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 ٍِخص اٌجؾش
 

ف اإلسالمل هادفة إلك بقان تـاولت الدراسة مقضقع الؿال الحرام يف الػؼ

مققػ الشريعة مـ حؽؿ آكتػاع بف يف إطؿال الخقرية: حقث إن مسللة الؽسب 

 الخبقث والتخؾص مـف مـ الؼضايا الؿفؿة التل اطتـت هبا الشريعة.

وقد أمؽـ تحديد مػفقم الؿال الحرام وأكقاطف وصرق كسبف وإحؽام  

 الدكققية وإخروية الؿتعؾؼة بف.

ـ البحث طدم صحة تؿّؾؽ الؿال الحرام، وأكف يجب رّده إلك صاحبف إن وبقّ  

ّٓ صرف يف مصالح الؿسؾؿقـ.  كان معروفا، فنن تعّذر فنلك ورثتف، وإ

كؿا بّقـ حؽؿ الؿال الحرام الؿلخقذ بغقر رضا صاحبف الؿجفقل طـد طزم  

ح ـ بإدلة ـ صرفف طؾك  آخذه طؾك التقبة، وذكر أققال العؾؿاء يف الؿسللة ورجَّ

الػؼراء والؿساكقـ والؿصالح العامة لؾؿسؾؿقـ، كبـاء الؿساجد، والؿستشػقات، 

 والطرق وغقرها.

وتـاول البحث الؽالم طـ آكتػاع بالؿال الحرام الؿلخقذ برضا صاحبف ـ 

 ـ يف إطؿال الخقرية، وحصر أققال العؾؿاء يف الؿسللة، 
ّ

كالرشقة وأجرة البغل

إلك مـ دفعف حتك ٓ يؽقن يف ذلؽ إطاكة لفؿ طؾك الؿعاصل، واختار طدم رّده 

والتؿّؽـ يف كّؾ مرة مـ الجؿع بقـ العقض والؿعقض طـف، كؿا اختار طدم صحة 

تؿؾؽف: ٕكف مال حرام أخذ يف مؼابؾة مـػعة محرمة، وأكف يجب صرفف يف الؿصالح 

o  p 
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ٓ يؾزمفؿ رّده،  والصقاب أكف»العامة لؾؿسؾؿقـ، وكؿا قال ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل: 

 «.وٓ يطقب لفؿ أكؾف

وذكر البحث ضقابط آكتػاع بالؿال الحرام يف إطؿال الخقرية، وكان مـ 

أهؿفا: طدم معرفة صاحبف، وذّيؾ البحث بسبع كتائج تضؿـت يف مجؿؾفا حّث 

الؿسؾؿ طؾك تحّري الحالل لتصح طبادتف ويسؾؿ لف ديـف، فنن زّلت قدمف وحصؾ 

القاجب طؾقف التقبة والتحؾؾ مؿا اكتسبف مع بقان أن الؿال الحرام طؾك مال حرام ف

خبقث بالـسبة لؿـ اكتسبف، ولؽـف صقب بالـسبة لؾػؼراء والؿساكقـ وجفات 

الخقر، وأن الؿال ٓ يخبث يف ذاتف فؼد سؿاه اهلل يف الؼرآن خقرا، وإكؿا يخبث 

 بالـسبة لشخص معقـ لسبب معقـ.
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﷽ 

 متٍٙذ
د هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك أشرف الؿرسؾقـ سقدكا محؿد الحؿ

 :وبعدوطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ، 

فالؿتتبع لتعالقؿ اإلسالم يف الؼرآن والسـة يخرج بـتقجة واضحة: هل أكف ديـ 

 الحقاة.

ولقس مـ ريب يف أن كؾ ما تتققػ طؾقف الحقاة مـ طؾؿ وققة وصحة وسعادة 

 ن، ٓ سبقؾ إلقف إٓ بالؿال.واتساع طؿران وسؾطا

وقد كظر الؼرآن الؽريؿ إلك إمقال هذه الـظرة القاقعقة، فقصػفا بلهنا زيـة 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)الحقاة، وسّقى يف ذلؽ بقـفا وبقـ إبـاء، 

 [.46]الؽفػ:

ووصػفا بلهنا ققام الـاس، وققام الشلء ما بف يحػظ ويستؼقؿ، وهل ـ كؿا كرى ـ 

 الح الخاصة والعامة.ققام الؿعاش والؿص

ولؿا كان اإلسالم ديـا طؿؾقا، يـظؿ بلحؽامف ـ طؾك أساس مـ القاقع ـ 

مؼتضقات الحقاة، ويزاوج يف الققت كػسف بقـ مطالب الروح والجسؿ بؿقزان 

العدل وآستؼامة، وقد رسؿ لؾروح صريؼ سعادهتا. كان مـ الضروري أن يرسؿ 

صقؾ ما فقف خقرها وكػعفا، ومـ هـا أمر أيضا لؾؿادة صريؼ سعادهتا، ويلمر بتح

بتحصقؾ إمقال مـ صرق، فقفا الخقر لؾـاس، فقفا الـشاط والعؿؾ، فقفا طؿارة 
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 الؽقن والتؼؾب يف إرض، فقفا آختالط والتعارف والتعاون والؿبادلة.

وقد أمرتـا كصقص الؼرآن والسـة بتحصقؾ إمقال مـ صرق حالل كتجارة 

هنتـا طـ تحصقؾفا مـ صرق حرام مـ ربا ورشقة وسرقة وصـاطة وزراطة، و

 وتجارة يف أشقاء محرمة.

والحؼ أن الـػقس الضعقػة هل التل تحاول الحصقل طؾك الؿال مـ أي 

صريؼ سقاء أكان صريؼا حالٓ أم حراما، وتعؿؾ طؾك تزيقـ ما طؾقفا مـ باصؾ، 

قرية يستػقد مـفا وذلؽ بلن تساهؿ بجزء مؿا حّصؾتف مـ مال حرام يف أطؿال خ

 الـاس.

ويف هذه الدراسة بقان لحؼقؼة الؿال وأكقاطف، وحؽؿ تؿّؾؽ الؿال الحرام 

 وآكتػاع بف يف أطؿال خقرية.

 وقد جاءت مشتؿؾة طؾك مؼدمة وخؿسة مباحث وخاتؿة:

 تشؿؾ أهؿقة البحث، وأهدافف، والؿـفج الؿتبع يف كتابتف. الؿؼدمة:

 الحرام وأكقاطف. يف تعريػ الؿال الؿبحث إول:

 يف صرق كسب الؿال الحرام، وإحؽام الؿتعؾؼة بف. الؿبحث الثاين:

مققػ الػؼفاء مـ آكتػاع بالؿال الحرام يف إطؿال  الؿبحث الثالث:

 الخقرية حالة الجفؾ بالؿالؽ.

آكتػاع بالؿال الحرام الؿلخقذ برضا صاحبف يف إطؿال  الؿبحث الرابع:

 الخقرية.

 ضقابط آكتػاع بالؿال الحرام. الخامس:الؿبحث 

 يف كتائج الدراسة. الخاتؿة:
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 ادلمذِخ
  :أ١ُٖٝ املٛضٛع 

مع حالة آكػتاح آقتصادي التل تشفدها دول العالؿ اإلسالمل، تعددت 

صقر كسب الؿال غقر الؿـضبطة بلحؽام الشريعة، أو طؾك إقؾ تعددت صقر 

د يؽقن مرّد ذلؽ إلك الجفؾ أو الرغبة اختالط الؽسب الطقب بالخبقث، وق

الجامحة يف التؽّسب السريع يتبعفا رغبة يف التطفر مؿا أصاب هذا الؽسب مـ 

مال حرام بنكػاقف يف أوجف الخقر، حقـئذ يؽثر السمال وتشتد الحاجة إلك بقان 

مققػ الشريعة مـ هذه الـازلة، وهذا بطبقعة الحال أمر جدير بلن تستـػر لف هؿؿ 

 حثقـ.البا

 :أٖداف ايبشح 

 بقان ضابط الؿال الحرام وأكقاطف وحؽؿ تؿّؾؽف والتصّرف فقف. - 1

تجؾقة مققػ الشريعة اإلسالمقة مـ حؽؿ آكتػاع بالؿال الحرام يف  - 2

 إطؿال الخقرية، والضقابط الؿـظؿة لذلؽ.

مال تسفقؾ مفؿة الؿػتقـ: لقؽقكقا طؾك بقـة مـ هذه الؼضقة التل يؽثر الس - 3

 طـفا: لعؿقم البؾقى هبا بقـ أفراد إمة.

هق الؿـفج آستؼرائل، والقصػل الؿـفج الذي هنجتف يف كتابة البحث: 

التحؾقؾل: حقث قؿت باستؼراء أحؽام الؿال الحرام مـ مصادر الػؼف اإلسالمل، 

ووقػت طؾك آراء الػؼفاء فقفا، وتتبعت الـقازل القاقعة يف حقاة الؿسؾؿقـ التل 

 ؾط فقفا الؽسب الطقب مع الؽسب الخبقث.يخت
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 املبحث األول

 يف رؼشٌف ادلبي احلشاَ ٚأٔٛاػٗ
 

 :ّأٚال: تعسٜف املاٍ اذتسا 

كؾؿة )الؿال( تذّكر وتمّكث، تؼقل: هل الؿال وهق الؿال، ومال الرجؾ يؿالف 

ف ، وقد استعؿؾت هذه الؽؾؿة طـد العرب لؾدٓلة طؾك ما يؿؾؽ(1)مآ إذا كثر مالف

 .(2)الشخص مـ الذهب والػضة خاصة، ثؿ أصؾؼت طؾك كؾ ما ُيؼتـك َوُيؿؾؽ

 وطـد الػؼفاء: هق ما خؾؼ لؿصؾحة أدمل، وأذن الشرع بؿـػعتف.

 .(3))أو(: هق كّؾ ما يؿؽـ حقازتف، ويؿؽـ آكتػاع بف طؾك وجف شرطل

 وبـاء طؾك هذا: ٓ يؽقن الشلء مآ شرطقا إٓ إذا تقافر فقف شرصان:

 إمؽان حقازتف. إول:

 إمؽان آكتػاع بف طؾك وجف معتاد شرطل. والثاين:

                                                 

 ( الؿصباح الؿـقر )مقل(.1)

 (.4/373( الـفاية ٓبـ إثقر )مقل( 2)

 (.12( صرق وآفاق استثؿار إمقال يف القصـ العربل واإلسالمل لؾدكتقر/ كصر فريد واصؾ ص )3)
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 وكؾؿة )الحرام( لفا يف لسان العرب طدة إصالقات هل:

 ۈ ۈ ٴۇ()الؿؿـقع، ومـف ققلف تعالك:  ـ الحرام: 1

 [.12]الؼصص:

ھ ھ ھ ے )ضد الحالل وجؿعف حرم، ومـف ققلف تعالك:  ـ الحرام: 2

﮾ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹  ﮻  ﮼ ﮽  ﮺

 [.116]الـحؾ:  (﮿ ﯀ ﯁

چ چ چ ڇ )، ومـف ققلف تعالك: (1)القاجب الثابت ـ الحرام: 3

، قال الؽسائل معـاه: واجب، ويروى ذلؽ طـ  [95] إكبقاء:  (ڇ ڇ ڇ

ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا ، والؿعـك آكذاك: واجب طؾك قرية أردكا إهالكفا أهنؿ 

 ٓ يرجعقن طـ الؽػر إلك اإليؿان.

ضد القاجب، ملخقذ مـ الحرمة، وهل ما ٓ يحّؾ اكتفاكف،  ـ الحرام: 4

 .(2)وشرطا: ما ُذّم فاطؾف

وإذا ُطرف معـك كؾ مـ )الؿال( و)الحرام( فنكف يؿؽـ الؼقل بلن الؿال 

 الحرام: هق كّؾ ما حرم الشرع تؿؾّؽف أو آكتػاع بف.

ٱ ٻ ٻ )كؼقلف تعالك:  إما لقرود الـص الصحقح الصريح بتحريؿف

  .[3]الؿائدة:  (..ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ.

] البؼرة:  (ڱ ڱ ڱ ں ں) كؼقلف تعالك: أو بالـفل طـف جزما

                                                 

 ( مختار الصحاح )حرم(.1)

 .153( الؿدخؾ إلك مذهب اإلمام أحؿد ٓبـ بدران ص 2)
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188]  

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )أو بالـص طؾك طؼقبة آكؾف كؼقلف تعالك: 

وكذا كّؾ ما دّل  [11] الـساء:(ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک

اسا طؾك ما اإلجؿاع طؾك حرمتف، وكذا ما دّلت الؼقاطد الشرطقة طؾك تحريؿف قق

 .(1)حرم بالـصقص أو اإلجؿاع

)ٓ ، و)ٓ يجقز ٕحد أن يلخذ مال أحد بال سبب شرطل(: مـ ذلؽ ققلفؿ

 .(2))إصؾ يف إمقال العصؿة(و يؿؾؽ أحد مال أحد بجـاية(

 ثاكقا: أكقاع الؿال الحرام.

إن الحرام مصطؾح شرطل أصقؾ، وهق  قبؾ ذكر أكقاع الؿال الحرام أققل:

أسرة إحؽام التؽؾقػقة وإن كان يؼع طـد أكثر إصقلققـ يف الؿرتبة الثالثة رأس يف 

مـفا بعد القاجب والؿـدوب، وإذا أصؾؼ اكصرف الذهـ بداهة وطرفا وشرطا إلك 

 محظقر يجب تركف واجتـابف.

 :ٕٖرا ٚاملاٍ اذتساّ ْٛعا 

الشرع  وهق ما كان حراما يف أصؾف ووصػف، أي ما حرمف محرم لذاتف: إول:

لسبب قائؿ يف طقـ الشلء الؿحرم ٓ يـػؽ طـف بحال مـ إحقال لؿا اشتؿؾ طؾقف 

 مـ ضرر.

)أو( هق: ما حّرمف الشرع ابتداء: لؿا فقف مـ ضرر ذايت، كالؿقتة والخـــزير 

                                                 

 .276رر العام لؾدكتقر/ الغريب الرفاطل ص( تحّؿؾ الضرر الخاص لدفع الض1)

 .14/194( هذه الؼقاطد وغقرها يف: معؾؿة زايد 2)
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 .(1)والدم والخؿر

فالحرمة هـا تعؾؼت بذات الؿحؾ، وقد هنك الشارع طـف لؼبح طقـف، ومـ ثؿ 

 ف مشروصة بتحؼؼ الضرورة.كاكت استباحت

ذات الشلء وماهقتف أي حؼقؼتف، والؿراد بالقصػ: ما كان  والؿراد بإصؾ:

 زائدا طؾك إصؾ مـػؽا طـف.

أن إصالق صػة الؿالقة طؾك هذه الؿحرمات  هذا: ومؿا يـبغل التـبقف طؾقف:

ًٓ شرطقًا إٓ إذا حصؾ طؾقف اإل كسان إصالق مجازي ٓ حؼقؼل، فالؿال ٓ يعّد ما

مـ صريؼ حالل، فنن حصؾ طؾقف بطريؼ حرام اكتػت طـف صػة الشرطقة وٓ 

يقصػ بالؿال حؼقؼة وإن طّد يف طرف الـاس مآ: ٕن العربة بؿا يعتربه الشارع ٓ 

بؿا يعتربه الـاس، ولذلؽ اطتربت هذه الؿحرمات أمقآ كاقصة: ٕن الؿسؾؿ ٓ 

 ة التحريؿ فقفا.يجقز لف تؿّؾؽفا، وحقازهتا حال ققام صػ

وقد ترتب طؾك هذا طدم لزوم الضؿان طؾك الؿسؾؿ إذا أتؾػ مآ محرما، 

 سقاء أكان الؿالؽ مسؾؿا أم غقر مسؾؿ.

وقال الحـػقة بالضؿان إذا كان الؿالؽ غقر مسؾؿ مستدلقـ طؾك ذلؽ بؼقل 

دطقا لفؿ بقعفا وخذوا العشر مـ »يف الخؿر بالـسبة ٕهؾ الذمة:  طؿر 

 فؼّدم رحؿف اهلل ققل الصحابل طؾك الؼقاس وقضك بالضؿان.، (2)«أثؿاهنا

وهق الذي ٓ يؽقن الـفل فقف لذاتف، ولؽـ هنل طـف:  محّرم لغقره: الـقع الثاين:

 ٕكف يػضل ويقصؾ إلك محرم لذاتف.
                                                 

 .131( اكظر كتابـا: إرشاد إكام إلك معرفة إحؽام ص 1)

 .55( ذكره الدبقسل يف تلسقس الـظر ص 2) 
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فالحرمة فقف لقست لذات الؿحّؾ، بؾ بصػة طارضة احّتػت بف واقتضت 

 .(1)تحريؿف

الؿرتشل بف حرم طؾك الؿسؾؿ بصػتف ٓ بذاتف: ٕن فالؿال الؿسروق أو 

إصؾ يف الؿال أكف حالل يف ذاتف، لؽـف صار حراما طؾك السارق أو الؿرتشل: ٕكف 

حصؾ طؾقف بطريؼ غقر مشروع، لذلؽ يطؾؼ العؾؿاء طؾك الؿال الؿحرم لغقره: 

 .(3)«الحرام بسببف»، أو: (2)«الحرام لؽسبف»

 ّإىل سساّ يرات٘ ٚسساّ يػريٙ: أثس تكطِٝ املاٍ اذتسا 

 :يًتفسٜل بُٝٓٗا أثس غسعٞ ٜظٗس يف داْبني اثٓني 

إذا كان محّؾ  الؿحرم لذاتفجاكب التصّرف الذي تعّؾؼت بف الحرمة:  إول:

العؼد يبطؾ العؼد: فنن الحرمة الذاتقة تجعؾ الخؾؾ يؾحؼ ركـ العؼد فقبطؾ، فنذا 

زيرا، فنن العؼد يؽقن باصال، وٓ يرتتب طؾقف كان محّؾ العؼد مقتة، أو خؿرا، أو خـ

إثر الشرطل الؿستؾزم لؾبقع، وهق اكتؼال الؿؾؽقة إلك الؿشرتي، وحّؾ اكتػاطف 

، فػقف خالف بقـ الػؼفاء، فالسادة الحـابؾة يف أما الؿحرم لغقره بالؿعؼقد طؾقف:

لغقره مطؾؼا، رواية طـدهؿ والظاهرية ٓ يرون التػريؼ بقـ الحرام لذاتف والحرام 

وٓ يجعؾقن مـ أثر التحريؿ إٓ البطالن، فؿـ غصب أرضا وصؾك فقفا ٓ تصح 

صالتف، ومـ طؼد بقعا وقت الـداء لصالة الجؿعة يبطؾ العؼد، وذلؽ مـ باب 

 تغؾقب جفة فساد ما اتصؾ بالػعؾ طؾك مشروطقة أصؾف.

                                                 

 .131( إرشاد إكام إلك معرفة إحؽام ص 1) 

 .29/321قؿقة ( مجؿقع فتاوى شقخ اإلسالم ابـ ت2) 

 .13/322( الذخقرة لؾؼرايف 3) 
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ة مشروطقة بقـؿا يرى غقرهؿ صحة الصالة والعؼد مع لحقق اإلثؿ تغؾقبا لجف

 .(1)أصؾف طؾك حرمة ما اتصؾ بف

قد يباح لؾضرورة: وذلؽ ٕن سبب تحريؿف أن الؿحرم لذاتف  الجاكب الثاين:

ذايت، ففق يؿس ضروريا، فال يزيؾ تحريؿف إٓ ضروري مثؾف، كشرب الخؿر ففق 

حرام لذاتف، ولؽـف يباح طـد الضرورة إذا حصؾت غّصة، أو خقػ الؿقت ططشا، 

ظ الـػس مـ الضرورات الخؿس، فؽان ٓبد مـ تحصقؾ حػظ وذلؽ ٕن حػ

الـػس بنباحة الؿحرم، وٓ يبعد أن ُيؼّدم ـ طـد الضرورة وخقف الفالك مـ 

 .(2)العطش ـ بقُل الؽؾب وشرُب الدم طؾك شرب الخؿر

فؿـف ما يباح لؾحاجة ٓ لؾضرورة، وذلؽ ٕكف ٓ يؿّس  أما الؿحرم لغقره

ة طقرة الؿرأة طـد طالجفا إذا كاكت الرؤية ٓزمة ضروريا، ولذا أبقحت رؤي

 لؾعالج، وأبقح لبُس الحرير لؾحّؽة.

 

 

 

                                                 

/  2، والؿغـل 557/  2، والبقان لؾعؿراين 2/79( اكظر أققال العؾؿاء بالتػصقؾ يف: الؿحؾك 1) 

314 . 

( وهذا ققل ابـ قاسؿ مـ الؿالؽقة، وابـ وهب، وكص طؾقف أصحاب الشافعل: تػسقر الؼرصبل 2) 

 ، ط: وزارة إوقاف بؼطر.3/41



 

 

 

 

 

 

 

 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريي 

  18  

 
 

 املبحث الثاني

 يف عشق وغت ادلبي احلشاَ ٚاألؽىبَ ادلزؼٍمخ ثٗ
 

  :ّأٚاًل: طسم نطب املاٍ اذتسا 

ًٓ، ومؾبسف   أجؿعت إمة طؾك أن اإلكسان يجب طؾقف أن يؽقن مطعؿف حال

:ًٓ ٕن اهلل حرم الجـة طؾك جسد ُغّذي بالحرام، وقد أذن الشارع لإلكسان أن  حال

 يؽتسب الؿال مـ صرق حالل مـ زراطة وصـاطة وتجارة. 

أمر الؼرآن الؽريؿ بتحصقؾ إمقال طـ هذه الطرق الثالثة، وسؿك صؾبفا 

 (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) ابتغاء مـ فضؾ اهلل

لسعل يف تحصقؾ إمقال، وصؾب آطتدال يف [، والؼرآن كؿا صؾب ا 11]الجؿعة 

صرففا، هنك طـ تحصقؾفا بالطرق التل ٓ خقر لؾـاس فقفا، هنك طـ تحصقؾفا 

ًٓ لحاجة الضعقػ الؿحتاج، وبطريؼ السرقة  بطريؼ الربا الذي يمخذ استغال

وآكتفاب والتسقل التل تزطزع إمـ وآستؼرار، وبطريؼ التجارة فقؿا يػسد 

لصحة كالخؿر والخـزير، وبطريؼ الؿقسر والرقص وبقع إطراض ، مـ العؼؾ وا

كؾ ما يػسد إخالق، ويعبث باإلكساكقة، وبطريؼ الرشقة التل تذهب بالحؼقق 

ڱ ڱ ڱ ں ں )والؽػايات، ويف هذا وأمثالف يؼقل الؼرآن الؽريؿ 

] البؼرة:  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

يؿة ، لؿ يخص هبا جقالً دون جقؾ، وٓ رسالة [ وطـاية اهلل بإمقال شرطة قد188

دون رسالة، وقد قّص طؾقـا الؼرآن أن اهلل طاقب بعض خؾؼف الذيـ طتقا طـ أمره 

o  p 
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﮸ )فقفا، وأكؾقا أمقال الـاس بالباصؾ  ﮷   ﮶  ۓ ۓ﮲  ﮳ ﮴﮵ 

﮽  ﮾﮿ ﯀ ﯁          ﮺  ﮻ ﮼ ﮹

 [.161 -161]الـساء  (   

 املاٍ اذتساّ: ثاًْٝا: األسهاّ املتعًك١ ب 

: يرجع إلك والثاين: يرجع إلك أخرة ، أحدهؿايتعؾؼ بالؿال الحرام حؽؿان: 

 الدكقا. 

: ففق اإلثؿ واستحؼاق العذاب، وذلؽ إن أخذه أما الذي يرجع إلك أخرة

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )طـ طؾؿ بتحريؿف، قال تعالك 

 [.188] البؼرة:  (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 . (1)أكتؿ تعؾؿقن تحريؿ ذلؽقال ابـ العربل: و

مـ اقتطع شربا مـ إرض ضؾؿا صّققف اهلل إّياه يقم » :)وقال رسقل اهلل 

(: أن يجعؾ ما مـفامعاٍن )« صّققف»، ولؾعؾؿاء يف تػسقر (2)«الؼقامة مـ سبع أرضقـ

]آل  (يئ جب حب خب مب ىب)كالطقق يف طـؼف، كؿا قال سبحاكف اقتطعف 

 [.181طؿران:

 .(3)إثؿ ذلؽ ويؾزمف كؾزوم الطقق بعـؼف: أن يطقق ومـفا

أما إن أخذه ٓ طـ طؾؿ بلن ضـ أكف مؾؽف، فال إثؿ طؾقف: ٕن الخطل مرفقع 

                                                 

 . 151/  1ؽام الؼرآن بتحؼقؼـا ( أح1) 

 .1611( أخرجف مسؾؿ يف كتاب الؿساقاة ، باب )تحريؿ الظؾؿ وغصب إرض وغقرها( ، حديث 2) 

 .6/54( شرح الـقوي طؾك مسؾؿ 3) 
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 [. 286]البؼرة: (ې ې ې ى ى ائ ائ)الؿماخذة شرطا، قال تعالك: 

 .(1)«ُرفع طـ أمتل الخطل والـسقان وما استؽرهقا طؾقف»: وقال رسقل اهلل 

 :فايٛادب ع٢ً آخر املاٍ سكإ: أَا األسهاّ ايد١ْٜٛٝ 

حؼ اهلل تعالك، وهق العؼقبة يف الدكقا، وقد تؽقن هذه العؼقبة حدا،  أحدهؿا:

كؿا يف أخذ الؿال بالسرقة، وقطع الطريؼ، وقد تؽقن تعزيرا بؿا يراه الحاكؿ مع 

أخذ الؿال الذي حصؾ طؾقف ورّده إلك صاحبف، مع وجقب آستغػار مـ إثؿ 

 .(2)آغتصاب

 حؼ صاحب الؿال. لحؼ الثاين:وا

والؽالم طـ هذا الحؼ يختؾػ باختالف كْقن صاحب الؿال معّقـًا أو غقر 

معقـ، وباختالف حال الؿال الؿلخقذ قائؿًا أو هالؽًا أو متغقرًا، والؽالم طـ هذا 

 بالتػصقؾ خارج طـ كطاق البحث. 

 

 

                                                 

، والطرباين يف 2145( أخرجف ابـ ماجف يف الطالق، باب )صالق الؿؽره والـاسل(، حديث 1) 

 .3519 صحقح الجامع الصغقر ، وصححف إلباين يف2158إوسط 

، والثؿر الداين يف شرح تؼريب 265، والؼقاكقـ الػؼفقة ٓبـ جزي ص 7/136( الحاوي الؽبقر 2) 

، وحاشقة الدسققل طؾك 462الؿعاين، شرح رسالة ابـ أبل زيد الؼقرواين لصالح إزوري ص 

 .3/442الشرح الؽبقر 
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 املبحث الثالث

 شاَِٛلف اٌفمٙبء ِٓ االٔزفبع ثبدلبي احل
 يف األػّبي اخلريٌخ ؽبٌخ اجلًٙ ثبدلبٌه

ذكرت يف الؿبحث السابؼ كقػقة التخؾص مـ الؿال الحرام حالة العؾؿ 

بالؿالؽ ، ويف هذا الؿبحث أذكر مققػ الػؼفاء مـ آكتػاع بالؿال الحرام يف 

إطؿال الخقرية إن كان غقر مختص بؿالؽ معقـ ، كلن أخذ مـ جؿاطة ٓ 

 رضاهؿ ، والحؼ أن لؾعؾؿاء يف هذه الؿسللة أربعة أققال هل:  تحصك كثرة بغقر

  ايكٍٛ األٍٚ: ٜصسف ٖرا املاٍ ع٢ً ايفكسا٤ ٚاملطانني ٚيف َصاحل املطًُني

ايعا١َ ، نبٓا٤ املطادد ، ٚاملطتػفٝات ، ٚايطسم ، ٚغري ذيو مما ٜػرتى يف االْتفاع 

 بٗا نٌ املطًُني. 

ا تصدق بف طـ أصحاب الؿال ، ولؽـف ٓ ولقس لف ثقاب الصدقة : ٕكف إكؿ

 يحرم مـ ثقاب التطفر مـ الؿال الحرام ، ولؽؾ امرئ ما كقى. 

 .  (1)أبق حـقػة ، ومالؽ ، وأحؿد وهذا ققل جؿفقر العؾؿاء ، مـفؿ:

: الؿال إذا تعذر معرفة مالؽف صرف يف مصالح قال ابـ تقؿقة رحؿف اهلل

                                                 

، والؿبدع يف 113امع العؾقم والحؽؿ، ابـ رجب ص ، وج497/  3إحقاء طؾقم الديـ، الغزالل  (1)

 3، وبحقث وفتاوى إسالمقة لؾشقخ جاد الحؼ 362/  3، والسقؾ الجرار 189/  5شرح الؿؼـع 

 /165 . 

o  p 
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 .(1)الؽ وأحؿد وغقرهؿاالؿسؾؿقـ ، طـد جؿاهقر العؾؿاء ، كؿ

  :األدي١: اضتدٍ أصشاب ٖرا ايكٍٛ باألدي١ ايتاي١ٝ 

 ، (2)« أصعؿقها إساري» يف الشاة الؿذبقحة الؿصؾقة:  ققلف الدلقؾ إول: 

بنصعام هذه الشاة التل أخذت دون إذن صاحبفا إسارى ، فدل ذلؽ  فؼد أمر 

قال الشقخ جاد الحؼ ال غقر الطقب، طؾك جقاز اكتػاع الػؼراء ومـ يف حؽؿفؿ بالؿ

: ٓ يؼال: إن إسرى يف هذا الققت كاكقا مـ غقر الؿسؾؿقـ فقؽقن رحؿف اهلل

وّجف إلك  الحؽؿ مؼصقرا طؾك ذات القاقع : ذلؽ ٕن فؼف القاقعة أن الـبل 

آكتػاع هبذا الؾحؿ الؿشقي الؿسروق ، ولؿ يلمر بنهداره بالحرق مثال ، بؾ 

تف ووّجف إلك آكتػاع بف ، ومـ ثؿ يحؾ آكتػاع بالؿال الؿؽتسب مـ استبؼك ماهق

 .(3)حرام بنكػاقف يف الؿصالح العامة، وٓ يحؾ لذي القد طؾقف آكتػاع بف

ھ ے ےۓ )قال: لؿا كزلت:  روى الرباء بـ طازب الدلقؾ الثاين: 

﮵  ﮶ ﮷ ﮲  ﮳ ﮴ [ ، قال الؿشركقن  3ـ  2] الروم:  (ۓ

رى إلك ما يؼقل صاحبؽ؟ يزطؿ أن الروم تغؾب فارس. قال صدق ٕبل بؽر: أٓ ت

،  أبق بؽر بنذن رسقل اهلل  (4)صاحبل ، قالقا: هؾ لؽ أن كخاصرك ، فخاصرهؿ

                                                 

 . 321/ 29مجؿقع فتاوى شقخ اإلسالم  (1)

وسؽت طـف، والدارقطـل يف كتاب الصقد  3332( أخرجف أبق داود يف كتاب البققع حديث 2) 

 .54بائح حديث والذ

هذا: والؿصؾقة: الؿشقية، تؼقل: صؾقت الؾحؿ ـ بالتخػقػ ـ شقيتف، ففق مصؾل، فلما إذا  

 (.3/51أحرقتف وألؼقتف يف الـار قؾت: صؾّقتف ـ بالتشديد ـ )الـفاية ٓبـ إثقر 

 . 165/  3بحقث وفتاوى إسالمقة  (3)

 بؽر وبقـفؿ. ققلف )فخاصرهؿ( أي: وقع الرهان طؾك طقض بقـ أبل  (4)
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فؾؿا حؼؼ اهلل كصر الروم طؾك الػرس ، وجاء أبق بؽر بؿا قامرهؿ بف قال رسقل اهلل 

 : « لؿ يحصر يف الػؼراء أو ، وإمر بالتصدق بف طام  (1)«هذا سحت ، فتصدق بف

الؿصالح العامة، وإكؿا أمره بالتصدق بف ٕكف سحت ، كزل تحريؿف ـ تحريؿ الؼؿار ـ 

 ٕبل بؽر يف الؿخاصرة مع الؽػار. بعد إذن رسقل اهلل 

رجال مـ إزد  طـ أبل حؿقد الساطدي قال: استعؿؾ الـبل الدلقؾ الثالث: 

 ، قال: يؼال لف: ابـ الؾتبقة طؾك الصدقة ، فؾ
ّ

ؿا قدم قال: هذا لؽؿ ، وهذا أهدي إلل

ما بال طامؾ أبعثف »: طؾك الؿـقر ، فحؿد اهلل وأثـك طؾقف وقال  فؼام رسقل اهلل 

 ّ؟ أفال قعد يف بقت أبقف أو يف بقت أمف حتك يـظر 
ّ

فقؼقل: هذا لؽؿ ، وهذا أهدي إلل

مـفا شقئًا إٓ جاء بف  أُيفدى إلقف أم ٓ؟ والذي كػس محؿد بقده ، ٓ يـال أحد مـؽؿ

، ثؿ رفع يديف حتك رأيـا  «يقم الؼقامة بعقر لف رغاء ، أو بؼرة لفا خقار ، أو شاة تقعر 

لؿ يسّؾؿ  فالـبل  (2)«الؾفّؿ هؾ بؾغت ، الؾفّؿ هؾ بؾغت »طػريت إبطقف ثؿ قال: 

 » ٓبـ الؾتبقة ققلف: 
ّ

ـ ومـ ثؿ وقػ خطقبا رافضا ما وقع مـ اب «وهذا أهدي إلل

الؾتبقة ، ولؿا لؿ يؼّره طؾك ما فعؾ دّل طؾك طدم جقاز اكتػاع ابـ الؾتبقة بالؿال الذي 

أخذه، وحقث إكف لؿ يلمره برّد إمقال إلك أصحاهبا دّل طؾك أن الؿال الذي لؿ 

يتعقـ لف مالؽ ، أولقس لف مالؽ مخصقص كالؿال الذي أيت بف ابـ الؾتبقة ، يؽقن 

                                                 

 ، وسؽتا طـف. 316/  6، وابـ كثقر يف تػسقره  3186/  9رواه ابـ أبل حاتؿ يف تػسقره  (1)

، ومسؾؿ يف كتاب 2597أخرجف البخاري يف كتاب الفبة، باب )مـ لؿ يؼبؾ الفدية لعؾة(حديث  (2)

 . 1832اإلمارة ، باب )تحريؿ هديا العؿال(، حديث 

، و)الخقار(: صقت البؼر، و)تقعر(: تصقح، والقعار: صقت هذا: و)الرغاء(: صقت اإلبؾ 

، 87/  2الشاة، و)طػريت إبطقف( ـ بضؿ العقـ وفتحفا ـ بقاض لقس بـاصع. )الـفاية ٓبـ إثقر 

 (. 462/  6(، وشرح مسؾؿ لؾـقوي 241
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 صرف يف مصالح الؿسؾؿقـ.مآلف بقت مال الؿسؾؿقـ ي

وما أخذه العؿال وغقرهؿ مـ الؿسؾؿقـ بغقر حؼ ،  ": قال ابـ تقؿقة رحؿف اهلل

 . (1)"فؾقلل إمر العادل استخراجف مـفؿ ، كالفدايا التل يلخذوهنا بسبب العؿؾ 

: أكف اشرتى جارية ودخؾ بقتف لقليت روي طـ ابـ مسعقد الدلقؾ الرابع: 

يجد البائع ، فجعؾ يطقف طؾك الؿساكقـ ، ويتصدق طؾقفؿ بالثؿـ ، فخرج فؾؿ 

بالثؿـ ويؼقل: الؾفؿ هذا طـ رّب الجارية ، فنن قبؾ فذاك وإن لؿ يؼبؾ ففق لل ، 

 لف مثؾف يقم الؼقامة
ّ

 . (2)وطؾل

هذا الؿال مردد بقـ أن يضقع وبقـ أن يصرف إلك خقر : إذ الدلقؾ الخامس: 

رة ُيعؾؿ أن صرفف إلك خقر أولك مـ إلؼائف يف قد وقع القلس طـ مالؽف ، وبالضرو

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 بركة دطائف ، وحصؾ 

ٓ يـبغل أن  لؾػؼقر سّد حاجتف ، وحصقل إجر لؾؿالؽ بغقر اختقاره يف التصدق

ما مـ مسؾؿ يغرس غرسا أو يزرع زرطًا ، فقلكؾ »  يـؽر : فنن يف الخرب الصحقح:

 . (4)وذلؽ بغقر اختقاره (3)«مـف صقر ، أو إكسان ، أو هبقؿة ، إٓ كان لف بف صدقة 

                                                 

 (. 281/  28مجؿقع فتاوى شقخ اإلسالم ) (1)

 . 321/  29ذكره شقخ اإلسالم يف مجؿقع الػتاوى  (2)

 . 2321أخرجف البخاري يف كتاب الؿزارطة، باب )فضؾ الزرع والغرس(، حديث  (3)

 . 511،  511، 398/  3( إحقاء طؾقم الديـ 5()4()4)
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  ٘ايكٍٛ ايجاْٞ: ال جيٛش ايتصدم باملاٍ اذتساّ ، ٚايٛادب إٔ تٗدز َٓفعت

 إتالف٘ ، أٚ سسق٘ ، أٚ إيكا٥٘ يف ايبشس.ٚتعطٌ ، ٜٚتشكل ذيو ب

هـ. فؼد وقع يف يده درهؿان ، فؾؿا طؾؿ 187وهذا ققل الػضقؾ بـ طقاض ت

ٓ أتصدق إٓ بالطقب ، وٓ  "أهنؿا مـ غقر وجفف رماهؿا بقـ الحجارة وقال: 

 . أهـ. "أرضل لغقري مآ أرضاه لـػسل

سان مـ كسب حرام مال ففق يرى رحؿف اهلل أن الؿال الذي حصؾ طؾقف اإلك

خبقث ٓ يجقز آكتػاع بف ، وٓ يجقز إططاؤه ٕحد مـ الػؼراء والؿحتاجقـ ، كؿا 

 ٓ يجقز صرفف يف مصالح الؿسؾؿقـ العامة. 

  :ًٜٞ ٚأدٝب عٔ ٖرا َٔ قبٌ أصشاب ايكٍٛ األٍٚ مبا 

 :ًٓ  ، هذا الؽالم يؼال إذا صؾبـا إجر " ٓ أتصدق إٓ بالطقب "ققلف: أو

ٕكػسـا ، وكحـ أن كطؾب الخالص مـ الؿظؾؿة ٓ إجر ، وتردّدكا بقـ التضققع 

 وبقـ التصدق ، ورّجحـا جاكب التصدق طؾك جاكب التضققع. 

، هق كذلؽ ، ولؽـف طؾقـا  " ٓ أرضل لغقري ما ٓ أرضاه لـػسل "ققلف: ثاكقًا: 

لشرع ، وإذا اقتضت حرام ٓستغـائـا طـف ، ولؾػؼقر حالل : إْذ أحّؾف دلقؾ ا

 الؿصؾحة التحؾقؾ وجب التحؾقؾ ، وإذا حّؾ فؼد رضقـا لف الحالل. 

الؼقل بنتالف الؿال الحرام ، أو حرقف ، أو إلؼائف بقـ الحجارة أو يف ثالثًا: 

البحر خالف واضح لؿـفج الشريعة التل سّؿت يف الؼرآن الؿال خقرًا ، وحّضت 

التخّؾص مـف هبذه الطرق مـ باب القرع : طؾ حػظف وصقاكتف ، ومـ ثؿ ٓ يؽقن 

 . «أصعؿقها إسارى » يف الشاة الؿذبقحة الؿصؾقة:  وذلؽ لؿخالػتف ققلف 
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  ٘ايكٍٛ ايجايح: ٜٛدع ٖرا املاٍ يف خصا١ْ ايدٚي١ ، أٚ إسد٣ َؤضطاتٗا تٓفك

)فُٝا تساٙ َٓاضبا ، ٖٚرا قٍٛ ايػافع١ٝ
1

) . 

د مقجقدا أن وقد حؾ محؾف ما يعرف بلن بقت الؿال لؿ يعوأجقب طـ هذا: 

بقزارة الؿالقة وهل الجفة الرسؿقة يف الدولة التل تعـل بضبط السقاسة الؿالقة 

وحسابات الؿقزاكقة داخؾ الدولة ، ولقس مـ مفامفا تؾؼل الفبات والتربطات مـ 

 إفراد. 

  ٜصسف يف ايكٍٛ ايسابع: ٜصسف املاٍ اذتساّ ع٢ً ايفكسا٤ ٚاملطانني فكط ، ٚال

 املصاحل ايعا١َ ; ألٕ َٓفعت٘ أصبشت َكصٛز٠ ع٢ً َايو شتصٛص ٖٚٛ ايفكري ٚاملطهني. 

وهذا الؼقل أخص مـ الؼقل إول وأضقؼ يف التطبقؼ وهق ققل بعض 

 . (2)الؿعاصريـ كالشقخ مصطػك الزرقا ، والشقخ فقصؾ مقلقي

ٓ يعرف لف  بالؼقاس طؾك الؿال الؿؾتؼط الذيوقد استدل أصحاب هذا الؼقل 

مالؽ ، فؽؿا أن الؾؼطة الضائعة التل يؾتؼطفا اإلكسان ويعؾـ طـفا ، وٓ يجد لفا 

صاحبًا يؽقن مصرففا هؿ الػؼراء، والؿساكقـ، فؽذلؽ الؿال الحرام يسؾؽ بف 

 هذا الؿسؾؽ فؼفًا، ويؽقن مصرفف الشرطل لؾػؼراء والؿساكقـ. 

لػارق : ٕن الؿال الؿؾتؼط بلكف ققاس مع اويجاب طـ هذا مـ قبؾ الجؿفقر 

ٓ يؽقن التحؾؾ مـف بالتصدق بف طؾك الػؼراء والؿساكقـ قصرا ، بؾ جاءت 

الـصقص دالة طؾك أن الؿال الؿؾتؼط يؿؽـ لؾؿؾتؼط أن يـتػع بف بعد تعريػف ، وٓ 

                                                 

 . 494/  2، وتحػة الؿحتاج 187/  5هناية الؿحتاج  (1)

ا والػقائد ، ودراسات حقل الرب 344الؿصارف معامالهتا وودائعفا وفقائدها لؾشقخ الزرقا ص  (2)

 . 76والؿصارف لؾشقخ فقصؾ مقلقي ص 
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 .(1)يؽقن مؾزوما بالتصدق بف ، لقجقد اإلذن الشرطل هبذا آكتػاع

  :ايكٍٛ ايسادح 

ققال العؾؿاء يف هذه الؿسللة يتضح لـا جؾقا أن الؼقل إول ـ ققل بعد ذكر أ

الجؿفقر ـ هق الؼقل الذي يػتل بف ، فقصرف الؿال الحرام لؾػؼراء والؿساكقـ 

 والؿشاريع الخقرية التل يستػقد مـفا طامة الؿسؾؿقـ. 

جعؾ الؿال الذي حصؾ طؾقف ابـ الؾتبقة يف الؿصالح العامة  ورسقل اهلل 

ؾؿقـ ، وجعؾ لحؿ الشاة الؿصؾقة التل أخذت مـ غقر إذن صاحبفا يف لؾؿس

إسرى ، ويف هذا دٓلة طؾك أن الؿال الؿؽتسب مـ صريؼ حرام مصرفف الػؼراء 

 وإطؿال الخقرية. 

ففذه إمقال التل تعّذر رّدها إلك  " قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿف اهلل:

يصرف يف مصالح الؿسؾؿقـ طـد أكثر العؾؿاء  أهؾفا لعدم العؾؿ هبؿ مثال هل مؿا

وكذلؽ مـ كان طـده مال ٓ يعرف صاحبف: كالغاصب التائب والخائـ التائب 

والؿرابل التائب ، وكحقهؿ ، مؿـ صار بقده مال ٓ يؿؾؽف وٓ يعرف صاحبف، فنكف 

 .(2)"يصرفف إلك ذوي الحاجات، ومصالح الؿسؾؿقـ العامة

ػؼف اإلسالمل يف دورتف التاسعة التل طؼدها يف مؽة وقد جاء يف قرار مجؿع ال

كؾ ما جاء طـ صريؼ الػقائد الربقية حرام شرطًا ، وٓ يجقز أن الؿؽرمة ما يؾل: 

يـتػع بف الؿسؾؿ يف أي شلن مـ شموكف ، ويجب أن يصرف يف الؿصالح العامة 

ؿا لؾؿسؾؿقـ مـ مدارس ومستشػقات وغقرها ، ولقس هذا مـ باب الصدقة ، وإك

                                                 

 . 413، 412أحؽام الؿال الحرام، طباس الباز ص  (1)

 . 569، 568/  28مجؿقع فتاوى شقخ اإلسالم  (2)
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 . (1)هق مـ باب التطفر مـ الحرام

وٓ يؼال إن هذا الؿال الحرام إذا دفعتف الجؿعقات الخقرية إلك الػؼراء هذا: 

تؽقن قد أصعؿتفؿ مـ كسب خبقث... وذلؽ ٕن مـ بقده مال مـ كسب حرام 

إكؿا يجعؾف يف الػؼراء أو يف مصالح الؿسؾؿقـ العامة: تخؾصا مؿا بقده مـ مال 

ؾك اطتبار أكف مالؽ لف ، وإكؿا باطتبار أكف يريد أن يطفر ذمتف مؿا لقس خبقث ، ٓ ط

لف مـ الؿال الذي يف حقزتف ، كؿا أن الػؼقر أصبح الؿالؽ لفذا الؿال بتؿؾقؽ 

 .(2)الشارع لف إياه ، ففق يـتػع بؿا يؿؾؽ ، فال يؽقن هذا الؿال يف حؼف حراما خبقثًا

تبّدل سبب الؿؾؽ قائؿ مؼام  ": قاطدةومـ الؼقاطد الػؼفقة التل تميد هذا: 

فنذا تبدل سبب تؿؾؽ الؿال أو العقـ ، فنن ذلؽ الؿال وتؾؽ  (3)" تبّدل الذات

ًٓ حؽؿًا وإن لؿ يتبدل حؼقؼة ، فنذا كان آكتػاع بالؿال الربقي  العقـ يعّد متبد

ا والؿال الؿشبقه مؿـقطا طؾك مؽتسبف بسبب حرمة صريؼ كسبف ، فنن هذا الؿال إذ

آل إلك مصرفف يؽقن حالٓ لزوال وصػ الحرمة طـف بالسبب الجديد لؾتؿؾؽ ، 

 فؽلكف تحقل حؽؿا مـ حال إلك حال ، فقتغقر وصػف مـ الحرمة إلك الحؾ. 

 

                                                 

 م. 1989هـ ، كقفؿرب 1419، ربقع الثاين 224ص  111مجؾة آقتصاد اإلسالمل العدد  (1)

، بحث  361لؿشبقهة يف العؿؾ الخقري د / طباس الباز ص: آكتػاع بالػقائد الربقية وإمقال ا (2)

 م. 2114سبتؿرب  98مـشقر يف مجؾة الشريعة والدراسات اإلسالمقة جامعة الؽقيت طدد 

 (. 245( القجقز يف إيضاح الؼقاطد الػؼفقة الؽؾقة، الدكتقر / محؿد صدقل البقركق ص 5()3)

قح: أن بريرة كان طـدها صعام مـ صدقة وأصؾ الؼاطدة الؿذكقرة ما جاء يف الحديث الصح

، صحقح البخاري، كتاب  «هق طؾقفا صدقة وهق لـا هدية »وقال:  فؼبؾف  فلهدتف إلك الـبل 

 . 1495الزكاة ، باب )إذا تحقلت الصدقة( ، حديث 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االٔزفبع ثبدلبي احلشاَ يف ادلششٚػبد اخلريٌخ ضٛاثغٗ ٚأؽىبِٗ

  29  

 

 املبحث الرابع

 االٔزفبع ثبدلبي احلشاَ ادلأخٛر
 ثشضب صبؽجٗ يف األػّبي اخلريٌخ

 
واختقاره ، كلجرة الـائحة  التحؾؾ مـ الؿال الحرام الؿلخقذ برضا صاحبف

والزاكقة والراقصة والرشقة وغقرهؿ، إذا أراد همٓء التقبة والتحؾؾ مـ الؿال 

الحرام الذي معفؿ، ففؾ يردوكف إلك أصحابف أو يدفعقكف يف الؿصالح العامة؟ ، 

 لؾعؾؿاء ثالثة أققال: 

 خس املػرتى يف ايكٍٛ األٍٚ: ال ٜسٓد ٖرا املاٍ إىل َايه٘، ٚال ميًه٘ ايطسف اآل

 ايعٌُ اذتساّ، إمنا ٜصسف يف املصاحل ايعا١َ يًُطًُني. 

 ، واستدلقا بؿا يؾل: (1)وهذا ققل الحـػقة، وققل طـد الؿالؽقة، والحـابؾة

 : إذ لقس فقف ما يدل طؾك أكف (2): حديث ابـ الؾتبقة الؿتؼدمالدلقؾ إول

يبؼ إٓ الؼقل بصرففا يف أمره برّد ما حصؾ طؾقف مـ هدايا إلك أصحاهبا، فؾؿ 
                                                 

 . 41/  11، والؿبدع ٓبـ مػؾح 618/  2، ومؼدمات ابـ رشد  11/  7بدائع الصـائع   (1)

، ومسؾؿ يف كتاب 2597البخاري يف كتاب الفبة، باب )مـ لؿ يؼبؾ الفدية لعؾة(حديث  أخرجف (2)

 . 1832اإلمارة ، باب )تحريؿ هديا العؿال(، حديث 

هذا: و)الرغاء(: صقت اإلبؾ ، و)الخقار(: صقت البؼر، و)تقعر(: تصقح، والقعار: صقت 

، 87/  2اصع. )الـفاية ٓبـ إثقر الشاة، و)طػريت إبطقف( ـ بضؿ العقـ وفتحفا ـ بقاض لقس بـ

 (. 462/  6(، وشرح مسؾؿ لؾـقوي 241

o  p 
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 الؿصالح العامة لؾؿسؾؿقـ.

يصادر أمقال القٓة التل  حقث كان طؿر  : فِْعؾ الصحابة الدلقؾ الثاين

يلخذوهنا أو يشاصرهؿ كصػفا، فؼد روى أبق هريرة طـ كػسف لؿا كان والقًا طؾك 

اإلسالم:  يا طدّو اهلل، وطدوّ  "البحريـ فؼال: لؿا قدمت مـ البحريـ قال لل طؿر: 

ُخـَْت مال اهلل، فؼؾُت: لسُت بعدّو اهلل وٓ طدّو اإلسالم، لؽـل طدّو مـ طاداهؿا، 

ولؿ أخـ مال اهلل ولؽـفا أثؿان خبؾ لل تـاتجت وسفام اجتؿعت ، فؼال ذلؽ 

 . (1)"ثالث مرات، ثؿ غرمـل اثـل طشر ألػًا 

مال الؿسؾؿقـ وما أخذه العؿال وغقرهؿ مـ  ": قال شقخ اإلسالم رحؿف اهلل

 إمر العادل استخراجف مـفؿ كالفدايا التل يلخذوهنا بسبب 
ّ

بغقر حؼ فؾقلل

 . (2)"العؿؾ

وقالت  ": وقال ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل وهق يتحدث طـ الؼقل الثاين يف الؿسللة

صائػة: بؾ تقبتف بالتصدق بف، وٓ يدفعف إلك مـ أخذه مـف، وهق اختقار شقخ 

: فنن قابضف إكؿا قبضف ببذل مالؽف،  (1)، وهق أصقب الؼقلقـ(3)اإلسالم ابـ تقؿقة

                                                 

، وقال: حديث بنسـاد  3327أخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك كتاب التػسقر )سقرة يقسػ(   (1)

 . 378/  2صحقح طؾك شرط الشقخقـ ولؿ يخرجاه 

 . 281/  28مجؿقع فتاوى شقخ اإلسالم   (2)

/  5طؾك أكف اختقار ابـ تقؿقة، وذكر يف )زاد الؿعاد  391/  1السالؽقـ  كص رحؿف اهلل يف مدارج  (3)

( أن شقخ اإلسالم تققػ يف وجقب رّد طقض هذه الؿـػعة الؿحرمة طؾك باذلف، أو الصدقة 781

ففؿت مـ  223بف يف كتاب )اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ( وبالرجقع إلك الؽتاب الؿذكقر ص: 

، صرح بصرفف يف  319/  29لؼقؿ يف زاد الؿعاد ، ويف الػتاوى كالم الشقخ ما كص طؾقف ابـ ا

 وهذا الخّؿار وكاكقا فؼراء جاز أن يصرف إلقفؿ مـ 
ّ

مصالح الؿسؾؿقـ، وقال: إن تابت هذه البغل
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ورضاه ببذلف، وقد استقىف طقضف الؿحرم ، فؽقػ يجؿع لف بقـ العقض 

والؿعقض؟ وكقػ يرّد طؾقف مال قد استعان بف طؾك معاصل اهلل، ورضل 

ؿ بنخراجف، فقؿا يستعقـ بف طؾقفا ثاكقًا وثالثًا؟ وهؾ هذا إٓ محض إطاكتف طؾك اإلث

والعدوان؟ وهؾ يـاسب هذا محاسـ الشرع: أن ُيؼضك لؾزاين بؽؾ ما دفعف إلقف مـ 

 زكك هبا، ويمخذ مـفا ذلؽ صقطًا وكرهًا، فقعطاه وقد كال طقضف؟ 

وهب أن هذا الؿال لؿ يؿؾؽف أخذ، فؿؾؽ صاحبف قد زال طـف بنططائف لؿـ 

ؽف باٍق طؾقف، ويجب رّده أخذه، وقد سّؾؿ لف ما يف قبالتف مـ الـػع، فؽقػ يؼال: مؾ

 أ.هـ.  (2)إلقف؟

فنن ققؾ: فؿا تؼقلقن يف كسب الزاكقة إذا قبضتف، ثؿ تابت،  " وقال رحؿف اهلل:

 ؟. (3)"هؾ يجب طؾقفا رّد ما قبضتف إلك أربابف، أم يطقب لفا، أم تتصدق بف

: هذا يـبـل طؾك قاطدة طظقؿة مـ ققاطد اإلسالم، وهل أن مـ قبض ما ققؾ

قبضف شرطًا، ثؿ أراد التخؾص مـف، فنن كان الؿؼبقض قد أخذ بغقر رضا لقس لف 

صاحبف، وٓ استقىف طقضف.. رّده طؾقف.. وإن كان الؿؼبقض برضا الدافع وقد 

استقىف طقضف الؿحرم، كؿـ طاوض طؾك خؿر أو خـزير، أو طؾك زكا أو فاحشة، 

 =                                                 

هذا الؿال مؼدار حاجتفؿ ، فنن كان يؼدر بّتجر أو يعؿؾ صـعة كالـسقج والغزل، أططل ما يؽقن لف 

 رأس مال. أ.هـ

 يذكر رحؿف اهلل الؼقل الثالث الؿذكقر هـا، واقتصر طؾك ققلقـ فؼط هؿا: لؿ   (1)

 التصدق بف.  -2  رّده إلك صاحبف.  -1

 . 391/  1مدارج السالؽقـ   (2)

 ذكر الشقخ هـا إققال الثالثة يف الؿسللة:   (3)

 التصدق بف.  -3  طدم رّده وتؿّؾؽف  -2  رده إلك صاحبف. -1
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واستقىف طقضف ففذا ٓ يجب رّد العقض طؾك الدافع: ٕكف أخرجف باختقاره، 

 .... (1)الؿحرم

  ،ايكٍٛ ايجاْٞ: ٜسٓد املاٍ اذتساّ إىل صاسب٘، ٚال ٜصسف يف َصاحل املطًُني

)وهذا ققل الشافعقة، والراجح طـد الحـابؾة
2

) . 

... فنن ارتشك الحاكؿ أو قبؾ هدية لقس لف قبقلفا، " قال ابـ قدامة رحؿف اهلل:

 . (3)"بغقر حؼ فلشبف الؿلخقذ بعؼد فاسدفعؾقف رّدها إلك أرباهبا: ٕكف أخذها 

فؽؿا أن الؿال يف العؼد الػاسد يرّد إلك مالؽف ، فؽذلؽ يرّد هذا الؿال إلك 

 مالؽف. 

والظاهر أن وجفة كظر أصحاب هذا الؼقل أن الؿال الؿذكقر لؿ يحصؾ 

 لصاحبف يف مؼابؾتف كػع مباح، ولؿ يؼبضف مـ أخذه بنذن الشارع. 

ؼابؾة العقض الؿحرم دفع ما ٓ يجقز دفعف، فؾؿ يؼع قبضف فالدافع مالف يف م

 مققعف، بؾ وجقد هذا الؼبض كعدمف، فقجب رّده إلك مالؽف. 

: بلن صاحب الؿال دفعف باختقاره لؾحصقل طؾك مـػعة، ويجاب طـ هذا

وقبضف أخذ يف مؼابؾة الؿـػعة التل قدمفا، فالدافع استقىف طقضًا محرمًا، 

 ًٓ محرمًا، وقضقة العدل تراّد العقضقـ، لؽـ قد تعّذر رّد  والؼابض قبض ما

أحدهؿا فال يقجب رّد أخر مـ غقر رجقع طقضف، كعؿ لق كان الخؿر قائؿًا بعقـف 

لؿ يستفؾؽف ، أو دفع إلقفا الؿال ولؿ يػجر هبا وحب رّد الؿال يف الصقرتقـ قطعًا 

                                                 

 . 778/  5زاد الؿعاد   (1)

 . 41/  11، والؿبدع  574/  13، والؿغـل  283/  16الحاوي   (2)

 . 574/  13الؿغـل   (3)
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 . (1)كؿا يف سائر العؼقد الباصؾة إذا لؿ يتصؾ هبذا الؼبض

  ايكٍٛ ايجايح: املاٍ اذتساّ ايرٟ أخر بسضا صاسب٘ ًُُٜو بعد ايتٛب١، ُٜٚكٓس

عًٝ٘ ، ٜٚٓكًب ي٘ سالاًل ، ست٢ يٛ نإ عني املاٍ اذتساّ باقًٝا بٝدٙ بعد ايتٛب١، فإْ٘ 

 ٜطٝب ي٘ أٜطًا، ٚال جيب عًٝ٘ زٓدٙ يصاسب٘، ٚال ايتصدم ب٘. 

اإلسالم ابـ تقؿقة بـاًء طؾك ما إلك شقخ  (2)وهذا الؼقل كسبف بعض العؾؿاء

 ففؿقه مـ كتابف )تػسقر آيات أشؽؾت(. 

... وأما الؿسؾؿ فؾف ثالثة أحقال: تارة يعتؼد ": فؼد قال رحؿف اهلل يف تػسقره

حّؾ بعض إكقاع باجتفاد وتؼؾقد، وتارة يعؿؾ بجفؾ، وٓ يعؾؿ أن ذلؽ ربا 

بعد ذلؽ مػصالً الحالة ثؿ قال  "محرم، وتارة يؼبض مع طؾؿف بلن ذلؽ محرم

والؽافر إذا قبضف لؽقكف قد تاب فالؿسؾؿ أولك بطريؼ إولك، والؼرآن  "الثالثة: 

 (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)يدل طؾك هذا بؼقلف تعالك: 

[ وهذا طام يف كؾ مـ جاءه مقطظة مـ ربف، فؼد جعؾ اهلل لف ما  275] البؼرة: 

ۀ )ؿسؾؿ ققلف تعالك بعد ذلؽ سؾػ، ويدل طؾك أن ذلؽ ثبت يف حؼ ال

[ فلمرهؿ 278] البؼرة:  (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 . (3)"برتك ما بؼل ولؿ يلمرهؿ برّد ما قبضقه، فدّل طؾك أكف لفؿ 

وٓ يؼال إن الؿذكقر هـا خاص بالؽافر: ٕن العؿقم الؿستػاد مـ اسؿ 

                                                 

 . 781/  5زاد الؿعاد   (1)

 . 15إمقال الربقية ومصارففا يف العؿؾ الخقري، د / إبراهقؿ الشال، ود / محؿقد أبق الؾقؾ ص   (2)

إمقال الربقية ومصارففا يف العؿؾ  "حث طـ ب 586/  2تػسقر آيات أشؽؾت ، ابـ تقؿقة  (3)

 . 16،  15إبراهقؿ الشال، ومحؿقد أبق الؾقؾ ص  "الخقري
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، كؿا يشؿؾ الؿسؾؿ والؽافر (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)الشرط )مـ( يف ققلف تعالك 

أن الؿال الحرام الؿؼبقض قد يؽقن هؾؽ ولؿ يبؼ مـف شلء، فؿطالبتف برّده بعد 

مقسرة مـّػر طـ التقبة ، وقد يؽقن الؿال باققًا يف يد مـ أخذه، فال يطالب برّده 

 أيضًا: ٕكف لؿ يلخذه طـ صريؼ السرقة أو الغصب، وإكؿا أخذه برضا صاحبف. 

  :ٍايسادح َٔ ٖرٙ األقٛا 

راءة ما استدل بف أصحاب إققال الثالثة يظفر جؾقًا رجحان الؼقل بعد ق

إول الذي يرى طدم جقاز رّده لؿـ دفعف حتك ٓ يؽقن يف ذلؽ إطاكة لفؿ طؾك 

الؿعاصل، والتؿؽـ يف كؾ مرة مـ الجؿع بقـ العقض والؿعقض طؾقف، وطدم 

ب هق صرفف يف جقاز تؿؾؽف ٕكف مال حرام ُأخذ يف مؼابؾ مـػعة محرمة، والقاج

 الؿصارف الخقرية التل تػقد الؿسؾؿقـ، وذلؽ لألدلة التل استدلقا هبا. 

الصقاب أكف ٓ يؾزمفؿ رّده، وٓ يطقب لفؿ  ": قال ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل

 . (1)"أكؾف

 

 



                                                 

 . 786/  5زاد الؿعاد   (1)
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 املبحث اخلامس

 ضٛاثظ االٔزفبع ثبدلبي احلشاَ
 

 األعُاٍ ارتري١ٜ تتًدص فُٝا  ٚضع ايفكٗا٤ ضٛابط يالْتفاع باملاٍ اذتساّ يف

 :ًٜٞ 

ًٓ، أو معؾقمًا، ٓ يعرف لف مؽان وٓ  -1 أن يؽقن صاحب الؿال مجفق

  وارث لف. 

أٓ تحرص الجؿعقات الخقرية طؾك البحث طـ هذا الؿال الحرام،  -2

 وإكؿا تلخذه إن طرض طؾقفا مـ قبؾ آخذه. 

حرام أٓ تخؾط هذه الجؿعقات بقـ الؿال الحالل الطقب، والؿال ال -3

الخبقث، وهذا ما أيدتف الفقئة الشرطقة لبقت الزكاة يف الؽقيت، فؼد جاء يف جقاهبا 

طـ سمال مضؿقكف: يرجك بقان مدى جقاز قبقل بقت الزكاة ٕمقال ترد إلقف مـ 

 جفات لفا أغراض يف أطؿالفا مخالػة لؾشرع كآقرتاض بالربا وكحقه؟ 

أن كّؾ مال كشل مـ كسب حرام  إن الؼقاطد الشرطقة تؼضل فلجابت بؿا يؾل:

غقر مشروع، فنن سبقؾف التصدق بف، أو إكػاقف يف الؿصالح العامة.. وتؼرتح الفقئة 

أن يخصص لؿثؾ هذه إمقال حساب خاص مـػصؾ طـ حسابل الزكاة 

o  p 
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 أ.هـ.  (1)والخقرات باسؿ )الؿشبقهات( أو )مقارد أخرى(

م طؾك الػؼراء تعؿؾ الجؿعقات إهؾقة طؾك صرف الؿال الحرا -4

والؿحتاجقـ والؿشروطات الخقرية، وٓ تدفع مـف شقئًا لرواتب مقضػقفا 

 والؼائؿقـ طؾقفا. 

 

 



                                                 

 . 189بقت الزكاة: أحؽام وفتاوى الزكاة والصدقات والـذور والؽػارات ص:   (1)
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 خبمتخ يف ٔزبئظ اٌجؾش 
 

يجب طؾك الؿسؾؿ أن يتحرى الحالل، ويبتعد طـ الحرام: لتصح  -1

 طبادتف، ويسؾؿ لف ديـف. 

يف كسب  إن زّلت قدم إكسان وضعػت كػسف، وسؾؽ صريؼًا محرمًا -2

الؿال، وجب طؾقف أن يتقب ويرجع إلك اهلل، ومـ شروط صحة التقبة: وجقب 

 تحؾؾ التائب مؿا اكتسبف مـ مال حرام. 

ٓ يجقز لؿـ أخذ الؿال الحرام بغقر رضا صاحبف أن يـتػع بف أو  -3

يسؾؿف لجفات خقرية ابتداًء، والقاجب طؾقف أن يبحث طـ صاحبف لقسؾؿف لف، فنن 

رثتف، فنن تعّذر كان دفعف إلك الجفات الخقرية هق السبقؾ تعّذر بحث طـ و

 لؾتخؾص مـف. 

 الؿال الحرام الذي أخذ برضا صاحبف لؾعؾؿاء فقف أققال:  -4

 أرجحفا: صرفف يف إطؿال الخقرية ومصالح الؿسؾؿقـ. 

الؿال الحرام الذي يسؾؿ لؾؿمسسات الخقرية، سقاء أكان الحصقل  -5

ٓ يعد صدقة تصدق هبا حامؾف: ٕن اهلل صقب ٓ  طؾقف برضا صاحبف أم بغقر رضاه

يؼبؾ إٓ صقبا، وإكؿا هق مـ باب التطفر مـ مال حرام، ففق يف هذه الحالة لقس 

متصدقًا، ولؽـف وسقط يف تقصقؾ هذا الؿال الحرام لجفات الخقر طـ صاحب 

 الؿال الحؼقؼل. 

o  p 
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لؾػؼراء الؿال الحرام خبقث بالـسبة لؿـ اكتسبف، ولؽـف صقب بالـسبة  -6

 وجفات الخقر. 

الؿال الحرام ٓ يخبث يف ذاتف، إكؿا يخبث بالـسبة لشخص معقـ  -7

 لسبب معقـ. 

 

 واهلل أطؾؿ بالصقاب

 وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ.
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 أُ٘ ادلصبدس ٚادلشاعغ
 

 م.2111، 1أحؽام الؼرآن، ابـ العربل، دار الحديث، الؼاهرة ط (1)

 م1998،  1ؿال الحرام ، د / طباس الباز ، دار الـػائس ، إردن طأحؽام ال (2)

 م.2111، 1إحقاء طؾقم الديـ، الغزالل، دار الؿـفاج، جدة، ط (3)

إمقال الربقية ومصارففا يف العؿؾ الخقري، د / إبراهقؿ الشال، ود/  (4)

محؿقد أبق الؾقؾ، بحث مؼدم لؿمتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث ، دائرة 

 م2118قن اإلسالمقة بدبل، الشئ

، 1بحقث وفتاوى إسالمقة ، الشقخ جاد الحؼ ، دار الحديث ، الؼاهرة ، ط (5)

 م 2115

 م.1982، 2بدائع الصـائع، الؽاساين، دار الؽتاب العربل، بقروت، ط (6)

 م.1997بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد، ابـ رشد، دار الؿعرفة، بقروت،  (7)

 م.2119، دار الػؽر ، بقروت ، البـاية يف شرح الفداية، العقـل (8)

، 1البقان يف مذهب اإلمام الشافعل، العؿراين، دار الؿـفاج، جدة، ط (9)

 م.2111

 .1تلسقس الـظر، الدبقسل، مؽتبة الخاكجل، الؼاهرة، ط (11)

o  p 
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تحؿؾ الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، د / الغريب الرفاطل ،  (11)

 . 1اإلسؽـدرية ط

 م.2113، 1ون اإلسالمقة، قطر، طتػسقر الؼرصبل، وزارة إوقاف والشم (12)

 م.1992، 1تػسقر الؿاوردي، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط (13)

 م. 2114، 2جامع العؾقم والحؽؿ، ٓبـ رجب ، دار السالم ، الؼاهرة ، ط (14)

 م.1994، 1الحاوي الؽبقر، الؿاوردي، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط (15)

 م.1994، 1طالذخقرة، الؼرايف، دار الغرب اإلسالمل، بقروت،  (16)

 م.2117رؤوس الؿسائؾ، الزمخشري، دار البشائر اإلسالمقة، بقروت،  (17)

زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد، ابـ ققؿ الجقزية، ممسسة الرسالة، بقروت  (18)

 م.1985، 11ط

 م.1999ســ أبل داود، دار الحديث، الؼاهرة،  (19)

 م.2111، 2شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ، دار الحديث، الؼاهرة، ط (21)

 م.1،2111البخاري، دار الحديث، الؼاهرة، ط صحقح (21)

 م.1997صحقح مسؾؿ، دار الحديث ، الؼاهرة،  (22)

صرق وآفاق استثؿار إمقال يف القصـ العربل واإلسالمل ، د / كصر فريد  (23)

 .1و اصؾ ، الؼاهرة ، ط

 م.1978فتح الباري، ابـ حجر، مؽتبة الؽؾقات إزهرية، الؼاهرة،  (24)

 م.2115، دار الحديث، الؼاهرة، الؼقاكقـ الػؼفقة، ابـ جزي (25)
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 لسان العرب، ابـ مـظقر، دار الؿعارف، الؼاهرة. (26)

 م.1974الؿبدع يف شرح الؿؼـع، ابـ مػؾح. الؿؽتب اإلسالمل، بقروت،  (27)

 الؿحؾك، ابـ حزم، دار أفاق الجديدة، بقروت. (28)

 م.1972مدارج السالؽقـ، ابـ ققؿ الجقزية، دار الؽتاب العربل، بقروت،  (29)

، 3لك مذهب اإلمام أحؿد، ابـ بدران، ممسسة الرسالة طالؿدخؾ إ (31)

 م.1985

 الؿصباح الؿـقر، الػققمل، دن. (31)

 . 2113،  1معؾؿة زايد ، ط (32)

الؿعقكة طؾك مذهب طالؿ الؿديـة، طبد القهاب ا لبغدادي، دار الػؽر،  (33)

 م.1995بقروت، 

 م.1996، 1الؿغـل، ابـ قدامة، دار الحديث، الؼاهرة، ط (34)

 الحديث وإثر، ابـ إثقر، طقسك الحؾبل، الؼاهرة.الـفاية يف غريب  (35)

الؿقسقطة الػؼفقة الؿؼاركة، )التجريد(، الؼدوري، دار السالم، الؼاهرة،  (36)

 م. 2114، 1ط
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 آٌٍبد اٌمغبع اخلريي 
 يف اٌزؼبًِ 

 ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ ٚاألصِبد
 

 دساعخ يف ضٛء لٛاػذ ِٚمبصذ -
 -اٌششٌؼخ ٌٍؼًّ اخلريي 

 

 
 أد/ طبد الؼادر بـ طزوز
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 ٚاألصِبد

 

 

 ٍِخص اٌجؾش
 

يشفد العالؿ الؿعاصر تزايد مؾحقضا يف طدد الؽقارث الطبقعقة وإزمات 

اإلكساكقة، خؾػت وراءهؿا دمارا ماديا ومعـقيا طؾك الؿجتؿعات التل يؿر هبا، وإن 

هذا إمر دفع الدول والؿـظؿات الدولقة وجؿعقات الؿجتؿع الؿدين والجؿعقات 

العؿؾ الخقري يف العالؿ، أن تتحرك لرسؿ خطط كظرية وطؿؾقة لدراسة السبؾ 

الؿؿؽـة لؾتخػقػ مـ آثاره طؾك البقئة واإلكسان، بقضع خطط لؿعالجتف قبؾ 

 وأثـاء وبعد حدوثف.

وٓ يختؾػ حال الؼطاع الخقري يف طالؿـا العربل واإلسالمل طـ غقره مـ دول  

التخػقػ مـ آثار الؽقارث وإزمات طؿقما، العالؿ يف الـظر والبحث طـ سبؾ 

 آلقات لؾتعامؾ معفا يف ضقء وخاصة يف تؼعقد 

ققاطد ومؼاصد الشريعة لؾعؿؾ الخقري، والتل تتطؾب مراطاة مشروطقة الؿؼصد  

وسالمة القسقؾة الؿتقصؾ هبا لتحؼقؼ الفدف الؿـشقد محؾقا أو إقؾقؿقا أو دولقا، 

ات التل يؿؽـ العؿؾ هبا يف الحآت الخاصة، وكذا معرفتفا بؼقاطد آستثـاء

ضؿـ الؼقاطد الؽؾقة لؾضرورات التل تبقح الؿحظقرات يف هذا الشلن، بؿا يسؿح 

بحػظ اإلكسان وكرامتف وإكساكقتف ومحقطف وبقئتف التل يعقش فقفا دون كظر إلك ديـف 

 أو طرقف أو لقكف... 

ة والتطبقؼقة لؾتعامؾ مع وإن الفدف مـ هذا البحث هق بقان ألقات الـظري 

الؽقارث وإزمات، دون اإلخالل بؿؼاصد وققاطد العؿؾ الخقري، كؿا تؼرره 

  الشريعة اإلسالمقة.

o  p 
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 آٌٍبد اٌمغبع اخلريي
 يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ ٚاألصِبد 

 
 :ٟدزاض١ يف ض٤ٛ قٛاعد َٚكاصد ايػسٜع١ يًعٌُ ارتري 

ت اإلكساكقة الؿتزايدة يقما بعد يقم دمارا تخؾػ الؽقارث الطبقعقة وإزما

ماديا ومعـقيا طؾك الؿجتؿعات والشعقب، إمر الذي دفع بالدول والؿـظؿات 

الدولقة وجؿعقات الؿجتؿع الؿدين وجؿعقات العؿؾ الخقري يف العالؿ إلك 

التحرك، لقضع خطط كظرية وطؿؾقة مستقحاة مـ دراسات طؾؿقة هدففا القصقل 

ؿؿؽـة لؾتخػقػ مـ آثارها السؾبقة طؾك البقئة واإلكسان بعد حدوثفا، إلك الّسبؾ ال

 ودراسة السبؾ الققائقة لؾحد مـ خسائرها أو التؼؾقؾ مـفا.

ولقس الؼطاع الخقري يف طالؿـا العربل واإلسالمل بؿـلى طـ غقره مـ دول 

العالؿ مـ حقث الـظر والبحث طـ سبؾ التخػقػ مـ آثار الؽقارث وإزمات 

آلقات التعامؾ معفا طؾك ضقء ما سطرتف ققاطد ومؼاصد ما وبخاصة يف تؼعقد طؿق

الشريعة لؾعؿؾ الخقري، والتل تتطؾب مراطاة مشروطقة الؿؼصد وسالمة القسقؾة 

الؿتقصؾ هبا لتحؼقؼ الفدف الؿـشقد محؾقا أو إقؾقؿقا أو دولقا، وكذا معرفتفا 

حآت الخاصة، ضؿـ الؼقاطد بؼقاطد آستثـاءات التل يؿؽـ العؿؾ هبا يف ال

الؽؾقة لؾضرورات التل تبقح الؿحظقرات، وبؿا يسؿح بحػظ اإلكسان وكرامتف 

 وإكساكقتف ومحقطف وبقئتف التل يعقش فقفا، مـ دون كظر إلك ديـف أو طرقف أو لقكف... 

o  p 
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 ٚاألصِبد

وإّن الغاية مـ هذا البحث هق بقان ألقات الـظرية والتطبقؼقة لؾتعامؾ مع 

زمات التل يشفدها العالؿ، مـ دون اإلخالل بؿؼاصد وققاطد الؽقارث وإ

العؿؾ الخقري التل تؼرره الشريعة اإلسالمقة، سقؿا مع التغقر الحاصؾ يف مـاخف 

)كارتػاع درجات الحرارة، والجػاف، والػقضاكات، وإطاصقر، والزٓزل 

ؾ الؽثقر مـ الؿدمرة(، وما صاحبفا مـ اكتشار لألوبئة وإمراض، إمر الذي جع

طاجزة طؾك التعامؾ معفا -مع محدودية مؼدراهتا البشرية والؿالقة والػـقة –الدول 

 وتسققر شموهنا خاللفا. 

ولؼد ازداد الحديث طـ الؿسمولقة آجتؿاطقة يف طالؿـا الؿعاصر حضقرا، 

سقاء يف الؿـتديات الؿحؾقة واإلقؾقؿقة والعالؿقة، بسبب ما أضفرتف ممسسات 

الؿدين، أو الؿـظؿات غقر الحؽقمقة، أو ممسسات الؼطاع الخقري يف الؿجتؿع 

القاقع مـ مفارات يف تسققرها لألزمات الطبقعقة، وبسبب ِطظؿ حجؿ ما تؼدمف مـ 

 مساطدات مختؾػة لؾؿتضرريـ، مؼاركة بؿا تؼقم بف الؿـظؿات الحؽقمقة والدول.

 إدارة إزمات يعّد الؼطاع الخقري شريؽا مفؿا لؾؼطاع العام والخاص يف

والؽقارث، إذا تقفرت لف أسباب العؿؾ ومتطؾباتف، وإّن هذه الؿفؿة تحتاج إلك 

جؿؾة مـ إصر والؼقاطد الؿؼاصدية حتك تـضبط هبا الؿمسسة الخقرية اإلغاثقة، 

وتتؿؽـ مـ الؼقام بدورها بالشؽؾ الؿشروع والسؾقؿ، طؿال بؿؼتضك الؼاطدة 

طؾك الشلء بالـػل واإلثبات: الحؽؿ "، وقاطدة:(1)"العؾؿ: قبؾ العؿؾ"الؽؾقة 

، ّٕن العؿؾ الخقري يف الرؤية اإلسالمقة قربة يحؼؼ مصالح (2)"هفرع طـ تصقر

                                                 

ـجاة، تحؼقؼ: محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر،دار صقق ال يـظر، صحقح البخاري، (1)

 . 1/21:هـ،كَِتاُب الِعْؾِؿ،َباٌب الِعْؾُؿ َقْبَؾ الَؼْقِل َوالَعَؿؾِ 11/1422ط

 -هـ1421/ 11بقروت، ط–هناية السقل شرح مـفاج القصقل، اإلسـقي، دار الؽتب العؾؿقة ( 2)

= 
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دكققية وأخروية، والؼرب يحتاج إلك كقة خالصة، وطؿؾ مشروع، وففؿ لؾقاقع 

 وإحسان يف أدائف.

فالك، وإغاثة وإّن احرتام الؽرامة اإلكساكقة، وحػظ الـػس البشرية مـ ال

الؿؾفقف وسّد حاحة الـاس مـ صعام ودواء وطالج وتعؾقؿ...الخ أصؾ معترب يف 

مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، بّقـ الؼرآن الؽريؿ والسـة الشريػة معالؿف ورّغبا فقف، 

وفّرع طـفؿا الػؼفاء مسائؾ فؼفقة كثقرة، تضؿـتفا ققاطد رفع ودفع الضرر، 

 وف الطارئة...الخ. وأحؽام الؼقة الؼاهرة والظر

وإّن الـاضر يف مؼاصد ممسسات العؿؾ الخقري، يجدها وسقؾة لؿصؾحة 

حػظ الؽؾقات الخؿس وجقدا وطدما بحسب تخصصاهتا، مـ خالل مشاركتفا 

غقَرها مـ الؿمسسات الحؽقمقة والخاصة طؾك الؼقام بذلؽ، بؾ قد تؽقن الخدمة 

و بؿثابة التؽؿقؾل التحسقـل التل تؼدمفا بؿثابة الحاجل لؾضروريات الخؿس أ

 لفا.

فتؼديؿ اإلغاثة بالطعام لؾؿحتاج أثـاء الؽقارث الطبقعقة وسقؾة لحػظ الـػس، 

ولتحؼقؼ مؼاصد إخقة اإلكساكقة، ومصؾحة التعاون طؾك الخقر، واإلصالح يف 

 إرض...الخ 

كقػ يؿؽـ  وإّكـا كبتغل مـ القرقة البحثقة اإلجابة طـ اإلشؽالقة أتقة:

لؿمسسات الؼطاع الخقري الؿساهؿة يف معالجة آثار الؽقارث وإزمات أو 

التخػقػ مـفا مع مراطاة ققاطد العؿؾ الخقري ومؼاصده الشرطقة؟ وما هل آلقات 

 تحؼقؼ ذلؽ؟

 =                                                 

 .15م: ص1999



 

 

 
 
 

  49  
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ولؾجقاب طـ ذلؽ يجدر بالباحث أن يؼسؿ البحث إلك مؼدمة تتضؿـ 

 إولمباحث يتضؿـ مؼاصد البحث وبقان أهؿقتف وإشؽالقتف...وإلك وثالثة 

تحديد الؿػاهقؿ البحثقة والتعريػات آصطالحقة ودلقؾفا الشرطل ومؼاصدها، 

الؽالم طـ الؼقاطد والؿؼاصد الـظرية لؾعؿؾ الخقري أثـاء  الثاين ويتضؿـ

بقان ألقات الـظرية والتطبقؼقة لتعامؾ  الثالثالؽقارث وإزمات، ويتضؿـ 

معالجة الؽقارث وإزمات...مـتفقا بخاتؿة  وتدخؾ ممسسات الؼطاع الخقري يف

 وجؿؾة مـ التقصقات.
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 املبحث األول

 اإلعبس ادلفبًٍّ٘ ٌٍَبد اٌؼًّ اخلريي،
 

 اٌىٛاسس ٚاألصِبد، دًٌٍ ِششٚػٍزٙب ِٚمبصذ٘ب 
 
 

 ٟاملطًب األٍٚ: ايتعسٜف ايًػٟٛ ٚاالصطالسٞ آليٝات ايعٌُ ارتري 

 اصد اإلغاث١ االْطا١ْٝ يف ايهٛازخ ٚاألشَاتاملطًب ايجاْٞ: ديٌٝ َٚك 
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آٌٍبد اٌمغبع اخلريي يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ 
 ٚاألصِبد

 

 املطلب األول

 اٌزؼشٌف اٌٍغٛي ٚاالصغالؽً  
 ٌٍَبد اٌؼًّ اخلريي

تعرف آلقات العؿؾ الخقري طؾك أهنا مركب إضايف، ومـ ثّؿ فنّكـا سـؼقم 

 بتعريػ كّؾ مصؾح طؾك حدة لغة، ثؿ تعريػفا بالـطر لؽقهنا مركبا إضافقا. 

 :ٍٚتعسٜف اآليٝات يف ايًػ١ ٚاالصطالح: ايفسع األ 

ألقات جؿع مػرده آلة، وألة يف أصؾ الؾغة هل  تعريػ ألقات يف الؾغة: -1

 إداة

 ....الخ(1)التل يستعقـ هبا اإلكسان يف يقمقاتف كالؿحراث والؿثؼب

هل مجؿقع اإلجراءات الػـقة والعؿؾقة تعريػ ألقات يف آصطالح:  -2

  سان لؾؼقام بعؿؾ ما.التل يستعقـ هبا اإلك

 :ايفسع ايجاْٞ: تعسٜف ايتعاٌَ يف ايًػ١ ٚاالصطالح 

والعؿؾ، الػعؾ، والتعامؾ وهل  مصدر مـ طؿؾ، تعريػ التعامؾ يف الؾغة: -1

 . (2)التصرف

                                                 

  .14/25:هـ 13/1414بقروت، ط –دار صادر يـظر، لسان العرب الؿحقط، ابـ مـظقر،  (1)

د َسؾقؿ الـَعقؿل، وزارة يـظر،  (2) تؽؿؾة الؿعاجؿ العربقة، ريـفارت بقرت آن ُدوِزي، ترجؿة: محؿَّ

. ومعجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة، د 7/316م: 2111 - 11/1979الثؼافة واإلطالم، العراق، ط

= 

o  p 
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القاجبة  أو اإلجراءات هل التصرفاتتعريػ التعامؾ يف آصطالح:  -2

 اتخاذها لؾتػاطؾ مع أخريـ.

 

 ٜف ايكطاع يف ايًػ١ ٚاالصطالح:ايفسع ايجايح: تعس 

 .(1)الؼطاع الجزء والطائػة تعريػ الؼطاع يف الؾغة: -1

تجؿع فرطل لـشاط مشرتك لؿجؿقطة مـ تعريػ الؼطاع يف آصطالح:  -2

 الؿمسسات، أو الجؿعقات التل لفا كػس إهداف الثؼافقة أو آقتصادية...الخ.

 العؿؾ الخقري. مجؿقع الجؿعقات والؿمسسات الـاشطة يف  وهق هـا:

 

 :ايفسع ايسابع: تعسٜف ارتري يف ايًػ١ ٚاالصطالح 

 .(2)الخقر يف الؾغة ما قابؾ الشرتعريػ الخقر يف الؾغة:  -1

هق ما قابؾ الشر يف حؽؿ الشرع، وهق كؾ تعريػ الخقر يف آصطالح:  -2

تصرف ققلل أو فعؾل يرغب فقف كؾ ذو فطرة سؾقؿة، كالعدل والتصدق وأداء 

.وٓ يخرج فاطؾف طـ أصقل الشريعة اإلسالمقة ومؼاصدها الدكققية القاجبات..

 وإخروية. 

 =                                                 

 . 2/1554م:2118 -هـ  11/1429أحؿد مختار طبد الحؿقد طؿر، طالؿ الؽتب، ط

بقدي، دار الفداية:تاج يـظر، (1)  .22/39العروس مـ جقاهر الؼامقس، الزَّ

بقدي: يـظر، (2)  .22/39تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس، الزَّ
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آٌٍبد اٌمغبع اخلريي يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ 
 ٚاألصِبد

 :ايفسع ارتاَظ: تعسٜف ايهٛازخ يف ايًػ١ ٚاالصطالح 

الؽارثة يف أصؾ الؾغة مـ كرث، وهل سقء  تعريػ الؽقارث يف الؾغة: -1

 .(1)الحال والشدة والؿشؼة

ريػ اصطالحل لؿ أقػ طؾك تع تعريػ الؽقارث يف آصطالح الشرطل:  -2

، وهل ما "الجائحة"لؾؽارثة، وإن كان آستعؿال آصطالحل والػؼفل وهق: 

 .(2)يتؾػ الزرع بلمر سؿاوي أو بػعؾ إكسان

وإن كاكت الؽارثة ٓ تخرج طـ آستعؿال الؾغقي، ففل: كازلة تحؾ بعدد 

 . (3)كثقر مـ الـاس بحقث تدخؾ طؾقفؿ مشؼة ومعاكاة

طرفت مـظؿة إمؿ ح الؿـظؿات الدولقة: تعريػ الؽقارث يف اصطال -3

اضطراب خطقر يف ": أّكفا طؾك الؿتحدة ومـظؿة الصؾقب والفالل إحؿر الؽارثة

طؾك حقاة البشر، وصحتفؿ  وضائػ الؿجتؿع يؿثؾ خطرا مؾؿقسا وواسع الـطاق

                                                 

 .4/264يـظر، لسان العرب الؿحقط، ابـ مـظقر:  (1)

الؾباب يف الجؿع بقـ السـة والؽتاب، الؿـبجل، تحؼقؼ: د. محؿد فضؾ طبد العزيز يـظر،  (2)

.و 2/513م:1994 -هـ 12/1414الدار الشامقة، دمشؼ /بقروت،ط -ؾؿ الؿراد،دار الؼ

 -544/ 2م: 1988 -هـ  11/1418بـ رشد، دار الغرب اإلسالمل،ط،الؿؼدمات الؿؿفدات

 –حاشقتا قؾققبل وطؿقرة، أحؿد سالمة الؼؾققبل وأحؿد الربلسل طؿقرة، دار الػؽر و.545

كشل، الزركشل، دار العبقؽان، شرح الزرو .293 -2/292م:1995-هـ1415بقروت، ط/

 .521 – 519/  3م: 1993 -هـ  11/1413ط

د أحؿد مختار طبد الحؿقد طؿر وآخرون،طالؿ  ،معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرةيـظر،  (3)

 .3/1918م:2118 -هـ  11/1429،طالؽتب
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريي

 .(1)"ومؾؽقتفؿ أو بقئتفؿ

يف غقر كساين...ومـف، فؿرجع الؽارثة هبذا الؿعـك تشؿؾ كؾ حادث صبقعل أو إ 

 الؿـازطات الؿسؾحة.

 :ايفسع ايطادع: تعسٜف األشَات يف ايًػ١ ٚاالصطالح 

إزمة مصدر مـ أزم، الشدة وضقؼ تعريػ إزمات يف أصؾ الؾغة:  .1

 . (2)العقش

لؿ يؼػ الباحث طؾك تعريػ  تعريػ إزمات يف آصطالح الشرطل: .2

الضقؼ ، وإن كاكقا يستعؿؾقهنا اصطالحل لألزمة يف كتب الػؼف والسقاسة الشرطقة

والؿشؼة، ففل هبذا الؿعـك: كؾ ما يصقب مجتؿعا مـ الؿجتؿعات مـ شدة 

 . (3)وضقؼ اقتصادي أو سقاسل أو ثؼايف إلك غقر ذلؽ مـ إزمات

 

                                                 

(1) Préparation à une réponse efficace en cas de catastrophe, op cit:p3. & 

Sensibilisation et éducation du public à la réduction des risques de 

catastrophe, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge, 2014, Genève, Suisse: p5. 

ٓكتعاش وا الؿتعؾؼة بتسفقؾ وتـظقؿ الؿساطدات الدولقة لإلغاثة وشرح مسقدة اإلرشادات

آتحاد ، 2117تشريـ إول/أكتقبر 26إولل طؾك الصعقد الؿحؾل يف حآت الؽقارث، 

 .7لجؿعقات الصؾقب إحؿر والفالل إحؿر: الدولل

 .12/16لسان العرب،ابـ مـظقر:(2)

حامد صادق قـقبل،دار الـػائس لؾطباطة والـشر  -معجؿ لغة الػؼفاء،محؿد رواس قؾعجل يـظر،  (3)

 .56م:1988 -هـ  12/1418قزيع،طوالت
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آٌٍبد اٌمغبع اخلريي يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ 
 ٚاألصِبد

  اصطالح الؿـظؿات الدولقة:تعريػ إزمات يف  .3

فؼد تؽقن  تختؾػ تعريػات إزمة يف كظر الؿـظؿات الدولقة بحسب متعؾؼاهتا،

اجتؿاطقة أو اقتصادية أو سقاسقة، وكحـ هـا كعرففا بؿا لف طالقة بالؽقارث 

 الطبقعقة، أو الصراطات التل يتقلد طـفا كزوح ولجقء لؾـاس.

فرتة حرجة تؿر هبا الؿجتؿعات اإلكساكقة تخؾػ كتائج سؾبقة  وهل هبذا الؿعـك: 

 . (1)طؾك حقاة اإلكسان والبقئة والؿحقط الذي يعقش فقف

 

 

 

                                                 

إزمات،تعريػفا، أبعادها، أسباهبا، د/طؾل بـ هؾفقل الرويؾل، جامعة كايػ لؾعؾقم يـظر،  (1)

إمـقة، كؾقة التدريب، قسؿ الربامج الخاصة، الحؾؼة العؾؿقة الخاصة بؿـسقبل وزارة الخارجقة: 

 . 5 -4/5/2111:4 – 31/4،الرياض، "إدارة إزمات "
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريي

 
 

 املطلب الثاني

 دًٌٍ ِٚمبصذ اإلغبصخ االٔغبٍٔخ 
 يف اٌىٛاسس ٚاألصِبد 

  :ايفسع األٍٚ: ديٌٝ َػسٚع١ٝ االغاث١ االْطا١ْٝ يف ايهٛازخ ٚاألشَات 

ثبت دلقؾ مشروطقة اإلغاثة اإلكساكقة يف حالة الؽقارث وإزمات بعؿقم أيات  

 يف فعؾ الخقر وأطؿال الؿعروف. الؽريؿة وإحاديث الشريػة الؿرغبة

 ام يل ىل مل): طؿقم ققلف تعالك مـ الؼرآن الؽريؿ -10
،  [77]الحج: (ٰى ين ىن نن من زن رن مم

فػعؾ الخقر لػظ طام يشؿؾ كؾ أكقاع الخقر، وما يتضؿـف مـ مؽارم لألخالق 

 .(1)والؿعروف

ِه،مـ السـة -10 ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف، َط ـُ َأبِل ُبْرَدَة، َط   : جاء طـ َسِعقُد بْ
ِّ

ـِ الـَّبِل  –َط

ـْ َلْؿ َيِجْد؟ َقاَل: َيْعَؿُؾ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَؿ
ِ
 اهلل

َّ
َطَؾك ُكؾِّ ُمْسؾٍِؿ َصَدَقٌة، َفَؼاُلقا: َيا كَبِل

ـُ َذا الَحاَجِة  ُق َقاُلقا: َفنِْن َلْؿ َيِجْد؟ َقاَل: ُيِعق بِقَِدِه، َفقَـَْػُع كَْػَسُف َوَيتََصدَّ

 .(2)«الَؿْؾُفقَف...

                                                 

–البغقي، معالؿ التـزيؾ تحؼقؼ طبد الرزاق الؿفدي دار إحقاء الرتاث العربل  يـظر، (1)

. والجقزي، زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر،تحؼقؼ طبد الرزاق 3/352هـ: 11/1421بقروت،ط

 .3/251هـ: 11/1422بقروت،ط –الؿفدي، دار الؽتاب العربل 

ـُ َأبِل ُبْرَدةَ  حديثتتؿة الحديث:  (2)  َسِعقُد ْب
ِّ

ـِ الـَّبِل ِه، َط ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف، َط َطَؾك ُكؾِّ »َقاَل:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، َط

ـْ َلْؿ َيِجْد؟ َقاَل: «ُمْسؾٍِؿ َصَدَقةٌ  ، َفَؿ
ِ
 اهلل

َّ
ُق »، َفَؼاُلقا: َيا َكبِل َقاُلقا: َفنِْن  «َيْعَؿُؾ بِقَِدهِ، َفقَـَْػُع كَْػَسُف َوَيتََصدَّ

= 

o  p 
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آٌٍبد اٌمغبع اخلريي يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ 
 ٚاألصِبد

  .(1)كؾ صاحب حاجة، فقـدرج ضؿـف كؾ كارثة أو أزمة أو اضطرارؾفقف والؿ

ومـ أمثؾة إغاثة الؿؾفقف ما جاء يف السـة الشريػة مـ مقاساة ومساطدة مـ  

ْؾُت َحَؿاَلًة، َفَلَتْقُت مـ حديث  جائحةأصبتف  ، َقاَل: َتَحؿَّ
ِّ

ـِ ُمَخاِرٍق اْلِفاَللِل َقبِقَصَة ْب

 
ِ
َدَقُة، َفـَْلُمَر َلَؽ بَِفا، َقاَل: ُثؿَّ »ُلُف فِقَفا، َفَؼاَل: َأْسلَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل َأقِْؿ َحتَّك َتْلتِقَـَا الصَّ

َؾ َحَؿاَلًة، َفَحؾَّْت َلُف  ََحِد َثاَلَثٍة َرُجٍؾ، َتَحؿَّ
ِ

ٕ َّٓ َٓ َتِحؾُّ إِ َقاَل: َيا َقبِقَصُة إِنَّ اْلَؿْسَلَلَة 

ؿَّ ُيْؿِسُؽ، َوَرُجٌؾ َأَصابَتُْف َجائَِحٌة اْجتَاَحْت َماَلُف، َفَحؾَّْت َلُف اْلَؿْسَلَلُة َحتَّك ُيِصقبََفا، ثُ 

ـْ َطقٍْش 
ـْ َطقٍْش  -اْلَؿْسَلَلُة َحتَّك ُيِصقَب قَِقاًما مِ

َوَرُجٌؾ َأَصابَتُْف َفاَقٌة  -َأْو َقاَل ِسَداًدا مِ

ـْ َقْقمِِف: لَ 
ـْ َذِوي اْلِحَجا مِ

َؼْد َأَصابَْت ُفاَلكًا َفاَقٌة، َفَحؾَّْت َلُف اْلَؿْسَلَلُة َحتَّك َيُؼقَم َثاَلَثٌة مِ

ـْ َطقٍْش 
ـْ َطقٍْش  -َحتَّك ُيِصقَب قَِقاًما مِ

ـَ اْلَؿْسَلَلِة َيا  -َأْو َقاَل ِسَداًدا مِ
َـّ مِ َفَؿا ِسَقاُه

 .(2)«َقبِقَصُة ُسْحتًا َيْلُكُؾَفا َصاِحبَُفا ُسْحتًا 

ـْ َمَطٍر، ُمْػِسدٍ َضاِهٍر  ُكؾُّ » والجقائح: 
 .(3)«َحِريٍؼ  َأوْ  ِريٍح، َأوْ  َجَرادٍ، ، َأوْ بََردٍ  َأوْ  مِ

 =                                                 

ـُ َذا »َلْؿ َيِجْد؟ َقاَل:  َفْؾقَْعَؿْؾ بِاْلَؿْعُروِف، َوْلقُْؿِسْؽ »َقاُلقا: َفنِْن َلْؿ َيِجْد؟ َقاَل:  «الَحاَجِة الَؿْؾُفقَف ُيِعق

، َفنِكََّفا َلُف َصَدَقةٌ  رِّ ـِ الشَّ الؿحؼؼ: محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر، دار صقق  ، صحقح البخاري،«َط

 .2/115: 1445هـ،حديث رقؿ 1422/ 11الـجاة،ط

 –الؼاري شرح صحقح البخاري،بدر الديـ العقـك،دار إحقاء الرتاث العربل طؿدة  يـظر، (1)

 .22/112بقروت:

َكاِة،  –محؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء الرتاث العربل صحقح مسؾؿ، تحؼقؼ  (2) بقروت،ِكَِتاب الزَّ

ـْ َتِحؾُّ َلُف اْلَؿْسَلَلُة:  .2/722َباُب َم

، ســ أبل داود تحؼقؼ: محؿد محقل الديـ طبد -عالكرحؿف اهلل ت -جاء الحديث طـ ططاء (3)

َجاَرِة، َباٌب فِل َتْػِسقِر اْلَجائَِحِة: –الحؿقد، الؿؽتبة العصرية، صقدا  . 3/277بقروت، َأْبَقاُب اإْلِ

 ]حؽؿ إلباين: حسـ مؼطقع[.
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريي

إن الشريعة اإلسالمقة شريعة رحؿة وطدل لإلكساكقة جؿعاء، الؿعؼقل:  مـ 

فراطت اإلكسان باطتبار إكساكقتف، دون كظر إلك لقكف أو طرقف أو جـسف، وجعؾت 

تؾزمات التؼقى مـ التـافس يف فضائؾ التػاضؾ يؼقم طؾك اإليؿان الصحقح، ومس

يف الؼرآن واإلخاء اإلكساين (1)إطؿؾ، ويشفد لف إقرار مبدُأ الؿساواة يف إصؾ

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ) ٱٱالؽريؿ والسـة الشريػة، كؿا يف ققلف تعالك
 .(2)(ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب

َٓ إِ » وجاء يف الحديث الشريػ:  نَّ َربَُّؽْؿ َواِحٌد، َوإِنَّ َأبَاُكْؿ َواِحٌد، َيا َأيَُّفا الـَّاُس، َأ

 َٓ َٓ َأْحَؿَر َطَؾك َأْسَقَد، َو ، َو
ٍّ

 َطَؾك َطَربِل
ٍّ

َٓ لَِعَجِؿل ، َو
ٍّ

 َطَؾك َطَجِؿل
ٍّ

َٓ َفْضَؾ لَِعَربِل  َٓ َأ

َّٓ بِالتَّْؼَقى. . (3)..«َأْسَقَد َطَؾك َأْحَؿَر، إِ

                                                 

 .26/261هـ: 1984تقكس،ط/ –التحرير والتـقير،الطاهر بـ طاشقر،الدار التقكسقة لؾـشر  (1)

 .13الحجرات:  سقرة (2)

 "تتؿة الحديث: (3)
ِ
ـْ َسِؿَع ُخْطَبَة َرُسقِل اهلل َثـِل َم ـْ َأبِل َكْضَرَة، َحدَّ فِل َوَسِط َأيَّاِم التَّْشِريِؼ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َط

ِ »َفَؼاَل: َٓ َفْضَؾ ل  َٓ َٓ إِنَّ َربَُّؽْؿ َواِحٌد، َوإِنَّ َأبَاُكْؿ َواِحٌد، أَ َٓ َيا َأيَُّفا الـَّاُس، أَ ، َو
ٍّ

 َطَؾك َطَجِؿل
ٍّ

َعَربِل

َّٓ بِالتَّْؼَقى أَبَؾَّْغُت، قَ  ِ َٓ َأْسَقَد َطَؾك أَْحَؿَر، إ َٓ أَْحَؿَر َطَؾك أَْسَقَد، َو ، َو
ٍّ

 َطَؾك َطَربِل
ٍّ

اُلقا: بَؾََّغ لَِعَجِؿل

، ُثؿَّ َقاَل: أَيُّ َيْقٍم َهَذا؟، َقاُلقا: َيْقٌم َحَراٌم، ُثؿَّ قَ 
ِ
اَل:أَيُّ َشْفٍر َهَذا؟، َقاُلقا:َشْفٌر َحَراٌم، َقاَل: َرُسقُل اهلل

َم بَقْـَُؽْؿ دَِماَءُكْؿ َوَأْمَقالَ  َٓ َأْدِري ُثؿَّ َقاَل: أَيُّ بََؾٍد َهَذا؟، َقاُلقا بََؾٌد َحَراٌم،َقاَل: َفنِنَّ اهلَل َقْد َحرَّ ُؽْؿ ـ َقاَل: َو

، َكُحْرَمةِ  َٓ َيْقمُِؽْؿ َهَذا، فِل َشْفِرُكْؿ َهَذا، فِل بََؾِدُكْؿ َهَذا أَبَؾَّْغُت، َقاُلقا: بَؾََّغ  َقاَل: أَْو َأْطَراَضُؽْؿ، أَْم 

اِهُد اْلَغائَِب  ، َقاَل:لِقُبَؾِِّغ الشَّ
ِ
طادل  -، مسـد اإلمام أحؿد، تحؼقؼ:شعقب إركموط «َرُسقُل اهلل

ـْ َأْصَحاِب م،باب َأَحاِدي 2111 -هـ  11/1421مرشد، وآخرون، ممسسة الرسالة، ط
ُث ِرَجاٍل مِ

 
ِّ

 ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل
ِّ

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل
.]قال الؿحؼؼ: 23489:38/474، حديث رقؿملسو هيلع هللا ىلص ،َحِديُث َرُجٍؾ مِ

 إسـاده صحقح[.
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آٌٍبد اٌمغبع اخلريي يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ 
 ٚاألصِبد

 اث١ اإلْطا١ْٝ يف ايهٛازخ ٚاألشَات:ايفسع ايجاْٞ: َكاصد تػسٜع اإلغ 

/كارثة/أزمة وسقؾة لؿصؾحة تحؼقؼ (1)إن مساطدة مـ وقعت طؾقف الجائحة 

[11الحجرات:] (جس مخ جخ) إخقة اإليؿاكقة كؿا جاء يف ققلف تعالك
(2)، 

 ٱٱاإلكساكقة طؿال بؿؼتضك ققلف تعالك تحؼقؼ إخقة  كؿا هل وسقؾة أيضا لؿصؾحة

 نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ)
والتل ٓ تتحؼؼ إٓ بقسقؾة  ،(3)[13الحجرات:] (ىث نث مث زث يترث ىت

التعاون طؾك الخقر، والتصدق طؾك مـ ألؿت بف، حتك يشارك الـاس بعضفؿ 

بعضا يف السراء والضراء، وهذا وسقؾة لؿصؾحة الؿحبة بقـفؿ وتحؼقؼ معـك 

ـَ  الجسد القاحد، كؿا جاء يف حديث َطامٍِر، َقاَل: َسِؿْعُتفُ  َيُؼقُل: َسِؿْعُت الـُّْعَؿاَن ْب

 
ِ
ـَ فِل َتَراُحِؿِفْؿ َوَتَقادِِّهْؿ »: -ملسو هيلع هللا ىلص -َبِشقٍر، َيُؼقُل: َقاَل َرُسقُل اهلل َتَرى الُؿْممِـِق

َفِر  َوَتَعاُصِػِفْؿ، َكَؿثَِؾ الَجَسِد، إَِذا اْشتََؽك ُطْضًقا َتَداَطك َلُف َسائُِر َجَسِدِه بِالسَّ

ك  . (4)«َوالُحؿَّ

                                                 

يتػؼ الػؼفاء طؾك مساطدة مـ وقعت طؾقف الجائحة ولؽـفؿ يختؾػقن يف تؼديرها ما قبؾ البقع وبعده، ويف  (1)

طؾك الزرع أو الثؿر الؿبقع، يـظر فروع الؿسللة يف كتب الػؼفاء، الـتػ يف  تؼدير حجؿ الؽارثة القاقعة

ْغدي،تحؼقؼ د/ صالح الديـ الـاهل، دار الػرقان / ممسسة الرسالة  طؿان /  -الػتاوى، السُّ

.والؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة،بـ طبد الرب،تحؼقؼ: محؿد محؿد 187: 1984 - 1414/ 12بقروت،ط

-2/685م:1981-هـ12/1411ؿقريتاين،مؽتبة الرياض الحديثة، الرياض،طأحقد ولد ماديؽ ال

.والؿسائؾ 2/318م:1951 -هـ 1369.والتجريد لـػع العبقد، الُبَجْقَرمِّل، مطبعة الحؾبل،ط/687

الػؼفقة مـ كتاب الروايتقـ والقجفقـ،ابـ الػراء،تحؼقؼ: د/ طبد الؽريؿ بـ محؿد الالحؿ،مؽتبة 

 . 336م:1985 -هـ 11/1415الؿعارف، الرياض،ط

 .11سقرة الحجرات: (2)

 .13سقرة الحجرات: (3)

 . 8/9صحقح البخاري،كَِتاُب إََدِب،َباُب َرْحَؿِة الـَّاِس َوالَبَفائِِؿ: (4)
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريي

 

 

 املبحث الثاني

 اٌمٛاػذ ٚادلمبصذ إٌظشٌخ
 ٌٍؼًّ اخلريي أصٕبء اٌىٛاسس ٚاألصِبد 

 

 تـؼسؿ ققاطد ومؼاصد العؿؾ الخقري الـظرية 
 أثـاء الؽقارث الطبقعقة وإزمات إلك قسؿقـ:

 قسؿ مرتبط بالجفة / الؼطاع / الؿمسسة الؿؼدمة لؾعؿؾ الخقري.

 جتؿع الؿؼدم لف الؿساطدة.والثاين: متعؾؼ بالؿ             

 

  :ٍٚاملطًب األ 

 ايكٛاعد ٚاملكاصد ايٓظس١ٜ املتعًك١ باملؤضط١ ارتري١ٜ: 

  :ْٞاملطًب ايجا 

  ايكٛاعد ٚاملكاصد ايٓظس١ٜ املتعًك١ باجملتُع ستٌ ايهازث١ أٚ األش١َ:
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آٌٍبد اٌمغبع اخلريي يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ 
 ٚاألصِبد

 

 

 املطلب األول

 اٌمٛاػذ ٚادلمبصذ إٌظشٌخ  
 ادلزؼٍمخ ثبدلإعغخ اخلريٌخ:

 

اج الؼطاع الخقري إلك مزيد اهتؿام بؿسللة آحرتافقة وحسـ اختقار يحت

أطضائف أو مؿثؾقف الذيـ يباشرون العؿؾ اإلغاثل أثـاء إزمات والؽقارث 

الطبقعقة وكذا العؿؾ طؾك أخؾؼة العؿؾقة اإلغاثقة، ّٕن العؾؿ قبؾ العؿؾ، 

رفقـ طؾك إدارة والـفايات الـاجحة تحتاج إلك مؼدمات سؾقؿة، فؿـ واجب الؿش

الجؿعقات والؿمسسات ذات الصؾة باإلغاثة اإلكساكقة أن يراطقا الؼقاطد أتقة 

 قبؾ مباشرة العؿؾ آغاثل والتل تتؿثؾ يف: 

   :ٌُبتطقير خدماهتا  هتتؿ الؿمسسات الحديثةايفسع األٍٚ: اذتسف١ٝ يف ايع

يف أداء العؿؾ لؿفـقة الحرفقة/ا الداخؾقة والخارجقة مـ خالل وطالقاهتا الؿختؾػة

الؿـقط هبا، فتحرص طؾك الؿحافظة طؾك أخالققات الؿفـة يف أداء رسالتفا، وطؾك 

التؽقيـ الؿستؿر لؾؿـتسبقـ لفا وتصحقح إخطاء يف مسارها...بؿا يحؼؼ مؼاصد 

  الؿمسسة ويطقر اماكـاهتا الؿختؾػة ويعزز قدرهتا ومؽاكتفا طؾك كؾ الؿستقيات.

 ر بالؿمسسة أن تعؿؾ ضؿـ مؼاصد الؼقاطد الؽؾقة أتقة: ولتحؼقؼ ذلؽ يجد 

o  p 
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريي

:إن تحؼقؼ الؼطاع الخقري (1)"يؼدم يف كؾ وٓية مـ هق أققم بؿصالحفا" -1

يف أداء العؿؾ اإلغاثل، يتطؾب مراطاة أن  الؿمسسل/ العؿؾ الحرفقةأو  لؾؿفـقة

يؽقن الؿـتؿل إلقفا طؾك جفة التطقع أو الؿقضػ طـدها امتالك ممهالت 

تجربة، تؿؽـف مـ استخدام مفارتف وتجاوز الصعقبات التل يتؾؼفا يف الؿقدان و

آغاثل، ويحسـ التعامؾ مع الؿقارد البشرية والؿالقة بؿا يحؼؼ تطقر الؿمسسة 

 ويحؼؼ مؼاصد إكشائفا. 

كؾ مـ ولل وٓية الخالفة فؿا دوهنا إلك القصقة: ٓ يحؾ لف أن يتصرف " -2

إن التصرف بجؾب الؿصؾحة ودرأ الؿػسدة :(2)"دة إٓ بجؾب مصؾحة أو درأ مػس

لؾؿجتؿعات الؿـؽقبة، يتطؾب مزيد اهتؿام بحسـ اختقار الطاقؿ الؿمصر لؾعؿؾقة 

اإلغاثقة، والحرص طؾك تـقع تخصصاهتؿ بحسب صبقعة الؽارثة أو إزمة، 

بحقث يؽقن لؾعضق الؼدرة طؾك التعامؾ مع الؽارثة أو إزمة، بحقث يعرف 

مولقاتف كحق كػسف ومسمولقف يف الؼطاع والؿجتؿع الذي يؼدم لف اإلغاثة ويحدد مس

 والؿمسسات الؿشاركة لف يف الؿقدان.

ولؾقصقل لؿعـك الحرفقة يف العؿؾ اإلغاثل، يطؾب مـ الؼطاع الخقري 

الرتكقز طؾك التؽقيـ الؿستؿر، وآحتؽاك بالؿمسسات ذات الصؾة لالستػادة مـ 

 خرباهتا كظريا وطؿؾقا.

إِنَّ اهلَل ُيِحبُّ »...- ملسو هيلع هللا ىلص -وإن هذه الحرفقة ٓ تخرج طـ قاطدة حددها الـبل 

                                                 

 -هـ 12/1415الؿـثقر يف الؼقاطد الػؼفقة،الزركشل،وزارة إوقاف الؽقيتقة،ط (1)

 .1/388م:1985

 .4/39تب،)د.ت.ن(:الػروق،الؼرايف،طالؿ الؽ (2)
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آٌٍبد اٌمغبع اخلريي يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ 
 ٚاألصِبد

 .(1)«ُيتِْؼـَفُ  إَِذا َطِؿَؾ اْلَعبُْد َطَؿاًل َأنْ 

فنتؼان العؿؾ يحؼؼ مؼصديـ شرطققـ، ففق وسقؾة لؿصؾحة تعبدية تتؿثؾ يف  

وسقؾة  إخالص الـقة لؾعؿؾ لقجف اهلل تعالك برجاء إجر إخروي، كؿا هق

لؿصؾحة دكققية تتؿثؾ يف تحؼقؼ مؼاصد العؿارة وآستخالف الؿلمقر بف شرطا، 

وهق ٓ يتحؼؼ إٓ بعؿؾ متؼـ، مؼـع، ممثر يف الؿؼدم إلقف مـ جفة، ويف الؿحقط 

 ذو الصؾة مـ جفة أخرى.

إن تحؼقؼ الحرفقة :(2)"مـ استعجؾ الشلء قبؾ أواكف: طققب بحرماكف" -3

رية يف مجال العؿؾ آغاثل يتطؾب مـ العامؾقـ هبا أو والؿفـقة لؾؿمسسة الخق

الؿتطقطقـ فقفا، العؿؾ بؿؼتضك الؿؼاصد الؼاطدة الػؼفقة الؿـبفة لعدم التسرع يف 

إمقر، ٕن آستعجال وسقؾة لؿػسدة سقء تؼدير حسـ تؼدير وتؼرير الخقرات 

 ارتؽاب الؿـاسبة قبؾ وزمـ وبعد مباشرة العؿؾ آغاثل، ٕكف قد تسبب يف

محظقر شرطل أو أساء التؼدير العاقبة بارتؽاب مخالػة بالـظؿ الؼائؿة، فقرجع 

 ذلؽ كؾف بالسؾب طؾك استؿرار الؿمسسة الخقرية آغاثقة وتحؼقؼ مؼاصدها. 

:إن تحؼقؼ (3)" هطؾك الشلء بالـػل واإلثبات: فرع طـ تصقرالحؽؿ  " -4

حقة واحتساب إجر، مؼاصد العؿؾ الخقري اإلغاثل يحتاج إلك صرب وتض

                                                 

  "تتؿة الحديث: (1)
ُّ

ـَ إِْبَراِهقُؿ، َرَأى الـَّبِل
ا ُدفِ ـْ َطَطاٍء َقاَل: َلؿَّ وا »فِل اْلَؼْبِر ُجْحًرا َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َط ُسدُّ

ؿعجؿ إوسط، ،ال«اْلُجْحَر: َفنِكَُّف أَصْقَُب لِؾـَّْػِس، إِنَّ اهلَل يُِحبُّ إَِذا َطِؿَؾ اْلَعبُْد َطَؿاًل أَْن ُيتِْؼـَفُ 

الطرباين،تحؼقؼ: صارق بـ طقض اهلل بـ محؿد، طبد الؿحسـ بـ إبراهقؿ الحسقـل، دار الحرمقـ 

 .1/275: 897الؼاهرة،باب إلػ، مـ اسؿف أحؿد حديث رقؿ  –

 .3/215الؿـثقر يف الؼقاطد الزركشل: (2)

 .15هناية السقل شرح مـفاج القصقل، اإلسـقي:(3)
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريي

 . (1)وتؼدير لؾعقاقب وكظر إلك مآٔت إمقر

واإلتؼان يف العؿؾ الخقري يحتاج إلك ققة وطؾؿ وحؽؿة يف التصرف، وهل  

مجؿقطة مـ الخربات تؽتسب بالؿؿارسة وتتؾؼك مـ الخرباء يف الدورات 

 التدريبقة الخاصة. 

  ٌُإن ققة الؼطاع الخقري  :ايفسع ايجاْٞ: ايعًِ ٚاألَا١ْ ٚايصدم يف ايع

وضعػف يتؿركز يف ققة الثؼة التل يصـعفا بقـ أطضاءه ثؿ مع محقطف الؿحؾل 

واحرتام الـظؿ  الشػافقةو الصدقو إماكةو العؾؿوالدولل، والتل أساسفا 

والؼقاكقـ يف العؿؾ لدى أفراده يف التعامؾ مع الـاس يف الؿقدان ققٓ ومؿارسة، 

الخقري، إما أن يسقققن أفؽارهؿ بطريؼة إيجابقة أو فؿؿارسات أطضاء الؼطاع 

 سؾبقة : تمثر طؾقفؿ وطؾك غقرهؿ مؿـ يـشطقن يف كػس الؿجال.

وإن تحصقؾ الثؼة بقـ الؼطاع الخقري والشركاء الؿختؾػقـ يحتاج إلك وضع  

ققاطد طؿؾقة لؾعؿؾ، تحدد فقفا صبقعة تدخؾ الؼطاع يف إدارة الؽقارث وإزمات 

أو بعبارة أخرى الجقاب طـ إسئؾة  (2)/بشرية/ مادية/فـقة... هؾ هل مالقة

: مـ كحـ؟ ما هل الحدود الجغرافقة لعؿؾ ممسستـا؟ ما هل (3)الؿقضقطقة أتقة

                                                 

 طادل بـ طبد الؼادر بـ محؿد ولل ققتف،طد الػؼفقة يف ترشقد العؿؾ الخقري،يـظر،تقضقػ الؼقا (1)

بحث مؼدم لؿمتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث،دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري، 

 .22:م2118يـاير  22 -21دبل، 

/مصعب حبقب يـظر، دور الؼقاكقـ والتشريعات الدولقة والؿحؾقة يف مقاجفة أزمات الؽقارث،أ (2)

( 1/ )18مرحقم الفاشؿل،مجؾة العؾقم اإلكساكقة،،جامعة السقدان لؾعؾقم والتؽـقلقجقا،م

 .2117:86مارس 

يـظر،دلقؾ إفؽار لؾؿمسسات التطقطقة، مراكز إحقاء كؿقذجا، رائد طبد العزيز الؿفقدب،  (3)

= 
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آٌٍبد اٌمغبع اخلريي يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ 
 ٚاألصِبد

إبعاد الـظامقة لعؿؾ ممسستـا؟ وما هل الجفات الؿستػقدة مـ طؿؾـا؟ وما هل 

لتل تؿقز طؿؾـا طـ الخدمات التل كؼدمفا لؾجفات الؿستفدفة؟ وما هل إمقر ا

 طؿؾ أخريـ؟ وما هل آفاق طؾؿ ممسستـا؟

طؾقف -ولؼد أسس الؼرآن الؽريؿ لفذه الؼاطدة طؾك لسان كبل اهلل يقسػ  

[ يف إدارة 55يقسػ:] (مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ) ٱ -السالم

أزمة الؿجتؿع الؿصري لؿقاجفة كارثة الجػاف ومعالجة الؿجاطة، وما رسؿف مـ 

لؿعالجة إزمة وشح الؿقارد الغذائقة بؿا يحؼؼ آستؼرار خطط استقرتاتجقة 

 .آجتؿاطل والسقاسل لؾدولة أكذاك

-طؾقف السالم -كؿا يدطؿف ما جاء طؾك لسان إحدى بـات كبل اهلل شعقب  

 مب خب جبحب هئ مئ خئ) ٱ–ملسو هيلع هللا ىلص -ٕبقفا كاصحة لف باستعؿال مقسك
 .[26الؼصص:] (خت حت جت هب

ـتسبل الؼطاع الخقري يحػظ استؼرار فتقفر الؼقة وإماكة والعؾؿ يف م 

الؿمسسة، ويسفؿ يف تطقيرها وتعزيز وجقدها وحضقرها يف القاقع الؿحؾل 

والدولل وٓ يتحؼؼ ذلؽ إٓ بؿعرفة الؿـتسبقـ لؾؼطاع أن مؼاصد طؿؾفؿ إلقامة 

مصالح الضعػاء مـ الؿجتؿعات اإلكساكقة، وأن طؿؾفؿ وسقؾة لتؽثقر العؿؾ 

 .(1)سؾقكا وطؿال بقـ الـاس لقتعاوكقا طؾك خقر البشريةالخقري وكشر ثؼافتف 

 =                                                 

 .34ه:1428 مراجعة د/سامل تقسقر سؾؿان، مراكز إحقاء ولجان التـؿقة،ربقع أول

يـظر، مؼاصد الشريعة الخاصة بالتربطات والعؾؿ الخقري،د. طز الديـ بـ زغبقة، بحث مؼدم  (1)

 -21لؿمتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث،دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري، دبل، 

 .9 -5م:2118يـاير  22
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريي

وٕن تؼديؿ إكػل وسقؾة لتحؼقؼ الؿؼاصد الؿرجقة يف العؿؾ اإلغاثل 

لؿجاهبة الؽقارث وإزمات، ٕكف يؿتؾؽ مفارات الحقار مع زمالئف ويؿتـ 

العالقات مع الشركاء مـ الؿجتؿع الؿدين والرسؿل والؿتربطقـ والؿتطقطقـ 

سسات الخقرية الؿحؾقة والدولقة ذات الصؾة بعؿؾ الؼطاع الخقري الذي والؿم

 يـتؿل إلقف.

وإن هذه املقاصد كلها، ال تتحقق إال بالعمل وفق مقتىض مقاصد وقواعد 

 أخرى مكملة له أمجلها يف اآليت:

، ٕن (1)"كتعاون فقؿا اتػؼـا طؾقف، ويعذر بعضـا بعضا فقؿا اختؾػـا فقف -1

غاثل قاسؿ مشرتك بقــا وبقـ غقركا مـ الؿجتؿعات اإلكساكقة، العؿؾ الخقري اإل

فؼد كتػؼ يف بعض الؿـاحل وكختؾػ معفؿ يف أخرى، وهذه الؼاطدة الؽؾقة تعؾؿـا 

 ققاطد الؿقازكة والؿػاضؾة بقـ الؿصالح والؿػاسد طـد تؼديؿ اإلغاثة اإلكساكقة

  "طـدما كؽقن كعؿؾ مع غقركا مـ ثؼافات وطاد

، فالعؿؾ والتعاون مع (2)"ك مع الؽافر: كؿا يراطك مع الؿسؾؿالعؼد يراط" -2

الؿمسسات الخقرية يف العالؿ يخضع لؼقاكقـ الدول، فقجب طؾك الؿمسسة 

الخقرية معرفة أصقل الؼقاكقـ الؿـظؿة لذلؽ، بالقفاء وآلتزام بالـظؿ الؿؼررة ما 

إلغاثة، ٕن دامت ٓ تعارض كصا شرطقا تحؼقؼا لؿصؾحة الؿجتؿع الؿؼدم لف ا

                                                 

دل بـ طبد الؼادر بـ محؿد ولل طايـظر،تقضقػ الؼقاطد الػؼفقة يف ترشقد العؿؾ الخقري،، (1)

 .31مرجع سابؼ:،:ققتف

 .2/317م: 1932 -هـ  1351/ 11الؿطبعة العؾؿقة، حؾب،ط معالؿ الســ،الخطابل، (2)
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آٌٍبد اٌمغبع اخلريي يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ 
 ٚاألصِبد

 .(1)"العادات إصؾ فقفا العػق: فال يحظر مـفا إٓ ما حرمف الشرع "

ٕن تؼديؿ إكػل  (2)" كؾ إتالف مـ باب الؿصؾحة: فؾقس بتضققع " -3

وسقؾة لتحؼقؼ الؿؼاصد الؿرجقة يف العؿؾ اإلغاثل لؿجاهبة الؽقارث 

قات مع الشركاء وإزمات،ٕكف يؿتؾؽ مفارات الحقار مع زمالئف ويؿتؾؽ العال

مـ الؿجتؿع الؿدين والرسؿل والؿتربطقـ والؿتطقطقـ والؿمسسات الخقرية 

الؿحؾقة والدولقة، ذات الصؾة بعؿؾ الؼطاع الخقري الذي يـتؿل إلقف، ٕكف قد 

يتطؾب العؿؾ اإلغاثل يف الؽقارث وإزمات إتالف بعض إمقال أو التصرف 

التضحقة بؿصؾحة جزئقة لتحصقؾ  فقفا لؿصؾحة الؿجتؿع محؾ الؽارثة، أي

مصؾحة كؾقة كفدم ما تبؼك مـ بقت مـ أجؾ إغاثة الؿـؽقبقـ أو قتؾ بعض 

 الحققاكات يف الؿـاصؼ الؿقبقءة خقفا مـ الؿرض أو العدوى.

 

 

 

                                                 

 .4/13م:1987 -هـ 1418/ 11الػتاوى الؽربى،ابـ تقؿقة، دار الؽتب العؾؿقة،ط (1)

 .2/176 :معالؿ الســ،الخطابل (2)
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريي

 

 

 املطلب الثاني

 اٌمٛاػذ ٚادلمبصذ إٌظشٌخ ادلزؼٍمخ ثبجملزّغ 
 زلً اٌىبسصخ أٚ األصِخ: 

 
يف الؼطاع الخقري إلك التدريب طؾك ققاطد العؿؾ مع  يحتاج العامؾقن

الؿجتؿعات الؿراد مساطدهتا، فؾقس الؿراد مـفؿ الؼقام بالعؿؾ كقاجب فؼط، 

 أتقة:  الؼقاطد الؽؾقةوإكؿا يجب أن يتعدى إلك مرتبة اإلحسان، والعؿؾ وفؼ 

  دّ ايفسع األٍٚ: َبدأ املعا١ًَ اإلْطا١ْٝ ٚصٝا١ْ األعساض ٚاذتٝاد ٚع

 ايتُٝٝص: 

يحتاج العامؾقن يف الؼطاع الخقري إلك التدريب طؾك ققاطد العؿؾ مع 

الؿجتؿعات الؿراد مساطدهتا، فؾقس الؿراد مـفؿ الؼقام بالعؿؾ كقاجب فؼط، 

 وإكؿا يجب أن يتعدى إلك مرتبة اإلحسان، والعؿؾ وفؼ الؼقاطد الؽؾقة أتقة:

، فنن الشرع ٓ يـفك طـف: كؾ أمر فقف مصؾحة لؾخؾؼ دون مضرة راجحة"  -1

: كبفت الشريعة اإلسالمقة طؾك حؿاية إكساكقة اإلكسان وكرامتف (1)"بؾ يبقحف

وطرضف وطؼقدتف وطاداتف، فاإلكساكقة هـا بؿعـاها العام تجؿع معـك آشرتاك يف 

                                                 

 .3/211ط الػؼفقة،د/أحؿد طؾل الـدوي:مقسقطة الؼقاطد والضقاب (1)

o  p 
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آٌٍبد اٌمغبع اخلريي يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ 
 ٚاألصِبد

ـْ ُتَراٍب  ...» إصؾ أدمل:
، وهتدف إلك تحؼقؼ (1)«َوالـَّاُس بَـُق آَدَم َوآَدُم مِ

 ٱٱاصد طؿارة إرض والتعاون طؾك خقر الؿجتؿعات تحؼقؼا لؼقلف تعالكمؼ

 مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ)
 . [13]الحجرات: (ىث نث مث زث يترث ىت نت

الـػس اإلكساكقة القاحدة تؼابؾ جؿقع إكػس البشرية يف فجعؾت الشريعة  

 (ٰذ يي ىي مي خي حي)آحقاء واإلماتة، قال تعالك 

 . (2)[32]الؿائدة:

هـا يجدر بالعامؾقـ يف الؼطاع الخقري آكتباه إلك تػعقؾ هذا الؿؼصد ومـ  

التشريعل اإلكساين طـد الؼقام بعؿؾفؿ آغاثل، جاطؾقـ كصب أطقـفؿ أن اإلكساكقة 

تتعدى حدود إخقة الديـقة لتشؿؾ غقركا مـ غقر الؿسؾؿقـ، أو أن حؿاية طرض 

ؽقن إٓ بالسرت طؾك الـاس الؿـؽقبقـ واجب شرطل ومؼصد إكساين، وهذا ٓ ي

 وحػظ أسرارهؿ كقاجب شرطل ومفـل مـ خالل تػعقؾ الؼقاطد الؽؾقة إتقة:

: (3)آحسان إلك الخؾؼ، ٓ يخؾق طـ جؾب كػع أو دفع ضرر طـفؿ" -2

                                                 

  تتؿة الحديث: (1)
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسقَل اهلل َقْد أَْذَهَب اهلُل َطـُْؽْؿ ُطبِّقََّة اْلَجاِهؾِقَِّة َوَفْخَرَها »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َط

، َوالـَّاُس بَـُق آَدَم َوآَدمُ 
ٌّ

، َوَفاِجٌر َشِؼل
ٌّ

ـٌ َتِؼل
بَاِء، ُمْممِ ْٔ ـْ ُتَراٍب  بِا

ي،ســ الرتمذي،تحؼقؼ وتعؾقؼ  «مِ

 -هـ  12/1395مصر،ط –إبراهقؿ ططقة طقض،شركة مؽتبة ومطبعة مصطػك البابل الحؾبل 

 . ]حؽؿ إلباين: صحقح[. 5/733: 3953م، أبقاب الؿـاقب، حديث رقؿ  1975

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل) ٱٱتتؿة أية: (2)

، (ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

 [.32]الؿائدة:

ققاطد إحؽام يف مصالح إكام،العز بـ طبد السالم،مراجعف وتعؾقؼ: صف طبد الرؤوف  يـظر، (3)

= 
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 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريي

أمرت الشريعة اإلحسان يف كؾ شلء، وجعؾتف مؼصدا مـ مؼاصد التؽؾقػ، 

وسقؾة لؿصؾحة التـافس يف والجؿاد، وجعؾتف  (1)فشؿؾت اإلكسان والحققان

 ىب نب مب زب) ٱالخقرات، ووسقؾة لؿصؾحة تللقػ الؼؾقب قال تعالك
 ، [91]الـحؾ:  (يب

ٍء...:»وجاء يف الحديث الشريػ
ْ

ْحَساَن َطَؾك ُكؾِّ َشل  . (2)«إِنَّ اهلَل َكتََب اإْلِ

بجؾب الؿصالح لفؿ ودفع  وإن آحسان إلك الؿجتؿعات الؿـؽقبة يؽقن 

بحسـ التعامؾ معفؿ والرفؼ هبؿ وترك تعـقػفؿ ومسامحتفؿ الؿػاسد طـفؿ 

 وكصقحتفؿ.. الخ.

ـْ اْلَحقََقاِن اْلُؿْحتََرمِ " -3 ْفِع َط كَْساِن َطَؾك الدَّ ـْ اإْلِ ْفِع َط إن : (3)"َتْؼِديُؿ الدَّ

الؿحافظة طؾك اإلكسان والؽرامة اإلكساكقة، تتطؾب مزيد رطاية واهتؿام بحػظ 

يف حالة الؽقارث أو آزمات، فنن وقع آختقار بقـ  حقاتف وتؼديؿف طؾك غقره

ومػسدة ": ٕن الـػس آكساكقة محرتمة حػظ آكسان والحققان، قدم اإلكسان

 =                                                 

 .2/191م: 1991 -هـ  1414الؼاهرة،ط/  –سعد، مؽتبة الؽؾقات إزهرية 

الؿقافؼات،الشاصبل،الؿحؼؼ: أبق طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان،دار ابـ طػان،  يـظر، (1)

 .2/338م:1997هـ/ 11/1417ط

  تتؿة الحديث: (2)
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ـِ َأْوٍس، َقاَل: ثِـَْتاِن َحِػْظُتُفَؿا َط اِد ْب ـْ َشدَّ إِنَّ اهلَل َكتََب »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َط

ٍء، َفنَِذا َقتَْؾتُْؿ َفلَْحِسـُقا اْلِؼتَْؾَة، َوإَِذا َذبَْحتُْؿ َفلَْحِسـُق
ْ

بَْح، َوْلقُِحدَّ أََحُدُكْؿ اإْلِْحَساَن َطَؾك ُكؾِّ َشل ا الذَّ

ْبِح َواْلَؼْتِؾ، َوَتْحِديِد «َشْػَرَتُف، َفْؾقُِرْح َذبِقَحتَفُ  َْمِر بِنِْحَساِن الذَّ ْٕ َماَرِة،َباُب ا ،صحقح مسؾؿ،كَِتاُب اإْلِ

ْػَرِة:  .3/1548الشَّ

 .1/74ققاطد إحؽام يف مصالح إكام، العز بـ طبد السالم: (3)
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آٌٍبد اٌمغبع اخلريي يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ 
 ٚاألصِبد

 . (1)"هالك آكسان :أطظؿ مـ مػسدة هالك الحققان

إن مـ أهؿ مفددات إمـ  ٓ تؿققز يف آسالم يف أصؾ الخؾؼة اإلكساكقة:" -4

جتؿع الؿحؾل والدولل التؿققز العـصري وطدم الحقاد، طؾك مستقى الػرد والؿ

وكظرة اإلكسان ٕخقف اإلكسان كظرة دوكقة، مؿا يتقلد طـف مػسدة الؽراهقة والتؼاصع 

والتدابر، فال يعقـ أحدهؿ أخر وٓ يغقثف ٕكف يـظر إلقف أكف ٓ يستحؼ الؿساطدة: 

ؿؼتضك الؼاطدة إخالققة ٕكف مـ غقر بؾده أو طرقف أو دياكتف... وهذا مخالػ ل

 ىب نب مب زب رب يئ) الؽؾقة التل جاءت يف الؼرآن الؽريؿ يف ققلف تعالك
 يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
 [.8الؿؿتحـة: ] (ىق

َيا َأيَُّفا »  يف خطبة حجة القداع، والتل مؿا جاء فقفا:- ملسو هيلع هللا ىلص -وقعدها الـبل  

َٓ إِنَّ َربَُّؽْؿ َواِحٌد، َوإِنَّ أَ  َٓ الـَّاُس، َأ ، َو
ٍّ

 َطَؾك َطَجِؿل
ٍّ

َٓ َفْضَؾ لَِعَربِل  َٓ بَاُكْؿ َواِحٌد، َأ

َّٓ بِالتَّْؼَقى  َٓ َأْسَقَد َطَؾك َأْحَؿَر، إِ َٓ أَْحَؿَر َطَؾك َأْسَقَد، َو ، َو
ٍّ

 َطَؾك َطَربِل
ٍّ

لَِعَجِؿل

 . (2)... «َأبَؾَّْغت

                                                 

 .1/74كػسف: الؿرجع (1)

  تتؿة الحديث: (2)
ِ
ـْ َسِؿَع ُخْطَبَة َرُسقِل اهلل َثـِل َم ـْ َأبِل َكْضَرَة، َحدَّ فِل َوَسِط َأيَّاِم التَّْشِريِؼ َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َط

 َطؾَ » 
ٍّ

َٓ َفْضَؾ لَِعَربِل  َٓ َٓ إِنَّ َربَُّؽْؿ َواِحٌد، َوإِنَّ َأبَاُكْؿ َواِحٌد، أَ  َيا أَيَُّفا الـَّاُس، أَ
ٍّ

َٓ لَِعَجِؿل  ، َو
ٍّ

ك َطَجِؿل

َّٓ بِالتَّْؼَقى َأبَؾَّْغُت  ِ َٓ أَْسَقَد َطَؾك أَْحَؿَر، إ َٓ أَْحَؿَر َطَؾك أَْسَقَد، َو ، َو
ٍّ

، َقاُلقا: َبؾََّغ َرُسقُل «َطَؾك َطَربِل

، ُثؿَّ َقاَل: 
ِ
، َقاُلقا: َشْفٌر َحَراٌم، َقاَل: «أَيُّ َشْفٍر َهَذا؟ » ، َقاُلقا: َيْقٌم َحَراٌم، ُثؿَّ َقاَل: «أَيُّ َيْقٍم َهَذا؟ » اهلل

َم بَقْـَُؽْؿ دَِماَءُكْؿ َوَأْمَقاَلُؽْؿ » ، َقاُلقا َبَؾٌد َحَراٌم، َقاَل: «َأيُّ بََؾٍد َهَذا؟ » ُثؿَّ َقاَل:  ـ َقاَل:  «َفنِنَّ اهلَل َقْد َحرَّ

َٓ َأْدِري َقاَل:  َٓ ـ »َو ، «َكُحْرَمِة َيْقمُِؽْؿ َهَذا، فِل َشْفِرُكْؿ َهَذا، فِل بََؾِدُكْؿ َهَذا َأبَؾَّْغُت َأْو َأْطَراَضُؽْؿ، أَْم 

، َقاَل: 
ِ
اِهُد اْلَغائَِب » َقاُلقا: َبؾََّغ َرُسقُل اهلل ، مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، تحؼقؼ: شعقب «لِقُبَؾِِّغ الشَّ

= 



 

 
 
 
 

 

  72  

 حبٛس ِإمتش اٌؼًّ اخلريي

الؿـتسبقـ إلك فقجدر بالؿشرفقـ طؾك الؼطاع الخقري آكتباه إلك تعؾقؿ  

ممسساهتؿ مبدأ طدم التؿققز بقـ الؿجتؿعات وإفراد طـد تؼديؿ الؿساطدة 

والعؿؾ وفؼ أصؾ الؿساواة بقـ الجؿقع، فؾق كاكت الخدمة تؼدم يف مجتؿع متعدد 

الدياكات، فالخدمة اإلغاثقة تستدطل تؼديؿ الؿساطدات لؾجؿقع دون كظر إلك 

 (1)(حط مض خض) ٱإخالققة أصؾفؿ وديـفؿ ويعؿؾقن ضؿـ الؼاطدة 

كلصؾ طام، ولؽـ مع مالحظة الػروق بقـ الؿحارب لألمة والؿعادي لفا مـ 

، والؿقازكة بتؼديؿ الحاجة آغاثقة لؾؿسؾؿ قبؾ غقره، طؿال بؿؼتضك (2)غقره،

جؿؾة مـ الؼقاطد الؽؾقة التل ذكرها العؾؿاء كؼاطدة تؼديؿ الػاضؾ طؾك 

 . (3)"ٕبرار: مـ آحسان إلك الػجارآحسان إلك ا"الؿػضقل، فقؽقن:

 :ايفسع ايجاْٞ: َبدأ األَٔ ٚايطال١َ ايػدص١ٝ  

العؿؾ الخقري طؿقما واإلغاثل اإلكساين مـف خصقصا: يتطؾب تضحقة  إن

ومخاصر وإيثار وشجاطة، ولؽـ هذا يجب أٓ يتعدى حدود حقاة الؿتطقع 

 جئ يي ىي ني) ٱوسالمة طرضف، ٕن حػظ الـػس مؼصد شرطل قال تعالك

 =                                                 

م، َأَحاِديُث  2111 -هـ  1421/ 11طادل مرشد، وآخرون، ممسسة الرسالة،ط -إركموط 

 
ِّ

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل
 ملسو هيلع هللا ىلصِرَجاٍل مِ

ِّ
ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل

: 23489، حديث رقؿ ملسو هيلع هللا ىلص ، َحِديُث َرُجٍؾ مِ

38/474. 

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱ)ٱتتؿة أية: (1)
 [.83]سقرة البؼرة: ، (حط مض خض حض جض مص خص

الجامع ٕحؽام ـ سقرة الؿؿتحـة، يـظر خالف العؾؿاء يف تػسقر أية رقؿ ثؿاكقة م (2)

 .4/271زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر،محؿد الجقزي:و .18/59الؼرآن،الؼرصبل:

 .1/73ققاطد إحؽام يف مصالح إكام، العز بـ طبد السالم: (3)
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آٌٍبد اٌمغبع اخلريي يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ 
 ٚاألصِبد

، فالتفقر وطدم متابعة ققاكقـ السالمة الؿؼررة يف مثؾ هذا العؿؾقات (1)(حئ

 مؿـقع شرطا وقاكقكا.

ومـ هـا وجب طؾك الؿسمولقـ طؾك الؼطاع الخقري تـبقف وتدريب  

الؿـتسبقـ إلقفؿ بضرورة آلتزام بالؾقائح والـظؿ الؿؼررة يف هذا الشلن الخاصة 

، والتل ٓ تخرج طـ (2)ولقاتف، وكظامف الؿالل...الخبعؿؾ الؼطاع الخقري ومسم

مؼتضك الؼقاطد الؽؾقة يف التصرفات طؿقما والخقرية خصقصا، أذكر مـفا طؾك 

 سبقؾ التؿثقؾ ٓ الحصر هذه الؼقاطد الؽؾقة:

، فال يـبغل لؾؿمسسة الخقرية آغاثقة أو العامؾقـ (3)"ٓ ضرر: وٓ ضرار" -1

بالعامؾقـ أو الؿتطقطقـ فقفا أو بعؿؾ الؿمسسة  فقفا التصرف بؿا يؾحؼ الضرر

ومصدققتفا يف الؿقدان، وٓ يصدر مـفا تصرفا مخالػ لؾـظؿ وققاطد العؿؾ 

اإلغاثل اإلكساين كحق اضفار آكحقاز أو التؿققز بقـ الػئات محؾ اإلغاثة، فتصبح 

 صرفا يف الـزاع مؿا يعرضفا لؾخطر.

                                                 

 [.195] البؼرة: ،(حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى) ٱٱتتؿة أية: (1)

والؾقائح الؿتعؾؼة بالعؿؾ الخقري يف الؿؿؾؽة العربقة  يـظر طؾك سبقؾ التؿثقؾ ٓ الحصر، إكظؿة (2)

السعقدية، جؿع وإطداد الؿركز الدولل لألبحاث والدراسات مداد، أ/فارس بـ محؿد الغامدي 

 .235، 13وأ/محؿد بـ طبد القاحد طقسك:

امِِت،  أصؾ الؼاطدة حديث شريػ:(3) ـِ الصَّ ـْ ُطَباَدَة ْب  »َط
ِ
َٓ ، قَ ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َٓ َضَرَر َو َضك َأْن 

فقصؾ طقسك  -الباقل،دار إحقاء الؽتب العربقة  ،ســ ابـ ماجف،تحؼقؼ: محؿد فماد طبد«ِضَرارَ 

َْحَؽامِ  ْٕ ِف َما َيُضرُّ بَِجاِرِه،حديث رقؿ: البابل الحؾبل، )د.ت.ن(، كَِتاُب ا ـْ َبـَك فِل َحؼِّ َباُب َم

 .]حؽؿ إلباين: صحقح[2/784: 2341
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فال يؽؾػ العامؾ يف الؿمسسة ، (1)"التؽؾقػ بحسب القسع واإلمؽان" -2

آغاثقة كػسف فقؿا لقس لف داخال يف حدود صالحقتف وقدراتف، وٕكف ٓ يؿثؾ كػسف 

يف هذا العؿؾ وإكؿا ممسستف، فقتحرى قبؾ آقدام طؾك العؿؾ الـظر يف قاكقن 

 الؿمسسة الخقرية وحدود ما يسؿح بف قاكقن البؾد محؾ آغاثة.

صقؾ الؿػؼقد، ودفع الضرر: أولك مـ جؾب حػظ الؿقجقد: أولك مـ تح" -3

فقؽقن تخطقط طؿؾ الؿمسسة الرتكقز طؾك الؿحافظة طؾك ما تحؼؼ  ،(2)"الـػع

مـ مصالح، وٓ تدفع بلطضائفا إلك تحصقؾ مؽتسبات أخرى طؾك حساب أمـفؿ 

وحقاهتؿ، كؿا هق مؼرر يف طرف الجؿعقات والؿـظؿات ذات الصؾة، وٓ تتقسع 

ؼرره مـ مؼاصد إكشائفا، فتؽقن متعدية ومخالػة لؾـظؿ يف خطتفا طؾك ما ت

جؾب "والؼقاكقـ الؿعؿقل هبا يف هذا الشلن وخارجة طـ مؼتضك الؼاطدة الؽؾقة 

 .(3)"الؿصؾحة أو دفع الؿػسدة: مطؾقب لؾشارع مؼصقد

 

 

 

 

  

                                                 

 -هـ 1416/ 12دائع الصـائع يف ترتقب الشرائع، الؽاساين، دار الؽتب العؾؿقة،طب (1)

 .1/118م:1986

 .1/81ققاطد إحؽام يف مصالح إكام،العز بـ طبد السالم: (2)

 .3/58القافؼات،الشاصبل: (3)
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آٌٍبد اٌمغبع اخلريي يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ 
 ٚاألصِبد

 

 

 املبحث الثالث

 آٌٍبد اٌمغبع اخلريي االغبصٍخ
 أصٕبء ٚلٛع اٌىٛاسس ٚاألصِبد 

 

يعّد التخطقط آسرتاتقجل، ووجقد الؽادر / اإلداري الؿسقر الؿتخصص  

والؿستقطب لؿؼاصد العؿؾ الخقري طؿقما واإلغاثل مـف خصقصا، مـ وسائؾ 

كجاح الؼطاع الخقري، ويؽقن بقضع آلقات لؿعالجة الؽقارث الطبقعقة وإزمات 

ـ خالل آلقتقـ، قبؾ وققع الؽارثة أو إزمة وأثـاء كزولفا، وبعد وققطفا، م

 أوٓهؿا: تدابقر وقائقة، وثاكقفؿا: طالجقة، وفقؿا يؾل بقان ذلؽ.

   الؿطؾب إول: ألقات الققائقة لتعامؾ الؼطاع الخقري مع الؽقارث

 وإزمات. 

  الؿطؾب الثاين: ألقات العالجقة لتعامؾ الؼطاع الخقري مع الؽقارث

وإزمات.

o  p 
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 املطلب األول

 ٌٛلبئٍخ ٌزؼبًِ اٌمغبع اخلريياٌٍَبد ا 
 ِغ اٌىٛاسس ٚاألصِبد: 

 

إن معالجة الؼطاع الخقري لؾؽقارث وإزمات الؿحؾقة واإلقؾقؿقة والدولقة،  

ٓ يؽقن باكتظار حدوثفا ثؿ البحث يف سبؾ معالجتفا وصرق مساطدة الؿجتؿعات 

الخقري اإلغاثل التل حؾت هبا الؽارثة أو إزمة محؾقا أو دولقا: بؾ يجدر بالؼطاع 

استباق حدوثفؿا والتـبم هبا مـ خالل آستعاكة بالؿراكز الؿتخصصة يف ذلؽ مـ 

الؼطاطات الحؽقمقة وغقر الحؽقمقة، ذات آهتؿام الؿشرتك كالفالل إحؿر 

ومصالح إرصاد الجقية والدفاع الؿدين/الحؿاية الؿدكقة التل تؿتؾؽ أرشقػا طـ 

 صػ والػقضاكات...الخ. كؿقة تساقط إمطار والعقا

وإن هذه العؿؾقة آستباققة تخػػ الؽثقر مـ إضرار طؾك الؿجتؿعات  

وتؼؾؾ مـ الخسائر البشرية والؿادية، طؿال بؿؼتضك ققاطد الـظر لؾؿآٓت: ٕن 

الضرر "وققاطد دفع الضرر فـــــــ (1)الـظر يف مآٓت إمقر مطؾقب مؼصقد شرطا

بآحتقاط ٕكف قد تؽقن الؿصؾحة الؿرجقة التحصقؾ و ققاطد العؿؾ  (2)"يزال

                                                 

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

 .5/177:م1997 -ـه11/1417طػان،ط

 .1/41م:1991 -هـ1411/ 11دار الؽتب العؾؿقة،ط ،السبؽل،إشباه والـظائر (2)

o  p 
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آٌٍبد اٌمغبع اخلريي يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ 
 ٚاألصِبد

محرمة، وسد الذريعة وكذا الؿقازكة بقـ الؿصالح والؿػاسد، ٕهنا لقست يف رتبة 

 .(1)واحدة: بؾ هل متػاوتة، وكذا التػرقة بقـ الؿصالح الحؼقؼقة و القهؿقة

وإن تحؼقؼ هذه اإلجراءات آستباققة وسقؾة لؿصؾحة حػظ الؽؾقات  

، فقسقؾة الؿباحة: مباحة، ووسقؾة (2)"لؾقسائؾ، أحؽام الؿؼاصد"س، فـــــ الخؿ

، ومـف فالتدابقر الققاية وسقؾة (3)الحرام: محرمة، ووسقؾة القاجب: واجبة

لؿصؾحة حػظ الؽؾقات لؾؼائؿقـ طؾك الؼطاع الخقري ولؾؿجتؿع الذي وقعت 

إلك الؼقام طؾقف الؽارثة، وبذلؽ يحتاج الؼائؿقن طؾك الؼطاع الخقري 

 : (4)بنجراءيـ

                                                 

ققاطد إحؽام يف مصالح إكام،ا بـ طبد السالم،راجعف وطؾؼ طؾقف: صف طبد الرؤوف سعد،  (1)

 .2/19و1/5،14م: 1991 -هـ  1414الؼاهرة،ط/ –مؽتبة الؽؾقات إزهرية 

 .1/53يف مصالح إكام،العز بـ طبد السالم:ققاطد إحؽام (2)

ققاطد إحؽام يف مصالح إكام،ابـ طبد السالم،راجعف وطؾؼ طؾقف: صف طبد الرؤوف سعد، مؽتبة  (3)

 .1/129م: 1991 -هـ  1414الؼاهرة،ط/ –الؽؾقات إزهرية 

(4) Préparation à une réponse efficace en cas de catastrophe, le 

secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des 

catastrophes de l’Organisation des Nations Unies (ONU/SIPC) et le 

Bureau de la coordination, Nations Unies,2008Genève, Suisse: P9/10 

/13/40/42.  

حؿقد الفذلقل، طرض كتاب،  ولؿاذا تػشؾ الؿـظؿات الخقرية غقر الربحقة،د/طبد الرحؿـ بـ

الفقئة الخقرية اإلسالمقة  "محاضرة قدمت بالؿركز العالؿل لدراسات العؿؾ الخقري التابع لـ

 .7-1م:2118ابريؾ 18،إربعاء "العالؿقة 
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   :٘ايفسع األٍٚ: إدسا٤ات اسرتاش١ٜ َتعًك١ بتكِٜٛ عٌُ ايكطاع ارتريٟ ْفط 

يحتاج الؼطاع الخقري إلك مراجعة وتصحقح معايقر طؿؾف الخقري اإلغاثل،  

ٕن الـؼد الذايت جزء مـ اإلجراء الققائل الذي يؽػؾ استؿرار الؿمسسة وتحسقـ 

 ن مـ خالل الؼقام بــــ: وتطقير طؿؾفا، ويؽق

تؼقيؿ طؿؾ ومسار الؼطاع يف مقدان العؿؾ اإلغاثل ومدى تحؼؼ الؽػاءة  -1

 والحرفقة يف العؿؾ مـ الؽادر الؿسقر ومـ الؿتطقطقـ.

التعرف طؾك معققات طؿؾ الؼطاع داخؾ الؿمسسة ويف محقطفا الؿحؾل  -2

 والدولل.

طؾك أرض  التعرف طؾك مدى تحؼؼ آسرتاتجقات والخطط الؿرسقمة -3

 القاقع. 

 التعرف طؾك مدى معرفة الؼطاع صبقعة وحدود تدخؾف اإلغاثل الخقري. -4

التعرف طؾك الشركاء الؿحؾققـ والدولققـ الؿتدخؾقـ يف إدارة الؽقارث  -5

لبـاء جسقر التعاون معفؿ وصبقعة تدخؾفؿ أثـاء الؽارثة، حتك تتـقع الخدمات وٓ 

 ؿحظقرة محؾقا ودولقا.تتعارض واجتـاب الجؿعقات الؿشبقهة وال

 العؿؾ طؾك رفع معايقر الجقدة وتلدية إداء داخؾ الؼطاع الخقري. -6

 تحديد إهداف واجتـاب الضبابقة يف مفام الؼطاع. -7

تحديد آسرتاتجقات وخطط لجؿع الؿال وآلقات ربط العالقة  -8

 بالؿتربطقـ أو القاقػقـ.

ز العامؾقـ العؿؾ كؿمسسة ولقس كآمر وملمقر، وآجتفاد يف تحػق -9
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آٌٍبد اٌمغبع اخلريي يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ 
 ٚاألصِبد

 والؿتطقطقـ، ومشاركتفؿ يف اتخاذ الؼرارات وبـاء فؽرها وآفاقفا...الخ. 

  ٌايفسع ايجاْٞ: إدسا٤ات اسرتاش١ٜ َتعًك١ باجملتُع َٛضٛع اإلغاث١: ٚتتُج

)يف
1

): 

تحديد إماكـ إكثر تعرضا لؾؽقارث طؾك الؿستقى الؿحؾل أو  -1

ا طـد الضرورة والحآت الدولل، ورسؿ خرائط لفا وكقػقات القصقل إلقف

 الؿستعجؾة.

العؿؾ طؾك تقطقة الؿجتؿعات الؿعرضة لؾؽقارث وتدريبفؿ طؾك صرق   -2

 البـاء الحديثة، وتعؾقؿفؿ صرق تؼديؿ اإلسعافات إولقة.

رفع القطل الؿجتؿعل بلهؿقة الؿشاركة آجتؿاطقة يف تطقير وسائؾ  -3

ارض يف الؿساجد معالجة مخاصر الؽقارث وإزمات، مـ خالل إقامة مع

 والؿدارس والجامعات وغقرها مـ الؿراكز الثؼافقة وآجتؿاطقة.

العؿؾ طؾك تحسقـ البـك التحتقة لؾؿـاصؼ الؿعرضة لؾؽقارث وإزمات،  -4

كحق تغققر مجاري القديان، ووضع الحقاجز والسدود... وتخطقط بـاء الؿساكـ 

 فقضاكات القديان...الخ. بعقدا طـ أماكـ أمؽان اكجراف الرتبة والثؾقج ومجاري

رفع القطل الؿجتؿعل بضرورة تعؾؿ آقتصاد يف الؿعقشة والتعاون يف  -5

تخزيـ الغذاء والدواء يف الؿـاصؼ الؿعرضة لؾؽقارث وإزمات ٓستعؿالفا طـد 

 الحاجة.

                                                 

 2116يـظر، ماهقة العؿؾ الخقري، مجؾة إكساين، الؾجـة الدولقة لؾصؾقب إحؿر، صقػ/ع (1)

-www.arabلؽقارث الطبقعقة، مققع الؿقسقطة العربقة،والققاية مـ ا -.31:ص36/ع

ency.comد.11:59ويف الساطة  2/6/2118،يقم 
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دطقة الؿجتؿع الؿحؾل لؾتضامـ فقؿا بقـفؿ مـ خالل آشرتاك يف تخزيـ  -6

ؿ الققمقة الؿعقشقة يف مخازن مشرتكة تؽقن بعقدة طـ كسبة مؿا زاد طـ احتقاجاهت

 الؿخاصر لؾرجقع إلقفا وقت الحاجة.

تشجقع الؿجتؿعات الؿحؾقة طؾك إكشاء صـدوق لؾتضامـ زمـ الؽقارث  -7

وإزمات يسفؿ فقف كؾ بحسب قدرتف الؿالقة، كؿا يؿؽـ آستعاكة بف يف دفع 

 تػؼ طؾقف.قروض حسـة لؿـ هق يف حاجة إلقف يردها وفؼ الؿ

تدريب جؿعقات الؿجتؿع الؿدين الؿحؾل طؾك التـسقؼ والتعاون ووضع  -8

 الخطط يف مجال إدارة الؽقارث وإزمات. 

ويؿؽـ لؿمسسات الؼطاع الخقري اإلغاثل تحؼقؼ هذه إهداف مـ خالل  

العؿؾ طؾك إكشاء أوقاف هتتؿ بذلؽ، تؽقن مصارففا مقجفة إلك هذا الـقع مـ 

قل والققائل قبؾ كزول الؽارثة وإزمة، ويؿؽـ أن يؽقن تحت الـشاط آستبا

طؿال  ،"وقػ دراسة ومعالجة الؽقارث اإلكساكقة وإزمات "طـقان أو مسؿك

، (1)«َخقُْر َما َيْخُؾُػ اْلَؿْرُء... َصَدَقًة َتْجِري َفقَبُْؾُغُف َأْجُرَها...»بؿؼتضك الحديث 

ركة يف هذا العؿؾ الخقري اإلكساين مـ بحقث تػتح الؿجال لعؿقم الـاس يف الؿشا

 خالل فتح حسابات لؾتربع بـؽقة أو بقابات لؾتربع الؽرتوكقة. 

                                                 

(1)  
ِ
ـْ َأبِقِف َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل ـِ َأبِل َقَتاَدَة، َط  ْب

ِ
ـْ َطْبِد اهلل َخقُْر َما » َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص تتؿة الحديث:َط

ًدا َصالًِحا َيْدُطق َلُف َفقَبُْؾُغُف ُدَطاُؤُه، َأْو َصَدَقًة َتْجِري َفقَبُْؾُغُف أَْجُرَها، أَْو ِطْؾًؿا َيْخؾُُػ اْلَؿْرُء بَْعَدُه َثاَلًثا: َولَ 

 –، صحقح ابـ خزيؿة،تحؼقؼ: د. محؿد مصطػك إطظؿل،الؿؽتب اإلسالمل «ُيْعَؿُؾ بِِف بَْعَدُه 

ـَ اْلُؿْخَتَصِر 
َكاِة اْلُؿْخَتَصُر مِ ِل بقروت،كَِتاُب الزَّ تِل َذَكْرُتَفا فِل َأوَّ ِريَطِة الَّ ـَ اْلُؿْسـَِد َطَؾك الشَّ

مِ

َدَقِة اْلُؿْحَبَسِة ُيْؽَتُب لِْؾُؿْحبِِس َبْعَد َمْقتِِف َما َدا لِقِؾ َطَؾك َأنَّ َأْجَر الصَّ َدَقُة اْلؽَِتاِب،َباُب ِذْكِر الدَّ َمِت الصَّ

  إسـاده حسـ لغقره[.]قال إلباين:  2495:4/122َجاِرَيًة، حديث رقؿ 
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 املطلب الثاني

 اٌٍَبد اٌؼالعٍخ ٌزؼبًِ اٌمغبع اخلريي 
 ِغ اٌىٛاسس ٚاألصِبد:  

يحتاج الؼطاع الخقري لؿعالجة الؽارثة حقـ كزولفا أو بعدها إلك العؿؾ طؾك 

ركة الؼطاطات إخرى، وآجتفاد يف التؼؾقؾ مـ إضرار الـاتجة احتقائفا بؿشا

طـفا، كؿا تسفؿ يف التػؽقر يف جرب الؿتضرريـ مـفا، وإن هذه العؿؾقة العالجقة 

يؿؽـ حصرها يف آلقتقـ أولفؿا: حقـ وققع الؽارثة أو إزمة، وثاكقفؿا بعد 

 وققطفا.

  ٌََع ايهازث١ أٚ األش١َ ٚقت  ايفسع األٍٚ: آيٝات ايكطاع ارتريٟ يًتعا

يؽقن طؿؾ الؼطاع الخقري أثـاء كزول الؽارثة أو إزمة بالعؿؾ طؾك ْصٚهلا: 

اختقار مجال مـ مجآت العؿؾ اإلغاثل حتك تتؼاسؿ العبء مع الجفات ذات 

الصؾة يف العؿؾقة اإلغاثقة: وٓ يؼع كؾ العؿؾ طؾك صرف دون آخر، مؿا يصعب 

ها طـ ققاطد آحرتافقة واإلتؼان، ويؿؽــا لؾباحث أن العؿؾقة اإلغاثقة ويبعد

 يتصقر مجآت العؿؾ أتقة:

، ويؽقن بتػعقؾ الؿشاركة آجتؿاطقة لتقفقر تقفقر الؿلوى لؾؿـؽقبقـ -10

مساكـ ٓئؼة لؾؿـؽقبقـ تمويفؿ وأهؾفؿ زمـ معالجة الؽارثة حتك يقجد لفؿ 

فف الؿحافظة طؾك الؽرامة حال، ويؿؽـ لؾؼطاع أن يسفؿ مـ خالل إكشاء وقػ هد

وقػ الؽرامة اإلكساكقة  ": اإلكساكقة، وحؿاية كؾقة الـػس، فقحؿؾ شعار أو مسؿك

 اك يق ىق) ٱٱطؿال بؿؼتضك أية ،"لؿـؽقبل الؽقارث وإزمات

o  p 
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يشارك فقف كؾ الطبؼات آجتؿاطقة بؿا يسفؿقن فقف مـ أمقال ترصد  (1)(لك

 ل الخاص بالسؽـ اإلكساين.لتحؼقؼ شرط القاقػ وأهداف الققػ اإلغاث

، وهل ضرورة إكساكقة ترتبط هبا حقاة تقفقر الؿقارد الؿائقة وإغذية -10

أي ما يعادل  ٪41اإلكسان وصحتف، حقث تؼدر مـظؿة إمؿ الؿتحدة أن أكثر مـ 

، فنذا كاكت يف (2)مؾققن شخص ٓ يحصؾقن طؾك مقاه صالحة لؾشرب 783

الؿجتؿعات، فنن كدرة الؿقاه الصالحة  الحآت آطتقادية هذا هق حال بعض

لؾشرب وقؾة الطعام مـ أهؿ الؿشاكؾ التل يعاين مـفا الؿجتؿع القاقع تحت وصلة 

الؽارثة أو إزمة، فشح الؿقاه أو اختالصفا بؿقاه الصرف الصحل، يعقـ طؾك 

اكتشار إمراض وإوبئة الؿـتؼؾة طرب الؿقاه، ويقسع مـ دائرة الؿخاصر طؾك 

 ؿع.الؿجت

، تظفر أهؿقة استعاكة الؼطاع الخقري بالققػ طؾك الؿقارد الؿائقة ومـ هـا 

وإغذية الصحقة لؿعالجة إوضاع اإلكساكقة بالؿـاصؼ الؿـؽقبة، بنكشاء وقػ 

وقػ ومـ أحقاها فؽلكؿا أحقا الـاس جؿقعا لإلغاثة "تحتاج شعار أو مسؿك: 

 يي ىي مي خي حي) ٱٱطؿال بؿؼتضك أية الؽريؿة "اإلكساكقة
، طؿال بؿؼتضك الحديث: (1)"وقػ سؼل الؿاء اإلغاثل"أو مسؿك  (3)(ٰذ

                                                 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق) ٱٱتتؿة أية: (1)
 [.71] اإلسراء: (ىن نن من زن رن مم

: 11ويف الساطة  21/4/2118، تاريخ الزيارة www.un.org، يـظر، مققع إمؿ الؿتحدة (2)

 د.15

ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)تتؿة أية: (3)

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

= 

http://www.un.org/
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َدَقِة َأْفَضُؾ؟ َقاَل »...   اْلَؿاءِ : َأيُّ الصَّ
ُ

، بحقث يسفؿ فقف كؾ الػئات آجتؿاطقة «َسْؼل

لػائدة الؿـاصؼ الؿـؽقبة بتقفقر الؿقاه وحػر أبار وتصؾقح الشبؽات التالػة 

ومساطدة الؿزارطقـ يف ري مزارطفؿ وحققاكاهتؿ أو بـاء ، مةبسبب الؽارثة أو إز

 سدود وحقاجز مائقة صغقرة...الخ.

تعد تصريػ مصارف الؿجاري الؿقاه مـ أهؿ تقفقر الصرف الصحل،  -10

مؾقار الـاس، أي ما  2,6الؿشاكؾ التل يعاين مـفا الؿجتؿعات اإلكساكقة، حقث أن 

، وإن (2)بـك التحتقة لؾصرف الصحلمـ سؽان العالؿ ٓ يؿتؾؽقن ال ٪41يعادل 

طدم تقفرها يسبب مشاكؾ متعددة صحقة وبقئقة كاختالصفا بالؿقاه الصالحة 

لؾشرب، مؿا يدمر اإلكسان والبقئة الؿحقطة ويعؼد مـ طؿؾقة اإلغاثة، فقجدر 

بالؼطاع الخقري أن يسفؿ يف بـاء البـك التحتقة لؾؿجتؿعات يف هذا الؿجال بحسب 

وقػ مجاري الصرف الصحل  "نكشاء وقػ تحت شعار:ضروف الؿؽان ب

، طؿال بؿؼتضك الدطقة إلك التعاون طؾك ما فقف مصالح اإلكساكقة يف ققلف "اإلغاثل

 (حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ) تعالك

 [.2الؿائدة:]

، بتؼدير الرطاية الـػسقة وإدوية والعالج قبؾ تؼديؿ الرطاية الصحقة -10

 =                                                 

 [.32، ]الؿائدة:(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

َدَقِة َأْفَضُؾ؟ َقاَل: طؿال بؿؼتضك حديث  (1) ، َأيُّ الصَّ
ِ
ـِ ُطَباَدَة َقاَل: ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل  »َسْعِد ْب

ُ
َسْؼل

فقصؾ طقسك  -ب العربقة ، ســ ابـ ماجف، تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل،دار إحقاء الؽت«اْلَؿاءِ 

ََدِب،َباُب َفْضِؾ َصَدَقِة اْلَؿاِء: ْٕ  . ]حؽؿ إلباين: حسـ[.2/1214البابل الحؾبل،كَِتاُب ا

، تاريخ elaph.comيـظر، مشاكؾ مجاري مصارف الصحل، أ/ صالح سؾقؿان، مققع إيالف، (2)

 د.37: 11ويف الساطة  21/4/2118الزيارة 
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خالل إكشاء مستقصػات وقػقة محؾقة تؼدم هذه وزمـ وبعد الؽارثة أو إزمة مـ 

وقػ كعؿة السالمة الصحقة  "الخدمة، يستحدث لفا وقػ تحت شعار أو مسؿك:

كِْعَؿتَاِن »طؿال بؿؼتضك الحديث الؿبقـ لـعؿة الصحة ومػسدة الغبـ فقفا "اإلغاثقة

ة...  حَّ ـَ الـَّاِس: الصِّ
 .(1)«َمْغبُقٌن فِقِفَؿا َكثِقٌر مِ

 آيٝات ايكطاع ارتريٟ ملعادت١ ايهٛازخ ٚاألشَات بعد ٚقٛعٗا: جاْٞايفسع اي : 

ٓ يـتفل طؿؾ الؼطاع الخقري اإلغاثل بتؼديؿ الؿساطدة قبؾ وأثـاء وققع 

الؽارثة أو إزمة، بؾ يتعدى إلك ما بعدها لؾتخػقػ مـ آثارها طؾك الؿجتؿعات 

 ل أيت:التل وقعت طؾقفا والتل يؿؽـ لؾؼطاع أن يسفؿ فقف مـ خال

، مـ خالل الؿشاركة يف بـاء الؿشاركة يف إطادة إطؿار الؿـطؼة الؿـؽقبة -11

الؿدارس والؿستقصػات: ٕن تعؾقؿ الؿجتؿعات ورفع الجفؾ طـفا بداية 

التخػقػ مـ الخسائر يف إرواح والؿقاد أثـاء الؽقارث وإزمات، ولعؾ أكسب 

خقري، كحق أوقاف صرق لؿشاركة ومساطدة هذه الؿجتؿعات هل الققػ ال

 وقػ الرتبقة والتعؾقؿ"لؾرتبقة والتعؾقؿ والصحة تحت شعار أو مسؿك:

وقػ "أو  (2)« َوِطْؾٌؿ َأْفَشاُه ُيْعَؿُؾ بِِف بَْعَدهُ »... طؿال بؿؼتضك الحديث: "اإلغاثل

                                                 

ـِ َطبَّاٍس َرِض  طـ (1)  اْب
ُّ

 اهلُل َطـُْفَؿا، َقاَل: َقاَل الـَّبِل
َ

ُة » ملسو هيلع هللا ىلص: ل حَّ ـَ الـَّاِس: الصِّ
كِْعَؿتَاِن َمْغبُقٌن فِقِفَؿا َكثِقٌر مِ

، صحقح البخاري،تحؼقؼ: محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر، دار صقق «َوالَػَراغُ 

َّٓ َطْقُش ا11/1422الـجاة،ط َٓ َطْقَش إِ َقاِق، َباٌب:   .8/88ِٔخَرِة:هـ،كَِتاُب الرِّ

ـْ إِْبَراِهقَؿ، َقاَل:  تتؿة الحديث: (2) اٍد، َط ـْ َحؿَّ ُجَؾ بَْعَد َمْقتِِف َثاَلُث ِخاَلٍل: َصَدَقٌة َتْجِري » َط َيتْبَُع الرَّ

ؿ أسد ، ســ الدارمل، تحؼقؼ: حسقـ سؾق«بَْعَدُه، َوَصاَلُة َوَلِدِه َطَؾقِْف، َوِطْؾٌؿ أَْفَشاُه ُيْعَؿُؾ بِِف بَْعَدُه 

ـْ  2111 -هـ  1412/ 11الداراين، دار الؿغـل لؾـشر والتقزيع، السعقدية،ط م، َباُب اْلَباَلِغ َط

 
ِ
:ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل ـِ ـَ  .]تعؾقؼ الؿحؼؼ: إسـاده صحقح[. 1/462، َوَتْعؾِقِؿ السُّ
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 :طؿال بؿؼتضك الحديث الؿبقـ ٕحب الـاس إلك اهلل، "الرطاية الصحقة اإلغاثل

... َأكَْػُعُفْؿ لِؾـَّاِس، َيْؽِشُػ َطـُْف ُكْربَةً  َأَحبُّ الـَّاسِ » 
ِ
 .(1)... «إلك اهلل

يف الؿـاصؼ الؿـؽقبة مـ خالل  البحث طـ سبؾ دطؿ إسر الػؼقرة -12

التربطات والصـاديؼ الققػقة ٓستحداث مشاريع تـؿقية صغقرة تـاسب مؽان 

 بؿؼتضك طؿال، "وقػ إسرة اإلغاثل ":وزمان الؿشروع، كنكشاء وقػ يسؿك

الحديث الؿرغب يف مساطدة مـ هؿ يف حاجة بجامع إخقة اإليؿاكقة أو 

 . (2)«......َواهلُل فِل َطْقِن اْلَعبِْد َما َكاَن اْلَعبُْد فِل َطْقِن َأِخقفِ » اإلكساكقة:

يف الؿرافؼة الـػسقة لألرامؾ وإيتام، لحاجة  مساطدة الحؽقمة الؿحؾقة -13

                                                 

ـِ ُطَؿَر طؿال بؿؼتضك  (1) ـْ اْب َقاَل:  - طـفؿا رضل اهلل -حديث الؿبقـ ٕحب الـاس إلك اهلل تعالك َوَط

 
ِّ

َْطَؿاِل َأَحبُّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َجاَء َرُجٌؾ إَِلك الـَّبِل ْٕ ؟، َوَأيُّ ا
ِ
، َأيُّ الـَّاِس َأَحبُّ إلك اهلل

ِ
َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

؟، َفَؼاَل: 
ِ
، َأكَْػُعُفْؿ لِؾـَّاِس، َيْؽِشُػ َطـُْف ُكْربًَة، أَْو َيؼْ » إلك اهلل

ِ
ِضل َطـُْف َدْيـًا، أَْو أََحبُّ الـَّاِس إلك اهلل

ـْ َأْن َأْطتَؽَِػ فِل َهَذا اْلَؿْسِجدِ 
 مِ

َّ
َْن أَْمِشل َمَع أٍَخ لِل فِل َحاَجٍة، أََحبُّ إَِلل َٕ - َيْطُرُد َطـُْف ُجقًطا، َو

عارف ،َصِحقُح التَّْرِغقب َوالتَّْرِهقب،محؿد كاصر الديـ إلباين،مؽَتبة الؿَ «َشْفًرا  -َمْسِجِد اْلَؿِديـَةِ 

م، كتاب الرب والصؾة وغقرهؿا، الرتغقب يف  2111 -هـ  11/1421لِؾـَْشِر والتقزْيع، الرياض،ط

قضاء حقائج الؿسؾؿقـ وإدخال السرور طؾقفؿ، وما جاء فقؿـ شَػَع فُلْهِدَى إلقف.حديث رقؿ 

 ]حسـ لغقره[.2623:2/719

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُس  تتؿة الحديث: (2)  َط
ِ
كْقَا، »ملسو هيلع هللا ىلص: قُل اهلل ـْ ُكَرِب الدُّ

ـٍ ُكْربًَة مِ ـْ ُمْممِ ـْ كَػََّس َط َم

َر اهلُل َطَؾقِْف فِل الدُّ  َر َطؾَك ُمْعِسٍر، َيسَّ ـْ َيسَّ ـْ ُكَرِب َيْقِم اْلِؼقَاَمِة، َوَم
ـْ كَػََّس اهلُل َطـُْف ُكْربًَة مِ ِخَرةِ، َوَم ْٔ كْقَا َوا

ـْ َسؾََؽ َستََر ُمْسؾًِؿا، َستََرُه اهللُ  ِخَرةِ، َواهلُل فِل َطْقِن اْلَعبِْد َما َكاَن اْلَعبُْد فِل َطْقِن أَِخقِف، َوَم ْٔ كْقَا َوا  فِل الدُّ

ـْ 
َؾ اهلُل َلُف بِِف َصِريًؼا إَِلك اْلَجـَِّة، َوَما اْجتََؿَع َقْقٌم فِل بَقٍْت مِ ، َصِريًؼا َيْؾتَِؿُس فِقِف ِطْؾًؿا، َسفَّ

ِ
بُقُقِت اهلل

ْحَؿُة وَ  ؽِقـَُة، َوَغِشقَتُْفُؿ الرَّ َّٓ كََزَلْت َطَؾقِْفِؿ السَّ ، َوَيتََداَرُسقكَُف بَقْـَُفْؿ، إِ
ِ
تُْفُؿ اْلَؿاَلئَِؽُة، َيتُْؾقَن كِتَاَب اهلل َحػَّ

ـْ بَطَّلَ بِِف َطَؿُؾُف، َلْؿ ُيْسِرْع بِِف كََسبُفُ  ـْ ِطـَْدُه، َوَم َطاِء مسؾؿ،، صحقح «َوَذَكَرُهُؿ اهلُل فِقَؿ ْكِر َوالدُّ كتاب الذِّ

ْكِر: ْجتَِؿاِع َطَؾك تاَِلَوِة اْلُؼْرآِن َوَطَؾك الذِّ
ِ

ْستِْغَػاِر، َباُب َفْضِؾ آ
ِ

 .4/2174َوالتَّْقَبِة َوآ
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ارثة أو إزمة لضغقط كػسقة تحتاج إلك رطاية الؿجتؿعات التل تعرضت لؾؽ

خاصة بسبب ما فؼدوه مـ أهؾ وجقران أو أمقال.. الخ، ويؿؽـ مساطدهتؿ مـ 

، طؿال بؿؼتضك "وقػ الرطاية الـػسل اإلغاثل"خالل إكشاء وقػ تحت مسؿك: 

الحديث الحاث طؾك التعاون بقـ الـاس/الؿجتؿع /الؿمسسات/الجفات 

: َمَع الَجَؿاَطةِ »ن: الرسؿقة الجفات مـ أ
ِ
 . (1)«َيُد اهلل

لؾؿـاصؼ الؿعرضة لؾؽقارث بتطقير  دطؿ مشاريع تقفقر إمـ الغذائل -14

الؿشاريع الزراطقة إهؾقة يف الؿـاصؼ الؼريبة مـفا والبعقدة طـ مخاصر الؽقارث، 

مـ خالل تػعقؾ إوقاف الزراطقة كققػ إراضل والحققاكات والبذور 

لعؿر رضل اهلل طـف يف وقػف ٕرضف يف  طؿال بالسـة التؼريرية وأٓت.. الخ

 ."وقػ اإلغاثة الزراطل  "، ويؿؽـ لؾققػ أن يحؿؾ شعار: (2)خقرب

 

                                                 

تحؼقؼ وتعؾقؼ: إبراهقؿ ططقة طقض، شركة مؽتبة ومطبعة مصطػك البابل الحؾبل  ،ســ الرتمذي (1)

  1975 -هـ  1395/ 12مصر،ط –
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ـِ َط ، َباُب َما َجاَء فِل ُلُزوِم ملسو هيلع هللا ىلصم، َأبَْقاُب اْلِػَت

 ]حؽؿ إلباين: صحقح[. .4/461الَجَؿاَطِة:

ـَ الَخطَّاِب َأَصاَب َأْرًضا بَِخْقَبَر، َفَلَتك  تتؿة الحديث:- (2)  اهلُل َطـُْفَؿا: َأْن ُطَؿَر ْب
َ

ـِ ُطَؿَر َرِضل ـِ اْب َط

 
َّ

ًٓ َقطُّ َأْكَػَس ِطـْ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل ، إِكِّل َأَصْبُت َأْرًضا بَِخْقَبَر َلْؿ ُأِصْب َما
ِ
ِدي َيْسَتْلمُِرُه فِقَفا، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ْقَت بَِفا»مِـُْف، َفَؿا َتْلُمُر بِِف؟ َقاَل:  َق بَِفا ُطَؿُر، «إِْن ِشئَْت َحبَْسَت أَْصَؾَفا، َوَتَصدَّ َٓ ُيَباُع . َقاَل: َفَتَصدَّ َأكَُّف 

، َوابْ 
ِ
َقاِب، َوفِل َسبِقِؾ اهلل َق بَِفا فِل الُػَؼَراِء، َوفِل الُؼْرَبك َوفِل الرِّ َٓ ُيقَرُث، َوَتَصدَّ َٓ ُيقَهُب َو ـِ َو

ـْ َولَِقَفا َأْن َيْلُكَؾ مِـَْفا بِاْلَؿْعُروِف، َوُيْطِعَؿ غَ  َٓ ُجـَاَح َطَؾك َم ْقِػ  بِقِؾ، َوالضَّ ٍل َقاَل: السَّ ْقَر ُمَتَؿقِّ

، َفَؼاَل:  ـَ ـَ ِسقِري ْثُت بِِف اْب ًٓ »َفَحدَّ ُروِط فِل  ،«َغقَْر ُمتََلثٍِّؾ َما ُروِط،َباُب الشُّ صحقح البخاري،كَِتاُب الشُّ

 . 3/188الَقْقِػ:
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 خبمتخ اٌجؾش

 

بعد البحث وطرض إفؽار الؿتعؾؼة بالؿقضقع اكتفك الباحث إلك الـتائج 

 أتقة:

قد تعرتيف إحؽام إصؾ يف العؿؾ الخقري التطقطل الـدب، ولؽـف  -1

 التؽؾقػقة إخرى، فتارة يؽقن واجبا، وتارة محرما أو مؽروها.

إن تػعقؾ الـؼد الذايت ومراجعة معايقر العؿؾ آحرتايف، وسقؾة لؿصؾحة  -2

 تطقير وتحسقـ أداء الؼطاع الخقري، ويعزز ثؼتفا داخؾقا واجتؿاطقا ورسؿقا.

ي ومؼاصده الشرطقة يجـب إن التزام الؼطاع الخقري بؼقاطد العؿؾ الخقر -3

 الؼطاع القققع يف الؿخالػات الشرطقة والـظؿ الؼاكقكقة. 

إن اختقار صبقعة وحدود الؼطاع الخقري لؾتدخؾ أثـاء الؽقارث وإزمات  -4

 وسقؾة لـجاحفا وتحؼقؼ مؼاصده.

ٓ يتققػ طؿؾ الؼطاع الخقري طؾك معالجة الؽارثة أو إزمة حقـ  -5

 العؿؾ طؾك معالجتفا قبؾ كزولفا وتتبع أثار بعد.وققطفا: وإكؿا يتعدى إلك 

يعد الققػ وسقؾة مفؿة مـ القسائؾ التل يؿؽـ لؾؼطاع الخقري آستػادة  -6

مـ صقغفا لتحؼقؼ مصالح اإلغاثة اإلكساكقة يف الؽقارث وإزمات: لؿـاسبتفا 

 لؿؼاصد وأغراض اإلغاثة اإلكساكقة. 

o  p 
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 :ايتٛصٝات 

لؾؿـتسبقـ لؾؼطاع الخقري بالدراسات  آهتؿام بالتدريب الؿستؿر -1

الشرطقة والؿؼاصدية والؼاكقكقة الؿتعؾؼة بؿجال العؿؾ الخقري طؿقما واإلغاثل 

مـف خصقصا: لتجـب القققع يف الصراطات الداخؾقة والؿخالػات الشرطقة 

 والؼاكقكقة، مؿا يمدي إلك فشؾ الؿمسسة وضقاع مؼاصد إكشائفا. 

 دطؿ الخقري اإلغاثل اإلكساين.إكشاء أسفؿ وقػقة لؾعؿؾ لؾ -2

تقسقع دائرة الشراكة لؿمسسات الؼطاع الخقري مع ممسسات الؿجتؿع  -3

 الؿدين والفقئات اإلغاثقة الؿحؾقة والدولقة.

التعاون مع الؿمسسات الرتبقة والتعؾقؿ طؾك برمجة تدريس مؼررات  -4

 تتضؿـ التعريػ بالعؿؾ الخقري وأهؿقتف وممسساتف. 

خقرية آغاثقة مـ دور اإلغاثة إلك دور الشريؽ يف اكتؼال الؿمسسة ال -5

 تـؿقة الؿـاصؼ الؿـؽقبة. 
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 ادلصبدس ٚادلشاعغ

 ِٜايكسإٓ ايهس 

 :نتب ايتفطري 

معالؿ التـزيؾ، البغقي، تحؼقؼ طبد الرزاق الؿفدي، دار إحقاء الرتاث العربل  (1)

 هـ.  11/1421بقروت، ط–

زي، تحؼقؼ طبد الرزاق الؿفدي، دار زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر، الجق (2)

 هـ. 11/1422بقروت،ط –الؽتاب العربل 

 :نتب ايط١ٓ ٚغسٚسٗا 

 -ســ ابـ ماجف،ت حؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء الؽتب العربقة  (1)

 فقصؾ طقسك البابل الحؾبل.

ســ أبل داود، تحؼقؼ: محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد، الؿؽتبة العصرية،   (2)

 بقروت. –صقدا 

تحؼقؼ وتعؾقؼ: إبراهقؿ ططقة طقض، شركة مؽتبة ومطبعة  ،ســ الرتمذي (3)

 م. 1975 -هـ  1395/ 12مصر، ط –مصطػك البابل الحؾبل 

ســ الدارمل، تحؼقؼ: حسقـ سؾقؿ أسد الداراين، دار الؿغـل لؾـشر  (4)

 م. 2111 -هـ 1412/ 11والتقزيع، السعقدية، ط

o  p 
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زركشل، دار العبقؽان، شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل، ال (5)

 م.1993 -هـ 11/1413ط

صحقح ابـ خزيؿة، تحؼقؼ: د. محؿد مصطػك إطظؿل، الؿؽتب   (6)

 بقروت. –اإلسالمل 

تحؼقؼ: محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر، دار صقق الـجاة،  صحقح البخاري، (7)

 هـ. 1422/ 11ط

ة الَؿعارف َصِحقُح التَّْرِغقب َوالتَّْرِهقب، محؿد كاصر الديـ إلباين، مؽَتب (8)

 م. 2111 -هـ  11/1421لِؾـَْشِر والتقزْيع، الرياض،ط

 –محؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء الرتاث العربل صحقح مسؾؿ، تحؼقؼ   (9)

 بقروت.

صحقح ابـ خزيؿة، تحؼقؼ: د. محؿد مصطػك إطظؿل، الؿؽتب  (11)

 بقروت. –اإلسالمل 

إحقاء الرتاث  طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري، بدر الديـ العقـك، دار (11)

 بقروت. –العربل 

الؿعجؿ إوسط، الطرباين، تحؼقؼ: صارق بـ طقض اهلل بـ محؿد، طبد  (12)

 الؼاهرة. –الؿحسـ بـ إبراهقؿ الحسقـل، دار الحرمقـ 

 -هـ  1351/ 11الؿطبعة العؾؿقة، حؾب،ط معالؿ الســ، الخطابل، (13)

 .م1932
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 :نتب ايفك٘ ٚأصٛي٘ ٚاملكاصد ٚايكٛاعد ايفك١ٝٗ 

 م. 1991 -هـ1411/ 11دار الؽتب العؾؿقة، ط ، السبؽل،شباه والـظائرإ (1)

/ 12بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع، الؽاساين، دار الؽتب العؾؿقة، ط (2)

 .م1986 -هـ 1416

الؾباب يف الجؿع بقـ السـة والؽتاب، الؿـبجل، تحؼقؼ: د. محؿد فضؾ طبد  (3)

 -هـ 12/1414مشؼ /بقروت، طالدار الشامقة، د -العزيز الؿراد، دار الؼؾؿ 

 م.1994

، مطبعة الحؾبل، ط/ (4)
ّ

 م.1951 -هـ 1369التجريد لـػع العبقد، الُبَجْقَرمِل

 .م1987 -هـ 1418/ 11الػتاوى الؽربى، ابـ تقؿقة، دار الؽتب العؾؿقة،ط (5)

 الػروق، الؼرايف، طالؿ الؽتب،)د.ت.ن(. (6)

مراجعف وتعؾقؼ: صف ققاطد إحؽام يف مصالح إكام، العز بـ طبد السالم،   (7)

 -هـ  1414الؼاهرة،ط/  –طبد الرؤوف سعد، مؽتبة الؽؾقات إزهرية 

 م.1991

الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة، بـ طبد الرب، ت حؼقؼ: محؿد محؿد أحقد ولد  (8)

-هـ12/1411ماديؽ الؿقريتاين،مؽتبة الرياض الحديثة، الرياض،ط

 م.1981

جفقـ، ابـ الػراء، تحؼقؼ: د.طبد الؿسائؾ الػؼفقة مـ كتاب الروايتقـ والق (9)

 -هـ 11/1415الؽريؿ بـ محؿد الالحؿ،مؽتبة الؿعارف، الرياض،ط

 م.1985
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هـ  11/1418بـ رشد، دار الغرب اإلسالمل، ط، الؿؼدمات الؿؿفدات  (11)

 م. 1988 -

الؿـثقر يف الؼقاطد الػؼفقة، الزركشل، وزارة إوقاف الؽقيتقة،  (11)

 م.1985 -هـ 12/1415ط

تحؼقؼ: أبق طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان،دار ابـ ت،الشاصبل، الؿقافؼا -

 .م1997 -هـ1417/ 11طػان، ط

ْغدي، تحؼقؼ د. صالح الديـ الـاهل، دار الػرقان /   (1) الـتػ يف الػتاوى، السُّ

 .1984 – 1414/ 12طؿان / بقروت، ط -ممسسة الرسالة 

–ؾؿقة هناية السقل شرح مـفاج القصقل، اإلسـقي، دار الؽتب الع (2)

 م.1999 -هـ1421/ 11بقروت،ط

 :ِنتب ايًػ١ ٚاملعاد 

بقدي، دار الفداية. (1)  تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس، الزَّ

د َسؾقؿ   (2) تؽؿؾة الؿعاجؿ العربقة، ريـفارت بقرت آن ُدوِزي، ترجؿة: محؿَّ

 م. 2111 - 11/1979الـَعقؿل، وزارة الثؼافة واإلطالم، العراق،ط

 .هـ 13/1414بقروت، ط –دار صادر  ـ مـظقر،لسان العرب الؿحقط، اب (3)

معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة، د. أحؿد مختار طبد الحؿقد طؿر، طالؿ  (4)

 م. 2118 -هـ  11/1429الؽتب،ط

حامد صادق قـقبل،دار الـػائس  -معجؿ لغة الػؼفاء، محؿد رواس قؾعجل  (5)

 م.1988 -هـ  12/1418لؾطباطة والـشر والتقزيع،ط
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 ٚاألصِبد

 ١ٝ ٚاملًتكٝات ٚاحملاضسات:األٜاّ ايدزاض 

إزمات، تعريػفا، أبعادها، أسباهبا، د/طؾل بـ هؾفقل الرويؾل، جامعة  (1)

كايػ لؾعؾقم إمـقة، كؾقة التدريب، قسؿ الربامج الخاصة، الحؾؼة العؾؿقة 

 – 31/4،الرياض، "إدارة إزمات"الخاصة بؿـسقبل وزارة الخارجقة: 

 م. 4/5/2111

تعؾؼة بالعؿؾ الخقري يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، إكظؿة والؾقائح الؿ (2)

جؿع وإطداد الؿركز الدولل لألبحاث والدراسات مداد، أ/فارس بـ محؿد 

 .الغامدي وأ/محؿد بـ طبد القاحد طقسك

طادل بـ طبد الؼادر بـ تقضقػ الؼقاطد الػؼفقة يف ترشقد العؿؾ الخقري،  (3)

قري الخؾقجل الثالث، دائرة بحث مؼدم لؿمتؿر العؿؾ الخ محؿد ولل ققتف،

 م.2118يـاير  22 -21الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري، دبل، 

طادل بـ طبد الؼادر بـ تقضقػ الؼقاطد الػؼفقة يف ترشقد العؿؾ الخقري،  (4)

بحث مؼدم لؿمتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث، دائرة  محؿد ولل ققتف،

 م.2118يـاير  22 -21الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري، دبل، 

دلقؾ إفؽار لؾؿمسسات التطقطقة، مراكز إحقاء كؿقذجا، رائد طبد العزيز  (5)

الؿفقدب، مراجعة د/سامل تقسقر سؾؿان، مراكز إحقاء ولجان التـؿقة، 

 ه.1428ربقع أول 

الؿتعؾؼة بتسفقؾ وتـظقؿ الؿساطدات الدولقة  شرح مسقدة اإلرشادات  (6)

ؾك الصعقد الؿحؾل يف حآت الؽقارث، وآكتعاش إولل ط لإلغاثة

 ، آتحاد الدولل لجؿعقات الصؾقب 2117تشريـ إول/أكتقبر 26
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 .إحؿر والفالل إحؿر

لؿاذا تػشؾ الؿـظؿات الخقرية غقر الربحقة،د.طبد الرحؿـ بـ حؿقد  (7)

الفذلقل، طرض كتاب، محاضرة قدمت بالؿركز العالؿل لدراسات العؿؾ 

أبريؾ 18،إربعاء "الفقئة الخقرية اإلسالمقة العالؿقة  "الخقري التابع لـ

 .7-1م:2118

 :اجملالت ايع١ًُٝ احمله١ُ 

مجؾة إكساين، الؾجـة الدولقة لؾصؾقب إحؿر، ، العؿؾ الخقري (1)

 .36/ع 2116صقػ/ع

دور الؼقاكقـ والتشريعات الدولقة والؿحؾقة يف مقاجفة أزمات الؽقارث،  (2)

مجؾة العؾقم اإلكساكقة، جامعة السقدان  أ/مصعب حبقب مرحقم الفاشؿل،

 م. 2117( مارس 1/ )18لؾعؾقم والتؽـقلقجقا، م

دور الؼقاكقـ والتشريعات الدولقة والؿحؾقة يف مقاجفة أزمات الؽقارث،  (3)

أ/مصعب حبقب مرحقم الفاشؿل، مجؾة العؾقم اإلكساكقة،،جامعة السقدان 

  م.2117( مارس 1/ )18لؾعؾقم والتؽـقلقجقا،م

 َ:سادع أدٓب١ٝ 

(1) Préparation à une réponse efficace en cas de 

catastrophe, le secrétariat de la Stratégie 

(2) Internationale de prévention des catastrophes de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU/SIPC) et le 



 

 

 
 
 

  95  

آٌٍبد اٌمغبع اخلريي يف اٌزؼبًِ ِغ اٌىٛاسس اٌغجٍؼٍخ 
 ٚاألصِبد

Bureau de la coordination, Nations Unies,2008Genève, 

Suisse. 

 :َٛاقع االْرتْت 

(1) www.un.org. 

(2) elaph.com.www  

(3) www.dawahmemo.com 

(4) www.alukah.net 

(5) www.arab-ency.com 

 ٝٗا يف ايبشح:َصادز َٚسادع اضتفٝد َٓٗا ٚمل ٜػس إي 

العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية، دة/تؿام طقدة العساف  (1)

وأد/محؿد حسـ أبق يحقك، الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة، 

 م.2112 -ـه3/1434/ع8م

أحؽام الؼاكقن الدولل اإلكساين يف اإلسالم، محؿد سؾقؿان كصر اهلل الػرا،  (2)

قل طؾك درجة الؿاجستقر يف الػؼف بحث مؼدم ٓستؽؿال متطؾبات الحص

م،الجامعة اإلسالمقة بغزة،كؾقة 2117-ه 1428الؿؼارن، السـة الجامعقة 

 الشريعة والؼاكقن،قسؿ الػؼف الؿؼارن.

العؿؾ الخقري دراسة تلصقؾقة تاريخقة، د/محؿد صالح جقاد مفدي، مجؾة  (3)

 / تؿقز8/س31/ع8سر مـ رأى، كؾقة الرتبقة، جامعة سؿراء العراق، م

2112 . 

http://www.un.org/
http://www.dawahmemo.com/
http://www.alukah.net/
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 وثقؼة أخالققات العؿؾ الخقري، اإلصدار الثاين، شبؽة إلقكة. (4)

إفعال معترب مؼصقد شرطا كاكت إفعال مقافؼة أو قاطدة الـظر يف مآٓت  (5)

مخالػة، دراسة أصقلقة تطبقؼقة معاصرة،د/صالح محؿقد جابر،مجؾة 

 https://platform.almanhal.com الجؿعقة الػؼفقة السعقدية،
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 ٍِخص اٌجؾش
 

خؾص البحث إلك ضرورة أن يتقجف العؿؾ الخقري إلك تؼديؿ الخقر  

مـ حقث آهتؿام بنكساكقتف وربط ، الؿحض واستفداف بـاء اإلكسان بـاء متؽامال

 . ن بغايتف مـ القجقد وتحؼقؼ رسالة آستخالفاإلكسان الؿسؾؿ واإلكسا

والرتكقز طؾك الدول الؿسؾؿة الؿـؽقبة الؿستفدفة مـ الجؿاطات التبشقرية 

بقـؿا تؿـع بعض الجفات الؿسؾؿة مـ ، التل تستغؾ حاجات الـاس وطقزهؿ

فؽان لزاما طؾقـا إطادة صقاغة . التعامؾ معفؿ بحؽؿ هتؿة اإلرهاب وفقبقا اإلسالم

وذلؽ تخػقػا طؾك  :يات العؿؾ الخقري ضؿـ الؿعطقات الؿعاصرةأولق

، ورحؿة بالؿـؽقبقـ، الؿمسسات الخقرية كػسفا التل تلثرت باإلجراءات العالؿقة

وقد كان مـ كتائج الدراسة أولقية تلمقـ الؿقارد الؿالقة وأولقية إدارة الؿال 

، ؿقجقدة ما أمؽـوٓ بد مـ إزاحة العقائؼ ال، وتقزيعف واستدامتف وتعظقؿف

وآستػادة مـ الؿجآت الؿتاحة وهل بحاجة مـا أن كعقد دراسة خقاراتـا يف 

الخدمة لإلكسان  وذلؽ بقجقد ممسسات خقرية تؼدم، تؼديؿ إهؿ ثؿ الؿفؿ

لؿجرد إكساكقتف تؼديؿا لؾخقر الؿحض دون إدخال الديـ أو السقاسة أو الؿذهبقة 

ن الؿـفج القصػل وآستؼصاء والتحؾقؾ وأما مـفج البحث فؽا، يف الدطقة

تؼديؿ رؤية : ومـ أهؿ التقصقات والـتائج. واستخدمت فقف استباكة ومؼابالت

معاصرة لؾعؿؾ الخقري ببدائؾ وآفاق جديدة تؿؽـ ممسسات العؿؾ الخقري مـ 

o  p 
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وضرورة إطادة الـظر ببعض الػتاوى الصارمة . اخرتاق مجآت جديدة وأرحب

ووجقد . أو تسفؿ بالحد مـ مصادره، لخقري مـ زكاة الؿالالتل تحرم العؿؾ ا

واستثؿار . كظرة اقتصادية ومشاريع ربحقة تضؿـ استؿرارية الؿمسسات الخقرية

الؿساحات الؿػتقحة يف الؼاكقن لؾقلقج مـفا لتلسقس جؿعقات متقافؼة مع 

وبـاء طالقات طامة بشؽؾ محرتف يضؿـ التقاصؾ ، الؼاكقن القصـل والعالؿل

وتطقير إدارة العؿؾ الخقري ، لؿؿتاز مع فريؼ الؿحسـقـ بؿا يضؿـ ديؿقمتفا

وتعاون ومتابعة ، بشؽؾ محرتف وتـسقؼ الجفقد فقؿا بقـ الؿمسسات الخقرية

وإيجاد مـظقمة ، الجفات الرسؿقة لفا لضؿان بؼاءها ضؿـ إهداف الؿعؾـة

يدطق جؿقع  أخالققة طالؿقة تدطؿ إكساكقة اإلكسان الؿجردة ومقثاق شرف

الؿمسسات اإلكساكقة إلك ضؿان وتلكقد طدم إدخال الديـ والسقاسة يف العؿؾ 

 . اإلكساين
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 مذِخادل
الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك الؿبعقث رحؿة لؾعالؿقـ  

فنن مـ ضرورات العؿؾ الدطقي : أما بعد، ومـ صحبف وتبعف الك يقم الديـ

ٕكف باب يؽشػ جاكبا طظقؿا مـ ، بالعؿؾ الخقري واإلكساين الؿعاصر آهتؿام

، صبقعة ديــا ويؼربـا مساحات واسعة يف تؼريب الديـ لؾـاس وبقان رحؿتف وجؿالف

وحري ، وقد اطرتى العؿؾ الخقري الققم بعض الؿصاطب والعقائؼ ٕسباب كثقرة

تؿحض لعؿؾ الخقر بـا أن كعقد ترتقب أولقياتـا لـركز طؾك جقاكب إكساكقة مفؿة ت

ٕن هذه إمر ٓ يـػؽ طـ صبقعة ديــا اإلسالم الحـقػ فـؽقن هبذا  :دون مؼابؾ

، إمر قد قدمـا جاكبا طؿؾقا مؼصقدا تحؼقؼف ودطقة لديــا بشؽؾ غقر مباشر

وخاصة مع وجقد ضغقصات لػصؾ الجاكب الديـل الدطقي التبشقري لجؿقع 

وكحـ شركاء يف هذا الجاكب ، قري الؿحضإديان وتؼديؿ الجاكب اإلكساين الخ

ولذلؽ كان ٓ بد مـ دراسة تعقد الـظر يف ، مع الؿمسسات العالؿقة اإلكساكقة

وخاصة مع تطقر الظروف العالؿقة ، صريؼة العؿؾ وترتقب إولقيات

وهذا ما تحاول هذه . ومحؿقدية الحركة والخقف مـ اإلسالم، الجققسقاسقة

 . الدراسة طؿؾف

  ٚميهٔ إمجاهلا باألَٛز ايتاي١ٝ: ايدزاض١أٖداف : 

إيجاد وسائؾ جديدة يؿؽـ مـ خاللفا استثؿار الؿساحات الؿػتقحة  -1

 . لؾعؿؾ الخقري لتؼديؿ الخقر لؾـاس بغض الـظر طـ ديـفؿ أو هقيتفؿ

معرفة السبقؾ لؾتغؾب طؾك تجػقػ مصادر التؿقيؾ الؿالل بسبب اإلسالم  -2

o  p 
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ات تضققؼ طؾك تؾؽ الفقئات مؿا تسبب لفا بجػاف وما تبعفا مـ إجراء (1)،وفقبقا

 . الؿصادر التؿقيؾقة

إيجاد مقثاق شرف يؿـع استخدام الديـ أو السقاسة وسقؾة لتؿرير العؿؾ  -3

لضؿان طدم تؼقية الجفقد ، اإلكساين سقاء كاكت جؿعقات مسؾؿة أو غقر مسؾؿة

 . التبشقرية طؾك حساب الفقئات الؿسؾؿة

مشرتكة لؾفقئات الؿتخصصة لتتؽامؾ صقرة إيجاد تػاهؿات ومجالس  -4

  .العؿؾ الخقري وتمدي غاية واحدة مرتاكؿة

متـقطة إهداف -يديرها الؿسؾؿقن-تقجقف إمقال الؿسؾؿة لفقئات  -5

، والربامج تتؽامؾ بلهداففا لتخدم الؿسؾؿقـ بالؿؼام إول بسبب حالة العقز

. الؿمسسات غقر الؿسؾؿة وبديال لؾؿحتاج طـ، وترمقؿا ٔثار الحروب والدمار

 . ومـ ثؿ تخدم اإلكسان باطتباره إكساكا مؽرما مـ اهلل

 ٚميهٔ إمجاهلا باألض١ً٦ ايتاي١ٝ: أض١ً٦ ايدزاض١ : 

ما هل أهؿ إطؿال التل يجب طؾك الؿمسسات والفقئات الخقرية  -1

وتعطقفا إولقية وتعؿؾ هبا ضؿـ فؾسػة الؿؿؽـ ، الؿعاصرة أن تباشرها

 ؟ والؿتاح

                                                 

اإلسالم وفقبقا: مصطؾح معاصر يعرب طـ التخقف مـ اإلسالم بسبب ما أثقر حقل مػفقم  (1) 

ومحاولة البعض إلصاق هتؿة اإلرهاب بف خطئا. مؿا حدا بالؽثقريـ الك كراهقة اإلسالم اإلرهاب 

والؿسؾؿقـ وآطتداء طؾقفؿ. وتعد شؽال مـ أشؽال العـصرية. اكظر مققع ويؽل بقديا. تؿ 

/ https: / / ar. wikipedia. org/ wiki: م طؾك الرابط2118/ 11/ 8اسرتداده بتاريخ 

 إسالهوفوبيب

https://ar.wikipedia.org/wiki/إسلاموفوبيا
https://ar.wikipedia.org/wiki/إسلاموفوبيا
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كقػ يؿؽـ لؾفقئات والؿمسسات الخقرية التغؾب طؾك اإلجراءات  -2

 ؟ الؿتبعة بسبب اإلسالم وفقبقا

هؾ يؿؽـ لؾفقئات الخقرية التؿحض لؾعؿؾ اإلكساين الؿجرد والتخؾل  -3

بتؼديؿ الخقر الؿحض دون الدطقة ، طـ الدطقة الؿباشرة لؾديـ والسقاسة

 ؟ الؿباشرة لؾديـ أو مذهب معقـ

 ١َٓٗر ايدزاض : 

مع ، اتبعت يف هذه الدراسة الؿـفج القصػل وآستؼراء والتحؾقؾ لؾـتائج 

وجقد استباكة مرفؼة ومؼابالت لؾخروج مـفا بتصقر يعالج معققات العؿؾ 

 . الخقري الؿعاصر

 أ١ُٖٝ ايدزاض١ : 

 (3)والدراسات (2)وبعض الؽتب (1)والؿؼآت يقجد الؽثقر مـ أوراق العؿؾ

ولؽـفا تتسؿ بؼؾة معالجة طقائؼ العؿؾ الخقري اإلسالمل  (4)والؿراكز البحثقة

                                                 

م طؾك 2118/ 4/ 18تؿ اسرتداده بتاريخ م، مققع مداد، 2111اكظر: مػفقم العؿؾ الخقري، (1) 

 http: / / www. medadcenter. com/ articles/ 2201الرابط 

م، دار السالم، 2112، 1وما بعدها، ط11: بؽار، طبد الؽريؿ، ثؼافة العؿؾ الخقري، ص اكظر(2) 

 مصر. 

أسس وتطبقؼات العؿؾ الخقري طـد أمقر الؿممـقـ طؿر بـ طبد العزيز، مـ اكظر: الزطػان، الفقثؿ، (3) 

 مـشقرات الؿركز الدولل لؾدراسات وإبحاث مداد، 

  /http: / / www. alukah. net/ library/ 0/ 101481م، 2002

/ 4/ 18اكظر: مققع مداد )الؿركز الدولل لألبحاث والدراسات( مثال، تؿ اسرتداده بتاريخ (4) 

  .medadcenter. com/ files/ list/ 1587http: / / wwwم طؾك الرابط 2118

http://www.medadcenter.com/articles/2201
http://www.alukah.net/library/0/101481/
http://www.medadcenter.com/files/list/1587
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وخاصة بعد اإلجراءات العالؿقة إخقرة لتجػقػ مـابع اإلرهاب ، الؿعاصر

مؿا ضقؼ كثقرا ، واكعؽاس ذلؽ طؾك العؿؾ الخقري اإلسالمل برمتف، الؿحتؿؾ

اكقة بقـؿا تلخذ الؿمسسات اإلكس، طؾك بعض الؿمسسات التل ٓ طالقة لفا بذلؽ

العالؿقة غقر اإلسالمقة والتبشقرية حريتفا الؽامؾة يف الحركة وخصقصا يف 

فؽان ٓ بد مـ دراسة تضبط ، الؿجتؿعات الؿسؾؿة الؿتضررة مـ الحرب

أولقيات العؿؾ الخقري الؿعاصر لتسفؿ يف رفع كػاءة وترمقؿ الؿجتؿعات 

الساحة وحقدة وطدم ترك ، الؿتضررة مـ الحروب -بالؿؼام إول  -الؿسؾؿة 

 . لؿمسسات العؿؾ اإلكساين

 خط١ ايدزاض١ : 

 . أهؿ أولقيات العؿؾ الخقري الؿعاصر دراسة مقداكقة: الؿبحث إول

 . أهؿ الؿعقؼات أمام تؼدم العؿؾ الخقري: الؿبحث الثاين

 . مـاقشة وحؾقل مؼرتحة: الؿبحث الثالث

 ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات . 
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 املبحث األول

 أٌٌٚٛبد اٌؼًّ اخلريي ادلؼبصش أُ٘  
 دساعخ ٍِذأٍخ

 
كاكت ، التل وزطت طؾك العامؾقـ بالؿجال الخقري (1)مـ خالل آستباكة 

أهؿ أولقيات العؿؾ الخقري الؿعاصر خاصة بعد أزمة الؾجقء اإلجابة طؾك 

 : طؾك الـحق التاللوآثار الحروب ، وغقره مـ الشعقب الؿسؾؿة، لؾشعب السقري

ارد مالقة لديؿقمة العؿؾ وضؿان كػاءتف وتؼديؿ الخدمة تامقـ مق -1

 . لؾؿستفدفقـ

 . التحقل مـ العؿؾ طؾك جؿع التربطات إلك آستؼاللقة آقتصادية -2

خصقصا الالجئقـ مـ ويالت ، تغطقة أكرب شريحة مؿؽـة مـ الؿستفدفقـ -3

 . الحروب

مـ  استـؼاذ اإلكسان الؿسؾؿ الالجئ أو الؿتضرر مـ الحرب أو الضعقػ -4

 . وتقفقر البديؾ الؿـاسب والؿؽافئ، التبعقة لؾجؿعقات الخقرية الغربقة الؿشبقهة

بعد ، تلهقؾ الؿستفدفقـ لقتحقلقا مـ مجرد مستػقديـ إلك مـتجقـ -5

 . تسؾقحفؿ بالخربة الؽافقة لؾدخقل لسقق العؿؾ

الؿساهؿة يف رفع كػاءة الؿجتؿعات الؿجاورة الؿتضررة مـ الحروب  -6
                                                 

 (. 1الؿرفؼ رقؿ )(1) 

o  p 
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 . والتخػقػ طـفا

 . الؿساطدة يف حؾ مشؽؾة البطالة لدى الشباب يف الؿجتؿعات الؿستفدفة -7

 . تدريب العامؾقـ والؿجتؿع طؾك مفارات التقاصؾ والؿفارات الحقاتقة -8

لقؽقكقا  :تلهقؾ العامؾقـ بالؿجال الخقري بالخربة والؿفارات الالزمة -9

رفة كقػقة تسقيؼ ومع، أكثر احرتافقة وقدرة طؾك التقاصؾ مع الؿتربطقـ والداطؿقـ

 . الؿشاريع لؾؿاكحقـ

لتسفقؾ القصقل ، وإزالة العقائؼ، التقاصؾ مع الجفات الرسؿقة -11

وتغققر إفؽار الخطل القاردة طـ الؿمسسة ، لؾؿتربطقـ وأصحاب إمقال

 . الخقرية آن وجد

جقدة الخدمة وخاصة مع كثرة الؿـافسقـ مـ الجؿعقات غقر الؿسؾؿة  -11

 . ة مـ الحروبيف الؿجتؿعات الؿتضرر

واإلكجازات ، يقضح أطؿال الؿمسسة الخقرية، إيجاد مـرب إطالمل ققي -12

 . ويجؾب لفا الراغبقـ بالدطؿ، بإرقام والصقر

تغققر فؾسػة العؿؾ الخقري اإلسالمل يف آبتعاد كؾقا طـ السقاسة يف  -13

أو الدطقة لؾديـ ، أو الدخقل يف الؿذهبقة يف الؿجتؿعات الؿسؾؿة، العؿؾ

والتؿحضذ لؾعؿؾ ، سالمل يف الؿجتؿعات غقر الؿسؾؿة بشؽؾ مباشراإل

 . اإلكساين

التعاون مع ممسسات طالؿقة تسقق العؿؾ اإلكساين البحت لؾقصقل  -14

لؿساحات ٓ تستطقع الؿمسسات الخقرية الؿسؾؿة القصقل إلقفا بسبب مققلفا 

 . الديـقة أو الؿذهبقة أو السقاسقة

التدخؾ بالسقاسة أوالديـ أو الؿذهبقة إيجاد مقثاق شرف طالؿل لؿـع  -15

 . طؾك الؿمسسات اإلكساكقة والخقرية، يف مـاصؼ الحروب والـزاطات
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 . تسقيؼ ثؼافة العؿؾ الخقري يف الؿجتؿعات واكتساب ثؼة الـاس -16

، الؿساهؿة الػاطؾة يف بـاء إكسان ايجابل مممـ بربف يساهؿ يف بـاء وصـف -17

 . مسؾح بالخربة والعؾؿ الؿـاسبقـ

 ٞٚميهٔ إمجاٍ احملاٚز اييت تهًِ عٓٗا اجملٝبٕٛ عٔ االضتبا١ْ بايتاي : 

سقاء ، لتقفقر الؿال الالزم لضؿان جقدة الخدمة وديؿقمتفا: محقر مالل -1

. كان بالتربطات أو إوقاف أو وجقد ممسسات رافدة بالؿال لؾؿمسسة الخقرية

فا يضؿـقن تدفؼ وطؾك الؿفتؿقـ أن يبحثقا طـ وسائؾ جديدة مبتؽرة مـ خالل

 . الؿال لؾؿمسسة الخقرية لتؼديؿ أفضؾ خدمة ومساطدة مؿؽـة لؾؿحتاج

والتقاصؾ مع ، والشػافقة، بتلهقؾ العامؾقـ لالحرتافقة: محقر الخربة -2

 . الؿاكحقـ أو الؿستفدفقـ

، يف بـاء اإلكسان الؿسؾؿ اإليجابل الؿممـ بربف: محقر أخالقل ديـل -3

 . الؿسؾح باإليؿان والخربة

يف تؼديؿ الؿساطدة اإلكساكقة الؿحضة دون اشرتاط لديـ أو : محقر إكساين -4

والتعاون مع الؿمسسات اإلكساكقة العالؿقة يف ذلؽ وخصقصا ، سقاسة أو مذهب

وإيجاد مقثاق شرف . يف الؿجتؿعات الؿتلثرة بالحروب مباشرة أو الؿجاورة لفا

 . ؽطالؿل يؾزم جؿقع الؿمسسات اإلكساكقة والخقرية يف ذل

، يف إثبات مشروطقة العؿؾ الخقري وطدم طالقتف باإلرهاب: محقر قاكقين -5

والتقاصؾ مع الؿسئقلقـ لؾتقضقح ، وتسقيؼ الؿمسسة الخقرية والدفاع طـفا

 . وإزالة العقائؼ

 



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  108  

يف رفع العقز لدى الؿحتاجقـ وتلهقؾ الشباب والؼادريـ : محقر اجتؿاطل -6

 . ؾك الالجئقـ ومجتؿعات الؾجقءوالتخػقػ مـ آثار الحروب ط، لسقق العؿؾ

وإططاء كسبة ، ثؿ تؿ تقزيع استباكة لرؤية ثؼؾ ووزن كؾ محقر حسب إهؿقة

 : فؽان الجدول التالل بقضع إشارة صح أمام إكثر ثالثة محاور أهؿقة، مئقية

 ايٛشٕ ٛزــاحمل

 %35 مالل: الؿحقر إول

 %11 الخربة: الؿحقر الثاين

 %15 قل ديـلأخال: الؿحقر الثالث

 %15 إكساين: الؿحقر الرابع

 %11 قاكقين: الؿحقر الخامس

 %15 اجتؿاطل: الؿحقر السادس
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 : مـ خالل قراءة الـتائج كجد إمقر التالقة

أن أهؿ قضقة تقاجف العؿؾ الخقري هل الؼضقة الؿادية يف ديؿقمة واستؿرار  -

، رار طؿؾ الؿمسسة الخقريةالدطؿ لؾؿال وإيجاد مصادر ذاتقة أو تربطات ٓستؿ

حقث بالؿال تستطقع أن تػؽر بقسائؾ كثقرة مـ الؿؿؽـ أن ترفع مـ كػاءة 

 . وتؼدم لفؿ الخدمة بلفضؾ مستقى، الؿستفدفقـ

تليت أهؿقة الؿحقر إخالقل الديـل والؿحقر آجتؿاطل والؿحقر  -

 . اسةاإلكساين تالقا وبـػس الؿؼدار حسب أراء العقـة الؿستفدفة بالدر

حقث يؿؽـ لؾجؿعقات ، ثؿ تليت أهؿقة الخربة والؼاكقكقة ثالثا مع أهؿقتفؿا -

 . الخقرية التؽقػ مع معطقات الؼاكقن القصـل والدولل
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 املبحث الثاني

 أُ٘ ادلؼٍمبد  
 . ٌزغٛس ٚرمذَ ٚحتغني اٌؼًّ اخلريي

 

 سطب االضتبا١ْ ناْت ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ : 

 . العائؼ الؿالل -1

 . قؾة خربة العامؾقـ بالحؼؾ اإلكساين والخقري -2

 . قؾة آحرتافقة يف إدارة العؿؾ -3

 . قؾة وضقح إولقيات يف الؿمسسة الخقرية -4

 . تعدد إهداف وطدم التخصص يف الؿمسسة الخقرية -5

 . وجقد شرائح مـ الؿحتاجقـ ٓ كستطقع القصقل إلقفؿ -6

 . ضعػ التقاصؾ مع الؿحتاج -7

 . ؿحتاجقؾة الؿعؾقمات طـ ال -8

، لتضؿـ جقدة الخدمة، غقاب التـسقؼ بقـ الؿمسسات الخقرية -9

حقث يستػقد مـفا . وطدم احتقال بعض الؿحتاجقـ، والقصقل لجؿقع الؿحتاجقـ

 . جؿقعا

أو بتخصقص جزء مـ ، يؿـع تدفؼ إمقال مـ الخارج، طائؼ قاكقين -11

بقية ٕمقال أو حتك الػقائد الر، طقائد أمقال الزكاة لؿمسسات العؿؾ الخقري

o  p 
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 . لتعقد كػعا طؾك فؼراء الؿسؾؿقـ والؿحتاجقـ، (1)الؿسؾؿقـ والدول الؿسؾؿة

 . ثؼافة العامؾقـ بالعؿؾ الخقري -11

 . سؾقك العامؾقـ الخاصئ يف التعامؾ مع الؿحتاجقـ -12

 . كثرة حاجات الـاس الؿحتاجقـ -13

 . قؾة فاطؾقة الربامج التلهقؾقة -14

 . حؼقؼقةأخذ بعض الـاس لؾؿساطدة مـ غقر حاجة  -15

غقاب الرقابة اإلشرافقة الؿجتؿعقة الؿساكدة طؾك الؿمسسات  -16

 . لتؽقن رديػا لؾؿمسسات الرسؿقة لؾؿتابعة بنكصاف، اإلكساكقة

 . والتشؽؽ بف، التخقف مـ العؿؾ اإلكساين الؿجرد -17

غقاب تػعقؾ ومراقبة مقثاق دولل حؼقؼل يضؿـ تؿحض العؿؾ  -18

ؼ الحروب والالجئقـ أو الؿـاصؼ وخاصة يف مـاص، الخقري لؾعؿؾ اإلكساين

 . الؿجاورة لفا والؿتضررة مـفا

قؾة فاطؾقة التعاون الدولل بقـ الؿمسسات العالؿقة واإلسالمقة لضؿان  -19

وطدم استخدام الديـ والسقاسة والؿذهب يف تسقيؼ ، القصقل لؾؿحتاجقـ

 . الخدمة

قر مسؾؿا أم سقاء كان هذا الغ، وطدم الثؼة بف، قؾة ثؼافة التعاون مع الغقر -21

 . طؾك مستقى إفراد والؿمسسات الؿحؾقة والعالؿقة، غقر مسؾؿ

تحػظ بعض الؿمسسات والعامؾقـ طؾك التعاون مع الؿمسسات  -21

                                                 

الجربيـ، طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ، مققع صريؼ اإلسالم، حؽؿ آستػادة مـ أمقال الربا يف (1) 

 / :http الرابطم طؾك 2118/ 4/ 1، تؿ اسرتداده بتاريخ م2114الؿشاريع الخقرية والؿساجد، 

/ iswy. co/ e11rav 

http://iswy.co/e11rav
http://iswy.co/e11rav
http://iswy.co/e11rav
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 . الحؽقمقة الرسؿقة الؿشرفة لؾجؿعقات

 ٚميهٔ إمجاٍ ايعٛا٥ل ضُٔ احملاٚز ايتاي١ٝ : 

، ف العؿؾ الخقريوهق أكرب العقائؼ الذي يقاجالعائؼ الؿالل : الؿحقر إول

ويالحظ قؾة . (1)وإذا لؿ يتؿ طالجف فسقف يتلثر الؼطاع الخقري بشؽؾ كبقر جدا

وترك الؿجال ، وطدم كػايتف، الدطؿ الرسؿل يف كثقر مـ إماكـ الؿحتاجة لؾدطؿ

 . أمام الجفقد الخقرية الؿحؾقة والخارجقة لتغطقة حاجة الـاس

مـ حقث قؾة وضقح ، ؿمسسة الخقريةطائؼ إداري يف إدارة ال: الؿحقر الثاين

والرتكقز أحقاكا طؾك سد العقز ، وطدم التخصصقة فقفا، وكثرة أهداففا، إولقيات

وقؾة . مع ترك تلهقؾ الؿحتاج بؿفارات يؿؽـ أن تسفؿ برفع كػايتف، الؿادي فؼط

وصدور بعض إخطاء السؾقكقة ، احرتافقة العامؾقـ يف الؿمسسة الخقرية

مؿا يػتح ، وقؾة التـسقؼ بقـ الؿمسسات الخقرية، التعامؾ مع الؿحتاجواإلدارية يف 

 . أو احتقال بعضفؿ طؾك مجؿقع الؿمسسات، الؿجال لتػقيت بعض الؿحتاجقـ

حقث يحرم الؼاكقن بعض ، محؾقا كان أو دولقا: طائؼ قاكقين: الؿحقر الثالث

ويف ، لؿحتاجالؿمسسات الخقرية مـ تدفؼ وتحرك إمقال مـ الخارج لؾداخؾ ا

هذا تشجقع لؾؿمسسات إخرى الخقرية اإلكساكقة الؿجردة طؾك العؿؾ طؾك 

كؿا أن العائؼ الؼاكقين يحد مـ التعامؾ مع . حساب الؿمسسات الخقرية الؿسؾؿة

                                                 

جريدة الققم اإللقؽرتوكقة، رهام الؿرهقن وآخرون، غقاب الدطؿ والؿتطقطقـ يعقق طؿؾ (1) 

/  28الجؿعقات الخقرية بالؿؿؾؽة الؿطالبة باستثؿارات خاصة لؾجؿعقات ٓستؿرارها، السبت 

 م طؾك الرابط 2118/  14/  28 م، تؿ اسرتداده بتاريخ 2118/  14

http: / / www. alyaum. com/ articles/ 6013310 . 

http://www.alyaum.com/articles/6013310
http://www.alyaum.com/articles/6013310
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أو  -اإلسالم وفقبقا -تخقفا مـ اإلسالم :إهداف الدطقية اإلسالمقة الؿباشرة

 . هتؿة اإلرهاب

حقث تقجد فتاوى تحد مـ كشاط العؿؾ ، ؼ أخالقل ديـلطائ: الؿحقر الرابع

أو تشرتط يف تؼديؿ الخدمة أن تؽقن مصاحبة بالدطقة الؿباشرة ، الخقري وكػاءتف

ومـفا ، (1)ومـفا التحرج يف التصرف يف أمقال الققػ ضؿـ الؿصؾحة، لإلسالم

جد دطؿا يف الؿـاصؼ التل ٓ ت (2)طدم جقاز استخراج الزكاة لؾعؿؾ الؼرآين مثال

فال بد مـ إطادة استصدار الػتقى بؿراطاة تغقر القاقع الجديد . كافقا مـ الدولة

ووجقد إجراءات وققاكقـ تحد ، مـ حقث كدرة الؿقارد لؾدطقة، لألمة الؿسؾؿة

كؿا أن أخالققات اإلسالم تؿـعـا مـ أي إساءة لؾؿحتاج . مـ كشاط العؿؾ الخقري

ث تصبح الدطقة بإخالق والؿؿارسة العؿؾقة حق. أو إهراق كرامتف أو استغاللف

                                                 

مققع اإلسالم ويب، حؽؿ صرف مال الققػ لغقر الجفة التل حددها القاقػ، مركز الػتقى، ذكر (1) 

 م طؾك الرابط 2118/ 4/ 1خالفا يف الؿسللة، تؿ اسرتداده بتاريخ 

http: / / fatwa. islamweb. net/ fatwa/ index. 

php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=163637 

ران. تؿ اسرتداده بتاريخ مققع اإلفتاء إردين، فتقى الشقخ كقح، يف طدم جقاز دفع الزكاة لدور الؼ(2) 

 م طؾك الرابط 2118/ 4/ 1

http: / / www. aliftaa. jo/ Question. aspx?QuestionId=647#. 

WuQC0C4jS1s . 

م 2118/ 4/ 1تؿ اسرتداده بتاريخ  واكظر: مققع اإلسالم سمال وجقاب، فتقى بعدم الجقاز،

. وأيضا فتقى بعدم الجقاز لؿجؿقطة 8https: / / islamqa. info/ ar/ 14636طؾك الرابط

 /https: / / islamqa. info/ arم طؾك الرابط 2118/ 4/ 1مـ العؾؿاء، تؿ اسرتداده بتاريخ 

125481 . 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=163637
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=163637
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=647#.WuQC0C4jS1s
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=647#.WuQC0C4jS1s
https://islamqa.info/ar/146368
https://islamqa.info/ar/125481
https://islamqa.info/ar/125481
https://islamqa.info/ar/125481
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كؿا دخؾت اكدوكقسقا وغقرها . الحؼقؼقة الطريؼ العريض يف دطقتـا لديــا الحـقػ

 . (1)الديـ أفقاجا بلخالق التجار الؿسؾؿقـ

والتـسقؼ بقـ الؿمسسات ، يف تـظقؿ الجفقد، طائؼ تـظقؿل: الؿحقر الخامس

سسات خقرية مسؾؿة تستفدف الؿسؾؿقـ سقاء كاكت التـسقؼ بقـ مم، الخقرية

مسؾؿة وغقر مسؾؿة تؼدم العؿؾ اإلكساين ، أو بقـ ممسسات مختؾطة، مباشرة

وتؾتزم مقاثقؼ إمؿ الؿتحدة يف التؿحض لؾعؿؾ اإلكساين كالصؾقب ، فؼط

كؿا أن طدم التـسقؼ يمدي إلك تضققع جفقد . (2)إحؿر والفالل إحؿر

كؿا ، واحتقالفؿ وأخذ شلء فقق حاجتفؿ الؿمسسات يف استغالل البعض

مؿا يدطق هذه الؿمسسات لؾتـسقؼ ، تتضارب الؿعؾقمات طـ همٓء الؿحتاجقـ

وخاصة أن الدطؿ الؿؼدم . فقؿا بقـفا وخصقصا بقـ الؿمسسات الخقرية الؿسؾؿة

مـ الؿمسسات الخقرية لألسر الؿحتاجة يف الغالب قؾقؾ ٓ يؽػل لؿتطؾبات 

مؿا يضطره التقجف ٕكثر مـ جفة لقستػقد مـ دطؿفا حتك وإن  ،الحقاة الضرورية

 . كاكت غقر مسؾؿة

يظفر يف قؾة تػاطؾ الؿجتؿع يف مساكدة ، طائؼ اجتؿاطل: الؿحقر السادس

ويظفر يف قؾة رقابة ، واكتظار الدطؿ الخارجل أحقاكا، طؿؾ الؿمسسات الخقرية

فر يف التخقف الزائد مـ كؿا يظ، الؿجتؿع لؾؿمسسات الؿشبقهة وقؾة متابعتفا

                                                 

، 232، صحاضر العالؿ اإلسالمل وقضاياه السقاسقة الؿعاصرةهزايؿة، محؿد طقض،  (1) 

 م، دار الحامد، طؿان إردن. 2112ط

تـظؿان ورشة بشلن التعامؾ مع مسللة « إمؿ الؿتحدة»و« التعاون اإلسالمل»مققع الجزيرة، (2) 

 / / :httpم طؾك الرابط 2118/ 4/ 28، تؿ اسرتداده بتاريخ 2118 ابريؾ 28 لسبتا، الالجئقـ

jazirah. com/ 2018/ 20180428/ ln20. htm-www. al 

https://books.google.jo/books?id=IaE8DwAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84+%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1&source=bl&ots=MmMvZpKyog&sig=eEAKPvR95537dwseCa3szv1Lr2U&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjM7rXp8fvaAhVJe8AKHd-VBE8Q6AEIXjAF
http://www.al-jazirah.com/2018/20180428/ln20.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180428/ln20.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180428/ln20.htm
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العؿؾ مع الؿمسسات اإلكساكقة وطدم الرقابة والحذر الزائد مـ آكخراط يف 

وخاصة بقجقد مقاثقؼ ، الؿشاريع التل تخدم الؿجتؿع واإلكسان وآستػادة مـفا

فالجائع إذا مـعتف الؾؼؿة بسبب . (1)دولقة تحرم التبشقر طـ الديـ والعؿؾ السقاسل

مـ  ملسو هيلع هللا ىلصلذلؽ كػفؿ تعقذ الـبل محؿد . قد يرتد سؾبا طؾك الديـ الحذر فؼط فنكف

 . (2)الػؼر وقركف بالؽػر

 

 

 

                                                 

والؾجـة الدولقة مـظؿة مستؼؾة ومحايدة تضؿـ الحؿاية والؿساطدة يف الؿجال اإلكساين لضحايا (1) 

وتتخذ إجراءات لؿقاجفة حآت الطقارئ وتعزز . الــزاطات الؿسؾحة وحآت العـػ إخرى

مققع الؾجـة الدولة . احرتام الؼاكقن الدولل اإلكساين وإدراجف يف الؼقاكقـ القصـقةيف الققت ذاتف 

  م طؾك الرابط2118/ 4/ 1تؿ اسرتداده بتاريخ لؾصؾقب إحؿر، 

are-we-https: / / www. icrc. org/ ar/ who . 

/ 4/ 1ة، اإلطالن العالؿل لحؼقق اإلكسان. تؿ اسرتداده بتاريخ واكظر أيضا: إمؿ الؿتحد

  rights/ -human-declaration-http: / / www. un. org/ ar/ universalم طؾك الرابط 2118

الؾُفؿَّ إِكِّل أُطقُذ بَِؽ مِـ اْلُؽْػر، َواْلَػْؼِر، : ِه َوُهَق َيْدُطق َوَيُؼقُل طـ سؾؿ بـ أبل بؽرة َأكَُّف مر بَقالِدِ (2) 

ـّ فِل ُدُبر ُكؾِّ َصاَلٍة، َقاَل : َوَطَذاِب الؼرب قال ، : َفَلَخْذُتُفـ طـف وكـت َأْدُطق بِِف َـّ َفَؿّر بِل َوَأَكا َأْدُطق بِِف

َٓ : َفَؼاَل  ، َأكَّك َطَؼْؾَت َهُم
َّ

َيا َأَبَتاه َسِؿْعُتَؽ َتْدُطق بِِفـ فِل ُدُبر ُكؾِّ َصاَلٍة، : ِء اْلَؽؾَِؿاِت؟ َقاَل َيا ُبـَل

ـّ َطـَْؽ، َقاَل   : َفَلَخْذُتُف
ِ
، َفنِن َرُسقل اهلل

َّ
َـّ َياُبـَل رواه . َكان َيْدُطق بِِفـ فِل ُدُبر ُكّؾ َصاَلةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَفاْلَزْمُف

، دار الػؽر. الـسائل، 5191، حديث رقؿ 745ص  2الرتمذي، حديث حسـ. وحسـف إلباين، ج

، وحسـف إلباين، 1986، صبعة 1347، حديث رقؿ 73ص  3ســ الـسائل )الؿجتبك(، ج

 سقريا.  -تحؼقؼ أبل غدة، مؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة، حؾب

https://www.icrc.org/ar/who-we-are
https://www.icrc.org/ar/who-we-are
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
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تقفقر حاجات الؿمسسات مـ خالل قراءة الـتائج كجد أن العائؼ الؿالل يف 

وهل تتقافؼ أيضا مع ، وٓ بد مـ حؾ هذه الؿعضؾة، الخقرية يحتؾ الؿركز إول

 . أولك أولقيات العؿؾ الخقري ٕكف العصب الذي يؼقم طؾقف

 الـسبة الؿئقية  العائؼ

 30 الؿالل 

 15 اإلداري

 20 الؼاكقين

 15 أخالق

 10 تـظقؿل 

 10 اجتؿاطل
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واحتؾ العائؼ الؼاكقي ثاكقا بسبب الؼققد الؿػروضة طؾك تدفؼ الؿال مـ  

سات الخقرية ودفع هتؿة وصرق تقصقؾفا لؾؿمس، حقآت الؿال ومؼاديرها

لذلؽ . اإلرهاب التل تالحؼ العؿؾ اإلسالمل الخقري بسبب اإلسالم وفقبقا

 . كستطقع أن كؾحؼف بالعائؼ الؿالل

 . واحتؾت العقائؼ إخرى كسبا متؼاربة مع أهؿقتفا

والرتكقز طؾك ، وكالحظ تقافؼا بقـ العقائؼ مع إولقيات يف غالب الؿحاور

وهذا مـطؼل طؾك اطتبار أن إولقيات إذا لؿ تتقفر فسقف ، ة وطائؼاالؿال أولقي

لذلؽ كتقافؼ طؾك أن إولقيات إذا اختؾت ففل طائؼ ، يتلثر بغقاهبا العؿؾ الخقري

وأرى أن العائؼ الثاين إكثر أهؿقة هق اإلدارة لؾعؿؾ . أمام العؿؾ الخقري

. لقيات والعقائؼ بشؽؾ تؾؼائلوتـقع خقاراهتا ٕكف يدخؾ فقف باقل إو، الخقري

الؿال وإدارتف فؼط ٕن باقل إولقيات متضؿـة : لذلؽ سلتؽؾؿ طـ أولقيتقـ هؿا

 فقفؿا
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 املبحث الثالث

 . ِٕبلشخ ِٚمرتؽبد 
 

يجب أن يؽقن الؿال الفؿ إول وإٓ أصبح العائؼ ، يف أولقية تقفقر الؿال

 : ولذلؽ يؼرتح. إكرب

مقارد العؿؾ الخقري طؾك التربطات والبحث طـ  طدم آقتصار يف -

، وإدارة إوقاف بشؽؾ استثؿاري، مشاريع اقتصادية استثؿارية تدر مآ كافقا

ويػتح لفا ، لتغطقة حاجات الؿمسسة الخقرية وحاجة الؿستفدفقـ بالعؿؾ الخقري

ٓ والقصقل بالؿحتاج الك حد الؽػاية ، آفاقا جديدة يف العؿؾ لتطقيره وتجقيده

 . الؽػاف

لقحظ أن آستثؿار يف التعؾقؿ مـ أكثر آستثؿار كػعا مـ حقث زيادة  -

فعؾك الؿمسسات الخقرية أن ، القاردات الؿالقة وتلهقؾ اإلكسان كػسقا وإيؿاكقا

 (1).تستػقد مـ ذلؽ يف برامجفا وخططفا

آستػادة مـ خدمات البـقك والؿصارف اإلسالمقة يف تقفقر التحقيالت  -

                                                 

بقي الزلزلة، الـائب الؽقيتل: يقسػ الزلزلة، مػفقم آستثؿار يف التعؾقؿ العالل، الؿمتؿر الرت(1) 

/ 4/ 1م. تؿ اسرتداده بتاريخ 2111آستثؿار يف التعؾقؿ، جؿعقة الؿركز اإلسالمل،  -الثاين

 الرابط م طؾك2118

mal/ www. orientation94. org/ uploaded/ MakalatPdf/ warakat%203

istismar. pdf . 

o  p 

http://www.orientation94.org/uploaded/MakalatPdf/warakat%203mal/istismar.pdf
http://www.orientation94.org/uploaded/MakalatPdf/warakat%203mal/istismar.pdf
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أو رطاية الؿصارف لألكشطة ، أو زكاة إمقال، (1)آقتطاطات() ةالشفري

 (2).ودطؿفا

                                                 

 United Way) اكظر: جؿعقة الطريؼ الؿتحد العالؿقة هل الجؿعقة إولك يف العالؿ(1) 

Worldwide وهل الؿـظؿة الخقرية العالؿقة التل تغطل تؼريًبا كؾ الؿجآت، ففل مقجقدة يف ،)

قع. هل أكرب جؿعقة مؾققن متط 6. 2بؾًدا يف جؿقع أكحاء العالؿ، وتضؿ ما يؼرب مـ  41أكثر مـ 

مركز ومؼر تابع.  1311خقرية يف القٓيات الؿتحدة والعالؿ صبًؼا لؾتربطات، وهل شبؽة مـ 

ويليت جزء كبقر مـ طؿؾقة جؿع إمقال الخاصة هبا مـ استؼطاطات الرواتب. بؾغ الدطؿ 

 مؾقار دوٓر، وكػاءة جؿع 867. 3مؾقار دوٓر، وإجؿالل اإليرادات:  718. 3الخاص: 

. مققع جريدة الصػاة الؽقيتقة، %86، التزام الجؿعقة بالعؿؾ واإلكػاق الخقري: %92إمقال: 

م 2118/ 4/ 1جؿعقات خقرية يف العالؿ صبؼا لحجؿ التربطات، تؿ اسرتداده بتاريخ  11أهؿ 

 . 107358http: / / alsafatnews. net/ ?p=طؾك الرابط

خؾػ، فؾقح حسـ، تػعقؾ صقغ التؿقيؾ الؿصريف اإلسالمل، صحقػة الغد، حقث أكد الخبقر يف (2) 

التؿقيؾ اإلسالمل الدكتقر أهؿقة اتخاذ الؿصارف اإلسالمقة دورا يف إطاكة الؿحتاجقـ 

 والـشاصات الخقرية، وجؿع أمقال الزكاة وتقزيعفا طؾك الؿستحؼقـ. ودطا إلك تقسقع إسفام

الؿصارف اإلسالمقة يف تؼديؿ الخدمات التعؾقؿقة والصحقة وكشر القطل والثؼافة، ٓسقؿا 

اإلسالمقة مـفا بالشؽؾ الذي يرسخ اإليؿان ويقسع التؿسؽ بالؼقؿ التل يتضؿـفا الديـ 

اإلسالمل. وشدد طؾك ضرورة تػعقؾ صقغ التؿقيؾ الؿصريف اإلسالمل التل تتطابؼ مع صبقعة 

مقة لتخدم إفراد والؿجتؿع. وركز خؾػ يف البحث طؾك ضرورة تػعقؾ صقغ الؿصارف اإلسال

الؿضاربة والؿشاركة يف الؿصارف اإلسالمقة طؾك سبقؾ الؿثال، بدٓ مـ التقجف طرب التؿقيؾ 

/ 4/ 1بالؿرابحة الذي يشؽؾ الؼدر إكرب مـ مجؿقع التؿقيؾ الؿصريف. تؿ اسرتداده بتاريخ 

-أهوية-يؤكذ-بحث-https: / / alghad. com/ articles/ 600670م طؾك الرابط 2118

 . الخيرية-األعوبل-في-اإلسالهية-البنوك-دور

http://alsafatnews.net/?p=107358
https://alghad.com/articles/600670-بحث-يؤكد-أهمية-دور-البنوك-الإسلامية-في-الأعمال-الخيرية
https://alghad.com/articles/600670-بحث-يؤكد-أهمية-دور-البنوك-الإسلامية-في-الأعمال-الخيرية
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. (1)وحث الـاس طؾقفا، آستػادة مـ الققػ ورطاية ممسسة إوقاف -

حتك يشؿؾ جؿقَع ، بؾ وآبتؽار فقف :فـحـ بحاجة إلك تـقيع العؿؾ الخقري

بقت لالجئقـ أو َمـ كتقفقر ال، والحاجات الؿادية والؿعـقية، الجقاكب الحقاتقة

فؾق ، (2)أو خدمات تعؾقؿقة أو مادية كالؿجؾس الـرويجل، لقس لفؿ ملوى أصالً 

، أن جفة أو أكثر تبـَّت هذا الؿشروع أو الققػ الخقري مـ أصحاب إمقال

وكذكر أصحاب ، لؽان كافعا جدا، والتجار وغقرهؿ، ورجال العؿال، وإثرياء

اإلكػاق يف سبقؾ اهلل يف أوجف  -بعد أداء الػرائض  -إمقال بلن طبادهتؿ إولك 

 (3).الخقر الؽثقرة

التقاصؾ مع الجفات الرسؿقة القصـقة والؿمسسات إهؾقة غقر الرسؿقة  -

 . والتـسقؼ معفا يف رفع كػاءة الؿحتاج وسد طقزه، لدطؿ الؿمسسات الخقرية مالقا

وٓ ، ةإيجاد ممسسات خقرية ٓ تستفدف الدطقة اإلسالمقة مباشر -

وتؽقن مقازية لؾؿمسسات الخقرية ، وٓ طالقة لفا بالسقاسة أو الؿذهبقة، تشرتصفا

هتدف لؾرتكقز طؾك حاجات الـاس إساسقة ومفارات الحقاة ، الدطقية والرتبقية

                                                 

م، دار الؽؾؿة 2114، 2لخقري، طلؿقـ، الـاجل، الققػ وتـؿقتف وخطقرة اكدثاره طـ العؿؾ ا(1) 

 لؾـشر والتقزيع، الؿـصقرة، مصر. 

 27كؿـظؿة إكساكقة مستؼؾة غقر ربحقة، ويعؿؾ يف  1946مققع جريدة الغد، حقث تلسس العام (2) 

مـذ ان تلزم وضع الالجئقـ يف  2116دولة بالعالؿ، بدأ كشاصف يف مـطؼة الشرق إوسط العام 

 م طؾك الرابط 2118/ 4/ 1ريخ الؿـطؼة. تؿ اسرتداده بتا

http: / / alghad. com/ articles/ 923156-إيوائية-خذهبت-يقذم-لالجئين-النرويجي-

 . s=6c0a56f32a4e5a30c2d5dbd760468b90وتعليوية?

/ 4/ 1، مققع إلقكة، تؿ اسرتداده بتاريخ مؼال: آفاق الققػ والعؿؾ الخقري لبـك، شرف، (3) 

 .alukah. net/ culture/ 0/ 4296/  http: / / wwwم طؾك الرابط 2118

http://alghad.com/articles/923156-النرويجي-للاجئين-يقدم-خدمات-إيوائية-وتعليمية?s=6c0a56f32a4e5a30c2d5dbd760468b90
http://alghad.com/articles/923156-النرويجي-للاجئين-يقدم-خدمات-إيوائية-وتعليمية?s=6c0a56f32a4e5a30c2d5dbd760468b90
http://www.alukah.net/authors/view/home/743/
http://www.alukah.net/culture/0/4296/
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هتدف مـ ذلؽ تذلقؾ الؿعقؼات ، ولفا اسؿ غقر مثقر، الؿمهؾة لسقق العؿؾ

لتؼدمف لإلكسان الؿسؾؿ وغقر  :أو استثؿاره اإلجرائقة مـ استؼبال الؿال أو تحقيؾف

يـبغل تطقير أسالقب : يؼقل الديحاين. (1)الؿسؾؿ بؿا يحػظ طؾك الؿحتاج كرامتف

وذلؽ بالرتكقز طؾك العؿؾ الشعبل ومساطدة الـاس ، العؿؾ الؿدين الؿقداين

فذلؽ ، أي آبتعاد طـ إكشطة الـخبقية، والتخػقػ مـ قسقة ضروففؿ الؿعقشقة

اطد يف تؼبؾ الـاس البسطاء لؾطرح الؿدين الذي تعؿؾ جؿاطات اإلسالم يس

 . (2)السقاسل باستؿرار طؾك تشقيفف

التـسقؼ مع الؿمسسات الدطقية إلكشاء الؿساجد ومحطات التقجقف  -

. وتقفقر الدطاة فقفا والربامج الؿختؾػة بلسالقب محببة، إخالقل واإليؿاين

 . ذلؽ وذلؽ يف البقئة التل تسؿح بؿثؾ

التل يؿؽـفا القصقل ٕماكـ ، التعاون مع الؿمسسات اإلكساكقة العالؿقة -

ولفا ، كبقرة ولفا مساحات طؿؾ واسعة لؾقصقل معفا الك تؾؽ الؿساحات

لؽـف ، (3)وهذا مقجقد مثال يف تعاون الفالل والصؾقب إحؿر، مقازكات ضخؿة

وآستػادة مـ ، سالمقةوتؼبؾ مـ الؿمسسات الخقرية اإل، بحاجة لتلكقد وتؽثقر

                                                 

م، تؿ 2111الصقيان، أحؿد بـ طبد الرحؿـ، العؿؾ الدطقي الخقري. رؤية يف آفاق التطقير. (1) 

 /http: / / www. alhiwartoday. net/ nodeالرابط م طؾك2118/ 4/ 1اسرتداده بتاريخ 

165 . 

/ 9ؿؾ، مققع جريدة الصػاة الؽقيتقة، الديحاين، بدر، طـ تجديد الخطاب الؿدين وأسؾقب الع(2) 

 م طؾك الرابط2118/ 5/ 9م، تؿ اسرتداده بتاريخ 2118/ 5

http: / / alsafatnews. net/ ?p=142187 . 

م 2118/ 4/ 1آتحاد الدولل لجؿعقات الصؾقب إحؿر والفالل إحؿر، تؿ اسرتداده بتاريخ (3) 

 .  /http: / / www. ifrc. org/ arطؾك الرابط 

http://alsafatnews.net/?p=142187
http://alsafatnews.net/?p=142187
http://www.ifrc.org/ar/
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ويليت هذا مـ ، ويشرتط حسـ التسقيؼ لفا، إمقال الؿؼدمة لؾؿمسسات الخقرية

وهل تطبقؼ : يؼقل الحسقـل طـفا، ممسسة مسؽ الخقرية: ومثالف. باب الخربة

وترطك . فعؾل لرؤية ممسسفا ٓمست كثقرا حقاة الشباب وهؿ مستؼبؾ القصـ

وسقطة بقـ الجفات الؿاكحة والجفات  احتقاجاهتؿ مـ خالل إيجاد مـصة

لتؼدم لـا تجربة طؿؾقة لؿا يـتظره قطاع العؿؾ ، الؿتخصصة وبقـ الؿستػقد الـفائل

وتػعقؾفا ، الخقري يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مـ مبادرات لجؿع آحتقاجات

ويـتظر هذه الؿمسسة مستؼبؾ مشرق . يف بقئة تطقطقة لؿ تؽـ متقافرة كثقرا

مع مـح الجفات الداطؿة فرصة لؾؿشاركة يف تحؼقؼ ، فا مع جقؾ الشبابلتػاطؾ

 (1).إهداف آسرتاتقجقة لؾؿمسسة

طدم التحسس مـ إمقال والخربات الؼادمة مـ الخارج مع الحذر وكقن  -

إذا ضؿـ طدم التبشقر الؿباشر وغقر ، الؿـػذيـ مـ أبـاء الؿـطؼة الؿسؾؿقـ

يف طدم جقاز استخدام الؿمسسات ، تمكد ذلؽوخاصة بقجقد مقاثقؼ ، الؿباشر

لذلؽ ٓ بد مـ كؼد مقضقطل لفذه . (2)الخقرية لؾتبشقر يف أطؿالفا الخقرية

                                                 

تؿ اسرتداده الحسقـل، طامر بـ محؿد، مؼال: مسؽ الخقرية.. إثراء العؿؾ الخقري، مققع مداد. (1) 

 /http: / / www. medadcenter. com/ articlesم طؾك الرابط2118/ 4/ 1بتاريخ 

5240 . 

إمؿ الؿتحدة، العفد الدولل الخاص بالحؼقق آقتصادية وآجتؿاطقة والثؼافقة، حؼقق (2) 

حقث يـص العفد الدولل الخاص بالحؼقق الؿدكقة والسقاسقة اإلكسان، مؽتب الؿػقض السامل، 

 وهل أن: طؾك أربع بـقد هبذا الخصقص: 

لؽؾ إكسان حؼ يف حرية الػؽر والقجدان والديـ. ويشؿؾ ذلؽ حريتف يف أن يديـ بديـ ما،  -1

وحريتف يف اطتـاق أي ديـ أو معتؼد يختاره، وحريتف يف إضفار ديـف أو معتؼده بالتعبد وإقامة 

 الشعائر والؿؿارسة والتعؾقؿ، بؿػرده أو مع جؿاطة، وأمام الؿأل أو طؾك حدة

= 

http://www.medadcenter.com/articles/5240
http://www.medadcenter.com/articles/5240
http://www.medadcenter.com/articles/5240
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دون الرفض اإلجؿالل بسبب كقهنا قادمة مـ دول ، الؿمسسات الخقرية العالؿقة

فؼد استػاد الؿسؾؿقن زمـ الـبقة مـ طدل الـجاشل يف حؿاية ، غقر مسؾؿة

 . فرتة الدطقة إولكالؿسؾؿقـ يف 

 اإلداز٠ ٚايتٓظِٝ يًذٗٛد : 

، ٓ بد مـ تقفر فريؼ إدارة وطامؾقـ يحرتف العؿؾ الخقري واإلكساين -

، وتؼدم تؼارير مقضقطقة، ويـؼؾ هذه الخربات لؾعامؾقـ هبذا الؿجال ولؾؿفتؿقـ

وإجراء التدريب الالزم وآستشارات ومركز دراسات ، لتعالج الؿشاكؾ

ووضع ، والتـبم بالؿشؽؾة قبؾ وققطفا، (1) كقػقة التعامؾ معفاوالبحقث يف

 =                                                 

عريض أحد إلكراه مـ شلكف أن يخؾ بحريتف يف أن يديـ بديـ ما، أو بحريتف يف ٓ يجقز ت -2

 اطتـاق أي ديـ أو معتؼد يختاره. 

ٓ يجقز إخضاع حرية اإلكسان يف إضفار ديـف أو معتؼده، إٓ لؾؼققد التل يػرضفا الؼاكقن  -3

ة أو أداب العامة أو والتل تؽقن ضرورية لحؿاية السالمة العامة أو الـظام العام أو الصحة العام

 حؼقق أخريـ وحرياهتؿ إساسقة. 

تتعفد الدول إصراف يف هذا العفد باحرتام حرية أباء، أو إوصقاء طـد وجقدهؿ، يف  -4

م 2118/ 4/ 1تؿ اسرتداده بتاريخ تلمقـ تربقة أوٓدهؿ ديـقا وخؾؼقا وفؼا لؼـاطاهتؿ الخاصة. 

 الرابط طؾك 

http: / / www. ohchr. org/ AR/ ProfessionalInterest/ Pages/ CESCR. 

aspx . 

خػاجل، ريفام، مجؾة أوقاف: العؿؾ الخقري بقـ الؿػفقم والؿؿارسة، مجؾة كقيتقة تعـك (1) 

ـشقرة لتاريخ الققػ، وجفقد تـؿقة مقارد بالققػ، مققع دراسات، حقث تعرضت إبحاث الؿ

الققػ، والققػ إهؾل، والققػ الخقري، ووقػ الـؼقد، وإوقاف طؾك الؼدس وإراضل 

= 

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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حقث يالحظ الؼارئ الؿتابع . لتؽثقر خقاراهتا، والخطط البديؾة، الخطط لفا

محدودية الدراسات العؾؿقة أو إكاديؿقة حقل دور الققػ مثال يف مجال التـؿقة 

 (1).إهؾلوكذلؽ يف تقاصؾف بؿمسسات العؿؾ ، آجتؿاطقة وآقتصادية

كالصؾقب ، آستػادة مـ الخربات الؿقجقدة يف العؿؾ اإلكساين والخقري -

وطؿؾ دورات تدريبقة ، والؿمسسات إخرى الؿقجقدة، والفالل إحؿر

 . لتسفقؾ كؼؾ الخربة

أن تقضع خطة صقيؾة إمد لؾبؼاء وطدم الخروج مـ الؿـطؼة التل  -

وتؼسؿ العؿؾ طؾك طدة ، صقـ(التق) استػادت مـ خدمات الؿمسسات الخقرية

مثؾ محقر إكشاء ممسسات تربقية ومحقر ممسسات دطقية ، محاور متعددة

، ومحقر رطاية الؿحتاجقـ ماديا وكػسقا، ومحقر التدريب والتلهقؾ وكؼؾ الخربة

ومحقر تؼديؿ الخدمات آجتؿاطقة ومحقر التخطقط وحؾ الؿشاكؾ 

الؿمسسة الخقرية ومحقر ومحقر استدامة تؼديؿ الخدمة و، والدراسات

 =                                                 

الؿحتؾة يف فؾسطقـ، وأوقاف الـساء. وقد احتؾت قضايا إدارة مقارد الققػ واستبدالف واستثؿاره 

ف، ويؾقفا تاريخ الققػ ثؿ صدارة الؿقضقطات محؾ البحث يف الدراسات الؿـشقرة بلوقا

التجارب الققػقة الؿعاصرة والققػ والتـؿقة. ويف هذا اإلصار، كشرت أبحاث ذات صابع اقتصادي 

 / / :www. httpم طؾك الرابط 2118/ 4/ 1واجتؿاطل وتاريخل وفؼفل. تؿ اسرتداده بتاريخ 

siironline. org/ alabwab/ derasat (01)/ 557. htm . 

العؿر، فماد طبد اهلل )إمقـ العام لألماكة العامة لألوقاف بالؽقيت(، إسفام الققػ يف العؿؾ (1) 

الخقري والتـؿقة آجتؿاطقة ضؿـ سؾسؾة الدراسات الػائزة بجائزة الؽقيت الدولقة ٕبحاث 

/ 1طـ إماكة العامة لألوقاف يف دولة الؽقيت. تؿ اسرتداده بتاريخ م، صدر 1999الققػ لؾعام 

 .https: / / www. kantakji. com/ media/ 4673/ 148 م طؾك الرابط21118/ 4

doc 

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/557.htm
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/557.htm
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/557.htm
https://www.kantakji.com/media/4673/148.doc
https://www.kantakji.com/media/4673/148.doc
https://www.kantakji.com/media/4673/148.doc
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 . ومحقر التطقير والتؼققؿ، آستثؿار وزيادة الؿقارد الؿالقة وتطقيرها

العؿؾ طؾك إكشاء مـظؿة طالؿقة لؾدفاع طـ العؿؾ الخقري اإلسالمل  -

، وتقسقع رقعتف الجغرافقة، ورفده بالؿال مـ الدول اإلسالمقة، وتتبـك تطقيره

والدطقة لؿقثاق . اإلطاكة خدمة لؾؿحتاجٕجؾ الؼدرة طؾك التـافس مع مؼدمل 

طالؿل أخالقل يؽػؾ استؿرارية دطؿ العؿؾ الخقري تجاه مـ تضرروا بسبب 

الؽقارث والحروب أو بسبب تخؾل العالؿ طـ مسئقلقاتف إخالققة تجاه أهؾ 

 . الحاجة والعقز

وآستػادة مـ حريتفا يف ، التعاون مع الؿمسسات الخقرية الؿحؾقة -

مع ضرورة اإلطالن ، تعظقؿ الخقر وتؼديؿ الدطؿ ٕكرب شريحة مؿؽـةالؿـطؼة ل

حتك ٓ تختؾط إوراق ويدرك الؿسؾؿقن أو الـاس دطؿ  :طـ الجفة الؿؿقلة

. والدولة الؿؿقلة لؾؿشاريع، الؿسؾؿقـ لفؿ والؿمسسة التل ساهؿت يف ذلؽ

 . وهذا يؿؽـ اشرتاصف طؾك الؿمسسات الخقرية الؿتعاوكة لتؼديؿ الدطؿ

وخصقصقة كؾ ، إدراك فريؼ اإلدارة لؿفؿة العؿؾ اإلكساين الؿحض -

وضرورة التزام . مجتؿع لتسفقؾ مفؿتة يف الدخقل لؾؿـاصؼ الؿحتاجة لؾؿساطدة

واستخدام أسؾقب الدطقة غقر الؿباشر ، الؿمسسة الخقرية بإهداف الؿعؾـة لفا

 . (1)لؿعؾـةيف البقئات التل قد تـغؾؼ طؾقفا بسبب إهداف الدطقية ا
                                                 

: ان الؿجؿقطات "حاج آسل سل إّن ال "آتحاد الدولل لؾصؾقب والفالل إحؿر"قال أمقـ طام (1) 

الؿحؾقة، بؿا فقفا الجؿعقات القصـقة لؾصؾقب إحؿر والفالل إحؿر، فّعالة بسبب وجفة 

كظرهؿ التل يعرضقهنا، وففؿفؿ لؾغة والؿعايقر الثؼافقة، وبسبب وجقدهؿ الدائؿ يف الؿجتؿعات 

/ 4/ 1. تؿ اسرتداده بتاريخ "رثةالؿحؾقة وقدرهتؿ طؾك مرافؼتفا لؾتصدي لؾؿخاصر قبؾ وققع الؽا

-في-الكوارث-/ تقريرmedia. org/ interactive-http: / / ifrc م طؾك الرابط2118

 . lang=ar/ ?2015-العبلن

http://ifrc-media.org/interactive/تقرير-الكوارث-في-العالم-2015/?lang=ar
http://ifrc-media.org/interactive/تقرير-الكوارث-في-العالم-2015/?lang=ar
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فصؾ الؿمسسات الخقرية اإلسالمقة اإلكساكقة طـ إهداف الدطقية لقس  -

بؾ هق تحؼقؼ لبعض مؼاصد ، فقف مخالػة لإلسالم ولقس تضققعا لؾجفقد وإمقال

وهذا ، وفرصة ٓختالط الـاس بالؿسؾؿقـ وتقسقع جغرافقة طؿؾفؿ، اإلسالم

ذه الؿمسسات التل ٓ وفتح مجآت أرحب لف، الػصؾ هق مـ باب التخصص

يسؿح فقفا الؿجال لؾؿمسسات الخقرية الدطقية بسبب التخقف مـ اإلسالم أو 

وهق التخصـص يف : تخصـص كقطـل -أ : وهذا التخصص يؼصد بف. هؽذا يدطقن

وقد يؽقن ، كالؿجال الدطقي أو التعؾقؿل أو اإلغاثل :مجـال مـ مجـآت العؿؾ

أو كػالة ، أو بـاء الؿساجد، اية إيتامكرط :أكثر تخصصًا يف جزء مـ مجال

 . أو تعؾقؿ الؼرآن الؽريؿ، أو دطقة الؿرأة، أو دطقة الطالب والؿثؼػقـ، الدطاة

أو ، كالعؿؾ يف دول معقـة :وهق التخصص يف الؿؽان: تخصـص جـغرايف -ب 

. كالعؿؾ يف مديـة معقـة مثالً  :وقد يؽقن أكثر خصقصقة. قارة أو مـطؼة جغرافقة

ؿا ُوجد التخصص كان إمر أفضؾ يف اإلتؼان وآكطالقة الثابتة الؿطردة وكؾ

إن دوافع طدم . إذا تقافرت شروط الـجاح إخرى وتخؾػت مقاكعف :القاطدة

وقؾة ، فنهنا تخػل كثرة الؿؾؾ والسآمة، مفؿا تذرطت بالؿقضقطقة، التخصص

والقاقع يشفد  :ٓ كقػ. وضقؼ إفؼ، وضعػ الخربة والبصقرة، الثبات واإلكتاج

! كؿا ؟ ويضقع الـتائج، ويبعثر الجفقد، بلن التقسع غقر الؿدروس يؼؾؾ الجقدة

يشفد بلن تخصص الؿمسسات أمارة طؾك كجاحفا حقـ تصقر مرجعًا يف مجال 

 (1).وسّباقة إلك فروطف، ومستشارة فقف، ودلقالً إلقف، طؿؾفا

                                                 

م، تؿ 2111الدطقي الخقري.. رؤية يف آفاق التطقير. الصقيان، أحؿد بـ طبد الرحؿـ، العؿؾ (1) 

 م طؾك الراب 2118/ 4/ 1اسرتداده بتاريخ 

 . http: / / www. alhiwartoday. net/ node/ 165ط
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لتجعؾ مـفؿ  مراطاة جاكب تدريب الؿحتاجقـ طؾك مفارات الحقاة -

 . وترفع طـفؿ الحاجة مستؼبال، قادريـ طؾك آكخراط بسقق العؿؾ

إدراك العامؾقـ يف الؿمسسات الخقرية أن استـؼاذ اإلكسان مـ الظؾؿ  -

القاقع طؾقف ومساكدتف يف محـتف وتخػقػ الؿصائب ٓ طالقة لف بديـ متؾؼل 

، (1) اإلسالم كثقرةوأمثؾتف يف، وأن استـؼاذه هدف كبقر كسعك لتحؼقؼف، الخدمة

فاإلسالم هق الديـ اإلكساين إكثر صقاكة إلكساكقة اإلكسان واحرتم روحف وتلدية 

ويف ذلؽ قال . ومـع الظؾؿ طـف، لحؼققف وقد كرمف ٕكف خؾقػة اهلل يف إرض

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ) :تعالك

 ملسو هيلع هللا ىلصدطاه الـبل  والغالم القفقدي الذي، (2)[8: ]الؿؿتحـة (ژ ڑ ڑ ک

حقث سؿح لف الـبل بدخقل بقتف ومخالطتف والتعرف طؾك ، (3)لإلسالم طـد القفاة

وجعؾ دطقتف يف لحظة فاصؾة يف ، واإلسالم بـػسف طـ قرب ملسو هيلع هللا ىلصأخالق الـبل 

فؽقػ كـصره  ..اكصر أخاك ضالؿا أو مظؾقما» : ملسو هيلع هللا ىلصومـف ققل سقدكا محؿد . حقاتف

                                                 

. بسـده طـ طبد اهلل بـ سالم قال: 2485، رقؿ 652ص  4الرتمذي، أبق طقسك، ســ الرتمذي، ج(1) 

لـاس إلقف فجئت يف الـاس ٕكظر إلقف فؾؿا استثبت وجف الؿدكقة اكجػؾ ا ملسو هيلع هللا ىلصلؿا قدم رسقل اهلل 

أيفا الـاس » طرفت أن وجفف لقس بقجف كذاب وكان أول شلء تؽؾؿ بف أن قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

قال أبق طقسك هذا  «أفشقا السالم وأصعؿقا الطعام وصؾقا والـاس كقام تدخؾقن الجـة بسالم

  حديث صحقح. 

 . 8تحـة، اية رقؿ الؼران الؽريؿ: سقرة الؿؿ(2) 

. طـ أكس رضل اهلل 1291، رقؿ: 455ص 1البخاري، محؿد بـ اسؿاطقؾ، صحقح البخاري، ج(3) 

يعقده فؼعد طـد رأسف فؼال لف:  ملسو هيلع هللا ىلصفؿرض فلتاه الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصطـف قال: كان غالم يفقدي يخدم الـبل 

وهق يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصفلسؾؿ فخرج الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصأسؾؿ. فـظر إلك أبقف وهق طـده فؼال لف: أصع أبا الؼاسؿ 

 الحؿد هلل الذي أكؼذه مـ الـار. 
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جعؾ اهلل بعض غايات الجفاد كصرة  فؼد، (1)«تلخذ فقق يديف: قال ؟ضالؿا

ٱ ٻ ٻ ) :الؿستضعػقـ طؿقما دون تخصقص بديـ كصرة لؾحؼ فؼال تعالك

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

. (2)[75: ]الـساء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

وامرأة بغل دخؾت الجـة بسبب ، (3)ودخؾت امرأة الـار يف هرة حبستفا حتك ماتت

 (5).(4)فططػفا طؾك كؾب سؼت

                                                 

 . 6522، 2312، 2311، رقؿ 863ص  2البخاري، صحقح البخاري، ج (1) 

 . 75الؼران الؽريؿ، سقرة الـساء، اية رقؿ (2) 

، رقؿ الحديث 1215ص  3متػؼ طؾقف. البخاري، محؿد بـ اسؿاطقؾ، صحقح البخاري، ج(3) 

دخؾت امرأة الـار يف هرة ربطتفا » قال:  ملسو هيلع هللا ىلص طـفؿا طـ الـبل ، بسـده طـ ابـ طؿر رضل اهلل3141

. قال وحدثـا طبقد اهلل طـ سعقد الؿؼربي طـ «فؾؿ تطعؿفا ولؿ تدطفا تلكؾ مـ خشاش إرض 

، رقؿ 2123ص  4مثؾف. مسؾؿ، مسؾؿ بـ الحجاج، صحقح مسؾؿ، ج  ملسو هيلع هللا ىلصأبل هريرة طـ الـبل 

 ، بسـده طـ أبل هريرة. 2619الحديث 

، بسـده طـ أبل هريرة 3281، حديث ر قؿ127ص  3ػؼ طؾقف. البخاري، صحقح البخاري مت(4) 

بقـؿا كؾب يطقػ بركقة كاد يؼتؾف العطش إذ رأتف بغل مـ بغايا » : ملسو هيلع هللا ىلصرضل اهلل طـف قال: قال الـبل 

، حديث 1761ص  4. مسؾؿ، صحقح مسؾؿ، ج«بـل إسرائقؾ فـزطت مققػفا فسؼتف فغػر لفا بف

 . 155رقؿ 

 فاشتد يؿشل رجؾ بقـؿا: مرفقطا طـف اهلل رضل هريرة أبل جاء يف الصحقحقـ وغقرهؿا مـ رواية(5) 

: العطش، فؼال مـ الثرى يلكؾ يؾفث بؽؾب هق فنذا خرج ثؿ مـفا فشرب بئرا فـزل العطش طؾقف

 رفغػ لف اهلل الؽؾب، فشؽر فسؼك رقل ثؿ بػقف أمسؽف ثؿ خػف بل، فؿأل بؾغ الذي مثؾ هذا بؾغ لؼد

لف، قالقا يا رسقل اهلل: وإن لـا يف البفائؿ أجرا؟ قال: يف كؾ كبد رصبة أجر. ويف حديث آخر يف 

 مـ بغل رأتف إذ العطش يؼتؾف كاد بركقة يطقػ كؾب بقـؿا: مرفقطا هريرة أبل الصحقحقـ أيضا طـ

اهلل تعالك غػر مققػفا فسؼتف فغػر لفا بف. والظاهر مـ هذه إحاديث أن  فـزطت إسرائقؾ بـل بغايا

= 
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وأن خطلها ٓ ، إدراك الؿمسسات اإلكساكقة أهنا لقست دائرة لؾػتقى -

مؿا يؿـحفا مروكة يف الحركة والتعاون مع أي ممسسة ، يحؿؾ وزره طؾك اإلسالم

فؾفا مثال التعاون مع مـظؿة إمؿ الؿتحدة لحؼقق ، إكساكقة دون أي حرج

طقة سببا يف حرمان الخقر وٓ تجعؾ مـ تخالػ يف قضايا جزئقة فر، (1)اإلكسان

وخاصة يف الؿـاصؼ التل يغقب طـفا الؿسؾؿقن والجفقد ، إكرب لؾؿحتاجقـ

حقث كصت وثقؼة إمؿ الؿتحدة طؾك ثالثقـ مادة ، اإلغاثقة الخقرية اإلسالمقة

يف تؼرير  16هؿا الؿادة ، تتػؼ غالبفا مع أحؽام اإلسالم وتختؾػ معف يف مادتقـ

وإكثك متك بؾغا أن يعؼدا الزواج دون مراطاة لخصقصقة  حؼ الزواج بقـ الرجؾ

وهذه قضقة لفا حؽؿفا بقـ ، التل تؼرر الحؼ يف تغققر الديـ 18والؿادة . الديـ

وهؾ يجقز إقامة حد  (2)؟العؾؿاء يف اطتبار الردة ذكبا مقجبا لؾؼتؾ حدا أو تعزيرا

 =                                                 

لفؿا هبذا الػعؾ الذي يـؿ طـ الشػؼة والرحؿة التل هل سبب مـ أسباب رحؿة اهلل تعالك لؿـ 

 الرحؿـ، ارحؿقا يرحؿفؿ الراحؿقن»: قال ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن وصححف الرتمذي تخؾؼ هبا. وقد روى

أي أثـك طؾقف   لف فغػر لف:اهلل فشؽر: الػتح يف الحافظ وقال. «السؿاء يف مـ يرحؿؽؿ إرض يف مـ

 طـد بف جازاه ما أضفر أي: لف اهلل فشؽر: الؼرصبل وقالوقبؾ طؿؾف وجازاه بػعؾف. فالػاء تػسقرية، 

 حصؾ لؿا ففذا: الؿرأة هذه قصة طؾك معؾؼا تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ وقال. الجـة فلدخؾف مالئؽتف

 م طؾك الرابط 2118 /4/ 1ه بتاريخ اسرتداد تؿ. ذاك إذ والرحؿة الـقة حسـ مـ قؾبفا يف

http: / / fatwa. islamweb. net/ fatwa/ index. 

php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=77329 

/  13/  25 ق اإلكسان، تؿ اسرتداده بتاريخ مـظؿة إمؿ الؿتحدة، وثقؼة آطالن العالؿل لحؼق(1) 

 م طؾك الرابط 2118

http: / / www. un. org/ ar/ udhrbook/ pdf/ UNH_AR_TXT. pdf 

م طؾك الرابط 2118 / 13/  25 العقا، محؿد سؾقؿ، أرشقػ إسالم أون ٓيـ. تؿ اسرتداده بتاريخ (2) 

https: / / archive. islamonline. net/ ?p=9021 . 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=77329
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=77329
http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
https://archive.islamonline.net/?p=9021
https://archive.islamonline.net/?p=9021
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ففل لفا ، ت الخقريةوهذا مؿا ٓ يعـل الؿمسسا (1)؟الردة مع طدم وجقد اإلمام

حقث . أهداففا الخاصة التل يؿؽـ تحؼقؼفا أو غالبفا يف التعاون مع هذه الؿـظؿة

حرصف طؾك -كؿا صرح يف الديباجة-يؾحظ يف اإلطالن العالؿل لحؼقق اإلكسان 

وما أضـف يف ذلؽ . تحؼقؼ الحرية والعدل والسالم وهل جؿقعا مـ مؼاصد اإلسالم

لتعاون مع هذا اإلطالن والتلسقس طؾقف واستثؿاره يف كؾ أكف يؿؽــا آستػادة وا

 . بحقث يحؼؼ الؿؼاصد إخالققة الؿتػؼ طؾقفا طـد جؿقع البشر، بؾد

إدراك إدارة العؿؾ الخقري بعدم جقاز ترك الساحة خالقة أمام الؿمسسات  -

خشقة التبشقر الؿباشر وغقر الؿباشر يف مـاصؼ الؾجقء ، اإلكساكقة غقر الؿسؾؿة

كؿشؽؾة . لؽقارث اإلكساكقة التل حؾت بالؿسؾؿقـ والؿجتؿعات الؿتلثرة بذلؽوا

وما يػعؾف هذا مـ آثار ، إخقاكـا يف سقريا ولجمهؿ إلك إردن وغقرها مـ البالد

ويػتح مجآ لؾحراك اإلكساين مـ شتك بؼاع ، وتبعات طؾك الؿجتؿعات الؿضقػة

بذولة مـ الؿمسسات الخقرية وخاصة مع قؾة وطدم كػاية الجفقد الؿ، الدكقا

التل تػضؾ التعامؾ مع ، اإلسالمقة يف الدخقل بؼقة يف تؾؽ الؿجتؿعات

وٓ يقجد مقاكع قاكقكقة مـ تؾؽ . الؿمسسات الخقرية اإلسالمقة طقضا طـ غقرها

أو دطؿ ممسسات خقرية ، الدول كإردن يف التعامؾ مع الؿمسسات اإلسالمقة

 . تؾؽ الؿمسسات الخقرية الخارجقة اإلسالمقة محؾقة تؼقم بالقاجب بدٓ طـ

ٓ بد مـ تلسقس جفقد خقرية إسالمقة كبقرة خصقصا مـ دول الخؾقج  -

لؿا تحتؾف مـ مؽاكة كػسقة يف قؾقب ، وطؾك رأسفا الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

 . الؿسؾؿقـ وتققع الخقر الؽبقر مـفا مـ إخقاكـا الؿسؾؿقـ يف كؾ مؽان

                                                 

 م طؾك الرابط 2118/  13/  25 مققع اسالم ويب. تؿ اسرتداده بتاريخ  (1) 

http: / / fatwa. islamweb. net/ fatwa/ index. 

php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=17707 . 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=17707
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=17707
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والحاجة ، لػتقى وشرح واقع العؿؾ الخقريالتقاصؾ مع جفات ا -

يف تقسقع إطادة استثؿار . لؾؿروكة وتجديد الػتقى ٓختالف الؿؽان والزمان

وكذلؽ جقاز ، الققػ بؿا يعقد بـػع أكرب طؾك القاقػ وإن تغقرت صػة الققػ

كتحػقظ الؼرآن وبـاء الؿساجد يف الؿـاصؼ ، استخراج أمقال الزكاة لؾعؿؾ الخقري

 . هبا الػؼقرة
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 إٌزبئظ ٚاٌزٛصٍبد
 ٞناْت ْتا٥ر ايدزاض١ ع٢ً ايٓشٛ ايتاي : 

واستدامتف  فأولقية تلمقـ الؿقارد الؿالقة وأولقية إدارة الؿال وتقزيع -

 . مع ضرورة إزاحة العقائؼ الؿقجقدة ما أمؽـ، وتعظقؿف

ا آستػادة مـ الؿجآت الؿتاحة وهل بحاجة مـا أن كعقد دراسة خقاراتـ -

 . يف تؼديؿ إهؿ ثؿ الؿفؿ

ٓ بد مـ وجقد ممسسات خقرية تؼدم الخدمة لإلكسان لؿجرد إكساكقتف  -

تؼديؿا لؾخقر الؿحض دون اشرتاط أو إدخال الديـ أو السقاسة أو الؿذهبقة يف 

 . تؼديؿ الخدمة لؾؿحتاج

تؼديؿ رؤية معاصرة لؾعؿؾ الخقري ببدائؾ وآفاق جديدة تؿؽـ ممسسات  -

 . ري مـ اخرتاق مجآت جديدة وأرحبالعؿؾ الخق

إطادة الـظر يف بعض الػتاوى الصارمة التل تحرم العؿؾ الخقري مـ زكاة  -

 . الؿال أو تسفؿ بالحد مـ مصادره

وجقد كظرة اقتصادية ومشاريع ربحقة تضؿـ استؿرارية الؿمسسات  -

 . الخقرية

ؿعقات استثؿار الؿساحات الؿػتقحة يف الؼاكقن لؾقلقج مـفا لتلسقس ج -

 . متقافؼة مع الؼاكقن القصـل والعالؿل

بـاء طالقات طامة مع أخريـ بشؽؾ محرتف يضؿـ التقاصؾ الؿؿتاز مع  -

 . فريؼ الؿحسـقـ بؿا يضؿـ ديؿقمتف

o  p 
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تطقير إدارة العؿؾ الخقري بشؽؾ محرتف وتـسقؼ الجفقد فقؿا بقـ  -

بؼاءها ضؿـ وتعاون ومتابعة الجفات الرسؿقة لفا لضؿان ، الؿمسسات الخقرية

 . إهداف الؿعؾـة

التعاون مـ الؿـظؿات ا ٕخالققة العالؿقة التل تدطؿ إكساكقة اإلكسان  -

 . الؿجردة أو العؿؾ طؾك إيجادها

ايجاد مقثاق شرف يدطق جؿقع الؿمسسات اإلكساكقة إلك ضؿان وتلكقد  -

 . طدم إدخال الديـ والسقاسة يف العؿؾ اإلكساين

 . ٓ يـاقض شؿقلقة اإلسالم وٓ دطقتف التخصصقة يف العؿؾ الخقري -

طؾك الؿؿؾؽة العربقة السعقدية دور خاص يف أن تدطؿ جفقد الؿمسسات  -

لؿساطدة الؿحتاجقـ والؿـؽقبقـ وخصقصا  :الخقرية اإلسالمقة واإلكساكقة

وذلؽ لؿا لؾؿؿؾؽة مـ مؽاكة كػسقة يف قؾقب الؿسؾؿقـ وتققع الـصرة ، الؿسؾؿقـ

 . ؾقج طؿقمامـفؿ خصقصا ودول الخ

 (1) الؿرفؼ رقؿ

 استباكة حقل أهؿ إولقيات والؿعقؼات والحؾقل لؾعؿؾ الخقري الؿعاصر

 أخل أختل السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

وذلؽ قصدا مـا القصقل إلك ، أرجق إجابة إسئؾة بتؿفؾ وطدم استعجال

والخروج  أهؿ إولقيات يف العؿؾ الخقري لؾرتكقز طؾقفا وتجاوز الؿعقؼات

 . بحؾقل مؼرتحة لرفع سقية العؿؾ الخقري
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 ؟ ما هل أهؿ أولقيات العؿؾ الخقري الؿعاصر بالرتتقب: برأيؽ

 ....................................................  

 ....................................................  

 ....................................................  

 ....................................................  

 ....................................................  

ما هل أهؿ الؿعقؼات لتطقر وتؼدم وتحسقـ العؿؾ الخقري لديؽؿ : برأيؽ

 ؟ بالرتتقب

 ....................................................  

 ....................................................  

 ....................................................  

 ....................................................  

 ....................................................  

لعؿؾ الخقري ما هل أهؿ اإلجراءات الؿؿؽـة لتحسقـ أداء ا: برأيؽ

 ؟ بالرتتقب

 ....................................................  

 ....................................................  

 ....................................................  

 ....................................................  

 .................................................... 
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 ادلشاعغ

 . الؼران الؽريؿ (1)

 . بقروت، دار الػؽر، ســ أبل داود، سؾقؿان بـ إشعث، أبق داوود (2)

 . الؼاهرة، ممسسة قرصبة، مسـد أحؿد، أحؿد بـ حـبؾ، احؿد (3)

، م1987، الطبعة الثالثة، صحقح البخاري، محؿد بـ اسؿاطقؾ، البخاري (4)

 . بقروت، دار ابـ كثقر، تحؼقؼ البغا

 . مصر، دار السالم، م2112، 1ط، ثؼافة العؿؾ الخقري، طبد الؽريؿ، بؽار (5)

، دار الباز، م1994صبعة ، ســ البقفؼل الؽربى، البقفؼل أحؿد بـ الحسقـ (6)

 . مؽة

تحؼقؼ أحؿد ، ســ الرتمذي، طقسك الرتمذي محؿد بـ طقسك أبق، الرتمذي (7)

 . بقروت، دار الػؽر، شاكر

، إثراء العؿؾ الخقري ..مسؽ الخقرية: مؼال، طامر بـ محؿد، ـلالحسق (8)

  م طؾك الرابط1/4/2118تؿ اسرتداده بتاريخ . مققع مداد

com/articles/5240. medadcenter. //www: http 

د أمقر الؿممـقـ طؿر بـ أسس وتطبقؼات العؿؾ الخقري طـ، الفقثؿ، الزطػان (9)

، مـ مـشقرات الؿركز الدولل لؾدراسات وإبحاث مداد، طبد العزيز

 /http: //www. alukah. net/library/0/101481، م2117

o  p 

http://www.medadcenter.com/articles/5240
http://www.medadcenter.com/articles/5240
http://www.alukah.net/library/0/101481/
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، لعاللمػفقم آستثؿار يف التعؾقؿ ا، يقسػ الزلزلة: الزلزلة الـائب الؽقيتل (11)

، جؿعقة الؿركز اإلسالمل، آستثؿار يف التعؾقؿ -الؿمتؿر الرتبقي الثاين

 م طؾك الرابط1/4/2118تؿ اسرتداده بتاريخ . م2111

. orientation94. www

pdf. df/warakat%203mal/istismarorg/uploaded/MakalatP . 

تؿ ، مققع إلقكة، آفاق الققػ والعؿؾ الخقري: مؼال ، لبـك، شرف (11)

 م طؾك الرابط1/4/2118اسرتداده بتاريخ 

 http: //www. alukah. net/culture/0/4296/ 

رؤية يف آفاق  ..العؿؾ الدطقي الخقري، أحؿد بـ طبد الرحؿـ، الصقيان (12)

 :httpطم طؾك الراب 1/4/2118تؿ اسرتداده بتاريخ ، م2111. التطقير

//www. alhiwartoday. net/node/165 

، 2ط، الققػ وتـؿقتف وخطقرة اكدثاره طـ العؿؾ الخقري، الـاجل، لؿقـ (13)

 . مصر، الؿـصقرة، دار الؽؾؿة لؾـشر والتقزيع، م2114

صبعة دار ، محؿد فماد: تحؼقؼ، صحقح مسؾؿ، مسؾؿ بـ الحجاج، مسؾؿ (14)

 . بقروت، الرتاث

حاضر العالؿ اإلسالمل وقضاياه السقاسقة ، محؿد طقض، هزايؿة (15)

 . طؿان إردن، دار الحامد، م2112ط ،،الؿعاصرة

http://www.orientation94.org/uploaded/MakalatPdf/warakat%203mal/istismar.pdf
http://www.orientation94.org/uploaded/MakalatPdf/warakat%203mal/istismar.pdf
http://www.alukah.net/authors/view/home/743/
http://www.alukah.net/culture/0/4296/
https://books.google.jo/books?id=IaE8DwAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84+%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1&source=bl&ots=MmMvZpKyog&sig=eEAKPvR95537dwseCa3szv1Lr2U&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjM7rXp8fvaAhVJe8AKHd-VBE8Q6AEIXjAF
https://books.google.jo/books?id=IaE8DwAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84+%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1&source=bl&ots=MmMvZpKyog&sig=eEAKPvR95537dwseCa3szv1Lr2U&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjM7rXp8fvaAhVJe8AKHd-VBE8Q6AEIXjAF
https://books.google.jo/books?id=IaE8DwAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84+%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1&source=bl&ots=MmMvZpKyog&sig=eEAKPvR95537dwseCa3szv1Lr2U&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjM7rXp8fvaAhVJe8AKHd-VBE8Q6AEIXjAF
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 املٛاقع اإليٝهرت١ْٝٚ 

تؿ اسرتداده ، آتحاد الدولل لجؿعقات الصؾقب إحؿر والفالل إحؿر (16)

 . /http: //www. ifrc. org/arم طؾك الرابط 1/4/2118بتاريخ 

 م طؾك الرابط 2118/ 13/ 25 تؿ اسرتداده بتاريخ . اسالم ويب (17)

http: //fatwa. islamweb. net/fatwa/index. 

php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=17707 . 

، حؽؿ صرف مال الققػ لغقر الجفة التل حددها القاقػ، إلسالم ويبا (18)

م طؾك 1/4/2118تؿ اسرتداده بتاريخ ، ذكر خالفا يف الؿسللة، مركز الػتقى

 الرابط 

http: //fatwa. islamweb. net/fatwa/index. 

php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=163637 

تؿ . يف طدم جقاز دفع الزكاة لدور الؼران، فتقى الشقخ كقح، اإلفتاء إردين (19)

 م طؾك الرابط 1/4/2118اسرتداده بتاريخ 

http: //www. aliftaa. jo/Question. aspx?QuestionId=647#. 

WuQC0C4jS1s . 

تؿ اسرتداده بتاريخ ، فتقى بعدم الجقاز، مققع اإلسالم سمال وجقاب: واكظر

 . https: //islamqa. info/ar/146368م طؾك الرابط1/4/2118

تؿ اسرتداده بتاريخ ، بعدم الجقاز لؿجؿقطة مـ العؾؿاءوأيضا فتقى 

 . https: //islamqa. info/ar/125481م طؾك الرابط 1/4/2118

http://www.ifrc.org/ar/
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=17707
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=17707
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=163637
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=163637
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=647#.WuQC0C4jS1s
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=647#.WuQC0C4jS1s
https://islamqa.info/ar/146368
https://islamqa.info/ar/125481
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تؿ اسرتداده بتاريخ . اإلطالن العالؿل لحؼقق اإلكسان، إمؿ الؿتحدة (21)

-http: //www. un. org/ar/universalم طؾك الرابط 1/4/2118

declaration-human-rights/ 

العفد الدولل الخاص بالحؼقق آقتصادية وآجتؿاطقة ، إمؿ الؿتحدة (21)

تؿ اسرتداده بتاريخ ، مؽتب الؿػقض السامل، حؼقق اإلكسان، والثؼافقة

  طؾك الرابطم 1/4/2118

http: //www. ohchr. org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR. 

aspx.  

تـظؿان ورشة بشلن « إمؿ الؿتحدة»و« التعاون اإلسالمل»، الجزيرة (22)

تؿ اسرتداده بتاريخ ، 2118 ابريؾ 28 لسبتا، التعامؾ مع مسللة الالجئقـ

 م طؾك الرابط 28/4/2118

http: //www. al-jazirah. com/2018/20180428/ln20. htm 

العؿؾ الخقري بقـ الؿػفقم : مجؾة أوقاف، ريفام، خػاجل، دراسات (23)

تؿ اسرتداده بتاريخ ، مققع دراسات، ـك بالققػمجؾة كقيتقة تع، والؿؿارسة

 م طؾك الرابط 1/4/2118

http: //www. siironline. org/alabwab/derasat (01)/557. 

htm.  

تؿ ، مققع ألقكة، آفاق الققػ والعؿؾ الخقري: مؼال ، لبـك، شرف (24)

 م طؾك الرابط 1/4/2118اسرتداده بتاريخ 

http: //www. alukah. net/culture/0/4296/ 

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.al-jazirah.com/2018/20180428/ln20.htm
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/557.htm
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/557.htm
http://www.alukah.net/authors/view/home/743/
http://www.alukah.net/culture/0/4296/
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 طـ تجديد الخطاب الؿدين وأسؾقب، بدر، الديحاين، الصػاة الؽقيتقة (25)

م 9/5/2118تؿ اسرتداده بتاريخ ، م9/5/2118، مققع جريدة، العؿؾ

 . http: //alsafatnews. net/?p=142187طؾك الرابط

حؽؿ آستػادة مـ ، طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ، الجربيـ، صريؼ اإلسالم (26)

تؿ اسرتداده بتاريخ ، م2114، ساجدأمقال الربا يف الؿشاريع الخقرية والؿ

 co/e11rav. //iswy: httpالرابطم طؾك 1/4/2118

إسفام ، إمقـ العام لألماكة العامة لألوقاف بالؽقيت() فماد طبد اهلل، العؿر (27)

 الققػ يف العؿؾ الخقري والتـؿقة آجتؿاطقة ضؿـ سؾسؾة الدراسات الػائزة

صدر طـ إماكة ، م1999بجائزة الؽقيت الدولقة ٕبحاث الققػ لؾعام 

م طؾك 1/4/21118تؿ اسرتداده بتاريخ . العامة لألوقاف يف دولة الؽقيت

 doc. com/media/4673/148. kantakji. //www: httpsالرابط 

تؿ اسرتداده بتاريخ . أرشقػ إسالم أون ٓيـ، سؾقؿمحؿد ، العقا (28)

  م طؾك الرابط2118/ 13/ 25 

https: //archive. islamonline. net/?p=9021.  

، تػعقؾ صقغ التؿقيؾ الؿصريف اإلسالمل، فؾقح حسـ، خؾػ: الغد (29)

 :httpsم طؾك الرابط 1/4/2118بتاريخ تؿ اسرتداده ، صحقػة الغد

//alghad. com/articles/600670-دور-أهؿقة-يمكد-بحث-

 . الخقرية-إطؿال-يف-اإلسالمقة-البـقك

م طؾك 1/4/2118تؿ اسرتداده بتاريخ الؾجـة الدولة لؾصؾقب إحؿر  (31)

 . https: //www. icrc. org/ar/who-we-areالرابط 

http://alsafatnews.net/?p=142187
http://iswy.co/e11rav
https://www.kantakji.com/media/4673/148.doc
https://archive.islamonline.net/?p=9021
https://alghad.com/articles/600670-بحث-يؤكد-أهمية-دور-البنوك-الإسلامية-في-الأعمال-الخيرية
https://alghad.com/articles/600670-بحث-يؤكد-أهمية-دور-البنوك-الإسلامية-في-الأعمال-الخيرية
https://alghad.com/articles/600670-بحث-يؤكد-أهمية-دور-البنوك-الإسلامية-في-الأعمال-الخيرية
https://alghad.com/articles/600670-بحث-يؤكد-أهمية-دور-البنوك-الإسلامية-في-الأعمال-الخيرية
https://www.icrc.org/ar/who-we-are
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تؿ اسرتداده بتاريخ ، م2111، مػفقم العؿؾ الخقري، مداد (31)

 م طؾك الرابط 18/4/2118

http: //www. medadcenter. com/articles/2201 

تؿ ، وثقؼة آطالن العالؿل لحؼقق اإلكسان، مـظؿة إمؿ الؿتحدة (32)

  م طؾك الرابط2118/ 13/ 25 اسرتداده بتاريخ 

http: //www. un. org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT. pdf 

، جريدة الققم اإللقؽرتوكقة، رهام الؿرهقن وآخرون، الققم اإللقؽرتوكقة (33)

غقاب الدطؿ والؿتطقطقـ يعقق طؿؾ الجؿعقات الخقرية بالؿؿؾؽة الؿطالبة 

تؿ ، م2118/  14/  28السبت ، باستثؿارات خاصة لؾجؿعقات ٓستؿرارها

 م طؾك الرابط 2118/ 14/ 28 اسرتداده بتاريخ 

http: //www. alyaum. com/articles/6013310.  

 

 

 

http://www.medadcenter.com/articles/2201
http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
http://www.alyaum.com/articles/6013310
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 اٌؼًّ اخلريي ٚأصشٖ
 

 يف ؽفظ ِمبصذ اٌششٌؼخ اٌضشٚسٌخ 
 

 

 

 الشقؿاء السقد محؿقد طؾك. د
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 يف ؽفظ ِمبصذ اٌششٌؼخ اٌضشٚسٌخ اٌؼًّ اخلريي ٚأصشٖ

  

 
 ٍِخص اٌجؾش

 

وبقان دوره ، يف الؿجتؿعوأثره ، يفدف البحث إلك بقان أهؿقف العؿؾ الخقري

، الـسؾ(، الؿال، العؼؾ، الـػس، الديـ) يف حػظ مؼاصد الشريعة الضرورية

 . اطتؿدت طؾك الؿـفج آستؼرائلوقد

إول العؿؾ الخقري يف ، وتؽقكت خطف البحث مـ مؼدمة وثالثة مباحث

، الثاين الؿؼاصد الشرطقة الضرورية وتطبقؼاهتا يف العؿؾ الخقري، الؿجتؿع

 . الثالث الؿقازكة بقـ الؿؼاصد الضرورية يف العؿؾ الخقريو

ويف تطبقؼف أثر يف ، العؿؾ الخقري لف أدلتف ولف مقاردهوتقصؾ البحث إلك أن 

، مالقة تتؿثؾ يف قؾف الؿقارد الؿالقة، وهـاك معققات أمام العؿؾ الخقري، الؿجتؿع

رقل حػظ الؿؼاصد ولؾعؿؾ الخقري دو، وبشرية تتؿثؾ يف قؾف الؽػاءة البشرية

الضرورية كدوره يف حػظ مؼصد الديـ طـ صريؼ الؿساطدة طؾك ققام الشعائر 

وٓبد مـ الؿقازكة بقـ الؿصالح الضرورية فؿا يتعؾؼ ، الديـقة كبـاء الؿساجد

 . بالديـ يؼدم طؾك غقره

، ويقصل البحث بؿد يد العقن مـ قبؾ الجفات الحؽقمقة لؾعؿؾ الخقري

والؼقام بنكشاء ، سات العؿؾ الخقري والتعاون الؿشرتكوالتـسقؼ بقـ ممس

والعؿؾ طؾك تعؿقؿ ، مشروطات خقرية قادرة طؾك آكتػاء الذايت يف كػؼاهتا

 . التجارب الـاجحة يف مقدان العؿؾ الخقري

o  p 
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 ادلمذِخ 
ذو ، لف الؿؾؽ ولف الحؿد، الحؿد هلل الذي ٓ إلف إٓ هق وحده ٓ شريؽ لف

الؾفؿ إكا كحؿدك وكستعقـ بؽ وكستغػرك ، طالؿ الغقب والشفادة واإلكرامالجالل 

ومـ يضؾؾ ، مـ يفده اهلل ففق الؿفتد، وكعقذ بؽ مـ شرور أكػسـا وسقئات أطؿالـا

وصالًة وسالًما متالزمقـ دائؿقـ ما تعاقب الؾقؾ والـفار طؾك سقدكا ، فال هادى لف

طقبقـ الطاهريـ وصحابتف وطؾك أهؾ بقتف ال ملسو هيلع هللا ىلصوحبقبـا وأسقتـا ومعؾؿـا محؿد 

 . الؽرام إبرار أجؿعقـ ومـ تبعفؿ واقتػك أثرهؿ إلك يقم الديـ

 : وبعد

وقد يؽقن ببذل الجفد أو الققت أو ، فنن العؿؾ الخقري أساسف التطقع

يف سبقؾ خدمة يؼدمفا الػرد لػرد أو لؿجؿقطة مـ إفراد دون اكتظار ٕجر ، الؿال

 . وأبقاب الخقر كثقرة جًدا، مرضات اهلل تعالك ٕكف يػعؾ ذلؽ ابتغاء، مـفؿ

ومـ مؼاصد الشريعة العامة السؿق بالـػس اإلكساكقة وتزكقتفا بالبذل والعطاء 

لتحؼقؼ التقازن بقـ شرائح الؿجتؿع بغقة القصقل  :واإلكػاق يف سبقؾ الخقرات

ٕجؾ ذلؽ تظافرت الـصقص الشرطقة التل تدطق إلك  :إلك الؿجتؿع الؿرتاحؿ

، ذل الجفد واستػراغ القسع يف التؽاتػ والتعاون والتـاصر بقـ فئات الؿجتؿعب

 :وتحض طؾك اإلكػاق مـ إمقال التل مؾؽفا اهلل تعالك لعباده واستخؾػفؿ فقفا
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 (1).إلقامة الؿصالح الؿعتربة التل أراد الشارع الحؽقؿ إقامتفا

، رتبقة آجتؿاطقةويف إمؽان إسرة الؿسؾؿة أن تتخذ مـ الؿؼاصد محاور لؾ

، إذ أن الؿسؾؿ مطالب بلن يصقن حرمات اإلسالم :وترسخ ثؼافة اإلحسان خاصة

وهق يف الققت كػسف ، وأن يدطق إلك فضائؾف ويحاول آلتزام هبا قدر آستطاطة

مطالب بلن يساطد إخقاكف الؿسؾؿقـ طؾك الؼقام بذلؽ طؾك مستقي الدطقة وطؾك 

ؽـ أن يؼال مثؾ هذا بالـسبة إلك الحػاظ طؾك ويؿ، مستقي آلتزام الشخصل

فالؿسؾؿ كؿا يسعك إلك الحػاظ طؾك هذه ، الـػس والؿال والعؼؾ والعرض

، يعؿؾ طؾك مساطدة أبـاء مجتؿعف طؾك الحػاظ طؾقفا، إشقاء يف حقاتف الشخصقة

وحقـ تتضح هذه الرؤية لدى إسرة الؿسؾؿة فنهنا ستفتؿ اهتؿاًما كبقرًا بتـؿقة 

كؿا ستفتؿ بتـؿقة روح التطقع ، جاكب آجتؿاطل يف شخصقات أبـائفاال

 . (2)والؿشاركة والخدمات آجتؿاطقة

العؿؾ الخقري وأثره يف حػظ مؼاصد الشريعة "وسـتـاول يف هذا البحث  

 . "الضرورية 

 أٖداف ايبشح : 

 . بقان أهؿقة العؿؾ الخقري .1

 . إبراز دور العؿؾ الخقري يف الؿجتؿع .2

                                                 

اكظر: بحث العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية، تؿام العساف، د. محؿد أبق يحقل،  (1) 

 . 86-85م، ص 2113، 3ثامـ، العددالؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة، الؿجؾد ال

ص  م2112اكظر: ثؼافة العؿؾ الخقري، د. طبد الؽريؿ بؽار، دار السالم، الؼاهرة، ط إولل،  (2) 

28 . 
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 . ػ طـ أثر العؿؾ الخقري يف الؿجتؿعالؽش .3

 . بقان دور العؿؾ الخقري يف حػظ مؼاصد الشريعة الضرورية .4

الؽشػ طـ تطبقؼات العؿؾ الخقري يف حػظ مؼاصد الشريعة  .5

 . مؼصد الديـ والـػس والعؼؾ والؿال والـسؾ() الضرورية

 أ١ُٖٝ ايبشح:  

 . يحاول البحث إبراز دور العؿؾ الخقري يف الؿجتؿع .1

 . يحاول البحث بقان التلثقر الػعال لؾعؿؾ الخقري يف الؿجتؿع .2

 يحاول البحث إبراز الجقاكب التطبقؼقة لؾعؿؾ الخقري يف حػظ مؼاصد .3

 . الشريعة الضرورية

 . يحاول البحث بقان كقػقة الؿقازكة بقـ مؼاصد الشريعة الضرورية .4

 َٓٗر ايبشح : 

ققال وأراء الخاصة حقث قؿت بجؿع إ :اتبعت الؿـفج آستؼرائل

 . بالؿقضقع مـ كتب الػؼف وإصقل

 خط٘ ايبشح : 

 الؿؼدمة : 

 العؿؾ الخقري يف الؿجتؿع : الؿبحث إول 

o تعريػ العؿؾ الخقري: الؿطؾب إول . 
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 . تعريػ العؿؾ الخقري: الػرع إول 

 . أدلة مشروطقة العؿؾ الخقري: الػرع الثاين 

o الخقريمجآت العؿؾ : الؿطؾب الثاين . 

o مؼقمات ومعققات العؿؾ الخقري: الؿطؾب الثالث . 

o الؿقارد الؿالقة لؾعؿؾ الخقري: الؿطؾب الرابع . 

 الؿؼاصد الشرطقة الضرورية وتطبقؼاهتا يف العؿؾ الخقري: الؿبحث الثاين 

o تعريػ الؿؼاصد الشرطقة الضرورية: الؿطؾب إول . 

o رورية يف العؿؾ الخقريتطبقؼات الؿؼاصد الشرطقة الض: الؿطؾب الثاين . 

 أثر العؿؾ الخقري يف حػظ مؼصد الديـ: الػرع إول . 

 أثر العؿؾ الخقري يف حػظ مؼصد الـػس: الػرع الثاين . 

 أثر العؿؾ الخقري يف حػظ مؼصد العؼؾ: الػرع الثالث . 

 أثر العؿؾ الخقري يف حػظ مؼصد الـسؾ: الػرع الرابع . 

 ي يف حػظ مؼصد الؿالأثر العؿؾ الخقر: الػرع الخامس . 

 الؿقازكة بقـ الؿؼاصد الضرورية يف العؿؾ الخقري: الؿبحث الثالث . 

 التقصقات -الـتائج : الخاتؿة وتتضؿـ 

 الػفارس 
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 املبحث األول

 . اٌؼًّ اخلريي يف اجملزّغ 
 
 

 ٍٚتعسٜف ايعٌُ ارتريٟ ٚأديت٘: املطًب األ . 

 ْٞزتاالت ايعٌُ ارتريٟ: املطًب ايجا.  

 َكَٛات َٚعٛقات ايعٌُ ارتريٟ: املطًب ايجايح . 

 املٛازد املاي١ٝ يًعٌُ ارتريٟ: املطًب ايسابع : 
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 املطلب األول

 . رؼشٌف اٌؼًّ اخلريي ٚأدٌزٗ 
 

 ٍٚتعسٜف ايعٌُ ارتريٟ: ايفسع األ . 

، (1)فالػاطؾ َطامؾ َواْلَؿْػُعقل َمْعُؿقل، مصدر َطِؿَؾ يعَؿؾ طَؿالً : ايعٌُ يػ١

رِّ : الَخْقرُ   (2).ِضدُّ الشَّ

هق الؿجفقد الذي يبذلف فرٌد أو جؿاطٌة أو ممسسٌة لؿساطدة : اصطالّسا

أو هق كؾ مال أو جفد أو وقت يبذل مـ ، (3)دون أن يـتظر أجًرا مالًقا، الؿحتاجقـ

فالؿؼصقد بالعؿؾ . (4)وإسعادهؿ والتخػقػ مـ معاكاهتؿ، أجؾ كػع الـاس

بدًءا مـ ، صـائع الؿعروف التل يجقد هبا الؿجتؿع الؿدينالخقري أطؿال الرب و

                                                 

هـ(، تحؼقؼ رمزي مـقر 321اكظر: جؿفرة الؾغة، أبق بؽر محؿد بـ الحسـ بـ دريد إزدي )ت (1) 

 . 949/ 2م، ج1987، بعؾبؽل، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، بقروت، ط إولك

هـ(، 711لسان العرب، محؿد بـ مؽرم بـ طؾك، أبق الػضؾ، جؿال الديـ ابـ مـظقر )تاكظر:  (2) 

 . 264/ 4هـ، ج 1414دار صادر، بقروت، ط الثالثة، 

، طزيزة بـت طبد الرحؿـ الـصار، مـشقر ضؿـ اكظر: بحث مؼقمات ومعققات العؿؾ الخقري (3) 

 . 84، ص ه1428ول لؾجؿعقات الخقرية بربيده، أوراق طؿؾ الؿؾتؼل إ

 . 12اكظر: ثؼافة العؿؾ الخقري، ص  (4) 
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والعؿؾ الخقري يسعك إلك تؼديؿ خدمف . (1)الػرد أو الجؿاطة واكتفاء بالؿمسسة

مـ ، جسدية أو مالقة، ققلقة أو فعؾقة، لؾؿحتاجقـ إلقفا مـ إفراد أو الجؿاطات

 . (2)غقر طقض ومـ غقر مخالػة لؾشرع

ؾ الخقري لتشؿؾ اإلحساس بأخريـ والتعاصػ وتتسع دائرة مدلقل العؿ

وتشجقعفؿ ورفع معـقياهتؿ ومقاساهتؿ ومـحفؿ الرؤية ، معفؿ والدطاء لفؿ

 . (3)وإرشادهؿ لؿا فقف خقر ديـفؿ ودكقاهؿ، والؿـفج

إن العؿؾ الخقري يشؿؾ البذل الؿادي والؿعـقي غقر الربحل الذي يؼدمف 

 إلك ، اإلقامة الؿصالح الؿعتربة شرطً  :الؿرء
ٌ

فػل تشريع العؿؾ الخقري سعل

والغاية مـ فعؾ الخقر الؼقام بؿصالح فئات معقـة كص طؾقفا ، تحؼقؼ حؽؿ مؼصقد

لذلؽ فنن لؾعؿؾ . (4)الشارع مـ خالل تحؼقؼ كػايتفؿ وسد خالهتؿ وإغـائفؿ

، فالبد مـ بث روح حب العؿؾ الخقري :الخقري أثًرا كبقًرا يف الػرد والؿجتؿع

ٕن اكتظار الثقاب  :لف أجًرا كبقًرا أطده اهلل تعالك لػاطؾ الخقر وكافع الغقروبقان أن 

 . مـ اهلل تعالك هق الؿحرك إساس لؾؿسؾؿ يف طؿؾ الخقر

فؾقعؿؾ مـ خالل الديـ  :وإن كان لؾقاحد مـا صاقة طؾك العؿؾ الخقري

وهذا ، رولقعؾؿ كؾ إكسان أن الديـ صؾب مـا أن تؽقن كؾ حقاتـا لؾخق، اإلسالمل

                                                 

اكظر: بحث ققاطد القسائؾ وأثرها يف تـؿقة الؿجتؿع، د. قطب الريسقين، ممتؿر العؿؾ الخقري (1) 

 . 7م، ص 2118الثالث، 

د. جؿقؾة طبد الؼادر شعبان، اكظر: بحث الؼقاطد الػؼفقة وإصقلقة ذات الصؾة بالعؿؾ الخقري،  (2) 

 . 21م، ص 2118ممتؿر العؿؾ الخقري الثالث بدبل، 

 . 12اكظر: ثؼافة العؿؾ الخقري، ص (3) 

 . 85اكظر: بحث العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية، ص (4) 
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ورغب يف ، ولؼد اهتؿ اإلسالم بالعؿؾ الخقري. (1)ما يجب أن يستؼر يف إذهان

ومـح الػرصة ، لتؾبقة متطؾبات ذوي الحاجة :شتك أكقاطف وصقره بلسالقب متعددة

والعؿؾ الخقري يف ، لؽؾ مـ لدية الرغبة والؼدرة يف فعؾ الخقر طؾك قدر استطاطتف

 . (2)متطؾبات إفراد والجؿاطات مادًيا ومعـقًيا مقاديـف القاسعة يسفؿ يف تؾبقة

والؼقام بؿفؿة آستخالف ، إن مـ أهداف العؿؾ الخقري إرضاء اهلل تعالك 

وإقامة مقرد اقتصادي ثابت ، وتحؼقؼ الـفضة الؿجتؿعقة، يف إرض وهداية البشر

ريع وإكشاء الؿشا، وكشر ققؿ التضامـ والتسامح، وتؼديؿ الؿساطدات لؾؿحتاجقـ

 . التعؾقؿقة والتدريبقة الؿختؾػة

 ْٞايكسإٓ ايهسِٜ أدي١ َػسٚع١ٝ ايعٌُ ارتريٟ: ايفسع ايجا َٔ : 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ) :قال تعالك

 ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ) :وقال [148: البؼرة ](ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ) وقال [2: الؿائدة ] (ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ) :وقال، [61: الؿممـقن ](ٿ

 ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېې ۉ

 [91: إكبقاء ](ۇئ

 

                                                 

م،  1997هـ(، مطابع أخبار الققم، 1418اكظر: تػسقر الشعراوي، محؿد متقلل الشعراوي )ت: (1) 

 . 2918/ 5ج

اكظر: بحث العؿؾ الخقري دراسة تلصقؾقة تاريخقة، د. محؿد صالح جقاد، بحث مـشقر بؿجؾة (2) 

 . 218م، ص2112، تؿقز31، العدد8سر مـ رأى، جامعف سامراء، الؿجؾ د
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 : َٚٔ األسادٜح ايٓب١ٜٛ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ    : َقاَل ، َط
ِ
ـْ ُكَرِب » ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل

ـٍ ُكْربًَة مِ ـْ ُمْممِ ـْ كَػََّس َط َم

كْقَا ـْ ُكَرِب َيْقِم اْلِؼقَاَمةِ ، الدُّ
ـْ ، كَػََّس اهلُل َطـُْف ُكْربًَة مِ َر َطَؾك ُمْعِسرٍ  َوَم َر اهلُل َطَؾقِْف ، َيسَّ َيسَّ

ِخَرةِ  ْٔ كْقَا َوا ـْ َستََر ُمْسؾًِؿا، فِل الدُّ ِخَرةِ ، َوَم ْٔ كْقَا َوا َواهلُل فِل َطْقِن ، َستََرُه اهلُل فِل الدُّ

ـْ َسَؾَؽ َصِريًؼا َيْؾتَِؿُس فِقِف ، اْلَعبِْد َما َكاَن اْلَعبُْد فِل َطْقِن أَِخقفِ  َؾ اهلُل َلُف بِِف ، ِطْؾًؿاَوَم َسفَّ

 ، َصِريًؼا إَِلك اْلَجـَّةِ 
ِ
ـْ بُقُقِت اهلل

 ، َوَما اْجتََؿَع َقْقٌم فِل بَقٍْت مِ
ِ
، َيتُْؾقَن كِتَاَب اهلل

ؽِقـَةُ ، َوَيتََداَرُسقكَُف بَقْـَُفؿْ  َّٓ كََزَلْت َطَؾقِْفِؿ السَّ تُْفُؿ اْلؿَ ، إِ ْحَؿُة َوَحػَّ ، اَلئَِؽةُ َوَغِشقَتُْفُؿ الرَّ

ـْ ِطـَْدهُ  ـْ بَطََّل بِِف َطَؿُؾفُ ، َوَذَكَرُهُؿ اهلُل فِقَؿ ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ (1)،«َلْؿ ُيْسِرْع بِِف كََسبُفُ ، َوَم ، وَط

 
ِ
ـْ َثاَلَثةٍ »: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسقَل اهلل

َّٓ مِ كَْساُن اكَْؼَطَع َطـُْف َطَؿُؾُف إِ ـْ : إَِذا َماَت اإْلِ
َّٓ مِ إِ

 (2)«َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُطق َلفُ ، َأْو ِطْؾٍؿ ُيـْتََػُع بِفِ ، ٍة َجاِرَيةٍ َصَدقَ 

ـْ َأبِل ُمقَسك ـِ َكاْلبُـْقَاِن َيُشدُّ بَْعُضُف » ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل : َقاَل ، وَط ـُ لِْؾُؿْممِ
اْلُؿْممِ

ـْ َأبِل َذرٍّ ، (3)«بَْعًضا  : َقاَل ، وَط
ُّ

َ الـَّبِل
َوَلْق ، ـَ اْلَؿْعُروِف َشقْئًآَ َتْحِؼَرنَّ مِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل لِل

 (4)«َأْن َتْؾَؼك َأَخاَك بَِقْجٍف َصْؾٍؼ 

                                                 

هـ(، تحؼقؼ محؿد فماد 261صحقح مسؾؿ بـ الحجاج أبق الحسـ الؼشقري الـقسابقري )ت: (1) 

ْستِْغَػار، باُب طبد الباقل، دار إ
ِ

َطاِء َوالتَّْقَبِة َوآ ْكِر َوالدُّ حقاء الرتاث العربل، بقروت، كتاب الذِّ

ك ِْرج ْجتَِؿاِع َطَؾك تاَِلَوةِ اْلُؼْرآِن َوَطَؾك الذِّ
ِ

 . 2699، رقؿ2174/ 4َفْضِؾ آ

ـَ الثَّ  (2) 
ْكَساَن مِ  . 1631، 1255/ 3َقاِب َبْعَد َوَفاتِِف، جصحقح مسؾؿ، كَِتاُب اْلَقِصقَِّة، َباُب َما َيْؾَحُؼ اإْلِ

ـَ َوَتَعاُصِػِفْؿ َوَتَعاُضِدِهْؿ، ج(3)  َداِب، َباُب َتَراُحِؿ اْلُؿْممِـِق ْٔ َؾِة َوا / 4صحقح مسؾؿ، كتاب اْلبِرِّ َوالصِّ

1999 ،2585 . 

َداِب، َباُب اْستِْحَباِب َصاَل  (4)  ْٔ َؾِة َوا / 4َقِة اْلَقْجِف ِطـَْد الؾَِّؼاِء، جصحقح مسؾؿ، كتاب اْلبِرِّ َوالصِّ

 . 2626، رقؿ2136
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 املطلب الثاني

 . رلبالد اٌؼًّ اخلريي 
 

ًٓ خصًبا لتػاطؾ ، إن مجآت العؿؾ الخقري كثقرة متعددة وهل تشؽؾ مجا

لؾؿشاركة يف ، الؿمسسات والجؿعقات الخقرية يف شتك مجآت العؿؾ الخقري

فالعؿؾ الخقري يسفؿ يف سد الحاجات إساسقة لغقر الؼادريـ . تؿعخدمة الؿج

وكػاية الػؼراء والؿساكقـ ، وكسقة العريان، وسؼاية العطشان، كنصعام الجائع

 ڳ ڳ ڳ)  :وإطاكة ذوي الظروف الخاصة كإيتام، وإطاكاهتؿ طؾك الؿعقشة

ـَ َسْعدٍ ، [9: الضحك ](ڳ  ، وطـ َسْفَؾ ْب
ِّ

ـِ الـَّبِل َأكَا َوَكافُِؾ القَتِقِؿ فِل »: اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلصَط

بَّاَبِة َوالُقْسَطك «الَجـَِّة َهَؽَذا  . َوَقاَل بِنِْصَبَعْقِف السَّ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  :ورطاية إرامؾ  ، َط
ِّ

ـِ الـَّبِل َْرَمَؾِة »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط ْٕ اِطل َطَؾك ا السَّ

ـِ   ، َواْلِؿْسؽِق
ِ
َٓ َيْػتُرُ  -ْحِسبُُف َقاَل َوأَ  -َكاْلُؿَجاِهِد فِل َسبِقِؾ اهلل ائِِؿ ، َوَكاْلَؼائِِؿ  َوَكالصَّ

قال : قال، والشققخ والؿسـقـ فِعـ طِؿرِو بـ ُشَعقب ِطـ أبقف طـ جده، (1)«َٓ ُيْػطِرُ 

ومد يد العقن ، (2)«ويْعِرْف َحؼَّ كبقِركا، لقس مـَّا مـ لؿ َيْرَحْؿ صغقَركا»ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

                                                 

ـِ َواْلَقتِقِؿ، ج(1)  َْرَمَؾِة َواْلِؿْسؽِق ْٕ ْحَساِن إَِلك ا َقائِِؼ، َباُب اإْلِ ْهِد َوالرَّ / 4صحقح مسؾؿ، كَِتاُب الزُّ

 . 2982، رقؿ2286

 1416لؼاهرة، ط إولك، مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، تحؼؼ أحؿد محؿد شاكر، دار الحديث، ا(2) 

 . 6733، رقؿ281/ 6م، ج 1995هـ، 

o  p 
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الخاصة ومساطده الغارمقـ يف تسديد ديقهنؿ ويف لؾؿعقققـ وذوي آحتقاجات 

 . (1)«َواهلُل فِل َطْقِن اْلَعبِْد َما َكاَن اْلَعبُْد فِل َطْقِن َأِخقفِ »: الحديث

، وٓ يجقز التصرف يف أمقال العؿؾ الخقري إٓ بؿا فقف مصؾحة ديـقة ودكققية

لقاجب التصرف بؾ ا، فال يجقز حبس الؿال بال فائدة وٓ مصؾحة وتعطقؾ مـافعف

 . فقف بؿا يحؼؼ الؿصؾحة

 (2)ٚتٓدزز زتاالت ايعٌُ ارتريٟ حتت أزبع١ زتاالت ز٥ٝط١ : 

 : مجال العؿؾ الخقري الدطقي -أوٓ

وبـاء ، وبرامج محق إمقة، ويـدرج تحت ذلؽ بـاء الؿدارس والجامعات

، لخقريةوالؿراكز اإلسالمقة والفقئات ا، ومراكز تحػقظ الؼرآن الؽريؿ، الؿساجد

 . وإلؼاء الؿحاضرات والؿشاركة يف الـدوات

 : مجال العؿؾ الخقري اإلغاثل -ثاكقًا

والعالج والتداوي يف ، ويـدرج تحتف مساطدة ذوي آحتقاجات الخاصة

ومراكز ، والسجقن ودور اإلصالح آجتؿاطل، الؿستشػقات والؿراكز الطبقة

ورطاية الؿسـقـ ، مـؽقبل الحروبومجآت اإلكؼاذ وإغاثة الؿـؽقبقـ و، اإلصػاء

 . وإيقاء إرامؾ وكػالة إيتام، والعجزة

 

                                                 

 سبؼ تخريجف.  (1) 

اكظر: بحث الضقابط الشرطقة يف جقاز كؼؾ الزكاة مـ بؾد إلك آخر، د. طدكان بـ طبد الرازق، (2) 

 . 14/ 13م، ص 2118بحث مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ الخقري الثالث بدبل، 
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 : مجال العؿؾ الخقري التـؿقي -ثالثًا

وتؼديؿ آستشارات الؼاكقكقة وآقتصادية ، ويضؿ بـاء الؿؽتبات العامة 

 . وتؼديؿ اإلمؽاكات الؿالقة لؿراكز إبحاث العؾؿقة، وآجتؿاطقة والطبقة

 : جال العؿؾ الخقري البقئلم -رابًعا

وحؿاية ، ويضؿ الؿحافظة طؾك البقئة ورطاية خؾؼ اهلل مـ غقر اإلكسان

 . الحدائؼ والؿرافؼ العامة وهقئات الرفؼ بالحققان
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 املطلب الثالث

 . ِمِٛبد ِٚؼٛلبد اٌؼًّ اخلريي 
 

 ٍَٚكَٛات ايعٌُ ارتريٟ: ايفسع األ 

 : (1)ؿقزه وتسفؿ يف كجاحف مـ أهؿفالؽؾ طؿؾ خقري كاجح مؼقمات ت

وهل صػات ضرورية لؿـ اجتباه ، الصالح واإلصالح وروح الؿسئقلقة -1

اهلل لؿفؿة العؿؾ الخقري اإلكساين وإخالص العؿؾ هلل تعالك مع آستعاكة 

 ٻ ٻ ٻ) :فنصالح الـقة يف فعؾ الخقر أمر ضروري قال تعالك. والتقكؾ طؾقف

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 . [114: ] الـساء (ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ـْ َكْجَقاُهْؿ َأْو ": يف هذه أية قال اإلمام ابـ طاشقر 
ـْ َكثِقٍر مِ َوَقْد َكَػك اْلَخقَْر َط

ـْ َكْجَقاُهْؿ فِقِف َخْقرٌ ، ُمَتـَاِجقِفؿْ 
َػِة َأنَّ َقؾِقاًل مِ ـْ َمْػُفقِم الصِّ

َٓ َيْخُؾق َحِديُث ، َفُعؾَِؿ مِ  إِْذ 

ـْ َتـَاٍج فِقَؿا فِقِف كَْػعٌ 
ْستِْثـَاُء فِل َقْقلِفِ . الـَّاِس مِ

ِ
ـْ َأَمَر بَِصَدَقٍة َطَؾك َتْؼِديِر : َوآ َّٓ َم إِ

ـْ َأَمرَ : َأْي ، ُمَضاٍف  َّٓ َكْجَقى َم َأْو بُِدوِن َتْؼِديٍر إِْن َكاَكِت الـَّْجَقى بَِؿْعـَك ، إِ

ـَ  ـْ َكثِقرٍ َوُهَق ُمْسَتثْـً ، اْلُؿَتـَاِجق
ْستِثْـَاِء ، ك مِ

ِ
َػِة َوَمْػُفقِم آ ـْ َمْػُفقِم الصِّ

َفَحَصَؾ مِ

                                                 

 . 111-99عؿؾ الخقري، صمؼقمات ومعققات الاكظر: بحث  (1) 

o  p 
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ـَ الـَّْجَقى َيثُْبُت َلُفَؿا اْلَخْقرُ 
ـْ َكْجَقاُهؿْ ، قِْسَؿاِن مِ

، (1)"َوَمَع َذلَِؽ َفُفَؿا َقؾِقٌؾ مِ

جفا فلطؿال اإلكسان إكؿا ترتتب طؾقفا كتائ :(2)"إمقر بؿؼاصدها  "والؼاطدة أن

 . وأحؽامفا الشرطقة تبًعا لؿؼصقد الشخص وهدفف مـ العؿؾ

، وضقح إهداف حتك يؽقن العؿؾ كاجًحا ٓبد أن تؽقن غايتف واضحة -2

وسقاء كان قريًبا أو ، سقاء كان طاًما أو خاًصا، وتحديد الفدف مـ العؿؾ الخقري

وهذا مـ  ،ثؿ البحث طـ أيسر السبؾ وأقصرها لؾقصقل إلك الفدف، بعقد الؿدي

، دون أن يستـزف مـفا جفًدا أو وقًتا، شلكف تحؼقؼ مـافع كثقرة لؾجفة العامؾة

 . والعـاية بالقسائؾ الؿـاسبة لتحؼقؼ إهداف

رسؿ خطط تػصقؾقة لجؿقع إدارات الؿمسسات الخقرية مع متابعة تطبقؼ هذه  -3

مستؼبؾقة مع فالبد لف مـ وضع خطة ، فالعؿؾ الخقري إذا أريد لف الـجاح، الخطط

 . تؼققؿ لؿا كػذ مـ هذه الخطة طؾك مراحؾ

 . والعؿؾ طؾك التـظقؿ اإلداري الؿـضبط، تـظقؿ هقؽؾف الؿمسسات الخقرية -4

وبث روح الػريؼ ، والعؿؾ طؾك تدريبفؿ، اكتؼاء العامؾقـ يف العؿؾ الخقري-5

يف  ومحاولف إشراكفؿ، وإصالطفؿ طؾك الخطط والربامج، القاحد لدى العامؾقـ

 . واستخدام التحػقز لؾعامؾقـ، اتخاذ الؼرار

سقاًء أكاكقا ، العؿؾ طؾك آستػادة مـ أخريـ يف إفؽار والؿشاريع-6

 . مستػقديـ أو متعاوكقـ أو متربطقـ

                                                 

هـ(، 1393محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ طاشقر التقكسل )تالتحرير والتـقير،  (1) 

 . 199/ 211/ 5جهـ،  1984الدار التقكسقة لؾـشر، تقكس، 

الؼقاطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا يف الؿذاهب إربعة، د. محؿد مصطػك الزحقؾل، دار الػؽر، دمشؼ، (2) 

 22/ 1م، ج 2116هـ،  1427ولك، ط إ
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 . كسب ثؼة الؿجتؿع مـ خالل الشػافقة يف اإلجراءات الؿالقة والؼاكقكقة-7

مـ خالل غرس أهؿقة الجاكب الخقري ، تـشئف إبـاء تـشئة اجتؿاطقة سؾقؿة -8

 . آجتؿاطل

 . استخدام وسائؾ التؼـقة الحديثة يف تـظقؿ وطرض العؿؾ الخقر-9

آحتػال بالـجاحات التل تحؼؼفا الؿمسسة وآستػادة مـ تجارب -11

 . أخريـ

 ْٞ(1).َعٛقات ايعٌُ ارتريٟ: ايفسع ايجا 

 : الؿعققات اإلدارية: أوٓ

 قر وهذا مـ شلكف إطاقة الربامج والؿشروطات الخقرية الخقف مـ التغق

 . وطرقؾتفا

 طدم وضقح الرؤية واتساع إهداف . 

 مؿا ، افتؼار الؿمسسات إلك إكظؿة اإلدارية وآلقات التقاصؾ والتعاون

 . يجعؾ آستػادة مـ الخربات واإلمؽاكقات قؾقؾة

 : شح الؿقارد الؿالقة: ثاكقا

 لخاصة بالجؿعقات والؿمسسات التطقطقةوهل تتعؾؼ بالؿقزاكقات ا . 

                                                 

 . 113-112اكظر: بحث مؼقمات ومعققات العؿؾ الخقري ص (1) 
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 : الؿعققات البشرية: ثالثا

 باإلضافة إلك الحاجة ، تتؿثؾ يف قؾف الؽػاءات الؿدربة والؿتخصصة

 . الؿتزايدة لؾؿتطقطقـ

وطقائؼ اقتصادية كضعػ الدخؾ وطدم وجقد ، كؿا أن هـاك طقائؼ اجتؿاطقة

 (1).وضعػ الدطؿ الحؽقمل، وسقؾة كؼؾ لدى الؿتربع

 

 

 

 

                                                 

اكظر: بحث تػعقؾ العؿؾ الخقري، د. كقرة بـت محؿد مـشقر ضؿـ أوراق طؿؾ الؿمتؿر ص (1) 

86 . 
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 املطلب الرابع

 : ادلٛاسد ادلبٌٍخ ٌٍؼًّ اخلريي 

كالزكاة وزكاة ، وقد تؽقن واجبة، لؾعؿؾ الخقري يف اإلسالم مقارد شتك 

كالصدقات التطقطقة ، وقد تؽقن تطقطقة غقر واجبة، الػطر والؽػارات والـػؼات

 . والصدقة طـ الؿقت وغقر ذلؽ كثقر

 ايصنا٠ : 

ًٓ قام ، هل أحد أركان اإلسالم الزكاة  وتجب طؾك كؾ مسؾؿ حر يؿتؾؽ ما

وهل ركـ مـ أركان حػظ مؼصد الديـ يف  شرع اهلل الزكاة وقد، (1)وبؾغ الـصاب

 . وحػظ الديـ مـ الضروريات الخؿس، جاكب القجقد

ومقرًدا مفؿا يعتؿد طؾقف ، قر والعطاءوتعد الزكاة رافًدا أساسًقا مـ روافد الخ

 (2).يف تحؼقؼ كثقر مـ أهدافف ومؼاصده يف الؿجتؿعات الخقريالعؿؾ 

، وطبقدية هلل تعالك، وصفرة لؾؿال، أهنا مقاساة لؾػؼراء الزكاة مؼاصدومـ 

                                                 

فارس، اكظر: الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد، مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ قدامف الؿؼدسل، حؼؼف: محؿد  (1) 

 85/ 2م. ج1994ه/  1414مسعد طبد الحؿقد، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، ط إولك، 

 وما بعدها. 

اكظر: بحث الضقابط الشرطقة يف جقاز كؼؾ الزكاة مـ بؾد إلك أخر، د. طدكان طبد الرازق  (2) 

 . 12م، ص2118الحؿقي، بحث مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ الخقري بدبل، 

o  p 
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 يف ؽفظ ِمبصذ اٌششٌؼخ اٌضشٚسٌخ اٌؼًّ اخلريي ٚأصشٖ

 ڱ ڱ) :قال تعالك :تطفقر لؾـػقس كؿا أن الزكاة. وتؼرب إلقف وإيثار مرضاتف

وتطفقر الـػقس يؽقن لألغـقاء ، [113: ] التقبة (ڻ ں ں ڱ ڱ

وما يتبع ذلؽ مـ ، فتطفر كػقس إغـقاء مـ البخؾ والجشع والشح، والػؼراء

الذي ، وتطفر قؾقب الػؼراء مـ الحؼد والحسد والغؾ، ألقان الحرمان والظؾؿ

ة قد تؾحؼ الضرر وما يتبع ذلؽ مـ أفعال ضاهري، يتقلد بسبب الحرمان

وإن ، ٓ بد أن يؿؾؽ كصاًبا معروًفا فالؿزكل حقـؿا تجب طؾقف الزكاة، (1)بإغـقاء

: يؼقل ابـ رشد. شرصفا الغـك مـ ٕن الزكاة، لؿ يؿتؾؽ كصاًبا سؼطت طـف الزكاة

فؿا فضؾ طـ الحاجة وبؾغ الـصاب وجبت ، (2)"إمقالهل فضالت  إن الزكاة"

فسد الخؾة طـد الػؼقر ، (3)"إكؿا الؿؼصقد مـفا سد الخؾة الزكاة"ويؼقل ، فقف الزكاة

، أكف قد يلخذ مـ مال الزكاة بدلقؾ، فؾقس بغـل، ومـ لؿ يبؾغ الـصاب، بؿال الغـل

ذه الػريضة اكتزع اإلسالم الغؾ مـ قؾقب الؿممـقـ وباطد بقـفؿ وبقـ تؾؽ وهب

وسالمة الـػقس والؼؾقب ، إمراض الـػسقة والؼؾبقة وما يتبعفا مـ أكقاع أخرى

 . (4)أمر ضروري لحقاة الجؿاطات وإمؿ

وٓ تتؿ مصالحفؿ إٓ ، فؿـ حؽؿة اهلل سبحاكف أكف قسؿ خؾؼف إلك غـل وفؼقر

. سبحاكف يف فضقل أمقال إغـقاء ما يسد بف خؾة الػؼراء فلوجب، الػؼقربسد خؾة 

                                                 

الؿؼاصد العامة لؾشريعة اإلسالمقة، يقسػ حامد العالؿ، الدار العالؿقة لؾؽتاب اإلسالمل اكظر:  (1) 

 . 242، ص م1994/  هـ 1415والؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل، ط. الثاكقة، 

د سالؿ بداية الؿجتفد، ٕبل القلقد محؿد بـ أحؿد بـ رشد الؼرصبل، دار الحديث، تحؼقؼ محؿ (2) 

 . 316/ 1م، ج1983ه/  1412شعبان، 

 . 317/ 1الؿرجع السابؼ، ج (3) 

 اكظر: الؿرجع السابؼ، الصػحة كػسفا.  (4) 
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ويحرم مـف ، وفرض اإلسالم الزكاة حتك ٓ يؽقن الؿال بقـ صبؼة معقـة مـ الـاس

حتك يعقد الخقر طؾك الؿجتؿع كؾف  :فؿـػعة الؿال يجب أن تؽقن طامة، الػؼراء

ودفع شر ، ؾب الربكة مـ اهللوج، ويف أداء الزكاة حػظ لؾؿال. بالخقر والـؿاء

 :فؼال، وقد هنك اهلل تعالك طـ آكتـاز والبخؾ، الحاسديـ وحؼد الحاقديـ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ)

 ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 [35-34: ] التقبة (ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
"

 . 

د الؿعطل طؾك الؽرم والبذل وأن تؼتؾع مـ كػسف ، ومـ شلن الزكاة أن ُتَعقِّ

ويتـبف ، وخصقصًا طـدما يؾؿس بـػسف ثؿرات ذلؽ، ور الشح وطقامؾ البخؾجذ

فاهلل يبارك لف بسبب الصدقة بدفع ، إلك أن الزكاة تزيد يف الؿال أكثر مؿا تـؼص مـف

إلك جاكب ، وهتقئة سبؾ آكتػاع بف وتؽثقره، وكػ تطؾع الـاس إلقف، الؿضرة طـف

كذلؽ فنهنا ، بتغاء مرضاة اهلل طز وجؾالثقاب العظقؿ الذي يرتتب طؾك اإلكػاق ا

وقام ، فنذا صبؼت يف الؿجتؿع، تؼقي أواصر إخقة والؿحبة بقـف وبقـ أخريـ

تصقرت مدى إلػة ، كؾ مسؾؿ وجبت الزكاة يف مالف بلداء هذا الحؼ لؿستحؼقف

 . (1)التل يتؽامؾ كسقجفا بقـ فئات الؿسؾؿقـ وجؿاطاهتؿ

وكرى ، العؿؾ الخقري لؽقهنا فريضة مـ اهلل تعالكوُتعد الزكاة مـ أهؿ مقارد 

أن دور الزكاة يف بـاء الؿدارس والؿستشػقات والطرق والؿالجئ ودور إيتام 

 . فـ(يف سبقؾ الؾ) وكؾ ذلؽ يدخؾ يف ققلف تعالك

                                                 

اكظر: الػؼف الؿـفجل طؾك مذهب اإلمام الشافعل، اشرتك يف تللقػ هذه السؾسؾة: د. ُمصطػك (1) 

، د. ُمصطػك الُبغا، طؾك الّشْربجل، دار الؼؾؿ، دمشؼ، ط ـْ / 2، ج1992هـ،  1413الرابعة،  الِخ

13 . 
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 يف ؽفظ ِمبصذ اٌششٌؼخ اٌضشٚسٌخ اٌؼًّ اخلريي ٚأصشٖ

وتؼقم فؾسػة الزكاة طؾك مجؿقع الصدقات يف التشريع اإلسالمل طؾك مبدأ 

بسبب التدافع اإلكساين وفؼ  :ة آقتصادية لؾؿالشغؾ الػراغ الحاصؾ مـ الحرك

والؼطاع ، كسب حسابقة مـضبطة حددها الشارع وبحسب معايقر مقضقطة ثابتة

الخقري بؿمسساتف هق ألقة الؿعاصرة إلدارة هذا الؿال وتقزيعف طؾك إكشطة 

 . (1)التل تخدم حركة الؿجتؿع وأفراده

 شنا٠ ايفطس : 

وهل صفره لؾصائؿ وجرب ، م بعد صقام شفر رمضانوهل التل فرضفا اإلسال

ولتؽقن خقر طقن لؾػؼراء يقم العقد ، لصقامف مؿا أن يؽقن قد وقع فقف مـ الؾغق

: وقال، زكاة الػطر ملسو هيلع هللا ىلصفرض رسقل اهلل : قالرضل اهلل طـف  طـ ابـ طؿر: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف 

قد هق وديـ اإلسالم ديـ التعاصػ والرتاحؿ ويقم الع، (2)«اغـقهؿ يف هذا الققم»

لذا حرص اإلسالم أن يؿسح البمس طـ الػؼراء يف يقم فرحة  :يقم فرحة وسرور

وزكاة الػطر فريضة طؾك الؿسؾؿ إذا بؼل ، الؿسؾؿقـ لقؽقن السرور طاًما شامالً 

                                                 

اكظر: بحث مؼرتحات لضؿان استؿرار العؿؾ الخقري الخؾقجل بالخارج وبعض وجقه (1) 

 7م، ص 2118آستثؿار، د. حؿقد لحؿر ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث بدبل، 

غـل طؾك الدارقطـل الؿ التعؾقؼ، وبذيؾف ه( 385ســ الدارقطـل، طؾك بـ طبد اهلل الدارقطـل )(2) 

ٕبل الطقب محؿد، تحؼقؼ: السقد طبد اهلل هاشؿ، الؿديـة الؿـقرة، الحجاز، دار الؿحاسـ، 

اغـقهؿ طـ ". وبؾػظ 153 -152/ 2، ج67م، كتاب زكاة الػطر، رقؿ 1966ه/  1386

م . بؾقغ الؿرام مـ جؿع أدلة إحؽام، ابـ حجر العسؼالين، تحؼقؼ: طصا"الطقاف يف هذا الققم

م.، كتاب الزكاة، باب صدقة الػطر، 2113/ ھ 1422الديـ الصبابطل، الؼاهرة: دار الحديث، 

 ، وطزاه إلك ابـ طدي، وقال: إسـاده ضعقػ. 154، ص 584رقؿ 
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 (1).طـده مـ الؼقت ما يزيد طـ كػايتف وكػاية طقالف يقم العقد ولقؾتف

 األضش١ٝ : 

وتؼقم الجؿعقات الخقرية ، الؿسؾؿقـ التل هل واجبة طؾك الؿقسقريـ مـ

ومـ الؿؿؽـ أن تتقلك الجؿعقات الخقرية إرسال ، بتقزيعفا طؾك الؿحتاجقـ

 . إضحقة إلك البالد الػؼقرة

 ايصدقات : 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ) :قال تعالك

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ

 . [177: ]البؼرة (ڎ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  ـِ ، ومـ فضائؾ صدقة التطقع أهنا تظؾ صاحبفا يقم الؼقامة َط َط

 
ِّ

َّٓ ضِؾُّفُ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل َٓ ضِؾَّ إِ َماُم اْلَعادُِل : َسبَْعٌة ُيظِؾُُّفُؿ اهلُل فِل ضِؾِِّف َيْقَم  َوَشابٌّ ، اإْلِ

 
ِ
 اْجتََؿَعا َطَؾقِْف ، َقْؾبُُف ُمَعؾٌَّؼ فِل اْلَؿَساِجدِ  َوَرُجٌؾ ، كََشَل بِِعبَاَدةِ اهلل

ِ
َوَرُجاَلِن َتَحابَّا فِل اهلل

َقا َطَؾقْفِ  َوَرُجٌؾ ، إِكِّل َأَخاُف اهللَ : َفَؼاَل ، َوَرُجٌؾ َدَطتُْف اْمَرَأٌة َذاُت َمـِْصٍب َوَجَؿالٍ ، َوَتَػرَّ

َٓ َتعْ  َق بَِصَدَقٍة َفَلْخَػاَها َحتَّك  ، َوَرُجٌؾ َذَكَر اهلَل َخالِقًا، َؾَؿ َيِؿقـُُف َما ُتـِْػُؼ ِشَؿاُلفُ َتَصدَّ

                                                 

هـ(، 1415ما يجب أن يعرفف الؿسؾؿ طـ ديـف، أبق طبد الرحؿـ طبد اهلل بـ طبد الغـل )تاكظر (1) 

هـ، 1413ث العؾؿقة واإلفتاء والدطقة واإلرشاد، ط الثالثة، الرئاسة العامة إلدارات البحق

 . 73ص
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 يف ؽفظ ِمبصذ اٌششٌؼخ اٌضشٚسٌخ اٌؼًّ اخلريي ٚأصشٖ

 . (1)«َفَػاَضْت َطقْـَاُه 

، التل أوجبفا اهلل تعالك مثؾ كػارة حـث القؿقـ: والصدقات تشؿؾ الؽػارات

وكػارة اطتداء الؿحرم طؾك ، وكػارة مـ أفطر يف رمضان لعذر، وكػارة الظفار

، ويبقـ أهنا خقر لؾجؿاطة، لصدقات التل يؿتدحفا الؼرآنا مـوغقرها ، الصقد

 ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ) :قال تعالك وسقاًء كاكت معـؾـة أم غـقر معؾـة

 ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 . [271: ]البؼرة (ڃ ڃ

 ڀ پ) :التل يخرجفا الـاس بشؽؾ ودافع اختقاري قال تعالك: والـذور 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) :وقال، [7: اإلكسان ] (ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ، [271: ]البؼرة (ڀ ڀ پ پ
ِ
ـْ َطائَِشَة َأنَّ َرُسقَل اهلل ـْ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص وَط َم

 اهلَل َفاَل َيْعِصفِ ، كََذَر َأْن ُيطِقَع اهلَل َفْؾقُطِْعفُ 
َ

ـْ كََذَر َأْن َيْعِصل  . (2)«َوَم

، وهل التل تؽقن يف حقاه اإلكسان ويـتػع هبا بعد مقتف: والصدقة الجارية

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ، يظؾ أجرها لف ما دام هـاك مـ يـتػع هباو  ، فَع
ِ
: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ َثاَلَثةٍ »
َّٓ مِ كَْساُن اكَْؼَطَع َطـُْف َطَؿُؾُف إِ ـْ َصَدَقٍة َجاِرَيةٍ : إَِذا َماَت اإْلِ

َّٓ مِ َأْو ِطْؾٍؿ ُيـْتََػُع ، إِ

 (3)«َلفُ َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُطق ، بِفِ 

                                                 

َدَقِة، ج(1)  َكاِة، َباُب َفْضِؾ إِْخَػاِء الصَّ  . 1131، رقؿ715/ 2صحقح مسؾؿ، كَتاب الزَّ

مقصل اإلمام مالؽ، تحؼقؼ محؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت، لبـان، (2) 

 . 476/ 2جم،  1985هـ،  1416

ـَ الثََّقاِب َبْعَد َوَفاتِِف، ج (3) 
ْكَساَن مِ ، 1255/ 3صحقح مسؾؿ، كَِتاُب اْلَقِصقَِّة، َباُب َما َيْؾَحُؼ اإْلِ

 . 1631رقؿ
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ـَ ُطَباَدةَ »فؼل الحديث َأنَّ : والصدقة طـ الؿتققل ْؿ َأَخا رضل اهلل طـف َسْعَد ْب

ُف َوُهَق َغائٌِب َطـَْفا َقْت ُأمُّ  ، َبـِل َساِطَدَة ُتُقفِّ
َّ

ل : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتك الـَّبِل  إِنَّ ُأمِّ
ِ
َيا َرُسقَل اهلل

َقْت َوَأَكا َغائٌِب َطـَْفا ْقُت بِِف َطـَْفا َفَفْؾ ، ُتُقفِّ ٌء إِْن َتَصدَّ
ْ

: َقاَل ، «كََعؿْ »: َقاَل  ؟َيـَْػُعَفا َشل

 الِؿْخَراَف َصَدَقٌة َطَؾْقَفا
َ

 (1).«َفنِكِّل ُأْشِفُدَك َأنَّ َحائِطِل

 األٚقاف : 

وتقفقر الضروريات ، ولؾققػ دور مفؿ يف سد حاجات الػؼراء والؿساكقـ

وكظرًا . ديًؿا لدطؿ مسقرة العؿؾ الخقريويؿثؾ الققػ دطًؿا ومصدًرا مست، لفؿ

سعت الشريعة ، ٕهؿقة الققػ وخطقرتف يف تؾبقة مصالح الػؼراء مـ الؿسؾؿقـ

وحسؿ كؾ تصرف يمدي ، إلك اإلكثار مـف والحث طؾقف وتسفقؾ وسائؾ اكعؼاده

فؼد أجاز الػؼفاء الققػ طؾك شلء ، إلك إفـائف أو تعطقؾف أو إخراجف طـ مؼصقده

 . (2)ؿستؼبؾ لقـتػع بف فؼراء الؿسؾؿقـ قبؾ وققع ذلؽ الشلءيؼع يف ال

وهـاك فقائد وِحَؽؿ كثقرة  :بؾ هق ُقربة ُيثاب طؾقفا الؿممـ، إن الققػ مشروع

 : (3)مـفا، لتشريع الققػ

فتح باب التؼّرب إلك اهلل تعالك يف تسبقؾ الؿال يف سبقؾ اهلل وتحصقؾ  - 1

مـ طؿؾ خقر ، أحبَّ إلك قؾب الؿممـ فؾقس شلء، الؿزيد مـ إجر والثقاب

 . ويزيده حًبا مـف، يزلػف إلك اهلل تعالك

                                                 

 . 2762، رقؿ9/ 4صحقح البخاري كتاب القصايا، باب اإلشفاد يف الققػ والصدقة، ج (1) 

ات والعؿؾ الخقري، د. طز الديـ بـ زغقبة، بحث اكظر: بحث مؼاصد الشريعة الخاصة بالتربط (2) 

 12م، ص2118مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ الخقري بدبل، 

 . 12/ 5اكظر: الػؼف الؿـفجل طؾك مذهب اإلمام الشافعل، ج (3) 
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، وهق يربهـ طؾك إضفار طبقديتف هلل تعالك، تحؼقؼ رغبة اإلكسان الؿممـ - 2

 . فؿحبة اهلل تعالك ٓ تظفر واضحة إٓ يف مجال العؿؾ والتطبقؼ، وحّبف لف

ووصقل ، جاريًا بعد وفاتفتحؼقؼ رغبة الؿممـ أيضًا يف بؼاء الخقر  - 3

وٓ يبؼك لف إٓ ما ، حقـ يـؼطع طؿؾف مـ الدكقا، وهق يف قربه، الثقاب مـفؿرًا إلقف

أو ، أو كان سببًا يف وجقده مـ ولد صالح، حبسف ووقػف يف سبقؾ اهلل حال حقاتف

 . طؾؿ ُيـتػع بف

 فنن أمقال إوقاف إذا ُأحسـ، تحؼقؼ كثقر مـ الؿصالح اإلسالمقة - 4

التصّرف فقفا كان لفا أثر كبقر وفقائد جّؿة يف تحؼقؼ كثقر مـ مصالح الؿسؾؿقـ 

، وإقامة الشعائر مثؾ إذان واإلمامة، وإحقاء العؾؿ، والؿدارس، كبـاء الؿساجد

 . وغقرها مـ الؿصالح والشعائر

والذيـ ، سّد حاجة كثقر مـ الػؼراء والؿساكقـ وإيتام وأبـاء السبقؾ - 5

فنن يف أمقال إوقاف ما يؼقم بسّد ، بعض الظروف طـ كسب حاجاهتؿ أقعدهتؿ

 . وتطققب قؾقهبؿ، حاجاهتؿ

لؼد قام الققػ بدور كبقر يف الؿجتؿعات اإلسالمقة وأسفؿ يف بؼاء الؿجتؿع 

وضؾ يؿد الؿجتؿع اإلسالمل بالؿقارد التل تبؼل طؾك حققيتف ، الؿسؾؿ محصـًا

 (1).واستؿراره

 

                                                 

اكظر: الؿؼاصد التشريعقة لألوقاف اإلسالمقة، اكتصار طبد الجبار مصطػل، كؾقة الدراسات  (1) 

 21، ماجستقر، ص 2117كقة، العؾقا، الجامعة إرد
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 الثانياملبحث 

 ادلمبصذ اٌششػٍخ اٌضشٚسٌخ  
 ٚرغجٍمبرٙب يف اٌؼًّ اخلريي

 
 ٍٚتعسٜف املكاصد ايػسع١ٝ ايطسٚز١ٜ: املطًب األ : 

 

 ْٞتطبٝكات املكاصد ايػسع١ٝ ايطسٚز١ٜ : املطًب ايجا 

: يف ايعٌُ ارتريٟ 
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 املطلب األول

 : رؼشٌف ادلمبصذ اٌششػٍخ اٌضشٚسٌخ 

 ٍٚكاصد ايطسٚز١ٜتعسٜف امل: ايفسع األ : 

فلما الضرورية فؿعـاها أهنا ٓ بد مـفا يف ققام مصالح الديـ ": قال الشاصبل

بحقث إذا فؼدت لؿ تجِر مصالح الدكقا طؾك استؼامة بؾ طؾك فساد وهتارج ، والدكقا

 (1)."والرجقع بالخسران الؿبقـ، ويف أخرة فقت الـجاة والـعقؿ، وفقت حقاة

الؿصالح الضرورية هل التل تؽقن إمة بؿجؿقطفا ": وطرففا ابـ طاشقر بؼقلف

بحقث إذا ، بحقث ٓ يستؼقؿ الـظام باختاللفا، وآحادها يف ضرورة إلك تحصقؾفا

 . (2)"اكخرمت تمول حالة إمة إلك فساد وتالشٍ 

 :ولست أطـل باختالل كظام إمة هالكفا واضؿحاللفا": بعد ذلؽ قالثؿَّ 

ولؽـل أطـل بف أن تصقر ، إمؿ يف القثـقة والفؿجقة ٕن هذا قد سؾؿت مـف أطرق

بحقث ٓ تؽقن طؾك الحالة التل أرادها ، أحقال إمة شبقفة بلحقال إكعام

                                                 

، خرج أحاديثف طبد اهلل دراز، وضع ه( 791الؿقافؼات يف أصقل الشريعة، أبق إسحاق الشاصبل ) (1) 

: واكظر 7/ 2تراجؿف: محؿد طبد اهلل الدراز، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، بدون صبعة. ج

 1417سة الرسالة، الطبعة الخامسة، القجقز يف أصقل الػؼف، د.. طبد الؽريؿ زيدان، بقروت: ممس

 . 379م.، ص 1996ه/ 

م 2116مؼاصد الشريعة، محؿد الطاهر ابـ طاشقر، دار سحـقن، تقكس، دار السالم، الؼاهرة،  (2) 

 . 76ص 

o  p 
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الؿصالح ذات الؿرتبة العؾقا ": وطرففا أحؿد الريسقين بلهنا. (1)"الشارع مـفا

الػرد أو بحقث يؼع بػؼدها اختالل كبقر وضرر بؾقغ يف حقاة ، وإهؿقة الؼصقى

 (2)."الجؿاطة

وهل ، وهل مؼصقد الشرع مـ الخؾؼ، وتـحصر الضروريات يف خؿسة أشقاء

وقالقا إهنا مراطاة ، (3)"أن يحػظ طؾقفؿ ديـفؿ وكػسفؿ وطؼؾفؿ وكسؾفؿ ومالفؿ"

طـ تػقيت هذه إصقل يستحقؾ أٓ تشتؿؾ طؾقف مؾة مـ  والزجر، (4)يف كؾ مؾة

ولذلؽ لؿ تختؾػ ، أريد هبا إصالح الخؾؼالؿؾؾ وشريعة مـ الشرائع التل 

 . (5)الشرائع يف تحريؿ الؽػر والؼتؾ والزكا والسرقة وشرب الخؿر

فالؼرايف  :وهل الِعرض، وهـاك مـ أضاف إلك الؽؾقات الخؿس كؾقة سادسة

وهل حػظ الـػقس وإديان وإكساب والعؼقل ، والؽؾقات الخؿس"يؼقل 

أن الؿؼاصد التل لؿ تختؾػ (7)كر الشقكاينوذ، (6)"وققؾ إطراض، وإمقال

                                                 

 الؿرجع السابؼ، كػس الصػحة.  (1) 

 . 24، ص م2113ه / 142الػؽر الؿؼاصدي، أحؿد الريسقين، دار الفادي، بقروت، ط إولك،  (2) 

الؿستصػك مـ طؾؿ إصقل، أبق حامد محؿد بـ محؿد الغزالل، دار إحقاء الرتاث العربل، ب.  (3) 

 . 287/ 1ط.، ج

 . 8/ 2اكظر: الؿقافؼات، ج (4) 

 . 288/ 1اكظر: الؿستصػك، ج (5) 

ؾرتاث، تـؼقح الػصقل يف اختصار الؿحصقل يف إصقل، الؼرايف، الؼاهرة، الؿؽتبة إزهـرية ل (6) 

 . 391م، ص 1993/ ھ1414الطبعـة الثاكقة، 

، ھ 1173اإلمام الشقكاين: هق محؿد بـ طؾك بـ محؿد بـ طبد اهلل الشقكاين، ولد بالقؿـ سـة  (7) 

، كان زيدي الؿذهب، كان يرى تحريؿ التؼؾقد، مـ ه 1229فؼقف مجتفد، تقلل الؼضاء سـة 

حقل يف أصقل الػؼف، كقؾ إوصار يف الحديث، وغقر مصـػاتف: فتح الؼدير يف التػسقر، إرشاد الػ

= 
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، والؿال، وذكر الـػس، بؾ هل مطبؼة طؾك حػظفا وهل خؿسة، فقفا الشرائع

فنن طادة ، وذكر أن بعض الؿتلخريـ زاد حػظ العرض، والعؼؾ، والديـ، والـسؾ

وما فدي بالضروري ففق ، العؼالء بذل كػقسفؿ وأمقالفؿ دون أطراضفؿ

 . (1)بالضرورة أولك

: وطؾؼ أحؿد الريسقين طؾك مـ جعؾ العرض ضرورة سادسة فؼال

إكؿا هق كزول بؿػفقم هذه ، والحؼقؼة أن جعؾ العرض ضرورة سادسة"

وهؾ حػظ "ثؿ قال ، (2)"الضروريات وبؿستقى ضرورهتا لؾحقاة البشرية

 . (3)"الـسؾ لحػظإكساب وصقن إطراض إٓ خادمان 

وأما ": فقؼقل، رض مـ الضرورياتابـ طاشقر الؼقل بجعؾ الع ويعارض

والصحقح أكف مـ قبقؾ ، فؾقس بصحقح، حػظ العرض يف الضروريات

ويـبف الباحثقـ إلك ضرورة ، كؿا ُيؾػت الـظر إلك طـصر الحرية. (4)"الحاجل

 . (5)غقر أكف لؿ يؾحؼفا بالضروريات الخؿس، آكتباه إلك هذا الؿبدأ

 =                                                 

. اكظر: البدر الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن السابع، محؿد الشقكاين، ھ 1251ذلؽ، تقيف سـة 

 .. 211/ 2م، ج2111تحؼقؼ: حسـ بـ طبد اهلل، دار الػؽر الؿعاصر، 

ؿد طبد السالم، بقروت: اكظر: إرشاد الػحقل، محؿد بـ طؾك بـ محؿد الشقكاين، تصحقح: أح (1) 

 . 321، 321م.، ص 1994ه/  1414دار الؽتب العؾؿقة، ط إولك، 

كظرية الؿؼاصد طـد اإلمام الشاصبل، أحؿد الريسقين، الدار العالؿقة لؾؽتاب اإلسالمل، الؿعفد  (2) 

 . 63م، ص 1995ه/  1416العالؿل لؾػؽر اإلسالمل، ط الرابعة، 

 صػحة. الؿرجع السابؼ، كػس ال (3) 

 . 79مؼاصد الشريعة، ص  (4) 

 . 126اكظر: الؿرجع السابؼ، ص  (5) 
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 : مثؾ، ؿؾت طؾك هذه الضرورياتولؼد وردت أدلة يف الؼرآن الؽريؿ اشت

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) :قال تعالك

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

ومـ السـة طـ . [12: ] الؿؿتحـة(ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ

امِِت  ـَ الصَّ   (1)رضل اهلل طـف  ُطَباَدَة ْب
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

َقاَل َوَحْقَلُف ِطَصاَبٌة مِ

 َشقْئًا»: فِ َأْصَحابِ 
ِ
َٓ ُتْشِرُكقا بِاهلل َٓ َتْسِرُققا، بايعقين َطَؾك أَْن  َٓ َتْزكُقا، َو َٓ َتْؼتُُؾقا ، َو َو

ََٓدُكؿْ  ـَ َأْيِديُؽْؿ َوَأْرُجؾُِؽؿْ ، َأْو َٓ َتْلُتقا بِبُْفتَاٍن َتْػتَُروكَُف بَقْ َٓ َتْعُصقا يف َمْعُروٍف ، َو ، َو

ـْ َوَفك مِـُْؽْؿ َفلَ   َفَؿ
ِ
كْقَا َفُفَق ، ْجُرُه َطَؾك اهلل ـْ َذلَِؽ َشقْئًا َفُعققَِب يف الدُّ

ـْ َأَصاَب مِ َوَم

اَرٌة َلفُ  ـْ َذلَِؽ َشقْئًا ُثؿَّ َستََرُه اهللُ ، َكػَّ
ـْ َأَصاَب مِ  إِْن َشاَء َطَػا َطـْفُ ، َوَم

ِ
َوإِْن ، َفُفَق إَِلك اهلل

 . (2)َذلَِؽ  َفَباَيْعـَاُه َطَؾك. "«َشاَء َطاَقبَفُ 

: ذكرهؿا الشاصبل بؼقلف، والؿحافظة طؾك هذه الضروريات يؽقن بلمريـ

وذلؽ ، ويثبت ققاطدها، ما يؼقؿ أركاهنا: أحدهؿا، والحػظ لفا يؽقن بلمريـ"

ما يدرأ طـفا آختالل القاقع أو : والثاين، طبارة طـ مراطاهتا مـ جاكب القجقد

                                                 

طبادة بـ الصامت بـ ققس إكصاري، يؽـك أبا القلقد، شفد بدًرا وأحد والخـدق والؿشاهد كؾفا  (1) 

(، روى طـف أكس بـ مالؽ، وجابر بـ طبد اهلل، وأبق أمامة الباهؾل، وجؿاطة مـ مع رسقل اهلل )

( اثـقـ 72وهق ابـ ) ھ( 34، وهق أول مـ ولل قضاء فؾسطقـ، تقيف بالرمؾة كحق سـة )التابعقـ

وسبعقـ طاًما. اكظر: أسد الغابة يف معرفة الصحابة، طز الديـ بـ إثقر أبق الحسـ طؾك بـ محؿد 

: اإلصابة يف تؿققز الصحابة، ابـ حجر 57، 56/ 3الجزري، دار الػؽر، بدون صبعة.، ج

، دار ه( 463، ومعف آستقعاب يف معرفة إصحاب لؾؼرصبل الؿالؽل )ه( 852العسؼالين )

  261/ 2الؽتاب العربل، ج

 . 18، رقؿ 13صحقح البخاري، كتاب اإليؿان، ص  (2) 
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فالشريعة اإلسالمقة . (1)"ا مـ جاكب العدموذلؽ طبارة طـ مراطاهت، الؿتققع فقفا

فشرطت إحؽام إليجادها ، وهل خاتؿة الشرائع راطتفا طؾك أتؿ وجقه الرطاية

 ًٓ  . (2)والؿحافظة طؾقفا ثاكًقا، أو

فؾق طدم الديـ طدم ترتب الجزاء "، والؿحافظة طؾك الضروريات أمر ُمفؿ

ولق ، العؼؾ ٓرتػع الديـ ولق طدم، طدم الؿؽؾػ لعدم مـ يتديـ ولق، الؿرتجك

 . (3)"ولق طدم الؿال لؿ يبؼ طقش، طدم الـسؾ لؿ يؽـ يف العادة بؼاء

ولؼد شرطت الحدود لؾؿحافظة طؾك هذه الضروريات مـ أن يتعرض لفا 

فؾعؾؿ اهلل تعالك أن يف طباده مـ يصقل طؾك الـػقس ، أحد باإليذاء أو اإلضرار هبا

شرع ردطفؿ حػًظا ، وقتؾ الـػقس، ر والتفديدوإبضاع وإمقال بالضرب والزج

 . (4)لؾـػقس وإبضاع ومـافع إمقال

 

 

 

                                                 

 . 7/ 2الؿقافؼات ج (1) 

 . 379اكظر: القجقز يف أصقل الػؼف، ص  (2) 

 . 14/ 2الؿقافؼات، ج (3) 

ر الؿؼاصد أو الؼقاطد الصغرى، العز بـ طبد السالم، تحؼقؼ إياد خالد، اكظر: الػقائد يف اختصا (4) 

 . 122م، ص 1999/ ھ 1421بقروت، لبـان، دار الػؽر الؿعاصر، إطادة ط إولك، 
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 املطلب الثاني

 رغجٍمبد ادلمبصذ اٌششػٍخ اٌضشٚسٌخ  
 يف اٌؼًّ اخلريي

 

 ٍٚأثس ايعٌُ ارتريٟ يف سفظ َكصد ايدٜٔ: ايفسع األ : 

 :قة طـ دركة الحققانإن الديـ ٓ بد مـف لإلكسان حتك تسؿق معاكقف اإلكساك 

وٓ بد أن يسؾؿ ديـف مـ كؾ اطتداء قال ، مـ خقاص اإلكسان خاصةٕن التديـ 

وحاجة اإلكسان ، [256: ]البؼرة (مبىب خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ ی) :تعالك

يف  -فضالً طـ ذلؽ -وإكؿا هق، إلك التديـ لقست مجرد إشباع كزطة فطرية لديف

ومفذب لؾـػقس بؿا ، سؾقك الصحقحٕكف مـفج لؾفداية وال :حاجة إلك الديـ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ)  :مـ الخالؼ صادرةاشتؿؾ طؾقف مـ تقجقفات إلفقة 

  ..[14: ] الؿؾؽ (ٿ

 مجؿقطة العؼائد والعبادات وإحؽام والؼقاكقـ التل شرطفا اهلل"والديـ هق 

( لتـظقؿ )فالديـ يشؿؾ ، (1)"الـاس برهبؿ وطالقاهتؿ بعضفؿ ببعض طالقة

ر الـظام الذي يـظؿ طالقات إفراد مع رهبؿ ومع أكػسفؿ ومع مجؿقع طـاص

ففق الـظام الذي بف يستطقع الؿجتؿع أن يسقر دون خؾؾ واقع أو ، بعضفؿ البعض

، اإلسالم: والؿؼصقد بحػظ الديـ يتجسد يف حػظ معاكقف الثالثة. متققع حصقلف

                                                 

 . 232، ص 2113/ ھ 1423أصقل الػؼف، طبد القهاب خالف، الؼاهرة: دار الحديث، (1) 

o  p 
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 . (1)واإلحسان، واإليؿان

، فحػظف مـ جاكب القجقد، قًرا طديدةً ولؼد شرع اهلل تعالك لحػظ الديـ أم

، فشرع اهلل لحػظ الديـ مـ جاكب القجقد العبادات :وحػظف مـ جاكب العدم

أما ، فشرع الصالة والصقم والزكاة والحج وشرع الدطقة إلك الديـ اإلسالمل

وأمر بؿحاربة الؿرتديـ ، حػظ الديـ مـ جاكب العدم فؼد شرع اهلل أحؽام الجفاد

ما خالػت السـة أو إجؿاع "والبدطة هل ، حارب اإلسالم آبتداعو، والزكادقة

 . (2)"السؾػ مـ آطتؼادات والعبادات

 ٚيًعٌُ ارتريٟ دْٚز يف سفظ ايدٜٔ ٜٚتُجٌ ذيو يف : 

 ففـاك مـاصؼ  :اإلسفام يف بـاء الؿساجد يف إماكـ التل تحتاج إلك مساجد

ذلؽ يؿؽـ الؼقام بف سقاء و، فؼقرة ٓ يقجد هبا مساجد أو أماكـ لؾصالة

وكجد أن ، أو طـ صريؼ الجؿعقات الخقرية، بالؿجفقدات الشخصقة لؽؾ فرد

فاستطاطت أن تبـل طديًدا مـ  :الجؿعقات الخقرية كان لفا أثر يف فض هذا العجز

وهبذا ففل تساطد طؾك حػظ الديـ ، الؿساجد يف إماكـ التل تحتاج إلك ذلؽ

 . ةحقـؿا تؼام الؿساجد لؾعباد

 ويف مؼدمتفا الؿسجد الحرام ، كؿا أن هـاك أوقاًفا لحػظ الؿساجد وبـائفا

ويف مـاصؼ كثقرة مـ العالؿ اإلسالمل التل ، والؿسجد الـبقي والؿسجد إقصك

وقد كان لؾؿسجد القاحد ، حػظت ورطت الؿساجد مـ صقاكة وترمقؿ واهتؿام

                                                 

 . 21/ 4اكظر: الؿقافؼات، ج (1) 

لػتاوى، ابـ تقؿقة، جؿعف طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ، الرباط، الؿغرب، مؽتبة مجؿقع ا(2) 

 . 346/ 18العارف، ج
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 . (1)أكثر مـ وقػ أو أكثر مـ حصة يف أوقاف متعددة

  كؿا أن هـاك بعض الجؿعقات التل تساطد يف تلدية الحج والعؿرة لغقر

وذلؽ مـ خالل إوقاف التل يضعفا أصحاهبا وقًػا لتلدية الػريضة أو ، الؼادريـ

 :إٓ أن أغؾب هذه إوقاف تؽقن يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، اإلسفام يف ذلؽ

هتا يف مصالح الحرمقـ حقث إن هـاك طديًدا مـ إوقاف التل تصرف مخصصا

 . الشريػقـ والؿديـة

 وكري كذلؽ يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مشروع إكرام الحجاج ،

 . ومشروع إسؽان الزوار لبقت اهلل الحرام

  كذلؽ كجد طديًدا مـ الجؿعقات الخقرية هتتؿ بنقامة مراكز تحػقظ الؼرآن

وتجفقزها ، الؽريؿ وتسفؿ يف إقامة إماكـ الخاصة لتحػقظ الؼران، الؽريؿ

حتك ، وقد تجعؾ ذلؽ بالؿجان أو بلسعار رمزية جًدا، وتدريب الؿعؾؿقـ فقفا

 . يستشعر الطالب جؿال الؼرآن الؽريؿ وأهؿقتف يف حقاهتؿ

  اإلسفام مـ قبؾ العؿؾ الخقري يف إكشاء قـقات إسالمقة لتقصقؾ اإلسالم

شقرية التل تـاهض اإلسالم فـرى أن طديًدا مـ الؼـقات التب، الصحقح إلك الـاس

فنذا كان لؾجؿعقات دور يف بـاء الؼـقات التل تعرف ، وتدطق إلك الدياكات إخرى

وكؾ ذلؽ يدخؾ ضؿـ ، فنن ذلؽ يؽقن لف أثر طظقؿ يف حػظ الديـ، باإلسالم

 . الدطقة إلك اإلسالم

                                                 

، 1998، 1اكظر: إوقاف والسقاسة يف مصر، إبراهقؿ غاكؿ، بقروت، لبـان، دار الشروق، ط  (1) 
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 اة كؿا تعؿؾ طؾك تلهقؾ الدط، إقامة الؿراكز الدطقية التل هتتؿ بلمقر الدطقة

 . (1)وإطدادهؿ مـ كافة الجقاكب

  بعض العؾؿاء يؼقمقن باإلجابة طؾك آستػسارات الديـقة وآجتؿاطقة

سقاء طـ صريؼ الفاتػ أو الصػحات الشخصقة طؾك مقاقع  :دون مؼابؾ مادي

 . وكؾ ذلؽ يدخؾ يف العؿؾ الخقري، اإلكرتكت الؿختؾػة

 لبعض العؾؿاء كذلؽ تؼقم الجؿعقات الخقرية بعؿؾ لؼاءات ديـقف: 

 . لإلجابة طؾك آستػسارات الديـقة الؿختؾػة لؾشباب بدون مؼابؾ مادي

  وتتقلل الجؿعقات الخقرية تقزيع الزكاة التل تؼدم إلقفا طؾك مـ

 . وكذلؽ تقزيع الؽػارات والصدقات، يستحؼقهنا

 ويسفؿ العؿؾ الخقري يف تقزيع الؽتب الديـقة والؿجالت وإشرصة: 

 . باب طؾك التعرف طؾك أمقر ديـفؿ ودكقاهؿلؿساطده الش

 ْٞأثس ايعٌُ ارتريٟ يف سفظ َكصد ايٓفظ: ايفسع ايجا 

وفضؾف ، ولؼد كـرم اهلل اإلكسـان، الحؼ يف الحقاة أصؾ لؽؾ الحؼقق اإلكساكقة

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک) :قال تعالك :طؾك كثقر مـ مخؾـققاتف

، [71: اإلسراء ] (ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

ولـ يستطقع ، وحؿؾف مسئقلقة طؿارهتا، يف إرض خؾقػتفؾ اهلل اإلكسان ولؼد جع

لذلؽ فنن الشريعة اإلسالمقة  :أن يؼقم هبذا الدور إذا كاكت حقاتف مفددة بإخطار

معـك حػظ الـػقس حػظ إرواح "ٕن  :قد جعؾت حػظ الـػس مـ الضروريات

                                                 

 93اكظر: العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية، ص (1) 
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ويف كؾ كػس ، اد اإلكسانٕن العالؿ مركب مـ أفر :مـ التؾػ أفراًدا وطؿقًما

 . (1)"خصائصفا التل هبا بعض ققام العالؿ

وبؼاء الـقع مـ أكؿؾ ، وقد شرع اهلل تعالك إليجادها الزواج لؾتقالد والتـاسؾ

وشرع لحػظفا وكػالة حقاهتا إيجاب تـاول ما يؼقؿفا مـ ضروري ، البؼاءوجقه 

ڭ ڭ ) :عالكقال ت :وإيجاب الؼصاص، الطعام والشراب والؾباس والسؽـ

والدية والؽػارة ، [179: ]البؼرة (ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ] (ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ) :قال تعالك، طؾك مـ يعتدي طؾقفا

 . (2)وإيجاب دفع الضرر طـفا، وتحريؿ اإللؼاء هبا يف التفؾؽة [33: اإلسراء

 ٚايعٌُ ارتريٟ ي٘ دٚز عظِٝ يف سفظ َكصد ايٓفظ ٜٚتُجٌ ذيو يف : 

  الخقري يف تؾبقة احتقاجات الؿحتاجقـ مـ صعام كرى إسفام العؿؾ

كؿا كرى الجؿعقات الخقرية تسفؿ ولفا دور كبقر يف تقفقر آحتقاجات ، وشراب

 . مـ صعام وشراب ومؾبس ومسؽـ وطالج، لألفراد

 وكسقة ، وكرى أثر العؿؾ الخقري يف مبادرات كثقرة مثؾ كسقة العقد

 . وكسقة الشتاء لغقر الؼادريـ، رمضان

 ا كرى لؾعؿؾ الخقري دور يف مساطدة الشباب طؾك بـاء إسرة والزواجكؿ ،

حقث كرى كثقًرا مـ الؿسؾؿقـ الؿؼتدريـ  :ويؽقن ذلؽ إما بالجفقد الػردية

أو بالؿجفقدات الجؿاطقة ، يسفؿقن يف هذا إمر سقاًء لؿـ لفؿ معرفة هبؿ أو ٓ

                                                 

 . 78، ابـ طاشقر، ص مؼاصد الشريعة(1) 

 . 233اكظر: أصقل الػؼف، طبد القهاب خالف، ص  (2) 
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مـ تقفقر الجفاز الالزم ، راديف الجؿعقات الخقرية وهل تسفؿ يف تقفقر الزواج لألف

 . واإلسفام يف تؽالقػ الزفاف وغقر ذلؽ

 والعالج، وكرى اإلسفام العظقؿ لؾعؿؾ الخقري يف التداوي لؾؿرضل ،

، والؽشػ الؿجاين لؾحآت التل تحتاج لذلؽ، وإجراء العؿؾقات الؿجاكقة

حص وطؿؾ زيارات لألصباء لػ، واإلسفام يف طالج همٓء طـد أصباء متخصصقـ

 . وإجراء الالزم لفؿ وكؾ ذلؽ بدون أخذ مؼابؾ مادي مـ الؿرضل، الحآت

  تؼقم بعض الجؿعقات الخقرية برطاية مرضل السرصان مـ مساهؿة يف

وتقفقر الؿسؽـ لفؿ أثـاء زياراهتؿ ، أو تقفقر آحتقاجات الخاصة هبؿ، العالج

 . لؾعالج يف الؼاهرة

 ستشػقات الخقرية التل يؽقن العالج كؿا يسفؿ العؿؾ الخقري يف إكشاء الؿ

 . فقفا بسعر رمزي

 وقد رأيـا يف أوكة إخقرة ، تقفقر الجؿعقات الخقرية العالج بالؿجان

 . بعض الصقادلة يساهؿقن بشؽؾ فردي يف هذا العؿؾ الخقري

  كؿا يسفؿ العؿؾ الخقري يف مساطدة مـ ُهدمت مـازلفؿ أو مـ تضرر مـ

 . وتقفقر الؿلكؾ والؿشرب والؿسؽـ لفؿ، كقارث إمطار والسققل

  كؿا أن لؾعؿؾ الخقري دوًرا مفًؿا يف إكشاء دور إيتام وتقفقر الرطاية لفؿ

فتفتؿ هبؿ الجؿعقات وتـشئ ، أو كاكقا مـ الؾؼطاء، سقاًء كاكقا أيتام إب وإم

وتعؾقؿفؿ حتك يؽقكقا ، وهتتؿ برطايتفؿ وملكؾفؿ ومشرهبؿ، لفؿ دور إيتام

ًٓ أسقياءأصػ  . ا
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  وهـاك دور طظقؿ لؾعؿؾ الخقري ولؾجؿعقات الخقرية يتؿثؾ قل كػالف

فقتؽػؾ العؿؾ الخقري بقضع ، الذيـ فؼدوا طائؾفؿ وأصبحقا بال طائؾ، إيتام

فؼد اهتؿ اإلسالم بشلن القتقؿ آهتؿام البالغ  :"وإرسالفا لفؿ، كػالة شفرية لفؿ

قشتف حتك يـشل طضًقا يف الؿجتؿع يـفض مـ كاحقة تربقتف ومعامؾتف وضؿان مع

ويمدي ما لف وما طؾقف طؾك أحسـ وجف وأكبؾ ، بقاجباتف ويؼقم بؿسئقلقاتف

 . (1)"معـك

  بعض الجؿعقات الخقرية تتقلل مشروع إطاكة أسر السجـاء مـ تقفقر جؿقع

 . آحتقاجات الالزمة لفؿ

 ؾؼرى وكذلؽ لؾعؿؾ الخقري دور يف حػر أبار وإيصال الؿقاه ل

 . والؿحتاجقـ

 يسفؿ العؿؾ الخقري يف إكشاء مراكز لرطاية ذوي آحتقاجات الخاصة . 

 أو ، مساهؿة العؿؾ الخقري يف إقامة دور الؿسـقـ لؿـ فؼدوا مـ يمولفؿ

 . وجدوا ولؽـفؿ ٓ يؼقمقن بقاجبفؿ تجاهفؿ

 . كؾ هذه إمقر السابؼة هبا حػظ لؿؼصد الـػس

                                                 

 . 61، ص5ه، ط1413التؽافؾ آجتؿاطل يف اإلسالم، طبد اهلل طؾقان، الؼاهرة، دار السالم، (1) 
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 ارتريٟ يف سفظ َكصد ايعكٌأثس ايعُ: ايفسع ايجايح ٌ . 

وسخر لـف كؾ ما ، ( اإلكسان وفضؾف بالعؼؾ طـ بؼقة الؿخؾققات) مقز اهلل

طؾك أن يستخدم العؼؾ يف استغالل كعؿ اهلل لقؽقن خؾقػة اهلل يف ، لخدمتفيف الؽقن 

، إلطؿارها واستخراج ثرواهتا لجؾب الؿصالح التل يتؾذذ هبا يف الدكقا :إرض

وتحصقؾ ، وطـ صريؼ العؼؾ يستطقع اإلكسان إدراك العؾقم، يف أخرةويـعؿ هبا 

 . الؿعارف

وذلؽ لحؽؿة اهلل ، فؾقس كؾفؿ يف درجة واحدة، تختؾػ الـاسوطؼقل  

والعؾؿ يجري مـف مجرى الثؿرة ، والعؼؾ هق كبع العؾؿ ومطؾعف وأساسف"، تعالك

 . (1)"والرؤية مـ العقـ، والـقر مـ الشؿس، مـ الشجرة

والصحقح الذي يعقل طؾقف أن التػضقؾ إكؿا كان بالعؼؾ ": قال الؼرصبلو

، ويقصؾ إلك كعقؿف، وبف يعرف اهلل ويػفؿ كالمف، الذي هق طؿدة التؽالقػ

وأكزلت ، بعث الرسؾ، إٓ أكف لؿا لؿ يـفض بؽؾ الؿراد مـ العبد، وتصديؼ رسؾف

، ت وكاكت سؾقؿةفنذا فتح، ومثال العؼؾ العقـ، فؿثال الشرع الشؿس، الؽتب

آلة "ووصػ الغزالل العؼؾ بلكف . (2)"وأدركت تػاصقؾ إشقاء، رأت الشؿس

ومعـك حػظ العؼؾ "، (3)"ومحؾ الخطاب والتؽؾقػ، وحامؾ إماكة، الػفؿ
                                                 

إحقاء طؾقم الديـ، أبق حامد الغزالل، طؾؼ طؾقف صف طبد الرءوف، الؼاهرة، دار البقان الحديثة، ط  (1) 

 . 91/ 1م، ج2113ه/  1423لك، إو

الجامع ٕحؽام الؼرآن، أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد إكصاري الؼرصبل، مطبعة دار الؽتب  (2) 

 . 294/ 1م، ج1961/  هـ 1381الؿصرية، الؼاهرة، ط الثاكقة، 

قاء الرتاث شػاء الغؾقؾ يف بقان مسالؽ التعؾقؾ، أبق حامد الغزالل، تحؼقؼ: حؿقد الؽبقسل، دار إحـ(3) 

 . 161م، ص 1971ه/  1391اإلسالمل، 
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ٕن دخقل الخؾؾ طؾك العؼؾ ممٍد  :حػظ طؼقل الـاس مـ أن يدخؾ طؾقفا خؾؾ

الخؾؾ طؾك طؼؾ الػرد مػٍض فدخقل ، إلك فساد طظقؿ مـ طدم اكضباط التصرف

 . (1)"ودخقلف طؾك طؼقل الجؿاطات وطؿقم إمة أطظؿ، إلك فساد جزئل

وطـصًرا مـ ، إن العؼؾ يحػظ بؿا تحػظ بف الـػس باطتباِره جزًءا مـفا 

، ويشاركف يف ذلؽ كافة الحقاس، يستؿد ثؿرتف وققتف مـ كقاهنا العام، طـاصرها

التل تعترب محركة يف مسالؽ ، ة التػؽقروزيادة طؾك ذلؽ يحػظ بلداء فريض

 . (2)وتحصؾ هذه الغاية طـ صريؼ التعؾقؿ، آستؿرار لإلكتاج والعطاء

فالتعؾقؿ هق تؿريـ العؼؾ  :ولحػظ العؼؾ مـ جاكب القجقد دطا اهلل إلك العؾؿ

فنكف ، إذ العؼؾ البشري كؿا يحتاج يف كؿقه وبؼائف إلك الغذاء، الحؼائؼ إدراكطؾك 

فالتعؾقؿ مفؿتف صؼؾ العؼؾ وتؿريـف طؾك سرطة ، أيًضا إلك العؾؿ والؿعرفةيحتاج 

وبذلؽ يؽقن إدراكف ، والعؾؾ بالؿعؾقٓت، وربط إسباب بالؿسببات، اإلدراك

 . (3)دققًؼا وطؿقًؼا

 ىب مب) :قال تعالك، ولؼد حث اإلسالم طؾك ققؿة العؾؿ والتعؾؿ والتػؽقر

 . [11: ] الؿجادلة(حج يث ىث مث يتجث ىت مت خت حت جت يب

ـِ  ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ َسِؿْعُت (4)ومـ إحاديث التل تحث طؾك العؾؿ َقاَل ُحَؿْقُد ْب
                                                 

 . 78مؼاصد الشريعة، ابـ طاشقر، ص  (1) 

 اكظر: الؿرجع السابؼ، كػس الصػحة.  (2) 

اكظر: آجتفاد يف استـباط إحؽام، د. إبراهقؿ رشاد محؿد صربي، رسـالة دكتقراه، جامعة طقـ  (3) 

 . 318م، ص 1998/ ھ1418شؿس، كؾقة البـات، 

(. حؿقد بـ طبد الرحؿـ بـ خالد، العامري، قدم هق وأخقه جـقد وطؿرو بـ مالؽ طؾك الـبل ) (4) 

 . 537/ 1اكظر: أسد الغابة، ج
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ْفُف يف »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت الـبل : ُمَعاِوَيَة َخطِقًبا َيُؼقُل  ـْ ُيِردِ اهلُل بِِف َخقًْرا ُيَػؼِّ َم

ـِ  ي  . (1)"«الدِّ

 :ك الخؿر قال تعالكأما حػظ العؼؾ مـ جاكب العدم فؼد حرم اهلل تعال

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېې ې ې ۉ)

درء الؿػاسد مؼدم طؾك جؾب الؿصالح ": والؼاطدة [219: ]البؼرة (ۇئۆئ
"(2) ،

 . لحػظ مؼصد العؼؾ مـ آكحراف الػؽريوذلؽ  :ومـع اكتشار الؿذاهب الضالة 

 ٚيًعٌُ ارتريٟ دْٚز يف سفظ َكصد ايعكٌ ٜٚتُجٌ ذيو يف : 

  وتزويدها بؽؾ ما تحتاجف يف ، بـاء الؿدارس الخقريةفـرى إسفامف يف

 . إماكـ الػؼقرة

  ويسفؿ العؿؾ الخقري يف مساطده الطالب الؿحتاجقـ يف مصاريػ

وبعض ، مـ مالبس وكتب وكشاكقؾ وغقر ذلؽ :الؿدرسة واحتقاجاهتؿ الؿدرسقة

 . الجؿعقات الخقرية تطؾؼ طؾك هذا العؿؾ مشروع الحؼقبة الؿدرسقة

 وقد كان ، لؾعؿؾ الخقري دوًرا يف إكشاء الؿؽتبات العامة والخقرية كؿا أن

فـجد بعض الؿساجد يف الؼاهرة التل ، لألوقاف الؿصرية دوٌر يف هذا الؿجال

وهل مقجقدة ، أكشئت فقفا مؽتبات رصقدها ٓ يؼؾ طـ ألػ كتاب مـ الؿراجع

 . وغقرها، ويستػقد مـفا مئات الباحثقـ مـ مصر

                                                 

ٓ تزال صائػة مـ أمتل »( صحقح البخاري، كتاب آطتصام بالؽتاب والسـة، باب ققل الـبل )(1) 

 . 849ص (، 7312وهؿ أهؾ العؾؿ، رقؿ ) «ضاهريـ طؾك الحؼ يؼاتؾقن

(، تحؼقؼ: طبد الؽريؿ الػضقؾل، هـ 971إشباه والـظائر، زيـ العابديـ بـ إبراهقؿ بـ كجقؿ ) (2) 

 . 113م.، ص 1998/  هـ 1418صقدا، بقروت، الؿؽتبة العصرية، ط إولك، 
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  الخقرية تتقلل مشروع مؽافحف إمقة لدى كبار السـبعض الجؿعقات . 

  بعض الجؿعقات الخقرية تتقلك إقامة الدورات التدريبقة والعؾؿقة يف

 . مختؾػ التخصصات

  تتقلل بعض الجؿعقات الخقرية تطقير وإحقاء كتب الرتاث مـ خالل

 . مساهؿة بعض العؾؿاء يف ذلؽ

 . فؿ يف حػظ مؼصد العؼؾوما سبؼ بعض مـ إطؿال الخقرية التل تس 

 أثس ايعٌُ ارتريٟ يف سفظ َكصد ايٓطٌ: ايفسع ايسابع : 

وبث مـفؿا الرجال ، وخؾؼ مـفا زوجفا، خؾؼ اهلل البشر كؾفؿ مـ كػس واحدة

وإطؿار هذه إرض لقؽقكقا ، والشعقب والؼبائؾ لؾتعارف فقؿا بقـفؿ، والـساء

، ٓ طربل وٓ أطجؿل إٓ بالتؼقىو، ٓ فرق بقـ أبقض وأسقد، خؾػاء اهلل فقفا

وامتداده مـذ طفد آدم ، لبؼاء الـسؾ البشري :وشرع اهلل الزواج بقـ الرجؾ والؿرأة

 :والبضع، والـسب، والـسؾ يطؾؼ طؾقف بعض العؾؿاء الـسؾ. إلك أن تؼقم الساطة

فؼد طؾؿ طؾك الؼطع أن حػظ الـػس والعؼؾ والبضع والؿال ": قال الغزالل

ٕن يف التزاحؿ طؾقف  :والبضع مؼصقد الحػظ": وقال، (1)"لشرعمؼصقد مـ ا

واكؼطاع العفد طـ إوٓد ٓستبفام ، وتؾطخ الػراش، اختالط إكساب

ولؿ يبقـقا ، فؼد أصؾؼف العؾؿاء، وأما حػظ الـسب": يؼقل ابـ طاشقر . (2)"أباء

ٕكساب أي وذلؽ أكف إن أريد بف حػظ ا، وكحـ كػصؾ الؼقل فقف، الؿؼصقد مـف

                                                 

 . 161شػاء الغؾقؾ، ص  (1) 

 الؿرجع السابؼ، كػس الصػحة.  (2) 
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، ٕن الـسؾ هق خؾػة أفراد الـقع، طدة مـ الضروري فظاهر، الـسؾ مـ التعطقؾ

 :كؿا قال لقط لؼقمف، فؾق تعطؾ يئقل تعطقؾف إلك اضؿحالل الـقع واكتؼاصف

 (ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ)

فبفذا الؿعـك ٓ شبفة يف طده مـ ، طؾك أحد التػسقريـ، [29: العـؽبقت]

فقجب أن يحػظ ذكقر إمة مـ آختصاء ، ػظ الـػقسٕكف يعادل ح :الؽؾقات

وأن تحػظ إكاث إمة ، ومـ ترك مباشرة الـساء باصراد العزوبة وكحق ذلؽ، مثالً 

ومـ تػشك إفساد الحؿؾ يف وقت ، مـ قطع أطضاء إرحام التل هبا القٓدة

ل طؾك فنكف يؽثر الؿقتان يف إصػال بعسر اإلرضاع الصـاط، وقطع الثدي، العؾقق

 . (1)"وتعذره يف البقادي، كثقر مـ الـساء

 :مـ جاكب القجقد فؼد شرع اهلل تعالك الـؽاح قال تعالك الـسؾأما حػظ 

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

ـْ َأبِك ُهَرْيَرةَ ، [1: ]الـساء (ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  وَط

ـِ الـبل رضل اهلل طـف  ْرَأُة َْٕربٍَع لَِؿالَِفا َولَِحَسبَِفا َوَجَؿالَِفا ُتـَْؽُح اْلؿَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـِ َتِربَْت َيَداكَ ، َولِِديـَِفا ي  . (2)«َفاْضَػْر بَِذاِت الدِّ

 ژ) :قال تعالك :وأما حػظ الـسؾ مـ جاكب العدم فؼد حرم اهلل تعالك الزكا

رضل  والؾقاط طـ جابر، [32: ]اإلسراء (گ ک ک ک ک ڑڑ ژ

، (3)«إن أخقف ما أخاف طؾك أمتل طؿؾ ققم لقط»: قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أن رسقل اهلل طـف 

                                                 

 . 79 مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، ص (1) 

 .. 617، ص 5191صحقح البخاري، كتاب الـؽاح، باب إكػاء يف الديـ، رقؿ  (2) 

ُققصل، تحؼقؼ: طبد اهلل محؿد، دمشؼ،  (3)  الجامع الصغقر مـ حديث البشقر الـذير، جالل الديـ السَّ

 . "صحقح". وقال: 257/ 1، ج2217م، رقؿ 1996ه/ 1417
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ومـ وجدتؿقه يعؿؾ طؿؾ ققم لقط »: قال -ؿارضل اهلل طـف -وطـ ابـ طباس

ـِ الـبل ، (1)«فاقتؾقا الػاطؾ والؿػعقل ـِ ُطَؿَر َط وشدد يف حؾ العالقة الزوجقة اْب

 َتَعاَلك الطَّ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
 . (2)«الَُق َأبَْغُض اْلَحالَِل إَِلك اهلل

  ٌٜٚتُجٌ ذيو يفٚايعٌُ ارتريٟ ي٘ دٚز يف سفظ َكصد ايٓط : 

 اإلسفام يف الزواج لغقر الؼادريـ مـ الشباب وتؼديؿ الـػؼات لفؿ . 

 إقامة حػالت الزواج الجؿاطل لغقر الؼادريـ . 

 وكػايتفؿ ذل السمال، وكػالتفؿ، رطاية إيتام . 

 فتتؽػؾ بتجفقز البـات ، سـ الزواج تؼديؿ يد العقن لأليتام طـد بؾقغفؿ

 . وتقفقر مطالبفؿ وغقر ذلؽ

 إقامة الدورات التلهقؾقة لػتح فرص العؿؾ لؾشباب يف مختؾػ الؿجآت . 

  تتقلل بعض الجؿعقات الخقرية تقفقر فرص طؿؾ لؾسقدات ومـ تتقلل

 . أطالف أسرهتا

  ورطاية بعض الجؿعقات الخقرية لفا مراكز خقرية تابعف هتتؿ بإمقمة

 . الؿقالقد

                                                 

 . "إسـاده صحقح"قال شاكر: . و219/ 3، ج2732مسـد أحؿد، رقؿ  (1) 

. ســ ابـ ماجف، 261/ 2، ج2178ســ أبل داود، كتاب الطالق، باب يف كراهقة الطالق، رقؿ  (2) 

. "ضعقػ". قال إلباين: 651/ 1، ج2118كتاب الطالق، باب حدثـا سقيد بـ سعد، رقؿ 

ظر: الجامع ، اك"حسـ". وقال السققصل: 228/ 2، ج374اكظر: ضعقػ ســ أبل داود، رقؿ 

 . 19/ 1، ج53الصغقر، رقؿ 
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 لتدرب الـاس  :دورات التدريبقةكؿا كرى أن لؾعؿؾ الخقري دورا يف إقامة ال

 . طؾك حؾ الؿشاكؾ الزوجقة وإصالح ذات البقـ

 . وما سبؼ بعض مـ إطؿال الخقرية التل تسفؿ يف حػظ مؼصد الـسؾ 

 أثس ايعٌُ ارتريٟ يف سفظ َكصد املاٍ: ايفسع ارتاَظ : 

التل ٓ غـك لإلكسان طـفا يف ، رورة مـ ضروريات الحقاة الؿؾحةالؿال ُيعد ض

ففق الذي يؿؽـ اإلكسان مـ أن يشبع حاجتف الضرورية ، ومسؽـف ولباسفققتف 

وطؾك ذلؽ فنن الحاجة إلك الؿال ماسة يف حؼ الػرد ، والحاجقة والتحسقـقة

الجؿاطة يف  فؽذلؽ، فؽؿا أن الػرد يف حاجة إلك الؿال إلقامة حقاتف. والجؿاطة

 . إلقامة حقاهتا الؿالحاجة إلك 

 :وذلؽ لحؽؿتف تعالك، فؾؿ يجعؾفؿ متساويـ فقف، ولؼد قسؿ اهلل لعباده الرزق

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ) :فؼال

وهذا أططاه طؾك ، ففق سبحاكف يعؾؿ أن هذا الؿال يـػعف، [27: ] الشقرى(﮹

 . ًئا لحؽؿة يف ذلؽوهذا لؿ يعطف شق، قدر لؿعرفتف بحالف

ففق ، وباطث كشاصف الحققي، فالؿال هق ثؿرة السعل الؿشروع لإلكسان"

وسبب ققتف التل هق ، فؽان بذلؽ ققام حقاتف الػردية، بؿثابة الجفد الؿجسد لـف

وذلؽ لتعؾؼ حؼ ، والؿال يف أيدي أحاد ٓ يعـل أكف مؾؽقة خاصة لفؿ، جزء مـفا

 . (1)"ومـ هـا وجبت الؿحافظة طؾقف، قالفؿوهق حؼ اهلل يف أم، إمة بف

                                                 

الؿؼاصد العامة لؾشريعة اإلسالمقة، ابـ زغقبة طز الديـ، الؼاهرة، دار الصػقة، صبعة إولك،  (1) 

 . 195م.، ص 1996/  هـ 1417
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( إليجاد الؿال السعل يف ) ولحػظ الؿال مـ جاكب القجقد شرع اهلل

وهنك طـ الطرق غقر ، وطؾك كسبف مـ الطرق الؿشروطة، وحث طؾقف، الرزق

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ) :الؿشروطة التل حرمفا اهلل قال تعالك

ـِ اْلؿِ ، [15: ]الؿؾؽ (ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ـْ رضل اهلل طـف  (1)»ْؼَدامِ وَط َط

 
ِ
ـْ َطَؿِؾ َيِدهِ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل

ـْ َأْن َيلُْكَؾ مِ
َوإِنَّ كبل ، َما َأَكَؾ َأَحٌد َصَعاًما َقطُّ َخقًْرا مِ

 َداُوَد 
ِ
الَُم  -اهلل ـْ َطَؿِؾ َيِدهِ  -َطَؾقِْف السَّ

ـْ َأَكسٍ . (2)«"َكاَن َيْلُكُؾ مِ رضل اهلل طـف  وَط

 : اَل قَ 
ِ
ـْ ُمْسؾٍِؿ َيْغِرُس َغْرًسا»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل

َفقَْلُكُؾ مِـُْف َصقٌْر ، َأْو َيْزَرُع َزْرًطا، َما مِ

َّٓ َكاَن َلُف بِِف َصَدَقةٌ ، َأْو إِكَْساٌن َأْو بَِفقَؿةٌ   . (3)«"إِ

 :أما حػظ الؿال مـ جاكب العدم فؼد هنك طـ اإلسراف والتبذير قال تعالك

وفرض ، [27: ]اإلسراء (مئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئ)

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ) :الزكاة قال تعالك

وحرم آطتداء طؾك أمقال الغقر قال ، [35-34: ]التقبة (ڑ ڑ ژ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ) :تعالك

، وأمر بالؿحافظة طؾك أمقال القتامك، [188: ]البؼرة(ھ ھ ہ ہ

                                                 

(، روى الؿؼدام بـ معد يؽرب بـ طؿرو بـ يزيد بـ معد، كـقتف أبق يحقك، صحب رسقل اهلل )(1) 

وحػقده صالح بـ  "يحقك"ـ القلقد، ومعاذ وأبل، كزل حؿص، وروى طـف ابـف طـف وطـ خالد ب

( إحدى وتسعقـ سـًة. اكظر: اإلصابة، 91، وهق ابـ )ه 87والشعبل. تقيف كحق سـة  "يحقك"

 . 479، 478/ 4: أسد الغابة، ج434/ 3ج

 . 234، ص 2172صحقح البخاري، كتاب البققع، باب كسب الرجؾ وطؿؾف بقده، رقؿ  (2) 

، رقؿ 264صحقح البخاري، كتاب الحرث والؿزارطة، باب فضؾ الزرع والغرس إذا أكؾ مـف، ص  (3) 

2321 . 
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 ڄ ڄڄ ڦ ڦ) :القطقد الشديد قال تعالكوتقطد مـ يلكؾفا بالعذاب إلقؿ و

وحـرم ، [2: ]الـساء(ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ) :ؼال تعالكالـربا ف

 . [278: ]البؼرة(ۓ

 ٚيًعٌُ ارتريٟ دٚز يف سفظ َكصد املاٍ ٜٚتُجٌ ذيو يف : 

 عقد يسفؿ العؿؾ الخقري يف مساطدتؽ طؾك أداء الزكاة والصدقات التل ي

 . كػعفا طؾقؽ أوٓ ثؿ طؾك الػؼقر

  كذلؽ يجقز تـؿقة واستثؿار أمقال العؿؾ الخقري وفؼ الضقابط الشرطقة

وتقسقع دائرة آستػادة لؾجؿقع وذلؽ ، تحؼقؼ الؿصالح لؾعباد مـلؿا يف ذلؽ 

 . تطبقؼًا لؼاطدة تحؼقؼ الؿصالح

 اق هبؿ الحال كذلؽ فنن لؾعؿؾ الخقري دوًرا يف مساطدة الغارمقـ الذيـ ض

ويف ذلؽ حػظ لؿال ، فؾؿ يستطقعقا تسديد ديقهنؿ وأصبحقا مفدديـ بالسجـ

 . الؿديـ وحػظ لؾؿدان مـ أن يسقء بف الحال وبلسرتف إذا تعرض لؾحبس

 كذلؽ ، التلهقؾ الؿفـل لؾعاصؾقـ طـ العؿؾ وتقفقر فرص طؿؾ لفؿ

 . مساطده الغقر قادريـ طؾك إكشاء الؿشروطات الخاصة هبؿ

 ا أن لؾعؿؾ الخقري دوًرا يف إكشاء الؿشروطات الصغقرة لؾسقدات التل كؿ

ويف هذا مساطدة لفؿ طؾك العقش طقشة ، ترطل طائالهتا وغقرهؿ مؿـ يحتاجقهنا

 . وحػظفؿ مـ مد القد لمخريـ ومساطدة أسرهتؿ طؾك العقش، كريؿة
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 املبحث الثالث

 : يادلٛاصٔخ ثني ادلمبصذ اٌضشٚسٌخ يف اٌؼًّ اخلري 
 

فإولك ، الؿصالح الخاصة بالضروريات الخؿسة مع بعضفا اجتؿعتإذا 

وإن ، فنذا اجتؿعت الؿـافع فإصؾ تحصقؾفا كؾفا، تحصقؾفا بؼدر اإلمؽان

، وكذلؽ إن اجتؿعت الؿـافع والؿػاسد، اجتؿعت الؿػاسد فإصؾ أن تدفع كؾفا

شريعة اإلسالمقة جاءت وذلؽ ٕن ال، فإصؾ تحصقؾ الؿـافع ودفع الؿػاسد مًعا

فنذا لؿ يؿؽـ الجؿع فقؽقن ، (1)لتحؼقؼ مصالح العباد يف العاجؾ وأجؾ

إن تؼديؿ أرجح الؿصالح فلرجحفا ": بقـ الؿصالح يؼقل العز بـ طبد السالم

وإن تؼديؿ ، فلفسدها محؿقد حسـ، أفسد الؿػاسد درءوإن ، محؿقد حسـ

وإن درء الؿػاسد ، رجقحة محؿقد حسـالؿصالح الراجحة طؾك الؿػاسد الؿ

، (2)"واتػؼ الحؽؿاء طؾك ذلؽ، الراجحة طؾك الؿصالح الؿرجقحة محؿقد حسـ

فنن طؾؿ ، وتعذر جؿعفؿا، إذا تعارضت مصؾحتان": ويؼقل يف مقضع آخر

 . (3)"رجحان إحداهؿا قدمت

                                                 

دار  -اكظر: الؿقازكة بقـ الؿصالح دراسة تطبقؼقة يف السقاسة الشرطقة، د. أحؿد طؾققي، إردن (1) 

 . 81م.، ص 2117/  هـ 1427الـػائس، ط إولك، 

مصالح إكام، طز الديـ بـ طبد السالم، ضبطف، طبد الؾطقػ حسـل طبد ققاطد إحؽام يف  (2) 

 . 8/ 1م.، ج1999ه/  1421الرحؿـ، بقروت: دار الؽتب العؾؿقة، 

 . 43/ 1الؿرجع السابؼ، ج (3) 
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أي لؿ يؿؽـ تحصقؾفا كؾفا ، فنذا اجتؿعت الؿصالح ولؿ يؿؽـ الجؿع بقـفؿا

ُؾ ، وجب ترجقح بعضفا طؾك بعض، امعً  فنذا تزاحؿت الؿـافع مع بعضفا ُيَحصَّ

وإن ، وإن تزاحؿت الؿػاسد دفع مـفا ما هق أشد ضرًرا، مـفا ما هق أكثر كػًعا

رجح إولك مـفا مـ حقث تحؼقؼف ، تعارض جؾب الؿـافع مع دفع الؿػاسد

لك ضقاع الؿـػعة وإن أدى ذلؽ إ، فنذا كاكت الؿػسدة إشد دفعت، لؾؿصؾحة

وإن أدى ذلؽ إلك احتؿال ، وإن كاكت الؿـػعة أطظؿ حصؾت، التل تعارضفا

 . (1)الؿػسدة التل تعارضفا

فنن ، فنذا أردكا أن كقازن بقـ تحؼقؼ الؿؼاصد الضرورية يف العؿؾ الخقري

: يؼقل الغزالل. العؾؿاء قدمقا الديـ ثؿ الـػس ثؿ العؼؾ ثؿ الـسؾ ثؿ الؿال

وهل ، وهل مؼصقد الشرع مـ الخؾؼ، ضروريات يف خؿسة أشقاءوتـحصر ال"

 . (2)"أن يحػظ طؾقفؿ ديـفؿ وكػسفؿ وطؼؾفؿ وكسؾفؿ ومالفؿ"

 فنذا تعارضت ، لذلؽ يف العؿؾ الخقري ٓبد أن كؽقن طؾك دراية بذلؽ

تتعؾؼ بؿا سقاها فان تؼديؿ ما يخص الديـ أولك  مصالحمصالح تتعؾؼ بالديـ مع 

فالؿشروطات التل تحؼؼ حػظ الديـ مؼدمة  :ـ أطؾك مؿا سقاهٕن الدي، وأهؿ

وما يتعؾؼ بحػظ مؼصد الـػس ، ٕن الديـ أطؾل رتبة مـ غقره :طؾك ما سقاها

وما يتعؾؼ بحػظ مؼصد العؼؾ يؼدم طؾك ، يؼدم طؾك ما يتعؾؼ بحػظ مؼصد العؼؾ

يتعؾؼ  وما يتعؾؼ بحػظ مؼصد الـسؾ يؼدم طؾك ما، ما يتعؾؼ بحػظ مؼصد الـسؾ

 . بحػظ مؼصد الؿال

                                                 

 . 81اكظر: الؿقازكة بقـ الؿصالح، ص  (1) 

 . 287/ 1الؿستصػك، ج (2) 
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 ودرء : (1)"درء الؿػاسد مؼدم طؾك جؾب الؿصالح"مـ مراطاة قاطدة  ٓبد

فدفع الؿػسدة ، فنذا تعارضت مصؾحة ومػسدة، الؿػاسد معـاه رفعفا وإزالتفا

ٕن اطتـاء الشرع برتك  :إٓ أن يؽقن الؿضرة مغؾقبة، جؾب الؿصؾحة طؾكمؼدم 

لؿا يرتتب طؾك الؿـاهل مـ الضرر  :عؾ الؿلمقراتمـ اطتـائف بػ أشدالؿـفقات 

فنذا تعارض مشروطان أحدهؿا يدفع مػاسد ، (2)الؿـايف لحؽؿة الشارع يف الـفل

وأضرار وإخر يجؾب مصالح فنن ما يدفع بف الؿػاسد أولل بالتؼديؿ طؿا يجؾب 

 . الؿصالح

 مؿا يحؼؼ  يـظر إلك أثر العؿؾ يف الػئات الؿستفدفة فؿا يحؼؼ العؿقم أولل

فنذا كان هـاك ، فؿا يؽقن أطؿ وأشؿؾ مؼدم طؾك ما يؽقن خاص، مصؾحف خاصة

فنن ما يحؼؼ ، مشروع إذا أكشئ يحؼؼ مصؾحة طامة وآخر يحؼؼ مصؾحة فردية

 . الؿصالح إطؿ أولل بالتؼديؿ طؾك إخر

  مراطاة الؿأت فالبد مـ الـظر إلك الؿآل يف الؿشروطات فؿا كان يغؾب

القؼقـ ٓ يزول "فالؼاطدة ، ـ أكف يحؼؼ مصالح أولك مؿا كان محتؿؾطؾك الظ

فالؼقام بؿشروع ملمقن الـتائج أولك مـ الؼقام بؿشروع محتؿؾ أو ، (3)"بالشؽ

                                                 

 . 113 اكظر: إشباه والـظائر، ابـ كجقؿ، ص (1) 

: الؼقاطد الػؼفقة، طبد العزيز طزام، الؼاهرة، دار الحديث، 113اكظر: الؿرجع السابؼ، ص  (2) 

 . 145م.، ص 2115/ 1426

 . 75إشباه والـظائر، ابـ كجقؿ، ص (3) 
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ٓ طربة بالتقهؿ"مقهؿ الـتائج فالؼاطدة أكف 
"(1) . 

 ٟاألَج١ً ع٢ً املٛاش١ْ بني املصاحل يف ايعٌُ ارتري َٔٚ : 

قري مشروع إكشاء مستشػل أو مركز صحل ومشروع إذا طرض لؾعؿؾ الخ

ٕن  :فنن إولل تؼديؿ إول طؾل إخر، إكشاء مسجد يف بؾده هبا مسجد آخر

والثاين بف حػظ لؿؼصد ، إول بف حػظ لؿؼصد الـػس مـ جاكب الضروريات

وهـا يقجد يف البؾدة مسجد آخر فبـاء مسجد آخر مـ باب الحاجقات ، الديـ

فإولل بـاء مستشػك ثؿ بـاء مسجد آخر إن دطت الحاجة ، وريولقس أمر ضر

 . إلك ذلؽ

 فنكف يؼدم ، إذا تعارض مشروع إكشاء مؽتبف خقرية ومشروع إكشاء مستشػك

ٕن إول خاص بحػظ مؼصد العؼؾ والثاين  :بـاء الؿستشػك طؾك بـاء الؿؽتبة

 . لعؼؾخاص بحػظ مؼصد الـػس وحػظ مؼصد الـػس مؼدم طؾل حػظ مؼصد ا

  إذا طرض أمر مشروع إكشاء مؼربة لدفـ الؿسؾؿقـ ومشروع إكشاء مدرسة

إلن إول يتعؾؼ بحػظ  :لتعؾقؿ إصػال فقؼدم بـاء الؿؼربة طؾك بـاء الؿدرسة

 . مؼصد الـػس والثاين يتعؾؼ بحػظ مؼصد العؼؾ

  إذا كان هـاك مشروع تقصقؾ الؿقاه إلك الؼرى التل تحتاج إلك ذلؽ

ٕن إول بف  :فنكف يؼدم إول طؾل الثاين، اء مدرسة أو مؽتبة طامةومشروع بـ

ويف ذلؽ أيضًا ، حػظ لؿؼصد الديـ فؼل تقصقؾ الؿقاه إطاكة طؾك أداء الصؾقات

                                                 

م، ص 1994/ ھ1414الؼقاطد الػؼفقة، طؾك أحؿد الـدوي، دمشؼ، دار الؼؾؿ، ط الثالثة،  (1) 

416 . 
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لذلؽ يؼدم إول ، أما الثاين فقتعؾؼ بحػظ مؼصد العؼؾ، حػظ لؿؼصد الـػس

 . طؾل الثاين

 : بف الؿؼصدكذلؽ فنن هـاك مشروطات فد تؽقن مـ كػس رت

 : فقؽقن تؼديؿ الؿصؾحة العامة طؾك غقرها مثؾ

  مشروع إكشاء مؽتبة طامة خقرية وإكشاء مدرسة ففذان الؿشروطان يختصان

فإولك تؼديؿ مشروع إكشاء الؿدرسة ٕهنا تخدم جؿع أكقر ، بحػظ مؼصد العؼؾ

 . مـ إكشاء الؿؽتبة

 : ف مثؾوقد يؽقن أحدهؿا مصؾحة معجؾة والثاين يؿؽـ تلجقؾ

  مشروع مساطدة الغارمقـ الذيـ ضاق هبؿ الحال فؾؿ يستطقعقا تسديد

ومشروع مساطده الغقر قادريـ طؾك إكشاء ، ديقهنؿ وأصبحقا مفدديـ بالسجـ

الؿشروطات الخاصة هبؿ فإولك تؼديؿ إول طؾل الثاين ٕن إول مصؾحة 

 . معجؾة أما الثاين فقؿؽـ تلجقؾف

 فنكف ، غارمقـ مع مشروع بـاء مساكـ لؾؿحتاجقـإذا تعارض دفع ديـ ال

 . يؼدم إول طؾل الثاين
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 اخلبمتخ
 ْتا٥ر ايبشح: أٚال : 

 العؿؾ الخقري لف أدلتف مـ الؽتاب والسـة . 

 كالزكاة والؽػارات والققػ ، العؿؾ الخقري لف مقارده ومصادره

 . والصدقات التطقطقة وغقر ذلؽ

 حقث يسقد روح الحب والتعاون  :ي أثر يف الؿجتؿعيف تطبقؼ العؿؾ الخقر

 . بقـ أفراده

 هـاك معققات أمام العؿؾ الخقري مالقة تتؿثؾ يف قؾف الؿقارد الؿالقة ،

 . وبشرية تتؿثؾ يف قؾة الؽػاءات البشرية يف مجال العؿؾ الخقري

 كدوره يف  :العؿؾ الخقري لف دور يف حػظ وتطبقؼ الؿؼاصد الضرورية

والؿساطدة ، ومؽاتب تحػقظ الؼرآن، ديـ طـ صريؼ إقامة الؿساجدحػظ مؼصد ال

 . يف الدطقة إلك اإلسالم وغقر ذلؽ

 فالؿصالح ، ٓبد مـ الؿقازكة بقـ الؿصالح الضرورية يف العؿؾ الخقري

وما يتعؾؼ ، التل تتعؾؼ بحػظ مؼصد الديـ تؼدم طؾك ما يتعؾؼ بحػظ مؼصد الـػس

وما يتعؾؼ بحػظ ، تعؾؼ بحػظ مؼصد العؼؾبحػظ مؼصد الـػس يؼدم طؾك ما ي

وما يتعؾؼ بحػظ مؼصد ، مؼصد العؼؾ يؼدم طؾك ما يتعؾؼ بحػظ مؼصد الـسؾ

 . الـسؾ يؼدم طؾك ما يتعؾؼ بحػظ مؼصد الؿال
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 ايتٛصٝات: ثاًْٝا : 

 ومساطدة إفراد ، مد يد العقن مـ قبؾ الجفات الحؽقمقة لؾعؿؾ الخقري

 . طبًئا طؾك مـ يريد الؼقام بفحتك ٓ يصبح العؿؾ الخقري 

 تـؿقة حب الخقر طـد إبـاء وتدريبفؿ طؾك ذلؽ مـذ الصغر . 

  تؽقيـ لجان تـسقؼ بقـ ممسسات العؿؾ الخقري والتعاون الؿشرتك

 . بقـفؿ

  ققام ممسسات العؿؾ الخقري بنكشاء مشروطات خقرية قادرة طؾك آكتػاء

والؿدارس التعؾقؿقة والـقادي  كالؿستشػقات الؿتخصصة، الذايت يف كػؼاهتا

والعاصؾقـ طـ ، والتل قد تشؽؾ بقئة وضقػقة جقدة ٕمفات إيتام، الرتفقفقة

 . ويخصص لذوي الحاجات فقفا خصقمات خاصة بحسب أحقالفؿ، العؿؾ

  العؿؾ طؾك تعؿقؿ التجارب الـاجحة يف مقدان العؿؾ الخقري طؾك

 . الجفات والؿمسسات الخقرية

وأن يجعؾف يف مقزان ، ؾل الؼدير أن يـػعـل هبذا العؿؾ ويـػع قارئفأسال اهلل الع

وأسال اهلل تعالل أن ، وجعؾفا يف الػردوس إطؾك، حسـات أمل رحؿفا اهلل تعالك

وأن يؽتب لل الؼبقل يقم ٓ يـػع مال وٓ بـقن إٓ مـ أيت اهلل بؼؾب ، يتؼبؾ طؿؾل

، سؾؿ وبارك طؾك سقدكا محؿدوصؾ اهلل و، إكف ولل ذلؽ والؼادر طؾقف، سؾقؿ

 . والحؿد هلل رب العالؿقـ، وطؾك آلف وصحبة وسؾؿ
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 فٙشط ادلصبدس ٚادلشاعغ
 

رسـالة ، د إبراهقؿ رشاد محؿد صربي، آجتفاد يف استـباط إحؽام .1

 . م1998/ ھ1418، كؾقة البـات، جامعة طقـ شؿس، دكتقراه

، الؼاهرة، ؼ طؾقف صف طبد الرءوفطؾ، أبق حامد الغزالل، إحقاء طؾقم الديـ .2

 . م2113ه/  1423، ط، دار البقان الحديثة

أحؿد طبد : تصحقح، محؿد بـ طؾك بـ محؿد الشقكاين، إرشاد الػحقل .3

 . م1994ه/ 1414، ط إولك، دار الؽتب العؾؿقة: بقروت، السالم

طز الديـ بـ إثقر أبق الحسـ طؾك بـ ، أسد الغابة يف معرفة الصحابة .4

 . بدون صبعة، دار الػؽر، ؿد الجزريمح

 تحؼقؼ، (هـ 971) زيـ العابديـ بـ إبراهقؿ بـ كجقؿ، إشباه والـظائر .5

/ هـ 1418، إولك. ط، الؿؽتبة العصرية، بقروت، صقدا، طبد الؽريؿ الػضقؾل

 . م1998

ومعف ، ه( 852) ابـ حجر العسؼالين، اإلصابة يف تؿققز الصحابة .6

 . دار الؽتاب العربل، ه( 463) ٕصحاب لؾؼرصبل الؿالؽلآستقعاب يف معرفة ا

/ هـ 1423، دار الحديث، الؼاهرة، طبد القهاب خالف، أصقل الػؼف .7

o  p 
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 . م2113

ط ، دار الشروق، لبـان، بقروت، إبراهقؿ غاكؿ، إوقاف والسقاسة يف مصر .8

1 ،1998 . 

كان بـ طد. د، بحث الضقابط الشرطقة يف جقاز كؼؾ الزكاة مـ بؾد إلك آخر .9

 . م2118، بحث مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ الخقري الثالث بدبل، طبد الرازق

طدكان . د، بحث الضقابط الشرطقة يف جقاز كؼؾ الزكاة مـ بؾد إلك أخر .11

 . م2118، بحث مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ الخقري بدبل، طبد الرازق الحؿقي

، ادمحؿد صالح جق. د، بحث العؿؾ الخقري دراسة تلصقؾقة تاريخقة .11

، 31ال طدد، 8الؿجؾ د، جامعة سامراء، بحث مـشقر بؿجؾة سر مـ رأى

 . م2112تؿقز

. د، تؿام العساف، بحث العؿؾ الخقري يف ضقء الؼقاطد الؿؼاصدية .12

ال ، الؿجؾد الثامـ، الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة، محؿد أبق يحقل

 . م2113، 3طدد

جؿقؾة . د، الصؾة بالعؿؾ الخقريبحث الؼقاطد الػؼفقة وإصقلقة ذات  .13

 . م2118، ممتؿر العؿؾ الخقري الثالث بدبل، طبد الؼادر شعبان

، قطب الريسقين. د، بحث ققاطد القسائؾ وأثرها يف تـؿقة الؿجتؿع .14

 . م2118، ممتؿر العؿؾ الخقري الثالث

طزالديـ . د، بحث مؼاصد الشريعة الخاصة بالتربطات والعؿؾ الخقري .15

 . م2118، ث مؼدم إلل ممتؿر العؿؾ الخقري بدبلبح، بـ زغقبة
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. د، العؿؾ الخقري الخؾقجل بالخارج بحث مؼرتحات لضؿان استؿرار .16

 . م2118، ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث بدبل، حؿقد لحؿر

طزيزة بـت طبد الرحؿـ ، بحث مؼقمات ومعققات العؿؾ الخقري .17

، ل لؾجؿعقات الخقرية بربيدةمـشقر ضؿـ أوراق طؿؾ الؿؾتؼل إو، الـصار

 . هـ1428

دار ، ٕبل القلقد محؿد بـ أحؿد بـ رشد الؼرصبل، بداية الؿجتفد .18

 . م1983ه/  1412، تحؼقؼ محؿد سالؿ شعبان، الحديث

: تحؼقؼ، محؿد الشقكاين، البدر الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن السابع .19

 . م2111، دار الػؽر الؿعاصر، حسـ بـ طبد اهلل

محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ طاشقر ، ر والتـقيرالتحري .21

 . هـ 1984، تقكس، الدار التقكسقة لؾـشر، هـ(1393ت) التقكسل

مطابع ، هـ(1418: ت) محؿد متقلل الشعراوي، تػسقر الشعراوي .21

 . م 1997، أخبار الققم

 ،دار السالم، الؼاهرة، طبد اهلل طؾقان، التؽافؾ آجتؿاطل يف اإلسالم .22

 . 5ط، هـ1413

، الؼاهرة، الؼرايف، تـؼقح الػصقل يف اختصار الؿحصقل يف إصقل .23

 . م1993/  هـ 1414، الطبعـة الثاكقة، الؿؽتبة إزهـرية لؾرتاث

ط ، الؼاهرة، دار السالم، طبد الؽريؿ بؽار. د، ثؼافف العؿؾ الخقري .24

 . م2112، إولك
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ُققصلجالل ، الجامع الصغقر مـ حديث البشقر الـذير .25 ، الديـ السَّ

 . م1996ه/ 1417، دمشؼ، طبد اهلل محؿد: تحؼقؼ

أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد إكصاري ، الجامع ٕحؽام الؼرآن .26

 . م1961/هـ 1381، الطبعة الثاكقة، الؼاهرة، مطبعة دار الؽتب الؿصرية، الؼرصبل

، هـ(321ت ) أبقبؽر محؿد بـ الحسـ بـ دريد إزدي، جؿفرة الؾغة .27

 . م1987، إولك. ط، بقروت، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، قؼ رمزي مـقر بعؾبؽلتحؼ

وبذيؾف التعؾقؼ ، ه( 385) طؾك بـ طبد اهلل الدار قطـل، ســ الدار قطـل .28

الؿديـة ، السقد طبد اهلل هاشؿ: تحؼقؼ، الؿغـل طؾك الدار قطـل ٕبل الطقب محؿد

 . م1966ه/  1386، دار الؿحاسـ، الحجاز، الؿـقرة

حؿقد : تحؼقؼ، أبق حامد الغزالل، ػاء الغؾقؾ يف بقان مسالؽ التعؾقؾش .29

 . م1971ه/  1391، دار إحـقاء الرتاث اإلسالمل، الؽبقسل

 أبق طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ البخاري، صحقح البخاري .31

 1425، دار ابـ الفقثؿ إولك: الؼاهرة، أحؿد محؿد شاكر: تؼديؿ، ه( 256ت )

 . م2114ه/

طؾؼ طؾقف وففرسف ، محؿد كاصر الديـ إلباين، صحقح ســ أبل داود .31

ه/  1419، ط إولك، بقروت، تقزيع الؿؽتب اإلسالمل، زهقر الشاويش

 . م1989

: الؿتقىف) صحقح مسؾؿ بـ الحجاج أبق الحسـ الؼشقري الـقسابقري .32

 . بقروت –دار إحقاء الرتاث العربل ، تحؼقؼ محؿد فماد طبد الباقل، هـ(261
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اشرتك يف تللقػ هذه ، الػؼف الؿـفجل طؾك مذهب اإلمام الشافعل .33

ـْ . د: السؾسؾة دار الؼؾؿ لؾطباطة ، طؾك الّشْربجل، د ُمصطػك الُبغا، ُمصطػك الِخ

 . 1992، هـ 1413، ط الرابعة، دمشؼ، والـشر والتقزيع

، ط إولك، بقروت، دار الفادي، أحؿد الريسقين، الػؽر الؿؼاصدي .34

 . م2113

، تحؼقؼ إياد خالد، العز بـ طبد السالم، الػقائد يف اختصار الؿؼاصد .35

 . م1999/  هـ 1421، إطادة ط إولك، دار الػؽر الؿعاصر، لبـان، بقروت

طبد : ضبطف، طز الديـ بـ طبد السالم، ققاطد إحؽام يف مصالح إكام .36

 . م1999ه/  1421، دار الؽتب العؾؿقة: بقروت، الؾطقػ حسـل طبد الرحؿـ

محؿد مصطػك . د، الؼقاطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا يف الؿذاهب إربعة .37

 . م 2116، هـ 1427، إولك، دمشؼ، دار الػؽر، الزحقؾل

/ 1426، دار الحديث: الؼاهرة، طبد العزيز طزام، الؼقاطد الػؼفقة .38

 . م2115

 1414، ط الثالثة، دار الؼؾؿ، دمشؼ، الؼقاطد الػؼفقة طؾك أحؿد الـدوي .39

 . م1994/  هـ

، مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ قدامف الؿؼدسل، الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد .41

ط ، لبـان، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، مسعد طبد الحؿقد، محؿد فارس: حؼؼف

 . م1994ه/  1414، إولك

جؿال الديـ ابـ ، أبق الػضؾ، محؿد بـ مؽرم بـ طؾك، لسان العرب .41
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 . هـ 1414، الثالثة. ط، بقروت، ردار صاد، هـ(711ت) مـظقر

أبق طبد الرحؿـ طبد اهلل بـ طبد ، ما يجب أن يعرفف الؿسؾؿ طـ ديـف .42

الرئاسة العامة إلدارات البحقث العؾؿقة واإلفتاء والدطقة ، هـ(1415ت) الغـل

 . هـ1413، ط الثالثة، واإلرشاد

، جؿعف طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ، ابـ تقؿقة، مجؿقع الػتاوى .43

 . مؽتبة العارف، الؿغرب، الرباط

دار ، أبق حامد محؿد بـ محؿد الغزالل، الؿستصػك مـ طؾؿ إصقل .44

 . ط. ب، إحقاء الرتاث العربل

، دار الحديث، تحؼؼ أحؿد محؿد شاكر، مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ .45

 . م 1995، هـ 1416، ط إولك، الؼاهرة

، ر طبد الجبار مصطػلاكتصا، الؿؼاصد التشريعقة لألوقاف اإلسالمقة .46

 1ماجستقر ، 2117، الجامعة إردكقة، كؾقة الدراسات العؾقا

دار ، تقكس، دار سحـقن، محؿد الطاهر ابـ طاشقر، مؼاصد الشريعة .47

 . م2116ه/  1427، الؼاهرة، السالم

دار ، الؼاهرة، ابـ زغقبة طز الديـ، الؿؼاصد العامة لؾشريعة اإلسالمقة .48

 . م1996/ هـ 1417، ط إولك، الصػقة

الدار العالؿقة ، يقسػ حامد العالؿ، الؿؼاصد العامة لؾشريعة اإلسالمقة .49

 /هـ1415، الثاكقة. ط، لؾؽتاب اإلسالمل والؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل

 . م1994
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أحؿد . د، الؿقازكة بقـ الؿصالح دراسة تطبقؼقة يف السقاسة الشرطقة .51

 . م2117/  هـ 1427، الطبعة إولك، دار الـػائس -إردن، طؾققي

خرج ، ه( 791) أبقإسحاق الشاصبل، الؿقافؼات يف أصقل الشريعة .51

، دار الؽتب العؾؿقة، محؿد طبد اهلل دراز: وضع تراجؿف، أحاديثف طبد اهلل دراز

 . بدون صبعة، لبـان، بقروت

قاء الرتاث دار إح، تحؼقؼ محؿد فماد طبد الباقل، مقصل اإلمام مالؽ .52

 . م 1985، هـ 1416، لبـان، بقروت، العربل

الدار العالؿقة ، أحؿد الريسقين، كظرية الؿؼاصد طـد اإلمام الشاصبل .53

 . م1995ه/  1416، 4ط، الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل، لؾؽتاب اإلسالمل

، ممسسة الرسالة، بقروت، طبد الؽريؿ زيدان. د، القجقز يف أصقل الػؼف .54

 . م1996ه/ 1417، 5ط
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 اٌزىٍٍف اٌفمًٙ 

  ٌؼًّ اجلّؼٍبد اخلريٌخ
 ِٚب ٌرترت ػٍٍٗ

 
 

 إطداد

 د. أحؿد طبداهلل محؿد الققسػ
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 ٍِخص اٌجؾش
 ـ أن التؽققػ الػؼفل لغالقة الجؿعقات الخقرية بالداطؿقـ أهنا طؼقد وكالة1

 . طـ الداطؿقـ

ت الخقرية بالؿستػقديـ أهنا وكقؾة ــ أن التؽققػ الػؼفل لعالقة الجؿعقا 2

إذا : والثاكقة، إذا وكؾفؿ الؿستػقد بذلؽ كتابة أو مشاففة: إولك. طـفؿ يف حالقـ

 . فقضفؿ ولل إمر بجؿع الزكاة وتػريؼفا

ـ أن الجؿعقات الخقرية الرسؿقة التابعة لقزارة الشمون آجتؿاطقة ُتَعدُّ كائبة 3

 . فاطـ اإلمام يف قبض الزكاة وصرف

التابعقـ لؾجؿعقات الخقرية ، ـ أن الؼائؿقـ طؾك تحصقؾ الزكاة وتقزيعفا4

يـطبؼ طؾقفؿ وصػ العامؾقـ طؾقفا القارد يف ، الؿصرح لفا مـ قبؾ الحؽقمة

 . سقرة التقبة يف آية أهؾ الزكاة

يجقز الصرف مـ سفؿ العامؾقـ طؾقفا لؾرجال والـساء العامؾقـ طؾك  ـ5

إذا ، يف الجؿعقات الخقرية الؿلذون لفا بذلؽ مـ ولل إمر جؿع الزكاة وتػريؼفا

 . لؿ يلخذوا راتبا أو مؽافلة طؾك طؿؾفؿ

ـ ٓ يجقز دفع الؿصروفات اإلدارية والتشغقؾقة والدطائقة لؾجؿعقات  6

ويجقز مـ ، حؽقمقة أم أهؾقة سقاء أكاكت الجؿعقات. الخقرية مـ الزكاة

 . إن احتقج لذلؽ، الصدقات الؿطؾؼة

o 
 p 
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ما ٓ ، ـ لؾساطل يف جؿع الزكاة والتربطات لؾجؿعقة أن يلخذ مؼابؾ ذلؽ 7

 . أجرة الؿثؾ بشروط يزيد طـ

وٓ مـ قبؾ ، مـ قبؾ الؿالؽ أو وكقؾف، ـ طدم جقاز استثؿار أمقال الزكاة 8

 . ويجقز استثؿار أمقال غقر الزكاة بضقابط، الجؿعقات الخقرية

 . ضؿـ مطؾًؼا، وكقؾف ـ إن تؾػت الزكاة بقد الؿزكل أو 9

ـ إن تؾػت الزكاة بقد الػؼقر أو وكقؾف يف قبض الزكاة فال ضؿان ما لؿ  11

 . أو تػريط يحصؾ تعد

لؾجؿعقات الخقرية أخذ التػقيض مـ الؿستحؼقـ بتلخقر إيصال الزكاة  ـ11

 . لفؿ أو تؼسقطفا لفؿ لؾؿصؾحة

زكاة ما يحتاجف الػؼقر ـ يجقز لؾجؿعقة الخقرية الزكقية أن تشرتي بؿبالغ ال12

. إن رأت الؿصؾحة يف ذلؽ، وأن تستبدل إطقان بـؼد يدفع لؾػؼراء، ثؿ تدفعف إلقف

 واهلل أطؾؿ
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 ادلمذِخ
، وجعؾ خقركا أكػعـا لخؾؼف، الحؿد هلل الذي جعؾـا خقر أمة أخرجت لؾـاس

الصالة و، وجعؾ خقر كجقاكا مـ أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بقـ الـاس

والسالم طؾك خقر الربية وأزكك البشرية الؿبعقث رحؿة لؾعالؿقـ كبقـا محؿد 

 : أما بعد، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ كجقم الدجك ومـارات الفدى وأوطقة الخقر

رطاية لحاجة الػؼقر وسدا  :فؼد أوجب اهلل تعالك الزكاة وكدب إلك الصدقة

ڱ ڱ ڱ ) :يؼقل اهلل تعالك، وتطفقرا لـػس دافعفا ورفعا لدرجتف، لجقطتف

 . [113: ]التقبة (ڱ ں ں ڻ

لؿا تقسعت دائرة الصدقات والزكاة واحتاج جؿعفا وتقزيعفا إلك جفات 

، وتـسؼ بقـ الباذلقـ وبقـ الؿستحؼقـ، وممسسات تؼقم بذلؽ لتختصر الجفقد

 . ضفرت الجؿعقات الخقرية لتؼقم هبذا الدور الؿفؿ

ففل تتؾؼك إمقال مـ الؿتربطقـ  :ومفامفا ولؿا تقسعت أطؿالفا ولجاهنا 

ومـ ثؿ تؼقم ، أو التربع الؿباشر وغقرها، وآستؼطاع، بطرق مختؾػة كالزكاة

 . وإيصالف لؾؿستحؼقـ، بندارة هذا الؿال

وتؽققػ العالقة بقـفا وبقـ ، كثرت التساؤٓت حقل مشروطقة أطؿالفا

مـ ) طؿال أو طدم جقازهٕن الحؽؿ بجقاز هذه إ :الداطؿقـ والؿستػقديـ

 (والدفع مـ أمقال الزكاة طؾك العامؾقـ فقفا، وتقزيع الزكاة، وآستثؿار، الجؿع

 . ومسائؾ كثقرة تـبـل طؾك تؽققػ طؿؾفا

o 
 p 
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واكطالقا مـ محاور الؿمتؿر الدولل لؾعؿؾ الخقري الذي يـعؼد برطاية كريؿة 

يف مؽة  ؾك رسقل اهلل مـ جامعة أم الؼرى يف هذا البؾد الحرام مفبط القحل ط

التؽققػ الػؼفل لعؿؾ الجؿعقات  ": جاءت مشاركتل ببحث بعـقان. الؿؽرمة

وأسلل اهلل أن يـػع بف وأن يسفؿ يف أداء الجؿعقات  "الخقرية وما يرتتب طؾقف 

الخقرية لرسالتفا وٕدوارها الؿلمقلة مـفا بعقدا طـ الؿشتبفات واإلشؽآت 

بحث طـ كثقر مـ اإلشؽآت والتساؤٓت حقل كثقر وأن يجقب هذا ال، الشرطقة

 . مـ أطؿالفا

  أضباب اختٝاز املٛضٛع : 

 . ـ ما سبؼ ذكره يف أهؿقة هذا الؿقضقع وتجدد الحاجة إلقف1

ـ بـاء كثقر مـ أحؽام الـقازل الجارية يف العؿؾ التطقطل طؾك التؽققػ 2

 . ؼقؼة هذا التؽققػفلحببت تجؾقة الؿقضقع والقققف طؾك ح، الػؼفل لعؿؾفا

مؿا ، ـ ققام جفقد كبقرة يف بعث العؿؾ التطقطل يف كثقر مـ الدول اإلسالمقّة3

 . فلحببت الؿساهؿة يف هذا، احتاج معف إلك بقان أحؽامف

 أٖداف ايبشح : 

، وهؾ هل وكقؾة طـ اإلمام، بقان التؽققػ الػؼفل لعؿؾ الؿمسسات الخقرية 

 . وأهؿ الؿسائؾ التل ترتتب طؾك ذلؽ ؟قـأو طـ الؿتربط، أو طـ الػؼراء

 تكطُٝات ايبشح : 

وهل طؾك ، وففارس، وخاتؿة، و فصؾقـ، وتؿفقد، تؽقن البحث مـ مؼدمة

 : الـحق أيت

 . تؿفقد يف التعريػ بالجؿعقات الخقرية ومشروطقة العؿؾ الخقري
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 . التؽققػ الػؼفل لعؿؾ الجؿعقات الخقرية: الػصؾ إول

 : وفقف سبعة مباحث: تطبقؼات معاصرة :الػصؾ الثاين

 . دفع رواتب العامؾقـ يف الجؿعقات الخقرية مـ الزكاة: الؿبحث إول

تسديد الؿصروفات اإلدارية يف الجؿعقات الخقرية الزكقية : الؿبحث الثاين

 . مـ الزكاة

 . إططاء كسبة لؿـ يجؿع إمقال لؾجؿعقات الخقرية مـفا: الؿبحث الثالث

 . استثؿار إمقال الؿجتؿعة طـد الجؿعقات الخقرية: رابعالؿبحث ال

 . تؾػ الزكاة بقد الجؿعقة وحؽؿ الضؿان يف ذلؽ: الؿبحث الخامس

 . قبض الزكاة كؼقدا وتقزيعفا أطقان: الؿبحث السادس

 . قبض الزكاة وتقزيعفا بعد وقتفا: الؿبحث السابع

 . ثؿ الػفارس الؿتبعة، الخاتؿة

  َٓٗر ايبشح : 

 : ُأجؿؾ خالصتف يف الـؼاط أتقة، ؾؽت يف إطداد هذا البحث مـفجًاس

 ًٓ وقرارات ، جؿعت الؿادة العؾؿقة الؿتعؾؼة بالؿقضقع مـ كتب الػؼف: أو

وكتاج الؿمتؿرات الؿـعؼدة ، والؽتب الؿعاصرة الؿتخصصة، الؿجامع الػؼفقة

 . ـومؼابؾة بعض الؿفتؿق، والؿقاقع الؿتخصصة، لدراسة هذه الؿسائؾ

بعد جؿع الؿادة العؾؿقة بدأت يف تحرير الؿسائؾ متبعًا الخطقات : ثاكقًا

 : التالقة



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  212  

 . ـ أذكر إققال يف الؿسائؾ الخالفقة مبتدأ بالؼقل الراجح ثؿ الؿرجقح1

وربؿا أحتاج إلك إثبات كؼؾ ، ـ أققم بتقثقؼ إققال مـ كتب الؿذهب كػسف2

 . أو أكثر مـ كؾ مذهب

 . إلك مقاضعفا يف الؿصحػ بذكر اسؿ السقرة ورقؿ أيةـ طزوت أيات 3

مع بقان ما ذكره أهؾ الشلن ، ـ خرجت إحاديث وأثار القاردة يف البحث4

 . يف درجتفا

 . وطالمات الرتققؿ، ـ حرصت طؾك العـاية بؼقاطد الؾغة العربقة واإلمالء5

الؿحدد  ـ حاولت آختصار وطدم آستطراد حتك ٓ تزيد الصػحات طـ6

 . مـ قبؾ الؿمتؿر

التل تقصؾت إلقفا  وضعت يف هناية البحث خاتؿة أجؿؾت فقفا أهؿ الـتائج ـ7

 . يف هذا البحث

 . ألحؼت بالبحث الػفارس العؾؿقة الؿتبعة ـ8

ثؿ ، ويف الختام أشؽر اهلل تعالك طؾك تقسقره إلطداد هذا البحث وجؿع مسائؾف

لل مدير الجامعة لتبـقفا ورطايتفا هذا وطؾك رأسفؿ معا أشؽر جامعة أم الؼرى

والبعد ، الؿمتؿر الذي يرجك أن يعؿ كػعف وأن يساهؿ يف الرقل بالعؿؾ التطقطل

وأسلل اهلل السداد والعقن والتقفقؼ . طـ كثقر مـ اإلشؽآت التل قد ترد طؾقف

والحؿد ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ، والؼبقل

 . ب العالؿقـهلل ر
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 متٍٙذ 
 

 يف اٌزؼشٌف ثبجلّؼٍبد اخلريٌخ
 يريِٚششٚػٍخ اٌؼًّ اخل 

 

 : وفقف مطؾبان
 

   ٍٚتعسٜف ادتُعٝات ارتري١ٜ: املطًب األ . 

  ْٞ(ٚادتُعٝات ارتري١ٜ) َػسٚع١ٝ ايعٌُ ارتريٟ: املطًب ايجا . 
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 املطلب األول 

 رؼشٌف اجلّؼٍبد اخلريٌخ  
 

  ارتري١ٜ"، ايتعسٜف ايًػٟٛ يهًُيت " ادتُعٝات " :أٚاًل " ٚ . 
واسؿ لجؿاطة ، وهق تللقػ الؿتػرق، مـ الجؿع، جؿع جؿعقة: الجؿعقاتأ/

 وصقغة. (1)"الجقؿ والؿقؿ والعقـ أصؾ واحد يدل طؾك َتَضاّم الشلء"و، الـاس

وجؿاطة ، وتللقػ الؿتػرق، وهل ٓ تخرج طـ معـك التضام، جؿعقة( محدثة)

صائػة تتللػ مـ أطضاء لغرض : الجؿعقة": جاء يف الؿعجؿ القسقط ،.اسالـ

 . (2)"خاص وفؽرة مشرتكة 

، ويطؾؼ طؾك الحسـ لذاتف. ضد الشر: والخقر، كسبة إلك الخقر: الخقريةب/

هذا : فقؼال :ويسـتعؿؾ اسؿ تػضـقؾ طؾك غقر ققاس، وطؾك الؿال الؽثقر الطقب

، لػظة شامؾة لؽؾ ما هق كافع ومرغقب فقف: خقروال. (3)أي أفضؾ مـف :خقٌر مـ هذا

والخقر هق العؿؾ الذي يرضاه اهلل": وقال الطربي. (4)مـ أمقر الديـ والدكقا
"(5) . 

                                                 

 )جؿع(.  479/ 1ؼايقس الؾغة معجؿ م (1) 

 . 135/ 1الؿعجؿ القسقط  (2) 

 مادة )خقر(.  264/ 4اكظر: لسان العرب  (3) 

 . 212/ 1الؿػردات يف غريب الؼرآن  (4) 

 . 426/ 2تػسقر الطربي (5) 

o 
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 ٌرترت ػٍٍٗ ِٚب ٌؼًّ اجلّؼٍبد اخلريٌخ اٌزىٍٍف اٌفمًٙ 

  املع٢ٓ ايًػٟٛ يًذُعٝات ارتري١ٜ : 

خقرية( يتضح أهنؿا يدٓن ) و (جؿعقة) مـ خالل الؿعاين الؾغقية لؽؾؿتل

تؼربا إلك اهلل ، س بؼصد الؼقام بلطؿال كافعةمؽان يجتؿع فقف جؿاطة مـ الـا: طؾك

 . تعالك

  ارتري١ٜ ادتُعٝات مبصطًح ايتعسٜف : ثاًْٝا : 

الفقئة التل يتعاقد الؼائؿقن هبا طؾك تؼديؿ أطؿال  ": طرففا بعضفؿ بؼقلف

 . (1)"قربة هلل ، لذوي الحاجة، كافعة

قن غرضفا كؾُّ مـظؿة خقرية يؽ: ويؿؽـ الؼقل أن الجؿعقة الخقرية هل

ٕفراد أو جفات ، مادية أو معـقية، إساسل تؼديؿ خدمة إكساكقة أو اجتؿاطقة

دون أن تستفدف تحؼقؼ الربح الؿادي أو تحؼقؼ أي أغراض أخرى ، معقـة

أو التعؾقؿات الصادرة ، تتعارض مع أحؽام الالئحة أو الؼقاطد التـػقذية

 . (3()2)بؿؼتضاها

 

 

                                                 

 . 15الجؿعقات الخقرية بالؿؿؾؽة يف طفد خادم الحرمقـ. أ. د زيد الزيد ص (1) 

ـػقذية لالئحة الجؿعقات والؿمسسات الخقرية الصادرة بؼرار معالل وزير العؿؾ اكظر: الؼقاطد الت (2) 

 ه. 1411/ 1/ 31( بتاريخ 761والشمون آجتؿاطقة ذي الرقؿ )

طبدالؽريؿ مؼال: التعريػ بالؿمسسات الخقرية الخاصة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية وتطقرها، (3) 

 . بـ طبدالرحؿـ الصالح

http://www.alukah.net/authors/view/home/11629/
http://www.alukah.net/authors/view/home/11629/
http://www.alukah.net/authors/view/home/11629/
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 املطلب الثاني 

 ٚػٍخ اٌؼًّ اخلرييِشش 
 (ٚاجلّؼٍبد اخلريٌخ) 

مـ ، إقامة الجؿعقات الخقرية التل تؼقم بلطؿال الرب الؿتعدية الـػع لمخريـ

وقد تـقطت دٓٓت الـصقص طؾك مشروطقتفا وإمر ، مفام إكبقاء والؿرسؾقـ

 : هبا مـ وجقه مـفا

القسع  ـ الـصقص التل تحث وتقجف وتدطق الؿسؾؿ إلك فعؾ الخقر وبذل1

 . ودطقة الـاس إلك ذلؽ، فقف

 . الـاس وكػع، الخقر طؾك التعاون مشروطقة طؾك دلت طامة أدلة -2

 : ومـفا، خقرية ٕطؿال تـظقؿقة جقاكب إلك تشقر خاصة أدلة -3

طؾك أن هذا  وكبف الػؼفاء، أن اهلل تعالك شرع سفًؿا يف الزكاة لؾعامؾقـ طؾقفا -أ

ورطاة  تبعفا طدد مـ الؿقضػقـ مـ حاسبقـ وخارصقـي، السفؿ يضؿ إدارة مالقة

يف طؿٍؾ تـظقؿل ، وحراس وغقرهؿ مؿـ يقكؾفؿ ولل إمر يف ذلؽ أو يلذن لفؿ

 . أقرب لؾؿمسسة الؿتؽامؾة إلدارة شمون الزكاة

وتقكقؾف أحد الصحابة يف ، يف جؿع صدقة الػطر يف الؿسجدأذن الـبل -ب

 -رضل اهلل طـف  -طـ أبل هريرة (1)البخاري فػل، ثؿ تقزيعفا بعد ذلؽ، حراستفا

                                                 

يف كتاب القكالة، باب إذا وكؾ رجالً، فرتك القكقؾ شقًئا فلجازه الؿقكؾ ففق جائز،،  132/ 3 (1) 

 . 2311برقؿ
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 ٌرترت ػٍٍٗ ِٚب ٌؼًّ اجلّؼٍبد اخلريٌخ اٌزىٍٍف اٌفمًٙ 

 . الحديث ...بحػظ زكاة رمضانوكؾـل رسقل اهلل: قال

، ـ كصقص يف الحث طؾك رطاية الػؼراء والقتامك والؿساكقـ وإرامؾ4

وهل صقرة مـ واقع ، والسعل طؾك ذوي آحتقاجات وأصحاب الخصاصات

 . الجؿعقات الخقرية

تمكد فتح الشريعة لؾقسائؾ الؿشروطة لتحؼقؼ  ـ إدلة الؿؼاصدية التل5

وقد سئؾ الشقخ محؿد ، (1)إضػاًء لؾقسائؾ أحؽام الؿؼاصد :الؿؼاصد الؿطؾقبة

 الؿفتؿة الخقرية الجؿعقات إكشاء حؽؿ طـ - اهلل رحؿف –بـ صالح العثقؿقـ 

قئة تام وتـشئة الشباب طؾك الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية وهتوإي الؿساكقـ برطاية

ٓ بلس بتؽقيـ لجـة لؼبقل الصدقات والزكقات ": فلجاب، الجق الؿـاسب لفؿ

ٕن ذلؽ مـ القسائؾ إلك ضبط هذه إمقر  :وغقرها مـ الـػؼات الشرطقة

وما ، وهذا مؼصقد شرطل ٓ يؼصد بف إٓ ضبط هذه إشقاء، تحصقالً وتقزيعًا

 . (2)"عبد بـػس القسقؾة ما لؿ ُيؼصد الت، كان وسقؾة لؿؼصقد شرطل فال بلس بف

لؾقسائؾ : وباطتبار مشروطقة هذه الجؿعقات الخقرية تخريًجا طؾك قاطدة

فنكف ٓ بد مـ مراطاة شروط هذه الؼاطدة لقصػ تؾؽ  :أحؽام الؿؼاصد

وبذلؽ يظفر مشروطقة إطؿال الخقرية الجؿاطقة . الجؿعقات بالؿشروطقة

ك، الؿستدامة قاهتا ، "ةالجؿعقات الخقري": التل تسؿَّ فؿفؿا اختؾػت مسؿَّ

 . واهلل أطؾؿ. فؿا دامت مـضبِطة يف إصار الشرع ففل مشروطة، وأطؿالفا

                                                 

 . 43/ 1يـظر: ققاطد إحؽام، لؾعز(1) 

. وقد ذهب 213/ 5، ومجؿقع فتاوى ومؼآت، ٓبـ باز466/ 18مجؿقع فتاوى ابـ طثقؿقـ (2) 

ًٓ بؼقلف تعالك:  ٰ )بعض الؿعاصريـ إلك وجقب إقامة الجؿعقات الخقرية مستد وَن لََعَ ضُّ َوََل تََحَٰٓ
 [، وغقرها مـ إدلة. 18]الػجر:  (َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكيِ 
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 الفصل األول 

 : اٌزىٍٍف اٌفمًٙ ٌؼًّ اجلّؼٍبد اخلريٌخ 
 

الجؿعقات الخقرية جفات احتسابقة تؼقم يف الغالب بالتربع بجفقدها يف جؿع 

 . لشرطقةثؿ صرففا يف مصارففا ا، الزكاة وكحقها

الداطؿقـ والؿستحؼقـ : العالقة يف هذه الجؿعقات دائرة بقـ ثالثة أصراف

 . والقاسطة بقـفؿا وهق الجؿعقة

 . طالقة الجؿعقة بالؿستحؼقـ: ثاكقا . طالقة الجؿعقة بالداطؿقـ: أوٓ

  ادتُع١ٝ ٚايداعُني تهٝٝف ايعالق١ بني: أٚاًل : 

طـ  (1)الداطؿقـ أهنا طؼقد وكالة إصؾ يف تعامالت الجؿعقات الخقرية مع

أو يسؾؿفا ، ٕن الؿزكل بالخقار بقـ أن يدفعفا بـػسف لؾؿستحؼقـ. (2)الداطؿقـ

. أو جفة كالجؿعقات الخقرية، والقكقؾ إما فرد، لقكقؾة إليصالفا لؾؿستحؼقـ

فتسؾقؿفا باختقاره لؾجؿعقة الخقرية لتتقلك إيصالفا لؾؿستحؼقـ يعُد تقكقال مـف 

 . ٓكطباق حؼقؼة القكالة طؾك هذا التصرف: لجؿعقة إليصالفا لؾؿستحؼقـ لفذه ا

أن الداطؿقـ جائزي التصرف يستـقـبقن الجؿعقات : ووجف هذا التؽققػ 

                                                 

 . 563/ 6القكالة: استـابة جائز التصرف مثؾف فقؿا تدخؾف الـقابة. الروض الؿربع  (1) 

أخرى يف تؽققػ العالقة يف: الؿقارد الؿالقة لؿمسسات العؿؾ الخقري الؿعاصر د  اكظر أققال (2) 

 . 93ــ 85صالب الؽثقري ص

o 
 p 
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 ٌرترت ػٍٍٗ ِٚب ٌؼًّ اجلّؼٍبد اخلريٌخ اٌزىٍٍف اٌفمًٙ 

ًٓ تجقز الـقابة فقفا :الخقرية فالجؿعقات الخقرية بتؾؼقفا ، لقـػذوا لفؿ أطؿا

طؿال لصالح الداطؿقـ تعد الزكقات والتربطات والتزامفا بتـػقذ ما ُصؾب مـفا مـ أ

 . وقد تؽقن بغقر أجرة، وقد تؽقن هذه القكالة بلجرة، وكقؾة طـفؿ

 . (1)وقد اتػؼ الػؼفاء يف الؿذاهب إربعة طؾك جقاز القكالة يف الزكاة

 : ويرتتب طؾك ذلؽ

يجب طؾك الجؿعقة الخقرية التزام إماكة يف التصرف طؾك وفؼ العؿؾ  ـ1

ففل محددة بؿا اقتضاه لػظ ، ويف حدود القكالة، بإصؾح بحسب العرف

 . وطرف الخطاب، مع مراطاة قرائـ إحقال، التقكقؾ

فال تربأ ذمة الؿتربع بؿجرد تسؾقؿ الؿال  :أن يد الجؿعقة كقد الداطؿ  ـ2

 . الؿستحؼ طؾقف لؾجؿعقة

يف الققت ، ـ أن ذمة الؿتربع ٓ تربأ إٓ بقصقل الؿال لؾؿستحؼ أو وكقؾف3

 . ددالؿح

 . يف حالة التؾػ أو هالك الؿال ٓ تربأ ذمة الدافع لؾجؿعقة ـ4

ـ ٓ يحؾ لؾجؿعقة الخقرية التصرف يف إمقال محؾ التربع إٓ بنذن مـ 5

 . أو مـ يـقب طـفؿ، الؿتربع أو الؿستحؼقـ

  ادتُع١ٝ ٚاملطتشكني تهٝٝف ايعالق١ بني: ثاًْٝا : 

 : يف حالقـ لؿستحؼقـــ تعد الجؿعقة الخقرية وكقاًل طـ ا

بؼبض ما يخصف مؿا يليت ، (1)ـ إذا وكؾ الؿستحؼ الجؿعقة كتابة أو مشاففة1

                                                 

 . 92/ 4، الؿغـل 165/ 6، الؿجؿقع 151/ 3، الذخقرة لؾؼرايف 212/ 2اكظر: بدائع الصـائع  (1) 
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ويؼقم قبض ، وتؼقم الجؿعقة مؼام الػؼقر بالؼبض، ففذا ضاهر. مـ الداطؿقـ

 . الجؿعقة مؼام قبض الػؼقر يف إحؽام

 إمر الجؿعقَة بؼبض ما يدفعف الداطؿقن2
ُّ

طؾك  وصرفف، ـ إذا فّقض ولل

 . (2)الؿستحؼقـ

ــ (3)ٕن مـ واجبات إمام الؿسؾؿقـ وولل أمرهؿ ـ التل كص طؾقفا العؾؿاء

والـصقص كثقرة يف الدٓلة طؾك ققام اإلمام أو ، وسد الحاجات، جباية الصدقات

 . (4)جؿعا وتقزيعا: كائبف بلمر الزكاة 

 =                                                 

بالؼبض طـ الؿستحؼ  بلن يذكر يف سجالت الجؿعقة، أو طـد فتح مؾػ لؾؿستػقد ما يػقد ققامفا (1) 

وأكف يقكؾفا بذلؽ، وهذا تػقيض مـف لؾجؿعقة بالؼبض طـف. ويققع هق طؾك هذا التقكقؾ. ولذا 

تؼقم بعض الفقئات بلخذ تقكقؾ شػفل أو كتابل مـ الؿستحؼقـ الؿسجؾقـ لديفا لتتؿؽـ مـ 

 قبض زكاة الػطر وغقرها. 

صف لؾجؿعقة لقس كتؽؾقػفا مـ قبؾف بجباية ويرى بعض الؿعاصريـ: أن إذن ولل إمر أو ترخق (2) 

الزكاة ولفذا ٓ تعترب الجؿعقة كائبة طـ ولل إمر وٓ وكقؾة طـف، ولفذا ٓ يؾزم الؿزكل 

آستجابة لطؾب الجؿعقة بدفع الزكاة لفا، وإن دفع زكاتف إلقفا ففل وكقؾة طـف يف صرففا يف 

لك الجؿعقة حتك يجري مـ الجؿعقة صرففا يف مصارففا الشرطقة وٓ تربأ ذمة الؿزكل يف دفعفا إ

 مصارففا الشرطقة. 

، وإحؽام السؾطاكقة 25، إحؽام السؾطاكقة لؾؿاوردي ص116اكظر: غقاث إمؿ لؾجقيـل ص (3) 

 . 28ٕبل يعؾك ص

ققلف  "[قال الؼرصبل: 113]التقبة:  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)قال اهلل تعالك:  (4) 

الجامع  "ٓقتصار طؾقف وحده، وأن مـ بعده يؼقم يف ذلؽ مؼامف... ٓ يقجب ا "خذ... "تعالك: 

 . 365/ 5ٕحؽام الؼرآن 
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 ٌرترت ػٍٍٗ ِٚب ٌؼًّ اجلّؼٍبد اخلريٌخ اٌزىٍٍف اٌفمًٙ 

بة والتقكقؾ ويجقز لف آستـا، أن يؼقم هبا بـػسف (1)وهذه إطؿال لإلمام

 . (2)فقفا

َٓ ُبدَّ مِـَْفا ": ويؼرر إمام الحرمقـ الجقيـل طؿقم هذا الؿعـك بؼقلف ْستِـَاَبُة 
ِ

، آ

َٓ ِغـًك َطـَْفا ُُمقِر َوَتَعاصِقَفا، َو ْٕ ـْ َتَقلِّل َجِؿقِع ا
ـُ مِ َٓ َيَتَؿؽَّ َماَم  َٓ َيِػلُء ، َفنِنَّ اإْلِ َو

اِت اْلِخطَّ  َٓ َيْحِقيَفاَكَظُرُه بُِؿِفؿَّ َٓ ، ِة َو َوَهِذِه اْلَؼِضقَُّة َبقِّـٌَة فِل َضُروَراِت اْلُعُؼقِل 

بِقُب فِقَفا َْمِر َأْن َيـِْصَب ِديَقاًكا  ": وقال شقخ اإلسالم، (3)"َيْسَتِريُب الؾَّ ْٕ  ا
ِّ

لَِقلِل

َْمَقاِل اْلَؿْقُققَفِة ِطـَْد اْلَؿْصَؾَحةِ  ْٕ ـَ  ،ُمْسَتْقفًِقا لِِحَساِب ا َواِوي َكَؿا َلُف َأْن َيـِْصَب الدَّ

ْؾَطاكِقَّةِ  َْمَقاِل السُّ ْٕ ِء : ُمْسَتْقفًِقا لِِحَساِب ا
ْ

َواْلُؿْسَتْقفِل اْلَجامُِع َكائُِب  ....َوَغْقِرهِ  :َكاْلَػل

ـْ 
َْمَقاِل َوُمَحاَسَبتِِفْؿ مِ ْٕ َٓ ُبدَّ ِطـَْد َكْثَرِة ا َماِم فِل ُمَحاَسبَتِِفْؿ َو  ....ِديَقاٍن َجامِعٍ اإْلِ

ك َكاضًِرا َوُيْدَخُؾ فِقِف َغْقُر الـَّاضِِر  ِذي ُيَسؿَّ ْرِع َيْدُخُؾ فِقِف الَّ َواْلَعامُِؾ فِل ُطْرِف الشَّ

ـْ ُهَق َلفُ  ـْ ُهَق َطَؾْقِف َصْرُفُف َوَدْفُعُف إَلك َم َوَكْصُب اْلُؿْسَتْقفِل  ...لَِؼْبِض اْلَؿاِل مِؿَّ

                                                 

الؿراد باإلمام أو كائبف يف طصركا الحاضر: السؾطة العؾقا يف الدولة مؿثؾة بقلل إمر، ومـ يؿثؾف " (1) 

ا طؾك مـ القزارات والدوائر الحؽقمقة، التل ُتؽؾػ رسؿقا بؼبض أمقال الزكاة وتػريؼف

 . 75أحؽام إدارة الجؿعقات الخقرية ٕمقال الزكاة، طبداهلل السالؿ ص "الؿستحؼقـ... 

 «فرض طؾقفؿ زكاة تمخذ مـ أغـقائفؿ فرتد طؾك فؼرائفؿ»: يف حديث بعث معاذ إلك القؿـ ققلف(2) 

، إما اسُتدل بف طؾك أن اإلمام هق الذي يتقلك قبض الزكاة وصرففا"متػؼ طؾقف. قال ابـ حجر: "

يجقز لإلمام أن يقلل الساطل جبايتفا ". وقال ابـ قدامة: 361/ 3فتح الباري"بـػسف وإما بـائبف

ٓ ». وقال الخطابل طـد حديث: 315/ 9الؿغـل"دون تػريؼفا، ويجقز أن يقلقف جبايتفا وتػريؼفا

ق ؾك أن لف فقف دٓلة ط"(، قال: 1455)البخاري «تمخذ يف الزكاة هرمة... إٓ ما شاء الؿصدِّ

آجتفاد: ٕن يده كقد الؿساكقـ، وهق بؿـزلة القكقؾ لفؿ، أٓ ترى أكف يلخذ أجرتف مـ 

 311/ 1معالؿ الســ"مالفؿ

 . 159غقاث إمؿ ص (3) 
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ـَ بَِحَسِب اْلَحاَجِة َواْلَؿْصَؾَحةِ اْلَجامِِع لِْؾُعؿَّ  قِق َوَقْد َيُؽقُن َواِجًبا إَذا َلْؿ َتتِؿَّ . اِل اْلُؿَتَػرِّ

َّٓ بِِف َفُفَق َواِجٌب  َٓ َيتِؿُّ اْلَقاِجُب إ َّٓ بِِف َفنِنَّ َما  . (1)"َمْصَؾَحُة َقْبِض اْلَؿاِل َوَصْرُفُف إ

اهلل ـ جفات مؽؾػة مـ ولل إمر بجؿع ويف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ـ حرسفا 

 : وهؿا. أو هبؿا جؿقعًا، أمقال الزكاة أو صرففا لؾؿستحؼقـ

وهل جفة رسؿقة مؽؾػة ، ـ وزارة الؿالقة مؿثؾة بؿصؾحة الزكاة والدخؾ1

 . (2)واإللزام بذلؽ، بجؿع أمقال الزكاة

ل جفة وه، ـ وزارة الشمون آجتؿاطقة مؿثؾة بقكالة الضؿان آجتؿاطل2 

وهذه إمقال تحقل إلقفا ، رسؿقة مؽؾػة بصرف أمقال الزكاة طؾك الؿستحؼقـ

والجفات إخرى ، والؿحصؾة مـ مصؾحة الزكاة والدخؾ، مـ وزارة الؿالقة

ه 7/7/1427تاريخ  45وذلؽ بؿقجب الؿرسقم الؿؾؽل رقؿ م/. ذات العالقة

( 162) لقزراء رقؿبقضع كظام جديد لؾضؿان آجتؿاطل الصادر بؼرار مجؾس ا

 . ـه6/7/1427وتاريخ 

وكقابة الجفة إولك طـ اإلمام يف قبض أمقال الزكاة والجفة الثاكقة يف صرففا 

ولذا فنن الػتقى مستؼرة يف أن ما يدفع لؿصؾحة الزكاة والدخؾ يحتسب  :ضاهر 

 . (3)مـ الزكاة القاجبة

ـ يف ققامفؿا مؼام ولل ويبؼك الـظر يف إلحاق الجؿعقات الخقرية هباتقـ الجفتق

بحقث تربأ ذمة الدافع بؿجرد تسؾقؿف ، إمر يف قبض الزكاة وصرففا لؿستحؼقفا

                                                 

 . 86ــ84/ 31مجؿقع الػتاوى  (1) 

عزيز ، والزكاة يف الؿقزان بقـ الـظرية والتطبقؼ لعبدال53/ 7اكظر: مجؿقطة إكظؿة السعقدية (2) 

 (. 387جؿجقم ص )

 . 63اكظر: بحث الجؿعقات الخقرية واستثؿار أمقال الزكاة. د صالح الػقزان ص (3) 
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 ٌرترت ػٍٍٗ ِٚب ٌؼًّ اجلّؼٍبد اخلريٌخ اٌزىٍٍف اٌفمًٙ 

  ؟الزكاة لؾجؿعقة الخقرية

والذي يظفر أن الجؿعقات الخقرية الرسؿقة التابعة لقزارة الشمون آجتؿاطقة 

 : ُتَعدُّ كائبة طـ اإلمام يف قبض الزكاة وصرففا لؿا يليت

 ــ (1)جؿعقات الخقرية أذن ولل إمر بنكشائفا ــ وفؼ كظام معتؿدأن هذه ال

وقبض وتقزيع أمقال الزكاة والصدقات وإوقاف ، لؾؼقام بلطؿال الرب والخقر

كؿا كصت طؾقف ٓئحة الجؿعقات الخقرية الصادرة بؼرار مجؾس القزراء ، وكحقها

ؽ الجؿعقات وكقن القزارة تعؾؿ بؼبض تؾ. ه25/6/1411(وتاريخ 117) رقؿ

، بحسب ما ُيرفع لفا مـ تؼارير سـقية طـ أطؿال الجؿعقات :وصرففا لفا ، لؾزكاة

ففذا إقرار مـفا لتؾؽ ، وهل ٓ ُتـؽر طؾقفا ذلؽ، التل مـفا جؿع الزكاة وتػريؼفا

 . الجؿعقات وتػقيض مـفا لؾجؿعقات بؼبض الزكاة وصرففا

ل إمر يف قبض الزكاة ومؿـ كص طؾك أن الجؿعقات الخقرية تؼقم مؼام ول

الجؿعقة الخقرية طـدها إذن مـ  ": الشقخ ابـ طثقؿقـ حقث قال مؼررا ذلؽ

ففل إذا وصؾتفا الزكاة فؼد ، ومـ جؿؾة ما ُأذن لفا فقف تؼبؾ الزكقات، الحؽقمة

فتربأ ذمة الؿزكل إذا أوصؾفا ، بـاء طؾك أهنا كائبة طـ الحؽقمة، وصؾت مستحؼفا

فؾق قدر أهنا تؾػت طـد الجؿعقات الخقرية لؿ يضؿـ ، ةإلك الجؿعقات الخقري

: وقال. "ٕكف أداها إلك أهؾفا الذيـ قامقا بؼبضفا كقابة طـ الحؽقمة :الؿزكل

                                                 

وقد جاء يف هذه الالئحة طدة مقاد تدل بشؽؾ واضح طؾك تبعقة الجؿعقات الخقرية الرسؿقة  (1) 

إلدارية والؿالقة. بشؽؾ مباشر لقزارة الشمون آجتؿاطقة : بدء بنكشائفا واستؽؿآ بتـظقؿاهتا ا

وفؼ كظام خاص، ولفا شخصقة اطتبارية، وتؿـح شفادة تسجقؾ، وهذا يدل طؾك أن لفا الطابع 

الرسؿل، كؿا هق الشلن لقزارة الشمون آجتؿاطقة، فتلخذ حؽؿفا يف أن قبضفا لؾزكاة يؼقم مؼام 

 قبض ولل إمر. 
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ففل ، الجؿعقات الخقرية تتؾؼك هذه إمقال بؿؼتضك أمر وإذن مـ الحؽقمة"

 . (1)"كالعامؾقـ طؾك الصدقة

لجؿعقات الرب الؿصرح هبا مـ يجقز دفع الزكاة  ": وقال يف زكاة الػطر

وطؾك ، والدولة كائبة طـ الػؼراء، وطـدها إذن مـفا وهل كائبة طـ الدولة، الدولة

 :ولق لؿ تصرف لؾػؼراء إٓ بعد العقد، هذا إذا وصؾتفؿ الػطرة يف وقتفا أجزأت

وهبذا صدر قرار مجؿع الػؼف . (2)"ٕهنؿ قد يرون الؿصؾحة تلخقر صرففا

 : ويرتتب طؾك ذلؽ. (4)وقال بف الدكتقر طؿر إشؼر. (3)اإلسالمل الدولل

 . فتربأ ذمة الدافع بؼبض الجؿعقة لؾؿال، ـ أن يد الجؿعقة كقد الؿستحؼ1

وتربأ ذمة الجؿعقة ، ـ يف حال التؾػ أو هالك الؿال تربأ ذمة الؿتربع مطؾؼًا2

 . إذا لؿ تتعد أو تػرط

أهنا شخصقة اطتبارية : الخقرية والخالصة يف التؽققػ الػؼفل لعؿؾ الجؿعقات

ومـفا قبض الزكاة ، تـقب طـ اإلمام أو مـ يؼقم مؼامف فقؿا جعؾ لفا مـ مفام

وفؼ ، وصرففا يف القجقه الشرطقة بالطرق الـظامقة، والصدقات وكحقها

 . (5)آختصاصات الؿـاصة هبا

                                                 

 . 481/ 18الثاين يف . والؿقضع 478/ 18مجؿقع وفتاوى ورسائؾ ابـ طثقؿقـ  (1) 

 . 175/ 6الشرح الؿؿتع  (2) 

 ه. 1428الدورة الثامـة طشرة يف مالقزيا  (3) 

 . 248اكظر: أبحاث وأطؿال الـدوة السادسة لؼضايا الزكاة الؿعاصرة ص (4) 

 . 91اكظر أحؽام إدارة الجؿعقات الخقرية ٕمقال الزكاة، طبداهلل السالؿ ص (5) 
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 الفصل الثاني 

 رغجٍمبد ِؼبصشح 
 وفقف سبعة مباحث

 ٚدفع زٚاتب ايعاًَني يف ادتُعٝات ارتري١ٜ َٔ ايصنا٠: ٍاملبشح األ . 

 ْٞتطدٜد املصسٚفات اإلداز١ٜ يف ادتُعٝات ارتري١ٜ: املبشح ايجا 

 . ايصن١ٜٛ َٔ ايصنا٠ 

 إعطا٤ ْطب١ ملٔ جيُع األَٛاٍ يًذُعٝات ارتري١ٜ َٓٗا: املبشح ايجايح . 

 عٝات ارتري١ٜعٓد ادتُ اضتجُاز األَٛاٍ اجملتُع١: املبشح ايسابع . 

 تًف ايصنا٠ بٝد ادتُع١ٝ ٚسهِ ايطُإ يف ذيو: املبشح ارتاَظ . 

 قبض ايصنا٠ ْكٛدا ٚتٛشٜعٗا أعٝاْا: املبشح ايطادع . 

 قبض ايصنا٠ ٚتٛشٜعٗا بعد ٚقتٗا: املبشح ايطابع . 
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 املبحث األول 

 . دفغ سٚارت اٌؼبٍِني يف اجلّؼٍبد اخلريٌخ ِٓ اٌضوبح 
التل تعؿؾ طؾك خدمة إفراد وإسر ، الجؿعقات الؿتخصصة: االؿراد هـ

والؿشؿقلقـ ضؿـ مصارف الزكاة الثؿاكقة الؿذكقريـ يف آية أهؾ الزكاة يف سقرة 

 . جؿعقات الرب الخقرية وجؿعقات إيتام وكحقهاك، التقبة

، هل جفات معتؿدة مـ قبؾ وزارة الشمون آجتؿاطقة: والجؿعقات الخقرية

كل يسدوا احتقاجات إفراد والجؿاطات يف بقئتفؿ ، ط محددةوفؼ شرو

 . (1)الؿحؾقة

 . التؽققػ الػؼفل لتصرفات الجؿعقات الخقرية يف قبض أمقال الزكاة وصرففا 

والؿراد هبؿ السعاة الذيـ يبعثفؿ  (العامؾقن طؾقفا) :مـ أصـاف الزكاة

حتك يقصؾقها إلك ، إخذ الزكاة مـ أرباهبا وجؿعفا وحػظفا وكؼؾف (2)اإلمام

                                                 

 هـ ـ1437/ 2/ 18(يف61جؾس القزراء رقؿ )هل معتؿدة بؼرار م(1) 

تـصقب العامؾ طؾك الزكاة مـ مفام اإلمام: ٕكف الؿخاصب بقجقب جؿعفا وتػريؼفا ابتداء كؿا (2) 

ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَة  )قال سبحاكف: 
َ
وهذا يؼتضل أن اإلمام يتقلك أخذ (ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم بَِها ُخۡذ ِمۡن أ

(. فنذا كان ٓ يستطقع مباشرة الؼقام هبا وجب 398/ 4)الؿحرر القجقز  "الصدقات ويـظر فقفا

يبعث  طؾقف أن يقلل غقره مؿـ يرضك أماكتف وققتف طؾك جبايتفا وتػريؼفا ولذا كان الرسقل 

السعاة لؼبض الزكاة، وكذا خؾػاؤه مـ بعده. وطؿال الزكاة الذيـ يستحؼقن كصقبًا مـ الزكاة هؿ 

، الجامع 44/ 2ام بذلؽ، ويتػؼ الػؼفاء طؾك ذلؽ. اكظر: بدائع الصـائع الذيـ يؽؾػفؿ اإلم

= 
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: قال الشافعل. (1)وكؾ مـ أطاهنؿ طؾك ذلؽ، أو يتقلقن تػريؼفا، لقػرقفا :اإلمام 

ه القلل: العامؾقن طؾقفا" ّٓ  . (2)"قبضفا وقسؿفا: َمـ و

وإذا كظركا إلك حؼقؼة ما تؼقم بف الجؿعقات الخقرية يف هذه الجزئقة كجد أكف 

كره أهؾ العؾؿ يف بقان الؿراد بالعامؾقـ مـطبؼ طؾقف وصػ العامؾقـ طؾقفا الذي ذ

 طؾقفا الؿـصقص طؾقفؿ يف آية أهؾ الزكاة يف سقرة التقبة

ففؿ مـصبقن  :فالجؿعقات الخقرية كصبفا اإلمام لجؿع الزكاة وتػريؼفا 

باطتبار أن هذه الجؿعقات ، ومػقضقن مـ قبؾ ولل إمر بجؿع الزكاة وتػريؼفا

ٓجتؿاطقة التل فقضفا ولل إمر ـ بـاء طؾك ٓئحة معتؿدة مـ قبؾ وزارة الشمون ا

 =                                                 

. ولفذا يشرتط أن يؽقن العامؾ 312/ 9، الؿغـل91/ 2، إم177/ 8ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل

 مؿـ فّقضف اإلمام بذلؽ. 

ؿع الزكاة يتػؼ الػؼفاء طؾك أن الؿراد بالعامؾقـ طؾك الزكاة هؿ السعاة الذيـ يـصبفؿ اإلمام لج (1) 

مـ أهؾفا. ويختؾػقن يف الزيادة طؾك ذلؽ. فالحـػقة يؼتصرون طؾك القصػ الؿذكقر، بقـؿا يقسع 

الجؿفقر )الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة(معـك العامؾقـ طؾقفا لقشؿؾ مع جؿع الزكاة تػريؼفا 

وهق  وتقزيعفا وحػظفا. وققل الجؿفقر هق الؿقافؼ لؿدلقل الؾػظ، ولؾؿؼصقد مـ الزكاة،

إيصالفا لؿستحؼقفا وإغـاؤهؿ هبا، وهذا مؿا ٓ يتؿ القاجب إٓ بف، ولقس الجامع لؾزكاة بلولك مـ 

الؿقزع لفا يف إخذ مـ سفؿ العامؾقـ طؾقفا، كؿا أن ذلؽ هق ما تدل طؾقف السـة العؿؾقة فؼد كان 

ستحؼقـ لفا فؼد أمر يبعث السعاة ٕخذ الزكاة مؿـ وجبت طؾقف، ومـ ثؿَّ تػريؼفا طؾك الؿالـبل

(، 1395) 261/  3معاذًا أن يلخذ الصدقة مـ أغـقائفؿ فقردها يف فؼرائفؿ. البخاريالـبل

، إحؽام السؾطاكقة 145/ 3، الذخقرة 44/ 2(. اكظر: بدائع الصـائع19) 51/ 1ومسؾؿ

. وقد 517/ 18، فتاوى ابـ طثقؿقـ 222/ 7، آكصاف312/ 9، الؿغـل 221لؾؿاوردي ص

 ؾػ الجؿفقر فقؿـ يحتاج إلقف بقـ مقسع ومضقؼ وٓ شؽ أهنا تتجدد يف كؾ طصر ومصر. اخت

 . 179/ 1أحؽام الؼرآن لؾشافعل  (2) 
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تخقلفا ، الجؿعقات والؿمسسات الخقرية ـ أن تؼدم تصاريح لفذه الجؿعقات

أجؿعقا طؾك أن ": قال ابـ الؿـذر. وصرففا طؾك مستحؼقفا، جؿع الزكاة مـ أهؾفا

. (1)"وإلك مـ أمر بدفعفا إلقف، وطؿالف، ولرسؾف، الزكاة كاكت تدفع لرسقل اهلل

الجؿعقة ": قال الشقخ محؿد العثقؿقـ، والجؿعقات الخقرية داخؾة يف ذلؽ

ففل إذا ، ومـ جؿؾة ما أذن لفا فقف تؼبؾ الزكاة، الخقرية طـدها إذن مـ الحؽقمة

فتربأ ذمة ، وصؾتفا الزكاة فؼد وصؾت مستحؼفا بـاء طؾك أهنا كائبة طـ الحؽقمة

ففذه الجؿعقات الخقرية تتؾؼك . (2)"يةالؿزكل إذا أوصؾفا إلك الجؿعقات الخقر

فقؽقن قبضفا ، ففل كالعامؾقـ طؾك الصدقة، هذه إمقال بؿؼتضك إذن الحؽقمة

 . (3)قبضا شرطقًا بالـقابة طـ الػؼراء

يف العصر الحاضر  مؿا سبؼ يتبقـ أن الؼائؿقـ طؾك تحصقؾ الزكاة وتقزيعفا

فا مـ قبؾ الحؽقمة بجؿع مـ إشخاص التابعقـ لؾجؿعقات الخقرية الؿصرح ل

يـطبؼ طؾقفؿ وصػ العامؾقـ طؾقفا القارد يف سقرة التقبة يف آية ، الزكاة وتػريؼفا

                                                 

 . 46اإلجؿاع ٓبـ الؿـذر  (1) 

 . 478/ 18مجؿقع فتاوى ورسائؾ ابـ طثقؿقـ  (2) 

 ": 317/  8الدرب. وقال ابـ طثقؿقـ يف فتاوى كقر طؾك 224، 175/ 6اكظر الشرح الؿؿتع  (3) 

أقامفؿ اإلمام أي ولل إمر لؼبض الزكاة وتػريؼفا فقفؿ، وهؿ طامؾقن  والعامؾقـ طؾقفا: هؿ الذيـ

الزكاة؟  . وسئؾ الشقخ: والعامؾقـ يف الجؿعقة هؾ يعطقن مـ أمقال"طؾقفا، أي: لفؿ وٓية طؾقفا

 قـ مـ قبؾ الدولة. فؼالالعامؾقـ إذا كاكقا مـصقب"141/ 12الؿػتقح  فلجاب يف: لؼاء الباب

مـ جفة الدولة : ٕن  السائؾ: لؽـ مـ الجؿعقة محاسب راتبف ما يؽػقف؟ فؼال الشقخ: ٓ يؿؽـ إٓ

، "طؾقفا"العامؾقـ طؾقفا هؿ العامؾقن مـ قبؾ الدولة، مـ قبؾ ولل إمر، ولفذا جاء حرف الجر 

 وٓية لفؿ إٓ إذا أكاهبؿ ولل إمر وٓية، وٓ ، إشارة إلك أكف ٓبد أن تؽقن لفؿ"فقفا"ولؿ يؼؾ 

 . "مـابف
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 . واهلل أطؾؿ. (1)أهؾ الزكاة

  ؟ سهِ دفع زٚاتب ايعاًَني ع٢ً ايصنا٠ يف ادتُعٝات ارتري١ٜ َٔ ايصنا٠ 

الؼقام  ضعػ الؿقارد الؿالقة التل تساطدها طؾك تعاين كثقر مـ الجؿعقات

وٓ يؿؽـ أن تؼقم بؽؾ أطؿالفا طـ صريؼ ، بعؿؾفا بشؽؾ مثؿر ومتؽامؾ

 ؟ ففؾ يجقز لؾجؿعقة دفع رواتب العامؾقـ طؾقفا مـ الزكاة. الؿتربطقـ

بالـظر إلك القاقع كجد أن الؿقضػقـ يف الجؿعقات الؿختصة بجؿع الزكاة 

 : وتقزيعفا يـؼسؿقن إلك ثالثة أقسام

  ٍٚمؽافئًا لعؿؾفؿ (2)امؾقن طؾك الزكاة الذيـ يلخذون راتبًاالع: ايكطِ األ

مـ بقت الؿال ـ كؿا هق الحال يف أقسام جباية الزكاة الحؽقمقة التل تديرها الدولة ـ 

بال . ففمٓء ٓ يحؼ لفؿ الجؿع يف إخذ مـ بقت الؿال وسفؿ العامؾقـ طؾقفا

أخذ الصدقة ، قَِبؾِف وإن تقلك اإلمام أو القالل مـ ": جاء يف الؿغـل. خالف

 . (3)"ٕكف يلخذ رزقف مـ بقت الؿال  :لؿ يستحؼ مـفا شقئا ، وقسؿتفا

  ْٞجؿعقات ٓ تشرف طؾقفا الدولة و ٓ تخضع ٕكظؿتفا : ايكطِ ايجا
                                                 

وقد أصدرت الـدوة الرابعة لؼضايا الزكاة الؿعاصرة تعريػًا لؿصرف العامؾقـ طؾقفا، جاء فقف: (1) 

العامؾقن طؾك الزكاة هؿ كؾ مـ يعقِّـفؿ أولقاء إمقر يف الدول اإلسالمقة، أو يرخصقن لفؿ، أو "

مـ السؾطة أو مـ الؿجتؿعات اإلسالمقة لؾؼقام بجؿع الزكاة تختارهؿ الفقئات الؿعرتف هبا 

وتقزيعفا، وما يتعؾؼ بذلؽ مـ تقطقة بلحؽام الزكاة، وتعريػ بلرباب إمقال وبالؿستحؼقـ، 

 . ويف بعضفا كظر كؿـ يؼقم بتقطقة الـاس بلحؽام الزكاة. "وكؼؾ وتخزيـ وحػظ وتـؿقة واستثؿار

 بؾ طؿؾف ٓ يستحؼ مـ الزكاة شقئًا. وكذا مـ يلخذ اكتدابًا مؼا (2) 

/ 2، روضة الطالبقـ231/ 3، التاج واإلكؾقؾ44/ 2. واكظر: بدائع الصـائع 315/ 9الؿغـل(3) 

 . 764/ 2، معقكة أولل الـفل175
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ففذه ٓ ، أو تقجد يف غقر بالد الؿسؾؿقـ، كبعض الجؿعقات غقر الؿلذون لفا

، وبالتالل ٓ يعطقن مـ الزكاة (1)طؾقفايـطبؼ طؾك العامؾقـ فقفا وصػ العامؾقـ 

 . وإن كان لفؿ إخذ مـ الصدقات ـ إن كاكقا مستحؼقـ لفا ـ

  التل تشرف طؾقفا الدولة ، العامؾقن يف الجؿعقات الخقرية: ايكطِ ايجايح

و ٓ يتؼاضقن راتبا مـ ، ويؼقمقن بجؿع الزكاة وتػريؼفا بنذن مـفا، إشرافًا طاما

 ،قع مـ الؿقضػقـ هؿ مـ يـطبؼ طؾقفؿ وصػ العامؾقـ يف الزكاةففذا الـ، الدولة

  ؟ففؾ يعطقن مـ الزكاة

وهبذا صدر قرار الؿجؿع . الذي يظفر أكف يجقز إططاؤهؿ مـ الزكاة بشروط

والـدوة الرابعة لؼضايا ، (3)ومجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل، (2)الػؼفل اإلسالمل

 . (6)وابـ جربيـ، (5)قـواختاره ابـ طثقؿ، (4)الزكاة الؿعاصرة

  ٚميهٔ ٜطتدٍ هلرا ايكٍٛ بأدي١ َٓٗا : 

ـ أن اهلل ذكر وصػ العامؾقـ طؾقفا يف أصـاف الزكاة بال تؼققد وهذا يشؿؾ 1

فؿتك تحؼؼ . كؾ مـ طؿؾ طؿالً يف سبقؾ تحؼقؼ مفؿة جؿع الزكاة أو تقزيعفا

                                                 

 ٕكف سبؼ أكف يشرتط أن يؽقن العامؾ الذي يعطك مـ الزكاة أن يؽقن مؿـ بعثف ولل إمر.  (1) 

 . 228ه، الؼرار السابع، ص1418/ 2/ 28ــ24رة يف مؽة يف دورتف العاش (2) 

( وهق الؼرار الثالث يف هذه 165ه. رقؿ الؼرار )1428/ 6/ 29ـ24يف دورتف الثامـة طشرة يف  (3) 

 . 11الدورة ص

 . 111ص (4) 

 . 368/ 18مجؿقع فتاوى ابـ طثقؿقـ  (5) 

ن: حدود تصرفات الجؿعقات الخقرية يف فتقى كؼؾفا طـف د. طبدالعزيز الشاوي يف بحث لف بعـقا(6) 

 . 88أمقال الزكاة ص
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 . وصػ العؿؾ استحؼ العامؾ إخذ مـ الزكاة مؼابؾ طؿؾف

وكان يعطل همٓء العؿال ، كان يرسؾ طؿالف لجؿع الصدقات ن الـبل ـ أ2

والؼائؿقن طؾك جؿعفا يف الجؿعقات يؼقمقن بؿا كان يؼقم بف ، مـ الصدقات

 . همٓء العؿال فقستحؼقن كؿا استحؼ أولئؽ

وقد تؼرر طـد ، ـ أن جؿع الزكاة وتػريؼفا يف مستحؼقفا مـ فروض الؽػايات3

 . (1)لك طؿالً مـفا فنكف يستحؼ أجرًا مـ بقت مال الؿسؾؿقـأهؾ العؾؿ أن مـ تق

، فالذي يظفر وجاهة الؼقل بلهنؿ يعطقن مـ الزكاة ـ بالضقابط التل ستليت ـ

مؿـ ، طؾك العامؾقـ يف هذه الجؿعقات، وٓكطباق وصػ العامؾقـ طؾقفا، لؿا سبؼ

 . واهلل أطؾؿ. طؿؾفؿ متعؾؼ بالزكاة جؿعا وتػريؼًا

  (2)اييت جيٛش َعٗا إعطاؤِٖ َٔ أَٛاٍ ايصنا٠ ايطٛابط : 

وهؿ ، ـ أن يؽقن الؿقضػقن مؿـ يـطبؼ طؾقفؿ أهنؿ مـ العامؾقـ طؾقفا1

، والصـدوق، مثؾ استؼبال التربطات، الؿرتبطقن بالزكاة جباية وحػظًا وصرفًا

وٓ يدخؾ يف ، (3)وجؿقع العامؾقـ يف إدارة الؿساطدات وكحقهؿ، والؿحاسبة
                                                 

 . 961/ 2، أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل 261/ 11اكظر: الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل  (1) 

%( مـ الجؿعقات الخقرية ٓ يعتؿدون طؾك 88،4وقد ذكرت إحدى الدراسات الؿقداكقة أن ) (2) 

ـ، بؾ يتؿ آستػادة مـ مقارد أخرى كالصدقات العامة أمقال الزكاة يف تغطقة رواتب الؿقضػق

واإلطاكات الحؽقمقة. اكظر: استباكة أجراها الباحث طبداهلل السالؿ ذكرها يف هناية بحثف: أحؽام 

 . 463إدارة الجؿعقات الخقرية ٕمقال الزكاة ص

ـػان: أحدهؿا: سفؿ العامؾقـ طؾقفا، وهؿ ص ": 157قال الؿاوردي يف إحؽام السؾطاكقة ص (3) 

الؿؼقؿقن بلخذها وجبايتفا. والثاين: الؿؼقؿقن بؼسؿتفا وتػريؼفا : مـ أمقـ ومباشر متبقع وتابع، 

. وقال ابـ قدامة بعد أن "جعؾ اهلل أجقرهؿ يف مال الزكاة، لئال يمخذ مـ أرباب إمقال سقاها 

= 
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كؿا ٓ يدخؾ يف ذلؽ الؿصروفات . (1)أطؿالفؿ غقر مرتبطة بالزكاةذلؽ َمـ 

اإلدارية والتشغقؾقة فال يصرف مـ الزكاة يف دفع أجقر الؿؼرات والؿؽاتب وكحق 

 . (2)كؿا ٓ يدخؾ فقفؿ وكالء أصحاب إمقال. ذلؽ

 . ـ أن تؽقن مقاردها مـ غقر الزكاة غقر كافقة لتسديد رواتب العامؾقـ2

وتتـاسب مع ما ، ن الرواتب الؿصروفة مـ الزكاة غقر مبالغ فقفاـ أن تؽق3

وٓ يعطك فقق حؼف ، وهق مؼتضك العدل فال يـؼص مـ حؼف، يبذل مـ العؿؾ

 . (3)فقرتتب طؾك ذلؽ الـؼص طؾك باقل الؿستحؼقـ

 =                                                 

فنكف يعطك أجرتف مـفا : ٕن ذلؽ وكؾ مـ يحتاج إلقف فقفا  "طدَّ مـ يدخؾ يف العامؾقـ طؾك الزكاة: 

 . 312/ 9الؿغـل  "مـ ممكتفا، ففق كعؾػفا 

ويؿؽـ الصرف طؾك العامؾقـ يف الجؿعقات الخقرية مؿـ ٓ طالقة لفؿ بالزكاة مـ التربطات (1) 

. ويجب التـبقف هـا إلك أن هذا الضابط ما لؿ 347/ 18العامة. اكظر: مجؿقع فتاوى ابـ طثقؿقـ

ؾ مستحؼًا لؾزكاة مـ جفة أخرى كؽقكف فؼقرًا، أو غارمًا فال بلس مـ إططائف مـفا، يؽـ هذا العام

 ٓ لؽقكف طامالً طؾقفا، وإكؿا لؽقكف مـ أحد الؿصارف إخرى. 

لقس مـ العامؾقـ طؾقفا وكالء أصحاب إمقال سقاء كاكقا أفراد أم أطضاء يف ممسسة خقرية (2) 

: 258/ 14العزيز بـ باز ــ رحؿف اهلل ــ يف مجؿقع الػتاوى  خاصة بػرد أو جؿاطة، قال الشقخ طبد

إذا وكؾت وكقالً يف تقزيع الزكاة فال ماكع مـ أن تعطقف أجرة مـ غقر الزكاة، ٕن القاجب طؾقؽ  "

. )مثؾ "تقزيعفا بقـ الػؼراء بـػسؽ أو بقكقؾؽ الثؼة، وطؾقؽ أجرتف مـ مالؽ ٓ مـ الزكاة 

، والعائؾقة(. وقال سؿاحة الشقخ محؿد بـ صالح العثقؿقـ يف الشرح الؿمسسات الخقرية إهؾقة

أما مـ وّكؾف صاحب الؿال إلخراج زكاتف ففذا القكقؾ يؽقن كائبًا طـ ": 142/ 6الؿؿتع 

 . "صاحب الؿال ولقس مـ العامؾقـ طؾقفا 

طدم الخالف  ويعطك العامؾ )أجرة الؿثؾ(بؼدر طؿؾف طـد جؿاهقر العؾؿاء بؾ كؼؾ بعض العؾؿاء(3) 

. ومع ذلؽ ُكؼؾ طـ بعض العؾؿاء إططاؤهؿ الُثؿـ 278/ 1يف ذلؽ ـ ابـ رشد يف بداية الؿجتفد 
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 ٌرترت ػٍٍٗ ِٚب ٌؼًّ اجلّؼٍبد اخلريٌخ اٌزىٍٍف اٌفمًٙ 

فال ُيزاد يف التقضقػ مـ ، ـ أن يؽقن طدد الؿقضػقـ مـاسبًا لطبقعة العؿؾ4

 . (1)غقر ضرورة

فنن كان مقسؿقًا فقعطك مؼدار ، أن يؽقن العؿؾ باققًا ومستؿرًا صقال العام ـ5

 . وٓ يستؿر الراتب باقل أيام السـة، وقت العؿؾ فؼط

 . أٓ يقجد متربع كػء مؾتزم بنكجاز العؿؾ ـ6 

بحقث تصبح أمقال الزكاة قاصرًا  :تستفؾؽ كػؼاهتؿ أكثر أمقال الزكاة ـ أ7ٓ

 . ؾقفاكػعفا طؾك العامؾقـ ط

أولجان مشؽؾة مـ ، ـ يؽقن تؼدير ذلؽ تحت إشراف جفات آختصاص8

 . الجؿعقة وٓ يـػرد هبا أشخاص

ـ أن تؽقن الجؿعقة الخقرية مرخصة مـ ولل إمر أو مـ يـقب طـف 9

 =                                                 

، حاشقة 187/ 6، الؿجؿقع44/ 2وهذا مروي طـ مجاهد والشافعل. اكظر: بدائع الصـائع

. وبالغ البعض بنططاء العامؾ مؼدار ما يستحؼف ولق استغرق 315/ 9، الؿغـل495/ 1الدسققل

. وذهب بعض الحـابؾة إلك أبعد مـ هذا فلوجب إكؿال 139/ 1لزكاة كؾفا جقاهر اإلكؾقؾ ا

. 133/ 5أجرة العامؾ مـ بقت مال الؿسؾؿقـ إذا طجزت الصدقة طـ أجرة مثؾف. كشاف الؼـاع 

وهذا محؾ كظر، ٕن الزكاة إن لؿ يؽـ فقفا ما يعقد طؾك الػؼراء والؿساكقـ فنن اإلمام يقكؾ 

نكػاقفا بلكػسفؿ. ويخّقر اإلمام يف العامؾ : إن شاء أرسؾف لؼبض الزكاة مـ غقر طؼد و ٓ أصحاهبا ب

تسؿقة شلء، ثؿ يعطقف. وإن شاء اإلمام استلجر العامؾ بلجر معؾقم: إما طؾك طؿؾ معؾقم، أو مدة 

 . 314/ 9، الؿغـل564/ 11معؾقمة. اكظر: الحاوي

 . 169/ 6ؿقع لؾـقوي ، الؿج598/ 11اكظر: الحاوي لؾؿاوردي  (1) 
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 . (1)ومػقضة بؼبض الزكاة أو تقزيعفا طؾك الؿستحؼقـ أو هبؿا

 . مـ بقت الؿال مؼابؾ طؿؾف ذلؽـ أٓ يؽقن مؿـ يتؼاضك راتبًا أو َرْزقا 11 

  صسف ايصنا٠ َٔ ضِٗ ايعاًَني عًٝٗا يًٓطا٤ ايعاَالت يف : َطأي١

 . ادتُعٝات ايصن١ٜٛ

سبؼ بقان مشروطقة دفع رواتب الؿقضػقـ يف الجؿعقات الزكقية الؿلذون لفا 

ومـ الؿعؾقم أن تؾؽ . وضقابط ذلؽ، مـ مصرف العامؾقـ طؾقفا، مـ ولل إمر

ٓسقؿا مع الحاجة لقجقدهـ لؾتعامؾ ، ٓ تخؾق مـ الـساء العامالت الؿمسسات

ففؾ يشؿؾ حؽؿ العامؾقـ . مع مثقالهتـ مـ الـساء الؿحتاجات أو الؿتصدقات

 ؟ أم هق يختص بالذكقر، طؾقفا اإلكاث أيضًا

اختؾػ العؾؿاء يف اشرتاط الذكقرة يف أخذ مـ سفؿ العامؾقـ طؾقفا طؾك 

 : ققلقـ

  وطدم ، جقاز الصرف مـ سفؿ العامؾقـ طؾقفا لؾـساء: ألٍٚايكٍٛ ا

، (1)وققل لبعض الحـابؾة، (2)وهق ققل لبعض الشافعقة. اشرتاط الذكقرة لذلؽ
                                                 

إذا كان البؾد غقر إسالمل: فالبد أن تقجد هقئة إسالمقة ترطك شمون الؿسؾؿقـ، فنذا كاكت هـاك (1) 

هقئة إسالمقة وأذكت بؿثؾ هذه الجؿعقة فنكف ٓ بلس، ٓبد أن يعؿؾ هقئة وتـبثؼ طـ هذه الفقئة 

ذن فقفا اإلمام. قال الجقيـل يف الجؿعقات الخقرية، وحقـئٍذ يؽقن حؽؿفا حؽؿ الجؿعقات التل أ

ـْ ُسْؾَطاٍن ِذي َكْجَدٍة َوكَِػاَيٍة َوِدَراَيٍة،  ": 282غقاث إمؿ ص َماِم َوَخاَل َط ـِ اإْلِ َماُن َط َفنَِذا َشَغَر الزَّ

ُُمقُر َمْقُكقَلٌة إَِلك اْلُعَؾَؿاِء، َوَحؼٌّ َطَؾك اْلَخاَلئِِؼ َطَؾك اْختاَِلِف َصَبَؼاتِِفْؿ  ْٕ َأْن َيْرِجُعقا إَِلك ُطَؾَؿائِِفْؿ، َفا

بِق ـْ َرْأيِِفْؿ، َفنِْن َفَعُؾقا َذلَِؽ، َفَؼْد ُهُدوا إَِلك َسَقاِء السَّ َياِت َط َٓ ِؾ، َوُيْصِدُروا فِل َجِؿقِع َقَضاَيا اْلِق

َة اْلِعَبادِ  َٓ  . "َوَصاَر ُطَؾَؿاُء اْلباَِلِد ُو

 . 563/ 11الحاوي  (2) 
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 . (2)ورجحف بعض الؿعاصريـ

  ْٞفال يجقز الصرف مـ ، اشرتاط الذكقرة يف العامؾقـ طؾقفا: ايكٍٛ ايجا

وهذا مذهب ، ـ مـ الصدقاتوإكؿا يصرف لف، هذا السفؿ لؾـساء العامالت

 . (5)وققل طـد الحـابؾة، (4)والشافعقة، (3)الؿالؽقة

  األدي١ : 

 : استدل أصحاب هذا الؼقل بلدلة مـفا: أدلة الؼقل الثاين 

ضاهره يصدق ، [ لػظ مذكر61: ]التقبة (ۀ ہ) :ـ ققلف تعالك1

 . (6)طؾك الذكقر دون اإلكاث

ف الصـػ مـ غقر تػريؼ بقـ الذكقر فالؾػظ يراد ب، بعد التسؾقؿ: وكققش

وهل شامؾة ، واإلكاث بدلقؾ ألػاظ باقل الؿصارف كالػؼراء والؿساكقـ والغارمقـ

 . لؾذكر وإكثك

لـ يػؾح ققم ولقا »: لؼقلف، ووٓية الؿرأة ٓ تجقز، ـ أهنا كقع مـ القٓية2

 =                                                 

، كشاف الؼـاع 418/ 2الؿبدع229/ 7، اإلكصاف"وهذا متقجف"وفقف: 325/ 4اكظر: الػروع (1) 

5 /131 . 

، مصرف العامؾقـ طؾقفا د. وهبة الزحقؾل 741/ 2اكظر: مصرف العامؾقـ طؾقفا لؾدكتقر إشؼر (2) 

 . 43ص

 . 231/ 3، التاج واإلكؾقؾ 87/ 2اكظر: مـح الجؾقؾ  (3) 

 . 172/ 2البقـ ، روضة الط615/ 11اكظر: الحاوي (4) 

 . 311/ 2، شرح مـتفك اإلرادات 131/ 5، كشاف الؼـاع 229/ 7اكظر: اإلكصاف  (5) 

 . 229/ 7اإلكصاف  (6) 
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 . (1)«أمرهؿ امرأة 

أما تقلقة الؿرأة ما يـاسب ، امةالقٓية الع: أن محؾ القٓية الؿؿـقطة: وكققش

 . حالفا ويقافؼ صبقعتفا فال ماكع مـف

ـ أكف لؿ يـؼؾ أن امرأة ولقت طؿالة الصدقات مـ طصر الـبقة حتك العصقر 3

 . (2)مؿا يدل طؾك طدم جقاز تقلل الؿرأة لذلؽ، الؿتلخرة

كؿا أن طدم الـؼؾ ٓ يدل ، أن طدم الـؼؾ ٓ يدل طؾك طدم الػعؾ: وكققش

 فؼد يؽقن سبب ذلؽ طدم الحاجة لتقلل الؿرأة وآستغـاء بالرجؾ، ك التحريؿطؾ

 . طـفا

يؿؽـ أن يستدل لفؿ طؾك طدم اشرتاط الذكقرة يف العامؾقـ : أدلة الؼقل إول

 : طؾك الزكاة بؿا يليت

وهذا لػظ طام يدخؾ فقف  "[ 61: ]التقبة (ۀ ہ) :ـ ققل اهلل تعالك1

 فإصؾ يف الـصقص العؿقم وهذا العؿقم (3)"طؾك أي صػة كان ، كؾ طامؾ

 . يشؿؾ الذكر وإكثك

والتؼققد باشرتاط الذكقرة ، ـ إصؾ يف الـصقص اإلصالق وطدم التؼققد2

 . وٓ دلقؾ طؾقف، يحتاج إلك دلقؾ

ـ الؼقاس طؾك باقل الؿصارف الثؿاكقة التل جاءت بؾػظ الؿذكر ولؿ يؼؾ 3
                                                 

(. 4425إلك كسرى وققصر برقؿ )  يف الؿغازي باب كتاب الـبل126/ 8أخرجف: البخاري (1) 

 . 13/ 5واكظر: كشاف الؼـاع

 . 229/ 7اكظر: اإلكصاف  (2) 

 . 313/ 9ـل الؿغ (3) 
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 ٌرترت ػٍٍٗ ِٚب ٌؼًّ اجلّؼٍبد اخلريٌخ اٌزىٍٍف اٌفمًٙ 

 . أحد أهنا خاصة بالرجال فؼط

فقجقز أن تؾل أمقال ، فالؿرأة يجقز أن تؾل أمقال إيتام": الؼقاس  ـ4

 . (1)"الصدقات 

 : ايرتدٝح

الؼائؾ بجقاز صرف سفؿ العامؾقـ طؾقفا لؾـساء ـ ، هق الؼقل إول: الراجح

ولؾحاجة إلك الـساء لؾعؿؾ ، طـد تقفر الضقابط السابؼة ـ لعدم الدلقؾ طؾك الؿـع

وتتحؼؼ مـ أوضاع ، تل تستؼبؾ الؿتصدقات والػؼقراتيف إقسام الـسائقة ال

وكحق ذلؽ مـ إطؿال الؿتصؾة ، إخقرات ومدى حاجتفـ الػعؾقة لؾزكاة

إٓ أن ذلؽ مؼقد بلٓ ، وتقلل الؿرأة لتؾؽ الؿفام خقر مـ تقلل الرجؾ لفا، بالـساء

 ؾؿواهلل أط. يرتتب طؾقفا مخالػات شرطقة كآختالط بالرجال طؾك وجف محرم

 

 

 

                                                 

 . 563/ 11الحاوي  (1) 
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 املبحث الثاني 

 رغذٌذ ادلصشٚفبد اإلداسٌخ 
 . يف اجلّؼٍبد اخلريٌخ اٌضوٌٛخ ِٓ اٌضوبح 

 

تعاين كثقر مـ الجؿعقات الخقرية مـ ضعػ الؿقارد الؿالقة التل تساطدها 

إذ ٓبد لؽؾ جؿعقة خقرية مـ مؼر  :طؾك الؼقام بعؿؾفا بشؽؾ مثؿر ومتؽامؾ 

تعقـفا طؾك الؼقام بؿفامفا ، تشغقؾقة أخرىومؽاتب ومقضػقـ ومصروفات 

وتـقع ، وتقسع مصارففا، التل تتقسع بسبب كثرة الؿقارد الزكقية، الؿتعددة

الؿصروفات اإلدارية  ففؾ يجقز لؾجؿعقة دفع. وتطقر أوضاطفا، أطبائفا

 ؟ مـ بـد الزكاة، والتشغقؾقة إخرى

خقرية الؿعـقة بجؿع الزكاة بالـظر إلك القاقع كجد أن الؿقضػقـ يف الجؿعقات ال

 : أهنؿ طؾك قسؿقـ، وتقزيعفا

  ٍٚفنن ، إن كاكت الجؿعقة الؿعـقة بجؿع الزكاة جؿعقة أهؾقة: ايكطِ األ

وصػ العامؾقـ طؾك الزكاة غقر متحؼؼ فقؿـ يعؿؾ هبا ــ كؿا سبؼ ــ وطؾقف فال 

اإلدارية أو  يجقز لؾؼائؿقـ طؾقفا أن يلخذوا شقئًا مـ الزكاة لتغطقة الؿصروفات

 . لتقفقر التجفقزات التل تحتاجفا

  ْٞالجؿعقات الخقرية الؿلذون لفا مـ ولل إمر بجؿع : ايكطِ ايجا

الزكاة وتػريؼفا ـ والذي سبؼ أكف يـطبؼ طؾك العامؾقـ لجؿع الزكاة فقفا وصػ 

العامؾقـ طؾك الزكاة ـ ففذه اختؾػ العؾؿاء يف دفع الؿصروفات اإلدارية 

o 
 p 
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 ٌرترت ػٍٍٗ ِٚب ٌؼًّ اجلّؼٍبد اخلريٌخ اٌزىٍٍف اٌفمًٙ 

 : طؾك ققلقـ ؟قة لفا مـ الزكاةوالتشغقؾ

الجؿعقات الخقرية صرف الزكاة يف دفع  ٓ يجقز لفذه: الؼقل إول

 . الؿصروفات اإلدارية والتشغقؾقة

يجقز صرف الزكاة لتزويد جؿعقات الزكاة ما تحتاج إلقف مـ : الؼقل الثاين

لؼضايا  وهق ما جاء يف فتاوى الـدوة الرابعة، ـ (1)تجفقزات ــ بضقابط ذكروها

 . (2)الزكاة الؿعاصرة

  األدي١ : 

 : أدلة الؼقل الثاين

 : استدل أصحاب هذا الؼقل بلدلة مـفا 

، ـلن هذه التجفقزات تحتاجفا الجؿعقات الزكقية يف جؿع الزكاة وتقزيعفا1

  ففل داخؾة يف سفؿ العامؾقـ طؾقفا

يتحؼؼ يف هذه أن وصػ العامؾقـ طؾك الزكاة ــ الذي سبؼ بقاكف ـ ٓ : ويـاقش

 . الؿصروفات

وهذه ٓ غـل طـفا لؼقام . "ما ٓ يتؿ القاجب إٓ بف ففق واجب": ـ قاطدة2
                                                 

ـ أن يؽقن 3ـ استدطاء حاجة طؿؾ الزكاة لذلؽ. 2ـ أٓ يؿؽـ تقفقرها مـ مصادر أخرى. 1 (1) 

ـ أ ٓ تستفؾؽ الؿصروفات اإلدارية أمقال الزكاة. اكظر الؿراجع 4الصرف بؼدر تؾؽ الحاجة. 

 الؿذكقرة يف الفامش التالل. 

، الؿقارد الؿالقة 111ضايا الزكاة الؿعاصرة، الـدوة الرابعة صفتاوى وتقصقات كدوات ق (2) 

، حدود تصرفات الجؿعقات الخقرية يف أمقال 212لؿمسسات العؿؾ الخقري الؿعاصر ص

 . 86الزكاة ص
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 . فتدخؾ يف سفؿ العامؾقـ طؾقفا، الجؿعقة بؿفامفا

 . (1)بلهنا يؿؽـ سدها مـ غقر مقارد الزكاة: وكققش

 : أدلة الؼقل إول

 اضتدٍ أصشاب ٖرا ايكٍٛ بأدي١ َٓٗا : 

والؿصاريػ ، الزكاة محصقرة يف الثؿاكقة أصـاف بـص الؼرآن ـ أن مصارف1

 . اإلدارية لقست مـفا

، فنذا لؿ يجز صرف الزكاة طؾك مـ يؼقم بجؿع الزكاة وتػريؼفا: الؼقاس ـ2

 . فؿـ باب أولك طدم جقاز صرف الزكاة طؾك التجفقزات وكحقها

 : ويـاقش

صرف طؾك العامؾقـ يف وسبؼ ترجقح جقاز ال. بلكف ققاس طؾك أمر مختؾػ فقف

 . أمقر الزكاة مـفا

  ايرتدٝح : 

ٕهنا غقر ، الذي يظفر رجحاكف طدم جقاز صرف الزكاة يف هذه التجفقزات

وٕن هذه الؿصروفات قد ، داخؾ يف الؿصارف الثؿاكقة لؾزكاة الؿحددة بالـص

ـ وٕهنا يؿؽـ تقفقرها م، تمثر يف الزكاة وتدخؾ الـؼص طؾك الؿستحؼقـ لؾزكاة

وٕن هذه التجفقزات ٓ تتؿحض ٕمقر الزكاة بؾ لؾزكاة وغقرها ، غقر بـد الزكاة

                                                 

%(مـ الجؿعقات الخقرية ٓ 96،8جاء يف الدراسة الؿقداكقة التل أجراها بعض الباحثقـ أن )(1) 

تجفقزات مـ الزكاة، بؾ مـ مصادر أخرى كالصدقات العامة. أحؽام يؼقمقن بتغطقة إثاث وال

 . 462إدارة الجؿعقات الخقرية ٕمقال الزكاة، طبداهلل السالؿ ص 
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 ٌرترت ػٍٍٗ ِٚب ٌؼًّ اجلّؼٍبد اخلريٌخ اٌزىٍٍف اٌفمًٙ 

ويؿؽـ تقفقر هذه ) .فؿـع صرف الزكاة فقفا هق إضفر، مـ مـاشط الجؿعقات

واهلل  (أو التربطات العامة، آحتقاجات مـ مصادر أخرى كاإلطاكات الحؽقمقة

 . أطؾؿ

 . ات الخقرية مـ غقر الزكاةتسديد الؿصروفات اإلدارية يف الجؿعق

 األَٛاٍ املتربع بٗا ع٢ً قطُني : 

وهذا الـقع مـ الصدقات ٓ حرج طؾك ، صدقات مطؾؼة غقر معقـة ـ1

وتصرففا يف إطؿال اإلدارية إن احتاجت ، الجؿعقة الخقرية أن تستؼطع جزًءا مـفا

 . (1)ورأت أكف أصؾح لؾؿتصدق، لذلؽ

 . وهل مقضع خالف، ة محددةصدقات معقـة لؿشاريع خقري ـ2

 ٍٚاملطأي١ ال ختًٛ َٔ ثالث١ أسٛا : 

 . إذا أذن الؿتربع بلخذ الؿمسسة أجرًة لؼاء طؿؾفا: الحالة إولك

إذا مـع الؿتربع استؼطاع الجؿعقة الخقرية شقئا مـ تربطف : الحالة الثاكقة

 . فإمر واضح. ٕطؿالفا اإلدارية

ففؾ يصح أخذها ، ن الؿتربع يف أخذ هذه الـسبإذا لؿ ُيستلذ: الحالة الثالثة

                                                 

 طؾك لقصرفف الؿال مـ مبؾغًا آخر شخصًا يعطل رجؾ طـ ـ اهلل رحؿف ـ طثقؿقـ ابـ سئؾ الشقخ(1) 

ل واشرتى سقارة كبقرة...، الؿا هذا مـ مبؾغًا جؿع الشخص الؽريؿ، وهذا الؼرآن لتحػقظ مدرسة

فؿا حؽؿ هذا العؿؾ؟ فلجاب رحؿف اهلل:.... ما يختص بصرف الؿال الذي أططقف، إن كان 

لؿصؾحة الؿدرسة طامة، فال بلس أن يشرتي سقارة لؿصؾحة الؿدرسة، وإن كان معقـا لؾؿعؾؿقـ 

 . 476/ 18طثقؿقـ  مجؿقع فتاوى ورسائؾ ابـ "والطؾبة، فنكف ٓ يجقز صرفف لغقرهؿ
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 ؟ أو طؾؿف بغقر إذن الؿتربع

 : ٕهؾ العؾؿ الؿعاصريـ يف هذه الؿسللة ققٓن

 . (1)الجقاز: الؼقل إول

 . (2)الؿـع: الؼقل الثاين

 : دلقؾ الؼقل الثاين

 : استدل مـ مـع ذلؽ

طات ٓ والذيـ يعطقن الترب، بلن هذه التؽالقػ وسائؾ ولقست مؼاصد

وإكؿا يريدون أن تصؾ تربطاهتؿ ، يريدون أن تبذل تربطاهتؿ يف وسائؾ الصدقات

 . (3)إلك كػس الؿحتاجقـ

 : أدلة الؼقل إول

 : استدلقا طؾك الجقاز بلدلة مـفا

فؾئـ يجقز : ـ أكف إذا جاز استؼطاع كصقب مـ الزكاة لؾؿصروفات اإلدارية1

 . (4)يف الصدقات مـ باب أولك

، بلن الصرف مـ الزكاة طؾك الؿصروفات اإلدارية محؾ خالف : وكققش

                                                 

سمال يف 111(، وابـ جربيـ، 225قال بف الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل، يف دورتف العاشرة ص )(1) 

 (. 46العؿؾ الخقري، ص )

(، ولؼاءات 475 -474/ 18ومؿـ ذهـب إلقف ابـ طثـقؿقـ يـظر: مجؿقع فتـاويف ورسـائؾف، (2) 

 (. 166/ 11الباب الؿػتقح، )

 . 474/ 18ى ابـ طثقؿقـ ورسائؾف يـظر: مجؿقع فتاو(3) 

 (. 225يـظر: أبحاث الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل يف دورتف العاشرة، ص )(4) 
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 ٌرترت ػٍٍٗ ِٚب ٌؼًّ اجلّؼٍبد اخلريٌخ اٌزىٍٍف اٌفمًٙ 

 . وسبؼ ترجقح طدم الجقاز

إذ الؼصد العام لؾؿتربطقـ هق دطؿ أبقاب  :ـ أن الؿتربع لـ يخؾق مـ إجر2

 . وصؾب الثقاب مـ اهلل، الخقر

، ـ أن أخذ هذه الـسب مـ باب العؿؾ بالعرف العام لؾجؿعقات الخقرية3

 . الؿشروط شرًصاوالؿعروف طرًفا ك

  ايرتدٝح : 
وأن ُيسعك لتغطقة الؿصاريػ ، إولك طدم الصرف مـ إمقال الؿتربع هبا

كنيجاد وقػ لصالح كػؼات  :اإلدارية مـ غقر إمقال الؿتربع هبا ما أمؽـ

حػاضًا  :أو رطاة لفذه الـػؼات ، أو تربطات خاصة تجؿع لفذا الغرض، الؿمسسة

 . طؾك حؼقق الؿستحؼقـ

فنن اضطرت الجؿعقة ٕخذ شلء مـ هذه إمقال لتغطقة الؿصروفات 

 : اإلدارية فقـبغل مراطاة ما يؾل

وآقتصار طؾك الضروري مـفا ، يجب آقتصاد يف الؿصاريػ اإلدارية ـ1

 . فؼط

بلي ، ـ أن تسعك الجؿعقة الخقرية إلك إطالم الؿتربع بؿا يستؼطع مـ تربطف2

 : ومـ ذلؽ. وسقؾة مـاسبة

 . أ/ أن يـبف طؾك ذلؽ يف العؼد الذي يؽتب بقـ الؿتربع وبقـ الجؿعقة الخقرية

التل وصؾت ، أو أن يؽقن قد ُبـّقـ ذلؽ يف الـشرات التعريػقة لؾجؿعقة ب/

 . لؾؿتربع

أو كحق ذلؽ مـ أّي وسقؾة تضؿـ ، أن يخرب شػفًقا باستؼطاع هذه الـسب ج/

 . طؾؿ الؿتربع هبذا آستؼطاع
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 ث الثالث املبح

 ئػغبء ٔغجخ دلٓ جيّغ األِٛاي  
 ٌٍغّؼٍبد اخلريٌخ ِٕٙب

 ًٓ  . إططاء كسبة لؿـ يجؿع الزكاة مـ الزكاة: أو

 . إططاء كسبة لؿـ يجؿع التربطات مـ الؿال الؿتربع بف: ثاكقًا

  إعطا٤ ْطب١ ملٔ جيُع ايصنا٠ َٔ ايصنا٠: أٚاًل . 

وإقـاع ، مقا بجؿع الزكاةأن تتػؼ الجؿعقة مع أشخاص لقؼق: وصقرة ذلؽ

طؾك أن يعطك مؼابؾ ، أو لؿشروع معقـ، الؿقسريـ بتخصقص زكاهتؿ لجؿعقة ما

وأحقاكا يؽقن شرط الـسبة مـ القسقط بلن . %5ذلؽ كسبة محددة مؿا يجؿعف كحق 

 ؟ففؾ يسقغ مثؾ هذا التعاقد. %5أحضر لؽؿ مؾققكا طؾك أن تعطقين مـفا: يؼقل

لؽـ . ويتجاذهبا طدة أمقر، وهل مـ الؿسائؾ الؿشؽؾة ؟التؽققػ الػؼفل لفا وما

 : يؿؽـ الؼقل فقفا بؿا يؾل

 ًٓ  . سبؼ بقان مؼدار ما يعطاه العامؾ هق أجرة الؿثؾ بؼدر طؿؾف: أو

ذكر الػؼفاء يف كقػقة التعاقد مع العامؾقـ طؾك الزكاة أن اإلمام مخقّر بقـ : ثاكقًا

 : ثالثة أمقر

ثؿ يعطقف بعد اكتفاء ، طؼد إجارة أو تسؿقة أجرة ـ إن شاء استعؿؾف مـ غقر1

ٕن الحاجة قد تدطق إلك ذلؽ لجفالة العؿؾ فتمخر  :طؿؾف أجرة الؿثؾ مـ الزكاة 

o 
 p 
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 ٌرترت ػٍٍٗ ِٚب ٌؼًّ اجلّؼٍبد اخلريٌخ اٌزىٍٍف اٌفمًٙ 

 . (1)إجرة حتك يعرف العؿؾ فقعطك بؼدره

: أكف قالرضل اهلل طـف  طـ طبداهلل السعدي الؿالؽل ويستدل لفذا بؿا جاء

فؾؿا فرغت مـفا ، طؾك الصدقةاهلل طـف  رضل طؿر بـ الخطاب(2)استعؿؾـل"

خذ : فؼال، وأجري طؾك اهلل، إكؿا طؿؾت هلل: فؼؾت، (3)أمر لل بُعؿالة، وأديتفا إلقف

ؾـل فنين طؿؾُت طؾك طفد رسقل اهلل ، ما ُأططقت ، فؼؾت مثَؾ ققلؽ، (4)َفَعؿَّ

 فعؿر .(5)«إذا أططقت شقئا مـ غقر أن تسلل فؽؾ وتصدق »: فؼال لل رسقل اهلل 

 ": بدلقؾ أكف قال، وأمر لف بلجرة بعد آكتفاء، استعؿؾف طؾك الصدقةرضل اهلل طـف 

قال . ولؿ تتؿ إجارتف طؾك العؿؾ، فدل طؾك أكف كان يـقي التربع "إكؿا طؿؾُت هلل 

وهذا كان الؿعروف ، وإن شاء بعثف بغقر إجارة ويدفع إلقف أجر مثؾف ": ابـ قدامة

 . (6)"نكف لؿ يبؾغـا أكف قاصع أحدًا مـ العؿال طؾك أجر ف طؾك طفد رسقل اهلل 

إما طؾك مدة معؾقمة أو طؿؾ ، أن يستلجره إجارة صحقحة بلجر معؾقم ـ2

 وهذه الصقرة قال . (7)معؾقم

                                                 

 . 169/ 6، الؿجؿقع لؾـقوي 314/ 9اكظر: الؿغـل  (1) 

 أي جعؾـل طامال طؾك الصدقة أي طؾك أخذها وجؿعفا.  (2) 

 . 152/ 13أجرة العؿؾ. فتح الباري ٓبـ حجر (3) 

 . 311/ 3طاين طؿالتل وأجرة طؿؾل. الـفاية يف غريب الحديث أي أط(4) 

(، ومسؾؿ يف 6744يف إحؽام باب رزق الحؽام والعامؾقـ طؾقفا ) 2621/ 6أخرجف البخاري  (5) 

 (. والؾػظ لف. 2455الزكاة باب إباحة إخذ لؿـ أططل مـ غقر مسللة و ٓ إشراف )

 . 117/ 4الؿغـل  (6) 

 . 314/ 9و 117/ 4، الؿغـل 169/ 6ع لؾـقوي اكظر: الؿجؿق (7) 
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 . (1)"الؼقاس وإصؾ و ٓ شؽ يف جقازه  ": طـفا الـقوي إهنا طؾك

ا قام بالعؿؾ استحؼ فنذ، بلن يجعؾ لف جعال محددا طؾك العؿؾ: ـ الجعالة3

فنذا طؿؾف استحؼ ، أن يجعؾ لف جعال معؾقما طؾك طؿؾف ": قال ابـ قدامف. الجعؾ

 . (2)"الؿشروط 

 . (3)وهذه الخقارات متاحة لإلمام يختار مـفا ما يحؼؼ الؿصؾحة والغبطة

وبـاء طؾقف فنن هذا الشخص إذا تحؼؼت فقف شروط إدخالف يف سفؿ العامؾقـ 

، بؿا يحؼؼ الؿصؾحة والعدالة لؾطرفقـ، ؾ بلحد هذه الطرقطؾك الزكاة يعام

 : بشروط ويعطك مـ مال الزكاة

 . لـػع القسقط وكحق ذلؽ، ـ أٓ يؽقن فقفا تحايؾ وتقافؼ مع أصحاب الزكاة1

ؾ2 وإكؿا يحدد الؿؼدار بلن ٓ ، ـ أٓ يؽقن بـسبة محددة مـ الؿال الؿحصَّ

ٕن الـسبة قد تجحػ بحؼ باقل أصـاف . وبؼدر أجرة الؿثؾ، يزيد طـ أجرة الؿثؾ

خاصة أن الؿسمول طـ إخراج الزكاة هق صاحب الؿال ففق . الزكاة الثؿاكقة

فعؿؾ هذا القسقط يـحصر يف تخصقص هذه الجؿعقة هبذه ، سقخرج زكاتف دياكة

فؾقس هـاك ضرورة إلططاء الـسب الؽبقرة مؼابؾ هذا ، الزكاة دون باقل الجؿعقات

ل ، ة الػؼقر ُتسد مـ هذه الجؿعقة أو مـ غقرهافحاج. التخصقص أو مـ الؿزكِّ

ثؿ إن الؾجقء إلك هذا إسؾقب قد يؽقن فقف استغالل لؾعؿؾ الخقري . مباشرة

وهق مدطاة إلك إثارة الشبفات حقل الجؿعقات وتشقيف ، لؿؽاسب شخصقة

                                                 

 . 169/ 6الؿجؿقع  (1) 

 . 169ــ168/ 6. واكظر: الؿجؿقع لؾـقوي 314/ 9الؿغـل  (2) 

 . 157اكظر: أحؽام إدارة الجؿعقات الخقرية ٕمقال الزكاة، طبداهلل السالؿ ص  (3) 
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بدًا مؼدار وأخذ الـسبة قد ٓ يـاسب أ. لصقرهتا يف الؿجتؿع طـدما يـتشر هذا إمر

والغالب أن الباذلقـ لق طؾؿقا . الجفد الؿبذول إذا كان الؿال الؿجؿقع كثقراً 

لؿا  بذهاب قدر كبقر مـ تربطاهتؿ وزكقاهتؿ إلك ذوات الساطقـ يف جؿع التربطات

والؿتعارف طؾقف طـد بذل الزكاة لؾجؿعقات هق إيصالفا إلك أحد . رضقا بذلؽ

والؿعروف طرفا ، يف آية أهؾ الزكاة إصـاف الثؿاكقة الؿـصقص طؾقفؿ

 . كالؿشروط شرصًا

بلن لؿ يؿؽـ الحصقل طؾك الزكاة إٓ هبذه  :ـ الحاجة لؿثؾ هذا التعاقد 3

 . الطريؼة

بؾ يحدد ذلؽ ويؼره مجؾس اإلدارة ، ـ أٓ يقكؾ تحديد إجرة لجامع الزكاة4

 . (1)يف الجؿعقة

قؾ ٓ تتعدى الثؿـ لؽان لف ولق ق، ـ أٓ تجحػ هذه إجرة بؿال الزكاة5

 . واهلل أطؾؿ. (2)وجفا

  إعطا٤ ْطب١ ملٔ جيُع ايتربعات َٔ املاٍ املتربع ب٘: ثاًْٝا . 

أو ، يجقز أخذ الجامع لؾتربطات كسبة أو أجرة مؿا جؿعف إذا أذن لف الؿتربع

وضفرت الؿصؾحة يف ذلؽ بشرط أٓ تزيد الـسبة ، كاكت الصدقات طامة غقر معقـة

                                                 

ت ببذل كسب أكرب لؿـ يلت لفؿ ولق أوكؾ ذلؽ لجفات طؾقا حتك ٓ يؼع التـافس بقـ الجؿعقا (1) 

 بإمقال، لؽان أفضؾ وأضبط، وأحػظ لحؼ الػؼراء. 

%( مـ الجؿعقات الخقرية ٓ يعتؿدون طؾك 94،7وقد ذكرت إحدى الدراسات الؿقداكقة أن )(2) 

%( يستخدمقكف بشؽؾ دائؿ أو إلك حد ما. وطؾقف يتبقـ طدم 5،3أسؾقب التعاقد بالـسبة، وأن )

مـ التعاقد لدى الجؿعقات الخقرية إٓ طؾك كطاق ضقؼ. اكظر: أحؽام إدارة  بروز هذا الـقع

 . 464الجؿعقات الخقرية ٕمقال الزكاة، طبداهلل السالؿ ص
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 . ط الؿثؾ يف كظقر هذا العؿؾ يف العرف التجاريطـ قس

بشرط أٓ ، وصدر قرار الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل بجقاز أخذ العامؾ كسبة

 . (1)...تزيد طـ أجرة الؿثؾ

طرض طؾقـا كحـ صـدوق ": 18/365جاء يف مجؿقع فتاوى ابـ طثقؿقـ 

 إقراض الراغبقـ يف الزواج أحد

طؾك أن يلخذ ، لؾتجار وجؾب التربطات مـفؿاإلخقة التعاون معـا يف الذهاب  

هؾ يجقز أن ، كسبة معقـة مـ هذه إمقال الؿتربع هبا لؾصـدوق طـ صريؼف هق

 ؟كعطقف كسبة طؾك ما يجؿعف مـ أمقال التربطات والزكقات لفذا الصـدوق أم ٓ

ٕن الزكاة ، وأما مـ جفة الزكاة فال، أما مـ جفة الصدقات فال بلس": فلجاب

 ، "والصدقات باهبا أوسع ، وهذا لقس مـفؿ، تؽقن لؾعامؾقـ طؾقفاإكؿا 

 : ويؿؽـ أن يستدل لذلؽ بلمقر مـفا

حقث جاز إططاؤهؿ أجرة  :ـ الؼقاس طؾك سفؿ العامؾقـ طؾقفا يف الزكاة1ـ 

 . لعؿؾفؿ طؾقفا :الؿثؾ مـ الزكاة 

ػ ـ أن تؽالقػ السعل يف جؾب التربطات وتقزيعفا داخؾة يف طؿقم مصاري2

وٓ يؿاكع الؿتربع غالبا مـ حسؿ مؼدار ، فقـبغل أن تعطك حؽؿفا، الجؿعقة

 . الؿصروفات التل تتحؿؾفا الجؿعقة مـ ذات تربطف

                                                 

ما رأيؽؿ يف تؼديؿ ". وجاء يف مققع ابـ جربيـ: 225قرارات الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل ص(1) 

ت؟ فلجاب: ٓ بلس بذلؽ، ويجقز أن مساطدة مالقة لؾؿتعاوكقـ مع الؿمسسات يف جؿع التربطا

ًٓ كثقرًا أو قؾقالً، كؿا يجقز  تؽقن تؾؽ الؿساطدة محددة كراتب شفري، سقاء جؿع الؿتعاون ما

 "أن ُيػرض لف جزء مؿا يجؿعف مـ التربطات، طؾك قدر ما يبذلف مـ وقتف وجفده
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ـ أن الؿتعارف طؾقف طـد التربع لؾحساب العام هق الصرف يف إكشطة 3

 . والؿعروف طرفا كالؿشروط شرصًا، الظاهرة الؿـتشرة والقسائؾ الؿعقـة طؾقفا

والخروج ، ٕن تربع الؿحسـ يؼتضل ذلؽ طرفًا :ٓ يزاد طـ أجرة الؿثؾ ـ 4 

 . فال يجقز يف هذه الحال، طـ أجرة الؿثؾ خروج طـ إذكف ورضاه

ففق ، (1)ـ إن كان جامع إمقال مستؼال بالعؿؾ غقر مقضػ يف الجؿعقة5

وإن كان . (2)والراجح صحة ذلؽ، جعالة بعقض مجفقل جفالة ٓ تؿـع التسؾقؿ

مؼابؾ كسبة معقـة ، ومطالبًا بعؿؾ محدد لجؿع التربطات، مقضػًا لدى الجؿعقة

والراجح صحة ، ففق إجارة بجزء مشاع مـ اإلكتاج، مؿا يحصؾف مـ التربطات

 . (3)ذلؽ العؼد

 : مـ أهؿفا، وإكؿؾ يف هذا إمر أن تضبط هذه آستؼطاطات بضقابط

بحقث تؽقن معؾقمة ومعؾـة ، خقريةأن ُتذكر هذه الـسبة يف أكظؿة الجؿعقة ال

ومعؾقمة لؾؿتعامؾقـ مع هذه الجؿعقات مـ ، لجؿقع الجفات اإلدارية والرقابقة

 . دافعل التربطات ومستحؼقفا

                                                 

عرف طـفا ذلؽ، أو َتْعِرض ذلؽ بحقث تعؾـ الجؿعقة أن مـ جاءها بتربع فؾف كسبة معقـة مـف، أو يُ  (1) 

 طؾك شخص معقـ. 

، الحسبة 94/ 6، الؿغـل 391ــ391/ 6وهق ققل لبعض الحـابؾة، واختقار ابـ تقؿقة. اإلكصاف(2) 

 . 268ٓبـ تقؿقة ص

وهذا ققل لبعض الحـػقة، وبعض الؿالؽقة، ومذهب الحـابؾة، واختقار ابـ تقؿقة. اكظر: (3) 

، إحؽام 111/ 5، الػتاوى الؽربى9/ 5، الؿغـل181الػؼفقة ص، الؼقاكقـ 91/ 15الؿبسقط

 . 422الػؼفقة لؾؿمسسات الخقرية، د. فقصؾ السحقباين ص
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 املبحث الرابع 

  اعزضّبس األِٛاي اجملزّؼخ 
  ػٕذ اجلّؼٍبد اخلريٌخ

 

 : االضتجُاز يف ايًػ١

ر: يؼال، صؾب الثؿر  . (1)كّؿاه وكّثره الرجؾ مالف إذا َثؿَّ

صؾب الحصقل طؾك إرباح الؿالقة : فاستثؿار أمقال الزكاة :ٚأَا يف االصطالح

 . (2)أو أحد صقغ آستثؿار الؿشروطة، طـ صريؼ الؿضاربة بلمقال الزكاة

ففؾ استثؿار أمقال الزكاة مـ قبؾ الجؿعقات الخقرية يف مشاريع اقتصادية 

هؾ هق جائز أو ، كقـ وبؼقة الؿستحؼقـ لؾزكاةتعقد بالـػع طؾك الػؼراء والؿسا

  ؟لقس جائزاً 

استثؿار إمقال الؿجتؿعة طـد الجؿعقات الخقرية يـؼسؿ إلك : كؼقل يف الجؿؾة

 : قسؿقـ

 . استثؿار أمقال الزكاة: الؼسؿ إول

 . استثؿار أمقال غقر الزكاة: الؼسؿ الثاين
                                                 

 . 388/ 1معجؿ مؼايقس الؾغة مادة )ثؿر( (1) 

 . 21اكظر: استثؿار أمقال الزكاة د محؿد شبقر ص (2) 

o 
 p 
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 ٍٚ(1)خيًٛ َٔ سايني ٖٚرا ال. اضتجُاز أَٛاٍ ايصنا٠: ايكطِ األ : 

 . أو وكقؾف، استثؿار أمقال الزكاة مـ قبؾ الؿزكل كػسف: الحال إولك

 . استثؿار أمقال الزكاة مـ قبؾ اإلمام أو مـ يـقبف: الحال الثاكقة

  اضتجُاز أَٛاٍ ايصنا٠ َٔ قبٌ املصنٞ ْفط٘ أٚ ٚنًٝ٘: اذتاٍ األٚىل : 

فلراد أن يمخر إخراجفا طـ وقت  ،زكاة هذا الرجؾ مثالً طـده مؾققن ريال 

ففؾ هذا جائز أو لقس ، يبقع ويشرتي هبا لؽل يثؿرها ويؽثرها لؽل، وجقهبا

 ؟ جائزاً 

: هذه الؿسللة تـبـل طؾك مسللة أخرى ذكرها العؾؿاء رحؿفؿ اهلل، وهل: كؼقل

لؾعؾؿاء رحؿفؿ  ؟هؾ هق طؾك سبقؾ الػقر أو طؾك سبقؾ الرتاخل، إخراج الزكاة

 : لؽ ققٓناهلل يف ذ

وهذا ما طؾقف جؿفقر ، أن إخراج الزكاة يجب طؾك الػقر: أرجحفؿا

وجب اإلخراج ، إذا وجبت الزكاة وتؿؽـ مـ إخراجفا": قال الـقوي. (2)العؾؿاء

 . (3)"وبف قال مالؽ وأحؿد وجؿفقر العؾؿاء، فنن أخرها أثؿ، طؾك الػقر

                                                 

ؼقـ وقد كص الػؼفاء طؾك جقاز ذلؽ هـاك قسؿ ثالث وهق استثؿار أمقال الزكاة مـ قبؾ الؿستح (1) 

بعد قبض الزكاة ٕهنؿ بعد الؼبض أصبحت مؿؾقكة لفؿ مؾؽا تاما، وبالتالل يجقز التصرف فقفا 

، إشباه 282/ 2، كشاف الؼـاع 116/ 3كتصرف الؿالك يف أمالكفؿ. اكظر: مغـل الؿحتاج 

 . 346والـظائر ٓبـ كجقؿ ص

/ 1، مغـل الؿحتاج221/ 5، الؿجؿقع517/ 2الذخقرة ،178/ 3(اكظر: حاشقة ابـ طابديـ2) 

 . 186/ 3، اإلكصاف لؾؿرداوي557

 . 335/ 5الؿجؿقع (3) 
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جقز لؾؿالؽ أن يستثؿر وطؾك هذا فنذا كاكت الزكاة تجب طؾك الػقر فنكف ٓ ي

وإذا ، بؾ يجب طؾقف أن يبادر بصرف هذه إمقال إلك الؿستحؼقـ، أمقال الزكاة

 : ٕمقر مـفا، كان إصقؾ ٓ يؿؾؽ ذلؽ فقكقؾف مـ باب أولك

 . واستثؿارها يـايف تحؼقؼ هذه الػقرية، ـ أن الزكاة يجب إخراجفا طؾك الػقر1

استثؿارها يمخر تؾبقة حاجتفؿ و، ـ أن حاجة الػؼراء حاضرة وكاجزة2

 . فقؾحؼ الضرر هبؿ، الـاجزة

ـ أن استثؿار أمقال الزكاة قد يدطق لؿـعفا إما صؿعا يف أرباحفا أو فرارا مـ 3

 . ضؿان خسارهتا

ـ ما ذكره بعض أهؾ العؾؿ أن الؿستحؼقـ مؾؽقا الزكاة مـ َقْبؾ إخراج 4

فنذا كان كذلؽ . (1)ستحؼقـوأن طؿؾ الؿالؽ هق إيصال الزكاة لؾؿ، الؿالؽ لفا

 . ففق تصرف يف مال ٓ يؿؾؽف

  اضتجُاز أَٛاٍ ايصنا٠ َٔ قبٌ اإلَاّ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ فٝٗا: اذتاٍ ايجا١ْٝ . 

ففؾ يجقز ، التل أكشئت بنذن اإلمام (2)ويدخؾ يف ذلؽ الجؿعقات الخقرية

 ؟ لفمٓء أن يستثؿروا أمقال الزكاة

                                                 

 . 341/ 6اكظر: حاشقة العبادي طؾك تحػة الؿحتاج  (1) 

الؿقارد الؿالقة ومـفا الزكاة ٓ تصؾ طادة لؾجؿعقات بصقرة مـتظؿة، بؾ تختؾػ مـ طام ٔخر (2) 

ات يف حرج مع الؿستػقديـ، إمر الذي استدطك ققام هذه الجؿعقات مؿا يققع تؾؽ الجؿعق

بالبحث طـ وسائؾ تسفؿ يف آستؼرار الؿالل وتلمقـ مقارد ثابتة. ومـ تؾؽ إدوات الؿطروحة 

 الؼقام باستثؿار أمقال الزكاة التل تصؾ تؾؽ الجؿعقات. 
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 : (1)ؾك أققال لؽـ أهؿ هذه إققال ققٓناختؾػ العؾؿاء الؿتلخرون يف هذا ط

حتك لق كان مـ قبؾ ، طدم جقاز استثؿار أمقال الزكاة: الؼقل إول

ومؿـ ذهب إلك هذا الؿجؿع الػؼفل . الجؿعقات الخقرية التل أذن فقفا اإلمام

 . (4)واختار هذا الؼقل ابـ طثقؿقـ. (3)والؾجـة الدائؿة، (2)اإلسالمل

وهذا الرأي ، «(5)) بضقابط وشروط) ،استثؿار أمقال الزكاة جقاز: الؼقل الثاين

                                                 

يف كتاب: استثؿار أمقال الزكاة د. صالح اكظر هذه إققال وأدلتفا وما ُأورد طؾقفا مـ مـاقشات (1) 

 151ــ115الػقزان ص

رجب 11(، مؽة الؿؽرمة 15الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل برابطة العالؿ اإلسالمل، دورة ) (2) 

 ه. 1419

ٓ  "( فؼالقا: 455، 454/ 9. وأجابقا طـ سمال آخر )414، 413/ 9فتاوى الؾجـة الدائؿة(3) 

أمقال الزكاة، وإن القاجب صرففا يف مصارففا الشرطقة الؿـصقص يجقز لقكقؾ الجؿعقة استثؿار 

 . "طؾقفا بعد التثبت يف صرففا يف الؿستحؼقـ لفا

وأما استثؿارها يف شراء العؼارات وشبففا فال  ". وفقفا: 478/ 18مجؿقع فتاوى ورسائؾ الشقخ (4) 

الػؼراء يف الؿستؼبؾ فلمرهؿ  أرى ذلؽ جائزًا : ٕن القاجب دفع حاجة الػؼقر الؿستحؼ أن، وأما

 . "إلك اهلل 

ـلن ٓ تقضع أمقال الزكاة يف مشاريع استثؿارية إٓ 2ـ مراطاة حاجة الؿستحؼقـ الحاضرة. 1مـفا: (5) 

ـلن يتقلك اإلشراف طؾك استثؿار أمقال 3بعد دراسة الجدوى آقتصادية مـ تؾؽ الؿشاريع. 

ـالؿبادرة إلك تـضقض )تسققؾ( الؿال )إصقل 4ل. الزكاة أيد أمقـة، ذات خربة يف هذا الؿجا

ـلن يؽقن هذا العؿؾ مـ ولل إمر أو 5الؿستثؿرة( طـد وجقد حاجة طاجؾة لؾػؼراء والؿساكقـ. 

ـلن يـتػع مـ إمقال الؿستثؿرة 7ـلن يتؿ استثؿار أمقال الزكاة يف مجآت مشروطة. 6مـ يـقبف. 

ن يؽقن الربح الؿتققع يؼابؾ الؿخاصرة بآستثؿار. اكظر: ـل8وأرباحفا الؿستحؼقن لؾزكاة فؼط. 

  183ـ159استثؿار أمقال الزكاة د. صالح الػقزان ص
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، (2)وبقت التؿقيؾ الؽقيتل، (1)هق الذي اكتفك إلقف مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل

 . (3)والـدوة الثالثة لؼضايا الزكاة

   األدي١ : 

 ْٞأدي١ ايكٍٛ ايجا : 

 : مـ أهؿفا، استدلقا طؾك ذلؽ بلدلة كثقرة

ؾػاءه الراشديـ كاكقا يستثؿرون أمقال الصدقات مـ إبؾ وخ ـ أن الـبل 1

ويستػاد ، وتحػظ لؾرطل، وكحقها، فؽان هـاك أماكـ خاصة ُتحؿك إلبؾ الصدقة

 . وهذا كقع مـ آستثؿار. إلخ ..مـ لبـفا وكسؾفا

بؾ كان لؿجرد حػظ إبؾ ، بلن هذه الققائع ٓ تدل طؾك آستثؿار: وكققش

وما يحصؾ مـ تقالد ودّر لبـ ففق أمر ، مستحؼقفا الصدقة لحقـ تقزيعفا طؾك

أو ، ٓ يدل طؾك جقاز آستثؿار الذي قد يمدي إلك إتالففا، صبقعل غقر مؼصقد

بؿا يـاسب الققت ، وقد تدل طؾك جقاز آستثؿار طـد تلخر صرففا لعذر. كؼصفا

 . ارلؽـ ٓ تدل تؾؽ الققائع طؾك أكف يمخر صرف الزكاة ٕجؾ آستثؿ، والؿدة

اتجروا ": يؼقل طؿر رضل اهلل تعالك طـف، ـ أن القلل يتصرف يف مال إيتام2

وكذلؽ . فلمقال إيتام القلل يعؿؾ فقفا. "يف أمقال إيتام كل ٓ تلكؾفا الصدقة

 . (4)أيضًا ولل الؿسؾؿقـ يعؿؾ يف أمقالفؿ وٓ بلس

                                                 

 هـ. 1417صػر13-8مجؿع الػؼف اإلسالمل يف دورتف الثالثة )طؿان(  (1) 

 . 319/ 1الػتاوى الشرطقة يف الؿسائؾ آقتصادية )بقت التؿقيؾ الؽقيتل(  (2) 

 ه. 1413جؿادى أخرة  8لثة لؼضايا الزكاة الؿعاصرة، الؿـعؼدة يف الؽقيت الـدوة الثا (3) 

 . 372/ 1ج 3مجؾة مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل طدد (4) 
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 : وكققش بالػرق بقـفؿا مـ وجقه مـفا

بدلقؾ ، القتقؿ خاص بإمقال الزائدة طـ حاجاتف إصؾقة أ ـ أن استثؿار أمقال

أما أمقال الزكاة فالغالب أهنا ٓ تزيد طـ حاجات ، وجقب الزكاة فقفا

 . الؿستحؼقـ

وأما مال القتقؿ ، ب ـ أن مال الزكاة واجب الدفع إلك الؿستحؼقـ طؾك الػقر

ذا يستػاد مـ استثؿاره ول، فال يجب الدفع إلقف فقرا، فنكف يـتظر فقف بؾقغف الرشد

 . وبنخراج الزكاة مـف، وتـؿقتف حتك ٓ يـؼص باإلكػاق مـف طؾقف

ؿا يف قصة الـػر الثالثة الذيـ اكطؾؼقا رضل اهلل طـف ـ حديث ابـ طؿر3

رجؾ دطا بلكف استلجر : وذكر مـفؿ، واكطبؼت طؾقفؿ الصخرة، ودخؾقا يف غار

فجاءه ، حتك كان كثقرًا مـ الؿاشقة، ثؿ بعد ذلؽ ثؿره لف، أجقرًا ولؿ يعطف أجره

إن هذا طؿؾ : فؼالقا ....كؾ هذا لؽ: فؼال. يا هذا اتؼ اهلل! وأططـل حؼل: وقال لف

وأن هذا ، فؽذلؽ أيضًا مثؾف ولل إمر يعؿؾ يف أمقال الػؼراء. يف مال هذا إجقر

 . جائز وٓ بلس بف

ومال هذا ، الػقر أن مال الزكاة واجب الدفع إلك الؿستحؼقـ طؾك: وكققش

بؾ ، فاستثؿاره ٓ ضرر فقف طؾك أحد، الرجؾ مال غائب ٓ ُيدرى متك يرجع

 . فافرتقا، الؿصؾحة ضاهرة يف استثؿاره لحػظف وكؿائف

 ٍٚأدي١ ايكٍٛ األ : 

 : بلدلة مـفا استدل أصحاب هذا الؼقل

. [61: ]التقبة (ڻ ڻ ڻ ۀ) :ـ أن اهلل طز وجؾ قال1

واستثؿار ، ولقس هـاك مصرف تاسع، يف إصـاف الثؿاكقةفأية حصرت الزكاة 
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 . الزكاة يخالػ مؼتضك الحصر

ـ أن استثؿار أمقال الزكاة يتعارض مع الػقرية يف إيصال الزكاة إلك 2

فاستثؿار أمقال ، مؿـ ذكرهؿ اهلل سبحاكف وتعالك يف آية مصارف الزكاة، مستحؼقفا

وبالتالل يمدي إلك تلخقر ، كتظار أرباحفاالزكاة يف الؿشاريع الؿختؾػة يمدي إلك ا

 . إذا حصؾت خسارة لؾؿشروع وذهب رأس الؿال، أو مـع دفعفا بالؽؾقة. تقزيعفا

فؾؿ يجز استثؿار أمقالفؿ ، ـ أن مستحؼل الزكاة أهؾ رشد ٓ وٓية طؾقفؿ3

 . بغقر إذن مـفؿ

 فـ أكف إذا لؿ يجز آستثؿار لؿالؽ الؿال إصؾل فال يجقز لقكقؾ 4

 . الجؿعقات سبؼ أهنا وكقؾ طـ الؿزكل أيضا( مـ باب أولك)

ـ أن استثؿار أمقال الزكاة قد يدطق لؿـعفا إما صؿعا يف أرباحفا أو فرارا مـ  5

 . ضؿان خسارهتا

  ايرتدٝح : 

أن الـاضر يف أققال الؿجقزيـ وضقابطفؿ ٓستثؿار أمقال الزكاة يالحظ أهنا 

ًا الضابط إول الذي يشرتط ٓستثؿار إمقال أقرب لؾؿـع مـف لإلباحة خصقص

وهذا متعذر ، طدم تقفر وجقه صرف طاجؾة تؼتضل التقزيع الػقري ٕمقال الزكاة

مع تزايد أطداد الؿحتاجقـ مـ الؿسؾؿقـ كؿا هق معؾقم مـ واقع حالفؿ يف هذه 

الػؼراء  ٓ تػل بحاجات، إزمان ــ واهلل الؿستعان ــ فنن أمقال الزكاة التل تجؿع

 . والؿساكقـ إصؾقة حتك تؼقم لجان الزكاة باستثؿارها

فال سبقؾ إلك رد فاضؾ ، إن همٓء إن وصؾقا إلك كػاية حاجتفؿ: ثؿ يؼال

ر ــ يجب كؼؾف إلك ، لزوال سبب آستحؼاق، الزكاة إلقفؿ ففذا الػاضؾ ــ إن ُتُصقِّ
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 . مستحؼل الزكاة يف كاحقة أخرى

لقست إٓ واسطة بقـ  ار الؿؾؽ والجؿعقة الخقريةـ وٕن مـ شرط آستثؿ

وٓ تؿؾؽ ، تؼقم بالقكالة طـ أهؾ آستحؼاق لؾزكاة ففل جفة، إغـقاء والػؼراء

، ٕن الزكاة فرع طـ الؿؾؽ، ٓ زكاة طؾك بقت الؿال: ولفذا قالقا، هذه إمقال

 . ٕن الؿال الذي فقف ٕهؾف، وهق غقر مالؽ

، ة لؿ يقكؾقا الجؿعقات الخقرية يف استثؿار حؼققفؿوالؿستحؼقـ لفذه الزكا

 ولؿ يلذكقا يف ذلؽ ٓ كطؼًا وٓ طرًفا

ومـ ُأذن لف يف شلء فال ، وإكؿا وكؾقا الجؿعقة يف الؼبض دون آستثؿار

 . يتجاوزه إلك غقره

فحاجة ، ـ أن الزكاة دورية يف كؾ طام فؿال الزكاة متحؼؼ القجقد يف كؾ طام

 . بزكاة كؾ طام فال حاجة داطقة إلك آستثؿارالػؼراء مسدودة 

فنن الخسارة تؽقن طؾك حساب  -ٓ قدر اهلل-ــ يف حالة تعـــثُّر الؿشروع

الغائبقـ طـ قرار استثؿار أمقالفؿ يف ، الػؼراء الحاضريـ طـد جؿع الؿال لفؿ

 مشاريع واطدة! 

غالق وٓ أحد يضؿـ إلك مـ تمول مؾؽقة تؾؽ الؿشاريع القاطدة بعد إ

وطـدها ، الجؿعقة لسبب أو ٔخر أو وضع القد طؾقفا ٕسباب قاكقكقة مـصقصة

، والخاسر هؿ الػؼراء أصحاب الؿال، تدخؾ الؿشاريع القاطدة يف صريؼ مجفقل

 . ولؿ يؽـ الؼرار قرارهؿ

ثؿ إن دراسة الجدوى آقتصادية والقصقل إلك كتائج صحقحة تحتاج كػؼات 

وُيحرم ، وهذا قد يستفؾؽ أمقال الزكاة، اقع الحالطالقة كؿا هق معؾقم مـ و
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وقد تظفر كتائج الدراسة أن الجدوى آقتصادية يف الدخقل يف ، الؿستػقدون مـفا

 . هذا الؿشروع غقر مجدية فتضقع مصاريػ هذه آستشارة بال مؼابؾ

بؾ القاجب صرففا مباشرة طؾك ، وطؾقف فنن استثؿار أمقال الزكاة ٓ يجقز

فنن لؿ تجد الجؿعقة مستحؼقـ لؾزكاة فنكف ٓ يجقز لفا أن تستؼبؾ ، امستحؼقف

 . (1)الزكاة مـ الؿتربطقـ

 

 ْٞاضتجُاز أَٛاٍ غري ايصنا٠: ايكطِ ايجا . 

كلمقال  :إمقال التل تجتؿع طـد الجؿعقات الخقرية مـ غقر أمقال الزكاة

لؿا . (3)استثؿارها ففذه يجقز، وكحقها (2)إوقاف والقصايا والتربطات الؿطؾؼة

                                                 

وهـاك مؼرتحات تحتاج مزيد بحث ومـفا: يؿؽـ لؾجؿعقات الخقرية حث الؿتربطقـ طؾك  (1) 

ها لصالح الؿستحؼقـ إلك مقطد تعجقؾ الزكاة )وهق جائز طـد جؿفقر الػؼفاء( هبدف استثؿار

حؾقلفا. ومـفا: تقضقػ أمقال الزكاة ولفا صقر مـفا: جعؾفا أوقافا يصرف ريعفا طؾك 

 الؿستحؼقـ. 

 ومـفا: تقضقػ الزكاة لتحؼقؼ الؽػاية بتقفقر آلة مفـة أو تلهقؾ لحرفة وكحق ذلؽ. 

يف مقطد محدد. وذهب بعض وهل التربطات التل لؿ ُيحدد لفا مصرف معقـ، ولؿ يشرتط صرففا (2) 

الؿعاصريـ إلك جقاز استثؿار التربطات ولق كاكت محددة الؿصرف أو ممقتة، ققاسا طؾك استثؿار 

 أمقال الزكاة، بجامع أن الزكاة محددة الؿصرف. وسبؼ ترجقح مـع استثؿار أمقال الزكاة. 

 111، و146قت الزكاة، ص، وأحؽام وفتاوى الزكاة، لب414/ 9يـظر: فتاوى الؾجـة الدائؿة،  (3) 

، والصـاديؼ العائؾقة الخقرية وأحؽامفا 39سمال وجقاب يف العؿؾ الخقري، ٓبـ جربيـ، ص

 . 55الػؼفقة، لؿـصقر السالمة، ص
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أو تحديد  (1)إذا لؿ يؽـ شرط مـ الؿتربع بآستعجال، فقف مصؾحة وزيادة كػع

 . أو بعدم آستثؿار، الؿصرف

ن الحؾ يف طالج مشاكؾ الػؼراء والؿحتاجقـ مـ خالل آستثؿار هق إ

باستثؿار أمقال الصدقات الؿـدوبة حقث ٓ تشرتط الػقرية يف إخراجفا وذلؽ أن 

 . الؿتصدق تحصقؾ الـػع لؾػؼقرقصد 

فال بلس بآستثؿار يف هذه الحال خاصة إذا فقض الؿتربع الجؿعقة 

تؾؽ  أو جؿعت الجؿعقة، أو استمذن الؿتربع بآستثؿار فلذن بذلؽ، بآستثؿار

ويؿؽـ إيجاد مـافذ لؾتربع يعؾـ فقفا ) الصدقات مقضحة أن هدففا هق استثؿارها

ٕن الصدقة مبـاها طؾك التطقع ، (ؿار لؿدة محددةطزم الجؿعقة طؾك آستث

والؿتطقع أمقر كػسف يف الصرف يف الؿجآت الخقرية بخالف الػريضة التل 

 . ُحصرت يف الؿصارف الثؿاكقة

وٕن الشارع كدب إلك استثؿار أمقال القتامك فقؾحؼ بذلؽ استثؿار أمقال 

 . الؿحتاجقـ مـ الػؼراء والؿساكقـ

الدائؿة لإلفتاء بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية طـ جؿعقة  وقد سئؾت الؾجـة

إذا كان الؿال الؿذكقر يف السمال مـ ": فلجابت، خقرية تريد استثؿار أمقالفا

وأما إن ، فالقاجب صرفف يف مصارفف الشرطقة مـ حقـ يصؾ إلك الجؿعقة :الزكاة

ا يف ذلؽ مـ لؿ :فال ماكع مـ التجارة فقف لؿصؾحة الجؿعقة :كان مـ غقر الزكاة

ومع أهؿقة آستثؿار . (2)"زيادة الـػع ٕهداف الجؿعقة ولؾؿساهؿقـ فقفا 

                                                 

 كؿـ صؾب تقزيعفا مقسؿ رمضان أو مقسؿ الحج.  (1) 

 . 414/ 9فتاوى الؾجـة الدائؿة  (2) 
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فنن هذا  -خصقًصا مع ضعػ الؿقارد وشحفا  -بالـسبة لؾجؿعقات الخقرية 

 : (1)إلك الضقابط التالقة آستثؿار ٓ بّد أن يخضع

إلك والحاجة ، الؿقازكة بقـ آحتقاجات العاجؾة لؿستحؼل الصدقات ـ1

 . تـؿقة إمقال واستثؿارها صؾًبا لزيادة إرباح

وطدم تلخقر الصدقات الؿمقتة طـ ، مراطاة شروط الؿتربطقـ والقاقػقـ ـ2

 . زمـفا الؿحدد

والبعقدة طـ ، يجب أن يؼتصر آستثؿار طؾك آستثؿارات الؿباحة ـ3

 . الشبفات

قبؾ اإلقدام  ودراسة الجدوى لؾؿشاريع، ضرورة أخذ الحقطة والحذر ـ4

مع ، (2)ولق كاكت أكثر ربًحا، وآبتعاد طـ آستثؿارات غقر أمـة، طؾقفا

بحقث ٓ تؽقن طؾك حساب ، آطتدال يف الـػؼات الؿخصصة لدراسات الجدوى

 . استحؼاقات الؿـتػعقـ

الحرص طؾك اإلشراف والؿتابعة والرقابة الؿستؿرة مـ قبؾ أهؾ الخربة  ـ5

 . آستثؿاراتوإماكة طؾك هذه 

                                                 

ؿار يف الققػ، ويف غالتف وريعف، ضؿـ مجؾة الؿجؿع، قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل بشلن آستث(1) 

 (. 527- 526/ 3، )15ع

طرض د. يقسػ الشبقؾل بعض آستثؿارات الؿلمقكة والتل تتؿقز بالؼدرة طؾك تسققؾفا سريًعا، (2) 

مـ ذلؽ: صـاديؼ الؿرابحة، وتؿقيؾ الؿشروطات الصغقرة والؿتقسطة بالقساصة بقـ أرباب 

اجات، وتؼديؿ الخدمات لؾتجار: كحساب الزكاة. وغقرها. يـظر لفذا: إمقال وذوي آحتق

 الؾؼاء السـقي الثامـ لؾجفات الخقرية، كدوة فرص استثؿارية. 
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بؿا ، شػافقة الؿمسسات الخقرية يف طرض آلقة سقر آستثؿارات وأرباحفا ـ6

وتقثقؼ طؼقد آستثؿار لصالح الجؿعقة الخقرية ، يحؼؼ زيادة ثؼة الـاس هبا

مع سّد باب التعامالت آستثؿارية مع بعض ، باطتبار شخصقتفا آطتبارية

 . ؿستحؼقـمـسقبل الجؿعقة الخقرية إٓ بالحظ لؾ

 : كؿا تقصك الجؿعقات لتحؼقؼ كتائج أفضؾ بلمقر مـفا

تصريح الجؿعقات الخقرية بصرف كسبة معقـة مـ التربطات التل تجؿع يف  ـ1

استثؿارات يعقد ريعفا إلك الؿصارف الخقرية يجعؾفا أكثر وضقًحا مع الؿتربطقـ 

 . وأخريـ

اء تؽتالت مالقة تؽقيـ صـدوق مشرتك بقـ الجؿعقات الخقرية إلكش ـ3

 أسقة بتؽتالت الؼطاع الخاص :تستطقع أن تدخؾ يف مشاريع ذات ريع كبقر، كبقرة

 . واهلل أطؾؿ
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 املبحث اخلامس 

 اٌضوبح  (1)رٍف 
 . ثٍذ اجلّؼٍخ ٚؽىُ اٌضّبْ يف رٌه

 

، إمقال الؿجتؿعة طـد الجؿعقات الخقرية قد تتؾػ إما بسبب مـ الجؿعقة

وهذه الصقر يجؿعفا طدم ، طـ إرادهتا كلن تصقبفا آفة سؿاويةأو بسبب خارج 

وهؾ  ؟ففؾ تضؿـ الجؿعقة الخقرية هذه إمقال أم ٓ، وصقل الزكاة لؿستحؼقفا

 : الؿسللة لفا صقرتان ؟تربأ ذمة مـ دفعفا

 . تؾػ الزكاة بقد الؿزكل أو وكقؾف: الصقرة إولك

 . وكقؾف يف قبض الزكاةتؾػ الزكاة بقد الػؼقر أو : الصقرة الثاكقة

  تًف ايصنا٠ بٝد املصنٞ أٚ ٚنًٝ٘: ايصٛز٠ األٚىل . 

 : فال يخؾق مـ حالقـ، إن تؾػت الزكاة بقد الؿزكل أو وكقؾف

، إن تؾػ مال الزكاة بعد وجقب الزكاة والتؿؽـ مـ إداء: الحال إولك

وطؾقف بدلفا ، فال تربأ ذمة الؿزكل، بتعد أو تػريط مـ صاحب الزكاة أو وكقؾة

                                                 

 أو تسبب تلخر إخراجفا يف ضقاطفا، أو سرقتفا.  (1) 

o 
 p 
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ويستؼر الضؿان . (1)باتػاق أهؾ العؾؿ، وتؽقن ديـًا يف ذمة الؿزكل، لؾؿستحؼقـ

وإٓ فال ، فنن فرط القكقؾ أو تعدى ضؿـ الؿال لؾؿزكل :طؾك الؿػرط مـفؿا 

 . ضؿان طؾقف

محؾ  ؟ففؾ يضؿـ الؿزكل بدلفا، إن تؾػت بال تعد و ٓ تػريط: الحال الثاكقة

 : طؾك ققلقـ خالف

فال يسؼطقن طـ الؿزكل الزكاة وإن تؾػ . أكف يضؿـ مطؾؼًا: قل إولالؼ

وهذا مذهب الحـػقة . الؿال بال تعد وٓ تػريط بعد التؿؽـ مـ اإلخراج

 . (3)واختاره ابـ طثقؿقـ، (2)والحـابؾة

وهذا . إٓ إذا تعدى أو فرط ٓ يضؿـ الؿزكل الزكاة إذا تؾػت: الؼقل الثاين

 . (1)الشافعقةو، (4)مذهب الؿالؽقة
                                                 

/ 2، كشاف الؼـاع387/ 1، مغـل الؿحتاج363/ 2، مقاهب الجؾقؾ21/ 2حاشقة ابـ طابديـ (1) 

 . 417/ 9فتاوى الؾجـة الدائؿة، 182

ومـ أخرج زكاًة فتؾػت قبؾ أن يؼبضفا الػؼقر لزمف ": 571ــ571/ 2قال ابـ مػؾح يف الػروع  (2) 

 . "بدلفا

سئؾ ابـ طثقؿقـ: طـ رجؾ حؾَّت طؾقف زكاة مالف فلخرج الزكاة وأططاها إلك مـ يتقلك تقزيعفا (3) 

ـ ثؿ سرقت مـف هؾ يعقد الزكاة مرة أخرى؟ . طؾك الػؼراء والؿساكقـ ووضعفا يف مؽان آم

فلجاب: كؼقل: هذه الدراهؿ تضؿـ لؾؿساكقـ ٕهنا لؿ تصؾ إلقفؿ، ولؿ تصؾ إلك وكقؾفؿ، 

ط ووضع  ؾ؟ . كؼقل: إذا كان القكقؾ قد فرَّ فتضؿـ، لؽـ َمـ الذي يضؿـ هؾ هق القكقؾ أم الؿقكِّ

فد ووضع الدراهؿ يف مؽان أمقـ: فالضؿان الدراهؿ يف غقر حرز: فالضؿان طؾقف، وإن كان قد اجت

ؾ الذي هق صاحب الدراهؿ   (481، 479/  18) "مجؿقع فتاوى الشقخ العثقؿقـ  "طؾك الؿقكِّ

وقال مالؽ يف الرجؾ ُيخرج زكاَة مالف طـد محؾفا لقػرقفا فتضقع مـف: إكف إن ": 381/ 1يف الؿدوكة(4) 

 "لؿ يػرط فال شلء طؾقف
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  األدي١ : 

 : طؾؾقا لذلؽ: أدلة الؼقل الثاين

ولؿ يحصؾ مـف شلء . أو تؼصقرًا بقـًا، أن الؿسؾؿ ٓ يماَخذ ما لؿ يػرط قصداً 

 . مـ ذلؽ هـا

 : بلدلة مـفا استدل أصحاب الؼقل إول: أدلة الؼقل إول

]سقرة  (ڱ ں) :ـ أكف لؿ يحصؾ مـف اإليتاء الؿلمقر بف بؼقلف تعالك1

فصار مـ ، وقد تؾػ الؿبؾغ قبؾ وصقلف إلك يد الػؼقر أو كائبف، [43آية : البؼرة

 . ضؿان الغـل

تؾػ قبؾ وصقلف إلك ، متعقَّـ طؾك رب الؿال، ـ أكف حؼ مستؼر يف الذمة2

ففق بذلؽ كديـ أدمل ٓ يسؼط إٓ بنيصالف ، فؾؿ تربأ مـف ذمتف، مستحؼف

فالذمة ٓ تربأ إٓ بالقفاء بالديـ . مـف مطؾؼًا قتفو ٓ يربأ الؿديـ بسر، لؿستحؼف

 . فؽذلؽ حؼ اهلل تعالك، لؿستحؼف أو باإلبراء مـ قِبؾف

وٕن ، لقجاهة ما استدلقا بف، الراجح الؼقل إول وهق أكف يضؿـ: ايرتدٝح

وطؾقف فؾق وكؾ الؿزكل شخصا يدفع الزكاة . واسترباء لؾذمة، فقف احتقاصًا لؾديـ

والقكقؾ إن كان قد قصر يف ، ووجب إخراجفا، لؿ تسؼط، قكقؾفضاطت مـ ال

 . وإن لؿ يؽـ قد قصر فال ضؿان طؾقف، ضؿـفا، حػظ هذه إماكة

 =                                                 

 . 365-364/ 3تحػة الؿحتاج (1) 
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  تًف ايصنا٠ بٝد ايفكري أٚ ٚنًٝ٘ يف قبض ايصنا٠: ايصٛز٠ ايجا١ْٝ : 

إن تؾػت الزكاة بقد الػؼقر أو وكقؾف يف قبض الزكاة فال ضؿان طؾك الؿزكل 

. وٕن القكقؾ أمقـ، إلك مستحؼفا أو وكقؾف طؾك وجف تربأ بف الذمةلقصقلفا 

قد فرط يف حػظ الؿبؾغ أو  لؽـ إن كان وكقؾ الػؼقر. ويؽقن تؾػف طؾك حظ الػؼقر

 . وإٓ فال -طؾك القكقؾ: أي-فؼرار الضؿان طؾقف  :أهؿؾف حتك ُفؼد مـف

، ستحؼقـ لؾزكاةوسبؼ أنَّ قبض الجؿعقة الخقرية الرسؿقة يؼقم مؼام قبض الؿ

 : وتؽقن وكقالً طـفؿ يف مقضعقـ

 . ـ إذا وكؾف الؿستحؼ لؾزكاة بذلؽ1

 . ـ إذا أكابف ولل إمر بؼبض الزكاة وتػريؼفا2

وطؾقف فنن كان الحال كذلؽ فال ضؿان طؾك الجؿعقة الخقرية يف حال التؾػ 

الزكقات  ٕن هذه الجؿعقات كائبة طـ الػؼراء ووكقؾة طـفؿ يف تؾؼل هذه، طـدها

ٕن  :(2)أو تػريط (1)ما لؿ يحصؾ تعد، والقكقؾ أمقـ ٓ يضؿـ، وتقزيعفا بقـفؿ

لقصقل الؿال إلك مستحؼ الزكاة أو  (3)وتربأ ذمة الؿزكل بذلؽ. يدها يد أماكة

والزكاة ٓ ، وقبض وكقؾ الػؼقر بؿـزلة قبض إصقؾ، وكقؾف طؾك وجف مشروع

                                                 

التعدي: هق فعؾ ما ٓ يجقز مـ التصرفات و آستعؿآت. معجؿ لغة الػؼفاء د. محؿد قؾعجل  (1) 

1 /135 . 

 . 138/ 1التػريط: هق ترك ما يجب مـ الحػظ. معجؿ لغة الػؼفاء د محؿد قؾعجل  (2) 

ساطل: ٕن اإلمام ومـ يؼقم اتػؼ الػؼفاء طؾك براءة ذمة دافع الزكاة، بدفعفا إلك اإلمام أو إلك ال(3) 

، مقاهب 271/ 2مؼامف كائب طـ الؿستحؼقـ شرطا فقربأ بدفعفا لف. حاشقة ابـ طابديـ

 . 95/ 4، الؿغـل111/ 6، الؿجؿقع254/ 3الجؾقؾ
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: الؿجؿقع يف الـقوي قال. حدتجب طؾك صاحب الؿال مرتقـ يف طام وا

 وقال. "الؿالؽ طـ الزكاة تسؼط قبضف بؿجرد فنكف اإلمام إلك دفعفا بخالف"

 ولؿ، الؿال رب أجزأت قسؿتفا قبؾ العامؾ يد يف الزكاة هؾؽت وإذا": الؿاوردي

 ": جاء يف قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل. (1)" بالعدوان إٓ العامؾ يضؿـفا

ٓ تضؿـ هالك  قلة كظامًا بجؿع الزكاة وتقزيعفا يدها يد أماكةالؿمسسات الؿخ

وتربأ ذمة الؿزكل بتسؾقؿ ، الؿال الذي يف يدها إٓ يف حالتل التعدي أو التؼصقر

وجاء يف تقصقات الـدوة الرابعة لؼضايا الزكاة . (2)"الزكاة إلك تؾؽ الؿمسسات

ويؽقن مسموٓ ، ه مـ أمقالطؾك ما يف يد(3)والعامؾ طؾك الزكاة أمقـ": الؿعاصرة

وطدم . (4)"طـ ضؿان تؾػفا يف حآت التعدي والتػريط واإلهؿال والتؼصقر

 . (5)الضؿان إٓ يف حالتل التعدي والتػريط هق رأي ابـ طثقؿقـ

                                                 

 . 159إحؽام السؾطاكقة لؾؿاوردي ص (1) 

 خامسًا.  ( مـ3ه الػؼرة رقؿ )1428جؿادى أخرة  29ــ 24الدورة الثامـة طشرة يف  (2) 

إمقـ: مـ كان الؿال بقده برضك ربف أو وٓيتف طؾقف. شرح مـظقمة الؼقاطد وإصقل ٓبـ  (3) 

 . 191طثقؿقـ ص

 . 625ه. ص1414شقال  19ـ17الـدوة الرابعة لؼضايا الزكاة الؿعاصرة الؿـعؼدة يف البحريـ  (4) 

لق أن شخصًا أططك زكاتف  ". حقث قال: 481، 479/  18مجؿقع فتاوى الشقخ العثقؿقـ (5) 

الجؿعقات الخقرية وسرقت ففؾ هل مضؿقكة أم ٓ؟ . الجقاب: هل غقر مضؿقكة : ٕن 

الجؿعقات الخقرية تتؾؼك هذه إمقال بؿؼتضك أمر وإذن مـ الحؽقمة، ففل كالعامؾقـ طؾك 

الجؿعقات  الصدقة، فقؽقن قبضفا قبضًا شرطقًّا بالـقابة طـ الػؼراء، فنذا أتؾػت إمقال طـد

الخقرية: فؾقس طؾك الجؿعقات وٓ طؾك صاحب الؿال ضؿان الزكاة، إٓ إذا حصؾ تػريط يف 

. وقد سبؼ كؼؾفا 478/ 18. واكظر فتقى أخرى لؾشقخ يف "حػظفا، فقؽقن الضؿان طؾك الجؿعقة

 يف مسللة التؽققػ. 
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 املبحث السادس 

 . لجض اٌضوبح ٔمٛدا ٚرٛصٌؼٙب أػٍبٔب 
شقد مبؾغًا مـ مال ققام الجؿعقات الخقرية بنططاء الػؼقر أو الؿسؽقـ الر

وكذا ٓ إشؽال بدفع ، الزكاة لققفر لـػسف ما يحتاجف مـ كػؼة فال إشؽال فقف

قـ إلك الػؼراء مباشرة ٕن الجؿعقة  :الجؿعقة لألطقان التل تصؾ إلقفا مـ الؿزكِّ

 . الخقرية قامت يف هاتقـ الحالتقـ بتسؾقؿ الزكاة كؿا هل لؿستحؼقفا

 : الثة والرابعة وهؿاويبؼك اإلشؽال يف الصقرة الث

 ؟ أن تشرتي الجؿعقة بؿبالغ الزكاة ما يحتاجف الػؼقر ثؿ تدفعف إلقف

  ؟أن تستبدل بإطقان كؼًدا يدفع لؾػؼراء

وقد سبؼ ، هذه الؿسللة مبـقة طؾك التؽققػ الػؼفل لعؿؾ الجؿعقات الخقرية

وهل وكقؾة طـ ، أهنا كائبة طـ اإلمام فتؽقن يف مؼام السعاة العامؾقـ طؾك الزكاة

فنن كظرها كظر مصؾحة ، وإذا كان إمر كذلؽ، الؿستػقديـ الؿسجؾقـ لديفا

وطؾقف فقجقز لفا التصرف بلمقال الزكاة بؿا يحؼؼ مصؾحة مستحؼل ، وغبطة

ومـ ذلؽ التصرف بالـؼد لديفا بلن تشرتي بف أطقاكًا تسؾؿ لؾؿستحؼقـ لفا ، الزكاة

ولفا أن تبقع ما يلتقفا مـ أطقان ٓ يحتاجفا ، كشراء أصعؿة أو مالبس وكحق ذلؽ: 

خاصة إذا كان الؿستحؼ لفا ٓ ) (1)كؼًدا يصرف لفؿ وتستبدل هبا، الؿستحؼقن

                                                 

يف أخذ كقاب اإلمام لؾؼقؿة بدل  217/ 9. فتقى الؾجـة الدائؿة254ــ 246/ 14اكظر: فتاوى ابـ باز  (1) 

 بجقاز شراء أطقان مـ الزكاة وتقزيعفا طؾك الػؼراء.  433/ 9الؿاشقة. ويف فتقى أخرى لؾجـة

o 
 p 
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ما لؿ يخالػ شرط مخرج الزكاة ، أو يبقعفا بغبـ(، وٓ يحسـ بقعفا، يعرف ققؿتفا

ؿعقة وإن كان إولك أن تلخذ الج. (1)ٕن طؾك الجؿعقة القفاء بؿا التزمت بف :

 : ويميد ذلؽ (2)تقكقال مـ الػؼقر بذلؽ

اْئُتقكِل بَِعْرٍض ثَِقاٍب  ": أكف قال ٕهؾ القؿـرضل اهلل طـف  ـ ما روي طـ معاذ1

َرِة َأْهَقُن َطَؾْقُؽؿْ  ِعقِر َوالذُّ َدَقِة َمَؽاَن الشَّ َْصَحاِب ، َخِؿقٍص َأْو َلبِقٍس فِل الصَّ
ِ

َوَخْقٌر ٕ

 
ِّ

وهق أطؾؿ الـاس بالحالل والحرام رأى رضل اهلل طـف  فؿعاذ، (3)"ةِ بِاْلَؿِديـَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

جقاز أن يؼقم الؿزكل بتبديؾ زكاتف مـ الشعقر والذرة إلك الثقاب لؽقكف أكػع 

فنذا جاز ذلؽ لؿخرج . طؾك اجتفاده ملسو هيلع هللا ىلصوأقره الـبل ، لؾػؼراء وأيسر ٕهؾ القؿـ

فجقازه ، قال طـ الػؼقرالزكاة وهق غقر مػقض بلمر الزكاة مـ اإلمام ولقس وك

. (4)والقكقؾة طـ الػؼقر مـ باب أولك، لؾجؿعقات الخقرية الؿػقضف مـ قبؾ اإلمام

 بِاْحتَِؿاِل  ": وقد أورد ابـ حجر احتؿآ يف معـك إثر فؼال
ُّ

ْسَؿاِطقؾِل َوَأَجاَب اإْلِ

ِذي آُخُذهُ اْئُتقكِل بِِف آُخْذُه مِـُْؽْؿ َمَؽاَن الشَّ : َأْن َيُؽقَن اْلَؿْعـَك َرِة الَّ ِشَراًء بَِؿا ، ِعقِر َوالذُّ

ا ُهَق َأْوَسُع ِطـَْدُهؿْ ، آُخُذُه َفَقُؽقُن بَِؼْبِضِف َقْد َبَؾَغ َمِحؾَّفُ  ، ُثؿَّ َيْلُخُذ َمَؽاَكُف َما َيْشَتِريِف مِؿَّ

وهذا يف معـك ققام الجؿعقات الخقرية بتحقيؾ الزكاة بعد ، (5)"َوَأْكَػُع لِْمِخذ

 . المفا إلك ما هق أكػع لؾػؼراءاست

ـ ما ذكره بعض الػؼفاء مـ جقاز تصرف الساطل فقؿا يؼبضف مـ أمقال 2

بقع : ولف أي الساطل ": قال البفقيت. الزكاة إذا دطت إلك ذلؽ الحاجة والؿصؾحة
                                                 

 . 116اكظر: أحؽام إدارة الجؿعقات الخقرية ٕمقال الزكاة، طبداهلل السالؿ ص (1) 

 . 482/ 18و475/ 18اكظر: مجؿقع فتاوى ورسائؾ ابـ طثقؿقـ  (2) 

 يف الزكاة باب العرض يف الزكاة.  312/ 3أخرجف: البخاري معؾؼا  (3) 

 . 118اكظر: أحؽام إدارة الجؿعقات الخقرية ٕمقال الزكاة، طبداهلل السالؿ ص (4) 

 . 312/ 3فتح الباري  (5) 
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ولف صرفف يف  ...الزكاة مـ ماشقة وغقرها لحاجة كخقف تؾػ وممكة ومصؾحة

ٕكف دفع الزكاة يف حاجتفؿ  :ؿ حتك يف أجرة مسؽـ إحظ لؾػؼراء أو حاجتف

و ٓ  ": قال الخطابل يف التعؾقؼ طؾك حديث أكس. (1)"أشبف ما لق دفعفا إلقفؿ 

ق   ": قال (2)"يخرج يف الصدقة هرمة و ٓ ذات طقار وٓ تقس إٓ ما شاء الُؿَصدِّ

ٕن يده كقد  :فقف دٓلة طؾك أن لف آجتفاد  "إٓ أن يشاء الؿصدق  ": ققلف

 . (3)"أٓ ترى أكف يلخذ أجرتف مـ مالفؿ ، وهق بؿـزلة القكقؾ لفؿ، الؿساكقـ

لؽقكف كالقكقؾ : فقف إشارة إلك التػقيض إلك اجتفاد العامؾ  ": وقال السـدي

وتصرف الجؿعقات الخقرية بتحقيؾ . (4)"لؾػؼراء فقػعؾ ما يرى فقف الؿصؾحة 

لعؽس مـ قبقؾ ما ذكره الػؼفاء مـ تصرفات أمقال الزكاة مـ كؼد إلك أطقان وا

 . الساطل لتحؼقؼ مصؾحة الػؼقر

مع التلكقد طؾك أن إولك استئذان الػؼقر بذلؽ وصؾب التػقيض مـف لؾجؿعقة 

ــ وهق أمر متقسر ولذلؽ تعؿؾف كثقر مـ الجؿعقات ــ حتك  بؿثؾ هذه التصرفات

 . تخرج مـ اإلشؽآت القاردة طؾك مثؾ هذا التصرف

 

 

 

                                                 

 . 271/ 2كشاف الؼـاع  (1) 

 (. 1455يف الزكاة باب ٓ تمخذ يف الصدقة هرمة ) 118/ 2أخرجف: البخاري  (2) 

 . 311/ 1معالؿ الســ  (3) 

 . 22/ 5حاشقة السـدي طؾك الـسائل  (4) 
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 املبحث السابع 

 . لجض اٌضوبح ٚرٛصٌؼٙب ثؼذ ٚلزٙب 
 ًٓ و ٓ يجقز تلخقرها بال ، يف وقتفا، القاجب أداء العبادة الؿمقتة بققت: أو

 . طذر

إصؾ أكف ٓ يجقز قبض زكاة الػطر يف وقت ٓ يؽػل قابضفا مـ : ثاكقًا

 . صرففا إٓ إذا كان وكقالً طـ مستحؼفا

وقد استدل ، (1)ؼفاء طؾك مشروطقة التقكقؾ يف إخراج الزكاةاتػؼ الػ: ثالثًا

 : الػؼفاء طؾك ذلؽ بلدلة مـفا

الف لجباية الزكاة مـ أصحاب إمقال ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلصـ أن الرسقل 1 كان يبعث طؿَّ

إلك  طـدما بعثف الـبل رضل اهلل طـف  كؿا يف حديث معاذ، تػريؼفا طؾك مستحؼقفا

ن اهلل افرتض طؾقفؿ صدقة تمخذ مـ أغـقائفؿ فلطؾؿفؿ أ»: ومؿا جاء فقف، القؿـ

َأَمَر معاذًا بلن يخربهؿ بلن طؾقفؿ  أن الرسقل ـ: وجف الدٓلة. (2)«وترد يف فؼرائفؿ

وهذا يدل طؾك جقاز ، صدقًة تمخذ مـ أغـقائفؿ وترد طؾك فؼرائفؿ كقابًة طـفؿ

جازت ، طـفوإذا جازت الـقابة بغقر صؾب مـ الؿـقب ، الـقابة يف تػريؼ الزكاة

                                                 

وقد كص فؼفاء الشافعقة والحـابؾة طؾك استحباب تقلل الؿزكل إخراج زكاتف بـػسف. يـظر (1) 

 . 92/ 4، الؿغـل114/ 6الؿجؿقع

اإليؿان باب يف 51/ 1(، ومسؾؿ 1331يف الزكاة باب وجقب الزكاة )515/ 2أخرجف: البخاري (2) 

 الدطاء إلك الشفادتقـ. 

o 
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 ٌرترت ػٍٍٗ ِٚب ٌؼًّ اجلّؼٍبد اخلريٌخ اٌزىٍٍف اٌفمًٙ 

 . (1)القكالة مـ باب أولك

ؾ غقره يف إخراجفا، ـ أن الزكاة طبادة مالقة محضة2 ، فقجقز لؾؿالِؽ أن يقكِّ

ْيـ والـذر والؽػارة  . (2)كؿا يجقز لف أن يقكؾ يف قضاء ما طؾقف مـ الدَّ

ـ أن الحاجة قد تدطق إلك القكالة لتعذر ققام الؿالؽ بنخراج الزكاة يف بعض 3

 . (3)إحقال

، إذا تؼرر هذا فنن التقكقؾ يؽقن ٕصـاف مـفا الجؿعقات الخقرية: رابعًا

 : حالتان وتقكقؾ الجؿعقات الخقرية يف تػريؼ الزكاة لف

  وذلؽ هق الغالب يف الجفات ، أن تؽقن كائبة طـ الؿزكل: اذتاي١ األٚىل

التقكقؾ  ويتحؼؼ :الخقرية التل لؿ تؽؾػ مـ قبؾ الدولة بجؿع الزكاة وتقزيعفا

أو بلن يدفع لفا الؿبؾغ الـؼدي ، بدفع الؿزكل الزكاة لؾجؿعقة لتقزيعفا طؾك الػؼراء

، فقؽقن الؿزكل يف تؾؽ الحالة معقـًا، لتؼقم هل بشراء زكاة الػطر وتقزيعفا

 . (4)مؿا يؿتـع معف التقكقؾ مـف، بخالف الػؼقر ففق غقر معقـ

                                                 

 . 121يـظر: الـقابة يف العبادات ص (1) 

 . 88/ 2، كشاف الؼـاع138/ 6الؿجؿقع: (2) 

 . 88/ 2، كشاف الؼـاع138/ 6الؿجؿقع: (3) 

يجب طؾك الجؿعقة  "وكصفا:  13231برقؿ 377/ 9وبذلؽ صدرت فتقى الؾجـة الدائؿة (4) 

ملسو هيلع هللا ىلص فا قبؾ صالة العقد، وٓ يجقز تلخقرها طـ ذلؽ: ٕن الـبل صرف زكاة الػطر لؾؿستحؼقـ ل

أمر بلدائفا لؾػؼراء قبؾ صالة العقد، والجؿعقة بؿثابة القكقؾ طـ الؿزكل ولقس لؾجؿعقة أن تؼبض 

مـ زكاة الػطر إٓ بؼدر ما تستطقع صرفف لؾػؼراء قبؾ صالة العقد،.. وإذا دفع أهؾ الزكاة إلك 

هبا صعاًما لؾػؼراء وجب طؾقفا تـػقذ ذلؽ قبؾ صالة العقد، ولؿ يجز لفا الجؿعقة كؼقًدا لتشرتي 

= 
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ؾ العقد ولق بؿدة صقيؾة مـ الؿزكل ويف هذه الحالة يجقز تؼديؿ زكاة الػطر قب

وأما . وإكؿا اإلخراج هق بنقباض الجؿعقة لؾػؼقر، إلك القكقؾ ٕكف لقس إخراجا

ٕن قبض الجؿعقة لفا قبض لؾقكقؾ مـ  :تلخقر إخراجفا طـ يقم العقد فال يجقز

 . (1)ففل لؿ تصؾ بعد لؾػؼقر، الؿقكؾ

  وذلؽ إذا كاكت ، الػؼقر معاأن تؽقن كائبة طـ الؿزكل و: اذتاي١ ايجا١ْٝ

أو مقكؾة مـ ، جفة الزكاة حؽقمقة أو مؽؾػة مـ الدولة بجؿع الزكاة وتقزيعفا

وصؾب مـفا ، فتؽقن وكقؾة طـ الغـل لؽقكف دفع الزكاة لفا، الػؼقر بؼبض الزكاة لف

، وتؽقن كائبة طـ الػؼقر لؽقهنا مؽؾػة مـ اإلمام، تقزيعفا طؾك الؿستحؼقـ

 . (2)أو مؽؾػة مـ الػؼقر بذلؽ، ـ الػؼراءواإلمام كائب ط

فقصح الؼبض وتربأ ، ويف هذه الحالة يؼقم قبض الجؿعقة مؼام قبض الػؼقر

ٕن قبض القكقؾ يؼقم . ولق لؿ تصؾ لؾػؼقر إٓ بعد خروج وقتفا، ذمة الؿزكل

 . مؼام إصقؾ

ومـ الخقارات الؿطروحة وضع جدول زمـل لصرف الزكاة طؾك الؿستحؼقـ 

 . العام طؾك شؽؾ أقساط أشبف بالرواتب الشفرية طؾك مدار العام خالل

 =                                                 

(، ضؿـ 266. وزكاة الػطر أحؽامفا وكقازلفا الؿستجدة لؾدكتقر الشريػ )"إخراج الـؼقد

 بحقث فؼفقة معاصرة. 

 . 111يـظر: استثؿار أمقال الزكاة. د صالح الػقزان ص (1) 

يجقز دفع زكاة الػطر لجؿعقات الرب الؿصرح هبا "قال فقف: ، وقد 175/ 6يـظر: الشرح الؿؿتع (2) 

مـ الدولة، وطـدها إذن مـفا، وهل كائبة طـ الدولة، والدولة كائبة طـ الػؼراء، وطؾك هذا إذا 

وصؾتفؿ الػطرة يف وقتفا أجزأت، ولق لؿ تصرف لؾػؼراء إٓ بعد العقد: ٕهنؿ قد يرون الؿصؾحة 

 . "تلخقر صرففا
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وإصؾ فقف طدم الجقاز بؾ تبذل الزكاة ما دام الؿستحؼ مقجقًدا ويعطك 

إٓ إذا كان مستحؼ الزكاة ٓ يحسـ التصرف يف الؿال ، القاحد ما يؽػقف طاًما كامالً 

تػقيضًا بتؼسقط الؿال  ففـا لؾجؿعقة أن تلخذ مـ الؿستحؼ، أو يبذلف يف الحرام

وقد ذكر الػؼفاء صقرا لتلخقر الزكاة يجؿعفا . وطـدئذ فال بلس بذلؽ، طؾقف شفريا

فقؾحؼ بذلؽ ققام الجؿعقات ، أو حاجة الؿزكل، تحؼقؼ مصؾحة الؿستحؼ

طؾك أٓ ، الخقرية بتـظقؿ صرف الزكاة بشؽؾ شفري مراطاة لؿصؾحة الؿستحؼقـ

وما سقاه ، تطبقؼ ذلؽ يف جزء مـ أمقال الزكاةوأن يؽقن ، تمخر ٕكثر مـ طام

 . (1)ومؿـ أفتك بذلؽ الشقخ طبداهلل الجربيـ. يصرف يف مصارف الزكاة الحاضرة

 



                                                 

/ 18. ويف فتاوى ابـ طثقؿقـ21ل وجقاب يف العؿؾ الخقري أجاب طـفا فضقؾتف صسما 111 (1) 

سئؾ فضقؾة الشقخ: أحد أئؿة الؿساجد يؼقل: تصؾ إلل أمقال صائؾة مـ الزكاة يف رمضان  ": 478

الؿبارك ففؾ يجب تقزيعفا مباشرة، طؾؿًا بلكف قد تصؾ بعض الػؼراء فال يحسـ صرففا أم 

ؾك أقساط صقال السـة؟ فلجاب فضقؾتف بؼقلف: يـظر يف هذا إلك الؿصؾحة يصرففا طؾك الػؼراء ط

فؿتك وجد أهالً لفا يف أسرع وقت مؿؽـ وجب صرففا ٕكف ممتؿـ. وأما إذا كان يخشك إذا بادر 

هبا أن تصرف يف غقر محؾفا فال حرج أن يـتظر حتك يجد أهالً لفا،... الؿفؿ أكف متك أمؽـ صرف 

. "أقرب وقت فؾقصرففا وٓ يـتظر، أما إذا لؿ يؿؽـ فال حرج طؾقف أن يمخر... الزكاة يف أهؾفا يف 

. وهق الؿعؿقل بف ممخرا 394/ 9ويف بعض فتاوى الؾجـة الدائؿة جقاز تلخقر الزكاة لؾؿصؾحة

ه. ويف 1427/ 7/ 7وتاريخ  45يف كظام الضؿان آجتؿاطل الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ م/ 

/ 9ة جقاز تعجقؾ الزكاة ودفعفا كرواتب شفرية إذا اقتضت الؿصؾحة ذلؽفتاوى الؾجـة الدائؿ

422 . 
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 اخلبمتخ
وبعد فؼد ضفر لؾباحث مـ خالل هذا البحث كتائج : الحؿد هلل رب العالؿقـ

 : مـفا

طـ  ا طؼقد وكالةـ تؽقػ تعامالت الجؿعقات الخقرية مع الداطؿقـ طؾك أهن1

 . الداطؿقـ

 . يف حالقـ ــ تعد الجؿعقة الخقرية وكقال طـ الؿستػقديـ 2

ـ أن الجؿعقات الخقرية الرسؿقة التابعة لقزارة الشمون آجتؿاطقة ُتَعدُّ كائبة 3

 . ويرتتب طؾك ذلؽ أمقر مذكقرة يف البحث. طـ اإلمام يف قبض الزكاة وصرففا

يف العصر الحاضر مـ  الزكاة وتقزيعفا ـ أن الؼائؿقـ طؾك تحصقؾ4

يـطبؼ ، إشخاص التابعقـ لؾجؿعقات الخقرية الؿصرح لفا مـ قبؾ الحؽقمة

 . طؾقفؿ وصػ العامؾقـ طؾقفا القارد يف سقرة التقبة يف آية أهؾ الزكاة

يجقز الصرف مـ سفؿ العامؾقـ طؾقفا لؾرجال والـساء العامؾقـ طؾك  ـ5

إذا ، الجؿعقات الخقرية الؿلذون لفا بذلؽ مـ ولل إمر جؿع الزكاة وتػريؼفا يف

 . لؿ يلخذوا راتبا أو مؽافئة طؾك طؿؾفؿ

ـ ٓ يجقز دفع الؿصروفات اإلدارية والتشغقؾقة والدطائقة لؾجؿعقات  6

ويجقز مـ ، حؽقمقة أم أهؾقة سقاء أكاكت الجؿعقات. الخقرية مـ الزكاة

 . إن احتقج لذلؽ، الصدقات الؿطؾؼة

o 
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ما ٓ ، ـ لؾساطل يف جؿع الزكاة والتربطات لؾجؿعقة أن يلخذ مؼابؾ ذلؽ 7

 . بشروط. أجرة الؿثؾ يزيد طـ

وٓ مـ قبؾ ، مـ قبؾ الؿالؽ أو وكقؾف، ـ طدم جقاز استثؿار أمقال الزكاة 8

 . الجؿعقات الخقرية

 ـ إمقال التل تجتؿع طـد الجؿعقات الخقرية مـ غقر أمقال الزكاة 9

ففذه ، كلمقال إوقاف والقصايا والتربطات وكحقها :التطقطقة(الصدقات )

 . ــ بضقابط ــ يجقز استثؿارها

ضؿـ بآتػاق ، بعد وجقب الزكاة، ـ إن تؾػت الزكاة بقد الؿزكل أو وكقؾف 11

ويستؼر الضؿان طؾك الؿػرط . إن كان بتعد أو تػريط مـ صاحب الزكاة أو وكقؾة

 ؟فاختؾػ يف ضؿان مـ وجبت طؾقف الزكاة، ٓ تػريطوإن تؾػت بال تعد و . مـفؿا

 . وآحتقاط الضؿان

ـ إن تؾػت الزكاة بقد الػؼقر أو وكقؾف يف قبض الزكاة فال ضؿان طؾك  11

وطؾقف فنن كان الحال . الؿزكل لقصقلفا إلك مستحؼفا طؾك وجف تربأ بف الذمة

أو  ما لؿ يحصؾ تعد، كذلؽ فال ضؿان طؾك الجؿعقة الخقرية يف حال التؾػ طـدها

 . ٕن يدها يد أماكة :تػريط

لؾجؿعقات الخقرية أخذ التػقيض مـ الؿستحؼقـ بتلخقر إيصال الزكاة  ـ12

 . لفؿ أو تؼسقطفا لفؿ لؾؿصؾحة

ـ يجقز لؾجؿعقة الخقرية الزكقية أن تشرتي بؿبالغ الزكاة ما يحتاجف الػؼقر 13

. إن رأت الؿصؾحة يف ذلؽ، لؾػؼراء وأن تستبدل إطقان بـؼد يدفع، ثؿ تدفعف إلقف

 . واهلل أطؾؿ
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  ايتٛصٝات : 

ـ ٓ بد مـ استصدار تـظقؿات قاكقكقة مـ قبؾ الفقئات الؿختصة تحدد أجرة 1

العامؾقـ يف الجؿعقات حسب الحاجة الػعؾقة وأٓ تزيد إجرة الػعؾقة طـ أجرة 

 . وأن تؽقن معؾـة لؾجؿفقر، الؿثؾ حّدا أقصك

، ؿعقات الخقرية بنطالن كسبة الـػؼات اإلدارية مـ مال الزكاةـ إلزام الج2

وإطداد دلقؾ لذلؽ حتك يتؿؽـ الؿزكل مـ الؿػاضؾة بقـ الجؿعقات ، والتربطات

ولػتح باب الؿـافسة بقـ الجؿعقات يف تؼؾقؾ الؿصاريػ ، التل ُتعَطك مـ الزكاة

 . اإلدارية

الجؿعقات يف إدارة أمقال ـ إجراء دراسات محاسبقة فـقة تربز مدى كػاءة 3

ومراطاة الؼققد ، وجفقدها يف اختصار تؽالقػ اإلدارة إلك أدكك حد مؿؽـ، الزكاة

 . الؿحاسبقة حسب ما تؼتضقف أحؽام الزكاة

، ـ التثؼقػ الػؼفل يف مجال الزكاة والققػ لؾعامؾقـ يف حؼؾ العؿؾ الخقري4

 . فقؿا يخص طؿؾفؿوالتلكد مـ الؿستقى الػؼفل لؾعامؾقـ يف هذا الؿجال 

ـ ـ ضرورة تحقط الجؿعقات الخقرية يف أمقال الزكاة مـ أن ُتستفَؾؽ يف 5

وسائؾ يؿؽـ آستغـاء طـ أمقال الزكاة فقفا كؿصروفات التجفقز وإثاث 

 . اإلطالم وكحقها

، ـ ضرورة اتخاذ الجؿعقات الخقرية لؿستشاريـ شرطققـ لؿراجعة أطؿالفؿ6

 . ؽآت الشرطقةوتحؼقؼ سالمتفا مـ اإلش

، ـ إكشاء برامج أكاديؿقة يف الجامعات تختص بشمون الزكاة والعؿؾ الخقري7

 . التل مـ شلهنا التلهقؾ لؾعؿؾ يف ممسسات الزكاة ومـفا الجؿعقات الخقرية
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وبقان حؽؿفا ، ـ متابعة الؿسائؾ الؿستجدة يف العؿؾ الخقري ودراستفا8

 . (1)الشرطل مـ قبؾ الفقئات الشرطقة

ـّ بف مـ إتؿام هذا البحثو وأسللف تعالك ، ختاما أشؽر اهلل طز وجؾ طؾك ما م

وأن يغػر لل ما كان فقف مـ كؼص ، وأن يـػع بف، أن يجعؾف خالصا لقجفف الؽريؿ

 . وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ، وخؾؾ

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 مـ الؿسائؾ التل ضاقت صػحات البحث طـ بحثفا وتحتاج بحث:  (1) 

 ـ رجقع الؿتربع بعد إقباض الجؿعقة. 1

 ـ مقت الؿتربع قبؾ خروج الؿال مـ يد الجؿعقة ففؾ لؾقرثة الرجقع؟ 2

 التؽققػ الػؼفل لعؿؾ الجؿعقات الخقرية. يسر اهلل بحثفا.  وهل مـ الؿسائؾ الؿبـقة طؾك
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 أُ٘ ادلصبدس ٚادلشاعغ

دار ، طبداهلل بـ محؿد السالؿ، ل الزكاةأحؽام إدارة الجؿعقات الخقرية ٕمقا (1)

 . ه1435، 1ط، كـقز إشبقؾقا

مطبعة مصطػك  هـ(451) طؾل بـ حبقب الؿاوردي، إحؽام السؾطاكقة (2)

 . هـ1386، 2ط، الؼاهرة، البابل

 . إحؽام الػؼفقة لؾؿمسسات الخقرية د فقصؾ السحقباين (3)

الطبعة ، بقت الزكاة، ـ أحؽام وفتاوى الزكاة والصدقات والـذور والؽػارات (4)

 . ه1425، الثالثة

دار ، طؿر إشؼر. د (أو مصرف العامؾقـ طؾقفا) إدارة والل مال الزكاة (5)

 . ه1418، 1ط، إردن، الـػائس

كـقز . آستثؿار أمـ لؿقارد الؿمسسات الخقرية د صادق حؿاد محؿد (6)

 . الطبعة إولك، الرياض، أشبقؾقا

، الطبعة إولك، إردن، دار الـػائس، د شبقرد محؿ. ـ استثؿار أمقال الزكاة (7)

 . م1998، ه1418

، دار كـقز إشبقؾقا، د صالح بـ محؿد الػقزان. ـ استثؿار أمقال الزكاة (8)

 . م2115ه ـ 1426، 1ط، الرياض

ٕبل الحسـ طؾل بـ سؾقؿان . ـ اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف (9)

o 
 p 
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، بدون رقؿ الطبعة، الرتكل طبداهلل. تحؼقؼ د، هـ(885هـ ـ817) الؿرداوي

 . الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، وزارة الشمون اإلسالمقة، م1998هـ 1419

طالء الديـ أبل بؽر بـ ، لؾؽاساين. ـ بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع (11)

دار ، م1986هـ 1416الطبعة الثاكقة ، هـ(587ت) مسعقد الؽاساين الحـػل

 الؽتب العؾؿقة بقروت ـ لبـان 

أبل القالقد محؿد بـ أحؿد ، ٓبـ رشد. ية الؿجتفد وهناية الؿؼتصدـ بدا (11)

، الطبعة الثامـة هـ(595ـ521) بـ محؿد بـ أحؿد بـ رشد الؼرصبل

 م دار الؿعرفة 1986هـ1416

أبل الحسقـ يحقك بـ أبل ، لؾعؿراين. ـ البقان يف مذهب اإلمام الشافعل (12)

اطتـك بف قاسؿ محؿد ، ـ(ه558ـ489) الخقر سالؿ العؿراين الشافعل القؿـل

 . دار الؿـفاج لؾطباطة والـشر والتقزيع، بدون ط، الـقري

، أحؿد بـ سعد الحقد: إطداد، ـ التطبقؼات الؿعاصرة لؿصارف الزكاة (13)

 . ه1439، 1ط، الرياض، كـقز إشبقؾقا

بدون رقؿ ، محؿد طرفف الدسققل، ـ حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر (14)

 . اء الؽتب العربقةإحق، وتاريخفا، الطبعة

أبل الحسقـ طؾل بـ محؿد بـ حبقب ، لؾؿاوردي. ـ الحاوي الؽبقر (15)

، بدون رقؿ الطبعة، محؿقد مطرجل. تحؼقؼ د هـ(451ـ364) الؿاوردي

 "الباز "والؿؽتبة التجارية ، بقروت، دار الػؽر، م1994هـ1414

، اويطبدالعزيز الش، ـ حدود تصرفات الجؿعقات الخقرية يف أمقال الزكاة (16)

 . الرياض، مدار القصـ، هـ1432، 1ط
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 هـ(684ت) شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف، لؾؼرايف. ـ الذخقرة (17)

دار الغرب ، م1994الطبعة إولك ، تحؼقؼ إستاذ محؿد ُبقخبَزه

 . بقروت، اإلسالمل

، ٓبـ طابديـ. (حاشقة ابـ طابديـ) ـ رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار (18)

 1198) ،سقد طؿر بـ طبدالعزيز الشفقر بابـ طابديـمحؿد أمقـ بـ ال

 . دار إحقاء الرتاث العربل، بدون رقؿ الطبعة وتاريخفا هـ(1316ـ

الطبعة ، محؿد بـ صالح العثقؿقـ. ـ الشرح الؿؿتع طؾك زاد الؿستؼـع (19)

 . الدمام، ابـ الجقزي، هـ1425إولك 

 اريٕبل طبداهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ البخ. ـ صحقح البخاري (21)

قرأ أصؾف تصحقحًا ، الؿطبقع مع فتح الباري ٓبـ حجر، هـ(256ـ194)

، دار الؿعرفة، وتاريخفا، رقؿ الطبعة بدون، وتحؼقؼًا طبدالعزيز بـ باز

 . لبـان، بقروت

لإلمام أبل الحسقـ مسؾؿ بـ الحجاج الؼشقري . ـ صحقح مسؾؿ (21)

رقؿ  دونب، تحؼقؼ محؿد فماد طبدالباقل، هـ(261ـ  216) الـقسابقري

 . الؼاهرة، دار الحديث، وتاريخفا، الطبعة

 إلمام الحرمقـ طبدالؿؾؽ الجقيـل، ــ غقاث إمؿ يف التقاث الظؾؿ (22)

الطبعة ، الؼاهرة، مطبعة هنضة مصر، طبدالعظقؿ الديب: تحؼقؼ، هـ(478)

 . ه1411، الثاكقة

، بقت التؿقيؾ الؽقيتل. ـ الػتاوى الشرطقة يف الؿسائؾ آقتصادية (23)

 . م1985ه ــ 1415، 2ط، ؽقيتال
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جؿع وترتقب أحؿد ، ـ فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء (24)

 . دار العاصؿة، هـ1413، 1ط، الدويش

 . إصدار بقت الزكاة، فتاوى وتقصقات كدوات قضايا الزكاة الؿعاصرة (25)

كؿال الديـ محؿد بـ طبدالقاحد السققاسل ، ٓبـ الفؿام. ـ فتح الؼدير (26)

دار ، وتاريخفا، رقؿ الطبعة بدون، (861ت ) "ابـ الفؿام  "روف بـ الؿع

 . لبـان، بقروت، إحقاء الرتاث العربل

ـ قرارات الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل التابع لرابطة العالؿ اإلسالمل مـ  (27)

 . مطابع الرابطة، هـ1422ه ــ 1398

 ـ قرارات وتقصقات مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل الؿـبثؼ مـ مـظؿة (28)

 . الؿمتؿر اإلسالمل

 أبق الؼاسؿ محؿد بـ أحؿد بـ جزي الؽؾبل الغركاصل. ـ الؼقاكقـ الػؼفقة (29)

 . دار الػؽر، هـ( 741ـ693)

مـصقر بـ يقكس بـ إدريس ، لؾبفقيت. ـ كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع (31)

الطبعة ، تحؼقؼ لجـة متخصصة يف وزارة العدل، هـ(1151ت) البفقيت

 . الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، وزارة العدل ،م2111هـ 1422، إولك

، طبداهلل الطقار. إطداد د. ـ لؼاء الباب الؿػتقح مع الشقخ محؿد العثقؿقـ (31)

 . الرياض، دار القصـ، هـ1419، 1ط

، بدون رقؿ الطبعة، أبق بؽر محؿد بـ أبل سفؾ السرخسل، ـ الؿبسقط (32)

 . بقروت، دار الؿعرفة، ه1419

، هـ(676) قل الديـ بـ شرف الـقويمح. شرح الؿفذب ـ الؿجؿقع (33)
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 دار الػؽر، وتاريخفا، بدون رقؿ الطبعة

أحؿد بـ طبدالحؾقؿ بـ . ـ مجؿقع فتاوى شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة (34)

جؿع وترتقب طبدالرحؿـ بـ محؿد بـ ، هـ(728ـ 661) طبدالسالم الحراين

 . الرياض. دار طالؿ الؽتب، م1991هـ1412، بدون رقؿ الطبعة، قاسؿ

، الطبعة الثاكقة، ؿقع فتاوى ورسائؾ محؿد بـ صالح بـ طثقؿقــ مج (35)

 . الرياض، دار الثريا، هـ1426

، هـ(395ت ) ٕبل الحسقـ أحؿد بـ فارس. يف الؾغة ـ معجؿ الؿؼايقس (36)

 . بقروت، دار الػؽر، هـ1415، 1ط

 . الؼاهرة، 1392ط الثاكقة ، إبراهقؿ أكقس وآخرون، ـ الؿعجؿ القسقط (37)

مقفؼ الديـ أبل محؿد طبداهلل بـ أحؿد بـ محؿد ، ـ قدامةٓب. ـ الؿغـل (38)

الطبعة ، طبداهلل الرتكل. تحؼقؼ د، هـ( 621ـ541) بـ قدامة الؿؼدسل

 . الؼاهرة، هجر لؾطباطة، م1991هـ 1411إولك

، لؾخطقب الشربقـل. ـ مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج (39)

، بدون رقؿ الطبعة، هـ(977ت) الخطقب الشربقـل محؿد بـ أحؿد

 . الـاشر دار الػؽر، وتاريخفا

صالب بـ طؿر ، الؿقارد الؿالقة لؿمسسات العؿؾ الخقري الؿعاصر (41)

 . ه1433، 1ط، دار العاصؿة، الؽثقري

، الطبعة إولك، لؾدكتقر طبداهلل بـ مـصقر الغػقؾل، ـ كقازل الزكاة (41)

 . الرياض، دار الؿقؿان، هـ1429

 . بداهلل بـ طبدالرحؿـ الجربيـمققع فضقؾة الشقخ ط (42)
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 منبرط ربسخيٍخ 
 دلشاػبح ِمبصذ اٌششٌؼخ 

 يف اٌؼًّ اخلريي
 
 

 إطداد الباحثة

 هاجر محؿد كجقب محؿد طؾققه
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 ٍِخص اٌجؾش
 

وشرح صدوركا ٓقتػاء سؾػ ، الحؿد هلل الذي هداكا لؾتػؼف يف الديـ 

وأشفد أن محؿدا طبده ، شريؽ لفوأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ ، الؿممـقـ

  ،،وبعد ملسو هيلع هللا ىلصورسقلف 
ِّ

َيا : َقاُلقا، «َطَؾك ُكؾِّ ُمْسؾٍِؿ َصَدَقةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص فاكطالقًا مـ ققل الـَّبِل

 
ِ
 اهلل

َّ
ـْ َلْؿ َيِجدْ ، َكبِل ُق ، َيْعَؿُؾ بِقَِدهِ »: َقاَل  ؟َفَؿ  ؟َفنِْن َلْؿ َيِجدْ : َقاُلقا «َفقَـَْػُع كَْػَسُف َوَيتََصدَّ

ـُ َذا الَحاَجِة الَؿْؾُفقَف » :َقاَل  ـْ َدلَّ َطَؾك َخقٍْر َفَؾُف مِثُْؾ َأْجِر »: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف ، (1)«ُيِعق َم

فنين أسجؾ كؿاذج تاريخقة راطت مؼاصد الشريعة يف ذلؽ العؿؾ ، (2)«َفاِطؾِفِ 

 : الخقري

 : بقـ الؿفاجريـ وإكصار ملسو هيلع هللا ىلصمماخاة الرسقل   -1
ِ
 وإن يف تشريع َرُسقل اهلل

مظفًرا مـ مظاهر واقعقة الؿؼاصد وتؿثالهتا يف الجاكب السؾقكل ، املفذا الـظ ملسو هيلع هللا ىلص

ففل صقرة مبتؽرة لؿقاجفة إزمة آجتؿاطقة وآقتصادية والديـقة ، العؿؾل

كؾ ذلؽ يف إصار : والػؽرية والسقاسقة والحضارية التل قد تعرض لؾؿجتؿعات

                                                 

( أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب الزكاة باب: طؾك كؾ مسؾؿ صدقة، فؿـ لؿ يجد فؾقعؿؾ 1) 

، مسؾؿ يف صحقحف كتاب الزكاة باب بقان أن اسؿ الصدقة يؼع 115/ 2 1445بالؿعروف رقؿ 

 . 699/ 2 1118طؾك كؾ كقع مـ الؿعروف رقؿ 

( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف كتاب اإلمارة باب فضؾ إطاكة الغازي يف سبقؾ اهلل بؿركقب وغقره، 2) 

 . 1516/ 3 1893وخالفتف يف أهؾف بخقر رقؿ

o 
 p 
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 . صقاغة متآلػة متؽامؾة

إماًما مـ أئؿة العؿؾ الخقري بالـسبة ـف رضل اهلل ط يعد ُطْثَؿان بـ طػان -2

، كثقرًا يف بـاء الدولة اقتصاديًارضل اهلل طـف  فؼد ساهؿ، ملسو هيلع هللا ىلصلصحابة رسقل اهلل

 . ولعبت مساهؿاتف تؾؽ أدواًرا رئقسة يف تجاوز الؿسؾؿقـ لؿحـ طديدة

يف العصر -يعد الشقخ طبدالرحؿـ السؿقط فارس العؿؾ الخقري ورائده  -3

ولؿمسسة تتؿقز ، أرضقة لؾعؿؾ الخقري الؿقداينحقث وضع : -الحديث

أوصؾ مـ خاللفا الؿعطل بالؿحتاج وفؼ أسؾقب ، بآستدامة والػاطؾقة واإلكتاج

فؽان بحؼ مـ أبرز الـؿاذج الخقرية التل يحتذى هبا لتجسقدها ، طؾؿل وراق

 . مؼاصد الشريعة يف العؿؾ الخقري طؾك أفضؾ ما يؽقن

 

 

 



 

 

 
 
 

  287  

 منبرط ربسخيٍخ دلشاػبح ِمبصذ اٌششٌؼخ يف اٌؼًّ اخلريي

 
 

 مــذِـخادل
 : وبعد ملسو هيلع هللا ىلصؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل الح

 أ١ُٖٝ ايبشح : 

وكان ، لؿا كان العؿؾ الخقرّي مـ خطقط الدفاع إولك لؾدول وإمؿ

اإلجفاز طؾك هذا الخط الدفاطل بحؿالت التشقيف والتشؽقؽ أو اإلضعاف 

، جتؿعيعد إجفازًا طؾك أهؿ ققة مـ الؼقى الؿساكدة ٕي دولة وٕي م :والتحجقؿ

وإن مـ مظاهر آهتؿام هبذا العؾؿ معرفة ، كان لزامًا طؾقـا أن هنتؿ بالعؾؿ طـف

 . كؿاذج تاريخقة لؿراطاة مؼاصد الشريعة يف العؿؾ الخقري

 أٖداف ايبشح : 

تجؾقة كؿاذج مضقئة سجؾفا التاريخ تطبقًؼا طؿؾقا لؿراطاة مؼاصد الشريعة يف 

 . العؿؾ الخقري

 ًبشحاملٓٗر ايعًُٞ ي : 

 : قد سرت يف بحثل هذا طؾك الؿـفج أيت

خرجت أيات الؼرآكقة وطزوهتا إلل مقاضعفا مـ الؼرآن الؽريؿ مع بقان -1

 . وجف الدٓلة مـفا

ثؿ ، مـ صحقح البخاري: خرجت إحاديث وأثار تخريجا طؾؿقا-2

ســ  ثؿ، مؽتػقة بؿا ورد فقفؿا أو أحدهؿا وإٓ فؿـ ســ أبق داود، صحقح مسؾؿ

o 
 p 
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ثؿ مسـد ، ثؿ مقصل اإلمام مالؽ، ثؿ ســ ابـ ماجة، ثؿ ســ الـسائل، الرتمذي

مع ذكر درجة الحديث وإثر إذا ، ثؿ بؼقة الؿصـػات إقدم فإقدم، اإلمام أحؿد

مؽتػقة يف كؾ ما _مستعقـة يف ذلؽ بؽتب الرتاجؿ ، كان يف غقر البخاري ومسؾؿ

 . _سبؼ بؿا لف صؾة بؿقضقع البحث

اتبعت يف طرضل ودراستل لتؾؽ الـؿاذج التاريخقة الؿـفج آستؼرائل -3

وذلؽ مـ خالل الرجقع إلك كتب أصقل الػؼف التل تؽؾؿت بقضقح ، التحؾقؾل

ثؿ الرجقع إلك كتب السقرة والؽتب الؿعاصرة التل ، طـ الؿؼاصد الشرطقة

لؿؼاصد ثؿ تطبقؼ أشفر الـؿاذج طؾك تؾؽ ا، تعرضت لبقان كؿاذج لعؿؾ الخقر

لتتحؼؼ أكرب فائدة وأطظؿ كػع ، ومـ ثؿ الـشر، لؿعرفة أحؼفا بالبحث والدراسة

 . هبذا البحث

 . التحرير والتقثقؼ: اطتؿدت طؾك أمفات الؿصادر والؿراجع يف-4

 . التزمت الؿـفجقة البحثقة يف العزو والػفرسة وطالمات الرتققؿ-5

 خط١ ايبشح : 

 : وثالثة مباحث طؾك الـحق أيت، وتؿفقد، وقد اشتؿؾ هذا البحث طؾك مؼدمة

 . وخطتف، ومـفجف، وأهدافف، أهؿقة البحث: الؿؼدمة وتشتؿؾ طؾك- 

 . وتقضقح أكقاطفا، يف بقان مػفقم الؿؼاصد الشرطقة: التؿفقد

: -يف طصر الـبقة -مراطاة مؼاصد الشريعة يف العؿؾ الخقري: الؿبحث إول

 : وفقف أربعة مطالب، -كؿقذجًا-وإكصاربقـ الؿفاجريـ  ملسو هيلع هللا ىلصمماخاة الرسقل 

والؼضاء طؾك كظام الطبؼات يف ، تشريع كظام الؿماخاة: الؿطؾب إول

 . اإلسالم

 . كؿاذج فريدة لفذه الؿماخاة: الؿطؾب الثاين
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 . والدروس الؿستػادة مـفا، أهداف الؿماخاة: الؿطؾب الثالث

 . صؾة الؿماخاة بالؿؼاصد الشرطقة: الؿطؾب الرابع

 طـد الصحابة-مراطاة مؼاصد الشريعة يف العؿؾ الخقري : الؿبحث الثاين

وفقف أربعة  -قذجًاكؿ-رضل اهلل طـف  –طثؿان بـ طػان : - ؿرضل اهلل طـف

 : مطالب

 . أول سؼاية يف اإلسالم-وقػ بئر رومة يف الؿديـة الؿـقرة: الؿطؾب إول

ولك يف التاريخ لؾؿرة إ ملسو هيلع هللا ىلصتقسعة الؿسجد الـبقي : الؿطؾب الثاين

 . اإلسالمل

 . غزوة تبقك() تجفقز جقش العسرة: الؿطؾب الثالث

 . بالرقا طتؼ طؾكرضل اهلل طـف  –حرصف : الؿطؾب الرابع

يف العصر -مراطاة مؼاصد الشريعة يف العؿؾ الخقري : الؿبحث الثالث

 : وفقف ثالثة مطالب -كؿقذجًا–الشقخ طبدالرحؿـ السؿقط : -الحديث

مـ أكرب الؿـظؿات الخقرية -تلسقس جؿعقة العقن الؿباشر : ولالؿطؾب إ

 . يف أفريؼقا كؾفا

 . وإكؼاذ الؿرضل، لصحقةا الرطاية مجال يف -اهلل رحؿف–بذلف : الؿطؾب الثاين

 الرتبقية الؿراكز ببـاء العـاية يف -اهلل رحؿف–دوره : الؿطؾب الثالث

 -(وكحقها إيتام دور-الؿدارس-الجامعات)

 . أهؿ كتائج البحث: لخاتؿة وتشتؿؾ طؾكثؿ ا

 . ثؿ جؿقع الؿصادر والؿراجع التل اطتؿدت طؾقفا

  .واهلل تعالك أطؾك وأطؾؿ
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 اٌزٍّٙذ 
 ، يف ثٍبْ ِفَٙٛ ادلمبصذ اٌششػٍخ

 . ٚرٛضٍؼ ألغبِٙب
 املساد باملكاصد ايػسع١ٝ : 

 : عسف ايعًُا٤ املكاصد ايػسع١ٝ بتعازٜف نجري٠ َٓٗا َا ٜأتٞ

الؿعاين والِحَؽؿ الؿؾحقضة : طرفَّفا الشقخ محؿد الطاهر بـ طاشقر بلهنا -1

وتدخؾ يف ذلؽ أوصاف الشريعة ، لؾشارع يف جؿقع أحقال التشريع أو معظؿفا

وكذلؽ ما يؽقن ، والؿعاين التل ٓ يخؾق التشريع مـ مالحظتفا، وغاياهتا العامة

ولؽـفا مؾحقضة يف ، إحؽاممـ معاٍن مـ الحؽؿ لؿ تؽـ مؾحقضة يف سائر أكقاع 

 . (1)أكقاع كثقرة مـفا

بلهنا الؿعاين والحؽؿ وكحقها : طرففا الدكتقر محؿد بـ سعد الققبل -2 

التل راطاها الشارع يف التشريع طؿقما وخصقًصا مـ أجؾ تحؼقؼ مصالح 

 . (2)العباد

                                                 

(مؼاصد الشريعة اإلسالمقة لؿحؿد الطاهر بـ محؿد الطاهر بـ طاشقر التقكسل )الؿتقىف: 1) 

-هـ1425الشمون اإلسالمقة، قطرهـ(تحؼقؼ: محؿد ابـ الخقجة )ط وزارة إوقاف و1393

 . 21/ 2م( 2114

(مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وطالقتفا بإدلة الشرطقة محؿد بـ سعد بـ أحؿد بـ سعقد الققبل )ط 2) 

 . 37م( ص1999هـ، 1418الرياض  -دار الفجرة  1

o 
 p 
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ل وإسرار الت، بلهنا الغاية مـ الشريعة: طرففا العالمة طالل الػاسل -3

 . (1)وضعفا الشارع طـد كؾ حؽؿ مـ أحؽامفا

بلهنا الؿعاين الؿؾحقضة يف إحؽام : طرففا الدكتقر كقر الديـ الخادمل -4

سقاء أكاكت تؾؽ الؿعاين حؽؿًا جزئقة أم مصالح كؾقة  :والؿرتتبة طؾقفا، الشرطقة

هق تؼرير طبقدية اهلل ، وهل تتجؿع ضؿـ هدف واحد، أم سؿات إجؿالقة

 . (2)اإلكسان يف الداريـومصؾحة 

 هل الغايات التل ُوِضعت : وبـاًء طؾك ما سبؼ فنن الؿؼاصد الشرطقة

 . كؾقًة كاكت أم جزئقة، لؿصؾحة العباد، الشريعة اإلسالمقة ٕجؾ تحؼقؼفا

 أقطاّ املكاصد ايػسع١ٝ : 

 . باطتبارات وحقثقات مختؾػة، تتـقع الؿؼاصد تـقطات كثقرة

 ٚزٖا تٓكطِ إىل قطُنيفٗٞ باعتباز ستٌ صد : 

وهل ، وهل الؿؼاصد التل قصدها الشارع بقضعف الشريعة: مؼاصد الشارع -أ

 . تتؿثؾ إجؿآ يف جؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد يف الداريـ

وهل الؿؼاصد التل يؼصدها الؿؽؾػ يف سائر : مؼاصد الؿؽؾػ -ب

وبقـ ما هق ، سادهوالتل تػرق بقـ صحة الػعؾ وف، اطتؼادا وققٓ وطؿال، تصرفاتف

 . تعبد وما هق معامؾة
                                                 

دار الغرب  5(مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ومؽارمفا لؾعالمة طالل الػاسل الؿغربل )ط1) 

 . 7م( ص1993ه، 1413اإلسالمل

-هـ1421مؽتبة العبقؽان  1( طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة لؾدكتقر كقر الديـ بـ مختار الخادمل )ط2) 

 . 16/ 1م(2111
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 ّٚاملكاصد باعتباز َد٣ اذتاد١ إيٝٗا تٓكطِ إىل ثالث١ أقطا : 

وهل التل ٓ يستغـل الـاس طـ وجقدها بلي حال مـ : مؼاصد ضرورية -أ

، والـػس، والتل هل حػظ الديـ، إحقال ويليت طؾك رأسفا الؽؾقات الخؿس

جاكب : هذه الضروريات يؽقن مـ جاكبقـ وحػظ، والؿال، والـسؾ، والعؼؾ

ويؼرر ، الحػظ مـ جاكب القجقد يؽقن بتشريع ما يثبتفا، وجاكب العدم، القجقد

 :فقؽقن بؿـع ما يطرأ طؾقفا مـ الخؾؾ :وأما حػظفا مـ جاكب العدم، أركاهنا

 . ووضع العؼقبات طؾك مـ يتعدى طؾقفا، بقضع الحدود

إلقفا لؾتقسعة ورفع الضقؼ والحرج وهل التل يحتاج : مؼاصد حاجقة -ب

والتقسع يف الؿعامالت الؿشروطة ، الرتخص يف تـاول الطقبات: مثؾ، والؿشؼة

 . كحق السؾؿ والؿساقاة وغقرها

، ومؽارم إخالق، وهل التل تؾقؼ بؿحاسـ العادات: مؼاصد تحسقـقة -ج

سرت العقرة ومثالفا الطفارة و، والتل ٓ يمدي تركفا غالبا إلك الضقؼ والؿشؼة

 . وآداب إكؾ وســف وغقر ذلؽ

 تٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ، ٚاملكاصد باعتباز تعًكٗا بعُّٛ األ١َ ٚخصٛصٗا : 

وهل التل تالحظ يف جؿقع أو أغؾب أبقاب الشريعة : مؼاصد طامة -أ

فقدخؾ فقفا ، بحقث ٓ تختص مالحظتفا يف كقع خاص مـ أحؽامفا، ومجآهتا

 . اهتا الؽربىأوصاف الشريعة وغاي

وهل التل تتعؾؼ بباب معقـ كالؿؼاصد الخاصة : مؼاصد خاصة -ب

الخاصة ، الخاصة بالؼضاء والشفادة، الخاصة بالؿعامالت، بالتصرفات الؿالقة

 . الخاصة بالعؼقبات، بالتربطات
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 . وهل طؾؾ إحؽام وحؽؿفا وأسرارها: مؼاصد جزئقة -ج

 ِإىل قطُني ٚاملكاصد باعتباز ايكطع ٚايظٔ تٓكط : 

وهل التل تقاترت طؾك إثباهتا صائػة طظؿك مـ إدلة : مؼاصد قطعقة -أ

وإقرار ، وصقاكة إمقال، وحػظ إطراض، وإمـ، التقسقر: ومثالفا، والـصقص

  ...العدل

مؼصد : ومثالفا، وهل التل اختؾػت حقالفا إكظار وأراء: مؼاصد ضـقة -ب

وتحريؿ الـبقذ ، كلخذ مـف تحريؿ الؼؾقؾ مـ الخؿرالذي ، سد ذريعة إفساد العؼؾ

 . فتؽقن تؾؽ الدٓلة ضـقة خػقة، الذي ٓ يغؾب إفضاؤه إلك اإلسؽار

 تٓكطِ إىل قطُني، ٚاملكاصد باعتباز تعًكٗا بعُّٛ األ١َ ٚأفسادٖا : 

ومثالفا ، وهل التل تعقد طؾك طؿقم إمة كافة أو أغؾبفا: مؼاصد كؾقة -أ

، وتـظقؿ الؿعامالت، وحػظ الـظام، والسـة مـ التحريػ والتغققرحؿاية الؼرآن 

  ...وتؼرير الؼقؿ وإخالق

، آكتػاع بالؿبقع: مثؾ، وهل العائدة طؾك بعض إفراد: مؼاصد بعضقف -ب

 . وإكس بالذرية

  َ٘تٓكطِ إىل قطُني، ٚاملكاصد باعتباز سظ املهًف ٚعد : 

أمقر التعبد : ومثالفا، ضاهر لؾؿؽؾػ وهل لقس فقفا حظ: مؼاصد أصؾقة -أ

 . وآمتثال غالبا

الزواج : ومثالفا، وهل التل فقفا حظ ضاهر لؾؿؽؾػ: مؼاصد تابعة -ب
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 . (1)...والبقع

 عالق١ ايُٓاذز ايتازخي١ٝ بتشكٝل َكاصد ايػسٜع١ : 

إن معرفة كؿاذج طؿؾقة مؿا سجؾف التاريخ لؿراطاة مؼاصد الشريعة يف العؿؾ  

يعد مدرسة يتعؾؿ فقفا الؿسؾؿقن الالحؼقن مؿا صـعف أسالففؿ  ،الخقري

لحػظ ، كؿا أن لتؾؽ الؿعرفة أثًرا بالًغا يف إيجاد القطل اإلسالمل، السابؼقن

وتـؿقة قدرات الػرد برفع مستقاه ، الضروريات الخؿس لألمة اإلسالمقة

سف والتعاون وتـؿقة قدرات الؿجتؿع بؿساطدة كػسف بـػ، ومشاركتف يف بـاء مجتؿعف

وٓ يخػك أن يف هذا ما فقف مـ تحؼقؼ وتػعقؾ الؿصالح وإهداف ، بقـ صبؼاتف

 يميد ذلؽ ققل الـبل، التل تسعك الشريعة اإلسالمقة إلك تحؼقؼفا يف حقاة الـاس

 »: ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
َدَقِة بِاْلَحؼِّ َكاْلَغاِزي فِل َسبِقِؾ اهلل ، (2)«بَقْتِفِ َحتَّك َيْرِجَع إَِلك ، اْلَعامُِؾ َطَؾك الصَّ

وما ذاك إٓ ٕن ، فنكف يػقد أن كؾ مـ يسفؿ يف الـشاط الخقري مثاب وملجقر

فقدخؾ يف هذا كؾ مـ دطا إلك ، إكشطة الخقرية تحؼؼ تؾؽ الؿصالح وإهداف

 . وطؾك رأسفؿ الجؿعقات الخقرية واإلغاثقة، الخقر بالؼقل والػعؾ

                                                 

(اإلحؽام يف أصقل إحؽام ٕبل الحسـ سقد الديـ طؾل الثعؾبل أمدي )ط الؿؽتب اإلسالمل، 1) 

 الدار 2ط) الريسقين ٕحؿد الشاصبل اإلمام طـد الؿؼاصد كظرية ،274/ 3( لبـان –بقروت 

سالمقة ٓبـ اإل الشريعة مؼاصد ،153/ 1( م1992 - هـ 1412 اإلسالمل لؾؽتاب العالؿقة

/ 1وما بعدها، طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة لؾدكتقر كقر الديـ بـ مختار الخادمل  138/ 2طاشقر 

16 . 

َعاَيةِ 2)  َدَقِة رقؿ  ( أخرجف أبق داود يف ســف َباٌب فِل السِّ ، وفقف يؼقل الشقخ 132/ 3 2936َطَؾك الصَّ

/ 3 645، الرتمذي يف ســف باب ما جاء يف العامؾ طؾك الصدقة بالحؼ رقؿ إسـاده صحقحإلباين 

 . 578/ 1 1819، ابـ ماجة يف ســف باب ما جاء يف طؿال الصدقة رقؿ 28
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 ػسع١ٝص١ً ايُٓاذز ايتازخي١ٝ بأقطاّ املكاصد اي : 

إن لتؾؽ الـؿاذج التاريخقة صؾة وثقؼة بجؿقع الؿؼاصد الشرطقة ٕن جؿقع  

 : الخدمات التل تؼدمفا تصب فقفا كؾفا

فباطتبار حاجة الؿسؾؿقـ كجد تؾؽ الـؿاذج تصب يف خاكة الؿؼاصد  -

إٓ أن إسفاماهتا فقفا لقست طؾك وتقرة ، الضرورية والحاجقة والتحسقـقة، الثالث

يؽقن الؿجال الذي تتصدر لرطايتف يف مققػ ما ضروريًا يحػظ  فؼد، واحدة

ولؽـف يف مققػ آخر يؽقن حاجقا أو ، لؾؿسؾؿقـ ديـفؿ ومالفؿ وكػسفؿ وطؼؾفؿ

والضابط يف هذا هق ققة مرتبة الؿصؾحة الشرطقة الؿرجق تحؼقؼفا مـ ، تحسقـقا

 . ذلؽ العؿؾ الخقري

تعؾؼفا بعؿقم إمة كؿا أن لتؾؽ الـؿاذج صؾة بالؿؼاصد الؽؾقة ل -

 . وصؾة بالؿؼاصد التبعقة الخادمة لفا، اإلسالمقة بحػظ كظامفا وصالحفا

وصؾة بالؿؼاصد ، كؿا أن لتؾؽ الـؿاذج صؾة بالؿؼاصد العامة لؾشريعة -

 . (1)الػرطقة الؿتغقرة بتغقر ضروف الزمان والؿؽان وأحقال الؿجتؿعات

 

 

                                                 

 وما بعدها بتصرف.  147، 137/ 2( مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر 1) 
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 املبحث األول 

 ؼخ يف اٌؼًّ اخلرييِشاػبح ِمبصذ اٌششٌ
 -يف ػصش إٌجٛح -
 ، -منٛرعب  -ثني ادلٙبعشٌٓ ٚاألٔصبس ملسو هيلع هللا ىلصِإاخبح اٌشعٛي 

 وفقف أربعة مطالب
 

 ٍٚٚايكطا٤ ع٢ً ْظاّ ، تػسٜع ْظاّ املؤاخا٠: املطًب األ 

  .يف اإلضالّ ايطبكات 

 ْٞمناذز فسٜد٠ هلرٙ املؤاخا٠: املطًب ايجا . 

 ٚايدزٚع املطتفاد٠ َٓٗا، ٠أٖداف املؤاخا: املطًب ايجايح . 

 ص١ً املؤاخا٠ باملكاصد ايػسع١ٝ: املطًب ايسابع . 
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 املطلب األول

 ، رششٌغ ٔظبَ ادلإاخبح 
 . ٚاٌمضبء ػٍى ٔظبَ اٌغجمبد يف اإلعالَ 

  (2)يف دار أكس بـ مالؽ (1)بقـ الؿفاجريـ وإكصار ملسو هيلع هللا ىلصآخك رسقل اهلل ،

آخك بقـفؿ ، يـ وكصػفؿ مـ إكصاركصػفؿ مـ الؿفاجر، وكاكقا تسعقـ رجال

وطؾك أن يتقارثقا بعد الؿقت دون ، والـصرة يف الحؼ، والتعاون، طؾك الؿقاساة

ىئ ىئ ىئ ی ) :لؿا أكزل اهلل طز وجؾ، إلك حقـ وقعة بدر، ذوي إرحام

 . (3)دون طؼد إخقة، رد التقارث [75: ]سقرة إكػال (ی

                                                 

(وٓ تختؾػ الروايات يف تاريخ تشريعفا إٓ اختالفًا يسقرًا، ففل تجؿع طؾك أهنا وقعت يف السـة 1) 

إولك مـ الفجرة الـبقية، وتختؾػ إن كان ذلؽ بعد بـاء الؿسجد يف الؿديـة أو خالل بـائف، 

فؼد ذكر أهنا بعد  ابـ سعد تاريخ تشريعفا بعد الفجرة بخؿسة أشفر، أما ابـ طبد الربويحدد 

حْقَحُة  قرُة الـََّبقيَُّة الصَّ الفجرة وقبؾ غزوة بدر الؽربى دون تحديد دققؼ لتاريخ تشريعفا. السِّ

ْقَرةِ الـََّبقيَِّة لؾدكتقر: أكرم العؿري )ط  َكْؼِد رَواَياِت السِّ
ْ

ـَ فِل ثْق مؽتبة  6ُمَحاَوَلٌة لَِتطبِْقِؼ َقَقاِطِد الُؿَحدِّ

 . 243/ 1م( 1994 -هـ1415والحؽؿ، الؿديـة الؿـقرة العؾقم

 َتَعاَلك: 2) 
ِ
ـَ َطَؼَدْت َأْيَؿاُكُؽؿْ )( أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب الؽػالة َباُب َقْقِل اهلل ِذي رقؿ  (َوالَّ

2294 3 /96 . 

، 167ص( لبـان-بقروت –دار الفالل 1( الرحقؼ الؿختقم لصػل الرحؿـ الؿباركػقري )ط3) 

اص  البشر  خقر سقرة مـ العرب وَجَؿقُؾ  إَثر قُح َصحِ  لؾدكتقر: طبد الرحؿـ بـ جؿقؾ قصَّ

، والدكتقر: سعد بـ مقسك 
ُّ

َؾؿل إستاذ الؿشارك يف قسؿ الدطقة، والدكتقر: محؿد بـ صامؾ السُّ

مؽتبة روائع 1الؿقسك، والدكتقر: خالد الغقث أساتذة التاريخ اإلسالمل الؿساطديـ )ط

= 

o 
 p 
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 فريد مـ أساسًا إل، وإن يف تشريع كظام الؿماخاة 
ّ

 طالؿل
ّ

خاء إسالمل

فال ، خالقة مـ طصبقات الجاهؾقة، ومؼدمة لـفضة أمة ذات دطقة ورسالة، كقطف

 ، وٓ مقآة إٓ هلل ولرسقلف والؿممـقـ، حؿقة إٓ لإلسالم
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص كؿا َقاَل َرُسقُل اهلل

تِِفْؿ َأْدكَاُهؿْ ، اْلُؿْسؾُِؿقَن َتتََؽاَفُل دَِماُؤُهؿْ »   (1)،َوُيِجقُر َطَؾقِْفْؿ َأْقَصاُهؿْ ، َيْسَعك بِِذمَّ

ـْ ِسَقاُهؿْ  ما لتؾؽ الػقارق  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ففؿ معؾؿ البشرية  (2)« ...َوُهْؿ َيٌد َطَؾك َم

فؽاكت الؿماخاة مـ ُأولك ، وكبقر إثر يف اإلسالم والؿسؾؿقـ، مـ طظقؿ الخطر

، ـازطاتأهنك هبا الخالفات والؿ، إطؿال التل قام هبا طـد وصقلف الؿديـة
 =                                                 

 . 168ص(م2111- هـ 1431السعقدية العربقة الؿؿؾؽة– جدة–الؿؿؾؽة

أي إن أحرار الؿسؾؿقـ دماؤهؿ متؽافئة يف وجقب الؼصاص والؼقد لبعضفؿ  )تتؽافل دَِماُؤُهْؿ( (1) 

مـ بعض ٓ يػضؾ مـفؿ شريػ طؾك وضقع، وكان أهؾ الجاهؾقة ٓ يرضقن يف دم الرجؾ 

)يسعك ا مـ طدة مـ قبقؾتف، فلبطؾ ذلؽ اإلسالم الشريػ بالؼقد مـ قاتؾف القضقع حتك يؼتصق

أي أقؾفؿ طددا وهق القاحد، وأقؾفؿ رتبة وهق العبد، ومـ كان يف معـاه إذا أجاروا  بذمتفؿ أدكاهؿ(

أي: إن بعض الؿسؾؿقـ وإن كان  )ويجقر طؾقفؿ أقصاهؿ(كافرًا أمضل جقارهؿ ولؿ تخػر ذمتفؿ، 

، ؽ ٕحد مـفؿ أن يـؼضف وإن كان أقرب دارا مـ الؿعؼقد لفقاصل الدار إذا طؼد لؾؽافر طؼدًا لؿ ي

ـْ ِسَقاُهْؿ( أي إذا استـػروا وجب طؾقفؿ الـػقر وإذا استـجدوا لؿ يتخؾػقا. معالؿ  )وهؿ يد َطؾَك َم

الســ شرح ســ أبل داود ٕبل سؾقؿان حؿد بـ الخطاب البستل الؿعروف بالخطابل 

، آستذكار ٕبل طؿر يقسػ 314، 313/ 2م(  1932 -هـ 1351الؿطبعة العؾؿقة حؾب1)ط

دار الؽتب  1بـ طبد اهلل بـ طبد الرب بـ طاصؿ الـؿري الؼرصبل تحؼقؼ: سالؿ محؿد ططا )ط

 . 263/ 2م(2111-ه 1421بقروت -العؾؿقة 

، 81/ 3 2751( أخرجف أبق داود يف ســف كتاب الجفاد باب يف السرية ترد طؾك أهؾ العسؽر رقؿ 2) 

وإسـاده ، 895/ 2 2683جة يف ســف كتاب الديات باب الؿسؾؿقن تتؽافل دماؤهؿ رقؿابـ ما

: تـؼقح التحؼقؼ يف أحاديث التعؾقؼ لشؿس الديـ محؿد بـ أحؿد بـ طبد الفادي الحـبؾل صحقح

 . 461/ 4هـ( 1428الرياض -أضقاء السؾػ 1تحؼقؼ: سامل جاد اهلل )ط 
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، وتقحد أهؾ الجزيرة، واستؼر إمـ والسالم، وذهبت هبا إحؼاد، والحروب

وإلف ، وهدف واحد، وطؼقدة واحدة، واتجاه واحد، واتػؼقا طؾك كؾؿة واحدة

ٕكف يستحقؾ أن  :والؿسؾؿقن الققم بلشد الحاجة إلك مثؾ هذه الؿماخاة، واحد

وترتؼل إلك ، ذه إخالق الؽريؿةتستلكػ حقاة إسالمقة طزيزة ققية لؿ تتخؾؼ هب

 . (1)هذه التضحقات الؽبقرة

 

 

 

 

                                                 

 12لعؾل أبق الحسـ بـ طبد الحل بـ فخر الديـ الـدوي )ط (السقرة الـبقية ٕبل الحسـ الـدوي1) 

قرُة الـّبقية: طرُض وقائع َوتحؾقؾ أحَداث لَعؾل 282هـ( ص 1425 -دمشؼ -دار ابـ كثقر  ، السِّ

الَّبل )ط  . 314م( ص 2118 -هـ  1429لبـان -دار الؿعرفة، بقروت  7محؿد محؿد الصَّ
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 املطلب الثاني

 . منبرط فشٌذح ذلزٖ ادلإاخبح 
 ٚمتأل اجملتُع ادتدٜد بأزٚع األَجاٍ ، ناْت عٛاطف اإلٜجاز متتصز ٖرٙ األخ٠ٛ

 : َٔ ذيو َا ًٜٞ

 ـُ َطْقٍف َقِدَم َطَؾْقـَا َطْبُد الرَّ : رضل اهلل طـف  َقاَل َأَكس ـِ ْب َوآَخك َرُسقُل ، ْحَؿ

 
ِ
بِقعِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـِ الرَّ ـَ َسْعِد ْب َقْد َطؾَِؿِت إَْكَصاُر : َفَؼاَل َسْعدٌ ، َوَكاَن َكثِقَر الَؿالِ ، َبقْـَُف َوَبْق

 ًٓ ـْ َأْكثَِرَها َما
ـِ ، َأكِّل مِ َفاْكُظْر َولِل اْمَرَأَتاِن ، َسَلْقِسُؿ َمالِل َبْقـِل َوَبْقـََؽ َشْطَرْي

ُؼَفا ْجَتَفا، َأْطَجَبُفَؿا إَِلْقَؽ َفُلَصؾِّ ـِ ، َحتَّك إَِذا َحؾَّْت َتَزوَّ ْحَؿ َباَرَك اهلُل َلَؽ : َفَؼاَل َطْبُد الرَّ

ـٍ َوَأقِطٍ ، فِل َأْهؾَِؽ  ـْ َسْؿ
َّٓ َيِسقًرا ، َفَؾْؿ َيْرِجْع َيْقَمئٍِذ َحتَّك َأْفَضَؾ َشقًْئا مِ َفَؾْؿ َيْؾَبْث إِ

 َح 
ِ
ـْ ُصْػَرةٍ ، َوَطَؾْقفِ  ملسو هيلع هللا ىلصتَّك َجاَء َرُسقَل اهلل

 ، َوَضٌر مِ
ِ
، «َمْفقَؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل

ـَ إَكَْصارِ : َقاَل 
ْجُت اْمَرَأًة مِ ـْ َذَهٍب : َقاَل . «؟ َما ُسْؼَت إَِلقَْفا»َفَؼاَل ، َتَزوَّ

، َوْزَن َكَقاٍة مِ

وهؽذا ضرب سعد بـ الربقع كؿقذجًا فريدًا يف اإليثار ، (1)«َأْولِْؿ َوَلْق بَِشاةٍ »: َفَؼاَل 

 . والؿماخاة

 فقلتقن ، ويبالغ إكصار يف اإليثار والعؿؾ طؾك مؼتضك هذه إخقة

 
ّ

ـَ إِْخَقاكِـَا الـَِّخقَؾ : ويؼقلقن لف ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل : أي_َفَؼاُلقا  «َٓ »: َقاَل ، اْقِسْؿ َبْقـَـَا َوَبْق

                                                 

بقـ الؿفاجريـ، وإكصار ملسو هيلع هللا ىلص إكصار باب إخاء الـبل  ( أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب مـاقب1) 

 31/ 5 3781رقؿ 
ِّ

َٓ »ملسو هيلع هللا ىلص: ، الـسائل يف الســ الؽربى كتاب الؿـاقب باب ِذْكُر َقْقِل الـَّبِل َلْق

َكَْصارِ  ْٕ ـَ ا
 . 377/ 7 8264رقؿ  «اْلِفْجَرُة َلُؽـُْت اْمَرًأ مِ

o 
 p 
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، -يعـل السؼل والعؿؾ -َتْؽُػقَكا الَؿُئقَكَة : _ريـإكصار إلخقاهنؿ الؿفاج

 . (1)«َسِؿْعـَا َوَأَصْعـَا: َقاُلقا، َوَكْشَرْكُؽْؿ فِل الثََّؿَرةِ 

 ا : قالرضل اهلل طـف  ما روي طـ ابـ طباس: بؾ أروع مـ ذلؽ وأطجب َلؿَّ

 
ُّ

ـَ »: رِ َأْمَقاِل بَـِل الـَِّضقِر َقاَل لأِْلَكَْصا َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلصَضَفَر الـَّبِل ـَ اْلُؿَفاِجِري
إِنَّ إِْخَقاكَُؽْؿ مِ

َْمَقاَل بَقْـَُفْؿ َوبَقْـَُؽْؿ َجِؿقًعا، َلقَْسْت َلُفْؿ َأْمَقاٌل  ْٕ َوإِْن ِشئْتُْؿ ، َفنِْن ِشئْتُْؿ َقَسْؿُت َهِذهِ ا

ةً  ، ْؿ َهِذِه فِقِفؿْ َبِؾ اْقِس ، َٓ : َقاُلقا «؟ َأْمَسْؽتُْؿ َأْمَقاَلُؽْؿ َفَؼَسْؿُت َهِذِه فِقِفْؿ َخاصَّ

ـْ َأْمَقالِـَا َما ِشئَْت 
الؾَّفّؿ ارحؿ إكصار وأبـاء »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسقل اهلل ، َواْقِسْؿ َلُفْؿ مِ

 . (2)«إكصار

  َرضل اهلل طـف  يؼقل َأبق ُهَرْيَرة : 
ِ
َيا َرُسقَل : َفَؼاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَأَتك َرُجٌؾ َرُسقَل اهلل

 
ِ
َـّ َشْقًئا ملسو هيلع هللا ىلص َسَؾ َفَلرْ ، َأَصاَبـِل الَجْفدُ ، اهلل َٓ َرُجٌؾ »: َفَؼاَل ، إَِلك كَِسائِِف َفَؾْؿ َيِجْد ِطـَْدُه َأ

ـَ إَْكَصاِر َفَؼاَل  «َيْرَحُؿُف اهللُ ، ُيَضقُِّػُف َهِذِه الؾَّقَْؾةَ 
 : َفَؼاَم َرُجٌؾ مِ

ِ
، َأَكا َيا َرُسقَل اهلل

ْمَرَأتِفِ ، َفَذَهَب إَِلك َأْهؾِفِ 
ِ

 َضْقُػ : َفَؼاَل ٓ
ِ
ِخِريِف َشْقًئا ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقِل اهلل  : َقاَلْت ، َٓ َتدَّ

ِ
َواهلل

                                                 

إذا قال: اكػـل مئقكة الـخؾ وغقره، وتشركـل ( أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب الؿزارطة باب 1) 

 . 373/ 11 11749، الـسائل يف الســ الؽربى كتاب الشروط رقؿ 114/ 3 2325يف الثؿر رقؿ

(تػسقر الؼرصبل ٕبل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ أبل بؽر بـ فرح إكصاري الخزرجل شؿس 2) 

 -هـ 1384الؼاهرة -الؿصرية دار الؽتب  2الديـ الؼرصبل تحؼقؼ: أحؿد الربدوين )ط

، الؿغازي لؿحؿد بـ طؿر بـ واقد السفؿل إسؾؿل بالقٓء، الؿدين، أبق طبد 23/ 18م(1964

/ 1( م1989/ ه1419لبـان-بقروت –دار إطؾؿل 3اهلل، القاقدي تحؼقؼ: مارسدن جقكس )ط

 طبد بـ طؾل بـ دٕحؿ والؿتاع والحػدة وإمقال إحقال مـ لؾـبل بؿا إسؿاع إمتاع ،379

دار 1بق العباس الحسقـل العبقدي، تؼل الديـ الؿؼريزي تحؼقؼ: محؿد الـؿقسل )طالؼادر، أ

 . 192/ 1(م 1999 - هـ 1421 لبـان-بقروت –الؽتب العؾؿقة 
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ْبقَةِ  َّٓ ُققُت الصِّ مِقِفؿْ : َقاَل ، َما ِطـِْدي إِ ْبقَُة الَعَشاَء َفـَقِّ  َفَلْصِػئِل ، َفنَِذا َأَراَد الصِّ
ْ

َوَتَعاَلل

ْقَؾةَ  َراَج َوَكْطِقي ُبُطقَكـَا الؾَّ  ُثؿَّ َغَدا ا، َفَػَعَؾْت ، السِّ
ِ
ُجُؾ َطَؾك َرُسقِل اهلل : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصلرَّ

ـْ ُفالٍَن َوُفالَكَةَ »
ېئ ېئ ) :َفَلْكَزَل اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ  «َلَؼْد َطِجَب اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ مِ

[9: ]سقرة الحشر (ىئ ىئ ىئ ی یی
(1) . 

  
ُّ

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا َأَراَد الـَّبِل ـَ الَبْحَرْي
ا يخصص لألكصار جزء: أي _َأْن ُيْؼطَِع مِ

ـَ : َفَؼاَلِت إَْكَصارُ ، _مـ الؿال الذي يجـك مـفا ـَ الُؿَفاِجِري
ْخَقاكِـَا مِ َحتَّك ُتْؼطَِع إِلِ

ِذي ُتْؼطُِع َلـَا ُيَػِضؾ غقركؿ كػسف طؾقؽؿ : أي_َستََرْوَن بَْعِدي َأَثَرًة »: ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل ، مِْثَؾ الَّ

 وكلن الـبل، (2)«تَّك َتْؾَؼْقكِلَفاْصبُِروا َح ، _يف أمقر الدكقا وٓ يجعؾ لؽؿ مـفا كصقبا

ولؽـ ، أراد أن يؽافئفؿ طؾك ما قّدمقا لف ولؾؿفاجريـ مـ بّر ومقاساة وإيقاء ملسو هيلع هللا ىلص

فقا هلل لفذه الـػقس الؽريؿة ، الؼقم سؿقا وأبقا إٓ أن يؽقن طؿؾفؿ لقجف اهلل

ك الؿمثرة السخقة!! لؼد كان جزاؤهؿ مـ رهبؿ أن أكزل فقفؿ قراكا يتؾك إل، إبّقة

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ) :قال تعالك، يقم الديـ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

 ملسو هيلع هللا ىلصوأن قال فقفؿ رسقل اهلل ، [9: ]الحشر (حئ مئ ىئ يئ جب

َكَْصارِ » : مشقدًا بؿـاقبفؿ وفضؾفؿ ْٕ ـَ ا
َٓ اْلِفْجَرُة َلُؽـُْت اْمَرًأ مِ  . (3)«َلْق

 



                                                 

حشر: ]ال (َوُيْمثُِروَن َطَؾك َأْكُػِسِفؿْ )(أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب َتْػِسقِر الُؼْرآِن باب َقْقلِِف: 1) 

 . 148/ 6 4889[ رقؿ 9

 . 114/ 3 2376( أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب الؿساقاة باب الؼطائع رقؿ 2) 

 . 86/ 9 7244( أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب التؿـل باب ما يجقز مـ الؾق رقؿ 3) 
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 املطلب الثالث 

 . ٌذسٚط ادلغزفبدح ِٕٙبٚا، أ٘ذاف ادلإاخبح 
 

 ًٜٞ يًُؤاخا٠ أٖداف نجري٠ ميهٔ إمجاهلا فُٝا : 

قائؿ طؾك أساس ، إقامة بركامج إصالحل تـظقؿل لألمة والدولة والُحؽؿ -1

يتالحؿ الؿجتؿع الؿسؾؿ فقف ويتآلػ وتتضح معالؿ ، مـ وحدة إمة وتساكدها

يتؿ بغقر طامؾ التآخل إذ ٓ يؿؽـ لؽؾ مـ القحدة والتساكد أن  :تؽقيـف الجديد

ٓ ، فؽؾ جؿاطة ٓ تملػ بقـفا آصرة الؿقدة والتآخل الحؼقؼقة، والؿحبة الؿتبادلة

كان آستؿرار يف ، وإذا لؿ يؽـ آتحاد مؿؽـًا، يؿؽـ أن تتحد حقل مبدأ ما

 . (1)الدطقة مـ آستحالة بؿؽان

خاء تجربة رائدة فؽان اإل، إضفار طدالة اإلسالم اإلكساكقة إخالققة البـاءة -2

مثالً طؾك مروكة اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصضرب فقف الرسقل ، يف تاريخ العدل آجتؿاطل

واكػتاحف يف الظرف الؿـاسب طؾك أشد أشؽال العالقات آجتؿاطقة مساواًة 

 ًٓ ورد فقف طؾك كؾ الؼائؾقـ بلن اإلسالم جاء لؽل يؿثؾ إصالحًا جزئقًا ، وطد

ذي تصقغف وسائؾ اإلكتاج لؿ يتح لف أن يتحرك ٕن العصر ال: لؾؿسللة آجتؿاطقة 

فالؿفاجرون ققم تركقا يف سبقؾ اهلل أمقالفؿ ، لصقاغة طالؿ جديد مـ العالقات
                                                 

/ 6م( 1981 -هـ1411بقروت  -دار الشروق 9( يف ضالل الؼرآن إبراهقؿ حسقـ الشاربل )ط1) 

 بتصرف.  3526

o 
 p 
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وإكصار ققم أغـقاء ، وجاؤا الؿديـة ٓ يؿؾؽقن مـ حطام الدكقا شقئًا، وأراضقفؿ

ؿ معف واقتس، فحؿؾ إخ أخاه، أغـاهؿ اهلل تعالك بزروطفؿ وأمقالفؿ وصـاطتفؿ

وأططاه كصػ مالف ما ، وأكزلف يف بقتف ما دام فقف متسع لفؿا، سراء الحقاة وضراءها

 . (1)؟فلي طدالة اجتؿاطقة يف الدكقا تعدل هذه إخقة، مقفرًا لف، دام غـقًا طـف

وُيْبِعد طـفؿ أي شعقر ، إيجاد كظام يؽػؾ لؾؿفاجريـ الؿعقشة الؽريؿة -3

 . (2)بلهنؿ طالة طؾك إكصار

 . (3)والعشقرة اب وحشة الغربة لؾؿفاجريـ ومماكستفؿ طـ مػارقة إهؾإذه -4

لقعؾؿقا أن ، إضفار إخقة اإلسالمقة حؼقؼة محسقسة يف أذهان الؿسؾؿقـ -5

وإكؿا هل ، ما بقـ الؿسؾؿقـ مـ التآخل والتالحؿ لقس شعارًا وكالمًا مجرديـ

مـفا أهؿ إسس  يتؽقن، ذات كتائج اجتؿاطقة محسقسة، مسمولقة حؼقؼقة قائؿة

 . (4)الالزمة لبـاء الؿجتؿع الؿسؾؿ

                                                 

، دراسة يف السقرة 411/ 1هـ(1416دار السالم  3(إساس يف السـة وفؼففا لسعقد حّقى )ط1) 

، السقرة الـبقية دروس وطرب 127هـ(ص1425بقروت -دار الـػائس2لعؿاد الديـ خؾقؾ )ط

ٌد َرُسقُل ا76هـ(ص1415الؿؽتب اإلسالمل3لؿصطػك السباطل )ط  ، َرحؿٌة لؾَعاَلِؿقـ ُمَحؿَّ
ِ
هلل

 . 262َسقُِّد الـَّاِس َأجَؿِعقـ لؾدكتقر: سعقدالؼحطاين )ط مطبعة سػقر، الرياض(ص

حْقَحُة ٕكرم ضقاء العؿري 2)  قرُة الـََّبقيَُّة الصَّ  . 243/ 1(السِّ

الَّبل ص3)  قرُة الـّبقية لَعؾل الصَّ  . 319(السِّ

 -دار الػؽر  25ؿّحؿد َسعقد البقصل )ط(فؼف السقرة الـبقية مع مقجز لتاريخ الخالفة الراشدة ل4) 

 . 149هـ( ص1426 -دمشؼ
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 ٜٞٚطتفاد َٔ ٖرٙ املؤاخا٠ َا ٜأت : 

إن التآخل الذي يتؿ بقـ الؿسؾؿقـ ٓبد أن يؽقن مسبققًا بعؼقدة تؿ الؾؼاء  

إذ إن التآخل بقـ ُأكاس يممـ كؾ مـفؿا بػؽرة أو طؼقدة ، واإليؿان هبا، طؾقفا

خصقصًا إذا كاكت تؾؽ الػؽرة أو العؼقدة مؿا  ،مخالػة لألخرى خرافة ووهؿ

ولذلؽ كاكت العؼقدة ، يحؿؾ صاحبفا طؾك سؾقك معقـ يف الحقاة العؿؾقة

مـ طـد اهلل تعالك هل العؿقد الػؼري لتؾؽ  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالمقة التل جاء هبا رسقل اهلل 

 . (1)الؿماخاة التل حدثت

، اء إمة الؿسؾؿةإن الؿماخاة طؾك الحب يف اهلل مـ أققى الدطائؿ يف بـ -1

 (2)فنذا وهت تآكؾ كؾ بـقاهنا واهنار

والعؿؾ طؾك تربقة ، إطداد الؼقادة الرباكقة: إن مـ أسباب التؿؽقـ الؿعـقية -2

 . (3)وإخذ بلصقل القحدة وآتحاد، ومحاربة أسباب الُػرقة، إفراد تربقة رباكقة

 

 

                                                 

 . 148(فؼف السقرة الـبقية لؾبقصل ص 1) 

 . 129/ 3م( 1995 -هـ1415دار الؼؾؿ 2لؿحؿد الصادق طرجقن )ط (محؿد رسقل اهلل 2) 

الَّبل 3)  مؽتبة 1)ط(تبصقر الؿممـقـ بػؼف الـصر والتؿؽقـ يف الؼرآن الؽريؿ لَعؾل محؿد محؿد الصَّ

 ومابعدها. 262م(ص  2111 -هـ  1422اإلمارات -الصحابة، الشارقة 
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 املطلب الرابع 

 . خصٍخ ادلإاخبح ثبدلمبصذ اٌششػٍ 
 

وٓ طالجًا مؼصقرًا طؾك ما بقـ ، لؿ يؽـ طؼد الؿماخاة حؽؿًا لحادثة واقعة

طـدما طؼد الؿماخاة كان يشرع لألمة مـ  ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ أن الـبل ، الؿفاجريـ وإكصار

ويحؼؼ لفؿ مؼاصد ، ويملػ بقـ قؾقهبؿ، بعده هذا الـظام الذى يجؿع الؿسؾؿقـ

فؾقست الؿماخاة إٓ ، حسـ ما يؽقنالشرطقة اإلسالمقة يف جؿقع مراتبفا طؾك أ

إذ أن ، مظفرًا مـ مظاهر واقعقة الؿؼاصد وتؿثالهتا يف الجاكب السؾقكل العؿؾل

 :وهق أمر ٓ ُيتصقر حصقلف مـ الػرد، إخقة طؿاد التعاون طؾك الرب والتؼقى

الذي بدوره يقلد ، ٕهنا ققة إيؿاكقة تقرث الشعقر بالؿحبة والثؼة وآرتباط

عقاصػ يف اتخاذ مقاقػ إيجابقة بالتعاون واإليثار والرحؿة والعػق أصدق ال

ويف اتخاذ مقاقػ سؾبقة بآبتعاد طـ كؾ ما يضر الـاس يف ديـفؿ ، والتؽافؾ

، فظفر بذلؽ أن إخقة رباط الؿجتؿع وطؿاده، وأكػسفؿ وأمقالفؿ وأطراضفؿ

دًا فنكف يستحقؾ لؼقة وَيقم أن يؽقن الؿممـقن جسدًا واح، وسّر ققتف، وصؿام أماكف

وحقـفا كرى الـتائج الطقبة التل حؼؼفا ، اخرتاقفؿ -كائـة ما كاكت  -بشرية 

وطؾك كِؾ فنكف يؿؽـ ، الؿفاجرون وإكصار حقـ اكبثؼت طـفؿ حضارة اإلسالم

الؼقل بلن الؿماخاة صقرة مبتؽرة لؿقاجفة إزمة آجتؿاطقة وآقتصادية 

 .ة والحضارية التل قد تعرض لؾؿجتؿعاتوالديـقة والػؽرية والسقاسق

o 
 p 
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كؾ ذلؽ يف إصار صقاغة متآلػة متؽامؾة هادفة إلك تحؼقؼ رضا اهلل تعالك يف 

 . (1)الداريـ

 

 



                                                 

لؿحؿد بـ أحؿد بـ مصطػك بـ أحؿد الؿعروف بلبل زهرة )ط دار الػؽر العربل (خاتؿ الـبققـ 1) 

جامعة أم 2، فؼف السقرة الـبقية لؿـقر محؿد الغضبان )ط493/ 2 هـ( 1425 الؼاهرة –

، الػتح الرباين مـ فتاوى اإلمام الشقكاين لؿحؿد بـ طؾل 363، 362م( 1992 -هـ 1413الؼرى

بـ حسـ حالق )ط « محؿد صبحل»بـ محؿد بـ طبد اهلل الشقكاين القؿـل تحؼقؼ: أبق مصعب 

 العالؿقة الرابطة هل اإلسالمقة إخقة ،5279/ 11( القؿـ –مؽتبة الجقؾ الجديد، صـعاء 

  ؿقديالح اهلل طبد بـ العزيز طبد/ لؾدكتقر

  . 23إستاذ بؽؾقة الدطقة وأصقل الديـ جامعة أم الؼرى ص
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  املبحث الثاني

 ِشاػبح ِمبصذ اٌششٌؼخ يف اٌؼًّ اخلريي 
 -ُسضً اهلل ػٕٙ ػٕذ اٌصؾبثخ-

  -منٛرعب  - (1)سضً اهلل ػٕٗ  ػضّبْ ثٓ ػفبْ
 أربعة مطالب وفقف

                                                 

رضل اهلل طـف: بـ أبل العاص بـ أمقة بـ طبد شؿس بـ طبد مـاف، طثؿان بـ طػان (الخؾقػة الراشد 1) 

طؾك _يف طبد مـاف، ولد بالطائػ بعد الػقؾ بست سـقـ  ففق قرشل أمقي يجتؿع هق والـبل 

م( وهق ثالث الخؾػاء الراشديـ، وأحد العشرة الؿبشريـ بالجـة،  576 -ق. هـ  47) _الصحقح

وكان رئقس معسؽر الؿسؾؿقـ يف غزوة خقرب وكاكت طؾقف مسئقلقة إبؼاء قبائؾ غطػان بعقدة طـ 

هـ  24القفقد، وأٓ يؿؽـفؿ مـ آكضؿام إلقفؿ، استخؾػ طثؿان يقم السبت يف غرة محرم سـة 

هـ يف دار الفجرة بالؿديـة الؿـقرة، وطؿره  35ذي الحجة سـة  مـ 17واستشفد يقم الجؿعة يف 

سـة، وققؾ غقر ذلؽ. الطبؼات الؽربى لؿحؿد بـ سعد بـ مـقع الفاشؿل البصري تحؼقؼ:  78

، معرفة الصحابة ٕبل كعقؿ أحؿد 39/ 3هـ( 1411بقروت -دار الؽتب العؾؿقة 1محؿد ططا )ط

  . 58/ 1هـ(1419اضدار القصـ، الري1بـ مفران إصبفاين )ط

 ٍٚ١ََٚقف ب :املطًب األ ِٚ ٚصًت٘  أٍٚ ضكا١ٜ يف اإلضالّ،- يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٦س ُز

 باملكاصد ايػسع١ٝ:

 ْٞتٛضع١ املطذد ايٓبٟٛ : املطًب ايجا .َٞيًُس٠ األٚىل يف ايتازٜذ اإلضال 

 جتٗٝص دٝؼ ايعطس٠ )غص٠ٚ تبٛى( : املطًب ايجايح. 

 ع٢ً عتل ايسقاب. زضٞ اهلل عٓ٘سسص٘ : املطًب ايسابع 

o 
 p 
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 املطلب األول

خ 
َ
ِ
ْ
ٚ
ُ
 يف ادلذٌٕخ ادلٕٛسح (1)ٚلف ثئش س

 ، أٚي عمبٌخ يف اإلعالَ-
 : ٚصٍزٗ ثبدلمبصذ اٌششػٍخ 

                                                 

أربعة  ولؾتعريػ هبا كؼقل: إن لؿديـة رسقل اهلل «: حػقرة الؿزين»وققؾ رؤمة وتسؿك بئر ُرْوَمة: (1) 

أودية يليت ماؤها يف وقت إمطار والسققل وتجتؿع كؾفا بؿقضع يؼال لف: الغابة، وتخرج إلك واد 

، وكاكت قد بئر رومةغقر يف آبار مـفا يؼال لف: وادي أضؿ، ثؿ يخرج العؼقؼ الؽبقر، والعؼقؼ الص

اكطؿست فلتك ققم مـ مزيـة، فحالػقا إكصار، وقامقا طؾقفا فلصؾحقها، وإلقفؿ كسبت، ثؿ 

مؾؽفا رومة الغػاري فـسبت إلقف بعُد، وكاكت قد تعرضت طرب العصقر اإلسالمقة لؾفدم وطدم 

هـ، فتقلت إدارة 1344بد العزيز سـة آطتـاء، إلك أن اكضؿت الؿديـة الؿـقرة تحت لقاء الؿؾؽ ط

إوقاف اإلشراف طؾقفا، فلجرهتا طؾك مجؿقطة مـ مزارطل الؿديـة، فؼامقا بزراطتفا خقر ققام، 

حتك تقلت الـظر طؾقفا والؼقام هبا وزارة الزراطة بؿقجب طؼد مربم بقـفا وبقـ وزارة إوقاف، 

طؾك يؿقـ الؿتجف كحق الجامعة اإلسالمقة  وهل فـؿتفا أحسـ تـؿقة، وٓ زالت كذلؽ إلك الققم،

، وتبعد طـ الؿسجد الـبقي حقالل خؿسة قبؾ أن يصؾ إلك مػرتق الطرق التل تمدي إلك تبقك

قَرِة الـََّبِقيَِّة لعاتؼ بـ غقث البالدي الحربل )ط دار 1كقؾقمرتات. معجؿ اْلَؿَعالِِؿ اْلُجْغَرافِقَِّة فِل السِّ

، الؿعالؿ إثقرة يف السـة والسقرة لؿحؿد بـ محؿد حسـ 281/ 1هـ(1412مؽة الؿؽرمة -مؽة

اب )ط  الصحابة معرفة يف الغابة أسد ،131/ 1 هـ(1411دمشؼ–دار الؼؾؿ، الدار الشامقة1ُشرَّ

 طؾل: تحؼقؼ إثقر ابـ الديـ الجزري، طز الشقباين طبد بـ محؿد الؽرم أبل بـ طؾل الحسـ ٕبل

ئر رومة وقػ الخؾقػة الراشد طثؿان ب ،297/ 2هـ(1415 ؾؿقةالع الؽتب دار1ط) معقض محؿد

بـ طػاكرضل اهلل طـف لؾدكتقر. طبد اهلل الحجقؾل أستاذ مشارك بؽؾقة الشريعة بالجامعة اإلسالمقة 

 . 2ص

o 
 p 
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ففق يسفؿ يف إطؿار ، ومؼاصد طظقؿة، إن كظام الققػ يف اإلسالم ذو غايات 

، الضرورية والحاجقة والتحسقـقة، ويف تؾبقة حاجات الؿسؾؿقـ وغقرهؿ، إرض

يبؼل وقػ بئر ُرْوَمة شاهَد طدل ، وتبدل الدول، رغؿ َكرِّ الحدثان وتغقر إزمانو

ُمَؿَثالً بف أطؾك الـؿاذج وأرقاها لرجؾ إطؿال الؿسؾؿ ، طؾك الؿسابؼة يف الخقرات

ـِ َحْزٍن الُؼَشْقِريِّ ، الذي يساهؿ يف بـاء الدولة اقتصاديًا أن ُطْثَؿان بـ ، فعـ ُثَؿاَمَة ْب

  ...:َقاَل ل اهلل طـف رض طػان
ِ
الَؿِديـََة َوَلْقَس بَِفا َماٌء ُيْسَتْعَذُب َغْقَر  ملسو هيلع هللا ىلصَقِدَم َرُسقَل اهلل

ـَ بَِخقٍْر َلُف مِـَْفا »: بِْئِر ُروَمَة َفَؼاَل  ِء الُؿْسؾِِؿق َٓ ـْ َيْشتَِري بِئَْر ُروَمَة َفقَْجَعَؾ َدْلَقُه َمَع دِ َم

ـْ ُصْؾِب َمالِل َفاْشَتَرْيُتَفا ؟«فِل اْلَجـَّةِ 
َقاَل : َقاَل رضل اهلل طـف  وطـ ُطْثَؿانُ ، (1)مِ

 
ُّ

ـْ َيْحِػْر بِئَْر ُروَمَة َفَؾُف الَجـَّةُ »: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل رضل اهلل طـف  وقد بذل فقفا، (2)َفَحَػرهتَا «َم

وهل طقـًا ثراء يف : ببشرى ملسو هيلع هللا ىلص فعاجؾف الـبل، (3)وسارع يف شرائفا، خالص مالف

لؼؾة الؿاء  :اك إٓ ٕكف اشرتاها يف وقت اشتدت الحاجة إلقفا وما ذ :جـة الخؾد 

                                                 

ـٌ ( أخرجف الرتمذي يف ســف وقال: 1)  ، الـسائل 627/ 5 3713أبقاب الؿـاقب رقؿ َهَذا َحِديٌث َحَس

حديث ، وفقف يؼقل إلباين 235/ 6 3618ٕحباس باب وقػ الؿساجد رقؿيف ســف كتاب ا

 . صحقح

كتاب الؿـاقب باب مـاقب طثؿان بـ طػاكرضل اهلل طـف معؾؼًا ( أخرجف البخاري يف صحقحف 2) 

 . 13/ 5الؼرشل 

 : فػل الطرباين: أكف طشرون ألػ درهؿ، وطـد أبل كعقؿ أكف اشرتىاختؾػ يف مؼدار الثؿـ(وقد 3) 

الـصػ إول باثـل طشر ألػا، والثاين بسبعؿائة، ويف تاريخ الؿديـة ٓبـ زبالة أكف اشرتى الـصػ 

إول بؿائة بؽرة، والثاين بشلء يسقر، وققؾ: اشرتاها بخؿسة وثالثقـ ألػا، حؽاه الحازمل يف 

بقر يف تخريج الؿمتؾػ، ورواه الطرباين أيضا، وققؾ: بلربعؿائة ديـار حؽاه ابـ سعد. التؾخقص الح

-ممسسة قرصبة1أحاديث الرافعل الؽبقر ٕحؿدبـ حجر العسؼالين تحؼقؼ: حسـ بـ قطب )ط

 . 149/ 3م( 1995هـ/ 1416مصر
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اري ، العذب مع آحتؽار التل فرضف مالؽفا قبؾ الشرب مـفا فَلْكِعؿ بالشَّ

 . (1)الؿشفقد طؾقف، والثؿـ الغالل الؿبشر بف، والُؿْشَترى

لؾققػ طالقة بؿؼاصد الشريعة العامة : صؾة الققػ بالؿؼاصد الشرطقة

لؿا فقف مـ مؽافحة مظاهر العقز والحاجة والػقارق  :الجزئقة والخاصة و

 . والفشاشة آجتؿاطقة وآقتصادية

 

 

 

 

                                                 

(فضائؾ طثؿان بـ طػاكرضل اهلل طـف ٕبل طبد الرحؿـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ 1) 

 2111ماجد طسقري، السعقديةدار 1الشقباين تحؼقؼ: أبق مصعب صؾعت بـ فماد الحؾقاين )ط

شخصقتف وطصره لَعؾل  -، تقسقر الؽريؿ الؿـان يف سقرة طثؿان بـ طػان رضل اهلل طـف 115م(ص

الَّبل )ط  -هـ 1423مصر -دار التقزيع والـشر اإلسالمقة، الؼاهرة  1محؿد محؿد الصَّ

 . 42م(ص2112
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 املطلب الثاني

  ملسو هيلع هللا ىلصرٛعؼخ ادلغغذ إٌجٛي  
 . ٌٍّشح األٚىل يف اٌزبسٌخ اإلعالًِ

 

واتخذ ، مسجده الشريػ ملسو هيلع هللا ىلصيف السـة إولك مـ الفجرة شقد رسقل اهلل 

يف ارتػاطف بؾ كان يزيد طؾك  ملسو هيلع هللا ىلص ولؿ يبالغ، سؼػف مـ الجريدو، سقاريف مـ الـخقؾ

وقد كاكت ، الؿرتيـ قؾقال لقتؿؽـ مـ القققف طؾك الجذع يف وقت الخطبة

وضؾ ، مرتا مربعا تؼريبًا 1161وتساوي بإمتار ، مساحتف سبعقـ ذراطا يف ستقـ

 د طقدتفوبع، الؿسجد الـبقي الشريػ طؾك هذا الحال إلك العام السابع الفجري

وأصبح الؿسجد ٓ يسعفؿ ، مـ غزوة خقرب رأى أن الؿسؾؿقـ قد كثروا ملسو هيلع هللا ىلص

ورغب بعض الصحابة يف شراء بؼعة بجاكب ، فاطتزم طؾك تقسعتف، جؿقعا

ـْ َيْشتَِري بُْؼَعَة آِل ُفاَلٍن َفقَِزيَدَها فِل الَؿْسِجِد بَِخقٍْر َلُف مِـَْفا فِل »: ملسو هيلع هللا ىلص فؼال، الؿسجد َم

ـَ َأْلًػا َأْو  (1)مـ صؾب مالفرضل اهلل طـف  اها طثؿان بـ طػانفاشرت، «الَجـَّةِ  بِِعْشِري

ـَ َأْلًػا مرتًا  2475،وأصبح بعد هذه الزيادة (2)فلضقػت لؾؿسجد، بَِخْؿٍس َوِطْشِري

                                                 

اقب باب يف مـاقب طثؿان بـ أبقاب الؿـ هذا حديث حسـ( أخرجف الرتمذي يف ســف، وقال: 1) 

، الـسائل يف ســف كتاب إحباس باب: وقػ الؿساجد 627/ 5 3713طػاكرضل اهلل طـف رقؿ 

 . 235/ 6 3618رقؿ 

(كتاب السـة )ومعف ضالل الجـة يف تخريج السـة بؼؾؿ: محؿد كاصر الديـ إلباين(ٕبل بؽر أحؿد 2) 

 . 594/ 2م(1981هـ/ 1411لؿؽتب اإلسالمل، ا 1بـ طؿرو بـ الضحاك بـ مخؾد الشقباين )ط

o 
 p 
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شرف أن ُيجري اهلل تعالك طؾك يديف رضل اهلل طـف  وكال بذلؽ طثؿان، (1)مربعًا

 . (2)ريخ اإلسالملأول تقسعة لؾؿسجد الـبقي يف التا

رضل اهلل طـف  إن يف تقسعة طثؿان بـ طػان: صؾة التقسعة بالؿؼاصد الشرطقة

التل ٓ يستغـل الؿسؾؿقن طـ : تحؼقًؼا لؾؿؼاصد الضرورية ملسو هيلع هللا ىلصالؿسجد الـبقي 

، والعؼؾ، والـػس، والتل هل حػظ الديـ، وجقدها بلي حال مـ إحقال

كؿا أن فقفا تحؼقؼًا ، ر وإذىمـ الـؼص والخؾؾ والضر، والؿال، والـسؾ

 . والتقسقر ورفع الحرج طـفؿ، إخقة والتؽافؾ بقـ الؿسؾؿقـلؿؼصد

 

 

                                                 

(البداية والـفاية ٕبل الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الؼرشل البصري ثؿ الدمشؼل )ط دار الػؽر 1) 

، شػاء الغرام بلخبار البؾد الحرام لؿحؿد بـ أحؿد بـ طؾل، تؼل 262/ 3م( 1986 -هـ 1417

 ، 473/ 2م(2111-هـ1421ار الؽتب العؾؿقةد1الديـ، أبق الطقب الؿؽل الحسـل الػاسل )ط

بتقسعة أخرى لؾؿسجد: فزاد فقف زيادة كبقرة، أفسح يف  رضل اهلل طـفم: قام651هـ/ 29(ويف طام 2) 

: فقؽقن ما أضافف إلك طشرة أذرعكؾ جفة مـ جفاتف الثالث: الجـقبقة والغربقة والشؿالقة 

لؿـؼقشة والػضة، وجعؾ أطؿدتف مـ حجارة مرتًا مربعًا، وبـك جداره بالحجارة ا 496الؿسجد 

هـ وهنايتف يف 29مـؼقشة وسؼػف مـ خالص خشب الساج، وكان ابتداء العؿؾ يف ربقع إول طام 

هجرية. طصر الخالفة الراشدة محاولة لـؼد الرواية التاريخقة وفؼ مـفج  31أول محرم طام 

 ،84 ص(م2119 - هـ1431 رياضال –مؽتبة العبقؽان  1الؿحدثقـ ٕكرم بـ ضقاء العؿري )ط

لؿحؿد بـ طؿر الحؿقري الحضرمل  الؿختار الـبل سقرة يف إسرار ومطالع إكقار حدائؼ

 ـ 257هـ(ص1419- جدة –دار الؿـفاج  1الشافعل تحؼقؼ: محؿد غسان )ط



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  314  

 

 املطلب الثالث

  جتٍٙض عٍش اٌؼغشح 
 . (1)غضٚح رجٛن()

 

حاكؿ _بلن هرقؾ  ملسو هيلع هللا ىلصيف العام التاسع الفجري ترامت إكباء إلك رسقل اهلل  

فـادى رسقل ، رغبًة يف العدوان طؾقفا ولك وجفف صقب الجزيرة العربقة _الروم

، وكاكت البالد تعاين الجدب والعسرة، يف أصحابف بالتفقم لؾجفاد ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

لؽـ التربطات جؿقعفا لؿ تؽـ ، وأططك كؾٌّ قدَر وسعف: طؾك التربع ملسو هيلع هللا ىلصفحض

َز »: طؾك اإلكػاق قائالً  ملسو هيلع هللا ىلصفحثفؿ ، لتغـل كثقرًا أمام متطؾبات الجقش الؽبقر ـْ َجفَّ َم

يسؿع هذا حتك سارع إلك رضل اهلل طـف  وما كاد طثؿان «الُعْسَرةِ َفَؾُف الَجـَّةُ  َجقَْش 

فؾؿ ، وأكػؼ كػؼة كبقرة هائؾة ومتعددة، (2)فجفز الجقش، مغػرة مـ اهلل ورضقان

يف تؾؽ الغزوة مرة واحدة بؾ كان هـاك مرات وكرات رضل اهلل طـف  تؽـ كػؼتف

ـِ ، ما قدم مـ الؿال الؽثقرـف رضل اهلل ط قدم فقفا طثؿان بـ طػان ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ فَع

ـِ َسُؿَرةَ   : َقاَل ، ْب
ِّ

اَن إَِلك الـَّبِل ـُ َطػَّ َز ، بَِلْلِػ ِديـَاٍر فِل َثْقبِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء ُطْثَؿاُن ْب ـَ َجفَّ ِحق

                                                 

َبُعقُه فِل َساطَ )(يؼال لغزوة تبقك: غزوة الُعسرة، ملخقذة مـ ققلف تعالك: 1)  ـَ اتَّ ِذي  (ِة اْلُعْسَرةِ الَّ

[، وسؿقت بذلؽ أيضًا لؿا كان فقف الؿسؾؿقن مـ طسرة يف الؿاء، والظفر، والـػؼة، 117]التقبة: 

، هبجة الؿحافؾ وبغقة إماثؾ يف 2/ 6وشدة مـ الحر، وجدب مـ البالد. صحقح البخاري 

 –در تؾخقص الؿعجزات والسقر والشؿائؾ لقحقك بـ أبك بؽر العامري الحرضل )ط دار صا

 . 29/ 2(بقروت

 . 13/ 4 2778(أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب القصايا باب إذا وقػ أرضا أو بئرا، رقؿ 2) 

o 
 p 
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ُّ

 : َجْقَش اْلُعْسَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل
ِّ

 ، ملسو هيلع هللا ىلصَفَصبََّفا فِل ِحْجِر الـَّبِل
ُّ

ُبَفا بَِقِدهِ ، ملسو هيلع هللا ىلص َفَجَعَؾ الـَّبِل ، ُيَؼؾِّ

اَن َما َطِؿَؾ بَْعَد اْلقَْقِم » : َوَيُؼقُل  ـُ َطػَّ ُدَها مَِراًرا «َما َضرَّ ابْ وقد وردت روايات ، (1)ُيَردِّ

وهؽذا وجدت العسرة (2)لؽـ فقفا ضعػرضل اهلل طـف  أخرى يف تحديد كػؼتف

ؾَّك يف اإلكػاق يف تؾؽ صاحب الِؼْدح الُؿعَ رضل اهلل طـف  فؽان، طثؿاهنا الؿعطاء

                                                 

مـ هذا القجف أبقاب الؿـاقب رقؿ  حديث حسـ غريب( أخرجف الرتمذي يف ســف، وقال: هذا 1) 

 . 232/ 34 21631، أحؿد يف مسـده رقؿ 626/ 5 3711

ـِ 2)  ْحَؿ   ( فَعْبِد الرَّ
ِ
اَن َرُسقَل اهلل ـُ َطػَّ ـَ َأْطَطك ُطْثَؿاُن ْب ـِ َطْقٍف، َأكَُّف َشِفَد ِحق َز بِِف َجْقَش ملسو هيلع هللا ىلص ْب َما َجفَّ

، 161/ 2 852)أخرجف أبق يعؾك الؿقصؾل يف مسـده رقؿ "بَِسبِْع مِاَئِة ُأوقِقٍَّة َذَهٍب اْلُعْسَرِة، َوَجاَء 

ـْ َطْبِد 85/ 9 إسـاده. مجؿع الزوائد لضعػ إبراهقؿ بـ طؿر بـ أبان يف وإسـاده ضعقػ (، وَط

 
َّ

ـِ َخبَّاٍب، َقاَل: َشِفْدُت الـَّبِل ـِ ْب ْحَؿ اَن ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ ـُ َطػَّ َوُهَق َيُحثُّ َطَؾك َجْقِش الُعْسَرِة َفَؼاَم ُطْثَؿاُن ْب

 
َّ

 َطَؾل
ِ
، ُثؿَّ َحضَّ َطَؾك الَجْقِش َفَؼاَم بَِلْحاَلِسَفا َوَأْقَتابَِفا فِ  مِاَئُة بَِعقرٍ َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ِ
ل َسبِقِؾ اهلل

 
َّ

 َطَؾل
ِ
اَن َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل ـُ َطػَّ ، ُثؿَّ َحضَّ َطَؾك  مِاَئتَا بَِعقرٍ ُطْثَؿاُن ْب

ِ
بَِلْحاَلِسَفا َوَأْقَتابَِفا فِل َسبِقِؾ اهلل

اَن َفَؼاَل: َيا رَ  ـُ َطػَّ  الَجْقِش َفَؼاَم ُطْثَؿاُن ْب
َّ

 َطَؾل
ِ
بَِلْحاَلِسَفا َوَأْقَتابَِفا فِل َسبِقِؾ  َثاَلُث مِاَئِة بَِعقرٍ ُسقَل اهلل

 
ِ
، َفَلَكا َرَأْيُت َرُسقَل اهلل

ِ
ـِ الِؿـَْبِر َوُهَق َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َما َطَؾك ُطثَْؿاَن َما َطِؿَؾ بَْعَد َهِذهِ، َما َطؾَك »َيـِْزُل َط

/ 5 3711رقؿ  حديث غريب)أخرجف الرتمذي يف ســف، وقال: هذا  «َد َهِذهِ ُطثَْؿاَن َما َطِؿَؾ بَعْ 

، يؼقل ابـ شفاب الزهري: قدم طثؿان لجقش العسرة يف غزوة ُثُؾَث اْلَجقْشِ (، وققؾ إكف جفز 625

. مسـد أبق يعؾك أحؿد بـ طؾل بـ الؿُثـك تسعؿائة وأربعقـ بعقرا، وستقـ فرسا أتؿ هبا إلػتبقك 

دار الؿلمقن  1ـ طقسك بـ هالل التؿقؿل، الؿقصؾل تحؼقؼ: حسقـ سؾقؿ أسد )طبـ يحقك ب

، الؿستخرج مـ إحاديث الؿختارة مؿا لؿ 161/ 2م( 1984 – ه1414 دمشؼ –لؾرتاث 

يخرجف البخاري ومسؾؿ يف صحقحقفؿا لضقاء الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ طبد القاحد الؿؼدسل 

 -هـ1421لبـان-دار خضر بقروت  3بد اهلل بـ دهقش )طتحؼقؼ: الدكتقر طبد الؿؾؽ بـ ط

لحسـ بـ محؿد الؿشاط الؿالؽل  ، إكارة الدجك يف مغازي خقر القرى484/ 1م( 2111

 . 718 هـ(1426-جدة –دار الؿـفاج  2)ط



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  316  

 . (1)الغزوة

رضل اهلل  إن يف تجفقز طثؿان: صؾة تجفقز جقش العسرة بالؿؼاصد الشرطقة

ففؾ ، والـسؾ، والؿال، والديـ، لجقش العسرة تلمقـًا لؿستؾزمات حػظ الـػسطـف 

، ومؾبل لؿتطؾبات وضروريات حقاهتا، مـ ُمَجفز لحاجات إمة اإلسالمقة

فنن الصؾة وثقؼة بقـ ، كقال تؼع ضحقة لؾؿجتؿعات الغربقة، سرهتاوُمغقث لفا مـ ط

 . تؼديؿ الؿساطدات وكشر الؿعتؼدات، وإفؽار

 

 

 

                                                 

(السقرة الـبقية لعبد الؿؾؽ بـ هشام بـ أيقب الحؿقري الؿعافري أبق محؿد تحؼقؼ: صف طبد 1) 

 سؾقؿان لؿحؿد لؾعالؿقـ رحؿة ،17/ 5( ـه1411 -بقروت –دار الجقؾ  1)طالرؤوف سعد 

 – السالم دار1ط) إبراهقؿ الحؿقد طبد سؿقر. د: العربقة إلك إردية مـ ترجؿف الؿـصقرفقري

 الدمشؼل الؼرشل كثقر بـ طؿر بـ إسؿاطقؾ الػداء ٕبل الـبقية السقرة ،128ص( الرياض

، 6/ 4م( 1976 -هـ 1395لبـان -بقروت  -دار الؿعرفة حد )ط القا طبد مصطػك: تحؼقؼ

دار 1شرف الؿصطػك لعبد الؿؾؽ بـ محؿد بـ إبراهقؿ الـقسابقري الخركقشل، أبق سعد )ط

الَّبل ص469/ 5، 87/ 3هـ(1424 -مؽة -البشائر اإلسالمقة  قرُة الـّبقية لَعؾل الصَّ ، 811، السِّ

ٕبل محؿد طبد الؼادر بـ حبقب اهلل بـ كقرو بـ  الذهب الؿسبقك يف تحؼقؼ روايات غزوة تبقك

، 199الؿؿؾؽة العربقة السعقدية(ص-سجـ، بـ سرب السـدى )ط مطابع الرشقد، الؿديـة الؿـقرة

الروض إكػ يف شرح السقرة الـبقية ٕبل الؼاسؿ طبد الرحؿـ بـ طبد اهلل بـ أحؿد السفقؾل 

 . 317/ 7( ـه1412دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت،  1)ط
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 املطلب الرابع

 . ػٍى ػزك اٌشلبةسضً اهلل ػٕٗ  ؽشصٗ 
 

ف إلك طتؼ الرقاب مـ الرق  ، فحث طؾقف، لؾشارع الحؽقؿ الرحقؿ تشقُّ

ووطد طؾقف الثقاب الجزيؾ يف الحقاة ، لخقروجعؾف أشرف أطؿال ا، ورَغب فقف

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ   ، الباققة فَع
ِّ

ـِ الـَّبِل ـْ َأْطتََؼ َرَقبًَة ُمْسؾَِؿةً »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط َأْطتََؼ اهلُل بُِؽؾِّ ، َم

ـَ الـَّارِ 
ـ مرضل اهلل طـف  ولؿا كان طثؿان، (1)«َحتَّك َفْرَجُف بَِػْرِجفِ ، ُطْضٍق مِـُْف ُطْضًقا مِ

فلخرج ، كان لف يف هذا العؿؾ السبؼ، وأكثرها ططاًء وخقرية، أكرم إمة وأسخاها

لؼد اختبلت طـد "رضل اهلل طـف  قال طثؿان: ابـ طساكر طـ أبل ثقر الػفري قال

َّٓ َوَأَكا َأْطتُِؼ فِقَفا َرَقَبةً  ...ربل طشرا  ُجُؿَعٌة ُمـُْذ َأْسَؾْؿُت إِ
َّ

ْت َطَؾل َّٓ ، َما َمرَّ َٓ إِ َأْن 

فؽان جؿؾة ما أطتؼف ألػان وأربعؿائة رقبة ، (2)"َيُؽقَن ِطـِْدي َفَلْطتَِؼَفا َبْعَد َذلَِؽ 

                                                 

 َتَعاَلك: 1) 
ِ
اَراِت إَْيَؿاِن َباُب َقْقِل اهلل َأْو َتْحِريُر )(أخرجف البخاري يف صحقحف كَِتاُب َكػَّ

َقاِب َأْزَكك رقؿ89]الؿائدة: (َرَقَبةٍ   . 145/ 8 6715[ َوَأيُّ الرِّ

ُـّ ُطْثَؿاَن َوَوَفاُتُف َرِض 2)   اهلُل َطـُْف رقؿ(أخرجف الطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر باب ِس
َ

، ويف 85/ 1 124ل

. مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد ٕبل الحسـ كقر وهق ضعقػ، وقد وثؼإسـاده الؿؼدام بـ داود، 

الديـ طؾل بـ أبل بؽر بـ سؾقؿان الفقثؿل تحؼقؼ: حسام الديـ الؼدسل )ط مؽتبة الؼدسل، 

 . 86/ 9 14525م( رقؿ 1994هـ، 1414الؼاهرة

o 
 p 
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 . (1)تؼريبا

 لؼد حؼؼ طثؿان: لؾرقاب بالؿؼاصد الشرطقةرضل اهلل طـف  صؾة طتؼ طثؿان

رقؿًا ققاسقًا يف تحؼقؼ مؼصد ضروري مـ مؼاصد الشريعة أٓ وهق رضل اهلل طـف 

واطتربتف أكرب قربف ، الذي حثت طؾقف الشريعة اإلسالمقة ودطت إلقف، ريةمؼصد الح

ہڻ ۀ ۀ ): حقث قال تعالك، يتؼرب هبا الؿممـ إلك اهلل تعالك
 

ہ ہ ہ 

ھھ 
 

  (ھ ھ 
(2) . 

 

 



                                                 

رقة طؾك أهؾ الرفض والضالل والزكدقة ٕحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ حجر (الصقاطؼ الؿح1) 

الفقتؿل السعدي إكصاري، شفاب الديـ شقخ اإلسالم، أبق العباس تحؼقؼ: طبد الرحؿـ بـ 

 . 327/ 1م(1997 -هـ 1417لبـان  -ممسسة الرسالة 1طبد اهلل الرتكل )ط

 . 13، 12، 11( سقرة البؾد: أية2) 
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 املبحث الثالث 

 ِشاػبح ِمبصذ اٌششٌؼخ يف اٌؼًّ اخلريي
 - يف اٌؼصش احلذٌش - 

 -منٛرعب  – (1)اٌشٍخ ػجذاٌشمحٓ اٌغٍّظ

                                                 

م، وكشل هبا وتعؾؿ يف 1947لدكتقر: طبدالرحؿـ حؿقد السؿقط، ولد يف الؽقيت طام ( الشقخ ا1) 

م إلك جامعة بغداد لؾحصقل طؾك 1972مدارسفا حتك الؿرحؾة الثاكقية ثؿ ابُتعث يف يقلقق طام 

 بؽالقريقس الطب والجراحة، غادر بعدها إلك جامعة لقػربقل يف الؿؿؾؽة الؿتحدة لؾحصقل 

، ثؿ سافر إلك كـدا لقتخصص يف مجال 1974الؿـاصؼ الحارة يف أبريؾ طؾك دبؾقم أمراض 

الجفاز الفضؿل وإمراض الباصـقة، ثؿ طؿؾ كطبقب متخصص يف مستشػك كؾقة الؿؾؽة يف 

م، ثؿ طاد إلك الؽقيت طامالً فقفا بعد سـقـ الخربة يف 1981م إلك طام1979لـدن مـ طام

ة والطبقة، وشارك يف العديد مـ الؿمتؿرات، مـفا: الخارج، وكشر العديد مـ إبحاث العؾؿق

م بعـقان اإلدارة الحديثة يف العؿؾ الخقري، محاضره 1989ممتؿر اإلدارة العربقة بالؼاهرة سـة 

م بعـقان اإلسؼاصات إمـقة لؾعؿؾ الخقري، بحث 1999ُألؼقت يف أكادمقة إمقر كايػ سـة 

ة يف الدمام، دور اإلطالم يف العؿؾ الخقري: بحث ُألؼل يف التـؿقة البشرية: بغرفة التجارة والصـاط

= 

 ٍٚأنرب املٓظُات ارتري١ٜ يف -تأضٝظ مجع١ٝ ايعٕٛ املباغس : املطًب األ َٔ

 أفسٜكٝا.

 ْٞاملسضٞ ٚإْكاذ ايصش١ٝ، ايسعا١ٜ زتاٍ يف-اهلل زمح٘–بري٘  :املطًب ايجا. 

 ١ٜايرتبٛ املسانص ببٓا٤ ايعٓا١ٜ يف -اهلل زمح٘–دٚزٙ : املطًب ايجايح 

 دٚز األٜتاّ ٚضتٖٛا(.-املدازع-ادتاَعات) 

o 
 p 
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 املطلب األول

 رأعٍظ مجؼٍخ اٌؼْٛ ادلجبشش 
 . ِٓ أورب ادلٕظّبد اخلريٌخ يف أفشٌمٍب- 

 مجع١ٝ ايعٕٛ املباغس : 

تتبع ، وتتخذ مـ الؽقيت مؼرًا لفا، هل جؿعقة دطقية تؼقم بلطؿال خقرية

يعتؿد طؾك مد يد العقن إلك الشعقب اإلفريؼقة التل ، أسؾقبًا جديدًا يف طؿؾفا

وهق ما يدفع أٓف مـ اإلفريؼققـ ، تعاين مـ ضروف اقتصادية واجتؿاطقة سقئة

 . إلك اطتـاق اإلسالم فقؿا يعرف بلسؾقب الدفع الذايت

 ضبب إْػا٤ ادتُع١ٝ : 

يف أوائؾ الثؿاكقـقات تؼدمت إحدى الؿحسـات بالتربع لبـاء مسجد يف مـطؼة 

قط بعد استخارة واستشارة طؾك فققع اختقار الدكتقر السؿ، فؼقرة تحتاج إلقف

 =                                                 

م، وهق رئقس مركز دراسات العؿؾ الخقري بالؽقيت، طضق ممسس ورئقس 1989مالقزيا سـة

م، طضق مجؾس أمـاء 1976فرع لجؿعقة إصباء الؿسؾؿقـ يف القٓيات الؿتحدة وكـدا سـة

ـاء جامعة العؾقم والتؽـقلقجقا بالقؿـ، مـظؿة الدطقة اإلسالمقة بالسقدان، طضق مجؾس إم

لخدمة اإلسالم والؿسؾؿقـ  _رحؿف اهلل_وحصؾ طؾك جائزة الؿؾؽ فقصؾ بـ طبد العزيز 

م، جائزة العؿؾ الخقري 2111م، وسام فارس العؿؾ الخقري مـ إمارة الشارقة طام1986طام

صقيؾة. طبد طام بعد مسقرة ططاء 66م طـ 2113م، وتقيف سـة 2111مـ ممسسة قطر طام

 -الؽقيت-آفاق 1الرحؿـ السؿقط أسطقرة العؿؾ اإلغاثل لعبد العزيز سعقد العقيد )ط

 . بعدها وما 11ص( م2116 –ه 1437

o 
 p 
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ولؿا كان العؿؾ الجؿاطل الؿـظؿ أكثر ، _بجـقب أفريؼقا_جؿفقرية مالوي 

بادر الدكتقر السؿقط إلك أكجح وسقؾة ٓستؽؿال طؿؾف ، وأصقل طؿراً ، فائدة

 "لجـة مسؾؿل مالوي": فلسس بالتعاون مع مسؾؿقـ َخقِِريـ، الدطقي والخقري

إٓ أن ، م كؿمسسة تطقطقة غقر حؽقمقة1981يف طام  وقد بدأت الجؿعقة أطؿالفا

لجـة "م تغقر آسؿ إلك 1984فتؿ يف طام ، الحاجة كاكت يف مالوي ويف غقرها

وبؿرور الققت تغقر آسؿ مرة ثالثة إلك جؿعقة العقن الؿباشر يف  "مسؾؿل أفريؼقا

ؿ وقد ت، م بسبب الؿساطدات التل قد وصؾت لؾؿسؾؿ وغقر الؿسؾؿ1999طام 

ففل ، دولة يف أفريؼقا 41تسجقؾفا يف إمؿ الؿتحدة كفقئة إغاثقة تعؿؾ يف أكثر مـ 

طضق يف إمؿ الؿتحدة تحت قسؿ الؿجؾس آستشاري وآقتصادي 

وهل ذات صػة وحصاكة دبؾقماسقة يف طدد مـ الدول بؿقجب ، وآجتؿاطل

ـ آتػاققات مع كؿا وقعت طدد م، اتػاققات مع وزارات الخارجقة يف هذه الدول

، مـظؿات دولقة وطربقة مـ أهؿفا اتػاققة تعاون مع مـظؿة الصحة العالؿقة

ومع وكالة غقث ، واتػاققات مع الققكقسقػ يف جـقب السقدان وسقرالققن وكقـقا

ويف هذا اإلصار كان الدكتقر السؿقط إمقـ ، الالجئقـ يف مالل وغقـقا وغقرها

وطـدها ، م2118م إلك طام1981الجؿعقة مـ طاموضؾ يف إدارة ، العام لؾجؿعقة

تؼاطد طـ إدارة الجؿعقة لؾتػرغ لؾعؿؾ البحثل والتللقػل والعؿؾ الؿقداين 

 . الؿبسط

 خط١ عٌُ ادتُع١ٝ : 

 . العؿؾ مباشرة مع الؿحتاج دون واسطة-1

التعؾقؿ يف مػفقم الجؿعقة هق مػتاح التغققر لؾؿجتؿعات الؿفؿشة يف  -2

 . أفريؼقا
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 . إخذ بلحدث إسالقب اإلدارية يف تقسقر أطؿال الجؿعقة -3

 . تتخذ الجؿعقة أقصك درجات الشػافقة الؿالقة -4

 . آهتؿام بالشباب والؿرأة والطالب وشرائح الؿجتؿع الؿفؿؾة-5

 َٓاطل خد١َ ادتُع١ٝ : 

، إفريؼقا القسطك: دولة يف أفريؼقا تشؿؾ كؾ مـ 41تعؿؾ الجؿعقة يف أكثر مـ 

، وكقكاكري، وتقغق، وبـقـ، وغاكا، ومالل، وتشاد، وبقركقـا فاسق، الـقجرو

، وجزر الؼؿر، ومدغشؼر، وكقـقا، وغامبقا، وسقرالققن، والسـغال، وبقساو

 . وغقرهؿ، وزامبقا، وزيؿبابقي، ومقزمبقؼ، ومالوي

 أبسش حتدٜات ادتُع١ٝ : 

: ؼقل الدكتقر السؿقطوطـ أبرز التحديات التل تقاجف الؿسؾؿقـ يف أفريؼقا ي

دافقد بارت خبقر اإلحصاء . مشقرا إلك ما ذكره د، ما زال التـصقر هق سقد الؿققػ

يف العؿؾ التـصقري بالقٓيات الؿتحدة مـ أن طدد الؿـصريـ العامؾقـ أن يف 

وحظ أفريؼقا مـ ، مؾققن مـصراً  51هقئات ولجان تـصقرية يزيدون طؾك أكثر مـ 

لظروف العقش هـاك حقث الػؼر والجفؾ والحرمان ، إوفر الـشاط التـصقري هق

 . مـ العؾؿ

 سص١ًٝ َػازٜع ادتُع١ٝ : 

 بـاء: م2113وكاكت حصقؾة الؿشاريع التل كػذت يف أفريؼقا حتك أواخر طام 

أسبقطًا ثؼافقًا وتعؾقؿقًا  124وتـظقؿ ، صالبًا 51151يدرس فقفا ، مدرسة231

 28وإكشاء ، فؼقراً  6914ؽًا لؾػؼراء يستػقد مـف بـ68وإكشاء، دولة إفريؼقة 26يف

مشاريع تشجقر يستػقد 11وإكشاء ، فؼقراً 97155يستػقد مـف بـؽًا لؾحبقب
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وإكشاء ، كشاصًا دطقيًا 1662وتـػقذ، كشاصًا صبقًا 528وإكشاء، فؼقراً  3188مـف

 2781224وتػطقر ، بئرًا سطحقًا886، قرية إفريؼقة511بئرًا ارتقازية يف 111

وقد استطاع ، (1)وما زالت الطؿقحات مستؿرة، أضحقة41117وتـػقذ، ائؿًاص

أن يحقل طؿؾف الذي بدأ فرديًا إلك طؿؾ  _بػضؾ اهلل تعالك _الدكتقر السؿقط

، وكان مـ كتاج هذا العؿؾ أكف لؿ يـؼطع مـ بعده، ممسسل ضخؿ يشار إلقف بالبـان

وبصقرة أكرب مؿا كاكت تمديف ، بؾ مازالت الجؿعقة تمدي طؿؾفا الـبقؾ بعد وفاتف

م أن طدد 2117فؼد أفاد التؼرير السـقي لجؿعقة العقن الؿباشر لعام، مـ قبؾ

وأن طدد الؿساجد وصؾ ، صالبًا 81675مدرسة يدرس فقفا 276الؿدارس بؾغ 

 173536وأن الؿشاريع التـؿقية والؼروض وصؾت، مسجداً  5616إلك

وأبار آرتقازية ، بئراً  1257لك وأن طدد أبار السطحقة وصؾ إ، مشروطًا

 . (2)إلخ ...،بئراً  547وصؾت

 

 

 

                                                 

 . 51إلك ص 18ص 2113annual report( التؼرير السـقي لجؿعقة العقن الؿباشر لعام1) 

-directر لعقن الؿباش، مققع جؿعقة ا169(طبد الرحؿـ السؿقط أسطقرة العؿؾ اإلغاثل ص2) 

aid. org. cms16ص -أهؿ إكجازات السؿقط وجؿعقة العقن الؿباشر -، مجؾة الؽقثر 

حقل العؿؾ اإلسالمل يف _ه، مجؾة البقان 1426 -1425، مجؾة حقاة يف العامؾقـ 178العدد

)كشر اإلسالم بالدفع  wwwالين ه، مققع إسالم أون 1415ربقع أخر  81العدد  _إفريؼقا

 ايت(الذ
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 املطلب الثاني

  رلبي يف -اهلل سمحٗ–ثزٌٗ  
 . ادلشضً ٚئٔمبر، اٌصؾٍخ اٌشػبٌخ

 

ويف مجال الرطاية الصحقة أكشل الدكتقر السؿقط بالتعاون مع جؿعقة العقن  

وتؼديؿ الخدمات الطبقة ، لطبقةالؿباشر العديد مـ الؿستشػقات والؿستقصػات ا

وتسقر دوريًا طددًا ، والعديد مـ الؿخقؿات والؼقافؾ الطبقة، الؿجاكقة لؾؿحتاجقـ

، كبقرًا مـ حؿالت التطعقؿ التل تستفدف الحد مـ اكتشار إمراض وإوبئة

بجاكب مخقؿات العققن السـقية يف إصار دطؿ مشروع مؽافحة العؿك والؿاء 

حقث يتؿ إجراء ، ( بالتعاون مع ممسسة البصر العالؿقةالؽتاركت) إبقض

وقد بؾغ طدد تؾؽ إكشطة ، طؿؾقات مجاكقة لؾػؼراء وتقزيع كظارات صبقة وأدوية

، حؿؾة تقطقة48، حؿؾة تطعقؿ127، قافؾة صبقة189: م2113حتك أواخر طام 

ع يـابق"ويف هذا الؿجال أيضًا كجده يـػذ مشروع ، (1)مستقصػًا29دطؿ وتشغقؾ

والتل تؽقن سببًا يف تػشل ، لؾـؼص الشديد يف الؿقاه الصالحة لؾشرب "الحقاة

 5حقث تؼدر اإلحصائقات أن صػؾ مـ بقـ كؾ  :إمراض وإوبئة بسبب لقثفا 

أصػال يؿقت قبؾ سـ الخامسة وخؿسقـ بالؿائة مـ رواد الؿستشػقات بالـقجر 

ما أكشله حتك أواخر طام وقد بؾغ طدد ، أمراضفؿ متعؾؼة بشرب الؿاء الؿؾقث

بئرًا سطحقًا يف مـاصؼ 886، قرية إفريؼقة511بئرًا ارتقازية يف 111: م2113

 . (2)التل يسؽـفا الؿسؾؿقن، الجػاف

                                                 

 . 31إلك ص 15مـ ص 2117annual report( التؼرير السـقي لجؿعقة العقن الؿباشر لعام1) 

، طبد الرحؿـ 8( الشقخ الدكتقر طبد الرحؿـ بـ حؿقد السؿقط جؿع وترتقب ففد التقيجري ص 2) 

= 

o 
 p 
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 املطلب الثالث

 ٌخاٌرتثٛ ادلشاوض ثجٕبء اٌؼٕبٌخ يف -اهلل سمحٗ–دٚسٖ  
 . دٚس األٌزبَ ٚحنٛ٘ب(-ادلذاسط-اجلبِؼبد) 

وأن ، يدرك أن التعؾقؿ هق مػتاح التـؿقة وبقابة التطقركان الدكتقر السؿقط 

محتاجة أيضًا إلك الطبقب ، إمة كؿا هل محتاجة إلك الدطاة وأئؿة الؿساجد

وطـدما ، والؿفـدس والؿعؾؿ والؿتخصصقـ يف طؾقم اإلدارة وآقتصاد وكحقه

ولذا ، ؾقؿالتعؾقؿ ثؿ التعؾقؿ ثؿ التع: طـ اسرتاتقجقة طؿؾف يف إفريؼقا قال: سئؾ

أسس الدكتقر بالتعاون مع جؿعقة العقن الؿباشر جؿقع مؽقكات التعؾقؿ ولؿ 

، لعؾؿف أن أركان التعؾقؿ متؽافئة ٓ تتجزأ :يفؿؾ جاكبًا طؾك حساب أخر 

 . وإدارة العؿؾ التعؾقؿل، والؿدرسة، والؿعؾؿ، الطالب: وطـاصر بـاء التعؾقؿ أربعة

 ايطايب: أٚاًل : 

، الب هق الؿحقر إساسل يف العؿؾقة التعؾقؿقة والرتبقيةولؿا كان الط

وذلؽ مـ ، استقجب ذلؽ زيادة الجفد الؿبذول يف تلهقؾ هذه الؽقادر الؿستؼبؾقة

، اكتؼاء العـاصر الؿتؿقزة واستؼطاهبؿ يف ممسسات الجؿعقة التعؾقؿقة: خالل

 =                                                 

الدكتقر السؿقط خطقات واسعة يف كؾ  _، مجؾة الؽقثر 169السؿقط أسطقرة العؿؾ اإلغاثل ص

، مجؾة كقن العدد رمضان/ شقال 199العدد  11ص _ٓت التل تعؿؾ هبا الجؿعقة الؿجا

طبد " بركامج ،السؿقط الرحؿـ طبد لؾدكتقر "إفريؼقا يف خقر رحؾة– ولدي إلك رسالة"ه، 1426

قـاة الؿجد  "صػحات مـ حقايت"إطداد وتؼديؿ طبد العزيز العقيد، بركامج  "الرحؿـ الػاتح

 . www. masrawy. comالسـقدي، مققع مصراويالػضائقة تؼديؿ: ففد 

o 
 p 
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ل الربامج وغرس مػاهقؿ الرتبقة إساسقة اإلسالمقة يف كػقس الطالب مـ خال

 . وإطداد برامج تؼقية ومتابعة الطالب، الرتبقية وإكشطة الجؿاطقة

 املعًِ: ثاًْٝا : 

آختقار الؿقفؼ لؾؿعؾؿقـ طـد التقضقػ سقاء : ويؽقن آهتؿام بف مـ خالل

وإدخالفؿ ، أو الجقاكب السؾقكقة وإخالققة، مـ حقث الجاكب إكاديؿل

 1451قام الدكتقر بالتعاون مع الجؿعقة بتـظقؿ وقد ، دورات تدريبقة ومؾتؼقات

 . دورة استػاد مـفا الؿعؾؿقـ وأئؿة الؿساجد يف مختؾػ الؿستقيات التعؾقؿقة

 ٚإداز٠ ايعٌُ ايتعًُٝٞ، املدزض١: ثايجًا : 

أن يمسس محاضـ طؾؿقة ققية مـتشرة  _بعقن اهلل_استطاع الدكتقر السؿقط 

 : تقيات مختؾػة وهل كأيتويف مس، يف كقاح كثقرة مـ إفريؼقا

أكشل الدكتقر : آبتدائل واإلطدادي والثاكقي() التعؾقؿ قبؾ الجامعل -1

، يف آبتدائل 115، يف الروضة11) مدرسة231السؿقط بالتعاون مع الجؿعقة 

صالبًا وصالبة يف جؿقع  51151يدرس فقفا  (يف الثاكقي 49، يف اإلطدادي 56

العؿؾ : ؿ مالمح الربكامج التعؾقؿل لفذه الؿدارسومـ أه، الؿراحؾ التعؾقؿقة

، طؾك إخراج اإلكسان اإلفريؼل مـ أسقار التعؾقؿ التؼؾقدي إلك التعؾقؿ الؿعاصر

 . لقؽقن يف مصاف كبار رجآت الدولة

كؾقات يف 3أكشل الدكتقر السؿقط بالتعاون مع الجؿعقة : التعؾقؿ الجامعل -2

وبؾغ طدد الطؾبة الؿـتؿقـ إلك هذه الؽؾقات  ،والصقمال، وزكجبار، كؾ مـ كقـقا

ويحصؾ الؿتػقق فقفا طؾك ، صالب وصالبة 5526م ما يؼارب 2113حتك طام

 . مـح داخؾقة وخارجقة



 

 

 
 
 

  327  

 منبرط ربسخيٍخ دلشاػبح ِمبصذ اٌششٌؼخ يف اٌؼًّ اخلريي

مـ : كان الدكتقر السؿقط كعادتف يف السبؼ إلك الخقرات: دور إيتام -3

داية الثؿاكقـات إوائؾ الذيـ بدأوا مشروع كػالة يتقؿ إفريؼل يف دولة الؽقيت يف ب

كؿا حؼؼ الدكتقر ، مـ الؼرن الؿقالدي وٓقك هذا الؿشروع كجاحًا مـؼطع الـظقر

السؿقط مـ خالل جؿعقة العقن الؿباشر كجاحًا كبقرًا يف كػالة ورطاية إيتام 

واكطالقًا مـ ققل ، كافؾ القتقؿ() وتلهقؾفؿ مـذ أن بدأ الؿشروع تحت شعار

 
ِ
بَّاَبِة َوالُقْسَطك «ا َوَكافُِؾ القَتِقِؿ فِل الَجـَِّة َهَؽَذاَوَأكَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل ، َوَأَشاَر بِالسَّ

َج َبقْـَُفَؿا َشْقًئا ووصؾ طدد دور إيتام التل أكشلها بالتعاون مع الجؿعقة ، (1)"َوَفرَّ

، وتعؾقؿفؿ، يتقؿ رطايًة داخؾقًة وخارجقًة بؽػالتفؿ 61111ورطاية ، داراً  115

 . وتقضقػفؿ، ٓستؽؿال دراستفؿوابتعاثفؿ 

مركزًا  112ببـاء وتشغقؾ  قام الدكتقر السؿقط: الؿراكز اإلسالمقة -4

 . إسالمقًا متؽامالً 

وتسع يف غقرها مـ ، إكشاء محطة إلذاطة الؼرآن الؽريؿ يف جؿفقرية تقجق -5

 . أفريؼقا

ؽؿال واست، وتدار تؾؽ الؿحاضـ العؾؿقة بؿتابعة الؼائؿقـ طؾقفا باستؿرار

، وإطداد تؼارير شفرية طـ أوضاطفا لتؼديؿفا لؾؿؼر الرئقسل، الـقاقص إساسقة

 . (2)واصالع الؿسمولقـ طؾقفا ٓتخاذ الالزم

إن الضغقط التل تؿارس ضد العؿؾ الخقري : وأخقرًا يؼقل الدكتقر السؿقط

ويجب أن كعؿؾ وٓ ، ومـظؿاتف هل جزء مـ مخطط كبقر ضد اإلسالم والؿسؾؿقـ

                                                 

 . 53/ 7 5314( أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب الطالق باب الؾعان رقؿ 1) 

 . 51إلك ص 18ص 2113annual report( التؼرير السـقي لجؿعقة العقن الؿباشر لعام2) 



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  328  

لف كقادره ، الؿفؿ أن كعؿؾ طؿال مدروسا وممسسقا، لثر هبذه الحؿالتكت

ففذه دطقة لتدريس مادة إدارة العؿؾ الخقري إلك إمة لسد العجز ، ومتخصصقه

خاصة أهنا يف حاجة ، يف الؽقادر الؿتخصصة التل تحتاجفا الجؿعقات الخقرية

قلقج يف العؿؾ اإلداري يؿؽـفؿ ال، ماسة إلك أفراد مدربقـ ومعديـ إطدادًا جقداً 

 . (1)طؾك أسسف العؾؿقة الصحقحة

لؼد ضرب الدكتقر : صؾة أطؿال الشقخ طبدالرحؿـ السؿقط بؿؼاصد الشريعة

، السؿقط أروع الـؿاذج التل يحتذى هبا مـ قبؾ الجؿعقات الخقرية واإلسالمقة

لتحؼقؼف جؿقع الؿؼاصد الشرطقة يف أسس وققاطد وأدبقات العؿؾ الؿمسسل 

، وإكؿا الحاجقة، بحػظ الؿؼاصد لقست الضرورية فحسب، عال الـافذالػ

 . والعامة والخاصة طؾك حد سقاء، والتحسقـقة

 

 

                                                 

اثل طـد الدكتقر وما بعدها، العؿؾ اإلغ 448( طبد الرحؿـ السؿقط أسطقرة العؿؾ اإلغاثل ص 1) 

مـ _طبد الرحؿـ السؿقط وأثره يف قبقل دطقتف لؾباحث طؾل محؿد الشفري، مجؾة الؽقثر 

إطداد فريؼ مققع لبقؽ  "خدم فؼراء إفريؼقا"، كتاب 197العدد 31ص _مشاريع العقن الؿباشر 

الؿركز  www. medadcenter. com، مققع مداد www. labaik. Afric. orgإفريؼقا 

 .wwwلألبحاث والدراسات )رواد العؿؾ الخقري(، مققع إسالم أون ٓيـ الدولل 

islamonline. netمققع الؿرسال .www. almrsal. com  أهؿ إكجازات طبد الرحؿـ(

 . www. marefa. orgالسؿقط(، مققع الؿعرفة 

http://www.marefa.org/
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 اخلــــبمتــــخ
 

وبعد فؽان أهؿ ما تقصؾت ، ملسو هيلع هللا ىلص الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل

 : إلقف يف بحثل هذا ما يليت

ُوِضعت الشريعة اإلسالمقة ٕجؾ  هل الغايات التل: إن الؿؼاصد الشرطقة -4

، وأهنا تتـقع تـقطات كثقرة، كؾقًة كاكت أم جزئقة، لؿصؾحة العباد، تحؼقؼفا

 . ٓطتبارات مختؾػة

إذ بف تتحؼؼ الؿصالح ، إن لؾعؿؾ الخقري صؾة وثقؼة بالؿؼاصد الشرطقة -5

 . وإهداف التل تسعك الشريعة اإلسالمقة إلك تحؼقؼفا يف حقاة الـاس

 إن يف  -6
ِ
 ، لـظام الؿماخاة ملسو هيلع هللا ىلص تشريع َرُسقل اهلل

ّ
 طالؿل

ّ
تلسقسًا إلخاء إسالمل

خالقة مـ طصبقات ، ومؼدمة لـفضة أمة ذات دطقة ورسالة، فريد مـ كقطف

ولقست الؿماخاة إٓ مظفرًا مـ مظاهر واقعقة الؿؼاصد وتؿثالهتا يف ، الجاهؾقة

مة آجتؿاطقة ففل صقرة مبتؽرة لؿقاجفة إز، الجاكب السؾقكل العؿؾل

وآقتصادية والديـقة والػؽرية والسقاسقة والحضارية التل قد تعرض 

 . كؾ ذلؽ يف إصار صقاغة متآلػة متؽامؾة: لؾؿجتؿعات

إمامًا مـ أئؿة العؿؾ الخقري بالـسبة رضل اهلل طـف  يعد ُطْثَؿان بـ طػان -7

ولعبت مساهؿاتف  ،فؼد ساهؿ كثقرًا يف بـاء الدولة اقتصاديًا ملسو هيلع هللا ىلص لصحابة رسقل اهلل

مراطقًا يف أطؿالف كؾفا ، تؾؽ أدوارًا رئقسة يف تجاوز الؿسؾؿقـ لؿحـ طديدة

o 
 p 
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 . الؿؼاصد الشرطقة طؾك أفضؾ وأروع ما يؽقن

يف العصر -يعد الشقخ طبدالرحؿـ السؿقط فارس العؿؾ الخقري ورائده  -8

ولؿمسسة تتؿقز ، حقث وضع أرضقة لؾعؿؾ الخقري الؿقداين: -الحديث

أوصؾ مـ خاللفا الؿعطل بالؿحتاج وفؼ أسؾقب ، دامة والػاطؾقة واإلكتاجبآست

فؽان بحؼ مـ أبرز الـؿاذج الخقرية التل يحتذى هبا لتجسقدها ، طؾؿل وراق

 . مؼاصد الشريعة يف العؿؾ الخقري طؾك أفضؾ ما يؽقن
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 ادلصبدس ٚادلشاعغ

 

كدقة ٕحؿد بـ محؿد الصقاطؼ الؿحرقة طؾك أهؾ الرفض والضالل والز  (1)

 طبد الرحؿـ الرتكل: تحؼقؼ، بـ طؾل بـ حجر الفقتؿل السعدي إكصاري

 م(1997 -هـ 1417لبـان  -ممسسة الرسالة 1ط)

تػسقر الؼرصبل ٕبل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ فرح إكصاري الخزرجل   (2)

 -دار الؽتب الؿصرية  2ط) أحؿد الربدوين: شؿس الديـ الؼرصبل تحؼقؼ

 م(1964 -هـ 1384ؼاهرةال

-هـ1411بقروت -دار الشروق 9ط) يف ضالل الؼرآن إبراهقؿ الشاربل  (3)

 م(1981

 محؿد زهقر: صحقح البخاري محؿدبـ إسؿاطقؾ البخاري الجعػل تحؼؼ  (4)

 هـ(1422دار صقق الـجاة1ط)

ِجْستاين تحؼقؼ  (5)  شَعقب إركموط: ســ أبقداود سؾقؿان بـ إشعث السِّ

 هـ(1431لعالؿقةدارالرسالةا1ط)

 أحؿد: تحؼقؼ، ســ الرتمذي محؿدبـ طقسك بـ الضحاك  (6)

 هـ1395مصر-مطبعةمصطػك الحؾبل2شاكرط

دار 1ط) شعقب إركموط: ســ ابـ ماجة محؿد بـ يزيد الؼزويـل تحؼقؼ  (7)

 هـ(1431-الرسالة العالؿقة

o 
 p 
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 طبد الغػارالبـداري. د: الســ الؽربى ٕحؿدبـ شعقب الـسائل تحؼقؼ  (8)

 ه1411دارالؽتب العؾؿقةبقروت1ط)

دار 1ط) أحؿد شاكر: مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ بـ هالل الشقباين تحؼقؼ   (9)

 هـ(1416الؼاهرة -الحديث

 حؿدي السؾػل: الؿعجؿ الؽبقر لسؾقؿان بـ أحؿد الطرباين تحؼقؼ  (11)

 (الؼاهرة –مؽتبة ابـ تقؿقة 2ط)

بـ طقسك بـ هالل مسـد أبق يعؾك أحؿد بـ طؾل بـ الؿُثـك بـ يحقك   (11)

 –دار الؿلمقن لؾرتاث  1ط) حسقـ سؾقؿ أسد: الؿقصؾل تحؼقؼ، التؿقؿل

 (م1984 – ه1414 دمشؼ

مؿالؿ يخرجف البخاري ومسؾؿ يف  الؿستخرج مـ إحاديث الؿختارة  (12)

الدكتقر طبد : صحقحقفؿا لضقاء الديـ أبقطبد اهلل محؿد الؿؼدسل تحؼقؼ

 م2111-هـ1421لبـان-دار خضر بقروت 3ط) الؿؾؽ بـ دهقش

  السؿقط الرحؿـ طبد لؾدكتقر "إفريؼقا يف خقر رحؾة–رسالة إلك ولدي "  (13)

اإلحؽام يف أصقل إحؽام ٕبل الحسـ سقد الديـ طؾل الثعؾبل أمدي   (14)

 ( لبـان –بقروت ، ط الؿؽتب اإلسالمل) طبد الرزاق طػقػل: تحؼقؼ

قر/ طبد العزيز بـ طبد اهلل إخقة اإلسالمقة هل الرابطة العالؿقة لؾدكت  (15)

 الحؿقدي إستاذ بؽؾقة الدطقة وأصقل الديـ جامعة أم الؼرى 

 -هـ 1416دار السالم  3ط) إساس يف السـة وفؼففا لسعقد حّقى  (16)

 م(1995

آستذكار ٕبل طؿر يقسػ بـ طبد اهلل بـ طبد الرب بـ طاصؿ الـؿري   (17)
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 1421بقروت -تب العؾؿقة دار الؽ 1ط) سالؿ محؿد ططا: الؼرصبل تحؼقؼ

 م(2111-ه

أسد الغابة يف معرفة الصحابة ٕبل الحسـ طؾل بـ أبل الؽرم الشقباين   (18)

دار الؽتب العؾؿقة 1ط) طؾل معقض: طز الديـ ابـ إثقر تحؼقؼ، الجزري

 م(1994 -هـ 1415

إمتاع إسؿاع بؿا لؾـبل مـ إحقال وإمقال والحػدة والؿتاع ٕحؿد بـ   (19)

دار 1ط) محؿد الـؿقسل: ـ طبد الؼادر الحسقـل العبقدي تحؼقؼطؾل ب

 (م 1999 - هـ 1421 لبـان-بقروت –الؽتب العؾؿقة 

دار  2ط) لحسـ الؿشاط الؿالؽل، ملسو هيلع هللا ىلص إكارة الدجك يف مغازي خقر القرى  (21)

  هـ(1426-جدة –الؿـفاج 

ط ) البداية والـفاية ٕبل الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الؼرشل البصري  (21)

  هـ(1417دار الػؽر 

هبجة الؿحافؾ وبغقة إماثؾ يف تؾخقص الؿعجزات والسقر والشؿائؾ   (22)

 –ط دار صادر ) لقحقك بـ أبك بؽر بـ محؿد بـ يحقك العامري الحرضل

 (بقروت

طبد اهلل . درضل اهلل طـف  بئررومة وقػ الخؾقػةالراشدطثؿان بـ طػان  (23)

 مقة الحجقؾل أستاذ مشارك بالجامعة اإلسال

تبصقر الؿممـقـ بػؼف الـصر والتؿؽقـ يف الؼرآن الؽريؿ لَعؾل محؿد محؿد   (24)

الَّبل  م( 2111 -هـ  1422اإلمارات -الشارقة ، مؽتبة الصحابة1ط) الصَّ

التؾخقص الحبقر يف تخريج أحاديث الرافعل الؽبقرٕحؿد بـ طؾل بـ حجر   (25)

-صبةممسسة قر1ط) أبق طاصؿ حسـ بـ قطب: العسؼالين تحؼقؼ
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 م( 1995هـ/1416مصر

تـؼقح التحؼقؼ يف أحاديث التعؾقؼ لشؿس الديـ محؿد بـ أحؿد بـ طبد   (26)

 -أضقاء السؾػ1ط ) سامل بـ محؿد بـ جاد اهلل: الفادي الحـبؾل تحؼقؼ

 م( 2117 -هـ 1428الرياض

شخصقتف رضل اهلل طـف  تقسقر الؽريؿ الؿـان يف سقرة طثؿان بـ طػان  (27)

الَّبلوطصره لَعؾل محؿد م ، دار التقزيع والـشر اإلسالمقة 1ط) حؿد الصَّ

 . م(2112 -هـ 1423مصر -الؼاهرة 

حدائؼ إكقار ومطالع إسرار يف سقرة الـبل الؿختار لؿحؿد بـ طؿر   (28)

 –دار الؿـفاج  1ط) محؿد غسان: الحؿقري الحضرمل الشافعل تحؼقؼ

 هـ(1419- جدة

ط دار الػؽر ) طػك أبق زهرةلؿحؿد بـ أحؿد بـ مص، ملسو هيلع هللا ىلص خاتؿ الـبققـ  (29)

  هـ( 1425 الؼاهرة –العربل 

 هـ(1425بقروت -دار الـػائس 2ط) دراسة يف السقرة لعؿاد الديـ خؾقؾ  (31)

الذهب الؿسبقك يف تحؼقؼ روايات غزوة تبقك ٕبل محؿد طبد الؼادر بـ   (31)

-الؿديـة الؿـقرة، ط مطابع الرشقد) السـدى، حبقب اهلل بـ كقرو بـ سجـ

 ة العربقة السعقدية(الؿؿؾؽ

سؿقر طبد . د: رحؿة لؾعالؿقـ لؿحؿد سؾقؿان الؿـصقرفقري ترجؿف  (32)

 ( الرياض –دار السالم 1ط) الحؿقد

(33)   
ِ
ٌد َرُسقُل اهلل  سعقد بـ طؾك بـ وهػ الؼحطاين: د، ملسو هيلع هللا ىلص َرحؿٌة لؾَعاَلِؿقـ ُمَحؿَّ

 الرياض( ، ط مطبعة سػقر)

-بقروت –دار الفالل 1ط) يالرحقؼ الؿختقم لصػل الرحؿـ الؿباركػقر  (34)
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 ( لبـان

الروض إكػ يف شرح السقرة الـبقية ٕبل الؼاسؿ طبد الرحؿـ بـ طبد اهلل   (35)

  هـ(1412، بقروت، دار إحقاء الرتاث العربل 1ط) بـ أحؿد السفقؾل

(36)   
ْ

ـَ فِل ثْق حْقَحُة ُمَحاَوَلٌة لَِتطبِْقِؼ َقَقاِطِد الُؿَحدِّ ُة الصَّ قرُة الـََّبقيَّ َكْؼِد رَواَياِت  السِّ

ِة لؾدكتقر ْقَرِة الـََّبقيَّ الؿديـة ، مؽتبة العؾقم والحؽؿ 6ط) أكرم العؿري: السِّ

 م( 1994 -هـ1415الؿـقرة

الؿؽتب 3ط) السقرة الـبقية دروس وطرب لؿصطػك السباطل  (37)

 م(1985-هـ 1415اإلسالمل

 -كثقر دار ابـ  12ط) السقرة الـبقية ٕبل الحسـ بـ طبد الحل الـدوي  (38)

  هـ( 1425 -دمشؼ

السقرة الـبقية ٕبل الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الؼرشل الدمشؼل   (39)

 -هـ 1395لبـان -بقروت  -ط دار الؿعرفة ) مصطػك طبد القاحد: تحؼقؼ

 م( 1976

السقرة الـبقية لعبد الؿؾؽ بـ هشام بـ أيقب الحؿقري الؿعافري أبق محؿد   (41)

  هـ(1411 -بقروت –دار الجقؾ  1ط) صف طبد الرؤوف سعد: تحؼقؼ

قرُة الـّبقية  (41) الَّبل: السِّ دار  7ط) طرُض وقائع َوتحؾقؾ أحَداث لَعؾل الصَّ

  هـ(1429لبـان -بقروت ، الؿعرفة

دار البشائر 1ط) شرف الؿصطػك لعبد الؿؾؽ الـقسابقري الخركقشل   (42)

  هـ(1424 -مؽة -اإلسالمقة 

، تؼل الديـ، م لؿحؿد بـ أحؿد بـ طؾلالغرام بلخبار البؾد الحرا شػاء  (43)

 هـ(1421دار الؽتب العؾؿقة1ط) الػاسل
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الشقخ الدكتقر طبد الرحؿـ بـ حؿقد السؿقط جؿع وترتقب ففد   (44)

 التقيجري 

طبد الرحؿـ بـ : َصِحقُح إَثر وَجَؿقُؾ العرب مـ سقرة خقر البشر لؾدكتقر  (45)

اص إستاذ الؿشارك يف قسؿ الدطقة مؽتبة روائع 1ط) ،جؿقؾ قصَّ

 م(2111- هـ 1431السعقدية العربقة الؿؿؾؽة– جدة–الؿؿؾؽة

، الطبؼات الؽربى ٕبل طبد اهلل محؿد بـ سعد بـ مـقع الفاشؿل بالقٓء  (46)

 -دار الؽتب العؾؿقة 1ط) محؿد طبد الؼادر ططا: البصري تحؼقؼ

 م( 1991 -هـ 1411بقروت

 د العزيز سعقد العقيدطبد الرحؿـ السؿقط أسطقرة العؿؾ اإلغاثل لعب  (47)

  هـ(1437 -الؽقيت-آفاق 1ط)

طصر الخالفة الراشدة محاولة لـؼد الرواية التاريخقة وفؼ مـفج الؿحدثقـ   (48)

 - هـ1431 الرياض –مؽتبة العبقؽان  1ط) ٕكرم بـ ضقاء العؿري

 (م2119

مؽتبة  1ط) طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة لؾدكتقر كقر الديـ بـ مختار الخادمل  (49)

 م(2111-هـ1421ن العبقؽا

العؿؾ اإلغاثل طـد الدكتقرطبدالرحؿـ السؿقط وأثره يف قبقل دطقتف لعؾل   (51)

 محؿدطؾل آل حسـ الشفري

الػتح الرباين مـ فتاوى اإلمام الشقكاين لؿحؿد بـ طؾل الشقكاين القؿـل    (51)

ط مؽتبة الجقؾ ) بـ حسـ حالق« محؿد صبحل»أبق مصعب : تحؼقؼ

 ( القؿـ –صـعاء ، الجديد

لعبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ رضل اهلل طـف  فضائؾ طثؿان بـ طػان  (52)
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، دار ماجد طسقري1ط) أبق مصعب صؾعت الحؾقاين: الشقباين تحؼقؼ

 م( 2111 -هـ  1421السعقدية

 -هـ 1413جامعة أم الؼرى2ط) فؼف السقرة الـبقية لؿـقر محؿد الغضبان  (53)

 م( 1992

 25ط) لتاريخ الخالفة الراشدة لؿّحؿدالبقصل فؼف السقرة الـبقية مع مقجز  (54)

 هـ1426-دمشؼ-دار الػؽر

محؿد كاصر الديـ : ومعف ضالل الجـة يف تخريج السـة بؼؾؿ) كتاب السـة  (55)

الؿؽتب  1ط) إلباين(ٕبل بؽر أحؿد بـ طؿرو بـ الضحاك الشقباين

 م(1981 هـ/1411، اإلسالمل

كقر الديـ طؾل بـ أبل بؽر بـ  مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد ٕبل الحسـ  (56)

، ط مؽتبة الؼدسل) حسام الديـ الؼدسل: سؾقؿان الفقثؿل تحؼقؼ

 م( 1994، هـ1414الؼاهرة

 -هـ1415دار الؼؾؿ 2ط) لؿحؿد الصادق طرجقن، ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد رسقل اهلل   (57)

 م( 1995

اب  (58) ، دار الؼؾؿ1ط) الؿعالؿ إثقرة يف السـة والسقرة لؿحؿد بـ حسـ ُشرَّ

  هـ(1411دمشؼ –امقةالدار الش

 معالؿ الســ شرح ســ أبل داود ٕبل سؾقؿان الؿعروف بالخطابل  (59)

  هـ(1351الؿطبعة العؾؿقة حؾب1ط)

ِة لعاتؼ بـ غقث الحربل  (61) قَرةِ الـََّبِقيَّ دار 1ط) معجؿ اْلَؿَعالِِؿ اْلُجْغَرافِقَِّة فِل السِّ

 هـ(1412مؽة الؿؽرمة -مؽة

: حؿد بـ طبد اهلل بـ مفران إصبفاين تحؼقؼمعرفة الصحابة ٕبل كعقؿ أ  (61)
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 م(1998 -هـ 1419الرياض، دار القصـ1ط) طادل العزازي

أبق ، الؿدين، الؿغازي لؿحؿد بـ طؿر بـ واقد السفؿل إسؾؿل بالقٓء  (62)

-بقروت –دار إطؾؿل 3ط) مارسدن جقكس: القاقدي تحؼقؼ، طبد اهلل

 ( م1989هـ/1419لبـان

: الؿتقىف) سالمقة لؿحؿد الطاهر بـ طاشقرالتقكسلمؼاصد الشريعة اإل  (63)

ط وزارة إوقاف والشمون ) محؿد ابـ الخقجة: تحؼقؼ هـ(1393

 م( 2114-هـ1425قطر، اإلسالمقة

مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وطالقتفا بإدلة الشرطقة محؿد بـ سعد بـ   (64)

 ( م1999، هـ1418الرياض  -دار الفجرة  1ط ) أحؿد بـ سعقد الققبل

دار  5ط) مؼاصد الشريعةاإلسالمقة ومؽارمفا لعالل الػاسل الؿغربل  (65)

 م 1993، ه1413الغرب اإلسالمل

الدار العالؿقة  2ط) كظرية الؿؼاصد طـد اإلمام الشاصبل ٕحؿد الريسقين  (66)

 هـ  1412لؾؽتاب اإلسالمل 

 ففد السـقدي : قـاة الؿجد الػضائقة تؼديؿ "صػحات مـ حقايت"بركامج   (67)

 إطداد وتؼديؿ طبد العزيز العقيد  "طبد الرحؿـ الػاتح"بركامج   (68)

 .wwwإطداد فريؼ مققع لبقؽ إفريؼقا  "خدم فؼراء إفريؼقا"كتاب   (69)

labaik. Afric. org  

، 197، 178مجؾة الؽقثر العدد ه1415ربقع أخر  81مجؾة البقان العدد   (71)

199 

 -1425 العامؾقـ مجؾة حقاة يف ه1426مجؾة كقن العدد رمضان/شقال   (71)
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 منبرط ربسخيٍخ دلشاػبح ِمبصذ اٌششٌؼخ يف اٌؼًّ اخلريي

 ه1426

 . www. islamonline. net مققع إسالم أون ٓيـ   (72)

 .www مققع مصراوي، www. medadcenter. comمققع مداد  (73)

masrawy. com 

 . الؿققع الرسؿل لقزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة بالؽقيت  (74)

 ، direct-aid. org. cmsمققع جؿعقة العقن الؿباشر   (75)

 .wwwمققع الؿعرفة ، www. almrsal. comلمققع الؿرسا  (76)

marefa. org 
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 دٚس ادلٍّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ اخلريي
 يف ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً 

 

 3122َئىل ػبَ  3122خالي اٌفرتح ِٓ ػبَ 
 
 
 

 محؿد طبد الغـلمحؿد طبد الؿممـ . د
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 دٚس ادلٍّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ اخلريي يف ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً

 

 
 ٍِخص اٌجؾش

 
فرضت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية طؾك كػسفا آلتزام بؿد يد العقن 

تطبقؼًا  :مفؿا كان طرقف أو جـسف أو ديـف، والؿساطدة لؿـ يحتاجفا مـ البشر

 :الؽثقر مـ إطباء -يف سبقؾ ذلؽ  -فتحؿؾت  :والتزامًا بتعالقؿ ديــا الحـقػ

وقائدة الؿساطدات اإلغاثقة ، ؾؿساطدات مـ خارج الدول الغربقةأكرب ماكح ل ففل

 . لؾعالؿقـ العربل واإلسالمل

وتؿارس الؿؿؾؽة دورها اإلكساين مـ خالل مشاركة مجتؿعقة طؾك كطاق 

، تبدأ مـ خادم الحرمقـ الشريػقـ إلك كافة الؿقاصـقـ يف أرجاء الؿؿؾؽة، واسع

والجفات والفقئات العامؾة ، تعدد أشؽالفوت، فتتعدد مصادر تؿقيؾ العؿؾ الخقري

 . طؾك تـػقذه

ولؿا كاكت مـطؼة الؼرن إفريؼل صاحبة كصقب وافر مـ إزمات اإلكساكقة 

وطؾك . تقجفت الؿؿؾؽة بجفقدها إلغاثة أهؾفا والتخػقػ مـ معاكاهتؿ :الؿتتالقة

كاكت إٓ أن الصقمال ، الرغؿ مـ أن الؿساطدات السعقدية قدمت لجؿقع دولفا

، كظرًا لحجؿ ملساهتا الؿؿتد خالل العؼقد الؿاضقة :صاحبة الـصقب إكرب

 مع بالتعاون أو مباشرة بصقرة –وما زالت  –فتدفؼت الؿساطدات السعقدية طؾقفا 

، واجفتفا التل الؿختؾػة الصعقبات مع الؿؿؾؽة وتعامؾت. الدولقة الفقئات

 . لتحؼؼ إهداف الؿـشقدة :وصقرت أسالقب طؿؾفا

o  p 
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 ادلمذِخ
تؿقز هبا طالؿـا اإلسالمل مـذ كزول ، يؿثؾ العؿؾ الخقري ققؿة إكساكقة كربى

فؼد حػؾ الؼرآن الؽريؿ بالؽثقر مـ  :- ملسو هيلع هللا ىلص -الرسالة طؾك كبقـا الؽريؿ محؿد 

وطددت فضؾف وحسـ ، أيات التل تحث طؾك العؿؾ الخقري بؿػاهقؿف الؿتعددة

قية طؾك الؽثقر مـ إحاديث التل تدطق لعؿؾ كؿا اشتؿؾت السـة الـب. جزاء فاطؾف

أروع إمثؾة  -ؿ رضل اهلل طـف -وصحبف الؽرام ، - ملسو هيلع هللا ىلص -وقدم رسقلـا ، الخقر

فتلصؾ العؿؾ الخقري يف كػقس  :والؼدوات الحسـة يف البذل والعطاء واإليثار

بلوضاع وضروف وأحقال  -زيادة وكؼصًا  -وإن تلثر ، الؿسؾؿقـ طؾك مر العصقر

إٓ أكف يبؼك أحد أوجف أبرز سؿات حضارتـا الؿستؿدة مـ ققؿ ديــا ، هؿبالد

 . بؿا يدطق إلقف مـ رحؿة وططاء وإيثار، الحـقػ

فعدد كبقر مـ  :ويف ضؾ الظروف الراهـة أصبح العؿؾ الخقري ذا أهؿقة كربى

 :مـ مشؽالت متـقطة تعاين –وأغؾبفا مـ الدول اإلسالمقة  -دول العالؿ الثالث 

الجفؾ والػؼر ) كتقجة ثالقث التخؾػ :ة طـ تراجع معدٓت التـؿقةكاجؿ

وحالة طدم آستؼرار الـاجؿة طـ الصراطات التل أزكتفا التدخالت ، والؿرض(

الؿتؿثؾة يف ، إلك جاكب العقامؾ الطبقعقة، الخارجقة والحروب إهؾقة واإلرهاب

عت كثقرًا مـ أبـاء وغقرها مـ العقامؾ التل وض، الجػاف والتصحر والػقضاكات

ودفعت الؽثقريـ مـفؿ ، العالؿ اإلسالمل يف خاكة الؿحتاجقـ لؾؿساطدة واإلغاثة

فؽان لزامًا طؾك أشؼائفؿ التحرك السريع لـجدهتؿ ، لؾـزوح طـ أراضقفؿ

أفرادًا وجؿاطات ، وهق الؿجال الذي كان لؾؿؿؾؽة العربقة السعقدية، وإغاثتفؿ

ويـتظر مـف الؽثقر خالل ، قال العؼقد السابؼةامتد ص، جفد كبقر فقف، ودولة

 . السـقات الؼادمة

o  p 
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 دٚس ادلٍّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ اخلريي يف ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً

 
 

 أٚال  
 عٍبعخ ادلٍّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ 
 يف رلبي اٌؼًّ اخلريي ٚأ٘ذافٗ 

 
برزت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية كلكرب دولة ماكحة لؾؿساطدات اإلكساكقة يف 

التابعة ، إلكؿائقةخارج مـظقمة الدول إطضاء يف لجـة الؿساطدات ا، العالؿ

فػاقت الؿساطدات التل قدمتفا مساطدات  :لؿـظؿة التعاون آقتصادي والتـؿقة

أزمة إطصار : مـفا، وضفر ذلؽ جؾقًا يف أزمات إكساكقة طدة، الدول الؿاكحة الغربقة

وفقضاكات ، 2111طام  "هايقتل"وزلزال ، 2117يف بـجالدش طام  "سدر"

ك الؿساطدة إكرب التل تؾؼاها بركامج إغذية إضافة إل، 2111طام  "باكستان"

وبؾغت إجؿالل . ( مؾققن دوٓر511) والتل بؾغت، 2118العالؿل طام 

خالل ، الؿساطدات اإلكساكقة التل قدمتفا الؿؿؾؽة لؾعالؿ العربل واإلسالمل

وتخصص ، ( مؾقار دوٓر أمريؽل9. 65) مبؾغ، 2114 – 1994الػرتة مـ 

مؿا  :( مـ الـاتج الؿحؾل لصـاديؼ الؿساطدات اإلكساكقة٪ 19. 5) الؿؿؾؽة كسبة

يعـل أن الؿؿؾؽة يف مجال الؿساطدات اإلكساكقة تتؼدم طؾك القٓيات الؿتحدة 

بؾ تتؼدم طؾك الدول ، بؽقهنا الؿتربع إكرب فقؿا يتعؾؼ بـسبة الـاتج الؿحؾل

ؾؿساطدة اإلكؿائقة إذ تػقق تؾؽ الـسبة هدف إمؿ الؿتحدة ل :(1)إوروبقة أيضا

                                                 

 . 2112ديسؿرب  21، بتاريخ 383جريدة الشرق )السعقدية(، العدد رقؿ (1)

o  p 
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 . (1)(٪7. 1) الؿؼدرة بــ

، دولة 81أكثر مـ ، التل قدمتفا الؿؿؾؽة، وقد شؿؾت الؿساطدات اإلكساكقة

ُقدمت مـ خالل مجؿقطة مختؾػة مـ الؼـقات الحؽقمقة وشبف الحؽقمقة 

ولؿ يؼتصر تؼديؿ تؾؽ الؿساطدات طؾك بؾدان العالؿ العربل ، والخاصة

وهق ما دفع البعض ٕن يطؾؼ طؾك  :د إلك مـاصؼ أخرىوإكؿا امت، واإلسالمل

وإن كان الجاكب إكرب مـ . "مؿؾؽة اإلكساكقة"الؿؿؾؽة العربقة السعقدية اسؿ 

، التربطات التل جؿعت مـ قبؾ الؿـظؿات غقر الحؽقمقة وشبف الحؽقمقة

 . (2)وجفت إلك العالؿ العربل واإلسالمل، وحؿالت اإلغاثة الشعبقة

السعقدي مـ خالل ، العامة والخاصة، در العؿؾ الخقريوتتـقع مصا

التل فضؾت ، ففـاك الؿساطدات الرسؿقة، مجؿقطة مـ ألقات الؿمسساتقة

 مراطاة :الثـائقة العالقات خالل مـ تؽقن أن –يف معظؿ الحآت  -الؿؿؾؽة 

 بؿحاوٓت شبف أية لتجـب وكذا، لؾدول اإلقؾقؿل والتؽامؾ السقادة طؾك لؾحػاظ

 . شمون بؾدان أخرى يف التدخؾ

وتحرص الؿؿؾؽة طؾك التلكقد طؾك أن البؾدان الؿستؼبؾة لؾؿساطدات بؾدان  

كؿا تتـقع الؿساطدات . وهل الَؿـُقَصُة بتحديد احتقاجاهتا مـ الؿعقكة، ذات سقادة

وهل كادرة ، ففـاك مساطدات كؼدية تؼدم لؾحؽقمات :السعقدية مـ حقث كقطقتفا

: مثؾ، بقـؿا معظؿ الؿساطدات تؽقن يف صقرة طقـقة، انيف أغؾب إحق

                                                 

 . 2118مايق  17جريدة القصـ، دور سعقدي رائد يف العؿؾ اإلكساين واإلغاثل، طدد  (1) 

الرياض، مؿؾؽة اإلكساكقة تمصؾ وتـظؿ العؿؾ الخقري إلغاثة الؿحتاجقـ يف العالؿ، طدد جريدة  (2) 

 . 2115مايق  15
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 دٚس ادلٍّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ اخلريي يف ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً

 ، ( ....ألبان، تؿقر، حبقب) الؿساطدات الغذائقة مـ مختؾػ إكقاع

 ، ( ....أدوية، معدات صبقة، تجفقز مستشػقات وطقادات) أو مساطدات صبقة

أو تقفقر الخدمات إساسقة ، ( ...أغطقة، خقام) أو مساطدات إليقاء الـازحقـ

إلك جاكب تؼديؿ الؿساطدات التعؾقؿقة وبـاء ، صرف صحل(، حػر آبار) اةلؾحق

 . (1)وغقرها، الؿساجد

إلك ، التل تحدد كقػقة تـػقذ الؿساطدات، وتـؼسؿ الجفات الػاطؾة يف الؿؿؾؽة

الداخؾقة والؿالقة : مثؾ، الؼقادة الؿؾؽقة والقزارات الرئقسة: إولك: فئتقـ

وحؿالت اإلغاثة ، شؿؾ مـظؿات الفالل إحؿرفت: أما الثاكقة، والخارجقة

، والجؿعقات الخقرية، والصـدوق السعقدي لؾتـؿقة، والؾجان الشعبقة، السعقدية

أدوار تؾؽ  -يف كثقر مـ إحقان  -وتتداخؾ ، والؿـظؿات غقر الحؽقمقة

 . (2)الفقئات

وتشارك حؽقمة الؿؿؾؽة بدور كبقر يف مجال العؿؾ الخقري واإلكساين 

وهق أطؾك سؾطة يف مجال ، فقشؽؾ الديقان الؿؾؽل مركز صـع الؼرار :عقديالس

أو التربطات التل يتؿ جؿعفا مـ خالل ، التربطات الؽربى التل تؼدمفا الحؽقمة

والتل تؼع تحت إشراف وزارة ، التقجقف بعؿؾ حؿالت اإلغاثة حؽقمقة أو شعبقة

قرة بشلن تحديد الؿساطدات كؿا تشارك وزارة الخارجقة يف تؼديؿ الؿش، الداخؾقة

وقد لعبت وزارة الداخؾقة دورًا مفؿًا مـ خالل التـظقؿ . اإلكساكقة وكقػقة تؼديؿفا

                                                 

جًا يف الؿساطدات آقتصادية واإلكساكقة والؼروض جريدة الشرق إوسط، السعقدية تؼدم كؿقذ (1) 

 . 2112أكتقبر  27، بتاريخ 8734لؾعالؿقـ العربل واإلسالمل، العدد 

جريدة الرياض، مؿؾؽة اإلكساكقة تمصؾ وتـظؿ العؿؾ الخقري إلغاثة الؿحتاجقـ يف العالؿ، طدد  (2) 

 . 2115مايق  15
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وفرضت ققاطد صارمة ، واإلشراف طؾك الؿساطدات التل تذهب خارج الؿؿؾؽة

حقث اطتؿدت الؼقاطد الؿتعؾؼة  :طؾك جؿقع الؿـظؿات الخقرية السعقدية العامؾة

كؿا أكشلت الؿؿؾؽة يف . 2113ة لؾجؿعقات الخقرية مـذ طام بإكشطة الؿصرفق

لؿراقبة  :وهل جزء مـ وزارة الداخؾقة، وحدة التدققؼ الؿالل 2115طام 

وجؿع الؿعؾقمات طـ إمقال ، التحقيالت الؿالقة الخاصة بالؿساطدات

، ولقس تتبع الؿساطدات الخقرية، وهبدف مراقبة الؿعامالت الؿالقة، ومؼدمقفا

أوقػت جؿقع التحقيالت الؿباشرة مـ الجؿعقات  2119تبارًا مـ طام واط

لتتؿ هذه التحقيالت مـ خالل الؾجان  :الخقرية السعقدية ٕكشطة خارج الؿؿؾؽة

 . (1)الشعبقة أو الفالل إحؿر

مـ خالل تـػقذها ، كؿا و تشارك وزارة الؿالقة يف العؿؾ الخقري اإلكساين

مـ خالل ، قم بنيصال اإلغاثة العقـقة لؾبؾدان الؿتضررةوتؼ، قرارات ققادة الؿؿؾؽة

وكاكت ، والشمون آجتؿاطقة، وزارة الصحة: مثؾ، التـسقؼ مع القزارات إخرى

وممخرًا تركت . تؼقم بتخزيـ كؿقات كبقرة مـ الؿساطدات الخاصة بؿقاد اإلغاثة

 . (2)تؾؽ الؿفؿة لؾفالل إحؿر وصـدوق التـؿقة السعقدي

تعؽس مؽاكة العؿؾ ، الحؿالت الشعبقة آلقة متؿقزة لجؿع التربطاتوتعترب 

مـ خالل مشاركة رسؿقة ، وأهؿقة العطاء يف الثؼافة العامة السعقدية، الخقري

والذي يتربع ، حقث تبدأ الحؿالت بلمر مـ خادم الحرمقـ الشريػقـ، وشعبقة

                                                 

الؿؿؾؽة العربقة السعقدية كجفة ماكحة لؾؿساطدات خالد طثؿان القحقك، كاتالل فقستققر،  (1) 

اإلكساكقة: جفقد دولقة ضخؿة، مع ضعػ يف الؼدرات الؿمسسقة والتـظقؿقة، الؿعفد العالؿل 

 . 14، ص 2111، برلقـ فرباير 14لؾسقاسات العامة، ورقة بحثقة رقؿ 

 . 15كػسف، ص  (2) 
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لتعبئة الرأي  :طالملتبدأ حؿؾة دطائقة يف كافة وسائؾ اإل، وكبار إمراء شخصقًا

، لجؿع إمقال مـ أفراد أو ممسسات خاصة، العام الداخؾل حقل قضقة إكساكقة

فقصدر أمرًا بنكشاء لجـة ، وتبدأ الحؿؾة بؼرار مـ الؿؾؽ، وتستؿر لؿدد متػاوتة

ثؿ ُتـشل يف جؿقع أكحاء الؿؿؾؽة ، تحت إشراف وزارة الداخؾقة، اإلغاثة لتػعقؾفا

أو تصرف يف ، إمقال التل تجؿع طؾك شراء مقاد اإلغاثة وتـػؼ. لجاٌن فرطقة

وذلؽ ، أو غقرها مـ أوجف طؿؾ الخقر، شؽؾ مساطدات مالقة لألسر الؿتضررة

وتقجف . والعالقة مع الدولة الؿتضررة، وفؼًا لؾضرورات الؿؾحة لؾسؽان

الؿساطدات مـ خالل هقئات دولقة أو بطريؼة مباشرة مـ خالل الؿـظؿات 

، كظرًا ٕكف يساهؿ يف خػض التؽالقػ اإلدارية :وهق الطريؼ إفضؾ، (1)ةالسعقدي

 . ويتجـب القسائؾ البقروقراصقة

( مؾقار 8. 3) كحق 2117وقد أكػؼت الحؿالت اإلغاثقة السعقدية حتك طام 

، وباكستان، والعراق، ولبـان، وفؾسطقـ، ريال لؿساطدة إشؼاء يف سقرية

والجدول التالل يقضح التربطات . (2)والصقمال، ودول شرق آسقا، وأفغاكستان

 : (3)التل جؿعتفا الحؿالت الشعبقة لعدد مـ الدول والؿـاصؼ
                                                 

، بتاريخ «الطقاقل»بؽؾ شلء.. مـ الخقام إلك جريدة الحقاة، حؿالت سعقدية إلغاثة الالجئقـ  (1) 

 . 2116كقفؿرب  25

% مـ مقزاكقتفا طؾك إطؿال 4الؿركز الدولل لؾدراسات وإبحاث )مداد(، السعقدية تـػؼ  (2) 

 . 2117أبريؾ  8الخقرية الخارجقة، 

ان والحؿالت الجدول مـ إطداد الباحث إستـادًا إلك البقاكات الؿـشقرة بالؿققع الرسؿل لؾج (3) 

 : اإلغاثقة السعقدية

http: / / www. srec. org. sa/ wps/ wcm/ connect/ main/ 

saudi+relief+committees+ar/ home/ home 



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  352  

 اإلمجايٞ َػسٚعات تربعات ْكد١ٜ اذت١ًُ ايػعب١ٝ

 مؾقار 256. 1 سقريا
915 .723 

 مؾققن
 مؾقار 2. 2

 مؾققن 57. 681 الصقمال
591 .411 

 مؾققن
 مؾقار 3. 1

باكستان / 
 ستانأفغاك

 مؾققكًا 451 غقر محدد غقر محدد

 غزة
313 .557 

 مؾققن
238 .287 

 مؾققن
 مؾققن 8. 541

 لبـان
111 .159 

 مؾققن
 مؾققن 3. 188 مؾققن 18. 88

 شرق أسقا
375 .878 

 مؾققن
341 .133 

 مؾققن
 مؾققن 9. 716

 مؾققكًا 187 مؾققن 367. 93 مؾققن 367. 93 العراق

 فؾسطقـ
961 .918 

 مؾققن
 مؾقار 85. 1 مؾققن 13. 887
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تقجد العديد مـ الؿمسسات الخقرية التل ، وإضافة إلك الحؿالت الشعبقة

مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة : وأهؿفا، أسسفا أطضاء مـ إسرة الؿؾؽقة

بلمر مـ الؿؾؽ سؾؿان بـ ، 2115مايق  13الذي تلسس يف ، وإطؿال اإلكساكقة

هبدف مساطدهتا ورفع  :إلغاثة الؿجتؿعات التل ُتعاين مـ الؽقارث :طبد العزيز

وامتدادًا ، اكطالقًا مـ تعالقؿ ديــا اإلسالمل الحـقػ :لتعقش حقاة كريؿة :معاكاهتا

. لؾدور اإلكساين لؾؿؿؾؽة العربقة السعقدية ورسالتفا العالؿقة يف هذا الؿجال

 خالل ثالث سـقات -حقث قام هذ الؿركز  ،(1)وخصص لؾؿركز مبؾغ مؾقار ريال

( مشروطًا طؾك مستقى العالؿ يف 429) بتـػقذ -( 2118 أبريؾ – 2115مايق )

، إلخ( .....التعؾقؿ، الحؿاية، الؿقاه، الصحة، إمـ الغذائل) كافة الؼطاطات

احتؾت الصقمال الؿرتبة الرابعة يف ، ( مؾقار دوٓر719. 1) بؾغت إجؿالل تؽؾػتفا

قية الدول الؿتؾؼقة لؿساطدات الؿركز بعد القؿـ وسقريا ومسؾؿل أول

 . (2)الروهقـجا

وإلك جاكب مركز الؿؾؽ سؾؿان تقجد العديد مـ الؿمسسات الخقرية التابعة 

، ممسسة إمقر سؾطان بـ طبد العزيز الخقرية: مثؾ، ٕطضاء يف إسرة الؿؾؽقة

 -وتقجد . وغقرها، رية واإلكساكقةوممسسة الؿؾؽ طبد اهلل الدولقة لألطؿال الخق

، التل تشرف طؾك العؿؾ الخقري، العديد مـ الفقئات العامؾة يف السعقدية -أيضا 

                                                 

 مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة، أمر تلسقس الؿركز:  (1) 

https: / / www. ksrelief. org/ Arabic/ About/ Pages/ 

TheEstablishmentorder. aspx 

مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة، إحصائقات طامة طـ مشروطات الؿركز:  (2) 

https: / / www. ksrelief. org/ Arabic/ Pages/ Home. aspx 
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وهل أبرز الؿمسسات الخقرية غقر ، هقئة اإلغاثة اإلسالمقة العالؿقة: مـفا

وتؼقم ، 1979أسستفا رابطة العالؿ اإلسالمل طام ، الحؽقمقة يف الؿؿؾؽة

ومشاريع ، ـ مشاريع اإلغاثة والرطاية الصحقة والتعؾقؿقةبؿجؿقطة واسعة م

 . خارج الؿؿؾؽة، التـؿقة آقتصادية وآجتؿاطقة

بدور مفؿ  -1974الذي أكشئ طام  -كؿا و يساهؿ صـدوق التـؿقة السعقدي 

إٓ أن ، وإن كان كشاصف يرتكز طؾك مشاريع البـقة التحتقة، يف العؿؾ الخقري

بؿفام تـػقذ وتـسقؼ بعض مشاريع اإلغاثة يف  -أيضا  -ػف الحؽقمة السعقدية تؽؾ

 . حآت الؽقارث
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 صبٍٔب  
 ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً ٚأؽٛاي عىبٔٙب

، كقهنا تطؾ طؾك خؾقج طدن :ُتعترب مـطؼة الؼرن إفريؼل مـطؼة اسرتاتقجقة

، ذلؽ الؿؿر الضقؼ بقـ البحر إحؿر وخؾقج طدن -وتشرف طؾك باب الؿـدب 

مؼابؾة ٔبار الـػط يف شبف الجزيرة العربقة  -الذي يـػتح طؾك الؿحقط الفـدي 

ولفذا ، ومالصؼة إلقؾقؿ البحقرات العظؿك يف وسط إفريؼقا، والخؾقج العربل

وخاصة بعد افتتاح قـاة السقيس يف . كاكت الؿـطؼة مَحالًّ لؾتـافس آستعؿاري

ويؼصد بؿـطؼة . ان مالحل دوللحقث تحقل البحر إحؿر إلك شري :1869طام 

التل تشغؾفا دول الصقمال وإثققبقا ، الؼرن إفريؼل تؾؽ الؿـطؼة مـ شرق أفريؼقا

حقث ، ويشؽؾ الؼرن إفريؼل أحد جاكبل مضقؼ باب الؿـدب، وجقبقيت وإريرتيا

 . (1)الطريؼ إلك الخؾقج العربل أو إلك رأس الرجاء الصالح

، فريؼل مـ ققمقات وسالٓت بشرية طدةويتؽقن سؽان مـطؼة الؼرن إ

ويبؾغ طدد سؽان ، وغقرها، وإورومقية، والتقجركقة، وإمفرية، الصقمالقة: مـفا

 و، ( ماليقـ يف إثققبقا115) مـفؿ حقالل، ( مؾققن كسؿة127) الؿـطؼة حقالل

وما يؼرب مـ ، وحقالل ستة ماليقـ كسؿة يف إريرتيا، ( مؾققكًا يف الصقمال15)

فلهُؾ ُكؾٍّ مـ  :ويشؽؾ الؿسؾؿقن طدًدا كبقًرا مـفؿ. قن كسؿة يف جقبقيتمؾق

يف حقـ ترتاوح كسبة ، الصقمال وجقبقيت يديـ الغالبقة العظؿك مـفؿ باإلسالم

                                                 

 . 17، ص 2111محؿد طبد الؿممـ، مصر والؼرن إفريؼل، سؾسؾة مصر الـفضة، الؼاهرة  (1) 

o  p 
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 . (1)( مـ طدد السؽان٪ 61-41) الؿسؾؿقـ يف إثققبقا وإريرتيا ما بقـ

 

، يؼل صراطات محؾقةشفدت مـطؼة الؼرن إفر :وكتقجة لفذا التؽقيـ الؿعؼد

زادت مـ ، ارتؽزت طؾك أسباب ديـقة واقتصادية، خالل فرتات تاريخقة متعددة

 . (2)آثارها التدخالت الخارجقة

                                                 

، 54امل، الجذور آجتؿاطقة لؾصراع يف الؼرن إفريؼل، السقاسة الدولقة، العدد ألػت التف (1) 

 . 17، ص 1978أكتقبر 

جؿال زكريا قاسؿ، الصراطات الؿحؾقة والدولقة يف البحر إحؿر يف الـصػ إول مـ الؼرن  (2) 

سة الدولقة السادس طشر، أحؿد طزت طبد الؽريؿ )محررًا(، البحر إحؿر يف التاريخ والسقا

 . 237-227، ص 1981الؿعاصرة، الؼاهرة 
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وأضقػت إلك تؾؽ الصراطات أسباٌب جديدة يف الـصػ الثاين مـ الؼرن 

حقث تسبب التـافس آستعؿاري بقـ بريطاكقا وفركسا  :التاسع طشر وما بعده

يف اقتسام مـطؼة الؼرن إفريؼل دون أدكك مراطاة لقحدة شعقب تؾؽ  وإيطالقا

 . (1)الؿـطؼة والروابط العرققة والديـقة

ومـذ اكتفاء ، خالل العؼقد إخقرة، وقد شفدت مـطؼة الؼرن إفريؼل

التل تركت آثارها ، مجؿقطة متضافرة مـ الظروف السقئة، الحرب العالؿقة الثاكقة

فؼد ورثت  :وجعؾت مـ الؿـطؼة أكثر مـاصؼ العالؿ بمسًا وفؼراً  ،بؼقة طؾك سؽاهنا

والتل بدأت يف الربع ، الؿـطؼة مجؿقطة مـ الؿشاكؾ مـ الحؼبة آستعؿارية

كتجت كثقر مـ تؾؽ الؿشاكؾ كتقجة لؾسقاسات ، إخقر مـ الؼرن التاسع طشر

ة مـ حقث طاكت دول الؿـطؼ، آستعؿارية التل مقرست ضد أبـاء الؿـطؼة

كتقجة لؾـزاطات  :كؿا طاكت مـ طدم آستؼرار، التخؾػ آقتصادي والحضاري

فؼد مزق الشعب الصقمالل إلك خؿسة ، حقل الحدود التل رسؿفا آستعؿار

، وجزء إليطالقا، وجزء لػركسا، خضع اثـان مـفا لالحتالل الربيطاين، أجزاء

 :ضؿت جزأيـ فؼط 1961وطـدما استؼؾت الصقمال يف طام ، وإخقر إلثققبقا

واستؿرت ، "إكػدي"بقـؿا تركت بريطاكقا لؽقـقا إقؾقؿ ، اإليطالل والربيطاين()

وضؾت جقبقيت خاضعة لالحتالل الػركسل ، إثققبقا يف احتاللفا إلقؾقؿ أوجاديـ

إمر الذي جعؾ الصقمال تسعك لتقحقد تؾؽ  :1977حتك استؼاللفا يف طام 

، وجعؾفا طرضة لؾتدخالت الخارجقة، كبقرًا طؾقفا وهق ما شؽؾ طبءً  :(2)إجزاء

                                                 

 . 285محؿد طبد الؿممـ، الؿرجع السابؼ، ص  (1) 

، ص 1992طؾل الشقخ أحؿد أبق بؽر، الصقمال وجذور الؿلساة الراهـة، دار ابـ حزم، بقروت  (2) 

65-85 . 
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وأدخؾفا يف صراع ومقاجفات طسؽرية مع ، والتجاذب بقـ الؼقى الدولقة الؽربى

ثؿ ، وساهؿت يف إضعاف السؾطة الؿركزية، إثققبقا زادت مـ سقء أوضاطفا

ما التل ، لتسؼط البالد يف هاوية الحرب إهؾقة وآكؼسام :1991اهنقارها يف طام 

حقث ٓ تتحؽؿ الحؽقمة الػقدرالقة إٓ يف أجزاء محدودة ، زالت باققة حتك أن

، وبػضؾ ومعاوكة مـ الؼقات إفريؼقة التل تؼقدها إثققبقا، مـ العاصؿة ومحقطفا

الؿـضقية تحت راية تـظقؿ ، وٓ تستطقع مقاجفة حركة الشباب الؿجاهديـ

بقـؿا ، ؼ طديدة يف جـقب الصقمالوالتل تؿارس سقطرهتا طؾك مـاص، (1)الؼاطدة

يفقؿـ طؾك ما يعرف بجؿفقرية أرض الصقمال حؽقمة أطؾـت استؼاللفا طـ 

التل تػضؾ طدم ، لؿ تعرتف أي مـ دول العالؿ هبا باستثـاء إثققبقا –الصقمال 

إلك جاكب إطالن إقؾقؿ  -وجقد صقمال مقحد ققي يطالب بضؿ أوجاديـ 

 . (2)بقكتالكد الحؽؿ الذايت

، فؽؿا ضؿت مـطؼة أوجاديـ الصقمالقة بتقاصم مـ بريطاكقا، ما إثققبقاأ

وهق ما أدخؾفا يف صراع مسؾح مرير مع  :كجحت يف ضؿ إريرتيا ضد رغبة أهؾفا

امتد مـ مطؾع ستقـقات الؼرن العشريـ إلك مطؾع ، الصقمال ومع اإلريرتيقـ

، إثققبقا وإريرتيا وتركت تؾؽ الصراطات بصؿاهتا الؼاسقة طؾك أهؾ، التسعقـقات

كؿا شفدت إثققبقا يف الثؿاكقات مـ الؼرن العشريـ مجاطة صاحـة طاكك مـفا 

                                                 

، 2115طدة، الؼاهرة كرمقـ محؿد تقفقؼ، حركة الشباب الؿجاهديـ بالصقمال وطالقاهتا بالؼا(1)

 . 98ص 

ي حتك آكسحاب محؿد طبد الؿممـ، مصر وإزمة الصقمالقة مـذ سؼقط حؽقمة سقاد بر (2) 

إثققبل، مجؾة مصر والعالؿ الؿعاصر بؿركز تاريخ مصر الحديث والؿعاصر بدار الؽتب 

 . 111-98، ص 2111الؿصرية، العدد الثالث 
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 دٚس ادلٍّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ اخلريي يف ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً

 . (1)وخؾػت مئات أٓف مـ الضحايا، الؿاليقـ مـ سؽاهنا

ؿت قصرًا إلثققبقا ضد رغبة أهؾفا، أما إريرتيا فؼد شفدت صراطًا ، التل ضُّ

لتدخؾ ، 1993ؼ أخقرًا يف طام الذي تحؼ، مريرًا مـ أجؾ الحصقل طؾك استؼاللفا

 . وإخرى خارجقة مع جارهتا إثققبقا، بعضفا داخؾقة، بعدها يف صراطات أخرى

فؽان  :وحالة مـ طدم آستؼرار، هؽذا غرقت الؿـطؼة يف صراطات متالحؼة

فعجزت  :مـ الطبقعل أن تستؿر حالة الضعػ والػؼر مفقؿـة طؾك شعقهبا

، الظروف الطبقعقة التل تعرضت لفا الؿـطؼة حؽقماهتا الؿتعاقبة طـ مقاجفة

مؿا أدى إلك فشؾ مقاسؿ الؿحاصقؾ  :والؿتؿثؾة يف مقجات الجػاف الؿتالحؼة

، وكػقق الحققاكات، وتدهقر وضع الؿقاه والؿراطل، واكتشار إمراض، الؿتعاقبة

 . (2)2111خاصة يف أطؼاب كارثة جػاف طام 

 

 

                                                 

 (1) Historic Documents of 1987، State Department Report on Human 

Rights، Practices، February 19، 1987، p. 672 . 

مـظؿة إغذية والزراطة لألمؿ الؿتحدة، الؿاليقـ يقاجفقن كؼصًا يف إغذية يف الؼرن إفريؼل:  (2) 

يد، مـظؿة الػاو تدطق إلك آستجابة الػقرية لؾحقؾقلة دون وققع كارثة بسبب الجػاف الشد

http: / / www. fao. org/ news/ story/ ar/ item/ 469009/ icode / 
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 صبٌضب  
 اخلريٌخ اٌغؼٛدٌخ ادلششٚػبد ٚاألػّبي

 يف ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً 
 

، وجفت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية اهتؿامًا كبقرًا بؿـطؼة الؼرن إفريؼل

وذلؽ لألسباب  :(1)فشؿؾت جفقد هقئة اإلغاثة كافة دول مـطؼة الؼرن إفريؼل

غقر أن مؼدار تؾؽ الؿساطدات اختؾػ مـ دولة إلك ، التل سبؼ اإلشارة إلقفا

ومدى قابؾقة حؽقمات تؾؽ ، وذلؽ بسبب حاجة كؾ بؾد ومعاكاة سؽاكف :ىأخر

 . الدول لؼبقل الؿساطدة أو تقجقففا بشروط أو محاذير معقـة

فؼد استؿر العؿؾ الخقري السعقدي يف الصقمال : وفقؿا يتعؾؼ بالصقمال

وتػاطؾ ، 1991صقال السـقات التل أطؼبت سؼقط حؽقمتفا الؿركزية يف طام 

ؿؾ مع إحداث الؿتتالقة والؿتقاصؾة التل مرت هبا تؾؽ البالد طؾك مدى ذلؽ الع

حؽقمقة  –حقث تشاركت جفات سعقدية طدة ، أكثر مـ ثؿاكقة وطشريـ طامًا

وتعددت صقر ، يف مد يد العقن لؾصقمالققـ لؿقاجفات أزمات بالدهؿ -وشعبقة 

، قة وغقرهامـ مساطدات مالقة وغذائقة وصب، الؿساطدات التل وصؾت إلقفؿ

وامتدت إلك ، 2111وكاكت أزمة الجػاف التل ضربت الصقمال مـذ مـتصػ طام 

                                                 

 اإلغاثة هقئة لربامج إداء طـ هـ 1434 – 1433هقئة اإلغاثة اإلسالمقة، التؼرير السـقي لعام  (1) 

 . السعقدية العربقة بالؿؿؾؽة اإلسالمقة

o  p 



 

 

 
 
 

  361  

 دٚس ادلٍّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ اخلريي يف ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً

 وخؾػت أكثر مـ، قد ألؼت بظاللفا الؼاتؿة طؾك الصقمالققـ، 2112أبريؾ 

حقث أوضح تؼرير صادر طـ مـظؿة ، كصػفؿ مـ إصػال، ( ألػ قتقؾ258)

( مـ ٪11) لل السؽان و( مـ إجؿا٪6. 4) فاو( أن) إغذية والزراطة الدولقة

إصػال الذيـ تؼؾ أطؿارهؿ طـ خؿس سـقات لؼقا حتػفؿ يف جـقب ووسط 

إذ أطؼبفا أزمات متؽررة يف طام  :ولؿ تؽـ تؾؽ الؿقجة هل إخقرة، (1)الصقمال

فتشرد مئات أٓف مـ أبـاء الشعب  :وإطقام التل تؾقفا بصقرة متػاوتة 2115

 . (2)جفاالصقمالل داخؾ الصقمال وخار

وقد تػاطؾت الؿؿؾؽة مع تؾؽ إزمات بصقرة كؿقذجقة طؾك الؿستقيقـ 

الؿؾؽ طبد ، وكاكت الؿبادرة مـ خادم الحرمقـ الشريػقـ، الحؽقمل والشعبل

( مؾققن 61) الذي قرر تؼديؿ دطؿ لؾشعب الصقمالل ققؿتف، اهلل بـ طبد العزيز

عالؿقة التابعتقـ لؿـظؿة إمؿ مـ خالل بركامج الغذاء العالؿل والصحة ال، دوٓر

الحؿؾة القصـقة "بتلسقس  2111كؿا أصدر أمرًا مؾؽقًا يف مايق . (3)الؿتحدة

إلغاثة مـؽقبل الجػاف والـؿجاطة يف  :"السعقدية إلغاثة الشعب الصقمالل

وافتتح خادم الحرمقـ تؾؽ الحؿؾة . تحت إشراف وزير الداخؾقة، الصقمال

، وكذلؽ تربع ولل العفد بعشرة ماليقـ ريال، ن ريالبالتربع بؿبؾغ طشريـ مؾقق

                                                 

ألػ قتقؾ، كصػفؿ مـ إصػال، طدد  258جريدة آقتصادية، إزمة الغذائقة يف الصقمال تققع  (1) 

 . 2113مايق  4

مركز مؼديشقق لؾبحقث والدراسات، ضاهرة الجػاف الؿتؽررة يف البالد: إسباب والـتائج:  (2) 

http: / / mogadishucenter. com/ 2016/ 03 

يف تخػقػ جريدة الرياض، بركامج إغذية العالؿل يشؽر خادم الحرمقـ الشريػقـ طؾك جفقده  (3) 

 . 2111أغسطس  23معاكاة الجقطك حقل العالؿ، طدد 



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  362  

مدشـقـ بذلؽ الحؿؾة التل شفدت ، كؿا تربع وزير الداخؾقة بخؿسة ماليقـ ريال

ًٓ كبقرًا وتػاطالً مـ الؿقاصـقـ بؽافة فئاهتؿ فتسابؼقا لؾذهاب إلك مؼرات ، إقبا

لؿػتل كؿا أصدر سؿاحة ا. (1)الحؿؾة يف مختؾػ مـاصؼ ومدن وقرى الؿؿؾؽة

الشقخ طبد العزيز بـ طبد اهلل آل الشقخ فتقى بجقاز إططاء الزكاة لؾؿستحؼقـ يف 

ويف خالل . ( ألػ ريال111) وقدم مساهؿة شخصقة مـف لؾحؿؾة بؿبؾغ، الصقمال

( مؾققن 161) أيام معدودة وصؾ إجؿالل التربطات الـؼدية الؿؼدمة لؾحؿؾة إلك

ؿقر والؿقاد الغذائقة واإليقائقة والطبقة إضافة إلك مئات إصـان مـ الت، ريال

لتـطؾؼ رحالت الجسر الجقي السعقدي لـؼؾ . الؿتـقطة يف طؿقم مـاصؼ الؿؿؾؽة

إلك جاكب ما تؿ كؼؾف بحرًا طؾك متـ البقاخر ، (2)تؾؽ الؿساطدات إلك الصقمال

وتؿ تقزيع تؾؽ الؿساطدات مـ خالل مؽتب تـسقؼ العؿؾ اإلكساين . السعقدية

التل تشرف طؾك تحالػ يضؿ طددًا ، التابع لؿـظؿة التعاون اإلسالمل، البالصقم

مـ الؿـظؿات اإلكساكقة تتقلك طؿؾقات تقزيع الؿساطدات طؾك الؿتضرريـ داخؾ 

 . الصقمال

وقد بؾغ إجؿالل التربطات التل جؿعتفا الحؿؾة القصـقة إلغاثة الشعب 

وبؾغت تؽؾػة ، ؾققن ريال( م57. 682) مبؾغ، 2117حتك هناية طام ، الصقمالل

والجدول التالل يقضح ، ( مؾققن ريال4. 591) الؿشروطات الؿـػذة يف الصقمال

                                                 

الؿققع الرسؿل لؾجان والحؿالت اإلغاثقة السعقدية، الؾجـة الشعبقة إلغاثة الشعب الصقمالل:  (1) 

http: / / www. srec. org. sa/ wps/ wcm/ connect/ main/ 

Saudi+Relief+Committees+AR/ Relief+Committees/ Somalia/ Main / 

 161جريدة الشرق إوسط، تربطات حؿؾة إغاثة الشعب الصقمالل يف السعقدية تجاوزت  (2) 

 . 2111اغسطس  24، 11957مؾققن ريال، طدد رقؿ 
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 دٚس ادلٍّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ اخلريي يف ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً

 : (1)بقان بالؿشروطات التل كُػذت يف الصقمال وتؽؾػتفا

ّ 
 ق١ُٝ ايتٌُٜٛ

 باملًٕٝٛ ايسٜاٍ 

ْٛع 

 املػسٚع
 ٚصف املطا١ُٖ ايتازٜذ

 2111 الصحة  62، 5 1
 ترمقؿ وتشغقؾ مستشػك بـادر

 بالعاصؿة 

 2111 غذاء 1. 139 2

 14تؼديؿ مقاد غذائقة وإيصال 

 صـًا مـ الؿقاد الغذائقة

 مـ داخؾ الؿؿؾؽة 

 2111 تـؿقي 7. 18 3

بئرًا لؿقاه الشرب يف  51حػر 

مـاصؼ مختؾػة بالقٓيات 

 الؿرحؾة إولك -الصقمالقة 

 تلمقـ خقام إليقاء الـازحقـ 2111 مخقؿات 12. 5 4

 2112 ذاءغ 8. 19 5
تؼديؿ مقاد غذائقة ولحقم 

 الفدي وإضاحل

 2112 تعؾقؿ 88. 43 6
بـاء مدارس وتلسقسفا 

 بالؿستؾزمات الدراسقة 

 2112 الصحة 91. 28 7

بـاء أقسام جديدة 

وتزويدها ، بالؿستشػقات

، بالؿعدات وإجفزة الطبقة

 وتؼديؿ إدوية 

 2112 سؽـل 54. 179 8

، ققـتقصقـ الـازحقـ الصقمال

مـ خالل بـاء خؿس مدن 

 سؽـقة بالؿقاد الؿحؾقة
                                                 

الؿققع الرسؿل لؾجان والحؿالت اإلغاثقة السعقدية، الؾجـة الشعبقة إلغاثة الشعب الصقمالل:  (1) 

http: / / www. srec. org. sa/ wps/ wcm/ connect/ main/ 

Saudi+Relief+Committees+AR/ Relief+Committees/ Somalia/ Main / 
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ّ 
 ق١ُٝ ايتٌُٜٛ

 باملًٕٝٛ ايسٜاٍ 

ْٛع 

 املػسٚع
 ٚصف املطا١ُٖ ايتازٜذ

 2112 زراطل 21. 4 9
استصالح إراضل الزراطقة 

 وتؼديؿ البذور 

 2112 اجتؿاطل 87. 11 11
تؼديؿ برامج اجتؿاطقة لألسر 

 الؿـتجة

 2112 مخقؿات 1. 9 11

تؼديؿ مساطدات لرطاية 

مـ خالل مػقضقة ، الالجئقـ

إمؿ الؿتحدة لشمون 

 الجئقـال

 2113 الصحة 9. 25 12

وبـاء مركز ، تؼديؿ أدوية

وتجفقزه ، لؾغسقؾ الؽؾقي

بإجفزة والؿعدات 

ة  الؿتخصصة وإِسرَّ

 تؼديؿ مقاد غذائقة 2113 غذاء 13. 1 13

 تؼديؿ مقاد غذائقة 2114 غذاء 56. 8 14

 2114 تـؿقي 58. 25 15

بئرًا لؿقاه الشرب يف  51حػر 

ٓيات مـاصؼ مختؾػة بالق

 الؿرحؾة الثاكقة -الصقمالقة 

 2115 تـؿقي 56. 21 16

بئرًا لؿقاه الشرب يف  51حػر 

مـاصؼ مختؾػة بالقٓيات 

 الؿرحؾة الثالثة -الصقمالقة 

 2115 تـؿقي 5. 13 17
بئرًا لؿقاه الشرب يف  21حػر 

 جقبقيت لالجئقـ الصقمالققـ

 2115 غذاء 23. 3 18
تـػقذ بركامج إضاحل يف 

 ؿخقؿات الصقمالقةال

 2116 غذاء 15 19
وتـػقذ بركامج ، تؼديؿ سالل غذائقة

 هـ1437إفطار الصائؿقـ رمضان 



 

 

 
 
 

  365  

 دٚس ادلٍّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ اخلريي يف ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً

ّ 
 ق١ُٝ ايتٌُٜٛ

 باملًٕٝٛ ايسٜاٍ 

ْٛع 

 املػسٚع
 ٚصف املطا١ُٖ ايتازٜذ

 2117 تـؿقي 69. 1 21
بئر لؿقاه الشرب يف  2حػر 

 جقبقيت لالجئقـ الصقمالققـ

 2117 غذاء 6. 7 21

ألػ سؾة غذائقة  25تؼديؿ 

 لؾـازحقـ 

 والؿتضرريـ مـ الؿجاطة

 

 : بقان السابؼ أن الؿشروطات التل كػذها الؿركز شؿؾت أيتويتضح مـ ال 

 

 باملًٕٝٛ زٜاٍ() ايتهًف١ ايرباَر ٚاملػسٚعات ّ

  4، 194 الربامج الغذائقة واإلغاثقة 1

  9، 11 الربامج آجتؿاطقة 2

  4، 61 الربامج والؿشروطات الصحقة 3

  9، 43 الربامج والؿشروطات التعؾقؿقة 4

  1، 14 الؿخقؿات ( ) إليقائقةالربامج ا 5

  5، 179 برامج ومشروطات التقصقـ 6

7 
مشروطات التلهقؾ الزراطل ومصادر 

 الؿقاه
85 ،3  
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وكان اكطالق حؿؾة تؼديؿ الؿقاد اإلغاثقة لؾشعب الصقمالل قد بدأت فقر 

ر جقي استؿر لؿدة ثالثة حقث تؿ تسققر جس، 2111صدور إمر الؿؾؽل يف مايق 

تؿ بالتعاون والتـسقؼ مع الؿػقضقة السامقة لألمؿ الؿتحدة لشمون ، أيام

( صـًا مـ السالل الغذائقة 241) كؼؾت، ( صائرة24) مـ خالل طدد، الالجئقـ

والتؿقر والجبـ والبسؽقيت وطصقر الربتؼال والقجبات الجاهزة والؿعؾبات 

تؿ تقزيعفا بؿـطؼة أفؼقي ومـطؼة ، ؾققن ريال( م4. 3) بتؽؾػة بؾغت، الغذائقة

( ألػ كسؿة مـ صالب 23) واستػاد مـفا أكثر مـ، بـادر وشبقؾل السػؾك

وذلؽ ، الؿدارس ودور إيتام ومستشػك بـادر بؿؼديشق ومخقؿات الـازحقـ

 : طؾك الـحق التالل
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 دٚس ادلٍّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ اخلريي يف ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً

 ٕٚاملطتفٝد َٛقع ايتٛشٜع
 عدد ايعبٛات املٛشع١

 ادتنب ايتُٛز اذتال٠ٚ ايعصري ايبطهٜٛت

الؿدارس 

 بؿـطؼة أفؼقي
8674 86741 43371 17348 26122 43371 

الؿدارس 

 بؿـطؼة بـادر
1269 12691 6345 2538 3817 6345 

دور إيتام 

 بؿـطؼة بـادر
325 3251 1625 651 975 1625 

 دور إيتام

شبقؾل )

 السػؾك(

1241 12411 6211 2481 3721 6211 

 مستشػك بـادر

 بؿؼديشق
2311 23111 11511 4611 6911 11511 

 مخقؿ الـازحقـ

شبقؾل )

 السػؾك(

6111 61111 31111 12111 18111 31111 

مخقؿات 

 الـازحقـ

 بـادر()

3411 34111 17151 6821 11231 17151 

وإكؿا تضافرت جفقد هقئات خقرية ، ولؿ تؼتصر جفقد الؿؿؾؽة طؾك الحؿؾة

فؼد سارطت الـدوة العالؿقة لؾشباب ، شعب الصقماللسعقدية طديدة يف إغاثة ال

كؿا أرسؾت مـ . الؿسؾؿ وتربطت بؿبؾغ أربعة ماليقـ ريال لصالح تؾؽ الحؿؾة
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مؼديشق( ) ( حاوية محؿؾة بالؿقاد الغذائقة إلك العاصؿة الصقمالقة22) مقـاء جدة

التابعة لرابطة ، كؿا قامت هقئة اإلغاثة اإلسالمقة العالؿقة. (1)طرب جؿفقرية جقبقيت

بغقة تقفقر مقاه الشرب يف بعض الؼرى  :بحػر الؿزيد مـ أبار، العالؿ اإلسالمل

مـ كؼص  -بجاكب الجقع وسقء التغذية  -والتل يعاين أهؾفا ، والؿدن الصقمالقة

فضالً طـ . ( ألػ أسرة مـ إسر الـازحة والؿشردة51) إضافة إلك، مقاه الشرب

وتقزيع العديد مـ ، ( مخقؿًا هـاك27) طار صائؿ يفتـػقذ الفقئة لؿشروع إف

 . (2)السالل الغذائقة طؾك الؿتضرريـ الصقمالققـ الؿؼقؿقـ داخؾ تؾؽ الؿخقؿات

، وتعاوكت الـدوة العالؿقة ومـظؿة الدطقة لؿساطدة الؿتضرريـ يف الصقمال

حقث قدمت مؽاتب الـدوة العالؿقة لؾشباب اإلسالمل يف الؿؿؾؽة العربقة 

وقام بتقزيعفا مؽتب مـظؿة الدطقة ، كؿقات كبقرة مـ إغذية، سعقديةال

خؿس  استػاد مـفا أكثر مـ أربعقـ ألػ كازح يف، مؽتب الصقمال() اإلسالمقة

كؿا قام الؿؽتب بدور تـسقؼل بقـ الؿـظؿات والفقئات العربقة . محافظات

 . واإلسالمقة والؿحؾقة

إلك تؼديؿ الؿساطدات الطبقة وامتدت جفقد مـظؿة الدطقة اإلسالمقة 

( صػؾ وحامؾ ومرضعة مـ مشروع التغذية 2511) حقث استػاد، لؾـازحقـ

، طـ برامج تحصقـ إصػال والحقامؾ فضالً . اإلضافقة الذي كػذتف الؿـظؿة

وبؾغت إجؿالل مساطدات هقئة . وتقزيع لحقم أضاحل طؾك الـازحقـ والػؼراء

. (3)( ألػ صـ مـ الؿقاد الغذائقة15) حقالل، مةمـذ كشقء إز، اإلغاثة اإلسالمقة

                                                 

 . 2111أغسطس  14وكالة إكباء السعقدية،  (1) 

 . 2116كقفؿرب  16، جريدة الشرق (2) 

 . 2114ديسؿرب  4جريدة الرياض، طدد  (3) 
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يف مقاجفة مرض شؾؾ  -بالتعاون مـ الؿـظؿات الدولقة  –كؿا ساهؿت الفقئة 

وكجحت يف ، الذي طاد لؾظفقر بعد اختػاء دام ست سـقات، إصػال يف الصقمال

 . (1)تقصقؾ الؾؼاحات لعدد كبقر مـ السؽان

فقد إلك تحؼقؼ تـؿقة لؾؿقارد تحقلت الج، وبعد أن خػت حدة الجػاف

فؼد قامت مـظؿة التعاون ، لتقفقر مصادر طقش لؾصقمالققـ :الصقمالقة

لحؾ مشاكؾ الؿزارطقـ  :بنطادة تلهقؾ قـقات الرّي يف الصقمال، اإلسالمل

بغقة ، ( قـاة23) بؾغ طددها، الصقمالققـ يف سعقفؿ لتقفقر الؿقاه ٕغراض زراطقة

ضؿـ اسرتاتقجقة ، فدان يف إقؾقؿ شبقؾل السػؾك( 1511) استصالح أكثر مـ

مـظؿة التعاون اإلسالمل الرامقة إلك تؿؽقـ الشعب الصقمالل مـ تحؼقؼ إمـ 

كؿا طؿؾ الفالل إحؿر السعقدي طؾك تشجقع طقدة الـازحقـ . (2)الغذائل

، والذيـ بؾغ طددهؿ أكثر مـ مؾققن صقمالل، الصقمالققـ إلك مدهنؿ وقراهؿ

( ألػ دوٓر أمريؽل لؾؿػقضقة السامقة لألمؿ الؿتحدة لشمون 451) غفؼدم مبؾ

 . كؿا تربع بخؿس سقارات إسعاف لؾصقمال، الالجئقـ لذلؽ الغرض

مؿا  :واجفت الصقمال مقجة جػاف أخرى 2116 – 2115وخالل طامل  

وأدى لحدوث مجاطة تسببت ، تسبب يف مقجة كزوح جؿاطل إلك الؿدن الرئقسقة

فؼامت هقئة اإلغاثة اإلسالمقة بتخصقص جزء مـ ، ئات مـ الصقمالققـيف وفاة الؿ

( 17) استػاد مـف أكثر مـ، هـ يف شؿال الصقمال 1437مشروع كبش العقد لعام 

                                                 

 . 2113كقفؿرب  12جريدة الشرق، طدد  (1) 

لتعاون اإلسالمل تـفل الؿرحؾة إولك مـ مشروع تلهقؾ ايشقق لؾبحقث والدراسات، مركز مؼد (2) 

 : 2114ديسؿرب  8قـقات الرّي يف الصقمال، 

http: / / mogadishucenter. com/ 2014/ 12 / 
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 . (1)ألػ شخص

مـذ إكشائف يف طام ، كؿا ساهؿ مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة

إلك جاكب بؼقة  -جفد كبقر وشارك ب، يف مساكدة الشعب الصقمالل، 2115

حقث امتدت مساهؿات  :يف مقاجفة تؾؽ إزمة –الؿـظؿات والفقئات السعقدية 

والجدول التالل يقضح مشروطات الؿركز يف ، الؿركز إلك قطاطات متـقطة

 : (2)2118يقلقق  – 2115الصقمال وتؽؾػتفا خالل الػرتة مـ مايق 
 

 ايتهًف١ عدد املػسٚعات ايكطاع

 مؾققن دوٓر 6. 8 5 لغذائلإمـ ا

 ماليقـ دوٓر 5 1 قطاطات متعددة

 مؾققن ريال 2 1 الؿقاه 

 مؾققن ريال 6. 15 6 اإلجؿالل

، (UNHCR) كؿا تعاون الؿركز مع الؿػقضقة السامقة لشمون الالجئقـ

يف تـػقذ مشروع إليقاء الالجئقـ الصقمالققـ ، (IOM) ومـظؿة الفجرة الدولقة

ٓستؼبال الالجئقـ  :وذلؽ بؼقؿة طشرة ماليقـ دوٓر، خؾ الصقمالوالقؿـققـ دا

                                                 

مجؾة اإلغاثة، تقزيع لحقم إضاحل طؾك الالجئقـ وإرامؾ وإيتام والؿساكقـ والؿعاققـ  (1) 

، 75ألػ شخص يستػقدون مـ حؿؾة كبش العقد يف شؿال الصقمال، طدد  17أكثر مـ والعجزة: 

 هـ.  1438هـ، الؿحرم  1437ذو الحجة 

إحصائقات مشاريع مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة،  (2) 

 : الصقمال –وإطؿال اإلكساكقة 

https: / / www. ksrelief. org/ Arabic/ DataAndResult/ Pages/ 

AnnualReports. aspx 
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ومحاولة دمجفؿ يف الؿجتؿع ، ومعالجة أوضاطفؿ، القؿـققـ والصقمالققـ

وقد شؿؾ الؿشروع مديـة مؼديشقق وكسؿايق وبقدوا وبقصاصق ، الصقمالل

إلك جاكب ، ( شخصًا بطريؼة مباشرة862. 19) واستػاد مـف، وهرجقسا وبربرة

 . (1)( ألػ شخص بطريؼة غقر مباشرة31) ستػادةا

 -مـ جديد  -تعرضت مـطؼة الؼرن إفريؼل  2117إٓ أكف مع مطؾع طام 

( مؾققن 17) مؿا هدد حقاة :لؿقجة أخرى مـ الجػاف الـاجؿة طـ قؾة إمطار

مؿا أدى إلك  :مـفؿ ستة ماليقـ شخص يف الصقمال، شخص يف دول الؿـطؼة

ومع ، مـ الؼرى إلك مؼديشقق والؿدن الؽربى يف فربايرألػ شخص  51كزوح 

( 111) مطؾع شفر مارس بؾغ طدد مـ لؼل مصرطف جراء الجػاف أكثر مـ

مـ ثؿ تحركت مـظؿة التعاون اإلسالمل وغقرها مـ الؿـظؿات لـجدة ، أشخاص

 . (2)أهؾ الصقمال

 وتقاصؾت جفقد الـدوة العالؿقة لؾشباب اإلسالمل لتؼديؿ مساطداهتا

، مـ خالل أٓف مـ سالل الغذاء طؾك الـازحقـ، اإلكساكقة يف الصقمال

وبؾغ إجؿالل ما . (3)باإلضافة إلك طبقات مقاه الشرب وإدوية والؿحالقؾ الطبقة

 خؿسة طـ يزيد ما - اإلغاثل فريؼفا طرب-العالؿقة  اإلسالمقة اإلغاثة وزطتف هقئة

 الجػاف مـ متضررة مـاصؼ ثؿاين مـ شؿؾت أكثر، غذائقة سؾة ألػ طشر

 الؿقاد أهؿ طؾك واشتؿؾت، متضرر ألػ وسبعقن استػاد مـفا خؿسة، والتصحر

                                                 

 كػسف.  (1) 

 48شخص خالل  111جريدة إهرام )الؿصرية(، الجػاف يف الصقمال: الجقع يؼتؾ أكثر مـ  (2) 

 . 2117مارس  9ساطة، طدد 

 . 2117يقلقق  22طدد جريدة الجزيرة،  (3) 
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بنكشاء وتسققر  -خالل السـقات الؿاضقة  -كؿا قامت الفقئة . (1)الغذائقة إساسقة

 والتل تضؿ، دار طؿر بـ الخطاب: مـفا، طشرة مراكز ودور ٓستؼطاب إيتام

لتقفقر مقاه الشرب الـؼقة  :بحػر آبار إرتقازية -كذلؽ  -امت وق. (2)( يتقؿًا161)

لؿعرفة مدى حاجة  :بعد أن أجرت مسقحات مقداكقة، ٔٓف إيتام يف الصقمال

 :خصقصًا وأهنؿ طاكقا كثقرًا مـ أزمتفا وتؾقثفا، أولئؽ إيتام لفذه الؿقاه العذبة

فؼد ، ريا والبؾفارسقاالتقػقد والؿال: مثؾ، مؿا سبب لفؿ الؽثقر مـ إمراض

التل تؼع يف الطريؼ ما بقـ مؼديشق ، حػرت الفقئة بئرًا يف مدارس اإلمام الشافعل

بقـؿا البئر الثاكقة تؿ حػرها يف مؾجل أيتام أبل بؽر ، ( يتقؿ2511) وتضؿ، وأفجقي

 . (3)( يتقؿًا151) ويضؿ، الصديؼ يف مديـة برطق

( 511) إجراء - 2115ام خالل ط -وكان كصقب الؿرضك يف الصقمال 

مع تؼديؿ العالج ، ( طؿؾقة مؿاثؾة يف هرجقسا846) و، طؿؾقة لؾعققن يف مؼديشق

، الالزم ٔٓف إصػال الذيـ يعاكقن مـ مرض سقء التغذية يف الصقمال وجقبقيت

 . (4)الققكقسقػ() وبالتعاون مع مـظؿة

                                                 

ؿقة، إغاثة طاجؾة لدولة الصقمال لؿتضرري الجػاف الفقئة العالؿقة لإلغاثة والرطاية والتـ (1) 

 : 2117والؿجاطة لعام 

http: / / www. egatha. org/ portal/ index. 

php?option=com_content&view=article&id=1244: -2017&catid=1: 

2010-08-03-15-18-35&Itemid=30 

دول يف آسقا وأفريؼقا،  "7"كز لأليتام يف مرا "11"وكالة إكباء السعقدية )واس(، اإلغاثة تـشئ  (2) 

 . 2114يـاير  8

 . 2112أغسطس  4كػسف، هقئة اإلغاثة تقفر مقاه الشرب الـؼقة ٕيتام الصقمال،  (3) 

فرباير  15جريدة الققم، هقئة اإلغاثة تؼدم خدمات صحقة متـقطة يف طدد مـ الدول الؿحتاجة،  (4) 

= 
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مقجات  -فريؼل شلهنا شلن بؼقة دول الؼرن إ -فؼد واجفت : أما جقبقيت 

خاصة مع مقاردها ، تركت آثارها طؾقفا بصقرة واضحة، متعاقبة مـ الجػاف

وطؾك الرغؿ مـ استؼرارها السقاسل إٓ أن محقطفا كان دائؿًا يغؾل . الؿحدودة

إذ تحؿؾت أطباء الـازحقـ إلقفا مـ الصقمال هربًا مـ  :بصراطات أثرت طؾقفا

ت، الحروب إهؾقة والجػاف إلقفا أطداد كبقرة مـ القؿـققـ والصقمالققـ  كؿا َفرَّ

هربًا مـ الحرب والدمار الذي خؾػف اكؼالب جؿاطة الحقثققـ  :الؿؼقؿقـ يف القؿـ

ومـ ثؿ وجفت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية . طؾك الشرطقة -الؿدطقمة مـ إيران  -

 . جفقدها الرسؿقة والشعبقة لؿساطدة جقبقيت لؿقاجفة تؾؽ الظروف

دأبت الؿؿؾؽة طؾك تؼديؿ كؿقات ، جفة مقجات الجػاف الؿتؽررةفػل مقا

( صـ 211 – 111) تراوحت مـ، كبقرة مـ الؿساطدات السـقية مـ التؿقر

وكاكت تؾؽ الؿساطدات ، سـقيًا لؾؿساهؿة يف جفقد التغؾب طؾك آثار الجػاف

ل أو مـ خالل بركامج إغذية العالؿ، تؼدم بصقرة مباشرة لؾحؽقمة يف جقبقيت

وإكؿا شؿؾت ، ولؿ تؼتصر تؾؽ الؿساطدات طؾك التؿقر. (1)التابع لألمؿ الؿتحدة

فػل ، كؿا كان لجقبقيت كصقب سـقي مـ لحقم إضاحل. (2)كافة أكقاع إغذية

وكاكت . (3)( آٓف ذبقحة مجؿدة7) وصؾت إلك جقبقيت 2111أثـاء أزمة جػاف 

وتركت آثارها ، 2111 طام مقجة الجػاف التل ضربت مـطؼة الؼرن إفريؼل يف

 =                                                 

2115 :http: / / www. alyaum. com/ articles/ 986770 / 

: جريدة 2117مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة، هدايا ومساطدات الؿؿؾؽة لعام  (1) 

 . 2117أغسطس  8الؿديـة، طدد 

 . 2118يقكقق  11جريدة الجزيرة، طدد  (2) 

 . 2111أكتقبر  21وكالة إكباء السعقدية )واس(،  (3) 
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قد اجتذبت جفقد الؿـظؿات ، ومـ بقـفا جقبقيت، طؾك جؿقع دول الؿـطؼة

فتـقطت أوجف ، والفقئات الخقرية السعقدية لؾتخػقػ مـ وصلهتا طؾك سؽاهنا

وكان مـفا مشروطات حػر أبار يف إصار محاربة الجػاف ومساطدة ، الؿساهؿة

وكان لؿؽتب الـدوة العالؿقة ، لصالحة لؾشربإهالل يف الحصقل طؾك الؿقاه ا

حقث قام بتؿقيؾ حػر  :لؾشباب اإلسالمل يف جقبقيت دور مؿقز يف هذا اإلصار

 . (1)سبعقـ بئرًا سطحقًا

( ألػ شخص يف جقبقيت 311) وكاكت مقجة الجػاف قد طرضت حقالل

قا مـ ( ألػًا مـ الؿفاجريـ والالجئقـ الذيـ قدم91) مـ بقـفؿ، لخطر الؿجاطة

 . (2)خصقصًا مـ الصقمال وإثققبقا، الدول الؿجاورة

فؼد درج جامع الؿؾؽ سؾؿان بـ طبد العزيز يف ، فتعدت أوجف العؿؾ الخقري

العاصؿة جقبقيت طؾك تـظقؿ إفطار لؾصائؿقـ خالل شفر رمضان سـقيًا مـذ طام 

غاثة كؿا قامت هقئة اإل. (3)( أسرة3111) بؿا يؽػؾ تقفقر الغذاء لـحق، 2114

( ثالجة إلك ممسسة آتحاد 3511) بتقصقؾ - 2115يف أبريؾ  -اإلسالمقة 

 . (4)لتقزيعفا طؾك إسر الػؼقرة :القصـل لـساء جقبقيت

                                                 

 . 2112يـاير  17كػسف،  (1) 

 (2) https: / / www. assakina. com/ news/ news2/ 22021. html 

 . 2118مايق  28جريدة الرياض، طدد  (3) 

شقال  -حافظة مقاه يف جقبقيت  3511خطاب شؽر بؿـاسبة تقزيع الفقئة العالؿقة لإلغاثة،  (4) 

 .http: / / www. egatha. org/ portal/ indexهـ: 1435

php?option=com_content&view=article&id=1156: ----3900------

1435&catid=28: 2012-05-15-09-03-21&Itemid=44 
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شفد العؿؾ الخقري ، 2115ومع تلسقس مركز الؿؾؽ سؾؿان يف مايق 

 :السعقدي إضافة مفؿة لجفقد الؿؿؾؽة يف تؼديؿ العقن والؿساطدة لجقبقيت

، سقاء لتقفقر تؼديؿ الؿعقكات الغذائقة، الؿشاريع التل ساهؿ فقفا الؿركز فتعددت

، أو الؿساطدات الطبقة والؿستؾزمات الطبقة، التل تؿثؾت يف سالل الغذاء والتؿقر

والبقان التالل يقضح أطؿال مركز الؿؾؽ سؾؿان يف جقبقيت خالل الػرتة مـ مايق 

 : (1)2118 أبريؾ – 2115

 ايتهًف١ سٚعاتعدد املػ ايكطاع

 ألػ دوٓر 7. 651 3 إمـ الغذائل

 مؾققن دوٓر 89. 1 3 الصحة

 مؾققن دوٓر 47. 2 6 اإلجؿالل

فشرطت ، كؿا وجفت الجفقد كحق إغاثة الالجئقـ الصقمالققـ يف جقبقيت

يف مشروع  2115الحؿؾة القصـقة السعقدية إلغاثة الشعب الصقمالل يف كقفؿرب 

مـ معدات ومضخات تعؿؾ ، بئرًا إرتقازية بؽامؾ مؾحؼاهتاحػر اثـقـ وطشريـ 

وطدم وجقد الؽفرباء يف تؾؽ ، لؿحدودية تقفر القققد :طؾك الطاقة الشؿسقة

وأحقاض سؼقا ، وبـاء خزاكات لؾؿقاه، وتقفقر أطؿال الصقاكة لتؾؽ أبار، الؿـاصؼ

ستة مـ  يف، وبؿقاصػات طالقة الجقدة، وأخرى خاصة لؾؿقاشل، خاصة لألهالل

لتلمقـ مصادر مقاه الشرب لالجئقـ الصقمالققـ الـؿؼقؿقـ طؾك  :إقالقؿ الجقبقتقة

                                                 

لإلغاثة  مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة، إحصائقات مشاريع مركز الؿؾؽ سؾؿان (1) 

 : جقبقيت –وإطؿال اإلكساكقة 

https: / / www. ksrelief. org/ Arabic/ DataAndResult/ Pages/ 

AnnualReports. aspx 
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 ( مؾققن ريال لعدد88. 16) وذلؽ بتؽؾػة إجؿالقة قدرها، إراضل الجقبقتقة

 . (1)( بئًرا21)

وإكؿا ، ولؿ تؼتصر الؿساطدات الخقرية السعقدية طؾك الـقاحل الحقاتقة

طؾك  - 2115يف مايق  -فؼد أشرفت الؿؿؾؽة  :ة والتعؾقؿقةامتدت لؾـقاحل الديـق

الؿديـة الثاكقة  -إطادة إكشاء جامع مركز الؿؾؽ طبد العزيز بؿحافظة تاجقرا 

كظرا لتؼادم الؿـشآت الؼديؿة لؾؿسجد كتقجة  :-إكرب يف البالد بعد العاصؿة 

 آبتدائقة رحؾةلؾؿ مدرسة مـ الؿركز ويتؽقن، لعقامؾ التعرية والرصقبة وغقرها

كؿا امتد العؿؾ الخقري إلك كػالة الطؾبة يف مراحؾ . (2)كبقر وجامع، والؿتقسطة

وكان لؾـدوة العالؿقة لؾشباب اإلسالمل دور ، وخاصة الجامعل، التعؾقؿ الؿختؾػة

 . (4)كؿا قامت الـدوة بتقزيع طشرة آٓف مصحػ يف جقبقيت. (3)مفؿ يف ذلؽ

وفرار آٓف الالجئقـ إلك ، إزمة القؿـقة وبداية 2115ومع مطؾع طام 

وجفت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية الؿزيد مـ الجفقد لؿساطدة جقبقيت ، جقبقيت

 :وكان لؿركز الؿؾؽ سؾؿان الدور إكرب يف هذا الشلن، طؾك تخطل تؾؽ إزمة

ـ بركامًجا متؽامالً لتؼديؿ الخدمات اإلكساكقة وإساسقة لالجئق فؼد كػذ الؿركز

تضؿـ ، بالتـسقؼ مع الؿػقضقة السامقة لشمون الالجئقـ، القؿـققـ يف جقبقيت

                                                 

 . 2115كقفؿرب  31بئرًا يف جقبقيت، طدد  22تحػر  "إغاثة الشعب الصقمالل"جريدة طؽاظ،  (1) 

وكالة إكباء السعقدية )واس(، وزير الشمون اإلسالمقة يضع حجر إساس إلطادة إكشاء جامع  (2) 

 . 2115مايق  19مركز الؿؾؽ طبدالعزيز بتاجقرا يف جقبقيت، 

 . 2115أبريؾ  14جريدة طؽاظ، طدد  (3) 

سبتؿرب  7مصحػ يف جقبقيت، طدد 11،111جريدة الققم السعقدية، الـدوة العالؿقة تقزع  (4) 

2116 . 
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ًٓ غذائقة ومستؾزمات صبقة وطالجقة كؿا تؿ تجفقز الؿقـاء ، وجبات جاهزة وسال

وكذا تجفقز مخقؿ يف ، (1)ٓستؼبال الالجئقـ بالتعاون مع الحؽقمة الجقبقتقة

واستقطب . البحرية مع القؿـ محافظة أوبخ شؿال جقبقيت الؼريبة مـ الحدود

وتؿ تقفقر احتقاجاهتؿ بالتعاون مع ، الؿخقؿ يف البداية ما يؼارب طشرة آٓف ٓجئ

يف شفر أكتقبر مـ طام  -كؿا قام الؿركز . الؿـظؿات والجفات الخقرية الؿعتؿدة

كاكت تستؼبؾ ألػ ، ببـاء طقادات صبقة طالقة الؿستقى داخؾ الؿخقؿ - 2115

مؿا أسفؿ يف استؼرار  :وقامت بنجراء بعض العؿؾقات الجراحقة ،حالة شفريًا

ًا 7598) كؿا تؽػؾ الؿركز بنطالة. (2)الحالة الصحقة لالجئقـ داخؾ الؿخقؿ ( ُأمَّ

حقث ، وتؿ تقفقر الغذاء والدواء لجؿقع الالجئقـ، وصػالً يؿـقًا ٓجئًا مـ القؿـ

( صـًا مـ إغذية 41) تكؼؾ، 2115تؿ إرسال أربع صائرات لجقبقيت يف يقكقق 

واستؿرار الؿـشآت الصحقة بتؼديؿ الخدمات ، هتدف إلك إكؼاذ الحقاة :وإدوية

 . (3)الصحقة وتلمقـ الرطاية الطبقة وفؼ الؿعايقر الدولقة لؾدطؿ الطبل

لخدمة  :مع إقامة محطة تحؾقة مقاه يف مـطؼة أوبخ بجقبقيت، كؿا تؿ حػر بئريـ

( وحدة سؽـقة ممثثة 311) كؿا قام الؿركز بنكشاء، جقبقيتالالجئقـ القؿـققـ إلك 

مع بـاء مسجد ، ( شخصًا3992) لتستقطب -أيضا  -ومؽقػة بؿديـة أوبخ 

وإكارة ، وكذا إكشاء محطة كفرباء وخزاكات صرف صحل، ومدرسة لخدمتفؿ

                                                 

 . 2115يقكقق  12جريدة الؿديـة، طدد  (1) 

 . 2117أغسطس  27، بتاريخ 14152جريدة الشرق إوسط، طدد  (2) 

ٓجئًا، التؼرير السـقي لؿركز الؿؾؽ سؾؿان  7337بؾ الؿركز يف أوبخ ، استؼ2116يف يقكقق  (3) 

 . 121، 118، 116 ص ،2116 – 2115لإلغاثة طام 
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 . (1)( ألػ مرت41) وذلؽ طؾك مساحة، بالشقارع بالطاقة الشؿسقة

مع الفقئات الدولقة العامؾة يف جقبقيت لؿساطدة  كؿا و تعاون الؿركز

 ألػ 82 الالجئقـ بتؽؾػة لشمون السامقة مع الؿػقضقة طؼداً  فقّقع، الالجئقـ

 إمؿ مـظؿة طؼدًا مع كؿا وقع، لرطاية الالجئقـ القؿـققـ يف جقبقيت :دوٓر

 وإمفات مـ إصػال لرطاية مشروع لتـػقذ :يقكقسقػ() لؾطػقلة الؿتحدة

 مع طؼداً  كؿا وّقع الؿركز. (2)دوٓر ألػ 35بتؽؾػة  جقبقيت يف القؿـققـ الالجئقـ

 يف مشروع لتـػقذ :لؾطػقلة الؿتحدة إمؿ ومـظؿة، الجقبقتقة الصحة وزارة

 السامقة ووقع طؼدًا آخر مع الؿػقضقة، ألػ دوٓر 5، 84بتؽؾػة ، أوبخ محافظة

 بتؽؾػة، ومحافظة أوبخ جقبقيت ةالعاصؿ يف مشروع لتـػقذ :الالجئقـ لشمون

 . (3)القؿـققـ لتـػقذ بركامج لرطاية الجرحك :وطؼدًا آخر، دوٓر مؾققين

وطؾك الرغؿ مـ استحقاذ مركز الؿؾؽ سؾؿان طؾك جاكب كبقر مـ أطؿال  

، إٓ أن العديد مـ الفقئات قد شاركتف يف ذلؽ، اإلغاثة لالجئقـ القؿـققـ يف جقبقيت

. التل قدمت مساطدات طاجؾة لالجئقـ القؿـققـ يف جقبقيت، اثةهقئة اإلغ: ومـفا

وبتؽؾػة إجؿالقة ، كؿا ساهؿت الفقئة بتؼديؿ كؿقات متـقطة مـ الؿقاد الغذائقة

كؿا ساهؿت الـدوة ، استػاد مـفا ثالثة آٓف أسرة، ( ألػ ريال625) قدرها

 . (4)قيتالعالؿقة بتقزيع ستة آٓف وجبة طؾك الـازحقـ القؿـققـ يف جقب

( 175) قدم مركز الؿؾؽ سؾؿان مساطدات إكساكقة لـ 2117وخالل طام 
                                                 

 . 126كػسف، ص  (1) 

 . 185كػسف، ص  (2) 

 . 186كػسف، ص  (3) 

 . 2116يقكقق  18جريدة الرياض، طدد  (4) 
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وبؾغ إجؿالل ما قدمتف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية . (1)ألػ مقاصـ جقبقيت ومؼقؿ

 . (2)( مؾققن دوٓر251) لالجئقـ القؿـققـ يف جقبقيت أكثر مـ

دية جفدها فؼد بذلت الفقئات الخقرية السعق: أما فقؿا يتعؾؼ بنثققبقا

وتقفقر احتقاجات جاكب مـ سؽاهنا ، لؿساطدهتا طؾك تجاوز مقجات الجػاف

الذيـ واجفقا مشاكؾ الجفؾ ، وخاصة الؿسؾؿقـ، الذيـ يعاكقن مـ الػؼر

وكان ، كتقجة لؾتفؿقش مـ جاكب حؽقمات إثققبقا الؿتعاقبة :والتخؾػ والػؼر

حقث افتتحت الفقئة  :اإلصارلفقئة اإلغاثة اإلسالمقة العالؿقة دور مفؿ يف هذا 

وبؾغت ، وكان مـ بقـ مشروطاهتا مشروع لؽػالة إيتام، مؽتبًا لفا يف أديس أبابا

( يتقؿ ويتقؿة 2111) وزطت طؾك، مؾققن ريال 3. 3تؽؾػة هذا الؿشروع مبؾغ 

 . (3)تؽػؾفؿ الفقئة يف مـاصؼ مختؾػة مـ إثققبقا

ضرر بعض مـاصؼ إثققبقا مـ كؿا تجاوبت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مع ت

حقث أمر  :2111التل ضربت مـطؼة الؼرن إفريؼل يف طام ، مقجة الجػاف

الؿؾؽ طبداهلل بـ طبدالعزيز بـؼؾ مساطدات جقًا لؾؿتضرريـ مـ الجػاف يف 

( 311) بؾغت، شؿؾت مقاد غذائقة متـقطة، مـطؼة بقريـا بنقؾقؿ أورومقا بنثققبقا

 . (4)ؾخطقط الجقية السعقديةمـ خالل أربع رحالت ل، صـ

فؼد قامت هقئة اإلغاثة اإلسالمقة بجفقد ، أما طؾك الؿستقى غقر الحؽقمل

                                                 

 . 2117أكتقبر  29جريدة القصـ،  (1) 

مؾققن  251ٕوسط، ٓجئق القؿـ يف جقبقيت تؾؼقا مساطدات سعقدية تػقق جريدة الشرق ا (2) 

 . 2117أغسطس  27، بتاريخ 14152دوٓر، طدد 

 . 2119مايق  4جريدة طؽاظ، طدد  (3) 

 . 2112يقلقق  2وكالة إكباء السعقدية )واس(،  (4) 
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فػل مجال الؿساطدات الغذائقة ، شؿؾت جؿقع مـاحل الحقاة، مفؿة يف إثققبقا

كؿا ، قدمت الفقئة كؿقات كبقرة مـ إغذية، لؿقاجفة أزمات الجػاف والؿجاطة

تـقطة لأليتام وإرامؾ والؿطؾؼات والؿرضك وإسر قدمت مساطدات إكساكقة م

وذلؽ مـ ، الػؼقرة والؿتضرريـ مـ الؼحط والجػاف يف طدد مـ الؿـاصؼ بنثققبقا

خالل وفقدها التل واجفت العديد مـ الصعقبات يف سبقؾ القصقل لفذه الؿـاصؼ 

إٓ طرب  لؿ يؽـ القصقل إلقفؿ متاحًا، ( مؾققن شخص9. 1) واستػاد مـفا، الـائقة

تؿثؾت هذه الؿساطدات يف ، ومـ خالل صرق وطرة، وسائؾ كؼؾ بدائقة لؾغاية

يف كؾ طام  -كؿا تـػذ الفقئة ، الخدمات الصحقة وآجتؿاطقة والرتبقية والتـؿقية

خالل  -واستػاد مـ الؿشروع إول ، مشروطل إفطار صائؿ وإضاحل -

بقـؿا ، ( ألػ شخص276) ينومـ الثا، ( ألػ صائؿ455) -إطقام السابؼة 

، ( شخصًا مـ أصحاب الحآت الخاصة251) وزطت مساطدات مالقة لعدد

 . (1)( بئراً 39) وحػرت الفقئة يف إثققبقا

كؿا مارس مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة دورًا مفؿًا يف 

طدات وكان إلثققبقا كصقب سـقي مـ هدايا ومسا، تؼديؿ الؿساطدات الغذائقة

( صـًا مـ التؿقر 221) قدمت الؿؿؾؽة 2117فػل طام ، الؿركز مـ التؿقر

والباقل طرب بركامج ، ( صـ مباشرة إلك الحؽقمة اإلثققبقة111) مـفا، إلثققبقا

                                                 

ون مـ مساطدات هقئة اإلغاثة يف ، مؾققكا شخص يستػقدالفقئة العالؿقة لإلغاثة والرطاية والتـؿقة (1) 

 .http: / / www. egatha. org/ portal/ indexإثققبقا: 

php?option=com_content&view=article&id=231: 2010-12-20-06-27-

17&catid=1: 2010-08-03-15-18-35&Itemid=30 . 
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 دٚس ادلٍّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ اخلريي يف ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً

كؿا وزع الؿركز أكقاطًا متعددة مـ . (1)إغذية العالؿل التابع لألمؿ الؿتحدة

( صـًا مـ الذرة الشامقة 1938) بتقزيع ققامف -طؾك سبقؾ الؿثال  -مـفا ، إغذية

( ألػ 127) استػاد مـفا، لؾؿـؽقبقـ يف مديـة جؽجؽا يف إقؾقؿ أوجاديـ بنثققبقا

 . (2)بالتعاون مع بركامج الغذاء العالؿل، فرد

حػرت هقئة اإلغاثة ، ويف مجال العؿؾ طؾك تقفقر مقاه الشرب والري

لتقفقر مقاه الشرب والري  :اإلسالمقة العالؿقة طشرات أبار السطحقة واإلرتقازية

 . لؿقاجفة مقجات الجػاف :يف طدد مـ الؿـاصؼ اإلثققبقة

مات تربقية وتعؾقؿقة متـقطة لعدد مـ أبـاء وبـات كؿا و قدمت الفقئة خد

ودطؿ ، اشتؿؾت طؾك الؿـح واإلطاكات الدراسقة، الػؼراء والؿحتاجقـ يف إثققبقا

تتؽػؾ باإلكػاق طؾك الؽؾقة إولقة  فقئة إذ كاكت ال :بعض الؿمسسات التعؾقؿقة

وكان . (3)"أديس أبابا"والؿدرسة إولقة ومدرسة الـصر يف العاصؿة اإلثققبقة 

وفرت لفؿ ، ( صالبة وصالبًا274) حقالل 2112طدد صالب الؽؾقة إولقة يف 

وكاكت الؽؾقة تضؿ أقسامًا ، لؿطؾقبةالفقئة معظؿ آحتقاجات الدراسقة ا

، وتؼـقة الؿعؾقمات، والحاسب ألل، والؾغة العربقة، لؾدراسات اإلسالمقة

                                                 

 . 2117مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة، هدايا ومساطدات الؿؿؾؽة مـ التؿقر لعام  (1) 

الققم، طدد  (2)   . 2117أبريؾ  21جريدة 

الفقئة العالؿقة لإلغاثة والرطاية والتـؿقة، هقئة اإلغاثة تساهؿ يف تقفقر الػرص التعؾقؿقة لعشرات  (3) 

 إلقف مـ أبـاء الدول الػؼقرة: 

http: / / www. egatha. org/ portal/ index. 

php?option=com_content&view=article&id=1180: 2015-11-04-07-

42-25&catid=1: 2010-08-03-15-18-35&Itemid=30 

http://www.egatha.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=494:------39---&catid=1:2010-08-03-15-18-35&Itemid=30
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 . (1)وسؽـًا لؾطالب، ومؾعبًا، ومؽتبة، ومسجداً 

: مـفا، كػذت الفقئة طددًا مـ الؿشروطات، ويف مجال الرطاية الصحقة

كؿا قامت الفقئة ببـاء . بقامستقصػات يف مـاصؼ الؽسق وهرر يف جـقب شرق إثقق

الذيـ ٓ ، طدد مـ الؿساجد يف الؼرى الـائقة والبعقدة والؿؽتظة بالؿسؾؿقـ

خاصة وأن ، مـ الؼقام بؿثؾ هذه الؿفام، كظرًا لضآلة إمؽاكاهتؿ الؿادية :يؼدرون

. وتحت إمطار الغزيرة أحقاكًا، الؿسؾؿقـ هـاك كاكقا يمدون صؾقاهتؿ يف العراء

لؾؿجؾس إطؾك لؾشمون هقئة اإلغاثة اإلسالمقة طؾك تؼديؿ الدطؿ كؿا حرصت 

 :أديس أبابا() بالعاصؿة إثققبقةوسعت ٓفتتاح مؽتب لفا ، اإلسالمقة يف إثققبقا

حتك تتؿؽـ مـ خاللف مـ تؼديؿ الؿزيد مـ الخدمات الصحقة وآجتؿاطقة 

 . (2)وذلؽ بؿعاوكة الؿجؾس، والرتبقية والتـؿقية لؽؾ الػئات الؿحتاجة إلقفا

فؼد خضعت الؿساطدات السعقدية إلريرتيا ٓطتبارات : أما بالـسبة إلريرتيا

ومـ ثؿ قؾص ذلؽ مـ قدرة الفقئات الخقرية طؾك ، بقـ البؾديـالعالقات الرسؿقة 

ووفؼًا لؿا تحدده الحؽقمة اإلريرتية ، إٓ يف اإلصار الرسؿل، تؼديؿ الؿساطدات

مـ احتقاجات الشعب اإلريرتي يف إزمات التل تعرضت لفا البالد كتقجة 

. (4)أو لؿقاجفة أسراب الجراد أو غقرها مـ الؽقارث. (3)مقجات الجػاف

                                                 

 تتؽػؾ بؿمسستقـ تعؾقؿقتقـ يف باكستان وإثققبقا: « اإلغاثة»كػسف،  (1) 

http: / / www. egatha. org/ portal/ index. 

php?option=com_content&view=article&id=247: lr------&catid=1: 

2010-08-03-15-18-35&Itemid=30 

 كػسف.  (2) 

 . 2118أبريؾ  3جريدة الجزيرة، طدد  (3) 

مساطدات طقـقة إلريرتيا لؿؽافحة أسراب  2118سؾؿت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف يقكقق  (4) 

= 

http://www.egatha.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=944:2013-11-18-08-15-15&catid=1:2010-08-03-15-18-35&Itemid=30
http://www.egatha.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=944:2013-11-18-08-15-15&catid=1:2010-08-03-15-18-35&Itemid=30
http://www.egatha.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=944:2013-11-18-08-15-15&catid=1:2010-08-03-15-18-35&Itemid=30
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 دٚس ادلٍّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ اخلريي يف ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً

وكاكت جؿعقة الفالل إحؿر السعقدي مـ أكثر الجفات التل قدمت مساطدات 

وفؼًا لؿا سؿحت  -أيضا  -كؿا شاركت هقئة اإلغاثة اإلسالمقة بجفدها ، إلريرتيا

مـفا ، فؼد كػذت الفقئة طددًا مـ الحؿالت الطبقة يف إريرتيا، بف السؾطات اإلرتقرية

( طؿؾقة جراحقة 457) والتل أجرت خاللفا ،2113الحؿؾة التل كظؿتفا يف طام 

 بجاكب كشقفات صبقة لـ، إلزالة الؿقاه البقضاء مـ العققن وزراطة العدسات

وذلؽ ، ( كظارة صبقة1511) وتقزيع، ( حالة مـ الحآت الؿرضقة2111)

 . (1)أسؿرا() بالتعاون مع ممسسة البصر الخقرية العالؿقة يف العاصؿة اإلريرتية

لؾتخػقػ مـ حدة  :الفقئة يف حػر طدد مـ أبار يف إريرتيا كؿا و ساهؿت

وفؼ خطة مدروسة بحػر أبار السطحقة ، والحد مـ اكتشارها، الجػاف والتصحر

 :لتجؿقع مقاه إمطار :وشؼ الؼـقات وبـاء الخزاكات وإحقاض، واإلرتقازية

قامت ببـاء يضاف إلك ذلؽ أن الفقئة . ٓستخدامفا يف أغراض الشرب والزراطة

كؿا وفرت خدمات تعؾقؿقة لعدد مـ أبـاء ، طدة مساجد يف الؼرى الـائقة والبعقدة

 . وبـات الػؼراء والؿحتاجقـ الطؾبة

 =                                                 

ألػ دوٓر، تضؿـت الؿساطدات سبع سقارات وثالثة طشر جفاز رش،  311الجراد، بؼقؿة 

 . 2118يقكقق  2وغقرها. جريدة الؿديـة، طدد 

 .http: / / wwwتؽافح العؿك بنريرتيا:  "اإلغاثة"الفقئة العالؿقة لإلغاثة والرطاية والتـؿقة،  (1) 

egatha. org/ portal/ index. 

php?option=com_content&view=article&id=949: qq---&catid=1: 

2010-08-03-15-18-35&Itemid=30 
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ب
 
 ساثؼ

 ادلؼٛلبد أِبَ اٌؼًّ اخلريي اٌغؼٛدي
، واجف العؿؾ الخقري السعقدي يف مـطؼة الؼرن إفريؼل صعقبات طديدة

والؾتان كان ، إثققبقا وإريرتيا: مثؾ، عض دول الؿـطؼةمـفا العالقات السقاسقة مع ب

خاصة الؿساطدات التل ، لديفؿا مخاوف مـ الؿساطدات الخارجقة لشعقهبؿا

خقفًا مـ أن يؽقن لتؾؽ الؿساطدات تلثقر طؾك سؽاهنا  :تصؾفؿا مـ دول إسالمقة

ت ومـ ثؿ اقتصرت الؿساطدا، يف ضؾ حالة طدم آستؼرار داخؾفا، مـ الؿسؾؿقـ

 . (1)اإلكساكقة التل قدمتفا الفقئات السعقدية طؾك ما تحدده البؾدان مـ احتقاجات

 :2111كؿا تلثر العؿؾ الخقري سؾبًا بلحداث الحادي طشر مـ سبتؿرب 

حقث أُدرجت طدد مـ الفقئات طؾك ققائؿ الؿـظؿات التل تشتبف يف دطؿ 

ؾك تؾؽ الؼقائؿ بؿجؾس التل أدرجت ط، هقئة اإلغاثة اإلسالمقة: ومـفا، اإلرهاب

طؾك الرغؿ مـ أهنا تؼقم بتـػقذ مشروطات لؾؿػقضقة العؾقا لالجئقـ بإمؿ ، إمـ

وتحؿؾ صػة استشارية بالؿجؾس آقتصادي ، الؿتحدة ومـظؿة الصحة العالؿقة

 . (2)وآجتؿاطل بإمؿ الؿتحدة

                                                 

قمة اإلريرتية بنغالق مؽاتب هقئة اإلغاثة اإلسالمقة يف أسؿرا طام طؾك سبقؾ الؿثال: قامت الحؽ (1) 

، وصؾبت مـ العامؾقـ بف مغادرة البالد، كؿا ألؼت الؼبض طؾك العامؾقـ الؿحؾققـ. مققع 1995

حالة  "إفريؼقة، أزمة الخؾقج واكعؽاسفا طؾك السقاسة الخارجقة لدول الؼرن إفريؼل.. 

 http: / / alifreeqia. net/ art/ s/ 30": إرتريا

جريدة الشرق إوسط، إمقـ العام لفقئة اإلغاثة اإلسالمقة العالؿقة: طائدات إوقاف طقضت  (2) 

= 

o  p 
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 دٚس ادلٍّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ اخلريي يف ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً

ة الؽبقرة كجد أن الؿساطدات السعقدي، وبالتطبقؼ طؾك مـطؼة الؼرن إفريؼل

قد تعرضت هل إخرى ، التل تدفؼت طؾك الصقمال يف ضؾ اهنقار الدولة

كتقجة لقجقد حركة الشباب الصقمالل وكشاصفا ضد حؽقمة الصقمال  :لضغقط

خاصة بعد أن أطؾـت الحركة وٓءها ، الػقدرالقة والؼقات إفريؼقة الداطؿة لفا

بعض الفقئات الخقرية يف  ومـ ثؿ أصبح هـاك حذر مـ جاكب، لتـظقؿ الؼاطدة

خشقة تعرضفا لالهتامات بدطؿ  :التعامؾ مع الؿـاصؼ الخاضعة لسقطرة الحركة

 . اإلرهاب

فعـدما ، كؿا أن الؿعايقر الؿزدوجة التل اتبعت يف هذا الشلن أثارت آستقاء

يف ، فنكف يشتبف هبا يف تؿقيؾ اإلرهاب :تتربع جؿعقات سعقدية لؿجتؿعات إسالمقة

كؿا أن الجؿعقات . تقجف كػس التفؿة إذا كاكت الدول الؿاكحة غربقةحقـ ٓ 

غقر  -يف حقـ يؽقن لؾجؿعقات إخرى ، اإلسالمقة واجفت طراققؾ يف طؿؾفا

الدطؿ  -غالبًا  -بؾ ويقفر لفا ، حرية العؿؾ يف أي مؽان يف العالؿ -اإلسالمقة

صراحًة  "سبتؿرب 11ث واطرتف تؼرير لجـة التحؼقؼ إمريؽقة يف أحدا. والحؿاية

بلن ممسسات خقرية وضعت تحت مراقبة أجفزة الؿخابرات الغربقة مـذ طام 

وأكف مـذ ذلؽ الققت مقرست الضغقط الدبؾقماسقة لتحجقؿ الؿمسسات . 1995

وتعرضت الؿمسسات الخقرية السعقدية العامؾة . (1)الخقرية العامؾة يف الخارج

حقث سجؾ أطضاء ، عضفا بتؿقيؾ اإلرهابإثر إهتام ب :بالخارج لضغقصات دولقة

مجؿقطة شفادات تػقد بتقرط  2113يف الؽقكجرس إمريؽل يف سبتؿرب 

 =                                                 

 . 2119يقلقق  17، بتاريخ 11186الـؼص الـاجؿ طـ تؼؾص التربطات، العدد 

لؿاذا؟ مركز صالح بـ طبدالرحؿـ الحصقـ، جفقد الغرب يف تحجقؿ البذل التطقطل اإلسالمل:  (1) 

 . 2112أغسطس  1مداد، 
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وهق ما أسػر طـ حؾ السؾطات ، بتؿقيؾ إرهابققـ ’’ممسسة الحرمقـ الخقرية’’

إٓ أكف يف سبتؿرب ، وتسريح مقضػقفا، وإغالق جؿقع مؼارها، السعقدية لؾؿمسسة

ؽؿة الػقدرالقة إمريؽقة جؿقع التُّفؿ الؿقجفة إلك أسؼطت الؿح 2115طام 

ممسس الؿمسسة  -اإلفراج طـ طؼقؾ العؼقؾ  2114كؿا تؿ يف فرباير ، الؿمسسة

 . (1)حقث حؽؿ برباءتف مـ هتؿ بتؿقيؾ اإلرهاب :-

واكعؽست تؾؽ إمقر طؾك صبقعة العؿؾ والتعاون بقـ الؿمسسات الخقرية 

وبقـ الفقئات الدولقة العامؾة يف مجال ، مـ بقـفاوالسعقدية ، اإلسالمقة طامة

حتك التابعة مـفا ، حقث قؾت ثؼة الؿمسسات اإلسالمقة يف تؾؽ الفقئات :اإلغاثة

ومـ ثؿ تلثر التعاون بقـفؿ وبقـ الؿـظؿات الدولقة العامؾة يف  :لألمؿ الؿتحدة

ي كؿا أن هـاك طقامؾ إضافقة جعؾت هقئات العؿؾ الخقر . مجال اإلغاثة

بعقدًا طـ ممسسات إمؿ الؿتحدة ، السعقدية تػضؾ العؿؾ بصقرة مباشرة

تتؾؼك ، وأهؿ تؾؽ العقامؾ أن الؿـظؿة الدولقة بقروقراصقة، والجفات التابعة لفا

إذ إن تؽؾػة تقجقف الؿساطدات مـ خالل هقئات تؾؽ  :الؽثقر ولؽـفا تؼدم الؼؾقؾ

إلك تؽالقػ الؿقضػقـ والخرباء حقث تذهب معظؿ هذه إمقال ، الؿـظؿة طالقة

وٓ يحصؾ الؿقضػقن ، الذيـ هؿ يف غالبقتفؿ مـ الدول الغربقة، وآستشاريقـ

وبالتالل يحرم الؿجتؿع  :الؿحؾققن إٓ طؾك أقؾ الؼؾقؾ مؼاركة بالعؿالة الغربقة

مـ فرص العؿؾ والتعؾؿ الذيـ هؿ  -لؾدول الؿستؼبؾة لؾؿساطدات  -الؿحؾل 

يف حقـ ٓ تزيد الؿصاريػ اإلدارية لؾؿساطدات التل تؼدم مـ ، قفابلشد الحاجة إل

 . (2)(٪ 18) الفقئات السعقدية بطريؼة مباشرة طـ

                                                 

 (1) 277205html  ./https: / / www. assakina. com/ news/ news 

 . 27خالد طثؿان القحقك، كاتالل فقستققر، مرجع سابؼ، ص  (2) 
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 دٚس ادلٍّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ اخلريي يف ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً

كؿا تعرضت جفقد العؿؾ الخقري السعقدي لبعض آكتؼادات مـ جاكب 

، كان مـ بقـفا غقاب اإلصار التـظقؿل لؾؿساطدات اإلكساكقة، الفقئات الدولقة

وتعدد ، زية لؾتـسقؼ واإلشراف طؾك طؿؾقات اإلغاثةوطدم وجقد جفة مرك

وأحقاكًا ، طؾك كحق طشقائل -يف كثقر مـ إحقان  -إصراف التل تعؿؾ 

وقد تحركت الؿؿؾؽة يف اتجاه تطقير آلقات العؿؾ . باسرتاتقجقات غقر متقافؼة

صدرت تقجقفات تؼضل بنيؼاف أطؿال جؿقع  2115فػل سبتؿرب طام ، الخقري

سقاء أكاكت ممسسات أم جؿعقات ، الخقرية السعقدية العامؾة بالخارجالفقئات 

فضالً طـ أي كشاط ، حؽقمقة كاكت أو أهؾقة أو فردية، خقرية أم لجان أم مربًات

وذلؽ لغرض تقحقد جؿقع إطؿال  :خقري يؿارس يف الخارج باسؿ الؿؿؾؽة

والتل أكشئت  – ”ةالخقري وإطؿال لإلغاثة السعقدية الفقئة“الخقرية تحت مظؾة 

 ولؿ تؿارس إٓ دورًا محدودًا لؿدة، 2114بؿرسقم مؾؽل يف فرباير مـ العام 

وذلؽ يف إصار تـؼقة العؿؾ  -( طامًا يف متابعة إطؿال الخقرية الحؽقمقة 11)

فضالً طـ وضع اسرتاتقجقة مقحدة لف ، الخقري السعقدي يف الخارج مـ الشقائب

 . (1)والتعاون يف الخارج تؼقم طؾك التـسقؼ

لؾتـسقؼ بقـ جؿقع  :كؿا فتحت مـظؿة التعاون اإلسالمل مؽتبًا يف الصقمال

مـظؿة تعؿؾ  27وقامت بتؽقيـ تحالػ مـ ، جفات اإلغاثة السعقدية واإلسالمقة

بؿا يف ذلؽ الؿـاصؼ الجـقبقة التل تسقطر طؾقفا حركة ، يف جؿقع أكحاء البالد

كؿا ، تـسقؼقة بقـ طدد مـ مـظؿات اإلغاثةوتعؼد الؿـظؿة اجتؿاطات . الشباب

يؼقد اتحاد : فعؾك سبقؾ الؿثال، أقامت كظامًا مصغرًا لؿجؿقطات العؿؾ الؼطاطقة

 . إصباء العرب العؿؾ يف الؼطاع الصحل

                                                 

 . 2115سبتؿرب  8جريدة إيالف، طدد  (1) 
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 خبِغب  

 ِغزمجً اٌؼًّ اخلريي اٌغؼٛدي
 يف ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً ٚاَِبي ادلؼمٛدح ػٍٍٗ 

 
تشفد أوضاع مـطؼة الؼرن إفريؼل تغقرًا كبقرًا خالل مـ غقر الؿتققع أن 

 إفريؼل الؼرن مـطؼة دول أكرب وهل –فالـسبة لؾصقمال ، السـقات الؿؼبؾة

لـ تتؿؽـ يف الؼريب مـ  الػقدرالقة الحؽقمة أن يبدو - لؾؿساطدات احتقاجًا

أو  أو أن تتخؾك طـ دطؿ الؼقات إفريؼقة، فرض سقطرهتا طؾك أراضل الصقمال

كؿا أهنا لـ تتؿؽـ مـ الؼضاء طؾك حركة الشباب الؿجاهديـ ، دطؿ إثققبقا لفا

وتػرض سقطرهتا طؾك مساحات مـ إراضل ، التل تحؿؾ السالح يف وجففا

فضالً طـ ضاهرة ، الصقمالقة أكرب مـ تؾؽ التل تسقطر طؾقفا الحؽقمة الػقدرالقة

ل تسببت يف تقاجد طسؽري دولل والت، الؼرصـة البحرية أمام السقاحؾ الصقمالقة

وبالتالل لـ تتؿؽـ مـ تحؼقؼ تـؿقة اقتصادية أو امتالك الؼدرة طؾك  :(1)لؿقاجفتفا

يف إمد  -وهق ما يعـل أن الصقمال ستظؾ ، مقاجفة أزمات الجػاف الؿتتالقة

لحؿاية سؽاهنا البالغ  :يف حاجة لدطؿ خارجل كبقر وممثر -الؼريب والؿتقسط 

                                                 

ك الؿالحة يف البحر إحؿر، آدم محؿد طبد اهلل، الؼرصـة قبالة سقاحؾ الصقمال واكعؽاساهتا طؾ(1) 

ورقة ضؿـ مؾتؼك قضايا الؿالحة البحرية وتلثقرها طؾك إمـ، كؾقة العؾقم اإلسرتاتقجقة بجامعة 

 . 11، ص 2111إمقر كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة، يـاير 
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، لتؾبقة احتقاجاهتؿ إساسقة مـ الغذاء والدواء :مؾققن شخص( 15) طددهؿ

 . (1)وغقرها مـ آحتقاجات الضرورية لؾحقاة

إٓ أن مقاردها ، فعؾك الرغؿ مـ استؼرار أحقالفا السقاسقة، أما جقبقيت

آقتصادية الؿحدودة ستظؾ طائؼًا أمام حؽقمتفا لتحؼقؼ تـؿقة لتؾبقة احتقاجات 

طؾك الرغؿ مـ أهنا . ستظؾ لػرتة غقر قصقرة يف حاجة لؾؿساطدة ومـ ثؿ :مقاصـقفا

كتقجة تلجقر بعض الؼقاطد  :استػادت بصقرة غقر مباشرة مـ ضاهرة الؼرصـة

 -يف الققت ذاتف  -إٓ أهنا ، العسؽرية لؾؼقى الدولقة لؿقاجفة تؾؽ الظاهرة

ة لؾحروب كتقج :تستؼبؾ أطدادًا كبقرة مـ الالجئقـ مـ الدول الؿجاورة لفا

 (2)ومقجات الجػاف التل تضرهبا

فعؾك الرغؿ مـ معدٓت الـؿق آقتصادية العالقة التل ، و بالـسبة إلثققبقا

 والتل وصؾت يف بعض إحقان إلك معدل، حؼؼتفا ممخرًا مـذ مطؾع إلػقة الثالثة

افة إٓ أهنا ما زالت بعقدة طـ امتالك الؼدرة طؾك مقاجفة ك، (3)( سـقيًا٪ 11)

خاصة ، أو مقاجفة الؽقارث الطبقعقة التل تتعرض لفا البالد، احتقاجات سؽاهنا

 . وطدد السؽان الذي تجاوز الؿائة مؾققن كسؿة، يف ضؾ التضاريس الصعبة

ففل تعد خامس أفؼر دولة  :بؾ أكثر سقءاً ، وٓ يختؾػ الحال كثقرًا يف إريرتيا

                                                 

ريخ ، بتا13988العدد جريدة الشرق إوسط، الؿجاطة يف الصقمال هتدد أمـ الؼرن إفريؼل،  (1) 

 . 2117مارس  16

سفام طز الديـ جربيؾ، ضاهرة الؼرصـة طؾك سقاحؾ الصقمال وخؾقج طدن وأمـ البحر (2) 

 . 236، ص 2112إحؿر... دراسة يف إبعاد والتداطقات آقؾقؿقة، الؼاهرة 

أغسطس  3%، طدد 11تقاصؾ الـؿق آقتصادي اإلثققبل بـسبة تزيد طؾك جريدة الَعَؾؿ )إثققبقة(،  (3) 

2115 . 
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أن حؽقمتفا تقاجف حركات معارضة  كؿا، يف العالؿ وفؼًا لبقاكات البـؽ الدولل

بؿا يؿثؾف مـ هتديد لألمـ ، وترتبط بعالقات سقاسقة بالـظام اإليراين، مسؾحة

وهق ما يجعؾفا يف  :فضالً طـ العداء الؿقجقد بقـفا وبقـ إثققبقا، الؼقمل العربل

 . طزلة طـ محقطفا

ؿفا وأه، يضاف إلك ذلؽ وجقد طقامؾ تمثر طؾك العؿؾ الخقري بصػة طامة

تلثقر التحقٓت آقتصادية العالؿقة طؾك اكخػاض الؿساطدات التل تؼدمفا دول 

طؾك الؿساطدات التل تقجف لدول مـطؼة  -دون شؽ  -وهق ما سقمثر  :العالؿ

 . الؼرن إفريؼقة

فاستؿرار العؿؾ الخقري السعقدي يف مـطؼة الؼرن إفريؼل أمر بالغ ، مـ هـا

وهق أمر مؿؽـ ، حتاج إلك الؿزيد مـ الدطؿ والؿساطدةبؾ إن الؿـطؼة ت، إهؿقة

التل باتت تستحقذ طؾك جزء غقر قؾقؾ مـ ، يف حال استؼرت أحقال القؿـ

بسبب التدخؾ  :كظرًا لؾؽارثة التل تعقشفا القؿـ :الؿساطدات اإلكساكقة السعقدية

اليقـ والذي تسبب يف حالة مـ الدمار والتشريد لؿ، اإليراين لدطؿ جؿاطة الحقثل

 . مـ أبـاء الشعب القؿـل

أن الؿؿؾؽة يف حاجة لتحؼقؼ مزيد مـ التـسقؼ بقـ ، يضاف إلك ما سبؼ

وخاصة يف مـطؼة الؼرن ، الفقئات العامؾة يف مجال العؿؾ الخقري الخارجقة

وتؾبقة كافة ، وتحؼقؼ أقصك استػادة مؿؽـة، لتقحقد الجفقد :إفريؼل

 . آحتقاجات الؿطؾقبة
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 دٚس ادلٍّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ اخلريي يف ِٕغمخ اٌمشْ األفشٌمً

 

 اخلبمتخ
أضفرت الدراسة أن العؿؾ الخقري احتؾ مؽاكة مفؿة يف وجدان الؿجتؿع 

التل أصؾؼ طؾقفا ، وأن الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، حؽقمة وشعبًا، السعقدي

فؼدمت  :بذلت جفقدًا كبقرة يف مجال العؿؾ الخقري، "مؿؾؽة اإلكساكقة"البعض 

مفؿا ، يـ واجفقا ضروفًا قاسقةالذ، مساطدات إكساكقة لعدد كبقر مـ شعقب العالؿ

 . كاكت أسباب تؾؽ الظروف أو جـس أو طرق أو ديـ متؾؼل الؿساطدة

كؿا و أضفرت الدراسة أن العؿؾ الخقري بالؿؿؾؽة يتؿ مـ خالل آلقات 

تتضافر جؿقعفا لتؼدم يف الـفاية كؿقذجًا ، حؽقمقة وشبف حؽقمقة وأهؾقة، متعددة

خاصة يف مجال حؿالت ، لؿ يف العؿؾ الخقريتـػرد بف الؿؿؾؽة بقـ شعقب العا

بداية مـ صدور إمر الؿؾؽل ، التل يتؿ حشد الجفقد لفا بصقرة متؽامؾة، اإلغاثة

ًٓ إلك فئات الشعب الؿختؾػة، إلك تربع كبار قادة الدولة لقبدأ طؿؾ الفقئات ، وصق

 الحؽقمقة وشبف الحؽقمقة يف إيصال الؿساطدات إلك مستحؼقفا يف البؾدان

 . الؿتضررة

وإسباب والعقامؾ ، وطرضت الدراسة أحقال سؽان مـطؼة الؼرن إفريؼل

وأن ذلؽ القضع هق كتاج مزيج مـ العقامؾ ، التل أدت هبؿ إلك القضع الراهـ

 . التاريخقة والسقاسقة وآقتصادية والطبقعقة

ة ورصدت الدراسة استجابة الؿؿؾؽة العربقة السعقدية لالحتقاجات اإلكساكق

التل مزقتفا الحرب ، وخاصة دولة الصقمال، لشعقب مـطؼة الؼرن إفريؼل

خؾػت مئات  :وطاكك أهؾفا مـ مقجات جػاف متتالقة، إهؾقة وآكؼسامات

o  p 
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ثؿ جاءت جقبقيت يف الؿرتبة الثاكقة يف قائؿة ، أٓف مـ الضحايا والؿشرديـ

أما إثققبقا . تربط البؾديـكتقجة لؾعالقات الؿتؿقزة التل  :آهتؿامات السعقدية

فؼد أكدت الدراسة أن قدر الؿساطدات السعقدية حددتف إلك حد بعقد ، وإريرتيا

فعؾك الرغؿ مـ استعداد الؿؿؾؽة لتؼديؿ الؿساطدات ، آطتبارات السقاسقة

ووفؼًا ، إٓ أهنا حرصت طؾك أن يؽقن ذلؽ يف إصار العالقات الثـائقة، لشعقهبؿا

تجـبًا إلثارة الشؽقك يف الرغبة يف التدخؾ يف الشمون  :الؿا تحدده كؾ مـفؿ

 . الداخؾقة ٕي مـفؿا

، كؿا بقـت الدراسة أن جفقد الؿؿؾؽة الخقرية تعرضت لعدد مـ الؿعققات

بحجة مـع  :التضققؼ طؾك بعض الفقئات الخقرية مـ جاكب الدول الغربقة: أبرزها

ف آهتامات لعدد مـ تؾؽ وتؿ تقجق، وصقل الؿساطدات ٕيدي جؿاطات متطرفة

وأشارت الدراسة إلك . وهل آهتامات التل ثبت طدم صحتفا بعد ذلؽ، الفقئات

ولعؾ أبرز تؾؽ الجفقد هق فرض الرقابة ، جفقد الؿؿؾؽة لتجاوز تؾؽ الؿعققات

وتقحقد جفة تؼديؿ الؿساطدات ، طؾك جؿقع التحقيالت الؿالقة لؾخارج

بقـ الفقئات السعقدية العامؾة يف مجال العؿؾ  وزيادة مستقى التـسقؼ، الخارجقة

 . الخقري
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  ِصبدس اٌذساعخ
  تكازٜس ٚإسصا٥ٝات –أٚاًل : 

 . لؾجان والحؿالت اإلغاثقة السعقديةتؼارير وإحصائقات  -

 . تؼارير وإحصائقات مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة -

 طـ هـ 1434 – 1433سـقي لعام التؼرير ال، هقئة اإلغاثة اإلسالمقة -

 . السعقدية العربقة بالؿؿؾؽة اإلسالمقة اإلغاثة هقئة لربامج إداء

  املسادع –ثاًْٝا : 

دار ابـ ، الصقمال وجذور الؿلساة الراهـة، طؾل الشقخ أحؿد أبق بؽر 

 . 1992بقروت ، حزم

ضاهرة الؼرصـة طؾك سقاحؾ الصقمال وخؾقج ، سفام طز الديـ جربيؾ 

الؼاهرة ، دراسة يف إبعاد والتداطقات اإلقؾقؿقة ...ن وأمـ البحر إحؿرطد

2112 . 

الؼاهرة ، سؾسؾة مصر الـفضة، مصر والؼرن إفريؼل، محؿد طبد الؿممـ 

2111 . 

حركة الشباب الؿجاهديـ بالصقمال وطالقاهتا ، كرمقـ محؿد تقفقؼ 

 . 2115الؼاهرة ، بالؼاطدة
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  دزاضات ٚحبٛخ –ثايجًا:  

الؼرصـة قبالة سقاحؾ الصقمال واكعؽاساهتا طؾك ، آدم محؿد طبد اهلل 

ورقة ضؿـ مؾتؼك قضايا الؿالحة البحرية وتلثقرها ، الؿالحة يف البحر إحؿر

، كؾقة العؾقم آسرتاتقجقة بجامعة إمقر كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة، طؾك إمـ

 . 2111يـاير 

السقاسة ، طقة لؾصراع يف الؼرن إفريؼلالجذور آجتؿا، ألػت التفامل 

 . 1978أكتقبر ، 54العدد ، الدولقة

الصراطات الؿحؾقة والدولقة يف البحر إحؿر يف ، جؿال زكريا قاسؿ 

البحر ، محررًا() أحؿد طزت طبد الؽريؿ، الـصػ إول مـ الؼرن السادس طشر

 . 1981الؼاهرة ، إحؿر يف التاريخ والسقاسة الدولقة الؿعاصرة

الؿؿؾؽة العربقة السعقدية كجفة ، كاتالل فقستققر، خالد طثؿان القحقك 

مع ضعػ يف الؼدرات ، جفقد دولقة ضخؿة: ماكحة لؾؿساطدات اإلكساكقة

، 14ورقة بحثقة رقؿ ، الؿعفد العالؿل لؾسقاسات العامة، الؿمسسقة والتـظقؿقة

 . 2111برلقـ فرباير 

الغرب يف تحجقؿ البذل التطقطل جفقد ، صالح بـ طبدالرحؿـ الحصقـ 

 . 2112أغسطس  1، مركز مداد ؟لؿاذا :اإلسالمل

مصر وإزمة الصقمالقة مـذ سؼقط حؽقمة سقاد ، محؿد طبد الؿممـ 

مجؾة مصر والعالؿ الؿعاصر بؿركز تاريخ مصر ، بري حتك آكسحاب إثققبل

 . 2111العدد الثالث ، الحديث والؿعاصر بدار الؽتب الؿصرية
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  ٚٚناالت أْبا٤ صشف ٚدٚزٜات –زابعًا : 

 . جريدة آقتصادية 

 . الؿصرية() جريدة إهرام 

 . جريدة الجزيرة 

 . جريدة الرياض 

 . جريدة الشرق 

 . جريدة الشرق إوسط 

 . إثققبقة() جريدة الَعَؾؿ 

 . جريدة الؿديـة 

 . جريدة القصـ 

 . جريدة الققم 

 . جريدة إيالف 

 . جريدة طؽاظ 

 . اثةمجؾة اإلغ 

 . وكالة إكباء السعقدية 

 
  ايػبه١ ايدٚي١ٝ يًُعًَٛات –ضادضًا : 

 .http: //mogadishucenter: مركز مؼديشقق لؾدراسات وإبحاث 

com/2015/04 

 : إزمة الصقمالقة، مقسقطة مؼاتؾ مـ الصحراء 

http: //www. moqatel. 

com/openshare/Behoth/Siasia2/karn-fric/sec51. doc_cvt. 

htm 

 .http: //www. wamy: الـدوة العالؿقة لؾشباب اإلسالمل 

org/beta/projects/ 
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 http: //www. egatha. org: هقئة اإلغاثة اإلسالمقة 

 . مداد() الؿركز الدولل لؾدراسات وإبحاث 

 . مـظؿة إغذية والزراطة لألمؿ الؿتحدة 

 : رسؿل لؾجان والحؿالت اإلغاثقة السعقديةالؿققع ال 

http: //www. srec. org. 

sa/wps/wcm/connect/main/Saudi  Relief  Committees  

AR/Relief  Committees/Somalia/Main/ 
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 ٍِخص اٌذساعخ
هتدف هذه الدراسة إلك التعرف طؾك الدور الريادي لؾؿؿؾؽة العربقة  

ومدى مراطاهتا لؾؼقاطد ، دان الػؼقرة والؿـؽقبة يف العالؿالسعقدية يف دطؿ البؾ

بالتطبقؼ طؾك مركز الؿؾؽ سؾؿان ، والؿؼاصد الشرطقة لؾعؿؾ الخقري الدولل

مـ خالل تسؾقط الضقء طؾك كشاصاتف ومساطداتف ، لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة

 . يف ضقء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، الخقرية واإلكساكقة العاجؾة

سبؼ وصدارة الؿؿؾؽة العربقة السعقدية وريادهتا : قد تقصؾت الدراسة إلكو 

وتؿقزت ُمساطدات ، يف خدمة إطؿال الخقرية يف البؾدان الػؼقرة وإقؾ كؿقاً 

أن تؽقن متـقطة بحسب مستحؼقفا : مـ أهؿفا، الؿؿؾؽة بخصائص بارزة

لؿساطدات يف تؾؽ وقد تـقطت تؾؽ ا، وضروففؿ التل يعقشقن فقفا أو تعرضقا لفا

إدارة ، إمـ اإلغاثل) البؾدان لتشؿؾ جؿقع قطاطات العؿؾ اإلغاثل و اإلكساين

، اإلصحاح البقئل، الؿقاه، التعؾقؿ، الحؿاية، التعايف الؿبؽر، اإليقاء، الؿخقؿات

آتصآت يف ، الخدمات الؾقجستقة، دطؿ العؿؾقات اإلكساكقة، الصحة، التغذية

الؿؼاصد ) يف ذلؽ الؿؼاصد الشرطقة لؾعؿؾ الخقريُمراطقة ، الطقارئ(

ويف كػس الققت ، وحتك الؿؼاصد الخاصة(، والتحسـقة، والحاجقة، الضرورية

وخػض ، داطؿة لؾجفقد الفادفة إلك زيادة ُمعدٓت الـؿق آقتصادي وآجتؿاطل

 . يف إصار إهداف اإلكؿائقة لأللػقَّة، ُمعدٓت الػؼر

البؾدان الػؼقرة ، الؿؼاصد الشرطقة، العؿؾ الخقري الدولل: الؽؾؿات الؿػتاحقة

 . مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة، السعقدية، وإقؾ كؿقاً 
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 مذِخادل
 

وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا ، كحؿده وكستعقـف وكتقب إلقف، إنَّ الحؿد هلل 

وأشفد أٓ ، ؾ فال هادي لفومـ يضؾ، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، وسقئات أطؿالـا

، صؾك اهلل طؾقف، وأشفد أن محؿدًا طبده ورسقلف، إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف

ا بعد، وسؾؿ تسؾقؿًا كثقراً ، وطؾك آلف وأصحابف  : أمَّ

وبإخص أطؿال اإلغاثة والؿعقكات ، ازدهر العؿؾ الخقري السعقدي 

فخصصت حؽقمة ، ره العؿقؿمـذ أن أفاء اهلل طؾك هذه البالد بخق، الخارجقة

الؿؿؾؽة الرشقدة جزءًا مـ الؿقزاكقة لدطؿ إخقاكـا الؿسؾؿقـ وغقرهؿ يف كؾ مؽان 

وُيؿؽـ الؼقل إنَّ الؿؿؾؽة أصبحت بحؼ الرائدة والراطقة إولك لؾعؿؾ . يف العالؿ

اكتسبت فعؾك الؿستقى الخارجل  :الخقري واإلغاثل طؾك مستقى العالؿ

ة صقبة بؽقهنا مـ أكثر الدول كشاصًا يف مجال العؿؾ الخقري السعقدية سؿعة طالؿق

 . يف مختؾػ أكحاء العالؿ

لؼد لعب العؿؾ الخقري السعقدي الدولل دورًا كبقرًا يف تعزيز طالقاهتا  

وإبراز دورها يف مساطدة الدول الؿـؽقبة والػؼقرة طؾك الؿستقى ، الدولقة

و اإلكؿائل الريادي الذي قدمتف  ويتجؾك ذلؽ مـ خالل الدطؿ الؿادي، العالؿل

فؼد سجؾ التاريخ الحديث ، الؿؿؾؽة لؾبؾدان الػؼقرة طؾك مدى أربعة طؼقد

، والؿعاصر صدارة وسبؼ الؿؿؾؽة السعقدية يف خدمة الؼضايا التـؿقية اإلسالمقَّة

مـ الؿؾقك الخقرة ، حقث جعؾ كافة مـ تقلك الحؽؿ ببالد الحرمقـ الشريػقـ

ومـ ، عقب الؿستضعػة والػؼقرة مـ أولقيات سقاستفؿ الخارجقةدطؿ الش، الربرة

o  p 



 

 

 
 
 

  401  

 
َّ
خِ اٌغؼٛدٌ

َّ
 ادلشبسٌغِ اخلريٌ

ُ
خِ دٚس

َّ
شػٍ

ّ
بصِذِ اٌش

َ
م
َ
شاػبحِ ادل

ُ
خِ يف ِ

َّ
ٌٍ
ْ
ٚ
ّ
 ٌخِ اٌذ

ِّ
 ٍؼًِّ اخلريي

لؾـفقض  :هذا الؿـطؾؼ دأبت الؿؿؾؽة طؾك مد جسر التعاون مع هذه الدول

وبؿسمولقتفا كبالد الحرمقـ ، إيؿاكًا مـفا بحاجتفا لؾؿساطدة :باقتصادها

 وبحتؿقة التعاون والتضامـ بقـ أطضاء الؿجتؿع، الشريػقـ وقبؾة الؿسؾؿقـ

 . ولؼد تـامك هذا الدور واتسع كطاقف مع تـامل ُقدرات الؿؿؾؽة وإمؽاكاهتا. الدولل

 ٘أ١ُٖٝ ايبشح ٚسٝجٝات : 

أضحك ، خالل العؼديـ الؿاضققـ، يف ضقء التطقرات الؿالقة وآقتصاديَّة

، التحدي الرئقس الذي ُيقاجف البؾدان الػؼقرة وإقؾ كؿقًا هق الحد مـ الػؼر

والحد مـ أثر الؿضاطػات ، كؾ ارتػاع أسعار الؿقاد الغذائقةوُمقاجفة مشا

مـ ، إضافة إلك تحديات التـؿقة التؼؾقدية، الـاجؿة طـ إزمة الؿالقة العالؿقة

والؿستقى الؿتدين لإلكتاجقة والخدمات الصحقة ، ضعػ البـقة التحتقة

 . والتعؾقؿقَّة

كساين والريادي تجاه و اكطالقًا مـ دور الؿؿؾؽة العربقة السعقدية اإل 

واستشعارًا مـفا بلهؿقة هذا الدور الؿمثر ، الؿجتؿع الدولل يف شتك أكحاء العالؿ

بادرت بنكشاء مركز الؿؾؽ  :يف رفع الؿعاكاة طـ اإلكسان لقعقش حقاة كريؿة

لقؽقن مركزًا دولقًا مخصصًا لألطؿال  :سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة

بتقجقف ورطاية كريؿة ، 2115شـت أطؿالف يف مايق مـ العام دُ ، اإلغاثقة واإلكساكقة

ويعتؿد ، -أيده اهلل  -الؿؾؽ سؾؿان بـ طبد العزيز ، الشريػقـ مـ خادم الحرمقـ

ترتؽز طؾك تؼديؿ ، الؿركز يف أطؿالف طؾك ثقابت تـطؾؼ مـ أهداف إكساكقة سامقة

بآلقة رصد ، عالؿوإغاثة الؿـؽقبقـ يف أي مؽان مـ ال، الؿساطدات لؾؿحتاجقـ

تتؿ مـ خالل آستعاكة بؿـظؿات إمؿ ، وصرق كؼؾ متطقرة وسريعة، دققؼة

الؿتحدة والؿـظؿات غقر الربحقة الدولقة و الؿحؾقة يف الدول الؿستػقدة ذات 

 . الؿقثقققة العالقة
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  إغهاي١ٝ ايدزاض١ : 

 : تتؿثؾ إشؽالقة الدراسة يف ما يليت

لعربقة السعقدية بالؿؼاصد الشرطقة يف تؼديؿ ما مدى اهتؿام الؿؿؾؽة ا -

وما مدى مساهؿة مشاريع مركز الؿؾؽ سؾؿان  ؟الؿساطدات الخقرية الدولقة

 ؟ لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة يف دطؿ البؾدان الػؼقرة يف العالؿ

 األض١ً٦ ايفسع١ٝ : 

 : تتػرع اإلشؽالقة الرئقسة إلك إسئؾة الػرطقة أتقة

  ؟ العؿؾ الخقري السعقدي يف الخارجما هل ممسسات 

 ؟ ما هق دور الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف رطاية العؿؾ الخقري الدولل 

  إلك أي مدى ساهؿت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف خدمة العؿؾ الخقري

 ؟ ومراطاة مؼاصده الشرطقة، الدولل

 لسعقدية ما هل أهؿ اإلجراءات والؿبادرات التل اتخذهتا الؿؿؾؽة العربقة ا

 ؟ 2131لتػعقؾ العؿؾ الخقري يف إصار رؤية الؿؿؾؽة 

  هؾ راطت حؽقمة الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مؼاصد الشريعة اإلسالمقة

  ؟طـد تؼديؿفا لألطؿال الخقرية الدولقة

 أٖداف ايبشح : 

تسؾقط الضقء طؾك جفقد الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف خدمة العؿؾ  .1

 . الخقري دولقًا

ور الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف مراطاة الؿؼاصد الشرطقة لؾعؿؾ إبراز د .2
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 . الخقري الدولل

اإلشادة بالدور الريادي الذي تؾعبف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف إغاثة  .3

 . البؾدان الػؼقرة وإقؾ دخالً 

التعرف طؾك دور مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة يف  .4

 . لؿحتاجقـ يف البؾدان الػؼقرةالتخػقػ مـ معاكاة ا

 املٓٗر ايعًُٞ يًبشح : 

تعتؿد هذه الدراسة طؾك الؿـفج القصػل التحؾقؾل يف تحؾقؾ الؿمشرات ذات 

وإغاثة ، الصؾة بؿساهؿة الؿؿؾؽة العربقَّة السعقديَّة يف خدمة العؿؾ الخقري

رير الفقئات وذلؽ استـادا إلك تؼا، الؿحتاجقـ يف البؾدان الػؼقرة وإقؾ كؿقاً 

وتؼارير مركز الؿؾؽ ، الؿحؾقة التل تؼدم خدماهتا الخقرية واإلغاثقة يف الخارج

 . سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة

 خط١ ايبشح : 

 : ثالثة مباحث إلك البحث تؼسقؿ تؿَّ ، الدراسة إشؽالقة طؾك اإلجابة إصار يف

ققاطده ، قـقاتف، فممسسات: العؿؾ الخقري السعقدي الدولل: الؿبحث إول

 . ومؼاصده الشرطقة

تػعقؾ الدور التـؿقي لؾعؿؾ الخقري السعقدي الؿحؾل : ثاينالؿبحث ال

 . (2131) والدولل يف ضؾ رؤية الؿؿؾؽة

قـقات الؿساطدات التؿقيؾقة لؿركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة : الؿبحث الثالث

 . وإطؿال اإلكساكقة

ان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة يف مركز الؿؾؽ سؾؿدور : الؿبحث الرابع

 . مراطاة الؿؼاصد الشرطقة لؾعؿؾ الخقري الدولل
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 املبحث األول

 اٌؼًّ اخلريي اٌغؼٛدي اٌذٚيل 
 لٛاػذٖ ِٚمبصذٖ اٌششػٍخ، لٕٛارٗ، ِإعغبرٗ

 
والذي ُيعقـ اإلكسان يف أزمات ، إنَّ العؿؾ الخقري الؼائؿ طؾك اإلغاثة العالؿقة 

، ويؾعب الدور إهؿ يف محاربة الػؼر وتعزيز الؼقؿ اإلكساكقة، تالحروب والـؽبا

وتعؿقؼ التقاصؾ الحضاري اإلكساين بقـ ، لفق جدير بتـؿقة العالقات الدولقة

ولعؾ تـؿقة العالقات الدولقة أمر واضح الحصقل أثـاء القققع يف . الشعقب

الـزاطات وهذا شلء يشؽر لؾدول مجتؿعة حقـ تضامـفا يف أوقات ، إزمات

 . (1)والحروب والؽقارث الطبقعقة

تحؿؾت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية أطباء ومسمولقة العؿؾ الخقري مـذ بداية  

حقـ كان مـافحًا وداطؿًا  -صقب اهلل ثراه  -تلسقسفا طؾك يد الؿؾؽ طبد العزيز 

إضافة ، التل ٓ زالت تحت وصلة آحتالل القفقدي حتك أن، لؼضقة فؾسطقـ

ض إطؿال الخقرية التل تؼدم لؾؿقاصـقـ مـذ بداية طفده واستؿرت مع أبـائف لبع

                                                 

لؿزيد مـ التػصقؾ حقل دور العؿؾ الخقري الدولل يف تـؿقة العالقات الدولقة، اكظر: محؿد  (1)

، العؿؾ الؿمسسات الخقرية ودورها يف تـؿقة العالقات الدولقة والتقاصؾ الحضاريالؿجالل، 

ت العربقة الخقري الحؾقجل الثالث، دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري، دبل، اإلمارا

 . 2118الؿتحدة، 
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، الذي يشفد فقف العؿؾ الخقري دطؿًا مـؼطع الـظقر، حتك الققت الحاضر

وفتحت الباب طؾك مصراطقف لؾؿمسسات والجؿعقات الخقرية لتعؿؾ يف الداخؾ 

، ؿسؾؿقـ يف الخارجوتؼديؿ الدطؿ اإلغاثل لؾ، والخارج لتؾؿس احتقاجات الـاس

مع دطؿ خاص ومستؼؾ مـ الدولة لؾؽثقر مـ ، وفؼ إمؽاكات هذه الؿمسسات

 :ويدلؾ هذا آهتؿام طؾك الدور الؼقادي الؿـقط هبا. قضايا الؿسؾؿقـ الؿتعددة

وهل مفبط ، وتحتضـ الحرمقـ الشريػقـ، ففل رائدة لؾعؿؾ اإلسالمل يف العالؿ

 . القحل ومـبع الرسالة

 املؤضطات ارتري١ٜ ايطعٛد١ٜ ايدٚي١ٝ :أٚاًل : 

، دولة 81يؿتد كشاط العؿؾ الخقري السعقدي بالخارج إلك أكثر مـ  

فقؿا تتـقع إكشطة ما ، هقئة ولجـة وممسسة خقرية سعقدية 22تتؼاسؿفا أكثر مـ 

وتؼدر الؿقزاكقات ، بقـ اإلغاثل وآجتؿاطل والدطقي والرتبقي والتعؾقؿل

% مـ 71وهق ما يؿثؾ ، طؿال بؿئات الؿاليقـ مـ الريآتالسـقية لتؾؽ إ

يف الققت الذي تتبع الجؿعقات . العؿؾ اإلغاثل اإلسالمل طؾك مستقى العالؿ

وفؼ كظؿفا ولقائحفا ، الخقريَّة ذات الـشاط الؿحؾل لؾقزارات الؿذكقرة

يقجد إذ ٓ  :فنن الؿمسسات الخقريَّة ذات الـشاط الدولل تبؼك حائرة، الؿعتؿدة

دة تشرف طؾقفا فقؿا تتـقع مرجعقات وآلقات تلسقس هذه ، لفا كظام ولقائح مقحَّ

 : الؿمسسات إلك

الـدوة العالؿقَّة لؾشباب : مثؾ، ممسسات صدرت بؿرسقٍم مؾؽل. 1

 . (1)م1972-هـ1392والتل صدر قرار إكشائفا طام ، اإلسالمل

                                                 

العؿؾ التطقطل ططاء وتـؿقة: الـدوة لؿزيد مـ التػصقؾ حقل هذه الفقئة اكظر: حؿقد الشايجل،  (1)

= 
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، تتبع الرابطةوهل ممسسات  :ممسسات تتبع لرابطة العالؿ اإلسالمل. 2

 : مثؾ، مجؾس أمـاء الرابطة -يف كثقر مـ إحقان  -ويؼّر إكشاءها 

 وقد قامت : دت١ٓ األَري ضًطإ بٔ عبد ايعصٜص ارتري١ٜ ارتاص١ يإلغاث١

الؾجـة بالؿساهؿة يف رفع الؿعاكاة وتخػقػ مصقبة الػؼر بجؿفقرية مالل طام 

ولؿ تؼتصر ، الدوائقةوذلؽ بتقزيع الؿساطدات الغذائقة و، م1998-1999

بؾ تعدى ذلؽ إلك تطبقؼ ، الؾجـة جفقدها طؾك إطؿال اإلغاثقة اإلكساكقة فحسب

مديـة وبؾدة  211وذلؽ بعد مسح شامؾ لؿا ُيؼارب ، الؿػفقم الشامؾ لإلغاثة

 . (1)لؾقققف طؾك أحقال الـاس

 َٞواحدة  هل: ١٦ٖٝ اإلغاث١ اإلضال١َٝ ايعامل١ٝ ايتابع١ يسابط١ ايعامل اإلضال

ُتؼدم خدماهتا الؿتـقطة مـ إغاثقة ، مـ ثؿار خقر الؿؿؾؽة العربقة السعقدية القاكعة

طرب مؽاتبفا ، يف معظؿ دول العالؿ، وتـؿقية، وصحقة، واجتؿاطقة، إلك تعؾقؿقة

وبقـ العديد مـ إقؾقات ، و يف طدد كبقر مـ دول العالؿ اإلسالمل، ومؿثؾقفا

 =                                                 

، الؾؼاء السـقي الرابع لؾجفات الشرققة بالؿـطؼة الشرققة، العالؿقة لؾشباب اإلسالمل كلكؿقذج

 الدمام، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية. 

الؿـح والؿساطدات السعقدية وأثرها طؾك التـؿقة آجتؿاطقة يف ؿد طبداهلل مقغا، طبد العزيز مح (1)

، الؿمتؿر العالؿل إول حقل جفقد الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف خدمة قضايا جؿفقرية مالل

، 2111إمة اإلسالمقة، الجامعة اإلسالمقة، الؿديـة الؿـقرة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، ديسؿرب 

، لؿحات طـ لجـة إمقر سؾطان بـ طبد العزيز الخاصة لإلغاثة . وطبد الرحؿـ الجربيـ182ص

، الؿمتؿر العالؿل إول حقل جفقد وتجربتفا لإلفادة مـ خريجل الجامعات السعقدية يف إثققبقا

، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف خدمة قضايا إمة اإلسالمقة، الجامعة اإلسالمقة، الؿديـة الؿـقرة

 . 2111الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، ديسؿرب 
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حقث  :مشؽقرة يف إغاثة الػؼراء والؿساكقـ والالجئقـو لؾفقئة جفقد . (1)الؿسؾؿة

تبؾغ تؽؾػتفا ، استطاطت أن تؼقم هبذا الدور الريادي مـ خالل سبعة برامج رئقسة

م ويـتفل يف 3/6/2111الذي يبدأ يف ، خالل العام الؿالل -اإلجؿالقة 

 1342لتـػقذ وتسققر  :( ريال15، 38. 989. 118) -م 22/5/2112

دولة  31مـفا ، دولة يف العالؿ 57( فردًا يف 934. 529. 4 ) ػقد مـفايست، مشروطًا

، بقروكدي، بقركقـافاسق، بـقـ، أوغـدا، أثققبقا، أريتقريا: وهل كالتالل، أفريؼقة

، ساحؾ العاج، جقبقيت، جـقب أفريؼقا، جزر الؼؿر، جامبقا، تقجق، تـزاكقا، تشاد

، كقـقا، الؽامقرون، غقـقا كقكاكري، قساوغقـقا ب، غاكا، الصقمال، السقدان، السـغال

 . (2)كقجقريا، الـقجر، مقزكبقؼ، مقريتاكقا، مالوي، الؿغرب، مالل، مصر

 هل إحدى الؿمسسات التابعة لرابطة العالؿ : َؤضط١ َه١ املهس١َ ارتري١ٜ

تؼقم بتؼديؿ الدطؿ الؿعـقي والؿساطدات العقـقة والـؼدية لؾػؼراء ، اإلسالمل

يف  -تعالك  -والؿساهؿة يف إطؿار بققت اهلل ، الؿسؾؿقـ وإيتام والؿعقزيـ مـ

والؿساهؿة يف حػر أبار يف مـاصؼ الجػاف يف الدول ، شتك البالد اإلسالمقة

 . اإلسالمقة

 

                                                 

جفقد هقئة اإلغاثة لؿزيد مـ التػصقؾ حقل هذه الفقئة اكظر: مركز البحقث والدراسات،  (1)

، ممتؿر الؾجقء وأبعاده اإلسالمقة العالؿقة بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف دطؿ ومساكدة الالجئقـ

ػ العربقة لؾعؾقم إمـقة، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة إمـقة والسقاسقة وآجتؿاطقة، جامعة كاي

 ه. 1436ذو الؼعدة  19-17السعقدية، 

، رابطة التؼرير السـقي طـ إداء العام لربامج اإلغاثة اإلسالمقة العالؿقة بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية (2)

 . 16، ص1433-1432العالؿ اإلسالمل، مؽة الؿؽرمة، 
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 هل إحدى روافد الخقر التل تعؿؾ يف : املؤضط١ ايعامل١ٝ يإلعُاز ٚايت١ُٝٓ

وإكشاء الؿدارس والؿراكز ، اهللوتعـك بنطؿار بققت ، خدمة اإلسالم والؿسؾؿقـ

، ومتابعتفا وتشغقؾفا، وغقرها مـ إطؿال اإلكساكقة الخقرية، اإلسالمقة

تعؿؾ ، وهل ذات شخصقة اطتبارية مستؼؾة، واإلشراف طؾقفا يف أكحاء العالؿ

وتعؿؾ تحت قاكقن طؿؾ الؿـظؿات التطقطقة . تحت مظؾة رابطة العالؿ اإلسالمل

وحسب إكظؿة الدولقة لؾؿمسسات ، ل التل سجؾت هباغقر الحؽقمقة يف الدو

والؿمسسة ٓ . وذلؽ وفؼ خطط سـقية معتؿدة مـ قبؾ مجؾس اإلدارة، اإلكساكقة

وٓ تدطؿ الجفات ، تتدخؾ يف الشمون الداخؾقة والسقاسقة لؾدول التل تعؿؾ فقفا

 . (1)الؿشبقهة أو الؿحظقرة

 . الققػ(، إدارة الؿساجد، قـالحرم) ممسسات كشلت وصارت أمًرا واقًعا. 3

ؾة يف الخارج. 4  :ولبعضفا مؽتب تؿثقؾ إطالمل، ممسسات خقرية مسجَّ

 . الؿـتدى اإلسالمل(، ممسسة البصر، الؿمسسة اإلسالمقة)

 كتقجة: الفقئة السعقدية إهؾقة لإلغاثة وإطؿال الخقرية يف الخارج. 5

، ة يف أطؼاب أحداث سبتؿربلؾضغقط الشديدة التل مارستفا اإلدارة إمريؽق

واهتامفا لعدٍد مـ الؿمسسات الخقرية ، تحت ما يسؿك بالحرب طؾك اإلرهاب

فؼد صدر أمر  :وإقامة دطاوى ضد طدد مـ الؿمسسات والشخصقات، السعقديَّة

بنكشاء الفقئة السعقدية ، م27/2/2114الؿقافؼ ، هـ6/1/1425بتاريخ ، مؾؽل

والتل كّؾػت بالؼقام بشؽؾ حصري ، ريَّة بالخارجإهؾقة لإلغاثة وإطؿال الخق

وذلؽ يف إصار تؿؽقـ السعقديقـ ، بجؿقع إطؿال الخقرية واإلغاثقَّة يف الخارج

                                                 

 www. eamar. orgل هذه الفقئة اصؾع طؾك الؿققع الرسؿل لؾفقئة: لؿزيد مـ التػصقؾ حق (1)
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وحرصًا طؾك تـؼقة العؿؾ ، مـ مد يد العقن ٕشؼائفؿ الؿسؾؿقـ يف كؾ مؽان

فضالً طـ وضع إسرتاتقجقة مقحدة ، الخقري السعقدي يف الخارج مـ الشقائب

إمر الذي سقـعؽس  :تؼقم طؾك التـسقؼ والتعاون، عؿؾ السعقدي يف الخارجلؾ

 . حتؿًا طؾك صقرة السعقدية يف الحؼؾ اإلغاثل

م طدد مـ أطضاء مجؾس الشقرى : املفٛض١ٝ ايطعٛد١ٜ يإلغاث١ بارتازز. 6 تؼدَّ

بنكشاء الؿػقضقة السعقديَّة لإلغاثة ، بؿؼرتح إلك رئقس الؿجؾس، م2116يف طام 

ؼ ، والذي مـ شلكف جعؾ العؿؾ الخقري قادًرا طؾك أداء واجباتف، لخارجبا ويحؼِّ

وإخالء ، السرطة والؿروكة التل يحتاجفا ويتؿقز هبا أصاًل طـ العؿؾ الحؽقمل

ويتقح ، الدولة مـ أي مسمولقة طـ خطل يؼع مـ إحدى ممسسات العؿؾ الخقري

، والؿحاسبة ٕي ممسسة مـفا، لؾدولة فرصة الرقابة الؽامؾة -يف الققت كػسف  -

 . وغقرها مـ الؿؿقزات

حقث خؾصت الدراسة إلك أنَّ هذا الؿؼرتح هق وسقؾة فاطؾة لؾخروج مـ هذا  

وهق ما يتطؾب إجراء تعديالت طؾك كظام الفقئة السعقديَّة إهؾقَّة ، الؿـعطػ

تل تـّص ال، خاصة بعض بـقد الـظام، رسؿقة() لإلغاثة وإطؿال الخقريَّة بالخارج

سات الخقريَّة اإلغاثقَّة وكذلؽ ، طؾك كقهنا حصريَّة و تـػقذية ٕطؿال الؿمسَّ

يف حقـ ٓ ، معالجة ارتباصفا بجفات حؽقمقة أو وزارات أو مسمولقـ حؽقمققـ

حقث يرى البعض ، يزال هذا الؿؼرتح تحت الدراسة يف جـبات مجؾس الشقرى

ضقة حّؾ لؿجؿقطة مـ اإلشؽآت أن صدور الؿقافؼة طؾك إكشاء مثؾ هذه الؿػق

يف ضؾ إجراءات ما يسؿك بالحرب ، والتداطقات التل أّثرت طؾك العؿؾ الخقري

والضغقط الؽبقرة التل تؿارسفا القٓيات الؿتحدة يف التضققؼ ، طؾك اإلرهاب

 . طؾك العؿؾ الخقري اإلسالمل
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إمر ُأكشئت بؿقجب ، وهل ممسسة طؿالقة: َؤضط١ املًو فٝصٌ ارتري١ٜ. 7

رحؿف ) برئاسة أحد أبـاء الؿؾؽ فقصؾ، ه19/5/1396يف ، 134/الؿؾؽل رقؿ أ

 . فـ(الؾ

يف  -حسبؿا كص طؾقف الـظام إساسل  -وتتؾخص أهداف هذه الؿمسسة  

وتشؿؾ الـشاط التعؾقؿل ، واإلكػاق طؾقفا، تبـل الؿشاريع والربامج الخقرية

والؿراكز ، والؿدارس والؿعاهد، الؿساجد: مثؾ، وأوجف الرب الؿختؾػة، والعؾؿل

وتؼديؿ الؿعقكات والؿـح لؾباحثقـ ، ومراكز البحث العؾؿل، اإلسالمقة

 . والدارسقـ يف شتك العؾقم والدراسات

وإكشاء الؿستشػقات والؿصحات ، كؿا تؼقم الؿمسسة بتؼديؿ الؿساطدات 

مستقى إلك رفع  -بصػة طامة  -التل هتدف ، ودور العالج والرطاية والتلهقؾ

داخؾ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ، الػرد الؿعقشل آقتصادي وآجتؿاطل

لؾؿربزيـ يف ، كؿا تؼقم بتؼديؿ جائزة الؿؾؽ فقصؾ العالؿقة كؾ طام. وخارجفا

 : الؿجآت أتقة

 خدمة اإلسالم . 

 الدراسات اإلسالمقة . 

 إدب العربل . 

 الطب . 

 العؾقم . 

ه ولدت فؽرة إكشاء جؿعقة  1353يف طام : ١٦ٖٟٝ اهلالٍ األمحس ايطعٛد. 8

طؾك أكَّفا أول تـظقؿ حؽقمل لتؼديؿ الخدمة الطبقة ، اإلسعاف الخقري بالؿؿؾؽة
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ومـذ ذلؽ التاريخ وحتك هذا الققم والخدمات الطبقة ، اإلسعافقة بالؿؿؾؽة

اإلسعافقة الطارئة تتطقر لتقاكب الـفضة التل تشفدها الؿؿؾؽة يف كافة جقاكبفا 

و تؼقم بتؼديؿ أطؿالفا ، وتشارك الفقئة يف أطؿال اإلغاثة. صحقة والتعؾقؿقةال

، بؿا يتػؼ مع الؼقؿ والتعالقؿ اإلسالمقة، اإلغاثقة داخؾ الؿؿؾؽة وخارجفا

، وتحرص طؾك إبراز دورها اإلكساين، وكظامفا إساسل، وإصقل الؿفـقة

قة ذات العالقة بـشاط وتقصقد العالقة مع الجؿفقر والجفات الحؽقمقة وإهؾ

 : (1)وتسعك الفقئة لتؼديؿ الخدمات الطبقة أتقة. الفقئة محؾقًا وطالؿقًا

 وجؿقع ما يؾزم لعالج الؿرضك ، تخزيـ معدات اإليقاء وإدوية

 . والجرحك والعـاية هبؿ

  تقفقر اإلسعافات العاجؾة الضرورية لضحايا الحقادث والؽقارث

 . والـؽبات العامة

 فة الصحقةكشر الثؼا . 

 تؼديؿ الؿساطدات الطبقة والصحقة لحجاج بقت اهلل الحرام . 

 وتقثقؼ الصالت وتبادل الؿعقكات ، كشر أغراض ومبادئ الفالل إحؿر

وغقرها مـ ، الؿؿؽـة بقـفا وبقـ جؿعقات الفالل والصؾقب إحؿر الدولقة

 . الفقئات الؿؿاثؾة

                                                 

دور هقئة الفالل إحؿر السعقدي يف تؼديؿ العقن لضحايا الـزاطات الؿسؾحة )غزة دلقؾة مباركل،  (1)

الؿمتؿر العالؿل إول حقل جفقد الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف خدمة الؼضايا أكؿقذجا(، 

 . 59، ص2119ادس والسابع، الجامعة اإلسالمقة، الؿديـة الؿـقرة، اإلسالمقة، الؿحقر الس
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 عٛد١ٜ يف ارتازززتاالت عٌُ املؤضطات ارتري١ٜ ايط: ثاًْٝا 

، وكظام خاص أكسبفا شخصقة متؿقزة، تتؿقز اإلغاثة السعقدية بطابع فريد 

وتؽامؾ الخدمات الطبقة اإلسعافقة ، يتؿثؾ يف الرتكقز طؾك الجاكب اإلكساين

فؿـ خالل مراكز ، الطارئة التل تؼدمفا مراكز اإلغاثة السعقدية لؾؿستػقديـ مـفا

إلك جاكب التغذية ، رريـ الرطاية الصحقة إولقةاإلغاثة السعقدية يتقفر لؾؿتض

مع العـاية التامة بـظافة ، وتلمقـ الؿلوى والؿؾبس والسؽـ الؿـاسب، الؿتؽامؾة

وبجاكب مراكز اإلغاثة ، الؿؽان وتطفقر البقئة داخؾ وبقـ مساكـ الؿتضرريـ

يؿ تؼقم بنيصال الؿعقكات وتؼد، الثابتة تقجد فرق متجقلة لإلغاثة السعقدية

وذلؽ بنططائفؿ فرصة مزاولة ، الرطاية الطبقة لؾؿتضرريـ يف أماكـفؿ إصؾقة

 . (1)أكشطتفؿ الققمقة واستؿرارها

ومـ الجدير ، و تعد الؿؿؾؽة مـ الدول الفامة يف دطؿ جفقد اإلغاثة الدولقة 

، بالذكر أنَّ أدوار الؿمسسات الخقرية السعقدية يف أفغاكستان والبقسـة وكقسقفا

والؿػقضقة ، ٓقت ترحقبًا مـ بركامج الغذاء العالؿل، مـ مـاصؼ الؽقارث وطدد

وُتؿارس هذه الؿمسسات إكشطة ، والصؾقب إحؿر، العؾقا لشمون الالجئقـ

والؼضاء طؾك ، والخدمات التعؾقؿقة، تقفقر الربامج الصحقة: مثؾ، آجتؿاطقة

ورطاية ذوي ، إمقمة رطاية: مثؾ، كؿا ُتؼدم الخدمات لػئات بعقـفا. الػؼر

وتؿتد أكشطتفا لؾخدمات ، وبرامج الخدمات الشبابقة، آحتقاجات الخاصة

 : وفقؿا يليت أهؿ مجآت العؿؾ الخقري السعقدي يف الخارج. (2)الثؼافقة والديـقة

                                                 

جامعة كايػ ، مـ جفقد الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف خدمة الؼضايا اإلكساكقةمؿدوح الشؿري،  (1)

 . 7، ص2111العربقة لؾعؾقم إمـقة، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، 

، مجؾة مداد لدراسات العؿؾ الخقري، : الـشلة والتطقرالعؿؾ الخقري الخؾقجلريفام خػاجل،  (2)

= 
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 . اإلسالمقة والؿراكز والؿدارس الؿساجد بـاء. أ

 . حػر أبار. ب

وغقرها مـ ، ـاء الؿستشػقات والؿستقصػاتتـػقذ الؿشاريع الطبقة مـ ب. ج

 . إطؿال الطبقة

 . وغقرها مـ الؿشروطات التل تؽقن الحاجة إلقفا ماسة، إيتام كػالة. د 

وإلك جاكب ذلؽ تحرص طؾك الجاكب اإلغاثل يف مـاصؼ الؽقارث التل تؼع  

، لطبقةويتؿ تؼديؿ إغذية والؽساء وإدوية ا، وسط الؿسؾؿقـ يف أكحاء العالؿ

 :يضاف لفا تؼديؿ بعض الؽتب والـشرات الدطقية بؾغة تؾؽ الؿـطؼة، وغقر ذلؽ

 . بؿا يؽقن لف مـ أثر طؾك تؾؽ الشعقب، لقسقر العؿؾ اإلغاثل مع الدطقي

 قٓٛات املطاعدات ايطعٛد١ٜ ارتري١ٜ ايدٚي١ٝ: ثايجًا : 

اجةمـ الصعب حصر مجؿؾ الؿساطدات الخقرية السعقدية لؾبؾدان الؿحت 


: 

وذلؽ مـ خالل مجؿقطة مختؾػة مـ ، بؾداً  81ففل ُتؼدم معقكات كبقرة ٕكثر مـ 

وجفات أخرى ثـائقة ومتعددة ، الؼـقات الحؽقمقة وشبف الحؽقمقة والخاصة

 . إصراف

و طؾك مر التاريخ ذهب جزء كبقر مـ هذه الؿساطدات الخقرية واإلغاثقة  

وإلك حد أقؾ لغقرها مـ الؿـاصؼ ، ةالسعقدية لبؾدان محتاجة طربقة وإسالمق
 =                                                 

، 2112، الؿركز الدولل لدراسات العؿؾ الخقري، جدة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، 11العدد 

 . 36ص

  كظرًا لعدم وجقد بحقث طؾؿقة طـ الؿساطدات الخقرية السعقدية يف الخارج، وكظرًا لصعقبة

 الحصقل طؾك بقاكات كامؾة. 
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وٓ سقؿا فقؿا يتعؾؼ بالتربطات التل تؿَّ جؿعفا مـ قبؾ الؿـظؿات غقر ، إخرى

التل طؾك الرغؿ مـ أكَّفا ، الحؽقمقة وشبف الحؽقمقة وحؿالت اإلغاثة الشعبقة

َّٓ أكَّفا تتؾؼك التربطات مـ الؿقاصـقـ ، ُمشّؽؾة مـ جفات حؽقمقة رسؿقة إ

ٓ تؼتصر الؿساطدات الخقرية ، مـ كاحقة أخرى. ت إطؿال الخاصةوممسسا

ولؽـفا تؿتد إلك بؾدان أو مـاصؼ متػرقة ، السعقدية طؾك العالؿ العربل واإلسالمل

 . (1)يف العالؿ

وتثبقت ، وإدراكًا مـفا ٕهّؿقة مساطدة الؿسؾؿقـ يف الحػاظ طؾك هقيتفؿ 

ان لفا دور ٓ يـساه الؽثقر مـ الؿسؾؿقـ ك :والشعقر بآٓمفؿ، اإلسالم يف كػقسفؿ

فؼد امتدت أياديفا البقضاء لفؿ يف فؾسطقـ وأفغاكستان ، يف أصؼاع الؿعؿقرة

وغقرها مـ بالد الؿسؾؿقـ التل طاكت ، والشقشان والبقسـة والفرسؽ وكقسقفا

 . (2)مـ آضطفاد والتطفقر العرقل

ساطدات تـؿقية لؾدول قامت الؿؿؾؽة العربقة السعقديَّة بتؼديؿ مُ  وقد 

مـ خالل ، طرب قـقات ُمباشرة، إفريؼقة طؾك امتداد العؼقد إربعة الؿاضقة

وذلؽ مـ خالل ، أو مـ خالل قـقات غقر مباشرة، الصـدوق السعقدي لؾتـؿقة

                                                 

الؿؿؾؽة العربقة السعقدية كجفة ماكحة لؾؿساطدات اإلكساكقة: د القحقك وكاتالل فقستققر، خال (1)

، الؿعفد العالؿل لؾسقاسات جفقد دولقة ضخؿة، مع ضعػ يف الؼدرات الؿمسسقة والتـظقؿقة

 . 4، ص2111(، برلقـ، ألؿاكقا، فرباير 14العامة، ورقة بحثقة رقؿ )

لؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف اإلغاثة العاجؾة وإطؿال اإلكساكقة لؿزيد مـ التػصقؾ حقل دور ا (2)

إسفامات الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف بركامج الغذاء اكظر: ضؾ الرحؿـ بـ لطػ الرحؿـ، 

الؿمتؿر العالؿل إول حقل جفقد الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف خدمة الؼضايا العالؿل، 

 . 2119، الجامعة اإلسالمقة، الؿديـة الؿـقرة، اإلسالمقة، الؿحقر السادس والسابع
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والتل بدورها ، مساهؿتفا يف تؿقيؾ ممسسات التـؿقة العربقة واإلقؾقؿقة والدولقة

أو مـ خالل ُمساهؿتفا يف تؿقيؾ ، ة يف البؾدان اإلفريؼقَّةتدطؿ جفقد التـؿق

والتل تؼقم بتؿقيؾ مشروطات خقرّية يف ، الجؿعقات الخقرية السعقديَّة الدولقَّة

ومـ ُجؿؾة الؿساطدات التل قدمتفا الؿؿؾؽة لؾبؾدان إفريؼقة . البؾدان اإلفريؼقَّة

كؿا قامت الؿؿؾؽة ، دوٓر بؾغ مجؿقطفا ثالثقـ مؾقار، ُمساطدات غقر ُمسرتدة

 إمؿ بركامج تؼارير تشقر و. (1)بنطػاء قروض بؾغت ققؿتفا ستة مؾقارات دوٓر

 الخارجقة اإلكؿائقة الؿساطدات حجؿ بؾغ 2114طام  يف أكف اإلكؿائل إلك الؿتحدة

 الؼقمل الدخؾ % مـ9، 1يعادل  ما أي، أمريؽل دوٓر مؾقار 5. 14السعقدية 

 قائؿة رأس طؾك السعقدية العربقة الؿؿؾؽة الـسبة هذه وتضع. لؾبالد اإلجؿالل

 إمؿ حددتف الذي الفدف تتجاوز حقث، العالؿ مستقى طؾك الؿاكحة الدول

 الؼقمل الـاتج مـ % 7، 1البالغ  الرسؿقة اإلكؿائقة الؿساطدة أجؾ مـ الؿتحدة

 احتؾت، الخارجقة اإلكؿائقة الؿساطدات بنجؿالل يتعؾؼ وفقؿا. اإلجؿالل

 الؿصـػة الؿساطدات حقث مـ والسابعة، 2114طام  يف الرابعة الؿرتبة السعقدية

 الؿركز السعقدية احتؾت 2114و  2115طامل  بقـ وفقؿا. إكساكقة كؿساطدات

م الؿساطدات معظؿ أن إلك اإلشارة وتجدر. العاشر  مـ %78 ) مـح شؽؾ يف تؼدَّ

م. قروضًا ولقست ) الخارجقة السعقدية اإلكؿائقة الؿساطدات  الؿساطدات وتؼدَّ

، لؾتـؿقة السعقدي الصـدوق: مثؾ، الؿمسسات صريؼ طـ ثـائقة ترتقبات خالل مـ

 إصراف متعددة وترتقبات :اإلكساكقة والؿساطدات لإلغاثة سؾؿان الؿؾؽ ومركز

                                                 

دور الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف تـؿقة اقتصاديات البؾدان اإلفريؼقة )الصـدوق جعػر هـل محؿد،  (1)

، ممسسة الؿـتدى اإلسالمل، 26مجؾة قراءات إفريؼقة، العدد السعقدي لؾتـؿقة أكؿقذجا(، 

 . 64-63، ص2115سؿرب الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، دي
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 العربل والصـدوق، لؾتـؿقة اإلسالمل البـؽ: مثؾ، اإلقؾقؿقة الفقئات صريؼ طـ

 لؾتـؿقة العربل والبـؽ، لؾتـؿقة اإلفريؼل والبـؽ، وآجتؿاطل ٓقتصاديا لإلكؿاء

 الـؼد صـدوق: مثؾ، العالؿقة الؿـظؿات خالل ومـ :أفريؼقا يف آقتصادية

. الدولل والبـؽ، الؿتحدة وإمؿ، الدولقة لؾتـؿقة إوبؽ وصـدوق، الدولل

 الؿمسسات كساكقةاإل الؿساطدة تؼديؿ تتقلك التل إخرى الؿمسسات وتشؿؾ

 . العامة والحؿالت الؿَؾؽقة

 قـقات الؿساطدات السعقدية الخقرية الدولقة: (11) شؽؾ رقؿ

 

 ققؿ الؿؿؾؽة العربقة  ؟مؿؾؽة اإلكساكقة، شقريـ الطرابؾسل: املصدز

معفد التـؿقة فقؿا وراء ، السعقدية وأكظؿتفا ومصالحفا يف مجال العؿؾ اإلكساين

 . 12ص، 2117، ؿؾؽة الؿتحدةالؿ، لـدن، البحار

 الؿـطؼة إلك ططائفا تقجقف ُتػضؾ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية أن جؾقًّا يتضح 

 الؿؿؾؽة قدمتفا التل اإلكساكقة الؿساطدات كسبة بؾغت، 2116طام  فػل: العربقة

 أكػؼتف ما إجؿالل مـ %94 يؼارب ما اإلقؾقؿل محقطفا يف لؾدول السعقدية العربقة

. أمريؽل دوٓر مؾققن 361بؼقؿة ، طام بقجف اإلكساكقة الؿساطدات ؾكط السعقدية

 يف %71و  2116طام  يف اإلكساكقة الؿساطدات إجؿالل مـ %76القؿـ  تؾؼك وقد
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، 2112طام  يف %55وسقريا ، 2114طام  يف %63العراق  تؾؼك فقؿا، 2115طام 

 اإلكساكقة اتالؿساطد إجؿالل مـ دوٓر مؾققن 24تقجقف  تؿ، 2113طام  ويف

 مؾققن 21و ، إردن إلك، أمريؽل دوٓر ماليقـ 119ققؿتفا  تبؾغ التل، السعقدية

 أبرز مـ - أيًضا - الؿسؾؿة إغؾبقة ذات البؾدان وتعد. لبـان إلك دوٓر

 كبقرة مخصصات رصد يتؿ حقث :السعقدية الؿساطدات مـ الؿستػقديـ

 . قيتوجقب وصاجقؽستان مالل: مثؾ لبؾدان ومـتظؿة

 َكاصد ٚقٛاعد ايعٌُ ارتريٟ ايطعٛدٟ ايدٚيٞ: زابعًا : 

كظرًا و، كثر يف العصر الحديث طـ وجقب آهتؿام بالؿؼاصد الشرطقة 

فننَّ ثؿة ما يدطق إلك محاولة  :لألهؿقة البالغة لػفؿ الؿؼاصد العامة لؾشريعة

وآقتصادية يف  الؽشػ طـ الصؾة القثقؼة التل ربطت كثقرًا بقـ الـظؿ آجتؿاطقة

ويف مؼدمة هذه الـظؿ كظام ، الخربة الحضارية اإلسالمقة بالؿؼاصد العامة لؾشريعة

 . التربطات والعؿؾ الخقري

صدرت قديؿًا وحديثًا طدة تعريػات طـ : مػفقم الؿؼاصد الشرطقة .1

بقد أنَّ هذه التعريػات تختؾػ مـ حقث الصقاغة ، الؿعـك آصطالحل لؾؿؼاصد

ويرجع التػاوت بقـفا إلك ، مـ حقث الؿعـك -بقجف طام  -ـفا تتحد ولؽ، غالبًا

 . زيادة ققد أو تػصقؾ يف تعريػ دون آخر

أنَّ الؿؼاصد هل الؿعاين والحؽؿ الؿؾحقضة لؾشارع يف : ومـ هذه التعريػات 

بحقث ٓ تختص مالحظتفا بالؽقن يف كقع ، جؿقع أحقال التشريع أو ُمعظؿفا

والؽشػ طـ إسرار التل ، أو هل الغاية مـ الشريعة. (1)خاص مـ أحؽام الشريعة

                                                 

، 1978، تقكس، 1، الشركة التقكسقة لؾتقزيع، طمؼاصد الشريعة اإلسالمقةالطاهر بـ طاشقر،  (1)

= 
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أو أنَّ الؿؼاصد هل تحؼقؼ الؿصالح . (1)وضعفا الشارع طـد كؾ حؽؿ مـ أحؽامفا

وإخالء ، بجؾب الؿـافع لفؿ ودفع الؿضار طـفؿ، لؾعباد يف الدكقا وأخرة

 . حتك يؼقم الـاس بقضقػة الخالفة يف إرض :الؿجتؿع مـ الؿػاسد

تدور مؼاصد الشريعة حقل إمقر العامة التل استفدفتفا الشريعة  و 

الضروريات والحاجقات : وهل، وقصدت إلك حػظفا يف الـاس، اإلسالمقة

وتتؿثؾ القضقػة إساسقة لؾؿؼاصد يف جؾب الؿصالح ودرء . والتحسقـات

 . (2)وأخرة الؿػاسد يف الدكقا

تؼراء وتتبع الـصقص ويدل طؾك الؿػفقم آصطالحل لؾؿؼاصد اس 

ففذه الـصقص كؾفا هتدف إلك هذا الغرض ، التشريعقة يف الؽتاب والسـة

ودفع الؿػاسد والؿضار ، غرض جؾب الؿـافع والؿصالح لؾـاس كافة، إسؿك

ُيرشد إلك ذلؽ أنَّ كثقرًا مـ إحؽام تعؾؾ مؿا ُيبقـ أحقاكًا الحؽؿة مـ ، طـفؿ

وأحقاكًا الؿضار التل ترتتب طؾك إهؿالفا ، اأو الؿصؾحة التل تتضؿـف، تشريعفا

 . وطدم إخذ هبا

تتـقع الؿؼاصد الشرطقة إلك أكقاع طديدة : أقسام الؿؼاصد الشرطقة. 2

، وقد فّصؾ العالمة كقر الديـ الخادمل يف أكقاع الؿؼاصد، باطتبارات طديدة

 =                                                 

 . 51ص

، مؽتبة القحدة العربقة، الدار البقضاء، مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ومؽارمفاطالل الػاسل،  (1)

 . 3الؿؿؾؽة الؿغربقة، ص

، مـشقرات الؿعفد صد طـد اإلمام محؿد الطاهر بـ طاشقركظرية الؿؼاإسؿاطقؾ الحسقـل،  (2)

 . 282م، ص2115هـ  1926العالؿل لؾػؽر اإلسالمل، الطبعة الثاكقة، 
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 : (1)طؾك الـحق أيت، وذكرها بحسب اطتبارات طديدة

 : ستٌ صدٚزٖا تٓكطِ إىل قطُنيباعتباز . 2. 1

وهل ، وهل الؿؼاصد التل قصدها الشارع بقضعف الشريعة: مؼاصد الشارع. أ

 . تتؿثؾ إجؿآ يف جؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد يف الداريـ

، وهل الؿؼاصد التل يؼصدها الؿؽؾػ يف سائر تصرفاتف: مؼاصد الؿؽؾػ. ب

وبقـ ما هق تعبد وما ، لػعؾ وفسادهوالتل تػرق بقـ صحة ا، اطتؼادًا وققٓ وطؿال

وما هق مقافؼ لؾؿؼاصد وما هق مخالػ ، وما هق دياكة وما هق قضاء، هق معامؾة

 . لفا

 : املكاصد باعتباز َد٣ اذتاد١ إيٝٗا تٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ. 2. 2

وهل ، وهل التل ٓ بد مـفا يف ققام مصالح الداريـ: الؿؼاصد الضرورية. أ

والتل ثبتت ، حػظ الديـ والـػس والعؼؾ والـسؾ والؿال: الؽؾقات الخؿس

 . ويف كؾ زمان ومؽان، بآستؼراء والتـصقص يف كؾ أمة ومؾة

وهل التل يحتاج إلقفا لؾتقسعة ورفع الضقؼ والحرج : الؿؼاصد الحاجقة. ب

والتقسع يف الؿعامالت الؿشروطة ، الرتخص يف تـاول الطقبات: ومثالفا، والؿشؼة

 . وغقرها، سؾؿ والؿساقاةطؾك كحق ال

، ومؽارم إخالق، وهل التل تؾقؼ بؿحاسـ العادات: الؿؼاصد التحسقـقة. ج

وسرت ، الطفارة: ومثالفا، إلك الضقؼ والؿشؼة -غالبًا  -والتل ٓ يمدي تركفا 

                                                 

، وزارة 2ج، الؿؼاصدي: حجقتف، ضقابطف، ومجآتف آجتفادكقر الديـ الخادمل، . 02

 . 35ه، ص1419إوقاف والشمون اإلسالمقة، الدوحة، قطر، رجب 
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 . وغقر ذلؽ، وآداب إكؾ وســف، العقرة

 : طِ إىل ثالث١ أقطاّتٓك، املكاصد باعتباز تعًكٗا بعُّٛ األ١َ ٚخصٛصٗا. 2. 3

وهل التل تالحظ يف جؿقع أو أغؾب أبقاب الشريعة : الؿؼاصد العامة. أ

فقدخؾ ، بحقث ٓ تختص مالحظتفا يف كقع خاص مـ أحؽام الشريعة، ومجآهتا

 . يف هذا أوصاف الشريعة وغاياهتا الؽربى

قاب وهل التل تتعؾؼ بباب معقـ أو أبقاب معقـة مـ أب: الؿؼاصد الخاصة. ب

، مؼاصد خاصة بالعائؾة: وقد ذكر ابـ طاشقر أن هذه الؿؼاصد هل، الؿعامالت

، كالعؿؾ والعؿال، بالؿعامالت الؿـعؼدة طؾك إبدان، بالتصرفات الؿالقة

 . بالعؼقبات، بالتربطات، بالؼضاء والشفادة

 . وأسرارها، وحؽؿفا، وهل طؾؾ إحؽام: الؿؼاصد الجزئقة -ج

 : باز ايكطع ٚايظٔ تٓكطِ إىل قطُنياملكاصد باعت. 2. 4

وهل التل تقاترت طؾك إثباهتا صائػة طظؿك مـ إدلة : الؿؼاصد الؼطعقة. أ

وإقرار ، وصقاكة إمقال، وحػظ إطراض، وإمـ، التقسقر: ومثالفا، والـصقص

 . العدل

والتل اختؾػت ، وهل التل تؼع دون مرتبة الؼطع والقؼقـ: الؿؼاصد الظـقة. ب

والذي كلخذ مـف ، مؼصد سد ذريعة إفساد العؼؾ: ومثالفا، لفا إكظار وأراءحقا

، وتحريؿ الـبقذ الذي ٓ يغؾب إفضاؤه إلك اإلسؽار، تحريؿ الؼؾقؾ مـ الخؿر

مصؾحة تطؾقؼ الزوجة مـ : -أيضًا  –ومثالفا ، فتؽقن تؾؽ الدٓلة ضـقة خػقة

 . ستـطاقومصؾحة ضرب الؿتفؿ بالسرقة لال، زوجفا الؿػؼقد

، وهل التل يتخقؾ ويتقهؿ أهنا صالح وخقر ومـػعة: وهـاك الؿؼاصد القهؿقة
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 . وٓ شؽ أن هذا الـقع مردود وباصؾ، إٓ أهنا طؾك غقر ذلؽ

 : تٓكطِ إىل قطُني، املكاصد باعتباز تعًكٗا بعُّٛ األ١َ ٚأفسادٖا. 2. 5

: ومثالفا، و أغؾبفاوهل التل تعقد طؾك طؿقم إمة كافة أ: الؿؼاصد الؽؾقة. أ

، وتـظقؿ الؿعامالت، وحػظ الـظام، حؿاية الؼرآن والسـة مـ التحريػ والتغققر

 . وتؼرير الؼقؿ وإخالق، وبث روح التعاون والتسامح

آكتػاع : ومثالفا، وهل العائدة طؾك بعض إفراد: الؿؼاصد البعضقة. ب

 . وغقر ذلؽ، وإكس بالذرية، بالؿبقع

 : تٓكطِ إىل قطُني، د باعتباز سظ املهًف ٚعدَ٘املكاص. 2. 6

أمقر : ومثالفا، وهل لقس فقفا حظ ضاهر لؾؿؽؾػ: الؿؼاصد إصؾقة. أ

 . التعبد وآمتثال غالبًا

الزواج : ومثالفا، وهل التل فقفا حظ ضاهر لؾؿؽؾػ: الؿؼاصد التابعة. ب

 . والبقع

العؿؾ الخقري  هـاك رؤى تختزل: الؿؼاصد الشرطقة لؾعؿؾ الخقري. 3

وتؼصره طؾك فئة مـ الـاس دون ، اإلسالمل يف صقغة مساطدات إغاثقة وقتقة

والصحقح هق ما تقضحف مؼاصد العؿؾ ، ولؽـ هذه الرؤى غقر صحقحة. غقرها

و هـا كؼدم محاولة لبقان مؼاصد . الخقري يف إصار الـظرية العامة لؾؿؼاصد الشرطقة

 . لتطبقؼ العؿؾلالعؿؾ الخقري التل تـؼؾف إلك حقز ا

وهل إحاصة ، الؿؼاصد الشرطقة: مـفا، يـؼسؿ العؿؾ الخقري إلك طدة مؼاصد 

وهذه الؿؼاصد تـؼسؿ ، الربامج والؿشاريع آجتؿاطقة بالشريعة ورطايتفا لفا

مـ خالل  -تعالك  -تحؼقؼ صقر مـ العبقدية هلل : مـفا، بدورها إلك طدة أمقر



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  422  

وإقامة الحؽؿ الشرطل يف الؿقارد الؿالقة ، سداداإلخالص لف ودطائف بالتقفقؼ وال

باإلضافة إلك ، وغقر ذلؽ، مـ زكاة وصدقات وأوقاف وكػارات وأضاٍح وإصعام

ٕن طؾقفا ققام اإلكسان يف  :رطاية الؽؾقات الخؿس والؿحافظة طؾقفا وصقاكتفا

حػظ الديـ والـػس والعؼؾ وحػظ الـسب والعرض : وهل، هذه الحقاة الدكقا

، وذلؽ لبـاء مجتؿع إسالمل يؼقم فقف الـاس بؿصالحفؿ الدكققية :(1)لوالؿا

وتتجؿع هذه الؿصالح إلسعاد ، ويعؿؾقن فقف طؾك تحؼقؼ مصالحفؿ إخروية

وتؽقن حقاتف ، بحقث يؽقن طؾك استؼامة وتعاون وخقر، الؿسؾؿ يف حقاتف الدكقا

تحؼقؼف لعبادة  جزاء :إخروية يف طقش سعقد يف جـة طرضفا السؿاوات وإرض

ربف وحده ٓ شريؽ لف
(0)

يعترب مـ  –يف هذا العصر خاصًة  –والعؿؾ الخقري . 

 . سقاء بالـسبة لؾػرد أو بالـسبة لؾؿجتؿع، إمقر الضرورية لتحؼقؼ هذه الؿؼاصد

وقد أضاف ، إنَّ التؼسقؿ الخؿاسل لؾؿصالح الضرورية طؿؾ اجتفادي بشري 

قد تؽقن هل إولك مـ حقث ، سادسة الباحث حؿقد قفقي مصؾحة ضرورية

وقد ، وهل حػظ الفقية الحضارية اإلسالمقة، الرتتقب ولػائدة العؿؾ الخقري

 . (3)أسفؿ العؿؾ الخقري اإلسالمل يف تحصقـ هذه الفقية قدر الؿستطاع

                                                 

مـ التػصقؾ حقل مؼاصد الشريعة التل تشقر إلك الؽؾقات الخؿس اكظر: طؾل لقؾة،  لؿزيد (1)

، مركز لؿؼاصد الشرطقة كنصار إسالمل لؾتضامـ اإلسالمل يف مقاجفة الؽقارث والؿجاطاتا

 . 21-19الدوحة الدولل لتاريخ إديان، قطر، بدون سـة كشر، ص

الؾؼاء الخامس لؾجفات ، ف بالجفات الخقريةرؤية شرطقة لإلطالم وارتباص. طابد السػقاين، 0

 . 5، الدمام، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، صالخقرية بالؿـطؼة الشرققة

، سؾسؾة إبحاث الػائزة يف مسابؼة دور الققػ يف تػعقؾ مؼاصد الشريعة اإلسالمقةحؿقد قفقي،  (3)

 . 71، ص2115ؽقيت، (، إماكة العامة لألوقاف، ال21الؽقيت الدولقة ٕبحاث الققػ )
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ُتسفؿ التربطات الخقرية : مؼاصد العؿؾ الخقري السعقدي الدولل .4

، إسفامًا بالغًا يف حػظ الؿصالح الضرورية -بؽؾ صقرها  -واإلغاثة اإلكساكقة 

وتدرأ طـفا ما يؽقن ذريعة ، ومـ ثؿَّ كاكت مؼاصده الشرطقة ترطك هذه الؿصالح

تسعك التربطات الخقرية واإلغاثة اإلكساكقة  و. ٓختاللفا أو إلحاق مػسدة هبا

ؿة إلك تؾبقة الؿؼاصد الخاصة يف التربطات الدائ، يف بعدها الدولل، السعقدية

ُيؿؽـ حصر أهؿ و. وخدمة الؿؼاصد العؾقا لؾتشريع يف بعدها الدولل، دولقًا

 : (1)مؼاصده يف الـؼاط أتقة

 وتحؼقؼ معاين الخالفة ، تـؿقة شعقر الؿسؾؿقـ بقاجبفؿ كحق أخريـ

 . بدءًا بشعقر القاجب اإلكساين والديـل كحقهؿ، الؽقكقة

 دطقتف العالؿقة وكشر، تعريػ رسالة اإلسالم وققؿف الحضارية . 

 الذي ُيعترب كتقجة مؽؿؾة ، تحؼقؼ مؼصد التعاون والتؽافؾ اإلكساين

َّٓ بلخذ أسبابف، لؿؼصد التعارف  . وٓ يتحؼؼ هذا إ

 بحؽؿ  :تلمقـ آحتقاجات إساس لؾػئات الَؿُعقَزة مـ الؿجتؿع العالؿل

 . إُخّقة اإلكساكقة

  يف الدول والؿجتؿعات غقر التقصقـ الؿستؼبؾل لحضارة اإلسالم وققؿف

 . الؿسؾؿة

 

                                                 

، ممتؿر الشارقة لؾققػ اإلسالمل ، الققػ اإلسالمل دولقًا: أسسف ومتطؾباتفمحؿد حسـ طقسك (1)

 . 31، ص2115والؿجتؿع الدولل، إماكة العامة لألوقاف، اإلمارات العربقة الؿتحدة، 
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بؼل لـا أن كشقر إلك الؿالمح والضقابط : ققاطد العؿؾ الخقري الدولل. 5

، الشرطقة التل يـبغل مراطاهتا والتؼقد هبا طـد تؼديؿ العؿؾ الخقري دولقًا

ومعـك هذا أنَّ الضقابط الشرطقة التل . ويف الؿحقط الذي تعؿؾ فقف، ومصارفف

ال الػؼفاء والؼقاطد الشرطقة الؿتػؼ طؾقفا ما هل إٓ اإلصار العام أخذكا مـ أقق

، الشرطل الذي يـبغل أن ُتراطقفا الجفات الؿفتؿة بالعؿؾ الخقري الدولل

أو تصرف جفقدها ، حتك ٓ تؼع يف محاذير شرطقة :كؿالمح طامة تستفدي هبا

الضقابط  وهذه، طؾك جفات ٓ تحؼؼ الؿؼاصد الشرطقة لؾعؿؾ الخقري الدولل

 : (1)هل كأيت

وآبتعاد طـ ، أن تؽقن جفة بر بحسب كصقص الشريعة وققاطدها العامة. 1

 . كؾ ما كان مـ شلكف أن ُيمدي إلك معاصل ُيـؽرها الشرع الحـقػ

 . ويف مققع احتقاجفا، أن ُتقجف التربطات الدولقة إلك الجفات الؿحتاجة. 2

إضاطة حؼقق الؿسؾؿقـ يف التعاون  أن ٓ تؽقن هذه التربطات ذريعة إلك. 3

 . والتل لفا إولقية يف كظر الشرع، والتؽافؾ

، أن تبتعد هذه التربطات طـ كؾ ما يخرق التعايش السؾؿل بقـ الشعقب. 4

وٓ ما ُيؿؽـ أن يثقر حساسقات طرققة أو ديـقة ٓ ، ويخدش الؼقاكقـ الؿرطقة فقفا

 . ُمربر لفا

 

 

                                                 

 . 32كػس الؿرجع، ص (1)
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 املبحث الثاني

 ؼًٍ اٌؼًّ اخلريي اٌغؼٛدي رف 
 3141يف ظً سؤٌخ ادلٍّىخ  احملًٍ ٚاٌذٚيل

 
وخربات تراكؿت طؾك مر ، العؿؾ الخقري يف السعقدية ثؼافة متجذرة 

وٕن شجرتف الباسؼة الؿغروسة يف هذه . ُجبؾ طؾقفا أبـاء هذا القصـ، السـقـ

يت ثؿارها يف وتم، فؼد ضؾت تـؿق :إرض الطقبة تشرب مـ كبع اإلسالم الصايف

ومع الدولة السعقدية تـامك . ولؿ تققػفا السـقات وتؼؾُّب إيام، كؾ إوقات

وبدأ يتحقل مـ ططاء طػقي إلك طؿؾ ، وتسارطت وتقرتف، العؿؾ الخقري

لتصقر السعقدية  :وُأكشئت إوقاف وغقرها، فـشلت الجؿعقات الخقرية :ممسسل

 . ؾ والخارجأكؿقذًجا أحاديًا لؾعؿؾ الخقري يف الداخ

وأصبح جزًءا ، زاد آهتؿام بالعؿؾ الخقري -يف طفد الؿؾؽ سؾؿان  -وأن  

ا يف طؿؾ الدولة طؾك جؿقع الؿستقيات حتك أصبحت السعقدية مضربًا ، مفؿًّ

لؽل يميت الفدف الحؼقؼل  :مع ضبطف ومراقبتف، لؾؿثؾ يف ملسسة العؿؾ الخقري

 . مـف

كائب رئقس ، ل أصؾؼفا ولل العفدالت، "2131"جاءت رؤية السعقدية  

لرتسخ مػفقم العؿؾ  :إمقر محؿد بـ سؾؿان، وزير الدفاع، مجؾس القزراء

لؿا لؾؿؾؽة مـ دور ممثر ومساهؿات كبقرة يف هذا الؿجال محؾقًا  :الخقري

o  p 
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وذلؽ ، وقد حاز العؿؾ الخقري كصقبًا كبقرًا يف هذه الرؤية، وإقؾقؿقًا وطالؿقًا

وتؿؽقـف مـ التحقل ، وزيادة مساهؿتف، جتؿاطل لؾؼطاع الربحلتعزيزًا لألثر آ

طرب دطؿ الؿشروطات والربامج ذات إثر ، كحق الؿمسسقة وآستدامة

بؿا ُيسفؿ يف كؿق الؼطاع ، وتسفقؾ تلسقس الؿـظؿات غقر الربحقة، آجتؿاطل

ومقاصؾة العؿؾ طؾك تعزيز التعاون بقـ ممسسات الؼطاع وإجفزة ، بسرطة

، وتحػقز الؼطاع غقر الربحل طؾك تطبقؼ معايقر الحقكؿة الرشقدة، حؽقمقةال

 . وغرس ثؼافة التطقع لدى أفراد الؿجتؿع

 خازط١ طسٜل يتعصٜص األثس ايتُٟٓٛ يًكطاع ارتريٟ 2030زؤ١ٜ املًُه١ : أٚاًل : 

 : بالؼطاع الخقري 2131ُمستفدفات رؤية الؿؿؾؽة  .1

 مـ الـاتج الؿحؾل %5إلك  %3. 1 رفع مساهؿة الؼطاع غقر الربحل مـ . 

  33إلك  %7رفع كسبة الؿشروطات التـؿقية ذات إثر آجتؿاطل مـ% . 

  26اإلرتؼاء برتتقب الؿؿؾؽة يف ممشر رأس الؿال آجتؿاطل مـ الؿرتبة 

 . 11إلك 

 ألػ متطقع أن 11( مؾققن متطقع مؼابؾ 11) القصقل إلك . 

 : مجال الؼطاع الخقرييف  2131التزامات رؤية الؿؿؾؽة  .2

 بؿا ، تسفقؾ تلسقس الؿـظؿات غقر الربحقة لؾؿقسقريـ وأصحاب الثروة

 . ُيساهؿ يف كؿق الؼطاع غقر الربحل

 تحػقز الؼطاع غقر الربحل لتطبقؼ معايقر الحقكؿة الرشقدة . 

 تؿؽقـ الؼطاع غقر الربحل مـ التحقل كحق الؿمسسقة . 
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 هتقئة البقئة التؼـقة الؿساكدة . 

 زيز التعاون بقـ ممسسات الؼطاع غقر الربحل وإجفزة الحؽقمقةتع . 

 وبـاء قدراهتا، وتدريبفا، تسفقؾ طؿؾقة استؼطاب الؽػاءات . 

 غرس ثؼافة التطقع لدى أفراد الؿجتؿع . 

تػعقؾ الؼطاع الخقري مـ خالل الفقئة العامة لألوقاف وكظام الجؿعقات  .3

نَّ كظام الجؿعقات والؿمسسات أ 2131أكَّدت رؤية : والؿمسسات إهؾقة

سُقسفؿ يف تؿؽقـ الؼطاع غقر الربحل مـ ، وكظام الفقئة العامة لألوقاف، إهؾقة

وتعزيز ذلؽ بدطؿ الؿشروطات والربامج ذات إثر ، التحقل كحق الؿمسسقة

وتسفقؾ تلسقس مـظؿات غقر ربحقة لألسر وأصحاب الثروة بؿا ، آجتؿاطل

طالوة طؾك هتقئة البقئة التؼـقة ، ر الربحل بشؽؾ سريعُيسفؿ يف كؿق الؼطاع غق

وتعزيز التعاون بقـ ممسسات الؼطاع غقر الربحل وإجفزة ، الؿساكدة

الذي لف أهؿقة ، صدرت الؿقافؼة طؾك كظام الفقئة العامة لألوقاف. (1)الحؽقمقة

ا ولؾعائد الؿؿؽـ لفذه إوقاف بؿ، كبقرة لحجؿ إمقال الؿققػة يف الؿجتؿع

ويعزز مـ إسفامف يف التـؿقة الؿستدامة والعائد ، يحؼؼ الـػع الؽبقر لؾؿجتؿع

 . "م2131رؤية السعقدية "وفؼ ، إمثؾ لالقتصاد

                                                 

، مجؾة لسسة العؿؾ الخقري وتؿؽقـف.. خارصة صريؼ لؿ2131رؤية الؿؿؾؽة خالد الػاضؾ،  (1)

، 2118تؿؽقـ، العدد الثاين، ممسسة إمقرة العـقد الخقرية، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، 

 . 6-4ص
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 شؽؾ قؿ )12(: دور الفقئة العامة لألوقاف يف ضؾ رؤية الؿؿؾؽة 2131

 

الفقئة العامة لألوقاف ودروها يف تحؼقؼ ، مػرح بـ سعد الؼحطاين: الؿصدر

الؿؿؾؽة العربقة ، مؽة الؿؽرمة، الؿمتؿر اإلسالمل لألوقاف، 2131ة رؤي

 . 11ص، 1438محرم  19-17، السعقدية

مـ خالل ست ، و ستتقلك الفقئة العامة لألوقاف تـؿقة وتؿؽقـ قطاع إوقاف 

 : (1) 2131 يف ضؾ رؤية الؿؿؾؽة، ركائز أساسقة

 مـ ، اء الققػ وتعزيز أثرهستتقلك الفقئة إصدار معايقر إلكش: تطقير إكظؿة

الصحة : مثؾ، خالل تعزيز دور العؿؾ الققػل يف تـؿقة الؼطاطات إخرى

كؿا ستؼقم الفقئة بقضع إكظؿة والحقافز التل تساطد طؾك . والتعؾقؿ والثؼافة

واإلشراف الرقابل طؾك ، دمج العؿؾ الققػل ضؿـ أكشطة الجفات غقر الربحقة
                                                 

الؿمتؿر اإلسالمل لألوقاف، مؽة كظام الفقئة العامة لألوقاف ودروها الؿرتؼب، طبد اهلل الـؿري،  (1)

 . 25-18، ص1438محرم  19-17ة، الؿؽرمة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدي
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ك ذلؽ ستتقلك إصدار مبادئ إرشادية متعؾؼة بندارة باإلضافة إل، العؿؾ الققػل

 . لضؿان كػاءة اإلدارة وآستثؿار :الققػ

 ستتقلك الفقئة اإلشراف الرقابل طؾك أطؿال الـظار: حقكؿة الؼطاع: 

ومراجعة ، لضؿان آلتزام بإكظؿة الؿتعؾؼة بالعؿؾ الققػل وشروط القاقػقـ

 . ت الؿالقةلضؿان التؼقد بالؿتطؾبا :أطؿال الـظار

 مـ خالل تؼديؿ ، ستعؿؾ الفقئة طؾك تطقير العؿؾ الققػل: تـؿقة الؼطاع

لجعؾ العؿؾ الققػل أكثر  :طؾك الشركات() خصؿ الزكاة: مثؾ، التحػقز الؿالل

مـ أجؾ تطقير قدراهتؿ يف إدارة  :وتزويد الـظار باإلرشاد والتدريب، جذبًا

قة آقتصادية وآجتؿاطقة طرب القسائؾ والتقطقة بلهؿقة الققػ يف التـؿ، إوقاف

 . الؿختؾػة

 ستعؿؾ الفقئة طؾك تـؿقة إطقان مـ خالل أربع آلقات: تـؿقة الؼطاع :

تتؿثؾ ألقة إولك يف تحديد وتتبع وتسجقؾ إوقاف الحالقة غقر الؿسجؾة 

ا ألقة الثاكقة فتتؿثؾ يف تشجقع الشركات والؿمسسات طؾك الع، وتػعقؾفا ؿؾ أمَّ

وبألقة الثالثة تسعك إلك دطؿ تطقير إدوات الؿالقة وإوقاف الـؼدية ، الققػل

ا ألقة الرابعة فتعؿد الفقئة إلك التخطقط الؿسبؼ يف ، لتـقيع محػظة إطقان أمَّ

 . وجذب طدد أكرب مـ إوقاف، القصقل إلك القاقػقـ الجدد

 ـؿقة وقػ الـؼقد وإدوات ستدطؿ الفقئة العامة لألوقاف ت: تـؿقة إطقان

 . الؿالقة

 ووضع ، سقف تعؿؾ الفقئة طؾك جذب أفضؾ الؿقاهب: إدارة إطقان

 . وتعفقد طؿؾقات إدارة إطقان إلك مـظؿات مختصة، إسرتاتقجقة استثؿار
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 سقف ُتطقر الفقئة كؾ مرحؾة مـ مراحؾ صرف غالل : تـقيع الربامج

 . إوقاف

 يف زتاٍ ايعٌُ ارتريٟ 2030ؤ١ٜ املًُه١ َُكرتسات يتفعٌٝ ز: ثاًْٝا : 

قد تؽقن الجفة الداطؿة أو الجفة الؿعدة لؾرؤية أو ) تحديد جفة أو كقان. 1

 : (1)والتل مـ بقـفا ما يليت، غقرها( لؾؼقام ببعض الؿفام

 . استؽؿال باقل العؿؾ بالرؤية -

 . ذ الػعؾلالتقاصؾ والتـسقؼ مع الجفات الؿعـقة بقضع الرؤية مقضع التـػق -

، رصد برامج العؿؾ الخقري التل يتؿ تـػقذها خالل السـقات الؿؼبؾة -

 . وتؼديؿ تؼرير سـقي طـفا، وتحديد مدى ارتباصفا بالرؤية

يعؿؾ الؽقان السابؼ اإلشارة إلقف طؾك تـػقذ الؿراحؾ : مراحؾ العؿؾ. 2

 : أتقة

الخقرية  وضع بركامج لتـظقؿ مشاركة أكرب طدد مؿؽـ مـ الؿـظؿات -

وُيراطك فقفا ، ورش العؿؾ(: مـ بقـفا، مـ خالل استخدام أدوات) السعقدية

مع آلتزام بجدول زمـل ، وتـقع آهتؿامات ومجآت العؿؾ، التـقع الجغرايف

 . محدد

، إطداد تؼرير هنائل يف ضقء ما تؿ التقصؾ إلقف مـ كتائج طـ صريؼ الربكامج -

                                                 

رؤية إسرتاتقجقة لؾعؿؾ الخقري السعقدي الؿركز الدولل )مداد( لدراسات العؿؾ الخقري،  (1)

، مؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، لؾسـقات الخؿس الؼادمة

 . 71، ص2114
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وأهؿ الؿبادرات التل تؿ آتػاق ، لؿشاركقـبحقث يتضؿـ التؼرير مالحظات ا

 . طؾقفا

هبدف طرض الرؤية يف  :آتصال بالجفات الؿعـقة بتـػقذ الؿبادرات -

، وأهؿ الؿبادرات الؿؼرتحة الخاصة بؽؾ جفة ومسمولقاهتا، صقرهتا الـفائقة

 . ومدى إمؽاكقة تـػقذ تؾؽ الؿسمولقات

: قؼقة لؾجؿعقات الخقرية السعقديةإرساء مبادئ الحقكؿة يف الؿجالس التـس. 3

ما مـ شؽ أنَّ وجقد كظام فعال لحقكؿة الؿجالس التـسقؼقة يف كؾ مجؾس ُيساطد 

ويفدف إلك تحسقـ ، طؾك تقفقر الثؼة والشػافقة الػعالة والسؾقؿة لألطؿال الخقرية

وحقكؿة الؿجالس التـسقؼقة هل مجؿقطة مـ . كػاءة إداء يف الجؿعقات الخقرية

التل تقفر معؾقمات محاسبقة لؿجؾس اإلدارة يف الؿجالس ، ظؿة والؼقاكقـإك

وذلؽ لتحؼقؼ إهداف التل  :اإلفصاح والشػافقة والقضقح: مثؾ، التـسقؼقة

وتعتؿد ، تؽقن يف مصؾحة الؿستػقديـ مـ خدمات الجؿعقات الخقرية والؿاكحقـ

ت إطؿال الخقرية مـ ثؼة باإلضافة إلك أخالققا، طؾك إكظؿة الؼاكقكقة والـظامقة

ومـ أهؿ الؿعؾقمات التل يجب اإلفصاح طـفا الؿعؾقمات . وصدق وأماكة

وصرق اختقار إسالقب ، والؼقائؿ الؿالقة الخاصة بالؿراجعة الداخؾقة، الؿحاسبقة

وهق ما يؾؼل ، الؿـاسبة والسؾقؿة لتحؼقؼ خطط وأهداف الجؿعقات الخقرية

حقث ، ضاء مجؾس اإلدارة يف الؿجالس التـسقؼقةبؿسمولقة كبقرة طؾك طاتؼ أط

يتؿ تحقيؾ معظؿ الؿفام إلك الؿدراء التـػقذيقـ الذيـ ُمـحقا مسمولقة آلتزام 

فؿـ الصعب طؾك الجفات مراقبة ، بالعؿؾ مـ قبؾ أطضاء مجؾس اإلدارة
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 . (1)الجؿعقات الخقرية بشؽؾ صحقح وفعال يف ضؾ كؼص اإلفصاح والشػافقة

إنَّ أغؾب الؿـظؿات يف العالؿ : ء بثؼافة الجقدة والتؿقز الؿمسسلآطتـا. 4

وتػتؼر إلك ، اإلسالمل يف الؼطاع الخقري تػتؼر إلك العؿؾ الؿمسسل الؿتؿقز

طؾك الرغؿ مـ أنَّ ، تطبقؼ معايقر الجقدة بؿختؾػ مػاهقؿفا وتطبقؼاهتا الؿعروفة

ويف تراثـا اإلسالمل ، ؿالجقدة تؿثؾ معؾؿًا رئقسًا يف ديــا اإلسالمل العظق

وكثقرًا ما تذكر الجقدة يف الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية الؿطفرة تحت . الؿجقد

د ، أٓ وهؿا اإلتؼان واإلحسان، بؾ وأدق مـفا، أطظؿ مصطؾحقـ لؾجقدة وقد أكَّ

الؼرشل طؾك أهؿقة وجقد معايقر هتتؿ بالجقدة يف العؿؾ الخقري وآجتؿاطل يف 

لحاجة هذا الؼطاع لؿعايقر ممسسقة تضؿـ لف البؼاء وآستؿرار  كظراً  :الؿؿؾؽة

وكشر ، وكظرًا ٕهؿقة التؼققؿ الذايت والخارجل لفذا الؼطاع إلبراز دوره، والؿـافسة

ولقتؿ تطقير الؿـظؿات الخقرية لتصؾ ، أفضؾ الؿؿارسات لقستػقد مـفا أخرون

 . إلك مصاف الؿمسسات الدولقة الؿتؿقزة

ؾ الخقري يف الؿؿؾؽة العربقَّة السعقديَّة قد قطع شقصًا ٓ بلس بف يف إنَّ العؿ 

، مـ خالل الؿبادرات الجقدة مـ بعض الجؿعقات الخقرية، مجال الجقدة

تحؼقؼ متطؾبات : ومـفا، والتطبقؼات آحرتافقة يف مجال إدارة الجقدة الشامؾة

، الحصقل طؾك شفادهتاو، 9111الؿقاصػات الؼقاسقة العالؿقة لـظؿ اإلدارة آيزو 

 . وتطبقؼ معايقرها بشؽؾ مستدام

                                                 

ؿة الشركات يف الؿجالس التـسقؼقَّة لؾجؿعقات أهّؿقة إرساء وتعزيز مبادئ حقكجعػر هـل محؿد،  (1)

، مؾتؼك الؿجالس التـسقؼقة لؾجؿعقات الخقرية يف الؿؿؾؽة الخقريَّة بالؿؿؾؽة العربقة السعقديَّة

 . 2114سبتؿرب  4-3العربقة السعقدية، الؿديـة الؿـقرة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، 
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والتـافس الشريػ ، كؿا أنَّ تدشقـ جائزة السبقعل لؾتؿقُّز يف العؿؾ الخقري 

مـ قبؾ بعض ممسسات العؿؾ الخقري يف الؿؿؾؽة لؾػقز هبا وتطبقؼ معايقرها 

ق إلك الثؼة ما يدط -مـ خالل طؿؾقة التؼققؿ يف الدورة إولك لؾجائزة ، باحرتافقة

َّٓ ، طؾك مرحؾة متؿقزة وكؼؾة كقطقة مشجعة -بنذن اهلل  -بلن العؿؾ الخقري مؼبؾ  إ

أّكـا كدطق الجؿعقات الخقرية السعقدية الؿتخصصة يف مجال رطاية إيتام إلك 

 :تطبقؼ بعض الؿتطؾبات التل تسبؼ البدء يف تطبقؼ بركامج إدارة الجقدة الشامؾة

ومـ ثؿَّ السعل كحق تحؼقؼفا ، مؾقـ طؾك قبقل الػؽرةحتك ُيؿؽـ إطداد العا

تؽؿـ أهّؿقة إدارة الجقدة الشامؾة يف و . وحصر كتائجفا الؿرغقبة، بػعالقة

الجؿعقات الخقرية السعقديَّة مـ خالل ما يؿؽـ أن تحؼؼف مـ فقائد طـد تطبقؼفا 

 : أبرزها ومـ، لؿعايقر ضؿان الجقدة

 إذ إنَّ تطبقؼ معايقر : ات الخقرية وأهداففاالتطقير الؿستؿر لرسالة الجؿعق

ضؿان الجقدة سقدفع الجؿعقات الخقرية السعقدية إلك مراجعة دائؿة لرسآهتا 

مؿا يجعؾفا ُتقاكب الؿتغقرات السريعة والؿتالحؼة التل تػرضفا  :وأهداففا

خاصة ، كؿا يجعؾفا تؾبل متطؾبات التـؿقة الشامؾة، العقلؿة واقتصاديات الؿعرفة

مؿا  :دائؿة التطقر بؾ هل، أنَّ معايقر ضؿان الجقدة ٓ تؼػ طـد سؼػ معقـ

 : وتسعك لتحؼقؼ مستقياتف، يجعؾفا ُتالحؼ هذا التطقر

 إذ إّن الجؿعقات الخقرية : آستثؿار إمثؾ لؾؿقارد الؿالقة والبشرية

ا ، السعقدية تعاين مـ هدر الطاقات البشرية أن تؽقن كؿا أنَّ مقاردها الؿالقة إمَّ

أو أّكفا تستـزف يف مجآت ٓ تخدم ، طاجزة طـ تحؼقؼ متطؾباهتا وتـػقذ برامجفا

ولذا فننَّ تطبقؼ معايقر ضؿان الجقدة يحؼؼ ، العؿؾقة التعؾقؿقة بصػة مباشرة

 . الؿالقة والبشرية بصقرة صحقحة إسؾقب إفضؾ ٓستخدام الؿقارد



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  434  

  إذ إنَّ رسالة : السعقديةتحؼقؼ الدور الؿجتؿعل لؾجؿعقات الخقرية

بؾ تتجاوز ذلؽ إلك ، الجؿعقات الخقرية ٓ تؼػ طـد الغايات التعؾقؿقة فؼط

وٓ شؽ أن جقدة التعؾقؿ ، وهق الدور الؿجتؿعل واإلكساين، محقطفا إوسع

الذيـ يعدون ، الطؾبة() ستمثر بصػة مباشرة يف الؿجتؿع مـ خالل مخرجاهتا

وتؼديؿ ، الؼقام بإبحاث العؾؿقة: مثؾ، ُمدخالت لعؿؾقات وأدوار أخرى

والؿساهؿة يف اقرتاح حؾقل ، ومساطدة متخذي الؼرار، آستشارات العؿؾقة

 : لؾؿشؽالت آجتؿاطقَّة

 إذ إنَّ معايقر ضؿان : تطقير مفارات العامؾقـ يف مجال الؼطاع الخقري

مـ الؽػاءة  الجقدة تشرتط طؾك العامؾقـ يف الؿمسسات التعؾقؿقة مستقيات طالقة

وتقفر ، واستخدامًا أمثؾ لقسائؾ التؼـقة الحديثة، وتدريبًا مستؿراً ، الؿفـقة

ويسفؿ يف تطقير التـؿقة ، مؿا يـعؽس طؾك أداء وإكتاجقة العؿؾ :مفارات ققادية

 : بلبعادها الؿختؾػة

 وُيحدد الؿسمولقة اإلدارية : كظام لتصحقح إخطاء وضؿان طدم تؽرارها

 : لؿحاسبة طؾك إخطاءوالصالحقات وا

  يف الجؿعقات الخقرية السعقدية  مدخؾ إدارة الجقدة الشامؾةإنَّ تطبقؼ

 . ISO 9000: أصبح أمرًا ضروريًا لؾحصقل طؾك بعض الشفادات الدولقة مثؾ

لؼد أثبتت : بـاء الؼدرات الؿمسسقة لؾؿمسسات الخقرية السعقدية .4

قة طـصر التخطقط يف ت ، حؼقؼ أهداف الؿمسسة الخقريةالدراسات الحديثة أهؿَّ

كجد يف واقعـا كثقرًا مـ  -لألسػ  -لؽـ ، ووضائػفا يف خدمة الؿجتؿع

، ٕسباب كثقرة :الؿمسسات العامؾة يف الؼطاع الخقري ُتفؿؾ طؿؾقة التخطقط

والتؽالقػ الؿالقة التل ُتـػؼ ، الققت والجفد الذي تستغرقف هذه العؿؾقة: أبرزها
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إضافة إلك أن هذه الخطط تحد مـ آكػتاح والتحرك ، طؾك ورشات التخطقط

 . بحرية

حقُث تـبع أهؿقة  :ُتعترب طؿؾقة التخطقط لؾؿستؼبؾ أحد أوجف التؿقز واإلبداع 

مـ حرصفؿ طؾك ضؿان ، يف كظر الؼائؿقـ طؾك الؿمسسة، التخطقط آسرتاتقجل

د سقاسات كذلؽ التلكد مـ وجق، آستغالل إمثؾ لؿقارد الؿمسسات الخقرية

إضافة إلك وضع ، مركة وبديؾة تستجقب لؾػرص الساكحة يف الؿستؼبؾ

اسرتاتقجقات مستؼبؾقة ُتعالج أوجف الؼصقر والخؾؾ التل اطرتت مسقرة هذه 

، بـاء طؾقف تؼقم الجفات الخقرية برسؿ سقاسات طامة ومستؼبؾقة، الجفات سابؼًا

قن اإلصار العام الذي ُتؽ، مـ خالل وضع خطة اسرتاتقجقة خؿاسقة السـقات

 . (1)يحؽؿ أكشطة وفعالقات الجؿعقات وأوجف اإلكػاق فقفا

حقث ُيصبح معف وضع ، يحتاج العؿؾ الخقري إلك تقجف كقطل 

آسرتاتقجقات التحدي الحؼقؼل والؿسقر الصحقح أمام متخذي الؼرار داخؾ هذا 

ففق يستؾزم مـ  :حقث ُيعترب التخطقط آسرتاتقجل طؿؾقة تركقب وترتقب، الؼطاع

العامؾقـ والؿفتؿقـ بالعؿؾ الخقري إلؿامًا بإبعاد الؿتعددة لؾؿمسسة التل 

وتحديد كقطقة تػاطؾفا مع إصراف إخرى ذات ، ُيديروهنا أو يـتؿقن إلقفا

وتحديد آتجاهات الؿجتؿعقة ، ومعرفة الؼدرات وكؼاط الضعػ الذاتقة، العالقة

َّٓ بتقحقد جفقد الجفات الخقريةوهذا ٓ ُيؿؽـ أن يح، العامة مـ خالل ، دث إ

واطتبار تبادل الخربات خقارًا رئقسًا يعؿؾ الجؿقع طؾك ، تطقير التعاون فقؿا بقـفا

                                                 

، سؾسؾة الدراسات ة يف ضقء التجربة الخقرية الغربقةتطقير الؿمسسة الققػقأسامة طؿر إشؼر،  (1)

، 2117الػائزة يف مسابؼة الؽقيت الدولقة ٕبحاث الققػ، إماكة العامة لألوقاف بالؽقيت، 

 . 81ص
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بقـؿا تتؿثؾ مخاصر غقاب الرؤية . (1)السقر فقف وصرح الـؿاذج الؿبتؽرة لف

تحؼقؼ آسرتاتقجقة لؾؿمسسات الخقرية يف جؿؾة مـ آكعؽاسات السؾبقة طؾك 

والتل قد ُتمدي إلك اختالف العامؾقـ حقل ، إهداف الرئقسة لؾعؿؾ الخقري

وبالتالل يـتؼؾ الغؿقض والؾبس يف ، كقطقة إهداف التػصقؾقة الؿراد تحؼقؼفا

وما يعـقف ذلؽ مـ طدم ، إهداف إلك آسرتاتقجقات والسقاسات وتـاقضفا

طدم رؤية كؼاط الضعػ والؼققد  إضافًة إلك، وضقح كؼاط الؼقة والػرص الؿؿؽـة

بؿا ُيضعػ الؼدرة طؾك تـؿقة مقارده بؽػاءة  :التل تقاجف تطقير الؼطاع الخقري

 . (2)لخدمة الؿجتؿع

إصالق بركامج أكاديؿل يف الجامعات السعقدية لتخصص إدارة الؿـظؿات . 6

 . (3)وإكشاء الؿزيد مـ الؽراسل البحثقة يف الؿجال الخقري، غقر الربحقة

وتؽقن ، إلغاء الرسقم الحؽقمقة والضرائب طـ الجؿعقات الخقرية. 7

 . مساهؿة مـ الحؽقمة يف الؼطاع الخقري

                                                 

، افتتاحقة العدد، مجؾة أوقاف، السـة أهؿقة التخطقط آسرتاتقجل يف الـفقض بالؼطاع الققػل (1)

. 11، ص2111ماكة العامة لألوقاف، الؽقيت، كقفؿرب ، ا21ٕالحادية طشرة، العدد 

أكؿقذج مؼرتح لؼقاس وتؼقيؿ إداء بالجؿعقات الخقرية السعقدية لرطاية جعػر هـل محؿد،  (2)

، مجؾة جامعة الؼدس الؿػتقحة لألبحاث والدراسات إيتام باستخدام بطاقة العالمات الؿتقازكة

 . 172، ص2117(، فؾسطقـ، 7، ع )اإلدارية وآقتصادية، الؿجؾد الثاين

دراسة احتقاجات العؿؾ الخقري السعقدي مـ الؿركز الدولل )مداد( لدراسات العؿؾ الخقري،  (3)

 . 2113، مؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الؽراسل البحثقة
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 املبحث الثالث

 لٕٛاد ادلغبػذاد اٌزٌٍٍّٛخ 
 دلشوض ادلٍه عٍّبْ ٌإلغبصخ ٚاألػّبي اإلٔغبٍٔخ 

 
جتؿع اكطالقًا مـ دور الؿؿؾؽة العربقة السعقدية اإلكساين والريادي تجاه الؿ 

واستشعارًا مـفا بلهؿقة هذا الدور الؿمثر يف رفع ، الدولل يف شتك أكحاء العالؿ

بادرت بنكشاء مركز الؿؾؽ سؾؿان  :الؿعاكاة طـ اإلكسان لقعقش حقاة كريؿة

لقؽقن مركزًا دولقًا مخصصًا لألطؿال اإلغاثقة  :لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة

بتقجقف ورطاية كريؿة مـ ، 2115العام ُدشـت أطؿالف يف مايق مـ ، واإلكساكقة

ويعتؿد . -أيده اهلل  -الؿؾؽ سؾؿان بـ طبد العزيز ، الشريػقـ خادم الحرمقـ

ترتؽز طؾك تؼديؿ ، الؿركز يف أطؿالف طؾك ثقابت تـطؾؼ مـ أهداف إكساكقة سامقة

بآلقة رصد ، وإغاثة الؿـؽقبقـ يف أي مؽان مـ العالؿ، الؿساطدات لؾؿحتاجقـ

تتؿ مـ خالل آستعاكة بؿـظؿات إمؿ ، وصرق كؼؾ متطقرة وسريعة، دققؼة

والؿـظؿات غقر الربحقة الدولقة و الؿحؾقة يف الدول الؿستػقدة ذات ، الؿتحدة

 . الؿقثقققة العالقة

 َسنص املًو ضًُإ يإلغاث١ ٚاألعُاٍ اإلْطا١ْٝحمل١ َٛدص٠ عٔ : أٚاًل : 

، 2115مايق  يف اإلكساكقة ساطداتوالؿ لإلغاثة سؾؿان الؿؾؽ مركز تلسس 

 وقد. -حػظف اهلل  -العزيز  طبد بـ سؾؿان الؿؾؽ الشريػقـ الحرمقـ خادم برطاية

 لألزمة اإلكساكقة السعقدية العربقة الؿؿؾؽة استجابة تـسقؼ هبدف يف إساس ُأكشئ

o  p 
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الؿساطدات  تـظقؿ وإطادة هق تـسقؼ إوسع اختصاصف كان وإن، القؿـ يف

 :ريال سعقدي مؾقار 2الؿركز  مقزاكقة تبؾغ. واحد سؼٍػ  تحت السعقدية اإلكساكقة

 . الؿؾؽ مـ مباشر بتؽؾقػ ويعؿؾ، دوٓر مؾققن 511أي ما يعادل ققؿة 

 العزيز طبد بـ اهلل طبد /الدكتقر، الؿركز طؾك العام الؿشرف لؿا ذكره ووفًؼا 

ٓ  ولؽــا، حؽقمقة شبف ممسسة بؿثابة الؿركز يؽقن أن الؿتققع مـ": الربقعة

 هادفة مستؼؾة وغقر مـظؿة الؿركز ويعد. السعقدية الحؽقمة طؾك كؾًقا كعتؿد

ا. سؾؿان الؿؾؽ إلك مباشرة تؼاريركا كرفع. لؾربح  الؿالل بالدطؿ فقؿا يتعؾؼ أمَّ

 والؽقاكات الشركات ومـ تربطات، الحؽقمقة التربطات مـ يليت ففق، لؾؿركز

 وبالتـسقؼ، بالشػافقة يتَّسؿ كحقٍ  طؾك الؿؾؽ سؾؿان كزمر ويعؿؾ. والعامة الخاصة

التـظقؿقة  إحؽام مع يتقافؼ وهق. الرئقسقة الدولقة وكآت الؿعقكة مع القثقؼ

 يف تتبعفا الؿؿؾؽة التل الطريؼة سقحسـ الؿركز أن كعتؼد وإكـا. الدولقة لؾؿعايقر

  ."العالؿ وحقل الؿـطؼة يف اإلكساكقة لألزمات آستجابة

: مثؾ، طالؿقة وكالة 62مع  الـطاق واسعة تعاون الؿركز طالقات أقام وقد 

 ويف. اإلقؾقؿققـ والشركاء، الحؽقمقة غقر والؿـظؿات، الؿتحدة إمؿ

إمؿ  وكالة مع لف إول التعاون اتػاق الؿركز وقَّع 2116كاكقن إول /ديسؿرب

 تؼديؿ ساهؿ يف حقث، ) وكرواإ(الػؾسطقـققـ  الالجئقـ وتشغقؾ إلغاثة الؿتحدة

 دوٓر مؾققن 39سقريا بؿبؾغ  يف الػؾسطقـققـ الالجئقـ إلك الغذائقة الؿساطدات

 . أمريؽل

 آستشارية الؾجـة يف طضق العربقة السعقدية الؿؿؾؽة أن مـ الرغؿ وطؾك 

 وإحدى الحؽقمة بقـ التزاًما يؿثؾ ٓ التعاون فننَّ اتػاق، 2115طام  مـذ لألوكروا

 - السعقدية العربقة الؿؿؾؽة وتعد. إكساكقتقـ مـظؿتقـ بقـ وإكؿا، الؿعقكة مـظؿات
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 . لألوكروا الؿاكحقـ أكرب ثاين -حالًقا 

الؿـظؿات  مـ لعدد الدولقة الخربات مـ - أيًضا - الؿركز استػاد وقد 

 يف وضع هبا استعان حقث :إصراف والؿتعددة والثـائقة اإلقؾقؿقة اإلكساكقة

 مؽاتب مديـة الرياض يف الؿركز بؿؼر وتقجد. اإلدارة هقؽؾ وتطقير اتقجقاتفاسرت

 الؿتحدة الخؾقج والؿؿؾؽة مـ الؿتحدة إمؿ وهقئات وكآت لؿؿثؾل

 . إمريؽقة الؿتحدة والقٓيات

 ايتٌُٜٛ املباغس يًُػازٜع ارتري١ٜ ٚاإلغاث١ٝ ايدٚي١ٝ عٔ طسٜل َسنص : ثاًْٝا

 : ٚاألعُاٍ اإلْطا١ْٝاملًو ضًُإ يإلغاث١ 

دولة مـذ تلسقسف  78مشاريع خقرية وإغاثقة يف  1315لؼد قام الؿركز بتؿقيؾ  

مؾقار  389، 33وقد بؾغت الؼقؿة اإلجؿالقة لؾؿشاريع ، 2118حتك سبتؿرب 

و تعترب . (1)وفؼ آخر إحصائقات الؿـصة السعقدية لؾؿساطدات، دوٓر أمريؽل

                                                 

قة بالدول الؿاكحة الؽربى: أصدر خادم إلبراز جفقد الؿؿؾؽة دولقًا، وحػظ حؼققفا يف العطاء أس (1)

، بتقجقفف الؽريؿ 1438/ 9/ 11، وتاريخ 41555الحرمقـ الشريػقـ إمر السامل الؽريؿ رقؿ 

طؾك ققام مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة، بنكشاء مـصة بقاكات الؿساطدات 

قة متـقطة، بالتـسقؼ مع الجفات السعقدية، مشتؿؾة طؾك ما تؼدمف الؿؿؾؽة مـ مساطدات إكساك

ذات العالقة. قام الؿركز بتصؿقؿ الؿـصة وإطدادها: لتسجقؾ الؿشاريع والؿساهؿات اإلكساكقة 

والتـؿقية والخقرية بـاء طؾك الؿعايقر الدولقة يف التسجقؾ والتقثقؼ، الؿعتؿدة لدى لجـة 

، ومـصة التتبع CAD-DCDCالؿساطدات اإلكؿائقة لؿـظؿة التعاون آقتصادي والتـؿقة 

(. و مساطدات الؿؿؾؽة IANI، ومبادئ الشػافقة الدولقة )STFNUالؿالل لألمؿ الؿتحدة 

العربقة السعقدية هل كؼدية وطقـقة، تؼدم يف شؽؾ مـح إكساكقة وخقرية وقروض مقسرة: لتشجقع 

ؼًا. لؿزيد مـ التـؿقة. كؿا تشتؿؾ بقاكات الؿساطدات مبالغ مدفقطة والتزامات مالقة تدفع ٓح

= 
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اإلكساكقة مـ خالل مركز  الرئقس لؾؿساطدات كحالؿا الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

والذي ُيعترب الؼـاة الرئقسة لؾعؿؾ ، الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة

الؿـظؿات  صريؼ طـ أو، مباشر بشؽؾٍ  سقاء، الخقري واإلغاثل يف الؿؿؾؽة

 ؿإم الذي أصؾؼتف اإلكساين الـداء يف مساهؿ أكرب رابع وكاكت(إصراف  متعددة

 وبركامج والؿؿؾؽة الؿتحدة الؿتحدة القٓيات بعد 2116طام  يف الؿتحدة

 . ) العالؿل إغذية

التقزيع الؼطاطل لتؿقيالت مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال  .1

والتل تعترب مـ ، لؼد شؿؾت تؿقيالت الؿركز طددًا مـ الؼطاطات الفامة: اإلكساكقة

والجدول . أهنؽتفا الحروب والؿجاطات الضروريات طـد الدول الؿـؽقبة التل

 : 2118التالل ُيبقـ أهؿ كشاصات مركز الؿؾؽ سؾؿان مـذ تلسقسف إلك يقكقق 

مشاريع مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة : (11) جدول رقؿ

 2118حسب الؼطاع طام 

 طدد الؿشاريع
 لل الؿبالغإجؿا

 قطاع الؿشروع
 (دوٓر أمريؽل(

 إمـ الغذائل 575، 960، 513 160

 الصحة 016، 237، 443 123

 التعايف الؿبؽر 763، 128، 116 26

 قطاطات متعددة 566، 306، 104 21

25 126 ،938 ،242 
الؿقاه واإلصالح 

 البقئل

 اإليقاء 654، 086، 118 24

 =                                                 

  https: / / data. ksrelief. org/ AR/ Home. aspxالتػصقؾ حقل الؿـصة اصؾع طؾك: 

https://data.ksrelief.org/AR/Home.aspx
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21 118 ،086 ،654 
دطؿ العؿؾقات 

 اإلكساكقة

 الحؿاية 160، 686، 47 9

8 42 ،848 ،883 
الخدمات 

 الؾقجستقة

 التعؾقؿ 257، 192، 76 16

 التغذية 515، 299، 40 5

1 16 ،000 ،000 
آتصآت يف 

 حآت الطقارئ

439 1 ،826 ،962 ،993  

 ؿال اإلكساكقةالؿققع اإللؽرتوين لؿركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإط: لؿصدرا

 . (2118إحصائقات )

أنَّ مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة  -مـ خالل الجدول أطاله  -كالحظ  

م طددًا مـ الؿشاريع اإلغاثقة والخقرية يف  2118وإطؿال اإلكساكقة يف  قدَّ

استلثر قطاع ، دولة محتاجة ومـؽقبة 37مشروطًا لـ  439بؾغ مجؿقطفا ، الخارج

، 961، 513بؿبؾغ قدره ، مشروطًا 161إسد مـفا بـ  إمـ الغذائل بـصقب

مشروطًا  123يؾقف يف الؿرتبة الثاكقة قطاع الصحة بـ ، مؾققن دوٓر أمريؽل 575

 . مؾققن دوٓر أمريؽل 116، 237، 443بؼقؿة 

 

قـقات مساطدات مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال : (13) شؽؾ رقؿ

 8211اإلكساكقة حسب الؼطاع لسـة 
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 . مـ إطداد الباحث بآطتؿاد طؾك بقاكات الجدول السابؼ: الؿصدر

التؽؾػة اإلجؿالقة لؾؿشاريع الؿؼدمة مـ مركز الؿؾؽ : (14) الشؽؾ رقؿ

 دوٓر سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة بالؿؾققن

 

 

الؿققع اإللؽرتوين لؿركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال : الؿصدر 

 . (2118صائقات حتك مارس إح) اإلكساكقة

أن تؽقن : مـ أهؿفا، وقد تؿقزت ُمساطدات الؿؿؾؽة بخصائص بارزة 

وتشؿؾ ، متـقطة بحسب مستحؼقفا وضروففؿ التل يعقشقن فقفا أو تعرضقا لفا
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إدارة ، إمـ اإلغاثل) الؿساطدات جؿقع قطاطات العؿؾ اإلغاثل و اإلكساين

، الؿقاه و اإلصحاح البقئل، التعؾقؿ، لحؿايةا، التعايف الؿبؽر، اإليقاء، الؿخقؿات

آتصآت يف ، الخدمات الؾقجستقة، دطؿ العؿؾقات اإلكساكقة، الصحة، التغذية

 . الطقارئ(

التقزيع الجغرايف لتؿقيالت مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال . 2

إولقية لؼد أشارت وزارة الداخؾقة السعقدية إلك أنَّ السعقدية تعطل : اإلكساكقة

إخقاهنا مـ العرب والؿسؾؿقـ يف الؽقارث "لؾتقسع يف مساطداهتا لتشؿؾ 

فضالً طـ مساطدة أخريـ الذيـ يحتاجقن إلك مساطدة طاجؾة يف ، "والـؽبات

والجدول التالل يقضح أطؾك خؿس دول استػادت مـ . جؿقع أكحاء العالؿ

 : مساطدات الؿركز

 (12) جدول رقؿ

 ة مـ مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقةأطؾك خؿس دول مستػقد
 

 الدولة
الؿبؾغ اإلجؿالل 

 بالدوٓر
 طدد الؿشاريع

 333 673، 111، 412، 13 القؿـ 

الجؿفقرية العربقة 
 السقرية

2 ،496 ،731 ،451 173 

 21 414، 612، 949، 1 مصر

 15 125، 457، 269، 1 مقريتاكقا

 7 364، 414، 231، 1 الـقجر

 الؿققع اإللؽرتوين لؿركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة: الؿصدر

 . (2118إحصائقات )
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 بركامًجا 333كػذ  بلكَّف أفاد فؼد، حديًثا ُأكشئ قد الؿركز أنَّ  مـ الرغؿ طؾك 

كؿا ، القؿـ يف شخص أغؾبفؿ مؾققن 36مـ  أكثر لػائدة، واإلغاثة لؾؿساطدات

ثؿَّ ، مؾقار دوٓر أمريؽل 673، 111، 412، 13بؼقؿة ، ُيقضحف الجدول أطاله

، 2مشروطًا بؼقؿة  173تليت يف الؿرتبة الثاكقة مـ حقث آستػادة دولة سقرية بـ 

 15و 21ثؿ مصر ومقريتاكقا والـقجر بـ ، مؾقار دوٓر أمريؽل 451، 731، 496

 . مشاريع طؾك التقالل 7و

 

 املًو ضًُإ يإلغاث١ ٚاألعُاٍ اإلْطا١ْٝايتٌُٜٛ غري املباغس ملسنص : ثايجًا : 

 العربقة أن الؿؿؾؽة غقر، الثـائقة الؼـقات تػضقؾ إلك السعقدي العطاء يـزع 

 والؿـظقمة لألمؿ الؿتحدة السخقة الؿاكحة الدول مـ - أيًضا - ُتعد السعقدية

 خالل مـ الؿاكحة البؾدان العربقة صدارة يف جاءت إهنا بؾ :إصراف متعددة

 تؿَّ  التل إمقال تجاوزت 2115ويف طام ، 2116طام  يف الؿتحدة إمؿ ـظقمةم

الثـائل مـ  الؿستقى طؾك تقجقففا يتؿ تؾؽ التل الؿتحدة إمؿ خالل مـ ضخفا

حقث بؾغت طدد  :خالل مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة

بؿبؾغ إجؿالل ، اكقةمـظؿة إقؾقؿقة ودولقة إكس 37مساهؿة يف  489الؿساهؿات 

 -حالًقا  - السعقدية العربقة الؿؿؾؽة وتعد. دوٓرًا أمريؽقًا 258، 711، 929

والجدول التالل يبقـ أطؾك خؿس جفات مستػقدة . لألوكروا الؿاكحقـ أكرب ثاين

 : مـ مساهؿات الؿركز
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 (13) جدول رقؿ

 أطؾك خؿس جفات مستػقدة مـ مساهؿات مركز الؿؾؽ سؾؿان 

 وإطؿال اإلكساكقة لإلغاثة

 

 الدولة
الؿبؾغ اإلجؿالل 

 بالدوٓر
 طدد الؿساهؿات

 45 578، 376، 313 إمؿ الؿتحدة

إماكة العامة لؿجؾس 
 التعاون لدول الخؾقج

225 ،848 ،264 23 

 28 235، 811، 141 جامعة الدول العربقة

بركامج إمؿ الؿتحدة 
 اإلكؿائل

81 ،211 ،111 24 

 21 849، 395، 48 ن اإلسالملمـظؿة التعاو

 الؿققع اإللؽرتوين لؿركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة: الؿصدر

 . (2118إحصائقات )
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 املبحث الرابع

 دٚس ِشوض ادلٍه عٍّبْ ٌإلغبصخ ٚاألػّبي اإلٔغبٍٔخ 
شاػبح ادلمبصذ اٌششػٍخ ٌٍؼًّ اخلريي اٌذٚيل

ُ
 : يف ِ

 َُساعا٠ املكاصد دٚز َسنص : أٚاًل املًو ضًُإ يإلغاث١ ٚاألعُاٍ اإلْطا١ْٝ يف 

 : ايعا١َ يًعٌُ ارتريٟ ايدٚيٞ

لؼد ُروطل يف الؿشاريع والربامج التل يؼدمفا الؿركز الؿؼاصد الشرطقة  

حقث راطت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية الحػاظ طؾك ، لؾعؿؾ الخقري واإلغاثل

ا الؿؼاصد الخاصة، قـقةالؿؼاصد الضرورية ثؿ الحاجقة فالتحس فؼد راطك : أمَّ

الؿركز أن تؽقن الؿساطدات متـقطة بحسب مستحؼقفا وضروففؿ التل يعقشقن 

وكشرح كقػقة تحؼقؼ . فقفا أو تعرضقا لفا مـ دون تؿققز ويف مؽان يف العالؿ

وما هل ، الؿساطدات السعقدية الخقرية واإلغاثقة لؾضروريات الخؿس

. والحػاظ هـا سقؽقن بالؿحافظة طؾك أصؾ هذه الخؿس، الؿجآت التل راطاها

مع التلكقد طؾك أن الخؿس كؿا هل مقجقدة يف الضروريات ففل مقجقدة يف 

، والحػاظ طؾقفا يؽقن بؿا يتعؾؼ بجؾب معاين التقسقر والرفؼ، الحاجقات

 . (1)والحػاظ طؾك التحسقـقات يؽقن بجؾب معاين التزيقـ والجؿال

                                                 

، الدار العالؿقة لؾؽتاب اإلسالمل، الؿعفد ، كظرية الؿؼاصد طـد إمام الشاصبكأحؿد الريسقين (1)

، 1995/ 1416(، الطبعة الرابعة، 1المل، سؾسؾة الرسائؾ الجامعقة )العالؿل لؾػؽر اإلس

 )بتصرف(.  146ص

o  p 
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سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة يف مراطاة الؿؼاصد دور مركز الؿؾؽ . 1

 : الضرورية لؾعؿؾ الخقري الدولل

مـ مؼاصد الشريعة الضرورية وأول مؼاصدها الؿحافظة : حػظ الديـ. 1. 1

وتحتفا يـطقي كؾ ، إذ إنَّ مصؾحة الديـ هل أطظؿ الؿصالح وأطالها :طؾك الديـ

وشرع إليجاده ، ؿك اإلسالم الديـومـ ثؿَّ فؼد ح. ما فقف مصؾحة لؾؿؽؾػقـ

وأصقل العبادات كالصالة والزكاة والصقام ، اإليؿان باهلل ومالئؽتف وكتبف ورسؾف

ورد ، الدطقة إلقف، وشرع لؾؿحافظة طؾك الديـ. والحج لؿـ استطاع إلقف سبقالً 

أو السقطرة ، ومحق معالؿف، ووجقب الجفاد ضد مـ ُيريد إبطالف، آطتداء طـف

 . ماتفطؾك مؼق

بؾ ، كان الؿؼصد الشرطل مـ التربطات الخقرية وإطؿال اإلغاثقة :ولذلؽ 

، وققة لبـاء أساس مجدها، أن تؽقن أمقال إمة طدة لفا، مـ أطظؿ مؼاصده

، مرمققة بعقـ آطتبار، حتك تؽقن مرهقبة الجاكب :والحػاظ طؾك مؽاكتفا وققهتا

وُيدخؾفا تحت كقر ، ز خقراهتا وثرواهتافقبت، غقر محتاجة إلك مـ قد يستغؾ حاجتفا

 : و إقامة الديـ وحػظف وصقكف تجؾك مـ خالل أمريـ اثـقـ. سؾطاكف وجربوتف

باطتباره أحد تؽالقػ ، ويتعؾؼ بتطبقؼ العؿؾ الخقري كػسف: إمر إول

ًٓ لؾديـ يف هذا التؽؾقػ، الديـ وهق ما ُيمدي إلك حػظف ، فقؽقن إطؿالف إطؿا

 . القجف وإقامتف هبذا

بـاء : وتشؿؾ، ويتققػ بإطؿال الخقرية يف مجال حػظ الديـ: إمر الثاين

، ببـائفا وتلثقثفا ورطايتفا، الؿساجد والؿدارس الؼرآكقة والجامعات الشرطقة

وطؾك الػؼفاء والؼراء والحػظة وإئؿة ، واإلكػاق طؾك أهؾ العؾؿ وصالبف

 . لديـ يف صؿقؿف وحؼقؼتفففذه إطؿال الخقرية تحػظ ا، والؿمذكقـ
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ف مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة  :وتحؼقؼًا لفذا الؿؼصد  وجَّ

لدطؿ ، مؾقار دوٓر أمريؽل 5. 13والتل تؼدر بحقالل ، الجزء إكرب مـ تؿقيالتف

، طؼقدة التقحقد، لقحػظ طؾقفؿ ديـفؿ وطؼقدهتؿ :إخقاكـا القؿـققـ مـ أهؾ السـة

وذلؽ مـ خالل بـاء الؿساجد ، ك ُمجاهدة أهؾ إهقاء والباصؾويعقـفؿ طؾ

 . (1)والؿدارس الؼرآكقة

حػظ الـػس وحػظ حقاهتا وسالمتفا وصحتفا وأمـفا : حػظ الـػس. 1. 2

وذلؽ مـ خالل سد الضروريات والحاجقات التل ، الـػسل والغذائل والؿادي

حؼؼ بؿجالف الؿتعؾؼ باإلفادة وهذا يت. يؼقم هبا أمر اإلكسان يف طاجؾ أمره وآجؾف

بؿا يسد هذه الضروريات والحاجقات ، بؿـافع العؿؾ الخقري وثؿرتف وريعف

 . والتحسقـات

يف بعض  -أيضا  -ويـبغل يف هذا السقاق التـبف إلك أكَّف مـ إولقيات  

فؿـ ، تؼديؿ إصعؿة لؾذيـ يؿقتقن مـ الجقع: مثؾ، إوقات تؼديؿ القاجبات

فؾق أخذكا ، أن أققم بعؿؾ مشروطات مستدامة يف ضؾ وجقد مجاطة غقر الؿعؼقل

يف ضؾ هذه الؿجاطة ، هؾ إولقية لدى العؿؾ الخقري، مجاطة الصقمال كؿثال

 ؟أن يؼقم بحػر أبار أو بـاء الؿساجد أو تقزيع مشروطات تـؿقية، التل تػتؽ بف

؟ ػافأم كؼقم بتقزيع وجبات غذائقة وسالل طؾك الؿتضرريـ مـ الج


فتقزيع  

                                                 

. 2118إحصائقة مـصة الؿساطدات السعقدية، مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة،  (1) 

  srelief. org/ AR/ Home. aspxhttps: / / data. k: متاحة طؾك الؿققع

  لؼد راطت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية إولقية لدى العؿؾ الخقري لؾبؾدان الؿـؽقبة، والتل

تعاين مـ أوضاع إكساكقة مزرية، كالزٓزل والػقضاكات وإزمات، وطؿؾقًا كجد أنَّ مشاريع 

شاريع إخرى التل تلخذ الطابع اإلغاثل الؿركز اإلكؿائقة والتـؿقية قؾقؾة جدًا إذا ما ققركت بالؿ

= 

https://data.ksrelief.org/AR/Home.aspx
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وإيقاء ، الؿساطدات الغذائقة لؾذيـ يتعرضقن لؾؿجاطات وإدوية لؾؿرضك

كؾ ذلؽ ُمؼدم ، ورطاية الؿسـقـ وإرامؾ والؿعاققـ، وكػالة إيتام، الؿشرديـ

طؾك تؾؽ الؿشروطات


 . ففذه مـ الضروريات الالزمة لحػظ الـػس اإلكساكقة :

ان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة يف وقد ساهؿت مشاريع مركز الؿؾؽ سؾؿ 

، ومسؽـ، ولباس، وشراب، تقفقر كػاية الـػس مؿا يحتاجف الجسد مـ صعام

، كالحريؼ والغرق، ووقاية مـ إمراض السارية والؿخاصر التل تقدي بالـػس

والتل تلخذ حؽؿ الؿؼصد ، وغقرها مـ القسائؾ التل ٓ يتؿ حػظ الـػس إٓ هبا

والتخػقػ ، لؿركز إلك تؾبقة حاجات الؿحتاجقـ إصؾقةلؼد سعك ا. الضروري

فلّمـ لؾـػس الطعام والشراب والؾباس ، طـفؿ يف مجال الػؼر والجفؾ والؿرض

وساهؿ يف تلمقـ الـػس مـ . أي وضع الضؿاكات لحػظ الـػس، والؿسؽـ

 =                                                 

واإلكساين العاجؾ، مثؾ: الؿساطدات الغذائقة وغقر الغذائقة، والؿساطدات اإليقائقة، والرطاية 

 الصحقة. 

 آستجابة، وتؼديؿ خطط بنطداد اإلكساكقة وإطؿال لإلغاثة سؾؿان الؿؾؽ مركز يؼقم 

 إساسقة، وتؼديؿ التحتقة البـك تمجآ يف وإزمات الؽقارث لؿتضرري مساطدات

 الخاصة التصامقؿ بنطداد يؼقم الؿركز. كؿا اختصاصات ضؿـ الؿـاسبة الؿشروطات

 طؾك واإلشراف وإزمات، والتجفقز الؽقارث مـاصؼ يف إساسقة التحتقة البـك بؿشروطات

 الشركاء مع الؿركز، بالتعاون قبؾ مـ الؿختارة لؾدول إساسقة التحتقة البـك مشروطات

آستجابة. ومـ أمثؾة الؿشاريع  خطة يف الؿركز ممشر طؾك الؿحؾقة، بـاء والسؾطات الؿعتؿديـ

 محافظة يف باكج وجقبقؽجف لـفر الخرساكقة الؿصدات إكشاء التل قام هبا يف هذا الؿجال: مشروع

راضل إ واستصالح الري هقئة مع صاجقؽستان، بالتعاون ختؾقن جؿفقرية مـطؼة هؿداين

 الطاجقؽستاكقة. 
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 ومـ بقـ أهؿ الؿشاريع التل قام هبا الؿركز. (1)إمراض والؿخاصر التل ُتقدي هبا

، إمـ الغذائل) :ما شؿؾ الؼطاطات أتقة، لتحؼقؼ مؼصد حػظ الـػس البشرية

وفقؿا يليت . اإليقاء(، الؿقاه واإلصحاح البقئل، التعايف الؿبؽر، الصحة، التغذية

 : (2)بعض الـشاصات التل قام هبا الؿركز يف هذا الؿجال

 زيع تق، دطؿ إمـ الغذائل لؾؿحافظة طؾك الحقاة يف محافظة تعز

 . مستػقد 1811111واستػاد مـفا ، سؾة غذائقة 311111

  مستػقد 251111تؼديؿ وجبات ساخـة لؾعالؼقـ يف مـػذ القديعة لعدد . 

  واستػاد مـفا ، صائرة محؿؾة بؿساطدات إغاثقة لعدن 15جسر جقي لعدد

 . مستػقد 21111

 تؼديؿ مساطدات غذائقة ومقاد غقر غذائقة لؿحافظتل إكبار وبغداد ،

 . مستػقد 86511واستػاد مـفا 

  مساطدات مؼدمة مـ مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة إلك

، اإلخقة الؿتضرريـ مـ الزلزال يف محافظة أوش يف جؿفقرية ققرغقزستان

 5111واستػاد مـفا ، مؽقكة مـ مقاد غقر غذائقة وملوى، صـ 111بحؿقلة 

 . مستػقد

 سالل شتقية( يف كؾ مـ ) مقاد غقر غذائقةتؼديؿ مساطدات غذائقة و

 . مستػقد 276111استػاد مـفا ، إدلب وحؿاه، حؾب

                                                 

مـتدى فؼف آقتصاد اإلسالمل، الدورة الققػ الصحل: رؤية مؼاصدية تطبقؼقة، محؿد سؾطان،  (1)

، 2117الثالثة، دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري، دبل، اإلمارات العربقة الؿتحدة، ماي 

 . )بتصرف(. 8ص

 (. 2117-2116وإطؿال اإلكساكقة، )التؼرير السـقي لؿركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة  (2)
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 يعد هذا الربكامج أحد أهؿ برامج الؿركز اإلكساكقة: بركامج تقزيع التؿقر: 

وذلؽ ، حقث قام بتقزيع سبعة آٓف صـ مـ التؿقر طؾك مستحؼقفا حقل العالؿ

لربكامج الغذاء  2117ة الؿؿؾؽة لعام مـ مساهؿ، ضؿـ بركامج مساطدات التؿقر

: ويؼقم الؿركز بتـػقذ هذا الربكامج الؿفؿ لؾعام الثاين بؿشاركة وزارات. العالؿل

 31وتصؾ التؿقر خالل هذا العام إلك ، البقئة والؿقاه والزراطة، الؿالقة، الخارجقة

 . (1)دولة يف قارات آسقا وأفريؼقا وأوروبا وأمريؽا الجـقبقة

 وتقفقر مقاه الشرب، ت الؿقاه والتعؼقؿ واإلصحاح البقئلدطؿ خدما ،

والؿرافؼ ، الؿـؼذة لحقاة الضعػاء مـ الـازحقـ داخؾقًا، والصرف الصحل

 . إب، لحج، صـعاء، تعز، طدن: الصحقة يف محافظات

حػظ العؼؾ وحؿايتف مـ معققات ومبطالت رسالتف يف : حػظ العؼؾ. 1. 3

وما يؽقن أثرًا لؽؾ ، ز والرتجقح وآستـباط وآبتؽارالعؾؿ والـظر والػفؿ والتؿقق

مـ تـؿقة وإكتاج وصـع وتؽثقر لؾثؿار والؿـافع والسؾع والبضائع ، ذلؽ

ولؾؿركز إسفامات واضحة . والؿستفؾؽات ومستؾزمات العقش والحقاة

إكشاء : -طؾك سبقؾ الؿثال  -كذكر مـفا ، ومؾؿقسة يف حػظ العؼؾ بعدة وسائؾ

يفدف إلك دطؿ ، ؿل مـ خالل شركة تطقير الخدمات التعؾقؿقةمشروع تعؾق

وذلؽ طـ صريؼ ، الطالب القؿـققـ الؿتققػقـ طـ الدراسة بسبب ضروف الحصار

وبث فضائل تعؾقؿل طرب ، تعؾقؿ طـ بعد() تؼديؿ صػقف تعؾقؿقة إلؽرتوكقة

أو مـ خالل الؿشروطات ، قـقات مخصصة لدطؿ الصػقف التعؾقؿقة

كؿا استػاد طدد مـ الطؾبة القؿـققـ والسقريقـ والػؾسطـققـ مـ  ،اإللؽرتوكقة

                                                 

هدية ومساطدات الؿؿؾؽة مـ التؿقر، مطقية مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة،  (1)

2117 . 
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والجدول التالل يقضح . بركامج خادم الحرمقـ الشريػقـ الجامعل لؾتعؾقؿ العالل

 : طدد الطؾبة الؿستػقديـ مـ هذا الربكامج

 (14) جدول رقؿ

 مشاريع مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة الؿقجفة لحػظ العؼؾ

 الـقع م
طدد 

 الؿستػقديـ

الؿبؾغ بالدوٓر 

 إمريؽل

 

1 

بركامج خادم الحرمقـ الشريػقـ 

الجامعل لؾتعؾقؿ العالل لؿساطدة 

، 13الطؾبة السقريقـ/ تؽؾػة الطالب 

 . دوٓرًا أمريؽقًا يف السـة 333

 

7. 950 

 

105 ،997 ،350 

 

2 

مـحة خادم الحرمقـ الشريػقـ 

لؾتعؾقؿ  لؿساطدة الطؾبة القؿـققـ

دوٓرًا  333، 13العالل/ التؽؾػة 

 . أمريؽقًا يف السـة

 

3 ،880 

 

51 ،732 ،040 

3 

الطالب السقريقن الؿؾتحؼقن بالتعؾقؿ 

دوٓر  667، 2العام/ تؽؾػة الطالب 

 . أمريؽل

 

141 ،406 

 

 

377 ،129 ،802 

4 

الطالب القؿـققن الؿؾتحؼقن بالتعؾقؿ 

ٓرًا دو 667، 2العام/ تؽؾػة الطالب 

 . أمريؽقًا

 

285 ،644 

 

761 ،812 ،548 

 

5 

 لالجئقـ قدمت التل الؿساطدات

 والصقمالقـ والسقريقـ إفغان

 بالتعؾقؿ الؿؾتحؼقـ والػؾسطقـققـ

 العام/

 667، 2القاحدة  السـة يف التؽػؾة

 . دوٓرًا أمريؽقًا

 

39 ،281 

 

104 ،762 ،427 
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ان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة إحصائقة لؿشاريع مركز الؿؾؽ سؾؿ: الؿصدر

 . (2116-2115) ،الؿؼدمة لالجئقـ والـازحقـ

وحػظف مـ الركائز إساسقة ، الـسؾ مفؿ يف الحقاة: حػظ الـسؾ .4.1

وكؾفا مـ ، والـسؾ طـصر هام لؾجفاد الذي يحػظ الديـ والـػس، لعؿارة إرض

 - ملسو هيلع هللا ىلص -ل اهلل وبف يباهل رسق، والـسؾ تؽؿـ فقف ققة إمة، الضروريات الخؿس

إطؿال : مـفا، وطـل بحؿايتف بقسائؾ طدة، واإلسالم حث طؾك التـاسؾ. إمؿ

كاإلكػاق طؾك إسر وإصػال وإرامؾ والقتامك وأصحاب ، الخقرية واإلغاثقة

وربؿا تتجف اإلرادة أكثر كحق تخصقص بعض إمقال لؾؿؼبؾقـ . الَعَقِز والحاجة

 . (1)طؾك الزواج 

لصدد قام مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة بؽػالة ويف هذا ا 

وتـؿقتفؿ مـ خالل الرطاية آجتؿاطقة ، إيتام يف القؿـ دون سـ الثامـة طشرة

، واإلسفام يف إكؼاذهؿ مـ إوضاع الؽارثقة التل يعقشقهنا، والصحقة والرتبقية

جقة الؿـؼذة لحقاة الػتقات كؿا قام الؿركز بالتدخالت الغذائقة الققائقة والعال

 . (2)إضافة لؾـساء الحقامؾ والؿرضعات، وإوٓد دون سـ الخامسة

ومـ أهؿ إولقيات التل يـبغل الرتكقز طؾقفا يف العؿؾ : حػظ الؿال. 1. 5

الخقري واإلكساين هق آهتؿام بالعؿؾ الدائؿ الذي ُيدر دخالً دائؿًا يقمقًا أو 

                                                 

، الؿمتؿر الثالث الؿؼاصد الشرطقة لؾققػ اإلسالمل تلصقالً وتـزيالً كقر الديـ الخادمل،  (1)

-913، ص2119قرة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، لألوقاف، الجامعة اإلسالمقة، الؿديـة الؿـ

914 . 

 (.2117-2116التؼرير السـقي لؿركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة، ) (2)
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ًٓ مـ اإلغاثات التل قد تؼؾ ، الػؼراء والؿحتاجقـأسبقطقًا أو شفريًا طؾك  بد

حؿاية سبقؾ العقش يف محافظات القؿـ مـ أهؿ  ويعترب مشروع، (1)وتـؼطع أحقاكًا

مشاريع مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة التل تسعك إلك تحؼقؼ 

قة حقث يفدف هذا الؿشروع إلك تقفقر الؿدخالت الزراط :مؼصد حػظ الؿال

، وتـػقذ تدخالت حؿاية الثروة الحققاكقة يف حآت الطقارئ، والثروة السؿؽقة

لضؿان تقفقر الؿقاه لألسر العامؾة يف مجال  :وتركقب وحدات الطاقة والؿقاه

لتقفقر الؿقاه لؿحاصقؾفؿ  :التل تعاين مـ كؼص شديد يف القققد، الزراطة

 . والتل تممـ لفؿ الحصقل طؾك مصدر رزق، ومقاشقفؿ

 

 دٚز َسنص املًو ضًُإ يإلغاث١ ٚاألعُاٍ اإلْطا١ْٝ يف َساعا٠ املكاصد : ثاًْٝا

 : اذتاد١ٝ يًعٌُ ارتريٟ ايدٚيٞ

وهل حػظ ، ٓ يخػك دور الؿؼاصد الحاجقة التل تؽؿؾ الضرورية وتخدمفا 

لؽـ بؿرتبة ، أي الديـ والـػس والعؼؾ والـسؾ والؿال، الؽؾقات الخؿس ذاهتا

فتحػظ الؿؼاصد الحاجقة هذه الخؿس بؿا يجؾب التقسقر ، وريةأقؾ مـ الضر

والؿؼاصد الحاجقة . وقد فصؾـا الحديث طـفا يف الضروريات. والرفؼ لؾؿؽؾػقـ

هل التل يؼصد مـفا التقسعة ورفع الضقؼ الؿمدي إلك الحرج والؿشؼة بػقت 

حاجات ٓ  وبؿا أنَّ ضروف الحقاة الؿتجددة والؿتغقرة تـشل دائؿًا طـ. الؿطؾقب

فتتـقع صقر الؿشاريع التل يؼقم هبا الؿركز بتـقع هذه الحاجات التل  :حصر لفا

                                                 

، مذكرة ماجستقر غقر مـشقرة، البعد الؿؼاصدي لؾققػ يف الػؼف اإلسالملطبد الرحؿـ معقشل،  (1)

 )يتصرف(.  94، ص2116جامعة باتـة، الجزائر، كؾقة العؾقم آجتؿاطقة والعؾقم اإلسالمقة، 
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وبقجقدها يرفع ، حقث إنَّ هذه الحاجات ٓ غـك لإلكسان طـفا، يطؾب تؾبقتفا

وكذكر أمثؾة . (1)وتجؾب التقسقر والرفؼ، الحرج والؿشؼة طـ إفراد وإمة

ة التل قام هبا مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة لؾؿشاريع الخقرية واإلغاثقة الحاجق

 : (2)وإطؿال اإلكساكقة

وتقفقر مقاه الشرب ، دطؿ خدمات الؿقاه والتعؼقؿ واإلصحاح البقئل -

والؿرافؼ الصحقة ، والصرف الصحل الؿـؼذة لحقاة الضعػاء مـ الـازحقـ داخؾقًا

 . إب، لحج، صـعاء، تعز، طدن: يف محافظات

ـ وتركقب إصراف الصـاطقة ذات الجقدة لؿـ يحتاجفا إكشاء مركز لتلمق -

 . يف مستشػك هقئة ملرب العام

 :حػر بئريـ مع محطة تحؾقة مقاه بؿخقؿ الالجئقـ القؿـققـ يف محافظة أبخ -

تػاديًا لألمراض  :لتؼديؿ مقاه صالحة لؾشرب والغسقؾ لالجئقـ القؿـققـ

 . وإوبئة

وتـؿقتفؿ مـ خالل الرطاية ، لثامـة طشرةكػالة إيتام يف القؿـ دون سـ ا-

واإلسفام يف إكؼاذهؿ مـ إوضاع الؽارثقة التل ، آجتؿاطقة والصحقة والرتبقية

 . يعقشقهنا

                                                 

(، وزارة إوقاف 81، روافد، اإلصدار: )الؿؼاصد الشرطقة لؾققػ اإلسالملالحسـ تركقي،  (1)

 . 31، ص2114والشمون اإلسالمقة، الؽقيت، 

الـشرة الشفرية لؾقضع اإلكساين يف القؿـ، العدد الثامـ طشر، مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة  (2) 

 . 2117ٕطؿال اإلكساكقة، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، ديسؿرب وا
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 َُساعا٠ املكاصد : ثايجًا دٚز َسنص املًو ضًُإ يإلغاث١ ٚاألعُاٍ اإلْطا١ْٝ يف 

 : ايتشط١ٝٓٝ يًعٌُ ارتريٟ ايدٚيٞ

وهل إخذ بؿحاسـ ، التحسقـ والتزيقـ والتؽؿقؾالؿصالح التحسقـقة مـ  

 :ووجقدها حسـ، (1)وترك ما تستؼذره الـػس وتعافف الطباع، العادات وإخالق

وهل تتـاول حػظ . ٕن الـػقس تتطؾع دائؿًا إلك زيادة حسـ وجؿال متع الحقاة

الؽؾقات الخؿس الديـ والـػس والعؼؾ والـسؾ والؿال بجؾب معاين التزيقـ 

وقد اهتؿ الؿركز . أي أهنا تدخؾ يف تحسقـ الؽؾقات الخؿس، جؿال لفاوال

وسعك إلك تحسقـ وضع الؿعقشة لدى الشعقب الػؼقرة ، بالؿؼاصد التحسقـقة

وفقؿا يليت بعض الؿبادرات التل . والتل تعاين مـ أوضاع إكساكقة مزرية، والؿـؽقبة

 : (2)قام هبا لتحؼقؼ هذا الؿؼصد

وفؼ الؿعايقر ، ومدرسة، ـقة جاهزة وممثثة ومؽقػةوحدة سؽ 311إكشاء  -

 . الدولقة لإليقاء يف محافظة إبخ يف دولة جقبقيت

تقفقر : يفدف إلك، مشروع حؿاية سبقؾ العقش يف محافظات القؿـ -

تـػقذ تدخالت حؿاية الثروة الحققاكقة يف ، الؿدخالت الزراطقة والثروة السؿؽقة

لضؿان تقفقر الؿقاه لألسر  :اقة والؿقاهتركقب وحدات الط، حآت الطقارئ

لتقفقر الؿقاه  :و التل تعاين مـ كؼص شديد يف القققد، العامؾة يف مجال الزراطة

                                                 

، مذكرة ماجستقر غقر مـشقرة، كؾقة الؿؼاصد التشريعقة لألوقاف اإلسالمقةاكتصار الققسػ،  (1)

 . 96، ص2117إردن،  -الدراسات العؾقا، الجامعة إردكقة 

دد الثامـ طشر، مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة الـشرة الشفرية لؾقضع اإلكساين يف القؿـ، الع (2)

 .2117وإطؿال اإلكساكقة، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، ديسؿرب 
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 . لؿحاصقؾفؿ ومقاشقفؿ

مشروع تقفقر وسائؾ كؼؾ مريحة لؽبار السـ وذوي آحتقاجات الخاصة  -

ُمراطاة ضروف هبدف  :مؾققن دوٓر 618، 796، 2بؿبؾغ ، بؿـػذ القديعة القؿـل

 . بتسفقؾ حركة الـؼؾ لديفؿ لُتصبح أكثر إكساكقة، الػئات إكثر ضعػًا

هبدف إيجاد  :كؼؾ العالؼقـ يف مـػذ القديعة إلك القؿـ بقاسطة الحافالت -

 . ُتحؼؼ الحد إدكك مـ الؽرامة اإلكساكقة، وسائؾ كؼؾ ُمريحة

الؿشروع الذي ُيـػذه ضؿـ ، كػذ الؿركز رحؾة ترفقفقة لألصػال الؿجـديـ -

، وشؿؾت الرحؾة زيارة إصػال حديؼة ملرب ٓكد، الؿركز إلطادة تلهقؾفؿ

سعقًا مـ الؿركز إلبعادهؿ  :ومؿارستفؿ إلعاب الؿختؾػة الؿتقفرة يف الحديؼة

وإطادهتؿ إلك أجقاء الطػقلة التل ، طـ الصدمات الـػسقة والسؾقك العدواين

 . افتؼدوها

 . لقساكا –كؿبققتر ومؾحؼاهتا لجؿفقرية زامبقا مساطدات أجفزة  -

 َُساعا٠ املكاصد : زابعًا دٚز َسنص املًو ضًُإ يإلغاث١ ٚاألعُاٍ اإلْطا١ْٝ يف 

 : ارتاص١ يًعٌُ ارتريٟ ايدٚيٞ

والتؽافؾ بقـ أفراد إمة ، إنَّ إطؿال الخقرية قائؿة طؾك أساس الؿقاساة 

ولفذا ففل مصؾحة ، لقاجب إقامتفا بقـفؿالخادمة لؿؼصد إخقة ا، اإلسالمقة

وتطفقر ، لؿا فقفا مـ تزكقة الـػقس :وأثر خؾؼ إسالمل طظقؿ، حاجقة جؾقؾة

ولؿا فقفا مـ استجالب الؿحبة وإبؼاء الؿقدة بقـ ، لؾؿجتؿعات مـ داء البخؾ

سعك مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة إلك تحؼقؼ  وقد. أفرادها

خاصة لؾُؿساطدات الخقرية التل تستػقد مـفا البؾدان الػؼقرة الؿؼاصد ال
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 : وفقؿا يليت تػصقؾ لفذه الؿؼاصد، والؿـؽقبة

 إنَّ مؼصقد الشريعة إطظؿ مـ التربطات : إقامة مصؾحة ضعاف الؿسؾؿقـ

وقضاء حقائجفؿ التل ٓ ، وإطؿال الخقرية هق إقامة مصالح ضعاف الؿسؾؿقـ

َّٓ بتؿامفاتستؼقؿ حقاهتؿ العادية  َّٓ إذا كان اإلكػاق ، إ وٓ يبؾغ هذا الؿؼصد تؿامف إ

حقث يستؿر معفا اإلكػاق بؿؼادير متؿاثؾة ، وبصقرة دائؿة وطامة، بؿؼادير لفا بال

وإقامة لفذا الؿؼصد أططك الؿركز إولقية لؾبؾدان الػؼقرة . (1)يف سائر إوقات

 . والؿحتاجة لالستػادة مـ مساطداتف

 الؿقاساة  -تعالك  -لؼد أوجب اهلل : مـ التربطات والعؿؾ الخقري التؽثقر

ض طؾقفا، ورغب يف الصدقات، وكدب إلقفا وحث طؾك وجقه الرب ، وحرَّ

. لؿا فقفا مـ الؿصالح العامة والخاصة :ودطا إلك التؽثقر مـفا، والتربطات

وإغاثقًا يف مشروطًا خقريًا  1242فؼد قام الؿركز بتؼديؿ  :وتحؼقؼًا لفذا الؿؼصد

 . 2118دولة مـذ تلسقسف حتك يقكقق  78

 هق أول مؼاصد العؿؾ الخقري اإلسالمل وأطالها مــزلة: مؼصد الحرية ،

الـػس  "تحرير"فػل مؼدمة إهداف التل يتقجف إلقفا العؿؾ الخقري أن يسفؿ يف 

وهتدر ، وتعقق حركتفا، اإلكساكقة مـ إغالل التل قد تؽبؾفا لسبب أو ٔخر

وجاءت الشريعة السؿحاء لتجعؾ الحرية جزءًا ٓ يتجزأ مـ طؿؾ الخقر ، اقاهتاص

 . والؿساهؿة فقف

                                                 

، ممتؿر العؿؾ الخقري مؼاصد الشريعة الخاصة بالتربطات والعؿؾ الخقريطز الديـ بـ زغقبة،  (1)

مارات العربقة الؿتحدة، يـاير الخؾقجل الثالث، دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري، دبل، اإل

 . 5، ص2118
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 فالعؿؾ الخقري يدطؿ روح إخقة والرتاحؿ : مؼصد السؾؿ إهؾل

وإلك ذلؽ أشار العالمة ، والتعاصػ يف آجتؿاع السقاسل اإلسالمل بصػة طامة

 أساس طؾك قائؿة التربطات طؼقد": يؼقل حقث - اهلل رحؿف –ابـ طاشقر 

ففل مصؾحة حاجقة  :ـك إخقةلؿع الخادمة، إمة أفراد بقـ الؿقاساة

ويف هذا الصدد تعاون مركز . (1)وأثر ُخُؾؼ إسالمل جؿقؾ، وتحسقـقة جؾقؾة

الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة مع الؿـظؿات الدولقة العامؾة يف 

مـف لؿسمولقتف طـ تعؿقؼ التػاهؿ والتضامـ بقـ  إدراكًا :مجال اإلغاثة اإلكساكقة

كؿا حرص طؾك تحؼقؼ التؼارب . مختؾػ اإليديقلقجقات والؾغات وإلقان

وتقحقد مشاطرهؿ وأهداففؿ يف إصار كظام إكساين ثابت ، بقـ شعقب العالؿ

 . يتؿاشك مع تعالقؿ اإلسالم السؿحة

  والعؿؾ الخقري ، ومـ مؼاصد الشريعة طؿقمًا: مؼصد محاربة الػؼر

الجفؾ : مثؾ، التل تصحبفا طؾؾ أخرى كثقرة، معالجة طؾة الػؼر، خصقصًا

. (2)تدمر قدرات الؿجتؿع، وهل طؾؾ ذات آثار سؾبقة، والؿرض والبطالة والجريؿة

، فؼد سعك الؿركز إلك تؾبقة حاجات الؿحتاجقـ إصؾقة :وتحؼقؼًا لفذا الؿؼصد

فلّمـ لؾـػس الطعام والشراب  :فؾ والؿرضوالتخػقػ طـفؿ يف مجال الػؼر والج

وساهؿ يف تلمقـ الـػس . أي وضع الضؿاكات لحػظ الـػس، والؾباس والؿسؽـ

 . مـ إمراض والؿخاصر التل ُتقدي هبا

                                                 

، مؽتبة مؼاصد العؿؾ الخقري وإصقل اإلسالمقة لؾؿشاركة آجتؿاطقةإبراهقؿ بققمل غاكؿ، (1). 

 . 25، ص2111الشروق الدولقة، الؼاهرة، مصر، 

 . 26كػس الؿرجع، ص (2)
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 كذلؽ مـ بقـ الؿؼاصد الخاصة بالعؿؾ الخقري هق : مؼصد الؽػاية

لشريعة وهق مـ مطالب ا، الخروج مـ حالة الؽػاف إلك الؽػاية والرفاه

وقد ساهؿت مشاريع مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال . (1)اإلسالمقة

، ولباس، وشراب، اإلكساكقة يف تقفقر كػاية الـػس مؿا يحتاجف الجسد مـ صعام

كالحريؼ ، ووقاية مـ إمراض السارية والؿخاصر التل تقدي بالـػس، ومسؽـ

والتل تلخذ حؽؿ ، ػس إٓ هباوغقرها مـ القسائؾ التل ٓ يتؿ حػظ الـ، والغرق

 . الؿؼصد الضروري

  التعجقؾ بنيؼاع الؿساطدات الخقرية وتػعقؾفا وإيصالفا إلك مستحؼقفا مـ

اكطالقًا ، يسعك مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة: غقر التؿققز بقـفؿ

ؿساهؿة وال، ومساطدتف وإغاثتف، مـ رسالتف الفادفة إلك خدمة اإلكسان أيـؿا كان

، إلك تؼديؿ الؿساطدات والربامج التـػقذية بشتك أكقاطفا، يف التخػقػ مـ معاكاتف

، لؾدول الؿـؽقبة والؿحتاجقـ يف شتك أصؼاع العالؿ، مـ مـطؾؼات إكساكقة بحتة

 . دون تؿققز

 

 

 

                                                 

، الؿركز الدولل إلسالمقةتطقير اإلطالم الخقري يف ضقء مؼاصد الشريعة امؼاليت صحراوي،  (1)

 . 16، ص2111)مداد( لدراسات العؿؾ الخقري، جدة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، 
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 بمتخاخل

حاولـا مـ خالل هذه الدراسة إلؼاء الضقء طؾك الؿشاريع الخقرية السعقدية  

كؿا حاولـا ، ققاطدها وأولقياهتا ومؼاصدها الشرطقة،  الخارج ومجآهتايف

التعرف طؾك مدى اهتؿام حؽقمة الؿؿؾؽة الرشقدة بالؿؼاصد الشرطقة يف تؼديؿ 

حقث تطرقـا يف الؿبحث إول لقاقع ، الُؿساطدات اإلغاثقة والخقرية الدولقة

ثاين طؾك رؤية الؿؿؾؽة وسؾطـا الضقء يف الؿبحث ال، العؿؾ الخقري السعقدي

ا الؿبحث الثالث. ودروها يف تػعقؾ إثر التـؿقي لؾؼطاع الخقري، 2131 ، أمَّ

وذلؽ بالتطرق ٕهؿ الؿمسسات ، فخصصـاه لؾعؿؾ الخقري السعقدي يف الخارج

وقد تـاولـا يف الؿبحث إخقر تطبقؼات العؿؾ الخقري . وقـقاهتا، الخقرية الدولقة

مـ خالل التعرف طؾك ، ضقء مؼاصد الشريعة اإلسالمقةالسعقدي الدولل يف 

ودورها يف ، كشاصات مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة ومجآهتا

 . ُمراطاة الؿؼاصد الشرطقة لؾعؿؾ الخقري

 ايٓتا٥ر : 

 : تقصؾت الدراسة إلك الـتائج أتقة

وتعظقؿ ، عقديإلك تػعقؾ الؼطاع الخقري الس 2131سعت رؤية الؿؿؾؽة   -

 . أثره التـؿقي

ُروطل يف تؼديؿ الؿشاريع الخقرية واإلغاثقة السعقدية الدولقة الؿؼاصد   -

 . الشرطقة لؾعؿؾ الخقري
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يف تؼديؿفا لؾؿساطدات الخقرية واإلغاثقة ، راطت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية -

حقث مـحت إولقية لؾبؾدان  :أولقيات العؿؾ الخقري الدولل، العاجؾة

كؿا أططت إولقية لؿساطدة ، ـؽقبة والؿتضررة مـ الزٓزل والػقضاكاتالؿ

والذيـ يعاكقن مـ أوضاع إكساكقة جد ، الالجئقـ يف القؿـ والصقمال والعراق

ويف كػس الققت قامت بتؼديؿ مساطدات إكؿائقة وتـؿقية لؾبؾدان الػؼقرة ، مزرية

 . يف مجآت البـك التحتقة

بقة السعقدية وريادهتا يف خدمة إطؿال الخقرية سبؼ صدارة الؿؿؾؽة العر -

وبذلؽ اكػردت كشاصات الؿؿؾؽة الخقرية ، يف البؾدان الػؼقرة وإقؾ كؿقاً 

أو ، سقاء مـ حقث حجؿ الؿساطدات، واإلغاثقة بصػة الخصقصقة يف العالؿ

وقد تـقطت تؾؽ إطؿال يف البؾدان . مـ حقث صريؼة تؼديؿ تؾؽ الؿساطدات

ويف كػس الققت داطؿة ، مراطقة الؿؼاصد الشرطقة يف العؿؾ الخقري، اإلسالمقة

وخػض ، لؾجفقد الفادفة إلك زيادة ُمعدٓت الـؿق آقتصادي وآجتؿاطل

 . يف إصار إهداف اإلكؿائقة لأللػقَّة، ُمعدٓت الػؼر

يعترب مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة الؼـاة الرئقسقة إولك  -

وقد اطتؿد ، ؼديؿ إطؿال اإلغاثقة واإلكساكقة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقديةلت

وهل : الطريؼة إولك: الؿركز يف تؼديؿ الؿساطدات لؾؿحتاجقـ طؾك صريؼتقـ

صريؼة التؿقيؾ الؿباشر لؾؿشاريع الخقرية واإلغاثقة واإلكؿائقة والتـؿقية يف 

ا الطريؼة ا، البؾدان الػؼقرة والؿـؽقبة فعـ صريؼ التؿقيؾ غقر الؿباشر : لثاكقةأمَّ

مـ خالل مساهؿة الؿركز يف تؿقيؾ الفقئات الدولقة ، لؾؿشاريع الخقرية

 . واإلكساكقة الؿتخصصة يف تؼديؿ الؿساطدات اإلغاثقة واإلكساكقة

يعتؿد مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة يف أطؿالف طؾك  -
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ترتؽز طؾك تؼديؿ الؿساطدات ، سامقةثقابت تـطؾؼ مـ أهداف إكساكقة 

وصرق ، بآلقة رصد دققؼة، وإغاثة الؿـؽقبقـ يف أي مؽان مـ العالؿ، لؾؿحتاجقـ

تتؿ مـ خالل آستعاكة بؿـظؿات إمؿ الؿتحدة ، كؼؾ متطقرة وسريعة

والؿـظؿات غقر الربحقة الدولقة و الؿحؾقة يف الدول الؿستػقدة ذات الؿقثقققة 

 . العالقة

إغاثات مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة إلك دطؿ هتدف  -

، جفقد وخطط البؾدان اإلسالمقة يف مجآت التـؿقة آقتصادية وآجتؿاطقة

أن تؽقن متـقطة : مـ أهؿفا، وتتؿقز ُمساطدات الؿؿؾؽة بخصائص بارزة

وتشؿؾ ، بحسب مستحؼقفا وضروففؿ التل يعقشقن فقفا أو تعرضقا لفا

إدارة ، إمـ اإلغاثل) اطدات جؿقع قطاطات العؿؾ اإلغاثل و اإلكساينالؿس

، الؿقاه و اإلصحاح البقئل، التعؾقؿ، الحؿاية، التعايف الؿبؽر، اإليقاء، الؿخقؿات

آتصآت يف ، الخدمات الؾقجستقة، دطؿ العؿؾقات اإلكساكقة، الصحة، التغذية

 . الطقارئ(

 ايتٛصٝات : 

 : تقصل الدراسة بـ، الؿتقصؾ إلقفا بـاًء طؾك الـتائج

ضرورة تقسقع قاطدة رأس مال مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال  -

 : اإلكساكقة

ضرورة تقسقع قاطدة ُمساطدات مركز الؿؾؽ سؾؿان لتشؿؾ باقل الُبؾدان  -

، والبحث طـ قطاطات حققية أخرى، الػؼقرة يف إفريؼقا وآسقا وأمريؽا الالتقـقة

 : آحتقاجات التـؿقية يف هذه البؾدان ُيؿؽـ أن تؾبل
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لتؿؽقـف مـ  :ضرورة دطؿ الؿقاصـقـ ورجال إطؿال السعقديقـ لؾؿركز -

  :الؿقاصؾة يف دطؿ مسقرة التـؿقة يف البؾدان الػؼقرة والؿـؽقبة يف العالؿ

التعريػ بجفقد الؿؿؾؽة مـ خالل برامج التعؾقؿ يف ممسسات التعؾقؿ  -

 : لتصحقح الصقر الـؿطقة الؿسقئة لؾؿؿؾؽة :المقةوالثؼافة يف الدول اإلس

طؼد الؿمتؿرات والـدوات اإلقؾقؿقة والدولقة حقل إكجازات الؿؿؾؽة  -

 . وجفقدها يف خدمة الؼضايا التـؿقية يف العالؿ

يف هناية هذا البحث أحؿد اهلل وأشؽره طؾك ما أوٓه مـ الـعؿ التل ٓ حصر  

واهلل ، أستغػره مّؿا سطره الؼؾؿ مـ خطل وزلؾو، وأشؽره طؾك ما ألفؿ وسّدد، لفا

والغايات التل ، كسلل أن ُيقفؼـا لتحؼقؼ الؿؼاصد التل استفدفت مـ البحث

أن يجعؾف خالصًا لقجفف  -تعالك  -وقبؾ ذلؽ وبعد كسلل اهلل ، اْرَتجت مـ الؽتابة

 . فـعؿ الؿقلك وكعؿ الـصقر والؿجقب :إكَّف مقٓكا ..الؽريؿ

 

 

 



 

 

 
 
 

  465  

 
َّ
خِ اٌغؼٛدٌ

َّ
 ادلشبسٌغِ اخلريٌ

ُ
خِ دٚس

َّ
شػٍ

ّ
بصِذِ اٌش

َ
م
َ
شاػبحِ ادل

ُ
خِ يف ِ

َّ
ٌٍ
ْ
ٚ
ّ
 ٌخِ اٌذ

ِّ
 ٍؼًِّ اخلريي

 

 

 ادلشاعغصبدس ٚادل
 : ايهتب: أٚاًل

مؼاصد العؿؾ الخقري وإصقل اإلسالمقة لؾؿشاركة ، إبراهقؿ بققمل غاكؿ .1

 . 2111، مصر، الؼاهرة، مؽتبة الشروق الدولقة، آجتؿاطقة

، كظرية الؿؼاصد طـد إمام محؿد الطاهر بـ طاشقر، إسؿاطقؾ الحسقـل .2

 . م2115هـ  1926، طبعة الثاكقةال، مـشقرات الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل

 :اإلصدار، روافد، الؿؼاصد الشرطقة لؾققػ اإلسالمل، الحسـ تركقي .3

 . 2114، الؽقيت، وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة، (81)

، الشركة التقكسقة لؾتقزيع، مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، الطاهر بـ طاشقر .4

 . 1978، تقكس، 1ط

دراسة احتقاجات العؿؾ ، ت العؿؾ الخقريمداد( لدراسا) الؿركز الدولل .5

، الرياض، مؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة، الخقري السعقدي مـ الؽراسل البحثقة

 . 2113، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

رؤية إسرتاتقجقة لؾعؿؾ ، مداد( لدراسات العؿؾ الخقري) الؿركز الدولل .6

، الرياض، القصـقة مؽتبة الؿؾؽ ففد، الخقري السعقدي لؾسـقات الخؿس الؼادمة

 . 2114، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

سؾسؾة ، دور الققػ يف تػعقؾ مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، حؿقد قفقي .7
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إماكة العامة ، (21) إبحاث الػائزة يف مسابؼة الؽقيت الدولقة ٕبحاث الققػ

 . 2115، الؽقيت، لألوقاف

مؽتبة القحدة ، مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ومؽارمفا، طالل الػاسل .8

 . بدون تاريخ كشر، الؿؿؾؽة الؿغربقة، الدار البقضاء، العربقة

، ضقابطف ومجآتف، آجتفاد الؿؼاصدي حجقتف، كقر الديـ الخادمل .9

 . ه1419رجب ، قطر، الدوحة، وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة، 2ج

 ّٝا  : ايبشٛخ ٚاجملالت احمله١ُ: ثاْ

ؼرتح لؼقاس وتؼقيؿ إداء بالجؿعقات أكؿقذج م، جعػر هـل محؿد .11

مجؾة ، الخقرية السعقدية لرطاية إيتام باستخدام بطاقة العالمات الؿتقازكة

الؿجؾد ، جامعة الؼدس الؿػتقحة لألبحاث والدراسات اإلدارية وآقتصادية

 . 2117، فؾسطقـ، (7) ع، الثاين

كات يف أهّؿقة إرساء وتعزيز مبادئ حقكؿة الشر، جعػر هـل محؿد .11

مؾتؼك ، الؿجالس التـسقؼقَّة لؾجؿعقات الخقريَّة بالؿؿؾؽة العربقة السعقديَّة

الؿديـة ، الؿجالس التـسقؼقة لؾجؿعقات الخقرية يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

 . 2114سبتؿرب  4-3، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الؿـقرة

قة اقتصاديات دور الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف تـؿ، جعػر هـل محؿد .12

، مجؾة قراءات إفريؼقة، الصـدوق السعقدي لؾتـؿقة أكؿقذجا() البؾدان اإلفريؼقة

، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الرياض، ممسسة الؿـتدى اإلسالمل، 26العدد 

 . 2115ديسؿرب 

خارصة صريؼ لؿلسسة العؿؾ  ..2131رؤية الؿؿؾؽة ، خالد الػاضؾ .13
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، ممسسة إمقرة العـقد الخقرية، عدد الثاينال، مجؾة تؿؽقـ، الخقري وتؿؽقـف

 . 2118، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الرياض

الؿؿؾؽة العربقة السعقدية كجفة ماكحة ، خالد القحقك وكاتالل فقستققر .14

مع ضعػ يف الؼدرات الؿمسسقة ، جفقد دولقة ضخؿة: لؾؿساطدات اإلكساكقة

، برلقـ، (14) ورقة بحثقة رقؿ ،الؿعفد العالؿل لؾسقاسات العامة، والتـظقؿقة

 . 2111فرباير ، ألؿاكقا

مجؾة مداد ، الـشلة والتطقر: العؿؾ الخقري الخؾقجل، ريفام خػاجل .15

، الؿركز الدولل لدراسات العؿؾ الخقري، 11العدد ، لدراسات العؿؾ الخقري

 . 2112، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، جدة

الؿؿؾؽة العربقة السعقدية  ققؿ ؟مؿؾؽة اإلكساكقة، شقريـ الطرابؾسل .16

، معفد التـؿقة فقؿا وراء البحار، وأكظؿتفا ومصالحفا يف مجال العؿؾ اإلكساين

 . 2117، الؿؿؾؽة الؿتحدة، لـدن

لؿؼاصد الشرطقة كنصار إسالمل لؾتضامـ اإلسالمل يف ا، طؾل لقؾة .17

، قطر، مركز الدوحة الدولل لتاريخ إديان، مقاجفة الؽقارث والؿجاطات

 . ون سـة كشربد

تطقير اإلطالم الخقري يف ضقء مؼاصد الشريعة ، مؼاليت صحراوي .18

الؿؿؾؽة ، جدة، مداد( لدراسات العؿؾ الخقري) الؿركز الدولل، اإلسالمقة

 . 2111، العربقة السعقدية

مـ جفقد الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف خدمة الؼضايا ، مؿدوح الشؿري .19

الؿؿؾؽة العربقة ، الرياض، ؾعؾقم إمـقةجامعة كايػ العربقة ل، اإلكساكقة
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 . 2111، السعقدية

 املرنسات ٚاألطسٚسات: ثايجا 

الدار العالؿقة ، كظرية الؿؼاصد طـد إمام الشاصبك، أحؿد الريسقكك .21

 سؾسؾة الرسائؾ الجامعقة، الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل، لؾؽتاب اإلسالمل

 . 1416/1995، الطبعة الرابعة، (1)

العؿؾ التطقطل ططاء وتـؿقة الـدوة العالؿقة لؾشباب ، د الشايجلحؿق .21

، الؾؼاء السـقي الرابع لؾجفات الشرققة بالؿـطؼة الشرققة، اإلسالمل كلكؿقذج

 . الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الدمام

، البعد الؿؼاصدي لؾققػ يف الػؼف اإلسالمل، طبد الرحؿـ معقشل .22

جامعة ، العؾقم آجتؿاطقة والعؾقم اإلسالمقةكؾقة ، مذكرة ماجستقر غقر مـشقرة

 . 2116، الجزائر، باتـة

مذكرة ، الؿؼاصد التشريعقة لألوقاف اإلسالمقة، اكتصار الققسػ .23

، الجامعة إردكقةـ إردن، كؾقة الدراسات العؾقا، ماجستقر غقر مـشقرة

2117..  

 املؤمتسات ٚايٓدٚات: زابعًا 

ل إحؿر السعقدي يف تؼديؿ العقن لضحايا دور هقئة الفال، دلقؾة مباركل .24

الؿمتؿر العالؿل إول حقل جفقد الؿؿؾؽة ، غزة أكؿقذجا() الـزاطات الؿسؾحة

الؿديـة ، الجامعة اإلسالمقة، العربقة السعقدية يف خدمة الؼضايا اإلسالمقة

 ، 2119، الؿـقرة
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، ديةواقع العؿؾ التطقطل بالؿؿؾؽة العربقة السعق، ضقػ اهلل البؾقي .25

الؿؿؾؽة العربقة ، الؿـطؼة الشرققة، الؾؼاء السـقي إول لؾجفات الخقرية

 . السعقدية

الؾؼاء ، رؤية شرطقة لإلطالم وارتباصف بالجفات الخقرية، طابد السػقاين .26

 . الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الدمام، الخامس لؾجفات الخقرية بالؿـطؼة الشرققة

لجـة إمقر سؾطان بـ طبد العزيز لؿحات طـ ، طبد الرحؿـ الجربيـ .27

، الخاصة لإلغاثة وتجربتفا لإلفادة مـ خريجل الجامعات السعقدية يف إثققبقا

الؿمتؿر العالؿل إول حقل جفقد الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف خدمة قضايا 

الؿديـة ، الجامعة اإلسالمقة، الؿجؾد السادس والسابع، إمة اإلسالمقة

 . 2111ديسؿرب ، العربقة السعقدية الؿؿؾؽة، الؿـقرة

الؿـح والؿساطدات السعقدية وأثرها طؾك التـؿقة ، طبد العزيز مقغا  .28

بحث مؼدم إلك الؿمتؿر العالؿل إول حقل ، آجتؿاطقة يف جؿفقرية مالل

الجامعة ، جفقد الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف خدمة قضايا إمة اإلسالمقة

 . 2111ديسؿرب ، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، رةالؿديـة الؿـق، اإلسالمقة

الؿمتؿر ، كظام الفقئة العامة لألوقاف ودروها الؿرتؼب، طبد اهلل الـؿري .29

محرم  19-17، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، مؽة الؿؽرمة، اإلسالمل لألوقاف

1438 . 

مؼاصد الشريعة الخاصة بالتربطات والعؿؾ ، طز الديـ بـ زغقبة  .31

دائرة الشمون اإلسالمقة ، ؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالثممت، الخقري

 . 2118يـاير ، اإلمارات العربقة الؿتحدة، دبل، والعؿؾ الخقري
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أهداف اإلغاثة اإلكساكقة يف مقزان مؼاصد الشريعة ، محؿد الحؿقد .31

اإلغاثة اإلكساكقة بقـ اإلسالم ": الؿمتؿر الدولل الثالث حقل، اإلسالمقة

جامعة آل ، "كؾقة الشريعة والؼاكقن، لل اإلكساين واقع وتطؾعاتوالؼاكقن الدو

 . إردن، البقت

الؿمسسات الخقرية ودورها يف تـؿقة العالقات الدولقة ، محؿد الؿجالل .32

دائرة الشمون اإلسالمقة ، العؿؾ الخقري الحؾقجل الثالث، والتقاصؾ الحضاري

 . 2118، اإلمارات العربقة الؿتحدة، دبل، والعؿؾ الخقري

ممتؿر ، أسسف ومتطؾباتف: الققػ اإلسالمل دولقًا، محؿد حسـ طقسك .33

اإلمارات ، إماكة العامة لألوقاف، الشارقة لؾققػ اإلسالمل والؿجتؿع الدولل

 . 2115، العربقة الؿتحدة

مـتدى فؼف ، رؤية مؼاصدية تطبقؼقة: الققػ الصحل، محؿد سؾطان .34

، ائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقريد، الدورة الثالثة، آقتصاد اإلسالمل

 . 2117ماي ، اإلمارات العربقة الؿتحدة، دبل

جفقد هقئة اإلغاثة اإلسالمقة العالؿقة ، مركز البحقث والدراسات .35

ممتؿر الؾجقء وأبعاده ، بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف دطؿ ومساكدة الالجئقـ

، الرياض، ربقة لؾعؾقم إمـقةجامعة كايػ الع، إمـقة والسقاسقة وآجتؿاطقة

 . ه1436ذو الؼعدة  19-17، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

الفقئة العامة لألوقاف ودروها يف تحؼقؼ رؤية ، مػرح بـ سعد الؼحطاين .36

، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، مؽة الؿؽرمة، الؿمتؿر اإلسالمل لألوقاف، 2131

 . 1438محرم  17-19
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، اصد الشرطقة لؾققػ اإلسالمل تلصقالً وتـزيالً الؿؼ، كقر الديـ الخادمل .37

الؿؿؾؽة العربقة ، الؿديـة الؿـقرة، الجامعة اإلسالمقة، الؿمتؿر الثالث لألوقاف

 . 2119، السعقدية

 ايتكازٜس : خاَطًا 

التؼرير السـقي طـ إداء العام لربامج اإلغاثة اإلسالمقة العالؿقة   .38

-1432، مؽة الؿؽرمة، العالؿ اإلسالمل رابطة، بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية

1433 . 

وكالة القزارة لشمون الرطاية ، وزارة العؿؾ والشمون آجتؿاطقة .39

، أضقاء طؾك الرطاية آجتؿاطقة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، ـ. آجتؿاطقة

 . ه1412

 التؼرير السـقي لؿركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة .41

(2115-2116)، (2116-2117) . 
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  475  

خِ 
َّ
خِ اٌغؼٛدٌ

َّ
 ادلٍّىخِ اٌؼشثٍ

ُ
ًِ  عٙٛد  اخلريي ِّيف اخلبسطِ  يف خذِخِ اٌؼّ

 
 

 ادلمذِخ
 

الصادق ، والصالة والسالم طؾك الؿبعقث رحؿة لؾعالؿقـ، الحؿد هلل 

 : وبعد، - ملسو هيلع هللا ىلص -محؿد ، إمقـ

ة السعقدية واحدة مـ أكرب الدول الؿػعؾة لؾعؿؾ الخقري يف الؿؿؾؽة العربق 

التل تجاوز ططاؤها ، ففل تؾؽ الدولة الؽبقرة الؿساحة :العالؿ مـذ طؼقد صقيؾة

، فؾسطقـ، غقـقا، صاجؽقستان مقريتاكقا، الشقشان: مثؾ، مـاصؼ وأقالقؿ طديدة

لعؿؾ الخقري يف جفدت الؿؿؾؽة خاللفا لالرتؼاء با، وغقرها ...،العراق، سقريا

اإلكساكقة واإلغاثقة والصحقة وآجتؿاطقة : الخارج يف جؿقع الؿجآت

و قد أشرف طؾك هذه الجفقد ثؾة مـ مؾقكفا . وغقرها، وآقتصادية والتعؾقؿقة

الذيـ جعؾقا يف مؼدمة اهتؿاماهتؿ ، وخقرة شعبفا، ورجال أطؿالفا، وأمرائفا

ة يف حػظ الديـ والـػس والؿال والعؼؾ الؿتؿثؾ، تحؼقؼ مؼاصد الديـ اإلسالمل

ببـاء الؿساجد والؿدارس والؿستشػقات يف ، مـ خالل الدطقة إلك اهلل، والـسؾ

فؼدمقا مـ  .،.والشققخ والتؽػؾ بإيتام والـساء، مـاصؼ الؽقارث والحروب

، والعطاء والرتاحؿ والتعاونخالل هذه إطؿال أطظؿ صقر التؽافؾ آجتؿاطل 

 . إلك يقم الـاس هذا - ملسو هيلع هللا ىلص -رثفا السعقديقن مـ طفد الرسقل محؿد والتل تقا

التل احتؾت هبا مركز و، ورغؿ الجفقد الخقرية الحثقثة التل تؼدمفا الؿؿؾؽة 

بعد  :إٓ أكف وجفت لفا هتؿة تؿقيؾ اإلرهاب، الصدارة يف العالؿ دون مـافس

o  p 
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إضعاف طؿؾفا يف مؿا كان لف بالغ إثر يف  :م2111سبتؿرب  أيؾقل / 11أحداث

 . الخارج

ما الؿؼصقد بالعؿؾ : وهل، وهـا كصؾ إلك صرح مجؿقطة مـ إسئؾة 

ثؿ ما هل  ؟يف الخارج السعقدية وما هل ممسسات الؿؿؾؽة العربقة ؟الخقري

وهؾ استؿر العؿؾ الخقري بالؿؿؾؽة رغؿ  ؟وما هل معققاهتؿ ؟مـجزاهتؿ

هذه إطؿال الخقرية طؾك  وما هل آثار ؟سبتؿرب 11التضققؼات بعد أحداث 

  ؟الؿجتؿعات اإلكساكقة واإلسالمقة

  أ١ُٖٝ ايبشح : 

الذي يعد مؼصدًا ، تـبع أهؿقة هذا البحث يف كقكف يتعؾؼ بالعؿؾ الخقري 

لؿا  :شرطقًا تظافرت الـصقص الؼرآكقة وإحاديث الـبقية يف الحث والرتغقب فقف

 طؾك كافة إفراد و
ٍّ

فقؽػقـا يف ذلؽ أكف وسقؾة مـ ، الؿجتؿعاتلف مـ تلثقٍر إيجابل

، القسائؾ الؿساطدة طؾك تؼؾقؾ اكتشار الػؼر والجريؿة والحرمان يف الؿجتؿعات

 . وتـؿقة العالقات اإلكساكقة بقـفؿ، مـ خالل تحؼقؼ ترابط الشعقب

  املٓٗر : 

مـ خالل جؿع البقاكات ، وقد اطتؿدكا يف هذا البحث مـفجًا استؼرائقًا 

ؾقمات حقل كشاط الؿؿؾؽة العربقة السعقدية وجؿعقاهتا ومراكزها الخقرية والؿع

 . وتتبع بعض مقاقعفا اإللؽرتوكقة، وتحؾقؾفا، الـاشطة يف الخارج

ومـ هـا كروم مـ خالل هذا البحث القققف طؾك الجفقد الخقرية لؾؿؿؾؽة  

مع ، قريةوكذا التعريػ ببعض هذه الؿمسسات الخ، العربقة السعقدية يف الخارج

إفراد وبقان آثارها الجؾقؾة طؾك ، طرض كؿاذج مـ هذه إطؿال الخقرية
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 : مـ خالل الخطة أتقة، والؿجتؿعات اإلكساكقة

 

 خط١ ايبشح : 

 . مػاهقؿ ومصطؾحات البحث -1

 . العؿؾ الخقري يف التاريخ اإلسالمل بشبف الجزيرة العربقة -2

 . ممسسات العؿؾ الخقري السعقدي يف الخارج -3

 . مجآت العؿؾ الخقري السعقدي -4

  .معققات العؿؾ الخقري السعقدي يف الخارج  -5

 . آثار الؿساطدات الخقرية بالخارج -6
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 أٚال

 ِفبٍُ٘ ِٚصغٍؾبد اٌجؾش
أول خطقة يـبغل اكتفاجفا يف هذا البحث هق تحديد الؿػاهقؿ الؿركزية  

، تؼقم طؾقفا إشؽالقة البحث وهذا ٕهنا تعد بؿثابة الدطائؿ التل :لعـقان البحث

ًٓ التعريػ بؿصطؾحات الؿقضقع الحؽؿ ) :بـاء طؾك قاطدة، ولذلؽ يحسـ بـا أو

 . الخقري()العؿؾ( و) الجفقد( و) وهل بقان معـك، هـ(طؾك الشلء فرع طـ تصقر

 : تعسٜف ادتٗٛد -1

 : لغة - أ

ثؿ ، الجقؿ والفاء والدال أصؾف الؿشؼة» : "مؼايقس الؾغة"ورد يف معجؿ  

 –قال ، والُجْفُد الطاقة، َجَفدت كػسل وأجَفدت: يؼال، يحؿؾ طؾقف ما يؼاربف

الُجفد » : (1)وقال الػراء. [79: ]التقبة (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ): -تعالك 

وجاء يف لسان العرب أهنؿا . (2)«هذا ُجفدي أي صاقتل: تؼقل، يف هذه أية صاقة

                                                 

هق أبق زكريا، يحقك بـ زياد بـ طبد اهلل بـ مـظقر إسدي مقٓهؿ الؽقيف الـحقي، الػّراء:  (1)

، 3كاؤوط، طصاحب الؽسائل. اكظر ترجؿتف يف: الذهبل: سقر أطالم الـبالء، تح: شعقب إر

 . 11، ص 11م، ج1985-ه1415دب: ممسسة الرسالة، 

م، 1979-ه1399ابـ فارس: معجؿ مؼايقس الؾغة، تح: طبد السالم محؿد هارون، دار الػؽر،  (2)

 . 486، ص1ج
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ُ
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 ، (1) ..فالػتح ٓ غقرفلما يف الؿشؼة والغاية ، لغتان يف الُقْسِع والطاقة

 . الؿشؼة والطاقة والُقْسع: ومـ هـا فالؿؼصقد بالُجفقد يف الؾغة هق 

 : اصطالحًا -ب

فالؿراد بالجفقد هق ، أما مـ الـاحقة آصطالحقة واإلجرائقة لؾؿقضقع 

الخدمات والربامج والؿشروطات التل تؼقم هبا الؿمسسات الخقرية السعقدية يف 

 . الخارج

 : ٌتعسٜف ايعُ  -2

 : لغة - أ

ويطؾؼ يف ، مصدر َطِؿَؾ يعَؿُؾ َطَؿالً » : -العؿؾ -"لسان العرب"جاء يف  

واطتَؿَؾ ، أطَؿَؾُف غقره واستعؿَؾف: يؼال، الِؿفـُة والِػعؾ: الؾغة ويراد بف أمقر مـفا

العقـ والؿقؿ والالم » : (3)ه(395ت) وقال ابـ فارس. «(2)طؿؾ بـػسف: الرجُؾ 

                                                 

 . 133، ص3، جه1414، بقروت: دار صادر، 3ابـ مـظقر: لسان العرب، ط (1)

 . 475، ص11اكظر: ابـ مـظقر: الؿصدر كػسف، ج (2)

الؿقافؼ ه 329: هق أحؿد بـ فارس بـ زكريا الؼزويـل الرازّي، أبق الحسقـ، ولد سـة ابـ فارس (3)

م، مـ أئؿة الؾغة وإدب. قرأ طؾقف البديع الفؿذاين والصاحب ابـ طباد وغقرهؿا مـ 941لسـة 

ه 395فقفا سـة أطقان البقان. أصؾف مـ قزويـ، وأقام مدة يف هؿذان، ثؿ اكتؼؾ إلك الرّي فتقيف 

م، وإلقفا كسبتف. مـ تصاكقػف: مؼايقس الؾغة والؿجؿؾ، والصاحبل يف طؾؿ 1114الؿقافؼ لسـة 

 العربقة.. 

، بقروت: دمشؼ، 1اكظر ترجؿتف يف: ابـ خؾؽان: شذرات الذهب، تح: محؿقد إركاؤوط، ط

م، 2112، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، 15، و الزركؾل: إطالم، ط481، ص 4م، ج1986-ه1416

= 
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والعؿؾ يستعؿؾ يف إطؿال . (1)طامٌّ يف كؾ فعؾ يػعؾفوهق ، أصٌؾ واحٌد صحقٌح 

 . (2)«الصالحة والسقئة

 . صالحًا كان أو سقئًا، الؿفـة والػعؾ: ومـ هـا يراد بالعؿؾ يف الؾغة 

 : اصطالحا - ب

باختالف مجآت  :اختؾػت تعاريػ العؿؾ داخؾ حؼؾ العؾقم آجتؿاطقة 

لسؾقك الذي يؼقم طؾك آختقار ا": بلكف فعرف مـ الـاحقة الػؾسػقة، دراستف

 . (3)"والعزم والؿبادرة والػعؾ اإلرادي

يتضؿـ ، مجفقد إرادي طؼؾل أو بدين» : وطرف طـد طؾؿاء آجتؿاع بلكف 

كؿا أكف ، لتحؼقؼ هدف اقتصادي معقـ :التلثقر طؾك إشقاء الؿادية وغقر الؿادية

 . (4)«وضقػة اجتؿاطقة تتحؼؼ فقفا شخصقة الػرد

الذي يؼقم بف إفراد الؿؿثؾقن يف ، هق الـشاط آجتؿاطل وآقتصادي ": أو 

هبدف التؼؾقؾ مـ حجؿ ، الفقئات والتجؿعات إهؾقة ذات الـػع العام

 =                                                 

 . 193، ص 1ج

 . 145، ص4اكظر: ابـ فارس: مؼايقس الؾغة، ج (1)

، دمشؼ: 1اكظر: الراغب إصػفاين: الؿػردات يف غريب الؼرآن، تح: صػقان طدكان الدوادي، ط (2)

 . 587، صه1412بقروت، دار الؼؾؿ: الدار الشامقة، 

قة، دط، تقكس: دار الجـقب اكظر: جالل الديـ سعقد: معجؿ الؿصطؾحات والشقاهد الػؾسػ (3)

 . 318م، ص 2114لؾـشر، 

، ص 1986أحؿد زكل بدوي: معجؿ مصطؾحات العؾقم آجتؿاطقة، بقروت: مؽتبة لبـان،  (4)

236 . 
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خِ 
َّ
خِ اٌغؼٛدٌ

َّ
 ادلٍّىخِ اٌؼشثٍ

ُ
ًِ  عٙٛد  اخلريي ِّيف اخلبسطِ  يف خذِخِ اٌؼّ

 . (1)"والؿساهؿة يف حؾفا بالؿال أو بالجفد أو بالػؽر، الؿشؽالت

ًا كان أيَّ ، كؾ جفد إكساين »: وطرف العؿؾ يف مجال الدراسات اإلسالمقة بلكف 

 :وبؿا يؽػؾ بؼاء الجـس البشري كؾف وسالمتف، يبذل هبدف إطؿار إرض، كقطف

 . (2)«وكقؾ رضا اهلل يف أخرة، تحؼقؼا لرسالة آستخالف يف إرض

وخالصة الؼقل أن العؿؾ هق ما يبذلف اإلكسان مـ جفد بدين أو طؼؾل أو  

مـ أجؾ  :سقة وآجتؿاطقةٕجؾ إشباع حاجاتف الطبقعقة والـػ :فؽري يف وقت ما

 . والعقش وفؼ إصقل الشرطقة اإلسالمقة، الرزق

وإصؾ فقف أن يؽقن ، ومـ هـا فالعؿؾ يف أصؾف جفد مبذول لطرف آخر 

وهق ما ، وقد يؽقن يف بعض الحآت خدمة لؾغقر مـ دون أجر، مؼابؾ أجر

 . ه القرقةوهق ما كؼصده يف هذ، اصطؾح طؾك تسؿقتف بالعؿؾ الخقري اإلكساين

 : تعسٜف ارتري -3

 : لغة  -أ

وورد يف الؾغة بعدة ، ومصدره َخقْر، خ ي ر( ) وهق مـ مادة، الخقر ضد الشر 

الخاء » : "مؼايقس الؾغة"وجاء يف . (3)الؽرم والشرف والؿقؾ والعطػ: مـفا، معان

                                                 

العبد ٓوي، فاتحة فاضؾ: العؿؾ الخقري اإلسالمل بقـ التلصقؾ وإمؽاكقات التػعقؾ، بحث مؼدم  (1)

-2الث، دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل، إلك ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الث

 . 5، ص2118يـاير  22

 -سؿقر محؿد إبراهقؿ الديب: أخالققات العؿؾ يف ضقء الرتبقة اإلسالمقة، أصروحة الدكتقراه  (2)

 . 113، ص1995فؾسػة يف أصقل الرتبقة، 

اج الؾغة وصحاح العربقة، ، والجقهري: الصحاح ت264، ص4اكظر: ابـ مـظقر: لسان العرب، ج (3)

= 
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 و، إلقف يؿقؾ واحد كؾ ٕن :الشر ضد فالخقر، والقاء والراء أصؾف العطػ والؿقؾ

 هق الباب هذا مـ آستخارة و، َقٌارِخ  و وجؿعف ُخُققٌر وَأْخَقارٌ ، صاحبف طؾك يعطػ

يف  تقسعقا ثؿ. (1)«طؾقف يؼدم و إمريـ خقر يسلل الؿستخقر ٕن :آستعطاف باب

 مـ آسؿ َأْخَقارٌ  و ِخَقارٌ  ققم و، فاضؾ أي، َخقِّرٌ  رجؾ: فؼالقا الؾغقي إصؾ

 . (2) الؽرم - بالؽسر -و الِخقر ، آختقار

الؿقؾ  العطػ طؾك الؾغقي يدل إصؾ يف الخقر ومـ هـا كجد أن لػظ 

 . وكؾفا دٓٓت تؼقد إلك صػات محؿقدة، والتػضقؾ والؽرم

 : اصطالحا - ب

 : مـفا، طثرت طؾك مجؿقطة مـ التعاريػ لؽؾؿة خقر 

 الخقر ما» : بؼقلف "الؿػردات"يف  (3)ه(512ت) ما أورده الراغب إصػفاين 

. (4) «وضده الشر، والشلء الـافع، والعدل والػضؾ، كالعؼؾ مثال، يرغب فقف الؽؾ

 =                                                 

، الرازي: مختار الصحاح، 651، ص2م، ج1987-ه1417، بقروت: دار العؾؿ لؾؿاليقـ، 4ط

م، مادة )خقر(، 1999 -ه 1421، بقروت: الؿؽتبة العصرية، 5تح: يقسػ الشقخ محؿد، ط

 . 99ص

 . 188، ص2اكظر: ابـ فارس: معجؿ مؼايقس الؾغة، ج (1)

 . 264، ص4ن العرب، جاكظر: ابـ مـظقر: لسا (2)

هق الحسقـ بـ محؿد بـ الؿـضؾ، أبق الؼاسؿ إصػفاين، أو إصبفاين، الراغب إصػفاين:  (3)

 ه. 512، سؽـ بغداد، واشتفر، تقيف سـة "أصػفان"أديب مـ الحؽؿاء العؾؿاء مـ أهؾ 

، و 36ص، 1م، ج1941اكظر ترجؿتف يف: حاجل خؾقػة: كشػ الظـقن، بغداد: مؽتبة الؿثـك،  

 . 255، ص2الزركؾل: إطالم، ج

 . 311، ص1اكظر: الراغب إصػفاين: الؿػردات يف غريب الؼرآن، كتاب الخاء، مادة خقر، ج (4)
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خِ 
َّ
خِ اٌغؼٛدٌ

َّ
 ادلٍّىخِ اٌؼشثٍ

ُ
ًِ  عٙٛد  اخلريي ِّيف اخلبسطِ  يف خذِخِ اٌؼّ

 . فـجد الخقر طـده هق العؼؾ والعدل والػضؾ والـػع

 لؿـ مالءمة و كػع فقف الخقر ما »: فؼال (1) هـ( 1393ت ) طاشقر ابـ طرففو 

أكف طرف الخقر بؿا فـالحظ . « (2) ..أخرة مـف خقر و الدكقا خقر فؿـف، بف هق يتعؾؼ

 . فقف كػع لؾـاس يف الدكقا وأخرة

 لؿ يخرج آصطالح يف الخقر أن الؿؾحقظ مـ خالل التعاريػ السابؼة و 

 . مرغقبًا فقف ومـتػعًا بف كقكف حقث مـ الؾغقي معـاه طـ

  ٞتعسٜف ايعٌُ ارتريٟ نُسنب يفظ : 

ق شخصقة فف، أما تعريػ العؿؾ الخقري يف آصطالح كؿركب لػظل 

هدفف تحؼقؼ أطؿال الخقر والرب والرطاية والـػع العام والتـؿقة ، اطتبارية تطقطقة

، وهق طؿؾ يشرتك فقف جؿاطة مـ الـاس لتحؼقؼ مصؾحة طامة، آجتؿاطقة

بقسقؾة جؿع التربطات ، وأغراض إكساكقة أو ديـقة أو طؾؿقة أو صـاطقة أو اقتصادية

، بؼصد كشاط اجتؿاطل أو ثؼايف أو إغاثل ،وصرففا يف أوجف إطؿال الخقرية

مـ غقر قصد ، داخؾ الدولة وخارجفا، ماديًا ومعـقيًا، بطرق الرطاية أو الؿعاوكة

سقاء سؿل إغاثة أو جؿعقة أو ممسسة أو هقئة أو مـظؿة خاصة ، الربح لؿمسسقفا

                                                 

: هق محؿد الطاهر بـ طاشقر، رئقس الؿػتقـ الؿالؽققـ، وشقخ جامع الزيتقكة، طقـ ابـ طاشقر (1)

الؿجؿعقـ العربققـ يف دمشؼ والؼاهرة، مـ  م شقخًا لإلسالم مالِؽقًا، وهق مـ أطضاء1933سـة 

مصـػاتف: مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، أصقل الـظام آجتؿاطل يف اإلسالم، التحرير والتـقير يف 

 التػسقر،.. 

، 4، دب، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، دت، ج11اكظر ترجؿتف يف: خقر الديـ الزركؾل: إطالم، ط 

 . 96ص

 . 112م، ص1997ـقير، دط، تقكس، دار سحـقن لؾـشر والطباطة، ابـ طاشقر: التحرير والت -(2)
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 . (1)أو طامة

 وكؼصد بالعؿؾ الخقري يف هذه الدراسة هق ما تضطؾع بف الؿمسسات 

يف ، مـ أطؿال خقرية، حؽقمقة وغقر حؽقمقة، والجؿعقات الخقرية السعقدية

وتركقزكا يـصب طؾك الؿمسسات التل تؼقم بدور وطؿؾ خقري . جؿقع الؿجآت

 . خارج حدود الؿؿؾؽة

كـتؼؾ أن إلك ، بعدما تعرفـا طؾك مػفقم العؿؾ الخقري يف الؾغة وآصطالح 

 . ريخ الؿؿؾؽة العربقة السعقديةالتعرف طؾك العؿؾ الخقري يف تا

 

 

 

 

                                                 

، 2م، ج1979، 2اكظر: أحؿد ططقة اهلل: دائرة الؿعارف الحديثة، مؽتبة إكجؾق مصرية، ط (1)

، و أشرف صف أبق الذهب: الؿعجؿ اإلسالمل لؾجقاكب الديـقة والسقاسقة وآجتؿاطقة 635ص

، ولطقػة السعدي: الدور 528م، ص2112هـ، 1423، 1وآقتصادية، دار الشروق الؼاهرة، ط

التـؿقي لعؿؾ الجؿعقات الخقرية اإلماراتقة: دراسة فؼفقة مؼاركة، رسالة ماجستقر، كؾقة 

 . 4الدراسات اإلسالمقة والعربقة دبل، ص
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خِ 
َّ
خِ اٌغؼٛدٌ

َّ
 ادلٍّىخِ اٌؼشثٍ

ُ
ًِ  عٙٛد  اخلريي ِّيف اخلبسطِ  يف خذِخِ اٌؼّ

 

 

 صبٍٔب
 اٌؼًّ اخلريي يف اٌزبسٌخ اإلعالًِ

 ٌشجٗ اجلضٌشح اٌؼشثٍخ 
 

 :ضفر العؿؾ الخقري طـد العرب بشبف الجزيرة العربقة قبؾ مجلء اإلسالم 

فؼد طرفت قبقؾة قريش بتقزيع العؿؾ بقـ ساداهتا الذيـ أسسقا دار الـدوة قرب 

و كاكت لفؿ سؼاية الحاج ، لحؾ مشؽالت الـاس بالحسـك :ةالؽعبة الؿشرف

وكاكت الرفادة خرجًا تخرجف قريش يف كؾ » : "تاريخ الطربي"جاء يف ، ورفادتف

يلكؾف مـ لؿ ، فقصـع بف صعامًا لؾحاج، إلك قصل بـ كالب، مقسؿ مـ أمقالفا

، الَؿْقِسرِ كؿا كاكقا يشتغؾقن ب. (1) « ..مؿـ يحضر الؿقسؿ، يؽـ لف سعة وٓ زاد

فؽاكقا يطعؿقن الؿساكقـ مؿا ربحقه أو ، الذي كان سبقالً مـ سبؾ الؽرم طـدهؿ

والؿؾحقظ أن جؾ هذه إطؿال الخقرية التل كان . ما يػضؾ مـ سفام الرابحقـ

 . (2)يعؿؾفا العرب كاكت بدافع مـ كرامتفؿ ومروءهتؿ

لـاس طؾك العؿؾ يف كتابف الؽريؿ ا -تعالك  -ولؿا جاء اإلسالم حث اهلل  

فال ، اإلغاثة و التطقع و الـجدة و الؼرض و اإلكػاق: مـفا، بللػاظ طديدة، الخقري

                                                 

 . 261، ص2هـ، ج1387، بقروت: دار الرتاث، 2الطربي: تاريخ الطربي، ط(1)

لعقير: الجؿعقات الخقرية: تعريػفا وتلصقؾفا وصؾتفا بالؿمسسات الققػقة، محقك الديـ خقر اهلل ا(2)

 . 313م، ص2115م، 2114، 15-14مجؾة اإلحقاء، جامعة باتـة، العدد 

o  p 
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يف الحث طؾك  -تعالك  -مـفا ققلف ، تؽاد تخؾق سقرة قرآكقة مـ هذه إلػاظ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ): العؿؾ الخقري

: وققلف يف التسابؼ طؾك الخقر، [114: ]آل طؿران (ڻ ڻ ۀ

وققلف يف ،[148: ]البؼرة(ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃڦ )

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ): اإلكػاق يف سبقؾ اهلل

: ]البؼرة(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ): ومـفا ققلف يف أطؿال الرب، [261

وكثرة  ....[148: ]البؼرة (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

وفؼ ققاطد الحث طؾك أطؿال الرب والتعاون الـصقص يف ذلؽ تدل طؾك مدى 

وققهتا لؾؿساهؿة يف ، تضؿـ استؿرارها وكؿقها، ومبادئ ومؼاصد رباكقة ثابتة

 . -طز وجؾ  -طؿارة إرض بؿا يرضل اهلل 

الـؿقذج التطبقؼل إول لؾعؿؾ الخقري يف  - ملسو هيلع هللا ىلص -وكان طؿؾ الـبل محؿد  

ـْ دَ »: وهق الؼائؾ، التاريخ البشري قاصبة وقال . (1)«لَّ َطَؾك َخقٍْر َفَؾُف مِثُْؾ َأْجِر َفاِطؾِفِ َم

فؾقعؿؾ بقده فقـػع : قال ؟فنن لؿ يجد: قالقا. طؾك كؾ مسؾؿ صدقة» : -أيضا  –

يعقـ ذا الحاجة : قال ؟فنن لؿ يستطقع أو لؿ يػعؾ: قالقا. كػسف ويتصدق

 . (2)«..الؿؾفقف

                                                 

، تح: محؿد 1893أخرجف مسؾؿ يف الصحقح، باب فضؾ إطاكة الغازي يف سبقؾ اهلل، رقؿ الحديث  (1)

، وأحؿد يف الؿسـد، باب بؼقة 1516، ص3العربل، ج فماد طبد الباقل، بقروت: دار إحقاء الرتاث

، تح: شعقب إركاؤوط وآخرون، 17184حديث أبل مسعقد البدري إكصاري، رقؿ الحديث: 

 . 314، ص 28م، ج2111-ه1421، دب: ممسسة الرسالة، 1ط

 . 2241/ 5أخرجف البخاري يف صحقحف،  (2)
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خِ 
َّ
خِ اٌغؼٛدٌ

َّ
 ادلٍّىخِ اٌؼشثٍ

ُ
ًِ  عٙٛد  اخلريي ِّيف اخلبسطِ  يف خذِخِ اٌؼّ

خاصة مع ، العربقة شلوًا كبقراً وبعدها بؾغت أطؿال الرب والخقر بشبف الجزيرة  

فغطت إطؿال الخقرية الؿـاصؼ الؿػتقحة يف جؿقع  :تؼدم الػتقحات اإلسالمقة

، والؿعاهد العؾؿقة، طؿارة الؿساجد و الؿدارس، آجتؿاطقة: الؿقاديـ

وبـاء بققت ، والػـادق لؾؿسافريـ (1)والخاكات، والؿعاهد الطبقة، والؿستشػقات

، لسؼل الؿاشقة والزروع والؿسافريـ :(2)ػر أبار يف الػؾقاتوح، الحجاج يف مؽة

وإصالح الؼـاصر ، وتؼديؿ أوقاف لؾؿؼابر، (3)وهتقئة أماكـ الؿرابطة طؾك الثغقر

، وإكشاء ممسسات لرطاية إيتام والؿؼعديـ والعؿقان والعجزة، والجسقر

ان وممسسات لتزويج الػتقات والشب، وممسسات لتحسقـ أحقال السجـاء

 . (4)والعزاب الػؼراء

                                                 

 ل مرادفة لؽؾؿة فـدق أو القكالة.. : تعـل مـزل الؿسافريـ والؼقافؾ، وهالخاكات (1)

اكظر: محؿد طبد الجؾقؾ: الخاكات العراققة وخصقصقتفا التاريخقة، صحقػة الصباح، بغداد،  

 م. 2116، 737العدد، 

 : مػردها فالة، وهل إرض القاسعة الؿؼػرة التل ٓ ماء فقفا.. الَػَؾقات (2)

 . 617م، ص1992ؿ لؾؿاليقـ، ، بقروت: دار العؾ7جربان مسعقد: معجؿ الرائد، ط

هق الؿقضع الذي يؽقن حدًا فاصالً بقـ بالد الؿسؾؿقـ والؽػار، وهق مقضع لغة: : الثُّغقر (3)

الؿخافة مـ أصراف البالد. اكظر: ابـ إثقر: الـفاية يف غريب الحديث وإثر، تح: صاهر أحؿد 

، 1م، ج1979-ه1399زاوي و محؿقد محؿد الطـاحل، دط، بقروت: الؿؽتبة العؾؿقة، 

 . 213ص

 كؾ مقضع قرب مـ أرض العدو، وكؾ مؽان يخقػ أهؾف. اصطالحا:  

 . 213، ص9م، ج1968-ه1388اكظر: ابـ قدامة: كتاب الؿغـل، دط، الؼاهرة: مؽتبة الؼاهرة،  

م، 1987ه/ 1417، 5مصطػك السباطل: مـ روائع حضارتـا، بقروت: الؿؽتب اإلسالمل، ط (4)

 . 128ص



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  488  

واستؿر هذا العؿؾ الخقري يف التاريخ الحديث يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية  

بنطاكتف لؾؼضايا الؽربى يف ، داخؾقًا وخارجقًا، يف طفد الؿؾؽ طبد العزيز آل سعقد

و برزت الؿؿؾؽة ، وقضايا استعؿار الدول العربقة، (1)كؼضقة فؾسطقـ، ذلؽ الققت

كلكرب  - 2111سبتؿرب  11وحتك بعد التضققؼات بعد أحداث  -عقديةالعربقة الس

حقث فاقت مساطدهتا لؾبـغالديش  :دولة ماكحة لؾؿساطدات اإلكساكقة يف العالؿ

إثر ، وقدمت لؾباكستان، م2117مؾققن دوٓر ٕغراض إكساكقة سـة  158

التل متجاوزة اإلطاكات ، مؾققن دوٓر 221حقالل ، الػقضاكات التل غؿرهتا

كؿا قدمت . ماليقـ دوٓر 219والؿؼدرة بـ ، قدمتفا الدول إوربقة مجتؿعة

وهل أكرب مـحة ، مؾققن دوٓر كؼدًا لربكامج إغذية العالؿل 511السعقدية 

 . (2)يتؾؼاها الربكامج مـذ كشلتف 

والقاقع أن هذه الؿساطدات هل جزء صغقر مؿا صرحت بف الؿؿؾؽة العربقة  

وذلؽ مـ ، بؾدًا مسؾؿًا وغقر مسؾؿ 81إهنا تؼدم اإلطاكات ٕكثر مـ إذ  :السعقدية

، التاريخ مر خالل مجؿقطة مختؾػة مـ الؼـقات الحؽقمقة وشبف الحؽقمقة طؾك

 . العالؿ يف متػرقة مـاصؼ أو بؾدان إلك تؿتد ولؽـفا، العربل واإلسالمل العالؿ طؾك

ا هل هذه الؼـقات م: وهـا كصؾ إلك صرح سمال يف غاية إهؿقة وهق 

 ؟ والؿمسسات السعقدية الؿفتؿة بالعؿؾ الخقري يف الخارج

 

                                                 

لد طثؿان القحقك و كاتالل فقستققر: الؿؿؾؽة العربقة السعقدية كجفة ماكحة لؾؿساطدات خا (1)

 16م، ص2111اإلكساكقة، الؿعفد العالؿل لؾسقاسات العامة، ألؿاكقا 

 16الؿرجع كػسف، ص (2)
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خِ 
َّ
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َّ
 ادلٍّىخِ اٌؼشثٍ

ُ
ًِ  عٙٛد  اخلريي ِّيف اخلبسطِ  يف خذِخِ اٌؼّ

 
 

 صبٌضب  
 يف اخلبسط  ِإعغبد اٌؼًّ اخلريي اٌغؼٛدي

، تعددت الجؿعقات الخقرية السعقدية التل تعؿؾ يف الخارج وفؼ مفام محددة 

 : كذكر ومـ هذه الجؿعقات، وتـقطت خدماهتا لتشؿؾ آحتقاجات اإلكساكقة كافة

 : اهلالٍ األمحس ايطعٛدٟ  -1

وهل أكرب ، م1963سـة  SRC تلسست جؿعقة الفالل إحؿر السعقدي 

مـظؿة تؼدم مـ خاللفا الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مساطداهتا اإلكساكقة واإلغاثقة 

أو الحروب ، لؿساطدة الدول والشعقب الؿتضررة مـ الؽقارث الطبقعقة وإوبئة

حقث أصبحت الفقئة العضق يف آتحاد الدولل لؾصؾقب ، ةوالؿـازطات الدولق

وتتؿتع بجؿقع ، إحؿر والفالل إحؿر الذي يعؿؾ يف إصار اتػاققات جـقػ

الؿزايا والحصاكات الؿـصقص طؾقفا يف اتػاققة جـقػ التل تػل بآلتزامات 

ك وجرح، إخالققة واإلكساكقة تجاه الؿرضك والؿصابقـ يف الؽقارث والحقادث

دون تؿققز أو ، واحرتام حؼققفؿ، يف التعامؾ معفؿ، إضافة إلك إسرى، الحروب

 . (1)يف زمـ الحرب أو السؾؿ، تػريؼ يف الؿعامؾة ٕي سبب

 373وقد ارتػعت الؿساهؿات الؿالقة لؾجؿعقة داخؾ الؿؿؾؽة وخارجفا مـ  

 . (2)2111مؾققن دوٓر سـة  433إلك ، 2119مؾققن دوٓر سـة 

                                                 

 .https: / / www. srca. orgمققع هقئة الفالل إحؿر السعقدي، اكظر مققعفا اإللؽرتوين:  (1)

sa/ ar/ About/ About 

خالد طثؿان القحقك و كاتالل فقستققر: الؿؿؾؽة العربقة السعقدية كجفة ماكحة لؾؿساطدات  (2)

= 

o  p 
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 : م ايطعٛدٟ يًت١ُٝٓايصٓدٚ -2

، 48الصـدوق السعقدي لؾتـؿقة بؿقجب الؿرسقم الؿؾؽل رقؿ م/تلسس  

وهق يفدف أساسًا إلك ، م1/9/1974الؿقافؼ ، ه14/8/1394الصادر يف 

طـ صريؼ مـح الؼروض ، الؿساهؿة يف تؿقيؾ الؿشاريع اإلكؿائقة يف الدول الـامقة

. ؿقيؾ الدراسات والدطؿ الؿمسسلوتؼديؿ مـح لؾؿعقكة الػـقة لت، لتؾؽ الدول

وكشاصف غقر محدد مـ ، تتؿ مساهؿة الصـدوق طـ صريؼ تؼديؿ قروض مقسرة

لؾؿساهؿة يف  وهق يتعامؾ مباشرة مع حؽقمات الدول الـامقة، الـاحقة الجغرافقة

 ويعطل الصـدوق إولقية يف التؿقيؾ. تؿقيؾ الؿشاريع اإلكؿائقة ذات إولقية

 - أيضًا -السعقدية  الحؽقمة وتؼقم، وذات الدخؾ الؿـخػض لؾدول إقؾ كؿقاً 

 حآت يف إغاثقة مشاريع بعض تـسقؼ تـػقذ أو بؿفام الصـدوق بتؽؾقػ

 إمؿ لؿـظؿات التربطات الـؼدية يخص فقؿا بالتػاوض وذلؽ، الؽقارث

 . (1)الؿتحدة

يؼقا غطت دول إفر، وقام الصـدوق السعقدي لؾتـؿقة بربامج تـؿقية كثقرة 

، جامبقا، جؿفقرية سقرالققن، الصقـ: مثؾ، وآسقا ومـاصؼ أخرى مـ العالؿ

 .،.تقجق، أوزبؽستان، البقسـة والفرسؽ، مصر، باكستان، تشاد، السقدان

، والتعؾقؿ والطاقة، والصحة والؿقاه، الطرق: مـفا، وشؿؾت قطاطات طديدة

هـ 1438ه/1437 و وصؾت مشاريع الصـدوق الؿالقة لسـة ..والزراطة وغقرها

. (2)دولة  16مشروطًا وبركامجًا تـؿقيًا يف  31وتشؿؾ ، مؾققن ريال 4346إلك 

 =                                                 

 . 15اإلكساكقة، ص

 / http: / / www. sfd. gov. sa: اكظر: الؿققع الرسؿل لؾصـدوق السعقدي لؾتـؿقة (1)

م، اكظر صػحة التؼارير:  2116تـؿقة أحؿد بـ طؼقؾ الخطقب: التؼرير السـقي لؾصـدوق السعقدي لؾ (2)

= 



 

 

 
 
 

  491  
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ًِ  عٙٛد  اخلريي ِّيف اخلبسطِ  يف خذِخِ اٌؼّ

يف تؿقيؾ ، م2116مـذ بدأ كشاصف التـؿقي وحتك هناية ، وقد أسفؿ الصـدوق

وٓ شؽ أن هذا التـقع الجغرايف ، مشاريع يف مختؾػ قطاطات البـقة التحتقة 619

 . قًا طؾك اقتصاديات تؾؽ الدولوالتـؿقي لؾؿشاريع سقـعؽس إيجاب

 : َؤضط١ املًو فٝصٌ يًعٌُ ارتريٟ -3

، م1976الؿقافؼ لـ ، ه1396الؿؾؽ فقصؾ الخقرية يف سـة  تلسست ممسسة 

والؿضل يف تحؼقؼ رؤيتف يف ، وكان هدففا إول الحػاظ طؾك إرث الؿؾؽ فقصؾ

الؿستؼبؾ  والحرص طؾك تؿؽقـ أجقال، التؼدم والتطقر مع الحػاظ طؾك التؼالقد

إمر الذي أكسب  :مـ آستػادة الؼصقى مـ صاقاهتؿ وقدراهتؿ الؽامـة

وقد كص كظامفا . يف مجال اإلكػاق الخقري، (1)الؿمسسة سؿعة طالؿقة طالقة

تؾؼل إمقال مـ إطضاء أو ) إساسل طؾك أن أغراض الؿمسسة تتؿثؾ يف

التل تعقد ، جف الرب الؿختؾػةوإكػاقفا طؾك الـشاط التعؾقؿل والعؾؿل وأو، الغقر

داخؾ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ، بالـػع والخقر طؾك الؿسؾؿقـ يف أي مؽان

 . (2)وتساطد طؾك تؼدمفؿ ورفعة شلهنؿ(، وخارجفا

تحتػظ هذه الؿمسسة الخقرية  :وبػضؾ محػظتفا آستثؿارية الؿتـقطة 

ولؼد . امج تخدم أهداففامؿا يسؿح لفا بنكشاء وتطقير بر :باستؼاللقتفا الؿالقة

مؾقار  9. 1أكثر مـ ، م2115ه/1436مـذ إكشائفا وحتك طام ، أكػؼت الؿمسسة

 =                                                 

http: / / www. sfd. gov. sa/ webcenter/ faces/ oracle/ webcenter/ page  

 / http: / / www. kff. com/ ar: اكظر: مققع ممسسة الؿؾؽ فقصؾ الخقرية طؾك الرابط (1)

، السـة 119عدد اكظر: محؿد فؽري أكقر: ممسسة الؿؾؽ فقصؾ الخقرية، مجؾة الػقصؾ، ال -(2)

 . 15م، الرياض، ص1986العاشرة، 
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 . ريال سعقدي لدطؿ ركائزها الؿساكدة

 : َؤضط١ املًو عبد اهلل بٔ عبد ايعصٜص آٍ ضعٛد -4

أكشل هذه الؿمسسة خادم الحرمقـ الشريػقـ الؿؾؽ طبد اهلل بـ طبد العزيز  

 العربقة الؿؿؾؽة داخؾ الخّقرة اإلكساكقة ٕطؿالف مـطؾؼًا قنلتؽ :أثـاء حقاتف

وتسعك . وفاتف بعد وققؿف مبادئف فقف تخّؾد رمزاً  ولتؽقن، وخارجفا السعقدية

مـ خالل ، الؿمسسة إلك الحػاظ طؾك ققؿ الؿؾؽ طبداهلل الـبقؾة ومبادئف السامقة

التل تتؿحقر حقل سبعة ، تطقير وإصالق العديد مـ الؿبادرات والربامج اإلكساكقة

 والعؾقم، الصحقة والرطاية، آقتصادية والتـؿقة، التعؾقؿ: وهل، مجآت أساسقة

 . (1)والسالم وإمـ، اإلكساين والحقار، آجتؿاطقة والتـؿقة، والتؼـقة

إسفامات  -رحؿف اهلل  -وقد قدم الؿؾؽ طبداهلل بـ طبدالعزيز آل سعقد  

مساهؿتف يف إطادة تلهقؾ الؿتضرريـ مـ : مـفا، كساكقةطديدة يف مجال اإلغاثة اإل

. م2117سـة  الذي ضرب السقاحؾ الجـقبقة لبـغالديش، "سدر"كارثة إطصار 

ألػ مستػقد مـ السؽان الؿحؾققـ  271وقد بؾغ طدد الؿستػقديـ مـف أكثر مـ 

قـقا كؿا قدم الؿؾؽ جفقدًا دولقة كبقرة يف مؽافحة وباء إيبقٓ الذي صال غ. (2)"

 . (3)م2114ولقربيا وسقرالققن وطددًا آخر مـ بؾدان غرب أفريؼقا طام 

                                                 

تركل بـ طبد اهلل بـ طبد العزيز آل سعقد: الؿدير التـػقذي لؿمسسة الؿؾؽ طبد اهلل بـ طبد العزيز  (1)

-http: / / www. kingabdullahfoundation. org/ arالخقرية، اكظر: مققع الؿمسسة: 

sa /التـػقذي. -الرئقس-الؿحتقى/ كؾؿة 

(2) http: / / www. kingabdullahfoundation. org/ ar-sa /مؿقز/ مساطدة-

 بـغالديش-يف-الؿتضرريـ

(3) http: / / www. kingabdullahfoundation. org/ ar-sa /وباء-مؿقز/ مؽافحة-
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 : َؤضط١ اذتسَني ارتري١ٜ -5

تؿ تلسقسفا يف مديـة ، هل مـ أشفر الؿمسسات الخقرية اإلسالمقة السعقدية 

وأصبح ، أشرف طؾك تلسقسفا طؼقؾ العؼقؾ، م1988كراتشل الباكستاكقة طام 

بؾغ طدد . اهتام الحؽقمة إمقركقة لف بتؿقيؾ اإلرهابمديرًا لفا إلك أن أققؾ بعد 

معظؿفؿ مـ ، مقضػل الؿمسسة أكثر مـ خؿسة آٓف شخص يف أكحاء العالؿ

مؽتبًا  14وبعد اهتامفا بتؿقيؾ اإلرهاب اضطرت الؿمسسة لغؾؼ ، الؿتطقطقـ

 . مقضػًا 251وتؿ تؼؾقص أصرها إلك ، لفا

ن اإلسالمقة وإوقاف يف السعقدية م أطؾـت وزارة الشمو2114أكتقبر  8يف  

وتسريح ، وصؾبت مـ إدارة الؿمسسة إغالق الؿؼر، حؾ ممسسة الحرمقـ الخقرية

وتؿ تقكقؾ الفقئة السعقدية إهؾقة لإلغاثة وإطؿال الخقرية . جؿقع الؿقضػقـ

 . (1)تقلل الؼقام بـشاصات ممسسة الحرمقـ يف الخارج

 : اٍ اإلْطا١َْٝسنص املًو ضًُإ يإلغاث١ ٚاألعُ -6

بتقجقف ورطاية خادم ، 2115تلسس الؿركز و ُدشـت أطؿالف يف ماي سـة  

و ، الذي وضع حجر إساس لف، الحرمقـ الشريػقـ الؿؾؽ سؾؿان بـ طبدالعزيز

 :قد ُأكِجَز هذا الؿركز خصقصًا لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة و الؽقارث الطبقعقة

 . ورفع معاكاتف لعقش حقاة كريؿة،  العالؿهبدف مساطدة اإلكسان يف أي مؽان يف

 -رغؿ حداثتف  -وقد قدم مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة  

دولة حقل  37الؽثقر مـ الؿساطدات اإلكساكقة واإلغاثقة واإلكؿائقة ٕكثر مـ 

 =                                                 

 أفريؼقا-غرب-دول-يف-إيبقٓ

(1) https: / / www. marefa. org 
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وذلؽ بؿشاركة الشركاء الدولققـ و اإلقؾقؿقـ و الؿحؾققـ يف الدول ، العالؿ

كؿا تؿ تـػقذ العديد مـ الربامج والؿبادرات اإلكساكقة إليصال ، ػقدةالؿست

، مقريتاكقا، القؿـ، ألباكقا: الؿساطدات اإلغاثقة لؿاليقـ مـ البشر يف كؾ مـ

بؾغت إحصاءات  ...أفغاكستان، سقريا مقاكؿار، ققرغزستان، الصقمال، العراق

ة يف تؾؽ الدول يف القؿـ مشاريع مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكق

، دوٓراً  171. 139. 58و سقريا بـ ، دوٓراً  48. 768. 543. 1كلكرب إطاكة بـ 

. 9ما يؼرب  2118جاكػل  31إلك  2115ووصؾت يف صاجؽقستان مـ ماي 

دوٓرات يف مجال الصحة وإمـ الغذائل والؿقاه واإلصالح  816. 472

إلك أفريؾ  2115كػسفا تؼريبا مـ ماي  الػرتة -وبؾغت يف الروهقـغا  ..البقئل

مؾققن دوٓر يف مجال إمـ الغذائل  421. 814. 15ما يؼرب مـ  - 2118

وجقبقيت يف . والصحة واإليقاء والؿقاه والتعؾقؿ والتعايف الؿبؽر وقطاطات أخرى

. 2كحق ، 2117إلك ديسؿرب  2115مـ الػرتة ماي ، مجال الصحة وإمـ الغذائل

إلك  2115مـ الػرتة ماي ، وبؾغت يف مـطؼة العراق، ٓرًا أمريؽقًادو 881. 469

تعؽس ، وهل مبالغ ضخؿة جدًا كؿا يبدو. (1)دوٓراً  778. 771. 1كحق ، 2118

 . التقجف اإلكساين لؾؿركز

 : مجع١ٝ أٚاصس -7

دورها الرئقس هق رطاية ، وهل جؿعقة خقرية سعقدية كاشطة يف الخارج 

                                                 

 .https: / / www. ksreliefة وإطؿال اإلكساكقة اكظر: مققع مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاث (1)

org/ Arabic/ Pages/ Home. aspx  واكظر: ققاطد السؾقك: مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة

 م. يف الؿققع كػسف: 2117وإطؿال اإلكساكقة، اإلصدار إول 

https: / / www. ksrelief. org/ Arabic/ DataAndResult/ Document 

https://www.ksrelief.org/Arabic/Pages/Home.aspx
https://www.ksrelief.org/Arabic/Pages/Home.aspx
https://www.ksrelief.org/Arabic/Pages/Home.aspx


 

 

 
 
 

  495  

خِ 
َّ
خِ اٌغؼٛدٌ

َّ
 ادلٍّىخِ اٌؼشثٍ

ُ
ًِ  عٙٛد  اخلريي ِّيف اخلبسطِ  يف خذِخِ اٌؼّ

، خاصة يف أمريؽا وأوروبا ودول الخؾقج وشرق آسقا، جإسر السعقدية يف الخار

والتل ، وإيجــاد حؾقل طؿؾقـة وبـاءة لفذه إسر الؿـؼطعة والؿتعثرة فـل الخارج

ومساطدهتا لؾعقدة إلك القصـ إن أمؽــ ، ومد يد الـعـقن لفـا، ٓ تستطقع العقدة

السعـل لدمجفـا فـل و، ومسـاطدة تؾؽ إسر يف استخراج وثـائؼفـا الرسؿقـة، ذلؽ

مع إخذ يف آطتبار تقطقة الؿجتؿع لؾحد مـ تـامل طدد إسر ، (1)الؿجتؿـع

وقد . (2)وفؼ مـفجقة طؾؿقة وأسالقب اتصال فعالة، السعقديـة الؿـؼطعة يف الخارج

وقدمت مساطدات مالقة ، قامت هذه الجؿعقة بؿتابعة إسر السعقدية يف الخارج

، وبرامج الرطاية الصحقة وآجتؿاطقة، التعؾقؿ لألبـاءوطقـقة تشؿؾ مصاريػ 

، ومصر، واإلمارات، الؽقيت: مـفا، وتقفقر تذاكر السػر والسؽـ يف ثالثقـ دولة

، وكـدا، وأوروبا، والفـد، وأكدوكقسقا، والػؾقبقـ، وإردن، ولبـان، والؿغرب

 . (3) ..وأمريؽا

الؿمسسات الخقرية بعد هذه الـبذة الؿختصرة طـ بعض الجؿعقات و 

كصؾ أن إلك مجآت العؿؾ الخقري السعقدي ، السعقدية الـاشطة يف الخارج

 :يف الخارج مـ خالل العـصر أيت

                                                 

 .http: / / www. awasser. org. sa/ indexاكظر: مققع جؿعقة أواصر السعقدية:  (1)

php?page=vmo 

 .http: / / www. awasser. org. sa/ indexمققع جؿعقة أواصر:  (2)

php?page=vmo 

ئؾ سعقدية مـؼطعة بالخارج، صحقػة الؿديـة، الرياض، سالؿ الشريػ: رئقس جؿعقة أواصر: طقا (3)

 /https: / / www. al-madina. com/ articleم، اكظر الرابط: 2111/ 18/ 13

 ببلخبرج/ 100749
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 ساثؼب  

 رلبالد اٌؼًّ اخلريي يف اخلبسط
 

تليت مجآت العؿؾ الخقري اكطالقًا مـ تحديد مػفقمف يف كؾ ما يـػع  

ومـ هذا الؿػفقم يؿؽـ تحديد ، والدكققيةاإلكسان وما يحؼؼ مصالحف الديـقة 

 : مجآتف فقؿا يليت

 : اجملاالت ايدع١ٜٛ -1

تحؼقؼًا  :-تعالك  –اهتؿت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية بقاجب الدطقة إلك اهلل  

و ٓ بد مـ ، الذي يعترب مؼصد الؿؼاصد طؾك اإلصالق، لؿؼصد حػظ الديـ

فا وقاداهتا دورًا كبقرًا يف تحؼقؼ هذا آطرتاف هـا أن لجفقد مؾقك الؿؿؾؽة وأمرائ

 والؿراكز الؿساجد بـاء حقث جعؾقا يف مؼدمة اهتؿاماهتؿ وأطؿالفؿ :الؿؼصد

وتقزيع الؿصاحػ ، وكػالة احتقاجات الدطاة والقطاظ، ورطايتفا، سالمقةاإل

وآشرتاك يف الـدوات والؾؼاءات التل تتؿ لؾؿسؾؿقـ يف تؾؽ ، والؽتب اإلسالمقة

 . يف العالؿ والتضامـ والتآزر والتـاصر مع الؿسؾؿقـ ،الديار

ويعترب طفد الؿؾؽ خالد بداية اكطالقة جديدة لؾؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف  

حقث شفد هذا العفد تـػقذ  :والؿراكز اإلسالمقة يف الخارج، تعؿقر الؿساجد

قؾ الؿثال طؾك سب -مـفا ، (1)الؽثقر مـ هذه الؿشاريع يف مدن شتك مـ دول العالؿ

                                                 

كؿر بـ طائش السحقؿل: الدطقة يف طفد الؿؾؽ خالد بـ طبد العزيز، رسالة ماجستقر، كؾقة  (1)

= 
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خِ 
َّ
خِ اٌغؼٛدٌ

َّ
 ادلٍّىخِ اٌؼشثٍ

ُ
ًِ  عٙٛد  اخلريي ِّيف اخلبسطِ  يف خذِخِ اٌؼّ

: يف كؾ مـه 1411مساهؿة الؿؿؾؽة يف بـاء مساجد طديدة بالصقـ خالل طام : -

وبؾغت مساهؿة الؿؿؾؽة  .،.تايجقن و كاوتشقكج، وكاوتشقكج، وتايجقن، تايبقف

كؿا بدأت الؿؿؾؽة ببـاء . (1)( ريال111. 369. 3) يف بـاء تؾؽ الؿساجد حقالل

، ه1398والذي افتتح سـة ، -تشاد  طاصؿة -مسجد الؿؾؽ فقصؾ يف أكجؿقـا 

وقد بؾغت ، ومؽتبة، وقاطة لؾؿحاضرات، ويشتؿؾ طؾك مسجد جامع ومدرستقـ

ممسسة الحرمقـ حقالل  -أيضا  -وأقامت ، (2) ( ريال111. 111. 61) تؽؾػتف

وهق ما يبقـ مدى اهتؿام الؿؿؾؽة . ه1422-1412مسجدًا خالل الػرتة  1211

 . -تعالك  –بؿؼصد الدطقة إلك اهلل 

أكشلت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية الؽثقر مـ : الؿجآت التعؾقؿقة  -1

وضقػتفا إساسقة هق ، الؿدارس و الؿعاهد اإلسالمقة يف مـاصؼ مختؾػة مـ العالؿ

، والبحث يف الحضارة والثؼافة اإلسالمقة، تدريس العؾقم اإلسالمقة والؾغة العربقة

العؾؿ الخقار إول يف تـؿقة الؿجتؿعات  ا العؿؾ أنذولقؼقـ الؼائؿقـ طؾك ه

بادرت الؿؿؾؽة بتشققد الؿرافؼ التعؾقؿقة الؿتـقطة مـ الؿدارس آبتدائقة  :الػؼقرة

 .لؾجامعات يف بالد طجز أهؾفا طـ تؿقيؾفا

معفد تاريخ العؾقم اإلسالمقة والعربقة يف  :ومـ أمثؾة تؾؽ الؿعاهد

ة يف إكشائف بؿبؾغ خؿسة طشر مؾققن وقد أسفؿت الؿؿؾؽ، فراكؽػقرت بللؿاكقا

وخاصة يف الؼرون ، وألؿاكقا لفا طالقة تاريخقة بالحضارة اإلسالمقة، ريال

 =                                                 

-ه1427، ممسسة الؿؾؽ خالد الخقرية، 1ط ،ه1425الدطقة، جامعة الؿديـة الؿـقرة، 

 . 315م، ص2116

 . 317كؿر بـ طائش السحقؿل: الدطقة يف طفد الؿؾؽ خالد بـ طبد العزيز، ص (1)

 . 317الؿرجع كػسف، ص (2)
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كؿا أسفؿت الؿؿؾؽة بـحق ثؿاكقة طشر مؾققن ريال يف إكشاء معفد ، القسطك

 . العالؿ العربل يف باريس

دي بقل وجامعة ، ودطؿت السعقدية جامعة ديقك يف وٓية كارولقـا الشؿالقة 

ومعفد سقراكقزا الذي يفتؿ بدراسة حؿاية حؼقق اإلكسان يف الـظؿ ، بنيطالقا

و الؿركز الثؼايف ، وأكاديؿقة الؿؾؽ ففد يف لـدن، الجـائقة لؾدول اإلسالمقة

 . وغقرها، ومقسؽق، وبروكسؾ (1)اإلسالمل يف فققـا

غقؾ هذه كػؼات تش - يف أحقان كثقرة -وتتحؿؾ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية  

أو ، أو الؿراجع اإلسالمقة، ودطؿفا بإساتذة، الؿعاهد والؿراكز وإقسام

لتحؾ الؿؿؾؽة  :مستؾزمات العؿؾقة التعؾقؿقةوكافة ، إجفزة والقسائؾ العؾؿقة

 . بذلؽ مشؽؾة كربى يف تعؾقؿ أبـاء الؿسؾؿقـ يف الغرب

يف  -كذلؽ  -عقدية وإن مـ أبرز أطؿال الخقر التل تؼقم الؿؿؾؽة العربقة الس 

وذلؽ باستؼدام الطالب إلك بالد ، الؿـح الدراسقة() الؿجال التعؾقؿل هق بركامج

، بتقفقر تذاكر السػر السـقية، وتلمقـ الـػؼة الؽامؾة لفؿ، وتعؾقؿفؿ، الحرمقـ

وتقفقر ، وهتقئة السؽـ الجامعل، وصرف الؿؽافآت الشفرية والبدٓت والؿراجع

 . (2)ـاسبة لؾدراسة يف الؿعاهد والؽؾقات والدراسات العؾقاالبقئة التعؾقؿقة الؿ

 

                                                 

طبد اهلل بـ محسـ الرتكل: الؿؿؾؽة العربقة السعقدية وخدماهتا لإلسالم والؿسؾؿقـ يف الغرب،  (1)

 . 19، صه1411مفرجان الجـادرية، 

 طارف الركابل: العؿؾ الخقري يف السقدان، اكظر الرابط:  -(2)

 http: / / graduates-iu. net/ play. php?catsmktba=74 
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خِ 
َّ
خِ اٌغؼٛدٌ

َّ
 ادلٍّىخِ اٌؼشثٍ

ُ
ًِ  عٙٛد  اخلريي ِّيف اخلبسطِ  يف خذِخِ اٌؼّ

 : اجملاالت االدتُاع١ٝ  -2

خصصت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مبالغ مالقة معتربة لؿعالجة الظقاهر  

 -تحؼقؼًا لؼقلف  :رطاية إيتام: مثؾ، آجتؿاطقة السؾبقة يف الؿجتؿعات اإلكساكقة

وفرج بقـفؿا ، وأشار بالسبابة والقسطك، ة هؽذاأكا وكافؾ القتقؿ يف الجـ» : - ملسو هيلع هللا ىلص

ورطاية الػؼراء وإرامؾ والقتامك والؿحتاجقـ وذوي آحتقاجات . (1)«شقئا

مـ أجؾ  :وإكشاء ممسسات التؽافؾ آجتؿاطل ودطؿفا، الخاصة والؿشرديـ

تحؼقؼ الرتابط والتآخل بقـ أفراد الؿجتؿعات اإلكساكقة واإلسالمقة طؾك وجف 

 . كالجسد القاحد - ملسو هيلع هللا ىلص -حتك يؽقكقا كؿا وصػفؿ الرسقل  :الخصقص

وقد خصصت حؽقمة الؿؿؾؽة الرشقدة جزءًا لدطؿ الؿسؾؿقـ يف أماكـ  

فلصبحت بحؼ الرائدة والراطقة إولك لؾعؿؾ الخقري واإلغاثة ، طديدة يف العالؿ

غان مساطدة الؿفاجريـ إف: مـفا، وإمثؾة طؾك ذلؽ كثقرة، طؾك مستقى العالؿ

إلك ، إلك الباكستان إبان آحتالل السقفققتل لفا مـ قبؾ آتحاد السقفققتل السابؼ

ومساطدة ، مساطدة الؿتضرريـ مـ الجػاف والؿجاطات يف الصقمال والسقدان

، م1992متضرري الزٓزل يف جؿفقرية مصر العربقة يف أكتقبر مـ طام 

، ش يف مارس مـ كػس العامومتضرري الػقضاكات الؿدمرة يف باكستان وبـجالدي

، ومساطدة مسؾؿل البقسـة والفرسؽ وكقسقفق مـ ويالت حرهبؿ مع الصرب

 . (2)ومساطدة مسؾؿل الػؾبقـ وبقرما مؿا يتعرضقن لف مـ قفر واضطفاد

                                                 

، دب: دار 1، ط6115أخرجف البخاري: يف الصحقح، باب فضؾ مـ يعقل يتقؿًا، رقؿ الحديث  (1)

 . 19، ص8، جه1422صقق الـجاة، 

دور الغرفة التجارية الصـاطقة يف مجآت اإلغاثة، مؼدمة لـدوة: جفقد ورقة طؿؾ بعـقان  (2)

-ه1421الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف مجآت اإلغاثة، الرياض، مركز البحقث والدراسات، 

= 
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 : اجملاالت ايصش١ٝ  -3

طؾك تحؼقؼ مؼصد حػظ ، مـذ طؼقد صقيؾة، طؿؾت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية 

مـ ، الؿـاصؼ التل حؾت فقفا الؽقارث الطبقعقة والحروبالـػس اإلكساكقة يف 

، ورطاية الؿرضك، خالل بـاء الؿستشػقات والؿراكز الطبقة والصقدلقات

وغقرها مـ إطؿال الخقرية يف مجال ، والؿحافظة طؾك البقئة، وإجفزة الطبقة

َواءَ ، اءَ إِنَّ اهلَل َحقُْث َخَؾَؼ الدَّ » : - ملسو هيلع هللا ىلص -اكطالقا مـ ققل الرسقل ، الصحة  :َخَؾَؼ الدَّ

 -أن قام سعادة الشقخ/ طبد الؿحسـ السؿان : ومـ إمثؾة طؾك ذلؽ. (1)«َفتََداَوْوا 

جـقفًا إسرتلقـقًا لرئقس  7587بتسؾقؿ  -الؼائؿ بلطؿال سػارة الؿؿؾؽة يف لبـان 

وذلؽ مساهؿة مـ الؿؿؾؽة يف إقامة  :جؿعقة بقر إلقاس الخقرية اإلسالمقة يف لبـان

سػقر  -وسؾؿ الشقخ طؾل الشاطر ، (2)مبـك الؿستشػك الخقري يف بقر إلقاس

لقرة لبـاكقة لرئقس مجؾس أمـاء جؿعقة  25111شقؽًا بؿبؾغ  -الؿؿؾؽة يف لبـان 

 . لدطؿ الؿستشػك الخقري التابع لؾجؿعقة يف بؾدة غزة بالبؼاع :البؼاع الخقرية

ن يف تشغقؾ أربع مستشػقات كجاح مركز الؿؾؽ سؾؿا -أيضا  -ومـ إمثؾة  

بعد طؿؾقة كؼؾ ٕسطقاكات إكسجقـ بطرق بدائقة طـ صريؼ الدواب ، بالقؿـ

 =                                                 

 16م، ص1999

، ج 12596، رقؿ الحديث -رضل اهلل تعالك طـف  -أخرجف أحؿد يف الؿسـد، مسـد أكس بـ مالؽ  (1)

 . 51، ص21

الؿؿؾؽة تساهؿ يف إكشاء مستشػك خقري بؾبـان، اكظر: مققع قاطدة بقاكات الؿؾؽ خالد بـ طبد (2)

 .http: / / kingkhalid. com. sa/ Gallery/ Text/ ViewTextSubjectsالعزيز: 

aspx?View=Page&BookID=1&PageID=2230&NodeID=157&HitID=

65835 
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خِ 
َّ
خِ اٌغؼٛدٌ

َّ
 ادلٍّىخِ اٌؼشثٍ

ُ
ًِ  عٙٛد  اخلريي ِّيف اخلبسطِ  يف خذِخِ اٌؼّ

، هبدف مساطدة الؿرضك والجرحك يف مديـة تعز القؿـقة :لؾؿرور طرب الجبال

 . (1)الؿحاصرة مـ قبؾ مقؾقشقات الحقثل 

 

 : اجملاالت اإلغاث١ٝ  -4

اثل يف مـاصؼ الؽقارث يدخؾ يف مؼصد حػظ الـػس الؿجال اإلغ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ): -تعالك  –لؼقلف  :والحروب

وكؼصد باإلغاثة هـا تؼديؿ اإلطاشة والؽساء . [32: ]سقرة الؿائدة(ڤڤ

وترتؽز جفقد الؿؿؾؽة يف هذا الؿجال . والسؽـ والعالج والتلهقؾ والتدريب

وب خاصة يف مـاصؼ الحر، طؾك تػعقؾ دورها اإلغاثل خارج حدودها اإلقؾقؿقة

وأضحت الؿؿؾؽة بحؼ الرائدة والراطقة الرشقدة ، والؽقارث والـزاطات والـقازل

وإمثؾة طؾك ذلؽ . لدطؿ الؿسؾؿقـ وغقر الؿسؾؿقـ يف مـاصؼ طديدة مـ العالؿ

مساطدهتا لؾؿفاجريـ إفغان إلك باكستان إبان آحتالل : مـفا، كثقرة جداً 

ت والجػاف يف كؾ مـ السقدان ومساطدة الؿتضرريـ مـ الؿجاطا، السقفقايت

ومتضرري الػقضاكات الؿدمرة يف باكستان وبـجالديش يف مارس سـة ، والصقمال

ومساطدة مسؾؿل البقسـة والفرسؽ وكقسقفق مـ ويالت حرهبؿ مع ، م1992

، (2)ومساطدة مسؾؿل الػؾبقـ وبقرما مؿا يتعرضقن لف مـ قفر واضطفاد، الصرب

                                                 

ًا يف تؼديؿ الؿساطدات اإلكساكقة، مؼال يف مققع العربقة، هدى الصالح: السعقدية إولك طالؿق (1)

، اكظر الرابط: 11. 23م، الساطة 2116ماي  16، الؿقافؼ لـ ه1437شعبان  19تاريخ الـشر: 

https: / / www. alarabiya. net/ ar/ saudi-today/ 2016/ 05/ 16  

جآت اإلغاثة والؿساطدات اإلكساكقة دور الغرفة التجارية الصـاطقة بالرياض يف م"ورقة طؿؾ:  (2)

 . 16، مؼال مـشقر يف اإلكرتكت بصقغة وورد، ص"
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هذه إقالقؿ والبؾدان إلغاثة الؿحتاجقـ حقث يقجف العؿؾ اإلكساين يف 

، بتقفقر آحتقاجات الضرورية مـ خقؿ ومساكـ وطالجات وأدوية، والؿتضرريـ

 . وغقرها، وأدوات بـاء

% مـ الـاتج الؿحؾل  4إلك  5. 3وتـػؼ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ما معدلف  

قد احتؾت الؿؿؾؽة و، بالؿائة 1والؿعدل الدولل ، العام طؾك اإلغاثة الخارجقة

والؿرتبة الحادية ، م2117 هـ/1428الؿرتبة التاسعة بقـ الدول الؿاكحة سـة 

 . (1)م 2116طشرة سـة 

والؿؾحقظ أن الجاكب اإلغاثل هق إكثر استحقاذًا طؾك الـشاصات  

 . والؿجفقدات الخقرية لؾؿؿؾؽة العربقة السعقدية

 

 

 

                                                 

، اكظر: طؾل الـؿؾة: العؿؾ الخقري اإلسالمل يف ضقء التحديات الؿعاصرة، كدوة العؿؾ الخقري (1)

 . 16، صpdf مـشقر يف اإلكرتكت بصقغة /،2010/ 05/ 31، الووافق لـ ه1431/ 06/ 12
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خِ 
َّ
خِ اٌغؼٛدٌ
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ًِ  عٙٛد  اخلريي ِّيف اخلبسطِ  يف خذِخِ اٌؼّ

 

 خبِغب  
 يف اخلبسط  ديِؼٛلبد اٌؼًّ اخلريي اٌغؼٛ

 

يقاجف العؿؾ اإلكساين واإلغاثل لؾؿؾؽة العربقة السعقدية يف الخارج تحديات  

فرضت كػسفا طؾك واقع العؿؾ والحركة بالـسبة لؾجؿعقات العامؾة يف هذا ، كثقرة

 : الؿجال

سبتؿرب  11ولعؾ أول معقق يؼػ أمامفا هق هتؿة تؿقيؾ اإلرهاب بعد   -1

لؾؿـظؿات الخقرية  -بصػة خاصة  -قجفا وكان هذا آهتام م، م2111

مثؾؿا ، فلضحت هذه الؿمسسات يف طققن الغرب مـظؿات إرهابقة، السعقدية

التل َتؿَّ اّتفامفا بجاكب مئات مـ ، الحرمقـ الخقريَّة() حدث مع ممسسة

وَتؿَّ ، الؿمسسات والشخصقات الؿمثرة يف العؿؾ الخقري اإلسالمل العالؿل

ع الخارصة الجغرافقَّة التل تغطقفا، ا لحجؿ أطؿالفاكظرً  :الرتكقز طؾقفا  :وتقسُّ

وكان الفدف إساسل هق تؼؾقص التلثقر ، وحّؾ بعضفا، لذلؽ تؿت محاربتفا

وإن كان هذا آهتام زاد مـ أطداد الجؿعقات والؿمسسات . اإلسالمل طؾك الـاس

 . (1)الخقرية يف الداخؾ والخارج

ووجقد ما ٓ ، اف والػقضاكات والزٓزلكالجػ، تـامل الؽقارث الطبقعقة -2

                                                 

جقيؾقة  6، تاريخ 82امدي: قراءة يف واقع العؿؾ الخقري، مجؾة اإلسالم الققم، العددأيؿـ الغ (1)

 http: / / magazine. islamtoday. net/ art. aspx?ID=772م، اكظر الرابط: 2112

o  p 
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واتساع رقعة الجقع ، (1)واحد مـ خؿسة( يجقطقن يقمقًا) يؼؾ طـ ُخؿس العاَلؿ

 . والػؼر والتشرد مع الحروب يف غزة وسقريا والعراق ومقـؿار

وهتديد هذه الؿمسسات ، اإلطاكات لؾدول الؿحاصرة مشؽؾة إيصال -3

، ويف ذلؽ يؼقل الدكتقر/ طبد اهلل الربقعة، والؿراكز والجؿعقات بالسالح والـفب

واجف »: متحدثًا طـ معققات العؿؾ الخقري وتحدياتف لؿركز الؿؾؽ سؾؿان

بداية بقجقد ، الؿركز تحديًا كبقرًا إليصال الؿعقكات إلك الؿحتاجقـ بالداخؾ

 . (2)«والتفديد بالسالح، والـفب، الحصار

اإليدز : مثؾ، تاكةتزايد حدة الؽقارث الصامتة أو إمراض الػ -4

والتل وجدت يف الدول الػؼقرة ، وغقرها مـ إمراض الػتاكة إخرى، والسرصان

 .مرتعًا خصبًا ٓكتشارها

ذلؽ أن مقارد العؿؾ  :ضعػ الؿقارد الؿالقة مؼاركة مع تربطات الؽـقسة  -5

 الؿقجف لؾخارج ٓ تزيد طـ طشرة مؾقارات -السعقدي –الخقري اإلسالمل 

بقـؿا تتخطك التربطات الؽـسقة ، ( دوٓر يف العام القاحد21111111111)

( دوٓر حسب الـشرة الدولقة 39111111111) ثالث مئة وتسعقـ مؾقار

 . (3)لؾتـصقر

 

                                                 

 . 2 طؾل الـؿؾة: الؿرجع السابؼ، ص (1)

ة، مؼال يف مققع العربقة، هدى الصالح: السعقدية إولك طالؿقًا يف تؼديؿ الؿساطدات اإلكساكق (2)

  https: / / www. alarabiya. net/ ar/ saudi-today/ 2016/ 05/ 16اكظر الرابط: 

 . 12طؾل الـؿؾة: العؿؾ الخقري اإلسالمل، ص (3)
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 عبدعب  

 آصبس اٌؼًّ اخلريي
 ػٍى اجملزّؼبد اإلعالٍِخ ٚاإلٔغبٍٔخ 

 
مـ الػؼر  يعد العؿؾ الخقري ركقزة أساسقة يف بـاء الؿجتؿعات التل تعاين 

كؿا يعترب ، وفقف تتجسد كؾ معاين الخقر والرحؿة بقـ البشر، والحرمان والحاجة

فإمة  :العؿؾ الخقري وحجؿ آكخراط فقف رمزًا مـ رمقز تؼدم إمؿ و ازدهارها

ازداد اكخراط أفرادها يف إطؿال  :كؾؿا ازدادت يف التطقر والرقل والتؼدم

لؿرجقة مـف هق زيادة تؿاسؽ أفراد الؿجتؿع القاحد والػائدة الحؼقؼقة ا، الخقرية

 . ومع الؿجتؿعات إخرى، مع بعضف البعض

  نإ ، فكد قدَت خدَات إْطا١ْٝ د١ًًٝ، ٚبايٓطب١ يًًُُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 : ْرنس َٓٗا، هلا بايؼ األثس ع٢ً ايهجري َٔ اجملتُعات اإلْطا١ْٝ

 : لذايتالؼضاء طؾك البطالة وتحؼقؼ آكتػاء ا  -1

مـ آثار العؿؾ الخقري طؾك اقتصاديات الدول أكف كان محصقرًا يف شؽؾ  

ُل اإلكسان إلك مجرد آلة مستفؾؽ طائؾ، العطاء التؼؾقدي ، ولؽـف أن، والذي يحقِّ

وهذا ما قامت بف الؿؿؾؽة ، اكتؼؾ إلك مرحؾة التـؿقة، وبػضؾ جفقد الؼائؿقـ طؾقف

والتل أثرت يف الدول ، آقتصادية العالؿقة إزمة العربقة السعقدية لؿقاجفة

مؾققن دوٓر لدطؿفا  711مـ خالل تؼديؿ ، وخصقصًا دول أفريؼقا، الػؼقرة

مـ خالل استػادة ، بؿشاريع إكتاجقة تساطدهؿ يف مقاجفة الػؼر وآكتػاء الداخؾل

o  p 
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مـ خالل ، وسد حاجتفؿ بالعؿؾ يف هذه الؿشاريع، مقاصـل تؾؽ الدول ماديًا

الذي أطؾـ يف حقـف طـ ، التابع لؿـظؿة إمؿ الؿتحدة، مج الغذاء العالؿلبركا

احتالل الؿؿؾؽة الؿركز إول طالؿقًا يف دطؿ الػؼراء ومتضرري الؽقارث 

الذي يخؾق مـ أية اشرتاصات ، وأشاد بشػافقة العؿؾ اإلكساين السعقدي، الطبقعقة

 . (1)مصؾحقة

مـ خالل تقفقر مـاصب شغؾ  :البطالةوقد أسفؿ هذا العؿؾ يف الؼضاء طؾك  

تؽػؾ راتبًا شفريًا ، بنكشاء مشاريع تـؿقية لفؿ، لؾعاصؾقـ يف تؾؽ البؾدان الػؼقرة

بؾ وجعؾفؿ يسفؿقن بدورهؿ هؿ يف أطؿال خقرية ، يؼقفؿ الػؼر والبطالة والَعَقزَ 

والدفع آقتصادي ، مؿا يؽقن لف أثر كبقر يف استؼرار تؾؽ الؿجتؿعات :أخرى

 . وامتصاص القد العامؾة، بسبب فتح الؿشاريع التـؿقية :فال

 : تخػقػ الػؼر والحرمان والؼضاء طؾك الجريؿة  -2

 :فػل فرتات الؽساد يزداد الػؼر :يمثر العؿؾ الخقري طؾك آستؼرار إمـل 

وقد أوضحت الدراسات ، وبالتالل تؽثر جرائؿ الؼتؾ والسرقة وآغتصاب

بقـؿا ٓ ، صػال الؿـاصؼ الػؼقرة يجـحقن إلك الجريؿة% مـ أ 25اإلحصائقة أن 

يؼقل يقسػ بـ طبداهلل طـ مشؽؾة . (2)%1تتجاوز الـسبة يف الدول الغـقة الؿتؼدمة 

                                                 

محؿد السفؾل: الؿؿؾؽة العربقة أكرب دول العالؿ دطؿًا لؾدول الػؼقرة والؿتضررة مـ الؽقارث  (1)

يقكقق  19 -هـ 1431جؿادى أخر  26قتصادية، جريدة الرياض، الجؿعة الطبقعقة والظروف آ

 /http: / / www. alriyadh. comالتاريخ اكظر الرابط:  14971العدد  -م 2119

438785 

كؿال تقفقؼ حطاب: أثر العؿؾ الخقري اإلسالمل طؾك آستؼرار آقتصادي، دط، الؿركز  (2)

 . 24ص الدولل لألبحاث والدراسات )مداد(،
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وتخؿة ، وسػقح وقؿؿ، وما دام يف الؿجتؿع أكقاخ وقصقر» : الػؼر والجريؿة

، والقابس فنن الحؼد والبغضاء يققدان يف الؼؾقب كارًا تلكؾ إخضر :وفؼر دم

ومـ هـا تتخذ الؿبادئ الفدامة ، وستتسع الشؼة بقـ القاجديـ والؿحرومقـ

 - ملسو هيلع هللا ىلص -لذلؽ هنك الـبل محؿد . (1)«أوكارها بقـ ضحايا الػؼر والحرمان والضقاع

ما آمـ بل مـ بات شبعان وجاره جائع إلك »: قائالً ، أن يـام اإلكسان وجاره جائع

فعـ أبل ، ؿقـ بؿساطدة بعضفؿ بعض يف الؿحـوأمر الؿسؾ. (2)«جـبف وهق يعؾؿ بف

ـٍ ُكْربًَة »: - ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسقل اهلل : قال -رضل اهلل طـف  -هريرة  ـْ ُمْممِ مـ كَػََّس َط

ـْ ُكَرِب َيْقِم اْلِؼقَاَمةِ 
كْقَا كَػََّس اهلُل َطـُْف ُكْربًَة مِ ـْ ُكَرِب الدُّ

َر ، مِ َر َطَؾك ُمْعِسٍر َيسَّ ـْ َيسَّ َوَم

ِخَرةِ  اهللُ  ْٔ كْقَا َوا ِخَرةِ ، َطَؾقِْف فِل الدُّ ْٔ كْقَا َوا ـْ َستََر ُمْسؾًِؿا َستََرُه اهلُل فِل الدُّ َواهلُل فِل ، َوَم

َؾ اهلُل ، َطْقِن اْلَعبِْد َما َكاَن اْلَعبُْد فِل َطْقِن َأِخقفِ  ـْ َسَؾَؽ َصِريًؼا َيْؾتَِؿُس فِقِف ِطْؾًؿا َسفَّ َوَم

 . (3)« ..ِريًؼا إَِلك اْلَجـَّةِ َلُف بِِف صَ 

وهذا الؿؼصد والقاجب هق ما سعت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية لتحؼقؼف يف  

وبالتالل الؼضاء طؾك الجريؿة يف  :طـ صريؼ تخػقػ آثار الػؼر، الداخؾ والخارج

، وهق ما بقـف تؼرير صدر طـ القٓيات الؿتحدة إمريؽقة، كثقر مـ الدول الػؼقرة

                                                 

 . 16صم، 1190يقسػ بـ طبداهلل: مشؽؾة الػؼر وكقػ طالجفا اإلسالم، الؼاهرة: مؽتبة وهبة،  (1)

، 5الؿتؼل الفـدي: كـز العؿال يف ســ إققال وإفعال، تح: بؽري حقاين و صػقة السؼا، ط (2)

 . 53، ص9ج، 24911م، رقؿ الحديث 1981دب: ممسسة الرسالة، 

، 2699سـد الصحقح، باب فضؾ آجتؿاع طؾك تالوة الؼرآن، رقؿ الحديث: أخرجف مسؾؿ: الؿ (3)

، والرتمذي: ســ الرتمذي، باب ما جاء يف السرت طؾك مسؾؿ، تح: بشار طقاد 2174، ص4ج

، وأحؿد يف 86، ص 3، ج 1425م، رقؿف: 1988معروف، بقروت: دار الغرب اإلسالمل، 

 . 252، ص2، ج7422 الؿسـد، ابتداء مسـد أبل هريرة، قؿ الحديث
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، ف أن الؿؿؾؽة تحتؾ الؿرتبة إولك طالؿقًا يف دطؿ الػؼراء والؿتضرريـجاء فق

مؿا كان لف أثر يف دفع  :مؾققن دوٓر لدطؿ الدول الػؼقرة 71حقث قدمت أكثر مـ 

 . (1)طجؾة التـؿقة يف تؾؽ البؾدان

 : إطادة إطؿار البؾدان الػؼقرة واحقائفا مـ جديد -3

الؿتضررة مـ الؽقارث الطبقعقة هق  ومـ آثار العؿؾ الخقري طؾك البؾدان 

بنطؿار الؿباين والؿدارس والؿساجد ، مـ جديدإطادة إطؿارها و إحقائفا 

لؿساطدة ، مؿؾؽة اإلكساكقة، وهق ما قامت بف الؿؿؾؽة السعقدية. الؿتفدمة

وما ، حقث فتحت جسرًا جقيًا إغاثقا لذلؽ :متضرري زلزال كقتا بالباكستان

حقث ساهؿت الؿؿؾؽة يف  :لؿـاصؼ الؿـؽقبة يف الؿؽسقؽيف ا -أيضا  -قامت بف 

ولؼد أطؾـت الصحػ الؿؽسقؽقة مػاجلهتا بتقاجد ، مساطدة متضرري الػقضاكات

ضـّا مـفؿ أن الؿسؾؿقـ ٓ يعرفقن معـك اإلكساكقة  :دولة إسالمقة لؿساطدهتؿ

 واستطاطت، يف حقـ أن اإلسالم هق ديـ التسامح والرحؿة والؿحبة، والخقرية

وهذا أكرب مؼصد و ، تغققر الـظرة تجاه اإلسالم -بتؾؽ الؿساطدات  -الؿؿؾؽة 

 . (2)وهق التعريػ باإلسالم وكبؾ رسالتف السامقة، مؽسب مـ تؾؽ الؿساطدات

 : زرع الطؿلكقـة يف الـػقس والبسؿة طؾك الشػاه -4

ذ إ :يزرع العؿؾ الخقري آستؼرار والطؿلكقـة والراحة الـػسقة بقـ أفراده 

                                                 

 .https: / / wwwاكظر الرابط: م، 2012 سـة Al Aan tv تؼرير قدمف تؾػزيقن أن (1)

youtube. com/ watch?v=x1tz19L-GRE 

 .http: / / wwwمحؿد السفؾل: الؿؿؾؽة أكرب دول العالؿ دطؿًا لؾدول الػؼقرة، اكظر الرابط:  (2)

alriyadh. com/ 438785 
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وإبعاد ، يف زرع البسؿة طؾك الشػاه يف الؿـاصؼ الؿـؽقبة -بشؽؾ مؾؿقس  -يسفؿ 

يف ، والسقر هبا كحق شاصئ إمان، الحقرة طـ الـػقس التائفة بسبب إمراض

ويعؾق فقف كداء إخقة والتؽافؾ ، وروابط الؿقدة، مجتؿع تسقده أواصر الؿحبة

 :مؿا يمثر يف كػس الؿعطل :مـة مستؼرةمـ أجؾ إقامة مجتؿعات مرتابطة آ :والتآزر

يشعر بلن هذا العؿؾ يمدي إلك كؿاء ، وذلؽ أن الؿساهؿ بؿالف يف إطؿال الخقرية

وأن هذا الجزء الؼؾقؾ الذي يدفعف مـ مالف يعقد طؾقف أضعافًا مضاطػة ، الؿال

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ): -تعالك  –لؼقلف  :بالربكة يف الدكقا وأخرة

مؿا سقؽقن لف إثر طؾك كػسقة الؿعطل والؿعطك . [39: ]سبل (يئ جب

 . وبالتالل تـعؽس هذه الراحة والطؿلكقـة يف استؼرار الؿجتؿعات اإلكساكقة :لف

وذلؽ  :يساهؿ يف استؼرار الؿجتؿعات اإلكساكقة -إذن  -فالعؿؾ الخقري  

كالتسقل والتشرد وكؼص الغذاء ، بالؼضاء طؾك الظقاهر آجتؿاطقة السؾبقة

مؿا تـجر طـف ، والػاقة يف بعض فئات الؿجتؿعات اإلكساكقة، وتػشل إمراض

وهق ما يمدي إلك كخر  :وحسدهؿ، والـؼؿة طؾك إغـقاء، حآت مـ آكتئاب

 . أسس وروابط إخقة والجقار والؿحبة والرحؿة والؿقدة والتؽافؾ آجتؿاطل

اإليجابقة التل يحؼؼفا ومـ هـا كجد أن هـاك العديد مـ الػقائد وأثار  

 . طؾك الؿستقى الداخؾل والخارجل طؾك السقاء، العؿؾ الخقري
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 خبمتخ
 

العؿؾ الخقري لؾؿؾؽة العربقة السعقدية يف الخارج كؾف مبـل طؾك تحؼقؼ  

يف التؽافؾ والتعاون ، وتجسقد ققؿ اإلسالم الـبقؾة، مؼاصد الديـ اإلسالمل

والعدد الؽبقر لؾؿمسسات  ..تقاضع والرحؿة والرفؼواإلخاء والؿسمولقة وال

، والؿشاريع الخقرية لؾؿؾؽة يف الخارج يعؽس وجف التقجف اإلكساين لؾؿؿؾؽة

تـػل كؾ  -يف مجؿؾفا  -وهل، ورغبتفا يف مساطدة الشعقب الػؼقرة والؿحتاجة

و التل قدمتفا ، سقء ضـ أو تخقف غربل مـ تؾؽ إطؿال الجؾقؾة يف الخارج

وتضع العالؿ ، ؾؽة برطاية مؾقكفا وأمرائفا ورجال أطؿالفا وخقرة شعبفاالؿؿ

قائؿ طؾك شريعة ، ٓ غؿقض فقف وٓ التقاء، الغربل وغقره أمام مـفج معتدل معؾـ

يرطك ، يف العالؿ يف تعامؾف مع الؿسؾؿقـ وغقر الؿسؾؿقـ، اإلسالم ومؼاصده

 . ويحرم آطتداء والظؾؿ، العفقد والؿقاثقؼ

 . دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـوآخر 
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 صجذ ادلصبدس ٚادلشاعغ
 

صاهر أحؿد زاوي و محؿقد : تح، الـفاية يف غريب الحديث وإثر: ابـ إثقر (1)

 . م1979-ه1399، الؿؽتبة العؾؿقة: بقروت، دط، محؿد الطـاحل

ممسسة : دب، 1ط، شعقب إركاؤوط وآخرون: تح، الؿسـد: أحؿد (2)

 . م2111-ه1421 ،الرسالة

صػقان طدكان : تح، الؿػردات يف غريب الؼرآن: الراغب() إصػفاين (3)

 . ه1412، الدار الشامقة: دار الؼؾؿ، بقروت: دمشؼ، 1ط، الدوادي

الؿؿؾؽة العربقة السعقدية وخدماهتا لإلسالم : طبد اهلل بـ محسـ() الرتكل (4)

 . ه4141، مفرجان الجـادرية، والؿسؾؿقـ يف الغرب

دار الغرب : بقروت، بشار طقاد معروف: تح، ســ الرتمذي: ذيالرتم (5)

 . م1988، اإلسالمل

صحقػة ، الخاكات العراققة وخصقصقتفا التاريخقة: محؿد() طبد الجؾقؾ (6)

 . م2116، 737، العدد، بغداد، الصباح

دار العؾؿ : بقروت، 4ط، الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة: الجقهري (7)

 . م1987-ه1417، لؾؿاليقـ
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أثر العؿؾ الخقري اإلسالمل طؾك آستؼرار : كؿال تقفقؼ() حطاب (8)

 . دت، مداد() الؿركز الدولل لألبحاث والدراسات، دط، آقتصادي

، دمشؼ: بقروت، 1ط، محؿقد إركاؤوط: تح، شذرات الذهب: ابـ خؾؽان (9)

 . م1986-ه1416

 . م1941، مؽتبة الؿثـك: بغداد، كشػ الظـقن: حاجل() خؾقػة (11)

، أخالققات العؿؾ يف ضقء الرتبقة اإلسالمقة: سؿقر محؿد إبراهقؿ() الديب (11)

 . م1995، فؾسػة يف أصقل الرتبقة -أصروحة الدكتقراه 

الؿعجؿ اإلسالمل لؾجقاكب الديـقة والسقاسقة : فـ(أشرف ص) أبق الذهب (12)

 . م2112، ه1423، 1ط، الؼاهرة -دار الشروق ، وآجتؿاطقة وآقتصادية

الؿؽتبة : بقروت، 5ط، يقسػ الشقخ محؿد: تح، الصحاح مختار: الرازي (13)

 . م1999-ه1421، العصرية

 . م2112، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، 15ط، إطالم: الزركؾل (14)

مؽتبة : بقروت، معجؿ مصطؾحات العؾقم آجتؿاطقة: بدوي أحؿد() زكل (15)

 . دت، لبـان

، الؿؽتب اإلسالمل: بقروت، مـ روائع حضارتـا: مصطػك() السباطل (16)

 م 1987ه/1417، 5ط

، الدطقة يف طفد الؿؾؽ خالد بـ طبد العزيز: كؿر بـ طائش() السحقؿل (17)

ممسسة ، 1ط، ه1425، جامعة الؿديـة الؿـقرة، كؾقة الدطقة، رسالة ماجستقر

 . م2116-ه1427، الؿؾؽ خالد الخقرية
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: الدور التـؿقي لعؿؾ الجؿعقات الخقرية اإلماراتقة: لطقػة() السعدي (18)

 -كؾقة الدراسات اإلسالمقة والعربقة ، رسالة ماجستقر، ة مؼاركةدراسة فؼفق

 . د ت، دبل

، دط، معجؿ الؿصطؾحات والشقاهد الػؾسػقة: جالل الديـ() سعقد (19)

 . م2114، دار الجـقب لؾـشر: تقكس

 . ه1387، دار الرتاث: بقروت، 2ط، تاريخ الطربي: الطربي (21)

، سحـقن لؾـشر والطباطةدار ، تقكس، دط، التحرير والتـقير: ابـ طاشقر (21)

 . م1997

، 2ط، مؽتبة إكجؾق مصرية، دائرة الؿعارف الحديثة: أحؿد() ططقة اهلل (22)

 . م1979

تعريػفا وتلصقؾفا : الجؿعقات الخقرية: فـ(محقل الديـ خقر الؾ) العقير (23)

، 15-14العدد ، جامعة باتـة، مجؾة اإلحقاء، وصؾتفا بالؿمسسات الققػقة

 . م2115، م2114

دار ، طبد السالم محؿد هارون: تح، معجؿ مؼايقس الؾغة: ارسابـ ف (24)

 . م1979-ه1399، الػؽر

 . م1968-ه1388، مؽتبة الؼاهرة: الؼاهرة، دط، كتاب الؿغـل: ابـ قدامة (25)

مؽتبة : الؼاهرة، مشؽؾة الػؼر وكقػ طالجفا اإلسالم: يقسػ() ابـ طبداهلل (26)

 . م1981، وهبة

الخقري اإلسالمل بقـ التلصقؾ العؿؾ : فاتحة فاضؾ، العبد() ٓوي (27)
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، بحث مؼدم إلك ممتؿر العؿؾ الخقري الخؾقجل الثالث، وإمؽاكقات التػعقؾ

 . 2118يـاير  22-21دائرة الشمون اإلسالمقة والعؿؾ الخقري بدبل 

العدد ، مجؾة الػقصؾ، ممسسة الؿؾؽ فقصؾ الخقرية: محؿد فؽري أكقر (28)

 . الرياض، م1986، السـة العاشرة، 119

، دار العؾؿ لؾؿاليقـ: بقروت، 7ط، معجؿ الرائد: جربان() قدمسع (29)

 . م1992

دار إحقاء : بقروت، محؿد فماد طبد الباقل: تح، صحقح مسؾؿ: مسؾؿ (31)

 . الرتاث العربل

 . ه1414، دار صادر: بقروت، 3ط، لسان العرب: ابـ مـظقر (31)

اين بؽري حق: تح، كـز العؿال يف ســ إققال وإفعال: الؿتؼل() الفـدي (32)

 . 24911رقؿ الحديث ، م1981، ممسسة الرسالة: دب، 5ط، و صػقة السؼا

مؼدمة ، ورقة طؿؾ بعـقان دور الغرفة التجارية الصـاطقة يف مجآت اإلغاثة (33)

مركز ، الرياض، جفقد الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف مجآت اإلغاثة: لـدوة

 . م1999-ه1421، البحقث والدراسات

، ؿؾ الخقري اإلسالمل يف ضقء التحديات الؿعاصرةالع: طؾل( ) الـؿؾة (34)

، /44/20/0242لـ الؿقافؼ ، ه41/20/4144، كدوة العؿؾ الخقري

 pdf مـشقر يف اإلكرتكت بصقغة

الؿؿؾؽة العربقة السعقدية كجفة : كاتالل() خالد طثؿان( و فقستققر) القحقك (35)

 . م2111ألؿاكقا ، الؿعفد العالؿل لؾسقاسات العامة، ماكحة لؾؿساطدات اإلكساكقة
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  املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ : 

 .https: //www. youtube: اكظر الرابط، م0240 سـة Al Aan tv تؼرير قـاة أن -1

com/watch?v=x1tz19L-GRE 

 .http: //www. awasser. org. sa/index: جؿعقة أواصر -2

php?page=vmo 

 .http: //graduates-iu: العؿؾ الخقري يف السقدان: طارف( ) الركابل -3

net/play. php?catsmktba=74 

الؿؿؾؽة العربقة أكرب دول العالؿ دطؿًا لؾدول الػؼقرة والؿتضررة مـ : محؿد() السفؾل -1

جؿادى أخر  26الجؿعة ، جريدة الرياض، والظروف آقتصاديةالؽقارث الطبقعقة 

 .http: //www: اكظر الرابط. 14971العدد  -م 2119يقكقق  19الؿقافؼ لـ ، ه1431

alriyadh. com/438785 

، صحقػة الؿديـة، رجطقائؾ سعقدية مـؼطعة بالخا: رئقس جؿعقة أواصر: سالؿ() الشريػ -5

 ، م13/18/2111، الرياض

 https: //www. al-madina. com/article/100749: اكظر الرابط 

، 2116ماي  16، السعقدية إولك طالؿقًا يف تؼديؿ الؿساطدات اإلكساكقة: هدى() صالح -0

 .https: //www. alarabiya: اكظر الرابط، ه1437شعبان  7الؿقافؼ لـ 

net/ar/saudi-today/2016/05/16 

 6تاريخ ، 82العدد، مجؾة اإلسالم الققم، قراءة يف واقع العؿؾ الخقري: أيؿـ( ) الغامدي -7

 ، م2112جقيؾقة 

https://www.youtube.com/watch?v=x1tz19L-GRE
https://www.youtube.com/watch?v=x1tz19L-GRE
https://www.youtube.com/watch?v=x1tz19L-GRE
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=vmo
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=vmo
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=vmo
http://www.alriyadh.com/438785
http://www.alriyadh.com/438785
http://www.alriyadh.com/438785
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/05/16
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/05/16
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/05/16
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 21http: //magazine. islamtoday. net/art. aspx?ID=772: اكظر الرابط

 .http: //www: ؾؽ طبد اهلل بـ طبد العزيزممسسة الؿ -9

kingabdullahfoundation. org/ar-sa 

  /http: //www. kff. com/ar: ممسسة الؿؾؽ فقصؾ الخقرية -1

 .http: //magazine. islamtoday. net/art: مجؾة اإلسالم الققم -10

aspx?ID=772  

 http: //www. alriyadh. com/438785: مجؾة الرياض اإللؽرتوكقة -44

 .https: //www. ksrelief: مركز الؿؾؽ سؾؿان لإلغاثة وإطؿال اإلكساكقة -40

org/Arabic/DataAndResult/Document 

 /http: //www. sfd. gov. sa: مققع الصـدوق السعقدي لؾتـؿقة -44

 .http: //kingkhalid. com: مققع الؿؾؽ خالد بـ طبد العزيز -41

sa/Gallery/Text/ViewTextSubjects. 

aspx?View=Page&BookID=1&PageID=2230&NodeID=157&HitID=65835 

 .https: //www. srca. org: هقئة الفالل إحؿر السعقدي -40

sa/ar/About/About 

 

http://www.kingabdullahfoundation.org/ar-sa
http://www.kingabdullahfoundation.org/ar-sa
http://www.kingabdullahfoundation.org/ar-sa
http://www.kff.com/ar/
http://magazine.islamtoday.net/art.aspx?ID=772
http://magazine.islamtoday.net/art.aspx?ID=772
http://magazine.islamtoday.net/art.aspx?ID=772
http://www.alriyadh.com/438785
https://www.ksrelief.org/Arabic/DataAndResult/Document
https://www.ksrelief.org/Arabic/DataAndResult/Document
https://www.ksrelief.org/Arabic/DataAndResult/Document
http://kingkhalid.com.sa/Gallery/Text/ViewTextSubjects.aspx?View=Page&BookID=1&PageID=2230&NodeID=157&HitID=65835
http://kingkhalid.com.sa/Gallery/Text/ViewTextSubjects.aspx?View=Page&BookID=1&PageID=2230&NodeID=157&HitID=65835
http://kingkhalid.com.sa/Gallery/Text/ViewTextSubjects.aspx?View=Page&BookID=1&PageID=2230&NodeID=157&HitID=65835
http://kingkhalid.com.sa/Gallery/Text/ViewTextSubjects.aspx?View=Page&BookID=1&PageID=2230&NodeID=157&HitID=65835
http://kingkhalid.com.sa/Gallery/Text/ViewTextSubjects.aspx?View=Page&BookID=1&PageID=2230&NodeID=157&HitID=65835
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ُ
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ُ
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ُ
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 اذلٕذِ  
َ
ِٓ 

ٌ
 ٔبعؾخ

ٌ
 جتبسة

 

 : الباحث

 
 الدكتقر محؿد طؾل القايف كرواتؾ
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ُ
خ
ّ
 اٌغؼٛدٌ

ُ
خ
ّ
 اٌؼشثٍ

ُ
  ادلٍّىخ

ِّ
 اخلبسعً

ِّ
 ادلجبششِ يف اٌؼًِّ اخلريي

ُ
 ٚغري

ُ
٘ب ادلجبشش

ُ
 ٚؽضٛس

 

 
 ٍِخص اٌجؾش

﷽ 

 :الفـدية رمز السخاء والعطاءأصبحت الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف الديار 

ولفذا أسباب . وذلؽ لظفقرها الؿباشر وغقر الؿباشر يف إطؿال الخقرية يف الفـد

، مـ أهؿفا مؽاكة الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف آقتصاد الدولل والعالؿل :كثقرة

وفقق ذلؽ فنن لؾفـد ، والتل تجذب أٓف مـ الـاس مـ الدول الثالثة الػؼقرة

ٓ سقؿا مع الؿؿؾؽة العربقة ، فا القصقدة والحؿقؿة مع الدول الخؾقجقةطالقت

ٕن هذه العالقة الػريدة مع الؿؿؾؽة العربقة السعقدية قد ساهؿت يف  :السعقدية

وبػضؾ هجرة الفـقد . تشؽقؾ روابط اقتصادية واجتؿاطقة وثؼافقة وتاريخقة وديـقة

آقتصادية طـد الؿسؾؿقـ يف الفـد  تغقرت الحقاة :إلك الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

وحؼؼقا تؼدمًا باهرًا يف جؿقع الؿجآت ، تغقرًا جذريًا يف مستقى العقش

ويؼقؿ يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية الققم أكثر مـ . السقاسقة وآجتؿاطقة والديـقة

 . مؾققين مقاصـ هـدي

تشؽقؾ مجتؿع ودورها يف ، ولؿا شاهد القافدون الفـديقن إكشطة الخقرية

حاولقا تطبقؼ معالؿفا اإليجابقة وآثارها اإلكساكقة يف  :إكساين متؽامؾ يف الؿؿؾؽة

والتل تؿقل ، وبقاسطة همٓء القافديـ كثرت إطؿال الخقرية. بؾدهؿ الفـد أيضا

وبػضؾ . يف الديار الفـدية، حؽقمة وأفراداً ، معظؿفا الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

كثرت يف الفـد الؿمسسات الديـقة مـ الجقامع  :قر الؿباشرالؿؿؾؽة الؿباشر وغ

، والؿعاهد لتحػقظ الؼرآن، والؿدارس الديـقة، والجامعات اإلسالمقة، والؿساجد
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وحػر ، بـاء الؿستشػقات الطبقة: مثؾ، وكثرت فقفا إطؿال الخقرية، وغقرها

 . ومشروع بقت الرحؿة لإلسؽان، ورطاية إيتام، أباء

دراسة سقف تسؾط الضقء طؾك الـشاصات الخقرية التل تؼقم هبا وهذه ال

وتحؾؾ ، وتربز أهؿ طـاصرها، حؽقمة وشعبًا، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

وسقف تربز هذه الدراسة بلن الؿؿؾؽة ٓ تزال ، التحديات والعؼبات التل تقاجففا

كؿا ستبقـ بلن . تؾعب دورها الؿباشر وغقر الؿباشر يف إطؿال الخقرية يف الفـد

إطؿال الخقرية التل تديرها الؿمسسات السعقدية تختؾػ طـ شبقفاهتا مؿا 

ٕن إطؿال الخقرية التل تؿقلفا  :تديرها الجؿعقات التـصقرية التبشقرية يف الفـد

وإغراؤهؿ طؾك اطتـاق ، الؿمسسات الـصراكقة هدففا إول كشر دطقهتا بقـ الـاس

 . ا تركز الؿؿؾؽة أطؿالفا الخقرية طؾك أساس اإلكساكقةحقـؿ، الدياكة الـصراكقة
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 متٍٙذ
 

بؾ إهنا طالقة بدأت مـذ ، طالقة الؿسؾؿقـ بالجزيرة العربقة لقست ولقدة الققم

ـُ العرب وبزغ طؾك ربقطفا فجُر اإلسالم يف أوائؾ ، أن أرسْت يف سقاحؾ الفـد ُسػ

قد إلك سقاحؾ الفـد يف الؼرن إول ووصقُل شعاِع التقح. الؼرن إول الفجري

كؿا ، حؼقؼٌة تاريخقة تقّثؼفا كخبٌة مـ الؿمرخقـ وطؾؿاُء الحػريات، الفجري

الحديث الذي رواه الَحاكُِؿ يف ُمْسَتْدَركِف طـ : مثؾ، ُتقّثؼفا القثائُؼ الديـقة الؿعتؿدة

دى مؾؽ أه": أكف قال -رضل اهلل طـف  -الصحابل الجؾقؾ أبل سعقد الُخْدِري 

، فلصعؿ أصحابَف قطعة قطعة، فقفا َزكَْجبقٌؾ  (1)جّرة - ملسو هيلع هللا ىلص -الفـد إلك رسقل اهلل 

"فلصعؿـل مـفا قطعة
(2)

 . 

 عالق١ ايعسب باهلٓد : 

ر بلن طالقة الفـد بالبؾدان العربقة كاكت مستؿّرة لعّدة  والقثائُؼ التاريخقُة ُتؼرِّ

ويؼقل الؿمرخقن الذيـ تخّصصقا يف . فاوإن َطجْزكا أن َكضبَط أّولقتَ ، قروٍن ُمتتالقة

إن هذه العالقات يف شقاصئ هنر الِسـِْد قد بدأت قبؾ أربعة آٓف ، الحضارة الفـدية
                                                 

 ار: جؿع جرة، وهق إكاء مـ الػخار أو الخزف. الجر والجر (1)

. الـقسابقري، اإلمام الحافظ أبق طبد اهلل الحاكؿ. الؿستدرك طؾك 7271رقؿ الحديث:  (2)

، 242م. دار الحرمقـ لؾطباطة والـشر والتقزيع. الؼاهرة. ص1997الصحقحقـ، الطبعة إولك، 

 . 4ج
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إذ كاكقا يجؾبقن السؾَع الشرققة والؿـتقجات الفـدية بقاسطة ، سـة قبؾ الؿقالد

ن بلكف ويميد الؿمرخق. بعدما تـاقؾقا إلقفا مـ سقاحؾ الفـد، سقاحؾ هنر الِسـْد

 كان هـاك مقـاء كبقر يعتـل بتجار العرب يف سقاحؾ ُمقَهـَْجَداُرو

(Mohanjedaro) . وإن تصديَر السَؾع الفـدية كان يجري ُمـُْذ ثالثة آٓف سـة

ـَ  :قبؾ الؿقالد ـَ والَبابِؾّقق ق  (3)والُػقَفؾ (2)كاكقا يجؾبقن الُػْؾُػؾ (1)إذ إن أهالل إَِشقِريِّ

 ويؼقل الؿمرخ الؿشفقر هقُروُدوَتاْس . مـ الفـد ثؿ يتجرون هبا (4)والَؼَرْكُػؾ

(Herodotus) :" إن العرب كاكقا يبتاطقن مـتقجات الفـد ومحصقٓهتا

حقث كان الِػقـِقِؼُققَن ، ويحؿؾقهنا طؾك سػـفؿ ومراكبفؿ إلك الَعْدنِ ، الزراطقة

احؾ البحر الؿتقسط وهمٓء يبقعقهنا لسؽان سق، والِؿْصِريقَن يبتاطقهنا مـ العرب

 . (5)"والبحر إحؿر

 األعُاٍ ارتري١ٜ ٚاْتػاز اإلضالّ يف اهلٓد : 

جاء اإلسالم إلك الفـد بؿشؽاة التقحقد والؿساواة إلك ققم قد اْسَقدَّت 
                                                 

 ن يف العراق. إشقريقن والبابؾققن أمتان كاكتا تسؽـا (1)

( هل كبتة متسؾؼة مـ مغطاة البذور، تزرع مـ Piper nigrum: الػؾػؾ إسقد )آسؿ العؾؿل (2)

أجؾ ثؿارها، والتل تجػػ طادة وتستخدم يف الؿلكقٓت والؿشروبات، وتعترب مـاصؼ جـقب 

 الفـد الؿصدر الطبقعل لؾػؾػؾ إسقد. 

( هق جـس كبايت يتبع فصقؾة الػقفؾقة مـ رتبة Areca: الػقفؾ أو الؽقثؾ )آسؿ العؾؿل (3)

 الػقفؾقات. 

الؼركػؾ: كقع مـ الـباتات مـ الػصقؾة أسّقة. لفا شؽؾ مخروصل، مزهرة ذات زهر رباطل  (4)

 إجزاء، ولفا رائحة ططرية. 

(5) Kunjanpillai Elamkulam. Annatthe keralam، 1959 First Edition S. P. 

S Kottayam، Kerala، India. Page: 40 
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ت أفؽاُرهؿ بتؼالقد فاسدة وبتعالقؿ مضّرة ورفع اإلسالم ِشعار ، َأْجَقاُءهؿ واْغبَرَّ

اإلسالُم يَد الؿعقكة والؿساطدة إلك الؿـبقذيـ والطبؼات  ومدَّ ، الؿساواة بقـ الـاس

بؾ إن ، وقد أططك اإلسالم طـاية بالغة لؿساطدة الػؼراء والؿساكقـ، الُسػؾك

فؼد مّفد هذا ، اإلسالم جعؾ َسْفًؿا مـ الزكاة والصدقات القاجبة لؿملػة الؼؾقب

باكقة التل ٓ تػرق بقـ التعالقؿ اإلسالمل سبؾ الؿـبقذيـ إلك اطتـاق العؼقدة الر

 (1)وقد بقـ الشاطر الؿّؾقَباري الشفقر ُكقَماَرْن آَشانْ . طربل وٓ طجؿل إٓ بالتؼقى

(Kumaran Ashan إوضاَع السقئة والعادات الػاسدة التل كاكت َتُسقُد )

َتف، ذلؽ العصر الذي ، ويُذمُّ تعالقَؿ الديـ الفـدوكل، ويؿدح مساواة اإلسالم وُأخقَّ

 . ّرق بقـ الـاس حسب وٓدهتؿ ولقهنؿُيػ

بلن السبب يف ، التل أصدرهتا الجؿعقات الفـدوسقة، وتمكد التؼارير الرسؿقة

ـَ اإلسالمل يعقد إلك إطؿال الخقرية التل قام هبا  اطتـاق الفـدوسققـ الدي

ٕن الؿسؾؿقـ قد جعؾقا سفؿًا مـ واجباهتؿ وحؼققفؿ الؿالقة لؿملػة  :الؿسؾؿقن

كؿا هق إمر يف أي بؾد مـ البؾدان ، وأهؾ الفـد. مـ الفـدوسققـ الؼؾقب

ويف مثؾ هذه ، كاكقا يعاكقن مـ ضروف قاسقة اجتؿاطقة وسقاسقة، العالؿقة

الذيـ ، إحقال البائسة مدت الشريعة السؿحاء يدها الؿساطدة إلك الفـدوسققـ

تحث الؿسؾؿقـ طؾك حقث إن الشريعة  :تعجبقا وُأدهشقا برسالة اإلسالم السامقة

 . وطؾك أن يؿسحقا الدمقع طـ أطقـفؿ، أن يتحؿؾقا أطباء الؿجتؿع

إلك إطؿال الخقرية التل  -أيضا  -ويعقد سبب آكتشار لؾديـ الؿسقحل 

( Mother Teresa) واشتفرت مـ بقـفؿ إم تريسا، قامت هبا البعثات التبشقرية
                                                 

( شاطر كبقر، وفقؾسقف طظقؿ، مـ أهؾ كقرآ، كتب شعره Kumaran Ashan) كقمارن آشان (1)

 يف الحب والػؾسػة والغزل، ولف قصائد تصقر تاريخ الؿسؾؿقـ وطاداهتؿ يف الؿؾقبار. 
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( يف سـة The Nobel Peace Prize) التل كالت طؾك جائزة كقبقؾ لؾسالم

وهذه الؿؿرضة الؿسقحقة . ٕطؿالفا الخقرية والتطقطقة يف الديار الفـدية :م1979

وكذرت حقاهتا يف سبقؾ تؿريض الػؼراء ، (Albania) جاءت مـ ألباكقا

 . وهبذه إطؿال الخقرية اكتشر الديـ الؿسقحل يف الفـد. والؿساكقـ

 ٓدايٛضع اذتايٞ يًُطًُني يف اهل : 

والثاكقة مـ حقث ، سابع أكرب بؾد مـ حقث الؿساحة الجغرافقة تعترب الفـد 

ويعتربهؿ دستقر ، والؿسؾؿقن فقفا ثاين أكرب جالقة مسؾؿة يف العالؿ، طدد السؽان

مادة وتشقر ، وتعطل إولقة لتـؿقة حقاة إقّؾققـ، الفـد جزءًا هامًا يف تطّقر البؾد

وهذه ، لك تقفقر الحؼقق لألقّؾقات الديـقة والؾغقيةإيف الدستقر الفـدي  31و 29

، وإدارة الؿمّسسات التعؾقؿقة الخاصة لفؿ، الحؼقق تشؿؾ إكشاء الؿدارس الديـقة

. ويحظر التؿققز طؾك أساس العرق والديـ والؾغة لدخقل معاهد تعؾقؿقة وتربقية

والدطقة ، اهبتتضّؿـ حّرية الديـ واختقار العؼقدة والؿذ مـ الدستقر 25وماّدة 

وطـدما يمكد الدستقر الفـدي لألقّؾقات الحؼقق لحػظ ديـفؿ وثؼافاهتؿ . إلقفا

لؿ يستطع لؿسؾؿل الفـد كقؾ التطقرات الؿتققعة كلقّؾقات أخرى يف ، ولغاهتؿ

وتشقر إلك وضعفؿ الؿحزن تؼارير لجـة . الحقاة آجتؿاطقة والسقاسقة والتعؾقؿقة

ساتشار
(1)

 (Sachar Committee Report): الؿسؾؿقـ  حقث إهنا تؼقل بلن

 Sachar) وتشقر تؼارير ساتشار. ٓ يزالقن يسؼطقن فريسة لرباثـ الػؼر

Report بعقدًا طـ التطقر يف الؿجال العؾؿل  أن الؿسؾؿقـ يف الفـد يؼػقن( إلك

                                                 

لدراسة هل لجـة طّقـتفا الحؽقمة الفـدية السابؼة (، Sachar Committeeلجـة ساتشار ) (1)

أوضاع الؿسؾؿقـ، اجتؿاطقًا وسقاسقًا. واقتصاديا، وقد كشػت الؾجـة بلن الؿسؾؿقـ يف الفـد ٓ 

 يزالقن يتخؾػقن طـ التطقر يف الؿجآت الثالثة. 
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والتعؾقؿ العالل بقـفؿ أدكك ، الؿسؾؿقـ أمّققن مـ ٪53وأّن أكثر مـ ، والرتبقي

 . الـسبة إلك دياكات أخرىمعدل ب

فنن طدم اإلصالحات والتحديث ، وأما مـ كاحقة تعؾقؿ الشريعة اإلسالمقة

، لػرتة صقيؾة يف الؿدارس الديـقة قد سببت طدم تقفر التعالقؿ العصرية الؿػقدة

ومـ أهّؿ الؿشؽالت التل تقاجففا الؿدارس الديـقة يف شؿال الفـد هل طدم تقفر 

وإّن . قـ لرتبقة الطالب يف الؿدارس آبتدائقة والثاكقّيةالؿعّؾؿقـ الؿتدّرب

الؿـّظؿات اإلسالمقة لؿ تحاول تطبقؼ اإلصالحات يف الؿـاهج التعؾقؿقة 

وإضافة إلك هذه ، وتحسقـ الظروف التعؾقؿقة يف الؿجآت الديـقة، اإلسالمقة

قد جعؾ  :إن طدم آستعؿال وآستخدام لؾؿؿتؾؽات الققػقة الفـدية، إمقر

 . الحقاة السعقدة مجرد حؾؿ أمام الؿسؾؿقـ يف الفـد

 ٟاملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚايعٌُ ارتري : 

فنن الؿؿؾؽة العربقة ، كدولة أسست طؾك الؼقاطد اإلسالمقة والشريعة الرباكقة

السعقدية تعطل أولقيتفا وتقلل اهتؿامفا لؾتعالقؿ اإلسالمقة الؿبـقة طؾك مبادئ 

فقؿا يروي الصحابل الجؾقؾ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومـ أهؿفا ققل الـبل ، قؿ أخالققةإكساكقة وق

ما آمـ بل مـ بات شبعان وجاره ": حقث قال -رضل اهلل طـف  -أكس بـ مالؽ 

والؿؿؾؽة قد أكشلت بعض الؿمسسات والؿراكز . (1)"جائع إلك جـبف وهق يعؾؿ بف

، فا يف إيام الؿاضقةوقد استػاد مـ، والؾجان لتـسقؼ إطؿال الخقرية الداخؾقة

قطاع كبقر مـ الؿسـقـ والؿطؾؼات وإرامؾ ، كؿا يستػقد مـفا يف الؿستؼبؾ

                                                 

م. 1983، 2، ط259، ص1الطرباين، الحافظ أبق الؼاسؿ سؾقؿان بـ أحؿد، الؿعجؿ الؽبقر، ج:  (1)

 ر. مؽتبة ابـ تقؿقة، الؼاهرة، مص
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ويبؾغ طدد ، وإن هذه الؿمسسات ٓ تزال تتقلك رطاية إيتام والػؼراء، وغقرهؿ

 245الؿمسسات والجؿعقات التل تـشط يف إطؿال الخقرية الداخؾقة قرابة 

ات الخقرية قد سطرت حؽايات رائعة يف إطؿال وهذه الؿمسس. جؿعقة تطقطقة

 . وبصؿت تلثقراهتا يف خرائط العؿؾ اإلكساين العالؿل، الخقرية الداخؾقة

 دٚز املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يف األعُاٍ ارتري١ٜ يف اهلٓد : 

ٕن الفـد هل أكرب  :تربط الفـد والؿؿؾؽة العربقة السعقدية طالقُة ديـ وأخقة

أي أن طدد الؿسؾؿقـ يف الفـد ، (Indonesia) بعد إكدوكقسقا جالقة مسؾؿة

وبػضؾ إطؿال الخقرية . يتجاوز طدد الؿسؾؿقـ يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

أصبحت الؿؿؾؽة رمز  :يف الؿـاصؼ الػؼقرة، حؽقمة وشعبًا، التل تتبـاها السعقدية

عربقة السعقدية مـ وكذلؽ تعد الؿؿؾؽة ال. السخاء والعطاء يف الديار الفـدية

والتل يسؼل مـفا الفـقد الؿسؾؿقن وغقر ، والؿـابع العذبة، الؿـاهؾ الجارية

 . الؿسؾؿقـ

وذلؽ  :وأهؾ الفـد يعتربون الؿؿؾؽَة وأهؾفا رمز اإلكساكقة الباققة يف العالؿ

. لظفقرها الؿباشر وغقر الؿباشر يف إطؿال الخقرية يف الؿـاصؼ الفـدية الؿختؾػة

، ومـ أهؿفا مؽاكة الؿؿؾؽة يف آقتصاد الدولل والعالؿل :سباب كثقرةولفا أ

، وهذه الؿؽاكة آقتصادية تجذب أٓف مـ الـاس مـ الدول الثالثة الػؼقرة

ٓ سقؿا مع ، وفقق ذلؽ فنن لؾفـد طالقتفا القصقدة والحؿقؿة مع الدول الخؾقجقة

ؿؿؾؽة العربقة السعقدية وذلؽ لؿا حسـت الظروف آقتصادية يف ال :الؿؿؾؽة

ولفذه الفجرة أسباب ديـقة واقتصادية ، كثرت الفجرة والقفادة إلقفا مـ أهؾ الفـد

وكذا فنن الؿعالؿ ، ٕهنؿ رأوا الفجرة فرصة ذهبقة لتحؼقؼ أحالمفؿ وآمالفؿ :معا

وبػضؾ هذه . الديـقة والؿشاطر الـبقية كؾفا تقجد يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية
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غقرت إحقال آقتصادية طـد الؿسؾؿقـ يف الفـد تغقرًا جذريًا يف الفجرة ت

وحؼؼقا تؼدمًا باهرًا يف جؿقع الؿجآت السقاسقة وآجتؿاطقة ، مستقى العقش

 . والديـقة

همٓء القافدون إوائؾ هؿ الذيـ بـقا جسر التعاون والتحالػ بقـ أبـاء 

وذلؽ لؿا شاهد القافدون ،  الفـدالؿؿؾؽة العربقة وإطؿال الخقرية الجارية يف

 :ودورها يف تشؽقؾ مجتؿع إكساين متؽامؾ يف الؿؿؾؽة، الفـديقن إكشطة الخقرية

وبقاسطة . حاولقا تطبقؼ معالؿفا اإليجابقة وآثارها اإلكساكقة يف بؾدهؿ الفـد أيضا

همٓء القافديـ كثرت يف الفـد إطؿال الخقرية التل تؿقل معظؿفا الؿؿؾؽة 

وبلطؿال الؿؿؾؽة الؿباشرة وغقر الؿباشرة . عربقة السعقدية حؽقمة وشعبًاال

والجامعات ، كثرت يف الفـد الؿمسسات الديـقة مـ الجقامع والؿساجد

وٓ أبالغ حقـؿا . والؿعاهد لتحػقظ الؼرآن وغقرها، والؿدارس الديـقة، اإلسالمقة

مسجد تؿ تؿقيؾف مـ قبؾ أققل بلكف ٓ تقجد قرية فؼقرة هـدية إٓ ويقجد فقفا 

 . إما حؽقمة وإما شعبًا، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

ٕن بعض الؿمسسات  :و تـقطت إطؿال الخقرية إلك أكقاع مختؾػة يف الفـد

كؿا هق إمر يف شلن ، الخقرية مـ السعقدية ركزت اهتؿامفا طؾك الرتبقة والتثؼقػ

لؿمتؿرات والـدوات يف الفـد حقل والتل تعؼد طشرات ا، رابطة العالؿ اإلسالمل

إكشاء معاهد لغقية لتعؾقؿ الؾغة العربقة لغقر : ومـ أهؿفا. طـاويـ مختؾػة هامة

وقد طؼدت الرابطة يف السـة الؿاضقة جؾسة تقطقة تعطل التقجقفات ، الـاصؼقـ هبا

وذلؽ بالتعاون مع قسؿ الؾغة العربقة ، الؽامؾة لؾؿدرسقـ يف الؿدارس الديـقة

والجفقد التل تبذلفا رابطة العالؿ . (University of Kerala) عة كقرآبجام

ترتؽز ، وغقرها مـ الؿمسسات الخقرية مـ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، اإلسالمل
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 :ولتحؼقؼ هذا الفدف الجؿقؾ، طؾك إزالة إمقة والجفالة طـ الؿسؾؿقـ الفـقد

والؽؾقات اإلسالمقة أكشلت الؿمسسات السعقدية يف الفـد بعض الؿدراس 

وذلؽ بالتعاون مع الجؿعقات ، ومراكز التعؾقؿ والتثؼقػ يف صقل البؾد وطرضف

اإلسالمقة التل تدير إطؿال الخقرية يف الؿجآت التعؾقؿقة والتثؼقػقة بقـ أبـاء 

تدير ، وآٓف الؿدارس الديـقة، وتقجد يف كقرآ مئات الؽؾقات اإلسالمقة. الفـد

جؿعقات الخقرية التل تجد التؿقيؾ والدطؿ الؿادي مـ الؿؿؾؽة جؿقعفا هذه ال

 . العربقة السعقدية حؽقمة وشعبًا

 أْٛاع األعُاٍ ارتري١ٜ يف اهلٓد : 

فنن إطؿال الخقرية التل  :كظرًا لحاجات الؿقاصـقـ يف الجالقات الفـدية

. قزةتعؿؾ فقفا الؿؿؾؽة العربقة السعقدية قد قسؿت طؾك أكقاع مختؾػة متؿ

والؿمسسات الخقرية التل تدير إطؿال الخقرية الخارجقة تعطل إولقية إلك 

وإطؿال الخقرية الخارجقة السعقدية . حاجات الؿقاصـقـ والؿسؾؿقـ يف الفـد

 : ترتكز طؾك الؿشروطات أتقة

 بٓا٤ املطادد ٚاملدازع ٚاملسانص اإلضال١َٝ : 

فنن الشعب ، ضؾ بـاء الؿساجد والجقامعوفؼًا لألحاديث الـبقية القاردة يف ف

حقث يرى الؿسؾؿ  :السعقدي قد ركز اهتؿامف إول طؾك بـاء الؿساجد وتعؿقرها

. السعقدي يف بـاء الؿسجد ووقػف يف سبقؾ اهلل بركة تدر الحسـات يف قربه باستؿرار

وهـاك آيات قرآكقة وأحاديث كبقية كثقرة كؾفا تحث الؿسؾؿ طؾك بـاء الؿسجد 

رضل  -يؼقل يف حديث رواه طثؿان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وها هق ذا كبل إمة محؿد ، عؿقرهوت
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. «مـ بـك مسجدًا هلل بـك اهلل لف مثؾف يف الجـة»: -اهلل طـف 
(1)

والؿسؾؿ الفـدي  

حقث إكف بعقد طـ  :بحاجة ماسة إلك الؿساجد اإلسالمقة والؿراكز الديـقة

 . الدراسات الؼرآكقة والتعالقؿ الـبقية

ؾؽة تقلل اهتؿامفا البالغ يف إكشاء مراكز إسالمقة ومعاهد تربقية يف والؿؿ

ًٓ صائؾة طؾك الؿجال التعؾقؿل والرتبقي ، جؿقع أكحاء العالؿ وكذا وهل تـػؼ أمقا

وأهؿ ، وذلؽ لتـشئة جقؾ يثؼػ إمة اإلسالمقة بتعالقؿ شرطقة متقسطة :يف الفـد

، (Benaras) ؿديـة بـارسهذه الؿدارس يف الفـد هل الجامعة السؾػقة ب

 جامعة اإلمام ابـ تقؿقة يف وٓية بقفار، (Sanabil) الجامعة اإلسالمقة بسـابؾ

(Bihar) ،وجامعة إشاطة العؾقم بقٓية مفاراشرتا (Maharashtra وغقرها )

 . مـ الؿدارس والجامعات

، مـ الؿساجد والؿعاهد والجامعات، يرى الؿسؾؿ هذه الؿمسسات الديـقة

فقصدرون مـفا كتقبًا صغقرًا يحتقي طؾك الدراسات ، ٕطؿالفؿ الدطقية مركزاً 

ويقفرون فقفا فرصًا لتعؾؿ الدراسات الضرورية مـ الصالة ، الديـقة آبتدائقة

وكؾ هذه الـشاصات ٓ تزال تجري يف الؿراكز الديـقة . والصقام وقراءة الؼرآن

ب الؿساجد الفـدية دورًا مفؿا ًيف وتؾع. واإلسالمقة يف الؿـاصؼ الؿختؾػة يف الفـد

وذلؽ ٕن الخطقب أو اإلمام يف الؿسجد  :حقاة الؿسؾؿقـ اجتؿاطقًا واقتصاديًا

وهمٓء يديرون إطؿال ، لفؿا الؿؽاكة السامقة والؼقل الـافد يف الؿجتؿع الفـدي

ويؼسؿقهنا ، حقث يجؿعقن الصدقات وسفؿ الزكاة :الخقرية يف الؼرى والؿدن

                                                 

ابـ رجب الحـبؾل، أبق الػرج طبد الرحؿـ بـ شفاب الديـ، فتح الباري يف شرح صحقح  (1)

هــ، دار ابـ الجقزي لؾـشر والتقزيع، الدمام، الؿؿؾؽة العربقة 1421البخاري، الطبعة إولك، 

 . 391، الؿجؾد الثاين، ص: 451السعقدية. باب مـ بـك هلل مسجدًا، رقؿ الحديث: 
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هؽذا يتخذ الؿسؾؿقن الؿساجد والؿعاهد مركزًا ديـقًا . الصدقة والزكاةطؾك أهؾ 

 . تدور حقلف حقاهتؿ آجتؿاطقة والسقاسقة

 نفاي١ األٜتاّ ٚايفكسا٤ : 

كػالة إيتام مـ إمقر التل حرضت طؾقفا الشريعة الديـقة الؿبـقة طؾك الؼقؿ 

يدمع قؾبف مـ رؤية الؿعاكاة  -مفؿا تؽـ دياكتف وشريعتف  -وإن اإلكسان ، اإلكساكقة

يؼقل يف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وإن كبل الرحؿة ، والبمس التل يؼاسل آٓمفا إيتام وإرامؾ

، أكا وكافؾ القتقؿ كفاتقـ يف الجـة»: -رضل اهلل طـف  -حديث رواه سفؾ بـ سعد 

وإطؿال الخقرية التل تديرها . (1)«وفرق بقـفؿا قؾقال، وأشار بالسبابة والقسطك

قد أولت طـايتفا ، حؽقمة وشعبًا، الؿؿقلة مـ قبؾ السعقدية، قات الفـديةالجؿع

وهـاك طشرات مـ الدور لأليتام التل تؿقلفا ، الشديدة برطاية إيتام والؿساكقـ

فنن طددها يبؾغ ، وأما ما يدطؿفا الشعب السعقدي. الؿمسسات السعقدية مباشرة

السعقدية تـظر إلك العالؿ بـظر ويعقد سببف إلك أن الؿؿؾؽة العربقة  :أٓف

فنن  :فؽؾؿا ترى يف العالؿ يتقؿًا يعاين مـ الؿؼاساة وإزمات، الرحؿة واإلكساكقة

 . الؿؿؾؽة تلخذ الخطط لؽل تـتشؾف مـ براثـ الػؼر والبمس

 ت١ُٝٓ ايًػ١ ايعسب١ٝ يػري ايٓاطكني بٗا : 

ـ أهؿ إطؿال الخقرية تـؿقة الؾغة العربقة وكشرها بقـ الؿـاصؼ غقر العربقة م

وذلؽ ٕن الؿؿؾؽة قد فطـت إلك أهؿقة  :التل تتبـاها الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

                                                 

م. دار الحديث 1995ين، اإلمام أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ. الؿسـد، الطبعة إولك، الشقبا (1)

، 16. الجزء 22718الؼاهرة. باب حديث أبل مالؽ سفؾ بـ سعد الساطدي. رقؿ الحديث: 

 . 437ص: 
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والؿمسسات الخقرية والؿراكز العؾؿقة . محافظة الؾغة العربقة طؾك حؾتفا الرشقؼة

وقد أكػؼت يف سبقؾ ، ٓ تزال تبذل قصارى جفقدها يف كشر هذه الؾغة يف العالؿ

ومـ أهؿ . باإلضافة إلك الجفقد اإلكساكقة العظقؿة، الريآترققفا ماليقـ 

اإلكجازات السعقدية يف هذا الؿجال هل إقامة ورشات لغقية وجؾسات تدريبقة 

مركز الؿؾؽ طبد اهلل بـ : مثؾ –وكذا فنن الؿراكز الؾغقية . لؾؿعؾؿقـ والؿتعؾؿقـ

جق لغقي فصقح يف  تسعك إلك إيجاد -طبد العزيز الدولل لخدمة الؾغة العربقة 

وتـسؼ هذه الؿراكز برامج مختؾػة بالتعاون مع ، الجالقات الؿسؾؿة يف الفـد

وقد تقلك مركز الؿؾؽ طبد اهلل بـ . إقسام الؾغقية يف الجامعات الفـدية الشفقرة

التل تصقر ، طبد العزيز الدولل لخدمة الؾغة العربقة صبع بعض الؽتب العربقة

 . ة وإدبقة يف الفـدتاريخ الدراسات العربق

 ٕبساَر شتتًف١ يإلضها : 

ولؽـ الظروف ، ومـ سعادة الؿرء أن يحصؾ طؾك الؿسؽـ الذي يؾقؼ بف

، آقتصادية وآجتؿاطقة تؿـع الؿسؾؿقـ يف الفـد مـ أن يحؼؼقا إحدى السعادات

م خطقة مباركة يف هذا 2113وقد بدأت يف سـة . وهل الؿـزل الذي يلوي إلقف

 Baithu Rahma home) حقث شرع مشروع بقت الرحؿة، الؿجال

projectوتتؿ هذه ، بدون تػرقة بقـ الؿسؾؿقـ وغقرهؿ، ( يف بـاء البققت لؾػؼراء

الخطقة الجؿقؾة بؿساطدة الؿركز الثؼايف لؿسؾؿل كقرآ
(1)

 (Kerala 

Muslim Cultural Centre) ، الذي يعترب أكرب مـظؿة لؾؿغرتبقـ الفـقد يف

                                                 

هل جؿعقة تـسؼ  (Kerala Muslim Cultural Centreالؿركز الثؼايف لؿسؾؿل كقرآ ) (1)

ٕكشطة اإلكساكقة لؾقافديـ الفـقد، تـتشر أطؿالفا يف البؾدان الخؾقجقة، كؿا أهنا إطؿال الخقرية وا

 تـسؼ إطؿال الخقرية يف وٓية كقرآ. 
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وأكػؼ يف ، أسرة يف الفـد 1341وقد تؿ بـاء البققت لـ. ة العربقة السعقديةالؿؿؾؽ

فنن ، وكلية خطقة ديـقة. مؾققن روبقة هـدية 1111سبقؾ هذا الربكامج أكثر مـ 

حقث يـػؼقن  :قد كالت الؼبقلقة بقـ الؿقاصـقـ السعقديقـ -أيضا  -هذه الخطقة 

فنن الؿؿؾؽة أبؼت ، وهؽذا. قديةطؾقفا شخصقًا مئات أٓف مـ الريآت السع

 . بصؿاهتا يف بركامج بقت الرحؿة لإلسؽان يف الفـد

 سفس اآلباز يف املٓاطل اجملدب١ : 

فبسبب ، تعترب بعض القٓيات الفـدية الشؿالقة مؿا يؼؾ فقفا الؿقسؿ الؿطري

شدة الؼحط والجدب يستؿر أهؾفا يف مشؼة وبالء يف مؽابدة الؿعاكاة آجتؿاطقة 

ومـ أهؿ إزمات التل يقاجففا أهؾ هذه الؿـطؼة هل قؾة ماء . آقتصاديةو

، و الؿمسسات السعقدية. وقد تصؾ شدة هذه إزمة إلك فؼد أرواحفؿ، الشرب

قد فطـت إلك هذه إزمة ، التل تركز اهتؿامفا يف إطؿال الخقرية يف الفـد

يف الؿـاصؼ الفـدية التل حقث حػرت أبار الخقرية ، فسارطت إلك الحؾ :الؽربى

كؿا يدطؿ ، وهـاك مشاريع مختؾػة تدطؿ بعضفا الحؽقمة. تقاجف أزمة الؿقاه

وقد تقجد يف الؼرى والؿدن يف القٓيات الفـدية . بعضفا الشعب السعقدي

. الشؿالقة آبار كؼشت يف جدراهنا أسؿاء القاقػقـ مـ الرجال والـساء السعقديقـ

إذ إن  :التػرقة بقـ الـاس طؾك أساس الدياكة والؿذاهبوهمٓء إخقار ٓ يجدون 

 . هذه أبار يستػقد مـفا الؿسؾؿ والؽافر

 إقا١َ املدُٝات ايطب١ٝ ايتطٛع١ٝ ٚبٓا٤ املطتػفٝات ارتري١ٜ : 

وهمٓء قد ، وهذه التجربة الدطقية مؿا كجح فقفا الدطاة الؿسقحققن يف الفـد

. ؾ الفـدوسققـ الػؼراء إلك دياكتفؿ الؿسقحقةاستغؾقا كؾ اإلمؽاكات الؿادية لتحقي

، فعـايتفؿ إولك ترتؽز طؾك تقفقر الؿساطدات الطبقة، وأما الؿسؾؿقن يف الفـد
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ٕن الؿسؾؿ يـظر إلك أخقف طؾك  :بدون تػرقة بقـ الؿسؾؿ والؿسقحل والؽافر

وٓ يتحقـ فرصة لتحقيؾ طؼقدة الؽافريـ ، أساس اإلكساكقة ومبادئفا وققؿفا

بؾ إن إطؿال الخقرية التل تؼقم هبا الجؿعقات ، الؿسقحققـ إلك اإلسالمو

الؾفؿ ، إكؿا تؼدمفا إلك الؿقاصـقـ بدون ربح مادي ومعـقي، اإلسالمقة يف الفـد

وخالل هذه الـشاصات التطقطقة فنن . -تعالك  –إٓ الرحؿة وإجر مـ اهلل 

كلكف ديـ يرتب أطؿالف طؾك  اإلكسان العؾؿاين أو الفـدوسل يـظر إلك اإلسالم

والجؿعقات الخقرية السعقدية تؼقؿ الؿخقؿات . أساس اإلكساكقة والؼقؿ السامقة

وهذه ، ٕجؾ مؽافحة إمراض القبائقة الؿعدية :الطبقة يف صقل البالد وطرضفا

 . الؿمسسات تجد دطؿفا الؿادي مـ قبؾ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

 ٜ١ اييت تدٜس األعُاٍ ارتري١ٜ يف اهلٓداملؤضطات ارتري١ٜ ايطعٛد : 

هـاك طدد مـ الؿمسسات السعقدية تعؿؾ بشؽؾ مباشر وغقر مباشر يف 

وذلؽ بالتعاون مع الجؿعقات والؿمسسات الفـدية يف ، إطؿال الخقرية يف الفـد

وهذه الؿمسسات لفا دور مفؿ يف تشؽقؾ مجتؿع إكساين . مجال العؿؾ الخقري

وقد أكػؼت يف سبقؾ الخقر ماليقـ الريآت بدون تػرقة ، ؽةمتؽامؾ خارج الؿؿؾ

وهذه الؿمسسات الخقرية قد تبـت هذه إطؿال . بقـ إديان وإجـاس

 . لتحسقـ إوضاع آجتؿاطقة وآقتصادية لؾؿسؾؿقـ يف الفـد :اإلكساكقة

 َؤضط١ املًو فٝصٌ ارتري١ٜ : 

ؾ تؼقم طؾك ضرورة تقافر كاكت رؤية الؿؾؽ فقص"كؿا يبدو مـ شعارها 

بغض الـظر ، البعد اإلكساين يف كؾ الخطط والسقاسات التل تمثر يف حقاة الـاس

، "مـ أجؾ واقع أفضؾ وأجؿؾ لؽؾ شعقب إرض :طـ الؾقن والجـس والديـ

. وإن ممسسة الؿؾؽ فقصؾ الخقرية تدير أطؿالفا الخقرية يف الديار الفـدية
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ٓ تزال ، م1976مـذ بدايتفا يف سـة ، ن الؿمسسةفن :واستؽؿآ لفدففا إساسل

والؿمسسة تـظؿ . تمكد حضقرها الػعال يف إطؿال الخقرية يف الجالقات الفـدية

وقد ركزت أطؿالفا ، أكشطتفا الخقرية بالتعاون مع الجؿعقات الخقرية الفـدية

تشػقات الخقرية طؾك البـقة التحتقة لؾؿعاهد اإلسالمقة والؿراكز الديـقة والؿس

ومـ أهؿ اإلكجازات الخقرية التل تتبـاها ممسسة الؿؾؽ فقصؾ الخقرية يف . الطبقة

الفـد ما يليت
(1)

 : 

والتل ، ساطدت الؿمسسة يف إكشاء طدد مـ الؿؾحؼات لؾؿركز اإلسالمل -

وسؽـًا لألساتذة ، ومسجداً ، ومستقصػًا إسالمقًا، تشؿؾ كؾقة لؾبـات

، (Malappuram) يف مآبقرام، اتوقاطة محاضر، ومؽتبة، والؿقضػقـ

 . م1981هـ/1411يف سـة ، الفـد

الؿركز اإلسالمل والؽؾقة العربقة ومركز العؾقم التل أكشلهتا ممسسة الؿؾؽ  -

، ومؽتبة، وقد تضؿـ الؿشروع بـاء سؽـ لؾطالب والطالبات، فقصؾ الخقرية

لؾتدريب  ومبـك، ودار لؾحديث، ودار لؾؼرآن، وقاطة مطالعة، وقاطة محاضرات

 . م1983 هـ/1413يف سـة ، الفـد، (Kerala) يف كقرآ، ومسجد، الؿفـل

لرتبقة أبـاء  :ساطدت ممسسة الؿؾؽ فقصؾ الخقرية يف تلسقس دار لأليتام -

وتؼديؿ ، وتعؾقؿ الؾغة العربقة، الؿسؾؿقـ إيتام طؾك التعالقؿ اإلسالمقة الصحقحة

يف سـة ، الفـد، (Kerala) يف كقرآ ،الرطاية آجتؿاطقة والصحقة والتعؾقؿقة

 . م1984 هـ/1415

                                                 

 :http)وهذه الؿعؾقمات والبقاكات ملخقذة مـ الؿققع الرسؿل لؿمسسة الؿؾؽ فقصؾ الخقرية:  (1)

/ / www. kff. com/ ar/  .) 

http://www.kff.com/ar/
http://www.kff.com/ar/
http://www.kff.com/ar/
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وسؽـ ، قامت ممسسة الؿؾؽ فقصؾ الخقرية ببـاء فصقل دراسقة جديدة -

، ( الفـدBihar) يف وٓية بقفار، ومؽتبة لؾؿعفد اإلسالمل، لؾطالب ولؾؿعؾؿقـ

 . م1993 هـ/1414يف سـة 

المقة والؿراكز وهـاك يف الفـد مئات الؿدارس الديـقة والجامعات اإلس

وهذه الؿعاهد الديـقة تؼقم بؿسمولقتفا ، الرتبقية تؿ تؿقيؾفا مـ قبؾ الؿمسسة

وأما يف . تعل مستجدات العصر الحديث، الرتبقية والتعؾقؿقة لتـشئة أمة مسؾؿة

فنن ممسسة الؿؾؽ فقصؾ تبذل أقصك ، الؿجآت العؾؿقة و إكاديؿقة العؾقا

والؿـح الدراسقة لؾؿتػقققـ يف الدراسات ، ؿقةجفقدها يف تقفقر البقئة العؾ

وقد حصؾ طؾك هذه الؿـح الدراسقة الطالب . اإلسالمقة والعؾقم اإلكساكقة

وقد تابعقا دراستفؿ يف الجامعات العريؼة يف الؿؿؾؽة ، الؿتػقققن مـ الفـقد

وكؿا تشقر إلقف اإلحصائقات القاردة يف الؿققع الرسؿل . العربقة السعقدية

الذيـ يتابعقن دراستفؿ ، فنن طدد الؿستػقديـ مـ الؿـح الدراسقة، ةلؾؿمسس

ولؾدارسقـ الفـقد حضقر ٓ ُيـؽر يف هذه ، %7. 8يصؾ إلك ، داخؾ الؿؿؾؽة

والتل تؿ ، وكذا يبؾغ طدد الؿشاريع الديـقة الؽبقرة. اإلحصائقات مـ قارة آسقا

ن لجؿفقرية الفـد وكا. مشروطًا 61، تطبقؼفا مـ قبؾ الؿمسسة يف قارة آسقا

 . حظفا إوفر مـ هذه الؿشاريع الديـقة واإلسالمقة

 َٞزابط١ ايعامل اإلضال : 

ُتعـك بنيضاح ، مؼرها مؽة الؿؽرمة، هل مـظؿة إسالمقة شعبقة طالؿقة جامعة

. ومد جسقر التعاون اإلسالمل واإلكساين مع الجؿقع، حؼقؼة الدطقة اإلسالمقة

ٓ تزال تؿد يدها لؿساطدة الػؼراء  -م 1962سـة  مـذ كشلهتا يف -والرابطة 

ويفدف مقثاقفا إول إلك دطقة إمؿ لؾتسابؼ يف مقدان . والؿساكقـ يف الفـد
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وقد بؾغ طدد الؿستػقديـ مـ . إليجاد الؿجتؿع اإلكساين إفضؾ :العؿؾ الخقري

. صًاشخ 916189إطؿال الخقرية التل تؿ تؿقيؾفا مـ رابطة العالؿ اإلسالمل 

مـ تقزيع الؿصاحػ بقـ ، وتتـقع إطؿال الخقرية التل تؿ تؿقيؾفا مـ الرابطة

واإلغاثة ، وإطؿال آجتؿاطقة والرتبقية والصحقة والفـدسقة، الؿسؾؿقـ

وتشقر البقاكات القاردة يف الؿققع الرسؿل . وتـؿقة الؿجتؿع الفـدي، العاجؾة

لؾرابطة
(1)

ًٓ  36196841بلكف قد تؿ صرف    سعقديًا يف مختؾػ الؿجآت ريا

 . الخقرية يف الفـد

 ريال سعقدي الؿجآت الرقؿ

 716361 الؼرآن الؽريؿ 1

 23475959 آجتؿاطقة 2

 3686814 الرتبقية 3

 1144674 الصحقة 4

 1117277 تـؿقة الؿجتؿع 5

 2981117 اإلغاثة العاجؾة 6

 3174739 الفـدسقة 7

 36196841 الؿجؿقع 

فنهنا تعرب طـ قؾؼفا ، ن الرابطة تحؿؾ طباءة الػؼراء والؿساكقـ يف الفـدكؿا أ

وحزهنا طؾك ما تقاجفف إقؾقة الؿسؾؿة يف الفـد مـ آضطفادات الطائػقة 

كداء : ومـ أبرز أمثؾتفا، وتتػاطؾ يف الؼضايا الديـقة لؾؿسؾؿقـ يف الفـد، والديـقة

إلخؿاد  :الدكتقر/ طبد اهلل الرتكل، طاجؾ وجفف إمقـ العام السابؼ لؾرابطة

                                                 

 (https: / / www. themwl. org/ ar)الؿققع الرسؿل لرابطة العالؿ اإلسالمل:  (1)

https://www.themwl.org/ar
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( Gujarat) والتل أرهؼت دماء الؿسؾؿقـ يف وٓية غقجرات، الػتـ الطائػقة

م2112الفـدية يف سـة 
(1)

 . 

 َسنص املًو عبد اهلل بٔ عبد ايعصٜص ايدٚيٞ رتد١َ ايًػ١ ايعسب١ٝ : 

لتل تـشد مـ أهؿ إهداف ا، وكشرها يف الؿـاصؼ البعقدة، تـؿقة الؾغة العربقة

 :ولؾؿحافظة طؾك روح الؾغة العربقة وحققيتفا. إلقفا الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

إكشاء مراكز طربقة ومعاهد لغقية تعـك : مثؾ، تتخذ الؿؿؾؽة إجراءات متـقطة

: ومـ أهؿ اإلكجازات يف هذا الصدد. بتدريس العربقة وتعؾقؿفا لغقر الـاصؼقـ هبا

والذي ، طبد العزيز الدولل لخدمة الؾغة العربقة إكشاء مركز الؿؾؽ طبد اهلل بـ

م/ 2118بؼرار مؾؽل يف سـة  -رحؿف اهلل  -أسسف الؿؾؽ طبد اهلل بـ طبد العزيز 

 . ه1429

مـ ، وتتـقع برامج هذا العؿؾ الخقري يف كشر لغة الؼرآن بقـ الـاصؼقـ بغقرها

، شفر الؾغة العربقةو، والتدريب الؾغقي، إلك التخطقط الؾغقي، كشر الؾغة العربقة

وهذا الؿركز يؿثؾ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية . وغقرها، والققم العالؿل لؾغة العربقة

وهق ٓ يزال يسعك بجفقده الجبارة إلك خدمات مختؾػة يف مجال الؾغة ، يف الفـد

برئاسة إمقـ العام لؾؿركز الدكتقر/ طبد ، وقد زار مؿثؾق الؿركز. العربقة يف الفـد

، طددًا مـ أقسام الؾغة العربقة يف الجامعات الفـدية الشفقرة، بـ صالح القشؿلاهلل 

باإلضافة إلك إصدار طدد مـ الؽتب ، كؿا يـظؿ الؿركز شفر الؾغة العربقة يف الفـد

اتحاد : ومـفا، وطؼد شراكات مع التجؿعات الؾغقية، طـ الؾغة العربقة يف الفـد

                                                 

 –( ـ كقكا Kuwait News Agencyتؼرير صحػل يف الؿققع الرسؿل لقكالة إكباء الؽقيتقة ) (1)

 .https: / / www. kuna. net. kw/ ArticlePrintPage)، 2112/ 13/ 15 بتاريخ

aspx?id=1233417&language=ar ) 

https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1233417&language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1233417&language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1233417&language=ar
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 . لفـدمعؾؿل الؾغة العربقة وطؾؿائفا يف ا

ففق مـ الربامج التل يـظؿفا مركز الؿؾؽ طبد اهلل بـ ، وأما شفر الؾغة العربقة

ويتضؿـ الربامج ، طبد العزيز الدولل لخدمة الؾغة العربقة خارج القصـ العربل

والؿعارض ، والؾؼاءات التدريبقة، كالؿحاضرات، تـػقذ فعالقات متعددة

والؿركز قد قام . وغقرها، لتعريػقةوالؿـشقرات ا، الؿتخصصة يف الؾغة العربقة

وبرامج العؿؾ يف . م2117هـ/1438بشفر الؾغة العربقة يف جؿفقرية الفـد طام 

بركامج شفر الؾغة العربقة تشؿؾ ُكالًّ مـ
(1)

 : 

ويف البحث العؾؿل ، دورات تدريبقة يف تعؾقؿ الؾغة العربقة لؾـاصؼقـ بغقرها -

 . يف مجال الؾغة العربقة

 . رات وحؾؼات كؼاش طؾؿقةممتؿرات ومحاض -

 . وإهداءات كتب إلك الجفات الؿعـقة بالؾغة العربقة، كشر طؾؿل -

 . مسابؼات لغقية متـقطة لؾؽبار وإصػال -

ولؼاءات مع ، زيارات طؾؿقة لؾؿمسسات الؿعـقة بخدمة الؾغة العربقة -

 . وطؼد اتػاققات تعاون، مسمولقفا

 . معارض مصاحبة -

 . الباحثقـ مـ الؿتخصصقـ بالؾغة العربقةتؽريؿ لؾؿمسسات ولؾعؾؿاء و -

وهذه الربامج لـشر الؾغة العربقة والػعالقات لتدريس لغة الؼرآن لغقر الـاصؼقـ 

                                                 

 / / :https)الؿققع الرسؿل لؿركز الؿؾؽ طبد اهلل بـ طبد العزيز الدولل لخدمة الؾغة العربقة:  (1)

kaica. org. sa/ site/ show_news/ 428 ) 

https://kaica.org.sa/site/show_news/428
https://kaica.org.sa/site/show_news/428
https://kaica.org.sa/site/show_news/428
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وكشرها يف البؾدان ، مـ أهؿ اإلكجازات السعقدية يف تـؿقة الؾغة العربقة، هبا

ـػؼ حقث ت :والؿؿؾؽة العربقة السعقدية تمكد ريادهتا يف هذا الؿجال. الؿختؾػة

طؾك هذا العؿؾ الخقري والتطقطل ماليقـ الريآت بدون تػرقة بقـ الؿستػقديـ 

إذ إن الؿؿؾؽة تػتح أبقاهبا لؽؾ مـ يريد تعؾؿ الؾغة  :طؾك أساس الؾقن والديـ

ومركز الؿؾؽ طبد اهلل بـ طبد العزيز الدولل لخدمة الؾغة العربقة لف . العربقة

كؿا أكف يعطل ، ة يف الجامعات الفـدية الشفقرةالحضقر الدائؿ يف الػعالقات العربق

 . أولقيتف إلك تدريب الفـقد مفارات لغقية طربقة

 ايبٓو اإلضالَٞ يًت١ُٝٓ : 

يعؿؾ طؾك تحسقـ ، البـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة بـؽ تـؿقي متعدد إصراف

مـ خالل تعزيز التـؿقة آجتؿاطقة وآقتصادية يف البؾدان ، حقاة اإلكسان

ومؼره مديـة جدة يف الؿؿؾؽة ، ؿعات اإلسالمقة يف جؿقع أكحاء العالؿوالؿجت

فنن البـؽ ، وكلية جفة سعقدية تدير إطؿال الخقرية الخارجقة. العربقة السعقدية

قد تبـك بعض الؿشاريع الخقرية لتحؼقؼ إهداف  -أيضا  -اإلسالمل لؾتـؿقة 

، وهذا واضح يف هدفف إول. يةالؿستدامة يف مجال البـقة التحتقة لؾجالقة الفـد

حقث يرى بلن تعفد الـؿق آقتصادي هق أفضؾ صريؼ لؾخروج مـ الػؼر
(1)

 . 

ومـ أهؿ اإلكجازات التل تؿ تؿقيؾفا مـ قبؾ البـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة يف 

 : أطؿالف الخقرية الفـدية ما يليت

تقسقع الؿباين لؿدرسة طؾقؽره -
(2)

 Aligarh Modern) ،العصرية 

                                                 

 ( https: / / www. isdb. org/ ar/ mn-nhn)الؿققع الرسؿل لؾبـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة:  (1)

 لفـد. (: هل مديـة شفقرة يف شؿال اAligarhطؾقؽره ) (2)

https://www.isdb.org/ar/mn-nhn
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Schoolوٓية أوتار براديش، ( يف مديـة طؾقؽره (Uttar Pradeshالفـد ) .

وهذا الؿشروع يشؿؾ . 2119/مارس/16وقد بدأ بـاء هذه الؿدرسة بتاريخ 

 351تسع لـ، تقسقع مبـك الؿدرسة بؿا فقفا مـ التلثقث والتػريش لثالثة صقابؼ

، ة لالجتؿاعوقاط، غرف لؾؿحاضرة 11وهذا الؿبـك الجديد يتؽقن مـ . صالبًا

 . مرت مربع تؼريبًا 1211وتبؾغ مساحتف . وغقرها مـ التسفقالت العصرية

ويفدف هذا الؿشروع إلك تعزيز ، إكشاء مركز فاصؿة لؾتدريب الؿفـل -

( والؿـاصؼ Ranchi) التعؾقؿ الػـل لدى الشباب الؿسؾؿقـ يف مـطؼة راكجل

بـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة وقد تقلك ال. (Jharkhand) الؿجاورة يف وٓية جاركاكد

لتحسقـ وضع الؿسؾؿقـ آقتصادي وآجتؿاطل يف الجالقات  :هذا الؿشروع

 . متدربًا 351ويسع هذا الؿبـك بؿا فقف مـ التسفقالت العصرية لـ. الفـدية

( يف وٓية أوتار Lucknow) كؾقة التعؾقؿ الصـاطل يف مديـة لؽـاؤ -

بـاء هذه الؽؾقة لؾتعؾقؿ الصـاطل وقد بدأ . ( الفـدUttar Pradesh) براديش

يفدف إلك تثؼقػ الشباب  -أيضا  -وهذا الؿشروع . م1995/ فرباير/ 19بتاريخ 

والتل سقف تمهؾف لؾؿسابؼة يف السقق ، الؿسؾؿ بالؿفارات الؿفـقة والصـاطقة

 . العؿؾل

َه ، م2116ويف زيارتف إخقرة إلك الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف سـة   كقَّ

بلكف قد تؿت الؿحادثات الرسؿقة  -رئقس القزراء يف الفـد  - "درا مقديكريـ"

. (Gujarat) حقل إكشاء أول فرع لؾبـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة يف وٓية غقجرات

وقد أوضحت التؼارير اإلطالمقة الصادرة طـ سػارة الؿؿؾؽة العربقة السعقدية 

مل لؾتـؿقة يػتح فرطف أن البـؽ اإلسال، م2117/ يـاير/ 11بتاريخ ، لدى الفـد

سعادة ، وقد أبان السػقر السعقدي. ( الفـديةGujarat) إول يف وٓية غقجرات
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بلن البـؽ اإلسالمل وقع اتػاقًا مع معفد ، الدكتقر/ سعقد محؿد الساصل

 Rashtriy Skill Development) راشرتيا لتـؿقة الؿفارات والتعؾقؿ

Mission) ، ٕجؾ تقفقر خدمات الرطاية الطبقة  مؾققن دوٓر 55يخص استثؿار

شاحـة  111ويفدف البـؽ اإلسالمل لؿشروع إرسال . يف بعض الؿـاصؼ الفـدية

وهذه إطؿال الخقرية . صبقة تقفر الخدمات العالجقة يف الؿـاصؼ البعقدة يف الفـد

ؿ أّيًا كاكت دياكتف، لتؽقيـ مستؼبؾ زاهر لإلكساكقة جؿعاء :تتبـاها الؿؿؾؽة العربقة

 . وجـسقاهتؿ

 َؤضط١ ايبصس ارتري١ٜ ايعامل١ٝ : 

مسجؾة يف العديد مـ الدول يف ، هل ممسسة خقرية غقر حؽقمقة وغقر ربحقة

وتدير أطؿالفا الخقرية يف ، تعؿؾ طؾك مؽافحة أمراض العؿك، قاريت آسقا وإفريؼقا

ًٓ خقرية ط. الجالقات الؿسؾؿة يف الدول العالؿقة ديدة وقد تبـت الؿمسسة أطؿا

والؿمسسة تؼقؿ سـقيًا مخقؿات صبقة . استػاد مـفا آٓف الرجال والـساء يف الفـد

أسست  -أيضا  -وهذه الؿمسسة . طالجقة يف الؿدن الؿختؾػة يف الديار الفـدية

. طؾك أهداف تـشد إلك تؽقيـ مجتؿع إكساين سؾقؿ مـ إمراض البصرية

. بقة السعقدية مؼرها الرئقسلواتخذت الؿمسسة مديـة الخرب مـ الؿؿؾؽة العر

وبعد أن . وإن الؿؿؾؽة وشعبفا ٓ تزال تدر طؾك أطؿالفا الخقرية يف الؿجال الطبقة

فنن هذه الؿمسسة قد حؼؼت إكجازات ، تلسست يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

ومـ أهؿ اإلكجازات . ٓ سقؿا يف مؽافحة أمراض العققن، كبقرة يف الؿجال الطبل

 : ر الخقرية العالؿقة ما يليتلؿمسسة البص

 . مستشػك تخصصقًا 24إقامة  (1

 . مخقؿًا صبقًا كؾ طام 61- 51طؼد  (2
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 . الؿساهؿة يف تطقير الؼقى العامؾة الؿحؾقة يف مجال صب العققن (3

كؿـظؿة ، شراكات طؿؾ مع طدد مـ الـشطاء يف مجال مؽافحة العؿك (4

 . الصحة العالؿقة

ففل مـ ، ا الؿمسسة يف الجالقات الفـديةأما الؿخقؿات العالجقة التل أقامتف

التل تديرها ممسسة خقرية خارجقة يف ، أكرب إطؿال الخقرية التطقطقة الؿـسؼة

والجدول إدكك يشقر إلك طظؿة ما تؼقم بف الؿمسسة . مجال صب العققن يف الفـد

ٓ سقؿا يف إمراض ، مـ خدمات تقطقية وأطؿال تطقطقة يف الؿجال الطبل

تدير أطؿالفا الخقرية يف الفـد بدطؿ مادي مـ  -أيضا  -وهذه الجؿعقة . ةالبصري

 . إما حؽقمة وإما شعبًا، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

 

 التاريخ الؿديـة الرقؿ
الؿعايـة 

 والعالج
 العؿؾقات

زراطة 

 العدسات
 الـظارات

1 
 مديـة دارهباكغا

 (Darbhanga) 
 141 1 263 1233 م2111كقفؿرب 

2 
 ة سابالبقرمديـ

 (Sabalpur) 
 431 115 288 3329 م2111كقفؿرب 

3 
 مديـة سابالبقر

 (Sabalpur) 
 236 97 166 2414 م2111ديسؿرب 

4 
 مديـة سقتامارهل

 (Sitamarhi) 
 183 83 147 2141 2111ديسؿرب 

5 
 سؿري باغسل بقر

 (Bakshipur) 
 187 57 171 1878 م2111ديسؿرب 

6 
 مديـة دارهباكغا

 (Darbhanga) 
 67 68 151 914 م2112فرباير 



 

 

 
 
 

  543  

 
ُ
خ
ّ
 اٌغؼٛدٌ

ُ
خ
ّ
 اٌؼشثٍ

ُ
  ادلٍّىخ

ِّ
 اخلبسعً

ِّ
 ادلجبششِ يف اٌؼًِّ اخلريي

ُ
 ٚغري

ُ
٘ب ادلجبشش

ُ
 ٚؽضٛس

7 
 مديـة سابالبقر

 (Sabalpur) 
 1 212 416 3512 م2112فرباير 

8 
 مديـة دارهباكغا

 (Darbhanga) 
 117 64 144 1236 م2113فرباير 

9 
 مديـة دارهباكغا

 (Darbhanga) 
 113 38 134 937 م2113مارس 

11 
 مديـة هبؾقاري

 (Bhalwari) 
 84 34 91 351 م2114كقفؿرب 

11 
 مديـة سابالبقر

 (Sabalpur) 
 1 211 361 3135 م2114كقفؿرب 

12 
 مديـة جقا

 (Chuwa) 
 55 55 81 314 م2115فرباير 

13 
 مديـة هبؾقاري

 (Bhalwari) 
 122 111 181 361 م2115كقفؿرب 

14 
 مديـة سابالبقر

 (Sabalpur) 
 312 214 321 3242 م2115كقفؿرب 

15 
 مديـة جايا

 (Jaya) 

أغسطس 

 م2116
615 149 112 82 

16 
 مديـة باتـا

 (Patna) 

أغسطس 

 م2116
793 166 115 112 

17 
 مديـة سابالبقر

 (Sabalpur) 
 143 199 243 1172 2117أبريؾ 

 2363 1763 3467 27364 الؿجؿقع
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وهـاك بعض الؿمسسات الخقرية تدير أطؿالفا الخقرية خارج الؿؿؾؽة 

كؾفا تمكد حضقرها الػعال يف إكشطة التطقطقة وإطؿال ، العربقة السعقدية

وهذا ، مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ: ومـفا، الخقرية يف الفـد

ويقزطفا مجاكًا بقـ ، الؿجؿع الشريػ ترجؿ الؼرآن إلك الؾغات الفـدية الؿختؾػة

، قـ الخقريةو ممسسة الحرم، وكذا لجـة إمقر سؾطان الخاصة لإلغاثة. الفـقد

وممسسة ، وهقئة اإلغاثة اإلسالمقة العالؿقة، والـدوة العالؿقة لؾشباب اإلسالمل

 . وغقرها مـ الؿمسسات الخقرية السعقدية، مؽة الؿؽرمة لؽػالة إيتام
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 اٌزؾذٌبد اٌزً ٌٛاعٙٙب 
 اٌؼًّ اخلريي يف اذلٕذ

 

 ايتشدٜات ايطٝاض١ٝ يف ايدٍٚ ايعامل١ٝ: أٚال : 

كاكت هذه إطؿال الخقرية لؿ تجد أي طؼقبة مـ قبؾ ، قبؾ طشر سـقات 

ولؽـ إزمات يف الؿجال السقاسل قد طؽرت صػق هذه إطؿال ، الدول العالؿقة

قد ، والتل تؿارسفا شرذمة قؾقؾة مـ الؿسؾؿقـ، ٕن الحركات اإلرهابقة :الخقرية

قؼت سبؾ اإلغاثة يف الؿـاصؼ كؿا أهنا ض، طرقؾت سبؾ إطؿال الخقرية يف الفـد

وأن فنن هذه إطؿال الخقرية تجد بعض الصعقبات يف . الؿختؾػة يف العالؿ

 . التؿقيؾ والتطبقؼ

 

 ق١ً املٛازد املاي١ٝ: ثاْٝا : 

وطؾقف فنن هذه  :إطؿال الخقرية تطبؼ يف الدول الخارجقة دون هدف الربح 

، والؿؿؾؽة العربقة السعقدية، ؽؾ كبقرإطؿال تحتاج إلك اإلمؽاكقات الؿادية بش

لقس مـ إمؽاهنا أن تجد إمقال الؽافقة إلزالة الػؼر ، أو بعض الدول الخؾقجقة

ٓ تزال  -حؽقمة وشعبًا  -ولؽـ الؿؿؾؽة ، طـ الفـد أو طـ وٓية مـ وٓياهتا

 . تحاول إيجاد اإلمؽاكقات الؿادية ٕطؿالفا الخقرية

o  p 



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  546  

 تدزب١ق١ً ايهٛادز امل: ثايجا : 

ٕن الرجال الؿتدربقـ  :والؽقادر الؿتدربة مـ أساسقات إطؿال الخقرية

و بعض . يؿثؾقن أهؿقة كبقرة يف الؿمسسات الخقرية وأطؿالفا الؿتـقطة

الؿمسسات الخارجقة يف العؿؾ الخقري تعاين مـ قؾة الؽقادر الذيـ كذروا أكػسفؿ 

وطؾك أية . ؿا يسحبفؿ إلك القراءٕن الحقاة خارج القصـ م :يف إطؿال الخقرية

فنن قؾة الؿقارد البشرية يف مجال إطؿال الخقرية مؿا يعرقؾ سبقؾفا إلك ، حال

 . التؼدم

 َعازضات ايفسم اهلٓدٚض١ٝ املتطسف١: زابعا : 

مـ الحقاجز التل تعرقؾ سبؾ إطؿال الخقرية السعقدية يف  -أيضا  -وهذا 

ٓ يزالقن يشقعقن التفؿ حقل الؿشاريع الؿطبؼة يف إذ إن الؿتطرفقـ الفـقد  :الفـد

إذا خططت جؿعقة إسالمقة مشروطًا لبـاء مسجد أو مركز : فؿثال. الديار الفـدية

. فالؿتطرفقن الفـدوسققن يعارضقكف بشائعات اإلرهاب والتطرف، إسالمل

تؼرير صحػل صدر طـ الجؿعقة الفـدوسقة ، والؿثال إخقر لفذه الؿعارضة

 بلكف سقف يعارض فتح فرع البـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة يف وٓية غقجرات، فةالؿتطر

(Gujarat) . 
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 رٛصٍبد اٌجؾش

 

هذه القرقة العؾؿقة تؼدم إلك الجفات الؿعـقة والؿمسسات العامؾة يف 

أن الفـد تعد أكرب : ومـ أهؿفا، الؿجآت الخقرية واإلكساكقة بعض التقصقات

وإوضاع آقتصادية ، ث طدد السؽان بعد إكدوكقسقاجالقة إسالمقة مـ حق

، وآجتؿاطقة والسقاسقة لؾؿسؾؿقـ يف الفـد تظؾ بعقدة طـ معايقر الـؿق والتطقر

وطؾك ، وهذه إوضاع الحالقة لؾؿسؾؿقـ يف الفـد تتطؾب مـ البؾدان اإلسالمقة

تققػة ٕجؾ أن تستعقد أطؿالفا الخقرية الؿ، رأسفا الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

ٕن هذه إسباب إمـقة لؿ تؿـع الؿمسسات  :بعض العقائؼ والؿعرقالت

وهذه إطؿال الؿسقحقة ، الؿسقحقة التبشقرية مـ تطبقؼ أطؿالفا الخقرية يف الفـد

وكذا تطؾب . تجذب قؾقب الضعػاء مـ الؿسؾؿقـ إلك اطتـاق دياكتفؿ وطؼقدهتؿ

ذوا اإلجراءات الرسؿقة الالزمة لتسفقؾ هذه القرقة مـ رؤساء الؿسؾؿقـ أن يتخ

وتشقر القرقة إلك أن يف الفـد . تطبقؼ إطؿال الخقرية يف الجالقة الؿسؾؿة يف الفـد

تـتظر ممسسات خقرية مـ ، مشاريع متعددة جديدة يف الؿجال الرتبقي والتعؾقؿل

 . البؾدان العربقة لتؿقيؾفا
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 اخلبمتخ

حقث ركزت طؾك دور الؿؿؾؽة ، اية الؿطافهذه الدراسة وصؾت إلك هن

وأضفرت أن الؿؿؾؽة ٓ تزال تربز ، العربقة السعقدية يف العؿؾ الخقري يف الفـد

وأهنا لؿ تػرق بقـ الؿستػقديـ ، أهؿقتفا يف إطؿال الخقرية الجارية يف الفـد

وصبؼت أطؿالفا ، بؾ كظرت إلقفؿ مـ مـظقر إكساين، حسب دياكتفؿ ومذاهبفؿ

وهبذه الحركات . رية يف الفـد طؾك أساس الؿبادئ اإلكساكقة والؼقؿ البشريةالخق

تظؾ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية رمزًا لؾعطاء والسخاء  :الخقرية والـشاصات التقطقة

 . يف كظر الفـقد
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 رشاعُ سؤعبء اجلٍغبد

 
 ئمسبػًٍ ثٓ زلّذ ثٓ ػجذاهلل اٌجششي

 

  /الؿؿؾؽة العربقة السعقدية  ايدٚي١ 

  /ًُٞاملؤٌٖ ايع   

 بريطاكقا )Durham (الدكتقراه مـ جامعة درم

  /ٌُايع   

 هـ .1433  -هـ 1431طضق مجؾس الشقرى  (1)

 م .2118 –م 2113هـ / 1429 -هـ  1424 مدير جامعة الشارقة  (2)

 هـ إلك أن .1433ف مدير جامعة الجق (3)

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 .مققػ الؿؾؽ طبد العزيز مـ الدروز (1)

 .إمارة ) أبق طريش ( فرتة الحؽؿ الؿصري وإطالن التبعقة العثؿاكقة (2)

 .حدائؼ الزهر يف ذكر إشقاخ أطقان الدهر (3)
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 عؼذ ثٓ ٔبصش ثٓ ػجذ اٌؼضٌض أثٛ ؽجٍت اٌشضشي
 

  /عقدية.الؿؿؾؽة العربقة الس ايدٚي١ 

   /ٞايعٌُ اذتاي  
 ومستشار ،ار العؾؿاء يف الؿؿؾؽة العربقة السعقديةهقئة كب طضق

بؽؾقة  وطضق هقئة التدريس ،وزير برتبة الؿؾؽل السعقديالديقان  يف

 .ؽ سعقدالحؼقق والعؾقم السقاسقة بجامعة الؿؾ

  /ًُٞاملؤٌٖ ايع   
كؾقة الشريعة بجامعة اإلمام محؿد بـ سعقد  أكؿؾ دراستف الجامعقة يف

 .، ثؿ حصؾ طؾك درجة الؿاجستقر ثؿ الدكتقراهاإلسالمقة

 ٛخ ٚايدزاضات/ايبش 

 .مؼدمة يف مؼاصد الشريعة (1)

 .الؿصؾحة طـد الحـابؾة (2)

 .الؼطع والظـ طـد إصقلققـ (3)

  


https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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  .صبحل ثٓ ػجذ اهلل ثٓ زلّذ ثٓ محٍذ
 

  /الؿؿؾؽة العربقة السعقدية  ايدٚي١ 

   /ٞايعٌُ اذتاي 

ديقان الؿؾؽل بؿرتبة والؿستشارًا بال كبار العؾؿاء السعقديةهقئة  طضق
  .نوزير إلك أ

  /ًُٞاملؤٌٖ ايع   

 هـ1412مؽة الؿؽرمة  -راه: شريعة الػؼف وأصقلف الدكتق

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 .وضع الحرج يف الشريعة اإلسالمقة ضقابطف وتحؼقؼاتف (1)

 .التقجقف غقر الؿباشر يف الرتبقة وتغقر السؾقك (2)

 .كظرة تلصقؾقة يف الخالف بقـ أهؾ العؾؿ (3)

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 ػجذ اٌشمحٓ ثٓ ػجذ اٌؼضٌض ثٓ ػجذ اهلل ثٓ زلّذ اٌغذٌظ

 

  /الؿؿؾؽة العربقة السعقدية.  ايدٚي١ 

  /ًُٞاملؤٌٖ ايع   

حصؾ طؾك درجة الدكتقراه مـ كؾقة الشريعة بجامعة أم الؼرى بتؼدير 
مؿتاز مع التقصقة بطبع الرسالة طـ رسالتف الؿقسقمة )القاضح يف أصقل 

 الػؼف ٕبل القفاء بـ طؼقؾ الحـبؾل: دراسة وتحؼقؼ(

   /ٞايعٌُ اذتاي 

، وإمام الحرم الرئقس العام لشمون الؿسجد الحرام والؿسجد الـبقي
 .الؿؽل الشريػ

  /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

فقفا ابـ الؿسائؾ إصقلقة الؿتعؾؼة بإدلة الشرطقة التل خالػ  (1)
 قدامة الغزالل

 أهؿ الؿؼقمات يف صالح الؿعؾؿقـ والؿعؾؿات (2)

 رسالة إلك الؿرأة الؿسؾؿة (3)

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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 ًػجذاهلل ثٓ ػّش ػجذاهلل ثبؽغني ثبفٍ
 

  /الؿؿؾؽة العربقة السعقدية  ايدٚي١ 

   /ٌٖاملؤ 

القٓيات الؿتحدة  -جامعة وٓية اريزوكا  -الفـدسة الصـاطقة  -دكتقراة 
  .يؽقةإمر

  /ٌُايع   

 مديًر جامعة أم الؼرى بؿؽة الؿؽرمة

 :زتاالت األحباخ ٚارترب٠ ايع١ًُٝ 

 تحؾقؾ وتصؿقؿ الـظؿ الفـدسقة. (1)

 تحؾقؾ البقاكات والتققع. (2)

 الؿحاكاة.  (3)

 تطبقؼات بحقث العؿؾقات. (4)

 إدارة اإلكتاج والتحؽؿ ىف الجقدة. (5)
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 .ػًٍ ثٓ ػجبط ؽىًّ
  /ربقة السعقدية.الؿؿؾؽة الع  ايدٚي١ 

  /ٌُايع   

سابًؼا، وطضق  الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف هقئة كبار العؾؿاء طضق
برابطة العالؿ  طضق الؿجؿع الػؼفل برابطة العالؿ اإلسالمل الؿجؿع الػؼفل

 ، وطضق هقئة تحرير مجؾة الؿجؿع الػؼفل بالرابطة.اإلسالمل

  /ايدزد١ ايع١ًُٝ  

 جامعة أم الؼرى حصؾ بعدها لك شفادة الؿاجستقر يف الػؼف وأصقلف مـ
آجتفاد ومدى الحاجة إلقف يف التشريع  يف مقضقع كؾقة الشريعة

 ، ثؿ حصؾ بعدها طؾك الدكتقراه مـ الجامعة كػسفا ويفاإلسالمل
 .تخصقص العام وأثره يف إحؽام الػؼفقة التخصص ذاتف يف مقضقع

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 .آجتفاد ومدى الحاجة إلقف يف التشريع اإلسالمل (1)

 .إزمـة الؿػضؾة يف اإلسالم وما تتؿقز بف مـ الخصائص وإحؽام (2)

 .أصقل الػتقى وتطبقؼ إحؽام الشرطقة يف بالد غقر الؿسؾؿقـ (3)
 

 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89
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 رشاعُ سؤعبء اجلٍغبد

 

 

 

 

 

 

 

 ٍجبؽضني اٌغري اٌزارٍخ ٌ
 يف زلٛس اإلصالػ
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 
 أمحذ اخلبعت

 

  /ايٛظٝف١  

أستاذ التاريخ والحضارة يف ممسسة دار الحديث الحسـقة لؾدراسات 
 اإلسالمقة العؾقا جامعة الؼرويقـ

  /الؿغرب  ادتٓط١ٝ. 

  /ًُٞاملؤٌٖ ايع  

ساكقة أكدال ، جامعة محؿد الدكتقراه يف أداب مـ كؾقة أداب والعؾقم اإلك
 خ.بؿقزة مشرف جدا. تخصص التاري الخامس بالرباط،

 :ٚسد٠ ايتهٜٛٔ ٚايبشح  

العالؿ الؿتقسطل يف العصر القسقط قضايا ومـاهج، مقضقع البحث: 
التقارات الػؽرية يف الؿغرب وإكدلس خالل العصر الؿرابطل. تاريخ الؿـاقشة:  

 .2114دجـرب 25

 اضات/ايبشٛخ ٚايدز  

الدرس التاريخل الجامعل وأثره يف تعزيز آمـ الروحل "بحث  (1)

 "لؾؿجتؿع الؿغربل

دور مـظؿات الؿجتؿع الؿدين يف حؿاية الرتاث الثؼايف بالعالؿ "بحث  (2)

 "اإلسالمل

 "التجربة الؿغربقة يف محاربة اإلرهاب والتطرف"بحث  (3)



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ
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 أعبِخ ئثشاٍُ٘ زلّٛد اٌششثًٍٕ
 

  /لؿصريةالجؿفقرية ا ايدٚي١ 

  /ايٛظٝف١  

 "الربكامج الؿالقزي"مدرس طؾقم شرطقة بؽؾقة إسـان بجامعة إزهر 

  /ايػٗادات  

م وكان 2118درجة العالؿقة )الدكتقراه( يف الدطقة والثؼافة اإلسالمقة طام 
مقضقع الرسالة ) تجديد الخطاب الديـل يف العصر الحاضر وأثره يف الدطقة 

اإلسالمقة بؽؾقة أصقل الديـ والدطقة فرع جامعة إزهر  وذلؽ مـ ) قسؿ الدطقة
 اإلسالمقة بالؿـصقرة (  

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات  

 مـفج الدطقة إلك اهلل تعالك وأسالقبفا وأهداففا مـ خالل سقرة الزمر. (1)

تجديد الخطاب الديـل بقـ الؿػفقم اإلسالمل والؿػفقم التغريبل   (2)
 دارسة تحؾقؾقة كؼدية

 الثابت والؿتغقر يف مسقرة العؿؾ الدطقيالتؿققز بقـ  (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 اٌجشري اٌزغبًٔ زلّذ اٌشبٌت
 

  :السقدانادتٓط١ٝ 

 :املؤٖالت ايع١ًُٝ 

 دكتقراه يف اإلدارة العامة / السقدان / جامعة الخرصقم. 

 :القضقػة 

جامعة بخت  –كؾقة آقتصاد والعؾقم اإلدارية  –رئقس قسؿ إدارة إطؿال 

 الرضا

 بشٛخ ٚايدزاضات/اي 

 لدى الباحث اهتؿام بحثل بالؿجآت اإلدارية التالقة: 

 التـؿقة والتؿقز اإلداري (1)
 إدارة الجقدة الشامؾة (2)
 اإلدارة آسرتاتقجقة (3)
 ضؿان الجقدة وآطتؿاد أكاديؿل (4)
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 ئٌبد ػجذ احلٍّذ منش ػجذ اٌشمحٓ 
 

  :إردكقة.  ادتٓط١ٝ 

 م. 2119ف ـ الجامعة إردكقة ) تؼدير مؿتاز ( ، دكتقراه الػؼف وأصقل د٠/اايػٗ

  /ايٛظٝف١  

طؿقد كؾقة أداب والعؾقم اإلكساكقة/ جامعة العؾقم التطبقؼقة / إردن مـ 
 م لمن. 2113

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

التغقرات الحادثة طؾك محؾ طؼد البقع وأثرها طؾك آلتزام يف الػؼف  (1)
 اإلسالمل 

 تلخقر الؾجان الخقرية صرف أمقال الزكاة لؿستحؼقفاإحؽام الؿتعؾؼة ب (2)

إدارة الؿال وأثرها يف الحد مـ ضاهرة الـزطة آستفالكقة) دراسة  (3)
 تحؾقؾقة يف السـة الـبقية(.
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 رٙبًٔ عبمل أمحذ ثبؽٌٛشس  
 

 سعقدية  ادتٓط١ٝ/

  /ايٛظٝف١  

 أستاذ مساطد بجامعة أم الؼرى 

  ًُٞاملؤٌٖ ايع/  

جامعة أم الؼرى مـفج أبل الحسقـ الؽـدي يف تػسقره الؽػقؾ بؿعاين دكتقراه 
 التـزيؾ طرضا ودراسة 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 تقجقف الؿتشابف الؾػظل يف قصة شعقب طؾقف السالم( 1)

مـفج أبل الحسقـ الؽـدي يف تػسقره الؽػقؾ بؿعاين التـزيؾ طرضا ( 2)
 ودراسة

تقجقف معـك الؿتشابف الؾػظل يف الؼصص أثر دٓلة السقاق الؼرآين يف ( 3)
الؼرآين، دراسة كظرية تطبقؼقة طؾك آيات قصص كقح وهقد وصالح وشعقب طؾقفؿ 

 السالم
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 صبِش ػًٍ إٌٌٛشاْ
   : أردين. ادتٓط١ٝ 

 /ًُٞاملٌٖٛ ايع  

 دكتقراه اقتصاد ومصارف إسالمقة / جامعة القرمقك 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 ري يف البادية آردكقة واقع وتحديات.العؿؾ الخق (1)

مبادرة اصعام ودورها يف تحؼقؼ آمـ الغذائل يف الؿـاصؼ آكثر فؼرًا يف  (2)
 البادية آردكقة.

تؼققؿ دور الجؿعقات التطقطقة يف محافظة الزرقاء ودورها يف تحؼقؼ  (3)
 التـؿقة.
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 

 مجبي اٌذٌٓ ثٛلضاعخ 

 

  :جزائري             ادتٓط١ٝ               

  :ايٛظٝف١ اذتاي١ٝ  

  بؽؾقة العؾقم آسالمقة باتـة الجزائر محاضر

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 جامعة الجزائر. صالب دكتقراه تخصص كظام الققػ آسالمل
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 ؽبمت زلّذ ِٕصٛس ِضسٚػخ

 :مصري ادتٓط١ٝ 

 :١َّٝ ِّالت ايعًُ  املؤ

تػسقر وطؾقم الؼرآن/ جامعة إزهر/ كؾقة درجة العالِؿقة )الدكتقراه( يف ال  (1)
م/ 2117 -هـ 1428الدراسات اإلسالمقة والعربقة لؾبـقـ بالؼاهرة/سـة 

 التؼدير: مرتبة الشرف إولك. 

ص )الؿاجستقر( يف التػسقر وطؾقم الؼرآن/   (2) م/ 2114درجة التخصُّ
 التؼدير: مؿتاز. 

سالمقة والعربقة/ درجة اإلجازة العالقة )الؾقساكس( يف الدراسات اإل  (3)
 م/ التؼدير: مؿتاز.2111

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات  

ؿ ومـشقر بعـقان )تـزيؾ آيات  (1)  "قصة سقدكا مقسك مع الػتاتقـ"بحث ُمحؽَّ

 دراسة مقضقطقة( -طؾك القاقع

ؿ ومـشقر بعـقان )أيات الؼرآكقة الدالة طؾك حرية آطتؼاد بقـ ( 2) بحث ُمحؽَّ
 الخاصلء(الػفؿ الصحقح وآستدٓل 

ؿ ومـشقر بعـقان )( 3) الفدايات الؿستػادة مـ أبرز آيات الِحْسَبة يف بحث ُمحؽَّ

 دراَسة مقضقطقَّة( –الؼرآن الؽريؿ
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 ؽغني غبصي ؽغني اٌغبِشائً
 

   /طراقلادتٓط١ٝ 

  /ايٛظٝف١  

مدرس يف جامعة تؽريت / كؾقة الرتبقة ، ثؿ يف كؾقة آمام آطظؿ ) رحؿف 
 ( والك آن .اهلل

 

  /ايػٗاد٠  

  م .2111دكتقراه مـ جامعة بغداد/كؾقة العؾقم آسالمقة طام 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 حؽام السبؼ والرهان يف الػؼف آسالمل.أ (1)

 شرائط الؿعؼقد طؾقف يف طؼد البقع. (2)

 حؽؿ آستشراف الػؼفل. (3)
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 شٙبة اٌذٌٓ زلّذ ػًٍ أثٛ ص٘ٛ

 

  ٚاإلسؽـدرية –مصر  ي١/ايد 

  /ايٛظٝف١  

 جامعة الؿؾؽ خالد بلهبا –كؾقة الشريعة وأصقل الديـ 

  /ايػٗاد٠  

 جامعة إزهر –دكتقراه مـ كؾقة أصقل الديـ بالؼاهرة 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات  

الؿـفج الـبقي يف التعامؾ مع الـعؿ، دراسة مقضقطقة يف ضقء السـة  (1)
 الـبقية.

 جـاية طؾقفا، دراسة مقضقطقة يف ضقء السـة الـبقية.تحريؿ الـػقس وال (2)

 كتاب مصابقح الؼدوة (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 صـبحل أمحذ  إٌشبط 

  /مغربل ادتٓط١ٝ 

  /ايٛظٝف١  

 أستاذ جامعل بؽؾقة الحؼقق جامعة الحسـ الثاين الؿغرب

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 يف صقر التحضقر ٕصروحة دكتقراه يف الػؽر اإلسالمل بجامعة محؿد

 "آستثؿار الققػل وقضاياه الؿعاصرة بالؿغرب"الخامس الرباط،  يف مقضقع 

 إن شاء اهلل(. 2118)الؿقطد الؿؼرتح لؿـاقشة هذه الرسالة هق دسؿرب 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات  

تجديد الخطاب الديـل بالؿغرب )رؤية مؼاصدية مـ أجؾ اإلسفام يف " (1)

 تـؿقة السؾؿ وإمـ الديـققـ(

 "شرية مـ مـظقر فؼف طؿارة إرضالتـؿقة الب (2)

 "الؿحافظة طؾك البقئة شرط أساس التـؿقة الؿستدامة (3)
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 صجبػ خضش أمحذ ػجذاحلً
 

  :سقداين ادتٓط١ٝ 

  :أستاذ مشارك ـ معفد إسالم الؿعرفة ـ جامعة الجزيرة  ايدزد١ ايٛظٝف١ٝ 

  املؤٌٖ ايعًُٞ/

ؼارن ـ جامعة الجزيرة ـ كؾقة دكتقراه يف الدراسات اإلسالمقة ـ تخصص فؼف م
 م(2117الرتبقة ـ حـتقب )

  /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

() مجؾة الجزيرة 286_253ققامة الرجؾ يف الشريعة اإلسالمقة ص  (1)

لؾعؾقم الرتبقية واإلكساكقة ( جامعة الجزيرة: )مجؾة كصػ سـقية (محؽؿة العدد 
 م (.2113( لسـة ) 2)

() مجؾة الؿجؿع 272_231مقة: ص)الـػؼة الزوجقة يف الشريعة اإلسال (2)

 م(.2113( لسـة)8الػؼفل اإلسالمل السقداين(:  مجؾة )حقلقة ( محؽؿة العدد )

تطبقؼ فؼف إولقيات طؾك ذوي آحتقاجات الخاصة يف الحج:  (3)

( مجؾة الشريعة والؼاكقن بجامعة أفريؼقا العالؿقة( مجؾة طؾؿقة 117_65ص)

 م.2115،أغسطس 26)كصػ سـقية( محؽؿة.العدد 
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 ػجذ اٌشمحٓ ثٓ زلّذ ثٛوًٍٍ  

 

  /مغربل  ادتٓط١ٝ 

  /ايٛظٝف١  

أستاذ التعؾقؿ العالل ممهؾ بالؿركز الجفقي لؿفـ الرتبقة والتؽقيـ بؿؽـاس 
)مركز تؽقيـ إساتذة(. وأستاذ زائر لطؾبة الؿاسرت بجامعة محؿد الخامس 

 بالرباط.

  /ايػٗاد٠  

التخصص: الؼرآن والحديث  –بة الدراسات اإلسالمقة دكتقراه يف أداب شع

 وحدة الؿػاهقؿ الؼرآكقة والحديثقة جامعة سقدي محؿد بـ طبد اهلل بػاس.

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات  

 صريؼؽ إلك الػردوس  .1

 إساس يف الدطقة والخطابة  .2

 الرحؿة الؿفداة لؾعالؿقـ .3

 

 

 



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  576  

 

  ػجذ اٌغزبس عبعُ زلّذ ػجذ اٌشمحٓ احلٍبًٔ 

 

  /طراقل  ادتٓط١ٝ 

  /ايٛظٝف١  

 كؾقة اإلمام إطظؿ )رحؿف اهلل( الجامعة  

 دكتقراه تراث فؽري وطؾؿل طربل اسالمل )سقرة كبقية(

أستاذ الػؽر التاريخل   ماجستقر تاريخ وحضارة اسالمقة )سقرة كبقية(
 والسقرة الـبقية ومـفج البحث العؾؿل

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

التاريخ العربل اإلسالمل جامعة الدول العربقة، معفد  دكتقراه يف فؾسػة
 التلريخ العربل والرتاث العؾؿل لؾدراسات العؾقا.

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

  الؼقؿ الحضارية السؾقكقة يف حجة الـبل  .1

  الحرية الػؽرية يف طصر الـبل  .2

 مـفج الدكتقر طؿاد الديـ خؾقؾ يف دراسة السقرة الـبقية .3

 

 

 



 

 

 
 
 

  577  

 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 غفٛس اغالَ ػجذ اٌغفٛس اي غالَ اٌغبِشائًػجذ اٌ

 

  /طراقل ادتٓط١ٝ 

مدرس ًفل كٌؾقة اإلمام إطظؿ الجامعة، قسؿ أصقل الٌديـ، التقن كقبري  -
 )كركقك( وإلك إن.

  /ايػٗادات 

 دكتقراه يف تػسقر الؼران الؽريؿ يف جامعة العؾقم اإلسالمقة العالؿقة.

 :ايـبـشـٛخ 

 عؾًؿل ٌبـ الؼبقل والرد.التػٌسقر ال (1) 

 سقرة الؽقثر دراسة تػٌسٌرة تحٌؾقؾٌقة. )مـشقر( (2 )

الؿبفؿات الزماٌكقة ًفل الؼرآن الؽٌرم طـد ابـ جؿاطة مـ سقرة الػاتحة  (3)
 إلك سقرة الشعراء دراسة تػٌسقٌرية. )مـشقر(

 

 

 



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  578  

 

 ػجذ اٌفزبػ ثٓ اٌٍّبًٔ اٌضًٌٕٚ 

 

  : مغربل ادتٓط١ٝ 

  صٌ عًٝٗااذتت اايػٗادا: 

أحؽام إقؾقات ": الدكتقراه يف الشريعة اإلسالمقة تحت طـقان :  2115

بؿقزة مشرف جدا مع تـقيف الؾجـة العؾؿقة  "الؿسؾؿة بالرتاث الػؼفل اإلسالمل

 –الؿـاقشة وتقصقة بالطبع.بؽؾقة أداب والعؾقم اإلكساكقة جامعة الؼاضل طقاض 

 مراكش.

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات  

مدخؾ إلك العؼؾ إصقلل لإلمام الطاهر بـ  "بــ:  مملػ أصقلل مقسقم

، 1الؿؿؾؽة الؿغربقة ، ط –طاشقر، الـاشر: الؿطبعة والقراقة القصـقة، مراكش 

 2113سـة 

، الـاشر : مطبعة ": آشرتاك والتغاير يف التؽؾقػات الشرطقةمملػ فؼفل

 م2114، سـة 1الؿؿؾؽة الؿغربقة، ط –ولقؾل، مراكش 

. "إكشطة اإلثرائقة وأثرها يف الرفع مـ الؿردودية الرتبقية  ": مملػ تربقي

 يف صقر الطبع

 

 

 



 

 

 
 
 

  579  

 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 ػضّبْ زلّذ غشٌت. 

 

   :طراقل.   ادتٓط١ٝ 

  :ٞايعٓٛإ ايٛظٝف  

قسؿ  -كؾقة العؾقم اإلسالمقة -العراق -أربقؾ -جامعة صالح الديـ
 الدراسات اإلسالمقة.

  :ٙدنتٛزا  

( 2169إمر الجامعل برقؿ  ) -جامعة بغداد -لػؼف اإلسالمل وأصقلف يف ا
 ، طـقان آصروحة  )تلويؾ الـصقص طـد إصقلققـ(. 2113/ 29/1بتل

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 إشؽالقة الرتادف يف الؼرآن الؽريؿ (1)

 كحق كحق قرآين ولغة قرآكقة (2)

 

 



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  580  

 

 

 ػذٔبْ ػجذاهلل سشٍذ.

 

  ادتٓط١ٝ:  

 ربقؾ.العراق / ا

  :ايٛظٝف١ اذتاي١ٝ  

 طؿقد كؾقة الؼاكقن.

:ًُٞاملؤٌٖ ايع 

حصؾ طؾك شفادة الدكتقرا يف الؼاكقن العام مـ كؾقة الؼاكقن والعؾقم 
 .2111السقاسقة بجامعة السؾقؿاكقة سـة 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

  581  

 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 

 ػًٍ زلّذ جنُ

 

  /مغربل ادتٓط١ٝ 

  /دكتقراه يف الػؼف ايػٗاد٠ ايع١ًُٝ 

  /الؿغربقة. يف الؿدارس الحؽقمقة ؾؿمع ايٛظٝف١ 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 "قاكقن البـقك التشاركقة يف الؿغرب"رسالة الدكتقراه تحت طـقان  (3)

 مؼرتح تطقير بقئة تعؾقؿقة افرتاضقة لتعؾقؿ وتعؾؿ الؼرآن الؽريؿ وطؾقمف. (4)

استثؿار الؼرآن الؽريؿ وطؾقمف يف الؿستجدات آقتصادية الؿعاصرة،  (5)
 الؿجامع الػؼفقة وممسسات الػتقى تطبقؼات مـ

 

 

 



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  582  

 

 فبعّخ ػجذاهلل ػجذاٌٍغٍف صبحل  

 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 دكتقراه يف التػسقر وطؾقم الؼرآن مـ جامعة إزهر 

  /ايٛظٝف١  

 استاذ مساطد بؼسؿ الدراسات اإلسالمقة جامعة الؿؾؽ فقصؾ بإحساء

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 ثره يف ترابط إمة وتحؼقؼ إمـدطقة الؼرآن لؾسالم وأ (6)

 الغاية اإليؿاكقة يف تدبر أيات الؼرآكقة   (7)

 كصائح اإليؿان يف أمثال قصص الؼرآن  (8)

 مـفج الؼرآن يف مقاجفة الشائعات (9)

 

 

 



 

 

 
 
 

  583  

 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 

 فٍصً اٌٛايف األص٘شي 
 

  : الفـد ادتٓط١ٝ 

  /ايٛظٝف١   

 رآ الفـدكؾقة حرم القايف الجامعل، كالؽاوو، كق يف كائب العؿقد

  /ايػٗاد٠  

شفادة الدكتقراه مـ كؾقة دار العؾقم بجامعة الؼاهرة، جؿفقرية مصر العربقة 
  م2115

  /املػازنات 

 م2114طام  "آجتفاد والؼقاس"شارك يف ممتؿر دولل بعـقان  (1)

شارك يف ممتؿر دولل حقل الشقخ سعقد رمضان البقصل بالفـد طام  (2)
 م2116

 

 

 



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  584  

 

 ٛدأًوشميخ زلّذ ع 

 

  /الجزائر ايدٚي١ 

  /ايٛظٝف١  

 يف الجامعة الؼاسؿقة بالشارقة أستاذ مساطد زائر

  /ايػٗاد٠  

 دكتقراه يف العؾقم اإلسالمقة

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات  

 كحق أسؾقب أمثؾ إلثبات حجقة السـة. (1)

 مـفج اإلمام اإليجل يف آستدٓل طؾك العؼائد (2)

 البحث التجريبل. طؾؿاء اإلسالم ومـفج (3)

 

 

 



 

 

 
 
 

  585  

 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 

 وّبي رٛفٍك زلّذ ؽغبة 

 

  /أردين ادتٓط١ٝ 

  /ايٛظٝف١  

كؾقة الشريعة  –قسؿ الػؼف الؿؼارن والسقاسة الشرطقة  –أستاذ زائر 

 والدراسات الشرطقة بجامعة الؽقيت

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 دكتقر فؾسػة يف آقتصاد اإلسالمل

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات  

 احثقـ إلك آقتصاد اإلسالمل والؿصارف اإلسالمقة يف إردندلقؾ الب (1)

 مراجعة كتاب كظرية الحسؿ الزمـل يف آقتصاد اإلسالمل (2)

 دورة يف إسقاق الؿالقة يف كؾقة الشريعة بجامعة الؽقيت (3)

 

 



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  586  

 

 زلّذ ئثشاٍُ٘ زلّذ أثٛ ػٍٍبْ           

 

  :فؾسطقــــل ادتٓط١ٝ 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 2116تركقا.  –دكتقراه، قسؿ آقتصاد، جامعة ايجة  صالب

  : ايبشٛخ ٚايدٚزات 

o  الرخصة الدولقة لؼقادة الحاسقبICDL  الجامعة  –ساطة  60بؿعدل

 اإلسالمقة .

o  ساطة  160مسابؼة محاكاة التداول الدورة الثالثة والرابعة بؿعدل
ة يف الضػة الغربقة والحصقل طؾل الؿرتبة الثاكقة طؾل مستقي الجامعات الؿشارك

 الجامعة اإلسالمقة بالتـسقؼ مع سقق فؾسطقـ لألوراق الؿالقة . –وقطاع غزة 

 

 

 



 

 

 
 
 

  587  

 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 

 زلّذ ػجذ اٌذاٌُ ػًٍ عٍٍّبْ اجلٕذي
 

  :َصسٟ ادتٓط١ٝ 

  أستاذ مشارك :املستب١ ايع١ًُٝ  

   ٌٖ2116تركقا.  –دكتقراه، قسؿ آقتصاد، جامعة ايجة  ايعًُٞ/املؤ 

  جامعة الؿؾؽ فقصؾ وجامعة ب - أستاذ مشارك ) حالقا ( ٌُ اذتايٞ/ايع

 .م إلك تاريخف2113 - إزهر

  :بعض ايبشٛخ اييت مت إصتاشٖا َٔ ايباسح 

 مػفقم اإلحسان وأثره يف التـؿقة.  - 1

 رؤية إيؿاكقة لتـؿقة الؿجتؿع الؿسؾؿ. - 2

 إمة الؿسؾؿة بقـ طقامؾ البـاء ومعاول الفدم.   - 3

 

 



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  588  

 

 زلّذ ػٌٛظ ػجذ اٌشؽٍُ زلّٛد 

 

  /جؿفقرية مصر العربقة ايدٚي١ 

  :ايٛظٝف١ اذتاي١ٝ  

الجديد  -مدرس مـتدب بؼسؿ الدراسات اإلسالمقة بؽؾقة أداب بالقادي 

 مصر.  –جامعة أسققط 

  : أٚاًل :ايهتب 

 دراسات يف تػسقر الـص الؼرآين . (1)

ػة والحؽام الؿؼسطقـ أربعقن حديثًا يف فضؾ السؾطـة الشري (2)
 لؾشركباللل. دراسة وتحؼقؼ 

إربعقن حديثًا البؾداكقة  ) الؿستغـل بتعققـ ما فقف طـ الؿعقـ (  (3)
 لؾحافظ السؾػل . دراسة وتحؼقؼ 

أربعقن حديثًا يف فضؾ كشر السالم والتعايش السؾؿل بقـ الـاس . جؿع  (4)
 وتقثقؼ ودراسة .

 دراسات أدبقة وكؼدية .(5)

 
 



 

 

 
 
 

  589  

 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

. ُ
ِّ
شٌ
ُ
 زلّذ ػٍذ ػجذ اٌؼضٌض أثٛ و

 

  /مصر  ادتٓط١ٝ 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

اإلجازة العالقة ) الؾقساكس ( مـ قسؿ الحديث الشريػ بؽؾقة أصقل الديـ 
م . بتؼدير طام ) مؿتاز مع مرتبة الشرف (  برتتقب  1997جامعة إزهر بالؼاهرة  

 .إول

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 يف تطبقؼ الشريعة يف ضقء السـة  الؿـفاج  الـبقي (1)

 الؼقل الؿبقـ يف إثبات جؿع خؾؼ أدمل  يف أيام أربعقـ يف ضقء السـة (2)

 ما أخرجف الشقخان مؿا كسخت تالوتف مـ الؼرآن  (3)

 

 

 

 

  



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  590  

 

 ِصغفى أمحذ احلىٍُ
 

  /الؿؿؾؽة الؿغربقة ايدٚي١ 

  /ايٛظٝف١  

الؿـسؼ العؾؿل بؿركز ابـ رئقس فريؼ البحث يف مـاهج العؾقم اإلسالمقة و
 غازي لألبحاث والدراسات آسرتاتقجقة / الؿؿؾؽة الؿغربقة

 /دكتقر يف الػؽر اإلسالمل ايػٗاد٠ ادتاَع١ٝ 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 الرؤية الرتبقية طـد الطقب بـ كقران

 كتاب الرتبقة بالخقاصر مـ اإلضؿار إلك اإلضفار

 الثؼافة والفقية والؿجتؿع

 ايش ودوره يف تؼقية إمـ الروحل وتعزيز التقاصؾ الػؽريفؼف التع

 

 



 

 

 
 
 

  591  

 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 

 ِؼزٛق ػٍى ػْٛ 

 

  /ايٛظٝف١  

 .قسؿ الجغرافقا -قة أداب بزلقتـكؾ -الجامعة آسؿرية لؾعؾقم اإلسالمقة 

  /ايػٗاد٠  

 .بريطاكقا -دكتقراه جغرافقا جامعة برادفقرد

 ايبشٛخ ٚايدزاضات/  

مؾ مخرجات التعؾقؿ مع سقق العؿؾ يف الؼطاع الؿمتؿر الدولل تؽا (1)
 .العام والخاص

 .ورقة بحتقف يف ورشة طؿؾ ) آتجاه الصحقح لإلدارة الؿدرسقة (2)

 .) دور العؾقم اإلكساكقة يف معالجة قضايا الؿجتؿع(  (3)

 

 
 



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  592  

 

 

 ِفشػ ثٓ عٍٍّبْ ثٓ ػجذ اهلل اٌمٛعً

 

  / سعقدي ادتٓط١ٝ 

   ٌٖدكتقراه ايعًُٞ /املؤ 

  /ايٛظٝف١  

 .أستاذ الثؼافة اإلسالمقة بؽؾقة الشريعة بجامعة اإلمام محؿد بـ سعقد

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 الؿـفج السؾػل تعريػف ومجآتف وققاطده وخصائصف (1)

 ققؿ السؾقك مع اهلل طـد ابـ ققؿ الجقزية (2)

 ضقابط التعايش مع غقر الؿسؾؿقـ مـ مـظقر إسالمل (3)

 لػؽر اإلسالملضقابط الحقار يف ا

 

 



 

 

 
 
 

  593  

 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 

 ِٙب غبًل ششٌف 

 

  /طراققة ادتٓط١ٝ 

  /ايٛظٝف١  

 أستاذة الػؽر اإلسالمل والػؾسػة يف كؾقة اإلمام إطظؿ )رحؿف اهلل( 

    ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 كقـقى –كؾقة اإلمام إطظؿ  –العراق  –دكتقراه فؾسػة يف العؾقم اإلسالمقة 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات  

 ؿالقة يف فؽر إستاذ الـقرسل. د. طؿاد الديـ خؾقؾ اكؿقذجاقراءة ج (1)

 تجديد الرتاث اإلسالمل، قراءة يف فؽر بديع الزمان الـقرسل (2)

 دور اإلطالم يف استعادة سحر الؾغة العربقة. (3)

 

 



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  594  

 

 ٔبٌف ثٓ ٌٛعف ثٓ محذ اٌمبضً 

 

  /الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ايدٚي١ 

  /ايٛظٝف١  

سؿ أصقل الرتبقة بؽؾقة العؾقم آجتؿاطقة بجامعة الغام أستاذ مساطد يف ق
 محؿد بـ سعقد

  /ايػٗادات  

دكتقراه الػؾسػة يف الرتبقة، تخصص تربقة إسالمقة مـ جامعة اإلمام محؿد 
 بـ سعقدا

 

 

 



 

 

 
 
 

  595  

 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 ٘بًٔ ؽزًّ زلّذ ػجٍذاد.

 

  :إردكقة. ادتٓط١ٝ  

 املؤٖالت ايع١ًُٝ 

 ـاهج الدراسات آجتؿاطقة وأسالقب تدريسفا ماجستقر م بؽالقريقس تاريخ

 دكتقراه  فؾسػة يف الرتبقة تخصص مـاهج وصرق تدريس

  :مـػرد ، مشرتك ( -ايبشــــٛخ ( 

درجة اهتؿام كتب الرتبقة آجتؿاطقة والقصـقة لؾصػ السادس إساسل يف  (1)
( 21إردن بالؿػفقمات السقاسقة )دراسة تحؾقؾقة(. جامعة دمشؼ مجؾد )

 (.2طدد)

الصعقبات التل تحقل دون استخدام معؾؿل الدراسات آجتؿاطقة لؿبادئ  (2)
 .إسؾقب التؽامؾل. مجؾة الؿـارة، جامعة آل البقت
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 ٘جٗ سافغ زلّذ ػجٍذاد.

 

 :إردكقة. ادتٓط١ٝ  

 املؤٖالت ايع١ًُٝ 

 بؽالقريقس احقاء بتؼدير جقد 

  جقد جداحقاء )تؼاكات حققية( بتؼدير ماجستقر ا 

  دكتقراه  فؾسػة يف الرتبقة تخصص مـاهج العؾقم وأسالقب تدريسفا
 .بتؼدير امتقاز

  واقع مػاهقؿ الرتبقة الجـسقة يف كتب العؾقم لؾؿرحؾة آساسقة ،واراء
اولقاء امقر الطؾبة كحق تدريسفا / مؼبقل لؾـشر يف مجؾة اتحاد الجامعات العربقة 

 .لؾرتبقة وطؾؿ الـػس

 لؿػاهقؿ الرتبقة الجـسقة لؽتب العؾقم يف الؿرحؾة إساسقة  كؿقذج مؼرتح
 يف آردن/ مؼبقل لؾـشر مجؾة دراسات آردكقة ) العؾقم الرتبقية (
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 

 ٚفبء زلّذ ػجذ اهلل اٌؼٍغى

 

  / الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ايدٚي١ 

  /ايٛظٝف١  

 محاضر يف جامعة الؿؾؽ سعقد كؾقة الرتبقة

  /ايػٗاد٠  

 ماجستقر يف قسؿ الػؼف مـ جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد كؾقة الشريعة

 :األحباخ ٚايدزاضات 

 أحؽام اإلدراك يف العبادات. (1)

 أحؽام الؼبض يف الػؼف اإلسالمل.(2)

  دراسة تحؾقؾقة يف آية إماكة. (3)
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 ٌٛعف فبٚصي

 

  :مغربل. ادتٓط١ٝ 

  :لل الؿساطد بؽؾقة الشريعة جامعة ابـ زهر، أستاذ التعؾقؿ العا ايٛظٝف١ٝ

 أغادير، الؿغرب.

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

دكتقراه يف الدراسات اإلسالمقة، كؾقة أداب والعؾقم اإلكساكقة/سايس، 

شرح "م، مقضقع إصروحة: 2114جامعة سقدي محؿد بـ طبد اهلل، فاس. 

(، الؼضاء ـه536زري )تالتؾؼقـ لإلمام أبل طبد اهلل محؿد بـ طؿر التؿقؿل الؿا

 ."والشفادات، تؼديؿ وتحؼقؼ

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

إبراز القهؿ الؿؽـقن مـ كالم ابـ "مؼال بعـقان: قراءة يف كتاب  (1)

 "خؾدون، ٕبل الػقض الغؿاري

مـ كػائس الرتاث الؿالؽل، شرح التؾؼقـ لإلمام أبل طبد "مؼال بعـقان:  (2)

 "اهلل محؿد بـ طؿر الؿازري

 ،"كشلة الؿدارس الػؽرية بالؿغرب"ن: مؼال بعـقا (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اإلصالػرشاعُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍجبؽضني ٌ اٌغري اٌزارٍخ
 يف زلٛس اٌزغجٍمبد
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 ٌزغجٍمبدااٌجبؽضني يف زلٛس رشاعُ 

 
 أمحذ ثٓ ػجذ اهلل ثٓ زلّذ ثٓ ػجذاهلل اٌٍٛعف 

 

  /سعقدي ادتٓط١ٝ 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

الدكتقراه مـ كؾقة الشريعة مـ جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة 
 عام : الشريعة .التخصص الدققؼ : الػؼف الؿؼارن . التخصص ال

  /ايٛظٝف١  

أستاذ الدراسات العؾقا يف  كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة / جامعة 
  الؼصقؿ.

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 أسباب اكحالل العؼقد غقر الؿالقة ) رسالة دكتقراة (  (1)

 ومـفا : تربح البـؽ مـ بطاقة العؿقؾ آئتؿاكقة  (2)

 مـفا : إثبات الـسب بالؼرائـ الطبقة الؿعاصرة .و (3)
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 اٌشٍّبء اٌغٍذ زلّٛد ػًٍ. 
 

  /مدرس مـتدب بجامعف أسققط كؾقف أداب قسؿ الدراسات  ايٛظٝف١
 اإلسالمقة فرع القادي الجديد.

  /جؿفقرية مصر العربقة ادتٓط١ٝ 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

الػؽر "اإلسالمقة  دكتقره مـ جامعة سقهاج تخصص الدراسات
بداية "الؿؼاصدي طـد ابـ رشد الحػقد دراسة مؼاصدية تطبقؼقة طؾك كتاب 

 ."الؿجتفد وهناية الؿؼتصد

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 "الؼقاس وأثره يف رفع الحرج الؿرض أكؿقذجا  "بحث (1)

 "مؼصدا لتؽافؾ آجتؿاطل يف الشريعة اإلسالمقة "بحث  (2)

ا و طدما ) دراسة أصقلقة الحؽؿ يدور مع طؾتف وجقد "بحث  (3)
 "تطبقؼقة (

 بحث بعـقان فؼف الؿقازكة بقـ الؿصالح (4)
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 ٌزغجٍمبدااٌجبؽضني يف زلٛس رشاعُ 

 

 عفٍبْ شجريح 
 

  /الجزائر  ايدٚي١ 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

جامعة إمقر طبد الؼادر لؾعؾقم مـ شفادة لقساكس شريعة و قاكقن 
  اإلسالمقة 

   ايٛظٝف١ /  

لؾعؾقم اإلسالمقة ـ قسـطقـة ـ أستاذ حالل  بجامعة إمقر طبد الؼادر 
 الجزائر . 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 الحركة العؾؿقة بحاضرة مازوكة  (1)

 دور طؾؿاء مازوكة يف خدمة الؿذهب الؿالؽل  (2)

دوافع وتبعات اطتداء اإلدارة آستعؿارية الػركسقة طؾك إمالك  (3)
 الققػقة يف الجزائر
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 ػجذ اٌمبدس ػضٚص
 

  / الجزائر ايدٚي١ 

  /261معؾؿ يف كؾقة العؾقم اإلسالمقة ،الخروبة، ص ب  ايٛظٝف١ 
 الجزائر.-حسقـ داي

   ٌٖفؼف  "تحت طـقان: –الدكتقراه يف العؾقم اإلسالمقة  ايعًُٞ/املؤ

 -دراسة تطبقؼقة طـ الققػ الجزائري–استثؿار الققػ وتؿقيؾف يف اإلسالم 
 جامعة الجزائر–كؾقة العؾقم اإلسالمقة  "

 ٛخ ٚايدزاضات/ ايبش 

 وسائؾ الؽشػ طـ الثابت والؿتغقر (1)

 أهؿقة مراطاة الخربة العؾؿقة يف الحقار الدطقي (2)

 التضامـل–دور إوقاف يف تـؿقة آقتصاد آجتؿاطل  (3)
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 ٌزغجٍمبدااٌجبؽضني يف زلٛس رشاعُ 

 
 فشاط ػًٍ اٌغٍذ اٌشٍبة

 

   :أردين ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

 إردن –مدرس تربقة إسالمقة / الرتبقة والتعؾقؿ 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 (/UKM)  الدكتقراه يف العؼقدة والػؾسػة / الجامعة القصـقة الؿالقزية
 م.2118

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات  

 أثر التؾػاز طؾك مفاريت الرتكقز والؼراءة / بحث إجرائل تربقي  (1)

 استخدام الربمجقات اإلسالمقة يف آبحاث العؾؿقة  (2)

 .الؿمققػ اإلمام ابـ تقؿقة مـ قضقة قدم الع (3)
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 زلّذ ئثشاٍُ٘ زلّذ احلفٕبٚي
 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

مـ كؾقة الشريعة والؼاكقن  31/6/1982دكتقراه يف أصقل الػؼف يف 
 بالؼاهرة. 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

رئقس الؾجـة العؾؿقة الدائؿة لرتققة أطضاء هقئة التدريس بجامعة إزهر 
 إلك أن. 1/11/2114)تخصص أصقل الػؼف( مـ 

 /األحباخ ٚايدزضات 

 دراسات أصقلقة يف الؼرآن الؽريؿ (1)

 دراسات أصقلقة يف السـة الـبقية (2)

 اإلجؿال والبقان وأثرهؿا يف الػؼف اإلسالمك (3)
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 ٌزغجٍمبدااٌجبؽضني يف زلٛس رشاعُ 

 
 زلّذ زلّذ ػًٍ ثؼٍٛ

 

  /لقبقا ايدٚي١ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

كؾقة الشريعة  –طضق هقئة التدريس بالجامعة إسؿرية اإلسالمقة 
 والؼاكقن

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 ماجستقر يف السقاسة الشرطقة مـ الجامعة إسؿرية.

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 الؿصالحة القصـقة يف الشريعة اإلسالمقة. (1)

 الرقابة طؾك السؾع والخدمات الغذائقة والدوائقة (2)

 تحؽقؿ فؼف الؿقازكات يف الؼضايا الؿعاصرة (3)

 
 

 



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  608  

 
 زلّٛد ػّش زلّذ ػًٍ ئدسٌظ

 

  /السقدان ايدٚي١ 

  /ٞطضق هقئة التدريس بؾؼب أستاذ مساطد ايعٌُ اذتاي 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 دكتقراه شريعة مـ الجامعة اإلسالمقة بالؿدكقة الؿـقرة

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

الؼقاطد والضقابط الػؼفقة مـ كتاب الؿـتؼك شرح مقصل اإلمام  (1)
 مالؽ لؾباجل.

 ؾزمة بالزواج الصحل.مققػ الشريعة مـ الؼرارات والـظؿ الؿ (2)

 أسس تطقير دراسة إكظؿة الؼضائقة الؿعاصرة. (3)
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 ٌزغجٍمبدااٌجبؽضني يف زلٛس رشاعُ 

 
 

 ٘بعش زلّذ جنٍت زلّذ ػٍٍٖٛ 
 

  : مصرية  ادتٓط١ٝ 

  : مدرس مساطد ايٛظٝف١ اذتاي١ٝ 

   ٌٖالؿاجستقر ايعًُٞ :املؤ 

  : ٌُد١ٗ ايع  

 كؾقة الدراسات آسالمقة والعربقة لؾبـات بؽػر الشقخ
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اٌمٛاػذرشاعُ 

 

 

 

 

 

 
 ٍجبؽضني ٌ اٌغري اٌزارٍخ

  يف زلٛس اٌمٛاػذ
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اٌمٛاػذرشاعُ 

 
 اثزغبَ زلّذ امحذ اٌغبِذي

 

  /سعقدية ادتٓط١ٝ. 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

اسات آسالمقة ، أستاذ مشارك يف جامعة أم الؼرى ، كؾقة الشريعة والدر -
 .قسؿ الشريعة

 .طضقة يف الجؿعقة الػؼفقة السعقدية -

   ٌٖايعًُٞاملؤ / 

قراه مـ جامعة أم الؼرى بؿؽة الؿؽرمة ، كؾقة الشريعة والدراسات دكت
 آسالمقة ، قسؿ الشريعة .

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 –دراسة فؼفقة مؼاركة  –فؼف اإلمام البخاري يف الزكاة  (1)

 تحؼقؼ جزء مـ كتاب آبتفاج يف شرح الؿـفاج لإلمام السبؽل. (2)
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 أمحذ ثٓ رلٍذ رٌت

 

  ئري/ جزاادتٓط١ٝ 

  ٞايعٌُ اذتاي / 

 ) الجزائر( أستاذ الؿـاهج بجامعة إمقر طبد الؼادر لؾعؾقم اإلسالمقة

   ٌٖايعًُٞاملؤ / 

 دكتقراه يف الػؼف اإلسالمل

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 التػؽقر الػؼفل الؿعاصر بقـ القحل الخالص وإكراهات التاريخ (1)

 الملكظرية الضرورة الطبقة وتطبقؼاهتا يف الػؼف اإلس (2)

 ققاطد مـفجقة يف الرد طؾك شبفات الـصارى (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اٌمٛاػذرشاعُ 

 

 

 

 اميبْ زلّذ أمحذ اٌغٍت زلّذ أمحذ
 

 

  السقدانادتٓط١ٝ / 

  ٞايعٌُ اذتاي / 

 دكتقر يف العؾقم والدراسات اإلكساكقة برماح

   ٌٖايعًُٞاملؤ / 

 الدكتقراه أصقل الػؼف

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 ٕلػاظتػسقر الـصقص طـ صريؼ دٓلة ا (1)

 مسالؽ العؾة يف بعض آيات إحؽام دراسة تطبقؼقة (2)
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ّش خلصبصً

ُ
 ثٕؼ

 

  /مغربل ادتٓط١ٝ. 

  /ٞبؽؾقة أصقل الديـدكتقر  ايعٌُ اذتاي. 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 شفادة الدكتقراه . كؾقة أداب و العؾقم اإلكساكقة . فاس . 

   : الؿصطؾح الؼرآين و الحديثلختصص.  

 بشٛخ ٚايدزاضات/اي 

 مـفج آستـباط مـ الحديث الـبقي بقـ الؿحدثقـ   و الػؼفاء . (3)

) جفقد العؾؿاء يف استـباط إحؽام مـ السقرة الـبقية . تصرفات  (4)
 الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكؿقذجا (

 ) آجتفاد التـزيؾل مـ خالل السقرة الـبقية ( (5)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اٌمٛاػذرشاعُ 

 
 دٌبسا عٍبن. 

 

  : العاج ساحؾ ادتٓط١ٝ.  

  :ٌُجامعة الػرقان اإلسالمقة، يف كقت ديػقار. د١ٗ ايع 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 دكتقراه يف الػؼف الؿؼارن )الجامعة اإلسالمقة بالؿديـة الؿـقرة(

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 "الؿظـة ُتـزل مـزلة الؿئـة"الػروع الػؼفقة الؿـدرجة تحت قاطدة  (1)
 جؿعًا ودراسة.

 ؿاطة يف ضقء مؼاصد الشريعة.الؿحافظة طؾك الج (2)

 مراطاة حال الؿستػتقـ وأثرها يف التشدد والتساهؾ وآكضباط (3)
 وآضطراب.
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 مسـش ِصـغـفى ِٕصــٛس اٌشـشلبٚي

 مصر ادتٓط١ٝ:

  /ٞايعٌُ اذتاي  

قسؿ الشريعة والدراسات  –كؾقة أداب  –جامعة الؿؾؽ فقصؾ بإحساء 
 اإلسالمقة

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

كؾقـة دار العؾقم /  -دكتـقراه الشريعة اإلسالمقة تخصص الػؼـف الؿؼارن 
 جامعة الؼاهـرة

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 حؼقق السجـاء دراسة فؼفقة (1)

 مفـ الؿرأة وفؼ الؿـظقر الشرطل (2)

 شروط القاقػقـ دراسة مؼاركة (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اٌمٛاػذرشاعُ 

 
 

 صجبػ أمحذ اثشاٍُ٘ اٌجًٍٍ
 

  /مصرية ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

 جامعة إزهر –دكتقره بؽؾقة الدراسات اإلسالمقة 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 فؼف – ماجستقر الشريعة اإلسالمقة
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 اٌىشٌُ اٌىشأً اٌغبِذي ٍّذ ثٓ صبحل ثٓ ػجذػجذ احل

 

  /سعقدي ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

 كؾقة العؾقم والدراسات الـظرية –قسؿ العؾقم اإلكساكقة 

  ٌٖايعًُٞ/ املؤ  

 قسؿ الشريعة –دكتقراه مـ الجامعة اإلسالمقة 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 آجتفاد يف طصر التشريع: دراسة أصقلقة. (1)

  .البصؿات، ومدى تلثقرها يف الـػل واإلثبات  (2)

 .خالصة طؾؿ الؿؼاصد (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اٌمٛاػذرشاعُ 

 
 ػجذ اٌمبدس ثٓ ٌبعني ثٓ ٔبصش اخلغٍت

 

  /عساقٞ ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

 جامعة إمقر سؾطان –تاذ بؽؾقة الؼاكقن وقسؿ الثؼافة اإلسالمقة أس

   ٌٖايعًُٞ/املؤ 

 دكتقراه يف أصقل الػؼف مـ جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 "الػتقى بقـ التلثقر والتلثر بالؿتغقرات"كدوة   (1)

 كدوة العؿؾ التطقطل وآفاق الؿستؼبؾ (2)

 تف دراسة مؼاصدية يف ضقء إدطقة الؿلثقرةحػظ العؼؾ وتـؿق (3)
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 ػضٌضح ِغٍك زلّذ اٌشٙشي

 

  /سعقدية ادتٓط١ٝ. 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

 بؽؾقة أداب والعؾقم اإلكساكقة. –دراسات إسالمقة.  -أستاذ مساطد 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

د حصؾت طؾك درجة الدكتقراه ) يف الػؼف وأصقلف ( مـ جامعة الؿؾؽ طب
 .العزيز

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

مدى تلثر الػتقى بتغقر  -ققاطد الغؾبة والـدرة وتطبقؼاهتا الػؼفقة  (1)
 .الزمان والؿؽان والؿصؾحة

مدى أحؼقة الزوج بتقلل  -إحؽام الؿتعؾؼة بالزوجقـ يف فؼف الطفارة   (2)
 .جـازة صاحبف

 إحؽام الؿتعؾؼة بالزوجقـ يف شعقرة الصالة. (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اٌمٛاػذرشاعُ 

 
 ٌٓ أمحذ زلّذ ثبثىشػصبَ اٌذ

 

  /سقداين ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

أستاذ العؼقدة والػؽر اإلسالمل بؽؾقة الرتبقة بجامعة الؼرآن الؽريؿ والعؾقم 
 اإلسالمقة بلم درمان..

   ٌٖجامعة أم درمان اإلسالمقة –دكتقراه العؼقدة  ايعًُٞ/املؤ 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 ودواطل تجديدهالػؽر اإلسالمل مـفجقتف  (1)

 مبادئ يف تربقة الـشء الؿسؾؿ (2)

 مـفج ابـ تقؿقة يف إثبات وجقد اهلل ورأيف يف أدلة الػالسػة والؿتؽؾؿقـ (3)
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 ػّش زلّٛد ؽغٓ

 

  /سقري ادتٓط١ٝ 

  /ٞكؾقة  –أستاذ مساطد بؼسؿ الشريعة الدراسات اإلسالمقة  ايعٌُ اذتاي
 ـ وحتك أن.ه1435أداب بجامعة الؿؾؽ فقصؾ مـ طام 

   ٌٖدكتقراه يف الشريعة اإلسالمقة )فؼف مؼارن(، مـ كؾقة أداب  ايعًُٞ/املؤ

 لبـان –بجامعة الِجـان  –قسؿ الدراسات اإلسالمقة  –والعؾقم اإلكساكقة 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

العالقة بقـ مؼررات الثؼافة –مظاهر القسطقة يف الؿؼررات الشرطقة  (1)
 .-ت الػؼفقة أكؿقذجًااإلسالمقة والؿؼررا

 السؽقت وأثره يف الدطاوى والبقـات. (2)

 العؾؿ بالؼريـة وأثره طؾك إحؽام الؼضائقة. (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اٌمٛاػذرشاعُ 

 

 

 ػٍغى صٛفبْ اٌمذًِٚ
 

  /الؽقيت ادتٓط١ٝ. 

  /ٞرئقس تحرير مجؾة بقت الؿؼدس لؾدراسات ايعٌُ اذتاي. 

   ٌٖالدراسات اإلسالمقة –دكتقراه  ايعًُٞ/املؤ. 

 ٚايدزاضات/ ايبشٛخ  

 .أسس العؿؾ الخقري وفـقن تسقيؼ (1)

 .أسس ومفارات العؿؾ التطقطل (2)

 .الؼطاع الثالث ودوره يف تحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة (3)
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 ِجبسن سخٍص
 

  /مغربل ادتٓط١ٝ. 

  /ٞأستاذا بؽؾقة الشريعة بلكادير ايعٌُ اذتاي. 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

خصص شريعة التابعة لجامعة الؼرويقـ، تؽؾقة البحاصؾ طؾك دكتقراة الدولة 
 .فؼف الؿعامالت

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 .فؼف الؿقازكات وتطبقؼاتف طـد طؾؿاء السؾػ (1)

 .قضايا إسقاق مـ خالل الـقازل إكدلسقة (2)

 .قضايا الؿجتؿع الؿرابطل مـ خالل الـقازل الػؼفقة (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اٌمٛاػذرشاعُ 

 

 

 زلّذ غٍجبْ
 

  /مغربل ادتٓط١ٝ. 

الػؼف مـ جامعة الؼاضل طقاض / كؾقة يف  – الدكتقراهالؿمهؾ العؾؿل: 
 . أداب والعؾقم اإلكساكقة ـ مراكش

  /ٞايعٌُ اذتاي  

 .أكاديؿقة مراكش ـ آسػل -أستاذ الرتبقة اإلسالمقة 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

تخؾل الؿرأة الؿسؾؿة طـ خدمة زوجفا يف بالد الغرب وحؽؿف  (1)
 .الشرطل مـ الؼرآن الؽريؿ

 ام بلصقل مفـة التدريس يف الػؼف اإلسالمل والؼاكقن الؿغربلآلتز (2)

 تقافؼ شقاهد اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن والسـة مع إحؽام الشرطقة (3)
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 ِشٌُ زلّذ جنٍت زلّذ ئثشاٍُ٘ ػٍٍٛح

 

 

 مصرية ادتٓط١ٝ:

  :ايٛظٝف١ اذتاي١ٝ  

 شقخمدرس يف كؾقة الدراسات العربقة واإلسالمقة لؾبـات بؽػر ال

 :الدكتقراه. ايدزد١ ايع١ًُٝ اذتاي١ٝ 
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اٌمٛاػذرشاعُ 

 

 

 ِىن عبمل زلّذ اٌغٍذ زلّذ عالَ.
 

  جؿفقرية مصر العربقة  :ايدٚي١ 

   ٌٖماجستقر يف الشريعة اإلسالمقة قسؿ الػؼف ايعًُٞ/املؤ 

 دراسة فؼفقة. -مقضقع الرسالة: أحؽام التحؿؾ طـ الغقر يف فؼف العبادات

 ت/ايبشٛخ ٚايدزاضا 

وسائؾ مـع الحؿؾ  -بحث بعـقان ) فؼف القسائؾ بقـ الرتاث والؿعاصرة (1)
 الفرمقكقة والرحؿقة الؿعاصرة أكؿقذجا(

الؿشاركة يف مؾتؼك اإلقراء إول لؽؾقة الؼرآن الؽريؿ لؾؼراءات  (2)
 "اإلقراء بقـ القاقع والؿلمقل "بعـقان إزهر جامعة –وطؾقمفا 

ة الدراسات اإلسالمقة والعربقة الؿمتؿر العؾؿك الدولك إول لؽؾق (3)
 الؿرأة ومسقرة التطقر التـقيرى بقـ القاقع والؿلمقل "لؾبـات بالؼاهرة بعـقان:
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 ٚضؾى ػًٍ زلّذ اٌمؾغبًٔ

 

 

  /سعقدية ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

 كؾقة أداب – جامعة إمقرة كقرةبأستاذ مساطد 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 تخصص أصقل فؼف –ؿؾؽ سعقد كؾقة الرتبقة دكتقراه جامعة ال

  /ايعطٜٛات 

 طضق جعقة الحسـك (1)

 مؿثؾقة جؿعقة أصقل (2)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اٌمٛاػذرشاعُ 

 

 

 ٌبعش زلّذ ػجذ اٌشمحٓ عششبًٔ
 

  /مصري ادتٓط١ٝ 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 أستاذ مشارك دكتقر يف الشريعة اإلسالمقة.

  /ٞايعٌُ اذتاي  

 1/2/2118 سالمقة. إلك أنالعؾقم اإلرئقس قسؿ الػؼف وأصقلف بؽؾقة 
 بجامعة الؿديـة العالؿقة.

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 القسائؾ اإلطالمقة ودورها يف حػظ الشريعة اإلسالمقة (1)

 مػفقم الؿخالػة ودٓلتف إصقلقة الؾغقية (2)

 الرتبقة يف ضقء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة (3)
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 ٌٛعف ثٓ اٌغب٘ش دوٛن
 

 الؿغربايدٚي١/ 

  ايٞ /ايعٌُ اذت  

 أستاذ الثاكقي التلهقؾل لؿادة الرتبقة اإلسالمقة

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 "وتؿ آكتفاء مـ كتابة رسالة الدكتقراه ومؼبؾ طؾك الؿـاقشة"ماجستقر 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 ققاطد آضطرار وأثرها يف فؼف آطتدال (1)

ة ببالد الحاجة تـزل مـزلة الضرورة وتطبقؼاهتا يف فؼف الجالقة الؿسؾؿ (2)
 الؿفجر

 رطاية البقئة يف الشريعة اإلسالمقة الؿؼاصد وإحؽام (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس اٌمٛاػذرشاعُ 

 

 

 
 ٍجبؽضني اٌغري اٌزارٍخ ٌ

 يف زلٛس ادلمبصذ
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 اٌجبؽضني يف زلٛس ادلمبصذرشاعُ 

 
 ئثشاٍُ٘ زلّذ األِني سمحبًٔ

 

  /الجزائر ايدٚي١ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

جامعة  –معفد العؾقم اإلسالمقة  –أستاذ التعؾقؿ العالل بؼسؿ الشريعة 
 قاديال

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 رتبة إستاذية يف أصقل الػؼف

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 ضقابط حرية التعبقر يف الشريعة اإلسالمقة (1)

 ضقابط آطتبار الؿؼاصدي يف إطؿال الـص الشرطل (2)

 العرف بقـ القضقػة التشريعقة وإشؽالقات التحقل آجتؿاطل (3)
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 أسدٚاْ ِصغفى ئمسبػًٍ

 

  /عراقال ادتٓط١ٝ 

  /ٞمدرس ايعٌُ اذتاي 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 -دكتقراه: الجامعة اإلسالمقة العالؿقة مالقزيا )معارف القحل والرتاث
 م.2115الػؼف وأصقل الػؼف(، 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 -)إزمة آقتصادية الؿعاصرة مـ مـظقر آقتصاد اإلسالمل (1)
 الققاية والعالج(

 مقة يف ترسقخ السؾؿ آجتؿاطل()أثر مـفج القسطقة اإلسال (2)

) تلثقر وسائؾ اإلطالم الجديد يف الشباب الؿسؾؿ وسبؾ معالجتف  (3)
 رؤية إسالمقة(.

 
 



 

 

 
 
 

  637  

 اٌجبؽضني يف زلٛس ادلمبصذرشاعُ 

 

 اٌشٍخ اٌزغبًٔ امحذي

 

  :مقريتاين. ادتٓط١ٝ 

  /ًُٞاملؤٌٖ ايع  

كال شفادة الدكتقراه يف الػؼف وأصقلف، مـ قسؿ الدراسات اإلسالمقة، 
م اإلكساكقة بجامعة سقدي محؿد بـ طبد اهلل، طام: كؾقة: أداب والعؾق

 م.2113، الؿقافؼ: ه1434

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

الؼراءة الؿؼاصدية ٔيات إحؽام بقـ الؿـظقر التػسقري التؼؾقدي  (1)
 والحداثل العربل: دراسة مؼاركة تحؾقؾقة 

  كتاب تاريخ الؼرآن الؽريؿ: دراسة كؼدية تحؾقؾقة (2)

 لؿـفاج الـبقيصـاطة اإلكسان يف ا (3)
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 أِبًٔ زلّٛد ػجذ اٌصّذ ئثشاٍُ٘

 

  /مصرية ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

مدرس بإزهر الشريػ، ومدير طام مركز امتقاز لؾبحث العؾؿل 
 وتحؼقؼ الرتاث.

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 جامعة طقـ شؿس.–م 2116ماجستقر يف التـؿقة البشرية 

  /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 حؽام يف الشريعة اإلسالمقة وتطبقؼاتف الؿعاصرةتػريؼ إ (1)

-أثر آستشراق يف تؽقيـ الرأي العام الغربل طـ الػؼف اإلسالمل (2)
 ووسائؾ تصحقحف،

دراسة مؼاركة بقـ  -أثر الخدم يف التػؽؽ إسري وصرق طالجف (3)
 التشريع اإلسالمل والؼقاكقـ العربقة
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 اٌجبؽضني يف زلٛس ادلمبصذرشاعُ 

 

 

 ئٔؼبَ ِٕصٛس اٌذٌٍغبْ

 

  /قديةسع ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

جامعة اإلمام  –كؾقة أداب  –محاضر قسؿ الدراسات اإلسالمقة 

 طبدالرحؿـ الػقصؾ

   ٌٖماجستقر فؼف القاقع وأثره يف اإلجتفاد الؿعاصر ايعًُٞ/املؤ 

  /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 ) العؿؾقات التجؿقؾقة بقـ الطب والشرع والؼاكقن ( (1)

دراسة وتحؼقؼًا ـ لؿ تتؿ مـاقشة –ل التباين شرح مـار إكقار لإلمام جال (2)

 الرسالة بعد

 فؼف القاقع وأثره يف اإلجتفاد الؿعاصر (3)
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 خبزٍبس جنُ اٌذٌٓ مشظ اٌذٌٓ

 

  /طراقل ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

ومحاضر يف  –رئقس قسؿ الدراسات اإلسالمقة يف جامعة السؾقؿاكقة 

 التـؿقة البشريةكؾقة اإلدارة وآقتصاد يف جامعة 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 دكتقراه يف أصقل الػؼف

 ايعطٜٛات / 

 معؾؿل كردستاناتحاد  ضقط (1)

 أكاديؿل كردستاناتحاد  ضقط (2)

 طضق الؾجـة العؾؿقة لؿركز الزهاوي لؾدراسات الػؽرية (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس ادلمبصذرشاعُ 

 

 

 عؼبد اٌشبسف اِجبسن ػٍغى

 

  /لقبقة ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي   

 الجامعل بؽؾقتل أداب والرتبقة بجامعة الزيتقكة العؿؾ يف التعؾقؿ

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 كؾقة أداب جامعة الؿقـا بؿصر –دكتقراه دراسات إسالمقة 
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 عؼذي خٍف ِغٍت ػًٍ اجلًٍٍّ

 

  /طراقل ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

 الجامعة العراققة  -أستاذ يف كؾقة الشريعة 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 جامعة بغداد–دكتقراه طؾقم إسالمقة

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 مققػ اإلسالم مـ الؿؾؽقة الػؽرية  (1)

 ققل الصحابل وأثره يف اختالف الػؼفاء (2)

 مـفج الؼرآن الؽريؿ يف تربقة الطػؾ وتلديبف (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس ادلمبصذرشاعُ 

 

 ػبعف ؽغٓ ػجذ اٌالٖ ػجذ اٌٛاؽذ

 

  /مصري ادتٓط١ٝ 

  /ٞأسؿاء بـت أبل » بقة بؿدرسة كبقر معؾؿل الؾغة العر ايعٌُ اذتاي

 الثاكقية بـات بسقهاج .« بؽر

   ٌٖجامعة  -كؾقة أداب -دكتقراه يف الؾغة العربقة وآداهبا ايعًُٞ/املؤ

 "الخصائص الجؿالقة لؾتصقير الؼرآين"الؿـقا بعـقان 

  /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 إمثال الؼرآكقة وروطة الصقرة البقاكقة (1)

 رآن الؽريؿالتشابف الؾػظل يف الؼ (2)

 الجؿؾة الطؾبقة تركقبًا ودٓلة دراسة تحؾقؾقة يف سقرة مريؿ (3)

 

 
 



 

 
 

 

  س ِإمتش اٌؼًّ اخلرييحبٛ

  644  

 

 ػجذ اٌمبدس ػجذ اٌمبدس داٚدي

 

  /جزائري ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

 طقـ أستاذا لؾتعؾقؿ العالل بجامعة وهران

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

عؾقم بؼسؿ ال 2115كال شفادة الدكتقراه يف العؾقم اإلسالمقة طام 
 اإلسالمقة بجامعة وهران

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 أحؽام إسرة بقـ الػؼف اإلسالمل وقاكقن إسرة الجزائري (1)

 مراطاة البعد الجؿاطل لؿؼاصد إحؽام الشرطقة (2)

 الؼقاطد الػؼفقة والضقابط يف الػؼف اإلسالمل (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس ادلمبصذرشاعُ 

 

 ػجذ اٌىشٌُ ثٕـبٔـً

 

  /مغربقـة ادتٓط١ٝ 

  /ٞار بقزارة إوقاف والشمون اإلسالمقةإص ايعٌُ اذتاي 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

الدكتقراه يف العؾقم اإلسالمقة جامعة الؿقلك اسؿاطقؾ بؿؽـاس، كؾقة 
 والعؾقم اإلكساكقة مؽـاس أداب

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

مػفقم دلقؾ الخطاب ومؼتضقات العؿؾ بف طـد فؼفاء ]مؼال  (1)
 .[الؿالؽقة ويف الـصقص الؼاكقكقة

 [.ٓختالف الؿذهبل يف الؿدوكة حؼقؼتف وأسبابف وأثرها] (2)

 [.مدوكة إوقاف الؿغربقة ورطاية الؿصالح العامة والخاصة] (3)
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 فٙذ ػجذ اٌمبدس ػجذ اهلل اذلزبس

 

  /يؿـل ادتٓط١ٝ 

  /ًُٞاملؤٌٖ ايع  

 كؾقة الرتبقة –دكتقراه طؼقدة مـ جامعة الؿؾؽ سعقد 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 ب الديـل الؿعاصر وأثره طؾك إمـ الػؽريالخطا (1)

 الؿصطؾح العؾؿل يف الؾغة العربقة القاقع والطؿقح (2)

 الخطاب الؼرآين طرب شبؽات التقاصؾ آجتؿاطل (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس ادلمبصذرشاعُ 

 

 وّبي ٌذسع

 

  /جزائري ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

 طؿقد كؾقة الشريعة وآقتصاد بجامعة إمقر طبد الؼادر

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 دكتقراه يف الػؼف وإصقل

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 فاطؾقة الحقار وضروراتف الحضارية يف العالقات اإلكساكقة (1)

 دور إمـ يف حػظ الؽؾقات الضرورية (2)

 مدى الحؿاية الؼاكقكقة لؾطػؾ يف قاكقن إسرة الجزائري (3)
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 ٌغٍفـخ ثٛساثـخ

 

  /جزائرية ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

بقزريعة إلك  2التعؾقؿ العالل  يف معفد أثار، جامعة الجزائر  أستاذة
 يقمـا هذا

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 شفادة الدكتقراه يف أثار اإلسالمقة

  /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 الؿساجد الجزائرية يف العفد العثؿاين (1)

 مباين قؾعة الجزائر العثؿاكقة ) دراسة تاريخقة أثرية(. (2)

ر اإلمارة ) دار الجـقـة بؿديـة الجزائر) دراسة هتديؿ الػركسققـ دا " (3)

 تاريخقة أثرية(.
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 اٌجبؽضني يف زلٛس ادلمبصذرشاعُ 

 

 زلّذ ػجذ اهلل فزؼ اهلل سعٛي.

 

  /طراقل ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

 قسؿ الؾغة العربقة -مدرٌس يف جامعة سقران/ كؾقة أداب

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

قة: )أصقل الػؼف/ الدكتقراه يف العؾقم اإلسالمقة فؾسػة العؾقم اإلسالم
 مؼاصد الشريعة اسالمقة(

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 أثر إصقلققـ يف تطقر الؾغة العربقة/ آستعارة كؿقذجًا. (1)

أجزاء الؼضقة الؿعؼقلة، لؾعالمة مال طؾل الؼزلجل/ دراسة  (2)
 وتحؼقؼ.
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 ٍ٘فبء ثٕذ أمحذ عؼٍذ ثبخشٌٛٓ 

 

  :سعقدية. ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

جامعة اإلمام طبد الرحؿـ بـ -قسؿ الدراسات اإلسالمقة-قة أدابكؾ
 فقصؾ )الدمام سابؼا(.

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 الدرجة العؾؿقة: أستاذ مشارك، كؾقة أداب لؾبـات بالدمام.

 /األحباخ ٚايدزاضات 

 مؼاصد الشريعة وحؼقق اإلكسان زمـ الحرب. (1)

 م.التلصقؾ الشرطل لإلدارة الؿالقة يف اإلسال (2)

 الضقابط الشرطقة لؿؽافحة الػساد الؿالل. (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس ادلمبصذرشاعُ 

 

 ٌبعش ثٓ زلّذ ثٓ صبحل ٘ٛعبٚي

 

  /سعقدي ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

 أستاذ مشارك يف جامعة ام الؼرى

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 جامعة ام الؼرى –دكتقراه أصقل فؼف 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 لسـةتطبقؼات مػفقم الحصر بنكؿا مـ الؽتاب وا (1)

 الـدب الؽػائل (2)

 التلويؾ الػاسد مػفقمف وأسبابف وتطبقؼاتف (3)
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 ٌٛٔظ عؼٍذ

 

  /مالل ادتٓط١ٝ 

  /ٞايعٌُ اذتاي  

 محاضر يف جامعة الّساحؾ بـ)حؿد اهلل آسل( بؿاكق مـ العام الجامعل:
 م حتك أن.2114-2115

   ٌٖايعًُٞ:املؤ  

ت اإلسالمّقة بؽؾقة الدطقة اإلجازة العالقة )الؿاجستقر( يف الّدراسا
 صرابؾس لقبقا -اإلسالمقة

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 )وحدة الّصػ وأثرها يف استؼرار الؿجتؿعات( (1)

 )الؿقاصـة الصالحة يف الؿـظقر اإلسالمل( (2)

 )مغالطات تاريخقة وأثرها طؾك إمـ والقحدة القصـقة( (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس ادلمبصذرشاعُ 

 
 
 

 ٍجبؽضني اٌغري اٌزارٍخ ٌ
 يف زلٛس دٚس ادلٍّىخ
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 اٌجبؽضني يف زلٛس دٚس ادلٍّىخرشاعُ 

 
 ٍٍٍب شٕزٛػٌ

 

  /الجزائر ايدٚي١ 

  :ٞكؾقة العؾقم اإلسالمقة/جامعة الجزائر ايعٌُ اذتاي 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

الجفقد الؽالمقة  "دكتقراه طؾقم، تخصص العؼقدة اإلسالمقة ، بعـقان

 ، كؾقة العؾقم اإلسالمقة-11-بجامعة الجزائر "لقحقك الشاوي الجزائري

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

وآلقات اكتشار بعض التقارات الػؽرية غقر العربقة اإلسالمقة مـفج  (1)
 يف الجزائر

محقرية الديـ يف البـاء الحضاري الخؾدوين مـ خالل الؼرآن  (2)
 الؽريؿ

 واقع العؾقم اإلسالمقة يف الجامعات مظاهر إزمة وسبؾ التجاوز (3)
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 زلّذ عؼفش ًٕ٘
 

  /الجزائر ايدٚي١ 

  /ٞمعلأستاذ جا ايعٌُ اذتاي 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

إدارة احتقاصات الصرف  "دكتقراه يف العؾقم آقتصاديَّة ، بعـقان 

، كؾقة العؾقم آقتصادية والتجارية وطؾقم  "إجـبل مـ مـظقر إسالمل
 التسققر ، جامعة الجزائر

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

أهؿقة إرساء وتعزيز مبادئ حقكؿة تؽـقلقجقا الؿعؾقمات يف  " (1)
 "ت التلمقـ التؽافؾل بالؿؿؾؽة العربقة السعقديةشركا

سة مؼاركة مع إدارة مخاصر السققلة يف البـقك اإلسالمقة ) درا " (2)
 "البـقك التؼؾقدية(

 ،"إصار محاسبل مؼرتح لؼقاس وتقزيع الريع يف الؿمسسات الققػقَّة (3)
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 اٌجبؽضني يف زلٛس دٚس ادلٍّىخرشاعُ 

 

 
 زلّذ ػجذ ادلإِٓ زلّذ ػجذ اٌغًٕ ساشذ

 

  /ريةالجؿفقرية الؿص ايدٚي١ 

  /ٞباحث بقزارة الداخؾقة الؿصرية ايعٌُ اذتاي 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ  

 دكتقراه يف سقاسة مصر تجاه مـطؼة الؼرن اإلفريؼل

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات 

العالقات بقـ الؽـقستقـ الؿصرية واإلثققبقة يف طفد اإلمربصقر " (1)

 هقالسالسل إول

ري حتك مصر وإزمة الصقمالقة مـذ سؼقط حؽقمة سقاد ب" (2)

 آكسحاب اإلثققبل

 1967 - 1964الؼقادة العربقة الؿقحدة لجققش الدول العربقة  (3)
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 زلّذ ػًٍ اٌٛايف وشٚارً

 

  /الفـد ايدٚي١. 

   ٌٖايعًُٞ/املؤ    

 2117درجة الدكتقراه مـ جامعة جقهرٓل هنرو بـققدلفل 

 /ايبشٛخ ٚايدزاضات  

 ؿةسقرة الـقر يف حقاة الؿرأة الؿسؾ (1)

 دور الؾغة العربقة يف تؽقيـ مقاصـ طالؿل (2)

 مؼآت تعالج قضايا الػؽر اإلسالمل يف الفـد. (3)
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 فٙــشط اٌىزـــــبة
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 35 .............................. الحرام بالؿال آكتػاع ضقابط: الخامس الؿبحث
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 75 .. وإزمات الؽقارث وققع أثـاء  آغاثقة الخقري الؼطاع آلقات: الثالث الؿبحث
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 174 .... الخقري العؿؾ يف  الضرورية الشرطقة الؿؼاصد تطبقؼات  الثاين الؿطؾب

 174 ..................... :الديـ مؼصد حػظ يف الخقري العؿؾ أثر: إول الػرع

 177 ...................... الـػس مؼصد حػظ يف الخقري العؿؾ أثر: الثاين الػرع

 181 .................... .العؼؾ مؼصد حػظ يف الخقري العؿؾ أثر: الثالث الػرع

 184 ..................... :الـسؾ مؼصد حػظ يف الخقري العؿؾ أثر: الرابع الػرع

 187 .................. :الؿال مؼصد حػظ يف الخقري العؿؾ أثر: الخامس الػرع

 191 ........ :الخقري العؿؾ يف الضرورية الؿؼاصد بقـ الؿقازكة  الثالث الؿبحث

 195 .................................................................... الخاتؿة

 195 ........................................................ :البحث كتائج: أوٓ

 196 .......................................................... :التقصقات: ثاكقًا

 197 ................................................. والؿراجع الؿصادر ففرس

 316 ............... ػٍٍٗ ٌرترت ِٚب  اخلريٌخ اجلّؼٍبد ٌؼًّ  اٌفمًٙ اٌزىٍٍف

 217 ............................................................ البحث مؾخص

 219 ................................................................... الؿؼدمة

 213 ........... الخقري العؿؾ مشروطقةو  الخقرية بالجؿعقات التعريػ يف تؿفقد

 214 ................................ الخقرية الجؿعقات تعريػ   إول الؿطؾب

  ًٓ  214 ............. ."الخقرية " و ،" الجؿعقات " لؽؾؿتل الؾغقي التعريػ: أو

 215 .............................. :الخقرية الجؿعقات بؿصطؾح التعريػ : ثاكقًا 

 216 ........... (الخقرية والجؿعقات)  الخقري العؿؾ مشروطقة   الثاين الؿطؾب
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 فٙــشط اٌىزـــــبة

 218 ................... :الخقرية الجؿعقات لعؿؾ الػؼفل التؽققػ   إول الػصؾ

  ًٓ  218 ............................. :والداطؿقـ الجؿعقة بقـ العالقة تؽققػ: أو

 219 .......................... :والؿستحؼقـ الجؿعقة بقـ العالقة تؽققػ: قًاثاك 

 225 ............................................ معاصرة تطبقؼات   الثاين الػصؾ

 226 ..... .الزكاة ـم الخقرية الجؿعقات يف العامؾقـ رواتب دفع   إول الؿبحث

 229 ... الزكاة؟ مـ الخقرية الجؿعقات يف الزكاة طؾك العامؾقـ رواتب دفع حؽؿ 

 231 ...................... :الزكاة أمقال مـ إططاؤهؿ معفا يجقز التل الضقابط 

 الجؿعقات يف العامالت لؾـساء طؾقفا العامؾقـ سفؿ مـ الزكاة صرف: مسللة 

 234 ................................................................... .الزكقية

 مـ الزكقية الخقرية الجؿعقات يف  اإلدارية الؿصروفات تسديد   الثاين الؿبحث

 238 ..................................................................... .الزكاة

 244 .. مـفا الخقرية لؾجؿعقات  إمقال يجؿع لؿـ كسبة إططاء   الثالث الؿبحث

  ًٓ  244 ............................. .الزكاة مـ ةالزكا يجؿع لؿـ كسبة إططاء: أو

 247 ............... .بف الؿتربع الؿال مـ التربطات يجؿع لؿـ كسبة إططاء: ثاكقًا 

 251 ........ لخقريةا الجؿعقات طـد  الؿجتؿعة إمقال استثؿار   الرابع الؿبحث

 262 ....... .ذلؽ يف الضؿان وحؽؿ الجؿعقة بقد  الزكاة تؾػ   الخامس الؿبحث

 267 ...................... .أطقاكا وتقزيعفا كؼقدا الزكاة قبض   السادس الؿبحث

 271 ......................... .وقتفا بعد وتقزيعفا الزكاة قبض   السابع الؿبحث

 274 .................................................................... الخاتؿة

 276 ............................................................... :التقصقات 

 278 ................................................... والؿراجع الؿصادر أهؿ
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 324 ................... اخلريي اٌؼًّ يف  اٌششٌؼخ ِمبصذ دلشاػبح  ربسخيٍخ منبرط

 285 ............................................................ البحث مؾخص

 287 .................................................................. الؿؼــدمـة

 291 ............... .أقسامفا وتقضقح  الشرطقة، الؿؼاصد مػفقم بقان يف: التؿفقد

 291 ................................................. :الشرطقة بالؿؼاصد الؿراد

 291 .................................................. :الشرطقة الؿؼاصد أقسام

 292 ............... :أقسام ثالثة إلك تـؼسؿ قفاإل الحاجة مدى باطتبار والؿؼاصد

 292 . :أقسام ثالثة إلك تـؼسؿ وخصقصفا، إمة بعؿقم تعؾؼفا باطتبار والؿؼاصد

 293 ........................ :قسؿقـ إلك ؿتـؼس والظـ الؼطع باطتبار والؿؼاصد

 293 ........ :قسؿقـ إلك تـؼسؿ وأفرادها، إمة بعؿقم تعؾؼفا باطتبار والؿؼاصد

 293 ............... :قسؿقـ إلك تـؼسؿ وطدمف، الؿؽؾػ حظ باطتبار والؿؼاصد 

 294 .......................... :الشريعة مؼاصد بتحؼقؼ التاريخقة الـؿاذج طالقة

 -الـبقة طصر يف - الخقري العؿؾ يف الشريعة مؼاصد مراطاة: إول الؿبحث

 296 .................. ،-كؿقذجًا-وإكصار الؿفاجريـ بقـ ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل مماخاة

.اإلسالم يف الطبؼات كظام طؾك والؼضاء   الؿماخاة، كظام تشريع  إول الؿطؾب

 ........................................................................... 297 

 311 ................................ .الؿماخاة لفذه فريدة كؿاذج  الثاين الؿطؾب

 313 .............. .مـفا الؿستػادة والدروس الؿماخاة، أهداف   الثالث الؿطؾب

 316 ......................... .الشرطقة بالؿؼاصد الؿماخاة ؾةص   الرابع الؿطؾب

 اهلل رضل الصحابة طـد-  الخقري العؿؾ يف الشريعة مؼاصد مراطاة: الثاين الؿبحث

 318 .......................... -كؿقذجًا-  طـف اهلل رضل طػان بـ طثؿان -طـفؿ

   اإلسالم، يف سؼاية أول- الؿـقرة الؿديـة يف ُرْوَمة بئر وقػ  إول الؿطؾب
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 فٙــشط اٌىزـــــبة

 319 ................................................ :الشرطقة بالؿؼاصد وصؾتف

.اإلسالمل التاريخ يف إولك رةلؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبقي الؿسجد تقسعة  الثاين الؿطؾب

 ........................................................................... 312 

 314 ....................... (.تبقك غزوة)  العسرة جقش تجفقز  الثالث الؿطؾب

 317 .................... .الرقاب طتؼ طؾك طـف اهلل رضل حرصف  الرابع الؿطؾب

 - الحديث العصر يف -  الخقري العؿؾ يف الشريعة مؼاصد مراطاة: الثالث الؿبحث

 319 .................................... -كؿقذجًا– السؿقط طبدالرحؿـ الشقخ

 يف الخقرية الؿـظؿات أكرب مـ-  الؿباشر العقن جؿعقة تلسقس  إول الؿطؾب

 321 .................................................................... .أفريؼقا

.الؿرضل وإكؼاذ الصحقة، الرطاية  مجال يف -اهلل رحؿف– بذلف  الثاين الؿطؾب

 ........................................................................... 324 

-الجامعات)  الرتبقية الؿراكز ببـاء العـاية يف -اهلل رحؿف– دوره  الثالث الؿطؾب

 325 .......................................... (.وكحقها إيتام دور-الؿدارس

 329 ............................................................... الخــــاتؿــــة

 331 ........................................................ والؿراجع الؿصادر

 اٌفرتح خالي األفشٌمً اٌمشْ ِٕغمخ يف  اخلريي اٌغؼٛدٌخ اٌؼشثٍخ ادلٍّىخ دٚس
 454 .................................................... 3122َ ػبَ ئىل 3122 ػبَ ِٓ

 345 ............................................................ البحث مؾخص

 346 ................................................................... الؿؼدمة

 ًٓ  347 .... اففوأهد الخقري العؿؾ مجال يف  السعقدية العربقة الؿؿؾؽة سقاسة  أو

 355 ................................ سؽاهنا وأحقال إفريؼل الؼرن مـطؼة ثاكقًا

 361 ... إفريؼل الؼرن مـطؼة يف  السعقدية الخقرية وإطؿال الؿشروطات  ثالثًا
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 384 .............................. السعقدي الخقري العؿؾ أمام الؿعققات رابًعا

 وأمال إفريؼل الؼرن مـطؼة يف  السعقدي الخقري العؿؾ مستؼبؾ  خامسًا

 388 ............................................................. طؾقف الؿعؼقدة

 391 .................................................................... الخاتؿة

 393 ............................................................ الدراسة مصادر
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 479 ........................................................ (منٛرعب   اإلٔغبٍٔ

 399 ........................................................... الدراسة مؾخص

 411 ................................................................... الؿؼدمة

 ققاطده قـقاتف، ممسساتف، الدولل السعقدي الخقري العؿؾ  إول الؿبحث

 414 ......................................................... الشرطقة ومؼاصده

 ًٓ  415 ............................... :الدولقة السعقدية الخقرية الؿمسسات: أو

 412 ............. الخارج يف السعقدية الخقرية الؿمسسات طؿؾ مجآت: ثاكقًا

 413 ....................... :الدولقة الخقرية يةالسعقد الؿساطدات قـقات: ثالثًا

 417 ................... :الدولل السعقدي الخقري العؿؾ وققاطد مؼاصد: رابعًا

 رؤية ضؾ يف والدولل الؿحؾل  السعقدي الخقري العؿؾ تػعقؾ  الثاين الؿبحث

 425 ............................................................ 2131 الؿؿؾؽة

 ًٓ  426 :الخقري لؾؼطاع التـؿقي إثر لتعزيز صريؼ خارصة 2131 الؿؿؾؽة رؤية: أو

 431 ..... :الخقري العؿؾ مجال يف 2131 ؿؾؽةالؿ رؤية لتػعقؾ ُمؼرتحات: ثاكقًا

 لإلغاثة سؾؿان الؿؾؽ لؿركز  التؿقيؾقة الؿساطدات قـقات  الثالث الؿبحث

 437 ......................................................... اإلكساكقة وإطؿال
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 ًٓ  437 ... :اإلكساكقة وإطؿال لإلغاثة سؾؿان الؿؾؽ مركز طـ مقجزة حةلؿ: أو

 الؿؾؽ مركز صريؼ طـ الدولقة واإلغاثقة الخقرية لؾؿشاريع الؿباشر التؿقيؾ: ثاكقًا

 439 ........................................ :اإلكساكقة وإطؿال لإلغاثة سؾؿان

:اإلكساكقة وإطؿال لإلغاثة سؾؿان الؿؾؽ لؿركز الؿباشر غقر التؿقيؾ: ثالثًا

 ........................................................................... 444 

 ُمراطاة يف  اإلكساكقة وإطؿال لإلغاثة سؾؿان الؿؾؽ مركز دور الرابع الؿبحث

 446 .................................. :الدولل الخقري لؾعؿؾ الشرطقة ؼاصدالؿ

 ًٓ  الؿؼاصد ُمراطاة يف اإلكساكقة وإطؿال لإلغاثة سؾؿان الؿؾؽ مركز دور: أو

 446 ............................................. :الدولل الخقري لؾعؿؾ العامة

 الؿؼاصد مراطاة يف اإلكساكقة وإطؿال لإلغاثة سؾؿان الؿؾؽ مركز دور: ثاكقًا

 454 ........................................... :الدولل الخقري لؾعؿؾ الحاجقة

 الؿؼاصد ُمراطاة يف اإلكساكقة وإطؿال لإلغاثة سؾؿان الؿؾؽ مركز دور: رابعًا

 457 ........................................... :الدولل الخقري لؾعؿؾ الخاصة

 461 .................................................................... الخاتؿة

 461 .................................................................... :الـتائج

 463 ................................................................ :التقصقات

 465 ........................................................ والؿراجع الؿصادر
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 594 ...... اخلبسطِ  يف اخلريي اٌؼًِّ  خذِخِ  يف  اٌغؼٛدٌ

 475 ................................................................... الؿؼدمة

 477 .............................................................. :البحث خطة

 478 .......................................... البحث ومصطؾحات مػاهقؿ أوٓ

 485 .............. العربقة الجزيرة لشبف  اإلسالمل التاريخ يف الخقري لعؿؾا ثاكقا
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 489 ....................... الخارج يف  السعقدي الخقري العؿؾ ممسسات ثالثًا

 496 .................................. الخارج يف الخقري العؿؾ مجآت رابعًا

 513 ...................... الخارج يف  السعقدي الخقري العؿؾ معققات خامسًا

 515 ......... واإلكساكقة اإلسالمقة الؿجتؿعات طؾك  الخقري العؿؾ آثار سادسًا

 511 ..................................................................... خاتؿة

 511 ................................................... والؿراجع الؿصادر ثبت
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 629 ................................................ اذلٕذِ  ِٓ

 519 ............................................................ البحث مؾخص

 521 ................................................ :بالفـد العرب طالقة: تؿفقد

 522 ................................. :الفـد يف اإلسالم واكتشار الخقرية إطؿال

 524 ........................................ :الفـد يف لؾؿسؾؿقـ الحالل القضع

 525 ................................ :الخقري والعؿؾ السعقدية العربقة الؿؿؾؽة

 526 ................ :الفـد يف الخقرية إطؿال يف السعقدية العربقة الؿؿؾؽة دور

 528 ............................................ :الفـد يف الخقرية إطؿال أكقاع

 533 ........... :الفـد يف الخقرية إطؿال تدير التل السعقدية الخقرية الؿمسسات

 533 ............................................. :الخقرية فقصؾ الؿؾؽ ممسسة

 535 .................................................... :اإلسالمل العالؿ رابطة

 537 ............ :العربقة الؾغة لخدمة الدولل العزيز طبد بـ اهلل طبد الؿؾؽ مركز

 539 ................................................... :لؾتـؿقة اإلسالمل البـؽ

 541 ............................................ :العالؿقة الخقرية البصر ممسسة
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 545 ............................ الفـد يف الخقري العؿؾ  يقاجففا التل التحديات

 545 ............................... :العالؿقة الدول يف السقاسقة التحديات: أوٓ

 545 ................................................... :الؿالقة الؿقارد قؾة: ثاكقا

 546 ................................................ :الؿتدربة قادرالؽ قؾة: ثالثا

 546 .............................. :الؿتطرفة الفـدوسقة الػرق معارضات: رابعا

 548 .................................................................... الخاتؿة

 549 ........................................................ والؿراجع الؿصادر

 553 ............................................. الجؾسات لرؤساء الذاتقة السقر

 561 .................................. اإلصالح محقر يف  لؾباحثقـ الذاتقة السقر

 599 ................................. التطبقؼات محقر يف  لؾباحثقـ الذاتقة السقر

 611 ................................... الؼقاطد محقر يف  لؾباحثقـ الذاتقة السقر

 633 .................................. الؿؼاصد محقر يف  لؾباحثقـ الذاتقة السقر

 653 .............................. الؿؿؾؽة دور محقر يف  لؾباحثقـ الذاتقة السقر

 659 ................................................................... الػفرس
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 اٌجؾٛسوبفخ سط بفٙ

 اٌصفؾخ ادلإٌف اٌجؾش

الخقر يف الؼرآن الؽريؿ: كظرات يف القرود 
 والؿػفقم والؿؼاصد

إستاذ الدكتقر 
طبدالرحؿـ محؿد 

 بقكقؾل
17 

العؿؾ التطقطل الخقري: أصقلف الؼرآكقة، 
 وامتداداتف آجتؿاطقة

د. /مصطػك أحؿد 
 الحؽقؿ

71 

 العؿؾ الخقري وأثره يف اإلصالح آجتؿاطل
د/ أسامة إبراهقؿ 
 محؿقد الشربقـل

115 

أثر العؿؾ الخقري يف اإلصالح إُسري 
 وآجتؿاطل

أ.د: البشقر التجاين 
 محؿد الشايب

161 

الَعَؿُؾ الَخقّري وأَثُرُه فِل اإلصالح إَُسري 
 واإلجتِؿاطل

إطداد/ أ.م.د. طبد 
 الغػقر اغالم طبد
 الغػقر السامرائل

193 

العؿُؾ الخقري وأثره يف اإلصالِح إُسري يف 
 العصِر الحاضر

الدكتقر  رضا محؿقد 
 محؿد السعقد

252 

 وسائؾ استثؿار العؿؾ الخقري وتـؿقتف 
إطداد الدكتقر/ 

شفاب الديـ محؿد 
 طؾل أبق زهق

312 

العؿؾ الخقري ودوره يف اإلصالح إسري 
 والؿجتؿعل

ث:د. صباح اسؿ الباح
 خضر أحؿد طبدالحك

371 

o 
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 اٌصفؾخ ادلإٌف اٌجؾش

أثر العؿؾ الخقري يف تعزيز الؼقؿ الؿجتؿعقة 
 الؿقصؾ )كقـقى( أكؿقذًجا

إستاذ الدكتقر   
طبدالستار جاسؿ 

 -محؿد الحقاين  
الدكتقرة مفا غاكؿ 

 الحقاين

436 

الَعؿؾ الَخقري واإلصالح الؿُجتؿعل)دراسة 
 تحؾقؾقة يف ضقء الؼاكقن الدولل العام(

 473 . طدكان طبدهلل رشقدد

إَدارة إَْوَقاف يفِ الِفـِْد ودورها يف إصالح 
 الؿجتؿع الفـدي

لؾباحث: دكتقر فقصؾ 
 القايف إزهري

511 

الَعَؿُؾ الَخقِريُّ وأثُرُه يف اإِلْصالِح إَُسِريِّ 
 
ِّ

 وآجتَِؿاِطل
د / محؿد طقد 

 طبدالعزيز أبقكريؿ
569 

مسسات الخقرية دور العؿؾ الخقري طرب الؿ
يف تحؼقؼ التؽافؾ آجتؿاطل ودطؿ التـؿقة 

الؿحؾقة لؾؿجتؿع )بؾدية زلقتـ بؾقبقا 
 كؿقذجًا(

 619 د. معتقق طؾل طقن

 اجملٍذ اٌضبًٔ حبٛس 

 اٌصفؾخ ادلإٌف اٌجؾش

 أثار آجتؿاطقة لؾعؿؾ الخقري
الدكتقر/ مػرح 
سؾقؿان طبد اهلل 

 الؼقسل
5 

تحؼقؼ التـؿقة  العؿؾ الخقري ودوره يف
 ) الؿستدامة  دراسة تلصقؾقة تطبقؼقة

الباحث: إياد 
 طبدالحؿقد كؿر

69 

العؿؾ الخقري ودوره يف تحؼقؼ التـؿقة 
 آقتصادية

إطداد: د. ثامر طؾل 
 الـقيران

125 
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 اٌصفؾخ ادلإٌف اٌجؾش

دور العؿؾ الخقري يف طالج أزمات الؿقازكة 

 –الققػ اإلسالمل أكؿقذجا  -العامة لؾدولة 
لديـ الباحث: جؿال ا

 بققزاصة
153 

الققػ وأثره يف دطؿ إصالح السقاسة الؿالقة 
 وآقتصادية لؾدولة

إطداد: د. صالح 
 الـشاط

191 

فؼف العالقة بقـ اقتصاد الؿعرفة والؼطاع 
 الثالث :استثؿار الخقرية أم خقرية آستثؿار؟

الدكتقر: طؾل بـ 
 محؿد كجؿ

247 

العؿؾ الخقري وأثره يف اإلصالح الؿالل 
 آقتصاديو

د/ كؿال تقفقؼ 
 حطاب

297 

العؿؾ الخقري ودوره يف التـؿقة آقتصادية 
 مـ مـظقر إسالمل

إطداد: محؿد إبراهقؿ 
 أبق طؾقان

335 

ـَّة الـَّبقيَّة بالعؿؾ الخقري يف خدمة  طـاية السُّ
 البقئة

إطداد الدكتقر محؿد 
طقيس طبد الرحقؿ 

 محؿقد
395 

ه يف اإلصالح العؿؾ الخقري يف الؼرآن وأثر
 الرتبقي والـػسل

كتابة: د/ هتاين سالؿ 
 باحقيرث

445 

الَؿَفاَرات الـَّاطؿة، وأثرها يف الَعَؿؾ الَخقْري: 

دَِراَسة َمقُضقِطقَّة  –مـ ِخاَلل الَؼَصص الُؼْرآين
 َتْلِصقؾِقَّة

إطـْــــــــــَداد: د. حاتؿ 
محؿد مـصقر 

 مزروطة
493 

الح الـػسل العؿؾ الخقري وأثره يف اإلص
 والرتبقي

الدكتقر  طبدالػتاح 
 الزويـل

555 
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 فٙــشط اٌىزـــــبة

 

 اجملٍذ اٌضبٌش حبٛس

 اٌصفؾخ ادلإٌف اٌجؾش

العؿؾ الخقري وأثره يف اإلصالح الـّػسل  "
 "والتّربقي مـ مـظقر قرآين

د/  فاصؿة طبد اهلل 
 5 طبد الؾطقػ صالح

العؿؾ الخقري يف السـة الـبقية ودوره يف  "
 "لرتبقياإلصالح الـػسل وا

لؾباحثة/ د. كريؿة 
 75 محؿد سقداين

تػعقؾ ُخُؾِؼ اإلحسان يف العؿؾ الخقري وَدْوره 
 يف إصالح الؿجتؿع

إطـــداد دكتــــــقر/  
محؿد طبد الدايؿ طؾل 

 سؾقؿان الجـدي
127 

آكعؽاسات الرتبقية لؾعؿؾ الخقري يف تعزيز 
 الؼقؿ اإلسالمقة: دراسة مقداكقة طؾك صالب

. كايػ إطداد: د
 187 يقسػ حؿد الؼاضل

دور العؿؾ التطقطل الخقري يف َمساق 
الؿسمولقة الؿجتؿعقة يف تـؿقة الؼقؿ 

الؿجتؿعقة والسؾقك الؿدين لدى صؾبة جامعة 
 العؾقم والتؽـقلقجقا ٕردكقة

إستاذ الدكتقر هاين 
 -حتؿؾ طبقدات 

الدكتقرة/ هبة رافع 
 طبقدات

273 

فضة العؾؿقة العؿؾ الخقري وأثره يف الـ
 والثؼافقة يف البالد اإلسالمقة

إطداد: الدكتقر أحؿد 
 311 الخاصب

دور العؿؾ الخقري يف مقاجفة آكحراف 
 الػؽري

إطداد/ د/ طبدالبصقر 
 393 بـ طؾل الحؼرة

أثر العؿؾ الخقري طؾك إصالح الػساد 
الػؽري والرتبقي دراسة فؽرية تربقية 

 مؼاصدية

إستاذ الدكتقر 
 467 حؿد غريبطثؿان م

العؿؾ الخقري وأثره يف اإلصالح الثؼايف 
أوقاف مركز باحثات لدراسات  -والػؽري 

 -الؿرأة أكؿقذًجا 

إطداد: وفاء محؿد 
 523 طبد اهلل العقسك

العؿؾ الخقري وأثره يف مؽافحة الػساد 
 الػؽري دراسة تلصقؾقة تطبقؼقة

إطداد: الدكتقر: 
 579 يقسػ فاوزي
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 ٌشاثغااجملٍذ  حبٛس

  اٌصفؾخ إٌفادل اعُ اٌجؾش

 ًٓ إحالل إطؿال التطقطقة الخقرية  بد

دراسة   مـ طؼقبة الحبس التعزيرية

  -تلصقؾقة مؼاصدية

أ.د.سعدي خؾػ مطؾب 

 طؾل
5 

إسفام العؿؾ الخقري  يف تحؼقؼ 

 الح الحاجقةالؿص

أ.د. سعدي خؾػ مطؾب 

 طؾل 
65 

  الَؿَؼاِصُد الَؿْرِطقُة فِل إَْطَؿاِل الَخقريَّةِ 

 الؿؼاصد الؿعـقية ُأكُؿقَذًجا

د.هقػاء بـت أحؿد أحؿد 

 باخشقيـ
125 

 اتُب الَؿْصَؾحِة يف الَعَؿِؾ الَخقْريَمر
أ.سؾقؿان محؿد طبد اهلل 

 الـجران
179 

العؿؾ الخقري مؼصدا طام لؾشريعة 

 اإلسالمقة

سعاد الشارف امبارك 

 طقسك
313 

إِسفاُم العؿِؾ الخقري يف ِحػظ مؼِصد 

 َجاكبَقف: القُجقدِي والَعَدملالـَّػِس مـ 
 351 طبد الؽريؿ محؿد بـاين

الؿؼاصد الخاصة بآطتبار الشخصل 

لؾؿؽؾػ  يف العؿؾ الخقري وأثره يف 

 تجديد فؼف العؿؾ الخقري

أماين محؿقد طبد الصؿد 

 إبراهقؿ
413 

العؿؾ الخقري مـ  مقضقعاسة در
حقث تلصقؾف يف الؽتاب والسـة 

واستجالء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة 
يف العؿؾ الخقري، وربطف بقاقعـا 

 ؿعاصرال

د. أردوان مصطػك 

  إسؿاطقؾ
473 
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 فٙــشط اٌىزـــــبة

 اخلبِظاجملٍذ  حبٛس

 اٌصفؾخ ادلإٌف اٌجؾش

عة  يف استثؿار أثر مراطاة مؼاصد الشري

 العؿؾ الخقري وتقجقفف

د.طبدالؼادرطبدالؼادرداو

 دي
5 

أثر الؿؼاصد الشرطقة يف تػعقؾ دور 

 طؿؾ الؿمسسات الخقرية
 45 د. الشقخ التجاين أحؿدي

وأثرها  :القضقػة آجتؿاطقة لألمقال

يف تػعقؾ مؼاصد الشريعة  الخاصة 

 بالعؿؾ الخقري

د. إبراهقؿ محؿد إمقـ 

 رحؿاين
95 

طـاية دايات الجزائر بالؿـشآت الؿائقة 

وأوقاففؿ طؾك صقاكتفا وترمقؿفا 

  )العققن والسقاقل أكؿقذجا(

 149 أ.د. لطقػة بقرابة

دور العؿؾ الخقري يف تحؼقؼ التؽامؾ 

الؿجتؿعل وتقضقػ الؿقارد البشرية 

 والؿالقة

طاصػ حسـ طبد الاله 

 طبد القاحد
219 

إسفام ممسسات العؿؾ الخقري  

الؿستدامة يف إقامة مؼاصد الشريعة 

قػ الخ قريَّة اإلسالمقة  )ممسسة السَّ

  بالؿـطؼة الشرققة أكؿقذجًا(

 275 د. إكعام مـصقر الدلقجان

مؼاصد طؼقد التربطات طـد  الشقخ/ 

 ابـ طاشقر  دراسة تحؾقؾقة
 321 د. محؿد طبداهلل فتح اهلل
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يف  الؿؼاصد الؽؾقة لألطؿال الخقرية

 ضقء الشريعة اإلسالمقة

د. ففد طبد الؼادر طبد 

 اهلل الفتار
379 

دور العؿؾ الخقري يف تجسقد  مؼاصد 

 الشريعة اإلسالمقة  يف حػظ الػرد
 459 د.كؿال لدرع

دولة  طؾك التلصقؾ الشرطل إلشراف ال

دراسة أصقلقة  تـظقؿ العؿؾ الخقري

 مؼاصدية

د.بختقار كجؿ الديـ 

 شؿس الديـ
535 

العؿؾ الؿمسسل وأثره  طؾك العؿؾ 

 الخقري  دراسة تحؾقؾقة
 613 د. ياسر محؿد هقساوي

 اٌغبدطاجملٍذ  حبٛس

 اٌصفؾخ ادلإٌف اٌجؾش

إصقلقة والػؼفقة الؿـظِّؿة الؼقاطد 

 لؾعؿؾ الخقري

طقسك محؿد  الباحث

 حسـ صقفان الؼدومل
5 

ققاطد التعارض والرتجقح إصقلقة 

 الؿمثرة يف كقازل العؿؾ الخقري

د. وضحك طؾل محؿد 

 الؼحطاين
61 

 125 د. بـعؿر لخصاصل يف العؿؾ الخقري أثر الؼقاطد إصقلقة

يف ترشقد  وأثرها«  تغقر الػتقى»قاطدة 

 العؿؾ الخقري
 161 د. مـحؿد غؾبان
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 فٙــشط اٌىزـــــبة

قاطدة الؿشؼة تجؾب التقسقر  وتلثقرها 

 يف كقازل العؿؾ الخقري

سؿر مصطػك مـصقر  د.

 الشرقاوي
215 

ققاطد التػاضؾ  وتطبقؼاهتا يف العؿؾ 

 الخقري

طزيزة مطؾؼ محؿد د: 

 الشفري
277 

 الؼقاطد الػؼفقة  التل تعالج كقازل

  العؿؾ الخقري

طصام الديـ أحؿد أ.

 محؿد بابؽر
351 

َؿةٌ »إطؿال قاطدة: يف كَقاِزل «  العاَدُة ُمَحؽَّ

 العؿؾ الخقري  بالغرب اإلسالمل
 423 مبارك رخقص

 بـَقاِزلِ   الُؿتعؾَِّؼةُ  الػؼفقَّةُ  الضقابطُ 

  العؿؾِ 
ِّ

 اإللؽرتوينِّ  الَققِػل

د. طبد الحؿقد بـ صالح 

ؽراين بـ طبد الؽريؿ ال

 الغامدي

481 

 يجقزُ  ٓ أخُذهُ  يجقزُ  ٓ ما»  قاطدةُ 

 يف الؿعاصرةُ  وتطبقؼاُتفا«  إططاُؤهُ 

 الخقريِّ  العؿؾِ 

 543 ديارا سقاكد. 

 بقـ  والؿػاضؾة الؿقازكة ققاطد

 الخقري العؿؾ  ممسسات مشاريع
 599 ياسر محؿد هقساويد. 

 الَعَؿؾِ  َطؾك َوتطبقَؼاُتفا  الّضَررِ  َقَقاِطدُ 

 اْلَخقْري

طبدالؿفقؿـ ياسقـ أ.

 كاصر الخطقب
621 

 أولقيات ترتقب يف وأثره التػاضؾ

 الخقري العؿؾ برامج

/ إيؿان محؿد أحؿد د

 الطقب محؿد أحؿد
665 
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 اٌغبثغاجملٍذ  حبٛس

 اٌصفؾخ ادلإٌف اٌجؾش

 - الَخقَِريِّ  الَعَؿؾِ  بََرامِِج  يف  التََّػاُضُؾ 

َداِت  الَؼَقاِطدِ  فِل قَِراَءة  َوالُؿَحدِّ
 5 د ذيبأحؿ. د

 العؿؾ يف  والحاجة الضرورة ققاطد

 الخقري

صباح أحؿد إبراهقؿ 

 البقؾل
61 

 - الخقري العؿؾ يف  الضرورة أثر

 - بالؿال التربع طؾك تطبقؼ

ابتسام محؿد  الباحثة: د.

 أحؿد الغامدي
119 

ُل   الحاَجةُ   أهؿقتفا الّضرورة َمـِزَلةَ  ُتـَزَّ

 وتطبقؼاهتا الخقري العؿؾ يف
 157 قسػ دكقكيد. أ.

 الؿتعؾؼة والحاجة  الضرورة ققاطد

 يف تطبقؼقة دراسة الخقري بالعؿؾ

 الؿالل الجاكب

مـك سالؿ محؿد / م.م

 السقد محؿد سالم
221 

أثر فؼف الؿقازكات  يف تـظقؿ العؿؾ 

 الخقري وتطقيره

طبد الؼادر ياسقـ كاصر أ.

 الخطقب
289 

ققاطد فؼف إولقيات  وتطبقؼاهتا 

 يف العؿؾ الخقري الؿعاصرة

د. ياسر محؿد طبد 

 الرحؿـ صرشاين
353 

 فؼف الؿآٓت  وأثره يف العؿؾ الخقري
مريؿ محؿد كجقب د/ 

 ةمحؿد إبراهقؿ طؾقق
415 
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 فٙــشط اٌىزـــــبة

 فؼف العؿؾ الخقري  وأثره آقتصادي

 دراسة تطبقؼقة يف ضقء الؼقاطد الػؼفقة
 461 د.طؿر محؿقد حسـ

ساِت العؿِؾ ال ؼقاُس والتّؼقيُؿ  لؿمسَّ

الخقريِّ مػفقُمُف،  وأهؿقّتُُف، وفقائُدُه، 

وأهداُفُف،  وَطالقتُُف بالؼقاطِد الشرطقَِّة،  

 وأَثُرُه طؾك العؿِؾ الخقريِّ 

 515 ياسر محؿد هقساويد. 

روافد العؿؾ الخقري وقػ الخدمات 

 فؼفقة تطبقؼقة دراسة - أكؿقذجا
 543 د. سػقان شبقرة

الؿققػ الّشرطل  مـ الترّبع بالؿال 

دراسة فؼفقة  الحرام  يف العؿؾ الخقري

 يف ضقء الؼقاطد والؿؼاصد الّشرطقة

 587 محؿقد طؿر محؿد طؾل

قبقل الؿال الخبقث  يف ضقء  ققاطد 

 العؿؾ الخقري ومؼاصده
 657 د. محؿد طؾل بعقق

  ٓاٌضبِاجملٍذ  حبٛس

 اٌصفؾخ ادلإٌف اٌجؾش

آكتػاع بالؿال الحرام  يف الؿشروطات 

 الخقرية  ضقابطف وحؽؿف

أ.د. محؿد إبراهقؿ 

 الحػـاوي
5 

آلقات الؼطاع الخقري  يف التعامؾ  مع 

دراسة - الؽقارث الطبقعقة وإزمات

يف ضقء ققاطد ومؼاصد  الشريعة 

 -لؾعؿؾ الخقري

 43 أ.د. طبد الؼادر بـ طزوز
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 لؿعاصر أولقيات العؿؾ  الخقري ا

 يف الدطقة

د. فراس طؾل السقد 

 الشقاب
97 

يف حػظ مؼاصد  العؿؾ الخقري وأثره

 الشريعة الضرورية

د. الشقؿاء السقد محؿقد 

 طؾل
141 

لعؿؾ الجؿعقات  التؽققػ الػؼفل

 الخقرية  وما يرتتب طؾقف

د. أحؿد طبداهلل محؿد 

 الققسػ
215 

خقة  لؿراطاة مؼاصد كؿاذج تاري

 الشريعة  يف العؿؾ الخقري

الباحثة هاجر محؿد 

 كجقب محؿد طؾققه
324 

دور الؿؿؾؽة العربقة السعقدية الخقري  

خالل الػرتة  يف مـطؼة الؼرن إفريؼل

 م2118إلك طام  2111مـ طام 

ؿممـ د. محؿد طبد ال

 محؿد طبد الغـل
343 

دوُر الؿشاريِع الخقريَِّة السعقديَِّة الّدْولقَِّة  

يف ُمراطاةِ الَؿَؼاِصِد الّشرطقَِّة لؾعؿِؾ 

الخقريِّ  بالبؾداِن الػؼقرةِ وإقؾِّ كؿّقًا  

)مشاريُع مركِز الؿؾِؽ سؾؿاَن  لإلغاثِة 

 وإطؿاِل اإلكساكقَِّة كؿقذجًا(

 397 د. جعػر هـل محؿد

جفقُد الؿؿؾؽِة العربقَِّة السعقديَِّة  يف 

 خدمِة العؿِؾ الخقري ِّيف الخارِج 
 473 د. لقؾقا شـتقح

الؿؿؾؽُة العربقُّة السعقدّيُة  وحضقُرها 

الؿباشُر وغقُر الؿباشِر  يف العؿِؾ الخقريِّ 

ـَ الفـدِ     تجارٌب كاجحٌة م
ِّ

 الخارجل

د. محؿد طؾل القايف 

 كرواتؾ
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