقاب إحؽام طـ رسقل اهلل 

(قال 7166( رقؿ )4/115كتاب إحؽام ) -طؾك الصحقحقـ لؾحاكؿ  ( الؿستدرك1337)

الرتمذي: هذا حديث حسـ صحقح، وقال الحاكؿ: هذا حديث صحقح اإلسـاد، ولؿ يخرجاه، 

(، تػسقر 2/577(، سبؾ السالم لؾصـعاين )6/183ووافؼف الذهبل. يـظر: تػسقر الؼرصبل )

= 
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الرشقة لضرورة جؾب الؿـػعة الشرطقة التل ٓ يؿؽـف الحصقل طؾقفا إٓ هبا وأن 

 .التل تبقح الؿحظقراتهذا يعد مـ قبقؾ الضرورات 

أن إصؾ طدم جقاز صرف ما طقـ لجفة مـ الجفات يف غقرها، إٓ أكف  .4

يستثـك مـ ذلؽ ما إذا حدث يف بعض الؿسؾؿقـ ضرورة قصقى ٓ يؿؽـ تالفقفا 

دون ذلؽ، فحقـئذ ٓ ماكع شرطا مـ صرف التربع لجفة أخرى فؼد أباح اهلل تعالك 

آكتػاع بؿال الغقر بغقر إذكف، ولؽـ يعد هذا لؾؿضطر أكؾ لحؿ الؿقتة، كؿا أباح 

 .(1)التصرف بحال الضرورة وتحدد آضطرار جفة ممهؾة لذلؽ

يسقغ لؾؿمسسات الخقرية إيداع أمقالفا يف البـقك الربقية: خقًفا طؾك  .5

ضقاع الؿال إذا لؿ تجد أمامفا سبقالً غقر ذلؽ، ٕن البـؽ الربقي تاجر ديقن 

ف يف كطاق الحرام، ومـ الؿعؾقم أن اإليداع يف البـؽ مراب، تؼع معظؿ كشاصات

لؿراباة، وهذا حرام بـص الؼرآن: الربقي يرفده بؿدد مادي ققي يزيده ققة يف ا

إٓ أكف إذا لؿ  ،[3المائدة:] (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)

يقجد غقر البـقك الربقية فال حرج يف هذا بؿؼتضك قاطدة الضرورات تبقح 

  .(2)الؿحظقرات

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، سبؾ السالم لؾصـعاين 6/183تػسقره )(، كؼؾ هذا اإلجؿاع الؼرصبل يف 5/281الرازي )

(2/577.) 

ه، 1424_ 1398 228الدورة العاشرة ص:_( قرارات الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل بؿؽة الؿؽرمة 1)

 م.1977-2114

(، مقسقطة 1/139( اكظر:مقسقطة الؼقاطد والضقابط الػؼفقة الحاكؿة لؾؿعامالت الؿالقة )2)

   .1/139الؼقاطد والضقابط الػؼفقة لؾبقركق 
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 املبحح الجانٌ 

  (1)"اٌعشٚسج ذمذس تمذس٘ا" لاػذج:
 ٚذؽث١ماذٙا يف اٌؼًّ اخلريٞ

 

 وهل قاطدة تعد ققدا لؾؼاطدة السابؼة: الضرورات تبقح الؿحظقرات.

 أٚال: املع٢ٓ اإلمجايٞ يًكاعد٠ : 

ز لؾضرورة إكؿا جاز ذلؽ الػعؾ بالؼدر الذي  والؿؼصقد أن كؾ فعؾ جقِّ

الضرورة، وٓ يجقز الزيادة طـ هذا الحّد، فآضطرار إكؿا يحصؾ بف إزالة تؾؽ 

يبقح الؿحظقرات بؿؼدار ما يدفع الخطر، وٓ يجقز آسرتسال، ومتك زال 

 (2)الخطر طاد الحظر، ومعرفة ذلؽ راجعة إلك الؿتضرر كػسف.

  :ثاْٝا: ديٌٝ ايكاعد٠ 

 . [572البقرة:] (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ)ققلف تعالك: 

 

                                                           

(، مقسقطة الؼقاطد الػؼفقة، 281/ 1( الؼقاطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا يف الؿذاهب إربعة، لؾزحقؾل )1)

 (.57(، مجؿقطة الػقائد البفقة طؾك مـظقمة الؼقاطد الػؼفقة لؾؼْحطاينُّ )ص:543/ 2لؾبقركق )

اهتا يف الؿذاهب إربعة، د. (، الؼقاطد الػؼفقة وتطبقؼ64( مجؿقطة الػقائد البفقة لؾؼْحطاينُّ )ص:2)

 (.1/281محؿد مصطػك الزحقؾل )

o  p 
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 :ستدٓل مـ أيةوجف آ

جعؾ سبحاكف وتعالك كػل اإلثؿ طـ الؿضطر إلك أكؾ الؿقتة وغقرها مـ 

الؿحرمات مؼقًدا بلٓ يؽقن طادًيا أي مجاوًزا لحد الضرورة، فنكؿا لف أن يلكؾ مـفا 

 (1).بؼدر ما تـدفع بف ضرورتف

  تطبٝكات ايكاعد٠ يف األعُاٍ ارتري١ٜ َٔ: 

ـ طؿؾفؿ مـ سفؿ العامؾقـ ما يػرض لفؿ يستحؼ العامؾقن طؾك الزكاة ط .1

مع   ،  مـ الجفة التل تعقـفؿ طؾك أٓ يزيد طـ أجر الؿثؾ ولق لؿ يؽقكقا فؼراء

الحرص طؾك أٓ يزيد مجؿقع ما يدفع إلك جؿقع العامؾقـ والتجفقزات 

، ويجب مراطاة طدم التقسع يف التقضقػ إٓ   والؿصاريػ اإلدارية طـ ثؿـ الزكاة

رة الداطقة لتقضقػفؿ: ٕن الضرورة تؼدر بؼدرها ويحسـ أن تؽقن بؼدر الضرو

الؿرتبات كؾفا أو بعضفا مـ خزاكة الدولة وذلؽ لتقجقف مقارد الزكاة إلك 

 (2) . الؿصارف إخرى

ٓ يجقز لؾعامؾقـ طؾك الزكاة أن يؼبؾقا شقًئا مـ الرشاوي، أو الفدايا أو  .2

از تعقـفؿ يف تؾؽ القضائػ وإططاؤهؿ مـ : ٕكف إذا ج الفبات العقـقة أو الـؼدية

سفؿ العامؾقـ طؾقفا لؾضرورة الداطقة إلك ذلؽ فال يجقز حقـئذ استغالل ذلؽ يف 

 (3) ٕن الضرورة تؼدر بؼدرها. :الحصقل طؾك أغراض شخصقة

                                                           

 (.1/243(، معاين الؼرآن وإطرابف لؾزجاج )3/322( تػسقر الطربي )1)

(.فتاوى وتقصقات الـدوة الرابعة لؼضايا 11( مصرف العامؾقـ طؾقفا لؾدكتقر طؿر إشؼر )ص:2)

 الزكاة )مصرف العامؾقـ طؾقفا(.

 دوة الرابعة لؼضايا الزكاة )مصرف العامؾقـ طؾقفا(.( فتاوى وتقصقات الـ3)
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تزويد مؼار ممسسات الزكاة وإداراهتا بؿا تحتاج إلقف مـ تجفقزات،   .3

فقرها مـ مصادر أخرى كخزيـة الدولة والفبات ، إذا لؿ يؿؽـ تق وأثاث، وأدوات

والتربطات يجقز تقفقرها مـ سفؿ العامؾقـ طؾقفا بؼدر الحاجة شريطة أن تؽقن 

هذه التجفقزات ذات صؾة مباشرة بجؿع الزكاة وصرففا أو أثر يف زيادة مقارد 

 (1) .: ٕن الضرورة تؼدر بؼدرها الزكاة

فا يف البـقك الربقية إذا خافت طؾك إذا جاز لؾؿمسسة الخقرية إيداع أمقال .4

إمقال مـ الضقاع: فنكف إذا ارتػعت هذه الضرورة بحقث وجد بـؽ إسالمل 

يؿؽـ اإليداع فقف فقجب حقـئذ سحب القدائع مـ البـقك الربقي، ما جاز 

 (2).لؾضرورة فنكف يؼدر بؼدرها

 

 

 

                                                           

 فتاوى وتقصقات الـدوة الرابعة لؼضايا الزكاة )مصرف العامؾقـ طؾقفا(. (1)

 (.141، 1/139مقسقطة الؼقاطد والضقابط الػؼفقة، د /طؾل الـدوي ) (2)
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 املبحح الجالح
ي ِٕضٌح اٌعشٚسج لاػذج:

َّ
ض
َ
ٕ
ُ
  (1)""احلاظح ذ

 ٚذؽث١ماذٙا يف اٌؼًّ اخلريٞ
 

 :أٚال: املع٢ٓ اإلمجايٞ يًكاعد٠ 

سبٌب مـ أسباب مشروطقة إحؽام  أن الحاجة طامة كاكت أو خاصة

آستثـائقة مـ إباحة الؿحرم وترك القاجب وكحق ذلؽ، شلهنا يف ذلؽ شلن 

 .(3)(2)الجاكب الضرورة، بحقث تؽقن ُمـزلة مـزلتفا وُمؾحؼًة هبا مـ هذا

 ثاْٝا: ديٌٝ ايكاعد٠: 

  :ٕأٚال: ايكسآ 

دل الؼرآن الؽريؿ يف كثقر مـ أيات طؾك اطتبار الحاجة ومشروطقة العؿؾ 

                                                           

، شرح الؼقاطد (78(، إشباه والـظائر ٓبـ كجقؿ )ص: 88( إشباه والـظائر لؾسققصل )ص: 1)

 (.219الػؼفقة )ص: 

 (.1/541((:الحاجة وأثرها يف إحؽام )2/245( الؼقاطد والضقابط الػؼفقة الؿتضؿـة لؾتقسقر )2)

( لقس الؿؼصقد هبذه الؼاطدة أن الحاجة تلخذ أحؽام الضرورة مـ حقث العؿقم واإلصالق بحقث 3)

لؽ لؿا كان بقـفؿا فرٌق، وإكؿا الؿؼصقد تؽقن الحاجة كالضرورة دائؿًا: ٕكف لق كان إمر كذ

 مشاهبة الحاجة لؾضرورة يف كقهنا سببًا لؿشروطقة إحؽام آستثـائقة.

الحاجة وأثرها يف إحؽام دراسة كظرية تطبقؼقة د/أحؿد بـ طبد الرحؿـ الـاصر الرشقد  

(1/536-537.) 

o  p 
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 بؿؼتضاها مـ هذه أيات:

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ)ققلف تعالك: 

 [173البؼرة:] (ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .[31:النساء] (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ)وققلف تعالك: 

كؾ أيات الدالة طؾك كػل الحرج دالة طؾك اطتبار الحاجة والعؿؾ 

بؿؼتضاها، وذلؽ مـ جفة أن الحاجة سبب مـ أسباب الحرج، وٓ يؿؽـ رفع 

الحرج إٓ برفع إسباب الؿمدية إلقف، والحاجة مـ جؿؾتفا، وهبذا تؽقن هذه 

 .(1)مأيات دالة طؾك اطتبار الحاجة والعؿؾ هبا مـ باب الؾزو

وكذا كؾ أيات الدالة طؾك التخػقػ والتقسقر ٕن التخػقػ والتقسقر طؾك 

الؿؽؾػقـ يؼتضل اطتبار الحاجة والعؿؾ هبا: ٕن إهؿال الحاجة وإلغاءها يرتتب 

 (2)طؾقف العسر الذي كػك اهلل إرادتف.

  :ثاْٝا: ايط١ٓ 

طؾك طدة أحاديث دلت طؾك أن هذا الديـ مبـل  ثبت طـ رسقل اهلل 

 السؿاحة والقسر مـفا:

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  .1   ،َط
ِّ
ـِ الـَّبِل ـَ َأَحٌد »َقاَل:  َط ي ـْ ُيَشادَّ الدِّ ـَ ُيْسٌر، َوَل ي إِنَّ الدِّ

ـَ 
ٍء مِ

ْ
ْوَحِة َوَشل ُدوا َوَقاِرُبقا، َوَأْبِشُروا، َواْسَتِعقـُقا بِاْلَغْدَوِة َوالرَّ َّٓ َغَؾَبُف، َفَسدِّ إِ

                                                           

 (.129-1/128( الحاجة وأثرها يف إحؽام )1)

 (.1/131ها يف إحؽام )الحاجة وأثر (2)
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ْلَجةِ   .(1)«الدُّ

 وجف الدٓلة مـ الحديث:

أن يسر هذا الديـ وسؿاحتف يؼتضقان إخذ بحاجات الـاس واطتبارها 

 (2).ٕن ذلؽ صريؼ مـ صرق إثبات السؿاحة والقسر لفذا الديـ:والعؿؾ هبا

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  .2   :َط
ِ
تِل َأوْ »َقاَل: َأنَّ َرُسقَل اهلل َٓ َأْن َأُشؼَّ َطَؾك ُأمَّ  َطَؾك َلْق

ََمْرُتُفؿْ  َٕ َقاِك َمَع ُكؾِّ َصالَةٍ  الـَّاِس   (3)«بِالسِّ

وجف الدٓلة مـ الحديث: الحديث يدل طؾك أن الرسقل كان قاصدا لؾرحؿة 

بلمتف ولذلؽ استـبط أهؾ العؿ مـ هذا الحديث وكحقه فضؾ التقسقر يف أمقر 

 .(4)الدياكة وأن ما يشؼ مـفا مؽروه

 ٓصٍ َٓصي١ ايضسٚز٠غسٚط اعتباز اذتاد١ اييت ت: 

إذا تؼرر أن الحاجة طامة كاكت أو خاصة تـزل مـزلة الضرورة يف جقاز 

 :الرتخقص ٕجؾفا فنن هذا لقس طؾك إصالقف وإكؿا متؼقدة بلمقر

أن تؽقن الحاجة الباطثة طؾك مخالػة الحؽؿ الشرطل إصؾل العام،  -1

 بالغة درجة الحرج والؿشؼة غقر الؿعتادة.

تعّقـة، وٓ يقجد سبقؾ آخر مـ الطرق الؿشروطة أن تؽقن الحاجة م -2

                                                           

 (.39( رقؿ )1/16كتاب اإليؿان باب: الديـ يسر ) أخرجف البخاري بؾػظف (1)

 (.164الحاجة وأثرها يف إحؽام )ص: (2)

 (.7239( رقؿ )9/85أخرجف البخاري بؾػظف يف كتاب التؿـل، باب ما يجقز مـ الؾق، ) (3)

 (.165وأثرها يف إحؽام )ص:(، الحاجة 2/71صرح التثريب يف شرح التؼريب ) (4)
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 طادة، يقّصؾ إلك الغرض الؿؼصقد سقاها.

أن يعترب يف تؼدير الحاجة حالة الشخص الؿتقسط العادي يف مقضع  -3

معتاد ٓ صؾة لف بالظروف الخاصة بف: ٕن التشريع يتصػ بصػة العؿقم 

قفا بقصػف ٓ بشخصف، والتجريد، أي إذا اطتربت حالة الشخص فقـبغل أن يـظر إل

أي أن تؽقن الظروف الؿحقطة هبا لقست مؼصقرة طؾقف، بؾ طؾك كؾ ما كان طؾك 

 شاكؾتفا وبالتالل فنكف ٓ يتحؼؼ شلء فردي، ٓ يتؽرر مع غقره.

أن تؽقن الحاجة متعقـة بؿعـك أن ٓ يؽقن هـاك سبقؾ آخر مـ الطرق  -4

لػة الحؽؿ العام، وإٓ الؿشروطة طادة لؾتقصؾ إلك الغرض الؿؼصقد سقى مخا

 (1)فنن الحاجة لؾؿخالػة ٓ تؽقن متقافرة يف القاقع

  تطبٝكات ايكاعد٠ يف األعُاٍ ارتري١ٜ َٔ: 

يجقز لؾؿمسسة الخقرية صرف الزكاة لؾؿستحؼقـ يف صقرة شراء  .1

لؾحاجة  (1)مـ أمقال الزكاة استثـاًء مـ إصؾ (2)إلقفا الؿستؾزمات التل يحتاجقن

                                                           

 (، كظرية الضرورة الشرطقة د/وهبة الزحقؾل 519-518قاطدة الؿشؼة تجؾب التقسقر لؾباحسقـ ) (1)

(، حؼقؼة الضرورة 196_181(، الحاجة وأثرها يف إحؽام، أحؿد الرشقد )ص:259-261)

 (.51الشرطقة، لؾجقزاين )ص:

قث يؽتسب رزقف وطقشف بـػسف، فالؿؼصد التشريعل مـ ( كشراء آلة صـاطة لؾػؼقر يحرتف هبا بح2)

الزكاة بالـسبة لؿصرف الػؼراء والؿساكقـ هق إغـاؤهؿ وسد حاجاهتؿ وٓ شؽ أن مـ أشد 

الحاجات تلمقـ مصدر رزق ثابت لذوي الحرف والتجارات والصـاطات فصاحب الحرفة أو 

ة طثرتف بؽؿقة قؾقؾة مـ الـؼقد لقعقد التجارة ٓ يؼدم لف ما يسد جقطتف مـ صعام أو ثقاب أو إقال

لقصػ الػؼر بؾ يؿتد إلك تؿؽقـ الػؼقر مـ إغـاء كػسف بـػسف، أو مشاريع سؽـقة تتؿثؾ يف بـاء، أو 

شراء، أو إطادة تلهقؾ مساكـ الػؼراء طـ صريؼ تجفقزها وإمدادها ببعض إجفزة، أو مشاريع 

= 
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: ٕن هـاك كثقًرا مـ الػؼراء ٓ يحسـقن تدبقر أمقرهؿ (2)ذلؽ الداطقة إلك

الؿعقشقة لتحؼقؼ ما فقف مصؾحتفؿ كلن يؽقن مجـقكا، أو ضعقػ العؼؾ أو سػقفا 

مػسدا يـػؼ الؿال يف ما ٓ فائدة مـف ثؿ يبؼك هق ومـ يعقلف محتاجا، أو تؽقن 

ـ والؿشرديـ الذيـ ضروفف البقئقة ٓ تسؿح لف بشراء مستؾزماتف كحال الـازحق

 .يعقشقن يف مخقؿات، ففمٓء يحتاجقن إلك كؾ شلء وٓ يقجد لديفؿ أي شلء

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و شراء أدوية، أو مشاريع إغاثقة تتؿثؾ يف طالجقة مثؾ التؽػؾ بتؽالقػ العؿؾقات الجراحقة أ

الؿساطدات الطبقة أو مقاد غذائقة لؾؿـؽقبقـ مـ الـازحقـ والؿشرديـ يف وقتـا الحاضر أو 

مشاريع الؿساطدة طؾك الزواج لؾؿحتاج إلقف ويعجز طـ تؽالقػف الؿادية مـ الؿفر، وكحقه 

طؾك الؿجتؿع الؿسؾؿ التضامـ  فالزواج مـ الحاجات إساسقة وإصؾقة لؾشخص التل تقجب

والتؽافؾ لتحؼقفا إذا كان مـ يحتاج إلقف فؼقرا أو مسؽقـا فاإلسالم هنك طـ التبتؾ وآختصاء وكؾ 

َباِب »لقن مـ ألقان مصادرة الغزيرة وأمر بالزواج لؽؾ قادر مستطقع قال رسقل اهلل  َيا َمْعَشَر الشَّ

ـِ اْسَتَطاَع مِـُْؽُؿ الَباَءَة َفْؾقَ  ْقِم َفنِكَُّف َلُف ِوَجاءٌ َم ـْ َلْؿ َيْسَتطِْع َفَعَؾقِْف بِالصَّ ْج، َوَم صحقح البخاري « َتَزوَّ

 (. 5165( رقؿ )7/3) -مـ استطاع  ": باب ققل الـبل _كتاب الـؽاح  -صحقح البخاري 

هذا ( إصؾ يف الزكاة أن تخرج مـ طقـ الؿال الذي وجبت فقف ولقس مـ حؼ الؿزكل التصرف يف 1)

الؿال بتحقيؾف مـ كؼدي إلك طقـل والعؽس وٓ آجتفاد يف البحث طـ إكػع لؾؿستحؼ بؾ 

يعطك الؿال لؾؿستحؼ وهق أدرى بحاجتف ومصؾحتف وهذا هق مذهب جؿفقر الػؼفاء. يـظر: 

(، مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر خؾقؾ 1/512الشرح الؽبقر ومعف حاشقة الدسققل )

(، 3/87(، الؿغـك )3/179(، الحاوي الؽبقر )5/428ؿفذب )( الؿجؿقع شرح ال2/356)

(: الؿحؾك بأثار 3/65(، اإلكصاف لؾؿرداوي )2/322الؿبدع يف شرح الؿؼـع، ابـ مػؾح، )

(4/119.) 

(، الؿبدع 3/65( وهذا الؼقل رواية طـد الحـابؾة وهق اختقار شقخ اإلسالم بـ تقؿقة. اإلكصاف )2)

(، اإلكصاف 25/82هـ( )728بـ تقؿقة الحراين )الؿتقىف: (، مجؿقع الػتاوى 2/325ٓ)

 (.3/65لؾؿرداوي )
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يجقز تغطقة كػؼات الؿمسسات الخقرية التل تؼقم بجؿع الزكاة وتقزيعفا،  .2

بـاًء اطتبارها مـ العامؾقـ  (1)الؿرخص لفا مـ جفة الدولة مـ سفؿ العامؾقـ طؾقفا

ة إلك ذلؽ كظرا إلهؿال الدولة الؿسؾؿة جؿع ، وذلؽ لؾحاجة الداطق(2)طؾقفا

الزكاة كؾقا، أو جزئقا وققام الجؿعقات الؿـضبطة بالشرع هبذه الؿسئقلقة واتساع 

الؿجآت الؿعاصرة لؿصرف العامؾقـ طؾك الزكاة، بسبب تعؼد الحقاة وكثرة 

 الؿقارد الزكقية وطبء تقزيعفا وتطقر إوضاع وتـقع الؿصارف. 

: ٕن الحاجة داطقة إلك ذلؽ، فنن (3)ء غقر الؿعقـجقاز وقػ الشل .3

القاقػ بحاجة إلك إجر والثقاب مـ اهلل سبحاكف وتعالك، والؿقققف طؾقفؿ 

ولق مـع ذلؽ  بحاجة أيضًا إلك آكتػاع بذلؽ الققػ ٓسقؿا إذا كاكقا مـ الػؼراء،

إلك قؾة لرتتب طؾك كؾٍّ مـ القاقػ والؿقققف طؾقفؿ ضقؼ ومشؼة، وأيضًا ٕدى 

إوقاف وقؾة آكتػاع هبا، فجاز ذلؽ دفعًا لؾضقؼ والؿشؼة، فـزلت الحاجة هـا 

 مـزلة الضرورة.

جقاز تؿقيؾ إكشطة الدطقية لؾؿمسسات الخقرية مـ الزكاة لقشؿؾ كؾ  .4

                                                           

( أن لفذه الؿمسسات أو الجؿعقات الخقرية احتقاجاهتا ومصارففا مثؾ مرتبات الؿقضػقـ، 1)

والـػؼات اإلدارية ومصاريػ فتح فروع لؾؿمسسة، وتجفقزات، وأجقر مباين، ومصاريػ 

 لؾسػر....الخ 

ع الػؼفل اإلسالمل التابع لرابطة العالؿ اإلسالمل يف دورتف العاشرة ( قرارات الؿجؿ2)

(، قرارات الـدوة الػؼفقة إولك لؾفقئة العالؿقة لؾزكاة لؿجؿع الػؼف اإلسالمل 228_227)ص:

(،أبحاث فؼفقة يف قضايا الزكاة الؿعاصرة لعؿر سؾقؿان إشؼر 14الدولل يف قضايا الزكاة )ص:

 ( 164الػؽر والػؼف الؿعاصر د/وهبف الزحقؾل )(، قضايا 723_2/722)

 ه. 1417الؼاهرة الطبعة: إولك،  -(: دار السالم 4/241( القسقط يف الؿذهب، لؾغزالل )3)
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ما يتحؼؼ بف كصرة الديـ لؾضرورة الداطقة إلك ذلؽ والضرورات تبقح 

الـاس إلك الديـ ضرورية فقق حاجتفؿ ٕكف ٓ خالف يف أن حاجة :الؿحظقرات

إلك كؾ شلء: إذ إكف يـػع صاحبف يف الدكقا وأخرة، ويدفع طـف مضرهتؿا، ويسؿق 

ۆ )صبقعتف، ويساير فطرتف  بف فقق شفقاتف أكقة، وكقازطف إكاكقة، ويفذب

:ٕن [26الروم:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې

عـقي إلك الجفاد الحؼقؼل وذلؽ ٕن الضرورة تدطق إلدخال وسائؾ الجفاد الؿ

ـان تؽقن  وسائؾ الجفاد تتجدد مـ طصر إلك طصر فالجفاد كؿا يؽقن بالسِّ

بالؾسان أيًضا، ويتضح ذلؽ يف طصركا الحاضر الغزو الػؽري الذي يػد مـ الشرق 

تارة ومـ الغرب أخرى يجتاح بؿقجاتف العارمة الشخصقة اإلسالمقة بسؿاهتا 

اإلسالمقة مـ ققاطدها فؾؿ يعد الؿػفقم الحربل لؾحػاظ طؾك  لقـفار كقان إمة

إمة قاصرا طؾك الحرب الدمقية بؾ يتشعب لقشؿؾ أكقاع أخرى مـ الجفاد لعؾ 

الؿسؾؿقـ أكثر حاجة إلقفا الققم مـ غقرها فضال طـ أن طبء تجفقز الجققش 

دولة ٓ طؾك الـظامقة وتجفقزها يف طصركا الحالل محؿقٌل طؾك الخزاكة العامة لؾ

 .(1)الزكاة أمقال الزكاة ٕن هذا يتطؾب أمقآ هائؾة تـقء هبا حصقؾة

جقاز وقػ الؿـافع: ٕن الحاجة داطقة إلك ذلؽ، فحاجة القاقػ إلك  .5

وقػ ما يؿؾؽف مـ الؿـافع لقحصؾ طؾك الثقاب مـ اهلل تعالك وحتك ٓ تبؼك 

قققف طؾقفؿ إلك آكتػاع بتؾؽ وحاجة الؿ الؿـافع طـده معطؾة ٓ يـتػع هبا متعقـة،

الؿـػعة الؿقققفة أيضًا متعقـة، وٓسقؿا إذا كاكقا فؼراء ٓ يؿؾؽقن شقئًا، فتــزل 

الحاجة هـا مــزلة الضرورة: وٕن الؿؼصقد مـ الققػ هق آكتػاع بالؿقققف، 

                                                           

( مؽتبة وهبة، بدون:ط، وبدون ت، فؼف الزكاة، 374( مباحث يف طؾقم الؼرآن، لؾشقخ مـاع الؼطان )1)

  م. 1973ه/ 1393 2لة بقروت ط:(، ممسسة الرسا2/658د/يقسػ بـ طبداهلل )
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 :فنذا كاكت الؿـػعة ذاهتا مقققفة فؼد تحؼؼ مؼصقد الققػ إذًا فال معـك إلبطالف

ن الؼقل بصحة وقػ الؿـافع يػتح أبقاب الخقر والرب، ويقسع مجآهتا، وٕ

فقـتػع الـاس بذلؽ، ويجعؾ لؾؿسؾؿ الذي قد ٓ يؿؾؽ سقى الؿـػعة سبقالً إلك 

 الققػ، فال يػقتف الؿساهؿة فقف.

جقاز وقػ الـؼقد لؾؼرض الحسـ، ولالستثؿار إما بطريؼ مباشر، أو  .6

لؾحاجة داطقة إلك ذلؽ: ٕن يف  (1)ـدوق واحد،بؿشاركة طدد مـ القاقػقـ يف ص

هذا فتحا لباب الؼرض الحسـ، وسدا لحاجات الؿؼرتضقـ مـ الؿعسريـ، فنن 

وحقـئٍذ  بعض الـاس قد يؽقن بلمس الحاجة إلك الؼرض وٓ يجد مـ يؼرضف،

يجد ضقؼًا ومشؼة، فجاز وقػ الدراهؿ لؾؼرض دفعًا لؾضقؼ والؿشؼة، فـزلت 

 لة الضرورة.الحاجة هـا مـز

يجقز لؾؿمسسات الخقرية استثؿار أمقال الققػ وتـؿقتف بؿا يعقد بالـػع  .7

  .: لؾحاجة الداطقة إلك ذلؽ(2)طؾك الؿقققف طؾقفؿ وفؼا لؾضقابط الشرطقة

                                                           

( قرارات مجؿع الػؼف اإلسالمل الدورة الخامسة طشرة بشلن آستثؿار يف الققػ ويف غالتف وريعف 1)

 (.6/15) 141قرار رقؿ 

 (، وهذا الجقاز مؼقد بشروط وهل:11( مـتدى قضايا الققػ الػؼفقة )ص:2)

 أن تؽقن صقغ آستثؿار مشروطة ويف مجال مشروع. .1

اة تـقع مجآت آستثؿار لتؼؾقؾ الؿخاصر وأخذ الضؿاكات والؽػآت، وتقثقؼ مراط .2

 العؼقد وكحق ذلؽ.

اختقار وسائؾ آستثؿار إكثر أمان وتجـب آستثؿارات ذات الؿخاصر العالقة بؿا يؼضقف  .3

 العرف التجاري وآستثؿاري.

لؿال الؿقققف بؿا يحؼؼ يـبغل استثؿار أمقال الققػ بالصقغ الؿشروطة الؿالئؿة لـقع ا .4

 مصؾحة الققػ وبؿا يحافظ طؾك إصؾ الؿقققف، ومصالح الؿقققف طؾقفؿ.

= 
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جقاز بقع الققػ إذا تعطؾت مصالحف لؾحاجة الداطقة إلك ذلؽ، فالققػ  .8

ف واستبدالف، ٕن ذلؽ أقرب إلك إذا تعطؾت مـافعف ولؿ يعد يـتػع بف فنكف يجقز بقع

غرض القاقػ، ولق مـع ذلؽ ٕدى إلك ضقاع الققػ وطدم اكتػاع الؿقققف 

طؾقفؿ بذلؽ الققػ ويف ذلؽ ضقؼ ومشؼة، فجاز حقـئذ ذلؽ دفعًا لؾضقؼ 

 والؿشؼة، فتـزل الحاجة هـا مـزلة الضرورة.

 صحة القصقة مـ السػقف الؿحجقر طؾقف لؾسػف بؿا ٓ يضره لؾحاجة .9

فالسػقف الؿحجقر طؾقف لؾسػف بحاجة  ،(1)الداطقة إلك ذلؽ دفعا لؾضقؼ والؿشؼة

إلك أن يقصل بؿا ٓ يضره لقحصؾ طؾك إجر والثقاب مـ اهلل تعالك، وبحاجة 

أيضًا إلك الزيادة لف يف الخقر بعد مقتف، ولق مـع مـ ذلؽ لرتتب طؾقف ضقؼ 

تؾؽ القصقة، ولق مـع ذلؽ  ومشؼة، وكذلؽ الؿقصك لفؿ قد يؽقكقن بحاجة إلك

لرتتب طؾقفؿ ضقؼ ومشؼة، فجاز حقـئذ ذلؽ دفعًا لؾضقؼ والؿشؼة، ٕن الحاجة 

 .تـزل مـزلة الضرورة

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أٓ يخالػ آستثؿار شرط القاقػ. .5

(، مغـل 5/294(، شرح مختصر خؾقؾ لؾخرشل )6/149( حاشقة رد الؿحتار ٓبـ طابديـ )1)

 (. 3/453(، كشاف الؼـاع )4/67الؿحتاج )
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 املبحح السابع
 (1)لاػذج: "اٌعشس ال ٠ضاي تاٌعشس"

 ٚذؽث١ماذٙا يف اٌؼًّ اخلريٞ
 

 :املعين اإلمجايٞ يًكاعد٠ 

تب طـ إزالتف ضرر بؼدر الضرر الؿزال، ومعـك إزالة الضرر بالضرر أن يرت

وٓ يخػك أن كػل جقاز إزالة الضرر بؿثؾف كػل لجقازها بضرر أشد مـف مـ باب 

 (2)أولك.

هذه الؼاطدة تعد ققدًا لؼاطدة الضرر يزال: ٕن الضرر مفؿا كان واجب 

 .(3)اإلزالة، فال يؽقن بنحداث ضرر مثؾف، وٓ بلكثر مـف بطريؼ إولك

 ط ايضسز ٜصاٍ بايضسٚز٠:ٚد٘ زب 

أن العؿؾ بالضرورة يف حؼقؼتف إما أن يؽقن مـعا لؾضرر قبؾ وققطف، أو رفعا 

                                                           

(، غؿز طققن البصائر 86(، إشباه والـظائر لؾسققصل )ص: 321/ 2الػؼفقة ) الؿـثقر يف الؼقاطد (1)

 (.278/ 1يف شرح إشباه والـظائر )

(، القجقز لؾبقركق 1/71(، إشباه والـظائر لؾسبؽل )74إشباه والـظائر ٓبـ كجقؿ ) (2)

(1/259.) 

 (.1/259القجقز لؾبقركق ) (3)

o  p 
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 (1)لف بعد وققطف.

 :تطبٝكات ايكاعد٠ يف األعُاٍ ارتري١ٜ َٔ 

ٓ يجقز التربع بإطضاء التل يحتاجفا الؿتربع يف جسده كالعقـ والقد  .1

ر ممكد لـػسف لؿا وراء ذلؽ مـ الرجؾ، والؼؾب: ٕكف يزيؾ ضرر غقره بنضرا

تعطقؾ لؾؿـػعة وتشقيف الصقرة فقؽقن التربع حقـئذ مـ قبقؾ إلؼاء بالـػس إلك 

 (2)التفؾؽة وهذا غقر جائز شرطا: ٕن الضرر ٓ يزال بالضرر.

ٓ يجقز آقرتاض بالربا لتؿقيؾ الؿشاريع الخقرية: ٕكف ٓ يجقز رفع  .2

ػس ٓرتؽابف الؿحرم، فنن آقرتاض بالربا الضرر طـ الؿحتاجقـ باإلضرار بالـ

 هق طقـ الربا الؿحرم والضرر ٓ يزال بالضرر.

سقاء أكاكقا أفرادا أم  _يجقز قبقل التربطات مـ غقر الؿسؾؿقـ .3

لصالح الؿشاريع الخقرية ما لؿ يرتتب طؾك قبقلفا ضرر: فنن ترتب  _ممسسات

لشريعة أو كان مـ طؾك قبقلفا ضرر كؿا لق كاكت مشروصة بشروط تخالػ ا

أهداففا الفقؿـة طؾك الؿسؾؿقـ، أو استذٓلفؿ فال يجقز قبقلفا حقـئذ ٕن الضرر 

 .(3)ٓ يزال بالضرر

 

                                                           

 (.138حؼقؼة الضرورة الشرطقة )ص: (1)

 (.158( )ص:1قرارات الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل بؿؽة الؿؽرمة الدورة الثامـة قرار رقؿ ) (2)

( 5/256(، فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء )341/ 7بدائع الصـائع لؾؽاساين ) (3)

 (.225)ص:_مؽة الؿؽرمة _(، قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل يف دورتف العاشرة 21334رقؿ )
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 املبحح اخلامص
  (1)لاػذج ٠ذفغ أػظُ اٌعشس٠ٓ تاسذىاب أخفّٙا

 ٚذؽث١ماذٙا يف اٌؼًّ اخلريٞ
 :أٚال: املع٢ٓ اإلمجايٞ يًكاعد٠ 

رريـ، واضُطرَّ اإلكسان ٓرتؽاب أحد الػعؾقـ مـ دون أكف إذا دار إمر بقـ ض

تعققـ أحدهؿا طؾقف، مع اختالففؿا يف الضرر والؿػسدة، لزمف أن يختار أخػفؿا 

 (2)ضررًا وأقؾفؿا مػسدة، وأهقهنؿا شرًا يف سبقؾ دفع ما هق فققف.

 ثاْٝا ديٌٝ ايكاعد٠: 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ )ومستـد هذه الؼاطدة ققلف تعالك: 

ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڃ 

 .[357البقرة:] (ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ

 وجف الدٓلة مـ أية:

فبقـ اهلل تعالك أن مػسدة أهؾ الشرك يف الؽػر باهلل، والصد طـ هداه، وإخراج 

أهؾ الؿسجد الحرام مـف وفتـة أهؾف، أكرب طـد اهلل، وأطظؿ مػسدة مـ قتالفؿ يف 

                                                           

(، مقسقطة الؼقاطد الػؼفقة لؾبقكق 1/226الؼقاطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا يف الؿذاهب إربعة ) (1)

(12/349 ) 

 (.7/517معؾؿة زايد لؾؼقاطد الػؼفقة وإصقلقة ) (2)

o  p 
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 حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 (1).دتقـ لدفع أشدهؿا وأطظؿفؿاالشفر الحرام، فاحتؿؾت أخػ الؿػس

 :ومـ السـة

ُهَرْيَرَة َأنَّ َأْطَرابِقًّا َباَل فِل الَؿْسِجِد، َفَثاَر إَِلْقِف الـَّاُس لَقَؼُعقا بِِف، َفَؼاَل َلُفْؿ  طـ أبل

 
ِ
ـْ مَ : »َرُسقُل اهلل

ـْ َماٍء، َأْو َسْجاًل مِ
اٍء، َإِكََّؿا َدُطقُه، َوَأْهِريُؼقا َطَؾك َبْقلِِف َذُكقًبا مِ

ـَ  ِري ـَ َوَلْؿ ُتْبَعُثقا ُمَعسِّ ِري  (2)«ُبِعْثُتْؿ ُمَقسِّ

 وجف الدٓلة مـ الحديث:

قال العؾؿاء: كان  (:)دطقهفقف دفع أطظؿ الضرريـ باحتؿال أخػفؿا لؼقلف

 لؿصؾحتقـ:  (:)دطقه -ققلف 

فؽان  : أكف لق قطع طؾقف بقلف تضرر، وأصؾ التـجقس قد حصؾ،إحداهؿا

 تؿال زيادتف أولك مـ إيؼاع الضرر بف. اح

: أن التـجقس قد حصؾ يف جزء يسقر مـ الؿسجد فؾق أقامقه يف أثـاء والثاكقة

  (3)بقلف لتـجست ثقابف وبدكف ومقاضع كثقرة مـ الؿسجد.

 :تطبٝكات ايكاعد٠ يف األعُاٍ ارتري١ٜ َٔ 

ذان، ما دطت إلقف الضرورة مـ الطاطات، كإجقاز أخذ إجرة طؾك  .1

                                                           

 (.1/89سقر السعدي )تػ (1)

  _أخرجف البخاري يف صحقحف والؾػظ لف  (2)
ِّ
َٓ : »َباُب َقْقِل الـَّبِل ُروا َو ُروا َيسِّ ( رقؿ 8/31« )ُتَعسِّ

ـَ الـََّجاَساِت إَِذا َحَصَؾْت فِل  _(، ومسؾؿ يف صحقحف 6128)
بَاُب ُوُجقِب ُغْسِؾ اْلَبْقِل َوَغْقِرِه مِ

 (.284( رقؿ )1/236اْلَؿْسِجِد، )

 (.3/191شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (3)
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ٕن الؼقل بالؿـع الؿطؾؼ يمدي إلك إيؼاع الـَّاس يف واإلمامة وتعؾقؿ الؼرآن والػؼف: 

الحرج الشديد: ٕن الشخص الذي يؼقم هبذه الؼربات الؿتعدية الـػع لؾغقر 

محتاج لؾـػؼة لـػسف ولؿـ يعقل، فؾق قام بذلؽ ولؿ يلخذ أجرا ضقع أوٓده 

كػل بالؿرء إثؿا أن ":صداقا لؼقل الـبل ويؽقن هذا سببا يف وققطف يف اإلثؿ م

، وإن اشتغؾ بؿعاشف ضقع هذه الؼربات فؽان ضررا أشد، فؽان "يضقع مـ يعقل

بـاءا طؾك دفع أطظؿ الؼقل بلخذ إجرة طؾك هذه الؼربات مراطاة لؾجاكبقـ 

 (1).الضرريـ بارتؽاب أخػفؿا

ـقك الربقية: يسقغ لؾؿمسسات الخقرية إيداع أمقال العؿؾ الخقري يف الب .2

خقًفا طؾك ضقاع الؿال إذا لؿ تجد أمامفا سبقالً غقر ذلؽ، ٕن البـؽ الربقي تاجر 

ومـ الؿعؾقم أن اإليداع يف ، ديقن مراب، تؼع معظؿ كشاصاتف يف كطاق الحرام

البـؽ الربقي يرفده بؿدد مادي ققي يزيده ققة يف الؿراباة، وهذا حرام بـص 

، إٓ أكف [3المائدة:] (ېئېئەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )الؼرآن: 

 .(2)أطظؿفؿا إذا لؿ يقجد غقر البـقك الربقية، ارتؽابا ٕخػ الضرريـ لدفع

جقاز كؼؾ الزكاة مـ بؾد إلك أخرى إذا كان الـؼؾ لؿصؾحة راجحة كلن  .3

يؽقن فؼراء البؾد التل كؼؾت إلقفؿ أشد حاجة، كؿا يف حآت الؿجاطة والؽقارث 

 (3).رتؽابا ٕخػ الضرريـ لدفع أطظؿفؿاوالعقز الشديد بال كراهة ا

                                                           

 (.211شرح الؼقاطد الػؼفقة لؾزرقا )ص: (1)

لضقابط الػؼفقة الحاكؿة لؾؿعامالت الؿالقة يف الػؼف اإلسالمل، د/طؾل ( مقسقطة الؼقاطد وا2)

(، ممسسة 12/314(، ُمْقُسقَطة الَؼقاِطُد الِػْؼِفقَّة لؾبقركق )141، 1/139أحؿد الـدوي، )

 م. 2113 -هـ  1424، إولك: الطبعة لبـان –الرسالة، بقروت 

 .1449( الػتقى رقؿ 416-9/415دية )فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث واإلفتاء بالسعق (3)
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 حــّـاذـخ
 

الحؿد هلل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات وبعد ففذه هل أهؿ الـتائج التل 

 تقصؾت إلقفا مـ خالل البحث:

لعؾؿاء السؾػ مؽاكة طظقؿة ومـزلة رفقعة حقث بذلقا جفدهؿ يف خدمة  .1

طؾك ففؿ الشريعة وضبط  ديـ اهلل، فؼعدوا كثقرا مـ الؼقاطد الػؼفقة التل تعقـ

 أحؽامفا وجؿع فروطفا. 

أن حسـ استثؿار هذه الؼقاطد يعقـ فؼفاء العصر طؾك التلصقؾ لؼضايا  .2

العؿؾ الخقري وترشقد مـاهجف والقصقل إلك حؽؿ شرطل لؽؾ ما يستجد مـ 

 أمقر يف هذا الؿجال.

شريعة اإلسالم مبـقة طؾك القسر والسفقلة، فؽؾ ما فقف حرج، أو مشؼة  .3

 ارجة طـ الؿعتاد ففق مرفقع مؿا كان سببا يف بؼاء هذه الشريعة وخؾقدها.خ

الضرورة هل الحالة الؿؾجئة التل تطرأ طؾك اإلكسان بحقث لق لؿ تراع  .4

لجزم وخقػ أن تضقع مصالحف الؿتعؾؼة بالضرورات الخؿس، أما الحاجة ففل 

صقد، ففل دون الحالة التل تستدطل تقسقرًا أو تسفقالً ٕجؾ الحصقل طؾك الؿؼ

الضرورة مـ الجفة، وإن كان الحؽؿ الثابت ٕجؾفا مستؿرًا، والثابت لؾضرورة 

 ممقتًا. 

دٓ طؾك أن الضرورة مبقحة لؿا هق محرم  كتاب اهلل طز وجؾ وسـة كبقف .5

o  p 
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طؾك أن الضرورة لفا تلثقر يف تخػقػ  -رحؿفؿ اهلل-يف غقرها، كؿا أجؿع العؾؿاء 

ل مـزلتفا. إحؽام، كذا الحاجة التل  ُتـَزَّ

العؿؾ بالضرورة أو والحاجة مؼقد بضقابط تحػظ مؼاصد الشريعة   .6

 وتحؼؼفا لؾحد مـ التقسع، أو التشدد يف الضرورة وما يرتتب طؾقفا مـ أحؽام.

طؾك جؿقع العامؾقـ يف مجال العؿؾ الخقري التؼقد يف جؿقع أمقرهؿ  .7

  .ةبتعالقؿ اإلسالم وٓ سقؿا ما يتعؾؼ بحآت الضرور

أن العؿؾ بالضرورة، أو الحاجة وفؼ ضقابطفا الشرطقة ٓ يعد هدما ٕدلة  .8

 الشرع بؾ هق طؿؾ بالدلقؾ الشرطل ٕهنؿا ثابتان بإدلة. 

الحاجة العامة التل تتعؾؼ بلغؾب الـاس أو بػئة معقـة تـزل مـزلة الضرورة   .9

أقؾ مـ فتعطك حؽؿفا مـ حقث إباحة الؿحظقر، وإن كاكت الحاجة يف مرتبة 

 الضرورة.

  :وأخقرا

أشؽر الؾجـة الؿـظؿة لؾؿمتؿر إلتاحتفا الػرصة لل بالؿشاركة يف هذا 

الؿمتؿر الحققي الفام، أسال اهلل سبحاكف أن يؽقن التقفقؼ والسداد حؾقػل 

وقريـل، كؿا أسللف سبحاكف التجاوز طـ خطئل وزلؾل، الؾفؿ اجعؾ هذا العؿؾ 

وسؾؿ طؾك سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف  صالحا ولقجفؽ خالصا، وصؾ الؾفؿ

 . أجؿعقـ وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ
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 ادلصادس ٚادلشاظغ

 

أحؽام الؼرآن لؾجصاص الحـػل، تحؼؼ: طبد السالم محؿد طؾل شاهقـ،  (1)

 م.1994هـ/1415الطبعة: إولك،  ،لبـان -دار الؽتب العؾؿقة بقروت 

الؿؽتب اإلسالمل،  ،(1/117مدي )اإلحؽام يف أصقل إحؽام لم (2)

 .لبـان -بقروت

آختقار لتعؾقؾ الؿختار، طبد اهلل بـ محؿقد بـ مقدود الؿقصؾل البؾدحل،  (3)

 .م 1937 -هـ  1356 الؼاهرة -مطبعة الحؾبل 

َْشَباُه َوالـََّظائُِر ٓبـ كجقؿ (4) ْٕ ، 1لبـان ط:  -دار الؽتب العؾؿقة، بقروت  ،ا

 م. 1999 -هـ  1419

 -هـ1411 1اه والـظائر لتاج الديـ السبؽل، دار الؽتب العؾؿقة ط:إشب (5)

 .م1991

 .م1991 -هـ 1411، 1إشباه والـظائر لؾسققصل، دار الؽتب العؾؿقة ط:  (6)

 .2118دار الشروق  ،أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم، د/يقسػ بـ طبداهلل (7)

 .(ت:د) – 2اإلكصاف لؾؿرداوي، دار إحقاء الرتاث العربل ط:  (8)

التؼرير والتحبقر ٓبـ أمقر حاج ويؼال لف ابـ الؿققت الحـػل، دار الؽتب  (9)

 .م1983 -هـ 1413، 2ط:  العؾؿقة

o  p 
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هتذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال ٕبل الحجاج، الؼضاطل الؽؾبل الؿزي  (11)

 .1981 – 1411، 1: ط بقروت –هـ(، ممسسة الرسالة 742)الؿتقىف: 

ثؿاكقة بحقدر آباد الدكـ الفـد ط: الثؼات ٓبـ حبان، دائرة الؿعارف الع (11)

 .1973=   ه 1393 ،1

، 2، ط:الؼاهرة –الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل دار الؽتب الؿصرية  (12)

 م. 1996هـ/1384

الحاجة الشرطقة حدودها وققاطدها، أحؿد كايف، دار الؽتب العؾؿقة  (13)

 م.2114ه / 1424 1بقروت لبـان ط:

لؿعاصرة، محؿد بـ حسقـ حؼقؼة الضرورة الشرطقة وتطبقؼاهتا ا (14)

 ه.1428 1الرياض ط:_الجقزاين، دار الؿـفاج السعقدية

 ،3طؿان ط: -روضة الطالبقـ لؾـقوي، الؿؽتب اإلسالمل، بقروت (15)

 م. 1991هـ / 1412

سبؾ السالم لؾصـعاين، أبق إبراهقؿ طز الديـ الؿعروف كلسالفف بإمقر  (16)

 .ب:ط(، هـ( دار الحديث )ب:د1182)ت: 

طؾك التقضقح لؾتػتازاين، مؽتبة صبقح بؿصر، بدون صبعة  شرح التؾقيح (17)

 وبدون تاريخ.

دمشؼ، بقروت ط:  -شرح السـة، البغقي الشافعل، الؿؽتب اإلسالمل  (18)

 .م1983 -هـ 1413، 2

، 2مؽتبة العبقؽان، ط:  ،شرح الؽقكب الؿـقر ٓبـ الـجار الحـبؾل (19)

 . م 1997 -هـ 1418
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 .م 1994 هـ، 1414 - 1ؽتب ط: شرح معاين أثار لؾطحاوي، طالؿ ال (21)

 -الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة لؾػارابل، دار العؾؿ لؾؿاليـ (21)

 م(. 1987-1417: )4بقروت، ط

 هـ.1422 ،1صحقح البخاري، دار صقق الـجاة ط:  (22)

صرح التثريب يف شرح التؼريب لؾعراقل الطبعة الؿصرية الؼديؿة )د:ت(،  (23)

 )د:ط(.

الؿؼاصدية، د:ة/ تؿام العساف ومحؿد  العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد (24)

/ 8) 3أبق يحقك بحث مـشقر الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة العدد 

 .م2113ه / 1434( 9

 -غؿز طققن البصائر طؾك إشباه والـظائر لؾحؿقي دار الؽتب بقروت  (25)

 .(1985 -1415)1لبـان ط

إلسالمل يف ممتؿره فتاوى مجؿع الػؼف اإلسالمل التابع لؿـظؿة الؿمتؿر ا (26)

 هـ.1418جؿادي أخرة  23-18الرابع الؿـعؼد يف مديـة جدة مـ 

 الفقئة وتـظقؿ كشر –فتاوى وتقصقات كدوات قضايا الزكاة الؿعاصرة  (27)

 (.25) الؽقيت – الزكاة بقت – لؾزكاة العالؿقة الشرطقة

ه/ 1393 2(، ممسسة الرسالة بقروت ط:2/658) فؼف الزكاة لؾؼرضاوي (28)

  .م1973

 سقرية –الؼامقس الػؼفل لؾدكتقر سعدي أبق حبقب، دار الػؽر. دمشؼ  (29)

 .م 1988=  هـ 1418 2: ط
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ممسسة  -الؼامقس الؿحقط لؾػقروز أبادي، باب الدال فصؾ العقـ ط (31)

  .م(2115-1426) 8الرسالة ط: 

الدورة العاشرة _قرارات الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل بؿؽة الؿؽرمة  (31)

 .م2114-1977، ه1424_ 1398 228ص:

ه/ 1427 1قضايا الػؽر والػؼف الؿعاصر د/وهبف الزحقؾل، دار الػؽر ط: (32)

 .م2116

صالح بـ غاكؿ السدٓن، دار _الؼقاطد الػؼفقة الؽربى وما يتػرع مـفا  (33)

 .ه1417 1ط:، بؾـسف لؾـشر والتقزيع

 .ه1418م /1998، 4الؼقاطد الػؼفقة لؾـدوي، دار الؼؾؿ دمشؼ،ط: (34)

ؼاهتا يف الؿذاهب إربعة د. محؿد مصطػك الؼقاطد الػؼفقة وتطبق (35)

 .م 2116 -هـ  1427، 1ط: دمشؼ –الزحقؾل، دار الػؽر 

د/ قطب الريسقين،بحث  ،ققاطد القسائؾ وأثرها يف تـؿقة العؿؾ الخقري (36)

مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث دائرة الشمون اإلسالمقة 

 .2118 والعؿؾ الخقري بدبل

ابط الػؼفقة الؿتضؿـة لؾتقسقر، طبد الرحؿـ بـ صالح الؼقاطد والضق (37)

العبد الؾطقػ، طؿادة البحث العؾؿل بالجامعة اإلسالمقة، الؿديـة الؿـقرة، 

 م. 2113هـ/1423، 1الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ط: 

، ط:بدون، مباحث يف طؾقم الؼرآن لؾشقخ مـاع الؼطان، مؽتبة وهبة (38)

 .وبدون ت

: ط لبـان –بـ مػؾح، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت الؿبدع يف شرح الؿؼـع ٓ (39)
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 .م 1997 -هـ  1418، 1

 م 1993 -هـ  1414/ بقروت –الؿبسقط لؾسرخسل دار الؿعرفة  (41)

مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة، مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ  (41)

 م.1995هـ/1416 :الشريػ، الؿديـة الـبقية، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

 .)د:ط( ،فذب لؾـقوي، دار الػؽر )د:ت(الؿجؿقع شرح الؿ (42)

(43)  ، مجؿقطة الػقائد البفقة طؾك مـظقمة الؼقاطد الػؼفقة لألسؿريُّ

 -هـ  1421، 1الؼْحطاينُّ، دار الصؿقعل، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ط: 

  م. 2111

دار إحقاء الرتاث  ،الؿسـد الصحقح الؿختصر لإلمام مسؾؿ بـ الحجاج (44)

 .د:ط()، (ت:د)بقروت –العربل 

مشؿقٓت مصرف يف سبقؾ اهلل بـظرة معاصرة حسب آطتبارات  (45)

مجؾد. بحث مـشقر بؿجؾة الشريعة  13الؿختؾػة، د/طؿر سؾقؿان إشؼر ع:

 (.والدراسات اإلسالمقة )الؽقيت

مطالب أولل الـفك يف شرح غاية الؿـتفك لؾرحقباين، الؿؽتب اإلسالمل  (46)

 م.1994 -هـ 1415، 2ط: 

ػراء، ٕبك زكريا يحل بـ مـظقر الديؾؿل الػراء، الؿصرية معاين الؼرآن لؾ (47)

 .1والرتجؿة ط: ،لؾتللقػ

الؿعقار الؿعرب والجامع الؿغرب لؾقكشريسل، وزارة إوقاف والشئقن  (48)

  اإلسالمقة لؾؿؿؾؽة الؿغربقة.
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 .)د:ط(، ٓبـ قدامف الؿؼدسل، مؽتبة الؼاهرة )د:ت( الؿغـل (49)

 بقروت –دار إحقاء الرتاث العربل  ،مػاتقح الغقب لػخر الديـ الرازي (51)

 .هـ 1421 - الثالثة: الطبعة

مصر الطبعة: إولك،  -الؿـتؼك شرح الؿقصن لؾباجل، مطبعة السعادة  (51)

 . 2هـ ط:  1332

طقـل الؿالؽل، دار الػؽر الطبعة: الثالثة، (52)  مقاهب الجؾقؾ لؾحطاب الرُّ

 .م1992 -هـ 1412

: ط لبـان –ل بقركق ممسسة الرسالة،بقروت ُمْقُسقَطة الَؼقاِطُد الِػْؼِفقَّة، آ (53)

 م. 2113 -هـ  1424، 1

مطبعة  ،محؿد مسعقد العقـل_الـظرية العامة لؾضرورة يف الػؼف اإلسالمل  (54)

 .م1991العاين 

، طبد اهلل بـ «دراسة فؼفقة تلصقؾقة لؿستجدات الزكاة»كقازل الزكاة  (55)

 -هـ  1431 ،1: مـصقر الغػقؾل، دار الؿقؿان لؾـشر والتقزيع، الرياض ط

 .م 2119

  .م1993 -هـ 1413 ،1 :كقؾ إوصار لؾشقكاين، دار الحديث، مصر ط (56)

الؼاهرة الطبعة: إولك،  -القسقط يف الؿذهب لؾغزالل، دار السالم  (57)

 ه. 1417
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 أشش اٌعشٚسج 
 يف اٌؼًّ اخلريٞ

 -ذؽث١ك ػٍٝ اٌرربع تادلاي  -
 

 

 

 الباحثة

 الغامدي ابتسام محؿد أحؿدد. 
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 ثؽس اٌٍِخص 
 

  ملسو هيلع هللا ىلصالحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل 

إن العؿؾ الخقري قربة مـ الؼرب التل دطا اهلل إلقفا وأثـك طؾك الؼائؿقـ هبا 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) :فؼال سبحاكف

 [77الحج:] (ڱ ں ں

لؿحظقر يف لؽـ هذا العؿؾ قد تؾحؼ بف ضرورة تمثر فقف وتؾجئف إلك فعؾ ا

 بعض إمقر. 

فؽان حريا بالـظر يف هذه الؿسائؾ الؿؾجئة ومعرفة الضرورة التل لحؼت بف 

أثر الضرورة يف  :ومـ ثؿ دراستفا ومعرفة أحؽامفا وقد جعؾتف يف بحث سؿقتف

وجعؾتف تطبقؼا طؾك التربع بالؿال وذكرت فقف تعريػ لؾضرورة  ،العؿؾ الخقري

ثؿ طرفت العؿؾ الخقري  ،رورات تبقح الؿحظقراتوأسباهبا وتعريػ لؼاطدة الض

  اخرتت مـفاو وذكرت أكقاطف وأهؿقتف وبعض الضرورات التل تؾحؼف

 .صرف الؿال إلك جفة أخرى لؿ تسؿ يف التربع -

 .إذا اضطر العامؾقن إلك إخذ مـ الؿال الؿتربع بف لحاجتفؿ -

 .دفع الؿال الؿتربع بف لجفات خقرية كافرة إلكؼاذ الؿسؾؿقـ -

 .إذا لؿ يؿقز الؿسؾؿ الؿحتاج لؾزكاة مـ الؽافر يف الؽقارث -

o  p 
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ثؿ قؿت بعؿؾ استباكات خاصة بالضرورة يف الجفات الخقرية وطرضت  

كتائجفا، التل اتضح فقفا أن الضرورة تؾحؼ هبذه الجفات الخقرية وهل لقست 

يسقرة بؾ قد ٓ تخؾق جفة خقرية خاصة تؾؽ التل لفا كشاط يف الخارج مـ وجقد 

 .ضرورة هبا

هذا وأسلل اهلل التقفقؼ والسداد وأن يـػع هبذا البحث وصؾك اهلل طؾك كبقـا 

  .محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ
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 ادلمذِح
 

والصالة والسالم طؾك  ،حؿدًا كثقرًا صقبًا مباركًا فقف ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

  :أما بعد ،وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ،الؿبعقث رحؿة لؾعالؿقـ

إن العؿؾ الخقري قربة مـ الؼرب التل دطا اهلل إلقفا وأثـك طؾك الؼائؿقـ هبا 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) :فؼال سبحاكف

 [77الحج:] (ڱ ں ں

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) :وقال تعالك

 (ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 [554النساء:]

ؾ الخقر وذم سبحاكف الؿشركقـ طؾك شركفؿ بف وطؾك إطراضفؿ طـ طؿ

ڦ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) :فؼال

 [3-1الؿاطقن:] (ڦ ڄ ڄ ڄ

يا كبل اهلل  :فؼالقا :طؾك كؾ مسؾؿ صدقة :فؼال ملسو هيلع هللا ىلصكؿا دطا إلك ذلؽ الـبل 

يعقـ  :قال ،فنن لؿ يجد :قالقا :يعؿؾ بقده فقـػع كػسف ويتصدق :قال ،فؿـ لؿ يجد

ؿعروف ولقؿسؽ طـ فؾقعؿؾ بال :قال ،فنن لؿ يجد :قالقا :ذا الحاجة الؿؾفقف

o  p 
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 .(1)الشر فنهنا لف صدقة

 ،والعؿؾ الخقري ٓ يؼتصر طؾك التربع بالؿال وتقزيعف طؾك الؿحتاجقـ فؼط

إٓ أهنا  ،وغقرها ،ولّؿ شؿؾ ،وتؿفقد صريؼ ،بؾ يتعدى إلك ذلؽ مـ تعؾقؿ صـعة

 .أكثر ما طرف بف العؿؾ الخقري هق الصدقة بالؿال وتقزيعف طؾك الؿحتاجقـ

حاجة الـاس لقست فؼط يف بؾدة واحدة وإكؿا تػرقت يف بؾدان  ولؿا كاكت

 ،وهذه البالد مـفا الؿسؾؿة ومـفا الؽافرة ،مختؾػة بسبب الحروب والؽقارث

 .لحؼ بالعؿؾ الخقري ضرورة ألجلتف إلك فعؾ الؿحظقر يف بعض إمقر

فؽان حريًا بالـظر يف هذه الؿسائؾ الؿؾجئة ومعرفة الضرورة التل لحؼت بف 

أثر الضرورة يف  :ومـ ثؿ دراستفا ومعرفة أحؽامفا وقد جعؾتف يف بحث سؿقتف

 (.تطبقؼ طؾك التربع بالؿال)العؿؾ الخقري 

  :وقد جعؾت بحثل بعد آستعاكة باهلل وفؼ الخطة التالقة

 مؼدمة 

 الضرورة وأسباهبا  :الػصؾ إول

 معـك الضرورة  :الؿبحث إول

 ة أسباب الضرور :الؿبحث الثاين

 معـك قاطدة الضرورات تبقح الؿحظقرات  :الؿبحث الثالث

 

                                                           

صحقح البخاري، كتاب الزكاة، باب طؾك كؾ مسؾؿ صدقة فؿـ لؿ يجد فؾقعؿؾ بالؿعروف:  (1)

 1376حديث رقؿ 
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 العؿؾ الخقري تعريػف وأكقاطف  :الػصؾ الثاين

 تعريػ العؿؾ الخقري :الؿبحث إول

 أهؿقتفو أكقاع العؿؾ الخقري :الؿبحث الثاين

 بعض الضرورات التل تؾحؼ العؿؾ الخقري  :الػصؾ الثالث

 .أخرى لؿ تسؿ يف التربعصرف الؿال إلك جفة  :الؿبحث إول

 .إذا اضطر العامؾقن إلك إخذ مـ الؿال الؿتربع بف لحاجتفؿ :الؿبحث الثاين

 .دفع الؿال الؿتربع بف لجفات خقرية كافرة إلكؼاذ الؿسؾؿقـ :الؿبحث الثالث

 .إذا لؿ يؿقز الؿسؾؿ الؿحتاج لؾزكاة مـ الؽافر يف الؽقارث :الؿبحث الرابع

 .ج آستباكات الخاصة بالضرورة يف الجفات الخقريةكتائ :الؿبحث الخامس

 .وأسلل اهلل التقفقؼ والسداد والـػع ،ثؿ الؿراجع والػفارس الخاتؿة
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 الفصل األول 
 اٌعشٚسج ٚأسثاتٙا

 

 

 ٍَٚع٢ٓ ايضسٚز٠ :املبشح األ 

 

 ْٞأضباب ايضسٚز٠ ٚضٛابطٗا : املبشح ايجا 

 

 ٚزات تبٝض احملعٛزات قاعد٠ ايضس :املبشح ايجايح 
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 املبحح األول
 ِؼىن اٌعشٚسج

 

والضقؼ واضطره إلك الشلء َأْحَقَجُف  ،هل الحاجة الشديدة :الضرورة يف الؾغة

 .(1)وَأْلَجَلهُ 

  :ويف اصطالح الػؼفاء

كالؿضطر لألكؾ  :بؾقغ آكسان حدا إن لؿ يتـاول الؿؿـقع هؾؽ أو قارب

 .(2)طرياكًا لؿات أو تؾػ مـف طضقوالؾبس بحقث لق بؼل جائعًا أو 

ڑ ڑ ک ک ک ک ) :وأصؾ الضرورة يف ققلف تعالك

گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 

 [572البقرة:] (ہ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )وققلف 

 [551األنعام:] (ٺ ٺ ٿ ٿٿ

 ،إٓ أهنا تختؾػ يف مؼدارها :والحاجة تجتؿع مع الضرورة يف أصؾ الؿشؼة

طؾقف يرى الػؼفاء أن الحاجة كالجائع الذي لق لؿ يجد ما يلكؾف لؿ يفؾؽ غقر أكف و

                                                           

 لسان العرب: ضرر، الؿعجؿ القسقط: ضرورة (1)

 321/ 2الؿـثقر يف الؼقاطد الػؼفقة  (2)

o  p 
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وهذه الؿشؼة ٓ تبقح لف الحرام وتبقح لف الػطر يف  ،يؽقن يف جفد ومشؼة

 .(1)رمضان

أما الؿشؼة يف  ،فالؿشؼة يف الضرورة مشؼة غقر محتؿؾة تبقح لف الؿحظقر

 .الحاجة ففل مشؼة محتؿؾة طادية

الؿشؼة أو تؾؽ يدخؾ تحت باب الؿصالح، ومـ هـا كاكت  ودفع هذه

 الؿصالح تـؼسؿ إلك مصالح

 .ضرورية ومصالح حاجقة وأخرى تحسقـقة

فالؿصالح الضرورية كسبة إلك الضرورة، كؿا أن الؿصالح الحاجقة كسبة إلك 

 .(2)الحاجة

 

 

 

                                                           

 1/83يـظر: إشباه والـظائر لؾسققصل  (1)

 2/17الؿقافؼات  يـظر: (2)
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 املبحح الجانٌ
 أسثاب اٌعشٚسج ٚظٛاتؽٙا

 

قابط وأسباهبا وإن اختؾػت إٓ أهنا كؾفا تجتؿع يف الضرورة لفا أسباب وض

 .حػظ الضروريات الخؿس وهل: الديـ والـػس والعؼؾ والـسؾ والؿال

 :(1)وطؾقف فنن أسباب الضرورة تـؼسؿ إلك خؿسة أقسام

ضرورة سببفا حػظ الديـ، مثؾ قتؾ الشققخ والـساء وإصػال  -１

 يف الجفاد إذا تحصـ مـ

 العدو حػظا لؾديـ. 

ضرورة سببفا حػظ الـػس والعؼؾ، وذلؽ مثؾ تـاول الؿحرم يف  -3و2

 الؿخؿصة أو الؿرض. 

ضرورة سببفا حػظ الـسؾ، مثؾ دفع الؿال لؾؿعتدي حػظا لعرض امرأة  -4

 .مسؾؿة

 .ضرورة سببفا حػظ الؿال، مثؾ إفساد قؾقؾ الؿال حػظا ٕكثره -5

 

                                                           

 2/19، يـظر: الؿقافؼات 13حؼقؼة الضرورة الشرطقة، محؿد الجقزاين ص  (1)

o  p 
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أن تؽقن هـاك  وحتك يؿؽـ تسؿقة الحاجة الشديدة والضقؼ ضرورة ٓبد

 ضقابط معقـة تضبط هبا وهل أربعة: 

 .ققام الضرر الػادح وحصقلف: يؼقـا أو غالبا (1)

تعذر القسائؾ الؿباحة إلزالة هذا الضرر: فقتعقـ إذ ذاك ارتؽاب الؿحظقر  (2)

 .ٕجؾ إزالتف

أن تؼدر هذه الضرورة، وهل ارتؽاب الؿحظقر بؼدرها: مـ حقث الؽؿ  (3)

 والققت. 

بحقث أٓ يرتتب طؾك العؿؾ بالضرورة ضرر مساو أو أكرب الـظر إلك الؿآل:  (4)

 .(1)مـ الضرر الحاصؾ

 

 



                                                           

 14حؼقؼة الضرورة الشرطقة، محؿد الجقزاين ص  (1)
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 املبحح الجالح
 لاػذج اٌعشٚساخ ذث١ػ احملظٛساخ 

 

هذه الؼاطدة هل حؽؿ لؾعؿؾ بالضرورة وهل تبقـ أثر الضرورة يف أحؽام 

 .وقد تعرفـا طؾك معـك الضرورة فقؿا سبؼ وبؼل معـك الؿحظقر ،الؿحظقرات

 .(1)هق الؿـع :والحظر يف الؾغة

  :أما يف آصطالح ففق

  .، وهذا هق معـك الؿحرم أيضًا(2)ويعاقب طؾك فعؾف ،هق ما يثاب برتكف

مـ حقث هق  ،هق ما يـتفض فعؾف سببا لؾذم شرطا بقجف ما :وطرفف البعض بلكف

 .(3)فعؾ لف

ؿحظقر هق والؿعـك آصطالحل ٓ يخرج طـ الؿعـك الؾغقي إٓ أن يؼال ال

وقصره بعضفؿ طؾك  ،الؿؿـقع شرطًا وهق أطؿ مـ أن يؽقن حرامًا أو مؽروهًا

ًٓ كالغقبة والـؿقؿة  أو فعالً  ،الؿحرم فؼط ففق يشؿؾ كؾ مؿـقع سقاء كان قق

أو مـ إفعال البدكقة مثؾ  ،سقاء كان الػعؾ مـ أطؿال الؼؾقب كالحؼد والحسدو

                                                           

 الؿعجؿ القسقط: حظر (1)

 1/89التعريػات لؾجرجاين  (2)

 1/113إحؽام لممدي  (3)

o  p 
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 .(1)السرقة والزكا وكحقها

أكف إذا وجدت ضرورة مؾجئة فنن الحؽؿ العام يرفع ما  :طدة طؿقماومعـك الؼا

وهذا يعـل أن الؿؽؾػ إذا وصؾ إلك حالة الضرورة فنكف  ،دامت الضرورة قائؿة

ففـاك  ،وهذا لقس مرادًا طؾك إصالقف ،يباح لف الؿحظقر مطؾؼًا بال ققد وٓ شرط

ثؿ أن  :اح مطؾؼًاضرورات ٓ تبقح كؾ الؿحظقرات وإكؿا هـاك محظقرات ٓ تب

ولقس معـك اإلباحة أن  ،وقد يؽقن مباحًا ،العؿؾ بالضرورة قد يؽقن واجبًا

إكؿا اإلباحة تعـل رفع اإلثؿ طـ الؿؽؾػ فؼط  :الؿؽؾػ مخقر بقـ الػعؾ والرتك

 .(2)وهق معـك تؼدر بؼدرها أيضًا

فؽؾ فعؾ  ،فالضرورات تبقح الؿحظقرات بؼقد وهق أن تؼدر الضرورة بؼدرها

ز لؾضرورة إكؿا جاز ذلؽ الػعؾ بالؼدر الذي يحصؾ بف إزالة تؾؽ الضرورة، ج قِّ

  .(3)وٓ يجقز الزيادة طـ هذا الحّد، ومعرفة ذلؽ راجعة إلك الؿتضرر كػسف

 

 

                                                           

صرة يف الػؼف آسالمل، د. حسـ خطاب، قاطدة الضرورات تبقح الؿحظقرات وتطبقؼاهتا الؿعا (1)

 164ص 

، الؿـثقر يف الؼقاطد الػؼفقة 1/84، إشباه والـظائر لؾسققصل 167يـظر: الؿرجع السابؼ ص  (2)

2 /321 

 1/61مجؿقطة الػقائد البفقة  (3)
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 الفصل الجانٌ
 اٌؼًّ اخلريٞ ذؼش٠فٗ ٚأٔٛاػٗ

 

 

 ٍٚتعسٜف ايعٌُ ارتريٟ :املبشح األ 

 

 ْٞعٌُ ارتريٟ ٚأُٖٝت٘أْٛاع اي :املبشح ايجا 

 

 أ١ُٖٝ ايعٌُ ارتريٟ يف اإلضالّ :املبشح ايجايح 
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 املبحح األول
 ذؼش٠ف اٌؼًّ اخلريٞ

 

تؾؽ الجفقد الذاتقة والؿبادرات التطقطقة التل يؼقم هبا  إطؿال الخقرية: هل

إفراد أو الجؿاطات: لقعقـقا هبا أصحاب الحاجات، أو لقسفؿقا هبا يف طؿؾقات 

قة، أو لقخػػقا هبا طـ كاهؾ الدولة سعقًا مـفؿ إلك التعامؾ مع اهلل طز وجؾ التـؿ

 .(1)ابتغاء مرضاتف واحتسابًا لؾثقاب طـده

ٓ يبتغل فقفا الػرد أو  ،إن أهؿ ما يؿقز هذه إطؿال هق كقهنا دون مؼابؾ

يرجق إجر  ،الؿمسسة سقى كػع الغقر والسعل لؿصالحفؿ دون مصؾحتف

  . تعالكوالثقاب مـ اهلل

  :وهق يشؿؾ طدة مجآت

 مجال التقطقة واإلرشاد لؾؿجتؿع  -1

 مجال الرطاية آجتؿاطقة  -2

 مجال الرطاية الصحقة -3

 مجال التدريب الؿفـل -4

                                                           

 18تطبقؼاهتا ص  –آداهبا  -إطؿال الخقرية يف اإلسالم مشروطقتفا  (1)

o  p 
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 مجال خدمات البقئة وتـؿقة الؿجتؿع  -5

 مجال اإلغاثة -6

 مجال تقفقر إمـ ورفع الظؾؿ  -7

 الرفؼ يف التعامؾ مع الحققان والبفائؿ  -8

العؿؾ الخقري لؾؿسؾؿقـ دون الؽػار ما لؿ يؽقكقا حربققـ إذ  وٓ يؼتصر بذل

ڃ چ چ چ ): قال تعالك ،(1)قد يدفعفؿ الرفؼ هبؿ إلك الدخقل يف اإلسالم

 (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک

 [1الممتحنة:]

 
 

 
 

                                                           

 22ابؼ ص يـظر: الؿرجع الس (1)
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 حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 
 املبحح الجانٌ

 أٔٛاع اٌؼًّ اخلريٞ ٚأ١ّ٘رٗ
 

 أكقاع العؿؾ الخقري:

 فردي  -

  جؿاطل -

 ممسسل  -

كتعؾقؿ  ،فالػردي يختص بإفراد وما يؼدمقكف مـ مساطدات بؼدر استطاطتفؿ

 .أو مساطدة الؿحتاج ،لؾؼرآن

والجؿاطل ما يتعاون فقف مجؿقطة طؾك مساطدة لمخريـ مثؾ البحث طـ 

 .أو بـاء لؾؿساكـ وغقرها ،مػؼقد

وقد والؿمسسل وهق أفضؾفا ٕكف يؽقن تحت مظؾة ممسسة لفا ققد حؽقمل 

تتجاوز البؾد القاحد إلك بؾدان مختؾػة وأمثؾتفا كثقرة ومـتشرة يف الؿؿؾؽة العربقة 

السعقدية وغقرها مـ البؾدان اإلسالمقة إخرى وهل تساطد الؿحتاجقـ 

 .والؿشرديـ مـ الحروب والبالد التل حؾت هبا كقارث مختؾػة

o  p 
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 املبحح الجالح
 أ١ّ٘ح اٌؼًّ اخلريٞ يف اإلسالَ

 

ٕكف يساطد الـاس يف آشرتاك فقؿا بقـفؿ لـػع  ،الخقري أهؿقة كبقرة لؾعؿؾ

 .بعضفؿ البعض ولتؼديؿ الخقر لفؿ

مثؾ الؿممـقـ يف تقادهؿ وتراحؿفؿ وتعاصػفؿ مثؾ الجسد » :ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل 

  (1)«إذا اشتؽك مـف طضق تداطك لف سائر الجسد بالسفر والحؿك

حد مـ اكتشار الجريؿة ٓ سقؿا وٓ شؽ يف أن العؿؾ الخقري يساطد يف ال

ويحافظ طؾك إكساكقة  ،كؿا يساطد طؾك تعزيز الشعقر بالعطاء طـد الـاس ،السرقة

لؾػؼراء الذيـ أحصروا يف سبقؾ  "صاحب الحاجة مـ مذلة السمال يؼقل تعالك: 

اهلل ٓ يستطقعقن ضربا يف إرض يحسبفؿ الجاهؾ أغـقاء مـ التعػػ تعرففؿ 

  (2)"قن الـاس إلحافًا بسقؿاهؿ ٓ يسلل

كؿا يساطد طؾك إيجاد فرص طؿؾ لؾػؼقر وكػ يده طـ السمال، ومساطدتف 

 .يف آكدماج يف مجتؿعف وطدم شعقره بالـؼص والحاجة

                                                           

ـَ َوَتَعاُصِػِفْؿ َوَتَعاُضِدِهؿ،  (1) َداِب، َباب َتَراُحِؿ اْلُؿْممِـِق ْٔ َؾِة، َوا ، َوالصِّ صحقح مسؾؿ، كَِتاب اْلبِرِّ

 4691حديث رقؿ 

 273البؼرة:  (2)

o  p 
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كؿا أن لؾعؿؾ الخقري أهؿقة كبقرة طـد حصقل الؽقارث والـؽبات حقث 

 .حؾت هبؿيساطد يف التخػقػ طـ الؿـؽقبقـ ومساطدهتؿ لتجاوز أزمتفؿ التل 

ومـ كان يف  ،الؿسؾؿ أخق الؿسؾؿ ٓ يظؾؿف وٓ يسؾؿف» :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل 

ومـ فرج طـ مسؾؿ كربة فرج اهلل طـف كربة مـ  ،حاجة أخقف كان اهلل يف حاجتف

  (1)«ومـ سرت مسؾؿا سرته اهلل يقم الؼقامة ،كربات يقم الؼقامة

ًٓ طؾك الؼائؿ ب ف فتحصؾ لف الربكة يف رزقف ثؿ أن العؿؾ الخقري يعقد بالـػع أو

ڈ ژ ژ ڑ ) :قال تعالك ،والطؿلكقـة يف قؾبف والػقز بالحقاة السعقدة

ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ 

  [17النحل:] (ڱ ڱ

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  ،والباذل تدطقا لف الؿالئؽة بالخؾػ فتحؾ الربكة يف مالف

َّٓ َمَؾَؽا» ـْ َيْقٍم ُيصبُِح الِعباُد فِقِف إِ
ِن َيـِْزِٓن، َفَقُؼقُل َأَحُدُهَؿا: الؾَُّفؿَّ َأْطِط ُمـِْػًؼا َما مِ

  (2)«َخَؾًػا، َوَيُؼقُل أَخُر: الؾَُّفؿَّ َأْطِط ُمْؿِسًؽا َتَؾًػا

 

 

 

                                                           

 2311صحقح البخاري، كتاب الؿظالؿ، باب ٓ يظؾؿ الؿسؾُؿ الؿسؾَؿ وٓ يسؾؿف، حديث رقؿ  (1)

خاري، كتاب الزكاة، باب ققل اهلل تعالك فلما مـ أططك واتؼك وصدق بالحسـك، رقؿ صحقح الب (2)

 1374الحديث 
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 الفصل الجالح

 تؼط اٌعشٚساخ 
 اٌرٟ ذٍؽك اٌؼًّ اخلريٞ

 

 ٍٚصسف املاٍ إىل د١ٗ أخس٣ مل تطِ يف ايتربع :املبشح األ 

 إذا اضطس ايعإًَٛ إىل األخر َٔ املاٍ املتربع ب٘ ذتادتِٗ :ملبشح ايجاْٞا 

 دفع املاٍ املتربع ب٘ دتٗات خري١ٜ نافس٠ إلْكاذ املطًُني  :املبشح ايجايح 

 إذا مل ميٝص املطًِ احملتاز يًصنا٠ َٔ ايهافس يف ايهٛازخ :املبشح ايسابع 
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 حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 املبحح األول 
 ٜ مل ذسُ يف اٌرربعصشف ادلاي إىل ظٙح أخش 

الؿمسسة الخقرية التل تستؼبؾ التربطات تحدد طادة الؿصارف التل تصرف 

إلقفا الصدقات الؿتربع هبا وبعضفا تجعؾ مصرفًا طامًا ٓ تحدده باإلضافة إلك 

 .الؿصارف الؿحددة

أما  ،فنن كان الؿتربع لؿ يحدد فؾؾجفة الخقرية أن تصرففا يف أي جفة تحتاج

رف والؿتربع يف الغالب يحدد الؿصرف الذي تربع بالؿال مـ أجؾف إذا حدد الؿص

وبذلؽ فنن الجفة الخقرية التل تجؿع التربطات هل وكقؾة طـف يف إيصال الؿال 

لؾؿصرف الذي سؿاه الؿتربع، وطؾقف فنكف ٓ يجقز لؾقكقؾ أن يتصرف يف شلء لؿ 

 .(1)يلذن لف الؿقكؾ فقف

ـ آستئذان مـ الؿتربع، فنكف يجب فنذا لحؼت ضرورة بؿحتاجقـ فنن أمؽ

طؾك الجفة الخقرية أن تستلذن وٓ تتصرف بتصرف مـ غقر الرجقع إلك الؿتربع: 

 .ٕكف هق الؿقكؾ وهق صاحب الؿال

أما إذا تعذر معرفة صاحب الؿال أو القصقل إلقف والضرورة مؾجئة لؾتربع 

لؿال الؿتربع بف بالؿال: فنن الضرورات تبقح الؿحظقرات، وطؾقف فقجقز صرف ا

ڳ ) :لؽـ بالؼدر الذي تدفع بف الضرورة قال تعالك ،لجفة لؿ يسؿفا الؿتربع

 .[572البقرة:] (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ

                                                           

 5/67، الؿغـل ٓبـ قدامة 14/115يـظر: الؿجؿقع  (1)

o  p 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 سج يف اٌؼًّ اخلريٞأشش اٌعشٚ

  141  

 

 

 املبحح الجانٌ 
 إرا اظؽش اٌؼاٍِْٛ 

 إىل األخز ِٓ ادلاي ادلرربع تٗ حلاظرُٙ
 

نن كان الؿال الؿتربع بف ٓ يخؾق إما أن يؽقن زكاة، وإما أن يؽقن صدقة، ف

 :زكاة فاهلل سبحاكف وتعالك يؼقل

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ 

 [06التوبة:] (﮸

َكاِة  :والعامؾقن طؾقفا َماُم لَِتْحِصقِؾ الزَّ ـَ َيْبَعُثُفُؿ اإْلِ ِذي َعاَة والجباة الَّ هؿ السُّ

 .(1)بِالتقكِقؾ طؾك ذلؽ

ذيـ يبعثفؿ اإلمام ٕخذها مـ أرباهبا هؿ السعاة ال :(2)قال اإلمام ابـ قدامة

وجؿعفا وحػظفا وكؼؾفا ومـ يعقـفؿ مؿـ يسققفا ويرطاها ويحؿؾفا وكذلؽ 

الحاسب والؽاتب والؽقال والقزان والعداد وكؾ مـ يحتاج إلقف فقفا فنكف يعطك 

يبعث طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان الـبل  ،ٕن ذلؽ مـ ممكتفا ففق كعؾػفا :أجرتف مـفا

                                                           

 8/177الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل  (1)

 6/473الؿغـل ٓبـ قدامة  (2)

o  p 
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فبعث طؿر ومعاذًا وأبا مقسك ورجالً مـ بـل  :قفؿ ِطؿالتفؿالصدقة سعاة ويعط

 .مخزوم وابـ الؾتقبة وغقرهؿ

وصؾب مـف ابـا طؿف الػضؾ بـ العباس وطبد الؿطؾب بـ ربقعة بـ الحارث أن 

يا رسقل اهلل لق بعثتـا طؾك هذه الصدقة فـصقب ما يصقب الـاس  :يبعثفؿا فؼآ

إن هذه الصدقة أوساخ  :يبعثفؿا وقال فلبك أن ،وكمدي إلقؽ ما يمدي الـاس

  .الـاس

ففمٓء إن تقلك اإلمام إططاؤهؿ مـ بقت الؿال لؿ يؽـ لفؿ أن يلخذوا مـ 

وكؾ مـ طؿؾ  ،ولإلمام أن يعطقفؿ مـ الزكاة جزاء طؿؾفؿ طؾقفا ،الزكاة شقئا

طؾقفا مـ حػظ وتؼسقؿ وكؼؾ لفا والحاسب والؽاتب والؽقال والقزان والعداد 

 .ق هبقؿة إكعام مـفا ويرطاها ويحؿؾفا ففؿ مـ العامؾقـ طؾقفاومـ يسق

ـَ َطَؾْقَفا( "قال الشقخ ابـ طثقؿقـ رحؿف اهلل:  هؿ الذيـ أقامفؿ  :)َواْلَعامِؾِق

وهؿ طامؾقن طؾقفا، أي: لفؿ  .وتػريؼفا فقفؿ ،أي ولل إمر، لؼبض الزكاة ،اإلمام

 وٓية طؾقفا.

ؿال، الذي يؼقل لف: يا فالن خذ زكايت، وأما )القكقؾ الخاص( لصاحب ال

ووزطفا طؾك الػؼراء: فؾقس مـ العامؾقـ طؾقفا: ٕن هذا وكقؾ، ففق طامؾ فقفا، 

 .(1)"ولقس طامالً طؾقفا

العامؾقـ يف الجؿعقة هؾ يعطقن مـ أمقال " :وسئؾ أيضًا يف مؽان آخر

 الزكاة؟

                                                           

 http://binothaimeen.net فتاوى كقر طؾك الدرب طؾك مققع الشقخ ابـ طثقؿقـ (1)
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 فلجاب: العامؾقـ إذا كاكقا مـصقبقـ مـ قبؾ الدولة.

 ل السائؾ: لؽـ مـ الجؿعقة محاسب راتبف ما يؽػقف؟فؼا

فؼال الشقخ: ٓ يؿؽـ إٓ مـ جفة الدولة: ٕن العامؾقـ طؾقفا هؿ العامؾقن 

، ولؿ يؼؾ "طؾقفا"مـ قبؾ الدولة، مـ قبؾ ولل إمر، ولفذا جاء حرف الجر 

اهبؿ ولل ، إشارة إلك أكف ٓبد أن تؽقن لفؿ وٓية، وٓ وٓية لفؿ إٓ إذا أك"فقفا"

 . (1)"إمر مـابف

وإذا كان الجامع لؾزكاة لؿ يعققـف اإلمام فنن كان مـ أهؾ الزكاة بلن كان فؼقرًا 

أو مسؽقـًا فقجقز لف إخذ مـفا، فنن لؿ يؽـ كذلؽ فال يجقز لف أن يلخذ مـفا 

 .شقئًا

أما إن كاكت إمقال الؿتربع هبا لقست أمقآ زكقية، ففؾ يجقز لؿـ يجؿعفا 

 :يػرقفا إخذ مـفا إن كان محتاجا لذلؽو

فنن كان يعؾؿ فقجقز  ،وهذا ٓ يخؾق إما أن يعؾؿ الؿتربع بذلؽ وإما أكف ٓ يعؾؿ

 .لف إخذ مـفا طؾك أن يعؾؿ الؿتربع الـسبة التل يلخذها العامؾ طؾقفا

وأما إخذ مـ التربطات دون إذن الؿتربع، فػقف خالف، وإرجح أكف يعطك 

 يد طـ أجرة مثؾف.ما ٓ يز

جاء يف الؼرار السادس مـ الدورة العاشرة لؾؿجؿع الػؼفل اإلسالمل التابع 

لرابطة العالؿ اإلسالمل بشلن آستػتاء القارد مـ لجـة اإلغاثة الدولقة اإلسالمقة 

 بلمريؽا الشؿالقة...

                                                           

 (141/13لؼاء الباب الؿػتقح ) (1)
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السمال الثاين: هؾ يعطك الؼائؿقن بالعؿؾ كسبة مـ الدخؾ، ٓ تزيد طـ "

 لغرض الؿعقشة، ومتابعة العؿؾ؟%، 51

... قرر الؿجؾس بالـسبة لؾسمال الثاين ما يؾل: أكف ٓ ماكع مـ أخذ كسبة معقـة، 

إٓ أكف يرى أٓ تحدد تؾؽ الـسبة، وإكؿا تؽقن أجرة الؿثؾ، أو أقؾ مـ أجرة الؿثؾ، 

وتدفع لفؿ بؼدر طؿؾفؿ، ٕن هذا الؿال إكؿا هق إلطاكة الؿـؽقبقـ، وإغاثة 

فقفقـ، فال يجقز صرفف إٓ لؿـ بذل مـ أجؾف، واتصػ بالقصػ الذي بذل الؿؾ

  .هذا الؿال مـ أجؾ آتصاف بف

وأما العامؾ طؾقف فنكف يعطك مؼدار طؿؾف، كؿا جاز ذلؽ يف إخذ مـ الزكاة 

 الؿػروضة لؾعامؾقـ طؾقفا. 

 -يؿؽـ أن يؼقمقا هبذا العؿؾ -وذلؽ بعد التلكد مـ أكف ٓ يقجد أشخاص

 اكتفك "تربطقـم

ٓ يجقز لؾؼائؿقـ طؾك جؿع التربطات مـ "كؿا جاء يف فتقى الؾجـة الدائؿة: 

أو  ،الؿحسـقـ لصرففا يف القجقه الخقرية، أن ُيْعُطقا مـفا شقًئا لؾؿقضػقـ لديفؿ

لؿـ يؼقمقن بجؿعفا مـ الؿحسـقـ الؿتربطقـ: ٕن الؿتربطقـ دفعقها لفؿ 

  .فا يف أطؿال الربأو صرف ،إليصالفا إلك مستحؼقفا

 :ففؿ يعدون وكالء لؾؿتربطقـ يف إيصال إمقال إلك مـ خصصت لف

 .(1)والقكقؾ ٓ يتصرف إٓ يف حدود ما أذن لف فقف

                                                           

 الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء (1)

الشقخ صالح بـ فقزان الػقزان. الشقخ طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ بـ غديان. الشقخ محؿد بـ 

محؿد آل حسـ آل الشقخ. الشقخ طبد اهلل بـ محؿد بـ خـقـ. الشقخ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ 

= 
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 املبحح الجالح 
 دفغ ادلاي ادلرربع تٗ 

 جلٙاخ خري٠ح وافشج إلٔمار ادلسٍّني
 

فتفتؿ هبؿ  ،قد يؾجل الؿسؾؿقن بعد الؽقارث إلك دول كافرة ٓجئقـ فقفا

تستؼبؾ التربطات وتقزطفا طؾك الؿحتاجقـ مـ الالجئقـ  :مـظؿات خقرية كافرة

ففؾ يجقز دفع  ،وهذه الؿـظؿات هدففا كشر الـصراكقة بقـ الؿسؾؿقـ ،الؿسؾؿقـ

 ؟ التربطات لفؿ إليصالفا لؾؿسؾؿقـ

وقد ذهب الجؿفقر مـ  ،هذه الؿسللة يف صحة تقكقؾ الؽافر مـ طدم ذلؽ

أما  ،(1)الشافعقة والحـابؾة إلك صحة تقكقؾ الؽافر ٕن العدالة غقر معتربةالحـػقة و

  (2)الؿالؽقة فذهبقا إلك طدم صحة تقكقؾف

بؾ لفا  ،لؽـ الؿـظؿات هذه ٓ تؼتصر طؾك إيصال إمقال الؿتربع هبا

إٓ أن الضرورة تؾحؼ  :كشاصات دطقية تدطق لؾـصراكقة ويف دطؿفا دطؿ ٕكشطتفا

الؿسؾؿ أخق الؿسؾؿ ٓ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقال  ،والؿسؾؿ أخق الؿسؾؿ ،لؿسؾؿقـبنخقاكـا ا

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الؿجؿقطة الثالثة1/618اكتفك مـ فتاوى الؾجـة الدائؿة ) "الشقخ

، 116/  14الؿجؿقع  3/233، مغـل الؿحتاج 7/143البحر الرائؼ  19/8يـظر: الؿبسقط  (1)

  3/471، كشاف الؼـاع 5/63الؿغـل 

 8/5يـظر: الذخقرة  (2)

o  p 
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يظؾؿف وٓ يسؾؿف ومـ كان يف حاجة أخقف كان اهلل يف حاجتف ومـ فرج طـ مسؾؿ 

كربة فرج اهلل طـف كربة مـ كربات يقم الؼقامة ومـ سرت مسؾؿا سرته اهلل يقم 

 (1)«قامةالؼ

كثر مـ الضرر الؿرتتب طؾك ويف تركفؿ دون مساطدهتؿ قد يؾحؼ الضرر هبؿ أ

تقزيع الجفات الؽافرة وتػعقؾ كشاصفا بقـ الؿسؾؿقـ فعـدها الضرورات تبقح 

 .(2)الؿحظقرات فتعطك الجفات الؽافرة لألمقال لـػع إخقاكـا الؿسؾؿقـ

 

 

 

                                                           

 2311ؿسؾؿ وٓ يسؾؿف، حديث رقؿ صحقح البخاري، كتاب الؿظالؿ باب ٓ يظؾؿ الؿسؾؿ ال (1)

يـظر: فتاوى الشقخ طبد الرحؿـ الرباك  (2) https://ar.islamway.net كؿا يـظر:  

https://fatwa.islamweb.net  

https://ar.islamway.net/
https://ar.islamway.net/
https://fatwa.islamweb.net/
https://fatwa.islamweb.net/
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 املبحح السابع 

 إرا مل مي١ض ادلسٍُ احملراض ٌٍضواج  
 ِٓ اٌىافش يف اٌىٛاسز

 

جؿقعفؿ إلك طدم  (1)فذهب الػؼفاء ،حؽؿ دفع الزكاة لؾؽافر هذه الؿسللة يف

ٓ يجقز الدفع إلقف لغقر التللقػ،  :قال ابـ قدامة ،جقاز دفع الزكاة إلك الؽافر

وٕهنا مقاساة تجب  ،(2)«تمخذ مـ أغـقائفؿ فرتد يف فؼرائفؿ: »- ملسو هيلع هللا ىلص -لؼقل الـبل 

  (3)طؾك الؿسؾؿ فال تجب لؾؽافر

إلك سؼقط هذا السفؿ  (4)مالؽو قؾقهبؿ فذهب أبق حـقػةواختؾػقا يف الؿملػة 

 ،إلك أن الؿملػة قؾقهبؿ كقطان كػار ومسؾؿقن (5)وذهب الشافعقة والحـابؾة

أططك صػقان بـ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ٕن الـبل  :فالؽػار مـ يرجك إسالمفؿ أو يخاف شرهؿ

 .(6)أمقة يقم حـقـ قبؾ إسالمف ترغقبًا لف يف اإلسالم

                                                           

، فؼف آمام أحؿد 65/ 2، إم 3/211ستذكار ، ا3/151ٓ، الذخقرة 3/19يـظر: الؿبسقط  (1)

 2/289، كشاف الؼـاع 1/428

 1331صحقح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجقب الزكاة، حديث رقؿ  (2)

 1/424الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد  (3)

 3/211، آستذكار 3/151، الذخقرة 3/19يـظر: الؿبسقط  (4)

 2/289، كشاف الؼـاع 1/428ؿد ، فؼف آمام أح65/ 2يـظر: إم  (5)

  1/424الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد  (6)

o  p 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  148  

 حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

ام الالجئقـ قد ٓ يػرق بقـ الؿسؾؿ والؽافر طـد ازدحو وطـد الؽقارث

فالضرورة مؾجئة إلكؼاذ  ،الغقث وتقزيع الؿعقكات والتل هل مـ إمقال الزكقية

فقجقز دفعفا لفؿ مع مراطاة أكف إذا  ،والضرورات تبقح الؿحظقرات ،الؿسؾؿقـ

كت إٓ إذا كا ،تبقـ حالفؿ فقعطقن مـ غقر الزكاة ٕن الضرورة تؼدر بؼدرها

 .إمقال ٓ تؽػل إٓ إلكؼاذ الؿسؾؿقـ
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 املبحح السابع 
 ٔرائط االسرثأاخ اخلاصح تاٌعشٚسج  

 ِٓ اجلٙاخ اخلري٠ح
 

 

 

 

 

o  p 
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 .يتضح مـ آستباكة مؼدار اضطرار الجؿعقات الخقرية لػعؾ الؿحظقر
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 اخلامتح
 

 الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل 

ن العؿؾ الخقري مفؿ وٓ يستغـك طـف يف مختؾػ البؾدان لؿا فقف مـ إكؼاذ فن

وقد تقاجف العامؾ يف مختؾػ الجفات  ،مضطر ومداواة مؽؾقم ومساطدة محتاج

إٓ أن يسر اإلسالم وسفقلتف  ،الخقرية بعض الضرورات التل يعرففا العامؾ فقفا

بنباحة الؿحظقرات لف  رفؼت بف ورفعت طـف الحرج فجعؾ اهلل ٓضطراره مخرجا

 .ما دام مضطرًا غقر أن هذه الضرورة ٓبد أن تؼدر بؼدرها

هذا اهلل أسلل أن يقفؼـا جؿقعا لؿا يحب ويرضك وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد 

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 

 

 

 

 

o  p 
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 ادلشاظغ
 ايتفطري: 

بـ فرح  الجامع ٕحؽام الؼرآن أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ أبل بؽر

تحؼقؼ: أحؿد  ،هـ(671إكصاري الخزرجل شؿس الديـ الؼرصبل )الؿتقىف: 

الطبعة: الثاكقة،  ،الؼاهرة –دار الؽتب الؿصرية  ،الربدوين وإبراهقؿ أصػقش

 م 1964 -هـ 1384

 اذتدٜح:  

وســف وأيامف =  ملسو هيلع هللا ىلصالجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل 

الؿحؼؼ:  ،إسؿاطقؾ أبق طبداهلل البخاري الجعػل محؿد بـ ،صحقح البخاري

دار صقق الـجاة )مصقرة طـ السؾطاكقة بنضافة  ،محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر

 هـ1422إولك،  :ترققؿ محؿد فماد طبد الباقل( الطبعة

مسؾؿ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالؿسـد الصحقح الؿختصر بـؼؾ العدل طـ العدل إلك رسقل اهلل 

هـ( الؿحؼؼ: محؿد 261الـقسابقري )الؿتقىف: بـ الحجاج أبق الحسـ الؼشقري 

 .بقروت –دار إحقاء الرتاث العربل  ،فماد طبد الباقل

 ٘ايفك:  

محؿد بـ أحؿد بـ أبل سفؾ شؿس إئؿة السرخسل )الؿتقىف: ، الؿبسقط

 1414تاريخ الـشر  ،بدون صبعة الطبعة: ،بقروت –هـ( الـاشر: دار الؿعرفة 483
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 م1993 -هـ 

زيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد، الؿعروف  ،ئؼ شرح كـز الدقائؼالبحر الرا

 هـ(971بابـ كجقؿ الؿصري )الؿتقىف: 

ويف آخره: تؽؿؾة البحر الرائؼ لؿحؿد بـ حسقـ بـ طؾل الطقري الحـػل 

دار الؽتاب  ،وبالحاشقة: مـحة الخالؼ ٓبـ طابديـ ،هـ( 1138الؼادري )ت بعد 

 دون تاريخب -الطبعة الثاكقة  ،اإلسالمل

أبق العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس بـ طبد الرحؿـ الؿالؽل ، الذخقرة

بقروت الطبعة: إولك،  -دار الغرب اإلسالمل ،هـ684الؿتقىف:  ،الشفقر بالؼرايف

 م 1994

أبق طؿر يقسػ بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد الرب بـ طاصؿ  ،آستذكار

حؼقؼ: سالؿ محؿد ططا، محؿد طؾل هـ( ت463الـؿري الؼرصبل )الؿتقىف: 

 2111 – 1421الطبعة إولك،  ،بقروت –دار الؽتب العؾؿقة  ،معقض

الشافعل أبق طبد اهلل محؿد بـ إدريس بـ العباس بـ طثؿان بـ شافع بـ  ،إم

دار  ،هـ(214طبد الؿطؾب بـ طبد مـاف الؿطؾبل الؼرشل الؿؽل )الؿتقىف: 

 م1991هـ/1411سـة الـشر:  ،صبعة الطبعة: بدون ،بقروت –الؿعرفة 

أبق زكريا محقل  ،«مع تؽؿؾة السبؽل والؿطقعل»الؿجؿقع شرح الؿفذب 

 .دار الػؽر ،هـ(676الديـ يحقك بـ شرف الـقوي )الؿتقىف: 

الؿملػ: شؿس الديـ،  ،مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج

الـاشر: دار الؽتب  ،هـ977 الؿتقىف: ،محؿد بـ أحؿد الخطقب الشربقـل الشافعل

 م1994 -هـ 1415الطبعة إولك،  ،العؾؿقة
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أبق محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد  ،الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد

بـ قدامة الجؿاطقؾل الؿؼدسل ثؿ الدمشؼل الحـبؾل، الشفقر بابـ قدامة الؿؼدسل 

 م 1994 -هـ  1414ولك، الطبعة إ ،دار الؽتب العؾؿقة ،هـ(621)الؿتقىف: 

الؿملػ: مـصقر بـ يقكس بـ صالح الديـ  ،طـ متـ اإلقـاع كشاف الؼـاع

هـ، الـاشر: دار الؽتب 1151الؿتقىف:  ،ابـ حسـ بـ إدريس البفقيت الحـبؾل

 .العؾؿقة

 ايكٛاعد ايفك١ٝٗ:  

إبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل الشفقر بالشاصبل  ،الؿقافؼات

 هـ(791تقىف: )الؿ

الطبعة إولك  ،دار ابـ طػان ،الؿحؼؼ: أبق طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان

 م1997هـ/ 1417

طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر، جالل الديـ السققصل )الؿتقىف:  ،إشباه والـظائر

 م1991 -هـ 1411الطبعة إولك،  ،دار الؽتب العؾؿقة ،هـ(911

بد اهلل بدر الديـ محؿد بـ طبد اهلل بـ هبادر أبق ط ،الؿـثقر يف الؼقاطد الػؼفقة

 -هـ 1415الطبعة الثاكقة،  ،وزارة إوقاف الؽقيتقة ،هـ(794الزركشل )الؿتقىف: 

 م1985

ـُ  ،مجؿقطة الػقائد البفقة طؾك مـظقمة الؼقاطد الػؼفقة ٍد، صالُح ب أبق ُمحؿَّ

، الؼْحطاينُّ ـٍ آُل ُطَؿقٍِّر، إسؿريُّ ـِ حس ٍد ب متعب بـ مسعقد  :اطتـك بف ،ُمحؿَّ

الطبعة إولك،  ،دار الصؿقعل لؾـشر والتقزيع، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،الجعقد

 م 2111 -هـ  1421
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ط  ،الرياض ،مؽتبة دار الؿـفاج ،،محؿد الجقزاين ،حؼقؼة الضرورة الشرطقة

 هـ 1428 ،1

 ،اإلسالملقاطدة الضرورات تبقح الؿحظقرات وتطبقؼاهتا الؿعاصرة يف الػؼف 

 هـ 1431رجب  ،العدد الثاين ،مجؾة إصقل والـقازل ،د. حسـ خطاب

 ايًػ١:  

الؿملػ: محؿد بـ مؽرم بـ طؾك، أبق الػضؾ، جؿال الديـ  ،لسان العرب

 –الـاشر: دار صادر  ،هـ(711ابـ مـظقر إكصاري الرويػعك اإلفريؼك )الؿتقىف: 

 هـ 1414 -الطبعة: الثالثة  ،بقروت

)إبراهقؿ مصطػك / أحؿد  ،مجؿع الؾغة العربقة بالؼاهرة ،ؿ القسقطالؿعج

 .دار الدطقة ،الزيات / حامد طبد الؼادر / محؿد الـجار(

طؾل بـ محؿد بـ طؾل الزيـ الشريػ الجرجاين )الؿتقىف:  ،التعريػات

دار الؽتب العؾؿقة  ،ضبطف وصححف جؿاطة مـ العؾؿاء بنشراف الـاشر ،هـ(816

 .م1983-هـ 1413الطبعة إولك  ،نلبـا–بقروت 

 َٛاقع إيهرت١ْٝٚ:  

https://fatwa.islamweb.net 

http://binothaimeen.net 

https://ar.islamway.net 

 

 

https://fatwa.islamweb.net/
https://fatwa.islamweb.net/
http://binothaimeen.net/
http://binothaimeen.net/
https://ar.islamway.net/
https://ar.islamway.net/
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 ٍِخص اٌثؽس
 

: وذلؽ -تعالك  –يعد العؿؾ الخقري مـ أطظؿ إطؿال الؿؼربة إلك اهلل 

غاثقة، ٕهؿقتف يف كشػ الُؽُربات، وتجاوز إزمات، مـ خالل حؿالتف اإل

وبرامجف اإلحساكقة: مؿا يستدطل العـاية بف تطقيرًا لؿشاريعف، وتـؿقة ٔلقات 

ومبـاها طؾك رفع الؿشؼة غقر الؿعتادة والحرج الشديد  -اشتغالف. وتليت الحاجُة 

لتتدخؾ يف تحسقـ مردوديتف، وتطقير أداء ِخدماتف، مـ خالل  -طـ الؿؽؾػقـ 

ج طؾقفا.إحؽام الػؼفقة التل تصدر طـفا،   والػتاوى العؾؿقة التل ُتَخرَّ

ُل مـزلَة الضرورة"قاطدة  لقسؾط الضقء طؾك وقد جاء البحث ، "الحاجة ُتـَزَّ

وبقان أهـؿقتفا يف تلصقؾ أحؽام العؿؾ الخقري، بدءًا بدٓلتفا الؾغقية 

، وآصطالحقة، وتقضقح الػروق بقـفا وبقـ الضرورة، وبقان شروط إطؿالفا

 أهـؿقة الؼاطدة يف هذا العؿؾ.  ، مع الرتكقز طؾكالعؿؾ الخقري دٓلةوتثـقة ب

وقد تجؾت هذه إهؿقة مـ خالل تطبقؼاهتا يف العؿؾ الخقري، مـ حقث 

تـظقؿف، وجؿع أمقالف، واستثؿارها، وصرففا. وقد طالج البحث مسائؾ فؼفقة يف 

مـ ذلؽ:  ،هذا آتجاه، َتَرجح الؼقل بجقاز العؿؾ هبا يف مجال العؿؾ الخقري

َبقيَّة آستعاكة بغقر الؿسؾؿقـ يف ، وإيداع أمقال الزكقات والتربطات يف البـقك الرِّ

كؼؾ أمقال الزكاة مـ بؾد إلك آخر، أو تلخقر إخراجفا: مراطاة ، والعؿؾ الخقري

  لؾحاجة.

o  p 
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، أو التصرف يف أمقال الزكاة والتربطات ببقع وكحقهباإلضافة إلك جقاز 

 إذا تحؼؼت الحاجة، وضفرت الؿصؾحة. استثؿارها، وذلؽ 

إلك جقاز تجفقز مؼرات ممسسات العؿؾ  -مـ خالل البحث  -كؿا تقصؾت 

َردِّ ما كان مـ قروض طؾقفا مـ هذه ، والخقري وإداراتِفا مـ مال الزكاة والتربطات

زكاة الؿال ك واجبة،سقاء كاكت  إمقال، وإططاء الصدقات لغقر الؿسؾؿقـ،

 ات والـذور، أو صدقات تطقطقة. والػطر والؽػار
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 ادلمذِح
 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 

الحؿد هلل الذي جعؾ حاجة الخؾؼ إلقف طؾك الدوام، وأرسؾ بالسـة الؿطفرة 

طؾقف الصالة  -وصقب الؽالم، أفضؾ الخؾؼ وخقر إكام، محؿد بـ طبد اهلل 

وطؾك آلف الطقبقـ الطاهريـ  ، لقضع طـ إمة اإلصر وإغالل وأثام،-والسالم 

 العظام، وصحبف الػضالء الؿرضققـ الؽرام، أولل الـفك والبصائر وإحالم. 

 وبعد،

 -فؼد تطقرت آلقات العؿؾ الخقري، وتعددت ِصَقُغُف، وصار يف هذه أوكة 

يف حاجة ماسة إلك فؼف يراطل خصقصقاتف، ويساير  -أكثر مـ أي وقت مضك

قب طـ تساؤٓتف، ويحؾ مشؽالتف، لؽـ مـ غقر اكحراف واقعف ومستِجداتف، ويج

العؾؿاء، أو كلي طـ صريؼ استـباط الػؼفاء: إمر الذي  طـ مـفج استدٓل

يستدطل اطتؿاد مـاهجفؿ العؾؿقة، وطدم تطقيعفا لألهقاء الردية، والتػريؼ الدققؼ 

ف ذلؽ اقتضاء بقـ ما ٓ يتطرق إلقف التغققر مـ خطاب الؿؾة الرباكقة، وما يسقغ فق

 لؾحاجة الشرطقة، ومراطاة مؼاصدها بؿا ٓ يـاقض أصقلفا الؼطعقة.

وإن الؼقاطد الػؼفقة لؿـ جؿؾة العؾقم التل يجب طؾك الباحث يف هذا 

الؿقضقع ضبطفا: لؿا لفا مـ طظقؿ إثر يف آستدٓل الػؼفل، وكبقر الؿؽاكة يف 

ُل مـزلَة الضرورة الحاجة"الـظر آجتفادي، وإن مـ هذه الؼقاطد:  ، وهل "ُتـَزَّ

o  p 
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تصؾح بلن يلخذها الػؼقف بعقـ آطتبار يف حؾ تؾؽ الؿشؽالت، ويستثؿرها 

لإلفتاء يف تؾؽ الؿستجدات، ويستعقـ هبا لإلجابة طـ تؾؽ التساؤٓت، وهق ما 

دفعـل إلك إطداد هذا البحث لؾؿشاركة بف يف فعالقات هذا الؿمتؿر، بعـقان: 

: إسفاما "أهـؿقتفا يف العؿؾ الخقري وتطبقؼاهتا ُل مـزلة الضرورة:الحاجُة ُتـَزَّ "

 مـل يف إثراء فؼف العؿؾ الخقري، وتطقير أدائف.

 

 :أٖـ١ُٝ ايبشح 

 إسفام الحاجة يف تلصقر العؿؾ الخقري. -

طالقة الحاجة بالعؿؾ الخقري وأثرها يف تحسقـ أدائف، مـ حقث تـظقؿف،  -

 ؿارها.وجؿع أمقالف، وصرففا، واستث

دخقل الحاجة يف تحؼقؼ الجقدة يف العؿؾ الخقري، وإداء العالل يف تـػقذ  -

 برامجف ومشروطاتف.

 

 :أٖـ١ُٝ املٛضٛع 

 بقان أهؿقة العؿؾ الخقري باطتباره قربة إلك اهلل.  -

 إضفار أهؿقة الؼقاطد الػؼفقة يف تـظقؿ العؿؾ الخقري وتطقيره. -

ُل "بقان أهؿقة قاطدة  - يف التحسقـ الؿستؿر  "مـزلة الضرورة الحاجة ُتـَزَّ

 لؾعؿؾ الخقري.

ُل مـزلة الضرورة"إبراز أثر  -  يف حؾ مشؽالت العؿؾ الخقري. "الحاجة ُتـَزَّ
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 :خط١ ايبشح 

 مؼدمة:

ُل مـزلة الضرورة"الؿبحث إول:   وأهـؿقتفا يف العؿؾ الخقري: "الحاجة ُتـَزَّ

 :: يف بقان مصطؾحات طـقان البحثالؿطؾب إول

 الؿسللة إولك: دٓلة الحاجة يف الؾغة وآصطالح إصقلل والػؼفل.

 الؿسللة الثاكقة: دٓلة الضرورة يف الؾغة وآصطالح إصقلل والػؼفل.

 الؿسللة الثالثة: الػروق بقـ الحاجة والضرورة.

 الؿسللة الرابعة: شروط إطؿال الحاجة.

 الؿسللة الخامسة: دٓلة العؿؾ الخقري.

ل مـزلة الضرورة": أهـؿقة ؾب الثاينالؿط  يف العؿؾ الخقري. "الحاجة ُتـَزَّ

ل مـزلة الضرورة"الؿبحث الثاين: تطبقؼات   يف العؿؾ الخقري: "الحاجة ُتـَزَّ

 : تطبقؼات الحاجة يف تـظقؿ العؿؾ الخقري:الؿطؾب إول

َبقيَّة.1  / إيداع أمقال الزكقات والتربطات يف البـقك الرِّ

 عاكة بغقر الؿسؾؿقـ يف العؿؾ الخقري./ آست2

 / كؼؾ أمقال الزكاة مـ بؾد إلك آخر. 3

 / تلخقر إخراج الزكاة.4
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 : تطبقؼات الحاجة يف جؿع إمقال واستثؿارها:الؿطؾب الثاين

 / التصرف يف أمقال الزكاة والتربطات ببقع وكحقه.1

 / استثؿار أمقال الزكاة والتربطات.2

 ؼات الحاجة يف صرف إمقال:: تطبقالؿطؾب الثالث

/ تجفقز مؼرات ممسسات العؿؾ الخقري وإداراتِفا مـ مال الزكاة 1

 والتربطات.

 / رد قروض الؿمسسات الخقرية مـ أمقال الزكاة والتربطات. 2

 / إططاء الصدقات القاجبة لغقر الؿسؾؿقـ:3

 أ/ إططاء أمقال الزكاة لغقر الؿسؾؿقـ. 

 ال الؽػارات والـذور لغقر الؿسؾؿقـ.ب/ إططاء زكاة الػطر وأمق

 / إططاء الصدقات التطقطقة لغقر الؿسؾؿقـ. 4

 خاتؿة.

 تقصقات.
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 ٚأ٘ـ١ّرٙا يف اٌؼًّ اخلريٞ
 

 املطًب األٍٚ: يف بٝإ َصطًشات عٓٛإ ايبشح. 

 

 َٓصي١ ايضسٚز٠" املطًب ايجاْٞ: أٖـ١ُٝ "اذت ٍُ َٖٓص  اد١ ُت

  .يف ايعٌُ ارتريٟ    
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 املطلب األول

 يف ت١اْ ِصؽٍؽاخ ػٕٛاْ اٌثؽس
 

  املطأي١ األٚىل: دالي١ اذتاد١ يف ايًػ١ ٚاالصطالح 

 األصٛيٞ ٚايفكٗٞ   

 دالي١ ايضسٚز٠ يف ايًػ١ ٚاالصطالح : املطأي١ ايجا١ْٝ 

 ٞ ٚايفكٗٞاألصٛي       

  ايجايج١: ايفسٚم بني اذتاد١ ٚايضسٚز٠املطأي١ 

 طأي١ ايسابع١: غسٚط إعُاٍ اذتاد١امل 

 ٟاملطأي١ ارتاَط١: دالي١ ايعٌُ ارتري 
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 املشألُ األوىل

 دالٌح احلاظح يف اٌٍغح 
 ٚاالصؽالغ األصٛيل ٚاٌفمٟٙ

 

 / دالي١ اذتاد١ يف )ايًػ١(:1

 أيت:تليت الحاجة يف )الؾغة( بعدة معان، ُأجِؿُؾفا يف 

فؿـ اضطر إلك الشلء فؼد احتاج إلقف، قال ابـ  أ/ آضطرار إلك الشلء:

. (1)"الحاء والقاو والجقؿ أصؾ واحد، وهق آضطرار إلك الشلء" فارس:

والغالب طؾك طؾؿاء الؾغة استعؿال آحتقاج بؿعـك آضطرار، والعؽس، وهق 

مـ يـؽر الرتادف استعؿال غؾب طؾك الؿعاجؿ العربقة حتك كاد يعؿ، لؽـ 

يعتربهؿا كؾؿتان متغايرتان، ٓ اتحاد بقـفؿا يف الؿعـك، كؿا أكف ٓ اتحاد بقـفؿا يف 

 الؿبـك. 

الحاجة " تليت الحاجة بؿعـك الؿلربة، قال ابـ مـظقر: ب/ الؿلربة:

ڇ ڍ ڍ ڌ ): -تعالك  –والحائجة: الؿلَربة، معروفة، وققلف 

 ، [16غافر:] (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

                                                           

 (، مادة: حقج.114/ 2، )مؼايقس الؾغة (1)

o  p 
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تطؾؼ طؾك إمر الؿحتاج إلقف، مـ ، ففل إذا (1)"عـل إسػارقال ثعؾب: ي

 باب إصالق الؿصدر طؾك اسؿ الؿػعقل.

الُحقج: الػؼر... والؿحقج: "وتليت الحاجة بؿعـك الػؼر، إذ  ج/ الػؼر:

، فؼد يراد مـفا معـك الؿصدر، وقد يراد اسؿ الؿػعقل، مـ باب إصالق (2)"الؿعدم

 .(3)، كؿا مر يف الؿلربةالؿصدر وإرادة اسؿ الؿػعقل

وحقج بف طـ "وتليت بؿعـك الؿقؾ طـ الشلء، قال الزبقدي:  د/ الؿقؾ:

 .(4)"الطريؼ تحقيجًا: طقج

 فالؿحتاج إذًا مضطر إلك الشلء الذي يؼصده، ومػتؼر إلك ما يريده، مائؾ إلقف.

 / دالي١ اذتاد١ يف االصطالح:2

 أ/ دالي١ اذتاد١ يف االصطالح األصٛيٞ:

ر إلمام الجقيـل مـ أوائؾ الذيـ تحدثقا طـ الحاجة يف مصـػاهتؿ، وكثقيعد ا

الشافعقة، طاَلٌة طؾقف يف ذلؽ. ولعؾل أقػ  لمؿـ جاء بعده، خصقصًا مـ أصقل

لػظة مبفؿة ٓ ُيضبط فقفا ققل... "وقػة مع تعريػف لؾحاجة، التل طرب طـفا بؼقلف: 

فا ضبط التخصقص والتؿققز، ولقس مـ الؿؿؽـ أن كليت بعبارة طـ الحاجة تضبط

حتك تتؿقز تؿقز الؿسؿقات والؿتؾؼبات، بذكر أسؿائفا وألؼاهبا، ولؽـ أقصك 

                                                           

 (، مادة: حقج.242/ 2لسان العرب، ) (1)

 (، مادة: حقج.243/ 2يـظر: لسان العرب، )( 2)

 (، مادة: حقج.495/ 5تاج العروس، )يـظر:  (3)

 مادة: حقج.(، 499/ 5الؿصدر السابؼ، ) (4)
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. وهذا (1)"اإلمؽان يف ذلؽ مـ البقان تؼريب وحسـ ترتقب يـبف طؾك الغرض

اطرتاف مـ هذا اإلمام بصعقبة تؼديؿ تعريػ جامع ماكع لؾحاجة، طؾك طادة 

 حات.طؾؿاء إصقل يف تعريػ الؿصطؾ

ما تقسط بقـ الضرورات "بلهنا: وطرففا العز بـ طبد السالم 

ط بقـ شقئقـ أمر كسبل غقر . لؽـ يعرتض طؾقف بلن التقس(2)"والتؽؿقالت

مـضبط، ٓ تضبط حدوده، وٓ يتحؼؼ طـد تدققؼ الـظر ضبطف، خصقصًا وقد 

 غابت طـف الؼققد والؿحرتزات التل تؿـع الخؾط والخبط طـد تحديده. 

وأما الحاجقات، فؿعـاها أهنا مػتَؼر إلقفا مـ حقث "ففا الشاصبل بؼقلف: وطر

إلك الحرج والؿشؼة الالحؼة بػقت  -يف الغالب  -التقسعة ورفع الضقؼ، الؿمدي 

الحرج والؿشؼة،  -طؾك الجؿؾة  -الؿطؾقب، فنذا لؿ تراع دخؾ طؾك الؿؽؾػقـ 

. ويعترب هذا (3)"صالح العامةولؽـف ٓ يبؾغ مبؾغ الػساد العادي الؿتققع يف الؿ

التعريػ َأْكَػَس تعريػ وقػت طؾقف، بؾ إن كثقرًا مؿـ تحدث طـ الحاجة مـ 

العؾؿاء والباحثقـ بعده تبـقه، ولعؾ الػرق ضاهر بقـف وبقـ التعريػات إخرى التل 

تـاولتفا سؾػًا، كتعريػ الجقيـل، وابـ طبد السالم، ففذا التعريػ مـ الشاصبل 

 ة بالحؼقؼة والؿاِهقَِّة، ويظفر ذلؽ مـ خالل أيت:حد الحاج

 أ/ بقاكف أكف يػتؼر إلقفا مـ حقث التقسعة، ورفع الحرج.

ب/ أن مدار حؽؿفا طؾك رفع الؿشؼة غقر الؿعتادة، والضقؼ الشديد الذي 

                                                           

 (.481-1/479غقاث إمؿ يف التقاث الظؾؿ، ) (1)

 (.2/71ققاطد إحؽام، ) (2)

 (.2/21الؿقافؼات، ) (3)
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 كزل بالؿؽؾػ. 

ج/ تؿققزها طـ الضرورة، التل قد تختؾط دٓلتفا هبا طادة: لؼرب الؿعـك 

بقـفؿا، واتحاد الؿعـك الؾغقي، ويستػاد ذلؽ مـ الػؼرة إخقرة مـ الػؼفل 

 التعريػ.

 د/ اطتبارها َمْرَتَبًة دون الضرورة.

ف الحاجة  وبعد كؾ هذه التعريػات التل سبؼ سققفا، والتعؾقؼ طؾقفا، ُأطرِّ

ما يحتاج إلقف الػرد، أو الجؿاطة، لؾتقسعة، أو رفع الؿشؼة الشديدة، طؾك بلهنا: )

 .ف ممقت، أو دائؿ(وج

(: تتـاول الحاجة الخاصة بػرد معقـ، وهل ما يحتاج إلقف الػردفعبارة )

(: فتتـاول الحاجة أو الجؿاطةالحاجة الخاصة التل ٓ تتجاوز محؾفا. أما )

الخاصة التل هتؿ صائػة، كلهؾ بؾد، أو حرفة معقـة، كؿا يدخؾ فقفا الحاجة العامة 

 ستثـك مـفا أحد. التل تشؿؾ جؿقع إمة، وٓ ي

(: يدخؾ فقف أكقاع الحاجة يف أولك درجاهتا التل يؾبقفا لؾتقسعةوققلل: )

الؿؽؾػ لؾتقسعة، ودفع كقع مشؼة، أو رفعفا، قائؿة كاكت، أو متققعة، إذا غؾب 

 طؾك الظـ وققطفا. 

(: أشؽال الحاجة يف أطؾك درجاهتا، التل أو رفع الؿشؼة الشديدةويدخؾ يف )

 الؿؽؾػ يؼع يف الضقؼ الشديد، والحرج الؽبقر.  إذا لؿ يؾبفا

(: الحاجة الخاصة التل ٓ تتجاوز محؾفا، طؾك وجف ممقتوتتـاول طبارة )

والتل يـتفل حؽؿفا باكتفاء سببفا، كالضرورة الخاصة التل يزول حؽؿفا بزوالفا، 

 كؿا هق الشلن بالـسبة لؾرتخقص يف لبس الحرير لؿـ بف حؽة، بقـؿا تختص طبارة
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(: بالحاجة العامة التل يستؿر حؽؿفا، فقشؿؾ الؿحتاج وغقر الؿحتاج، أو دائؿ)

َؾؿ.  كؿا هق الشلن بالـسبة لإلجارة والسَّ

 ب/ دالي١ اذتاد١ يف االصطالح ايفكٗٞ:

إن كثقرًا مـ الػؼفاء ٓ ُيِعقرون التؿققز بقـ مصطؾحل الحاجة والضرورة كبقَر 

يطؾؼقن الضرورة طؾك ما يدخؾ يف الحاجة،  اهتؿام، َفَؿـ صاَلَع كالمفؿ يجدهؿ

والعؽس، وهذا التساهؾ راجع إلك الدٓلة الؾغقية الجامعة بقـ الؿصطؾحقـ، 

وهق كثقر يف الؿصـػات الػؼفقة طؾك اختالف الؿذاهب، مـ ذلؽ ما جاء يف كالم 

 ما"اإلمام الؽرابقسل الحـػل فقؿا يجقز الـظر إلقف مـ الؿرأة إجـبقة، حقث قال: 

وهق القجف والؽػ  -يجقز لألجـبل أن يـظر إلك مقضع الزيـة الظاهرة مـ الحرة 

ڇ ڇ ڇ ڇ ): -تعالك  –ضاهر ققل اهلل [ٓ يجقز لف مسف...]و -

، [43]النور: (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

يقجب أٓ يجقز لألجـبل الـظر إلقفا أصالً، إٓ أن الضرورة أوجبت إباحة الـظر 

ؾ إلك القجف والؽ ػ، وهل حاجة الـاس إلك مبايعتفا، والتـاول مـفا، وَتَحؿُّ

. فتبقـ (1)"الشفادة، فجقزكاه لؾضرورة، وٓ ضرورة بـا إلك الؾؿس: فال يجقز

كقػ يطؾؼ هذا اإلمام أحد الؿصطؾحقـ طؾك أخر، فؽالهؿا يحؿالن طـده 

 دٓلة الؿشؼة الزائدة.

ادة الصبقان، وكذا رواية وقبقل شف"وقال الشقخ محؿد بـ طؾل الؿالؽل: 

الؽافر والصبل، كؿا سقليت طـ ابـ الؼصار طـ مالؽ، طؾك خالف إصؾ: إللجاء 

الضرورة إلك ذلؽ مـ جفة لزوم الؿشؼة طؾك تؼدير طدم التجقيز، والؼقاطد 

                                                           

 (.347/ 1الػروق، ) (1)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  172  

 حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

. وٓ شؽ أن ذلؽ حاجة ٓ تصؾ إلك حد (1)"يستثـك مـفا محال الضرورات

 الضرورة.

الضرورة يف الـعال قد أثرت يف التخػقػ مرة "عل: وقال ابـ الفؿام الشاف

. وٓ شؽ أن الذي أثر يف التخػقػ ٓ (2)"حتك تطفر بالؿسح، فتؽػل ممكتفا

 يتجاوز محؾ الحاجة وٓ يتعداه إلك الضرورة.

يباح العبقر "وقال ابـ قدامة الحـبؾل طـ طبقر الحائض والجـب الؿسجد: 

الطريؼ فقف، فلما لغقر ذلؽ فال يجقز  لؾحاجة مـ أخذ شلء، أو تركف، أو كقن

 وهذا كثقر يف الؿصـػات طؾك اختالف الؿذاهب.. (3)"بحال

ولقجقد الؾَّبس: فنكف يـبغل أخذ الحذر طـد اإلصالق، فال تطؾؼ الضرورة طؾك 

الحاجة، وٓ العؽس: ٕن الحؼقؼة أن الؿصطؾحقـ مختؾػا الدٓلة، وإن كاكا مـ 

 ؿا طؾك أخر.حقث الؾغة يجقز إصالق أحده

 

 

 

                                                           

 .(12/ 1هتذيب الػروق، والؼقاطد السـقة يف إسرار الػؼفقة، هبامش فروق الؼرايف، ) (1)

 (.216/ 1فتح الؼدير، ) (2)

 .(1/117الؿغـل، ) (3)
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 املشألُ الجانًُ
 دالٌح اٌعشٚسج يف اٌٍغح 

 ٚاالصؽالغ األصٛيل ٚاٌفمٟٙ
 

 ايضسٚز٠ يف ايًػ١: / دالي1١

تطؾؼ الضرورة طـد طؾؿاء الؾغة طؾك الحاجة، وآلتجاء إلك الشلء بسبب  

رجؾ ذو ضارورة وضرورة، أي: ذو حاجة، وقد " :الضقؼ، كؿا قال ابـ مـظقر

 .(1)"إلك الشلء، أي: ألجئ إلقفاضطر 

 / دالي١ ايضسٚز٠ يف االصطالح:2

 أ/ دٓلة الضرورة يف آصطالح إصقلل:

الضرورة يف آصطالح إصقلل ٓ بد مـفا يف ققام مصالح الديـ والدكقا،  إن

بحقث إذا فؼدت اختؾت مصالحفؿا، كؿا بقـ ذلؽ اإلمام الشاصبل، حقث وضح 

أهنا مشؼة زائدة طؾك الحاجة: ٕكف يرتتب طؾقفا فقات أحد أثـاء تعريػف لؾضرورة 

الؽؾقات الخؿس الؿذكقرة، بخالف الحاجة التل ٓ يخشك بػقاهتا فقات ذلؽ، 

 وقال العز بـ طبد السالم: .(2)وإن اطرتى الؿؽؾػ ما يعرتيف مـ مشؼة غقر معتادة

                                                           

 (، مادة: ضر.4/483لسان العرب، ) (1)

 (.22-2/17يـظر: الؿقافؼات، ) (2)

o  p 
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وري ٓ بد وٓ شؽ أن الؿصالح التل خقلػت الؼقاطد ٕجؾفا: مـفا ما هق ضر"

وهق ما يرتتب طؾك  -. فؿا ٓ بد مـف (1)"مـف، ومـفا ما تؿس إلقف الحاجة الؿتلكدة

 يدخؾ يف معـك الضرورة ٓ الحاجة. -فقاتف فقات أحد الؽؾقات الخؿس

 ب/ دٓلة الضرورة يف آصطالح الػؼفل:

دٓلة الضرورة يف آصطالح الػؼفل طرفت كثقرًا مـ الؿروكة والتساهؾ إن  

كؿا سبؼ ـد الػؼفاء: إذ إصالق الضرورة طؾك الحاجة والعؽس كثقر يف كالمفؿ، ط

 أثـاء حديثل طـ مػفقم الحاجة يف آصطالح الػؼفل.

 

 

 

                                                           

 (.152/ 2ققاطد إحؽام، ) (1)
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 املشألُ الجالجُ
 (1)اٌفشٚق تني احلاظح ٚاٌعشٚسج

 

إن إضفار الػرق بقـفؿا أمر حتؿ لخػائف، وإن ضفر بؿظفر الجالء، والدلقؾ 

فقف كثقر مؿـ تـاول مقضقع الحاجة والضرورة، مـ  ط الذي وقعطؾك ذلؽ الخؾ

 إصالق إحداهؿا طؾك إخرى، وبقان ذلؽ مـ خالل أيت:

 :ايفسم األٍٚ: املػك١ يف اذتاد١ أقٌ َٓٗا يف ايضسٚز٠ 

فالؿشؼة وصػ جامع بقـ الحاجة والضرورة، مع اختالف درجتفا يف كؾ 

 الضرورة، فؽؾ مشؼة قد تصؾ بالؿؽؾػ مـفؿا، فالؿشؼة يف الحاجة أقؾ مـفا يف

إلك فقات أحد الؽؾقات الخؿس هل ضرورة، وكؾ مشؼة ٓ تصؾ بالؿؽؾػ إلك 

هل حاجة، وذلؽ ٓ يؿؽـ اشرتاط  -طؾك شدهتا  -فقات أحد هذه الؽؾقات 

تحؼؼف تحؼؼًا يصؾ إلك القؼقـ، بؾ يؽػل لؾحؽؿ طؾك الحالة هؾ هل ضرورة أو 

 زل مـزلة القؼقـ يف الػؼفقات.حاجة غؾبة الظـ: التل تـ

 :٘ايفسم ايجاْٞ: اذتاد١ ال تبٝض إال احملسّ يػريٙ ٚايضسٚز٠ تبٝض احملسّ يرات 

الؿـفل طـف كقطان: مـفل طـف لذاتف، ومـفل طـف لغقره، فإول هق الحرام 

الذي حؽؿ الشارع بتحريؿف ابتداء: لؿػسدة متعؾؼة بف أصالً غقر مـػؽة طـف، 

                                                           

 (.247-245/ 1يـظر: الؼقاطد والضقابط الػؼفقة الؿتضؿـة لؾتقسقر، ) (1)

o  p 
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خؿر، بخالف الؿـفل طـف لغقره، الذي يتعؾؼ بلمر مـػؽ طـف، كتحريؿ شرب ال

وخارج طـ ماهّقتف، ففق يف إصؾ مشروع، لؽـ اقرتن بف وصػ أخرجف طـ أصؾف 

إلك التحريؿ، كتحريؿ الـظر إلك الؿرأة إجـبقة، فالـقع إول وهق الحرام لذاتف، 

 ف الحاجة.ٓ يباح إٓ يف حال الضرورة، أما الـقع الثاين، فؼد تبقح

  :ايفسم ايجايح: اذتاد١ ختفٝف ٚايضسٚز٠ إدتا٤ 

ومعـك ذلؽ أن الؿؽؾػ يف الحاجة مخقر بقـ إخذ هبا أو طدمف، وإن كان 

سقعاين مـ الضقؼ الشديد يف حال طدم إخذ هبا، يف حقـ أكف يف الضرورة ٓ خقار 

ختقار طـ الؿؽؾػ، يؿقز فؼقام اإللجاء إذًا يف الضرورة، واكتػاء آلف إٓ إخذ هبا، 

الضرورة طـ الحاجة، التل ٓ يتحؼؼ فقفا اإللجاء الذي يـتػل معف آختقار، وإكؿا 

 غاية ما يحصؾ لؾؿؽؾػ الضقؼ الشديد.

 :ايفسم ايسابع: أسهاّ اذتاد١ ايعا١َ َطتُس٠، ٚأسهاّ ايضسٚز٠ َؤقت١ 

ورة رجع إن حؽؿ الضرورة ممقت بؿدة ققامفا ووجقدها، فنذا اكتػت الضر

الحؽؿ إلك ما كان طؾقف قبؾ ذلؽ، فالضرورة طؾة إباحة الؿحظقر وقت وجقدها، 

والحؽؿ يدور مع طؾتف وجقدًا وطدمًا، فنذا طدمت الضرورة اكتػت اإلباحة ورجع 

الؿحظقر إلك ما كان طؾقف قبؾفا، بقـؿا حؽؿ الحاجة العامة يبؼك مستؿرًا يستػقد 

ؾغك باكتػاء الحاجة، كؿا هق الشلن بالـسبة مـف الؿحتاج وغقر الؿحتاج، وٓ ي

ؾؿ.  لتجقيز الشريعة لإلجارة وبقع السَّ
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 املشألُ السابعُ
 ششٚغ إػّاي احلاظح

 

أن إلطؿال الحاجة شروط ٓ بد مـ تقافرها يف الـازلة محؾ الػتقا، مؿا يمكد 

ة الؿبقحة يشرتط يف الحاج ، بؾيتقهؿ الؼاطدة لقس طؾك إصالقف، كؿا قد حؽؿ هذه

 لؾؿحظقر شروٌط، أبقـفا مـ خالل أيت:
 

 :ايػسط األٍٚ: إٔ تهٕٛ اذتاد١ غدٜد٠ 

أن تؽقن حال الؿؽؾػ بؾغت درجة طالقة مـ الؿشؼة، بحقث  ومعـك ذلؽ

 . (1)يمدي طدم إباحة الؿحظقر فقفا إلك ضقؼ شديد، ومشؼة غقر معتادة
 

  :ايػسط ايجاْٞ: إٔ تهٕٛ اذتاد١ َتع١ٓٝ 

ذلؽ أٓ يقجد سبقؾ آخر مـ الطرق الؿشروطة طادة لؾتقصؾ إلك  ومعـك

، فنن وجد سبقؾ آخر مـ الطرق (2)الغرض الؿؼصقد، سقى مخالػة الحؽؿ العام

الؿشروطة، يقصؾ إلك الؿؼصقد مـ غقر مخالػة: وجب اطتؿاده، ولؿ تجز 

  مخالػة الحؽؿ العام تحت ذريعة الحاجة.

                                                           

 .235يـظر: القجقز يف إيضاح ققاطد الػؼة الؽؾقة، ص:  (1)

 .267لؾدكتقر يعؼقب الباحسقـ، ص:الؿػصؾ يف الؼقاطد الػؼفقة،  يـظر: (2)
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 ٚاضط ايٓاع:ايػسط ايجايح: إٔ تساع٢ ساٍ أ 

وذلؽ بلن يالحظ يف تؼدير ما يدطق إلك إخذ بالحؽؿ آستثـائل لؾحاجة 

، وإذا تعؾؼ ذلؽ بشخص بعقـف: فإمر متعؾؼ (1)حال أواسط الـاس، ٓ كؾفؿ

 بحال هذا الشخص دون غقره.

 

 :ايػسط ايسابع: إٔ تكدز اذتاد١ بكدزٖا 

ال بالـسبة إلك أي: أن تؼدر الحاجة الخاصة بؼدرها، كؿا هق الح

، وذلؽ أن ما شرع مـ الحاجات العامة لف صػة الدوام وآستؿرار، (2)الضرورات

أما ما شرع بسبب إطذار الطارئة، ففق الذي يباح بالؼدر الذي تـدفع بف الحاجة، 

 .(3)وتزول اإلباحة بزوال الحاجة

 

 

 

                                                           

 (.247/ 1الؼقاطد والضقابط الػؼفقة الؿتضؿـة لؾتقسقر، )يـظر:  (1)

 (.247/ 1)الؿرجع السابؼ، يـظر:  (2)

 (.313 – 311/  1يـظر: الؿقافؼات، ) (3) 
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 املشألُ اخلامشُ

 دالٌح اٌؼًّ اخلريٞ
 

 رتريٟ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ:/ تعسٜف ايعٌُ ا1

 .(1)الؿفـة والػعؾ، والجؿع أطؿال أ/ العؿؾ يف الؾغة:

الؽرم والشرف وإصؾ، والـسبة إلقف خقري، ويؼال خقار  ب/ الخقر يف الؾغة:

الؿال لؽرائؿف، وامرأة َخقرة: فاضؾة يف الجؿال والُخؾؼ، والخقر ضد الشر 

 .(2)وخالفف، وجؿعف ُخُققر

 ريٟ يف االصطالح:/ تعسٜف ايعٌُ ارت2

الخقري: الـػع الؿادي أو الؿعـقي الذي يؼدمف اإلكسان لغقره،  بالعؿؾ يؼصد

وقد طرفف محؿد الطاهر بـ طاشقر بؼقلف: . مـ دون أن يلخذ طؾقف مؼابالً ماديًا

هق الؿعطك مـ مال أو جفد طؾك أساس الؿقاساة بقـ أفراد إمة... ففل "

إسالمل جؿقؾ، هبا حصؾت مساطػة مصؾحة حاجقة جؾقؾة، وأثر خؾؼل 

 .(3)"الؿعقزيـ، وإغـاء الؿػتؼريـ

                                                           

 (.475/ 11لسان العرب، ٓبـ مـظقر، ) (1)

 (.267-4/266الؿصدر السابؼ، )يـظر:  (2)

 .187لشريعة اإلسالمقة، ص: مؼاصد ا (3)

o  p 
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 املطلب الجانٌ
 ِٕضٌح اٌعشٚسج" 

ُ
ي

َّ
ض
َ
ٕ
ُ
 أ٘ـ١ّح "احلاظح ذ

 يف اٌؼًّ اخلريٞ
 

ُل مـزلة الضرورة"تعترب قاطدة  ذات أهؿقة كربى يف آستدٓل  "الحاجة ُتـَزَّ

ققاطد فؼفقة هل طؿدة  الػؼفل، والـظر آجتفادي: ففل قاطدة مـ بقـ جؿؾة

الػؼقف يف اإلفتاء يف الـقازل والؿستجدات، واإلجابة طـ كثقر مؿا يطرح طؾقف مـ 

التساؤٓت، وحؾ مجؿقطة مـ الؿشؽالت: وذلؽ أن الؿشؼة الزائدة التل تعرتي 

الؿؽؾػقـ يف أطؿالفؿ، وتؽتـػفؿ يف حقاهتؿ، مرفقطة يف شريعة رهبؿ، وذلؽ إذا 

 فتـزل حقـفا مـزلة آضطرار، يف رفع الؿشؼة ودفع إضرار. اشتدت الحاجة فقفا، 

: وذلؽ لؿا -تعالك  –وإن العؿؾ الخقري لؿـ أطظؿ إطؿال الؿؼربة إلك اهلل 

لف مـ أهؿقة كربى يف كشػ الؽربات، وتجاوز كثقر مـ إزمات، مـ خالل 

ل الذي حؿالتف اإلغاثقة، وبرامجف الخقرية، وٓ شؽ أن هذا الـقع مـ إطؿا

طظؿت مؽاكتف، وطؾت طـد اهلل رتبتف، يحتاج إلك طـاية كربى لؾرقل بؿشاريعف، 

وتـؿقة آلقات اشتغالف: تحؼقؼًا لؾجقدة التل تـشدها الققم الؿمسسات الؽربى. 

ومـ هـا تظفر أهؿقة الحاجة: حقث إهنا تتدخؾ لتحسـ مـ مردوديتف، وتطقر مـ 

ة التل تصدر طـفا، والػتاوى العؾؿقة التل أداء ِخدماتف، مـ خالل إحؽام الػؼفق

 ُتَخرج طؾقفا، والتل مبـاها طؾك رفع الؿشؼة غقر الؿعتادة والحرج الشديد.

o  p 
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والؽالم كػسف يؼال طـ الؿشؽالت التل تطرأ طؾك بقئتف: إذ كثقر مـفا يحؾ 

جؿعت يف هذا البحث مجؿقطة مـ إحؽام بؼاطدة الحاجة. وبـاء طؾك ذلؽ فؼد 

والػتاوى العؾؿقة، الؿقسرة لؾعؿؾ الخقري، وجؿعت أحؽامًا وفتاوى الػؼفقة، 

أخرى تعقـ طؾك تطقيره وتحسقـ أدائف، وتساطد يف حؾ كثقر مـ الؿشؽالت 

 التـظقؿقة الؿحقطة بف، اكطالقًا مـ الؼاطدة محؾ الدراسة.
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 املبحح الجانٌ

 
ُ
ي

َّ
ض
َ
ٕ
ُ
 ذؽث١ماخ "احلاظح ذ

 اخلريٞ ِٕضٌح اٌعشٚسج" يف اٌؼًّ
 

 :ٟاملطًب األٍٚ: تطبٝكات اذتاد١ يف تٓعِٝ ايعٌُ ارتري 

 

 ْٞتطبٝكات اذتاد١ يف مجع األَٛاٍ: املطًب ايجا 

 

 تطبٝكات اذتاد١ يف صسف األَٛاٍ ٚاضتجُازٖا: املطًب ايجايح 
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 املطلب األول
 ذؽث١ماخ احلاظح يف ذٕظ١ُ اٌؼًّ اخلريٞ:

 

 ربعات يف ايبٓٛى ايسَِّب١ٖٜٛ:/ إٜداع أَٛاٍ ايصنٛات ٚايت1

إن إحقط طدم فتح حساب يف بـؽ ربقي إٓ لحاجة شديدة، ومـ  

الحاجات التل تبقح ذلؽ: الحاجة إلك حػظ الؿال خقفًا طؾقف مـ الضقاع، أو إذا 

تعطؾت بعض الؿصالح الؿالقة يف غقاب ذلؽ، أو لحاجة الؿقضػقـ إلك تحقيؾ 

فتح حساب بـؽل باسؿ الؿمسسات الخقرية: رواتبفؿ، ويدخؾ يف هذا الؿعـك 

تسفقالً إليصال أمقال الزكقات والتربطات التل يؼدمفا الؿحسـقن، والؿساطدات 

الؿالقة التل يحقلفا التجار والؿستثؿرون، وتحقيؾفا طرب الؿـاصؼ الؿختؾػة: 

تسفقالً لؾعؿؾ، وضبطًا لسقره، وتحسقـًا ٕدائف، وغقر ذلؽ مـ الحاجات 

 الؿعتربة. 

كثقر مـ هقئات  -طـد ققام الحاجة  -وقد كص طؾك الرتخقص يف ذلؽ  

الػتقى، وجؿع مـ فؼفاء العصر، مـ ذلؽ ما أجابت بف الؾجـة الدائؿة لؾبحقث 

التل  -مراطاة لؿثؾ هذه آطتبارات الحاجقة  -العؾؿقة واإلفتاء جؿعقَة الرب 

ًٓ طـ حؽؿ ذلؽ، واستػسارًا طـ الؿققػ  الشرطل مـف، فؽان وجفت إلقفا سما

ٓ بلس بػتح حسابات لجؿعقة الرب وغقرها يف "جقاب الؾجـة الؿققرة أيت: 

البـقك: إذا كان الغرض مـ ذلؽ ما ذكر يف السمال: لؿا فقف مـ التسفقؾ وطدم 

o  p 
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الؿحذور، وإكؿا الؿؿـقع فتح الحساب مـ أجؾ آستثؿار الؿؿـقع، وأخذ 

َبقيَّة طؾك القدائع  . (1)"الػقائد الرِّ

وضع الؿال يف البـقك بدون "ما أفتك بف الشقخ ابـ باز حقث قال:  طقـوهق  

فقائد ٓ ماكع مـف: إذا دطت الحاجة إلك ذلؽ، وإن تقسر إيداطف طـد غقرها ففق 

 . (2)"أحقط وأحسـ

إذا احتجت إلك أن تػتح حسابًا يف بـؽ ِرَبِقيٍّ فال "ابـ طثقؿقـ:  الشقخوقال  

الجقاز بالحاجة،  -رحؿف اهلل  -. فعؾؼ (3)"ج إلك ذلؽ فال تػتحبلس، وإن لؿ تحت

 كؿا هق معروف. -وجعؾفا طؾتف، والحؽؿ يدور مع طؾتف وجقدًا وطدمًا 

إذا "وهل الػتقى كػسفا التل قال هبا الشقخ طبد العزيز الراجحل حقث قال:  

ن استغـك احتاج اإلكسان إلك ذلؽ، أو اضطر إلقف، فال بلس، وٓ يلخذ فائدة، وإ

. والؿالحظ يف هذه الػتاوى ربط الؼقل بجقاز ذلؽ بتؾؽ (4)"ففق أولك

آطتبارات الحاجقة، والتل تعترب مـاط الحؽؿ وطؾتف، وهق طقـ ما يحػ العؿؾ 

 الخقري يف هذه الؿسللة.

 / االضتعا١ْ بػري املطًُني يف ايعٌُ ارتريٟ: 2

لحاجة إلك استخدام غقر مـ اإلشؽآت التل تطرأ يف مجال العؿؾ الخقري ا

الؿسؾؿقـ، ففؾ ذلؽ يجقز شرطًا أو ٓ يجقز؟ طؾؿًا أن همٓء الؿمتؿـقـ طؾك 

                                                           

 (.13/375فتاوى الؾجـة الدائؿة، ) (1)

 (.19/413مجؿقع فتاوى ابـ باز، ) (2)

 .www.islamweb.net: (. يـظر مققع181/22( لؼاء الباب الؿػتقح، )3)

 .www.islamweb.net: يـظر مققع .(35/ 23( فتاوى مـقطة، )4)
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تؾؽ الؿفام والقضائػ هؿ أهؾ لالئتؿان، بؾ قد يؽقكقن أكثر خربة، وأشد أماكة، 

وأطظؿ وفاء مـ كثقر مـ الؿسؾؿقـ، وهؾ يدخؾ ذلؽ يف الؿقآة الؿحرمة بقـ 

 يدخؾ؟ الؿسؾؿقـ وغقرهؿ أو ٓ 

الشافعقة الذيـ قالقا مـفؿ ذهب جؿع مـ الػؼفاء إلك جقاز ذلؽ لؾحاجة، 

. وقال (1)بجقاز آستعاكة هبؿ إذا كاكت مـػعة لؾؿسؾؿقـ ترجك ومصؾحة تجـك

وٓ يستعان بؿشرك، وهبذا قال ابـ "الحـابؾة بجقاز ذلؽ لؾحاجة. قال ابـ قدامة: 

ؿ، وطـ أحؿد ما يدل طؾك جقاز الؿـذر، والجقزجاين، وجؿاطة مـ أهؾ العؾ

طـد الحاجة، وهق مذهب  -أيضا  -آستعاكة بف، وكالم الخرقل يدل طؾقف 

يجقز لؾعامؾ أن يلخذ طؿالتف مـ الزكاة، سقاء كان حرًا أو ". وقال: (2)"الشافعل

طبدًا، وضاهر كالم الخرقل أكف يجقز أن يؽقن كافرًا، وهذه إحدى الروايتقـ طـ 

وهذا لػظ طام يدخؾ فقف ، "والعامؾقـ طؾقفا.. "قال:  –تعالك  - أحؿد: ٕن اهلل

كؾ طامؾ طؾك أي صػة كان، وٕن ما يلخذ طؾك العؿالة أجرة طؿؾف، فؾؿ يؿـع مـ 

 .(3)"أخذه كسائر اإلجارات

 واستدلقا بؿجؿقطة مـ إدلة، مـفا:

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) :-أ/ ققل اهلل ـ تعالك 

﮳  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

 [73]التوبة: (﮶ ﮷ ﮸ ﮴ ﮵

                                                           

 (.4/166( يـظر: إم، )1)

 (.9/217الؿغـل، ) (2)

 (.2/488الؿغـل، ) (3)
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ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ): -سبحاكف  –ب/ ققلف 

 .[86]آل عمران: (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

معـك أية أن أهؾ الؽتاب مـفؿ إمقـ الذي يمدي أماكتف، وإن كاكت "و

كثقرة، ومـفؿ الخائـ الذي ٓ يمدي أماكتف وإن كاكت حؼقرة... ومـ كان أمقـًا يف 

يف الؼؾقؾ أمقـ بإولك، ومـ كان خائـًا يف الؼؾقؾ ففق يف الؽثقر خائـ الؽثقر ففق 

. وهل دلقؾ واضح طؾك جقاز التعامؾ معفؿ، مع (1)، كؿا قال الشقكاين"بإولك

 ضرورة الحرص طؾك تقفر الؽػاءة فقفؿ، وتحؼؼ الثؼة.

قالت وهل تحؽل قصة الفجرة الـبقية:  -رضل اهلل طـفا  –ج/ حديث طائشة 

رجالً مـ بـل الديؾ، ثؿ مـ  -رضل اهلل طـف  –وأبق بؽر  - ملسو هيلع هللا ىلص –ستلجر الـبل وا"

يتًا  يت: الؿاهر بالفداية  -بـل طبد بـ طدي: هاديًا ِخرِّ قد غؿس يؿقـ  -الِخرِّ

حؾػ يف آل العاص بـ وائؾ، وهق طؾك ديـ كػار قريش، فلمـاه، فدفعا إلقف 

لتاهؿا براحؾتقفؿا صبقحة لقال راحؾتقفؿا، وواطداه غار ثقر بعد ثالث لقال، ف

ثالث، فارتحال، واكطؾؼ معفؿا طامر بـ ففقرة والدلقؾ الديؾل، فلخذ هبؿ أسػؾ 

 .(2)"مؽة، وهق صريؼ الساحؾ

فقف ائتؿان أهؾ الشرك طؾك السر والؿال، إذا طفد "قال بدر الديـ العقـل: 

ؿـ ُطفدت فقف . ف(3)"مـفؿ القفاء والؿروءة، كؿا استلمـ رسقل اهلل هذا الؿشرك

الؿروءة، وُتقؼـ مـف القفاء، ولق كان غقر مسؾؿ، جاز استعؿالف يف العؿؾ الخقري 

                                                           

 (.1/415فتح الؼدير، ) (1)

أخرجف البخاري يف كتاب اإلجارة، باب، استئجار الؿشركقـ طـد الضرورة، أو إذا لؿ يقجد أهؾ  (2)

 .2263اإلسالم، رقؿ: 

 (.12/18طؿدة الؼاري، ) (3)
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هذا الرجؾ غقر الؿسؾؿ يف هجرتف. وذكر ابـ  - ملسو هيلع هللا ىلص –وائتؿاكف، كؿا ائتؿـ الرسقل 

طـ ابـ تقؿقة أن القفقدي أو الـصراين إذا كان خبقرًا بالطب، ثؼة طـد  (1)مػؾح

تطبف، كؿا يجقز لف أن يقدطف الؿال، وأن يعامؾف، واستدل اإلكسان، جاز لف أن يس

بأية والحديث السابؼقـ، والحؽؿ كػسف يـسحب طؾك الحاجات الؿشاهبة، ومـ 

ذلؽ: آستعاكة بخربائفؿ وأهؾ التجربة مـفؿ يف العؿؾ الخقري، وآستػادة مـ 

مقٓة قـ، وٓ وٓ يعترب ذلؽ براءة مـ الؿسؾؿخرباهتؿ وتجارهبؿ يف هذا الؿجال، 

وأما إذا احتاج إلك ائتؿان الؽتابل أو استطبابف فؾف "لغقرهؿ، كؿا قال ابـ مػؾح: 

 .(2)"ذلؽ، ولؿ يؽـ مـ وٓية القفقد والـصارى الؿـفل طـفا

 

 / ْكٌ أَٛاٍ ايصنا٠ َٔ بًد إىل آخس: 3

ذهب جؿفقر الػؼفاء إلك أن إصؾ يف إخراج أمقال الزكاة أن تخرج يف بؾد 

قب، فتقزع طؾك فؼرائف، لؽـ أجاز كثقر مـفؿ كؼؾفا إلك بؾد آخر إذا دطت القج

 . (3)الحاجة إلك ذلؽ، وترتبت طؾقف مصؾحة شرطقة

ُيؽره، إٓ إن كؼؾفا إلك ": -وهق يتحدث طـ حؽؿ ذلؽ  -قال أبق حـقػة  

  .(4)"قرابة لف محاويج، أو ققم هؿ أمس حاجة مـ أهؾ بؾده، فال ُيؽره

ٓ يجقز إٓ أن يؼع بلهؾ بؾد حاجة، فقـؼؾفا اإلمام إلقفؿ طؾك " وقال مالؽ: 

                                                           

 (.2/441أداب الشرطقة، )يـظر:  (1)

 (.2/442الؿصدر السابؼ، ) (2)

  (.375/ 3ظر: فتح الباري، )يـ (3)

 (.375/  2)حاشقة ابـ طابديـ،  (4)
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 .(1)"سبقؾ الـظر وآجتفاد

 .(2)"يجقز مع رجحان الحاجة"وقال الؿرداوي:  

إلك  - ملسو هيلع هللا ىلص –وقال البخاري يف ترجؿة حديث معاذ حقـ بعثف رسقل اهلل  

استدل ابـ . و"باب أخذ الصدقة مـ إغـقاء، وُترد يف الػؼراء حقث كاكقا" :القؿـ

فرتدُّ "مـ بؾد الؿال بعؿقم ققلف:  الزكاة الؿـقر طؾك أن البخاري اختار جقاَز كؼؾ

: ٕن الضؿقر يعقد طؾك الؿسؾؿقـ، فلي فؼقر مـفؿ ردت فقف الصدقة "يف فؼرائفؿ

ـُ دققؼ العقد الجقاز، وإن لؿ يف أي جفة كان فؼد وافؼ طؿقم الح ح اب ديث. ورجَّ

يؽـ إضفر، إٓ أكف يؼقيف أن أطقان إشخاص الؿخاصبقـ يف ققاطد الشرع الؽؾقة 

 . (3)ٓ ُتعترب يف الزكاة، كؿا ٓ ُتعترب يف الصالة، فال يختص هبؿ الحؽؿ

وجاء يف فتاوى الؾجـة الدائؿة الؿققرة ما يدل طؾك تعؾقؾ جقاز ذلؽ 

إصؾ يف الزكاة أن " :-إجابة طـ فتقى يف هذا الؿقضقع  -جة، حقث قالت بالحا

تصرف يف فؼراء البؾد التل هبا الؿال: لؾحديث الؿذكقر، وإن دطت حاجة إلك 

كؼؾفا: كلن يؽقن فؼراء البؾد التل يـؼؾفا إلقف أشد حاجة، أو أقرباء لؾؿزكل بجاكب 

  .(4)"أهنؿ فؼراء، أو كحق ذلؽ: جاز الـؼؾ

إذا دطت الحاجة أو الؿصؾحة إلك كؼؾ الزكاة إلك جفة "ال ابـ طثقؿقـ: وق

أخرى، فنن ذلؽ ٓ بلس بف، فنذا طؾؿ أن هـاك مسؾؿقـ متضرريـ بالجقع 

                                                           

 (. 286/  1الؿدوكة، ) (1) 

 (.171/ 7اإلكصاف، ) -7 

 (.358 -357/ 3يـظر: فتح الباري، ) -8 

 (.11/9فتاوى الؾجـة الدائؿة، ) (4)

http://www.alukah.net/sharia/0/65791
http://www.alukah.net/sharia/0/65791
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والعري، وكحق ذلؽ، أو طؾؿ أن هـاك مسؾؿقـ يجاهدون يف سبقؾ اهلل لتؽقن كؾؿة 

هؿ محتاجقن... أو يؽقن اهلل هل العؾقا، أو كان لإلكسان الذي طؾقف الزكاة أقارب و

أهؾ البؾد أخر أشد حاجة، وكان ذلؽ أكػع لؾؿسؾؿقـ، فنكف يف هذه الحال يؽقن 

الـؼؾ لفذه إغراض جائزًا وٓ حرج فقف، وحقـئذ ٓ بلس بـؼؾ الزكاة إلقفؿ، 

جقاز الـؼؾ بتحؼؼ الحاجة وققامفا. وبـاء  . فعؾؾ(1)"وذلؽ لؾؿصؾحة الراجحة

ة إلك كؼؾ الزكاة مـ بؾد إلك آخر، أو مـ دولة إلك أخرى، طؾقف، إذا دطت الحاج

ولق بعدت الؿسافة، جاز لؾؿمسسة الخقرية ذلؽ: تحؼقؼًا لؿؼاصد العؿؾ 

الخقري، وققامًا بقاجب الـصح لألمة، وإن كان إصؾ طدم الـؼؾ طؾك مذهب 

 الجؿفقر.

 

 / تأخري إخساز ايصنا٠:4

ا طـ وقتفا: كؿا هق مذهب تجب الزكاة طؾك الػقر، وٓ يجقز تلخقره

وذلؽ  ،(5)والحـابؾة ،(4)والشافعقة ،(3)والؿالؽقة ،(2)جؿفقر الػؼفاء، مـ الحـػقة

العصر،  - ملسو هيلع هللا ىلص –قال: صؾك بـا الـبل  -رضل اهلل طـف  –لحديث طؼبة بـ الحارث 

كـت خؾػت  "فلسرع، ثؿ دخؾ البقت، فؾؿ يؾبث أن خرج، فؼؾت أو ققؾ لف، فؼال: 

                                                           

 www.almoslim.net: مققع يـظر (1)

 (.3/ 2يـظر: بدائع الصـائع، لؾؽاساين، ) (2)

 (.313/ 1يـظر: الؽايف، ٓبـ طبد الرب، ) (3)

 (.91/ 3(، والحاوي، لؾؿاوردي، )24/ 2يـظر: إم، لؾشافعل، ) (4)

 (.541/ 2يـظر: الؿغـل، ٓبـ قدامة، ) (5)
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. وأجازوا تلخقر (2)"مـ الصدقة، فؽرهت أن أبقتف، فؼسؿتف (1)اً يف البقت تِْبر

إذا وجدت مصؾحة يف التلخقر: كلن  إخراجفا لؾحاجة، حقث قرروا جقاز ذلؽ

اجة شديدة، يمخرها لقدفعفا لذي قرابة، أو جار، أو إلك ذي صالح، أو ذي ح

واشرتصقا لذلؽ أن يؽقن التلخقر يسقرًا، وأٓ تشتد حاجة الحاضريـ مـ 

 .(3)الؿستحؼقـ

وكذلؽ تلخقرها إذا رأى ذلؽ اإلمام يف صدقة الؿقاشل: "قال أبق طبقد: 

لألزمة تصقب الـاس، فتجدب لفا بالدهؿ، فقمخرها طـفؿ إلك الخصب، ثؿ 

  .(4)"ؾ، كالذي فعؾف طؿر يف طام الرمادةيؼضقفا مـفؿ بآستقػاء يف العام الؿؼب

فقحتؿؾ  ،(5)"هل طؾل ومثؾفا"وأما رواية ": -رحؿف اهلل  - وقال الؿازري 

إلك طام آخر: تخػقػًا وكظرًا، ولإلمام تلخقر ذلؽ إذا - ملسو هيلع هللا ىلص –طـف  أن يؽقن أخرها

  .(6)"أداه آجتفاد إلقف

                                                           

التِّْبُر: هق الذهب والػضة قبؾ أن يضربا دكاكقر ودراهؿ، وأكثر اختصاصف بالذهب، يـظر: الـفاية،  (1)

 (.1/179ٓبـ إثقر، )

 .1431أخرجف البخاري يف كتاب الزكاة، باب: مـ أحب تعجقؾ الصدقة مـ يقمفا، رقؿ:  (2)

 (.187/ 3(، واإلكصاف، لؾؿرداوي، )225/ 2يـظر: روضة الطالبقـ، لؾـقوي، ) (3)

 .712-711إمقال، ص:  (4)

حديث أبل هريرة،  ، مـ983أخرجف مسؾؿ يف كتاب الزكاة، باب: يف تؼديؿ الزكاة ومـعفا، رقؿ:  (5)

طؿر طؾك الصدقة، فؼقؾ: َمـََع ابـ َجِؿَقٍؾ، وخالد بـ القلقد،  - ملسو هيلع هللا ىلص –قال: بعث رسقل اهلل 

ما يـؼؿ ابـ جؿقؾ إٓ أكف كان فؼقرًا ": - ملسو هيلع هللا ىلص –، فؼال رسقل اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص –والعباس طؿ رسقل اهلل 

يف سبقؾ اهلل، وأما العباس  فلغـاه اهلل، وأما خالد فنكؽؿ تظؾؿقن خالدًا، قد احتبس أدراطف وأطتاده

، ومثؾفا معفا
َّ
 "يا طؿر، أما شعرت أن طؿ الرجؾ صـق أبقف؟". ثؿ قال: "ففل طَؾل

 (.254/ 3(، ويـظر: مقاهب الجؾقؾ، لؾحطاب، )8/ 2الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ، ) (6)
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تلخقر الزكاة طـد رهبا يجقز لإلمام والساطل ": -رحؿف اهلل  –وقال الؿرداوي 

 .(1)"لؿصؾحة: كؼحط وكحقه

وطؾقف، فنذا ضفرت حاجة أو مجؿقطة حاجات لؾؿمسسات الخقرية، دطت 

إلك تلخقر إخراج الزكاة، وتسؾقؿفا إلك مستحؼقفا: كلن تحؾ أزمة، وتستجد فتـة 

يف بعض البالد اإلسالمقة، فقمخر إخراج الزكاة حتك تـجؾل الػتـة، وهتدأ إوضاع 

ٕمـقة، وتتقسر اإلجراءات الؼاكقكقة، التل تؿؽـفا مـ الؼقام بلطؿالفا الخقرية، ا

وتقسر تـػقد برامجفا اإلغاثقة، فال بلس بذلؽ، فنن إمر مـقط بالحاجة الشرطقة، 

والفدف مـف تحؼقؼ مؼاصد الشريعة مـ إخراج الحؼقق الؿالقة، ومـفا سد َطَقِز 

 الؿعقزيـ، ودفع حاجة الؿحتاجقـ. 

 

 

 

                                                           

  (.3/188) اإلكصاف، (1)
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 املطلب الجانٌ
 ذؽث١ماخ احلاظح يف مجغ األِٛاي

 

 / ايتصسف يف أَٛاٍ ايصنا٠ ٚايتربعات ببٝع ٚحنٛٙ:1

ذهب بعض الػؼفاء إلك أن يد اإلمام يد وٓية طؾك الزكاة، ولف أن يتصرف 

بحؽؿ هذه القٓية يف أمقال الزكاة بحسب الؿصؾحة، وٓ يحتاج يف هذا إلك إذن 

إذا أخذ الساطل يف السـ غقرها، أو "قال ابـ طبد الرب:  مـ أخذ.مـ الؿعطل وٓ 

 .(1)"أخذ ذهبا أو وِرقا بدٓ مـفا، أجزأ ذلؽ، وكان كحؽؿ مجتفد يـػذ حؽؿف

وحػظ، فال يحؼ لفؿ ومـفؿ مـ ذهب إلك أن يد اإلمام ومـ يـقـبف يد أماكة 

التصرف يف أمقال الزكاة ببقع وكحقه بغقر إذن أصحاهبا، إٓ إذا دطت حاجة 

قال أصحابـا: ٓ يجقز لإلمام وٓ " شديدة، فحقـفا يجقز ذلؽ، قال الـقوي:

لؾساطل بقع شلء مـ مال الزكاة مـ غقر ضرورة، بؾ يقصؾفا إلك الؿستحؼقـ 

ٓ وٓية طؾقفؿ، فؾؿ يجز بقع مالفؿ بغقر بلطقاهنا: ٕن أهؾ الزكاة أهؾ رشد 

فنن وقعت ضرورة: بلن وقػ طؾقف بعض الؿاشقة، أو خاف " . ثؿ قال:(2)"إذهنؿ

 هالكف، أو كان يف الطريؼ خطر، أو احتاج إلك رد جربان، أو إلك مموكة الـؼؾ، أو

                                                           

  (.321/ 1الؽايف، ) (1)

 (.6/159الؿجؿقع، ) (2)

o  p 
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مموكة  -رحؿف اهلل  –، فجعؾ (1)"قبض بعض شاة، وما أشبفف جاز البقع لؾضرورة 

الـؼؾ ضرورة: ُتجقز التصرف يف الزكاة بالبقع، ويؼصد بالضرورة الحاجة، طؾك 

حاجة، وقد تؽقن هـاك حاجات أخرى طادة الػؼفاء يف التعبقر بالضرورة طـ ال

مشاهبة يف وصػ الحاجقة، تطرحفا بقئة العؿؾ الخقري، وتػرضفا ضروف 

فتجقز ما أجازتف حاجة مموكة الـؼؾ، لؼقام  اشتغالف، تجقز هذا الؾقن مـ التصرف،

 طؾة الحاجة: إذ الحؽؿ يدور مع طؾتف وجقدًا وطدمًا.

ار التجقيز طؾك الحاجة: حقث بلن مد -رحؿف اهلل  –وقد صرح ابـ قدامة  

وإذا أخذ الساطل الصدقة، فاحتاج إلك بقعفا لؿصؾحة مـ كؾػة يف كؼؾفا، أو "قال: 

 .(2)"مرضفا، أو كحقهؿا، فؾف ذلؽ

 أَٛاٍ ايصنا٠ ٚايتربعات: (3)/ اضتجُاز2

ر أمقال الزكاة والتربطات إذا قامت الحاجة الشرطقة، ورطقت يجقز استثؿا

 مصؾحة الػئات الؿستفدفة، وذلؽ لألدلة أتقة:

أن كاسًا مـ طريـة اجتقوا  -رضل اهلل طـف  –أ/ حديث أكس 

أن يلتقا إبؾ الصدقة، فقشربقا مـ  - ملسو هيلع هللا ىلص – فرخص لفؿ رسقل اهلل ،(4)الؿديـة

 ،- ملسو هيلع هللا ىلص –فلرسؾ رسقل اهلل  ،(5)ألباهنا وأبقالفا، فؼتؾقا الراطل، واستاققا الذود

                                                           

 (.161-6/159بؼ، )الؿصدر السا (1)

 (.532/ 2الؿغـل، ) (2)

 (.116/ 4آستثؿار يف الؾغة: هق صؾب الحصقل طؾك الثؿرة. يـظر: لسان العرب، ٓبـ مـظقر، ) (3)

 (.449/ 1ر: فتح الباري، ٓبـ حجر، )أي: لؿ يقافؼفؿ صعامفا، وأصاهبؿ داء يف أجقاففؿ، يـظ (4)

الذود: اإلبؾ ما بقـ الثـتقـ إلك التسع، وققؾ: ما بقـ الثالث إلك العشر. يـظر: الـفاية، ٓبـ إثقر،  (5)

(2 /171.) 

http://www.alukah.net/web/alkathiri/0/110095/#_ftn52
http://www.alukah.net/web/alkathiri/0/110095/#_ftn52
http://www.alukah.net/web/alkathiri/0/110095/#_ftn52
http://www.alukah.net/web/alkathiri/0/110095/#_ftn52


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  194  

 حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 . (1)فليت هبؿ، فؼطع أيديفؿ وأرجؾفؿ، وسّؿر أطقـفؿ، وتركفؿ بالحرة

، (2)مـ بعده حؿقا حؿك إلبؾ الصدقة -رضل اهلل طـفؿ  –وكذلؽ الخؾػاء 

، وأن ُيجعؾ لفا ِحؿك ورطاة، فدل ذلؽ طؾك جقاز طدم الؿبادرة إلك قسؿة الزكاة

وأن ُتستثؿر وترتك لرتطك لؿا ُيتحصؾ مـ رطقفا مـ زيادة متصؾة بسؿـفا، أو 

  .(3)مـػصؾة بتـاسؾفا، وآستػادة مـ لبـفا

طـ الثالثة الذيـ دخؾقا  -رضل اهلل طـفؿا  –طبد اهلل بـ طؿر  حديثب/ 

أرز، فؾؿا قضك  (4)... الؾفؿ إين استلجرت أجقرًا بػَرق»الغار، وفقف قال الثالث: 

طؿؾف، قال: أططـل حؼل، فعرضت طؾقف فرغب طـف، فؾؿ أزل أزرطف حتك جؿعت 

مـف بؼرًا وراطقفا، فجاءين فؼال: اتؼ اهلل، فؼؾت: اذهب إلك ذلؽ البؼر ورطاهتا 

اهلل وٓ تستفزئ بل، فؼؾت: إين ٓ أستفزئ بؽ فخذ،  فخذ، فؼال: اتؼ

 .(5)«فلخذه...

                                                           

، 1511أخرجف البخاري يف كتاب الزكاة، باب: استعؿال إبؾ الصدقة وألباهنا ٕبـاء السبقؾ، رقؿ:  (1)

 .1177ؼسامة والؿحاربقـ، باب: حؽؿ الؿحاربقـ والؿرتديـ، رقؿ: ومسؾؿ يف كتاب ال

 .185يـظر: إحؽام السؾطاكقة، لؾؿاوردي، ص:  (2)

، 1، ج 3يـظر: رأي يف تقضقػ الزكاة واستثؿارها، لؾخقاط، ضؿـ مجؾة الؿجؿع الػؼفل، العدد  (3)

 .371ص: 

 (.1/167. فتح الباري ٓبـ حجر، )بػتح الراء ويجقز إسؽاهنا: هق إكاء يلخذ ستة طشر رصالً  (4)

ًٓ، والؿثؼال بالغرام =  91الرصؾ العراقل = و  382.5، وطؾك هذا فالرصؾ العراقل = 4.25مثؼا

 (. 38/ 1غرامًا. يـظر: الشرح الؿؿتع ٓبـ طثقؿقـ، )

لفؿ،  أخرجف البخاري يف كتاب الؿزارطة، باب: إذا زرع بؿال ققم بغقر إذهنؿ، وكان يف ذلؽ صالح (5)

باب، قصة أصحاب الغار الثالثة والتقسؾ بصالح  ، ومسؾؿ يف كتاب الرقاق،2333رقؿ: 

 .2743إطؿال، رقؿ: 
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ووجف الدٓلة: أن الرجؾ تصرف يف مؾؽ غقره بغقر إذكف، وإصؾ مـعف، 

وأجقز لؾؿصؾحة، ويدخؾ يف ذلؽ تصرف ممسسات العؿؾ الخقري يف أمقال 

 التربطات لؾحاجة.

أططاه ديـارًا،  - ملسو هيلع هللا ىلص –أن الـبل  -رضل اهلل طـف  –ج/ حديث طروة البارقل 

يشرتي لف بف شاة، فاشرتى لف بف شاتقـ، فباع إحداهؿا بديـار، وجاءه بديـار وشاة، 

  .(1)فدطا لف بالربكة يف بقعف، وكان لق اشرتى الرتاب لربح فقف

تصرف يف الؿال الذي  -رضل اهلل طـف  –روة ووجف الدٓلة مـ الحديث أن ط

بحسب الؿصؾحة، وإن لؿ يلذن لف، فدل ذلؽ طؾك أن القكقؾ  - ملسو هيلع هللا ىلص –أططاه الـبل 

 التصرف يف مال مقكؾف بإصؾح، وإن لؿ يلذن لف، إذا رأى يف كػسف إهؾقة.

خرجا يف -رضل اهلل طـف  –د/ أثر طبد اهلل وطبقد اهلل ابـل طؿر بـ الخطاب 

، -رضل اهلل طـف  –ك العراق، فؾؿا قػال مرا طؾك أبل مقسك إشعري جقش إل

وهق أمقر البصرة، فرحب هبؿا وسفؾ، ثؿ قال: لق أقدر لؽؿا طؾك أمر أكػعؽؿا بف، 

لػعؾت، ثؿ قال: بؾك، ها هـا مال مـ مال اهلل، أريد أن أبعث بف إلك أمقر الؿممـقـ، 

راق، ثؿ تبقعاكف بالؿديـة، فتمديان رأس فلسؾػؽؿاه، فتبتاطان بف متاطا مـ متاع الع

الؿال إلك أمقر الؿممـقـ، ويؽقن الربح لؽؿا. فؼآ: وددكا ذلؽ، فػعؾ، وكتب 

أن يلخذ مـفؿا الؿال، فؾؿا قدما باطًا،  -رضل اهلل طـف  -إلك طؿر بـ الخطاب 

ا قال: أكؾ الجقش أسؾػف مثؾ م -رضل اهلل طـف  -فلربحا، فؾؿا دفعا ذلؽ إلك طؿر 

: ابـا أمقر الؿممـقـ -رضل اهلل طـف  -أسؾػؽؿا، قآ: ٓ. فؼال طؿر بـ الخطاب 

فلسؾػؽؿا! أديا الؿال وربحف، فلما طبد اهلل فسؽت، وأما طبقد اهلل فؼال: ما يـبغل 

                                                           

 .3642أخرجف البخاري يف كتاب الؿـاقب، بدون باب، رقؿ:  (1)
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لؽ يا أمقر الؿممـقـ هذا، لق كؼص هذا الؿال أو هؾؽ لضؿـاه، فؼال طؿر: أدياه، 

اهلل، فؼال رجؾ مـ جؾساء طؿر: يا أمقر الؿممـقـ، فسؽت طبد اهلل، وراجعف طبقد 

 -رضل اهلل طـف  –لق جعؾتف قراضًا، فؼال طؿر: قد جعؾتف قراضًا، فلخذ طؿر 

رأس الؿال، وكصػ ربحف، وأخذ طبد اهلل وطبقد اهلل ابـا طؿر بـ الخطاب كصػ 

  .(1)ربح الؿال

لؿ يعـرتض طؾك استثـؿار الؿال،  -رضل اهلل طـف  –ووجف الدٓلة مـف أن طؿر 

خصفؿا بذلؽ دون غقرهؿا:  -رضل اهلل طـف  –وإكؿا اطرتض طؾك أن أبا مقسك 

وإذا كان َأذن لفؿا يف استثؿار الؿال العام قراضًا، وجعؾ كصػ الربح لفؿا، 

الخقري مال الزكاة والعائد كؾف لؾؿستحؼقـ أولك  فجقاز استثؿار ممسسات العؿؾ

 وأحرى.

 

 

 

                                                           

، وصححف ابـ 1396أخرجف مالؽ يف الؿقصل يف كتاب الؼراض، باب: ما جاء يف الؼراض، رقؿ:  (1)

 (.139/ 3ص الحبقر، )حجر يف التؾخق
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 املطلب الجالح

 ذؽث١ماخ احلاظح يف صشف األِٛاي ٚاسرصّاس٘ا
 

 َؤضطات ايعٌُ ارتريٟ ٚإدازأتٗا َٔ َاٍ ايصنا٠ ٚايتربعات: سات/ جتٗٝص َك1

مـ قضايا العؿؾ الخقري الؿفؿة الؿطروحة يف الساحة بؼقة قضقة صرف 

اة طؾك ممسسات العؿؾ الخقري مـ أجؾ تجفقزها، وتغطقة مصاريػ إدارهتا الزك

ووضعقة هذه الؿمسسات تػرز مشؽالت كبقرة، مـفا قؾة الؿقارد وتدبقرها، 

ًٓ يف تؼديؿ  والؿداخقؾ الؿخصصة لذلؽ، خصقصًا أن لفذه الؿمسسات أثرًا فعا

َغالء البؼع إرضقة الخدمات الخقرية، وتـػقذ الؿشاريع اإلغاثقة، ويتلكد ذلؽ بِ 

وتؽؾػة البـاء، وارتػاع سقمة الؽراء، وكػؼات تجفقزها بالؿعدات الالزمة، 

وأداءات مقضػقفا الشفرية، وتؿقيؾ حؿالهتا اإلغاثقة، التل تدخؾ ضؿـ برامجفا 

الخقرية، كؾ ذلؽ وغقره يجر هذه الؿمسسات إلك صرح سمال حقل مشروطقة 

ربطات يف هذا آتجاه، طؾؿًا أن إمر مرتبط آستػادة مـ أمقال الزكاة والت

بؿصقر أمؿ مـ الؿسؾؿقـ الؿحتاجقـ إلك مد يد الؿساطدة يف أكحاء العالؿ 

اإلسالمل: حػاضًا طؾك ديـفؿ، وصقاكة لعؼقدهتؿ، وتحصقـًا لِؼَقِؿِفؿ وأخالقفؿ، 

ففؾ يجقز لفذه الؿمسسات صرف هذه إمقال طؾك هذه الحاجات وشبففا، أو 

  قز؟ٓ يج

ڻ ڻ ڻ ) :-تعالك  -إن إصؾ يف مصارف الزكاة ققل اهلل 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

o  p 
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﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  . [73]التوبة: (ے ۓ ۓ ﮲ 

الزكاة بلصـاف ثؿاكقة بلداة حصر وهل )إكؿا(، التل  -تعالك  -فؼد خص اهلل 

 ، والتل أثبتت أن الزكاة إكؿا تصرف لفذه إصـافتثبت الؿذكقر وتـػل ما طداه

الثؿاكقة دون غقرهؿ، ولق ضفرت لـا مصؾحة ذلؽ ففل ٓ محالة مصؾحة مؾغاة 

وإذا صرفت لغقر همٓء كان صرفًا غقر شرطل ٓ يسؼط بدٓلة هذا الحصر، 

وٓ أضـ أحدًا يخالػ يف ذلؽ، وإكؿا ، (1)القجقب، كؿا قال الؼاضل طبد القهاب

 القارد يف أية.البحث والدراسة حقل دٓلة مظاهر مصرف يف سبقؾ اهلل 

، إلك أن (2)-رحؿف اهلل  –، وصديؼ حسـ خان -رحؿف اهلل  –الؽاساين ذهب 

جؿقع وجقه الرب داخؾة يف معـاه، مـ غقر تخصقص بزمان أو مؽان أو طؿؾ معقـ، 

 واستدلقا طؾك ما ذهبقا إلقف بعدة أدلة، مـفا:

سائرها  دونطام: فال يجقز قصره طؾك بعض أفراده يف سبقؾ اهلل أن لػظ أ/ 

 .(3)إٓ بدلقؾ، وٓ دلقؾ

ب/ حديث بشقر بـ يسار: زطؿ أن رجالً مـ إكصار يؼال لف سفؾ بـ أبل 

حثؿة أخربه: أن كػرًا مـ ققمف اكطؾؼقا إلك خقرب، فتػرققا فقفا، ووجدوا أحدهؿ 

قتقالً، وقالقا لؾذي وجد فقفؿ: قد قتؾتؿ صاحبـا، قالقا: ما قتؾـا وٓ طؾؿـا قاتالً، 

، فؼالقا: يا رسقل اهلل، اكطؾؼـا إلك خقرب، فقجدكا أحدكا - ملسو هيلع هللا ىلص –اكطؾؼقا إلك الـبل ف

. قالقا: ما لـا "تلتقن بالبقـة طؾك مـ قتؾف" . فؼال لفؿ:"الُؽْبَر الُؽْبرَ "قتقالً، فؼال: 

                                                           

  (.1/84الؿعقكة لؾؼاضل طبد القهاب، )يـظر:  (1)

 .56(، والروضة الـدية، لصديؼ حسـ خان، ص: 2/45بدائع الصـائع لؾؽاساين، )يـظر:  (2)

 .56الروضة الـدية، ص: يـظر:  (3)
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أن  - ملسو هيلع هللا ىلص –، قالقا: ٓ كرضك بليؿان القفقد، فؽره رسقل اهلل "فقحؾػقن"بقـة، قال: 

 .(1)ه مائة مـ إبؾ الصدقةيبطؾ دمف، فقدا

يف دية قتؾ هذا الؼتقؾ، وهل مثال  - ملسو هيلع هللا ىلص – ففذه أمقال الزكاة يصرففا الرسقل

فؼط ولقست بغزو وجفاد، ولقست بحج، ففق دلقؾ صحقح صريح، بؿا ٓ يدع 

ًٓ لؾشؽ والرتدد أن مصرف يف سبقؾ اهلل يشؿؾ غقر الجفاد والغزو والحج مـ  مجا

 . أكقاع الرب، وأشؽال الؼرب

 - ملسو هيلع هللا ىلص –قال: مر طؾك الـبل  -رضل اهلل طـف  –ج/ حديث كعب بـ طجرة 

مـ َجَؾِدِه وكشاصف ما أطجبفؿ، فؼالقا: يا  - ملسو هيلع هللا ىلص –رجؾ، فرأى أصحاب الـبل 

إن كان خرج » :- ملسو هيلع هللا ىلص –رسقل اهلل، لق كان هذا يف سبقؾ اهلل، فؼال رسقل اهلل 

ؾك أبقيـ شقخقـ يسعك طؾك ولده صغارًا ففق يف سبقؾ اهلل، وإن خرج يسعك ط

كبقريـ ففق يف سبقؾ اهلل، وإن كان يسعك طؾك كػسف يعػفا ففق يف سبقؾ اهلل، وإن 

 . (2)«كان خرج رياء وتػاخرًا ففق يف سبقؾ الشقطان

لدٓلة يف سبقؾ  - ملسو هيلع هللا ىلص –قالقا: اشتؿؾ هذا الحديث طؾك تقضقح مـ الـبل 

يـ، والسعل طؾك اهلل، وبلن ذلؽ يشؿؾ ما ذكر مـ السعل طؾك إوٓد وإبق

الـػس إلطػاففا، وٓ يؼصر طؾك الجفاد بؿعـاه العسؽري: ٕن الجفاد قد يؽقن 

خقريًا أو فؽريًا أو تربقيًا أو اقتصاديًا أو سقاسقًا، كؿا يؽقن طسؽريًا، وكؾ هذه 

                                                           

بخاري يف ، وال3275أخرجف مالؽ يف كتاب الؼسامة، باب: تبدئة أهؾ الدم يف الؼسامة، رقؿ:  (1)

، ومسؾؿ يف كتاب الؼسامة والؿحاربقـ والؼصاص 6898كتاب الديات، باب الؼسامة، رقؿ: 

 .1669والديات، باب: الؼسامة، رقؿ: 

، وقال الؿـذري يف الرتغقب 6835(، رقؿ: 7/56أخرجف الطرباين يف الؿعجؿ إوسط، ) (2)

 ."رجالف رجال الصحقح"(: 2/335والرتهقب، )
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إكقاع مـ الجفاد تحتاج إلك اإلمداد والتؿقيؾ. ومـ الػتاوى الؿميدة لفذا 

الـدوة إولك لؼضايا الزكاة الؿعاصرة، التل جاء فقفا  فتقى -أيضا  -الؿذهب 

يراد بف الجفاد بؿعـاه القاسع الذي قرره الػؼفاء، بؿا  "يف سبقؾ اهلل "بلن مصرف 

شراء البؼع إرضقة ، فقدخؾ يف هذا الؿعـك (1)مػاده حػظ الديـ وإطالء كؾؿة اهلل

راهتا، وكػؼات تجفقزها لبـاء ممسسات العؿؾ الخقري، وأداء واجب سقمة كراء مؼ

بالؿعدات الالزمة، وأداءات مقضػقفا الشفرية، وتؿقيؾ حؿالهتا اإلغاثقة، وكؾ ما 

يدخؾ ضؿـ مشاريعفا الخقرية، مـ غقر غؾق وٓ تؼصقر، ويبؼك إمر مـقصًا 

 بالؿصؾحة، تحؼقؼًا لفذه الحاجات الؿفؿة.

 ت: / زد قسٚض املؤضطات ارتري١ٜ َٔ أَٛاٍ ايصنا٠ ٚايتربعا2

قد يعرض لبعض ممسسات العؿؾ الخقري حاجة إلك آقرتاض لتغطقة 

بعض الـػؼات ذات إهؿقة، وسد بعض خالهتا الؿالقة، وٓ يتلتك لفا تسديد هذه 

 الؼروض إٓ مـ صـدوق الؿمسسة الخاص بلمقال الزكاة والتربطات الخقرية،

 ففؾ ذلؽ يجقز لفا ذلؽ لؾحاجة أو ٓ يجقز؟

الخقرية الؼروض مـ أمقال الزكاة والتربطات جائز يف مثؾ  إن رد الؿمسسات

 - ملسو هيلع هللا ىلص –أن رسقل اهلل  -رضل اهلل طـف  –هذه الحال، وذلؽ لحديث أبل رافع 

استسؾػ مـ رجؾ َبْؽرًا، فؼدمت طؾقف إبؾ مـ إبؾ الصدقة، فلمر أبا رافع أن يؼضل 

فؼال:  ،(3)فرجع إلقف أبق رافع، فؼال: لؿ أجد فقفا إٓ خقارًا رباطقًا ،(2)الرجؾ َبْؽَرهُ 

                                                           

فؼفقة يف قضايا الزكاة الؿعاصرة، لؿحؿد سؾقؿان إشؼر، ومحؿد طثؿان شبقر،  يـظر: أبحاث (1)

 (.878 – 2/877ومحؿد كعقؿ ياسقـ، وطؿر سؾقؿان إشؼر، )

 (.149/ 1الَبؽر بػتح الباء: الػتل مـ اإلبؾ، يـظر: الـفاية، ٓبـ إثقر، ) (2)

/ 2ا دخؾ يف السـة السابعة، يـظر: الـفاية، )باطل: الذكر مـ اإلبؾ إذا ألؼك رباطقتف، وذلؽ إذالرّ  (3)

= 

http://www.alukah.net/web/alkathiri/0/110095/#_ftn52
http://www.alukah.net/web/alkathiri/0/110095/#_ftn52
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طـد  -رحؿف اهلل  –. قال ابـ حجر (1)«أططف إياه، إن خقار الـاس أحسـفؿ قضاء»

والطاطة، وكذا إمقر الؿباحة ٓ وفقف أن آقرتاض يف الرب "تعؾقؼف طؾك الحديث: 

يعاب، وأن لإلمام أن يؼرتض طؾك بقت الؿال لحاجة بعض الؿحتاجقـ: لققيف 

 .(2)"ذلؽ مـ مال الصدقات

 وهذا تصرف بقـ يف الصدقات مـقط بالؿصؾحة الشرطقة: التل يراها 

الؼائؿقن طؾك جؿعفا وتقزيعفا، وهق طقـ ما تؼقم بف ممسسات العؿؾ الخقري: 

أن هذا التصرف  الؿبـقة طؾك مبدأ الؿصؾحة، والـصقحة لألمة، وقد أكد ابـ حجر

جائز: مراطاة لؾحاجة الؿاسة التل مبـاها طؾك الـظر آجتفادي، والتعؾقؾ 

سسات يف حؽؿ مـ يـقب طـ الحاجل، مـ اإلمام أو مـ يؼقم مؼامف، وهذه الؿم

اإلمام وولل إمر: وذلؽ أن كشاصفا الخقري يؽقن بنذكف، وطؿؾفا آجتؿاطل 

 يرخص لف برتخقصف.

 / إعطا٤ ايصدقات ايٛادب١ يػري املطًُني:3

أحقاكًا يجد الؿشتغؾقن بالعؿؾ الخقري أكػسفؿ أمام مشؽؾة اجتؿاطقة تتعؾؼ 

ك مد يد الؿساطدة، كؿا يف بعض الدول بغقر الؿسؾؿقـ مـ الػؼراء الؿحتاجقـ إل

اإلفريؼقة وأسققية الػؼقرة، ففؾ يجقز شرطًا استفداففؿ بلطؿال خقرية: باطتؿاد 

وأمقال الؽػارات  -زكاة الؿال وزكاة الػطر  -أمقال الصدقات القاجبة: كالزكاة 

 والـذور، أو ٓ يجقز؟ 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

188.) 

يف كتاب الؿساقاة، باب: مـ استسؾػ شقئا فؼضك خقرا مـف، وخقركؿ أحسـؽؿ  أخرجف مسؾؿ (1)

 .1611قضاء، رقؿ: 

 (.337/ 5فتح الباري، ) (2)

http://www.alukah.net/web/alkathiri/0/110095/#_ftn52
http://www.alukah.net/web/alkathiri/0/110095/#_ftn52
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 أ/ إعطا٤ أَٛاٍ ايصنا٠ يػري املطًُني: 

وابـ سقريـ، وزفر مـ الحـػقة، إلك جقاز دفع الزكاة لؾػؼراء ذهب الزهري 

قال الزهري وابـ  ": -حؿف اهلل  –والؿساكقـ مـ غقر الؿسؾؿقـ. قال العؿراين 

ٓ ": -رحؿف اهلل  –. وقال السرخسل (1)"سقريـ: يجقز دفعفا إلك الؿشركقـ

عفا إلك الذمل، ، فنكف يجقز دف-رحؿف اهلل  –يعطك مـ الزكاة كافر إٓ طـد زفر 

 .(2)"وهق الؼقاس

 :ٚاضتديٛا بأدي١، َٓٗا  

ڻ ڻ ): -تعالك  -يف تػسقر ققلف  -رضل اهلل طـف  –طؿر ققل أ/ 

 (4).أهؾ الؽتاب (3)هؿ َزْمـك": (ڻ

بباب ققم وطؾقف  -رضل اهلل طـف  –طؿر بـ الخطاب ققل أبل بؽرة: مر ب/ 

ـ خؾػف، وقال: مـ أي أهؾ سائؾ يسلل: شقخ كبقر ضرير البصر، فضرب طضده م

الؽتاب أكت؟ فؼال: يفقدي، قال: فؿا ألجلك إلك ما أرى؟ قال: ُأسلل الجزية، 

، قال: فلخذ طؿر بقده، وذهب بف إلك مـزلف، فرضخ لف بشلء مـ  ُـّ والحاجُة والس

الؿـزل، ثؿ أرسؾ إلك خازن بقت الؿال فؼال: اكظر هذا وضرباءه، فق اهلل ما 

ڻ ڻ ڻ )بقبتف، ثؿ كخذلف طـد الفرم، أكصػـاه أن أكؾـا ش

والػؼراء هؿ الؿسؾؿقن، وهذا مـ الؿساكقـ مـ أهؾ الؽتاب،  ،(ۀ

                                                           

 (.3/441البقان يف مذهب الشافعل، ) (1)

 (.2/212الؿبسقط، ) (2)

 (.13/199مبتؾك بعاهة، والجؿع َزمِـقن وَزْمـك. يـظر: لسان العرب، )يؼال: رجؾ َزمِـ أي  (3)

 .11416 (، رقؿ:2/411أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ، ) (4)
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ووضع طـف الجزية وطـ ضربائف. قال أبق بؽرة: أكا شفدت ذلؽ مـ طؿر، ورأيت 

  (1).ذلؽ الشقخ

طـد مؼدمف الجابقة مـ أرض  -رضل اهلل طـف  –ج/ أثر طؿر بـ الخطاب 

مجذمقـ مـ الـصارى، فلمر أن يعطقا مـ الصدقات، وأن  دمشؼ، أكف مر بؼقم

 .(2)يجرى طؾقفؿ الؼقت

ٓ  (ڻ ڻ ڻ ۀ): ـد/ ققل طؽرمة يف تػسقر ققلف 

 .(3)"تؼقلقا لػؼراء الؿسؾؿقـ مساكقـ، إكؿا الؿساكقـ مساكقـ أهؾ الؽتاب

هـ/ أثر جابر بـ زيد أكف سئؾ طـ الصدقة يف مـ تقضع؟ فؼال: يف أهؾ 

يؼسؿ يف  - ملسو هيلع هللا ىلص –الؿسؾؿقـ، وأهؾ ذمتفؿ، وقال: وقد كان رسقل اهلل الؿسؽـة مـ 

 .(4)أهؾ الذمة مـ الصدقة والخؿس

فحؿؾقا لػظ الصدقة القارد يف إثر طؾك الزكاة: حقث بقـ الحديث أن مـ 

مصارففا أهؾ الذمة مـ غقر الؿسؾؿقـ، فبطؾ الؼقل أهنا ٓ تتعدى الؿسؾؿقـ إلك 

 غقرهؿ.

إلك الجقاز لؾحاجة، ومـ صقرها أٓ يجد الؿسؾؿ مـ  وذهب أحؿد يف رواية

يدفع لف زكاتف مـ الؿسؾؿقـ فقعطقفا لغقر الؿسؾؿقـ، ويدخؾ يف هذا الؿعـك إذا 

 .اشتدت حاجة غقر الؿسؾؿ وَطَقُزه ولؿ يجد مـ يؼقم بف

                                                           

 . 139أخرجف أبق يقسػ يف الخراج، ص:  (1)

 .131أخرجف البالذري يف فتقح البؾدان، ص:  (2)

 (.14/318أخرجف الطربي يف جامع البقان، ) (3)

 .11419(، رقؿ: 2/412ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ، )أخرجف  (4)
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 :ٚاضتدٍ مبذُٛع١ َٔ األدي١، َٓٗا 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) :-تعالك  -ققل اهلل أ/ 

﮳ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ﮲ 

 .[73]التوبة: (﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

ٓ تصدق طؾك يفقدي وٓ كصراين، إٓ أن ": -رحؿف اهلل  –ب/ ققل مجاهد 

  .(1)"ٓ تجد غقره

فؿـ الػؼفاء مـ رأى أكف إذا خال الزمان مـ مستحؼل الزكاة مـ الؿسؾؿقـ، 

كل جاز دفعفا لغقر الؿسؾؿقـ، فؼقدوا جقاز إططائفا لفؿ بؿا إذا لؿ يجد الؿز

: ٕن ذلؽ (2)مسؾؿًا يستحؼفا، كؿا حؽك ذلؽ الجصاص طـ طبقد اهلل بـ الحسـ

 واهلل أطؾؿ. -رحؿف اهلل  –حاجة ضاهرة، وطؾك ذلؽ يحؿؾ ققل مجاهد 

بعثـل طؿر بـ طبد العزيز طؾك " :-رحؿف اهلل  –ج/ ققل يحقك بـ سعقد 

ا فؼقرًا، ولؿ كجد صدقات إفريؼقة فاقتضقتفا، وصؾبت فؼراء كعطقفا لفؿ فؾؿ كجد هب

مـ يلخذها مـل، قد أغـك طؿر بـ طبد العزيز الـاس، فاشرتيت هبا رقابًا فلطتؼتفؿ 

  .(3)"ووٓؤهؿ لؾؿسؾؿقـ

أطتؼ الرقاب مـ  -رحؿف اهلل  –وهذا إثر دلقؾ طؾك أن طؿر بـ طبد العزيز 

ا غقر ، كافقة لؾدٓلة طؾك أهنؿ كاكق"ووٓؤهؿ لؾؿسؾؿقـ"تؾؽ إمقال: إذ ققلف: 

 مسؾؿقـ.

                                                           

 .11411(، رقؿ: 2/411( أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ، )1)

 (.3/315( أحؽام الؼرآن، )2)

 .59سقرة طؿر بـ طبد العزيز طؾك ما رواه اإلمام مالؽ وأصحابف، لعبد اهلل بـ طبد الحؽؿ، ص:  (3)
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ًٓ مـ غقر خالف: ٕهنا  فإصؾ يف الزكاة أن تعطك لػؼراء الؿسؾؿقـ أوَّ

مػروضة طؾك أغـقائفؿ خاصة، ولؽـ ٓ ماكع طؾك ممسسات العؿؾ الخقري أن 

وتعقـت يف ذلؽ تعطل غقر الؿسؾؿقـ الػؼراء مـفا، إذا كان يف أمقالفا سعة، 

ي ٓ يجدون معف كػايتفؿ، كالشقخ الؽبقر، الحاجة، ومـ صقرها الػؼر الُؿْدقُِع الذ

والؿرأة العجقز، والؿريض الذي ٓ يؼدر طؾك العؿؾ والسعل لتلمقـ الؼقت، 

أما إذا ففمٓء يعطقن مـ مال الزكاة سدًا لػاقتفؿ، ورفعًا لؾضقؼ الشديد طـفؿ، 

ٓء أططقا تللقػًا لؼؾقهبؿ، وتحبقبا لإلسالم إلقفؿ، أو ترغقبًا لفؿ يف كصرتف والق

 –وسـة رسقلف  -تعالك  –ٕمتف ولدولتف، جاز ذلؽ لألدلة الـاصعة مـ كتاب اهلل 

وهذه حاجة شرطقة أخرى تتحؼؼ بالعطاء والسخاء، فال بلس أن تؽقن مـ ، - ملسو هيلع هللا ىلص

مال الزكاة، خصقصًا وأن الؿملػة قؾقهبؿ مـ مصارففا التل دل الـص الشرطل 

 طؾقفا. 

 ات ٚايٓرٚز يػري املطًُني:ب/ إعطا٤ شنا٠ ايفطس ٚأَٛاٍ ايهفاز

وقريب مـ زكاة الؿال زكاة الػطر والؽػاراُت والـذور، فؼد مـع جؿفقر 

الػؼفاء إططاءها لغقر الؿسؾؿقـ، وأجاز أبق حـقػة ومحؿد بـ الحسـ ذلؽ، 

واشرتط أبق حـقػة أٓ يؽقن غقر الؿسؾؿ طدوًا محاربًا لؾؿسؾؿقـ: ٕن الصرف 

، واستدلقا بلدلة، (1)قتال أهؾ اإلسالم، وهذا ٓ يجقز إلقف حقـئذ يؼع إطاكة لف طؾك

 مـفا:

  .(2)أ/ أثر أبل مقسرة أكف كان يعطل الرهبان مـ صدقة الػطر

                                                           

 (.2/49يـظر: بدائع الصـائع، ) (1)

(، رقؿ: 2/411، وابـ أبل شقبة يف الؿصـػ، )614-613بق طبقد يف كتاب إمقال، ص: أ (2)

= 
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ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )يف كػارة القؿقـ:  -تعالك  –ب/ ققلف 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 . [:9]المائدة: (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) يف كػارة الظفار: -تعالك  -ج/ ققلف 

، مـ غقر تػريؼ يف [5]المجادلة: (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 الـصقـ بقـ مسؽقـ ومسؽقـ.

فنذا تحؼؼت الحاجة يف زكاة الػطر، مثؾ ما ذكرت يف زكاة الؿال، جاز صرففا 

لفؿ، وتؽقن الحاجة بذلؽ مرجحًا لؾؼقل بالجقاز طؾك الؼقل بالتحريؿ، والؼقل 

 والـذور.كػسف يؼال يف الؽػارات 

 / إعطا٤ ايصدقات ايتطٛع١ٝ يػري املطًُني: 4

إن صدقة التطقع ٓ تختص بالؿسؾؿقـ، بؾ يجقز صرففا لغقرهؿ، إذا كاكت 

 هـاك حاجة راجحة، مع أن الؿسؾؿقـ أولك هبا، ومؿا يستدل بف طؾك هذا: 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ): -تعالك  –أ/ ققل اهلل 

اهلل الػؼراء بـإلػ والالم  ، حقث ذكر[382]البقرة: (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 .التل تػقد آستغراق

 . (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ): -تعالك  –/ ققلف ب

 .(1)"إسارى مـ أهؾ الشرك"قال الحسـ البصري: 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11413. 

 .11418(، رقؿ: 2/214ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ، )أخرجف  (1)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

شٚسج
ّ
 اٌع

َ
ح
َ
ٕضٌِ

َ
ِ 

ُ
ي

َّ
ض
َ
ٕ
ُ
 ذ

ُ
ح
َ
 أ١ّ٘رٙا يف اٌؼًّ اخلريٞ ٚذؽث١ماذٙا - احلاظ

 

  207  

وٓ بلس أن يتصدق طؾك الؿشرك مـ الـافؾة، " :-رحؿف اهلل  –قال الشافعل 

ققمًا فؼال:  -تعالك  - اهلل حؿد وقد، حؼ ولقس لف يف الػريضة مـ الصدقة

  .(1)".. أية(ويطعؿقن الطعام طؾك  حبف مسؽقـا ويتقؿا وأسقرا)

أن امرأة يفقدية سللتفا فلططتفا، فؼالت  -رضل اهلل طـفا  –ج/ حديث طائشة 

 - ملسو هيلع هللا ىلص –لفا: أطاذك اهلل مـ طذاب الؼرب. فلكؽرت طائشة ذلؽ، فؾؿا رأت الـبل 

إكف »بعد ذلؽ:  - ملسو هيلع هللا ىلص –رسقل اهلل قالت لف، فؼال: ٓ. قالت طائشة: ثؿ قال لـا 

 .(2)«أوحل إلل أكؽؿ تػتـقن يف قبقركؿ

: كاكقا يؽرهقن أن يرضخقا -رضل اهلل طـفؿا  –ابـ طباس د/ ققل 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) ٕكساهبؿ، وهؿ مشركقن، فـزلت:

، قال: فرخص [373البقرة:] (ڳ ڳ ڳ)، حتك بؾغ [373البقرة:] (ڍڍ

 .(3)لفؿ

ستفداف غقر الؿسؾؿقـ ببعض حؿالت العؿؾ وبـاء طؾك ذلؽ، يجقز ا

الخقري، وتخصقص جزء مـ التربطات الؿالقة التل تتؾؼاها الؿمسسات الخقرية 

 لفؿ، إذا تحؼؼت الحاجة إلك ذلؽ، وإٓ فنن الؿسؾؿقـ أولك هبا مـ غقرهؿ.

                                                           

 (.2/66إم، ) (1)

 641أخرجف مالؽ يف الؿقصل، يف صالة الؽسقف، باب: العؿؾ يف صالة كسقف الشؿس، رقؿ:  (2)

ًٓ، وأحؿد يف ا  ، والؾػظ لف. 26118(، رقؿ: 43/142لؿسـد، )مطق

: هذا حديث ، وقال3128درك، يف كتاب التػسقر، مـ سقرة البؼرة، رقؿ: أخرجف الحاكؿ يف الؿست (3)

 صحقح اإلسـاد، ولؿ يخرجاه، وطؾؼ الذهبل يف التؾخقص بؼقلف: طؾك شرط البخاري ومسؾؿ.
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 خامتح
 

إحقط طدم فتح حساب يف بـؽ ِرَبِقيٍّ إٓ لحاجة شديدة، ومـ الحاجات  -

ل تبقح ذلؽ: حػظ الؿال خقفًا طؾقف مـ الضقاع، أو إذا تعطؾت بعض الؿصالح الت

الؿالقة يف غقاب ذلؽ، أو لحاجة الؿقضػقـ إلك تحقيؾ رواتبفؿ، ويدخؾ يف هذا 

الؿعـك فتح حساب بـؽل باسؿ الؿمسسات الخقرية تسفقالً إليصال أمقال 

الؿـاصؼ الؿختؾػة:  الزكقات والتربطات التل يؼدمفا الؿحسـقن، وتحقيؾفا طرب

تسفقالً لؾعؿؾ، وضبطًا لسقره، وتحسقـًا ٕدائف، وغقر ذلؽ مـ الحاجات 

 الؿعتربة.

مـ ُطفدت فقف الؿروءة، وُتقؼـ مـف القفاء مـ غقر الؿسؾؿقـ، جاز استعؿالف  -

الشافعقة مـفؿ: يف العؿؾ الخقري وائتؿاكف، وهق مذهب جؿع مـ الػؼفاء، 

 .الحـابؾةو

خراج أمقال الزكاة أن تخرج يف بؾد القجقب، فتقزع طؾك إصؾ يف إ -

فؼرائف، وهق مذهب جؿفقر الػؼفاء، لؽـ أجاز كثقر مـفؿ كؼؾفا إلك بؾد آخر إذا 

دطت الحاجة إلك ذلؽ، وترتبت طؾقف مصؾحة شرطقة، مـفؿ: أبق حـقػة ومالؽ 

 ابـ طثقؿقـ.والبخاري، وهل فتقى الؾجـة الدائؿة، وفتقى 

طؾك الػقر، وٓ يجقز تلخقرها طـ وقتفا، وهق مذهب جؿفقر  تجب الزكاة -

والحـابؾة، وقد أجازوا تلخقر  والشافعقة، الػؼفاء: مـ الحـػقة، والؿالؽقة،

o  p 
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إخراجفا لؾحاجة، فنذا ضفرت حاجة لؾؿمسسات الخقرية، دطت إلك تلخقر 

الد إخراجفا، وتسؾقؿفا إلك مستحؼقفا: كلن تحؾ أزمة، وتستجد فتـة يف بعض الب

اإلسالمقة، فقمخر حتك تـجؾل الػتـة، وهتدأ إوضاع إمـقة، وتتقسر اإلجراءات 

الؼاكقكقة، التل تؿؽـفا مـ الؼقام بلطؿالفا الخقرية، وتقسر تـػقد برامجفا اإلغاثقة، 

فال بلس بذلؽ، فنن إمر َمـُْقٌط بالحاجة الشرطقة، والفدف مـف تحؼقؼ مؼاصد 

، ودفع حاجة  الشريعة مـ إخراج الحؼقق ـَ الؿالقة، ومـفا سد َطَقِز الُؿْعِقِزي

 الؿحتاجقـ. 

يد وٓية طؾك الزكاة، ولفؿ ومـ يـقبف  ذهب بعض الػؼفاء إلك أن يد اإلمام -

أن يتصرفقا بحؽؿ هذه القٓية يف أمقال الزكاة ببقع وكحقه بحسب الؿصؾحة، وٓ 

آخرون إلك أن يد اإلمام  يحتاج يف هذا إلك إذن مـ الؿعطل وٓ مـ أخذ، وذهب

ومـ يـقـبف يد أماكة وحػظ: فال يحؼ لفؿ التصرف يف أمقال الزكاة بغقر إذن 

 أصحاهبا، إٓ إذا دطت حاجة شديدة، فحقـفا يجقز ذلؽ.

يجقز استثؿار أمقال الزكاة والتربطات إذا قامت الحاجة الشرطقة، ورطقت  -

 مصؾحة الػئات الؿستفدفة.

طؾك الجفاد بؿعـاه العسؽري الؿحض: ٕن  "سبقؾ اهلل يف"ٓ يؼصر مػفقم  -

الجفاد قد يؽقن خقريًا أو فؽريًا أو تربقيًا أو اجتؿاطقًا أو اقتصاديًا أو سقاسقًا، 

كؿا يؽقن طسؽريًا، وكؾ هذه إكقاع مـ الجفاد تحتاج إلك اإلمداد والتؿقيؾ، 

البؼع إرضقة حاجات ممسسات العؿؾ الخقري مـ شراء فقدخؾ يف هذا الؿعـك 

لبـاء مؼراهتا، وأداء واجب سقمة كرائفا، وكػؼات تجفقزها بالؿعدات الالزمة، 

وأداءات مقضػقفا الشفرية، وتؿقيؾ حؿالهتا اإلغاثقة، وكؾ ما يدخؾ ضؿـ 

 مشاريعفا الخقرية، وذلؽ َمـُقٌط بالؿصؾحة.
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إذا طرض لبعض ممسسات العؿؾ الخقري حاجة إلك آقرتاض لتغطقة  -

الـػؼات ذات إهؿقة، ولؿ يتلت لفا تسديد هذه الؼروض إٓ مـ صـدوق  بعض

 الؿمسسة الخاص بلمقال الزكاة والتربطات الخقرية، فذلؽ جائز: مراطاة لؾحاجة.

ًٓ مـ غقر خالف: ٕهنا  - إصؾ يف الزكاة أن تعطك لػؼراء الؿسؾؿقـ أّو

العؿؾ الخقري أن مػروضة طؾك أغـقائفؿ خاصة، ولؽـ ٓ ماكع طؾك ممسسات 

وتعقـت يف ذلؽ تعطل غقر الؿسؾؿقـ الػؼراء مـفا، إذا كان يف أمقالفا سعة، 

 الحاجة، ومـ صقرها الػؼر الُؿْدقُِع الذي ٓ يجدون معف كػايتفؿ.

إذا تحؼؼت الحاجة يف زكاة الػطر، مثؾ ما ذكرت يف زكاة الؿال، جاز  -

الجقاز طؾك الؼقل بالتحريؿ: صرففا لفؿ، وتؽقن الحاجة بذلؽ مرجحًا لؾؼقل ب

وذلؽ لؽقن الؿسؾؿقـ أولك هبا مـ غقر الؿسؾؿقـ، والؼقل كػسف يؼال يف 

 الؽػارات والـذور.

يجقز استفداف غقر الؿسؾؿقـ ببعض حؿالت العؿؾ الخقري، وتخصقص  -

جزء مـ التربطات الؿالقة التل تتؾؼاها الؿمسسات الخقرية لفؿ، إذا تحؼؼت 

 إٓ فنن الؿسؾؿقـ أولك هبا مـ غقرهؿ.الحاجة إلك ذلؽ، و
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 ذٛص١اخ

 

جؿع إحؽام الػؼفقة والػتاوى الؿقسرة لؾعؿؾ الخقري، والتل تعقـ طؾك  -

تطقيره، وتحسقـ أدائف، وتسفؿ يف حؾ مشؽالتف، اكطالقًا مـ قاطدة الحاجة: 

 لؽقن الؼاطدة مرتعًا خصبًا لفذه إحؽام والػتاوى.

هذه الؿمتؿرات والـدوات والقرشات العؾؿقة الحرص طؾك طؼد مثؾ  -

لجؿع مقسقطة فؼفقة هتؿ أحؽام العؿؾ الخقري، بؿا يتـاسب مع أوضاع هذا 

 العصر.

تلسقس مجؿع طؾؿل دولل، يضؿ فؼفاء وخرباء ومتخصصقـ يف مجال  -

 العؿؾ الخقري: يفدف إلك تؼاسؿ الؿعرفة والخربة يف هذا الؿجال. 

ـفقض بلوضاع العؿؾ الخقري يف أكحاء تلسقس هقئة دولقة، هدففا ال -

العالؿ اإلسالمل، وتحؼقؼ الجقدة يف مشاريعف وبرامجف، والقصقل بف إلك درجة 

 آحرتافقة.
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 ادلصادس ٚادلشاظغ
 

 : برواية ورش طـ كافع.الؼرآن الؽريؿ (1)

لؿحؿد سؾقؿان إشؼر ومحؿد  :أبحاث فؼفقة يف قضايا الزكاة الؿعاصرة (2)

محؿد كعقؿ ياسقـ وطؿر سؾقؿان إشؼر، دار الـػائس، الطبعة طثؿان شبقر و

 م.1998ه/1418إولك، 

: ٕبل الحسـ طؾل بـ محؿد بـ محؿد بـ حبقب إحؽام السؾطاكقة (3)

 .الؼاهرة –دار الحديث ، هـ(451البصري البغدادي، الشفقر بالؿاوردي )

ٕحؿد بـ طؾل أبق بؽر الرازي الجصاص الحـػل  أحؽام الؼرآن: (4)

 - هـ(، تحؼقؼ: محؿد صادق الؼؿحاوي، دار إحقاء الرتاث العربل371)

 هـ. 1415بقروت، 

لؿحؿد بـ مػؾح بـ محؿد بـ مػرج، أبق  أداب الشرطقة والؿـح الؿرطقة: (5)

، هـ(763طبد اهلل، شؿس الديـ الؿؼدسل الرامقـل ثؿ الصالحل الحـبؾل )

 طالؿ الؽتب.

ـ العباس بـ طثؿان بـ شافع بـ طبد ٕبل طبد اهلل محؿد بـ إدريس ب إم: (6)

هـ(، دار 214الؿطؾب بـ طبد مـاف الؿطؾبل الشافعل الؼرشل الؿؽل )

 م.1991هـ/1411، بدون صبعة، -بقروت-الؿعرفة 

عالء الديـ أبق الحسـ طؾل بـ ل اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف: (7)

o  p 
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اء الرتاث دار إحق، هـ(885سؾقؿان الؿرداوي الدمشؼل الصالحل الحـبؾل )

 الطبعة الثاكقة، بدون تاريخ.، العربل

لعالء الديـ، أبق بؽر بـ مسعقد بـ أحؿد  بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع: (8)

الطبعة الثاكقة، ، دار الؽتب العؾؿقة، هـ(587الؽاساين الحـػل )

 م.1986هـ/1416

لؿ ٕبل الحسقـ يحقك بـ أبل الخقر بـ سا البقان يف مذهب اإلمام الشافعل: (9)

دار ، قاسؿ محؿد الـقري، تحؼقؼ: هـ(558العؿراين القؿـل الشافعل )

 م.2111هـ/1421الطبعة إولك، ، جدة -الؿـفاج 

لؿحؿد بـ محؿد بـ طبد الرزاق  تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس: (11)

الحسقـل، أبق الػقض، الؿؾؼب بؿرتضك الزبقدي، حؼؼف مجؿقطة مـ 

 الؿحؼؼقـ، دار الفداية.

لؿحؿد بـ يقسػ بـ أبل الؼاسؿ بـ يقسػ  كؾقؾ لؿختصر خؾقؾ:التاج واإل (11)

هـ(، دار الؽتب 897العبدري الغركاصل، أبل طبد اهلل الؿقاق الؿالؽل )

 م.1994هـ/1416العؾؿقة، الطبعة إولك، 

لعبد العظقؿ بـ طبد الؼقي بـ  الرتغقب والرتهقب مـ الحديث الشريػ: (12)

إبراهقؿ شؿس ، تحؼقؼ هـ(656ري )طبد اهلل، أبل محؿد، زكل الديـ الؿـذ

 ه.1417الطبعة إولك، ، بقروت –دار الؽتب العؾؿقة ، الديـ

ٕبل الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الؼرشل  تػسقر الؼرآن العظقؿ: (13)

هـ(، تحؼقؼ: محؿد حسقـ شؿس الديـ، دار 774البصري ثؿ الدمشؼل )

 ه.1419بقروت، الطبعة إولك،  -الؽتب العؾؿقة 
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ٕبل الػضؾ أحؿد بـ  ؾخقص الحبقر يف تخريج أحاديث الرافعل الؽبقر:الت (14)

هـ(، دار الؽتب العؾؿقة، 852طؾل بـ محؿد بـ أحؿد بـ حجر العسؼالين )

 م.1989هـ/ 1419الطبعة إولك، 

لؿحؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب  جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن: (15)

، تحؼقؼ: أحؿد محؿد شاكر، ممسسة هـ(311أمؾل، أبل جعػر الطربي )

 م.2111ه/1421الرسالة، الطبعة إولك، 

ٕبل الحسـ طؾل بـ محؿد  الحاوي الؽبقر يف فؼف مذهب اإلمام الشافعل: (16)

هـ(، 451بـ محؿد بـ حبقب البصري البغدادي، الشفقر بالؿاوردي )

تحؼقؼ: الشقخ طؾل محؿد معقض والشقخ طادل أحؿد طبد الؿقجقد، دار 

 .م1999/ه1419 إولك، الطبعة لبـان، –تب العؾؿقة، بقروت الؽ

ٕبل يقسػ يعؼقب بـ إبراهقؿ بـ حبقب بـ سعد بـ حبتة  الخراج: (17)

هـ(، الؿؽتبة إزهرية لؾرتاث، تحؼقؼ: صف طبد الرؤوف 182إكصاري )

 سعد، سعد حسـ محؿد.

ـ طبد ٓبـ طابديـ، محؿد أمقـ بـ طؿر ب رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار: (18)

الطبعة ، بقروت -دار الػؽر، هـ(1252العزيز طابديـ الدمشؼل الحـػل )

 م.1992هـ/1412الثاكقة، 

ٕبل زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف  روضة الطالبقـ وطؿدة الؿػتقـ: (19)

 -هـ(، تحؼقؼ: زهقر الشاويش، الؿؽتب اإلسالمل، بقروت676الـقوي )

 م1991هـ/1412طؿان، الطبعة الثالثة،  -دمشؼ

ٕبل الطقب محؿد صديؼ خان بـ حسـ بـ طؾل بـ لطػ  الروضة الـدية: (21)
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تعؾقؼ: محؿد كاصر الديـ ، هـ(1317اهلل الحسقـل البخاري الِؼـَّقجل )

ضبط كصف، وحؼؼف، وقام طؾك كشره: طؾل بـ حسـ بـ طؾل بـ ، إلباين

 -طبد الحؿقد الحؾبل إثري، دار ابـ الؼقؿ لؾـشر والتقزيع، الرياض 

 -لؿؿؾؽة العربقة السعقدية، دار ابـ طػان لؾـشر والتقزيع، الؼاهرة ا

 م.2113ه/1423الطبعة إولك، ، جؿفقرية مصر العربقة

لعبد  سقرة طؿر بـ طبد العزيز طؾك ما رواه اإلمام مالؽ بـ أكس وأصحابف: (21)

هـ(، 214اهلل بـ طبد الحؽؿ بـ أطقـ بـ لقث بـ رافع، أبق محؿد الؿصري )

، الطبعة السادسة، لبـان –حؿد طبقد، طالؿ الؽتب بقروت تحؼقؼ: أ

 م. 1984هـ/1414

لؿحؿد بـ صالح بـ محؿد العثقؿقـ  الشرح الؿؿتع طؾك زاد الؿستؼـع: (22)

 هـ.1428-1422هـ(، دار ابـ الجقزي، الطبعة إولك، 1421)

 –)الجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل  صحقح البخاري (23)

لؿحؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبد اهلل البخاري الجعػل، : (وأيامفوســف  - ملسو هيلع هللا ىلص

تحؼقؼ: محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر، دار صقق الـجاة، الطبعة إولك، 

 هـ.1422

)الؿسـد الصحقح الؿختصر بـؼؾ العدل طـ العدل إلك  صحقح مسؾؿ (24)

لؿسؾؿ بـ الحجاج أبل الحسـ الؼشقري الـقسابقري، (: - ملسو هيلع هللا ىلص –رسقل اهلل 

 .بقروت –حؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء الرتاث العربل تحؼقؼ: م

ٕبل محؿد محؿقد بـ أحؿد بـ  طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري: (25)

دار ، هـ(855مقسك بـ أحؿد بـ حسقـ الغقتابل الحـػل بدر الديـ العقـل )

 بقروت. -إحقاء الرتاث العربل 
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اهلل بـ يقسػ بـ محؿد لعبد الؿؾؽ بـ طبد  غقاث إمؿ يف التقاث الظَُّؾؿ: (26)

هـ(، 478الجقيـل، أبل الؿعالل، ركـ الديـ، الؿؾؼب بنمام الحرمقـ )

 هـ.1411تحؼقؼ: طبد العظقؿ الديب، مؽتبة إمام الحرمقـ، الطبعة الثاكقة، 

جؿع وترتقب: الشقخ أحؿد  فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء: (27)

 بـ طبد الرزاق الدويش، دار الؿميد.

ٕحؿد بـ طؾل بـ حجر أبل الػضؾ  فتح الباري شرح صحقح البخاري: (28)

ه، رقؿ كتبف وأبقابف 1379بقروت،  -العسؼالين الشافعل، دار الؿعرفة 

وأحاديثف: محؿد فماد طبد الباقل، تصحقح: محب الديـ الخطقب، وطؾقف 

 تعؾقؼات طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز.

طبد القاحد السققاسل الؿعروف بابـ  لؽؿال الديـ محؿد بـ فتح الؼدير: (29)

 هـ(، دار الػؽر، بدون صبعة، وبدون تاريخ.861الفؿام )

لؿحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ طبد اهلل الشقكاين القؿـل  فتح الؼدير: (31)

الطبعة ، دمشؼ، بقروت -دار ابـ كثقر، دار الؽؾؿ الطقب ، هـ(1251)

 ه.1414إولك، 

هـ(، دار 279بر بـ داود الَباَلُذري )ٕحؿد بـ يحقك بـ جا فتقح البؾدان: (31)

 م.1988بقروت،  -ومؽتبة الفالل 

)أكقار الربوق يف أكقاء الػروق(: ٕبل العباس شفاب الديـ أحؿد  الػروق (32)

بـ إدريس بـ طبد الرحؿـ الؿالؽل الشفقر بالؼرايف، طالؿ الؽتب، بدون 

 صبعة، وبدون تاريخ.

ؿظػر جؿال اإلسالم سعد بـ محؿد بـ الحسقـ، أبل الٕ الػروق: (33)
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الؽرابقسل الـقسابقري الحـػل، تحؼقؼ: محؿد صؿقم، ومراجعة طبد الستار 

 م.1982هـ/1412أبق غدة، وزارة إوقاف الؽقيتقة، الطبعة إولك، 

ٕبل محؿد طز الديـ طبد العزيز بـ طبد  ققاطد إحؽام يف مصالح إكام: (34)

ؼل، راجعف وطؾؼ طؾقف: صف السالم بـ أبل الؼاسؿ بـ الحسـ السؾؿل الدمش

 م.1991هـ/1414الؼاهرة،  -طبد الرؤوف سعد، مؽتبة الؽؾقات إزهرية 

عبد الرحؿـ بـ صالح العبد ل الؼقاطد والضقابط الػؼفقة الؿتضؿـة لؾتقسقر: (35)

الؾطقػ، صبعة طؿادة البحث العؾؿل بالجامعة اإلسالمقة، الؿديـة الؿـقرة 

 م.2113هـ/1423بعة إولك، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الط -

ٕبل طؿر يقسػ بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد  الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة: (36)

هـ(، تحؼقؼ: محؿد محؿد أحقد ولد 463الرب بـ طاصؿ الـؿري الؼرصبل )

ماديؽ الؿقريتاين، مؽتبة الرياض الحديثة الرياض، الؿؿؾؽة العربقة 

 م.1981هـ/1411السعقدية، الطبعة الثاكقة، 

ٕبل ُطبقد الؼاسؿ بـ سالَّم بـ طبد اهلل الفروي البغدادي  كتاب إمقال: (37)

 بقروت.  -هـ(، تحؼقؼ: خؾقؾ محؿد هراس، دار الػؽر 224)

)مصـػ ابـ أبل شقبة(: ٕبل بؽر بـ  الؽتاب الؿصـػ يف إحاديث وأثار (38)

 أبل شقبة، طبد اهلل بـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ طثؿان بـ خقاستل العبسل

، الطبعة الرياض –هـ(، تحؼقؼ: كؿال يقسػ الحقت، مؽتبة الرشد 235)

 م.1419إولك، 

لؿحؿد بـ مؽرم بـ طؾك، أبل الػضؾ، جؿال الديـ ابـ  لسان العرب: (39)

 الثالثة، الطبعة بقروت، –مـظقر إكصاري الرويػعل اإلفريؼل، دار صادر 
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 .هـ1414

ؿة السرخسل لؿحؿد بـ أحؿد بـ أبل سفؾ شؿس إئ الؿبسقط: (41)

 .م1993/هـ1414 صبعة، بدون بقروت، –هـ(، دار الؿعرفة 483)

بل زكريا محقل ٕ: "مع تؽؿؾة السبؽل والؿطقعل" الؿجؿقع شرح الؿفذب (41)

 الديـ يحقك بـ شرف الـقوي، دار الػؽر.

لعبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز، تحؼقؼ:  مجؿقع فتاوى ومؼآت متـقطة: (42)

 هـ.1421ر الؼاسؿ لؾـشر،محؿد بـ سعد الشقيعر، دا

دار ، هـ(179ؿالؽ بـ أكس بـ مالؽ بـ طامر إصبحل الؿدين )ل الؿدوكة: (43)

 م.1994هـ/1415الطبعة إولك، ، الؽتب العؾؿقة

ٕبل طبد اهلل الحاكؿ محؿد بـ طبد اهلل بـ  الؿستدرك طؾك الصحقحقـ: (44)

محؿد بـ حؿدويف بـ ُكعقؿ بـ الحؽؿ الضبل الطفؿاين الـقسابقري 

الؿعروف بابـ البقع، تحؼقؼ: مصطػك طبد الؼادر ططا، دار الؽتب العؾؿقة 

 م.1991ه/1411بقروت، الطبعة إولك، 

ٕبل طبد اهلل أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ بـ  مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ: (45)

هالل بـ أسد الشقباين، تحؼقؼ: شعقب إركموط وآخرون، وإشراف طبد 

مسسة الرسالة، الطبعة إولك، اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل، م

 م.2111ه/1421

لسؾقؿان بـ أحؿد بـ أيقب بـ مطقر الؾخؿل الشامل،  الؿعجؿ إوسط: (46)

هـ(، تحؼقؼ: صارق بـ طقض اهلل بـ محؿد وطبد 361أبل الؼاسؿ الطرباين )

 رة. الؼاه –الؿحسـ بـ إبراهقؿ الحسقـل، دار الحرمقـ 
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محؿد الشاذلل الـقػر، بقت الحؽؿة لؾؿازري، تحؼقؼ  الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ: (47)

 م.1987تقكس،  -

لؾؼاضل طبد القهاب البغدادي، تحؼقؼ:  الؿعقكة طؾك مذهب طالؿ الؿديـة: (48)

 مؽة الؿؽرمة. -مصطػك أحؿد الباز  -الؿؽتبة التجارية ، حؿقش طبد الحؼ

ٕبل محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ قدامة  الؿغـل: (49)

هـ(، مؽتبة الؼاهرة، 621دسل ثؿ الدمشؼل الحـبؾل، )الجؿاطقؾل الؿؼ

 م.1968 -هـ 1388بدون صبعة، 

لؾدكتقر يعؼقب بـ طبد القهاب الباحسقـ، دار  الؿػصؾ يف الؼقاطد الػؼفقة: (51)

 م.2114ه/1435التدمرية، الطبعة الرابعة، 

لؿحؿد الطاهر بـ طاشقر، تحؼقؼ: محؿد  مؼاصد الشريعة اإلسالمقة: (51)

قطر،  -قجة، وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقةالحبقب بـ الخ

 م.2114ه/1425

ٕحؿد بـ فارس بـ زكرياء الؼزويـل الرازي، أبل الحسقـ،  مؼايقس الؾغة: (52)

 م.1979هـ/1399تحؼقؼ: طبد السالم محؿد هارون، دار الػؽر، 

إلبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل الشفقر  الؿقافؼات: (53)

دار ، حؼقؼ: أبل طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان، تهـ(791بالشاصبل )

 م.1997هـ/ 1417الطبعة إولك، ، ابـ طػان

لشؿس الديـ أبل طبد اهلل محؿد بـ  مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر خؾقؾ: (54)

طقـل  محؿد بـ طبد الرحؿـ الطرابؾسل الؿغربل، الؿعروف بالحطاب الرُّ

 م.1992هـ/1412الطبعة الثالثة، ، دار الػؽر، هـ(954الؿالؽل )
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لؿالؽ بـ أكس بـ مالؽ بـ طامر إصبحل الؿدين،  مقصل اإلمام مالؽ: (55)

صححف ورقؿف وخرج أحاديثف وطؾؼ طؾقف: محؿد فماد طبد الباقل، دار 

 .م1985/هـ1416 لبـان، –إحقاء الرتاث العربل، بقروت 

لؿجد الديـ أبل السعادات الؿبارك بـ  الـفاية يف غريب الحديث وإثر: (56)

د بـ محؿد بـ محؿد بـ طبد الؽريؿ الشقباين الجزري ابـ إثقر محؿ

هـ(، حؼؼف: صاهر أحؿد الزاوي ومحؿقد محؿد الطـاحل، الؿؽتبة 616)

 م.1979ه/1399بقروت،  -العؾؿقة 

لؿحؿد صدقل بـ أحؿد بـ محؿد آل  القجقز يف إيضاح ققاطد الػؼة الؽؾقة: (57)

 الرابعة، الطبعة لبـان، –قروت بقركق أبل الحارث الغزي، ممسسة الرسالة، ب

 .م1996/هـ1416

 

 :املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ 

 .www.islamweb.net: لؾراجحل، مققع: فتاوى مـقطة (58)

 www.islamweb.net: : ٓبـ طثقؿقـ، مققعلؼاء الباب الؿػتقح (59)

  www.almoslim.net مققع: (06)
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 ثؽساٌٍِخص 

 

الحؿد هلل الذي هداكا لفذا، وما كـا لـفتدي لقٓ أن هداكا اهلل، والصالة  

 كا محؿد، وطؾك آلف وصحبف:والسالم طؾك سقد

 أما بعد:

فؼد خؾص البحث إلك أن فؼف العؿؾ الخقري ُخُؾٌؼ مـ أخالق اإلسالم  

الحـقػ، وِصَػٌة مـ صػات أهؾ اإلحسان، خاصة يف وقت الضرورات 

والحاجات: لؿا يرتتب طؾك ذلؽ مـ آثار إيجابقة طؾك الػرد والؿجتؿع. وما 

الؼقاطد الػؼفقة، تقصػ لِؿـَاصات القاقع  البحث إٓ دراسة فؼفقة تطبقؼقة طؾك

 بصقره، ثؿ تخرجفا طؾك أحؽام الشرع بتؽققػاتف وققاطده.

   :ٞٚتتًدص أ١ُٖٝ املٛضٛع يف َا ٜأت 

  ًٓ : مدى حاجة الؿجتؿع الؿسؾؿ لؿا يخدم قطاع العؿؾ الخقري، باطتباره أو

 ركـًا أصقالً يف مـظقمة ممسسات الؿجتؿع الؿدين.

د قطاع العؿؾ الخقري يف الؿجتؿع وسقؾة مثؾك إلدارة الؿال وصرفف : ُيعَ ثاكقًا

 يف القجقه التل تعقد بالخقر طؾك الؿجتؿع. 

: ُيَعد استثؿار أمقال الؼطاع الخقري مـ الؿقاضقع الجديدة يف الػؼف، ثالثًا

 والتل تستقجب الـظر إلقفا طؾك ضقء الؼقاطد الػؼفقة وإصقل الشرطقة.
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  ح ستٛزٜٔ ز٥ٝطني:ٚقد عاجل ايبش 

الؿحقر إول: محقر تلصقؾل: تحدثت فقف طـ طؾؿ الػؼف بصػة طامة، وطؾؿ 

الؼقاطد الػؼفقة بصػة خاصة، وتعريػ الضرورة والحاجة والعالقة بقـفؿا، وقؿت 

 بجؿع ققاطد الضرورة والحاجة، مع ذكر أمثؾة: إلبراز صؾتفا بؿقضقع البحث.

ذج تطبقؼقة طؾك ققاطد الضرورة والحاجة كؿا"الؿحقر الثاين: محقر تطبقؼل: 

 ،"مجال العؿؾ الخقري -الجاكب الؿالل  -يف 

وتحدثت فقف طـ بعض الـؿاذج الؿعاصرة، وذكرت التؽققػ الػؼفل لفذه 

 الـؿاذج، وأثر الؼاطدة طؾك كؾ كؿقذج.

  :ٚاغتٌُ ايبشح ع٢ً احملاٚز ايتفص١ًٝٝ اآلت١ٝ 

والحاجة، والعالقة بقـفؿا، وبقان الؿراد  : بقان كؾٍّ مـ الضرورةالؿحقر إول

 بالعؿؾ الخقري، وإلػاظ ذات الصؾة.

 : ققاطد الضرورة والحاجة وِصَؾُتفا بالعؿؾ الخقري، وأهؿقتف.الثاينالؿحقر 

ًة كاكت أو ": بقان معـك قاطدة الؿحقر الثالث ُل َمـِْزَلَة الضرورة طامَّ الحاجُة ُتـَزَّ

ًة، وأدلتفا.  خاصَّ

: إحؽام الػؼفقة الؿتعؾؼة باستثؿار إمقال الؿرصدة لؽػالة الرابعالؿحقر 

 القتامك يف الؿمسسات الخقرية. 

ُر بَؼْدِرها": بقان معـك قاطدة الؿحقر الخامس  ، وأدلتفا."الضرورُة ُتَؼدَّ

: إحؽام الػؼفقة لؾتربع طـ صريؼ البـقك الربقية يف غقر بالد الؿحقر السادس

 الؿسؾؿقـ. 
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 بالحاجِة يف ": بقان معـك قاطدة ر السابعالؿحق
َ
لق ّطؿَّ الحراُم إرَض اكُتِػل

 ، وأدلتفا."إباحتِِف دون الضرورةِ 

: إحؽام الػؼفقة الؿتعؾؼة بؼبقل التربطات مـ غقر الؿسؾؿقـ الؿحقر الثامـ

 يف بالدهؿ. 

 وأهنقت بحثل بالخاتؿة، وفقفا أهؿ كتائج هذا البحث التل تقصؾت إلقفا.

ذكرت جؿقع الؿراجع والؿصادر التل اطتؿدت طؾقفا يف ثبت يف هناية  ثؿ

 البحث: واهلل الؿقفؼ.
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 ادلمذِح
الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك سقدكا محؿد، وطؾك آلف  

 ... وبعد:.وصحبف أجؿعقـ،

فنن الػؼف يف الديـ مطؾقب يف كؾ طصر مـ طصقر الؿسؾؿقـ، خاصة مع  

الققائع والؿسائؾ، فؽان لزاًما طؾك الػؼفاء ربط القاقع يف العؿؾ الخقري  تطقر

 بعؾقم الشريعة: حتك تصبغ الحقاة بصبغة الشرع، ولذلؽ كان البحث بعـقان:

دراسة تطبقؼقة يف الجاكب  -ققاطد الضرورة والحاجة الؿتعؾؼة بالعؿؾ الخقري 

 الؿالل

ـ سقرة العؾؿاء الرباكققـ، ومسقرة وتتضح أهؿقة الؿقضقع يف أن الػؼف يف الدي 

العؾؿاء الُؿْخبِتقـ، وما شرف العؾؿ إٓ بشرف العؿؾ. ولؼد جاءت الشريعة 

اإلسالمقة بتـظقؿ وترتقب شمون اإلكسان، وأرشدتف إلك صرق استثؿار أمقالف، 

ووجفتف إلك ما يحصؾ بف جزيؾ الثقاب بلكقاع الصدقات التل يثاب طؾقفا، ويؿتد 

ثت الؿسؾؿقـ طؾك الخقر والتعاون طؾقف: ذلؽ أن آسالم اطتـك لف أجرها، وح

بالثروة الؿالقة لألمة، فجعؾفا مـ مؼاصده الشرطقة، وكؾقاتف الضرورية التل هبا 

ققام إمة، وهل: حػظ الديـ والـػس والعؼؾ والـسؾ والؿال، فؽاكت زكاة 

ؾ العؾؿ بتطبقؼ إمقال مـ ققاطد اإلسالم، وفريضة مـ فرائضف. ولؼد اهتؿ أه

ضقابط الشرع العامة، وكؾقاتف الثابتة، ومؼاصده، طؾك الؿسائؾ الػؼفقة: لقؽقن 

فقفا بقاٌن لؿققػ الشرع مـ أي تصرف يف أي زمان ومؽان، وهذا شاهد مـ 

o  p 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 دساسح ذؽث١م١ح يف اجلأة ادلايل لٛاػذ اٌعشٚسج ٚاحلاظح ادلرؼٍمح تاٌؼًّ اخلريٞ

  227  

شقاهد خؾقد هذه الشريعة الرباكقة. والعؿؾ الخقري خؾٌؼ مـ أخالق الديـ، بؾ 

 ة. هق مسمولقة ديـقة ووصـقة واجتؿاطق

ويف هذا البحث بقان ٕهؿ ققاطد الضرورة والحاجة يف العؿؾ الخقري يف  

الجاكب الؿالل: حتك يتؿؽـ العامؾقن يف الؼطاع الخقري مـ آستػادة مـف يف 

طؿؾفؿ: حقث إن الؼقاطد الػؼفقة قد مؽـت غقر الؿتخصصقـ يف طؾقم الشريعة 

وضبطت فروع الػؼف  مـ آصالع طؾك الرتاث الػؼفل الضخؿ بسفقلة ويسر،

ـ مـ إدراك الروابط بقـ الجزئقات  الؿتعددة، وكظؿتفا يف سؾؽ واحد: مؿا ُيؿؽِّ

الؿتػرقة، بؾ ويف إبرازها إضفار ٓستقعاب وشؿقل الػؼف اإلسالمل لألحؽام، 

 ومراطاتف لؾحؼقق والقاجبات. لذا: كاكت أهؿ أهداف البحث ما يليت:

بتـزيؾ إحؽام الؽؾقة لؾؼقاطد طؾك آستػادة مـ طؾؿ الؼقاطد الػؼفقة  -1

 بعض تطبقؼات الجاكب الؿالل لؾعؿؾ الخقري.

 بقان ٕهؿ ققاطد الضرورة والحاجة، وأثرها يف العؿؾ الخقري. -2

بقان بلن استثؿار أمقال العؿؾ الخقري مطؾب شرطل: لؿا يرتتب طؾقف مـ  -3

جاهتؿ بشؽؾ مصالح تعقد طؾك الجفات الؿـتػعة بؿا يحؼؼ كػايتفؿ، ويؾبل احتقا

  دوري مستؿر.

التقصقػ الشرطل ٕهؿ إسالقب التل تبـتفا ممسسات العؿؾ الخقري،   -4

والؼقالب التل ضفرت طؾقفا حاجات الؿجتؿع اإلكساين، متـقطة بقـ القاجبات 

 وآستثؿارات والتربطات.

مـاقشة هذه إمقر مـاقشة فؼفقة تلصقؾقة، وإبراز دور الػؼف لؿالمسة   -5

 قع.قضايا القا
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رسؿ الصقرة العامة لؿالمح الجاكب الؿالل لؾعؿؾ الخقري مـ وجفة  -6

 فؼفقة وتطبقؼقة طؿؾقة.

 إيضاح حؼقؼة طـاية الشريعة اإلسالمقة بإطؿال التطقطقة الخقرية.  -7

 خط١ ايبشح 

تتؽقن خطة البحث مـ: مؼدمة، وتؿفقد، وثالثة مباحث، وخاتؿة فقفا أهؿ 

 الـتائج والتقصقات.

 تؿ فقف بقان مػردات طـقان البحث: التؿفقد: ي

 ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ:

 الؿطؾب إول: بقان معـك الضرورة والحاجة، والعالقة بقـفؿا. 

 ققاطد الضرورة والحاجة، وِصَؾُتفا بالعؿؾ الخقري، وأهؿقتف.  الؿطؾب الثاين:

 الؿطؾب الثالث: الؿراد بالعؿؾ الخقري، وأدلة َمشروطقتف.

ًة(.الؿبحث إول: قاطد ًة كاكت أو خاصَّ ُل مـزلَة الضرورةِ طامَّ  ُة: )الحاجُة ُتـَزَّ

 ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ: 

 الؿطؾب إول: بقان معـك الؼاطدة وأدلتفا.

الؿطؾب الثاين: استثؿار إمقال الؿرصدة لؽػالة القتامك يف الؿمسسات 

 الخقرية. 

ُر بَؼْدِرَها(.  الؿبحث الثاين: قاطدة: )الضرورُة ُتَؼدَّ

 ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ:
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 الؿطؾب إول: بقان معـك الؼاطدة وأدلتفا.

 لتربع طـ صريؼ البـقك الربقية يف غقر بالد الؿسؾؿقـ.الؿطؾب الثاين: حؽؿ ا

 بالحاجِة يف إباحتِِف دون 
َ
الؿبحث الثالث: قاطدة: )لق َطؿَّ الحراُم إرَض اكتُِػل

 الضرورة(.

 ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ: 

 بقان معـك الؼاطدة، وأدلتفا. الؿطؾب إول:

  الؿطؾب الثاين: حؽؿ قبقل التربطات مـ غقر الؿسؾؿقـ.

 الخاتؿة: وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات. 

 الػفارس: وتشتؿؾ طؾك: 

 ففرس الؿصادر والؿراجع.  -1

 ففرس الؿحتقيات. -2
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 اٌر١ّٙذ
 ت١اْ ِفشداخ ػٕٛاْ اٌثؽس

 

 

 ٍٚيضسٚز٠ ٚاذتاد١ ٚايعالق١ بُٝٓٗابٝإ َع٢ٓ ا: املطًب األ 

 

 ْٞقٛاعد ايضسٚز٠ ٚاذتاد١ ٚٔصًَُتٗا بايعٌُ : املطًب ايجا 

 ارتريٟ ٚأُٖٝت٘   

 

 املساد بايعٌُ ارتريٟ ٚأدي١ َػسٚعٝت٘: املطًب ايجايح 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 دساسح ذؽث١م١ح يف اجلأة ادلايل لٛاػذ اٌعشٚسج ٚاحلاظح ادلرؼٍمح تاٌؼًّ اخلريٞ

  231  

 

 

 املطلب األول
 ت١اْ ِؼىن اٌعشٚسج ٚاحلاظح ٚاٌؼاللح ت١ّٕٙا

 

  ٚاالصطالح: أٚاّل: املساد بايضسٚز٠ يف ايًػ١ 

: قال ابـ فارس: الضاد والراء ثالثة أصقل، إول: تعريػ الضرورة يف الؾغة

 خالف الـػع، والثاين: اجتؿاع الشئ، والثالث: الؼقة.

ه َضّرًا، ثؿ يحؿؾ طؾك هذا كؾ ما  ُه َيُضرُّ ّر: ضد الـػع، ويؼال: َضرَّ فإول: الضَّ

: الفزال... واضطر  رُّ ، وقد "(1)فالن إلك كذا، مـ الضرورةجاكسف أو قاربف. فالضُّ

 .(2)تليت الضرورة بؿعـك الحاجة وبؿعـك الؿشؼة

الحاجة "يراد بالضرورة طـد الػؼفاء وإصقلققـ: الضرورة يف آصطالح: 

، فالضروري هق (3)"الشديدة الؿؾجئة إلك مخالػة الحؽؿ الشرطل أو ما ٓبد مـف

                                                           

كرياء الؼزويـل الرازي، أبل الحسقـ )ت: ( معجؿ مؼايقس الؾغة لإلمام: أحؿد بـ فارس بـ ز1)

مادة:ضر، تحؼقؼ: طبد  -باب الضاد يف الؿضاطػ والؿطابؼ  -( كتاب الضاد 3/361هـ()395

  م.1979 -هـ 1399طام الـشر:  -السالم محؿد هارون الـاشر: دار الػؽر

( 1/428( )هـ817الؼامقس الؿحقط لؿجد الديـ أبق صاهر محؿد بـ يعؼقب الػقروزآبادي )ت: (2)

( تحؼقؼ: مؽتب تحؼقؼ الرتاث، بنشراف: كعقؿ 1/428) "مادة ضر -فصؾ الراء -باب الضاد

  م. 2115 -هـ  1426، 8، ط: لبـان –العرقُسقسل، الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت

(، صححف 1/219هـ[)1357 -هـ 1285(شرح الؼقاطد الػؼفقةـ ٕحؿد بـ الشقخ محؿد الزرقا ]3)

= 
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 .(1)ضروري لإلكسانما ٓ يحصؾ وجقد الشئ إٓ بف، كالغذاء ال

 وهبذا يتبقـ أن الضرورة اجتؿع فقفا أصالن: 

إصؾ إول: كقهنا مـ قبقؾ الؿصؾحة، وهذا ما دل طؾقف ققلف يف التعريػ: 

: حقث إهنا اختصت بلطؾك درجات الؿصالح وأققاها، وهق "الحاجة الشديدة"

 ."(2)كقهنا مصؾحة ضرورية

رخصة، وهذا ما دل طؾقف ققلف يف إصؾ الثاين: كقهنا سببًا مـ أسباب ال

، حقث إن هذا السبب اختص "الؿؾجئة إلك مخالػة الحؽؿ الشرطل"التعريػ: 

 .(3)بؽقكف أققى إطذار الؿقجبة لؾرخصة طؾك اإلصالق، وهق آضطرار

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -هـ 1419(، 2دمشؼ / سقريا )ط: -صطػك أحؿد الزرقا، الـاشر: دار الؼؾؿ وطؾؼ طؾقف: م

 م. 1989

التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ، لزيـ الديـ محؿد طبدالرؤوف بـ تاج العارفقـ بـ طؾل بـ زيـ  (1)

، 1( ط: طالؿ الؽتب، ط1/115(، )ـه1131العابديـ الحدادي الؿـاوي الؼاهري )ت:

 م(.1991-ـه1421)

(، 1/251هـ( )515لؿستصػك يف طؾؿ إصقل: ٕبل حامد محؿد بـ محؿد الغزالل )ت: ا (2)

، 1تحؼقؼ: محؿد بـ سؾقؿان إشؼر، الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت، لبـان، ط: 

م: ققاطد إحؽام يف مصالح إكام، ٕبل محؿد طز الديـ طبد العزيز بـ طبد 1997هـ/1417

(، 2/61هـ( )661الدمشؼل، الؿؾؼب بسؾطان العؾؿاء )ت:  السالم بـ أبل الؼاسؿ السؾؿل

: الؿقافؼات لإلمام إبراهقؿ بـ لبـان –تحؼقؼ: محؿقد الشـؼقطل، الـاشر: دار الؿعارف، بقروت 

(، تحؼقؼ: أبك طبقدة 2/17هـ( )791مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل، الشفقر بالشاصبل )ت: 

 م(. 1997هـ/ 1417بـ طػان )ط: إولك( )مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان، الـاشر: دار ا

( 88، 1/87هـ( )911( إشباه والـظائر لعبد الرحؿـ بـ أبل بؽر، جالل الديـ السققصل )ت:3)

 م.1991 -هـ 1411، 1الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، ط:
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 :ثاّْٝا: املساد باذتاد١ يف ايًػ١ ٚاالصطالح 

جُؾ الحاجة اسؿ مصدر لؾػعؾ احَتاج، يؼالالحاجة يف الؾغة:  : احَتاَج الرَّ

والحاء والقاو "، قال ابـ فارس: "َحَقج"يحَتاُج احتَِقاجًا وَحاَجًة، وأصؾ الؽؾؿة: 

. "والجقؿ أصؾ واحد، وهق آضطرار إلك الشئ، فالحاجة واحدة الحاجات

 .(1)"الضرورة: الحاجة"وقال الػقروزآبادي: 

يف اإلصالق الؾغقي  وبذلؽ يظفر أن ابـ فارس والػقروزآبادي ٓ يريان فرقًا 

 بقـ الحاجة والضرورة. 

 : لؾعؾؿاء فقفا تعريػات طدة، لؽـ الؿختار ما يليت: ثاكقا: الحاجة يف آصطالح

ما يحتاجف إفراد أو تحتاجف إمة، لؾتقسعة ورفع الحرج، إما "الحاجة هل: 

 -ؿؾة طؾك الج -طؾك جفة التلققت أو التلبقد، فنذا لؿ ُتراَع دخؾ طؾك الؿؽؾػقـ 

 .(2)"الحرج والؿشؼة، وقد تبؾغ مبؾغ الػساد الؿتققع يف الضرورة

  :ثايجا: ايعالق١ بني اذتاد١ ٚايضسٚز٠ 

تتػؼ الضرورة والحاجة يف أن كاّل مـفؿا يستدطل التقسقر والتخػقػ: حقث 

إن الضرورة والحاجة يشرتكان يف معـك واحد، وهق أصؾ الؿشؼة، إٓ أهنؿا 

                                                           

باب الحاء والقاو وما معفؿا مـ  -( كتاب الحاء 2/114( معجؿ مؼايقس الؾغة، ٓبـ فارس)1)

: الؼامقس الؿحقط، لؿجد الديـ أبق صاهر محؿد بـ يعؼقب الػقروزآبادي "مادة: حقج -ثالثلال

( تحؼقؼ: مؽتب 1/428، )"مادة ضر -فصؾ الراء -( باب الضاد 1/428هـ( )817)ت: 

، 8، ط: لبـان –تحؼقؼ الرتاث، بنشراف: كعقؿ العرقُسقسل، الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت

 م.2115 -هـ  1426

 ( بتصرف. 11، 2/11الؿقافؼات، لإلمام الشاصبل، ) (2)
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 .(1)الؿشؼةيختؾػان يف مؼدار 

 وطؾك هذا فالػرق بقـ الحاجة والضرورة ما يليت:

 الؿشّؼة يف الحاجة أقّؾ مـفا يف الّضرورة. -1

 استػادة الّضرورة مـ الحرام لَِذاتِف، واستػادة الحاجة مـ الحرام لَغْقِره. -2

 باطث الّضرورة اإللجاء، وباطث الحاجة الّتقسقر. -3

م الحاجة مستؿّرة: أي أن الحؽؿ الثابت أحؽام الّضرورة ممّقتة، وأحؽا -4

بالضرورة يـتفل باكتفاء آضطرار: بخالف الحؽؿ الثابت بالحاجة، ففل تثبت 

 غالبًا.

الّضرورة تبقح أكقاطًا مـ الؿحّرمات ٓ تبقحفا الحاجة، فقستػقد مـفا  -5

 .(2)الؿحتاج وغقره، وهل ٓ تصادم الـص، وإكؿا تخالػ الؼقاطد العامة والؼقاس

وهبذا يظفر َجؾّقًا أن الؿشؼة القاقعة يف باب الحاجة أدكك رتبة مـ الؿشؼة  

 القاقعة يف باب الضرورة: فالحاصؾ أن الضرورة أطؾك رتبة ثؿ تليت الحاجة.

 

 

                                                           

(: إشباه والـظائر، لإلمام السققصل 1/7( ققاطد إحؽام يف مصالح إكام، لؾعز بـ طبدالسالم )1)

(1/81.) 

(: القجقز يف إيضاح ققاطد الػؼة الؽؾقة، 219( شرح الؼقاطد الػؼفقة، ٕحؿد الزرقا )ص4)

(، 1/242أحؿد بـ محؿد آل بقركق أبق الحارث الغزي، ) لؾشقخ الدكتقر محؿد صدقل بـ

 م(.1996 -هـ1416، )4، ط: لبـان –الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت
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 املطلب الجانٌ
 لٛاػذ اٌعشٚسج ٚاحلاظح 

ٙا تاٌؼًّ اخلريٞ ٚأ١ّ٘رٗ
ُ
ر
َ
 ٚصٍِ

 

 أٚال: قٛاعد ايضسٚز٠ ٚاذتاد١: 

بدء، وددت أن أجؿع ققاطد الضرورة والحاجة، مع إبراز ِصَؾتِفا بادئ ذي 

ًٓ، ثؿ أطرج بالتػصقؾ طؾك بعض ققاطد الضرورة والحاجة  بالعؿؾ الخقري إجؿا

 :ًٓ  إخرى طؾك مدار البحث. ومـ الؼقاطد إجؿا

ومعـاها أن إحؽام التل يـشل طـ تطبقؼفا حرج  الؿشؼة تجؾب التقسقر: -1

: -تعالك  –فالشريعة تخػػفا: لؼقل اهلل  ،يف كػسف أو مالف طؾك الؿؽؾػ، ومشؼة

 .(1))ُيِريُد اهلُل بُِؽُؿ اْلُقْسَر(

مثال إلبراز صؾة الؼاطدة بالعؿؾ الخقري: جقاز صرف تربع ُطقِّـ لجفة  

لغقرها استثـاء: إذا حدثت ضرورة قصقى، ٓ يؿؽـ تالفقفا بدون ذلؽ: فقؽقن 

ن الؿشؼة تجؾب التقسقر، ويتقلك أن يتعقـ تحديد هذا خاصًا بحال الضرورة: ٕ

 .(2)الضرورة شخصقة أو جفة ممهؾة لذلؽ

                                                           

 (.185سقرة البؼرة: مـ أية ) (1)

 ه.1418صػر  -قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل بؿؽة الؿؽرمة  (2)

o  p 
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القسائؾ هل الطرق الؿقصؾة لؾؿؼصقد،  :(1)لؾقسائؾ أحؽام الؿؼاصد -2

وهل تلخذ حؽؿ ما هل وسقؾة إلقف، ولذا قرر الؿجؿع الػؼفل أكف ٓ ماكع مـ إكػاق 

الؼقام بلطبائفا: ٕن هذا مـ بعض التربطات الؿخصصة لأليتام طؾك جؿعفا و

خدمة إيتام، وهق وسقؾة إلك بؼائف واستؿراره، ولؽـ يجب أن تؽقن الرواتب 

 .(2)بؼدر حاجة العؿؾ، وأن ٓ يقجد مـ يؼقم بف احتسابًا

ُق بف  -3 فؿـ دخؾ طؾقف مال محرم، كِرَبًا أو  :(3)الُؿؾؽ الخبقُث سبقُؾف التصدُّ

جف صدقة، وهذه الصدقة يؿؽـ بذلفا لؾػؼراء رشقة، فنن طؾقف التحؾؾ مـف بنخرا

والؿساكقـ، كؿا يؿؽـ جعؾفا يف مصالح الؿسؾؿقـ، كحق بـاء الؿستشػقات ودور 

 .(4)إيتام

إذا صرأت مشؼة، أو حصؾت ضرورة طارضة  :(5)إذا ضاق إمُر اتسع  -4

لشخص ما أو لجؿاطة، أو صرأ ضرف استثـائل أصبح معف الحؽؿ إصؾل 

ية محرجًا لؾؿؽؾػقـ ومرهؼًا لفؿ، حتك يجعؾفؿ يف ضقؼ مـ لؾحآت العاد

التطبقؼ: فنكف يخػػ طـفؿ ويقسع طؾقفؿ حتك يسفؾ، ما دامت تؾؽ الضرورة 

                                                           

 (.1/75ٓبـ كجقؿ )(، وإشباه والـظائر، 1/251إشباه والـظائر، لؾسققصل ) (1)

 (. 1/111(الػروق، لؾَؼَرايف )2)

 (.3/61(، حاشقة ابـ طابديـ )28/592( مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة )3)

ه، طـ الفقئة الشرطقة 1414( تقصقات الـدوة الرابعة لؼضايا الزكاة الؿعاصرة يف البحريـ، شقال 4)

  العالؿقة لؾزكاة.

هـ( 794طبد اهلل بدر الديـ محؿد بـ هبادر الزركشل، )ت: الؿـثقر يف الؼقاطد الػؼفقة، ٕبل  (5)

 (، الـاشر: وزارة إوقاف الؽقيتقة.1/121)

 م.1985 -هـ 1415الطبعة: الثاكقة، 
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قائؿة، وطؾقف إذا لؿ يؽـ غقر البـؽ الربقي يف غقر بالد الؿسؾؿقـ، لقؽقن وسقؾة 

عامؾ معف، إليصال الؿال الخقري إلك بالد الؿسؾؿقـ: فقجقز فتح حساب بف، والت

 ما دامت الضرورة قائؿة.

أن الؿحرم يصبح مباحًا إذا طرض  :(1)الضرورات تبقح الؿحظقرات -5

لؾؿؽؾػ ضرورة تؼتضل ذلؽ، بحقث ٓ تـدفع الضرورة إٓ بارتؽاب الؿحظقر، 

وقد قامت بف ضرورة حػظ الؿال، الذي هق مـ مؼاصد الشريعة، فجاز ذلؽ يف 

 العؿؾ الخقري.

ي أن كؾ ضرر وجب إزالتف، فـص الؼاطدة يـػل الضرر، أ :(2)الضرر يزال  -6

ويقجب مـعف مطؾؼًا، ويشؿؾ ذلؽ الضرر العام والخاص، ودفعف قبؾ القققع 

بطرق الققاية الؿؿؽـة، ورفعف بعد القققع بؿا يؿؽـ مـ التدابقر التل تزيؾ آثاره 

طؾك وجقب اختقار أهقن الشريـ لدفع  -أيضا  -وتؿـع تؽراره، كؿا تدل 

ظؿفؿا: ٕن فقف تخػقػًا لؾضرر طـدما ٓ يؿؽـ مـعف. وهذه الؼاطدة فقفا مـ أط

الػؼف ما ٓ حصر لف، ويدخؾ فقفا دفع ما يؾحؼ الضرر بالضروريات الخؿس: 

الـسب(، ففذه الؼاطدة ترجع إلك تحصقؾ  -العؼؾ -الؿال  -الـػس -)الديـ

الؼاطدة مـ الؼقاطد الؿؼاصد وتؼريرها بدفع الؿػاسد أو تخػقػفا، وطؾقف ففذه 

  الُؿـظِّؿة لؾعؿؾ الخقري.

                                                           

 (.2/317الؿـثقر يف الؼقاطد الػؼفقة، ٕبل طبد اهلل بدر الديـ محؿد بـ هبادر الزركشل )(1)

 (.1/41إشباه والـظائر، لؾسبؽل ) (2)
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  :ٟثاْٝا: أ١ُٖٝ ايعٌُ ارتري 

 .[1الحشر:] (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب): -تعالك  –قال 

فالعؿؾ الخقري لف أهؿقٌة كبقرٌة تعقد بػائدة طظقؿة طؾك الػرد والؿجتؿع، 

 ويتضح ذلؽ فقؿا يليت:

 ر لؾجؿقع.يػّعؾ الؿشاركة بقـ الـاس، والتعاون يف تؼديؿ الخق -1

ُيعد وسقؾًة مـ القسائؾ التل ُتساطد طؾك تؼؾقؾ اكتشار ضاهرِة الػؼر يف   -2

 الؿجتؿعات.

ُيحافظ طؾك كرامِة صاحب الحاجة: إذ ٓ يرغؿ طؾك سمال الـاس بلن  -3

 يؼّدمقا لف الؿساطدة. 

 يجعؾ اإلكسان َيتخؾَّص مـ إكاكقة. -4

ـ اكتشار الجرائؿ، يساهؿ يف تعزيز شعقر العطاء طـد إفراد، وُيؼؾؾ م -5

 .وخصقصًا جريؿة السرقة

الؿساطدة طؾك إطادة تقزيع الزكقات، سقاء و يعؿؾ طؾك تقزيع الؿال، -6

 كاكت زكاة الؿال أو زكاة الػطر. 

يعؿؾ طؾك تـؿقة أفراد الؿجتؿع، ورطاية الؿقهقبقـ والؿتػّقققـ، مّؿـ   -7

 يؿـعفؿ الػؼر والحاجة طـ مقاصؾة تعؾقؿفؿ.

ذيـ فؼدوا أسرهؿ، وطدم تركفؿ يف مفّب الريح، بحقث ٓ رطاية إيتام ال -8

يتحّقل همٓء إيتام إلك قـابؾ مقققتة، أو مشاريع لؾتدمقر، تحؼقؼا لؾتؽافؾ 

 آجتؿاطل الؿطؾقب.
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يعؿؾ طؾك الؿساهؿة يف معالجة مشؽؾة البطالة، مـ خالل تقفقر قروض   -9

 لؿجال اإلداري لؾدولة.طـ ا جقدة لتؾؽ الػئة، لبدء مستؼبؾفا الؿفـل، بعقداً 

لذلؽ: فنن العؿؾ الخقري ذو تلثقر إيجابل طؾك الػرد   -11

 والؿجتؿع، بؾ والؿمسسات داخؾ الدولة.
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 املطلب الجالح
 ادلشاد تاٌؼًّ اخلريٞ ٚأدٌح ِششٚػ١رٗ

 

 :أٚال: تعسٜف ايعٌُ ارتريٟ يف ايًػ١ ٚاالصطالح 

ؿال. والعؿؾ هق مجفقد : الؿفـة والػعؾ، والجؿع: أطالعؿؾ يف الؾغة -أ

، ()َطِؿَؾ َطَؿالً  :يبذلف اإلكسان لتحصقؾ مـػعة، وَأْطَؿَؾُف غقره واستعؿؾف، يؼال

 .(1)والعؿؾ يعؿ أفعال الؼؾقب والجقارح

: الخقر ضد الشر، وجؿعف ُخققر، وهق ما يؽقن مرغقبًا الخقري يف الؾغة -ب

الػاضؾة مـ كؾ  فقف بؽؾ حال، وطـد كؾ أحد، والخقرات جؿع َخْقَرة، وهل

 .[11التوبة:] (ٹ ٹ ٹٹ): -تعالك  –، قال (2)شئ

: لؿ يتعرض لف الػؼفاء الؼدامك، لؽـ تعريػ العؿؾ الخقري يف آصطالح

                                                           

ان العرب، لؿحؿد بـ مؽرم بـ طؾل، أبل الػضؾ، جؿال الديـ ابـ مـظقر إكصاري الرويػعل ( لس1)

 –( الـاشر: دار صادر 11/475فصؾ العقـ الؿفؿؾة، ) -هـ(، حرف الالم711اإلفريؼل )ت: 

آبادي، باب الالم فصؾ العقـ  لؾػقروز الؿحقط الؼامقس هـ، 1414 -( 3: ط) بقروت

(1/1136).  

(، باب ـه393تاج الؾغة وصحاح العربقة، ٕبل كصر إسؿاطقؾ بـ حؿاد الػارابل )ت الصحاح (2)

بقروت،  –: دار العؾؿ لؾؿاليقـ -(، تحؼقؼ: أحؿد طبدالغػقر ططار2/651فصؾ الخاء) –الراء 

 م(.1987-ـه1417) 4ط:

o  p 
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الؿعَطك مـ مال أو جفد طؾك أساس هق : أكف وردت تعريػات حديثة، مـفا

، وأثُر الؿقاساة بقـ أفراد إمة الخادمة لؿعـك إخقة. ففل مصؾحة حاجقة جؾقؾة

ُخؾؼ إسالمل جؿقؾ، هبا حصؾت مساطػة الُؿعِقزيـ، وإغـاء الؿؼرتيـ، وإقامة 

  .(1)الجّؿ مـ مصالح الؿسؾؿقـ

: أطؿال الرب وصـائع الؿعروف، التل يجقد بف الؿجتؿع الؿدين، بدءًا مـ أو هق

الػرد ومرورًا بالجؿاطة واكتفاءًا بالؿمسسة، وذلؽ هبدف إشباع حاجات 

 .(2)أخريـ

: البذل الؿادي أو الؿعـقي غقر الربحل، الذي يؼدمف الؿرء إلقامة هقأو 

 .(3)الؿصالح الؿعتربة شرطًا، ابتغاء إجر والثقاب

أن العؿؾ الخقري يشؿؾ كؾ دطؿ مادي أو  والذى يظفر مـ التعريػات:

معـقي هبدف تحؼقؼ التـؿقة، وتؼديؿ الخدمات اإلكساكقة، ويؽقن طائده غقر 

ؼصد بف الـػع الؿادي، ويتؿحض يف حؼ العؿؾ الخقري اإلسالمل أن ربحل، فال ي

                                                           

سل )ت: ( مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، لؿحؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ طاشقر التقك1)

(، تحؼقؼ: محؿد الحبقب ابـ الخقجة، الـاشر: وزارة إوقاف والشمون 3/515هـ()1393

 م. 2114 -هـ  1425طام الـشر:  -اإلسالمقة، قطر 

( بحث الؼقاطد الػؼفقة وإصقلقة ذات الصؾة بالعؿؾ الخقري وتطبقؼاهتا، لؼطب الريسقين 2)

ل الثالث، دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ (، بحث مؼدم لؿمتؿر العؿؾ الخقري الخؾقج21)ص

 م.. 2118يـاير  22-21الؼسؿ الشرطل، -الخقري بدبل

(يـظر: بحث بعـقان )العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية(، د/تؿام طقدة العساف، 6)

( لعام 3، ع8(، الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة، )م87د/محؿد حسـ أبق يحقك )ص

 م(.2112-ـه1434)
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 يؽقن قصده ابتغاء وجف اهلل.

  ثاْٝا: أدي١ َػسٚع١ٝ ايعٌُ ارتريٟ: اضتدٍ ايعًُا٤ ع٢ً ذيو بأدي١، َٓٗا َا

 ٜأت٢:

 (ڱ ڱ ں ں):-تعالك  –الؼرآن الؽريؿ: قال  - أ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ): -تعالك  –وقال ، [77الحج:]

 .[61-61الؿممـقن:] (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿڀ  ڀ

: دلت أيات طؾك أهنا طامة يف أكقاع الخقرات والؿسارطة إلك وجف الدٓلة

 .(1)إطؿال الخقرية

أن الـبل  -رضل اهلل طـف  -طـ أبل هريرة  :السـة الـبقية الؿطفرة - ب

ما مـ يقم يصبح العباد فقف، إٓ مؾؽان يـزٓن، فقؼقل أحدهؿا: "قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -

 .(2)«الؾفؿ أطط مـػؼًا َخَؾَػًا، ويؼقل أخر: الؾفؿ أطط مؿسؽًا َتَؾَػًا»

قال العؾؿاء: هذا يف اإلكػاق يف الطاطات، ومؽارم  وجف الدٓلة مـ الحديث:

إخالق، وطؾك العقال والضقػان والصدقات، وكحق ذلؽ، بحقث ٓ يذم وٓ 

                                                           

الجقاهر الحسان يف تػسقر الؼرآن، لإلمام: أبل زيد طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ مخؾقف الثعالبل  (1)

(، تحؼقؼ: الشقخ محؿد طؾل معقض والشقخ طادل أحؿد طبد الؿقجقد، 1/224هـ()875)ت: 

 هـ. 1418 -، الطبعة: إولك بقروت –الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل 

فلما مـ أططك ":-تعالك  –ي يف صحقحف، كتاب الزكاة، باب ققلف أخرجف البخار (2)

(، أخرجف مسؾؿ يف صحقحف، كتاب الزكاة، باب يف الؿـػؼ 1442( ر )2/115)"واتؼك

 (. 1111()2/711والؿؿسؽ )
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 .(1)"يسؿك َسَرفًا، واإلمساك الؿذمقم هق اإلمساك طـ هذا

 :ثايجا: األيفاظ ذات ايص١ً مبصطًض ايعٌُ ارتري٣ إمجااّل 

: لؿ أجد تعريػا لؾتربع بؿعـاه العام يف كتب الػؼف، وإكؿا طرف التربع - أ

الػؼفاء أكقاع التربع، كالققػ، والصدقة وكحقهؿا، ومـ التعريػات التل ذكرها 

ب طؾقف، غقر تربع بالعطاء مـ غقر سمال، أو تػضؾ بؿا ٓ يج"بعض العؾؿاء: 

 .(2)"صالب طقضًا

: قال الراغب: التطقع يف إصؾ: تؽؾػ الطاطة، وطرفًا: التربع التطقع -ب

، [514البقرة:] (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک) :-تعالك  –بؿا ٓ يؾزم كالتـػؾ، قال 

ع خقراً "وقرئ:   .(3)"ومـ َيطَّقَّ

الػرائض  : أكف يطؾؼ طؾك ما طدا، مـفا(4)ويف اصطالح الػؼفاء يطؾؼ طؾك معان 

والقاجبات، أو هق الػعؾ الؿطؾقب صؾبًا غقر جازم، وهق رأي إصقلققـ مـ 

 الحـػقة.

 

                                                           

الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج، لإلمام: أبل زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف الـقوي  (1)

 ه.1392الطبعة: الثاكقة،  - بقروت –، الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل (7/95هـ( )676)ت: 

 -(، الـاشر: دار الػؽر 1/37( الؼامقس الػؼفل لغة واصطالحًا، لؾدكتقر سعدي أبق حبقب )2)

 م. 1993تصقير:  -م1988 -ـه1418( 2، )ط: سقرية –دمشؼ 

الؿػضؾ، الؿعروف بالراغب  ( مػردات ألػاظ الؼرآن، كسخة محؼؼة لؾحسقـ بـ محؿد بـ3)

 دار الـشر: دار الؼؾؿ ـ دمشؼ. -(2/41إصػفاين أبل الؼاسؿ )

 هـ(483( أصقل السرخسل لؿحؿد بـ أحؿد بـ أبل سفؾ شؿس إئؿة السرخسل )ت: 4)

 (. 147، 12/146بقروت، الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة ) -(، الـاشر: دار الؿعرفة 1/115)
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 املبحح األول

 لاػذج
 اٌعشٚسج 

َ
 ِٕضٌح

ُ
ي

َّ
ض
َ
ٕ
ُ
 ذ

ُ
 "احلاظح

"
ً
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 ٍٚبٝإ َع٢ٓ ايكاعد٠ ٚأديتٗا: املطًب األ 

 

 ْٞي١ ايٝتا٢َ اضتجُاز األَٛاٍ املسصد٠ يهفا: املطًب ايجا 

 يف املؤضطات ارتري١ٜ         
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 املطلب األول
 ت١اْ ِؼىن اٌماػذج ٚأدٌرٙا

  :أٚال: بٝإ َع٢ٓ ايكاعد٠ 

اختؾػت صقاغات أهؾ العؾؿ لؾؼاطدة، ومع آختالف القسقر يف الصقاغة 

 أّن الّتسفقالت آستثـائّقةوالؿبـك إٓ أهنا دالة طؾك معـك متحد أو متؼارب: وهق: 

ٓ تؼتصر طؾك حآت الّضرورة الؿؾجئة فؼط، بؾ تشؿؾ هذه الّتسفقالت حآت 

فالحاجة تـّزل فقؿا يحظره ضاهر  :مّؿا دون الّضرورة -أيضًا  -الجؿاطة وإفراد 

الّشرع مـزلة الّضرورة إذا كان هـاك حاجة طامة لؿجؿقع الـاس أو خاصة بشخص 

لت هذه الحاجة مـزلة الضرورة يف جقاز الرتخقص ٕجؾفا، وتـزيؾفا مـزلة  ما، كزِّ

الضرورة يف كقهنا تثبت حؽؿًا، وإن افرتقا يف كقن حؽؿ إولك مستؿرًا وحؽؿ 

الثاكقة ممقتًا بؿدة ققام الضرورة، وكقػؿا كاكت الحاجة فالحؽؿ الثابت بسببفا 

يؽقن طامًا: وذلؽ ٕن الحاجة إذا دطت إلك إثبات حؽؿ تسفقالً طؾك ققمـ ٓ 

، فالحاجة مبـقة طؾك التقسع (1)ذلؽ مـ التسفقؾ طؾك آخريـ وٓ يضر يؿـع

                                                           

زت اإلجارة والُجعالة طؾك خالف  -يف العؿقم كثقرة، مـفا ما يؾل: أ ( وفروع هذه الؼاطدة1) ُجقِّ

 الؼقاس لؾحاجة.

ضؿان الدرك، جقز طؾك خالف الؼقاس إذا باع مؾؽ كػسف، لقس ما أخذه مـ الثؿـ ديـًا  -ب

طؾقف حتك يضؿـ، لؽـ ٓحتقاج الـاس إلك معامؾة مـ ٓ يعرفقكف وٓ يممـ خروج الؿبقع 

 مستحؼًا.

= 

o  p 
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  .(1)والتسفقؾ فقؿا يسع العبد تركف

  :ثاْٝا: ديٌٝ ايكاعد٠ 

 ويستدل لفذه الؼاطدة مـ الؽتاب الؽريؿ والسـة الـبقية الشريػة وأثار،

 مـفا:و

  ايهتاب ايهسِٜ: :أٚاّل  

 (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ): -تعالك  –ققلف 

 .[511البقرة:]

يريد التخػقَػ، ورفع ما  -طز وجؾ  -تدل أية طؾك أن اهلل : وجف الدٓلة

يرتتب طؾك الؿؽؾػ مـ طسر وضقؼ، وهذا ما تؼضقف الؼاطدة، فال شؽ أن 

 الحاجة قد تسبب طسرًا طؾك الؿؽؾػ. 

 

   :ثاّْٝا: ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ايػسٜف١ 

: )إنَّ َقَدَح قال -ل اهلل طـفرض -ما روى طـ ابـ سقريـ طـ أكس بـ مالؽ 

 
ِّ
ْعِب  - ملسو هيلع هللا ىلص -الـَّبِل ٍة( (2)اكَْؽَسَر، َفاتََّخَذ َمَؽاَن الشَّ ـْ فِضَّ

  .(3)ِسْؾِسَؾًة مِ

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َؾؿ طؾك خالف الؼقاس: لؽقكف بقع معدوم: دفعًا لؾحاجة، يـظر: )إشباه والـظائر ُج  -ج ز السَّ قِّ

 (.1/88لؾسققصل )

(، القجقز يف إيضاح ققاطد الػؼة، 219( شرح الؼقاطد الػؼفقة، ٕحؿد الزرقا )ص1)

 (.1/242لؾربكق)

 (.1/156الؾغة )( الّشْعب: هق الصدع يف الشئ، وإصالحف أيضًا، يـظر: الصحاح تاج 2)

، وطصاه -ملسو هيلع هللا ىلص -( رواه البخاري يف صحقحف، كتاب فرض الخؿس، باب ما ذكر مـ درع الـبل 3)

= 
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يدل الحديث طؾك أن تضبقب اإلكاء بؼؾقؾ مـ الػضة طـد وجف الدٓلة:  

الحاجة جائز، وهذا لقس بضرورة، ومع ذلؽ أجقز استعؿال الػضة فقف 

 . (1)لؾحاجة

 

   :ثايجا: اآلثاز 

)ُكـَّا كُِصقُب فِل َمَغاِزيـَا قال:  -رضل اهلل طـفؿا  -طـ ابـ طؿر ،طـ كافع

َٓ كَْرَفُعُف(  (2)الَعَسَؾ َوالِعـََب، َفـَْلُكُؾُف َو

فدل ذلؽ طؾك أكف ٓ بلس بلكؾ الطعام والعؾػ ىف دار الحرب، وإصؾ أن 

ة: ٕهنؿ لق لؿ يلكؾقا حتك تؼسؿ إكؾ مـ الغـقؿة محرم، ولؽـف أجقز لؾحاج

 .(3)الغـقؿة أضر ذلؽ هبؿ، ويلكؾقن ذلؽ طؾك وجف الؿعروف والحاجة



 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3119( رقؿ )83/ 4وسقػف وقدحف وخاتؿف، )

( شرح السـة لؿحقل السـة، أبل محؿد الحسقـ بـ مسعقد بـ محؿد بـ الػراء البغقي الشافعل 1)

الـاشر:  -محؿد زهقر الشاويش  -موط (، تحؼقؼ: شعقب إرك11/371هـ()516)ت: 

 م(.1983 -هـ 1413ط: الثاكقة، )-دمشؼ، بقروت  -الؿؽتب اإلسالمل 

( رواه البخاري يف صحقحف، كتاب فرض الخؿس، باب ما يصقب مـ الطعام يف أرض الحرب 2)

 (.3154( رقؿ )4/95)

هـ( 449ؽ )ت: ( شرح صحقح البخاري، ٓبـ بطال أبل الحسـ طؾل بـ خؾػ بـ طبد الؿؾ3)

السعقدية، الرياض  -(، تحؼقؼ: أبل تؿقؿ ياسر بـ إبراهقؿ، دار الـشر: مؽتبة الرشد 5/323)

 م.2113 -هـ 1423)ط: الثاكقة(، 
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  (1)غسٚط تٓصٌٜ اذتاد١ َٓصي١ ايضسٚز٠: 

مخالػة لـص  -بحسب الغالب  -الحاجة التل تـزل مـزلة الضرورة لقس فقفا  

وردت طؾك خالف  معقـ، أما الضرورة فنهنا مـ قبقؾ إحؽام آستثـائقة التل

الـص، لذلؽ فالحاجة إكؿا تعترب يف مقضع ٓ كص فقف، بخالف الضرورة فنهنا 

 .(2)تعترب يف مقضع الـص

                                                           

( لقس معـك أن الحاجة تلخذ أحؽام الضرورة، بؾ الؿؼصقد أن الحاجة يف بعض صقرها تشابف 1)

، بؾ لفا القفاإط طؾك دةلؼاطا تفؾقسـائقة، الضرورة يف كقهنا سببًا لؿشروطقة إحؽام آستث

 ضقابط تتؾخص فقؿا يليت:

 أن تؽقن الشدة الباطثة طؾك مخالػة الحؽؿ الشرطل إصؾل بالغة درجة الحرج غقر الؿعتاد. -أ

أن يؽقن الضابط يف تؼدير تؾؽ الحاجة الـظر إلك أواسط الـاس ومجؿقطفؿ بالـسبة إلك  -ب

 الػئة الؿعقـة التل تتعؾؼ هبا الحاجة إذا كاكت خاصة.الحاجة العامة، وإلك أواسط 

أن تؽقن الحاجة متعقـة، بلٓ يقجد سبقؾ آخر لؾتقصؾ إلك الغرض سقى مخالػة الحؽؿ  -ج

 العام.

 أن تؼدر تؾؽ الحاجة بؼْدرها، كؿا هق الحال بالـسبة إلك الضرورات. -د

ّٓ يخالػ الحؽؿ الؿبـل طؾك الحاجة كصًا مـ كتاب أ -هـ و سـة طؾك حؽؿ ذلؽ إمر أ

 ّٓ ّٓ يعارض ققاسًا صحقحًا أققى مـف، وأن يؽقن مـدرجًا يف مؼاصد الشرع، وأ بخصقصف، وأ

 تػقت معف مصؾحة أكرب.

اكظر: الؼقاطد والضقابط الػؼفقة الؿتضؿـة لؾتقسقر، لعبد الرحؿـ بـ صالح العبد الؾطقػ 

إلسالمقة، الؿديـة الؿـقرة، الؿؿؾؽة العربقة (، الـاشر: طؿادة البحث العؾؿل بالجامعة ا1/247)

م: مجؾة جامعة دمشؼ لؾعؾقم آقتصادية 2113هـ/1423السعقدية، الطبعة: إولك، 

ضقابط الحاجة التل تـزل مـزلة الضرورة وتطبقؼاهتا طؾك آجتفادات  "والؼاكقكقة، بحث بعـقان

 «. م2111(، سـة )682، )ص، العدد إول26الؿعاصرة(، لقلقد صالح الديـ الزبقر، م

 (. 1/83(، إشباه والـظار، ٓبـ كجقؿ )156، 155/ 1( شرح الؼقاطد الػؼفقة، لإلمام الزرقا )2)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 دساسح ذؽث١م١ح يف اجلأة ادلايل لٛاػذ اٌعشٚسج ٚاحلاظح ادلرؼٍمح تاٌؼًّ اخلريٞ

  249  

 

 

 املطلب الجانٌ
 اسرصّاس األِٛاي ادلشصذج 

 ٌىفاٌح ا١ٌراِٝ يف ادلؤسساخ اخلري٠ح
 

 اختؾػ أهؾ العؾؿ يف حؽؿ استثؿار مال القتقؿ طؾك ثالثة آراء: 

جقاز استثؿار مال القتقؿ، وإلك هذا ذهب جؿفقر الػؼفاء مـ  :الرأي إول

 .(1)الحـػقة والؿالؽقة، وبعض الشافعقة والحـابؾة

                                                           

بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع، لإلمام: طالء الديـ، أبق بؽر بـ مسعقد بـ أحؿد الؽاساين  (1)

 -هـ 1416الطبعة: الثاكقة،  -( الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة 5/154هـ( )587الحـػل )ت: 

م: البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ، لإلمام: زيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد، الؿعروف بابـ 1986

( ويف آخره: تؽؿؾة البحر الرائؼ لؿحؿد بـ حسقـ بـ 8/534هـ( )971كجقؿ الؿصري، )ت:

لؼ ٓبـ طابديـ، هـ(، وبالحاشقة: مـحة الخا 1138طؾل الطقري الحـػل الؼادري )ت بعد 

(، الؽايف يف فؼف 8/241)د:ت(، الذخقرة لإلمام الؼرايف ) -(2الـاشر: دار الؽتاب اإلسالمل )ط: 

(، الحاوي الؽبقر يف فؼف مذهب اإلمام الشافعل، وهق شرح 2/1133أهؾ الؿديـة ٓبـ طبدالرب )

البغدادي، الشفقر مختصر الؿزين لإلمام: أبل الحسـ طؾل بـ محؿد بـ محؿد بـ حبقب البصري 

الشقخ طادل أحؿد  -(، تحؼقؼ: الشقخ طؾل محؿد معقض 5/361هـ())451بالؿاوردي )ت: 

م: 1999-هـ  1419الطبعة: إولك،  لبـان –الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت  -طبد الؿقجقد

اطقؾل الؿغـل ٓبـ قدامة، ٕبل محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ قدامة الجؿ

(. الـاشر: 4/317هـ()621الؿؼدسل ثؿ الدمشؼل الحـبؾل، الشفقر بابـ قدامة الؿؼدسل )ت: 

= 

o  p 
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: وجقب استثؿار مال القتقؿ بؼدر الحاجة والضرورة، وهل الزكاة الرأي الثاين

 .(1)والـػؼة، وٓ يزيد طـ ذلؽ، وإلك هذا ذهب الشافعقة يف إصح

ستثؿار مال القتقؿ، وهق ققل الحسـ البصري وابـ أبل : كراهة االرأي الثالث

 .(2)لقؾك ورواية ٕحؿد

 األدلُ واملناقشات: 

  اضتدٍ أصشاب ايسأٟ األٍٚ ع٢ً أْ٘ جيٛش اضتجُاز َاٍ ايٝتِٝ بايهتاب ٚاألثس

 ٚاملعكٍٛ: 

  :ِٜأٚاّل: ايكسإٓ ايهس 

 .[336البقرة:] (ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ)ققل اهلل تعالك: 

: ضاهر الؾػظ يدل طؾك استثؿار مال القتقؿ وتصرف لة مـ أيةوجف الدٓ

الؼائؿ فقف بإصؾح مـ التجارات مـ باب الـدب واإلرشاد، ولقس بقاجب، بؾ 

 .(3)هق مـ الخقر الؿـدوب إلقف
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. 1968 -هـ 1388تاريخ الـشر: -مؽتبة الؼاهرة، بدون صبعة 

( 1/326هـ( )756( فتاوى السبؽل، ٕبل الحسـ تؼل الديـ طؾل بـ طبد الؽايف السبؽل )ت: 1)

 الـاشر: دار الؿعارف. 

(، اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف، العالء الديـ أبك الحسـ 4/317ـل ٓبـ قدامة )الؿغ (2)

(، الـاشر: دار 5/327هـ( )885طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي الدمشؼل الصالحل الحـبؾل )ت: 

 بدون تاريخ. -إحقاء الرتاث العربل الطبعة: الثاكقة 

(، 1/411هـ( )371الجصاص الحـػل )الؿتقىف: أحؽام الؼرآن، ٕحؿد بـ طؾل أبق بؽر الرازي  (3)

، الطبعة: لبـان –بقروت  -الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة  -تحؼقؼ: طبد السالم محؿد طؾل شاهقـ 

 م.1994هـ/1415إولك، 
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  :ثاّْٝا: ايديٌٝ َٔ األثس 

قد اتجروا يف أمقال  -رضل اهلل طـفؿا  -أن كثقرا مـ الصحابة: كعؿر وطائشة 

ولقس لفذيـ الصحابققـ مخالػ: ": -رحؿف اهلل  -ٕيتام طـدهؿ، قال الؿاوردي ا

 .(1)"فؽان إجؿاطًا

 :ٍٛثايجا: ايديٌٝ َٔ املعك  

إن آتجار يف أمقال القتامك يـؿقفا، فقـَػؼ طؾقفؿ مـ كؿاء أمقالفؿ،  -1

 .(2)وتحػظ لفؿ رؤوس أمقالفؿ إلك أن يرشدوا، وهذا خقر لفؿ

يف مال القتقؿ مؼام الرشقد يف مال كػسف، ومـ الرشد أن يتجر إن الَؼقِّؿ يؼقم  -2

 . (3)الؿرء بؿالف، فقـدب يف مال القتقؿ

  :ْٞأدي١ ايسأٟ ايجا 

استدل أصحابف طؾك وجقب استثؿار مال القتقؿ بؼدر الحاجة والضرورة، وهل 

 الزكاة والـػؼة، وٓ يزيد طـ ذلؽ: بالؽتاب والسـة وإثر والؿعؼقل:

 :ايكسإٓ ايهسِٜ: أٚال 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ) ققل اهلل تعالك:

 .[513األنعام:]

طـ قربان مال القتقؿ بغقر  -تبارك وتعالك  -: هنك اهلل وجف الدٓلة مـ أية

                                                           

 (.362، 5/361(الحاوي الؽبقر، لإلمام الؿاوردي )1)

 بتصرف. -(4/317( الؿغـل ٓبـ قدامة، )2)

 (. 5/362مام الؿاوردي )(الحاوي الؽبقر، لإل3)
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: فقؽقن قد أمر بتثؿقر مالف بالتل (1)التل هل أحسـ، والـفل طـ الشئ أمر بضده

 :-تعالك  –وصقة وّصاكا هبا، قال  هل أحسـ، ولؿ يؽتػ هبذا إمر: حتك جعؾف

 .[513األنعام:] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)

، فال (2)بلن الـفل طـ الشئ أمر بلحد أضداده ويؿؽـ أن يـاقش آستدٓل

 يشرتط يف امتثال الـفل تثؿقر مال القتقؿ، بؾ يؽػك طدم آطتداء طؾقف. 

 :ثاّْٝا: ايديٌٝ َٔ ايط١ٓ 

خطب الـاس  - ملسو هيلع هللا ىلص -أن الـبل طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده، 

 .(3)«أٓ مـ ولل يتقؿًا لف مال فؾقتجر فقف، وٓ يرتكف حتك تلكؾف الصدقة»فؼال: 

 أمر بآتجار بلمقال إيتام، وإمر لؾقجقب. - ملسو هيلع هللا ىلص -أن الـبل  وجف الدٓلة:

: بضعػ الحديثقـ السابؼقـ: فإول يف سـده الؿثـك ابـ كققش آستدٓل

                                                           

الؿحصقل، ٕبل طبد اهلل محؿد بـ طؿر بـ الحسـ بـ الحسقـ التقؿل الرازي، الؿؾؼب بػخر  (1)

(. دراسة وتحؼقؼ: الدكتقر صف جابر فقاض 2/199هـ( )616الديـ الرازي، خطقب الري، )ت: 

  م. 1997 -هـ  1418(، 3العؾقاين، الـاشر: ممسسة الرسالة، )ط: 

هـ( 483السرخسل، لؿحؿد بـ أحؿد بـ أبل سفؾ شؿس إئؿة السرخسل )ت:  أصقل (2)

 بقروت. –(، الـاشر: دار الؿعرفة 1/94)

(: وأخرجف 641(ح.ر )3/23باب ما جاء يف زكاة مال القتقؿ ) -( أخرجف الرتمذي يف أبقاب الزكاة 3)

شافعل يف مسـده (: أخرجف ال4/179باب مـ تجب طؾقف الصدقة ) -البقفؼل يف كتاب الزكاة

باب صدقة مال القتقؿ وآلتؿاس فقف وإططاء  -(: وطبدالرزاق يف مصـػف، كتاب الزكاة 1/92)

باب مـ تجب طؾقف  -(: والبقفؼل يف ســف الؽربى، كتاب الزكاة 6982(ح.ر)4/66زكاتف )

 . "ٓ تذهبف الصدقة "بؾػظ: -(7338()4/179الصدقة )
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 .(2)، والثاين مرسؾ(1)الصباح، وهق ضعقػ

  :ثايجا: ايديٌٝ َٔ األثس 

اتجروا يف أمقال القتامك "أكف قال:  -رضل اهلل طـف  -ما أخرجف مالؽ طـ طؿر 

 ."(3)ٓ تلكؾفا الزكاة

أمر بآتجار بؿال القتقؿ: مؿا يدل  -رضل اهلل طـف  -أن طؿر  وجف الدٓلة:

 طؾك وجقبف.

طؾك صحابل: فال يؽقن حجة، وأن بلن إثر مقققف  كققش آستدٓل:

 -رضل اهلل طـف  -إمر خرج مخرج اإلرشاد والسقاسة الشرطقة: لؽقن طؿر 

 .(4)خؾقػة الؿسؾؿقـ، وهق الؿتقلل لؿا يصؾحفؿ

                                                           

إبـاوي، أبق طبداهلل، ويؼال يحقك الؿؽل، كان مـ العباد، روى طـ  ( هق الؿثـك بـ الصباح القؿاين1)

صاووس ومجاهد، ضعػف أحؿد وابـ معقـ والـسائل والرتمذي والدارقطـل. يـظر: كتاب 

الؿجروحقـ مـ الؿحدثقـ والضعػاء والؿرتوكقـ، لؿحؿد بـ حبان بـ معاذ بـ َمْعبَد، التؿقؿل، 

( تحؼقؼ: محؿقد إبراهقؿ زايد، الـاشر: دار 3/21هـ( )354أبل حاتؿ، الدارمل، الُبستل )ت: 

 .ه1396 إولك،: الطبعة حؾب –القطل 

(: التؾخقص الحبقر يف تخريج أحاديث الرافعل الؽبقر، ٕبل 4/179( الســ الؽربى لؾبقفؼل )2)

( الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، 2/353هـ( )852الػضؾ أحؿد بـ محؿد بـ حجر العسؼالين )ت: 

  م.1989 -هـ 1419الطبعة: الطبعة إولك 

باب زكاة أمقال القتامك  -، كتاب الزكاة-رضل اهلل طـف  -( أخرجف مالؽ يف الؿقصل بالغًا طـ طؿر 3)

(: تؾخقص 7341()4/279(: والبقفؼل يف الســ الؽربى )661()1/257والتجارة لفؿ فقفا )

 قفًا، وروي مرفقطًا بسـد مرسؾ.(، وهق صحقح اإلسـاد مقق2/353الحبقر، ٓبـ حجر )

( 1دمشؼ، )ط: -كشر دار الؼؾؿ -( 475( قضايا فؼفقة معاصرة يف الؿال وآقتصاد، لـزيف حؿاد )4)

= 
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  :ٍٛزابعا: ايديٌٝ َٔ املعك 

أن مال القتقؿ لق ترك بال تـؿقة وتثؿقر ٕطدمتف الـػؼات والزكقات  -1

ًٓ يـػؼ القاجبة، وتـاقصت مع إيا م ققؿتف الشرائقة، ولؿ يجد القتقؿ بعد حقـ ما

 مـف: فقجب استثؿاره.

: بلن آتجار بإمقال شاق، وٓ يتقسر لؽؾ أحد: فال يؾزم بف الَؼقِّؿُ كققش
(1). 

أن ما يػقض مـ الؽػآت طـ حاجات إيتام إساسقة إما أن يصرف يف  -2

ثؿر يف مجآت آمـة، وإخقر كػؼات لقست ضرورية، أو يرد لؾؿتربطقـ، أو يست

 .(2)هق إصؾح

  :أدي١ ايسأٟ ايجايح 

 استدلقا طؾك كراهة استثؿار مال القتقؿ بإثر والؿعؼقل: 

 ايديٌٝ َٔ األثس : 

طـ ابـ طؿر أكف كان يستسؾػ أمقال يتامك طـده: ٕكف كان يرى أكف أحرز لف 

 .(3)مـ القضع

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م(.2111-ـه1429

 (. 1/326( فتاوى السبؽل )1)

(، ورقة مؼدمة إلك الـدوة 6( إحؽام الؿتصؾة بؽػالة القتقؿ، ومـ يف حؽؿف، لغالب الؼرشل )ص2)

ة، ضؿـ فعالقات الؿفرجان السابع لؾقتقؿ، الذي كظؿتف جؿعقة اإلصالح آجتؿاطقة العؾؿق

 ه.1431شقال  24القؿـ،  -صـعاء -الخقرية 

الســ الؽربى، ٕحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل بـ مقسك الُخْسَرْوِجردي الخراساين، أبل بؽر البقفؼل  (3)

الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة،  -ططا (، تحؼقؼ: محؿد طبد الؼادر 11987( )6/4(، )ـه458)ت: 

= 
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يدل طؾك كراهة  -رضل اهلل طـفؿا  -ر أن فعؾ ابـ طؿوجف الدٓلة مـ إثر: 

أن يتجر الؼقؿ بؿال القتقؿ: ٕن التجارة خطر، والربح متقهؿ، وخزن مال القتقؿ 

 .(1)أحػظ لف

  :ٍٛايديٌٝ َٔ املعك 

أن ولل القتقؿ ُمطالب بحػظ مالف: كالؿقَدع، فؾؿ يجز أن يتجر بؿالف، كؿا أن 

 الؿقَدع ٓ يحؾ لف أن يتاجر بؿال القديعة.

بلن الؿقَدع مطالب بحػظ الؿال فؼط، بقـؿا تصرف الؼقِّؿ  كققش آستدٓل:

أطؿ مـ ذلؽ، ففق مطالب بحػظ الؿال، واإلكػاق طؾك القتقؿ، ومتابعة حؼققف، 

 .(2)فظفر الػرق بقـفؿا

 ٚضبب٘:  ايسأٟ ايسادض 

أن استثؿار مال القتقؿ مـدوب إلقف مع آستطاطة وحسب  -واهلل أطؾؿ  -أرى 

حاجة: لؼقة أدلة أصحاب الرأي إول الؼائؾقـ بذلؽ، وسالمة أدلتفؿ مـ ال

 الؿـاقشة، لؽـ يراطك ضقابط، مـفا ما يليت:

يجب أن تستثؿر أمقال القتامك يف استثؿارات آمـة قدر اإلمؽان، وحسب  -1

ڌ ڌ ): -تعالك  –الحاجة: صقاكة لفا مـ الضقاع ومـ إكؾ بالباصؾ، قال 

 (ک ک ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک

، فنذا ما اتخذت آحتقاصات الالزمة، وكان الؿستثؿر خبقرًا بلمقر [56النساء:]

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.2113 -هـ  1424ن، الطبعة: الثالثة، لبـا –بقروت 

 (. 4/181الؿغـل، ٓبـ قدامة ) (1)

 (.5/361( الحاوي الؽبقر، لؾؿاوردي )2)
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التجارة، فؿا حدث بعد ذلؽ مـ خسارة لؿ يتؿ الضؿان: ٕن الؿستثؿر وكقؾ، 

 .(1)والقكقؾ ٓ يضؿـ إٓ إذا تعدى أو فرط

طـد الحاجة  (2)يـبغك استثؿار أمقال القتامك يف مجآت يسفؾ تـضقضفا -2

 ف الؽػالة.لصر

ٓ يجقز التربع بلمقال القتامك: ٕن هذا الصـقع لقس فقف تـؿقة ٕمقالفؿ،   -3

  .(3)وٕكف يعرضفا لؾخطر

الحاجة تـزل "هذا الػرع يـدرج تحت قاطدة: وجف ارتباط الػرع بالؼاطدة: 

، فالحاجة تؼتضل استثؿار مال القتقؿ "مـزلة الضرورة طامة كاكت أو خاصة

رضل اهلل طـف  -تلكؾف الصدقة، فؼد روي أن طؿر بـ الخطاب لؾؿصؾحة: حتك ٓ 

والعؿؾ طؾك . ويف الحػاظ (4)«ابتغقا بلمقال القتامك ٓ تلكؾفا الصدقة» قال: -

  تـؿقة مال القتقؿ شرع اهلل الحؽقؿ: وحقث وجد شرع اهلل فثؿَّ الؿصؾحة.

                                                           

الدر الؿختار شرح تـقير إبصار يف فؼف مذهب اإلمام أبل حـقػة، لإلمام الحصـل الؿعروف بعالء  (1)

 -ـه1386(، الـاشر: دار الػؽر، سـة الـشر: 8/452هـ( )1188ػل الحـػل )ت: الديـ الحصؽ

(: 125، 14/124(: تؽؿؾة الؿجؿقع لؾؿطقعل )3/161مؽان الـشر: بقروت: الؿـتؼك لؾباجل )

، لإلمام أبل زكريا محقل الديـ يحقك بـ «مع تؽؿؾة السبؽل والؿطقعل»الؿجؿقع شرح الؿفذب 

  لـاشر: دار الػؽر )صبعة كامؾة معفا تؽؿؾة السبؽل والؿطقعل(.هـ(، ا676شرف الـقوي )ت: 

 -التَّـِْضقض: تحقل الؿتاع إلك طقـ أو دراهؿ. الؿعامالت الؿالقة الؿعاصرة يف الػؼف اإلسالمل (2)

 م(.2117 -ـه1427( )6طؿان، ط: -كشر دار الـػائس -( 349محؿد طثؿان شبقر )ص

عؾؿقة واإلفتاء، ٕحؿد بـ طبد الرزاق الدويش، الـاشر: الرئاسة فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث ال (3)

  (.14/241العامة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء )

(: 7341()4/179باب مـ تجب طؾقف الصدقة ) -( أخرجف البقفؼل يف ســف الؽربى، كتاب الزكاة 4)

 ؿ.والدارقطـل يف ســف، كتاب الزكاة، باب وجقب الزكاة يف مال الصبل والقتق
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 املبحح الجانٌ
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 لاػذج: )اٌعشٚسج

 

 

 .املطًب األٍٚ: بٝإ َع٢ٓ ايكاعد٠ ٚأديتٗا 

 

 يتربع عٔ طسٜل ايبٓٛى ايسب١ٜٛ املطًب ايجاْٞ: سهِ ا 

 يف غري بالد املطًُني.   
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 املطلب األول

  
ُ
سِ٘ا) (1)ِؼىن لاػذج )اٌعشٚسج

ْ
 تمذ

ُ
س
َّ
ذ
ّ
م
ُ
 (3)«(2)ذ

 :أٚاّل: َع٢ٓ ايكاعد٠ 

بالؼدر الذي يدفع بف الضرر إن كؾ ما أيبح لؾضرورة مـ فعؾ أو ترك، يباح  

. ومعرفة ذلؽ راجعة (4)وإذى دون ما طدا ذلؽ، وٓ يجقز الزيادة طـ هذا الحدّ 

                                                           

( الضرورة: هل الحالة الؿؾجئة إلك ما ٓ بد مـف. يـظر: شرح الؼقاطد الػؼفقة، ٕحؿد الزرقا، )ص 1)

219.) 

( تؼدر بؼدرها: أي بحدها، وتحديد كؾ شلء بحده الذي يقجد بف مـ حسـ وقبح وكػع وضر. 2)

فقـ بـ طؾل يـظر: التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ، لزيـ الديـ محؿد طبد الرؤوف بـ تاج العار

 1طالؿ الؽتب، ط -(، ط115هـ(،)ص1131بـ زيـ العابديـ الحدادي الؿـاوي الؼاهري )ت

 م(.1991-هـ1421)

ٍم فِل 3) ـْ ُمَحرَّ
( وأول مـ طرب طـ هذه الؼاطدة اإلمام الشافعل، حقث قال: )َوَكَذلَِؽ ُكؾُّ َما َأَحؾَّ مِ

َّٓ فِل َذلَِؽ اْلَؿْعـَك  َٓ َيِحؾُّ إ ًة، َفنَِذا َزاَيَؾ َذلَِؽ اْلَؿْعـَك َطاَد إَلك َأْصِؾ التَّْحِريِؿ، َمَثاًل: َمْعـَك  َخاصَّ

ُروَرَة َطاَدْت إَلك َأْصِؾ التَّ  ، َفنَِذا َزاَيَؾْت الضَّ ِة لِْؾُؿْضَطرِّ َْصِؾ اْلُؿَحؾَّ ْٕ َمُة فِل ا ْحِريِؿ(، ثؿ اْلَؿْقَتُة اْلُؿَحرَّ

ما ثبت لؾضرورة  -مـفا: )الضرورات تؼدر بؼدرهاأخذت وضعفا كؼاطدة وتـقطت صقغفا، و

(، الؼقاطد الػؼفقة 4/278ما أبقح لؾضرورة ُيؼدُر بَؼْدِرها(، )إم لؾشافعل) -يؼدر بؼدرها 

دمشؼ،  -دار الػؽر -(، ط1/281وتطبقؼاهتا يف الؿذاهب، د/محؿد مصطػك الزحقؾل )

 «.89م(، ققاطد الػؼف، لؿحؿد الربكتل )ص2116 -هـ1427)1ط

( ومـ فروع هذه الؼاطدة )جقاز إساغة الؾؼؿة بالخؿر إن لؿ يقجد غقره، والؿضطر إلك أكؾ 4)

الؿقتة ٓ يلكؾ مـ الؿقتة إٓ بؼدر ما يدفع طـ كػسف الضرورة الؿؾجئة إلك أكؾفا(، )مجؿقطة 

= 

o  p 
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إلك الؿتضرر، ومتك زالت الضرورة طاد الحظر، حقث يرخص بالؼدر الذي تـدفع 

 .(1)بف الضرورة فؼط

، وهذه الؼاطدة متػرطة طـ الؼاطدة الػؼفقة الؽربى )الؿشؼة تجؾب التقسقر( 

 .(2)َقْقٌد لؼاطدة )الضرورات تبقح الؿحظقرات( -أيضًا  -وهل 

 ّٝاثا  : أدي١ ايكاعد٠: ْ

 ويرجع أصؾ هذه الؼاطدة إلك أدلة كثقرة مـ الؼرآن الؽريؿ، مـفا:

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ): -تعالك  –قال  -1

 .[572البقرة:] (گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 وجف الدٓلة:

، أي: غقر صالِب [572البقرة:] (ڱ ڱ ڱ ں): -تعالك  – يدل ققل اهلل 

، وغقر متجاوز حد الضرورة إلك حد آختقار، ) (: أي ٓ ذكب طؾقف َفاَل إِْثؿَ شرٍّ

 .(3)فقباح لف، وطؾك هذا فالجائز طـد الضرورة ما يدفع بف الضرورة

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.61الػقائد البفقة طؾك مـظقمة الؼقاطد الػؼفقة لؾؼْحطاينُّ، )ص

ٍد 187، ٕحؿد الزرقا )ص( شرح الؼقاطد الػؼفقة5) (، مجؿقطة الػقائد البفقة، ٕبل ُمحؿَّ

 (.54(، القجقز يف إيضاح ققاطد الػؼف، د/ محؿد آل بقركق )ص61الؼْحطاينُّ )ص

دار  -(، ط272( الؼقاطد الػؼقة الؽربى وما تػرع طـفا، د/ صالح بـ غاكؿ السدٓن، )ص 6)

 هـ(.1417)1ط الرياض، -بؾـسقة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية 

( أحؽام الؼرآن، لؾؼاضل محؿد بـ طبد اهلل أبل بؽر بـ العربل الؿعافري اإلشبقؾل الؿالؽل 2)

لبـان،  -دار الؽتب العؾؿقة، بقروت  -(، تعؾقؼ: محؿد طبد الؼادر ططا، ط1/85هـ(، )543)ت

 م(. 2113 -هـ  1424)3ط
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 املطلب الجانٌ

 اٌرربع ػٓ ؼش٠ك اٌثٕٛن اٌشت٠ٛح 
 ّنييف غري تالد ادلسٍ

 

يف حؽؿ إيصال الؿال الؿتربع بف طـ صريؼ  اختؾػت آراء الػؼفاء والؿعاصريـ

البـقك الربقية يف غقر بالد الؿسؾؿقـ: بـاء طؾك اختالففؿ يف حؽؿ التعامؾ مع 

 البـقك الربقية بػتح حساب فقفا: وكان لفؿ يف هذا الخالف ثالثة آراء:

 :ٍٚايسأٟ األ  

ض، والؿصرف هق الؿؼرتض، وهذا ققل أكثر أهنا قرض: فالؿقدِع هق الؿؼر

 .(2)، وهق رأي مجؿع الػؼف اإلسالمل(1)الػؼفاء والباحثقـ الؿعاصريـ
                                                           

، 891، 888، 883، 838، 812، 777، 9/1/731( يـظر: مجؾة مجؿع الػؼف اإلسالمل )1)

، 52(، حؽؿ ودائع البـقك وشفادات آستثؿار يف الػؼف اإلسالمل، د. طؾل السالقس )ص916

الؿعامالت الؿالقة  ،(213(، بحقث يف الؿصارف اإلسالمقة، د. رفقؼ يقكس الؿصري )ص55

 (.222الؿعاصرة يف الػؼف اإلسالمل، د. محؿد طثؿان شبقر )ص

لػؼف اإلسالمل، الؿـعؼد يف دورة ممتؿره التاسع بلبل ضبل بدولة اإلمارات إن مجؾس مجؿع ا" (2)

م، بعد 1995كقسان )أبريؾ(  6-1هـ، الؿقافؼ 1415ذي الؼعدة  6-1العربقة الؿتحدة، مـ 

اصالطف طؾك البحقث القاردة إلك الؿجؿع بخصقص مقضقع القدائع الؿصرفقة )حسابات 

 ات التل دارت حقلف، قرر ما يؾل:الؿصارف(، وبعد استؿاطف إلك الؿـاقش

ًٓ: القدائع تحت الطؾب )الحسابات الجارية(، سقاء أكاكت لدى البـقك اإلسالمقة أو البـقك  أو

= 

o  p 
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 :ْٞايسأٟ ايجا  

، وبف أخذ (1)أهنا وديعة بالؿعـك الػؼفل، وقال بف بعض الباحثقـ الؿعاصريـ

 .(2)بـؽ دبل اإلسالمل

 :ايسأٟ ايجايح  

أن اإلجارة واقعة طؾك الـؼقد، وأن ما أهنا تدخؾ تحت طؼد اإلجارة، أي 

يدفعف الؿصرف لصاحب الـؼقد هق أجر ٓستعؿال هذه الـؼقد، وهذا الؼقل كؼؾف 

بعض الباحثقـ ولؿ يـسبف ٕحد، واكتؼد بلكف ققل مـ أراد أن يستحؾ فقائد الربا مـ 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الربقية، هل قروض بالؿـظقر الػؼفل: حقث إن الؿصرف الؿستؾؿ لفذه القدائع يده يد ضؿان 

رض كقن البـؽ )الؿؼرتض( لفا، وهق مؾزم شرطًا بالرد طـد الطؾب، وٓ يمثر طؾك حؽؿ الؼ

 مؾقئًا.

(، 196، )ص97-1، الؼرارات 11-1قرارات وتقصقات مجؿع الػؼف اإلسالمل، الدورات  

 .)931مجؾة الؿجؿع، العدد التاسع، الجزء إول )ص

الدكتقر طقسك طبده )مستشار سابؼ لبـؽ دبل اإلسالمل( يف كتابف العؼقد الشرطقة الحاكؿة  (1)

(، كؼالً طـ: د. رفقؼ الؿصري يف كتابف )بحقث يف 113الؿعاصرة )صلؾؿعامالت الؿالقة 

(، والدكتقر طبد الرزاق الفقتل يف كتابف )الؿصارف اإلسالمقة 193الؿعامالت الؿصرفقة( )ص

(، والدكتقر أحؿد طبقد الؽبقسل يف بحثف الؿؼدم لؿجؿع الػؼف 261بقـ الـظرية والتطبقؼ( )ص

 .)9/1/755اإلسالمل )مجؾة الؿجؿع 

 البـؽ أن طؾك م،1975 – 1395( مـ الـظام إساس لؾبـؽ، الذي تلسس طام 53كصت الؿادة ) (2)

 الجارية الحسابات صقرة وتلخذ: بآستثؿار تػقيض بدون ودائع -1: القدائع مـ كقطقـ يؼبؾ

 دةالؿعتؿ "القديعة" حؽؿ تلخذ وهذه الؿعاصرة، الؿصرفقة الـظؿ يف هبا الؿعؿقل آدخار ودفاتر

 (.191اإلسالمقة، د. رفقؼ الؿصري )ص الؿصارف يف بحقث: يـظر. اإلسالمقة الشريعة يف
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 .(1)البـقك

  :األدي١ ٚاملٓاقػات 

 :ٍٚأدي١ ايكٍٛ األ 

إن الؿال يف الحساب الجاري طبارة طـ كؼقد يضعفا صاحب الحساب،  -1 

وهق يعؾؿ أن الؿصرف يتصرف فقفا، ويخؾطفا بإمقال التل لديف بؿجرد 

استالمفا وإدخال بقاكاهتا بالحاسب، ثؿ يستثؿرها، وقد دفعفا إلقف راضقًا بذلؽ: 

 .(2)التصرف: ففذه إمقال يف حؼقؼتفا قرض، ولقست وديعةفؽان إذكًا ب

أن الؿصرف يؿؾؽ الؿال يف الحساب الجاري، ويتصرف فقف فقؽقن  -2

قرضًا، ولقس إيداطًا: إذ يف طؼد اإليداع ٓ يؿؾؽ القديع القديعة، ولقس لف أن 

يعة إكؿا يتصرف فقفا، والعربة يف العؼقد لؾؿعاين ٓ لأللػاظ والؿباين، وتسؿقتفا ود

 .(3)هق طؾك سبقؾ الؿجاز ٓ الحؼقؼة: لعدم تقفر حؼقؼة القديعة فقفا

أن الؿصرف يعد ضامـًا ٕمقال الحساب الجاري برد مثؾفا، أو بتحقيؾفا  -3

بنذن صاحبفا، ولق كاكت هذه إمقال وديعة بالؿعـك الحؼقؼل لؿا ضؿـفا 

شرط رب القديعة طؾك  الؿصرف، والؿديقكقة والضؿان يـافقان إماكة، بؾ لق

القديع ضؿان القديعة لؿ يصح الشرط: ٕكف شرط يـايف مؼتضك العؼد، وكذلؽ لق 

                                                           

(، الحسابات الجارية، د. مسعقد الثبقتل )مجؾة 51يـظر: حؽؿ ودائع البـقك، لؾسالقس )ص (1)

 (.835الؿجؿع ص

 دار الؿؽتبل. -)211يـظر: بحقث يف الؿصارف اإلسالمقة، رفقؼ يقكس الؿصري، )ص (2)

(، مجؾة 93(، الـظام الؿصريف اإلسالمل، د. محؿد سراج )ص61( حؽؿ ودائع البـقك )ص3)

 (.731الؿجؿع )ص
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قال القديع: أكا ضامـ لؾقديعة، لؿ يضؿـ ما تؾػ بغقر تعد أو تػريط: ٕن ضؿان 

 .(1)إماكات غقر صحقح، وهذا طؾك خالف الؿعؿقل بف يف الؿصارف

  :ْٞأدي١ ايسأٟ ايجا 

الحساب الجاري طبارة طـ مبالغ تقضع لدى الؿصرف  أن أمقال -1

ويسحب مـفا، أو يلذن الؿقِدع يف تحقيؾفا يف الققت الذي يختاره، وذلؽ كؾ ما 

 يطؾب يف القديعة الحؼقؼقة، وٓ تقجد أي شائبة يف ذلؽ.

: بعدم التسؾقؿ: وذلؽ ٕن القديعة، وإن كان الؿؼصقد وكققش هذا آستدٓل

طدم التصرف فقفا، وأمقال  -أيضًا  -ٓ أكف يؼصد هبا ردها طـد الطؾب، إ

الحسابات الجارية يتصرف فقفا الؿصرف بؿجرد استالمفا، ثؿ يرد بدلفا، وهذا 

 .(2)يـطبؼ طؾك الؼرض بؿعـاه الشرطل، ٓ طؾك القديعة

أن الؿقِدع طـدما يدفع الؿال يف الحساب الجاري لؾؿصرف ٓ يؼصد أبدًا  -2

ٓ أن يشاركف يف إرباح العائدة لؾؿصرف مـ استغالل أن يؼرض الؿصرف، و

 طـد صؾبف ثؿ مالف حػظ –الؿقِدع  أي –لؿال الؿقِدع ومال غقره، وإكؿا مؼصقده 

 .(3)، وهذا مؼتضك طؼد القديعة: فال يسؿك فعؾف إقراضًاإلقف الحاجة

كققش: بلن كقن الؿقِدع ٓ يؼصد إقراض الؿصرف ٓ يمثر يف حؼقؼة العؼد: 

طامة الؿتعامؾقـ مع الؿصارف ٓ يدركقن الػرق بقـ معـك الؼرض ومعـك  ٕن

القديعة، وٓ يستحضرون الػروق بقـفؿا، ففؿ ٓ هتؿفؿ الؿصطؾحات بؼدر ما 

                                                           

 .)88(، الـظام الؿصريف اإلسالمل، د محؿد سراج )ص52حؽؿ ودائع البـقك، لؾسالقس )ص (1)

 (.233( القدائع الؿصرفقة، لألمقـ )ص2)

 .(234، 233القدائع الؿصرفقة لألمقـ )ص (3)
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هتؿفؿ الـتائج والغايات، والحاصؾ أن الؿتربطقـ بإمقال يف بالد غقر الؿسؾؿقـ 

 بالد الؿسؾؿقـ، وهذا يف يريدون إيصال إمقال إلك الؿحتاجقـ مـ الؿسؾؿقـ يف

 .(1)حؼقؼتف قرض ٓ وديعة

 :ايرتدٝض  

الذي يرتجح: أن إمقال التل يضعفا أصحاهبا يف حساب جاٍر لدى الؿصرف 

 إقرب أهنا قرض ولقست وديعة: وذلؽ لألسباب أتقة:

أن تعريػ الؼرض وأحؽامف متؿشقة مع هذه الؿسللة: فؼد طرف الؼرض  -1

، ومال الحساب (2)"دفع مال إلك الغقر: لقـتػع بف ويرد بدلفطبارة طـ "بلكف: 

 الجاري يدفعف صاحبف إلك الؿصرف، لقـتػع بف ويرد بدلف.

أن صاحب الحساب الجاري يعؾؿ أن الؿصرف الذي يتؾؼك مالف لـ  -2

يحتػظ لف هبذا الؿال لقعقده بعقـف طـد الطؾب، بؾ إكف سقف يختؾط بغقره مـ 

صرف، كؿا أن الؿصرف سقف يستعؿؾ هذه إمقال يف إمقال وبلمقال الؿ

أطؿالف واستثؿاراتف، وهذا يعـل أن الؿصرف لـ يعقد طقـ الؿال، بؾ يعقد مثؾف طـد 

 الطؾب، وهذه إمقال يف حؼقؼتفا قروض ٓ ودائع.

أن صاحب الؿال إذا وضعف يف حساب جاٍر ٓ يؼصد مجرد الحػظ فؼط،  -3

، بدلقؾ أكف ٓ يؼقم طؾك اإليداع ما لؿ يؽـ الؿال بؾ يريد الحػظ والضؿان معًا

مضؿقكًا، وكذلؽ الؿصرف ٓ يؼبؾ هذه إمقال لحػظفا فؼط، بؾ لالكتػاع هبا مع 

 ضؿاهنا، وهذه حؼقؼة الؼرض.

                                                           

 بتصرف. -(9/795جؾة مجؿع الػؼف اإلسالمل )م (1)

 (.12/323( اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف، لالمام الؿرداوي )2)
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 يؽـ لؿ ما –يف الؼرض يضؿـ الؿؼرتض، ويف القديعة يضؿـ الؿقدع  -4

هذا فالقديعة يف العرف  ، وكؾ مـفؿا ضامـ ٕكف مالؽ، وطؾك– مػرصًا الؿقدع

 .(1)الؿصريف الؼائؿ قرض يف الشرع اإلسالمل

أن الؼاطدة الػؼفقة الؿشفقرة كصت طؾك أن العربة يف العؼقد بالؿؼاصد  -5

والؿعاين ٓ بإلػاظ والؿباين، وتسؿقة هذا العؼد بقـ صاحب الؿال والؿصرف 

ة أو إيداطًا: ٕن وديعة ٓ يغقر مـ حؼقؼة العؼد وأكف قرض، وإكؿا سؿل وديع

تلريخفا بدأت بشؽؾ ودائع، وتطقرت خالل تجارب الؿصارف واتساع أطؿالفا 

إلك قروض: فظؾت محتػظة مـ الـاحقة الؾػظقة باسؿ القدائع، وإن فؼدت 

ًٓ مـ  "ودائع"الؿضؿقن الػؼفل لفذا الؿصطؾح، وطؾقف فاستخدام لػظ  بد

 مراحؾ التطقر الؿصريف.إكؿا كان صحقحًا يف مرحؾة تلريخقة مـ  "قروض"

 

  :أثس ايكاعد٠ ع٢ً ايتعاٌَ بايسبا يف بالد غري املطًُني 

 ويظفر أثر هذه الؼاطدة طؾك ذلؽ الػرع فقؿا يليت:

يجقز فتح حساب يف البـقك الربقية قدر الضرورة، كؿا لق احتاج شخص  -1

طدة تؼقل: التربع بلمقالف لؾؿسؾؿقـ وهق يف بؾد أجـبل، أو استقراد أدوية: ٕن الؼا

، ثؿ هق هـا غقر مؾزم أن يؼقؿ أحؽام الشرع الؿدكقة "الضرورة تؼدر بؼدرها"

والؿالقة وكحقها مؿا يتعّؾؼ بالـظام العام يف مجتؿع ٓ يممـ باإلسالم: ٕن هذا 

لقس يف وسعف، وتعامؾف بالربا هـا ٓ يؽقن بؼصد التجارة، ولؽـ بؼصد قضاء 

                                                           

 .)212، 211بحقث يف الؿصارف اإلسالمقة، )ص (1)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  266  

 حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

  جؿع التربطات مـ خالل البـقك الربقيةفال حرج يف. (2)(1)مصالحف وحاجاتف

لغرض مشروع: لعدم وجقد محذور شرطل يف التعامؾ مع الؿرابل يف غقر الربا، 

وبشرط أن يخؾق التعامؾ مـ محظقر شرطل آخر، ولؿ يؽـ فقف إطاكة طؾك 

 .(3)الحرام

 

 

 

 

                                                           

يطالب الؿسؾؿ بنقامة إحؽام التل تخصف فرًدا، مثؾ: أحؽام العبادات، وأحؽام الؿطعقمات  (1)

ت، وما يتعّؾؼ بالزواج والطالق والرجعة والعدة والؿقراث، وغقرها مـ والؿشروبات والؿؾبقسا

إحقال الشخصقة، بحقث لق ضقؼ طؾقف يف هذه إمقر، ولؿ يستطع بحال إقامة ديـف فقفا، لقجب 

 طؾقف أن يفاجر إلك أرض اهلل القاسعة ما وجد إلك ذلؽ سبقالً.

ِريَعَة َمْبـَاَها َوَأَساُسَفا َطَؾك اْلِحَؽِؿ َوَمَصالِِح : )فَ -رحؿف اهلل -قال اإلمام ابـ ققؿ الجقزية  (2) نِنَّ الشَّ

 (.3/11اْلِعَباِد فِل اْلَؿَعاِش َواْلَؿَعاِد(. إطالم الؿققعقـ، ٓبـ ققؿ الجقزية )

يجقز معامؾة مـ يف مالف حالل وحرام إذا لؿ يعؾؿ طقـ "(: 178/ 13) "الؿجؿقع"جاء يف تؽؿؾة  (3)

طامؾ القفقدي، ومعؾقم أن القفقد يستحؾقن ثؿـ الخؿر  - ملسو هيلع هللا ىلص -م: ٕن الـبل الحالل والحرا

 . مع أن إفضؾ وإورع لؾؿسؾؿ ترك ذلؽ التعامؾ."ويربقن
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 املطلب األول
 ِؼىن اٌماػذج ٚأدٌرٙا

 

 :أٚال: َع٢ٓ ايكاعد٠ 

ف حالل وإذا طؿ الحرام ُقطرًا، بحقث ٓ يقجد فق"قال الزركشل يف الؿـثقر:  

، لذلؽ (1)"إٓ كادرًا، فنكف يجقز استعؿال ما يحتاج إلقف، وٓ يؼتصر طؾك الضرورة

 فقؽقن معـك الؼاطدة ما يليت:

)الحرام إذا طؿ إرض ٕي سبب مـ إسباب، وأصبح الحرام السائد يف 

البالد الغالب طؾك مؽاسب العباد، وأصبح الحالل مؼابؾ ذلؽ مغؿقرًا ٓ يقجد 

لقسقر، فنن الحاجة حقـئذ كافقة يف إباحة وجقاز اإلقدام طؾك إمقر مـف إٓ ا

 الؿحرمة، وٓ يتققػ ذلؽ طؾك الضرورة(.

 :ثاْٝا: أدي١ ايكاعد٠ 

يستدل لفذه الؼاطدة بـػس إدلة التل استدل هبا العؾؿاء طؾك قاطدة  -1

الحاجة تـزل مـزلة الضرورة طامة كاكت أو خاصة"
"(2). 

                                                           

الؿـثقر يف الؼقاطد الػؼفقة، ٕبل طبد اهلل بدر الديـ محؿد بـ طبد اهلل بـ هبادر الزركشل، )ت:  (1)

  م.1985 -هـ 1415(، 2)ط:  –لؽقيتقة (، الـاشر: وزارة إوقاف ا2/317) هـ(794

 (. 11، 11مـ هذا البحث، ص ) "الحاجة تـزل مـزلة الضرورة"يـظر أدلة قاطدة:  (2)

o  p 
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ضرورة، وهذا الؼقاس ذكره بعض العؾؿاء، ومـفؿ ققاس الحاجة طؾك ال -2

اإلمام الجقيـل، طـدما بقـ السبب الداطل إلك آكتػاء بالحاجة يف التـاول حال 

إن الحرام إذا صبََّؼ الزماَن وأهَؾف، ولؿ يجدوا إلك صؾب "طؿقم الحرام، فؼال: 

ورُة التل كرطاها الحالل سبقالً، فؾفؿ أن يلخذوا مـف قدَر الحاجة، وٓ ُتشرتُط الضر

يف إحالل الؿقتة يف حؼقق آحاد الـاس، بؾ الحاجة يف حؼ الـاس كافة تـزل مـزلة 

الضرورة يف حؼ القاحد الؿضطر، فنن القاحد الؿضطر لق صابر ضرورتف، ولؿ 

 .(1)"يتعاط الؿقتة لفؾؽ...

 

 

                                                           

الغقاثل: غقاث إمؿ يف التَِقاِث الظَُّؾؿ، لعبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ يقسػ الجقيـل، أبل الؿعالل،  (1)

(، تحؼقؼ: طبد العظقؿ الديب، الـاشر: 1/478هـ()478ركـ الديـ، الؿؾؼب بنمام الحرمقـ )ت: 

(، ققاطد إحؽام يف 2/317(، الؿـثقر لؾزركشل )ـه1411(، )2مؽتبة إمام الحرمقـ )ط: 

 بتصرف.  -(2/188مصالح إكام، لؾعز بـ طبدالسالم )
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 املطلب الجانٌ
 ِٓ غري ادلسٍّني  (1)لثٛي اٌرربػاخ

 إلسال١ِحيف اٌثالد غري ا
 .......................... (3)والؿالؽقة (2)ٓ خالف بقـ الػؼفاء مـ الحـػقة 

                                                           

( حقث طرب بعض الػؼفاء طـ التربطات يف باب القصايا بؼبقل القصقة مـ الذمل لؾؿسؾؿ، والقصقة 1)

 تؿؾقؽ مضاف لؿا بعد الؿقت بطريؼ التربع، فؽان التربع حال الحقاة أولك. 

( قال يف البـاية: )ولفذا جاز التربع مـ الجاكبقـ يف حالة الحقاة، فؽذا بعد الؿؿات( ش: وهذا ٓ 2)

 خالف فقف ٕهؾ العؾؿ.

سقـ الغقتابك البـاية شرح الفداية لإلمام: أبل محؿد محؿقد بـ أحؿد بـ مقسك بـ أحؿد بـ ح 

بقروت، لبـان  -( الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة 13/411هـ( )855الحـػل بدر الديـ العقـل )ت: 

م: الـَُّتػ يف الػتاوى، ٕبل الحسـ طؾل بـ الحسقـ بـ محؿد  2111 -هـ  1421(، 1)ط: –

ْغدي، حـػل )الؿتقىف:   -لـاهل(، تحؼقؼ: الؿحامل الدكتقر صالح الديـ ا1/521هـ( )461السُّ

 -ه 1414(، )2)ط:–طؿان إردن / بقروت لبـان  -الـاشر: دار الػرقان / ممسسة الرسالة 

 م(. 1984

(، 4/334هـ()179الؿدوكة لؿالؽ بـ أكس بـ مالؽ بـ طامر إصبحل الؿدين )الؿتقىف:  (3)

شفاب  م: الذخقرة ٕبل العباس1994 -هـ 1415الطبعة: إولك،  -الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة

(، 7/169هـ()684الديـ أحؿد بـ إدريس بـ طبد الرحؿـ الؿالؽل، الشفقر بالؼرايف )ت: 

: 12 - 9، 7، 5 - 3: سعقد أطراب، جزء 6، 2: محؿد حجل، جزء 13، 8، 1تحؼقؼ: جزء 

م: شرح ابـ كاجل  1994(، 1بقروت، )ط:  -محؿد بق خبزة، الـاشر: دار الغرب اإلسالمل

سالة ٓبـ أبل زيد الؼقرواين، لؼاسؿ بـ طقسك بـ كاجل التـقخل الؼقرواين التـقخل طؾك متـ الر

 –الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت  -( اطتـك بف: أحؿد فريد الؿزيدي 2/214هـ( )837)ت:

= 

o  p 
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مـ غقر الؿسؾؿقـ لؿصالح  يف جقاز قبقل التربطات(2)والحـابؾة (1)والشافعقة

الؿسؾؿقـ، إذا لؿ يصحب ذلؽ محذور، كتـازل الؿسؾؿقـ طـ شلء مـ ديـفؿ 

 ٕجؾ ذلؽ، أو حصقل الذل لفؿ بؼبقلفا. 

  :األدي١ 

الجؿفقر طؾك جقاز قبقل التربطات مـ غقر الؿسؾؿقـ بالؼرآن،  استدل

 والسـة الـبقية الؿطفرة، وأثار، واإلجؿاع: 

  :ِٜأٚاّل: االضتدالٍ َٔ ايهتاب ايهس 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ) ققل اهلل تعالك:

 .[1الممتحنة:] (ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. 2117 -هـ  1428، الطبعة: إولك، لبـان

ؿد بـ طبد الؽريؿ، أبل الؼاسؿ العزيز شرح القجقز، الؿعروف بالشرح الؽبقر، لعبد الؽريؿ بـ مح (1)

طادل أحؿد طبد  -(، تحؼقؼ: طؾل محؿد طقض 7/268هـ()623الرافعل الؼزويـل )ت: 

م: 1997 -هـ1417لبـان، الطبعة: إولك،  –الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت  -الؿقجقد

مِقري أبل الـجؿ القهاج يف شرح الؿـفاج، لؽؿال الديـ، محؿد بـ مقسك بـ طقسك بـ طؾل الدَّ 

(، الـاشر: دار الؿـفاج )جدة(، تحؼقؼ: لجـة طؾؿقة، 6/326هـ( )818البؼاء الشافعل )ت: 

م: مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج، لشؿس 2114 -هـ1425الطبعة: إولك، 

(، الـاشر: دار الؽتب 4/117هـ( )977الديـ، محؿد بـ أحؿد الخطقب الشربقـل الشافعل )ت: 

 م.1994 -هـ 1415الطبعة: إولك،  -لعؾؿقة ا

(: الشرح الؽبقر طؾك متـ الؿؼـع، لعبد الرحؿـ بـ محؿد بـ أحؿد 6/217( الؿغـل ٓبـ قدامة)2)

، 6/466هـ( )682بـ قدامة الؿؼدسل الجؿاطقؾل الحـبؾل، أبل الػرج، شؿس الديـ )الؿتقىف: 

، أشرف طؾك صباطتف: محؿد رشقد رضا (، الـاشر: دار الؽتاب العربل لؾـشر والتقزيع467

 صاحب الؿـار.
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ة تستقطب كؾ أهؾ إديان، وجؿقع أصـاف الؿؾؾ أيوجف الدٓلة مـ أية: 

التل لؿ تؼاتؾ الؿسؾؿقـ يف ديـفؿ، وهل تشؿؾ بذلؽ كافة أكقاع العالقات 

اإلكساكقة مـ التؽافؾ والتعاون أخذًا وططاًء، طؾك مستقى الدولة والؿمسسات 

والؿـظؿات والجؿعقات وإفراد: ٕن مـ مقازيـ الحؼ والؼسط والعدل 

ل كزل هبا الؼرآن، وقامت طؾقفا شريعة اإلسالم أن يرب اإلكسان َمـ واإلكصاف الت

 .َبره، ويحسـ إلك مـ أحسـ إلقف وزيادة

  :ثاّْٝا: ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ املطٗس٠ 

 -الطقيؾ: يف قصة الديـ الذي تحؿؾف بالل  -رضل اهلل طـف  -حديث بالل 

َأْبِشْر، َفَؼْد َجاَء »ف: قال ل - ملسو هيلع هللا ىلص -، ومحؾ الشاهد فقف أن رسقل اهلل -رضل اهلل طـف 

َْرَبِع؟ »َفَحِؿْدُت اهلَل. َوَقاَل: «. اهلُل بَِؼَضائَِؽ  ْٕ َكائِِب اْلُؿـَاَخاِت ا « َأَلْؿ َتَؿرَّ َطَؾك الرَّ

 َطظِ »َفُؼْؾُت: َبَؾك. َفَؼاَل: 
َّ
َـّ إَِلل ْسَقٌة َوَصَعاٌم َأْهَداُه

َـّ كِ ، َوَما َطَؾْقِف َـّ قُؿ إِنَّ َلَؽ ِرَقاَبُف

، ُثؿَّ اْقِض َدْيـََؽ  َـّ  .(1)«َفَدَك، َفاْقبِْضُف

 : جقاز قبقل هدايا غقر الؿسؾؿقـ، والفدية تربع حال الحقاة.وجف الدٓلة

  :ثايجّا: اآلثاز 

إن لـا أصقارًا مـ »جاء يف مصـػ ابـ أبل شقبة: أن امرأة سللت طائشة، قالت: 

لت: أما ما ذبح لذلؽ الققم فال الؿجقس، وإكف يؽقن لفؿ العقد فقفدون لـا، فؼا

طـف أكف كان لف  -رضل اهلل  -وطـ أبل برزة »تلكؾقا، ولؽـ كؾقا مـ أشجارهؿ(. 

سؽان مجقس، فؽاكقا يفدون لف يف الـقروز والؿفرجان، فؽان يؼقل ٕهؾف: ما كان 

                                                           

ـْ َهِذِه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -(، ِذْكُر َما َكاَن َيَتَؿـَّك اْلُؿْصَطَػك 14/263( أخرجف ابـ حبان يف صحقحف )1)
ْقاَلل مِ اإْلِ

ائَِؾِة  ْكَقا اْلَػاكَِقِة الزَّ  كتاب التاريخ. -الدُّ
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 .(1)مـ فاكفة فؽؾقه، وما كان مـ غقر ذلؽ فردوه

التابعقـ جاءت آثارهؿ يف التعامؾ مع أن الصحابة و وجف الدٓلة مـ أثار:

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -غقر الؿسؾؿقـ فقؿا يتعؾؼ هبداياهؿ وهباهتؿ وططاياهؿ طؾك هنجف 

 :اإلمجاع زابعا : 

كؼؾ ابـ الؿـذر إجؿاع العؾؿاء طؾك جقاز هبة الذمل لؾؿسؾؿ، وكذا وصقتف لف، 

وأجؿع كؾ مـ كحػظ طـف مـ أهؾ "فؼال يف باب القصقة مـ الذمل لؾؿسؾؿ: 

 .(2)"العؾؿ أن وصقة الذمل لؾؿسؾؿ مؿا يجقز أن يؿؾؽف جائزة

أما الشبفات القاردة يف مـع قبقل التربطات مـ غقر الؿسؾؿقـ، فؼد أجقب 

 طـفا، وجؿؾة ذلؽ ما يليت:

-  
ِّ
ـِ ِحَؿاٍر َأكَُّف َأْهَدى لِؾـَّبِل ـْ ِطَقاِض ْب   - ملسو هيلع هللا ىلص -َط

ُّ
ًة َلُف َأْو َكاَقًة، َفَؼاَل الـَّبِل َهِديَّ

َٓ، َقاَل: «َأْسَؾْؿَت »: - ملسو هيلع هللا ىلص - ـَ )، َقاَل:  ـْ َزبِْد اْلُؿْشِركِق  .(3)«َفنِكِّل ُكِفقُت َط

 دل الحديث طؾك مـع قبقل الفدايا مـ الؿشركقـ.وجف الدٓلة مـ الحديث: 

بلكف قد وردت كصقص صريحة يف جقاز قبقل كققش آستدٓل بالحديث: 

 التربطات والفدايا مـ غقر الؿسؾؿقـ.

                                                           

 (. 24372) (224371(.)5/126( أخرجف ابـ أبل شقبة يف مصـػف )1)

اإلشراف طؾك مذاهب العؾؿاء، ٕبل بؽر محؿد بـ إبراهقؿ بـ الؿـذر الـقسابقري )ت:  (2)

الـاشر: مؽتبة مؽة الثؼافقة، رأس  -(، تحؼقؼ: صغقر أحؿد إكصاري أبق حؿاد 4/451هـ()319

 م. 2114 -هـ 1425اإلمارات العربقة الؿتحدة، الطبعة: إولك،  -الخقؿة 

(، 1577(ح.ر )4/141باب كراهقة هدايا الؿشركقـ ) -رتمذي يف ســف، أبقاب السقرأخرجف ال (3)

 . "هذا حديث حسـ صحقح"وقال الرتمذي: 
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بلن اإلمام الرتمذي ألؿح بقجقد َكْسٍخ يف الؿسللة، ويميد ب طـ الؿـاقشة: أجق

هذا ما فعؾف اإلمام أبل داود، فؼد أورد حديث بالل الؿجقز لؼبقل الفدايا مـ غقر 

الؿسؾؿقـ، وحديث طقاض الؿاكع مـ قبقل هدايا غقر الؿسؾؿقـ، يف كػس الباب 

يف اإلمام يؼبؾ هدايا الؿشركقـ"باب 
"(1). 

الجؿع بقـ إدلة أققى مـ إخذ بلحدها وترك أخر، ومؿا سبؼ يتضح أن  

وطؾك ذلؽ فؼد ذهب جؿاطة مـ العؾؿاء إلك الؼقل بالـَّْسخ يف هذا الباب، ومـ 

همٓء ابـ حزم الظاهري: ففق يرى أن الـصقص القاردة يف إجازة قبقل الفبات 

بقلفا، وذلؽ يف تعؾقؼف والفدايا مـ غقر الؿسؾؿقـ كاسخة لـصقص الؿـع مـ ق

قؾـا: هذا مـسقخ بخرب "طؾك حديث طقاض بـ حؿار السالػ الذكر: حقث قال: 

. وإلك (2)"الذي ذكركا: ٕكف كان يف تبقك، وكان إسالم طقاض قبؾ تبقك أبل حؿقد

يشبف أن يؽقن هذا الحديث مـسقخًا: "كػس الؿعـك ذهب الَخطَّابل، حقث قال: 

واحد مـ الؿشركقـ: أهدى لف الؿؼققس مارية  قبؾ هدية غقر - ملسو هيلع هللا ىلص -ٕكف 

 .(3)والبغؾة، وأهدى لف أكقدر دومة فؼبؾ مـفؿ

                                                           

ِجْستاين 1) ( ســ أبل داود، لسؾقؿان بـ إشعث بـ إسحاق بـ بشقر بـ شداد بـ طؿرو إزدي السِّ

د  -: شَعقب إركموط تحؼقؼ -(، باب اإلمام يؼبؾ هدايا الؿشركقـ4/659هـ( )275)ت:  مَحؿَّ

 م(. 2119 -هـ1431(،)1)ط: -كامِؾ قره بؾؾل، الـاشر: دار الرسالة العالؿقة 

الؿحؾك بأثار، لإلمام: أبك محؿد طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم إكدلسل الؼرصبل الظاهري  (2)

 تاريخ.الطبعة: بدون صبعة وبدون -بقروت –(، الـاشر: دار الػؽر 8/122هـ()456)ت: 

هـ(  388أطالم الحديث )شرح صحقح البخاري( ٕبل سؾقؿان حؿد بـ محؿد الخطابل )ت  (3)

الـاشر: جامعة أم الؼرى  -(، تحؼقؼ: د. محؿد بـ سعد بـ طبد الرحؿـ آل سعقد 2/1192)

م: كقؾ  1988 -هـ  1419الطبعة: إولك،  -)مركز البحقث العؾؿقة وإحقاء الرتاث اإلسالمل(

( تحؼقؼ: 6/8هـ( )1251لؿحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ طبد اهلل الشقكاين القؿـل )ت:  إوصار

= 
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  :أثس ايكاعد٠ ع٢ً قبٍٛ ايتربعات َٔ غري املطًُني 

 إذا ما كظركا إلك القاقع وجدكا ما يليت:

كثقٌر مـ الؿسؾؿقـ يف بعض الدول اإلسالمقة قد لجلوا، بسبب الحرب -1

عؾفؿ مـ جالؾجقء هذا ما ي ربقة: فِرارًا مـ الؼتؾ والبطش، ويفوالدمار، إلك دول أو

 فؼراء الؿسؾؿقـ لرتكفؿ أمقالفؿ يف بالدهؿ.

هـاك جؿعقات يف الدول إوربقة تؼدم لؾؿسؾؿقـ الالجئقـ تربطات:  -2

لؿساطدهتؿ طؾك العقش والحقاة، وهذه البالد إوربقة والجؿعقات التل هبا قد طؿ 

 الحرام فقفا.

ـاك جؿعقات حؼقققة مـ غقر الؿسؾؿقـ تقصل بنيصال مقاردها لػؼراء ه -3

 الؿسؾؿقـ.

قد تحدث اتػاقات بقـ الدول طؾك إرسال معقكات طـد حدوث الؽقارث  -4

م، فؼد استؼبؾت مصر الؿعقكة 1993الطبقعقة، كؿا حدث يف زلزال مصر 

 إمريؽقة آكذاك لؾحاجة.

 بالحاجة فقف دون الضرورة لق َطؿَّ الحراُم إرَض "وصبؼا لؾؼاطدة  
َ
 ،"اكتُِػل

فلجقز لؾؿسؾؿقـ قبقل التربطات مـ غقر الؿسؾؿقـ، إذا لؿ يصحب ذلؽ محذور، 

كتـازل الؿسؾؿقـ طـ شلء مـ ديـفؿ ٕجؾ ذلؽ، أو حصقل الذل لفؿ بؼبقلفا: 

تقسقرًا لفؿ وحػظًا لـػقسفؿ وديـفؿ وطرضفؿ مـ الفالك، وهذه هل مؼاصد 

: ٕن "جؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد"التل أساسفا قاطدة  الشريعة اإلسالمقة

إمر ٓ يتعؾؼ بتعامؾ فردي، بؾ يتعداه إلك التعامؾ الجؿاطل، وتعامؾ الدولة 
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.1993 -هـ 1413الطبعة: إولك، -الـاشر: دار الحديث، مصر -طصام الديـ الصبابطل
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 كػسفا مع كظرائفا مـ غقر الؿسؾؿقـ، الذي يرتبط بف أمـ إمة ومصقرها.

فإصؾ جقاز قبقل هبات وتربطات غقر الؿسؾؿقـ يف مصالح الؿسؾؿقـ:  

لؽ بـاء طؾك إدلة الؽثقرة والؼقية الدالة طؾك هذا إصؾ: وٕن هذه وذ

التصرفات هل مـ باب الؿعامالت الؿتاح لؾـاس جؿقعًا التعامؾ هبا والتعاون 

ًٓ أو َأَحؾَّ حرامًا. َم حال  فقفا، إٓ إذا دخؾ فقفا محرم، أو اتصؾ هبا شرط َحرَّ

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 دساسح ذؽث١م١ح يف اجلأة ادلايل لٛاػذ اٌعشٚسج ٚاحلاظح ادلرؼٍمح تاٌؼًّ اخلريٞ

  277  

 

 

 اخلامتح
 

 والتقصقات: جوتشتؿؾ طؾك أهؿ الـتائ

 :أٚال: ايٓتا٥ر 

ضرورة مراطاة الؼائؿقـ طؾك أمقال الزكاة التؼقد بالضقابط الؿؼررة شرطًا  -1

 ٓستثؿار هذا الؿال. 

يـبغل طؾك الؿمسسات الخقرية الحرص طؾك تحؼقؼ الؿصالح الشرطقة  -2

يف إخراج وتقزيع الزكاة، مـ خالل آستػادة مـ مشروطقة تعجقؾ الزكاة قبؾ 

 وإخراجفا ققؿتفا طؾك الصحقح.وجقهبا، 

جقاز التعامؾ مع البـقك الربقية قدر الضرورة لؿـ هؿ يف بالد أجـبقة، وٓ   -3

ُر بؼْدِرها"و يقجد سقى هذه البـقك، مـ باب الضرورة،  ."الضرورة ُتَؼدَّ

 - "الحاجة تـزل مـزلة الضرورة"جقاز استثؿار كػآت إيتام مـ باب  -4

ارات مباحة قدر اإلمؽان: حقث إن مبدأ استثؿار إذا تلخر صرففا، يف استثؿ

الصدقات مشروع يف أصؾف: لؿا فقف مـ تحؼقؼ لؿؼاصد التشريع الداطل إلك حػظ 

 الؿال وتـؿقتف.

بسبب الحروب  -جقاز َقُبقل الؿسؾؿقـ الالجئقـ لؾدول إوربقة   -5

 التربطات يف العؿؾ الخقري مـ غقر الؿسؾؿقـ طـد الحاجة. -والدمار 

o  p 
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سة الحاجات وإولقيات بدقة وطؿؼ، وتؼديؿ آسرتاتقجقات درا  -6

 الؿرحؾقة بـاء طؾك ذلؽ واضحة ومعؼقلة وشػافة.

جقاز تعامؾ الؿستشػقات الخقرية مع البـقك الربقية يف بالد غقر   -7

ُر بؼْدِرها  "و الؿسؾؿقـ ٓستقراد إدوية، وهذا مـ باب الضرورة،  ."الضرورة ُتَؼدَّ

 ت:ثاْٝا: ايتٛصٝا 

التػؽقر الجاد يف البحث طـ البدائؾ الشرطقة والؿخارج الػؼفقة الصحقحة  -1

لؾحقؾقلة دون أن تعقؼ بعض التخريجات الػؼفقة الجفقد العظقؿة التل تؼقم هبا 

 الؿمسسات الخقرية، أو تصب يف مسارات تضققؼ مقاردها.

إصدار ٓئحة تـظؿ الؿقارد الؿالقة لؾعؿؾ الخقري مـ الحؼقق القاجبة  -2

 والؿـدوبة، ومـ طائدات أكشطتفا واستثؿار أمقالفا، وتحدد ضقابطفا الشرطقة. 

استخدام أسالقب التؼـقة الحديثة لتطقير إطؿال الخقرية يف الجاكب  -3

 الؿالل، كالصدقة اإللؽرتوكقة، وغقرها.

ٓ بد مـ فؼف الؿقازكة بقـ الؿصالح والؿػاسد، وتػقيت الؿصؾحة الدكقا   -4

 ٕكرب، يف باب العؿؾ الخقري.مـ أجؾ الؿصؾحة ا
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 ادلصادس ٚادلشاظغ

 .ِٜأٚال: ايكسإٓ ايهس 

 :ثاْٝا: عًّٛ ايكسإٓ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ املطٗس٠ ٚعًَٛٗا 

أحؽام الؼرآن، ٕحؿد بـ طؾل أبق بؽر الرازي الجصاص الحـػل  -1

الـاشر:  -( تحؼقؼ: طبد السالم محؿد طؾل شاهقـ 1/411هـ( )371)الؿتقىف: 

 م.1994هـ/1415ة: إولك، الطبع لبـان –دار الؽتب العؾؿقة بقروت 

أطالم الحديث )شرح صحقح البخاري(، ٕبل سؾقؿان حؿد بـ محؿد  -2

 -هـ(، تحؼقؼ: د. محؿد بـ سعد بـ طبد الرحؿـ آل سعقد  388الخطابل )ت 

 -الـاشر: جامعة أم الؼرى )مركز البحقث العؾؿقة وإحقاء الرتاث اإلسالمل( 

 م. 1988 -هـ  1419لطبعة: إولك، ا

الجامع ٕحؽام الؼرآن = تػسقر الؼرصبل، ٕبل طبد اهلل محؿد بـ أبل  -3

هـ(، تحؼقؼ: الربدوين 671بؽر إكصاري الخزرجل شؿس الديـ الؼرصبل )ت: 

-هـ1384: ت)،(2: ط) الؼاهرة –وأصػقش، الـاشر: دار الؽتب الؿصرية 

 .م1964

رح خؿسقـ حديثًا مـ جقامع الؽؾؿ، ٕبل جامع العؾقم والحؽؿ يف ش -4

الػرج طبدالرحؿـ بـ شفاب الديـ البغدادي الدمشؼل بـ رجب الحـبؾل، 

 م.1997-ـه1417ط:-تحؼقؼ: شعقب إركموط، كشر ممسسة الرسالة بقروت

وســف  - ملسو هيلع هللا ىلص -الجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل  -5

o  p 
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اطقؾ أبل طبداهلل البخاري الجعػل، وأيامف = صحقح البخاري، لؿحؿد بـ إسؿ

تحؼقؼ: محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر، الـاشر: دار صقق الـجاة )مصقرة طـ 

 هـ(.1422( )ت: 1السؾطاكقة بنضافة ترققؿ محؿد فماد طبد الباقل(، )ط:

الجقاهر الحسان يف تػسقر الؼرآن، ٕبل زيد طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ  -6

ؼقؼ: الشقخ محؿد طؾل معقض والشقخ طادل هـ(، تح875مخؾقف الثعالبل )ت: 

 -(1)ط: – بقروت –أحؿد طبد الؿقجقد، الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل 

 هـ. 1418

لؿحؿد بـ إسؿاطقؾ بـ صالح الحسـل، الؽحالين  سبؾ السالم، -7

هـ(، الـاشر: دار الحديث، )د: ط( )د: 1182الصـعاين، الؿعروف بإمقر )ت: 

« سبؾ السالم»شرحف  -بلطؾك الصػحة يؾقف « ـ حجربؾقغ الؿرام ٓب»ت( 

 لؾصـعاين.

ســ أبل داود، ٕبل داود سؾقؿان بـ إشعث بـ طؿرو إزدي  -8

ِجْستاين )الؿتقىف:  د كامِؾ قره  -الؿحؼؼ: شَعقب إركموط  هـ(275السِّ مَحؿَّ

 م. 2119 -هـ  1431بؾؾل، الـاشر: دار الرسالة العالؿقة الطبعة: إولك، 

ســ الؽربى ٕحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل بـ مقسك الُخْسَرْوِجردي ال -9

هـ( تحؼقؼ: محؿد طبد الؼادر ططا، الـاشر: 458الخراساين، أبل بؽر البقفؼل )ت: 

 م(. 2113 -هـ  1424(،)ت3، )ط:لبـان –دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

شرح السـة، ٕبل محؿد الحسقـ بـ مسعقد بـ الػراء البغقي الشافعل  -11

 -محؿد زهقر الشاويش  -( تحؼقؼ: شعقب إركموط 11/371هـ()516ت: )

 م(.1983 -هـ 1413ط: الثاكقة، ) -دمشؼ، بقروت  -الـاشر: الؿؽتب اإلسالمل 
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َصِحقُح التَّْرِغقب َوالتَّْرِهقب، لؿحؿد كاصر الديـ إلباين، الـاشر:  -11

 م(.2111-هـ1421(، )ت: 1السعقدية، )ط:  -مؽَتبة الَؿعارف، الرياض

 ملسو هيلع هللا ىلصالؿسـد الصحقح الؿختصر بـؼؾ العدل طـ العدل إلك رسقل اهلل  -12

هـ( تحؼقؼ: محؿد فماد طبد 261لؿسؾؿ بـ الحجاج الؼشقري الـقسابقري )ت:

 .بقروت –الباقل)د:ط( )د:ت( الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل

الؽتاب الؿصـػ يف إحاديث وأثار، ٕبل بؽر بـ أبل شقبة، طبد اهلل  -13

هـ(، تحؼقؼ: كؿال 235ـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ طثؿان بـ خقاستل العبسل )ت: ب

 .ه1419 إولك،: الطبعة الرياض، –يقسػ الحقت، الـاشر: مؽتبة الرشد 

الؿصـػ، ٕبل بؽر طبد الرزاق بـ هؿام بـ كافع الحؿقري القؿاين  -14

 -هـ(، تحؼقؼ: حبقب إطظؿل، الـاشر: الؿجؾس العؾؿل211الصـعاين )ت: 

 (.ـه1413(،)ت: 2)ط:  بقروت، –الفـد، يطؾب مـ: الؿؽتب اإلسالمل 

الؿعجؿ الؽبقر، لسؾقؿان بـ أحؿد بـ أيقب الؾخؿل الشامل، أبل  -15

هـ( تحؼقؼ: حؿدي بـ طبد الؿجقد السؾػل، الـاشر: 361الؼاسؿ الطرباين )ت: 

لؿحؼؼ ويشؿؾ الؼطعة التل كشرها ٓحؼًا ا ،(2: ط) الؼاهرة –مؽتبة ابـ تقؿقة 

(،)ت: 1:الرياض )ط -)دار الصؿقعل 13الشقخ حؿدي السؾػل مـ الؿجؾد 

 م(. 1994-هـ1415

مػردات ألػاظ الؼرآن ـ كسخة محؼؼة لؾحسقـ بـ محؿد بـ الؿػضؾ،  -16

 دار الـشر: دار الؼؾؿ ـ دمشؼ. -الؿعروف بالراغب إصػفاين أبل الؼاسؿ

قل الديـ الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج، ٕبل زكريا مح -17

 بقروت –هـ( الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل 676يحقك بـ شرف الـقوي )ت: 
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 (.ـه1392) ،(2: ط)

كقؾ إوصار، لؿحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ طبد اهلل الشقكاين القؿـل  -18

 -الـاشر: دار الحديث، مصر  -هـ(، تحؼقؼ: طصام الديـ الصبابطل 1251)ت: 

 م.1993 -هـ 1413الطبعة: إولك، 

 

 :ثايّجا: أصٍٛ ايفك٘ ٚايكٛاعد ايفك١ٝٗ 

أصقل السرخسل، لؿحؿد بـ أحؿد بـ أبل سفؾ شؿس إئؿة  -19

 بقروت. –هـ( الـاشر: دار الؿعرفة 483السرخسل )ت: 

إشباه والـظائر، لعبد الرحؿـ بـ أبل بؽر، جالل الديـ السققصل  -21

 م(.1991 -هـ 1411، )1هـ(، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة ط:911)ت:

ْ َحـِْقَػَة الـُّْعَؿاِن، لزيـ الديـ بـ  -21
َْشَباُه َوالـََّظائُِر َطَؾك َمْذَهِب َأبِل ْٕ ا

هـ(، وضع حقاشقف وخرج 971إبراهقؿ، الؿعروف بابـ كجقؿ الؿصري )ت: 

)ط:  لبـان –أحاديثف: الشقخ زكريا طؿقرات، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

 م(. 1999 -هـ  1419)(، 1

 -هـ 1285رح الؼقاطد الػؼفقة، ٕحؿد بـ الشقخ محؿد الزرقا ]ش -22

دمشؼ  -هـ[، صححف وطؾؼ طؾقف: مصطػك أحؿد الزرقا، الـاشر: دار الؼؾؿ 1357

 م. 1989 -هـ 1419(، 2/ سقريا، )ط:

الػروق = أكقار الربوق يف أكقاء الػروق، ٕبل العباس شفاب الديـ  -23

هـ(، الـاشر: 684، الشفقر بالؼرايف )ت: أحؿد بـ إدريس بـ طبد الرحؿـ الؿالؽل

 طالؿ الؽتب )د: ط( )د: ت(.
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ققاطد إحؽام يف مصالح إكام، ٕبل محؿد طز الديـ بـ طبد السالم   -24

هـ(، راجعف وطؾؼ طؾقف: صف 661السؾؿل الدمشؼل، الؿؾؼب بسؾطان العؾؿاء )ت: 

 مضبقصة جديدة: صبعة الؼاهرة –طبد الرؤوف، الـاشر: مؽتبة الؽؾقات إزهرية 

 م.1991-هـ1414مـؼحة، و

الؿستصػك يف طؾؿ إصقل، ٕبل حامد محؿد بـ محؿد الغزالل،  -25

هـ( تحؼقؼ: محؿد بـ سؾقؿان إشؼر، الـاشر: ممسسة الرسالة، 515)ت: 

 م(.1997هـ/1417(، )ت:1بقروت، لبـان )ط:

مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، لؿحؿد الطاهر بـ طاشقر التقكسل )ت:  -26

هـ( تحؼقؼ: محؿد الحبقب ابـ الخقجة، الـاشر: وزارة إوقاف والشمون 1393

 م. 2114 -هـ  1425طام الـشر:  -اإلسالمقة، قطر 

الؿـثقر يف الؼقاطد الػؼفقة، لإلمام: أبل طبد اهلل بدر الديـ محؿد بـ  -27

)ط:  –هـ(، الـاشر: وزارة إوقاف الؽقيتقة 794طبد اهلل بـ هبادر الزركشل )ت: 

  م.1985 -هـ 1415(، 2

الؿقافؼات، إلبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل، الشفقر  -28

هـ(، تحؼقؼ: أبل طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان، الـاشر: 791بالشاصبل )ت: 

 م(.1997هـ/ 1417( )ت: 1دار ابـ طػان )ط:

القجقز يف إيضاح ققاطد الػؼة الؽؾقة، لؾشقخ الدكتقر محؿد صدقل بـ  -29

 –الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت  -بـ محؿد آل بقركق أبق الحارث الغزي أحؿد 

 م(.1996 -هـ1416) ،4: ط لبـان
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 ايفك٘:  :زابّعا 

اإلشراف طؾك مذاهب العؾؿاء، ٕبل بؽر محؿد بـ إبراهقؿ بـ الؿـذر  -31

الـاشر:  -هـ(، تحؼقؼ: صغقر أحؿد إكصاري أبق حؿاد 319الـقسابقري، )ت: 

 -هـ 1425، 1ط:-اإلمارات العربقة الؿتحدة  -الثؼافقة، رأس الخقؿة  مؽتبة مؽة

 م. 2114

البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ، لزيـ الديـ بـ إبراهقؿ، الؿعروف بابـ  -31

هـ( ويف آخره: تؽؿؾة البحر الرائؼ لؿحؿد بـ حسقـ 971كجقؿ الؿصري )ت: 

ؼ ٓبـ طابديـ، هـ(، وبالحاشقة: مـحة الخال1138الحـػل الؼادري )ت بعد 

 )د: ت(.-(2الـاشر: دار الؽتاب اإلسالمل )ط: 

بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع، لعالء الديـ، أبل بؽر بـ مسعقد بـ  -32

(،)ت: 2هـ(، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، )ط: 587الؽاساين الحـػل )ت: 

 م(. 1986 -هـ 1416

حؿد بـ طرفة حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر، لإلمام: محؿد بـ أ -33

 هـ(، الـاشر: دار الػؽر الطبعة: )د: ط()د: ت(.1231الدسققل الؿالؽل )ت: 

الذخقرة، ٕبل العباس أحؿد بـ إدريس بـ طبد الرحؿـ الؿالؽل،  -34

( 6، 2( محؿد حجل، )ج 13، 8، 1هـ(، تحؼقؼ: )ج 684الشفقر بالؼرايف )ت: 

 الغرب دار: اشرالـ خبزة، بق محؿد( 12 – 9، 7، 5 - 3سعقد أطراب، )ج 

 م(. 1994(، )ت: 1، )ط:بقروت -اإلسالمل

رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار، ٓبـ طابديـ، محؿد أمقـ بـ طبد العزيز  -35

بقروت، )ط:  –هـ(، الـاشر: دار الػؽر 1252طابديـ الدمشؼل الحـػل )ت: 
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الدر الؿختار لؾحصػؽل شرح تـقير إبصار »م( 1992 -هـ 1412)ت ،(2

ًٓ بػاصؾ  -، بلطؾك الصػحة يؾقف «لؾتؿرتاشل طؾقف، « حاشقة ابـ طابديـ» -مػصق

 «.رد الؿحتار»الؿسؿاه 

العزيز شرح القجقز، الؿعروف بالشرح الؽبقر، لعبد الؽريؿ بـ محؿد   -36

هـ(، تحؼقؼ: طؾل محؿد 623بـ طبد الؽريؿ، أبل الؼاسؿ الرافعل الؼزويـل )ت: 

، لبـان –دار الؽتب العؾؿقة، بقروت  الـاشر: -طادل أحؿد طبد الؿقجقد  -طقض 

 م.1997 -هـ1،1417ط:

الؿحؾك بأثار، لإلمام أبل محؿد طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم  -37

، الطبعة: بقروت –هـ(، الـاشر: دار الػؽر 456إكدلسل الؼرصبل الظاهري )ت: 

 بدون صبعة، وبدون تاريخ.

ٕبل زكريا ، «مع تؽؿؾة السبؽل والؿطقعل»الؿجؿقع شرح الؿفذب  -38

هـ(، الـاشر: دار الػؽر )د: ط( )د: 676محقل الديـ يحقك بـ شرف الـقوي، )ت:

 ت(.

الؿغـل ٓبـ قدامة، ٕبل محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ قدامة  -39

الجؿاطقؾل الؿؼدسل ثؿ الدمشؼل الحـبؾل، الشفقر بابـ قدامة الؿؼدسل )ت: 

 م.1968 -هـ 1388( تاريخ الـشر: هـ(، الـاشر: مؽتبة الؼاهرة، )د: ط621

مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج، لشؿس الديـ، محؿد  -41

 -هـ(، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة 977بـ أحؿد الخطقب الشربقـل الشافعل )ت: 

 م.1994 -هـ 1415الطبعة: إولك، 

الـجؿ القهاج يف شرح الؿـفاج، لؽؿال الديـ، محؿد بـ مقسك بـ  -41
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مِقري أبل البؼاء الشافعل )ت: طق هـ(، الـاشر: دار الؿـفاج 818سك بـ طؾل الدَّ

 م.2114 -هـ1425)جدة(، تحؼقؼ: لجـة طؾؿقة الطبعة: إولك، 

 

 :ِخاَطا: عًّٛ ايًػ١ ٚايرتاد 

التعريػات الػؼفقة، لؿحؿد طؿقؿ اإلحسان الؿجددي الربكتل، الـاشر:  -42

م( 1986 -هـ 1417الؼديؿة يف باكستان  دار الؽتب العؾؿقة )إطادة صػ لؾطبعة

 م.2113 -هـ 1424(، 1)ط:

التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ، لزيـ الديـ محؿد طبدالرؤوف بـ  -43

تاج العارفقـ بـ طؾل بـ زيـ العابديـ الحدادي الؿـاوي الؼاهري 

 م(. 1991-ـه1421، )1(، ط: طالؿ الؽتب، طـه1131)ت:

ٕبل كصر إسؿاطقؾ بـ حؿاد  الصحاح، تاج الؾغة وصحاح العربقة، -44

هـ( تحؼقؼ: أحؿد طبد الغػقر ططار، الـاشر: دار 393الجقهري الػارابل )ت: 

 م(.  1987 -  هـ 1417( )ت: 4)ط: بقروت –العؾؿ لؾؿاليقـ 

الؼامقس الؿحقط، لؿجد الديـ أبل صاهر محؿد بـ يعؼقب الػقروز  -45

الرسالة، إشراف:  ممسسة -هـ(، تحؼقؼ: مؽتب تحؼقؼ الرتاث 817آبادي )ت:

 -هـ1426(، )ت: 8لبـان، )ط: -بقروت  –محؿد كعقؿ، الـاشر: ممسسة الرسالة 

 م(. 2115

(، ـه711لسان العرب، ٕبل الػضؾ، جؿال الديـ بـ مـظقر )ت: -46

 هـ(. 1414( )ت3، )ط: بقروت –الـاشر: دار صادر 

معجؿ مؼايقس الؾغة، ٕحؿد بـ فارس بـ زكرياء الؼزويـل الرازي  -47
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 ٍِخص اٌثؽس

 

يؽتسب العؿؾ الخقري أهؿقة كربى: كظرًا لعظؿ آثاره الؿتعؾؼة بإفراد 

والؿجتؿعات والدول، ولذا حظل بعـاية اإلسالم، وأكدت كصقصف طؾك أدائف بؿا 

جآهتا الؿتعددة، وبخاصة يف طصركا الذي كثرت يتقافؼ مع تطقر الحقاة يف م

أزماتف وكقارثف، فازداد فقف طدد الؿحتاجقـ والؿشرديـ، وتعددت وجقه مصالح 

أثـاء  –هذا العؿؾ وتزاحؿت وربؿا تعارضت: ما جعؾ الحريصقـ طؾك أدائف 

بحاجة ماسة إلك طؿؾ مـضبط، يحؼؼ مؼاصده  -التخطقط لف وإدارتف وتـػقذه 

قائده، بعقدًا طـ العشقائقة وآرتجال، وذلؽ بالعؿؾ وفؼ مـفج ويستجؾب ط

، ُمحؼؼ لؿؼاصد الشرع: لقتبقـ لفؿ 
ٍّ
بعد  –الؿقازكات، الؿبـل طؾك ففؿ شرطل

أّي الؿجآت يجب البدء بف،  -ففؿ واقعفؿ واستشراف مستؼبؾفؿ ومآل حالفؿ 

دء بنزالتفا، وأي الؿصالح يتحتؿ تؼديؿفا طؾك غقرها، وأي الؿػاسد يؾزم الب

وبلفضؾ القسائؾ الؿؿؽـة، ومتابعة تطقرها باستؿرار، وفؼ أسس ذلؽؿ الؿـفج 

تؿثؾ خربات وتجارب  –التل فصؾفا البحث، وبحسب ما ُبثَّ فقف مـ تطبقؼات 

أبرز ممسسات العؿؾ الخقري بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية، رائدة هذا العؿؾ 

لعؾؿقة وآقتصادية واإلغاثقة، مدطؿة شؿؾت مجآت الحقاة الديـقة وا -الجؾقؾ 

 بآثارها يف التـؿقة الؿستدامة.
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 ادلمذِح
 ڦ ڦڤ )الحؿد هلل الؽريؿ الؿـان، مجزل العطايا لذوي اإلحسان، 

[، وأصؾل وأسؾؿ طؾك الؿبعقث 34]الزمر: (ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ

وحذرها رحؿة لؾعالؿقـ، ما َطؾِؿ مـ خقر إٓ دّل إمة طؾقف، وما َطؾِؿ مـ شر إٓ 

 مـف، وطؾك آلف وصحبف والتابعقـ، ومـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم الديـ، أما بعد: 

فنن مـ إهداف الؽربى التل سعك إلقفا اإلسالم بـاَء مجتؿع مرتاحؿ 

متعاصػ، ققي متؿاسؽ، يـتشر بقـ أبـائف التعاون والتؽافؾ: لقحؼؼقا مؼاصد 

ذي أمركا اهلل أن كحقا بف إلك أن الشريعة يف طؿارة إرض وفؼ مـفجف الؼقيؿ، ال

يرث إرض ومـ طؾقفا، ووطدكا بسعادة الدكقا وأخرة إذا كحـ حؼؼـاه واقعًا 

گ  ک ک ک ک گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ) معاشًا يف حقاتـا،

  [.97]الـحؾ:  (گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

والسعل يف  ، وبذل الخقر لفؿ،وقد جعؾ سبحاكف اإلحسان إلك الخؾؼ

وأطظؿ العبادات: كقكف مـ إسباب الؿقصؾة إلك  ،طاتالطا مـ أجّؾ  ،إسعادهؿ

هذا الفدف السامل الذي بف تتجؾك رحؿة اهلل بعباده ولطػف هبؿ. وقد اختار اهلل لفذا 

العؿؾ مـ رضل طـفؿ مـ طباده حتك كان مـ سقؿا أهؾ الخقر والػضؾ يف كؾ 

اذلقـ: الب شريعة ومؾة، فؽان إكبقاء والصالحقن هؿ قدوة الؿحسـقـ وسادة

 [.91]إكبقاء:  (ې ې ى ى ائ)

وتشتد حاجة الؿجتؿعات إلك العؿؾ الخقري يف هذا العصر الذي كثرت فقف 

إزمات والؽقارث، وازداد فقف طدد الؿحتاجقـ والؿشرديـ، فتـقطت فقف 
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مجآت العؿؾ، وتعددت فقف الؿصالح والؿػاسد وتزاحؿت وربؿا تعارضت، ما 

عؿؾ الخقري بحاجة ماسة إلك طؿؾ مـضبط، بعقد جعؾ الحريصقـ طؾك أداء ال

طـ العشقائقة وآرتجال، سائريـ يف طؿؾفؿ الخّقر وفؼ مـفج الؿقازكات الؿبـل 

ؼ لؿؼاصده، وذلؽ ما دفعـل   أصقؾ ُمحؼِّ
ٍّ
طؾك إدراٍك طؿقؼ لؾقاقع، وففؿ شرطل

از أثر لإلسفام يف بقان أثر فؼف الؿقازكات يف تـظقؿ العؿؾ الخقري وتطقيره: وإبر

 ذلؽ يف التـؿقة الؿستدامة لؾؿجتؿع.

العؿؾ "وقد أحسـت جامعة أم الؼرى بؿؽة الؿؽرمة باختقارها مقضقع 

مركز الفدى لؾدراسات "، بالتعاون مع "الخقري مؼاصده وققاطده وتطبقؼاهتا

، وإسـاد تـظقؿف إلك كؾقة الشريعة والدراسات "الشرطقة لؾعؿؾ الخقري

الرائدة يف مجال الدراسات الشرطقة التل تتـاول قضايا  اإلسالمقة، مـارة العؾؿ

الؿجتؿع، وتضع التقصقػ الؿـاسب لؿعالجتفا يف ضقء الؿستجدات الؿعاصرة. 

وقد شّد ذلؽ مـ طزمل، وشحذ هؿتل لؾؽتابة يف هذا الؿقضقع الذي يحظك 

 بلهؿقة كبقرة، وتلثقر بالغ يف تـؿقة الؿجتؿعات وإوصان.

  :أ١ُٖٝ ايبشح 

 إلضافة لؿا سبؼ فنن لفذا الؿقضقع أهؿقة بالغة، أذكر أهؿفا فقؿا يؾل:با

  إن مجآت العؿؾ الخقري متعددة، وأثره يف الـفضة التـؿقية ضاهر، كقكف

يـتظؿ جقاكب الحقاة كؾفا: ففق يفدف إلك جؾب الؿصؾحة يف تؾؽ الجقاكب، 

ـفج يزكقن بف ويدفع الؿػسدة فقفا، فال بد لؾؼائؿقـ طؾك العؿؾ الخقري مـ م

أطؿالفؿ، ويضبطقن بف مراتبفا، مراطقـ مصؾحة أصراف العؿؾ كؾفؿ، غقر مغػؾقـ 

الظروف والبقئة الؿحقطة بف، وهذا يشجعفؿ طؾك معايشة الـاس ومخالطتفؿ 

 ومعرفة ضروففؿ: مـ أجؾ التعرف طؾك واقعفؿ ودرجة احتقاجاهتؿ.
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 لبحث طـ الحؾقل إن التؿرس طؾك هذا الػؼف يسفؿ إسفامًا كبقرًا يف ا

إكثر مـاسبة لؾؼضايا الؿستجدة يف العؿؾ الخقري، كؿا أكف سقمدي إلك تطقير 

أداء ممسساتف يف جؿقع الؿجآت اإلدارية والعؿؾقة والعؾؿقة. وإذا كان لؾعؿؾ 

الخقري أثره يف التـؿقة، وإسفامف يف مجآت الحقاة طؾك اختالففا، فنكف يـبغل 

ب إولقية، بحقث يتؿ تؼديؿ إهؿ فإهؿ، وإكػع ترتقب هذه الؿجآت بحس

 فإكػع، مع التسؾقؿ بلهؿقتفا كؾفا.

  مـ خالل هذا البحث يؿؽـ تسؾقط الضقء طؾك تلصقؾ مسائؾ العؿؾ

الخقري، ووضع أسس سؾقؿة لتـظقؿف وتطقيره طؾك مّر العصقر، وإيجاد إحؽام 

ـ أصقل اإلسالم ومؼاصده الؿـاسبة لؿسائؾف وقضاياه الؿستجدة، اكطالًقا م

وققاطده العامة، بؿا تتضؿـف مـ تشجقع طؾك التـظقؿ واإلتؼان وآرتؼاء والتطقير. 

وهذا يربز اهتؿام الشريعة بؿجال مفؿ مـ مجآت الحقاة، وهق مجال العؿؾ 

الخقري، الذي يتجؾك فقف تؽافؾ الؿجتؿع، ورطاية مصالح الضعػاء والؿحتاجقـ 

 لعالقة بقـف وبقـ مؼاصد الشريعة وققاطدها العامة.مـ أفراده، ويقضح ا

  ،إن إيجاد الحؾقل الؿثؾك لؿا يستجد مـ وقائع ومسائؾ وفؼ ما يريده اهلل

يربهـ طؾك أن اإلسالم صالح لؽؾ زمان ومؽان: ٕن كصقصف ومؼاصده قادرة 

 – لذلؽ تبعًا –طؾك استقعاب تطقرات اإلكسان والحقاة وتغقراهتا، وما يطرأ فقفا 

، ومعالجتفا بلفضؾ السبؾ وأحسـ قبؾ مـ معروفة تؽـ لؿ وقضايا حقادث مـ

 القسائؾ.

  إن التؿثقؾ بذكر كؿاذج معاصرة مـ أطؿال ممسسات العؿؾ الخقري يف

الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، واإلشارة إلك أبرز أطؿالفا، يعؽس صقرة حسـة طـ 

طؾك رقل أخالق  مجتؿع هذه الؿمسسات ومقصـفا: ٕن العؿؾ الخّقر يدل

الؼائؿقـ طؾقف، وحبفؿ الخقر لمخريـ، وهذه شفادة طؾك ريادة الؿؿؾؽة يف العؿؾ 
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 الخقري واإلكساين.

  :َٓٗر ايبشح 

اتبعت يف كتابة هذا البحث طؾك الؿـفج الؿتبع يف كتابة أمثالف مـ البحقث 

 :العؾؿقة، وأبرز مالمحف

ة والؿؼاصد والؼقاطد حقث تتبعت الـصقص الشرطق الؿـفج آستؼرائل:

الػؼفقة الؿتعؾؼة بػؼف الؿقازكات وإكشطة والربامج الؿتعؾؼة بالعؿؾ الخقري، 

 –بحسب اإلمؽان، وراجعت ما ذكره العؾؿاء الؿتخصصقن يف ذلؽ، غقر مغػؾ 

القسائؾ الؿعاصرة، مثؾ مقاقع الؿمسسات الخقرية طؾك شبؽة  -بع التت ذلؽ يف

باهتا طؾك شبؽات التقاصؾ آجتؿاطل، طـد ، وحسا"اإلكرتكت"الؿعؾقمات 

 التؿثقؾ لؿا ذكرتف.

وذلؽ بتتبع ودراسة واقع العؿؾ الخقري الؿعاصر، طؾك  الؿـفج القصػل:

يف الؽتب والدراسات  والعؾؿل ممسساتف، خالل مـ–الؿستقى الؿقداين العؿؾل 

ؾف، وإبحاث الؿعاصرة، وترتقبفا مـفجقًا ضؿـ مباحث البحث ومطالبف ومسائ

 وإيراد ذلؽ يف مقاضع التؿثقؾ.

قؿت بتحؾقؾ ما تتبعتف وجؿعتف مـ كصقص وققاطد  الؿـفج التحؾقؾل:

ومسائؾ لفا طالقة بػؼف الؿقازكات وتطبقؼفا طؾك كشاصات العؿؾ الخقري، متلمالً 

: ٕستـتج مـ ذلؽ كؾف ما "الؿقداين"فقفا، ومؼاركًا بقـفا وبقـ واقع العؿؾ الخقري 

ثؿ الـؼد والتؿحقص، ثؿ مَميدًا بالدلقؾ: فؿـ التحؾقؾ إلك التػسقر أرى وجاهتف 

واتبعت الؿـفج الشؽؾل الؿّتبع يف كتابة البحقث العؾؿقة، كعالمات ، آستـباط

الرتققؿ، وكتابة أيات بالرسؿ العثؿاين، وأققاس إحاديث والـصقص، وأمثال 

 والحؿد هلل رب العالؿقـ. ذلؽ.
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 مت١ٙذ 
ًّ اخلريِٞؼىن اٌؼ  

، وأثؾث ببقان معـك "الخقري"، ثؿ أثـل ببقان معـك "العؿؾ"أبدأ ببقان معـك 

 ، وذلؽ فقؿا يؾل:"العؿؾ الخقري"

   :َع٢ٓ ايعٌُ يف ايًػ١ 

العقـ والؿقؿ والالم أصٌؾ واحٌد صحقح، وهق طامٌّ »، و "طؿؾ"مصدر لؾػعؾ 

هـ[  512إصػفاين ]ت، وجؿعف َأطؿال، وخصف الراغب (1)«يف كّؾ فعٍؾ ُيْػَعؾ

ففق أخّص مـ الػعؾ: ّٕن الػعؾ قد يـسب إلك »بػعٍؾ يؽقن مـ اإلكسان بؼصٍد، 

الحققاكات التل يؼع مـفا فعؾ بغقر قصد، وقد يـسب إلك الجؿادات، والعؿُؾ قّؾؿا 

ّٓ يف ققلفؿ: البؼر  يـسب إلك ذلؽ، ولؿ ُيستعؿؾ الَعَؿُؾ يف الحققاكات إ

قل العرب: الّرجؾ يعتؿؾ لـػِسف، ويعؿؾ لَؼقٍم، وَيْسَتعؿؾ غقَره، ، وتؼ(2)«الَعَقامُِؾ 

وُيْعِؿؾ رأَيف أو كالَمف أو ُرْمَحف. وَأْطَؿَؾ فالن ِذْهـَف يف كذا وكذا، إِذا َدبَّره بػفؿف
(3) . 

تليت لؿعان تدور حقل: فعؾ الشلء بؼصد،  "طؿؾ"ومؿا سبؼ ُيعؾؿ أن مادة 

صؾبف مـ غقره، وسقاء أكان بالجقارح أو بالذهـ أو سقاء قام بف اإلكسان بـػسف، أو 

 بألة. 

                                                           

 ."طؿؾ"مادة  4/145مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس  (1)

 .587يـظر: الؿػردات يف غريب الؼرآن، لألصػفاين ص (2)

 .11/475، لسان العرب، ٓبـ مـظقر 4/145: مؼايقس الؾغة، ٓبـ فارس "طؿؾ"مادة  يـظر (3)
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   :ايعٌُ يف االصطالح 

كؾ مجفقد بدين أو ذهـل مؼصقد ومـظؿ يبذلف اإلكسان: إليجاد مـػعة »هق 

مؼبقلة شرطًا أو زيادهتا، هتدف إلك تحؼقؼ طؿارة إرض التل اسُتْخؾَِػ فقفا 

ػسف وبـل جـسف يف تحؼقؼ حاجاتف وآستػادة مؿا سخره اهلل فقفا: لقـػع ك

 .(1)«وإشباطفا

 :َٚع٢ٓ "ارتريٟ" يف ايًػ١ 

الخاء والقاء والراء أصؾف »كسبة إلك الخقر، وهق ضد الشر، وجؿعف ُخققر، و  

الَعْطػ والَؿْقؾ، ثؿ يحؿؾ طؾقف. فالخقر: خالف الشر: ٕن كؾ أحد َيؿقؾ إلقف 

قر: الَؽَرم. وآستخارة: أن تسلل وَيْعطِػ طؾك صاحبف. والخقرة: الخقار. والخ

َء (2)«خقر إمريـ لؽ
ْ
ل َْشَقاء: فّضؾ َبْعضَفا طؾك بعض، وخّقر َالشَّ ْٕ ، وَتَخقَّر َبقـ ا

طؾك َغقره: َفّضؾف َطَؾْقِف، ورجؾ خّقر، وامرأة خقّرة: فاضؾة، والخقر: الَؽَرُم 

 ؾخقر.، فالتصريػ الؾغقي يدل طؾك الؿعـك الحسل والؿعـقي ل(3)والجقد

والؿعـك آصطالحل لؾخقر قريب مـ الؿعـك الؾغقي، وقد ورد الخقر يف 

                                                           

، ويـظر يف تعريػ العؿؾ: كظرة 81صمدخؾ لؾػؽر آقتصادي يف اإلسالم، د. سعقد مرصان  (1)

، طؾؿ آجتؿاع والـظؿ آقتصادية، 7اإلسالم لؾعؿؾ وأثره يف التـؿقة، لعبدالعزيز الخقاط ص

 .391دوي صلؾسقد محؿد ب

 264/ 4، لسان العرب، ٓبـ مـظقر 99، ويـظر: مختار الصحاح، لؾرازي 2/232مؼايقس الؾغة  (2)

 ."خقر"مادة 

 ."خقر"مادة  264/ 1يـظر: الؿعجؿ القسقط  (3)
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 . (1)الؼرآن بؿعـك الرب والصالح والُفدى والؿعروف والحسـ ...

: هق العؿؾ الذي يؼقم بف إفراد والؿمسسات: "العؿؾ الخقري"معـك 

 .(2)اهلل لؿساطدة أخريـ، بدافع ذايت، حبًا لؾخقر، وصؾبًا لألجر والؿثقبة مـ

وقد تطقر العؿؾ الخقري، واستجدت فقف بعض الؿػاهقؿ العؿؾقة، مـ 

أبرزها: الؿمسسة الخقرية، أو الجؿعقة الخقرية، وهل ممسسات تسعك إلك تؼديؿ 

 خدمات ذات ققؿة ٕفراد الؿجتؿع، دون استفداف تحؼقؼ أرباح.

العظقؿة،  وكظرًا ٕهؿقة العؿؾ الخقري البالغة، وأهدافف الؽبقرة، وآثاره

الؿتعؾؼة بإفراد، والؿتعؾؼة بالؿجتؿع بشؽؾ طام، فؼد تعددت جقاكب طـاية 

، مؿا يربز مؽاكتف، وُيظفر طؾّق شلكف، فؼد ورودت كصقص كثقرة (3)اإلسالم بف

، أوضحت طالقتف القصقدة بالعؼقدة وبالعبادات (4)تحث طؾقف، بلسالقب متـقطة

سع الؿؼام يف هذا البحث لتسؾقط الضقء والؿعامالت وبالؼقؿ وإخالق، وٓ يت

 .(5)طؾك تؾؽ العالقة

: هـاك مصطؾحات ذات صؾة بالعؿؾ الخقري، مثؾ: إلػاظ ذات الصؾة

 العؿؾ التطقطل، والؼطاع الثالث.

                                                           

 .18الخقر ومرادفاتف، كذير حؿدان ص (1)

قري يف اإلسالم، ، ثؼافة العؿؾ الخ13يـظر: ثؼافة العؿؾ الخقري، د. طبدالؽريؿ بؽار ص (2)

 .18لؾـجقػان ص

وما بعدها، العؿؾ التطقطل  53يـظر: العؿؾ التطقطل يف مقزان اإلسالم، د. أحؿد الجؿؾ  (3)

 .16وطالقتف بلمـ الؿجتؿع، معؾقي بـ محؿد الشفراين ص

 .194يـظر: العؿؾ التطقطل يف اإلسالم، أ.د. طبد الؼادر الخطقب ص  (4)

 .79، 63يـظر: الؿرجع كػسف  (5)
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 املبحح األول
 ػٕا٠ح اإلسالَ 

 ترٕظ١ُ اٌؼًّ اخلريٞ ٚذؽ٠ٛشٖ

 

 ُٗا.املطًب األٍٚ: َع٢ٓ ايتٓعِٝ ٚايتطٜٛس، ٚأُٖٝت 

 

 ْٞعٓا١ٜ اإلضالّ بايتٓعِٝ ٚايتطٜٛس: املطًب ايجا 
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 املطلب األول

 ِؼىن اٌرٕظ١ُ ٚاٌرؽ٠ٛش، ٚأ١ّ٘رّٙا.

 

شجع اإلسالم طؾك اإلحسان يف أداء إطؿال، وهذا يتطؾب تـظقؿف وتطقيره: 

لقتـاسب مع أدائف طؾك أفضؾ وجف وبلفضؾ القسائؾ يف طصره، وأشقر هـا إلك أكف 

قير أي طؿؾ إٓ بعد تـظقؿف، فبقـ التـظقؿ والتطقير ترابط ققي يف هذا ٓ يؿؽـ تط

 الؿجال.

  :َِٝع٢ٓ ايتٓع 

طؿؾقة تـسقؼ الجفقد البشرية يف أي مـظؿة: إلمؽان تـػقذ السقاسات »هق 

 .(1)«الؿرسقمة بلقؾ تؽؾػة مؿؽـة

 والؿراد بالتـظقؿ مـ مـظقر إسالمل: وضقػة إدارية رئقسة، تسعك إلك تحديد

كؾ الـشاصات الؿباحة يف الؿمسسة، وتحديد أوجففا، ثؿ تؼسقؿفا إلك 

مجؿقطات مـ إطؿال، بحقث يؿؽـ إسـاد كؾ مـفا إلك الشخص الذي تتقافر 

فقف مقاصػات وشروط معقـة، مع تقضقح كؾ الحؼقق وآلتزامات، وكذلؽ 

مـ  والؿتعامؾقـ معفا "رؤساء ومرؤوسقـ"العالقات الداخؾقة بقـ الؿقضػقـ 

يف ضقء أحؽام وتعؾقؿات مصدرها الشريعة  "أفراد وممسسات"الخارج 

                                                           

 .173مؼدمة يف اإلدارة اإلسالمقة، ٕحؿد إشعري ص (1)

 p o 
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 . (1)اإلسالمقة، وذلؽ مـ أجؾ تحؼقؼ أهداف مشروطة

وقد اجتفد الؿفتؿقن بالعؿؾ الخقري وتـظقؿف الؿمسسل يف وضع تصقرات 

إدارية تـظقؿقة ممسسقة تـاسب هذا الؼطاع، وربؿا اختؾػت طـ التـظقؿ اإلداري 

 .(2)يف الؼطاع الحؽقمل والؼطاع الخاص الؿعؿقل بف

  :َع٢ٓ ايتطٜٛس 

هق مقاصؾة الـظر والتػؽقر والبحث يف أمر مـ إمقر ُبغقة تغققره تدريجقًا، 

وبخطة واضحة: لـؼؾف إلك واقع أفضؾ مـ واقعف إول، والقصقل بف إلك الغاية 

الؿجال  الؿرجقة مـف طؾك القجف إكؿؾ بحسب اإلمؽان يف وقتف، مع إبؼاء

 . (3)مػتقحًا إزاء إمؽاكقة تغققره إلك ما هق أفضؾ مـ ذلؽ مستؼبالً 

                                                           

 مػفقمف –، التـظقؿ اإلداري يف اإلسالم 95يـظر: اإلدارة والحؽؿ يف اإلسالم، د. الضحقان ص (1)

 . 145ص الؿزجاجل داوود ٕحؿد وخصائصف،

ح ضؿـ أصار وتـظقؿ العؿؾ الخقري وبـاؤه ممسسقًا يعـل أكف قد خرج مـ كطاق الشخص: لقصب (2)

يتؿتع بالؿرجعقة الؿحؽقمة بالؼقاطد التشريعقة أو إكظؿة، وهذا يعـل أن ما يحؽؿ أكشطة 

الؿمسسة هل الؿقضقطقة، ولقست الرغبات الشخصقة أو العاصػقة أو التحقز الذي يـطؾؼ مـ 

 الؿقاقػ الػردية. والؿمسسقة هل الؿرجعقة الرئقسة لتـظؿ العؿؾ، ومـ خالل الػفؿ الؿمسسل

يتؿ تحديد الفقاكؾ الؿـظؿة لؾعؿؾ وأسؾقب طؿؾفا، إضافة إلك قـقات آتصال يف الؿمسسة 

وأسؾقب ققامفا بعؿؾفا، وتحديد الصالحقات والقاجبات، ضؿـ وصػ وضقػل لؽؾ طامؾ يف 

الؿمسسة، يف ضقء إمؽاكاتف وتحصقؾف الدراسل، باإلضافة إلك أسؾقب الؿساءلة، وققاس إداء 

عؿؾ، وتحديد معايقر الؽػاءة والػاطؾقة واإلكتاج. يـظر: العؿؾ الجؿاطل التطقطل، واإلكجاز يف ال

، الدلقؾ اإلجرائل لتلسقس الجؿعقات الخقرية، أ. د. سامل الدامغ 187د. طبد اهلل الخطقب ص

 .77، إدارة الؿـظؿات غقر الربحقة، د. إبراهقؿ الؿؾحؿ ص32ص

، لسان العرب، ٓبـ مـظقر 5طبدالؼادر الخطقب ص يـظر: آرتؼاء بالعؿؾ التطقطل، أ. د. (3)

= 
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فالتطقير يتعامؾ مع القاقع، مع متابعة البحث والتػؽقر واستشراف الؿستؼبؾ، 

 ضؿـ خطة ُمحؽؿة.

والؿراد بتطقير الؿمسسات: التغققر الؿخطط الذي يفدف إلك تحسقـ فعالقة 

دارية، معتؿدًا طؾك مجفقد تعاوين بقـ إداريقفا، الؿمسسة يف صريؼة مؿارساهتا اإل

 .(1)آخذًا يف آطتبار بقئة العؿؾ

والؿراد بالتطقير يف العؿؾ الخقري: أداؤه بلفضؾ القسائؾ وأققم إسالقب، 

وإطؿال العؼؾ يف تحديثف بصػة مستؿرة، وفؼ خطة ُمحؽؿة، وذلؽ بنجراء الؿزيد 

، مع إمؽاكقة إشراك الفقئات مـ البحقث والدراسات العؾؿقة الؿتخصصة

والؿمسسات التل تعؿؾ يف مجال العؿؾ الخقري والفقئات والؿمسسات ذات 

العالقة بف، والتـسقؼ بقـفا، هبدف تحسقـ واقع هذا العؿؾ، ومحاولة القصقل إلك 

اإلتؼان يف أدائف، سقاء طؾك الؿستقى الػردي، أو طؾك الؿستقى الؿمسسل، وفؼ 

 .(2)ل تحددها الجفات الؿشرفة ذات آختصاصالؾقائح وإكظؿة الت

ولؾتـظقؿ والتطقير أهؿقة كبقرة يف العؿؾ الخقري: فنكف يعؿؾ طؾك إحداث 

تعديالت أساسقة يف سقاسات الؿمسسة وأهداففا: باستحداث صرق وأسالقب 

طؿؾ جديدة: مـ أجؾ تحسقـ مستؿر يف إداء التـظقؿل، سقاء كان ذلؽ طؾك 

ـظقؿقة لؾؿمسسة، أو طؾك مستقى العامؾقـ فقفا، بحقث مستقى الفقاكؾ الت

يـعؽس أثر ذلؽ إيجابًا طؾك مستقى أداء الؿمسسة بشؽؾ طام، بالؼدر الذي 
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."صقر"مادة  4/517

، الؿعجؿ القسقط 57، 15يـظر: إدارة التغققر والتطقير التـظقؿل، جؿال محؿد طبداهلل ص (1)

2/571. 

 .15يـظر: آرتؼاء بالعؿؾ التطقطل، د. طبدالؼادر الخطقب ص (2)



 
 

 

 

 أشش فمٗ ادلٛاصٔاخ يف ذٕظ١ُ اٌؼًّ اخلريٞ ٚذؽ٠ٛشٖ

  303  

يحؼؼ أهداففا، ويـّؿل مؽاسبفا، ويساطدها طؾك آستؿرار والبؼاء والـؿق بشؽؾ 

 أفضؾ. 

وقَِقَؿفؿ،  كؿا أن لؾتطقير أهؿقة كبقرة بالـسبة لألفراد: فنكف يصؼؾ سؾقكفؿ

بحقث يؿّؽـفؿ ذلؽ مـ آستجابة لؾتغققرات الؽبقرة الؿحقطة هبؿ، برفع مستقاهؿ 

القضقػل وكػاءهتؿ اإلكتاجقة، خصقصًا وأن لدى كثقر مـفؿ صاقات مفدرة، لؿ 

 .(1)يستػد مـفا أصحاهبا وٓ الؿجتؿع مـ حقلفؿ

 

 

 

 

                                                           

يف شبؽة الؿعؾقمات:  "خطقة كجاح"ر طؾك مدوكة يـظر: أهؿقة التغققر وأهدافف، مؼال مـشق (1)

aziz-phd.blogspot.com  إدارة التغققر والتطقير التـظقؿل، جؿال محؿد طبداهلل ،

 .52ص
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 املطلب الجانٌ
 ػٕا٠ح اإلسالَ تاٌرٕظ١ُ ٚاٌرؽ٠ٛش

 

إلك تـظقؿ  -وهق ديـ اهلل الخالد، الصالح لؽؾ زمان ومؽان  -دطا اإلسالم 

العؿؾ وتطقيره إلك إفضؾ يف مجآت الحقاة الؿختؾػة، وفتح آفاق الـفقض، 

فنن إفؽار وأحقال إمؿ غقر مستؼرة وٓ سائرة طؾك كسؼ واحد، بؾ هل متغقرة 

جاب الؿسؾؿقن لفذه الدطقة مـذ آخذة يف التطقر يف كثقر مـ الؿجآت، وقد است

الؼدم، فاتخذوا التطقير مـفجًا لفؿ يف مختؾػ جقاكب حقاهتؿ، ولؿ ُيعرف طـ 

، ذلؽ أن (1)حضارة حرَصفا طؾك التطقير كؿا ُطرف طـ الحضارة اإلسالمقة

 ی ی ىئ)التطقير مـ طقامؾ طؿارة إرض وكؿائفا، كؿا أمر اهلل، قال تعالك: 

: جعؾؽؿ َتْعُؿروهنا، أو صؾب مـؽؿ [، أي 61]هقد:  (جئ ی ی

طؿارهتا، جقالً بعد جقؾ، وقركًا بعد قرن
، والعؿؾ الخقري لقس استثـاء مـ (2)

ذلؽ: فنن الحاجة تدطق إلك تطقير وسائؾف وآلقاتف وخططف واسرتاتقجقاتف، وخاصة 

                                                           

يـظر يف مظاهر الرقل العؾؿل والحضاري بشؽؾ طام يف صدر اإلسالم وفقؿا بعده )طؾك سبقؾ  (1)

، الحضارة اإلسالمقة، 49د مرصان صمدخؾ لؾػؽر آقتصادي يف اإلسالم، د. سعقالؿثال(: 

 .54لحبـؽة الؿقداين ص

، التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر 3/384، تػسقر ابـ كثقر 9/56يـظر: تػسقر الؼرصبل  (2)

12/2123. 

 p o 
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يف العصر الحاضر الذي يشفد تـامقًا مطردًا يف وسائؾ التؼـقة وآتصآت ويف 

إلدارة والتخطقط، ويف غقر ذلؽ مـ القسائؾ التل لفا طالقة بالعؿؾ الخقري، طؾؿ ا

 وقد تجّؾك اهتؿاُم اإلسالم بالتطقير والدطقة إلقف يف أمقر، مـفا: 

 وذلؽ يف (1)دطقة اإلسالم إلك إتؼان العؿؾ، بؿعـك إحؽام أدائف وإحساكف ،

[، 195]البؼرة:  (ے ے ھ ھ ھھ)كصقص كثقرة، مـفا ققلف تعالك: 

، واإلحسان هق (2)«إن اهلل كتب اإلحسان طؾك كؾ شلء)): ملسو هيلع هللا ىلص ويؼقل الـبل

ؿؾ، وبلفضؾ ما اإلتؼان، واإلتؼان يف طؿؾ إشقاء يؼتضل أداءها طؾك القجف إك

تقصؾ إلقف العؾؿ الحديث مـ وسائؾ أدائفا وأسالقب تطبقؼفا، والسعل إلك 

تطقيرها، ومتابعة ما يستجد مـفا بصػة مستؿرة، مع الحرص طؾك اكتؼاء ما يتػؼ 

 .(3)مع ما شرع اهلل

  الدطقة إلك إطؿال العؼؾ، وذم التؼؾقد: فؼد تؽرر يف الؼرآن الؽريؿ دطقة

وآطتبار، والتػّؽر، وإطؿال العؼؾ، وذم التؼؾقد إطؿك لمباء  الـاس إلك الـظر،

بعد أن حرر اهلل تعالك بـل آدم بالعؼقل الـّقرة، وأكؽر تخؾقفؿ طـ التػؽقر 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ)باستؼاللقة وطدم تحؿؾفؿ الؿسمولقة، حقـ قالقا: 

                                                           

 13/73، لسان العرب، ٓبـ مـظقر 1/351: مؼايقس الؾغة، ٓبـ فارس  "اإلتؼان"يـظر معـك  (1)

 ."تؼـ"مادة 

رقؿ  3/1548يف صحقحف، الصقد والذبائح، باب إمر بنحسان الذبح والؼتؾ، أخرجف مسؾؿ  (2)

1955. 

مادة 13/117لسان العرب، ٓبـ مـظقر  41/3يـظر: شرح إربعقـ الـقوية، لؾشقخ ططقة سالؿ  (3)

 ."تؼـ"
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، ويف ذلؽ دطقة لؾعؼؾ البشري إلك بذل (1)[23]الزخرف:  (ٿ ٿ

واستـفاض لؾفؿؿ، وتشجقع لؾبحث والـظر، لؿعرفة أفضؾ الطرق وأكجع الجفد، 

 القسائؾ التل تمَدى هبا إطؿال.

  ر: فؼد أثبت اإلسالم أن تطقير إشقاء والبقئة بـاء طؼؾقة اإلكسان الؿطقِّ

ًٓ، ولفذا كان مـطؾؼ التغققر يف العالؿ هق الـػس اإلكساكقة  يـبع مـ داخؾـا أو

 (﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ)ؾ، وكقر العؼؾ، الؿقجفة هبدي الـؼ

[ فاإلسالم لؿ يؽتػ بتطقير العؼؾ البشري يف جقاكب الحقاة  11]الرطد: 

الؿختؾػة، وإكؿا وضع ققاطد التطقير الؿحؿقة بالشريعة السؿحة: لتجعؾفا كرباسًا 

 ، وبتغققر الػرد كػَسف كحق إفضؾ يتغّقر الؿجتؿع، دّل (2)ُيفتدى هبا يف كؾ العصقر

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)طؾك ذلؽ ققلف تعالك : 

[، فاقتضت حؽؿة اهلل تعالك أن تغققر الؿجتؿع وتطقره 53]إكػال:  (ٺ

راجعان إلك تغققر إفراد أكػسفؿ، فنذا غّقر إفراد ما بلكػسفؿ كحق إفضؾ، تغّقر 

  .(3)الؿجتؿع كحق إفضؾ

يجب أن يؽقن مقافؼًا لؿا يريده لؽـ مع أهؿقة التـظقؿ والتطقير إٓ أكف 

الشرع، مـضبطًا بضقابطف، ومـ وسائؾ ضبطف: ضبُطف بػؼف الؿقازكات، وهذا ما 

 سلبقـف يف الؿبحث التالل.

 

                                                           

 .2/213يـظر : تػسقر الؼرصبل  (1)

قػ تغقر كػسؽ بـجاح؟، محؿد كبقؾ ، ك44يـظر : إخالق الػاضؾة، أ. د. طبداهلل الرحقؾل ص (2)

 .43 - 41كاضؿ ص

 . 119يـظر: مـاهج الرتبقة أسسفا وتطبقؼاهتا، طؾك أحؿد مدكقر ص (3)
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 املبحح الجانٌ
 أ١ّ٘ح فمٗ ادلٛاصٔاخ

 ، ٚاألِٛس ادلؤششج يف ذى٠ٕٛٗ.

 

 .املطًب األٍٚ: أ١ُٖٝ فك٘ املٛاشْات 

 ملؤثس٠ يف تهٜٛٔ فك٘ املٛاشْات.املطًب ايجاْٞ: األَٛز ا 

 .ٟاملطًب ايجايح: عالق١ فك٘ املٛاشْات بايعٌُ ارتري 
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 املطلب األول

 أ١ّ٘ح فمٗ ادلٛاصٔاخ

 

هل مجؿقطة إسس والؿعايقر التل تضبط طؿؾقة  معـك فؼف الؿقازكات:

الرتجقح بقـ الؿصالح الؿتعارضة، أو الؿػاسد الؿتعارضة، أو الؿػاسد 

مع الؿصالح: لقتبقـ بذلؽ أي الؿصؾحتقـ أرجح فتؼدم طؾك غقرها،  الؿتعارضة

وأي الؿػسدتقـ أطظؿ خطرًا فقؼدم دفعفا، كؿا ُيعرف بف الغؾبة ٕي مـ الؿصؾحة 

 إمر ذلؽ بصالح الغؾبة تؾؽ طؾك بـاء لقحؽؿ – تعارضفؿا طـد – (1)أو الؿػسدة

 . (2)فساده أو

شرطقة: ترجقح الػؼقف بقـ الؿصالح والؿراد بػؼف الؿقازكات يف الؼضايا ال

والؿػاسد حال تعارضفا أو تزاحؿفا، بغرض تؼديؿ إولك مـفا بالتؼديؿ، مستـدًا 

 إلك أدلة الشريعة وققاطدها العامة.

                                                           

الؿصالح: جؿع مصؾحة، وهل جؾب كػع أو دفع ضرر. ففل إمقر التل يحتاج إلقفا الؿجتؿع  (1)

ل تضر بالـاس أفراًدا أو إلقامة حقاة الـاس طؾك أققم أساس. وضدها الؿػاسد: وهل إمقر الت

 .جؿاطات سقاء كان ضررها مادًيا أو خؾؼًقا

 .3/214يـظر: شرح مختصر الروضة، لؾطقيف 

، ويـظر: مجؿقع فتاوى ابـ 13فؼف الؿقازكات يف الشريعة اإلسالمقة، د. طبدالؿجقد السقسقة ص (2)

 . 49، تلصقؾ فؼف الؿقازكات، د. الؽؿالل ص21/48تقؿقة 

 p o 
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ولػؼف الؿقازكات طالقة وثقؼة بػؼف إولقيات، والؿراد بف: العؾؿ بؿراتب 

الؿستـبط مـ إدلة إطؿال ودرجات أحؼقتفا يف تؼديؿ بعضفا طؾك بعض، 

 . (1)ومعؼقلفا ومؼاصدها

ويعترب فؼف إولقيات ثؿرة لؾؿقازكات التل مـ خاللفا كستطقع التعرف طؾك 

ما حؼف التؼديؿ، وما حؼف التلخقر، وفؼًا لؾؿعادلة بقـ إحؽام الشرطقة والقاقع 

 .(2)الؿؾؿقس، فبقـ الؿقازكات وإولقيات طالقة تؽامؾقة

عة بػؼف الؿقازكات كابع مـ كقهنا ُوضعت لفدف سام، وإن اهتؿام الشري

لق »ومؼصد طظقؿ، ففل تجؾب الؿصؾحة لؾؿؽؾػقـ، وتدفع الؿػسدة طـفؿ، وإكـا 

تتبعـا مؼاصد ما يف الؽتاب والسـة، لعؾؿـا أن اهلل أمر بؽؾ خقر ِدقِف وُجؾِّف، وَزَجر 

صالح ودرء الؿػاسد، طـ كؾ شر ِدقِف وُجؾِّف، فنن الخقر ُيَعبَّر بف طـ جؾب الؿ

يف  –، لذا فنن الؿسؾؿقـ (3)«والشر ُيَعبَّر بف طـ جؾب الؿػاسد ودرء الؿصالح

يسعقن إلك تحؼقؼ هذا الؿؼصد العظقؿ، لـقؾ الػقز الؿبقـ، وهق  -أطؿالفؿ كؾفا 

سعادة الداريـ، فؽان إصؾ أن طؾك اإلكسان السعل لتحصقؾ الؿصالح كؾفا 

ـ قد تطرأ ضروف تجعؾف ٓ يستطقع تحؼقؼ مصؾحة ودرء الؿػاسد جؿقعفا، ولؽ

إٓ برتكف ٕخرى أو بارتؽابف لؿػسدة، أو يؽقن اإلكسان يف وضع ٓ يستطقع أن 

يرتك مػسدة إٓ إذا ارتؽب أخرى أو إذا ترك مصؾحة، أو تؽقن لديف مصالح 

متػاوتة، وتػاوهتا مـ جفات متعددة، ومـ أجؾ أن يؼرر ما يجب فعؾف يف هذه 

                                                           

 . 46ؾ فؼف إولقيات، د. محؿد مؾحؿ يـظر: تلصق (1)

، فؼف الؿقازكات يف 43، فؼف الؿقازكات الدطقية، د. معاذ البقاكقين  51يـظر : الؿرجع كػسف  (2)

 . 15الشريعة اإلسالمقة ، د. السقسقة 

 .3/14، ويـظر: إطالم الؿققعقـ، ٓبـ الؼقؿ 2/188( ققاطد إحؽام، لؾعز بـ طبد السالم 3)
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ت الؿتعارضة أو الؿتزاحؿة، ٓ بد لف مـ العقدة إلك فؼف الؿقازكات: لقضبط الحآ

لف آختقار ويبقـ لف الحؽؿ، فػؼف الؿقازكات يؿثؾ الؿـفج الؿـضبط الذي ُيدفع بف 

التعارض أو التزاحؿ، فتشتد حاجة الؿجتؿع وأفراده إلك هذا الػؼف لتحؼقؼ 

 ذي ارتضتف الشريعة.مصالحفؿ الديـقة والدكققية، وفؼ الؿـفج ال

وإذا كاكت كظرتـا لؾؿصالح والؿػاسد مـ حقث إهنا تحؼؼ مؼصد الشارع يف 

طؿارة إرض، فنكف ٓبد مـ الرجقع إلك رأي طؾؿاء الشريعة طـد الرتجقح بقـ 

الؿصالح والؿػاسد الؿتعارضة أو الؿتزاحؿة، ولفذا فنن العالؿ يف طصركا الحاضر 

يحتاج إلك هذا الػؼف الذي يتطؾب مـف  –طـة والذكاء باإلضافة إلك اتصافف بالػِ  –

ففؿًا لؾقاقع، ومعرفة دققؼة بظروفف ومالبساتف الؿحقطة بف وبؿآٓتف: لقؽقن 

مدركًا لحؼقؼة القاقع، بالؼدر الذي يؿؽـف مـ معرفة مدى تلثقره طؾك إحؽام 

قؼ الشرطقة، وتحري الؿصؾحة الؿستجؾبة وتؼدير الؿػسدة الؿستدفعة، وتحؼ

 .(1)ذلؽ يف مـاط القاقعة، بؿا يحؼؼ مؼصد الشارع الحؽقؿ

وتربز أهؿقة فؼف الؿقازكات وإولقيات يف العؿؾ الخقري بشؽؾ خاص، مـ 

حقث إن مجآتف متعددة، وأثره يف الـفضة التـؿقية ضاهر، وذلؽ يف جقاكب الحقاة 

 ، ما يليت: كؾفا، ومؿا يدل طؾك أهؿقة فؼف الؿقازكات باإلضافة إلك ما تؼدم

 ائ)ورود آيات كثقرة تدل طؾك اطتبار إحسـ، مـفا ققل تعالك  .1

 ڇ ڇ)[، وققلف تعالك: 55]الزمر:  (ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

[ فنن تؿت الؿقازكة بقـ الحسـ وإحسـ، 53]اإلسراء:  (ڌ ڌ ڍ ڍ

 فإولك تؼديؿ إحسـ.

                                                           

 . 1/167اتخاذ الؼرار بالؿصؾحة، أ. د. طبدالعزيز بـ سطام آل سعقد يـظر:  (1)
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ما روى اهتؿ بالؿقازكة يف أحاديثف وإرشاداتف لألمة، مـ ذلؽ:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  .2

قال لرجؾ: )ابدأ بـػسؽ فتصدق  ملسو هيلع هللا ىلصجابر بـ طبد اهلل رضل اهلل طـف أن الـبل 

طؾقفا، فنن َفَضَؾ شلء فألهؾؽ، فنن َفَضَؾ طـ أهؾؽ شلء فؾذي قرابتؽ، فنن 

. فؼد فّصؾ الحديث مراتب الذيـ (3) َفَضَؾ طـ ذي قرابتؽ شلء ففؽذا وهؽذا(

ؾ بعد الـػس، ثؿ جعؾفا لذي تجب كػؼتفؿ طؾك اإلكسان، فجعؾ الـػؼة لأله

 «.أن الحؼقق والػضائؾ إذا تزاحؿت قدم إوكد فإوكد»الؼربك، فلفاد الحديث 

أن الؿتتبع لتشريعات اإلسالم وتقجقفاتف يتضح لف اإلشارة إلك إولقيات  .3

والؿقازكة بقـ إماكـ وإزمان وإطؿال وإققال، فلفضؾ إماكـ الؿساجد، 

الق البقت الحرام، ويؾقف الؿسجد الـبقي، ويؾقف الؿسجد وأفضؾفا طؾك اإلص

إقصك. وفقؿا يتعؾؼ بالزمان فلفضؾ إوقات يف الققم والؾقؾة الثؾث إخقر مـ 

الؾقؾ، ويف إسبقع أفضؾ إيام الجؿعة، ولققمل اإلثـقـ والخؿقس أفضؾقة طؾك 

ارك، وأفضؾ سائر إيام، وطؾك مستقى السـة أفضؾ إشفر شفر رمضان الؿب

لقالقف العشر إواخر، وأفضؾفا الؾقالل الػردية، وأفضؾ الؾقالل الػردية لقؾة الؼدر، 

ويف السـة أيضًا مـ أفضؾ إيام العشر إول مـ ذي الحجة ويقم طرفة ويقم 

طاشقراء... إلك غقر ذلؽ مـ إفضؾقات وإولقيات التل يقجفـا إلقفا اإلسالم 

لحقاة: لقرسخ لديـا الـظرة إلك قضقة إولقيات وفؼف يف كؾ جاكب مـ جقاكب ا

 .(1)الؿقازكات، ويشحذ هؿؿـا لإلفادة مـ الػرص التل تؼدمفا هذه إفضؾقات

والؼقاطد الػؼفقة تمكد مـفج فؼف الؿقازكات: فؿـ الؼقاطد الدالة طؾقف:  .4

 ، (2)"إذا تعارض مػسدتان روطل أطظؿفؿا ضررًا بارتؽاب أخػفؿا"

                                                           

 .191يـظر: العادات العشر لؾشخصقة الـاجحة، د. إبراهقؿ الؼعقد ص (1)

 . 87إشباه والـظائر، لؾسققصل ص (2)
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، وقد تؼدم تػصقؾ ذلؽ (1)"ء الؿػاسد مؼدم طؾك جؾب الؿصالحدر"وقاطدة 

 صدر هذا الؿطؾب.

، كؿا أفرد بعض (2)وٕهؿقتف فؼد حظل باهتؿام العؾؿاء مـذ الؼدم .5

ومسائؾف، وأباكقا أسسف ومعايقره  الؿعاصريـ فقف كتبًا جؿعقا فقفا ققاطده

 .(3)الدققؼة

 

 

 

                                                           

 . 78إشباه والـظائر، ٓبـ كجقؿ ص (1)

ققاطد إحؽام "هـ[ يف كتابف 661م ]ت أبرز مـ تطرق لؼقاطد فؼف الؿقازكات: العز بـ طبدالسال (2)

، وابـ الؼقؿ "السقاسة الشرطقة"ه[ يف كتابف 728، ثؿ جاء مـ بعده ابـ تقؿقة ]ت "يف مصالح إكام

 ."الؿقافؼات"هـ[ يف كتابف 791، والشاصبل ]ت "الطرق الحؽؿقة"هـ[ يف كتابف  751]ت 

 بدالؿجقد السقسقة.مـفا: فؼف الؿقازكات يف الشريعة اإلسالمقة، د. ط (3)



 
 

 

 

 أشش فمٗ ادلٛاصٔاخ يف ذٕظ١ُ اٌؼًّ اخلريٞ ٚذؽ٠ٛشٖ

  313  

 

 

 املطلب الجانٌ
ى٠ٛٓ فمٗ ادلٛاصٔاخاألِٛس ادلؤششج يف ذ   

 

لؽل يمدي فؼف الؿقازكات الفدف الؿؼصقد مـف، وهق تؼديؿ أققى 

باإلضافة إلك فؼف  –الؿصؾحتقـ ودفع أشد الؿػسدتقـ، ٓبد أن يرتؽز طؾك أمقر 

 أهؿفا ما يؾل: -إولقيات 

  األَس األٍٚ: فك٘ ايٛاقع، ٜٚساد ب٘: ايفِٗ ايعُٝل ملا تدٚز عًٝ٘ سٝا٠ ايٓاع

 . (1)رتضٗا َٚا ٜٛدٗٗاَٚا ٜع

وهق يعتؿد طؾك دراسة القاقع الؿعاش دراسة دققؼة مستقطبة لؽؾ جقاكبف: 

آجتؿاطقة وآقتصادية والثؼافقة، معتؿدة طؾك أصح الؿعؾقمات وأدق البقاكات 

الحؽؿ طؾك الشلء فرع "واإلحصاءات واستطالطات الرأي، وكؿا قال الؿـاصؼة: 

 .(2)"طـ تصقره

ؽ فنن فؼف القاقع مفؿ يف طؿؾقة الؿقازكة: ٕن اختالف الظروف وبـاء طؾك ذل

التل يعقش فقفا الؿسؾؿ لف أثر واضح يف إصدار إحؽام الؿـاسبة لؾقاقع الذي 

                                                           

   ً                                   كؼال  طـ فؼف الؿقازكات الدطقية، د. معاذ  44فؼف القاقع أصقل وضقابط، أحؿد بقطقد ص (1)

 . 53البقاكقين ص

 . 1/51يـظر : شرح الؽقكب الؿـقر، لؾػتقحل  (2)

 p o 
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ستجري فقف طؿؾقة الؿقازكة، وهق ما يخص محؾ التـػقذ، وذلؽ بحسب ُطرف 

اقع مـ مؽان ، فؼد يختؾػ الق(1)أهؾ الؿؽان والزمان، والؿصؾحة الؿعتربة شرطًا

إلك مؽان، ومـ زمان إلك آخر: كظرًا ٓختالف الؿمثرات والؿستجدات 

 . (2)وتـقطفا

ومـ خالل الـظر يف القاقع يستطقع الـاضر أن يحدد هؾ هق مـ مرتبة 

؟ وهؾ هق مـ إمقر العامة (5)أو التحسقـقات (4)أو الحاجقات (3)الضروريات

                                                           

، أصؾ اطتبار الؿآل، د. طؿر جدية 1/87يـظر يف أهؿقة فؼف القاقع: إطالم الؿققعقـ، ٓبـ الؼقؿ  (1)

 . 61ص

 . 53يـظر : فؼف الؿقازكات الدطقية، د. معاذ البقاكقين ص (2)

ُ                    ( الضروريات: وهل ما ٓ بد مـفا يف ققام مصالح الديـ والدكقا، بحقث إذا ف ؼدت لؿ تستؼؿ مصالح 3)                                                                    

ْ                                     الدكقا، وقد تػقت حقاة الـاس، ويرتتب طؾك ف ؼ دها طدم دخقل الجـة يف أخرة، والرجقع   َ                                        

 .2/8ؿقافؼات، لؾشاصبل بالخسران الؿبقـ. ال

را  إلقفا مـ أجؾ التقسعة، ورفع الضقؼ  والحرج  والؿشؼة  الخارجة 4) ِ          ( الحاجقات: هل ما كان مػت ؼ         ِ       ِ                                  ً  َ  َ                         

 طـ الؿللقف.

 .2/11يـظر: الؿقافؼات، لؾشاصبل 

( التحسقـقات: هل إخذ بؿحاسـ العادات، وتجـب ما ٓ يؾقؼ مـ التصرفات التل تلكػفا العؼقل، 5)

 ؽ مؽارم إخالق.ويجؿع ذل

ويراد هبذه الؿرتبة: تحسقـ الحقاة، وكؿال حال إمة، ومراطاة مدارك البشرية الراققة، وتحسقـ 

السؾقكقات، وتجؿقؾ الؿعاش، والتحضر والتؿدن، والرتقل يف الجاكب إخالقل، والتطقر 

 اإلبداطل والحضاري يف مجآت الحقاة الؿتـقطة.

، أصقل الرتبقة الحضارية يف اإلسالم، د. هشام إهدل 2/11يـظر: الؿقافؼات، لؾشاصبل 

، الؼقؿ وإخالق اإلكساكقة ومؼاصد الشريعة يف طصر الـفضة العربقة واإلسالمقة، د. 273ص

 الخادمل. مؼال مـشقر يف مجؾة تػاهؿ. 



 
 

 

 

 أشش فمٗ ادلٛاصٔاخ يف ذٕظ١ُ اٌؼًّ اخلريٞ ٚذؽ٠ٛشٖ

  315  

معقـقـ؟ وهؾ يؿتد أثر هذا الػعؾ زمـًا لؾؿجتؿع أو الخاصة بػرد معقـ أو أفراد 

 صقيالً أو يؼتصر طؾك مدة معقـة محصقرة؟

فؿثالً: إذا اشتد ضرر إطداء طؾك الؿسؾؿقـ يؽقن الجفاد أفضؾ مـ الحج، 

وطـد اشتداد إزمات والؽقارث تؽقن الصدقة أفضؾ، وطـدما يظفر قصقر يف 

العؿؾ ودطؿ اإلكتاج أفضؾ،  العؿؾ والتصـقع لدى الؿجتؿع تؽقن الصـاطة وإتؼان

 وهؽذا.

  األَس ايجاْٞ: َكاصد ايػسٜع١، ٜٚساد بٗا اذٔتَهِ ٚاألٖداف اييت زاعتٗا

 . (1)ايػسٜع١ يف ايتػسٜع عَُّٛا ٚخصٛصّا، َٔ أدٌ حتكٝل َصاحل ايعباد

، ولفذا فنن (2)ولؿؼاصد الشريعة طالقة ققية بحػظ الؿصالح ودرء الؿػاسد

ازكة بقـ الؿصالح والؿػاسد إٓ بالرجقع إلك مؼاصد الشريعة، الػؼقف ٓ يؿؽـف الؿق

التل تتخقر القصقل إلك إولك مـ إطؿال، كؿا يف تؼسقؿ الؿؼاصد إلك 

ضروريات وحاجقات وتحسقـقات. فالضروريات أولك، ثؿ الحاجقات، ثؿ 

. وتؼسقؿفا إلك مؼاصد ومؽؿالت، والؿؼاصد مؼدمة طؾك (3)التحسقـقات

. (5). وتؼسقؿفا إلك مؼاصد ووسائؾ، والؿؼاصد أولك مـ القسائؾ(4)مؽؿالهتا

                                                           

 .37يـظر : مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، لؾققبل  (1)

. «كعـل بالؿصؾحة الؿحافظة طؾك مؼصقد الشرع»فعـد تعريػ الغزالل لؾؿصؾحة قال:  (2)

 .1/174الؿستصػك، لؾغزالل 

 .457يـظر: مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، لؾققبل ص (3)

 .456يـظر: الؿرجع كػسف ص (4)

يـظر لتػصقؾ ذلؽ: ققاطد القسائؾ يف الشريعة  "مراطاة الؿؼاصد مؼدمة طؾك مراطاة القسائؾ"ٕن  (5)

وما بعدها، العؿؾ التطقطل يف اإلسالم، أ.د. طبد الؼادر  313خدوم صاإلسالمقة، د. مصطػك م

= 
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والؿصالح ُرتب: أولفا مصؾحة الديـ، ثؿ الـػس، ثؿ العؼؾ، ثؿ الـسؾ، ثؿ 

 .(1)الؿال

  ،األَس ايجايح: َآالت األفعاٍ، ٖٚٞ: اآلثاز املرتتب١ ع٢ً أفعاٍ املهًفني

 .(2)ٚايعٛاقب اييت ُتفضٞ إيٝٗا

لح أو بقـ الؿػاسد أو بقـ الؿصالح والؿػاسد إذا فالؿقازكة بقـ الؿصا

تعارضت، ٓبد أن يـظر إلقفا باطتبار ما ستمول إلقف مـ كتائج، مـ خالل الػفؿ 

العؿقؼ لؾقاقع، فؼد يؽقن طؿؾ اإلكسان يجؾب مصؾحة أو يدفع مضرة فقؿا يظفر، 

ًٓ مخالػًا لؿا ضفر مـف أو قَص  َده صاحُبف، لؽـ بعد التلمؾ والتؿعـ يتبقـ أن لف مآ

 ًٓ وربؿا يؽقن ضاهر فعؾف أكف يجؾب مػسدة، أو يدفع مصؾحة، ولؽـ يتبقـ أن لف مآ

طؾك خالف ذلؽ، فؿثالً: تؼديؿ الدطؿ الؿادي لؾػؼراء والؿساكقـ، بؿا يسد 

حاجتفؿ مـ الطعام والسؽـ والؿؾبس، ُيعد مـ جؾب الؿصالح، ولؽـ قد يمدي 

رطاية، ويتؽاسؾقا طـ العؿؾ وصؾب الرزق، هبؿ ذلؽ إلك أن يتعقدوا طؾك هذه ال

ومـ هذا الجاكب، فربؿا كان تدريبفؿ وتؿقيؾفؿ إلقامة مشروطات تـؿقية 

تـاسبفؿ، أصؾح لفؿ. وكؿا لق أوقػ أحدهؿ وقػًا وقصده اإلضرار بقرثتف، 

فقؽقن وقػف باصالً، وكذا مـ يؼػ طؾك ذكقر أوٓده دون إكاثفؿ وما أشبف ذلؽ، 

والؿعاكدة  التؼرب إلك اهلل تعالك، بؾ أراد الؿخالػة ٕحؽام اهلل فنن هذا لؿ يرد 

 .(3)لؿا شرطف لعباده، وإن ضفر أن يف طؿؾف مصؾحة

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .281الخطقب 

 مـ البحث. 17وسقليت تػصقؾ ذلؽ ص (1)

 .33يـظر : اطتبار مآٓت إفعال وأثرها الػؼفل، د. ولقد الحسقـ ص (2)

ـ قجل  (3) ِ  َّ    يـظر: الروضة الـدية، لؾؼ                         2/161. 
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كؿا أن اطتبار الؿآل لف طالقة ققية بدفع الضرر فنن دفع إضرار الؿتققعة 

أولك مـ إزالة إضرار القاقعة: ٕن الضرر الذي لؿ يحصؾ يؿؽـ تعطقؾف بؼطع 

ف ودواطقف، أما الضرر القاقع فال سبقؾ إلك تالفقف إٓ بالتؼؾقؾ مـ آثاره والحد أسباب

 ، وهذا مفؿ يف العؿؾ الخقري.(1)مـ اكتشاره

إٓ أن معرفة ما سقمول إلقف إمر يحتاج إلك خربة بالقاقع واستشراف 

لؾؿستؼبؾ، ويتطؾب آستعاكة بالعؾؿاء العارفقـ، والخرباء الؿتخصصقـ، لؽل 

وا يف أثار الؿرتتبة طؾك اإلقدام طؾك الػعؾ أو طدم اإلقدام طؾقف، والحؽؿ يـظر

 .(2)طؾك وفؼ ما يؼتضقف قصد الشارع مـ وضع إحؽام

 –أو الؿمسسة الخقرية  -وبـاء طؾك ما سبؼ يتبقـ أن الؼائؿ بالعؿؾ الخقري 

 حآت أو وبرامج مبادرات فستقاجفف واسرتاتقجقاتف، خططف وضع أراد إذا

صالح ُتجؾب ومػاسد ُتدفع، وأحقاكًا تتعارض أو تتزاحؿ، وحقـفا م تتضؿـ

 إولقيات، فؼف معرفة إلك - الؿقازكات بػؼف معرفتف إلك باإلضافة –سقحتاج 

استحضار مؼاصد الشريعة، وطدم إغػال ما سقمول إلقف و لؾقاقع، طؿقؼ ففؿ وإلك

ؾ إولك بالتؼديؿ، والؿجال إمر مـ كتائج ومآٓت: لقتسـك لف القصقل إلك العؿ

 إحرى بالبدء. وكذلؽ إمر طـد تطبقؼ هذه الؿبادرات يف أرض القاقع.

 

 

                                                           

 .228السـقسل صيـظر: اطتبار الؿآٓت، طبدالرحؿـ  (1)

 .1/91يـظر: الرسائؾ، لؾجاحظ  (2)
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 املطلب الجالح

 ػاللح فمٗ ادلٛاصٔاخ تاٌؼًّ اخلريٞ
 

بـاء طؾك ما بقـتف مـ أهؿقة فؼف الؿقازكات فنن الحاجة ماسة إلك هذا الػؼف 

هق العؿؾ الذي يعقـ الـاس يف تحؼقؼ لؾعامؾقـ يف مقاديـ العؿؾ الخقري، و

مصالحفؿ ويف دفع الؿضار طـفؿ، وبخاصة يف هذا العصر الذي يتطؾب اكضباصًا 

يف العؿؾ وبعدًا طـ العشقائقة، وقد تداخؾت فقف الؿصالح والؿػاسد، وتعددت فقف 

الـقازل وتشابؽت، وأحاط هبا كثقر مـ الؿالبسات التل يصعب طالجفا إٓ مـ 

لػؼف: لقتبقـ أي الؿصالح يجب تؼديؿفا طؾك غقرها، وأي الؿػاسد خالل هذا ا

يجب البدء بنزالتفا، وما الذي يجب تؼديؿف طـد تعارض الؿصالح والؿػاسد، 

وأما إذا أغػؾ العؿؾ بالؿقازكات وإولقيات فسقرتتب طؾقف القققع يف أخطاء 

 فادحة وخسائر كبقرة.

ؿؾ الخقري: أما بالـسبة لؾػرد فؼد فقحتاجف الػرد والؿمسسة الؼائؿة طؾك الع

إٓ بالقققع يف مػسدة أخرى،  -أو بغقره  –ٓ يستطقع دفع مػسدة ألؿت بف 

فقحتاجف لؿعرفة أوٓها بالدفع، كؿا أن مصالحف قد تتعارض مع مصؾحة 

الؿجتؿع، وإلزالة ذلؽ التعارض وحّؾ ذلؽ اإلشؽال بلحؽام طادلة وقرارات 

 لتزام بؿـفج فؼف الؿقازكات.سؾقؿة ٓ بد مـ العقدة وآ

وكذا إمر بالـسبة لؾؿمسسات الؼائؿة طؾك العؿؾ الخقري فنهنا طـدما تضع 

 p o 
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اسرتاتقجقاهتا وخططفا ورؤاها الؿستؼبؾقة فنهنا يجب أن تحدد إولقيات لؿا 

يجب طؿؾف مـ إطؿال والؿبادرات، وذلؽ ٓ يؿؽـ تحديده إٓ مـ خالل فؼف 

سقاء كاكت مصالح ُتجؾب أم مػاسد  -لـا ترتقب إطؿال  الؿقازكات، الذي يبقـ

بـاء طؾك ما بقـفؿا مـ تػاوت، وكذلؽ إمر يف حالة التـػقذ، فنن الؿمسسة  -ُتدفع 

وهل تسقر كحق تحؼقؼ مصالح الـاس، وأثـاء وضع خططفا واسرتاتقجقاهتا  -

البدء بتحؼقؼ ما  ٓ بد أن يؽقن بركامجفا التـػقذي مبـقًا طؾك -وأهداففا وفؼ ذلؽ

هق أطظؿ مصؾحة، ثؿ ما هق دوكف، ودفع ما هق أشد خطرًا ثؿ ما هق دوكف، وتحؼقؼ 

الؿصالح الؽربى وإن اكتـػتفا مػاسد صغرى، ودرء الؿػاسد الؽربى وإن أهدرت 

معفا مصالح مساوية لفا أو أدكك مـفا، وكؾ ذلؽ ٓ بد أن يتؿ وفؼ مـفج 

 .(1)الؿقازكات

أن أذكر أبرز فقائد الـظر يف فؼف الؿقازكات ذات  -الؿؼام يف هذا  –ويـبغل 

 العالقة بالعؿؾ الخقري، باإلضافة إلك ما سبؼ، وذلؽ يف أيت:

أن فؼف الؿقازكات يشجع الؿشتغؾقـ بف طؾك معايشة الـاس ومخالطتفؿ  .1

ومعرفة ضروففؿ: مـ أجؾ التعرف طؾك واقعفؿ ودرجة احتقاجاهتؿ، وتحديد 

 حتاج إلك دطؿ مستعجؾ، والؿجآت التل ُيؿؽـ تلجقؾ دطؿفا.الؿجآت التل ت

التؿرس طؾك هذا الػؼف يسفؿ إسفامًا كبقرًا يف البحث طـ الحؾقل إكثر  .2

مـاسبة لؾؼضايا الؿستجدة يف العؿؾ الخقري، كؿا أكف سقمدي إلك تطقير أداء 

ي أثره يف ممسساتف يف جؿقع الؿجآت اإلدارية والعؿؾقة. وإذا كان لؾعؿؾ الخقر

التـؿقة، وإسفامف يف مجآت الحقاة، فنكف يـبغل ترتقب هذه الؿجآت بحسب 

                                                           

 .23يـظر: فؼف الؿقازكات يف الشريعة اإلسالمقة، د. طبدالؿجقد السقسقة ص (1)
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إولقية، بحقث يتؿ تؼديؿ إهؿ فإهؿ، وإكػع فإكػع، مع التسؾقؿ بلهؿقتفا 

 .(1)كؾفا

وإن إيجاد الحؾقل إفضؾ لؿا يستجد مـ أحداث وفؼ ما يريده اهلل،  .3

زمان ومؽان: ٕن كصقصف ومؼاصده وأصقلف  يربهـ طؾك أن اإلسالم صالح لؽؾ

 .(2)قادرة طؾك استقعاب تطقرات الحقاة وتغقراهتا بلفضؾ السبؾ، وأحسـ القسائؾ

أن العؿؾ بف يػقد يف معرفة مراتب الؼربات وإطؿال الصالحة بشؽؾ طام،  .4

والؿتعؾؼة مـفا بالعؿؾ الخقري بشؽؾ خاص، وهذا يشجع الؿسؾؿ طؾك الؼقام 

ال، فققازن بقـ حؼقق اهلل وحؼقق كػسف وحؼقق أخريـ، ويعطل بلفضؾ إطؿ

كؾ ذي حؼ حؼف، فقؽقن متقازكًا بقـ طبادتف، ومعامؾتف لؾـاس وإفادهتؿ. أما مـ لؿ 

يعؿؾ هبذا الػؼف فؼد يؼدم الؿستحب طؾك القاجب، وهق يظـ ذلؽ مـ تؿام 

 .(3)القرع

 

 

 

                                                           

 .34( يـظر: مػفقم التـؿقة وخصائصفا مـ وجفة كظرة إسالمقة، د. حسـ الفـداوي ص1)

 . 2/629سـ أشػري يـظر: ثؿار العؿؾ بػؼف الؿقازكات يف الحقاة الؿعاصرة، د. الح (2)

 . 11/512يـظر: مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة  (3)
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 املبحح الجالح

  ٚادلفاسذ يف اٌؼًّ اخلريِٕٞٙط ادلٛاصٔح تني ادلصاحل
 

إسس والؿعايقر التل يؼقم طؾقفا مـفج الؿقازكات مستؿدة مـ استؼراء 

العؾؿاء لـصقص الشريعة ومؼاصدها ومبادئ التشريع اإلسالمل وققاطده الؽؾقة، 

وهل بذلؽ تؿثؾ مقزاكًا شرطقًا وسبقالً محؽؿًا ُيبعد اإلكسان الؿسؾؿ طـ التخبط 

وطـ شطحات الفقى، وتجعؾ ما يـتفل إلقف مـ قرار يف تؾؽ  يف اتخاذ الؼرارات

الؿتزاحؿات والؿتعارضات مقافؼًا لشرع اهلل ومحؼؼًا لؾؿصؾحة يف أفضؾ 

صقرها، ومزيالً لؾؿػسدة أو مخػػًا لفا إلك أقؾ قدر مؿؽـ
. وسلبقـ أبرز (1)

 ضقابط هذا الؿـفج الؿتعؾؼة بالعؿؾ الخقري يف الؿطالب أتقة:

 أثر الؿقازكة بقـ الؿصالح يف تـظقؿ العؿؾ الخقري تطقيره: ولالؿطؾب إ

 الؿطؾب الثاين: أثر الؿقازكة بقـ الؿػاسد يف تـظقؿ العؿؾ الخقري تطقيره.

الؿطؾب الثالث: أثر الؿقازكة بقـ الؿصالح والؿػاسد يف تـظقؿ العؿؾ الخقري 

 وتطقيره.

                                                           

 .14، د. طبد الؿجقد السقسقة صفؼف الؿقازكات يف الشريعة اإلسالمقة( يـظر: 1)

 p o 
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 املطلب األول
 أشش ادلٛاصٔح تني ادلصاحل 

ٕظ١ُ اٌؼًّ اخلريٞ ذؽ٠ٛشٖيف ذ  
 

يـبغل أن يؾحظ طـد الؿقازكة بقـ الؿصالح أن مراتبفا تتغقر بتغقر إزمان 

وإمصار وإطراف، فالعؿؾ الذي كان ُيعد مـ الؿصالح الخاصة قد يصبح مـ 

الؿصالح العامة، وهؽذا: وذلؽ لتغقر الحقاة والؼدرات الػؽرية وتطقر احتقاجات 

ر الصـاطات، ومـ أمثؾة ذلؽ الؽفرباء، ففل الققم مـ الـاس بـاء طؾك تطق

الحاجقات العامة، وقد تصؾ إلك الضروريات، ولؽـفا قبؾ اكتشار استخدامفا 

 .(1)كاكت مـ التحسقـقات أو مؽؿالت الحاجقات، أو مـ الحاجقات الخاصة

إذا اجتؿعت أن تحّصؾ جؿقعفا، ولؽـفا إذا تعارضت  وإصؾ يف الؿصالح

فا أولك بالتحصقؾ: ومـ أجؾ القصقل إلك ذلؽ أققل: إن الؿقازكة فقؽقن أرجح

 بقـ الؿصالح يؿؽـ أن يـظر إلقفا مـ حقثقات متعددة، أبرزها ما يليت:

                                                           

 .388( يـظر: تلصقؾ فؼف إولقيات، د. محؿد مؾحؿ ص1)

 p o 
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  املٛاش١ْ بني املصاحل َٔ سٝح َستبتٗا:  -أٚاّل 

الؿصالح مـ حقث ققهتا ثالث مراتب: ضرورية، وحاجقة، وتحسقـقة، وقد 

، فنذا تزاحؿت الؿصالح مـ هذه الحقثقة، قدم (1)ةسبؼ بقان معـك كؾ رتب

، (2)الضروري: ٕكف آكد هذه الؿصالح يف العؿؾ، ثؿ يؾقف الحاجل ثؿ التحسقـل

وٓبد مـ اطتبار هذا الرتتقب أثـاء التعامؾ مع إطؿال الخقرية، وتحؼقؼ مصالح 

لؽ يف إمثؾة ، وتطبقؼات ذ(3)الـاس، وآلتزام بلولقيات التـؿقة وفؼ هذا الرتتقب

 أتقة:

البدء بالؿبادرات الخقرية التل تسفؿ يف تحؼقؼ ضروريات الـاس،  .1

كالؿشروطات التل تسد ضروريات الػؼقر مـ الطعام، فنهنا مؼدمة طؾك 

الؿشروطات التل تـتج الؿالبس: ٕن سد حاجتف مـ الطعام يؼع يف مرتبة 

 ل.الضروري، وتقفقر مالبسف يرتدد بقـ الحاجل والتحسقـ

بنجراء العؿؾقات  -العامؾة يف الؿجال الطبل  –ققام الؿمسسات الخقرية  .2

الجراحقة لؾؿحتاجقـ إلقفا أولك مـ تطقيرهؿ وضقػقًا: ٕن إجراء العؿؾقات 

الجراحقة مرتدد بقـ الضروري والحاجل، وتطقيرهؿ وضقػقًا مرتدد بقـ الحاجل 

 والتحسقـل.

لضروري الؿفؿ، فنذا كان ُتؼدم مصؾحة الضروري إهؿ طؾك مصؾحة ا .3

اإلكسان يف صالة، ورأى أطؿك يؽاد يسؼط يف بئر أو حػرة طؿقؼة، فنكف يؼطع 

                                                           

 مـ البحث وما بعدها. 12( يـظر: ص1)

 .58طبد الـقر بزا صمصالح اإلكسان مؼاربة مؼاصدية، ( يـظر : 2)

 .272( يـظر : أصقل الرتبقة الحضارية يف اإلسالم، د. هشام إهدل ص3)
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 . (1)الصالة، ويـؼذ إطؿك مـ التفؾؽة

وكذلؽ إكؼاذ الغريؼ أو الحريؼ فنكف يؼدم طؾك أداء الصالة: ٕن إكؼاذ 

الً أو الؿعصقمقـ طـد اهلل مؼدم طؾك أداء الصؾقات، سقاء كاكت الصالة كػ

 .(2)فرضًا

إسفام الؿمسسات الخقرية يف كشر العؾؿ بقـ أفراد الؿجتؿع الؿسؾؿ  .4

وتلهقؾفؿ طؾؿًقا وثؼافًقا وتربقًيا ومفـًقا لؾؼقام بدورهؿ يف الـفقض بالؿجتؿع، أولك 

مـ تؼديؿ الربامج الرتفقفقة، وتزيقـ البقئة بالـظافة والزراطة: ٕن كشر العؾؿ يرتدد 

رية والحاجقة، وأما الرتفقف والتزّيـ بؿا سبؼ ففق مـ إمقر بقـ إمقر الضرو

التحسقـقة، وهل متلخرة يف الرتتقب طـ إمقر الضرورية والحاجقة، ومـ أهؿ 

 القسائؾ الؿعاصرة التل يـبغل أن تعطك أولقية يف التعؾقؿ والتثؼقػ: 

  إكشاء مقاقع إلقؽرتوكقة، وتطبقؼات لألجفزة الذكقة، ووضع محتقيات

ػقد الؿجتؿع، وترتؼل بف يف جقاكب الحقاة الؿختؾػة، مثال ذلؽ: ما قامت بف ت

لجـة التـؿقة "ممسسة الؿؾؽ خالد الخقرية مـ دطؿ لؿشروع تـؿقي تؼدمت بف 

إلكشاء مققع إلؽرتوين وتطبقؼ لؾفقاتػ الذكقة  "آجتؿاطقة إهؾقة بعرقة

رق تحديد الؿققل يحتقيان طؾك اختبارات تحديد الؿققل ودورات مسجؾة لط

الدراسقة، هبدف اطتؿاد الطالب والطالبات يف الؿؿؾؽة طؾك الؿققع والتطبقؼ 

 .(3)كلداة ققاس لتحديد مققلفؿ الدراسل بلطؾك دقة مؿؽـة

                                                           

 .2/628 ثؿار العؿؾ بػؼف الؿقازكات يف الحقاة الؿعاصرة، د. الحسـ أشػري ( يـظر:1)

 .2/51( يـظر: حاشقة ابـ طابديـ 2)

 .spa.gov.saيـظر: شبؽة الؿعؾقمات، مققع: وكالة إكباء السعقدية  (3)
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 لؾقصقل إلك أكرب طدد مـ  (1)اإلفادة مـ وسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل

رص الؿمسسة طؾك إفراد، ولؽل تمدي هذه القسقؾة هدففا الؿـشقد يـبغل أن تح

جقدة الؿحتقى الذي تضعف فقفا، وأن تـظؿف بطريؼة تسفؾ اإلفادة مـف، ويؿؽـ 

وإكتاج وكشر  (2)استخدام هذه القسائؾ يف التعؾقؿ، كاستخدام البقئة آفرتاضقة

برامج وأفالم افرتاضقة بعدة لغات طالؿقة إلرشاد الحجاج وتعؾقؿفؿ صػة الحج 

 .(3)بإماكـ التل يرتادها الحاج والؿعتؿروالعؿرة الصحقحة، وتعريػفؿ 

  املٛاش١ْ بني املصاحل ايضسٚز١ٜ َٔ سٝح ْٛعٗا:  -ثاّْٝا 

الؿصالح الضرورية خؿسة أكقاع، فلوٓها بالحػظ: الديـ، ثؿ يؾقف الـػس، ثؿ 

 . (4)العؼؾ، ثؿ الـسؾ، ثؿ الؿال

فنكف يـبغل  ولؽل يتحؼؼ أثر العؿؾ الخقري يف سد حاجات الـاس ويف التـؿقة،

                                                           

وسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل: تطؾؼ طؾك مجؿقطة مـ الؿقاقع طؾك شبؽة الؿعؾقمات العالؿقة،  (1)

تتقح التقاصؾ بقـ إفراد يف بقئة مجتؿع افرتاضل تػاطؾل، يجؿعفؿ آهتؿام، أو آكتؿاء لبؾد أو 

 مـظؿة أو فئة معقـة، يف كظام طالؿل: لـؼؾ الؿعؾقمات.

، 26صؾ آجتؿاطل يف الؿمسسات الخقرية، أ. ياسر بـ طؾل الشفري صاستخدامات وسائؾ التقا

 .23ويـظر: مقاقع التقاصؾ آجتؿاطل أدوات التغقر العصرية طرب اإلكرتكت، جقؾ مارتـؼ ص

البقئة آفرتاضقة: هل طالؿ مقلد حاسقبقًا، ذو أبعاد ثالثقة، يحاكل واقعًا ماديًا، ويؼدم لؾؿستػقد  (2)

                              ً                                      قؼة، يؽقن الؿستػقد فقفا متػاطال  بدرجة طالقة مـ خالل استخدام مجؿقطة مـ خربة أقرب لؾحؼ

 القسائط وإدوات والتؼـقات الخاصة. 

 .849آفرتاضقات يف العؿؾ التطقطل، أ. د. طبد الرحقؿ الؿغذوي ص

 .861آفرتاضقات يف العؿؾ التطقطل، أ. د. طبدالرحقؿ الؿغذوي ص (3)

ـ الؿصالح الضرورية أكثر العؾؿاء الؿفتؿقـ بؿؼاصد الشريعة. يـظر: مؼاصد اختار هذا الرتتقب بق (4)

 .314الشريعة اإلسالمقة وطالقتفا بإدلة الشرطقة، لؾققبل 
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أن يـظر إلك اطتبار هذا الرتتقب أثـاء التعامؾ مع إطؿال الخقرية، وتطبقؼات ذلؽ 

 يف إمثؾة التالقة:

دطقة أفراد الؿجتؿع الؿسؾؿ إلك أداء أركان اإلسالم، وشرحفا لفؿ  .1

وهق مؼدم طؾك غقره  "حػظ الديـ"بالقسائؾ الؿـاسبة، يؼع يف مرتبة الضروري 

طؾك سائر الضروريات  -بالضرورة  -رى، وإن حػظف يعقد مـ الؿصالح إخ

 بالحػظ، فضالً طؿا يف أداء أركان اإلسالم مـ كقؾ سعادة الداريـ.

إذا حصؾت كارثة يف مؽاٍن ما، فنن إولقية يف العؿؾ الخقري لإلغاثة  .2

الصحقة الطبقة والطعام والشراب: ٕن فقف حػظًا لؾـػس، وهق مؼدم طؾك الؿجال 

 الذي يتعؾؼ بحػظ العؼؾ. –مثالً  –العؾؿل 

تقفقر الدواء بؿختؾػ أكقاطف لؾؿرضك الؿحتاجقـ، أولك مـ تؼديؿ برامج  .3

تدريبقة لتـؿقتفؿ يف الجاكب آقتصادي: بغقة تطقير مفاراهتؿ يف تـؿقة أمقالفؿ: 

 ٕن حػظ الـػس مؼدم طؾك حػظ الؿال.

قًا وطؾؿقًا يف آهتؿام بالطالب الـابغقـ، ورطايتفؿ ماديًا وثؼاف .4

الؿجآت التل يحتاجفا البؾد، وإلحاقفؿ بالجامعات والؿمسسات العؾؿقة 

الؿـاسبة: إليجاد طؾؿاء متخصصقـ مبدطقـ يف هذه الؿجآت، أولك مـ مساطدة 

: ٕن حػظ العؼؾ مؼدم طؾك حػظ الـسؾ، والتـؿقة تحتاج (1)الشباب طؾك الزواج

 إلك شباب غقر ممهؾقـ.إلك طؾؿاء مبدطقـ أكثر مـ احتقاجفا 

 

                                                           

                       ً                                                                 ( إٓ إذا كان الشخص مضطرا  لؾزواج، ويخشك طؾقف مـ القققع يف الزكا إن لؿ يتزوج، فقؽقن الزواج 1)

 يف حؼف واجبًا، كؿا ذكر العؾؿاء.
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  املٛاش١ْ بني املصاحل َٔ سٝح ايػٍُٛ:  -ثايجّا 

: فنذا (1)تـؼسؿ الؿصالح مـ هذه الحقثقة إلك مصالح طامة، ومصالح خاصة

تعارضت مصؾحتان وكاكتا متساويتقـ يف رتبة الؿصؾحة، ويف كقطفا، فقؾزم الـظر 

تا وكان كػع إحدى إلك الؿصؾحتقـ مـ حقث طؿقمفؿا وخصقصفؿا: فنن اختؾػ

الؿصؾحتقـ طامًا، وكػع إخرى خاصًا، فنن الؿصؾحة العامة ترجح طؾك 

الؿصؾحة الخاصة، ومصؾحة الؿجتؿع ترجح طؾك مصؾحة الػرد: ٕهنا أكرب قدرًا 

وأوسع أثرًا مـ الؿصؾحة الخاصة. كؿا أن يف رطاية الؿصؾحة العامة رطاية لحؼ 

. وهذه (2)الذي يستػقد مـ الؿصؾحة العامةالػرد ذاتف: ٕكف واحد مـ الؿجتؿع 

الؿقازكة مفؿة يف تحؼقؼ التـؿقة أيضًا: ٕهنا تمول إلك مصؾحة الؿجتؿع بلسره، 

ولفذا يـبغل أن يـظر إلك اطتبار هذه الؿقازكة أثـاء التعامؾ مع إطؿال الخقرية، 

 ومثال ذلؽ:

تطقع، فنن إذا كان لؾؿسؾؿ مال وأراد أن يـػؼف يف حجة تطقع أو طؿرة  .1

إولك أن يـػؼف يف إطاكة الػؼراء والؿساكقـ وإرامؾ والؿحتاجقـ مـ أبـاء 

الؿجتؿع، فؼد تزاحؿت هـا مصؾحتان إحداهؿا خاصة، وهل حج الؿسؾؿ 

وبخاصة إذا كاكقا مـ  –تطقطًا، وإخرى طامة وهل إطاكتف لؾػؼراء والؿساكقـ 

                                                           

ؿراد بالؿصالح العامة: ما فقف صالح طؿقم إمة أو غالب أفرادها، وٓ التػات فقفا إلك أحقال ال( 1)

 إفراد إٓ مـ حقث إهنؿ أجزاء مـ مجؿقع إمة، مثؾ إمـ، والعدل.

والؿراد بالؿصالح الخاصة: ما فقف كػع أحاد باطتبار صدور إفعال مـ آحادهؿ: لقحصؾ بنصالحفؿ 

 الؿركب مـفؿ، فآلتػات فقفا ابتداء إلك إفراد، أما العؿقم فحاصؾ تبعًا. إصالح الؿجتؿع

 .126يـظر: تلصقؾ فؼف إولقيات، د. محؿد مؾحؿ ص

 . 22، د. طبد الؿجقد السقسقة صفؼف الؿقازكات يف الشريعة اإلسالمقة( يـظر : 2)
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 .(1)فقؼدم جؾب الؿصؾحة العامة -قرابتف 

م العؿؾ الخقري يف مجال تقفقر إمـ وكشر الطؿلكقـة لؾؿجتؿع مع إسفا .2

الحاجة إلك ذلؽ، مؼدم طؾك الؿجال العؾؿل الذي يخص فردًا أو أفرادًا معدوديـ 

 مـ الؿجتؿع.

يف  -الؿبادرات الخقرية الؿتعؾؼة بتـؿقة اإلكتاج وتحؼقؼ آكتػاء الذايت  .3

ؾقصـ بشؽؾ طام، مؼدمة طؾك لؾؿجتؿع الؿسؾؿ أو ل -الغذاء أو يف الصحة 

 الؿبادرات التل تخص أسرًا معقـة أو قطاطًا خاصًا.

القسائؾ التل تـشر القطل بقـ أفراد الؿجتؿع بإمراض والعقامؾ  .4

الؿسببة لفا، وتعريػفؿ بالؿخاصر التل يتعرض لفا الؿريض، هبدف تحػقزهؿ طؾك 

ـ القسائؾ التل تؼصر اتباع القسائؾ السؾقؿة القاققة مـ هذه إمراض، أولك م

كشر ذلؽ القطل طؾك أسرة معقـة أو ممسسة خاصة، ولفذا فنن طؾك الؿمسسات 

الخقرية آهتؿام بقسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل يف هذه الؿبادرات، والحرص طؾك 

 جقدة الؿحتقى الذي تضعف فقفا، وتـظقؿف بطريؼة تسفؾ إفادة أبـاء الؿجتؿع مـفا.

  املصاحل َٔ سٝح ايدٚاّ.  املٛاش١ْ بني -زابعّا 

 وتـؼسؿ مـ هذه الحقثقة إلك: مصؾحة دائؿة، ومصؾحة ممقتة.

فنذا تزاحؿت مصؾحتان وكاكتا متساويتقـ يف رتبة الؿصؾحة وكقطفا وطؿقمفا 

أو خصقصفا فنكف يـظر إلك أصقل الؿصؾحتقـ زمـًا مـ حقث الـػع، فنذا كاكت 

ى مصؾحة آكقة أو يؿتد كػعفا لزمـ إحداهؿا يؿتد كػعفا لزمـ صقيؾ بقـؿا إخر

                                                           

 .465يـظر : آختقارات الػؼفقة، ٓبـ تقؿقة ص (1)
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قصقر، فرتجح الؿصؾحة ذات آمتداد الزمـل طؾك إخرى: لؽرب كػعفا واستؿرار 

سئؾ أي العؿؾ  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد روت طائشة رضل اهلل طـفا، )أن رسقل اهلل (1)أثرها

، ومـ أمثؾة هذه الؿقازكة فقؿا يخص العؿؾ (2)أحب إلك اهلل؟ قال: أْدَوُمف وإن قّؾ(

 ي: الخقر

التل  (3)إططاء إولقية إلقامة الؿمتؿرات والـدوات والؿؾتؼقات العؾؿقة .1

يشارك فقفا أكاديؿققن وخرباء متخصصقن يف العؿؾ الخقري أو يف العؾقم التل لفا 

طالقة بف، كعؾؿ الشريعة وطؾؿ الرتبقة وطؾؿ آجتؿاع وطؾؿ الـػس، بغقة التقصؾ 

 . (4)ؿ العؿؾ الخقري وتطقيرهإلك أفضؾ القسائؾ وإسالقب التل تؼقق

آهتؿام بنكشاء مراكز الدراسات وإبحاث التل ُتعـك بالعؿؾ الخقري،  .2

                                                           

 .3/62ثقر، لؾزركشل يـظر: الؿـ (1)

( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف، كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها، باب فضقؾة العؿؾ الدائؿ مـ ققام 2)

 .782رقؿ  1/541الؾقؾ وغقره 

الذي كظؿتف طدد مـ دول الخؾقج يف أطقام  "مـ أمثؾة ذلؽ: ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل (3)

 م[.2111ه/1432- 2115هـ /1426متعاقبة ]

 م، ويفدف 2116أكتقبر  24-23ؿر التؼـل يف اإلبداع الخقري بالبحريـ يف الػرتة الؿمت

الؿمتؿر إلك دفع طجؾة العؿؾ الخقري والتطقطل طرب جؾسات مفـقة: لتبادل الخربات والتجارب 

اإلبداطقة، وطرض أحدث الؿـتجات والربامج الؿتقافرة يف إسقاق: إلحداث صػرة كقطقة يف 

 ث، وآستػادة مـ الخربات. أداء الؼطاع الثال

  :العالقات العامة "الؾؼاء السـقي الرابع طشر لؾجفات الخقرية بالؿـطؼة الشرققة، وطـقاكف

هـ 24/16/1438 - 23 الدمام، –بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية  "واإلطالم يف الجفات الخقرية

 م. 2117/ 23/3 - 22الؿقافؼ 

 قاطده وتطبقؼاتف( خقر مثال لذلؽ.وممتؿر: )العؿؾ الخقري. مؼاصده وق (4)
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فنن لفا أثرًا حققيًا يف تطقير أداء الؿمسسات الخقرية، مـ خالل جؿع إفؽار 

وتبـقفا، ودطؿ إبحاث والدراسات الؿتخصصة، وتؼققؿ الـتائج، والعؿؾ طؾك 

الخقري. ويزداد إثر الحققي لفذه الؿراكز أيام  استشراف مستؼبؾ العؿؾ

إزمات: ففل تؼّقؿ القاقع تؼققؿًا سؾقؿًا، مؿا يسفؿ يف إيجاد الداطؿ والؿتطقع 

الؿـاسبقـ، وتحديد آحتقاجات الحؼقؼقة بطرق طؾؿقة، تؼؾؾ مـ اإلسراف، 

دلقؾ ". مثؾ: بحث (1)وتؼقس مدى التغقر اإليجابل أو السؾبل لؾؿمسسة الخقرية

مقاقع "، وبحث (2)"تؼدير احتقاجات الؿستػقديـ مـ خدمات الجؿعقات الخقرية

أولقيات بحقث ودراسات "وبحث  "الجؿعقات الخقرية الخؾقجقة طؾك آكرتكت

 .(3)"العؿؾ الخقري

العـاية بالتعاون مع الؿمسسات الخقرية الفادفة إلك تـظقؿ وتطقير العؿؾ  .3

، وتعد هذه الؿمسسات مـ أهؿ القسائؾ التل تساطد طؾك تـظقؿ (4)الخقري

                                                           

 .116يـظر: التطقع ثؼافتف وتـظقؿف، د. صالح التقيجري ص (1)

 وهق مـ إصدارات مركز بـاء الطاقات، يـظر: مققع الؿركز طؾك شبؽة الؿعؾقمات: (2)

www.benaacenter.com. 

مـ الؿؼآت ذات العالقة بتطقير العؿؾ الخقري، مثؾ: الثؼافة                              ً ويـشر الؿركز طؾك مققعف كثقرا  

مبادئ الجقدة "و "مـ التعامؾ إلك التؽامؾ"و "كقػ تـجح الخطة آسرتاتقجقة؟ "و "التـظقؿقة

 ."إدارة تـؿقة الؿقارد"و "الشامؾة

. يـظر: مققع الؿركز طؾك شبؽة الؿعؾقمات: "مركز مداد الخقري"وهل مـ إصدارات  (3)

edadcenter.comm . 

 مـ هذه الؿمسسات طؾك سبقؾ الؿثال:  (4)

  مركز بـاء الطاقات: الذي يعؿؾ طؾك أن يؽقن مرجعًا يف بـاء مـظقمة ققادية ت حؼؼ كؼؾة كقطقة                ُ                                                                     

ُ                       يف أداء الؿمسسات وت ساهؿ يف تـؿقة الؿجتؿع.                   www.benaacenter.com  

 بد الرحؿـ بـ صالح الراجحل وطائؾتف: وهل ممسسة رائدة يف تطقير العؿؾ ممسسة ط

= 

http://www.medadcenter.com/books/5
http://www.medadcenter.com/books/5
http://www.medadcenter.com/books/5
http://www.medadcenter.com/books/4
http://www.medadcenter.com/books/4
http://www.medadcenter.com/books/4
http://www.benaacenter.com/
http://www.benaacenter.com/
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 وتطقير الؿمسسات العامؾة يف الؿقدان. 

تطبقؼ إكظؿة وإسالقب اإلدارية الحديثة، التل هتدف إلك تـظقؿ وتطقير  .4

دارية لؾؿمسسات، وتؿؽقـفا مـ الحصقل طؾك الشفادات الؿعتؿدة الؿـظقمة اإل

إلدارة الجقدة الشامؾة، مثؾ: شفادة الجقدة العالؿقة )ربقز(، وشفادة الجقدة 

(ISO 9001:2008)(1)، وقد حصؾت طؾقفا مجؿقطة مـ الؿمسسات الخقرية ،

ا يف كقهنا ، وتربز أهؿقتف(2)ومـ إكظؿة وإسالقب اإلدارية الحديثة: الحقكؿة

تؿّؽـ الجفات الؿشرفة طؾقفا مـ مؿارسة الرقابة الالزمة طؾك أطؿالفا، وهل 

وسقؾة مفؿة لزيادة كػاءهتا وتحسقـ أدائفا، وتعزيز دورها يف تـؿقة الؿجتؿع: ٕهنا 

مزيدًا مـ الثؼة لدى الداطؿقـ،  -بعد متابعتفا وتؼققؿفا  –تؿـح هذه الؿمسسات 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخقري بشؽؾ طام، وتسعك إلك اإلسفام يف ابتؽار برامج مؿقزة بندارة اسرتاتقجقة لؾؿعرفة 

 www.alrajhicharity. وبشراكات فاطؾة

  ؿتؼدمة، وهل شركة وقػقة غقر ربحقة: تسفؿ يف تؿؽقـ لؾخدمات اإلدارية ال "تام"شركة

الؼطاع غقر الربحل يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، مـ خالل كؼؾ الؿعرفة والؿفارة اإلدارية 

 CHARITY -ربقز "لؾؼطاع الخقري، وتؼديؿ أبرز مؿارسات التؼققؿ والجقدة طرب كظام الجقدة 

EVALUATION SERVICES "ٓستشارات والدراسات والؿـتجات . كؿا تؼدم الشركة ا

  www,tam4ams.comالؿتعؾؼة بالتطقير اإلداري والجقدة. 

 www.zmzm.org. يـظر: مققع الجؿعقة: "جؿعقة زمزم لؾخدمات الصحقة التطقطقة"مثؾ:  )1(

 .almosa.orghttp://w. يـظر: مققع الققػ: "وقػ سعد وطبد العزيز الؿقسك"و 

الحقكؿة: هل الـظؿ والؾقائح التل تحؽؿ العالقات بقـ إصراف إساسقة يف الؿمسسات  (2)

الخقرية التل تمثر يف أداء تؾؽ الؿمسسات وصرق اتخاذ الؼرار فقفا، وتشؿؾ إسس والؼقاطد 

ءلة التل هتدف إلك تطقير الؿمسسات، كؿا تؼقم طؾك أسس ومبادئ طديدة، مـ أبرزها: الؿسا

كظارة ممسسة الققػ كؿقذجًا، د.  –والشػافقة، واإلتؼان، وإماكة. يـظر: ققاطد حقكؿة الققػ 

 .33فماد العؿر ص

http://www.alrajhicharity/
http://www.zmzm.org/
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ربامجفا ومبادراهتا، ما يمدي إلك تطقرها وكؿائفا فقزداد دطؿفؿ وتؿقيؾفؿ ل

الؿتزن بصػة مستؿرة: لذا تعترب الحقكؿة ركقزة أساسقة لضؿان استدامة 

 . (1)الؿمسسات الخقرية وازدهارها

ممسسات العؿؾ الخقري: ومـ التشبقؽ ما هق  بقـ والتـسقؼ (2)التشبقؽ .5

دول، ومـف ما هق كقطل جغرايف، سقاء كان طؾك مستقى القصـ أو اإلقؾقؿ أو ال

كالتشبقؽ بقـ قطاطات الصحة والرتبقة والتعؾقؿ. ومـ أهؿ فقائده: تبادل 

الؿعؾقمات والؿفارات والخربات والتجارب بقـ الؿمسسات الخقرية مؿا يمدي 

إلك تـؿقتفا وتؼقيتفا، وتقفقر إمقال التل تصرف طؾك إطؿال الؿتؽررة، 

 والجفقد الؿتـاثرة والؿبعثرة.

ديؿ صؾب العؾؿ الـافع الذي يحتاجف الؿجتؿع يف مجآت الحقاة تؼ .6

الؿختؾػة، وهق مـ فروض الؽػاية، طؾك كقافؾ الطاطات طـد التزاحؿ، وبخاصة 

أن العؾؿ مـ القسائؾ الؿفؿة لـفضة الؿجتؿع والدفاع طـ مؼدراتف، فؽان كػع 

عؾؿ الذي يعظؿ ، كؿا يؼدم ال(3)صؾب العؾؿ أدوم يف هذه الحالة مـ كػع الـقافؾ

كػعف وتشتد الحاجة إلقف طؾك العؾؿ الذي َتِؼؾ الحاجة إلقف، أو ٓ تطقل مدة اإلفادة 

 مـف.

تعؾقُؿ أفراد الؿجتؿع طؾك العؿؾ وفؼ اسرتاتقجقة وخطة طؾؿقة مدروسة  .7

                                                           

 .43، إطؿال التطقطقة بقـ القاقع والؿلمقل، د. مـال طباس ص299يـظر: الؿرجع كػسف ص (1)

رتكة، تجري متابعتفا التشبقؽ: هق التعاون بقـ الؿمسسات الخقرية، حقل قضايا ومصالح مش (2)

طؾك كحق استباقل مـفجل، وطؾك أساس مـ آلتزام والثؼة. يـظر: العؿؾ التطقطل ومـظؿات 

 .318الؿجتؿع الؿدين، د. هدى حجازي، ورفقؼتفا ص

 .375يـظر : تلصقؾ فؼف إولقيات، د. محؿد مؾحؿ ص (3)
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صقيؾة الؿدى، وتدريبفؿ طؾك تطبقؼف طـد أدائفؿ لألطؿال، وطؾك آستػادة مـ 

لتحؼقؼ إهداف الؿرجقة، وآهتؿام بالـقطقة والؽقػقة  معطقات اإلدارة الحديثة

التل يمدى هبا العؿؾ، فنن ذلؽ أولك مـ العؿؾ كقػ ما اتػؼ مـ غقر تخطقط، 

حتك ولق كثر العؿؾ أو كرب حجؿف: ٕن العؿؾ إول سقدوم أكثر مـ العؿؾ 

 الثاين.

دطؿ أسرة الؿريض بتعؾقؿفا وتدريبفا طؾك تؼديؿ أفضؾ الخدمات  .8

ريضفا، وتؼديؿ الؿعؾقمات واإلرشادات التل تساطدها طؾك ذلؽ، أفضؾ مـ لؿ

مجرد تقفقر مؿرضة تؼقم طؾك خدمة الؿريض: ٕن وجقد الؿؿرضة سقؽقن 

ممقتًا، أما أسرة الؿريض فتؽقن معف صقؾة حقاتف وتؽقن أكثر شػؼة طؾقف: لذا كان 

 إولك آهتؿام بتلهقؾ أسرة الؿريض.

ع لتؽقيـ أفراد وأسر مـتجة تساطدهؿ طؾك تصؿقؿ برامج ومشاري .9

 –بعد اطتؿادهؿ طؾك اهلل  -آطتؿاد طؾك أكػسفؿ يف تقفقر احتقاجاهتؿ الؿادية 

أولك مـ إططاء إفراد أو إسر مساطدات مالقة أو طقـقة ممقتة، يعقدون بعد 

 اكؼضائفا محتاجقـ كؿا كاكقا.

وتدريبفؿ  -عد تقفقره لفؿ ب -تقطقة الؿحتاجقـ بلهؿقة آقتصاد يف الؿاء  .11

طؾك كقػقة الحصقل طؾقف، وترشقد استفالكف، أولك مـ مجرد تقفقر الؿاء: ٕن مـ 

 شلن ذلؽ أن يبؼقفؿ محتاجقـ لؾؿساطدة مـ حقـ ٔخر.
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   ومـ الؼقاطد الػؼفقة التل يؿؽـ أن تساطد يف ضبط فؼف الؿقازكات يف

 مسائؾ هذا الؿطؾب:

  (1)"لدفع الضرر العام ُيتحؿؾ الضرر الخاص"قاطدة . 

  (2)"الضرر إشد ُيزال بالضرر إخػ "قاطدة. 

  (3)"الػرض أفضؾ مـ الـػؾ"قاطدة . 

 

 

 

                                                           

 . 197قة، ٕحؿد الزرقا ، شرح الؼقاطد الػؼف74إشباه والـظائر، ٓبـ كجقؿ  يـظر: (1)

 . 199شرح الؼقاطد الػؼفقة، ٕحؿد الزرقا  يـظر: (2)

 . 131، إشباه والـظائر، ٓبـ كجقؿ 145إشباه والـظائر، لؾسققصل  يـظر: (3)
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 املطلب الجانٌ
 أشش ادلٛاصٔح تني ادلفاسذ 

 يف ذٕظ١ُ اٌؼًّ اخلريٞ ذؽ٠ٛشٖ
العؿؾ الخقري كؿا أكف يجؾب الؿصالح فنكف يدفع الؿػاسد، فنذا اجتؿعت 

يف أمر فقجب درؤها كؾفا، إٓ أن الؼائؿقـ  -لؿجردة طـ الؿصالح ا -الؿػاسد 

طؾك العؿؾ الخقري قد يتعذر طؾقفؿ دفع جؿقع الؿػاسد، فقؽقكقن مضطريـ إلك 

ارتؽاب بعض الؿػاسد لؽل يتجـبقا البعض أخر، ويف هذه الحالة ٓ بد لفؿ مـ 

، (1)ل تدرأ إخرىالؿقازكة بقـ تؾؽ الؿػاسد: لقحددوا أي الؿػسدتقـ ترتؽب لؽ

 وأجد أن مـ الؿفؿ بقان بعض إمقر يف هذا الؿؼام:

  :أن الؿقازكة بقـ الؿػاسد ٓ تباح إٓ بشروط، مـفا:  األمس األول 

أن يؽقن الشخص مضطرًا إلك ارتؽاب إحدى الؿػسدتقـ، وإٓ فنن  .1

 إصؾ دفعفؿا كؿا سبؼ.

 أٓ يجد مباحًا يدرأ بف حالة الضرورة. .2

 الؿقازكة بقـ الؿػاسد إلك اإلضرار بالغقر. أٓ تمدي .3

 .(2)أن تؽقن الؿقازكة وفؼ الؿعايقر الشرطقة .4

                                                           

فؼف الؿقازكات يف الشريعة اإلسالمقة، د. ، 1/79يـظر: ققاطد إحؽام، لؾعز بـ طبد السالم  (1)

 . 13صطبدالؿجقد السقسقة 

فؼف الؿقازكات يف الشريعة اإلسالمقة، د. طبدالؿجقد السقسقة يـظر يف تػصقؾ هذه الشروط:  (2)

= 
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   :ٌما ققؾ يف الؿقازكة بقـ الؿصالح يؿؽـ أن يؼال يف الؿقازكة األمس الجان

، ولؽـل سلذكر بعض الـؿاذج يف هذا الؿطؾب مع بقـ الؿػاسد مع طؽس إمر

 ذلؽ فقؿا يليت:تطبقؼات طؿؾقة: لزيادة اإليضاح، و

  املٛاش١ْ بني املفاضد َٔ سٝح قٛتٗا:  -أٚاّل 

فلشد الؿػاسد هل الؿتعؾؼة بالضروريات، ثؿ الؿػاسد الؿتعؾؼة بالحاجقات، 

ويؾل ذلؽ الؿػاسد الؿتعؾؼة بالتحسقـقات، فتدرأ الؿػسدة الؿمثرة يف رتبة 

قات، وكذلؽ الضروريات بارتؽاب الؿػسدة التل مـ رتبة الحاجقات أو التحسقـ

لق تعارضت مػسدتان إحداهؿا مـ رتبة الحاجقات وإخرى مـ رتبة 

التحسقـقات، فتدرأ مػسدة الحاجقات بارتؽاب مػسدة التحسقـقات، ويف هذه 

الحالة يؽقن قد ارتؽبت أدكك الؿػسدتقـ لدفع أطظؿفؿا أو أكربهؿا، ومـ أمثؾة 

 ذلؽ:

 -بالؿجال الصحل الؿفتؿة  -إذا اجتؿعت لدى الؿمسسات الخقرية  .1

حآت تستدطل إجراء طؿؾقات صبقة حرجة، وهـاك برامج لؾؿمسسة ُتعـك بـشر 

القطل بقـ أفراد الؿجتؿع طـ إمراض والعقامؾ الؿسببة لفا، وتعريػفؿ 

بالؿخاصر التل يتعرض لفا الؿريض، هبدف تحػقزهؿ طؾك اتباع القسائؾ السؾقؿة 

طجز مالل استدطك إلغاء بعض الربامج، القاققة مـ هذه إمراض، وحصؾ لديفؿ 

فتـظر الؿمسسة يف الربامج التل تدفع الؿػاسد الؿتعؾؼة بالضروريات، وهل 

العؿؾقات الجراحقة الضرورية، وتبؼل طؾقفا، أما الربامج التل تتعؾؼ بالحاجقات 

والتحسقـقات كؿا يف كشر القطل الصحل بقـ أفراد الؿجتؿع، فقؿؽـ تلجقؾفا أو 

إلك حقـ تقفر الؿقارد الؿالقة التل تغطل تؽالقػ الضروري ويػقض مـفا إلغاؤها 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 77ص
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 ما يغطل الحاجل والتحسقـل.

ويف حالة إجراء العؿؾقات الضرورية أو الحاجقة فؼد تتعارض مػسدتان  .2

إحداهؿا ضرورية أو حاجقة، وإخرى تحسقـقة، كؿا يف كشػ الؿريض طـ 

حقة، ففـا يؼدم اطتبار دفع الؿػسدة طقرتف لؾطبقب: لؽل يجري لف العؿؾقة الجرا

الضرورية، فقجقز إجراء العؿؾقة إن كان الؿرض ُمفؾؽًا، أو دفع الؿػسدة الحاجقة 

إن كان الؿرض مملؿًا، وٓ يتحؿؾ الؿريض ألؿف، ولؽـف غقر مفؾؽ، وترتؽب 

 .(1)الؿػسدة التحسقـقة، وهل كشػ العقرة

  املٛاش١ْ بني املفاضد َٔ سٝح ايػ -ثاّْٝا :ٍُٛ 

تتحؿؾ الؿػسدة الخاصة لدفع الؿػسدة العامة، وتتحؿؾ الؿػسدة الؼاصرة 

 لدفع الؿػسدة الؿتعدية، وهؽذا.

ومـ أمثؾة ذلؽ: يؿـع الؿتطقع بالعؿؾ الخقري مـ أداء طؿؾف إذا كان  .1

جاهالً بعؿؾف، أو سقرتتب طؾك طؿؾف مػسدة تعؿ الؿجتؿع، أو تتضرر مـف 

مػسدة شخصقة طؾك الؿتطقع إذا مـع مـ مؿارسة الؿمسسة الخقرية، وإن ترتبت 

العؿؾ الخقري، فال اطتبار لتؾؽ الؿػسدة الخاصة مع ترتب الؿػسدة العامة طؾك 

 الؿجتؿع أو طؾك الؿمسسة.

إذا كاكت الؿمسسة الخقرية تستخدم برامج حاسقبقة قديؿة، أو كظامًا  .2

إلك تطقير  إداريًا قديؿًا، فنكف يجب طؾك مجؾس إدارة الؿمسسة أن يسعك

الؿـظقمة اإلدارية لؾؿمسسة، بحسب اإلمؽان، وٓ طربة بتضرر طدد محدود مـ 

 الؿقضػقـ أو الؿمسسات الربحقة الؿستػقدة مـ الربامج وإكظؿة الؼديؿة.

                                                           

 .351( الؼقاطد الػؼفقة، لؾـدوي 1)
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  املٛاش١ْ بني املفاضد حبطب ايكدز أٚ اذتذِ:  -ثايجّا 

 قدرًا، ومثال ذلؽ:تتحؿؾ الؿػاسد إقؾ قدرًا يف سبقؾ دفع الؿػاسد إطظؿ 

إذا اشتعؾت الـقران يف مـزل شخص، فؼام أحد الؿتطقطقـ هبدم حائط  .3

تؾؽ الدار: لؽل يخؿد بذلؽ الحائط الـاَر، جاز لف ذلؽ: استـؼاذًا ٕهؾ الؿـزل، 

فُتتحؿؾ الؿػسدة الـاشئة طـ هدم حائط الدار، وُتدفع مػسدة الحريؼ الذي يؿؽـ 

 ة جؿقعفا. أن ُيفؾؽ صاحب الؿـزل أو إسر

فساد ذات البقـ مػسدتف طظقؿة، فنذا أمؽـ إزالتف بالؽذب، فنكف يجقز  .4

بالؼدر الذي يزيؾ ذلؽ الػساد: ٕن مػسدة الؽذب يف مثؾ هذه الحالة، أقؾ قدرًا 

لقس الؽذاب الذي يصؾح بقـ الـاس، : »ملسو هيلع هللا ىلصمـ مػسدة فساد ذات البقـ. قال 

 .(1)«فَقـْؿل خقرا، أو يؼقل خقراً 

طد الػؼفقة التل يؿؽـ أن تساطد يف ضبط فؼف الؿقازكات يف مسائؾ ومـ الؼقا

 هذا الؿطؾب:

  إذا تعارض مػسدتان روطل أطظؿفؿا ضررا بارتؽاب "قاطدة

  . (2)"أخػفؿا

  (3)"الضرر إشد ُيزال بالضرر إخػ"قاطدة. 

  (4)"الضرر ُيدفع بؼدر اإلمؽان"قاطدة . 

                                                           

 183/ 3( أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب الصؾح، باب: لقس الؽاذب الذي يصؾح بقـ الـاس 1)

 .2692رقؿ 

 .211، شرح الؼقاطد الػؼفقة، ٕحؿد الزرقا ص87قصل ص( يـظر: إشباه والـظائر، لؾسق2)

 .199( يـظر: شرح الؼقاطد الػؼفقة، ٕحؿد الزرقا ص3)

 .217( يـظر: الؿرجع كػسف 4)
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 املطلب الجالح
 صاحل ٚادلفاسذ أشش ادلٛاصٔح تني ادل

 يف ذٕظ١ُ اٌؼًّ اخلريٞ ٚذؽ٠ٛشٖ
 

ذكر طؾؿاء اإلسالم أكف باستؼراء أحقال الدكقا تبقـ أن مصالحفا مؿزوجة 

، وإذا كان إمر كذلؽ، فالؿصالح (1)بؿػاسد، ومػاسدها مؿزوجة بؿصالح

والؿػاسد الراجعة إلك الدكقا إكؿا تؽقن طؾك مؼتضك ما غؾب، فنذا كان الغالب 

ؿصؾحة، ففل الؿصؾحة طرًفا، وإذا غؾبت الجفة إخرى، ففل الؿػسدة جفة ال

 طرفًا.

فنذا اجتؿع يف أمر مـ إمقر مصؾحة ومػسدة فقجب تحصقؾ الؿصؾحة 

ودفع الؿػسدة، فنن تعذر ذلؽ، وكان ٓ بد مـ حدوثفؿا معًا، بحقث ٓ يؿؽـ 

 بنهدار تحؼقؼ الؿصؾحة إٓ بارتؽاب الؿػسدة، وٓ يؿؽـ دفع الؿػسدة إٓ

الؿصؾحة، فال بد هـا مـ الؿقازكة بقـ الؿصالح والؿػاسد: لقعرف مـ خالل تؾؽ 

الؿقازكة أي الجاكبقـ هق الغالب، لقتؿ ترجقحف، ويف هذه الحالة يجب الـظر إلك 

 جاكبل ذلؽ إمر، وهـا حآت:

  إن كاكت الؿصؾحة يف هذا إمر أطظؿ مـ الؿػسدة فنكف يتعقـ تحصقؾ

                                                           

 .1/7( يـظر: ققاطد إحؽام، لؾعز بـ طبد السالم 1)
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 لؿا فقف مـ الؿصؾحة إطظؿ، وٓ يضقره ما تضؿـف مـ مػسدة. ذلؽ إمر:

  وإن كان جاكب الؿػسدة هق الغالب، بلن كاكت الؿػسدة أطظؿ خطرًا مـ

كػع الؿصؾحة، وجب دفع الؿػسدة إطظؿ برتك ذلؽ إمر، غقر مبالقـ بؿا فقف 

 . (1)مـ مصؾحة

  ن إحداهؿا ولؿ يظفر رجحا "الؿصؾحة والؿػسدة"وإن تساوى الجاكبان

طؾك إخرى، فقتعقـ ترك ذلؽ إمر: تغؾقبًا لجاكب الؿػسدة فقف: ٕن يف دفع 

 الؿػسدة جؾبًا لؾؿصؾحة.

وحآت تعارض الؿصالح مع الؿػاسد تقجد كثقرًا يف الؿجتؿعات وهل 

تسقر يف درب التـؿقة الؿستديؿة: فالبد مـ اطتبار الرتتقب السابؼ يف التعامؾ مع 

 ة ومبادراهتا ومشاريعفا، ومثال ذلؽ:إطؿال الخقري

إذا كان هـاك مشروطان تـؿقيان، وكاكا متساويقـ يف تحؼقؼفؿا لألهداف  .1

الؿرجقة، وتؿقز أحدهؿا بؼؾة التؽالقػ، فقؼدم الؿشروع إقؾ تؽؾػة: جؾبًا 

لؾؿصؾحة، ودفعًا لؿػسدة تؽالقػف، فقؼدم أفضؾفا يف تحؼقؼ إهداف مـ حقث 

القػ والتضحقات، وهـا تليت أهؿقة التشبقؽ والتـسقؼ بقـ السفقلة وقؾة التؽ

 الؿمسسات الخقرية، واستخدام التؼـقات الحديثة: ٕكف يؼؾؾ التؽالقػ، كؿا سبؼ.

إذا وجدت مبادرة يف العؿؾ الخقري هتدف إلك إيجاد فرص وضقػقة  .2

لؾشباب، بعد تدريبفؿ طؾك مفارات العؿؾ وتؼـقاتف الحديثة، فنذا طارض ذلؽ 

سدة جسدية، كؿا لق كان هذا العؿؾ يعرضفؿ لؾفالك أو الؿرض، فنن دفع مػ

الؿػسدة يؼدم طؾك مصؾحة العؿؾ، أو يضرهؿ يف اإلكجاب: لقجقد بعض الؿقاد 

                                                           

 .1/98( ققاطد إحؽام، لؾعز بـ طبد السالم 1)
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الؿشعة أو الؽقؿقائقة، فال يسؿح بؼقام هذه الؿبادرة: ترجقحًا لدفع مػسدهتا طؾك 

 ما تتضؿـف مـ مصؾحة.

ؿشاريع الصغقرة لؾؿستحؼقـ، مؿـ لديفؿ الؿبادرة التل تسفؿ يف دطؿ ال .3

أفؽار لؿشروطات خاصة: مـ أجؾ أن تقفر لفؿ طؿالً ودخالً مستدامًا يحؼؼ لفؿ 

آكتػاء الذايت، ففذه مصؾحة معتربة، فنذا طارضتفا مػسدة أققى، مثؾ أن يؽقن 

كشاط الؿشروع محرمًا، كؿا لق كان يبقع خؿرًا أو خـزيرًا أو كحق ذلؽ، فقؼدم 

 الؿػسدة يف هذه الؿبادرة وُتؿـع.  جاكب

وكذا إذا كان هذا الؿشروع يضر بجقراكف ضررًا بقـًا، كؿا لق طؿؾ لف فركًا  .4

 . (1)يػرز رائحة ودخاكًا مضًرا بجقراكف

أما إذا طارض مصؾحة الؿبادرة مػسدة أقؾ مـفا، كؿا لق كان الؿشروع  .5

ع، مع إمؽاكقة أن يتحؿؾ يؽؾػ العامؾ جفدًا، أو وقتًا أصقل مـ غقره مـ الؿشاري

العامؾ ذلؽ الجفد والققت، فقؼدم جاكب الؿصؾحة، وٓ اطتبار بؿا طارضفا مـ 

 هذه الؿػسدة الؿعتادة.

ققام الؿمسسات الخقرية بؿبادرات تتعؾؼ بالطػؾ مفؿة جدًا يف التـؿقة  .6

الؿستدامة، فنذا قدمت ممسسة خقرية مبادرة هتدف إلك تقفقر الحضاكة الؿـاسبة 

ؾ والرضاطة الصحقة، ففذه مصؾحة معتربة شرطًا، ما دامت تحػظ لؾطػؾ لؾطػ

كػسف وطؼقدتف، فنذا طارض هذه الؿبادرة مػسدة، مثؾ أن تؼقم بحضاكتف امرأة غقر 

أمقـة يف ُخُؾؼفا ويف طؿؾفا، سقاء كاكت مسؾؿة أو غقر مسؾؿة، فنن هذه الؿػسدة 

                                                           

 .1/239يف الؿذاهب إربعة، د. محؿد الزحقؾل ( يـظر: الؼقاطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا 1)
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ؾحة: ٕهنا ٓ ُتْمَمـ طؾك ، وإن تضؿـت مص(1)تؼدم، وٓ يسؿح هبذه الؿبادرة

صغار الحضاكة، يف حػظ كػقسفؿ أو أخالقفؿ، ويطؾب تغققر الحاضـة، أو إلغاء 

 الؿبادرة: حػاضًا طؾك ديـ أبـاء الؿسؾؿقـ.

ومـ الؼقاطد الػؼفقة التل يؿؽـ أن تساطد يف ضبط فؼف الؿقازكات يف هذا 

 الؿطؾب:

  :(2)"درء الؿػاسد أولك مـ جؾب الؿصالح"قاطدة. 

 

 

 

                                                           

 . fatwa.islamweb.net إسالم ويب: "مركز الػتقى"( يـظر: شبؽة الؿعؾقمات، مققع 1)
 . 215ص ، ٕحؿد الزرقا، شرح الؼقاطد الػؼفقة78( يـظر: إشباه والـظائر، ٓبـ كجقؿ ص2)



 
 

 

 

 أشش فمٗ ادلٛاصٔاخ يف ذٕظ١ُ اٌؼًّ اخلريٞ ٚذؽ٠ٛشٖ

  343  

 

 

 اخلامتح
بعد التطقاف يف مباحث هذا البحث ومطالبف، تبقـ أن الؿراد بالعؿؾ الخقري: 

العؿؾ الذي يؼقم بف إفراد والؿمسسات: لؿساطدة أخريـ، بدافع ذايت، حبًا 

 لؾخقر، وصؾبًا لألجر والؿثقبة مـ اهلل.

بقـ الؿصالح  إن الؿراد بػؼف الؿقازكات يف الؼضايا الشرطقة: ترجقح الػؼقف

والؿػاسد حال تعارضفا أو تزاحؿفا، بغرض تؼديؿ إولك مـفا بالتؼديؿ، مستـدًا 

 إلك أدلة الشريعة وققاطدها العامة.

وضفر حرص الشريعة طؾك فؼف الؿقازكات: فؽثقر مـ كصقصفا يرشد إلقف، 

 تـبفـا إلقف، –الؿتعؾؼة بإماكـ وإزمان وإطؿال وإققال  -وتقجقفاهتا 

والؼقاطد الػؼفقة وإصقلقة تدّل طؾقف، وهذه إمقر كػسفا تشجعـا طؾك أداء 

إطؿال بلفضؾ السبؾ وأحسـ القسائؾ، وتطقيرها بؿا ُيالءم تطقر الحقاة يف 

 مجآهتا الؿختؾػة.

كؿا اتضح أن ثؿة طالقة وثقؼة بقـ فؼف الؿقازكات والسعل إلك تـظقؿ العؿؾ 

هذا العصر الذي كثرت فقف إزمات والؽقارث،  الخقري وتطقيره، وبخاصة يف

وتـقطت فقف مجآت العؿؾ، وتعددت فقف الؿصالح والؿػاسد وتزاحؿت وربؿا 

وذلؽ طـد وضع  –تعارضت، ما جعؾ الحريصقـ طؾك أداء العؿؾ الخقري 

بحاجة  -خططف وإدارتف بشؽؾ طام، ثؿ تطبقؼ تؾؽ الخطط طؾك أرض القاقع 

بعقد طـ العشقائقة وآرتجال، ما يقجب طؾقفؿ أن ماسة إلك طؿؾ مـضبط، 
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، ُمحؼؼ 
ٍّ
يسقروا يف طؿؾفؿ الخّقر وفؼ مـفج الؿقازكات، الؿبـل طؾك ففؿ شرطل

مـ خالل ففؿ واقعفؿ واستشراف مستؼبؾفؿ وما  –لؿؼاصد الشرع: لقتبقـ لفؿ 

أّي الؿجآت يجب البدء بف، وأي الؿصالح يجب  -سقمول إلقف واقع حالفؿ 

يؿفا طؾك غقرها، وأي الؿػاسد يجب البدء بنزالتفا، وفؼ ما فصؾتف يف ثـايا تؼد

 البحث.

ولفذا فنن تحري الؿصؾحة الؿستجؾبة وتؼدير الؿػسدة الؿستدفعة، وتحؼقؼ 

ذلؽ يف مـاط القاقعة، بؿا يحؼؼ مؼصد الشارع الحؽقؿ، ٓ بد أن ُيسـد إلك مـ كان 

، مطؾعًا طؾك واقع الـاس، ذا دراية بػؼف أهالً لالجتفاد، طارفًا بؿؼاصد الشريعة

 الؿقازكات وإولقيات: فنن هذه إمقر ممثرة ومفؿة يف تؽقيـ فؼف الؿقازكات.

وبقـت يف هذا البحث ققاطد ومعايقر مـفج فؼف الؿقازكات وتطبقؼاتف، معَززًا 

بنيراد أمثؾة معاصرة يف مجآت متـقطة مـ مجآت العؿؾ الخقري: مـ أجؾ 

ؼافة هذا الؿـفج بقـ العامؾقـ يف الؼطاع الخقري بشؽؾ طام، والؿشرفقـ طؾك كشر ث

إدارتف ومـ هؿ يف مقاقع اتخاذ الؼرار ٍبشؽؾ خاص. وقد استؼقت تؾؽ إمثؾة مـ 

خربات وتجارب أبرز ممسسات العؿؾ الخقري يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، مع 

رى، وتطبقؼ مـفج وققاطد طدم إغػال تجارب ممسسات الدول اإلسالمقة إخ

فؼف الؿقازكات طؾقفا، وهذا مـ شلكف أن يعؽس صقرة حسـة طـ مجتؿع هذه 

 الؿمسسات وبقئتفا، التل تشجع طؾك العؿؾ الخقري.

وإن اهتؿام اإلسالم بالعؿؾ الخقري هبذه الصػة سقسفؿ يف رفع درجة وطل 

راغبقـ يف الحصقل الؿجتؿع الؿسؾؿ بلهؿقتف، ما يساطد يف استؼطاب الؿزيد مـ ال

طؾك ثقاب هذا العؿؾ الجؾقؾ، ومشاركتفؿ الػاطؾة فقف، وهق هدف مفؿ: 

فالؿجتؿع الرشقد هق الذي يعتؿد طؾك إمؽاكاتف، ويسخر صاقات أفراده وخرباهتؿ 

 يف سبقؾ الـفقض بلوضاطف، ويقّضػ ذلؽ يف وسائؾ تـؿقتف الؿستدامة.
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إدارة الؿـظؿات غقر الربحقة إسس الـظرية وتطبقؼاهتا يف الؿؿؾؽة العربقة  (4)

السعقدية، د. إبراهقؿ الؿؾحؿ، كشر: جامعة الؿؾؽ سعقد بالرياض، 

 م.2114هـ/1425

 .1اإلدارة والحؽؿ يف اإلسالم، أ. د. طبد الرحؿـ بـ إبراهقؿ الضحقان، ط (5)

. د. طبد الؼادر بـ ياسقـ الخطقب، بحث مـشقر آرتؼاء بالعؿؾ التطقطل، أ (6)
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 ٍِخص اٌثؽس
  :أ١ُٖٝ ايبشح 

يفتؿ اإلسالم بالعؿؾ الخقري ويحث طؾقف، وتؽؿـ الؿشؽؾة يف كثرة 

الؿشؽالت الؿعاصرة، مع ضفقر كثقر مـ إطؿال الخقرية مـ الؿمسسات 

والجؿعقات وغقرها، وتؽؿـ إهؿقة يف الحاجة الؿؾحة لرتتقب إولقيات 

مقال وإوقات: ٕن غقاب ققاطد إولقيات والتػاضؾ يف إكػاق الجفقد وإ

 يمدي إلك خسائر كبقرة.

  :أٖداف ايبشح 

تعريػ فؼف إولقيات، وققاطد فؼف إولقيات وتطبقؼاهتا يف مجال إطؿال 

 الخقرية.

  :ًُٞاملٓٗر ايع 

استخدم الباحث الؿـفج آستؼرائل والتحؾقؾل بجؿع ققاطد فؼف إولقيات، 

 ومشروطقتفا، وتطبقؼاهتا يف إطؿال الخقرية. وتقضقح معـاها

  :خط١ ايبشح 

اشتؿؾ البحث طؾك: تؿفقد بتعريػ فؼف إولقيات، وستة مباحث طـ 

الؼقاطد ومشروطقتفا وتطبقؼاهتا، وهل: قاطدة الجؿع بقـ الؿصالح أولك مـ 

ة إذا الرتجقح، وقاطدة الؿؼصد إذا كاكت لف أكثر مـ وسقؾة ٓ يتعقـ إحداها، وقاطد

 p o 
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اتحد كقع الؿصؾحة والؿػسدة كان التػاوت بالؼؾة والؽثرة، وقاطدة إذا تساوت 

الؿصالح يف الحؽؿ والرتب يؼدم أطظؿفا طـد التعارض، وقاطدة الضروريات 

 مؼدمة طؾك الحاجقات والتحسقـقات، وقاطدة الـػع الؿتعدي أفضؾ مـ الؼاصر.

  :ايٓتا٥ر املتٛقع١ 

تػعقؾ فؼف إولقيات يف مجال العؿؾ الخقري، تعريػ، وأهؿقة ومشروطقة 

 مع ذكر تطبقؼات العؿؾ الخقري لفذه الؼقاطد.

إولقيات، أصقل الػؼف، مؼاصد الشريعة، ققاطد فؼفقة،  الؽؾؿات الدٓلقة:

 العؿؾ الخقري.
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 ادلمذِح
يفتؿ اإلسالم بالعؿؾ الخقري ويحث طؾقف، وتؽؿـ الؿشؽؾة يف كثرة 

ؿعاصرة، مع ضفقر كثقر مـ إطؿال الخقرية مـ الؿمسسات الؿشؽالت ال

والجؿعقات وغقرها، وتؽؿـ إهؿقة يف الحاجة الؿؾحة لرتتقب إولقيات 

والتػاضؾ يف إكػاق الجفقد وإمقال وإوقات: ٕن غقاب ققاطد إولقيات 

 يمدي إلك خسائر كبقرة.

عض الؿمسسات البحث يتعرض لؿشؽؾة ضعػ تطبقؼ فؼف إولقيات يف ب

الخقرية مؿا أثر سؾبا طؾك إكػاق إمقال والجفقد، ولذا فالعامؾقن يف إطؿال 

الخقرية يحتاجقن لػفؿ ققاطد فؼف إولقيات وتطبقؼاهتا الؿعاصرة لألطؿال 

 الخقرية.

 :أٖداف ايبشح 

 يفدف هذا البحث إلك تقضقح:

 تعريػ فؼف إولقيات. .1

ـ الرتجقح وتطبقؼاهتا الؿعاصرة يف قاطدة الجؿع بقـ الؿصالح أولك م .2

 العؿؾ الخقري.

قاطدة الؿؼصد إذا كاكت لف أكثر مـ وسقؾة ٓ يتعقـ إحداها وتطبقؼاهتا  .3

 الؿعاصرة يف العؿؾ الخقري.

 p o 
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قاطدة إذا اتحد كقع الؿصؾحة والؿػسدة كان التػاوت بالؼؾة والؽثرة  .4

 وتطبقؼاهتا الؿعاصرة يف العؿؾ الخقري.

لؿصالح يف الحؽؿ والرتب يؼدم أطظؿفا طـد التعارض قاطدة إذا تساوت ا .5

 وتطبقؼاهتا الؿعاصرة يف العؿؾ الخقري.

قاطدة الضروريات مؼدمة طؾك الحاجقات والتحسقـقات وتطبقؼاهتا  .6

 الؿعاصرة يف العؿؾ الخقري.

قاطدة الـػع الؿتعدي أفضؾ مـ الؼاصر وتطبقؼاهتا الؿعاصرة يف العؿؾ  .7

 الخقري.

 ك١:ايدزاضات ايطاب 

  ،أسس وتطبقؼات العؿؾ الخقري طـد أمقر الؿممـقـ طؿر بـ طبد العزيز

 الفقثؿ زطػان، شبؽة إلقكة.

  ،أصقل العؿؾ الخقري يف اإلسالم يف ضقء الـصقص والؿؼاصد الشرطقة

 2118يقسػ بـ طبداهلل ، دار الشروق، الطبعة الثاكقة 

 ف لؾـشر أفؽار يف العؿؾ التطقطل، طبد اهلل أحؿد الققسػ، أصقا

  2111والتقزيع، الطبعة إولك 

  ،الجامعات الغربقة والعؿؾ الخقري شراكة مجتؿعقة ودروس مستػادة

 2113ريفام أحؿد خػاجل، تؽافؾ 

  ورقة مؼدمة لؾؿمتؿر السـقي الثالث لؾعطاء آجتؿاطل والؿشاركة

 الؿدكقة يف العالؿ العربل
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 تقكس – العاصؿة تقكس4 – 2113يقكقق  6

 تطقطل يف خدمة الؿجتؿع، حسـ الصػار، أصقاف لؾـشر العؿؾ ال

 2117والتقزيع، الطبعة الثالثة 

  ،العؿؾ الخقري، دراسة تلصقؾقة تاريخقة، محؿد صالح جقاد مفدي

 2112، السـة الثامـة، 31، العدد 8مجؾة سامراء، الؿجؾ د

 ٓستؽؿال مؼدم العؿؾ التطقطل يف السـة الـبقية، ركدة محؿد زيـق، بحث 

 ، الجامعة2117وطؾقمف  الشريػ الحديث يف الؿاجستقر درجة طؾباتمت

 الحديث الديـ، قسؿ أصقل العؾقا، كؾقة الدراسات غزة، طؿادة – اإلسالمقة

 وطؾقمف الشريػ

 بلمـ التطقطل وطالقتف الؿجتؿع، العؿؾ العؿؾ التطقطل وطالقتف بلمـ 

عربقة لؾعؾقم إمـقة، الؿجتؿع، ماجستقر يف العؾقم آجتؿاطقة، جامعة كايػ ال

 2116كؾقة الدراسات العؾقا، قسؿ العؾقم آجتؿاطقة، 

  الققػ وتـؿقتف وخطقرة اكدثاره طـ العؿؾ الخقري، الـاجل لؿقـ، دار

 2114الؽؾؿة لؾـشر والتقزيع، الطبعة الثاكقة 

  ،ثؼافة العؿؾ الخقري، طبد الؽريؿ بؽار، دار السالم لؾطباطة والـشر

 2112الطبعة إولك 

  تقضقػ الؼقاطد الػؼفقة يف ترشقد العؿؾ الخقري، طادل بـ طبد الؼادر بـ

ٌم إلك  ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث دائرة »محؿد ولل ققتف، بحٌث مؼدَّ

  م 2118 يـاير 22 – 21الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل

ولقيات بحثل مع الدراسات السابؼة يف تقضقح ققاطد فؼف إ ويختؾػ

 وتطبقؼاهتا الؿعاصرة يف إطؿال الخقرية، وهل غقر مذكقرة فقؿا سبؼ.
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 :َٓٗر ايبشح 

استخدم الباحث الؿـفج آستؼرائل والتحؾقؾل بجؿع ققاطد فؼف إولقيات 

 وتقضقح معـاها ومشروطقتفا وتطبقؼاهتا يف إطؿال الخقرية.

 :ٖٝهٌ ايبشح 

 ستة مباحث وخاتؿة وففارس.تتؽقن خطة البحث مـ مؼدمة وتؿفقد و

 التؿفقد: تعريػ فؼف إولقيات.

الؿبحث إول: قاطدة الجؿع بقـ الؿصالح أولك مـ الرتجقح، وتطبقؼاهتا 

 الؿعاصرة يف العؿؾ الخقري.

الؿبحث الثاين: قاطدة الؿؼصد إذا كاكت لف أكثر مـ وسقؾة ٓ يتعقـ إحداها، 

 وتطبقؼاهتا الؿعاصرة يف العؿؾ الخقري.

لؿبحث الثالث: قاطدة إذا اتحد كقع الؿصؾحة والؿػسدة كان التػاوت بالؼؾة ا

 والؽثرة، وتطبقؼاهتا الؿعاصرة يف العؿؾ الخقري.

الؿبحث الرابع: قاطدة إذا تساوت الؿصالح يف الحؽؿ والرتب يؼدم أطظؿفا 

 طـد التعارض، وتطبقؼاهتا الؿعاصرة يف العؿؾ الخقري.

روريات مؼدمة طؾك الحاجقات والتحسقـقات، الؿبحث الخامس: قاطدة الض

 وتطبقؼاهتا الؿعاصرة يف العؿؾ الخقري.

الؿبحث السادس: قاطدة الـػع الؿتعدي أفضؾ مـ الؼاصر، وتطبقؼاهتا 

 الؿعاصرة يف العؿؾ الخقري.

 الخاتؿة وفقفا الـتائج والتقصقات.
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 مت١ٙذ
 ذؼش٠ف فمٗ األ٠ٌٛٚاخ

 

 سا:أٚال: تعسٜف ايفك٘ يػ١ ٚاصطال 

ف: أي صار فؼقفًا، وهق العالؿ ، : الػؼف هق الػفؿ، وجؿع فؼقف: فؼفاءلغة وتػؼَّ

 .(1)بلحؽام الشريعة

 ،(2)"معرفة الـػس ما لفا وما طؾقفا ": طرف أبق حـقػة الػؼف بلكف: اصطالحًا

وكان يسؿل طؾؿ الؽالم بالػؼف إكرب. ولؿا تؿايزت العؾقم، وشاع التخصص بقـ 

دائرة الػؼف أصبح مختصًا بـقع مـ إحؽام الشرطقة العؿؾقة. العؾؿاء، وضاقت

هذا التعريػ طام يشؿؾ أحؽام آطتؼاديات كقجقد اإليؿان وكحقه،  "و 

والقجداكقات أي إخالق، والعؿؾقات كالصالة والصقم والبقع وكحقها، وطؿقم 

ؾ طـ هذا التعريػ يتؿاشك مع طصر أبل حـقػة الذي لؿ يؽـ الػؼف فقف قد استؼ

غقره مـ العؾقم الشرطقة، وتعريػ الػؼف هبذا العؿقم كان سببًا يف تسؿقة الؽتاب 

ٓشتؿالف طؾك آطتؼاديات،  "الػؼف إكرب "الذي ُأثر طـ أبل حـقػة ب 

                                                           

(، الؿػردات يف غريب الؼرآن 698ؼف(: )ص ( اكظر: الؿعجؿ القسقط، مجؿع الؾغة العربقة: مادة )ف1)

 (.385،386)ص

 (.61/ 1( رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار يف شرح تـقير إبصار )حاشقة ابـ طابديـ( )2)

 p o 
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 .(1)"والعؿؾقات، وإخالققات 

وتبع هذا التخصقص تخصقص لػظ الػؼفاء بؿـ يعرف هذا الـقع مـ العؾؿ. 

العؾؿ بإحؽام الشرطقة العؿؾقة الؿؽتسبة مـ أدلتفا  "وطرف الػؼف بلكف:

 .(2)"التػصقؾقة

 :ثاْٝا: تعسٜف األٚيٜٛات يػ١ ٚاصطالسا 

: فالن َأولك هبذا إَمر مـ فالن َأي َأحؼ بف، فالن َأولك بؽذا َأي َأْحرى بف لغة

 (3)"وَأْجَدرُ 

ترتقب إمقر بـاء طؾك الؼرب والبعد مـ أمر معقـ" اصطالحا:
"(4) 

 :ثايجا: تعسٜف فك٘ األٚيٜٛات 

وضع كؾ  "باطتباره مصطؾحا مركبا لف طدة تعريػات، مـفا:  فؼف إولقيات:

شلء يف مرتبتف بالعدل، مـ إحؽام والؼقؿ وإطؿال، ثؿ يؼدم إولك فإولك، 

فال  "أي (5)"بـاًء طؾك معايقر شرطقة صحقحة يفدي إلقفا كقر القحل، وكقر العؼؾ

ا حؼف التؼديؿ، أو يؼدم ما حؼف التلخقر، وٓ يصّغر إمر الؽبقر، وٓ يؽّبر يمخر م

                                                           

( الؿدخؾ لدراسة ققاطد الػؼف مع دراسة تطبقؼقة لؼاطدة إمقر بؿؼاصدها، جؿال الديـ محؿد 1)

 (.19ططقة )

ػؼف تللقػ قاضل الؼضاة تاج الديـ طبد القهاب بـ طؾل السبؽل ت ( جؿع الجقامع يف أصقل ال2) 

 (.13هـ، )771

 (.673/  2( مادة )ولل( الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر، )415/  15( لسان العرب، )3)

 (31( تلصقؾ فؼف إولقيات )4)

 (4( فؼف إولقيات )5)
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 (1)""إمر الصغقر

العؾؿ بإحؽام الشرطقة التل لفا حؼ التؼديؿ طؾك غقرها  ": ومـ التعريػات

"بـاء طؾك العؾؿ بؿراتبفا وبالقاقع الذي يتطؾبفا
"(2) 

ا يف تؼديؿ بعضفا طؾك العؾؿ بؿراتب إطؿال ودرجات أحؼقاهت ": ومـفا

"بعض الؿستـبط مـ إدلة ومعؼقلفا ومؼاصدها
"(3) 

 "فؼف الؿقازكات إكؿا هق جزء مـ فؼف إولقيات "ويرى البعض أن
ٕن : (4)"

إولقيات تشؿؾ التعارض بقـ الؿصالح والؿػاسد والحآت التل ٓ يقجد هبا 

تعارض، وفؼف الؿقازكات جزء مـف
"(5) 

 لدي هق التعريػ إول لشؿقلف وطؿقمف لػؼف إولقيات. والتعريػ الؿختار

إن فؼف إولقيات مرتبط بػؼف الؿقازكات، ويف بعض الؿجآت يتداخالن أو 

"يتالزمان، فؼد تـتفل الؿقازكة إلك أولقية معقـة، ففـا تدخؾ يف فؼف إولقيات
"(6) 

 

 

                                                           

 (31) ( أولقيات الحركة اإلسالمقة يف الؿرحؾة الؼادمة1)

 (16( فؼف إولقيات )2)

 (46( تلصقؾ فؼف إولقيات )3)

 (51( الؿرجع السابؼ )4)

 (46( تلصقؾ فؼف إولقيات )5)

 (31( أولقيات الحركة اإلسالمقة يف الؿرحؾة الؼادمة )6)
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 املبحح األول
 ظ١ػ لاػذج اجلّغ تني ادلصاحل أٚىل ِٓ اٌرت

 ٚذؽث١ماذٙا ادلؼاصشج يف اٌؼًّ اخلريٞ.

 

  املطًب األٍٚ: َع٢ٓ ايكاعد٠ ٚأديتٗا 

الجؿقع بقـ الؿصؾحتقـ أولك مـ  "جاء ذكر هذه الؼاطدة بعدة صقغ مـفا:

مبـك الشرائع طؾك التقسط  "وكذلؽ ذكرها الدهؾقي بصقغة: (1)"إبطال إحداهؿا

والعبارتان تدوران حقل معـك  (2)"بقـ الؿـزلتقـ، والجؿقع بقـ الؿصؾحتقـ

 واحد، وهق أن تػعقؾ الؿصالح وتحؼقؼفؿا معا أفضؾ مـ الرتجقح بقـفا إن أمؽـ. 

ڭ ڭ ڭ )مـ أدلة الجؿع بقـ الؿعاين الراجحة ما جاء يف ققلف تعالك: 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

  (3)[89]الؿائدة: (يئ جب

                                                           

 (223\ 6( فتح الؼدير )1)

 (296/ 2( حجة اهلل البالغة )2)

 (89( الؿائدة: )3)

 p o 
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الطعام الذي يؼقم بف « أوسط»صعام الؿساكقـ العشرة مـ "وجف الدٓلة: 

« متقسط»أو مـ « أحسـ»تحتؿؾ أن تؽقن مـ « أوسط»الحالػ ٕهؾف، و 

فؽالهؿا مـ معاين الؾػظ. وإن كان الجؿع بقـفؿا ٓ يخرج طـ الؼصد ٕن 

"اإلسالم فالقسط هق إحسـ يف مقزان« إحسـ»هق « الؿتقسط»
"(1). 

 

 ٟاملطًب ايجاْٞ: تطبٝل ايكاعد٠ ع٢ً ايعٌُ ارتري 

  يستحب ويػضؾ تعدد الـقة يف العؿؾ الخقري القاحد وكػع أكثر مـ فئة

وتحؼقؼ أكثر مـ مصؾحة يف مشروع واحد: ٕن الجؿع أولك مـ ترجقح مصؾحة 

 طؾك غقرها صالؿا أمؽـ الجؿقع بقـفا. 

  يف العؿؾ الخقري وتـشقط كؾ اإلمؽاكات، كحتاج إلك تػعقؾ كؾ الطاقات

 والجؿع بقـفا أفضؾ مـ الرتكقز طؾك طؿؾ دون غقره.

 

 

 

                                                           

 (971/ 2( يف ضالل الؼرآن )1)
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 

 املبحح الجانٌ

 لاػذج 
 ادلمصذ إرا وأد ٌٗ أوصش ِٓ ٚس١ٍح 

 ال ٠رؼني إؼذا٘ا، 
 ٚذؽث١ماذٙا ادلؼاصشج يف اٌؼًّ اخلريٞ

 

 املطًب األٍٚ: َع٢ٓ ايكاعد٠ ٚأديتٗا 

 ْتطبٝل ايكاعد٠ ع٢ً ايعٌُ ارتريٟ: ٞاملطًب ايجا 
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 املطلب األول

 ِؼىن اٌماػذج ٚأدٌرٙا
 

الؿؼصد إذا كان لف وسقؾتان فلكثر ٓ يتعقـ  "ذكر الؼرايف هذه الؼاطدة بؼقلف: 

  (1)"أحدهؿا طقـقا بؾ يخقر بقـفؿا

]الـساء:  (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ)وجاء يف ققلف تعالك: 

اوضات، وهذه أية يف جـس التربطات، ولؿ يشرتط [ فتؾؽ أية يف جـس الؿع4

لػظا معقـا، وٓ فعال معقـا يدل طؾك الرتاضل، وطؾك صقب الـػس، وكحـ كعؾؿ 

بآضطرار مـ طادات الـاس يف أققالفؿ وأفعالفؿ أهنؿ يعؾؿقن الرتاضل وصقب 

 ِ الـػس بطرق متعددة مـ إققال وإفعال
"(2)  

افع بـ خديج رضل اهلل طـف أكف قال لرسقل ويؿؽـ التؿثقؾ لذلؽ بحديث ر

يا رسقل اهلل إكا ٓققا العدو غًدا، ولقس معـا ُمًدى ": ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
، أفـذبح (3)"

ما أهنر الدم، وذكر اسؿ اهلل طؾقف فؽؾقه، لقس السـ »: ملسو هيلع هللا ىلصبالَؼَصب؟ فؼال 

                                                           

 (145،183\3( أكقار الربوق يف أكقاء الػروق )1)

 (162( الؼقاطد الـقراكقة )2)

(، الـفاية يف غريب الحديث وإثر 273/ 15( جؿع مدية وهل السؽقـ أو الشػرة. لسان العرب )3)

(4 /311)  

 p o 
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

  (1)«والظػر

ؽقـا وجف الدٓلة جقاز الذبح بؿا يمدي الؿؼصقد مـف دون اشرتاط أن يؽقن س

  صالؿا أن الذبح يتؿ بطريؼة شرطقة. (2)أو حديدا

 

 

 

                                                           

 (2488( رقؿ )138/ 3( صحقح البخاري )1) 

 (289،291 \2( إحؽام إحؽام )2)
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 املطلب الجانٌ

 ذؽث١ك اٌماػذج ػٍٝ اٌؼًّ اخلريٞ
 

  طدم الرتكقز طؾك وسقؾة واحدة يف العؿؾ الخقري فؼد تقجد وسائؾ

فؼد كان يف السابؼ الرتكقز طؾك طؿؾ الخقر وجؿع  (1)أخرى أكثر فاطؾقة وتلثقر،

اصة وأن يؿؽـ فتح حسابات بـؽقة لؾتربع لؾعؿؾ الخقري إمقال بصـاديؼ خ

مؿا يقسر طؾك الؿتربطقـ، ففذه مـ ضؿـ القسائؾ الجديدة لتحؼقؼ الؿؼاصد 

    بػاطؾقة أكرب.

  اإليجاب والؼبقل دٓلة طؾك الرتاضل، فنذا وجدت أي وسقؾة أخرى

أخريـ ، فعـدما يؼقم شخص بؿساطدة (2)تحؼؼ كػس الؿؼصقد فقؿؽـ إخذ هبا

   ويؼبؾ أخرون فنكؿا يدل طؾك الرتاضل بقـفؿا.

 ،(3)أي طؼد يصح بؽؾ وسقؾة تدل طؾك مؼصقده سقاء كاكت بؼقل أو فعؾ 

 وكذلؽ يف كؾ إطؿال الخقرية.

  الحرص طؾك تجديد القسائؾ التؼؾقدية يف العؿؾ الخقري وآكػتاح طؾك

                                                           

 (283،288 \4الؿققعقـ )( إطالم 1)

 (481،482\3( الؿغـل )2)

 (161( الؼقاطد الـقراكقة )3)

 p o 
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 ـ أكرب فئة مـ الـاس.القسائؾ الحديثة الؿعاصرة لتػعقؾ العؿؾ الخقري بق

  الحرص طؾك تػعقؾ دور الزكاة يف حؾ الؿشاكؾ العصرية، وتـشقط

 إطؿال الخقرية بؿا يتػؼ مع الؿصارف الشريعة لؾزكاة.

  الحرص طؾك تطقير ممسسات الققػ والزكاة بالؿقارد البشرية والؿالقة

 والتؼـقة والقسائؾ العصرية، وطدم آقتصار طؾك وسقؾة واحدة.

 طؾك إكشاء فؽرة البـقك الققػقة يف كؾ دولة مؿا يساطد طؾك جؿع  العؿؾ

أمقال الؿتربطقـ بسفقلة ويسر وصريؼة طصرية، مع مقافاهتؿ بإكشطة التل تتؿ 

 بالؿمسسة الققػقة مـ أطؿال خقرية.

  الحرص طؾك تعدد وسائؾ التثؼقػ بالعؿؾ الخقري بقـ الـاس، ومـفا

 استخدام وسائؾ آتصال الحديثة.

  إحقاء أكقاع كثقرة مـ العؿؾ الخقري وإوقاف كؿا كاكت يف الؿاضل

، وهق وقػ ُتشرتى مـف صحاف الخزف الصقـل، "وقػ إواين الؿؽسقرة"مـفا: 

 يف إطراس"وأيضا 
ِّ
وقػ  "وقػ ممكس الؿرضك والغرباء"، "وقػ إطارة الحؾل

، وهذه "فاالققػ طؾك الؼطط التل ٓ ملوي ل"و  "طؾك كقع مفاجر مـ الطقر

 كؿاذج قديؿة يؿؽـ استحداث أكقاع أوقاف وأطؿال خقرية مثؾفا بقسائؾ طصرية.

  الؿسجد إذا كاكت لف أكثر مـ صريؼ ٓ يتعقـ صريؼ بعقـف وإكؿا يتخقر

الؿسؾؿ بقـفا، وكذلؽ صرق السػر لؾحج برا أو بحرا أو جقا وكؾفا وسائؾ لتحؼقؼ 

ما يـاسب قدراتف وإمؽاكاتف ووقتف وكذلؽ إطؿال الخقرية يختار  (1)الؿؼصد،

لـػع الؿجتؿع، ولذا ٓ يبالك باختالف إسباب والقسائؾ طـد تحؼؼ 
                                                           

 (145،183 \3( أكقار الربوق يف أكقاء الػروق )1)
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 .(1)"مؼصقدها

  الحرص طؾك استخدام وسائؾ آتصآت الؿعاصرة يف إطؿال

كالفاتػ، والـاسقخ )الػاكس(، والربيد اإللؽرتوين، والربققة، يؿؽـ أن "الخقرية: 

قد بقـ صرفقـ غائبقـ يف العؼقد الؿالقة، ذلؽ أن كؼؾ إرادة كؾ يتؿ مـ خاللفا التعا

واحد مـ صريف العؼد لؾطرف أخر لقس لف وسقؾة محددة طؾك وجف التعققـ، وهق 

مؼصد يؿؽـ تحؼقؼف وتحصقؾف بلكثر مـ وسقؾة، ومـفا هذه القسائط والقسائؾ 

 .طؿال الخقريةوهذه القسائؾ العصرية مفؿة ومعاصرة يف تػعقؾ إ (2)"الؿعاصرة

 

 

 

                                                           

 (169،171 \3(، البحر الرائؼ )361،365 \8(، العـاية شرح الفداية )146\2( تبققـ الحؼائؼ )1)

 (958/ 6مجؾة مجؿع الػؼف اإلسالمل )( 2)
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 

 املبحح الجالح

 لاػذج إرا احتذ ٔٛع ادلصٍؽح ٚادلفسذج 
 واْ اٌرفاٚخ تاٌمٍح ٚاٌىصشج، 

 ٚذؽث١ماذٙا ادلؼاصشج يف اٌؼًّ اخلريٞ
 

 املطًب األٍٚ: َع٢ٓ ايكاعد٠ ٚأديتٗا 
 

 ٟاملطًب ايجاْٞ: تطبٝل ايكاعد٠ ع٢ً ايعٌُ ارتري 
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 املطلب األول

 ذج ٚأدٌرٙاِؼىن اٌماػ
 

 إذا اتحد كقع الؿصؾحة والؿػسدة كان التػاوت بالؼؾة والؽثرة.

يحدث أحقاكا تعارض بقـ الؿصؾحة والؿػسدة فال بد مـ طامؾ لؾرتجقح، 

ومـ طقامؾ الرتجقح والتػاوت الرتجقح بحسب الؼؾة والؽثرة يف الؿصالح 

 والؿػاسد.

إذا اتحد كقع الؿصؾحة  " ولذا ذكر العز بـ طبد السالم هذه الؼاطدة فؼال:

 والؿػسدة كان التػاوت بالؼؾ والؽثرة
"(1) 

الحرص طؾك طؿؾ الخقر باإلصالح بقـ الزوجقـ وطالج أسباب الؿشؽالت 

ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ )تعالك:  إسرية قال

  . [19]الـساء: (ائ ەئ ەئ وئ وئ

فلباح طشرهتـ طؾك الؽراهقة بالؿعروف،  "يؼقل الشافعل:وجف الدٓلة 

ن اهلل طز وجؾ قد يجعؾ يف الؽره خقرا وأخرب أ
"(2) . 

                                                           

 (.74يف اختصار الؿؼاصد )( الػقائد 1)

 (.1/213( أحؽام الؼرآن لؾشافعل )2)

 p o 
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

يؼقل ابـ العربل: مـ يجد يف زوجتف ما يؽرهف أو كػقر مـفا بدون ارتؽاهبا 

  .(1)فاحشة وٓ كشقز فؾقصرب طؾقفا ولقـسػفا فؼد يؽقن خقرا لف

فؿا يدريفؿ أن يف همٓء الـسقة الؿؽروهات خقرا، وأن اهلل "يؼقل الشاذلل: و

لخقر. فال يجقز أن يػؾتقه، إن لؿ يؽـ يـبغل لفؿ أن يستؿسؽقا بف يدخر لفؿ هذا ا

 ويعزوه!
"(2) . 

فعسك أن يؽقن صربكؿ مع إمساكؽؿ لفـ وكراهتفـ فقف "ويؼقل ابـ كثقر: 

خقر كثقر لؽؿ يف الدكقا وأخرة
"(3). 

 فـالحظ يف أية أن الرتجقح بقـ الؿصؾحة والؿػسدة بحسب الؼؾة والؽثرة.

قال إطؿال الخقرية بتػقيت بعضفا مـ باب الؿصؾحة ويؿؽـ حػظ أم

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )الراجحة، فؼد قال تعالك: 

  . [79]الؽفػ: (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ولذا فحػظ إمقال بخسارة بعضفا كبعض أمقال القتامك والؿجاكقـ 

والسػفاء وتعققبفا بؼصد حػظفا يشبف ما فعؾف الخضر طـدما قام بتعققب السػقـة 

حػظ الؽثقر الخطقر  "وذلؽ ٕن (4)خرقفا لقزهد فقفا الؿؾؽ الظالؿ فال يلخذها:و

بتػقيت الؼؾقؾ الحؼقر مـ أحسـ التصرفات
"(5) .  

                                                           

 (.1/468( أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل )1)

 (.3597/ 6( يف ضالل الؼرآن )2)

 (.212/ 2( تػسقر ابـ كثقر )3)

 (.1/92( ققاطد إحؽام )4)

 (.2/57(الؿرجع السابؼ )5)
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 املطلب الجانٌ

 ذؽث١ك اٌماػذج ػٍٝ اٌؼًّ اخلريٞ
 

  مراطاة صؾب الؿتربع يف العؿؾ الخقري، مع مراطاة الؿصالح والؿػاسد يف

 تحؼقؼ إطؿال الخقرية.

  طدم اكتظار وققع الؿػاسد لعالجفا مـ أمقال إطؿال الخقرية وإكؿا

 السعل لتجـبفا قبؾ أن تؼع.

  الحرص طؾك تقزيع الطاقات والجفقد وققاس الؿصالح والؿػاسد

 ومدى قؾتفا وكثرهتا.

  الحرص طؾك العؿؾ طؾك إطؿال الخقرية الدائؿة ففل أفضؾ مـ

 الؿؼصقد. الؿـؼطعة: ٕن مصالحفا أطؾك يف تحؼقؼ

 .طؿؾ خطة لؾتـؿقة الذاتقة لألطؿال الخقرية حتك تستؿر وتحؼؼ أهداففا 

  تجـب إطؿال التل تؽقن مػاسدها أكثر مـ مصالحفا، كالرتكقز طؾك

الشؽؾقات والظاهر والدطاية لؾؿمسسات أكثر مـ الرتكقز طؾك حؾقل طؿؾقة 

 لؿشاكؾ الـاس.

  مـ جؿقع إطؿال: ٕن مـ التػضقؾ بؽثرة الثقاب أن اإليؿان أفضؾ

 p o 
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

ولذا ٓ بد مـ الحرص طؾك تؼقية  (1)ثقابف الخؾقد يف الجـة والـجاة مـ الـار،

 اإليؿان مع مساطدهتؿ يف إطؿال الخقرية. 

 .طدم آكشغال بعؿؾ خقري أقؾ يف إجر مـ طؿؾ خقري أكثر يف إجر 

كؿا  ولؽـ لقست كؾ مصؾحة تػقق إخرى يف الؿؼدار تؽقن مصؾحة كؾقة،

يف مسللة الترتس فؾق قام جؿاطة يف سػقـة وصرحقا واحدا مـفؿ لـجاهتؿ وطدم 

غرقفؿ جؿقعا ففق مـ باب تؼدير الؿصالح والؿػاسد، وٓ يتعقـ شخص بعقـف بؾ 

كؿا يف مققػ سقدكا يقكس يف البحر، وإن أمؽـ الحػاظ طؾك الجؿقع  (2)بالؼرطة

 لؽان أفضؾ. 

دث تعارض بقـ كقع الؿصؾحة والؿػسدة ضفر مـ هذه الؼاطدة أكف إذا ح

 فقـظر إلك مؼدار الؼؾة والؽثرة خاصة يف إطؿال الخقرية.

 

 

 

                                                           

 (.2/214( أكقار الربوق يف أكقاء الػروق )1)

 (.1/176تصػك )( الؿس2)
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 املبحح السابع

 لاػذج إرا ذساٚخ ادلصاحل يف احلىُ ٚاٌشذة 
 ٠مذَ أػظّٙا ػٕذ اٌرؼاسض، 

 ٚذؽث١ماذٙا ادلؼاصشج يف اٌؼًّ اخلريٞ
 

 املطًب األٍٚ: َع٢ٓ ايكاعد٠ ٚأديتٗا 
 

 ٟاملطًب ايجاْٞ: تطبٝل ايكاعد٠ ع٢ً ايعٌُ ارتري 
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 املطلب األول

 ِؼىن اٌماػذج ٚأدٌرٙا
 

إذا تعارض تحؼقؼ الؿؼاصد الشرطقة الخؿسة فتؼدم مصؾحة حػظ الديـ: 

ڄ )ٕن الؿؼصد إطظؿ مـ خؾؼ اإلكسان هق العبادة، َقاَل اهلُل ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك: 

ٕن الثؿرة هل كسؾ السعادة :  [56]الذاريات: (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

إخروية ولذا تؼدم مصؾحة حػظ الـػس بالتخػقػ طؾك الؿريض والؿسافر 

بجقاز الرتخقص لف يف الصالة والصقام، وكذا لق اجتؿع طؾك شخص الؼتؾ 

  (1)لؾؼصاص والردة يؼدم حد الؼصاص

ؾب إمقر الضرورية لقست يف الطؾب طؾك وزان واحد: كالط"قال الشاصبل: 

الؿتعؾؼ بلصؾ الديـ لقس يف التلكقد كالـػس وٓ الـػس كالعؼؾ، إلك سائر أصـاف 

الضروريات
"(2) 

إذا كظركا إلك إول وجدكا الديـ أطظؿ إشقاء، ولذلؽ يفؿؾ يف  "وقال: 

جاكبف الـػس والؿال وغقرهؿا، ثؿ الـػس، ولذلؽ يفؿؾ يف جاكبفا اطتبار ققام 

                                                           

 (661،662\1( شرح الؽقكب الؿـقر )1)

 (492/ 3( الؿقافؼات )2)
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الـسؾ والعؼؾ والؿال
"(1) 

قضح أمدي أن ما مؼصقده حػظ أصؾ الديـ يؽقن بالطبع أولك كظرا وي

لؾـظر إلك السعادة إبدية إخروية، وما سقاه مـ حػظ باقل الؿؼاصد إخرى 

  (2)كالـػس والعؼؾ والؿال وغقرها ففل مؼصقدة لحػظ الديـ تبعا

 

 

 

                                                           

 (511/ 2( الؿقافؼات )1)

 (275/ 4( اإلحؽام يف أصقل إحؽام لممدي )2)
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 املطلب الجانٌ

 ذؽث١ك اٌماػذج ػٍٝ اٌؼًّ اخلريٞ
 

 التـسقؼ بقـ الجؿعقات الخقرية والتعاون لتؼديؿ العؿؾ  الحرص طؾك

 إكثر مصؾحة.

ويؼصد الؿتصدققن الجؿعقات الخقرية لتؽقن وسقطًا لفؿ يف فعؾ الخقر تؾبقة 

 ٓحتقاجات إسر الؿتعػػة.

  الحرص طؾك كػع أخريـ، وطؾك قدر كػعؽ وحرصؽ طؾك أطؿال

 الخقر تـؾ أجرك.

 ن قؾقال صالؿا أن مصالحف أطؿ، لؼقلف الحرص طؾك طؿؾ الخقر وإن كا

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

 (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)

 [ 41]الـساء:

  :ەئ وئ )التعاون يف فعؾ العؿؾ الخقري بروح الػريؼ لؼقلف تعالك

 [ 2]الؿائدة: (وئ ۇئۇئ

 غرقك طـد اهلل أفضؾ إذا تعارض إكؼاذ غريؼ مع أداء الصالة، فقؽقن إكؼاذ ال

مـ الصالة، والجؿقع بقـفؿا مؿؽـ بلن يـؼذ الغريؼ ثؿ يؼقم بؼضاء الصالة، وذلؽ 

 p o 
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ٕن ما يػقتف مـ الصالة ٓ يتساوى أبدا مع حػظ كػس بشرية معصقمة مـ 

الؿقت، وكذلؽ مـ كان صائؿا ورأى غريؼا ٓ يؿؽـف إكؼاذه إٓ بالػطر فؾقػطر: 

الفالك ثؿ يؼضل الصقم يف يقم آخر، وهذا مـ حرصا طؾك حػظ كػس بشرية مـ 

  (1)باب الجؿقع بقـ الؿصالح

 

 

 

                                                           

 (66 \1( ققاطد إحؽام )1)
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 

 

 املبحح اخلامص
 لاػذج اٌعشٚس٠اخ 

 ِمذِح ػٍٝ احلاظ١اخ ٚاٌرؽس١ٕ١اخ، 
 ٚذؽث١ماذٙا ادلؼاصشج يف اٌؼًّ اخلريٞ.

 

 املطًب األٍٚ: َع٢ٓ ايكاعد٠ ٚأديتٗا 
 

 يعٌُ ارتريٟاملطًب ايجايح: تطبٝل ايكاعد٠ ع٢ً ا 
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 املطلب األول
 ِؼىن اٌماػذج ٚأدٌرٙا

 

يقضح العز بـ طبد السالم أن فعؾ القاجبات واجتـاب الؿحرمات مـ 

الضروريات، وفعؾ الســ الؿمكدات مـ الحاجقات وما دوهنا مـ الؿـدوبات، 

  (1)فعـد التعارض يؼدم ما هق أقرب لحػظ الضروريات مـ غقرها

ة الدكققية إما أن تؽقن يف محؾ الضرورة أو يف محؾ الؿصؾح"ويؼقل الرازي: 

الحاجة أو يف محؾ الزيـة والتتؿة، وضاهر أن الؿـاسبة التل مـ باب الضرورة 

راجحة طؾك التل مـ باب الحاجة، والتل مـ باب الحاجة مؼدمة طؾك التل مـ 

باب الزيـة
"(2) 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )قال تعالك: 

  (3)[173]البؼرة: (ڻ ڻ ۀ ۀ ہڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

إن يف إبطال إصؾ إبطال التؽؿؾة: ٕن التؽؿؾة مع ما كؿؾتف "قال الشاصبل: 

كالصػة مع الؿقصقف، فنذا كان اطتبار الصػة يمدي إلك ارتػاع الؿقصقف، لزم 

                                                           

 (68،72\2( ققاطد إحؽام )1)

 (458/ 5( الؿحصقل لؾرازي )2)

 [ 173( ]البؼرة: 3)

 p o 
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

مـ ذلؽ ارتػاع الصػة أيضا، فاطتبار هذه التؽؿؾة طؾك هذا القجف ممد إلك طدم 

محال ٓ يتصقر، وإذا لؿ يتصقر، لؿ تعترب التؽؿؾة، واطترب إصؾ اطتبارها، وهذا 

مـ غقر مزيد
"(1) 

لق قدركا تؼديرا أن الؿصؾحة التؽؿقؾقة تحصؾ مع فقات الؿصؾحة " وقال:

إصؾقة، لؽان حصقل إصؾقة أولك لؿا بقـفؿا مـ التػاوت
"(2) 

 

 

 

                                                           

 (26 /2( الؿقافؼات )1)

 (26/ 2(الؿرجع السابؼ )2)
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 نٌاملطلب الجا

 ذؽث١ك اٌماػذج ػٍٝ اٌؼًّ اخلريٞ
 

  ٓالحرص يف إطؿال الخقرية طؾك الرتكقز طؾك إطؿال الضرورية أو

 والتل ٓ يؿؽـ لؾـاس الحقاة بدوهنا، ثؿ العؿؾ يف جاكب الحاجقات فالتحسقـقات.

  ،إطؿال الخقرية كثقرة ومتـقطة، ومـفا: كتابة العؼقد، وتغسقؾ الؿقتك

اطف طؾقفا، أن تػرغ مـ إماصة إذى طـ الطريؼ، إطاكة الرجؾ طؾك دابتف ورفع مت

دلقك يف إكاء الؿستسؼل، أن تعقـ ضائعًا، إكؼاذ الغرقك والفدمك والحرقك، إطاكة 

يف مفؿ كؿقت وطرس وسػر، كػ أذاك طـ الـاس وغقر ذلؽ، فال بد مـ اختقار 

الضروري فالحاجل فالتحسقـل: حػاضا طؾك إكػس وإمقال وإوقات 

 والجفقد.

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )الـاس قال اهلل تعالك:  الحرص طؾك اإلصالح بقـ

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ 

وهذه أية تدل طؾك  [114]الـساء: (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

أهؿقة الحرص طؾك اإلصالح بقـ الـاس، وقد أجاز اإلسالم الـجقى إذا كان 

 هبدف اإلصالح بقـ الؿتخاصؿقـ.

 ـػؼة اإلكسان طؾك اإلكثار مـ أكقاع الـػؼة ومـفا الـػؼات الضرورية ك

كػسف، والحاجقة كـػؼتف طؾك أهؾف، وتحسقـقة كالـػؼة طؾك أقاربف، والـػؼات 

 p o 
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 .(1)الضرورية مؼدمة طؾك الحاجقة، والحاجقة مؼدمة طؾك التحسقـقة

  إن الزواج ضروري: ٕن بف حػظ الـسؾ الذي "تزويج القتامك والػؼراء

جتف، هق مـ حاجقات الزواج لؿا طؾقف مدار الحقاة، والؿفر الذي يدفعف الزوج لزو

فقف مـ تقصقد لؾؿحبة والؿقدة، وتؿؽقـ لؾزوجة مـ قدر مالل يؾبل حاجتفا 

ويدطؿ مققعفا. فنذا تعارض الؿفر مع الزواج كػسف، فلصبح ماكًعا مـف، وجب 

تؼديؿ الضروري طؾك الحاجل، ولؿ يجز تعطقؾ الزواج بسبب الؿفر، أو بسبب 

قؾ الزواج ولق بؿفر قؾقؾ. فالضروري ٓ يسؼط الؿغآة فقف، بؾ يجب تحص

 (2)الحاجل، بؾ يسؼط الحاجل لؾضروري

  التعاون يف إقامة القٓئؿ بعد قضاء الضروريات مع طدم اإلسراف: ٕن

ولقؿة الزفاف مـ التحسقـقات لؿا فقفا مـ مزيد إشفار لؾزواج، واحتػاء وتػخقؿ "

ا تعارضت مع الزواج كػسف الذي يعترب لشلكف، وفقفا التزاور والتفاين والدطاء، فنذ

مـ الضروريات، بحقث يتعطؾ الزواج ٕجؾ العجز طـ إقامة القلقؿة الؿـاسبة، 

فنن هذه القلقؿة يجب أن تسؼط بالؿرة، أو تبؼك بالؼدر الذي ٓ يعرقؾ الزواج. 

وكذلؽ إذا تعارضت القلقؿة مع الؿفر، فالؿفر أولك بالتؼديؿ وآطتبار، فؿـ 

الجؿع بقـفؿا فالؿفر أولك مـ القلقؿة: ٕن الؿفر مـ الحاجقات، طجز طـ 

  (3)والقلقؿة مـ التحسقـات

 ضفر مـ هذه الؼاطدة أن الضرورات تؼدم طؾك الحاجات طـد التعارض.

                                                           

 (291\3( أكقار الربوق يف أكقاء الػروق )1)

 (353( كظرية التؼريب والتغؾقب )2)

 (354( كظرية التؼريب والتغؾقب )3)
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 املبحح الشادض

 لاػذج إٌفغ ادلرؼذٞ أفعً ِٓ اٌماصش، 
 ٚذؽث١ماذٙا ادلؼاصشج يف اٌؼًّ اخلريٞ.

 

 ٍَٚع٢ٓ ايكاعد٠ ٚأديتٗااملطًب األ : 
 

 ٟاملطًب ايجاْٞ: تطبٝل ايكاعد٠ ع٢ً ايعٌُ ارتري 
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 املطلب األول

 ِؼىن اٌماػذج ٚأدٌرٙا
 

، ومـ  (1)" الـػع الؿتعدي أفضؾ مـ الؼاصر "ذكر طدد مـ العؾؿاء قاطدة 

الؿصالح الؿتعدية أفضؾ مـ الؼاصرة"صقغفا: 
"(2) 

كرب طدد مـ الـاس، كؼضاء حقائج فالـػع الؿتعدي هق الذي يصؾ كػعف ٕ

 الؿحتاجقـ، وتػريج كروهبؿ بخالف الـػع الؼاصر يؽقن لػئة محدودة مـ الـاس.

فضؾ العالؿ طؾك العابد كػضؾ الؼؿر لقؾة البدر »: ملسو هيلع هللا ىلصولؼد قال رسقل اهلل 

 (3)«طؾك سائر الؽقاكب

الح مص"والتػاضؾ يؽقن إذا تساويا يف الرتبة والـقع وصؾب الشارع لفا، لذا 

اإليجاب أفضؾ مـ مصالح الـدب، ومصالح الـدب أفضؾ مـ مصالح اإلباحة
"(4) 

                                                           

 1(، إشباه والـظائر )3،5/ 4(، الذخقرة )35/ 4(، بريؼف محؿقدية )162/ 2(( الؿدخؾ 1)

/144،145) 

 (331 /2( فتح الباري ٓبـ حجر )2)

( قال أبق طقسك هذا حديث غريب قال الشقخ إلباين: 2682( رقؿ )48/  5( ســ الرتمذي، )3)

( ســ أبك 223( رقؿ )81/  1( ســ ابـ ماجف، )46/  36صحقح، مسـد أحؿد، الرسالة، )

 (767/  1( الجامع الصغقر وزيادتف، )3643( رقؿ )354/  3داود، )

 (39/  1بد السالم، )( الؼقاطد الصغرى، العز بـ ط4)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )قال تعالك: 

ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 

  .[ 95]الـساء: (ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ٓ يعتدل الؿتخؾِّػقن طـ الجفاد يف سبقؾ اهلل مـ أهؾ اإليؿان  "قال الطربي:

، الؿمثرون الدطَة والَخْػض َوالُؼعقَد يف مـازلفؿ طؾك ُمؼاساة ُحُزوكة باهلل وبرسقلف

إسػار والسقر يف إرض، ومشؼة مالقاة أطداء اهلل بجفادهؿ يف ذات اهلل، وقتالفؿ 

يف صاطة اهلل، إٓ أهؾ العذر مـفؿ بَذَهاب أبصارهؿ، وغقر ذلؽ مـ الِعؾؾ التل ٓ 

َرر الذي هبؿ،  إلك قتالفؿ وجفادهؿ يف سبقؾ سبقؾ ٕهؾفا ،لؾضَّ

، ومـفاج ديـف، لتؽقن كؾؿة اهلل هل العؾقا، "والؿجاهدون يف سبقؾ اهلل"اهلل=

الؿستػرغقن صاَقتفؿ يف قتال أطداِء اهلل وأطداِء ديـفؿ= بلمقالفؿ، إكػاًقا لفا فقؿا 

 أوَهـ كقد أطداء أهؾ اإليؿان باهلل ، وبلكػسفؿ، مباشرة هبا قتالفؿ، بؿا تؽقن بف

كؾؿة اهلل العالقة، وكؾؿة الذيـ كػروا السافؾة
"(1) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )وقال تعالك: 

  [1]اإلسراء: (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ٺ )مـافع اإلسراء بف كاكت مؼصقرة طؾقف، أٓ ترى أكف تعالك قال هـالؽ: 

ومـافع إكزال الؽتاب طؾقف متعدية، أٓ ترى أكف قال:  [1]اإلسراء: (ٺ ٺٿ

والػقائد الؿتعدية  [2]الؽفػ: (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)

 (2)"أفضؾ مـ الؼاصرة

                                                           

 (85/  9( تػسقر الطربي، )1)

 (422/ 21( تػسقر الرازي = مػاتقح الغقب أو التػسقر الؽبقر )2)



 
 

 

  390  

  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

أٓ أخربكؿ » :ملسو هيلع هللا ىلصومـ السـة. ما جاء طـ أبل الدرداء قال: قال رسقل اهلل 

إصالح ذات »، قالقا: بؾك قال: «بلفضؾ مـ درجة الصقام والصالة والصدقة

 (1)«البقـ

اإلفساد فقفا:  يف الحديث حث وترغقب يف إصالح ذات البقـ واجتـاب طـ"

ٕن اإلصالح سبب لالطتصام بحبؾ اهلل وطدم التػرق بقـ الؿسؾؿقـ، وفساد ذات 

البقـ ثؾؿة يف الديـ فؿـ تعاصك إصالحفا ورفع فسادها كال درجة فقق ما يـالف 

 (2)"الصائؿ الؼائؿ الؿشتغؾ بخقيصة كػسف

 ، قال:ملسو هيلع هللا ىلصوطـ أمقر الؿممـقـ طثؿان بـ طػان رضل اهلل طـف طـ رسقل اهلل، 

  (3)«خقركؿ مـ تعؾؿ الؼرآن وطؾؿف»

وما قد يػفؿ مـف مـ تػضقٍؾ لتعؾقؿ الؼرآن طؾك إمر بالؿعروف والـفل طـ 

فنن ققؾ: فقؾزم أن يؽقن الؿؼرئ أفضؾ "الؿـؽر والجفاد يف سبقؾ اهلل، حقث قال: 

مؿـ هق أطظؿ غـاء يف اإلسالم: بالؿجاهدة والرباط، وإمر بالؿعروف والـفل 

الؿـؽر مثال، قؾـا: حرف الؿسللة يدور طؾك الـػع الؿتعدي فؿـ كان حصقلف  طـ

طـده أكثر كان أفضؾ
"(4)  

إن خقاركؿ أحسـؽؿ : »ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبل هريرة رضل اهلل طـف قال: قال الـبل 

                                                           

(1( ، ـِ ( قال إلباين: 4921( رقؿ)432/  4( ســ أبك داود، كتاب إدب، باب يف إِْصالَِح َذاِت اْلَبْق

 (354/  4لؿعل يف تخريج الزيؾعل )صحقح. كصب الراية ٕحاديث الفداية مع حاشقتف بغقة إ

 (178/  13( طقن الؿعبقد، )2)

 ( 5127( رقؿ )192/  6( صحقح البخاري، باي خقركؿ مـ تعؾؿ الؼرآن وطؾؿف )3)

 (.9/76( فتح الباري )4)
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 (1)«قضاء

فخقار الـاس مـ أكػع الـاس لؾـاس فنن قؾت: هذا خقر مـ هذا فؿعـاه أكػع 

ؿـػعة ما تعؾؼ بالخؾؼ ٕن الحسـة الؿتعدية أفضؾ مـ لـػسف أو لغقره، وأشرف ال

 (2)"الؼاصرة

يسؿر مع أبل بؽر يف إمر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوطـ طؿر بـ الخطاب قال: كان رسقل اهلل 

وفقف دلقؾ طؾك جقاز السؿر يف مصالح الؿسؾؿقـ،  (3)،"أمر الؿسؾؿقـ وأكا معفؿا

 .وما يعقد بـػعفؿ

كان يسؿر مع طؾل بـ أبل صالب  وقد روي طـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك، أكف

 .حتك يذهب لقؾ صقيؾ

 (4)"وكان ابـ طباس يسؿر طـد معاوية 

أكثركا ضال الذي يستظؾ بؽسائف  ملسو هيلع هللا ىلصطـ أكس رضل اهلل طـف قال: كـا مع الـبل 

وأما الذيـ صامقا فؾؿ يعؿؾقا شقئا، وأما الذيـ فطروا فبعثقا الركاب وامتفـقا 

  (5)«ؿػطرون الققم بإجرذهب ال»: ملسو هيلع هللا ىلصوطالجقا، فؼال الـبل 

                                                           

 (2315( رقؿ )99/  3( صحقح البخاري، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة، )1)

 (466/ 3( فقض الؼدير )2)

( جامع إصقل يف أحاديث 169( قال الشقخ إلباين: صحقح رقؿ )315/  1الرتمذي، )( ســ 3)

 (4374( رقؿ )263/  6الرسقل، )

 (381/  3( فتح الباري ٓبـ رجب، )4)

( صحقح مسؾؿ 2891( رقؿ)35/  4( متػؼ طؾقف: صحقح البخاري، باب فضؾ الخدمة يف الغزو، )5)

 (1119( رقؿ) 788/  2ك العؿؾ ، )، باب أجر الؿػطر يف السػر إذا تقل
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 :ذهب الؿػطرون الققم بإجر فقف وجفان"قال ابـ دققؼ العقد: 

أحدهؿا: أن يراد بإجر أجر تؾؽ إفعال التل فعؾقها والؿصالح التل جرت 

 .طؾك أيديفؿ وٓ يراد مطؾؼ إجر طؾك سبقؾ العؿقم

الصقم مبؾغا يـغؿر والثاين: أن يؽقن أجرهؿ قد بؾغ يف الؽثرة بالـسبة إلك أجر 

 (1)"فقف أجر الصقم فتحصؾ الؿبالغة بسبب ذلؽ ويجعؾ كلن إجر كؾف لؾؿػطر

، فؼال: ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبل سعقد الخدري رضل اهلل طـف قال: جاء أطرابل إلك الـبل 

رجؾ جاهد بـػسف ومالف، ورجؾ يف شعب مـ »يا رسقل اهلل أي الـاس خقر؟ قال: 

 (2)«هالشعاب يعبد ربف ويدع الـاس مـ شر

الؿراد بالؿممـ مـ قام بؿا تعقـ طؾقف الؼقام بف ثؿ حصؾ هذه "وجف الدٓلة: 

الػضقؾة ولقس الؿراد مـ اقتصر طؾك الجفاد وأهؿؾ القاجبات العقـقة وحقـئذ 

فقظفر فضؾ الؿجاهد لؿا فقف مـ بذل كػسف ومالف هلل تعالك ولؿا فقف مـ الـػع 

 (3)"الؿتعدي

لؿصالح الؿتعدية مـ خالل الجفاد إلدراك بعض هنك الـبل طـ التػريط يف ا

 الؿصالح الؼاصرة طؾك الؿسؾؿ وحده باطتزالف الـاس.



                                                           

 (278/  1( إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام، )1)

( 6494( رقؿ)113/  8( متػؼ طؾقف: صحقح البخاري، باب العزلة راحة مـ خالط السقء، )2)

 (.1888( رقؿ )1513/  3صحقح مسؾؿ، باب فضؾ الجفاد والرباط، )

 (6/  6( فتح الباري، ابـ حجر، )3)
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 املطلب الجانٌ

 ذؽث١ك اٌماػذج ػٍٝ اٌؼًّ اخلريٞ
 

  ،العؿؾ طؾك تؼديؿ الؿصالح الؿتعدية الـػع طؾك إطؿال قاصرة الـػع

ؽؾة صارئة وكان كػعفا الحجر إسقد يف مؽاكف وقام بحؾ مش ملسو هيلع هللا ىلصفؼد وضع الـبل 

يعـل » أكف لؿا أرادوا أن يرفعقا الحجر » متعديا لمخريـ: روى طؾل رضل اهلل طـف 

اختصؿقا فقف ، فؼالقا : يحؽؿ بقــا أول رجؾ يخرج مـ هذه السؽة قال : « قريشًا 

أول مـ خرج طؾقفؿ ، فجعؾقه ) أي الحجر ( يف مرط ثؿ رفعف  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسقل اهلل 

لؿا » كؾفا ، ورسقل اهلل يقمئذ رجؾ شاب يعـل قبؾ البعثة ويف رواية  جؿقع الؼبائؾ

 (1)"«قالقا : قد جاء إمقـ  ملسو هيلع هللا ىلصرأوا الـبل 

  إطؿال الخقرية يف الرب وإطداد الدطاة وإكشاء الؿدارس والؿستشػقات

والؿراكز اإلسالمقة أفضؾ مـ كقافؾ إطؿال كـػؾ الحج والعؿرة: ٕهنا أطؿال 

 عدية الـػع.الرب أطؿال مت

  سلل حرب ٕحؿد "اإلطاكة طؾك الزواج وإتؿامف أفضؾ مـ حجة الـػؾ

                                                           

(، 191/ 3(، إتحاف الخقرة الؿفرة بزوائد الؿساكقد العشرة )11/ 6ابـ أبل شقبة ) مصـػ( 1)

 (231/ 17الؿطالب العالقة بزوائد الؿساكقد الثؿاكقة )

 p o 
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 (1)"أيحج كػال أم يصؾ قرابتف؟ قال: إن كاكقا محتاجقـ يصؾفؿ أحب إلل

  يعترب فضؾ الطاطات بؼدر مصالحفا الؿرتتبة طؾقفا، فتصدق البخقؾ بؼدر

ضؾ الصدقة متعدية الـػع : ٕن ف(2)استطاطتف أفضؾ مـ ققامف هلل لقال أو صقام أيام

 بخالف الؼقام والصقام قاصر الـػع طؾك كػسف

 ٕن العؿؾ (3)مـ حج طـ غقره فرضا أفضؾ مؿـ يحج طـ كػسف كافؾة :

 الؿتعدي أفضؾ مـ الؼاصر.

  العؿؾ التطقطل يف مساطدة إوٓد يف حػظ الؼرآن أفضؾ مـ صقام

 الـػؾ، إذا كان الصقام سقعطؾف طـ تحػقظف ٕوٓده.

 ٕفضؾ يف الصدقة والققػ ما كان كػعف أكثر، كققػ الؿال طؾك الؿقاقع ا

 اإللؽرتوكقة الدطقية.

  إطؿال التطقطقة يف صؾب العؾؿ وكشره مؼدم طؾك كقافؾ العبادات، قال

رجؾ أراد "وجاء طـد الحـابؾة  (4)"صؾب العؾؿ أفضؾ مـ صالة الـافؾة"الشافعل:

ال: إذا احتاج إلك صؾب العؾؿ ففق أحب أن يصقم تطقطا فلفطر لطؾب العؾؿ، فؼ

  (5)"إلل

                                                           

 (.385/  4( الػروع وتصحقح الػروع، )1)

 (.422/ 2( الؿـثقر يف الؼقاطد الػؼفقة )2)

 (.97/ 2( الػتاوى الػؼفقة الؽربى )3)

 (.144/  1ـظائر لؾسققصل )( إشباه وال4)

 (.345/  2( الػروع وتصحقح الػروع )5)
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 :االضتجٓا٤ َٔ ايكاعد٠ 

لقست كؾ إطؿال الؿتعدية الـػع تؼدم طؾك إطؿال قاصرة الـػع إٓ إذا 

تساويا يف رتبة وكقع الؿصؾحة، أما لق اختؾػا يف الؿصؾحة فقؽقن مـ آستثـاءات. 

خالفا لؿـ قال: إن الؿتعدي العؿؾ الؼاصر قد يساوي الؿتعدي "فؼد جاء أن 

رب طؿؾ قاصر أفضؾ مـ طؿؾ "وقال العز بـ طبد السالم:  (1)"أفضؾ مطؾؼا

، ولقست (2)"متعد، كالعرفان واإليؿان وكذلؽ الحج والعؿرة والصالة والصقام

الؼربة الؿتعدية أفضؾ مـ الؼاصرة طؾك الدوام: ٕن اإليؿان وهق قربة قاصرة 

متعدية الـػع، وإكؿا التػضقؾ بحسب مؼدر الؿصالح أفضؾ مـ الصدقة وهل قربة 

  (3)الـاشئة طـ الؼربات

 

 

 

                                                           

 (.419/  9( طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري )1)

 (.122( الػقائد يف اختصار الؼقاطد لؾعز بـ طبد السالم )2)

 (.489/ 11( الذخقرة )3)
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 اخلامتح
 ايٓتا٥ر: 

تعريػ فؼف إولقيات: وضع كؾ شلء يف مرتبتف بالعدل، مـ إحؽام  .1

والؼقؿ وإطؿال، ثؿ يؼدم إولك فإولك، بـاًء طؾك معايقر شرطقة صحقحة 

 العؼؾ.يفدي إلقفا كقر القحل، وكقر 

 تقجد طدة ققاطد لػؼف إولقيات مع تطبقؼاهتا يف إطؿال الخقرية. .2

الؿؼصقد مـ هذه الؼاطدة  قاطدة الجؿع بقـ الؿصالح أولك مـ الرتجقح: .3

أكف إذا تعارضت الؿصالح فإفضؾ هق العؿؾ طؾك الجؿع بقـفا بدٓ مـ ترجقح 

: يػضؾ تعدد الـقة يف أحدهؿا طؾك أخر، ومـ تطبقؼاهتا يف مجال العؿؾ الخقري

 العؿؾ الخقري القاحد وكػع أكثر مـ فئة، تػعقؾ كؾ الطاقات يف العؿؾ الخقري.

قاطدة الؿؼصد إذا كاكت لف أكثر مـ وسقؾة ٓ يتعقـ إحداها، أي صالؿا  .4

وجدت طدة وسائؾ لتحؼقؼ الؿؼصد فال تجب وسقؾة بعقـفا، ومـ تطبقؼاهتا يف 

طؾك وسقؾة واحدة يف العؿؾ الخقري، أي طؼد  مجال العؿؾ الخقري: طدم الرتكقز

يصح بؽؾ وسقؾة تدل طؾك مؼصقده، الحرص طؾك تجديد القسائؾ التؼؾقدية يف 

العؿؾ الخقري، تػعقؾ دور الزكاة يف حؾ الؿشاكؾ العصرية، الحرص طؾك تطقير 

ممسسات الققػ والزكاة، العؿؾ طؾك إكشاء فؽرة البـقك الققػقة، إحقاء أكقاع 

ـ العؿؾ الخقري وإوقاف كؿا كاكت يف الؿاضل، الحرص طؾك استخدام كثقرة م

 وسائؾ آتصآت الؿعاصرة يف إطؿال الخقرية.

 p o 
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قاطدة إذا اتحد كقع الؿصؾحة والؿػسدة كان التػاوت بالؼؾة والؽثرة،  .5

ومعـاها أن التػاوت بقـ الؿصالح والؿػاسد بحسب مؼدارها يف إطؿال الخقرية، 

ا يف مجال العؿؾ الخقري: مراطاة صؾب الؿتربع يف العؿؾ الخقري، ومـ تطبقؼاهت

طدم اكتظار وققع الؿػاسد لعالجفا مـ أمقال إطؿال الخقرية وإكؿا السعل 

لتجـبفا قبؾ أن تؼع، الحرص طؾك العؿؾ طؾك إطؿال الخقرية الدائؿة ففل 

 الحفا.أفضؾ مـ الؿـؼطعة، تجـب إطؿال التل تؽقن مػاسدها أكثر مـ مص

قاطدة إذا تساوت الؿصالح يف الحؽؿ والرتب يؼدم أطظؿفا طـد التعارض  .6

بؿعـك إذا تعارضت الؿصالح يتؿ تؼديؿ إطؾك درجة مـفا، ومـ تطبقؼاهتا يف 

مجال العؿؾ الخقري: الحرص طؾك التـسقؼ بقـ الجؿعقات الخقرية، الحرص 

لتعاون يف فعؾ العؿؾ طؾك طؿؾ الخقر وإن كان قؾقال صالؿا أن مصالحف أطؿ، ا

 الخقري بروح الػريؼ.

قاطدة الضروريات مؼدمة طؾك الحاجقات والتحسقـقات، بؿعـك أكف طـد  .7

تعارض الؿصالح يتؿ تؼديؿ الضروريات: ٕهنا أصؾ لؾحاجقات والتحسقـقات، 

 ومـ تطبقؼاهتا يف مجال العؿؾ الخقري:

ل التل كػعفا قاطدة الـػع الؿتعدي أفضؾ مـ الؼاصر، بؿعـك أن إطؿا .8

أكثر تؽقن مؼدمة طؾك إطؿال قاصرة الـػع، ومـ تطبقؼاهتا يف مجال العؿؾ 

الخقري: العؿؾ طؾك تؼديؿ الؿصالح الؿتعدية الـػع طؾك إطؿال قاصرة الـػع، 

إطؿال الخقرية يف الرب وإطداد الدطاة وإكشاء الؿدارس والؿستشػقات و الؿراكز 

يعترب فضؾ الطاطات  طؿال كـػؾ الحج والعؿرة،اإلسالمقة أفضؾ مـ كقافؾ إ

بؼدر مصالحفا الؿرتتبة طؾقفا، إفضؾ يف الصدقة والققػ ما كان كػعف أكثر 

كققػ الؿال طؾك الؿقاقع اإللؽرتوكقة الدطقية، مع العؾؿ أكف لقست كؾ إطؿال 
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 الؿتعدية الـػع تؼدم طؾك إطؿال قاصرة الـػع إٓ إذا تساويا يف رتبة وكقع

 الؿصؾحة.

 ايتٛصٝات 

 تدريس ققاطد فؼف إولقيات لؾعامؾقـ يف الجؿعقات الخقرية. .1

 وجقد جفات رقابقة طؾك مقزاكقات الجؿعقات الخقرية. .2

العؿؾ طؾك تؼديؿ إطؿال إكثر كػعا لؾؿجتؿع طؾك غقرها يف إطؿال  .3

 الخقرية.

 كشر ثؼافة العؿؾ الخقري يف الؿجتؿع. .4
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 فٙشط ادلشاظغ
 

  إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام، تؼل الديـ أبق الػتح محؿد بـ طؾل

هـ(، 712بـ وهب بـ مطقع الؼشقري، الؿعروف بابـ دققؼ العقد )الؿتقىف: 

الؿحؼؼ: مصطػك شقخ مصطػك ومدثر سـدس، ممسسة الرسالة، الطبعة إولك 

 .م 2115هـ،  1426

 لشافعل، دار الؽتب العؾؿقة، أحؽام الؼرآن، أبق طبد اهلل محؿد بـ إدريس ا

 م.1991هـ، 1412د.ط، 

  اإلحؽام يف أصقل إحؽام لممدي أبق الحسـ سقد الديـ طؾل بـ أبل

هـ(، الؿحؼؼ: طبد الرزاق 631طؾل بـ محؿد بـ سالؿ الثعؾبل أمدي )الؿتقىف: 

 .طػقػل، الؿؽتب اإلسالمل، بقروت، دمشؼ، لبـان

 فؼف الشافعقة، طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر  إشباه والـظائر يف ققاطد وفروع

 م 1991هـ،1411بـ محؿد السققصل، دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك،

  آطتصام لؾشاصبل، إبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل

هـ(، تحؼقؼ: سؾقؿ بـ طقد الفاللل، دار ابـ 791الشفقر بالشاصبل )الؿتقىف: 

 م1992هـ، 1412ولك، طػان، السعقدية، الطبعة: إ

 ،إطالم الؿققعقـ، ابـ الؼقؿ، دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك 

 p o 



 
 

 

  400  

  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 م1991هـ،1411

  الربيؼة الؿحؿقدية يف شرح صريؼة محؿدية، محؿد بـ محؿد بـ مصطػل

 الخادمل، مطبعة الحؾبل 

  تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ، الزيؾعل، طثؿان بـ طؾل بـ محجـ

هـ(، الحاشقة: شفاب الديـ  743الزيؾعل الحـػل )الؿتقىف:  البارطل، فخر الديـ

 )الؿتقىف: 
ُّ
ْؾبِل أحؿد بـ محؿد بـ أحؿد بـ يقكس بـ إسؿاطقؾ بـ يقكس الشِّ

 هـ(، دار الؽتاب اإلسالمل. 1121

  العـاية شرح الفداية، أكؿؾ الديـ محؿد بـ محؿقد بـ كؿال الديـ أحؿد

 البابريت، دار الػؽر، بقروت.

  الرائؼ شرح كـز الدقائؼ وهبامشف مـحة الخالؼ طؾل البحر الرائؼ البحر

 .ٓبـ طابديـ، زيـ الديـ ابـ إبراهقؿ، دار الؽتاب اإلسالمل، الطبعة الثاكقة

  تػسقر ابـ كثقر، أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الؼرشل البصري ثؿ

ار الؽتب هـ(، الؿحؼؼ: محؿد حسقـ شؿس الديـ، د774الدمشؼل )الؿتقىف: 

 هـ 1419العؾؿقة، مـشقرات محؿد طؾل بقضقن، بقروت، الطبعة إولك، 

  تػسقر الػخر الرازى، محؿد بـ طؿر بـ الحسقـ الرازي الشافعل

الؿعروف بالػخر الرازي أبق طبد اهلل فخر الديـ ولد بالري مـ أطؿال فارس مـ 

 .اء الرتاث العربلتصاكقػف الؽثقرة: مػاتقح الغقب مـ الؼرآن الؽريؿ، دار إحق

  جامع إصقل يف أحاديث الرسقل، مجد الديـ أبق السعادات الؿبارك بـ

هـ( تحؼقؼ: طبد الؼادر إركاؤوط، 616محؿد الجزري ابـ إثقر )الؿتقىف: 

 .مؽتبة الحؾقاين، مطبعة الؿالح، مؽتبة دار البقان، الطبعة إولك
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  بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن، محؿد بـ جرير

هـ[ الؿحؼؼ: أحؿد محؿد شاكر،  311، 224أمؾل، أبق جعػر الطربي، ]

 م  2111هـ،  1421ممسسة الرسالة، الطبعة: إولك، 

  الجامع الصحقح ســ الرتمذي، محؿد بـ طقسك أبق طقسك الرتمذي

 خرونالسؾؿل، دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت، تحؼقؼ: أحؿد محؿد شاكر وآ

  وســف وأيامف،  ملسو هيلع هللا ىلصالجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل

محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ بـ الؿغقرة البخاري، أبق طبد اهلل، الؿحؼؼ: محؿد 

 هـ 1422زهقر بـ كاصر الـاصر، دار صقق الـجاة، الطبعة إولك 

 ل، دار الذخقرة شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف، تحؼقؼ محؿد حج

 م 2111هـ،  1422الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك،

  ،ســ ابـ ماجف، محؿد بـ يزيد أبق طبد اهلل الؼزويـل، دار الػؽر، بقروت

 تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل 

  ســ أبل داود، أبق داود سؾقؿان بـ إشعث السجستاين، دار الؽتاب

 العربل ـ بقروت 

 هـ1372ة الؿحؿدية، الطبعة إولك،شرح الؽقكب الؿـقر، مطبعة السـ 

  الجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل صحقح البخاري

وســف وأيامف= صحقح البخاري، محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبد اهلل البخاري  ملسو هيلع هللا ىلص

الجعػل، الؿحؼؼ: محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر، دار صقق الـجاة )مصقرة طـ 

هـ مع 1422ماد طبد الباقل(، الطبعة: إولك، السؾطاكقة بنضافة ترققؿ محؿد ف

الؽتاب: شرح وتعؾقؼ د. مصطػك ديب البغا أستاذ الحديث وطؾقمف يف كؾقة 



 
 

 

  402  

  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 الشريعة، جامعة دمشؼ

  ،صحقح وضعقػ الجامع الصغقر وزيادتف، محؿد كاصر الديـ إلباين

 غدة ، تحؼقؼ: طبد الػتاح أبق1986 – 1416الؿؽتب اإلسالمل، الطبعة الثاكقة، 

  طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود، محؿد شؿس الحؼ العظقؿ آبادي أبق

  1415الطقب، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، الطبعة الثاكقة، 

  فتح الباري ـ ٓبـ رجب، زيـ الديـ أبل الػرج طبد الرحؿـ ابـ شفاب

الديـ البغدادي ثؿ الدمشؼل الشفقر بابـ رجب، دار ابـ الجقزي، السعقدية / 

 هـ، الطبعة الثاكقة، تحؼقؼ: أبق معاذ صارق بـ طقض اهلل بـ محؿد 1422دمام، ال

  فتح الباري شرح صحقح البخاري، أحؿد بـ طؾل بـ حجر أبق الػضؾ

، تحؼقؼ: أحؿد بـ طؾل بـ 1379العسؼالين الشافعل، دار الؿعرفة، بقروت، 

 حجر أبق الػضؾ العسؼالين الشافعل 

  أكقاء الػروق )مع الفقامش(، أبق العباس أحؿد الػروق أو أكقار الربوق يف

 بـ إدريس الصـفاجل الؼرايف

  الػقائد يف اختصار الؿؼاصد، طبد العزيز بـ طبد السالم السؾؿل، سـة

، تحؼقؼ إياد خالد الطباع، دار الػؽر الؿعاصر، دار 661القٓدة / سـة القفاة 

 ، مؽان الـشر دمشؼ 1416الػؽر، سـة الـشر 

 هـ(، دار 1385ؼرآن، إبراهقؿ حسقـ الشاذلل )الؿتقىف: يف ضالل ال

 هـ 1412الشروق، بقروت، الؼاهرة، الطبعة: السابعة طشر، 

  ه،  1415فقض الؼدير، دار الؽتب العؾؿقة بقروت، لبـان الطبعة آولك

 م  1994
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  ققاطد إحؽام، أبق محؿد طز الديـ طبد العزيز بـ طبد السالم بـ أبل

السؾؿل الدمشؼل، الؿؾؼب بسؾطان العؾؿاء )الؿتقىف:  الؼاسؿ بـ الحسـ

 هـ(، أم الؼرى، الؼاهرة.661

  ،الؼقاطد الـقراكقة، ابـ تقؿقة، ممسسة الريان لؾطباطة والـشر، بقروت

لبـان/ دار الؼبؾة لؾثؼافة اإلسالمقة، جدة، السعقدية، الطبعة إولك، 

 م1997هـ/1418

 يـ طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي، الػروع ومعف تصحقح الػروع لعالء الد

محؿد بـ مػؾح بـ محؿد بـ مػرج، أبق طبد اهلل، شؿس الديـ الؿؼدسل الرامقـك 

هـ(، الؿحؼؼ: طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل، 763ثؿ الصالحل )الؿتقىف: 

 مـ 2113هـ،  1424ممسسة الرسالة، الطبعة إولك 

 ـ الـسائل، مؽتب الؿجتبك مـ الســ، أحؿد بـ شعقب أبق طبد الرحؿ

 الؿطبقطات اإلسالمقة، حؾب

  مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد، كقر الديـ طؾل بـ أبل بؽر الفقثؿل، دار

  1412الػؽر، بقروت، 

  الؿدخؾ، أبق طبد اهلل محؿد بـ محؿد بـ محؿد العبدري الػاسل

هـ، دار الػؽر، سـة 737الؿالؽل الشفقر بابـ الحاجسـة القٓدة / سـة القفاة 

 م 1981هـ، 1411الـشر 

  الؿستصػك، محؿد بـ محؿد الغزالل، دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة

 م.1993هـ،1413 إولك،

  مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، أحؿد بـ حـبؾ أبق طبد اهلل الشقباين، ممسسة
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 قرصبة، الؼاهرة

 ، م(1968هـ 1388الؿغـل )مؽتبة الؼاهرة، د.ط 

 ادر بـ طبد اهلل الزركشل أبق طبد اهلل، الؿـثقر يف الؼقاطد، محؿد بـ هب

، تحؼقؼ: د. 1415الثاكقة،  الطبعة الؽقيت، –وزارة إوقاف والشئقن اإلسالمقة 

 تقسقر فائؼ أحؿد محؿقد

  الؿقافؼات، إبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل الشفقر

ان، دار هـ(، الؿحؼؼ: أبق طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿ791بالشاصبل )الؿتقىف: 

 م1997هـ/ 1417ابـ طػان، الطبعة إولك 

  كصب الراية ٕحاديث الفداية مع حاشقتف بغقة إلؿعل يف تخريج

الزيؾعل، جؿال الديـ أبق محؿد طبد اهلل بـ يقسػ بـ محؿد الزيؾعل )الؿتقىف: 

هـ(، قدم لؾؽتاب: محؿد يقسػ الَبـُقري، صححف ووضع الحاشقة: طبد 762

ي الػـجاين، إلك كتاب الحج، ثؿ أكؿؾفا محؿد يقسػ العزيز الديقبـد

 الؽامؾػقري، الؿحؼؼ: محؿد طقامة
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 ٚأششٖ يف اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 

 إطداد

 د/ مريؿ محؿد كجقب محؿد إبراهقؿ طؾققة
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ثؽساٌٍِخص   
 

ك الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك خقر خؾؼ اهلل أجؿعقـ، وطؾ

 آلف وصحبف أجؿعقـ. 

  وبعد. 

فؼد خؾص البحث إلك أن: الشريعة قد أولت اهتؿامًا كبقرًا بالعؿؾ 

الخقري،:ٓكف جاكب أصقؾ مـ جقاكب آسالم، بؾ هق مؼصد مـ مؼاصده 

آساسقة، التل تقحك هبا شريعتف، وتدفع إلقفا ققؿف، ولفذا فؼد كال العؿؾ الخقري 

 الديـ الحـقػ. اهتؿامًا كبقرًا يف تشريعات 

ولؿا كاكت قاطدة اطتبار الؿآٓت مـ أهؿ الؼقاطد التل تجعؾ فعؾ الؿؽؾػ -

وقصده مقافؼًا لؼصد الشارع ومراده مـ وضع آحؽام، وذلؽ بربط كصقص 

القحك بؿـاصاهتا وغاياهتا، حتك يمول ذلؽ لتـزيؾ الحؽؿ مقافؼًا لؼصد الشارع 

فؼد آثرت أن يؽقن مقضقع بحثل مـ جؾب الؿصالح ودرأ الؿػاسد ما أمؽـ، 

 .  "فؼف الؿآٓت وأثره يف العؿؾ الخقري  "هق: 

 وقد تعرضت فقف إلك: -

اطتبار الؿآٓت وحجقتفا، وضقابط العؿؾ هبا، وبقان  "الحديث طـ قاطدة -

 مراتب الؿآٓت، وصرق الؽشػ طـفا. 

 p o 
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سالم ثؿ أتبعت ذلؽ بالحديث طـ تطبقؼ الـبل طؾقف وآلف أفضؾ الصالة وال-

مستدلة  "اطتبار الؿآٓت يف مجال العؿؾ الخقري  "وصحابتف، وفؼفاء آمة لؿبدأ 

 طؾك ذلؽ ببعض الشقاهد. 

 "وأخقرًا: تعرضت لـقازل العؿؾ الخقري، وبّقـت كقػ أثؿر تطبقؼ مبدأ -

يف بعض الـؿاذج والؿشاريع الخقرية الؿعاصرة، وكقػ قّدم حؾقٓ  "اطتبار الؿآل 

 عؼبات التل تعرقؾ مسقرة العؿؾ الخقري. لؾؼضاء طؾك ال

لؼد أثؿر تطبقؼ قاطدة اطتبار الؿآٓت يف مجآت العؿؾ الخقري يف القاقع -

الؿعاصر، فظفر خقر آثر يف الؿمسسات الخقرية، وكثقٍر مـ الؿشاريع التـؿقية، 

التل وضع الؼائؿقن طؾقفا كصب أطقـفؿ، العؿؾ طؾك تحصقؾ أطظؿ الـتائج يف 

 لعؿؾ الخقري. مجال ا

 وأتؿؿت بحثل بالخاتؿة، وفقفا أهؿ كتائج البحث. 

ثؿ ذكرت جؿقع الؿراجع والؿصادر التل اطتؿدت طؾقفا يف ثبت يف هناية -

 البحث. 

 واهلل ولك التقفقؼ.
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 ادلمذِح
الحؿد هلل رب العالؿقـ، وصؾل اهلل وسؾؿ وبارك طؾك سقدكا محؿد وطؾك آلف 

 ؾك كؾ مـ اتبعفؿ بنحسان إلك يقم الديـ. وصحبف أجؿعقـ، وط

 أما بعد: 

فؾّؿا كاكت أطؿال الخقر تتػاوت يف ثؿرهتا وكتاجفا، وتتػاوت يف تحؼقؼ 

الؿصؾحة لؾػرد وآمة، ودرء الؿػاسد طـفا، كان ٓبد مـ الـظر يف مآلفا: لتـزيؾ 

الؿرجقة، آحؽام طؾك الققائع والـقازل تـزيال صحقحًا مرتبًا ٓثاره الشرطقة 

 ومحؼؼًا لؿؼاصد وغايات الشريعة الغّراء. 

فؼف الؿآٓت وأثره يف العؿؾ  "ومـ هـا آثرت أن يؽقن مقضقع بحثل هق: -

 .  "الخقري 

  :خط١ ايبشح 

 اشتؿؾ بحثل طؾك مؼدمة وتؿفقد، ومبحثقـ، وذلؽ طؾك الـحق التالك:  -

 العؿؾ الخقري( -الؿآٓت-التؿفقد: يف بقان حؼقؼة مػردات البحث)الػؼف -

، وأثر تطبقؼفا يف طصر  "اطتبار الؿآل  "الؿبحث آول: يف حجقة قاطدة -

 الـبقة والسؾػ الصالح، ويشتؿؾ طؾك خؿسة مطالب: 

 وضقابط اطتبارها.  "اطتبار الؿآٓت  "الؿطؾب آول: يف حجقة قاطدة -

 : يف مراتب الؿآٓت، وبقان صرق الؽشػ طـفا. الؿطؾب الثاين-

 p o 
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 لالطؿال الخقرية يف: طفد الـبقة.  "مراطاة الؿآل  "ؿطؾب الثالث: يف أثر ال-

لالطؿال الخقرية يف: طفد الصحابة  "مراطاة الؿآل  "الؿطؾب الرابع: يف أثر -

 رضقان اهلل طؾقفؿ. 

لالطؿال الخقرية يف: فؼف آئؿة  "مراطاة الؿآل  "الؿطؾب الخامس: يف أثر -

 آربعة. 

يف كقازل آطؿال الخقرية،  "مراطاة الؿآل  "أثر تطبقؼ  :الؿبحث الثاين

 ويشتؿؾ طؾك أربعة مطالب: 

يف: العؿؾ طؾك تطقير صقر آطؿال  "مراطاة الؿآل  "الؿطؾب آول: أثر -

 . -كؿقذجًا-الديشببـج الػؼراء بـؽ-جقرامقـ بـؽ–الخقرية 

-العؿؾ الخقرىيف: مراطاة شؿقلقة  "مراطاة الؿآل  "الؿطؾب الثاكك: أثر -

 . -كؿقذجًا-ممسسة الراجحك الخقرية

يف: إيجاد البدائؾ الشرطقة،  "مراطاة الؿآل  "الؿطؾب الثالث: أثر -

تربطات البـقك -والؿخارج الػؼفقة لؾحقؾقلة دون تضققؼ مقارد العؿؾ الخقري

 . -كؿقذجًا-الربقية

عؿؾ يف: التصدى لؿعققات ال "مراطاة الؿآل  "الؿطؾب الرابع: أثر -

 الخقري، وتحؼقؼ سبؾ طالجفا. 

 ثؿ الخاتؿة وتشتؿؾ طؾك: أهؿ كتائج البحث. -
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 التنهًد

 يف ت١اْ ؼم١مح ِفشداخ اٌثؽس
 اٌؼًّ اخلريٞ(_ادلآالخ  _)اٌفمٗ

  :ايفك٘ يف ايًػ١ 

العؾؿ بالشلء والػفؿ لف، وغؾب طؾك طؾؿ الديـ لسقادتف وشرفف وفضؾف طؾك 

 . (1)سائر أكقاع العؾقم

 يفك٘ يف االصطالح: ا 

 . (2)العؾؿ بآحؽام الشرطقة العؿؾقة الؿؽتسب مـ أدلتفا التػصقؾقة

                                                           

ري الرويػعك (لسان العرب حؿد بـ مؽرم بـ طؾك، أبق الػضؾ، جؿال الديـ ابـ مـظقر آكصا1)

، الؼامقس الؿحقط لؿجد الديـ أبق 13/522هـ(  1414بقروت -دار صادر  3آفريؼك )ط

م(  2115 -هـ  1426لبـان -ممسسة الرسالة بقروت 8صاهر محؿد بـ يعؼقب الػقروزآبادى )ط

1/1251 . 

ؿ الؿصري (البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ لزيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد، الؿعروف بابـ كجق2)

، الذخقرة ٓبل العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس بـ طبد 1/3دار الؽتاب آسالمل( 2)ط

، مغـل 1/57م( 1994بقروت -دار الغرب آسالمل1الرحؿـ الؿالؽل الشفقر بالؼرايف )ط

الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج لشؿس الديـ، محؿد بـ أحؿد الخطقب الشربقـل 

، الؿبدع يف شرح الؿؼـع ٓبراهقؿ 1/93م(1994 -هـ 1415دار الؽتب العؾؿقة 1الشافعل )ط

دار الؽتب العؾؿقة، 1بـ محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد ابـ مػؾح، أبق إسحاق، برهان الديـ )ط

= 
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  :املآالت يف ايًػ١ 

الرجقع والؿصقر ، ويطؾؼ يف الؾغة طؾك طدة معان، مـفا:  "مآل  "جؿع 

آصالح ، يؼال: آل الرجؾ طـ الشلء، إذا ارتد طـف ورجع، ومـفا: والعاقبة

: آهؾالرجؾ رطقتف يمولفا: إذا أحسـ سقاستفا، ومـفا:  ، يؼال: آلوالسقاسقة

 . (1)يؼال: آل الرجؾ أي: أهؾ بقتف

  :املآالت يف االصطالح 

لؿ أجده بؽتب التعريػ بالؿصطؾحات وٓ كتب الػؼفاء، ولؽـ مـ خالل 

آثر الؿرتتب طؾك  "الؿعـك الؾغقي لؾؿآل يؿؽـ تعريػ الؿآل اصطالحًا بلكف: 

  "الشلء 

   :ٟايعٌُ ارتري 

هق الـػع الؿادي أو الؿعـقي الذي يؼدمف آكسان لغقره، مـ دون أن يلخذ 

طؾقف مؼابال ماديًا، لقحؼؼ هدفًا خاصًا لف أكرب مـ الؿؼابؾ الؿادي، وهق مـ 

 . (2)الؿؼاصد آساسقة لؾشريعة آسالمقة

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/17م(1997 -هـ 1418لبـان -بقروت 

دار  1ر بعؾبؽل )ط(جؿفرة الؾغة ٓبل بؽر محؿد بـ الحسـ بـ دريد آزدي تحؼقؼ: رمزي مـق1)

، تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس لؿحّؿد بـ 1315/ 3م(1987بقروت -العؾؿ لؾؿاليقـ 

بقدي )ط دار الفداية(  محّؿد بـ طبد الرّزاق الحسقـل، أبق الػقض، الؿؾّؼب بؿرتضك، الزَّ

28/31 . 

قسػ بـ (أصقل العؿؾ الخقري يف آسالم يف ضقء الـصقص والؿؼاصد الشرطقة لؾدكتقر: ي2)

 . 26ص( م2118 -مصر –دار الشروق  2طبداهلل )ط
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 املبحح االول

 يف ؼع١ح لاػذج " اػرثاس ادلآي " 
 يف ػصش إٌثٛج ٚاٌسٍف ٚأشش ذؽث١مٙا

 ويشتؿؾ طؾك خؿسة مطالب

  املطًب االٍٚ: سذ١ٝ قاعد٠ " اعتباز املآٍ " ٚضٛابط اعتبازٖا 

 ْٞيف َساتب املآالت، ٚبٝإ طسم ايهػف عٓٗا: املطًب ايجا 

 أثس َساعا٠ املآٍ يالعُاٍ ارتري١ٜ يف عٗد ايٓب٠ٛ: املطًب ايجايح 

 آٍ يالعُاٍ ارتري١ٜ يف عٗد ايصشاب١أثس َساعا٠ امل: املطًب ايسابع 

 أثس َساعا٠ املآٍ يالعُاٍ ارتري١ٜ يف فك٘ اال١ُ٥ : املطًب ارتاَظ 

 بع١زاأل 
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 املطلب االول

 ؼع١ح لاػذج " اػرثاس ادلآي " ٚظٛاتػ اػرثاس٘ا 
 

  : " ٍسذ١ٝ قاعد٠ " اعتباز املآ 

لؽؾقة، لقدرك أن إن الؿتلمؾ يف كصقص الشريعة العامة والخاصة وققاطدها ا

اطتبار مآٓت آفعال أصؾ مـ آصقل الشرطقة الثابتة: ذلؽ أن هذه الؼاطدة مـ 

الؼقاطد الؿؼاصدية: ٓن مراطاة الؿؼاصد وتحريفا يف أفعال الؿؽؾػقـ واجتفادات 

، وكؿا  (1)الؿجتفديـ هق الذي يدطق إلك الـظر يف الؿآٓت لقزهنا بؿقزان الؿؼاصد

الؼقاطد مرتبطة بتعؾقؾ آحؽام: لذا فؼد تعددت أدلة ثبقهتا،  هق معؾقم فنن هذه

وهذا يدل  "اطتبار الؿآل  "ويؿؽـ الؼقل بلن هذه آدلة هل آدلة العامة لؼاطدة 

 ،  (2)طؾك: أن الؿآٓت معتربة يف أصؾ الؿشروطقة

  :ًٜٞ أَا االدي١ ارتاص١ ع٢ً بٝإ اذتذ١ٝ فُٓٗا َا 

  :ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )ف َتَعاَلك: َقْقلمـ الؼرآن الؽريؿ

                                                           

 -الدار العالؿقة لؾؽتاب آسالمل2( كظرية الؿؼاصد طـد آمام الشاصبل ٓحؿد الريسقين )ط1)

 . 85، 81، 34م( ص1992 -هـ 1412

(الؿقافؼات ٓبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل الشفقر بالشاصبل تحؼقؼ: أبق طبقدة 2)

 . 5/179م( 1997هـ/ 1417دار ابـ طػان1فقر آل سؾؿان)طمش
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ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں 

[ ، فؼد طؾؾ سبحاكف وتعالك أن تحريؿ الزواج بلكثر مـ أربع 3]الـساء: (ڻ ڻ

بؿا ستمول إلقف الزيادة طؾك أربع مـ التؼصقر يف حؼفـ وطدم العدل بقـفـ، أو 

 . (1)كثرة العقال وما تػضل إلقف مـ أكؾ الحرام

 مـ  :
ّ
ـِ اْسَتَطاَع مِـُْؽُؿ الَباَءَة »السـة الـبقية: ققل الـَّبِل َباِب َم َيا َمْعَشَر الشَّ

ْقِم َفنِكَُّف َلُف ِوَجاءٌ  ـْ َلْؿ َيْسَتطِْع َفَعَؾْقِف بِالصَّ ْج، َوَم ، فػل الحديث دلقؾ طؾك (2)«َفْؾَقَتَزوَّ

ك الزواج ٓكف يمول حث الشباب طؾ  اطتبار الؿآل مـ وجفقـ: آول: أن الـبل

أحال الشباب غقر الؿستطقع لؿمن  إلك آحصان والعػة، والثاين: أن الـبل

 . (3)الـؽاح، إلك الصقم لؿا فقف مـ كسر الشفقة

 مـ فؼف الصحابة :ا اْسُتْخؾَِػ يُؼ َلؿَّ دِّ َلَؼْد َطؾَِؿ َقْقمِل »: ققل َأُبك َبْؽٍر الصِّ

ـْ َتْعجِ  ، َفَسَقْلُكُؾ آُل َأبِل َأنَّ ِحْرَفتِل َلْؿ َتُؽ ـَ ـْ َمُئقَكِة َأْهؾِل، َوُشِغْؾُت بَِلْمِر الُؿْسؾِِؿق ُز َط

ـَ فِقفِ  ـْ َهَذا الَؿاِل، َوَيْحَتِرُف لِْؾُؿْسؾِِؿق
، َفِؼف أبق بؽر أن اكشغال الؿتؼؾد (4)«َبْؽٍر مِ

لؾقٓية العامة بالتؽسب يػضل إلك تضقع مصالح مـ يتقلك شموهنؿ، فؿـ أجؾ 

 كان وٓبد مـ سد الذريعة إلك ذلؽ بؽػايتف ومـ يعقلفؿ مـ بقت الؿال. ذلؽ 

                                                           

(الجامع ٓحؽام الؼرآن ٓبل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ أبل بؽر بـ فرح آكصاري الخزرجل 1)

 -هـ 1384الؼاهرة -دار الؽتب الؿصرية 2شؿس الديـ الؼرصبل تحؼقؼ: أحؿد الربدوين )ط

 . 5/13م(1964

 5165مـ استطاع مـؽؿ الباءة رقؿ : »اب الـؽاح باب ققل الـبل ( أخرجف البخاري يف صحقحف كت2)

 1411، مسؾؿ يف صحقحف كتاب الـؽاح باب استحباب الـؽاح لؿـ تاقت كػسف إلقف رقؿ 7/3

2/1118 . 

 . 2/181مصر( _(إحؽام آحؽام شرح طؿدة آحؽام ٓبـ دققؼ العقد )ط مطبعة السـة الؿحؿدية3)

 . 3/57 2171قحف كتاب البققع باب كسب الرجؾ وطؿؾف بقده رقؿ ( أخرجف البخاري يف صح4)
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  :ضٛابط اعتباز ايكاعد٠ 

إن الـظر يف الؿآل هق آكتؼال مـ معرفة ما هق واقع إلك معرفة ما هق متققع، 

وهق مجال صعب الؿقرد لؾؿجتفد، دققؼ يف آستعؿال، لذا ففق طرضة ٓن تزل 

 إلك وضع ضقابط تجـب القققع يف الؿحظقر، مـفا:  فقف آقدام، هذا ما دطا

 أن يؽقن احتؿال وققع الؿآل راجحًا. -1

 أن يؽقن الؿآل محؼؼًا لؿؼصد شرطل.  -2

 أن يؽقن الؿآل الؿتققع مـضبطًا.  -3

أن ٓ يمدي اطتباره إلك تػقيت مصؾحة أرجح، أو القققع يف ضرر  -4

 . (1)أشد

 

 

 

                                                           

(مؼاصد الشريعة آسالمقة لؿحؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ طاشقر التقكسل تحؼقؼ: 1)

 -هـ 1425محؿد الحبقب ابـ الخقجة )ط وزارة آوقاف والشمون آسالمقة، قطر

 2سالمقة لؿحؿد سعقد رمضان البقصل )ط، ضقابط الؿصؾحة يف الشريعة ا3/211ٓم(2114

 . 248لبـان ( ص_ممسسة الرسالة 
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 املطلب الجانٌ

 ة ادلآالخ، ٚت١اْ ؼشق اٌىشف ػٕٙايف ِشاذ
ُيستخؾص مـ حديث العؾؿاء طـ الذرائع والقسائؾ، أن مراتب الؿآل تابعة 

 لفا، وبـاًء طؾقف فؿراتب الؿآل ثالث: 

  :املستب١ االٚىل: َا نإ قطعٞ ايتشكل 

بلن تؽقن القسقؾة الؿمدية إلك حصقلف ذات إفضاء ققي: بحقث يرتتب الؿآل 

ك وجف الؼطع والقؼقـ، ومثالف حػر بئر خؾػ باب الدار يف الؿؿـقع طـفا طؾ

 _الذي هق الحػر_الظالم، بحقث يؼع الداخؾ فقف ٓ محالة، فؿآل هذا التقسؾ 

قطعل الؿػسدة، وهذا الـقع مـ الؿآٓت متػؼ طؾك وجقب مراطاتف:بـاًء طؾك 

 وجقب سد ذريعتف اتػاقًا. 

  :املستب١ ايجا١ْٝ: َا نإ ظين ايتشكل 

هق طؾك وجفقـ آول: ما هق مظـقن طؾك وجف الغؾبة: بلن كاكت القسقؾة و

الؿمدية إلقف يغؾب طؾك الظـ إفضاؤها إلك الؿآل الؿؿـقع والؿػسدة الؿحرمة، 

وٓ يتخؾػ ذلؽ إٓ يف الـادر، ومثالف: بقع السالح يف الػتـة، والعؾؿاء فقف طؾك 

اين: يرى أكف ٓ يؾحؼ بالؼطعل يف مذهبقـ: آول: يرى إلحاقف بؼطعل التحؼؼ، والث

الحؽؿ وٓ يتعقـ مراطاتف، والقجف الثاين: ما هق مظـقن طؾك وجف الؽثرة التل ٓ 

تبؾغ مبؾغ الغؾبة، وهق ما كان أداؤه إلك الؿػسدة لقس طؾك وجف الؼطع وٓ طؾك 

 p o 
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وجف يحؽؿ العؼؾ برجحاكف، وهذا الؼسؿ مقضع كظر والتباس، ومثالف: بققع 

د مـع مـفا الؿالؽقة والحـابؾة لؾتفؿة سدًا لؾذريعة، وأجازها الشافعقة آجال، فؼ

 مطؾؼًا، ورجح بعض كبار أئؿة الحـػقة الؿـع. 

  ،املستب١ ايجايج١: َا نإ ْادز ايتشكل 

وهق ما كاكت القسقؾة الؿمدية إلك وققطف ٓ تػضل إلقف إٓ يف كادر آحقال، 

البئر بؿقضع ٓ يمدي غالبًا إلك وققع أحد فقف، والغالب فقف السالمة، ومثالف: حػر 

وهذا الؼسؿ باِق طؾك أصؾف مـ آذن ٓكف إذا غؾب جاكب الؿصؾحة، فال اطتبار 

بالـدور يف اكخرامفا: إذ تؼرر أن الؿصالح الؿحضة أو الؿػاسد الؿحضة كادرة 

 . (1)القجقد يف العادة

  :طسم ايهػف عٔ املآالت 

ل إلقفا آفعال طؾك درجة واحدة مـ حقث الظفقر لقست الؿآٓت التل تمو

والقضقح وإكؿا هل متػاوتة فؿـفا ماهق ضاهر وبقـ لؾؿجتفد، ومـفا ما يحتاج إلك 

كؾػة ومشؼة يف معرفتف، ولذا كان وٓبد مـ معرفة صرق ومسالؽ كشػ مآٓت 

 آفعال وهل كآيت: 

مـ الشرع، ومـ  ويرد التصريح بالؿآلالطريؼ آول: التصريح بالؿآل: 

 
ُّ
إَِذا ُكـُْتْؿ َثالَثًة، َفال َيَتـَاَجك َرُجالِن : »ملسو هيلع هللا ىلصالؿؽؾػ، ومثالف مـ الشرع: َققل الـَّبِل

                                                           

 1، الؿدوكة لؿالؽ بـ أكس بـ مالؽ بـ طامر آصبحل الؿدين )ط2/359( الؿقافؼات لؾشاصبل 1)

، آم ٓبل طبد اهلل محؿد بـ إدريس بـ شافع بـ 3/294م(1994 -هـ 1415دار الؽتب العؾؿقة

 هـ/1411 بقروت –الؿطؾبل الؼرشل الؿؽل )ط دار الؿعرفة طبد الؿطؾب بـ طبد مـاف 

 . 6/237م(1991
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 ،  (1)«ُدوَن آَخِر َحتَّك َتْخَتؾُِطقا بِالـَّاِس، َأْجَؾ َأْن ُيْحِزَكفُ 
ُّ
بؿا يػضل  ملسو هيلع هللا ىلصفـص الـَّبِل

: أتك يف الحديث أن الـفل طـ إلقف تـاجل اثـقـ دون الثالث، يؼقل ابـ طبد الرب

، ومثالف مـ تصريح الؿؽؾػ: (2)ذلؽ إكؿا ورد لئال يحزن الثالث ويسقء ضـف

 تصريح الؿؽؾػ بلن قصده التحؾقؾ يف الـؽاح، أو قصده بالػعؾ آضرار بالغقر. 

: والؿراد هبا ما يحتػ بآفعال والتصرفات مـ الطريؼ الثاين: الؼريـة الؿحتػة

ؿالبسات الؿؼاركة وآحقال العارضة، التل تـبئ طـ الؿآٓت آمارات وال

الؿتققعة، وتؽشػ طـ مؼاصد الؿؽؾػقـ مـ آفعال: كظرا لؿا تحؿؾف تؾؽ 

الؼرائـ وآمارات مـ مؼدمات آفضاء إلك الؿآٓت وما تػقده مـ الظـ الغالب 

 يف آفضاء إلقفا، والؼرائـ حالقة ولػظقة. 

: ويراد بف إصابة الؿطؾقب بضرب مـ آمارات، الغالبالطريؼ الثالث: الظـ 

 وقد كص الػؼفاء طؾك اطتبار الؿآل الذي يغؾب طؾك الظـ وققطف يف آحؽام. 

وهل تستـد إلك حؽؿ العؼؾ الؿبـل طؾك تؽرار الطريؼ الرابع: التجربة: 

ما القققع والؿشاهدة، وهل قد تػقد العؾؿ القؼقـل ٓهنا قد تؽقن كؾقة، وذلؽ طـد

يتؽرر القققع حتك ٓ يحتؿؾ معف الالوققع، وقد تؽقن أغؾبقة أو أكثرية، وذلؽ 

 . (3)طـدما يرتجح صرف القققع مع تجقيز الالوققع

                                                           

( أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب آستئذان باب إذا كاكقا أكثر مـ ثالثة فال بلس بالؿسارة 1)

 . 8/65 6291والؿـاجاة رقؿ

ؿ الـؿري (التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وآساكقد ٓبل طؿر يقسػ بـ طبد الرب بـ طاص2)

 -الؼرصبل تحؼقؼ: مصطػك العؾقي)ط وزارة طؿقم آوقاف والشمون آسالمقة

 ـ15/288(ـه1387الؿغرب

دار 1(الؿستصػك ٓبل حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل تحؼقؼ: محؿد طبد السالم )ط3)
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 املطلب الجالح

 أشش ِشاػاج ادلآي ٌالػّاي اخلري٠ح يف ػٙذ إٌثٛج
 

  .)املؤاخا٠ بني املٗادسٜٔ ٚاالْصاز)ايتهافٌ يف اجملتُع االضال٢َ 

تجّؾت يف قضقة التآخك بقـ الؿفاجريـ وآكصار آثارًا طظقؿة، ضفرت لؼد -

فقفا حؽؿة الـبل طؾقف وآلف أفضؾ الصالة والسالم، وكقػ ترك ذلؽ آمر خقر 

 آثر يف الؿجتؿع آسالمك. 

- 
ِّ
 -: ملسو هيلع هللا ىلص-مـ ذلؽ: ما رواه هريرة رضل اهلل طـف قال: َقاَلِت آْكَصاُر لِؾـَّبِل

ـَ إِْخَقاكِـَا الـَِّخقَؾ، َقاَل:  اْقِسْؿ َبْقـَـَا َفَؼاُلقا: َتْؽُػقَكا الَؿُئقَكَة، َوَكْشَرْكُؽْؿ فِل  «ٓ»َوبَْق

 (1)"الثََّؿَرِة، َقاُلقا: َسِؿْعـَا َوَأَصْعـَا 

بقـ سعِد بـ الربقع آكصاري وطبدالرحؿـ بـ - ملسو هيلع هللا ىلص-و لّؿا آخك الرسقُل -

ل َمآ، َفُفَق َبقْـِل َوَبْقـََؽ َشْطَراِن، َولِل اْمَرَأَتاِن، طقٍف الؿفاجري، قال َلُف َسْعٌد: إِنَّ لِ 

ْجَفا، َقاَل: َباَرَك اهلُل َلَؽ فِل  ُؼَفا، َفنَِذا َحؾَّْت َفَتَزوَّ َفاْكُظْر َأيُُّفَؿا َأَحبُّ إَِلْقَؽ َفَلَكا ُأَصؾِّ

قكِل  قِق  -َأْهؾَِؽ َوَمالَِؽ، ُدلُّ ـٍ َوَأقٍِط َقْد ، َفَؾْؿ َيرْ -َأْي َطَؾك السُّ ِجْع َحتَّك َرَجَع بَِسْؿ

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/136،  1/141م( 1993 -هـ 1413الؽتب العؾؿقة

قال: اكػـل مئقكة الـخؾ وغقره، وتشركـل يف الثؿر رقؿ  (أخرجف البخاري يف صحقحف باب إذا1)

2325 3/114 . 
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 (1)"َأْفَضَؾُف 

  :أثس َساعا٠ املآٍ يف قض١ ايتآخ٢ بني املٗادسٜٔ ٚاالْصاز 

ٓشؽ أن تؾؽ الؿماخاة قد أثؿرت يف الؿجتؿع آسالمك طظقؿ الثؿار، -

فؼد ضفر مـ تؾؽ آمثؾة وغقرها، التسابؼ والتـافس يف طؿؾ الخقر، وآيثار 

ادل، كؿا ضفر فقفا طدم اتؽالقة الؿفاجريـ طؾك إخقاهنؿ، وحرصفؿ طؾك أن الؿتب

 يؽقكقا يدًا واحدة لؾـفقض بالؿجتؿع. 

ـَ آخاء -والحؼ أن السبب يف وققع ذلؽ التسابؼ العجقب لػعؾ الخقر - زم

راجٌع إلك أن التعامؾ مع الجقاكب آجتؿاطقة  -بقـ آكصار والؿفاجريـ 

الم يؼػ فقق أرضقة طؼدية وكػسقة وأخالققة معقَّـة، وأن وآكساكقة يف آس

الؿسؾؿ يعالج هذه الؼضايا يف إصار مػاهقؿف آيؿاكقة الؽؾقة: ففق ٓ يؼقم هبا ٓهنا 

أوامُر قاكقكقٌة فَحْسب، وٓ قضايا مصؾحقَّة فؼط، تـتفل بالتحايؾ طؾك الؼاكقن أو 

د اكؼضاء تؾؽ الؿصؾحة، وإكؿا يتؽافؾ معـ قيًّا وماديًّا بَجْؾب الخقر ٓخقاكف بؿجرَّ

 بالـصح وبآكػاق دون مؼابؾ، بقازِع الديـ وآيؿان. 

كؾ ذلؽ يجعؾ مـ كظرية التؽافؾ يف آسالم كظرية فريدة لؿ َتحؾؿ هبا 

الؿجتؿعات التل تحصر التؽافؾ يف جاكبف الؿادي فؼط يف الؼديؿ والحديث: 

 طؾك أسس م
ٌّ
تقـة مـ الؿعاين آيؿاكقة وآخالققة فالتؽافؾ يف آسالم مبـل

 (2)وآكساكقة.

                                                           

 ، وفقف يؼقل آلباين: صحقح. 6/137 3388(أخرجف الـسائل يف ســف باب الفدية لؿـ طرس رقؿ 1)

لالستاذ: طبدالحؾقؿ  "يف مػفقم التؽافؾ آجتؿاطل آسالمل وخصقصقتف  "(مؼال بعـقان: 2)

 . 48 - 46م، ص 2111هـ/ مايق 1421، صػر 26، س 2ر آسالم، ع طقيس، ُكشر بؿجؾة مـا
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 املطلب السابع

 أشش ِشاػاج ادلآي ٌالػّاي اخلري٠ح يف ػٙذ اٌصؽاتح
 

 (1)ايٛقف : 

أسرع الـاس إلك الخقرات، -رضقان اهلل تعالك طؾقفؿ -كان الصحابة -

ؿ إلك وأكثرهؿ حرصًا طؾك فعؾفا، ولذلؽ تسارع جؿقع الصحابة رضل اهلل طـف

وقػ أْكَػِس أمقالفؿ وأجقدها، ذكر أصحاب السقر والحديث: أن كؾ مـ كان لف 

ما  ": (2)وقػ وقًػا، يؼقل أبق بؽر الخصاف-رضل اهلل طـفؿ -مال مـ الصحابة 

حدثـا محؿد بـ طؿر  ": -ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل -روي يف الجؿؾة مـ صدقات أصحاب 

زكققـ قال: سؿعت جابر بـ القاقدي حدثـل قدامة بـ مقسك طـ بشقر مقلك الؿا

طبداهلل يؼقل: لؿا كتب طؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـف صدقتف يف خالفتف دطا كػرًا 

مـ الؿفاجريـ وآكصار فلحضرهؿ وأشفدهؿ طؾك ذلؽ، فاكتشر خربها، قال 

                                                           

(الققػ يف اصطالح الػؼفاء: هقحبس مال يؿؽـ آكتػاع بف مع بؼاء طقـف بؼطع التصرف يف رقبتف 1)

طؾك مصرف مباح. تحػة الؿحتاج يف شرح الؿـفاج، ٓحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ حجر الفقتؿل، 

 1983 -هـ  1357ربى بؿصر لصاحبفا مصطػك محؿد، طام الـشر: الـاشر: الؿؽتبة التجارية الؽ

 . 6/235م، 

(أحؽام آوقاف، لالمام: أبل بؽر أحؿد بـ طؿر الشقباين الؿعروف بالخصاف، الؿتقيف 2)

 . 8م، ص1999-ـه1421لبـان، الطبعة آولك، سـة -هـ، ط. دار الؽتب العؾؿقة261سـة
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مـ الؿفاجريـ  ملسو هيلع هللا ىلصجابر: فؿا أطؾؿ أحدًا ذا مؼدرة مـ أصحاب رسقل اهلل 

ف صدقف مقققفة، ٓ تشرتى وٓ تقرث وٓ وآكصار إٓ حبس مآ مـ مال

 (1)،"تقهب

  :ٟايٛقف ٚداليت٘ ع٢ً اعتباز املآالت يف ايعٌُ ارتري 

إن الؿتلمؾ يف حرص الصحابة رضقان اهلل تعالك طؾقفؿ طؾك حبس أمقالفؿ -

طؾك سبقؾ الققػ، يدرك مدى اطتبارهؿ لؿا يرتتب طؾقف مـ الخقر يف الؿآل، 

لدكقا وآخرة، أما خقر الدكقا: فبالؿحافظة طؾك العقـ فالققػ يجؿع بقـ خقري ا

خقر آخرة ففق امتداد ثقاهبا  تقهب، وأما تقرث، وٓ الؿقققفة، حقث ٓتباع وٓ

إَِذا َماَت آْكَساُن »: -صؾل اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ-لؼقلف  إلك صاحبفا بعد مقتف:

ـْ َثالَثٍة: إِٓ 
ـْ َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِطْؾٍؿ ُيـَْتَػُع بِِف، َأْو َوَلٍد َصالٍِح اْكَؼَطَع َطـُْف َطَؿُؾُف إِٓ مِ

مِ

 (3). "الققػ  "، وقد فّسر آمام الـقوى الصدقة الجارية بلهنا (2)«َيْدُطق َلُف 

لؼد حؼؼ الققػ لقكًا مـ ألقان التؽافؾ آجتؿاطك لؿ يسبؼف أي كظام، وٓ -

لتل حرصت طؾك تحصقؾ الؿصالح ا -يقجد إٓ يف تؾؽ الشريعة السؿحاء

                                                           

فؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ قدامة الجؿاطقؾل (الؿغـل ٓبـ قدامة، ٓبل محؿد مق1)

هـ(، الـاشر: مؽتبة 621الؿؼدسل ثؿ الدمشؼل الحـبؾل، الشفقر بابـ قدامة الؿؼدسل )الؿتقىف: 

 . 6/3الؼاهرة، 

 1631(أخرجف مسؾؿ يف صحقحف كتاب الفبات باب ما يؾحؼ آكسان مـ الثقاب بعد وفاتف رقؿ 2)

3 /1255 . 

اج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج، ٓبل زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف الـقوي (الؿـف3)

ه، 1392، الطبعة: الثاكقة، بقروت –هـ(، الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل 676)الؿتقىف: 

11/85 . 
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، فؼد كان لؾققػ دور كبقر وأثر طظقؿ يف خدمة الدطقة آسالمقة، -وتؽؿقؾفا

ورطاية العؾؿ وصالبف، وصقاكة الؿمسسات الديـقة وآكساكقة، كالؿساجد، 

والؿشايف والؿدارس، كؿا كان لف دور بارز يف رطاية القتامك وآرامؾ 

ت آوقاف آسالمقة طؾك الؿجتؿع روح آسالم ، لفذا فؼد أضػ(1)والؿحتاجقـ

وهديف، وكشرت فقف مظؾة التؽافؾ آجتؿاطك، التل أثؿرت ثؿارها يف تللقػ 

 (2)الؼؾقب، وتقحقد الصػقف بخطك ثابتة ومقفؼة طؾك صريؼ الخقر والـؿاء.

 

 

 

 

                                                           

( الققػ يف الشريعة آسالمقة وأثره يف تـؿقة الؿجتؿع، إطداد: د/محؿد بـ أحؿد بـ صالح 1)

 . 11م(، ص2111-هـ1422مؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة، الطبعة آولك. )الصالح، ط. 

(الققػ وأثره طؾك الـاحقتقـ آجتؿاطقة والثؼافقة يف الؿاضل والحاضر، بحث مؼدم مـ 2)

د/مصطػل محؿد طرجاوى، إلك كدوة الققػ آسالمك، الؿـعؼدة بؽؾقة الشريعة والؼاكقن، 

 . 127-126م(، ص1997ديسؿرب 7-6بؿديـة العقـ يف الػرتة)
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 املطلب اخلامص
 أشش ِشاػاج ادلآي 

 تؼحٌالػّاي اخلري٠ح يف فمٗ االئّح االس
 

لؼد حرص الػؼفاء طؾك مراطاة الؿآٓت يف أحؽامفؿ، وقد كان مردهؿ يف -

الؿسائؾ التل طرضت لفؿ هق: الـظر فقؿايرتتب طؾقف الحؽؿ مـ تحصقؾ 

الؿصالح، ودرأ الؿػاسد، والؿسائؾ التل دّلت طؾك اطتبارهؿ لؿآٓت آحؽام 

 كثقرة، ٓيؿؽـ حصرها، أذكر بعضفا يف مجال العؿؾ الخقري: 

  .املطأي١ االٚىل: املفاض١ً بني: ايصدق١ ٚسر ايتطٛع 

 اختؾػ الػؼفاء يف الؿػاضة بقـ الصدقة وحج التطقع: -

إلك: أن الصدقة أفضؾ: إلن الصدقة تطقطا يعقد (1)فذهب بعض الحـػقة

يف حال كاكت سـة مجاطة، أو  (2)كػعفا طؾك غقره والحج ٓ، وهق مذهب الؿالؽقة
                                                           

(حاشقة الطحطاوي طؾك مراقل الػالح شرح كقر آيضاح، ٓحؿد بـ محؿد بـ إسؿاطقؾ 1)

، الطبعة: الطبعة لبـان –هـ، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة بقروت  1231تقيف  -الطحطاوي الحـػل 

 . 1/741م، 1997 -هـ 1418آولك 

ديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ محؿد بـ طبد الرحؿـ (مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر خؾقؾ، لشؿس ال2)

طقـل الؿالؽل )الؿتقىف:   هـ(، الـاشر: دار الػؽر954الطرابؾسل الؿغربل، الؿعروف بالحطاب الرُّ

 . 2/534م، 1992 -هـ 1412الطبعة: الثالثة، 

 p o 
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 ف الحـابؾة إن كان أقاربف محتاجقـ لؾصدقة. خقف، وكػس ماذهب إلق

يف هذه الؿسللة: وإن قرابتف  "وقد أجاب آمام أحؿد يف هذه الؿسللة بؼقلف: -

 (1)"فؼراء؟ فؼال أحؿد: يضعفا يف أكباد جائعة أحب إلل. 

الحج طؾك القجف الؿشروع أفضؾ  "وهق ما أّكده شقخ آسالم ابـ تقؿقة:  -

بقاجبة، وأما إن كان لف أقارب محاويج، أو هـاك فؼراء مـ الصدقة التل لقست 

 (2)"تضطرهؿ الحاجة إلك كػؼة فالصدقة طؾقفؿ أفضؾ. 

وذهب بعض الحـػقة إلك: أفضؾقة حج الـػؾ لؿشؼتف يف الؿال والبدن -

 (3)جؿقعا.

 أثر مراطاة فؼف الؿآٓت يف مسللة الؿػاضؾة بقـ الصدقة وحج التطقع: -

الؿسللة: اطتبار آئؿة لؿآٓت الحؽؿ، فؼد كصقا يظفر بقضقح يف تؾؽ -

                                                           

ؾح بـ (الػروع ومعف تصحقح الػروع لعالء الديـ طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي، الؿملػ: محؿد بـ مػ1)

محؿد بـ مػرج، أبق طبد اهلل، شؿس الديـ الؿؼدسل الرامقـك ثؿ الصالحل الحـبؾل )الؿتقىف: 

 . 4/386مـ،  2113 -هـ  1424هـ(، الـاشر: ممسسة الرسالة، الطبعة: آولك 763

(مختصر الػتاوى الؿصرية ٓبـ تقؿقة، لؿحؿد بـ طؾل بـ أحؿد بـ طؿر بـ يعؾك، أبق طبد اهلل، بدر 2)

 )الؿتقىف: ا
ّ
، الطبعة: الثاكقة، السعقدية –الدمام  -هـ(، الـاشر: دار ابـ الؼقؿ 778لديـ البعؾل

، الؿستدرك طؾك مجؿقع فتاوى شقخ آسالم، لتؼل الديـ أبل 1/293، م1986 – 1416

هـ(، جؿعف ورتبف وصبعف طؾك كػؼتف: 728العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين )الؿتقىف: 

 . 3/186هـ،  1418هـ(، الطبعة: آولك، 1421ؿد بـ طبد الرحؿـ بـ قاسؿ )الؿتقىف: مح

(مجؿع آهنر يف شرح مؾتؼك آبحر، لعبد الرحؿـ بـ محؿد بـ سؾقؿان الؿدطق بشقخل زاده، 3)

هـ(، الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل، بدون صبعة وبدون 1178يعرف بداماد أفـدي )الؿتقىف: 

 . 1/312تاريخ، 



 
 

 

 

  فمٗ ادلآالخ ٚأششٖ يف اٌؼًّ اخلريٞ

  427  

طؾك كقن إصعام الجائع، وسد حاجة الػؼقر أولك مـ التـػؾ بالحج، ٓسقؿا إن كان 

 مـ آقرباء، أو كاكت هـاك ضرورة، وفاقة لحؼت بالؿسؾؿقـ. 

  :ْكٌ ايصنا٠ َٔ بًد إىل آخس. املطأي١ ايجا١ْٝ 

 مـ بؾد إلك آخر:  اختؾػ الػؼفاء يف جقاز كؼؾ الزكاة-

: إلك جقاز كؼؾفا إذا (3)والشافعقة يف ققل، (2)، والؿالؽقة،(1)فذهب الحـػقة-

 كان أهؾ البؾد آخر أمس حاجة مـ أهؾ بؾده. 

: إلك طدم -(5)يف الؿشفقر طـف-: آمام أحؿد (4)وذهب الشافعقة يف آصح-

 ز دفعفا إلقفؿ. جقاز كؼؾ الزكاة مسافة الؼصر، مادام يجد يف بؾده مـ يجق

                                                           

(الفداية يف شرح بداية الؿبتدي، لعؾل بـ أبل بؽر بـ طبد الجؾقؾ الػرغاين الؿرغقـاين، أبق الحسـ 1)

 . 1/112، لبـان –بقروت  -هـ(، الـاشر: دار احقاء الرتاث العربل 593برهان الديـ )الؿتقىف: 

هـ، الـاشر: دار الؽتب 179(الؿدوكة: لؿالؽ بـ أكس بـ مالؽ بـ طامر آصبحل الؿدين )الؿتقىف: 2)

 . 1/336م، 1994 -هـ 1415العؾؿقة، الطبعة: آولك، 

هـ، الـاشر: دار 515(القسقط يف الؿذهب، ٓبل حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل )الؿتقىف: 3)

 . 4/571ه، 1417، الطبعة: آولك، الؼاهرة –السالم 

مام الشافعل، ٓبل الحسقـ يحقك بـ أبل الخقر (الؿرجع السابؼ كػس الصػحة، البقان يف مذهب ا4ٓ)

، الطبعة: جدة –هـ(، الـاشر: دار الؿـفاج 558بـ سالؿ العؿراين القؿـل الشافعل )الؿتقىف: 

 . 3/432م،  2111 -هـ 1421آولك، 

هـ[، ٓبل طبد اهلل أحؿد 266 -هـ 213مسائؾ آمام أحؿد بـ حـبؾ رواية ابـ أبل الػضؾ صالح ](5)

، الفـد –هـ(، الـاشر: الدار العؾؿقة 241ؿد بـ حـبؾ بـ هالل بـ أسد الشقباين )الؿتقىف: بـ مح

 . 4/262، الػروع ومعف تصحقح الػروع 2/5



 
 

 

  428  

  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 أثر مراطاة فؼف الؿآٓت يف مسللة كؼؾ الزكاة مـ بؾد إلك آخر:  -

بالرجقع إلك كصقص الػؼفاء، كجد كقػ ضفر جؾقًا مراطاهتؿ لؾؿآل طـد -

حؽؿفؿ يف تؾؽ الؿسللة، فؼد طّؾؼقا جقاز الـؼؾ بؽقن الحاجة يف تؾؽ البؾد أشد، 

والؿػسدة الؿراد درئفا أطظؿ، لذا وٓشؽ أن الؿصؾحة يف الـؼؾ حقـئذ راجحة، 

 ففذه الؿسللة صقرة حقة لتحؼقؼ فؼف الؿآٓت. 

 إخراج الؼقؿة يف الزكاة. -

 اختؾػ الػؼفاء يف جقاز إخراج الؼقؿة يف الزكاة: -

يف مقاضع، واختاره  (2)إلك الجقاز، وهق مذهب الحـابؾة(1)فذهب الحـػقة-

 ع لؾػؼقر. إذا كان ذلؽ أكػ (3)شقخ آسالم ابـ تقؿقة

                                                           

هـ(، الـاشر: دار 483(الؿبسقط، لؿحؿد بـ أحؿد بـ أبل سفؾ شؿس آئؿة السرخسل )الؿتقىف: 1)

 . 3/117 هـ،1414، بدون صبعة، تاريخ الـشر: بقروت –الؿعرفة 

(الؿغـل لؿقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ قدامة الجؿاطقؾل الؿؼدسل ثؿ الدمشؼل 2)

هـ(، الـاشر: مؽتبة الؼاهرة، تاريخ الـشر: 621الحـبؾل، الشفقر بابـ قدامة الؿؼدسل )الؿتقىف: 

 . 3/87م، 1968 -هـ 1388

د الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين )الؿتقىف: مجؿقع الػتاوى، لتؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طب(3)

هـ(، الـاشر: مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ، الؿديـة الـبقية، الؿؿؾؽة العربقة 728

 السعقدية

، الػتاوى الؽربى لتؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد 25/46، م1995هـ/1416طام الـشر: 

سؿ بـ محؿد ابـ تقؿقة الحراين الحـبؾل الدمشؼل الحؾقؿ بـ طبد السالم بـ طبد اهلل بـ أبل الؼا

 هـ(728)الؿتقىف: 

 . 4/188م، 1987 -هـ 1418الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة: آولك، 
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 إلك طدم الجقاز. (2)، والشافعقة(1)وذهب الؿالؽقة-

 أثر مراطاة فؼف الؿآٓت يف مسللة إخراج الؼقؿة يف الزكاة. -

مذهبفؿ بؽقكف يمدى -الؼائؾقـ بجقاز إخراج الؼقؿة-إن تعؾقؾ الػؼفاء-

لؾؿصؾحة يف بعض آحقان، وتؼتضقف الحاجة، ماهق إٓ كتاج كظرهتؿ لؾؿآٓت يف 

الؿسللة، فربؿا كان إخراج الؼقؿة يف بعض آحقان يحؼؼ مؼصقد الشارع  تؾؽ

 . أكثر مؿايحؼؼف آصعام

 

 

 

 

                                                           

(الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة، ٓبل طؿر يقسػ بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد الرب بـ طاصؿ الـؿري 1)

 تبة الرياض الحديثة، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقديةهـ(، الـاشر: مؽ463الؼرصبل )الؿتقىف: 

 . 1/323م، 1981هـ/1411الطبعة: الثاكقة، 

(كػاية آخقار يف حؾ غاية آختصار، ٓبل بؽر بـ محؿد بـ طبد الؿممـ بـ حريز بـ معؾك 2)

لطبعة: ، ادمشؼ –هـ(، الـاشر: دار الخقر 829الحسقـل الحصـل، تؼل الديـ الشافعل )الؿتقىف: 

 . 189م، ص1994آولك، 
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 املبحح الجانٌ

 أشش ذؽث١ك " ِشاػاج ادلآي " 
 يف ٔٛاصي االػّاي اخلري٠ح

 

 أثس َساعا٠ املآٍ يف ايعٌُ ع٢ً تطٜٛس صٛز االعُاٍ ارتري١ٜ ٍٚ: املطًب األ 

  أثس " َساعا٠ املآٍ " يف: َساعا٠ مشٛي١ٝ ايعٌُ ارتري٣: ْٞاملطًب ايجا 

 -منٛذدّا-َؤضط١ ايسادشٞ ارتري١ٜ -

 أثس " َساعا٠ املآٍ " يف: إجياد ايبدا٥ٌ ايػسع١ٝ، : املطًب ايجايح 

 ٚاملدازز ايفك١ٝٗ يًشًٝٛي١ دٕٚ تضٝٝل َٛازد ايعٌُ ارتريٟ

 . -منٛذدّا-تربعات ايبٓٛى ايسب١ٜٛ-

  أثس " َساعا٠ املآٍ " يف ايتصدٟ ملعٛقات ايعٌُ ارتريٟ، : سابعاملطًب اي 

 ٚحتكٝل ضبٌ عالدٗا 
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 ولاملطلب األ

 أشش ِشاػاج ادلآي يف اٌؼًّ 
 ػٍٝ ذؽ٠ٛش صٛس االػّاي اخلري٠ح 

. -منٛرظاً -الد٠شتثٕع اٌفمشاء تٕه-ظرياِني تٕه–  

الؿآٓت لؼد كجحت تجربة بـؽ جقرامقـ يف تؼديؿ صقرة واضحة لؿراطاة -

يف العؿؾ الخقري، وتطبقؼ مؼاصد الشريعة يف ذلؽ:جؾبًا ٓطؾك الؿصؾحة، وصار 

م، وطّبرت لجـة 2116مثآ واضحًا، أشادبف الجؿقع حتك كال جائزة كقبؾ طام 

فالسالم دائؿ بدون أن يجد الـاس صريؼًا لؽسر صقق الػؼر،  "كقبؾ بؼقلفا 

بؾ، كؿا أن التـؿقة مـ أسػؾ تخدم والؼروض الؿتـاهقة الصغر هك إحدى تؾؽ الس

 (1)"يف تحؼقؼ التؼدم طؾك صريؼ الديؿققراصقة، وحؼقق آكسان 

هبذه الؽؾؿات لخّصت لجـة كقبؾ صبقعة طؿؾ ذلؽ الؿصرف آسالمك، -

  فؿاهك صبقعة طؿؾف؟

  :طبٝع١ عٌُ َصسف درياَني  

طؾك يسؿك مصرف جقرامقـ: ببـؽ الػؼراء:وذلؽ ٓن فؽرة البـؽ تؼقم -

أساس امتالك الػؼراء لؾبـؽ، بحقث يعؿؾ طؾك إحداث تغققرات كقطقة يف حقاة 

                                                           

م، إطداد: د/مجدى طؾك سعقد، ط. 2116(تجربة بـؽ الػؼراء الحائز طؾك جائزة كقبؾ لؾسالم طام 1)

 . 9م، ص2117مركز يافا لؾدراسات وآبحاث، الطبعة الثاكقة 

 p o 
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 -بـجالديش-أفؼر الػؼراء يف هذا البؾد

  :ْػأ٠ ايفهس٠ 

أن مـ أكرب -الربوفقسقر محؿد يقكس-لؼد أدرك ممسس الؿصرف-

الؿشاكؾ التل تقاجف الـاس يف البالد الػؼقرة هك: طدم امتالكفؿ لرأس الؿال 

بالؿشاريع البسقطة، ولفذا يستغؾ الؿرابقن تؾؽ الػرصة ٓقراضفؿ، ومـ الخاص 

ثؿ يظؾ الػؼقر يعؿؾ لقعطك الـسبة آكرب مـ حصقؾة تعبف لذلؽ الؿرابك يف سبقؾ 

 رد الؼرض وفقائده، ثؿ ٓيبؼل لف مـ ذلؽ إٓ الؽػاف لقعقش بف. 

قرية(،  42أحقال الػؼراء يف أكثر مـ ) "يقكس  "استطؾع الربوفقسقر -

واستطاع إقراض طدد مـ الػؼراء بدون فائدة، لؽـف رأى أن بعدم استطاطتف 

آستؿرار يف ذلؽ، لذا فؼد مضل يحاول إقـاع البـؽ الؿركزى، أو البـقك التجارية 

لقضع كظام ٓقراض الػؼراء بدون ضؿاكات، وبالطبع ققبؾ بالسخرية مـف ومـ 

ؿقيؾ مشروطف، محاوٓ إثبات وجفة أفؽاره، فاضطر لقؼرتض قرضًا خاصًا بف:لت

أسرة( 511كظره، وقد كجح الؿشروع كجاحًا باهرًا، واستطاع تغققر مجرى حقاة )

 "م اقتـع البـؽ الؿركزى بالػؽرة، وتبـك مشروع 1979مـ الػؼراء، ويف طام 

م زاد حجؿ الؿشروع لقشؿؾ 1981، ويف طام  "مشروع الؼرية  "أى:  "جقرامقـ 

كد كجاح فؽرة الؼروض الؿتـاهقة يف الصغر، حتك وصؾ خؿس مؼاصعات، وتل

 (1)فرطًا(.86ألػ طؿقؾ(يخدمفؿ)59م إلك)1983طدد طؿالء البـؽ طام 

 

                                                           

 . 12-11(تجربة بـؽ الػؼراء. ص1)
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  :)أثس َساعا٠ املآٍ يف طبٝع١ عٌُ بٓو درياَني)بٓو ايفكسا٤ 

لؼد أدرك الربوفقسقر يقكس: مدى حرص آسالم طؾك تقفقر الؼروض -

شديد طؾك الؿسارطة يف ذلؽ، فؼد جاء يف فضؾ لؾػؼراء بدون فائدة، وحثف ال

 ملسو هيلع هللا ىلص -الؼرض الؽثقر مـ آحاديث الشريػة، مـفا ماروى طـ ابـ مسعقد أن الـبل 

ًة »قال:  - ـِ إِٓ َكاَن َكَصَدَقتَِفا َمرَّ َتْق ـْ ُمْسؾٍِؿ ُيْؼِرُض ُمْسؾًِؿا َقْرًضا َمرَّ
، كؿا  (1)«َما مِ

وكقػ أن تشغقؾ العاصؾقـ أولك مـ  أدرك حرص آسالم طؾك تشغقؾ العؿالة،

إططائفؿ الدراهؿ يف سبقؾ إصعام أو كسقة لؿا يرتتب طؾك ذلؽ يف الؿآل مـ الخقر 

طؾك تحؼقؼ تؾؽ الػؽرة يف هذا -رحؿف اهلل-والؿصؾحة، ومـ ثّؿ حرص 

لتؽقن بذلؽ صقرة معاصرة لؾرؤية آسالمقة -مصرف جقرامقـ-الؿصرف

 الخقري.  الحؼقؼقة يف كقػقة تطبقؼ العؿؾ

ٓشؽ أن أكرب مشؽؾة تقاجف الػؼراء حقـ الؼرض مـ البـقك هك: طدم -

استطاطتفؿ تؼديؿ الضؿاكات، وهذا مايعـك: اكحقاز البـقك لصالح تعزيز غـك 

آغـقاء، وتؽريس فؼر الػؼراء، وهذا مادفع الربوفقسقر يقكس لتؼديؿ بـؽف الػريد 

شبؽات التساكد  "طك الؿتؿثؾ يف الؼائؿ طؾك أساس: ضؿان رأس الؿال آجتؿا

 .  "والرقابة آجتؿاطقة 

أى مساطدة الػؼراء كك يساطدوا -كؿا أن: التقضقػ الذاتك لؾػؼراء-

هك الؿحّرك آساسل لتحؼقؼ التـؿقة يف أى مجتؿع، ذلؽ أن إخراجفؿ -أكػسفؿ

 "ة التل جعؾتفؿ يدمـقن تؾؼل آحسان والفبات إلك حال "القد السػؾل  "مـ حالة 

هك مؼصد مـ الؿؼاصد الشرطقة التل شرطت مـ  "القد التل يحبفا اهلل ورسقلف 

أجؾفا الؽثقر مـ العؼقد، فالشريعة الغّراء حرصت كؾ الحرص طؾك حػظ كرامة 

                                                           

، وفقف يؼقل آلباين: 2/812 2431(أخرجف ابـ ماجةيف ســف كتاب الصدقات باب الؼرض رقؿ1)

 حسـ
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آكسان، وتقسقر كؾ السبؾ لقؽقن طـصرًا فعآبـاءًا يف الؿجتؿع، ٓ أن يؽقن طالة 

 طؾك أسرتف ومجتؿعف. 

 "ح الطقبة التل أدركفا الؼائؿقن طؾك العؿؾ يف بـؽ كذلؽ مـ الؿالم-

 وهك قائؿة طؾك الـظر يف الؿآٓت:  "جقرامقـ 

: هق -ٓحقانا مـ كثقر يف–أن الؿدخؾ لتحسقـ حال آسرة الػؼقرة -

تحسقـ أوضاع الـساء فقفا، وهق ما دطاهؿ لؿحاولة إثبات دور الؿرأة الػاطؾ يف 

ة، ولفذا فؼد وصؾ طدد الؿؼرتضقـ مـ البـؽ يف الؿجتؿع، وإبراز مؽاكتفا الفام

 (1)%( مـ الـساء.97بعض آوقات إلك )

كذلؽ كظر الؼائؿقن طؾك العؿؾ يف الؿصرف لؿؼصد التشريع يف الحرص -

طؾك إبراء الؿديـ، وحتك ٓيؼع مـ ٓيستطقع السداد مـ الػؼراء تحت صائؾة 

اد، وإكؿا جعؾ كؾ فرد مـ العؼاب فؼد مـع البـؽ تؼديؿ أى حجج قاكقكقة لؾسد

الؿؼرتضقـ يـتؿك لؿجؿقطة مؽقكة مـ خؿسة أفراد، تـحصر مفؿة الؿجؿقطة يف 

مراقبة أداء العضق الؿؼرتض:ضؿاكًا لتصرفف بشؽؾ مسئقل ٓيػضل إلك مشؽؾة 

 (2)يف السداد.

ولؿا كان التسقل مـ الظقاهر التل حرص الشرع الحـقػ طؾك إلغائفا مـ -

 -ملسو هيلع هللا ىلص -أنَّ الـبل  -رضل اهلل طـفؿا  -فعـ طبد اهلل بـ طؿر  الؿجتؿع آسالمك،

ويف « ٓ تزاُل الؿسللة بلحدكؿ، حتك يؾؼك اهلل ولقس يف وجفف ُمزطة لحؿ»قال: 

                                                           

(أثر تؿقيؾ الؿشروطات متـاهقة الصغر طؾك مستقى معقشة الػئة الؿستفدفة)دراسة تطبقؼقة طؾك 1)

ممسسة التضامـ لؾتؿقيؾ آصغر(بحث ماجستقر، إطداد: إيفاب صؾعت الشايب، جامعة طقـ 

 . 8م، ص2111شؿس، طام

رطؾك مستقى معقشة الػئة الؿستفدفة. إيفاب الشايب، (أثر تؿقيؾ الؿشروطات متـاهقة الصغ2)

 75-72ص
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رضل اهلل طـف  -، وطـ قبقصة بـ مخارق الفاللل (1)«حتك يليت يقم الؼقامة»رواية 

ْؾُت َحَؿاَلًة، َفَلَتْقُت َرُس  -  قال: َقاَل: َتَحؿَّ
ِ
َأْسَلُلُف فِقَفا، َفَؼاَل: َأقِْؿ َحتَّك  ملسو هيلع هللا ىلصقَل اهلل

َدَقُة، َفـَْلُمَر َلَؽ بَِفا، َقاَل: ُثؿَّ َقاَل:  َيا َقبِقَصُة إِنَّ اْلَؿْسَلَلَة ٓ َتِحؾُّ إِٓ َٓحِد »َتْلتَِقـَا الصَّ

َؾ َحَؿاَلًة، َفَحؾَّْت َلُف اْلَؿْسَلَلُة َحتَّك يُ  ِصقَبَفا، ُثؿَّ ُيْؿِسُؽ، َوَرُجٌؾ َثالَثٍة َرُجٍؾ، َتَحؿَّ

ـْ َطْقٍش 
َأْو  -َأَصاَبْتُف َجائَِحٌة اْجَتاَحْت َماَلُف، َفَحؾَّْت َلُف اْلَؿْسَلَلُة َحتَّك ُيِصقَب قَِقاًما مِ

ـْ َطْقٍش 
ـْ  -َقاَل ِسَداًدا مِ

ـْ َذِوي اْلِحَجا مِ
َوَرُجٌؾ َأَصاَبْتُف َفاَقٌة َحتَّك َيُؼقَم َثالَثٌة مِ

ـْ َطْقٍش 
َأْو  -َقْقمِِف: َلَؼْد َأَصاَبْت ُفالًكا َفاَقٌة، َفَحؾَّْت َلُف اْلَؿْسَلَلُة َحتَّك ُيِصقَب قَِقاًما مِ

ـْ َطْقٍش 
ـَ اْلَؿْسَلَلِة َيا َقبِقَصُة ُسْحًتا َيْلُكُؾَفا َصاِحُبَفا  -َقاَل ِسَداًدا مِ

َـّ مِ َفَؿا ِسَقاُه

 "ف بركامجًا خاصًا لؿؽافحة هذه الظاهرة أسؿاه لذا فؼد أطّد الؿصر-(2)«ُسْحًتا

بؿعـك تشجقع مـ يؼقمقن بالتسقل طؾك آقرتاض  "بركامج آطضاء الؿؽافحقـ 

كؿا ورد يف إحدى -وقد التحؼ بالبـؽ-التسقل-مـ البـؽ كظقر ترك الشحاذة

 (3). "ألػ متسقل 81 "آحصائقات 

الؿآٓت: هق أكف ٓيؽؾػ  ومـ آمقر التل راطك فقفا الؿصرف تطبقؼ فؼف-

أسرة الؿؼرتض تسديد الؼرض يف حالة مقت الؿؼرتض، حقث يقجد كظام تلمقـ 

داخؾك يسدد مـف كؾ مبؾغ الؼرض والػائدة، وٓريب أن يف هذا تخػقػًا طـ تؾؽ 

 (4)آسرة الػؼقرة برفع طبء الديـ طـ كاهؾفؿ.

                                                           

، مسؾؿ 2/123 1474(أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب الزكاة باب مـ سلل الـاس تؽثرا رقؿ 1)

 . 2/721 1141يف صحقحف كتاب الؽسقف باب كراهة الؿسللة لؾـاس رقؿ 

 . 2/722 1144رقؿ (أخرجف مسؾؿ يف صحقحف كتاب الؽسقف باب مـ تحؾ لف الؿسللة 2)

 . 15(تجربة بـؽ الػؼراء، د مجدى سعقد. ص3)

إطداد: محؿد يقكس، ترجؿة: محؿد محؿقد -دور آقراض بالغ الصغر يف التـؿقة-(طالؿ بالفؼر4)

 . 138-137م، ص2117شفاب، ط. الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب سـة 
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 املطلب الجانٌ

 أشش " ِشاػاج ادلآي "  
 مش١ٌٛح اٌؼًّ اخلريٜ يف: ِشاػاج

 -منٛرظاً -ِؤسسح اٌشاظؽٟ اخلري٠ح -

 

هق طؿؾ الػؼقف آريب، فؼد ثبت  "تحرى أيؾقلة آفعال  "لؿا كان -

لؾؼائؿقـ طؾك آطؿال الخقرية: أن آهتؿام بجاكب واحد يف تطبقؼ العؿؾ 

الخقري كجاكب الرطاية الصحقة مثال، دون مراطاة الجقاكب آخرى، سقمتك 

ئج ٓ تحؼؼ الؿؼصد الشرطل مـ العؿؾ الخقري، وهبذا ٓ يتلتك لؾؿشروع كتا

الخقري، أن يثؿر ثؿاره الؿرجقة يف الؿجتؿع آسالمل، ومـ هـا كان هنج كثقر 

مـ الؿمسسات الخقرية: مراطاة شؿقلقة العؿؾ الخقري، وطؾك رأسفا: ممسسة 

 الراجحل الخقرية. 

 رتري١ٜ: ْػأت، ٚطبٝع١ عٌُ َؤضط١ ايسادشٞ ا 

هـ، 1421أكشلت )ممسسة سؾقؿان بـ طبد العزيز الراجحك الخقرية(طام 

( 11تحت إشراف وزارة الشئقن آجتؿاطقة بثؿقجب شثفادة تسجقؾ رقؿ)

 (1)هـ.19/6/1421وتاريخ 

                                                           

سؾقؿان بـ طبد العزيز الراجحك،  (الشقخ سؾقؿان الراجحك قصتف مع آوقاف، إطداد: أوقاف1)

= 

 p o 
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تؼدم الؿمسسة الدطؿ الؿادى والعقـك لؾجفات الخقرية يف كافة مـاصؼ -

لدطؿ الؿشروطات، بحقث تشارك الؿؿؾؽة، وفؼ آلقة معتؿدة يف الؿمسسة 

الجفات الخقرية يف ذلؽ يف سبقؾ الرقل بالعؿؾ الخقري، وهك مقزطة طؾك ستة 

 مجآت: 

 الؿجال آطالمل.  -3الؿجال الدطقى.  -2الؿجال التعؾقؿل -1

 (1)مجال الؿساجد.-6الؿجال الصحل. -3الؿجال آجتؿاطل. -4

 تباز املآالت يف ايعٌُ ارتريٟ: َؤضط١ ايسادش٢ ارتري١ٜ صٛز٠ َعاصس٠ الع 

لؾعؿؾ الخقري يف آسالم خصائص يتؿقز هبا، وبؿراطاهتا يتحؼؼ مؼصد -

 الشارع الحؽقؿ يف تشريعف، ومـ أهؿ تؾؽ الخصائص: 

 -.ٟ(2)مشٛي١ٝ ايعٌُ ارتري 

لالطؿال الخقرية أشؽال طديدة ومجآت متـقطة، لؽـفا تعؿؾ معًا وىف  -

 ؾ إيجابل طؾك اتجاه واحد، يـعؽس بشؽ

الؿجتؿع، ويشارك يف إحداث التـؿقة والـفضة التل تسعك الؿجتؿعات 

، وقد تضافرت آدلة طؾك إبراز جاكب الشؿقلقة يف العؿؾ (3)والدول لتحؼقؼفا
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 29هـ. ص1437مؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة، سـة 

  https: //ar. wikipedia. org/wiki. (ويؽبقديا1)

 الخقرية. _الراجحل_العزيز_طبد_بـ_سؾقؿان_ممسسة

 "، إطداد: د/محؿد صالح جقاد مفدى، مـشقر بؿجؾة  "دراسة تلصقؾقة تاريخقة  "( العؿؾ الخقري 2)

 . 218م، ص2118(، السـة الثامـة، تؿقز31(العدد)8جامعة سامراء، الؿجؾد ) "ر مـ رأى س

(التـؿقة آقتصادية يف الؿـفج آسالمل، أصروحة دكتقراه، مؼدمة مـ الباحثة: زلقخة بؾحـاشل، 3)

= 
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ـْ َخقٍْر  "الخقري، مـ ذلؽ ققلف تعالك:  َيْسَلُلقكََؽ َماَذا ُيـِػُؼقَن ُقْؾ َما َأكَػْؼتُؿ مِّ

ـِ  ـْ َخقٍْر َفنِنَّ اهلَل بِِف  َفؾِْؾَقالَِدْي
بِقِؾ َوَما َتْػَعُؾقا مِ ـِ السَّ ـِ َوابْ ـَ َواْلقَتَاَمك  َواْلَؿَساكِق َوآْقَربِق

ولؿا كان العؿؾ الػردي مفؿا يصحبف مـ آتؼان وآخالص ففق - (1)" َطؾِقؿٌ 

 محدود آثر، محصقر الؼدرة، مؼّقد آمؽان، بخالف ماإذا تضامـت الجفقد،

وأصبحت الؾبـات الؿتػرقة بـقاكًا مرصقصًا يشد بعضف بعضًا، فنهنا حقـئٍذ تؼقم 

، فؼد كان لتؾؽ (2)بدور فعال: لالرتؼاء بالؿجتؿع والعؿؾ طؾك ازدهاره ورققف

الجؿعقات والؿمسسات الخقرية دور كبقر يف خدمة الؿجتؿعات يظفر مـ خالل 

ب الحقاة، ومـفا: الجقاكب آثارها الؿباشرة وغقر الؿباشرة يف مختؾػ جقاك

آقتصادية وآجتؿاطقة والرتبقية، وكان طؾك رأس تؾؽ الجؿعقات التل تسعك 

لتحؼقؼ الخقر يف الؿجتؿع: ممسسة الراجحل الخقرية: لشؿقل العؿؾ الخقري 

الذى تؼقم بف، فؼد تشعب العؿؾ الخقري الذى تؼقم بف الؿمسسة يف جؿقع 

 ل طؾك أحد، أذكر مـفا طؾك سبقؾ الؿثال: الؿجآت، وأثؿر ثؿارًا ٓ تخػ

، وتعد مـ (3)ألػ كخؾة( 251مزرطة الراجحك لؾـخقؾ التل بؾغ طددها)-

أكرب مزارع الـخقؾ بالعالؿ، وقد دخؾت مقسقطة جقـقس، وٓ شؽ أن هذا مـ 

أفضؾ آطؿال الخقرية، لؿا رواه طبد اهلل بـ طؿرو رضل اهلل طـفؿا، َأنَّ َرُجال َسَلَل 

 الـَّ 
َّ
ـْ َطَرْفَت »: َأيُّ آْسالِم َخْقٌر؟ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصبِل الَم َطَؾك َم َعاَم، َوَتْؼَرُأ السَّ ُتْطِعُؿ الطَّ

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6م، ص2117جامعة قسطـطقـقة، 

 (215( سقرة البؼرة. آية رقؿ)1)

ممسسة الشقخ زايد لالطؿال الخقرية وآكتاجقة -يف التـؿقة آجتؿاطقة( دور الؿمسسات الخقرية 2)

 . 21م(، ص2115-2114، بحث ماجستقر، جامعة الشفقد حؿة لخضر، طام)-كؿقذجًا

( زراطة وإدارة مشاريع الـخقؾ، إطداد: د/رمزى أبقطقاكة، م/سؾطان بـ صالح الثـقان، إدارة أوقاف 3)

 . 2م(، ص 2118-هـ1429صالح بـ طبدالعزيز الراجحك، )
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ـْ َلْؿ َتْعِرْف   . (1)«َوَم

  :بساَر َطاعد٠ املعطسٜٔ ٚايطذٓا٤ 

َس اهللُ »:   ملسو هيلع هللا ىلص طؿال بؼقل الـبل ْكَقا َكػَّ ـْ ُكَرِب الدُّ
ـٍ ُكْرَبًة مِ ـْ ُمْممِ َس َط  َطـُْف مـ َكػَّ

ْكَقا َوآِخَرِة،  ـْ َيسَر َطؾك ُمْعسٍر َيسَر اهلُل َطَؾْقِف يف الدُّ ـْ ُكَرِب َيْقِم اْلِؼَقاَمِة، َوَم
ُكْرَبًة مِ

ْكَقا َوآِخَرِة، َواهلُل يف َطْقِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد َطْقِن  ـْ سرت ُمسؾَِؿًا سرته اهلُل يف الدُّ َوَم

 (2)«َأِخقفِ 

د ّكػذت إدارة آوقاف طدة برامج لؿساطدة الؿعسريـ والسجـاء وكػالة وق-

أسرهؿ، وذلؽ بالتـسقؼ مع الجؿعقات الخقرية والجفات الرسؿقة التل تعؿؾ يف 

خدمة السجـاء وأسرهؿ، وقد تؿ إصالق سراح طدد كبقرمـ سجـاء الحؼ الخاص 

ـّت أيضًا: بركامج كػالة يف طدة مـاصؼ مـ مـاصؼ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، كؿا تب

أسر السجـاء حتك تتؿؽـ آسرة مـ تؾبقة احتقاجاهتا الؿعقشقة، وتسفؿ هذه 

الؿساطدة بنذن اهلل يف مقاساهتا والتخػقػ طـفا مـ الـاحقة الـػسقة وآجتؿاطقة، 

وتـؼذ آسرة مـ آكحرافات السؾقكقة ٓ قدر اهلل: التل قد تـدفع إلقفا طـد 

 (3)ؿال.الحاجة إلك ال

                                                           

/  1(متػؼ طؾقف، أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب آيؿان، باب: إصعام الطعام مـ آسالم)1)

(، أخرجف مسؾؿ يف صحقحف، كتاب آيؿان، باب بقان تػاضؾ آسالم، وأي أمقره 12( رقؿ )12

 (. 39( رقؿ )65/  1أفضؾ )

والتقبة وآستغػار باب فضؾ آجتؿاع طؾك تالوة  ( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف كتاب الذكر والدطاء2)

 . 2174/ 4 2699الؼرآن وطؾك الذكر رقؿ 

 الؿعسريـ. /http: //www. rajhiawqaf. org/ar/summary/Pages. ( مققع أوقاف الراجحك3)
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 املطلب الجالح
 أشش " ِشاػاج ادلآي " يف: إجياد اٌثذائً اٌششػ١ح، 

 ٚادلخاسض اٌفم١ٙح ٌٍؽ١ٌٍٛح دْٚ ذع١١ك ِٛاسد اٌؼًّ اخلريٞ
  -منٛرظاً -ذربػاخ اٌثٕٛن اٌشت٠ٛح -

 

لؼد ضفرت سؿاحة آسالم يف التعامؾ مع آمقال الـاتجة مـ الؽسب -

ٓن مؼصد الشرع هق حػظ الؿال ما أمؽـ، ولؿا الخبقث، كالؿعامالت الربقية: 

كان يحرم طؾك الؿسؾؿ أن يتعامؾ بالربا، فنذا اضطر ٓسباب ضرورية لؾتعامؾ مع 

تؾؽ البـقك، فنكف يتعامؾ بلحؽام الؿضطر، وطؾك هذا فؿاحؽؿ تؾؽ الػقائد 

 الربقية الـاتجة طـ تؾؽ الؿعامؾة؟

قا إلك أن مراطاة مؼصد لؼد بحث الػؼفاء مسللة الؽسب الخبقث، وذهب-

الشرع يف حػظ الؿال، وحرصف طؾك تحؼقؼ أطظؿ الؿصالح يف الحال والؿآل، 

تؼتضل التصدق بذلؽ الؿال طؾك أصحاب الحاجات وكحقهؿ، يؼقل آمام 

وأما الؼقاس ففق أن يؼال إن هذا الؿال مردد  "الغزالل يف كتابف إحقاء طؾقم الديـ: 

ك خقر إذ قد وقع القلس مـ مالؽف، وبالضرورة بقـ أن يضقع وبقـ أن يصرف إل

يعؾؿ أن صرفف إلك خقر أولك مـ إلؼائف يف البحر، فنكا إن رمقـاه يف البحر فؼد فقتـاه 

طؾك أكػسـا وطؾك الؿالؽ ولؿ تحصؾ مـف فائدة، وإذا رمقـاه يف يد فؼقر يدطق 

ر لؿالؽف حصؾ لؾؿالؽ بركة دطائف، وحصؾ لؾػؼقر سد حاجتف، وحصقل آج

 p o 
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 . (1)"لؾؿالؽ بغقر اختقاره يف التصدق ٓ يـبغل أن يـؽر 

يف مـ اكتسب -رحؿف اهلل-حقث يؼقلي ذهب إلقف آمام الـقو وهق كػس ما-

فقـبغل أن يصرفف يف مصالح الؿسؾؿقـ  "شقئًامـ الؿال الحرام، وأراد التقبة: 

ؿا يشرتك العامة كالؼـاصر، والربط، والؿساجد، ومصالح صريؼ مؽة، وكحق ذلؽ م

 (2)"الؿسؾؿقن فقف، وإٓ فقتصدق بف طؾك فؼقر 

ومـ أخذ طقضا طـ طقـ محرمة أو كػع  "ويؼقل شقخ آسالم ابـ تقؿقة: 

استقفاه مثؾ أجرة حؿال الخؿر وأجرة صاكع الصؾقب وأجرة البغل وكحق ذلؽ 

فؾقتصدق هبا ولقتب مـ ذلؽ العؿؾ الؿحرم وتؽقن صدقتف بالعقض كػارة لؿا 

فنن هذا العقض ٓ يجقز آكتػاع بف: ٓكف طقض خبقث وٓ يعاد إلك فعؾف: 

صاحبف ٓكف قد استقىف العقض ويتصدق بف. كؿا كص طؾك ذلؽ مـ كص مـ 

العؾؿاء. كؿا كص طؾقف آمام أحؿد يف مثؾ حامؾ الخؿر وكص طؾقف أصحاب 

  (3)"مالؽ وغقرهؿ. 

                                                           

هـ، ط: دار 515(إحقاء طؾقم الديـ: ٓبل حامد محؿد بـ محؿد الغزالك الطقسل الؿتقيف سـة 1)

 . 2/131ت، بقرو –ة الؿعرف

، ٓبل زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف «مع تؽؿؾة السبؽل والؿطقعل»(الؿجؿقع شرح الؿفذب 2)

 . 9/351هـ(، الـاشر: دار الػؽر، 676الـقوي )الؿتقىف: 

(مجؿقع الػتاوى: لتؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين )الؿتقىف: 3)

مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ، الؿديـة الـبقية، الؿؿؾؽة العربقة  هـ(، الـاشر:728

 السعقدية، 

 . 22/142م، 1995هـ/1416طام الـشر: 
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 رتبٝح " : تطبٝل فك٘ املآالت يف َطأي١ " ايتصدم بايهطب ا 

إن الؿتلمؾ يف كصقص الػؼفاء السابؼة يري بقضقح كقػ كان الػؼفاء -

رحؿفؿ اهلل تعالك يراطقن الؿآٓت يف أحؽامفؿ، فؼد كظروا إلك طاقبة التصرف 

بذلؽ الؿال، فرأوا أن التخؾص مـف ٓيعقد طؾك الؿجتؿع بػائدة، بقـؿا التصرف 

ع الؿؼاصد الشرطقة مـ جؾب فقف بآكػاق يف وجقه الخقر هق مايتؿاشل م

 . -ماأمؽـ–الؿصؾحة، ودرأ الؿػسدة 

إن الؿؼصقد مـ تطبقؼ فؼف الؿآٓت هق: أن يـتفك الحؽؿ طـد تطبقؼف إلك -

الؿؼصد الذى شرع مـ أجؾف، وهذا هق الؿعـك الذى أدركف فؼفاؤكا، وبـقا طؾقف 

الؿال الحؽؿ يف تؾؽ الؿسللة، فؿؼصد الشرع هق حػظ الؿال، ومع كقن ذلؽ 

خبقثًا أتك مـ مصدر حّرمف الشرع، لؽـ الحؽؿ بالتخؾص مـف يمول إلك خالف 

الـظر يف مآٓت آفعال  "ذلؽ الؿؼصد، وهذا ماقصده آمام الشاصبل بؼقلف: 

 (1)"معترب مؼصقد شرطًا، كاكت آفعال مقافؼة أو مخالػة 

يتجؾك فقفا مـ أكثر الؿسائؾ التل  "التصدق بالؽسب الخبقث  "إن مسللة: -

بقضقح: أكف ٓيـبغك لؾؿجتفد القققف طؾك ضاهر آمر، والحؽؿ بؿشروطقتف 

أوطدمفا يف جؿقع الحآت، وتحت كؾ الظروف، بؾ يـبغك الـظر يف الؿصؾحة 

الؿرتتبة طؾك ذلؽ الػعؾ يف الؿآل، فؼد ٓيمدى هذا الحؽؿ إلك الؿصؾحة التل 

مـفا، ففك تجسقد لتطبقؼ فؼف  شرع لتحؼقؼفا، وقد يمدى لتػقيت مصؾحة أطظؿ

 الؿآٓت يف القاقع. 

                                                           

 . 5/177(الؿقافؼات 1)
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 املطلب السابع 

 أشش " ِشاػاج ادلآي " 
 يف اٌرصذٞ دلؼٛلاخ اٌؼًّ اخلريٞ، 

 ٚحتم١ك سثً ػالظٙا
 

  :أِٖ َعٛقات ايعٌُ ارتريٟ يف اجملتُعات االضال١َٝ 

، طدم القطك الؽايف بقـ أفراد الؿجتؿع آسالمل بلهؿقة العؿؾ الخقري-1

، وتخقف الؽثقر مـ الؿقسريـ بآستؿرار يف دطؿ العؿؾ (1)والـتائج الؿرتتبة طؾقف

الخقري، متلثريـ بالحؿالت الدطائقة التل يؼقدها الؽثقر مـ العؾؿاكققـ لتـػقر 

الـاس مـ العؿؾ الخقري، ومحاولة إلصاق التفؿ بالؿمسسات الخقرية: لتؼقيض 

 (2)العؿؾ الخقري وكسػ ممسساتف.

-ؿاد الؿـظؿات الخقرية طؾك التربطات والفبات بشؽؾ كبقراطت-2

                                                           

دراسة وصػقة تحؾقؾقة لصػحة -دور مقاقع التقاصؾ آجتؿاطك يف تـؿقة العؿؾ التطقطك (1)

اد: جؿايدية خقلة، قاسؿ مريؿ، ، رسالة ماجستقر، الػايسبقك لجؿعقة كاس الخقر ورقؾة، إطد

 . 49م، ص2115جامعة قاصدى مرباح ورقؾة، طام 

تػعقؾ العؿؾ الخقري، إطداد: د/كقرة بـت محؿد بـ ففد الرشقد، بحث مؼدم لؾؿؾتؼل آول  "( 2)

 . 86هـ(، ص15/4/1428-12لؾجفات الخقرية بؿـطؼة الؼصقؿ، )

 p o 
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وطدم السعك الحثقث لتؽقيـ أوقاف تعتؿد -وربؿاتؽقن الؿقرد القحقد لتؿقيؾفا

طؾقفا الؿـظؿات يف آكػاق الدائؿ طؾك أكشطتفا مـ قبؾ الؿاكحقـ، آمر الذى 

كػاق: لتحؼقؼ يؿّؽـفا مـ حرية التخطقط، واختقار آسرتاتقجقات الؿـاسبة يف آ

 (1)أفضؾ الـتائج الؿرجّقة مـفا.

كؼص الخربة الؿعرفقة لدى العامؾقـ يف الؿمسسات الخقرية، يف مجال -3

إطداد الؿقزاكقة، ومجال وضع خطط لؾعؿؾ، وأيضًا طدم تقافر خربة البحث 

آجتؿاطك لدى العامؾقـ طؾك الرغؿ مـ أهؿقتفا لؿعرفة أهؿقة احتقاجات 

 (2)الؿجتؿع.

فض بعض الؿـتجقـ آشرتاك يف الؿعارض الخقرية، وآسقاق التابعة ر-4

لفا، لعدم قدرة تؾؽ الؿعارض طؾك تسقيؼ مـتجاهتؿ، أو لرفضفؿ بقع مـتجاهتؿ 

بلسعار أقؾ مـ سعر التؽؾػة وكحق ذلؽ، وهق آمر الذى يجعؾ مـ فؽرة 

 (3)الؿعارض الخقرية وآسقاق أسؾقب غقر كاٍف لتـؿقة الؿقارد.

  :إجياد اذتًٍٛ ٚاملدازز يتًو ايعكبات يف ض٤ٛ فك٘ املآالت 

آهتؿام بالتقطقة والدطقة لؾعؿؾ الخقري، يجب أن يلخذ هذا الؿقضقع -1

                                                           

الؿعاصرة والحؾقل البديؾة، محؿد كاجك ططقة، الؿؾتؼل الثؼايف آول (التؿقيؾ الخقري: العؼبات 1)

 . 6-5م، ص2117القؿـ، -لؾؿـظؿات والجؿعقات الخقرية، صـعاء

دراسة مقداكقة لدور  "(الؿعققات الثؼافقة التل تقاجف الػرق آهؾقة يف مجال التـؿقة يف سؾطـة طؿان 2)

 . 11-11لقهاب جقدة الحايس، أ/هنك الذهقؾة. ص، إطداد: د/طبدا "الػرق التطقطقة آهؾقة 

(أسالقب الدطقة لعؿؾ الخقر العربل الؿعاصر، غادة طؾك مقسل، ممتؿر العؿؾ الخقري الثالث، 3)

آماكة العامة لؿمتؿر الخقر العربل، لبـان، آتحاد العام لؾجؿعقات الخقرية يف الؿجتؿعات 

 . 4-3ص  م،2112يقكقق 24-22طؿان -آردكقة الفاشؿقة
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محؾف مـ آهؿقة يف حقاة خطباء الؿساجد، وآطالم، وطؾك الؼائؿقـ طؾك أمر 

طقة الؿـظؿات والجؿعقات الخقرية أن يخصصقا جزء مـ الؿقارد يف سبقؾ تق

أفراد الؿجتؿع بلهؿقة العؿؾ الخقري، وحّثفؿ طؾك آكػاق والبذل، وقد كان هذا 

هق مـفج الـبل طؾقف وآلف أفضؾ الصالة والسالم ومـ سار بعده مـ الصحابة 

والتابعقـ، حقث كاكقا يدركقن طاقبة ومآل آهتؿام بتشجقع الـاس طؾك البذل 

ل، لؽـفا أمام الجزاء قد تجقد والعطاء، فؼد جبؾت الـػقس طؾك الشح بالؿا

 بالؽثقر. 

أكف -رضل اهلل طـف  -ومـ آمثؾة طؾك ذلؽ: ماورد طـ طؿر بـ الخطاب -

  "قال: 
ِ
َق، َفَقاَفَؼ َذلَِؽ َمآ ِطـِْدي، َفُؼْؾُت: اْلَقْقَم  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَرَكا َرُسقُل اهلل َيْقًما َأْن َكَتَصدَّ

 َأْسبُِؼ َأَبا َبْؽٍر إِْن َسَبْؼُتُف يَ 
ِ
َما َأْبَؼْقَت »: ملسو هيلع هللا ىلصْقًما، َفِجْئُت بِـِْصِػ َمالِل، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

 اهلُل َطـُْف بُِؽؾِّ َما ِطـَْدُه، َفَؼاَل َلُف «ْٓهؾَِؽ؟
َ
، ُقْؾُت: مِْثَؾُف، َقاَل: َوَأَتك َأُبق َبْؽٍر َرِضل

 
ِ
َلُفُؿ اهلَل َوَرُسقَلُف، ُقْؾُت: ٓ َقاَل: َأْبَؼْقُت « َما َأْبَؼقَْت ْٓهؾَِؽ؟: »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل

ٍء َأَبًدا
ْ
 (1)ُأَسابُِؼَؽ إَِلك َشل

يـبغك طؾك الؼائؿقـ يف الؿـظؿات والؿمسسات الخقرية: أن يؽقن غايتفؿ -
                                                           

( يف الزكاة، باب يف الرخصة يف الرجؾ يخرج مـ مالف، 1678(أخرجف أبق داود يف ســف رقؿ )1)

( يف الؿـاقب، باب مـاقب أبل بؽر الصديؼ رضل اهلل طـف، وإسـاده حسـ، 3676والرتمذي رقؿ )

 ط دار الؽتب العؾؿقة[ -وقال الرتمذي: هذا حديث حسـ صحقح. ]تعؾقؼ أيؿـ صالح شعبان 

( قال: حدثـا 1678(. وأبق داود )1667(، والدارمل )14إسـاده حسـ: أخرجف طبد بـ حؿقد )

( قال: حدثـا هارون بـ طبد اهلل البزار 3675أحؿد بـ صالح، وطثؿان بـ أبل شقبة. والرتمذي )

طبد بـ حؿقد، والدارمل طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ، وأحؿد بـ صالح،  -البغدادي. خؿستفؿ 

طـ أبل كعقؿ الػضؾ بـ دكقـ، قال: حدثـا هشام بـ سعد، طـ زيد بـ أسؾؿ،  -وهارون وطثؿان، 

 طـ أبقف، فذكره. 
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وهدففؿ مـ إقامة تؾؽ الؿمسسات هق السعك يف آطؿال الخقرية فؼط، والـلى هبا 

مـ الجؿاطات وكحق ذلؽ،  طـ الدخقل يف كزاطات سقاسقة، أو تحت مسؿك أي

مؿا يبعد هبا كؾ البعد طـ تحؼقؼ أهداففا التل وضعت مـ أجؾفا، وحتك ٓ تستغؾ 

يف الصراطات السقاسقة، أو التؿقيؾ لجفات غقر معؾقمة، ولفذا يجب أن تتؿتع 

تؾؽ الؿـظؿات بالشػافقة والؿؽاشػة، بحقث تعؾـ طـ مصادر الخقر وحجؿ 

لتلكقد سقـعؽس هذا طؾك إقدام الؿتربطقـ، كؿا يتعقـ الؿقارد الؿتاحة لديفا، وبا

طؾقفا ابتداًء فتح الؼـقات مشرطة مع الجفات الحؽقمقة: إضفارًا لسالمة الؿققػ 

وكبؾ الؿؼصد فقؿاتضطؾع بف مـ أطؿال لؾخقر: لتػقيت الػرصة طؾك الؿرتابقـ 

 (1)والؿشؽؽقـ.

الؿال، وتـؿقتف إجراء البحقث والدراسات لقضع اسرتاتقجقات لتقلقد  -3

وتـؿقة الؿقارد، والبحث طـ السبقؾ آمثؾ لقضع تؾؽ الؿقارد والؿـح يف 

محؾفا، لقـتػع بف أكرب قدر مـ الػؼراء والؿعقزيـ، ولؼد كان مـفج الصحابة 

رضقان اهلل تعالك طؾقفؿ هق: التشاور ومدارسة آمر بقـفؿ:لقعقد هذا العؿؾ 

 سالمك. الخقري بلكرب الـػع طؾك الؿجتؿع آ

 مـ ذلؽ: -

ماذكره أبق يقسػ يف كتاب الخراج، قال: حدثـك غقر واحد مـ طؾؿاء -

الؿديـة: قال لؿا قدم طؾك طؿر جقش العراق مـ قبؾ سعد بـ أبك وقاص شاور 

                                                           

( أثر الؼقاطد آصقلقة يف تلصقؾ العؿؾ الخقري )الؿشروطقة وآجراءات(، إطداد: د/طبدالجؾقؾ 1)

اير سـة يـ 22-21زهقر ضؿرة، بحث مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجك الثالث، بدبل )

 . 21م(، ص2118
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يف قسؿة آرضقـ التل أفاء اهلل طؾك -صؾك اهلل طؾقف وآلف وسّؾؿ -أصحاب محؿد 

ؾؿ ققم فقفا وأرادوا أن يؼسؿ لفؿ الؿسؾؿقـ مـ أرض العراق والشام، فتؽ

حؼققفؿ وما فتحقا، فؼال طؿر فؽقػ بؿـ يليت مـ الؿسؾؿقـ فقجدون آرض 

بعؾقجفا قد قسؿت، وورثت طـ آباء، وحقزت ؟ما هذا برأي، فؼال طبد 

الرحؿـ بـ طقف: فؿا الرأي بآرض والعؾقج إٓ مؿا أفاء اهلل طؾقفؿ، فؼال طؿر: 

لست أرى ذلؽ، واهلل ٓ يػتح بعدي بؾد فقؽقن فقف كبقر كقؾ، ما هق إٓ كؿا تؼقل و

بؾ طسك أن يؽقن كال طؾك الؿسؾؿقـ، فنذا قسؿت أرض العراق بعؾقجفا، 

وأرض الشام بعؾقجفا، فؿا يسد بف الثغقر وما يؽقن لؾذرية وآرامؾ هبذا البؾد 

اهلل طؾقـا، وبغقره، وإن أهؾ الشام والعراق أكثروا طؾك طؿر قالقا تؼػ ما أفاء 

بلسقافـا طؾك ققم لؿ يحضروا ولؿ يشفدوا وٓبـاء ققم وٓبـاء أبـائفؿ ولؿ 

يحضروا، فؽان ٓ يزيد طؾك أن يؼقل: هذا رأي، قالقا: فاستشر، قال: فاستشار 

الؿفاجريـ آولقـ، فاختؾػقا فلما طبد الرحؿـ بـ طقف فؽان رأيف أن يؼسؿ لفؿ 

 وصؾحة
ّ
 -رضك اهلل طـفؿ أجؿعقـ -رأى طؿر حؼققفؿ، ورأى طثؿان وطؾل

فلرسؾ إلك طشرة مـ آكصار، خؿسة مـ آوس وخؿسة مـ الخزرج، مـ 

كربائفؿ وأشراففؿ، فؾؿا اجتؿعقا حؿد اهلل وأثـك طؾقف بؿا هق أهؾف ومستحؼف، ثؿ 

قال: إين لؿ أزطجؽؿ إٓ ٓن تشركقا يف أماكتل، فقؿا حؿؾت مـ أمقركؿ فنكك 

، أرأيتؿ هذه الثغقر بدلفا مـ رجال يؾزمقهنا،  "لك أإن قال: واحد كلحدكؿ. . . إ

أرأيتؿ هذه الؿدن العظام، والشام، والجزيرة، والؽقفة، والبصرة، ومصر، ٓبد مـ 

أن تشحـ بالجققش وإدرار العطاء طؾقفؿ، فؿـ أيـ يعطك هقٓء إذا قسؿت 

 (1)ا رأيت.آرضقـ والعؾقج، فؼالقا جؿقعًا: الرأى رأيؽ فـعؿ ما قؾت، وم

                                                           

(الخراج، ٓبل يقسػ يعؼقب بـ إبراهقؿ بـ حبقب بـ سعد بـ حبتة آكصاري )الؿتقىف: 1)

= 



 
 

 

  448  

  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 وجف الدٓلة: -

رأى يف تطبقؼ الؼضاء آصؾل الذى يتؿثؾ يف قسؿة -رضل اهلل طـف-أن طؿر -

أرض الػلء طؾك الػاتحقـ كتائج بالغة الخطقرة:ٓهنا تتعؾؼ بنهدار الؿصؾحة 

العامة، وفقفا مـ الؿآٓت الؿؿـقطة مالؿ يؼصده الشارع طـد تشريع الحؽؿ:لذا 

ذا الؿآل الؿحذور بعدم قسؿة آرض، لؽقال تؾحؼ بآمة كان لزامًا أن يدفع ه

فقؿا بعد آضرار العظقؿة، فربؿا تعجز الدولة طـ سد احتقاجات الرطقة، ودفع 

رواتب الجـقد الؿرابطقـ، وتلمقـ الرطاية آجتؿاطقة لضعػة الؿجتؿع، وكؾفا 

كؾفا  مػاسد محؼؼة القققع، ولقس مـ مؼصقد الشرع السؽقت طـ هذه الؿػاسد

 (1)مـ أجؾ تحؼقؼ مصؾحة فئة قؾقؾة مـ الػاتحقـ.

يجب طؾك الؼائؿقـ يف تؾؽ الجؿعقات والؿـظؿات الخقرية: العؿؾ طؾك -

تطقير اسرتاتقجقات العؿؾ لديفا، والسعك ٓدراك مقاصـ الخؾؾ والضعػ يف 

طؿؾ تؾؽ الجؿعقات الخقريةوآهتؿام بتدريب العامؾقـ فقفا لالرتؼاء بلدائفؿ مـ 

الؿستقى الؿؿارس، إلك مستقى أفضؾ بصقرة دائؿة وآهتؿام بتدريب العامؾقـ 

فقفا لؾالرتؼاء بلدائفؿ مـ الؿستقى الؿؿارس، إلك مستقى أفضؾ بصقرة دائؿة، 

ولتحؼؼ تؾؽ الجؿعقات الخقر الذى يـشده مـفا الؿجتؿع، والتل قامت مـ 

 (2)أجؾف.

 
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 36-1/35هـ(، الـاشر: الؿؽتبة آزهرية لؾرتاث، 182

 . 164(اطتبار الؿآٓت ومراطاة كتائج التصرفات. ص1)

كاصربـ محؿد بـ طامر الؼحطاكك، بحث (التدريب وتطقير العامؾقـ يف الجؿعقات الخقري، إطداد: 2)

 . 21هـ(، ص15/4/1428-12مؼدم لؾؿؾتؼل آول لؾجفات الخقرية بؿـطؼة الؼصقؿ، )
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 اخلامتح
 

ًا مباركًا فقف كؿا يحب ربـا ويرضل، والصالة الحؿد هلل حؿدًا كثقرًا صقب-

والسالم طؾك خاتؿ الرسؾ وخقر خؾؼ اهلل أجؿعقـ، وطؾك آلف وصحبف ومـ تبعفؿ 

 بنحساٍن إلك يقم الديـ، وبعد. 

اطتبار الؿآٓت  "فبعد أن اكتفقت بػضؾ اهلل مـ تؾؽ الرحؾة الشّقؼة مع قاطدة 

 ص الؿقضقع يف الـؼاط التالقة. وأثرها يف العؿؾ الخقري، يجدر بل أن ألخ "

إن مراطاة مآٓت آفعال، وما تػضك إلقف مـ مصالح أو مػاسد أصؾ -1

طظقؿ بف يتحؼؼ مؼصقد الشارع الحؽقؿ مـ تشريعف لالحؽام، فؼد يؽقن الحؽؿ 

مشروطًا يف ذاتف، لؽـ تحقط بف أحؽام تعقؼ مشروطقتف طؾك آصالق: لؿا يرتتب 

 قيت مصؾحة راجحة. طؾك ذلؽ مـ مػاسد، أو تػ

تـفض بف أدلة كثقرة مـ الؽتاب -اطتبار الؿآٓت-إن هذا الؿبدأ العظقؿ-2

، وأففامفؿ، -رضل اهلل طـفؿ-الحؽقؿ والسـة الؿطفرة، واجتفاد الصحابة 

 وتطبقؼاهتؿ، مؿا يجعؾ أثره وأهؿقتف يف التطبقؼ كبقرة جدًا. 

طؾقف وآلف أفضؾ الصالة  لؼد تجّؾت أهؿقة اطتبار الؿآٓت يف أفعال الـبل-3

والسالم، وصحابتف رضقان اهلل طؾقفؿ والتابعقـ، وضفر حرصفؿ طؾك تطبقؼ 

الؿصؾحة، ومراطاهتا يف الؿآل: لتؽقن مقافؼة لؾؿؼاصد التل تقّخاها الشرع 

 p o 
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 الحؽقؿ. 

لؼدطـك آسالم طـاية بالغة بالعؿؾ الخقري، ووضع لف أصقٓ وأسسًا، -4

ف وتعؿقؿف، وتطقيره وتحسقـف، ووضعف يف مقضعف لتلصقؾف وتثبقتف، وإشاطت

 حتك يمتك أفضؾ الثؿرات.  الصحقح:

وقد سار العؾؿاء طؾك هنج الـبل طؾقف وآلف أفضؾ الصالة والسالم، -5

والسؾػ الصالح، فؽاكت غايتفؿ هل الحرص طؾك تحؼقؼ أطؾك الؿصالح، 

طاة الؿآل يف فعؿؾقا طؾك تطقير الؿشاريع الخقرية: لتؽقن صقرة واقعقة لؿرا

 مجال العؿؾ الخقري. 

وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ، وصؾل اهلل وسؾؿ وبارك طؾك كبقـا 

 محؿد، وطؾك آلف وأصحابف الطقبقـ الطاهريـ، ومـ تبعفؿ بنحساٍن إلك يقم الديـ. 
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 ادلصادس ٚادلشاظغ  
 

  :ِٜأٚال: ايكسإٓ ايهس 

 ّٝا: عًّٛ ايكسإٓ ايهس  ِٜ، ثِ عًّٛ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ايػسٜف: ثاْ

الجامع ٓحؽام الؼرآن ٓبل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد آكصاري  -1

دار الؽتب الؿصرية 2الخزرجل شؿس الديـ الؼرصبل تحؼقؼ: أحؿد الربدوين )ط

 م(. 1964 -هـ 1384الؼاهرة -

إحؽام آحؽام شرح طؿدة آحؽام ٓبـ دققؼ العقد )ط مطبعة السـة  -2

 مصر(.  _لؿحؿديةا

وســف وأيامف  ملسو هيلع هللا ىلصالجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل  -3

= صحقح البخاري، لؿحؿد بـ إسؿاطقؾ أبك طبداهلل البخاري الجعػل، تحؼقؼ: 

 . هـ(1422)1دار صقق الـجاة، ط -محؿد زهقر كاصر، ط

، ملسو هيلع هللا ىلصالؿسـد الصحقح الؿختصر بـؼؾ العدل طـ العدل إلك رسقل اهلل  -4

هـ(، تحؼقؼ: 261لؿسؾؿ بـ الحجاج أبك الحسـ الؼشقري الـقسابقري )ت 

 . دار إحقاء الرتاث العربل-محؿد طبد الباقل، ط

داود سؾقؿان بـ آشعث بـ إسحاق بـ بشقر بـ شداد بـ  بلالســ، ٕ -5

ِجْستاين )ت الؿؽتبة -هـ(، تحؼقؼ: محؿد محقل الديـ، ط275طؿرو آزدي السِّ

 p o 
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 بقروت.  –قدا العصرية، ص

التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وآساكقد ٓبل طؿر يقسػ بـ طبد الرب  -6

 -الؼرصبل تحؼقؼ: مصطػك العؾقي )ط وزارة طؿقم آوقاف والشمون آسالمقة

 (. ـه1387الؿغرب

الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج، ٓبل زكريا محقل الديـ يحقك  -7

، بقروت –هـ(، الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل 676: بـ شرف الـقوي )الؿتقىف

 ه، 1392الطبعة: الثاكقة، 

ســ الرتمذي محؿد بـ طقسك بـ َسْقرة بـ مقسك بـ الضحاك، -8

 -مؽتبة مصطػك البابل الحؾبل 2الرتمذي، أبق طقسك تحؼقؼ: أحؿد شاكر )ط

 م(.  1975 -هـ  1395مصر

ارمل(تحؼقؼ: حسقـ سؾقؿ أسد مسـد الدارمل الؿعروف بـ )ســ الد -9

 م(.  2111 -هـ  1412دار الؿغـل الؿؿؾؽة العربقة السعقدية1الدارامل )ط

ســ ابـ ماجف، ابـ ماجة أبق طبد اهلل محؿد بـ يزيد الؼزويـل، وماجة  -11

هـ(، تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل)ط دار إحقاء 273اسؿ أبقف يزيد )الؿتقىف: 

 الؽتب العربقة (. 

 يّجا: ايفك٘: ثا 

آم ٓبل طبد اهلل محؿد بـ إدريس بـ شافع بـ طبد الؿطؾب بـ طبد  -11

 م(1991هـ/1411بقروت -مـاف الؿطؾبل الؼرشل الؿؽل )ط دار الؿعرفة 

البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ لزيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد،  -12
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 الؽتاب آسالمل(. دار  2هـ( )ط971الؿعروف بابـ كجقؿ الؿصري )الؿتقىف: 

البقان يف مذهب آمام الشافعل، ٓبل الحسقـ يحقك بـ أبل الخقر بـ  -13

، جدة –هـ(، الـاشر: دار الؿـفاج 558سالؿ العؿراين القؿـل الشافعل )الؿتقىف: 

 م2111 -هـ 1421الطبعة: آولك، 

الذخقرة ٓبل العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس بـ طبد الرحؿـ  -14

 م(.  1994بقروت -دار الغرب آسالمل1لؿالؽل الشفقر بالؼرايف )طا

الػروع ومعف تصحقح الػروع لعالء الديـ طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي،  -15

 1لؿحؿد بـ مػؾح بـ محؿد بـ مػرج، شؿس الديـ الؿؼدسل الرامقـك )ط

 مـ.  2113 -هـ  1424ممسسة الرسالة، 

بل طؿر يقسػ بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة، ٓ -16

مؽتبة الرياض الحديثة، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة  2طبد الرب الؼرصبل )ط

 م. 1981هـ/1411السعقدية 

الؿبدع يف شرح الؿؼـع ٓبراهقؿ بـ محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد ابـ  -17

هـ 1418لبـان -دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 1مػؾح، أبق إسحاق، برهان الديـ )ط

 م(. 1997 -

الؿبسقط، لؿحؿد بـ أحؿد بـ أبل سفؾ شؿس آئؿة السرخسل  -18

، بدون صبعة، تاريخ الـشر: بقروت –هـ(، الـاشر: دار الؿعرفة 483)الؿتقىف: 

 هـ. 1414

، ٓبل زكريا «مع تؽؿؾة السبؽل والؿطقعل»الؿجؿقع شرح الؿفذب  -19

 هـ(، الـاشر: دار الػؽر. 676 محقل الديـ يحقك بـ شرف الـقوي )الؿتقىف:
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الؿدوكة، لؿالؽ بـ أكس بـ مالؽ بـ طامر آصبحل الؿدين )الؿتقىف:  -21

 م. 1994 -هـ 1415هـ، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة: آولك، 179

الؿغـل ٓبـ قدامة، ٓبل محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد  -21

هـ(، الـاشر: 621سل ثؿ الدمشؼل الحـبؾل، )الؿتقىف: بـ قدامة الجؿاطقؾل الؿؼد

 مؽتبة الؼاهرة. 

الفداية يف شرح بداية الؿبتدي، لعؾل بـ أبل بؽر بـ طبد الجؾقؾ  -22

هـ(، الـاشر: دار 593الػرغاين الؿرغقـاين، أبق الحسـ برهان الديـ )الؿتقىف: 

 . لبـان –بقروت  -احقاء الرتاث العربل 

ؿذهب، ٓبل حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل القسقط يف ال -23

 ه1417، الطبعة: آولك، الؼاهرة –هـ، الـاشر: دار السالم 515)الؿتقىف: 

تحػة الؿحتاج يف شرح الؿـفاج، ٓحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ حجر  -24

الفقتؿل، الـاشر: الؿؽتبة التجارية الؽربى بؿصر لصاحبفا مصطػك محؿد، طام 

  1983 -هـ  1357الـشر: 

حاشقة الطحطاوي طؾك مراقل الػالح شرح كقر آيضاح، ٓحؿد بـ  -25

دار الؽتب العؾؿقة بقروت  1هـ، )ط 1231تقيف  -محؿد بـ إسؿاطقؾ الطحطاوي 

 م. 1997 -هـ 1418، لبـان –

كػاية آخقار يف حؾ غاية آختصار، ٓبل بؽر بـ محؿد بـ طبد  -26

، دمشؼ –حسقـل الحصـل، الـاشر: دار الخقر الؿممـ بـ حريز بـ معؾك ال

 م، 1994الطبعة: آولك، 

مجؿع آهنر يف شرح مؾتؼك آبحر، لعبد الرحؿـ بـ محؿد الؿدطق  -27
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هـ(، الـاشر: دار إحقاء الرتاث 1178بشقخل زاده، يعرف بداماد أفـدي )الؿتقىف: 

 العربل، بدون صبعة وبدون تاريخ. 

بـ حـبؾ رواية ابـ أبل الػضؾ صالح ٓبل طبد اهلل مسائؾ آمام أحؿد  -28

هـ(، الـاشر: 241أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ بـ هالل بـ أسد الشقباين )الؿتقىف: 

 . الفـد –الدار العؾؿقة 

مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج لشؿس الديـ، محؿد بـ  -29

 م(. 1994 -هـ 1415قة دار الؽتب العؾؿ1أحؿد الخطقب الشربقـل الشافعل )ط

مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر خؾقؾ، لشؿس الديـ محؿد الؿغربل،  -31

طقـل الؿالؽل )الؿتقىف:   -هـ 1412، 3هـ(، ط954الؿعروف بالحطاب الرُّ

 م، . 1992

  :٘زابّعا: أصٍٛ ايفك 

الؿستصػك ٓبل حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل تحؼقؼ:  -31

 م(. 1993 -هـ 1413دار الؽتب العؾؿقة1محؿد طبد السالم )ط

الؿقافؼات ٓبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل الشفقر  -32

هـ/ 1417دار ابـ طػان1بالشاصبل تحؼقؼ: أبق طبقدة مشفقر آل سؾؿان)ط

 م(. 1997

 2ضقابط الؿصؾحة يف الشريعة آسالمقة لؿحؿد سعقد البقصل )ط -33

 لبـان (. _ممسسة الرسالة 

الدار العالؿقة 2كظرية الؿؼاصد طـد آمام الشاصبل ٓحؿد الريسقين)ط -34
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 هـ(. 1412

  :خاَّطا: عًّٛ ايًػ١ 

الؼامقس الؿحقط لؿجد الديـ أبق صاهر محؿد بـ يعؼقب  -35

 م(  2115 -هـ  1426لبـان -ممسسة الرسالة بقروت 8الػقروزآبادى )ط

بـ محّؿد بـ طبد الرّزاق تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس لؿحّؿد  -36

بقدي )ط دار الفداية(   الحسقـل، أبق الػقض، الؿؾّؼب بؿرتضك، الزَّ

جؿفرة الؾغة ٓبل بؽر محؿد بـ الحسـ بـ دريد آزدي تحؼقؼ:  -37

 م(1987بقروت -دار العؾؿ لؾؿاليقـ  1رمزي مـقر بعؾبؽل )ط

يـ ابـ لسان العرب حؿد بـ مؽرم بـ طؾك، أبق الػضؾ، جؿال الد -38

 هـ(  1414بقروت -دار صادر  3مـظقر آكصاري الرويػعك آفريؼك )ط

  :ضادّضا: َسادع أخس٣ ٚ أحباخ 

أثر الؼقاطد آصقلقة يف تلصقؾ العؿؾ الخقري )الؿشروطقة  -39

وآجراءات(، إطداد: د/طبدالجؾقؾ زهقر، بحث مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ الخقري 

 م(. 2118يـاير سـة  22-21الخؾقجل الثالث، بدبل)

أثر تؿقيؾ الؿشروطات متـاهقة الصغر طؾك مستقى معقشة الػئة  -41

الؿستفدفة)دراسة تطبقؼقة طؾك ممسسة التضامـ لؾتؿقيؾ آصغر(ٓيفاب صؾعت 

 م. 2111الشايب، جامعة طقـ شؿس، طام

أحؽام آوقاف، لالمام: أبل بؽر أحؿد بـ طؿر الشقباكك الؿعروف  -41

لبـان، الطبعة آولك، -هـ، ط. دار الؽتب العؾؿقة261لؿتقيف سـةبالخصاف، ا
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 م. 1999-ـه1421سـة 

إحقاء طؾقم الديـ: ٓبل حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل ط:  -42

 .بقروت –دار الؿعرفة 

أسالقب الدطقة لعؿؾ الخقر العربل الؿعاصر، غادة طؾك مقسل، ممتؿر  -43

ة العامة لؿمتؿر الخقر العربل، لبـان، آتحاد العام العؿؾ الخقري الثالث، آماك

 24-22طؿان -لؾجؿعقات الخقرية يف الؿجتؿعات آردكقة الفاشؿقة

 م. 2112يقكقق

أصقل العؿؾ الخقري يف آسالم يف ضقء الـصقص والؿؼاصد الشرطقة  -44

 (. م2118 -مصر –دار الشروق  2لؾدكتقر: يقسػ بـ طبداهلل )ط

تطقير العامؾقـ يف الجؿعقات الخقري، إطداد: كاصربـ التدريب و -45

محؿد بـ طامر الؼحطاكك، بحث مؼدم لؾؿؾتؼل آول لؾجفات الخقرية بؿـطؼة 

 . 21هـ(، ص15/4/1428-12الؼصقؿ، )

التؿقيؾ الخقري: العؼبات الؿعاصرة والحؾقل البديؾة، محؿد كاجك  -46

القؿـ، -قات الخقرية، صـعاءططقة، الؿؾتؼل الثؼايف آول لؾؿـظؿات والجؿع

 م. 2117

التـؿقة آقتصادية يف الؿـفج آسالمل، أصروحة دكتقراه، لؾباحثة:  -47

 م. 2117زلقخة بؾحـاشل، جامعة قسطـطقـقة، 

الخراج، ٓبل يقسػ يعؼقب بـ إبراهقؿ بـ حبقب آكصاري )ط  -48

 الؿؽتبة آزهرية لؾرتاث

ع آوقاف، إطداد: أوقاف سؾقؿان بـ الشقخ سؾقؿان الراجحل قصتف م -49
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 هـ. 1437طبد العزيز الراجحل، مؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة، سـة 

، إطداد: د/محؿد صالح  "دراسة تلصقؾقة تاريخقة  "العؿؾ الخقري  -51

جامعة سامراء، الؿجؾد  "سر مـ رأى  "جقاد مفدى، مـشقر بؿجؾة 

 م. 2118(، السـة الثامـة، تؿقز31(العدد)8)

الػتاوى الؽربى لتؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبد  -51

السالم بـ طبد اهلل بـ أبل الؼاسؿ بـ محؿد ابـ تقؿقة الحراين الحـبؾل الدمشؼل 

 هـ(. 728)الؿتقىف: 

الققػ يف الشريعة آسالمقة وأثره يف تـؿقة الؿجتؿع، إطداد: د/محؿد  -52

مؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة، الطبعة آولك. بـ أحؿد بـ صالح الصالح، ط. 

 م(. 2111-هـ1422)

الؿستدرك طؾك مجؿقع فتاوى شقخ آسالم، لتؼل الديـ أبل العباس  -53

 1418هـ(، الطبعة: آولك، 728أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين )الؿتقىف: 

 هـ. 

لؿاضل والحاضر، الققػ وأثره طؾك الـاحقتقـ آجتؿاطقة والثؼافقة يف ا -54

بحث مؼدم مـ د/مصطػل محؿد طرجاوى، إلك كدوة الققػ آسالمل، 

 م(. 1997ديسؿرب 7-6الؿـعؼدة بؽؾقة الشريعة والؼاكقن، بؿديـة العقـ يف الػرتة)

م، إطداد: 2116تجربة بـؽ الػؼراء الحائز طؾك جائزة كقبؾ لؾسالم طام  -55

وآبحاث، الطبعة الثاكقة د/مجدى طؾك سعقد، ط. مركز يافا لؾدراسات 

 م. 2117

تػعقؾ العؿؾ الخقري، إطداد: د/كقرة بـت محؿد بـ ففد الرشقد،  -56
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-12بحث مؼدم لؾؿؾتؼل آول لؾجفات الخقرية بؿـطؼة الؼصقؿ، )

 هـ(. 15/4/1428

ممسسة الشقخ زايد -دور الؿمسسات الخقرية يف التـؿقة آجتؿاطقة -57

، بحث ماجستقر، جامعة الشفقد حؿة -ة كؿقذجًالالطؿال الخقرية وآكتاجق

 م(2115-2114لخضر، طام)

دور مقاقع التقاصؾ آجتؿاطل يف تـؿقة العؿؾ التطقطل، إطداد:  -58

 م، 2115جؿايدية خقلة، رسالة ماجستقر، جامعة قاصدي مرباح ورقؾة، طام 

بـ  زراطة وإدارة مشاريع الـخقؾ، إطداد: د/رمزى أبقطقاكة، م/سؾطان -59

 م(. 2118-هـ1429صالح الثـقان، إدارة أوقاف صالح بـ طبدالعزيز الراجحل، )

إطداد: محؿد -دور آقراض بالغ الصغر يف التـؿقة-طالؿ بال فؼر -61

يقكس، ترجؿة: محؿد محؿقد شفاب، ط. الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب سـة 

 م. 2117

حؿد الطاهر بـ طاشقر مؼاصد الشريعة آسالمقة لؿحؿد الطاهر بـ م -61

التقكسل تحؼقؼ: محؿد الحبقب ابـ الخقجة )ط وزارة آوقاف والشمون 

 م(2114 -هـ 1425آسالمقة، قطر

مجؿقع الػتاوى، لتؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ تقؿقة الحراين  -62

هـ(، الـاشر: مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ، 728)الؿتقىف: 

 م. 1995هـ/1416 لسعقديةالؿؿؾؽة العربقة ا

مختصر الػتاوى الؿصرية ٓبـ تقؿقة، لؿحؿد بـ طؾل بـ أحؿد بـ طؿر  -63

 )ط
ّ
، السعقدية –الدمام  -: دار ابـ الؼقؿ 2بـ يعؾك، أبق طبد اهلل، بدر الديـ البعؾل
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 . م1986 – 1416

 

 "يف مػفقم التؽافؾ آجتؿاطل آسالمل وخصقصقتف  "مؼال بعـقان:  -64

، صػر 26، س 2تاذ: طبدالحؾقؿ طقيس، ُكشر بؿجؾة مـار آسالم، ع لالس

 م، 2111هـ/ مايق 1421

 . مققع أوقاف الراجحك -65

 http: //www. rajhiawqaf. 

org/ar/summary/Pages .الؿعسريـ/ 

سؾقؿان _ممسسة https: //ar. wikipedia. org/wikiويؽبقديا  -66

 بـ طبد لعزيز الراجحل الخقرية. . 
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 ٍِخص اٌثؽس
 

ُيعدُّ العؿؾ الخقري مـ أشرف إطؿال وأطظؿفا كػعًا، وهق مبدأ إسالمل 

عة اإلسالمقة، بف أصقؾ، مستؿد مـ الؼرآن الؽريؿ، والسـة الـبقية، وأصقل الشري

 تحقا البالد، ويـتعش آقتصاد، ويدفع بالؿجتؿع كحق تحؼقؼ التـؿقة الشامؾة.

ؾ ويـظِّؿ مسقرة العؿؾ الخقري بؽافة جقاكبف، بدءًا  وقد جاء هذا البحث لقمصِّ

مـ تلهقؾ الؼائؿقـ طؾقف، إلك السعل يف إيجاد ألقة الؿـاسبة ٓستثؿار إمقال 

وذلؽ مـ خالل تبققـ العالقة بقـ العؿؾ الخقري والؼقاطد الخقرية وتـؿقتفا، 

الػؼفقة، وهؾ لؾؼقاطد الػؼفقة أثر يف بؾقرة أكشطة العؿؾ الخقري وجؿعقاتف 

 وممسساتف، بحقث تؽقن الدلقؾ آسرتشادي لؾؼائؿقـ طؾك إطؿال الخقرية.

لتل وتؿثَّؾ ذلؽ يف بقان بعض التطبقؼات الػؼفقة لـقازل العؿؾ الخقري، وا

 تـدرج تحت ققاطد الػؼف ذات التلثقر بالعؿؾ الخقري.

إسفام العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ التؽافؾ وقد خرج البحث بعدة كتائج، مـفا: 

آجتؿاطل، وتحسقـ الؿستقى الؿعقشل وآقتصادي ٕفراد الؿجتؿع، وأن مراطاة 

استؿراريتفا يف الؼقاطد الػؼفقة الؿمثرة يف إطؿال الخقرية مـ أسباب ديؿقمقتفا و

 العطاء، وتحؼقؼ إهداف آقتصادية وآجتؿاطقة واإلكساكقة الؿرجقة مـفا.

 

 p o 
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 ِمذِح
الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك سقد الؿرسؾقـ، وطؾك آلف 

 وصحبف أجؿعقـ، وبعد:

العؿؾ الخقري خؾؼ مـ أخالق الؼرآن الؽريؿ، وفضقؾة مـ الػضائؾ التل 

، وثؿرة مـ ثؿرات العؼقدة اإلسالمقة، وهق مسمولقة - ملسو هيلع هللا ىلص -الـبل  حثَّ طؾقفا

ديـقة ووصـقة واجتؿاطقة: لذلؽ يعترب مـ أهؿ الؼقؿ اإلكساكقة التل قامت طؾقفا 

حضارات إمؿ، وطؾك رأسفا الحضارة اإلسالمقة: إذ إكف يسفؿ بدور أساسل يف 

يؿة والػساد الحػاظ طؾك أمـ الؿجتؿع الداخؾل، والحد مـ الػؼر والجر

إخالقل، ويعد مؼقاسًا لتؼدم الؿجتؿع ورققِّف، كؿا أكَّف يسفؿ يف دفع طجؾة 

آقتصاد، مـ خالل حسـ استثؿار إمقال، وآستػادة مـ الؿقارد البشرية، 

 فقؽقن بذلؽ خقر طقٍن لؾحؽقمات يف تحؼقؼ التـؿقة الشامؾة.

تتؿثؾ يف العطاء والبذل ولؿا كان العؿؾ الخقري يؿثؾ ققؿة إكساكقة كربى، 

والتضحقة، وسؾقك حضاري ٓ يـؿق إٓ يف مجتؿع يـعؿ بؿستقيات متؼدمة مـ 

الؿعرفة والثؼافة والقطل والؿسمولقة، ففق يعؾب دورًا محقريًا وأساسقًا يف تطقير 

الؿجتؿع وتـؿقتف: لذا جاء هذا البحث الؿقسقم بـ )فؼف العؿؾ الخقري وأثره 

بقؼقة يف ضقء الؼقاطد الػؼفقة( لإلسفام يف تؼديؿ رؤية آقتصادي/ دراسة تط

ؾة  فؼفقة اقتصادية لؾعامؾقـ يف الؼطاطات الخقرية: حتك تؽقن تؾؽ إطؿال ُمَمصَّ

 ومتقافؼة مع أحؽام الشريعة اإلسالمقة.

 p o 
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 :أ١ُٖٝ ايبشح 

ُيَعدُّ العؿؾ الخقري مشروطًا استثؿاريًا صقيؾ إجؾ، يؿتد إلك أجقال  -1

يحافظ طؾك الؿال، ويقجفف لؾـػع العام، ويحؼؼ مبدأ التؽافؾ آجتؿاطل متعاقبة، 

 بقـ أفراد الؿجتؿع.

إبراز دور العؿؾ الخقري يف تحسقـ الؿستقى آقتصادي وآجتؿاطل  -2

والثؼايف والتعؾقؿل والصحل، وطؾك كافة إصعدة، وذلؽ مـ خالل تطبقؼ مبدأ 

، بؾ وأمرت بف: لإلرتؼاء بالؿجتؿع التؽافؾ، الذي حثت طؾقف الشريعة اإلسالمقة

 بؿا يحؼؼ إمـ الؿجتؿعل طؾك الصعقد الػردي وآجتؿاطل.

ربط الؿستجدات والـقازل، ذات الصؾة بالعؿؾ الخقري، بالؼقاطد  -3

الػؼفقة: حقث إهنا تعترب الدلقؾ والؿرشد لؾؼائؿقـ طؾك العؿؾ الخقري، يف حسـ 

 اإلدارة واستثؿار إمقال.

 ح:أٖداف ايبش 

بقان مؽاكة العؿؾ الخقري، وأثره يف آستؼرار آقتصادي، بؾ يف تحؼقؼ  -1

 التـؿقة الشامؾة يف الؿجتؿع.

تلصقؾ وتؼعقد العؿؾ الخقري مـ خالل الؼقاطد الػؼفقة، التل تضبط  -2

 بلحؽامفا ما يستجد مـ وقائع وكقازل يف مجال إطؿال الخقرية.

 :َٓٗذ١ٝ ايبشح 

 ؿـفج أيت: سؾؽت يف كتابة البحث ال

 جؿعت الؿادة العؾؿقة مـ مصادرها إصقؾة ما أمؽـ. -1

 طزوت أيات إلك الؿصحػ، ذاكًرا السقرة ورقؿ أية.  -2
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جت إحاديث مـ مظاّكفا. -3  خرَّ

سؾؽت الؿـفج آستؼرائل يف بقان واستخراج الؼقاطد الػؼفقة الؿمثرة  -4

تب الؼقاطد الػؼفقة بشؽؾ مباشر يف العؿؾ الخقري، وذلؽ مـ خالل تتبعفا يف ك

 وكصقص الػؼفاء.

ثؿ الؿـفج التحؾقؾل آستـباصل، وذلؽ ببقان معـك الؼقاطد الػؼفقة  -5

الؿتـاّولة بالبحث، ثؿ استـباط التطبقؼات الػؼفقة الؿعاصرة يف مجال العؿؾ 

 الخقري، التل تـدرج تحت تؾؽ الؼقاطد.

 :خط١ ايبشح 

 دوافعف، ومجآتف.وفقف: التعريػ بالعؿؾ الخقري، و التؿفقد،

 وفقف مطؾبان: الؿبحث إول: أثار آقتصادية لؾعؿؾ الخقري،

 الؿطؾب إول: مصادر تؿقيؾ العؿؾ الخقري.

 الؿطؾب الثاين: أثر العؿؾ الخقري يف الجقاكب آقتصادية.

الؿبحث الثاين: أهؿ الؼقاطد الػؼفقة التل لفا أثر يف الجاكب آقتصادي لؾعؿؾ 

 قف مطؾبان:وف الخقري،

الؿطؾب إول: التعريػ بالؼقاطد الػؼفقة، وأهؿقتفا، وفقائدها يف مجال 

 العؿؾ الخقري.

الؿطؾب الثاين: بقان أثر الؼقاطد الػؼفقة يف الجاكب آقتصادي لؾعؿؾ 

 الخقري.

 وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات.الخاتؿة: 
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 التنهًد

 اٌرؼش٠ف تاٌؼًّ اخلريٞ ٚدٚافؼٗ ٚرلاالذٗ
 

 :ٟأٚاّل: تعسٜف ايعٌُ ارتري 

 مػفقم العؿؾ الخقري مركب مـ لػظقـ، فإول:

  :العؿؾ 

الِؿْفـة والِػْعؾ، مـ َطِؿَؾ طؿالً، والجؿع أطؿال، وأطَؿَؾف غقره:  العؿؾ يف الؾغة:

، والعامؾ طؾك الصدقة: الذي يسعك يف جؿعفا. والعامؾ: مـ (1)صؾب إلقف العؿؾ

 .(2)يعؿؾ يف مفـة أو صـعة

صطالح: تعددت تعريػات العؿؾ صبؼًا لؾجفة الؿتـاِولة لؾتعريػ،  العؿؾ يف ٓا

فف بالؿػفقم العام، ومـفؿ مـ ققَّده بالؿػفقم الشرطل أو آقتصادي فؿـفؿ مـ طرَّ
(3)، 

 ومـ هذه التعريػات:

ف بؿا يرادف لػظ العؿؾ يف لسان الشرع،  - العؿؾ وفؼ الؿـظقر الشرطل: ُطرِّ

ف ]آكتساب يف طرف الؾسان بـ: صؾب تحصقؾ الؿال بؿا َيِحؾُّ وهق الَؽْسُب، و ُيعرَّ

                                                           

 ، مادة )طؿؾ(.11/475يـظر: لسان العرب، ابـ مـظقر، ( 1)

 ، مادة )ع م ل(.2/431( يـظر: الؿصباح الؿـقر، الػققمل، 2)

                  َّ                      شرطل وآقتصادي: ٕن  الؿؼام ٓ يتسع لإلسفاب ( سلقتصر طؾك تعريػ العؿؾ يف الؿـظقر ال3)

 والتطقيؾ.

 p o 



 
 

 

  468  

  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 .(1)مـ أسباب[

والعؿؾ وفؼ الؿـظقر آقتصادي: ]هق الجفد اإلرادي، الذي يبذلف اإلكسان،  -

 .(2)مستفدفًا إكتاج السؾع والخدمات، أو هق كؾ جفد يبذلف اإلكسان لتحصقؾ مـػعة[

ؿؾ يف الؿـظقر الشرطل وآقتصادي أكَّف يشؿؾ ُيؾحظ مـ التعريػقـ السابؼقـ لؾع

 كؾَّ جفد يؼقم بف اإلكسان مؼابؾ تحصقؾ الؿـػعة والؿال.

  :الخقر  

كسبة إلك الخقر، وهق: الؽرم والجقد، والـسبة إلقف )خقرّي(. الخقر يف الؾغة: 

 .(3)والخقر ضد الشر، وجؿعف: ُخقُقٌر وأْخقَاٌر وِخقَارٌ 

صطالح:  ف الخقر بعدة تعريػات، ٓ تخرج بؿجؿقطفا طـ معـاه ُطرِّ الخقر يف ٓا

 الؾغقي، مـفا:

]الخقر: ما فقف كػع ومالءمة لؿـ يتعؾؼ هق بف، فؿـف خقر الدكقا، ومـف خقر  -

 .(4)أخرة، الذي ُيرى يف صقرة مشؼة، فننَّ العربة بالعقاقب[

مرغقبًا  وجاء يف مػردات الؼرآن: ]والخقر ضربان: خقر مطؾؼ، وهق أن يؽقن -

فقف بؽؾ حال وطـد كؾ أحد، كطؾب الجـة، وثاكقفؿا: خقر مؼقد، وهق أن يؽقن خقرًا 

                                                           

 .71لؽسب، محؿد بـ الحسـ الشقباين، ص/( ا1)

 .96( مقسقطة آقتصاد اإلسالمل، محؿد الجؿال، ص/2)

، مادة )خقر(، والؼامقس الػؼفل، سعدي أبق جقب، 4/264( يـظر: لسان العرب، ابـ مـظقر، 3)

 .127ص/

 . 21/112، محؿد الطاهر بـ طاشقر، ( التحرير والتـقير4)
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 .(1)لقاحد شرًا ٔخر، كالؿال الذي ربؿا يؽقن خقرًا لؾبعض وشرًا لمخريـ[

 وبـاء طؾك ذلؽ، فننَّ الخقر بؿػفقمف العام: ]كؾ ما كان مرغقبًا فقف ومـتػعًا بف[. 

 :َٟفّٗٛ ايعٌُ ارتري 

لؿ َيِرد مصطؾح العؿؾ الخقري هبذا الرتكقب يف كتب الػؼفاء، وٓ يف الؿصادر 

اإلسالمقة، وإكؿا هق مصطؾح مركَّب معاصر، غقر أنَّ ذلؽ ٓ يعـل طدم معرفة طؾؿاء 

الشريعة اإلسالمقة بف، بؾ إكَّفؿ كاكقا يطؾؼقكف طؾك كؾ طؿؾ يحؼؼ مصالح الـاس، 

ففق خقر. فؿا مصطؾحات  -تعالك  -لشرع اهلل  ويؼدم الـػع لفؿ، ولقس فقف مخالػة

البِرِّ واإلحسان والتؽافؾ واإليثار، التل وردت يف الـصقص الشرطقة، والتل أشار إلقفا 

 طؾؿاء الشريعة، إٓ وهل طقـ مصطؾح العؿؾ الخقري الؿعاصر.

مقا تعريػات لؿػفقم العؿؾ الخقري، مـفا:  غقر أنَّ بعض الؿعاصريـ قدَّ

ذي يشؿؾ إطؿال اإلكساكقة التل تمديفا الجؿعقات، التل تلخذ طؾك ]العؿؾ ال -

طاتؼفا خدمة بعض فئات الؿجتؿع، أو التقجقف بالخدمة آجتؿاطقة، كحق مـحك 

 .(2)معقـ، يف قضايا تشؽؾ خطرًا طؾك الؿجتؿع[

]هق ما يؼقم بف شخص، أو جؿعقة، أو ممسسة، أو مـظؿة، مـ أطؿال تحؼؼ  -

ة لجفة ما، سقاء كاكت هذه الجفة مـتػعة ومالؽة لؿا طساه أن يصرف الؿـػعة الحؼقؼق

                                                           

 .311( الؿػردات يف غريب الؼرآن، الراغب إصػفاين، ص/1)

( يـظر: العؿؾ الخقري واإلكساين يف دولة اإلمارات العربقة الؿتحدة/ دراسة مقداكقة، صؾعت لطػل، 2)

 .18ص/
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 .(1)لفا، أو لفا حؼ يف آكتػاع فؼط[

]كؾ طؿؾ مشروع فقف كػع لمخريـ، تطقطًا كان أم رسؿقًا، كالدطقة، أو تعؾقؿ  -

 . (2)طؾؿ، أو بذل مال، أو طالج مريض، وكحق ذلؽ[

ُيراد بف تؼديؿ الـػع  -بشؽؾ طام  -وطؾقف، فننَّ العؿؾ الخقري يف اإلسالم 

لؾؿحتاجقـ، ومد يد العقن لفؿ، سقاء كاكقا أفرادًا أم جؿاطات، بالؼقل أو الػعؾ، 

 مالل أو طقـل أو جسدي، مـ غقر صؾب ِطَقض مـفؿ، وبؿا ٓ يخالػ تعالقؿ الشرع.

 ولق كظركا يف واقعـا الؿعاصر كجد كقطقـ لؾعؿؾ الخقري:

ف الػرد مـ تؾؼاء كػسف، وبدافع كابع مـ ذاتف، استـادًا طؿؾ خقري فردي: يؼقم ب -

إلك ما يتؿسؽ بف مـ مبادئ ديـقة، أو إكساكقة، أو أخالققة. وقد يطرأ طؾقف العشقائقة، 

 وطدم التـظقؿ، وآكؼطاع.

طؿؾ خقري جؿاطل مـظَّؿ: تشرف طؾقف ممسسات ومـظؿات وجؿعقات  -

ل الخقرية والتطقطقة لؾغقر مـ أبـاء بشؽؾ إداري مـظؿ: لتؼديؿ الخدمات وإطؿا

 .(3)الؿجتؿع. ومـ مؿقزاتف آستؿرارية، والتـظقؿ اإلداري، و لف أكظؿتف ولقائحف

 :ٟثاّْٝا: دٚافع ايعٌُ ارتري 

 لؾعؿؾ الخقري اإلسالمل دوافع كثقرة تحثُّ طؾك البذل والعطاء، مـ أهؿفا:

                                                           

 .338باذكجؽل، ص/( يـظر: الزكاة وإكػاقفا يف الؿشروطات الخقرية والؿصالح العامة، حسـ ال1)

 .44دراسة وصػقة مقداكقة، د.طبداهلل الؿطقع، ص/ -( يـظر: العؿؾ الخقري الؿمسسل2)

( طؾك سبقؾ الؿثال: كظام الجؿعقات والؿمسسات إهؾقة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الصادر 3)

 هـ.9/2/1437(، وتاريخ 8بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ )
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 :-تعاىل  –اإلميإ باهلل  .1

افع إساسقة التل تحرك الؿسؾؿ كحق الخقر: إذ يدفعف إلك يعترب اإليؿان مـ الدو

حؿؾ َهؿِّ الؿسؾؿقـ مـ حقلف، ويجعؾف يشعر بلكف طضق حل متصؾ بجسد أمتف، يتللؿ 

 .ٔٓمفا، ويػرح لػرحفا

إن الذي يتحرك ويسعك لعؿؾ الخقر، ويبحث طـ دروبف وصرقف، وما يقصؾف إلك 

ف حؼقؼة دكقاه فاكصرف طـفا، وطرف مرضاة ربف: لفق التاجر الحاذق، الذي طر

 .حؼقؼة أخرة فلقبؾ طؾقفا، ورغب فقفا، وبذل مـ أجؾفا الغالل والـػقس، وطاش لفا

ٓ يضقع أجر  -تعالك  -وذلؽ مـ خالل القؼقـ التام، الذي ٓ شائبة فقف، أنَّ اهلل 

خر هذا الخقر والسخاء لؾؿـػؼ، وأكَّف  -تعالك  -الؿحسـقـ، وأكَّف   -تعالك  -يدَّ

 يضاطػ أجر وثقاب الؿـػؼقـ.

ًٓ، وكان أحب أمقالف إلقف بَْقُرحاء ، (1)كان أبق صؾحة أكثر إكصار بالؿديـة ما

يدخؾفا ويشرب مـ ماء فقفا  - ملسو هيلع هللا ىلص -وكاكت مستؼبؾة الؿسجد، وكان رسقل اهلل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )صقب، فؾؿا كزلت: 

فؼال: يا رسقل اهلل، إن  - ملسو هيلع هللا ىلص -إلك رسقل اهلل [ قام أبق صؾحة 92]آل طؿران: (ٺ

]آل طؿران:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)يؼقل يف كتابف:  -تعالك  -اهلل 

[، وإن أحب أمقالل إلل بَْقُرحاء، وإهنا صدقة هلل: أرجق برها، وذخرها طـد اهلل، 92

بٍَخ، ذلؽ مال رائح، ذلؽ مال رائح، قد »فضعفا يا رسقل اهلل حقث شئت. فؼال: 

  .(2)«ُت ما قؾت فقفا، وأرى أن تجعؾفا يف إقربقـسؿع

                                                           

حاء: اسؿ مال ومقضع يف1) ُ                     ( ب ق ر   ْ  َ  .1/114 الؿديـة. يـظر: الـفاية يف غريب الحديث، ابـ إثقر،   

 «.    ٌ رابح  »(، ويف رواية 2318( أخرجف البخاري، برقؿ )2)
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وبالتالل كؾحظ أثر العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ الطؿلكقـة وآستؼرار الـػسل يف 

 -تعالك  -الؿجتؿع، فشعقر الؿسؾؿ وهق يؼقم بالعؿؾ الخقري أكَّف طبادة، وأنَّ اهلل 

 والعطاء.يثقبف طؾك ذلؽ: يؽقن دافعًا لف إلك مزيد مـ اإلخالص والبذل 

٠ٖٛ يف اهلل: .2  اأُلُخ

 –حقـؿا يسؿع الؿممـ أنَّ اإليؿان ٓ يؽتؿؾ ويبؾغ الدرجة التل يرتضقفا اهلل 

ٓ يممـ أحدكؿ، : »- ملسو هيلع هللا ىلص -إٓ إذا أحب ٕخقف ما يحبف لـػسف، كؿا أخرب  -سبحاكف 

: فننَّ ذلؽ يؽقن دافعًا لف طؾك مد يد العقن (1)«حتك يحب ٕخقف ما يحب لـػسف

واإلسفام يف إطؿال الخقرية التل مـطؾؼفا إخقة يف اهلل، والشػؼة طؾك طباد لؾغقر، 

 اهلل.

فعقاصػ اإلخاء سبب رئقس يف إسداء الخقر يف الؿجتؿع، وتؼقية الروابط 

 آجتؿاطقة.

 املبادز٠ يف قضا٤ اذتٛا٥ر: .3

مـ أهؿ الدوافع إلك فعؾ الخقر، والؿبادرة إلك قضاء حقائج الغقر، الـصقص 

التل تساوي يف إجر والثقاب بقـ مـ بادر يف قضاء  - ملسو هيلع هللا ىلص -ردة طـ رسقل اهلل القا

حقائج إرامؾ والؿساكقـ، و الؿجاهد يف سبقؾ اهلل والصائؿ الؼائؿ، فؿـ تؾؽ 

اطل طؾك إرمؾة والؿسؽقـ، كالؿجاهد يف سبقؾ اهلل. : »- ملسو هيلع هللا ىلص -الـصقص: ققلف  السَّ

 .(2)«ٓ يػطروأحسبف قال: كالؼائؿٓ  يػرت، وكالصائؿ 

                                                           

 (.13( أخرجف البخاري، برقؿ )1)

 (.6117( أخرجف البخاري، برقؿ )2)
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ج طـ مسؾؿ ُكْربة، فرج اهلل طـف هبا ُكْربة مـ ُكَرب يقم : »- ملسو هيلع هللا ىلص -وققلف  ومـ فرَّ

 .(1)«الؼقامة

وٓ شؽ بلنَّ مـ أهؿ الحقائج التل يؼضقفا الؿسؾؿ إدخال السرور والسعادة طؾك 

قؾب الغقر، مـ خالل تخؾقصف مـ الػؼر، وتلمقـ فرصة طؿؾ لف، أو تخؾقصف مـ 

ؿ الرطاية الصحقة، وهؽذا، ففذه كؾفا وسائؾ يسفؿ هبا العؿؾ الخقري، الؿرض بتؼدي

ًٓ ٕمر اهلل  ، وصؿعًا بإجر والثقاب، وبالؿؼابؾ - ملسو هيلع هللا ىلص -وأمر رسقلف  –تعالك  -امتثا

 وسائؾ لتحؼقؼ التـؿقة آقتصادية وآجتؿاطقة مـ جفة أخرى. -أيضًا  -هل 

 ايتعإٚ ٚاإلٜجاز ايرٟ سٖجٓا عًٝ٘ ايػسع: .4

نَّ الؿممـ حقـؿا يسؿع الـصقص الشرطقة، مـ أيات الؼرآكقة وإحاديث إ

الـبقية، التل تحثُّ الؿسؾؿقـ طؾك الؼقام بإطؿال الخقرية، مـ خالل التؽاتػ 

والتعاون: لفل خقر معقـ طؾك تؽثقر الؿشروطات التل تحتاج إلك تؼديؿ الؿساطدة 

، إذ لقٓ حبُّ التعاون الذي يـبع لمخريـ، وكذلؽ هل خقر داطؿ لألطؿال الخقرية

 مـ قؾب اإلكسان: لؿا وجدت خقرًا َقّط، ومـ هذه الـصقص:

 [.2]الؿائدة: (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ): -تعالك  –ققلف  -

مثؾ الؿممـقـ يف تقادهؿ، وتراحؿفؿ، وتعاصػفؿ، مثؾ : »- ملسو هيلع هللا ىلص -ومـفا ققلف  -

 .(2)«كالجسد: إذا اشتؽك مـف طضق، تداطك لف سائر الجسد بالسفر والحؿ

ففذه الـصقص الشرطقة لفل َحِريَّة بلن تؽقن دافعًا لؾؿسؾؿ إلك فعؾ الخقر، 

                                                           

 (.2581( أخرجف مسؾؿ، برقؿ )1)

 (.2586( أخرجف مسؾؿ، برقؿ )2)
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وطؾقف فننَّ التعاون كػقؾ بنخراج إمة مؿا تعاين مـف مـ أزمات، أو كقارث، أو 

مشؽالت، وٓ سقؿا أنَّ التعاون يشؿؾ جؿقع أوجف وأطؿال الرب والخقر، وبؿا يعقد 

 .(1)ويبعد طـفا كؾ الشرور والػتـ بالـػع طؾك جؿقع أفراد إمة،

إنَّ الدوافع بالـسبة لؾؿسؾؿ لؾؼقام بإطؿال الخقرية كثقرة، ذكرت  والخالصة:

بإطؿال الخقرية اإلكساكقة، لؽـ  -أيضًا  -بعضفا، وربؿا كجد غقر الؿسؾؿ يؼقم 

 وصؿعًا بؿا طـده مـ أجر وثقاب. -تعالك  -دافعف لقس مـ باب اإليؿان باهلل 

 –ج طـ ذلؽ كؾف أنَّ الؿسؾؿ يؼقم بإطؿال الخقرية صؿعًا بؿا طـد اهلل يـت

مـ إجر والثقاب، دون اكتظار الؿؼابؾ مـ أحد. فؾق كظركا إلك ضاهر  -سبحاكف 

إمر، لقجدكا فقف إكػاقًا لؾؿال دون استػادة شخصقة مـف، ولؽـ يف الحؼقؼة هق بركة 

خر لمخرة.  لؾؿال، وكؿاء لف يف الدكقا، ورصقد مدَّ

: ما بؼل - ملسو هيلع هللا ىلص -ل فؼال الـب»أهنؿ ذبحقا شاة،  -رضل اهلل طـفا  –تروي طائشة 

 .(2)«مـفا؟ قالت: ما بؼل مـفا إٓ كتػفا. قال: بؼل كؾفا غقَر كتػفا

فػل هذا الحادثة دٓلة واضحة طؾك أن ما يـػؼف اإلكسان خقر لف مؿا أمسؽف، 

خر الباقل.  فالذي يبؼك لدى الؿـػؼ هق الؿستفَؾؽ، أما الذي ُيـػؼ هق الُؿدَّ

 :ٟثايجّا: زتاالت ايعٌُ ارتري 

بح لؾعؿؾ الخقري يف وقتـا الحاضر دوٌر بارٌز يف بـاء واستؼرار الؿجتؿعات، أص

وكذلؽ مصدر إكؼاذ لؽثقر مـ الػئات الػؼقرة الؿحرومة: إذ بف تزرع البسؿة طؾك 

                                                           

 . )بتصرف(.61وره يف التؿقة آقتصادية، محؿد أبق طؾقان، ص/( يـظر: العؿؾ الخقري ود1)

 (، وقال طـف: حديث صحقح.2471( أخرجف الرتمذي يف ســف، برقؿ )2)
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وجقه الؿحتاجقـ، وتبث روح الؿحبة بقـ أبـائف، ويعؾق كداء إخقة والتؽافؾ 

 تؼر.والتعاون مـ أجؾ إقامة مجتؿع مرتابط آمـ مس

ومـ الؿعؾقم أنَّ التـؿقة الشامؾة يف الؿجتؿع ٓ تتؿ إٓ بتآزر وتؽاتػ جؿقع 

 قطاطاتف، وطؾك كافة إصعدة، يف سبقؾ الـفقض بإمة.

إنَّ الجؿعقات والؿمسسات والؿـظؿات، التل تشرف طؾك إطؿال الخقرية، 

الحرج  كؾفا تعؿؾ ضؿـ دائرة جؾب الؿـافع لؾـاس ودفع إضرار طـفؿ، ورفع

والؿشؼة يف حقاهتؿ، وٓ شؽ أن أبقاب الخقر كثقرة، وأوجف اإلكػاق والتطقع متعددة، 

كؾفا تعؿؾ معًا، وضؿـ مـظقمة واحدة، تـعؽس فقائدها بشؽؾ إيجابل طؾك 

 الؿجتؿع.

هذا، ولؾعؿؾ الخقري مجآت كثقرة يساهؿ فقفا، لعؾِّل أذكر أهؿ هذه الؿجآت 

 لخقرية:التل تدخؾ فقفا إطؿال ا

 اجملاٍ االقتصادٟ: .1

ُيعدُّ الؿجال آقتصادي واحدًا مـ أهؿ الؿجآت التل تدخؾفا وتساهؿ فقفا 

إطؿال الخقرية، مـ خالل تشجقع الـاس طؾك الؽسب الحالل، والعؿؾ بجد 

 وكشاط، وترك البطالة.

 (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې)يؼقل:  -تعالك  –كقػ ٓ واهلل 

 [.115]التقبة: 

-ٕن يلخذ أحدكؿ حبؾف ثؿ يغدو »قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -أنَّ الـبل  _يرة وروى أبق هر

فقحتطب، فقبقع، فقلكؾ ويتصدق، خقر لف مـ أن يسلل  -أحسبف قال: إلك الجبؾ
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 .(1)«الـاس

فإطؿال الخقرية خقر داطؿ لؾؽػاءات يف سبقؾ الـفقض بآقتصاد، وهبا تتحؼؼ 

 الؽػايات، وُتسدُّ الحاجات، وتـؿق الؿجتؿعات.

 اٍ االدتُاعٞ ٚاإلغاثٞ ٚتعصٜص ايكِٝ اإلْطا١ْٝ:اجمل .2

ز الؿجال آجتؿاطل طؾك معالجة الظقاهر السؾبقة يف الؿجتؿع، وإحالل  يركِّ

البديؾ الذي حثَّ طؾقف اإلسالم مـ الظاهر وإخالق الػاضؾة الحؿقدة: مؿا يـعؽس 

تباغض بشؽؾ إيجابل طؾك الؿجتؿع: فتسقده الؿحبة والؿقدة والتعاون بدل ال

والشحـاء. وهذا إمر يتطؾب دطؿًا مالقًا ومعـقيًا مـ قِبؾ الجؿعقات والؿمسسات 

 .(2)الخقرية، التل تؼقم بدورها يف سبقؾ تحؼقؼ إمـ آجتؿاطل

ويتؿثَّؾ الجاكب اإلغاثل يف تؼديؿ الرطاية والؿساطدة الؿالقة والعقـقة لألسر 

ور الرطاية هبؿ، وكذلؽ تؼديؿ الدطؿ الػؼقرة، وكذلؽ لأليتام وكبار السـ، أو لد

 لؾؿـحرفقـ يف الؿجتؿع، والعؿؾ طؾك إصالح أحقالفؿ، وإطادة دمجفؿ يف الؿجتؿع.

باإلضافة إلك أن العؿؾ الخقري يدخؾ يف مجال مساطدة الؿـؽقبقـ يف مـاصؼ 

مختؾػة مـ العالؿ، الذيـ يتعرضقن لؾزٓزل والؽقارث، مـ خالل تؼديؿ 

 .(3)والـؼدية، وتؼديؿ الجفقد يف سبقؾ إكؼاذ البشرية الؿساطدات العقـقة

 

                                                           

 (.1481( أخرجف البخاري، برقؿ )1)

 وما بعدها. 47( يـظر: التؽافؾ آجتؿاطل يف اإلسالم، د. طبداهلل طؾقان، ص/2)

، وضقابط إغاثة غقر الؿسؾؿقـ، د.إسامة الربابعة، 414قصل، ص/( يـظر: إشباه والـظائر، لؾسق3)

 .16ص/



 
 

 

 

 دساسح ذؽث١م١ح يف ظٛء اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح فمٗ اٌؼًّ اخلريٞ ٚأششٖ االلرصادٞ

  477  

 اجملاٍ ايصشٞ: .3

مـ الؿعؾقم أنَّ حػظ الـػس مـ مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، يجب طؾك كؾ 

 مسؾؿ مراطاتف، وكذلؽ مراطاة كؾ ما يمدي إلك حػظفا مـ الققاية والعالج.

ـاء الؿراكز وهـا يـشط العؿؾ الخقري بتؼديؿ الرطاية لصحقة لؾؿحتاجقـ، وب

الصحقة والؿستشػقات، وتـظقؿ الحؿالت الصحقة التقطقية: لؿحاربة الظقاهر 

السؾبقة، كالؿخدرات والتدخقـ: تحؼقؼًا لؿؼصد الشريعة يف الؿحافظة طؾك الـػس 

البشرية، وبؿا يسفؿ يف طؿؾقة التـؿقة آقتصادية الشامؾة، حقث إن زيادة القطل 

التؽالقػ العامة التل تـػؼفا الدولة طؾك الؼطاع  الصحل، وقؾة إمراض: يؼؾؾ مـ

 الصحل.

 اجملاٍ ايتعًُٝٞ ٚايجكايف: .4

حقـؿا تلخذ الجؿعقات والؿمسسات الخقرية طؾك طاتؼفا رفع مستقى التعؾقؿ 

لدى أبـاء الؿجتؿع، فنهنا تؼقم بنكشاء إسباب الؿمدية إلك ذلؽ، مـ خالل بـاء 

قة، والـفقض بالؿؽتبات، والتشجقع طؾك الؿدارس والجامعات والؿراكز التعؾقؿ

 الؿطالعة والؼراءة، مـ خالل الحؿالت التثؼقػقة والـشاصات والػعالقات التعؾقؿقة.

وهذا إمر يتطؾب دطؿًا مالقًا مـ قبؾ الجؿعقات الخقرية، التل تتؾؼك بدورها 

إمقال مـ الؿساهؿقـ، ودطؿًا بشريًا مـ خالل ققام أهؾ العؾؿ والؿثؼػقـ 

لؿتطقطقـ بالؿمازرة، وإخذ طؾك يد الجؿعقات الخقرية، يف سبقؾ الـفقض بإمة ا

 طؾؿًا وثؼافة ومعرفة.
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 اجملاٍ ايدعٟٛ: .5

تـشط الجؿعقات والؿمسسات الخقرية يف هذا الؿجال، مـ خالل التذكقر 

وحؿؾ الـاس طؾك تطبقؼ تعالقؿ اإلسالم، وربط الـاس بديـفؿ وشريعتفؿ، ففل 

إلك إقامة محاضرات وكدوات وممتؿرات، ومراكز دطقية تؼقم  تحتاج يف ذلؽ

بتخريج الدطاة وإئؿة والعؾؿاء، وكشر الدطقة بالحؽؿة والؿقطظة الحسـة، وكذلؽ 

 محاربة والتصدي لألفؽار الؿـحرفة الؿضؾؾة التل تعصػ بإمة.

دور وهذا يتطؾَّب دطؿًا ماديًَّا وبشريًَّا لالستؿرار يف العطاء، وهـا يربز 

طؿ يف سبقؾ كشر الدطقة إلك اهلل   –الجؿعقات والؿمسسات الخقرية يف كؾ وسائؾ الدَّ

، والتقطقة واإلرشاد، وتذكقر إفراد بـتائج وثؿار تطبقؼ الشريعة، وآثارها -سبحاكف 

اإليجابقة طؾك الجؿقع يف جؿقع الؿجآت: آقتصادية، وآجتؿاطقة، والصحقة، 

 ـ الؿجآت الحقاتقة.والتعؾقؿقة، وغقر ذلؽ م

وطؾقف، فننَّ الـفقض بإمة ُكؾٌّ مرتابط، بؿعـك أنَّ الؿجآت التل يدخؾفا 

العؿؾ الخقري حؾؼات متصؾة مرتابطة، تحؼؼ بؿجؿقطفا التـؿقة الشامؾة التل 

تصبق إلقفا ممسسات العؿؾ الخقري: إذ ٓ وجقد لتـؿقة شامؾة يف مجتؿع دون سد 

 ٓت.الحاجات يف جؿقع الؿجا
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 املبحح األول

 ا٢شاس االلرصاد٠ح 
 ٌٍؼًّ اخلريٞ

 

 وفقف مطؾبان:
 

 ٟاملطًب األٍٚ: َصادز متٌٜٛ ايعٌُ ارتري 

 

 املطًب ايجاْٞ: أثس ايعٌُ ارتريٟ يف ادتٛاْب االقتصاد١ٜ 
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 املطلب األول

 (1)ِصادس مت٠ًٛ اٌؼًّ اخلريٞ
أهؿقة كبقرة لؾجؿعقات والؿمسسات تعترب الؿقارد واإليرادات الؿالقة ذات 

والؿـظؿات العامؾة يف الؿجال الخقري التطقطل، بؾ مـ الؿؼقمات إساسقة 

ـت وزادت مقزاكقة الؿمسسات والجؿعقات  لؾعؿؾ الخقري: إذ كؾؿا تحسَّ

والؿـظؿات الخقرية: كاكت أقدر طؾك أداء دورها اإليجابل يف تحؼقؼ خططفا 

 مسللة آستؿرارية يف اإلكػاق طؾك الػؼراء وأهداففا الؿرسقمة، وخاصة يف

 والؿحتاجقـ والؿشاريع الخقرية، وتؽقن طؾك أتؿ استعداد ٕي صارئ.

 :ٌوأهه مصادز متىيل العنل اخلريٍ اإلسالمٌ، ه 

 أٚاّل: ايصنا٠: 

تعترب الزكاة الؿصدر إول وإساسل مـ مصادر تؿقيؾ العؿؾ الخقري 

ر اإلسالمل، فبالرغؿ مـ إلزا مقتفا ووجقهبا طؾك مـ زاد مالف طـ الحد الؿؼدَّ

                                                           

 ( مصادر تؿقيؾ العؿؾ الخقري: يؿؽـ تؼسقؿفا إلك قسؿقـ:1)

مصادر إلزامقة، وتتؿثؾ يف: الزكاة، وصدقة الػطر، والـػؼات القاجبة، والؽػارات، والـذور، والقصقة  -

 القاجبة.

 القصقة، والصدقة الجارية، والفبة، وغقرها.مصادر تطقطقة، وتتؿثؾ يف: الققػ، و -

                                                     َّ                              ولؽـ سلقتصر طؾك ذكر بعضفا دون التطقيؾ يف التؼسقؿات: ٕن  الؿؼام ٓ يتسع، ولقست هل مدار 

ع يف مظاك فا. ُ    َ        ِّ   البحث بحد  ذاهتا. ولؾتػصقؾ ت راج                  ِّ          

 p o 
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شرطًا، إٓ أكَّفا تعد الؿصدر التؿقيؾل إول لألطؿال الخقرية: لؿا لفا مـ آثار 

اقتصادية واجتؿاطقة وتعؾقؿقة وصحقة: حقث تسد َطَقَز الػؼراء وتغـقفؿ طـ 

التؽافؾ  الؿسللة، وتقفر لفؿ البقئة التعؾقؿقة والصحقة الالئؼة، وهبا يتحؼؼ

 آجتؿاطل الذي حثَّ طؾقف اإلسالم ودطا إلقف.

ولذا: فننَّ الزكاة تسفؿ يف زيادة آستثؿارات، مـ خالل َضّخ إمقال: مؿا 

يزيد يف اإلكتاج والتشغقؾ، وتحريؽ رؤوس إمقال: حتك ٓ تلكؾفا الزكاة: 

، ويتحؼؼ فقستػقد إغـقاء والػؼراء مـ ذلؽ، وتؼؾ كسبة البطالة يف الؿجتؿع

 .(1)آستؼرار آقتصادي وآجتؿاطل وإمـل يف الؿجتؿع

وبالتالل يظفر دور الزكاة التـؿقي يف تؼديؿ الخدمات لؾؿحتاجقـ، وبـاء 

الؿستشػقات والؿدارس ودور إيتام، ويف طؿقم الؿصالح العامة، وكؾ هذا 

 .(ے ھ ھ)داخٌؾ يف صـػ: 

ل تؼقم طؾك مبدأ تشغقؾ إمقال إنَّ فؾسػة الزكاة يف التشريع اإلسالم

وتحريؽفا وتدويؾفا بقـ مـ وجبت طؾقف والؿستحؼقـ، ومـ ثؿ فننَّ الؼطاع 

الخقري، بؿمسساتف وجؿعقاتف، هق ألقة الؿعاصرة إلدارة هذا الؿال وتقزيعف 

، مـ خالل إقبال الؿستحؼقـ (2)طؾك إكشطة التل تخدم الؿجتؿع يف كافة مجآتف

 طؾقفا، وقصدها صؾبًا لؾؿساطدة. وأصحاب الحاجات

 

 
                                                           

 . )بتصرف(.115( يـظر: الـظام آقتصادي يف اإلسالم، أحؿد العسال، ص/1)

 . )بتصرف(.7مؼرتحات لضؿان استؿرار العؿؾ الخؾقجل، د.حؿقد لحؿر، ص/( يـظر: 2)
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 :ثاّْٝا: ايٛقف 

يعترب الققػ مـ أفضؾ الصدقات الجارية، وَأَجؾِّ إطؿال الخقرية، ومقردًا 

أساسقًا يف استؿرارية طؿؾ الؿمسسات والجؿعقات الخقرية، فقف صؿلكة لقاقػ 

 الؿال بالحػاظ طؾقف واستؿراريتف، وتحؼقؼ آكتػاع بف أمدًا بعقدًا.

الققػ لقس جديدًا طؾك إمة، بؾ يف تاريخـا اإلسالمل كؿاذج كثقرة لؾققػ و

الخقري، الذي ُيعدُّ الرافد إصؾل لؾجؿعقات والؿمسسات الخقرية، وكقػ كان 

مساجد ومدارس  -الؿحسـقن يتسابؼقن ويتـافسقن يف إكشاء إوقاف مـ 

ما يزال الؽثقر مـفا طؾك جفات الرب الؽثقرة، التل  -ومستشػقات وآبار وغقرها 

 .(1)قائؿًا حتك الققم

فالـاضر يف تاريخ الققػ، مـذ كشلتف يف صدر اإلسالم وحتك أن، يجد لف 

ًٓ وأثرًا مؾحقضًا يف طؿؾقة الـؿق آقتصادي يف مختؾػ مـاحل الحقاة:  دورًا فعا

حقث كجد تـقطًا ومدخالً لؾققػ يف كؾ مجال مـ الؿجآت آقتصادية: 

 -وما زالقا  -والتجارة والصـاطة وغقرها(، ومـ هـا كان الػؼفاء  )الزراطة

يحرصقن طؾك تطقير قطاع الققػ، وطؼد الؿمتؿرات والـدوات والؿؾتؼقات 

العؾؿقة لؿـاقشة مستجداتف وكقازلف الؿعاصرة، التل مـ شلهنا أن تحؿل أمقال 

 .(2)إوقاف، وتحافظ طؾقفا، وتزيد مـ فرص استتثؿارها

 

                                                           

 .24( يـظر: الققػ وأحؽامف يف ضقء الشريعة اإلسالمقة، سؾقؿان الجاسر، ص/1)

، والققػ وأثره يف تـؿقة آقتصاد 44( يـظر: اقتصاديات الققػ، د. محؿد الػاتح، ص/2)

 صرف(.، )بت47اإلسالمل، د.محؿد سعقد البغدادي، ص/
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ًٓ رئقسًا  -وما يزال  -: أنَّ الققػ كان ةوالخالص ً ومؿقِّ
رافدًا أساسل

لألطؿال الخقرية: فؿعظؿ إطؿال التـؿقية، التل سجؾفا التاريخ اإلسالمل يف 

طصقر ازدهاره، يف مختؾػ الؿقاديـ، كان الققػ َخْؾَػَفا، يدطؿفا بالؿال والجفد 

 .(1)والخقرات

آستثؿار إمثؾ، وحتك تحؼؼ الغاية  وبالتالل، حتك تستثؿر أمقال إوقاف

الؿرجقة مـ الققػ، سقاء بالـسبة لؾقاقػ أو الؿقققف طؾقف: فننَّ ذلؽ َمـقط 

بؿدى كجاح كاضر الققػ يف إدار إوقاف وتـؿقتفا، ورطاية شموهنا وحػظفا، 

هتا يف القجقه الؿشروطة، وضبط الصرف والتعػػ يف أخذ الـاضر  وصرف غالَّ

 .(2)مـ غقر إسراف وٓ تبذير ومقضػل الققػ،

 :)ثايجّا: ايصدق١ )مبدتًف أْٛاعٗا 

ارات والـذور مقردًا ذا أهؿقة يف تؿقيؾ  تعدُّ الصدقات والقصايا والؽػَّ

إطؿال الخقرية: ففل غالبًا ما تعطك لؾجؿعقات والؿمسسات الخقرية: فُفؿ أكثر 

لؿعاكاة التل تؿر هبا معرفة بالؿستحؼقـ، وُتْسِفؿ إلك حدٍّ كبقر يف تخػقػ ا

 الؿجتؿعات اإلسالمقة أو الؿجتؿعات اإلكساكقة طؿقمًا يف مِحـفا وكقارثفا.

 

 

                                                           

 .134( يـظر: دور كظام الققػ اإلسالمل يف التـؿقة آقتصادية الؿعاصرة، أحؿد الجؿؾ، ص/1)

 .5( يـظر: إدارة الققػ الخقري بقـ إصالة والؿعاصرة، د. وهبة الزحقؾل، ص/2)
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 املطلب الجانٌ

 أشش اٌؼًّ اخلريٞ يف اجلٛأة االلرصاد٠ح
 

مع زيادة تعؼقدات الظروف آقتصادية وآجتؿاطقة والصحقة والتعؾقؿقة 

ة أكثر مـ أي وقت لتػعقؾ العؿؾ الخقري طؾك كافة  وغقرها: أصبحت الحاجة ُمؾحَّ

إصعدة: لؿقاكبة احتقاج الؿجتؿعات يف كافة الؼطاطات )آقتصادية واإلكساكقة 

والخدمقة والتعؾقؿقة والصحقة وغقرها(: لؾقققف جـبًا إلك جـب مع الجفات 

ث الحؽقمقة لتؾبقة تؾؽ آحتقاجات، إذ إن العؿؾ الخقري التطقطل يعترب الؼطاع الثال

بعد الؼطاع الحؽقمل والخاص يف سد الثغرات وتعديؾ الؿقازاكات، بؾ تعديؾ 

ؾ طبٍء كبقٍر وآماٍل واطدة -إن لؿ أبالغ  -مقزاكقات الدول آقتصادية  : لؿا لف مـ تحؿُّ

 يف تـشقط حركة آقتصاد، والقصقل بف إلك شاصئ إمان.

جف إلك تقفقر متطؾبات لذا: كجد الدول التل تسعك لتحؼقؼ التـؿقة الشامؾة تت

الحقاة الؽريؿة لإلكسان، فؿـ يـال قسطًا مـ التعؾقؿ، ويتؿتع بصحة جقدة، ويعقش يف 

مسؽـ مريح، ولف مـ الدخؾ ما يسد حاجتف، بؿعـك أن سبؾ الحقاة الؽريؿة أمـة يف 

حاضره ومستؼبؾف متقفرة: فننَّ هذا اإلكسان سقسفؿ بنيجابقة يف بـاء مجتؿعف وتـؿقتف 

ك كافة إصعدة، ولفذا يعدَّ العؿؾ الخقري إحدى الركائز إساسقة لتحؼقؼ التـؿقة طؾ

 الشامؾة.

وهؽذا كرى أنَّ التـؿقة الؿرغقب فقفا طالؿقًا الققم هل تـؿقة شامؾة متؽامؾة، 

 p o 
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متَّسؼة اجتؿاطقًا واقتصاديًا، هتدف إلك إيجاد الؿزيد مـ الػرص أمام الجؿقع 

أن تؽقن قابؾة لالستؿرار، دو اإلضرار  -أيضًا  -ٓ بد لتحسقـ كقطقة الحقاة، و

 .(1)باإلكسان والطبقعة، وهذه كؾفا خصائص تتقافؼ مع التصقر اإلسالمل

  ٜٚهُٔ أثس ايعٌُ ارتريٟ املٖٓعِ، ايرٟ ٜطاِٖ يف حتكٝل ٚت١ُٝٓ اذتٝا٠

 االقتصاد١ٜ ع٢ً َطت٣ٛ ايفسد ٚاجملتُع، يف األَٛز اآلت١ٝ:

:ًٓ ؾك البطالة: وذلؽ مـ خالل حسـ استثؿار إمقال والؼدرات الؼضاء ط أو

يف كؾ إكسان، ففق بذلؽ يقفر  -تعالك  -الجسؿقة والػؽرية والعؼؾقة، التل أودطفا اهلل 

صاقات إكتاجقة، مع تشغقؾ الطاقات الؿعطؾة: وبذلؽ يتؿ الؼضاء تدريجقًا طؾك 

 البطالة، بحقث يصبح جؿقع أفراد الؿجتؿع مـ الؿـتجقـ.

تحسقـ القضع آقتصادي والؿعقشل لدى أبـاء الؿجتؿع، ويعقد طؾك  ثاكقًا:

خؾ بػقائد مالقة تـعش حقاهتؿ، وذلؽ مـ خالل تؼديؿ  الػؼراء ومحدودي الدَّ

الؿشاريع الخقرية التل ترفع مـ مستقاهؿ الؿعقشل، وتحؾ مشؽالهتؿ )آقتصادية 

 .(2)مـ مؼاصد الشريعة اإلسالمقةوآجتؿاطقة والتعؾقؿقة والصحقة وغقرها(، وذلؽ 

ًٓ  ثالثًا: تجسقد مبدأ التؽاتػ والتؽافؾ آجتؿاطل بقـ أفراد الؿجتؿع، امتثا

 وتطبقؼًا لؾـصقص الشرطقة التل تحضُّ طؾك ذلؽ.

                                                           

 .75( يـظر: دور كظام الققػ اإلسالمل يف التـؿقة آقتصادية الؿعاصرة، أحؿد الجؿؾ، ص/1)

ا تؿ وضع آلقة لفذا إمر يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، مـ خالل )تـظقؿ الصـدوق الخقري ( ولذ2)

هـ، وهدفف: العؿؾ طؾك اإلكؿاء آجتؿاطل، وبخاصة 22/3/1431آجتؿاطل(، الصادر بتاريخ 

تحسقـ معقشة الؿستفدفقـ بف، مـ خالل أسالقب غقر تؼؾقدية، تؼقم طؾك هتقئة الؿـاخ الؿالئؿ، 

 اد فرص طؿؾ تتـاسب مع قدرات إفراد وإسر.وإيج
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تدويؾ رؤوس إمقال، وزيادة إرباح، وذلؽ مـ خالل إكشاء الؿشاريع  رابعًا:

ك إمقال بقـ إغـقاء وا لػؼراء: مؿا يخػػ العبء طؾك الؿقزاكقة العامة التل تحرِّ

 لؾدولة.

تؼديؿ خدمات بؿستقى جقدة ٓئؼ، وبتؽؾػة إقتصادية أقؾ مؿا لق  خامسًا:

 .(1)قامت بف الؿمسسات الحؽقمقة

يمثر العؿؾ الخقري يف آستثؿار تلثقرًا إيجابقًا: حقث تؼقم إطؿال  سادسًا:

كذلؽ تدريب الؽػاءات مـ أبـاء الؿجتؿع: الخقرية بتقفقر فرص طؿؾ لؾعاصؾقـ، و

مؿا يمدي إلك استثؿار الطاقات البشرية )الجسدية والػؽرية والعؾؿقة وغقرها( يف 

 الصالح الـافع، الذي يعقد طؾك الجؿقع بالخقر والػائدة.

اإلسفام يف الؿقارد البشرية: فؾؾعؿؾ الخقري دور مفؿ يف إتاحة الػرصة  سابعًا:

تؿع لؾؿساهؿة يف البـاء آقتصادي وآجتؿاطل الشامؾ. بؾ إنَّ لؽافة أفراد الؿج

الؿـظقر اإلسالمل لذلؽ يقجب آستخدام إمثؾ لؾؿقارد الؿتاحة، لقس لزيادة 

اإلكتاج فحسب، بؾ لتقجقف الطاقات وتسخقرها يف خدمة التـؿقة آقتصادية طـ صريؼ 

ة، والؿدروسة، والؿخطط لفا مـ قِ  بؾ الؿمسسات والؿـظؿات الربامج الُؿَعدَّ

 والؼائؿقـ طؾك إطؿال الخقرية.

 

 

                                                           

 .169( يـظر: العدالة آجتؿاطقة والتـؿقة يف آقتصاد اإلسالمل، طبدالحؿقد براهقؿل، ص/1)



 
 

 

 

 دساسح ذؽث١م١ح يف ظٛء اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح فمٗ اٌؼًّ اخلريٞ ٚأششٖ االلرصادٞ

  487  

 

 

 املبحح الجانٌ

 أُ٘ اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح اٌرٟ ذلا أشش 
 يف اجلأة االلرصادٞ ٌٍؼًّ اخلريٞ

 وفقف مطؾبان

 

  املطًب األٍٚ: ايتعسٜف بايكٛاعد ايفك١ٝٗ، ٚأُٖٝتٗا 

 ٚفٛا٥دٖا يف زتاٍ ايعٌُ ارتريٟ 

 

 ْٞبٝإ أثس ايكٛاعد ايفك١ٝٗ يف ادتاْب  :املطًب ايجا 

 االقتصادٟ يًعٌُ ارتريٟ  
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 املطلب األول

 اٌرؼش٠ف تاٌمٛاػذ اٌفم١ٙح، 
 ٚأ١ّ٘رٙا ٚفٛائذ٘ا يف رلاي اٌؼًّ اخلريٞ

 

 :أٚاّل: تعسٜف ايكٛاعد ايفك١ٝٗ 

   ولعلٌ أختصس يف -مصطلح القىاعد الفقهًُ مسكب من لفظني

 :-التعسيف

 –. قال (1)هل إساس، ومـف ققاطد البـاء وأساسف قاطدة، ولغة:الؼقاطد: جؿع 

 [.127]البؼرة:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ): -تعالك 

صطالح:  فت بعدة تعريػات، مـفا:والؼاطدة الػؼفقة يف ٓا  ُطرِّ

]إمر الؽؾل الؿـطبؼ طؾك جؿقع جزئقاتف، فالؼاطدة: قضقة كؾقة يدخؾ تحتفا  -

 .(2)والؿسائؾ مـ إبقاب الؿتػرقة[ جزئقات كثقرة، وتحقط بالػروع

 .(3)]حؽؿ أغؾبل يـطبؼ طؾك معظؿ جزئقاتف[ -

                                                           

 ، مادة )قعد(.3/361( يـظر: لسان العرب، ابـ مـظقر، 1)

 .1/22( يـظر: الؼقاطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا يف الؿذاهب إربعة، الزحقؾل، 2)

 .1/51يـظر: غؿز طققن البصائر، الحؿقي،  (3)

 p o 
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ولعؾَّ التعريػات متػاوتة يف اكطباق الؼاطدة الػؼفقة طؾك جؿقع الجزئقات أو 

أغؾبفا، والحاصؾ: أنَّ إصؾ يف الؼقاطد الػؼفقة أن تـطبؼ طؾك جؿقع الجزئقات التل 

جزئقات والػروع طـفا ٓ يضر وٓ يمثر فقفا، تـدرج تحتفا، ولؽـ خروج بعض ال

وحقـئذ تؽقن استثـاًء مـ الؼقاطد: ٕنَّ كؾ قاطدة لفا استثـاء، وهذا آستثـاء ٓ ُيغقِّر 

 مـ حؼقؼة الؼاطدة.

يؼقل اإلمام الشاصبل: ]إمر الؽؾل إذا ثبت كؾقًا، َفَتَخؾُُّػ بعض الجزئقات طـ 

 .(1)قًا[مؼتضك الؽؾل، ٓ يخرجف طـ كقكف كؾ

وقد ورد يف الؿادة إولك مـ مجؾة إحؽام العدلقة: ]ثؿ إن بعض هذه الؼقاطد، 

وإن كان بحقُث إذا اكػرد يقجد مِـ مشتؿالتف بعض الؿستثـقات، لؽـ ٓ تختؾُّ كؾقُتَفا 

 .(2)وطؿقُمفا مـ حقث الؿجؿقع، لؿا أن بعضفا يخصص ويؼقد بعضًا[

  ٚفٛا٥دٖا:ثاّْٝا: أ١ُٖٝ ايكٛاعد ايفك١ٝٗ 

فال يخػك طؾك أي فؼقٍف ما لؾؼقاطد الػؼفقة مـ أهؿقة وفائدة يف ضبط جزئقات 

ر طؾك الػؼفاء والؿػتقـ والؿجتفديـ يف الـقازل  وفروع الػؼف: ففل بذلؽ تقسِّ

 والؿستجدات ضبط الػؼف بلحؽامف.

حاصة يؼقل الَؼَرايف يف هذا: ]وهذه الؼقاطد مفؿة يف الػؼف، طظقؿة الـػع، وبؼدر اإل

هبا يعظؿ قدر الػؼقف، ويشرف، ويظفر روكؼ الػؼف ويعرف، وتتضح مـاهج الػتاوى 

وتؽشػ، ... ومـ ضبط الػؼف بؼقاطده: استغـك طـ حػظ أكثر الجزئقات: ٓكدراجفا 

                                                           

 .2/83( الؿقافؼات، الشاصبل، 1)

 .1/17( درر الحؽام يف شرح مجؾة إحؽام، أمقـ أفـدي، 2)
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 .(1)يف الؽؾقات[

ويؼقل ابـ رجب: ]ففذه ققاطد مفؿة وفقائد جؿة، تضبط لؾػؼقف أصقل 

طؾك ما كان طـف قد تغقب، وتـظؿ لف مـثقر الؿسائؾ  الؿذهب، وتطؾعف مـ مآخذ الػؼف

 .(2)يف سؾؽ واحد[

وبـاًء طؾك هذا: فننَّ لؾؼقاطد الػؼفقة فقائد كثقرة، يظفر مـ خاللفا صالحقة الػؼف 

اإلسالمل لؽؾ زمان ومؽان، وتؼديؿف الحؾقل لؽؾ ما يستجد مـ كقازل وقضايا 

 وأحؽام، مـفا:

ؿجتفد يف الـقازل طؾك استحضار إحؽام تضبط مسائؾ الػؼف، مؿا تعقـ ال -1

 لؾػروع الؿتشاهبة.

تحػظ الػؼقف والؿجتفد يف الـقازل مـ القققع يف التـاقض: مـ خالل رد  -2

 إققال إلك أصقلفا.

ـ الػؼقف والؿجتفد يف الـقازل الؿعاصرة مـ تـزيؾ الؼضايا الؿستجدة  -3 تؿؽِّ

ن طؾك الؼقاطد الػؼفقة، ومدى اكطباقفا طؾك الؼضقة ا لؿستجدة، بؿعـك أكَّفا تؽقِّ

 الَؿَؾؽة الػؼفقة لدى الباحث.

تساطد الؼقاطد الػؼفقة يف إدارك مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، وأهداففا  -4

 .(3)العامة

                                                           

 .1/3( الػروق، الؼرايف، 1)

 .1/4( الؼقاطد، ابـ رجب، 2)

. 24ركق، ص/، والقجقز يف إيضاح الؼقاطد الػؼفقة، البق1/28( يـظر: الؼقاطد الػؼفقة، الزحقؾل، 3)

 .327والؼقاطد الػؼفقة، طؾل الـدوي، ص/
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ف والؿرشد لؾؼائؿقـ طؾك إطؿال  وطؾك هذا، فننَّ الؼقاطد الػؼفقة تعترب الؿقجِّ

 الخقرية، بحقث تضبط:

 ًٓ  كقازل ذات صؾة بالعؿؾ الخقري.: ما يستجد مـ قضايا وأو

مة لألطؿال الخقرية، وصرق ثاكقًا : تضع ألقة الصحقحة ٓستثؿار إمقال الؿؼدَّ

 تـؿقتفا.

: تـظِّؿ طؿؾ الؼائؿقـ طؾك إطؿال الخقرية، ومدى حرية تصرففؿ يف ثالثًا

 إمقال وآستػادة مـفا.

ؿ ققاطد العؿؾ الخقري، ولعؾل أقتصر طؾك ذكر أهؿ الؼقاطد الػؼفقة التل تـظِّ 

 وآلقة استثؿار أمقالف، وذلؽ يف الؿطؾب التالل:

 

 

 



 
 

 

  492  

  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 

 

 

 املطلب الجانٌ

 ت١اْ أشش اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح 
 يف اجلأة االلرصادٞ ٌٍؼًّ اخلريٞ

 

  ٍأٚاّل: قٛاعد فك١ٝٗ َٓع١ُِّ يعٌُ ٚأخالقٝات ايكا٥ُني ع٢ً األعُا 

 ارتري١ٜ ٚتطبٝكاتٗا: 

 

 د فك١ٝٗ َتعًك١ بت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ املكد١َ ثاّْٝا: قٛاع 

 يألعُاٍ ارتري١ٜ:

 

  ثايجّا: قٛاعد فك١ٝٗ َٛضش١ آلي١ٝ اضتجُاز أَٛاٍ ادتُعٝات 

 ارتري١ٜ ٚصسفٗا:
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 أواًل

ّح 
ِّ
 لٛاػذ فم١ٙح ِٕظ

 ٌؼًّ ٚأخالل١اخ اٌمائّني 
 ػٍٝ األػّاي اخلري٠ح ٚذؽث١ماذٙا:

 مبصاذتٗاايكاعد٠ األٚىل: ٜكدّ يف ايٛال ُّ َٛ  :(1)١ٜ يف نٌ َٛطٔ َٔ ٖٛ أُق

ب لقٓية،  معـك الؼاطدة: أكَّف يجب أن تتقفر شروط معقـة يف كّؾ مـ يريد أن يـصَّ

ًا لفؿ  .(2)أو يسـد إلقف طؿؾ يتعؾؼ بؿصالح الـاس، وإٓ اطتُبِر غاشَّ

  :ٍومن تطبًقات هره القاعدَ يف جمال العنل اخلري 

ن لديفؿ الخربة وجقب تلهقؾ العامؾقـ  - يف مجال العؿؾ الخقري، بحقث تتؽقَّ

 والؿعرفة بآلقة العؿؾ التل تعقد طؾقف بالـػع والػائدة.

يؼدم يف جؿع وحػظ الزكقات والصدقات وسائر التربطات إمقـ، ذو  -

 الؿؽاكة والسؿعة آجتؿاطقة الحسـة والثؼة طـد الـاس.

ها يف كؾ مـ يراد تقلقتف أو إسـاد طؿؾ أكَّفا تقضح الشروط التل ٓ بد مـ تقفُّر -

إلقف متعؾؼ بالعؿؾ الخقري، وهذا إمر يختؾػ باختالف الؿفام الؿقكؾة لؽؾ طامؾ 

يف الجؿعقات والؿمسسات الخقرية: إذ كؾ طؿؾ يحتاج لؿـ هق طؾك معرفة ودراية 

م فقف كؾ مـ كان أدرى بف وأرطك بؿصالح العؿؾ الخقري.  بف: فقؼدَّ

                                                           

 .3/361( يـظر: الػروق، الؼرايف، 1)

 .12/431( يـظر: مقسقطة الؼقاطد الػؼفقة، البقركق، 2)

 p o 
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 املصاحل ٚاملفاضد ٜٛدب ايرتدٝض:ايكاعد٠ اي ُّ  جا١ْٝ: اشدسا

هذه الؼاطدة مستـبطة مـ كصقص الػؼفاء، يدخؾ ضؿـفا طدة ققاطد فؼفقة، مـفا: 

ؾ الضرر  )إذا تعارضت مػسدتان روطل أطظؿفؿا ضررًا بارتؽاب أخػفؿا(، )وُيَتحؿَّ

ح أققاها أثرًا وأطؿ فا كػعًا، الخاص لدفع ضرر طام(: فنذا تعارضت الؿصالح ُرجِّ

 .(1)وإذا تعارضت الؿػاسد ُارُتؽِب أخػفا ضررًا: لدفع أطظؿفا

وإذا تعارضت الؿصؾحة والؿػسدة فنكَّف ُيـَظر إلك الراجح والغالب: فنن كان 

الغالب الؿصؾحة لؿ ُيـَظر لؾؿػسدة الالحؼة، وإن كان الغالب الؿػسدة لؿ ُيـَظر إلك 

 .(2)الؿصؾحة

أنَّ الرتجقح والؿقازكة فقف أمر صعب، يحتاج إلك وهذا التعارض مع وجقده إٓ 

 .(3)دراية ومعرفة مـ أهؾ آجتفاد والـظر

  :ٍومن تطبًقات هره القاعدَ يف جمال العنل اخلري 

جقاز إيداع أمقال التربطات يف البـقك الربقية: إذا ُخِشل طؾقفا مـ الضقاع،  -

ص يف إيداطفا لديفا دون قصد الػائدة: ارتؽا بًا ٕخػ الضرريـ، وإن حصؾت فقرخَّ

 .(4)فائدة فإولك أخذها مـ البـؽ وصرففا يف الؿصالح العامة

                                                           

 .219( أصقل الػؼف الذي ٓ يسع الػؼقف جفؾف، د.طقاض السؾؿل، ص/1)

 .2/46( يـظر: الؿقافؼات، الشاصبل، 2)

-21/57، ومجؿقع الػتاوى، ابـ تقؿقة،58-1/57العز بـ طبدالسالم، ( يـظر: ققاطد إحؽام، 3)

58. 

 (.5161( يـظر: فتقى الؾجـة الدائؿة لإلفتاء بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية، رقؿ )4)
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 ٕ(1)ايكاعد٠ ايجايج١: ادتٛاش ايػسعٞ ٜٓايف ايضُا: 

معـك الؼاطدة: أنَّ الجقاز الشرطل: وهق كقن إمر مباحًا، فعالً كان أو تركًا، ٓ 

اإلقدام طؾك إمر الجائز. ولؽـ يجتؿع مع ضؿان الؿتؾػات التل قد تحصؾ كتقجة 

 بشرط:

 أن ٓ يؽقن ذلؽ إمر الجائز مؼقدًا بشرط السالمة. -

وأن ٓ يؽقن طبارة طـ إتالف مال الغقر ٕجؾ كػسف: وذلؽ ٕن الضؿان  -

 .(2)يستدطل سبؼ التعدي، والجقاز الشرطل يلبك وجده، فتـافقا

  ومن تطبًقات هره القاعدَ يف جمال العنل اخلري:ٍ 

أنَّ العامؾقـ يف الجؿعقات والؿمسسات الخقرية، إذا قامقا بعؿؾفؿ طؾك أتؿِّ  -

مة لفؿ، دون تؼصقر  وجف، ثؿ حصؾ ضرر أو تؾػ لألمقال )الؿادية والعقـقة( الؿؼدَّ

. هذا مـ كاحقة، وأما بخصقص -تعالك  –مـفؿ أو إهؿال: فنكف ٓ إثؿ طؾقفؿ طـد اهلل 

 .(3)جع يف ذلؽ إلك إكظؿة الؿتَّبعة يف ذلؽالضؿان أو طدمف، فنكَّف ير

 (4)ايكاعد٠ ايسابع١: املعسُٚف ُعِسفّا ناملػسٚٔط غسطّا: 

معـك الؼاطدة: أنَّ الـاس إذا تعارفقا طؾك أمر، واطتادوا التعامؾ طؾقف بدون 

                                                           

 .362( القجقز يف إيضاح الؼقاطد الػؼفقة، البقركق، ص/1)

 .449( شرح الؼقاطد الػؼفقة، الزرقا، ص/2)

 .-واهلل أطؾؿ  -                    ً                  يف هذه الحالة: استـادا  إلك هذه الؼاطدة  ( وإصؾ طدم تضؿقـفؿ3)

. وهذه الؼاطدة فرع طـ الؼاطدة الؽربى ]العادة 84( يـظر: إشباه والـظائر، ابـ كجقؿ، ص/4)

ؿة[. ؽ  َ  َّ    م ح   ُ 
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

اشرتاط صريح بقـفؿ، ولؿ يؽـ مصادمًا لؾـصقص الشرطقة، ففق مرطل، ويعترب 

َؿةٌ بؿـزلة آشرتاط   .(1)الصريح: ٕن الَعاَدَة ُمَحؽَّ

  :ٍومن تطبًقات هره القاعدَ يف جمال العنل اخلري 

 فقؿا يخص العامؾقـ يف الجؿعقات والؿمسسات والؿـظؿات الخقرية: -1

وإفضؾ تؼديؿ وتقضقػ الؿحتسب  -يجقز لؾعامؾقـ يف الجؿعقات الخقرية 

استؼطاع رواتب لفؿ مـ أمقال  (2)-طؾك غقره لُتصرف إمقال إلك مستحؼقفا 

صدقات التطقع التل تعطك لؾجؿعقات: حتك تتؿؽـ مـ آستؿرارية، ويُرجع يف 

تؼدير أجقر ومرتبات العامؾقـ والؿقضػقـ واإلداريقـ إلك العرف وأهؾ الؿعرفة 

والخربة لتؼدير إجقر: لؽل ٓ يتؿ اإلسراف وإهدار إمقال الخقرية دون ضابط 

يحدُّ مـ ذلؽ
(3).  

 فقؿا يخص الؿستػقديـ مـ إطؿال الخقرية: -2

ُيـظر إلك أحقال الـاس طـد اإلططاء: حقث إنَّ اختالف أحقال ومعايشفؿ، 

وكذلؽ اختالف بؾداهنؿ، يرتتَّب طؾقف اختالف قدر اإلكػاق: مؿا ُيحتاج معف إلك 

جة تـاسب يف الؿال الؿعطك لفؿ، فقُرجع يف تؼدير ذلؽ إلك العرف، فؿا يسد حا

 .(4)شخص يف مؽان أو زمان، قد ٓ يسدها يف مؽان أو زمان آخر

                                                           

 .1/346( يـظر: الؼقاطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا، الزحقؾل، 1)

ادية ٕمقال إطؿال الخقرية: حقث يتؿ استغاللفا           َّ                             ( وٓ شؽ أن  هذا إمر يعقد بالتـؿقة آقتص2)

 وآستػادة مـفا طؾك أتؿ وأكؿؾ وجف.

 .2/48( يـظر: الؼقاطد، ابـ رجب، 3)

مـ اإليرادت لصرففا طؾك الطاقؿ اإلداري  "كسبة معقـة"( يـظر: بحث: حؽؿ استؼطاع جزء 4)

= 
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 ثانًًا

 لٛاػذ فم١ٙح ِرؼٍمح تر١ّٕح ادلٛاسد ادلا١ٌح 
 ادلمذِح ٌألػّاي اخلري٠ح

 

 َٓصِّ ايػازع  :(1)ايكاعد٠ األٚىل: غسُط ايٛاقف ن

هذه الؼاطدة الػؼفقة أوجدت كقطًا مـ الحؿاية الشرطقة الؼقية ٕمقال الققػ 

وممسساتف، وضؿان بؼائفا واستؿرار ططائفا: إذ تقجب طؾك كاضر الققػ التؼقد 

، بشرط طدم مخالػة القاقػ بشروصف لؾشرع، (2)بشرط القاقػ يف الؿػفقم والدٓلة

 .(3)أو اإلضرار بؿصؾحة الققػ أو الؿستحؼقـ فقف

  :ٍومن تطبًقات هره القاعدَ يف جمال العنل اخلري 

واشرتط أن يصرف طؾك وجف معقَّـ، فنكف يجب احرتامف  أنَّ مـ وقػ وقػًا -

م أكف قد  ُق، وقد تؼدَّ وتـػقذه، ما لؿ يخالػ الشرع، ومِثُْؾ القاقِػ الُؿتربُِّع والؿتصدِّ

 يسقغ مخالػتف يف حآت الضرورة.

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11والخدمل بالجؿعقات الخقرية، د.أحؿد أبق طؾقق، ص/

 .163: إشباه والـظائر، ابـ كجقؿ، ص/( يـظر1)

( وقد ذكر الػؼفاء جقاز تغققر شرط القاقػ إلك ما هق أصؾح مـف. يـظر: حاشقة ابـ طابديـ، 2)

4/387. 

 .54                           ً                    ( يـظر: إوقاف فؼفًا واقتصادا ، د.رفقؼ الؿصري، ص/3)

 p o 
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 (1)ايكاعد٠ ايجا١ْٝ: يًٛضا٥ٌ أسهاّ املكاصد: 

قف، فنذا كان الؿؼصقد واجبًا معـك الؼاطدة: أن القسائؾ تلخذ حؽؿ ما تػضل إل

مة. مًا كاكت وسقؾتف محرَّ  كاكت وسقؾتف واجبة، وإن كان محرَّ

: ]لؿا كاكت الؿؼاصد ٓ يتقصؾ إلقفا إٓ -مبقـًا معـك الؼاطدة  -يؼقل ابـ الؼقؿ 

بلسباب وصرق تػضل إلقفا: كاكت صرقفا وأسباهبا تابعة لفا معتربة هبا، فقسائؾ 

كراهتفا والؿـع مـفا بحسب إفضائفا إلك غاياهتا وارتباصاهتا الؿحرمات والؿعاصل يف 

هبا، ووسائؾ الطاطات والؼربات يف محبتفا واإلذن فقفا بحسب إفضائفا إلك غايتفا: 

فقسقؾة الؿؼصقد تابعة لؾؿؼصقد، وكالهؿا مؼصقد، لؽـف مؼصقد قصد الغايات، 

 .(2)وهل مؼصقدة قصد القسائؾ[

  َيف جمال العنل اخلريٍ: ومن تطبًقات هره القاعد 

لفذه الؼاطدة تطبقؼات كثقرة، ولؽـ سلقتصر طؾك ذكر تطبقؼات مفؿة يف مجال 

 تـؿقة الؿقارد الؿالقة الؿؼدمة لؾعؿؾ الخقري:

إلك تـؿقة متقاصؾة  -طؾك الدوام وباستؿرار  -إنَّ أمقال العؿؾ الخقري تحتاج  -

حسـ آستؿثار الؿعاصر،  بشؽؾ مـظَّؿ ومدروس، وهذا ٓ يتحؼؼ إلك مـ خالل

بدءًا مـ الؿشاريع التجارية، واكتفاًء بالبقرصات اإلسالمقة، والقسائؾ ما لؿ تؽـ 

يفا مطؾقب لتـؿقة إمقال الخقرية، بؾ ربؿا تغدو واجبًا لقجقب  مؿـقطة فننَّ تحرِّ

                                                           
 .8/775( يـظر: مقسقطة الؼقاطد الػؼفة، البقركق، 1)

. ويـظر: الؼقاطد الػؼفقة، الشقخ السعدي، 119-3/118بـ الؼقؿ، ( إطالم الؿققعقـ، ا2)

 .133ص/
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ف إلقف الؿؼصد الؿتشقَّ
(1). 

ر الؿجؿع الػؼفل أكَّف يجقز أن ُيعَطك العامؾقن - مـ التربطات التل يخصصفا  قرَّ

ة، أجرة لفؿ طؾك جؿع وتـظقؿ هذه التربطات وتقصقؾفا  أصحاهبا لجفة معقَـّ

ٕصحاهبا: سقاء كان ذلؽ رواتَب أو أجقرًا أو كػؼات: ما دامت لؿصؾحتفا، وٓ 

صِة لفؿ.  يؿؽـ بدوهنا وصقل التربطات إلك أصحاهبا الؿخصَّ

ر أكَّف ٓ ماكع مـ إكػاق  - صة لأليتام طؾك وكذلؽ قرَّ بعض التربطات الؿخصَّ

جؿَعفا وترتقبفا والؼقام بلطبائفا اإلدارية: ٕن هذا مـ خدمة إيتام،، وهق وسقؾة إلك 

 .(2)بؼائف واستؿراره

 .٘ايٖتَصٗدُم ب ُ٘  ايكاعد٠ ايجايج١: املًُو ارَتٔبُٝح ضبًُٝ

، -أي الحرام-تؿقَّز : أنَّ مـ اختؾط مالف مـ الحالل والحرام، ولؿ يمعـك الؼاطدة

فطريؼتف أن يعزل بؿا يغؾب طؾك الظـ قدر الحرام، فنن طؾؿ صاحبف سؾؿف إلقف، وإٓ 

 .(3)تصدق بف

ب طؾقف  م، كػائدة ربقية أو رشقة أو غقرها، فنكَّف يتقجَّ فؿـ دخؾ طؾقف مال ُمحرَّ

ساكقـ، أو التحؾُّؾ مـف: ٕنَّ الؿال الحرام ٓ ُيؿؾؽ، ويؽقن ذلؽ بدفعف لؾػؼراء والؿ

                                                           
 . )بتصرف(.11( يـظر: ققاطد القسائؾ وأثرها يف تـؿقة العؿؾ الخقري، الريسقين، ص/1)

 هـ.1418( يـظر: قرار الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل بؿؽة الؿؽرمة، شفر صػر طام 2)

 .117، وإشباه والـظائر، السققصل، ص/1/129( يـظر: الؿـثقر يف الؼقاطد، الزركشل، 3)

ع قـة والؿشجعة طؾك  ِ                  ويجدر اإلشارة هـا إلك ما أوجدتف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مـ إكظؿة الؿ   ُ                                                                     

(، حقث تؿ -وهق حساب خقري  -     ُّ                                               التخؾ ص مـ الؿال الحرام، وهق إيجاد )حساب إبراء الذمة 

ً                                       ٓ  بغقر حؼ، وخاصة مقضػل الدولة، ويريدون هـ، يستفدف الذيـ جؿعقا أمقا1426إكشاؤه طام 

 أن يتخؾصقا مـفا دون معرفة مـ أحد، وكذلؽ مـ يريد تؼديؿ أمقال طؾك سبقؾ الققػ أو الفبة.
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التربع بف إلك جؿعقة خقرية، أو الؼقام بؿشروع خقري، كؿا يؿؽـ بذُلفا يف مصالح 

 .(1)الؿسؾؿقـ

  :ٍومن تطبًقات هره القاعدَ يف جمال العنل اخلري 

يجقز لؾجؿعقات الخقرية قبض إمقال الربقية التل يريد أصحاهبا التخؾص  -

كؿا يؿؽـفا جعُؾفا يف مصالح الؿسؾؿقـ،  مـفا: وتبذلفا بعد ذلؽ لؾػؼراء والؿساكقـ،

 .(2)كحق بـاء الؿستشػقات وُدور إيتام وغقرها

وهبذا صدرت فتقى طـ الؿمتؿر الثاين لؾؿصرف اإلسالمل، الذي طؼد بدولة 

 :  هـ1413الؽقيت 

ًٓ إلك  ]يقصل الؿمتؿر أصحاب إمقال مـ الؿسؾؿقـ بتقجقف أمقالفؿ أو

ت اإلسالمقة داخؾ البالد العربقة والبالد اإلسالمقة، الؿصارف والؿمسسات والشركا

ثؿ إلك خارجفا، وإلك أن يتؿ ذلؽ، تؽقن الػائدة )الػائدة الؿصرفقة( التل يحصؾقن 

طؾقفا كسبًا خبقثًا، وطؾقفؿ استقػاؤها والتخؾص مـفا بصرففا يف مصالح الؿسؾؿقـ 

لؿمسسات الربقية، مع إمؽان العامة، ويعترب آستؿرار يف إيداع إمقال يف البـقك وا

تػادي ذلؽ، طؿالً محرمًا شرطًا
](3). 

                                                           
             َّ                                                                         ( مع مالحظة أن  الػؼفاء كصقا طؾك أكف ٓ يجقز إكػاق الؿال الؿؽتسب مـ حرام يف طؿارة الؿساجد 1)

صقب ٓ  -تعالك  –                       َّ    آت العبادة الخالصة: ٕن  اهلل أو شراء الؿصاحػ وغقرها مؿا يدخؾ يف مج

َ    ِّ   يؼبؾ إٓ صقبًا. ومـ أراد آستزادة فؾقراجعفا يف م ظاك فا.                                              
هـ، طـ الفقئة 1414( يـظر: تقصقات الـدوة الرابعة لؼضايا الزكاة الؿعاصرة يف البحريـ، شقال طام 2)

 الشرطقة العالؿقة لؾزكاة.

ر  ب ط ؾ  ( وهذه الػتقى مرتبطة بالؼا3) ها( والؼاطدة )ما جاز لع ذ  ر  ر  بؼد  َ  َ طدة الػؼفقة )الضرورة  ت ؼ د   َ   ٍ  ْ  ُ                        ِ  َ     ُ َّ  َ  ُ   ُ                    

ال ف(. و  ِ   بز     َ  َ   
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 ثالجًا

 لٛاػذ فم١ٙح ِٛظؽح ١ٌ٢ح 
 اسرصّاس أِٛاي اجلّؼ١اخ اخلري٠ح ٚصشفٙا

 

 (1)ايكاعد٠ األٚىل: ايضسٚزات تبٝض احملعٛزات: 

م  -معـك الؼاطدة: أنَّ وجقد الضرر يبقح ارتؽاب الؿحظقر بشرط  -أي الُؿحرَّ

 .(2)ارتؽاب الؿحظقر أخػ مـ وجقد الضرركقن 

  :ٍومن تطبًقات هره القاعدَ يف جمال العنل اخلري 

إصؾ طدم جقاز صرف ما ُطقِـّ لجفة مـ الجفات يف غقرها، إٓ أكف يستثـك  -

مـ ذلؽ إذا ما حدث يف بعض الؿسؾؿقـ ضرورة قصقى ٓ يؿؽـ تالفقفا بدون 

 -تعالك  –التربع لجفة أخرى: فؼد أباح اهلل  ذلؽ: فحقـئٍذ ٓ ماكع شرطًا مـ صرف

لؾؿضطر أكؾ لحؿ الؿقتة، كؿا أباح آكتػاع بؿال الغقر بغقر إذكف، ولؽـ ُيعتبَر هذا 

ُد آضطراَر جفٌة ممّهؾةٌ   .(3)التصرف بحال الضرورة، وُتحدِّ

 

                                                           

 .73( إشباه والـظائر، ابـ كجقؿ، ص/1)

 .4/444( شرح الؽقكب الؿـقر، ابـ الـجار، 2)

 هـ.1418( قرار الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل بؿؽة الؿؽرمة، صػر 3)

 p o 
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 :َٖا  ايكاعد٠ ايجا١ْٝ: ايٖضسٚز٠ُ ُتَكٖدُز ٔبَكَدٔز

ز معـك الؼاطدة: هذه الؼ اطدة ققد لؾؼاطدة السابؼة، وتعـل: أنَّ كؾ فعؾ أو ترك ُجقِّ

. فؿا تدطق الضرورة ٓرتؽابف مـ الؿحظقرات، إكؿا (1)لؾضرورة فال يتجاوز طـفا

ع أكثر. ص مـف بالَؼْدر الذي تـدفع بف الضرورة فؼط: فؾقس لف أن يتقسَّ  يرخَّ

  :ٍومن تطبًقات هره القاعدَ يف جمال العنل اخلري 

ـ الؿعؾقم أنَّ إمقال الؿؼدمة لألطؿال الخقرية يجب حػظفا مـعًا مـ م -

سرقتفا وآطتداء طؾقفا، ولقس بالزم أن تبؼل الجؿعقات الخقرية تؾؽ إمقال يف 

ممسساهتا، وبالتالل تقدع تؾؽ إمقال يف البـقك اإلسالمقة، ولؽـ إذا كاكت يف بؾد ٓ 

ؾضرورة والؿصؾحة إيداع الؿال لدى البـقك تتقفر فقف البـقك اإلسالمقة: أبقح ل

م  -الربقية: خشقة طؾقف مـ الضقاع أو السرقة  ، إلك حقـ تقفر -مع أن التعامؾ محرَّ

ب قطع التعامؾ مع البـقك الربقية والتحقل إلك  البـؽ اإلسالمل، حقـئذ يتقجَّ

 .(2)اإلسالمقة

أن تؽقن بَِؼْدر العؿؾ يجقز إططاء العامؾقـ أجقرًا مـ إمقال الخقرية بشرط  -

الذي يؼقم بف الؿقضػ، وبَِؼْدر الـػؼات الضرورية لصالح أطؿال هذه التربطات، وأن 

 تؽقن هذه إجقر والـػؼات ممقتًة باكتفاء العؿؾ.

                                                           

 .239د الػؼفقة، البقركق، ص/( يـظر: القجقز يف إيضاح الؼقاط1)

 .586( يـظر: فتاوى مصطػك الزرقا، ص/2)
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   َومن تطبًق هره القاعدَ وما قبلها ما تضننته تىصًات الندو

 إذ جاء فًها: :(1)السابعُ لقضايا الزكاَ

امؾقن طؾك الزكاة طـ طؿؾفؿ مـ سفؿ العامؾقـ ما ُيػَرض لفؿ مـ يستحؼ الع -

فؿ: طؾك أن ٓ يزيد طـ أجر الؿثؾ، ولق لؿ يؽقكقا فؼراء، مع الحرص  الجفة التل تعقِـّ

طؾك أن ٓ يزيد مجؿقع ما ُيدَفع إلك جؿقع العامؾقـ والتجفقزات والؿصاريػ 

 اإلدارية طـ ثؿـ الزكاة.

ع يف التقضقػ إٓ بَؼْدر الحاج،ة وَيحُسـ أن تؽقن ويجب مراطاة طدم التقس -

الؿرتبات كؾفا أو بعضفا مـ خزاكة الدولة، وذلؽ لتقجقف مقارد الزكاة إلك الؿصارف 

 إخرى.

تزويد مؼارِّ ممسسات الزكاة وإداراهتا بؿا تحتاج إلقف مـ تجفقزات وأثاث  -

 دولة والفبات.وأدوات، إذا لؿ يؿؽـ تقفقرها مـ مصادر أخرى: كخزيـة ال

 ُِٖٜبدأ باأل  :(2)ايكاعد٠ ايجايج١: األصٌ عٓد ادتُاع اذتكٛم إٔ 

حتك تمدي الؿمسسات والجؿعقات والؿـظؿات الخقرية دورها ورسالتفا طؾك 

القجف إكؿؾ، الذي يرقك ويـفض يف بـاء الؿجتؿع وتـؿقتف طؾك كافة إصعدة: ٓ بد 

ة ومعرفة بػؼف إ ، الذي يرشدها إلك وضع كؾ شلء (3)ولقياتمـ أن تؽقن طؾك بقِـّ

يف مقضعف، دون زيادة أو كؼصان. وهـا ٓ بد لؾعامؾقـ يف الؿجال الخقري مـ التػؼف يف 

                                                           

 م.1994-هـ 1414( الـدوة الرابعة لؼضايا الزكاة الؿعاصرة بالؿـامة، البحريـ، بتاريخ 1)

 .2/61( يـظر: الؿـثقر يف الؼقاطد، الزركشل، 2)

ذا تعارضتا، كلن يجتؿع يف أمر ( والؿؼصقد بػؼف إولقيات هـا: الؿقازكة بقـ الؿصالح والؿػاسد إ3)

 مـ إمقر مصؾحة ومػسدة، ففـا ٓ بد مـ الؿقازكة بقـفؿا، والرتجقح لألغؾب وإكثر.
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 الديـ، ومعرفة آلقة الرتجقح بقـ الحؼقق الؿتزاحؿة.

  :ٍومن تطبًقات هره القاعدَ يف جمال العنل اخلري 

كػؼاهتا جؿقع الؿستحؼقـ، أو قد  قد ٓ تغطل الؿمسسات والجؿعقات الخقرية -

يتؼدم إلقفا أكاس كثر يطؾبقن الؿساطدة، أو قد تخطط إلكشاء مشاريع استثؿارية تعقد 

طؾك إطؿال الخقرية بالـؿق والزيادة، وهـا يتطؾب مـ الؼائؿقـ طؾك إطؿال الخقرية 

و تؼديؿ ما هق أهؿ، وترجقح ما فقف مصؾحة، وتؼديؿ مـ سبؼ مـ الؿستحؼقـ، أ

 صاحب الحاجة إشد، وهؽذا.

 ِْٛط بامَلصًََش١ٔ ُٓ ََ  ١ٖٔٝ  :(1)ايكاعد٠ ايسابع١: ايٖتَصٗسُف ع٢ً ايٖسٔع

ًا كان )كالسؾطان(، أو معـك الؼاطدة : أنَّ كؾ مـ ولل أمرًا مـ أمقر العامة، طامَّ

ك خاصًا )كؿـ دوكف مـ العؿال(، فننَّ كػاذ تصرفات كؾ مـفؿ طؾك العامة مرتتِّب طؾ

 .(2)وجقد الؿـػعة وتحؼقؼ إصؾح لفؿ

  :ٍومن تطبًقات هره القاعدَ يف جمال العنل اخلري 

طؾك الؿمسسات والجؿعقات الخقرية أن تؽؾِّػ بالعؿؾ لديفا مـ يحصؾ هبؿ  -

 الؿؼصقد، بؿا ٓ ُيؾِحؼ ضررًا هبا، وٓ يمدي إلك إهدار أمقالفا.

يعة التؾػ، واستبدالفا بؿا يؿؽـ ٓ ماكع مـ بقع التَّربطات العقـقة السر -

                                                           

. ومجؿقع 1/319( هذه الؼاطدة متػؼ طؾقفا بقـ الػؼفاء. يـظر: الؿـثقر يف الؼقاطد، الزركشل، 1)

 .1/493، والؼقاطد الػؼفقة، الزحقؾل، 32/41الػتاوى، ابـ تقؿقة، 

، وشرح الؼقاطد السعدية، طبد الؿحسـ الزامؾ، 319( يـظر: شرح الؼقاطد الػؼفقة، الزرقا، ص/2)

 .216ص/
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آستػادة مـف، إن كان يف ذلؽ مصؾحة لؾؿستػقديـ مـ إطؿال الخقرية، ومصؾحة 

 لؾؿتربع.

إنَّ اإلكػاق طؾك إطؿال اإلدارية يف الؿمسسات الخقرية، واستثؿاَر أمقالفا، ٓ  -

ف طـفا، ويتحرى الت ف يجقز أن يخالِػ مؼتضك الؿصؾحة، بؾ يبحث الؿتصرِّ صرُّ

 طؾك َوْفِؼفا.

ولؼد أصدر َمُجَؿُع الػؼف اإلسالمل، يف دورتف العاشرة، الؿـعؼدة بؿؽة الؿؽرمة، يف 

 هـ، قراراً يف هذا الشلن، جاء فقف:1418/صػر/24

]ٓ يرى الَؿْجَؿُع ماكعًا مـ بقع هذه العروض: مـ ملكقٓت، أو مشروبات، أو 

أهنا غقر صالحة لؿـ يتربع لفؿ، وأن طروض غقرها، ما دامت ٓ تتحؿؾ البؼاء، أو 

 يستبدل هبا غقرها، ما دام ذلؽ يحؼؼ الؿصؾحة لؾؿتربع لفؿ[.
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 اخلامتح
 

مـ هذا البحث، الؿقسقم بـــ )فؼف العؿؾ الخقري  -بػضؾ اهلل  -وبعد أن اكتفقت 

ؾت إلقفا، مع أبرز التقصقا  ت.وأثره آقتصادي(، أورد أهؿِّ الـتائج التل تقصَّ

 :أِٖ ايٓتا٥ر 

إنَّ فؼف العؿؾ الخقري الصحقح هق الذي يدفع يف اتجاه تحؼقؼ التـؿقة  -1

 الشامؾة، ويف اتجاه بـاء الؿجتؿع أفرادًا وأسرًا.

إسفام العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ التؽافؾ آجتؿاطل، وتحسقـ الؿستقى  -2

 الؿعقشل وآقتصادي ٕفراد الؿجتؿع.

ال يف -3 آقتصاد والـاتج الؼقمل لؾدولة: حقث يساهؿ  أثر العؿؾ الخقري الػعَّ

يف تخػقض تؽالقػ إكتاج السؾع والخدمات، والتخػقػ مـ البطالة، وتحؼقؼ إمـ 

 وآستؼرار يف الؿجتؿع.

سعة الؼقاطد الػؼفقة واستقعاهبا لؽؾ مستجد وكازلة تتعؾؼ بالعؿؾ الخقري،  -4

 مـ خالل حسـ آستثؿار وصحة التـزيؾ.

خقري اإلسالمل والؼائؿقـ طؾقف إلك تلصقؾ طؿؾفؿ، وحسـ حاجة العؿؾ ال -5

 استثؿار إمقال الخقرية يف ضقء الؼقاطد الػؼفقة.

إنَّ مراطاة الؼقاطد الػؼفقة الؿمثرة يف إطؿال الخقرية لفق السبب الرئقس يف  -6

 p o 



 
 

 

 

 دساسح ذؽث١م١ح يف ظٛء اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح فمٗ اٌؼًّ اخلريٞ ٚأششٖ االلرصادٞ

  507  

ديؿقمقتفا واستؿراريتفا يف العطاء، وتحؼقؼ إهداف آقتصادية وآجتؿاطقة 

 الؿرجقة مـفا. واإلكساكقة

 :أبسش ايتٛصٝات 

تػعقؾ العؿؾ الخقري مـ خالل إفراد، أو العؿؾ الجؿاطل الؿمسسل: إذ  -1

ؾة إلدارة إطؿال  إكف أساس يف ديــا الحـقػ، وكذلؽ اختقار العـاصر البشرية الؿمهَّ

 الخقرية.

بؾ الؿتاحة، وطؾك كافة إصعدة: لتبؼك  -2 دطؿ الجؿعقات الخقرية ضؿـ السُّ

 رسالة إسالمقة لإلكساكقة جؿعاء. خقر

أن يحؼؼ هذا البحُث الغرَض الذي كتب مـ أجؾف،  -تعالك  -وأخقًرا، أرجق اهلل 

وأن يؽقن لبـة يف هذا البـاء الذي طؼد الؿمتؿر مـ أجؾف، فتتؽامؾ البحقث مع بعضفا، 

 .-تعالك  –وتخرج بصقرة مشرقة بؿشقئة اهلل 

 طؾك سقدكا وكبقـا محؿد، وطؾك آلف والحؿد هلل رب العالؿقـ، وصؾك اهلل

 وصحبف وسؾؿ.
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 فٙشط ادلصادس ٚادلشاظغ

 

إدارة الققػ الخقري بقـ إصالة والؿعاصرة، د. وهبة الزحقؾل، دار  (1)

 م.2116-1437: 2الؿؽتبل، دمشؼ، ط

إشباه والـظائر، زيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد، الؿعروف بابـ كجقؿ  (2)

 -هـ 1419: 1دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط هـ(،971الؿصري )ت

 م.1999

هـ(، دار الؽتب 911إشباه والـظائر، طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر السققصل )ت (3)

 م.1991-هـ1411: 1العؾؿقة، بقروت، ط

أصقل الػؼف الذي ٓ يسع الػؼقف جفؾف، د.طقاض كامل السؾؿل، دار التدمرية،  (4)

 م.2115 -هـ 1426: 1الرياض، ط

ققعقـ طـ رب العالؿقـ، محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب ابـ ققؿ إطالم الؿ (5)

هـ(، تحؼقؼ: محؿد طبدالسالم إبراهقؿ، دار الؽتب العؾؿقة، 751الجقزية )ت

 م.1991-هـ1411: 1بقروت، ط

اقتصاديات الققػ، د. محؿد الػاتح محؿقد، دار الجـان لؾـشر والتقزيع،  (6)

 م.2114إردن، ط: 

: 1د.رفقؼ يقكس الؿصري، دار الؿؽتبل، دمشؼ، طإوقاف فؼفًا واقتصادًا،  (7)

 p o 
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 م.1999 -هـ 1421

هـ(، الدار 1393التحرير والتـقير، لؿحؿد الطاهر بـ محؿد بـ طاشقر )ت (8)

 م.1984التقكسقة لؾـشر، تقكس، ط: 

تؼرير الؼقاطد وتحرير الػقائد = ققاطد ابـ رجب، طبدالرحؿـ بـ أحؿد بـ  (9)

ر بـ حسـ آل سؾؿان، دار ابـ هـ(، تحؼقؼ: مشفق795رجب الحـبؾل )ت

 هـ.1419: 1طػان، السعقدية، ط

التؽافؾ آجتؿاطل يف اإلسالم، د.طبداهلل كاصح طؾقان، دار السالم لؾـشر  (11)

 والتقزيع والرتجؿة، الؼاهرة، د.ت،

رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار=حاشقة ابـ طابديـ، محؿد أمقـ بـ طؿر  (11)

: 2هـ(، دار الػؽر، بقروت، ط1252بـ طبد العزيز، الشفقر بابـ طابديـ )ت

 م.1992 -هـ 1412

مـ اإليرادات لصرففا طؾك الطاقؿ  "كسبة معقـة"حؽؿ استؼطاع جزء  (12)

اإلداري والخدمل بالجؿعقات الخقرية، د. أحؿد طبدالعؾقؿ طبدالؾطقػ أبق 

-21طؾقق، بحث مؼدم لؿمتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث بدبل، 

 م.2118/يـاير/22

ؽام يف شرح مجؾة إحؽام، طؾل حقدر خقاجف أمقـ أفـدي درر الح (13)

 م.1991-هـ1411: 1هـ(، دار الجقؾ، بقروت، ط1353)ت

دور كظام الققػ اإلسالمل يف التـؿقة آقتصادية الؿعاصرة، أحؿد محؿد  (14)

 م.2117-هـ1428: 1طبدالعظقؿ الجؿؾ، دار السالم، الؼاهرة، ط

والؿصالح العامة، حسـ  الزكاة وإكػاقفا يف الؿشروطات الخقرية (15)
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جامعة  -طبدالرحؿـ الباذكجؽل، رسالة ماجستقر مؼدمة يف كؾقة الشريعة 

 م.2111 -هـ 1422دمشؼ، 

ســ الرتمذي، محؿد بـ طقسك بـ سقرة بـ مقسك الرتمذي  (16)

هـ(، تحؼقؼ: بشار طقاد معروف، دار الغرب اإلسالمل، بقروت، 279)ت

 م.1998ط:

ؿحسـ بـ طبد اهلل بـ طبد الؽريؿ الزامؾ، شرح الؼقاطد السعدية، طبد ال (17)

 م.2111-هـ 1422: 1دار أصؾس الخضراء لؾـشر، الرياض، ط

هـ(، دار الؼؾؿ، 1357شرح الؼقاطد الػؼفقة، أحؿد بـ محؿد الزرقا )ت  (18)

 م.1989 -هـ 1419: 2دمشؼ، ط

شرح الؽقكب الؿـقر، محؿد بـ أحؿد بـ طبد العزيز بـ طؾل الػتقحل،  (19)

: 2هـ(، مؽتبة العبقؽان، السعقدية، ط972لـجار )ت الؿعروف بابـ ا

 م.1997 -هـ 1418

صحقح البخاري، محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ الجعػل البخاري  (21)

: 1هـ(، تحؼقؼ: محؿد زهقر الـاصر، دار صقق الـجاة، بقروت، ط256)ت

 هـ.1422

هـ(، 261صحقح مسؾؿ، مسؾؿ بـ الحجاج الؼشقري الـقسابقري )ت (21)

 فماد طبدالباقل، دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت، د.ت.تحؼقؼ: محؿد 

ضقابط إغاثة غقر الؿسؾؿقـ يف العؿؾ الخقري اإلسالمل، د.أسامة طؾل  (22)

الربابعة، بحث مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث، دائرة 

 م.2118الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل، 
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ٓقتصاد اإلسالمل، طبدالحؿقد براهقؿل، العدالة آجتؿاطقة والتـؿقة يف ا (23)

 م.1997: 1مركز دراسات القحدة العربقة، بقروت، ط

العؿؾ التطقطل يف مقزان اإلسالم، أحؿد طبدالعظقؿ الجؿؾ، دار السالم  (24)

 م.2119-هـ 1431: 1لؾطباطة والـشر والتقزيع، الؼاهرة، ط

قريتقـ العؿؾ الخقري الؿمسسل: دراسة وصػقة مقداكقة طؾك ممسستقـ خ (25)

يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، د.طبداهلل بـ محؿد الؿطقع، طؿادة البحث 

 -هـ 1429العؾؿل، جامة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة بالرياض، ط: 

 م.2118

العؿؾ الخقري واإلكساين يف دولة اإلمارات العربقة الؿتحدة: دراسة  (26)

ات والبحقث مقداكقة، صؾعت إبراهقؿ لطػل، مركز اإلمارات لؾدراس

 م.2114: 1آسرتاتقجقة، أبق ضبل، ط

العؿؾ الخقري ودوره يف التـؿقة آقتصادية مـ مـظقر إسالمل، محؿد  (27)

 -إبراهقؿ أبق طؾقان، رسالة ماجسقرت يف كؾقة التجارة بالجامعة اإلسالمقة، غزة 

 م.2114 -هـ 1435فؾسطقـ، طام: 

ؿد بـ محؿد مؽل غؿز طققن البصائر يف شرح إشباه والـظائر، أح (28)

 -هـ 1415هـ(، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط: 1198الحؿقي الحـػل )ت

 م.1985

 م.1999 -هـ 1421فتاوى مصطػك الزرقا، دار الؼؾؿ، دمشؼ، ط:  (29)

الػروق = أكقار الربوق يف أكقاء الػروق، ٕحؿد بـ إدريس الصـفاجل  (31)

 م.1998 -هـ 1418: 1هـ(، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط684الَؼرايف )ت
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 -هـ 1418: 2الؼامقس الػؼفل، سعدي أبق جقب، دار الػؽر، دمشؼ، ط (31)

 م.1988

ققاطد إحؽام يف مصالح إكام، طبد العزيز بـ طبد السالم بـ أبل  (32)

هـ(، تحؼقؼ: صف طبدالرؤوف 661الؼاسؿ بـ الحسـ السؾؿل الدمشؼل )ت

 م.1993 -هـ 1414سعد، مؽتبة الؽؾقات إزهرية، الؼاهرة، ط: 

الؼقاطد الػؼفقة الؿـظقمة وشرحفا، لؾشقخ طبدالرحؿـ بـ كاصر السعدي  (33)

 م.2117 -ه 1428: 1هـ(، وزارة إوقاف، الؽقيت، ط1376)ت

الؼقاطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا يف الؿذاهب إربعة، محؿد الزحقؾل، دار  (34)

 م.2116 -هـ 1427: 1الػؽر، دمشؼ، ط

 -هـ 1414: 3ر الؼؾؿ، دمشؼ، طالؼقاطد الػؼفقة، طؾل أحؿد الـدوي، دا (35)

 م.1994

ققاطد القسائؾ وأثرها يف تـؿقة العؿؾ الخقري، د.قطب الريسقين، بحث  (36)

/يـاير/ 22-21مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث بدبل، 

 م.2118

هـ(، مؽتب الؿطبقطات 189الؽسب، محؿد بـ الحسـ الشقباين )ت (37)

 م.1997 -هـ 1417: 1اإلسالمقة بحؾب، ط

هـ(، 711لسان العرب، محؿد بـ مؽرم بـ طؾل، ابـ مـظقر اإلفريؼل )ت (38)

 هـ.1414: 3دار صادر، بقروت، ط

هـ(، 728مجؿقع الػتاوى، أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين )ت  (39)

تحؼقؼ: طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ، مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة 
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 م.1995 -هـ 1416الؿصحػ الشريػ، الؿديـة الـبقية، ط: 

الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر، أحؿد بـ محؿد بـ طؾل الػققمل  (41)

 هـ(، الؿؽتبة العؾؿقة، بقروت، د،ت.771)ت 

الؿػردات يف غريب الؼرآن، الحسقـ بـ محؿد، الؿعروف بالراغب  (41)

هـ(، تحؼقؼ: صػقان طدكان الداودي، دار الؼؾؿ، دمشؼ، 512إصػفاين )ت 

 هـ.1412: 1ط

لضؿان استؿرار العؿؾ الخؾقجل بالخرج وبعض وجقه مؼرتحات  (42)

آستثؿار، د.حؿقد لحؿر، بحث مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل 

 م.2118الثالث، دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل، 

هـ(، 794الؿـثقر يف الؼقاطد، محؿد بـ طبد اهلل بـ هبادر الزركشل )ت  (43)

 م.1985 -هـ 1415: 2وزارة إوقاف، الؽقيت، ط

الؿقافؼات يف أصقل الشريعة، إبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل  (44)

هـ(، تحؼقؼ: أبق طبقدة مشفقر بـ 791الغركاصل، الشفقر بالشاصبل )ت 

 -هـ 1417: 1السعقدية، ط -حسـ آل سؾقؿان، دار ابـ طػان، الُخرب 

 م.1997

دار الؽتاب  مقسقطة آقتصاد اإلسالمل، محؿد طبدالؿـعؿ الجؿال، (45)

 م.1986: 2الؾبـاين، بقروت، ط

مقسقطة الؼقاطد الػؼفقة، د.محؿد صدقل آل بقركق، ممسسة الرسالة،  (46)

 م.2113 -هـ 1424: 1بقروت، ط

الـدوة الرابعة لؼضايا الزكاة الؿعاصرة بالؿـامة، البحريـ، بتاريخ  (47)
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 م.1994 -هـ 1414

ؿد العسال، مؽتبة الـظام آقتصادي يف اإلسالم )مبادئف وأهدافف(، أح (48)

 م.1977وهبة، الؼاهرة، ط: 

الـفاية يف غريب الحديث وإثر، الؿبارك بـ محؿد بـ طبد الؽريؿ  (49)

هـ(، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط: 616الشقباين الجزري ابـ إثقر )ت 

 م.1979 -هـ 1399

القجقز يف إيضاح الؼقاطد الػؼفقة الؽؾقة، د.محؿد صدقل آل بقركق،  (51)

 م.1996 -هـ 1416: 4رسالة، بقروت، طممسسة ال

الققػ وأثره يف تـؿقة آقتصاد اإلسالمل، د. محؿد سعقد محؿد  (51)

 -هـ 1438البغدادي، دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل، ط: 

 م.2117

الققػ وأحؽامف يف ضقء الشريعة اإلسالمقة، سؾقؿان بـ جاسر بـ  (52)

 م.2112 -هـ 1433: 1الرياض، ططبدالؽريؿ الجاسر، دار مدار القصـ، 
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 ِمذِح 

الة والسالم طؾك أشرف إكبقاء والؿرسؾقـ ، الحؿد هلل رب العالؿقـ ، والص

 كبقـا محؿد، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ. أما بعد:

فؼد شفد العؿؾ الخقري تؼدمًا مؾحقضًا طؾك مستقيات متعددة: وذلؽ 

إدراكا ٕهؿقة الدور الذي يؼقم بف يف خدمة الؿجتؿع وتـؿقتف، وأسفؿت 

لعؿؾ الخقري، يف طـاية تؾؽ اشرتاصات القزارات، التل تـتؿل إلقفا ممسسات ا

 -الؿمسسات وإطؿال بجقدة العؿؾ وإتؼاكف، وزاد حرص إطؿال الخقرية 

طؾك اإلتؼان والجقدة والتؿقز، بعد اشرتاصات أخرى مـ الجفات  -بؿمسساهتا 

والؿمسسات الؿاكحة: وأدى ذلؽ إلك طـاية هذه الؿمسسات بؿراجعة سقاساهتا 

ا: مؿا استدطك آلتػات إلك طـصر مفؿ يف العؿؾقة واجراءاهتا وأكظؿتفا ولقائحف

 اإلدارية الؿتعؾؼة بتؾؽ الؿمسسات، أٓ وهق الؼقاس والتؼقيؿ.

 ومـ هـا تليت أهؿقة العـاية بالؼقاس والتؼقيؿ، والتل يؿؽـ إجؿالفا يف أيت:

 :أ١ُٖٝ املٛضٛع 

العؿؾ  تليت أهؿقة الؼقاس والتؼقيؿ يف أكف يققػ العامؾقـ فقف طؾك واقع -1

 الخقري، ومتطؾباتف يف إوقات و الظروف الحالقة والؿستؼبؾقة.

وهق السبقؾ إلك معرفة تؼدم الؿمسسة الخقرية كحق أهداففا وتحؼقؼفا مـ  -2

 طدمف.

أكف صريؼ اإلصالح لؾعؿؾ الخقري، فبدوكف ستؼدم حؾقل جزئقة أو وقتقة،  -3

 p o 
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 ٓ تتـاسب مع اإلصالح الشامؾ لؾعؿؾ.

الؿـحرفة يف العؿؾ قبؾ اكتؿالف، ويقجفف لتصحقح  أكف يؽتشػ الؿسارات -4

 العؿؾ الخقري إلك مساره الصحقح.

 :ايدزاضات ايطابك١ 

لؿ أقػ طؾك دراسة تربط بقـ الؼقاس والتؼقيؿ والؼقاطد الشرطقة، وتبقـ إثر 

 الـاتج لتطبقؼف طؾك الؿمسسات وإطؿال الخقرية. 

  :أٖداف ايدزاض١ 

 اف ومراحؾ الؼقاس والتؼقيؿ يف العؿؾ الخقري.القققف طؾك أبرز أهد -1

 تبققـ العالقة بقـ الؼقاس والتؼقيؿ و بعض الؼقاطد الشرطقة. -2

 بقان إثر الؿتققع مـ تطبقؼ الؼقاس والتؼقيؿ طؾك العؿؾ الخقري. -3

 :ٖٝهٌ ايبشح 

مؼدمة: وتشتؿؾ طؾك أهؿقة الؿقضقع، وأسباب اختقاره، والدراسات  -

 البحث، ومـفج الدراسة.السابؼة، وهقؽؾ 

الؿبحث إول: الؼقاس والتؼقيؿ لؾعؿؾ الخقري: مػفقمف، أهؿقتف،  -

 وأهدافف. وفقف مطؾبان:

 الؿطؾب إول: مػفقم الؼقاس والتؼقيؿ.

 الؿطؾب الثاين: أهداف الؼقاس والتؼقيؿ ومخرجاتف.

 الؿبحث الثاين: العالقة بقـ الؼقاس والتؼقيؿ والؼقاطد الشرطقة.  -

الؼقاس  إول: العالقة بقـ الؼقاس والتؼقيؿ يف العؿؾ الخقري و الؿطؾب
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 الشرطل. 

ِرِه.  الؿطؾب الثاين: قاطدة: الُحْؽُؿ طؾك الشلِء َفْرٌع طـ َتَصقُّ

 الؿطؾب الثالث: إولقيات.

 الؿطؾب الرابع: الؿآٓت.

 الؿبحث الثالث: أثر الؼقاس والتؼقيؿ يف العؿؾ الخقري. -

 :َٓٗر ايبشح 

 مـفج البحث يف الـؼاط أتقة: يتؾخص

جؿع الؿادة العؾؿقة الؿتعؾؼة بالبحث، مـ خالل أبرز مقاردها، وتقثقؼفا  -1

 مـ مصادرها، وترتقبفا، ثؿ تحؾقؾفا.

 شرح الؽؾؿات والؿصطؾحات الغريبة مـ َمظاكِّفا. -2

 طزو أيات إلك السقر بإرقام، مضبقصة بالرسؿ العثؿاين. -3

ث، فنن كاكت يف الصحقحقـ أو أحدهؿا فلكتػل هبؿا، وإن تخريج إحادي -4

 كان يف غقرهؿا خرجتف مـ َمظاكِّف، مع ذكر حؽؿ العؾؿاء طؾقف. 

 :ايٓتا٥ر املتٛقع١ 

 إسفام الؼقاس والتؼقيؿ يف تطقير العؿؾ الخقري. -1

 يساطد الؼقاس والتؼقيؿ طؾك تؼؾقؾ الفدر يف الققت والؿال. -2

قيؿ آكحرافات يف العؿؾ الؿمسسل، ويؼقمفا: مؿا يصحح الؼقاس والتؼ -3

 يزيد مـ فرص كجاح الؿمسسات الخقرية، وتحؼقؼفا ٕهداففا.
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 املبحح األول 

 اٌم١اط ٚاٌرم٠ُٛ ٌٍؼًّ اخلريٞ
 ِفِٙٛٗ، ٚأ٘ذافٗ

 

 

 ِٜٛاملطًب األٍٚ: َفّٗٛ ايكٝاع ٚايتك 
 

 ْٞأٖداف ايكٝاع ٚايتكِٜٛ: املطًب ايجا 
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 األول املطلب

 ِفَٙٛ اٌم١اط ٚاٌرم٠ُٛ
 

  :أٚال: ايكٝاع 

َقاَسًا، واْقَتاَسُف وققََّسفُ الؼقاس )لغة(
 .(1): مـ: َقاَس الشلَء َيِؼقُسُف َقْقَسًا وقِ

ْرُتُف بف.  والؼقاس يليت بؿعـك التؼدير، ومـف: قِْسُت الثقَب بالذراع أي: قدَّ

ؼاُس بػالن أي: ٓ ويطؾؼ طؾك الؿساواة بقـ شقئقـ، فقؼال: فالن ٓ يُ 

 .(2)يساويف

وإصالقف طؾك الؿعـققـ أدى إلك اختالف العؾؿاء يف الؿعـك إصؾل لؾؼقاس، 

 . (3)فؼقؾ بإول، وققؾ بالثاين، وققؾ: هق مشرتك بقـفؿا

هق العؿؾقة التل يتؿ بقاسطتفا التعبقر طـ إشقاء والحقادث " :مػفقم الؼقاس

د محددة ودققؼة، أو تعققـ فئة مـ إرقام بلطداد وأرقام أو رمقز، حسب ققاط

                                                           

 (.5/353لسان العرب ) (1)

(، شرح تـؼقح 5/6(، البحر الؿحقط )3/164(، اإلحؽام لممدي )5/353لسان العرب ) (2)

 (.4/5، شرح الؽقكب )384الػصقل، ص 

د )3/164( اإلحؽام لممدي )3)  (.3/363(، تقسقر التحرير )2/214           ُ   (، شرح العض 
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والرمقز مـاضرة لػئة مـ الخصائص أو إحداث، صبؼًا لؼقاطد محددة، تحديدًا 

يشتؿؾ طؾك جؿع البقاكات والؿالحظات الؽؿقة )الرقؿقة( طـ الصػة أو  (1)جقداً 

 .(2)"السؿة الؿراد ققاسفا

تعققـ فئة مـ "هق: وطؾقف، يؿؽـ أن كؼقل إن ققاس ممسسات العؿؾ الخقري 

إرقام والرمقز والؿعايقر، مـاضرة لػئة خصائص وسؿات الؿمسسات، صبؼًا 

  ."لؼقاطد محددة تحديدًا جقداً 

  :ِٜٛثاّْٝا: ايتك 

 يف )الؾغة(:

جاء يف مؼايقس الؾغة: )َقَقَم( اْلَؼاُف َواْلَقاُو َواْلِؿقُؿ َأْصاَلِن َصِحقَحاِن، َيُدلُّ 

َخُر َطَؾك اْكتَِصاٍب َأْو َأَحَدُهَؿا َطَؾك  ْٔ َجَؿاَطِة َكاٍس، َوُربََّؿا اْسُتِعقَر فِل َغقِْرِهْؿ. َوا

ُة اْلَقاِحَدُة، إَِذا اكَْتَصَب. َوَيُؽقُن  َقاًما، َواْلَؼْقَمُة اْلَؿرَّ
َخُر َفَؼْقُلُفْؿ: َقاَم قِ ْٔ ا ا َطْزٍم...َوَأمَّ

ِل: َقاَم بَِؿْعـَك اْلَعِزيَؿِة، َكَؿا ُيَؼاُل:  َوَّ ْٕ َْمِر، إَِذا اْطتَـََؼُف. َوُهْؿ َيُؼقُلقَن فِل ا ْٕ َقاَم بَِفَذا ا

ِخِر: قَِقاُم َطْزٍم. ْٔ  قَِقاُم َحْتٍؿ، َوفِل ا

َء َتْؼِقيًؿا. َوَأْصُؾ اْلِؼقَؿِة اْلَقاُو، َوَأْصُؾُف َأكََّؽ ُتِؼقُؿ َهَذا  ْ
ل ْمُت الشَّ ـَ اْلَباِب: َققَّ

َومِ

 .(3)َمَؽاَن َذاكَ 

ل أو كقػل": مػفقم التؼقيؿ  . "هق إططاء حؽؿ بـاَء طؾك وصػ كؿِّ
                                                           

م، ص )1)  (.16                                      ّ      ( الؼقاس والتؼقيؿ الرتبقي، صالح الديـ طال 

( مجؾة الؿخرب، بحث بعـقان: العالقة بقـ آختبارات والؼقاس والتؼقيؿ يف ضؾ الؿادة التدريسقة، 2)

 اسقة.كؾقة الرتبقة إس –(، شبؽة جامعة بابؾ 2د/ جابر كصر الديـ، ص )

 (.5/43( مؼايقس الؾغة، ٓبـ فارس )3)
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هق إططاء )إصدار( حؽؿ طؾك الظاهرة الؿراد ققاسفا، يف ضقء ما تحتقيف "أو: 

 . (1)"مـ خصائص

 :ِٜٛايعالق١ بني ايكٝاع ٚايتك 

التؼقيؿ مػفقم أطؿ وأشؿؾ مـ مػفقم الؼقاس: فالؼقاس يصػ السؾقك 

قًا، بقـؿا التؼقيؿ يصػ الظاهر وصػًا كقطقًا، ويعطل الحؽؿ طؾقفا  وصػًا كؿِّ

بشؽؾ مطؾؼ، استـادًا لعؿؾقة الؼقاس. ويفدف التؼقيؿ إلك التشخقص والعالج، 

ويساطد طؾك التحسـ والتطقر. أما الؼقاس، فقؽتػل بنططاء معؾقمات محددة طـ 

ة تؽامؾقة الشلء أو الؿقضقع الؿراد ققاسف. فالعالقة بقـ الؼقاس والتؼقيؿ طالق

 . (2)وصقدة: فال تؼقيؿ دون استخدام طؿؾقة ققاس

 

 

 

                                                           

( مجؾة الؿخرب، بحث بعـقان: العالقة بقـ آختبارات والؼقاس والتؼقيؿ يف ضؾ الؿادة التدريسقة، 1)

 كؾقة الرتبقة إساسقة. –(، شبؽة جامعة بابؾ 2د/ جابر كصر الديـ، ص )

 ( الؿرجع السابؼ.2)
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 املطلب الجانٌ

 أ٘ذاف اٌم١اط ٚاٌرم٠ُٛ
 

، وكؾ كقع مـفا لف أهدافف. وسلكتػل هـا بذكر ثالثة (1)لؾؼقاس أكقاع متعددة

، والؼقاس إثـائل، 
ّ
أكقاع لؾؼقاس، مع بقان أبرز أهداففا، وهل: الؼقاس الَؼْبؾِل

 اس التعؼقبل الـفائل الختامل.والؼق

 .ٌُٜٚهٕٛ قبٌ ايبد٤ بايع :ٗٞ  أٚال: ايكٝاع ايَكِبًٔ

 مـ أبرز أهدافف:

ققاس جاهزية الؿمسسة الخقرية، وتقفر مؿؽـات العؿؾ فقفا، والتل تسفؿ  -1

 يف اكطالق العؿؾ بطريؼة صحقحة كحق تحؼقؼ إهداف الؿـشقدة.

                                                           

جعل وققاس محؽل، والؼقاس الؿرجعل الؿبـل طؾك ( ويؿؽـ تؼسقؿ الؼقاس إلك: ققاس مر1)

الؿؼاركات الؿرجعقة بقـ الؿمسسات بعضفا مع البعض، وإقسام والقحدات أو الؿشاريع يف 

الربع إول مـ السـة مع الربع  -مثال  -طؿؾ معقـ أو العؿؾ ذاتف مع اختالف الزمـ، فقؼاس 

ذي يحتؽؿ فقف إلك معايقر معقـة ثابتة محؽؿة الثاين. أما الـقع الثاين، ففق الؼقاس الؿحؽل، ال

ومـضبطة، فقؼاس مدى تحؼؼفا يف العؿؾ، ومدى وصقل الؿمسسات والؿـظؿات والؿشاريع، 

: -الققم  -وما يراد ققاسف إلك تؾؽ الؿعايقر. مـ أبرز الؿعايقر التل يحتؽؿ إلقفا يف العؿؾ الخقري 

ل، تؼقم بف الؿمسسة والؿـظؿة، وإلك ققاس جقائز التؿقز. ويؿؽـ أن كؼسؿ الؼقاس إلك: داخؾ

 خارجل، يؼقم بف مركز متخصص خارج الؿمسسة.

 p o 
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ؾ الخقري، ودراسة ألقات دراسة الؿخاصر التل يؿؽـ أن تعرتض العؿ -2

 التل تعقـ العؿؾ الخقري لؾتغؾب طؾك تؾؽ الؿخاصر. 

  :٘ثاّْٝا: ايكٝاع األثٓا٥ٞ، َٚٔ أبسش أٖداف 

 ققاس مدى تقافؼ الؿشاريع وإكشطة مع الخطط وسقر العؿؾقات فقفا. -1

دراسة اكحرافات تطبقؼ الؿشاريع طـ إهداف، وسبؾ طالج تؾؽ  -2

 آكحرافات. 

 ايكٝاع ايٓٗا٥ٞ أٚ ارتتاَٞ، َٚٔ أبسش أٖداف٘: ثايجّا : 

 ققاس مدى تحؼؼ إهداف والرؤية الؿستؼبؾقة يف العؿؾ الخقري. -1

 ققاس أثار والتغقرات الحاصؾة بعد العؿؾ. -2

 :أَا شتسدات ايكٝاع، فهجري٠ َٚتٓٛع١، َٚٔ أبسشٖا 

 تشخقص واقع العؿؾ الخقري، وإططاء تطقر واضح طـف. -1

 ؼقة التل يتؿقز هبا العؿؾ الخقري، والتل يجب أن تعزز.إبراز كؼاط ال -2

 إبراز فرص التحسقـ التل يـبغل مراطاهتا يف الػرتة الؿؼبؾة. -3

رصد الؿؿارسات الجقدة، والتل يؿؽـ آستػادة مـفا، وتعؿقؿ تطبقؼفا  -4

 وتداولفا.

 وغقر ذلؽ كثقر.
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 املبحح الجانٌ

 اٌؼاللح تني اٌم١اط ٚاٌرم٠ُٛ 
 ػذ اٌششػ١حٚاٌمٛا

  ٟاملطًب األٍٚ: ايعالق١ بني ايكٝاع ٚايتكِٜٛ يف ايعٌُ ارتري 

 ٚ ايكٝاع ايػسعٞ.  

 .ٙٛٗٔز ُِ ع٢ً ايػ٤ٔٞ َفِسْع عٔ تص  املطًب ايجاْٞ: قاعد٠: اذُتِه

 .املطًب ايجايح: األٚيٜٛات 

 .املطًب ايسابع: املآالت 
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 املبحح الجانٌ

 اٌمٛاػذ اٌششػ١حاٌؼاللح تني اٌم١اط ٚاٌرم٠ُٛ ٚ
 

الـاضر لؾؼقاس والتؼقيؿ يف العؿؾ الخقري يؾحظ ارتباصًا وثقؼًا بقـف وبقـ 

مجؿقطة مـ الؼقاطد الشرطقة، ومـ هـا جاء هذا الؿبحث لبقان أوجف آرتباط 

بقـ الؼقاس والتؼقيؿ والؼقاطد الشرطقة: تلصقالً لفذا العؾؿ، وبقاكًا ٕهؿقتف ودوره 

قري. وسلكتػل هـا ببقان العالقة بقـف وبقـ بعض الؼقاطد يف مـظقمة العؿؾ الخ

الشرطقة: لقؽقن هذا مجآ مـ مجآت البحث التل يؿؽـ صرقفا بشلء مـ 

  التػصقؾ يف أطؿال وأبحاث أخرى.
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 املطلب األول
 اٌؼاللح تني اٌم١اط ٚاٌرم٠ُٛ 

 يف اٌؼًّ اخلريٞ ٚ اٌم١اط اٌششػٟ
 

ؼقيؿ يف العؿؾ الخقري، وهـا أطرف بالؼقاس سبؼ تعريػ الؼقاس والت

الشرطل، وكظرا لؽثرة تعاريػف: فسلختار بعضفا، ومـ تؾؽ التعاريػ ققلفؿ: 

حؿؾ معؾقم طؾك معؾقم يف إثبات حؽؿ لفؿا، أو كػقف طـفؿا، بلمر يجؿع بقـفؿا، "

مساواة فرع ٕصؾ يف طؾة ". وققلفؿ: هق: (1)"مـ إثبات حؽؿ أو صػة أو كػقفؿا 

 .(2)"فحؽؿ

 ويظفر مـ هذه التعاريػ أن الؼقاس يرتؽز طؾك أركان أربعة، هل: 

 : وهق الَؿِؼْقُس طؾقف.إصؾ -

 : وهق الَؿِؼْقُس .الػرع -

 : وهق حؽؿ إصؾ الؿراُد حؿؾ الػرع طؾقف.الحؽؿ -

: وهل القصػ الظاهر الؿـضبُط، والذي يحؿؾ الػرع طؾك إصؾ، الِعؾَّةُ  -

 ويسقى بقـفؿا ٕجؾف.

عـ والـظر يف ققاس العؿؾ الخقري والؼقاس الشرطل، تظفر العالقة بقـ وبالتؿ

                                                           

 (.3/186(، اإلحؽام لممدي )5/5(، الؿحصقل )2/69( اكظر: ققاصع إدلة )1)

(، إرشاد 2/311(، فصقل البدائع )3/1191(، أصقل ابـ مػؾح )3/6( اكظر: بقان الؿختصر )2)

 (.91/ 2الػحقل )
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 الؼقاسقـ، وذلؽ يف أمقر:

التسقية بقـ الؿتؿاثالت، والتػريؼ ": الؿؼصد العام مـ الؼقاسقـ هق إول

 ، وهل قاطدة الؼقاس العامة، ويتػؼ فقفا الؼقاسان."بقـ الؿختؾػات

عؾؿ الخقري يف ضرورة وجقد ضابط : يتػؼ الؼقاس الشرطل مع ققاس الالثاين

لؾتسقية واإللحاق: فالؼقاس الشرطل يتػؼ فقف الػرع مع إصؾ يف الِعؾَّة الجامعة. 

والؼقاس يف العؿؾ الؿمسسل يبـك طؾك معايقر أو محؽات ٓ بد مـ وجقدها، 

 .(1)فقـسب العؿؾ إلقفا

لصحة  -قؾ طؾك إ -يف أكف ٓ بد مـ وجقد صرفقـ  -أيضا  -: يتػؼان الثالث

 الؼقاس، فقؾحؼ أحدهؿا بأخر مـ كاحقة اإلثبات أو الـػل.

لؽـ يشرتط يف الؼقاس الشرطل آكطباق التام بقـ الَؿِؼْقِس والَؿِؼْقِس طؾقف، 

فال يتؿ اإللحاق إٓ بتحؼؼ القصػ واكطباقف، بقـؿا يصح اإللحاق يف الؼقاس 

 الؿمسسل بتحؼؼ غالب إوصاف والؿعايقر.

فنن إوصاف والؿعايقر ضـقة غالبًا، وراجحة يف معايقر العؿؾ وكذلؽ، 

الؿمسسل، بقـؿا إوصاف يف الؼقاس الشرطل قد تؽقن ضـقة وقد تؽقن يؼقـقة 

 -أحقاكا  -ومـصقصًا طؾقفا، وهذا يبقـ صعقبة الؼقاس: ولذلؽ يؾجل الؼائس 

يصعب لؼقاس أثر الظاهرة طؾك غقرها، حقـ يصعب ققاس الظاهرة كػسفا أو 

 . (2)تحديد أوصاففا

                                                           

م، ص )( الؼقا1)  (. 31                                       ّ      س والتؼقيؿ الرتبقي والـػسل، صالح الديـ طال 

 (. 16( الؿرجع السابؼ ص )2)
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 املطلب الجانٌ

سِِٖ 
ُّ
ٛ
َ
ص

َ
 ػٓ ذ

ٌ
ع
ْ
ش
َ
 ػٍٝ اٌشٟءِ ف

ُ
ُ

ْ
ى
ُ
 لاػذج: احل

 

ٓ يؿؽـ أن يتؿ الحؽؿ الشرطل يف مسللة حتك يتؿ تصقرها وتصقيرها طؾك 

وجف الدقة، وقد رسؿ العؾؿاء لذلؽ مـاهج دققؼة، تبدأ بالتعريػ بالؿسللة وبقان 

زاع فقفا ومحؾ القفاق، مرورًا بدراستفا، ثؿ الحؽؿ حدها، ومـ ثؿ بقان محؾ الـ

فقفا. هؽذا تجد الؿػتل يدقؼ يف الؿسللة، ويستػصؾ فقفا مـ السائؾ: حتك 

َؾ يف  يتصقرها تصقرًا كامالً، وإن احتاج إلك مزيد بقان صؾب ُمْفؾًة لذلؽ، أو َفصَّ

 إوجف التل تحتؿؾفا الؿسللة: حتك يخرج جقاُبف محررًا.

بؾ، إذا كظركا إلك الؼقاس يف العؿؾ الخقري، فنكف يتطؾب أمقرًا كثقرة، ويف الؿؼا

تبدأ بدراسة َمْسِحقٍَّة لؾعؿؾ، وما يحقيف، ثؿ بدراسة واقع العؿؾ بطرق متعددة، 

يستخدم فقفا كؾ ما يؿؽـ مـ كشػ واقع العؿؾ، مـ شقاهد وأدلة، زيارات 

وحؽؿ صحقح طـ ومؼابالت واستبقاكات: حتك يخرج الؼائس بتصقر واضح 

 العؿؾ، ويؼدم تؼريرًا يقضح مدى اكطباق الؿعايقر طؾك العؿؾ مـ طدمف.

إن الخروج بحؽؿ واضح طـ العؿؾ الخقري هق الخطقة إولك والصحقحة 

لرسؿ الؿسار الصحقح لؾؿـظؿة أو الؿشروع أو العؿؾ الخقري، وبدوهنا يظؾ 

ا يـؼص كثقرًا مـ إطؿال العؿؾ دائرًا يف بقتؼة ٓ يؿؽـف الخروج مـفا. وهق م

 الخقرية التل تسؿق وتتطؾع لؾـجاح.
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 املطلب الجالح
 اخــــــ٠ٛـــاألٌٚ

 

مـ الجقاكب التل يـبغل العـاية هبا يف العؿؾ الخقري العـاية بػؼف إولقيات: 

فتؼديؿ ما هق أهؿ مـ مؼتضقات الشريعة وأساسقاهتا. وقد طـل طؾؿاء الشريعة 

فإَْولك يف الحؽؿ والعؿؾ، فؿـ ذلؽ ترتقب الؿؼاصد الشرطقة إلك بتؼديؿ إَْولك 

قَِّة طؾك الجزئقة: وإلك مؼاصد ضرورية وحاجقة  قَّة وجزئقة، وتؼديؿ الُؽؾِّ مؼاصد ُكؾِّ

وتحسقـقة، والعـاية بالضروريات، وتؼديؿفا غقرها، ثؿ الحاجقات، وتؼديؿفا طؾك 

 التحسقـقات.

والركـ طؾك الؿستحب، ويؼدم الحرام يف ويف باب إحؽام يؼدم القاجب 

آجتـاب طؾك الؿؽروه، ويؼدم ما كاكت مصؾحتف طامة طؾك ما كاكت مصؾحتف 

 خاصة، والؿتعدي طؾك الؼاصر، وهؽذا.

والعؿؾ الخقري كبقر ومتشعب: ولذا يؼع فقف الخؾط كثقرًا ما بقـ الػضؾ 

 ا هق أولك.والؿػضقل، وما بقـ الؿفؿ وإهؿ، وما يجب العـاية بف وم

ومـ هـا تليت أهؿقة الؼقاس والتؼقيؿ يف العؿؾ الخقري: حقث إن العـاية 

بالؼقاس والتؼقيؿ ومخرجاهتؿا هق أحد أهؿ الطرق لبقان ما يـبغل العـاية بف 

 وتؼديؿف طؾك غقره، مـ ما يجب تركف أو التؼؾقؾ مـف أو تلخقره.
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: أدى ذلؽ إلك ولؿا ضعػ ققاس وتؼقيؿ كثقر مـ ممسسات العؿؾ الخقري

اكشغال كثقر مـفا بالؿػضقل طـ الػاضؾ، والؿفؿ طـ إهؿ. ويربز ذلؽ يف صقر 

 شتك، مـفا:

  اهتؿام كثقر مـ الؿمسسات بؽثرة الؿـتج طؾك حساب الؿقاصػات

الجقدة فقف: ولذلؽ خرجت بعض إصروحات والؿـتجات دون الؿستقى 

 الؿلمقل.

 رية بإطؿال الققمقة، وترك اهتؿام بعض مجالس إدارات إطؿال الخق

إطؿال آسرتاتقجقة والخطط، التل قامت تؾؽ الؿمسسات بشرائفا أو طؿؾفا 

بؿبالغ مالقة طالقة، ثؿ هتؿؾ تؾؽ الخطط وٓ يتابع العؿؾ مـ خاللفا، بؾ تصبح 

 أوراقًا ٓ ققؿة لفا. 

  ققام بعض ممسسات العؿؾ الخقري بؿشاريع وأطؿال خارجة طـ

كطاق طؿؾفا، وتركفا لؾعؿؾ الذي ٓ يؿؽـ أن يؼقم إٓ مـ خاللفا، خططفا أو طـ 

بالعؿؾ اإلغاثل طؾك حساب العؿؾ  -مثال  -كؼقام بعض مؽاتب الدطقة 

الدطقي، بؾ قد يـؼؾب كشاصفا الرئقس إلك كشاط فرطل، والـشاط الػرطل إلك 

 كشاط رئقسل: فقـحرف العؿؾ طـ مساره.

لذكره. ولذا: فؼد يصؾ ققاس بعض إطؿال وغقرها كثقر مؿا ٓ يسع الؿؼام 

 الخقرية، وتصقر ما طؾقف واقعفا، إلك الحاجة، بؾ الضرورة أحقاكًا.
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 املطلب السابع
 آالخـــــــّـاٌ

 

وهق ما  -يف ضؾ الؿتغقرات الؿتسارطة، وإحداث الؽبقرة، يربز فؼف الؿآٓت 

أحد أهؿ الجقاكب  لقؽقن -يسؿك طـد اإلداريقـ باستشراف الؿستؼبؾ 

والؿرتؽزات التل يـبغل لؾعؿؾ الخقري العـاية هبا. واطتبار الؿآل ومراطاتف جزء 

 .(1)طظقؿ مـ ققاطد الؿؼاصد الشرطقة، والتل يـبغل مراطاهتا

إن الؿمشرات الضعقػة، سؾبقة كاكت أو إيجابقة، وآكحرافات القسقرة، هل 

ستؼبؾ، والتـبف لفا مـ الؿفؿات دٓئؾ وممشرات وأسباب طظقؿة لغقرها يف الؿ

العظقؿة التل يـبغل لؼقادات العؿؾ الخقري آهتؿام هبا، وإهؿالفا يحدث خسائر 

 فادحة طؾك تؾؽ الؿمسسات.

إن إطؿال إذا تلمؾتفا مؼدمات لـتائج الؿصالح، فنهنا ": (2)يؼقل الشاصبل

باب، أسباب الؿسببات، وهل مؼصقدة لؾشارع، والؿسببات هل مآٓت إس

                                                           

 (. 19(، اطتبار ومراطاة كتائج التصرفات، ص )1/37( اطتبار مآٓت إفعال )1)

( الشاصبل، إبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل، الشفقر بالشاصبل: أصقلل حافظ، مـ 2)

أئؿة الؿالؽقة، مـ كتبف: الؿقافؼات يف أصقل الشريعة، وآطتصام، وغقرها، أهؾ غركاصة، مـ 

 (.231/ 1هـ. شجرة الـقر، لؿخؾقف )791تقيف سـة 
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 .(1)"فاطتبارها يف جريان إسباب مطؾقب، وهق معـك الـظر يف الؿآٓت

ومـ أهؿ أدوات معرفة تؾؽ إسباب والؿمشرات وآكحرافات الؼقاُس 

والتؼقيُؿ الؿستؿر لؾعؿؾ: حقث يؼقم الؼقاس بتجؾقة تؾؽ الؿمشرات، وإبراز تؾؽ 

ف كثقرًا مـ الؿخاصر التل آكحرافات: مؿا يساطد يف تحسقـ العؿؾ وتؼقيتف، ويجـب

 قد ترد طؾقف.

ويف الؿؼابؾ، كان إهؿال الؼقاس أحد أهؿ أسباب فشؾ وضقاع كثقر مـ 

إطؿال الخقرية: حقث لؿ تتعرف تؾؽ الؿمسسات طؾك تؾؽ الؿمشرات: فؽان 

اهنقارها هق الـتقجة الحتؿقة. ولذا: فنن العـاية بػؼف الؿآٓت، وبحؼقؼ الرؤية 

 بؾ: سبقؾ وصريؼ لتؿقز العؿؾ الخقري.واستشراف الؿستؼ

 

 

 

                                                           

 (.4/553( الؿقافؼات ) 1)
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 املبحح الجالح

 أشش اٌم١اط ٚاٌرم٠ُٛ ػٍٝ اٌؼًّ اخلريٞ
 

تبقـ مؿا سبؼ مـ فصقل أهؿقة الؼقاس والتؼقيؿ، وارتباصف القثقؼ بلصقل 

وققاطد الشرع، وحاجة العؿؾ الخقري لف، خصقصا مع تسارع إحداث 

ؼقادات العؿؾ الخقري لؾسعل لقصقل والتغقرات التل تستدطل وقػة جادة ل

 ممسسات العؿؾ الخقري إلك اإلتؼان والجقدة.

 وفقؿا يليت أبقـ بعض أثار الؿرتتبة طؾك الؼقاس والتؼقيؿ يف العؿؾ الخقري:

 :ٕأٚال: ايتشطٔ املطتُس ٚايٛصٍٛ إىل اإلتكا 

إن ارتباط العؿؾ الخقري بالؼقاس والتؼقيؿ مـ أكجع والقسائؾ لتؼقيتف 

متاكتف، ووصقلف إلك درجات متؼدمة يف اإلتؼان والجقدة: فتؼارير الؼقاس و

والتؼقيؿ تققػ العؿؾ الخقري طؾك الؿؽامـ والؿـعطػات التل تحتاج إلك 

يؼقي العؿؾ الخقري،  -بال شؽ  -تحسقـ، وتقصل بتسديدها والعـاية هبا: وهذا 

كب اإليجابقة يف ويحسـ مـ صقرتف، وكذلؽ فنن تؾؽ التؼارير تشقر إلك الجقا

 العؿؾ الخقري، وتمكد طؾك آطتـاء هبا، وزيادة تؼقيتفا.

فالؼقاس والتؼقيؿ يبقـ الخالصة التل يـبغل طؾك العؿؾ الخقري العؿؾ طؾقفا 

يف الػرتة الؿؼبؾة مـ دورة العؿؾ الخقري، ووصقل العؿؾ الخقري إلك درجة 
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 اإلتؼان، وتحّسـُف الشرطل مؼصد شرطل. 

 ا١ٜ ايعٌُ ارتريٟ ٚايعاًَني فٝ٘:ثاّْٝا: مح 

إن مـ أهؿ أدوار الؼقاس والتؼقيؿ التلكد مـ اكضباط العؿؾ، وسقره وفؼ 

الؼقاطد وإكظؿة الؿتبعة، والسقاسات الؿعؾـة يف العؿؾ الخقري، ومعالجة الخؾؾ 

الـاتج مـ بعض الؿؿارسات والتطبقؼات الخاصئة، والتل قد تؽقن سببًا يف تشقيف 

 ؾ الخقري أو العامؾقـ فقف.سؿعة العؿ

والتدققؼ يف اإلجراءات والعؿؾقات يف العؿؾ الخقري مطؾب يـبغل طؾك 

ممسسات العؿؾ الخقري الؼقام بف داخؾقًا، وبشؽؾ دوري: ولذلؽ لضؿان صحة 

التطبقؼ والؿؿارسات. وكذلؽ الؼقاس والتؼقيؿ الخارجل مطؾب آخر يـبغل طؾك 

غِرَق يف العؿؾ قد يػقتف التـبف إلك بعض الؿمسسات العـاية بف: ٕن الُؿست

اإلشؽآت الؿفؿة يف العؿؾ، وهق مطؾب أساس لؾؿمسسات التل لقس لديفا 

 ققاس داخؾل.

 :ٟثايجّا: َعادت١ االحنسافات يف ايعٌُ ارتري 

ُيظفر الؼقاس التؼقيؿ مدى التزام العؿؾ الخقري بالخطط الؿرسقمة 

َل وإهداف الؿـشقدة، أو مدى اكحرافف  وابتعاده طـفا، وهق بذلؽ يشؽؾ الُؿَعدِّ

الرئقس لسقر الؿمسسة الخقرية وفؼ الخطط وإهداف: حتك تحؼؼ لؾؿمسسة 

رؤيتفا وغاياهتا. ولذلؽ: فنن أهؿقة الؼقاس تزداد بازدياد إدراك الؿمسسات 

وإطؿال الخقرية لؿا يؼقم بف الؼقاس مـ أدوار طظقؿة يف التصحقح والتعديؾ، 

رر الؼقاس قؾ آكحراف طـ الؿخطط لف، وسفؾ التصحقح، وكؾؿا وكؾؿا تؽ

ضعػ الؼقاس صعب التصحقح والتعديؾ، وبؾ قد يػقت إوان طؾك التصحقح 
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 لعؿؼ آكحراف وتجذره. -أحقاكًا  -

 

 :زابعّا: ايتكًٌٝ ٚايتدفٝف َٔ اهلدز 

لعؿؾ مـ آثار الؼقاس والتؼقيؿ، وثؿارهؿا العظقؿة، التخػقػ مـ الفدر يف ا

 -الخقري مـ شتك الـقاحل، يف الؿال والققت والجفد: فآستؿرار طؾك الخطل 

ًٓ صائؾة وجفدًا مقجفًا لغقر محؾف، ووقتًا  -مثالً  يؽؾػ العؿؾ الخقري أمقا

ضائعًا لق استغؾ يف مؽاكف لؽان كافعًا وممثرًا، ولذا كجد الؿمسسات الخقرية، التل 

قت مبؽر: فتختصر الققت والجفد والؿال، تتبـك الؼقاس، تدرك إخطاء يف و

بخالف تؾؽ الؿمسسات وإطؿال الخقرية التل ٓ تتبـك الؼقاس يف طؿؾقاهتا: فنهنا 

تتلخر يف اإلكجاز طـ إُْولك، بؾ قد تستؿر طؾك الخطل دهرًا صقيالً مـ غقر تـبف 

 إلقف.
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 حـــاخلامت
، وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه، أما الحؿد هلل، والصالة السالم طؾك رسقل اهلل

 بعد:

 فػل هناية هذا البحث أذكر أهؿ الـتائج والتقصقات، وأبتدئ بالـتائج:

  :ايٓتا٥ر 

 ارتباط الؼقاس والتؼقيؿ يف العؿؾ الخقري بؿجؿقطة مـ الؼقاطد الشرطقة.  -1

 : يتشابف الؼقاس والتؼقيؿ يف طدد مـ إمقر والؼقاطد العامة -2

سقـ التسقية بقـ الؿتؿاثالت والتػريؼ بقـ الؿختؾػات، فالؿؼصد مـ الؼقا

وكذلؽ يشرتكان يف ضرورة وجقد صرفقـ إللحاق أحدهؿا بأخر، ومـ وجقد 

ِة، ويف الؼقاس يف  ضابط لإللحاق والتسقية، وهق ما يسؿك يف الؼقاس الشرطل بالِعؾَّ

 العؿؾ الخقري بالؿعايقر والؿمشرات.

 ٕولقيات وفؼف الؿآٓت: هـاك طالقة بقـ الؼقاس وفؼف ا -3

فالؼقاس مؼدمة ٓ بد مـفا لؿعرفة أولقيات العؿؾ الخقري، ومـ دوكف قد 

تـشغؾ ممسسات العؿؾ الخقري بالؿفؿ طـ ما هق أهؿ مـف، وكذلؽ فنن الؼقاس 

يػتح لؾعؿؾ الخقري وُيَجؾِّل لف آفاق العؿؾ الؿستؼبؾل ومآٓتف، مـ خالل بقان 

 ـبغل العؿؾ طؾقفا يف العؿؾ الخقري.الؼرائـ والؿمشرات التل ي
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 يسفؿ الؼقاس والتؼقيؿ يف تطقير العؿؾ الخقري، ولف آثار طظقؿة، مـفا: -4

 أ / أكف يساطد طؾك تؼؾقؾ الفدر يف الققت والؿال والجفد.

ب/ يصحح الؼقاس والتؼقيؿ آكحرافات يف العؿؾ الؿمسسل ويؼقمفا: مؿا 

 تحؼقؼفا ٕهداففا.يزيد مـ فرص كجاح الؿمسسات الخقرية، و

 ج/ يحسـ العؿؾ الخقري، ويقصؾف إلك درجة اإلتؼان.

 د/ يحؿل العؿؾ الخقري والعامؾقـ فقف.

 :ايتٛصٝات 

الـداء بنكشاء وحدات داخؾقة لؾؼقاس والتؼقيؿ يف ممسسات العؿؾ  -1

 الخقري.

الؼقاس والتؼقيؿ الدوري لؾعؿؾ الخقري، والعؿؾ بتقصقات الؼقاس:  -2

 ؾ الخقري.لتحسقـ بقئة العؿ

 رصد أفضؾ الؿؿارسات يف الؼقاس والتؼقيؿ، وكشرها. -3

آهتؿام بتلهقؾ كقادر يف العؿؾ الخقري: لؾرقل بف مـ خالل الؼقاس  -4

 والتؼقيؿ.
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 فٙشط ادلشاظغ
 

اإلحؽام يف أصقل إحؽام، لسقػ الديـ طؾل أمدي، مطبعة الؿعارف  (1)

 هـ.1332بؿصر، 

ؼ مـ طؾؿ إصقل، لؿحؿد بـ طؾل بـ محؿد إرشاد الػحقل إلك تحؼقؼ الح (2)

 هـ.1356الشقكاين، الطبعة إولك لؿطبعة مصطػك البابل الحؾبل، 

أصقل ابـ مػؾح، لؿحؿد بـ مػؾح الؿؼدسل الحـبؾل، الطبعة إولك لؿطبعة  (3)

 هـ، تحؼقؼ: ففد بـ محؿد السدحان.1421العبقؽان، 

ؾل الحسقـ، الطبعة إولك اطتبار مآٓت إفعال وأثرها الػؼفل، ولقد بـ ط (4)

 هـ.1429لدار التدمرية، 

اطتبار الؿآٓت ومراطاة كتائج التصرفات: دراسة مؼاركة يف أصقل الػؼف  (5)

الشريعة، طبد الرحؿـ معؿر السـقسل، الطبعة إولك لدار ابـ  ومؼاصد

 هـ.1424الجقزي، 

ْركَ  (6) ِشل، تحرير: البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف، لبدر الديـ محؿد بـ هبادر الزَّ

طؿر سؾقؿان إشؼر، الطبعة إولك لقزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة 

 هـ.1419بالؽقيت، 

بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب، لشؿس الديـ أبل الثـاء محؿقد  (7)
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بـ طبد الرحؿـ إصػفاين، تحؼقؼ: محؿد مظفر بؼا، مركز إحقاء الرتاث 

 بجامعة أم الؼرى. 

ؾك كتاب التحرير، لؿحؿد أمقـ، الؿعروف بلمقر باد شاه، دار تقسقر التحرير ط (8)

 الػؽر. 

لؿحؿد بـ محؿد مخؾقف، الطبعة: شجرة الـقر الزكقة يف صبؼات الؿالؽقة،  (9)

 دار الؽتاب العربل طـ الطبعة السؾػقة.  -هـ 1349إولك 

شرح تـؼقح الػصقل يف اختصار الؿحصقل يف إصقل، لشفاب الديـ  (11)

العباس أحؿد بـ إدريس، تحؼقؼ: صف طبد الرؤوف سعد، الطبعة  الَؼَرايف، أبق

 هـ.1393إولك لدار الػؽر، 

شرح العُضد لؿختصر ابـ الحاجب، مع حاشقة السعد التػتازاين، مؽتبة  (11)

 هـ.1413الؽؾقات إزهرية، 

شرح الؽقكب الؿـقر، لؿحؿد بـ أحؿد الػتقحل، الؿعروف بابـ الـجار،  (12)

 .العبقؽان مؽتبة كشر حؿاد، كزيف –تحؼقؼ: محؿد الزحقؾل 

العالقة بقـ آختبارات والؼقاس والتؼقيؿ يف ضؾ الؿادة التدريسقة، جابر  (13)

 الجزائر. -كصر الديـ، مجؾة الؿخرب 

فصقل البدائع يف أصقل الشرائع، لؿحؿد بـ حؿزة الػـاري، الطبعة  (14)

 إولك لؿطبعة أستاكة.

ػر مـصقر السؿعاين، تحؼقؼ: طبد ققاصع إدلة يف أصقل الػؼف، ٕبل الؿظ (15)

 هـ.1418اهلل الحؽؿل، وطؾل طباس الحؽؿل، الطبعة إولك، 

الؼقاس والتؼقيؿ الرتبقي والـػسل: أساسقاتف.. تطبقؼاتف.. تقجفاتف  (16)
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 هـ.1421الؿعاصرة، صالح الديـ طاّلم، الطبعة إولك لدار الػؽر، 

ؿر الرازي، الؿحصقل يف طؾؿ أصقل الػؼف، لػخر الديـ محؿد بـ ط (17)

 تحؼقؼ: صف جابر طؾقاين، الطبعة الثاكقة لؿمسسة الرسالة.

لسان العرب، ٕبل الػضؾ جؿال الديـ محؿد بـ مـظقر، الطبعة إولك  (18)

 م.1997لدار صادر، 

الؿقافؼات يف أصقل الشريعة، إلبراهقؿ بـ مقسك الشاصبل، طـاية إبراهقؿ  (19)

 هـ.1415بقروت،  –رمضان، الطبعة إولك لدار الؿعرفة 

مؼايقس الؾغة، ٕبل الحسقـ، أحؿد بـ فارس بـ زكريا، تحؼقؼ: طبد  (21)

 ه. 1391السالم هارون، الطبعة الثاكقة لؿطبعة مصطػك البابل الحؾبل، 
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 سٚافذ اٌؼًّ اخلريٞ
 ٚلف اخلذِاخ أمنٛرظا 

 

 -دساسح فم١ٙح ذؽث١م١ح -

 

 
 

 الدكتقر / سػقان شبقرة
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 ٍِخص اٌثؽس 
 

إّن التػؽقر يف ضؿان كجاح العؿؾ الخقري وتحسقـف يتققػ طؾك التػؽقر  

تطقر لالجاد يف آلقات تؿقيؾف، هذا التؿقيؾ أخذ يف التطقر باستؿراٍر مـتَظٍؿ كتقجة 

مػفقم الؿال، فنذا كان العؿؾ الخقري يرتؽز يف صقرتف التؼؾقدية طؾك إمقال 

ف قد تجاوز الققم هذا الـؿط فلصبح يرتؽز العقـقة )كؼقد، مقاد، طؼارات...( فنكّ 

أكثر ما يرتؽز طؾك تؿقيالت أخرى غقر التؿقيالت التؼؾقدية، وهق ما يتجؾك يف 

صقرة وقػ الخدمات هذه الصقرة التل تستؿد ققهتا مـ كقهنا تجؿع بقـ 

الـؿقذجقـ التؼؾقدي إذ أّن كظام الققػ اإلسالمل كظام قديٌؿ ُيرجعف بعض 

رتة ما قبؾ اإلسالم، وبقـ الـؿقذج الحديث الؿتؿثؾ يف فؽرة وقػ الباحثقـ إلك ف

إطؿال أو وقػ الخدمات التل يؼصد هبا التزام الؿتربع تؼديؿ خدمات معقـة 

طؾك جفات يختارها يف زمان ومؽان محددْيـ خالل فرتة زمـقة يراها قد تؽقن 

مشروطقتفا ممبدة وقد تؽقن ممقتة، وهل صقرة )وقػ الخدمات( جائزة تستؿد 

مـ طؿقم الـصقص الؼرآكقة والحديثقة ٓزالت تحتاج إلك تـقيع يف التطبقؼ بؿا 

 يساهؿ يف ترسقخ وجقدها يف أبجديات العؿؾ الخقري.
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 ادلمذِح 
الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك سّقد إكبقاء و الؿرسؾقـ  

 : وطؾك آلف وصحبف، وبعد

وازدهار وٓ ديؿقمة واستؿرارية العؿؾ الخقري طؾك  فنّكف ٓ يتققػ ُرقل

الجاكب الؿادي و الؿالل فحسب، بؾ يـسحب أكثر طؾك العـصر البشري الذي 

ُيعّد بال كزاع جقهر العؿؾ الخقري الذي يؼقم يف أساسف طؾك فؽرة تؼديؿ 

الخدمات التل قد تؽقن سؾًعا ُتؼدم لؾػئات الؿحتاجة مـ الؿجتؿع، كؿا قد تؽقن 

ًٓ كالخدمات الصحقة والتعؾقؿقة والثؼافقة، وإذا كان صريؼ تقفقر الـقع إول أط ؿا

مـ الخدمات )خدمات يف صقرة سؾع( هق الؿال بحقث يؼقم الؼائؿقـ طؾك 

العؿؾ الخقري بجؿع الؿال الالزم مـ الؿتربطقـ لشراء تؾؽ السؾع والؿقاد فنّن 

ٕطؿال هق وقػفا مـ قِبؾ أبرز صريؼ لتقفقر الخدمات التل تليت يف صقرة ا

الؿتربطقـ هبا ضؿـ ما يسؿك بققػ الخدمات، ذلؽ أّن صقغة الققػ بؿا تحؿؾف 

مـ صبغة إلزامقة حتك وإن كان طؿر ذلؽ اإللزام محددا بؿدة زمـقة )الققػ 

 الؿمقت لؾخدمات( تضؿـ وتصـع استؼرار العؿؾ الخقري و استؿراريتف.

وقػ الخدمات أو وقػ العؿؾ، الذي مـ هـا تؽؿـ أهؿقة التطرق لؿقضقع  

يؿثؾ مساهؿة جادة وصادقة لؾعـصر البشري يف العؿؾ الخقري، فال شؽ أن هـاك 

فرقا شاسعا بقـ إجقر الذي ُيستلجر لتؼديؿ طؿؾ خقري ما مؼابؾ أجرة، وبقـ مـ 

كف الدافع الديـل والتعبدي لتؼديؿ طؿؾ خقري يف أّي مجاٍل مـ الؿجآت،  ُيحرِّ
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ان هذا الػرق مـ حقث الجقدة أم حقث التؽؾػة الؿالقة اإلجؿالقة لؾعؿؾ سقاء أك

الخقري، لذلؽ فـحـ يف أمس الحاجة لرتكقز الجفقد حقل هذه الصقغة )وقػ 

الخدمات( لتطقير العؿؾ الخقري طؾك غرار ما هق معؿقل بف لدى الؽثقر مـ 

المقة السّباقة إلقفا الدول و الؿـظؿات الغربقة، هذه الػؽرة التل كاكت إمة اإلس

مـ حقث التلصقؾ ٓ مـ حقث السؾقك كسؾقك الذي ٓ يؿؽـ إكؽار وجقده يف 

 تاريخ البشرية.

وطؾقف فنن اإلشؽالقة التل سلحاول اإلجابة طـفا مـ خالل هذه القرقة البحثقة  

  :تتؿثؾ يف أيت

 ما الؿؼصقد بققػ الخدمة؟ وما مدى استقعاب الػؼف اإلسالمل لػؽرة وقػ

 الخدمات؟، وكقػ يؿؽـ تجسقدها طؾك أرض القاقع؟

ولإلجابة طـ هذه اإلشؽالقة اكتظؿت دراستـا لؾؿقضقع يف قسؿقـ اثـقـ:  

 تـظقرٌي حاولت فقف أن ُأَوضح الؿؼصقد مـ صقغة 
ٌ
وقػ  "إول مـفؿا فؼفل

التل تـاولفا الػؼفاء قديؿا  "الققػ الؿـافع  "، وطالقتفا بصقغة "الخدمات 

والدراسة، ثّؿ القصقل إلك أققال الػؼفاء حقل مشروطقة وقػ الخدمات  بالبحث

لـصؾ إلك الحؽؿ الشرطل الراجح لفذا الـقع مـ الققػ اإلسالمل باطتباره رافدا 

 رئقسا مـ روافد العؿؾ الخقري. 

وأّما الؼسؿ الثاين فؼد كان قسؿا تطبقؼقا حقث اخرتت الخدمات الصحقة 

تقفقرها ٕخقف اإلكسان يف إصار العؿؾ لسعك اإلكسان كلحد أبرز الخدمات التل ي

هذه الؿـظؿة التل  "أصباء بال حدود  "الخقري، ولقس أدل طؾك ذلؽ مـ مـظؿة 

استطاطت تجؿقع مجؿقطة مـ الجفقد البشرية يف إصار ممسسة واحدة لتؼديؿ 

الخدمات الصحقة لؿـ يحتاجفا مـ مجتؿعات الؿعؿقرة، حاولت يف هذا الؼسؿ 

 بقؼل أن أضع كؿقذجا طؿؾقا لؿمسسٍة خقريٍة ققامفا وقػ الخدمات.التط
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 املبحح األول

 اجلأة ادلفا١ّٟ٘ 
  َٞأٚال: تعسٜف ايٛقف اإلضال 

 ـ تعريػ الققػ لغة:  1

ٍث يف شلء ثؿ يؼاس طؾقف  ، (1)القاو والؼاف والػاء أصٌؾ واحٌد، يدل طؾك َتَؿؽُّ

ُيطؾؼ الققػ ويراد بف الَحْبُس، إذ الققػ مصدر ققلؽ: وقػت الدابة ووقػت و

الؽؾؿة وقػا، وإذا وّقػت الّرجؾ طؾك كؾؿة قؾت: وّقػتف تقققػا، وَوَقَػ إرض 

طؾك الؿساكقـ وقػا حَبسفا، ووقػت الدابة وإرض وكؾ شلء، فلما أوقػ يف 

غة رديئة، وققؾ: وقػ جؿقع ما تؼدم مـ الدواب وإرضقـ وغقرهؿا ففل ل

 .(3)والجؿع أوقاف مثؾ ثقب وأثقاب،  (2)وأوقػ سقاء

وطؾقف يؿؽـ الؼقل إن الؿعـك الؾغقي لؾققػ ٓ يخرج يف طؿقمف طـ معـك  

الحبس، الذي يؼتضل الحبس طؾك جفة معقـة، والحبس طـ التصرف أي الؿـع 

 مـف.

                                                           

ابـ فارس: معجؿ مؼايقس الؾغة، تحؼقؼ: محؿد طبد السالم هارون، دار الػؽر، بقروت، د. ط  (1)

 .135، ص 6م(، ج  1989هـ ـ  1399)

 .361، 359، ص 9ج هـ(،  1414) 3ابـ مـظقر: لسان العرب، دار صادر، بقروت، ط  (2)

أحؿد بـ محؿد بـ طؾل الػققمل: الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر، الؿؽتبة العؾؿقة،  (3) 

 .669، ص 2بقروت، )د. ط، د. ت(، ج 
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 ـ تعريػ الققػ يف الػؼف اإلسالمل: 2

بقان معـك الققػ بسبب اختالففؿ يف صبقعة العؼد ذاتف،  اختؾػ الػؼفاء يف 

 فعّبر فؼقُف كؾِّ مذهب طـ مدلقل الققػ ِوفؼ التصقر الؿـقط بف داخؾ الؿذهب.

ف الققػ مـ ِوجفة كظر أبل حـقػة بتعريػات مختؾػة تصبُّ كّؾفا يف   فُعرِّ

قـ طؾك معـك واحد، ومـ ذلؽ ققلفؿ: )وهـق يف الشرع طـد أبل حـقػة: حبس الع

 .(1)مِؾؽ القاقػ والتصدق بالؿـػعة ولق يف الجؿؾة بؿـزلة العارية(

وُطّرف طـد الصاحبقـ أبل يقسػ ومحؿد بـ الحسـ بتعريػات مختؾػة ٓ 

تخرج يف معـاها ومضؿقهنا طــ ققلفؿ: )هق حبسفا طؾك مؾؽ اهلل تعالك وصرف 

 .(2)مـػعتفا طؾك مـ أحب(

يف معظؿفؿ طـ فحقى تعريػ ابـ طرفة ولؿ يخرج فؼفاء الؿذهب الؿالؽل 

لؾققػ بؼقلف: )إططاء مـػعة شلء مدة وجقده ٓزما بؼاؤه يف مؾؽ معطقف ولق 

 .(3)تؼديرا(

وطّرفف فؼفاء الشافعقة بؼقلفؿ: )هق حبس مال يؿؽـ آكتػاع بف مع بؼاء طقـف 

                                                           

يقسػ، دار إحقاء الرتاث العربل، الؿرغقـاين: الفداية يف شرح بداية الؿبتدي، تحؼقؼ: صالل  (1)

 . 15، ص 3بقروت، )د. ط، د. ت(، ج 

دراسة وتحؼقؼ وتعؾقؼ: طادل أحؿد طبد الؿقجقد وطؾل محؿد التؿرتاشل: تـقير إبصار،  (2)

 .521، ص6ج معقض، قدم لف و قرضف: محؿد بؽر إسؿاطقؾ، دار طالؿ الؽتب، الرياض،

صاع(، دار الغرب اإلسالمل، بقروت، ابـ طرفة: الحدود يف التعاريػ الػ (3) ّ                                ؼفقة )مطبقع مع شرح الر                       

 .541، ص 2(، ج 1993) 1ط
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 .(1)بؼطع التصرف يف رقبتف طؾك مصرف مباح مقجقد(

ة طؾك أن الؿؼصقد بالققػ: )تحبقس مالؽ ُمطؾؼ يف حقـ كّص فؼفاء الحـابؾ

التصرف مالف الؿـتػع بف مع بؼاء طقـف بؼطع تصرفف، وغقره يف رقبتف ُيصرف ريعف 

 .(2)إلك جفة بر تؼربا إلك اهلل تعالك(

الؿؾحقظ طؾك هذه التعريػات رغؿ اختالففا يف تػاصقؾ الؽثقر مـ أحؽام 

قـ، حقث إّن كؾ الؿذاهب الػؼفقة رّكزت الققػ إٓ أّكفا تـطؾؼ كؾفا مـ وقػ الع

يف تعريػفا لؾققػ طؾك أّكف حبٌس لؾعقـ وهق ما ٓ يسري طؾك وقػ الخدمات، 

ولعؾ التعريػ الذي يؿؽـ استـباصف مـ تعريػات الؿذاهب ويسري طؾك كٍؾ مـ 

جعؾ مـػعة مؿؾقكة لؿستحٍؼ بصقغٍة مدَة ما يراه  "وقػ العقـ والخدمات هق: 

 .(3)"الُؿحبس 

  ثاْٝا: تعسٜف ارتدَات 

 ـ تعريػ الخدمات لغة: 1

جاء يف الؿعجؿ القسقط: )َخَدَمُف قام بحاجتف ففق وهل خادم وأخدمف جعؾ لف  

خادما(، وطؾقف فالِخدمة هل الؼّقام بالحاجة، ولؿ تشر كتب الؿعاجؿ الؼديؿة مـفا 

                                                           

مؾل (1) ّ    الر   1984 _هـ  1414: هناية الؿحتاج إلك شرح الؿـفاج، دار الػؽر، بقروت، ط )إخقرة( )  

 .358، ص 5م(، ج 

ُ                                             الب فقيت: شرح مـتفك اإلرادات، دار الػؽر )د. ط(، ج  (2)  .491، 489، ص 2  

هذا التعريػ مستـبط مـ تعريػ صاحب أقرب الؿسالؽ حقث يؼقل: )هق جعؾ مـػعة مؿؾقك  (3)

ولق بلجرة أو غؾتف لؿستحؼ بصقغة مدة ما يراه الؿحبس(. اكظر: الدردير: أقرب الؿسالؽ لؿذهب 

 .97، ص 4اإلمام مالؽ، دار الؿعارف، )د.ط، د.ت(، ج
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 .(1)الذي هق جؿع ِخدمة بؽسِر أولفا "الخدمات"بإخص لؿصطؾح 

 ـ تعريػ الخدمات اصطالحا:  2

يعترب مقضقع تعريػ الخدمات إحدى الصعقبات التل تؾؼاها طؾؿاء  

الؿصطؾح مـَتٌج يؼع ضؿـ  باطتبار أن (2)آقتصاد يف معرض بقاهنؿ لؿػفقمفا

مصطؾحات طؾؿ آقتصاد، لؽـ رغؿ ذلؽ كجد بعض الؿحاوٓت لبقان حدود 

 وصبقعة الخدمات مـفا:

أن يضع تعريػا لؾخدمة يػصؾفا  1964سـة ( Rathmeel)ـ حاول راثؿقؾ 

 .(3)طـ السؾعة فؼال: )الخدمة هل صـقٌع، أداٌء، جفٌد(

بلّكفا: أّي كشاٍط أو إكجاٍز أو مـػعٍة يؼدمفا صرف ما  (Kotler)ـ طرففا كقتؾر 

إلك صرف آخر وتؽقن أسـاسا غقر مؾؿقسة وٓ يـتج طـفا أّي مؾؽقة، وإّن إكتاجفا 

 .(4)بطا بؿـَتٍج مادي مؾؿقس أو ٓ يؽقنقد يؽقن مرت

ـ وققؾ هل طبارة طـ أكشطة أو مجؿقطة مـ الػقائد يؼدمفا صرف إلك صرف 

آخر، وهل أكشطة يف إساس غقر مؾؿقسة وٓ يرتتب طؾقفا كؼؾ مؾؽقة مـ أّي 
                                                           

 .221، ص 1الدطقة، )د. ط، د. ت(، ج الؿعجؿ القسقط، دار :إبراهقؿ مصطػك وآخرون (1)

بقصالح سػقان: التحؽؿ يف جقدة الخدمة البـؽقة ـ دراسة كقطقة كؿقة يف البـؽ القصـل الجزائري،  (2)

رسالة دكتقراه، كؾقة العؾقم آقتصادية والتسققر والعؾقم التجارية، جامعة تؾؿسان )الجزائر(، 

 .16م، ص  2116هـ /  1437

 . 17ص  الؿرجع كػسف، (3)

كقر الديـ إيؿان: تطقير الخدمات يف الؼطاع الؿصريف يف ضؾ اقتصاد الؿعرفة، رسالة ماجستقر،  (4)

 2112هـ /  1433كؾقة العؾقم آقتصادية والتسققر والعؾقم التجارية، جامعة بسؽرة )الجزائر(، 

 .48م، ص 



 
 

 

 

 - ٚلف اخلذِاخ أمنٛرظا - سٚافذ اٌؼًّ اخلريٞ

  553  

 .(1)كقٍع، كؿا أن تؼديؿفا قد يؽقن مرتبطا أو غقر مرتبط بؿـتج مادي مؾؿقس

لغة الػؼفاء: )الخدمة: بؽسر الخاء وسؽقن الدال مصدر  ـ وجاء يف معجؿ

 .(2)، الؼقام بالحاجات الخاصة لشخص أو أشخاص أو مؽان("َخَدمَ "

 "ثايجا: تعسٜف "ٚقف ارتدَات 

قفا   قت هذه الصقرة مـ الققػ بتسؿقات مختؾػة، فؿـ الباحثقـ مـ يسؿِّ ُسؿِّ

قفا (3)"وقػ العؿؾ" ، ومـفؿ مـ يطؾؼ (4)"الققػ الققت"، ومـفؿ مـ يسؿِّ

وكؾفا  "وقػ مـػعة العؿؾ"، أو (5)"وقػ الؿـػعة البشرية"طؾقفا تسؿقة 

 إصالقات تشرتك مع وقػ الخدمات يف كػس الؿدلقل.

هذا ولؿ تحظ صقغة وقػ الخدمات بتعريػ الػؼفاء الؼدامك لعدم اشتفارها 

فاء والباحثقـ لديفؿ، وإذا كان هذا هق حال الػؼفاء الؼدامك فنّن هـاك مـ الػؼ

الؿعاصريـ ـ طؾك قؾتفؿ ـ مـ حاول تعريػ هذه الصقغة مـ الققػ أبرزهؿ 

فاطل الذي طّرففا بؼقلف:  )حـبٌس ممقت لجفد اإلكسان الباحث محؿد حسـ الرِّ

                                                           

 . 48الؿرجع كػسف، ص  (1)

 1418) 2: معجؿ لغة الػؼفاء، دار الـػائس، طؿان، ط محـؿد رواس قؾعجل وحامد صادق قـقبل (2)

 .193، ص 1م(، ج  1988هـ ـ 

راسات  (3) ّ       حسـ محؿد الرفاطل: وقػ العؿؾ الؿمقت يف الػؼف اإلسالمل، كؾقة اإلمام إوزاطل لؾد                                                                          

 .14اإلسالمقة، بقروت، )د، ط. د، ت(، ص 

الؿمتؿر الثاين حقل الصقغ التـؿقية و ماجدة محؿقد هزاع: الققػ الؿؼارن ـ بحث فؼفل مؼارن،  (4)

 . 23هـ، ص  1427الرؤى الؿستؼبؾقة لؾققػ، جامعة أم الؼرى، مؽة الؿؽرمة، 

محؿد طبد الحؾقؿ طؿر و كؿال مـصقري: الققػ الؿمقت لؾؿـافع و الـؼقد لتؾبقة احتقاجات  (5)

 . 14الػؼراء و تؿقيؾ مشروطاهتؿ الصغقرة، )د، ط. د، ت(، ص 
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 .(1)القدوي أو العؼؾل الؿمدي إلك إيجاد مـػعة شرطقة طؾك جفات الرب(

ن لجزء مـ خرباتف العؾؿقة )هق وقػ اإلكساكؿا يؿؽـ تعريػف أيضا بلّكف: 

 . والقدوية لتغطقة حاجات فئات معقـة مـ الؿجتؿع تحتاج مـا الرطاية و الؿتابعة(

 و يليت وقػ الخدمات يف صقرتقـ: 

ـ وقػ الخدمات العؾؿقة: والؿؼصقد هبا تؾؽ الخدمات التل يؽقن مصدرها 

لتعؾقؿقة التل خربات طؾؿقة كالخدمات الصحقة التل يؼدمفا الطبقب أو الخدمات ا

 يؼدمفا الؿعؾؿ وغقرها مـ أكقاع الخدمات العؾؿقة إخرى.

ـ وقػ الخدمات القدوية )الحرفقة(: والؿؼصقد هبا تؾؽ الخدمات الحرفقة 

التل ٓ تتطؾب خربات طؾؿقة بؼدر ما تتطؾب خربات مفـقة مقداكقة، ومثالفا 

 رهؿ مـ الحرفققـ. الخدمات التل يؼدمفا البـاء أو الـّجار أو الؾحام أو غق

ويف كٍؾ مـ الخدمات العؾؿقة والقدوية، قد ُتؼدم هذه الخدمة يف صقرة 

ص الطبقب يقما مـ كؾ أسبقع أو فرتة زمـقة محددة مـ كؾ  (2)اكػرادية كلن ُيخصِّ

يقم لؾعؿؾ يف الؿمسسة الصحقة الخقرية، كؿا قد تؼدم يف صقرة جؿاطقة ويظفر 

، ومثالف أن يؼقم صاحب ممسسة مثال (3)عٍ ذلؽ أكثر ما يظفر يف صقرة مشرو

مختصة يف مجاٍل مـ الؿجآت العؾؿقة أو الحرفقة بتؼديؿ خدماتف لجفة برٍّ 

 محددة.

                                                           

 .16ؿد الرفاطل: وقػ العؿؾ الؿمقت يف الػؼف اإلسالمل، الؿرجع السابؼ، ص حسـ مح (1)

 .17الؿرجع كػسف، ص  (2)

 .17الؿرجع كػسف، ص  (3)
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 املبحح الجانٌ

 ػاللح ٚلف اخلذِاخ تٛلف ادلٕافغ 
  أٚال: تعسٜف املٓافع 

 ـ تعريػ الؿـػعة لغة  1

والـافع اسؿ مـ أسؿاء اهلل الؿـافع مػردها مـػعة مـ الـػـع، وضده الضـرر،  

الحسـك والـِّػقعُة والـُّػاطُة، والؿـَْػعُة، اسؿ ما اْكَتِػَع بف، يؼال ما طـدهؿ كػقعة : أّي 

 . (1)مـػعة

 ـ تعريػ الؿـػعة يف الػؼف اإلسالمل  2

لؿ يتطرق الػؼفاء الؼدامك لتعريػ الؿـػعة واكتػقا ببقان صبقعتفا كؼقلفؿ  

، وققلفؿ: )الؿـػعة هل (2)ؿـػعة هل الؿعؼقد طؾقفا(تحت باب اإلجارة: )ال

، (4)، وققلفؿ: )الؿـػعة هل الؿتؼقمة...((3)الؿؼصقدة فؾق أمفؾـا الؿستلجر...(

                                                           

 . 359 - 358، ص8ابـ مـظقر: لسان العرب، الؿصدر السابؼ، ج (1)

تب طؾل محؿد معقض و طادل أحؿد طبد الؿقجقد، دار الؽ ، تحؼقؼ:الؿاوردي: الحاوي الؽبقر (2)

 .298، ص 6، ج م( 1999هـ ـ  1419) 1العؾؿقة، بقروت، ط 

م(،  1983هـ ـ  1357ابـ حجر الفقثؿل: تحػة الؿحتاج، الؿؽتبة التجارية الؽربى، مصر، د. ط ) (3)

 .243، ص 4ج 

طبد الؽريؿ بـ محؿد الرافعل: فتح العزيز بشرح القجقز، دار الػؽر، بقروت، )د.ط، د.ت(، ج  (4)

 .237، ص 12

o  p 
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 وكؾفا طبارات تقضح صبقعة الؿـػعة ٓ تعريػفا.

الؿـػعة: هل هذا وقد ورد يف الؿقسقطة الػؼفقة تعريػ لؾؿـػعة جاء فقف: )

 وهق تعريػ ٓ يستغرق كؾ أكقاع الؿـػعة. (1)الػائدة غقر العقـقة(

وورد لدى الؿعاصريـ أن الؿؼصقد بالؿـافع: )فـقائد إشقاء التل ٓ يؿؽـ 

حقازهتا: ٕهنا أطراٌض كسؽـك الدار، والركقب السقارة، ومـفا الػـقائد الصادرة 

  .(2)طـ اإلكسان كالخقاصة والؽتابة، والحراثة(

 ْٛاع املٓافع ثاْٝا: َٛقع ارتدَات َٔ أ 

تـؼسؿ الؿـػعة إلك قسؿقـ اثـقـ، ففل إما أن تؽقن َطْقـقة وإما أن تؽقن غقر  

َطْقـقة، وهق التؼسقؿ الذي يؿؽـ أن كؼػ طؾقف حقـ تتبع تػسقر الؿػسريـ لؾػظة 

يف الؼرآن الؽريؿ، إذ ُتَػَسر مرة بالؿـػعة العقـقة ومرات أخرى بالؿـافع  "الؿـػعة"

 مظ حط مض)ـقة، فؾػظ الؿـافع القارد مثال يف ققلف تعالك: الؿعـقية غقر العق
 (3)ُفّسر بالؾذة[ 219:البؼرة] (خف حف جف مغ جغ مع جع

وهل مـػعة غقر طقـقة وُفّسر مـ قِبؾ آخريـ طؾك أّن الؿؼصقد مـ مـافع الخؿر 

                                                           

 1وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة: الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة، مطابع دار الصػقة، مصر، ط  (1)

 .112، ص 39)د.ت(، ج 

خؾقػل العقاشل: وقػ الحؼقق و الؿـافع ـ دراسة مؼاركة بقـ الػؼف اإلسالمل و التشريع  (2)

م، ص  2112مقة، قسـطقـة، الجزائري، رسالة ماجستقر، جامعة إمقر طبد الؼادر لؾعؾقم اإلسال

247. 

أبق محؿد طبد الحؼ بـ ططقة: الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز، تحؼقؼ: طبد السالم طبد  (3)

 . 291، ص 1هـ(، ج  1422) 1الشايف محؿد، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط
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وهل مـػعة طقـقة، وهق كػس آختالف القاقع يف تػسقر ققلف تعالك: (1)أثؿاهنا

َفُػسرت  ، (ىن نن من زن رن مم ام يل ىل)

رت بؿـافع أخرة الؿـافع بالتجارة وهل مـػعة طقـقة، وُفسِّ
(2). 

ومـف فؼد تؽقن الؿـػعة طقـقة كالثؿار بالـسبة لألشجار وكلجرة السقارة 

الؿخصصة لـؼؾ الؿسافريـ مثالً وأجرة العامؾ ولبـ الدابة وصقففا، والحؼقق 

ؾك اطتبار أّن هذه إخقرة تؿثؾ الؿعـقية كحؼ الؿملػ وبراءة آخرتاع وغقرها ط

مـػعة مالقة طقـقة، فؽؾ هذه الؿـافع قابؾة لؾققػ طؼالً وشرطًا باطتبار أن وقػفا ـ 

الؿـافع العقـقة ـ يـدرج تحت وقػ الؿـؼقل، فالؿالؽ لُِبستاٍن مـ إشجار الؿثؿرة 

الؾبـ  مثال يستطقع أن يؼػ الثؿرة دون البستان، والؿالؽ لؾدابة بنمؽاكف أن يؼػ

 الُؿَحصؾ دون الدابة، وكذلؽ بالـسبة لؾعامؾ الذي يؼػ أجرتف وهؽذا.

وقد تؽقن غقر طقـقة كالركقب بالـسبة لؾسقارة والسؽـك بالـسبة لؾدار  

 "وهؽذا، فالركقب والسؽـك هل مـ َقبقؾ الؿـافع غقر العقـقة، وهق الؿرادف لـ 

فع غقر العقـقة كققػ ففذه إخقرة إكؿا تؿثؾ وقػ الؿـا "وقػ الخدمات 

خدمات السقارة ووقػ خدمات آلة مـ أٓت يحتاجفا الؿجتؿع، وأكثر مـ 

ذلؽ وقػ اإلكسان لخدماتف كلن يؼػ الطبقب شقئا مـ خدماتف، وكذا الؿعؾؿ و 

 الحريف و الصـاطل وغقرهؿ.

 

                                                           

 . 291، ص 1الؿصدر كػسف، ج  (1)

الجقزي: زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر، تحؼقؼ: طبد الرزاق جؿال الديـ أبق الػرج طبد الرحؿـ بـ  (2)

 .2"23ص  ،3هـ(، ج  1422) 1الؿفدي، دار الؽتاب العربل، بقروت، ط
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طؾك ما  "الؿـافع  "وتجدر اإلشارة إلك أّن الػؼفاء الؿعاصريـ يطؾؼقن لػظ  

ـفا غقر طقـقا أكثر مؿا كان طقـقا، وهذا ما ُيستشػ مـ تعريػفؿ لؾؿـػعة ـ كؿا كان م

الؿـػعة: هل الؿقسقطة الػؼفقة لؾؿـػعة الذي جاء فقف: )سبؼت اإلشارة ـ كتعريػ 

مـ مجؾة إحؽام العدلقة حقـ  159، وما جاء يف الؿادة (1)الػائدة غقر العقـقة(

ة وهل الػائدة التل تحصؾ باستعؿال العقـ تعريػفا لؾؿـافع بؼقلفا: )جؿع مـػع

 .(2)فؽؿا أن الؿـػعة تستحصؾ مـ الدار بسؽـاها تستحصؾ مـ الدابة بركقهبا(

وطؾقف فالعالقة الؿقجقدة بقـ كؾٍّ مـ وقػ الخدمات ووقػ الؿـافع طالقة 

طؿقم وخصقص فققػ الؿـافع أطؿُّ مـ وقػ الخدمات، باطتبار أّكف ـ وقػ 

 تحت وقػ الؿـافع لؽقكف يؿثؾ وقػًا لؾؿـافع غقر العقـقة.  الخدمات ـ يـدرج

 

 

 

 

 

 

                                                           

، ص 39وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة: الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة، الؿرجع السابؼ، ج  (1)

112. 

جؾة إحؽام، ترجؿة: ففؿل الحسقـل، دار طؾل حقدر خقاجف أمقـ أفـدي: درر الحؽام يف شرح م (2)

 . 115، ص 1م(، ج  1991هـ ـ 1411) 1الجقؾ، ط
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 املبحح الجالح

 ِششٚػ١ح ٚلف اخلذِاخ 
ٓ يشؿؾ وٓ يـطبؼ يف طؿقمف طؾك  "وقػ الخدمات"لؿا كان مصطؾح  

وقػ الؿـافع كؽؾ إكؿا يـطبؼ ويشؿؾ جزًءا مـ الؿـافع، أٓ وهل الؿـافع غقر 

ـ مشروطقة وقػ الخدمات هق كالم طـ مشروطقة وقػ العقـقة فنّن الؽالم ط

 الؿـافع طؿقما، التل تجاذب الػؼفاء مشروطقتفا فاختؾػقا بشلهنا طؾك ققلقـ اثـقـ:

ذهب الؿالؽقة وشقخ اإلسالم بـ تقؿقة إلك الؼقل بجقاز  ـ الؼقل إول: 1

ت، وسقاء وقػ الؿـافِع طقـقًة كاكت أم غقر طقـقٍة وهق ما يـطبؼ طؾك وقػ الخدما

أكاكت هذه الؿـافع مؿؾقكة طؾك التلبقد كالؿقصك لف بسؽـك دار أبدا يؼقم بققػ 

مـػعة السؽـك لفذه الدار، أم كاكت مؿؾقكة طؾك التلققت كدار استلجرها لؿدة 

زمـقة معؾقمة فقؼقم بققػ مـػعتفا خالل تؾؽ الؿدة طؾك أن يـؼضل الققػ 

 باكؼضاء مدة آستئجار.

كدار استلجرها مدة معؾقمة فؾف وقػ مـػعتفا يف )... لؽبقر:جاء يف الشرح ا

تؾؽ الؿدة ويـؼضل الققػ باكؼضائفا: ٕكف ٓ يشرتط فقف التلبقد كؿا سقليت، وشؿؾ 

ققلف بلجرة مـ استلجر دارا محبسة مدة فؾف تحبقس مـػعتفا طؾك مستِحٍؼ آخر غقر 

ف تحبقس الؿـػعة التل الؿستِحؼ إول يف تؾؽ الؿدة وأما الؿحبس طؾقف فؾقس ل

o  p 
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، بؾ وكجد يف كصٍّ آخر لؾؿالؽقة أكثر صراحة (1)(يستحؼفا ٕن الحبس ٓ ُيحَبس

ما يدل طؾك جقاز وقػ الخدمات الصادرة طـ اإلكسان وهق ما ذكره الشقخ 

الدردير يف شرحف لؿختصر خؾقؾ قائال: )... فقصح وقػف ويؾزم وكذا الثقاب طؾك 

دمتفؿ... ومثؾ العبد إمة طؾك إكاث ولقس لف الؿذهب )كعبد طؾك مرضك( لخ

، (2)حقـئذ وصمها: ٕن مـػعتفا صارت بققػفا لؾغقر كالؿستعارة والؿرهقكة(

فاإلمام الّدردير يصّرح بجقاز وقػ العبد لخدمة الؿرضك وكذا وقػ إمة طؾك 

 اإلكاث مـ الؿرضك، وهق أقرب إلك وقػ الخدمات مـف إلك وقػ إطقان. 

ولقس لؾؿقققف طؾقف إٓ الؿـػعة ؽ يف الػقاكف الدواين: )... وجاء كذل

فعبارة الؿـػعة الؿعطاة مـ طؿؾ تدل طؾك أن  (3)(الؿعـطاة مـ غؾة أو طـؿؾ...

ضاهرة وقػ العؿؾ كاكت معؾقمة لدى الػؼفاء الؼدامك وبإخص لدى فؼفاء 

 الؿالؽقة. 

الؿـافع العقـقة وغقر  وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف معرض بقاكف لجقاز وقػ

العقـقة: )ولق وقػ مـػعة يؿؾؽفا كالعبد الؿقصك بخدمتف، أو مـػعة أم ولده يف 

حقاتف أو مـػعة بعقـ الؿستلجرة فعؾك ما ذكره أصحابـا ٓ يصح... وطـدي هذا 

 .(4)لقس فقف فؼف، فنكف ٓ فرق بقـ وقػ هذا ووقػ البـاء والغراس...(

                                                           

، ص 4أحؿد الدردير: الشرح الؽبقر طؾك مختصر خؾقؾ، دار الػؽر، دمشؼ، )د. ط، د.ت(، ج  (1)

76 . 

 .77، 76، ص 4الؿصدر كػسف، ج  (2)

ؾك رسالة ابـ أبل زيد الؼقرواين، دار أحؿد بـ غاكؿ شفاب الديـ الـػراوي: الػقاكف الدواين ط (3)

 .165، ص 2م( ، ج 1995 -هـ 1415الػؽر، دمشؼ، د.ط )

تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ ابـ تقؿقة: الػتاوى الؽربى، دار الؽتب العؾؿقة،  (4)

= 
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( بشلن وقػ إسفؿ والصؽقك 7/19) 181 هذا وقد جاء يف الؼرار رقؿ

والحؼقق الؿعـقية والؿـافع الصادر طـ مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل الؿـبثؼ 

طـ مـظؿة الؿمتؿر اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف التاسعة طشرة يف إمارة الشارقة 

هـ، الؿقافؼ 1431جؿادى إولك  5إلك  1)دولة اإلمارات العربقة الؿتحدة( مـ 

 م ما مػاده: 2119كقسان )إبريؾ(  26-31

  ٍٛأٚاّل: ايٛقف َٔ أٚضع أبٛاب ايفك٘ اييت تكّٛ ع٢ً االدتٗاد ٖٚٛ تصسف َعك

 املع٢ٓ َستبط مبكاصد ايػسع، َبتػاٙ حتكٝل َصاحل ايٛقف يًٛاقف ٚاملٛقٛف عًِٝٗ.

  ثاّْٝا: ٚقف األضِٗ ٚايصهٛى ٚاذتكٛم املع١ٜٛٓ ٚاملٓافع ٚٚسدات ايصٓادٜل

 تجُاز١ٜ:االض

( إن الـصقص الشرطقة القاردة يف الققػ مطؾؼة يـدرج فقفا الؿمبد 1)

والؿمقت، والؿػرز والؿشاع، وإطقان والؿـافع والـؼقد، والعؼار والؿـؼقل، ٕكف 

 يجقز وقػ الؿـافع والخدماتمـ قبقؾ التربع وهق مقسع ومرغب فقف.... )ه( 

وخدمات  الؿعاهد العؾؿقةخدمات الؿستشػقات والجامعات ووالـؼقد كحق 

 الفاتػ والؽفرباء ومـافع الدور والجسقر والطرق.

)و( ٓ يمثر وقػ الؿـػعة لؿدة محددة طؾك تصرف مالؽ العقـ بؿؾؽف، إذ لف 

 .(1)كؾ التصرفات الؿباحة شريطة الؿحافظة طؾك حؼ الققػ يف الؿـػعة(

 قِة أبرزها: واستدل أصحاب هذا الرأي بجؿؾة مـ إدلة الـؼؾقِة والعؼؾ 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .426، ص 5م(،ج 1987 -هـ 1418) 1بقروت، ط 

 .2118/  17/  14ة الؿققع مققع مجؿع الػؼف اإلسالمل، تاريخ الزيار (1)
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ـ طؿقم أدلة مشروطقة الققػ ففل ٓ تػرق بقـ وقػ إطقان ووقػ  1

غ لؼصرها طؾك جقاز وقػ إطقان دون الؿـافع، أو طؾك جقاز  الؿـافع، فال مسقِّ

 وقػ الؿـافع العقـقة دون غقرها مـ الؿـافع إخرى.

ـفاية يف ـ ٓ فرق بقـ وقػ الؿـػعة ووقػ العقـ مـ حقث الـتقجة، فػل ال 2

كال الـقطقـ مـ الققػ هـاك مـػعة يـتػع هبا الؿقققف طؾقف، ولقٓ الؿـػعة الؿتلتقة 

مـ العقـ لؿا جاز وقػفا، ولق كاكت الؿـػعة الؿتلتقة مـ العقـ محرمة لؿا جاز 

وقػ العقـ وهؽذا، فالعربة يف الـفاية بالؿـػعة التل قد تتلتك مـ وقػ العقـ كؿا 

ٓ وهذا ما صّرح بف ابـ تقؿقة حقـؿا قال: )...  ـػعة ذاهتا،قد تتلتك مـ وقػ الؿ

فرق بقـ وقػ هذا ـ يؼصد وقػ الؿـػعة ـ ووقػ البـاء والغراس، وٓ فـرق بقـ 

وقػ ثقب طؾك الػؼراء يؾبسقكف، أو فرس يركبقكف، أو ريحان يشؿف أهؾ 

 .(1)...(الؿسجد

لقصقة بالؿـافع، جاز ـ الؼقاس طؾك القصقة فؾؿا جاز لدى جؿفقر الػؼفاء ا 3

كذلؽ ققاسا وقػ الؿـافع باطتبار أّن كال مـ القصقة والققػ مـ طؼقد 

  . (2)التربطات

ذهب جؿفقر الػؼفاء مـ الحـػقة والشافعقة والحـابؾة إلك ـ الؼقل الثاين:  2

الؼقل بعدم جقاز وقػ الؿـػعة حتك وإن كاكت طقـقة، بؾ حتك وإن كان ذلؽ طؾك 

 قن الققػ طـدهؿ يؼقم طؾك وقػ إصقل.سبقؾ التلبقد لؽ

                                                           

 .426، ص 5ابـ تقؿقة: الػتاوى الؽربى، الؿصدر السابؼ،ج  (1)

 1433خالد بـ طؾل الؿشقؼح: الـقازل يف إوقاف، مؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة، الرياض، د. ط ) (2)

 .119م(، ص  2112هـ ـ 
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)وٓ يصح مـ الحر وقػ كػسف... وٓ وقػ مـػعة  جاء يف أسـك الؿطالب:

دون طقـ سقاء أمؾؽفا ممقتا كالؿستلجر أم ممبدا كالؿقصك لف بالؿـػعة ٓكتػاء 

مؾؽ الرقبة. وحؽؿتف أن الققػ يستدطل أصال يحبس لتستقىف مـػعتف طؾك مؿر 

 .(1)ققػ يشبف التحرير، ومؾؽ الؿـػعة ٓ يػقد وٓية التحرير(الزمان، وٕن ال

)... وٓ وقػ مـػعة يؿؾؽفا: كخدمة طبد  وجاء يف مطالب أولل الـفك:

 .(2)مقصك لف هبا، ومـػعة أم ولده يف حقاتف، ومـػعة العقـ الؿستلجرة(

 واستدل أصحاب هذا الرأي بجؿؾة مـ إدلة مـ أبرزها: 

صال ُيحبس لُتستقىف مـػعتف دائؿا، وهق ما ثبت يف وقػ ـ الققػ يستدطل أ 1

إِْن ِشئَْت َحبَْسَت َأْصَؾَفا، »: ملسو هيلع هللا ىلصطؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـف مـ ققل رسقل اهلل 

ْقَت بَِفا إكؿا كان واقعا طؾك أصٍؾ  ملسو هيلع هللا ىلص، فلول وقػ أمضاه رسقل اهلل (3)«َوَتَصدَّ

 ثابت.

                                                           

دار الؽتاب اإلسالمل،  زيـ الديــ أبق يحقك السـقؽل: أسـك الؿطالب يف شرح روض الطالب، (1)

 .458، ص 2)د.ط، د.ت(، ج 

مصطػك بـ سعد بـ طبده السققصل الرحقباكك: مطالب أولل الـفك يف شرح غاية الؿـتفك، دار  (2)

 .278، ص 4م(، ج 1994 -هـ 1415) 2الؿؽتب اإلسالمل، ط 

ـَ الَخطَّاِب َأْرًضا بَِخْقَبَر، َفَلَتك ال"كص الحديث  (3)  أصاب ُطَؿَر ْب
َّ
َيْسَتْلمُِرُه فِقَفا، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلصـَّبِل

ًٓ َقطُّ َأْكَػَس ِطـِْدي مِـُْف، َفَؿا َتْلُمُر بِِف؟ َقاَل: ، إِكِّل َأَصْبُت َأْرًضا بَِخْقَبَر َلْؿ ُأِصْب َما
ِ
إِْن ِشئَْت » اهلل

ْقَت بَِفا َق بَِفا « َحبَْسَت أَْصَؾَفا، َوَتَصدَّ َق بَِفا َقاَل: َفتََصدَّ َٓ ُيقَرُث، َوَتَصدَّ َٓ ُيقَهُب َو َٓ ُيبَاُع َو ُطَؿُر، َأكَُّف 

قْـِػ َٓ ُجـَاَح َطَؾك بِقِؾ، َوالضَّ ـِ السَّ ، َوابْ
ِ
َقاِب، َوفِـل َسبِقِؾ اهلل ـْ  فِل الُػَؼَراِء، َوفِل الُؼْربَك َوفِل الرِّ َم

ٍل َولِقََفا َأْن َيلُْكَؾ مِـَْفا بِاْلَؿْعُروِف، وَ  . أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب الشروط، «ُيْطِعَؿ َغقَْر ُمتََؿقِّ

محؿد أكظر: البخاري: الجامع الصحقح، تحؼقؼ: ، 2737باب آشرتاط يف الققػ، حديث رقؿ 

 . 198، ص 3ج  هـ(، 1422) 1زهقر بـ كاصر الـاصر، دار صقق الـجاة، بقروت، ط 
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 ثابتا ُيحبس لُتسَتقَفك وُأجقب طـ ذلؽ بلن الققػ ٓ يستدطل دائؿا أصال

مـػعتف فؼد ثبت وقػ السالح والُؽراع و إدرع وغقرها مـ الؿـؼقٓت مؿا 

 لقست بلصؾ ثابت.

ـ إن مـ أطظؿ مؼاصد الققػ الّدوام وآستؿرار وهذا ما ٓ يتحؼؼ يف وقػ  2

كَْساُن اكَْؼَطعَ »:ملسو هيلع هللا ىلصالؿـافع، ولقس أدل طؾك هذا الؿعـك مـ ققلف  َطـُْف  إَِذا َماَت اإْلِ

ـْ َصَدَقٍة َجاِرَيةٍ 
َّٓ مِ ـْ َثاَلَثٍة: إِ

َّٓ مِ فجريان ودوام واستؿرار الصدقة  (1)«...َطَؿُؾُف إِ

 إكؿا يتلتك بقجقد أصؾ ثابت ُيتصدق بف طؾك سبقؾ الققػ. 

وأجقب طؾك ذلؽ بلن دوام واستؿرار كؾ وقٍػ بحسب صبقعتف فدوام آكتػاع 

 بالحققان مثال وغقر دوام آكتػاع بؿـػعة ما.  بالعؼار هق غقر دوام آكتػاع

ـ الؿـػعة ٓ يتحؼؼ فقفا معـك الؿال ففل ٓ تؼبؾ الحقازة وٓ اإلحراز لذا  3

 ففل ٓ تؼبؾ أن ُتؼَقم لؽقهنا معدمة قبؾ وجقدها غقر محرزة بعد ذلؽ.

وأجقب طؾك ذلؽ بلن الحقازة واإلحراز واقع يف الؿـػعة بحسب صبقعتفا، 

متلخري الحـػقة قد أفتقا بضؿان مـافع الؿغصقب يف مال الققػ كؿا أن 

 .(2)والقتقؿ

  ثايجا: ايكٍٛ ايسادض 

إّن الؿتؿعـ يف أدلة كٍؾ مـ الػريؼقـ، والـاضر يف الؿؼاصد الؿبتغاة مـ وراء  
                                                           

. 1631يؾحؼ اإلكسان مـ ثقاب بعد وفاتف، حديث رقؿ أخرجف مسؾؿ، كتاب القصقة، باب ما  (1)

أكظر: مسؾؿ: الؿسـد الصحقح، تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت، 

 .1255، ص 3)د.ط، د.ت(، ج 

 .111، 111خالد بـ طؾل الؿشقؼح: الـقازل يف إوقاف، الؿصدر السابؼ، ص  (2)
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تشريع الققػ كـقع مـ أكقاع التربع يتَؽشُػ لف صقاب الؼقل إول بجقاز وقػ 

غات أتقة: الخدمات ورجحاكف طؾك  الؼقل الثاين، وذلؽ لالطتبارات والُؿصقِّ

ـ معؾقٌم بداهًة أن اإلكسان لف كامؾ الحريَّة يف الّتصرف بؿـػعتف مـ خالل  1

طؼد اإلجارة؟ يمجر مـػعتف لؿـ يريد و بالطريؼة التل يريد ويف الزمان والؿؽان 

تف بعقض )طـ صريؼ الذي يشاء، وهؽذا فؾؿاذا يستطقع هذا إخقر أن ُيؿؾِّؽ مـػع

طؼد اإلجارة( وٓ يستطقع أن يؿؾؽفا طـ صريؼ التربع كّؾؿا دطت الحاجة إلك 

 ذلؽ خالل مّدٍة زمـقَّة محّددة بال طقض ِحسبة لقجف اهلل تعالك؟.

ـ إن الصدقة الؿبثقث ذكرها يف الؼرآن الؽريؿ وكذا السـة الـبقية الشريػة  2

ل، بؾ إن اهلل طز وجؾ جاد طؾقـا مـ فضؾف لقست مؼقدة بالرقبة الؿبذولة مـ الؿا

بلن أصؾؼ الصدقة لتعؿ كؾ ما يؿؽـ لإلكسان أن يبذلف لؾغقر تؼربا لف وصؾبا لؾؿثقبة 

َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصيف الدكقا وأخرة، فـعـ أبل ذر الغػاري رضل اهلل طـف قال: قال رسقل اهلل 

ـَ اْلَؿْعُروِف َشقْئًا، َوَلْق َأْن َتْؾَؼك أَ 
ا كان الؿعروف  (1)«َخاَك بَِقْجٍف َصْؾٍؼ َتْحِؼَرنَّ مِ فؾؿَّ

هق طقـ الصدقة دّل ذلؽ طؾك أن اإلكسان ٓ يحتؼر شقئا مـ الصدقة كقػؿا كان 

كقطفا وصبقعتفا، ويف حديث آخر طــ أبل ذر الغػاري كذلؽ قال: قال رسقل اهلل 

ـْ َأَحِدُكْؿ َصَدَقٌة، َفُؽؾُّ » : ملسو هيلع هللا ىلص
َتْسبِقَحٍة َصَدَقٌة، َوُكؾُّ  ُيْصبُِح َطَؾك ُكؾِّ ُساَلَمك مِ

َتْحِؿقَدةٍ َصَدَقٌة، َوُكؾُّ َتْفؾِقَؾٍة َصَدَقٌة، َوُكؾُّ َتْؽبِقَرةٍ َصَدَقٌة، َوَأْمٌر بِاْلَؿْعُروِف َصَدَقٌة، 

َحك  ـَ الضُّ
ـْ َذلَِؽ َرْكَعتَاِن َيْرَكُعُفَؿا مِ

ـِ اْلُؿـَْؽِر َصَدَقٌة، َوُيْجِزُئ مِ  َط
ٌ
ؾقف ، وط(2)«َوكَْفل

                                                           

، ص 4. ج 2626ة، باب استحباب صالقة القجف طـد الؾؼاء، حديث رقؿ أخرجف مسؾؿ، كتاب الطفار 

2126 .(1)  

. ج 721أخرجف مسؾؿ، كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها، باب استحباب صالة الضحك، حديث رقؿ  

  (2). 498، ص 1
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فالصدقة ٓ تـحصر يف إطقان متؿثؾة يف إخراج ماٍل مـ حقزة شخص إلك 

شخٍص آخر، بؾ تتعدى هذا الؿػفقم لتشؿؾ دقائؼ إشقاء، ولتتؿثؾ يف كقاكات 

معـقية متـؿثؾة يف تعابقر شػقية يؿؽـ أن تصدر طـ إكساٍن، فنن كان لؾصدقة 

طقان لتصؾ إلك معـقية مسالؽ تتجاوز الؿادة الؿحسقسة الؿتؿثؾة يف بذل إ

فنن الؼقل بجقاز  (1)مجردة متؿثؾة يف مجرد بـاء إلػاظ الؿستحبة ِوفؼ الشريعة

 وقػ الخدمات هق مـ باب أولك. 

إّن مؿا قّرره طؾؿاؤكا أّن أحؽام الػؼف اإلسالمل تشؿؾ قسؿقـ اثـقـ: ـ  3

ابؾ ذلؽ أنَّ أحؽام متعؾؼة بالعبادات وأخرى متعؾؼة بالؿعامالت، وقّرروا يف مؼ

إصؾ يف باب العبادات الؿـُع حتك يرَد الـّص وأّن إصؾ يف باب الؿعامالت 

م، والققػ كؿا هق معؾقم يـدرج تحت  اإلباحة حتك يرد الـّص الذي يؿـع أو ُيحرِّ

باب الؿعامالت، ولذلؽ فإصؾ يف التعامؾ مع مسللة ما يجقز وقػف وما ٓ يجقز 

كؾ ما يحتاج إلقف اإلكسان إٓ إذا ورد كصٌّ صحقح هق اإلباحة: أي جقاز وقػ 

صريح يؿـع ذلؽ أو يحرمف مـ باب التقسعة يف دائرة الؿقققفات، خصقصًا أّن 

 باب الققػ قائٌؿ طؾك آجتفاد، ولؾّرأي فقف مجال كؿا أفاد الؽثقر مـ طؾؿائـا،

ل وكتقجة ذلؽ كؾف هق الؼقل بجقاز وقػ الخدمات طؾؿقة كاكت كالخدمات الت

 يؼدمفا الطبقب و الؿعؾؿ و الؿفـدس وغقرها أو يدوية حرفقة.

هذا بصػة طامة أما إذا كان الؼقل بعدم مشروطقة وقػ الخدمات إكؿا يتعؾؼ  

إذا كاكت مالقة مـػعة إطقان مـ  بؿدى مالقة مـػعة العؿؾ، فنكف يؿؽـ الؼقل: إكف

كسان مـ إشقاء التل لؿ إشقاء الؿشتفرة بقـ الػؼفاء، فنن مالقة مـػعة طؿؾ اإل
                                                           

محؿد مصطػك الشؼقري: وقػ حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية ـ دراسة فؼفقة تلصقؾقة، إماكة العامة  (1)

 .127، 126م(، ص  2114هـ ـ  1435) 1ألوقاف، الؽقيت، ط ل
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 تؾؼ تصريحا وافقا مـ قبؾ الػؼفاء قديؿا و حديثا، سقاء بنثباهتا أو بـػقفا. 

  :ٚقد ذٖب بعض ايباسجني إىل إثبات َايٝتٗا ٚ َطتٓدِٖ يف ذيو 

ـ أن الػؼف الؿعاصر سار طؾك اطتبار إطؿال الؿعـقية كالتللقػ وآبتؽار  1

ؿتؾؽقن حؼ التصرف فقفا ٕنَّ لفا مـػعة، و الؿـػعة وآخرتاع حؼققا ٕصحاهبا ي

فقفا طبارة طـ ماٍل باطتبار أن لفا ققؿة مادية معتربة شرطا، ولّؿا كاكت تؾؽ 

إطؿال تـدرج ضؿـ أطؿال العؼؾ فؾؿاذا ٓ ُيطؾؼ الحؽؿ كػسف طؾك باقل 

 إطؿال العؼؾقة كالتطبقب والتؿريض والتعؾقؿ، وكذا إطؿال القدوية؟. 

ـ جعؾ الؼرآن الؽريؿ الؿـػعة الصادرة طـ العامؾ مفرا يف طؼد الـؽاح، و  2

ذلؽ يف أية الؽريؿة التل تحدثت طـ تزويج سقدكا شعقب طؾقف السالم ابـتف 

لسقدكا مقسك طؾقف السالم طؾك أن يؽقن مفرها رطقف لؾغـؿ لؿدة ثؿاين سـقات 

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت)  حقث قال تعالك: 
،  [27:الؼصص] (مض خض حض جض مص حصخص مس خس

ويؼـقل ابـ قدامة الؿؼدسل يف هذا الؿعـك: )وكؾ ما جاز ثؿـا يف البقع، أو أجرة يف 

اإلجارة، مـ العقـ والديـ، والحال والؿمجؾ، والؼؾقؾ والؽثقر، ومـافع الحر 

، و يؼقل يف مقضع آخر بصقغة أكثر (1)والعبد وغقرهؿا، جاز أن يؽقن صداقا(

)وإن أصدقفا تعؾقؿ صـاطة أو تعؾقؿ طبدها صـاطة صح : ٕكف  صراحة و دٓلة:

 .(2)مـػعة معؾقمة يجقز بذل العقض طـفا فجاز جعؾفا صداقا كخقاصة ثقهبا(
و قال الشافعل يف كصٍّ لف: )يجقز أن تـؽحف طؾك أن يخقط لفا ثقبا، أو يبـل 

                                                           

 . 212، ص 7ابـ قدامة: الؿغـل، الؿصدر كػسف، ج  (1)

 . 213، ص 7الؿصدر كػسف، ج  (2)
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ا مسؿك، أو يعؾؿ لفا دارا، أو يخدمفا شفرا، أو يعؿؾ لفا طؿال ما، أو يعؾؿفا قرآك

 .(1)لفا طبدا وما أشبف هذا(

فدل ذلؽ كؾف طؾك أن مـػعة العامؾ يجقز أن تؽقن صداقا : ٕهنا مال، و لّؿا 

كاكت مآ فنكف يجقز وقػفا سقاء طؾك سبقؾ التلققت لؿدة زمـقة محددة طـد مـ 

ؾ قال بجقاز الققػ الؿمقت، أو طؾك سبقؾ التلبقد كلن يؾتزم صبقب بققػ يقم طؿ

 . (2)يف إسبقع مادام حّقا

ـ ذهب بعض الباحثقـ إلك إمؽاكقة ققاس الؿـافع الؿتقلدة مـ جفد  3

، (3)اإلكسان، وهق ما يتؿثؾ يف وقػ الخدمات طؾك الؿـافع الؿتقلدة مـ إطقان

ويذكر همٓء الباحثقن أن الـظرة الػاحصة تؽشػ لـا أن الؿـػعة هل كػسفا، و ٓ 

ـ طؼار، وأخرى متقلدة طـ مـؼقل، وثالثة متقلدة طـ جفد فرق بقـ الؿتقلدة م

بشري يبذلف اإلكسان، فؾقس الققػ إٓ تؿؾقؽا لؾؿـافع، بؾ إن استفالك السؾع و 

الخدمات التل ُيشبِع البشر طـ صريؼفا حاجاهتؿ لقس فقف إٓ الحصقل طؾك مـافع 

يػرتق طـ السؾع والخدمات، وطؾقف فنن وقػ مـػعة متقلدة طـ جفد بشري ٓ 

 ، (4)وقػ مـػعة متقلدة طـ طقـ مـ إطقان

ويذهب أحد الباحثقـ إلك الؼقل: )ولقس الؼقاس هـا هق الدلقؾ القحقد طؾك 

                                                           

، ص 5م(، ج  1991هـ ـ  1411محؿد بـ إدريس الشافعل: إم، دار الؿعرفة، بقروت، د.ط ) (1)

64 . 

 .22قت يف الػؼف اإلسالمل، الؿرجع السابؼ، ص حسـ محؿد الرفاطل: وقػ العؿؾ الؿم (2)

 . 516، ص 4تؼل الديـ ابـ تقؿقة: الػتاوى الؽربى، دار الؿعرفة، بقروت، )د.ط، د. ت(، ج  (3)

يقسػ إبراهقؿ يقسػ: مجآت وقػقة مؼرتحة لتـؿقة مستدامة ـ الققػ الؿمقت، الؿمتؿر الثاين  (4)

 . 25، 24، 23ؾقة، جامعة أم الؼرى، مؽة الؿؽرمة ، ص لألوقاف الصقغ التـؿقية والرؤى الؿستؼب
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الجقاز ـ أي جقاز وقػ الؿـػعة الؿتقلدة مـ الجفد البشري ـ بؾ إن الػؼفاء الذيـ 

شري متؿثال أجازوا وقػ الؿـافع، كان مـ بقـ هذه الؿـافع ما هق متقلد طـ جفد ب

يف وقػ خدمة شخص طؾك شخص آخر، و هق ما ٓ يؼع تحت حصر يف كتب 

الػؼف يف الؿذاهب التل أجازت وقػ الؿـافع، و طؾقف كؼقل إّن جقاز وقػ الؿـػعة 

الؿتقلدة طـ الجفد البشري يػتح الباب واسعا أمام الذيـ ٓ يجدون إٓ جفدهؿ، 

لتل يحتاجفا الؿجتؿع، فقستطقع الطبقب يؼػقن جاكبا مـف طؾك مقدان مـ الؿقاديـ ا

أن يققػ جفده شفرا يف العام، أو ساطات محددة يف الققم أو يف إسبقع، أو أكثر 

أو أقؾ يعالج فقفا مـ يحتاج إلك مساطدتف، ويستطقع الؿدرس أن يققػ طددا مـ 

الساطات إسبقطقة خالل العام يؼّدم فقفا الدروس الؿجاكقة لؾؿحتاجقـ إلك 

 .(1)... و يستطقع الؿحامل أن يققػ جفده يف قضايا بعض الػئات...(طؾؿف

 

 

 

                                                           

 . 25ص  حسـ محؿد الرفاطل: وقػ العؿؾ الؿمقت يف الػؼف اإلسالمل، الؿرجع السابؼ، (1)
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 اجلأة اٌرؽث١مٟ
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 ادلؤسسح اخلذِاذ١ح ٌٍٛلف اٌصؽٟ

  أٚال: ايتعسٜف باملؤضط١ 

تعترب الخدمات الصحقة أحد أهؿ الخدمات التل سعك القاقػقن لتؼديؿفا  

ؿجتؿع، وذلؽ ما كؾؿسف مـ خالل إكشاء لؾطبؼات الؿحتاجة والؿعقزة مـ أبـاء ال

 "البقؿارستان"الؿمسسات الصحقة الققػقة التل كان قد اصُطؾح طؾك تسؿقتفا بـ 

، والققػ طؾك كؾ ما تحتاج إلقف هذه الؿمسسات لضؿان تلدية "الؿارستان"أو 

وضقػتفا كالققػ طؾك أجقر إصباء، والققػ طؾك الدواء، وغقرها مـ 

حتك أّن الؿتصػح لتاريخ إمة اإلسالمقة ستصادفف كؿاذج الضروريات إخرى، 

راققة مـ دطؿ الققػ لؾخدمات الصحقة، بؾ بؾغ إمر درجة إكشاء مدارس وقػقة 

مختصة بتدريس العؾقم الطبقة والصقدٓكقة بشؽٍؾ ُيشبف الؽؾقات الطبقة يف طصركا 

 عالؿ اإلسالمل.الحاضر، وإن كان ذلؽ كؾف بـِسب متػاوتة بقـ بؾدان ومـاصؼ ال

أّما حاضر إمة اإلسالمقة فنّكف يرسؿ لـا طديد الؿشاكؾ الؿجتؿعقة الؿرتبطة  

بتقفقر الخدمات الصحقة، التل سببفا تراجع الدخؾ الػردي وضعػ الؼدرة 

الشرائقة يف العديد مـ البؾدان العربقة واإلسالمقة، التل ترتب طـفا طجٌز فادٌح يف 

سعة مـ الخدمات الصحقة، إمر الذي تطؾب سّد هذا الؼدرة طؾك تؾبقة سؾة وا

العجز طـ صريؼ الؿـظقمة الققػقة يف شّؼفا الؿتعؾؼ بققػ الخدمات، وهق ما 

كصبقا تحؼقؼف مـ خالل هذا الؿشروع الذي هق طبارة طـ ممسسة تؼقم يف 

طؿقمفا ولقس كؾفا طؾك وقػ الخدمات، ثؿ إطادة تقزيعفا طؾك مـ يستحؼفا 

 "وشروط محددة، وقد اصطؾحـا طؾك تسؿقة هذه الؿمسسة بـ  ِوفؼ ضقابط

o  p 
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 ."الؿمسسة الخدماتقة لؾققػ الصحل

طاية الصحقة لؾػؼراء والؿساكقـ بدايًة  الفدف مـ هذا الؿشروع  هق ضؿان الرِّ

 مـ الػحص الطّبل إلك اقتـاء الدواء، وحتك إجراء العؿؾقات الجراحقة.

 ثاْٝا: َساسٌ إْػا٤ ٚعٌُ املؤضط١.  

 الؿرحؾة إولك: إكشاء ممسسة تؼقم طؾك وقػ الخدمات 

إّن أول مرحؾة يبدأ هبا تػعقؾ صقغة وقػ الخدمات كلحد أبرز وأهّؿ روافد  

العؿؾ الخقري، هق إكشاء ممسسة تؼقم طؾك هذا الـقع مـ إوقاف هدففا تسققر 

ما هذه الخدمات طـ صريؼ جؿعفا وإكػاقفا طؾك مـ يحتاجفا، ولعؾ مـ أهّؿ 

 يـبغل مراطاتف بصدد إكشاء هذه الؿمسسة ما يؾل: 

 ـ يحتاج الؿشروع إلك مؼر ُيـظِّؿ فقف طؿؾف ويؾجل إلقف الؿحتاجقـ والػؼراء.

ـ ٓ يشرتط يف هذه الؿمسسة أن تؽقن ممسسة قائؿة بذاهتا، إذ يؿؽـ أن تؽقن 

 فرطا فرطا تابعا لؿمسسات الققػ الؿعروفة يف العالؿ اإلسالمل كلن تؽقن مثال

تحت وصاية وزارة إوقاف، وهل الصقغة الُؿثؾك ـ يف رأيل ـ إلكشاء مثؾ هذه 

الؿمسسات، حقث يتطؾب تسققرها مقارد مالقة يؿؽـ تغطقتفا وتػاديفا بالعؿؾ 

 تحت وصاية هقئات رسؿقة كؿرحؾة أولك طؾك إقؾ.

إذ ٓ  ـ ٓ تعتؿد هذه الؿمسسة يف بدايتفا إولك طؾك تركقبة بشرية كبقرة،

يممـقن بالؿشروع مـ الُؿسقِّريـ تحتاج ـ حسب تصقركا ـ إٓ لؿجؿقطة صغقرة 

)مدير لؾؿشروع، كائب مدير، مسمول طـ  ومستعديـ لالجتفاد مـ أجؾ تحؼقؼف

 العالج، و مسمول طـ تقزيع الدواء لؿستحؼقف...(.

 ققفة(الؿرحؾة الثاكقة: إكشاء بطاققة محؾقة أو وصـقة لؾخدمات الققػقة )الؿق
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إن فؽرة إكشاء بطاققة وصـقة تحقي أسؿاء ومعؾقمات مجؿقطة مـ  

إشخاص اختاروا وقػ شلٍء مـ خرباهتؿ العؾؿقة وغقر العؾؿقة وهق ما ُيعرف 

بققػ الخدمات لجفة معقـة يف أزمـة محددة، وِوفؼ شروط ذاتقة وشخصقة 

ات، إذ ٓ يؿؽـ مـاسبة لفؿ كقاقػقـ ُتعترب جقهر وأساس العؿؾقة الققػقة لؾخدم

ضؿان تغطقة الخـدمات الصحقة التل تحتاجفا فئات الؿجتؿع الؿتعددة مـ حقث 

 الـقع وآستؿرارية إٓ بنكشاء هذه البطاققة. 

هذا ويؿؽـ لفذه البطاققة أن تؽقن محؾقة بحقث أّكفا تشؿؾ بؾدة أو مديـة أو 

 .(1)حتك مـطؼة ما، كؿا يؿؽـ أن تؽقن وصـقة تشؿؾ القصـ كؾف

  :ٚايرٟ ٜتشهِ يف ْٛع ايبطاق١ٝ أَسٜٔ اثٓني 

ـ صبقعة الخدمات التل كقد إكشاء بطاققة بشلهنا: فؼد يـدر وقػ خدمات  1

معقـة لؼؾة الؿتخصصقـ فقفا أو لسبب آخر مع شدة الحاجة إلقفا، فقؾزم حقـئذ 

ًٓ مـ أن تؽقن البطاققة م حؾقة تقسقع الرقعة الجغرافقة لؾؿشاركقـ يف البطاققة، فبد

خاصة ببؾدة ما أو مـطؼة بعقـفا يؿؽـ تقسقعفا لتؽقن وصـقة: إليجاد واقػقـ ُجدد 

 وبالتالل تقفقر هذا الـقع مـ الخدمات الذي تشتد الحاجة إلقف. 

ـ ضعػ الؿبادرة إلثراء البطاققة: إذ قد يصعب إكشاء البطاققة طؾ الؿستقى  2

معفا، فقؾزم حقـئذ تقسقع الؿحؾل لعدم أو ضعػ تػاطؾ أهؾ الؿحؾة )البؾدة( 

الرقعة الجغرافقة لؾؿشاركقـ فقفا فبدٓ مـ أن تؽقن محؾقة يؿؽـ تحقيؾفا إلك 

 بطاققة وصـقة إلمؽاكقة تػاطؾ أبـاء القصـ معفا. 

                                                           

بؾ يؿؽـ لفذه البطاقة أن تؽقن حتك دولقة تحقي أسؿاء أشخاص مـ بؾدان مختؾػة طؾك غرار ما  (1)

ر  يف طؿؾ بعض الؿـظؿات الدولق ٌ                           هق م شتف   َ    ُ ة كؿـظؿة أصباء بال حدود التل تؼقم طؾك تجؿقع    

ٍ                                    خربات أشخاص  يـتؿقن إلك بؾدان مختؾػة مـ العالؿ.           
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لتحؼقؼ هذا الفدف الؿتؿثؾ يف الّرطاية الصحقة لؾػؼراء والؿساكقـ كحتاج و

وقػ طؿؾقة جراحقة، و وقػ إلك أربعة أكقاع مـ الققػ: وقػ حصة طالجقة، و 

 و وقػ كصػ يقم مـ العؿؾ يف إسبقع. و حتك كصػ ثؿـفا،ثؿـ وصػة دواء أ

أ/ وقػ حصة طالجقة: ٓ تخؾقا مديـة مـ طدد مـ العقادات الطبقة الخاصة 

أو ما يسؿك بإصباء الخقاص، كؿا ٓ تخؾقا يف مؼابؾ ذلؽ مديـة مـ فؼراء و 

 اجة إلك هذه العقادات و همٓء إصباء.مساكقـ، الذيـ هؿ يف أمس الح

ًٓ بققػ حصة أو  لذلؽ يؼقم هذا الؿشروع طؾك تحسقس همٓء إصباء، أو

حصتقـ طالجقتقـ يف الققم أو يف إسبقع طؾك حسب آستطاطة لػائدة الػؼراء و 

الؿساكقـ، أي أن يؾزم كػسف أن يػحص كؾ يقم أو كؾ أسبقٍع فؼقرًا أو فؼقريـ، و 

لتـسقؼ مع أصحاب الؿشروع، وبذلؽ كؽقن قد أططقـا فرصة لفذا الطبقب ذلؽ با

أو الطبقبة أن يشارك يف تـؿقة مجتؿعف و رفع الغبـ طـ الػؼراء مـ أبـاء بؾدتف و 

 فقق ذلؽ كّؾف أن يـال الثقاب وإجر الجزيؾ. 

وقػ طؿؾقة جراحقة: ٓ تتققػ الخدمة الصحقة طؾك تشخقص الداء  ب /

تتعؼد الحالة الؿرضقة فقتققػ طالجفا طؾك إجراء طؿؾقة جراحقة، فحسب، إذ قد 

، ويبؼك وقػ حث طـ آلقات لتغطقة هذه العؿؾقاتإمر الذي يتطؾب الب

ت الخدمات يف صؾب هذا الؿشروع آلقة مـ أبرز ألقات لتقفقر مختؾػ العؿؾقا

جراحقة ، فقؿؽـ لؾطبقب الجراح أن يؼػ طؿؾقة الجراحقة التل يحتاجفا الؿجتؿع

خالل مدة زمـقة مريحة لف كلن يؼػ طؿؾقة كؾ شفر أو أقؾ مـ ذلؽ يتؽػؾ 

يف تحديد شـروط  بنجرائفا لقجف اهلل تعالك لػئات محتـاجة، لف كؾ الصالحقة

 (.آستػادة مـفا )العؿؾقة

وقػ ثؿـ وصػة دواء: ٓ تخؾقا مديـة مـ طدد هام مـ الصقادلة، و ٓ  ج/

لذيـ بنمؽاهنؿ الؿساطدة و مدِّ يد العقن لؾػؼراء و مـ إغـقاء الؿممـقـ ا
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الؿحتاجقـ، لذلؽ يؼقم هذا الؿشروع طؾك تحسقس همٓء الصقادلة و إغـقاء 

بلن يؼػقا لفمٓء الػؼراء كؾ يقم أو كؾ أسبقع حسب آستطاطة ثؿـ وصػة دواء 

 أو كصػفا، أو حتك أقؾ مـ ذلؽ كؾٌّ طؾك حسب دخؾف و استطاطتف.

ؽقن قد أططقـا فرصة لفذا الصقدلل أو الغـل أن يشارك يف تـؿقة و بذلؽ ك

مجتؿعف و رفع الغبـ طـ الػؼراء مـ أبـاء بؾدتف و فقق ذلؽ كؾف أن يـال ثقابف مـ 

 اهلل تعالك.

وقػ كصػ يقم مـ العؿؾ يف إسبقع: لّؿا كان مـ السفؾ إقـاع إصباء  د/

مؼابؾ صعقبة إقـاع الصقادلة  بتخصقص حصة طالجقة أو حصتقـ خالل الققم، يف

و إغـقاء بققػ ثؿـ وصػة دواء أو كصػفا، فنكف مـ السفؾ إصالق حؿؾة 

تحسقسقة لجؿع الدواء وإطادة تصػقػف وترتقبف بعد مراقبتف، وهـا كحتاج إلك 

ؼِّ مـ سالمة  صقدلل آخر يؼػ لـا كصػ يقم مـ العؿؾ يف إسبقع يؼقم فقف بالتحؼُّ

تصـقػف بشؽؾ أو بآخر و تؼسقؿف طؾك الؿحتاجقـ اكطالقا مـ و  هذا الدواء وإطادة

 صػة الـدواء التل جاء هبا الؿريض مـ طـد الطبقب الذي كتعامؾ معف. 

وبذلؽ كؽقن قد أططقـا فرصة لفذا الصقدلل مرة أخرى أن يشارك يف تـؿقة 

ابف مـ مجتؿعف و رفع الغبـ طـ الػؼراء مـ أبـاء بؾدتف و فقق ذلؽ كؾف أن يـال ثق

 اهلل تعالك.

وحتك يـتظؿ طؿؾ الؿمسسة ُيستحسـ أن يؽقن آلتزام بققػ الخدمة إلك 

الؿمّسسة الققػقَّة يف شؽؾ طؼٍد مدوٍن بقـ صرفقـ، ولعؾ هذا الػعؾ يتؿاشك إلك 

 حدٍّ بعقد جدا مع العؼقد والِحَجْج الققػقَّة التل تصادفـا يف وقػ إمقال العقـقة.

 قزيع الخدمات الققػقة طؾك الػئات الؿحتاجة الؿرحؾة الثالثة: ت

لفذه الؿرحؾة دوريـ مفؿقـ ففل وإن كاكت قائؿة يف أصؾفا طؾك تقزيع هذه  
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الخدمات لؾػئات الؿحتاجة، ففل كذلؽ تؿثؾ بـؽ معؾقمات لطبقعة الخدمات 

التل تشتد الحاجة إلقفا لدى الػئات الؿحتاجة والؿعقزة مـ الؿجتؿع، إذ أّن 

مسسة مع هذه الػئات يحؼؼ لفا اإللؿام بؼائؿة الخدمات التل تحتاج تقاصؾ الؿ

 إلك وقػ، وهق ما يساطد حتك الجفات الرسؿقة يف معرفة احتقاجات الؿجتؿع.

تؼقم هذه الؿرحؾة طؾك إكشاء خؾِّقة مفؿتفا تقزيع الخدمات الُؿجَؿعة مـ  

ـ الخدمات مراطقًة واقػقفا طؾك الػئات الؿجتؿعقة التل هل يف حاجة لفذا الـقع م

 يف ذلؽ شروط القاقػ لؾخدمات.

يؿؽـ اإلشارة كذلؽ إلك أّن مصداققة هذه الؿمسسة ومدى تػاطؾ الـاس  

معفا تؼقم طؾك بإساس طؾك تحّري استػادة الػئات الؿحتاجة والؿعقزة فعال مـ 

الخدمات الققػقة، فالقاقػ لخدماتف كؾؿا رأى كػسف يؼدم الؿساطدة لؾػئات 

زة والػؼقرة فعال كؾؿا تحّؿس طؾك وقػ الؿزيد مـ الخدمات، وكؾؿا رأى الؿعق

 طؽس ذلؽ ضعػت رغبتف يف تؼديؿ خدماتف.

 يؿؽـ تـظقؿ صريؼة العؿؾ طؾك الـحق أيت: هذا و

/ يؾجل الؿريض الؿحتاج إلك الؿمسسة و بالضبط إلك مسمول العالج  1

واسؿ الطبقب  الذي يؿـحف بدوره وصؾ وقػل خاص )يحؿؾ ختؿ الؿمسسة

وطـقاكف واسؿ الؿريض ومعؾقماتف الؽامؾة( يقَجفف مـ خاللف إلك الطبقب القاقػ 

 لخدماتف.

/ بعدها يعقد الؿريض إلك الؿمسسة و بالضبط إلك الؿسمول طـ تقزيع  2

الدواء ومعف القصػة لؽل يؿـحف الدواء الالزم إن وجد لدى الؿمسسة، أو يقجفف 

مـحف لقصؾ وقػل، أو حتك إلك الطبقب الجراح إن إلك صقدلل القاقػ طـ صريؼ 

 أمؽـ.
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 ثايجا: أبعاد َػسٚع املؤضط١ ٚأٖداف٘ املطتكب١ًٝ: 

 لؾؿشروع أبعاد اجتؿاطقة واقتصادية هامة جدا يؿؽـ حصرها يف الـؼاط أتقة: 

ـ رفع الغبـ طـ الػؼراء والؿحتاجقـ يف الؿجال الصحل يف وقت أصبح فقف  1

قس مقسرا لؽؾ الـاس، فضال طـ دفع فاتقرة وصػة دواء أو دفع أجرة الطبقب ل

 تؽؾػة طؿؾقة جراحقة.

ـ إططاء فرصة ٕغـقاء البؾدة وأصبائفا وصقادلتفا لؾؿساهؿة يف إطاكة أبـاء  2

 بؾدهتؿ ومساطدهتؿ كؾٌّ طؾك قدر صاقتف و استطاطتف. 

ؽافؾ ـ تحؼقؼ التؽافؾ آجتؿاطل بقـ الؿسؾؿقـ إيؿاكا مـَّا أكف )الت 3

 آجتؿاطل( أهؿ صريؼ لتحؼقؼ الـفضة ّٕي بؾد كان.

 ـ التخػقػ مـ الـػؼات العامة التل تـػؼفا الدولة يف سبقؾ الرطاية الصحقة. 4

هذه أهؿ إبعاد التل يؿؽـ تحؼقؼفا مـ وراء هذا الؿشروع، أما إهداف  

 الؿستؼبؾقة التل يؿؽـ القصقل إلقفا ففل طؾك الـحق أيت: 

ؿ هذا الـقع مـ الققػ طؾك باقل الؿجآت آجتؿاطقة، ولـعؾ أبرز ـ تعؿق

 ."الخدمات التعؾقؿقة  "هذه الخدمات 

ـ إكشاء ممسسة طالؿقة )دولقة( تؼقم طؾك فؽرة وقػ الخدمات الصحقة 

 الفدف مـفا تؼديؿ هذه الخدمات إلك الؿجتؿعات الؿسؾؿة و غقر الؿسؾؿة.
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 اخلاذـّح
الخدمات كلحد أبرز روافد العؿؾ الخقري، بعد بحث مقضقع وقػ 

ومحاولة إططاء كؿقذج طؿؾل لتػعقؾ هذا الـقع مـ إوقاف يف الؿجال الصحل، 

ر بلهّؿ الـتائج الؿتقصؾ إلقفا:   ٓ يسعـل يف ختام هذه القرقة البحثقة إٓ أن ُأذكِّ

حث ـ إن فؽرة وقػ الخدمات فؽرة حديثة لؿ يتـاولفا الػؼفاء الؼدامك بالب 1

والتػصقؾ لعدم اشتفارها لديفؿ، ولإلشباع الذي كان يعرفف العؿؾ الخقري 

 طـدهؿ، مؿا تطؾب مـ الباحثقـ الؿعاصريـ بحث مشروطقة هذه الصقغة.

ـ تستؿد صقغة وقػ الخدمات كلحد أهؿ روافد العؿؾ الخقري مشروطقتفا  2

ـبقي مـ طؿقم الـصقص الشرطقة )كصقص الؼرآن الؽريؿ، وكصقص الحديث ال

 الشريػ(، وكذا الؿؼاصد الشريعة اإلسالمقة العامة.

ـ إّن الؿتؿعـ يف صقغة وقػ الؿـافع التل كاقش الػؼفاء الؼدامك مشروطقتفا  3

واختؾػت آراؤهؿ حقلفا بقـ ُمجقٍز )الؿالؽقة( وماكٍع )الجؿفقر( سقجد أن صقغة 

قد تؽقن  تـدرج ضؿـ وقػ الؿـافع باطتبار أن هذه إخقرة "وقػ الخدمات"

طقـقة و قد تؽقن غقر طقـقة ووقػ الخدمات، إكؿا هق مـ قبقؾ وقػ الؿـافع غقر 

 العقـقة.

ـ ُيؼصد بصقغة وقػ الخدمات أو وقػ العؿؾ، كؿا يسؿقفا بعض  4

الباحثقـ: وقػ اإلكسان لؿجفقده العؼؾل أو القدوي لػئة مجتؿعقة معقـة يختارها 

 خالل فرتة زمـقة يراها.

o  p 
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 غة وقػ الخدمات ققهتا وكجاطتفا مـ: ـ تستؿد صق 5

كقهنا ُمتاحة لؽؾ فئات الؿجتؿع، فحتك الػؼقر الذي يشؿؾف العؿؾ الخقري  أ ـ

بنمؽاكف الؿساهؿة يف تػعقؾف ـ العؿؾ الخقري ـ مـ خالل وقػ شلٍء مـ َخَبَراتف 

 الحرفقة أو العؾؿقة التل يؿؾؽفا لصـالح مـ يحتاجفا مـ الطبؼات الؿحتاجة.

هنا ٓ تؼتصر طؾك قطاع دون آخر إكؿا تشؿؾ كؾ الؼطاطات الحساسة كق ب ـ

 التل يحتاجفا الؿجتؿع بشؽؾ أو بآخر. 

تضؿـ استؼرار واكتظام العؿؾ الخقري، فالؿمسسة الخقرية مثال إذا  ج ـ

كجحت يف التعاقد مع طشرة أصباء يف تخصصات مختؾػة طؾك وقػ خدماهتؿ 

حصص العالج خالل أسبقع أو شفر  لؿدة سـتقـ كامؾقـ بؿعدٍل معقـ مـ

تستطقع أن تـظؿ طؿؾفا الخقري يف مجال الخدمات الصحقة بؽؾ أريحقة، وكذلؽ 

 إمر بالـسبة لباقل الخدمات إخرى.

ـ ٓزالت صقغة وقػ الخدمات لؿ تجد صريؼا لؾتجسقد بؿا يتؿاشك  6

غة بقـ فئات وكجاطتفا، ولعؾ إمر راجٌع بدرجة أكرب إلك طدم اشتفار هذه الصق

الؿجتؿع، ما يتطؾب مرافؼة إطالمقة مـ شلهنا أن ُتعّرف الؿجتؿع هبذه الصقغة 

 وتبسقطفا لؾـاس. 

إكشاء العديد مـ الؿمسسات الخقرية  "وقػ الخدمات"ـ بنمؽان صقغة  7

التل تعتؿد يف تؼديؿفا لؾخدمات آجتؿاطقة أكثر ما تعتؿد طؾك وقػ الخدمات، 

ا أن تـظؿ العديد مـ الؼقافؾ الخقرية إلك البؾدان هذه الؿمسسات مـ شلهن

 اإلسالمقة وغقر اإلسالمقة الػؼقرة لتؼديؿ سؾة واسعة مـ الخدمات اإلكساكقة.
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 الؿمسسة الخدماتقة لؾققػ الصحل

 جالوصؾ الع

 آسؿ والؾؼب /..........................................

 ان الؿقالد /...........................................تاريخ ومؽ

 رقؿ بطاقة التعريػ /................................................

 يقجف إلك الطبقب /......................العـقان /....................

 ختؿ الؿمسسة 

 قفف إلك الطبقبكؿقذج مـ القصؾ الذي يؿـح لؾؿريض الؿحتاج أثـاء تقج

 

 ممسسة الخدماتقة لؾققػ الصحل

 وصؾ الدواء

 آسؿ والؾؼب /.........................................

 تاريخ ومؽان الؿقالد /........................................

 رقؿ بطاقة التعريػ /.........................................

 ................. العـقان /....................يقجف إلك الصقدلل /...

 ختؿ الؿمسسة 
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 كؿقذج مـ القصؾ الذي يؿـح لؾؿريض الؿحتاج أثـاء تقجقفف إلك الصقدلل

 

 منٛذز يبطاق١ٝ احمل١ًٝ أٚ ٚط١ٝٓ يٛقف ارتدَات

 

صبقعة  الؿقققف طؾقف القاقػ

 الؿقققف

فرتة وزمـ 

تؼديؿ الخدمات 

 الققػقة

الشفادات 

 والخربات

 الؿحصؾة

كذكر يف هذه 

الخاكة كؾ 

الؿعؾقمات 

الؿتعؾؼة 

بالقاقػ 

)اسؿف 

الؽامؾ تاريخ 

ومؽان 

مقالده، 

طـقاكف 

الشخصل 

والربيدي، 

رقؿ هاتػف، 

 وغقرها(

كحدد فقف الػئة 

التل يريد 

القاقػ أن يؼدم 

لفا خدماتف 

الققػقة )فئة 

الػؼراء 

والؿساكقـ، فئة 

القتامك، 

إرامؾ، 

العجزة، أبـاء 

 طؼة ما....( مـ

كذكر يف هذه 

الخاكة صبقعة 

الخدمة التل 

هل محؾ 

الققػ ويريد 

القاقػ أن 

يؼػفا )وقػ 

حصة طالجقة، 

طؿؾقة جراحقة، 

متابعة صبقة، 

خدمة 

 أخرى...(

كذكر يف هذه 

الخاكة الػرتة 

والؿدة الزمـقة 

التل يريد 

القاقػ أن يؼدم 

فقفا خدماتف 

)حصة طالجقة 

كؾ يقم يف 

طقادتف أو يف 

مؽان آخر، 

طؿؾقة جراحقة 

كؾ شفر مثال، 

فرتة تؼديؿ 

الخدمات سـة 

 كامؾة

 ، مدة حقاتف...(

تذكر 

الشفادات 

الؿتحصؾ 

طؾقفا مـ 

القاقػ 

وكذا 

خرباتف 

 الؿفـقة. 
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البـؽ القصـل الجزائري، رسالة دكتقراه، كؾقة العؾقم آقتصادية والتسققر 
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ـ خالد بـ طؾل الؿشقؼح: الـقازل يف إوقاف، مؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة،  17
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ص
ّ
 ادلٍخ

 

كقا وضرورة مـ ضروراهتا يف حػظ إبدان ققامًا الؿال زيـة الحقاة الد

لؿصالح العباد، فال يستؼقؿ مقزان الحقاة إٓ بف، ويختؾ قِقامفا بػؼده، وهق مـ 

الضروريات الخؿس التل هل: حػظ الديـ والـػس والـسؾ والؿال والعؼؾ، 

ًٓ بالؿؼاصد إخرى فُعؾؿ هبذا ضرورة الؿا ل واإلخالل هبذا الؿؼصد يعترب إخال

 ومؽاكتف يف اإلسالم.

ويف هذه الدراسة بقان لؿؼصد حػظ الؿال بؽسبف وتـؿقتف، وصرق تحصقؾف 

واكتسابف، وأوجف استثؿاره بالطرق الؿشروطة والقسائؾ الؿباحة، ثؿ الؿحافظة 

طؾقف وصقاكتف وطدم إضاطتف وآسراف يف إكػاقف، وأثر هذا الؿؼصد يف العؿؾ 

مقال التل حرمفا الشارع لعقـفا كالؿقتة والدم الخقري، وبقان حؽؿ التربع بإ

والخـزير والخؿر، أو إمقال الؿحرمة لقصػفا دون أصؾفا والتل يعقد سبب 

التحريؿ ٕمر خارج طـ حؼقؼتفا كإمقال الؿغصقبة والؿؽتسبة مـ الربا وكحقه، 

ر ثؿ بقان حؽؿ الّتربع بإمقال الؿختؾطة بالحرام يف إطؿال الخقرية، مع ذك

مسائؾ تطبقؼقة وربطفا بالؼقاطد الػؼفقة والؿؼاصد الشرطقة، وُختؿ البحث بلهؿ 

 الـتائج والتقصقات، ثؿ ففرس الؿصادر والؿراجع.

o  p 
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Summary 

Money is the adornment of the life of the world and the 

necessity of its necessities in preserving the eternal 

values of the interests of the worshipers، so the balance 

of life is not valid except by it، and it loses its strength by 

its loss. It is one of the five essentials which are: The 

preservation of religion، the soul، the birth، the money 

and the mind. The other knew the necessity of money 

and its place in Islam. 

In this study، the purpose of saving money is to gain and 

develop it، to collect it، to acquire it، to invest it in 

legitimate ways and to allow it to be maintained، And the 

money that is forbidden to describe it without its origin، 

which is due to the prohibition of something outside of 

the truth، such as money stolen، and obtained from 

usury، and then the statement of the provision of funds 

mixed with the Haram، charity، and linking these issues 

the purposes of legitimacy and jurisprudence rules 

o  p 
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 ادلمذِح
﷽ 

، والصالة والسالم طؾك مـ ٓ كبل بعده كبقـا محؿد صؾك اهلل وحدهالحؿد هلل 

 طؾقف وطؾك آلف وأصحابف والتابعقـ، ومـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم الديـ. وبعد:

 ًٓ إلك فقعترب العؿؾ الخقري بؿػفقمف الشامؾ الذي يبدأ بإفراد ووصق

مـ أجّؾ الؼرب التل يتؼرب هبا العبد إلك اهلل  الؿمسسات والفقئات والؿـظؿات

تعالك، كؿا أكف مـ أهؿ الؿجآت التل يحتاج إلقفا الؿجتؿع لتحؼقؼ التؽافؾ 

والتآلػ، وتؿتقـ أواصر الرتابط والرتاحؿ بقـ أفراده، فدطا اإلسالم إلك تثبقت 

گ ڳ ڳ ڳ )عالكدطائؿف وإشاطتف بقـ الؿممـقـ، فؼال ت

[ ، وهذا 77:الحج] (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 يعؿ سائر وجقه الرب.

كؿا ذم الؼرآن الؽريؿ مـ يؿـع صـائع الؿعروف ويسّد صرق الخقر، فؼال  

 (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى) سبحاكف::

 [.12-11الؼؾؿ:]

جعؾ الـاس مختؾػقـ يف الصػات والؼدرات وفاضؾ بقـفؿ  اهللومـ حؽؿة  

زاق، فجعؾ مـفؿ الغـل والػؼقر والؼقي والضعقػ، وخص بعض طباده يف إر

بـعؿة الؿال وجعؾفؿ مستخؾػقـ فقف، ثؿ وضع لفؿ تشريعات مالقة يطالب هبا 

الؿسؾؿ طؾك سبقؾ الحتؿ واإليجاب، فلوجب زكاة إمقال لألصـاف الثؿاكقة 

 p o 
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يف إمقال  بشروصفا الؿعتربة لتحؼقؼ أدكك مؼقمات الؽػاية لؿستحؼقفا، ثؿ جعؾ

حؼققًا أخرى طؾك سبقؾ الـدب وآستحباب، فشرع صدقة التطقع وأطؿال الرب 

 الؿختؾػة لقتـافس الؿتـافسقن طؾك فعؾ الخقر. 

وٓ تخػك الؿـزلة الرفقعة وإهداف الـبقؾة التل تؼقم هبا ممسسات العؿؾ 

ؿقة وآجتؿاطقة الخقري يف تؼديؿ الخقر لؾغقر يف مجآتف الؿختؾػة الديـقة والتعؾق

والصحقة والربامج اإلغاثقة الؿتـقطة، أو بابتؽار إسالقب العؾؿقة الؿدروسة 

لتحصقؾ الؿال وإكػاقف والسعل الحثقث لتطقير آلقاتف وصؼؾ مفارات العامؾقـ يف 

سبقؾف بابتؽار الربامج التلهقؾقة، أو بنجراء البحقث العؾؿقة الؿمّصؾة لؿعرفة حؽؿ 

قؾف وجؾقؾف لقؽقن العؿؾ الخقري مـطؾؼًا مـ أسس ثابتة وققاطد اهلل تعالك يف قؾ

راسخة يف مقارده ومصادره الؿالقة التل يعتؿد طؾقفا، والؿعقار الشرطل لؾتعامؾ 

مع إمقال التل ترد إلك هذه الؿمسسات وذلؽ بعرضفا طؾك أهؾ الشلن 

د اهلل هبؿ ققاطد اإلسال م، وأوضح هبؿ وآختصاص مـ العؾؿاء إطالم الذيـ مفَّ

مشؽالت إحؽام، فجاء ممتؿر العؿؾ الخقري الذي جعؾ مـ ضؿـ أهدافف: 

الـفقض بالؿسار التجديدي لػؼف العؿؾ الخقري الؿعاصر يف ضقء الؿؼاصد "

الؿحقر فلحببت أن أشارك هبذا البحث يف ، والؼقاطد الشرطقة وإكظؿة الؿرطقة

الؿققػ "ققاطده ومؼاصده بعـقان:  تطبقؼات العؿؾ الخقري يف ضقء": الرابع مـف

دراسة فؼفقة يف ضقء الؼقاطد  "الشرطل مـ التربع بالؿال الحرام يف العؿؾ الخقري

 .والؿؼاصد الّشرطقة

الضقابط الشرطقة  -إن شاء اهلل تعالك  - وسقف أطرض يف هذه الدراسة

إلكػاق الؿال الذي يحصؾ طؾقف اإلكسان بطرق محرمة مشبقهة يف إطؿال 

خقرية، سقاء كان هذا الؿال أطقاكًا أو مـافع، والؿققػ الشرطل مـف، مستعرضًا ال
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الـصقص الشرطقة ومستصحبًا أققال الػؼفاء يف الؼديؿ والحديث، وربط ذلؽ 

 بالؼقاطد الػؼفقة والؿؼاصد الشرطقة.

 :ٙأ١ُٖٝ ايبشح، ٚأضباب اختٝاز 

 ة: تتؿثؾ أهؿقة البحث وأسباب اختقاره يف إمقر التالق 

o  يؿّثؾ العؿؾ الخقري أهؿ الؼقؿ اإلكساكقة التل تؼقم طؾقفا هنضة إمؿ، وذلؽ

 بؿا يفدف إلقف مـ إسعاد البشرية دون كظر إلك أجـساهؿ وألقاهنؿ وأطراقفؿ. 

o  فؽرة العؿؾ الخقري لفا أواصر وثقؼة يف التشريع اإلسالمل وسبؼ إلقفا بزمـ يف

مـ ققاطد ثابتة يف العدل آجتؿاطل،  مجال التعاون، وذلؽ بؿا أرساه اإلسالم

 .(1)والؽرامة اإلكساكقة وآلتزام إخالقل

o  يعترب العؿؾ الخقري مـ أهؿ الروافد التل يحتاج إلقفا الؿجتؿع بؿختؾػ

 اقتصادية أو اجتؿاطقة. التحديات التل تقاجف سقاء كاكت مستقياتف: لؿقاجفة 

o  ٓيؿؽـ لؿمسسات العؿؾ الؿال طصب الحقاة وضرورة مـ ضروراهتا، و

 الخقري أن تـفض بقاجباهتا وتمدي دورها بدون مقرد مالل. 

o   إبراز دور الػؼف اإلسالمل وققاطده ومؼاصده يف تقضقح الصقرة الصحقحة

لؾؿصادر الؿالقة لألطؿال الخقرية، وبقان حؽؿفا الشرطل مـ خالل الرجقع إلك 

فا يف إطؿال الخقرية، الؿصادر الؿعتربة لؿعرفة الضقابط الشرطقة إلكػاق

وإرجاع الؿسائؾ الػرطقة لؼقاطدها الؽؾقة، ووضع الحؾقل الؿـاسبة لؾؿقارد 

                                                           

 (، بتصرف.41( اكظر: العؿؾ اإلغاثل اإلسالمل )ص/1)
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 الؿالقة الؿستجدة بعرضفا طؾك مقزان الشرع لبقان الجائز والؿؿـقع مـفا.

o  فنن التللقػ "الؿسائؾ العؾؿقة تحتاج دائؿًا إلك بحث وتؿحقص وإطادة كظر

لقس مؼصقرًا طؾك أوان، ولذلؽ ققؾ: ٓ  غقر مقققف طؾك زمان، والتصـقػ

 .(1)"يزال الـاس بخقر ما بؼل إّول حتك يتعؾؿ أخر

 :ايدزاضات ايطابك١  

يعترب فعؾ الخقر والؿسارطة إلقف مـ أفضؾ الؼربات وأجؾ الطاطات التل  

حث طؾقفا الّشارع الحؽقؿ: لؿا يحؼؼف مـ مـافع ديـقة ودكققية لألفراد 

يف مملػاهتؿ ا أوٓه العؾؿاء طـاية كبقرة يف الؼديؿ والحديث والؿجتؿعات، ولذ

أحؽامف ومقارده الؿالقة وكقػقة تحصقؾفا بالطرق الػؼفقة فبحثقا مسائؾف و

الشرطقة، و العؿؾ طؾك تـؿقتفا واستثؿارها، وجفات الؿصارف التل يجب 

لتـػقر طـ با ، وكقػقة التعامؾ مع الؿال الُؿؽَتسب بطرق غقر شرطقةاإلكػاق طؾقفا

والسبقؾ إمثؾ لؾتخؾص مـف خقفًا مـ تبعات أثام، وٓ يزال  الؿال الحرام

العؾؿاء يبحثقن مسائؾ العؿؾ الخقري بؿا يتـاسب مع كؾ طصر مـ الؿستجدات 

 والـقازل الجديدة.

وهـاك دراسات معاصرة تـاولت هذا الؿقضقع بشؽؾ أوسع بجؿع شتاتف،  

ت الـّدوات العؾؿقة، وأققؿت الؿمتؿرات الؿحؾقة وضؿ الـظقر إلك كظقره، فُعؼد

والدولقة، وصدرت الػتاوى مـ الفقئات والؿجامقع الػؼفقة، وأبحاث متعددة 

أخرى لبحث مسائؾ هذا الباب، كؿا تـاولف الباحثقن يف رسائؾفؿ العؾؿقة يف 

الجامعات والؿراكز البحثقة، ولؽثرة إبحاث يف هذا الؿقضقع وتداخؾ بعضفا 
                                                           

 (.8( جزء مـ مؼدمة كتاب طقـ إدب والسقاسة )ص/1)
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 ل بدراستقـ مـفا: أكتػ

 :املاٍ اذتساّ ٚضٛابط االْتفاع ٚايتصسف ب٘ يف ايفك٘ اإلضالَٞ أسهاّ األٚىل 

لؾدكتقر طباس أحؿد محؿد الباز، بنشراف أ.د. طؿر بـ سؾقؿان إشؼر، وتعترب 

مـ الرسائؾ العؿؾقة الؼقؿة لؿا فقفا مـ حسـ العرض، وتسؾسؾ إفؽار، بـػس 

هـ يف دار الـػائس بإردن. 1418إولك مـفا طام فؼفل ممصؾ، صدرت الطبعة 

 ( صػحة، قدمفا يف ستة فصقل دراسقة. 463بؾغ مجؿقع صػحاهتا )

 الػصؾ إول: تعريػ الؿال وأسباب كسبف. 

 الػصؾ الثاين: كسبف مؾؽقة الؿال الحرام. 

الػصؾ الثالث: الؿال الحرام الؿؽتسب مـ غقر الؿسؾؿقـ يف الدول غقر 

 . اإلسالمقة

الػصؾ الرابع: معامؾة أصحاب الؿال الحرام، وحؽؿ آكتػاع بالؿال الحرام. 

الػصؾ الخامس: التحؾؾ مـ الؿال الحرام، ومصقر الؿال الحرام الؿؼبقض بطريؼ 

 غقر شرطل. 

 : تبقض الؿال الحرام أو غسؾ الؿال الحرام.الػصؾ السادس

  ٟاملعاصس دزاض١ فك١ٝٗ تأص١ًٝٝ،ايجا١ْٝ: املٛازد املاي١ٝ ملؤضطات ايعٌُ ارتري 

لؾباحث صالب بـ طؿر بـ حقدرة الؽثقري، وهل رسالة ماجستقر تؿت مـاقشتفا 

هـ بجامعة حضرمقت لؾعؾقم والتؽـقلقجقا، كؾقة أداب بؼسؿ 1431طام 

الدراسات اإلسالمقة تخصص الػؼف وأصقلف، وصبعتفا دار العاصؿة بالؿؿؾؽة 

( 832هـ. بؾغ مجؿقع صػحاهتا )1433عة إولك العربقة السعقدية بالرياض الطب

 تؿفقدصػحة، وهل ورسالة مفؿة يف باهبا، ققؿة يف مضؿقهنا، قدمفا الباحث يف 
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 وثالثة أبقاب، تحدث يف التؿفقد طـ مشروطقة العؿؾ الخقري الؿمسسل، 

طـ الؿقارد الؿالقة لؾؿمسسات الخقرية مـ الحؼقق  ويف الباب إول

طـ الؿقارد الؿالقة لؾؿمسسات الخقرية مـ التربطات  ب الثاينويف الباالقاجبة. 

طـ الؿقارد الؿالقة لؾؿمسسات الخقرية مـ إيرادات  الباب الثالثالؿـدوبة. ويف 

 أكشطتفا وطائدات استثؿاراهتا. 

وما زال العطاء يتجدد، ومسقرة البحث العؾؿل لـ تتققػ بؾ تـؿق وتتؿدد، 

دراسات فائدة كبقرة أقطػ مـ ثؿارها القاكعة وٓ شؽ أكـل استػدت مـ هذه ال

ومباحثفا الؿاتعة يف أحؽام الؿسائؾ وتؼريرها، وأسقر خؾػ ركاهبؿ بالرجقع إلك 

الؿصادر التل استؼقا مـفا محررًا ومؼررًا، وأشرت إلك ذلؽ يف هقامش البحث 

هذ  ، فؽان ما جؿعتف يف(1)"مـ بركة العؾؿ أن يضاف الؼقل إلك قائؾف"فنكف يؼال: 

البحث هتذيب وتؼريب لؿسللة التربع بالؿال الحرام يف العؿؾ الخقري تلصقالً 

والذي طؾقف يف التللقػ "وتطبقؼًا، وهذا يعترب أحد مؼاصد التللقػ كؿا ققؾ: 

الؿدار هق حسـ آكتؼاء وآختقار مع حسـ الرتتقب والتبقيب والتفذيب 

 .(2)"والتؼريب

بقـ بحثل بقـفؿا طؿقم وخصقص، وبالؿؼاركة بقـ هذه الدراسات، و

فالدراسة إولك تـاولت أحؽام الؿال الحرام وضقابط آكتػاع بف بشؽؾ أوسع 

بجؿقع تػاصقؾف، شلهنا يف ذلؽ شلن البحقث العؾؿقة يف )الؿاجستقر والدكتقراه( 

التل يحاول الباحث فقفا استؼراء الؿقضقع مـ جؿقع جقاكبف التػصقؾقة، وبحثل 

                                                           

 (.1/3( الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل )1)

 (.38/ 1واكظر: كشػ الظـقن ) (8( طقـ إدب والسقاسة )ص/2)
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بؿا يتـاسب مع الؿؼام مع ربط مسائؾف بالؼقاطد الػؼفقة والؿؼاصد  يف جزئقة خاصة

 الشرطقة وأثرها يف الؿسائؾ التطبقؼقة. 

دراسة  "الؿقارد الؿالقة لؿمسسات العؿؾ الخقري"كذلؽ الدراسة الثاكقة 

شامؾة يف إحؽام الػؼفقة يف الجقاكب الؿالقة لؿقارد الؿمسسات الخقرية، كؿا هق 

الرسالة وتػاريعفا الؿتعددة، وبحثل يعالج جزئقة معقـة هل معرفة مبقـ يف أبقاب 

الحؽؿ الشرطل لؾّتربع بالؿال الحرام يف العؿؾ الخقري وربط مسائؾف بالؼقاطد 

 الػؼفقة والؿؼاصد الّشرطقة، تلصقالً وتطبقؼًا. ومـ اهلل العقن والّسداد.

 ايبشح: خٓط١ 

 يتؽقن الؿبحث مـ مؼدمة، وثالثة مباحث. 

 .وفقفا آفتتاحقة، وأهؿقة الؿقضقع وأسباب اختقارهلؿؼدمة: ا

  مؼصد حػظ الؿال، وأثره يف العؿؾ الخقريالؿبحث إّول: 

حؽؿ التربع بالؿال الحرام والؼقاطد الؿمثرة فقف، وفقف  الؿبحث الثاين:

  مطؾبان:

 حؽؿ التربع بإمقال الؿحرمة لذاهتا: الؿطؾب إّول:

 ؿ التربع بإمقال الؿحرمة لؽسبفا:حؽ الؿطؾب الّثاين:

 .الؿشبقهةأو  حؽؿ التربع بإمقال الؿختؾطة بالحرامالؿبحث الثّالث: 

  :وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقاتالخاتؿة. 
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 ايبشح: َٓٗر   

يتؿثؾ مـفج الدراسة يف هذا البحث يف الؿـفج آستؼرائل التحؾقؾل، وذلؽ بتتبع 

ب والسـة وكالم أهؾ العؾؿ، ثؿ تحؾقؾ تؾؽ مقضقع الدراسة يف كصقص الؽتا

الـصقص وإققال، هبدف القصقل إلك بقان حؽؿ اهلل تعالك يف إمقال التل ترد 

 إلك ممسسات العؿؾ الخقري ويؽقن فقفا بعض اإلشؽال. 

 وسرت يف كتابة البحث طؾك الـحق التالل: 

ين حسب مصحػ طزو أيات الؼرآكقة إلك مقاضعفا مع كتابتفا بالرسؿ العثؿا .1

 الؿديـة الـبقية. 

تخريج إحاديث الـبقية حسب ورودها يف البحث فنذا كان الحديث يف  .2

الصحقحقـ أو أحدهؿا اكتػقت بالعزو إلقفؿا ببقان اسؿ الؽتاب والباب والجزء 

ورقؿ الصػحة ورقؿ الحديث، وإذا كان الحديث يف غقرهؿا فحرصت طؾك 

قان درجتف والحؽؿ طؾقف مـ حقث تخريجف مـ كتب الحديث إخرى مع ب

 الصحة والضعػ. 

تقثقؼ أققال الػؼفاء مـ مصادرها الؿعتؿدة مرتبًا إياها طؾك تسؾسؾ الؿذاهب  .3

 الػؼفقة الؿعتربة. 

 آستػادة مـ الؿصادر العؿؾقة الحديثة التل لفا طالقة بؿقضقع البحث.  .4

 ختؿت البحث بخاتؿة فقفا أهؿ الـتائج والتقصقات.  .5

حث بػفارس طؾؿقة لؾؿصادر والؿراجع، مرتبة طؾك حسب ترتقب ذيؾت الب .6

 الحروف الفجائقة.
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 املبحح األول

 ِمصذ ؼفظ ادلاي، ٚأششٖ يف اٌؼًّ اخلريٞ. 
 

مـ الؿعؾقم أن اهلل سبحاكف وتعالك جعؾ الؿال زيـة الحقاة الدكقا وضرورة مـ 

لعباد، فال يستؼقؿ ضروراهتا يف حػظ إبدان مـ التؾػ والفالك ققامًا لؿصالح ا

مقزان الحقاة إٓ بف، ويختؾ قِقامفا بػؼده، وهق مـ الضروريات الخؿس التل هل: 

، فالحاجة إلك الؿال ضرورة (1)"حػظ الديـ، والـػس، والـسؾ، والؿال، والعؼؾ"

مؾّحة لألفراد والؿجتؿعات: ٕن ما تحصؾ بف حقاة إفراد مـ ملكؾ ومشرب 

قد الؿال الذي هق طصب الحقاة، وبػؼده تصبح ومؾبس ومسؽـ متققػ طؾك وج

حقاهتؿ مفددة، كؿا أن إمة بحاجة إلك الؿال لسّد حاجة إفراد والؼقام 

بؿصالحفؿ: ٕن حػظ الجزء ٓزم لحػظ الؽؾ، كؿا أن إمة بؿجؿقطفا مطالبة 

ؽ بالدفاع طـ ديـ اهلل والجفاد يف سبقؾف وإطداد العدة التل تدافع هبا وٓ يتحؼؼ ذل

إٓ بقجقد الؿال، واإلخالل هبذا الؿؼصد يعترب إخالل بالؿؼاصد إخرى مـ 

الديـ والـػس والعرض، فُعؾؿ هبذا ضرورة الؿال ومؽاكتف يف اإلسالم، كؿا أن 

وجقد الؿال يف يد إمة يجعؾفا يف غـك طـ أطدائفا الؿرتبصقـ الذيـ يستغؾقن 

مة طـ صريؼ الؿـظؿات اإلغاثقة و حاجة الؿجتؿعات الػؼقرة: لـشر أفؽارهؿ الفدا

 . (2)الصحقة وكحقها والتل تدس السّؿ يف الدسؿ

                                                           

 (.21/ 2( الؿقافؼات )1)

 (.283( اكظر: لؿزيد مـ التقضقح مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وطالقتفا بإدلة الشرطقة )ص:2)

o  p 
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وحػظ الؿال يؽقن بتـؿقتف والؿحافظة طؾقف، فحث الشارع طؾك تحصقؾف  

وطّدد صرق اكتسابف وأوجف استثؿاره، شريطة أن يؽقن بالطرق الؿشروطة 

إضاطتف وآسراف يف والقسائؾ الؿباحة، كؿا أمر بالؿحافظة طؾقف وصقاكتف وطدم 

 »يؼقل:  قال: سؿعت الـبل  إكػاقف، فػل حديث الؿغقرة بـ شعبة رضل اهلل طـف

، وإضاطتف (1)«إن اهلل كره لؽؿ ثالثًا: ققؾ وقال، وإضاطة الؿال، وكثرة السمال

بنكػاقف يف غقر وجفف الؿلذون فقف شرطًا سقاء كاكت ديـقة أو دكققية، والؿـع "تؽقن 

ن اهلل تعالك جعؾف ققامًا لؿصالح العباد ويف تبذيره تػقيت لتؾؽ مـ إضاطتف: ٕ

 . (2)"الؿصالح

والضابط يف إضاطة الؿال، أن ": -رحؿف اهلل – السبؽلقال اإلمام تؼل الديـ 

يؽقن ٓ لغرض ديـل، وٓ دكققي، فؿتك اكتػك هذان الغرضان مـ جؿقع 

 .(3)"وجقهفؿا، حرم قطعًا، قؾقالً كان الؿال، أو كثقراً 

وقد اطتـك العؾؿاء يف الؼديؿ والحديث بؿؼصد حػظ الؿال ووسائؾ  

تحصقؾف، وذلؽ يف مصـػاهتؿ العامة والخاصة، بؾ مـفؿ مـ خصف بؿزيد طـاية، 

ولـدرة خقض طؾؿاء التشريع فقف  ": -رحؿف اهلل –قال العالمة الطاهر بـ طاشقر

 أن أشبع الؼق
ّ
ل فقف ويف أساسف، إن مال خقضًا يؼّسؿف ويبّقـف، رأيت حؼقًؼا طؾل

إمة هق ثروهتا، والثروة هل ما يـتػع بف الـاس آحادًا أو جؿاطات يف جؾب كافع أو 

                                                           

(، 1477(، برقؿ)2/124)"( أخرجف البخاري يف الزكاة ققل اهلل تعالك: ٓ يسللقن الـاس إلحافا1)

 (.2/1341رة الؿسائؾ )ومسؾؿ يف إقضقة باب الـفل طـ كث

 (. 185/ 3( دلقؾ الػالحقـ لطرق رياض الصالحقـ )2)

 (.441( قضاء إرب يف أسئؾة حؾب)ص/3)



 
 

 

 

ربع تادلاي احلشاَ
ّ
شػٟ ِٓ اٌر

ّ
 يف اٌؼًّ اخلريٞ  ادلٛلف اٌش

  601  

 . "(1)دفع ضار يف مختؾػ إحقال وإزمان والدواطل، اكتػاع مباشرٍة أو َوَساصة

خقر إمقال ما أخذتف مـ الحالل وصرفتف يف الـقال، وشر "وقد ققؾ: 

 .(2)"ف مـ الحرام، وصرفتف يف أثامإمقال ما أخذت

مـ الؿؼاصد الؽربى التل لفا مؽاكة خاصة يف اإلسالم،  الؿالفؿؼصد حػظ 

ما يظـ بشريعة "أيضًا:  -رحؿف اهلل –ولذلؽ قال العالمة الطاهر بـ طاشقر 

جاءت لحػظ كظام إمة وتؼقية شقكتفا وطزهتا إٓ أن يؽقن لثروة إمة يف كظرها 

مل مـ آطتبار وآهتؿام. وإذا استؼريـا أدلة الشريعة مـ الؼرآن الؿؽان السا

والسـة الدالة طؾك العـاية بؿال إمة وثروهتا، والؿشقرة إلك أن بف ققام أطؿالفا 

وقضاء كقائبفا، كجد مـ ذلؽ أدلة كثقرة تػقدكا كثرهتا يؼقـًا بلن لؾؿال يف كظر 

 .(3)"الشريعة حظًا ٓ يستفان بف

وقد حصرها ابـ  مؼصد كؾل يـدرج تحتف مؼاصد جزئقة، الؿال ومؼصد حػظ

طاشقر يف خؿس مؼاصد أساسقة وهل: مؼصد الرواج، والقضقح، والحػظ، 

، وتحؼقؼ (5)"التؽسب وآستثؿار "، وزاد بعضفؿ(4)"والثبات، والعدل فقفا

مؼصد حػظ الؿال طؾك القجف إمثؾ ٓ يؿؽـ أن يتحؼؼ بدون هذه الؿؼاصد 

 : الجزئقة

                                                           

 (.3/462( مؼاصد الشريعة اإلسالمقة )1)

 (. 215( أدب الدكقا والديـ )ص: 2)

 (. 452/ 3( مؼاصد الشريعة اإلسالمقة )3)

 . (571/ 3( اكظر: مؼاصد الشريعة اإلسالمقة )4)

(، ومؼاصد الشريعة 214( اكظر: الؿعامالت الؿالقة الؿعاصرة وأثر كظرية الذرائع يف تطبقؼاهتا )ص/5)

 (.21يف حػظ إمقال ووسائؾ استثؿارها )ص/
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 :مؼصد حػظ الؿال بالتؽسب والتـؿقة .1

الؽسب: صؾب الزرق وأصؾف الجؿع والتحصقؾ الؿػضل إلك اجتالب كػع أو 

وأول ما يتبادر إلك الذهـ مـ مؼصد حػظ الؿال هق كسبف: ٕكف إذا لؿ  (1)دفع ضرر

وأصقل التؽسب ثالثة: "، (2)يؽـ هـاك مال مؽسقب، لؿ يؽـ لحػظف مقضقع

، فحثت الشريعة طؾك التؽسب والحصقل (3)"س الؿالإرض، والعؿؾ، ورأ

طؾك الؿال بطرق شتك ووسائؾ مختؾػة، ثؿ تـؿقتف وتؽثقره بالطرق الؿشروطقة، 

والعؿؾ الخقري يحتاج إلك وهذه الؿقارد تحتاج إلك تجديد يف إداء، وابتؽارًا يف 

 وسائؾ آستثؿار الؿختؾػة مـ إكشاء الشركات الؿختؾػة. 

 ؿال بالتداول والرواج: مؼصد حػظ ال .2

قصر إمقال يف يد فئة قؾقؾة مـ الـاس يتـاىف مع مؼاصد التشريع، فـفك 

الشارع أن تؽقن إمقال دولة بقـ إغـقاء: لؿا يسببف ذلؽ مـ خؾؾ يف آقتصاد 

الرواج دوران الؿال بقـ "الؿالل والـسقج آجتؿاطل، بؾ ٓ بد أن تؽقن رائجة، و

 . (4)"ـ مـ الـاس بقجف حؼ، وهق مؼصد طظقؿ شرطلأيدي أكثر مـ يؿؽ

 مؼصد العدل يف تداول إمقال:  .3

چ ) العدل مبدأ طام يف اإلسالم يف جؿقع أحؽامف وتشريعاتف، قال اهلل تعالك

                                                           

 (.184(، التعريػات )ص: 1/212(، الصحاح )11/48( اكظر: هتذيب الؾغة )1)

 (. 3ة يف حػظ إمقال )ص/(، ومؼاصد الشريع187( مؼاصد الشريعة بلبعاد جديدة )ص/2)

 ( 382/ 2( مؼاصد الشريعة اإلسالمقة )3)

(، واكظر: مؼاصد الشريعة يف حػظ إمقال 3/471( مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر )4)

 (. 4)ص/
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چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 

وجؿقع الؿعامالت الؿالقة مبـقة .[91]الـحؾ: (ڈ ژ ژ

يف إباحة البقع وتحريؿ الربا، ومؼصد طؾك إقامة العدل ومـع الظؾؿ ويتؿثؾ ذلؽ 

العدل وكػل الظؾؿ يؽقن يف إمقال مـ جفتقـ: مـ جفة كسبفا ومـ جفة إكػاقفا. 

فحّرم كسب إمقال بالطرق الؿحرمة مـ الربا أو الغش أو الغرر، كؿا حّرم مـ 

جفة اإلكػاق إضاطة الؿال، واإلسراف والتبذير والتقصؾ بف إلك تحصقؾ الؿآثؿ 

 . (1)رمات، فالقسقؾة إلك الحرام حراموالؿح

  :ٍَكصد ايٛضٛح يف األَٛا 

أن تؽقن إمقال بعقدة طـ مقاصـ الـزاع والخصقمات  والؿراد بذلؽ:

والتعرض لؾضرر مـ الجحقد والـؽران، فقجب أن تؽقن جؿقع الؿعامالت 

والتصرفات الؿالقة واضحة، ولتحؼقؼ هذا الؿؼصد شرع اإلسالم تقثقؼ طؼقد 

ؿعامالت الؿالقة، مـ الؽتابة، واإلشفاد، والرهـ، حػظًا لؾحؼقق وقطعًا ال

، ومـ والتطبقؼات لفذا الؿؼصد: ٓ بد مـ اطتؿاد (2)لؾؿـازطات والخصقمات

مـفجقة الحؼائؼ الؿقثؼة يف دراسة أي قرار، أو إجراء أي تصرف يف ممسسات 

 .(3)العؿؾ الخقري

                                                           

(، مؼاصد الشريعة 175، تؼريب القصقل ٓبـ جزي )ص/469/ 29( اكظر: مجؿقع الػتاوى )1)

 (. 4يف حػظ إمقال )ص/

 (. 13( مرجع سابؼ مؼاصد الشريعة يف حػظ إمقال )ص/2)

 (.4( اكظر: الؼقاطد والضقابط الػؼفقة الؿمثرة يف العؿؾ الخقري )ص/3)
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 املبحح الجانٌ

 احلشاَ ؼىُ اٌرربع تادلاي 
 ٚاٌمٛاػذ اٌفم١ٙح ادلؤششج ف١ٗ. 

 
التربع بالؿال والتصدق بف مـ الؼربات التل يتؼرب العبد هبا إلك اهلل وتعالك، 

وٓ يتؼرب إلقف سبحاكف إٓ بؿا يحبف ويرضاه مـ إققال وإطؿال، فعـ أبل 

، (1)«إن اهلل تعالك صقب ٓ يؼبؾ إٓ صقبًا: »هريرة رضل اهلل طـف قال: قال 

ًٓ، وققؾ: الؿراد... " والؿراد أكف تعالك ٓ يؼبؾ مـ الصدقات إٓ ما كان صقبا حال

أطؿ مـ ذلؽ، وهق أكف ٓ يؼبؾ مـ إطؿال إٓ ما كان صقبًا صاهرًا مـ الؿػسدات 

 ًٓ وإن  ". إٓ أكف (2)"كؾفا، كالرياء والعجب، وٓ مـ إمقال إٓ ما كان صقبًا حال

 .(3)لؽـ بعضف أخبث مـ بعضكان الحرام كؾف خبقث 

، (4)"كؾ ما حرم الشرع دخقلف يف مؾؽ الؿسؾؿ لؿاكع "هق  والؿال الحرام:

وحرمة الؿال قد تؽقن يف طقـ الؿال كػسف كالخؿر والخـزير وإصـام وآٓت 

 الؾفق الؿحرمة وكحقها.

                                                           

 (.2/713( أخرجف مسؾؿ يف كتاب الزكاة، باب قبقل الصدقة مـ الؽسب الطقب )1)

 (. 259/ 1( جامع العؾقم والحؽؿ )2)

 (. 488كظر: الؿقارد الؿالقة لؿمسسات العؿؾ الخقري )ص:(. وا94/ 2( إحقاء طؾقم الديـ )3)

 (.39( أحؽام الؿال الحرام لؾباز )ص/4)

o  p 
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وقد تؽقن حرمة الؿال لقصػ طؾؼ بف وأصؾف مباح كالؿعامالت الربقية، أو  

ض بال طؼد وٓ طقض كإطقان الؿسروقة والؿغصقبة بغقر حؼ. ولذا فّرق الؿؼبق

 .(1)العؾؿاء بقـ ما كان حرامًا يف ذاتف وأصؾف، وما كان حرامًا لقصػ تعؾؼ بف

فنن الؿحرمات قسؿان: محرم لعقـف  "قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة:  

باح مـ الؿطاطؿ كالـجاسات: مـ الدم والؿقتة. ومحرم لحؼ الغقر وهق ما جـسف م

. وهذا ما طـاه اإلمام (2)"والؿساكـ والؿالبس والؿراكب والـؼقد وغقر ذلؽ

 .(3)"الؿال إكؿا يحرم إما لؿعـك يف طقـف أو لخؾؾ يف جفة اكتسابف"الغزالل بؼقلف: 

وإذا كاكت إمقال الؿحرمة ٓ يعتد هبا شرطًا إما لحرمة طقـفا، أو لقصػ 

ا خروجًا مـ تبعاهتا، فؿاذا يؽقن مصقر إمقال صارئ فقفا ويجب التخؾص مـف

التل ترد إلك الؿمسسات الخقرية وهل مـ كسب حرام، هؾ يجقز استالمفا، 

 وكقػ يتؿ صرففا والتخؾص مـفا؟

ففذه إمقال كؿا سبؼ تـؼسؿ إلك قسؿقـ، محرمة لذاهتا، ومحرمة لؽسبفا،  

 وتػصقؾ ذلؽ يف الؿطالب التالقة: 

 التربع بإمقال الؿحرمة لذاهتا:  حؽؿ الؿطؾب إول:

 حؽؿ التربع بإمقال الؿحرمة لؽسبفا:  الؿطؾب الثاين:

 

                                                           

 (. بتصرف يسقر.26( اكظر: بحقث يف آقتصاد اإلسالمل )ص/1)

 (.28/593( مجؿقع الػتاوى )2)

 (.2/92( إحقاء طؾقم الديـ )3)
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 املطلب األول

 ؼىُ اٌرربع تاألِٛاي احملشِح ٌزاذٙا: 
 

وهل إمقال التل حرمفا الشارع لعقـفا: لؿا فقفا مـ الضرر كالؿقتة والدم 

ٱ ٻ )ا، قال اهلل تعالك:والخـزير وذلؽ لخبثفا والضرر الحاصؾ بتـاولف

  [.3:الؿائدة] (ٻ ٻ ٻ پ

وكذلؽ الخؿر والؿقسر: لتلثقر الخؿر وسائر الؿسؽرات طؾك العؼقل  

وإفسادها، ولؿا يحصؾ بالؿقسر مـ أكؾ أمقال الـاس بالباصؾ، وما يقرثف مـ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) العداوة والبغضاء بقـ الـاس، قال اهلل تعالك

 [.91ئدة:] الؿا(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 ًٓ فإشقاء الؿحرمة يف أصؾفا لسبب قائؿ بذاهتا ٓ تسؿك يف طرف الشرع ما

وٓ يحؾ آكتػاع والّتعامؾ هبا، ويجب الّتخؾص مـفا إبراًء لؾذمة مـ تبعاهتا، 

 وذلؽ بنتالف ما ٓ يجقز تؿؾؽف وٓ آكتػاع بف لحرمة ذاتف.

ؿحرمة لذاهتا وٓ هبتفا والدلقؾ طؾك أكف ٓ يجقز آكتػاع بإمقال ال 

 والتصدق هبا، ما جاء يف السـة الـبقية مـ أحاديث مـفا:

راوية  طـ ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا: أن رجال أهدى لرسقل اهلل  .1

o  p 
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قال: ٓ، فساّر « ؟هؾ طؾؿت أن اهلل قد حرمفا: »، فؼال لف رسقل اهلل (1)خؿر

إن الذي »: أمرتف ببقعفا، فؼال: ، فؼال«؟بؿ ساررتف: »إكساكًا، فؼال لف رسقل اهلل 

 . (2)، قال: فػتح الؿزادة حتك ذهب ما فقفا«حرم شرهبا حرم بقعفا

، (3): أن ما حرم اهلل آكتػاع بف، فنكف يحرم بقعف وأكؾ ثؿـفوجف آستدٓل

، فاسؿ الؿال شرطًا مـتػل (4)"ما حرم أخذه حرم إططاؤه"والؼاطدة الشرطقة: 

ال طؾك سبقؾ التجقز، فال يجقز لؾؿسؾؿ أن يتؿّؾؽفا وٓ طـفا، وإكؿا يؼال لفا م

 يجب الضؿان طؾك مـ أتؾػفا.

سلل  -رضل اهلل طـف  -، أن أبا صؾحة -رضل اهلل طـف  –طـ أكس بـ مالؽ  .2

 ٓ »قال: أفال كجعؾفا خال؟ قال: «  أهرقفا» طـ أيتام ورثقا خؿرًا، فؼال:  الـبل 

»(5). 

ففذه أثار كؾفا تدل طؾك أن مـ  ": -حؿف اهلل ر –قال اإلمام ابـ طبد الرب 

 . (6)"ورث خؿرًا مـ الؿسؾؿقـ وصارت بقده أهرقفا ولؿ يحبسفا وٓ خؾؾفا

                                                           

ل التل تروي غقر أكف قد يسؿك الظرف الذي ( الراوية هل الدابة التل تحؿؾ الخؿر أو الؿاء ٕهنا ه1)

يحؿؾ فقف الؿاء أو الخؿر راوية بؿعـك تسؿقة الشلء باسؿ ما جاوره أو قاربف. الؿـتؼك شرح 

 (. 154/ 3الؿقصل )

 (.1579(،برقؿ )1216/ 3( أخرجف مسؾؿ يف الؿساقات باب تحريؿ بقع الخؿر )2)

 (.2/447( جامع العؾقم والحؽؿ )3)

 (.31(، واكظر: بحقث يف آقتصاد اإلسالمل )ص/151الـظائر لؾسققصل )ص: ( إشباه و4)

(، وصححف إلباين يف مشؽاة الؿصابقح 226/ 19(، وأخرجف أحؿد )3/326( أبق داود )5)

(2/1182.) 

 (.151/ 4( التؿفقد )6)
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  :مـ التطبقؼات لفذه الؿسللة 

لعبة يسفؿ فقفا طدد مـ  "وهل الؿعرفة يف الؼاكقن بلهنا:  "القاكصقب"لعبة  .1

سب الـصقب، وهق طبارة طـ مبؾغ الـاس بلن يدفع كؾ مـفؿ مبؾغًا صغقرًا، ابتغاء ك

كبقر أو أي شلء آخر يقضع تحت السحب، ويؽقن لؽؾ مساهؿ رقؿ، ثؿ تقضع 

أرقام الؿساهؿقـ يف مؽان، ويسحب مـفا طـ صريؼ الحظ رقؿ أو أرقام فؿـ خرج 

 . (1)"رقؿف كان هق الػائز بالـصقب

وٓ يجقز التعامؾ بؾعبة القاكصقب حتك وإن كان بعض دخؾفا يذهب  

لؾجفات الخقرية، وقد كص طؾك تحريؿفا مجؿع الػؼف اإلسالمل التابع لرابطة 

 . (2)العالؿ اإلسالمل، وهقئة كبار العؾؿاء يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

: أهنا تدخؾ يف الؼؿار الؿحرم: ٕن كؾ واحد مـ والدلقؾ طؾك حرمتفا

وهذا هق ضابط الؼؿار  الؿساهؿقـ فقفا إما أن يغـؿ الـصقب كؾف، أو يغرم ما دفعف،

الؿحّرم: ٕكف طؾؼ ذلؽ طؾك حصقل أمر لؿ يجعؾف الشارع سببًا يف اكتؼال 

إمالك، ٕكف لؿ يؽـ مـ الرابح طؿؾ يستحؼ طؾقف إجر، وٓ طقض يستحؼ 

 .(3)طؾقف البدل

والتربير الذي تذكره بعض الؼقاكقـ لجقاز لعبة القاكصقب إذا كان بعُض  

                                                           

سؾؿة (، فؼف الؼضايا الؿعاصرة إقؾقات الؿ565، 538( اكظر: الؼؿار حؼقؼتف وأحؽامف )ص/1)

 (.486)ص/

 (.15/215(، فتاوى الؾجـة الدائؿة الؿجؿقطة إولك )14( الدورة)7( مجؿع الػؼف قرار رقؿ )2)

(، فتاوى الؾجـة الدائؿة الؿجؿقطة إولك 14( الدورة )7( مرجع سابؼ مجؿع الػؼف قرار رقؿ )3)

(15/215.) 
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ض الخقرية، ٓ يصؾح مسقغًا لؾّترخقص: ٕن الؼؿار حرام َدْخؾفا يذهب لألغرا

كان الػائز فقف ُيػّرق ما  -وهق قؿار أهؾ الجاهؾقة  -أيًا كان الدافع إلقف، فالؿقسر 

كسبف طؾك الػؼراء، وهذا هق كػع الؿقسر الذي أشار إلقف الؼرآن ومع ذلؽ حرمف: 

ى ائ  ۉ ې ې ېې ى)ٕن إثؿف أكرب مـ كػعف، قال اهلل تعالك: 

ٱ ٻ )، ثؿ أكزل  [219البؼرة:] (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 . (1)[.91]الؿائدة:

والقاكصقب الخقري جزء مـ الؿقسر، وإكػاق ريعة يف إطؿال الخقرية ودطؿ 

ًٓ، إذ الغاية ٓ تربر القسقؾة، والذي يشرتي ورقة القاكصقب  الػؼراء ٓ يجعؾف حال

د الربح ثؿ يؽقن يف الـتقجة رابحًا أو خاسرًا، وهذا هق الؿقسر إكؿا بشرتيفا بؼص

الؼؿار بلي كقع كان، وسبب  "الؿحرم وهق مـ كبائر الذكقب: ٕن الؿقسر هق: 

الـفل طـف وتعظقؿ أمره أكف مـ أكؾ أمقال الـاس بالباصؾ الذي هنك اهلل طـف بؼقلف 

 .(2)[188]البؼرة: (ڱ ڱ ڱ ں ں)

 

 

                                                           

 (.14( الدورة )7( مجؿع الػؼف اإلسالمل قرار رقؿ )1)

 (.2/328(. واكظر: الزواجر طـ اقرتاف الؽبائر )188ة البؼرة أية )( سقر2)
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 نٌاملطلب الجا

 ؼىُ اٌرربع تاألِٛاي احملشِح ٌىسثٙا 
 

ما َيحُرم لخؾٍؾ يف جفة  "وهل ما حُرمت مـ إمقال لقصػفا دون أصؾفا: أي

: فسبب التحريؿ لقس لذات إمقال وإكؿا التحريؿ يعقد ٕمر (1)"إثبات القد طؾقف

 خارج طـ حؼقؼتفا كإمقال الؿغصقبة، والؿؽتسبة مـ الربا، وإثؿان الؿلخقذة

بالعؼقد الباصؾة، أو الػاسدة كبقع الؿجفقل، والبققع الؿشتؿؾة طؾك الغرر 

والتدلقس، والؿال الذي يحصؾ طؾقف الشخص بالرشقة، وهذا الؼسؿ هق الذي 

يحتاج إلك تػصقؾ وبقان: كظرًا ٓختالف وجفات كظر الػؼفاء فقف، قال اإلمام 

 ، ولف أحقال: (2)"وفقف يّتسع الـظر"الغزالل: 

 إذا كاكت هذه إمقال تختص بؿالؽ معّقـ معؾقم، أو ُطؾِؿ  اي١ األٚىل:اذت

: -رحؿف اهلل –، قال ابـ هبقرة(3)ورثتف وجب إرجاطفا ٕصحاهبا باإلجؿاع

                                                           

 (.93/ 2( إحقاء طؾقم الديـ )1)

 (.93/ 2( الؿرجع السابؼ )2)

(، فتاوى ابـ رشد 5/99(، حاشقة ابـ طابديـ )2/12( اكظر: اختالف إئؿة العؾؿاء )3)

جامع العؾقم والحؽؿ (، 5/187(، هناية الؿجتاج )9/351(، الؿجؿقع لؾـقوي )1/643)

 (.2/291(، الدراري الؿضقة )1/266)

o  p 
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: ٕن (1)"واتػؼقا طؾك إكف يجب طؾك الغاصب رد الؿغصقب إن كاكت طقـف قائؿة"

ن مـ شروط التقبة ما حرم أخذه لحؼ الغقر إذا أخذه وجب رده إلك مالؽف: ٕ

 اإلقالع طـ الذكب.

وٓ تـػع السارق تقبتف إٓ أن يرد ما  ": -رحؿف اهلل  –قال اإلمام الذهبل  

. وما ذكروه يف الغصب يـسحب فقؿا طداه مـ الؿؽاسب الؿحرمة: ٕهنا (2)"سرقف

 يف حؽؿف. 

إن كان الؿؼبقض برضا الدافع وقد استقىف طقضف الؿحرم، كؿـ "لؽـ  

ك خؿر أو خـزير، أو طؾك زكك أو فاحشة، ففذا ٓ يجب رد العقض طاوض طؾ

طؾك الدافع: ٕكف أخرجف باختقاره، واستقىف طقضف الؿحرم، فال يجقز أن يجؿع لف 

بقـ العقض والؿعقض، فنن يف ذلؽ إطاكة لف طؾك اإلثؿ والعدوان، وتقسقر 

فال تليت بف أصحاب الؿعاصل طؾقف... وقبح هذا مستؼر يف فطر جؿقع العؼالء، 

، ولؽـ خبثف لخبث مؽسبف، ٓ شريعة...بؾ هق خبقث كؿا حؽؿ طؾقف رسقل اهلل 

، وهذا هق (3)"لظؾؿ مـ أخذ مـف، فطريؼ التخؾص مـف، وتؿام التقبة بالصدقة بف

إولك بلن تصرف هذه إمقال يف الؿصالح العامة لؾؿسؾؿقـ وٓ ترد إلك 

 أصحاهبا.

حقزها ٓ يتصدق هبا رغبة يف التحؾؾ مـ آثامفا، وهـاك مـ قال: إذا كان مـ ي

وإكؿا إليفام الـاس بؿشروطقة أطؿالف الؿحرمة وكسبف غقر الؿشروع، فقجب 

                                                           

 (.2/291(، واكظر: الدراري الؿضقة )2/12( اختالف إئؿة العؾؿاء )1)

 (98( الؽبائر لؾذهبل )ص: 2)

 (. 343(. ولؾؿزيد حقل هذه الؿسللة اكظر: أحؽام الؿال الحرام لؾباز )ص/691/ 5( زاد الؿعاد )3)
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حقـئذ طدم قبقلفا زجرًا لصاحبفا وسدًا لؾذريعة: ٕن الؿػسدة الؿرتتبة طؾك 

 .(1)قبقلفا أشد مـ التصدق هبا طؾك الػؼراء والؿساكقـ

  :كاكت هذه إمقال ُجفؾ مالؽفا، أو تعذر إطادة الؿال  إذا اذتاي١ ايجا١ْٝ

إلقف، ومـ يف يده يريد التقبة مـفا والتحؾؾ مـ آثامفا، والتخؾص مـ تبعاهتا: ٕهنا 

إما لؽقهنا قبضت ضؾؿا كالغصب وأكقاطف مـ الجـايات والسرقة والغؾقل. وإما 

حّؼ لفا، وقد لؽقهنا قبضت بعؼد فاسد مـ ربًا أو مقسر وٓ يعؾؿ طقـ الؿست

أخذت برضا مالؽفا ولؽـفا وقعت بطريؼ محرم شرطًا لؿ يلذن بف اهلل، كبقع 

الخؿقر وتجارة الؿخدرات وآتجار يف الؿحرمات بجؿقع صقره وأشؽالف، فؽؾ 

هذه إشقاء تحريؿفا معؾقم مـ الديـ بالضرورة، ولؽـ ما ذا يػعؾ هبذه إمقال 

اب أصحاهبا وأكابقا إرهبؿ وأرادوا التخؾص الطائؾة التل جؿعت هبذه الطرق ثؿ ت

 مـفا؟ 

  :ٍفٗرٙ املطأي١ اختًف ايفكٗا٤ فٝٗا ع٢ً ثالث١ أقٛا 

 :ٍٚتصرف هذه إمقال يف وجقه الخقر طؾك كقة التقبة مـفا،  ايكٍٛ األ

كالغاصب التائب والخائـ التائب والؿرابل التائب وكحقهؿ مؿـ صار بقده مال ٓ 

حبف، فنكف يصرفف إلك ذوي الحاجات ومصالح الؿسؾؿقـ، يؿؾؽف وٓ يعرف صا

، (2)ولقس هذا مـ باب الصدقة، وإكؿا هق مـ باب التقبة والتطفقر مـ الحرام

، (1)، والشافعقة(4)، والؿالؽقة(3)وهذا ققل جؿفقر الػؼفاء مـ الحـػقة
                                                           

 (318مقال يف الػؼف اإلسالمل)ص/( اكظر: جريؿة غسؾ ا1ٕ)

 (.3/894(، مجؾة مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل )569، 28/421( اكظر: مجؿقع الػتاوى )2)

 (. 283/ 4( اكظر: حاشقة ابـ طابدي )رد الؿحتار( )3)

(، الجامع ٕحؽام الؼرآن 1/642(، فتاوى ابـ رشد الجد )2/24( اكظر: التؿفقد ٓبـ طبد الرب)4)

= 



 
 

 

 

ربع تادلاي احلشاَ
ّ
شػٟ ِٓ اٌر

ّ
 يف اٌؼًّ اخلريٞ  ادلٛلف اٌش

  613  

بحقث ، والؾجـة الدائؿة لؾ(3)، وبف أخذ مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل(2)والحـابؾة

 .(4)العؾؿقة واإلفتاء

 :ْٞحرمة التصدق هبذه إمقال وطدم آكتػاع هبا والقاجب  ايكٍٛ ايجا

مـ طـده مال  "حقث قال: -رحؿف اهلل –إتالففا، وهق ققل الػضقؾ بـ طقاض

حرام ٓ يعرف أربابف، أكف يتؾػف، ويؾؼقف يف البحر، وٓ يتصدق بف، وقال: ٓ يتؼرب 

. (8)، وابـ رجب(7)، وابـ تقؿقة(6)، وحؽك ابـ طبد الرب(5)"إلك اهلل إٓ بالطقب

 ققل لؾشافعل بلهنا تحػظ وٓ يتصدق هبا حتك يليت مستحؼفا.

لؽـ الؿذكقر يف كتب الشافعقة أن الؿال الحرام الذي ُجفؾ مالؽف ُيققػ إٓ 

أن يحصؾ القلس مـ معرفة مالؽف، فنن ثبت يؼقـًا طجز طـ معرفة مالؽف، فقدفع 

اإلمام لقتصرف فقف حسب ما يرى مـ الؿصؾحة مـ إمساكف ٕصحابف، أو إلك 

 إقراضف لبقت الؿال، أو تؿؾقؽف لبقت الؿال إن تعذر معرفة أصحابف، ومـ ذلؽ:

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/146(، الؿعقار الؿعرب )366/ 3)

 (.911( مسالة )646(، فتاوى ابـ الصالح )ص:9/351( اكظر: الؿجؿقع )1)

(، 5/691(، زاد الؿعاد )1/266(، جامع العؾقم والحؽؿ )28/592( اكظر: مجؿقع الػتاوى )2)

 (.3/495(، مطالب أولك الـفل )2/383تؼرير الؼقاطد ٓب رجب )

( 2/527(، مجؾة الؿجؿع )1/3)13ؼف اإلسالمل الدولل قرار رقؿ: ( اكظر: قرارات مجؿع الػ3)

 (. 3/77و)

 (.5383(، الػتقى رقؿ )15/334( اكظر: فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء )4)

 (268/ 1( جامع العؾقم والحؽؿ )5)

 (. 24/ 2( التؿفقد )6)

 (.28/592( مجؿقع الػتاوى )7)

 (268/ 1) ( جامع العؾقم والحؽؿ8)
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لق غصب مِـ جؿع دراهَؿ مثالً وخؾطفا خؾًطا ٓ  "ما جاء يف هناية الؿحتاج:

َق طؾقفؿ اْلَؿْخُؾقَط بؼدر حؼققفؿ ح ا مع يتؿقَُّز ثؿَّ فرَّ تِف...أمَّ ؾَّ لؽؾِّ مـفؿ َقْدُر ِحصَّ

جفؾفؿ فنن لؿ يحصؾ القلس مـ معرفتفؿ وجب إططاؤها لإلمام لقؿسؽفا أو 

ثؿـفا لقجقد مالّكفا، ولف أن يؼرتضفا لبقت الؿال، وإن أيس مـفا أي طادة كؿا هق 

 . (1)"ضاهر صارت مـ أمقال بقت الؿال

 ثة أحقال:وذكر اإلمام الغزالل يف إخراج الحرام ثال

 فقجب الصرف إلقف أو إلك وارثف وإن كان إما أن يؽقن لف مالؽ معقّـ :

غائبًا فقـتظر حضقره أو اإليصال إلقف وإن كاكت لف زيادة ومـػعة فؾتجؿع فقائده 

 إلك وقت حضقره.

 وقع القلس مـ القققف طؾك طقـف وٓ وإما أن يؽقن لؿالؽ غقر معقّـ :

ففذا ٓ يؿؽـ الّرد فقف لؾؿالؽ، ويققػ حتك  يدري أكف مات طـ وارٍث أم ٓ؟

يتضح إمر فقف، وربؿا ٓ يؿؽـ الّرد لؽثرة الؿالّك كغؾقل الغـقؿة، فنهنا بعد 

تػرق الغزاة كقػ يؼدر طؾك جؿعفؿ وإن قدر فؽقػ يػرق ديـارًا واحدًا مثال 

 طؾك ألػ أو ألػقـ، ففذا يـبغل أن يتصّدق بف.

  فقصرف  الؿرصدة لؿصالح الؿسؾؿقـ كافة:وإما مـ مال الػلء وإمقال

ذلؽ إلك الؼـاصر والؿساجد...وأمثال هذه إمقر التل يشرتك يف آكتػاع هبا كؾ 

 . (2)"مـ يؿر هبا مـ الؿسؾؿقـ لقؽقن طامًا لؾؿسؾؿقـ

                                                           

 (.3/495(، وحاشقة الجؿؾ)6/45(، واكظر: تحػة الؿحتاج )5/187( هناية الؿحتاج لؾرمؾل )1)

 (.131/ 2( إحقاء طؾقم الديـ )2)
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وهبذا يتضح أن الشافعقة ٓ يؼقلقن بحبس الؿال الحرام الذي ُجفؾ مالؽف  

قاط يف البحث طـ مالؽف حتك القلس مـ معرفتف مطؾؼًا، وإكؿا لفؿ زيادة احت

والقصقل إلقف، أو ٓ يؿؽـ الرد لؽثرة الؿالّك وتعذر القصقل إلقفؿ، كؿا سبؼت 

، ولذلؽ قال ابـ طبد الرب بعد ما ذكر ما كؼؾ طـ (1)اإلشارة إلك ذلؽ يف كتبفؿ

أو وهذا طـدي معـاه فقؿا يؿؽـ وجقد صاحبف والقصقل إلقف  "الشافعل يف ذلؽ: 

إلك ورثتف، وأما إن لؿ يؿؽـ شلء مـ ذلؽ، فنن الشافعل رحؿف اهلل ٓ يؽره 

 . (2)"الصدقة بف حقـئذ إن شاء اهلل

 :الؿال الحرام يؼتصر يف التصدق بف طؾك الػؼراء والؿساكقـ  ايكٍٛ ايجايح

، واختقار الشقخ مصطػك الزرقا حقث قال أثـاء حديثف (3)فؼط. وهق ققل لؾحـػقة

فعؾقف أن  "ئد الربقية التل يحصؾ طؾقفا اإلكسان بتعامؾف مع البـقك الربقيةطـ الػقا

يلخذ تؾؽ الػقائد التل يحتسبفا لف الؿصرف الربقي طـ ودائعف لديف، ويقزطفا 

طؾك الػؼراء حصرًا وقصرًا: ٕهنؿ مصرففا الشرطل، وٓ يعترب هذه صدقف مـف طؾك 

ا لف ثقاب السعل والقساصة يف كؼؾ مبالغ الػؼراء كؿالٍؽ تصّدق مـ ُحرِّ مالف، وإكؿ

 .(4)هذه الػقائد مـ صـدوق الؿصرف إلك أيدي الػؼراء

                                                           

 (.14(، الضقابط الشرطقة لالكتػاع بالػقائد الربقية )ص/2/131( اكظر: إحقاء طؾقم الديـ )1)

 (.24/ 2( التؿفقد )2)

 (. 3/61(، آختبار لتعؾقؾ الؿختار )7/153الصـائع )(، بدائع 2/299( اكظر: )3)

(، 1/158( الؿصارف معامالهتا وودائعفا وفقائدها لؾزرقا ضؿـ مجؾة مجؿع الػؼف اإلسالمل )4)

(، وقال بف الشقخ فقصؾ مقلقي يف 318واكظر: جريؿة غسؾ إمقال يف الػؼف اإلسالمل)ص/

(، واكظر: الضقابط الشرطقة لالكتػاع 76/بحثف دراسات حقل الربا والػقائد والؿصارف )ص

 (.19بالػقائد الربقية )ص/
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  :األدي١ 

 .اضتدٍ أصشاب ايكٍٛ األٍٚ بأدي١ َٔ ايط١ٓ ٚايكٝاع، ٚايكٛاعد ايفك١ٝٗ 

 فُٔ ايط١ٓ: 

رضل اهلل  –ما جاء طـ طاصؿ بـ كؾقب طـ أبقف طـ رجؾ مـ إكصار  .1

وهق طؾك  يف جـازة ، فرأيت رسقل اهلل  مع رسقل اهلل  خرجـا "قال:  -طـف 

الؼرب يقصل الحافر: أوسع مـ قَِبؾ رجؾقف، أوسع مـ قبؾ رأسف، فؾؿا رجع 

استؼبؾف داطك امرأة فجاء، وجلء بالطعام فقضع يده ثؿ وضع الؼقم فلكؾقا ، 

بغقر أجد لحؿ شاة أخذت يؾقك لؼؿة يف فؿف، ثؿ قال:  فـظر آباؤكا رسقل اهلل 

، فلرسؾت الؿرأة: يا رسقل اهلل إين أرسؾت إلك البؼقع يشرتى لل شاة، إذن أهؾفا

 هبا، فؼال رسقل اهلل 
ّ
أصعؿقف »: فؾؿ أجد، فلرسؾت إلك امرأتف ، فلرسؾت إلل

 . (1)« إسارى

أمر بنصعام الشاة  يف هذا الحديث أن رسقل اهلل ": وجف آستدٓل

مـ الؾحؿ ٓ  ولؿ يلكؾ الـبل "طؾقفؿ بؿثؾفا  إسارى، وهؿ مؿـ تجقز الصدقة

لحرمة ذاتف، ولؽـ لحرمة أخذه بغقر إذن مالؽف، ولفذا لؿ يحرمف طؾك أخريـ، 

فدل ذلؽ طؾك جقاز التصدق بالؿال الحرام طـ صاحبف، فػقف تجـب ما كان مـ 

 .(2)الؿلكقٓت حراما أو مشتبفا، وطدم آتؽال طؾك تجقيز إذن مالؽف بعد أكؾف

                                                           

(. وصحح إسـاده 5/547(، والبقفؼل يف الســ الؽربى )3/244( أخرجف أبق داود يف ســف )1)

 (.3/196( وإلباين يف إرواء الغؾقؾ)4/168الزيؾعل يف كصب الراية )

(، 5/385(، كقؾ إوصار )7/153صـائع )(، بدائع ال7/455( اكظر: مشؽؾ أثار لؾطحاوي )2)

 (.359أحؽام الؿال الحرام لؾباز )ص/
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بنصعامفؿ هؿ مـ  : بلن إسرى الذيـ أمر الـبل وكققش هذا آستدٓل

الؽػار: ٕن إسر ٓ يؼع طؾك الؿسؾؿ يف ديار اإلسالم، فدّل ذلؽ طؾك حرمة 

 .(1)اكتػاع الؿسؾؿ بالؿال الحرام

قصد بذلؽ التغؾقظ طؾك الؿرأة التل أخذت مال الغقر  : بلّن الـّبل وأجقب

وأصحابف ولؽـ  بذلؽ أمرًا مباحًا وهق إصعام الـّبل دون إذن، ولق قصدت 

 .(2)بطريؼة غقر سائغة شرطًا

أكف اشرتى جارية فذهب  -رضل اهلل طـف  –طـ طبد اهلل بـ مسعقد  .2

 الغرم
ّ
 .(3)صاحبفا فتصدق بثؿـفا وقال: الؾفؿ طـ صاحبفا، فنن كره فؾل، وطؾل

صدقة فنن أجازها : حقث رأى ابـ مسعقد أن يجعؾ التصرف وجف آستدٓل

صاحبفا إذا جاء حصؾ لف أجرها، وإن لؿ يجزها كان إجر لؾؿتصدق وطؾقف 

 . (4)الغرم لصاحبفا، ويف هذا دلقؾ طؾك جقاز التصدق بالؿال إذا ُجفؾ مالؽف

: ففق أن يؼال إن هذا الؿال مرتدد بقـ أن يضقع، وبقـ أن وأما الؼقاس .2

بالضرورة ُيعؾؿ أن صرفف إلك خقر يصرف إلك خقر إذا حصؾ القلس مـ مالؽف، و

أولك مـ إلؼائف يف البحر، فنكا إن رمقـاه يف البحر فؼد فقتـاه طؾك أكػسـا وطؾك 

الؿالؽ ولؿ تحصؾ مـف فائدة وإذا رمقـاه يف يد فؼقر يدطق لؿالؽف حصؾ لؾؿالؽ 

                                                           

 (. 491( اكظر: الؿقارد الؿالقة لؿمسسات العؿؾ الخقري )ص/1)

(، الؿقارد الؿالقة لؿمسسات العؿؾ الخقري 361( اكظر: أحؽام الؿال الحرام لؾباز )ص/2)

 (. 491)ص/

 (. 9/82(، ويف معرفة الســ وأثار )311/ 6( أخرجف البقفؼل يف الســ الؽربى )3)

 (.359(، أحؽام الؿال الحرام لؾباز )ص/431/ 9( اكظر: فتح الباري ٓبـ حجر )4)
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بركة دطائف، وحصؾ لؾػؼقر سد حاجتف، وحصقل إجر لؾؿالؽ بغقر اختقاره يف 

 .(1)"ٓ يـبغل أن ُيـؽرالّتصدق 

إن كان حرامًا أو  ": -رحؿف اهلل  -ويميد هذا الؽالم ققل اإلمام ابـ رجب 

غصبًا، فؽؾ شلء تصرف فقف حرام، والقاجب رده طؾك مـ أخذ مـف أو ورثتف، فنن 

لؿ يعرف رده إلك بقت الؿال يصرف يف الؿصالح أو يف الصدقة، ولؿ يحظ آخذه 

 . (2)"بغقر اإلثؿ

، وهل مـ الؿعايقر الؿعتربة يف الؿقازكة بقـ الؿصالح والؿػاسدقاطدة  .3

الشريعة اإلسالمقة فلوٓها العؾؿاء جؾ اهتؿامفؿ، قال اإلمام العز بـ طبد 

إذا اجتؿعت مصالح ومػاسد فنن أمؽـ تحصقؾ ": -رحؿف اهلل  -السالم

سبحاكف  الؿصالح ودرء الؿػاسد فعؾـا ذلؽ امتثآ ٕمر اهلل تعالك فقفؿا لؼقلف

[.وإن تعذر الدرء والتحصقؾ فنن كاكت 6:التغابـ ](ہ ہ ہ ھ)وتعالك: 

وإن الؿػسدة أطظؿ مـ الؿصؾحة درأكا الؿػسدة وٓ كبالل بػقات الؿصؾحة... 

 .(3)"كاكت الؿصؾحة أطظؿ مـ الؿػسدة حصؾـا الؿصؾحة مع التزام الؿػسدة

لّشريعة جاءت بتحصقؾ ومعؾقم أّن ا»قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿف اهلل: 

الؿصالح وتؽؿقؾفا، وتعطقؾ الؿػاسد وتؼؾقؾفا، وأمركا بتؼديؿ خقر الخقريـ 

 ،(4)«بتػقيت أدكاهؿا، وبدفع شر الّشريـ باحتؿال أدكاهؿا

                                                           

 (. 311(، واكظر: جريؿة غسؾ إمقال يف الػؼف اإلسالمل )ص/131/ 2( إحقاء طؾقم الديـ )1)

 (.266/ 1( جامع العؾقم والحؽؿ )2)

 (.1/98( ققاطد إحؽام )3)

 .234/ 31مجؿقع الػتاوى  (4)
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فقعترب العؿؾ هبذا الؼقل مـ تطبقؼات هذه الؼاطدة يف قبقل إمقال الؿحرمة  

الربقية، أو إمقال الؿسروقة  لؽسبفا مـ الجفات التل تتعامؾ هبا كالػقائد

والؿغصقبة التل تعذر إرجاطفا لؿالّكفا، وإن كان يف آكتػاع هبا مػسدة، إٓ أن 

مصؾحة دفعفا ٕهؾ العقز والػاقة تربق طؾك مػسدهتا: ٕن التحريؿ متعؾؼ 

بالقصػ ٓ بإصؾ، فلصؾ الؿال حالل، والخؾؾ يف اكتسابف وصريؼ الحصقل 

 بعقة إٓ مـ اكتسبف، فؾؽاسبف غرمف، ؤخذه غـؿف.طؾقف فال تؾحؼ الت

ًٓ محرمًا  .(1)"الؿؾؽ الخبقث سبقؾف التصدق"قاطدة:  .4 فؿـ اكتسب ما

بطرق غقر مشروطقة كالربا والرشقة والغصب، فنن طؾقف الّتحؾؾ مـف بنخراجف 

صدقة لؾؿحتاجقـ، وبـاًء طؾقف يسقغ لؾؿمسسات الخقرية قبض إمقال 

د أصحاهبا التخؾص مـفا، وجعؾفا لؾػؼراء والؿساكقـ، الؿحرمة التل يري

وكذلؽ إكػاقفا يف مصالح الؿسؾؿقـ العامة، مـ بـاء الؿستشػقات، وُدور إيتام 

 .(2)وكحق ذلؽ

  ّأدي١ أصشاب ايكٍٛ ايجاْٞ: ايرٜٔ قايٛا: بعدّ دٛاش صسف املاٍ اذتسا

 ٓب١ٜٛ َٓٗا:ٚايتصدم ب٘، ٚاضتديٛا بأدي١ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ اي

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) ققل اهلل تعالك: .1

ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 [.267:البؼرة ](ھ

                                                           

(، حاشقة 691/ 5(، زاد الؿعاد )28/592(، مجؿقع الػتاوى )6/144( اكظر: الؿعقار الؿعرب )1)

 (.5(، الؼقاطد والضقابط الػؼفقة الؿمثرة يف العؿؾ الخقري )ص/3/61ابـ طابديـ )

 (.5( اكظر: الؼقاطد والضقابط الػؼفقة الؿمثرة يف العؿؾ الخقري )ص/2)
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

: أن إرباء الصدقات إكؿا يؽقن إذا كاكت مـ الؽسب الحالل وجف آستدٓل

بؼريـة محؼف الربا لؽقكف حرامًا، ففق مؼتٍض تحريؿ أخذ الؿال الؿعؾقمة حرمتف 

 . (1)اكتؼالف إلك غقره طؾك مـ هق بقده وٓ يحؾف

إن اهلل تعالك صقب : »طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف قال: قال رسقل اهلل  .2

 .(2)"ٓ يؼبؾ إٓ صقبًا

: قالقا هذا مال حرام وهق خبقث وٓ يؼبؾ يف الصدقة إٓ ما وجف آستدٓل

ًٓ صقبًا، وإكؿا ٓ يؼبؾ اهلل الؿال الحرام: ٕكف غقر مؿؾقك لؾؿتصدق، وهق  كان حال

مؿـقع مـ التصرف فقف، والتصدق بف تصرف فقف، فؾق قبؾت لزم أن يؽقن ملمقرًا بف 

 . (3)ومـفقا طـف مـ وجف واحد، وذلؽ محال

: بلن ققل الؼائؾ ٓ كتصدق إٓ بالطقب، فذلؽ إذا وكققش هذا آستدٓل

 . (4)"صؾبـا إجر ٕكػسـا وكحـ أن كطؾب الخالص مـ الؿظؾؿة ٓ إجر

 "يؼقل بد اهلل بـ طؿر رضل اهلل طـفؿا: قال: سؿعت رسقل اهلل طـ ط .3

 .(5)«ٓ ُتؼبَُؾ َصالٌة بَِغقِر ُصُفقٍر َوٓ َصَدَقٌة مِـ ُغُؾقلٍ »

ًٓ أو خاكف ثؿ تصدق بف لؿ يجز وإن وجف آستدٓل : فقف بقان أن مـ سرق ما

يف مؾؽ  كان كقاه طـ صاحبف: ٕن الغال يف دفعف الؿال لؾػؼقر، غاصب متصرف

                                                           

 (.57/ 3(. التحرير والتـقير )269/ 8اكظر: طؿدة الؼاري ) (1)

 (.2/713( أخرجف مسؾؿ يف كتاب الزكاة، باب قبقل الصدقة مـ الؽسب الطقب )2)

 (.269/ 8( اكظر: طؿدة الؼاري )3)

 (. 131/ 2( إحقاء طؾقم الديـ )4)

 (.224ؿ )( برق1/214( أخرجف مسؾؿ يف كتاب الطفارة باب وجقب الطفارة لؾصالة )5)
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 .(1)الغقر

والصحقح الصدقة بف: ّٕن إتالف  ":-رحؿف اهلل  – قال اإلمام ابـ رجب

 طـف، وإرصاده أبدًا تعريض لف لإلتالف، واستقالء الظؾؿة 
ّ
الؿال وإضاطتف مـفل

طؾقف، والصدقة بف لقست طـ مؽتسبف حتك يؽقن تؼربًا مـف بالخبقث، وإّكؿا هل 

يف أخرة حقث يتعّذر طؾقف آكتػاع بف يف صدقة طـ مالؽف، لقؽقن كػعف لف 

 . (2)"الدكقا

يدخؾ الجـّة  ٓ» قال: أن الـبل  -رضل اهلل طـف  -طـ كعب بـ طجرة  .4

 .(3)«مـ كبت لحؿف مـ سحت الـّار أولك بف

مـ كبت لحؿف مـ الؿال الحرام بالـّار، فال : تقطد الـّبل وجف آستدٓل

 يصح الّتصدق بالؿال الحرام. 

: بلّن الؿال الؿحّرم لؽسبف إكؿا يحرم طؾك كاسبف الذي ققش هذا آستدٓلوك

تعاصك الطرق الؿحرمة لؾحصقل طؾقف، وٓ يحرم طؾك آخذه الذي أخذه بسببف 

 "، والؼاطدة الػؼفقة (4)مشروع: ٕن اختالف إسباب بؿـزلة اختالف إطقان

                                                           

 (.3/411(، واكظر شرح البخاري ٓبـ بطال )33/ 1( معالؿ الســ )1)

 (.268/ 1( جامع العؾقم والحؽؿ ت )2)

(، وهق حديث صحقح أكظر: البدر 1/753(، والرتمذي )425/ 23( أخرجف يف الؿسـد أحؿد )3)

 (.6/214(، وصححف إلباين يف السؾسؾة الصحقحة )9/356الؿـقر )

(، والؼقاطد الػؼفقة الؿتضؿـة لؾتقسقر 495لؿقارد الؿالقة لؿمسسات العؿؾ الخقري )ص/( اكظر: ا4)

(1/71.) 
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

اتتبدل َسبَب الؿؾ"أو  "تبدل الؿؾؽ بؿـزلة تبدل العقـ  .(1)"ؽ َقائِؿ مَؼام تبدل الذَّ

 آستدٓل بالؼقاطد الّشرطقة مـفا:   .5

أن الشلء الؿحرم الذي ٓ ". ومعـاها: (2)"ما حرم أخذه حرم إططاؤه": قاطدة

يجقز ٕحد أن يلخذه ويستػقد مـف يحرم طؾقف أيضًا أن يؼَدمف لغقره ويعطقف إياه، 

بقؾ الؿؼابؾة: وذلؽ ٕن إططاءه سقاء أكان طؾك سبقؾ الؿـحة ابتداء أم طؾك س

الغقر طـدئذ يؽقن مـ قبقؾ الدطقة إلك الؿحرم أو اإلطاكة والتشجقع طؾقف، فقؽقن 

الؿعطل شريؽ الػاطؾ. ومـ الؿؼرر شرطا أكف كؿا ٓ يجقز فعؾ الحرام ٓ يجقز 

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ )، لؼقلف تعالك: (3)اإلطاكة والتشجقع طؾقف

د سّد أبقاب الحرام أخذًا وإططاًء وفعالً [، ففل تػق3]الؿائدة: (ۈئ ېئ

ًٓ واتخاذاً   .(4)"وصؾبًا واستعؿا

: بلن مؼصقد الؼاطدة الؿال الذي يحرم أخذه، هق الؿال الذي وكققش هذا

يؼصد آخذه إلك أخذه مـ صاحبف بطريؼ محرم، كؿـ سرق لقتصدق طؾك فؼقر، 

إلك صاحبف، فنذا أخذه هبذه القصػ، حرم طؾك الغقر أخذه لقجقب إرجاطف 

بخالف الؿال الذي ٓ يعرف مالؽف، وأراد مـ بقده صرفف يف وجقه الخقر تخؾصًا 

مـف، فالحرمة ٓ تتعؾؼ بذات الؿال، وإكؿا بالقصػ الذي كان سببًا يف إيجاد هذا 

                                                           

(، شرح الؼقاطد الػؼفقة لؾزرقا )ص/ 2/127(، التؼرير والتحبقر )1/164( اكظر: كشػ إسرار )1)

467.) 

 (. 151( إشباه والـظائر لؾسققصل )ص/ 2)

 (. 215( شرح الؼقاطد الػؼفقة لؾزرقا )ص/ 3)

 (. 387( القجقز يف إيضاح الؼقاطد الػؼفقة الؽؾقة)ص/4)
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 .(1)الؿال الحرام

لؿ أطؾؿ أحدًا مـ الـاس قال: إن  " -رحؿف اهلل  –قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

الؿحرتمة الؿجفقلة الؿالؽ تتؾػ وإكؿا يحؽك ذلؽ طـ بعض الغالطقـ إمقال 

مـ الؿتقّرطة: أكف ألؼك شقئًا مـ مالف يف البحر أو أكف تركف يف الرب وكحق ذلؽ. 

 . (2)"ففمٓء تجد مـفؿ حسـ الؼصد وصدق القرع: ٓ صقاب العؿؾ

ع العؾؿ أكف ٓ وأما حبسفا دائؿا أبدًا إلك غقر غاية مـتظرة: بؾ م" وقال أيضًا:

يرجك معرفة صاحبفا وٓ الؼدرة طؾك إيصالفا إلقف ففذا مثؾ إتالففا: فنّن اإلتالف 

إكؿا حرم لتعطقؾفا طـ اكتػاع أدمققـ هبا، وهذا تعطقؾ أيضا: بؾ هق أشد مـف مـ 

 وجفقـ:

 أكف تعذيب لؾـػقس بنبؼاء ما يحتاجقن إلقف مـ غقر اكتػاع بف. أحدهؿا:

دة جارية بلن مثؾ هذه إمقر ٓ بد أن يستقلل طؾقفا أحد مـ أن العا الثاين:

الظؾؿة بعد هذا إذا لؿ يـػؼفا أهؾ العدل والحؼ، فقؽقن حبسفا إطاكة لؾظؾؿة 

وتسؾقؿًا يف الحؼقؼة إلك الظؾؿة: فقؽقن قد مـعفا أهؾ الحؼ وأططاها أهؾ الباصؾ 

بعة فؼد قتؾف ومـ وٓ فرق بقـ الؼصد وطدمف يف هذا: فنن مـ وضع إكساكا بؿس

ألؼك الؾحؿ بقـ السباع فؼد أكؾف ومـ حبس إمقال العظقؿة لؿـ يستقلل طؾقفا 

فنذا كان إتالففا حرامًا وحبسفا أشد مـ إتالففا تعقّـ مـ الظؾؿة فؼد أططاهؿقها. 

إكػاقفا ولقس لفا مصرف معقّـ فتصرف يف جؿقع جفات الربّ والؼرب التل يتؼّرب 

اهلل خؾؼ الخؾؼ لعبادتف وخؾؼ لفؿ إمقال لقستعقـقا هبا طؾك  ٕنّ  هبا إلك اهلل:

                                                           

 (.178( اكظر: أحؽام الؿال الحرام لؾباز )ص/1)

 (.596/ 28( مجؿقع الػتاوى )2)
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  حبٛز ِؤمتش اٌؼًّ اخلريٞ

 . (1)"طبادتف فتصرف يف سبقؾ اهلل

هذا يـبـل طؾك "ثؿ ذكر اإلمام ابـ الؼقؿ ما يميد كالم شقخ اإلسالم فؼال: 

، وهل: أن مـ قبض ما لقس لف قبضف شرطًا ثؿ قاطدة طظقؿة مـ ققاطد اإلسالم

لؿؼبقض قد أخذ بغقر رضك صاحبف، وٓ استقىف أراد التخؾص مـف، فنن كان ا

طقضف رده طؾقف. فنن تعذر رده طؾقف، قضك بف ديـًا يعؾؿف طؾقف، فنن تعذر ذلؽ، 

 . (2)"رده إلك ورثتف، فنن تعذر ذلؽ، تصدق بف طـف

  أدي١ أصشاب ايكٍٛ ايجايح ايرٜٔ سصسٚا صسف األَٛاٍ احملس١َ اييت تعٓرز

 ٚاملطانني فكط، اضتديٛا بأدي١ عك١ًٝ َٓٗا: َعسف١ َآلنٗا ع٢ً ايفكسا٤ 

الػؼراء هؿ الؿصرف الطبقعل لؽؾ كسب يؽسبف اإلكسان بطريؼ أو  .1

سبب خبقث، كؿا أهنؿ هؿ الؿصرف لؽؾ مال ضائع ٓ يعرف صاحبف كالؾؼطة، 

 ًٓ  .(3)وٓ يعترب خبقثًا يف حؼف، إكؿا خبثف يف حؼ جاكقف، أما الػؼقر فقلتقف حال

 : دٓلوكققش هذا آست

بلن ققاس الؿال الحرام مـ حقث مصرفف طؾك الؿال الؿؾتؼط ٓ يستؼقؿ  

وذلؽ: ٕن الؿال الؿؾتؼط ٓ يؼتصر التحؾؾ مـف طؾك الػؼراء والؿساكقـ، بؾ 

لؾؿؾتؼط أن يـتػع بف بعد تعريػف وٓ يؾزم بالتصدق بف لقجقد اإلذن الشارع لف 

اطرف طػاصفا ووكاءها، ثؿ »ة، فؼال: . لؿـ سللف طـ الؾؼطبآكتػاع هبا يف ققلف 

                                                           

 (.597/ 28( مجؿقع الػتاوى )1)

 (.691/ 5( زاد الؿعاد )2)

ؼف اإلسالمل ( اكظر: الؿصارف معامالهتا وودائعفا وفقائدها لؾزرقا ضؿـ مجؾة مجؿع الػ3)

(1/158.) 
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، فؼقاس الؿال الحرام مـ حقث (1)«طرففا سـة، فنن جاء صاحبفا وإٓ فشلكؽ هبا

مصرفف طؾك الؾؼطة ققاس مع الػارق، ولعؾ بسبب الؼقل هبذا هق طدم وجقد بقت 

 .(2)الؿال تتقلك إكػاق هذه إمقال يف الؿصالح العامة والؿشاريع الـافعة

لؿحرمة التل يحصؾ طؾقفا اإلكسان تعرتيفا طدة أمقر، وقد مثؾ وإمقال ا

الػقائد التل يحتسبفا الؿصرف لؿـ "الشقخ الزرقا بالػقائد الربقية: فؼال: 

يقدطقن لديف أمقالفؿ يعرتيفا ثالثة احتؿآت: إما أن يلخذها الؿقدع ويـتػع هبا، 

 وهذا مرفقض قطعًا: ٕكف أكؾ لؾربا.

صرف تقرطًا مـف طـ أكؾفا ٕهنا ربًا، وهذا فاسُد قطعًا: وإما أن يرتكفا لؾؿ

ّٕن فقف إطاكة لؾؿصرف الربقي طؾك الؿراباة، واإلطاكة طؾك الؿعصقة معصقة، وهق 

 تصرف غقر مقزون وورع بارد. 

وإما أن يلخذها مـف وٓ يـتػع هبا أصالً بلي وجف مـ أوجف آكتػاع، بؾ يعطقفا 

 يحتسبفا مـ زكاتف، وٓ صدقًة مـ ُحرِّ مالف، وهذا ٓ لؾػؼراء صرفًا لفا إلقفؿ ٓ

يشّؽ طاقؾ يف قبقلف.... فالؿال الـافع ٓ ذكب لف حتك كحؽؿ طؾقف باإلطدام فنتالفف 

 . (3)"إهدار لـعؿة اهلل، ومـاف لحؽؿة الشريعة

                                                           

/ 3( أخرجف البخاري يف كتاب الؾؼطة باب إذا لؿ يقجد صاحب الؾؼطة بعد سـة ففل لؿـ وجدها )1)

 (.1722( برقؿ )3/1346(، ومسؾؿ كذلؽ يف باب الؾؼطة )2372(، برقؿ )113

 (.22( اكظر: الضقابط الشرطقة لالكتػاع بالػقائد الربقية )ص/2)

الهتا وودائعفا وفقائدها لؾزرقا ضؿـ مجؾة مجؿع الػؼف اإلسالمل ( اكظر: الؿصارف معام3)

 ( بتصرف.1/158)
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 :ايٓسادض 

هق الؼقل إول ققل جؿفقر الػؼفاء أن تصرف  -واهلل أطؾؿ  –الذي يظفر  

ه إمقال يف وجقه الخقر مـ التصدق طؾك الػؼراء والؿساكقـ ومصالح هذ

الؿسؾؿقـ العامة بـقة التخؾص مـفا. وهذا الؼقل هق الذي أجابت بف الؾجـة الدائؿة 

، وأقره مجؿع الػؼف (1)(7631لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء يف الػتقى رقؿ )

 . (2)اإلسالمل الدولل

ٕن "الف هذا الؿال وطدم آكتػاع بف: وهذا الؼقل أولك مـ الؼقل بنت 

آكتػاع بالؿال يعترب يف كؾ شلء بؿا يصؾح لف، وٓ يجقز إهالك شلء مـ الؿال 

 .(3)"بال اكتػاع أصال كؼتؾ الدابة بال سبب مقجب

لؿ أطؾؿ أحدًا مـ الـاس قال: إن  "وقد سبؼ ققل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  

تتؾػ وإكؿا يحؽك ذلؽ طـ بعض الغالطقـ  إمقال الؿحرتمة الؿجفقلة الؿالؽ

مـ الؿتقّرطة: أكف ألؼك شقئا مـ مالف يف البحر أو أكف تركف يف الرب وكحق ذلؽ. 

 .(4)"ففمٓء تجد مـفؿ حسـ الؼصد وصدق القرع: ٓ صقاب العؿؾ

  :األَج١ً ايتطبٝك١ٝ َٔٚ 

بالربا  الػقائد الربقية التل يحصؾ طؾقفا أصحاهبا مـ البـقك التل تتعامؾ .1

                                                           

 (.24/311( اكظر: فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء )1)

( 2/527(، مجؾة الؿجؿع )1/3)13( اكظر: قرارات مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل قرار رقؿ: 2)

 (.3/77و)

 (.512/ 4ابـ طابديـ )رد الؿحتار( )( الدر الؿختار وحاشقة 3)

 (.596/ 28( مجؿقع الػتاوى )4)
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تعترب كسبًا خبقثًا، وطؾقفؿ استقػاؤها والتخؾص مـفا بصرففا يف مصالح 

الؿسؾؿقـ العامة: ٕن هذه إمقال تحريؿفا يف صرق كسبفا ٓ لذاهتا، فال حرج 

طؾك ممسسات العؿؾ الخقري يف استؼبالفا، ٕن طدم استؼبال تؾؽ إمقال قد 

ؾؽ البـقك لـ تؼؾع طـ التعامؾ يمدي إلك استغاللفا يف صرق أخرى، كؿا أن ت

الربقي: ٕهنا ترسؿ سقاستفا الؿالقة بعقدة طـ الؼقاطد الشرطقة، فقدخؾ هذا 

الؿال تحت الؿال الذي ٓ يعرف مالؽف لتعدده وكثرتف ٓ لخػائف أو فؼده، 

فالػقائد الربقية التل يحصؾ طؾقفا الؿقدع كظقر إيداطف ٕمقالف يف البـقك الربقية 

ع بعد تحصقؾ البـؽ لفا مـ مجؿقع الؿؼرتضقـ الذيـ يؼرتضقن تدفع لؾؿقد

مـف، وهق طدد غقر محدد وبالتالل الػقائد الؿتحصؾة ٓ يعرف لفا مالؽ 

 . (1)مخصقص فقتعذر ردها إلك أصحاهبا

إقؾقات الؿسؾؿة يف  "الػقائد الربقية التل يحصؾ طؾقفا الؿسؾؿقن  .2

البـقك وٓ يجدون مصارف إسالمقة،  كتقجة إيداع أمقالفؿ يف تؾؽ "بالد الغرب

وهل أمقال صائؾة وتركفا لتؾؽ البـقك فقف إطاكة لفؿ طؾك آكتػاع هبذه إمقال 

وتػقيت مـػعتفا طؾك الؿسؾؿقـ. فقجب التخؾص مـفا يف الؿصالح العامة 

لؾؿسؾؿقـ مـ أجؾ التحؾؾ مـ تبعاهتا ٓ تؿؾؽًا لفا ففل أمقال محرمة شرطًا، 

د غقر إسالمقة ٓ يغقر مـ الحؼقؼة الشرطقة شقئًا، قال اإلمام وكقهنؿ يف بال

الحالل يف دار اإلسالم حالل يف بالد الؽػر، والحرام ": -رحؿف اهلل  –الشافعل 

 .(2)"يف بالد اإلسالم حرام يف بالد الؽػر

                                                           

(، الضقابط الشرطقة لالكتػاع بالػقائد 2/464( اكظر: فؼف الؼضايا الؿعاصرة الؿعامالت الؿالقة )1)

 (.22الربقية )ص/

 (.375/ 7( إم لؾشافعل )2)
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وإلك هذا الرأي ذهب أطضاء الؿمتؿر الثاين لؾؿصرف اإلسالمل حقث جاء 

الؿمتؿر أصحاب إمقال مـ الؿسؾؿقـ بتقجقف أمقالفؿ يقصل  "يف التقصقة: 

ًٓ إلك الؿصارف والؿمسسات والشركات اإلسالمقة داخؾ البالد العربقة  أو

والبالد اإلسالمقة ثؿ إلك خارجفا، وإلك أن يتؿ ذلؽ تؽقن الػائدة التل يحصؾقن 

طؾقفا كسبًا خبقثَا، وطؾقفؿ استقػاؤها والتخؾص مـفا بصرففا يف مصالح 

الؿسؾؿقـ العامة، ويعترب آستؿرار يف إيداع إمقال يف البـقك والؿمسسات 

 . (1)الربقية مع إمؽان تػادي ذلؽ طؿالً محرمًا شرطًا

ًٓ طـ صريؼ الؼؿار، إن طؾؿ صاحبف رده إلقف، فنن تعذر  .3 مـ اكتسب ما

 إلك وكقؾف، وإن كان مقتًا فنلك ورثتف، فنن جفؾ صاحب الؿال كالؿؽتسب مـ

ففذا الؿال مجؿقع مـ مجؿقطة مـ الؿشرتيـ الذيـ ساهؿقا يف  قاكصقب()ال

شراء بطاقة القاكصقب ويتعذر معرفة كؾ شخص مساهؿ بعقـف، فقتخؾص مـف 

إبراًء لذمتف وخروجًا مـ تبعاتف، بالصدقة بف طؾك الػؼراء والؿساكقـ، أو 

ٕمريـ كاكت باستثؿارها يف الؿشاريع العامة مـ خالل الجؿعقات الخقرية، أي ا

 . (2)الؿصؾحة فقف أرجح

الؿال الحرام ٓ يؿؾؽ والقاجب التحؾؾ مـف بصرفف لؾػؼراء  والخالصة:

والؿسؽقـ ويف الؿصالح العامة مـ تلسقس دور إيتام، وتلسقس الجؿعقات 

الخقرية، والعقادات الصحقة، والؿستقصػات الطبقة، وشراء آٓت لجفة خقرية 

                                                           

الضقابط الشرطقة لالكتػاع بالػقائد  (، واكظر:15/ 2( البـؽ اإلسالمل إردين الػتاوى الشرطقة )1)

 (.24الربقية )ص/

(، بتصرف، الضقابط الشرطقة لالكتػاع بالػقائد الربقية 571( اكظر: الؼؿار حؼقؼتف وأحؽامف )ص/2)

 (.21)ص/
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جات، والؿؽقػات وكحق ذلؽ مـ إدوات التل تسفؾ مثؾ آٓت التصقير، والثال

طؿؾ الؾجان الخقرية، وذلؽ بـقة التخؾص مـ هذه إمقال، وصرففا يف وجقه 

 . (1)الخقر مـ الؿشروطات العامة التل يـتػع هبا الؿسؾؿقن

التصرف يف ": والؿراد بغسقؾ إمقال أو تبقضفاإمقال الؿغسقلة:  .4

، وهل أمقال تـشل طـ جرائؿ (2)"وأصؾفا الحؼقؼل الـؼقد بطريؼة تخػل مصدرها

التزوير والسرقة والدطارة والّسؾب وآطتداء طؾك مؿتؾؽات أخريـ بالّسطق 

والـّفب وغقر ذلؽ مـ القسائؾ الؿحرمة، ثؿ تخضع لعؾؿقات الغسؾ 

والتبققض، وهق مال حرام يف وصػف وكسبف وجفؾ مالؽف، والؿققػ الشرطل مـ 

رض طؾك الؿسؾؿقـ جقاز أخذه واستغاللف وتقزيعف طؾك الػؼراء هذا الؿال لق ط

والؿساكقـ، أو إططاؤه لؾؿمسسات الخقرية والؿـظؿات اإلكساكقة التل تؼقم 

، مع تحري الؿمسسات الخقرية أن ٓ تؽقن هـاك (3)بالؿصالح العامة لؾؿسؾؿقـ

 طؿؾقة غسقؾ لألمقال تـػذ مـ خاللفا بلسالقب ماكرة وحقؾ باصؾة.

 

 

 

                                                           

 (.2/484( اكظر: الؿقسقطة الؿقسرة يف فؼف الؼضايا الؿعاصرة الؿعامالت الؿالقة )1)

 (.718غسقل )ص/( اكظر: آكتػاع بالؿال الؿ2)

 (.436( اكظر: أحؽام الؿال الحرام )ص/3)
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 املبحح الجالح

 ؼىُ اٌرربع تادلاي ادلخرٍػ تاحلشاَ، أٚ ادلاي ادلشثٖٛ 
 

  ،ٖٙٛرٙ املطأي١ يف بٝإ سهِ َعا١ًَ صاسب املاٍ املدتًط باذتساّ أٚ املاٍ املػب

 ٚقبٍٛ تربع٘، فاختًف ايفكٗا٤ فٝٗا ع٢ً أزبع١ أقٛاٍ:

و كثر. وهق ققل : يجقز قبقل تربطف مع الؽراهة قّؾ الحرام أالؼقل إول

، والؿذهب طـد (3)، وققل الشافعقة(2)، وققل لبعض الؿالؽقة(1)لؾحـػقة

 . (5). إٓ أن الؽراهة تؼقى وتضعػ بحسب كثرة الحرام وقّؾتف(4)الحـابؾة

، وققل (6): يجقز إذا غؾب الحالل طؾك الحرام، وهق ققل لؾحـػقةالؼقل الثاين

                                                           

 (. 99/ 5( اكظر: الدر الؿختار وحاشقة ابـ طابديـ )رد الؿحتار( )1)

(، إرشاد السالؽ 1/634(، فتاوى ابـ رشد )564، 18/5115(اكظر: البقان والتحصقؾ )2)

 (.571(، جامع إمفات )ص/137)ص/

(، إشباه والـظائر لؾسققصل 5/121، البقان لؾعؿراين )(2/21( اكظر: الؿفذب لؾشقرازي )3)

 (.117)ص/

 (، 3/496(، كشاف الؼـاع )8/323(، آكصاف )6/372( اكظر: الؿغـل )4)

 (.8/323( اكظر: آكصاف لؾؿرداوي )5)

(، إشباه والـظائر ٓبـ 99/ 5(، رد الؿحتار )478( اكظر: طققن الؿسائؾ لؾسؿر قـدي)ص/6)

 (.96كجقؿ )ص/

o  p 
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 . (2)وققل لؾحـابؾة (1)لؾؿالؽقة

: يجقز قبقل تربطف مطؾؼًا قّؾ الحرام أو كثر. وبف قال الثالثالؼقل 

 .(3)الشقكاين

: يحرم قبقل تربطف مطؾؼًا قؾ الحرام أو كثر. وهق ققل لبعض الؼقل الرابع

 .(5)، وققل لؾحـابؾة(4)الؿالؽقة

  :األدي١ 

الذيـ قالقا بجقاز معامؾتف مع الؽراهة استدلقا بلدلة كؼؾقة دلقؾ الؼقل إول: 

 وطؼؾقة مـفا:

، قال: سؿعت رسقل اهلل  -رضل اهلل طـف  –طـ الـعؿان بـ بشقر  .1

ـّ كثقر مـ »يؼقل:  إّن الحالل بقـ، وإّن الحرام بقـ، وبقـفؿا مشتبفات ٓ يعؾؿف

الـّاس، فؿـ اّتؼك الّشبفات استربأ لديـف، وطرضف، ومـ وقع يف الّشبفات وقع يف 

 .(6)«الحرام...

                                                           

(، الؿعقار الؿعرب 191( هق ققل ابـ الؼاسؿ. اكظر: الجامع يف الســ وأداب لؾؼقرواين )ص/1)

(، فتاوى ابـ رشد 3/422(، الؿؼدمات الؿؿفدات )13/317(، الذخقرة )6/144)

 (. 571(، جامع إمفات)ص/1/634)

 (. 3/495(، مطالب أولك الـفك )3/188(، تؼرير الؼقاطد )6/375( اكظر: الؿغـل )2)

 (.1/17( اكظر: السقؾ الجرار )3)

 (.1/634(، فتاوى ابـ رشد الجد )564، 18/5115( هق ققل أصبغ. اكظر: البقان والتحصقؾ )4)

 (.7/81(،الػروع )8/322(، آكصاف )3/188( اكظر: تؼرير الؼقاطد ٓبـ رجب )5)

 (.1219/ 3( أخرجف مسؾؿ يف باب الؿساقاة باب أخذ الحالل وترك الشبفات )6)
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ع يف الشبفات كان جديرا بلن يؼع يف الحرام بالّتدريج: أن مـ وق ومعـك هذا:

فنكف يسامح كػسف يف القققع يف إمقر الؿشتبفة فتدطقه كػسف إلك مقاقعة الحرام 

 .(1)بعده

والحالل ما اكحؾت مـف التبعات مـ حؼقق اهلل وحؼقق طباده وهق ما جفؾ 

فنذا استربأ لديـف لؿ والّشبفة هل مـزلة بقـ الحالل والحرام "أصؾف طؾك الصحقح، 

وهق كؾ ما لقس بقاضح الحؾ والحرمة مؿا تـازطتف إدلة وتجاذبتف  .(2)"يؼع فقفا

الؿعاين وإسباب، فبعضفا يعضده دلقؾ الحالل، وبعضفا يعضده دلقؾ 

 .(3)الحرام

ويدخؾ يف هذا الباب معامؾة مـ كان يف ": -رحؿف اهلل -قال اإلمام الخطابل 

ف ربًا فنّن آختقار تركفا إلك غقرها ولقس بؿحرم طؾقؽ، ذلؽ مالف شبفة أو خالط

مـ أكثر مالف حراٌم، أو ": ٕن (4)"ما لؿ يتقؼـ أن طقـف حرام أو مخرجف مـ حرام

تساوى طـده الحالل والحرام...فقحتؿؾ الذي يمخذ مـف أكف حراٌم، ويحتؿؾ أّكف 

 .(5)"خذ مـفحالل، ولقس لف أصٌؾ يف الحظر واإلباحة، ففذا يؽره إ

الحرام لؿا اختؾط بؿالف صار شائعًا فقف، فنن طامؾف يف شلء مـف فؼد  .2

طامؾف يف جزء مـ الحرام كان ذلؽ مـ الحرام الؿؿـقع مـف طؾك وجف التققل 

                                                           

 (. 227/ 1( فتح الباري ٓبـ رجب )1)

(. أسفؾ الؿدارك شرح إرشاد السالؽ 315/ 1( مسائؾ اإلمام أحؿد رواية ابـف أبل الػضؾ صالح )2)

(3 /347 .) 

 (.572( الدر الثؿقـ والؿقرد الؿعقـ )ص: 3)

 (.58/ 3( معالؿ الســ )4)

 (. 121/ 5( البقان لؾعؿراين )5)
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 .(1)فؽان مؽروهًا

ذهب بعض الغالة مـ أرباب ": -رحؿف اهلل  – قال اإلمام أبقبؽر ابـ العربل

إذا خالطف حرام حتك لؿ يتؿقز، ثؿ أخرج مـف مؼدار القرع إلك أن الؿال الحالل 

الحرام الؿختؾط بف لؿ يحؾ، ولؿ يطب: ٕكف يؿؽـ أن يؽقن الذي أخرج هق 

يتؿقز فالؿؼصقد  الحالل، والذي بؼل هق الحرام، وهق غؾق يف الديـ: فنن كؾ ما لؿ

، كؿا أن مـف مالقتف ٓ طقـف، ولق تؾػ لؼام الؿثؾ مؼامف، وآختالط إتالف لتؿقزه

 . (2)"اإلهالك إتالف لعقـف، والؿثؾ قائؿ مؼام الّذاهب، وهذا بّقـ حسًا بقـ معـًك 

: الذيـ قالقا بالجقاز إذا غؾب الحالل طؾك الحرام، استدلقا دلقؾ الؼقل الثّاين

ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ) بؼقل اهلل سبحاكف وتعالك

 [.219]البؼرة: (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

والؿقسر حرما مع أّن فقفؿا مـافع لؾـّاس، ّٕن أّن الخؿر وجف آستدٓل: 

إثؿفؿا أكرب مـ كػعفؿا، فؽذلؽ هـا إذا غؾب الحرام حرم الّتربع، وأّما إذا غؾب 

والـَّادِر  اطتبار الغالب "الحالل حّؾ قبقل الّتربع اطتبارًا بالغالب، ّٕن قاطدة الّشرع 

  .(3)"ٓ حؽؿ لف

 .(4)وكققش هذا باكف يعسر ضبط الؼؾقؾ والؽثقر

                                                           

 (.218(، الـقازل يف إوقاف )ص/1/634ابـ رشد الجد ) ( اكظر: فتاوى1)

 (.324/ 1( أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل )2)

، وشرح مجؾة إحؽام العدلقة 519( مغـل ذوي إففام ص 317/ 13( اكظر: الذخقرة لؾؼرايف )3)

 (.219(، كقازل إوقاف )ص/241أحؽام الؿال الحرام لؾباز )ص/ 1/99لألتاسل 

 (.219الـقازل يف إوقاف )ص/( اكظر: 4)
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اّلذيـ قالقا بجقاز قبقل تربطف ومعامؾتف مطؾؼًا قّؾ الحرام دلقؾ الؼقل الثّالث: 

 أو كثر، استدلقا بدلقؾ القققع، وذلؽ: 

لؿـ يػد إلك الؿديـة مـ إطراب الباققـ طؾك  وققع الؿعامؾة مـ الـبل "

 - -لفؿ بؿرأى مـف  -رضل اهلل طـفؿ  -وهؽذا معامؾة أصحابف الشرك إذ ذاك، 

ومسؿع وهؿ يف حال جاهؾقتفؿ مرتطؿقن يف الؿحرمات مرتؽبقن لؾظؾؿ وغالب 

ما يف أيديفؿ مؿا يلخذوكف قفرًا وقسرًا وغضبًا مـ أمقال بعضفؿ بعضًا....، ولؿ 

ٓ تحؾ معامؾتف،  قال هذا كافر يسؿع طؾك كثرة هذه الؿعامؾة وتطاول مدهتا أكف 

وٓ قال أحد مـ الصحابة كذلؽ وإذا كان هذا يف معامؾة الؽػار الذيـ هذا حالفؿ 

ومؾؽفؿ، فؽقػ ٓ تجقز معامؾة مـ هق مـ الؿسؾؿقـ مع تؾبسف بشلء مـ 

الظؾؿ...، فغاية إمر ما يف يده قد يؽقن مؿا هق حرام وقد يؽقن مؿا هق حالل 

 .(1)"ق كػس الحرام وطقـفوٓ يحرم طؾك اإلكسان إٓ ما ه

بتحريؿ معامؾتف وقبقل تربطف مطؾؼًا قؾ الحرام  دلقؾ الؼقل الرابع: الذيـ قالقا

أو كثر استدلقا بالؿعؼقل فؼالقا: ٕن مالف صار حرامًا ٕجؾ ما خالطف مـ 

ققل أصبغ هذا... هق طؾك أصؾف يف أن  "، قال اإلمام ابـ رشد الجد: (2)الحرام

حرام، حرام كؾف، يؾزم الصدقة بجؿقعف، وهق شذوذ مـ الؼقل  الؿال الذي يشقبف

وأصحابف لؾؽػار، الذيـ ٓ تسؾؿ  ، لؿا سبؼ مـ معامؾة الـبل (3)"وتشديد فقف

 أمقالفؿ مـ الحرام، فؽقػ بالؿسؾؿ الذي تؾبس بشلء مـ الحرام.

                                                           

 (. 1/172( اكظر: السقؾ الجرار )1)

 (564/ 18( اكظر: البقان والتحصقؾ )2)

 (564/ 18(. البقان والتحصقؾ )1/634( اكظر: فتاوى ابـ رشد الجد )3)
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  :الراجح 

مالف جقاز معامؾة الؿسؾؿ الذي اختؾط  -واهلل أطؾؿ  –الذي يظفر رجحاكف 

بحرام وقبقل تربطف قّؾ الحرام أو كثر مع الؽراهة لؿؽان آشتباه، وذلؽ لألسباب 

  التالقة:

التػريؼ بقـ الؼؾقؾ والؽثقر طؾك ققل مـ جعؾفا ضابطًا لؾػرق بقـ  .1

الحرام والحالل، ففذا مؿا يعسر، وٓ يؿؽـف ضبطف ٓختالف وجفات الـظر يف 

 ذلؽ. 

يد وتضققؼ: ٕكف يمدي إلك سد أبقاب الؼقل بالتحريؿ مطؾؼًا فقف تشد .2

ذهب بعض الغالة مـ أرباب القرع  "التعامؾ بقـ الـاس. قال اإلمام ابـ العربل: 

إلك أن الؿال الحالل إذا خالطف حرام حتك لؿ يتؿقز، ثؿ أخرج مـف مؼدار الحرام 

الؿختؾط بف لؿ يحؾ ولؿ يطب: ٕكف يؿؽـ أن يؽقن الذي أخرج هق الحالل، 

ل هق الحرام، وهق غؾق يف الديـ: فنن كؾ ما لؿ يتؿقز فالؿؼصقد مـف والذي بؼ

مالقتف ٓ طقـف، ولق تؾػ لؼام الؿثؾ مؼامف، وآختالط إتالف لتؿقزه، كؿا أن 

 .(1)"اإلهالك إتالف لعقـف، والؿثؾ قائؿ مؼام الذاهب، وهذا بقـ حسًا بقـ معـًك 

لشقكاين خارج طـ الؼقل بالجقاز مطؾؼًا ،كؿا كؼؾ ذلؽ طـ اإلمام ا .3

محؾ الـزاع: ٕن مجؿؾ إدلة التل أوردها تدل طؾك معامؾة الؿسؾؿ حائز الؿال 

الحرام مع غقر الؿسؾؿ الذي يؽقن طـده مال مختؾط مـ حرام وحالل، إٓ أّن 

الّتعامؾ مع الؽافر يف الؿال الذي يؽتسبف مـ الحرام كالّربا والؼؿار، وغقر محرم 

                                                           

 (.1/325( أحؽام الؼرآن )1)
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فقؿا يعتؼد حؾف، وٓ يؼاس الؿسؾؿ طؾك الؽافر يف  يف كظره، تجقز معامؾتف

 .(1)التعامؾ يف الؿال الؿؽتسب مـ الحرام

 :األَج١ً ايتطبٝك١ٝ 

يجقز لؿـ اختؾط مالف الحالل بالؿال بالحرام، أو كاكت فقف شبفة، بنخراج ما 

يقازي الؿال الحرام تخؾصًا مـف بدفعف لؾػؼراء والؿساكقـ أو بصرفف يف مجال 

، وبـاًء طؾك هذا (2)لخقري ٓ بـقة التصدق بف، ولؽـ هبدف التخؾص مـفالعؿؾ ا

يجقز لؿمسسات العؿؾ الخقري استؼبال مثؾ هذه إمقال وصرففا يف الؿصالح 

العامة مـ بـاء الطرق والجسقر وإقامة الؿستشػقات والؿستقصػات الطبقة، 

ق ذلؽ مؿا يحؼؼ والؿشاركة بف يف إوقاف الخقرية وبـاء الؿرافؼ العامة وكح

 . (3)مـػعة لإلسالم والؿسؾؿقـ، ففذا هق الشلن يف كؾ مال حرام

 (4)ايضٛابط ايػسع١ٝ يكبٍٛ األَٛاٍ املػب١ٖٛ أٚ احملس١َ يف األعُاٍ ارتري١ٜ. 

تؼدم يف دراسة الؿسائؾ أن الؿراد بإمقال الؿحرمة: هل كؾ ما حظر الشارع  

تف لذاتف، لؿا فقف مـ ضرر أو خبث كالؿقتة اقتـاؤه أو آكتػاع بف سقاء كان لحرم

ًٓ يف الشرع، وبآتػاق ٓ يجقز لؾؿسؾؿ آكتػاع بف أو  والخؿر، ففذا ٓ يعد ما

                                                           

 (.254( اكظر: لؿزيد مـ التػصقؾ أحؽام الؿال الحرام لؾباز )ص/1)

(، الؿقسقطة الؿقسرة يف 3/422(، الؿؼدمات الؿؿفدات )18/579: البقان والتحصقؾ )( اكظر2)

 (.2/476فؼف الؼضايا الؿعاصرة الؿعامالت الؿالقة )

 (.211(، الـقازل يف إوقاف )ص/415( اكظر: أحؽام الؿال الحرام لؾباز )ص/ 3)

ػاع بالػقائد الربقية لؾباز )ص/ (، الضقابط الشرطقة لالكت119( اكظر: أحؽام وفتاوى الزكاة )ص/4)

24.) 
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 إططاؤه لغقره.

أو تؽقن حرمة الؿال لغقره لقققع خؾؾ يف صريؼ اكتسابف ٕخذه مـ مالؽف 

ا كإمقال بغقر إذكف كالغصب، أو أخذه مـف بلسؾقب ٓ يؼره الشرع ولق بالرض

الؿؽتسبة مـ الربا والرشقة والؼؿار، فحائز هذا الؿال ٓ يؿؾؽف، ويجب طؾقف رده 

إلك مالؽف أو ورثتف، فنن تعذر طؾقف ذلؽ وجب صرفف يف وجقه الخقر لؾتخؾص مـ 

تبعاتف، فقجقز لؾؿمسسات الخقرية استؼبال هذه إمقال وصرففا يف سد حاجة 

العامة لؾؿسؾؿقـ، ولؽـ مع التؼقد بالضقابط الػؼراء والؿساكقـ ويف الؿصالح 

 الشرطقة التالقة: 

طدم حرص الجفات الخقرية طؾك هذه إمقال والؿبادرة إلك صؾبفا،  .1

 وإكؿا تلخذها إذا طرضت طؾقفا.

كؾ مال كشل مـ كسب غقر مشروع فنن سبقؾف التصدق بف أو إكػاقف يف  .2

ه، وٓ يقضع هذا الؿال الؿصالح العامة: تخؾصًا مـ القزر طؾك مـ هق يف يد

فقؿا يؼصد بف العبادة الؿحضة مثؾ بـاء الؿساجد أو صقاكتفا، وٓ يف صباطة 

فنن هذا مـ باب اإلكرام واإلحسان، والؿحرمات ٓ تؽقن سببا "الؿصاحػ: 

مـ أكػؼ الحرام يف صاطة  "، قال سػقان الثقري:(1)"محضًا لإلكرام واإلحسان

بالبقل ، والثقب الـجس ٓ يطفره إٓ الؿاء ،  اهلل كان كؿـ صفر الثقب الـجس

، فقخصص لؿثؾ هذه إمقال حساب خاص (2)"والذكب ٓ يؽػره إٓ الحالل

                                                           

 (.32/88( مجؿقع الػتاوى )1)

 (.2/129( إحقاء طؾقم الديـ )2)
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 . (1)مـػصؾ طـ حسابل الزكاة والصدقات إخرى

إخراج الؿال الحرام والتحؾؾ مـف بالتصدق بف إلك الػؼراء والؿساكقـ  .3

: ٕن التائب مـ الؿال الحرام إكؿا يسؿك صدقة بالـظر إلك الػؼقر ٓ إلك الؿعطل

يخرجف إلك الػؼراء والؿساكقـ مـ أجؾ أن تؼبؾ تقبتف، ٓ ٕجؾ أن يثاب طؾقف: 

ففذا اإلخراج مـ مؽؿالت التقبة وشروصفا: ٕن مـ شروط التقبة اإلقالع طـ 

 . (2)الذكب

أن تتحرى الؿمسسات الخقرية أٓ تؽقن هـاك طؿؾقة غسقؾ مالل تـػذ  .4

، أو أن تؼرتن هبذه إمقال شروط تمثر سؾبًا طؾك الجفات الخقرية مـ خاللفا

 "التل تستؼبؾ هذه إمقال، ولذلؽ اتػؼت الفقئة الشرطقة لبقت الزكاة الؽقيتل 

أكف يجقز لبقت الزكاة رفض هذه إمقال كغقرها بؼطع الـظر طـ الؿـشل، إذا 

سقاسة البقت، سقاء كان قرتن تؼديؿفا لؾبقت بشرط يـايف الشريعة أو يمثر طؾك 

 . (3)"الشرط صريحًا أو طرف بالؼرائـ، ولؾبقت أٓ يتؼقد هبذا الشرط

إذا كان الؿال مؽتسب مـ صرق مشبقهة ومـ جفات لفا مآرب خػقة  .5

تتعارض مع إكظؿة الداخؾقة لؾدول التل تـتؿل الجؿعقات الخقرية إلقفا، 

رءًا لؾؿػسدة التل ترتتب فقجب اإلحجام طـفا وطدم استؼبال تؾؽ إمقال: د

طؾك ذلؽ مـ إيؼاف تؾؽ الؿمسسات الخقرية: ٕن درء الؿػاسد مؼدم طؾك 

                                                           

 ( بتصرف.261( اكظر: أحؽام وفتاوى الزكاة )ص/1)

 (.411(، أحؽام الؿال الحرام )ص/8/241( اكظر: إكؿال الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ )2)

 (.261( مرجع سابؼ )ص/3)
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فالؿػسدة إذا كاكت هل الغالبة بالـظر إلك الؿصؾحة يف  ".(1)جؾب الؿصالح

، وٓ يسقغ ٕي جفة أن تعؿؾ (2)"حؽؿ آطتقاد، فرفعفا هق الؿؼصقد شرطًا

ٓ ضرر وٓ فنن الؼاطدة الؿؼررة أن »ضررًا: طؿالً خقريًا يؾحؼ هبا أو بغقرها 

 .(4)"والّتـزه طـ مقاضع الريبة أولك"، (3)«ضرار

 
 

 

                                                           

 (.7يف ضقء الؿؼاصد الشرطقة )ص/( اكظر: العؿؾ الخقري 1)

 (.46/ 2( اكظر: الؿقافؼات )2)

 .61/ 3الؿقافؼات  (3)

 (.171/ 11(الؿبسقط لؾسرخسل )4)
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  اخلامتح
 :ٚفٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات 

ًٓ إلك  .1 العؿؾ الخقري بؿػفقمف الشامؾ الذي يبدأ بإفراد ووصق

إلك اهلل مـ الؼرب التل يتؼرب هبا العبد  الؿمسسات والفقئات والؿـظؿات،

  تعالك.

يؿّثؾ العؿؾ الخقري أهؿ الؼقؿ اإلكساكقة التل تؼقم طؾقفا هنضة إمؿ،  .2

وذلؽ بؿا يفدف إلقف مـ إسعاد البشرية دون كظر إلك أجـساهؿ وألقاهنؿ 

وأطراقفؿ، ويعترب العؿؾ الخقري مقداكًا فسقحًا لؾتـافس يف فعؾ الخقر وصـائع 

 الؿعروف.

سابف وتحصقؾف بالطرق الؿشروطة، وكؿا يعد مؼصد حػظ الؿال مـ اكت .3

ققؾ: إن لؿ يؽـ هـاك مال مؽسقب، لؿ يؽـ لحػظف مقضقع، والؿحافظة طؾقف 

 ي وطدم إضاطتف مـ أهؿ الركائز يف العؿؾ الخقري.

الؿال الذي يحصؾ طؾقف اإلكسان بطرق غقر مشروطة يـؼسؿ إلك، مال  .4

ٕصؾف وذاتف حرام حرام لذاتف وأصؾف، ومال حرام لقصػف وكسبف، فالؿحرم 

باإلجؿاع ٓ يجقز كسبف وٓ آكتػاع، وما حرم لقصػف وكسبف إن كان يخص 

 مالؽًا معقـًا فقجب إرجاطف إلقف.

 

o  p 
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الؿال الحرام الذي جفؾ صاحبف أو يتعذر إطادة الؿال إلقف ٕي سبب  .5

مـ إسباب، فالراجح صرف هذه إمقال يف وجقه الخقر مـ التصدق طؾك 

اكقـ ومصالح الؿسؾؿقـ العامة بـقة التخؾص مـفا، وهذا أولك مـ الػؼراء والؿس

الؼقل بنتالفف وطدم آكتػاع بف، ٕن الؿصؾحة إذا كاكت أطظؿ مـ الؿػسدة 

 حصؾـا الؿصؾحة مع التزام الؿػسدة.

الراجح جقاز معامؾة الؿسؾؿ الذي اختؾط مالف بحرام قّؾ الحرام أو كثر  .6

 اه.مع الؽراهة: وذلؽ لؿؽان آشتب

: إجراء مزيد مـ البحقث والدراسات يف الؿقارد الؿالقة مـ التقصقات .7

لؾؿمسسات الخقرية، بتخريج الؿسائؾ الؿعاصرة طؾك الؿسائؾ التل بحثفا 

 الػؼفاء يف الؼديؿ.

العـاية بالؿؼاصد الشرطقة والؼقاطد الػؼفقة الخاصة بالعؿؾ الخقري  .8

 ذا الشلن.دراسة وتطبقؼًا، وذلؽ بنكشاء مراكز متخصصة هب

الؿاجستقر "حث الطالب وتقجقففؿ يف الجامعات يف بحقثفؿ العؾؿقة  .9

باستخراج الؼقاطد والضقابط الػؼفقة الؿمثرة يف مجال العؿؾ "والدكتقراه 

 الخقري والتطبقؼ طؾقفا. 
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 ادلصادس ٚادلشاظغ

 
أحؽام الؼرآن الؿملػ: الؼاضل محؿد بـ طبد اهلل أبق بؽر بـ العربل  (1)

هـ( الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، 543ؿعافري آشبقؾل الؿالؽل )الؿتقىف: ال

 م. 2113-هـ  1424لبـان، الطبعة: الثالثة،  –بقروت 

أحؽام الؿال الحرام وضقابط آكتػاع والتصرف بف يف الػؼف اإلسالمل  (2)

الؿملػ د. طباس أحؿد محؿد الباز، دار الـػائس الطبعة إولك 

 م.1998هـ/1418

اء طؾقم الديـ الؿملػ: أبق حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل إحق (3)

 بقروت-هـ(، الـاشر: دار الؿعرفة 515)الؿتقىف: 

اختالف إئؿة العؾؿاء الؿملػ: يحقك بـ )ُهَبْقَرة بـ( محؿد بـ هبقرة  (4)

هـ( الؿحؼؼ: السقد 561الذهؾل الشقباينّ، أبق الؿظػر، طقن الديـ )الؿتقىف: 

لبـان / بقروت، الطبعة: إولك، -اشر: دار الؽتب العؾؿقة يقسػ أحؿد، الـ

 م2112-هـ 1423

أدب الدكقا والديـ الؿملػ: أبق الحسـ طؾل بـ محؿد بـ محؿد بـ حبقب  (5)

هـ(، الـاشر: دار مؽتبة 451البصري البغدادي، الشفقر بالؿاوردي )الؿتقىف: 

 م1986الحقاة، الطبعة: بدون صبعة، تاريخ الـشر: 

o  p 



 
 

 

 

ربع تادلاي احلشاَ
ّ
شػٟ ِٓ اٌر

ّ
 يف اٌؼًّ اخلريٞ  ادلٛلف اٌش

  643  

لغؾقؾ يف تخريج أحاديث مـار السبقؾ، الؿملػ: محؿد كاصر الديـ إرواء ا (6)

هـ(، إشراف: زهقر الشاويش، الـاشر: الؿؽتب 1421إلباين )الؿتقىف: 

 م1985-هـ  1415بقروت، الطبعة: الثاكقة  –اإلسالمل 

إشباه والـظائر الؿملػ: زيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد، الؿعروف بابـ  (7)

 –هـ(، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 971تقىف: كجقؿ الؿصري )الؿ

 م. 1999-هـ  1419لبـان، الطبعة: إولك، 

اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف: لعالء الديـ أبق الحسـ طؾل بـ  (8)

هـ(، مطبقع 885سؾقؿان الؿرداوي الدمشؼل الصالحل الحـبؾل )الؿتقىف: 

 بـ طبد الؿحسـ الرتكل، الطبعة مع الشرح الؽبقر، تحؼقؼ الدكتقر: طبد اهلل

م، تقزيع وزارة الشمون اإلسالمقة بالؿؿؾؽة العربقة 1998هـ 1419الثاكقة 

 السعقدية. 

بحقث يف آقتصاد اإلسالمل تللقػ طبد اهلل ب سؾقؿان الؿـقع طضق هقئة  (9)

 م.1996هـ/1416كبار العؾؿاء الؿؽتب اإلسالمل الطبعة إولك 

الشرائع تللقػ اإلمام طالء الديـ أبل بؽر بـ بدائع الصـائع يف ترتقب  (11)

هـ، الـاشر دار الؽتب العؾؿقة، 587مسعقد الؽاساين الحـػل الؿتقىف سـة 

 بدون تاريخ.

البدر الؿـقر يف تخريج إحاديث وإثار القاقعة يف الشرح الؽبقر،   (11)

الؿملػ: ابـ الؿؾؼـ سراج الديـ أبق حػص طؿر بـ طؾل بـ أحؿد الشافعل 

-الرياض -هـ(، الـاشر: دار الفجرة لؾـشر والتقزيع 814ري )الؿتقىف: الؿص

 م2114-هـ1425السعقدية، الطبعة: آولك، 
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البقان يف مذهب اإلمام الشافعل: ٕبل الحسقـ يحقك بـ أبل الخقر بـ سالؿ  (12)

هـ( اطتـك بف قاسؿ محؿد الـقري 558العؿراين الشافعل القؿـل الؿتقىف سـة )

 م.2111هـ، 1421لطبعة إولك دار الؿـفاج، ا

البقان والتحصقؾ: ٕبل القلقد بـ رشد الؼرصبل، تحؼقؼ: د. محؿد جل  (13)

 هـ.1414دار، دار الغرب اإلسالمل 

تحرير الؿعـك السديد وتـقير العؼؾ الجديد مـ تػسقر »التحرير والتـقير  (14)

الؿملػ: محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ « الؽتاب الؿجقد

، تقكس –هـ(، الـاشر: الدار التقكسقة لؾـشر 1393التقكسل )الؿتقىف:  طاشقر

 هـ. 1984سـة الـشر: 

تحػة الؿحتاج يف شرح الؿـفاج، الؿملػ: أحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ  (15)

حجر الفقتؿل، الـاشر: الؿؽتبة التجارية الؽربى بؿصر لصاحبفا مصطػك 

 م. 1983 -هـ  1357محؿد، الطبعة: بدون صبعة، طام الـشر: 

التعريػات الؿملػ: طؾل بـ محؿد بـ طؾل الزيـ الشريػ الجرجاين  (16)

لبـان، الطبعة: –هـ(، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة بقروت 816)الؿتقىف: 

 م.1983-هـ 1413إولك 

تؼرير الؼقاطد وتحرير الػقائد، الؿملػ: زيـ الديـ طبد الرحؿـ بـ أحؿد  (17)

لؿحؼؼ: أبق طبقدة مشفقر بـ حسـ هـ(، ا 795بـ رجب الحـبؾل )الؿتقىف: 

آل سؾؿان، الـاشر: دار ابـ طػان لؾـشر والتقزيع، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، 

 هـ. 1419الطبعة: إولك، 
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التؼرير والتحبقر، الؿملػ: أبق طبد اهلل، شؿس الديـ محؿد بـ محؿد بـ  (18)

: محؿد الؿعروف بابـ أمقر حاج ويؼال لف ابـ الؿققت الحـػل )الؿتقىف

 م1983 -هـ 1413هـ(، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة: الثاكقة، 879

التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وإساكقد، الؿملػ: أبق طؿر يقسػ بـ  (19)

هـ(، 463طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد الرب بـ طاصؿ الـؿري الؼرصبل )الؿتقىف: 

 ؿغرب.ال –الـاشر: وزارة طؿقم إوقاف والشمون اإلسالمقة 

هتذيب الؾغة، الؿملػ: محؿد بـ أحؿد بـ إزهري الفروي، أبق مـصقر  (21)

هـ(، الؿحؼؼ: محؿد طقض مرطب، الـاشر: دار إحقاء الرتاث 371)الؿتقىف: 

 م.2111بقروت، الطبعة: إولك،  –العربل 

جامع العؾقم والحؽؿ جامع العؾقم والحؽؿ يف شرح خؿسقـ حديثا مـ  (21)

يـ الديـ طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ رجب الحـبؾل جقامع الؽؾؿ، الؿملػ: ز

 –هـ(، الؿحؼؼ: شعقب إركاؤوط، الـاشر: ممسسة الرسالة 795)الؿتقىف: 

 م2111 -هـ 1422بقروت، الطبعة: السابعة، 

الجامع يف الســ وأداب والؿغازي والتاريخ، الؿملػ: أبق محؿد طبد اهلل  (22)

 -الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت هـ(،  386بـ أبل زيد الؼقرواين )الؿتقىف 

 م. 1983 -هـ  1413الؿؽتبة العتقؼة، تقكس.، الطبعة: الثاكقة، 

جريؿة غسؾ إمقال يف الػؼف اإلسالمل، تللقػ الدكتقر ططقة السقد  (23)

م. 2114هـ/1425فقاض، دار الـشر لؾجامعات مصر الطبعة إولك 

 (، 318)ص/
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ح مـفج الطالب الؿعروف حاشقة الجؿؾ، )فتقحات القهاب بتقضقح شر (24)

بحاشقة الجؿؾ( الؿملػ: سؾقؿان بـ طؿر بـ مـصقر العجقؾل إزهري، 

هـ( الـاشر: دار الػؽر، الطبعة: بدون صبعة 1214الؿعروف بالجؿؾ )الؿتقىف: 

 وبدون تاريخ.

الدر الثؿقـ والؿقرد الؿعقـ )شرح الؿرشد الؿعقـ طؾك الضروري مـ  (25)

أحؿد مقارة الؿالؽل، الـاشر: دار الحديث  طؾقم الديـ(، الؿملػ: محؿد بـ

 م.2118 -هـ 1429الؼاهرة، سـة الـشر: 

الدراري الؿضقة شرح الدرر البفقة، الؿملػ: محؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ  (26)

هـ(، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، 1251طبد اهلل الشقكاين القؿـل )الؿتقىف: 

 م.1987 -هـ 1417الطبعة: الطبعة إولك 

ػالحقـ لطرق رياض الصالحقـ، الؿملػ: محؿد طؾل بـ محؿد بـ دلقؾ ال (27)

هـ(، الـاشر: دار 1157طالن بـ إبراهقؿ البؽري الصديؼل الشافعل )الؿتقىف: 

 . بدون تاريخ.لبـان –الؿعرفة لؾطباطة والـشر والتقزيع، بقروت 

الذخقرة الؿملػ: أبق العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس بـ طبد  (28)

هـ( الـاشر: دار الغرب 684ؽل الشفقر بالؼرايف )الؿتقىف: الرحؿـ الؿال

 م. 1994بقروت، الطبعة: إولك،  -اإلسالمل

هـ: 1252رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار حاشقة ابـ طابديـ الؿتقىف سـة  (29)

م، دار طالؿ 2113-هـ1423لؿحؿد أمقـ بـ طؿر طابديـ، صبعة خاصة 

 الؽتب.
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لؿحؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد،  (31)

هـ(، ممسسة الرسالة، الطبعة: 751شؿس الديـ ابـ ققؿ الجقزية )الؿتقىف: 

 م.1998هـ 1419الثالثة، 

سؾسؾة إحاديث الصحقحة وشلء مـ فؼففا وفقائدها، الؿملػ: أبق طبد   (31)

هـ(، الـاشر: مؽتبة 1421الرحؿـ محؿد كاصر الديـ إلباين )الؿتقىف: 

 رف لؾـشر والتقزيع، الرياض، الطبعة: إولك، )لؿؽتبة الؿعارف(.الؿعا

ســ أبل داود الؿملػ: أبق داود سؾقؿان بـ إشعث بـ إسحاق بـ بشقر  (32)

ِجْستاين )الؿتقىف:  هـ(، الؿحؼؼ: شَعقب 275بـ شداد بـ طؿرو إزدي السِّ

 2119 -ـ ه 1431إركموط، الـاشر: دار الرسالة العالؿقة، الطبعة: إولك، 

 م، 

ســ الرتمذي الجامع الؽبقر، الؿملػ: محؿد بـ طقسك بـ َسْقرة بـ  (33)

هـ(، الؿحؼؼ: بشار 279مقسك بـ الضحاك، الرتمذي، أبق طقسك )الؿتقىف: 

 م. 1998طقاد معروف، الـاشر: دار الغرب اإلسالمل بقروت، سـة الـشر: 

البقفؼل  الســ الؽربى، ٕحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل بـ مقسك أبق بؽر (34)

هـ(، تحؼقؼ: محؿد طبد الؼادر ططا، دار الؽتب العؾؿقة، 458)الؿتقىف: 

 م. 2113 -هـ  1424لبـات، الطبعة: الثالثة،  –بقروت 

السقؾ الجرار الؿتدفؼ طؾك حدائؼ إزهار، الؿملػ: محؿد بـ طؾل بـ  (35)

هـ(، الـاشر: دار ابـ 1251محؿد بـ طبد اهلل الشقكاين القؿـل )الؿتقىف: 

 زم، الطبعة: الطبعة إولك، بدون تاريخ.ح
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 -هـ 1285شرح الؼقاطد الػؼفقة الؿملػ: أحؿد بـ الشقخ محؿد الزرقا ] (36)

 -هـ 1419دمشؼ / سقريا، الطبعة: الثاكقة،  -هـ[، الـاشر: دار الؼؾؿ 1357

 م.1989

شرح الؿجؾة لؾعالمة، محؿد خالد إتاسل، الؿؽتبة الجقبقة، باكستان،  (37)

 بدون تاريخ.

شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال، ٓبـ بطال أبق الحسـ طؾل بـ خؾػ بـ  (38)

هـ(، تحؼقؼ: أبق تؿقؿ ياسر بـ إبراهقؿ، مؽتبة 449طبد الؿؾؽ )الؿتقىف: 

 م.2113 -هـ 1423السعقدية، الرياض، الطبعة: الثاكقة،  -الرشد 

الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة، الؿملػ: أبق كصر إسؿاطقؾ بـ حؿاد  (39)

هـ(، تحؼقؼ: أحؿد طبد الغػقر ططار، 393هري الػارابل )الؿتقىف: الجق

 م. 1987  هـ 1417بقروت، الطبعة: الرابعة  –الـاشر: دار العؾؿ لؾؿاليقـ 

صحقح البخاري الجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل  (41)

،وســف وأيامف، الؿملػ: محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبد اهلل البخاري الجعػل 

الؿحؼؼ: محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر، الـاشر: دار صقق الـجاة الطبعة: 

 هـ.1422إولك، 

صحقح مسؾؿ، الؿملػ: مسؾؿ بـ الحجاج أبق الحسـ الؼشقري  (41)

هـ(، الؿحؼؼ: محؿد فماد طبد الباقل، الـاشر: دار 261الـقسابقري )الؿتقىف: 

 بقروت بدون تاريخ. –إحقاء الرتاث العربل 

ثل اإلسالمل دراسة تلصقؾقة معاصرة، إطداد د. طبد الؼادر بـ العؿؾ اإلغا (42)
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طبد الؽريؿ طبد العزيز، صبعة جائزة كايػ بـ طبد العزيز العالؿقة لؾسـة الـبقية 

 هـ.1431والدراسات اإلسالمقة الؿعاصرة الطبعة إولك 

طقـ إدب والسقاسة أو زيـ الحسب والرياسة تللقػ أبل الحسـ طؾل بـ  (43)

ؿـ بـ هذيؾ مـ أطقان الؼرن الثامـ الفجري، دار الؽتب العؾؿقة طبد الرح

 بقروت لبـان، الطبعة الثاكقة بدون تاريخ.

طققن الؿسائؾ لؾسؿرقـدي الؿملػ: أبق الؾقث كصر بـ محؿد بـ أحؿد بـ  (44)

يـ الـاهل، 373إبراهقؿ السؿرقـدي )الؿتقىف:  هـ(، تحؼقؼ: د. صالح الدِّ

 هـ.1386اد، طام الـشر: الـاشر: مطبعة أسعد، َبْغدَ 

فتاوى ابـ رشد ٕبل القلقد محؿد بـ أحؿد بـ رشد الؼرصبل الؿالؽل  (45)

هـ، الـاشر دار الغرب اإلسالمل الطبعة إولك 521الؿتقىف سـة 

 م. 1987هـ/1417

فتاوى ابـ الصالح الؿملػ: طثؿان بـ طبد الرحؿـ، أبق طؿرو، تؼل الديـ  (46)

هـ(، الـاشر: مؽتبة العؾقم والحؽؿ، 643الؿعروف بابـ الصالح )الؿتقىف: 

 هـ.1417بقروت، الطبعة: إولك،  –طالؿ الؽتب 

فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء الؿجؿقطة إولك،  (47)

الؿملػ: الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء، جؿع وترتقب: أحؿد بـ 

 طبد الرزاق الدويش.

ة طؾؿاء برئاسة كظام الديـ البؾخل، الـاشر: الػتاوى الفـدية الؿملػ: لجـ (48)

 هـ. 1311دار الػؽر، الطبعة: الثاكقة، 
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فتح الباري شرح صحقح البخاري: لإلمام أحؿد بـ طؾل بـ حجر  (49)

هـ( مؽتبة دار السالم الرياض، الطبعة الثالثة 852العسؼالين الؿتقىف سـة )

 هـ. 1421

لديـ طبد الرحؿـ بـ فتح الباري شرح صحقح البخاري، الؿملػ: زيـ ا  (51)

أحؿد بـ رجب بـ الحسـ، الَسالمل، البغدادي، ثؿ الدمشؼل، الحـبؾل 

الؿديـة الـبقية، الطبعة:  -هـ(، الـاشر: مؽتبة الغرباء إثرية 795)الؿتقىف: 

 م. 1996 -هـ  1417إولك، 

الػروع كتاب الػروع ومعف تصحقح الػروع لعالء الديـ طؾل بـ سؾقؿان  (51)

لؿملػ: محؿد بـ مػؾح بـ محؿد بـ مػرج، أبق طبد اهلل، شؿس الؿرداوي، ا

هـ(، الؿحؼؼ: 763الديـ الؿؼدسل الرامقـك ثؿ الصالحل الحـبؾل )الؿتقىف: 

طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل، الـاشر: ممسسة الرسالة، الطبعة: إولك 

 مـ. 2113 -هـ  1424

الديـ طؾل بـ طبد  قضاء إرب يف أسئؾة حؾب الؿملػ: أبق الحسـ تؼل (52)

مصطػك أحؿد الباز،  -الؽايف السبؽل الـاشر: الؿؽتبة التجارية مؽة الؿؽرمة 

 هـ. 1413الطبعة: بدون، سـة الـشر: 

ققاطد إحؽام يف مصالح إكام، الؿملػ: أبق محؿد طز الديـ طبد العزيز  (53)

ن بـ طبد السالم بـ أبل الؼاسؿ بـ الحسـ السؾؿل الدمشؼل، الؿؾؼب بسؾطا

الؼاهرة،  –هـ(، الـاشر: مؽتبة الؽؾقات إزهرية 661العؾؿاء )الؿتقىف: 

 م.1991 -هـ  1414صبعة

الؼقاطد الػؼفقة الؿتضؿـة لؾتقسقر، الؿملػ: طبد الرحؿـ بـ صالح العبد  (54)
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الؾطقػ، طؿادة البحث العؾؿل بالجامعة اإلسالمقة، الؿديـة الؿـقرة، 

 م.2113هـ/1423إولك، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الطبعة: 

الؼقاطد والضقابط الػؼفقة الؿمثرة يف أحؽام العؿؾ الخقري الؿملػ هاين  (55)

 م.2111(، طام 273بـ طبد اهلل الجبقر، مجؾة البقان العدد )

الؽبائر الؿملػ: تـسب لشؿس الديـ أبل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ  (56)

 –دار الـدوة الجديدة  هـ(، الـاشر:748طثؿان بـ َقاْيؿاز الذهبل )الؿتقىف: 

 بقروت، بدون تاريخ.

كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع، الؿملػ: مـصقر بـ يقكس بـ صالح الديـ  (57)

هـ(، دار الؽتب 1151ابـ حسـ بـ إدريس البفقتك الحـبؾل )الؿتقىف: 

 العؾؿقة.

كشػ إسرار شرح أصقل البزدوي، الؿملػ: طبد العزيز بـ أحؿد بـ  (58)

هـ(، الـاشر: دار الؽتاب 731خاري الحـػل )الؿتقىف: محؿد، طالء الديـ الب

 اإلسالمل، الطبعة: بدون صبعة وبدون تاريخ.

مجؿقع الػتاوى، لتؼل الديـ أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة )الؿتقىف:  (59)

هـ(، الـاشر: مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ بالؿديـة الـبقية، 728

 م.1995هـ/1416الؿؿؾؽة العربقة السعقدية طام 

الؿجؿقع شرح الؿفذب لإلمام الـقوي تحؼقؼ محؿد كجقب الؿطقعل  (61)

مؽتبة اإلرشاد جدة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية. الـاشر: دار إحقاء الرتاث 

 م.2111، الطبعة: إولك، بقروت –العربل 
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مسائؾ اإلمام أحؿد بـ حـبؾ رواية ابـ أبل الػضؾ صالح، الـاشر: الدار  (61)

 الفـد. –العؾؿقة 

د اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، الؿملػ: أبق طبد اهلل أحؿد بـ محؿد بـ مسـ (62)

هـ(، الؿحؼؼ: شعقب 241حـبؾ بـ هالل بـ أسد الشقباين )الؿتقىف: 

إركموط وآخرون، إشراف: د طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل، الـاشر: 

 م. 2111 -هـ  1421ممسسة الرسالة، الطبعة: إولك، 

ؿملػ: أبق جعػر أحؿد بـ محؿد بـ سالمة بـ مشؽؾ أثار لؾطحاوي ال (63)

طبد الؿؾؽ بـ سؾؿة إزدي الطحاوي تحؼقؼ: شعقب إركاؤوط، الـاشر: 

 م. 1494هـ،  1415 -ممسسة الرسالة، الطبعة: إولك 

الؿصارف معامالهتا وودائعفا وفقائدها لؾزرقا ضؿـ مجؾة الؿجؿع الػؼف  (64)

(. الطبعة الخامسة 135حة )اإلسالمل السـة إولك، العدد إول، صػ

 م.2113هـ/1424

مطالب أولل الـفك يف شرح غاية الؿـتفك، الؿملػ: مصطػك بـ سعد بـ  (65)

هـ(، الـاشر: الؿؽتب 1243طبده السققصل شفرة، الرحقباكك )الؿتقىف: 

 م.1994 -هـ 1415اإلسالمل، الطبعة: الثاكقة، 

قؿان حؿد بـ معالؿ الســ، وهق شرح ســ أبل داود، الؿملػ: أبق سؾ (66)

محؿد بـ إبراهقؿ بـ الخطاب البستل الؿعروف بالخطابل )الؿتقىف: 

 م. 1932 -هـ  1351، الطبعة: إولك حؾب –هـ(، الؿطبعة العؾؿقة 388

معرفة الســ وأثار، ٕحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل بـ مقسك أبق بؽر  (67)
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القطل هـ(، الؿحؼؼ: طبد الؿعطل أمقـ قؾعجل دار 458البقفؼل )الؿتقىف: 

 م.1991 -هـ 1412الطبعة: إولك، 

والجامع الؿغرب طـ فتاوى أهؾ إفريؼقة وإكدلس  الؿعقار الؿعرب (68)

والؿغرب: تللقػ أبل العباس أحؿد بـ يحقك القكشريسل الؿتقىف بػاس سـة 

 هـ.1411هـ، كشر وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة 914

أحؿد بـ محؿد قدامة الؿغـل: لؿقفؼ الديـ أبل محؿد طبد اهلل بـ  (69)

هـ( تحؼقؼ الدكتقر طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ 621الؿؼدسل الؿتقىف سـة )

الرتكل، والدكتقر طبد الػتاح محؿد الحؾق، دار طالؿ الؽتب الطبعة الثالثة 

 هـ.1417

مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وطالقتفا بإدلة الشرطقة تللقػ الدكتقر محؿد  (71)

ل، الـاشر دار الفجرة لؾـشر والتقزيع الطبعة سعد بـ أحؿد بـ مسعقد الققب

 م.1998هـ/1418إولك 

مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ  (71)

هـ(، الؿحؼؼ: محؿد الحبقب ابـ الخقجة، الـاشر: 1393طاشقر )الؿتقىف: 

 م. 2114 -هـ  1425وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة، طام: 

شريعة بلبعاد جديدة تللقػ الدكتقر طبد الؿجقد الـجار، دار مؼاصد ال (72)

 م.2118الغرب اإلسالمل الطبعة الثاكقة 

مؼاصد الشريعة يف حػظ إمقال ووسائؾ استثؿارها وتـؿقتفا، الباحث  (73)

جابر مقسك سؾقؿان بحث مـشقر يف الؿجؾة الدولقة لؾبحقث اإلسالمقة 
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 م. 2114( أغسطس 8، العدد )4واإلكساكقة الؿجؾد 

الؿفذب يف فؼف اإلمام الشافعل، الؿملػ: أبق اسحاق إبراهقؿ بـ طؾل بـ  (74)

 هـ(، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة.476يقسػ الشقرازي )الؿتقىف: 

الؿقارد الؿالقة لؿمسسات العؿؾ الخقري الؿعاصر دراسة فؼفقة تلصقؾقة،  (75)

 ن تاريخ.تللقػ صالب بـ طؿر بـ حقدرة الؽثقري الـاشر دار العاصؿة. بدو

الؿقافؼات لؿملػ: إبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل الشفقر  (76)

هـ(، الـاشر دار ابـ طػان تحؼقؼ أبق طبقدة مشفقر 791بالشاصبل )الؿتقىف: 

 م.1997هـ/ 1417بـ حسـ آل سؾؿا، الطبعة: الطبعة إولك 

ق كصب الراية كصب الراية ٕحاديث الفداية، الؿملػ: جؿال الديـ أب  (77)

هـ(، الـاشر: 762محؿد طبد اهلل بـ يقسػ بـ محؿد الزيؾعل )الؿتقىف: 

 لبـان.–بقروت  -ممسسة الريان لؾطباطة والـشر 

هناية الؿحتاج إلك شرح الؿـفاج، الؿملػ: شؿس الديـ محؿد بـ أبل   (78)

هـ(، الـاشر: 1114العباس أحؿد بـ حؿزة شفاب الديـ الرمؾل )الؿتقىف: 

 م.1984هـ/1414لطبعة دار الػؽر، بقروت، ا

الـقازل يف إوقاف تللقػ أ.د. خالد بـ طؾل الؿشقؼح، الـاشر كرسل  (79)

 م.2112هـ/1433الشقخ راشد بـ دايؾ لدراسات إوقاف 

كقؾ إوصار كقؾ إوصار، الؿملػ: محؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ طبد اهلل  (81)

الطبعة:  هـ(، الـاشر: دار الحديث، مصر،1251الشقكاين القؿـل )الؿتقىف: 

 م.1993 -هـ 1413إولك، 
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القجقز يف إيضاح الؼقاطد الػؼفقة الؽؾقة، الؿملػ: الشقخ الدكتقر محؿد  (81)

لبـان، الطبعة: الرابعة،  –صدقل البقركق الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت 

 م. 1996 -هـ  1416

 وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ.
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ص
ّ
 ادلٍخ

 

يفدف البحث إلك إيجاد رؤية فؼفقة ُيعرف مـ خاللفا رأي الػؼفاء الؿسؾؿقـ 

 يف مقضقع قبقل الؿال الخبقث، مـ خالل ققاطد العؿؾ الخقري ومؼاصده.

 وقد تلّلػ البحث مـ أربعة مباحث وخاتؿة:

الؿبحث إول فؼد تعّرضُت فقف إلك تحديد مػفقم الؿال الخبقث أّما 

ومصطؾِح العؿؾ الخقري، وإلك بقان الؿال الخبقث الذي يتعّقـ التحّؾؾ مـف، وإلك 

 مصرف الؿال الخبقث طـد الػؼفاء.

وأما الؿبحث الّثاين فؼد وسؿتف بؼبقل الؿال الخبقث يف ضقء ققاطد العؿؾ 

اد مـ َقبقل الؿال الخبقث، وتحديَد ضقابط قبقلف يف الخقري، وبّقـُت فقف الؿر

 العؿؾ الخقري.

وأما الؿبحث الثالث فؼد تعّرضُت فقف إلك قبقل الؿال الخبقث يف ضقء 

 مؼاصد العؿؾ الخقري: إلقامة مصالح الضعػاء ودفع الؿػاسد والّضرر طـفؿ.

بقل الؿال وأما الؿبحث الّرابع فؼد تعّرضُت فقف إلك أثار الؿحؿقدة، مـ ق

الخبقث وصرفف طؾك مستحّؼف مـ خالل العؿؾ الخقري: ففق يسفؿ يف رفع معاكاة 

 الؿعقزيـ، ودفع الؿجتؿع كحق الّتراحؿ والتعاون يف غقر إثؿ وٓ مؽروه.

 وأّما الخاتؿة فؼد أشرت فقفا إلك أهّؿ كتائج البحث وبعض التقصقات.

o  p 
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ِح
ّ
 ادلمذ
والّسالم طؾك الؿبعقث رحؿة لؾعالؿقـ، الحؿد هلل رّب العالؿقـ، والّصالة 

كبقِّـا محؿد وطؾك آلف وصحبف ومـ اقتػك أثره واصطػك هنجف إلك يقم الّديـ: 

 وبعد:

فال شّؽ أّن الؿال الذي يؿّثؾ لـا طصب الحقاة وزيـتفا: قد طـاه الّشرع 

ق، بالحػظ والّصقاكة، فلرسك لف ققاطده الجؾقؾة وغاياتف الـّبقؾة يف الؽسب واإلكػا

ورّتب طؾك ذلؽ القطَد لؿـ اكتفج سبقؾ الحّؼ إلك الحالل الطّقب، والقطقَد لؿـ 

اّتبع داطقة الفقى إلك الحرام الخبقث، ولؼد صّدقت ســ آجتؿاع تصديًؼا ٓ 

يخالجف شّؽ وٓ يدخؾف ريٌب مآَل ما يسّببف الؿال الحرام مـ آثاٍر جسقؿة وطقاقب 

لؾربكة والجدب والؼحط، ومـع استجابة  محزكة طؾك القاقع الؿعقش، مـ محٍؼ 

 الّدطاء إلك غقر ذلؽ.

ولقس ثّؿة أمر يخّؾص آكؾ الحرام مؿا تقّرط فقف إٓ أن يسؾؽ هنج الّتقبة 

 الـّصقح ويتحّؾؾ مـ الؿال الحرام برّده طؾك صاحبف أو بالّتصّدق بف إن تعّذر الرّد: 

 ؾة:مـ أجؾ ذلؽ كان هذا البحث جقابًا طـ جؿؾة مـ إسئ

 ما مػفقم الؿال الخبقث، وكقػّقة الخالص مـف؟ 

   ما الؿراد بالعؿؾ الخقري ومدى مشاركتف يف خالص الؿحّؾؾ مـ الؿال

 الحرام؟

o  p 
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   ما هل أهؿ الؼقاطد والؿؼاصد الؿـظؿة لؼبقل الؿال الخبقث يف العؿؾ

 الخقري؟

  ما هل أثار الـّاجؿة طـ صرف الؿال الخبقث طؾك العؿؾ الخقري؟ 

  هذه الّدراسة يف أربعة مباحث وخاتؿة: فجاءت

 تحديد مػفقم الؿال الخبقث ومصطؾح العؿؾ الخقري. الؿبحث إول:

 قبقل الؿال الخبقث يف ضقء ققاطد العؿؾ الخقري. الؿبحث الثاين:

 قبقل الؿال الخبقث يف ضقء مؼاصد العؿؾ الخقري. الؿبحث الثالث:

 ؾك العؿؾ الخقري.أثر قبقل الؿال الخبقث ط الؿبحث الرابع:

 وفقفا أهؿ الـتائج وبعض التقصقات. الخاتؿة:

 :ايدزاضات ايطابك١ 

لؿ يؼػ الباحث طؾك مصـّػ مستؼؾٍّ يف خصقص مقضقع قبقل الؿال  

ـّ الباحث قد وقػ طؾك  الخبقث يف ضقء ققاطد العؿؾ الخقري ومؼاصده، لؽ

 بعض أبحاٍث أكارت قريحتف لؾؽتابة يف هذا الؿقضقع: وهل:

 حؽام الؿال الحرام وضقابط آكتػاع والّتصرف بف يف الػؼف اإلسالمل، أ

لعباس أحؿد محؿد الباز، وهل رسالة طؾؿقة وقعت يف أربعؿائة وثالث وستقـ 

 صػحة، بنشراف الدكتقر طؿر سؾقؿان إشؼر.

  الّتقبة مـ الؿؽاسب الؿحرمة وأحؽامفا يف الػؼف اإلسالمل، لخالد طبد اهلل

( ربقع أخر 38حث محّؽؿ مـشقر يف مجؾة العدل، العدد )الؿصؾح، وهق ب

 هـ.1429
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  ،الؿال الحرام تؿّؾؽف وإكػاقف، والتحّؾؾ مـف، لعبد العزيز بـ طؿر الخطقب

وهق بحث مـشقر يف مجؾة جامعة الؿؾؽ سعقد، العؾقم الّتربقية والّدراسات 

 هـ(.1429م/2118(، سـة )1اإلسالمقة )

 فا يف العؿؾ الخقري، إلبراهقؿ طؾل الشال، إمقال الّربقّية ومصرف

ومحؿقد أبق الؾقؾ، وهق بحث مؼّدم لؿمتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث، 

 م.2118يـاير  22ـ  21دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل، 

وتتؾّخص اإلضافة التل جاء بف هذا البحث يف إبراز قبقل الؿال الخبقث يف 

الخقري ومؼاصده، وهق ما لؿ تجؾقف الّدراسات الّسابؼة طؾك ضقء ققاطد العؿؾ 

 الـّحق الذي جاء بف هذا البحث.

 :ٖٚدف ايبشح إىل ثالث١ أٖداف د١ًًٝ 

، والّتعريػ بالؿال الخقريبقان مػفقم قبقل الؿال الخبقث والعؿؾ  أحدهؿا:

 بف.الخبقث الذي يتعّقـ التحّؾؾ مـف، وبقان شرط رّد الؿال الخبقث إلك صاح

ة وفؼ ققاطد العؿؾ الخقريتحديد ضقابط الّصرف طؾك إطؿال  ثاكقفا:

 ومؼاصده. الخقري

 .الخقريبقان أثار الؿحؿقدة مـ صرف الؿال الخبقث طؾك العؿؾ  ثالثفا:

وقد سؾؽُت يف البحث مـفجّقة آستؼراء، ومـفجقة القصػ والتحؾقؾ: ُبغقة  

 القصقل إلك إهداف الؿرجق مـف.

 العظقؿ..وما تق
ِّ
ّٓ باهلل العؾل ّٓ باهلل طؾقف تقّكؾُت، وٓ حقل وٓ قّقة إ  فقؼل إ
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 املبحح األول

 حتذ٠ذ ِفَٙٛ ادلاي اخلث١س ِٚصؽٍػ اٌؼًّ اخلريٞ
 َفّٗٛ املاٍ ارتبٝح 

 الؿال يف اصطالح الػؼفاء:

ؿ اختؾػ الػؼفاء ـ رحؿفؿ اهلل ـ وتبايـت آراؤهؿ يف بقان الؿراد مـ الؿال: فؿـف

مـ طّرفف بصػتف، ومـفؿ مـ طّرفف بقضقػتف، إٓ أّكفا تعاريػ متؼاربة يف الؿػفقم غقر 

 .(1)بعقدة يف الدٓلة

ما بؼدِره »ويؿؽـ تحديد مػفقم الؿال بؿا طّرفف ابـ طاشقر ـ رحؿف اهلل ـ بلّكف: 

يؽقن قدر إقامة كظام معاش أفراد الـّاس يف تـاول الّضرورّيات والحاجّقات 

أو بغقر كدح: كالؿقراث  (2)«قـّقات بحسب مبؾغ حضارهتؿ حاصال بؽدحوالّتحس

 والصدقة والفبة وغقرها. 

 . (3)الؿحّرم: يؼال: صعاٌم مخبثة إذا كاَن مـ غقر حؾِّف أما الخبقُث ففق يف الؾغة:

 .(1)«ما كان غقَر صقِّب الؽسب وإصؾ، وكّؾ حرام خبقث» ويف آصطالح:

                                                           

 .27يـظر: أحؽام الؿال الحرام، لعباس الباز، ص (1)

 .2/187التحرير والتـقير، (2)

 .145، 1/143، لسان العرب، ٓبـ مـظقر،1/258يـظر: جؿفرة الؾغة، ٓبـ دريد، (3)

o  p 
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ل حّرم الشرُع طؾك حائزه آكتػاع بف بليِّ وجف مـ والؿال الخبقث هق: كؾ ما

 .(2)القجقه

ما »، و(4)«الحرام بسببف»و ،(3)«وقد طّبر طـف جؿٌع مـ العؾؿاء بالؿؾؽ الخبقث

، وخبث مؽسبف، (6)«الحرام لؽسبف»و ،(5)«يحرم لخؾٍؾ يف جفة إثبات القد طؾقف

 .(7)وخبث طقضف

  ٌُارتريَٟفّٗٛ ايع 

 . (8)«ما فقف تحصقؾ الغرِض مـ الػعؾ وكػِعف» طاّم هق: العؿؾ الخقر بقجف 

الؿراد بف يف هذا الؿبحث طّرف بتعاريػ طديدة متؼاربة يف  الخقريوالعؿؾ 

 الّدٓلة طؾك الؿعـك الؿؼصقد: مـفا:

الّتضحقة بالققِت أو الجفِد أو الؿاِل دون اكتظار طائٍد ماديٍّ يقازي الجفد »

 .(9)«الؿبذول

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/228مشارق إكقار، لؾؼاضل طقاض، (1)

 .1/175زكاة الؿال الحرام، لؿحؿد كعقؿ ياسقـ يف أبحاث فؼفقة يف قضايا الزكاة الؿعاصرة، (2)

 .3/61آختقار، ٓبـ مقدود، (3)

 .13/322الذخقرة، لؾؼرايف، (4)

يـ، لؾغزالل، (5) ّ             إحقاء طؾقم الد               2/93. 

 .29/321،مجؿقع الػتاوى، ٓبـ تقؿقة (6)

 .5/779يـظر: زاد الؿعاد، ٓبـ الؼقؿ، (7)

 .14/228التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر، (8)

، ٕحؿد  (9)
 
 اسرتاتقجقات وأدوار الؿـظؿ آجتؿاطل

 
       صريؼة تـظقؿ الؿجتؿع، مدخؾ لتـؿقة الؿحؾل

ّ
                                  

ّ
                                       

 .76مصطػك خاصر، ص
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قد الؼائؿ طؾك مفارة أو خربة معّقـة، والذي يبذل طـ رغبة الؿجف» أو هق:

 بالّضرورة
ّ
، وبدون تقّقع جزاء مالل

ّ
 .(1)«واختقار بغرض أداء واجب اجتؿاطل

وُيعّبر طـ العؿؾ الخقري ـ أيًضا ـ بالعؿؾ الّتطّقطل، والّتطّقع يف اصطالح 

 واختقاًرا. (2)ما لؿ يرد كؼٌؾ بخصقصقتف بؾ يػعؾف اإلكسان ابتداءً  الػؼفاء:

َوفؼ مـظقر ققاطده ومؼاصده الّشرطقّة:  الخقريوإذا أردكا أن كعّرف العؿؾ 

 قائؿ طؾك اختقار العبد يف تؾبَِقة حاجات إكساكّقة: لتحؼقؼ  ففق:
ٍّ
كؾُّ َجفٍد كػائل

 الؿصالح ودفع الؿػاسد ُبغقَة رضقان اهلل تعالك وثقابف.

 َ٘ٓ ًٌٓايتش ٔٓٝ  املاٍ ارتبٝح ايرٟ ٜتع

الؿال الحرام الذي يتعّقـ طؾك العبد أن يتحّؾؾ مـف كّؾف: إذا كان كؾُّ مالف أو 

 طـف شرًطا، 
ٍّ
وأّما ما يؼقلف العقاّم: اختالط الحالل »جؾُّف مـ كسٍب حرام، مـفل

 .(4()3)«بالحرام يحرمف، فباصؾ ٓ أصؾ لف

ف الحالل فال كؾُّ شلٍء أفسده الحرام والغالُب طؾق»قال الؽاساين ـ رحؿف اهلل ـ: 

                                                           

ّ           صريؼة الخدمة آجتؿاطقة يف تـظقؿ الؿجتؿع، لسق د أبق بؽر  (1)  .495حساكقـ، ص                                          

، الؿجؿقع، 1/428. يـظر: روضة الطالبقـ، لؾـقوي،2/115هناية الؿحتاج، لؾرمؾل، (2)

 .3/495لؾـقوي،

، إشباه والـظائر، لؾسققصل، 1/129. يـظر: الؿـثقر، لؾزركشل،9/168الؿجؿقع، لؾـقوي، (3)

 .117ص

ّ                         ققل أصبغ هذا إن  آكرتاء يف الؼقساريات الؿ»قال ابـ رشد:  (4) ّ                 غتصبة والؿبـق ة بالؿال الحرام                            

قبف  ، قؾقؾف وكثقره، هق طؾك أصؾف يف أن  الؿال الذي ي ش  ، والؽسب فقفا خبقث  َ  ُ    والت جارة فقفا ٓ يحؾ               ّ                                ٌ                  ّ                ّ    

ٌ     حرام  كؾ ف، يؾزم الصدقة بجؿقعف، وهق شذوذ مـ الؼقل وتشديد  فقف                                               ُّ    ٌ البقان «.    

 .18/564والتحصقؾ،
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 . (1)«بلس ببقعف

فنن كان الحالُل هق إغؾب لؿ يحؽؿ بتحريؿ »وقال ابـ تقؿقة ـ رحؿف اهلل ـ: 

الؿعامؾة... وإذا كان يف مالف حالل وحرام واختؾط لؿ يحرم الحالل، بؾ لف أن 

 . (2)«يلخذ قدر الحالل

مـفا بـّقة فطريؼف أن يعزل قدر الحرام »وإذا لؿ يتؿّقز الحالُل مـ الحرام: 

 .(3)«الؼسؿ، ويتصّرف يف الباقل

أّما إذا اسُتثِؿر الؿال الحرام وصار لف ربحا فنن جؿفقر العؾؿاء أوجبقا رّد 

 ، (4)الّربح مع رأس الؿال طؾك صاحبف

                                                           

 .5/144بدائع الصـائع، (1)

 .173. ويـظر: ضقاء السقاسات، ٓبـ فقدى، ص29/273،مجؿقع الػتاوى (2)

، الجامع ٕحؽام الؼرآن، 9/428. ويـظر: الؿجؿقع، لؾـقوي،1/129الؿـثقر، لؾزركشل، (3)

 .3/366لؾؼرصبل،

، اإلكصاف، 4/211، روضة الطالبقـ، لؾـقوي،7/337يـظر: الحاوي الؽبقر، لؾؿاوردي، (4)

، السقؾ 8/135، الؿحؾك، ابـ حزم،4/113يت،، كشاف الؼـاع، لؾبفق6/218لؾؿرداوي،

 . 3/356الجرار، لؾشقكاين،

                               ٌ                                               ويف الؿذهب الحـػل: مـ حصؾ لف ربح  مـ وجف محظقر أمر أن يتصدق بف. يـظر: شرح مختصر 

 .3/372الطحاوي، لؾجصاص،

بح طـ استعؿال الغاصب، واإلم ّ                           خالفا لإلمام أبل يقسػ وزفر، والؿشفقر  طـد الؿالؽقة إن كشل الر                          ِ ِ  ام                                     

بح يؽقن لؾغاصب. يـظر: الفداية، لؾؿرغقـاين، ّ                                          الشافعل يف مذهبف الجديد، أن الر                               4/1379 ،

، مـح الجؾقؾ، 3/595، الشرح الصغقر، لؾدردير،3/94تحػة الػؼفاء، لؾسؿرقـدي،

. 4/211، روضة الطالبقـ، 7/337، الحاوي الؽبقر، لؾؿاوردي،115، 7/114لعؾقش،

 .385، 371م مال الحرام، لعباس الباز، صويـظر: تػصقؾ الؿسللة يف أحؽا
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فنن تعّذر إرجاطف لصاحبف وجب الّتصدق بف: قال اإلمام الشقكاين ـ رحؿف اهلل 

 . (1)«لبحث طؿال لؿا تؼتضقف الؼقاطد الّشرطقّةهؽذا يـبغل أن يؼال يف مثؾ هذا ا»ـ: 

وهذا الؼقل هق الذي يّتػؼ مع الـّصقص ومؼاصد الّشريعة: فالّظالؿ ٓ يحّؾ لف 

شرطا أن يستػقد مـ ضؾؿف: ّٕن مـ أهّؿ مؼاصد الّشريعة مـع العدوان وسّد الّذرائع 

لغصب لقرّد الؿال الؿقصؾة إلقف، فؾق مؾؽ الّظالؿ الّربح بغصبف: لصار ذريعة إلك ا

، والؼقل باستحؼاق الّظالؿ لغالت إمقال الّتل أخذها ضؾؿا (2)بعد استػادة الّربح

 
ّ
 . (3)وغصبا يتـاقض مع تؾؽ الـّصقص وذلؽ الؿؼصد الشرطل

 :َصسف املاٍ ارتبٝح 

قد اّتػؼ الػؼفاء طؾك وجقب رّد الؿال الحرام إلك صاحبف إذا كان باقًقا، وطؾك 

: (5): ومستـد هذا اإلجؿاع طـد الػؼفاء حديثان(4)ا كان تالػاتسؾقؿ طقضف إذ

 ـ 
ّ
طؾك اْلقَِد ما »ـ أّكف قال:  إّول: ما رواه إربعة طـ الحسـ طـ سؿرة طـ الـبل

 ـ (6)«َأَخَذْت حتّك ُتَمدَِّي 
ّ
َٓ َيْلُخْذ أحدكؿ َطَصا »ـ:  ، والحديث الّثاين: ققل الـبل

                                                           

 .3/356السقؾ الجرار، (1)

 .7/337يـظر: الحاوي الؽبقر، لؾؿاوردي، (2)

، 1/179يـظر: زكاة الؿال الحرام، لؿحؿد كعقؿ يف أبحاث فؼفقة يف قضايا الزكاة الؿعاصرة، (3)

181. 

، اختالف إئؿة 59بـ حزم، ص، مراتب اإلجؿاع، 24ٓ، 2/23                          ّ يـظر: التؿفقد، ٓبـ طبد الرب ، (4)

راري الؿضقة، لؾشقكاين، ص2/12العؾؿاء، ٓبـ هبقرة، ّ                        ، الد              ّ                ، الروضة الـ دية، لصديؼ خان، 335    

12/491. 

 .1/412، مـار السبقؾ، ٓبـ ضقيان،5/163يـظر: الؿغـل، ٓبـ قدامة، (5)

الرتمذي، كتاب  ،3/296(3561أخرجف أبق داود، كتاب البققع، باب يف تضؿقـ العارية، )ح (6)

، الـسائل، كتاب العارية، باب 3/566(،1266البققع، باب ما جاء يف العارية الؿمداة، )ح

= 
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ِطبًا أو َجادًّ  َٓ ـْ أََخَذ َطَصا َأِخقِف َفْؾقَُردََّها إلقفَأِخقِف   .(1)«ا، َفَؿ

 :ُٕٜسٓد عًٝ٘ َاي٘ غسطا  ٜٚػرتط يف صاسب املاٍ يهٞ 

ّٓ يؽقن دافًعا لف باختقاره يف مؼابؾ طقض حرام يف زكك وخؿر  الّشرط إّول: أ

مثال: ّٕكف ٓ يعان صاحب الؿعصقة بحصقل غرضف ورجقع مالف، وٓ يؾزم مـ 

 .(2)خبثف وجقب رّده طؾك الّدافعالحؽؿ ب

أصّح الؼقلقـ ٓ يعطك لؾّزاين وكذلؽ يف الخؿر »قال ابـ تقؿقة ـ رحؿف اهلل ـ: 

وكحق ذلؽ، مؿا أخذ صاحبف مـػعة محرمة فال يجؿع لف العقض والؿعقض، فنن 

 .(3)«ذلؽ أطظؿ إثؿا مـ بقعف

ّٓ يؽقن الؿال الؿلخقذ ضؾؿا قد أخذه صاحبُ  الّشرط الثّاين: ف مـ مال بقت أ

 الؿسؾؿقـ بغقر حّؼ.

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 4/64(، 2411، ابـ ماجف، كتاب الصدقات، باب العارية، )ح3/411(،5783الؿـقحة، )ح

ّ   والحديث أطؾ ف ابـ حزم يف الؿحؾ ك بلن الحسـ لؿ يسؿع مـ سؿرة. يـظر: الؿحؾ ك،                                         ّ                  ّ           9/172 .

، 121، ضعقػ ســ الرتمذي، ص283ػف الشقخ إلباين. يـظر: ضعقػ ســ أبل داود، صوضع

 .188ضعقػ ســ ابـ ماجف، ص

، 4/311(،5113أخرجف أبق داود، كتاب إدب، باب مـ يلخذ الشلء طؾك الؿزح، )ح (1)

ا، )ح ع مسؾؿ  ً      الرتمذي، كتاب الػتـ، باب ما جاء ٓ يحؾ  لؿسؾؿ أن يرو        ّ ػظ . والؾ4/35(،2161                                    ّ            

ـف إلباين. يـظر: صحقح ســ أبل داود، . والحديث حس  ، صحقح ســ 3/229      ّ            ّ                                   لؾرتمذي 

 .455، 2/454الرتمذي، 

، 1/247، اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ، ٓبـ تقؿقة،29/319يـظر: مجؿقع الػتاوى، ٓبـ تقؿقة، (2)

السالم،  ، سبؾ1/391، مدارج السالؽقـ، ٓبـ الؼقؿ،779، 5/778زاد الؿعاد، ٓبـ الؼقؿ،

 .3/7لؾصـعاين،

 .29/292يـظر: مجؿقع الػتاوى، (3)
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وما أخذه العّؿال وغقرهؿ مـ مال الؿسؾؿقـ بغقر »قال ابـ تقؿقة ـ رحؿف اهلل ـ: 

 إمر العادل استخراجف مـفؿ كالفدايا التل يلخذوهنا بسبب العؿؾ
ِّ
 .(1)«حؼٍّ فؾقلل

فنن اختّؾ شرط مـ هذيـ الّشرصقـ تعّقـ صرف هذا الؿال يف مصالح 

 .(2)الؿسؾؿقـ

  ١ٓٝ ايٓتشًٌ َٔ املاٍ اذتساّ بإٔ ُأخر ٖرا; ٚقد اختًفت آزا٤ ايفكٗا٤ يف نٝف

ٓٓٗب ٚايطسق١ ٚايػصب ٚايٓسغ٠ٛ ٚايٓسبا، ٚنٌ َاٍ نإ نطب٘  بػري زّض٢ َٔ َايه٘; ناي

 باذتساّ ع٢ً مثا١ْٝ أقٛاٍ; ٖٚٞ:

 :ٍٚتعّذر يتحّؾؾ مـ الؿال الحرام بالرّد طؾك ربّف إن ُطِرف، وإذا  ايكٍٛ األ

ق بف طؾك الػؼراء والؿساكقـ: وهق مذهب الحـػّقة الّرد ُتصدِّ
، والؼقل الّصحقح (3)

 .(5)، وبف أخذ الشقخ مصطػك الزرقا مـ الؿعاصريـ(4)مـ مذهب اإلمام أحؿد

 :ْٞيتحّؾؾ مـ الؿال الحرام إن كان مالؽف معؾقًما بالّرد إلك  ايكٍٛ ايٓجا

ا، وإن لؿ يعؾؿ لف مالؽ فققضع طـد أهؾ مالؽف: كالؿال الؿلخقذ سرقة أو غصب

الّصالح: لقؽقن طـده يد أماكة حّتك يظفر صاحبف فقدفع إلقف وٓ يتصّدق بف: فنن لؿ 

يظفر لف صاحب صار مـ أمقال بقت الؿال، وكذلؽ ما وجد مع الّؾصقص مؿا 

                                                           

رة الؿالؽل، ص28/281مجؿقع الػتاوى، (1) َ              . ويـظر: الػتح الؿبقـ، لؾؿـج                             119. 

 .1/391، مدارج السالؽقـ، ٓبـ الؼقؿ،29/319يـظر: الؿصدر كػسف، (2)

بحر الرائؼ، ٓبـ ، ال6/27، تبققـ الحؼائؼ، لؾزيؾعل،12/172يـظر: الؿبسقط، لؾسرخسل، (3)

 .6/385، حاشقة ابـ طابديـ،3/61، آختقار لتعؾقؾ الؿختار، ٓبـ مقدود، 8/229كجقؿ،

، 4/115. ويـظر: كشاف الؼـاع، لؾبفقيت،382، 2/381يـظر: تؼرير الؼقاطد، ٓبـ رجب، (4)

 .4/67مطالب أولل الـفك، لؾرحقباين،

 .612، 611يـظر: فتاوى مصطػك الزرقا، ص (5)
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لقس لف صالب وٓ مّدٍع إكؿا هق لبقت مال الؿسؾؿقـ: وهق ققل الؼاضل أبل 

 .(1)الحـػّقةيقسػ مـ 

 :اشرتط بعض متلخري الؿالؽقة والـقوي مـ الشافعّقة أّكف  ايكٍٛ ايٓجايح

إن تعّذر إيصالف لؿستحؼف أن ُيصرف إلك الػؼراء والؿساكقـ إذا لؿ يقجد إمام 

طادل، فنن كان اإلماُم العادل مقجقدا تعّقـ الّدفع إلقف: لقؼقم بصرفف يف الؿصارف 

 .(2)العاّمة

 ُيصرف الؿال الحرام يف الؿصالح العاّمة وهق ققل متلخري  ابع:ايكٍٛ ايٓس

إّن الؿعروف مـ الؿذهب أّن مال »الؿالؽقة: قال أبق الؼاسؿ الّتقايت ـ رحؿف اهلل ـ: 

همٓء الؿتؾّصصقـ الؿستغرققـ الّذمة حؽؿف حؽؿ الػلء يصرف يف جؿقع مـافع 

 ڻڻ)يف آية: الؿسؾؿقـ، وققؾ: يصرف لألصـاف الّثؿاكقة الؿذكقريـ 

ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 [61. ]التقبة: (3)(ے ے ۓۓ

إمقال الؿحّرمة مـ الغصقب وغقرها إذا »يؼقل اإلمام الؼرايف ـ رحؿف اهلل ـ: 

ّٓ ففل مـ أمقال بقت الؿال ُتصرف يف مصارفف:  ُطؾَِؿت أرباهبا ُردَّت إلقفؿ، وإ

كظر الّصارف مـ اإلمام  إولك فإولك مـ إبقاب وإشخاص طؾك ما يؼتضقف

أو كّقابف، أو مـ حصؾ ذلؽ طـده مـ الؿسؾؿقـ، فال تتعقَّـ الّصدقة، قد يؽقن 

الغزو أولك يف وقت أو بـاء جامع أو قـطرة فتحرم الّصدقة: لتعقِقـ غقرها مـ 

                                                           

 .184، 183يـظر: الخراج، ٕبل يقسػ، ص (1)

 9/428. ويـظر: الؿجؿقع لؾـقوي116يـظر: مرجع الؿشؽالت، لؾثقايت، ص (2)

، مقاهب الجؾقؾ، 6/144. ويـظر: الؿعقار الؿعرب، لؾقكشريسل،116مرجع الؿشؽالت، ص (3)

 .6/135لؾحطاب،
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الؿصالح، وإكَّؿا يذكر إصحاب الّصدقة يف فتاويفؿ يف هذه إمقر: ّٕكفا الغالب، 

 .(1)«ر كؿا ذكرتف لؽوإٓ فإم

 :تقبة مـ بقده مال حرام ٓ تعرف أربابف يدفع لؾؿساكقـ أو  ايكٍٛ ارتاَظ

  (2)ما فقف صالح لؾؿسؾؿقـ، وهق ققل الّداودي
ّ
 مـ الؿالؽقة. (3)والؼرصبل

 :إّن ماَل الحرام إن جفؾ صاحبف ولؿ يحصؾ القلس مـ  ايكٍٛ ايٓطادع

ف اقرتاضف لبقت الؿال، وإن أيس اإلمام مـ معرفتف أّكف يعطك لإلمام لقؿسؽفا ول

 .(4)معرفة صاحبف صار مـ أمقال بقت الؿال الؿسؾؿقـ: وهق مذهب الشافعّقة

 :إن كان لؾؿال الحرام مالؽ معّقـ فقجب الّصرف إلقف أو  ايكٍٛ ايٓطابع

إلك وارثف، وإن كان غائبا فقـتظر حضقره أو اإليصال إلقف، وإن كان الؿالؽ غقر 

ووقع القلس مـ القققف طؾك غقبتف وٓ ُيدرى أكف مات طـ وارث أم ٓ؟ معّقـ 

فُقققػ الؿال حّتك يّتضح إمر فقف، وإن كان الؿال ٓ يؿؽـ الّرد: لؽثرة الؿالك، 

فنّكف يتصّدق بف، وإن كان الؿال مـ إمقال الؿرّصدة لؿصالح الؿسؾؿقـ كاّفة فنّكف 

ا لفؿ، وهق ققل اإلمام الغزالل ـ رحؿف يصرف يف مصالح الؿسؾؿقـ: لقؽقن طامًّ 

 .(5)اهلل ـ

                                                           

 .565، 18/564. ويـظر: البقان والتحصقؾ، ٓبـ رشد،6/28الذخقرة، (1)

، ضقاء السقاسات وفتاوى الـقازل، ٓبـ فقدي، 6/144يـظر: الؿعقار الؿعرب، لؾقكشريسل، (2)

 .176ص

 .3/366يـظر: الجامع ٕحؽام الؼرآن، (3)

، حاشقة 3/495، هناية الؿحتاج، لؾرمؾل،2/494يـظر: تحػة الؿحتاج، ٓبـ حجر، (4)

 .5/187الجؿؾ،

 .2/131يـظر: إحقاء طؾقم الديـ، (5)
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 :َٔيصرف الؿال الحرام إذا تعّذر رّده إلك أصحابف يف سبقؾ  ايكٍٛ ايجا

 .(1)اهلل، وهق ققٌل ٓبـ تقؿقة

مـ كان طـده ماٌل ٓ يعرف صاحبف: »ومحّصؾة إققال يف هذه الؿسللة أّن 

الّتائب، وكحقهؿ مّؿـ صار بقده  كالغاصب الّتائب، والخائـ الّتائب، والؿرابل

مال ٓ يؿؾؽف وٓ يعرف صاحبف، فنّكف يصرفف إلك ذوي الحاجات ومصالح 

 .(2)«الؿسؾؿقـ

 طؾك ما يتطّؾبف الحال والققت: حّتك 
ٌّ
ولعّؾ كثرة هذه إققال يف الؿسللة مبـل

فنّن »قال: وّجف اإلمام ابـ تقؿقة ـ رحؿف اهلل ـ إكػاق الؿال الحرام يف سبقؾ اهلل حقث 

 . (3)«ذلؽ صريٌؼ حسـٌة إلك خالصف مع ما يحصؾ لف مـ أجر الجفاد

، فنّن (4)ومؿا ٓ شّؽ فقف أن حؽؿ الققت مراًطك فقؿا يؼتضقف حال الؿطؾقب

ة الخقريالؿال الخبقث الذي جفؾ صاحبف وتعّذر رّده يجقز صرفف إلك الؿمسسات 

ال الخقر واإلحسان، الؼائؿقـ ـ، الؿشفقِد لفؿ بالؽػاءة يف مجالخقريوإفراد 

طؾك سدِّ خّؾة الؿعقزيـ يف كقائب الّزمان، وإطاكِة ذِوي الحاجات مـ الّزمـك 

 الؿتعّثريـ يف سبؾ الّدواء: الػؼراِء والؿساكقـ، واهلل تعالك أطؾؿ وأحؽؿ.

                                                           

 .28/421مجؿقع الػتاوى، ٓبـ تقؿقة، (1)

 .422، 28/421مجؿقع الػتاوى، ٓبـ تقؿقة،(2)

 .411، 419. ويـظر: مختصر الػتاوى الؿصرية، لؾبعؾل، ص284، 28/283الؿصدر كػسف، (3)

 .14/365يـظر: الحاوي الؽبقر، لؾؿاوردي، (4)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 يف ظٛء لٛاػذ اٌؼًّ اخلريٞ ِٚماصذٖ لثٛي ادلاي اخلث١س

  673  

 

 

 املبحح الجانٌ

 لثٛي ادلاي اخلث١س يف ظٛء لٛاػذ اٌؼًّ اخلريٞ
 

، ورَضك اهلل (1)حصقُل الثَّقاب طؾك الػعؾ الّصحقح يطؾؼ ويراُد بالَؼبقل:

 . (2)سبحاكف طؾك العؿؾ وثقابف طؾقف

 .(3)ما يرادف الّصحة، وهق اإلجزاء والؿراد بالؼبقل هـا:

: وبتحّؾؾ (4)وحؼقؼة َقبقل العؿؾ ثؿرُة وققُع الّطاطة مجزئة رافعة لؿا يف الّذمة

، فؾّؿا أصاع رّبف بالّتقبة رفع الّضؿان الّتائب مـ الؿال الخبقث تحصؾ لف هذه الثؿرة

 طـ ذّمتف.

  ٍّٟٚيكبٍٛ املاٍ ارتبٝح غسّعا إذا أزاد صاسب٘ ايٓتشًٌٓ َٓ٘ ٚٚضع٘ يف عٌُ خري

ٝٓٓٗا فُٝا ًٜٞ:  ضٛابط; أب

أن يحتاط الؿتحّؾؾ مـ الـّقة طـد إرادة الّتخّؾص مـ الؿال الحرام، فال  أّوٓ:

                                                           

، مؽؿؾ إكؿال اإلكؿال، 2/7. ويـظر: إكؿال الؿعؾؿ، لألبل،6/415فقض الؼدير، لؾؿـاوي، (1)

 .4/535، شرح الزرقاين طؾك الؿقصل، 2/7لؾسـقسل،

 .1/12يـظر: طارضة إحقذي، ٓبـ العربل، (2)

 .6/415. ويـظر: فقض الؼدير، لؾؿـاوي،1/235فتح الباري، ٓبـ حجر، (3)

 .1/235الؿصدر كػسف، (4)

o  p 
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ف، بؾ يـقي الخالص مـ الؿظؾؿة ٓ إجر: ّٕن يـقي الّتصّدق هبذا الؿال طـ كػس

ـ  الؿعاصل ٓ تتغّقر طـ مقضعفا بالـّقة، فال يـبغل أن ُيػَفَؿ مـ طؿقم ققلف ـ » 

َـّ أّن الؿعصقَة تـؼؾب صاطًة بالـّّقة: كالذي... ُيطعؿ  (1)«إكّؿا إطؿاُل بالـّقّات» فقظ

رباصا بؿال حرام وقصُده الخقر، فؼقرا مـ مال غقره، أو يبـِل مدرسة أو مسجدا أو 

ففذا كّؾف جفٌؾ، والـّّقة ٓ تمّثر يف إخراجف طـ كقكف ضؾؿا وطدواكا ومعصقة، بؾ 

قصده الخقر بالّشِر طؾك خالف مؼتضك الّشرع شٌر آخر، فنن طرفف ففق معاكٌد 

لؾّشرع، وإن جفؾف ففق طاٍص بجفؾف... والخقرات إكؿا يعرُف كقهنا خقرات 

 .(2)«بالّشرع

ومراُد ققل الػؼفاء أن يتصّدق بف طؾك الػؼراء والؿساكقـ بلن يتصّدق بف 

ـِ الذي طؾقف، وأداء إماكات إلك أصحاهبا،  ي ج متلّثؿ، بؿـزلة أداء الدَّ صدقة متحرِّ

ولقس الؿراد أّن اهلل يؼبؾ الّصدقة مـ  ،(3)وبؿـزلة إططاء الؿاِل لؾقكقؾ الؿستحّؼ 

قٍك لؾؿتّصدق، وهق مؿـقع مـ الّتصرف فقف، ّٕكف غقُر مؿؾ»الؿال الحرام: 

ق بف تصرٌف فقف، فؾق ُقبَؾت مـف لزم أن يؽقن ملمقًرا بف مـفقًّا طـف مـ وجف  والتصدُّ

 .(4)«واحد، وهق محال

                                                           

، 7(، ص1ـ )ح حل إلك رسقل اهلل ـ أخرجف البخاري، كتاب بدء القحل، باب كقػ كان بدء الق (1)

. طـ طؿر بـ 3/1515(،1917.. )ح«                 ّ إكؿا إطؿال بالـق ة»ـ:  مسؾؿ، كتاب اإلمارة، باب ققل ـ 

 ـ، والؾػظ لؾبخاري. الخطاب ـ 

 .389، 4/368إحقاء طؾقم الديـ، لؾغزالل، (2)

 .29/263يـظر: مجؿقع الػتاوى، ٓبـ تقؿقة، (3)

، شرح الزرقاين طؾك الؿقصل، 3/279. ويـظر: فتح الباري، ٓبـ حجر،3/59الؿػفؿ، لؾؼرصبل، (4)

4/535. 
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أن يحرص الؿتحّؾؾ يف صرفف لؾؿال الحرام ـ يف وجقه الخقر أو دفعف إلك  ثاكقا:

، فنّن أثر الؼبقل وتؽػقر الخطقئة جفة خقرية ـ طؾك كثرة الـّػع مـ وراء الّصرف

طؾك قدِر تػاوت جؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد: ّٕن اهلل ـ تعالك ـ لؿ يطؾب مـ »

، وإّن الػضؾ بحسب كثرة (1)«العباد مشّؼتفؿ، لؽـ ـ يطؾب ـ الجؾب والّدفع

 .(2)مصؾحة الػعؾ

ّتَب طؾك إن اهلل سبحاكف وتعالك ر»ويف هذا يؼقل اإلمام العّز بـ طبد السالم: 

الحسـات رفع درجات وتؽػقر الّسقئات، وٓ يؾزم مـ الّتساوي يف تؽػقر الّسقئات 

الّتساوي يف رفع الّدرجات، وكالمـا يف جؿؾة ما يرتّتب طؾك الػعؾ مـ جؾب 

الؿصالح ودرِء الؿػاسد، وذلؽ مختؾػ فقف باختالف إطؿال: فؿـ إطؿال ما 

مـ جؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد، فقؽقن  يؽقن شريػا بـػسف وفقؿا ُرتِّب طؾقف

الؼؾقؾ مـف أفضؾ مـ الؽثقر مـ غقره، والخػقػ مـف أفضؾ مـ الّشاق مـ غقره، 

 .(3)«وٓ يؽقن الّثقاب طؾك قدر الـّصب يف مثؾ هذا الباب

خقُر إطؿال ما كان هلل أصقع ولصاحبف أكػع، وقد »وقال اإلمام ابـ تقؿقة: 

قد يؽقن أشّدهؿا، فؾقس كّؾ شديد فاضال، وٓ كّؾ يؽقن ذلؽ أيسر العؿؾقـ، و

يسقر مػضقٓ، بؾ الّشرع إذا أمركا بلمر شديد فنكؿا يلمر بف لؿا فقف مـ الؿـػعة، ٓ 

 .(4)«لؿجرد تعذيب الـّػس

أثر الؼبقل طؾك مؼدار جؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد، فعؾك الجفة  ثالثًا:
                                                           

 .2/411الؼقاطد، لؾؿؼري، (1)

 .26/37يـظر: مجؿقع الػتاوى، ٓبـ تقؿقة، (2)

 .1/49ققاطد إحؽام، (3)

 .282، 25/281. 22/313مجؿقع الػتاوى، (4)
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ؾ مـف أن تسعك طؾك صرف الؿال يف ة التل حازت الؿال الحرام مـ الؿتحؾالخقري

فقف مـ الؿػسدِة » وجقه الربّ طؾك الػؼراء وٓ تعّطؾف: ّٕن تعطقؾ آكتػاع بف 

والّضرر بؿالؽف وبالػؼراء وبؿـ هق يف يده، أّما الؿالؽ فؾعدم وصقل كػعف إلقف، 

م وكذلؽ الػؼراء، وأّما مـ هق يف يده فؾعدم تؿّؽـف مـ الخالص مـ إثؿف فقغرمف يق

الؼقامة مـ غقر اكتػاع بف، ومثؾ هذا ٓ تبقحف شريعة فضال طـ أن تلمر بف وتقجبف: 

فنّن الّشرائع مبـاها طؾك الؿصالح بحسب اإلمؽان وتؽؿقؾفا، وتعطقؾ الؿػاسد 

بحسب اإلمؽان وتؼؾقؾفا، وتعطقؾ هذا الؿال ووقػف ومـعف طـ آكتػاع بف، مػسدٌة 

 .(1)«قفمحضٌة ٓ مصؾحة فقفا فال يصار إل

مراطاة اختقار القسائؾ الؼقّية الؿحؼّؼة لؾؿصؾحة يف صرف الؿال: فنّن  رابًعا:

ذلؽ مؿا يعّجؾ الؼبقل وتخؾقص الّذمة مـ الؿظؾؿة، ويتخّرج هذا طؾك ققل العز 

يختؾػ أجر وسائؾ الطاطات باختالف فضائؾ »بـ طبد السالم يف ققاطده: 

أفضؾ مـ سائر القسائؾ... وكؾؿا  الؿؼاصد ومصالحفا: فالقسقؾة إلك الؿؼاصد

ققيت القسقؾة يف إداء إلك الؿصؾحة كان أجرها أطظؿ مـ أجر ما كؼص 

 .(2)«طـفا

، فال (3)مراطاة أّن آكتػاع بالؿال يف وجقه الخقر يعترب بؿا يصؾح لف خامًسا:

ـّ آكتػاع بؼصد الّدخقل يف الؿشؼة: ّٕن هذا قصٌد مـاقض مـ حقث إن  ُيطؾب

ع ٓ يؼصد بالّتؽؾقػ كػس الؿشؼة، وكؾُّ قصٍد يخالػ قصد الّشارع باصؾ، الشار

فالؼصد إلك الؿشؼة باصؾ، بؾ أن ُيؼصد العؿُؾ الذي يعظؿ كػعف لعظؿ مشّؼتف مـ 

                                                           

 .1/388مدارج السالؽقـ، ٓبـ الؼقؿ، (1)

 .166، 1/165حؽام،ققاطد إ (2)

 .4/512يـظر: حاشقة ابـ طابديـ، (3)
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 .(1)حقث هق طؿؾ، وما جاء طؾك مقافؼة قصد الشارع هق الؿطؾقب

 يخؾطف طؾك مـ حاز الؿال الخبقث لقصرفف يف وجقهف أن يؿّقزه وٓ سادسا:

بغقره، ففق أدطك ٕن يصرف يف بابف: وذلؽ ققاًسا طؾك وسؿ إبؾ الّصدقة، فػل 

ـ بعبد اهلل  ـ قال: غَدوُت إلك رسقل اهلل ـ  طـ أكس بـ مالؽ ـ  (2)الصحقحقـ

َدقة.  بـ أبِل صؾحة لُقحـَّؽف فقاَفْقتُف يف يِده الـِؿقَسُؿ َيِسُؿ إبَِؾ الصَّ

تؿققُزها، ولقردَّها مـ أخذها ومـ التؼطفا  والحؽؿة فقفِ »قال ابـ حجر: 

 .(3)«ولقعرففا صاحبفا

ّٓ ُيصرف الؿال الخبقث يف مشاريع كبـاء الؿساجد وصباطة  سابًعا: أ

، (4)الؿصاحػ وجقاز الؿسابؼات الؼرآكّقة: فنّن اهلل تعالك صّقٌب ٓ يؼبؾ إٓ صقّبا

اب اإلكرام واإلحسان، مـ ب»وّٕن يف قبقل صرففا يف مثؾ هذه الؿشاريع تؽقن 

 .(5)«والؿحّرمات ٓ تؽقن سبًبا محًضا لإلكرام واإلحسان

طؾك الؿتحّؾؾ مـ الؿال الخبقث إن طجز أو شّؼ طؾقف دفعف إلك الجفات  ثامـًا:

ة التل هل أطرف بالؿصالح وأقدرها طؾقفا أن يصرفف هق طؾك إحقج الخقري

أّن »ـّبف إلك ما قّرره الػؼفاء مـ فإحقج: ففق خالص لف مـ الؿظؾؿة، شرَط أن يت

                                                           

 .129، 2/128يـظر: الؿقافؼات،  (1)

، مسؾؿ، 366(، ص1512أخرجف البخاري، كتاب الزكاة، باب وسؿ اإلمام إبؾ الصدقة بقده، )ح (2)

 ، والؾػظ لؾبخاري.3/1674(،2119كتاب الؾباس والزيـة، باب جقاز وسؿ الحققان... )ح

 .3/367باري،فتح ال (3)

ّ      الحديث أخرجف البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة مـ كسب صق ب، )ح (4) ، 342(، ص1411                                                      

ّ               مسؾؿ، كتاب الزكاة، باب قبقل الصدقة مـ الؽسب الطق ب وتربقتفا، )ح                                                1115)1/713. 

 .32/88مجؿقع الػتاوى، ٓبـ تقؿقة، (5)
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حؼقق إمقال إذا لؿ تؼع مققَِع اإلجزاء مع العؿد لؿ تؼع مققَِع اإلجزاء ]مع[ 

، (2)«الخطل يف دفع الحؼقق إلك غقر مستحؼفا ٓ يؼتضل الرباءة»، وأّن (1)«الخطل

 .(3)«الخطَل يف حؼِّ العباد غقُر مقضقع»وأّن 

هذه الضقابط يف العؿؾ الخقري ووجقه الربّ وقافؾة هذا الؿبحث أن مراطاة 

مـ الؿتحّؾؾ، دلقٌؾ لف طؾك صدق التقبة واإلخالص فقفا، ومدطاٌة لؼبقل التحّؾؾ 

 مـ الؿظؾؿة والخالص مـفا، واهلل أطؾؿ.

 

 

 

 

                                                           

 .15/315الحاوي الؽبقر، لؾؿاوردي، (1)

 .11/521الؿصدر كػسف، (2)

 .234. كصاب آحتساب، لؾسـامل، ص2/795الفداية، لؾؿرغقـاين، (3)
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 املبحح الّجالح

 لثٛي ادلاي اخلث١س يف ظٛء ِماصذ اٌؼًّ اخلريٞ
الؽقػّقات الؿؼصقدة لؾّشارع: لتحؼقؼ  هل» الؿؼاصد الخاّصة يف حؼقق العباد:

مؼاصد الـّاس الـّافعة، أو لحػظ مصالحفؿ العاّمة يف تصرفاهتؿ الخاّصة، كل ٓ 

يعقد سعقفؿ يف مصالحفؿ الخاّصة بنبطال ما أّسس لفؿ مـ تحصقؾ مصالحفؿ 

 .(1)«العاّمة إبطآ طـ غػؾة، أو استزٓل هقى، وباصؾ شفقة

 ريٟ يف صسف املاٍ اذتساّ ع٢ً َصازف٘ يف ايٓتايٞ:ٚتتذ٢ًٓ َكاصد ايعٌُ ارت 

  إّن صرف الؿال الحرام طؾك الػؼراء والؿساكقـ حصًرا وقصًرا دون

 الّرفقع، 
ّ
غقرهؿ مـ صبؼات الـّاس، يتجّؾك فقف روح الّتعاون والّتؽافؾ آجتؿاطل

اء برابطة وفقف دلقٌؾ صارف طـ العصبّقة الؿـتـة إلك دطقة اإلخّقة اإليؿاكّقة: فالـّد

اإلسالم الّتل هل مـ شّدة قّقهتا تجعؾ الؿجتؿع اإلسالمل كّؾف كلّكف جسُد إكسان 

، وهق تجسقد (2)واحد هل مـ تربطف بلخقف الؿسؾؿ كربط أطضائف بعضفا ببعض

 ـ 
ّ
ِهْؿ َوَتَراُحِؿِفْؿ َوَتَعاُصِػِفْؿ َمثَُؾ اْلَجَس »ـ:  لؼقل الـبل ـَ يف َتَقادِّ ِد، إذا َمثَُؾ اْلُؿْممِـِق

ك َفِر َواْلُحؿَّ : ذلؽ أن ديـ اإلسالم (3)«اْشتََؽك مـف ُطْضٌق َتَداَطك لف َسائُِر اْلَجَسِد بِالسَّ
                                                           

ريعة، ٓبـ طاشقر، ص  (1)  .142         ّ                   مؼاصد الش 

  .42، 3/14، 2/211يـظر: أضقاء البقان، لؾشـؼقطل، (2)

ؾة وأداب، باب تراحؿ الؿممـقـ وتعاصػفؿ وتعاضدهؿ،  (3)                     ّ     ّ                                                 أخرجف مسؾؿ، كتاب الرب  والص 

 .2111، 4/1999(،2586)ح

o  p 
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 بؽّؾ ما يحؿؾ الؿعـك مـ مؼّقمات، حقث إّن الّديـ أحد مؼّقمات » 
ٌّ
ـٌ اجتؿاطل دي

ظقؿ الّثؼافة يف الّشعقب بصػة طاّمة: فنن الّديـ اإلسالمل الّدطامة إولك يف تـ

 لؿا اشتؿؾ طؾقف مـ مبادئ تحّدد مستقى الؿعامالت بقـ 
ّ
الؿجتؿع اإلسالمل

الـّاس ومـ كظؿ تحؿل هذه الؿبادئ، وتجعؾفا واقعقّة ولقست مجّرد تقصقات أو 

 .(1)«تقجقفات

   ،يف صرف الؿال يف وجقه الربّ وربقع الخقر حػٌظ لف مـ اإلتالف والّضقاع

ويف تقققػف أبدا رجاء ضفقر صاحبف إضاطُة  وسدٌّ لخّؾة الؿعقزيـ الؿحتاجقـ:

 طـف
ُّ
، وإصؾ يف الؿال الؿجفقل الّصاحب أن ُيـتػع بف بالّصرف (2)لؾؿال الؿـفل

إِنَّ اهلَل َكِرَه َلُؽْؿ َثاَلًثا: »ـ:  ، ولؼد قال ـ (3)يف الؿصالح وطؾك الػؼراء الؿساكقـ

 .(4)«َمالِ قِقَؾ وقال، َوإَِضاَطَة اْلَؿاِل، َوَكثَْرَة السُّ 

إن هذا الؿال مردٌد بقـ أن يضقَع وبقـ أن »يؼقل اإلمام الغزالل ـ رحؿف اهلل ـ: 

يصرف إلك خقر: إذ قد وقع القلس مـ مالؽف، وبالّضرورة ُيعؾؿ أن صرَفف إلك خقر 

أوَلك مـ إلؼائف يف البحر، فنكا إن رمقـاه يف البحر فؼد فّقتـاه طؾك أكػسـا وطؾك 

                                                           

 .64الرطاية آجتؿاطقة مـ الؿـظقر اإلسالمل، لسقد محؿد ففؿل، ص (1)

والؿشفقر طـ الشافعل رحؿف اهلل يف إمقال الحرام أهنا تحػظ وٓ »قال ابـ رجب ـ رحؿف اهلل ـ:  (2)

ّ                          يتصدق هبا حتك يظفر مستحؼفا، وكان الػضقؾ بـ طقاض يرى أن  مـ طـده مال حرام ٓ يعرف                                                      

ّ            يتؾػف ويؾؼقف يف البحر وٓ يتصدق بف، وقال ٓ يتؼرب إلك اهلل إٓ بالطق ب، والصحقح أربابف أكف                                                               

 طـف...
 
       الصدقة بف: ٕن إتالف الؿال وإضاطتف مـفل
ٌّ
 .114جامع العؾقم والحؽؿ، ص«.                                      

 .29/263يـظر: مجؿقع الػتاوى، ٓبـ تقؿقة، (3)

،  (ے ے ۓھ )أخرجف البخاري، كتاب الزكاة، باب ققل اهلل تعالك:  (4)

، أخرجف مسؾؿ، كتاب إقضقة، باب الـفل طـ كثرة الؿسائؾ مـ غقر 361(، ص1477)ح

 ـ، والؾػظ لؾبخاري. . طـ الؿغقرة بـ شعبة ـ 3/1341(،1715حاجة، )ح
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مـف فائدة، وإذا رمقـاه يف يد فؼقر يدطق لؿالؽف، حصؾ لؾؿالؽ  الؿالؽ ولؿ تحصؾ

بركة دطائف، وحصؾ لؾػؼقر سّد حاجتف، وحصقل إجر لؾؿالؽ بغقر اختقاره يف 

 .(1)«الّتصدق

ولفذا لؿ أطؾؿ أحًدا مـ الـّاس قال إن » وقال اإلمام ابـ تقؿقة ـ رحؿف اهلل ـ: 

وإّكؿا يحؽك ذلؽ طـ بعض الغالطقـ  إمقال الؿحرتمة الؿجفقلة الؿالؽ تتؾػ،

مـ الؿتقّرطة أّكف ألؼك شقئا مـ مالف يف البحر أو أّكف تركف يف الَبرِّ وكحق ذلؽ، ففمٓء 

ـَ الؼصد، وصدَق القرع، ٓ صقاب العؿؾ، وأما حبسفا دائؿا أبدا  تجد مـفؿ حس

درة طؾك إلك غقر غاية مـتظرة بؾ مع العؾؿ أّكف ٓ يرجك معرفة صاحبفا، وٓ الؼ

إيصالفا إلقف، ففذا مثؾ إتالففا، فنّن اإلتالف إّكؿا حّرم لتعطقؾفا طـ اكتػاع أدمققـ 

هبا، وهذا تعطقٌؾ أيضا، بؾ هق أشّد مـف مـ وجفقـ: أحدهؿا: أّكف تعذيب لؾـّػقس 

بنبؼاء ما يحتاجقن إلقف مـ غقر اكتػاع بف، والّثاين: أّن العادة جارية بلّن مثؾ هذه 

ٓبّد أن يستقلك طؾقفا أحٌد مـ الّظؾؿة، بعد هذا إذا لؿ يـػؼفا أهؾ العدل إمقر، 

والحّؼ فقؽقن حبسفا إطاكًة لؾّظؾؿة، وتسؾقًؿا يف الحؼقؼة إلك الّظؾؿة فقؽقن قد 

مـعفا أهؾ الحّؼ وأططاها أهؾ الباصؾ وٓ فرق بقـ الؼصد وطدمف... فنذا كان 

تعّقـ إكػاقفا، ولقس لفا مصرف معّقـ، إتالففا حراًما وحبسفا أشّد مـ إتالففا 

 .(2)«فتصرف يف جؿقع جفات الّبر والؼرب الّتل يتؼّرب هبا إلك اهلل

   مراطاة ديؿقمة الؿصؾحة وطظؿ الـّػع طؾك الؿحتاجقـ يف صرف هذا

اإلكساَن مػتِؼٌر بالّطبع إلك ما يؼقتف ويؿقكف يف »الؿال لفق أمٌر مؼصقد مطؾقب: ّٕن 

                                                           

يـ، (1) ّ    إحقاء طؾقم الد               2/131. 

 .597، 28/596مجؿقع الػتاوى، (2)
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وما كان أبؾغ يف تحصقؾ »، (1)«مـ لدن كشقئف إلك أشّده إلك كربهحآتف وأصقاره 

 .(2)«مؼصقد الشارع كان أحّب إذا لؿ يعارضف ما يؼتضل خالف ذلؽ

كّؾ معـًك قام بف قاكقن الّشريعة، وحصؾْت بف الؿـػعُة العاّمة »والؿراد بالؿصؾحة: 

 . (3)«يف الخؾقؼة

ؿال الربّ وترغقبِف يف التعاون طؾك الخقر ثّؿ إّن الؿؼصد العاّم مـ حّث العبد طؾك أط

بحسب كؾِّ مؼاٍم، وطؾك ما تعطقف شقاهد » وكدبف إلك اإلحسان يف كؾ شلء هق 

إحقال يف كؾ مقضع، ٓ طؾك وزاٍن واحٍد، وٓ حؽٍؿ واحٍد، ثؿ وكؾَّ ـ الشرُع ـ 

كؾِّ  ذلؽ إلك كظر الؿؽّؾػ فقزن بؿقزان كظره ويتفدى لؿا هق الاّلئؼ وإحَرى يف

: فعؾك الؿتحؾّؾ مـ (4)«تصرف، آخذا ما بقـ إدّلة الّشرطّقة والؿحاسـ العادّية

ى مقزان  الؿال الحرام إن أراد صرففا أو دفعفا إلك الجفات الخقرية أن يتحرَّ

ضت » الّشرع يف إقامة مصالح الّضعػاء، ودفع الؿػاسد والّضرر طـفؿ،  فنن تؿحَّ

ؾت، وإن تعّددت بلن كان فقف مصؾحتان مصؾحُتف: بلن كان فقف مصؾحة وا حدٌة ُحصِّ

ؾ الؿؿؽـ، فنن  ؾ، وإن لؿ يؿؽـ حصِّ أو مصالُح، فنن أمؽـ تحصقؾ جؿقعفا ُحصِّ

ر تحصقؾ ما زاد طؾك الؿصؾحة القاحدة، فنن تػاوتت الؿصالح يف آهتؿام  تعذَّ

ؾت واحدٌة مـفا بآختق ؾ إهؿ مـفا، وإن تساوت يف ذلؽ ُحصِّ َّٓ َأْن هبا، ُحصِّ ار، إ

: فنّكف ـ لعؿري ـ مـ تؿام الّتقبة وصدِق اإلكابة إلك رّب (5)«يؼع هفـا هتؿٌة، فبالؼرطة

 العالؿقـ.

                                                           

مة ابـ خؾدون، ص (1) ّ                مؼد    381. 

 .21/318مجؿقع الػتاوى، (2)

 .2/779الؼبس، ٓبـ العربل، (3)

 .3/138الؿقافؼات، لؾشاصبل، (4)

 .278التعققـ يف شرح إربعقـ، لؾطقيف، ص (5)
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 املبحح الّسابع

 أشش لثٛي ادلاي اخلث١س ػٍٝ اٌؼًّ اخلريٞ
 

إّن يف قبقل الؿال الخبقث وصرفف طؾك مستّحؼة مـ خالل العؿؾ الخقري 

قث الجؿؾة ـ ترفع طـ الّتائب طؼقبة ما اجرتح مـ ذكب، آثاًرا محؿقدة، ففل ـ مـ ح

وتسفؿ يف رفع معاكاة الؿعقزيـ فقسقد يف الؿجتؿع الّتراحؿ والّتعاون يف غقر إثؿ 

ك يف الّتائب مـ خبث الؿال شعقَر اإلقبال طؾك الؽسب الطّقب وٓ مؽروه، و ُيـؿَّ

 فقغدو طؾك حقاٍة صّقبة ورزٍق حالل.

 ع٢ً ايعٌُ ارتريٟ َا ًٜٞ: ٚمما ٜعٛد َٔ آثإز 

o  يف صرف الؿال الخبقث طؾك وجقه العؿؾ الخقري صدقٌة جارية يـتػع

: وفقف إدخاُل (1)هبا صاحب الؿال يف أخرة حقث يتعذر طؾقف آكتػاع بف يف الدكقا

الّسرور طؾك أفراد الؿجتؿع الّضعقػ وتػريج الؽروب طـف وإطاكتفؿ طؾك سّد 

 ـ حاجاهتؿ، الذي طّده الـب
ّ
ـٍ ُكْربًَة مـ »ـ مـ أفضؾ إطؿال:  ل مـ كَػََّس طـ ُمْممِ

َر اهلل  َر طؾك ُمْعِسٍر، َيسَّ ـْ َيسَّ كْقَا، كَػََّس اهلل طـف ُكْربًَة مـ ُكَرِب َيْقِم اْلِؼقَاَمِة، َوَم ُكَرِب الدُّ

ِخَرةِ  ْٔ كْقَا َوا  .(2)«طؾقف يف الدُّ

                                                           

 .115يـظر: جامع العؾقم والحؽؿ، ٓبـ رجب، ص (1)

أخرجف مسؾؿ، كتاب الّذكر والّدطاء والّتقبة وآستغػار، باب فضؾ آجتؿاع طؾك تالوة الؼرآن  (2)

= 

o  p 
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o  ّإن الؿال ٓ »صرف فقف: حقث طدم خبث الؿال لؾػؼقر فقجقز لف أكؾف والت

 إما شّدة حرصف، أو تـاولف مـ غقر 
ّ
يذّم لذاتف، بؾ يؼع الّذم لؿعـك مـ أدمل

ولؿا هق مؼّرر يف ققاطد الػؼف أّن تبّدَل سبب الؿؾؽ قائؿ مؼام تبّدل  (1)«حّؾف..

 .(3): ّٕن الػؼقر هق الؿصرف الّطبقعل لؽّؾ كسب أَتك بسبب خبقث(2)الذات

وإذا دفعف إلك الػؼقر ٓ يؽقن حراما طؾك الػؼقر، بؾ »ي ـ رحؿف اهلل ـ: قال الـقو

 .(4)«يؽقن حالٓ صّقبا

o  يف صرف الؿال الحرام طؾك مصرف الػؼراء والؿساكقـ تحؼقٌؼ

 والؿجتؿعل، وتـقيٌع لؿصادر الّتؿقيؾ يف سّد حاجات 
ّ
لالستؼرار إمـ السقاسل

ؾك الؿعقزيـ: فنن إصؾ أّن آطتـاء الضعػاء، وتؼؾقٌؾ مـ حجؿ كػؼات الّدولة ط

بالّرطايا الّضعػاء مـ أهؿِّ أمٍر يف بال الّدولة: فالّدكقا بحذافقرها ٓ تعدل تضّرر فؼقر 

، فنن اكتفك كظر رئقس الّدولة إلقفؿ ورمَّ ما اسرتّم مـ  مـ فؼراء الؿسؾؿقـ يف ضرِّ

مصالح ضعػاء الؿسؾؿقـ، كؿا أن مؼصَد الّشريعة مـ اإلكػاق هق إقامُة  (5)أحقالفؿ

وهذه حؽؿة بالغة وأصؾ اقتصاديٌّ طؿراينٌّ
 لبـاء الحضارة وتؼّدم الّدول. (6)

o  يف قبقل الؿال الخبقث مـ الؿتحؾّؾ طقٌد بف طؾك الؿـفاج الّصحقح

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . طـ أبل هريرة.4/2174(،2699والذكر، )ح

 .195مختصر مـفاج الؼاصديـ، ٓبـ قدامة، ص (1)

 .614، 613. يـظر: فتاوى مصطػك الزرقا، ص1/86يـظر: درر الحؽام، لحقدر، (2)

 .612يـظر: فتاوى مصطػك الزرقا، ص (3)

 .9/428الؿجؿقع، (4)

 .173يـظر: غقاث إمؿ: لؾجقيـل، ص (5)

 .2/351تـقير، ٓبـ طاشقر،يـظر: التحرير وال (6)
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وحثٌّ لؾـػس طؾك ما هق خقر لفا ولؾؿجتؿع، وحافٌز مفؿٌّ طؾك آستعاكة بؽؾ ما 

أن العؼقبات »سب مع مؼصد الشرع: وذلؽ هق جؿقؾ طؾك الحّؼ: وهق يتـا

ُشرطت داطقًة إلك فعؾ القاجبات وترك الؿحرمات، وقد ُشرع أيضا كؾُّ ما يعقـ 

طؾك ذلؽ، فقـبغل تقسقر صريؼ الخقر والّطاطة واإلطاكة طؾقف والّترغقب فقف بؽؾِّ 

 . (1)«مؿؽـ

وإشارة  ويف قبقل الؿال الخبقث مـ الّتائب ترغقب لف يف الخقر بؽّؾ مؿؽـ،

والحضِّ طؾك التزام »، (2)إلقف أّن لطقب الؽسب أثرا يف صالح الؼؾب وتعظقؿ قدره

صريؼ الؿصؾحقـ، واإلرشاد إلك ترك الؿؼاصد الػاسدة، والّترغقب يف الؿؼاصد 

الّصالحة الّداطقة إلك تؽثقر الّثقاب، وأن تعاصل إسباب التل اقتضتفا الحؽؿة 

 .(3)«ار ٓ يـايف العبادة وٓ صريؼ الّزهد وٓ الّتقكؾالّرباكّقة مـ طؿارة هذه الدّ 

o  مراطاة أولقيات الػؼر يف صرف الؿال الخبقث: حقث يجقز أن يـتػع

 كؿا يجقز صرفف لعقالف الػؼراء. (4)الّتائب بالؿال الحرام إذا كان فؼقرا

ن ولف أن يتصّدق بف طؾك كػسف وطقالف إذا كا»يؼقل اإلمام الـقوي ـ رحؿف اهلل ـ: 

فؼقرا: ّٕن طقالف إذا كاكقا فؼراء، فالقصػ مقجقد فقفؿ، بؾ هؿ أولك مـ يتصّدق 

 .(5)«طؾقف، ولف هق أن يلخذ مـف قدر حاجتف: ّٕكف أيضا فؼقر

                                                           

 .28/369مجؿقع الػتاوى، ٓبـ تقؿقة، (1)

 .129، 1/128يـظر: فتح الباري، ٓبـ حجر، (2)

 .11/441الؿصدر كػسف، (3)

. ويـظر: جامع ٕحؽام 2/41، تؼرير الؼقاطد، ٓبـ رجب،5/779يـظر: زاد الؿعاد، ٓبـ الؼقؿ، (4)

 .3/367الؼرآن، لؾؼرصبل،

 .9/428الؿجؿقع، (5)
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بؾ يجقز أن يعطك رأس مال مـ الؿال الحرام لتؿقيؾ مشاريعف إن كان كػًما 

 ا طؾك الؿجتؿع.لقؽتسب بف: إذ فقف ضؿان كػايتف هق ومـ يعقل فال يؽقن طبئً 

 وهذا الخّؿار وكاكقا »يؼقل اإلمام ابـ تقؿقة ـ رحؿف اهلل ـ: 
ّ
فنن تابت هذه البغل

فؼراء، جاز أن يصرف إلقفؿ مـ هذا الؿال مؼدار حاجتفؿ، فنن كان يؼدر يّتجر أو 

يعؿؾ صـعة كالـّسج والغزل أططل ما يؽقن لف رأس مال، وإن اقرتضقا مـف شقئا 

وا طقَض الؼرض، كان أحسـلقؽتسبقا بف ولؿ ي  .(1)«ردُّ

o  ولفذا إثر مآٌل ٕثٍر ساٍم جؾقؾ وهق تحؼقؼ الّتقازن بقـ الؿصؾحة

كؾَّ طؿٍؾ كان فقف مصؾحة الغقر يف صريؼ »الخاصة والؿصؾحة العاّمة مـ حقُث إن 

مصؾحة اإلكسان يف كػسف: كالّصـاطات والحرف العادية كّؾفا، وهذا الؼسؿ يف 

ك مصؾحة اإلكسان واستجالبف حّظف يف خاصة كػسف، وإّكؿا كان الحؼقؼة راجع إل

 .(2)«استجالب الؿصؾحة العامة فقف بالعرض

ويبؼك إثر العام طؾك الؿتحؾّؾ مـ الؿال الحرام وتؿام الّتقبة: أّن الّتقبة 

كاإلسالم هتدم ما كان قبؾفا، وإن آطرتاف بالحؼِّ والّرجقع إلقف حسـٌة يؿحق اهلل 

ا كاكت تؾؽ التل تاب مـفا صارت حسـات لؿ يبؼ يف حّؼف بعد الّتقبة سقئًة هبا: فنذ

أصال، فقصقر ذلؽ الؼبض والعؼد مـ باب الؿعػق طـف، فال يجعؾ تاركا لقاجب 

 .(3)وٓ فاطال لؿحرم، وهبذا يحصؾ الجؿع بقـ إدلة الّشرطّقة

 هذا واهلل أطؾؿ..

                                                           

 .29/319مجؿقع الػتاوى، (1)

 .2/185الؿقافؼات، لؾشاصبل، (2)

 .18، 22/17مجؿقع الػتاوى، (3)
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 اخلامتح
 

اهلل تعالك ما أطان ويّسَر مـ إتؿامف بلهؿ  وبعد: فنّكـل أختؿ البحث حامًدا

 الـّتائج وبعض الّتقصقات:

 :ٓٓتا٥ر  أٚال: اي

  الؿال الخبقث هق: كؾُّ مال حّرم الشرُع طؾك حائزه آكتػاع بف بليِّ وجف

 .مـ القجقه

  قائؿ طؾك اختقار العبد يف تؾبَِقة 
ٍّ
يراد بالعؿؾ الخقري بلّكف: كؾُّ َجفٍد كػائل

 ة لتحؼقؼ الؿصالح ودفع الؿػاسد ُبغقَة رضقان اهلل تعالك وثقابف.حاجات إكساكقّ 

  ،اّتػؼ الػؼفاء طؾك وجقب رّد الؿال الحرام إلك صاحبف إذا كان باقًقا

وأّن الؿال الخبقث إن ُجفؾ صاحبف وتعّذر رّده  ،وطؾك تسؾقؿ طقضف إذا كان تالًػا

ؿشفقِد لفؿ بالؽػاءة يف ـ، الالخقرية وإفراد الخقرييجقز صرفف إلك الؿمسسات 

مجال الخقر واإلحسان، لصرفف إلك ذوي الحاجات، وأّن حؽؿ الققت مراًطك 

  فقؿا يؼتضقف حال الؿطؾقب.

  مراطاة ققاطد العؿؾ الخقري ومؼاصده مـ الؿتحّؾؾ يف صرف الؿال

الحرام، دلقٌؾ طؾك صدق تقبتف وإخالصف فقفا، ومدطاٌة لؼبقل الّتحّؾؾ مـ الؿظؾؿة 

 .ِص مـفاوالخال

o  p 
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  يف قبقل الؿال الخبقث وصرفِف طؾك مستّحؼة مـ خالل العؿؾ الخقري

آثاٌر محؿقدة، ففل مـ حقث ـ الجؿؾة ـ ترفع طـ الّتائب طؼقبة ما اجرتح مـ ذكب، 

وتسفؿ يف رفع معاكاة الؿعقزيـ فقسقد يف الؿجتؿع الّتراحؿ والّتعاون يف غقر إثؿ 

ك يف الّتائب مـ خوٓ مؽروه، و  بث الؿال شعقَر اإلقبال طؾك الؽسب الطّقب.ُيـؿَّ

 :ّٝا ايٓتٛصٝات  ثاْ

  ضرورة تػعقؾ الـّظؿ والّتشريعات الؿـظؿة لؾعؿؾ الخقري، لضؿان دوره

 الػاطؾ طؾك القاقع الؿعقش، وتقجقفف الّتقجقف إمثؾ يف شّتك مرافؼ الحقاة.

 ؿؾ إيجاد الحؾقل الـّاجعة لؿشؽؾتل البطالة والّتفاون يف أداء الع

، وخؾؼ الحقافز وفرص العؿؾ لذوي الؽػاءة مـ جؿقع الؿفـ.
ّ
 القضقػل

  مراقبة الّتقازن الؿعقشل يف الؿجتؿع لحػظ الّسالم آجتؿاطل، ووأد

الّصراع الّطبؼل فقؿا ٓ تجري معف الحقاة إٓ طؾك التفاجر وفقات إمـ وضقاع 

 الّسالم.

 

 وآخر دطقاكا أِن الحؿد اهلل رّب العالؿقـ

 ك اهلل وسّؾؿ طؾك كبقّـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـوصؾّ 
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 ادلصادس ٚادلشاظغ

 
أبحاث فؼفقة يف قضايا الزكاة الؿعاصرة، لؿحؿد سؾقؿان إشؼر وآخرون،  (1)

 .2111هـ/1431دار الـػائس، طؿان، إردن، ط الرابعة، 

سالمل، أحؽام الؿال الحرام وضقابط آكتػاع والّتصرف بف يف الػؼف اإل (2)

لعباس أحؿد محؿد الباز، دار الـػائس، طؿان، إردن، ط إولك، 

 م.1998هـ/1418

إحقاء طؾقم الديـ، لإلمام أبل حامد محؿد بـ محؿد الغزالل، دار الؿعرفة،  (3)

 بقروت، لبـان.

اختالف إئؿة العؾؿاء، ٕبل الؿظػر يحقك بـ محؿد بـ هبقرة الشقباين،  (4)

ار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، ط إولك، تحؼقؼ: السقد يقسػ أحؿد، د

 م. 2112هـ/ 1423

آختقار لتعؾقؾ الؿختار، لإلمام طبد اهلل بـ محؿقد بـ مقدود الؿقصؾل  (5)

الحـػل، طؾقف تعؾقؼات: الشقخ محؿقد أبق دققؼة، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، 

 لبـان.

ل، دار الؽتب إشباه والـظائر، لإلمام طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر السققص (6)

 م.1983هـ/1413العؾؿقة، بقروت، لبـان، ط إولك، 

o  p 
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أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن، لؿحؿد إمقـ بـ محؿد بـ الؿختار  (7)

الجؽـل الشـؼقطل، تحؼقؼ: مؽتب البحقث والدراسات، دار الػؽر لؾطباطة 

 م.1995هـ/ 1415والـشر، بقروت، لبـان، ط 

مخالػة أصحاب الجحقؿ، ٕبل العباس أحؿد بـ  اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ (8)

طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين، تحؼقؼ: محؿد حامد الػؼل، مطبعة السـة 

 هـ. 1369الؿحؿدية، الؼاهرة، ط الثاكقة، 

إكؿال الؿعؾؿ، لإلمام أبل طبد اهلل محؿد بـ خؾػة إّبل الؿالؽل، مع مؽؿؾ  (9)

 قة، بقروت، لبـان.إكؿال اإلكؿال، لؾسـقسل، دار الؽتب العؾؿ

اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف طؾك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ،  (11)

ٕبل الحسـ طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي، تحؼقؼ: محؿد حامد الػؼل، دار 

 إحقاء الرتاث العربل، بقروت، لبـان. 

البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ، لزيـ الديـ ابـ كجقؿ الحـػل، دار الؿعرفة،  (11)

 ت، لبـان، ط الثاكقة.بقرو

بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع، لإلمام طالء الديـ الؽاساين، دار الؽتاب  (12)

 م.1982هـ/1412العربل، بقروت، لبـان، ط الثاكقة، 

البقان والتحصقؾ والشرح والتقجقف والتعؾقؾ يف مسائؾ الؿستخرجة، ٕبل  (13)

اإلسالمل، القلقد ابـ رشد الؼرصبل، تحؼقؼ: محؿد حجل، دار الغرب 

 م.1988هـ/1418بقروت، لبـان، ط الثاكقة، 

تبقـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ، لإلمام فخر الديـ طثؿان بـ طؾل الزيؾعل  (14)

 هـ.1313الحـػل، دار الؽتب اإلسالمل، الؼاهرة، ط 
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تحرير الؿعـك السديد وتـقير العؼؾ الجديد مـ تػسقر »التحرير والتـقير  (15)

د الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ ، لؾشقخ محؿ«الؽتاب الؿجقد

 م.1984طاشقر التقكسل، الدار التقكسقة لؾـشر، تقكس، ط

تحػة الػؼفاء، لإلمام أبق بؽر طالء الديـ محؿد بـ أحؿد بـ أبل أحؿد  (16)

هـ/ 1415السؿرقـدي، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، ط إولك، 

 م.1984

اب الديـ أبل العباس أحؿد بـ تحػة الؿحتاج بشرح الؿـفاج، لإلمام شف (17)

محؿد بـ حجر الفقتؿل، تحؼقؼ: محؿد تامر، مؽتبة الديـقة، الؼاهرة، 

 م.2113ط

التعققـ يف شرح إربعقـ، لإلمام كجؿ الديـ سؾقؿان بـ طبد الؼقي بـ طبد  (18)

الؽريؿ الطقيف الحـبؾل، تحؼقؼ: أحؿد حاج طثؿان، ممسسة الريان، الؿؽتبة 

 م.1998هـ/1419ط إولك، الؿؽّقة، بقروت، مؽة،

تؼرير الؼقاطد وتحرير الػقائد، لؾحافظ أبل الػرج زيـ الديـ طبد الرحؿـ  (19)

بـ أحؿد بـ رجب الحـبؾل، تحؼقؼ: أبق طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾقؿان، 

 دار ابـ طػان، طؿان، إردن.

التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وإساكقد، لإلمام أبل طؿر يقسػ بـ  (21)

محؿد طبد الؽبقر  الرب الـؿري، تحؼقؼ: مصطػك بـ أحؿد العؾقي، طبد 

 هـ. 1387البؽري، وزارة طؿقم إوقاف والشمون اإلسالمقة، الؿغرب، ط

جامع العؾقم والحؽؿ يف شرح خؿسقـ حديثا مـ جقامع الؽؾؿ، ٕبل  (21)

الػرج طبد الرحؿـ البغدادي، تحؼقؼ: شعقب إركاؤوط، إبراهقؿ باجس، 
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 م. 1997هـ/1417الة، بقروت، لبـان، ط السابعة، ممسسة الرس

الجامع ٕحؽام الؼرآن، لإلمام أبل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد إكصاري  (22)

 الؼرصبل، دار الشعب، الؼاهرة.

جؿفرة الؾغة، لإلمام أبل بؽر محؿد بـ الحسـ بـ دريد، تحؼقؼ: رمزي  (23)

، مـقر بعؾبؽل، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، بقروت، لبـان، ط إولك

 م. 1987هـ/1417

حاشقة ابـ طابديـ )حاشقة رد الؿختار طؾك الدر الؿختار شرح تـقير  (24)

إبصار فؼف أبق حـقػة(، لإلمام محؿد أمقـ أفـدي الشفقر بابـ طابديـ، دار 

 م.2111هـ/ 1421الػؽر لؾطباطة والـشر، بقروت، لبـان، ط 

ن الجؿؾ، حاشقة الشقخ سؾقؿان الجؿؾ طؾك شرح الؿـفج، لإلمام سؾقؿا (25)

 دار الػؽر، بقروت، لبـان.

الحاوي الؽبقر يف فؼف مذهب اإلمام الشافعل وهق شرح مختصر الؿزين،  (26)

لإلمام أبل الحسـ طؾل بـ محؿد بـ حبقب الؿاوردي البصري الشافعل، 

تحؼقؼ: الشقخ طؾل محؿد معقض، الشقخ طادل أحؿد طبد الؿقجقد، دار 

 م.  1999هـ/ 1419ك،الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، ط إول

الخراج، لؾؼاضل أبل يقسػ يعؼقب بـ إبراهقؿ، دار الؿعرفة، بقروت،  (27)

 م.1979هـ/1399لبـان، ط

الدراري الؿضقة شرح الدرر البفقة، لإلمام محؿد بـ طؾل الشقكاين، دار  (28)

 م.1987هـ/1417الجقؾ، بقروت، لبـان، ط 

تحؼقؼ:  درر الحؽام درر الحؽام شرح مجؾة إحؽام، لعؾل حقدر، (29)
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 تعريب: الؿحامل ففؿل الحسقـل، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان.

الذخقرة، لإلمام شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف، تحؼقؼ: سعقد  (31)

 م. 1994أطراب، محؿد حّجل، دار الغرب اإلسالمل، بقروت، لبـان، ط 

 الرطاية آجتؿاطقة مـ الؿـظقر اإلسالمل، لسقد محؿد ففؿل، الؿؽتب (31)

 م.1988الجامعل الحديث، اإلسؽـدرّية، ط

(32)  
ّ
روضة الطالبقـ، لإلمام أبل زكريا يحقك بـ شرف الـقوي الدمشؼل

الشافعل، تحؼقؼ: طؾل محؿد معّقض، طادل أحؿد طبد الؿقجقد، دار طالؿ 

 م.2113هـ/1423الؽتب، الؿؿؾؽة العربقة السعقدّية، ط 

ـ الحؾبل، دار ابـ الروضة الـدية، لصديؼ حسـ خان، تحؼقؼ: طؾل حسق (33)

 م.1999هـ/1419طػان، الؼاهرة، ط إولك، 

زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد، لإلمام أبل طبد اهلل محؿد ابـ الؼقؿ، تحؼقؼ:  (34)

شعقب إركاؤوط، طبد الؼادر إركاؤوط، ممسسة الرسالة، مؽتبة الؿـار 

 م. 1986هـ/ 1417اإلسالمقة، بقروت، الؽقيت، ط الرابعة طشر، 

السالم شرح بؾقغ الؿرام مـ أدلة إحؽام، لإلمام محؿد بـ إسؿاطقؾ  سبؾ (35)

الصـعاين إمقر، تحؼقؼ: محؿد طبد العزيز الخقلل، دار إحقاء الرتاث 

 م.1379العربل، بقروت، لبـان، ط الرابعة، 

ســ ابـ ماجف، لإلمام أبل طبد اهلل محؿد بـ يزيد الؼزويـل ابـ ماجف،  (36)

هـ/ 1418ف، دار الجقؾ، بقروت، لبـان، ط إولك،تحؼقؼ: بشار طقاد معرو

 م.1998

ســ أبل داود، لإلمام الحافظ أبل داود سؾقؿان بـ إشعث إزدي  (37)
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السجستاين، تحؼقؼ: محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد، دار الػؽر، بقروت، 

 لبـان.

ســ الرتمذي )الجامع الصحقح(، لإلمام أبل طقسك محؿد بـ طقسك  (38)

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

 العربل، بقروت، لبـان. 

ســ الـسائل الؽربى، لإلمام أبل طبد الرحؿـ أحؿد بـ شعقب الـسائل،  (39)

تحؼقؼ: طبد الغػار سؾقؿان البـداري، سقد كسروي حسـ، دار الؽتب 

 م. 1991هـ/1411العؾؿقة، بقروت، لبـان، ط إولك،

الؿتدفؼ طؾك حدائؼ إزهار، لإلمام محؿد بـ طؾل بـ السقؾ الجرار  (41)

محؿد الشقكاين، تحؼقؼ: محؿقد إبراهقؿ زايد، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، 

 م. 1985هـ/1415لبـان، ط إولك، 

شرح الزرقاين طؾك مقصل اإلمام مالؽ، لإلمام محؿد بـ طبد الباقل بـ  (41)

ـان، ط إولك، يقسػ الزرقاين، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لب

 م.1991هـ/1411

الشرح الصغقر طؾك أقرب الؿسالؽ إلك مذهب اإلمام مالؽ، ٕبل  (42)

الربكات أحؿد بـ محؿد الدردير، وهبامشف بؾغة السالؽ لؾصاوي، خرج 

 أحاديثف، مصطػك كؿال وصػل، دار الؿعارف، الؼاهرة.

دمشؼ،  صحقح البخاري، لإلمام أبل طبد اهلل محؿد البخاري، در ابـ كثقر، (43)

 م.2112هـ/ 1423بقروت، 

صحقح ســ أبل داود صحقح ســ أبل داود، لؿحؿد كاصر الديـ إلباين،  (44)
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مؽتبة الؿعارف، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، ط 

 م.1998هـ/1419إولك،

صحقح ســ الرتمذي، لؿحؿد كاصر الديـ إلباين، مؽتبة الؿعارف،  (45)

 م.2111هـ/1421ة، ط إولك،الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدي

صحقح مسؾؿ لإلمام أبل الحسقـ مسؾؿ بـ الحجاج الؼشقري الـقسابقري،  (46)

تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء الؽتب العربقة، تقزيع دار الؽتب 

 م.1991هـ/1412العؾؿقة، بقروت، لبـان، ط إولك،

الؿعارف،  ضعقػ ســ ابـ ماجف، لؿحؿد كاصر الديـ إلباين، مؽتبة (47)

 م.1997هـ/1417الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، ط إولك،

ضعقػ ســ أبل داود، لؿحؿد كاصر الديـ إلباين، مؽتبة الؿعارف،  (48)

 م.1998هـ/1419الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، ط إولك،

ضعقػ ســ الرتمذي، لؿحؿد كاصر الديـ إلباين، مؽتبة الؿعارف،  (49)

 م.2111هـ/1421ؿؾؽة العربقة السعقدية، ط إولك،الرياض، الؿ

ضقاء السقاسات وفتاوى الـقازل مؿا هق مـ فروع الديـ مـ الؿسائؾ،  (51)

لإلمام طبد اهلل بـ محؿد بـ فقدى، تحؼقؼ: أحؿد محؿد كاين، الزهراء 

 م.1988هـ/1418لإلطالم العربل، الؼاهرة، ط

 اسرت (51)
ّ
اتقجقات وأدوار الؿـظؿ صريؼة تـظقؿ الؿجتؿع، مدخؾ لتـؿقة الؿحؾل

، ٕحؿد مصطػك خاصر، الؿؽتب الجامعل الحديث، 
ّ
آجتؿاطل

 م.1984اإلسؽـدرّية، ط

صريؼة الخدمة آجتؿاطقة يف تـظقؿ الؿجتؿع، لسّقد أبق بؽر حساكقـ، مؽتبة  (52)
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 م.1981آكجؾق الؿصرية، الؼاهرة، ط الرابعة، ط 

بؽر بـ طبد اهلل بـ  طارضة إحقذي بشرح صحقح الرتمذي، لإلمام ابل (53)

محؿد ابـ العربل الؿالؽل، وضع حقاشقف، جؿال مرطشؾل، دار الؽتب 

 م.1997هـ/1418العؾؿقة، بقروت، لبـان، ط إولك،

غقاث إمؿ والتقاث الظؾؿ، لإلمام أبل الؿعالل طبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ  (54)

، يقسػ الجقيـل، تحؼقؼ: فماد طبد الؿـعؿ، مصطػك حؾؿل، دار الدطقة

 م. 1979هـ/1411آسؽـدرية، مصر، ط إولك،

فتاوى مصطػك الزرقا، اطتـك هبا: مجد أحؿد مؽل، دار الؼؾؿ، دمشؼ،  (55)

 م.2114هـ/1425سقرية،

فتح الباري شرح صحقح البخاري، لإلمام أبل الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ  (56)

حجر العسؼالين الشافعل، تحؼقؼ: محب الديـ الخطقب، دار الؿعرفة، 

 ـان. بقروت، لب

الػتح الؿبقـ يف بقان الزكاة وبقت مال الؿسؾؿقـ، لإلمام طبد الرحؿـ بـ  (57)

 الؿالؽل، الؿعروف بالؿـجرة، دراسة وتحؼقؼ: طبد 
ّ
 الػاسل

ّ
إدريس الحسـل

الؿغقث محؿد الجقالين، دار ابـ الؼقؿ، دار ابـ طػان، الرياض، الؼاهرة، ط 

 م.2118هـ/1429إولك، 

لصغقر، لإلمام طبد الرؤوف الؿـاوي، الؿؽتبة فقض الؼدير شرح الجامع ا (58)

 هـ.1356التجارية الؽربى، مصر، ط إولك، 

الؼبس يف شرح مقصل مالؽ بـ أكس، ٕبل بؽر محؿد بـ طبد اهلل بـ العربل  (59)

الؿعافري، دراسة وتحؼقؼ: محؿد طبد اهلل ولد كريؿ، دار الغرب اإلسالمل، 
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 م.1992هـ/1412بقروت، لبـان، ط إولك،

ؼقاطد، لإلمام أبل طبد اهلل محؿد بـ محؿد بـ احؿد الؿؼري، دراسة ال (61)

وتحؼقؼ: أحؿد بـ طبد اهلل بـ حؿقد، جامعة أم الؼرى، مركز إحقاء الرتاث 

 اإلسالمل، مؽة الؿؽرمة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية.

ققاطد إحؽام يف إصالح إكام، لإلمام طز الديـ طبد العزيز بـ طبد  (61)

ؼ: كزيف كؿال حؿاد، طثؿان جؿعة ضؿرية، دار الؼؾؿ، دمشؼ، السالم، تحؼق

 م.2111هـ/1421سقرية، ط إولك،

كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع، لإلمام مـصقر بـ يقكس بـ إدريس البفقيت،  (62)

تحؼقؼ: هالل مصقؾحل مصطػك هالل، دار الػؽر، بقروت، لبـان، ط 

 م. 1982هـ/1412

قر إفريؼل الؿصري، دار صادر، لسان العرب، لؿحؿد بـ مؽرم بـ مـظ (63)

 بقروت، لبـان.

الؿبسقط، لإلمام شؿس الديـ أبق بؽر محؿد بـ أبل سفؾ السرخسل، دار  (64)

 الؿعرفة، بقروت، لبـان.

الؿجؿقع، لإلمام أبل زكريا محقل الديـ بـ شرف الـقوي، تحؼقؼ: محؿد  (65)

 كجقب الؿطقعل، مؽتبة اإلرشاد، جدة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية.

ؿقع الػتاوى، لإلمام أبل العباس أحؿد طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين، مج (66)

تحؼقؼ: طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ العاصؿل الـجدي، مؽتبة ابـ تقؿقة، 

 ط الثاكقة. 

الؿحؾك، لإلمام أبل محؿد طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم الظاهري،  (67)
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 بقروت، لبـان.  تحؼقؼ: لجـة إحقاء الرتاث العربل، دار أفاق الجديدة،

مختصر الػتاوى الؿصرية ٓبـ تقؿقة، لإلمام بدر الديـ أبل طبد اهلل محؿد  (68)

بـ طؾل الحـبؾل البعؾل، تحؼقؼ: محؿد حامد الػؼل، دار ابـ الؼقؿ، الدمام، 
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الؿؼدسل، طّؾؼ طؾقف: شعقب إركموط، طبد الؼادر إركموط، مؽتبة دار 
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ؽتاب محؿد بـ أبل بؽر أيقب الزرطل، تحؼقؼ: محؿد حامد الػؼل، دار ال

 م. 1973هـ/ 1393العربل، بقروت، لبـان، ط الثاكقة،

مراتب اإلجؿاع يف العبادات والؿعامالت وآطتؼادات، لإلمام أبل محؿد  (71)

 طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم الظاهري، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان.

مرجع الؿشؽالت يف آطتؼادات والعبادات والؿعامالت والجـايات طؾك  (72)

اإلمام مالؽ، ٕبل الؼاسؿ بـ محؿد التقايت، مؽتبة الـجاح، صرابؾس، مذهب 

 لقبقا، ط الثاكقة.

مشارق إكقار طؾك صحاح أثار، لؾؼاضل أبل الػضؾ طقاض بـ مقسك  (73)

 بـ طقاض القحصبل السبتل الؿالؽل، الؿؽتبة العتقؼة ودار الرتاث.

لسققصل مطالب أولل الـفك يف شرح غاية الؿـتفك، لإلمام مصطػك ا (74)

 م1961الرحقباين، الؿؽتب اإلسالمل، دمشؼ، سقرية، ط

الؿعقار الؿعرب والجامع الؿغرب طؾك فتاوى أهؾ إفريؼقة وإكدلس  (75)
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أحؿد بـ قدامة الؿؼدسل، دار الػؽر، بقروت، لبـان، ط إولك، 
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مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج، لإلمام محؿد الخطقب  (77)

 الشربقـل، دار الػؽر، بقروت، لبـان.
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، مؼاصد الّشريعة اإلسالمقة، لؾعالمة محؿد الطاهر بـ طاشقر، دار سحـقن (79)
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 روت، لبـان.مطبقع مع إكؿال ٕبل، دار الؽتب العؾؿقة، بق

مـار السبقؾ يف شرح الدلقؾ، إلبراهقؿ بـ محؿد بـ سالؿ بـ ضقيان،  (82)

تحؼقؼ: طصام الؼؾعجل، مؽتبة الؿعارف، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة 

 م. 1984هـ/1415السعقدية، ط الثاكقة،
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 م.1984هـ/ 1414بقروت، لبـان،

الفداية شرح بداية الؿبتدي، لإلمام برهان الديـ طؾل بـ أبل بؽر  (88)

الؿرغقـاين، تحؼقؼ: محؿد محؿد تامر، حافظ طاشقر حافظ، دار السالم، 

 م.2111هـ/1421الؼاهرة، مصر، ط إولك،
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 299 ....................... .وأهؿقتفؿا والتطقير، التـظقؿ معـك: ولإ الؿطؾب
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 317 ............ .تؽقيـف يف الؿمثرة وإمقر ، الؿقازكات فؼف أهؿقة الثاين الؿبحث

 317 ..................................... .الؿقازكات فؼف أهؿقة: إول الؿطؾب
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 318 ...................... الخقري بالعؿؾ الؿقازكات فؼف طالقة الثالث الؿطؾب

 321 .... قريالخ العؿؾ يف والؿػاسد الؿصالح بقـ الؿقازكة مـفج الثالث الؿبحث

 322 .. تطقيره الخقري العؿؾ تـظقؿ يف  الؿصالح بقـ الؿقازكة أثر إول الؿطؾب
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 385 .......................... الخقري العؿؾ طؾك الؼاطدة تطبقؼ ينالثا الؿطؾب

 يف الؿعاصرة وتطبقؼاهتا  الؼاصر، مـ أفضؾ الؿتعدي الـػع قاطدة دسالسا الؿبحث

 387 ............................................................ .الخقري العؿؾ

 388 ....................................... وأدلتفا الؼاطدة معـك إول الؿطؾب
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 521 .................................... والتؼقيؿ الؼقاس مػفقم إول الؿطؾب
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 536 .............................. :الخقري العؿؾ يف آكحرافات معالجة: ثالثًا
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  713  

 فـٙــشط اٌىــرــاب

 151 ......... ِٚماصذٖ اخلريٞ اٌؼًّ لٛاػذ  ظٛء يف  اخلث١س ادلاي لثٛي
 659 .................................................................. الؿؾّخص

 661 ................................................................... الؿؼّدمة

 663 ....... الخقري العؿؾ ومصطؾح الخبقث الؿال مػفقم تحديد إول الؿبحث
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 683 ...................................... الخقري العؿؾ طؾك آثارٍ  مـ يعقد مؿا
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 657 .............. ومؼاصده الخقري العؿؾ ققاطد  ضقء يف  الخبقث الؿال قبقل
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