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 مقدمة

للمراكز اإلسالمية )في  الرير.    منشودتعالج هذه الرسالة المعايير الحاكمة لعملية بناء نموذج 

وهيي  بييذلا تعييالج مودييو ا  ديييدا ليي  يييت  التلييرى اليييو مييا نبيي   ليي  المسييتوييا الن يير  

والتلبيق ، وذلا أنو ما ما مركز اسالم  ف  ألمانيا ند ودع لنفسو حتي  انا نموذ يا يويبو 

وذج ألحييد تلييا المعييايير المزمييع ودييع ا رادييدي ومرشييدي فيي  ودييع نميي   فعسيي  أا تكييوااليييو

 المراكز اإلسالمية  

ويتكيوا هيذا العمي  مييا بحين مييدان  كمي  وكيفيي   نبيا الي   ني. مييع ااسيتفادي ميا المرا ييع 

 المختوة ف  هذا الشأا  

وسيت  ودع المعايير الحاكمة لعملية بناء نموذج مر و للمراكز اإلسيالمية ميا خيال  مقيابال  

 ا  الولة  شخوية نو ية وما خال  الر وع ال  األدبيا  ذ

اا تبيار أا هيذا البحين ييدخ   وأخذا في ووووا ال  اشكالية بناء نموذج للمراكز اإلسالمية، 

بحن  -فيما يل  -ف  نلاى "اداري المنشآ  الوحية واا تما ية" كتخوص دراس ، سوف يت 

ت  سيوف ييما اذا كاا المس د مؤسسة ما مؤسسيا  العمي  اا تميا   أ  ا، وفي  هيذا الويدد 

 ل وء ال  ما يل : ال

  ،معال ة لروية 

 ،"  بحن شر   يتدما مقارنة مع التعريفا  الرديسية لـ "العم  اا تما 

  ميا خيال   المراكز اإلسيالميةكم  وكيف  للخدما  اا تما ية المقدمة ف   ميدان  تقيي

 أحد النماذج  

 

 بير أكرير ميا تخويص بالتنقي  سوف يت  معال ة هذه اإلشكالية للمري األولي   ل  حد  لمنا و

 ما تخووا  العل  و بر لرى مختلفة 
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 المسجد كمؤسسة خدمية إجتماعية

فيمييا يليي  سييوف نتنيياو  بالبحيين مييا اذا كانيي  المراكييز اإلسييالمية فيي  ألمانيييا مؤسسييا  خدمييية 

معال ة لروية، تحلي  شر  ، تقيي  مييدان   وف  هذا سوف نتبع اللرى التالية:ا تما ية أ  ا  

 للخدما  اا تما ية الت  تؤدي ا المراكز اا تما ية ما خال  أحد النماذج، 

 و ل  سبي  التم يد سوف يت   رض اللرى المتبعة مبوبو ك  فيما يخوو  

 معالجة لغوي

  sozial)سوف نتعرض فيما يلي  لمعيان  المويللحا  التاليية:  ااستدا  اللروي وف  الار 

"مس د"  وسوف تتبيع تليا   Moschee)"مؤسسة"، وكذلا   Einrichtung)"ا تما  "، 

   بالمس دالمعال ة مقارنة مع الو ادف المنولة 

 "مسجد"  Moschee)المعنى اللغوي لكلمة 

التي   والتي  بيدورها أخيذ  ميا األسيبانية  ميا الفرنسيية، Moscheeنشأ  الكلمة األلمانيية )

  وتبعيا ليذلا المعني  اللريو  فيال 2وتعن  كلمة مس د لرة موديع السي ود ،1أخذت ا ما العربية

 اشاري ال  أ  مؤسسة خدمية ا تما ية  

 "مؤسسة"  Einrichtung)المعنى اللغوي لكلمة 

: ميا أسي  "مؤسسية" ميا يلي   Einrichtung) يذكر مع   اللرة األلمانية "دودا" تحي  كلمية

   3، أو ما أشبو، ف  الرال. واأل   بررض النفع العا ، أو  ا ما منو. كنس ، أو حكوم 

 "إجتماعي"  sozial)المعنى اللغوي لكلمة 

ف مع يي  اللريية األلمانييية "دودا" كلميية  للوييال   خادمييا "ا تمييا  " بييـ "مييا كيياا  sozial)يعيير 

  4"للمستدعفيا ماديا ومساندالعالنا  اإلنسانية، لومن ما  منمياالعا ، ولل ميع، 

                                                           
1 Osman: Kleines Lexikon deutscher Wörter arabischer Herkunft, S. 92. 

2 Pfeifer, Wolfgang: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. o.J. In: Stock, Günter o.V.: Digitales 
Wörterbuch der deutschen Sprache. http://www.dwds.de/?qu=Moschee (28.02.2013). 

3 Bibliographisches Institut GmbH: Duden. Version des Artikels Einrichtung vom 15. Januar 2013. 
http://www.duden.de/node/686033/revisions/1149660/view (28.02.2013). 

4 Bibliographisches Institut GmbH: Duden. Version des Artikels sozial vom 10. Januar 2013. 
http://www.duden.de/node/646615/revisions/1072997/view (28.02.2013). 

http://www.dwds.de/?qu=Moschee
http://www.duden.de/node/686033/revisions/1149660/view
http://www.duden.de/node/646615/revisions/1072997/view
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 مقارنة المعنيين اللغويين السابقين مع مهمة المسجد

، وهيي : تن ييي  ةالسييالف ا مكونييا  التعريفييل التعييرضولعملييية المقارنيية سييوف يييت  فيمييا يليي  

   النفع العا  والخاص، منشأ المؤسسة، المستدعفيا مادياالعالنا  اإلنسانية، حماية 

 نشأ المؤسسةم

اا منشييأ المؤسسيية يمكييا أا يكييوا  ليي  سييبي  المرييا  هيديية كنسييية  ولكييا لبقييا لمع يي  اللريية 

، وهو ما ي  ير بعين ا األلمانية "دودا"، فإنو لي  بالز  أا تكوا تلا ال يدة المنشأي هيدة دينية

 لذلا يمكا أا يكوا المنشأ هيدة اسالمية    باري "أو ما أشبو" وادحا ف  

 العام النفع

لرير المسلميا، وي  ير  المراكز اإلسالميةما الناحية الشر ية ا غدادة ف  أا تفت  أبوا. 

 : 5التالية الونادعذلا  ل  سبي  المرا  ما خال  

في   -ص - اء ف  وحي  البخار  ومسل  أا دما  بيا رعلبية دخي  اإلسيال  بعيدما سيأ  النبي 

 المس د 

  وف  روايية أخير  هنيدةاستداف وفد رقيف ف  المس د ليتي  ل   انامة  -ص -رو  أا النب 

العشياء، فيقييف  ليي   يحيدر   حتيي   ويالي كياا يييأتي   كي  ليلية بعييد -ص -أنيو - يا أبي  سييعيد

 أ  يقو   ل  ك  ند  مري ما التع.  -يراوح بيا ندميو

 -ص -نوار  ن راا في  المسي د، وأنيواستقب   -ص - اء ف  البخار  ومسل  أيدا أا النب 

   - ليو السال  -المسي تحدن مع    ا لبيعة 

، وا يو د نص نرآن  أو حيدين نبيو  -ص -أن  ما  اميا نب  وفاي النب وند حدن ذلا نب  

 -ص -دخو  غير المسلميا المس د، ب  واألبعد ما ذلا أنو ند رو  أا النبي  ينسخ مشرو ية

   6ف  ذلا المونف الوالي ف  المس د  النورانند أباح للوفد 

                                                           
5 Hanafy: Moscheebesuch des Nichtmuslims,S.4f. 

قسددا  لهفددل   لد  سدداخ  لماخممددب ل مر ددأل  2002.  ردد  أل ميدد  1991د. خالددد في:ددضو هيدد  هريددب اددد رأل هرامنددب    هدد  ميدد  

     هض لأليمب   لدعاة فض ه رطايرا،  رنمل ك لك مفاي   لمنهد  لد  ساخ  إليسايرب ههدا رأل،  رد  أل هريدب   يمدب   لن مدام هيلمايردا 

(RIGD  .) 
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مركيزا  0011هذا، و ل  أرض الوانع يفت  ف  ألمانيا لبقا ألحد  اإلحواديا  ما يقر. ما 

المركيز اإلسيالم  لتقييدي    ونييد اسيتقب  7اسيالميا أبواهيا في  ميا يعييرف بياليو  المفتيوح للمسيا د

ميا يقير. ميا  1101و  1100ف   يا   -مح  الدراسة - I.I.S. e.V) الخدما  والمعلوما 

مراكيز را ولية مسي دية  وفي  غيير ذليا ميا المناسيبا  تشيا  10زادرا موز يا  لي   991

   وف  هذا اإللار تقد  نفس ا كمؤسسا   امةالم تمع،  اسالمية أخر  ف  حياي

 النفع الخاصالنفع العام أو 

مييا احييد  وترقيفييية  اذا تلقيي   ييزء معتبيير مييا ا مييال  المييوالنيا خييدما  روحييية وا تما ييية

بيذلا المؤسسا ، الت  لواها لتلق   زديا خدما  أن  كما وكيفا، فيمكا القو  حين ا بأنو ند ت  

 ويال النفع العيا  في  أحيد الم تمعيا  في  الن ايية ميا هيو اا نتياج تقدي  منفعة  امة، وذلا أا 

 ال ما ا  المكونة لو  

 ل  مؤسسا  خاوية، حتي  تسيتليع تلبيية اا بعض م مو ا  الموالنيا تعتمد بشك   زد  

خيدما  اليالز  لل كييفالوالملليو. ك  المتللبات ا الترقيفية واا تما ية والروحية فيميا يتعليى بي

 الدرورية  

نفسية  مشاك ووفقا ل ذا فلقد اتد  ما خال  العم  اا تما   أا األشخاص الذيا يعانوا ما 

فييي  م تمعيييات   المرلقييية، وأا تليييا  كييي  شييي ءأوا ونبييي   وا تما يييية يبحريييوا  يييا المسيييا دي

   المشكال تلا  ان اء وح الم تمعا  أكرر ن احا ما غيرها ف  

ويتلل. األمر فيميا يتعليى بالعمي  اا تميا   ميع حياا  مسيلمة ب اني. المعرفية المتخووية 

اا تما ية والتربوية أو األكاديمية ذا  الولة، مؤهال  أخر ، وذلا حت  يمكا تقيدي  حليو  

 في  العياديحقيقية للمشكال  النفسية اا تما ية  ما هذه المؤهال  ف  هيذا السيياى بشيك   يا  

                                                                                                                                                                      
6 Acar ,Ismail: Interactions between Prophet Muhammad and Christians. 2005. 

http://www.fountainmagazine.com/Issue/detail/Interactions-between-Prophet-Muhammad-and-
Christians (17.02.13). 

 .  يظ و(KRM)م ك   إسالمرا راا امثر ها من خالل  لمر أل  لايسرقض ل مس مرن فض  لمايرا  2000% من ف  لض 28 7

KRM - Koordinationsrat der Muslime o.V.: Moscheen in Deutschland. 
http://www.tagderoffenenmoschee.de/default.php?p=13 (09.04.2013), Thomas Schmid o.V.: Neuer 
Dachverband als zu konservativ kritisiert. 12.04.2007. 

http://www.welt.de/services/article7893735/Impressum.html (09.04.2013).  
( ع دد  TOMادد ل ل مسددرد )ايظددرا مددا رندد و هددالر ا  لم: 2002( ردداا ميدد  KRM افددخ مظ ددب  لمر ددأل  لايسددرقض ل مسدد مرن فددض  لمايرددا )

  يظ و مسا ى  لمايرا ك ها.
 KRM - Koordinationsrat der Muslime o.V.: http://www.tagderoffenenmoschee.de/index.php 

(09.04.2013) 

http://www.fountainmagazine.com/Issue/detail/Interactions-between-Prophet-Muhammad-and-Christians
http://www.fountainmagazine.com/Issue/detail/Interactions-between-Prophet-Muhammad-and-Christians
http://www.tagderoffenenmoschee.de/default.php?p=13
http://www.welt.de/1885058
http://www.welt.de/services/article7893735/Impressum.html
http://www.tagderoffenenmoschee.de/index.php
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الخلفية الحدارية للقادميا  ل  العم  اا تميا  ، والتي  تمكين   ب مقترنة ورقافيةوية معرفة لر

ما خلى أسا  ما الرقة مع الحاا  المترددي لتلق  المسا دي  ولكا ذلا بمفرده ا يكف  لتقدي  

واأل ي   ألنيو في  الرالي. الج حقيق   ب  يتلل. األمر معرفة أخر  دينيية متخووية، وذليا 

األحييياا اليي  الرقافيية ورا  الدينييية الخالديية لاسيير المسييلمة والتيي  تر ييع فيي  أغليي. تمريي  التويي

سييببا حتيي   ادقييا لعملييية المسييا دي اا تما ييية أو تكييوا  المرتبليية بالمورورييا أو  المنقوويية

   8رديسيا ف  تلا المشكال  النفسية اا تما ية

 على سبيل المثال تنظيم العالقات وحماية المستضعفين ماديا

اا م يييرد تويييور أا المسييي د كمؤسسييية مركزيييية لقسيييال  تييين   ليييي  فقيييل العبيييادا ، بييي  

كيوا ولقيد تي  ابيراز   معقيو ، يلع. دورا ينلو   ل  رسالة وغاية، هو تويور 9والمعامال 

حماييية فيي  المسي د يلعيي. حقيقية دورا فيي  تشيكي   النييا  النيا  فيمييا بيين   أيدييا ا تما ييا، و

فيميا يتعليى بيالمراكز  وميا الوانيع العملي ميا الناحيية الشير ية  المستدعفيا ماديا بشك  كياف

، وكيذلا في  الفوي  الرالين والخيام اإلسالمية ف  الحادر ف  الفو  الريان  المبحين الرابيع 

 المبحن العاشر والحاد   شر  

 نتيجة الباب

ا يية ولدا كياا المعني  اللريو  لكلمية "مسي د" ا ي يا منيو في  المقيا  األو  أنيو مؤسسية ا تم

وانميييا فقيييل مكانيييا للعبيييادي، فلقيييد أ  ييير ملابقييية  بيييارا  "تييين   العالنيييا  اإلنسيييانية، حمايييية 

منشأ المؤسسة، النفع العا  والخياص" أنيو يمكيا وويف  - ل  سبي  المرا  -المستدعفيا ماديا

ويمكا استنتاج تلا المعرفة ميا حيين  لرو  بأنو مؤسسة خدمية ا تما ية  المس د ما من ور

أا اإلسال  أوا ين   العالنا  اإلنسانية، ورانيا ميا حيين أا المسي د هيو محيور اليديا ند رب  

، ويلعي. بيذلا دورا دا ميا في  تن يي  العالنيا  اإلنسيانية  وتكيوا اتاحية وف  القلي. ميا رواده

تلا الفروة أكرير  تتاحوند  د  ل  أن  تقدير مري واحدي سنويا،فروة اانتفاع ما أكرر المسا 

كميا تي  تورييى ذليا بالنسيبة للمركيز اإلسيالم   -في  مراكيز أخير  -لي  ميدار الشي رما مري  

    .I.I.S. e.Vلتقدي  الخدما  والمعلوما  )

                                                           
8 Johari: Islamische Soziale Dienste. In: Migration und Soziale Arbeit, Nr. 1, Jg. 31, S. 49. 
9 Hanafy: Zweige der Religion, Folie 22. 
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 ل  أا المسا د ما الناحية الشر ية تساند المستديعفيا ا تما ييا أو ميدانيا وند تم  البرهنة 

 ، وذلا ما خيال  أحيد األمرليةماديا، وذلا ف  المبحن العاشر والحاد   شر ما الفو  الرالن

   ف  الون  الراها

، الوييال  العييا  فيي  ألمانيييافيي   تللييع بييدور المراكييز اإلسييالمية كيييف أا، ويبيييا هييذاا البحريياا

 وأيدا استلاع البحن اربا  أا ال يدا  اإلسالمية بإمكان ا انشاء مؤسسا  ا تما ية  

 برهنة من الشرع

  

ما  هـ  122) نموذج للمس د النبو  ف  القرا الساد  ال  ر المكاا الذ  كاا مخووا ف  المس د النبو  إلنامة المحتا يا              

 2102ديسمبر  المدينة  السيري ف متحف 
10

                                                             

 المنهج المتبع

 التال :  سوف يت  اتباع الن ج

وكيذلا مكانية التكافي  اا تميا   في   روادهبداية سوف يت   رض دور المسي د في  حيياي  -0

 اإلسال  بوفة  امة  

دما  الي  األدلية الشير ية فيميا يتعليى بيدور المسي د في  اليار الخيبعيد ذليا  ت  التليرىر   -1

سواء أكان   هذه األدلة ه  القرآا، والسنة النبوية الوحيحةاا تما ية المقدمة  وموادر 

   -ص -تقريرا ما النب  و فعال أونوا أ

اذا ف  هذا الودد، والعلماء  ما كتبوال   الل وءو نبا ال   ن. مع هذه الموادر سوف يت   -3

ميا من يور  ما استد   األمير الي  أدبييا  ان ليزيية و ربيية  وبيذلا نديما القياء الديوء

 ؤسسة المس د  مع م ف  ربل ل  تقدي  الخدما  اا تما ية  اسالم 

                                                           
 .م  ة اا  لاقاطها همن فب  لهافل 10
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 فق يا وفقا لعل  أوو  الفقو   ردا  نتادج ما سبىوسيت   رض  -4

ميع تعرييف محكمية  يعق. ذلا مقارنية العمي  اا تميا   الميؤد  في  وميا خيال  المسي د -1

 ، IFSW، وكذلا مع تعريفا  ااتحاد الدول  لاخويادييا اا تميا ييا )العم  ااتحادية

وفي  ذلييا دييمانة أا ييت  رؤييية العميي  اا تمييا   اليذ  يمريي  المسيي د محيورا لييو فيي  هييذه 

 الرسالة ما من ور خدم  ا تما    

 الدور الديني للمسجد ومكانته في حياة رواده

، سيوف 11نب  التعرض للخدما  اا تما ية ف  مس د الرسو ، اليذ  يعيرف بالمسي د النبيو 

 يت  فيما يل  بداية  رض الدور الدين  للمس د ومكانتو ف  حياي رواده  

الويالي  -ص -، فلقيد  عي  النبي ف  الديا اإلسالم  اا للولوا  الخم  اليومية أهمية   م 

 دما ما يعرف بأركاا اإلسال  الخمسة  

يتياء ، وانيا  الويالي، وامدا رسيو  هللا"بن  اإلسال   ل  خم : ش ادي أا ا الو اا هللا وأا مح

  12الزكاي، وحج البي ، ووو  رمداا" رواه البخار 

المسلميا  ل  ارتياد المسا د  -ص -  ولقد حن النب 13ويند. تأدية الوالي  ما ة ف  المس د

: " ما تل ير في  بيتيو ري  مشي  الي  بيي  ميا -ص -، كما ف  نولوفي ا  ما ة لتأدية الولوا 

فرادض هللا، كان  خلوتاه احداهما تحل خليدة، واألخر  ترفيع  بيو  هللا ليقد  فريدة ما

  14 در ة" رواه مسل  

 

 :البابنتيجة 

ف  اإلسال  ينلو  المس د  ل  أهمية كبر ، ويأخذ دورا ا تما ييا هاميا، وذليا اذ يقويده أو 

 ينبر  أا يقوده المولوا خم  مرا  يوميا  

                                                           
11 KRM - Koordinationsrat der Muslime o.V.: Moscheen und ihre Geschichte o.J. 

http://www.tagderoffenenmoschee.de/default.php?p=12 (09.04.2013). 

12 Ben Abed Al- Latif Al- Zabedi, Zein- eddine Ahmad (Editor): A concise volume of Al- Bukhari`s 
correct Traditions. 1. Auflage. Beirut, Libanon: Dar Al- Kotob Al-Ilmiyah, 2002, S. 23.  

  يظ و  عيد ق ب من  هل  لن ا هض ف ض (،201م ع    ن مالة  لرماعب سيب مؤكدة ) فقه  لسيبو  لسرد ساهق، صرمه    لن ما 13

 (Radhan: Fiqh. Band 2 – Gebet, S. 487. ) . 

14 Pacic: Fiqh ul-`Ibadat., S. 144. 

http://www.tagderoffenenmoschee.de/default.php?p=12
http://www.tagderoffenenmoschee.de/default.php?p=12
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 الخدما  اا تما ية بشك   ا تقدي  اإلسال  و

 لمكانيية تقييدي بعييدما تيي   ييرض أا للمسيي د دورا مركزيييا فيي  اإلسييال ، تتعييرض الدراسيية انا 

الخدما  اا تما ية ف  اإلسال  تقدي  الخدما  اا تما ية ف  اإلسال   ويدور الحدين هنا  ا 

 بشك   ا   

ادييا، يحن القرآا ف  كرير ما الموادع  ل  ااهتما  بويال  الفقيراء والمسياكيا ا تما ييا وم

وما ذلا نولو تعال : )ويلعموا اللعا   ل  حبو مسيكينا ويتيميا وأسييرا  انميا نلعمكي  لو يو 

، )ليي  البير أا توليوا و يوهك  نبي  المشيرى والمرير. 15هللا ا نريد منك   يزاءا وا شيكورا 

 اتي  الميا   لي  حبيو ذو وولكا البر ما آما باهلل والييو  انخير والمالدكية والكتيا. والنبيييا 

  16القرب  واليتام  والمساكيا وابا السبي  والسادليا وف  الرنا. وأنا  الوالي وات  الزكاي 

ميا ليبيا  ميا  نزل  ف  أه  الوفة، وف  الذيا ل  يكونوا يتويدنوا  ليي  ب  اا انية التالية 

كسيبوا: )ييا أي يا اليذيا ءامنيوا انفقيوا مييا ليبيا  ميا كسيبت  ومميا أخر نيا لكي  مييا األرض وا 

  17تنفقوا ولست  بآخذيو اا أا ترمدوا فيو وا لموا أا هللا غن  حميد  وتيمموا الخبين من

: 18ولقييد  مييع المفسيير والفقيييو القرلبيي  روايييا  تعتبيير أهيي  الوييفة سييببا لنييزو  انييية التالييية

)للفقراء الذيا أحوروا ف  سبي  هللا ا يستليعوا ديربا في  األرض يحسيب   ال اهي  أغنيياء 

  19التعفف تعرف   بسيماه  ا يسألوا النا  الحافا وما تنفقوا ما خير فإا هللا بو  لي  ما 

 البابنتيجة 

   ةاا تما ي تقدي  الخدما  تفعي ويتد  مما سبى أا اإلسال  يد و ال  

 تطور المسجد النبوي إلى مؤسسة خدمية اجتماعية

  20ميو كقاديد  دييد للمدينية بنياء مسي د نيد ندو -ص -اا ما أو  األ ما  الت  د ا الي يا النبي 

فيي  دار مديييفو أبييو أيييو. األنوييار ، اشييتر  نلعيية أرض انتييو  بناءهييا  -ص -ونبي  نزولييو

   21مس دا

                                                           
 .9-2س  ة  إليسانو  آلرب  15
 .122س  ة  لهق ةو  آلرب  16

 .212س  ة  لهق ةو  آلرب  17
18 Bewley (Übersetzerin): Al-Qurtuby, Tafsir Al-Qurtuby. S. 700f. 
 .223س  ة  لهق ةو  آلرب   19



9 
 

ولقد تلور المس د لمأو ، ولتلا الم مة ت  ا داد مكانا مسقوفا، يست   بو، وذليا بعيد سيتة أو 

   23عد بناء المس دب -22 ل  اختالف الروايا  التاريخية -سبعة أو تسعة أش ر

ولقد كاا المسلموا الم ا روا ما مكة ال  المدينة بسب. ما تعردوا لو ما ادل اد أو  ما 

  ري  24، وليذلا نسيب  اليي   الويفة لرية زمنيا ميا، فقيي  ويفة الم يا رياتلا الخدمةاستفاد ما 

 لية أو  أ ل  أخيرا للمقيميا في  المسي د تسيمية "أهي  الويفة"، وذليا تبعيا لميا أنشيأ ل ي  ميا

 "وفة"  

ولقد  اء الم ا روا ما م تميع ت ياري الي  م تميع زرا ية، واديلروا في  الرالي. الي  تيرا 

. المونف  في   العمي   ليي   العا أموال   ف  مكة، ول  يكا لدي   م ارا  زرا ية  ولذلا وعُّ

  فلقييد انديي  ألهيي  25الزرا يية  ولقييد كانيي  مسييألة السييكا هيي  األخيير  مييا المعدييال م ييا  

   26ما يعرفونو ف  المدينةالوفة نوما ا تنقوا اإلسال ، بيد أنو ل  يكا لدي   

فلقيد بليع  يدده   -حيد الويحابةأ -ولقد اختليف في  تقيدير  يدده  اإل ميال   ووفقيا لروايية نتيادي

   28-ص -حت  وفاي النب  نزلوا الوفة، ه  فقل ما 411، لكا يبق  الحدين  ا 27 911

                                                                                                                                                                      
20 Lings: Muhammad, S. 174ff. 

 .192 ليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  و  لسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر ة  ليه رددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب، ص 21
هالمشا كب مع د. مفمدد يظرد   1920فمل ع   راي ة  لم ك فهد اقدر   لره ده فض خدمب  إلسالا فض سيب  ه   لفسن  لفسيض  ليد  ، 

  لفاي  ع رها  ريا هالمشا كب. لم رد من  لمن  ماخ  يظ و
(http://de.wikipedia.org/wiki/King_Faisal_International_Prize)  

The King Faisal Foundation (KKF) o.V.:  KFIP Winners Archive-Yearly, S. 2. In: 
http://www.kff.com/EN01/KFIP/KFIPImages/KFIP%20Winners%20Archive-Yearly.pdf (03.06.2013) 

(، 282 لنمدا  و  لسدر ة  ليه ردب، صشه   هند  لهر ة، قا نو ) 11ند  لهر ة هف  لض  مكن فساب  لك كما ر ضو  لظ ب اا هياؤها ه 22

(،  رد ى  هدن .192 ليدد  و  لسدر ة  ليه ردب، ص شده  هندد  لهرد ة. قدا نو ) 10 قد قد  مفمد هن  سفاق  قخ  ل:د    مدن  لمسدرد هد  

 (.يقال عن ا:سر  هن كثر  192ص ليد  و  لسر ة  ليه رب،  شه . قا نو ) 2كثر   ن  لك  ل قخ رقد  ه  

 .282 لنمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  و  لسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر ة  ليه ردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب، ص 23
  :.The King Faisal Foundation (KKF) o.V. قدا نو )1991فمل  لنما   ع   راي ة  لم ك فهد فض  لد  ساخ  إلسالمرب عداا 

KFIP Winners Archive-Yearly, S. 18. In: 
http://www.kff.com/EN01/KFIP/KFIPImages/KFIP%20Winners%20Archive-Yearly.pdf (03.06.2013))  

 .282 لممد   لساهق، ص 24

 .282 لممد   لساهق، ص 25
 259-258 لنما  و  لسر ة  ليه رب، ص 26

27 Al- Kattani: Nizam al- Hukuma an-Nabawiyya, S. 476-480. In: Al-Azami: The History of the Qur`ānic 
Text from Revelation to Compilation, S. 61.   

 . لم رد من  لمن  ماخ  يظ و1920ع   راي ة  لم ك فهد فض  لد  ساخ  إلسالمرب سيب   لنظمضفمل 

http://de.wikipedia.org/wiki/King_Faisal_International_Prize) für Islamische Studien im Jahre 1980, 
vgl. The King Faisal Foundation (KKF) o.V.:  KFIP Winners Archive-Yearly, S. 2. In: 

http://www.kff.com/EN01/KFIP/KFIPImages/KFIP%20Winners%20Archive-Yearly.pdf (03.06.2013) 

28 Bewley, Aisha (Übersetzerin): Al-Qurtuby: Tafsir Al-Qurtuby, S. 701. 

http://www.kff.com/EN01/KFIP/KFIPImages/KFIP%20Winners%20Archive-Yearly.pdf
http://www.kff.com/EN01/KFIP/KFIPImages/KFIP%20Winners%20Archive-Yearly.pdf
http://www.kff.com/EN01/KFIP/KFIPImages/KFIP%20Winners%20Archive-Yearly.pdf
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 01داد  الترير، فلقد كاا الحدين ف  الرالي.  يا بمرور الزما ا كاا  دد أه  الوفة حت  وا

، حينميا تيأت  يأخذ في  الزيياديشخوا، كانوا يسكنوا الوفة سويا  ولقد كاا ذلا العدد دادما ما 

   30-ص -أه  الوفة ف  المس د  ل  أن  تقدير ال  وفاي النب  مكن  ولقد 29وفودا

 ماعية المقدمة من خالل المسجد تصنيف الخدمات االجت

فيما يل  سوف يت   رض الخدما  اا تما ية المقدمة ما خال  المسي د النبيو  بويفة  امية 

 تبعا للم اا  التالية: 

ري العميي  اا تمييا   فيي  داديي اتاحيية المشيياركة الم تمعييية،ترلييية الحا ييا  األساسييية، التعلييي ، 

 ، وكذلا تموي  الخدما  اا تما ية  الروحيةالمساندي المس د، ا لاء الحافز وتقدي  

 تغطية الحاجات األساسية: 

لبيعية رييا. أهي   في   31في  المسي د ميأو   لقيد رو  -وذكيركميا سيبى  -لقد و د المحتا وا

كان  بحين ا تكف  لسيتره ، حتي  يشيعروا بالراحية، وبحيين ا تيدفع  ين   البيرد أن ا الوفة 

ا أهيي  الوييفة يييأكلوا التميير  ولقييد كانيي  الكمييية اليومييية   وفيي  الراليي. واأل يي  كييا32بالكلييية

  ولقيد كاني  تحدير اليي   ألعمية أخير  في  33لكي  شخوييا ميدااالمخووة ل   ميا التمير 

  وكرييرا ميا كيانوا ييد وا الي  اللعيا  ميا 35ي   أرريياء نيريف في  الرالي.، يبعر ا الي34المس د

 لي  توزييع أهي  الويفة  -ص -ولقيد ا تياد النبي   37ص -وميا  اني. النبي  36 ان. األنوار

   38 ل  أوحابو بعد والي العشاء لتناو  لعا  العشاء، وكاا يستديف المتبقيا من   ف  بيتو

 التعليم:

                                                           
 289 لنما  و  لسر ة  ليه رب، ص 29

30 Elkabti, Asmaa: Abu Hurairah: Opportunity & Sacrifice. 2011. 
http://www.suhaibwebb.com/ummah/community/abu-hurairah-opportunity-sacrifice/ (11.04.2013). 

 خ  ليارفب من قهدل    د  لمسدرد ف درأل مدن إن ه ه  ل   رب انه  عن م ف ب هامب فض فراة  هل  لم:ب، غر   يه هاليظ  إل   لمهاد  31

  لمام    ن رك ن  هل  لم:ب قد عاي   من ا ك  لمشك ب ط  ل فرااها.

 214 لنما  و  لسر ة  ليه رب، ص 32
33 Al- Umari, Akram Diyaa`: As- Siera As- Sahieha. Muhaawalatun litatbieq qawaaid Al- Muhaddithien 

fie naqd riwaajaat As- Sierah An- Nabawiyyah. Band 1. 6. Auflage. Medina: Maktabatu Al- Uluum wa 
Al Hikam, 1994, S.265. 

 .1122مفرح مس ا، ص 34
 212ص لنما  و  لسر ة  ليه رب،  35

 .211 لممد   لساهق، ص 36
 .218 لممد   لساهق، ص 37
 .212 لممد   لساهق، ص 38

http://www.suhaibwebb.com/author/asmaa-elkabti/
http://www.suhaibwebb.com/ummah/community/abu-hurairah-opportunity-sacrifice/
http://www.suhaibwebb.com/ummah/community/abu-hurairah-opportunity-sacrifice/
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فلقد رو    39ولقد تلق  أه  الوفة أيدا نسلا ما التعلي  العا  والتعلي  الدين  ف  الار المس د

أهي  الويفة  حين  ولقيد تي  40الويام   الكتابية ميا الويحاب   بيادي بيا أا بعدا من   ند تعلي

  حت  لقد وو  بعض ما الوحابة، الذيا اتخيذوا 41بوفة خاوة  ل  تحوي  العل  الشر  

ما المس د مأو  ل  ، ال  مرتبة   يمة ف  العل  الشر    وما بيا هؤاء الويحاب  ال ليي  

   42مما رو  هوما األحادين أكرر  -ص -أبو هريري، الذ  ل  يرو أحد ما الوحابة  ا النب 

 :أخوي في إطارالمشاركة في الحياة االجتماعية إتاحة 

ل يي  أيدييا فرويية المشيياركة   ، بيي  واتيحيياليي  ينيي  أهيي  الوييفة فقييل مييأو ، وديييافة، وتعليميي

الي  اللعيا  ليد  العيادال  د يوا  ل ي  و ييتو يت  تن ي   لم تمعية واألسرية، وذلا حين كااا

هو الذ  كاا يتول  تن ي  ذلا العم  اا تميا   في  داديري  -ص -واألسر  ولقد رو  أا النب 

المس د  وذلا حين كاا يو و المحتا يا ف  المساء ال  الذها. ميع بعيض األشيخاص لتنياو  

  بيتيو ونيد    واذا ميا استدياف   في44هو نفسو استديافتو   وما يتبق  كاا يتو 43لعا  العشاء

  بي  ولقيد كياا يعيرض  لي  45 يا بشيك  كياف، كياا يعتيذر ل ي ل   لعاما، ول  يكا اللعا  شي

   46بعض المحتا يا البيا  ف  بيتو

اا هذه اللفتا  تؤكد المعاملة الكريمة للمساكيا، والتي  كاني  ا تنحوير فقيل في  م يرد تقيدي  

 بلريقة كريمة   ، ب  ف  تقديمواللعا 

المشاركة الم تمعية حقيقية أنيو كياا متاحيا ألهي     ندر كبير ما األهمية ل ان.ومما يعتبر  ل

الوفة اسيتقبا  الدييوف في  المسي د  فلقيد رو   لي  سيبي  المريا  أا أهي  الويفة كاني  تيت  

   47 يادت  ، حالة مرد  

اا اندييما  الييبعض مييا أهيي  المدينيية مييا غييير المحتييا يا اليي  أهيي  الوييفة،  ليي  سييبي  الييد   

، وحاررية بيا 49 يامر األنويار أبي  ، كيـ كعي. بيا ماليا األنويار ، وحن لية بيا 48ح الرو

 ، يش د هو انخر لفكري المشاركة الم تمعية  50نعماا األنوار ال

                                                           
39 Imam Abu-Dawud: Hadith Sunan Abu- Dawud, S. 378.  

 .214-213 لنما  و  لسر ة  ليه رب، ص 40

   .488مفرح مس ا، ص 41

 .141مفرح  لهخا  ، ص 42

43 Imam Bukhari: Sahih Bukhari, S. 146, 1392   

 212صب،  لنما  و  لسر ة  ليه ر 44

 .218 لممد   لساهق، ص 45
46  Imam Abu-Dawud: Hadith Sunan Abu- Dawud, S. 581. 
47 Imam Bukhari: Al- Adab Al- Mufrad, Seite 101.   
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وما هنا يمكا القو  بأا المحتا يا كانوا ف  القل. ما الحيياي اا تما يية والدينيية والروحيية، 

مي  ميرا  كياا يؤميو النيا  خ -ا الفوي  الريان ريان  ميالمبحين ال كميا في  -أا المسي د وذلا

 يوميا  

أما فيما يتعلى بالودع ف  المدينة، فلقد كاا أه  الوفة مت زريا ف  نلي. الم تميع، وذليا أا 

م تميع سيمة غالبية   أوب  تمركز المسي د وسيل الالمس د كاا ف  القل. من ا  ومنذ ذلا الون

  و لي  كي  حيا ، فلقيد كياا المحتيا وا والعمي  اا تميا   في  51 ل  تخليل المدا المسيلمة

 القل. ما الم تمع بك  ما تحملو الكلمة ما معان   

 العمل االجتماعي في دائرة المسجد

، أو كياا يأخيذ الم تميع، ب  كياا يشيرا فييو -ص -ل  يكا العم  اا تما   ناورا  ل  النب 

العميي  اا تمييا   السييابى فيمييا يخييص زييياري  فقييل بزمييا  البييادري فيييو  وممييا يييذكر فيي  أو ييو

الزيييارا ، بنيياء ال ليية وتقييدي  الخييدما  الترقيفييية، الحييوادن  توزيييع، العييا  اللعييا المييريض، 

شخوييا مييا المدينيية، والييذيا كييانوا يسييموا القييراء، ن ييرا  01التالييية: م مو يية مييا حييوال  

أخيذوا  لي   ياتق   تزوييد أهي  ارتبال   بالقرآا، فكانوا يداوموا نراءتو ومدارستو، كيانوا ي

  وميا األفكيار 52إللعيا  أهي  الويفة الحل.الوفة بالماء، وأيدا سخروا مكاسب   ما ت اري 

بيا  موديا، كاا أه  المدينة يعلقوا  ليو بووري  رواد المس د، فكري شد حب الت  نبع  ما 

 التودى يق  الرميار أا -ص -الذيا يحدرونو ال  أه  الوفة  وبشر النب  التمر أنناءمنت مة 

فيي   األننيياءليييى تع -  و يي  ذلييا التقليييد53مييا انفييا ، و ييا. مييا يتوييدى بييالرد ء مييا تمييره

   54لل  ري النبوية   أن  تقدير خال  القرا الران  ل -المس د

 تقديم الحافز

 -اا تقدي  الخدما  اا تما ية ل  يكا ناويرا  لي  األميور الماديية فحسي.، وانميا ا تياد النبي 

 ليي  مواسيياي أهيي  الوييفة فيي  األونييا  الوييعبة، وأا يريير  الوييبر فيي  نلييوب    نييد  -ص

                                                                                                                                                                      
 (213ص لنما  و  لسر ة  ليه رب، عاش  هل  لم:ب عرشب  هد، فم     لن ا  لش عض،  كاي   رؤد ن  لنهاد خ س را. قا نو ) 48

 .289ص لسر ة  ليه رب،  لنما  و  49
  لممد   لساهق. 50

(  لمهيدسدددب  لمنما ردددب  لنام دددب فدددض مكادددب Dipl. Ing. Derya Adigüzel(  مدددن )2220222013 سدددالب إلكا  يردددب هادددا ر ) 51

(Gesamtplanungsbüro.) 
 212ص لنما  و  لسر ة  ليه رب،  52

  لممد   لساهق. 53
  لممد   لساهق. 54
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  وفيميا يلي  56  ناد  في   بالزهد، وبشره  بالنعي  األخرو  كلوا ميا ال يزاء اإلل ي 55المحا

كياا اذا ويل   -ص -ف  هذا الشأا، يروي ا فدالة با  بيد: " أا رسو  هللا أحد أه  الروايا 

حتي  يقيو   -وهي  أويحا. الويفة -بالنا ، يخر ر ا  ما نامت   في  الويالي ميا الخواوية

انورف الي  ، فقا : "لو تعلموا ما لكي   -ص -األ را.: هؤاء م انيا، فإذا ول  رسو  هللا

   57ادوا فانة وحا ة" ند هللا تعال ، ألحببت  أا تزد

األنشييلة  اا هييذه  58أحييوال   مرديي  أهيي  الوييفة ويسييأ  دادمييا  ييايعييود  -ص -وكيياا النبيي 

، اسيييما اذا أخييذنا فيي  اا تبييار مييا أسييفر   نيية نتي يية احييد  59التحفيزييية ملفتيية  ييدا للن يير

اا تما   بعد الدراسا  ما أا "تقدي  الحافز" يأت  ف  المرتبة الرانية ما حين األهمية للعم  

 "تقدي  النو " 

 تمويل تقديم الخدمات االجتماعية

 -اا تقدي  تلا الخدما  اا تما ية كاا يحتاج بلبيعة الحيا  الي  تمويي  مياد   وكياا المسي د

بمرابة مأو  للمبي  ومحال للترقيف  وكاا اإللعا  يعتمد ف   -الذ  ف  األسا  لي  ملكا خاوا

الويفة في   أهي  ل  الودنا ، وما ناحية أخر ، كياا ييت  ا انية الروايا  السابقة ما ناحية 

الييار الديييافة  أمييا  ليي  مسييتو  تقييدي  الخييدما  التعليمييية، فليي  يييذكر مييا اذا كيياا المعلمييوا 

لي  يكيا مسيموحا للمعلي  أا يأخيذ ميا  ويتقادوا أ را مقاب  تعليم   أ  ا  لكا ميا المعليو  أني

ميع أهي    ا، وكياا يقتسيميقبي  ال يدايا -ص -لقد كياا النبي   60ةالمقيميا ف  المس د هدايا  يني

وكياا يتحييا   61ا، فكاا ا يأخذ منيو شييدا لنفسيو، وانميا يبعريو اليي  الوفة، واذا أهد  اليو ما

لي  سيبي  المريا  أمير ابنتيو عتموي  العم  اا تميا   المقيد  ميا المسي د  ف يؤماالفرص حت  

أوحابو  ل  ك  حا   يوو   وكاا 62أه  الوفة فالمة حيا ودع  ولدها بأا تتودى  ل 

   63بالتودى  لي  

                                                           
 .218 لممد   لساهق، ص  55
 .211 لممد   لساهق، ص  56
57 Imam an-Nawawi: Riyad us Salihin, S. 215. 
 .211ص لنما  و  لسر ة  ليه رب، 58

59 Klüsche, Befähigung zur Konfliktbewältigung,  S. 93. In: Kleve: Geschichte, Theorie, Arbeitsfelder 
und Organisationen Sozialer Arbeit. S 56f. 

60 Imam Abu-Dawud: Hadith Sunan Abu- Dawud, In: S. 378. 
 211ص لنما  و  لسر ة  ليه رب، 61
 .212 لممد   لساهق، ص 62

  لممد   لساهق. 63
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 لي  مسيتو  األفيراد ويشار ف  هذا المودوع ال  أا اإلسيال  لي  يكيا يرسيخ  ميال ا تما ييا 

دوليية العميي  اا تمييا  ، التيي  كانيي  تخلييل لتموييي  العميي  ل انموذ ييفقييل، بيي  كيياا يؤسسيي  

   64الزكاي بر اا تما   بلريقة مؤسسية،  ل  سبي  المرا  

 البابنتيجة 

واليذ  اختيار المسي د ليو مركيزا، وا يو  يدي  -ص -اا العم  اا تميا   اليذ  د يا الييو النبي 

، ال يوع، البلالية، األميية، ال  ي ، ال زيمية النفسيية  يد  السيكامشاك  ا تما ية من ا ال  ري، 

وتبع ذلا لفدة ليس  بالقليلة ف  الم تمع، ووا و كذلا مشاك  متعلقة بدمج هؤاء ف  الم تمع  

 مييع تليا المشياك  اا تما ييية  لي  السيل  مييا تميييز، ت مييف، و ريميية يلفيوميا  بالديروري

  وغيرها

المس د، وكذلا التأميا المتنيوع لتمويي   رواداا المسا دا  نت    ا تو يف لانا  وأفكار 

 المسا دي   لالبةالنفقا  الدرورية، مع األخذ ف  اا تبار كرامة الحاا  

 نظرة شرعية: 

بم يرد  -مشيرو ية فعي  ميا األفعيا  -يعلا  ل  األن  -ص -يؤكد  لماء أوو  الفقو أا النب 

ند يوير ذلا الفعي   -ص -حس. ما يتوافر ما أدلة ونرادا،  ل  رأس ا أنوا  النب فعلو لو  و

 مندوبا ب  ووا با  

 -ص -وما تدشيا األنشلة ذا  اللابع الخدم  اا تما   ف  المس د، والت  د يا الي يا النبي 

تيوليا  مع األخذ ف  اا تبار األدلة والقرادا وريقة الولة ب ذا الشأا، يمكيا الخليوص الي  أا

 المس د أمر مستح.   الخدما  اا تما ية ف 

ا  لي  العمي  اا تميا   داخي  المسي د، في  ل  يعلى بعد ذلي -ص -كوا النب  ومما يؤيد ذلا،

 ص   -حت  وفاي النب  65أ وا  9حيا استمر  أنشلة العم  اا تما    ل  مدار 

                                                           
64 Al Qaradawi: Fiqh Al Zakah, S. 113. 

 Schleifer, A2: The Muslim 800: The World’s لدكا   ر سو  لق يا  ،  فد  كث   لن مام ايثر   فض  ل قخ  ل  هن. قا نو )
500 Most Influential Muslims. The Royal Islamic Strategic Studies Centre, S. 66f. الافداد  2004(  سدأل عداا 

 :Seite „Yusuf al-Qaradawi“2 In لندرد من  لميظماخ  إلسالمرب  لنالمردب. قدا نو ) ن مام  لمس مرن،  ا ل   لميامب فض لنالمض ل
Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 30. Dezember 2012, 15:07 UTC. 

URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Yusuf_al-Qaradawi&oldid=112260863 (23.01.2013) )

رناهد  كاداب  لقد ن  لنشد رن فرمدا ران دق هال:قده.   رناه  م رنرب، ال سرما فض قيارا  ل كاة،  كااهه هد   رندد  هدا مدا كادب عدن  ل كداة، 

 (  http://www.islamvision.org/prof-yusuf.html يظ و )

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Yusuf_al-Qaradawi&oldid=112260863
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التش يع  لي  انشياء و  ل  األن  استخدا  أماكا أخر  لتقدي  الخدما  اا تما ية أامكانية اا 

لي  للعم  اا تما    مركزالمس د ما مكاا للوالي ال  تحوي  و يفة عن  أا أماكا أخر ، ت

التي  أسي  المسي د خويويا  -لكيا غايية ميا هناليا أا العبيادا  يكا أمرا فرديتو الديروري 

هو  يزء فحس. مع العم  اا تما  ، ب  اا تقدي  الخدما  اا تما ية تنس   ليس   -لتأديت ا

    66أوي  ما العبادا 

 مقارنة النتائج مع تعريفات العمل االجتماعي

نتلرى  -ص -وبعد معال ة و يفة المس د ف  الار الخدما  اا تما ية المقدمة ف    د النب 

  تما   ف  ألمانيا ل ذه ال اهري انا ال  و  ة ن ر ارنيا ما أه  تعريفا  العم  اا

 مدخل

 -ف  معرض البحن  ا تعريف للعم  اا تما   يويلد  الميرء بنتيادج مختلفية  وير يع ذليا

  ولقد اختلف  و  ا  الن ر فيميا اذا 67ال  المالم  غير الوادحة ل ذه الم نة -دما ما ير ع

   68م نة أ  اكاا العم  اا تما   

   ليي  أا تعريفييا  العميي  اا تمييا   IFSWدييا اا تمييا ييا )واالتحيياد الييدول  لاخوييا

تختلف باختالف األزمنو والسيانا ، وهو ميا ييوفر  لينيا الكريير ميا ال يد  اليذ  ا لادي  ميا 

  وفيمييا يتعلييى 69ورادييو  أرسيي  ذلييا الف يي  فيي  التعريييف الييذ  ا يييزا  يعتبيير رسييميا اليي  انا

ال، فإنيو نيد تي  التأكييد  لي  أنيو سيوف يسير  خيال  بالتعريف الذ  سييدخ  حييز التنفييذ مسيتقب

                                                                                                                                                                      
شده   مدن  لهرد ة. قدا نو  12    11 هل  لم:ب فض  لمسرد هندد فد  لض  قد اا فساب ا ك  لسي  خ  لاسع كما ر ضو اا هيام  لظ ب  65

 ,Elkabti. قددا نو )-ص -(.  قددد مكددل  هددل  لمدد:ب فددض  لمسددرد ع دد   قددل اقدددر  إلدد   فدداة  ليهددض282ص لنمددا  و  لسددر ة  ليه رددب، )
Asmaa: Abu Hurairah: Opportunity & Sacrifice. 2011. 

http://www.suhaibwebb.com/ummah/community/abu-hurairah-opportunity-sacrifice/ (11.04.2013) .)

 فض  لشه   لثالل ل سيب  لفادرب عش  من  لهر ة. قا نو -ص -ا ف   ليهض

 (Saifur Rahman al-Mubarakpuri: Ar-Raheeq Al-Makhtum. (The Sealed Nectar). Memoirs of the Noble 
Prophet [pbuh]. o.J., S. 304f)  . 

 كااها. قا نو 120كيفيل مااب فض  لسر ة  ليه رب من هرن  كث  من  1929 خاا خ رامنب  لنالا  السالمض كااب  ل فرق  لمخا ا عاا 

 Wikipedia contributors, 'Ar-Raheeq Al-Makhtum', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 9 May 2013, 
13:04 UTC, <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ar-Raheeq_Al-Makhtum&oldid=554284623> 

(03.06.2013)   

 (.RIGD e.V لن مام   لدعاة هيلمايرا )إماا  خطرب،   يرأل هريب  1020422013مقاه ب شخمرب مع د. خالد في:ض، فض  66
67 Spiegel: Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit, Seite 23. In: Ramseier/Bozic: Islam und 

Soziale Arbeit, S. 33.   
68 Ramseier/Bozic: Islam und Soziale Arbeit, S. 34. 
69 International Federation of Social Workers o.V.: Definition of Social Work, 2012. 

http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/ (11.03.2013). 

http://www.suhaibwebb.com/author/asmaa-elkabti/
http://www.suhaibwebb.com/author/asmaa-elkabti/
http://www.suhaibwebb.com/author/asmaa-elkabti/
http://www.suhaibwebb.com/ummah/community/abu-hurairah-opportunity-sacrifice/
http://www.suhaibwebb.com/ummah/community/abu-hurairah-opportunity-sacrifice/
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ar-Raheeq_Al-Makhtum&oldid=554284623
http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/
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  وتيير  رابليية الم ييا 70السيينوا  القادميية، أ  أنييو لييا يتلليي. بحييا  مييا األحييوا  أمييدا بعيييدا

  وفي  هيذا المقيا  72ه  األخر  نسيبية ذليا التعرييفDBSH  71األلمانية للعم  اا تما   )

 ، وذليا ألنيو IFSWاا تميا ييا )سوف يت  الل وء ال  تعريف ااتحاد اليدول  لاخويادييا 

، بي  وألنيو يسيتخد  تعريفيا أكرير أهميية  لي  الويعيد اليدول  73يستخد  لي  فقيل تعريفيا دولييا

   DBSH 74مقارنة بتعريف رابلة الم ا األلمانية )

وتعريف محكمة العم  ااتحادية هو انخر  ل  نف  القدر ما األهمية  ل  الوعيد األلميان ، 

   DBSH 75تعريف رابلة الم ا األلمانية ) -دما ما ير ع -اليووالذ  ير ع 

 (IFSWتعريف االتحاد الدولي لألخصائيين االجتماعيين )

 Delegatesولقيد  يرف ااتحياد اليدول  لاخويادييا اا تميا ييا في  ا تمياع المنيدوبيا )

Meeting  نية ييسير كما يلي : "اا العمي  اا تميا   كم 1111  الذ   قد ف  مونتلاير  ا 

 ملييية التريييير اا تمييا  ، ويحيي  المشييكال   ليي  وييعيد العالنييا  اإلنسييانية، ويسيياند تحرييير 

الشعو. ميا أ ي  تحسييا مسيتو  رفياهيت    واسيتنادا الي  ن رييا  السيلوا اإلنسيان  والين   

اا تما ية يتدخ  العم  اا تما   حيرما يتفا   البشر مع بيدات    اا مبادئ حقيوى اإلنسياا، 

  76والعدالة اا تما ية ل   ما األمور األساسية للعم  اا تما  "

                                                           
70 International Federation of Social Workers o.V.: The Future of Social Work. http://ifsw.org/get-

involved/the-future-of-social-work/ (11.03.2013). 

عيد    كهد    هطدب مهيردب ل نمدل  1000( اناه  هيعيايها  لهالغ عددها  كث  مدن DBSH  هطب  لمهن   لمايرب ل نمل  الراماعض ) 71

  الراماعض فض  لمايرا.  يظ و 

Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. o.V.: Der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit 
e.V. 

http://www.dbsh.de/der-dbsh.html (11.03.2013). 

 (.  يظ و IFSWلألخمايررن  الراماعررن ) هض عي  فض  الافاد  لد لض 

Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. o.V.: Profession. http://www.dbsh.de/der-
dbsh/dachverbaende.html (03.06.2013) 

72 Stark-Angermeier/Leinenbach/Nodes: Grundlagen für die Arbeit des DBSH e.V. S. 13. 
http://www.dbsh-bund.de/grundlagenheft_-PDF-klein.pdf (11.03.2013). 

د لددب مددن رمرددع قددا  خ  لنددالا،  رمثددل مددا ر رددد ع دد   90عيدد   مددن  90ررن راكدد ن مددن  الافدداد  لددد لض لألخمددايررن  الرامدداع 73

 خمايرا  راماعرا. كما رقدا  لمش  ة ل مكادب  القامداد    الرامداعض لألمدا  لمافددة  كد لك ميظمدب   مدا  لمافددة ل ط: لدب  2802000

(UNICEF لم: يرب  لن را لألما  لمافدة لشي ن  لآلريرن   ،)(UNHCR)   لم: يرب  لن را لألما  لمافدة لفقد ق  إليسدان (OHCHR) .

  يظ و 

International Federation of Social Workers o.V.: What we do. http://ifsw.org/what-we-do/ 
(08.04.2013). 

74 Stark-Angermeier/Leinenbach/Nodes: Grundlagen für die Arbeit des DBSH e.V. S. 2f und 7. 
http://www.dbsh-bund.de/grundlagenheft_-PDF-klein.pdf (11.03.2013). 

75 Stark-Angermeier, Gabriele/Leinenbach, Michael/Nodes, Wilfried: Grundlagen für die Arbeit des 
DBSH e.V. Hrsg. von DBSH – Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V., S. 14. http://www.dbsh-

bund.de/grundlagenheft_-PDF-klein.pdf (11.03.2013). 
76 International Federation of Social Workers o.V.: Definition of Social Work, 2012. 

http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/ (09.04.2013). 

http://ifsw.org/get-involved/the-future-of-social-work/
http://ifsw.org/get-involved/the-future-of-social-work/
http://www.dbsh.de/der-dbsh.html
http://www.dbsh.de/der-dbsh.html
http://www.dbsh.de/der-dbsh/dachverbaende.html
http://www.dbsh.de/der-dbsh/dachverbaende.html
http://www.dbsh-bund.de/grundlagenheft_-PDF-klein.pdf
http://www.dbsh-bund.de/grundlagenheft_-PDF-klein.pdf
http://www.dbsh-bund.de/grundlagenheft_-PDF-klein.pdf
http://www.dbsh-bund.de/grundlagenheft_-PDF-klein.pdf
http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/
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 ( على اآلتي:DBSHوتنص الترجمة المستخدمة من قبل رابطة المهن األلمانية )

"يحفييز العميي  اا تمييا   كم نيية  ملييية التريييير اا تمييا   ويحيي  المشييكال   ليي  وييعيد  

العالنييا  اإلنسييانية، ويمكييا البشيير مييا خلييى حييياي أفديي ، وتبعييا إلرادي حييري  ويتييدخ  العميي  

اا تمييا   مييد وما بالمعييارف العلمييية  ييا السييلوا اإلنسييان ، واألن ميية اا تما ييية، حيرمييا 

دييات    اا أسيي  العميي  اا تمييا   هيي  مبييادئ حقييوى اإلنسيياا والعداليية يتفا يي  البشيير مييع بي

 77اا تما ية "

اا هييذا التعريييف واا كيياا ا يييزا  معمييوا بييو  ليي  المسييتو  الرسييم ، اا أنييو فيي  الونيي  

ي ر  العم   ل  الخروج بتعريف  ديد  وهناا مسودي وياغة  ديدي تعتبر أساسا  78الحادر

ن ا يمكا أا تعرض الوياغة الن ادية  وتنص تلا الويياغة  لي  ميا لتعديال  محتملة، لذلا فإ

يل : " العم  اا تما   كم نة هو بمرابية الحيافز للترييير اا تميا  ، اليدا   لتليور الم تميع 

وتماسكو، والعام   ل  تمكيا وتحريير البشير  اا مبيادئ العدالية اا تما يية وحقيوى اإلنسياا 

ا  ا غنيي   ييا كيي  من ييا للعميي  اا تمييا    وي عيي  العميي  والمسييدولية الم تمعييية وااحتيير

مييد وما بن رياتييو و لومييو، والدراسييا  اإلنسييانية والمعييارف اإلنليمييية مييا تييذلي   -اا تمييا  

  79التحديا  الحياتية واارتقاء بمستو  الرفاهية الزاما لافراد والن  "

 : تعريف محكمة العمل االتحادية

محكميية العميي  ااتحادييية التعريييف التييال  للعميي  اا تمييا  : وفيي  احييد  المناسييبا  ودييع  

"بوييوري مييو زي تتمريي  و يفيية األخويياد  اا تمييا   فيي  المسييا دي  ليي  تعاميي  أفديي  مييع 

الحياي، والذ  يف   وفقا للمونف المشيك  وال يرف الحييات  المسيب. ليو كمسيا دي  لي  التليور 

من  يا  النفسية اا تما ية ينبر  أا تتريير والتربية والندج والتعلي   وما خال  الوساد  وال

ال روف الحياتية المسماي "الحا ة، والتبعيية، والفقير"  ويتخيذ نشيال العامي  في  م يا  الخدمية 

                                                           
77 Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. o.V.: Profession. http://www.dbsh.de/beruf.html 

(11.03.2013) 
قا  فده مدن افسدرياخ قدد رداا  رد  م هندض ،  هيدام  ع د  مدا سد و رداا  2013 لمرغب  لمهديرب س و راا مياقشاها فا  يهاردب عداا  78

( IFSWهمدرغب يهايردب مدن قهدل ممث دض  الافداد  لدد لض لألخمدايررن  الرامداعررن ) 2014 لاندرالخ.  مدن  لمياظد   لخد  ي فدض ر لرد  

 (. قا نو IASSW  الافاد  لد لض لمد  أل  لنمل  الراماعض )

International Federation of Social Workers o.V.: The Future of Social Work. http://ifsw.org/get-
involved/global-definition-of-social-work/ (09.04.2013). 

79  International Federation of Social Workers o.V.: The Future of Social Work. http://ifsw.org/get-
involved/global-definition-of-social-work/ (09.04.2013). 

http://www.dbsh.de/beruf.html
http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/
http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/
http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/
http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/
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 المسيببةاا تما ية ما تريير اإلنساا وودعة الحييات ، ومسيتو  معيشيتو والين   اا تما يية 

  80لذلا هدفا م نيا"

 أوجه متناغمة

ف  المس د النبو  تتوافر فيو النقيال التاليية، التي   -ص -ما   الذ  أرساه النب اا العم  اا ت

 ه  ل. تعريف ااتحاد الدول  لاخوادييا اا تما ييا الذ  ا يزا  معموا بو حت  انا: 

 81تش يع الوال  العا  -

 82د   التريير اا تما   وح  المشكال   ل  وعيد العالنا  اإلنسانية -

 83ما خلى معيشة أفد  بإرادي حري تمكيا الحاا  -

  84التدخ  حيرما يتفا   البشر مع البيدة المحيلة ب    -

و الوي  ل  ذلا يتناغ  العم  اا تميا   المتمركيز في  المسي د النبيو  ميع العناوير االداخلية 

 مؤخرا ف  مسودي الويرة ال ديدي لتعريف ااتحاد الدول  لاخوادييا اا تما ييا، وه : 

 85التلور والتماسا اا تما  تش يع  -

 86تمكيا الحاا  -

 87مركزية المسؤولية اا تما ية ما نب  ال ما ة  -

ويتفى  اني. "احتيرا  التعدديية" المندي  ميؤخرا الي  المسيودي المحدرية ميع التويور اإلسيالم ، 

يوييبو نحييو  ييوار ذ  تعددييية دينييية، يتبيياد  فيييو  -وذلييا أا القييرآا فيمييا يتعلييى بحرييية اا تقيياد

، ويقيو : )وا بيدوا هللا 88فراد وال ما ا  البر واإلحساا  يقو  تعال : )لك  دينك  ولي  دييا األ

                                                           
80 BAG Urteil vom 18. Juni 1997 - 4 AZR 764/95 - AP BAT §§ 22, 23 Sozialarbeiter Nr. 38 mwN; 26. Juli 

1995 - 4 AZR 318/94 - AP AVR Caritasverband § 12 Nr. 8. In: Benjamin Bremert o.V.: BAG · Urteil vom 
13. September 2006 · Az. 4 AZR 236/05. http://openjur.de/u/171177.html (08.04.2013). 

81 Siehe dazu Kapitel II. 5. 
  لممد   لساهق. 82

  لممد   لساهق. 83

  لممد   لساهق. 84

  لممد   لساهق. 85

  لممد   لساهق. 86

  لممد   لساهق. 87
 .  1س  ة  لكاف  ن،  آلرب  88

http://openjur.de/suche/4+AZR+764%2F95/
http://openjur.de/suche/4+AZR+318%2F94/
http://openjur.de/suche/AP+AVR+Caritasverband+%C2%A7+12+Nr.+8/
http://openjur.de/gericht-4.html
http://openjur.de/u/171177.html
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وا تشييركوا بييو شيييدا وبالوالييديا احسييانا وبييذ  القربيي  واليتييام  والمسيياكيا وال ييار ذ  القربيي  

  89وال ار ال ن. والواح. بال ن.  

ال  النس.، المكاا، الديا  وتبعا  وتوديحا لآلية يؤكد بعض المفسريا أا القر. أو البعد ير ع

ل ذا التفسير يدخ  ال يراا غير المسلميا ف  األمر الوارد ف  انية، وحت  بيدوا ذليا التفسيير، 

: )ميا هيو  -ص -  يقيو  النبي 90فإا السنة النبوية تؤكد دروري اإلحساا ال  ال ار غير المسل 

 با أب  شيبة    اإليماا ا91بمؤما ما با  شبعاا و اره لاو ال   انبو 

دييما مييا  يياء فيمييا يتعلييى بتقييدي  الخييدما   -فيي  وييدر اإلسييال  -و يياء فيي  التيياريخ اإلسييالم 

اا تما ية أله  الذمة، أا القادد خالد با الوليد ف  منتوف القرا السيابع المييالد  تويال  ميع 

 ليي   نوار  الحيري، وبمو ي. ذليا الويل  أ يا  الفديا  التاليية ميا بيي  الميا ، وأسيقل ميا 

 ال زية: الشيخ الدعيف  ا العم ، ما أوابتو آفة ما انفا ، وما كاا محتا ا مدينا  

اا كوا هذا الحقوى ليس  سياسة خاوية بخاليد بيا الولييد، وانميا تويدر  يا التعيالي  األساسيية 

لقسال ، يودحو تورف الخليفة الران   مر با الخلا.، وذلا حينما رأ  شيخا ي ودييا يسيأ  

لشيخوختو وحا تو  أخذه وذه. بو ال  بي  الما  وأمر أا يفيرض ليو وألمراليو ميا بيي  النا  

الما  ما يكفي    و ل  ذلا بقيمة اإلنواف العالمية "ما أنوفناه اا أخيذنا منيو ال زيية شيابا، ري  

  92نخذلو  ند ال ر "

وبخوييوص تعريييف محكميية العميي  ااتحادييية، فإنييو مييا الواديي  أنييو ينلبييى تمامييا  ليي  العميي  

وذلا أا تلا الخيدما  التي  كاني  تتخيذ ميا  -ص -اا تما   الذ  كاا يتركز ف  مس د النب 

المسيي د مركييزا ل ييا سيياهم  فيي  الم ميي  فيي  تحسيييا التعاميي  مييع الحييياي  و يياء  فيي  ذلييا 

لتعلييي  فيي  المقدميية  ولقييد تميي  موا  يية الحا يية واليين   اا تما ييية المسييا دا   ليي  التربييية وا

                                                           
 .  31س  ة  ليسام،  آلرب  89

90 Ministerium für Islamische Angelegenheiten o.V.: 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&ID=480 (07.04.2013) 

91 Asad, Muhammad; Zbinden, Hans. Hrsg.: Islam und Abendland: Begegnung zweier Welten: eine 
Vortragsfolge. Olten: Walter, 1960, Seite 14. 

http://books.google.de/books?id=8NElAQAAIAAJ&q=Islam+und+Abendland&dq=Islam+und+Abendla
nd&hl=de&sa=X&ei=zkplUf_1LYXRsgaK4oGQCA&ved=0CD4Q6AEwAQ (10.04.2013). 

92 Abu Yusuf: Al-Kharadsch. In: Mourad, Rami: Multireligiöse Gesellschaft und Integration im 
Osmanischen Reich. Heidelberg: Europäische Gesellschaft für Friedensforschung und Dialog zwischen 

den Kulturen e.V., 2003, S.109. 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&ID=480
http://www.booklooker.de/B%FCcher/Angebote/autor=Asad%252C%2BMuhammad%253B%2BZbinden%252C%2BHans.%2BHrsg.
http://www.booklooker.de/B%FCcher/Angebote/titel=Islam%2Bund%2BAbendland%253A%2BBegegnung%2Bzweier%2BWelten%253A%2Beine%2B
http://www.booklooker.de/B%FCcher/Angebote/titel=Islam%2Bund%2BAbendland%253A%2BBegegnung%2Bzweier%2BWelten%253A%2Beine%2B
http://books.google.de/books?id=8NElAQAAIAAJ&q=Islam+und+Abendland&dq=Islam+und+Abendland&hl=de&sa=X&ei=zkplUf_1LYXRsgaK4oGQCA&ved=0CD4Q6AEwAQ
http://books.google.de/books?id=8NElAQAAIAAJ&q=Islam+und+Abendland&dq=Islam+und+Abendland&hl=de&sa=X&ei=zkplUf_1LYXRsgaK4oGQCA&ved=0CD4Q6AEwAQ
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المسببة ل ا  بر وساد  ومن  ييا  نفسيية ا تما يية، وذليا وويوا الي  مسيتو  حييات  أفدي  

  93للحاا  

 أوجه يمكن مناقشتها:

علميية ومما ينبر  منانشتو هو ما اذا كان  تلا التعريفا  ند ت  استيفاؤها فيما يتعلى بالمعارف ال

 ا السلوا اإلنسان  وبالن   اا تما ية ومبادئ حقوى اإلنساا والعدالة اا تما ية  وفيما يل  

 سوف نتعرض ل ذا المودوع: 

 :تأصيل علمي

يمكا الرد  ل  اا تراض القادي  بيأا تليا المسيا دا  الموويوفة لي  تكيا نادمية  لي  معيارف 

بما يل : اا هذا ل  يكيا ديروريا، وذليا بسيب.  لمية ما السلوا اإلنسان  والن   اا تما ية، 

اللبيعة البسيلة للمشكال  اا تما ية مح  النقاف، وميا ناحيية أخير  ميا المؤكيد أا اإلسيال  

كديا حياي كاا ما خال  تقدي  الخيدما  اا تما يية فيا ال في  فيت  آفياى  -ص -الذ  بلرو النب 

ي  خييدما  حياتيية ل يي ، وني  مييا مختلييف حياتيية للمستدييعفيا  ا تما ييا فيي  ذليا الونيي ، وتقيد

 المشكال  الشخوية واا تما ية، وخفف  ما حدت ا، ب  وحلت ا  

ول يذا ينبريي  أا يكيوا ذلييا النميوذج النييا   محيال للبحيين العلمي ، وخوووييا في  م ييا   لييو  

الخدمة اا تما ية، وأا تبحن امكانية تعميمة  أما أا يت  مسبقا استبعاد ذلا تماما بح ة أا تلا 

المسا دا  ل  تكا نادمة آنذاا  ل  معارف  لمية  ا السلوا اإلنسان  والن   اا تما ية، فإا 

ذلا ف   رف  لو  الخدمة اا تما ية ن  ا هداما، وذلا أنيو ينبري  انلالنيا ميا نمياذج نا حية 

 الووو  ال  معارف  لمية تو. ف  وال  الحاا  وف  وال  العم  اا تما   كم نة  

وف  هذا السياى ما البرهنة، فإنو مما يتأكد باديلراد أا العمي  اا تميا   ا يعتميد فقيل  لي  

كما تنص  -الت  تختلف باختالف األولاا -ة، ب  ويعتمد أيدا  ل  العلو  الولنيةموادر  لمي

 ليي  ذلييا مسييودي تعريييف ااتحيياد الييدول  لاخوييادييا اا تمييا ييا ال ديييد للعميي  اا تمييا  : 

 -مد وما بن رياتو و لومو، والدراسا  اإلنسانية، والمعارف الولنية -"ي ع  العم  اا تما  

 94يا  الحياتية واارتقاء بمستو  الرفاهية الزاما لافراد والن  "ما تذلي  التحد

                                                           
93 Kapitel II. 5 
94 International Federation of Social Workers o.V.: Global Definition of Social Work. 

http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/ (09.04.2013). 

http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/
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 العمل االجتماعي ومبادئ حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية: 

أا العميي  اا تمييا    -وفيي  غيرهييا -ويقييا  فيي  المنانشييا  العلمييية المتعلقيية بالعميي  اا تمييا  

مع اإلسال ، أو ا النا  حقوى اإلنساا والذ  يتمحور وفقا لتعريفو حو  حقوى اإلنساا ا يتفى 

وتأييدا لذلا ااد ياء ييذكر أا اإلسيال  وتشيريعاتو ا تتفيى بويوري  95ذا  المر عية اإلسالمية 

 ، وخووويا في  م ياا  حقيوى الميرأي AEMR زدية مع اإل الا العالم  لحقوى اإلنساا )

  96وحقوى غير المسلميا وكذلا فيما يتعلى بحرية اا تقاد 

ي در ذكره ردا  ل  ذلا اإلد اء، أا تعريفا  مبادئ حقوى اإلنساا والعدالة اا تما ية  ومما

وفقا لما  اء ف  تعريفا  ااتحاد الدول  لاخوادييا اا تما ييا، أو وفقا لما ورد ف  شروح ا 

، واا كاا ااتحاد الدول  لاخوادييا اا تما ييا يستند فيما 97ليس  محددي بالشك  الكاف 

  98ستند  ل  وفحة اإل الا العالم  لحقوى اإلنساا  ل  شبكة المعلوما  الدولية ي

اا العميي  اا تمييا   فيي  أهيي  معانيييو هييو مييا ويياح. البشييرية منييذ األز  بوييوري أو بييأخر ، 

وانلالنا ما ذلا فليو ب يذا المعني    يورا  المييا، وغيير نابي  للتسييي ، بمعني  أا يكيوا ف ميا 

 ا ية أو لحقوى اإلنساا هو األسا  للعم  اا تما    واحدا للعدالة اا تم

 : "العمي  اا تميا   هيو في  األسيا  Jerko Bozic ، و)Simone Ramseierيقيو  )

مولل  حدين، ولذلا فيال و يود ليو في  األديياا العالميية  لكيا فكيري "حي. انخير" نديمية نيد  

 99 "اإلنسانية نفس ا، ولذلا ف   مو ودي بلبيعة الحا  ف  اإلسال

يعتييرف بتوييورا   -كمن ميية -وتبييرها ممارسيية ااتحيياد الييدول  لاخوييادييا اا تمييا ييا أنييو

 91رقافيية مختلفية للعدالية اا تما يية، وذليا اذ أن يا تعتيرف بالعمي  اا تميا   لميا يزييد  لي  

 ديوا مييا مختلييف الييدو   بيير العدييوية فيي  ااتحيياد الييدول  لاخوييادييا اا تمييا ييا  وتلييا 

                                                           
فدخ عيد  ن ( فمد رن كدام رن اIslam und Soziale Arbeit( له ه  لمياقشب فض كااههما )Ramseier/Bozicكل من ) ف د  له    95

(Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit aus islamischer Sichtص )21-13(  ،Übertragungsfrage im 
Kontext der Menschenrechte111-113( ص  . 

96 Ramseier/Bozic: Islam und Soziale Arbeit, S. 115. 
97 International Federation of Social Workers o.V.: The Future of Social Work. http://ifsw.org/get-

involved/global-definition-of-social-work/ (09.04.2013); International Federation of Social Workers 
o.V.: Definition of Social Work, 2012. http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/ (09.04.2013). 

98 International Federation of Social Workers o.V.: Human rights. http://ifsw.org/policies/human-
rights-policy/ (11.03.2013). 

99 Ramseier/Bozic: Islam und Soziale Arbeit, S. 89. 

http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/
http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/
http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/
http://ifsw.org/policies/human-rights-policy/
http://ifsw.org/policies/human-rights-policy/
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دي ا ن يي  شيير ية ونييوانيا مختلفيية، وكييذلا توييورا  حدييارية مختلفيية  ييا العداليية الييدو  ليي

 اا تما ية  

وفيي  هييذا اإللييار يديير. المريي  بألمانيييا والوايييا  المتحييدي األمريكييية  وكلتييا الييدولتاا لييدي ما 

توورا  مختلفة فيما يتعلى بتفويال  العدالة اا تما ية وحقوى اإلنساا، والت  أرير  وتيؤرر 

رها  ليي  الدسييتور والتشييريع  فعليي  سييبي  المرييا  نييد أرسيي  فيي  ألمانيييا مبييدأ "دوليية العداليية بييدو

اا تما ية" ف  التشريع، أما ف  الوايا  المتحدي فال  وف  الوايا  المتحدي فإا مبدأ "حى كي  

ما أو   33، وكذلا  قوبة اإل دا  الملبقة ف  100موالا ف  حيازي سالح"  زء ما الدستور

  102، ألري   ل  النقيض ما ذلا بالدستور ف  ألمانيا 101يةوا 11

وممييا يشيي د لييذلا الف يي  السييابى هييو  ييد  تعليييى ااتحيياد الييدول  لاخوييادييا اا تمييا ييا  ليي  

اإل الا العالم  لحقوى اإلنسياا، ميا اذا كياا لتعرييف العمي  اا تميا   ليدي ا  النية بياإل الا 

ل  ينف ااتحاد الدول  لاخوادييا اا تما ييا ما اذا كاا العالم  لحقوى اإلنساا أ  ا  وكذلا 

هناا أوال تعريف للعم  اا تما   ف  اليدو  التي  تعتميد ا يالا القياهري لحقيوى اإلنسياا في  

وذلا ف  حاا  اختالف اإل الا العالم  لحقوى اإلنساا  ا ا الا القاهري لحقوى  103اإلسال 

  104اإلنساا ف  اإلسال  

ؤا  آخر ذ  ولة، أ لا ردي  ل نة التعريف اليدول  للعمي  اا تميا   لالتحياد و وابا  ل  س

  أا المسييودي ال ديييدي ا تعتمييد  ليي  أ  ا ييالا IASSWالييدول  لمييدار  العميي  اا تمييا   )

  ويالحي  105لحقوى اإلنساا  "اا التعريف المنشود ا يرتكا بكي  تأكييد الي  أ  ا يالا معييا"

وى اإلنساا ف  اإلسال  لي  ييت  ت اهليو بسيب. ميا يحتوييو ميا مبيادئ كذلا أا ا الا القاهري لحق

مح  خالف، ب  ل  يكا هناا أوال أ  خالف مع ا الا القياهري لحقيوى اإلنسياا في  اإلسيال ، 

                                                           
100 The U.S. National Archives and Records Administration o.V.: Bill of Rights 1789.  

http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html (13.04.2013) 
101 Death Penalty Information Center o.V.: States With and Without the Death Penalty.  

http://www.deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty (13.04.2013)  
102 Deutscher Bundestag. Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland. Artikel 102 GG 

[Abschaffung der Todesstrafe]: Hrsg. von: Deutscher Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Berlin, 
2010. http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf (11.04.2013) 

103 Deutsche Übersetzung einsehbar in: Gewissen und Freiheit. Heft 36. Dossier: Religionsfreiheit 
moslemische Länder, 1991. In: Alexander Müller o.V. http://www.dailytalk.ch/wp-

content/uploads/Kairoer%20Erklaerung%20der%20OIC.pdf  (11.03.2013). 
  أل  لنمدل  الرامداعض ،  هدض  يرسدب  الافداد      هدض لمدد04/01/2013( هادا ر  Susan Lawrence سالب إلكا  يرب مدن ) 104

(European Association of Schools of Social Work عمرددددة ك ردددب  لن ددد ا  لايسدددايرب   الراماعردددب هرامندددب  ،)

(Metropolitan .ه يدن ) 
،  هد   يدرأل لريدب  لان ردو  لدد لض ل نمدل  الرامداعض 12/03/2013( هادا ر  Vishanthie Sewpaul سدالب إلكا  يردب مدن ) 105

 (.  IASSWلالافاد  لد لض لمد  أل  لنمل  الراماعض ) لااهنب 

http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html
http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html
http://www.deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty
http://www.deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf
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 -وذلا أا ا تماد أ  ا الا حقون  دين  ما ممرلي  ااتحياد اليدول  لميدار  العمي  اا تميا  

تحيياد اليدول  لاخوييادييا اا تميا ييا التعريييف الييداخ  واليذيا ودييعوا  نبيا اليي   ني. مييع اا

يعتبر غير مناس.،  ل  ا تبار أا ك  ما ااتحاد اليدول  لاخويادييا  -106مستقبال حيز التنفيذ

اا تما ييا وااتحاد الدول  لمدار  العم  اا تما   كمن ميا  دوليية يرييد أا يكيوا منويفا 

  107ت اه ك  األدياا 

أا ااتحياد اليدول  لاخويادييا اا تميا ييا ا ي عي  ميا اإل يالا العيالم  ومما يشي د لحقيقية 

لحقوى اإلنساا المعيار األوحد الذ  يقا   ليو، أا الميراى األفريق  لحقوى اإلنسياا والشيعو. 

هيو وريقية ذكرهيا ااتحياد اليدول  لاخويادييا اا تميا ييا كوريقية تؤكيد  108  )ميراى باا  يو

  109قوى اإلنساا األدوا  الرديسية لح

وف  هيذا اإلليار يختليف ميرياى بياا  يو  في  نقيال محوريية ميع وريادى أخير ، والتي  وويف ا 

ااتحاد الدول  لاخوادييا اا تما ييا بياألدوا  الرديسيية لحقيوى اإلنسياا  ومميا ي يدر ذكيره 

 ما تلا الخالفا  ما  ان. ميراى باا  و  ما يل : 

ميا اإل يالا العيال  لحقيوى  01الزوج، والذ  ذكر ف  المادي ل  يت  اربا  الحى ف  اختيار  -

  110اإلنساا 

ميا الع يد  00ل  يرد أ  ذكر للحى ف  مستو  معيش  اديى، واليذ  تي  تأكييده في  الميادي  -

  111الدول  الخاص بالحقوى اانتوادية واا تما ية والرقافية 

 14  ا تمياده في  الميادي ت  ت اه  الحى ف  ون  فراغ واأل ازي مدفو ة األ ير، واليذ  تي -

 112ما اإل الا العالم  لحقوى اإلنساا

                                                           
106 International Federation of Social Workers o.V.: Definition of Social Work, 2012.  

http://ifsw.org/news/new-draft-global-definition-of-social-work-for-your-feedback/ (19.03.2013). 
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108 Deutsche Übersetzung einsehbar in: Dr. Ragnar Müller o.V.: 
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 و  إلعالن  لنالمض لفق ق  إليسان.  يظ و10/12/1942هاا ر   A (III) 217ق    لرمنرب  لنامب  قا  112
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ميا  00ل  يرد للحى ف  حماية الممتلكا  الخاوية أ  ذكير، واليذ  تي  ا تمياده في  الميادي  -

  113الع د الدول  الخاص بالحقوى المدنية والسياسية 

ميا  1الميادي ل  يرد أيدا ال  ادانة  قوبة اإل دا  أو ال  تقيييدها أ  اشياري، كميا  ياء في   -

  114ميراى األم  المتحدي لحقوى اإلنساا الخاوة بالحقوى المدنية والسياسية 

اا تبين  ااتحاد الدول  لاخوادييا اا تميا ييا لميرياى بياا  يو  ديما الوريادى التي  تيد   

األدوا  األساسية لحقوى اإلنساا ل و ف  حد ذاتو دلي  آخر  لي  أا ااختالفيا  بييا اإل يالا 

م  لحقوى اإلنساا وا الا القاهري لحقوى اإلنساا ف  اإلسال  ا ينبر  أا تكوا  وهرية العال

 ف  سياى العم  اا تما   أو ف  سياى تعريفة  

 البابنتيجة 

اا ذكر مبادئ حقوى اإلنساا وكذلا العدالة اا تما ية ف  تعريف ااتحاد الدول  لاخوادييا 

العييالم  لحقييوى  ايمانييا بيياإل الااا تمييا ييا للعميي  اا تمييا   ا ينبريي  ا تبيياره  ليي  أنييو 

 ، أو أنو الف   األوحد للعدالة اا تما ية  فقل دوا غيرهاإلنساا 

رض يبنيو وبييا مف يو  العمي  اا تميا   في  الوني  الحادير، كميا و ليو فيإا اإلسيال  ا تعيا

اتد  ذلا ما خال  ما ت  سرده ما شروحا ، وكذلا  ل  خلفية ما ت   رديو ميا الموانيف 

 الم مة ف  ذلا الشأا ما نب  ممرل  ااتحاد الدول  لاخوادييا اا تما ييا  

 البحث ملخص

 سة خدمية ا تما ية يبرز  بر: اا التدلي   ل  أا المس د يعد بمرابة مؤس

  رض الخدما  اا تما ية المقدمة ما خال  المس د النبو  -0

 ن ري شر ية -1

نتادج مقارنة الخدما  اا تما ية المقدمية ميا خيال  المسي د ميع تعريفيا  ااتحياد اليدول   -3

 لاخوادييا اا تما ييا، ومحكمة العم  ااتحادية للعم  اا تما    

                                                           
113 Auswärtiges Amt o.V.: Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 

19.Dezember 1966. http://www.auswaertiges-
amt.de/cae/servlet/contentblob/360794/publicationFile/3613/IntZivilpakt.pdf (14.03.2013). 

  لممد   لساهق. 114
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