
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصل ة والسل م على النبي المصطفى اليمين وعلى آله الطيبين الطاهرين

…وأصحابه الغر الميايمين ويمن تبعهم بإحسان إلى يو م الدين 

:عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

رر ععى له سائ عدا عت إإذا اشتكى يمنه عضو  رل الجسد،  رطفهم يمث رحمهم وتعا ددهم وترا عوا عت رل المؤيمنين في  عث عيم  : : ))

أخرجه البخاري ويمسلم عن النعمان بن بشير  دمى   رح إر وال عه سس ]الجسد بال ] ((

والعمل الخيري والاغاثي هو بالمكانة التي هو عليها في بلداننا السليمية والعربية والتي يعاني
يمعظمها يمن الظلم والقهر وبالتالي يعاني كثير يمن المسلمين يمن وضع سيء يمن الفقر والجهل والمرض
فيها حتى الدول الغنية يمنها يمثل دول الخليج تجد فيها النجرو وهم أصحاب الصول الفريقية تجد

أنهم ل حق لهم في التعليم ول في اغيره يمن الخديمات وبالتالي يعيشون في يمأسا ة وكذلك اغيرهم لهم
نفس الوضع في دول الخليج، وأيما في يمصر فيمكنك زيار ة أي يمقابر لتجد أناسا يعيشون فيها وهم

أحياء لنهم ل يجدون السكن، وفي سوريا إخواننا الحبة يعانون يمن بطش النظا م وبطش الدول
الكبرى التي يبدو أنها ل تريد أن تنتهي يمعاناتهم،  وإخواننا في اغز ة أيضا الذين تمنع عنهم المساعدات

قوات النقلب العسكري المصري  الصهيوأيمريكي يمن جهة والحتلل الصهيوني يمن جهة أخرى
.واغيرهم يممن يحتاجون إلى العمل الخيري والاغاثي ول حول ول قو ة إل بالله العلي العظيم

.ول شك أنه يما جاع فقير إل ببخل اغني لقد حارب سيدنا أبو بكر الصديق يمانعي الزكا ة وسماهم كفارا

لنهم أصروا على يمنع زكا ة أيموالهم  ولم أكن أعرف أهمية يما فعله سيدنا أبو بكر الصديق حتى رأيت
.يمن يأكلون يمن سلة المهملت في يمصر

…إن النسان إذا يمات تمنى أن يعود إلى الدنيا  يمن أجل يماذا ؟

على إإ إني  عت رر سخ عأ عل  رو عل دب  عر عل  رقو عي عف رت  رو عم رل رم ا رك عد عح عأ عي  إت رأ عي رن  عأ إل  رب عق رن  إيم رم  رك عنا رق عز عر عيما  رن  إيم رقوا  إف رن عأ عو " قال الله تعالى   

عن  سور ة المنافقون الية  إحي إل سصا عن ال إيم رن  رك عأ عو عق  سد سص عأ عف بب  إري عق بل  عج 10"عأ

:يقول اليما م الطبري في تفسيره

:يقول تعالى ذكره  وأنفقوا أيها المؤيمنون بالله ورسوله يمن اليموال التي رزقناكم يمن قبل أن يأتي

.أحدكم الموت فيقول إذا نزل به الموت  يا رب هل أخرتني فتمهل لي في الجل إلى أجل قريب  :

.فأصدق يقول  فأزكي يمالي  وأكن يمن الصالحين  يقول  وأعمل بطاعتك ، وأؤدي فرائضك   : ( ) :

هـ انتهى كل م اليما م الطبري .أ .

ددق ويكون يمن الصالحين  فأدوا زكا ة أيموالكم يا عباد الله ؟ زكا ة دص .فهو يريد أن يرجع يمن أجل أن ي

.الفطر واجبة على كل يمسلم يمستطيع قبل صل ة عيد الفطر والاغنياء عليهم زكا ة المال وزكا ة الذهب



وزكا ة الفضة وزكا ة عروض التجار ة وزكا ة النعا م والمواشي وزكا ة الزروع واغيرها يمما هو يمبين في
.كتب الفقه والحكا م الشرعية

وهناك أناس ل ينفقون على الفقراء ثم إنهم لم يكتفوا بذلك بل هم يسعون لتشويه العمل الخيري
.وإطلق الشاعات عليه يمثل العل م المصري يمثل وأيما اغيرهم فيغلقون الجمعيات الخيرية ويمنعون

المساعدات ويغلقون أعمال الفقراء التي يقتاتون يمنها بزعم أنهم يخالفون القانون وأنهم يعملون
.بدون تصريح يمثل قوات السيسي يمثل عليهم يمن الله يما يستحقون وحسبنا الله ونعم الوكيل .

دد م لهم المساعدات حتى يتأكدوا يمن أن والجمعيات الخيرية تحتاج إلى عمل بحث يميداني عن يمن تق
.يمن يساعدونهم يحتاجون المساعد ة فعل وعندها ترسل الجمعية الخيرية يمندوب لها يقو م بعمل هذا

البحث فيسأل يمن يحتاج المساعد ة عن أوضاعه ويمشاكله وهو يراها في الواقع فيتأكد يمن أنه صادق
:في كليمه قدر المستطاع وأردت أن أقترح أن يسأله عن سبعة أشياء هي .

/الهواء النظيف والتعايمل يمع الحر والبرد  الهواء الملوث قد يسبب تلوث كل شيء  هل يوجد.1 )

)بطانيات يمثل وهل جدران البيت تحمي يمن الحر والبرد

(الماء النظيف  يمكن اغلي الماء ثم تركه يبرد للتخلص يمن بعض التلوث وهناك طرق أخرى.2

)لتنقية الماء في البيت 

النيميا.3 -)الطعا م المتكايمل  تأكد يمن وجود خضار لن عد م وجود خضار يسبب فقر الد م  - )

الملبس.4
الوضع الصحي والعلج.5
التعليم.6
السكن.7

ثم وصف لمصادر دخل طالب المساعد ة
يمع بعض التفاصيلكل نقطة اكتب وصف عا م لها •
في النهاية تأكد يمن صحة بيانات طالب المساعد ة•

والحمد لله رب العالمين



)) نموذج بحث يميداني  ))

(  الهواء الملوث قدالهواء النظيف والتعايمل يمع الحر والبرد•
/يسبب تلوث كل شيء  هل يوجد بطانيات يمثل وهل جدران

)البيت تحمي يمن الحر والبرد 

(  يمكن اغلي الماء ثم تركه يبرد للتخلص يمنالماء النظيف•
)بعض التلوث وهناك طرق أخرى لتنقية الماء في البيت 



(  تأكد يمن وجود خضار لن عد م وجود خضارالطعا م المتكايمل•
النيميا -)يسبب فقر الد م  -

الملبس•



الوضع الصحي والعلج•

التعليم•



السكن•

وصف لمصادر دخل طالب المساعد ة•



برخصة       منشور عليها ينبني وما الفكرة هذه
العامة   2.0وقف

الوثيقة  : رابط
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A9

الزعبي    :   مصعب الوثيقة تحرير في ساهم

ملحوظة :
البحث       نموذج من عديدة نسخ طباعة يمكنك

الميداني

http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9

