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 حضرنوت بهحافظة بالتعليم النهوض يف الخيري العهل دور

 الملخص :
 ايعٌُ دٚز تٛعٝح إىل ايبشح ٜٗدف      

 مبشافع١ بايتعًِٝ ايٓٗٛض يف ارتريٟ

 اضتطاع اييت االصتاشات ٖٞ َٚا سغسَٛت،

 سغسَٛت ستافع١ اضتفاد٠ َٚد٣ حتكٝكٗا

 ايعٌُ َٔ( ٚادتاَعٞ ايعاّ)  ايتعًِٝ زتاٍ يف

 .َٚؤضطات٘ ارتريٟ

 ايٛصفٞ املٓٗر اضتدداّ مت ٚقد       

 ع٢ً ايبشح اقتضس ٚقد ٚاالضتكسا٥ٞ،

 ارتريٟ ايعٌُ زتاٍ يف ايسا٥د٠ املؤضطات

 سغسَٛت َٚؤضط١ يًت١ُٝٓ ايعٕٛ نُؤضط١

 ارتريٟ ايضٓدٚم َٚؤضط١ ايبػس١ٜ يًت١ُٝٓ

 ايعًِ طايب َٚؤضط١ املتفٛقني يًطالب

 تًو َٔ املكد١َ األعُاٍ ٖٞ َٚا ارتري١ٜ،

 ستافع١ يف بايتعًِٝ يًٓٗٛض املؤضطات

 . سغسَٛت

 ايٓتا٥ر َٔ عدد إىل ايبشح تٛصٌ ٚقد      

 : َٓٗا

 أثس سغسَٛت يف ارتريٟ يًعٌُ إٕ      

 اييت باملػازٜع نإ ضٛا٤ّ ايتعًِٝ يف نبري

 َع بايػسان١ ارتري١ٜ املؤضطات تٓفرٖا

ٌٍ  باحملافع١ ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ َهتب َٔ ن

 ، اضتكالاّل تٓفرٖا أٚ سغسَٛت، ٚداَع١

 َطت٣ٛ ع٢ً نبري٠ االضتفاد٠ ناْت نُا

 نٌ تكدِٜ خالٍ َٔ عًُّٝا ب٘ ٚايسقٞ ايفسد

 ٚبابتعاخ ايتع١ًُٝٝ، ايع١ًُٝ حتتاد٘ َا

 ٚايدٚي١ٝ، ايعسب١ٝ ادتاَعات إىل ايطالب

 يف بايتعًِٝ باالٖتُاّ اجملتُع َطت٣ٛ ٚع٢ً

 ايتع١ًُٝٝ بايب١٦ٝ ٚاالٖتُاّ ٚ َساسً٘ نٌ

 .ٚامل١ٝٓٗ

 

 

Abstract  
The research aims at clarifying 

the role of charitable work in the 

promotion of education in 

Hadramout governorate, and what 

achievements it has achieved, and to 

what extent Hadramout 

governorate's benefit in the field of 

education (general and university) 

from charitable work and its 

institutions. 

  The descriptive and inductive 

approach was used in the research. It 

was limited to the leading 

philanthropic institutions such as Al 

Awn for Development Foundation, 

the Hadramout Foundation for 

Human Development, the Charity 

Fund for Outstanding Students and 

the Talib Al-Alam Foundation, and 

the work provided by these 

institutions to promote education in 

Hadramout GovernorateThe 

research reached a number of 

results, including: 

The charitable work in 

Hadramout has a great impact on 
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education whether it is implemented 

by the charitable institutions in 

partnership with the Ministry of 

Education and the University of 

Hadramout, or implemented 

independently. It also benefited 

greatly at the level of the individual 

by uplifting him/her in the scientific 

progress by providing all the 

necessary educational process and to 

send students to Arab and 

international universities, And At 

the level of society by paying 

attention to education in all its 

stages and fill the gap that exists in 

the educational process by paying 

attention to the educational and 

professional environment. 

 

 ١:ــــاملكدَ

اذتُد هلل ايرٟ غسع يعبادٙ فعٌ ايطاعات ٚزّغب فٝٗا ٚدعٌ عٌُ ارتري َكضدّا ٚعباد٠      

، ٚايضال٠ ٚايطالّ  (1)چ   ڦ  ڦچ  ٜؤدس عًٝٗا ٚغسع ايتٓافظ فٝٗا قاٍ اهلل تعاىل:

 ع٢ً ضٝدْا ستُد املبعٛخ زمح١ يًعاملني ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني.

 ٚبعد: 

ايعٌُ ارتريٟ ٚسٓح ع٢ً ايتُطو ٚايعٌُ ب٘؛ ألْ٘ ًٜتُظ سسظ اإلضالّ ع٢ً حتكٝل       

سادات ايٓاع ٜٚطع٢ يتشكٝكٗا يف املاعٞ ٚاذتاعس ٚاملطتكبٌ، ٚٚعد اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل 

 بايجٛاب ادتصٌٜ ع٢ً فعٌ ارتري الضُٝا ايضدقات املتٓٛع١ يف ٚدٛٙ ارتري املدتًف١.

يًفسد ٚاجملتُع، ٜٚتٓاٍٚ ايبشح ايعٌُ ٚيف اإلضالّ ٜتذ٢ً ايعٌُ ارتريٟ يف زعاٜت٘        

ارتريٟ ٚ دٚزٙ يف ايٓٗٛض بايتعًِٝ مبشافع١ سغسَٛت باعتبازٙ َٔ أِٖ ادتٛاْب ايت١ُٜٛٓ يف 

 اجملتُع، ٚأضأٍ اهلل تعاىل ايتٛفٝل ٚايطداد. 

 أ١ُٖٝ ايبشح: 

يف  تعٗس أ١ُٖٝ ايبشح نْٛ٘ ٜٛعح دٚز ايعٌُ ارتريٟ يف االٖتُاّ بايتعًِٝ ٚتطٜٛسٙ      

ستافع١ سغسَٛت باعتبازٙ َٔ أِٖ األَٛز اييت تؤثس يف ايفسد ٚاجملتُع ع٢ً سٕد ضٛا٤، ٚ ملا 

 ٜتُٝص ب٘ ايعٌُ ارتريٟ َٔ ايتٓٛع يف عد٠ زتاالت، ٚيتأثريٙ املباغس ع٢ً ايفسد ٚاجملتُع. 

 

                                                           
 .148ظىسة البلشة، آًت  -((1
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 َػه١ً ايبشح:

تٝادات ايالش١َ ساد١ اجملتُع يًسقٞ بايتعًِٝ يف ناف١ َساسً٘ َع عدّ تًب١ٝ نٌ االس     

ُتعد َٔ  -ْعسّا يًعسٚف االقتضاد١ٜ اييت متس بٗا ايبالد  -يتطٜٛسٙ َٔ ٔقبٌ ايدٚي١

املػهالت اييت حتتاز إىل تدخٌٓ ايعٌُ ارتريٟ املتُجٌ مبؤضطات٘ ارتري١ٜ يًسقٞ بايتعًِٝ 

 ٚتطٜٛسٙ.   

 أٖداف ايبشح:

 االت٘.َعسف١ ايسؤ١ٜ ايفك١ٝٗ يًعٌُ ارتريٟ ٚتٛعٝح أٖداف٘ ٚزت – 1

إبساش دٚز ايعٌُ ارتريٟ يف ايٓٗغ١ ايتع١ًُٝٝ مبشافع١ سغسَٛت، َٚا ٖٞ األعُاٍ اييت  - 2

 ٜكدَٗا يتشكٝل ذيو. 

 سدٚد ايبشح: 

اقتضس ايبشح ع٢ً دٚز ايعٌُ ارتريٟ يف ستافع١ سغسَٛت ع٢ً داْب ايتعًِٝ دٕٚ         

حيكل ايبشح اهلدف املسدٛ َٓ٘؛ باقٞ ادتٛاْب اذتٝات١ٝ اييت حيتادٗا ايفسد ٚاجملتُع ست٢ 

سٝح إٔ تٓاٍٚ دٚز ايعٌُ ارتريٟ يف مجٝع اجملاالت يف ستافع١ سغسَٛت حيتاز إىل عح 

طٌٜٛ، فٝتٓاٍٚ ايبشح دٚز ايعٌُ ارتريٟ يف ايٓٗٛض بايتعًِٝ مبشافع١ سغسَٛت يف ايفرت٠ 

 ايسقٞ ب٘.  ّ، َٚا ٖٞ األعُاٍ اييت قدَٗا يتطٜٛسٙ 2118ٚ -1995ّايص١َٝٓ املُتد٠ َٔ 

 َٓٗر ايبشح: 

اعتُد ايبشح ع٢ً املٓٗر ايٛصفٞ َٔ خالٍ تكدِٜ ايتعازٜف يًُفاِٖٝ األضاض١ٝ اييت        

متظ املٛعٛع ٚاملٓٗر االضتكسا٥ٞ َٔ خالٍ مجع املعًَٛات َٔ املؤضطات اييت مت اختٝازٖا 

ٚبضُات ٚاعش١  يدزاض١ اذتاي١ ٖٚٞ املؤضطات ايسا٥د٠ يف ايعٌُ ارتريٟ ٚاييت هلا أعُاٍ

ٖٚٞ: َؤضط١ ايعٕٛ يًت١ُٝٓ َٚؤضط١ سغسَٛت يًت١ُٝٓ ايبػس١ٜ، َٚؤضط١ ايضٓدٚم ارتريٟ 

يًطالب املتفٛقني، َٚؤضط١ طايب ايعًِ ارتري١ٜ َٚا قدَت٘ ٖرٙ املؤضطات يًتعًِٝ ايعاّ 

ٚادتاَعٞ يف ستافع١ سغسَٛت بٗدف ايٛصٍٛ يٓتا٥ر ايبشح َٔ خالٍ َا مت مجع٘ َٔ 

 َعًَٛات.  
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 خط١ ايبشح: 

اقتغت طبٝع١ ايبشح تكطُٝ٘ إىل َكد١َ تٓاٚيت أ١ُٖٝ املٛعٛع َٚػه١ً ايبشح       

 ٚأٖداف٘، ٚسدٚد ايبشح َٚٓٗذ٘ ، َٚبشجإ ٚخامت١ ع٢ً ايتفضٌٝ اآلتٞ: 

 املبشح األٍٚ: سكٝك١ ايعٌُ ارتريٟ ٚأْٛاع٘ ٚايتأصٌٝ ايفكٗٞ.

 يف ستافع١ سغسَٛت.املبشح ايجاْٞ: دٚز ايعٌُ ارتريٟ يف ايتعًِٝ 

 ارتامت١: ٚفٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات.   

 املبشح األٍٚ: سكٝك١ ايعٌُ ارتريٟ ٚأْٛاع٘ ٚايتأصٌٝ ايفكٗٞ

 املطًب األٍٚ: سكٝك١ ايعٌُ ارتريٟ.

 املطًب ايجاْٞ: أْٛاع ايعٌُ ارتريٟ، ٚأٖداف٘.

 املطًب ايجايح: ايتأصٌٝ ايفكٗٞ يًعٌُ ارتريٟ.

 

 املطًب األٍٚ

 سكٝك١ ايعٌُ ارتريٟ

ايعٌُ ارتريٟ َٔ أْبٌ األعُاٍ ٚأفغًٗا ملا فٝ٘ َٔ ععِٝ األدس َٔ اهلل تعاىل ٚايٓفع        

ٚارتري يًبالد ٚايعباد ٚاملطا١ُٖ يف اضتكساز اجملتُع ٚاضتُسازٙ، ٜٚتٓاٍٚ املطًب تٛعٝح سكٝك١ 

 ايعٌُ ارتريٟ ٚيتعسٜف أٟ َضطًح البد َٔ تعسٜف َفسدات٘:

 عٌُ: ارتًٌٝ ٜفعٌ، قاٍ فعٌ نٌ يف عاّ ٚاسد، ٖٚٛ أصٌ ٚايالّ ٚاملِٝ " ايعني ايًػ١: ايعٌُ يف

 (1)بٓفط٘" عٌُ إذا ايسدٌ، ٚاعتٌُ؛ عاٌَ فٗٛ عُاّل، ٜعٌُ

 ايعٌُ يف االصطالح: 

َٔ أِٖ عٓاصس اإلْتاز؛ ألٕ إْتاز نٌ ايطًع ٚارتدَات ٜتطًب اجملٗٛد اإلْطاْٞ ٚقد "

  (2)نجريّا يف غت٢ ايعضٛز"تطٛز َسنص ايعٌُ تطٛزّا 

                                                           
 .145/ 4)داس الفىش، بيروث، مادة ] غمل [(   معجم ملاًِغ اللغت،م(، 1979 -هـ 1399أحمذ بً فاسط الشاصي، ) -( (1

 .4/2297،  ) داس نهضت لبىان للطباغت واليشش، بيروث(، املىظىغت الػشبُت املِعشةم( ،1988هـ 1408مجمىغت باحثين، ) -((2
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 أسد نٌ عًٝ٘؛ ألٕ حيٌُ ثِ ٚاملٌٝ، ايعطف أصٌ ٚاسد ٚايسا٤ ٚايٝا٤ ارتا٤ ارتري يف ايًػ١:

، ٚال ٜبعد املع٢ٓ االصطالسٞ عٔ (1)ايػس خالف: صاسب٘، فارتري ع٢ً ٜٚعطف إيٝ٘ ميٌٝ

ڈ  چ  تعاىل، َٚٓ٘ قٛي٘  (2)املع٢ٓ ايًػٟٛ، فارتري عد ايػس ٚاألَس اذتطٔ يرات٘ ڎ  

ژ  ژ   ڑ       (3)چڈ  

 َفّٗٛ ايعٌُ ارتريٟ:  

َٔ ايٓاع يتشكٝل َضًش١ عا١َ ٚأغساض إْطا١ْٝ أٚ د١ٜٝٓ     ٖٛ " عٌُ ٜػرتى فٝ٘ مجاع١       

أٚ ع١ًُٝ أٚ صٓاع١ٝ أٚ اقتضاد١ٜ بٛض١ًٝ َٔ مجع ايتربعات ٚصسفٗا يف أٚد٘ األعُاٍ ارتري١ٜ 

أٚ إغاثٞ بطسم ايدعا١ٜ أٚ املعا١ْٚ َادّٜا أٚ َعّٜٓٛا داخٌ ايدٚي١ بكضد ْػاط ادتُاعٞ أٚ ثكايف 

ٚخازدٗا َٔ غري قضد ايسبح ملؤضطٝٗا ضٛا٤ّ مسٞ إغاث١ أٚ مجع١ٝ أٚ َؤضط١ أٚ ١٦ٖٝ أٚ 

  (4) َٓع١ُ خاص١ أٚ عا١َ"

َٚٔ ايتعسٜف ٜتغح إٔ ايعٌُ ارتريٟ باختالف َطُٝات٘ ٜٗدف إىل حتكٝل ايتهافٌ         

ٞ ٚضد عٛش األفساد ٚاأُلضس ٚاجملتُعات ع٢ً سطب سذِ ادتُع١ٝ أٚ املؤضط١ مبا االدتُاع

 ٜعٛد بايٓفع ع٢ً ايفسد ٚاجملتُع. 

ٚيف عضسْا اذتاعس صتد ايعٌُ ارتريٟ يف اجملتُع ٜكّٛ بسعاٜت٘ أفساْد ٚمجاعات ُتعسف         

ضٛد٠ َٔ ايبشح أبٝٓٔ ٖرٙ ادتُاعات باملؤضطات ارتري١ٜ، ٚست٢ تتغح زؤ١ٜ ايعٌُ ارتريٟ املك

 املساد باملؤضطات ارتري١ٜ نُا ٜأتٞ:

تعسٜف املؤضط١: ٖٞ: " عٌُ مجاعٞ َٓعِ َٚٛشع ع٢ً إدازات َتدضض١ يتشكٝل أٖداف        

 (5)َع١ٓٝ بٓا٤ّ ع٢ً أضظ َٚبادئ ٚأزنإ ٚقِٝ ستدد٠"

٢ أضظ دميكساط١ٝ املؤضطات ارتري١ٜ: ُعسفت بأْٗا: " مجعٝات اختٝاز١ٜ ٜٓعُٗا األفساد عً      

ع٢ً سادتِٗ عٔ طسٜل ايعٌُ املتبادٍ سٝح ٜهٕٛ ايدافع األٍٚ هلرا ايتٓعِٝ ٖٛ إٔ أدا٤ ٖرا 

 (1)ايعٌُ املفٝد ٜعٛد بايٓذاح ٚبأفغٌ ادتصا٤"

                                                           
 .2/232، مادة ] خير [، معجم ملاًِغ اللغتم(، 1979 -هـ 1399أحمذ بً فاسط الشاصي، ) -((1

 .127، )داس الفىش. دمشم، الطبػت الثاهُت(، صـاللامىط الفلهيم(،  1988 -هـ  1408ظػذي أبى حبِب، ) -((2

 .7ظىسة الضلضلت، آًت  -((3
4

، ) داس الششوق، اللاهشة، الطبػت إلاظالمي للجىاهب الذًيُت والعُاظُت والاحتماغُت والاكتصادًتاملعجم م(، 2002 -هـ 1423أششف طه أبى الذهب، ) -((4

ت، الطبػت ألاولى(،  دائشة املػاسف الحذًثت،م(، 1979،أحمذ غطُت هللا، )538ألاولى، صـ  .2/635)مىتبت ألاهجلى املصٍش

 .20بً حضم للطباغت واليشش، بيروث(، صـ، ) داس االػمل املإظس يم(، 2002دمحم أهشم الػذلىلي، ) -( (5
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ٚال غو إٔ املؤضطات ارتري١ٜ تكّٛ بأعُاٍ نبري٠ يف زتاٍ ايعٌُ ارتريٟ ع٢ً اختالف          

 أْٛاع٘ فٝتٓاٍٚ ايبشح دٚز ايعٌُ ارتريٟ مبؤضطات٘ يف ايتعًِٝ مبشافع١ سغسَٛت.

 

 املطًب ايجاْٞ

 أْٛاع ايعٌُ ارتريٟ، ٚأٖداف٘ 

 يًعٌُ ارتريٟ أْٛاع َتعدد٠ نًٗا قسبات ْدب اهلل تعاىل إيٝٗا َٓٗا َا ٜأتٞ:     

 نط٠ٛ ايعسٜإ – 3           ضكا١ٜ ايعطػإ       – 2         إطعاّ ادتا٥ع        – 1

 زعا١ٜ األزاٌَ – 6       نفاي١ ايٝتِٝ               – 5          إٜٛا٤ ابٔ ايطبٌٝ   – 4

 إٜتا٤ ذٟ ايكسب٢  – 9          زعا١ٜ ايطفٛي١          – 8        إٜتا٤ املطهني سك٘ – 7

 اإلسطإ يًذريإ -11            إعطا٤ َا تٝطس يًُطانني عٓد اذتضاد          – 11

 إنساّ ايغٝف  – 13      إعطا٤ َٔ سغس قط١ُ املرياخ َٔ ايكساب١ ٚاملطانني –12

زعا١ٜ املعٛقني ٚذٟٚ االستٝادات  – 15                                  زعا١ٜ املطٓني   – 14

 ارتاص١

إغاث١ املًٗٛفني ٚتفسٜر نسب١  – 17إدخاٍ ايطسٚز ع٢ً احملصْٚني                 – 16

 املهسٚبني.

 ايكسض اذتطٔ يًُشتادني – 19   ف ادتسس٢ َٚداٚا٠ املسع٢        إضعا – 18

 ايتٝطري ع٢ً املعطس – 21       ني املدٜٓني              َطاعد٠ ايػازَ – 21

 تعًِٝ ادتاٌٖ      – 23        تفطري ايضا٥ِ                             – 22

 ْػس ايعًِ  – 25       تػػٌٝ ايعاطٌ                             – 24

 (2) جتٗٝص املٝت – 28ْضس٠ املعًّٛ     – 27         بٓا٤ املطادد                             – 26

                                                                                                                             
خ وشش،  -((1 ت،حمذي أبى هماٌ، بذون جاٍس  .28) اللاهشة، مىتبت غين شمغ(، صـ أصٌى التىظُم وإلاداسة في املإظعاث والجمػُاث الخيًر

، )داس الششوق، اللاهشة، الطبػت الثاهُت(، أصٌى الػمل الخيري في إلاظالم في ضىء الىصىص وامللاصذ الششغُتم(،2008 -هـ 1428ًىظف اللشضاوي، )  -((2

58- 100. 
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 أٖداف ايعٌُ ارتريٟ: 

 يًعٌُ ارتريٟ أٖداف نجري٠ زسب١ َٓٗا:    

ايت١ُٝٓ ايػا١ًَ املتها١ًَ بٛدٛد عالق١ تها١ًَٝ بني ايعٌُ ارتريٟ ايتطٛعٞ ٚايت١ُٝٓ  – 1

طع٢ إىل تػٝري سٝات٘ ضتٛ ايػا١ًَ يف ع٤ٛ األعُاٍ ٚايرباَر املتٓٛع١ اييت تطتٗدف اإلْطإ ٚت

األفغٌ، ثِ األضس٠ ثِ اجملتُع بػ١ٝ حتكٝل االضتكساز ٚايتكدّ ألٕ صالح األضس٠ َٔ صالح 

ايفسد ٚصالح اجملتُع َٔ صالح األضس٠، ففٞ ايعٌُ ارتريٟ تتهاٌَ أطساف املطاس١ َا بني 

ضالّ بأنرب ايفسدٟ ٚادتُاعٞ ٚايتٓعُٝٞ يهٞ تؤدٟ َُٗتٗا يف تطٝري اذتٝا٠ ع٢ً ٖدٟ اإل

 (1)قدز َٔ ايتُاضو ٚاملس١ْٚ

ت١ُٝٓ ايفسد عٔ طسٜل تأٌٖٝ ايفكسا٤ َٔ ايسداٍ ٚايٓطا٤ َٚطاعدتِٗ يالعتُاد ع٢ً  – 2

أْفطِٗ بايتهٝف ع٢ً األٚعاع ٚنطب ايسشم ٚايكدز٠ ع٢ً سٌ املػهالت اييت تٛادِٗٗ 

 بطسٜك١ ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ قا١ُ٥ ع٢ً ايتدطٝط ٚاالختٝاز ايطًِٝ بني ايبدا٥ٌ املتاس١.

ًٝٗا تسبّٜٛا ْٚفطّٝا َّٚٗٓٝا ٚثكافّٝا عٔ طسٜل تكدِٜ ايٓضح ٚنريو ت١ُٝٓ األضس٠ بتأٖ      

ٚاإلزغاد، ٚايدٚزات املربزت١ يالزتكا٤ باألضس٠ يف مجٝع َٝادٜٔ اذتٝا٠، ٚحتكٝل االنتفا٤ 

 (2)ايراتٞ باضتجُاز طاقات أفسادٖا نٌ سطب إَهاْٝت٘ ٚقدزت٘

إتاس١ ايفسص١ يهاف١ أفساد االضتفاد٠ َٔ املٛازد ايبػس١ٜ فًًعٌُ ارتريٟ دٚز َِٗ يف  – 3

اجملتُع يًُطا١ُٖ يف ايبٓا٤ االدتُاعٞ ٚاالقتضادٟ ايػاٌَ َٔ أدٌ حتكٝل االضتكساز ٚايتكدّ 

ٚايطعاد٠ بعٝدّا عٔ ايٓعسٜات االقتضاد١ٜ ارتاط١٦ َجٌ ايسأمساي١ٝ ٚغريٖا اييت تطتػٌ اإلْطإ 

املتاس١ ال جملسد تهايٝف  يضاحل خد١َ ايهربا٤، بٌ جيب غسعّا االضتدداّ األَجٌ يًُٛازد

اإلْتاز يػسض شٜاد٠ اإلْتاز فشطب، بٌ يتٛدٝ٘ ايطاقات ٚمجعٗا ٚتطدريٖا يف خد١َ ايت١ُٝٓ 

 (3)االقتضاد١ٜ عٔ طسٜل ايرباَر امُلعٓد٠ يف تسضٝذ َفّٗٛ ايعٌُ ايرتبٟٛ

                                                           
 .80(، صـ15هـ ، العتت 1416، الذوحت 45، )هتاب ألامت، الػذد  سؤٍت اظالمُت في كضاًا مػاصشةغماد الذًً خلُل،  -((1

، 30، الػذد 8التربُت حامػت ظامشاء، الػشاق، املجلذ ، ) مجلت  ُظش مً سأي، الصادسة غً ولُت الػمل الخيري دساظت جأصُلُت جاسٍخُتدمحم صالح حىاد،  -((2

 .7م(،صـ2012، جمىص 8العىت 

 .81، صـ سؤٍت اظالمُت في كضاًا مػاصشةغماد الذًً خلُل،  -((3
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 املطًب ايجايح

 ايتأصٌٝ ايفكٗٞ يًعٌُ ارتريٟ

ُْٓبني املساد بايتأصٌٝ ٚذيو نُا ٜتٓاٍٚ املطًب ايتأصٌٝ ايفكٗٞ يًعٌُ  ارتريٟ ٚقبٌ تٛعٝش٘ 

 ٜأتٞ:

ٍٕ َٓٗا:  األصٌ يف ايًػ١:  ُٜطًل األصٌ يف ايًػ١ ٜطًل ع٢ً عد٠ َعا

1 - ٌُ  ٚمجع٘ َأصًٗا، ثبت َأٟ ايػذس٠ُ ٖرٙ اِضَتِأَصًَِت غ٤ٞ، ٜكاٍ: ٜكاٍ نٌ َأضفٌ اأَلِص

 (1)ُأصٍٛ

 2 - ٌُ  2))َغرُيٙ عًٝ٘ ُٜب٢َٓ َا:  اأَلِص

ُٓٔد َا - 3 ٘ٔ ايػ٤ٔٞ ذيو ُُٚدُٛد ٜطَت  (3)ِإيٝ

ُٜب٢ٓ عًٝ٘ غريٙ َٚا             ُٜٚالسغ تكازب ايتعسٜفات ايطابك١ إذ إٔ األصٌ أضفٌ ايػ٤ٞ َٚا 

 ٜطتٓد ٚدٛدٙ عًٝ٘. 

 األصٌ يف االصطالح: 

 (4)أديت٘: أٟ ايفك٘ أصٍٛ َٚٓ٘ ديًُٝٗا،: أٟ ٚايط١ٓ ايهتاب املطأي١ أصٌ: نكٛهلِ ايديٌٝ 

فاجملتٗد عٓد اضتٓباط٘ يًشهِ ايػسعٞ يف َطأي١ َا ٜأخر سهُٗا َٔ ايهتاب ثِ          

َٔ ايط١ٓ ثِ ٜٓعس ٌٖ فٝٗا إمجاع فإٕ مل ٜهٔ جيتٗد بسأٜ٘ ٚقد ضاز ايضشاب١ زعٞ اهلل 

عِٓٗ ع٢ً ٖرا ايٓٗر فهاْٛا إذا ْصيت ْاشي١ ايتُطٛا سهُٗا يف نتاب اهلل فإٕ مل يٝذدٚا 

يٛا إىل ايط١ٓ فإٕ مل جيدٚا اذتهِ حتٛيٛا إىل ايسأٟ ٚقغٛا مبا أداِٖ إيٝ٘ اذتهِ فٝ٘ حتٛ

 فإٕ اهلل، نتاب يف ْعس ارتضِ عًٝ٘ ٚزد إذا نإ،َٚٔ ذيو  إٔ أبا بهس  (5)ادتٗادِٖ

 اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ َٔ ٚعًِ ايهتاب، يف ٜهٔ مل ٚإٕ ب٘، قغ٢ بِٝٓٗ، ٜكغٞ َا فٝ٘ ٚدد

 نرا أتاْٞ: »ٚقاٍ املطًُني فطأٍ خسز أعٝاٙ، فإٕ ب٘، قغ٢ ض١ٓ، األَس ذيو يف ٚضًِ عًٝ٘

 نًِٗ ايٓفس إيٝ٘ ادتُع فسمبا «بكغا٤؟ ذيو يف قغ٢  اهلل زضٍٛ إٔ عًُتِ فٌٗ ٚنرا،

                                                           
 .16/ 11، )داس صادس، بيروث، الطبػت ألاولى(، مادة ] أصل [، لعان الػشبم( ،1990 -هـ1410ابً مىظىس، ) -( (1

 .447/ 27)داس الهذاًت للطباغت واليشش، اليىٍت(، مادة ]أصل[،  الػشوط مً حىاهش اللامىط،جاج الضبُذي،  -( (2

ب الششح الىبيرالفُىمي،  -( (3  .16/ 1، )املىتبت الػلمُت، بيروث(، املصباح املىير في غٍش

،م( ، 1999 -هـ1420حماٌ الذًً غبذ الشحُم إلاظىىي،)  -((4  1/10س الىتب الػلمُت، بيروث، الطبػت ألاولى(،)دا نهاًت العٌى ششح منهاج الىصٌى

، )داس ابً الجىصي لليشش والتىصَؼ، اململىت الػشبُت ئغالم املىكػين غً سب الػاملين م(،2003 -هـ  1423دمحم بً أبي بىش املػشوف بابً كُم الجىصٍت، ) -( (5

 .115/ 2العػىدًت، الطبػت: ألاولى(، 
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 حيفغ َٔ فٝٓا دعٌ ايرٟ هلل اذتُد: »بهس أبٛ فٝكٍٛ. قغا٤ فٝ٘  اهلل زضٍٛ َٔ ٜرنس

 مجع ٚضًِ، عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ َٔ ض١ٓ فٝ٘ جيد إٔ أعٝاٙ فإٕ"  ،  «ْبٝٓا، ع٢ً

  (1)ب٘" قغ٢ أَس، ع٢ً زأِٜٗ ادتُع فإذا فاضتػازِٖ، ٚخٝازِٖ ايٓاع زؤٚع

  :ايفكٗٞ بأْ٘ ايتأصٌٝ ُْعٓسف ضبل َا ع٢ً ٚبٓا٤ّ

ايٛاعش١ َٔ ايهتاب ٚايط١ٓ  األدي١ إىل بايسدٛع األَٛز َٔ أَس ع٢ً ايػسع١ٝ إعفا٤      

 (2)اإلضال١َٝ يف نًٝات ايدٜٔ اييت أْصهلا اهلل تعاىل زعا١ٜ ملضاحل ايعبادَٚكاصد ايػسٜع١ 

فايكسإٓ ٚايط١ٓ َٚا فُٝٗا َٔ أسهاّ ٚ إزغادات باإلعاف١ إىل َكاصد ايػسٜع١        

اإلضال١َٝ  املٓطًك١ َٔ ٖرٜٔ األصًني ايععُٝني ٜتشكل يًُطًِ ايطعاد٠ املٓػٛد٠ يف ايدْٝا 

 ٚاآلخس٠.

 ايتأصٌٝ ايفكٗٞ يًعٌُ ارتريٟ: 

ضبل اذتدٜح ع٢ً إٔ أصٍٛ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ) ايكسإٓ ٚايط١ٓ( ٚقٛاعدٖا َٚكاصدٖا         

األضاع ايرٟ ُتب٢ٓ عًٝ٘ األسهاّ ايػسع١ٝ، ٚقد ثبت ِْدب ايػسع إىل ايعٌُ ارتريٟ بايكسإٓ 

ٌُ ارتريٟ، ٚقد ضبل بٝإ أْٛاع ٚايط١ٓ ٚإمجاع األ١َ ٖٚٛ َا ْعٓٝ٘ بكٛيٓا ايتأصٌٝ ايفكٗٞ يًع

َٛزٙ ٚبٝاْ٘ ع٢ً ايتفضٌٝ اآلتٞ:   ايعٌُ ارتريٟ ٚص

 أٚاّل: َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ  

ْدب ايػازع إىل ايعٌُ ارتريٟ ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ ٚسٓح ع٢ً ايكسبات ٚايضدقات فٓذد يف       

بٛدٖٛ٘ دالالت نجري٠ ع٢ً َػسٚع١ٝ ايعٌُ ارتريٟ  نتاب اهلل تعاىل ٚيف ض١ٓ زضٛي٘ 

املدتًف١ َٚٔ ذيو ْدب ايػسع إىل ايٛقف نأسد أْٛاع ايعٌُ ارتريٟ بٌ ٚأدًٗا، ٚايٛقف ٖٛ: 

:" سبظ َاٍ ميهٔ االْتفاع ب٘ َع بكا٤ عٝٓ٘ بكطع ايتضسف يف زقبت٘ ع٢ً َضسف َباح 

 (3)َٛدٛد"

                                                           
م(، )داس املغني لليشش والتىصَؼ، اململىت الػشبُت العػىدًت، الطبػت ألاولى،  2000 -هـ  1420ُم حعين ظلُم أظذ الذاساوي، )أخشحه الذاسمي في ظيىه، جحل -((1

(، كاٌ املحلم: سحاله جلاث غير أن مُمىن بً مهشان لم ًذسن أبا بىش فاإلظىاد مىلطؼ، وأخشحه 163، حذًث سكم ) 262/ 1باب الفتُا وما فُه مً الشذة،  

م(، هتاب آداب اللاض ي، باب ما ًلط ي  2003 -هـ  1424لبيهلي في العنن الىبري، املحلم: دمحم غبذ اللادس غطا، ) داس الىتب الػلمُت، بيروث ، الطبػت الثالثت، ا

فتي به املفتي،   (.20341، حذًث سكم )196/ 10به اللاض ي ٍو

م ، ) -((2 اض، الطبػت ألاولى، صـملاصذ اللشآناملذخل ئلى م(، 2007 -هـ 1428حامذي غبذ الىٍش  .14، ) مىتبت الششذ، الٍش

 .3/522بيروث، الطبػت ألاولى،  –، داس الىتب الػلمُت مغني املحتاج ئلى مػشفت مػاوي ألفاظ املنهاجم(، 1994 -هـ 1415دمحم بً أحمذ الخطُب الششبُني، )  -((3
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ٺ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ  تعاىل:اهلل  ٚايديٌٝ ع٢ً ْدب٘ قٍٛ پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  

"  يٛ خضضٓا اآل١ٜ بػري ايصنا٠ يهإ أٚىل؛ ألٕ  ، ٚد٘ ايدالي١: قاٍ ايساشٟ:(1) چٺ  ٺ

فإْ٘ ال جيب ع٢ً  اآل١ٜ شتضٛص١ بإٜتا٤ األسب، ٚايصنا٠ ايٛادب١ يٝظ فٝٗا إٜتا٤ األسب،

املصنٞ إٔ ُٜدسز أغسف أَٛاي٘ ٚأنسَٗا، بٌ ايضشٝح إٔ ٖرٙ اآل١ٜ شتضٛص١ بإٜتا٤ املاٍ 

 (2)ع٢ً ضبٌٝ ايٓدب"

ۆئ  ... چ  زغب اهلل تعاىل باإلْفام يف ٚدٛٙ ارتري املدتًف١ فكاٍ اهلل تعاىل : – 2 ۇئ  

  (3)چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

سرز اهلل تعاىل َٔ اإلَطاى عٔ اإلْفام خػ١ٝ ايفكس ٚبٝٓٔ إٔ ذيو َٔ عٌُ ايػٝطإ  – 3

 ٖرٙ اآل١ٜ: " ايفغٌقاٍ ايساشٟ يف تفطري (4) چڭ  ڭ    ڭ    چ  ٚٚضٛضت٘  فكاٍ تعاىل:

 فغ١ًٝ ٖٚٞ يًٓفظ اذتاص١ً ايفغ١ًٝ ايفغٌ ٖرا َٔ املساد إٔ: ٚدٖٛا أسدٖا عٓدٟ حيتٌُ

 َٔ املاٍ ًَٚو ٚخازد١ٝ، ٚبد١ْٝ، ْفطا١ْٝ،: ثالخ ايطعاد٠ َساتب ألٕ ٚذيو ٚايطدا٤، ادتٛد

 إٔ ع٢ً ٚأمجعٛا ايٓفطا١ْٝ ايفغا٥ٌ َٔ ٚايطدا٠ٚ ادتٛد خًل ٚسضٍٛ ارتازد١ٝ ايفغا٥ٌ

 مل فُت٢ ارتازد١ٝ ايطعادات ٚأخطٗا ايٓفطا١ْٝ، ايطعادات: ايجالخ املساتب ٖرٙ أغسف

 َٚت٢ ساصًٗا َعٗا ايٓفطا١ْٝ ٚايٓكٝغ١ ساص١ً ارتازد١ٝ ايطعاد٠ ناْت املاٍ إْفام حيضٌ

 أنٌُ، اذتاي١ ٖرٙ إٔ غو ٚال ارتازدٞ ٚايٓكضإ ايٓفطاْٞ ايهُاٍ سضٌ اإلْفام سضٌ

 َت٢ أْ٘ ٖٚٛ: ٚايجاْٞ ايفغٌ سضٍٛ َٔ ب٘ اهلل ٚعد َا سضٍٛ ٜكتغٞ اإلْفام زتسد إٔ فجبت

 ٚال َطايبٗا، يف ٚايتٗايو ايدْٝا بًرات االغتػاٍ ١٦ٖٝ ايسٚح عٔ شايت اإلْفام ًَه١ سضٌ

 ايدْٝا سب غباز ايكًب ٚد٘ عٔ شاٍ ٚإذا ايدْٝا، سب إال هلا اهلل دالٍ ْٛز جتًٞ َٔ يًسٚح َاْع

 ٖٛ ٖٚرا املال٥ه١، بأزٚاح ٚايتشل ايدزٟ نايهٛنب ٚصاز ايكدع عامل بأْٛاز اضتٓاز

 يف ألَٛاي٘ َٓفكا نْٛ٘ اإلْطإ َٔ عسف َُٗا أْ٘: ايٛدٛٙ أسطٔ ٖٚٛ: ٚايجايح غري ال ايفغٌ

 ايدْٝا، أبٛاب عًٝ٘ تٓفتح فش٦ٓٝر َطايب٘، يف ٜغاٜكْٛ٘ فال إيٝ٘ ايكًٛب َايت ارتريات ٚدٛٙ

 (5)ارتري" أبٛاب عًٝ٘ اهلل فٝفتح ٚاهل١ُ بايدعا٤ ٜعْٝٓٛ٘ عًِٝٗ َاي٘ أْفل ايرٜٔ أٚي٦و ٚألٕ

                                                           
 .92ظىسة آٌ غمشان، آًت  -((1

 .8/289بيروث(،  –، )داس ئحُاء التراث الػشبي مفاجُح الغُبم(، 2000 -هـ 1420عين، ) دمحم بً غمش بً الح -((2

 .29ظىسة فاطش، آًت  -((3

 .268ظىسة البلشة، آًت  -((4

 .7/57، مفاجُح الغُبالشاصي،  -((5
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قاٍ: " إذا َات اإلْطإ اْكطع عٓ٘ عًُ٘ إال  ، إٔ زضٍٛ اهلل  ٖسٜس٠ ٛأبز٣ٚ ثاّْٝا: ايط١ٓ. 

" َع٢ٓ ، ٚد٘ ايدالي١: (1)َٔ ثالث١: صدق١ داز١ٜ، أٚ عًِ ٜٓتفع ب٘، أٚ ٚيد صاحل ٜدعٛ ي٘ "

املٝت ٜٓكطع مبٛت٘ ٜٚٓكطع جتدد ايجٛاب ي٘ إال يف ٖرٙ األغٝا٤ ايجالث١ يهْٛ٘ اذتدٜح إٔ عٌُ 

نإ ضببٗا فإٕ ايٛيد َٔ نطب٘ ٚنريو ايعًِ ايرٟ خًف٘ َٔ تعًِٝ أٚ تضٓٝف ٚنريو 

 (2)ايضدق١ ادتاز١ٜ ٖٚٞ ايٛقف"

 ٚايٛقف أسد أْٛاع ايعٌُ ارتريٟ نُا ضبل.

ٚايتطابل فٝ٘ ٚايضدقات ٚقد ُْكٌ عٔ أصشاب  أمجعت األ١َ ع٢ً سب ارتري ثايجّا: اإلمجاع.

قاٍ ابٔ تطابكِٗ يف ايضدقات ٚاألٚقاف نأسد أْٛاع ايعٌُ ارتريٟ ايتطٛعٞ  زضٍٛ اهلل 

: مل قدا١َ: " أنجس أٌٖ ايعًِ َٔ ايطًف َٚٔ بعدِٖ ع٢ً ايكٍٛ بضش١ ايٛقف، قاٍ دابس

 (3)ذٚ َكدز٠ إال ٚقف" ٜهٔ أسد َٔ أصشاب ايٓيب 

 

 سغسَٛت، ٚفٝ٘ َطًبإ: ستافع١ يف ايتعًِٝ يف ارتريٟ ايعٌُ دٚز: ايجاْٞ املبشح

 .سغسَٛت ستافع١ يف ٚايجاْٟٛ( األضاضٞ ايتعًِٝ ايعاّ) يف ارتريٟ ايعٌُ دٚز: األٍٚ املطًب  

 .سغسَٛت ستافع١ يف ادتاَعٞ ايتعًِٝ يف ارتريٟ ايعٌُ دٚز: ايجاْٞ املطًب 

 األٍٚ املطًب

 سغسَٛت ستافع١ يف( ٚايجاْٟٛ األضاضٞ)ايعاّ  ايتعًِٝ يف ارتريٟ ايعٌُ دٚز

    ِ٘ٝ ضٝتٓاٍٚ ٖرا املطًب دٚز ايعٌُ ارتريٟ مبؤضطات٘ ارتري١ٜ يف ايتعًِٝ ايعاّ بكطُ

ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ   - 1)األضاضٞ ٚايجاْٟٛ(، ٚايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ تػٌُ ثالث١ عٓاصس أضاض١ٝ ٖٞ: 

 زعا١ٜ ايطالب ٚتطٜٛس أدا٥ِٗ، ٚفُٝا ٜأتٞ تفضٌٝ ذيو:  – 3ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ  - 2

                                                           
خ وشش(،  -((1 بيروث، هتاب الىصُت، باب ما ًلحم إلاوعان مً الثىاب بػذ  –، داس ئحُاء التراث الػشبي صحُح معلمأخشحه معلم بً الحجاج، ) بذون جاٍس

ت، وغلم ًيتفؼ به، وولذ صالح 1631، حذًث سكم ) 3/1255وفاجه،  " ئرا ماث إلاوعان اهلطؼ غمله ئال مً جالث: صذكت حاٍس (، وأخشحه الترمزي في ظيىه بلفظ: 

ىظش: 1376، حذًث سكم ) 2/53، باب في الىكف،  بيروث(، أبىاب ألاحيام غً سظٌى هللا  –مي م، )داس الغشب إلاظال 1998ًذغى له"  ًُ (، صححه ألالباوي، 

 .2/93م، ) مىتبت املػاسف لليشش والتىصَؼ، الطبػت ألاولى( ، 2000 -هـ 1420، صحُح ظنن الترمزي

 .11/85بيروث، الطبػت الثاهُت(،  –، )داس ئحُاء التراث الػشبي لحجاجاملنهاج ششح صحُح معلم بً اهـ (،  1392ًحيى بً ششف الىىوي، ) -((2

 .6/3مصش(،   -، )مىتبت اللاهشة، اللاهشة املغني م(،1968 -هـ 1388ابً كذامت، ) -((3
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ُٜٚكضد بٗا املباْٞ ايدزاض١ٝ املصٚد٠ بهاف١ استٝادات ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ  أٚاّل: ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ:

ٚاييت تؤدٟ إىل صتاح ايتعًِٝ ٚزفع دٛدت٘، ٚتصٜٚد املدازع مبا حتتاد٘ يتطٝري ايع١ًُٝ بػهٌ 

يف ٖرا اإلطاز فإٕ املؤضطات ارتري١ٜ قد ضاُٖت يف إْػا٤ صشٝح ٚتؤدٟ ْتا٥ر طٝب١، ٚ

ٚتطٜٛس املدازع ٚتصٜٚدٖا بهاف١ املطتًصَات اييت حتتادٗا ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚدعًٗا َال١ُ٥ 

يتًكٞ ايعًِ ست٢ أٓثست بػهٌ ٚاعح يف اجملتُع، َٚٔ أَج١ً املدازع اييت مت إْػا٤ٖا: َدازع 

ت، ٚزتُع بكػإ بدٚعٔ، ٚثا١ْٜٛ ايبٓات يف َٓطك١ بٔ ستفٛظ يف َد١ٜٓ اهلذسٜٔ عغسَٛ

فكد  ملؤضط١ سغسَٛت يًت١ُٝٓ ايبػس١ٜ ايتابع١ ايعاّ ايتعًِٝ بساَر عُٔ ٜبعح، نريو فإْ٘

 تطتٗدفإ 2118ّ-2117ٚض٦ٕٝٛ عاّ  املهال َدٜٓيت يف منٛذدٝتني ثاْٜٛتني مت افتتاح

 ٚقد األضاضٞ، ايتعًِٝ خسجيٞ َٔ ايعايٞ ايعًُٞ ايتشضٌٝ ع٢ً اذتاصًني األٚا٥ٌ زعا١ٜ

 ايتأضٝط١ٝ املٝصا١ْٝ ٚإجياد املٓاضب١ ايتع١ًُٝٝ األدٛا٤ تٛفري خالٍ َٔ بسعاٜتِٗ املؤضط١ تعٗدت

 إلميإ املدازع ٖرٙ ٚتأضطت ادتٛد٠، عاي١ٝ ع١ًُٝ مبٛاصفات ايتعًِٝ اضتُساز١ٜ تغُٔ اييت

 إيٝ٘ حتتاز  َا تكدِٜ يف  بتُٝص ضٝطُٕٗٛ عطا٤ َضدز ميجًٕٛ ايرٜٔ باملتفٛقني ايتاّ املؤضط١

 (1)اإلْطا١ْٝ اجملتُعات

ٛٓيت َؤضط١ زعا١ٜ طايب ايعًِ ارتري١ٜ عددّا        نريو املػازٜع اإلْػا١ٝ٥ ايتع١ًُٝٝ فكد َ

طايبّا ٚطايب١، َٚػازٜع تطٜٛس املسانص  146517َٔ املػازٜع بًؼ عدد املطتفٝدٜٔ َٓٗا 

طايبّا ٚطايب١، ٚاملػازٜع املٛمس١ٝ ٚقد بًؼ 9312ايتدزٜب١ٝ ٚاملعاٖد ايف١ٝٓ ٚبًؼ عدد املطتفٝدٜٔ 

 (2)بسادات َا٤ يًُسافل ايتع١ًُٝٝ 27117َٓٗا  85983دد املطتفٝدٜٔ َٓٗا ع

نُا اٖتُت املؤضطات ارتري١ٜ بتطٜٛس املدازع اذته١َٝٛ بايػسان١ َع َهتب ايرتب١ٝ       

ٚايتعًِٝ باحملافع١ ُٚعكدت االتفاقٝات بٗرا ارتضٛظ َجٌ اتفاق١ٝ َػسٚع تطٜٛس ثاْٜٛات 

ٛٓيت٘ َؤضط١ ايعٕٛ يًت١ُٝٓ 2118/ 3/6يت متت بتازٜذ َدٜسٜيت دٚعٔ ٚايغًٝع١ ٚاي ّ، ٚايرٟ َ

  (3)َٚؤضط١ ص١ً يًت١ُٝٓ َٚؤضط١ باشزع١

 َٚٔ املػازٜع اييت قدَتٗا املؤضطات ارتري١ٜ يتطٜٛس ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ اآلتٞ:        

 يف َهتب١ ّ ٜتغ2117ُٔاقسأ ٚايرٟ ْفرت٘ َؤضط١ سغسَٛت يًت١ُٝٓ ايبػس١ٜ  بسْاَر - 1

 ايرتب١ٝ َٚهتيب اإلمنا٥ٞ، يًتعإٚ خًدٕٚ ابٔ داز َؤضط١ َع بايتعإٚ دزاضٞ صف ٌن

                                                           
ت  -((1  /http://www.hadhramout-human.comمىكؼ مإظعت حضشمىث للتىمُت البشٍش

ت صـمجلذ ئحصائُاث مإظعت سغاًت طالب ال -((2  .13ػلم الخيًر

، مىكؼ مإظعت الػىن للتىمُت     44م ، صـ2017مجلت جمىين الصادسة غً مإظعت الػىن للتىمُت، الػذد الثامً، ظبتمبر   -((3

http://ar.alawn.org/Home/ProjectDetails?id=9#Field 

http://ar.alawn.org/Home/ProjectDetails?id=9#Field
http://ar.alawn.org/Home/ProjectDetails?id=9#Field
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 ٚتٛضٝع يًُتعًِ ٚايجكاف١ ايكسا٠٤ بأ١ُٖٝ املؤضط١ إلميإ ٚذيو املػسٚع، ٖرا يف ٚايتعًِٝ

 ٚايجكايف ايعًُٞ املطت٣ٛ يف ْٛع١ٝ ْك١ً املػسٚع ٖرا حيدخ إٔ ٚتأٌَ املؤضط١ َدازن٘،

 ايربْاَر هلرا ايدزاض١ٝ ايهتب َٔ زتُٛع١ ٚٚصٍٛ املػسٚع ٖرا يف ايتٓفٝر بدأ يًطالب، ٚقد

 ٚتغِ( ايعسب١ٝ َهتبيت) املطُا٠ ايعامل١ٝ( scholastic) غسن١ إْتاز َٔ َدازع، رتُظ

 .(1)األضاضٞ ايتعًِٝ يف دزاض١ٝ َطتٜٛات يطت١ َفٝد٠ نتبّا

 املاض١ اذتاد١ ضٖد ايربْاَر ٖرا ٚايسٜاعٝات: ٜطتٗدف يًعًّٛ احملُٛي١ َػسٚع املدتربات - 2

 ٚذيو املسس١ً، ٖرٙ يف ايغسٚز١ٜ املعازف يتطبٝل ع١ًُٝ ٚضا٥ٌ إىل األضاضٞ ايتعًِٝ َدازع يف

 ايرتب١ٝ ٚشاز٠ مبهتب ايفين ايتٛدٝ٘ يف األضاتر٠ بعض ابتهاز َٔ ستُٛي١ مبدتربات بتصٜٚدٖا

 ايسٜاعٝات)  َادتٞ يف احملُٛي١ املدتربات فهس٠ ٚناْت  ٚايضشسا٤ ايٛادٟ يف ٚايتعًِٝ

 يف املدتربات ٖرٙ فهس٠ ٚتتًدط اجملاٍ، ٖرا يف ُقدَت َٚكرتسات دزاضات ْتاز(  ٚايعًّٛ

 إىل ٚتكسٜبٗا املعكد٠، ايٓعسٜات ٚغسح ايس٥ٝط١ٝ، ايتذازب يتٓفٝر ايالش١َ ٚاملٛاد األدٚات تٛفري

 األدٚات َٔ% 91 ٚإٔ ستًًّا، َضٓٛع١ أْٗا املدتربات ٖرٙ ميٝص َا ايطالب، ٚأِٖ أذٖإ

 يف ٜٚػسع ايهجري ٜٛفس ايرٟ األَس احمل١ًٝ، ايب١٦ٝ خاَات َٔ َضٓٛع١ بداخًٗا اييت ٚايٛضا٥ٌ

 . (2)املدتًف١ اذتٝا٠ زتاالت يف احمل١ًٝ ايب١٦ٝ إَهاْات َٔ االضتفاد٠ ع٢ً ايكدز٠ طالبٓا ْفٛع

 تٛفري أضاع ع٢ً ايربْاَر عغسَٛت: ٜكّٛ ايجاْٟٛ ايتعًِٝ ملدازع املدزض١ٝ املهتبات - 3

 ايكسا٠٤ سب تعُٝل أدٌ َٔ عغسَٛت؛ ايجاْٟٛ ايتعًِٝ َدازع بعض يف منٛذد١ٝ َهتبات

 َضادزٖا، َٔ املع١ًَٛ عٔ بايبشح تتعًل ٚضًٛنٝات عادات ٚغسع ايطالب، يد٣ ٚاالطالع

 يًُعًُني ١َُٗ َضادز ٚتٛفري املعازف، ٚشٜاد٠ ايرتبٟٛ األدا٤ يف ٚاإلبداع ايتٓافظ زٚح ٚتػذٝع

 عػس تٛفري ايفرت٠ ٖرٙ خالٍ دس٣ ٚقد اٖتُاَِٗ، تطتدعٞ اييت اجملاالت يف َعازفِٗ إلثسا٤ ؛

 ايطاسٌ يف أزبع: عغسَٛت ايجاْٟٛ ايتعًِٝ َدازع َٔ مثإ ،يف ٚجتٗٝصٖا َدزض١ٝ َهتبات

 يف ٚأزبع(  ستفٛظ بٔ َٚدازع باملهال ٚزٚنب ٚاملٝٓا٤ غٗاب بٔ ٚثا١ْٜٛ بًكٝظ، ثا١ْٜٛ) 

(  يًبٓني ٚايكطٔ تسِٜ ٚثاْٜٛتا تسِٜ يف ارتطاب بٔ عُس ثا١ْٜٛ ٚ يًبٓات، ايػسف١ ثا١ْٜٛ)  ايٛادٟ

. 3)بضٓعا٤ عبدايٓاصس مجاٍ ٚثا١ْٜٛ ) 

                                                           
ت،  -((1  /hadhramout-human.comمىكؼ مإظعت حضشمىث للتىمُت البشٍش

، ئضافت ملىكؼ مإظعت الػىن للتىمُت الزي بّين ششح مفصل غً 43م، صـ2017مجلت جمىين الصادسة غً مإظعت الػىن للتىمُت، الػذد الثامً، ظبتمبر  -((2

ؼ   http://ar.alawn.org/Home/Projects?id=13هزه املشاَس

 .43م، صـ2017لت جمىين الصادسة غً مإظعت الػىن للتىمُت، الػذد الثامً، ظبتمبر مج -((3
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 ايدزاض١ٝ اذتذس٠ فتهٕٛ ثابتّا فٝٗا ايفضٌ ٜهٕٛ املتٓك١ً املتٓك١ً: ايفضٍٛ ايضفٛف - 4

 ايٛضا٥ٌ بهٌ جتٗٝصٖا ٜٚتِ ايدزاض١ٝ، املكسزات أسد مبعًِ خاص١( ايدزاض١ٝ ايكاع١)

 بهاٌَ ايدزاضٞ ايعاّ بدا١ٜ يف يًُعًِ بتطًُٝٗا املدزض١ إداز٠ ٚتكّٛ ، املاد٠ َٚتطًبات

 .(1) املاد٠ تدزٜظ طسا٥ل َتطًبات سطب بتهٝٝفٗا املعًِ يٝكّٛ ستتٜٛاتٗا

َطت٣ٛ ايػعٛز باملطؤٚي١ٝ يد٣ َدزضيت: ٖٚٛ َػسٚع قُٝٞ ٜٗدف إىل زفع  يف قُٝيت - 5

 ايعٛاٌَ أِٖ ايطالب جتاٙ َطتٛاِٖ ايتعًُٝٞ ٜٚعصش اْتُا٥ِٗ يًب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ، سٝح إٔ َٔ

 غدض١ٝ ٖٞ ايعا١َ ايجاْٜٛات ٚ االبتدا١ٝ٥ املدازع يف ايتع١ًُٝ ايع١ًُٝ صتاح ع٢ً املطاعد٠

 َدزضيت يف قُٝيت َػسٚع ٜأتٞ خاظ، بػهٌ ضًٛنٝات٘ ٚ عاّ بػهٌ ايطايب١ ٚ ايطايب

 زتُٛع١ عرب ايجاْٜٛات ٚ املدازع يف ايتطٛع خالٍ َٔ ايطايب يف اإلجياب١ٝ ايطًٛنٝات يتعصٜص

 َطسس١ٝ ٚ ثكاف١ٝ ٚأْػط١  طٛع١ٝ َبادزات ٚ دٚزات ٚ عٌُ ٚزش َٔ املدتًف١ األْػط١ َٔ

 . (2)ايطالب ْفٛع يف املدزض١ ق١ُٝ تعصش ٚ جتطد

 داخٌ ايعا١َ املُتًهات يف اهلدز ع١ًُٝ َٔ ايتكًٌٝ ع٢ً املػسٚع أمجٌ: ٜعٌُ َدزضيت - 6

 ٚإجياد، املدزض١ داخٌ ايعا١َ يًُُتًهات ايدمي١َٛ َٔ ممهٔ قدز أنرب ٚإجياد املدزض١

 ايدٚز١ٜ ايضٝا١ْ ع١ًُٝ تتٛىل َتشسن١ ٚأخس٣ َسنص١ٜ صٝا١ْ ٚٚزغ١ املدزض١ داخٌ عٌُ فسم

 .(3)يًُدازع ٚاملطتُس٠

ٛٓيت٘ َؤضط١ زعا١ٜ طايب ايعًِ ارتري١ٜ ٚاضتفاد َٓٗا  – 7 َػازٜع دعِ تعًِٝ ايفتا٠ ٚايرٟ َ

    (4)طايب١ 15438

ُٜٚكضد بٗا تطٜٛس اإلدازات املدزض١ٝ، ٚتأٌٖٝ املعًُني ٚتصٜٚدِٖ  ثاّْٝا: ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ:

 بسفد يطعٞبارتربات اذتدٜج١ اييت تطاعدِٖ يف أدا٤ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بػهٌ َتطٛز، ٚا

ٜٚهٕٛ ذيو بايػسان١ ايفاع١ً بني املؤضطات اذته١َٝٛ  ايفاعًني، باملعًُني اجملتُع

ُٚددت ٖرٙ ايػسانات ايفع١ًٝ ٚنإ هلا ْتا٥ر طٝب١ َٚجُس٠ َٚٔ  ٚاملؤضطات ارتري١ٜ، ٚقد 

أَج١ً ذيو ايػسان١ ايكا١ُ٥ بني َؤضط١ ايعٕٛ َٚؤضط١ ص١ً يًت١ُٝٓ  َٚهتب ٚشاز٠ ايرتب١ٝ 

ِٝ مبشافع١ سغسَٛت متجًت ٖرٙ ايػسان١ يف عد٠ دٛاْب َٓٗا: إعداد دزاض١ ٚايتعً

َتها١ًَ يتػدٝط َػهالت ايتعًِٝ مبدازع َدٜسٜات ضاسٌ ٚٚادٟ سغسَٛت ٚٚعع 

                                                           
 .44املصذس هفعه، صـ  -((1

ل  -((2  .28م، صـ2016مجلت جمىين الصادسة غً مإظعت الػىن للتىمُت، الػذد الشابؼ، ابٍش

 .28املصذس هفعه، صـ  -((3

ت، صـ -((4  .13مجلذ احصائُاث مإظعت طالب الػلم الخيًر
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املكرتسات ٚاذتًٍٛ املٓاضب١، ٚ تٓفٝر ايعدٜد َٔ بساَر ايتأٌٖٝ ٚايتدزٜب يكطاع املعًُني 

        ( 1)ٚاملٛدٗني ٚايكٝادات ايرتب١ٜٛ 

 ٚفُٝا ٜأتٞ تٛعٝح تًو املػازٜع :

ّ ٚايرٟ ٜطتٗدف 2116َػسٚع ايدبًّٛ املٗين: يف اإلداز٠ املدزض١ٝ ايرٟ مت تدغٝٓ٘ عاّ  – 1

اإلدازات املدزض١ٝ َٔ خالٍ زتُٛع١ َٔ ايدٚزات اييت تطاِٖ يف تطٜٛس املدٜس إدازّٜا َٔ خالٍ 

يًُدزض١ بهٌ َهْٛاتٗا؛ يتطٜٛس ايع١ًُٝ تصٜٚدٙ مبفاِٖٝ أضاض١ٝ يف اإلداز٠ ٚأضايٝب ايكٝاد٠ 

ايتع١ًُٝٝ فٝٗا ظٛد٠ عاي١ٝ عٔ طسٜل خطط ض١ٜٛٓ َدزٚض١ ٚبإغساف َطتُس ٚفٓعاٍ يتكِٝٝ 

   (2)ايعٌُ أٚاّل بأٍٚ يًٛصٍٛ إىل أفغٌ ايٓتا٥ر ٚمبػازن١ زتتُع١ٝ فعاي١

ات املدزض١ٝ َػسٚع املدزض١ االيهرت١ْٝٚ: ايرٟ ٜٗدف إىل تٛفري ايٛقت ٚادتٗد يإلداز – 2

ٚاملعًُني َٔ خالٍ ْعاّ ايهرتْٚٞ ٜعٌُ ع٢ً سٛضب١ مجٝع غؤٕٚ ايطالب َٚٓض١ ايٓػس 

املدزضٞ اإليهرت١ْٝٚ  )ضهٛيصبٛى( فٝتِ زبط َدازع احملافع١ مبٓع١َٛ غبه١ ٚاسد٠ مبا 

ع فٝٗا املدٜسٜات اجملاٚز٠ ٚايٓا١ٝ٥ ٚاالْتكاٍ َٔ ادتاْب ايتكًٝدٟ ايٝدٟٚ املعٍُٛ ب٘ يف املداز

ٌٗٓ ايهجري َٔ ايٛقت ع٢ً اإلدازات املدزض١ٝ يف زصد ٚتٛشٜع  إىل اإليهرتْٚٞ مما ٜط

ايدزدات، مما ضٝٓعهظ ع٢ً تفاعٌ ايطالب ْٚٛع١ٝ األْػط١ املّٓفر٠ يف املدازع األَس ايرٟ 

    (3)ضٝؤدٟ إىل ظٗٛز ْتا٥ر إجياب١ٝ ع٢ً املدزض١ إداز٠ َٚعًُني ٚطالب

بسْاَر ايكا٥د ايرتبٟٛ: ٜتغُٔ ايربْاَر مج١ً َٔ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ ٚٚزش ايعٌُ اييت  – 3

تؤدٟ إىل ت١ُٝٓ َٗازات ايكٝادات ايرتب١ٜٛ ٚحتطني شتسدات ايتعًِٝ، ٜٚطتٗدف ايربْاَر 

حتطني شتسدات ايتعًِٝ عغسَٛت ٚاإلضٗاّ يف إجياد نفا٤ات ٚقٝادات تسب١ٜٛ فعاي١، 

ٝ٘ ٚايتدزٜب ايرتبٟٛ ٚحتدٜجٗا ٚزبط ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بايتهٓٛيٛدٝا ٚتطٜٛس َفاِٖٝ ايتٛد

َدزبّا َٔ  21َٛدّٗا تسبّٜٛا ٚ 84قٝادّٜا ٚ  61اذتدٜج١ ٚاالضتفاد٠ َٓٗا، ٚقد اضتٗدف ايربْاَر 

ستافع١ سغسَٛت ضاساّل ٚٚادّٜا ِٖٚ زؤضا٤ ايػعب ٚاألقطاّ مبهتب ٚشاز٠ ايرتب١ٝ 

 (4)ٕٛ ايرتبٜٕٛٛ باحملافع١باحملافع١ ٚاملدٜسٜات ٚاملدزب

                                                           
 .34م، صـ 2016مجلت جمىين، الػذد الخامغ، أغعطغ  -((1

 .28املصذس هفعه، صـ -((2

ل  -((3  .16م، صـ2016مجلت جمىين، الػذد الشابؼ، ابٍش

 .30املصذس هفعه، صـ -((4
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َع١ًُ َٔ َعًُٞ املساسٌ 115بسْاَر املعًِ احملرتف: ٜٗدف ايربْاَر إىل تأٌٖٝ ) – 4 ( َعًِٚ 

( يف طسم ٚٚضا٥ٌ ايتدزٜظ اذتدٜج١ إىل داْب إنطاب املػازنني َٗاز٠ 6-12َٔ )

ت ايتدطٝط يًُٓٗر ايدزاضٞ، ٚإنطاب املػازنني َٗاز٠ إداز٠ ايضف ٚطسم تٛظٝف قدزا

ايطالب املدتًف١، ٚت١ُٝٓ املٗازات ايرات١ٝ مما ٜعصش سغٛز ايػدض١ٝ املتص١ْ ٚايك١ٜٛ يف اذتكٌ 

 (1)ايرتبٟٛ ٚايتعًُٝٞ

بسْاَر ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًُعًُني: ٜٗدف ايربْاَر إىل تطٜٛس َٗازات املعًُني يدَر املٓٗاز  – 5

ايدزاضٞ ٚايتهٓٛيٛدٝا، ٜٚتهٕٛ ايربْاَر َٔ أزبع َساسٌ تٗدف إىل متهني املعًُني َٔ 

إْتاز سضط ستٛضب١ يٝضبح ايتعًِٝ تػازنّٝا ٚال ٜكتضس ع٢ً املعًِ فكط، بٌ ميتد أثسٙ إىل 

إذ ٜتِ تدزٜب املعًُني ع٢ً تكٓٝات ايتعاٌَ َع اذتاضٛب َٚٗازات ايعسض إعاف١ إىل ايطايب 

اضتدداّ االْرتْت نٛض١ًٝ تع١ًُٝٝ آ١َٓ ٜتِ بٛاضطتٗا َػازن١ املعًَٛات ٚايفعايٝات يف 

َٛاقع ٚزتُٛعات تػازن١ٝ تتٝح يًُعًِ ٚايطايب ايدخٍٛ إيٝٗا ٚتػذع٘ ع٢ً ايتفاعٌ ٚإبدا٤ 

 (2)َٓٗاايسأٟ ٚاالضتفاد٠ 

ايرٟ مت  املػسٚع ٜٚٗدف 2115/2116ّ ايدزاضٞ يًعاّ( ايتهًُٝٞ ايَعٕٛ َُعَِّ)بسْاَر  - 6

 املعًُني عدد يف ايٓكط بايتٓطٝل بني إداز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ َٚؤضط١ ايعٕٛ يًت١ُٝٓ يتػط١ٝ

 ستافع١ أبٓا٤ َٔ ايرتب١ٜٛ املؤٖالت خسجيٞ َٔ َٚع١ًُ َعًِ( 311) عدد َع بايتعاقد ٚاملعًُات

 ايعٕٛ َؤضط١ تهفًت ايجا١ْٜٛ ٚ األضاض١ٝ املدازع يف دزاضٞ عاّ ملد٠ يًتدزٜظ سغسَٛت

  (3)عًٝ٘ ٚاإلغساف املػسٚع إداز٠ ٚتهايٝف أدٛزِٖ بدفع يًت١ُٝٓ

 املسس١ً طايبات َٔ طايب١ 32 بسْاَر تأٌٖٝ َعًُات ايسٜف: ٜٗدف ايربْاَر إىل متهني – 7

 بٗدف املعًُني دبًّٛ غٗاد٠ ع٢ً اذتضٍٛ َٔ دٚعٔ َدٜس١ٜ يف ايسٜف بٓات َٔ ايعا١َ ايجا١ْٜٛ

 مبدٜس١ٜ ايسٜف بٓات َٔ مبعًُات بايبٓات ارتاص١ األضاضٞ ايتعًِٝ َدازع يف ايٓكط تػط١ٝ

 (4)دٚعٔ.

ْادٟ املعًِ: ٜٗدف ايربْاَر إىل ايعٌُ ع٢ً اضتٝعاب مجٝع املعًُني بٛادٟ سغسَٛت  – 8

يسضاي١ ايٓادٟ، ًٜٚتكٞ فٝ٘ املعًُٕٛ ٚاملعًُات ُٚتّٓعِ فٝ٘ ايفعايٝات ٚايٓدٚات ٚاملًتكٝات ايع١ًُٝ 

 ٚايجكاف١ٝ اييت تبشح ايكغاٜا ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايػؤٕٚ ايعا١َ، ٚمتازع فٝ٘ ايعدٜد َٔ

                                                           
ل  -((1  .31م ، صـ2016مجلت جمىين، الػذد الشابؼ، ابٍش

 .30املصذس هفعه، صـ  -((2

 .31املصذس هفعه، صـ -((3

 .23م، صـ2017مجلت جمىين، الػذد التاظؼ، دٌعمبر،  -((4
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األْػط١ ايسٜاع١ٝ، ٚحيتٟٛ ايٓادٟ َهتب١ ع١ًُٝ ٚثكاف١ٝ ٚصاالت َٚالعب زٜاع١ٝ ٚصاي١ 

 (1)اْرتْت ٚقاع١ تدزٜب

تتُجٌ زعا١ٜ ايطالب ٚايعٓا١ٜ بِٗ َٔ خالٍ تعًُِٝٗ ايكِٝ  ثايجّا: زعا١ٜ ايطالب ٚتطٜٛس أدا٥ِٗ:

عٛب، ٚيًُؤضطات ٚاملبادئ ايط١ًُٝ، ٚتصٜٚدِٖ بايعًّٛ ٚاملعازف فايعًِ أضاع تكدّ ايػ

 ارتري١ٜ دٚز نبري يف االزتكا٤ بايطالب ٚحتضًِٝٗ ايعًُٞ ٜربش ذيو َٔ خالٍ اآلتٞ: 

ُٝتِ ٚعدّ ايكدز٠ ع٢ً ْفكات ايدزاض١  - 1 زعا١ٜ األٜتاّ ٚنفايتِٗ دزاضّٝا؛ ست٢ ال ٜؤدٟ اي

 إىل تسى َكاعد ايدزاض١ ٚايتصٚد بايعًِ، فكد تهفًت َؤضط١ ايفذس ارتري١ٜ االدتُاع١ٝ

ٜتِٝ نفاي١ ٚاٜٛا٤ّ، ٚباقٞ ايعدد نفايتِٗ يف  61ٜتِٝ َِٓٗ  911بهفاي١ أنجس َٔ 

ٟٓ ٚاذتكا٥ب املدزض١ٝ يًطالب غري  ،(2)َٓاشهلِ إعاف١ إىل تكدِٜ املطاعدات نتكدِٜ ايص

نُا تكّٛ بتٌُٜٛ عد٠ بساَر ت١ُٜٛٓ  ( 3)ايكادزٜٔ ع٢ً غسا٤ تًو االستٝادات ٚخاص١ األٜتاّ

، ٚقٝاَٗا (4)ات َٚٛاٖب األٜتاّ َجٌ ايربْاَر ايتدزٜيب) املٗٓدع ايضػري(يبٓا٤ ٚتأٌٖٝ قدز

بسعا١ٜ االستفايٝات احملفص٠ يألٜتاّ ع٢ً ايتعًِٝ َجٌ استفا١ٝ٥ إنساّ ايٝتِٝ حتت غعاز ) 

، ٚال غو إٔ ذيو ٜٛعح االٖتُاّ بايٝتِٝ ٚتكدِٜ َا ًٜصَ٘ إلنُاٍ دزب٘  (5)نفاييت تعًُٝٞ(

 طتكبٌ ٚاعد بإذٕ اهلل.  ايتعًُٝٞ، ٚتأًٖٝ٘ مل

ٚيف ْطام تطٜٛس أدا٤ ايطالب ٚاالزتكا٤ بِٗ فكد قٓدّ ايعٌُ ارتريٟ  ممجاّل باملؤضطات  - 2

ارتري١ٜ يف سغسَٛت منٛذدّا َػسقّا يف االزتكا٤ بايطايب يٝضٌ إىل املطت٣ٛ ايعًُٞ ادتٝد 

٢ً ضبٌٝ املجاٍ: َٓجًت إعاف١ إىل ايطعٞ  يًُطا١ُٖ ايفاع١ً ع٢ً املطت٣ٛ ايعسبٞ ٚايدٚيٞ فع

َدازع بٔ ستفٛظ يف اهلذسٜٔ بإغساف َؤضط١ ايعٕٛ يًت١ُٝٓ ايُٝٔ يف أٚملبٝاد ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ 

ّ 2117بايعاص١ُ األزد١ْٝ ْٚايت دا٥ص٠ أفغٌ َػسٚع يف ذيو األٚملبٝاد يف َٛمس٘ ايجاْٞ يعاّ 

ت ، تٓافظ فٝ٘ ايطالب " بتٓعِٝ غسن١ َاض١ ايدٚي١ٝ يالختبازا2125حتت عٓٛإ " ايتعًِٝ 

عاَّا بايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ،  ٚمتشٛز ايعسض ايفا٥ص عٔ سٌ املػه١ً يًٓعاّ  16إىل  11َٔ عُس 

                                                           
 .34املصذس هفعه، صـ  -((1

خ  -((2 ت خالٌ ملابلت أحشتها الباحثت للمإظعت بتاٍس  م.2018/ 15/4مصذس املػلىمت مذًش مإظعت الفجش الخيًر

 .15م، صـ2016ماًى  -هـ 1437مجلت الفجش، العىت الخامعت، الػذد التاظؼ، سحب  -((3

خ هظم -((4 ت بتاٍس بُت لصُاهت الحاظىب، واظتهذفت الذوسة 11/8/2016ت مإظعت الفجش الاحتماغُت الخيًر طفل مً أًتام مإظعت الفجش  12م، دوسة جذٍس

ت الاحتماغُت، وتهذف الذوسة ئلى جىمُت كذساث ألاطفاٌ لُصبحىا مبذغين في مجاٌ الحاظىب ، مً خالٌ الفػالُاث التي جمىحهم الشػى  م ًصىػىن س بأنهالخيًر

ىظش: مجلت الفجش، العىت العادظت، الػذد الػاشش، حمادي الثاوي  ًُ لتهم الطفىلُت الخاصت ،   بطٍش
ً
 .20م، صـ2017ماسط  -هـ 1438شِئا

 .20م، صـ2017ماسط  -هـ 1438مجلت الفجش، العىت العادظت، الػذد الػاشش، حمادي الثاوي  -((5
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ايتعًُٝٞ بايُٝٔ، سٝح تعترب َػازن١ َدازع بٔ ستفٛظ ٖٞ األٚىل ٚايٛسٝد٠ َٔ ادتُٗٛز١ٜ 

  (1)اي١ُٝٓٝ بدعِ َٔ َؤضط١ ايعٕٛ يًت١ُٝٓ ايٛصٍٛ إىل تًو املطابك١

 غو إٔ َجٌ ٖرٙ املطابكات إعاف١ دٝد٠ يًتعًِٝ يف ايُٝٔ عا١َ ٚسغسَٛت خاص١؛ ٚال    

فشغٛز ٖرٙ املٓافطات ايع١ًُٝ فسص١ نبري٠ يًطالب يًتعسف ع٢ً خربات َٚٗازات ددٜد٠، 

 ٚإظٗاز إبداعاتِٗ َٚكازْتٗا مبجٝالتِٗ َٔ ايدٍٚ األخس٣.

ايُٝٔ  –ٔ َؤضط١ ايعٕٛ يًت١ُٝٓ بدعِ َ -نريو فكد َجًت أنادمي١ٝ املٖٛٛبني بط٦ٕٝٛ    

 FIRSTدٚي١ َػازن١ يف َطابك١  161يف املطابك١ ايعامل١ٝ يًسٚبٛت بأَسٜها عُٔ 
GLOBAL   َٔ دٚي١ َٔ قازات  161ٚتٗدف ادت١ٗ املٓع١ُ يًبطٛي١ اييت ٜػازى فٝٗا أنجس

ايعامل املدتًف١ إىل إغعاٍ غػف ٚتهاٌَ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚاهلٓدض١ ٚايسٜاعٝات، ٚقد 

دعت ايػسن١ َٔ نٌ دٚي١ فسٜكّا ٚاسدّا يًُػازن١ يف ٖرا اذتدخ ايعًُٞ ايعاملٞ ايرٟ ٜبين 

املعًَٛات بني طالب ايجاْٜٛات َٔ غت٢ بكاع ايعامل بايسغِ َٔ اختالف  دطٛز ايتعازف ٚتبادٍ

   (2)ايًػات ٚادتٓطٝات ٚايجكافات

 :ايجاْٞ املطًب

 سغسَٛت ستافع١ يف ادتاَعٞ ايتعًِٝ يف ارتريٟ ايعٌُ دٚز

 ميهٔ تٛعٝح دٚز ايعٌُ ارتريٟ يف ايتعًِٝ ادتاَعٞ يف اآلتٞ: 

ٜػٌُ االٖتُاّ بايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ  ايتع١ًُٝٝ ادتاَع١ٝ ٚايتطٜٛس األنادميٞ:أٚاّل: االٖتُاّ بايب١٦ٝ 

ادتاَع١ٝ عكد ايػسان١ بني املؤضطات ارتري١ٜ ٚداَع١ سغسَٛت ، نايػسان١ بني َؤضط١ 

 ايعٕٛ يًت١ُٝٓ ٚداَع١ سغسَٛت مشٌ ذيو ايكٝاّ بعد٠ َػازٜع َٓٗا: 

ؤضط١ ايعٕٛ قاعات ايدزاضات ايعًٝا به١ًٝ مشًت املػازٜع اييت مت افتتاسٗا بتٌُٜٛ َٔ َ – 1

اآلداب ٚقاع١ ن١ًٝ ايطب ٚن١ًٝ ايتُسٜض ٚبسزت١ إداز٠ غؤٕٚ ايطالب ٚايدزاضات ايعًٝا 

ٚزبطٗا ايهرتّْٚٝا، نريو جتٗٝص شتترب ايبشح ايعًُٞ به١ًٝ ايعًّٛ، ٚجتٗٝص َسنص تك١ٝٓ 

١ٝ ٚجتٗٝصات َهتب١ٝ املعًَٛات بادتاَع١ ٚايرٟ ضٝٛفس املتطًبات َٔ َعدات ايهرتْٚ

ُٜعد  ٚنٗسبا١ٝ٥ باإلعاف١ إىل بعض األعُاٍ املد١ْٝ ٚاإلْػا١ٝ٥ يتذٗٝص َب٢ٓ املسنص ٚايرٟ 

ادت١ٗ املسنص١ٜ إلداز٠ خدَات املعًَٛات بادتاَع١ ٚعُإ زبط مجٝع ايهًٝات بػبه١ 

                                                           
 .21املصذس هفعه، صـ -((  1

 .20م،  صـ2017ن الصادسة غً مإظعت الػىن للتىمُت، الػذد الثامً، ظبتمبر مجلت جمىي -((2
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اتضاالت سته١ُ، َٚػسٚع جتٗٝص قاع١ زتًظ ادتاَع١ اجملٗص٠ بٓعاّ صٛت َتهاٌَ 

ٜت اآليٞ ٜٚٛدد بهٌ َكعد خا١ْ يًػشٔ بايهٗسبا٤ ٚفتش١ غبه١ َسبٛط١ بطسع١ ٚايتضٛ

ٚاسد قٝكا خاص١ يًعسض ْٚكٌ أٟ َعًَٛات خاص١، نُا ٜٛدد غبه١ الضًه١ٝ ْٚعاّ 

ايضٛت ٜتشهِ ب٘ ز٥ٝظ ادتاَع١ أٚ ز٥ٝظ اجملًظ ايرٟ ٜٓعِ ع١ًُٝ ايضٛت يألعغا٤ خالٍ 

عٞ تأٌٖٝ شتتربات ايتًٛخ ايبشسٟ ٚشتترب اْعكاد ادتُاعات اجملًظ، إعاف١ إىل َػسٚ

ايتشًٌٝ اآليٞ به١ًٝ ايعًّٛ ايب١ٝ٦ٝ ٚاألسٝا٤ ايبشس١ٜ ايرٟ ٜٗدف إىل تٛفري خدَات زتتُع١ٝ 

 خاص١ أْٗا تٗتِ بايب١٦ٝ َجٌ قٝاع ايتًٛخ ايب٦ٝٞ بهاف١ أصٓاف٘.

نرب٣ نريو افتتاح َػسٚع جتٗٝص قاع١ األدٜب باٚشٜس به١ًٝ اآلداب ٚتػٌُ قاع١ َدزز 

 (1)زتٗص٠ بتك١ٝٓ سدٜج١ َٔ أْع١ُ عسض ٚصٛتٝات

 ٚادٟ عاص١ُ ض٦ٕٝٛ، مبد١ٜٓ ٚايبٓات ايرتب١ٝ بهًٝيت ايتع١ًُٝٝ ايب١٦ٝ تأٌٖٝ َػسٚع - 2

َؤضطيت  ٚمتٛي٘ باملهال، ارتري١ٜ ايعًِ طايب زعا١ٜ مجع١ٝ تٓفرٙ ايرٟ سغسَٛت، ٚصشسا٤

 االيهرت١ْٝٚ املهتب١ تأٌٖٝ ٚإعاد٠ دزاض١ٝ قاعات أزبع ايعٕٛ ٚص١ً، ٜٚتهٕٛ املػسٚع َٔ بٓا٤

 .(2)ٚايهُٝٝا٤ ٚايفٝصٜا٤ اذتاضٛب ٚشتتربات َٚعاٌَ ٚايٛزق١ٝ

تبين دعِ ٚتطٜٛس نًٝات ايبٓات، ٚتطٜٛس املهتبات ادتاَع١ٝ ٚاملدتربات يف عدد َٔ  – 3

يدزاض١ٝ ايهًٝات، ٚنرا دعِ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًذاَع١ بعدد َٔ املػازٜع ٚتكدِٜ عدد َٔ املٓح ا

  (3)ملٓتطيب ادتاَع١

تعصٜص ٚتطٜٛس األدا٤ األنادميٞ يًذاَع١ عرب اإلضٗاّ يف تطٜٛس ارتط١ االضرتاتٝذ١ٝ  - 2

يًذاَع١، ٚدعِ بسْاَر تطٜٛس األدا٤ األنادميٞ َٔ خالٍ زعا١ٜ املؤضط١ يدٚزات ايتطٜٛس 

ايتطٜٛس األنادميٞ يًذاَع١ ٚتكِٜٛ ايرباَر األنادمي١ٝ يًهًٝات، ٚإْػا٤ َسنص 

األنادميٞ ايرٟ ٜٗدف إىل تطٜٛس األدا٤ ٚايرباَر األنادمي١ٝ يًذاَع١، ٚإْػا٤ َسنص املسأ٠ 

 ، ٚال غو إٔ ٖرٙ دٗٛد نبري٠ تكٟٛ ادتاَع١ ٚتضٓٝفٗا عاملّٝا.(4)يًدزاضات ٚدعِ بسازتٗا

إقا١َ ايٛزش ٚايدٚزات ايتكٛمي١ٝ يًرباَر األنادمي١ٝ يهًٝات داَع١ سغسَٛت بدعِ  – 3

 (5)ٚمتٌٜٛ َؤضط١ ايعٕٛ يًت١ُٝٓ.

                                                           
ل  -((1  .10م، صـ 2017مجلت جمىين، الػذد العابؼ، ابٍش

ت،  -( (2  /http://taleb-elm.comمىكؼ مإظعت طالب الػلم الخيًر

 .44م ، صـ 2017مجلت جمىين ، الػذد الثامً ، ظبتمبر  -((3

 .44املصذس هفعه، صـ -( (4

 . 17م، صـ2016مجلت جمىين، الػذد الخامغ، أغعطغ  -((5
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 29114بًؼ إمجايٞ ايرباَر ٚايدٚزات ايتطٜٛس١ٜ املكد١َ َٔ َؤضط١ زعا١ٜ طايب ايعًِ  – 4

د ايدٚزات عد 2517ايرباَر ايتطٜٛس١ٜ، ٚ 5642عدد ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ ٚ  26911َٓٗا 

 (1)امل١ٝٓٗ

 ثاّْٝا: االٖتُاّ بايطالب ٚتطٜٛسِٜٗ :  

يًُؤضطات ارتري١ٜ يف ستافع١ سغسَٛت بضُات ٚاعش١ يف ايتعًِٝ ادتاَعٞ نػريٙ َٔ       

ادتٛاْب ايت١ُٜٛٓ ٚهلا اٖتُاّ ًَشٛظ بايطايب ادتاَعٞ ٚايطعٞ يتصٜٚدٙ بهٌ َا ٜطٌٗ ي٘ 

٘ ٚأَت٘، ٚذيو َٔ خالٍ نفاي١ ايطالب َادّٜا أٚ تٛفري دزاضت٘ ادتاَع١ٝ ٚتأًٖٝ٘ رتد١َ زتتُع

املٓح ايداخ١ًٝ ٚارتازد١ٝ يًطالب املتفٛقني ملسس١ً ايبهايٛزٜٛع ٚايدزاضات ايعًٝا، ٚميهٔ 

 :(2)تٛعٝح دٚز تًو املؤضطات ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ

 عدد طالب الدراسات العليا عدد طالب البكالوريوس العام اسم املؤسسة

 الصىذوق الخيري مإظعت 

م ئلى 1989-1990

 غام:

 م2015 -2014

 6508مجمىع املىح 

 4078املىح الذاخلُت  

 2430املىح الخاسحُت 

 

 م2016 -2015 

 1307مجمىع املىح 

 772املىح الذاخلُت 

 535املىح الخاسحُت 

 

مإظعت حضشمىث للتىمُت 

 البشٍشت

 م2008- 2007

 م2010- 2009

 م2011 -2010

 

 مىح 31
ً
 خاسحُت طالبا

 مىح خاسحُت 21
ً
 طالبا

 مىح خاسحُت 80
ً
 طالبا

طبِب وطبِبت للتذسب في مذًىت امللً فهذ الطبُت ومعتشفى الفُصل التخصص ي باململىت الػشبُت  26م ابتػاث 2011 – 2010

 العػىدًت

  445هفالت   م2018 – 2004 مإظعت سغاًت طالب الػلم
ً
 مادًا

ً
 طالبا

 64دغم بحىث   
 طالب ماحعتير 18دغم بحىث 

 طالب دهتىساه. 6دغم بحىث 

                                                           
ت، صـ -((1  .15مجلذ ئحصائُاث مإظعت سغاًت طالب الػلم الخيًر

ت، ومإظعت سغاًت  -((2 اغتمذث الباحثت غلى إلاحصائُاث امللذمت مً مإظعت الصىذوق الخيري للطالب املتفىكين، ومإظعت حضشمىث للتىمُت البشٍش

 ًت.طالب الػلم الخير 
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 ١ـــارتامت

 ٚبعد إنُاٍ ايبشح أٚزد أِٖ ْتا٥ر ايبشح ٚتٛصٝات٘: 

 أٚاّل ايٓتا٥ر:

إٕ ايعٌُ ارتريٟ ٜٛعح زضاي١ اإلضالّ ارتري١ٜ ايعامل١ٝ ٚإٔ ي٘ أْٛاع َتعدد٠ فال ٜكتضس  – 1

 ع٢ً ادتاْب املادٟ فكط.

ٜكدّ ايعٌُ ارتريٟ يف زتاٍ ايتعًِٝ يف ستافع١ سغسَٛت دٗٛد نبري٠ ٚي٘ بضُات  – 2

 ٚاعش١ ع٢ً أزض ايٛاقع تٗدف يالزتكا٤ بايتعًِٝ بهاف١ َساسً٘.

يًُؤضطات ارتري١ٜ يف سغسَٛت دٚز نبري يف زتاٍ ايتعًِٝ ضٛا٤ّ نإ باملػازٜع اييت  – 3

ِٝ باحملافع١ ٚداَع١ سغسَٛت، أٚ تٓفرٖا تٓفرٖا بايػسان١ َع َهتب ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعً

 اضتكالاّل.

يًُؤضطات ارتري١ٜ يف سغسَٛت أثس بازش يف تصٜٚد اجملتُع بايهفا٤ات اييت ختدّ  – 4

اجملتُع يف نٌ اجملاالت َٔ خالٍ تٛفري املٓح ايداخ١ًٝ يطالب ايبهايٛزٜٛع ٚايدزاضات 

 ٚي١ٝ.  ايعًٝا َٚٔ خالٍ االبتعاخ إىل ادتاَعات ايعسب١ٝ ٚايد

 ثاّْٝا ايتٛصٝات: 

ع٢ً ايعًُا٤ ٚخطبا٤ املطادد ايتٛعٝح بدٚز ايعٌُ ارتريٟ ٚاذتح ع٢ً ايتربع ٚاإلْفام يف  – 1

 ٚدٛٙ ارتري املدتًف١.

عسٚز٠ ايتٓطٝل بني ادتٗات اذته١َٝٛ املدتًف١ ٚاملؤضطات ارتري١ٜ ملا يريو َٔ حتكٝل  – 2

 ْتا٥ر اجياب١ٝ ٚاعش١.

 ف دا١ُ٥ يًُؤضطات ايتع١ًُٝٝ ٜغُٔ اضتُساز تطٛزٖا ٚاشدٖازٖا.ايطعٞ يعٌُ أٚقا – 3

ٚيف ختاّ ايبشح أضأٍ اهلل تعاىل إٔ أنٕٛ قد ٚفكُت يف تٛعٝح اهلدف َٔ ٖرٙ ايدزاض١ ٚإٔ    

ٜٓتفع بٗا اجملتُع ٚسطيب أْين ضعُٝت داٖد٠ يريو فإٕ أصبُت فُٔ اهلل ٚإٕ أخطأت فُٔ 

يعاملني ٚص٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ْبٝٓا ستُد ٚع٢ً آي٘ ْفطٞ ٚآخس دعٛاْا إٔ اذتُد هلل زب ا

 ٚصشب٘ أمجعني.  
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 َسادع ايبشح

 ايكسإٓ ايهسِٜ. – 1

 ايكاٖس٠، نُاٍ، أبٛ محدٟ ارتري١ٜ، ٚادتُعٝات املؤضطات يف ٚاإلداز٠ ايتٓعِٝ أصٍٛ – 2

 .مشظ عني َهتب١

 ٜٛضف ايػسع١ٝ، ٚاملكاصد ايٓضٛظ ع٤ٛ يف اإلضالّ يف ارتريٟ ايعٌُ أصٍٛ – 3

 .2118ّ - ٖـ1428)  ايجا١ْٝ، ايطبع١ ايكاٖس٠، ايػسٚم، داز) ايكسعاٟٚ،

 ابٔ داز ادتٛش١ٜ، قِٝ بابٔ املعسٚف بهس أبٞ بٔ ستُد ايعاملني، زب عٔ املٛقعني إعالّ - 4

 .2113ّ - ٖـ 1423) األٚىل،: ايطبع١ ايطعٛد١ٜ، ايعسب١ٝ املًُه١ ٚايتٛشٜع، يًٓػس ادتٛشٟ

 .ايهٜٛت ٚايٓػس، يًطباع١ اهلدا١ٜ داز يًصبٝدٟ، ايكاَٛع، دٛاٖس َٔ ايعسٚع تاز –5

 األٚىل، ايطبع١ املضس١ٜ، األصتًٛ َهتب١ اهلل، عط١ٝ أمحد اذتدٜج١، املعازف دا٥س٠ – 6

(1979ّ. 

 ايدٚس١ ،45 ايعدد األ١َ، نتاب خًٌٝ، ايدٜٔ عُاد ، َعاصس٠ قغاٜا يف إضال١َٝ زؤ١ٜ – 7

 .15 ايطت١ ، ٖـ1416

 ضٓٔ ايرتَرٟ، ضًُٝإ بٔ األغعح ايطذطتاْٞ، املهتب١ ايعضس١ٜ، صٝدا ، يبٓإ. – 8

 املًُه١ ٚايتٛشٜع، يًٓػس املػين داز) ايدازاْٞ، أضد ضًِٝ سطني حتكٝل ايدازَٞ، ضٓٔ - 9

 .ّ 2111 - ٖـ 1421 األٚىل، ايطبع١ ايطعٛد١ٜ، ايعسب١ٝ

 ايكادز عبد ستُد: احملكل ايبٝٗكٞ، اذتطني بٔ أمحد بهس ايهرب٣، ألبٞ ايطٓٔ - 11

 .2113ّ - ٖـ 1424 ايجايج١، ايطبع١ ، بريٚت ايع١ًُٝ، ايهتب داز عطا،

صشٝح ضٓٔ ايرتَرٟ، ستُد ْاصس ايدٜٔ األيباْٞ، َهتب١ املعازف يًٓػس ٚايتٛشٜع،  - 11

 ّ. 2111 -ٖـ 1421ايسٜاض، ايطبع١ األٚىل، 

 .بريٚت – ايعسبٞ ايرتاخ إسٝا٤ داز  ايٓٝطابٛزٟ، اذتذاز بٔ ملطًِ َطًِ، صشٝح – 12

 زأ٣، َٔ ُضس  زت١ً دٛاد، صاحل ستُد تازخي١ٝ، تأص١ًٝٝ دزاض١ ارتريٟ ايعٌُ – 13

 متٛش ،8 ايط١ٓ ،31 ايعدد ،8 اجملًد ايعسام، ضاَسا٤، داَع١ ايرتب١ٝ ن١ًٝ عٔ ايضادز٠

2112ّ. 
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 بريٚت، ٚايٓػس، يًطباع١ سصّ ابٔ داز ايعديٛيٞ، أنسّ ستُد املؤضطٞ، ايعٌُ - 14

2112ّ. 

 ٖـ 1418) ايجا١ْٝ، ايطبع١ دَػل،. ايفهس داز سبٝب، أبٛ ضعدٟ ايفكٗٞ، ايكاَٛع - 15

- 1988 ّ. 

 .1991ّ -ٖـ1411 األٚىل، ايطبع١ بريٚت، صادز، داز  َٓعٛز، البٔ ايعسب يطإ – 16

 ايطبع١ ايسٜاض، ايسغد، َهتب١ ايهسِٜ، عبد ساَدٟ ايكسإٓ، َكاصد إىل املدخٌ – 17

 .2117ّ - ٖـ1428 األٚىل،

 .بريٚت ايع١ًُٝ، املهتب١ ايفَٝٛٞ، ايهبري، ايػسح غسٜب يف املٓري املضباح – 18

 ٖـ1388َهتب١ ايكاٖس٠، ايكاٖس٠،  املكدضٞ، قدا١َ بٔ أمحد بٔ اهلل عبد املػين، ، - 19

- 1968.ّ 

 داز  ايػسبٝين، ارتطٝب أمحد بٔ ستُد املٓٗاز، أيفاظ َعاْٞ َعسف١ إىل احملتاز َػين – 21

 .1994ّ - ٖـ1415  األٚىل، ايطبع١ بريٚت، – ايع١ًُٝ ايهتب

  بريٚت، – ايعسبٞ ايرتاخ إسٝا٤ داز اذتطني، بٔ عُس بٔ ستُد ايػٝب، َفاتٝح – 21

 .2111ّ - ٖـ1421

 .1979ّ - ٖـ1399بريٚت، ايفهس، داز ايساشٟ، فازع بٔ أمحد ايًػ١، َكاٜٝظ - 22

 ايعسبٞ ايرتاخ إسٝا٤ داز ايٟٓٛٚ، غسف بٔ حي٢ٝ اذتذاز، ٔب َطًِ صشٝح غسح املٓٗاز – 23

 . ٖـ (1392) ايجا١ْٝ، ايطبع١ بريٚت، –

  بريٚت، ٚايٓػس، يًطباع١ يبٓإ ْٗغ١ داز باسجني، زتُٛع١  املٝطس٠، ايعسب١ٝ املٛضٛع١ – 24

 .4/2297. 1988ّ ٖـ1418)

 ايهتب داز اإلضٟٓٛ، ايسسِٝ عبد ايدٜٔ مجاٍ ايٛصٍٛ، َٓٗاز غسح ايطٍٛ ْٗا١ٜ – 25

 .1999ّ -ٖـ1421 األٚىل، ايطبع١ بريٚت، ايع١ًُٝ،

 .2116ّ ابسٌٜ ايسابع، ايعدد يًت١ُٝٓ، ايعٕٛ َؤضط١ عٔ ايضادز٠ متهني زت١ً - 26

 .2116ّ أغططظ ارتاَظ، ايضادز٠ عٔ َؤضط١ ايعٕٛ يًت١ُٝٓ، ايعدد متهني، زت١ً – 27

 .2117ّ ضبتُرب ايجأَ، ايعدد يًت١ُٝٓ، ايعٕٛ َؤضط١ عٔ ايضادز٠ متهني زت١ً - 28
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 .2117ّ دٜطُرب، ايتاضع، ايعدد متهني، زت١ً - 29

 . ارتري١ٜ ايعًِ طايب زعا١ٜ َؤضط١ إسضا٥ٝات زتًد - 31

-http://www.hadhramout ايبػس١ٜ يًت١ُٝٓ سغسَٛت َؤضط١ َٛقع -31
human.com/ 

 َٛقع َؤضط١ ايعٕٛ يًت١ُٝٓ – 32

 http://ar.alawn.org/Home/ProjectDetails?id=9#Field 

 /http://taleb-elm.com ارتري١ٜ، ايعًِ طايب َؤضط١ َٛقع - 33
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