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  الفقر يف منظور الدعوة اإلسالمية
 وأثره علي العامل اإلسالمي

 1عبد الرحيم عبده عمر إدريسد. 
 مستخلص الدراسة

تهدف هذه الدراسة لبيان موقف الدعوة اإلسالمية من الفقر والفقراء، كما تسهم 
فيييي اد يييا  مشيييوا لماييينالط الايييحا، عييين ةرايييا الحتييي ، ومسييياعدة ال هييياط ال يييي 

كمييا تهيدف الدراسيية اليي  تبي ن مفهييو  اله ييرة ، ا، ومي  قايياداهمتسيى  لددميية الاييح
في الدعوة اإلسالمية، ومداةرها في الوقت الراهن عشي  بيحاا،ا، وتىر يت الدراسية 

االج ماعية( لشايحا، ال،ات ية عين  –السياسية –الىقددة -)ال،فسية ال  اآلثار السالحة
لوصفي ال تش شي في هذهي الفقر، وسب  تتس ن مس واهم، وقد سشك الحام  الم،هج ا

الورقييية مش  ميييا وييييا ا وث يييا ال،ديييو ، واالع ميييا  عشييي  المديييا ر ا صيييشية، وعييي و 
اآلداط القرآنية الكرامة، وبيان سيورها، والرجيوإ اليي ك يت ال فسي ر اتا ام اجيت اليي 
تىش يييييا، وقيييييد توصييييي  الحامييييي  من الفقييييير مىايييييشة مييييين المىايييييالط ال يييييي متىبيييييت 

فهييو ميين ماليير القاييادا ومق رهييا تىق ييداد، واللراييا اليي  الم  مىيياط قييددماد ومييد  اد، 
منافت ييا هييي مسييالة جماعييية ايي ن التنوميياط، ومصسسيياتها فييي اصييال  سياسيياتها 

قييياا صييي ي   عشييييا وسيييشم   -االق ديييا دة واإل اراييية، ومصسسييياط الم  مييي  الميييدني
كمييا هيي مسييصولية الم  ميي  فييي مراجىيية ربييا  )قشكيم راإ وكشكييم مسيينوا عيين رع  ييا(،

يَماءر    ،ا قاا تىال  و  يَن السَّ ْم َاَرَقياطا مر )َوَلْو َمنَّ مَْهيَ  اْلقريَرآ َآَم،ريوا َواتََّقيْوا َلَفَ ْتَ،يا َعَشيْ هر
بروَن( سورة ا عراف )اآلدة/  (. 96َواْ َْرضر َوَلكرْن َكذَّاروا َفَاَاْذَناهرْم برَما َكانروا َدْكسر

 .الفقر –الدعوة الكلمة االفتتاحية:
                                                 

كشيييية  -قسيييم الييدعوة وال قافييية اإلسييالمية -  مسييي ات مسيياعدد. عبددا الدددعحيه عبدددار عمددع  د  ددد  1
 . السو ان -جامىة كسال –الدراساط اإلسالمية
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Abstract 
The study aims to investigate the attitude of the Islamic 

Call on poverty and the poor. It also aims to solve the 
problems of youths through research, and help the 
institutions that seek to serve youths and solve their 
problems. The study further tries to show the concept of 
migration in Islamic call, and its dangers on young people in 
the current time. The study discusses the negative (social, 
political, psychological, and ideological) influences on youths 
resulting from poverty.  

The study adopted the analytical descriptive method, with 
texts documentation and depends on original references, 
citing the Holly verses from the Quraan, showing their 
chapters and referring to the books of Holly Quraan 
explanation when needed. The study concluded that poverty 
is one of the serious dilemas in the community, both in the 
past and present; poverty is one of the most complex serious 
issues, the fighting of which is a collective responsibility 
between governments and their institutions in reforming their 
economic and adminstrative policies. The prophet peace be 
upon him says" you are all responsible and you are all 
accounted for your responsibility". Fighting poverty is also a 
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community responsibility in returning to God and religion. 
God says:  

ييَماءر )َوَلييْو مَ  قيياا تىييال   ييَن السَّ ْم َاَرَقيياطا مر نَّ مَْهييَ  اْلقرييَرآ َآَم،رييوا َواتََّقييْوا َلَفَ ْتَ،ييا َعَشييْ هر
بروَن( سورة ا عراف )اآلدة/  (.96َواْ َْرضر َوَلكرْن َكذَّاروا َفَاَاْذَناهرْم برَما َكانروا َدْكسر

If the people of the villages were firmly believers, we 
could bless them from heavens and earth. However, they lied 
and were severly punished). 

Opening word: Call- poverty.  
 مقدمة:

ان التمييد ن نتمييده، ونسيي ى ،ا ونسيي عفره، ونىييوت بيياف ميين بييرور منفسيي،ا وميين 
ا والكفيير، انيا مين  هييده   فيال ماي  ليي ومين بييرور الىيول والفقير،، سي ناط معمال،يا

فشيين ت ييد لييا ولييياد مربييدا، ومبييهد من ال الييا اال   ومييده ال بييراك لييا،  ميين داييش 
ومبيييهد من متميييداد عبيييد   ورسيييولا الديييا ع ا مييي ن. اليييذ   عانيييا بسييي، ا الييي  من 
ن  هيييد ميييا وسيييى،ا ال هيييد. بيييام  ن.  ارسييي ن. م ييي  تلمييينن ا فنيييدة، وتهيييدم الييي،ف  

 واهدآ الىق  ال  اللراا القوام.

 قيير مىاييشة ميين المىاييالط ال ييي متىبييت الم  مىيياط قييددماد ومييد  اد،دى بيير الف
فهو مين مالير القايادا ومق رهيا تىق يداد، وقيد ماوليت ا  ايياط االق ديا دة الم ىشقية 
بال ،مييية فييي اد ييا  مشييوا لهييذه المىاييشة، والحتيي  عيين سييب  اليي دش  م،هييا، ولكيين 

ا، جشيية فيي عالم،يا  ون جدوآ، فمظاهر الفقر، وآثاره عش  الم  مي  وااصية الايح
تتدزع  دل  الاداله االمد عل علدب   ادا ،دا اأن  ال  ركدا تتعاد   مامدا ) اإلسالمي

 27دللددة. لفددل الةاريددة  26فددل ،ددا تل  فع ويددا لحمدديان حفددا وزىددا فددل ا للددب 
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دللددة.  فددافة  لددب لىددزد دللتددفا فددل  عع هددا الريزايددة يمددا: مددز  يا  ل ز ارددان 
 .(ياللاحاة فقط فل  ل لاا يل  لبار

وعش  هذا ندل  ادلونا في  راسة م وا ىة في هذا الم اا مين م،ظيور اليدعوة 
اإلسالمية هذا لىش    من  ،ق  اها، ون ،اوا ف ها الفقر في اليدعوة اإلسيالمية ومثير 

 الفقر عش  الاحا، وسب  مىال  ها عش  ال،تو اآلتي.

 متهيد
 والفقر لغة واصطالحا، تعريف الدعوة

 الدعوة يف اللغة، واالصطالح، والشرعأوالَ : تعريف 
 أ/ تعريف الدعوة يف اللغة:

الييدعوة ملشقيياد  ييرا  اهييا  الييدعوة اليي  قاييية  ييرا  اثحاتهييا، م   الييدفاإ ع،هييا مقيياد 
قانييت مو بيياةالد، بعيير ال،ظيير عيين هييذه القاييية، فميين الييدعوة اليي  التييا قييوا   

ْم ال تحارك وتىال   ﴾    ال،ََّ اةر﴾ وقولا﴿َوَاا َقْو ر َما لري َمْ عروكر ﴿َوَتْدعروَن،ري الي  ال،َّيارر
 (. وهذه  عوة باة .41)سورة غافر اآلدة/

التشيف..(  -االسي مالة –التي  –اللشيت -)ال،يدء تلشا كشمة الدعوة لعة عشي  
  .(262 /  14قاا اان م،ظور  الدعوة التشف. )لسان الىر، ج/ 

فيالن، وتيداع  الك  يت مين  وهنذا في ال هذ ت. دقاا   عوة ا،ي فيالن فيي ا،يي
 . (1189/ 2)مى م تهذ ت الشعة ج/ الرم  اتا ه   فانهاا.

م  اج مىيوا و عيا بىايهم بىايا، وفيي  ""ات تيداعت عشيينم ا ميم وفي التد  
ميييد   ثوبيييان"  وبيييك من تيييداع  عشيييينم ا ميييم كميييا تيييداع  ا قشييية عشييي  قديييى ها. 

 . (359/ 2)مس،د اإلما  مممد ج
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اولة القولية مو الفىشية والىمشية إلمالة ال،اس الي  ميذهت مو   المتلعا عاارفكا
 مشة. 

 ب/ الدعوة يف اصطالح العلماء:
تحا ،ت تىرافاط الىشماء لشدعوة نسحة ل حا ن ا لفيا  الماي ركة ال يي تلشيا عشي  
اإلسييال  والرسييالة، وعشيي  عمشييية نايير اإلسييال ، وتبشيعييا، وبيانييا، وتو يييتا لش،يياس، 

اليييذ  دتيييد  المى،ييي  الميييرا  م،هيييا، وعشييي  دمنييين من نيييذكر ه،يييا  وسيييياع ا را هيييا هيييو
 تىراف ن م   ال دلوا الحت .

 عا ععف الاعزة بمايب  ركا العمالة: -1
 . متمييد الييراو  هييي    يين   الييذ  بىيي  بييا ا نبييياء جميىيياد، ت ييد  عشيي   ييد 

ليدعوة )ا كامال واوياد لدال  اليد ن واآلايرة.، متمد ص ي   عشيا وسشم ااتم ال،ب ن
 (.39اإلسالمية ) عوة عالمية(  /

 عا ععفكا بمايب اليشع لالتبليغ. -2
 . متميييد مايييو الفييي ن البييييانوني م ييي  قييياا  ان اليييدعوة الييي     تبشيييي  اإلسيييال  

  .(17المدا  ال  عشم الدعوة  /) وتىشيما اداهم، وتلبيقا في واق  التياة.، لش،اس

 ج/ تعريف الدعوة يف الشرع:
وة فيييييي القيييييرآن الكيييييرام، والسييييي،ة ال،بواييييية م ايييييم،ار مقاصيييييدها ور  مفهيييييو  اليييييدع

ومرامشهييا وغاداتهييا، فدراسيية الييدعوة فييي القييرآن الىظيييم ت ييينر لشم اميي  م يياالط رمحيية 
في جوانيت م ىيد ة لمايمون اليدعوة، ومين مىان هيا، وم را فاتهيا الك  يرة دمنين تكير 

 ثالثة نمالج عش  اآلتي 

بيريَك َونرن دَ ﴿ :  قاا تىال االخبا ن لالتبليغ ين رَّ وار َاشيرْ  َما مرن رَا اليك مر ا َم َُّها الرَّسر
َن ال،َّاسر ارنَّ ّللايَ اَل َ ْهدر  اْلَقْوَ  اْلَكيافرررانَ  مرَك مر ﴾ لَّْم َتْفَىْ  َفَما َاشَّْعَت ررَساَلَ ار َوّللاير َدْىدر



 مجلة علمية محكمة   –والبحوث اإلنسانية واالجتماعية  مجلة وادي النيل للدراسات
 

(ISSN : 2536 - 9555)  

 

144 

﴿َقياَا َر،ير  ( وم،ها الت  عشي  الاييء وقديده  قياا تىيال  67)سورة المائدة اآلدة 
مَّا َ ْدعروَن،ري ارَلْيار﴾ )سورة  وسف اآلدة/ ْ نر َمَمتُّ ارَليَّ مر  .(33السير

 ثانيا: مفهوم الفقر يف اللغة واالصطالح:
 أ/ مفهوم الفقر يف اللغة العربية:

وال مييي  فقيييراء قييياا تىيييال   )ارنََّميييا ، الفقييير  الىيييول والتاجييية، وهيييو  يييد الع،ييي 
َدَقاطر لرْشفرَقرَ  َقيا،ر َواْلَعياررمر َن الدَّ ْم َوفريي الرير شر َن َعَشْ َها َواْلمرَصلََّفةر قرشريوبرهر اءر َواْلَمَساقر نر َواْلَىامر

َن ّللاَّر َوّللاَّر َعشريٌم َمكرييٌم( )سيورة ال وبية اآلدية  بر  ر َفرراَاةد مر ر َواْانر السَّ ( 6َوفري َسبر  ر ّللاَّ
مسن ن فقاا  قاا ماو عمرو ان الىيالء  ويميا سن  ماو العحاس عن تفس ر الفق ر وال

"الفق ر الذ  لا ما داق ، والمسن ن الذ  ال بيء لا، واروآ عن   رو  ع،ا  ون 
االد اين   ايد منيا قياا كيان الفق ير انميا سيمي فق يرا ل مانية تدي حا مي  ماجية بيد دة 

، تم،ىييا ال مانيية ميين ال قشييت فييي الكسييت عشيي  نفسييا فهييذا هييو الفق يير. )لسييان الىيير 
  .(60 / 5ج/

 َا: مفهوم الفقر يف اصطالح العلماء :لثثا
 أ/ مفهوم الفقر عند فقهاء املسلمني:

الفقر ع،د فقهاء المسيشم ن هيو ميا موجيت ال كياة، واا شفيوا فيي المقيدار الموجيت 
لها، ف مهور الفقهاء من المالكية، والاافعية، والت،ااشة قالوا  من الفق ر مين ال مياا 

 . (106 / 3الارب ،ي ج/ )مع،  المت اج، موق  ماج ا. لا، وال كست دق 

ممييا ا م،يياف ويايي رةوا مال دنييون معرقيياد فييي التاجيياط ا ساسييية م يي   السيينن، 
 . (492/  /1)مابية الدسوقي عش  الار  الكب ر ج وآلة الىم ، ونتواد من تلك.
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 ب/ مفهوم الفقر عند االقتصاديني:
والسيبت فيي تليك من ، و ق ا لمفهيو  الفقيرلم دنن لالق دا   ن تىراف متد ، 

الفقيييير هيييييو مفهيييييو  نسييييبي تايييييا هيييييذه الدييييفة مييييين ااييييي الف، وتحييييا ن فيييييي ا ةييييير 
 االج ماعية وال م،ية، وم واط القياس، والدشفية السياسية لهذه الظاهرة. 

 فمن أبرز التعاريف:
تىرايييف الب،يييك اليييدولي  "الفقييير هيييو عيييد  القيييدرة عشييي  تتق يييا التيييد ا  نييي  مييين 

 مصسسيية ا هييرا ، الب،ييك الييدولي،، آ المعيايية" )تقرايير عيين ال ،مييية فييي الىييالممسيي و 
واى بر هذا ال ىرايف تىرافياد بيامال م ي  دى ميد ادرجية  .(41   /1990 القاهرة،

كمييا دى مييد ادرجيية كب ييرة ، قب ييرة عشيي  مفهييو  التييد ا  نيي ، ومفهييو  مسيي وآ المعيايية
وآ المعياية  دمنين ال ىب ير ع،يا عش  الم  م  الذ  ت م ويا مالة ال وصيف. )مسي 

م يي  العييذاء والمالبيي  مو السيينن، ال ييي تم يي  التاجيياط ، باالسيي هالك لسييش  متييد ة
ا ساسييية لسنسييان ال ييي تسييمن ا ديي،يف م  فيير  ال دتققهييا  ييمن  ائييرة الفقيير. ممييا 

فهييو ال  ركيي  عشيي  االسيي هالك ، التييا فييي التدييوا عشيي  التييد ا  نيي  ميين المييوار 
الدا ، م  التا في التدوا عش  هذه التاجاط مو القدرة عشي   بقدر ترك  ه عش 
 . التدوا عش ها(

عبيد اليرلاع الفيارس  "ه،ياك منونيان مهميان الايد مين من  بيرلا فيي  قاا اليدك ور/
م  تىراف لمفهو  الفقر، وهذان المنونان هما مس وآ المعياة، والتا فيي التديوا 

  .(22  -دا  في الوةن الىربيعش  مد م ن  من الموار . )الفقر وتولا  ال

ولمييا كييان التييد ا  نيي  ميين مسيي وآ المعيايية هييو القاسييم المايي رك ايي ن جمييي  
تىرافياط الفقير، فهنيا مين اللبيىيي من ت  يا ال هيو  لقيياس مسي وآ المعياية ادرجيية 
موليي  فييي مىظييم المتيياوالط ال ييي تسيي ر فييي ات يياه ،ييياس كيياهرة الفقيير، "وه،يياك وفقييا 
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اس كاهرة الفقير  ا وا  دى ميد عشي  تتد يد م يم االسي هالك لذلك ثالث م،اهج لقي
، -الفييير  مو ا سيييرة –وال ييياني  هيييو اليييدا  الكشيييي لوميييدة القيييياس، مييين سيييش  متيييد ة

وال اليي   هييو مسيي وآ الرفاهيية الكشييي، مو م ييم اإلنفيياع الكشييي لييي  عشيي  االسيي هالك 
الايائىان فيي  وننما عش  التاجياط ا ساسيية ا ايرآ. والم،ه يان ا والن هميا، فقط

 .(22 / –الدراساط ال لبيقية المقارنة" )المرج  السااا

ومييد ط ا مييم الم تيييدة اييط الفقيير، م  الديييط الييذ  دفديي  اييي ن الفق يير وغ ييير 
الفق ر، منا  والر وامد بال و  بال،سحة لشفقير الملشيا، وبلبيىية التياا فيالفقر دد شيف 

مسيييال ت تىرافيييا، وةيييرع بييياا الف الم  مىييياط، وا وقييياط وا ميييواا وا بيييدا ، و 
 ،ياسا، ووسائ  مىال  ا.

ومق ر م،اةا الفقر هي البشدان اإلسالمية، ومعشي  مىيدالتها فيي قيارتي مفراقييا، 
ومسيا، وعش  الرغم من ال، ا  ال،سبي اليذ  مقق يا القيارة اإلفراقيية فيي رفي  مسي وآ 

ديشون معياة ا فرا ؛ فهن مدة افراقيا ممن دعياون تتت اط الفقر )م  مين دت
ر عييد  هييصالء  عشيي  مقيي  ميين  والر ممرانييي  ومييياد( مييا لالييت هييي ا قبييرؤ م يي  درقييدي

 ، وقيد ايذلت  وا القيارة جهيو اد لدفير نسيحة 1998مش وناد( في عيا / 522بتوالي)
هصالء؛ ولكن دظ  ال، ا  نسبيادؤ م   تمن،يت القيارة مين افير نسيحة مين دعيايون 

 ، وهييي 1998  وم يي  1990ميين فقييط فييي الف ييرة  %1.4تتييت اييط الفقيير اواقيي  
نسييحة  يين شة اتا مييا قورنييت بال، ييا  الييذ  مقق ييا القييارة اآلسيي واةؤ م يي  اندفاييت 

 في م،لقة برع آسيا. %12.3في م،لقة ج،و، آسيا، و %4ال،سحة اواق  
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 املبحث األول
 فقر، وأثرهـ على األمة اإلسالميةنظرة الدعوة اإلسالمية لل
 لب األولاملط

 سالمية من للفقر، والفقراءنظرة الدعوة اإل
الفقيير ميين مقييد  المايينالط اإلنسييانية عشيي  الم  ميي  وعشيي  الاييحا، ادوصيياد، 

وايرآ الع،ي  نىمية مين نىيم   ، واإلسال  ال دامر بالفقر وال دتير عشييا اي   ر،كرهيي
ال ييي اميي ن اهييا عشيي  عحييا ه، والالييت بالايينر عش هييا، وا ىيي  الفقيير مايينشة درسيي ىات 

ر اإلنسييان بالدييبر عشيييا، فقييد رو  عيين ال،بييي صيي ي   عشيييا وسييشم بيياف م،ييا، واييام
منا كان دس ى ذ من الفقر ويقوا  )الشهم اني معوت بك من القشية والفقير والذلية ومعيوت 

وسيييي،ن  -1030رقييييم/305/  /3بييييك من مكشييييم مو مكشييييم( )صييييتين اايييين محييييان ج
 . 5462رقم/261/ /8ال،سائي ج

اييرآ، وال مشية بى ،هيا، فييال غ،ياد  ائييم وال والفقير ليي   كيياهرة تدي ت ممية  ون م
  بدا من ماا ال  ماا.ج ي جاللا فقراد مالل ، وا مر ا ده 

 -لعلل يذا فإن عزقف االم   عا الفقع وتمةل فل ا تل:

   من ا رلاع ا ييد   جيي ي جاللييا، ومن    ، لييا بقييدر مييا دايياء قيياا تىييال   لالا 
ْلعَ  هر  )َوَلْو َبَسَط ّللاَّر الرير َحيا ر هر َلَحَعيْوا فريي اْ َْرضر َوَلكريْن  رَ،ي يرار برَقيَدرا َميا َدَاياءر ارنَّيار برعر َحا ر لرعر

( ع،دما نا ر ال  من االرلاع ا يد   ه،يا ال 27َابر ٌر َبدر ٌر( )سورة الاورآ اآلدة/
نى،ييي االس سييال  وال واقيي  ايي  د ييت عشييي الفق يير الكييد واالج هييا  فييي ةشييت الييرلع 

ْلَع لرَميْن َدَاياءر )ما  اان ك  ر في قوا   تحارك وتىيال   دقوا اإل يطر اليرري ارنَّ َربَّيَك َ ْحسر
يي ردا(. هر َابر ييردا َبدر َحييا ر رر ارنَّييار َكيياَن برعر  –( قيياا اايين ك  يير30)سييورة اإلسييراء  اآلديية/  َوَاْقييدر

 ديرف رمما    في هذه اآلدة ااحار منا تىال  هو الرلاع، القيابر، الحاسيط، الم
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في اشقا بما دااء، ويرع،ي من دااء، وارفقر من دااء، بما لا في تلك من التنمية؛ 
يي ردا)ولهييذا قيياا   هر َابر ييردا َبدر َحييا ر م   اب يير بديي ر بميين دسيي تا الع،يي ،  (ارنَّييار َكيياَن برعر

ا والفقييير  ومييين دسييي تا الفقييير... وقيييد دنيييون الع،ييي  فيييي ميييا بىييير ال،ييياس اسييي دراجد
/ 5)تفسيييي ر القييييرآن الىظيييييم الايييين ك  يييير، ج/ ن هييييذا وتاك.عقوبيييية، عييييياتدا بيييياف ميييي

( وصييتة الىق ييدة االق دييا دة تى بيير ا سييشو، ا وا وا م يي  لمواجهيية الفقيير 71 
في الم،هج اإلسيالمي، وحىر الفقراء  رون من الفقر الواق  عشي هم هيو قاياء وقيدر 

هيذا االع قيا   يص   من ّللاَّ سحتانا وتىال  ال  ،فكُّ ع،هم، وااللمهم ةواا ميياتهم و 
وهييذا اليياء، ولييذا الاييدي ميين  بييالفق ر اليي  االس سييال  لشفقيير المشييم بييا، وعييد  مىال  ييا،

ابلاا هذه الىق يدة ال يي الم ىشقية بالقاياء والقيدر بيالمفهو  السيشبي، وبال يالي ابلياا 
اس سييييالما. وبمييييا من ا ييييراط ا رض ك  ييييرة د ييييت عشيييي  اإلنسييييان الىميييي  والسييييىي 

واميوالد بت ية من   ك يت عشييا  مد فيي تركيا كسيالد، ونهمياالد،والكست، وال عذر  
الفقييير، مو منيييا ايييال ميييوي، فالىمييي  هيييو السيييال  ا وا لمتاربييية الفقييير وجشيييت ال يييروة، 

 فالسىي ملشت من ملالت الدعوة.

م  اإلسال  عش  الىم  وب   عشي  ال كسيت فيي التيد   )من الميصمن  ثاريَا:
ميصمن الايعيف( والمياا دىيد مين القيوة ال يي د يت القو  ا ر وممت ع،يد   مين ال

وقييياا  )ال يييد الىشييييا ا ييير مييين ال يييد السيييفش  واايييدم بمييين تىيييوا وا ييير ، االه ميييا  اهيييا
 -)الحديار   الددقة عن كهر غ،  ومن دس ىفف دىفيا   ومين دسي عن دع،يا  (.

( ول،ييا مسييوة ارسييوا   صيي    عشيي  وسييشم فهنييا رعيي  1361رقييم/ 518 / /2ج
 .م، ولاوا ال  ارة قب  بى  ا. وعم  صتاا ا الكرا  اذلكالع،

فهذا لي  مقياسياد لر يا ، اتا مغ،    فر اد من ا فرا ، مو ممةد من ا مم ثالةاا:
 الدالا ع،هم، فاف دىلي الدنيا لمن دتيت ومين ال دتيت فىين سيه  اين سيىد قياا 

هيييو باييياة م  ييية بيييائشة )ق،يييا مييي  رسيييوا   صييي    عشييييا وسيييشم ايييذ  التشيفييية فيييهتا 
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ارجشها فقاا  )مترون هذه ه ،ة عش  صامبها فو الذ  نفسي ا ده لشيدنيا مهيون عشي  
  ميين هييذه عشيي  صييامبها ولييو كانييت الييدنيا تيي ن ع،ييد   ج،ييا  بىو يية مييا سييق  

 (.4110رقم/ 1376/ /2)س،ن اان ماجا ج قافرا م،ها قلرة مادا(

ءه ميين المصم،ييون بالتييياة الل حيية، والعييي  دنيير  مولييياجيي ي جاللييا   من    ابادداا 
َوَليْو َمنَّ مَْهيَ  اْلقريَرآ آَم،ريوا َواتََّقيْوا َلَفَ ْتَ،يا )الكرام بارةي اإلدمان وال قوآ  قاا تىيال   

يبروَن( وليو  َماءر َواْ َْرضر َوَلكرْن َكذَّاروا َفَاَاْذَناهرْم برَما َكانروا َدْكسر َن السَّ ْم َاَرَقاطا مر من َعَشْ هر
 .(96)سورة  عراف اآلدة/ مه  القرآ 

 :من اإلسال  م  عش  الىم ، ونه  عن ال واق ، والكسي  قياا تىيال  خاعساا:
.) يورر ْلقريار َونرَلْييار ال،ُّار يْن رر شريوا مر وا فريي َمَ،اقربرَهيا َوكر وفيي ، (15)سيورة المشيك اآلدية/ )َفاْمار

ين ما م»التد   عن ال،بي ص ي   عشيا وسشم منا قاا   يا قيطُّ ا يردا مر قيَ  مميٌد ةىامد
 (.1966رقم/730/ /2من داقَ  من عم   ده( )صتين الحدار  ج

من الفق ييير مييياجور اتا ام سيييت وصيييبر فيييي فقيييره  ن الفقييير نيييوإ مييين  مادمددداا:
يييَن اْ َْميييَواار  يييوإر َوَنْقييي ا مر يييَن اْلَديييْوفر َواْل ر االاييي الء قييياا تىيييال   )َوَلَ،ْبشريييَونَّكرْم برَايييْيءا مر

ااررراَن( )سورة الحقرة اآلدة/َواْ َ  رر الدَّ  . (155ْنفر ر َوال ََّمَراطر َوَباير

ان الع،ييي  وال يييرف المفيييرص   سيييبت لديييامحا بيييالهالك، والىيييذا، اتا ليييم  ثاعيددداا:
َ،ييةد مرْلَمنر،َّييةد  دايينر   عشيي  تشييك اليي،ىم قيياا تىييال   )َوَ ييَرَ،  ر َمييَ الد َقْرَاييةد َكاَنييْت آمر

يْوإر والَديْوفر دَّْاترْ َها رر  ي ير َمَكيانا َفَكَفيَرْط بريَاْنىرمر  ر َفَاَتاَقَهيا  ر لرَحياَس ال ر يْن كر ا مير ْلقرَها َرَغدد
  .(112برَما َكانرْو َدْدَ،ىرْوَن( )سورة ال،ت  آدة/

عشيي  ميياا الع،ييي مييا لشفق يير موجب ييا عشيييا الاييراىة اإلسييالمية )ال كيياة(  تامددااا:
ْم َوفريي قاا تىال   )ارنََّما ال شر َن َعَشْ َهيا َواْلمرَصلََّفيةر قرشريوبرهر َدَقاطر لرْشفرَقَراءر َواْلَمَساقر نر َواْلَىيامر دَّ

ييييٌم( يييَن ّللاَّر َوّللاَّر َعشرييييٌم َمكر يييبر  ر َفرراَايييةد مر ر َواْاييينر السَّ َقيييا،ر َواْلَعييياررمر َن َوفريييي َسيييبر  ر ّللاَّ  الرير
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)فياعشمهم من   اف يرض عشي هم صيدقة فيي (، وفي التيد    60)سورة ال وبة اآلدة/
/ / 2)صيييييتين الحديييييار  ج مميييييوالهم تصايييييذ مييييين مغ،ييييييائهم وتييييير  عشييييي  فقيييييرائهم(

   .(505رقم/

منا ال تموط نف  م   تس كم  رلقها ومجشها. فىن جياار اين عبيد    عاشعاا:
 ر يييي   ع،يييا قييياا  قييياا رسيييوا   صييي ي   عشييييا وسيييشم  )م هيييا ال،ييياس اتقيييوا  

ومجمشييوا فييي اللشييت فييهن نفسييا ليين تمييوط م يي  تسيي وفي رلقهييا ونن مبلييا ع،هييا فيياتقوا 
)سييييي،ن ااييييين ماجييييييا  .(  ومجمشيييييوا فيييييي اللشيييييت ايييييذوا ميييييا ميييييي  و عيييييوا ميييييا مييييير 

 .(2144رقم/ 725/ 2ج

وبال مشييية من اإلسيييال  ال  ،ظييير الييي  الفقييير عشييي  منيييا ع يييت اج مييياعي مو مذلييية 
،د   ا قيوآ، والىمي  الديالن. قياا تىيال   لشفق ر، وم،قدة من كرام ا، فالمنانة ع

ْ،َد  ر َمْتَقيٰيكرْم( وقياا  )َوَميا َدْسيَ ورْ  اَ ْعَميٰ  ، (13)سورة الت راط آدية/ )ارنَّ َمْقَرَمكرْم عر
ْيءر( الرَتيٰيتر َواَل المرسر شرْوا الدَّ ْ َن آَم،رْوا َوَعمر ْ رر َوالَّذر  . (58)سورة غافر آدة/ َوالَحدر

 الثانياملطلب 
 لى األمة اإلسالمية وخاصة شبابهاأثر الفقر ع

تىييد ط وجهيياط ال،ظيير االج ماعييية، والقانونييية فييي تىراييف مفهييو  الاييحا، ميين 
م يي  تتد ييد السيين، والمسييصولية االج ماعييية والقانونييية، فميين مق يير ال ىيياراف بيي وعاد 

 15 ن )تىراييف ا مييم الم تييدة الييذ  مييد  فنيية الاييحا، بالفنيية الىمرايية ال ييي تقيي  ايي
)الايحا، ومميين الم  مي ، المركي  الىربييي لشدراسياط ا م،يية وال ييدرات،  ( عامياد.24و

شون الايييحا، ميييوالي ثشييي  السييينان فيييي 243هيييي،  /1408 الراييياض، ( وبهيييذا دايييني
)الم موع يان اإلمديائ  ان، جامىية اليدوا الىربيية، ا ارة اإلمدياء،  الىالم الىربيي.

( مش يون 300( مش يون مين مصي  )58) ( م   اشي  عيد هم1990-1985القاهرة، 
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 )الايييحا، وممييين الم  مييي ، المركييي  الىربيييي لشدراسييياط ا م،يييية  .2000نسيييمة لشىيييا  
 .(242هي،  /1408 وال درات، الرااض،

فمددا حثددا ر التددل  الفكددا الفقددع علددب ا عددةن لخارددة الشددبا  ا ثددا  الاقليددةن 
 لالاقا ةن لالسياميةن لاالىتماعية ربفيكا علب ا تل: 

 والً: اآلثار النفسية، والعقدية للفقر على الشباب:أ
لشفقييير آثيييار نفسيييية، وعقددييية عشييي  الايييحا،، وااصييية مولنيييك اليييذ ن  ،ميييون فيييي 
ا سييير الفق يييرةؤ ف،سييي لي  القيييوا بيييان ا ةفييياا فيييي ا سييير الفق يييرة دىيييانون مييين بييين 

 وال ربية ال،فسية، والسشوكية، والدتيتة. العذاء، ور اءة المسنن،

اليوعي االج مياعي   سيبت فيي  الرقابية ا سيراة، وتيدني مسي وآ  قما من  ىف
اسيييي عالا بىاييييهم. ففييييي ا مييييياء الفق ييييرة  ، ايييير اييييروج ا ةفيييياا فييييي سيييين محنيييير 

وم ىيد ة  ون م ني  را،حيا والددية، مو  وعر،يية مد شفية، واالاي الص مي  فنياط عمراية،
 ن  يىفكميا م فيي ماياق  سيشوكية مىقيدة، ا راك لدليورة هيذا ا مير مميا  يوقىهم

 الرعادييية ا سيييراة، والم ابىييية  يييصثر باييين  سيييشبي عشييي  ال تدييي   الدراسيييي ل ةفييياا
 ف ك ر مااق  الهرو، من المدرسة، والرسو، الم كرر، واالنقلاإ عن الدراسية فيي

مرمشييية تىشيميييية محنيييرة، فقيييد تكيييرط م،ظمييية ا ميييم الم تيييدة لش ربيييية والىشيييو  وال قافييية 
)ال قراييييير الىيييييالمي لرصيييييد ال ىشييييييم  ع،ييييوان"ال ونسيييينو" فيييييي تقرارهيييييا السييييي،و  تتيييييت 

مييين ا ةفييياا فيييي اليييدوا الىربيييية دف قيييرون الييي  المحيييا    %43لش ميييي (  ان نتيييو 
 .(http://www.pal24.net/news/20975.htmlا ساسية لش ىشيم. )

( من الاحا، في الدوا ال،اميية Clinard&Abott صكد ك  من كش ،ار  وآاوط )
اغحيية فييي تتق ييا مهييدافها، وةموماتهييا. ومميانيياد ت  يياول ميين مق يير الفنيياط الىمرايية الر 

امنانييياتهم، وقييدراتهم تتق ييا م يي  هييذه اللموميياط وا هييداف، ا ميير الييذ   ييدفىهم 
لمىاداييية الىد يييد مييين الماييينالط، واالت ييياه نتيييو الليييرع غ ييير المايييروعة، ومييين ثيييم 
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 يوابلا دقىون فيي ا الياء، وارتكبيون ال يرائم مد يرق ن ،ييم الم  مي  ومىيا  ره، و 
A.B.Clinard and D. Aboot, crime in developing countries: A 
comparative perspective New York, N.Y): Thonwiley and 

sons,1973, p.p 48-86. وا  هيي  ميين تلييك اتا وقيي  الاييا، فييي مماييان )
االت اهيييياط الفكرايييية الم،ترفيييية، والمييييذاهت الهداميييية بسييييبت الفقيييير م يييي  الم،ظميييياط 

 ة ال ي تىم  في متا ن ا ةفاا. الفاسد

الفكيير، والىقيي ، ميين م يي  انييا د ىيي   قييذلك  لشفقيير  وره السييشبي الدل يير عشيي 
 حقيي  لييا وقييت لش فك يير فييي  فييال، صييامحا ماييعوالد باييروراط التييياة ل،فسييا، وعيالييا

اإلايييداإ غالحييياد، وليييذلك قييياا الفقهييياء  )ال دقايييي القا يييي وهيييو جوعيييان( وربميييا مثييير 
  شية ال ىشيم في اال نا.وبان  جشي عش  عم

 اآلثار االجتماعية، والسياسية للفقر على الشباب: -ثانيًا:
 / األثر االجتماعي للفقر على الشباب:1

لشفقر مثر اج ماعي من تهد د ل من وانتراف فيي السيشوك والمحيا   فمين مايرل 
 اآلثار االج ماعية لشفقر 

 أ/ العزوف عن الزواج:
د الاحا، من سبت عي فهم مين الي واج وارمه الفقير مكهرط ك  ر من التاالط ع،

اميييا عيييد  القيييدرة عشييي  تكييياليف الييي واج مو هييياج  تتمييي  مسيييصولية ال،فقييية، والو ييي  
وعشيي  هييذا فييهن الاييا، دنييون م،لوايياد، وم،ىيي الد اج ماعييياد  الم يير   فييي م  مىيياتهم،

بت هذا ان سشم من الوق  في االنتراف ا االقي، كما من الى وف عن ال واج   سي
في قلي  ال،سي  اإلنسياني لهيذا موصي  القيرآن لع ير القيا ران عشي  الي واج بيال ىفف، 
وَن  يدر والدبر م   توات هم القدرة االق دا دة، بقوليا تىيال   )َوْلَيْسيَ ْىفرفر الَّيذر َن ال َد ر
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ْن َفْاشرار َوالَّذر َن َ ْبَ عروَن اْلكرَ اَ، مر  مَّا َمَشَكْت َمْدَمانركرْم َفَكاتربروهرْم نرَكاماد َم َّ  درْع،رَ هرمر ّللاَّر مر
ر الَّيذر  آَتياقرْم َوال ترْكررهريوا َفَ َيياتركرْم َعَشي  اْلحرَعياءر  يْن َمياار ّللاَّ ْم َاْ يراد َوآتريوهرْم مر  ارْن َعشرْم رْم فر هر

ْنَيا َوَمْن درْكررْههرنَّ  ،اد لرَ ْبَ عروا َعَرَض اْلَتَياةر الدُّ نَّ  ارْن َمَرْ َن َتَتدُّ هر يْن َبْىيدر ارْقيَراهر َفهرنَّ ّللاََّ مر
يييييٌم( ييييوٌر َرمر (، والييييدعوة اإلسييييالمية جشييييية فييييي تتييييرار 33)سييييورة ال،ييييور اآلديييية/  َغفر

الاحا، عش  ال واج، وهو ما دتقا الرغحة ال،فسية لشايحا، قياا رسيوا   صي ي   
غير لشحدير عشيا وسشم  "دا مىار الاحا، من اس لاإ م،كم الحياءة فش  ي وج فهنيا م 

)صيييتين الحديييار   وممدييين لشفيييرج ومييين ليييم دسييي ل  فىشييييا بالديييو  فهيييو ليييا وجييياء.
 . (1806رقم/ 673/ 2ج

 ب/ اجلهل، واألمية :
دن ر فيي موسياص الايحا، ال هي ، وا ميية بسيبت الفقير اليذ  دت ي  ا ي،هم وبي ن 
الدراسة، وقد دنون المبش  الذ  مين مجشيا تدشيف الايا، مين الدراسية مبشي  له يد فيي 

 غشت ا ميان.م 

مو عيد  امي القهم ، قما من  ىف تىشييم الواليدان، وقشية ا راقهيم  هميية ال ىشييم
 -مو عيييد  قيييدرتهم عشييي  ال ايييتية بالتا ييير، الميييوار  ال يييي تسيييمن ا يييوف ره ليييذرا هم

فييييهن ا وال  دنونييييوا ، ميييين مجيييي  مسيييي قب  مفايييي  -الىميييي  الم، لييييي مو فييييي الم رعيييية
رار كييياهرة الفقييير مييين ج ييي  آلاييير  يييمن  يييتادا ال هييي  وا ميييية، ميييا دىييي ل اسييي م

)الفقييير وتولاييي  اليييدا  فيييي اليييوةن الىربيييي، عبيييد اليييرلاع الفيييارس،  الىائشييية الواميييدة.
فكشميييا ارتفييي  ، (82 / ،2001 ،1 ص/ ا يييروط، مركييي   راسييياط الوميييدة الىربيييية،

المسييي وآ ال ىشيميييي كشميييا اندفييير مسييي وآ الفقييير، بت ييي  ن يييد من مىيييدا الفقييير اييي ن 
ىشيييمهم عيين االا ييدائي مربىيية م ييىاف الييذ ن مقمشييوا بييها ة كشييية الييذ ن دقيي  مسيي وآ ت

، 2002تميييول، جم ييي  هيييالا، )ال قراييير اليييوة،ي ل قراييير الفقييير بالماييياركة )لسييي،  ن(
/ 15.) 
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 ج/ انتشار املخدرات بني الشباب، وأثرها السيئ يف اجملتمع:
 تى بيييير المدييييدراط الييييداء القاتيييي  لقييييدراط ا ميييية بق يييي  بييييحااها، ومنييييامن قوتهييييا،

فالم ىيياةي لشمدييدراط م ييت ال فك يير، و ييعيف الدييتة اليي  مييد  ييدف  تييدهورها اليي  
مييييوط بىاييييهم، كمييييا تىييييد المدييييدراط وامييييدة ميييين مقبيييير المايييينالط ال ييييي ت تييييدآ 
الم  مىيياط، ومق يير ميين   ىيياص المدييدراط هييم ميين فنيية الاييحا،، واىييو  السييبت امييا 

ج ماعية، وقيد دنيون الفقر والهرو، من التالة ال ي تتيط بالم ىاةي ومسصول  ا اال
سييبت ال ىيياةي فييي العالييت الفييرا  الييذ  دىييد ممييد ماييرل مايينشة ميين مايينالط الفقيير، 

، فالمدييييدراط تهييييد  ا ميييين االج ميييياعي، م يييي  مرقييييت مايييياج  الم  ميييي  بييييال رائم
واالنتراف في السشوك وال فكك ا سر  ناهيك عن المدالفية لشايراىة اإلسيالمية فيي 

 تتراما.

 اب لألمة اإلسالمية:د/ هجرة القدرات الشب
 مفهوم اهلجرة، وأنواعها، وأسبابها:

اله رة عحارة عن ان قاا الفر  مو ال ماعة من منان الي  آاير  سيحا، مد شفية 
 وع ن.نوت،قسم اله رة 

  م    ، ق  المهاجر الي  منيان آاير ارغب يا ةمىياد فيي / الكرعة االختيا  ة1
 مياة مفا .

)مو ال ه  ييير( وتكيييون ع،يييدما د بييير الفييير  مو ال ماعييية   / الكردددعة االىبا  دددة2
بمعا رة وةي،هم  ن الحقياء مصيحن اليرا عشي  ميياتهم مو  نهيم مجبيروا عشي  اله يرة 

 من قب  قوة مارآ.

ع،دما ن تدث عن اله رة فهن اله رة في تاتها لم تكن مترمية مو منيروه وننميا 
و  :هي نوإ من الار، في ا رض قاا تىال   )سورة ال،مي   ا فري اْ َْرض()قرْ  سر رر
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( وميييا مجمييي  اله يييرة ع،يييدما  هييياجر المسيييشم ل،اييير   ،يييا، وهدادييية الدشيييا، 93اآلدييية /
 ف ف ن مماما مفاع من المىارف. 

ا  تكون اله رة واجحة اتا مقره المسشم عش  الكفر بان  هياجر مين  ديار الكفيار 
ْم َقيالروا ورييَم  )ان الَّيذر َن َتَوفَّياهرمر  ال  اال  المسشم ن قاا تىال   يهر اْلَمالئرَكيةر َكيالرمري َمْنفرسر

وا  رر يييَىةد َف رَهييياجر ر َواسر ،َّيييا مرْسَ ْايييَىفر َن فريييي اْ َْرضر َقيييالروا َمَليييْم َتكريييْن َمْرضر ّللاَّ قرْ،ييي رْم َقيييالروا كر
ولكن ع،دما تكون اله يرة مين  ديار المسيشم ن الي  ، (97اآلدة  )سورة ال،ساء  فر َها(

 وت ىشييا اله ييرة بييا مور الدن وايية، ف ،ظيير ف هييا اليي  المدييالن والمفاسييداييال  الكفيير، 
 )والقاعدة ع،دنا  ف  المفاسد مقد  عش  جشت المدالن(. 

 -أبرز األسباب اهلجرة من العامل اإلسالمي:
ومييا دايياهده الىيالم ال ييو  ميين ه يرة غ يير مسييبوقة مين الاييرع االوسييط ، / التيرو،1

  سياسيية الييدوا فييي مىال يية قاييادا بييىوبهاؤ ومفراقيييا لهييو مقبيير  ل يي  عشيي  فايي
 وااصة الاحا،.

/ ال ىشيم  اتا كان سبت ه رة الاحا، لش ىشيم، فال مان  لكن الماينشة اتا ليم دىيو  2
المهاجر الي  ايال ه بىيد تدرجيا ليسيهم فيي ت،ميية اليبال ، فشيو نظرنيا عشي  سيب   

  الييي  1970الم يياا  ان مديير قييد اا ى ييت عييد اد ميين اللييال، فييي الف ييرة ميين 
 %ي30   لشدراسيية فييي الوالديياط الم تييدة، ولييم  رجيي  ميي،هم اليي  مديير اال1980

 بىد اإلقماا، وتى بر هذه ال،ست قش شة مقارنة بالمب ى  ن في الس،واط ا ا رة.

( ةالييت اليي  مق يير ميين 131.600فالممشكيية الىربييية السييىو دة ومييدها اا ى ييت )
 ىيييالي اليييدك ور  االيييد الى،قييير .ثالثييي ن  ولييية وعشييي  مسيييت تديييران ولاييير ال ىشييييم ال

( وتكيير االييد ايين فييا   التقحيياني فييي جراييدة 1/2/2012)صييتيفة الرايياض/ ا ييارا  
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هيييي تتيييت ع،يييوان  )ه يييرة عقييييوا 1432ت  القىيييدة  13الراييياض ا يييارا / ال الثييياء 
 ( من المب ى  ن ال دىو ون بىد تدرجهم.%54) ما،ائ،ا المب ى  ن عن  راسة( ومن

/ اق سييا، الدبييراط، 4تية وكييروف عميي  مفايي . / التدييوا عشيي  اييدماط صيي3
 وال ىرف عش  الاىو، ا ارآ.

تسيييييبت الفقييييير فيييييي ه يييييرة الىقيييييوا والكفييييياءاط الىشميييييية وا قا دميييييية مييييين اليييييبال   /4
اإلسييالمية، فقييد هيياجر الك  يير ميين ما،يياء المسييشم ن لشىميي  فييي الييبال  ا وروبييية، 

ن ميييائ ي مش يييون وصيييرمت ايييذلك الم،ظمييية الدوليييية لشه يييرة بيييان ه،ييياك مق ييير مييي
مهيييياجر مييييوا الىييييالم فييييي الوقييييت الييييراهن. واسيييي قبشت موروبييييا مقبيييير عييييد  ميييين 

وتش هيا فيي ،  2005مش ون بد  في عا   70.6المهاجران، م   اش  الىد  
مش ييون مهيياجر، وت حىهييا  45.1المرتحيية ال انييية ممرانييا الاييمالية بىييد    اييد عيين 

ظم المهاجران من الىمياا مش ون مهاجر. ومى 25.3آسيا ال ي اس قبشت موالي 
 داتون من آسيا، ونفراقياؤ وع،دما تقوا الم،ظمة من الىماا تى،ي الاحا،.

)Dictionary.comUnabridged.April/2011.http://dictionary.refere
nce.com/browse/illegal% 20alien(. 

وال قارار ت تدث عن اله راط ال ي تم مراقب هيا ونال ه،ياك ه يراط سيراة م ي  
مييين عيييد   %15-10قيييدر م،ظمييية الىمييي  الدوليييية م يييم اله يييرة السيييراة ميييا اييي ن ت

المهاجران في الىالم والحيال  عيد هم مسيت ال قيد راط ا ا يرة ل ميم الم تيدة ميوالي 
 مش ون بد . 180

اتا نظرنا ال  ما قدره ال هال المرك   لش ىبنة الىامة، واإلمداء المدير  منيا 
فيياءاط المدييراة فقييط هيياجروا اليي  اييارج الييبال  ملفيياد( ميين الك 824قييد سيي   عييد  )

( عيييييالم، وتاييييي ر ماييييير 2500 ( مييييين ا ييييي،هم نتيييييو )2003وفقيييييَا إلمدييييياء عيييييا  )
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اإلمديييياءاط الدييييا رة عيييين المصسسيييياط المى،ييييية بيييياله رة فييييي السييييو ان من الىييييا  
( سو اني بعرض الىم  ا ،هم مق ير مين 94.000 ( بهد ه رة مق ر من )2012)

 .( مس ات جامىي1000ةب ت، ومق ر من ) 1.620

 1998وقييييد مصييييدر ال ،مييييية اإلنسييييانية الىربييييية تقراييييراد  بيييي ن منييييا ايييي ن عييييامي 
)تقراييير ال ،ميييية  ( ةب يييت عربيييي الييي  الديييارج.15000  غيييا ر مق ييير مييين )2000و

 .  (2003اإلنسانية الىربية 

هذا ع،دما ن تدث عن البال  الىربية وم ،ها ليم دنين دمير عش هيا الربيي  الىربيي 
حن بم ابة كارثة مقيقية مما م آ ال  موجاط ال دفا لشفياران مين التيرو، الذ  مص

 في الارع ا وسط وبماا مفراقيا، والىراع، واليمن. 

دقييوا الييدك ور/ عييدنان داسيي ن  تييصثر اله ييرة فييي ا،يياء ا سييرة وتع ييره ات تىميي  
عشيي  تبييد   مهم  هييا، وتسيياهم فييي تفكينهييا، وتتواشهييا ميين عائشيية مم ييدة اليي  عائشيية 

وتييي تلم الق يييو  القددمييية لهيييا، وتايييىف ف هيييا السيييشلة االج ماعيييية والد ،يييية ، نوواييية
 . عييييدنان داسيييي ن ، )السييييشوك الم،تييييرف، وآلييييياط اليييير  الم  مىييييي  ييييىفاد بييييد داد".

 (. 112مدلف ، م موعة من الحام  ن الىراق  ن.  /

 -لاالرملة فإن ملبياأ يرعة الشبا  تتمةل فل ا تل:
 ن الهواة اإلسالمية، وا االع الفا شة. / فقدان ك  مو ج ء م1

 / ت،اسي الشعة الىربية )لعة الد ن(، مو نسيانها ع،د ال،ابنة في اال  المه ر.2

/ دىييريض المهيياجرون لسسيياءة، واالم قييار ميين سيينان البشييد المسيي قب  ممييا داييىره 3
 بالدونية. 
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ما،يييياء  / اله ييييرة مميانيييياد ت سييييبت فييييي تفكييييك بىيييير ا سيييير المهيييياجرة كمييييا دىيييياني4
 المهاجران في ال ربية.

/ دديييىت مميانييياد عشييي  اليييدوا تيييوف ر السييينن لشمهييياجران مميييا دليييرهم لشسييينن فيييي 5
الىاييييوائياط الم  مميييية عددميييية ال دليييييط اله،دسييييي ممييييا ت سييييبت فييييي ان اييييار 

 ال رائم.

/ ال قش يييييد ا عمييييي  لشم  مىييييياط ال يييييي هييييياجر ال هيييييا الايييييا،، وال حييييياهي بىا اتهيييييا، 6
 وتقال دها. 

)الىقشية، والىشميية، والف،يية( لشبشيدان ال يي هياجر  اله رة في فقدان القدراط / تسبت7
 م،ها. 

 / لاا ة قوة الدوا ال ي هاجر ال ها. وهذا دى،ي )   ا  الع،ي غ،اد والفق ر فقراد(.8

 هـ/ األمراض، والعاهات:
ان مىظم ا مراض في عالم،يا اإلسيالمي نات ية عين سيوء ال عذدية ن ي ية لشفقير 

مييرض السيي ، والييدرن، ال ييذا  الييذ ، والبشهارسيييا الييذ  ال  يي اا موجييو اد فييي  وم،هييا 
اهيا ميوالي )مش يون( ةفي   الفق رة، ولا  تاداه، ومرض المالراا م ي  دميوط البال 

ومميييا الميييرض اليييذ  دف يييك بيييوالف مييين الايييحا،، وليييم ، قييي  عيييا  فيييي مفراقييييا وميييدها
 .h.i.b)سحة( اإل دل))مرض الم،اعة المن  تس ل  م   الدوا الكبر مىال  ا

 ول سييف الاييد د مييالاا عالم،ييا اإلسييالمي  ييرل  تتييت ال ييالوث المييدمر )الفقيير،
والمييييرض، وال هيييي ( قيييياا المييييد ر الىييييا  لم،ظميييية ا غذديييية وال راعيييية )الفيييياو( عيييييا  

 (  ليييييم دليييييرم م  تتسييييين عشييييي  مالييييية ا غذدييييية فيييييي البشيييييدان تاط اليييييدا  1981)
ال  البشييدان ال،امييية دايينون ميين سييوء ميين مو  %70وه،يياك ميين دقييوا  ان  .الميي،دفر

ال عذديية. دقييوا الييدك ور/ متمييد عبييد التشيييم  ميين م يي  عييد  الييدوا ن ييد من ه،يياك 
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(  وليييية  ييييمن 12(  وليييية اسييييالمية  ييييمن الييييدوا تاط الييييدا  الميييي،دفر، و)20)
(  ولييية  يييمن اليييدوا ال يييي دقييي  عيييد  18اليييدوا تاط اليييدا  الم وسيييط ا  نييي ، و)

 يوافر ع،هيا ايانياط كامشية، وبال يالي دديحن عيد  اليدوا سنانها عن المش يون، مو ال ت
(  وليييية ميييين مصيييي  عييييد  الييييدوا 50اإلسييييالمية ال ييييي تييييدرج  ييييمن الييييدوا الفق ييييرة )

(  وليييية، ا ميييير الييييذ   و يييين من نسييييحة الييييدوا 60اإلسييييالمية وال ييييي تديييي  اليييي  )
( تىيد فيي عيدا  %14(  وا تم ي  )10(، وال  حق  سيوآ )%86اإلسالمية الفق رة )

لع،ية، ونتا عرف،ا من الدوا الع،ية م    وا الدشييج ال يي تم ي  ا ق راية ف هيا الدوا ا
( مش ون نسمة مين مصي  عيد  سينان 50ال   اد عد  سنانها م  مىة عش  موالي )
( مش ييون نسييمة.   ايين من نسييحة 1258الىييالم اإلسييالمي الييذ  دديي  اليي  مييوالي )

سال  من الفقير والفقيراء بالمقارنية )موقف اإل الفقراء في الدوا اإلسالمية عالية جداد.
(. قييياا 14مييي  الييي،ظم المىاصيييرة السيييائدة، اليييدك ور/ متميييد عبيييد التشييييم عمييير،  /

ا مييي ن الىيييا  لم،ظمييية ال ىييياون اإلسيييالمي  مقمييي  اليييد ن امسيييان "فيييهن مصبييير الفقييير 
  الييي  2007فيييي عيييا   %27الحاييير  فيييي هيييذه اليييدوا )اليييدوا اإلسيييالمية( لا  مييين 

 20( ا ييارا / ال مىيية 16027) )صييتيفة الرايياض الىييد   "2011فييي عييا   38%
  وهييو ممسيين ميياالد 2011ه( ومسيياا ان كييان هييذا فييي الىييا 1433جمييا آ اآلاييرة 

  ؟؟.2018من ال و ؟ فكم تكون ارتفىت ال،سحة ونتن عي الىا  

 / األثر السياسي للفقر على الشباب:2
اة الىامية ونبيحاإ بما من الفقر عائا مما ةموماط، وم لشحاط الاحا، في التيي

رغحيييياتهم، وان ايييييار الحلاليييية ا ييييي هم جىشهييييم  ،درةيييييون فييييي البيييييرامج السياسييييية مييييين 
اتتا اط، وم،ظماط، وت،ظيماط سياسية، ففي ال راث الفشسفي دقوا مرسيلو  "الفقير 

 مولد ال وراط، وال رامة".
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وما مبى  ثورة الربي  الىربي اال فق يراد دسيى  لكسيت قيوط  وميا فابي ى  الىيالم 
إلسالمي ا وراط مرقت مااج   وا مس قر، ون اعاط  ااشيية اي ن ت،ظيمياط داقي  ا

 بىاها بىااد ومارآ تراد مد نفوتها.

ولم دقف ا مر ال  هذا التد ا  اس ع  الاحا، في مرو، ال ةائي  م،هيا مين 
قبييي  مميييراء مييير، دسيييىون ل قواييية منفسيييهم اج ماعيييياد، واق ديييا داد عشييي  مسيييا،  مييياء 

 ا هو التاا في الدوماا، وغ رها من البشدان الفق رة.الاحا، البر ء كم

 للفقع ا ثع الكبفع فل  مه ميامة الال ن لالشاز   مها  ىمالكا فل ا تل: 
االس بدا  السياسي، وال حعية الملشقة لشسياس  ن في الداا  تكون مين ايالا  م/

 السياسيييييةوال حعييييية ، وبييييراء الييييذمم فييييي الييييداا ، القييييوة  صييييتا، ا مييييواا، وال،فييييوت
م   لشيدوا االسي ىماراة المانتية لشقيروض، والمسياعداط، وه،يا الكارثية قياا ، لشدارج

تىيييال   )َونرَتا َمَرْ َنيييا َمن نُّْهشريييَك َقْرَايييةد َمَمْرَنيييا مرْ َرفر َهيييا َفَفَسيييقروا فر َهيييا َفَتييياَّ َعَشْ َهيييا اْلَقيييْوار 
 ار المىيييييارف  -متميييييد اييييين جراييييير اللبييييير   -)تفسييييي ر اللبييييير   َفيييييَدمَّْرَناَها َتيييييْدمر ردا(

 . (54 / -17)ج/

فييهتا ، دقييوا  سييشل،ا مبييرارها فىدييوا ف هييا ممرنييا م رف هييا قولييا، اايين عحيياس عيين
ي ير  وهو قولا  فىشوا تلك مهشك هم بالىذا،، لرَك َجَىْشَ،ا فريي كر َقْرَايةا َمَقياارَر مرْ ررمر َهيا  و)َقذَٰ

وَن( )سيورة  ا نىيا / ْم َوَميا َدْايىررر يهر وَن ارالَّ برَانفرسر وا فر َها َوَما َدْمكررر  (،123اآلدية  لرَيْمكررر
فميين مثييار الفقيير فييي السياسيية عشيي  عالم،ييا اإلسييالمي منييا سيياهم وبدرجيية كب يير فييي 

شي عش  عقوا الاىفاء واس ع  وجو   ك اتورااط مس بدة تظهر بىاراط اراقة ت،ل
ونبىيييا  ، ف هيييا فقييير الايييىو، فيييي بيييراء اليييذمم، وتى ميييد عشييي   عيييم اللحقييياط ال اهشييية

وبالمقااييي  اعلييياء اليييدور  الكيييوا ر المصهشييية عييين مراقييي  القيييرار والماييياركة السياسيييية،
ا قبييير لشىسييينر، ومجهييي ط ا مييين، واإلنفييياع الىسييينر ، وهيييذه سياسييية )جيييوإ كشحيييك 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=17&ayano=16
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=17&ayano=16
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=17&ayano=16#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=17&ayano=16#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=17&ayano=16#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=17&ayano=16#docu


 عبد الرحيم عبده عمر إدريسد.                                                          الفقر في منظور الدعوة اإلسالمية
 

 يةوالتربو اإلنسانية واالجتماعيةمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث 

 

161 

سيييالمي دىييياني مييين ال  واييي ، واإلفقيييار، ونهيييت ا راتيييا وثرواتيييا،   حىيييك( فىالم،يييا اإل
 وتهد  ا،  ا ال ت ية بترة، مدل،  وعب ية ل سهم في ا،اؤها اق دا  الدوا الع،ية،

 وال دس حىد اتا ل   ا مر من دنون ه،اك مدللاد افياد إلعا ة االم الا المحابر.

قوا  ان مق ر الدوا ال ي اال لراباط السياسية، وعد  االس قرار، الواق  د ،/
وعييد  اسيي قرار مم،ييي هييي ال ييي دن يير ف هييا الحلاليية ، تىيياني ميين ا ييلراباط سياسييية

ايي ن بييحااها، والفقيير وال هيي  فييي م  مىاتهييا، وااصيية اتا كييان الفقييراء ايي ن ةحقيياط 
ا غ،ياء الم رفة، فمن اللبيىي من  بذا العالي وال،في  فيي سيب   ابيىاا الفو ي  

من الفق يير دسيي ع  فييي ال  سيي ، ونثييارة القالقيي ، والفيي ن لدييالن فييي الم  ميي ، كمييا 
جهييياط اارجيييية ةامىييية، وم ربدييية فيييي ابيييىاا ف  ييي  الم،لقييية  غيييراض سياسيييية، 

 واق دا دة والاواهد عش  تلك مدث وال مرج.

 ج/ من آثار الفقر عش  ا مة ال ىدت، وال لرف، واإلرها،.

ياسيية ال يي اشفهيا الفقير فيي دى بر ال ىدت، وال لرف من مقبر المانالط الس
نفوس الاحا، فان اار الفقر، وال ه  في الم،اةا الرافية وفي مم مية البيصس ميوا 
شت م  مىة ا نة م،اسحة الن اار السدط، واالم  اج ا ن الفنياط  المدن الكبرآ؛ بني
الاابة الم،بوتة، والمهماة وال يي تىياني مين اإلقدياء السياسيي، واالج مياعي، وقشية 

 ة ميين ال مييار الما ديية لشسياسيياط ال ،موايية، ولهييذا فييال سييب   اال لشحتيي  عيين االسيي فا
الىييوض، ليقيي  بىاييهم فييي بييحاك جماعيياط، وفنيياط م لرفيية تسيي دد  الييد ن بييىاراد 
لها، مو ةوائف مذهبية واس دحاراتية تبذا الماا في تتق ا مغرا يها الدفيية، وبهيذا 

غالب  يييا اال ر ط فىييي  عييين  ، اييير ال ليييرف، وال ىديييت اييي ن بيييحاا،ا، فميييا هيييذا فيييي 
الممارساط، والسياساط الداةنة في ال وجا االس راتي ي لشيدوا اإلسيالمية، واع ميا  
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الساسة بىاراط وهمية في اسي مالة الايحا،  ون تتق يا م آ مسي وآ مين تلشىياتهم 
 م ف ال  تلك  ور اإلعال  في تاش   الاحا،، وال عرار اهم.

والقيييييروض الفر دييييية لسيييييد الايييييرورااط  / الفقييييير   سيييييبت فيييييي لايييييا ة اليييييد ون، 
والتاجييييياط االسيييي هالقية وهييييذا دى،ييييي عييييد  الدييييوض فييييي الييييط ال،هايييية والب،يييياء 

 . وال ىم ر

هييي/ الفقيير   سييبت فييي ال دشييف ال ،مييو  لشدوليية  نييا اتا كييان الم  ميي  فق ييراد فييهن 
ال ائىيية اييدا ال ،مييية واالسيي  مار، ف ظيي   الييدا  القييومي  ييذهت اليي  اةىييا  ا فييواه 

وبال يييالي فشييين ت تقيييا ، دنيييون مييين الديييىت الديييروج م،هيييا، ة فيييي  ائيييرة مفرغيييةالدولييي
 .الم،او ة في ك  الفقر المدق  ال ،مية

و/ الفقر   سبت فيي عيد  االسي عالا التق يا، وال قيد  االق ديا   ليدوا الفق يرة 
م ييي  تسييي ع  المييي،ن المقدمييية مييين اليييدوا الع،يييية فيييي كسييير ارا ة الايييىو،، وال حعيييية 

المانتيية لشقييروض والييد ون وه،ييا نايي ر اليي  الييا، الوالديياط الم تييدة الملشقيية لشييدوا 
)من دديوط  في م ش  ا مم الم تدة في قاية القدس عاصمة لشكيان الده وني

  دنا فشن دتد  عش  المساعداط ا مرانية(. 

 ن ، غ،يياد  والع،ييي، ل/ الفقيير   سييبت فييي االم كييار، وبال ييالي  يي  ا  الفق يير فقييراد 
ويدايييىون ، ج هم الايييد دة دنونيييون غ ييير قيييا ران عشييي  الم،افسيييةالفقيييراء بسيييبت ميييا

 لشاروص ال ىسفية ل غ،ياء والاركاط االم كاراة.

مس وآ اإلن اج لشدولة، وبال الي اندفاض اليدا    / الفقر   سبت في اندفاض
الفيير  ميين ال،يياتج القييومي وتلييك  ن قييدراط الفق يير  واالسيي  مار، واال اييار، ونديي ت

واسي عالا ا رض بسيبت عيد  ، مين غ يره فيي الدي،اعة وال راعيةندي حا مقي   ت ى 
فيالفق ر ، واإلتقيان، عش  براء ال ق،ياط التد  ة الم لورة ال ي ت اد في اإلن ياج قدرتا
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قشي الد فيي مد شيف  وبال يالي وينيون ان اجيا، فيي العاليت دى ميد عشي  الوسيائ  البدائيية
وكيي  الدبييراء  ،دييتون ،  الد وانييون مىييدا نديي حا ميين ال،يياتج القييومي قشيي، الم يياالط

 الد،اعي. الدوا الفق رة بارورة لاا ة اإلن اج، وبداصة اإلن اج

 املبحث الثاني
 اربة الفقر وحتسني مستوى الشبابحم

لقييييد ت،اول،ييييا فييييي بت ،ييييا هييييذا الفقيييير، ومثييييره عشيييي  الاييييحا، ميييين م،ظييييور الييييدعوة 
كم ير  مىرفية، اإلسالمي وحت ،ا لي  مين مجي  مىرفية الفقير ومصثراتيا فيي ميد تاتيا 

ولكن المقدو  كيف نىم  عش  الالة تشك اآلثار السالحة؟ مو عشي  م يىف اإلدميان 
ال دفييييف مييين ميييدة تشيييك الظييياهرة عشييي  الايييحا،، وعشييي  هيييذا فال هيييد ملشيييو، مييين 
ال ميييي  منومييياط كانيييت، مو م،ظمييياط م  مييي  ميييدني، ومسيييصولية كييي  م،هميييا فيييي 

 الملالت اآلتية 

 املطلب األول
 ت، ومؤسساتها يف حماربة الفقرمسؤولية احلكوما

القييدر ا قبيير فييي الاليية الفقيير دقيي  عشيي  التنوميياط مصسسيياتها فىشيي  التنوميياط 
اتدات بىر ال داا ر لشتد من الفقر، وآثياره عشي  الايحا، وامنين من ناي ر ه،يا الي  

 بىر اإلجراءاط، وال داا ر ال ي تسهم في مىال ة هذه الظاهرة.

ل ىشيميية و عمهيا، ول سيف ميا  ،فيا عشي  ال ىشييم ال وس  في المصسساط ا  لالا:
ميين ال،يياتج المتشييي اإلجمييالي وفقيياد لش قرايير الييذ   %6فييي الىييالم ال،ييامي ال    يياول 

ال ونسينو(، وتبشي  نسيحة ال ىشييم ( نارتا م،ظمة ا مم الم تدة لش ربية والىشو  وال قافة
 ، عشيا الملشو، اذا جهد مقبر.%2ؤ63في الىالم اإلسالمي 
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تاييييي ي  آليييييياط الحتييييي  الىشميييييي، وتلورهيييييا، و عيييييم مراقييييي  ا بتييييياث  ريددددداا:ثا
 وال امىاط.

( 535والم ام  ال  ما  ،فا في الحتوث الىشمية في الدوا الىربية ال    اول )
 .www.startimes2 ) ( مين اليدا  القيومي.%11م  ميا دسياو  )، مش ون  والر

com/f.aspx?t=3268290تييدة ومييدها سيي،وااد عشيي  ( ممييا مييا ت،فقييا الوالديياط الم 
مييين م مييي  ميييا  %32( اش يييون  والر، م  ميييوالي 168) الحتييي  الىشميييي مق ييير مييين

  ،فا الىالم كشا.

االس فا ة من الدبراط، ومصتا، الكفاءاط، وو   الرجي  الم،اسيت فيي  ثالةاا:
والمتسيييوبية فيييي ال ى  ،ييياط الوكيفيييية، ، المنيييان الم،اسيييت ايييدا المتاصدييية القبشيييية

   في الدولة.والسشم اإل ار 

و ييي  آليييية تتيييد مييين االع يييداء عشييي  المييياا الىيييا  ومتاسيييحة المسيييصل ن،   اباددداا:
 ومرا،حة مصسساط الدولة فهن عالم،ا دىاني من الفسا  المالي، واإل ار  الم م شة فيي

)اس عالا الوكائف الىامة ل تق ا مناست بدديية، والفسيا  الميالي مين الربياوآ، 
المايييي رااط والمبيىيييياط، وت،ف ييييذ ماييييارا  وهميييييةؤ واالايييي الس، وال العييييت باسييييىار 

 واس عالا الىقو .

ال وس  في انااء ماروعاط صي،اعية، و عمهيا مين مجي  اشيا فير   خاعساا:
عميييي  لشاييييحا،، وتسييييواا م،  يييياتهم وتاييييي يىهم، ارفيييي  الاييييرائت عيييين الميييييداالن 

 اإلن اجية.

ليية كافيية و يي  قييانون دقييو  بتماديية المسيي  مران، ورؤوس ممييوالهم، ونلا مادمدداا:
المىوقاط ممامهم من مج  جشبهم الي  اليبال  اإلسيالمية ال يي تيذار بيالوار  ال راعيية 
والت وانية والمىا ن، ونالمو من الرغحة في االس  مار في البال  اإلسالمية موجو ة 
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ولكن الم،اخ غ ر مالئيم فيا من، والفسيا  والمتسيوبية ، لوفرة الداماط، وال د الىامشة
في البال  اإلسالمية عامة وفي اال نا ااصة، فال و  تهر، رؤوس  تى ا االس  مار

مميييواا مييين اليييبال  اإلسيييالمية نفسيييها ناهييييك مييين جشيييت ا ميييواا ا ج،بيييية فيييهن نسيييحة 
 ))مركيي  الدراسيياط الدشي ييية(( ا مييواا الىربييية المسيي  مرة فييي الدييارج، مسييت تقرايير

الدراسيياط الدشي ييية، )تقرايير مركيي   ( مشيييار  والر.2400 -800) قييد اشعييت مييوالي
  . (2001الممشكة الم تدة، ل،دن 

"من نسحة كب رة من هذه ا ميواا لبشيدان عربيية تىياني مين قديور فيي  واالمو 
". موار  ال موا ، وكذلك مانشة المد ونية الدارجية وارتفاإ نسحة الحلالية، وال ايدم

ة الىربيييية( )ه يييرة رؤوس ا ميييواا اإلسيييالمية الييي  الديييارج فيييي كييي  الىولمييية )التالييي
جامىية  -كشيية الايراىة، بت  مقد  ال  المصتمر الدولي ال ال  لالق دا  اإلسيالمي

قسيم  -م  القرآ،  ك ور  عيا ا مم يد دىقيو، عبيد الىياا، مسي ات االق ديا  المايارك
جامىييية المشيييك  -الىشيييو  اإل اراييية كشيييية الشعييية الىربيييية، والىشيييو  االج ماعيييية واإل اراييية

 . (11 /االد، )ةحىة تمه ددة( 

من تىمييي  اليييدوا اإلسيييالمية عشييي  تحيييا ا الدبيييراط، والم،ييياف  ال  اراييية،  مدددابااا:
ا رض الددحة لش راعة م  وفرة المياه، ، فم الد  السو ان اشدر غ،ي بال روة الت وانية

 والدشيج اشٌد غ،ي بالب روا فشماتا التاجة ال  اس  را  ما دمنن تدد ره؟. 

والدي،اعية ، وس  مدارس ت،ميية المهياراط التروييةالىم  عش  انااء، وت ثاعياا:
 لشاحا،.

 عيييم م،ظمييياط الم  مييي  الميييدني، وتاييي يىهم، وتيييذل   الىقحييياط ال يييي  تامدددااا:
 تواجههم.
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 املطلب الثاني
 مسؤولية منظمات اجملتمع املدني يف مكافحة الفقر

م،ظمياط الم  ميي  الميدني دقدييد اهييا تشيك المصسسيياط الع يير ربتيية وال ييي دقييو  
 ا م موعة من الم  م  المدني لددمة اإلنسان.اه

فهن هذا االسم دى،ي الك  ر لشم م  لما تبذلا تشك المصسسياط مين ،ييم ماال،يية 
فا ييييشة، ومسيييياعداط انسييييانية  ون االل فيييياط ل يييي،  مو عييييرع، وجهيييية  فييييي اةييييار 
ال يييرامم وال كافييي  وال ىا يييد. وال   ق يييد الىمييي  الليييوعي ا ميييان ومنيييان مى ،ييي نؤ مو 

 ون اآلايييير مو اييييد ن  ون اآلايييير مو بىييييرع  ون اآلايييير ةالمييييا من هدفييييا  بم  ميييي 
منسييياني فيييي المقيييا  ا وا، وميييا  صسيييف،ا ه،يييا القيييوا بيييان بىييير هيييذه المصسسييياط قيييد 
انتييالط اليي  الىميي  مالسيي دحاراتي، والت بييي ل فقييد منان هييا السييامية، وانييون رجالهييا 

ليييييدة اشيييييو  اليييييدنيا، عر ييييية لشمالمقييييياط ا م،يييييية، وهيييييذا   ،ييييياف  مييييي  رسيييييال ها الدا
ومسصول  ها الىشيا ات اه الم  مي  عمومياد، والايحا، ادوصياد، فامي  الايحا، مىقيو  
بىد   في تشك المصسساط لتي  قايياه واياتي  ور مصسسياط الم  مي  الميدني فيي 
المرتحييية ال انيييية بىيييد التنومييياط، والىمييي  الد ييير  هيييو ملشيييت مييين ملاليييت اليييدعوة 

وعشييييا فيييهن م،ظمييياط الم  مييي  الميييدني من ت ديييذ اإلسيييالمية كميييا و يييت،ا مييين قبييي  
 اللراا ا م   في ادمة الاحا، من تلك عشي سب   الم اا 

/ تييوف ر قييروض لشاييحا، ميين مجيي  تموايي  الماييروعاط الدييع رة ال ييي تمنيين 1
 الاحا، من الىم ، والكست.

 اقامة  وراط تدرابية لشاحا، في مد شف المهاراط التروية، والد،اعية.  /2

 ء ص،ا  ا لمساعدة الاحا، عش  ال واج، وااصة مولنك الم ى ران. / اناا3

 / اقامة مراق  مبتاث تى ،ي بقاادا الاحا،، وتسى  في م  قااداهم.4
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/ اناييياء وسيييائ  اعيييال  مد شفييية، وااصييية الفايييائياط ل كيييون م،بييير لشايييحا، 5
 دلر  من االلها قااداه، وتلشىاتا.

فكيييير ، واالت اهيييياط الفكرايييية / الىميييي  عشيييي  تتديييي ن الاييييحا، ميييين العيييي و ال6
 الم،ترفة. 

/ تفى    ور الاحا، في الم  م ، واالسي فا ة مين ةاقياتهم الىقشيية، والبدنيية، 7
 وغرس رو  المحا رة والىلاء في الىم  الد ر . 

/ اناييياء مواقييي  تواصييي  اج مييياعي مييين مجييي  ال تش ييي ، وال،قيييد الب،ييياء لقايييادا 8
ون اإلنسيياني اوالديية كسييال لمييا الايحا،، وه،ييا نايي ر اليي  جهييو  مفو يية الىيي

 تقو  با من ت،ظيم الىم  اللوعي.

 يذا لرّل هللا علب ربفيا لحبفبيا عحما لعلب حله لرحبه لمله.

 
 قائمة املصادر واملراجع

ممميييد اييين م،بييي  مايييو  -تييياليف -ااييين م،بييي ، مسييي،د اإلميييا  ممميييد اييين م،بييي  .1
 مدر. -عبد  الا حاني. ملحىة/ مصسسة قرةحة

 -الىالمة متميد اين منير  اين م،ظيور ا فراقيي -سان الىر،ل، اان م،ظور .2
  ار امياء ال راث الىربي ا روط لب،ان.

تتق يا/  -الاين م،ديور اين امميد ا لهير   -مى م تهذ ت الشعية -ا لهر   .3
  ار المىرفة ا روط لب،ان(. - ك ور رااض لكي قاسم

 متميييد اييين اسيييماع   مايييو عبيييد  -الحديييار ، ال يييام  الديييتين المد دييير .4
 –1407سييييي،ة  -ا يييييروط –واليمامييييية - ار ااييييين ك  ييييير -الحديييييار  ال ىفيييييي

 تتق ا/  . مدلف    ت الحعا. -ص/ال ال ة - 1987
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