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ملخص الورقة.
العمل التطوعي يف البالد اإلسالمية عموماً ويف اململكة العربية السعودية على وجه اخلصوص

فيه خاصية أن الدافع إليه ديين ،فالرب واإلحسان واجب ديين قبل أن يكون مطلباً وطنياً ،هكذا
هو يف األنظمة وهكذا هو يف نظر الناس وهو ما ميارس فعالً يف أرض الواقع ،واالستشارات
األسرية اإللكرتونية هي من هذا القبيل ،وملا كان األصل يف مثل هذه األعمال أهنا قائمة على
التربعات ومصادر التمويل املختلفة واليت ليس منها االعتياض عن منافع العمل التطوعي ،غري
أنه قد تشتد احلاجة ألخذ العوض بسبب ضعف التمويل أو ألسباب أخرى ،وحينئذ يعرض هذا
السؤال هل جيوز االعتياض عن العمل التطوعي؟ ومنشأ السؤال إشكالية العالقة بني االستشارة
اإللكرتونية والعمل الذي يقصد منه القربة والطاعة هلل تعاىل ،جاءت هذه الورقة بعنوان "العوض
يف االستشارة اإللكرتونية" لدراسة املشكلة ولإلجابة على السؤال السابق ،وقد سلكت يف سبيل
ذلك املنهج التحليلي وفق خطة انتظمت يف ثالثة مباحث ،األول :التعريفات األولية ،والثاين:
التكييف الفقهي ،والثالث :ضوابط االعتياض عن االستشارة اإللكرتونية .وخلصت الدراسة إىل
أن االستشارات اإللكرتونية من األعمال اليت ال خيتص فاعلها أن يكون من أهل القربة ،وهذه
ال خالف بني العلماء يف جواز االعتياض عنها ،مع ضرورة االلتزام ابلضوابط وهي :التأهيل
العلمي والنفسي للمرشدين ،واملصداقية يف تقدمي االستشارة ،واملالئمة بني العوض واالستشارة،
وأال يقصد أبخذ العوض التجارة والربح ،وهذا كله بعد التأكيد أبن احملافظة على اخلاصية اليت
متيزت هبا اجلمعيات اخلريية يف بالدان تستدعي ضرورة عدم االعتياض عن اخلدمات التطوعية،
وأن هذا أحد أهم أسباب التوفيق والنجاح يف اخلدمات املقدمة واليت منها االستشارات األسرية.
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احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ،أما بعد،،،
فإنه ال يزال املسلمون خبري ما انبعثت طائفة منهم تبعث يف الناس احلياة تتلمس حوائجهم
تسعى يف اإلصالح وإشاعة احلوار ورأب الصدع وتقريب وجهات النظر وعالج املشكالت ،ولئن كان
للحضارة املعاصرة حماسنها وأاثرها احلميدة يف العلم واملعرفة ويف الرقي والتمدن ويف الصناعة
والتكنولوجيا ،فإن فيها مع ذلك إفرازات سيئة خطرية على احلياة البشرية يف عقول الناس وأبداهنم
وأخالقهم ،ولعل آكد مثال على ذلك تعقد احلياة واضطراب األحوال والتحوالت املتسارعة يف احلياة
االجتماعية وما حتمله من ضغوط وشدائد ،وكثرة املشكالت النفسية واالجتماعية واألسرية ،وقد انل
املسلمني كفل منها غري قليل فأضحت احلياة األسرية مرتعاً للخصومة والشقاق وسيء األخالق
تنتهي يف غالب احلاالت ابلطالق ،وال تسأل حينئذ عن اآلاثر الوخيمة من استحكام األمراض والعلل
النفسية وتزايد معدالت الفقر واالحنراف وانتشار اجلرمية ،ومع ذلك ويف هذا الوضع القامت ظهرت
على صفحة احلياة تباشري وأنوار أعادت للناس أملهم يف حياهتم األسرية حيث نفر ثلة من الناصحني
املشفقني إىل تدارك ما فرط وإصالح ما فسد ،فقامت مراكز التنمية األسرية يف خمتلف مناطق
وحمافظات اململكة جبهد مشكور يف احملافظة على احلياة األسرية وضمان قيام األسرة بوظائفها األصلية
وتزويدها ابملهارات احلياتية سالكة كل الطرق املتاحة املادية منها واملعنوية ،ومن أمهها اإلرشاد

األسري( )1وتقدمي االستشارات املباشرة وغري املباشرة وعالج املشكالت األسرية وإصالح ذات البني
ابلوسائل احلديثة املتقدمة اليت أنتجتها احلضارة املعاصرة ،وقد ابرك هللا عز وجل يف اجلهود فأمثرت
هذه املساعي وأينعت الثمار فاستقامت كثري من األسر بعد اعوجاج ورجعت املياه إىل جماريها ،بل
جتاوزت هذه املراكز وظيفة العالج وتقدمي االستشارة فأصبحت بيوت خربة ومراكز علمية وحبثية تقدم
الدورات والدراسات واألحباث يف موضوعات األسرة ومشكالهتا ،وهكذا قدر لإلرشاد األسري أن
ينتقل من طور التطبيق واملمارسة إىل التنظري والتأطري ليكون علماً من العلوم املتقدمة له أحباثه
ومؤلفاته وبراجمه العلمية.
وأتيت هذه الندوة اليت تقام يف مدينة املصطفى عليه الصالة والسالم بعنوان (االستشارات
اإللكرتونية بني الواقع واملأمول) وبشراكة بني مجعية التنمية األسرية مبنطقة املدينة املنورة ومركز بيت

( )1

يعرف اإلرشاد األسري أبنه :عملية بناءة هتدف إىل مساعدة الزوجني أو أحد أفراد األسرة ليفهم ذاته ودوره
ومسؤولياته وواجباته داخل أسرته ،وتنمية إمكاانته حلل مشكالته ،للوصول إىل التوافق من الناحية الزوجية واألسرية
واالجتماعية.
يراجع :امليثاق األخالقي واملهين للمصلح واملرشد األسري املادة األوىل.
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اخلربة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي مبحافظة األحساء ،تؤكد هذه احلقيقة وتعطي دالئل
شاهدة على جناح هذه املراكز وفاعلية اخلدمات اليت تقدمها.
ومن بني حماور الندوة حمور (العوض واحلوافز والضمان يف االستشارات اإللكرتونية) جاءت
هذه الورقة للكتابة يف موضوع (العوض يف االستشارة اإللكرتونية).
مشكلة الدراسة.
تتحدد مشكلة الدراسة يف مسألة فقهية تتعلق ابحلكم الشرعي يف أخذ العوض على االستشارة
األسرية اإللكرتونية ،على اعتبار أن هذا من العمل التطوعي والعبادة اليت يبتغى هبا األجر من هللا
تعاىل ،فهل يصح أن جيتمع العوضان لشخص :األجر األخروي واألجر املادي؟ تعمل الدراسة على
حل املشكلة من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية:
-1

التكييف الفقهي لالعتياض عن االستشارة اإللكرتونية.

-2

العالقة بني االحتساب وتقدمي االستشارة األسرية.

-3

ضوابط أخذ العوض يف االستشارة اإللكرتونية.

أهداف الدراسة.
-1

معرفة التكييف الفقهي لالعتياض عن االستشارة اإللكرتونية.

-2

بيان أوجه العالقة بني االحتساب وأخذ العوض يف االستشارة اإللكرتونية.

-3

دراسة آاثر جمانية خدمة االستشارة اإللكرتونية.

-4

حصر ضوابط أخذ العوض يف االستشارة اإللكرتونية.

أمهية الدراسة.
موضوع الورقة حبث فقهي عن جانب من اخلدمات اليت تقدمها مراكز التنمية األسرية وهي
خدمة االستشارة اإللكرتونية  ،ومثل هذه اخلدمة تتطلب نفقات وأجور ومكافآت قد تعجز عنها
أحياانً مصادر التمويل املتاحة واليت عادة أتيت من التربعات ،وقد تكون جمانية اخلدمة سبباً إلقدام
الناس على االستشارة حلاجة ولغري حاجة ،فلسد العجز املايل يف جانب ولضبط عملية طلب
االستشارة والتأكد من جدية املسرتشد يف جانب آخر أتيت أمهية الدراسة يف حبث موضوع حكم أخذ
العوض املايل مقابل تقدمي االستشارة اإللكرتونية.
حدود الدراسة.
تتعدد االستشارات اإللكرتونية إىل حكومية واقتصادية وقانونية وأسرية وإدارية وهندسية
وسياسية ،وكل نوع من هذه األنواع له مساته ووظائفه وخصائصه ،وحدود البحث يف هذه الدراسة
ستقتصر فقط على االستشارة األسرية اإللكرتونية واليت تقدمها مراكز اإلرشاد األهلية ،واليت تنحصر
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(كما يف املادة اخلامسة من القواعد التنفيذية للالئحة التنظيمية ملراكز اإلرشاد األسري األهلية) يف
املشكالت االجتماعية واألسرية واالضطراابت السلوكية والنفسية واملشكالت الرتبوية والزوجية
والنفسية.
الدراسات السابقة ومنهج البحث.
مل جيد الباحث بعد التتبع واالستعالم من تعرض ملوضوع الورقة ،وإن كانت مسألة املعاوضة على
املنافع ،ومسألة أخذ األجر على أعمال القرب قد أخذت حظهما من الدراسة والبحث ،والعالقة
الفقهية بني موضوع الورقة وهاتني املسألتني وثيق جداً ،وقد استفاد الباحث من الرسائل واألحباث
اليت عنيت هباتني املسألتني .ومت يف الدراسة استخدام املنهج التحليلي املبين على املقارنة والربط
والنقد واملناقشة.
تقسيم البحث.
جاءت الدراسة يف ثالثة مباحث:
املبحث األول :التعريفات األولية.
املبحث الثاين :التكييف الفقهي.
املبحث الثالث :ضوابط االعتياض عن االستشارة اإللكرتونية.
وبعد ،،،فأسأل هللا اإلعانة والسداد واإلصابة يف الرأي والفكر وحسن القصد يف القول والفعل،
مث أشكر القائمني على الندوة على إاتحة الفرصة وتوجيه الدعوة ،وأرجو أن يكتب هلذه الورقة
القبول ،وأن تقع ابملوقع املأمول ،وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني.
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املبحث األول :التعريفات األولية.
هذه مصطلحات ثالثة حيسن تسليط الضوء على معانيها كمدخل أويل ميهد للحديث عن
األحكام واملتعلقات الفقهية املتصلة مبوضوع الورقة.
أوالً :العوض.

مصدر عاض يعوض عوضاً واجلمع أعواض ،واملراد به البدل ،وهو ما يبذل يف مقابلة غريه.
( )1
تقول عوضته من هبته خرياً ،واعتاضين فالن إذا جاء يطلب الصلة ،واستعاضين إذا سألين العوض.
والعوض يف استعمال الفقهاء يراد به الشيء الذي يدفع على جهة املثامنة بعقد وهو عام يف

النقود وغريها.

( )2

وعقود املعاوضات هي اليت تقوم على أساس إنشاء وجائب متقابلة بني العاقدين ،أيخذ فيها كل
من الطرفني شيئًا ويعطي يف مقابله شيئًا ،وذلك كالبيع واإلجارة وحنوها ،ويقابلها عقود التربعات وهي
اليت تقوم على أساس املنحة أو املعونة من أحد الطرفني لآلخر ،كاهلبة واإلعارة والوصية وحنوها.

()3

اثنياً :االستشارة.

األلف والسني والتاء للطلب ،واملشاورة والتشاور واالستشارة كلها مبعىن واحد طلب الرأي

والتدبري ،وأصل الكلمة من شور ومعناها يف اللغة أخذ شيء.

( )4

وتعين يف االصطالح :استنباط الرأي من الغري فيما يعرض من مشكالت األمور اجلزئية.

( )5

واملستشار :خبري متخصص يؤخذ رأيه يف أمر هام علمي أو فين أو سياسي أو قضائي أو حنو
ذلك.

( )1

( )2
()3
( )4
( )5
( )6

()6

انظر :مقاييس اللغة لألزهري)188/4( :؛ لسان العرب البن منظور)192/7( :؛ املطلع على ألفاظ املقنع للبعلي:
ص(.)255
معجم لغة الفقهاء لقلعجي وقنييب :ص(.)324
انظر :املدخل الفقهي للزرقا.)578/1( :
انظر :مقاييس اللغة لألزهري)226/3( :؛ املعجم الوسيط :ص()499؛ طلبة الطلبة للنسفي :ص(.)40
معجم مقاليد العلوم للسيوطي :ص(.)209
معجم اللغة العربية املعاصرة.)1247/2( :
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واخلدمة االستشارية :عالقة تفاعلية بني خبري مؤهل حبكم تكوينه العلمي وجتربته العملية ومقدرته
الفنية وعميل حيتاج إىل هذا اخلبري.

( )1

اثلثاً :اإللكرتونية.

تعريب للكلمة االنكليزية

ELECTRONIC

شحنتها هي اجلزء الذي ال يتجزأ من الكهرابئية.

()2

وتعرف أبهنا :دقيقة ذات شحنة كهرابئية سالبة

هذا معناها من حيث األصل ،مث هي بعد ذلك خيتلف معناها حبسب ما أضيفت إليه ،فاهلندسة
االلكرتونية ختتلف من حيث املعىن عن احلكومة االلكرتونية وعن التجارة االلكرتونية وهكذا مع
مالحظة العالقة وقوة الرابطة بني الكلمة وأجهزة التقنية احلديثة ،فمثالً يعرف التعلم اإللكرتوين أبنه:
الوسيلة اليت تتضمن تبادل املعلومة ابستخدام احلاسب اآليل وملحقاته.
وبناء عليه ميكن تعريف االستشارات اإللكرتونية أبهنا:
اآللية اليت تتيح إقامة تفاعل بني اجلهة وصاحب العالقة من خالل وسائل التقنية مثل اإلنرتنت
واهلاتف النقال.

( )3

وتوظيف التقنية احلديثة يف جمال االستشارات األسرية يعترب قفزة نوعية حيث اكتسبت
االستشارات اإللكرتونية كآلية زمخاً وأمهية كبرية إذ ابتت الوسائل التكنولوجية تتيح للمواطنني سهولة

التواصل واحلصول على املعلومة ابلطريقة اليت تناسب اجلميع ،وابلوقوف على فوائد االستشارات

اإللكرتونية جند أن من فوائدها:
▪

االنتشار :إن وسيلة االتصال احلديثة تؤمن انتشاراً ونفاذاً إىل جمموعات مستهدفة متصلة
بطريقة أو أبخرى بوسائل اإلعالم ،كما أن مجيع موضوعات االستشارات اإللكرتونية متاحة
عادة للعموم لإلطالع عليها والتعليق عليها إال يف حال كانت تستهدف حتديداً جمموعة
خاصة.

▪

مشاركة أكرب :إن اجلمهور املستهدف مييل إىل املشاركة بشكل أكرب إذا ما جرت العملية
االستشارية عرب وسيلة اتصال اعتاد استخدامها.

( )1

مفهوم االستشارات ودورها يف التنمية اإلدارية :ص( )7حبث منشور على الشبكة العاملية رابط:
unpan1.un.org/intradoc/groups/public/.../unpan000928.pdf

( )2
( )3

املعجم الوسيط :ص(.)24
انظر :موقع بوابة احلكومة اإللكرتونية على الشبكة العاملية رابط:

.https://oservices.bahrain.bh/wps/portal/eConsultationPolicy?...ar
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▪
▪

التجاوب السريع :تؤمن االستشارات اإللكرتونية ألصحاب املصلحة جتاوابً سريعاً وآنياً.
الشفافية :إن وسيلة االتصال تضمن سري العملية بطريقة شفافة وبشكل يتيح للجميع
متابعتها بوضوح يف مجيع مراحلها.

▪

سهولة التحليل :يسهل حتليل املعطيات اليت يتم مجعها.

▪

تغذية راجعة موضوعية :تتيح االستشارات اإللكرتونية مجع تغذية راجعة من املستفيدين أكثر
موضوعية مما تسمح به وسائل البحث األخرى حيث قد يكون آلراء ومواقف الباحثني
واملستطلعني أتثري على العملية االستشارية بوجه عام.

( )1

انظر :موقع بوابة احلكومة اإللكرتونية على الشبكة العاملية رابط:

()1

.https://oservices.bahrain.bh/wps/portal/eConsultationPolicy?...ar
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املبحث الثاين :التكييف الفقهي.
ليس من العسري الوقوف على التكييف الفقهي ألخذ العوض علىى االستشىارة اإللكرتونيىة ،إذ
مىىن املعلىىوم عنىىد الفقهىىاء أن هىىذا الضىىرب صىىورة مىىن صىىور املعاوضىىة علىىى املنىىافع )1(،مثلىىه مثىىل أخىىذ
األجرة على التدريس والتطبيب والداللة ،والعمولة على السمسرة والوكالة وحنو ذلك.
وال خىىالف بىىني الفقهىىاء علىىى جىىواز املعاوضىىة علىىى املنىىافع مىىن حيىىث األصىىل ،إذ املنىىافع هىىي
املقصودة يف العقد.

()2

()3

قال ابن قدامة رمحه هللا (ت620ه):

«إن املعقود عليه املنافع وهذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة وأكثر أصحاب
الشافعي ،وذكر بعضهم أن املعقود عليه العني؛ ألهنا املوجودة والعقد يضاف إليها .فيقول أجرتك
داري كما يقول بعتكها .ولنا أن املعقود عليه هو املستوىف ابلعقد وذلك هو املنافع دون األعيان،
وألن األجر مقابل املنفعة؛ وهلذا تضمن دون العني وما كان العوض يف مقابلته فهو املعقود عليه ،وإمنا
أضيف العقد إىل العني ألهنا حمل املنفعة ومنشأها كما يضاف عقد املساقاة إىل البستان واملعقود عليه
الثمرة ،ولو قال أجرتك منفعة داري جاز».
لكن اإلشكال هنا حىت مع وضوح التكييف الفقهي أن االستشارات األسرية وأقصد هبا
اخلدمة اليت تقدمها اجلمعيات اخلريية ومراكز التنمية األسرية يف هذا اجملال يتعلق هبا شائبة القربة
والعبادة ،فينازع التكييف السابق حكم أخذ األجرة على أعمال القرب اليت يقصد هبا وجه هللا تعاىل
ويرجى فيها ثوابه ،ومنشأ اإلشكال أن اإلخالص يف العمل حقيقته أال يطلب صاحبه العوض عنه يف
الدنيا.

()4

( )1تعرف املنفعة يف االصطالح أبهنا :ماال ميكن اإلشارة إليها حساً دون إضافة ميكن استيفاؤها غري جزء مما أضيفت
إليه .حدود ابن عرفة مع شرحه للرصاع.)521/2( :
( )2انظر :بدائع الصنائع للكاساين)278/2( :؛ حاشية ابن عابدين)85/9( :؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري:
()442/3؛ جواهر اإلكليل لألزهري)150/2( :؛ عقد اجلواهر الثمينة البن شاس)744/2( :؛ احلاوي
للماوردي)161/7( :؛ روضة الطالبني للنووي)177/5( :؛ هناية احملتاج للرملي) 170/5( :؛ املغين البن قدامة:
()328/4؛ كشاف القناع للبهويت)308/7( :؛ مطالب أويل النهى للرحيباين.)7/4( :
واالعتياض عن املنافع غري مسألة مالية املنافع ،واليت ذهب فيها اجلمهور خالفاً للحنفية إىل اعتبار املنافع أمواالً،
واحلجة فيه للجمهور ،غري أن احلنفية جييزون االعتياض عن املنافع وجعلها مثناً أو مثمناً يف العقد وهي مسألتنا.
( )3املغين.)8/6( :
( )4انظر :كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي.)122/1( :
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ومن هنا وقع اخلالف بني الفقهاء رمحهم هللا تعاىل يف بعض صور املعاوضة على املنافع هل
جيوز أخذ األجرة عليها؟ وأصل اخلالف ليس راجعاً إىل مسألة حكم االعتياض عن املنافع ،وال كذلك

إىل مسألة مالية املنافع ،وإمنا اخلالف يف جواز أخذ األجرة على أعمال القرب والعبادات.

والفقهاء رمحهم هللا تعاىل يقسمون القرابت من حيث جواز أخذ العوض عليها إىل قسمني:
القسم األول :ما ال يتعدى نفعه فاعله ،ويشمل العبادات احملضة اليت يقوم هبا اإلنسان لنفسه
من واجب أو تطوع؛ كالصالة والصوم واالعتكاف واحلج والعمرة وحنوها.
فهذا القسم ال جيوز أخذ املال عليه بغري خالف؛ ألن األجر عوض عن االنتفاع ،ومل حيصل
لغريه انتفاع فأشبه إجارة األعيان اليت ال نفع فيها ،وألنه حينئذ يكون لغري هللا تعاىل.

()1

القسم الثاين :ما يتعدى نفعه فاعله وهذا على نوعني:
النوع األول :ما ال خيتص فاعله أن يكون من أهل القربة ،فيجوز أن يفعله الكافر مثل تعليم
العلوم املباحة وبناء البيوت وتعبيد الطرق وحنوها.
وهذا النوع ال خالف بني العلماء يف جواز االعتياض عنها.
جاء يف كشاف القناع:

()2

()3

«وتصح اإلجارة على تعليم اخلط واحلساب والشعر املباح وشبهه؛ ألنه اترة يقع قربة واترة
يقع غري قربة فلم مينع االستئجار لفعله؛ كغرس األشجار وبناء البيوت».
النوع الثاين :ما خيتص فاعله أن يكون من أهل القربة ،أي يشرتط يف فاعله اإلسالم ،وذلك
مثل اإلمامة يف الصالة والقضاء واإلفتاء وتعليم القرآن والسنة وحنو ذلك.
وهذا النوع هو الذي وقع اخلالف فيه بني العلماء يف بعض صوره يف جواز أخذ العوض على
أداء هذه األعمال.

( )4

واالستشارات األسرية داخلة يف النوع األول من القسم الثاين ،فالعمل الذي يقوم به
املستشار ال خيتص فاعله أن يكون من أهل القربة ،فيصح أن يقع من املسلم وغري املسلم ،فأخذ
األجرة عليه سائغ شرعاً.
( )1
( )2
( )3
( )4

انظر :املغين البن قدامة)141/8( :؛ احمللى البن حزم.)191/8( :
انظر :أخذ املال على أعمال القرب لعادل شاهني.)130/1( :
(.)13/4
استفدت هذا التقسيم بتصرف واإلحالة إىل املراجع من كتاب :أخذ املال على أعمال القرب لعادل شاهني ،أصله
رسالة ماجستري ،وقد استوىف املؤلف الكالم يف املسألة وتعرض لغالب الصور مع اخلالف واالستدالل.
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هذا من جهة التكييف الفقهي وبيان احلكم الشرعي غري أنه تبقى إشكالية أخرى تستدعي
الوقوف كثرياً قبل اإلقدام على االعتياض عن االستشارات اإللكرتونية ،وهذه اإلشكالية متعلقة
بطبيعة اإلرشاد األسري وأنه من العمل التطوعي الذي يبتغى فيه األجر والثواب من هللا تعاىل ،فهل
جيتمع هذا مع األجر الدنيوي؟
ولتوضيح الصورة استعرض على وجه اإلجياز صورتني من أمثلة النوع الثاين واليت وقع اخلالف
فيها.
الصورة األوىل :الفتيا.
والعلماء يف هذا على قولني:
القول األول :ال جيوز أخذ األجرة من املستفيت وهو قول مجهور الفقهاء من احلنفية
والشافعية واحلنابلة.

( )1

القول الثاين :جيوز أخذ األجرة من املستفيت إذا مل تتعني الفتيا على املفيت أبن كانت يف حقه
فرض كفاية وهذا قول املالكية.

( )2

جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية:

()3

"األوىل للمفيت أن يكون متربعاً بعمله وال أيخذ عليه شيئاً ،وإن تفرغ لإلفتاء فله أن أيخذ
عليه رزقاً من بيت املال على الصحيح عند الشافعية وهو مذهب احلنابلة ،واشرتط الفريقان جلواز
ذلك شرطني :األول أن ال يكون له كفاية ،والثاين أن ال يتعني عليه فإن تعني عليه ،أبن مل يكن ابلبلد

عامل يقوم مقامه أو كان له كفاية مل جيز ...وأما األجرة فال جيوز أخذها من أعيان املستفتني على
األصح عند الشافعية  ،وهو مذهب احلنفية واحلنابلة ،قال احلنابلة :ألن الفتيا عمل خيتص فاعله أن
يكون من أهل القربة ،وألنه منصب تبليغ عن هللا ورسوله ،فال جتوز املعاوضة عليه ،كما لو قال له :ال
أعلمك اإلسالم أو الوضوء أو الصالة إال أبجرة .قالوا :فهذا حرام قطعاً وعليه رد العوض وال ميلكه.

قالوا :ويلزمه اإلجابة جماانً هلل بلفظه أو خطه إن طلب املستفيت اجلواب كتابة لكن ال يلزمه الورق
واحلرب .وأجاز احلنفية وبعض الشافعية أخذ املفيت األجرة على الكتابة ألنه كالنسخ .وقال املالكية:
جيوز للمفيت أخذ األجرة على الفتوى إن مل تتعني عليه".
الصورة الثانية :تعليم العلم الشرعي.
( )1
( )2
( )3

حاشية ابن عابدين)311/4( :؛ اجملموع للنووي)46/1( :؛ كشاف القناع للبهويت.)291/6( :
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري.)20/1( :
()42/32
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واملقصود به علم العقائد والتفسري والفقه واحلديث والسرية ،والفقهاء رمحهم هللا يف هذا على
قولني:
القول األول :حيرم أخذ األجرة على تعليم العلم الشرعي ،وهذا مذهب اجلمهور من احلنفية
والشافعية واحلنابلة.

( )1

القول الثاين :جيوز أخذ األجرة ،وهذا مذهب املالكية مع الكراهة والشافعية أيضاً بشرط
()2
تعيني أشخاص وتعيني مسائل مضبوطة يعلمها.
ففي هاتني املسألتني يرى اجلمهور عدم جواز أخذ األجرة من الناس أصحاب املصلحة،
خبالف أخذ الرزق من بيت املال أو من ريع األوقاف فهو جائز.

( )3

ولكل من القولني أدلته وحججه ،وليس هذا موضع ذكر األدلة واملناقشة،

( )4

غري أن

اجلمهور يستدلون جبملة من األدلة يهمين منها هذا الدليل:
أن هذه األعمال خيتص فاعلها أن يكون من أهل القربة ،فإهنا إمنا تصح من املسلم دون
الكافر ،فال جيوز إيقاعها إال على وجه التقرب إىل هللا تعاىل ،وإذا فعلت بعروض مل يكن فيها أجر
ابالتفاق؛ ألن هللا تعاىل إمنا يقبل من العمل ويثيب عليه ما أريد به وجهه ،ال ما فعل ألجل عروض
الدنيا.

()5

والفقهاء رمحهم هللا تعاىل يؤصلون هلذا بقاعدة فقهية هي "ال جيتمع العوضان لشخص

واحد"،

( )6

واملقصود ابلعوضني هنا يف صورتنا األجر الدنيوي على العمل واألجر األخروي ،وال يرد

االحتجاج أبخذ املكافأة أو احلافز واليت جيوز أخذها ابتفاق العلماء( )7مع ما يرجى من الثواب على
العمل يف اآلخرة؛ ألن "األرزاق واإلجارات وإن اشرتكا يف أن كليهما بذل مال إبزاء املنافع من الغري
إال أهنما افرتقا من جهة أن ابب األرزاق أدخل يف ابب اإلحسان وأبعد عن ابب املعاوضة ،وابب

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6

( )7

حاشية ابن عابدين)281/3( :؛ مغين احملتاج للشربيين)462/3( :؛ كشاف القناع للبهويت.)12/4( :
انظر :حاشية الدسوقي)18/4( :؛ مغين احملتاج للشربيين.)462/3( :
الفروق للقرايف.)4/3( :
انظر التفصيل يف هذا يف :أخذ املال على أعمال القرب لعادل شاهني )751/2( :وما بعدها.
جمموع فتاوى ابن تيمية.)315/24( :
قواعد األحكام للعز بن عبد السالم)184/2( :؛ الذخرية للقرايف)466/3( :؛ الفروق للقرايف)2/3( :؛ وانظر
تفصيالً هلذه القاعدة يف :القواعد والضوابط الفقهية القرافية لعادل قوته.)617/2( :
الفروق للقرايف.)4/3( :

12

اإلجارة أبعد عن ابب اإلحسان واملساحمة وأدخل يف ابب املعاوضة واملكايسة واملغابنة ،وذلك أن
اإلجارة عقد والوفاء ابلعقود واجب ،واألرزاق معروف وصرف حبسب املصلحة".

( )1

وإمنا سقت اخلالف يف هاتني املسألتني ألن اإلرشاد األسري فيه شبه منهما من حيث الصلة
بني القربة والطاعة وبني اإلرشاد األسري ،بداللة أن سياسة اإلرشاد األسري يف اململكة العربية
السعودية ويف دول اخلليج قائمة على تقدمي اخلدمات اإلرشادية الوقائية والعالجية واإلمنائية إىل مجيع

شرائح اجملتمع جماانً بدون مقابل ،ويطلب األجر واملثوبة من هللا تعاىل )2(،وقد كان هلذه السياسة أثرها
على املستفيدين ابالقتناع برأي املرشد واالرتياح يف التواصل معه وتقبل نصحه واألخذ بتوجيهاته ،ويف

استطالع رأي واستبانة أظهرت أن مجهور املسرتشدين يرون أن اإلرشاد الديين مع اإلرشاد األسري
العالجي يلقى التجاوب األكرب.

()3

وحيث كان األمر ما ذكر ففي رأيي أنه تتأكد التوصية أبن تبقى هذه املراكز على ما هي عليه
من تقدمي خدمة االستشارة اإللكرتونية جماانً دون مقابل وذلك لألمور التالية:

أوالً :أن بقاء اخلدمة جمانية يتيح ألصحاب العمل التطوعي طلب األجر والثواب من هللا على

أصل العمل ،خبالف ما لو أخذت األجرة من املسرتشدين فإنه سيحرم هؤالء من هذه املنفعة
العظيمة.
اثنياً :أن أصحاب احلاجة من املسرتشدين يرون يف هذه املراكز مالذاً آمناً حيميهم من جشع

بعض املستوصفات والعيادات النفسية اخلاصة اليت تستغل ظروف املراجعني برفع األجور وتكاليف
العالج ،فإذا أخذت األجرة مل يكن هناك فرق بني اجلهتني.
اثلثاً :أن السبب الذي من أجله أنشأت هذه املراكز هو تقدمي خدمة إنسانية هتدف إىل
االستقرار األسري ،وليس للقائمني على هذه املراكز من غرض إال أن تؤيت املراكز مثارها وجيد الناس
يف اإلرشاد واالستشارات األسرية ضالتهم ،وخيشى لو أخذ العوض أن يتغري املسار وتربز على الساحة
أغراض أخرى ال متت إىل الغرض األول بصلة ،ولست أحب هلذه املراكز أن ختوض جتربة البنوك
اإلسالمية اليت قامت ألجل ختليص اجملتمعات اإلسالمية من شائبة الراب مث أصبحت هي تتحايل
عليه.
( )1
( )2
( )3
( )4

( )4

حاشية ابن الشاط على الفروق.)4/3( :
انظر :واقع اإلرشاد األسري ملصطفى حجازي :ص(.)103
املرجع السابق.
يف جملة البيان عدد  94 - 91مقاالت عن عمليات التمويل يف البنوك اإلسالمية حملمد الشيباين حيسن الرجوع
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رابعاً :أن اإلخالص يف العمل وطلب الثواب من هللا تعاىل وحده يتحقق معه من النجاح
والتوفيق الذي هو اهلدف األساس هلذه املراكز أضعاف أضعاف ما قد جيىن من األجر الدنيوي ،وكم
أحب أن تكون املراكز األسرية يف حصن حصني من طغيان املادة وطوفان املذهب الرأمسايل اجلارف
الذي أفسد على الناس نياهتم وثواب أعماهلم ،وجعلهم يتعلقون ابلدنيا ويسعون هلا سعيها.
خامساً :أن االلتزام ابألخالق والقيم الدينية هي السمة البارزة هلذه املراكز ،واحملافظة على
ذلك من آكد األمور ،وحنن ننظر أن يكون هلذه املراكز دور رايدي يف تذكري الناس ابألدوات الرابنية
للربح والكسب ،واملتمثلة بتقوى هللا تعاىل ولزوم الصدق واإلخالص يف العمل واإلميان مبوعود هللا
تعاىل ابخللف والنماء يف األموال والربكة يف األعمال ،ومع الصدق يف النية وحسن القصد يفتح هللا
تعاىل هلذه املراكز من أبواب املوارد املالية ومصادر التمويل املختلفة ما يكون فيه غناء وكفاية.
هذه وجهة نظر أبديها مصحوبة بتعليالت أرجو أن تكون مقنعة ،ومع ذلك فلو اشتدت
احلاجة إىل أخذ العوض فليكن يف أضيق احلدود وبعد استنفاد كل الوسائل املتاحة لبقاء اخلدمة جمانية،
مع مراعاة مجلة من الضوابط هي حديثنا يف املبحث الثالث.

إليها.
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املبحث الثالث :ضوابط االعتياض عن االستشارة اإللكرتونية.
الضابط األول :التأهيل العلمي والنفسي للمستشار األسري.
لكل مهنة أخالقيات ومواثيق وأسس ومعايري حتكم وحتدد قواعد املهنة وسلوك القائمني
عليها ،وينبغي ملن يعمل مبهنة أن يلتزم حبدود األخالقيات واملعايري وال يتعداها.

( )1

ومهنة اإلرشاد األسري جليلة اخلطر عظيمة األثر ملا هلا من نفع ٍ
متعد وأتثري مباشر على

اجملتمع ،ولن يقوم هبذه املهنة وميارس العمل إال من حيمل املؤهل الذي جيمع إىل جانب املعرفة
التخصصية ،املعارف واملهارات املهنية والنفسية مع الثقافة العامة.
وقد نصت املادة احلادية عشرة من القواعد التنفيذية لالئحة التنظيمية ملراكز اإلرشاد األسري
األهلية يف الفقرة الثانية والفقرة الثالثة على املؤهالت اليت جيب توفرها يف املرشدين:
 يشرتط يف العاملني يف املركز لتقدمي العملية اإلرشادية أن يكونوا من أصحاب املؤهالتاآلتية( :اإلرشاد األسري – اإلرشاد النفسي – العالج األسري – اإلرشاد االجتماعي –
علم االجتماع – علم النفس – اخلدمة االجتماعية – الطب النفسي) بدرجة بكالوريوس
على األقل.
 أن تكون لدى املختص املمارس للعملية اإلرشادية يف املركز خربة عملية يف اإلرشاداألسري ،أو يف جمال ذي عالقة به ،سواء يف القطاع احلكومي أو األهلي على النحو التايل:
 مخس سنوات فأكثر للحاصل على شهادة البكالوريوس. ثالث سنوات فأكثر للحاصل على شهادة دبلوم ما بعد البكالوريوس. وابلنسبة حلاملي درجة املاجستري أو الدكتوراه فال يشرتط اخلربة هلما.وحددت املادة الثالثة من امليثاق األخالقي واملهين للمصلح واملرشد األسري تسع مواصفات
للمرشد األسري هي ما حنتاج إليه يف ضابط التأهيل ،ويبقى دور املراكز يف حتري استجماع املرشدين
هلذه املواصفات ،واحلاجة فعالً إىل التخطيط إلعداد كوادر فنية حمرتفة مؤهلة علمياً ونفسياً ،كل ذلك
مع التقومي واملتابعة املستمرة ألدائهم.

( )1
( )2

( )2

انظر :امليثاق األخالقي واملهين للمصلح واملرشد األسري :ص(.)7
انظر :واقع اإلرشاد األسري ملصطفى حجازي :ص(.)78

15

الضابط الثاين :املصداقية يف تقدمي االستشارة.
ال يصح أخذ األجرة على االستشارة إال إذا كان العمل موافقاً لألصول والقواعد العلمية
املعتربة ،وإقدام املستشار على استقبال االتصاالت والتصدي ملشكالت الناس على غري األصول
العلمية املعتربة حييل عمله إىل دائرة احلظر واملنع؛ ألنه حينئذ يفسد أكثر مما يصلح وتكرب معه
املشكلة وتتسع دائرهتا.
ومجاع هذا الضابط يف االلتزام واجلدية ،واملقصود اباللتزام التقيد أبحكام الشريعة
واستصحاب قواعد ونظرايت العلوم ذات االختصاص،

( )1

وهو ما نصت عليه املادة الثالثون من

القواعد التنفيذية للالئحة التنظيمية ملراكز اإلرشاد األسري األهلية:
يلتزم املركز يف جمال عمله ابلتقيد أبحكام الشريعة واآلداب العامة والعادات والتقاليد املرعية،
ومراعاة األساليب العلمية احلديثة املتخصصة فيما يقدمه من خدمات إرشادية أو ما يعقده من دورات
تدريبية أو أتهيلية أو ورش عمل.
واجلدية هي االنضباط يف العمل والسري وفق خطط مدروسة ،ومن ذلك ما نصت عليه املادة
الثانية والثالثون يف الفقرة اخلامسة والفقرة السادسة من القواعد التنفيذية لالئحة التنظيمية ملراكز
اإلرشاد األسري األهلية على:
 وضع لوحة بقائمة األسعار بشكل واضح وتعليقها يف املركز مبا يُتيح للمراجعنياالطالع عليها والتعرف على التكلفة قبل البدء معه يف العملية اإلرشادية.
 وضع لوحة فيها أمساء املرشدين األسريني الذين يعملون يف املركز وختصصاهتمومؤهالهتم وتعليقها يف املركز مبا يُتيح للمراجعني االطالع عليها قبل البدء يف العملية
اإلرشادية.

( )1

انظر :دليل اإلرشاد األسري :ص(.)29

16

الضابط الثالث :املالئمة بني العوض واالستشارة.
يتخفف الناس من االلتزام ببعض شروط وأحكام عقود املعاوضات املالية إذا كان األمر
متصالً بعمل خريي ،فمثالً يعلن عن سوق خريي تعرض فيه جمموعة من املنتجات والسلع واألطعمة

ويكون الريع لصاحل جهة خريية أو لدعم األسر الفقرية وغري ذلك ،وهذا عمل حسن ومثراته ظاهرة

ومعروفة يشكر القائمون عليه ،لكن أحياانً تكون أسعار البضائع مبالغاً فيها حىت إن سعرها يف
األسواق أقل وأرخص من سعرها يف السوق اخلريي .وقبل أن تسأل عن سبب غالء السعر أييت
اجلواب حاضراً على اللسان هذا تربع لصاحل اجلهة اخلريية.

حقيقة ال أعلم مسوغاً شرعياً هلذا الضرب من املعاملة والزايدة يف سعر السلع ،بل هاهنا
ثالثة حماذير:
األول :أن عقود البيع والشراء من ابب املعاوضات املبنية على املغابنة واملكايسة ،وهلذا
طلب شرعاً من البائع واملشرتي االلتزام بشروط عقد البيع واليت منها العلم ابملبيع وأن يكون من
املالك أو من يقوم مقامه ،وجاز شرعاً للمشرتي فسخ العقد إذا غنب يف سعر السلعة بشروط ذكرها

الفقهاء رمحهم هللا )1(،والزايدة على سعر السلعة يف مثل هذه الصورة ليس هلا مسوغ بل األمر مرتدد

بني الغنب املنهي عنه شرعاً ،وبني اجلمع بني املعاوضة والتربع يف عقد واحد ،وما يقع فيه من ظلم
( )2
ألحد املتبايعني واألصل يف العقود العدل.
الثاين :إشكالية اجلمع بني عقد التربع وعقد البيع وما يرتتب عليه من عدم اإلخالص هلل تعاىل
يف بذل املال ،واألصل يف ابب التربعات قصد وجه هللا يف العمل ،ودفع الناس إىل التربع وحثهم على
البذل من أمواهلم ينبغي أن جيرد عن ابب املعاوضات املالية للفرق بينهما.
الثالث :ما خيشى من الوقوع يف بعض املنهيات الشرعية مثل الغرر يف البيع والغنب يف السعر
واإلسراف يف شراء ما ال حيتاج إليه وال تتعلق به الرغبة ،وال يكفي كونه تربعاً للجهة اخلريية ليتسامح
ويغتفر يف أحكام عقود املعاوضات.

ويف حال االعتياض عن االستشارة اإللكرتونية من احملتمل أن يتخفف من بعض شروط
وأحكام عقود املعاوضات املالية للحجة السابقة فينبغي التنبيه على هذا ،وقد عددت املادة الرابعة
والعشرون من القواعد التنفيذية للالئحة التنظيمية ملراكز اإلرشاد األسري األهلية األفعال اليت تعد
خمالفة ألحكام الالئحة وقواعدها ومنها:
( )1
( )2

انظر :الروض املربع للبهويت :ص(.)327
انظر :جمموع فتاوى ابن تيمية.)510/20( :

17

املغاالة يف املقابل املادي الذي حيصل عليه املركز مقابل االستشارات أو الدورات التدريبية
والتأهيلية وورش العمل.
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الضابط الرابع :أال يقصد أبخذ العوض التجارة والربح.
اجلمعيات اخلريية تنظيم تطوعي قصد منها حتقيق أهداف اجتماعية وثقافية وإنسانية ،وليس
من أهدافها حتقيق الربح وكسب املال لذاته،

( )1

بل إن ذلك خيرج اجلمعيات اخلريية عن مسارها إىل

أغراض ومقاصد تتعارض مع سياسة تلك اجلمعيات ،وقد نصت املادة الثانية من الئحة اجلمعيات
واملؤسسات اخلريية على:
هتدف اجلمعية اخلريية إىل تقدمي اخلدمات االجتماعية نقداً أو عيناً ،واخلدمات التعليمية أو
الثقافية أو الصحية مما له عالقة ابخلدمات اإلنسانية ،دون أن يكون هدفها احلصول على الربح
املادي ،وحيدد النظام األساسي للجمعية أهدافها ،وحيظر على اجلمعية جتاوز أهدافها احملددة أو
الدخول يف مضارابت مالية.
ولعل من القواعد املتعارف عليها أنه ال جيتمع نشاط خريي وجتارة وربح.

( )2

وهنا يفرق بني اخلدمات اليت تقدمها اجلمعيات واملراكز االستشارية واليت منها خدمة
االستشارة اإللكرتونية فيمتنع قصد التجارة هبا ،وبني االستثمار يف املشاريع واألوقاف والعوائد
التجارية هلذه اجلمعيات واملراكز وهذا نشاط آخر خيتلف عن موضوع اخلدمات.
ويرتتب على ذلك أنه يف حال أخذ العوض فيتحرى أن يكون يف حدود قيمة التكاليف.

( )1
( )2

انظر :معوقات حتقيق أهداف مشروع ابن ابز اخلريي ودور اخلدمة االجتماعية يف مواجهتها لرمي الشهري :ص(.)57
انظر :املرجع السابق :ص(.)42

19

اخلامتة.
غدت اجلمعيات اخلريية مطلباً ملحاً وضرورة للمجتمعات يتعذر االستغناء عنها ،واجتاه
األفراد إىل تكوين اجلمعيات واستحداثها على اختالف أغراضها وتنوع أهدافها يعكس يف
احلقيقة رقي اجملتمع وحتضره ،وسياسة الدول احلديثة واملتقدمة تشجع على قيام هذه اجلمعيات
وتدعمها ابلتخفف من كثري من الشروط اليت تلزم هبا الشركات واملؤسسات التجارية والرحبية،
وتقدم هلا التسهيالت واإلعفاءات من الضرائب والرسوم؛ ألهنا تقوم بدور حيوي ومهم يف
استقرار اجملتمع ،وشريك قوي ملؤسسات الدولة يف حتقيق أهدافها.
والعمل التطوعي يف البالد اإلسالمية عموماً ويف اململكة العربية السعودية على وجه
اخلصوص فيه خاصية وميزة أن الدافع إليه ديين فالرب واإلحسان واجب ديين قبل أن يكون
مطلباً وطنياً يقصد منه التقرب إىل هللا تعاىل ،هكذا هو يف األنظمة واللوائح وهكذا هو يف نظر
الناس وهو ما ميارس فعالً يف أرض الواقع.

هذه امليزة واخلاصية ال يصح أبداً التغافل عنها ،بل ينبغي أن تكون حاضرة بقوة عند اجلميع

يف كل مشروع يستحدث ويف كل خدمة تقدم ،ملا هلا من مثرات كثرية ليس أقلها التوفيق يف
العمل والربكة يف العطاء واإلنتاج وإجناح املساعي وقطف الثمار ،وهو ما يستدعي أن تبقى
اجلمعيات اخلريية على ما هي عليه يف تقدمي خدماهتا املباشرة للمستفيدين دون مقابل.
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املراجع.
• أخذ املال على أعمال القرب :عادل شاهني حممد شاهني ،كنوز أشبيليا ،الرايض ،الطبعة األوىل 1425ه

• بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين ،دار الكتب العلمية ،بريوت
الطبعة الثانية 1406هى

• جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل :صاحل عبد السميع اآليب األزهري ،دار الفكر ،بريوت.

• حاشية الدسوقي على الشرح الكبري :مشس الدين حممد عرفه الدسوقي ،دار الفكر ،بريوت.

• احلاوي شرح خمتصر املزين :أبو احلسن على بن حممد بن حبيب املاوردي ،حتقيق :علي معوض ،وعادل
عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1414هى

لرصاع حتقيق :حممد أبو األجفان وآخر ،دار الغرب ،بريوت،
• حدود ابن عرفة :حممد األنصاري ،وشرحها ل ّ
الطبعة األوىل 1993م

• دليل اإلرشاد األسري اإلرشاد اهلاتفي :إعداد خنبة من املختصني إبشراف عبد هللا السدحان ،مشروع ابن
ابز اخلريي ،الطبعة األوىل 1425ه

• الذخرية :شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ،حتقيق :حممد حجي ،دار الغرب ،بريوت ،الطبعة األوىل
1994م

• رد احملتار على الدر املختار املعروف حباشية ابن عابدين :حممد أمني بن عمر بن عابدين ،دار الفكر،
بريوت 1399هى

• الروض املربع شرح زاد املستقنع :منصور بن يونس البهويت ،دار املؤيد ،الرايض ،الطبعة األوىل 1422ه
• روضة الطالبني :حمىي الدين بن شرف النووي ،املكتب اإلسالمي.

• طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية :عمر بن حممد النسفي ،علق عليه :حممد حسن الشافعي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1418هى

• عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة :عبد هللا بن جنم ابن شاس حتقيق :حممد أبو األجفان وآخر،
دار الغرب ،بريوت ،الطبعة األوىل 1415هى

• الفروق :أمحد بن إدريس القرايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1418هى

• قواعد األحكام يف مصاحل األانم :عز الدين عبد العزيز ابن عبد السالم السلمي ،مؤسسة الراين ،بريوت،
1410هى

• القواعد التنفيذية للالئحة التنظيمية ملراكز اإلرشاد األسري األهلية

• القواعد والضوابط الفقهية القرافية :عادل بن عبد القادر قوته ،دار البشائر ،بريوت ،الطبعة األوىل
1425ه

• كشاف اصطالحات الفنون :مولوي حممد أعلى التهانوي ،خياط ،بريوت.

• كشاف القناع عن منت اإلقناع :منصور بن يونس البهويت ،دار الكتب العلمية.
• الئحة اجلمعيات واملؤسسات اخلريية.

• لسان العرب :أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،دار صادر ،بريوت.
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• اجملموع شرح املهذب :حمىي الدين بن شرف النووي ،حتقيق حممد جنيب املطيعي ،املكتبة العاملية.

• جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ،مجع وترتيب :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم وابنه حممد،
مطابع الرايض ،الطبعة األوىل 1381هى

• احمللى :أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ،دار الفكر ،بريوت.

• املدخل الفقهي العام :مصطفى أمحد الزرقا ،دار الفكر ،دمشق 1968 ،م

• مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى :مصطفى السيوطي الرحيباين ،املكتب اإلسالمي ،دمشق ،الطبعة
األوىل 1380هى

• املطلع على أبواب املقنع :حممد بن أيب الفتح البعلي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل 1385هى
• معجم اللغة العربية املعاصرة :أمحد خمتار عمر ،عامل الكتب ،الطبعة األوىل 1429ه
• املعجم الوسيط :جممع اللغة العربية ،مصر ،الطبعة الثانية.

• معجم لغة الفقهاء :حممد رواس قلعجي ،وحامد صادق قنييب ،دار النفائس ،بريوت ،الطبعة الثانية
1408هى

• معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم :عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،حتقيق :حممد عبادة ،مكتبة
اآلداب ،مصر ،الطبعة األوىل 1424ه

• معوقات حتقيق أهداف مشروع ابن ابز اخلريي ودور اخلدمة االجتماعية يف مواجهتها :رسالة ماجستري
للباحثة رمي بنت حممد الشهري ،مقدمة إىل قسم الدراسات االجتماعية كلية اآلداب جامعة امللك سعود

1429ه

• مغين احملتاج إىل شرح ألفاظ املنهاج :حممد اخلطيب الشربيين ،دار الفكر ،بريوت.
• املغين :موفق الدين عبد هللا بن أمحد ابن قدامة ،دار الفكر ،بريوت 1414هى

• مقاييس اللغة :أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ،حتقيق :عبد السالم هارون ،دار اجليل ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1411هى

• املوسوعة الفقهية الكويتية :وزارة األوقاف الكويتية ،الطبعة الثانية 1410هى

• امليثاق األخالقي واملهين للمصلح واملرشد األسري :إعداد قسم الدراسات والتطوير جبمعية املودة اخلريية
مبنطقة مكة املكرمة 1432ه

• هناية احملتاج إىل شرح املنهاج :حممد بن أيب العباس الرملي ،مكتبة مصطفى البايب احلليب 1386هى

• واقع اإلرشاد األسري ومتطلباته يف دول جملس التعاون :مصطفى حجازي ،حبث منشور يف سلسلة
الدراسات االجتماعية ،تصدر عن املكتب التنفيذي جمللس وزراء الشؤون االجتماعية بدول جملس التعاون

عدد ( )67ذو القعدة 1432ه
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