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 التقرير النهائي
 للمؤمتر الدويل 

 مقاصده وقواعده وتطبيقاتها ريـلعمل اخليا
 هـ1441مكة املكرمة 

 نيب بعده احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال

 وبعد.. 

مقاصده وقواعده  -انعقد حبمد اهلل تعاىل وتوفيقه )مؤمتر العمل اخلريي 

 .وتطبيقاتها( والذي نظمته جامعة أم القرى 

بالشراكة مع مركز اهلدى  ممثلة يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،

  .للدراسات الشرعية للعمل اخلريي

وبرعاية كرمية من مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة 

 صاحب السمو امللكي األمري: 

             هـ 3/2/1441-2وذلك خالل الفرتة  - حفظه اهلل - خالد الفيصل

 م.10/2019 /2-1املوافق  

 

  يلي: المؤتمر إلى تحقيق ما هدف   

 براز وتأصيل املقاصد الشرعية للعمل اخلريي وقضاياه الكلية.إ 

 العمل اخلريي واإلنساني، وحتقيق يفلعربية السعودية اململكة اعزيز ريادة ت 

 .للقطاع الثالث 203مستهدفات رؤية  

املقاصد والقواعد  لنهوض باملسار التجديدي لفقه العمل اخلريي املعاصر يف ضوءا 
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 واألنظمة املرعية.الشرعية 

 وانتظم عقد المؤتمر في خمسة محاور:    
 

 لعمل اخلريي ودوره يف اإلصالح اجملتمعي.ا 

 ملقاصد الشريعة يف العمل اخلريي.ا 

 لقواعد األصولية والفقهية املنظمة للعمل اخلريي.ا 

 طبيقات العمل اخلريي يف ضوء قواعده ومقاصده.ت 

 العمل اخلريي.خدمة يف العربية السعودية دور اململكة  

 

 بدأ االستعداد للمؤتمر من وقت مبكر فكان الخط الزمني له كالتالي :

  هـ1439 األوىل ادىمج 

 .اإلعالن عن املؤمتر واستكتاب الباحثني

 هـ1439 اآلخرة ادىمج 

 .حتكيم ملخصات األحباث

 هـ1439 القعدة وذ 

 .األحباثحتكيم 

 هـ1439 احلجة وذ 

 .االعتماد النهائي لألحباث

 هـ4391 جبر 

 .اليت ستعرض يف املؤمتر تعديل واعتماد امللخصات

 ـه1441 فرص 
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  المؤتمر في أرقام: ملخص

 ملخصًا حبثي مت حتكيمها يف املؤمتر. 651 

 دولة شارك منها باحثون يف املؤمتر. 33 

 متحدثًا . 35 

 حمكمًا . 80 

 حبثًا حكمت. 172 

 حبثًا متت طباعتها. 92 

 البحوث. بعت فيهاط جملدات 8 

 حماور. 5 

 جلسات. 7 

 من اجلنسني. سجاًل للحضورم 1636 

ويف نهاية املؤمتر تلى فضيلة عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية البيان   

اخلتامي للمؤمتر حيث رفع شكره خلادم احلرمني الشريفني وولي عهده األمني ومعالي 

ثم  التوصيات اخلتامية للمؤمترالنتائج ووزير التعليم ومعالي مدير جامعة أم القرى ووضح 

 اخلريي . اإلعالن عن وثيقة أم القرى للعملمت 
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 البيان اخلتامي 
 العمل اخلريي مقاصده وقواعده وتطبيقاتها الدويل مؤمترلل
 
 
 الذي نظ

 
 مت
 
  ه

 
 جامعة أم القرى ممث

 
والدراسات اإلسالمية بالشراكة مع يف كلية الشريعة  لة

 مركز اهلدى للدراسات الشرعية للعمل اخلريي
ــالم على َم الُةاحلات، والصـــــَــّالصـــــَــّ ذي بنعمته تتمُّهلل الَّ احلمُد مت به ِتن ُخوالســـــ

ــساالت، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والالرِّ على نهجه إىل يوم  ن ساَر، وَمماِتُرْكَمـــ

 وبعد: ؛الدين

يف  (العمل اخلريي: مقاصـــــــده وقواعده وتطبيقاتها) مؤمتُر -اهلل حبمِد- انعقَد فقِد

لة يف القرى ممثَّ يف جامعة أمِّ املقدســــــــِة ، واملشــــــــاعِرالعتيِق مكة املكرمة جبوار البيِت

راكة مع مركز اهلدى للدراســات الشــرعية كلية الشــريعة والدراســات اإلســالمية بالشَــّ

 (م2/10/2019-1هــــــــــــــ املوافق 3/2/1441 - 2)للعمل اخلريي، وذلك يف املدة من 

ــار خادِمِم كرميٍة برعايٍة ــتشــــ َـــّ ن مســــ املكرمة،  َةمنطقة مكَّ ريفني أمرِياحلرمني الشـــ

 اهلل. قُهوفَّ الفيصِل خالِداألمري  امللكيِّ وُِّمالسُّ صاحِب

للمملكـــة العربيـــة ( 2030)هـــذا املؤمتر انطالقـــًا من أهـــدا  رؤيـــة  وقـــد جـــاَء 

ــعودية، وتفعياًل هلا من خالل حماوِر ــاٌد ..وٌحُمَط ٌنَطَو)الثة: ها الثَّالســـــــ  ..ٌرِهزَدُم واقتصـــــــ

 : ن ذلكوِم (؛يٌِّوَيَح جتمٌعوُم

  بينه وبني القطاعاِت التعاون املشـــــــــــــــــــــــــرتِك وتعزيُز ،حبيِّالرِّ غرِي القطاِع متكنُي

 واألهلية. ِةاحلكوميَّ
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 : لت اليالمؤتمر في ا أهداف   ت  ز  وقد ترك    

 اململكة العربية السعودية يف العمل اخلريي واإلنساني. ريادِة تعزيُز-1

 الكلية. وقضاياُه اخلرييِّ للعمِل ِةالشرعيَّ املقاصِد تأصيُل-2

 املعاصر.  اخلرييِّ العمِل لفقِه جديدّيالّت اِرباملَس هوُضالنُّ-3

ــاِتامللخَّ عدُد وقد بلَغ  ، وأجيَز( دولًة33( ملخصــــما، من )650) مة للمؤمتِراملقدَّ صــ

 ا .( حبثم92) العلميِّ حكيِممنها بعد التَّ

 ومبشــاركةِ  ة،علميَّ ( جلســاتٍ 7( حبثما يف )35ن )ْييوَم خالَل روَنِماملؤَت واســتعرضَ 

ــحاِبِم غفرٍي مجٍع ــيلِة ،املعالي ن أصــ واملهتمني بالعمل  ،العلم وطلبِة ،عادِةوالســَــّ ،والفضــ

 حافل. علميٍّ يف مشهٍد ؛اخلريي

 

 التالية: المحاور   ه  وجلسات   المؤتمر   بحوث   ت  وقد تناول   

 .اجملتمعيِّ يف اإلصالِح ُهودوُر اخلرييُّ العمُل ل:األّو احملوُر

 .اخلرييِّ يف العمِل الشرعيُة املقاصُد اني:الّث احملوُر

 .اخلرييِّ للعمِل مُةاملنظِّ والفقهيُة األصوليُة القواعُد الث:الّث احملوُر

 .ِهومقاصِد ِهقواعِد لِّيف ِظ اخلرييِّ العمِل تطبيقاُتابع: الّر وُراحمل

 .اخلرييِّ العمِل العربية السعودية يف خدمِة اململكِة دوُر اخلامس: احملوُر

ــتماِع وبعَد ــاِت الباحثوُن ُهَمإىل ما قدَّ االســـــ  العمِل ِشَرُوَو قاِشالنِّ وحلقاِت املؤمتِر يف جلســـــ

ها اليت ذكَر عاِتطلُّوالتَّ يف اآلفاِق ظِرق بها، والنَّفيما يتعلَّ املستفيضةِ   واملناقشاتِ  ،املصاحبةِ 

 إىل ما يلي: روَنِماملؤَت َصَلَخ :واملشاركون يف املؤمتر الباحثوَن

ــاءموخارجيًّا داخليًّ العربية الســــــــعودية يف العمل اخلرييِّ اململكِة دوُر َزمتيَّ اًل:أّو  ا، إنشــــــ

  امللِك ُزـــركــوم ه،وارِدـــا ملصارفه وموضبًط ،ِها إلداراِترمــوتطوي، ِهمبخرجاِت ، وعنايًةاتِهؤسســمل

 ز.ميُّعلى هذا التَّ شاهٍد واألعمال اإلنسانية خرُيلإلغاثة  سلماَن
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يما:    يهِ  وحثَّ  بهِ  اهلُل َرَمما أَ  كلُّ » :وهو ؛عامٌّ  له إطالقٌ   اخلرييَّ العملَ  أنَّ ثان ن ِم عل

 « .رِّالِب أعماِل

-الصــــــــاحلة   من األعماِل ِهلغرِي اإلنســــــــانُ  ُهُلَمْعما َي كلُّ»وهو:  ؛خاصٌّ وله إطالٌق 

ن ِم واِبالثَّ ، رجاَءأو معنويٍّ ماديٍّ عوٍض من غرِي أو معنويٌّ ماديٌّ بها نفٌع ُلوحيُص -اعمتطوُّ

 «.  اهلل تعاىل

 : أن يكوَناخلرييِّ العمِل معايرِي ن أهمِِّم أنَّ ضــحُّيتَّ اخلاصِّ هذا اإلطالِق ومن خالِل

ــٍب ن أجِلفيما عند اهلل ال ِم رغبًة بِه القياُم ــهرٍة أو ثناٍء شـــخصـــيٍّ كسـ ى ، وأن يتعدَّأو شـ

 .عليه اهلل به وحثَّ َرَم، وأن يكون داخاًل يف حدود ما َأاجملتمِعأو  للفرِد ُهنفُع

ى أو هوم ،كاســــٍد أو عقٍل ،فاســــٍد عرٍ  اهلل بســــبِب ا إن كان خمالًفا ملا شــــرَعأمَّ

 .الفساَد وفساد، واهلل ال حيبُّ بل هو شرٌّ ،فليس من العمل اخلرييِّ ؛ذلَك أو حنِو ،ٍعَبمتَّ

 ، وهو ســـــلوٌكةاجملتمعات اإلنســـــانيَّ يف بناِء أســـــاســـــيٌة ركيزٌة اخلرييُّ العمُل ثالثما:

بني  كافِلوالتَّ ِلوالتكاُم ِنواُزمن التَّ ُهُقإىل ما حيقِّ ، إضـــــافًةاجملتمعاِت ُزمييِّ حضـــــاريٌّ

 ظاهرًة وكثرَتها: ُيعدُّواجلمعيات اخلريية  املؤســـــــســـــــاتِ   َدتعدُّ أفراد اجملتمع؛ وهلذا فإنَّ

 .فضاًل عن اإلسالمية جمتمع من اجملتمعات احلضارية يف أيِّ إجيابيًة

ــر على اإلنفاِق اخلرييُّ العمُل رابعما: ــر املاليِّ ال يقتصـ ــْ، بل َياملباشـ ــعًة ُلَمشـ  ؛جماالٍت واسـ

 ،واملســـاجدِ  ،واملدارس ،واملعاهِد ،والكلياِت ،الطبيِة واملراكِز املســـتشـــفياتِ   إنشـــاءُ  :منها

، وتقديُم االســـتشـــارات واالجتماعّي اإلرشـــاُد األســـرّي. ومنها أيضـــًا: األيتام وِروُد ،واملكتبات

 ،والتأليف ،واإلفتاء ،عوِةوالدَّ ،عليِمفضــــــــــــــــــــــاًل عن التَّ. القانونية والرتبوية والطبية وغريها

 اس وينتفعون.به النَّ ُقِفَتْرذلك مما َي والطباعة والنشر اإلعالمي والتقين، وغرُي

 

 



 

7   

 

 

جزءما  ِهاًل تامما باعتباِرتناُو ِهجماالِت بكلِّ اخلرييَّ العمَل تتناوُل ُةالشــرعيَّ األصــوُل خامســما:

ـــُ ِهومفرداِت ِهذي ال خيلو أيٌّ من مظاهِرعمومما، والَّ شـــــاس اإلنســـــانيِّن النَِّم  حكٍم عن ِهِرَووصــ

 :نوازل العمل اخلرييِّ على معاجلِة نُيِعوُي ،على هذا التأصــيل ُدســاِعا ُيللشــريعة فيه. وممَّ

 املسلمني على مدار القرون. علماُء ُهَفذي خلَّاّل الضخُم واألصوليُّ اإلرُث الفقهيُّ

 ؛ة واجلزئيةّيالكّل عليه من املصالِ  ُب؛ ملا يرتتَِّهلذاِت مقصودٌ  اخلرييُّ العمُل سادسما:  

 ،اإلسالم  ِمَيِق ها، وجتسيدِ وعمارِت مبصال احلياةِ  هلل تعاىل، والقياِم ِةالعبوديَّ كتحقيِق

 مبقاصــِد رتبٌطُم ُهذلك، كما أنَّ االقتصــاد، وغرِي العالقات االجتماعية، وتقويِة وتوطيِد

 ها.وحتقيِق متثال مقاصد الشريعِةالي ، فهو يؤدِّحسينيِةوالتَّ ِةواحلاجيَّ روريِةريعة الضَّالشَّ

 

  الية:وصيات الت  بالت   رون  م  ى المؤت  ص  و  أ   ر  المؤتم   وفي نهاية   

 اإلعالِم عن طريِق ، وذلَكاخلرييِّ ة يف العمِلالســعوديَّ ِةالعربيَّ اململكِة جتربِة تعميُم-1

ــاعُدا ُيذلك، ممَّ وحنِو والندواِت واملؤمتراِت واملطبوعاِت ــِر ســــــ   العمِل ثقافِة يف نشــــــ

 .ِهوترسيِخ اخلرييِّ

  املتعلقِة العلميِة املفرداِت بعَض يف املراحل املختلفِة راســيُةالدِّ املقرراُت َنضــمَّأن ُت - 2

يف   يِِّوَمْنالَت ِه، ودوِرِه، وجمــاالتــِِهمفهومــِ على بيــاِن ُزكَِّرُت ، حبيــُثبــالعمــل اخلريّي

يف العمل   عمليًة تطبيقاٍت عليميُةالتَّ ســـــــاُتى املؤســــَـــّ، وأن تتبنَّمجيع جماالت احلياِة

 لديها. نويِةالسَّ واألنشطِة اخلطِط َنْمِض اخلرييِّ

  اخلرييِّ العمِل إلثراِء خربٍة وبيوِت علميٍة وكراٍس حباٍثلأل مراكٍز إنشـــــــــــــــــــــاُء -3

ــاِتّدوال ِةرعيَّالشـــَــّ بالبحوِث ــيليَّالتَّ راســـ  يف بناِء ازمِةاللَّ ِةاملعرفيَّ واالحتياجاِت ِةأصـــ

 الشريعة اإلسالمية. مقاصِد َقْفَو ٍةعلميَّ ٍسُسعلى ُأ اخلرييِّ العمِل
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تقــديُم وإعــداُد دبلومــات ودورات تــدريبيــّة وتعليميــّة للعــاملني يف القطــاع اخلريي     -4

متضــمنة املقاصــد الشــرعّية، والقواعد واألصــول الفقهّية مع بياِن دورها يف تقويِم    

  العمل اخلريّي، وجتويِد خمرجاته، وبياِن أحكام نوازله .

 االحتياجاِت ى دراســــــَةولَّتت -ســــــة خرييةمؤســــَــّ يف كلِّ- ٍةشــــــرعيَّ جلنٍة تكويُن-5

ــخيصــَــ  ــتثمار األمثِل أولوياِت ، واقرتاَحهاوتشــ  احللوِل ، وتقديَمللعمل اخلريّي االســ

 ومراقبَة ،نَيللعامِل الفقهيَّ ثقيَفوالتَّ ،ِهوعقباِت العمل اخلرييِّ املناســـبة ملشـــكالتِ 

 الشرعية. واملقاصِد القواعِد َقْفها َوسة، وتوجيَهاملؤسَّ أنشطِة

 ُةعليها كليَّ شــــــــرُ ، ُتاخلريّي العمِل نوازِل لدراســــــــِة دوريٍة علميٍة ٍةجملَّ إنشــــــــاُء -6

 القرى. أمِّ راسات اإلسالمية جبامعِةريعة والدِّالشَّ

راكة بني كلية ( بالشــــــــــــــــَــّاخلريّي للعمِل ُةالعلميَّ )اللجنُة يِنِوْكَتِب مبادرٍة إطالُق -7

القضــايا  ى لدراســِةَداهُل أم القرى ومركِزالشــريعة والدراســات اإلســالمية جبامعة   

 ة.اخلريّي قة بأنشطة املنظماِتاملتعلِّ وابِطوالضَّ واملعايرِي وازِلوالنَّ ِةّيالكّل

ــِةاألكادمييَّ اجلهاِت دعوُة -8 ــايا  ة إىل دراســـ عن  ِهجهاِت ن مجيِعِم اخلريّي العمِلقضـــ

 .العلمية املاجستري والدكتوراه واألحباِث طريق رسائِل

ــايا العمل اخلريّي، ويكون مواكبًا ملســـــتجداته   -9 إقامُة مؤمتٍر ســـــنوّي يتناول قضـــ

 ونوازله، تنظمه جامعُة أم القرى ممثلة يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمّية .

َـــّ دعوُة -10 ( القرى للعمل اخلريّي )وثيقة أمِّ ة إىل العمل مبضــــــموِناخلرييَّ ســــــاِتاملؤســـ

ــهاِمن هذا ع ادرِةالصــــَــّ ــد الدِّ يف حتقيِق املؤمتر لإلســــ  ٍةمنهجيَّ َقْفى َوظَمالُع يِنمقاصــــ

 )مرفق نسخة من الوثيقة(.  ِهومستجداِت العصِر متطلباِت ُبواِكُت علميٍة
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 ِنْياحلرَم خادِم ملقاِم شـــــــكٍر برفع برقيِة ى املشـــــــاركون يف املؤمتِرصـــــــَأْو ؛ويف اخلتاِم

ــلماَن  يِِّلَو، َوِةالســـعوديَّ ِةالعربيَّ اململكِة ِكِلعبد العزيز آل ســـعود َم بِن الشـــريفني امللك سـ

ــلماَن حممد بِن األمرِي وُِّمســـــــــُ ِهعهِد ، ِرَماملؤَت اهذ على إقامِة الكرميِة ِةَقى املواَفعَل ســـــــ

الشريعة والدراسات     ِةيف كليَّ لًةأم القرى ممثَّ جامعُة ُهحتتضنَ كي  ِلُبالسُ  مجيِع وتيسريِ 

 ُهموَنم خريما على ما يقدُِّه، وأن جيزَيجاِحبالنَّ اجلهوَد َللَِّكأن ُي اهلَل اإلســـــالمية، ســـــائلنَي

 . نَيواملسلِم اإلسالِم خلدمِة

 ؛؛؛أمجعني ِهوصحِب ،ِهوعلى آِل ،نا حممٍدعلى نبيِّ َموسلَّ ى اهلُلوصلَّ
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 القرى وثيقة

ّ
  للعمل   أم

 
  اخلريي

 هـ1441مكة املكرمة 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 :وبعُد ، وعَلى آِلِه، وصحِبِه، وَمن واَلاُه؛ِهالم على رسوِلوالسَّ الُةوالصَّهلِل،  احلمُد

 ، وارتضــاها اهلل تعاىل لعباده لتحقيِقماِموالتَّ اإلســالم بالكماِل شــريعُة زْتفقد متيَّ

ِديَنُكْم اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ومكان، قال اهلل عز وجل:  زماٍن اإلنســان يف كلِّ ســعادِة

َمْن تعاىل :  وقال اهلُل ،[3]املائدة :  َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرضــِيُت َلُكُم اْلِإســَْلاَم ِدينما

 َأْحَسنِ َعِمَل َصاِلحما ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم بِ 

 .[98]النحل :  َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن

والنور  اهلدى والرمحِة معامَل اَءه الغرَّشــــريعَت َعَداهلل ســــبحانه قد أْو فيه أنَّ ا ال شــــكَّوممَّ

ِمَن  َقْد َجاَءُكْموجل:  عزَّاهلُل قال  ؛الِموالنجاة والسَّ  واالستقامةِ  إىل اهلدايِة والبيان، املرشدةَ 

َيْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السََّلاِم َوُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى  *اللَِّه ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبنٌي 

 [.16 – 15]املائدة:  النُّوِر ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍس ُمْسَتِقيٍم

ـــَ  للعصـــــــــــــمة من الزيِغ والكفايَة يف دين اهلل تعاىل الُغنيَة أنَّ :مى ما تقدَّومقتضــــــــــ

ون باالعتصام به واالحتكام إليه يف  ُبمطاَل َقاخلْل ، وأنَّاألماِن رِّالل والوصول إىل بَ والضَّ 

َوَأنَّ َهَذا صــَِراِطي ُمســَْتِقيمما َفاتَِّبُعوُه َوَلا  أحواهلم؛ قال اهلل تعاىل:  مجيع شــؤونهم وســائرِ 

]األنعام:  وا الســـــُــُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن ســـــــَِبيِلِه َذِلُكْم َوصـــــَــّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن  َتتَِّبُع

َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ  *َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفَلا َيضـِلُّ َوَلا َيشـَْقى   وقال اهلل تعاىل: [، 153

  .[124–123 ]طه: َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا
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 [101]آل عمران :  َوَمْن َيْعَتصــِْم ِباللَِّه َفَقْد ُهِدَي ِإَلى صــَِراٍس ُمســَْتِقيمٍ وقال اهلل تعاىل: 

  «يِتوســنَّ اهلِل كتاَب :بدًاأوا بعدي لُّضــِلن َت ِهم ِبكُتفيكم ما إن متسَــّ ُتترْك»:  يبُّوقال النَّ

 .صحيٍح بسنٍد ُهوغرُي احلاكُم رواُه

ى من فروض الكفايات يف شتَّ  كبرٍي جبزٍء تقوُم العمل اخلريّي مؤسساتِ   إنَّ وحيُث

 الكربى. ِهياِتين وكلِّالدِّ يف حتقيق مقاصِد َمِهْسُتاحلياة ِل جماالِت

ــاني انطالًق ة يف اجملال اخلرييِّعوديَّوتعزيزًا لريادة اململكة العربية السـُــّ ن ا ِمواإلنسـ

يكون  هد  ألْنيت َتالَّ (2030)ها احلضــــارية ة ورؤيِتومكانتها العامليَّ ها اإلســــالميِّعمِق

ـــْة اأَلا يف العامل على كافَّا ورائدما ناجحمالوطن منوذجم القرى  أمِّ جامعُة ْتنََّبدة، فقد َتِعصـ

 ُهوقواعُد ،ُه: مقاصــــــــــــــــــُداخلرييُّ ولي: )العمُلهذا املؤمتر الدُّ تنظيَم -مةاملكرَّ َةمبكَّ-

وكان  (م2/10/2019– 1هـــــــــ املوافق 3/2/1441–2)ها( خالل الفرتة من وتطبيقاُت

ا من عددم ْتَنيت تضــــــــــــــــــمَّ( والَّللعمل اخلرييِّأّم القرى  هذا املؤمتر: )وثيقُة من خمرجاِت

ــايا ذاِت ــياغِةمراعاُت جدُرَتيت والَّ ،العالقة بأهدا  املؤمتر القضـــ رؤى وأهدا   ها يف صـــ

 .ارسات املؤسسات العاملة يف القطاع اخلرييِّومم وبرامِج وخطِط
 

 

   :تَّاليحو الوذلك على النَّ

 

ــِد العمل اخلرييِّ دوِر إىل تعزيِز الوثيقُة  ِدهَت   ،ىَمظالُع ِنيالدِّ يف حتقيق مقاصـــــــ

العصــر  لواقِع بٍةعلمية مواِك ٍةمنهجيَّ َقْفة َويف بناء اجملتمعات اإلنســانيَّ واإلســهاِم

ــتجداته.  ]املائدة:  َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوىن قوله تعاىل: ا ِمانطالًقوذلَك ومســـ

 [.77]احلج:  َواْفَعُلوا اْلَخْيَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَنوقال اهلل تعاىل:  ،[2

  منها:و ؛عيةرالشَّ واملنطلقاِت األصوِل نِم على عدٍد هذه الوثيقُة ُزِكَترَت 
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ــُة (أ ــاءِ  مراِد معرف ــاىل يف بن ــات اهلل تع ــاحي  جلميِع ِهومشولــِ ،األفراد واجملتمع من

 ُقْل َما َأْنَفْقُتْم ِمْن َخْيٍر َفِلْلَواِلَدْيِن َواْلَأْقَرِبنَي َواْلَيَتاَمى قال تعاىل:  ؛احلياِة
 [215]البقرة:  َعِليٌم َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَِّبيِل َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ اللََّه ِبِه     
 ؛ة الفاضـــــــــلةن خالل ممارســـــــــة احلياة اجملتمعيَِّم وجلَّ هلل عزَّ ِةالعبوديَّ حتقيُق (ب

 .[56]الذاريات:  َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإْنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِنا لقوله تعاىل: مصداًق

ها وصــالحيُت ،باتوالّث ،مولوالشُــّ ،ماموالتَّ ،بالكمال ِةالشــريعة اإلســالميَّ  ُزمتيُّ (ج

اْلَيْوَم َأْكَملــُْت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَممــُْت  تعــاىل: اهلل قــال  ؛ومكــان زمــاٍن لكــلِّ

ـــِيُت َلُكُم اْلِإســــَْلاَم ِدينما َوَما وقال اهلل تعاىل:  ،[3]املائدة:  َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرضـ

 َيِطرُي ِبَجنــَاَحيــِْه ِإلَــّا ُأَمٌم َأْمثــَاُلُكْم مــَا َفرَّْطنــَا ِفي  ِمْن َدابَــٍّة ِفي الــَْأْرِض َولــَا طــَاِئٍر

 .[38]األنعام :  اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ُثمَّ ِإَلى َربِِّهْم ُيْحَشُروَن

 عيِةرالشـــــــَـــّ ىَؤالُر يف حتريِر البحث العلميِّ على ضــــــــــرورة تشــــــــــجيِع كيُدألتَّا 

 ِهين وغاياِتها مبقاصــد الدِّ وربِط ،مؤســســةٍ   كلِّ عمِل مبجاِل قِةوالتأصــيلية املتعلِّ 

َـــّ أهداِ  ، وبناِءِهومبادِئ ِهياِتوكلِّ ــِةاملؤسـ  ِةالدراســــات الشــــرعيَّ خمرجاِت َقْفَو ســ

ختلف عن َت هلا منزلًة ؛ فإنَّرورياتســائل الضَــّمب ومثَُّلوا لذلك .باتهاها ومتطلَّولوازِم

ــائل احلاجياِت ــائِل ُفختتِل هذه، ومســـ ــينيَّالتَّ عن مســـ العمل   مرتتَب ات، وإنَّحســـ

تأصيلية   ذلك من أموٍر وغرُي ..َكحبسب ذلِ  أخرىإىل  سةٍ ختلف من مؤسَّ اخلريي َي

 . ها يف العمل اخلرييِّنبغي مراعاُتت

 العالقِة ذاِت ِةعيَّرات الشــــــَــّ مابت واحملكَّوعلى العناية باألصــــــــول والثَّ  كيُدألتَّا 

  طبيِقوالتَّ ذلك يف التنظرِي ة، ومراعاِةيذيَّها التنفمؤسسة وبراجِم كلِّ بأهداِ 
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َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمما َفاتَِّبُعوُه َوَلا َتتَِّبُعوا   قال تعاىل:  ؛والغايات ويف الوسائلِ  

 [.153]األنعام:  السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن
 

ــالمية لدى الشـُــّ  والقيِم األخالِق ببناِء عنايُةلا  ــتفيديَن ،نَيكاء والعامِلراإلسـ  واملسـ

 من خالل  ِةالقيميَّ اجلوانِب ة، وتفعيِلشرعيَّ علميٍة ٍةمنهجيَّ َقْفَو سِةمن املؤسَّ
  «األخالق مكارَم َمألمتِّ منا ُبعثُتإ» :قال الرســـــول  ؛ةربامج واملشـــــاريع العمليَّلا 

 صحيح. م بسنٍدُهوغرُي والبيهقيُّ ،يف األدب املفرد والبخاريُّ اإلمام أمحُد رواُه

 تداعيات االحنراِ  نِم ومؤســـــــســـــــاٍت االعمل اخلريي أفرادم على محايِة ُصرحِلا 

يُد     اهلل تعـاىل يقول:   فإنَّ  ؛واألخالقي الفكريِّ يُد َأْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِر َواللَـُّه ُيِر

َـــَّهَواِت َأْن َتِميُلوا َمْيًلا َعِظيمماالَِّذيَن َيتَّ  الوســــطيِة [، والتزاُم27]النســــاء:  ِبُعوَن الشـ

َوَكَذِلَك قال تعاىل:  ؛ةيف مجيع املمارسات اخلرييَّ  رعيِّالشَّ  املنهِج َقْفواالعتدال َو

  .[143]البقرة:  َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس

ــالح اجملتمعيِّ بتحقيِق لعنايُةا   ِهيف مجيع جماالِت من خالل القطاع اخلرييِّ اإلصــــــــ

ــرعيٍة رؤيٍة َقْفَو ِةاحلياتيَّ ِإْن ُأِريُد ِإلَّا اْلِإصــــــــــَْلاَح َما قال اهلل تعاىل:  ؛ٍةمشوليَّ شــــــــ

 [.88]هود :  ُأِنيُباْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي ِإلَّا ِباللَِّه َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َوِإَلْيِه 

 واألحكاِم واألصــــوِل ِئالتنفيذية باملباِد ِهوآلياِت اخلرييِّ العمِل ممارســــاِت بُطضــــ 

َقاَل : قال اهلل تعاىل ؛ةفافية واملصــــداقيَّوالشــَــّ والعدِل ِنللتواُز قِةاحملقِّ ِةرعيَّالشــَــّ

ِإنَّ [، وقال اهلل تعاىل: 55]يوسف :   اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اْلَأْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليٌم

 [.58]النساء:  اللََّه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اْلَأَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها
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 املتعلقِة ازِلوالنَّ ودراسِة ،املستقبِل واستشراِ  ،الواقِع مستجداِت مواكبِة ُةيمِّهأ 

 األعماِل وتكييِف ،ِهياِتوكلِّ يِنالدِّ مقاصـــــــــــــــــــدِ  َقْفَو مبجاالت القطاع اخلرييِّ

 بها.مبوَج

 ضبطِ و املقاصدِ  يف حتقيِق ُةس إليها املؤسَّ  تكُمحَت مرجعيٍة شرعيةٍ  جلاٍن ويُنكت 

 .األعمال واملمارساِت
 

ه ها، إنَّْيعَل نَيلقائِما َدســـــــدِّوُي ،هاويبارَك ،ِةاخلرييَّ باجلهوِد َعأن ينَف اهلَل ونســـــــأُل ؛ذاَه

 ني.أمجِع ِهوصحِب ،ِهوآِل ،ٍدنا حممَّعلى نبيِّ ى اهلُل، وصلَّجميٌب مسيٌع

 

 مةاملكرَّ َةيف مكَّ هذه الوثيقُة ْتصدَر

 (هاوتطبيقاُت ُهوقواعُد ُه: مقاصُداخلرييُّ العمُل)عن مؤمتر 

 هـ1441صفر  3 – 2الفرتة  خالَل

 م 2019أكتوبر  2 – 1املوافق 

 
         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


