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اجلهات اخلريية اإلسالمية ودورها يف اجملتمع )دراسة فقهية أتصيلية نقدية( العنوان: 
 دولة قطر أمنوذجاً 

 األستاذ الدكتور عبد احلكيم عبد الرمحن السعديملشرف على الرسالة: ا
فقهية ة الهذه الدراسة تتحدث عن اجلهات اخلريية ودورها يف اجملتمع من الناحي

ية يف دولة طابق أعمال اجلهات اخلري تمدى توالتَّأصيلية والنَّقدية، ومتحور حول التساؤل عن 
ري يف وضع وهذا التساؤل محل الباحثة على التفك قطر مع الضوابط الفقهية ومقاصد املتربعني؟

في صجمموعة من األسئلة واإلجابة عنها يف فصول ومباحث بعد االعتماد على املنهج الو 
التحليلي واملقارن واالستقرائي وامليداين يف مجع املادة العلمية هلا. وهذه الدراسة تناولت يف 
الفصل األول حقيقة اجلهات اخلريية من انحية التعريف والنشأة يف دولة قطر، وأهم مهامها، 

 أما يف الفصلو  ويف الفصل الثاين تناولت التكييف الفقهي إلنشائها وأتسيسها وعملها،
الثالث فتناولت بعض مصادر متويل اجلهات اخلريية يف دولة قطر وأحكامها، ويف الفصل الرابع 
تناولت بعض مصارف هذه اجلهات اخلريية، ويف األخري خلصت الدراسة إىل عدة نتائج منها: 
جواز إنشاء اجلهات اخلريية وفق ضوابط شرعية، وأن مصادر متويل اجلهات اخلريية ومصارفها 

 وتتجدد مبرور الزمن من جهة ألخرى.تتنوع 
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Abstract 
 
 

This study talks about charitable organizations and their role in the society 
in terms of jurisprudence, fundamentalism and criticism aspects, and is 
centered around the question of: to at what degree dose the charitable 
organizations in Qatar matches with religious rules of jurisprudence and the 
purposes of donors. This question led the researcher to think about 
proposing a set of questions and answer them in chapters and sections by 
using a descriptive analytical method, comparative and inductive in 
gathering the scientific material from the field. The first chapter dedicated 
to the reality of charitable organizations in terms of definition and their 
foundation in the State of Qatar, and their missions. The second chapter 
dealt with the adaptation of the jurisprudence of the establishment of 
charitable organizations and their functions. While the third chapter 
considered some sources of funding of the charitable organizations in Qatar 
and their rules, the fourth chapter dedicated for the spendings of these 
charities. Many results were concluded from the study, including: the 
possibility of establishing charitable organizations in accordance with 
legitimate rules, and the sources of funding of charitable organizations and 
spendings vary and change from time to another. 
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 شكر وتقدير
 

 أشكر هللا سبحانه وتعاىل وأمحده أبن سّهل يل كتابة هذا البحث ووقفين فيه.
 

ومن مث أقدم جزيل الشكر واالحرتام والتقدير إىل كل من ساعدين وشجعين على 
الدكتور عبد احلكيم السعدي إجناز هذا البحث وابألخص شيخي وأستاذي الفاضل 

الذي تكّرم بقبول اإلشراف على هذا البحث ومراجعته، والذي يرجع له الفضل يف 
مساعديت من خالل خرباته العلمية، ونصائحه القيمة، ومالحظاته السديدة، وصربه 

 وحلمه، فجزاه هللا عنا خري اجلزاء.
 

ن األساتذة والطالب زيل الشكر إىل كل من ساعدين وأفادين موكذلك أتقدم جب
 واجلهات اخلريية يف هذا البحث، فلهم مين جزيل الشكر والعرفان.

 
قبول تفضلت باليت  ،وكما أقدم جزيل الشكر والتقدير ألعضاء جلنة املناقشة

 ، فجزاهم هللا على ذلك وأاثهبم.وتقوميها مناقشة هذه الرسالة
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 امقدمة
 

أكرمنا بفتح أبواب اخلري لنتسابق إليها، ونقدم ألنفسنا الرفعة من احلمد هلل الذي 
رشدان أخالهلا، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، الذي دعاان للخري فرضاً وتربعاً، و 

رًا َتَطوَّعَ  َوَمن  }ألبوابه تزكية وتقراًب وتطوعاً، لقوله تعاىل:  : البقرة{ ]َعل يم   َشاك ر   اّللََّ  فَإ نَّ  َخي  
 . وبعد[158

فإن العمل اخلريي من أساسيات الدين اإلسالمي الذي أمر هللا سبحانه وتعاىل هبا 
ج د وا ار َكع وا آَمن وا الَّذ ينَ  ََي أَي َُّها}عباده بقوله تعاىل:  َي  رَ  َواف  َعل وا بَّك م  رَ  َواع ب د وا َواس   َلَعلَّك م   اخل 

ل ح ونَ   .[77: احلج{ ]ت  ف 
 ملسو هيلع هللا ىلصوقام املسلمون هبذا العمل امتثااًل منهم للنصوص الكرمية واقتداًء ابلرسول 

 والصحابة الكرام.
ارس فردًَي أو مجاعيًا من غري  ىل وجود احلاجة إوقد كان العمل اخلريي يف السابق مي 

أماكن ختص بذلك، إال أنه يف عصران احلاضر استدعت احلاجة إىل وجود أماكن ينطلق منه 
العمل اخلريي املتمثل يف مجع الزكاة والصدقات والتربعات، وصرفها يف مصارفها، ورعاية األيتام 

 غري ذلك.ة و والفقراء، ومساعدة األرامل، وإنشاء املدارس واملستشفيات يف املناطق احملتاج
وهذه األماكن هي اجلهات اخلريية اليت انتشرت يف البالد العربية واإلسالمية بشكل 
واسع، وخاصة دولة قطر، اليت أولت اهتماما هبا، ولذا رغبت أبن يكون موضوع هذه الدراسة 

ية نختدم هذه اجلهات اخلريية من الناحية الفقهية والتأصيلية والنقدية، وإضافة الدراسة امليدا
 على بعض اجلهات اخلريية، سائلة من هللا العون والتوفيق والسداد.

وهلذه الدراسة أسباب وأهداف وأمهية يف اجملتمع، هي اليت دعت الباحثة إىل إعدادها  
 كاآليت:

 أواًل: أسباب اختيار املوضوع:

 كان سبب اختيار هذا العنوان عدة أمور، وهي:
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 هلا وأمناطها وأشكاهلا، وارتباط األفراد هبا. تعدد اجلهات اخلريية، وتنوع أعما-1

 إاثرة شبهات حول هذه اجلهات اخلريية وأعماهلا.-2

عالقة املسلم هبذه اجلهات فهي القناة الوحيدة اليت من خالهلا يستطيع املتربع -3
 الوصول إىل الفئة احملتاجة يف اجملتمع.

 

 ، وأسئلة البحث:شكاليةاإلاثنياً: 

 ث:إشكالية البح-أ  
يدور حمور البحث حول مدى تتطابق أعمال اجلهات اخلريية يف دولة قطر مع الضوابط 

 ، وكذلك توضيح ما جيري يف هذه اجلهات للمتربع والقارئ.الفقهية ومقاصد املتربعني

 أسئلة البحث:-ب
يتوجب على الباحثة أن جتيب على عدد  من األسئلة  إشكال البحثولإلجابة عن 

 اجلزئية، وهي:

 ما اجلهات اخلريية؟ ومىت نشأت يف دولة قطر؟ وما أنواع األعمال اليت تقوم هبا؟-1

 فما التكييف الفقهي هلا؟مثّة مستجدات حدثت يف العمل اخلريي، -2

 ما مصادر متويل اجلهات اخلريية ومصارفها، وما احلكم الفقهي هلا؟-3
 

 اثلثاً: فرضيات البحث:

 يَفرتض البحث أنَّ:

 .تلتزم ابلضوابط الشرعية يف مصادر متويلها خلرييةاجلهات ا هذه-1
التَّكييف الفقهي قد يكون حمل خالف بني الفقهاء، وحيدث تضارب بني سري أّن -2

 العمل يف هذه اجلهات وبني الفتوى.
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بعض األعمال واألنشطة اليت متارسها اجلهات اخلريية ال تتوافق مع الناحية وأّن -3
 الشرعية.

 

 لبحث:رابعاً: أهداف ا

 هتدف هذه الدراسة إىل:

 التعريف ابجلهات اخلريية وأعماهلا، ودراستها دراسة متكاملة معمقة.-1

 بيان التكييف الفقهي هلذه اجلهات اخلريية وأعماهلا.-2

لها ومصادر متويحماولة تقدمي دراسة ميدانية عن هذه اجلهات اخلريية وأعماهلا -3
 يف دولة قطر.ومصارفها 

 االت املتعلقة أبعمال هذه اجلهات للمتربعني.توضيح اإلشك-4

 

 خامساً: أمهية البحث:

 :ما أييت ترجع أمهية البحث إىل
نه يتناول موضوع اجلهات اخلريية من الناحية الفقهية والتأصيلية والنقدية، اليت إ-1

تضطلع بدور كبري يف حتقيق التكافل االجتماعي يف اجملتمع من خالل مصارفها املالية يف 
 إلسالم.ا

أعماهلا هتتم مبوضوع اجلهات اخلريية و  اليت الفقهيةمن الدراسات تعد هذه الدراسة -2
يف دولة قطر، لذا ستتم دراستها من معظم اجلوانب حىت يتسىن ملختلف فئات اجملتمع اإلفادة 
 منها، مبا يف ذلك دائرة الشؤون االجتماعية اليت تعد اإلدارة العليا هلذه اجلهات اخلريية،

 والعاملون فيها، ومجيع األفراد الذين يرغبون يف التعرف على حكم إنشائها وأعماهلا. 

دَّ إ-3 هنا تقوم إبجياد أتصيل فقهي نقدي هلذه اجلهات اخلريية وأعماهلا، وما است ج 
 حوهلا.
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ماعي يف هلا دور كبري يف حتقيق التكافل االجت اليت اجلهات اخلرييةتدرس موضوع -4
معظم الدول العربية واإلسالمية، وخاصة دولة قطر، حيث إهنا تعد وسيلة هذا العصر يف 

 لتنفيذ معظم املبادئ اإلسالمية احلاّضة على فعل اخلري للناس وإسداء النفع هلم وخدمتهم.

 

 سادساً: حدود البحث:

 سوف يتم االقتصار يف هذا البحث على احلد:

بعض األحكام اجلهات اخلريية، و املوضوعي يف التعرف على التكييف الفقهي هلذه -1
 الفقهية املستجدة األخرى املتعلقة هبا.

 الزماين: من وقت إنشائها إىل يومنا هذا.-2

 املكاين: يقتصر على دولة قطر.-3

 

 سابعاً: الدراسات السابقة:
 .مت العثور على بعض منها، بعد البحث والتحري املستمر يف املصادر  

  :ضها أحبااثً، وهي كاآليتكان معظمها رسائل علمية وبع
لعبد هللا  (أحكام إدارة اجلمعيات اخلريية ألموال الزكاة )دراسة فقهية تطبيقية-1

بن حممد السامل، رسالة ماجستري مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
نوان على املقدمة، والتمهيد بعم، وتضمنت 2013ه ، املوافق 1433جبامعة القصيم عام 

مكانة العمل اخلريي التطوعي، والفصل األول بعنوان تعريف الزكاة وإدارة األموال الزكوية، 
 والفصل الثاين بعنوان تعريف اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعودية وبيان تكييفها

ال الزكاة و الفقهي فيما يتعلق ابلزكاة، والفصل الثالث بعنوان أحكام توزيع اجلمعيات اخلريية ألم
على املستحقني، والفصل الرابع بعنوان إقراض أموال الزكاة، والفصل اخلامس بعنوان أحكام 
نقل اجلمعيات اخلريية ألموال الزكاة، والفصل السادس بعنوان أحكام استثمار وتوظيف 
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هتا ااجلمعيات اخلريية أموال الزكاة، والفصل السابع بعنوان إنفاق اجلمعيات اخلريية على مصروف
 اإلدارية من أموال الزكاة، مث اخلامتة وملحق الدراسة امليدانية والواثئق.

والباحث يف هذه الدراسة عرض معظم أحكام الزكاة اليت هلا صلة ابجلهات اخلريية، 
 وهذا اجلانب سأحرص عليه يف دراسيت، ولذا جعلته أحد مصادر متويل اجلهات اخلريية الواجبة.

لطالبة ل كمها وضوابط القائمني عليها وحدود صالحيتهمامؤسسات اخلريية ح-2
دعاء عادل قاسم السكين، رسالة ماجستري مقدمة لكلية الشريعة والقانون يف اجلامعة اإلسالمية 

حيث تناولت الدراسة يف مقدمة، وفصل متهيدي بعنوان: م 2012ه / 1433بغزة عام 
ن منظور األول بعنوان: املؤسسات اخلريية م املؤسسات اخلريية وعالقتها مبوارد الدولة، والفصل

 .الشريعة وضوابط العمل هبا، والثاين: التصرفات الشرعية يف أموال املؤسسات اخلريية، واخلامتة
وذكرت الباحثة يف املقدمة أبهنا تناولت ثالثة فصول، ولكن بدا لنا أبهنا تناولت فصل 

 تتطرق قط دون الفصل الثالث، وكذلك ملمتهيدي، والفصل األول، والفصل الثاين واخلامتة ف
وسع.

 
 الباحثة إىل الناحية الفقهية ابلشكل امل

حبث  ريي،الكث طالب بن عمرل موارد متويل األعمال التطوعية يف احلج والعمرة-3
مقدم لندوة "العمل التطوعي وآفاق املستقبل" )احملور اخلامس(، )مكة املكرمة: جامعة أم 

، وتضمن البحث على التمهيد ألهم املصطلحات، واملبحث م(2011ه / 1433القرى، 
األول بعنوان متويل العمل التطوعي من الزكاة والنفقات الواجبة، واملبحث الثاين بعنوان متويل 
العمل التطوعي من التربعات املندوبة، واملبحث الثالث بعنوان متويل العمل التطوعي من 

 ويل العمل التطوعي من دعم القطاع اخلاص، ومن مثاالستثمارات، واملبحث الرابع بعنوان مت
 اخلامتة اليت مشلت على أهم النتاج والتوصيات.

عبد  أعده الدكتور كتاب حدود تصرفات اجلمعيات اخلريية يف أموال الزكاة-4
م، ويتضمن الفصل األول 2011ه / 1432العزيز بن صاحل الشاوي، وهي الطبعة األوىل 

 ل الثاين عن اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعودية، والفصلنبذة عن الزكاة، والفص
 الثالث تصرف اجلمعيات اخلريية يف أموال الزكاة، واخلامتة.
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وهذا البحث ق ّدم جلامعة القصيم، ورّكز الباحث فيه على جانب حدود تصرفات 
 اجلمعيات اخلريية يف أموال الزكاة.

لسحيباين، ا بن عبد الرمحن فيصلللطالب  يةاخلري للمؤسسات  الفقهية حكاماأل-5
، 2011 – 2005مقدمة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بني عام  هرسالة دكتورا

وتضمنت على املقدمة، والباب األول بعنوان: األحكام املالية للمؤسسات اخلريية، واندرج 
أحكام املصارف للمؤسسات اخلريية، و  حتته ثالثة فصول ابلعناوين اآلتية: أحكام املوارد املالية

املالية هلا، وزكاة أموال وأوقاف املؤسسات اخلريية، والباب الثاين: األحكام العملية للمؤسسات 
 اخلريية، واندرج حتته ثالثة فصول ابلعناوين األتية: أحكام العاملني يف املؤسسات اخلريية، توكل

 ؤسسات اخلريية، واخلامتة.املؤسسات اخلريية يف العبادات، الدعاية للم
ويف هذه الرسالة أضاف الباحث الدراسة امليدانية على بعض املؤسسات اخلريية 
السعودية مع الدراسة الفقهية، ودراسيت ستكون بنفس املنوال ولكن على اجلهات اخلريية 

 القطرية من الناحية الفقهية والتأصيلية والنقدية.
لطالب  (ر )دراسة فقهية أتصيليةاخلريي امعاصاموارد امالية مؤسسات العمل -6

، نوقشت يف جامعة صفحة827بن عمر بن حيدرة الكثريي، رسالة ماجستري تقع يف 
وهذه الرسالة درست املوارد املالية ، م2010ه / 1431عام  حضرموت للعلوم والتكنولوجيا

لى املقدمة، ضمنت عوتللمؤسسات اخلريية بشكل عام دون حتديد أية من املؤسسات اخلريية، 
قوق الواجبة من احل بعنوان: املوارد املالية للمؤسسات اخلريية  وفصل متهيدي، والباب األول 

وفيه: متويل املؤسسات اخلريية من أموال الزكاة، ومن مشروعي مجع زكاة الفطر واألضاحي، 
عات املندوبة من الترب  ومن الكفارات والنذور، والباب الثاين: املوارد املالية للمؤسسات اخلريية

وفيه: متويل املؤسسات اخلريية من الوقف اخلريي، ومن الصدقات، ومن االستقطاعات، والباب 
ماراهتا، ايرادات أنشطتها وعائدات استث الثالث بعنوان: املوارد املالية للمؤسسات اخلريية من 

 .واخلامتة
 عضها.علّي فهم ب والباحث استطرد كثرياً يف عرض بعض املسائل، ولذا َصع ب
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العمليات امالية للمؤسسات اخلريية )دراسة فقهية تطبيقية على )الةندوة -7
رسالة  حملمد جاد بن أمحد املصري، العامية للشباب اإلسالمي ومؤسسة احلرمني اخلريية((

ه ، وتقع يف 1429 – 1428دكتوراه مقدمة لكلية الدراسات العليا جبامعة امللك سعود لعام 
لدات، وتضمنت املقدمة، والتمهيد، والباب األول بعنوان املوارد االقتصادية يف ثالث جم

 املؤسسات اخلريية، والباب الثاين بعنوان توظيف املوارد يف املؤسسات اخلريية، واخلامتة.
الدراسة قيمة وشاملة، حيث مجعت بني اجلانب النظري والتطبيقي للمؤسستني، ولكن 

عرض بعض املسائل، ولكنها متيزت بذكر اإلحصاءات واجلداول الباحث استطرد كثريا يف 
 البيانية.

، م2008يةناير  22 -20اخلليجي الثالث بديب  أحباث مؤمتر العمل اخلريي-8
 احملور الشرعي، اليت تضمنت على سبعة عشر حبثاً، ومنها اآليت:

املؤلفة ) نقل الزكاة خارج موضع وجوهبا لسد حاجات املسلمني ونظرة معاصرة لسهم-أ
بلد  ، ومشل على التمهيد، ومسألة تقسيم الزكاة يفقلوهبم( حملمد عبد الرحيم سلطان العلماء

املال، وجواز نقل الزكاة من بلد إذا استغىن أهله إمجاعاً، وجواز نقل األفراد زكاهتم حلاجة 
 ومصلحة، ومسألة املؤلفة قلوهبم، وملحق بفتاوى املعاصرين يف نقل الزكاة.

موال الربوية ومصارفها يف العمل اخلريي إلبراهيم الشال وحممود أبو الليل، حبث األ-ب
مصغر تناولت التمهيد بعنوان حرمة الفوائد من املصارف الربوية، واملطلب األول بعنوان آراء 
العلماء يف التخلص من املال احلرام، واملطلب الثاين بعنوان مصرف املال احلرام ومنه الفوائد 

 .، مث اخلامتة اليت مشلت أهم النتائجالبنكية
 وهذه اجلوانب سأحرص عليهما يف دراسيت، ولكن بشكل أوسع.

 وغريها من األحباث.

نصري الربكايت  لعمر بن األحكام الفقهية لألعمال التطوعية وتطبيقاهتا امعاصرة-9
، ه 1427 -1426الشريف، رسالة ماجستري مقدمة جلامعة اإلمام سعود اإلسالمية عام 

وتضمنت على املقدمة، وفصل متهيدي، والفصل األول بعنوان مشروعية األعمال التطوعية 
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وجماالهتا ومكانتها يف اإلسالم، والفصل الثاين بعنوان أمهية األعمال التطوعية ومثراهتا وضوابطها 
ملعاصرة اوواقعها، والفصل الثالث املسائل املتعلقة ابملتطوع، والفصل الرابع بعنوان التطبيقات 

 لألعمال التطوعية، واخلامتة.
وهذه الدراسة قيمة، ولكن جانب األحكام الفقهية فيها قليل، فلذا األفضل أن يكون 

 عنوان البحث كاآليت: األعمال التطوعية يف اإلسالم.
لى مخسة لصاحل البنا، دراسة مشلت ع تةنمية اموارد امالية يف امؤسسات اخلريية-10

مة، والفصل األول بعنوان مصادر التمويل للعمل اخلريي، والفصل الثاين املقدفصول، وهي: 
بعنوان دور األفراد يف جتميع التربعات، والفصل الثالث بعنوان الدعاية للمشروعات اخلريية، 

ائل لتنمية لفصل اخلامس بعنوان وساوالفصل الرابع بعنوان أساليب مجع التربعات وطرقها، و 
 فقات للبحث، والفهرس.دخل العمل اخلريي، ومر 

وهذه الدراسة ركزت على جانب مصادر متويل املؤسسات اخلريية، وطرق مجع 
 التربعات، وهذا اجلانب سأحرص عليه يف دراسيت من الناحية الفقهية والتأصيلية والنقدية.

 اجلديد يف هذه الدراسة:
ت اخلريية هاوأما هذه الدراسة سوف ختتلف عن سابقتها يف أهنا حتاول دراسة )اجل  

ودورها يف اجملتمع( من الناحية التأصيلية والفقهية والنقدية، مع إضافة الدراسة امليدانية على 
اخلريية يف دولة قطر، وأيضًا إضافة بعض املواد القانونية املتعلقة ابلعمل اخلريي يف  اجلهات

لى وجه لقطري عالقانون القطري، وذلك حىت يتم إخراجها متسقة متكاملة ختدم اجملتمع ا
 اخلصوص.

 

 اثمناً: منهجية البحث:

 سيتبع البحث املنهج اآليت:

 ي: وذلك يف تتبع املعلومات يف املصادر واملراجع.االستقرائ-1
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الوصفي التحليلي، وذلك يف مجع املعلومات وعرضها، وبيان أنواع اجلهات اخلريية، -2
 وطريقة عملها وضوابط ذلك.

 .فقهاء ومقارنتها وذكر أدلتها والرتجيحاملقارن يف عرض أقوال ال-3
 امليداين: واليت اعتمدت على املقابالت الشخصية.-4

 

 اتسعاً: هيكل البحث:

 امقدمة.

 

 وفيه مبحثان: ة ونشأهتا ومهامها،الفصل األول: حقيقة اجلهات اخلريي

 وفيه مطلبان ،امبحث األول: حقيقة اجلهات اخلريية

 اخلريية لغة واصطالحاً املطلب األول: تعريف اجلهات 

 ملطلب الثاين: التعريف ابملصطلحات ذات الصلةا

 امبحث الثاين: نشأة اجلهات اخلريية العاملة يف دولة قطر وأسباهبا وأنواعها
 املطلب األول: أسباب نشأة اجلهات اخلريية

 اتريخ نشأة اجلهات اخلريية يف دولة قطر: املطلب الثاين
 ات اخلرييةمهام اجله: امبحث الثالث

 املطلب األول: املهام املشرتكة بني اجلهات
 املطلب الثاين: املهام اليت انفردت هبا جهة خريية عن غريها

 

 الفصل الثاين: التكييف الفقهي للجهات اخلريية
 اوأتسيسه املبحث األول: التكييف الفقهي إلنشاء اجلهات اخلريية



 

 ع

 اخلرييةاملبحث الثاين: التكييف الفقهي لعمل اجلهات 
 

 الفصل الثالث: مصادر متويل اجلهات اخلريية.
 احلكومي. الدعمامبحث األول: 

 املطلب األول: دعم دولة قطر
 .املطلب الثاين: الدعم من احلكومات اخلارجية

 .والذايت امبحث الثاين: التمويل اخلاص
 الشرعيةصادر امامبحث الثالث: 

 ، الكفارات والنذور(املطلب األول: املصادر الواجبة )الزكاة
 املطلب الثاين: املصادر املندوبة )الوقف، الصدقات، التربعات(

 امبحث الرابع: نسب األموال امختلطة
  مصارف اجلهات اخلريية: الفصل الرابع

 امبحث األول: امصارف الشرعية
 (الزكاة، الكفارات والنذورحملددة شرعاً )ملطلب األول: املصارف اا

 : مصارف الوقفغري احملددة: املصارف املطلب الثاين
  دارية والدعوية، وتشمل:صارف اإلامامبحث الثاين: 

 املصارف التجهيزية.: ملطلب األولا
 املطلب الثاين: رواتب العاملني والدعاة يف اجلهة اخلريية.

 : الدعاية واإلعالن التجاري.املطلب الثالث
 



 

 ف

 اخلامتة:
 أواًل: النتائج.
 ات واالقرتاحاتاثنياً: التوصي

 

 فهرس امصادر وامراجع
 مناذج لبعض املقابالتمالحق البحث: 
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 الفصل األول
 حقيقة اجلهات اخلريية ونشأهتا ومهامها

 حث:امب ثالثة وفيه

 امبحث األول: حقيقة اجلهات اخلريية

 واصطالحا   امطلب األول: تعريف اجلهات اخلريية لغة

 طلحات ذات الصلةامطلب الثاين: التعريف ابمص

 

 امبحث الثاين: نشأة اجلهات اخلريية العاملة يف دولة قطر وأسباهبا وأنواعها

 امطلب األول: أسباب نشأة اجلهات اخلريية

 اتريخ نشأة اجلهات اخلريية يف دولة قطر: امطلب الثاين
 

 مهام اجلهات اخلريية: امبحث الثالث

 هاتامطلب األول: امهام امشرتكة بني اجل

 امطلب الثاين: امهام اليت انفردت هبا جهة خريية عن غريها
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 امبحث األول

 ماهية اجلهات اخلريية 

 

يف هذا املبحث سوف يتم تعريف اجلهات اخلريية يف اللغة واالصطالح، وبيان 
 املصطلحات ذات الصلة هبا يف مطلبني، كاآليت:

 تعريف اجلهات اخلريية: امطلب األول 

 اللغة:أواًل: يف 

 يرتكب العنوان من كلمتني، مها: اجلهات واخلريية.
 ة.مجع جهاجلهات: -1

 .(1))اجلهة( اجلانب والناحية واملكان واملوضع الذي تتوجه إليه وتقصده
 .(2)يقال: اجلهة املختصة: أي: اجلهات املسؤولة واإلدارات واملصاحل احلكومية

 لغوي.ال خيتلف التعريف االصطالحي عن ال واصطالحا :
دُّ الّشراخلريية: -2  .(4)ومجعه: خ ي ور .(3)مأخوذة من اخلري، وهو ض 

 تَرَكَ إِنْ}وللخري معان كثرية، فيطلق على: املال الكثري الطيب، كما يف قوله تعاىل: 

 املال ههنا هللا جعل، وقال الراغب: "[180:البقرة] {بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِنيَ لِلْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةُ خَيْرًا
 .(5)".... اخلبيث دون الطيب املال يف يستحب الوصية أن على تنبيهاً  خرياً 

                                                
 .115، 2، جامعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم وآخرون، -(1)
 .2407، 3، جمعجم اللغة العربية امعاصرةأمحد مبساعدة فريق عمل،  خمتار،-(2)
 .651، ص2، حتقيق: عطار، أمحد عبد الغفور، جالصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، -(3)
 .264، 4، جالعرب لسانابن منظور، -(4)
 .382، ص1ج، حتقيق: بسيوين، حممد عبد العزيز، تفسري الراغب األصفهاينالراغب األصفهاين، -( 5)
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وكذلك يطلق على كل عمل يرضاه هللا سبحانه وتعاىل من الطاعات والقرابت وكل 
. [110: البقرة] {هِاللَّ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٍ مِنْ لِأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا وَمَا}، لقوله تعاىل: (1)ما أمر هللا به

 وإىل غري لك من املعاين.
 .(2)وهو: ما يرغب فيه الكل، كالعقل والعدل والفضل والشيء النافع واصطالحا :

هو كل قول أو عمل فيه منفعة الناس وإصالحهم   وأما امقصود يف هذه الدراسة:
 كالتربع، ومساعدهتم وإطعامهم، وإغاثتهم، والتصدق عليهم واإلحسان إليهم.

 

 اثنياً: يف االصطالح:
ة بعد البحث واالطالع يف املصادر املختلفة مل جند تعريفاً اصطالحياً مركباً للجهة اخلريي

إال التعريفات املشاهبة هلا كجمعية خريية، ومؤسسة خريية، ومنظمة خريية، وهيئة خريية، واليت 
ها من خالل تعريفسيأيت البيان عنها يف مطلب املصطلحات ذات الصلة، فلذا سوف يتم 

يَّة( كاآليت:  التعريفات السابقة لكلميت )اجلهة( و)اخَلري 
من أصحاب اخلري توجهوا للعمل اإلنساين طواعية من غري حتقيق  أو فرد جمموعات

 .كل واحدة منها هلا امساً ومكاانً ربح مادي، واختذت  
 شرح التعريف:

خلريية(، أو شخص واحد جمموعات أو فرد: أي مجاعة من الناس )كجمعية قطر ا-1
 )كمؤسسة الشيخ عيد اخلريية(.

أصحاب اخلري: هم الذين يقومون ابألعمال اليت تنفع الناس وترضي هللا سبحانه -2
 وتعاىل.

 توجهوا: اجتهوا.-3

                                                
 .502، ص2، ج، حتقيق: شاكر، أمحد)تفسري الطربي( جامع البيان يف أتويل القرآنالطربي، -(1)
 .238، ص11ني، ج، حتقيق: جمموعة من احملققاتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، -(2)
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للعمل اإلنساين: مثل تقدمي املساعدات للفقراء واحملتاجني، والقيام ابألعمال -4
 طراً يهدد حياهتم.اإلغاثية لألفراد الذين يواجهون خ

ولذا خيرج به العمل الذي حيصل اإلنسان من خالله على مردود مادي يؤمّ ن له املعيشة 
 اجليدة.

: أي تطوعاً، ورغبة منه للحصول على األجر والثواب من عند هللا سبحانه طواعية-5
 وتعاىل.

لعمل ا : أي من غري احلصول على املال وراء القيام هبذامن غري حتقيق ربح مادي-6
 اإلنساين.
: أي جعلت كل واحدة امسًا هلا ذات كل واحدة منها هلا امسًا ومكاانً واختذت  -7

 شخصية اعتبارية ومكاانً تنطلق منها أعماهلا وأنشطتها اخلريية، كمؤسسة الشيخ عيد اخلريية.
وخرجت به األفراد الذين يقومون ابلعمل اخلريي من غري أن يكون هلم امسًا مشهوراً 

 اانً. وهللا تعاىل أعلم.ومك
 

 صلةالصطلحات ذات مالتعريف اب: امطلب الثاين

 اجلمعيَّات:أواًل: 

 .(1)مجع مجعيَّة، مأخوذ من اجلمع، وهي مجع الشيء املتفّرق لغة:
 .(2))اجلمعية( طائفة تتألف من أعضاء لغرض خاص وفكرة مشرتكة واصطالحا :

 ن.يشرتط يف إنشاء اجلمعية املكا وهبذا التعريف للجمعية يتبني لنا أبنه ال

                                                
 .118، 3)مصدر سابق(، ج لصحاحاجلوهري، ا- (1)
 .135، ص1)مصدر سابق(، ج امعجم الوسيطمصطفى وآخرون، - (2)
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ص طبيعيني أهنا مجاعة تضم عدة أشخا" وأما يف القانون القطري فقد مت تعريفها ابآليت:
أو معنويني يشرتكون معًا يف القيام بنشاط خريّي أو إنساين، وال يكون من أغراضها حتقيق 

 .(1)"ربح مادي أو االشتغال أبمور السياسة
 

 ريية:املؤسسات اخلاثنياً: 

 مجع مؤسسة، فعله: أسس، يقال: أّسس الشيء، أي بناه. لغة:

 واصطالحا :
ل تنظيم يرمي ك"عّرف جممع اللغة العربية املؤسَّسة ابلتعريف اآليت: )املؤسسة( -1 

 .(2)"إىل اإلنتاج أو املبادلة للحصول على الربح
على الربح   لولكن قد ي ؤخذ على هذا التعريف أبنه ال يشرتط يف كل مؤسسة احلصو 

كاملؤسسات اخلريية، وإمنا تكون ألهداف أخرى إنسانية غري رحبية أتخذ شكل املؤسسة يف 
 تنظيمها.

جمموعة من األفراد الذين يتفقون فيما بينهم على "وعّرف اآلخرون أيضًا أبهنم -2
القيام بتقدمي خدمات خمتلفة، هبدف مساعدة اجملتمع، والعمل على رقيه وتقدمه، دون 

 .(3)"لتفات إىل العائد املادي أو الربح من وراء تقدمي هذه املساعدة أو اخلدمةاال
 

ا شخص كل منشأة خاصة يؤسسه" وأما يف القانون القطري فقد متَّ تعريفها ابآليت:
أو أكثر من األشخاص الطبيعيني أو املعنويني للقيام بنشاط خريي أو إنساين ملدة غري حمدودة، 

 .(4)"حتقيق ربح مادي أو االشتغال ابألمور السياسية وال يكون من أغراضها

                                                
 بشأن تنظيم األعمال اخلريية. 2014( لسنة 15القانون القطري رقم )-(1)
 .17، ص1)مصدر سابق(، ج عجم الوسيطاممصطفى وآخرون، -(2)
 6)رسالة ماجستري(، ص بط القائمني عليهاامؤسسات اخلريية حكمها وضوا السكين، دعاء عادل،-(3)
 .لباب األول، ا2014/ 15بشأن تنظيم األعمال اخلريية  2014( لسنة 15آل اثين، متيم بن محد، قانون رقم )- (4)
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ويتبني لنا من خالل تعريف اجلمعية اخلريية واملؤسسة اخلريية يف القانون القطري: أبن 
 اجلمعية ال بد وأن تضم عدة أشخاص بينما املؤسسة قد ينشؤها شخص واحد.

 

 املنظَّمات اخلريية:اثلثاً: 

  امةنظمة يف اللغة:
ل ك  مجع منظَّمة  .(1)، مأخوذة من َنَظَم، وَنظََّمه : ألََّفه ، ومَجََعه  يف س 

 

 واصطالحا :
نة تستعني هيئة مؤلَّفة ختتصُّ أبعمال معيَّ فقد جاء تعريفه يف معجم اللغة كاآليت: " 

 .(2)"على إجنازها ابملختّصني وتشتمل على مبادئ أساسيَّة يلتزم هبا أعضاؤها
اليت تعىن حباجات الناس الذين ال " االصطالح هي: وأما امةنظمة اخلريية يف  

يستطيعون سد حاجتهم أبنفسهم سواء كانت احلاجة مادية أو صحية أو تعليمية أو غري 
 .(3)"ذلك، وتقوم على التربعات واهلبات

 

                                                
 .116، ص1، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، جالقاموس احمليطالفريوز آابدي، -(1)
 .2235، ص3)مصدر سابق(، ج معجم اللغة العربية امعاصرة، خمتار-(2)
 goo.gl/dFzgOu)كتاب الكرتوين(،  امتربع وامةنظمة اخلرييةابمهام، عبد هللا سامل، -(3)

https://goo.gl/dFzgOu
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 امبحث الثاين

 أسباب نشأة اجلهات اخلريية العاملة يف دولة قطر واترهخها

 

ضع لظروف الزمان واملكان، ففي العصور املاضية كان ال شك أن العمل اخلريي خي
 ، فمع مرور الزمن وجتدد األحداث على الساحةالدور الذي تؤديه اجلهات اخلريية اآلن فردَيً 

 أنشئت هذه اجلهات يف معظم الدول اإلسالمية.
اب اليت أدت إىل إنشاء هذه اجلهات بفلذا ففي هذا املبحث سوف نذكر أهم األس

 ر واترخيها.يف دولة قط
 

 امطلب األول: أسباب نشأة اجلهات اخلريية

 نشأت اجلهات اخلريية يف دولة قطر ألسباب عديدة، منها:
فطريّة حب اإلنسان ألخيه املسلم اخلري ومساعدته، وذلك ما يتمتع به أهل -1

 اخل.… قطر
 مساعدة احملتاجني ونشر اخلري والدعوة إليه.-2
ربعات، وتوزيعها على احملتاجني داخل الدولة مجع الزكوات والصدقات والت-3
 وخارجها.
أن اجلهود الفردية ال تفي ابلغرض، وال حتقق النتائج املرجوة سيما وقد تعرضت -4

 لتفكك.لقات االجتماعية واألسرية العال
أّن هذه اجلهات اخلريية سوف حتقق فعالية أكرب، ومردوداً أفضل من أجل خدمة -5

 األمة.
 اجملتمعات البشرية، وتعرضها هلزات اجتماعية واقتصادية عنيفة.اتساع رقعة -6
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 .(1)رسم البعض بصمته يف اخلدمة اإلنسانية يف العديد من املشاريع اخلريية-7
يصف البعض أبن إنشاء هذه اجلهات اخلريية من ابب العمل اخلريي، وهو جزء -8

 من موروث اجملتمع القطري.
 

 هات اخلريية يف دولة قطراتريخ نشأة اجل: امطلب الثاين
بدأت اجلهات اخلريية ابلظهور يف دولة قطر ومعظم الدول اإلسالمية يف القرن التاسع 

 عشر، وذلك لألسباب السابقة.
ففي دولة قطر أنشئت معظم هذه اجلهات اخلريية مبوجب القانون اخلاص بشأن 

ع وزارة العمل ية، واليت تتباجلمعيات واملؤسسات اخلاصة الصادر من هيئة تنظيم األعمال اخلري 
 للشؤون االجتماعية.

 هي:فوأما أوىل اجلهات اخلريية يف التأسيس  

  اهلالل األمحر القطري: أواًل:
أول منظمة إنسانية خريية تطوعية يف قطر،  وهي م،1978أنشئت يف مارس عام 

 العرتاف به دولياً اهبدف مساعدة ومتكني األفراد واجملتمعات الضعيفة دون حتيز أو متييز، ومت 
إىل  تإىل اللجنة الدولية للصليب األمحر يف جنيف، كما انضم اابنضمامه 1981يف عام 

 .(2)االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر يف نفس العام
 

 اثنياً: مجعية قطر اخلريية:
 مرت مبرحلتني من حيث النشأة:

                                                
 الشيخ اثين بن عبد هللا للخدمات مقابلة مع مالح، مراد أمحد )موظف بقسم العالقات العامة(، الدوحة، مؤسسة-(1)

 م6/5/2015اإلنسانية )مؤسسة راف(،  
 .goo.gl/69DOLPموقع مجعية اهلالل األمحر القطري، اترخينا ونشأتنا،  -(2)

https://goo.gl/69DOLP
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 أي أنشئت تطوعاً من قبل جمموعة من أهل اخلري أوال : الةنشأة الطوعية غري الرمسية:
تداعوا من أجل االهتمام ابأليتام خارج دولة قطر، وكانت تعمل حتت اسم جلنة قطر ملشروع  

م، وهلا مكاتب خارجية يف كل من: أفغانستان وابكستان، وبنغالديش 1984كافل اليتيم عام 
 والسودان.

تشكيل جملس إدارة من قبل املؤسسني  م مت1994يف عام  اثنيا : الةنشأة الرمسية:
للجنة قطر ملشروع كافل اليتيم وبدون انتخاب ملدة ثالث سنوات، وكانت مبثابة )جلنة إدارية 

 مؤقتة(، تتوىل إدارة األعمال حلني انتخاب جملس إدارة.
وبعد املوافقة على النشأة الرمسية مت تسجيل اللجنة بوزارة العمل والشؤون االجتماعية 

ية ضو عسكان حتت قانون إنشاء اجلمعيات اخلريية ابسم )مجعية قطر اخلريية(، وصارت هلا واإل
 إىل اليوم. م1997لألمم املتحدة عام  ECOSOCجمللس االقتصادي واالجتماعي اب

دولة خمتلفة من أحناء العامل، وهلا  60يف أكثر من ع ومشاريوكذلك نفذت برامج 
 . (1)1996عماهلا يف فلسطني منذ عام دولة. بدأت أ 17مكاتب ميدانية يف 

، الذي له ( 2)وفكرة صناعة مجعية قطر اخلريية ترجع للشيخ عبد هللا بن حممد الدابغ
 الدور البارز يف التأسيس وأنشطة اجلمعية داخل وخارج دولة قطر.

 ولذا اعرتافاً بدوره الكبري يف مسرية اخلري والعطاء يف مجعية قطر اخلريية مت إطالق اسم
 الشيخ على القاعة الرئيسية يف مقر اجلمعية.

 

 مؤسسة الشيخ عيد بن حممد آل اثين اخلريية:اثلثاً: 

، ر وخارجهابرعاية اإلنسان يف قط إحدى اجلهات اخلريية اإلنسانية القطرية اليت هتتم 
 م.1/11/1995ه  املوافق 1416 شهر رمضان املبارك لعاميف وأنشئت 

                                                
 .bM10goo.gl/Oeموقع مجعية قطر اخلريية، من حنن، -(1)
 كان يتمتع بشخصية قوية، وإرادة ال تعرف املستحيل.- (2)

https://goo.gl/OebM10
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، رمحه ينن اثجاسم بابسم الشيخ عيد بن حممد بن اثين بن  ومسيت هبذا االسم؛ تيمناً 
م( أحد أعالم دولة قطر النبالء، واملعروف مبحبته للخري، وحرصه عليه، وسعيه 1994ت ) هللا

رثة أسسها و ، الدؤوب من أجل تنفيذ املشاريع اخلريية داخل قطر وخارجها على حد سواء
 .(1)ريحيث أوصى بثلث ماله للخ، الشيخ رمحه هللا

 

 رابعاً: منظمة الدعوة اإلسالمية:

م(، واختذت  1980) ه  املوافق 1400أنشئت منظمة الدعوة اإلسالمية يف العام 
م. ويعترب 1987من العاصمة السودانية اخلرطوم مقرًا هلا. وبدأت عملها يف قطر منذ عام 

 .(2)مكتب قطر من أكرب مكاتبها اخلارجية وأكثرها فاعلية
 

 (:)راف سسة الشيخ اثين بن عبد هللا آل اثين للخدمات اإلنسانيةخامساً: مؤ 
 .(3)م، وامسها املختصر هو )راف(، وهذه هلا قصة2009إبريل عام  9أتسست يف 

 

 سادساً: مؤسسة الشيخ جاسم ومحد بن جاسم اخلريية:

 ةم ؤسسة خريية قطري ة خاص  ة بتموي ل ذات ي ال تتلقى أية تربع ات من أية جه ة ماحن
 ه ،6/1/1422 س واء أف راد أو مؤسس ات، أنشئت مبوجب وثيقة التأسيس الصادرة بتاريخ

 .(4)م من معايل الشيخ محد بن جاسم بن جرب آل اثين وإخوانه 31/03/2001املوافق 

                                                
 م.goo.gl/LGr0Yg ،12 /6 /2013موقع مؤسسة الشيخ عيد اخلريية، -(1)
 .goo.gl/ZFSvhKرائدة املنظمات اخلريية يف العامل اإلسالمي، منظمة الدعوة اإلسالمية() مكتب دولة قطر-(2)
تبدأ قصة هذه الكلمة )راف( عندما كان اجمللس التأسيسي ملؤسسة الشيخ اثين بن عبد هللا للخدمات اإلنسانية -(3)

ومدارسة  السم املؤسسة يكون سهاًل وميسرًا ومعربًا عن رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وبعد حبث يبحث عن اختصار
يف شعارها  ر هلا)راف( كاسم خمتص مت اختياراق على كلمة )راف( كلفظة حتمل يف طياهتا مفهوم الرمحة. ومن هنا االتف مت

 (.goo.gl/P4l465: رمحة اإلنسان فضيلة. )من موقع املؤسسة، قصة راف، املتمثل
 .goo.gl/CJ8Gwsول املؤسسة، مؤسسة الشيخ جاسم ومحد بن جاسم اخلريية، ح-(4)

https://goo.gl/LGr0Yg
https://goo.gl/ZFSvhK
https://goo.gl/P4l465
https://goo.gl/CJ8Gws
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 سابعاً: مؤسسة األصمخ )عفيف(:

م، لصاحبها إبراهيم األصمخ، وهتدف إىل تقدمي يد العون 8/8/2012أتسست يف 
 قراء واحملتاجني داخل الدولة وخارجها، وختفيف معاانهتم، ودعم أعمال الرب واخلري.للف

وبدأت نشاطها اخلريي قبل فرتة أتسيسها رمسياً على شكل مشروعات صغرية لألسر 
 وال هتتم بتكرار ما يفعله اآلخرون فقد تسد النقص إن وجد،ة، الصغرية احملتاجة والبسيط

 .(1)مةتميز وإنشاء املشاريع اخلريية اجلديدة اليت تعود ابلنفع على األولكنها هتتم ابإلبداع وال
 

 اثمناً: مؤسسة الفيصل بال حدود:

م مبوجب القانون اخلاص بشأن اجلمعيات واملؤسسات 2011/ 3/ 16أنشئت يف 
 اخلاصة، ومؤسسها الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل اثين.

يمية دامة واحلياة الكرمية يف اجملاالت التعلوالدافع من إنشائها تعزيز التنمية املست
 .(2)والصحية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية

سة الشيخ مؤسوغري ذلك من اجلهات اخلريية اليت هي يف تزايد من سنة إىل سنة ك : 
سة الشيخ مؤسو مؤسسة سعيد بن سامل املهندي )عطاء(، و فيصل بن فهد آل اثين اخلريية، 

ة خريية ، وجلنمؤسسة انصر بن جاسم آل اثين )دار الرب(و اثين اخلريية،  انصر بن خالد آل
 خاصة مبصرف قطر اإلسالمي.

 

                                                
م،  8/8/2012جريدة الراية القطرية، أمني، نشأت، تدشني مؤسسة "األصمخ" لألعمال اخلريية، -(1)

goo.gl/eoeGJX. 
ابملوافقة على تسجيل وشهر  2011( لسنة 1الشؤون االجتماعية رقم ) قرار وزيرامليزان، البوابة القانونية القطرية، - (2)

 .goo.gl/IPNm1Vمؤسسة الفيصل بال حدود لألعمال اخلريية، 

https://goo.gl/eoeGJX
https://goo.gl/IPNm1V


 

 12 

 امبحث الثالث

 مهام اجلهات اخلريية

 

تقوم اجلهات اخلريية القطرية بعدة أعمال الرب، منها ما تكون مشرتكة بني مجيع اجلهات 
 اخلريية، ومنها ما تنفرد به جهة عن غريها.

 

 (1)لب األول: امهام امشرتكة بني اجلهات اخلرييةامط
 تقوم اجلهات اخلريية بعدة أعمال، والقاسم املشرتك بني هذه اجلهات ما أييت:

تقدمي املساعدات واخلدمات اإلنسانية واخلريية واإلغاثية للمنكوبني، واحملتاجني، -1
 ة.يالطبيعية واحلرب واملهجرين، واملتضررين من القحط واجلفاف واجملاعات والكوارث

حتقيق التكافل االجتماعي، وسد االحتياجات الضرورية للمجتمعات اإلنسانية -2
 .ا واملنكوبني داخل دولة قطر وخارجهنيذات احلوجة غري القادرة من الفقراء واملساك

التعاون والتنسيق مع اجلمعيات واملؤسسات اخلريية الطوعية واملؤسسات الدولية -3
منظمات األمم املتحدة اليت تسعى إىل حتقيق أهداف مماثلة واالستفادة من براجمها واإلقليمية و 

اجهة عمال اإلغاثة ملو أ ديدة، وتدريب العاملني فيها علىيف اكتساب خربات ومهارات ج
 الكوارث والتقليل من أضرارها.

                                                
موقع وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، نبذة عن أهداف اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة، -(1)

goo.gl/iCgq4F.  قطر اخلريية، من حنن، موقع مجعيةgoo.gl/OebM10 مؤسسة الشيخ جاسم .
محيدة عوض )خبري مايل خالد . مقابلة مع goo.gl/CJ8Gwsومحد بن جاسم اخلريية، حول املؤسسة، 

مقابلة مع أمل زين السعدي )موظفة ابلقسم الثقايف(، الدوحة، مؤسسة  م.2016/ 1/6جبمعية قطر اخلريية(، 
م. مقابلة مع حممود السمان، الدوحة، مؤسسة األصمخ 10/5/2015الشيخ عيد بن حممد آل اثين اخلريية، 

 .2015/ 5/ 26مؤسسة الفيصل،  حة،الدو طارق الشريف، مقابلة مع م. 27/4/2015)عفيف(، 

https://goo.gl/iCgq4F
https://goo.gl/OebM10
https://goo.gl/CJ8Gws
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املسامهة يف توفري اإلسعافات الطبية واالجتماعية العاجلة، لضحاَي احلوادث -4
 والكوارث والنكبات العامة، ونقل املرضى واملصابني إىل مراكز العالج.

دمي مراض وحتسني الصحة العامة بتق مكافحة األوبئة والوقاية من األالشرتاك يفا-5
ثقافة الصحية وإنشاء املستشفيات واملستوصفات والعيادات الاخلدمات الطبية ونشر 

 والصيدليات ومراكز نقل الدم.
 ،ون والرعاية الصحية ألسر األيتام واألرامل الاليت فقدن العائل واألرحامتقدمي الع-6

 ،وبشكل خاص املتضررين من القحط واجلفاف واجملاعات والكوارث الطبيعية واحلروب
 اليت تعول األيتام. ةومساعدة األسر احملتاج

ثقافية وتزويدها لإقامة املشاريع اخلريية يف بناء املدارس واملنشآت التعليمية واملعاهد ا-7
ابحتياجاهتا وإنشاء املساجد، وحفر اآلابر وتنفيذ مشروعات املياه يف البالد املختلفة من العامل 

 م.لشروطه للمسلمني احملتاجني وغريهم ترمجة لرغبة احملسنني الكرام وتنفيذاً 
وع ر تفعيل املعرفة وتنمية اجملتمعات احملتاجة يف بالد املسلمني وغريها يف إطار مش-8

ية، وتالوة باإلسالم احلضاري النهضوي الشامل ابلرتبية والتوعية الدينية والعناية بتعليم اللغة العر 
فظني، احملو  ة به، وكفالة الدعاة واملدرسينيوتدبره وإقامة مراكز خاصه القرآن الكرمي وحفظ

 وتوظيف املعرفة العلمية يف حتسني الواقع االجتماعي وتطويره.
 اإلعاانت والوصاَي واهلبات وتوزيعها على مستحقيها. لواستقبا تلقي-9

 

 امطلب الثاين: امهام اليت انفردت هبا جهة خريية عن غريها
بعد عرض أهم األعمال املشرتكة بني اجلهات اخلريية، نبني األعمال اليت تنفرد هبا 

 جهة خريية عن غريها من اجلهات، وهي كاآليت:
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انفردت مبجموعة من املهام دون غريها يف زمن لقطري: مجعية اهلالل األمحر اأوال : 
 :(1)السلم واحلرب

 : تقوم بـ يف زمن السلم 
 .وخارجها تنظيم اإلسعاف الطيب يف البالد-أ

تقدمي وحتسني الصحة العامة ب ،مراضمكافحة األوبئة والوقاية من األ االشرتاك يف-ب
ت تشفيات واملستوصفات والعياداوإنشاء املس، ثقافة الصحيةالاخلدمات الطبية ونشر 

 والصيدليات ومراكز نقل الدم.
والعمل على توفري املمرضني واملمرضات واألخصائيني  ،النهوض مبهنة التمريض-ج

واملساعدين االجتماعيني وغريهم ممن حتتاج إليهم يف حتقيق أغراضها سواء كانوا من املتفرغني 
ريض دورات تدريبية أو إبنشاء مدارس اإلسعاف والتمما بإأو املتطوعني وتدريبهم على أعماهلم 

 أو املساعدة يف إنشائها.
توثيق الصالت وتبادل املعوانت املمكنة بينها وبني مجعيات اهلالل األمحر والصليب -د

األمحر يف الدول األخرى، وهيئة الصليب األمحر الدويل جبنيف وغريها من اهليئات املماثلة 
 اسي للصليب األمحر واهلالل األمحر الدوليني.وااللتزام ابلنظام األس

 

العمل بوجه خاص كهيئة مساعدة للسلطات العامة، وعلى " :تقوم بـ يف زمن احلربو 
األخص الغدارات الطبية يف القوات املسلحة، لصاحل مجيع ضحاَي احلرب من مدنيني 

رضى واجلرحى نقل امل، و وعسكريني، يف مجيع األحوال املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف
وإنشاء املستشفيات يف املواقع اليت حتددها السلطات احلربية، وإعداد وسائل نقل ومساعدة 
منكويب احلرب واألسرى، والتوسط يف تبادل املراسالت اخلاصة هبم وختزين معدات واإليواء 

 ."وغريها مما يلزم لعالج املرضى واجلرحى والعناية ابألسرى
 

                                                
موقع وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، نبذة عن أهداف اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة -(1)

goo.gl/iCgq4F. 

https://goo.gl/iCgq4F
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 ريية:اثنيا : مجعية قطر اخل
 .منحة "احبث"انفردت مبشروع أال وهو: 

االت ضمن الربامج العديدة اليت تقوم هبا يف جم وهو أحد أهم مشاريعها املتنوعة واملميزة
تصادي، وجمال قالتعليم، والصحة، واملياه، واإلصحاح البيئي، وحتسني الدخل، والتمكني اال

 . (1)ستجابة للكوارثالتأهب واال
 

 فمؤسسة رااثلثا : 
من مث و  دمة اجملتمع احمللي أواًل إميااًن منها أن ذوي القر ى أوىل ابملعروفخب انفردت

عناية خاصة مبحاربة اجلهل واألمية، ألهنا نوع آخر من الفقر العلمي وكذلك تعتين ، اخلارجي
 .(2)واملعريف الذي يؤدي يف كثري من األحيان إىل الفقر مبختلف أشكاله وصوره

 

 الدعوة اإلسالمية:مةنظمة رابعا : 
تعمل على رعاية وتنمية اجملتمعات املسلمة كافة وابألخص اجملتمعات  انفردت يف أهنا

سامح بني أهل وإشاعة روح الت ،دينينيالالناطقة بغري العربية ونشر اإلسالم بني الوثنيني وال
تكفل الدعاة و  ،امللل وتسعى على األرامل واأليتام واملساكني وإغاثة احملتاجني واملكروبني

 .(3)نوطالب العلم واملهتدي
  

                                                
 goo.gl/OebM10.قطر اخلريية )مصدر سابق(، موقع مجعية  -(1)

 .goo.gl/wJYHd8مؤسسة الشيخ اثين بن عبد هللا، نبذة عن املؤسسة، - (2)
 .goo.gl/ZFSvhK، املنظمات اخلريةنظمة الدعوة اإلسالمية( رائدة امكتب دولة قطر )م - (3)

https://goo.gl/OebM10
https://goo.gl/OebM10
https://goo.gl/wJYHd8
https://goo.gl/ZFSvhK
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 الفصل الثاين
 التكييف الفقهي للجهات اخلريية

 
 ويتضمن مبحثني:

 
 امبحث األول: التكييف الفقهي إلنشاء اجلهات اخلريية وأتسيسها

 
 امبحث الثاين: التكييف الفقهي لعمل اجلهات اخلريية

 امطلب األول: التوكيل عن اإلمام
 ثاين: التوكيل عن امزكي وامتربعامطلب ال

 امطلب الثالث: التوكيل عن امستحقني
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 امبحث األول

 وأتسيسها التكييف الفقهي إلنشاء اجلهات اخلريية

 
 اختلف العلماء املعاصرون يف حكم إنشاء وإقامة اجلهات اخلريية على قولني:

 ن ابز، واللجنة الدائمةوهم الشيخ ابالقول األول: مةنهم من قال جبواز إنشائها، 
برائسته وعضوية املشايخ: عبد هللا بن قعود وعبد هللا بن غدَين وعبد الرزاق عفيفي  (1)لإلفتاء

، والشيخ يوسف القرضاوي، وغريهم من العلماء (3)وحسام الدين عفانة (2)وابن عثيمني
 املعاصرين.

 واستدلوا ما ذهبوا إليه ابآليت:

وا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ وَتَعَاوَنُ} قال تعاىل:-1

 [2]املائدة:  {اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

وجه الداللة: يف هذه اآلية أيمر هللا تعاىل عباده املؤمنني ابلتعاون على فعل اخلري، وهو 
 .(4)التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطلالرب، وترك املنكرات وهو 

وأن هذه اجلهات اخلريية هي من هذا الباب، وهو التعاون على نشر اخلري ووسيلة له، 
وهذا أمر مشروع ما دام أنه ال توجد فيه خمالفات شرعية، وال تنادي ابألحزاب، وال تكون 

 .(5)سبباً لفرقة املسلمني

                                                
 .26، ص6، جفتاوى اللجةنة الدائمة )اجملموعة األوىل(نة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، اللج-(1)
 .479، ص1، مجع وترتيب: السليمان، فهد بن انصر، ججمموع فتاوى ورسائلابن عثيمني، -(2)
 .223، ص7، جفتاوى يسألونكعفانة، -(3)
 .12، ص2بن حممد، ج، حتقيق: سالمة، سامي تفسري القرآن العظيمبن كثري، ا-(4)
 .8، 7)دراسة عامة(، ص اجلمعيات اخلريية أو الديةنية بني امانعني واجملزين، أيب بكر يوسف، لعويسي-(5)
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 برعاية أصحاب احلاجات من الفقراء واملساكني واستدلوا على أن اإلسالم اعتىن-2
 وقد وردت النصوص الشرعية الكثرية يف هذا الباب .واليتامى واألرامل وطلبة العلم وحنوهم

يل الساعي على األرملة واملسكني، كاجملاهد يف سب»ملسو هيلع هللا ىلص: منها: عن أيب هريرة، قال: قال النيب 

 .( 1) «هللا، أو القائم الليل الصائم النهار

لسبابة وأشار اب «أان وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا»ملسو هيلع هللا ىلص: عن سهل، قال: رسول هللا و 
 ن رسول هللاإ بن عمر رضي هللا عنهما، قال: ، وعن عبد هللا(2)والوسطى، وفرج بينهما شيئا

املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه، ومن كان يف حاجة أخيه كان هللا يف »قال: ملسو هيلع هللا ىلص 
سلم كربة، فرج هللا عنه كربة من كرابت يوم القيامة، ومن سرت مسلما حاجته، ومن فرج عن م

 ، وغريها من النصوص.(3)«سرته هللا يوم القيامة
 وجه الداللة: 

من املعلوم أن القيام على شؤون الفقراء واملساكني واليتامى واألرامل وطلبة العلم 
ياب دولة هم وخاصة يف ظل غوحنوهم حيتاج يف زماننا هذا إىل جهات مرتبة تقوم على مصاحل

 اإلسالم اليت من واجبها رعاية شؤوهنم.
ومبا أن هذا املقصد ال يتحقق غالباً إال من خالل إقامة اجلهات اخلريية فتبقى إقامتها 
وأتسيسها واملسامهة فيها ملن كان عنده املقدرة والصرب والتحمل على القيام مبثل هذه األمور 

 وعة لتحقيق مقاصد الشارع احلكيم. فإن ذلك من الوسائل املشر 
إن بعض الدول اإلسالمية يف أمّس احلاجة إىل النشاط اإلسالمي وتكاتف الدعاة -3

ة يتم توفر اإلسالمي إىل هللا تعاىل، فمن خالل إنشاء هذه اجلهات اخلريية اإلسالمية واملراكز

                                                
 .62، ص7ابب فضل النفقة على األهل، ج، كتاب النفقات، صحيحهأخرجه البخاري يف -(1)

 .53، ص7املصدر السابق، كتاب الطالق ابب اللعان، ج-(2)
 .128، ص3كتاب املظامل والغصب، ابب ال يظلم املسلم وال يسلمه، ج  صحيحه،بخاري يف أخرجه ال-(3)
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يساعدهم دينهم و  منشآت ومستشفيات هلم وغري ذلك مما يعني املسلمني هناك على معرفة
   .(1)على كفاح أعدائهم

أهنا وسيلة من الوسائل اليت حتقق مقاصد الشريعة اإلسالمية يف رعاية الفقراء -4
، فلذا فقد قرر العلماء أن للوسائل أحكام (2)واحملتاجني حتصياًل وتوزيعاً، وهذا ال أبس به

ضل م املقاصد، فالوسيلة إىل أفللوسائل أحكا" قال اإلمام العز بن عبد السالم:املقاصد كما 
، وكما أشار (3)"أرذل الوسائل املقاصد هي أفضل الوسائل والوسيلة إىل أرذل املقاصد هي

 لذلك اإلمام القرايف يف كتابه الفروق.
أبن أصل اإلابحة ال "حفظه هللا:  (4)واستدلَّ الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي-6

ة وهي ألفعال والتصرفات اليت ليست من أمور العباديقتصر على األشياء واألعيان بل يشمل ا
اليت نسميها )العادات واملعامالت(، فاألصل فيها عدم التحرمي وعدم التقييد إال ما حرمه 

عام يف [ 119 :األنعام] {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}لقوله تعاىل:  (5)الشارع وألزم به
 . "األشياء واألفعال

وحي ق الخبالف العبادة فإهنا من أمر الدين احملض الذي ال يؤخذ إال عن طريوهذا 
 .(6)«من أحدث يف أمران ما ليس منه فهو رد»: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

كما أشار إىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تصرفات العباد من األقوال 
 .(7)واألفعال

                                                
 .192، ص5، أمجعه وطبعه: الشويعر، حممد بن سعد، جالمة عبد العزيز بن ابزجمموع فتاوى العابن ابز، -(1)
 .466، ص18)مصدر سابق(، ج جمموع فتاوى ورسائلابن عثيمني، -(2)
 .53، ص1تعليق: سعد، طه عبد الرؤوف، ج ألحكام يف مصاحل األانم،قواعد اعبد السالم، -(3)
 .goo.gl/OoA2sw، 4/3/2016القرضاوي، يوسف، األصل يف األشياء اإلابحة، -(4)
 وهذه قاعدة فقهية عامة.-(5)
 .1343، ص3، ج... لة، ورد حمداثتحكام الباطابب نقض األكتاب األقضية، صحيحه، أخرجه مسلم يف -(6)
 .163، حتقيق: اخلليل، أمحد بن حممد، صالقواعد الةنورانية الفقهيةابن تيمية، - (7)

https://goo.gl/OoA2sw
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ات شاء اجلهالقول الثاين: ذهب بعض علماء العصر إىل القول بعدم جواز إن
 .(1)وممن ذهب إىل التحرمي هو الشيخ مقبل الوادعي وغريه اخلريية،

 واستدلوا على ذلك ابآليت:

 {يمٌأَلِ عَذَابٌ يُصِيبَهُمْ أَوْ فِتْنَةٌ تُصِيبَهُمْ أَنْ أَمْرِهِ عَنْ يُخَالِفُونَ الَّذِينَ فَلْيَحْذَرِ}قال تعاىل: -1
 .(2)«ليس عليه أمران فهو رد من عمل عمال»ملسو هيلع هللا ىلص: وقوله  [.63: النور]

 ابطنًا وظاهرًا أن ملسو هيلع هللا ىلص أي فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول وجه الداللة:
تصيبهم فتنة يف قلوهبم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم يف الدنيا بقتل أو 

 .(3)حد أو حبس أو حنو ذلك
موال الزكاة أبموال وهذه اجلهات اخلريية تتضمن خمالفات شرعية مثل: خلط أ

الصدقات، وال بد أن تفصل، ألن أموال الزكاة هلا مصارفها املنصوص عليها يف الكتاب 
 .(4)من املخالفاتذلك  والسنة، وكذلك تدعو للحزبية، وغري

ويناقش هذا الدليل: أبن هذه اجلهات اخلريية ليست مجيعها حتتوي على خمالفات 
ية إسالمية، ولديها هيئات شرعية، تقوم بتكييف شرعية، وذلك ألن بعضًا منها هي خري 

 أعمال اجلهات اخلريية وفق الشريعة اإلسالمية.
كن ، فاملقتضى قائم واملانع منتف، فلم تاجلهات اخلرييةن اإلسالم مل يقم على أ-2

  وال صحابته، وال القرون املفضلة، ولوملسو هيلع هللا ىلص اجلمعيات من األمر األول الذي كان عليه النيب 

                                                
)دراسة  ،فتاوى امشايخ السلفيني يف اجلمعيات اخلريية وما تؤول إليه من الفساد امبنياملغريب، جواد بن داد، -(1)

 .16، 15، 14ية(، صجتميعية آلراء العلماء يف اجلمعيات اخلري 
كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب إذا اجتهد العامل أو احلاكم، فأخطأ خالف صحيحه، أخرجه البخاري يف -(2)

 .107، ص9الرسول من غري علم، فحكمه مردود، ج
 .82، ص6)مصدر سابق(، ج تفسري القرآن العظيمابن كثري، -(3)
 .22، 6)مصدر سابق(، ص اجلمعيات ومفاسدهافتاوى امشايخ السلفيني يف املغريب، -(4)
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حمضًا ما تركه رسول هللا، ولسبقنا السلف إليه، لذا فهو من عمل الكفار، ومن كان خريًا 
 .(1)مكرهم للمسلمني

، ية(اجلمعيات )اجلهات اخلري يناقش هذا الدليل: أبننا نعلم أن اإلسالم مل يقم على 
ولكنه صاحل لكل زمان ومكان، يواكب مستجدات هذا العصر، فهذه اجلهات اخلريية من 

هي يف األساس قامت برؤية إسالمية شرعية، فكيف مبن يقول أبن اإلسالم مل املستجدات، و 
يقم على اجلمعيات؟ بل هناك الكثري من األشياء اليت مل يقم به اإلسالم، ولكنها مل تدخل يف 

 دائرة احلرام كالسيارات.
استدلوا ابلقاعدة العظيمة اليت تقول: درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، و -3

اجلمعيات غلبت عليها املفاسد الكثرية، وكانت وسيلة إىل مفاسد عظيمة، وليس فيها وهذه 
من اخلري إال القليل، فمن هذه املفاسد أهنا: تقوم على نظام دميقراطي غري إسالمي، يلزمهم 
بنشاطات ختالف اإلسالم، وتقوم ابلتفرقة بني املسلمني، حيث أصبح الكثري ممن ينخرطون 

يوالون ويعادون عليها وحيبون ويبغضون فيها، مع العلم أن اإلسالم أمر  يف هذه اجلمعيات
 .( 2)املسلمني ابالجتماع على احلق والتواصي به، وهنى عن الفرقة واالختالف هنياً شديداً 

ية فإن سالملك يف اجلمعيات واملؤسسات غري اإليناقش هذا الدليل: أبنه إن كان ذ
عية لذا ألهنا تقوم على أسس فقهية شر  ،قق فيها ما ذكرمتسالمية ال يتحاإل اجلهات اخلريية

 فإهنا ختلو من هذه املفسدة املزعومة.
هذه اجلهات اخلريية مصلحتها أعظم من مفسدهتا وإن وجدت فيها مفسدة، فهي 

 .ني يف النوازل وغريها من األعمالمن تقوم إبغاثة املنكوب
بقوله:  سبحانه وتعاىل هنى عن ذلك اجلهات اخلريية ابب من أبواب احلزبية، وهللا-4

 [53: املؤمنون] {فَرِحُونَ لَدَيْهِمْ بِمَا حِزْبٍ كُلُّ زُبُرًا بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَتَقَطَّعُوا}

                                                
 .8ص )مصدر سابق(، اجلمعيات اخلريية أو الديةنية بني امانعني واجملزينلعويسي، أيب بكر يوسف، - (1)

 .9املصدر السابق، ص -(2)
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ن العلم تباع األنبياء دينهم قطعاً مبا عندهم ماأي: تقطع املنتسبون إىل  وجه الداللة:
ق غري احلق، مع أن احملق منهم، من كان على طري والدين، ويزعمون أهنم احملقون، وغريهم على

 .(1)الرسل
فإذا تفرق املسلمون وكانوا طوائف وكل طائفة أنشأت هلا مجعية ومستها ابالسم احملتم 
وامللزم به من طرف قانون اجلمعيات، وأصبحت كل طائفة منهم تعمل على طريقتها وحساهبا، 

 .(2)إال مع من يوافقها وال تتعاون مع اجلمعيات األخرى، وال تتعاون
يناقش هذا الدليل: أبن هذه اجلهات اخلريية تعمل بشكل منظم، وابلتايل قد يتم 

 مجاعات، حبيث تقوم كل جمموعة بواجبها على النحو املطلوب من غري تقسيم األفراد فيها إىل
يد ت أبن مجيعهم حتالتعادي والتباغض بينهم، وجتمعهم دائرة اإلسالم الواسعة، وخاصة 

 مسؤول واحد.
علهم اب بنكي، جيسح أصحاهبا عند إنشائها بفتح اجلهات اخلرييةإلزام قانون -5

 يتعاملون مع البنوك الربوية، من غري ضرورة هلا.
 : ال مانع من فتح حساب يف بنك إسالمي، وذلك حلفظ أمواهلا.أبنهيناقش 

 القول ابجلواز، وذلك ألسباب: والرأي الراجح:
 ريق.قوة أدلة الف-1
اجلهات اخلريية هي إحدى وسائل نصرة املسلمني، ويتم من خالهلا أتدية أهم -2

الواجبات الشرعية كجمع الزكوات والصدقات، وتوزيعها على مصارفها، ليست فقط داخل 
الدولة اإلسالمية بل يتعداها إىل غريها من الدول اإلسالمية احملتاجة، وهذا من ابب التعاون 

وَنُوا عَلَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَا}لذي أمر هللا به يف قوله تعاىل: عل الرب والتقوى ا

 [.2]املائدة:  {الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

                                                
 .553، حتقيق: اللوحيق، عبد الرمحن بن معال، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم امةنانالسعدي، - (1)
 .12، 11)مصدر سابق(، ص اجلمعيات اخلريية أو الديةنية بني امانعني واجملزينلعويسي،  - (2)
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وكذلك أصبح أمر مجع الزكاة والصدقات وتوزيعها على مصارفها يف وقتنا احلاضر شبه 
خلريية، فإذا قلنا بعدم جوازها يف الدول صعب، وال يتحقق غالبًا إال من خالل اجلهات ا

اإلسالمية لكان السبق ألعداء اإلسالم يف إنشاء اجلهات اخلريية التنصريية اليت هي سوف 
 تقوم مبساعدة الفقراء واحملتاجني واملتضررين املسلمني من الكوارث، وستفسد عليهم دينهم.

الكثري من العلماء  ل منبار العلماء، وقد وجدت القبو قامت إبذن من اإلمام وك-3
 .والدعاة والفقهاء ومل ينكر أحد منهم ذلك

ونوصي أبن يتم فتح احلساب عند أكثر البنوك التزامًا ابألحكام الشرعية قدر -4
 اإلمكان.
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 امبحث الثاين

 التكييف الفقهي لعمل اجلهات اخلريية

 
ستمرار وسّد أحواهلم اباجب على احلاكم املسلم جتاه رعيته يف الدولة، هو: تفقد الو  أن

حاجاهتم وفق ما اسرتعاه هللا عليه، وجعل من حتت مسؤوليته، كما جاء يف حديث عبد هللا 
كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، اإلمام » يقول:ملسو هيلع هللا ىلص بن عمر، يقول: مسعت رسول هللا 

يت ب راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع يف أهله وهو مسئول عن رعيته، واملرأة راعية يف
 .(1).…«ع يف مال سيده ومسئول عن رعيتهزوجها ومسئولة عن رعيتها، واخلادم را 

ونرى اليوم أبن هذه الواجبات أصبحت كثرية على احلاكم، ولذا جيوز له أن ينيب 
 ويوكل غريه يف بعض املهمات.

ولذا ففي هذا املبحث نبني التكييف الفقهي لصفة اجلهات اخلريية يف توليتها هلذه 
همة على وجه التفصيل من بيان: هل تكون وكيلة عن احلاكم )اإلمام( ابلفعل، وكذا عن امل

 املزكي )املتربع(، وعن املستحق.
 وقبل بيان ذلك نبني مدى جواز التوكيل يف املعامالت املالية بشكل عام كاآليت:

ر طمتفقون على جواز التوكيل يف املعامالت املالية كالزكاة وزكاة الف (2)الفقهاء
 والصدقات والوقف سواًء يف مجعها أو صرفها على مستحقيها.

ة ومما يقبل النيابة والوكالة تفريق الزكاة على مستحقها، ومثلها صدق"يقول الكشناوي: 
التطوع واهلبة والوقف، وقبض الديون، واقتضاؤها، وإقباضها، ورد العواري والودائع واألماانت 

                                                
 .5، ص2كتاب اجلمعة، ابب اجلمعة يف القرى واملدن، جصحيحه، أخرجه البخاري يف – (1)
 أسهل امدارك، الكشناوي، أبو بكر بن حسن، 21، ص6، جبدائع الصةنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، - (2)
احلاوي الكبري يف فقه مذهب . املاوردي، 379، ص2، ج«شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك»

 .66، ص5، جمغينابن قدامة، ا .184، ص3، حتقيق: معوض، حممد وآخرون، جاإلمام الشافعي
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ذه نيابة، فالوكالة يف اجلميع صحيحة ألن املقصود يف هواملغصوابت وغري ذلك مما يقبل ال
 .(1)"أو بغريه فيتحصل املقصود بذلك األشياء إيصال احلقوق ألهلها إما بنفسه

 

 امطلب األول: التوكيل عن اإلمام

قلنا أبن اجلهات اخلريية أنشئت إبذن من احلاكم، ورخص هلم القيام أبعمال الرب 
 الصدقات وقبضها، فهل تكون وكيلة عنه يف ذلك أم ال؟واخلري، واستقبال الزكوات و 

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني، ومها:
ن اجلهات اخلريية وكيلة عن اإلمام )احلاكم( يف مجع الزكوات إالقول األول: 

، والدكتور عبد هللا بن (2)وهذا رأي مجهور الفقهاء، منهم: ابن عثيمني والتربعات وتقبلها،
 وغريهم. (4)وإحدى توصيات الندوة الرابعة لقضاَي الزكاة املعاصرة، (3)الساملحممد 

 واستدلوا ابآليت:
ة، اجلمعية اخلريية عندها إذن من احلكوم": قال الشيخ ابن عثيمني )رمحه هللا(: أوالً 

وأظن من مجلة ما أذن هلا فيه تقبل الزكوات، فهي إذا وصلتها الزكاة فقد وصلت مستحقيها 
على أهنا انئبة عن احلكومة، فتربأ ذمة املزكي إذا أوصلها إىل اجلمعيات اخلريية، فلو قدر  بناءً 

أهنا تلفت عند اجلمعيات اخلريية مل يضمن املزكي، ألنه أداها إىل أهلها الذين قاموا بقبضها 
 .(5)"نيابة عن احلكومة

مأذون  إلزاميًا إال أنه ن وصول أموال الزكاة هلذه اجلهات اخلريية، وإن مل يكنإ: اثنياً 
فيه رمسياً، وهذا دليل على أهنا متارس عمالً رمسياً بقبض هذه األموال، فهي تنوب عن اإلمام 

                                                
 .379، ص2)مصدر سابق(، ج أسهل امداركالكشتاوي، -(1)

وال ]لقاءات كان يعقدها الشيخ مبنزله كل مخيس، بدأت يف أواخر ش امفتوح سلسلة لقاءات البابابن عثيمني، -(2)
 .46، ص2ه [ ج1421صفر، عام  14ه  وانتهت يف اخلميس 1412

 .81، صأحكام إدارة اجلمعيات اخلريية ألموال الزكاةالسامل، عبد هللا بن حممد، -(3)
 .625وصيات، صالندوة الرابعة لقضاَي الزكاة املعاصرة، الفتاوى والت-(4)

 .46، ص2)مصدر سابق(، ج سلسلة لقاءات الباب امفتوحابن عثيمني، – (5)
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يف ذلك مبوجب قرار الشؤون االجتماعية حتت وزارة العمل والشؤون االجتماعية اليت متثل ويل 
ن يوليه ون تفرقتها، وجيوز أاألمر )احلاكم(، وأن اإلمام خمري بني أن يويل الساعي جبايتها د

جبايتها وتفريقها، فال مينع كذلك أن خيول اإلمام جهة ابإللزام ابلزكاة، بينما جهة أخرى 
 .(1)تقبض بال إلزام، وكل هذا فيه قيام أبمر الزكاة

وأيضًا نعلم أبن هذه اجلهات اخلريية مثاًل يف )دولة قطر( أنشئت إبذن من اإلمام، 
 ت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية، وهلا شخصية اعتبارية.وفق نظام معتمد، وحت

 القول الثاين: أهنا ليست وكيلة عن اإلمام يف مجع الزكوات والتربعات واستقباهلا
ة ولكةنها جهات احتسابية تقوم يف الغالب ابلتربع جبهودها يف مجع الزكا ،وال انئبة عةنه

 .(2)عبعض العلماء كعبد هللا بن مني وإىل هذا الرأي ذهبوصرفها يف مصارفها الشرعية، 
ن إذن احلاكم أو ترخيصه هلا ليس كتكليفها من قبله جبباية الزكاة، أب واستدلوا بـ:

وهلذا ال يلزم املزكي االستجابة لطلب اجلمعية، فإن دفع زكاته إليها فهي وكيلة عنه يف صرفها 
معية صرفها معية حىت جيري من اجليف مصارفها الشرعية وال تربأ ذمة املزكي يف دفعها إىل اجل

 يف مصارفها الشرعية.
 وإن تلفت الزكاة اليت قبضتها اجلمعية قبل دفعها ملستحقيها بدون تعد  أو تفريط فال

ضمان على اجلمعية ألهنا وكيلة عن ملزكي والوكيل أمني ال يضمن إال ما كان نتيجة تعد  أو 
بله وال من قبل إهنا مل تصل إىل مستحقيها من قتفريط، وتبقى ذمة املزكي متعلقة بزكاته حيث 

 .(3)وكيله
ليست و  أهنا وكيلة عن اإلمام يف مجع الزكاة والصدقات والتربعات الرأي الراجح:

 :لألسباب اآلتية وذلك انئبة،

                                                
 .85، 84)مصدر سابق(، ص أحكام إدارة اجلمعيات اخلريية ألموال الزكاةالسامل، - (1)
ر ذلك؟، ث(، املنيع، عبد هللا بن سليمان، هل للجمعيات اخلريية جباية الزكاة وما أ15856الرَيض )العدد  صحيفة- (2)

 .goo.gl/2cpClIم،2011/ 22/11ه ، املوافق 26/12/1432
(، املنيع، عبد هللا بن سليمان، هل للجمعيات اخلريية جباية الزكاة وما أثر ذلك؟، 15856الرَيض )العدد  صحيفة-(3)

 .goo.gl/2cpClIم،2011/ 22/11ه ، املوافق 26/12/1432

https://goo.gl/2cpClI
https://goo.gl/2cpClI
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، خاصة وأهنا هي اليت طلبت ( 1)ن جمرد اإلذن من اإلمام ال يعين إلزامية مجع الزكاةإ-1
قيام ببعض أعمال الرب، واألوىل أن توجد هذه اجلهات ابتداًء من اإلمام، اإلذن إبنشائها وال

 .(2)تقوم جبمع الزكاة وقبضها، وتلزم األغنياء بدفعها، ألن الزكاة عبادة مالية واجبة يف مال الغين
وأن هذه اجلهات اخلريية غاية أمرها استقبال الزكوات والصدقات والتربعات -2

 جات من غري إجبار األغنياء على دفعها هلم.وتوزيعها على أصحاب احلا
جهة صندوق الزكاة )مثالً يف دولة قطر( اليت أنشئ إبذن من احلاكم  وكذلك أيضاً أن

 مادة رقم لقانون القطري يفنص على إجبار األغنياء بدفع الزكاة هلم كما جاء يف ايابتداًء، مل 
 ت والتربعات اليت يرغب املسلمون يفتتكون موارد الصندوق من أموال الزكاة والصدقا"(: 2)

 أحد املصارف يفأدائها للصندوق، لصرفها يف األوجه الشرعية ملستحقيها. وتودع هذه املوارد 
 .(3)"…….اإلسالمية 

 

 امطلب الثاين: التوكيل عن امزكي وامتربع
قاته داملتربع أو املزكي له حرية االختيار يف إخراج وصرف زكاة أمواله وزكاة الفطر وص

ووقفه، فإمَّا أن يدفعها بنفسه للمستحقني، وإمَّا أن يسلّ مها إلحدى اجلهات اخلريية املعروفة 
سب يف البلد، فهي تتوىل مهمة التفريق، وتقوم بوضع زكواهتم وتربعاهتم يف مصارفها الشرعية حب

 مانة.أب شروطهم إن اشرتطوا، ألهنا وكيلة عنهم، وتنفذ ما ط ل ب منها من أعمال لصاحلهم
ولكن ما مدى جواز توكيل اجلهات اخلريية يف أحقية التصرف أبموال الزكاة وزكاة 

 منه؟ الفطر، والوقف والتربعات، وما موقف العلماء
 واجلواب عن هذا كاآليت:

                                                
وأن ذمة املزكي ال تربأ إال بدفع اجلهة اخلريية أمواله للمستحقني، خبالف لو كانت انئبة عن اإلمام فإن ذمة – (1)

 املزكي يف هذه احلالة تربأ مبجرد دفع الزكاة للجهة اخلريية.
 لورود األدلة على وجوهبا من الكتاب والسنة.-(2)
 .1992goo.gl/kpvRzJ( لسنة 8إنشاء صندوق الزكاة، قانون ) ان، البوابة القانونية القطرية،امليز -(3)

https://goo.gl/kpvRzJ
https://goo.gl/kpvRzJ
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 أواًل: التوكيل يف صرف أموال الزكاة وزكاة الفطر:
 ملسألة كاآليت:قبل أن نعرف حكم ذلك، نعرض آراء الفقهاء القدامى يف هذه ا

 .التوكيل يف أداء الزكاة وصرفها على مستحقيهاجواز على  (1)القدامى الفقهاءاتفق 
ن له أن يوكل يف صرف الزكاة اليت له تفريقها بنفسه فإ"يقول اإلمام النووي: حيث 

شاء وكل يف الدفع إىل اإلمام والساعي وإن شاء يف التفرقة على األصناف وكالمها جائز بال 
، وإمنا جاز التوكيل يف ذلك مع أهنا عبادة ألهنا تشبه قضاء الديون وألنه قد تدعوا خالف

احلاجة إىل الوكالة لغيبة املال وغري ذلك، وتفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بال خالف ألنه 
على ثقة من تفريقه خبالف الوكيل، وعلى تقدير خيانة الوكيل ال يسقط الفرض عن املالك 

فما مل يصل املال إىل املستحقني ال تربأ ذمة املالك خبالف دفعها إىل اإلمام  ألن يده كيده
 .(2)ك"ملالفإنه مبجرد قبضه تسقط الزكاة عن ا

وزكاة  يف صرف زكاة املال العاموبعد معرفة رأي الفقهاء القدامى يف مسألة التوكيل 
 ك.ذلالفطر على مستحقيها، ننتقل إىل حكم توكيل جلهات اخلريية يف صرف 

 اختلف الفقهاء يف هذه امسألة على رأيني، كاآليت:
 .(4)ودار اإلفتاء املصرية (3)الطريفيالشيخ وإىل هذا الرأي ذهب  أوال : اجلواز مطلقا ،

أبن جمرد تسليم الفرد زكاة الفطر هلذه اجلهات اخلريية فقد أّدى ما عليه، -1 :وعللوا
 .(5)مث بتجاوزه عند اجلمهوروصدق أنه أخرج زكاة الفطر يف وقتها الذي أي

                                                
 ،5، حتقيق: حجي، حممد وآخرون، جلذخرية. القرايف، ا270، ص2ج ،رد احملتار على الدر امختارابن عابدين، -(1)

، علي حممد ، حتقيق: عوضلعزيز شرح الوجيز امعروف ابلشرح الكبريحممد، ا. القزويين، عبد الكرمي بن 401 ص
 .67، ص5)مصدر سابق(، ج امغين.  ابن قدامة، 4، ص3وآخرون، ج

 .165، 6)مع تكملة السبكي واملطيعي(، ج اجملموع شرح امهذبالنووي، -(2)
/، 2013/ 8/ 7)قناة زدين علماً(،  طرالف زكاة إبخراج اخلريية اجلمعيات توكيل، لطريفي، عبد العزيزا-(3)

goo.gl/dY35CW. 
 . goo.gl/vTKTyUالفطر، حكم تصرف اجلمعيات اخلريية يف زكاة فتوى بعنوان: دار اإلفتاء املصرية، -(4)
 املصدر السابق-(5)

https://goo.gl/dY35CW
https://goo.gl/vTKTyU
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هنا وكيلة عن الفقري فأخذها نيابة عنه قبل وقتها فصحت يف هذه احلالة حىت وإن إ-2
أتخر صرفها هلم ملصلحة، كما لو كان الفقري غائباً، وتوكلت عنها بقبضها، ومن مث تسليمها 

 له.
علمية بحوث الوإىل هذا الرأي ذهبت اللجنة الدائمة لل اثنيا : اجلواز مع الشروط،

 وغريهم. )رمحهما هللا( (3)وابن جربين (2)، والشيخ ابن عثيمني(1)واإلفتاء
وقالوا: جيوز صرف زكاة الفطر هلذه اجلهات اخلريية بشرط أدائها قبل صالة العيد، 

أمر أبدائها وإيصاهلا للفقراء قبل صالة العيد كما يف حديث عبد هللا بن عمر: ملسو هيلع هللا ىلص ألن النيب 
 .(4) «الصالةأمر إبخراج زكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إىل ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول هللا»

..من أداها قبل الصالة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد »وعن ابن عباس، قال: 

 .(5)«الصالة، فهي صدقة من الصدقات

صرف زكاة الفطر للفقراء قبل صالة العيد كما جاء  األول، ولكن األفضلوالراجح: 
ث الشريف إال ملصلحة حمققة، فإنه جيوز أتخريه كغياب الفقري، وكنقل زكاة الفطر يف احلدي

لدولة أخرى أكثر فقراً، كما فعلت مؤسسة راف، حيث خصصت صرف زكاة الفطر يف عام 
 .(6)لصاحل جماعة اإلفريقي )اليت تعترب مأساة إنسانية عاملية( م2011

لفطر لدى اجلهات اخلريية، فإن كانت قد وأما يف حالة تلف أموال زكاة املال العام وا
فّرطت يف حفظها أو تعّدت، فعليها أن تدفع بدهلا للمصرف الذي اشرتطه املزكي، وذلك 

 ألنه أداها إىل أهلها الذين قاموا جبمعها نيابة عن احلكومة.
                                                

 .goo.gl/5EfLcIالدائمة، هل تصرف زكاة الفطر للجمعيات اخلريية، فتاوى اللجنة -(1)
 310، ص18، ججمموع فتاوى ورسائلعثيمني،  ابن-(2)
 .goo.gl/gTM048، 369، رقم الفتوى: يع الزكاة وبيان عدم كفايتهاالوكالة يف توز  ،ابن جربين-(3)
 .67، ص2، كتاب الزكاة، ابب األمر إبخراج زكاة الفطر قبل الصالة، جصحيحهأخرجه مسلم يف -(4)
 .111، ص2كتاب الزكاة، ابب زكاة الفطر، جسةنةنه، أخرجه أبو داود يف -(5)
/ 29، بتاريخ smsسائم وال  جريدة العرب القطرية، الرحيم، هناء، تسهيل دفع زكاة الفطر عرب احلواالت املالية والق-(6)

8 /2011 ،goo.gl/i9GkPA. 

https://goo.gl/5EfLcI
https://goo.gl/gTM048
https://goo.gl/i9GkPA
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وأما إن كانت غري مفّرطة يف تلف هذا املال فإن املزكي يضمن ويدفع بدهلا حىت تصل 
 ملصرف.لنفس ا

ولكن قد جند أحياانً مكاتب خاصة جلمع الزكاة والتربعات لبعض اجلهات اخلريية يف 
خمتلف األماكن من الدولة وهي مكاتب التحصيل، فإن تلفت عندها الزكاة بتفريط من القائم 
عليه، فإن الضمان عليه ال على املزكي وال على اجلهة اخلريية كلها، وإن كان قد وضعه يف 

 وسرقت فال ضمان عليه، بل الضمان على املزكي. مكان آمن
 

 اثنياً: التوكيل يف صرف أموال الوقف:

كثرياً ما نسمع أّن فالانً قد أوقف أرضًا أو عمارًة أو سهمًا أو مبالغ نقدية وسلمته 
إلحدى اجلهات اخلريية، وذلك حىت تتوىل شؤون إدارهتا وصرف ريعها للمستحقني، وابلتايل 

 .(1)ظرة يف التصرف عن الواقف يف الوقففهي وكيلة وان
ها إال من غري خمالفت افتتصرف يف هذا الوقف حبسب شروط الواقف اليت حدده

 ملصلحة تقتضي ذلك كما أشار إليه الفقهاء يف كتبهم.
من غري  للجهة اخلرييةا صاحبه اوكذلك تكون انظرة الوقف يف األموال اليت يدفعه

 أو حلاجة  فيها مبقتضى املصلحة؛ فال يدفعون مبلًغا إال لداع  حتديد مصرف  معني ، فيتصرفون 
كما أشار إىل ذلك اإلمام الشربيين رمحه هللا يف قوله: "وال يتصرف الناظر إال على وجه النظر 

 .(2)واالحتياط؛ ألنه ينظر يف مصاحل الغري فأشبه ويل اليتيم"

                                                
بلغة . الصاوي، أمحد بن حممد، 65، صاإلسعاف يف أحكام األوقافينظر: الطرابلسي، إبراهيم بن موسى، -(1)

، الشربيين، حممد بن 120، 119، ص4، جالسالك ألقرب امسالك امعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري
. الرحيباين، مصطفى بن سعد، 557إىل  553، من ص 3، جمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ امةنهاجأمحد، 

 .335، 334، ص4، جمطالب أويل الةنهى يف شرح غاية امةنتهى
 .553، 3)مصدر سابق(، ج مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ امةنهاجالشربيين، -(2)



 

 31 

الكفارات، والصدقات و  وأيضًا جيوز توكيل هذه اجلهات اخلريية يف صرف التربعات
وشراء األضاحي وتوزيعها على املستحقني، ولكن بشرط االلتزام بشروط الدافعني من غري 

 خمالفة إال ملصلحة تقتضي ذلك.
 

 امطلب الثالث: التوكيل عن امستحقني
 قد يتساءل البعض عن هل هذه اجلهات اخلريية وكيلة عن املستحقني أم ال؟

 سألة على رأيني، مها:اختلف العلماء يف هذه امل
الرأي األول: أهنا وكيلة عن امستحقني )أصحاب احلاجات(، أي أهنا تةنفذ 

 رمحه هللا ومعظم الفقهاء. (1)وهذا رأي الشيخ ابن عثيمنياألعمال لصاحلهم، 
 واستدلوا ابآليت:

يقول الشيخ )رمحه هللا(: "اجلمعيات اخلريية تتلقى هذه األموال مبقتضى أمر وإذن -1
،  (2)ن احلكومة، فهي كالعاملني على الصدقة، فيكون قبضها قبضاً شرعيًّا ابلنيابة عن الفقراء"م

كما أشار إىل ذلك اإلمام الكاساين: ولو دفع زكاته إىل اإلمام أو إىل عامل الصدقة جيوز؛ 
 .(3)ألنه انئب عن الفقري يف القبض فكان قبضه كقبض الفقري

ة ال تصرف أموال الزكاة والتربعات للمستحقني وكذلك أن معظم اجلهات اخلريي-2
دراسة حالته من قبل اإلدارة املختصة ابجلهة اخلريية، والتأكد من  تإال من قّدم بكتاب، ومت

االستحقاق وبعدها يتم اختاذ القرار بشأن املساعدة وحتديد االحتياجات، وهذا يف داخل 
 الدولة.

م الزكاة خارج الدولة، فهؤالء مل يقدموا هلوأما عن املستحقني الذين تصرف هلم أموال 
بطلب املساعدة، ولكن الناس واجلهات اخلريية تعرفهم عن طريق وسائل اإلعالم أو من خالل 

                                                
 .480، ص8)مصدر سابق(، ج جمموع فتاوى ورسائلبن عثيمني، ا-(1)
 .480، ص8املصدر السابق، ج-(2)
 .39، ص2)مصدر سابق(، ج بدائع الصةنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، -(3)
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 هاشركائو هلذه اجلهات اخلريية كاتب اخلارجية املطلبات حكومات هذه الدول، أو عن طريق 
 التنفيذيني يف الدول اخلارجية.

بة عن املستحقني ضابطًا أال وهو: أنه ال بد أن يراعى يف وكذلك وضعوا لشرط النيا
مال الزكاة مصلحة املستحقني من تقسيط أو استثمار أو استبدال، ألن تصرفات اإلمام أو 

ما من أمري »، يقول: ملسو هيلع هللا ىلصانئبه منوطة ابملصلحة، فعن معقل بن يسار قال: مسعت رسول هللا 
 .(1)« مل يدخل معهم اجلنةيلي أمر املسلمني، مث ال جيهد هلم وينصح، إال

 

الرأي الثاين: ويرى البعض أبن هذه اجلهات اخلريية وكيلة عن اإلمام وامتربع، 
ولكةنها ليست وكيلة عن امستحقني إال إذا وكلوها، فلذا تقوم بعض اجلهات اخلريية أبخذ 

 ىلتوكيل شفهي أو كتايب من امستحقني امسجلني لديها لتتمكن من قبض زكاة الفطر إ
 .(3)، والشيخ عبد هللا املنيع(2)وإىل هذا الرأي ذهب الشيخ هاين بن عبدهللا اجلبري انتهاء وقتها،

 

ذلك اختالف، و  وبعد عرض هذين القولني نرى أبنه ال يوجد هناك الرأي الراجح:
 ل ابلتوكيل، والذين منعوا القو اً ا وكيلة عن املستحقني اشرتطوا لذلك شروطإهنأبن الذين قالوا 

 حىت يصح منه ذلك التوكيل. اً عن املستحقني اشرتطوا لذلك شروط
  

                                                
كتاب اإلمارة، ابب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة اجلائر، واحلث على الرفق ابلرعية،   صحيحه،أخرجه مسلم يف -(1)

 .1460، ص3نهي عن إدخال املشقة عليهم، جوال
وكالة  اجلبري، هاين، فتوى اببعلماء وطلبة علم، فتاوى واستشارات موقع اإلسالم اليوم )الكتاب مرقم آلياً(، -(2)

 .337، ص9ه ، ج1425/ 10/ 17، اللجان اخلريية على الصدقات
عبث سيق بني اجلمعيات اخلريية ملنع االزدواجية والابلتن« الشؤون االجتماعية»(، املنيع يطالب 430ع )، الشرق-(3)

 .goo.gl/tQYpNdأبموال احملسنني، 

https://goo.gl/tQYpNd
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 الفصل الثالث
 مصادر متويل اجلهات اخلريية

 
 ويتضمن امباحث اآلتية:

 
 امبحث األول: التمويل احلكومي

 

 امبحث الثاين: التمويل اخلاص
 

 الشرعيةصادر امامبحث الثالث: 

 
 ةامبحث الرابع: نسب األموال امختلط
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 الفصل الثالث

 مصادر متويل اجلهات اخلريية
 

نعلم أبن أي جهة من اجلهات اخلريية هلا مصدر دخل لتمويلها ومتويل أنشطتها، 
 وهذه املصادر تتنوع وتتجدد مبرور الزمن من جهة إىل جهة أخرى.

وبسبب هذا التَّنوع والتَّجدد ملصادر متويلها جعلت الناس تتساءل عن رأي العلماء 
من  لتناول هذه املواضيع بشيء الفصلهذا  عقدذلك وبيان حكمها الشرعي، فلذا مت يف 

 .اآليتعلى النحو التفصيل 
تتمثل جهات التمويل هلذه اجلهات حبسب االستقراء ب : الدعم احلكومي، والتمويل 

 مباحث: ةاخلاص، والتمويل الشرعي، وسنبحث هذه اجلهات يف ثالث
 

 ومياحلك الدعمامبحث األول: 

 

ويقصد به تلك املساعدات اليت تقدمها حكومة الدولة نفسها أو احلكومات الدولية 
اإلسالمية وغري اإلسالمية للجهات اخلريية اإلسالمية سواءً أكانت مساعدات مادية أو معنوية 

 وسأتناول ذلك يف مطلبني:، جتاه ما تقوم به من أعمال ونشاطات خمتلفة
 املطلب األول: دعم دولة قطر
 املطلب الثاين: الدول اخلارجية

 عم دولة قطرامطلب األول: د

تقدم حكومة دولة قطر دعماً مادَيً ومعنوَيً هلذه اجلهات اخلريية، إال أنه يتفاوت من 
 .(1)ون القطرينجهة ألخرى كما جاء يف القا

                                                
 م.2014لعام  39، 30، 29، 26يف املواد من القانون القطري - (1)
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الدعم املعنوي: تقدم احلكومة تقريبًا ملعظم اجلهات اخلريية هذا الدعم، والذي -1
ا التوجيه الصحيح، ههي، وجعل جلنة عليا تشرف على أعماهلا وتوجإبنشائهاتمثل يف: السماح ي

والسماح هلا جبمع التربعات، ونشر اإلعالانت يف وسائل اإلعالم املختلفة، وكذلك إعفاؤها 
من أي ضرائب أو رسوم، والسماح هلا ابستثمار الفائض من أمواهلا داخل الدولة، وكذلك 

 .(1)ئر احلكومية األخرى يف إعانتهاتشّجع الدوا
يتمثل يف منح بعض اجلهات إعانة مالية أو قرضًا بعد اقرتاح  وهو :دعم املاديال-2

 .(2)جملس الوزراء، وكذلك إعانتها يف صرف رواتب بعض املوظفني يف اجلهات اخلريية
محر القطري هذا الدعم هي مجعية قطر اخلريية ومجعية اهلالل األوأما اجلهات اليت تستلم 

 حبسب ما نص عليه القانون القطري.
 ،جائز يف الشريعة اإلسالمية من انحية قبوهلا وصرفها يف أوجههافيه وهذا مما ال شك 

ألن الدولة هي الراعية للشعوب وهلا والية األمر عليها، وتصرف اإلمام على الرعية منوط 
 .ابملصلحة
 

 خارج دولة قطرلدعم من ا امطلب الثاين:

ت سواًء أكان )غري القطرية( لقى اجلهات اخلريية دعمًا من احلكومات األخرىتت
 :غري إسالمية لقاء ما تقوم به من أعمال خريية، وينقسم إىل قسمني مإسالمية أ
كما يبدو –وحكم قبول هذا الدعم  الدعم من احلكومات واملنظمات اإلسالمية:-1

 ال ترتتب عليه مفاسد حتول دون قبوله. أنه جائز، ألنه من مسلم إىل مسلم، وألنه -يل

                                                
 مادة رقم ن القطري،وكما جاء يف القانو  .84، صاألحكام الفقهية للمؤسسات اخلرييةالسحيباين، فيصل، -(1)

26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،38 ،39. 
 30، 29القانون القطري، مادة رقم  -(2)
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 تقوم بعض حكومات الدعم من احلكومات واملنظمات واهليئات غري اإلسالمية:-2 
ية سالمية بتقدمي معوانت ومساعدات للجهات اخلري اإلالدول واملنظمات واهليئات الدولية غري 

 :لنحو اآليتعلى ا نريد أن نتعرف عنها بشيء من التفصيلويتم قبوهلا منهم، و اإلسالمية 
 ن هذا الدعم ال خيلو من حالتني:أ وجدت االستقراءبعد 

احلالة األوىل: أن يكون هذا الدعم بقصد املساعدة اإلنسانية واهلدية من غري استهداف 
 بسوء. وقد اختلف الفقهاء يف جواز قبول ذلك على رأيني: اإلسالم واملسلمني

واملعاصرين كالشيخ ابن (1)لفقهاء القدامىعند معظم ا الرأي األول: القول ابجلواز
 واستدلوا لذلك أبدلة، منها: مبثابة اهلدية من غري املسلم للمسلم، ويعد، (2)ينجرب 

بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ملسو هيلع هللا ىلص محيد: أهدى ملك أيلة للنيب  أيبعن -1
 .(3)ببحرهم

اة بش ملسو هيلع هللا ىلصأن يهودية أتت النيب  قال: أنس بن مالك رضي هللا عنه وحديث-2
وات ، فما زلت أعرفها يف هل«ال»مسمومة، فأكل منها، فجيء هبا فقيل: أال نقتلها، قال: 

 .(4)ملسو هيلع هللا ىلص«إن أكيدر دومة أهدى إىل النيب »وعن أنس: ملسو هيلع هللا ىلص. رسول هللا 
 قبول اهلدية من غري املسلمني بوجه عام. جوازوجه الداللة من احلديثني: 

الثني ومائة، ثملسو هيلع هللا ىلص قال: كنا مع النيب  عن عبد الرمحن بن أيب بكر رضي هللا عنهما،-3
، فإذا مع رجل صاع من طعام أو حنوه، فعجن، «هل مع أحد منكم طعام؟ملسو هيلع هللا ىلص: »فقال النيب 

                                                
احمللى . ابن حزم، 227، 22، ص1، جامعتصر من امختصر من مشكل اآلاثرامللطي، يوسف بن موسى، -(1)

 امغينن قدامة، . اب557، 558، ص3)مصدر سابق(، ج مغين احملتاج. الشربيين، 122، 121، ص8، جابآلاثر
 .327، ص9)مصدر سابق(، ج

 .goo.gl/vmxd86د. ت،  سؤال وجواب يف العمل اخلريي، 100ابن جربين، -(2)
 .163، ص3كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، ابب قبول اهلدية من املشركني، ج  صحيحه،أخرجه البخاري يف -(3)
 .163، ص3، ابب قبول اهلدية من املشركني، جكتاب اهلبة وفضلها،  صحيحهالبخاري يف أخرجه -(4)

https://goo.gl/vmxd86
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و قال: بيعا أم عطية، أملسو هيلع هللا ىلص: »مث جاء رجل مشرك، مشعان طويل، بغنم يسوقها، فقال النيب 
 .(1)إىل آخر احلديث…… ، قال: ال بل بيع، فاشرتى منه شاة، فصنعت «أم هبة؟

 :(2)يف احلديث داللة على وجه الداللة:
 سأله هل يبيع أو يهدي؟ملسو هيلع هللا ىلص قبول هدية املشرك ألن النيب -أ

وفيه فساد قول من محل رد اهلدية على الوثين دون الكتايب ألن هذا األعرايب كان -ب
 وثنياً.

 األوائل من غري املسلمني املعوانت واملساعدات حينما حوصروا يف نيقبول املسلم-2
 .(3)شعب أيب طالب، ويف هجرهتم إىل احلبشة واملدينة املنورة

الرأي الثاين: ذهب بعض العلماء إىل القول بعدم جواز قبول اهلدية واملساعدة من غري 
 املسلم.

لنيب هدية له أو انقة، فقال املسو هيلع هللا ىلص واستدلوا حبديث عياض بن محار، أنه أهدى للنيب 
 يعين: هداَيهم«: ن زبد املشركنيفإين هنيت ع»، قال: ال، قال: «أسلمتملسو هيلع هللا ىلص: »

 .(4)وعطاَيهم
يف احلديث داللة على عدم جواز قبول هدية غري املسلم )املشركني(،  وجه الداللة:

 .(5)وذلك حىت ال مييل قلبه ملشرك

                                                
 .163، ص3، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، ابب قبول اهلدية من املشركني، جصحيحهأخرجه البخاري يف -(1)
 .223، ص5، تبويب: عبد الباقي، حممد فؤاد، جفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، -(2)
حاديث )دراسة موثقة ملا جاء عنها يف القرآن الكرمي واأل اموسوعة يف صحيح السرية الةنبوية، الفالوذة، حممد إلياس-(3)

 .352)العهد املكي(، صملسو هيلع هللا ىلص الصحيحة والرواَيت التارخيية املعتمدة علمياً مرتبة على أعوام عمر النيب 
، 4ون، جحتقيق: شاكر، أمحد حممد وآخر  اهية هداَي املشركنيابب يف كر ، أبواب السري، هسةنةنيف  الرتمذيأخرجه -(4)

 وقال األلباين: حديث حسن صحيح. .140ص
يون، ، حتقيق: األرنؤوط، عبد القادر، وعجامع األصول يف أحاديث الرسولابن األثري، جمد الدين أبو السعادات، -(5)

 .610، ص11بشري، ج
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 ، وهي:(1)ابن حجرا ويناقش جبملة من إجاابت العلماء عليه اليت أورده
فيما أهدي للمسلمني وفيه نظر ألن أن االمتناع فيما أهدي له خاصة والقبول -1

من مجلة أدلة اجلواز ما وقعت اهلدية فيه له خاصة ومجع غريه أبن االمتناع يف حق من يريد 
 .هبديته التودد واملواالة والقبول يف حق من يرجى بذلك أتنيسه وأتليفه على اإلسالم

من أهل وقيل حيمل القبول على من كان من أهل الكتاب والرد على من كان -2
 األواثن.

وقيل ميتنع ذلك لغريه من األمراء وأن ذلك من خصائصه ومنهم من ادعى نسخ -3
، ومنهم من (3()2)املنع أبحاديث القبول كما مت ذكره سابقًا كحديث أيب محيد الساعدي

 عكس.
 خصيص.التكذلك وهذه األجوبة الثالثة ضعيفة، فالنسخ ال يثبت ابالحتمال و 

 ول، لقوة األدلة.والراجح: القول األ
 

احلالة الثانية: أن يكون هذا الدعم ليس بقصد املساعدة اإلنسانية واهلدية، ولكن 
 ، سواًء بشروط معلنة كالتنازل عن بعض األشياءبسوء بقصد استهداف اإلسالم واملسلمني

 اليت تكون فيها خمالفة لإلسالم، أو مفهومة ضمناً.
إىل إضعاف  ألنه يؤدي حالة الضرورة،ا إال يف أبنه ال جيوز قبوهل يليظهر  فيما فهذا

 املسلمني، ودرء املفاسد أوىل من جلب املصاحل.

                                                
 .231، ص5)مصدر سابق(، ج صحيح البخاريفتح الباري شرح ابن حجر، أمحد بن علي، - (1)
 هذا منسوخ خبرب أيب محيد الذي ذكران؛ ألنه كان يف تبوك، وكان إسالم عياض قبل تبوك.- (2)
 .122، ص8، جاحمللى ابآلاثرابن حزم، - (3)
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 التمويل اخلاص والذايت :امبحث الثاين
 

الدعم الذي حتصل عليه اجلهة اخلريية من حساابت هو : لتمويل اخلاصويقصد اب
 مؤسس أو مؤسسي اجلهة اخلريية.

ها تلف كثريًا عن اخلاص، فهو الدعم الذي حتصل عليال خي فإنه وأما التمويل الذايت
من خالل استخدام جزء من إيرادات اجلهة اخلريية يف عمليات التمويل وفق قانون اجلهة 

 اخلريية والقانون القطري.
لوال هذا الدعم ، فومساندهتا املصدر الرئيسي لدعم اجلهة اخلريية والتمويل اخلاص يعد

 واصل.استطاعت املداومة والتملا 
 :ما أييت ومن صور التمويل اخلاص والذايت

 :جهات متنوعة منهامن  ما كان
اشرتاكات األعضاء: أي أن كل عضو مشرتك يف اجلهة اخلريية يدفع قيمة اشرتاكه -1

للجهة اخلريية، ومن مث  (1)فيها، وهي حتدد كل سنة حسب ما تنص عليه النظام األساسي
 .(2)تصرف يف أنشطة اجلهة اخلريية

 من التربع من األعضاء للجهة اخلريية نفسها. اً هذا نوع ويعد
تتمثل يف اإليرادات الناجتة من  أرابح االستثمارات املالية وأتجري العقارات:-2

تفاع أو متحصلة من الدولة بعقود ان هاوأتجري  ئهاوشراالعقارات األوقاف اخلريية، وعن بيع 
ألسهم والصكوك اإلسالمية املستحقة، واخلاصة لصاحل اجلهة اخلريية، وأرابح استثمارات ا

 .(3)ابلفرتة املالية بغض النظر عن اتريخ استالمها

                                                
 رَيل حسب النظام 500رَيل، أو ب   100فمثاًل: أحياانً حتدد ب  -(1)
 م.2016/ 1/6 جبمعية قطر اخلريية(، يف الدوحة، مقابلة خالد محيدة )خبري مايل-(2)
 املصدر السابق.-(3)
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تحقيها كون أرابحها لصاحل مستمن استثمار أموال اجلهة اخلريية، اليت  اً هذا نوع ويعد
 ال أبس به ضمن ضوابط شرعية.من الفقراء واحملتاجني، واألنشطة اخلريية األخرى، و 

وهي عبارة عن اإليرادات املتحصلة من اخلدمات اة: مقابل خدمات مؤدإيرادات -3
الفنية واملهنية واللوجستية اليت تقدمها اجلهة اخلريية للدورات التدريبة واحملاضرات وورش 

 .(1).اخل.العمل..
عها على ري من القيام جبمع التربعات للجهة اخلريية نفسها، وصرف اً نوع وتعد

 مصارفها.
اابت يف إيرادات اجلمعية الناجتة من أرابح حس : وتتمثل ودائ ع ل دى ال ب ن وكأرب اح ال-4

التوفري والودائع ابملصارف اإلسالمية املستحقة واخلاصة ابلفرتة املالية بغض النظر عن اتريخ 
 .(2)استالمها

ن البنك اخمتلف فيه بني الفقهاء، والراجح من قوهلم: إن ك: حساابت التوفريأرابح -5
تح سالمية التزامًا حقيقيًا ففي هذه احلالة جتوز للجهة اخلريية بفإلزم أبحكام الشريعة ايلت

 .(3)حساب التوفري يف البنك، وأخذ األرابح
تتمثل يف إيرادات اجلمعية الناجتة عن استالم  إيرادات بيع التربعات العينية:-6

ادة بيعها مرة ث والسيارات(، وإعالتربعات العينية من احملسنني )املالبس وبعض األجهزة واألاث
أخرى عن طريق نقاط البيع واألسواق املتنقلة واملزادات ويتم إثبات إيراد هذه التربعات عند 

 .(4)إمتام عملية البيع
 

                                                
 م2016/ 1/6مقابلة مع خالد محيدة )خبري مايل( جبمعية قطر اخلريية يف الدوحة، -(1)
 املصدر السابق.-(2)
 م.2016/ 1/6مقابلة مع خالد محيدة )خبري مايل( جبمعية قطر اخلريية يف الدوحة، -(3)
 بق.املصدر السا-(4)
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 الشرعيةصادر ام: امبحث الثالث

 

تتنوع مصادر التمويل اخلريي يف اإلسالم، فبعضها فريضة واجبة والبعض من 
 يف النهاية تشكل روافد أساسية وهامة لتمويل اجلهات اخلريية. املندوابت، ولكن

لب أقوم بعرض ذلك يف املطاوألمهية هذه املصادر للجهات اخلريية القطرية سوف 
 :اآلتية

 امطلب األول: امصادر الواجبة
ن اجلميع عباده املؤمنني املكلفني أبدائها إما م علىالشارع  أوجبهاتلك اليت ا ونقصد هب

ة تقصري يف حق من حقوق هللا أو التطوع إبجيابه احلق على نفسه كالكفارات والنذور نتيج
ولكن مع شرط التخيري، أو من البعض بصفة سنوية وابختالف يوم الوجوب كالزكاة، أو 

 ابحتاد أَيم وجوهبا كزكاة الفطر واألضاحي.
على ية املصادر للجهات اخلري  هذهوسوف يقتصر البحث يف هذا املطلب على بعض 

 :النحو اآليت

 الفرع األول: الزكاة:

تعد الزكاة مصدراً هاماً من مصادر التمويل للجهات اخلريية اإلسالمية سواًء يف دولة 
 دور اهل اليتإحدى أركان اإلسالم اخلمسة ا قطر أو يف غريها من الدول اإلسالمية، وذلك ألهن

 يف ترابط اجملتمع اإلسالمي ومتاسكه.هام 
 اآليت:فيه على النحو يتم البحث  سوفذا املصدر وألمهية ه

 أواًل: حقيقة الزكاة:

 أ: تعريف الزكاة لغة واصطالحاً:
 .من الفعل: زكى يزكي تزكية الزكاة يف اللغة:-1
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عاىل: وقوله ت ،أي: إذا أدى عن ماله زكاته غريه: أو ما أخرجته من مالك لتطهره به
 .؛ قالوا: تطهرهم هبا(تزكيهم هبا)و 

 .(1)صل الزكاة يف اللغة الطهارة والنماء والربكة واملدحوأ 
 ويف اصطالح الفقهاء:-2

، إال أهنا تكاد اتعددت تعريفات الفقهاء للزكاة حبسب االعتبارات اليت وضعوها هل
 :تتفق يف املعىن، فمن تعريفاهتم

عبارة عن إجياب طائفة من املال يف مال خمصوص ملالك "تعريف احلنفية: -1
 .(2)"خمصوص

إخراج مال خمصوص من مال خمصوص بلغ نصااب ملستحقه إن " تعريف املالكية:-2
 .(3)"مت امللك وحول غري معدن وحرث

وحوالن احلول مها شرطان إلخراج الزكاة مع  ،يفهم من تعريفهم: أبن امللك التامو 
 .(4)اختالف فيما بينهم

صوص، على اسم صريح ألخذ شيء خمصوص، من مال خم تعريف الشافعية:-3
 .(5)أوصافه خمصوصة لطائفة خمصوصة

. (6)حق واجب يف مال خاص لطائفة خمصوصة بوقت خمصوص تعريف احلنابلة:-4
واملال اخلاص سائمة هبيمة األنعام وبقر الوحش وغنمه واملتولد بني ذلك وغريه واخلارج من 

 األرض والنحل واألمثان وعروض التجارة.

                                                
 358، ص14ج)مصدر سابق(،  لسان العربابن منظور، - (1)
 99، ص1، ج، تعليق: أبو دقيقة، حمموداالختيار لتعليل امختار، ، عبد هللا بن حمموديالبلدح- (2)
 .587، ص1ج)مصدر سابق(،  بلغة السالك ألقرب امسالك، الصاوي (3)
 .578، 1ينظر: املصدر السابق، ج- (4)
 .71، 1)مصدر سابق(، ج احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعياملاوردي، - (5)
 .436، ص1ج الرتكي، عبد هللا بن عبد احملسن،، حتقيق: مةنتهى اإلرادات، ابن النجار، تقي الدين حممد- (6)
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 زكاة،السابقة يتبني لنا أبهنم متفقون يف مفهوم المن خالل عرض تعريفات الفقهاء 
 شمول أكثر.إال أن تعريف احلنابلة يتميز ب

 

 اثنياً: املقاصد الشرعية من فرضية الزكاة:

 ، وهي:( 1)ملقاصد عظيمة وشرعتنعلم أبن الزكاة فريضة واجبة، 
واترة ابألمر تحتقيق العبودية هلل ابمتثال أمره والقيام بفرضه، فقد جاءت النصوص امل-1

كَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّ}أبداء هذه الفريضة العظيمة، كما قال تعاىل يف أكثر من آية: 

. وهي ليست ضريبة مالية، بل هي طاعة هلل وقربة، يرجو [43]البقرة:  {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِنيَ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ }تعاىل: هبا العبد األجر العظيم والثواب اجلزيل، كما قال 

 .[277البقرة: ] {....وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ 

مْ لَِِنْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُ}حتصل أبداء الزكاة شكر نعمة هللا على املسلم، قال تعاىل: -2

 .(2)(7سورة إبراهيم: ) {مْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَِِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌشَكَرْتُ

 ني،ماله أبداء ما تعلق به من حقوق املستحقو  من الذنوب، الزكاة تطهر املزكي أتدية-3
ما قد جيده يف نفسه جتاه األغنياء، ومساعدهتم على مواصلة أعماهلم، وحفظهم من  والفقري
 .قوع يف احملرماتمن الو 

 :ىللقوله تعا معطيها ورفع درجاته، وهو مقصد شرعي مهمتضاعف حسنات -4

 وَاللَّهُ ةٍ مِاََةُ حَبَّةٍمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَ}

 [261]البقرة:  {شَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌيُضَاعِفُ لِمَنْ يَ

                                                
 وما بعدها. 46ص ،«دراسة فقهية أتصيلية مستجدات الزكاة»نوازل الزكاة الغفيلي، عبد هللا، -(1)

 .198، ص1، جفتاوى السبكي، سبكي، تقي الدين عليال-(2)
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عت رمبا من أهم املقاصد اليت شر  وكاة مواساة الغين للفقري، وهذا هيف إخراج الز و -5
 .(1)ألجلها الزكاة

افل من حلقة التك يجتماعي، فالزكاة جزء رئيسحتقيق الضمان والتكافل اال-6
 .اةتوفري ضرورَيت احلي ىاالجتماعي، اليت تقوم عل

خطرية  توسيلة كبرية للتعاون والرتاحم والتضامن بني الناس، وهبا تندفع آفاهي -7
، وحتقيق الغاية ىالرب والتقو  ىعن اجملتمع، كاحلسد والبغضاء مما ميكن املسلمني من التعاون عل

 اليت خلقوا هلا وهي عبادة هللا.
قتصاد ع عجلة االتنمية االقتصاد اإلسالمي: فللزكاة أثر إجيايب كبري يف دف-7

ار، وال اقتصاد اجملتمع ابلقوة واالزده ىمال املزكي، يعود علوذلك أن مناء  اإلسالمي وتنميته،

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ }يكون منحصرًا يف يد األغنياء، لقوله تعاىل: 

 [. 7]احلشر: {عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِالرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 

، ونشر الدين، وسد حاجة الفقراء الدعوة إىل هللاومن أهم مقاصد الزكاة هي: -8
 واحملرومني.
 

 :الزكاة، ووسائل مجعها أموال استقبالاثلثاً: 

ستحقوهنا إىل األصناف اليت يص بنفسه الشخ ان أموال الزكاة كانت يف املاضي يدفعهأ
إىل اإلمام مباشرة أو إىل السعاة الذين كان يرسلهم اإلمام )احلاكم( جلمع الزكوات، أو يدفعها 

فإما أن يدفعها املزكي نفسه إىل مستحقيها أو يدفعها إىل اجلهات  وأما يف الوقت احلاضر
 .صرجلمعها وسائل متنوعة تناسب العاليت تستخدم اخلريية، 

 وسائل مجع أموال الزكاة:-أ
 .دفع الشخص زكاته مباشرة للجهة اخلريية-1

                                                
 .3، ص2)مصدر سابق(، ج بدائع الصةنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، - (1)
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 ة.يف الدول املوجودةالدفع ملكاتب احملصلني التابعة للجهات اخلريية -2
أو  من حساب املزكي من اجلوال الدفع عن طريق الرسائل القصرية بواسطة اجلوال-3

 زكاة الفطر والصدقات.، وهذه اخلدمة يف معظم األحيان تكون لدفع البنك
 الدفع عن طريق املواقع االلكرتونية وذلك بسحبه من حساب الشخص من البنك.-4
 ختصص كثرياً لزكاة الفطر أو الصدقات(.و ) (1)الدفع عن طريق الكوبوانت-5

 وهذه بعض أهم الوسائل املطبقة لدى اجلهات اخلريية يف دولة قطر.
 

 احلكم الفقهي هلذه الوسائل:-ب

 نبني مدى جواز هذه الوسائل املستخدمة يف دفع الزكاة يف الشريعة اإلسالمية. واآلن
وّصلنا إىل آراء ت هبذه الوسائل احلديثةبعد البحث والقراءة يف املصادر عن حكم الدفع 

 بعض العلماء كاآليت:
الرأي األول: ذهب مجهور الفقهاء املعاصرين إىل القول ابجلواز، منهم أعضاء جلنة  

 .(2)اء ابلشبكة اإلسالميةاإلفت
 وعللوا ذلك:

أَمْوَالَهُمْ  قُونَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِ}واسع، ووسائلها متعددة، لقوله تعاىل:  ابهبا أبن الصدقة-1

 لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُفِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِاََ

 [. 261]البقرة:  {وَاسِعٌ عَلِيمٌ

                                                
 عبارة عن سند ورقي مكتوب عليه قيمة الزكاة أو التربعات، وعندما يدفع الشخص املبلغ يعطى له هذا السند.-(1)

اتريخ الفتوى:  ،مرقم آلياً من املكتبة الشاملة()الكتاب  لشبكة اإلسالميةفتاوى انة الفتوى ابلشبكة اإلسالمية، جل-(2)
 15845، ص11ه ، عنوان الفتوى: الصدقة عن طريق اهلاتف اجلوال، ج5/5/1430
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 فيتبني لنا من خالل اآلية الكرمية أبن طرق اخلري كثرية، وأسبابه بفضل هللا متنوعة، وال
يوجد حمظور  شرعي يف الصدقة هبذه الكيفية، فإذا نوى املتصدق الصدقة إبرسال هذه الرسائل 

 (1)له ثواهبا إن شاء هللا، والزكاة نوع من الصدقات الواجبةحصل أو غريها من هذه الوسائل 
وكذلك دفع الزكاة هبذه الوسائل تتناسب مع متطلبات العصر، خاصة أن فيها -2

 على املزكي. تسهيالً 
أال وهو التثبت من أن اجلهة اليت جتمع هذه األموال  اً إال أهنم اشرتطوا لذلك شرط
 وتدفعها إىل مستحقيها.تقوم بصرفها يف مصارفها الشرعية، 

يخ ، كعبد الفتاح الشجواز ذلكالرأي الثاين: ذهب بعض العلماء إىل القول بعدم 
 .(2)رئيس اللجنة الفقهية مبجمع البحوث اإلسالمية

 وعلل ذلك ب : 
عدم وضوح مشروعية إخراج الزكاة عرب الرسالة اهلاتفية أو غريها من الوسائل -1

 .احلديثة
 ة أم ال؟.يإذا كانت اجلهة اليت تذهب إليها الزكاة خري  وكذلك ال يضمن ما-2

 

 وذلك ألن الوسائل السابقة هي األنسب لعصران.والراجح: القول ابجلواز، 
وأما التحفظ الذي ذكره عبد الفتاح الشيخ فيمكن حلُّه ابالستفسار من الدافع عن 

هلا زكاته،  ة اليت يدفعة اجلهما أن على الدافع أن يتثبت من انحيطريق وسائل التواصل، ك
 وذلك أمر سهل ميكن معرفته واالطالع عليه.

 
 

                                                
اتريخ  ،)الكتاب مرقم آليًا من املكتبة الشاملة( فتاوى الشبكة اإلسالميةنة الفتوى ابلشبكة اإلسالمية، جل-(1)

 15845، ص11ه ، عنوان الفتوى: الصدقة عن طريق اهلاتف اجلوال، ج5/5/1430الفتوى: 
 .goo.gl/U9CnoMم، 8/9/2010، تsmsهل جيوز دفع الزكاة عن طريق ال   صحيفة الشروق،- (2)

https://goo.gl/U9CnoM
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 اجلهات اخلريية: من قبل: استثمار أموال الزكاة رابعاً 
ألة من املسائل سوبعد عرض وسائل مجع الزكوات والصدقات والتربعات، يتم التطرق مل

ها أال ا بعضاليت تلجأ هلاملستجدة يف أموال الزكاة يف الوقت املعاصر لدى اجلهات اخلريية، و 
، فما حقيقتها؟ وهل تقوم به كل اجلهات اخلريية اإلسالمية سواًء وهي: استثمار أموال الزكاة

قبل  ستثمار الزكاة منيف دولة قطر أم يف غريها من الدول اإلسالمية؟ وما احلكم الفقهي ال
 فنقول:بعجالة قاء الضوء عليه و من يقوم مقامه، فهذا ما نريد إلاملزكي أ

 تعريف استثمار أموال الزكاة لغة واصطالحاً:-أ

 يتكون من ثالثة مصطلحات، وهي:  لغة:أواًل: 
تَ ث َمَر، مزيدًا ابلسني والتاء، أي: طلب احلصول االستثمار: -1 مأخوذ من الفعل اس 

 على الثمرة.
ر { ]الكهف: مثََ وفسَّر اجلوهري قوله تعاىل: }وََكاَن َله   وأصل الفعل )مَثََر(: أي َكث  َر.

 .(1)[: أبنواع األموال، ومثر ماله: مناه. وأمثر الرجل: كثر ماله34
استخدام األموال يف اإلنتاج إما "وقد جاء يف معجم الوسيط عن االستثمار أبنه: 

 .(2)"مباشرة بشراء اآلالت واملواد األولية وإما بطريق غري مباشر كشراء األسهم والسندات
 :ويف اصطالح الفقهاء

خرى وإمنا كانت لديهم ألفاظ أ، مل يستخدم الفقهاء القدامى لفظ االستثمار كاليوم
حتمل نفس املعىن أو أمشل كاملنفعة واالنتفاع واالستغالل، ولكنه ورد يف كتبهم وأشاروا له  

 .(4)، وابن تيمية(3)كاملريغنيناين
 ، أي: استثماره.ذا يفهم من معانيهم توظيف املالوهب

                                                
 .605، ص2)مصدر سابق(، ج الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، - (1)
 .100، ص1)مصدر سابق(، ج امعجم الوسيطمع اللغة العربية ابلقاهرة، جم- (2)
 .336، ص4ج، حتقيق: يوسف، طالل، اهلداية يف شرح بداية امبتدي، املرغيناين، علي بن أيب بكر- (3)
 .73، ص29، جقيق: قاسم، عبد الرمحن بن حممد، حتجمموع الفتاوىابن تيمية،  -(4)
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  :أموال-2
 .(1) اللغة: مجع مال، ويطلق على كل ما يقتىن وميلك من األعيانيف

 .(2)سم ملا يباح االنتفاع به حقيقة وشرعاا واصطالحاً:
 الزكاة: مّر تعريفه سابقاً.-3
من خالل التعريفات السابقة لالستثمار نستطيع أن نصل إىل تعريف استثمار أموال و 

 الزكاة كاآليت:
الزكاة وتنميتها ألّي أجل، وأبي طريقة من طرق التنمية  هو العمل على حتريك أموال
 .(3)املشروعة لتحقيق منافع للمستحقني

 

 :اجلهات اليت تقوم به-ب

تقوم بعض اجلهات اخلريية اإلسالمية يف دولة قطر ابستثمار أموال الزكاة الفائضة، 
ية مبا يتوافق مع مثل: مؤسسة الشيخ عيد اخلريية، ومؤسسة عفيف اخلريية، ومجعية قطر اخلري 

، وذلك خلدمة أهداف املؤسسة (4)(27القانون القطري الذي ينص على ذلك يف مادته )
 اخلريية، وحتقيق بعض االكتفاء يف املصاريف التشغيلية، وإجياد املصاريف اإلمنائية اليت يكون

 .(5)اخلريية عيضمان استمرارية املشار يصرف يف األعمال اخلريية، و  ريعه وقفاً املبلغ املستثمر 
 

                                                
 .636، ص11)مصدر سابق(، ج لسان العربابن منظور، -(1)
 .115، ص5)مصدر سابق(، ج بدائع الصةنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، -(2)

)رؤية فقهية معاصرة(، حبث مقدم للندوة الثالثة لقضاَي الزكاة املعاصرة استثمار أموال الزكاة شبري، حممد، -(3)
 .5م، ص1992ه / 1413ابلكويت لعام 

 اخلريية بعد موافقة اهليئة استثمار الفائض من أمواهلا داخل الدولة مبا يساعدها على متويل نص على أنه: جيوز للجهة-(4)
 أنشطتها، ومبا ال يتعارض مع أغراضها.

 م.10/5/2015مقابلة مع أمل زين السعدي، الدوحة، مؤسسة الشيخ عيد بن حممد آل اثين اخلريية، -(5)
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 ولكن ما مدى جواز استثمار هذه األموال يف نظر الشريعة اإلسالمية؟
 نبينه يف النقطة اآلتية: هذا ماو 

 :اةالتكييف الفقهي الستثمار أموال الزك-ج
ض على مسألة البع وبناهاختلف العلماء املعاصرون يف هذه املسألة بني جميز ومانع،  

 .ل وكيل الصرف ملالك املالحكم أتخري إخراج الزكاة من قب
وقبل عرض أقواهلم وأدلتهم ال بد أن نعرف أبن مسألة استثمار أموال الزكاة تنقسم  

 إىل ثالثة أقسام، وهي: 
 استثمار أموال الزكاة من قبل املستحق الذي استلم الزكاة من قبل املالك أو انئبه.-1
 فها ملستحقيها )املزكي(.استثمار أموال الزكاة من ق َبل  مالك املال قبل صر -2
استثمار أموال الزكاة من قبل وكيل الصرف ملالك املال )وهي اجلهات اخلريية اليوم، -3

 واليت تقوم ابإلانبة عن احلاكم(.

: استثمار أموال الزكاة من قبل املستحق الذي استلم الزكاة من قبل املالك ولوأما القسم األ
 أو انئبه:

ال الزكاة من موا استلمن الذي نيوال الزكاة من ق َبل املستحقجواز استثمار أم الراجح:ف
لك يتصرف واملاأصبحت ملكًا اتمًا هلم،  وصلت إىل أيديهمملا املزكي أو انئبه، وذلك ألهنا 

 يف ملكه كما يشاء.
 

الذي هو: استثمار أموال الزكاة من ق َبل مالك املال قبل صرفها ملستحقيها  ثاينفالقسم ال
  )املزكي(:

بيع للمستحقني، بل أراد أن ي األف رَيل زكاة، ومل يدفعه مخسونمثاًل: شخص عنده 
 .هلم اومن مث يدفعه ا،لكي يثمرها ويكثرها ويشرتي هب
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 .(1)في ذلك أقوال ال يسع املقام لذكرها هناف 
 
 عدم جواز استثمار أموال الزكاة من قبل املزكي، بل :يف هذه املسألةة لراجح للباحثوا

، وذلك أو دفعها إلحدى اجلهات اخلريية اليت تتوىل صرفها يف مصارفها فعها ملستحقيهادجيب 
ألن اإلنسان ال يدري ما يعرض له يف هذه احلياة، فقد ينسى أو ميوت، وابلتايل تكون هذه 

 ها.ئاألموال معلقة يف ذّمته ومل يرب 
ن م ولكن جيوز ذلك إذا ضبطت حبساابت منضبطة ووصية حبيث ال يضيع شيء

 الزكاة على أصحاهبا، وهللا أعلم.
 

وأما القسم الثالث الذي هو: استثمار أموال الزكاة من قبل وكيل الصرف ملالك املال )وهي 
 اجلهات اخلريية اليوم(.

 لرتجيح امثوسوف نعرض أقواهلم مع األدلة يف ذلك، اختلف الفقهاء املعاصرون فقد 
 اآليت:على النحو 

ز استثمار أموال الزكاة، وإىل هذا الرأي ذهبت اللجنة الدائمة أواًل: القول بعدم جوا
 (4)، وجلنة الفتوى ابلشبكة اإلسالمية(3)والشيخ ابن عثيمني (2)للبحوث العلمية واإلفتاء

 .(5)وغريهم
                                                

استثمار أموال الزكاة وما يف حكمها من ، 480إىل  473، صللغفيلي نوازل الزكاةتراجع األقوال يف: -(1)
 ، وغريها من املراجع.80إىل  78لصاحل الفوزان، صاألموال الواجبة حقا  هلل تعاىل 

، ب: الدويش، أمحديمجع وترت فتاوى اللجةنة الدائمة )اجملموعة األوىل(،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، -(2)
 .454، ص9ج

 .15ص (،150 :)رقم اللقاء ،لقاء الباب امفتوحن عثيمني، اب-(3)
)الكتاب مرقم آليًا من املكتبة الشاملة(،  فتاوى الشبكة اإلسالميةجلنة الفتوى ابلشبكة اإلسالمية، -(4)
 15087، ص11، جاستثمار أموال الزكاة والصدقات حكمالعنوان: ، (م18/12/2009ه / املوافق 1/12/1430)
 ،سالميجملة جممع الفقه اإلتوظيف الزكاة يف مشاريع ذات ريع دون متليك فردي للمستحق،  ،شيخ آدم علي،-(5)

 .43، صه 13/2/1407، 3ع، 1ج
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 واستدلوا ابآليت:

يْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِنيِ وَالْعَامِلِنيَ عَلَ}قوله تعاىل: -1

 [60]التوبة:  {الرِّقَابِ وَالْغَارِمِنيَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

أن هللا سبحانه وتعاىل حصر مصارف الزكاة الواجبة يف مثانية أصناف  وجه الداللة:
من هذه أن هناك مصرفاً آخر حيتاج استيعابه ض فيعينهم، فلو استثمران أموال الزكاة، دون غري 

 طلقاً.م ، ولذا ففي اآلية منع االستثماراملصارف الثمانية، وهذا خيالف نص اآلية الكرمية
ويناقش هذا الدليل: أبن استثمار أموال الزكاة تكون لصاحل مستحقي املصارف 

وج عن مع األرابح، وذلك لتلبية طلباهتم املتزايدة، وهذا ليس فيه خر  الشرعية، واليت ترجع هلم
 املصارف الثمانية.

وحديث عقبة بن احلارث [، 141]األنعام:  {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}قوله تعاىل: -2
لبث أن العصر، فأسرع، مث دخل البيت فلم يملسو هيلع هللا ىلص رضي هللا عنه حدثه، قال: صلى بنا النيب 

ه، كنت خلفت يف البيت ترباً من الصدقة، فكرهت أن أبيت»ت أو قيل له، فقال: خرج، فقل
 .(1)«فقسمته

وجه الداللة: يف اآلية واحلديث داللة على فورية إخراج الزكاة، وعدم أتخريها، 
 ثمار مطلقاً.، ولذا منع االستوابستثمارها قد يؤدي إىل التأخري يف الصرف على املستحقني

ل أبن الفورية إمنا تتعلق ابملزكي، الذي سّلم زكاة ماله إلحدى اجلهات ويناقش هذا الدلي
 اخلريية املسؤولة عن مجع الزكاة، وتصريفها على الفقراء تعجيالً أو أتخرياً حبسب املصلحة.

خاصة وأهنا تدرس حاالت املستحقني دراسة دقيقة قبل صرفها عليهم، وابلتايل فهي 
 ن غري مناء، فتقوم ابستثمارها لصاحلهم.ال تستطيع أن ترتك هذا املال م

                                                
 .113، ص2، جابب من أحب تعجيل الصدقة من يومها، كتاب الزكاة، يحهحصالبخاري يف أخرجه -(1)
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 .(1)اع أموال الزكاةضي عرض املال للفائدة واخلسارة فرمبا يرتتب عليهي  أن االستثمار -3
ويناقش هذا الدليل: أبن االستثمار خيضع اليوم لدراسات اقتصادية دقيقة من أهل 

اسات الل هذه الدر اخلربة واالختصاص قبل اإلقدام على أي مشروع استثماري، ويتم من خ
 التحقق من الفرص االستثمارية واجلدوى االقتصادية، وابلتايل فهي كفيلة بتضييق دائرة احتمال

 .(2)اخلسارة يف استثمار أموال الزكاة، خاصة وأهنا تستثمر هذه األموال يف مشاريع قليلة املخاطر
تحقني متلك املس وأن استثمار أموال الزكاة من قبل اجلهات اخلريية يؤدي إىل عدم-4

 هلا، وهذا فيه خمالفة لشرط الفقهاء أال وهو: متليك املستحقني هلذه األموال.
وأما إنشاء الدولة املسلمة من أموال الزكاة كاملصانع "ويقول الشيخ آدم علي: 

والعقارات وحنوها، مث جتعل الفقراء موظفني يف تلك املشاريع وإعطائهم أجرة عملهم كراتب 
ت هذه املشاريع من أموال الزكاة بدون متليكهم فهذا بعيد عما فهمه الفقهاء شهري من غال

 .(3)م"من نظام توزيع الزكاة وخاصة سهم الفقراء واملساكني الذي جيب متليكه هل
ويناقش: أن شرط التمليك حمل نظر بني الفقهاء، فقد ذهب بعضهم إىل عدم اشرتاطه 

من العلماء صرف الزكاة دون متليك فردي يف   إذا دعت احلاجة إىل ذلك، حيث أجاز كثري
ل دون متليك فردي السبي ءكثري من الصور: كصرف الزكاة يف شراء العبيد وعتقهم قدمياً، وألبنا

 .(4)للمستحق
وكذلك فإن شرط التمليك حاصل للمستحقني من خالل هذه املشاريع االستثمارية 

 هذا املشروع، تدار األموال اليت ميلكوهنا يف تقيمها اجلهات اخلريية، ولكنه متليك مجاعي، حبيث
 وأيضاً فهي وكيلة عن املستحقني املسجلني عندهم.

                                                
 13/ ه 1407متليك فردي للمستحق، صفر  ، بالتوظيف الزكاة يف مشاريع ذات ريعفرفور، حممد عبد اللطيف، -(1)

 . )اجمللة غري موافقة للمطبوع(.58، ص3ججملة جممع الفقه اإلسالمي )مصدر سابق(، م، 1986أكتوبر 
 .140ص ،استثمار أموال الزكاة وما يف حكمها من األموال الواجبة حقا  هلل تعاىلالفوزان، صاحل بن حممد، -(2)
مع الفقه اإلسالمي جملة جم، توظيف الزكاة يف مشاريع ذات ريع بال متليك فردي للمستحق، علي، آدم شيخ عبد هللا-(3)

 .43، ص3)مصدر سابق(، ج
زكاة رؤية )حبث بعنوان: استثمار أموال ال أحباٌث فقهية يف قضااي الزكاة امعاصرةاألشقر، حممد سليمان وآخرون، -(4)

 .525، ص2معاصرة للدكتور حممد عثمان شبري(، جفقهية 
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وكذلك أن القصد من التمليك الفردي هو ليس امتالك املال يف يده بل القصد منه 
 السُّفَهَاءَ تُؤْتُوا وَلَا}املنفعة واالنتفاع، فإذا مل ينتفع به فإنه سوف يدخل يف قوله تعاىل: 

 [5: النساء] {....أَمْوَالَكُمُ

أن استثمار أموال الزكاة قد يرتتب عليه حرمان الفقراء من حاجاهتم األصلية  -5
والكساء وحنو ذلك، وسد حاجاهتم هو اهلدف األمسى له، فال جيوز حرمان الفقراء ء كالغذا

حساب  ىأو أتخري الصرف هلم من أجل استثمار األموال حلل مشكالت الفقر املتوقعة عل
 .(1)الفقر الواقع

ويناقش هذا الدليل: أبن هذه اجلهات اخلريية ال تستثمر األموال إال بعد تلبية حاجات 
 املستحقني امللحة والفورية هلم، ومن مث بعد ذلك فهي تفكر يف ذلك.

وأن االستثمار ينشأ عنه أرابح دورية ميكن صرفها على املستحقني مىت عجزت الزكاة 
ألغنياء عن تلبية حاجات املستحقني، ولذا فاالستثمار يعاجل مشكلة نقص اجملموعة من ا

 .(2)من تلبية حاجاهتم األساسيةء األموال الزكوية ال حرمان الفقرا
أن استثمار أموال الزكاة من قبل هذه اجلهات اخلريية يؤدي إىل إنفاق أكثرها يف -6

تحقني، تثمارية، وهذا فيه ضرر على املساألعمال اإلدارية وذلك لتنظيم ومتابعة العمليات االس
 .(3)وصرف الزكاة لغري املستحقني

ويناقش هذا الدليل: أبن العاملني والقائمني على استثمار أموال الزكاة صنف من 
  [.60: ة]التوب {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِنيِ وَالْعَامِلِنيَ عَلَيْهَا}أصناف الزكاة، لقوله تعاىل: 

 وكذلك أن معظم نفقات العاملني يف هذه اجلهات اخلريية تصرف من احلكومة.

                                                
 .144، 143)مصدر سابق(، صاستثمار أموال الزكاة وما يف حكمها الفوزان، - (1)
 .144املصدر السابق، ص- (2)
 .144)مصدر سابق(، ص  استثمار أموال الزكاة وما يف حكمها من األموال الواجبة حقا  هلل تعاىلالفوزان، - (3)
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اثنياً: القول جبواز استثمار أموال الزكاة، وإىل هذا الرأي ذهب أعضاء جممع الفقه 
وأعضاء الندوة الثالثة لقضاَي  ،(1)اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته الثالثة

، والدكتور (3)، واختاره الشيخ ابن جربين(2)صرة اليت نظمها بيت الزكاة يف الكويتالزكاة املعا
 وغريهم. (5)والغفيلي(4)انز صاحل حممد الفو 

 واستدلوا ابآليت:
هللا عليه وسلم وخلفاءه الراشدين كانوا يستثمرون أموال الزكاة من  ىأن النيب صل-1

سل، كما  الّدر والنّ خاصة للحفظ والّرعي و احليواانت أماكن  لتلكإبل وبقر وغنم، فقد كان 
يرعوهنا ويشرفون عليها، ومن ذلك ما ورد عن أنس بن مالك، أن انسا من  كان هلا رعاة  

ن شئتم أن إملسو هيلع هللا ىلص: »املدينة، فاجتووها، فقال هلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عرينة قدموا على رسول هللا 
وا على الرعاء، وا، فصحوا، مث مال، ففعل«خترجوا إىل إبل الصدقة، فتشربوا من ألباهنا وأبواهلا

بعث يف ، فملسو هيلع هللا ىلص، فبلغ ذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلصفقتلوهم وارتدوا عن اإلسالم، وساقوا ذود رسول هللا 
 .(6)اتوام أثرهم فأيت هبم، فقطع أيديهم، وأرجلهم، ومسل أعينهم، وتركهم يف احلرة، حىت

ى املستحقني لمل يقسم إبل الصدقة عملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث داللة على أن النيب  وجه الداللة:
حال وصوهلا، وإمنا وضع هلا راعياً، واستثمرها مبا ينشأ عنها من تناسل ولنب يصرف 

 .(7)للمستحقني

                                                
 .88ص، 3)مصدر سابق(، ج جملة اجملمع الفقه اإلسالمي-(1)
 ، فتاوى وتوصيات استثمار أموال الزكاة،الةندوة الثالثة لقضااي الزكاة الزكاة )املركز العلمي للزكاة(، بيت-(2)

goo.gl/crb0l0. 
 .10214: ى، رقم الفتو A0pgoo.gl/EOIبن جربين، عبد هللا، فتوى استثمار الزكاة، ا-(3)
 .147الفوزان، استثمار أموال الزكاة )مصدر سابق(، ص-(4)
 .497ص ،)مصدر سابق( «دراسة فقهية أتصيلية مستجدات الزكاة»نوازل الزكاة ، الغفيلي-(5)

 .1269، ص 3، ابب حكم احملاربني واملرتدين، جقسامة، كتاب الهصحيحأخرجه مسلم يف -(6)
 120، 119)مصدر سابق(، صتثمار أموال الزكاة وما يف حكمها اسالفوزان، -(7)

https://goo.gl/crb0l0
https://goo.gl/EOIA0p
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فإن قيل: كيف أذن هلم يف شرب لنب الصدقة؟ فاجلواب: أن ألباهنا "ولذا قال النووي: 
 .(1)م" من املسلمني وهؤالء إذ ذاك منهللمحتاجني

من »طاب شرب لبنا فأعجبه. فسأل الذي سقاه، وورد عن خلفائه أن عمر بن اخل
فأخربه أنه ورد على ماء، قد مساه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون. « أين هذا اللنب؟

ه فاستقا فأدخل عمر بن اخلطاب يده فحلبوا يل من ألباهنا، فجعلته يف سقائي فهو هذا، "
لمون هللا عز وجل، فلم يستطع املساألمر عندان أن كل من منع فريضة من فرائض »قال مالك: 

 .(2)«أخذها، كان حقا عليهم جهاده حىت أيخذوها منه
يه داللة واضحة على أن عمر بن اخلطاب ال يرى أبسًا يف ف وجه الداللة يف األثر:

 .قة، فلو كان على الفور ملا مساهأتخري قسمة أموال الزكاة، وذلك ألنه وسم إبل الصد
خري صرف الزكاة، وأيضًا فيه اعتناء اإلمام أبموال الصدقة وتوليها واالستثمار يؤدي إىل أت

 .(3)بنفسه
لك ه مل يستثمروا أموال الزكاة، بل فعلوا ذءوخلفا ملسو هيلع هللا ىلصويناقش هذا الدليل أبن النيب  

جملرد حفظ احليواانت حلني توزيعها على مستحقيها، وما حصل من التوالد والتناسل ودر 
 مقصود.احلليب فهذا أمر طبيعي غري 

ولكن ميكن االستدالل هبذين الدليلني يف جواز استثمار أموال الزكاة يف أحد املصارف 
مثاًل إىل حني موعد صرفها الذي قد يتأخر لعدة أشهر، فكأن القصد من ذلك أن أموال 
الزكاة تستثمر لتأخر صرفها، وال يؤخر صرفها لتستثمر، وهذا هو التصرف الذي يقصد به 

من استطاع منكم أن ملسو هيلع هللا ىلص: »لقول الرسول  ، (4)مستحقني أبرابح هذه األموالحتقيق النفع لل
 .(5)«ينفع أخاه فليفعل

                                                
 .154، ص11، جامةنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، حميي الدين حيىي-(1)
 .289، ص1جها، كتاب الزكاة، ابب ما جاء يف أخذ الصدقات والتشديد في ،موطئهأخرجه مالك يف -(2)
 .187، ص4الدين، ج، حتقيق: الصبابطي، عصام نيل األوطارالشوكاين، -(3)
 .528، ص2ج)مصدر سابق(،  استثمار أموال الزكاة رؤية فقهية معاصرة، شبري-(4)
 .1726، ص4ج ...، من العني والنملةكتاب السالم، ابب استحباب الرقية   صحيحه،أخرجه مسلم يف -(5)
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يسأله، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ما ورد عن أنس بن مالك، أن رجال من األنصار أتى النيب -2
قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من « أما يف بيتك شيء؟»

من يشرتي »بيده، وقال: ملسو هيلع هللا ىلص ال: فأاته هبما، فأخذمها رسول هللا ، ق«ائتين هبما»املاء، قال: 
ال ، ق«من يزيد على درهم مرتني، أو ثالاث»قال رجل: أان، آخذمها بدرهم، قال: « هذين؟

اشرت »رجل: أان آخذمها بدرمهني فأعطامها إَيه، وأخذ الدرمهني وأعطامها األنصاري، وقال: 
شد فيه رسول ، فأاته به، ف«رت ابآلخر قدوما فأتين به،أبحدمها طعاما فانبذه إىل أهلك، واش

، فذهب «اذهب فاحتطب وبع، وال أرينك مخسة عشر يوما»عودا بيده، مث قال له: ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
الرجل حيتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشرتى ببعضها ثواب، وببعضها طعاما، 

ة نكتة يف وجهك يوم القيامة، إن هذا خري لك من أن جتيء املسألملسو هيلع هللا ىلص: »فقال رسول هللا 
 .(1) «املسألة ال تصلح إال لثالثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع

وجه الداللة: يف احلديث داللة على جواز استثمار مال الفقري املشغول حباجته األصلية 
 . (2)لصاحله

ني قبل شغلها ة لصاحل املستحقوابلتايل جتوز هلذه اجلهات اخلريية استثمار أموال الزكا
 حباجاهتم.

 ما مل يعاجل السائل ابملعونة املادية املؤقتة، بل أرشده إىلملسو هيلع هللا ىلص وفيه داللة على أن النيب 
يعود عليه ابلنفع املستمر، وهبذا ميكن االستئناس هبذا احلديث يف ترشيد أموال الزكاة لصاحل 

 .(3)املستحقني يف شكل مشاريع يعود ريعها عليهم
 ناقش من وجهني:وي
 أبن هذا احلديث حكم عليه الشيخ األلباين ابلضعف، ومل حيتج به.-أ 

                                                
وقال  .120، ص2ج، احلميد، حممدحتقيق: عبد ، ابب ما جتوز فيه املسألةكتاب الزكاة،   ه،سةنةنيف  أبو داود أخرجه-(1)

 األلباين: حديث ضعيف.
 .521، ص2)مصدر سابق(، ج استثمار أموال الزكاةشبري، -(2)
 .547ص ،، مصارف الزكاة يف ضوء الكتاب والسةنةالعاين، خالد عبد الرزاق-(3)



 

 57 

وإذا سّلمنا بصحته فال يدل على استثمار أموال الزكاة، بل فيه احلث على العمل -ب
 وعلى عموم االستثمار.

 أعطاه دينارا يشرتي له به شاة، فاشرتى له بهملسو هيلع هللا ىلص »عن عروة البارقي: أن النيب -3
فباع إحدامها بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له ابلربكة يف بيعه، وكان لو اشرتى شاتني، 

 .(1)«الرتاب لربح فيه
 وجه الداللة: 

يف احلديث داللة على جواز التصرف يف مال الغري ابلتجارة واالستثمار من غري إذن 
جيوز هلذه اجلهات  إنهأقر لعروة بذلك ودعا له ابلربكة، وابلتايل فملسو هيلع هللا ىلص صاحبه، وذلك ألن النيب 

 اخلريية استثمار أموال الزكاة من غري إذن املستحقني ملا تقتضي املصلحة.
أن بعض الفقهاء واملفسرين قد توسعوا يف مصرف )يف سبيل هللا( فجعلوه شامالً -4

لكل أوجه اخلري، فأجازوا صرفها يف عمارة املساجد، وبناء املصانع مما فيه نفع للمسلمني، 
 .(2)ذلك عند هؤالء فكيف ال جيوز استثمارها لصاحل أهلها؟ فإذا جاز

يناقش: أن املقصود ابلرأي الراجح من )يف سبيل هللا( هو اجلهاد يف سبيل هللا وما يف 
 معناه.

 لقياس من عدة أوجه، وهي:ابواستدلوا -5
القياس على استثمار املستحقني ألموال الزكاة أبنفسهم بعد استالمها من اجلهات -أ

خلريية، فإذا جاز دفع األموال هلم بقصد االستثمار لتحقيق مصاحلهم، فإنه جيوز استثمارها ا
 .(3)لصاحلهم مث يصرف أرابحها عليهم وعلى أمثاهلم من املستحقني

ويناقش أبن هناك فارقًا كبريًا بني استثمار املستحق بنفسه هذه األموال وبني من 
 يه ذلك.الذي مل يتحقق ف مليك خبالف الثاينل حتقق شرط التيستثمر له، ألن يف األو 

                                                
 .207، ص4، كتاب املناقب، ابب، جصحيحهأخرجه البخاري يف -(1)
 .342، صأحكام إدارة اجلمعيات اخلريية ألموال الزكاةمد، السامل، عبد هللا بن حم-(2)
 .521)مصدر سابق(، ص أحباٌث فقهية يف قضااي الزكاة امعاصرةشبري وآخرون، -(3)
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وجياب أبنه قد يتحقق التمليك اجلماعي للمستحقني ألموال الزكاة إذا كان هذا 
طيعون التصرف ال يستون االستثمار من قبل اإلمام أو من ينيب عنه، وأيضاً رمبا هؤالء املستحق

 لتحقيق النفع. التام يف هذه األموال، وابلتايل تستثمر هلم اجلهات اخلريية
قياس استثمار أموال الزكاة من قبل اجلهات اخلريية النائبة عن اإلمام على استثمار -ب

أموال اليتامى من قبل األوصياء، وذلك حفاظاً عليها من التلف واالستهالك، وهو مقيد أبمان 
 {يمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُوَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِ}، لقوله تعاىل: (1)العاقبة، والتصرف وفق املصلحة

[، وكذلك روى مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن اخلطاب قال: اجتروا يف أموال 34]اإلسراء: 
 .(2)اليتامى، ال أتكلها الزكاة

 :يتويناقش: أبن هذا القياس ال يسلم به، ملا أي
وب الزكاة  جبدليل و  ةص ابملال الزائد عن حاجته األصليأن استثمار مال اليتيم خا-1

ك ال تكاد تزيد عن حاجات ذلكما مر قول عمر بن اخلطاب، وأموال الزكاة بعكس 
 .(3)املستحقني، ولو زادت تنقل لبلد آخر، وهلذا ال جيوز القياس به

أن مال الزكاة واجب الدفع للمستحقني على الفور، وال حيجر عليهم التصرف -2
ب الدفع ناسال يد وحتقق أهلية التصرف فيه، فالرشفيه، وأما مال اليتيم فإنه ينظر فيه بلوغه 

إليه فوراً، بل هو على الرتاخي، ولذا يستفاد من استثماره وتنميته حىت ال ينقص ابإلنفاق 
 .(4)عليه وإبخراج الزكاة منه

الوقف  القياس استثمار أموال الزكاة من قبل اجلهات اخلريبة على استثمار أمو -ج
ق حق تعلق به استحقاق يقصد به الرب والتقرب إىل هللا تعاىل، فتعلُّ ال جبامع أن كاًل منهما م

الفقري مبال الزكاة، وتعلُّق حق املوقوف عليه ابلوقف، فكما أنه جيوز تنمية مال الوقف 
واالستفادة من منفعته فكذا جيوز يف مال الزكاة، وإذا جاز للناظر التصرف يف األوقاف بتنميتها 

                                                
 .132، 131)مصدر سابق(، ص استثمار أموال الزكاةالفوزان، -(1)
 .353، ص2، جوالتجارة هلم فيهاابب زكاة أموال اليتامى ، كتاب الزكاة، اموطأأخرجه اإلمام مالك يف -(2)
 .132، 131)مصدر سابق(، ص استثمار أموال الزكاةالفوزان، - (3)
 .132)مصدر سابق(، ص استثمار أموال الزكاةالفوزان، -(4)
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وقوف عليهم جاز هلذه اجلهات اخلريية التصرف يف أموال الزكاة واستثمارها ملصلحة امل
 .(1)ابستثمارها ملصلحة املستحقني

 ويناقش: أبن هذا قياس مع الفارق، وذلك:
أن الفقهاء متفقون على تعريف الوقف أال وهو منفعة املوقوف وريعه مع بقاء رقبته -

لب غلتها ن من االنتفاع هبا إال بطوعينه، واملوقوف عليه ال ميلك رقبة املوقوف، فال يتمك
ومثرهتا فجاز له استثمارها، وأما الزكاة فإن املستحقني هلا ال ميلكون رقبة األموال وما ينشأ 

 .(2)عنها من منفعة
وكذلك أن من أركان الوقف أن يكون هناك واقف، ويف استثمار أموال الزكاة ال -

ة حىت ل املستحقني ليست مملوكة هلم حقيقيوجد واقف، وألن أموال الزكاة قبل قبضها من قب
 .(3)يوقفوها، كما أهنا ليست مملوكة للمزكني أو لإلمام

القياس على جواز تقدمي الزكاة قبل احلول ملصلحة املستحقني وسد حاجاهتم، فإذا -د
 .(4)جاز تقدمي الزكاة لصاحل املستحقني جاز تنميتها واستثمارها لصاحلهم من ابب أوىل

النصوص جاءت جبواز تقدمي الزكاة، خبالف التأخري، فقد ترجح عدم  يناقش: أبن
 .(5)جوازه، مع كون االستثمار يتعرض للتأخري واخلسارة

املسألة خالفًا للقياس، فاألصل عدم جواز أتخري ه العمل ابالستحسان يف هذ-ه 
ختالف نتيجةً الصرف أموال الزكاة الستثمارها، إال أن احلاجة ماسَّة إىل ذلك يف هذا العصر، 

البالد وأنظمة العيش وأمناط احلياة، وملا يرتتب على ذلك من مصلحة املستحقني املتمثّ لة يف 
 .(6)أتمني موارد مالية اثبتة لسد حاجاهتم املتزايدة

                                                
 .132)مصدر سابق(، ص  ، استثمار أموال الزكاةالفوزان- (1)
 .133املصدر السابق، ص- (2)
 .244)مصدر سابق(، ص اخلريية ألموال الزكاةأحكام إدارة اجلمعيات السامل، - (3)
 .544)مصدر سابق(، ص مصارف الزكاة ومتليكها يف ضوء الكتاب والسةنةالعاين، خالد عبد الرزاق، -(4)
 .496)مصدر سابق(، ص نوازل الزكاةالغفيلي، -(5)
 .135)مصدر سابق(، ص استثمار أموال الزكاةالفوزان، -(6)
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 .(1)ونوقش: أبن االستحسان ال بد أن يكون مبنيًّا على دليل أو مسوّغ شرعي
اب ذلك مبا أ ور َد من  األدلة الشرعية على جواز استثمار أموال الزكاة، مع وميكن أن جي 

 احلاجة الكبرية إىل ذلك.
 

 اثلثاً: الرأي الراجح:
لزكاة، بل ال أموال ا عدم جواز استثمار بعد النظر يف آراء الفقهاء وأدلتهم يتبني لنا 

 بد من صرفها على املستحقني فوراً بعد استالمها من املزكني لورود األدلة على ذلك.
 وأما استثمارها فيجوز بشروط وضوابط، وهي:

 .أن يكون فائضاً عن املصارف الشرعية-1
وأن يكون ابلطرق املشروعة املباحة، وجماالهتا مشروعة، وتتحقق منها مصلحة -2

 .(2)حقيقية راجحة للمستحقني كتأمني مورد دائم حيقق احلياة الكرمية هلم
هة صندوق الزكاة حبيث ت سجل تلك اجلأن توثق هذه االستثمارات رمسيًا لصاحل -3

 .(3)اخلريية اليت تستثمر أموال الزكاة، أو هذا املشروع على أنه مال زكاة لدى اجلهات الرمسية
أن حتاول يف البحث عن إجياد طرق أخرى الستثمار أموال الزكاة لصاحل املستحقني -4

الً من تصريف الزكاة هلم بد(4)ةمبشاريع ذات ريع مع متليك فردي أو مجاعي، كاملشاريع التنموي
 .مباشرة

زارع واملسامهة يف أتسيس بعض امل، ومن أمثال هذه املشاريع الصغرية: قوارب الصيد
 مثل: البقر احللوب، ومشاغل اخلياطة.

                                                
 .135، ص()مصدر سابق الزكاة استثمار أموالالفوزان، -(1)
 .203، صامسائل امستجدة يف نوازل الزكاة امعاصرةالعنقري، أمين بن سعود، -(2)
 .204، ص(سابقصدر ، )مامسائل امستجدة يف نوازل الزكاة امعاصرةالعنقري، -(3)
 لتمكني االقتصاديما يسمى اب- (4)
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وهذا هو املتبع يف معظم اجلهات اخلريية بدولة قطر عند نقل أموال الزكاة لدول أقل 
 فقراً.

ى قق للمستحقني الفقراء فائدة تشغيلهم، واحلصول علحير فهذا النوع من االستثما
 دخل مستمر.

واألوىل أن تقوم إبنشاء مشاريع استثمارية ذات أسهم لصاحل الفقراء، فإذا جاء الفقري 
 املشاريع. عرض عليه االشرتاك يف هذه األسهم وهذهيبه من الزكاة، مث بعد استالمها يسلمته نص

 

 ملصارفها:: أتخري صرف الزكاة خامساً 

 .حقنيصرف وإيصال أموال الزكاة للمستب تقوممّر بنا سابقاً أبن هذه اجلهات اخلريية 
ومن  ،ولذا فهي أتخذ حكم الوكيل يف أموال الزكاة، وال بد أن ت نّفَذ شروط املزكني 

 ضمن هذه الشروط عدم التأخري.
لى املستحقني كاة عواليوم أحياانً قد تلجأ بعض هذه اجلهات اخلريية بتأخري صرف الز 

 ذا التأخري.لغري عذر، ولذا نريد أن نعرف احلكم الشرعي هل ولعذر أ
 تراخيها. وأهذه املسألة مبنية على مسألة فورية إخراج الزكاة 

وأصل املسألة أن األمر املطلق عن الوقت هل يقتضي وجوب الفعل على الفور أم 
ة كفارات، والنذور املطلقة، وسجدة التالو على الرتاخي كاألمر بقضاء صوم رمضان واألمر ابل

 .(1)وحنوها
والفقهاء اختلفوا يف هذه املسألة، وهذا يعين اختالفهم يف أتخري صرف الزكاة 

ها من قبل أم ال بد من قبض، وهل تربأ ذمة املزكي مبجرد تسليمها هلذه اجلهات ملستحقيها
 املستحقني.

 وأقواهلم كاآليت:

                                                
 .3، ص2)مصدر سابق(، ج بدائع الصةنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، - (1)
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وهذا رأي  ،بعد وجوهبا يف ماله ري صرف الزكاة ملستحقيهاالقول األول: ال جيوز أتخ
وكذلك رأي العلماء  (4)واحلنابلة (3)والشافعية (2)واملالكية  (1)مجهور الفقهاء من احلنفية

 .اوغريمه(6)، وعفانة(5)الشيخ القرضاوي املعاصرين 
 ءوعندي أنه ال ينبغي العدول عن ظاهر ما جا"ويقول الدكتور يوسف القرضاوي: 

عن فقهاء املذاهب، وإن كان التسامح يف يوم أو يومني بل أَيماً أمراً ممكناً جرَيً على قاعدة 
اليسر ورفع احلرج، أما التسامح يف شهر أو شهرين بل أكثر إىل ما دون العام ... فال يصح 

 .(7)"اعتباره حىت ال يتهاون الناس يف الفورية الواجبة
ص عاً أتخري إخراج الزكاة أو أتخري توزيعها من الشخويقول الشيخ عفانة: فال جيوز شر 

أو اجلهة املوكلة بتوزيعها، ومن يؤخرها بدون عذر شرعي فهو آمث، ولذا جيب على جلان الزكاة 
والقائمني على توزيع الزكاة املبادرة إىل توزيعها على مستحقيها من غري أتخري إال ملدة يسرية 

 .(8)د حاجة وفقراً من احلاضرينفقري غائب أشكدفعه لولعذر مقبول،  
 واستدلوا ابآليت:

 [ يف كثري من اآلَيت.110]البقرة:  {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}قوله تعاىل: -1

مطلق األمر بوجوب الزكاة، وهذا يقتضي الفور  وأمثاهلايف هذه اآلية  وجه الداللة:
 .(9)األصوليني مجهور عند

                                                
 .294، ص3ج، البةناية شرح اهلداية، العيين، بدر الدين- (1)
 .500، ص1ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، الدسوقي، حممد بن أمحد- (2)
 .129، ص2)مصدر سابق(، ج مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ امةنهاجالشربيين، - (3)
 .510، ص2سابق(، ج)مصدر امغين ابن قدامة، – (4)
 .830، ص 2، جوفلسفتها يف ضوء القرآن والسةنة( فقه الزكاة )دراسة مقارنة ألحكامها، القرضاوي-(5)
 .72، صفقه التاجر امسلمعفانة، -(6)
 .72، ص(سابقصدر )م فقه التاجر امسلمعفانة، -(7)
 .73ص ،صدر سابقامل-(8)

 .259، ص1، حتقيق: عناية، أمحد وآخرون، جعلم األصول إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من، الشوكاين-(9)
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 [.141:سورة األنعام] {آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِوَ}قوله تعاىل: -2

  يف هذه اآلية أمر هللا سبحانه وتعاىل عبادة إبيتاء الزكاة ويلحق هبما غريه وجه الداللة:
زيعها فمىت وجبت الزكاة يف مال فيجب املبادرة إىل إخراجها وتو ، الزروع ويلحق هبا غريهاكزكاة 

 .على مستحقيها
جوب إخراج الزكاة على الفور واملبادرة إىل توزيعها على املستحقني ومما يدل على و -3

 {وا الْخَيْرَاتِفَاسْتَبِقُ}عموم النصوص املرغبة يف املبادرة إىل الطاعات كما يف قوله تعاىل: 

اتُ وَاألَرْضُ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَ}وقوله تعاىل: ، [148:البقرة]

 .(1)[133:آل عمران] {أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِنيَ

 .(2)"كلو جاز التأخري جلاز إىل غري غاية فتنتفي العقوبة على الرت  كذلك"و -4
ها منعاً يكون أتخري ن حاجة الفقراء واملساكني انجزة وحقهم يف الزكاة اثبت، فوأ"-5

 .(3)ه"حلقهم يف وقت
 

اة على الفور جتب الزكصرف الزكاة على مستحقيها، ولذا ال جيوز أتخري القول الثاين: 
، ورأي بعض املعاصرين  (4)وإمنا على الرتاخي، وهذا رأي بعض الفقهاء من احلنفية واحلنابلة

 .من الفقهاء وغريهم (7)اويوالدكتور الش (6)، واللجنة الدائمة لإلفتاء(5)الشيخ ابن جربينك

                                                
 .32)مصدر سابق(، ص يسألونك عن الزكاة، عفانة-(1)
 .31ص، سابقالصدر امل-(2)

 .500، ص1)مصدر سابق(، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبري الدسوقي، -(3)
 .168، ص3، جخلالفاإلنصاف يف معرفة الراجح من ا، رداوي، عالء الدين أبو احلسن عليامل-(4)
  GOO.GL/IIVZ1D، حكم إخراج الزكاة على دفعات خالل العام،   موقع ابن جربين-(5)
 .goo.gl/9HfxlMالرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، الرتيث يف دفع الزكاة ملصلحة، -(6)
 .68، 67، صحدود تصرفات اجلمعيات اخلريية يف أموال الزكاةوي، عبد العزيز بن صاحل، االش-(7)

https://goo.gl/IIVz1D
https://goo.gl/9HfxlM
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 :ب ( 1)استدلوا أبدلةو 
األمر ال يقتضي الفور وال الرتاخي بل جمرد طلب املأمور به، فيجوز أن مطلق -1

للمكلف كل من الرتاخي والفور يف االمتثال؛ ألنه مل يطلب منه الفعل مقيداً أبحدمها فيبقى 
 .(2)على خياره يف املباح األصل

ن أموال الزكاة لو دفعت للفقراء دفعة واحدة، سيصرفوهنا يف نفس الوقت، ورمبا إو -2
توسعون يف النفقات، فيشرتون غري الضرورَيت، وقد ينافسون األغنياء يف ذلك، مث بعد وقت ي

داء، فإذا  يَة واالست ج  قصري ينفد ما عندهم ويبقون بقية العام يتكففون الناس وحيرتفون ابلك د 
 سدفعت إليهم الزكاة م فرَّقة شهرًَي أو نصف احلول س دَّت حاجاهتم ومل يتعرضوا لتكفف النا

 ز.وال لشدة اإلعوا
وأن يف أتخري صرفها وتفريقها طوال السنة قوة التحرّ ي واحليطة؛ وال تصرف إال -3

ملستحقيها إذا عني أشخاص يبحثون عن املستحقني وحيرصون على الدقة يف البحث عن 
األموال والدقة والتحري والتأكد من مقدار الفقراء واملساكني، وهكذا إذا أخرت حلساب 

ل الزكوية واالحتياط يف إخراجها؛ دون أتخري أكثر من العام، ودون نقص من مقدار األموا
 الزكاة الواجبة، فجائز.

 

 والرأي الراجح: 
جواز أتخري صرف أموال الزكاة على مستحقيها إذا اقتضت املصلحة لذلك، ولذا فإن 

 ما أييت:أدلة الرأي الثاين مالئمة لعصران، ابإلضافة إىل 
ا التأخري بسبب نقل هذه األموال لدولة أخرى أقل فقراً، فأحياانً قد يكون هذ-1

 حتتاج لوقت أطول بسبب الظروف السياسية احمليطة.

                                                
 . goo.gl/IIVz1D   موقع ابن جربين، حكم إخراج الزكاة على دفعات خالل العام،- (1)

، تبيني احلقائق شرح كةنز الد، الزيلعي، عثمان بن علي-(2) يِّ ْلبِّ  .250، ص 1جقائق وحاشية الشيِّ

https://goo.gl/IIVz1D
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وكذلك مّر بنا سابقًا أبن هذه اجلهات اخلريية وكيلة عن املستحقني املدونني يف -2
 همأموال الزكاة من ةسجالهتم يف استالم الزكاة هلم من املزكني، وابلتايل فباستالم اجلهة اخلريي

 تكون قد ص ر فت للمستحقني.
وهذا ال يعين التهاون يف سرعة إيصاهلا إليهم، وخاصة أبن بعض اجلهات اخلريية 
تصرف لبعض احلاالت كراتب شهري من هذه األموال بداًل من الصرف هلم مرة واحدة يف 

 وهللا تعاىل أعلم.  .(1)السنة، ألنه أنفع للفقري
 

 الزكاة واستبداله: الم سادساً: بيع

تعد مسألة بيع مال الزكاة أو استبداله من التصرفات اليت تقوم هبا اجلهات اخلريية جتاه 
بعض مصادرها كالزكاة، وذلك ألن بعض املزكني خيرجون العني من زكاة أمواهلم ويدفعوهنا هلذه 

 .اجلهات
ة لصرفها هات اخلرييجلمنها إىل ا الذي عنده األنعام والزروع وعروض التجارة خيرجونف

ريها إشكااًل هلم يف الصرف، وابلتايل يلجأون لبيعها واستبداهلا بغ مما يسببعلى مصارفها، 
 الذي يكون أنفع للمستحقني، فما مدى جواز ذلك؟

نستطيع أن نبين هذه املسألة على مسألة إخراج القيمة يف الزكاة، وعلى مسألة أتخري 
 .صرف الزكاة على مستحقيها

 :من العني على قولنيلف الفقهاء يف مسألة إخراج القيمة بدالً اخت
 .(2)القول األول: جيوز دفع القيمة يف الزكاة، وهذا قول احلنفية

 واستدلوا ابآليت:

 [.103التوبة: سورة ] {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}قوله تعاىل: -1

                                                
 .68)مصدر سابق(، ص حدود تصرفات اجلمعيات اخلريية يف أموال الزكاةاوي، الش- (1)
 .25، ص2، جرد احملتار على الدر امختارابن عابدين، -(2)
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 ملسو هيلع هللا ىلصديد، وبيان رسول هللا على أن املأخوذ مال من غري حت نصت اآلية وجه الداللة:
 .(1)«يف أربعني شاة شاة»وذكره يف احلديث: 

من ابب التيسري على أرابب املواشي ال لتقييد وقد ذكر اإلمام السرخسي أبن: "ذلك 
 . (2)"فإن أرابب املواشي تعز فيهم النقود واألداء مما عندهم أيسر عليهم، الواجب به
 .(3) «ةيف مخس من اإلبل شاملسو هيلع هللا ىلص: »قول الرسول -2

أن كلمة "يف" حقيقة للظرف وعني الشاة ال توجد يف اإلبل فعرفنا أن  وجه الداللة:
 .( 4)املراد قدرها من املال

أنه رأى يف إبل الصدقة انقة كوماء )عظيمة ملسو هيلع هللا ىلص عن قيس بن أيب حازم، عن النيب -3
 .(5)تالسنام( فسأل عنها، فقال املصدق: إين أخذهتا إببل فسك

 .(6)خذ البدلأذ البعري ببعريين يكون ابعتبار القيمة فدل على صحة أخ وجه الداللة:
ائتوين خبميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة : "حديث معاذ بن جبل ابليمن-4

  .(7)فإنه أهون عليكم وخري للمهاجرين ابملدينة "
، رليهم، فإن األداء مبا عندهم أيسالتيسري ع على داللةاحلديث يف  وجه الداللة:

 ال الدراهم والداننري عندهم، فيكون األمر ابألخذ من غري اإلبل للتيسري وذلك لعدم وجود

                                                
 .577، ص1ج حتقيق: عبد الباقي، حممد فؤاد، كتاب الزكاة، ابب صدقة الغنم،  ،ةنهسةنيف  ابن ماجةأخرجه -(1)

 قال األلباين: حديث صحيح.
 .156 ص ،2، جامبسوط، بن أمحدالسرخسي، حممد -(2)

 ، وقال األلباين: حديث صحيح.8، ص3ج يف زكاة اإلبل والغنم،ابب كتاب الزكاة،   ،هسةنةنأخرجه الرتمذي يف -(3)
 .157، ص 2، جامبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد، - (4)

 .191، ص4، كتاب الزكاة، ابب من أجاز أخذ القيم يف الزكوات، جسةنن الكربىلايف أخرجه البيهقي، أمحد -(5)
 وقال: حديث مرسل

 26، ص2)مصدر سابق(، ج بدائع الصةنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، -(6)
 .189، ص4، كتاب الزكاة، ابب من أجاز أخذ القيم يف الزكوات، جالسةنن الكربىأخرجه البيهقي يف -(7)
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على االستحباب دون الوجوب مجعاً بني األدلة، ..( .)خذ من أمواهلم.حيمل األمر و  ،للتقييد
 .(1)وذلك ألن املقصود منه إيصال الرزق املوعود إىل الفقري، وقد حصل هلم

أاب بكر، رمحه هللا ملا استخلف بعثه إىل البحرين وكتب له  عن أنس بن مالك، أن-5
 ، ومن بلغت صدقته جذعة وليست عنده جذعة،... هذا الكتاب: }بسم هللا الرمحن الرحيم{

وعنده حقة فإهنا تقبل منه وجيعل معها شاتني إن استيسر عليه أو عشرين درمها، ومن بلغت 
دق عشرين ويعطيه املصا تقبل منه جذعة صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإهن

 (2)...".درمهاً 
 وجه الداللة:

 إخراج القيمة يف الزكاة.يف احلديث داللة على  
يف أهل الردة: وهللا لو منعوين عقااًل مما كانوا -رضي هللا عنه -ويقول أبو بكر -6

 .( 3)جلاهدهتم عليهملسو هيلع هللا ىلص يؤدونه إىل رسول هللا 
 .(4)دي إال على وجه القيمة، وهذا إمنا كان يف الزكاةفالعقال ال يؤ  وجه الداللة:

جيوز ابإلمجاع العدول عن العني إىل اجلنس، أبن خيرج زكاة غنمه شاة من غري -7
 .(5)غنمه، وأن خيرج عشر أرضه حباً من غري زرعه، فجاز العدول أيضاً من جنس إىل جنس

 

 .(8)واحلنابلة (7)والشافعية (6)ةالقول الثاين: ال جيوز إخراج القيمة، وهذا قول املالكي

                                                
 .53، صالغرة امةنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حةنيفة، عمر بن إسحاق بن أمحد الغزنوي،-(1)
 .102، ص1جحتقيق: زين هللا، حمفوظ الرمحن، ، مسةند البزار، البزار، أبو بكر أمحد-(2)

 .93، ص9ج ،قتداء بسنن رسول هللاابب االكتاب االعتصام ابلكتاب والسنة،   صحيحه،أخرجه البخاري يف -(3)
 .18، ص2، ج، اعتىن به: علي، أمحد الدمياطيشرح الرسالة، الثعليب، عبد الوهاب بن علي-(4)
 .805، 804، ص2، ج()مصدر سابق فقه الزكاةالقرضاوي، -(5)
 16، ص2)مصدر سابق(، ج شرح الرسالةالثعليب، -(6)
 .431، ص5)مصدر سابق(، ج اجملموع شرح امهذبالنووي، -(7)
 .169، ص2، جقةناع عن منت اإلقةناعكشاف ال، البهويت-(8)
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 واستدلوا ابآليت:
عن أنس رضي هللا عنه أن أاب بكر رضي هللا عنه، كتب له هذا الكتاب ملا وجهه -1

على  ملسو هيلع هللا ىلصبسم هللا الرمحن الرحيم هذه فريضة الصدقة اليت فرض رسول هللا  إىل البحرين:
طها ومن مني على وجهها، فليعفمن سئلها من املسل»املسلمني، واليت أمر هللا هبا رسوله، 

سئل فوقها فال يعط يف أربع وعشرين من اإلبل، فما دوهنا من الغنم من كل مخس شاة إذا 
بلغت مخسا وعشرين إىل مخس وثالثني، ففيها بنت خماض أنثى، فإذا بلغت ستا وثالثني إىل 

حقة طروقة  امخس وأربعني ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعني إىل ستني ففيه
اجلمل، فإذا بلغت واحدة وستني إىل مخس وسبعني، ففيها جذعة فإذا بلغت يعين ستا وسبعني 

ا إىل تسعني، ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقت
 ناجلمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة، وم

مل يكن معه إال أربع من اإلبل، فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا، فإذا بلغت مخسا من 
اإلبل، ففيها شاة ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة شاة، فإذا 
زادت على عشرين ومائة إىل مائتني شااتن، فإذا زادت على مائتني إىل ثالث مائة، ففيها 

اه، فإذا زادت على ثالث مائة، ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل انقصة ثالث شي
من أربعني شاة واحدة، فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا ويف الرقة ربع العشر، فإن مل تكن 

 .(1)«إال تسعني ومائة، فليس فيها شيء إال أن يشاء رهبا

من غري  ة يف األعيان املنصوص عليهايف احلديث داللة على فرضية الزكا وجه الداللة:
 االنتقال إىل غريها.

ويناقش: أبن هذه الفريضة إمنا هي يف أداء الزكاة سواًء ابلقدر املنصوص أو قيمتها، 
هذه األموال من ابب التسهيل على أرابب األموال، ألن كل ذي ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك إمنا خص النيب 

بني يديه، ولذلك جاء يف بعض األثر أنه مال إمنا يسهل عليه اإلخراج من نوع املال الذي 
 .(2)جعل يف الدية على أهل احللل حلال

                                                
 .11، ص2، كتاب الزكاة، ابب زكاة الغنم، جصحيحهأخرجه البخاري يف -(1)
 .31، ص2ج، بداية اجملتهد وهناية امقتصد، ابن رشد، حممد بن أمحد-(2)
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خ ذ  »بعثه إىل اليمن فقال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-حديث عن معاذ بن جبل، أن رسوَل هللا -2
، والشاَة من الَغَنم، والبعرَي م ن اإلبل، والبقرَة م ن الَبقر  .(1) «احلب م َن احلبّ 

 وجه الداللة:
يني األصناف، وأخذ كل جنس من جنسه، فال ينقل إىل جنس يدل احلديث على تع 

 آخر.
 ويناقش:

 احلديث ضعيف لوجود االنقطاع بني عطاء ومعاذ رضي هللا عنه.-
 .(2)فيه بيان ملا يطالب املصدق به، والقيمة ال يطالب هبا بغري اختيارهم-
 من اً زكاة الفطر صاعملسو هيلع هللا ىلص فرض رسول هللا »عن ابن عمر رضي هللا عنهما، قال: -3

متر، أو صاعا من شعري على العبد واحلر، والذكر واألنثى، والصغري والكبري من املسلمني، وأمر 
 .(3)«هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة

  وجه الداللة:
نصاب زكاة الفطر أبنه صاع من جنس التمر أو ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث قّدر رسول هللا 

 لتايل فهي غري معتربة.الشعري من غري ذكر قيمة كل جنس، واب
ويناقش: أبنه ال يوجد دليل على التفاوت بني هذه األجناس، أو ما يقابلها من 

 األجناس األخرى.
أن الزكاة حق هلل تعاىل، وقد علقه على ما نص عليه، فال جيوز نقله إىل غريه  -4

 .(4)كاألضحية، وال جيوز إخراجها من غري األنعام
 دفع حاجة الفقري وكفايتهم، وتتعدد حاجيات الفقراء.ل فرضتويناقش: أبن الزكاة 

                                                
 .47، ص3كتاب الزكاة، ابب زكاة الزرع، ج  سةنةنه،أخرجه أيب داود يف -(1)
 .1247، ص3سابق(، ج)مصدر  التجريدالقدوري، -(2)
 .130، ص2كتاب الزكاة، ابب فرض صدقة الفطر، ج  صحيحه،أخرجه البخاري يف -(3)
 .207، ص3، حتقيق: النوري، قاسم حممد، جالبيان يف مذهب اإلمام الشافعي، العمراين، حيىي بن أيب اخلري-(4)
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 الرتجيح:
هذه املسألة ختضع لظروف الزمان واملكان وحلسب معيشة الناس وأحواهلم، فدفع قيمة 
الزكاة يف عصران حتققت فيها املصلحة الراجحة أكثر من جنس األصناف، ولذا فهو الرأي 

 الراجح.
ن قبل م كم بيع أموال الزكاةحتطيع أن نبني وبعد عرض مسألة إخراج قيمة الزكاة نس

 اجلهات اخلريية واستبداهلا بغريها لدفع البدل إىل املستحقني:
جواز استبدال أموال الزكاة حتقيقًا ملصلحة هو:  ظهر لنا أن الراجح من األقوال

ك لاملستحقني، وهذا يعين أن بيعها من أجل استبداهلا بغريها جائز لنفس العلة وسواًء كان ذ
من قبل املزكي نفسه أو من قبل اجلهات اخلريية اليت هي وكيلة عنه، وفيما أييت بعض أقوال 

 الفقهاء يف ذلك:
كاة أبنه جيوز للساعي ولإلمام )أي احلاكم( بيع الز  ما نصوا عليهفقد جاء يف بعض -1

 .(1)من ماشية وغريها حلاجة كخوف تلف ومؤنة ومصلحة
جيوز إخراج القيمة يف الزكاة لعدم العدول عن احلاجة "ويقول اإلمام ابن تيمية: -2

واملصلحة مثل أن يبيع مثرة بستانه أو زرعه فهنا إخراج عشر الدراهم جيزئه وال يكلف أن 
يشرتي مترا أو حنطة فإنه قد ساوى الفقري بنفسه. وقد نص أمحد على جواز ذلك ومثل أن 

شاة  قيمة كاف وال يكلف السفر لشراءجتب عليه شاة يف اإلبل وليس عنده شاة فإخراج ال
 .(2)"أو أن يكون املستحقون طلبوا القيمة لكوهنا أنفع هلم فهذا جائز

و خنله، ب من ابع مثاره، أابوقد بّوب اإلمام البخاري لبيع أموال الزكاة ابابً أمساه -3
اره ومل مث أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غريه، أو ابع

 .(3)جتب فيه الصدقة

                                                
 .270، ص2)مصدر سابق(، ج كشاف القةناع عن منت اإلقةناعالبهويت، -(1)
 .372، ص5،  جالفتاوى الكربىابن تيمية، -(2)
، كتاب الزكاة، ابب من ابع مثاره، أو خنله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر صحيحهأخرجه البخاري يف -(3)

 .127، ص2أو الصدقة، فأدى الزكاة من غريه، أو ابع مثاره ومل جتب فيه الصدقة، ج
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إنه فاللذان دفع هلما املزكي أموال الزكاة لصرفها على املستحقني: والوكيل اإلمام أما 
 جيوز هلم بيع الزكاة واستبداله ملا يرونه أنفع للمستحقني.

 

 سابعاً: نقل الزكاة:

 نقل الزكاة هلا ثالث صور، وهي:

 :اص: نقل زكاة املال اخللصورة األوىلا

إىل بلد  االبلد األصلي هل منتقوم بعض اجلهات اخلريية بنقل أموال الزكاة الفائضة 
 آخر تصرف فيه للمستحقني األكثر حاجة له.

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال:وقد 
من بلد إىل آخر، وهذا أحد األقوال  اصول: ال جيوز نقل زكاة املال اخلالقول األ

 .(3)وللحنابلة (2)ية، وللشافع(1)للمالكية
 واستدلوا ابآليت:

يمن، بعث معاذا رضي هللا عنه إىل الملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عباس رضي هللا عنهما: أن النيب -1
ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا، وأين رسول هللا، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم »فقال: 

لمهم أن أطاعوا لذلك، فأعأن هللا قد افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم 
 .(4)«هللا افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

وجه الداللة: أي تؤخذ من كل فرد ميلك النصاب الشرعي، وتصرف على فقراء بلدهتم 
 .(5)من غري االنتقال لبلد آخر

                                                
 .346، ص 1، جين على رسالة ابن أيب زيد القريواينالفواكه الدوا، النفراوي، شهاب الدين-(1)
 .191، ص4)مصدر سابق(، ج مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ امةنهاجالشربيين، -(2)
 .276، ص2)مصدر سابق(، ج كشاف القةناع عن منت اإلقةناعالبهويت، -(3)
 .104، ص2كتاب الزكاة، ابب وجوب الزكاة، ج  صحيحه،أخرجه البخاري يف -(4)
 .5، ص3، ج، مراجعة: األرانؤوط، عبد القادرمةنار القاري شرح خمتصر صحيح البخاريقاسم، محزة حممد، -(5)
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وذلك  ري مسّلم به،ويناقش: أبن داللة احلديث على عدم انتقال الزكاة لبلد آخر غ
 ألن الضمري يف قوله )فقرائهم( يعود على فقراء املسلمني مجيعاً.

بعث عمران بن حصني على الصدقة، فلما رجع  -أو بعض األمراء  -أن زَيدا -2
وللمال أرسلتين، أخذانها من حيث كنا أنخذها على عهد »قال لعمران: أين املال؟ قال: 

 . (1)ملسو هيلع هللا ىلص«نضعها على عهد رسول هللا  ، ووضعناها حيث كناملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
يف احلديث داللة على أن عمران بن حصني مجع الصدقات من األغنياء،  وجه الداللة:

 ووزعها على املستحقني يف نفس البلد الذي أرسل له، وقال: هذا هو املشروع.
ني فيها، وجود املستحقلويناقش: أبن توزيع عمران ألموال الزكاة على نفس البلد هو 

 اده إىل أمريه.علو كان فائضاً ألو 
ائنا، ، فأخذ الصدقة من أغنيملسو هيلع هللا ىلصعن أيب جحيفة، أنه قال: قدم علينا مصدق النيب -3

 . (3) (2)فجعلها يف فقرائنا، وكنت غالماً يتيماً، فأعطاين منها قلوصاً 
 وجه الداللة: 

 .(4)أن الصدقة تصرف على فقراء ذلك القوم والبلد، وهذا مستحب
 ن احلديث ليس فيه داللة على منع نقل الصدقة، بل فيه بيان أبهنا تصرفويناقش: أب
 .(5)للفقراء دون غريهم

                                                
قال األلباين: . 155، ص5كتاب الزكاة، ابب يف الزكاة هل حتمل من بلد إىل بلد؟، ج  ،ةنهسةنداود يف  وأخرجه أب-(1)

 حديث صحيح.
 الناقة الشابة وجيمع على قالص.-(2)
. 33، ص2كتاب الزكاة، ابب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من األغنياء فرتد يف الفقراء، ج  السةنن،الرتمذي يف  أخرجه-(3)

 وقال حديث حسن.
 .250، ص3ج ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، املباركفوري، حممد عبد الرمحن-(4)

ة جلامعة اإلمام )رسالة دكتوراه مقدم داتاألحكام الفقهية امتعلقة ابمكان يف العباالغنيم، فؤاد بن سليمان، -(5)
 .433، ص1حممد بن سعود اإلسالمية(، ج
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وقد عقد البخاري يف صحيحه بلفظ ابب أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف -4
نك ستأيت ملعاذ بن جبل إملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا ، يث كانوا وأورد فيه حديث بن عباسالفقراء ح

احلديث وفيه فأخربهم أن هللا قد افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم  ... قوما أهل الكتاب
  .( 1)وترد على فقرائهم

 .(2)ن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهمأب احلديث ظاهرجه الداللة: و 
 

 القول الثاين: جيوز نقل الزكاة من بلد املزكي إىل بلد آخر فيه املستحق مع الكراهة
  املعاصرون وبه أفىت. (5)احلنابلة (4)بعض املالكيةو  (3)وهذا هو رأي احلنفيةملصلحة راجحة، 

، وأوصت (8)القرضاوي رمحهما هللا، ورأي الدكتور (7)، والشيخ ابن عثيمني(6)الشيخ ابن ابزك
 .(10)وجملة اجملمع الفقه اإلسالمي يف اجمللد الرابع(9)به ندوة الزكاة الثانية

األوىل أن تصرف صدقة كل بلد ألهل بلده وال "حابه: يقول اإلمام القدوري عن أص
تنقل عنها إال أن يكون النقل إىل قوم هم إليها أحوج، أو ينقل الرجل الزكاة إىل ذوي أرحامه، 

 .(11)"كراهةفإن نقل الزكاة لغري هذين الوجهني فيجوز مع ال

                                                
 .128، ص2ج ...،غنياء وترد يف الفقراءابب أخذ الصدقة من األ، كتاب الزكاة، صحيحهأخرجه البخاري يف -(1)

 .251، ص3)مصدر سابق(، ج حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذياملباركفوري، -(2)
 .269، ص2ج، البحر الرائق شرح كةنز الدقائق ،ابن جنيم-(3)
 .444حتقيق: محيش، عبد احلق، ص، امعونة على مذهب عامل امديةنة، الثعليب، عبد الوهاب بن علي-(4)
 .501، ص2)مصدر سابق(، ج امغينابن قدامة، -(5)
 243، ص14ج مد بن سعد،، مجعه: الشويعر، حمجمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز رمحه هللا بن ابز،ا-(6)
 .313، ص18جوترتيب: السليمان، فهد بن انصر، ، مجع جمموع فتاوى ورسائل الشيخثيمني، ابن ع-(7)
 .820، ص2)مصدر سابق(، ج فقه الزكاةالقرضاوي، -(8)
اة، كوآخرون، فتاوى وتوصيات استثمار أموال الز ل ، النشمي، عجيالةندوة الثالثة لقضااي الزكاة، بيت الزكاة-(9)

goo.gl/crb0l0. 
 .419ص ،4ع، جملة جممع الفقه اإلسالمي، ، صرف الزكاة لصاحل صندوق التضامن اإلسالميالعلوي، موالي-(10)
 .4192، ص8)مصدر سابق(، ج التجريدالقدوري، - (11)

https://goo.gl/crb0l0
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 واستدلوا ابآليت:

ءِ وَالْمَسَاكِنيِ وَالْعَامِلِنيَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَا}قوله تعاىل: -1

 [.60:التوبةسورة ] {الرِّقَابِ وَالْغَارِمِنيَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

له راء، وليست خمصصة مبكان، وأيضاً كقو هذه اآلية عامة يف مجيع الفق وجه الداللة:

 [. عامة.19]الذارَيت:  {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّاَِلِ وَالْمَحْرُومِ}تعاىل: 

ف، ألصناف املستحقني للزكاة من غري حتديد مكان الصر  ويناقش: أبن اآلية فيها بيان
 .(1)ولكنها خمصصة ابألحاديث اليت حددت مكان صرف الزكاة

 - ائتوين بعرض ثياب مخيص»طاوس: قال معاذ رضي هللا عنه ألهل اليمن: عن -2
 ملسو هيلع هللا ىلصيف الصدقة مكان الشعري والذرة أهون عليكم وخري ألصحاب النيب  - (2)أو لبيس

 .(3)«ابملدينة
يف احلديث داللة على أن معاذاً كان ينقل الصدقة على عهد رسول هللا  وجه الداللة:

 ورة.من اليمن إىل املدينة املنملسو هيلع هللا ىلص 
أسأله  ملسو هيلع هللا ىلصعن قبيصة بن خمارق اهلاليل، قال: حتملت محالة، فأتيت رسول هللا -3

 .( 4)فيها، فقال: أقم حىت أتتينا الصدقة، فنأمر لك هبا
أتتيه الصدقات من أصحاب ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث داللة على أن النيب  وجه الداللة:

 األموال، ويف هذا دليل على جوازها.
يث هو ما يف سواد املدينة من الصدقات، ال ما أييت من ويناقش: أبن املراد من احلد

 خارجها.

                                                
  .314مصدر سابق(، ص) أحكام إدارة اجلمعيات اخلريية ألموال الزكاةالسامل، -(1)

 .. )لبيس( كل ما يلبس، صحيح البخاري بتعليق البغاغري مربع كل ما عدا النقود. )مخيص( ثوب ص)بعرض(  -(2)
 .116، ص2، كتاب الزكاة، ابب العرض يف الزكاة، جصحيحهأخرجه البخاري يف -(3)

 .722، ص2ابب من حتل له املسألة، ج، كتاب الزكاة، صحيحهأخرجه مسلم يف -( 4)
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وأن نقل الزكاة من بلد آلخر فيه ترك رعاية حق اجلوار، إال إذا نقل إىل قريبه، أو -4
 .(1)قوم هم أحوج منه، فيجوز

 

ناك ه األوىل أن تصرف الزكاة على مستحقي أهل البلد، إال إذا كان الرأي الراجح:
 اجة ملحة يف بلد آخر فتصرف هلم.حكانت و  ،فائض  

وبعد عرض آراء الفقهاء السابقني واملعاصرين يف حكم نقل زكاة املال العام، يتبني لنا 
 بشأن نقل اجلهات اخلريية ألموال الزكاة العام الفائض للدول األخرى كاآليت:

 دولة يف إىل املستحقني املسلمني هلا والعيين جيوز للجهة اخلريية نقل املال النقدي
من غري أن ترتتب على ذلك مفسدة من ضياع أو هدر  أخرى إذا كانوا يف أمّس احلاجة له

 أو فساد أو غري ذلك مما يضر ابملستحقني.
 

 : نقل زكاة الفطر:صورة الثانيةال

آخر أكثر  إىل بلد ةفائض توقد تنقل هذه اجلهات اخلريية أيضًا زكاة الفطر إذا كان
 .فقراً 

لشيخ راف، قد خصصت كل زكاة الفطر للقرن اإلفريقي، ألهنا ومن ذلك مؤسسة ا
 أكثر فقراً، وغريها من اجلهات اخلريية.

فاألصل يف زكاة الفطر أن توزع على فقراء البلد الذي وجبت فيه، ولذا فنقل زكاة 
وقد ذكر  ،إال إذا مل يوجد يف البلد فقراءالفطر من بلد الشخص إىل بلد آخر ال جيوز ذلك 

ء أهنا تتبع البدن، فيخرجها يف البلد الذي تدركه ليلة العيد وهو فيه، ولو كان سكنه العلما
وأهله يف غريه، كمن يصوم آخر الشهر مبكة، فإنه خيرجها هناك، وأهله خيرجون عن أنفسهم 

 .ضعهم الذي يوجدون فيه ليلة الفطريف مو 

                                                
 .245حتقيق: الكبيسي، أمحد عبد الرزاق، ص مةنحة السلوك يف شرح حتفة املوك،، العيين، حممود بن أمحد- (1)
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ها إىل أقرب ر جاز نقلفإن مل يوجد يف بلده فقراء من أهلها، وعرف فقراء يف بلد آخ 
بلدة يعرف فيها من هم من أهل االستحقاق، وقيل: جيوز إىل أبعد منها إذا كانوا أشد حاجة 

 .(1)أو هلم رحم وقرابة
توزيعها  وابلتايل فإن اجلهة اخلريية قد ابشرت نقل الزكاة إىل فقراء بلد آخر فلتبادر يف

 عن يوم العيد. قدر االستطاعة حبيث ال تتأخر
 

 الزكاة من مصرف إىل آخر: إعطاء: ورة الثالثةصال

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ } :بني هللا سبحانه وتعاىل مصارف الزكاة بثمانية مصارف، فقال تعاىل

سَّبِيلِ يلِ اللَّهِ وَابْنِ البِلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِنيِ وَالْعَامِلِنيَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِنيَ وَفِي سَ

 [. 60]التوبة:  {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

 .املصارف دفع املزكي له زكاته جازمن هذه  فأَيًّ 
ارف تتوىل عنه مهمة الصرف على املصل دفع زكاة أمواله إلحدى اجلهات اخلرييةأما إذا 

لفة شروط هذه اجلهات اخلريية قد تضطر أحياانً مبخا، فإن هوومبا يشرتط  االشرعية اليت حيدده
 ، فما مدى جواز ذلك؟إىل آخرالزكاة من مصرف  فتعطياملزكي وتغيري رغبته 

 وخمالفة شروط املزكي له حاالت، وهي كاآليت:أو اإلعطاء نقول أبن هذا النقل 
رف زكوي  مصالزكاة من مصرف زكوي إىل تغيري رغبة املزكي يف نقلاحلالة األوىل: 

آخر: كأن يدفع املزكي أمواله للجهة اخلريية، ويطلب منها أبن تصرف الفقراء، فتقوم بصرفها 
 على الغارمني. 

 

                                                
 .10، ص32، جفتاوى الشيخ ابن جربين، ن جربين، عبد هللا بن عبد الرمحناب-(1)
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زكي أمواله، : كأن يدفع املالواحد يف داخل املصرفتغيري رغبة املزكي احلالة الثانية: 
 ألسر الفقرية.ى اويشرتط أبن تصرف للفقراء األيتام، فتقوم اجلهة اخلريية بصرفها عل

 

د واملقدار:  يف داخل املصرف الواحد، فيما يتعلق ابلعد تغيري رغبة املزكياحلالة الثالثة: 
، طلب منها أبن تصرف على مخسة مساكنييكأن يدفع املزكي زكاة أمواله للجهة اخلريية، و 

 فتقوم بصرفها على عشرة مساكني.
 التكييف الفقهي لتصرفات احلاالت الثالث:

وىل هلذه اجلهات اخلريية االلتزام ابلوفاء، وعدم خمالفة شروط املزكني، لقول األ-1
  .(1) «شروطهمواملسلمون على ملسو هيلع هللا ىلص: »الرسول 

 نيفإن خالفوا شروط املزكني، فإهنم أيمثون على ذلك، ألهنم خالفوا الوعد واألمانة اللت
وعد أخلف، وإذا  آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا»بقوله: ملسو هيلع هللا ىلص حذر عنهما النيب 

 .(2) «اؤمتن خان
فهذه األموال أمانة لدى اجلهة اخلريية، وموكّ لة بصرفها وفق ضوابط حمددة ال جيوز 

 تعديتها إىل غريها.
 ، ففي هذه احلالة حتاول جاهدة صرفه يف أفضلطاً شرو  وناملزك يشرتطوأما إذا مل -2

 [.286]البقرة:  {نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ}ه، لقوله تعاىل:مصرف أو مقارب ل
 

ي أمواله كأن يدفع املزك  احلالة الرابعة: نقل الزكاة من مصرف زكوي إىل آخر غري زكوي:
للجهة اخلريية، ويطلب منها أبن تصرف ملصارف الزكاة، فتقوم بصرفها على غري مصارف 

 ابر.الزكاة اليت حددها هللا سبحانه وتعاىل كبناء املساجد واآل

                                                
، 3، جح بني الناسيف الصلملسو هيلع هللا ىلص كتاب أبواب األحكام، ابب ما ذكر عن رسول هللا   ،هسةنةنأخرجه الرتمذي يف -(1)

 ، وقال حديث صحيح. )شاكر(.627ص
 .16، ص1، كتاب اإلميان، ابب عالمة املنافق، جصحيحهأخرجه البخاري يف -(2)
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ففي هذه احلالة ال جيوز للجهة اخلريية ذلك، ألنه حصل منها تعّد بدفع الزكاة لغري 
 أهلها، وخالفت األمانة، فتضمن.

وأما يف حالة تعطل هذه املساجد واآلابر اليت فيها نفع لإلسالم واملسلمني، وال يوجد 
 .(1)هللا سبيل من يتربع بعمارهتا جاز الصرف عليها من الزكاة واعتربت من مصرف يف

 

 الفرع الثاين: الكفارات والةنذور:
، وتيسرياً نعلم أبن الكفارات والنذور شرعت جلرب نقص املكلف يف ارتكابه اإلمث

 للمؤمنني الساعني إىل رضا هللا تعاىل

 :والنذر تعريف الكفارة-أ

 أوال: الكفارة:
 .(2)لغة: مأخوذ من: كفَّر، يكّفر، تكفرياً -1

تَ غ فر ب ه  اآلمث من َصَدَقة َوَصو م َوحَن و َذل ك َوقد حددت الشَّر يَعة)ال َكفَّاَرة(  أنواعا  َما يس 
ج، وكفارة ا ك احلَ  َها َكفَّارَة ال َيمني وََكفَّاَرة الصَّو م وََكفَّاَرة لرتك بعض َمَناس  ن   لظهار، من ال َكفَّاَرة م 

 .(3)والقتل اخلطأ
 

  واصطالحاً:-2
 صطالحي مع التعريف اللغوي، ولذا يتم تعريفها كاآليت:تكاد تتفق التعريف اال

تصرفات خمصوصة خمالفة للشرع من املكلف توجب االستغفار منها بصدقة أو صوم وحنو 
 ذلك.

 

                                                
 .goo.gl/VXlhxgابن جربين، عبد هللا بن عبد الرمحن، الزكاة،  - (1)
 .60، ص14)مصدر سابق(، ج قاموساتج العروس من جواهر الالزّبيدي، - (2)
 .792، ص2)مصدر سابق(، ج امعجم الوسيطمصطفى وآخرون، -(3)

https://goo.gl/VXlhxg
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 اثنياً: النذر:
 النذرو  ،أخلف إذا خياف أنه وهو النذر،و . فختوّ  أو ختويف على تدل كلمةلغة:  

  .( 1)أوجب أي نذر، كأنه  جيب، ما: أيضا
 .( 2)الحم غري ميلكه شيئاً  نفسه املكلف إلزام وهو خاص، إجياب فهو واصطالحاً:

 

 حكم دفع الكفارات والنذور للجهات اخلريية:-ب

ال حرج يف دفع الكفارات والنذور للجهات اخلريية ما دامت موثوقة، وهي تتوىل 
 نوع بوكالة عمن وجبت عليهم حسب التوجيه الفقهي لذلك حس صرفها يف مصارفها

 خالف بني بالالكفارة فقد يقتضي دفعها لستني مسكينًا أو لعشرة مساكني أو غري ذلك 
 .العلماء

 

 حتويل مصادر متويل الكفارات والنذور إىل مشاريع إفطار الصائم:-ج

ل يف اخليمة لصائمني مثتقوم بعض اجلهات اخلريية مبشروع إفطار صائم جملموعة من ا
 .الرمضانية
ائما  من فطر صملسو هيلع هللا ىلص: »ل األعمال اخلريية، وداخل يف قول الرسول هللا وهذا من فضائ 

 . (3)«كان له مثل أجره، غري أنه ال ينقص من أجر الصائم شيئا
ولكن هل جيوز أن تصرف كفارات اإلطعام يف مشاريع إفطار صائم، من غري املستحق 

 لطعام الكفارة؟
 :على النحو اآليتأن نبني هذه املسألة 

                                                
 414ص، 5، حتقيق: هارون، عبد السالم حممد، جمعجم مقاييس اللغة ،ابن فارس، أمحد - (1)

 .207، ص15)مصدر سابق(، ج الشرح اممتع على زاد امستقةنعالعثيمني،  -( 2)
حسن  ، وقال:162، ص3، أبواب الصوم، ابب ما جاء يف فضل من فطر صائما، جةنهسةنأخرجه الرتمذي يف -(3)

 صحيح
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لذين يتناولون طعام اإلفطار على ما يسمى مبوائد الرمحن من الفقراء إذا كان ا-1 
واملساكني املسلمني، فال مانع من دفع املال الذي يكفي لإلطعام يف الكفارة للجهات اخلريية 

عدد ، وبشرط أن يكونوا ضمن الالقائمة هبذا املشروع، ليقوموا إبطعامهم نيابة عن املكفر
 ستحقني هلا شرعاً.املطلوب للكفارة، وضمن امل

 غريمن ضرها مع املسلمني الفقراء واملساكني حيوأما إذا كانت هذه املوائد -2
 رأَين: إجزاء ذلكاملسلمني، ففي 

ثل حبضور غري املسلمني ملجيزئ ذلك عن الكفارة، ولذلك ال يسمح الرأي األول: ال 
ين رمحه رأي الشيخ ابن جرب  هذه املوائد يف التجمعات مع املسلمني الفقراء واملساكني، وهذا

 .(1)هللا
 : ( 2)وعلل ذلك

أن الذين يتربعون ابإلفطار يقصدون األجر، وال أجر يف أكل هؤالء الكفار، فلذلك -أ
 ال جيب متكينهم من األكل مع املسلمني داخل املسجد.

 وكذلك أبن الكفارة فيها معىن القربة والعبادة، وغري املسلمني ليسوا من أهلها.-ب
 

الشيخ  يسمح هلم حضور هذه املوائد، وهذا رأيجيزئ ذلك، و رأي الثاين: ال
 وغريهم.(3)الطريفي

 :( 4)وعللوا ذلك
املسلم  سكنيملل ن كفارة إطعام مسكني وردت يف اآلية مطلقة من غري حتديدأب-1

 أو غري املسلم.

                                                
 .goo.gl/Qau8yfموقع ابن جربين، اجلربين، عبد هللا بن عبد الرمحن، -(1)

 املصدر السابق. -(3)

 علماً(، دين )قناة املسلمني غري من حيضرها اليت ةالعام اإلفطار موائد إقامة حكم العزيز، عبد الطريفي،-(3)
goo.gl/09xyGj. 

 السابق. صدرامل-(2)

https://goo.gl/Qau8yf
https://goo.gl/09xyGj
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 أبهنم مل أيتوا ملثل هذه املوائد إال وهم يف حاجة.-2
 وعظمته، ابلتحبيب له. ماإلسال مساحة إظهار-3
وكذلك فلو امتنع عن تناول الطعام وحنو ذلك ففي ذلك كسر لقلبه، ورمبا تنفري -4

 له عن دين هللا تعاىل الذي حيبب الناس إليها.
 لذي جيزئ، ملا يف ذلك من مصلحة له ولإلسالم.هو القول ا :والراجح

 

 امةندوبة التمويل صادرمامطلب الثاين: 

جر، ومتتاز األ منليت حث اإلسالم عليها على سبيل الندب واالستزادة تلك املصادر ا
 بسعة جماالهتا من مجيع اجلوانب بعكس املصادر الواجبة.

ويف هذا املطلب سوف يتم الوقوف على بعض منها، وهي: الوقف، والصدقات، 
 والتربعات.

 الفرع األول: الوقف:

، فقامت ة الوقف ودوره يف تنمية اجملتمعأدركت اجلهات اخلريية يف اآلونة األخرية أمهي
 إبنشاء مشاريع وقفية تدير هلا مورداً دائماً ال ينقطع.

فمن خالل الوقف اخلريي قامت اجلهات اخلريية ببناء العديد من املساجد، وحفر 
 مئات اآلابر، وطباعة املصاحف.

 وسوف نبني بعض املواضيع اليت هلا عالقة ابلوقف لدى اجلهات اخلريية.

 أواًل: تعريف الوقف:

وقفت الدار وقفا حبستها يف سبيل هللا وشيء موقوف ووقف أيضا تسمية  لغة:-أ
 .(1)ابملصدر واجلمع أوقاف

                                                
 .669، ص2، جامصباح امةنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي، أمحد بن حممد، -(1)
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 واصطالحاً:-ب
 تعددت تعريفات الفقهاء للوقف حبسب فهمهم له كاآليت: 

عبارة عن حبس العني على حكم ملك الواقف والتصدق ابملنفعة مبنزلة  احلنفية:
 .(1)يةالعار 

إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزمًا بقاؤه يف ملك معطيها ولو  عرفته املالكية:
 . (2)تقديراً 

بته حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف رق عرفته الشافعية:
 .(3)على مصرف مباح وجهة
نه بقطع يحتبيس مالك مطلق التصرف ماله املنتفع به مع بقاء ع وعرفته احلنابلة:

 .(4)تصرف وغريه يف رقبته يصرف ريعه إىل جهة بر تقرابً إىل هللا تعاىل
 والراجح من هذه التعريفات:

نرى أبن تعريف الشافعية واحلنابلة بينهما تقارب، ومقارب ملعىن الوقف الذي ورد يف  
 ، أال وهو: ملسو هيلع هللا ىلصعن الرسول عليه احلديث املتفق 

ها فقال َي يستأمره فيملسو هيلع هللا ىلص خبيرب فأتى النيب  أصاب عمر أرضاً »حديث ابن عمر قال 
رسول هللا، إين أصبت ماال خبيرب مل أصب قط ماال أنفس عندي منه فما أتمرين فيه؟ قال: إن 
شئت حبست أصلها وتصدقت هبا غري أنه ال يباع أصلها وال توهب وال تورث. قال: فتصدق 

الضيف، ال جناح على  وابن السبيل و هبا عمر يف الفقراء ويف القر ى ويف الرقاب، ويف سبيل هللا
 .(5)ري متأثل"ويف لفظ " غ« من وليها أن أيكل منها ابملعروف أو يطعم صديقا غري متمول فيه

                                                
 .333، ص1، جقدورياجلوهرة الةنرية على خمتصر الالزّبيدي، علي بن حممد احلدادي، -(1)
 .801، ص8، جمةنح اجلليل شرح خمتصر خليلعليش، حممد بن أمحد، -(2)
 .186، ص3، جإعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح امعنيالدمياطي، عثمان بن حممد، -(3)
 .397، ص2، جدقائق أويل الةنهى لشرح امةنتهى امعروف بشرح مةنتهى اإلراداتالبهويت، -(4)
 .189، ص3، كتاب الشروط، ابب الشروط يف الوقف، جصحيحهيف  أخرجه البخاري-(5)
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 اثنياً: مقاصد الوقف:

نعلم أبن الوقف من خصال اإلسالم، وله مقاصد عظيمة وجليلة، ويتميز عن غريه 
 تربعابستمراريته حىت بعد موت املمن مصادر التمويل 

 :(1)فمن مقاصده
 األول: اجلانب اإلمياين: 

حتقيق عبودية هللا وطاعته والتقرب إليه ابتغاء ملرضاته واستجابة ألمره. قال هللا -1
 .[16]التغابن:  {وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ }تعاىل: 

ات قالرغبة يف استمرار األجر حىت بعد موت اإلنسان هبذا الوقف، ألنه من الصد-2
 اجلارية اليت دلت عليها النصوص الشرعية.

 

 الثاين: اجلانب االجتماعي:
حتقيق التكافل والتعاون والتكامل بني أفراد اجملتمع اإلسالمي مبا حيقق األخوة -1

 اإلسالمية يف أرقى معانيها ويزرع التعاطف والرتاحم والتواد بني عامة املسلمني.
 لبذل واإلحسان.تربية املسلم على اإليثار وعلى ا-2
 د.واحلس نسان كالبخلخيفف من حدة انتشار الصفات الذميمة يف طبع اإل-3
 

 الثالث: اجلانب االقتصادي:
 اإلسهام يف رفع املستوى املعيشي والعلمي واالجتماعي لدى أفراد اجملتمع املسلم.-

                                                
الة )دراسة فقهية أتصيلية( )رس اموارد امالية مؤسسات العمل اخلريي امعاصرالكثريي، طالب بن عمر، -(1)

ر على ، حبث منشو األوقاف اخلريية داعم أساسي موارد اجلمعيات اخلريية. اليحىي، حيىي، 387ماجستري(، ص
 .7، 6نت، صاإلنرت 
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 اثلثاً: الوقف على اجلهات اخلريية:

 بر وخري، واجلهات اخلريية القطريةعلى فال بد أن يكون على جهة  الوقف إذا كان
من ذلك السبيل، فتستحق أن تكون مصارف لألوقاف اخلريية، وذلك لتقدميها أنشطة وأعمال 

 بر خمتلفة جلميع املسلمني يف خمتلف أرجاء العامل.
 

 رابعاً: طبيعة إفادة اجلهات اخلريية من الوقف:

 ، وهي كاآليت:أي: ص َور الوقف املستفادة منها اجلهات اخلريية
 :الوقف املطلق-1

صرف هلا ، اليت يهو الوقف الذي مل حيدد فيه الواقف جهة الرب أو الثواب أو اخلري
 ريعه.

وصورته: كأن أييت شخص ما )الواقف( للجهة اخلريية، ويقول: أوقفت هذه )العمارة( 
  ذلك.ىل، وأوكلتكم يف النظر إليها وصرف ريعها إالثواب أو اخلري يف سبيل الرب أو

ن يكون ملعليها من انحية:  وااختلف، ولكنهم ااتفق العلماء على صحتهوهذه الصورة 
 ريعه؟ على قولني:

يكون ريعه على الفقراء واملساكني واملساجد والقناطر وسائر مصاحل  القول األول:
 (2)واملالكية(1)قول احلنفيةوهو املسلمني، وي عمل بشروط الواقف ألن شرطه كنص الشارع، 

 .(4)واحلنابلة(3)والشافعية
 

                                                
قيق: حت احمليط الربهاين يف الفقه الةنعماين فقه اإلمام أيب حةنيفة رضي هللا عةنه،ابن مازة، برهان الدين حممود، -(1)

 .109، ص6اجلندي، عبد الكرمي سامي، ج
 .108، ص3ج، «مالكاإلمام شرح إرشاد السالك يف مذهب »أسهل امدارك الكشناوي، أبو بكر بن حسن، -(2)
 .82، ص8جالبيان يف مذهب اإلمام الشافعي )مصدر سابق(، مراين، الع-(3)
 .95، ص7)مصدر سابق(، ج اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي، -(4)
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 واستدلوا:
( واخلري والرب 8الرب عبارة عن الصدقة قال هللا تعاىل: }أن تربوهم{ )املمتحنة:  أبن-1

 مبعىن واحد، فصار على تقدير كالمه أرضي هذه صدقة موقوفة.
وأن سبيل الرب والثواب واخلري لفظ عام شامل جلميع أعمال اخلري، فال خيص -2

 غريه لشمول اللفظ هلا مجيعاً. بعضها دون
 

القول الثاين: تصرف على أهله وأقاربه، ألهنم أعظم جهات الثواب والرب، وهو قول 
 .(1)بعض الشافعيةل

وقال بعض أهل العلم: وإذا مل يوجد له أقارب يصرف إىل من يستحق الزكاة سوى  
 .(2)العاملني عليها. وليس بشيء؛ ألن ذلك يعم مجيع مصاحل املسلمني

الصدقة على املسكني صدقة، وهي على ذي الرحم ملسو هيلع هللا ىلص: »قول الرسول ب واستدلوا
  .(3) «ثنتان: صدقة وصلة

 

لرب ا جيوز هلذه اجلهات اخلريية صرف ريع هذه األوقاف على وجوه اخلري أو والراجح:
ها جمابألنفع، وكذلك أيضاً جيوز هلا أن تصرف ريعها على برااً الثواب املختلفة عندها، بدء أو

املختلفة، وذلك ألن الواقف أطلق وجوه الرب من غري حتديد، وأنشطة اجلهة اخلريية هي مصارفها 
 األوىل.

 

 الوقف املنقطع اآلخر:-2
هو الوقف الذي حدد الواقف فيها جهة صرف الريع، ولكنها انقرضت، وابلتايل 

 تصبح جمهولة مصرف الريع.
                                                

 .82، ص8)مصدر سابق(، ج البيان يف مذهب اإلمام الشافعيالعمراين، -(1)
 .82، صاملصدر السابق-(2)
 .38، ص3اة، ابب ما جاء يف الصدقة على ذي القرابة، ج، أبواب الزكهسةنةنأخرجه الرتمذي يف -(3)
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قرضون، ومل ، فينلذرييتأوقفت هذا صورهتا: كأن أييت شخص جلهة خريية، ويقول: 
 يكن الواقف قد عني جهة يصرف هلا ريع الوقف بعدهم، وها هو الوقف املنقطع اآلخر.

 فما مدى صحة هذا الوقف عند العلماء؟ وأين يصرف ريعه؟
 اختلف العلماء يف هذا الوقف كاآليت:

 .(1)القول األول: يصرف للفقراء واملساكني، وهذا قول مجهور احلنفية
 واستدلوا: 

ن الفقراء واملساكني هم أعم جهات اخلري، وهم مصرف الصدقات وسائر حقوق أب
هللا تعاىل من الكفارات وحنوها، فإذا وجدت صدقة غري معينة املصرف، انصرفت إليهم، كما 

 .(2)لو نذر صدقة مطلقة
 

ا عند مالقول الثاين: يصرف ألقارب الواقف، فعند املالكية لورثة األقارب فقط، وأ
 لألقارب الفقراء. (3)الشافعية

 واستدلوا:
 الصدقة» ث:حلدي والصدقة عليهم من أفضل القرابت، الناس ابلواقف أقرهبم، أوىل-1

أي أن الصدقة على  .( 4)«وصلة صدقة: ثنتان الرحم ذي على وهي صدقة، املسكني على
 غري ذي الرحم صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. 

 طلحة: أليب -ملسو هيلع هللا ىلص  -حث الشارع عليهم يف حتبيس الوقف لقوله ن األقارب مم-2 
 فجعلها يف أقاربه وبين عمه. (5)«أرى أن جتعلها يف األقربني»

                                                
 .430، ص4)مصدر سابق(، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين، -(1)
 .22، ص6)مصدر سابق(، ج امغينابن قدامة، -(2)
 .536، ص3)مصدر سابق(، ج مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ امةنهاجالشربيين، -(3)

ومل  .38، ص3، جابب ما جاء يف الصدقة على ذي القرابة، كتاب أبواب الزكاة، سةنةنهيف الرتمذي أخرجه - (4)
 أقف على درجة احلديث.

 .119، ص2، جابب الزكاة على األقارب، كتاب الزكاة، صحيحهأخرجه البخاري يف - (5)
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إنك أن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة ملسو هيلع هللا ىلص: »حديث الرسول -3
 .(1) «يتكففون الناس يف أيديهم

 يكن له لألقارب، فإن ملمصرف متعني كالزكاة  فاألوىل أن تصرف  الوقف ليس له-4
 أقارب صرف اإلمام الريع إىل مصاحل املسلمني.

 

القول الثالث: أن يصرف يف مصاحل املسلمني العامة كالقناطر والربط واملساجد 
ومصاحل طريق مكة وحنو ذلك مما يشرتك املسلمون فيه وإال فيتصدق به على فقري أو فقراء، 

 .(3)احلنابلةرأي و  (2)عند الشافعية إحدى األقوالوهذا 
  واستدلوا:

 .(4)أبنه مال ال مستحق له، فأشبه مال من ال وارث له، فيجعل يف بيت مال املسلمني
تقل إىل أقارب الواقف، فهم أوىل ابستحقاقها ينويناقش: ال نسلم بذلك، وأنه مال 

 لقرابتهم، وحلث الشارع على صلتهم وبرهم كما جاءت يف األحاديث السابقة.
 

 .(5)، وهو قول اإلمام النوويإىل مستحقي الزكاةيصرف لرابع: القول ا

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِنيِ وَالْعَامِلِنيَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ }بقوله تعاىل:  :واستدل

 [60]التوبة: {يلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌوَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِنيَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِ

والوقف صدقة، وقد أطلقها الواقف من غري تقييد فيتعني صرفها فيما  وجه الداللة:
 القرآن الكرمي يف مصرف الصدقات. حدد

                                                
 .3، ص4، ج...ه أغنياء خري من أن ، كتاب الوصاَي، ابب أن يرتك ورثتحهصحييف  يأخرجه البخار -(1)
 .351، ص9)مصدر سابق(، ج اجملموع شرح امهذبالنووي، -(2)
 .22، ص6)مصدر سابق(، جمغين ابن قدامة، ا-(3)
 .22، ص6، جسابقالصدر امل- (4)
 .526، ص5، حتقيق: الشاويش، زهري، جروضة الطالبني وعمدة امفتنيالنووي، - (5)
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دقات من الص ألن الوقف، الوقفويناقش: أبن اآلية وردت فيها الصدقة الواجبة ال 
 بة.املندو 

 

بعد عرض أقوال الفقهاء يف الوقف املنقطع اآلخر يتبني لنا أبنه األوىل أن  والراجح:
يصرف يف مصاحل املسلمني، وحيث إن هذه اجلهات اخلريية هي اليت تتوىل معظم مصاحل 

 لصرفه إىل من تراه مناسباً. املسلمني، فاألوىل أن تستحق ريع هذا الوقف
 

 إلنشاء األوقاف، والتكييف الفقهي هلا:خامساً: سعي اجلهات اخلريية 

وخاصة  اشاريعهم لتغطية نفقات سعت الكثري من اجلهات اخلريية إبنشاء أوقاف
وقافاً خمتلفة، فأنشأت أ الشرعية، رباجمهاا ولدخالً مستمراً هل تدر، وذلك حىت األوقاف اجلماعية

 ية.، والصناديق الوقفاملشاريع الوقفية املشرتكةالذي من صوره:  مثل: الوقف اجلماعي
 وفيما أييت نبني بعضاً منها:

 الوقف اجلماعي:أواًل: 
  التعريف:-1

هو الوقف الذي يشرتك فيه مجاعة من الناس أو جهات متعددة، يسهم كل واحد 
 .(1)منها مبا يقدر عليه، وبشروط وإدارة معينة، يف عقد واحد أو عقود متعددة متالحقة

 .(2)والغرض واحد، أو احتاد الوقف وتعدد األغراض أو هو مسألة تعدد الواقفني
: "وإذا كانت األرض بني رجلني، فتصدقا هبا -رمحه هللا-وقال اإلمام السرخسي  

صدقة موقوفة على بعض الوجوه اليت وصفناها، ودفعاها إىل ويل يقوم هبا كان ذلك جائزًا؛ 

                                                
وقف ، قوتة، عادل بن عبد القادر، 113سابق(، ص )مصدراألحكام الفقهية للمؤسسات اخلريية السحيباين، -(1)

إلسالمي الدويل حبث مقدم جملمع الفقه ا األسهم والصكوك وامةنافع واحلقوق امعةنوية )التأصيل، التطبيق، األحكام(،
 .10ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، للدورة التاسعة عشر إلمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية، ص

 .9، صالةنهوض ابلوقف يف العصر احلاضرد احلليم، حبث عمر، حممد عب- (2)
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ع من متام د، واملعىن فيه أن املانألن مثله يف الصدقة املنفذة جائز إذا تصدق رجالن على واح
 .(1)الصدقة شيوع يف احملل، وال شيوع هنا، فقد صار الكل صدقة مع كثرة املتصدقني هبا"

 

 أشكال الوقف اجلماعي يف اجلهات اخلريية:-2

ية، يف إدارة الدخل لبعض اجلهات اخلري علمنا أبن الوقف اجلماعي يلعب دوراً كبريًا 
 تة املستقرة.لكونه من املوارد الثاب

 صور وأشكال متعددة، منها: املشاريع الوقفية املشرتكة، الصناديق الوقفية. وله
 املشرتكة:الوقفية ملشاريع ا-أ

 من أحد صيغ الوقف اجلماعي املعاصر، وأكثرها قبوالً وانتشاراً بني الناس.
كلفة تتقدر و  ،مشروع وقفي معني إىل إنشاءصورته: تعمد اجلهة اخلريية الراغبة -1

ملة إعالنية واسعة طرحه حبتمصرف لذلك الريع، ومن مث  وتقرتحاملشروع النهائي، ورحبه وريعه، 
يتم و  ،للناس للمشاركة يف إنشائه وإقامته، وذلك عرب إصدار صكوك جمزأة بقيمة ذلك الوقف
ركة يف اتقدميها للراغبني يف املشاركة فيه مقابل تربعهم بقيمتها، أو عرب فتح ابب التربع واملش

 .(2)متويل هذا الوقف
طلق عليها عند العلماء املعاصرين اسم "الصكوك الوقفية"، أو األسهم الوقفية، ي  وقد 

 ووضعوا له تعريفاً كاآليت:
الواثئق احملدودة القيمة، واليت تصدر أبمساء مالكيها مقابل األموال اليت قدموها تربعاً 

 .(3)لتنفيذ مشروع وقفي معني للجهة املوقوف عليها، أو من ميثلها، وذلك

                                                
  .28، ص12ج، مبسوطاالسرخسي، -(1)

 .116)مصدر سابق(، ص األحكام الفقهية للمؤسسات اخلرييةالسحيباين، -(2)
ين لألوقاف ، حبث مقدم للمؤمتر الثاجماالت وقفية مقرتحة غري تقليدية للتةنمية امستدامةهليل، أمحد حممد، -(3)

 .12م(، ص2006ه / 1427صيغ التنموية والرؤى املستقبلية( )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، )ال
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تعد من أجنع الطرق املستحدثة يف مجع املوارد املالية من املتربعني وضمها يف مشروع 
وقفي كبري ذات رحبية جمزية قادرة على متويل اجلهة املوقوف عليها مما ال يتوفر يف األوقاف 

 الفردية.
سهم أحدهم مثالً ، فياملختلفة سبيل لتحقيق معىن التعاون بني فئات اجملتمعو وه

 .رَيالت والبعض خبمسة وهكذا، وابلتايل يشرتك فيها اجلميع ةبعشر 
 كاآليت:ي  ، وه(1)ومن خالل هذا التعريف يتضح لنا أركان الوقف املشرتك-2
 الوقف: املشروع الوقفي )احلصص املشاركة يف متويل مشروع معني(-أ

 املشروع.الواقفون: جمموعة املكتتبني واملمولني يف هذا -ب
 الناظر: اجلهة املصدرة هلا.-ج
املال املوقوف: املبالغ املالية املكتتب هبا مبا متثله من صكوك تكون مبجموعها -د

 مشروعاً وقفياً معيناً.
 املوقوف عليه: اجلهة اليت ستخصص عوائد املشروع لإلنفاق عليها.-ه
 

 على املشاريع الوقفية املشرتكة: مثال-3

 ية العديد من املشاريع الوقفية املشرتكة، ومن ذلك:أقامت اجلهات اخلري 
 :(2)مشروع وقف الوالدين

ابسم  اً يوقف اً أطلقت مؤسسة الشيخ اثين بن عبد هللا للخدمات اإلنسانية مشروع
مليون  55م، وهو عبارة عن عمارة سكنية سيتم شراؤها مببلغ 2015"وقف الوالدين" عام 

نفذها املؤسسة ليعود ريعها ألعمال الرب اليت ت هبا يف دولة قطر،وفق اللوائح والنظم املعمول  رَيل

                                                
 .12)مصدر سابق(، ص جماالت وقفية مقرتحة غري تقليدية للتةنمية امستدامةهليل، - (1)
م، 2016/ 12/ 30وكالة األنباء القطرية، مؤسسة راف تطلق مشروعا وقفيا لدعم مشاريعها اخلريية، -(2)

goo.gl/Ca1hBA. 

https://goo.gl/Ca1hBA
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هي اليت )املرضى واملنكوبني( صدقة جارية يف ثواب الوالدين، و  لصاحل الفئات الفقرية واحملتاجة
 تشرف عليها.

ويهدف ملساعدة األبناء يف بر آابئهم، سواء كانوا من األحياء، أو ممن انتقلوا إىل 
يهدف إىل توفري مصدر متويل مستمر من خالل عملية تنموية ذاتية  كذلك. و الرفيق األعلى

من خالل الريع املتحصل من العمارة الوقفية لدعم احملتاجني والفقراء وتوفري حياة كرمية هلم، 
 فضال عن تفعيل فكرة الوقف وتعريف الناس أبمهيته ودوره يف حياة املسلمني.

 ف مجع تربعات من احملسنني واحملسناتوقد أعدت للمشروع خطة تسويقية، هبد 
ألف سهم،   55بقيمة هذا الوقف، خالل الفرتة القادمة، وذلك من خالل أسهم يبلغ عددها 

أن كل من يرغب يف املسامهة يف هذا املشروع  رَيل قطري، مبيناً  1000كل سهم بقيمة 
 .يستطيع التربع أبي عدد من األسهم

ب رية، أو عن طريق مكاتب احملصلني يف مكاتويتم التربع عن طريق الرسائل القص
 املؤسسة املنتشرة يف خمتلف مناطق الدولة، ويف نقاط التحصيل ابجملمعات التجارية.

 

 للمشاريع الوقفية املشرتكة:التكييف الفقهي -4

بعد عرض ما سبق يتبني لنا أبن هذا الوقف عبارة عن توكيل من املتربع إىل جهة 

تَََاوَُُوا ََََ  وَلتعاون على الرب والتقوى املأمور به يف قوله تعاىل: }خريية، وصورة من صور ا

 [.2املائدة: سورة ] {الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَََاوَُُوا ََََ  الْإِثْمِ وَالَُْدْوَانِ وَاتَّقُوا الََّهَ

د يكون وقفًا للنقود، وذلك ألن اجلهة اخلريية )مؤسسة اثين بن عب وتكييفها الفقهي
 ، وابلتايل أتخذ حكم الوقف للنقود.اهللا آل اثين( جتمع النقود لتمويله

 ، وهي:(1)ولكن قد يناقش هذا التكييف من أوجه

                                                
 .119)مصدر سابق(، ص األحكام الفقهية للمؤسسات اخلرييةالسحيباين، -(1)
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أن نية املساهم )املتربع( وقصده لذلك املشروع وأمثاله هو املشاركة فيه إقامته ال -1
 أنه أوقف نقوداً على تلك اجلهة.

االستفادة من ريعها مع بقاء أعياهنا أو أبداهلا إن وقف النقود تعين استثمارها و -2
د شاريع الوقفية املشرتكة قد ال يبقى من هذه النقو لكوهنا تقوم مقام األعيان، ويف هذه امل

 ، بل تتحول إىل أعيان موقوفة، وليس وقفاً للنقود.شيء
 

  الصناديق الوقفية:-ب
 من صيغ الوقف اجلماعي املستحدثة، وتعرف ابآليت:وهي 

 تعريف: ال
ألشخاص عن طريق التربع أو األسهم عبارة عن جتميع أموال نقدية من عدد من ا

 .(1)، ومن مث إنفاقها أو إنفاق ريعها وغلتها على مصلحة عامةهاالستثمار 
وأتيت فكرة الصناديق الوقفية يف إطار إدارة وتثمري العمل الوقفي أبسلوب مستحدث 

، وتسعى قوالب تنظيمية تتمتع ابالستقالل املايل واإلداريجيعل من املشاريع الوقفية عبارة عن 
ابستقاللية لتحقيق احلاجات االجتماعية التنموية املطلوبة منها، وتعتمد يف متويل نشاطها 

  .(2)وتنفيذ براجمها على ريع األوقاف السابقة املخصصة هلا سنوَيً وكذلك التربعات
لس إدارة عرب جم ء الصندوققامت إبنشا اجلهة اليت الوقفية قاديوتتوىل إدارة الصن

 ، ومديراً يساعد جملس اإلدارة، وموظفني آخرين.هخمصص للصندوق تشرف على أعمال
وأحيااًن قد تعمد اجلهة اخلريية إىل توكيل جهة خارجية متخصصة إبدارة الصندوق 

 .(3)على أن تكون اجلهة اخلريية اليت أنشأت الصندوق مشرفة عليها ومتابعة هلا
 

                                                
 .4رقة(، ص)جامعة الشا الصةناديق الوقفية امعاصرة )تكييفها، أشكاهلا، حكمها، مشكالهتا(الزحيلي، حممد، -(1)
 .32، 31)مصدر سابق(، ص تقليدية للتةنمية امستدامةجماالت وقفية مقرتحة غري هليل، - (2)
 .121)مصدر سابق(، ص األحكام الفقهية للمؤسسات اخلرييةالسحيباين، - (3)
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 منوذج تطبيقي للصناديق الوقفية:-ج
 صندوق "عبد هللا بن انصر الكعيب رمحه هللا ألعمال الرب":

م صندوق "عبد هللا بن انصر الكعيب 4/2/2016دشنت مؤسسة الشيخ عيد اخلريية  
ألعمال الرب" يف املقر الرئيسي ملؤسسة الشيخ عيد اخلريية تكرميا جلهوده يف العمل اخلريي 

 .عطائه ومسريته العطرةواستمرارا ل
وسبب نشأة الصندوق هي بصمته الواضحة واملهمة يف جمال العمل اإلنساين، وكذلك 
مت ختصيص مصارف الصندوق يف جماالت أربعة وهي: اجملال الدعوي والثقايف، واجملال 
االجتماعي ودعم األسر املتعففة، واجملال الصحي وجمال دعم املرضى، ابإلضافة إىل مشاريع 

 صدقة اجلارية.ال
إبشراف من مؤسسة الشيخ عيد اخلريية، وتتلقى اإلسهامات فيها  وهذا الصندوق

آالف رَيل،  5آالف رَيل، والسهم الذهيب  10على شكل أسهم خمتلفة فالسهم البالتيين 
آالف رَيل، والسهم الربونزي ألف رَيل. وذلك لتحفيز املتربعني وإلعطاء  3والسهم الفضي 
أكرب لكل شرائح املتربعني، وأن آلية مجع التربعات فيها عن طريق إدارة تنمية  مساحة مشاركة

املوارد مبؤسسة الشيخ عيد اخلريية، ومبساعدة الصندوق الوقفي وفق اللوائح املتبعة ومن خالل 
االستقطاعات الشهرية وخماطبة الشركات واملؤسسات اخلاصة واجلهات احلكومية وكذلك 

ئل اإلعالم املسموعة واملقروءة واملرئية وأيضا خماطبة اجلمعيات اإلعالن من خالل وسا
 .(1)واملؤسسات اخلريية

 

 التكييف الفقهي للصناديق الوقفية:-د
مر بنا سابقاً يف تعريف الصناديق الوقفية أبهنا جتميع أموال نقدية، واستثمارها، وبقاء 

جواز  فما مدى هي كوقف النقود، ولذا فأصول هذه األموال، واالستفادة من أرابحها وريعها
 وقف النقود واستثمارها عند الفقهاء؟

                                                
موقع مؤسسة الشيخ عيد اخلريية، عيد اخلريية تدّشن صندوق "عبد هللا بن انصر الكعيب ألعمال الرب"، -(1)

 م.16/4/2016، اتريخ املشاهدة: goo.gl/HTqNl5م، 9/2/2014

https://goo.gl/HTqNl5
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 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني، مها:
، وأحد األقوال عند (1)القول األول: جيوز وقف النقود، وهو مذهب املالكية

 .(3)واحلنابلة (2)الشافعية
 واستدلوا ابآليت:

ا ر محل على فرس له يف سبيل هللا أعطاهابن عمر رضي هللا عنهما: أن عمحديث -1
أن  ملسو هيلع هللا ىلصليحمل عليها رجال، فأخرب عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

 .(4)«ال تبتعها، وال ترجعن يف صدقتك»يبتاعها، فقال: 
وجه الداللة: صحة وقف الفرس، يلحق به سائر املنقوالت من املنافع من النقود 

 وغريها.
ابن  ابلصدقة، فقيل منعملسو هيلع هللا ىلص  هريرة رضي هللا عنه، قال: أمر رسول هللا عن أيب-2

يل إال أنه  ما ينقم ابن مجملسو هيلع هللا ىلص: »مجيل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد املطلب فقال النيب 
كان فقريا، فأغناه هللا ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده 

 «دقة ومثلها معهافهي عليه صملسو هيلع هللا ىلص اس بن عبد املطلب، فعم رسول هللا يف سبيل هللا، وأما العب
(5). 

د، وغريها من املنقوالت والنقو  يف احلديث صحة وقف العتاد والدروع وجه الداللة:
(، فيجوز صحة حبسبه ءلوجود شرط احلبس، ال تباع وال توهب، بل ينتفع هبا )يف كل شي

 وقف النقود.
فع حتبيس األصل واالنتفاع من الثمرة، والنقود ال ينت ويناقش: أبن حقيقة الوقف هو

 هبا إال ابالستهالك، فال يصح وقفها.
                                                

 .380، ص1، جامدونة، األصبحي، مالك بن أنس-(1)
 .315، ص5)مصدر سابق(، ج روضة الطالبني وعمدة امفتنيالنووي، -(2)
 .11، ص7)مصدر سابق(، ج اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي، -(3)
 12، ص4ج ،لغارمني ويف سبيل هللا{: }ويف الرقاب والهابب قو تاب الزكاة، ك  صحيحه،أخرجه البخاري يف -(4)
 .122، ص2ج،{.....لغارمنيتعاىل: }ويف الرقاب واه كتاب الوقف، ابب قول  صحيحه،أخرجه البخاري يف -(5)
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وجياب بعدم تسليم قولكم أبن االنتفاع ابلنقود ال يكون إال ابستهالك أعياهنا، إذ 
ميكن االنتفاع هبا من غري استهالك أعياهنا، ابلتجارة واالستثمار واإلقراض، وشىت التعامالت 

 ة املباحة املعاصرة.املالي
وقال الزهري: فيمن جعل ألف دينار يف سبيل هللا ودفعها إىل غالم له اتجر يتجر -3

هبا، وجعل رحبه صدقة للمساكني واألقربني، هل للرجل أن أيكل من ربح ذلك األلف شيئا 
 .(1)«ليس له أن أيكل منها»وإن مل يكن جعل رحبها صدقة يف املساكني، قال: 

: أجاز الزهري )من التابعني( وقف النقود يف سبيل هللا، وجعل رحبها وجه الداللة
 .(2)صدقة  

 (4)، والشافعية(3)القول الثاين: عدم جواز وقف النقود، وإليه ذهب أبو حنيفة
 على الصحيح. (5)واحلنابلة

 واستدلوا ابآليت:
ري، فإن داننأن الوقف هو كل ما ميكن االنتفاع به مع بقاء أصله، وأما الدراهم وال-1

 .(6)االنتفاع الذي خلقت ألجله وهو الثمنية، فال ميكن هبما الوقف مع بقاء أصله يف ملكه
 .وقفهماويناقش: أن احليوان والسالح يتلفان، ولكنهما جيوز 

 وأيضاً أحياانً ينتفع ابلنقود إذا وقفت دون االستهالك املباشر هلا، كالقرض والتجارة.
 

 .تهعصران احلاضر، وذلك لقوة أدل واز وقف النقود، وخاصة يفالقول جب الرأي الراجح:

                                                
 .12، ص4كتاب الوقف، ابب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، ج  صحيحه،أخرجه البخاري يف -(1)
 .200، ص8، حتقيق: إبراهيم، َيسر، جشرح صحيح البخاري، بن بطال، علي بن خلفا-(2)
 .216، ص6ج، العةناية شرح اهلداية، حممد بن حممدالبابريت، -(3)
 .315، ص5)مصدر سابق(، ج روضة الطالبني وعمدة امفتنيالنووي، -(4)
 .11، ص7)مصدر سابق(، ج اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي، -(5)
 .218، ص6)مصدر سابق(، ج العةناية شرح اهلدايةالبابريت، -(6)
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وفيه إحياء لدور األوقاف، إذ بوقفها يستطيع معظم أفراد اجملتمع اإلسالمي اإلسهام 
 يف الوقف اخلريي.

أو  ا إعادهتمث ايف عصران من غري إتالف هلا، وذلك إبقراضه به يتحقق االنتفاعو 
وز وقف أنه جي: "رد يف قرار جممع الفقه اإلسالميو كما   ابستثمار األصل وتوزيع األرابح،

النقود للقرض أو ل  الستثمار وتوزيع العائد، ويف ذلك إشاعة للوقف وتشجيع عليه وتعديد 
  .(1)"مرونة الفقه وحتقيق الصاحل العامملصادره وقنواته، ومتش مع روح العصر و 

ه، مقصوده دوام االنتفاع بوكذلك فإن الوقف من الصدقات اجلارية، فمعىن ذلك أن 
وإن مل تدم عينه، بدليل أن ما تعطلت منفعته متامًا من املوقوفات جاز إبداله بغريه، ويقوم 

 .(2)البدل مقام املبدل منه
 

 سادساً: استثمار أموال الوقف:

االستثمار يكون يف الوقف عامة، ويف الصناديق الوققية خاصة، أمر مهم وأساسي، 
فيمكن استثمار األموال الوقفية للصندوق الوقفي ابستخدام الصيغ حسب طبيعة الوقف 

املعروفة يف الفقه اإلسالمي كاملراحبة، والسلم، واالستصناع واجلعالة واإلجارة والزراعة واملتاجرة 
املباشرة، إضافة إىل الصيغ احلديثة كاإلجارة املنتهية ابلتمليك، واملشاركة املنتهية ابلتمليك، 

 السندات الوقفية املقارضة وغري ذلك.واملضاربة و 
وأيضًا جيوز للصناديق الوقفية أن تستثمر جزًءا من أمواهلا يف البنوك اإلسالمية 

 .ة اإلسالميةوالشركات اليت تلتزم أبحكام الشريع
وابلتايل يتم احلفاظ على رأس املال املوقوف، ويستفاد من ريعه وغلته ليتم توزيعه 

عاة االلتزام بضوابط االستثمار الدينية والفقهية، وضوابط االستثمار واالستفادة منه، مع مرا
 .(3)االقتصادية واحملاسبية

                                                
 .387، ص13، ج13ع، جملة جممع الفقه اإلسالمي، استثمار األوقاف يف الفقه اإلسالمي، أبو ليل، حممود-(1)
 .420)مصدر سابق(، ص اموارد امالية مؤسسات العمل اخلريي امعاصرالكثريي، - (2)
 .30، )جامعة الشارقة(، صةناديق الوقفية امعاصرة )تكييفها، أشكاهلا، حكمها، مشكالهتا(الص، الزحيلي- (3)
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 : الصدقات:ينالفرع الثا

ال نعين هنا الصدقات املالية الواجبة وهي الزكاة وزكاة الفطر، بل تلك الصدقات 
طاقته، وأيضاً و التطوعية أو الزائدة على الواجب، اليت يستطيع كل فرد أدائه حبسب وسعه 

 تصرف يف مصارف واسعة.
 ولذا ففي هذا الفرع سوف يتم تناول بعض جوانب الصدقة، كاآليت:

 أوال: تعريف الصدقة:

. ويشمل هذا املعىن الزكاة وصدقة (1)لغة: َما يع طى على َوجه ال ق ر  َى هلل املكرمة-1
 التطوع.

 وانب.غوي من مجيع اجليتفق التعريف االصطالحي مع التعريف الل واصطالحاً:-2
 أبهنا متليك يف احلياة بغري عوض على وجه القربة إىل هللا تعاىل.

وهذا التعريف عام للصدقة يشمل الزكاة والصدقة والوقف وغريه، وأما يف عصران 
 احلاضر فقد اصطلح هذا اللفظ عند الكثريين على الصدقة التطوعية.

 إىل الصدقة التطوعية. وابلتايل إذا أطلق لفظ الصدقة فإهنا تنصرف
وهي عبارة عن متليك يف احلال بال عوض بقصد طلب ثواب اآلخرة فقط، ال يذم 

 .(2)شرعاً اتركه
صرف على وكيلة عن املتصدقني يف ال لكوهناواليوم ت دفع الصدقات للجهات اخلريية، 

 املستحقني، وخمصصة لكل حالة صدقة بقيمة معينة تصرف هلا.
ناس خمتلفة، تسهل على ال اً جلمع الصدقات أساليب وطرقهذه اجلهات وتستخدم 

 انوا.نما كدفعها أي

                                                
 .511، ص1)مصدر سابق(، ج امعجم الوسيطجممع اللغة العربية، - (1)
لعاملية ، دراسة فقهية تطبيقية على )الندوة االعمليات امالية للمؤسسات اخلرييةاملصري، حممد جاد بن أمحد، - (2)

 .114، ص1ج دكتوراه، كلية الدراسات العليا، ب اإلسالمي ومؤسسة احلرمني اخلريية(، رسالةللشبا
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 :هاوأساليب اثنياً: طرق دفع الصدقات للجهات اخلريية

، (1)وهذه الطرق بعضها مرت بنا سابقاً يف طرق مجع الزكوات، والبعض نذكرها اآلن
 وهي:

 ية.املواد العيناالتصاالت واخلطاابت املباشرة، وقوافل طرق األبواب، ومجع -1
محالت التربعات يف األماكن العامة؛ كالشوارع واألسواق، أو يف املناسبات -2

 اخلاصة؛ كرمضان، واملهرجاانت اخلريية.
 وضع احلّصاالت يف احملالت التجارية واملدارس.-3
 الدعوة للتربع بوساطة وسائل اإلعالم املختلفة.-4
 هات املاحنة لطلب الدعم.إرسال تقارير املشاريع اخلريية إىل اجل-5
 متابعة االشرتاكات ورسوم العضوية.-6
 تفعيل احلمالت الربيدية اليت ترّوج من خالهلا قسائم لدعم املشاريع.-7
تفعيل مفهوم الصدقة االلكرتونية، وتعين: استخدام التقنية يف مجع الصدقات عرب -8

 .(2)حتويلها من املتربعني إىل حساب جهة خريية ما
 

 : طرق دفع الصدقة االلكرتونية:اثلثاً 

 ، فمن ذلك:(3)طرق دفع الصدقة متنوعة، وتتطور بتطور اآلالت والوسائل
 جهاز نقاط البيع يف مواقع احملال التجارية املزدمحة.-أ

                                                
طوعي ، حبث مقدم لندوة "العمل التموارد متويل األعمال التطوعية يف احلج والعمرةالكثريي، طالب بن عمر، - (1)

 .7وآفاق املستقبل" )احملور اخلامس(، ص
، «أعوام عجاف»تدر املاليني على خزائن مجعيات خريية بعد « قة اإللكرتونيةالصد»، صحيفة احلياة اللةندنية- (2)

 .goo.gl/uJecPbم، 2/2/2007
 .8)مصدر سابق(، ص موارد متويل األعمال التطوعية يف احلج والعمرةالكثريي، - (3)

https://goo.gl/uJecPb
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 جهاز الصراف اآليل، من خالل خدمة )حتويل(.-ب
 اهلاتف املصريف، من خالل الرقم اجملاين.-ج
 طة استخدام بطاقات االئتمان.االنرتنت املصريف، بواس-د
شرتط وجود ال ي؛ األجهزة السابقةأو من خالل رسائل اجلوال، وهي أيسر من -ه

حساب مصريف للمتربع، بل يكفي وجود رصيد مايل يف هاتفه احملمول، وعرب إرسال رسالة 
 ة. نفارغة لرقم اجلهة اخلريية، يتم خصم مبلغ متفق عليه من رصيد املتربع إىل اجلهة املعي

 

(1)التصدق االلكرتوين مزاَيرابعاً: 
: 

تقليل مصروفات اجلمعيات اخلريية، فهو مشروع ال يتطلب تنفيذه كلفة مادية  -1
كبرية، ويقلل من االعتماد على الكوادر البشرية، بعكس الطرق التقليدية السائدة يف مجع 

 التربعات.
ال( معينة توفر كتابة سهولة االستخدام من خالل اعتماد أيقوانت )رموز وأشك-2

 أوامر متكررة.
مواكبة التقنيات احلديثة يف جمال التقنية الرقمية، مما مي ّكن املؤسسات اخلريية من -3

االستفادة من قواعد البياانت لدى املصارف؛ الستصدار مطابقة آلية للحساابت، تتصف 
كومة خنراط يف احلابلدقة والسرعة، وهذا من شأنه كذلك أن يتجه هبذه املؤسسات إىل اال

 الرقمية اليت تسعى إليها العديد من الدول.
التقليل من خماطر االحتفاظ ابلنقود يف مقرات املؤسسات اخلريية، وخماطر نقلها -4

 إىل املصارف.
ضمان حتقيق املتطلبات األمنية اجلديدة، وإجياد الثقة يف نفوس املتربعني -5

 إىل غري اجلهة اليت تربع هلا.واحلكومات يف أن هذه التربعات لن تتجه 

                                                
 .9)مصدر سابق(، ص حلج والعمرةموارد متويل األعمال التطوعية يف االكثريي، -(1)
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فتح اجملال للتربع على مدار األربع والعشرين ساعة، ليالً أو هنارًا، ومن أي مكان -6
 يوجد فيه املتربع.

تعميق تواصل اجملتمع مع الصدقة؛ إذ ال خيجل املتربع من التصدق أبي مبلغ، ولو  -7
 كان زهيًدا، 

صدقات، جتنب الرَيء والسمعة احملبطة لل إحياء صدقة السر، والرقي ابملتربعني إىل-8
تِ فَنَِِمَّا إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَا}وهبذا تتبارك الصدقات، وتتضاعف األجور، يقول هللا عز وجل: 

 .[271البقرة: سورة ] {هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
 

 سائل:خامساً: التكييف الفقهي هلذه الو 

يتبني لنا مما سبق أن الطرق احلديثة املستخدمة يف دفع الصدقة عبارة عن وكالة أبجر 
ركز التابع لصاحل امل عمولةأو بدون أجر، ألن يف بعض األجهزة أحياانً خيصم شيء من التربع 

 له اجلهاز، وتكون يف بعضها وكالة عن طريق الكتابة كاهلاتف النقال وغريه.
تعتمد على نقل احلروف واألرقام والرضا من غري التلفظ، ولذا ومجيع هذه الطرق 

 ي رتجح لنا جبواز ذلك، مع مراعاة بعض األمور، وهي:
عدم شراء اجلهة اخلريية من األجهزة إال ما حتتاج إليه ابلفعل، وال تستخدم يف غري -1

 ذلك.
ه مبلغ من نتنبيه املزكي أو املتصدق إىل أن تربعه عرب بطاقات االئتمان خيصم م-2

 .قبل البنك لقاء عملية التحويل
 إرسال رسالة تذكريية للمزكي لتأكيد القبول أبن تربعه مت تسليمه.-3
 ضرورة تفعيل دور االستقطاعات الدورية، واليت سيأيت البيان عنه الحقاً.-4
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 سادساً: االستقطاعات الشهرية:

 التربع الشهري":تعريف "االستقطاع الشهري" أو "األمر املستدمي" أو "-أ
من دخله الشهري أو السنوي لصاحل إحدى اجلهات اخلريية  جزءاً هو ختصيص املتربع 

أو عن طريق  ،مباشرة اجلهة تلكعن طريق تفويض البنك ابلتحويل من حسابه إىل حساب 
 .(1)اجلوال عرب الرسائل القصرية

 فوائد االستقطاعات للمتربع واجلهة اخلريية:-ب
، (2)بقبول واسع لدى الكثريين من املسلمني، وذلك لفوائده العظيمة االستقطاع حيظى

 وهي:
والسعادة يف  الربكة يف الرزق يرجو منه املتربع منتعويد املسلم البذل والعطاء مبا -1 
 الدارين.

نيل رضا هللا سبحانه تعاىل ببذل الصدقة الدائمة اليت تطفئ غضب الرب واليت -2
عمال أن أحب األ ...»قال: ملسو هيلع هللا ىلص  تبارك وتعاىل حلديث الرسول أحب األعمال إىل هللا من هي

  .(3)«إىل هللا أدومها وإن قل

 إجياد رافد مايل يساهم يف دعم األعمال اخلريية للجهات اخلريية.-3
متكني اجلهة من رسم خطط مستقبلية واضحة بناء على ما يتوفر من دخل اثبت، -4

 ار املشاريع اليت تتصف بصفة االستمرارية.توفر هذه الفكرة الدعم الالزم الستمر  إذ
تناسب معظم املتربعني، وذلك لتنوع خصمه من الراتب الشهري بني القليل -5

 والكثري، فال يؤثر يف ميزانية املتربع، وال يشكل عبئاً مالياً عليه.

                                                
 .goo.gl/huAumZ، االستقطاع الشهري، موقع الصدقة االلكرتونية-(1)
 .234ص )مصدر سابق(، األحكام الفقهية للمؤسسات اخلرييةالسحيباين،  .موقع الصدقةاملصدر السابق، -(2)
 .9، ص8الرقاق، ابب القصد واملداومة على العمل، ج ، كتابصحيحهأخرجه البخاري يف -(3)

https://goo.gl/huAumZ
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ال يستهلك االستقطاع جهداً كبرياً من اجلهة اخلريية املستقطعة، وذلك ألن البنك -6
 لذي يقوم ابستقطاع املبلغ من حساب املتربع يف حساب اجلهة اخلريية.هو ا

 

 مبؤسسة الشيخ عيد اخلريية. smsمثال تطبيقي لالستقطاع عن طريق اجلوال -ج
 :(1)االستقطاع الشهري عن طريق اجلوال

 ، للتربع مبائة رَيل شهرَيً.920303للرقم  1ر. ق(، أرسل  100إغاثة سورَي )-1
 ، للتربع خبمسني رَيل شهرَيً.92030للرقم  2ر. ق( أرسل  50رية )الصدقة اجلا-2
 ، للتربع مبائة رَيل شهرَيً.920304للرقم  1ر. ق(، أرسل  100إغاثة اليمن )-3
 ، للتربع مبائة رَيل شهرَيً.20301ر. ق(، أرسل للرقم  100الوقف )-4

 وغري ذلك من االستقطاعات اليومية والسنوية.
 

 ي لالستقطاعات:التكييف الفقه-د
ربع يتضح لنا من التعريف السابق لالستقطاع أبنه تربع مببلغ موعود ابالستمرارية من املت

 لفرتة غري حمددة أو حمددة حبسب رغبته ابلقطع. يةنفسه للجهة اخلري 
 واإللزام به. وابلتايل ت َكيف مبسألة الوفاء ابلوعد

 إخالفه. رميحت، و يس مبنهيّ  عنهالذي ل ابلوعد املسلمون جممعون على وجوب الوفاء

مت  { ]النحل:   د  اّللَّ  إ َذا َعاَهد  آية » قال:ملسو هيلع هللا ىلص ولقوله  [.91لقوله تعاىل: }َوَأو ف وا ب َعه 
 .(2) «املنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان

 حيث جعل الرسول إخالف الوعد من عالمات النفاق.

                                                
 .goo.gl/pR7FQM، 2015/ 5/ 11موقع مؤسسة الشيخ عيد اخلريية، االستقطاع عن طريق اجلوال، -(1)
 .16، ص1، كتاب اإلميان، ابب عالمة املنافق، جصحيحهأخرجه البخاري يف -(2)

https://goo.gl/pR7FQM
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ليه عهد ابالستقطاع تربعاً، هل جيب الوفاء به واالستمرار عويف مسألتنا هذه تعىن ال
 أم ال؟

 فالعلماء اختلفوا يف هذه املسألة، كاآليت: 
الرأي األول: أن الوفاء ابلوعد مستحب، وال يلزم قضاؤه، وإىل هذا الرأي ذهب 

 .(3)واحلنابلة (2)والشافعية (1)احلنفية
 واستدلوا:

 .[91]النحل:  {دِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْوَأَوْفُوا بِعَهْ}قوله تعاىل: -1

 وغريها من أدلة القرآن، واحلديث السابق.
إذا وعد الرجل وينوي أن يفي ملسو هيلع هللا ىلص: »حديث زيد بن أرقم، قال: قال رسول هللا -2

 .(4)«به فلم يف به فال جناح عليه
 بوعده. يف احلديث داللة على أنه ال حرج فيمن مل يف وجه الداللة:

ذلك لو صح وك وليس يف إسناده ابلقوي، كوم عليه ابلضعفن احلديث حمويناقش: أ
 .(5)ابلوعد، فإنه يكون ذلك لعذر ءعدم اإليفا
أن الوفاء ابلوعد مل جيب ومل حيرم إخالفه؛ ألنه يف معىن اهلبة وهي ال تلزم إال -3

 .(6)ابلقبض، فكيف ي لزم ابهلبة لو وعده هبا جمرد وعد

                                                
 .132، ص4)مصدر سابق(، ج امبسوط السرخسي،-(1)
 .653، ص4)مصدر سابق(، جاجملموع شرح امهذب النووي، -(2)
 .92، ص11، حتقيق: الرتكي، عبد هللا بن عبد احملسن، جالفروع ،ابن مفلح، حممد- (3)
لباين: حديث قال األ .20، ص5، كتاب أبواب اإلميان، ابب ما جاء يف عالمة املنافق، جهسةنةنأخرجه الرتمذي يف -(4)

 ضعيف.
 .20، ص5كتاب أبواب اإلميان، ابب ما جاء يف عالمة املنافق، ج  السةنن، ،الرتمذي-(5)

 .487، 2، جأسىن امطالب يف شرح روض الطالب، كرَي بن حممداألنصاري،  - (6)
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 .(1)زم إال ابلقبض عند بعض العلماءويناقش: أن اهلبة ال تل
 وابلتايل برأي هؤالء جيوز للمتربع قطع االستمرار يف االستقطاعات، وال حرج عليه.

 

الرأي الثاين: أن الوفاء ابلوعد واجب وإخالفه بال عذر حمرم، وهذا أحد اآلراء عند 
 وابن عثيمني رمحهم هللا. (3)، واختاره الشيخ الشنقيطي(2)احلنابلة

أن إخالف الوعد ال جيوز، لكونه من عالمات املنافقني، "الشيخ الشنقيطي:  قال
وألن هللا يقول: كرب مقتا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون، وظاهر عمومه يشمل إخالف 
الوعد، ولكن الواعد إذا امتنع من إجناز الوعد ال حيكم عليه به وال يلزم به جربا، بل يؤمر به 

مبعروف حمض،  ألنه وعد ،ن أكثر علماء األمة على أنه ال جيرب على الوفاء بهأل، وال جيرب عليه
 .(4)"والعلم عند هللا تعاىل

والصحيح أن الوفاء ابلوعد واجب، وال جيوز لإلنسان أن هخلف الوعد؛ "يقول الشيخ ابن عثيمني: 
 .(5)ر"ألن إخالف الوعد من صفات امةنافقني، ما مل يكن هةناك ضر 

 واستدلوا: 

 وقوله:، [34]سورة اإلسراء:  {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسُِْولًا}قال تعاىل: -1

 .[1املائدة: سورة ] {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}

 يف اآليتني أمر ابلوفاء ابلوعد، والنهي عن اخللف. وجه الداللة:

                                                
 .317ص ، حتقيق: األرنؤوط، عبد القادر،األذكارالنووي، - (1)
 .23، ص9، جزاد امستقةنع الشرح اممتع علىابن عثيمني، - (2)
 .441، ص3، جأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، الشنقيطي، حممد األمني- (3)
 .441، ص3، ج(صدر سابق)م أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، الشنقيطي-(4)
 .23، ص9)مصدر سابق(، ج الشرح اممتع على زاد امستقةنعابن عثيمني، -(5)
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ن واجبة يف حق هللا تعاىل من نذور، أو يف حق هللا تعاىل مويناقش أبن الوفاء ابلوعد 
 .(1)ق العباد من عقود، لقوهتما، وال يلحق هبما جمرد الوعدحنذور، أو يف 

 .[3الصف: سورة ] {كَبُرَ مَقْتًا َِنْدَ الََّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفَََُْونَ}قوله تعاىل: -2

أشد  ، الذي هووجعلته اآلية من املقتأن إخالف الوعد مذموم،  وجه الداللة:
 .(2)البغض

 ويناقش: املراد ابآلية األمور الواجبة.
 وأجيب أن اآلية أطلقت عامة فيشمل إخالف الوعد.

قال: " آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا ملسو هيلع هللا ىلص أيب هريرة، عن النيب عن -3
 .(3)وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان "

إخالف الوعد من الصفات املذمومة، وهي كمال  عدَّ ملسو هيلع هللا ىلص وجه الداللة: أن النيب 
 النفاق.

 وبرأي هذا القول ال جيوز للمتربع القطع من غري عذر، وإال فيأمث.
 

الرأي الثالث: أن الوعد إذا كان معلقاً على شرط ودخل املوعود، فيكون الزماً يقضى 
 .(4)به الوعد، وهو الرأي املشهور عند املالكية

 .(5)أما ما أدخله بوعده يف الزم فذلك الوعد يلزمويقول أبو القاسم: و 
 واستدلوا: 

                                                
 .509)مصدر سابق(، ص موارد امالية مؤسسات العمل اخلريي امعاصراالكثريي، -(1)

 .335، ص5ج ،أيسر التفاسري لكالم العلي الكبرياجلزائري، جابر بن موسى، -(2)
 .16، ص1كتاب اإلميان، ابب عالمة املنافق، ج  صحيحه،أخرجه البخاري يف -(3)

 .301، 7، جر خليلالتاج واإلكليل مختص، أيب القاسم، حممد بن يوسف- (4)
 .301، 7ج ،سابقالصدر امل- (5)
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  .(1)«ال ضرر وال ضرار»قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  -1
 وجه الداللة: أن ترك الوفاء ابلوعد فيه ضرر للطرف اآلخر، فال جيوز.

 .(2)أن تعليق الوعد على الشرط يعطيه قوة ارتباط، فيكون الزماً بذلك-2
 

 ال:الراجح من هذه األقو 
 جيب الوفاء ابلوعد مع القدرة عليه، فإن مل يستطع على ذلك فيجوز قطعه.

اء إذا مل يقدر، املتربع جيوز له قطعه مىت ش اوابلتايل فإن االستقطاعات اليت وّقع عليه
قطاع يشبه دفع ، وكأن االستوذلك ألن اجلهة اخلريية مل تلزمه الزام، بل على سبيل املقدرة عليه

للمحتاج كما كان الصحابة رضوان هللا عليهم يفعلون، إذ ثبت أن أاب بكر رضي ة النفقة الدوري
 هللا عنه كان يدفع النفقة إىل مسطح بن أاثثة بشكل دوري.

العشر ، [11: النور] {مِنْكُمْ عُصْبَةٌ بِالْإِفْكِ جَاءُوا الَّذِينَ إِنَّ}فعندما نزلت قوله تعاىل: 
يه ر وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره: وهللا ال أنفق عل، قال أبو بكمن سورة النور آَيت

 يُؤْتُوا أَنْ سَّعَةِوَال مِنْكُمْ الْفَضْلِ أُولُو يَأْتَلِ وَلَا} شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة، فأنزل هللا تعاىل:

 وَاللَّهُ لَكُمْ هُاللَّ يَغْفِرَ أَنْ تُحِبُّونَ أَلَا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمَسَاكِنيَ الْقُرْبَى أُولِي

[. فقال أبو بكر رضى هللا عنه: وهللا إين ألحب أن يغفر هللا يل، 22: النور] {رَحِيمٌ غَفُورٌ
 .(3)عليه وقال: ال أنزعها منه أبداً  هافرجع إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق

 

                                                
 .745، ص2، جابب القضاء يف املرفق، كتاب األقضية، اموطأأخرجه اإلمام مالك يف – (1)
 .513، صاموارد امالية مؤسسات العمل اخلريي امعاصرالكثريي، - (2)
 .207ص، 12جحتقيق: الربدوين، أمحد وآخرون،  ،تفسري القرطبالقرطيب، - (3)
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 امتفرقة: : التربعاتلثالفرع الثا

أسقط  فرع الصدقات ذكرفرع التربعات يف البحث مع أن معظم الباحثني إذا  ذكرأ
ن التربعات أفرع التربعات أسقط فرع الصدقات، وذلك ألهنم يرون  ذكرفرع التربعات، وإذا 

 أبينه فيما أييت:بينهما، وس اً ى مثة فرقتر  ةمرادفة للصدقات، إال أن الباحث
 ات:أواًل: تعريف التربع

 .(1)ربع تربعاً، أي: تطوعاً تمأخوذ من الفعل لغة: -1
 

 واصطالحاً:-2
لوقف والوصية ، بل عرفوا أنواعه من االقدامى تعريفًا يف كتب الفقهاء لتربعمل أعثر ل 

 وعرّفه بعض الباحثني ابآليت:واهلبة وغريها، 
صد الرب ض بقبذل املكلف مااًل أو منفعة إبرادته لغريه يف احلال أو املآل بال عو 

 .(2)واملعروف تقرابً إىل هللا تعاىل لتحصيل األجر والثواب
وهبذا يتبني لنا أن التربع مرادف للصدقة، إال أهنما خيتلفان يف أن الصدقة ال تقبل إال 
من املسلم، والتربع من املسلم وغري املسلم، وكذلك أن نية املتصدق تتجه حنو القر ى إىل هللا 

إىل صاحب القر ى، وخاصة يف حالة التطوع، أن تظل العالقة يف  عز وجل، ولذلك طلب
إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنَِِمَّا هِيَ وَإِنْ }نطاق السرية بني هللا عز وجل وعبده، لقوله تعاىل: 

 [.271لبقرة: سورة ا] {تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

من موارد متويل اجلهات اخلريية املعاصرة، وأكثرها مرونة إذا  هاماً  التربعات مورداً  دوتع
 .ما قورنت ابلزكاة واألوقاف

                                                
 .1184، ص3)مصدر سابق(، ج الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، - (1)

 .128ص ،)مصدر سابق( امؤسسات اخلريية حكمها وضوابط القائمني عليها وحدود صالحيتهمالسكين، - (2)
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لجمعية أو مجع األموال الةنقدية والعيةنية اليت متةنح ل"التربعات:  وعرفها القانون القطري كاآليت:
لعام، أو على أوجه الرب أو الةنفع اامؤسسة اخلاصة اخلريية أو اجلهات األخرى واألفراد دون مقابل، لإلنفاق مةنها 

 .(1)تقدمي اخلدمات اخلريية أو اإلنسانية مبختلف صورها"
 

 :اثنياً: أنواع التربعات اليت تدفع للجهات اخلريية

 تربعات من املسلمني:-أ

قدية وعينية، نمن عموم املسلمني تربعات خمتلفة قطر تستقبل اجلهات اخلريية يف دولة 
 .وحتثهم على ذلك

ت التربعات كاإلغااث تلكة عندما تتجدد لديهم حاجة أو مستجدات تتطلب خاص
 اإلنسانية.

، ةحفاة عراة جمتايب النمار أو العباءعندما جاءه قوم  ،ملسو هيلع هللا ىلص وذلك اقتداًء بفعل النيب
، فدخل ملا رأى هبم من الفاقةملسو هيلع هللا ىلص متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، فتمعر وجه رسول هللا 

ن وأقام، فصلى مث خطب فقال: }َي أيها الناس اتقوا ربكم الذي مث خرج، فأمر بالال فأذ
[ إىل آخر اآلية، }إن هللا كان عليكم رقيبا{ ]النساء: 1خلقكم من نفس واحدة{ ]النساء: 

[ 18[ واآلية اليت يف احلشر: }اتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا هللا{ ]احلشر: 1
 -ال حىت ق -من ثوبه، من صاع بره، من صاع متره تصدق رجل من ديناره، من درمهه، »

قال: فجاء رجل من األنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، « ولو بشق مترة
 ملسو هيلع هللا ىلصقال: مث تتابع الناس، حىت رأيت كومني من طعام وثياب، حىت رأيت وجه رسول هللا 

ها، وأجر حسنة، فله أجر من سن يف اإلسالم سنة ملسو هيلع هللا ىلص: »يتهلل، كأنه مذهبة، فقال رسول هللا 
من عمل هبا بعده، من غري أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة،  

 .(2)«كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده، من غري أن ينقص من أوزارهم شيء

                                                
 (.1م يشأن تنظيم األعمال اخلريية، مادة رقم )2014القانون القطري الصادر عام  - (1)

، كتاب الزكاة، ابب احلث على الصدقة ولو بشق مترة، أو كلمة طيبة وأهنا حجاب من صحيحهه مسلم يف أخرج– (2)
 .704، ص2النار، ج
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يف احلديث استحباب مجع الناس لألمور املهمة ووعظهم وحثهم على  وجه الداللة:
يرهم من القبائح، ومن ذلك: احلث على التربع ابملال والعني ملن هبم فاقة مصاحلهم وحتذ

 .وحاجة، والشفقة عليهم وتعاوهنم على الرب والتقوى
 فمن أنواع هذه التربعات:

 التربعات النقدية: تربع ابملال النقدي.-1
 وهذه ال خالف يف جواز قبوهلا من قبل اجلهات اخلريية ملصلحة احملتاجني.

 عات العينية:الترب -2
 التعريف: -

 وهي تلك التربعات غري النقدية كاملالبس والغذاء واألاثث وغريها.
حيث  من الروافد اليت يقوم عليها العمل اخلريي، رافدا مهماً التربعات العينية متثل و 

تبذل اجلهات اخلريية ابلدولة )دولة قطر( جهودها لتقدمي املساعدات العينية واملادية يف مساعدة 
احملتاجني، ومد يد العون للفقراء، وتوفري كافة الوسائل املعيشية، بل أصبحت تساهم يف تنمية 

 البلدان اقتصادَي واجتماعيا.
فمثاًل يف مؤسسة الشيخ عيد اخلريية تتنوع هذه التربعات العينية إىل أاثث ومالبس 

. ت العينيةاملساعدا وأغذية، وذلك عرب برانجمني أساسيني مها برانمج حفظ النعمة، وبرانمج
وبه قسم خاص هلذه املساعدات العينية، وتتمثل مهامه يف متابعة املستودع اخلريي على حسب 
الوارد والصادر من املواد العينية ، وتقدمي تقرير يومي بذلك، وتنظيم مواعيد االستقبال من 

نية حسب سندات ياملتربعني ، وحتويلها إىل مناديب املستودع اخلريي، وصرف املساعدات الع
الصرف املوقعة من مدير املركز ، والباحث االجتماعي وأمني املستودع اخلريي، ومتابعة مناديب 
املستودع اخلريي ، وعماله من حيث احلضور والغياب وربطهم إبدارة املركز االجتماعي، وبيع 

بالغ لألسر املتعففة، امل بعض املواد العينية بعد تسعريها من مدير املركز ، أو انئبه واالستفادة من
واستالم املواد العينية الواردة وتدقيقها من املتربعني وتسليمهم سند استالم، وحتديد وتنظيم 
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رير الشهري ، بعد استالمها من املتربعني، وكتابة التق يواد العينية داخل املستودع اخلري وفرز امل
 .(1)يجتماعاخلاص ابملستودع اخلريي وتسليمه إىل إدارة املركز اال

 

ض التربعات تلجأ بعض اجلهات اخلريية إىل بيع بعاثلثاً: بيع أو استبدال مال املتربع: 
 : منهاوذلك ألسباب  العينية اليت تصل هلا من قبل املتربعني،

كانت   أو ة يف حفظها ونقلها وتوزيعها،ظعدم حاجة املستحقني هلا أو لتكلفتها الباه
وال لصاحل بيع تلك األمهل حيق للجهات اخلريية سباب، فسريعة التلف، وغري ذلك من األ

 املتربع هلم؟:
قطة هذه املسألة تشبه مسألة اللبعد القراءة والبحث عن حكم ذلك: تبنّي لنا أبن 

 اليت خيشى فسادها.
حيث إن الفقهاء رمحهم هللا تعاىل خريوا امللتقط أن يتصرف ابللقطة اليت خيشى 

ا؛ من اليت حتتاج إىل نفقة أن يعمل امللتقط ما فيه األصلح لصاحبه فسادها أو الدابة امللتقطة
إنفاقها على نفسه واحتساب قيمتها لصاحبها، أو بيعها أو إبقائها، وهذا التخيري ال يرجع 

وهذه  ،إىل رغبة القائم هلذه األمور ومشيئته وإمنا يرجع إىل مراعاة املصلحة لصاحب الشيء
 .(2)اللقطةالتربعات العينية تشبه هذه 

 وابلتايل يظهر لنا جواز بيع التربعات العينية واستبداهلا، وذلك لألدلة اآلتية:
 .(3)اً تقاس على جواز بيع أعيان الزكاة عند احلاجة إليه، كما مر بنا سابق-1
أهنا لو بقيت من غري بيع فرمبا ال أحد حيتاج هلا، بل حيتاج لقيمتها، ويف هذا -2

رم احملتاج من النفع هبا.إضرار ابملتربع الذي أ  راد نفع احملتاجني واألجر، وكذلك حي 

                                                
التربعات العينية، برامج لرتشيد االستهالك وتفريج الكرابت، موقع جريدة الشرق، فكري، نشوى، -(1)

goo.gl/KhDloD ،م.2016-03-22اثء الثال 
/ 10/ 21ه / 1408/ 2/ 28 رابطة العامل اإلسالمي، القرار السابع ابلدورة العاشرة جملمع الفقه اإلسالمي،-(2)

 .goo.gl/IN2BPdم، 1987
 يف الفرع األول: الزكاة، سادساً: بيع الزكاة واستبداله.-(3)

https://goo.gl/KhDloD
https://goo.gl/IN2BPd
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خ لمجمع الفقهي اإلسالمي بتاريلوأيضًا جاء يف القرار السابع للدورة العاشرة -5
أبن اجملمع ال يرى مانعا من بيع هذه العروض: "م: 1987/ 10/ 21ه / 1408/ 2/ 28

ال تتحمل البقاء، أو أهنا غري صاحلة  من مأكوالت أو مشروابت أو عروض غريها، مادام أهنا
رمحهم -ملن يتربع هلم، وأن يستبدل هبا غريها، مادام ذلك حيقق املصلحة للمتربع هلم والفقهاء 

 خريوا امللتقط أن يتصرف ابللقطة، اليت خيشى فسادها، أو الدابة امللتقطة اليت -هللا تعاىل
ه واحتساب لصاحبها: من إنفاقها على نفس حتتاج إىل نفقة ، أن يعمل امللتقط ما فيه األصلح

قيمتها لصاحبها، أو بيعها، أو إبقائها وهذا التخيري ال يرجع إىل رغبة املتويل هلذه األمور 
 .(1)"ومشيئته، وإمنا يرجع إىل مراعاة املصلحة، لصاحب الشيء

حتتاج بعض هذه التربعات العينية إىل الكثري من املوظفني وخمازن ومستودعات، -3
 وابلتايل هذه مشكلة تتضاءل أمام القائمني على مهمة هذه التربعات.

أن القيمة النقدية هلذه التربعات العينية بعد بيعها، تستعمل ألغراض أكثر بعكس -4
 ما إذا ت ر كت على عينيتها.

 ، وهي:(2)بضوابطجواز بيعها واستبداهلا ينبغي أن ينضبط ولكن 
 أعيان هذه التربعات أبي وجه. عدم استفادة اجلهات اخلريية من-1
 وأن حتاول بيعها أبسعار مقاربة لقيمتها، حىت ال يتضرر املتربع وال ينقص أجره.-2

عات تقوم اجلهات اخلريية إبقامة سوق خريي ابلترب وأحياانً  إقامة سوق خريية ابلتربعات:
 حكمه؟ما ي؟ و ري السوق اخل االعينية اليت مت التربع هلا من قبل املتربعني، فما حقيقة هذ

سوق مكون من التربعات العينية )الغذائية، وامللبوسات، أعمال فنية،  حقيقته: أنه
وغريها(، اليت تربع هبا أصحاهبا لصاحل اجلهة اخلريية، فيصرف ريعها لصاحل أنشطة ومصارف 

 اجلهة اخلريية.

                                                
 م.21/10/1987ه / 28/2/1408 القرار السابع ابلدورة العاشرة جملمع الفقه اإلسالمي، إلسالمي،رابطة العامل ا-(1)

goo.gl/IN2BPd. 
 .166)مصدر سابق(، ص األحكام الفقهية للمؤسسات اخلرييةالسحيباين، - (2)

https://goo.gl/IN2BPd
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 لك.ذوهلذه األسواق اخلريية أنواع عديدة، منها: طبق خريي، مزاد خريي، وغري 
عات وذلك لألدلة السابقة يف حكم بيع الترب الذي يرتجح يل أبنه جائز، أما حكمه: ف

 العينية واستبداهلا.
رية إذا صرف فائدة كب أبن هذا السوق فيه: عنه يقول الشيخ ابن جربين )رمحه هللا(و 

ال مريعه يف أعمال الرب واخلري كبناء مسجد، أو مدرسة خريية إسالمية، وغري ذلك من األع
 .(1)اخلريية

 

(2)تربعات غري املسلمني-ب
 وهي على قسمني: :

ل للجهات عينية( اليت تصو ونقصد به تلك التربعات )نقدية أ تربعات طوعية:-1
 أم ال؟ قبوهلا، فهل جيوز اخلريية اإلسالمية من غري املسلمني

 ت بىن هذه املسألة على مسألة حكم قبول هدية غري املسلم.
عنه مع ذكر األقوال واألدلة، وكان الراجح فيها جواز قبوهلا إذا مل وقد سبق البيان 

 .(3)يكن هناك حمذور شرعي، فإهنا مبنزلة اهلدية
 

عات أي قيام اجلهات اخلريية اإلسالمية بطلب ترب  من غري املسلمني:تربعات تطلب رابعاً: 
 من غري املسلمني لصاحل وجوه الرب واخلري.

 سألة كاآليت:اختلف العلماء يف هذه امل
الرأي األول: املنع، من طلب التربعات من غري املسلمني وقبوهلا، وإىل هذا الرأي 

 .(4)ذهب بعض الباحثني كالسحيباين

                                                
 .goo.gl/32roFsون ريعه ألعمال الرب واخلري، موقع الشيخ ابن جربين، حكم إقامة سوق خريي يك- (1)
 سبقت هلا اإلشارة عند احلديث عن قبول الدعم من احلكومات اخلارجية الغري مسلمة يف املطلب الثاين.- (2)
 ىل.، احلالة األو  مسلمةن احلكومات اخلارجية الغريعن قبول الدعم م يف املطلب الثاينسبقت هلا اإلشارة -(3)

 .186، 185)مصدر سابق(، صاألحكام الفقهية للمؤسسات اخلريية السحيباين، -(4)

https://goo.gl/32roFs
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 واستدلوا:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ }قال تعاىل: -1 

 [. 57]املائدة:  {أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ 

يف اآلية هني عن االستنصار ابملشركني، وهو طلب النصرة سواًء ابملال  وجه الداللة:
 .(1)أو غريه، ولذا كان منهياً عنه

 ويناقش أبن طلب التربعات منهم ليس كاالستنصار، وينتفي ذلك الغرض بوضع
 صناديق التربعات جلمع التربعات.

ان قبل بدر، فلما كملسو هيلع هللا ىلص أهنا قالت: خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة، زوج النيب -2
حني رأوه،  ملسو هيلع هللا ىلصحبرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة وجندة، ففرح أصحاب رسول هللا 

تؤمن »: ملسو هيلع هللا ىلصجئت ألتبعك، وأصيب معك، قال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فلما أدركه قال لرسول هللا 
 إذا كنا ، قالت: مث مضى حىت«فارجع، فلن أستعني مبشرك»قال: ال، قال: « ابهلل ورسوله؟

ال: كما قال أول مرة، قملسو هيلع هللا ىلص ابلشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النيب 
، قال: مث رجع فأدركه ابلبيداء، فقال له كما قال أول مرة: «فارجع، فلن أستعني مبشرك»
 .(2)«فانطلقملسو هيلع هللا ىلص: »قال: نعم، فقال له رسول هللا « ن ابهلل ورسوله؟تؤم»

ربع غري املسلم، وطلب التطلب العون من يف احلديث داللة على عدم  وجه الداللة:
 .فلذا مينع ذلكمنهم نوع من 

 يف بعض األحيان استعان بغري املسلمني، كاستعانته بعمهملسو هيلع هللا ىلص ويناقش: أبن الرسول 
 أبو طالب.
 .(3)"اإلسالم يعلو وال يعلىملسو هيلع هللا ىلص: "ول حديث الرس-3

                                                
 .85، ص3ج ، حتقيق: عطية، موسى حممد،أحكام القرآن، الكيا اهلراسي، علي بن حممد-(1)
 .1449، ص3ج، كتاب اجلهاد والسري، ابب كراهة االستعانة يف الغزو بكافر، صحيحهأخرجه مسلم يف -(2)

 .93، ص2ز، ابب إذا أسلم الصيب فمات، ج، كتاب اجلنائصحيحهأخرجه البخاري يف -(3)
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أن طلب التربع منهم فيه نوع من التذلل واالستكانة، وابتذاالً وخضوعاً  وجه الداللة:
 من املسلم، وهذا خيالف رفعة اإلسالم، فمنع منه.

 
الرأي الثاين: التفصيل يف املسألة، فيمنع إن كان فيه بعض احملاذير الشرعية مثل الّذل 

قلب الطالب الضعيف إذا أعطوه، وأما إذا خال من احملاذير الشرعية ومل خيش  أمامهم وملكهم
محه ر منه ضرر يف الدين فال حرج يف طلبها وقبوهلا، وإىل هذا الرأي ذهب الشيخ ابن ابز 

 وغريهم.(2)والشيخ حممد املنجد، (1)هللا
 واستدلوا:

ني كعمه ببعض املشرك يستعني )دون ذّل( يف أمور الدعوة وهو مبكة كان  ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب
 ة.للتربعات يف األماكن العام بوضع الصناديق ، وعلى الذل تنتفيأيب طالب وغريه

وإن كان يف ذلك خطر مل جيز له طلبها وال قبوهلا؛ عماًل ابألدلة الشرعية الدالة على 
ل بعض أنه قبملسو هيلع هللا ىلص وجوب احلذر مما حرم هللا، والبعد عن مساخط هللا، قد ثبت عن النيب 

 كما ذكران.   من املشركني ومل يقبلها من آخرين، واحلكمة يف ذلك :اهلداَي
 والراجح: الرأي الثاين، ألنه أنسب لعصران

                                                
 .432، ص8ج)مصدر سابق(،  مة عبد العزيز بن ابز رمحه هللاابز، جمموع فتاوى العالابن -(1)
فار، ات من الكطلب التربع: عنوانال القسم العريب من موقع )اإلسالم، سؤال وجواب(ملنجد، حممد صاحل، ا-(2)

 .1105، ص1ج
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 الرابع امبحث

 نسب األموال امختلطة

 
تتكون معظم مصادر متويل اجلهات اخلريية من الزكوات والصدقات والتربعات من 

 ء.اهلداَي والوصاَي، وهذا ال خالف فيه بني الفقها
حرام، أو  صلأمن وأما اخلالف ففي التربعات املالية اليت ترد على اجلهات اخلريية، 

 مشتبه به.
ولذا ففي هذا املطلب نبني تعريف كل واحد، وحكم التربع منها للجهات اخلريية 

 سواًء أكان هذا التربع زكاة أو صدقة أو غري ذلك. وقبوهلا

 ام:الفرع األول: تعريف امال احلرام بشكل ع

رم حو كل ما ، أكل مال حّرم الشرع على املسلم متليكه واالنتفاع به فهو املال احلرام
 .(1)الشرع دخوله يف ملك املسلم ملانع

 

 الفرع الثاين: أقسام امال احلرام، وحكم دفعه للجهات اخلريية:

 للمال احلرام أقسام، وهي:

 ما كان حراماً يف ذاته:أواًل: 

حرمه الشرع لسبب قائم يف عني احملرم، ال ينفك عنه حبال من  أي ما أواًل: تعريفه:
األحوال، الشتماله على ضرر أو خبث أو قذارة، كاخلمر واخلنزير وامليتة والدم، والزان، وسائر 

 .(2)النجاسات واملستقذرات اليت تسبب األذى لإلنسان

                                                
 .40ص ،أحكام امال احلرام وضوابط االنتفاع والتصرف به يف الفقه اإلسالمياألشقر، عمر سليمان، - (1)

 .40سابق، صالاملصدر - (2)
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 للجهات اخلريية: اثنياً: حكم التربع به

، وغريهم من (4)، واحلنابلة(3)، والشافعية(2)، واملالكية(1)احلنفيةاتفق الفقهاء من 
ابململكة العربية السعودية، وإحدى قرارات اجملمع الفقه  (5)املعاصرين كاللجنة الدائمة لإلفتاء

، والشيخ ابن عثيمني، والشيخ (7)، وفتاوى دار اإلفتاء املصرية(6)اإلسالمي خبصوص ندوة الزكاة
خلص تربع ابملال احلرام بذاته، وصرفه يف جوه اخلري والرب بنية التوبة، والتالعلى جواز  (8)املنجد

 منها، عدا بناء املساجد وطباعة املصحف.
 واستدلوا ابآليت:

عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل، من األنصار، قال: خرجنا مع رسول -1
من قبل رجليه،  أوسع»وهو على القرب يوصي احلافر: ملسو هيلع هللا ىلص يف جنازة، فرأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء ابلطعام فوضع يده، مث «أوسع من قبل رأسه
أجد حلم شاة »يلوك لقمة يف فمه، مث قال: ملسو هيلع هللا ىلص وضع القوم، فأكلوا، فنظر آابؤان رسول هللا 

يشرتي  ع، فأرسلت املرأة، قالت: َي رسول هللا، إين أرسلت إىل البقي«أخذت بغري إذن أهلها

                                                
 .291، ص2)مصدر سابق(، جحاشية ابن عابدين ابن عابدين، - (1)
 .557، ص1جقيق: التجكاين، حممد احلبيب، حت )اجلد(، مسائل أيب الوليد ابن رشد ،ابن رشد، حممد- (2)
 .351، ص9)مصدر سابق(، ج ، اجملموع شرح امهذبالنووي- (3)
 .67، ص4)مصدر سابق(، جمطالب أويل الةنهى يف شرح غاية امةنتهى الرحيباين، - (4)
: الدويش، أمحد بع وترتي، مجفتاوى اللجةنة الدائمة )اجملموعة األوىل(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، - (5)

 .57، ص14جبن عبد الرزاق، 
لّ ه َواملعاجلَ -(6) ال  املشتَبه يف ح 

َ
ة جناحي، عبد اللطيف عبد الرجيم، حَترير حمافظ األَوراق املالّية للب نوك اإلسالمّية م ن امل

ألَوراق  املال ّية م ن بنك َقّدمة إىل الّندوة الثان ية لاملالية املقرتَحة لَعزل أثر التَعام ل ابلَفائدة َعلى َعائدات  األسه م )َدراَسة م  
 .373ص، 7، العدد 7، ججملة اجملمع الفقه اإلسالميالبَحرين اإلساَلمي(، 

 . 206، ص7، جفتاوى دار اإلفتاء امصريةدار اإلفتاء املصرية، - (7)
 .2394، ص5، جيزكي املال احلرامهل  :عنوانال، القسم العريب من موقع )اإلسالم، سؤال وجواب(نجد، امل-(8)
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يل شاة، فلم أجد فأرسلت إىل جار يل قد اشرتى شاة، أن أرسل إيل هبا بثمنها، فلم يوجد، 
 .(1)«أطعميه األسارىملسو هيلع هللا ىلص: »فأرسلت إىل امرأته فأرسلت إيل هبا، فقال رسول هللا 

أمر بصرف حلم الشاة اليت أخذت بغري حق إىل األسارى، ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب : وجه الداللة
 خلري.وهو مصرف من مصارف ا

عن عبد هللا أنه اشرتى جارية، فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال: اللهم عن -2
صاحبها، فإن كره فلي وعلي الغرم، مث قال: وهكذا يفعل ابللقطة، فخالفوا السنة يف اللقطة 
اليت ال حجة معها، وخالفوا حديث عبد هللا بن مسعود الذي يوافق السنة، وهو عندهم اثبت، 

 .(2)احلديث، وهم خيالفونه فيما هو فيه بعينه واحتجوا هبذا
وأن هذا املال إذا مل يتم التخلص منها بصرفه على هذه الوجوه اخلريية احملتاجة، -3

 .فماذا يفعل هبا
ولكن يبقى سؤال: هل جيب على اجلهات اخلريية عند استالمها هلذه األموال صرفها 

 اب مستقل؟مباشرة وضمها مع أموال الصدقات، أم جتعل يف حس
أن جتعل هذه األموال يف صندوق مستقل عن بقية الصناديق  أرى أبن األوىل  

يطلب منه التوبة و ، وأن تنصح صاحبه، املخصصة للصدقات الطيبة، وذلك حىت ال ختتلط به
ب بطريقة  والتخلص يف مصاحل املسلمني عدا بناء املساجد وطباعة املصاحف، ألنه مال ك س 

وال يكسب عبد مال حرام ملسو هيلع هللا ىلص: » بن مسعود، قال: قال رسول هللا حمرمة، فعن عبد هللا
فيتصدق منه فيقبل منه، وال ينفق منه فيبارك له فيه، وال يرتكه خلف ظهره إال كان زاده إىل 
النار، إن هللا تعاىل ال ميحو السيئ ابلسيئ، ولكن ميحو السيئ ابحلسن، إن اخلبيث ال ميحو 

 .(3)«اخلبيث

                                                
، وقال األلباين: حديث 244، ص3، كتاب البيوع، ابب يف اجتناب الشبهات، جهسةنةنداود يف  وأخرجه أب– (1)

 صحيح.
، عريف سنةابب اللقطة أيكلها الغين والفقري إذا مل تعرتف بعد ت، كتاب اللقطة، السةنن الكربىأخرجه البيهقي يف – (2)

 .311، ص6ج
 .10، ص8، جشعيب وآخرون، حتقيق: األرنؤوط، شرح السةنة، بغوي، أبو حممد احلسنيال-(3)
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 لغريه:الثاين: احملرم 

وهو كل مال حرمه الشرع لوصفه دون أصله، ألن سبب التحرمي مل يقم يف ذات 
الشيء وماهيته، وإمنا جاءت احلرمة من أمر خارجي منفك عن ذات املال، فهو حمرم بسبب 

طلق أهل العلم وي الطارئ الذي أثّر يف وصفه، ومل يؤثر يف أصله وماهيته، كاملال املسروق،
 .(1)غريه اسم املال )احلرام بسببه( أو املال )احلرام لكسبه(على املال احملرم ل

عن امرأة كانت مغنية واكتسبت يف جهلها ماالً  "وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 
كثرياً، وقد اتبت، وحجت إىل بيت هللا تعاىل، وهي حمافظة على طاعة هللا، فهل املال الذي 

إن   فأجاب: املال املكسوب، تؤجر عليه؟اكتسبته من حل وغريه إذا أكلت وتصدقت منه 
كانت عيناً أو منفعة، مباحة يف نفسها، وإمنا حرمت ابلقصد، مثل من يبيع عنباً ملن يتخذه 

 .(2)"مخراً، أو من يستأجر لعصر اخلمر أو محلها، فهذا يفعله ابلعوض، لكن ال يطيب له أكله
 

رده  أال وهو: يف هذا املال(3)جحالراسأكتفي ابلرأي  حكم التربع ابملال احلرام لكسبه:
 .ةللغري، وال تربئ الذمة ابلتوبة، وال ابلتصدق هلذه اجلهات اخلريي اً لصاحبه، ألن فيه حق

 

 الثالث: التربع ابملال املختلط:

 د.امن الشركات واألفر خمتلطة تستقبل بعض اجلهات اخلريية تربعات مالية 
؟ وأين تقبل ذلك؟ وما التكيف الفقهيفماذا نعين بذلك؟ وهل كل اجلهات اخلريية تس

 ت صرف؟
ا هو إخراج احلصة احملرمة من األموال اليت مت اكتساهب :ابملال املختلط التربع مفهوم-أ

 .(4)عن طريق املسامهة يف الشركات املختلطة ابحلرام أبي طريق كان التحرمي بنية التخلص منه
                                                

 .43)مصدر سابق(، ص أحكام امال احلرام وضوابط االنتفاع والتصرف به يف الفقه اإلسالمياألشقر، - (1)
 .308، ص29)مصدر سابق(، ج جمموع الفتاوىابن تيمية، - (2)

 سيطول عنه. احلديثوذلك ألن  - (3)
 .6ص، (امللك فهد للبرتول واملعادن ، )جامعةقاعدة التطهري امايل يف جمال األسهماملزيين، خالد عبد هللا، - (4)
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موال ا حالل لكنها قد تتعامل ابألأو هي األموال احملرمة احملصلة يف شركات أصل عمله
 .(1)احملرمه كفوائد البنوك أو اإلقراض املبين على منفعة أو زَيدة مشروطة

 

 التربع ابملال املختلط:اجلهات اليت تستقبل -ب

 مجعية قطر اخلريية: تصرفها يف منافع املسلمني من آابر، وطرق، ومستوصفات-1
 .(2)ة املصحف..اخل، ما عدا صرفها يف املساجد وطباع..

 .(3)مؤسسة الشيخ عيد اخلريية: يتم صرفها حبسب أولوَيت العمل اخلريي-2
 ؟(4)مؤسسة راف: تستقبل زكاة الشركات من غري ذكر أهنا نسبة التطهري أم ال-3
مؤسسة األصمخ اخلريية )عفيف(: تصرف ذلك على حسب خطط برامج -4

 .(5)املؤسسة

 :طاملال املختلالتكييف الفقهي ألخذ -ج

مل خيتلف الفقهاء املعاصرون يف قبول اجلهات اخلريية لنسب تطهري املال املختلط،    
لى مدارس ومستشفيات وغريها أو ع ءوذلك ألهنا تقوم بصرفها يف املصاحل العامة من بنا

 الفقراء واملساكني.
م اهذه األموال من ابب الصدقة أو الزكاة وإمنا من تربئة الذمة من احلر  تعدوال     

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ األَرْضِ وَالَ }لقول هللا تعاىل: 

                                                
املوافق  -ه   3/9/1435، شرعية "األصمخ اخلريية" جتيز التربع أبموال "التطهري"، األحد جريدة الراية-(1)

 .oo.gl/dbJcnxgم ،  29/6/2014
 م.2016/ 1/6مقابلة مع خالد محيدة )خبري مايل جبمعية قطر اخلريية(، الدوحة، – (2)
 .م10/5/2015مد آل اثين اخلريية،مقابلة مع أمل زين السعدي، مؤسسة الشيخ عيد بن حم– (3)
 م.6/5/2015راف(،  مقابلة مع مراد أمحد، مؤسسة الشيخ اثين بن عبد هللا للخدمات اإلنسانية )مؤسسة – (4)
 م27/4/2015مقابلة مع حممود السمان، الدوحة، مؤسسة األصمخ )عفيف(،  – (5)

https://goo.gl/dbJcnx
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سورة ]{هَ غَنِيٌّ حَمِيدٌتَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِالَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّ
 .[ 267 :البقرة

 (1)«ال تقبل صالة بغري طهور وال صدقة من غلول»ملسو هيلع هللا ىلص: وقول الرسول 
وقد انعقدت كلمة األئمة الثقات من املذاهب األربعة املعتربة )رمحهم هللا( على أن 

 .(2)املال احلرام الذي ال يعرف مالكه جيعل يف مصاحل املسلمني عامة
  

                                                
 .201، ص1ابب وجوب الطهارة للصالة، ج، كتاب الطهارة، صحيحهأخرجه مسلم يف -(1)

 .goo.gl/dbJcnxشرعية "األصمخ اخلريية" جتيز التربع أبموال "التطهري"، - (2)

https://goo.gl/dbJcnx
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 ابعالفصل الر 
 مصارف اجلهات اخلريية

 
 امبحث األول: امصارف الشرعية

 ،مصارف الزكاة، الكفارات والةنذورحملددة شرعا : امطلب األول: امصارف ا
 وبعض الوقف.

 مصارف الوقفبعض : غري احملددةامطلب الثاين: امصارف 
 

 دارية والدعوية، وتشمل:صارف اإلامامبحث الثاين: 
 صارف التجهيزية.ام: امطلب األول

 امطلب الثاين: رواتب العاملني والدعاة يف اجلهة اخلريية.
 : الدعاية واإلعالن التجاري.امطلب الثالث
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 امبحث األول

 امصارف الشرعية

 

 هي تلك املصارف اليت نص الشرع عليها سواًء كانت واجبة أو مندوبة.
عل لشرعية وقيدته، ومل جيوكذلك اهتم الشارع احلكيم أبمر بعض مصارف املوارد ا

مهمة توزيعها وفق ما يراه الناس ويقدرونه، بل حدد أصناف املستحقني لتلك املوارد بنصوص 
 .(1)شرعية، كالزكاة، وصدقة الفطر، والكفارات أبنواعها

ولذا كان األمر لزامًا على القائمني أبمر الزكاة وصدقة الفطر يف اجلمعيات اخلريية 
األصناف، واالهتمام بكيفية الوصول إليهم وإيصاهلا هلم، وفق ما استجد من معرفة املراد هبذه 

 أحوال الناس وجمتمعاهتم.
 

 (مصارف الزكاة، الكفارات والةنذورددة شرعا  )امصارف احمل امطلب األول:
 هي املوارد االقتصادية اليت مت حتديد مصارفها من قبل الشرع، وهي كاآليت:

 : مصارف الزكاة: أوالً 

قَرَاءِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُ}املصارف الثمانية اليت ورد حتديدها يف قوله تعاىل: ي ه

يضَةً وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِ وَالْمَسَاكِنيِ وَالْعَامِلِنيَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِنيَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

 [.61، 60]التوبة:  {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌمِنَ اللَّهِ 

 وفيما أييت حملة تفصيلية هلذه املصارف:

                                                
 .491، ص2)مصدر سابق(، ج العمليات امالية للمؤسسات اخلريية )دراسة فقهية تطبيقية(املصري، - (1)
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 الفقراء واملساكني: األول والثاين: صرفامل

ة يعلى املصارف األخرى بنص اآل تقدمي هذا الصنفأوىل مصارف الزكاة، وقد مت 
 فمن هو الفقري، ومن هو املسكني؟، القرآنية ألهنم أحوج من غريهم

 الفقري واملسكني يف اصطالح الفقهاء كاآليت:
 ،هو من ميلك شيئا ال يكفيه قوت عامهالفقري  أبن:(2)واملالكية(1)عرفهما احلنفية

 ة.ال ميلك شيئا ابلكليواملسكني 
 ويتبني من تعريفهما أبن املسكني أسوأ حاالً من الفقري.

 واستدلوا ب : 

حْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُ}قوله تعاىل: -1

 .[273 ]البقرة: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

اله غنيا إال سبه اجلاهل حبأن الفقري قد ميلك بعض ما يغنيه ألنه ال حي وجه الداللة:
 .(3)وله ظاهر مجيل وبزة حسنة فدل على أن ملكه لبعض ما يغنيه ال يسلبه صفة الفقر

وأجيب أبنه ال مانع من أن يكون هلم شيء، وقد يطلق الفقري على املسكني، والعكس 
 صحيح.

  [16]البلد:  {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ}قوله تعاىل: -2

أنه الذي قد لزق ابلرتاب وهو جائع عار ال يواريه عن الرتاب شيء فدل  :وجه الداللة
 .(4)ذلك على أن املسكني يف غاية احلاجة والعدم

                                                
 .118، ص1)مصدر سابق(، ج االختيار لتعليل امختارالبلدحي،  - (1)
 .492، ص1)مصدر سابق(، ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي،  - (2)
 .323، ص4ج ، حتقيق: القمحاوي، حممد صادق،أحكام القرآن، د بن علياجلصاص، أمح - (3)
 .323، ص4املصدر السابق، ج - (4)
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تقييد املسكني هبذا القيد يدل على أنه قد حيصل مسكني خال عن وصف  وأجيب أن 
كينا ال سكونه ذا مرتبة وإمنا يكون كذلك بتقدير أن ميلك شيئا، فهذا يدل على أن كونه م

فوصف (، أما السفينة فكانت ملساكني)بدليل قوله تعاىل:  ينايف كونه مالكا لبعض األشياء
ابملسكنة من له سفينة من سفن البحر تساوي مجلة من الداننري، ومل جند يف كتاب هللا ما يدل 

 .(1)على أن اإلنسان مسي فقريا مع أنه ميلك شيئا

 .[4]اجملادلة:  { مِسْكِينًافَإِطْعَامُ سِتِّنيَ}قوله تعاىل: -3

أن هللا سبحانه وتعاىل جعل مصرف الكفارات املساكني وليس الفقراء،  وجه الداللة:
 فهذا يعين أهنم أشد حاجة من الفقراء.

وأجيب أبن املقصود من املسكني يف مصرف الكفارات هو احملتاج هلذه األموال سواًء  
 كان فقرياً أو غنياً.

ليس املسكني هبذا الطواف الذي يطوف »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصن رسول هللا عن أيب هريرة، أ-4
ول هللا، قالوا، فما املسكني؟ َي رس« على الناس، فرتده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمراتن

 .(2)«الذي ال جيد غىن يغنيه، وال يفطن له، فيتصدق عليه، وال يسأل الناس شيئا»قال: 
أن املسكني هو من ال جيد غىن إال أن له شيئاً يف احلديث داللة على  وجه الداللة:

 ال يقوم له، فهو يصرب وينطوي، وهو حمتاج وال يسأل.
من ليس له مال وال كسب الئق أبنه فقد عرفوا الفقري: (4)واحلنابلة (3)وأما الشافعية 

واملسكني: من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من ، يقع موقعا من كفايته وكفاية ممونه
 .يكفيه الكفاية السابقة ه وال يكفيه كمن حيتاج لعشرة وعنده مثانية والحاجت

 والفقري عند الشافعية واحلنابلة أسوأ حاالً من املسكني.

                                                
  .83، ص16ج ،مفاتيح الغيب، الرازي، أبو عبد هللا حممد-(1)

 719، ص2فيتصدق عليه، ج كني الذي ال جيد غىن، كتاب الزكاة، ابب املسصحيحهمسلم يف أخرجه -(2)
 .249، 248ص، فتح امعني بشرح قرة العني مبهمات الدين، الدين أمحد ملليباري، زينا-(3)
 .272، 271، ص2)مصدر سابق(، ج كشاف القةناع عن منت اإلقةناعالبهويت،  - (4)
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 واستدلوا ابآليت:

 .[79]الكهف:  {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِنيَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ}قال تعاىل: -1

  وجه الداللة:
فوصف  ،كونه مسكينا، ال ينايف كونه مالكا للمالاآلية السفينة للمسكني، فأثبتت 

ابملسكنة من له سفينة من سفن البحر تساوي مجلة من الداننري، ومل جند يف كتاب هللا ما يدل 
 الْغَنِيُّ وَالََّهُ}فإن قالوا: الدليل عليه قوله تعاىل:  على أن اإلنسان مسي فقريا مع أنه ميلك شيئا.

ا قلنا: هذ فوصف الكل ابلفقر مع أهنم ميلكون أشياء. .[38: حممدسورة ] {الْفُقَرَاءُ أَُْتُمُوَ
 ابلضد أوىل ألنه تعاىل وصفهم بكوهنم فقراء ابلنسبة إىل هللا تعاىل، فإن أحدا سوى هللا تعاىل

 .(1)ال ميلك البتة شيئا ابلنسبة إىل هللا فصح قولنا
اللهم أحيين مسكينا وأمتين مسكينا واحشرين »ل: قاملسو هيلع هللا ىلص عن أنس، أن رسول هللا -2

 .(2)«يف زمرة املساكني يوم القيامة
 .(3)«اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  كان-3

يتعوذ من الفقر، فلو كان املسكني أسوأ حاالً من الفقري، ملسو هيلع هللا ىلص كان النيب   وجه الداللة:
ه ستحيل أن يتعوذ من الفقر، مث يسأل ما هو أسوأ منلكان هناك تناقض بني احلديثني، إذ ي

استجاب هللا دعاءه وقبضه وله مما أفاء هللا عليه، ولكن مل يكن معه متام الكفاية، وقد حااًل، 
 .(4)ولذلك رهن درعه

 

                                                
 .83، ص16)مصدر سابق(، ج مفاتيح الغيبالرازي، -(1)
، 4م، جن اجلنة قبل أغنيائه، كتاب الزهد، ابب ما جاء أن فقراء املهاجرين يدخلو ةنهسةنأخرجه الرتمذي يف -(2)

 .577ص
 .267، ص8، حتقيق: أبو غدة، عبد الفتاح، جالسةنن الصغرى للةنسائي، أخرجه النسائي، أمحد بن شعيب-(3)
 169، ص8)مصدر سابق(، ج تفسري القرطبالقرطيب، -(4)
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 من الزكاة: الفقري واملسكني مقدار ما يعطى-أ
ى هلم من مقدار ما يعط ، ولكنهم اختلفوا يفالفقهاء متفقون على إعطائهما من الزكاة

 الزكاة على أقوال:
ائيت مواملسكني من الزكاة أقل من مقدار النصاب )أي:  الفقريعطى القول األول: ي

 .(1)، وهذا قول احلنفية(درهم أو أكثر
 واستدلوا ابآليت:

 تؤخذ من أغنيائهم وترد على» ملعاذ بن جبل رضي هللا عنه:ملسو هيلع هللا ىلص قول الرسول -1
 .(2)«فقرائهم

 أمر معاذاً أبخذ الزكاة من األغنياء وردها للفقراء.ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب  داللة:وجه ال
يكون  ه بذلكنصاب النقود، ألن أكثر منأنه ال جيوز إعطاء الفقري  ويفهم من ذلك

 غنيا هبذا املال، وال جيوز الصرف إىل الغين.امتلك نصاابً، فصار 
، قد كان فقريا، فأما قبله فوجياب على هذا: أبنه إمنا يصري غنيا بعد ثبوت امللك له

 .(3)الصدقة القت كّف الفقري فجازتو 
وكذلك أبن املال الذي وصل إىل يده، مل يتحقق فيه شروط الزكاة الكاملة حىت يستطيع 

 النصاب. واستمرارأن خيرج الزكاة من هذا املال، مثل حوالن احلول عنده، 
 (4)كيةغري زَيدة، وهو قول املالالقول الثاين: يعطون كفاية سنة هلم وملن يعولون من 

 .(6)واحلنابلة (5)والشافعية

                                                
 .48، ص2،جبدائع الصةنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، -(1)

 .104، ص2كتاب الزكاة، ابب وجوب الزكاة، جصحيحه، أخرجه البخاري يف -(2)
 .48، ص2)مصدر سابق(، ج بدائع الصةنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، -(3)
 .494، ص1جحاشية الدسوقي على الشرح الكبري )مصدر سابق(، الدسوقي، -(4)
 .185، ص4)مصدر سابق(، ج مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ امةنهاجالشربيين، -(5)
 .136، ص2)مصدر سابق(، جمطالب أويل الةنهى يف شرح غاية امةنتهىالرحيباين، -(6)
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 واستدلوا:
هله كان يبيع خنل بين النضري، وحيبس ألملسو هيلع هللا ىلص أن النيب »عن عمر رضي هللا عنه: -1

 .(1)«قوت سنتهم
كان يدخر ألهله ما يكفي لقوهتم سنة كاملة، فدل على ملسو هيلع هللا ىلص وجه الداللة: أن النيب 
 .(2)سنة، وال يعد هذا احتكاراً أن اإلغناء يكون بتوفر القوت 

كان مير عليه األَيم والليايل ومل جيد ما أيكله، فلذا ختتلف ملسو هيلع هللا ىلص ويناقش أبن النيب 
 النفقات من سنة لسنة.

أن الزكاة تتكرر سنوًَي فتحصل للفقري الكفاية منها سنة بعد سنة، وال حاجة -2
 الزكاة القادم. قبلة حلني موسم، بل يكتفى إبعطائه ما يكفيه السنة املإلعطائه كفاية العمر

 
القول الثالث: جيوز إعطاء الفقري واملسكني من الزكاة ما تزول به حاجته وتصل به 

 .(4)، ورواية عند احلنابلة(3)الكفاية على الدوام، هو نص للشافعي رمحه هللا
 واستدلوا ابآليت:

أسأله فيها،  ملسو هيلع هللا ىلص عن قبيصة بن خمارق اهلاليل، قال: حتملت محالة، فأتيت رسول هللا
ة ال حتل إال َي قبيصة إن املسأل»فقال: أقم حىت أتتينا الصدقة، فنأمر لك هبا، قال: مث قال: 

ألحد ثالثة رجل، حتمل محالة، فحلت له املسألة حىت يصيبها، مث ميسك، ورجل أصابته 
ن أو قال سدادا م -جائحة اجتاحت ماله، فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش 

ورجل أصابته فاقة حىت يقوم ثالثة من ذوي احلجا من قومه: لقد أصابت فالان فاقة،  -عيش 

                                                
، كتاب النفقات، ابب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال، صحيحهأخرجه البخاري يف -(1)

 .63، ص7ج
 .140، ص5، )مصدر سابق(،  جمةنار القاري شرح خمتصر صحيح البخاريقاسم، -(2)
 .193، ص6)مصدر سابق(،  جاجملموع شرح امهذب )مع تكملة السبكي وامطيعي( ووي، الن-(3)
 .272، ص2)مصدر سابق(، ج كشاف القةناع عن منت اإلقةناعالبهويت، -(4)
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ن فما سواهن م -أو قال سدادا من عيش  -فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش 
 .(1)«املسألة َي قبيصة سحتا أيكلها صاحبها سحتا

سنة اجته من غري حتديد بأجاز له املسألة إىل أن تسد حملسو هيلع هللا ىلص أن الرسول  وجه الداللة:
 داللة على جواز إعطاء احملتاج ما حتصل به الكفاية على الدوام.لك ذفكان يف أو أشهر، 
 . (2)، يعين من الصدقة«إذا أعطيتم فأغنوا»قال عمر: -2

 .(3)وقد أمجع الصحابة على إعطائهم من الصدقة من غري خالف
 .(4)جاج بهويناقش: أبن األثر عن عمر ضعيف، فال يقوى االحت

ن املقصود من الزكاة سد اخللة، ودفع احلاجة، فيعطى الفقري واملسكني فإوكذلك -3
 .(5)ما حتصل به الكفاية على الدوام

 

 والراجح يف املسألة:
بعد عرض األقوال وأدلتهم يرتجح لنا أبن هذه املسألة ختتلف ابختالف األحوال 

 فإن مقدار ما يعطاه الفقري واملسكني غري واألزمان، وابختالف حاجات الفقراء واملساكني،
الضرورية  تسد احلاجات ولذا فأقسام الزكاة ابجلهات اخلريية تقوم بصرف ما حمدود ابلشرع،

احلالية هلؤالء الفقراء أواًل، فإن بقي يف أموال الزكاة ابق  فتسعى تلك اجلهات إىل سد حاجاهتم 
قية أعمارهم،  اية احملتاجني من الفقراء واملساكني بوعليه فإن وسعت أموال الزكاة كف املستقبلية.

                                                
 .722، ص2، كتاب الزكاة، ابب من حتل له املسألة، جصحيحهأخرجه مسلم يف -(1)
، عطي منهاما قالوا يف الزكاة قدر ما ي، كتاب الزكاة مصةنفهيف ، دشيبة، أبو بكر عبد هللا بن حمم أخرجه ابن أيب-(2)

 . 403، ص2جحتقيق: احلوت، كمال يوسف، 
 .280، ص4)مصدر سابق(، جاحمللى ابآلاثرابن حزم، -(3)
 .83ص، ختريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالماأللباين، -(4)
 .180)مصدر سابق(، ص كتاب والسةنةمصارف الزكاة ومتليكها يف ضوء الالعاين، -(5)
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كشراء بعض اآلالت الضرورية ألهل احلرف لسد حاجاهتم ومتكينهم من التكسب هبا بقية 
 .(1)أعمارهم من غري إضرار بغريهم من أهل احلاجات فهذا أمر جيد

ج الوأن هذه احلاجات ختتلف من عصر لعصر، ففي عصران احلاضر يعترب التعليم والع
من احلاجات األساسية وخاصة يف البالد اليت ال تقدمها جماانً، ويف البعض تعترب وسائل النقل 
من احلاجات األساسية، نظرًا لصعوبة االنتقال بوسائل النقل العامة، ولذا فإن حتديد قدر 

 الكفاية للمحتاج خيتلف ابختالف األحوال واألزمان واألماكن.
وأيضاً أحياانً تقوم بعض اجلهات اخلريية بصرف أموال الزكاة هلؤالء الفقراء على شكل 

 رواتب شهرية.
 

 صرف الزكاة على شكل رواتب شهرية:-ب
 .(2)خريهاأتهذه املسألة تنبين على مسألة فورية صرف الزكاة على مستحقيها أو 

 ولكن ،ة يف أتخريهااألصل يف الزكاة الفور ما مل تكن هناك مصلحوقد علمنا أبن 
، على شكل رواتب شهرية، أو أقساط على قولني هلميف مسألة صرف الزكاة  العلماء اختلفوا

 مها:
القول األول: ال جيوز صرف الزكاة يف صورة رواتب شهرية أو تقسيطها، وإىل هذا 

 وغريه.(3)ذهب من املعاصرين الشيخ حممد املنجد الرأي 
 واستدلوا:

ت وجوهبا، التقسيط فيه أتخري للزكاة عن وقو  رواتب تقسيط هلا، دفعها على شكل أبن
 والزكاة ش رع لسد خلة الفقراء واملساكني على وجه الفورية.

                                                
 .253ص)مصدر سابق(،  األحكام الفقهية للمؤسسات اخلرييةالسحيباين، -(1)

 وقد سبق احلديث عنه يف املطلب األول من الفصل الثالث - (2)
رف ص، عنوان الفتوى: )مصدر سابق( القسم العريب من موقع )اإلسالم، سؤال وجواب(ملنجد، حممد صاحل، ا-(3)

 .2533، ص5اة، جالزك
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القول الثاين: جيوز صرف الزكاة للفقراء واحملتاجني يف صورة رواتب شهرية، وإىل هذا 
 .(2)موغريه(1)الشيخ ابن جربين رمحه هللامن املعاصرين القول ذهب 

 :(3)لذلك ابآليتوا واستدل
أن الزكاة إذا دفعت هلؤالء الفقراء دفعة واحدة صرفوها يف حينها، وقد يتوسعون -1

يف النفقات، ويشرتون غري الضرورَيت، وينافسون أهل الثروات، مث بعد وقت قصري ينفد ما 
داء. يَة واالست ج   عندهم ويبقون بقية العام يتكففون الناس وحيرتفون ابلك د 

ودفع الزكاة هلم مفرَّقًا )شهرًَي أو نصف احلول( تسد حاجاهتم، وال يتعرضون -2
 للسؤال، وال لتكفف الناس ولشدة اإلعواز.

وكذلك فإن يف أتخري الزكاة وتفريقها طوال السنة قوة التحري، حىت ال تصرف إال -3
قني، حللبحث عن املست اً ملستحقيها، خاصة إذا كانت اجلهة اخلريية قد وكلت أشخاص

واحلرص على الدقة يف البحث عن هؤالء الفقراء واملساكني، وهكذا إذا أخرت حلساب األموال 
والدقة والتحري والتأكد من مقدار األموال الزكوية واالحتياط يف إخراجها؛ دون أتخري أكثر 

 من العام، ودون نقص من مقدار الزكاة الواجبة، فجائز
رف الشهري، فنجد رواتب موظفي الدولة حتول حياة الناس االقتصادية للص-4

واملؤسسات العامة واخلاصة شهرية، وكذا االلتزامات من سداد ديون وفواتري وحنوها غالباً تكون 
 .(4)شهرية، والفقري جزء من هذا اجملتمع ويتطبع بعاداته االقتصادية

د حاجة س ، وذلك لتحقيقه املصلحة املتوخاة من دفع الزكاة وهيالقول الثاينالراجح: 
 الفقري.

 

                                                
م، 2009ه / 1430ابن جربين، عبد هللا بن عبد الرمحن، الفتاوى، حكم أتخري الزكاة لعذر، -(1)

goo.gl/YRh3hh. 
 129، 128)مصدر سابق(، صأحكام إدارة اجلمعيات اخلريية ألموال الزكاة السامل، -(2)

 .goo.gl/YRh3hhموقع الشيخ ابن جربين،  .129، صاملصدر السابق-(3)
 .128، 127)مصدر سابق(، ص أحكام إدارة اجلمعيات اخلريية ألموال الزكاةالسامل، -(4)

https://goo.gl/YRh3hh
https://goo.gl/YRh3hh
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 يف اجلهات اخلريية: الدفع هلذا املصرف من صور-ج
تدخل حتت هذا املصرف صور خمتلفة ختتلف ابختالف الزمان واملكان، فلكل زمن 

ية التعليم والعالج من احلاجات األساس يعداحتياجاته وضرورَيته، ففي عصران احلاضر 
ذا املصرف هنذكر بعض الصور اليت تندرج حتت  خصوصاً يف البالد اليت ال تقدمهما جماانً، لذا

 :(1)على النحو اآليت
أواًل: األسر الفقرية اليت ال جتد ما يكفيها وأفرادها من مطعم أو ملبس أو مسكن:  

سواًء كانت هذه األسر ال جتد دخالً، لعجز عائلها عن الكسب لكرب سن أو غريه من 
اية قدر الكفله رة أو غريمها ال يكفيه، فإن األعذار، أو كان لعائلها دخل من مرتب أو أج

 وملن يعوله.
وهذه الصورة ومن يف حكمها أولت اجلهات اخلريية االهتمام األكرب هلا، فقامت 

بلسم داخل الدولة كلجنة األسر املتعففة والملتابعة من تشملهم الزكاة إبنشاء جلان مستقلة 
 ها ذلك.ام أسر فقرية ويتيمة وكفالتها وغري الشايف وعالج املرضى وغريها، وخارج الدولة كإطع

ن لطلب العلم: إذا مل يكن قادرًا على اجلمع بني العلم و اثنياً: طالب العلم املتفرغ
عاة هم من الزكاة ما يكفيهم وكفالتهم، وكذلك الدؤ ، فإنه جيوز للجهات اخلريية إعطاوالكسب

 املتفرغني للتعلم والتعليم والتدريس.
 

 اجة الفقري واملسكني لدى اجلهات اخلريية:إثبات حآلية : د
قدم للجهات اخلريية يف دولة قطر عدد كبري من احملتاجني، وذلك إلدراج أمسائهم يت

لب، بل ال تكتفي هبذا الط واجلهات اخلرييةضمن قوائم املستفيدين من مصرف الفقراء، 
 .لب من غري حاجةالطتتحرى وتتدقق أكثر يف هذه الطلبات، وذلك لقلة التعفف والتورع عن 

                                                
 .261إىل  255، ص)مصدر سابق( أحكام إدارة اجلمعيات اخلريية ألموال الزكاةالسامل، - (1)
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مع أن األصل املتفق عليه عند الفقهاء هو أن من ادعى احلاجة وطلب من الزكاة أنه 
 .(1)يعطى من غري إقامة البينة، وذلك ألن الزكاة مبناها على املساحمة والرفق

تاجني للتدقيق على هذه الطلبات، والوقوف على احمل جتماعيا فتقوم بتكليف ابحث
دخلهم ومصروفهم، وعدد أفراد أسرته، وذلك من خالل املطالبة ببعض  ميداانً، وتقييم

االثبااتت والواثئق، وبعد دراستها تقرر احلاجة الفعلية لكل حمتاج وأسرته، وهذا العمل من 
 التحري املطلوب، وال نرى له خالفاً بني العلماء.

ات بني اجله وحاليًا قامت وزارة الشؤون االجتماعية إبنشاء قاعدة بياانت موحدة
اخلريية، ومن خالهلا تعرض البياانت اخلاصة ابحملتاجني فتتسىن هلا االطالع على املساعدات 

 .(2)املقدمة للحاالت
ن ال يعطون من الزكاة بل يعطون مفإهنم ن من غري املسلمني و وأما الفقراء واحملتاج

 مصادر التمويل األخرى يف اجلهات اخلريية اإلسالمية.
 

 : مصرف العاملني عليها:لثاملصرف الثا

 تعريف مصرف العاملني على الزكاة:-أ
يف اللغة: عملته أعمله عمال صنعته وعملت على الصدقة سعيت يف مجعها -1

 .(3)والفاعل عامل واجلمع عمال
تخرج الرجل يف ماله وملكه وعمله، ومنه قيل للذي يس العام ل : ه َو الَّذ ي يَ تَ َوىلَّ أمورَ 

 .(4)الزكاة عامل

                                                
 .265إىل  261)مصدر سابق(، ص إدارة اجلمعيات اخلريية ألموال الزكاةأحكام السامل، -(1)
مقابلة مع مراد أمحد مالح، الدوحة، مؤسسة الشيخ اثين بن عبد هللا للخدمات اإلنسانية )مؤسسة راف(،  -)2(

 م.6/5/2015
 .430، ص2)مصدر سابق(، ج امصباح امةنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي، -(3)
 .61، ص30ج)مصدر سابق(،  اتج العروس من جواهر القاموسي، الزبيد-(4)
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 ويف االصطالح:-2
السعاة، الذين  أبهنم: (4)احلنابلةو  (3)ةوالشافعي(2)املالكية (1)هم مجهور الفقهاء من احلنفيةعرف

 ه(.وكتاهبا، وقسام ،يبعثهم اإلمام ألخذ الزكاة من أرابهبا ك  )جباهتا، وحفاظها
شؤون ل أبنه يقصد هبم كل الذين يعملون يف اجلهاز اإلداري"وعرفه الشيخ القرضاوي: 

؛ حيفظوهنا، ومن كتبة  وحاسبني ؛ يضبطون  لوهنا، ومن خزنة  وحراس  الزكاة: من جباة ؛ حيصّ 
 .(5)"واردها ومصروفها، ومن موزعني؛ يعطوهنا ألهل استحقاقها

 العاملني عليها كوظائف إدارية مسمىيف عصران استحدثت وظائف أخرى حتت و 
وتنوع  ، وذلك لكثرة املزكني وتنوع أموال الزكاة،حاجةلل ومالية وفنية وااللكرتونية جلمع الزكاة

 طرق الدفع هلا.
 

 أقسام العاملني على الزكاة:-ب
 العاملني على الزكاة يف اجلهات اخلريية على قسمني، مها: جندبعد الدراسة 

 القسم األول: العاملون على الزكاة يف اجلهات اخلريية احلكومية:
ة جباية الزكاة واستالمها من أرابب األموال، وحفظها، وهم الذين وّكلهم اإلمام ملهم 

يف  ةوتوزيعها على مستحقيها من أهل الزكاة، ومثال ذلك: العاملون يف مؤسسة صندوق الزكا
 .(6)دولة قطر

                                                
 .449، ص3)مصدر سابق(، جالبةناية شرح اهلدايةالعيين،  -(1)

 .75، صالقوانني الفقهية، ابن جزي، حممد بن أمحد-(2)
 .61، ص2ج ،الفقه امةنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىلاخلن، مصطفى وآخرون، -(3)
 .312، ص3، جحاشية الروض امربع شرح زاد امستقةنع ،ي، عبد الرمحن بن حممدالنجد-(4)
 .579)مصدر سابق(، ص فقه الزكاةالقرضاوي، -(5)
 إدارة اتبعة لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.-(6)
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صندوق الزكاة جهة حكومية تتبع وزارة األوقاف، وكل رواتب موظفيه حيصلون عليها 
ن الزكاة أو الصدقات من أجل دفع رواتب أو تفعيل من الدولة، وال يتم استقطاع أي مبلغ م

 .(1)بند العاملني عليها، رغم أنه أمر شرعي، لكن يف ضوء وجود موازنة للصندوق
فال تستقطع وتنفق اإليرادات ابلكامل على أوجه اخلري واملشروعات، فهو اجلهة 

 رعية.الش يف مصارفها من اإليرادات ويتم صرفها ابلكاملالوحيدة اليت ال تستقطع 
لرواتبهم إال اللهم أن تدفع هلم  الزكاةوأرى أبن هؤالء ال جيوز هلم األخذ من أموال  

، وذلك ألن الدولة تدفع هلم ابسم صنف آخر من أصناف الزكاة ال ابسم العاملني عليها
 رواتبهم.

 

لعامل واصة(: كومية )اخلااحلالقسم الثاين: العاملون على الزكاة يف اجلهات اخلريية غري 
عن املزكي ورب املال يف إخراج زكاته وتفريقها على املستحقني، وتكون مصرحة من هنا وكيل 

قبل احلاكم )اإلمام( للقيام بعملها، وميثل ذلك اجلهات اخلريية األخرى يف دولة قطر عدا 
 صندوق الزكاة.

ة اخلريية هفهم وكالء عن املزكني يف إيصال أمواهلم الزكوية ملستحقيها، وتصرف هلم اجل
 رواتب من سهم العاملني عليها يف الزكاة.

من إيرادات  % 28ولذا فإن بعض اجلهات اخلريية يف دولة قطر تستقطع ما يقارب ال  
 .(2)الزكاة لإلنفاق على اإلعالانت ورواتب العاملني هبا

 وأرى أبنه ال مانع من استقطاع هذه النسبة من الزكاة وصرفها على اإلعالانت ورواتب
العاملني هبا، خاصة وأهنا نسبة متفقة بني مجيع اجلهات اخلريية ومبشاورة اهليئات الشرعية هبا 
 وبعد تصريح اهليئة العامة لتنظيم األعمال اخلريية هلم، وأيضًا قد تكون نسبة غري اثبتة تتغري

 حبسب الظروف واألحوال.

                                                
 23/7/1433الاثء من إيرادات الزكاة تنفق داخل قطر، الث % 95ألنصاري، حممد، ا، جريدة الراية القطرية-(1)

 .goo.gl/B3Ob64م،  12/6/2012ه  / املوافق، 
 .goo.gl/c7eYux ، 23/1/2014ألف أسرة،  17أمني، نشأت، صندوق الزكاة يكفل  جريدة الراية،-(2)

https://goo.gl/B3Ob64
https://goo.gl/c7eYux
https://goo.gl/c7eYux
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 مقدار ما ي عطاه العاملون على الزكاة:-ج
 م ن العاملني حيق هلم أخذ نصيب من الزكاة، ولكن ما مقدار ذلك؟ ذكران سابقاً َمن

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني مها:
يعطى ما يكفيه وأعوانه ابلوسط مدة ذهاهبم وإَيهبم ما دام املال ابقيا القول األول: 

 .(1)، وهذا قول احلنفيةإال إذا استغرقت كفايته الزكاة فال يزاد على النصف
 واستدلوا:

يف  ألنه ال جيوز له أن يتبع شهوتهالوسط،  فإعطاؤهالتنصيف عني اإلنصاف؛ إن 
 .(2)، فيكون إسرافاً حمضاً، وهو حراماملأكل واملشرب وامللبس

قد  األجرة مطلقاً، فإن كانت قدر كفايته ف يعطى للحاجة إليه فيستحق قدروأجيب 
 .(3)طي لفقرهكفته وإن كانت أقل من كفايته أخذ للعمالة وأع

القول الثاين: يعطى أجرة املثل على قدر عمله وإن كان غنياً، وهذا قول مجهور الفقهاء 
 .(6)واحلنابلة (5)والشافعية (4)من املالكية

 واستدلوا ابآليت:

 [60]التوبة:  {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِنيِ وَالْعَامِلِنيَ عَلَيْهَا}قال تعاىل: -1

جواز وضع الزكاة يف صنف العاملني وعدم تقسيمها ابلسوية على  وجه الداللة:
 األصناف الثمانية.

                                                
 .259، ص2جالبحر الرائق شرح كةنز الدقائق، ، ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم-(1)
 .259، ص2ج ،صدر سابقامل-(2)
 .226، ص6ج)مصدر سابق(،  الشرح اممتع على زاد امستقةنعابن عثيمني، -(3)
 .970، ص3، حتقيق: جنيب، أمحد عبد الكرمي، جلتبصرةا، اللخمي، علي بن حممد-(4)
(5)- ،  .61، ص2ج)مصدر سابق(،  شافعي رمحه هللا تعاىلالفقه امةنهجي على مذهب اإلمام الاخل ن 
 .275، ص2، ج)مصدر سابق( كشاف القةناع عن منت اإلقةناعالبهويت، -(6)
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عن ابن الساعدي املالكي، أنه قال: استعملين عمر بن اخلطاب رضي حديث -2
هللا عنه على الصدقة، فلما فرغت منها، وأديتها إليه، أمر يل بعمالة، فقلت إمنا عملت هلل، 

لين، فقلت فعمملسو هيلع هللا ىلص ، فقال: خذ ما أعطيت، فإين عملت على عهد رسول هللا وأجري على هللا
 .(1)«إذا أعطيت شيئا من غري أن تسأل، فكل وتصدقملسو هيلع هللا ىلص: »مثل قولك، فقال يل رسول هللا 

وإذا   ،ويف احلديث دليل على أن عمل الساعي سبب الستحقاقه األجرةوجه الداللة: 
دليل فيه و شرع أن املأخوذ يف مقابلته أجرة، كان العمل هو السبب اقتضى قياس قواعد ال

 .(2)على أن من نوى التربع جيوز له أخذ األجرة بعد ذلك
والة من والة املسلمني، كسائر العمال من األمراء أهنم يقول اإلمام الشوكاين: "-3

 .(3)"واحلكام وجباة الفيء وغري ذلك، فإمنا هلم من املال بقدر سعيهم وعمالتهم
يعطون أجرة املثل سواًء كانوا أغنياء أم فقراء، وذلك يعترب حقهم مقابل ح: القول الراج

 عملهم.
وأن هذا الراتب قد يكون تشجيعاً هلم مقابل عملهم حال عدم من يقوم هبذه الوظيفة، 

 ولكن بشرط عدم اإلكثار من عدد هؤالء العاملني.
 قسم الزكاة ثل( للعاملني يفوهبذا يتبني لنا أبنه جيوز إعطاء نسبة من الزكاة )أجرة امل

 يف اجلهة اخلريية.
 

 : املؤلفة قلوهبم:املصرف الرابع

اختلف العلماء يف تعريفه، ويف حكم هل يعطون سهمًا من الزكاة اليوم أم ال؟ وهل 
 من الزكاة أم ال؟ اً اجلهات اخلريية ختصص هلم نصيب
 اآليت: نوضح معىن املؤلفة قلوهبم على النحووقبل معرفة هذا احلكم، 

                                                
 .723، ص2، ج..ملن أعطي من غري مسألة وال  ، كتاب الزكاة، ابب إابحة األخذصحيحهأخرجه مسلم يف -(1)
 .195، ص4سابق(، ج)مصدر  نيل األوطارالشوكاين، -(2)
 .721، هراس، خليل حممد هراس، صكتاب األموال، ن ساّلم، أبو عبيد القاسماب-(3)
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 التعريف:-أ 
إلفا من ابب علم أنست به وأحببته واالسم األلفة ابلضم واأللفة مأخوذ من ألف  لغة:

ت أتلف القوم مبعىن اجتمعوا وحتابوا وألف ،أيضا اسم من االئتالف وهو االلتئام واالجتماع
 .(1)بينهم أتليفا

الشيء، واألشياء اهلمزة والالم والفاء أصل واحد، يدل على انضمام الشيء إىل ف
 .(2)الكثرية أيضا

 ؤلفة قلوهبم كاآليت:للمتعددت تعريفات الفقهاء  واصطالحاً:
احلنفية عرفوا أبهنم: قوم من املشركني كان رسول هللا عليه السالم يعطيهم شيئاً -1

 .(3)أتلفاً هلم حني كان ابملسلمني ضعف وابلكفار قوة
ع صدر اإلسالم ممن يظهرون اإلسالم، في دفأبهنم: قوم كانوا يف  همواملالكية عرفو -2

إليهم شيء من الصدقة لينكف غريهم ابنكفافهم، أو هم قوم مسلمون يرى أن يستألفهم 
 .(4)ليقوى اإلسالم يف قلوهبم ويبالغوا يف النصيحة للمسلمني

والشافعية قالوا: أبهنم: قوم  أشراف  يرجى حسن  إسالمهم، أو  إسالم  نظرائهم، أو  -3
تاج  يف َدفعه  إىل مؤنة  ثقيلة  جَي    .(5)بوَن الزكاَة من مانعيها بقرهبم، أو يقاتلوَن عنا عدواً حي 

واحلنابلة قالوا: أبهنم السادة املطاعون يف عشائرهم ممن يرجى إسالمه أو خيشى -4
ن ع شره أو يرجى بعطيته قوة اإلميان منه أو إسالم نظريه أو جباية الزكاة ممن ال يعطيها والدفع

 .(6)املسلمني

                                                
 .18)مصدر سابق(، ص امصباح امةنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي، -(1)

 .131، 1، حتقيق: هارون، عبد السالم حممد، جمعجم مقاييس اللغة ،ابن فارس، أمحد-(2)
 .281، ص2ج)مصدر سابق(، قه اإلمام أيب حةنيفة عماين فاحمليط الربهاين يف الفقه الةنابن مازة، -(3)

 .264)مصدر سابق(، ص «اإلمام مالك بن أنس»امعونة على مذهب عامل امديةنة الثعليب، -(4)
ك، الرومي، أمحد بن لؤلؤ-(5)  .110، راجعه: األنصاري: عبد هللا بن إبراهيم، صعمدة السالِّك َوعدة الةنَّاسِّ
 .155، صالعدة شرح العمدة، بن إبراهيم املقدسي، عبد الرمحن-(6)
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 وبذلك يتبني لنا أبن املؤلفة قلوهبم ينقسمون إىل قسمني: 
 : أنواعهم أربعة : و املسلمون-1

لنيب ا ويدل على ذلك أن ،قوم هلم شرف فيعطون لريغب نظراؤهم يف اإلسالم :أحدها
أعطى أاب سفيان بن حرب وصفوان بن أمية واألقرع بن حابس وعيينة بن حصن لكل ملسو هيلع هللا ىلص 

 .هم مائة من اإلبلواحد من
 اجلهاد اهنم ومناصحتهم يفإميعون يف قومهم يرجى بعطيتهم قوة سادات مطااثنيها: 

 ابلطلقاء من أهل مكة وغريهم.ملسو هيلع هللا ىلص كما فعل النيب   فيعطون
ن هللا ال يعطون أل أحدمها؟ فيه قوالن: ملسو هيلع هللا ىلصهذان الفريقان بعد النيب ى وهل يعط 
عطوا قد ألن املعىن الذي به أ، يعطون والثاين. لاإلسالم فأغىن من التألف ابملا تعاىل أعز

من اين والثمن الصدقات لآلية أحدمها ومن أين يعطون؟ فيه قوالن: ملسو هيلع هللا ىلص يوجد بعد النيب 
 .ن ذلك مصلحة فكان من سهم املصاحلمخس اخلمس أل

 

 .والضرب الثالث قوم يليهم قوم من الكفار إن أعطوا قاتلوهم
 

ويف  ،ن أهل الصدقات إن أعطوا جلبوا الصدقاتوالضرب الرابع قوم يليهم قوم م
 هذين الضربني أربعة أقوال: 

 يعطون من سهم املصاحل ألن ذلك مصلحة :أحدها
  .من سهم املؤلفة من الصدقات لآلية :والثاين

 .من سهم الغزاة ألهنم يغزون :والثالث
عوا معىن مج وهو الصحيح أهنم يعطون من سهم الغزاة ومن سهم املؤلفة ألهنم :والرابع

 الفريقني.
 :، وهم نوعانفأما الكفار
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هل كن لو  ،يعطيهمملسو هيلع هللا ىلص وقد كان النيب  ،خياف شره والثاين: ،يرجى خريه األول: 
 ملسو هيلع هللا ىلص يعطون ألن املعىن الذي أعطاهم به رسول هللا :؟ فيه قوالن: أحدمهاملسو هيلع هللا ىلصوفاته  يعطون بعد

، مل يعطوهم ملسو هيلع هللا ىلصبعد رسول هللا ال يعطون ألن اخللفاء رضي هللا عنهم  :والثاين. قد يوجد بعده
إان ال نعطي على اإلسالم شيئًا فمن شاء فليؤمن ومن شاء "قال عمر رضي هللا عنه: وقد 

فليكفر فإذا قلنا إهنم يعطون فإهنم ال يعطون من الزكاة ألن الزكاة ال حق فيها لكافر وإمنا 
 .(1)"يعطون من سهم املصاحل

 

 لفة قلوهبم يف الزكاة: دور اجلهات اخلريية جتاه مصرف املؤ -ب
يف عصران نرى بعض اجلهات اخلريية هي من تقوم بصرف سهم املؤلفة قلوهبم من 

 :ولذلك صور الزكاة،
 أواًل: رعاية حديثي العهد ابإلسالم:

وهؤالء تصرف هلم اجلهات اخلريية من سهم املؤلفة من الزكاة أتليفًا وتثبيتًا هلم على 
 ن لذلك.يقهاء املعاصر اإلسالم، من غري خالف بني الف

وكذلك تؤهلهم اجتماعيًا وعلمياً، وتكف األذى عنهم، وتعوضهم عما فقدوه من 
أهلهم وجمتمعهم بعد انتقاهلم من دينهم إىل اإلسالم، فال شك أن هؤالء يعتربون من املؤلفة 

 قلوهبم، فيعطون من الزكاة.
جتماعية إجياد مؤسسات اإذا وجد أن احلاجة تقتضي "يقول الشيخ عبد هللا بن منيع: 

ف األذى وك تقوم برعاية حديثي العهد ابإلسالم، من حيث التأهيل االجتماعي والعلمي،
عنهم، وتعويضهم عما فقدوه من أهلهم وجمتمعهم بعد انتقاهلم من دينهم إىل اإلسالم، فال 

 .(2)"شك أن هؤالء يعتربون من املؤلفة قلوهبم
 ومثال على ذلك: 

                                                
 .315، ص1ج ،امهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم-(1)

 .123، ص29)جملة دورية(، العدد  جملة البحوث اإلسالميةمصرف املؤلفة قلوهبم، منيع، عبد هللا بن سليمان، -(2)
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بن حممد اخلريية أقامت هلم مركزاً خاصاً وحتت اسم )مركز ضيوف  مؤسسة الشيخ عيد
، ويتم الصرف على هذه األنشطة من هذا أبن هناك حاجة ملحة لتأهيلهم أدركت إذقطر(، 
 الباب.

ورات عن أسس م هلم ديواملركز يهتم هبؤالء الصنف وترعاهم اجتماعيًا وثقافيا؛ فتق
  بغريها ابستمرار.اإلسالم وتعلم اللغة العربية للناطقني

 

ليف قلوب من بتأاخلريية اإلغاثية العاملة يف بالد غري إسالمية  اجلهاتقيام اثنياً: 
يرجى إسالمه من الزعماء واملسؤولني وأصحاب النفوذ، أو من يرجى منه دفع الضرر وتذليل 

ظ على االصعوابت أمام العمل اإلسالمي، والعناية ابألقليات املسلمة يف تلك البالد والف
حقوقها وحرَيهتا، واإلذن هلم إبظهار شعائرهم الدينية، إبعطائهم بعض األموال واهلداَي من 

 .(1)الزكاة سواًء كانوا أفراداً أم حكومات
وأيضاً فقد نص الفقهاء على أن من أصناف املؤلفة قلوهبم السادة ممن يرجى إسالمه، 

 أو يرجى إبعطائهم اتقاء شرهم ومن حتتهم.
رأت اجلهات اخلريية مصلحة راجحة من ذلك لعامة املسلمني، فلها أن  ولذا إن

 تصرف هلم من سهم املؤلفة قلوهبم أتليفاً للقلوب.
 

 املصرف اخلامس: مصرف الرقاب:

 مؤخر أصل العنق، واجلمع رقاب.: العنق لغة:
والرقبة: اململوك. وأعتق رقبة أي نسمة. وفك رقبة: أطلق أسريا، وقيل: إهنم  

 .(2)اتبوناملك
 

                                                
 .312)مصدر سابق(، ص رييةاألحكام الفقهية للمؤسسات اخلالسحيباين، -(1)

 .428، ص1)مصدر سابق(، ج لسان العربابن منظور، -(2)
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 ضمن آية مصارف ذكرهم وردن لرقاب الذياباختلف العلماء يف املراد  واصطالحاً:
 الزكاة كاآليت:

عند ، (2)ورواية عن الشافعية (1)الرأي األول: املراد به املكاتبون، وهو مذهب احلنفية 
 .(3)احلنابلة

 ابآليت: واستدلوا
{تعاىل قوله عموم-1 عام  ب من الرقاب، ألنه عبد، واللفظواملكات : }َويف  الرّ قَاب 

 فيدخل يف عمومه.
وألنه ميلك املال على سيده، ويصرف إليه أرش جنايته، فكان له األخذ منها إن -2

 .(4)مل جيد وفاء، كالغرمي
 

ورواية  (5)الرأي الثاين: أن املراد به إعتاق رقاب األرقاء املسلمني، وهو مذهب املالكية
 .(6)عن أمحد

 آليت:واستدلوا اب
إن مطلق اسم الرقبة يتناول العبد القن دون املكاتب بدليل قوله تعاىل: }حترير -1

 .(7)رقبة{ يقتضي عتق العبد القن دون املكاتب

                                                
 .281، ص2)مصدر سابق(، جاحمليط الربهاين يف الفقه الةنعماين ابن مازة، -(1)
 .201)مصدر سابق(، ص مةنهاج الطالبني وعمدة امفتني يف الفقهالنووي، -(2)
 .478، ص6)مصدر سابق(، جمغين املقدسي، ا-(3)

 .279، ص2ج)مصدر سابق(، كشاف القةناع عن منت اإلقةناع البهويت، -(4)
 .326، ص1جحتقيق: املوريتاين، حممد حممد، ، الكايف يف فقه أهل امديةنة، بن عبد هللا القرطيب، يوسف-(5)
 .280، ص2)مصدر سابق(، ج كشاف القةناع عن منت اإلقةناعالبهويت، -(6)

 .503، ص8ج ،)مصدر سابق( فقه مذهب اإلمام الشافعيبري يف احلاوي الكاملاوردي، -(7)
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قرينة  وإن قيد ب، ادعاء غري مسلم؛ ألنه إن أطلق تناول القن وغريه ذلك نأب يناقش
قة، وجب كر الرقاب يف الصدفلما أطلق ذ  ،كالتحرير ختصص ألجل القرينة ابلقن دون غريه

 .(1)أن حيمل على عمومه وال جيري جمرى ما خص يف الكفارة بقرينة
إن هللا تعاىل أضاف سهم الصدقات إىل األصناف بالم التمليك: }إمنا الصدقات -2

للفقراء{ وخالف صيغة اللفظ يف الرقاب أبن حذف الم التمليك، فقال: ويف الرقاب فجعل 
ليصح أن  ال ميلكه املكاتبون ويشرتى به عبيد يعتقون هلم فاقتضى أنذلك فيهم ومل جيعله 

 .(2)يكون فيهم وال يكون هلم
ن ألوهو أن املكاتب داخل يف صنف )ويف الرقاب(، وذلك  ،األول الرأي والراجح:

 النص عام يشمل عتق الرقبة وما دون ذلك، ولقلة املناقشات املوجهة له.
 

 يف اجلهات اخلريية: سهم مصرف الرقاب يف الزكاة-ب
ال يكاد يوجد يف زماننا، وذلك لنجاح اإلسالم يف ختفيف منابع الرق عرب السنني، 

 فلم يعد هناك اسرتقاق للبشر.
ولذا نرى بعض املؤلفني مل يدرجوا ذلك املصرف يف كتبهم عند احلديث عن مصارف 

 .(3)الزكاة الثمانية ك : فيصل السحيباين
فإن هذا املصرف يعود هلم كما كان ألن  -ال سامح هللا–ولكن لو عاد نظام الرق 

 التوقف عن صنف لعدم وجوده ال يلغيه، ألنه ال نسخ بعد ختم النبوة.
 

                                                
 .504، ص8ج ،)مصدر سابق( بري يف فقه مذهب اإلمام الشافعياحلاوي الكاملاوردي، -(1)
 .503، ص8ج ،سابقاملصدر ال-(2)
 يف كتابه األحكام الفقهية للمؤسسات اخلريية عند احلديث عن مصارف املؤسسات اخلريية ألموال الزكاة.-(3)
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 : الغارمني:املصرف السادس
هذا هو املصرف السادس من مصارف الزكاة وهم الغارمون، وقد أولت اجلهات  

  يف هذا الزمن.اخلريية اهتماماً كبرياً به، نظراً لزَيدة الغارمني
ولكن قد نستغرب أبن بعض الباحثني يسقطون هذا املصرف عند احلديث عن 

 ، فال ندري ملاذا؟، ومن غري ذكر السبب.(1)مصارف الزكاة
 وسوف أوضح تعريف الغارمني وأنواعهم، ودور اجلهات اخلريية جتاههم.

 تعريف الغارمني:-أ
الغ ر م : يَغَرم  غ ر ماً وَغرامًة وأغَرَمه وَغرََّمه، و  لغة: الغارمني مجع غارم، اسم فاعل من َغر مَ 

يون  (2)الدَّي ن ، وَرج ل  غارم : أي: عليه َدي ن   َد 
، وأصل الغرم يف اللغة: (3)، والَغرمي : الدائن ، وامل

(، ومنه مسى الغارم، 65﴾ )سورة الفرقان: إ نَّ َعَذابَ َها َكاَن َغرَاًمااللزوم، ومنه قوله تعاىل: ﴿
 .(4)ألن الدَّين قد لزمه، والغرمي ملالزمته املدين

 واصطالحاً:
 ه.هو املدين الذين ال ميلك نصاابً فاضالً عن دينأبنه:  (5)عرفه الفقهاء

 

 أنواع الغارمني:-ب
 الغارم ملصلحة نفسه: -1

                                                
 «.دراسة فقهية أتصيلية ملستجدات الزكاة»كعبد هللا الغفيلي يف رسالته نوازل الزكاة - (1)
 .436، ص12ج)مصدر سابق(،  لسان العرببن منظور، ا-(2)
 .1142ص)مصدر سابق(،  القاموس احمليطالفريوز آابدي، -(3)
 .665، ص2ج )مصدر سابق(، فقه الزكاةالقرضاوي، -(4)
فقه العبادات على امذهب عبيد، احلاّجة كوكب،  .10، ص3صدر سابق(، ج)م امبسوطالسرخسي، -(5)

ابن  .397، ص1)مصدر سابق(، ج أسىن امطالب يف شرح روض الطالباألنصاري،  .293ص، امالكي
 209، ص1ج ،الشاويش، حتقيق: مةنار السبيل يف شرح الدليلضوَين، إبراهيم بن حممد، 
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 .جز عن سدادهاهو املسلم احلي الذي عليه دين لسبب مباح لنفسه، وع
ه من الصدقات، حلديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، فهذا مستحق للزكاة، وغري 

تصدقوا »قَاَل: أصيب رجل يف عهد رسول هللا يف مثار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول هللا: 
خذوا ما »، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول هللا لغرمائه: «عليه

على أن من أصيب يف ماله فهو غارم يباح  ، فدل احلديث(1)«وجدمت، وليس لكم إال ذلك
 أخذ الصدقة سواًء أكانت تطوعاً أم واجبة.

الغارم ملصلحة غريه: وهو من حتمل الدين ال حلاجته، وإمنا للمصلحة العامة، كمن -2
 يستدين إلطفاء انر الفتنة بني قبيلتني، أو قريتني، أو جمموعتني متقاتلني وحنو ذلك.

 أنه يعطى من الزكاة ولو كان غنياً، تشجيعًا له على هذا إىل (2)وقد ذهب الفقهاء
 العمل املعروف.

 الغارم بسبب ضمانه حلقوق غريه:-3
قسماً  (3)كأن يكون الغارم قد ضمن غريه يف حق لطرف اثلث، وقد جعله الشافعية  

 .(4)مستقاًل، بينما أحلقه احلنابلة مبن غرم لنفسه
 

 صرف:دور اجلهات اخلريية جتاه هذا امل-ج
أولت اجلهات اخلريية هلذا املصرف اهتماماً ابلغاً، وذلك ختفيفاً على الغارمني، وحىت 
 ال يتعرضوا خلطر العقوبة، فقامت مبساعدهتم من خالل برامج ومحالت عديدة ومتنوعة، وهي:

 محلة تفريج كربة تقريباً يف معظم اجلهات اخلريية.-1

                                                
 .1191، ص3ساقاة ابب استحباب الوضع من الدين، ج، كتاب املصحيحهأخرجه مسلم يف -(1)

يِّ الزيلعي، -(2) ْلبِّ  ،مدونة. األصبحي، ا298، ص1)مصدر سابق(، ج تبيني احلقائق شرح كةنز الدقائق وحاشية الشيِّ
عظيم حممود، ، حتقيق: الديب، عبد الهناية امطلب يف دراية امذهب، لك بن عبد هللا.  اجلويين، عبد امل98، ص4ج

 .426، ص 1ج، الكايف يف فقه اإلمام أمحد، ، موفق الدين عبد هللاابن قدامة. 556، ص 11ج 
 180، ص4)مصدر سابق(، ج مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ امةنهاجالشربيين، -(3)
 .144، ص2)مصدر سابق(، ج مطالب أويل الةنهى يف شرح غاية امةنتهىالرحيباين، -(4)
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 ويف صندوق الزكاة خصص هلم سهم.-2
 ة خاصة مبؤسسة الشيخ عيد تعىن ابلغارمني.جلن-3
وأما مؤسسة راف فقامت ابلعديد من احلمالت ملساعدهتم كحملة الدين شني، -4

 واحلملة الوطنية ملكافحة الديون السلبية.
ولكن هذه اجلهات اخلريية ال تقدم يد العون هلؤالء الغارمني من الزكاة مبجرد تقدمي 

شروط الفقهاء القدماء، مع إضافة بعض الشروط من  استمدوها، بل بشروط االطلب هل
 نم طرأ على حياة الناسما ، وذلك الختالف الزمان واملكان، و طبقًا للمستجدات األخرى

 قضاَي جديدة، فمن هذه الشروط:
 .(1)مع ما ذكره الفقهاء سابقاً الشروط املتفقة -أ

 أن يكون الغارم )املدفوع له( مسلماً.-1
 ل بيت النيب.أن ال يكون من آ-2
ال يكون قد استدان من أجل أن يستحق الزكاة وأيخذ منها، كمن كان عنده  أن-3

ما يكفيه فأنفقه وتوسع يف إنفاقه بنية أن يستحق الزكاة وأيخذ منها، فإن كان كذلك فال 
 يعطى من الزكاة.

 أن يكون الدين الذي عليه مما حيبس فيه، وهو دين العباد، ويكون يف مباح.-4
 .ن يكون الدين حاالً، ألن الدين املؤجل خمتلف فيهأ-6

 ولكن ال مانع لو كان الدين مؤجالً أو يف املاضي.
 أن يكون يف حاجة، وغري قادر على سداد دينه.-7

الشروط املستجدة للصرف على الغارمني يف مصارف الزكاة يف اجلهات اخلريية -ب
 .القطرية

                                                
. اجلار هللا، عبد هللا بن جار  497، ص1، ج)مصدر سابق( سوقي على الشرح الكبريحاشية الدالدسوقي، -(1)

 .87، صمصارف الزكاة يف الشريعة اإلسالميةهللا، 



 

 146 

 منها، كاآليت: وسأذكرها مع مناقشة بعض
 إحضار اإلثبااتت األصلية للشخص الغارم، وصور األحكام القضائية.-1
شهادة ابملديونيات وتشمل: أصل الدين واترخيه، واملتبقي منه، وقيمة القسط -2

 .الشهري
 ن ال مانع من اشرتاطهما وذلك ملزيد من الدقة والتحري.وهذان الشرطا

 .بةلدى احملاكم ابملطالأن يكون سبب دينه داخل الدولة، ومرفوع عليه قضية -3
 .من إدارة التوثيق بوزارة العدل اً أن يكون دينه موثق-4

وأرى أنه ال مانع من أن يكون الدين خارج الدولة، وذلك ألن الشخص أحياانً 
يستدين يف دولة، ومن مث ينتقل إىل بلد آخر، فيطلب يف هذا البلد من الزكاة ألجل سداد 

 دينه، فيعطى من الزكاة.
 املساعدة للشخص الغارم مرة واحدة فقط يف نفس الغرض.تتم -5
عدم استقبال طلبات املساعدة املقدمة للمخالفات املرورية وغرامات احلوادث -6

املرورية )احلق العام(، وكذلك طلبات املساعدة املقدمة ألحكام قضائية تتعلق بتعاطي أو جتارة 
 املخدرات واملسكرات.

ر ة موثوقة للمؤسسة أبهنا تستحق املساعدة. مرفق تقريشهادة تزكية للحالة من جه-7
 اإلدارة املالية إبيرادات ومصروفات محلة الغارمني.

كمنهج خاص هلا يف الدفع والصرف وليست   كل جهة خريية  اختذهتاوهذه الشروط 
 شروطاً شرعية وفقهية، ولذا فهي تصرف ملن تطابق عليهم شروطهم.

طتها كل جهة خريية للصرف على الغارمني جائزة، وأرى أبن هذه الشروط اليت اشرت 
يئة دراسة دقيقة وبرأي املستشارين الشرعيني ابهلو  أسباب خاصة وأهنا مل تشرتطها إال بعد

 ، فمن ذلك: مزيد من الدقة والتحري، ألن الناس اليوم قل فيهم التعففالشرعية ابجلهة اخلريية
أهنم يسدون عن الشخص مرة واحدة، والتورع عن الطلب من غري حاجة ظاهرة، وكذلك 
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رتاض مرة  يعود الشخص لالقفبهذه املعلومات ستسهل عليهم معرفتهم من أول مرة، وحىت ال
 اثنية.

 

 ديون اجلهات اخلريية:-د
بعد معرفة أنواع الغارمني وما يستحقون من نصاهبم من مصرف الغارمني يف الزكاة يف 

 ؟ت اخلريية، فهل جيوز أداؤها من هذا املصرف أم الاجلهات اخلريية، تبقى مسألة ديون اجلها
جهة خريية ما من مؤسسات أو أعضاء جملس إدارة إذا استدانت صورة املسألة: 

شركات أخرى ألجل ظرف طارئ أو مساعدة عاجلة ألجل املصلحة العامة، ومل حتصل على 
اًء على الزكاة بن التربعات والصدقات الكافية هلا، فهل جيوز هلا أن تسدد هذا الدين من

 .(1)الغارمني احلقيقيني؟
إىل هذا و ، معظم املعاصرين ذهبوا إىل جواز تسديد الدين من الزكاة يف هذه احلالة

، (4)، وفيصل السحيباين(3)، والدكتور عبد هللا املطلق(2)الرأي ذهب الدكتور يوسف القرضاوي
 .(5)وعبد هللا السامل

 واستدلوا ابآليت:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِنيِ وَالْعَامِلِنيَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ }ىل: عموم قوله تعا-1

 [60]التوبة: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِنيَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

 لة: وجه الدال

                                                
 وهذه الصورة قد ال تظهر يف دولة قطر، بل توجد يف دول إسالمية أخرى.-(1)

 .630، ص2، جصدر سابق()م فقه الزكاة القرضاوي،-(2)
ه ، 14/8/1415 ،فتوى امشايخ والعلماء يف جواز صرف الزكاة جلمعية حتفيظ القرآن الكرمي، املطلق، عبد هللا-(3)

goo.gl/eP0x1z . 
 .322)مصدر سابق(، ص األحكام الفقهية للمؤسسات اخلرييةالسحيباين، -(4)
 .217)مصدر سابق(، ص ألموال الزكاة أحكام إدارة اجلمعيات اخلرييةالسامل، عبد هللا، -(5)

https://goo.gl/eP0x1z
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أن كلمة الغارمني يف اآلية وردت عامة ومل تقيد، فتدخل اجلهات اخلريية يف هذا 
 .العموم

أن هذه اجلهات اخلريية تقاس على الغارمني ملصلحة الغري، حيث إن فقهاء -2
الشافعية واإلمام السرخسي من احلنفية قد نصوا على أن من استدان لبناء مسجد والقرى 

وحنوها من املصاحل العامة يعطى من الزكاة عند العجز عن النقد ال عن والقنطرة وفك األسري 
 .(1)غريه كالعقار، وقاسوه كمن استدان ملصلحة نفسه

وأن تغرمي اجلهة اخلريية يف هذه احلالة للمصلحة العامة، وابتغاء صالح عام، فاألوىل -3
 .أن يعطوا من الزكاة

تحايل اف الثمانية، وذلك حىت ال تلجأ إىل الوأرى أنه ال جيوز هلا االستدانة لغري األصن
يف إنفاق أموال الزكاة، وكذلك فاجلهة اخلريية ليست مصرفاً للزكاة بذاهتا، وإمنا هي وكيلة عن 

 املزكي، وهلا صفتها االعتبارية فقط، فيعترب قياساً مع الفارق.
 حديث يف ولكن قد تقاس املسألة مبسألة تعجيل الزكاة قبل حوالن احلول، كما جاء

إان كنا »مرسال أنه قال لعمر رضي هللا عنه يف هذه القصة: ملسو هيلع هللا ىلص بن مسلم عن النيب احلسن 
 .وهذا هو األصح من هذه الرواَيت (2) «قد تعجلنا صدقة مال العباس لعامنا هذا عام أول

ه تعجيل ملال وألن. فاحلديث يدل على أنه جيوز تعجيل الزكاة قبل احلول ولو لعامني
 .(3)خلا جوبه قبل وجوبه، فجاز، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله ....وجد سبب و 

 

 يف سبيل هللا:و : املصرف السابع

 :التعريف-أ

                                                
 .398، ص1)مصدر سابق(، جأسىن امطالب يف شرح روض الطالباألنصاري، -(1)

 .187، ص 4، كتاب الزكاة، ابب تعجيل الصدقة، جالسةنن الكربىأخرجه البيهقي يف -(2)
 .471، ص2)مصدر سابق(، ج امغينابن قدامة، -(3)
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السبيل هو الطريق، وسبيل هللا عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق  لغة:-1
 .لفرائض والنوافل وأنواع التطوعاتالتقرب إىل هللا تعاىل أبداء ا

و يف الغالب واقع على اجلهاد حىت صار لكثرة االستعمال كأنه مقصور وإذا أطلق فه 
 .(1)عليه

 

واصطالحاً: اختلف الفقهاء يف التعريف االصطالحي ملصرف )يف سبيل هللا(،  -2
 كاآليت:

وابن (5)واحلنابلة (4)والشافعية (3)واملالكية (2)ذهب مجهور العلماء من احلنفية أواًل:
 الغزو واجلهاد. :إىل أن املراد به (7)، وابن عثيمني(6)ابز

 

، وقول بعض (8)وهذا قول اإلمام الكاساين من احلنفية :نياً: املراد به مجيع أوجه الرباث
 .(10)، والدكتور سعود الفنيسان(9)املعاصرين ك : صديق حسن خان

 

                                                
 .319، ص11ابق(، ج)مصدر س لسان العربابن منظور، -(1)

 .119، ص1)مصدر سابق(، ج االختيار لتعليل امختارالبلدحي، -(2)
 .327، ص1)مصدر سابق(، ج الكايف يف فقه أهل امديةنةالقرطيب، -(3)
 .178، ص4)مصدر سابق(، ج مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ امةنهاجالشربيين، -(4)
 .426، ص1، )مصدر سابق(، جمحدالكايف يف فقه اإلمام أابن قدامة، -(5)
 .16، ص14)مصدر سابق(، ج جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز رمحه هللاابن ابز، -(6)
 .239، ص6)مصدر سابق(، ج الشرح اممتع على زاد امستقةنعالعثيمني، -(7)
 .45، ص2)مصدر سابق(، ج بدائع الصةنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، -(8)
 .206، ص1، جالروضة الةندية شرح الدرر البهية، مد صديقخان، حم-(9)
أقوال العلماء يف امصرف السابع )ويف سبيل هللا( ومشوله سبل تثبيت العقيدة اإلسالمية ومةناهضة األفكار -(10)

 .132م(، ص2007ه / 1428، 2، )الكويت: مركز البحوث والدراسات ابملربة، طامةنحرفة



 

 150 

جلهاد لسالح، واالذي يشمل اجلهاد اب اثلثاً: املراد به اجلهاد يف سبيل هللا مبفهومه العام
 ابلعلم الذي هو العلم والبيان يف الدعوة إىل هللا تعاىل.

، واختيار (1)وهذا ما أخذت به اللجنة الدائمة لإلفتاء يف اململكة العربية السعودية
ة األوىل ، والندو (3)، وبه صدر قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي(2)الدكتور يوسف القرضاوي

 الراجح عند الباحثة. ، وهو التعريفلقضاَي الزكاة املعاصرة
 

التكييف الفقهي لصرف سهم يف سبيل هللا على املشاريع الدعوية والتعليمية يف -ب
 اجلهات اخلريية:

تقوم بعض اجلهات اخلريية بصرف سهم يف سبيل هللا على املشاريع  صورة املسألة:
ة محلة يالدعوية والتعليمية، فمثالً: يف إحدى السنوات أطلقت مؤسسة الشيخ عيد اخلري 

ابقة لدعم املشاريع اخلريية واإلنسانية اإلغاثية والتعليمية  24"قطوف" ألبواب اخلري، وتضم 
لغت ب ففي مصرف يف سبيل هللا يف ابقات الزكاةدولة حول العامل،  60واإلنشائية والتنموية يف 

ا مدى فم .(4)ألف رَيل لتشغيل مراكز إسالمية أو تشغيل مدارس ومعاهد علمية 500قيمته 
 جواز ذلك؟

 ن يف هذه املسألة على قولني: و اختلف الفقهاء املعاصر 
القول األول: جيوز الصرف على مثل هذه الربامج واملشاريع الدعوية والتعليمية من 
مصرف يف سبيل هللا، وذلك ألن اجلهاد يف سبيل هللا نوعان، نوع يكون ابلسيف والسنان، 

                                                
 .40، ص12( )مصدر سابق(، جفتاوى اللجةنة الدائمة )اجملموعة األوىل أعضاء اللجنة الدائمة،- (1)
 .644)مصدر سابق(، ص فقه الزكاةالقرضاوي، - (2)
العشر ، )القرار الرابع بشأن مجع وتقسيم الزكاة و اجملمع الفقهي اإلسالمي سجملأعضاء اجملمع الفقه اإلسالمي، - (3)

 .175، 174، 173ص يف ابكستان(،
مليون رَيل مشاريع رمضان وإطالق محلة "قطوف" لدعم املشاريع اخلريية  150لشيخ عيد اخلريية، مؤسسة ا-(4)

 .goo.gl/hRx1xHواإلنسانية، 

https://goo.gl/hRx1xH
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هذا الرأي ذهب عدد من الباحثني املعاصرين كالدكتور  وإىل ومنه ما يكون ابحلجة والبيان،
 ، والندوة األوىل لقضاَي الزكاة.(2)، وبه صدر قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي(1)يوسف القرضاوي

 واستدلوا ابآليت:
أن املقصود من اجلهاد يف سبيل هللا ابلسالح هو: إعالء كلمة هللا، وإظهار دينه، -1

 تعاىل، ونشر دينه بشىت الوسائل.وكذلك ابلدعوة إىل هللا 
 .(3)«جاهدوا املشركني أبموالكم وأيديكم وألسنتكم»قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن أنس، عن النيب -2

هم إىل ئأن من أنواع اجلهاد يكون: ابللسان وإبقامة احلجة عليهم ودعا وجه الداللة:
 .(4)هللا تعاىل والزجر وحنوه من كل ما فيه نكاية للعدو

لدعوة وإبقامة احلجة عليهم من املعاين العامة ملصرف يف سبيل ويناقش أبن اجلهاد اب
 .(5)هللا، ولكن النص جاء خاصاً ابلقتال والغزو

كالً ن  إ وكذلك فإن الدعوة إن مل تكن داخلة يف سبيل هللا، ولكن تقاس عليه، إذ-3
 .(6)منهما يراد به نصرة دين هللا وإظهار كلمته

 

                                                
 .644)مصدر سابق(، ص فقه الزكاةالقرضاوي، - (1)
 .175، 174، 173ص ، ميجملس اجملمع الفقهي اإلسالأعضاء اجملمع الفقه اإلسالمي، - (2)
 وقال: حديث صحيح .7، ص6، جقيق: أبو غدة، عبد الفتاححت، هسةنةنيف  أخرجه النسائي-(3)
 .131، ص7، جعون امعبود شرح سةنن أيب داود، حيدر، حممد أشرف-(4)

 .336)مصدر سابق(، ص األحكام الفقهية للمؤسسات اخلرييةالسحيباين، -(5)
 .654صدر سابق(، ص)م فقه الزكاةالقرضاوي، - (6)
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ع التعليمية  سبيل هللا يف الزكاة على الربامج واملشاريالقول الثاين: ال جيوز صرف سهم يف
يخ وإىل هذا الرأي ذهب كثري من املعاصرين كالشوالدعوية، ولكنه ينحصر على الغزو واجلهاد، 

 .(2)، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية(1)ابن عثيمني
 واستدلوا ابآليت:

وَقَاتِلُوا }أطلق فإن املراد به اجلهاد يف سبيل هللا، قال تعاىل:  أن لفظ سبيل هللا إذا-1

[، 54]املائدة:  {يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}[، وقال سبحانه: 190]البقرة:  {فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وعليه فيحمل هذا اللفظ يف سياق مصارف الزكاة على الغزو، وهذا أكثر ما جاء به يف 

 .(3)القرآن
 .مقش أبن املراد به اجلهاد وما يف معناه كجهاد اليد والسيف واللسان والقلوينا

ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة: »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن عطاء بن يسار، أن رسول هللا -2
لغاز يف سبيل هللا، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشرتاها مباله، أو لرجل كان له جار 

 .(4)«داها املسكني للغينمسكني فتصدق على املسكني، فأه
أن املقصود به هم الغزاة الذين يقاتلون يف الغزو، إذ ليس يف األصناف  وجه الداللة:

 .(5)الثمانية من يعطى ابسم الغزاة إال الذين نعطيهم من سهم سبيل هللا تعاىل

                                                
 .239، ص6ج)مصدر سابق(،  الشرح اممتع على زاد امستقةنععثيمني، بن ا– (1)
جملة البحوث هللا،  يلالرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد )هيئة كبار العلماء(، ويف سب- (2)

 .57، ص2، ج3ع اإلسالمية،
 .337)مصدر سابق(، ص ية للمؤسسات اخلرييةاألحكام الفقهالسحيباين، -(3)
، وقال: حديث 119، ص2ج كتاب الزكاة، ابب من جيوز له أخذ  الصدقة وهو غين  ،  هسةنةنداود يف  وأخرجه أب-(4)

 صحيح.
 212، ص6)مصدر سابق(، ج جملموعالنووي، ا-(5)
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ويناقش: أن غاية ما يدل عليه احلديث هو أن اجملاهد يعطى من سهم سبيل هللا ولو  
 .(1)نيا، وسبل هللا كثرية ال تنحصر يف اجلهاد يف سبيل هللاكان غ

أن آية مصارف الزكاة حددت يف مثانية أصناف أبوصافهم، ولو فسر ابلعموم -3
 .(2)رلشمل مجيع األصناف، إذ كلها يف سبيل هللا، فيبطل حينئذ التحديد واحلص

ل طرق اخلري، ملا كان عام لكويناقش أبننا لو فسران قوله تعاىل )يف سبيل هللا( ابملعىن ال
هناك فائدة لتعداد املصارف األخرى يف اآلية، وذلك ألهنا ستكون داخلة يف قوله )سبيل 
هللا(، وهللا سبحانه وتعاىل منزه عن التكرار بال فائدة، وابلتايل يكون املراد به اجلهاد وما يف 

 معناه.
 

ه نوع يع الدعوية والتعليمية، ألنجواز صرف الزكاة على الربامج واملشار  الرأي الراجح:
، خاصة وأن معظم اجلهات اخلريية تفعل ذلك. ولذا يبدو لنا أبن هذا منطلق من أنواع اجلهاد

 يف سبيل هللا.
 ولكن األوىل أن تصرف هلذه املشاريع من أموال التربعات والصدقات الغري واجبة.

 

 : مصرف ابن السبيل:املصرف الثامن

 التعريف:-أ
 :راد اببن السبيل يف اآلية من انقطع عن ماله والسبيل السبب ومنه قوله تعاىلوامل لغة:

 .(3)ووصلةً  [ أي سبباً 27: الفرقان{ ]سَبِيلًا الرَّسُولِ مَعَ اتَّخَذْتُ يَالَيْتَنِي}

                                                
 131، ص1، ججملة البحوث اإلسالميةالرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،  - (1)
 .337)مصدر سابق(، ص األحكام الفقهية للمؤسسات اخلرييةالسحيباين، -(2)

 .265، ص1)مصدر سابق(، ج امصباح امةنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي، - (3)
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املسافر املنقطع به يف سفر طاعة أو مباح دون املنشئ للسفر من  هو واصطالحاً:
 .(1)بلده

 قهاء يف استحقاق ابن السبيل الزكاة وبقاء سهمه إىل اليوم.ال خالف بني الف
 مصرف ابن السبيل يف اجلهات اخلريية:-ب

اء ابسم ابن السبيل الذي عرفه الفقه صنفًا يسمىيف عصران احلاضر قل ما جند 
 القدامى، ولكن جند صوراً مشاهبة له، وهي:

وهم  لطبيعية واجملاعات،النازحون من بالدهم وأمواهلم بسبب احلروب والكوارث ا-1
 ينتظرون زوال هذه األسباب حىت يعودوا لبالدهم.

هم من الزكاة من مصرف ابن السبيل سواًء أكان غنياً يف ؤ ففي هذه احلالة جيوز إعطا
 فقرياً. مبلده أ

 بلده فيعطى من غنياً يف ولكن بعض الباحثني فّرق بني الغين والفقري، فقالوا: إن كان
 .(2)وإن كان فقرياً فيعطى من سهم الفقراء واملساكني سهم ابن السبيل،

وأما الذين ال يرجى عودهتم لبالدهم فإهنم يعطون من مصرف الفقراء واملساكني، 
 .وعليهم أن جيتهدوا يف البحث عن التكسب

 اثنياً: مصرف الكفارات والنذور:

هي اليت ية، و مر بنا سابقًا أبن الكفارات والنذور إحدى مصادر متويل اجلهات اخلري 
مت حتديد مصارفها من الشارع احلكيم يف مصرف واحد أال وهو املسكني خبالف مصارف 

وْسَِِ مَا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِنيَ مِنْ أَ}الزكاة، فيقول هللا سبحانه وتعاىل يف كفارة اليمني: 

                                                
، أبو عبد هللا احلطاب، مشس الدين .298، ص1ج )مصدر سابق(،تبيني احلقائق شرح كةنز الدقائق الزيلعي، - (1)

، 6ج )مصدر سابق(، اجملموع شرح امهذبالنووي،  .46، 352، ص2ج، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل
 .284، ص 2)مصدر سابق(، جكشاف القةناع عن منت اإلقةناع البهويت، . 214ص

 .349)مصدر سابق(، ص  األحكام الفقهية للمؤسسات اخلرييةالسحيباين، - (2)
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يرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِ

[، ويف كفارة الظهار، 89]املائدة:  {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

 .[4]اجملادلة:  {عَامُ سِتِّنيَ مِسْكِينًافَإِطْ}يقول تعاىل: 

فيتبني لنا أبن الكفارات  .(1)«فأطعم ستني مسكيناملسو هيلع هللا ىلص: »ويف كفارة الصيام يقول النيب 
 احملتاجني هلذه األموال سواًء أكان فقرياً أو مسكيناً.تصرف للمساكني 

نا سابقاً يف ب ولذا فاجلهات اخلريية تصرفها للفقراء واملساكني بصورها املعاصرة كما مر
 الفصل الثالث، يف الفرع الثالث: الكفارات والنذور.

 

 مصارف الوقفبعض : غري احملددةامصارف : امطلب الثاين

نعلم أبن الوقف من أهم مصادر التمويل للجهات اخلريية وذلك بوصفه ابالستمرارية 
يعه وأنشأت من ر يف العطاء، ولذا سعت جهدها من أجل اإلفادة منها يف جماالت خمتلفة، 

 مصارف عديدة.
 .أنواعهاملصارف الوقف، و  اً وسوف أدرج هنا تعريف

ريع  ميصرف هل الذين واألفراد هي األماكن واجلهات أواًل: تعريف مصارف الوقف:
 .الوقف ومثرته

ويلزم كوهنا جهات بر وقربة كمصارف الزكاة يف اختصاصها مبا يكون فيه األجر  
 .(2)والثواب

 

 واع مصارف الوقف:اثنياً: أن

                                                
 .66، ص7كتاب النفقات، ابب نفقة املعسر على أهله، ج  صحيحه،ري يف البخا أخرجه- (1)
 .7ص ،مصارف الوقف يف القدمي واحلديثاجلاسر، سليمان بن جاسر، - (2)
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 اط الواقف،وحسب اشرت  قرر شرعاً أن مصارف الوقف يف اجلملة هو الرب والقربةتمن امل
ووجوه الرب كثرية ومتجددة بتجدد حاجات الناس وما ينتفعون به يف أمور دينهم وأمور دنياهم، 

ثت دومنها ما تكون متكررة ومشرتكة ال فرق فيها بني زمن وزمن، والبعض اآلخر جديدة ح
 .(1)عاشهممبسبب جتدد احلاجات الناجتة عن تغري أحوال الناس، وكيفية حياهتم، وسبل 

 تنقسم إىل قسمني:و 
  مصارف الوقف احملددة:-أ

 من قبل الواقف.ه الوقف الذي مت حتديد صرف ريع تكون يف
 .(2)والفقهاء متفقون على وجوب اتباع ما نص عليه الواقف يف مصرف ريعه

جيب على اجلهات اخلريية أن تلتزم بصرفه فيما حدد له دون غريه،  ففي هذه احلالة

 { آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِيَاأَيُّهَا الَّذِينَ}ألنه يعترب من الوفاء ابلعقود والعهد املأمور به يف قوله تعاىل: 
 .(3)«املسلمون عند شروطهمملسو هيلع هللا ىلص: »[، وكذلك يقول الرسول 1]املائدة: 
ريية، واشرتط أن يكون ريعها هلذه اجلهة، ففي هذه احلالة خهة جإذا أوقف على ف

ومشاريعها،  تلك اجلهة فيف صرفه يف أولوَيت مصار املكلفة برعاية الوقف جتتهد اجلهة اخلريية 
 أن تصرف منه على أعماهلا اإلدارية، ورواتب العاملني فيها حسب احتياجاهتا.  مانعوال

ري ما نص عليه الواقف فمختلف فيه بني وأما إذا ص رف ريع هذه األوقاف يف غ
 الفقهاء على قولني:

                                                
 .58، صاملصدر السابق – (1)

الفواكه  ،ابن مهنا، أمحد بن غامن .138، ص2، جدرر احلكام شرح غرر األحكام، املالخسرو، حممد بن فرامرز-(2)
، 4ج، هناية احملتاج إىل شرح امةنهاج، الرملي، مشس الدين حممد .161، صواين على رسالة ابن أيب زيد القريواينالد
 .332، ص4ج )مصدر سابق(، مطالب أويل الةنهى يف شرح غاية امةنتهىالرحيباين، . 250ص

 .92، ص3عن أيب هريرة، كتاب اإلجارة، ابب السمسرة، ج صحيحهأخرجه البخاري يف - (3)
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القول األول: جواز خمالفة شرط الواقف عند ظهور مصلحة راجحة سواًء يف املصرف 
 .(3)، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا(2)واملالكية(1)وهو رأي احلنفية أو يف غريه،

 واستدلوا ابآليت:
َي عائشة، لوال أن قومك حديثو عهد ملسو هيلع هللا ىلص: »سول هللا عن عائشة، قالت: قال ر -1

بشرك، هلدمت الكعبة، فألزقتها ابألرض، وجعلت هلا اببني: اباب شرقيا، واباب غربيا، وزدت 
 .(4)«فيها ستة أذرع من احلجر، فإن قريشا اقتصرهتا حيث بنت الكعبة

ا وصفه ا مبومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه األرض ولو كان تغيريها وإبداهل
 .أصلح لوال ما ذكره من حداثن عهد قريش ابإلسالم، و جبا مل يرتكه فعلم أنه كان جائزاواملسو هيلع هللا ىلص 

 وهذا فيه تبديل بنائها ببناء آخر.
 .(5)إلبدالا فعلم أن هذا جائز يف اجلملة؟ وتبديل التأليف بتأليف آخر هو أحد أنواع 

رت املصلحة وابه وأجره، فإذا ظهأن الواقف إمنا أوقف املوقوف بعد موته لينتفع بث-2
 يف غريه فال مينع منه طلباً لزَيدة أجره وانتفاعه من وقفه.

القول الثاين: عدم جواز تغيري شرط الواقف يف مصرف الوقف ولو ظهرت املصلحة 
 .(7)واحلنابلة (6)وهو قول الشافعية يف غريها، إال لضرورة،

 واستدلوا ابآليت:
وجوب العمل بشروط الواقف، أال وهي الوفاء ابلعهد  عموم األدلة الواردة على-1

 هبا من غري تغيري فيها.
                                                

 .245، ص5ج )مصدر سابق(، البحر الرائق شرح كةنز الدقائقابن جنيم، - (1)
 .161، ص2، ج )مصدر سابق(،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ابن مهنا، - (2)
 .495، ص 5ج )مصدر سابق(، الفتاوى الكربىابن تيمية، - (3)
 .969، ص 2الكعبة وبناؤها، ج ، كتاب احلج، ابب نقضصحيحهأخرجه مسلم يف - (4)

 .244، ص31ج )مصدر سابق(، جمموع الفتاوىابن تيمية،  - (5)
 .216، ص11ج )مصدر سابق(، روضة الطالبني وعمدة امفتنيالنووي، - (6)
 .26، ص6ج )مصدر سابق(، امغينابن قدامة، - (7)
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ويناقش: أبن هذا التغيري لشرط الواقف قد يكون ملصلحة الوقف والواقف نفسه، وهي 
 الزَيدة لقصده ومراده، ووجود من هو أوىل ابلصرف من الذي وقف له الواقف.

قال: َي يستأمره فيها، فملسو هيلع هللا ىلص النيب أن عمر بن اخلطاب أصاب أرضا خبيرب، فأتى -2
إن »رسول هللا، إين أصبت أرضا خبيرب مل أصب ماال قط أنفس عندي منه، فما أتمر به؟ قال: 

 .(1)«شئت حبست أصلها، وتصدقت هبا
 أبي تصرف انقل للملكية. يف احلديث داللة على منع التصرف يف الوقف

ا يرتجح ل الوقف ال التصرف مبألص الذي يبطلويناقش أبن املمنوع إمنا هو التصرف 
 من مصاحله.

 

مينع تغيري وتبديل مصرف الوقف املشروط ألدىن مصلحة، وذلك ألن  القول الراجح:
األصل هو العمل بشروط الواقف، إال إذا ظهرت مصلحة راجحة هلذا التغيري يف املصرف 

 اآلخر وبرضا الواقف.
ل مصلحة وقف التغيري يف املصرف ألجولذا فإن ظهر هلذه اجلهة اخلريية الناظرة على ال

ريية مع وابستشارة أهل اخلربة واملعرفة يف اجلهة اخلأوىل، واليت بنيت على الدراسة املختصة، 
برجحاهنا، فيكون هلم احلق يف التغيري يف نطاق ضيق، وذلك للحفاظ على مقصود  مسؤوليها

 الواقف ومحاية حلقوقه.
 

 مصارف الوقف املطلق:-ب
 هو عدم حتديد الواقف جهة الرب والثواب اليتو اً املقصود من هذا الوقف علمنا سابق

 .صرف له ريع وقفهي  

                                                
 .198، 3ج، كتاب الشروط، ابب الشروط يف الوقف، صحيحهأخرجه البخاري يف - (1)
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مثال: أوقفت حمسنة بيتاً سكنياً يف إحدى مناطق الدولة لدى خدمة الواقفني ابإلدارة 
العامة لألوقاف بنظارة مؤسسة الشيخ عيد بن حممد اخلريية، وذلك لصاحل أعمال الرب واخلري 

 .(1)غري حتديد ألي مصرف من املصارف عامة من
ه ففي هذه احلالة تقوم اجلهة اخلريية ابالجتهاد واستشارة أعضاء اهليئة الشرعية هبا بصرف

 يف أولوَيت مصارفها ومشاريعها.
وأيضاً تصرف منه على أعماهلا اإلدارية وأجور العاملني فيها حبسب احتياجاهتا، وذلك 

 .(2)مرار نشاطهاألن هذا من أسباب قيامها واست
 

 الوقف املنقطع اآلخر:-ج
الوقف الذي حدد الواقف فيها جهة أال وهو  وأيضاً حددان املقصود من هذا الوقف

 .صرف الريع، ولكنها انقرضت، وابلتايل تصبح جمهولة مصرف الريع
 لكن الفقهاء قالوا: يصرف يف مصاحل املسلمني.

ت مصرفه ملشروع آخر حبسب األولوَيوأما اليوم ففي اجلهات اخلريية فإهنا تنقل 
 واحلاجة.
 

                                                
 .8م، ص2014ه / 1435، 15ع ، جملة أوقافةناوقف بيت سكين بنظارة مؤسسة الشيخ عيد اخلريية،  - (1)
 .376)مصدر سابق(، ص  األحكام الفقهية للمؤسسات اخلرييةالسحيباين،  - (2)
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 امبحث الثاين

 امصارف اإلدارية ابجلهة اخلريية

 
تخذ مقراً خاصاً هبا تزاول أعماهلا من خالهلا، كما جرت اعتادت كل جهة خريية أن ت

العادة وما اقتضاه العمل أن يقسم املقر إىل أقسام عديدة يضم كل قسم موظفون يعملون كل 
 اص معني.يف اختص

ية من لتجهيزات املكتبلرواتب وانفقات كاوال شك أن هذه التنظيمات حتتاج إىل 
القرطاسيات وأجهزة احلاسب والطابعة، وامليدانية، ووسائل املواصالت، وإجيار املبىن اإلداري 

 عالانت وغريها.اء والكهرابء، وعمل الدعاَيت واإلاملأجور و 
 ية ورواتب املوظفني ونفقات الدعاَيت واالعالانتلذا البد من تغطية نفقاهتا اإلدار 

 .هلا من قبل املتربعني هامتلمن مصادر األموال اليت تس
رواتب و وميكن تصنيف هذه املصاريف إىل أربعة أصناف هي: املصاريف التجهيزية، 

 العاملني، ومصاريف الدعاية واإلعالم، ومصاريف متفرقة أخرى.
 منها هلا.ا ية املصادر اليت جيوز اقتطاعهانحوسوف أتناول هذه الثالث من 

 

 امصاريف التجهيزية امطلب األول:
صيانة مبىن وتنظيف و ، هي نفقات املكوانت األساسية للجهة اخلريية من إجيار املبىن

اجلهة اخلريية وفروعها، فواتري املاء والكهرابء واهلاتف، وشراء القرطاسيات وبعض األجهزة 
 واألكل للموظفني، ومصاريف املواصالت. واألاثث، االلكرتونية

ن م وهذه التجهيزات تصرف هلا حاليًا من التربعات والصدقات التطوعية، وأحياانً 
 الزكاة إذا دعت احلاجة لذلك. فما مدى جواز ذلك؟
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قبل بيان احلكم على هذه املسألة نبني أبن األموال اليت تربع هبا املتربع تقسم إىل 
 قسمني، مها:

أي غري معينة، وهذه ال حرج على اجلهة اخلريية يف استقطاع  مطلقة:صدقات -1
 جزء منها لألعمال اإلدارية إذا احتاجت.

 

صرف كالزكاة وكتحديد املتربع املصدقات معينة ملشاريع أو مصارف خريية حمددة،  -2
 الذي تصرف فيه صدقته، وكالوقف املشروط وغري ذلك.

ال بد من إذن املتربع حني استقطاع جزء  وهذا موضع خالف بني العلماء يف هل 
 منها لألعمال اإلدارية أم ال.

 وابلتايل فهذه املسألة أتخذ حالتني، مها:
إذا أذن املتربع للجهة اخلريية ابستقطاع جزء من تربعاته ألنشطة اجلهة  احلالة األوىل:

العمل  قرابت أوأو تشغيل األعمال اإلدارية، فيجوز ذلك، وتشبه مسألة أخذ األجرة على ال
 اخلريي سابقاً.

، وذلك ألن بيت ( 1)فكانوا يصرفون هلم من بيت مال املسلمني برأي مجهور العلماء
 املال ج عل ملصاحل املسلمني العامة، وابلتايل تبىن على هذه املسألة، وتشبه عقد اإلجارة.

 

يصح االستقطاع  لإذا مل أيذن املتربع يف استقطاع جزء من تربعاته، فه احلالة الثانية:
 منها بغري إذن املتربع للتجهيزات اإلدارية أم ال؟

 اختلف العلماء املعاصرون يف هذه املسألة على قولني، مها:

                                                
شفاء  حممد، . املكناسي، أبو عبد هللا237، ص8، ج)مصدر سابق( البحر الرائق شرح كةنز الدقائقابن جنيم، -(1)

)مصدر  احلاوي الكبري. املاوردي، 928، ص2حتقيق: جنيب، أمحد بن عبد الكرمي، ج الغليل يف حل مقفل خليل،
 .94، ص3ج ،)مصدر سابق( مةنتهى اإلراداتابن النجار، . 497، ص8، جسابق(
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ذا القول وإىل همن تربعات املتربع من غري إذنه،  القول األول: جيوز استقطاع جزء
 وغريهم.( 2)وأعضاء جلنة الفتوى ابلشبكة اإلسالمية ( 1)ذهب الشيخ ابن جربين

 وعللوا ذلك:
أن هذه النسبة تدخل يف مسمى األجرة، إذ ال بد من إدارة وإشراف عام على  -1

 .( 3)كل عمل، والوسائل هلا حكم املقاصد
ن من يتربع جلهة خريية إمنا يقصد من ذلك دعم أعماهلا وتواصلها يف مساعيها، أ-2

 .( 4)ده مفيد هلاوهي إمنا تدفع للعامل راتبه، أو إمنا كافأته ألن وجو 
ري، هو دعم أبواب اخل من تربعهمأن املتربع لن خيلو من األجر؛ إذ القصد العام -3

 وطلب الثواب من هللا، ودعم املؤسسات اخلريية ابب  من أبواب اخلري العظيمة.
اخلريية، واملعروف  للجهاتأن أخذ هذه النسب من ابب العمل ابلعرف العام -4

 .( 5)اً فًا كاملشروط شرطعر 
 

هذا القول  وإىل القول الثاين: ال جيوز استقطاع جزء من تربعات املتربع دون علمه،
 .من الفقهاء وغريهم( 6)الشيخ ابن عث يمنيذهب 

 ذلك: وعللوا

                                                
 .goo.gl/P4l465؟، ، حتديد نسبة معينة للصرف من التربعات على املصاريف اإلداريةلفتاوىابن جربين، ا-(1)

 16139، ص11مسائل تتعلق أبعمال اجلمعيات اخلريية، ج مرقم آليا[،فتاوى الشبكة اإلسالمية ]جلنة الفتوى، -(2)
 ،حكم الةنسب اإلدارية اليت تقتطعها مؤسسات العمل اخلريي من الصدقات ،الكثريي، طالب بن عمر-( 3)

 م.8/1/2017ه ، 10/4/1438، اتريخ املشاهدة: goo.gl/ijCjbrم، 5/12/2016ه ، 5/3/8143
 .481، ص9علماء وطلبة علم، فتاوى واستشارات موقع اإلسالم اليوم، ]الكتاب مرقم آليا[، ج-(4)

 .goo.gl/ijCjbrاخلريي من الصدقات، الكثريي، حكم النسب اإلدارية اليت تقتطعها مؤسسات العمل  -(5)
 .474، ص18ج ،فهد بن انصر : السليمان،، مجع وترتيبجمموع فتاوى ورسائلابن عثيمني، -(6)

https://goo.gl/P4l465
https://goo.gl/ijCjbr
https://goo.gl/ijCjbr
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وسائل وليست مقاصد، والذين يعطون التربعات ال يريدون  اجلهات اخلرييةأن هذه -1
ون أن تصل ، وإمنا يريدواإلعالم لدعايةرية واكالتجهيزات اإلداأن تبذل تربعاهتم يف وسائل  

 .(1)إىل غري ذلك تربعاهتم إىل نفس احملتاجني، فال حيل أن تصرف هذه املعوانت
ما ك  أن أخذ العاملني على الزكاة منها إمنا هو مقابل عملهم املتعلق بذات الزكاة-2

عام، قال ا لقاء إشرافه ال، وال أيخذ الوايل أو القاضي منها شيئً نصت اآلية الكرمية على ذلك
املرداوي رمحه هللا: "الوكيل يف الصدقة ال أيكل منها شيئا ألجل العمل. نص عليه. وقد صرح 
القاضي يف اجملرد أبن من أوصى إليه بتفرقة مال على املساكني، أو دفع إليه رجل يف حياته 

بعامل منم  نفعة. وليسماال ليفرقه صدقة: مل جيز له أن أيكل منه شيئا حبق قيامه؛ ألنه م
أخذ املؤسسات اخلريية غري احلكومية من الزكاة مبسمى  -صحيحعلى ال-وال جيوز . ( 2)مثمر"

 .( 3)العمالة
وكذلك فإن اإلنسان ال يرضى أن ي نفق من صدقته دون علمه ودون ما أراد، -3

 .( 4)فكيف يرضاه لغريه؟
اجلهة  ريق من يوكله إذا علم أنوأن املتربع قد يتوىل هذا العمل بنفسه، أو عن ط-4

 .( 5)اخلريية أتخذ نسبة من ماله الذي تربع به
 

 القول ابجلواز. والراجح:
فيجوز للجهة اخلريية استقطاع نسبة من أموال املتربعني لتشغيل التجهيزات اإلدارية، 

ثالً موذلك لألدلة السابقة، وإضافة إىل ذلك أن هذه النسبة حمددة من قبل كل جهة خريية، ف

                                                
 .474، ص18ج )مصدر سابق(، جمموع فتاوى ورسائلبن عثيمني،  -(1)
 .341، ص5)مصدر سابق(، ج خلالفاإلنصاف يف معرفة الراجح من ااملرداوي، -( 2)
 .203)مصدر سابق(، ص اموارد امالية مؤسسات العمل اخلريي امعاصرالكثريي، -( 3)
 .goo.gl/ijCjbrالكثريي، حكم النسب اإلدارية اليت تقتطعها مؤسسات العمل اخلريي من الصدقات، - (4)
 املصدر السابق.-(5)

https://goo.gl/ijCjbr
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يف دولة قطر حددت كل جهة نسبة معينة من االستقطاع من أموال التربعات، وت نشر بني 
 حني وحني يف وسائل اإلعالم املختلفة، وهي كاآليت:

، %12,50مجعية قطر اخلريية تستقطع من التربعات نسبة ترتاوح بني صفر و-1
 .( 1)وذلك للمصروفات التشغيلية واإلدارية

من التربعات  %7إىل  %5د اخلريية: تستقطع نسبة ما بني مؤسسة الشيخ عي-2
للمصاريف التشغيلية واإلنشائية، وهذه أقل نسبة استقطاع من بني اجلهات اخلريية القطرية 

 .( 2)األخرى
 %5مؤسسة الشيخ اثين بن عبد هللا آل اثين: تستقطع من التربعات نسبة بني -3

 .(3)اإلدارية للمصروفات التشغيلية والتجهيزات %10إىل 
، وهي خمصصة مسبقاً من قبل %10مؤسسة الفيصل بال حدود: تستقطع نسبة -4

 .(4)مؤسس املؤسسة واملتربع سعادة الشيخ فيصل آل اثين للمصروفات اإلدارية
 %7مؤسسة عفيف اخلريية )األصمخ(: تستقطع من التربعات نسبة ال تقل عن -5

 . (5)يةمن التربعات للمصاريف اإلدارية والتشغيل
وكذلك أبن هذه النسبة ضئيلة جداً ال تؤثر على تربعات املتربعني، وهو املتعارف عليه 

 من غري اعرتاض من االستشاريني الشرعيني ابهليئات الشرعية ابجلهات اخلريية نفسها.
 

                                                
 م.2016/ 1/6خالد محيدة عوض )خبري مايل جبمعية قطر اخلريية(، الدوحة، مجعية قطر اخلريية، مقابلة مع  -(5)
 م.10/5/2015مقابلة مع أمل زين السعدي، الدوحة، مؤسسة الشيخ عيد بن حممد آل اثين اخلريية،  -(6)
وحة، مؤسسة الشيخ اثين بن عبد هللا مقابلة مع مالح، مراد أمحد )موظف بقسم العالقات العامة(، الد-(1)

 م6/5/2015للخدمات اإلنسانية )مؤسسة راف(،  
 .2015/ 5/ 26مؤسسة الفيصل،  الدوحة،مقابلة مع طارق الشريف،  -(2)
 م.27/4/2015مقابلة مع حممود السمان، الدوحة، مؤسسة األصمخ )عفيف(،  -(3)
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 رواتب العاملني يف اجلهة امطلب الثاين:
ها كالعاملني رفوص الزكاة مجع ىالعاملني يف اجلهة اخلريية غري العاملني عل منقصد هب

 قسم الصدقات املندوبة واألوقاف، والقسم الثقايف واإلعالمي وغريها من األقسام.يف 
وقد مر بنا جهة صرف أجور العاملني على الزكاة يف اجلهة اخلريية، وأما أجور العاملني 

ب  عمل كل حبس من أموال التربعات والصدقات التطوعيةهلم تصرف ف يف األقسام األخرى
 .( 1)واحد كما هو احلال اآلن يف اجلهات اخلريية القطرية

 الدعاةو  يلزم من اجلهة اخلريية تقدير أجرة العاملنيأرى أنه ال أبس بذلك، ولكن و 
لديها تقديراً دقيقاً، فتصرف هلم حبسب جهدهم من غري نقص وخبس حلقوقهم، وذلك حىت 

 ريي.ال يؤدي إىل نفورهم وكراهيتهم للعمل اخل
 خاصة وأهنم وسائل أو حلقة وسيط إليصال التربعات إىل مستحقيها.

ولكن قد نتساءل عن أجور أعضاء جملس إدارة اجلهة اخلريية، من أين تصرف هلم؟ 
 .علماً أبهنم فرغوا أنفسهم إلدارهتا

بعد البحث والدراسة عن هذه املسألة، وجدان أبن هذه اجلهات اخلريية ننقسم إىل 
 بنا سابقاً: مر قسمني كما

ففي هذه ال جيوز ألعضاء جملس إدارة اجلهة  القسم األول: جهات خريية حكومية:
اخلريية استقطاع شيء من التربعات والصدقات التطوعية وال الزكاة، وذلك ألن الدولة تتكفل 

 .بصرف الرواتب هلم، كما هو احلال يف صندوق الزكاة ومجعية قطر اخلريية
كمؤسسة الشيخ عيد اخلريية، ومؤسسة   خريية غري حكومية، القسم الثاين: جهات

 يفاثين بن عبد هللا للخدمات اإلنسانية وغريها، ففي هذه اجلهات اخلريية، اختلف العلماء 
 كاآليت:طريقة الصرف عليهم  

                                                
شغيلية  ع نسبة من التربعات والصدقات للمصروفات اإلدارية والتمر بنا سابقاً يف املصاريف التجهيزية استقطا - (1)

 كأجور العاملني.
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وإىل هذا الرأي ذهب  الرأي األول: ال جيوز أن يصرفوا ألنفسهم من أي مصدر،
 .(1)الشيخ هاين اجلبري

الدكتور هاين اجلبري: ال أرى إعطاء جملس اإلدارة شيئاً؛ ألهنم هم الذين يقدرون  وليق
مدى احلاجة للعمل، وال يسوغ لإلنسان أن يقدر لصاحله لوجود التهمة يف حقه، كما أن 

ليت التربعات إمنا يدفعها احملسنون ثقة هبذا اجمللس فأخذه شيئاً لنفسه ينايف مقتضى هذه الثقة ا
 . (2)ا املتربعون احتساب جملس اإلدارة يف عملهميفهم منه

 والسبب يف ذلك:
 ،أن يصرفوا هلم من أموال التربعات والصدقاتيليق كوهنم يف هذا املنصب ال -1

 وحىت ال يكونوا موضع شبهة عند املتربعني.
وكيلة عن املزكني واملتربعني واإلمام، وهؤالء ليسوا من العاملني  أن اجلهات اخلريية-2

 ، فال جيوز أن أيخذوا من ذلك شيئاً.لى الزكاةع
 ون هلم مصدر  خلريية، وابلتايل يكيرجع هلم الفضل والدور احلقيقي لتأسيس اجلهة ا-3

آخر للدخل، خاصة وأن من شروط إنشاء اجلهة اخلريية اخلاصة يف القانون القطري وجود 
 .(3)رأس مال ال يقل عن عشرة ماليني

 

ىل هذا وإ ،عات والصدقاتمن أن يصرفوا ألنفسهم من الترب  الرأي الثاين: ال مانع
 وغريهم.(4)الرأي ذهب الشيخ ابن جربين

 والسبب يف ذلك:

                                                
 1425بان شع 12اجلبري، هاين، كتاب الزكاة، صرف رواتب املوظفني يف اجلمعيات اخلريية من الزكاة، االحد -(1)

 .goo.gl/q34mhu، م2004سبتمرب  26املوافق 
 املصدر السابق.- (2)

 م.2014املادة السابعة والثالثون يف القانون القطري اخلاص بتنظيم األعمال اخلريية عام -(3)
(، 1856تقدمي مساعدة مالية للمتعاونني مع املؤسسات يف مجع التربعات، رقم الفتوى: )ابن جربين، -(4)

goo.gl/aRjQYs 

https://goo.gl/q34mhu
https://goo.gl/aRjQYs
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أهنم فرغوا أنفسهم هلذه املهمة، فيصرف هلم بقدر جهدهم، وحىت يكون ذلك حافزاً  
 هلم على بذل جهد أكرب.

 

 .لك لألسباب السابقةأن ال يصرفوا ألنفسهم شيئاً إال حلاجة، وذ الرأي الراجح:
 

 مالدعاية واإلعال امطلب الثالث:

 ، وتلعبان دوراً ابرزاً يف أعمال اخلري والرب.يف وقتنا املعاصر هاّمانأمران 

 تعريف الدعاية واإلعالن:-أ
 الدعاية:-1

املعتل أصل واحد، وهو أن متيل الشيء  واحلرف والعني فالدال ،(دعو) أصلهلغة: 
 .(1)منك نإليك بصوت وكالم يكو 
"كل إجراء ي فعل جلذب انتباه املستهلك لسلعة أو خدمة أو اتجر  ويف االصطالح:

 .(2)كانت"  عن طريق نشر األخبار عنها أو املعلومات أو التقارير أبي وسيلة
 عالم:اإل-2

 أعلمه: أي أخربه. لغة:
لك ذ إخبار وإيصال معلومة معينة إىل املتلقي هلدف معني أبسلوب خيدم واصطالحاً:

 .(3)فعله اهلدف ويتوقع منه أن يؤثر يف املتلقي ويغري من ردود

                                                
 .279، ص2)مصدر سابق(، ج معجم مقاييس اللغةن فارس، اب-(1)
 .389)مصدر سابق(، ص أحكام إدارة اجلمعيات اخلريية ألموال الزكاةانظر: السامل، - (2)
، كتاب شهري يصدر عن ه 1417 (،127ع، )اإلعالم اإلسالمي رسالة وهدفراضي، مسري بن مجيل، -(3)

 .29رابطة العامل اإلسالمي، ص
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فالدعاية واإلعالم للجهات اخلريية هو اإلخبار ولفت نظر اآلخرين ملعلومات عن 
اجلهة اخلريية وبراجمها وأنشطتها وخدماهتا اليت تتضمن الدعوة إىل االستفادة منها، أو دعمها 

 .(1)واملسموعة واملرئية بشىت الوسائل املؤثرة، واملطبوعة
 

 أمهية الدعاية واإلعالم للجهات اخلريية:-ب

 كاآليت:  (2)تكمن أمهيتهما للجهات اخلريية يف عدد من النقاط
 التعريف ابجلهة اخلريية، وبيان أهدافها وأنشطتها ومشاريعها وخدماهتا.-1
 جتمع.للمالدعوة للمشاركة يف األنشطة والربامج اليت تقدمها اجلهة اخلريية -2
حث املسلمني على إخراج زكاة أمواهلم وصدقاهتم ودعمهم لتلك اجلهة اخلريية -3

وبراجمها، وكذلك حثهم على املشاركة يف األعمال التطوعية، وتفعيل طاقاهتم، وتوجيهها عن 
 طريق تلك اجلهات اخلريية.

توعية لالقيام ابلعديد من احلمالت ااجلهة عالم تستطيع من خالل الدعاية واإل-4
 وتعزيز قيم إسالمية، أو معاجلة سلوكيات خاطئة. ءلبنا

توثيق الصلة ابجملتمع وكسب ثقته وأتييده، وكذا كسب ثقة احلكومات وجهات -5
 اإلشراف على اجلهات اخلريية.

وهلذه األمهية البالغة للدعاية واإلعالم فإن على العاملني يف هذه اجلهات اخلريية توثيق 
عالمية مبختلف أنواعها من قنوات وإذاعات وصحف وجمالت ومواقع الصلة ابجلهات اإل

 .(3)تواصل على الشبكة ليتسىن هلم التواصل معهم بيسر وسهولة
 

                                                
 .392)مصدر سابق(، ص أحكام إدارة اجلمعيات اخلريية ألموال الزكاة، السامل- (1)
 .392، صسابقالصدر امل- (2)
 .557، 556)مصدر سابق(، ص األحكام الفقهية للمؤسسات اخلرييةالسحيباين، -(3)
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 حكم الدعاية واإلعالم للجهات اخلريية:-ج

 لدعوة إليه.معني وا ء: اإلخبار عن شيتعينمر بنا سابقاً أبن حقيقة الدعاية واإلعالم 
 ر لنا أبن األصل فيها اجلواز، وذلك لألدلة اآلتية:وبناًء على ذلك فيظه

األصل يف ابب املعامالت اإلابحة ما مل يقم دليل على منعه أو حترميه، فلم يقم -1
 دليل على منع الدعاية واإلعالم أو حترميه.

يعرف السلعة )وهو من  الذي أجازه الفقهاء الداللعمل الدعاية واإلعالم ك-2
 .عاية واإلعالم عنها إحلاقاً هلما، وهبذا يتضح لنا جواز الد( 1)…(قوينادي هبا يف األسوا

 .(2)إليهما، خاصة يف الوقت املعاصر أن اإلعالن والدعاية وسيلتان تدعو احلاجة-3
إىل اخلري،  دعوتكوهنا اجلهات اخلريية وخدماهتا، وتزيد يف  فهما يعرفان الناس مبزاَي  

 لذا يدخل يف ابب االستحباب والندب.على الرب والصدقة واإلحسان، فحتث و 
 الدعاية واإلعالم يف اجلهات اخلريية: مصرف-د

بعد أن تبني لنا أمهية اإلعالم والدعاية للجهات اخلريية، نبني املصادر التمويلية اليت 
 تصرف منها للدعاية واإلعالم والتكييف الفقهي هلا.

،  ات اخلرييةيف اجله ية واإلعالماختلف العلماء املعاصرون يف مسألة الصرف على الدعا
 كاآليت:

من التربعات والصدقات العامة وال  عالمالصرف للدعاية واإل جواز الرأي األول: عدم
اصة أو من األموال اخل اجلهة اخلريية، بل ال بد أن تكون من ريع صاحب املشروطة وال الزكاة

                                                
 ليلمةنح اجلليل شرح خمتصر خ. عليش، 63، ص6)مصدر سابق(، ج رد احملتار على الدر امختارابن عابدين، -(2)

كشاف . البهويت، 12، ص5)مصدر سابق(، ج هناية احملتاج إىل شرح امةنهاج. الرملي، 179، ص7)مصدر سابق(، ج
 169، ص5، جالقةناع عن منت اإلقةناع

 127، صوأحكامها يف الفقه اإلسالميالتسويقية  احلوافز التجاريةاملصلح، خالد عبد هللا، -(2)
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بد ة جبامعة قطر، كالدكتور عكلية الشريعة والدراسات اإلسالمي  فقهاء، وهو رأي معظم هبا
 .(1)احلكيم السعدي

 :(2)عللوا ذلك ابآليتو 
أبن غالبية اجلهات اخلريية اجتهدت اجتهاداً خاطئًا ابستهالكها هلذه األموال يف -1

 عترب من التبذير واإلسراف.يا هل صرفالالدعاية واإلعالم، و 
خلريي، ستدامة يف العمل ا ومها حتقيق املصلحة واالنين أساسييال بد من مراعاة أمر -2

وجود ماليني  مععند تفتيت هذه األموال واستغالهلا هلذه األمور وهذان اهلدفان ال يتحققان 
 الفقراء واملساكني حول العامل. 

 

ا ستعانة أبموال التربعات يف األمور الدعائية اليت تقوم هبمانع من اال الرأي الثاين: ال
ذه األموال مل ، طاملا أن املتربعني هبلفة أَيً كانت تكلفتهانشطة املختاخلريية يف األ اجلهات

، (3)يشرتطوا إيداعها يف أماكن أو أعمال حمددة، وإىل هذا الرأي ذهب الشيخ ابن جربين
 .(6)البوعينني، والشيخ أمحد (5)، والشيخ عبد هللا النعمة(4)والشيخ االطريفي

                                                
م، 2015إبريل/  14صة!، عات يف أنشطتها اخلاخريية تستغل الترب صالح، حممد، مجعيات ، جريدة الوطن-(1)

goo.gl/EayYQV. 
صة، عات يف أنشطتها اخلاصالح، حممد، مجعيات خريية تستغل الترب ، جريدة الوطن-(2)

goo.gl/EayYQV. 
 .goo.gl/fq96Ufسؤال وجواب يف العمل اخلريي،001ابن جربين، -(3)
م، 2015/ 22/10الطريفي، عبد العزيز بن مرزوق، ال مانع شرعاً من أخذ نسبة على تسويق املشاريع اخلريية، - (4)

goo.gl/AwsCVo. 
 .goo.gl/EayYQVصة، عات يف أنشطتها اخلاالح، حممد، مجعيات خريية تستغل الترب ص، جريدة الوطن-(5)
 املصدر السابق.- (6)

https://goo.gl/EayYQV
https://goo.gl/EayYQV
https://goo.gl/fq96Uf
https://goo.gl/AwsCVo
https://goo.gl/EayYQV
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هي وسائل حديثة أتخذ صفة أن الدعاَيت واإلعالانت "ويقول الشيخ الطريفي: 
العاملني عليها شريطة أن ينفق عليها مبقدار ما ينفق على العاملني عليها، ومن هذه الوسائل 

 .(1)"االدعاية يف القنوات الفضائية واإلنرتنت ووسائل التواصل وغريه
 وعللوا ذلك ابآليت:

لمحتاجني عات لترب ال قدر أكرب من مجعأمهية الدعاية واإلعالم للجهة اخلريية يف -1
 ، ولذا ال مانع من الصرف عليها.والفقراء واملسلمني املستضعفني حول العامل

عات إال يف صرف أموال الترب ال تفيت باخلريية هبا جلان شرعية  اجلهاتوكذلك أن -2
 نطاقها الشرعي والصحيح.

، جلهاتاليات اليت هتدف إىل إبراز دور هذه عاالدعاية وتنظيم الف ىنفاق علأن اإلو -3
 أبي حال من األحوال.ا يف اجملتمع، وال ميكن إغفاهله تعزيز تلعب دوراً مهماً يف 

فة األجر ومضاعإال  من تربعهم هبذه األموال وكذلك أن املتربعني مل يقصدوا-4
اخلريية فيها منفعة وتعريف بتلك  للجهاتالثواب، وال شك أن اإلعالانت والدعاَيت 

يها التربعات ويعرف الناس هبذه الدعاية شيئا من نشاطات تلك املؤسسة، وبذلك تتوافد إل
 اخلريية، ويعرفون أن تربعاهتم تصرف يف وجوه اخلري وتصل إىل مستحقيها. اجلهة

 

 الصدقات والتربعات العامةعاية واإلعالم من ال مانع من الصرف على الد والراجح:
اة، وذلك ألهنا ليست من مصارف يف اجلهة اخلريية، ولكن ال جيوز الصرف من أموال الزك

الزكاة الثمانية، إال يف حالة تعذر احلصول على التربعات العامة، وتضرر الناس من ذلك، 
 حينئذ تعطى من الزكاة.

وجودها غري دائم، تستجد حبسب الظروف واألحوال، مثل وهناك مصارف أخرى 
ظم اجلهات اخلريية تربعت هلا معمصرف البيوت املتنقلة )الكرفاانت( لالجئني السوريني، واليت 

  بدولة قطر، وغريها من املصارف.

                                                
 . goo.gl/AwsCVo، ال مانع شرعاً من أخذ نسبة على تسويق املشاريع اخلريية،الطريفي - (1)

https://goo.gl/AwsCVo
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 اخلامتة
 

ذه والتحليل واالستقراء والكتابة هل معالبحث واجلوبعد هذه الرحلة الطويلة يف 
 إىل اآليت:الدراسة نتوصل 

 أوال : نتائج البحث:
اين هوا للعمل اإلنست عرَّف اجلهات اخلريية مبجموعات من أصحاب اخلري توج-1

 طواعية من غري حتقيق ربح مادي، واختذت كل واحدة منها امساً ومكاانً.
العمل اخلريي خيضع لظروف الزمان واملكان، ففي السابق كان فردَيً، ومع مرور  نّ إ-2

 الزمن وجتدد األحداث أنشئت هذه اجلهات يف معظم الدول اإلسالمية وخاصة يف دولة قطر.
اخلريية ابلظهور يف دولة قطر والدول اإلسالمية يف القرن التاسع  بدأت اجلهات-3

 عشر امليالدي.
تنقسم اجلهات اخلريية يف القانون القطري إىل قسمني، ومها: اجلمعيات اخلريية -4

وهي اليت تضم عدة أشخاص طبيعيني أو معنويني يقومون بعمل خريي من غري حتقيق لربح 
سسها شخص أو أكثر ؤ خريية وهي منشأة خاصة ي مادي، والقسم اآلخر هو مؤسسات

 ي.للقيام بعمل خريي ملدة حمدودة من غري حتقيق لربح ماد
 هام معني.املهام، وتنفرد يف بعضها عن بعض يف م تشرتك اجلهات اخلريية يف بعض-5
مهيتها أل يرتجح القول جبواز إنشاء اجلهات اخلريية وفق ضوابط شرعية، وذلك-6

 ليها.وحاجة اجملتمع إ
تكيف اجلهات اخلريية أبهنا ليست وكيلة عن اإلمام يف مجع الزكاة والصدقات -7

والتربعات، بل جهات متربعة جبهودها خلدمة العمل اخلريي اإلنساين، تقوم جبمع الزكاة وصرفها 
يف وجوهها، ولكنها وكيلة عن املزكي واملتربع والواقف يف صرف ما طلب منهم على مستحقيها 

 جح.اي الر على الرأ
مراعاة مصلحة املستحقني يف مال الزكاة والتربعات من تقسيط أو استثمار ينبغي -8

 أو استبدال وذلك ألن تصرفات اإلمام منوطة ابملصلحة.
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مصادر متويل اجلهات اخلريية تتنوع وتتجدد مبرور الزمن من جهة ألخرى، فمصادر -9
والدعم من حكومات الدول األخرى، اجلهات اخلريية القطرية اليوم هي الدعم احلكومي 

 وكذلك التمويل اخلاص للجهة، والزكاة والكفارات والوقف والتربعات والصدقات.
جواز قبول الدعم من احلكومات واملنظمات اإلسالمية بال خالف، وكذلك -10

 جواز قبوهلا من غري املسلمني إذا خلت من احملاذير الشرعية مثل الذل أمامهم.
 إال إذا كان فائضاً من قبل اجلهات اخلريية أموال الزكاة  استثمار عدماألوىل -11

 وابلطرق املشروعة.
 جيب على اجلهات اخلريية االلتزام بشروط املزكني واملتربعني من غري خمالفة.-12
  يرتجح القول جبواز أتخري صرف الزكاة ملستحقيها إذا اقتضت املصلحة لذلك-13

 صرفها ملستحقيها على شكل رواتب شهرية. كنقلها لبلد آخر أقل فقراً، أو
ب ع مراعاة العدد املطلو جواز حتويل كفارات اإلطعام إىل مشروع إفطار صائم، م-14

 ضمن املستحقني هلا شرعاً.للكفارة 
جواز حضور غري املسلمني ملشاريع إفطار صائم اليت تقيمها اجلهات اخلريية على -17

 اجة.لقاً، وأهنم مل أيتوا إال وهم حبني مطالرأي الراجح، وذلك لورود إطعام مسك
 وارد املالية.ستحدثة يف مجع املتعد املشاريع الوقفية املشرتكة من أجنع الطرق امل-19
 جواز استخدام الوسائل احلديثة يف مجع الصدقات والتربعات بال خالف.-20
تربع نفسه ملتعرف االستقطاعات الشهرية أبنه تربع مببلغ موعود ابالستمرارية من ا-21

 للجهة اخلريية لفرتة حمدودة أو غري حمدودة حبسب رغبته ابلقطع، وهي تشبه النفقة الدورية.
بيع التربعات العينية واستبداهلا، وإقامة أسواق لبيعها يف خمتلف األماكن،  جواز-22

 يف أعمال الرب واخلري. ريعهاصرف ذلك لو 
املسلمني   ل املختلطة وصرفها يف مصاحلجواز قبول اجلهات اخلريية لتربعات األموا-23

 كبناء املستشفيات.
أن معظم اجلهات اخلريية القطرية تلتزم يف مصادر متويلها ومصارفها ابلضوابط -24

 الشرعية.
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يف   على الزكاة، والعاملونينقسم العاملني يف اجلهات اخلريية إىل: العاملني-25
 هات اخلريية اخلاصة تصرف هلم الرواتب مناألقسام األخرى، فالعاملون على الزكاة يف اجل

 من الزكاة، والذين يف اجلهات احلكومية تصرف هلم الرواتب من احلكومة عليها مصرف العاملني
 الزكاة، يف عليها ، وال حيق هلم األخذ من مصرف العاملنيأو من التربعات املطلقة األخرى

لتربعات والصدقات أو من حساب والعاملون يف األقسام األخرى تصرف هلم الرواتب من ا
 صاحب اجلهة اخلريية.

صرف سهم املؤلفة قلوهبم يف الزكاة على حديثي اإلسالم لتأهيلهم اجتماعياً جواز -26
 وعلمياً، وأما سهم مصرف الرقاب ال يكاد يوجد يف زماننا.

ذا سداد هاملؤسسات املالية األخرى، و عدم جواز استدانة اجلهات اخلريية من -27
ين من سهم مصرف الغارمني من الزكاة، وذلك حىت ال تلجأ للتحايل يف إنفاق أموال الد

 الزكاة.
 تصنف املصارف اإلدارية إىل:-28

 املصارف التجهيزية اليت هي نفقات املكوانت األساسية للجهة اخلريية.-أ
 مصارف رواتب العاملني عليها يف األقسام األخرى غري الزكاة.-ب
لفت نظر اآلخرين للجهة اخلريية وأنشطتها، : الذي يإلعالممصرف الدعاية وا-ج

 وكيفية دعمها بشىت الوسائل.
نع الصرف ألعضاء جملس إدارة اجلهة اخلريية من أموال التربعات والصدقات، -29 مي 

 متربعون وال يليق هبم أن أيخذوا مما ائتمنوا عليه.ألهنم 
 

 اثنيا : التوصيات واالقرتاحات:
 :توصي الدراسة-1
اجلهات اخلريية بضرورة تنسيق التعاون بني مؤسسات الدولة، وتفعيل دور العمل -أ

 اخلريي، وتوحيد جهودها وإجراء حبث أو دراسة عنه.
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بوجود برانمج إذاعي أو تلفزيوين أسبوعي، تبني وتشرح أمهية إنشاء كما توصي -ب
 ة منها.اجلهات اخلريية يف عصران احلاضر، وذلك حىت يكون الناس على بصري 

عن دور بعض العلماء املعاصرين يف العمل اخلريي كابن  حبوث ودراسةبكتابة -ج
 هللا ختليداً لعملهم وتوخياً التباع منهجهم من بعدهم.جربين وابن عثيمني رمحهما 

 ورها يف اجلهات اخلريية القطرية.عن العقود وأنواعها وص دراسةبكتابة -د
لى ة والتحري يف صرف التربعات والصدقات عاجلهات اخلريية أبخذ الدقوتوصي -ه

 املستحقني ابلنظر حلالته، حىت يتحقق املقصد املرجو منها.
مل دورات تدريبية عن الزكاة والوقف والعمل اخلريي أو إنشاء تقرتح الدراسة ع-2

برامج أكادميية يف اجلامعات ختتص بقضاَي العمل اخلريي ومستجداته على الساحة، وذلك 
 يعملون يف هذه القطاعات. لتأهيل من
إقامة مؤمتر فقهي سنوي حول اجلهات اخلريية، ودراسة أهم القضاَي تقرتح الدراسة -3

 اليت استشكلت عليهم، واخلروج بقرار فقهي موحد.
تقرتح الدراسة أبن تكون نسبة االستقطاعات من التربعات للمصاريف التجهيزية -4

وحيد ال اخلريية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تموحدة، فلذا جيب على هيئة تنظيم األعم
 تلك النسبة بني اجلهات اخلريية وإلزامها على ذلك.

 إعداد كتيبات أو مطوية خاصة عن اجلهةهات اخلريية تقرتح الدراسة على اجل-5
تبني فيها معلومات وافية عنها من انحية أتسيسها، وأهدافها، ودورها، وأقسامها،  اخلريية

ازاهتا، وذلك حىت يكون الناس على بينة منهم، وكذلك تقرتح على وزارة التنمية والشؤون وإجن
االجتماعية إبعداد كتيبات عن اجلهات اخلريية املسجلة لديها سنوَيً، تبني فيها اسم اجلهة 

 اخلريية، ونوعها، ومؤسسها، ودورها، وأهدافها.
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 راجع وامصادرفهرس ام
 

جامع األصول يف ه (،  606ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك )ت -1
، د. 1، حتقيق: األرنؤوط، عبد القادر، وعيون، بشري، )مكتبة احللواين، طأحاديث الرسول

 ت(.
حبث ) أحباٌث فقهية يف قضااي الزكاة امعاصرةاألشقر، حممد سليمان وآخرون، -2

تثمار أموال الزكاة رؤية فقهية معاصرة للدكتور حممد عثمان شبري(، )األردن: دار بعنوان: اس
 م(.2000ه / 1420، 2النفاس، ط
أحكام امال احلرام وضوابط االنتفاع والتصرف به يف األشقر، عمر سليمان، -3

 م(.1998ه / 1418، 1، )دار النفائس، طالفقه اإلسالمي
، حتقيق: عبد الباقي، حممد فؤاد، اموطأ، ه (179األصبحي، مالك بن أنس )ت-4

 م(.1985ه / 1406)بريوت: دار إحياء الرتاث العرب، د. ط، 
، 1)دار الكتب العلمية، ط امدونة،ه (، 179األصبحي، مالك بن أنس )ت-5

 م(.1994ه / 1415
موعة فتاوى اللجةنة الدائمة )اجملأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، -6

، مجع وترتيب: الدويش، أمحد بن عبد الرزاق، )الرَيض: رائسة إدارة البحوث العلمية ألوىل(ا
 واإلفتاء، د. ط، د. ت(.

كرمة: ، )مكة املجملس اجملمع الفقهي اإلسالميأعضاء اجملمع الفقه اإلسالمي، -7
 ه (.1405الدورة الثامنة، 

 ، شرح روض الطالبأسىن امطالب يف ه (،926كرَي بن حممد )ت األنصاري،  -8
 )دار الكتاب اإلسالمي، د. ط، د. ت(.

، )دار الفكر، د. ط، العةناية شرح اهلدايةه (، 786حممد بن حممد )تالبابريت، -9
 د. ت(.
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جمموع فتاوى العالمة عبد ه (،  1420ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا )ت-10
د. ن،  عر، حممد بن سعد، )د. م،، أشرف على مجعه وطبعه: الشويالعزيز بن ابز رمحه هللا

 د. ط، د. ت(.
، حتقيق: الناصر، الصحيحيف  ه (810حممد بن إمساعيل )تالبخاري، -11

 ه(.1422، 1حممد زهري، )دار طوق النجاة، ط
، مسةند البزاره (، 292البزار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق )ت -12

 م(.2009م إىل 1، 1املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، طحتقيق: زين هللا، حمفوظ الرمحن، )املدينة 
املركز الدويل )كتاب الكرتوين(، ) امتربع وامةنظمة اخلرييةابمهام، عبد هللا سامل، -13

 .goo.gl/dFzgOuم(، 2010ه / 1432، 1لألحباث والدراسات )مداد(، ط
، حتقيق: شرح صحيح البخاريه (، 449ت ابن بطال، علي بن خلف )-14

 م(.2003ه / 1423، 2إبراهيم، َيسر، )الرَيض: مكتبة الرشد، ط
، حتقيق: شرح السةنةه (، 516البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود )ت-15

 م(.1983ه / 1403، 2األرنؤوط، شعيب وآخرون، )بريوت: املكتب اإلسالمي، ط
ق: ، تعلياالختيار لتعليل امختاره (، 683 البلدحي، عبد هللا بن حممود )ت-16

 م(.1937ه /  1356أبو دقيقة، حممود، )القاهرة: مطبعة احلليب، د ط، 
، كشاف القةناع عن منت اإلقةناعه (، 1051البهويت منصور بن يونس )ت -17

 )دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت(.
ى لشرح امةنتهى دقائق أويل الةنهه (، 1051البهويت، منصور بن يونس )ت -18

 .397، ص2م(، ج193ه / 1414، 1، )عامل الكتب، طامعروف بشرح مةنتهى اإلرادات
، حتقيق: عطا، السةنن الكربىه (، 45البيهقي، أمحد بن احلسني )ت -19

 م(.2003ه / 1424، 3حممد عبد القادر، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
حتقيق وتعليق: شاكر، ، السةننه (، 279الرتمذي، حممد بن عيسى )ت -20

، 2أمحد حممد وآخرون، )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، ط
 م(.1975ه / 1395

https://goo.gl/dFzgOu
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القواعد الةنورانية ه (، 728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس )ت-21
، حتقيق: اخلليل، أمحد بن حممد اخلليل، )اململكة العربية السعودية، دار ابن الفقهية

 ه (.1422، 1اجلوزي، ط
، حتقيق: جمموع الفتاوىه (، 728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس )ت -22

قاسم، عبد الرمحن بن حممد، )اململكة العربية السعودية: جممع امللك فهد لطباعة 
 م(.1995ه / 1416املصحف الشريف، املدينة النبوية، د. ط، 

، )دار العلمية، تاوى الكربىالفه (، 72ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس )ت -23
 م(.1987ه / 1408، 1ط

، اعتىن به: علي، شرح الرسالةه (، 422الثعليب، عبد الوهاب بن علي )ت -24
 م(.2007ه/ 1428، 1أمحد الدمياطي )دار ابن حزم، ط

امعونة على مذهب عامل امديةنة ه (، 422الثعليب، عبد الوهاب بن علي )ت -25
حتقيق: محيش، عبد احلق، )مكة املكرمة: املكتبة التجارية، د. ط، ، «اإلمام مالك بن أنس»

 د. ت(.
، ةمصارف الزكاة يف الشريعة اإلسالمياجلار هللا، عبد هللا بن جار هللا، -26

 م(.1984ه / 1404، 2)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط
 ،مصارف الوقف يف القدمي واحلديثاجلاسر، سليمان بن جاسر، -27

 م(.2014ه / 1435، 1لوطن للنشر، ط)الرَيض: مدار ا
 ،فتاوى الشيخ ابن جربينه (، 1430ابن جربين، عبد هللا بن عبد الرمحن )ت-28

 مرقم آلياً من املكتبة الشاملة.
املدينة املنورة: ، )أيسر التفاسري لكالم العلي الكبرياجلزائري، جابر بن موسى، -29

 م(.2003ه / 1424، 5مكتبة العلوم واحلكم، ط
، )د. م، د. ن، د. القوانني الفقهيةه (، 741ابن جزي، حممد بن أمحد )ت -30

 ط، د. ت(.
، حتقيق: القمحاوي، أحكام القرآنه (،  370اجلصاص، أمحد بن علي )ت -31

 ه (.1405حممد صادق، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د. ط، 
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ةنوك ق اماليية للبُ حَترير حمافظ األَوراجناحي، عبد اللطيف عبد الرجيم، -32
ليِّه َوامعاجلَة امالية امقرتَحة لَعزل أثر التَعاُمل ابلفَ  ائدة َعلى اإلسالميية مِّن امَالِّ امشتَبه يف حِّ

(، )َدراَسة م َقّدمة إىل الّندوة الثان ية لألَوراق  املال ّية م ن بنك البَحرين اإلساَلمي َعائداتِّ األسُهم
 .7، العدد 7، جيجملة اجملمع الفقه اإلسالم

الصحاح اتج اللغة ه (، 393اجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن محاد )ت -33
، 4، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، )بريوت: دار العلم للماليني، طوصحاح العربية

 م(.1987ه / 1407
، هناية امطلب يف دراية امذهب(، 478اجلويين، عبد امللك بن عبد هللا )ت -34
 م(.2007ه / 1428، 1ب، عبد العظيم حممود، )دار املنهاج، طحتقيق: الدي
، فتح الباري شرح صحيح البخاريه (،  852ابن حجر، أمحد بن علي )-35

 ه (.1379تبويب ومراجعة: عبد الباقي، حممد فؤاد، )بريوت: دار املعرفة، د. ط، 
. لفكر، د، )بريوت: دار ااحمللى ابآلاثره (، 456ابن حزم، علي بن أمحد )ت -36

 ط، د. ت(.
مواهب اجلليل يف شرح ه (،  954احلطاب، مشس الدين أبو عبد هللا )ت -37

 م(.1992ه / 1412، 3، )دار الفكر، طخمتصر خليل
ة ، حباشيعون امعبود شرح سةنن أيب داوده (، 1329حيدر، حممد أشرف )ت -38

 م(.1415، 2ابن القيم، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
، )دار الروضة الةندية شرح الدرر البهيةه (،  1307مد صديق )ت خان، حم-39

 املعرفة، د. ط، د. ت(.
الفقه امةنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه اخلن، مصطفى وآخرون، -40

 م(.192ه / 1413، 4، )دمشق: دار القلم، طهللا تعاىل
ن املكتبة قم آليًا م]الكتاب مر  فتاوى دار اإلفتاء امصريةدار اإلفتاء املصرية، -41

 الشاملة[، )د. م، د. ن، د. ط، د. ت(.
، )بريوت: املكتبة  سةنن أيب داوده (، 275ت) أبو داود، سليمان بن األشعث-42

 العصرية، د. ط، د.ت(.



 

 182 

حاشية الدسوقي على الشرح ه (، 1230الدسوقي، حممد بن أمحد )ت -43
 ، )دار الفكر، د. ط، د. ت(.الكبري

إعانة الطالبني على حل ألفاظ ه (، 1310ثمان بن حممد )ت الدمياطي، ع-44
، 1)هو حاشية على فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين(، )دار الفكر، ط فتح امعني

 م(.997ه / 1418
، )بريوت: دار إحياء مفاتيح الغيبه (، 606الرازي، أبو عبد هللا حممد )ت -45

 ه (.1420، 3الرتاث العريب، ط
، 127، )العدد اإلعالم اإلسالمي رسالة وهدفي، مسري بن مجيل، راض-46

 ه (، كتاب شهري يصدر عن رابطة العامل اإلسالمي.1417
تفسري الراغب ه (، 502الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني )ت -47
ه / 1420، 1ب، ط، )جامعة طنطا، كلية اآلدا، حتقيق: بسيوين، حممد عبد العزيزاألصفهاين

 م(.1999
الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد )هيئة كبار -48

احملرم صفر ربيع األول ، 2، ج3، عجملة البحوث اإلسالميةالعلماء(، ويف سبيل هللا، 
 ه 1396

مطالب أويل الةنهى يف شرح غاية ه (، 1243الرحيباين، مصطفى بن سعد )ت -49
 م(.19ه / 1415، 2المي، ط، )املكتب اإلسامةنتهى

 ،بداية اجملتهد وهناية امقتصده (، 595ابن رشد، حممد بن أمحد بن حممد )ت -50
 م(.2004ه / 1425)القاهرة: دار احلديث، د. ط، 

)اجلد(،  مسائل أيب الوليد ابن رشده (، 520ت ابن رشد، حممد بن أمحد )-51
 م(.1993ه / 1414، 2يل، طحتقيق: التجكاين، حممد احلبيب، )بريوت: دار اجل

، هناية احملتاج إىل شرح امةنهاجه (، 1004الرملي، مشس الدين حممد )ت -52
 م(.1984ه / 1404)بريوت: دار الفكر، ط أخ، 

كه (، 769 الرومي، أمحد بن لؤلؤ )ت-53 ، راجعه: عمدة السالِّك َوعدة الةنَّاسِّ
 م(.1982، 1ة، طاألنصاري: عبد هللا بن إبراهيم، )قطر: الشؤون الديني
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اجلوهرة الةنرية على خمتصر ه (، 800الزّبيدي، علي بن حممد احلدادي )ت -54
 ه (.1322، 1، )د. م، املطبعة اخلريية، طالقدوري

اتج العروس من ه (، 1205الزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق )ت -55
 ية، د. ط، د. ت(.، حتقيق: جمموعة من احملققني، )د. م، دار اهلداجواهر القاموس

الصةناديق الوقفية امعاصرة )تكييفها، أشكاهلا، حكمها، الزحيلي، حممد، -56
 ، )د. م، جامعة الشارقة، د. ط، د. ت(.مشكالهتا(

تبيني احلقائق شرح كةنز الدقائق وحاشية (، 743الزيلعي، عثمان بن علي )ت-57
، حباشية: الشلب: يِّ ْلبِّ ه (، )بوالق، القاهرة: املطبعة  1021شهاب الدين أمحد )ت  الشيِّ

 ه (.1313، 1الكربى األمريية، ط
 ،أحكام إدارة اجلمعيات اخلريية ألموال الزكاةالسامل، عبد هللا بن حممد، -58

 م(.2014ه / 1435، 1)الرَيض: دار كنوز اشبيليا، ط
، )دار فتاوى السبكيه (، 756السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكايف )ت-59

 ، د. ط، د.ت(.املعارف
السحيباين، فيصل بن عبد الرمحن بن حممد، األحكام الفقهية للمؤسسات اخلريية -60

 ه (.1430)رسالة ماجستري(، )الرَيض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
)بريوت: دار املعرفة، د.  امبسوط،ه (، 483السرخسي، حممد بن أمحد )ت -61

 م(.13ه / 1414ط، 
تيسري الكرمي الرمحن يف ه (، 1376ي، عبد الرمحن بن انصر )تالسعد--62

ه / 1420، 1، حتقيق: اللوحيق، عبد الرمحن بن معال، )مؤسسة الرسالة، طتفسري كالم امةنان
 م(.200

امؤسسات اخلريية حكمها وضوابط القائمني عليها السكين، دعاء عادل، -63
امعة لفقه املقارن بكلية الشريعة ابجل)رسالة ماجستري(، قدمت لقسم ا وحدود صالحيتهم

 (.2012ه / 1433اإلسالمية، )غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
، هراس، خليل حممد، كتاب األمواله (، 224بن ساّلم، أبو عبيد القاسم )ت ا-64

 )بريوت: دار الفكر، د. ط، د. ت(.
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حدود تصرفات اجلمعيات اخلريية يف الشاوي، عبد العزيز بن صاحل، -65
 م(.2011ه ، 1432، 1، )مدار الوطن للنشر، طوال الزكاةأم

 )رؤية فقهية معاصرة(، حبثاستثمار أموال الزكاة شبري، حممد عثمان، -66
 م(.1992ه / 1413مقدم للندوة الثالثة لقضاَي الزكاة املعاصرة ابلكويت لعام 

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ه (، 977الشربيين، حممد بن أمحد )ت -67
 م(.14ه / 1415، 1، )دار الكتب العلمية، طألفاظ امةنهاج

أضواء البيان يف إيضاح القرآن ه (، 1393الشنقيطي، حممد األمني )ت -68
 م(.1995ه / 1415، )بريوت: دار الفكر، د. ط، ابلقرآن

، حتقيق: الصبابطي، نيل األوطاره (، 1250الشوكاين، حممد بن علي )ت -69
 م(.1993ه / 1413، 1ر احلديث، طعصام الدين، )مصر: دا

إرشاد الفحول إىل حتقيق ه (،  1250الشوكاين، حممد بن علي )ت -70
، حتقيق: عناية، أمحد عزو وآخرون، )دمشق: دار الكتاب احلق من علم األصول

 م(.1999ه / 1419، 1العريب، ط
،  مصةنفهه (، يف 235ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد هللا بن حممد )ت -71

، حتقيق: احلوت، كمال يوسف،  ما قالوا يف الزكاة قدر ما يعطي منهاالزكاة كتاب 
 م(.1409، 1)الرَيض: مكتبة الرشد، ط

 ،امهذب يف فقه اإلمام الشافعيه (، 476الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم )ت -72
 )دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت(.

قرب امسالك بلغة السالك أله(، 1241لصاوي، أمحد بن حممد )تا-73
 ، )دار املعارف، د. ط، د. ت(.امعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري

قيق: ، حتمةنار السبيل يف شرح الدليلابن ضوَين، إبراهيم بن حممد، -74
 م(.1989ه / 1409، 7زهري الشاويش، )املكتب اإلسالمي، ط

 رآنه (، جامع البيان يف أتويل الق310الطربي، حممد بن جرير )ت -75
ه / 1420، 1، حتقيق: شاكر، أمحد حممد، )مؤسسة الرسالة، ط)تفسري الطربي(

 .م(2000
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اإلسعاف يف أحكام ه (، 922الطرابلسي، إبراهيم بن موسى )ت -76
 م(.1902ه / 1320، 2، )شارع املهدى ابألزبكية مبصر احملمية، طاألوقاف

، لدر امختاررد احملتار على اه (، 1252ابن عابدين، حممد أمني )ت-77
 م(.1992ه / 1412، 2)بريوت: دار الفكر، ط

 ان:، )عم، مصارف الزكاة يف ضوء الكتاب والسةنةالعاين، خالد عبد الرزاق-78
 م(.1999، 1دار أسامة، ط

قواعد األحكام يف مصاحل ه (، 660عبد السالم، عز الدين عبد العزيز )ت -79
ه / 1414ة: مكتبة الكليات األزهرية، تعليق: سعد، طه عبد الرؤوف، )القاهر  األانم،

 م(.1991
بعة ، )دمشق: مطفقه العبادات على امذهب امالكيعبيد، احلاّجة كوكب، -80
 م(.86 19ه / 1406، 1اإلنشاء، ط
 ،الشرح اممتع على زاد امستقةنعه (، 1421ابن عثيمني، حممد بن صاحل )ت -81

 ه (.1422، 1)دار ابن اجلوزي، ط
ه (، مجع 1421)ت  ، جمموع فتاوى ورسائل، حممد بن صاحلابن عثيمني-82

 ه (.1413وترتيب: السليمان، فهد بن انصر، )دار الوطن، د. ط، 
 سلسلة لقاءات الباب امفتوحه (، 1421ابن عثيمني، حممد بن صاحل )ت -83

ه  وانتهت يف 1412]لقاءات كان يعقدها الشيخ مبنزله كل مخيس. بدأت يف أواخر شوال 
 ( مبوقع يف املكتبة الشاملة ه [ )الكتاب مرقم آلياً 1421صفر، عام  14ميس اخل

http://www.islamweb.net 
 ، )الضفة الغربية: مكتبةفتاوى يسألونكعفانة، حسام الدين بن موسى، -84
 ه (.1430-ه 1427، 1دنديس، ط
ر ، )املكتبة العلمية ودافقه التاجر امسلم، عفانة، حسام الدين بن موسى-85

 م(2005ه / 1426، 1الطيب للطباعة والنشر، ط

http://www.islamweb.net/
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 م آلياً الكتاب مرق) فتاوى واستشارات موقع اإلسالم اليومعلماء وطلبة علم، -86
بري، هاين، فتوى ابب (، اجلgoo.gl/nE7eCrيف املكتبة الشاملة(، )موقع اإلسالم اليوم 

 ه .1425/ 10/ 17، وكالة اللجان اخلريية على الصدقات
 ،العلوي، موالي مصطفى، صرف الزكاة لصاحل صندوق التضامن اإلسالمي-87

 .4، العدد جملة جممع الفقه اإلسالمي
، مةنح اجلليل شرح خمتصر خليله (، 1299عليش، حممد بن أمحد )ت -88

 م(.1989ه / 1409)بريوت: دار الفكر، د. ط، 
توظيف الزكاة يف مشاريع ذات ريع دون متليك فردي آدم شيخ عبد هللا،  علي،-89
 ه .13/2/1407، اجمللد األول، العدد الثالث، جملة جممع الفقه اإلسالميللمستحق، 
ن،  ، )د. م، د.الةنهوض ابلوقف يف العصر احلاضرعمر، حممد عبد احلليم، -90

 د. ط، د. ت(
، البيان يف مذهب اإلمام الشافعيه (، 558، حيىي بن أيب اخلري )ت العمراين-91

 م(.2000ه/ 1421، 1حتقيق: النوري، قاسم حممد، )جدة: دار املنهاج، ط
 ،امسائل امستجدة يف نوازل الزكاة امعاصرةالعنقري، أمين بن سعود، -92

 م(.2009ه / 1430، 1)الرَيض: دار امليمان، ط
، )بريوت: دار الكتب البةناية شرح اهلدايةه (، 855ن )ت العيين، بدر الدي-93
 م(.2000ه / 1420، 1العلمية، ط

 مةنحة السلوك يف شرح حتفة املوك،ه (، 855العيين، حممود بن أمحد )ت -94
/ 1428، 1حتقيق: الكبيسي، أمحد عبد الرزاق، )قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط

 م(.2007
الغرة امةنيفة يف حتقيق بعض ه (، 773ن إسحاق بن أمحد )الغزنوي، عمر ب-95

 (.186ه / 1406، 1، )د. م، مؤسسة الكتب الثقافية، طمسائل اإلمام أيب حةنيفة
ستجدات دراسة فقهية أتصيلية م»نوازل الزكاة الغفيلي، عبد هللا بن منصور، -96

 م(.2009ه / 1430، 1)الرَيض: دار امليمان، ط ،«الزكاة

https://goo.gl/nE7eCr


 

 187 

 داتاألحكام الفقهية امتعلقة ابمكان يف العبام، فؤاد بن سليمان، الغني-97
)رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية(، )الرَيض: جامعة 

 ه (.1416اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، د. ط، 
، حتقيق: هارون، عبد معجم مقاييس اللغةه (، 395ابن فارس، أمحد )-98

 م(.1979ه / 1399حممد، )دار الفكر، د. ط، السالم 
دراسة ) اموسوعة يف صحيح السرية الةنبويةالفالوذة، حممد إلياس عبد الرمحن، -99

موثقة ملا جاء عنها يف القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة والرواَيت التارخيية املعتمدة علمياً 
ع الصفا، املكي(، )مكة املكرمة: مطاب مرتبة على أعوام عمر النيب صلى هللا عليه وسلم )العهد

 ه (.1423، 1ط
توظيف الزكاة يف مشاريع ذات ريع، بال متليك فرفور، حممد عبد اللطيف، -100

)اجمللة جملة جممع الفقه اإلسالمي م، 1986أكتوبر  13ه  /1407فردي للمستحق، صفر 
 غري موافقة للمطبوع(.

الزكاة وما يف حكمها من األموال  استثمار أموالالفوزان، صاحل بن حممد، -101
 م(.2005ه / 1426، 1، )الرَيض: دار كنوز إشبيليا، طالواجبة حقا  هلل تعاىل

امصباح امةنري يف غريب الشرح ه (، 770الفيومي، أمحد بن حممد )ت -102
 ، )بريوت: املكتبة العلمية، د. ط، د. ت(.الكبري

، حتقيق: القاموس احمليطه (، 817 تالفريوز آابدي، جمد الدين أبو طاهر )-103
ه / 1426، 8مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

 م(.2005
، مراجعة: مةنار القاري شرح خمتصر صحيح البخاريقاسم، محزة حممد، -104

 م(.10ه / 1410األرانؤوط، الشيخ عبد القادر، )دمشق: دار البيان، د. ط، 
 ،التاج واإلكليل مختصر خليله (، 897م، حممد بن يوسف )ت أيب القاس-105

 م(.1994ه / 1416، 1)دار الكتب العلمية، ط
، )مكتبة القاهرة، د. ط، مغينه (، ا620ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا )-106

 م(.1968ه / 1388
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، الكايف يف فقه اإلمام أمحده (، 620ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا )ت -107
 م(. 1994ه /  1414، 1)دار الكتب العلمية، ط

، حتقيق: مركز الدراسات لتجريده (، ا428القدوري، أمحد بن حممد )ت -108
 م(.2006ه /  1427، 2الفقهية واالقتصادية، )القاهرة: دار السالم، ط

حتقيق: حجي، حممد  الذخرية،(، 684القرايف، شهاب الدين أمحد )ت -109
 م(.1994، 1ار الغرب اإلسالمي، طوآخرون، )بريوت: د

فقه الزكاة )دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها يف ضوء القرآن القرضاوي، -110
م(، )مؤسسة 2003ه / 1424، 22، )القاهرة: مكتبة وهبة، طالكرمي والسةنة الةنبوية(

 م(.1973ه / 1393، 2الرسالة، ط
محد حتقيق: الربدوين، أ ،تفسري القرطبه (، 671القرطيب، حممد بن أمحد )ت -111

 م(.1964ه / 1384، 2وآخرون، )القاهرة: دار الكتب املصرية، ط
، الكايف يف فقه أهل امديةنةه (، 463القرطيب، يوسف بن عبد هللا )ت -112

 م(.1980ه / 1400، 2حتقيق: املوريتاين، حممد حممد، )الرَيض: مكتبة الرَيض احلديثة، ط
العزيز شرح الوجيز امعروف ه (، 623حممد )ت  القزويين، عبد الكرمي بن-113

، 1، حتقيق: عوض، علي حممد وآخرون، )بريوت: دار الكتب العلمية، طابلشرح الكبري
 م(.1997ه / 1417

وقف األسهم والصكوك وامةنافع واحلقوق قوتة، عادل بن عبد القادر، -114
دويل ملنظمة لفقه اإلسالمي الحبث مقدم جملمع ا األحكام(، –التطبيق  –امعةنوية )التأصيل 

املؤمتر اإلسالمي، للدورة التاسعة عشر إلمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية، )جدة: جامعة 
 .امللك عبد العزيز، د. ط، د. ت(

 ،بدائع الصةنائع يف ترتيب الشرائعه (، 587الكاساين، عالء الدين )ت -115
 م(.1986ه / 1406، 2)دار الكتب العلمية، ط

، تفسري القرآن العظيمه (، 774ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر )ت -116
 .12، 2م(، ج1999ه / 1420، 2حتقيق: سالمة، سامي بن حممد، )دار طيبة، ط
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اموارد امالية مؤسسات العمل اخلريي امعاصر الكثريي، طالب بن عمر، -117
ه / 1433، 1دار العاصمة، ط )رسالة ماجستري(، )الرَيض: )دراسة فقهية أتصيلية(

 م(.2012
 ،موارد متويل األعمال التطوعية يف احلج والعمرةالكثريي، طالب بن عمر، -118

حبث مقدم لندوة "العمل التطوعي وآفاق املستقبل" )احملور اخلامس(، )مكة املكرمة: جامعة 
 م(.2011ه / 1433أم القرى، 

شرح إرشاد »أسهل امدارك ه (، 1397الكشناوي، أبو بكر بن حسن )ت -119
 ، د. ت(.2، )بريوت: دار الفكر، ط«السالك يف مذهب إمام األئمة مالك

، حتقيق: عطية، أحكام القرآنه (، 504الكيا اهلراسي، علي بن حممد )ت -120
 ه (.1405، 2موسى حممد، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط

يق: جنيب، أمحد عبد ، حتقلتبصرةه (، ا 478اللخمي، علي بن حممد )ت -121
 م(. 2011ه /  1432، 1الكرمي، )الدوحة: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط

 زيناجلمعيات اخلريية أو الديةنية بني امانعني واجمل، أيب بكر يوسف، لعويسي-122
 )دراسة عامة(، )د. م، د. ن، د. ط، د. ت(.

موعة اللجةنة الدائمة )اجمل فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، -123
، مجع وترتيب: الدويش، أمحد بن عبد الرزاق، )الرَيض: رائسة إدارة البحوث العلمية األوىل(

 واإلفتاء )اإلدارة العامة للطبع، د. ط، د. ت(.
اب مرقم آلياً )الكت فتاوى الشبكة اإلسالميةجلنة الفتوى ابلشبكة اإلسالمية، -124

م، 12/2009/ 18ه / املوافق 1/12/1430من املكتبة الشاملة(، )
http://www.islamweb.net 

ع الفقه جملة جممأبو ليل، حممود أمحد، استثمار األوقاف يف الفقه اإلسالمي، -125
 .13، العدد اإلسالمي

، حتقيق: عبد الباقي، حممد السةننه (، 273ابن ماجة، حممد بن يزيد )ت -126
 . ط، د. ت(.فؤاد، )دار إحياء الكتب العربية، د



 

 190 

احمليط الربهاين يف الفقه الةنعماين ه (، 616ابن مازة، برهان الدين حممود )ت -127
ار حتقيق: اجلندي، عبد الكرمي سامي، )بريوت: د فقه اإلمام أيب حةنيفة رضي هللا عةنه،

 (.2004ه / 1424، 1الكتب العلمية، ط
فقه مذهب اإلمام احلاوي الكبري يف ه (، 450املاوردي، علي بن حممد )ت -128

ه / 1419، 1، حتقيق: معوض، حممد وآخرون، )بريوت: دار الكتب العلمية، طالشافعي
 م(.1999

حتفة األحوذي بشرح جامع ه (، 1353املباركفوري، حممد عبد الرمحن )ت -129
 ، )بريوت: دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت(.الرتمذي

معجم اللغة العربية عمل،  ه ( مبساعدة فريق1424خمتار، د أمحد )ت -130
 م(.2008ه / 1429، 1، )عامل الكتب، طامعاصرة

اإلنصاف يف معرفة (، 885املرداوي، عالء الدين أبو احلسن علي )ت -131
 ، )دار إحياء الرتاث العريب، د. ط، د. ت(.الراجح من اخلالف

، ياهلداية يف شرح بداية امبتد(، 539املرغيناين، علي بن أيب بكر )ت-132
 العريب، د. ط، د. ت(. ثحتقيق: يوسف، طالل، )بريوت: دار إحياء الرتا

أقوال العلماء يف امصرف السابع )ويف سبيل مركز البحوث والدراسات، -133
)الكويت: مركز  ،هللا( ومشوله سبل تثبيت العقيدة اإلسالمية ومةناهضة األفكار امةنحرفة

 م(.2007ه / 1428، 2البحوث والدراسات ابملربة، ط
)جامعة امللك  ،قاعدة التطهري امايل يف جمال األسهماملزيين، خالد عبد هللا، -134

 ه (.1430فهد للبرتول واملعادن، 
دراسة  ،العمليات امالية للمؤسسات اخلرييةاملصري، حممد جاد بن أمحد، -135

ية(، رسالة ري فقهية تطبيقية على )الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ومؤسسة احلرمني اخل
 ه (.1429-ه  1428دكتوراه، كلية الدراسات العليا، )الرَيض: جامعة امللك سعود، 

، )د. م، دار الدعوة، د. ط، د. امعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم وآخرون، -136
 ت(.
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وأحكامها يف الفقه التسويقية  احلوافز التجاريةاملصلح، خالد عبد هللا، -137
 د. ط، د. ت(. د. ن،د. م، ، )اإلسالمي

فتاوى امشايخ السلفيني يف اجلمعيات اخلريية وما املغريب، جواد بن داد، -138
د. د. م، )، )دراسة جتميعية آلراء العلماء يف اجلمعيات اخلريية(، تؤول إليه من الفساد امبني

 ن، د. ط، د. ت(.
بد ع ، حتقيق: الرتكي، عبد هللا بنالفروعه (، 763ابن مفلح، حممد )ت -139

 .م(2003ه / 1424، 1احملسن، )مؤسسة الرسالة، ط
، )القاهرة: العدة شرح العمدةه (، 624املقدسي، عبد الرمحن بن إبراهيم )ت -140

 م(.2003ه / 1424دار احلديث، د. ط، 
شفاء الغليل يف حل ه (، 919املكناسي، أبو عبد هللا حممد بن أمحد )ت -141
خدمة ن عبد الكرمي، )القاهرة: مركز جنيبويه للمخطوطات و حتقيق: جنيب، أمحد ب مقفل خليل،

 م(2008ه / 1429، 1الرتاث، ط
، درر احلكام شرح غرر األحكامه (، 85املالخسرو، حممد بن فرامرز )ت -142

 )دار إحياء الكتب العربية، د. ط، د. ت(.
امعتصر من امختصر من مشكل ه (، 803امللطي، يوسف بن موسى )ت-143

 )بريوت: عامل الكتب، د. ط، د. ت(. ،اآلاثر
فتح امعني بشرح قرة العني مبهمات ه (، 987املليباري، زين الدين أمحد )ت-144

)هو شرح للمؤلف على كتابه هو املسمى قرة العني مبهمات الدين(، )دار ابن حزم،  الدين
 ، د. ت(.1ط

)بريوت:  ،لسان العربه (، 711 تابن منظور، حممد بن مكرم بن على، )-145
 ه (.1414، 3دار صادر، ط
وث جملة البحمصرف املؤلفة قلوهبم، ابن منيع، عبد هللا بن سليمان، -146

 .  29 )جملة دورية(، العدد اإلسالمية
الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب ه (، 1126ابن مهنا، أمحد بن غامن )ت -147
 م(.1995ه / 1415، )دار الفكر، د. ط، زيد القريواين
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حاشية الروض امربع شرح ه (، 1392تالنجدي، عبد الرمحن بن حممد )-148
 م(.1397، 1، )د. م، د. ن، طزاد امستقةنع

البحر الرائق شرح كةنز ه (، 970ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم )ت -149
 (.2دار الكتاب اإلسالمي، ط ، )د. م،الدقائق، وابحلاشية: مةنحة اخلالق البن عابدين

، حتقيق: الرتكي، مةنتهى اإلراداته (، 972ن النجار، تقي الدين حممد )تبا-150
 م(.1999ه / 141، 1عبد هللا بن عبد احملسن، )د. م، مؤسسة الرسالة، ط

حتقيق: أبو غدة، عبد السةنن، م(، يف 303النسائي، أمحد بن شعيب )ت -151
 م(.1989ه / 1406، 2الفتاح، )حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، ط

الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب ه (، 1125النفراوي، شهاب الدين )ت -152
 م(.15ه / 1415، )د. م، دار الفكر، د. ط، زيد القريواين

اجملموع شرح ه (، 676النووي، حميي الدين حيىي بن شرف النووي )ت -153
 )مع تكملة السبكي واملطيعي(، )دار الفكر، د. ط، د. ت(. امهذب

، امةنهاج شرح صحيح مسلمه (، 676نووي، حميي الدين حيىي )تال-154
 ه (.1392، 2)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط

، روضة الطالبني وعمدة امفتنيه (، 676النووي، حميي الدين حيىي )ت -155
 م(.1991ه / 1412، 3حتقيق: الشاويش، زهري، )دمشق، بريوت: املكتب اإلسالمي، ط

، حتقيق: األرنؤوط، عبد القادر، األذكاره (، 676يي الدين حيىي )النووي، حم-156
 م(.1994ه / 1414)بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط ج، 

، حتقيق: عبد صحيح مسلمه (، 261النيسابوري، مسلم بن احلجاج )ت-157
 الباقي، حممد فؤاد، )بريوت: إحياء الرتاث العريب، د. ط، د. ت(.

 ،جماالت وقفية مقرتحة غري تقليدية للتةنمية امستدامةل، أمحد حممد، هلي-158
حبث مقدم للمؤمتر الثاين لألوقاف )الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية( )مكة املكرمة: جامعة 

 م(.2006ه / 1427أم القرى، 
)د.  ،األوقاف اخلريية داعم أساسي موارد اجلمعيات اخلرييةاليحىي، حيىي، -159

 . ط، د. ت(، حبث منشور على اإلنرتنت.ن، د
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 مراجع شبكة االنرتنت:
بشأن تنظيم األعمال اخلريية  2014( لسنة 15آل اثين، متيم بن محد، قانون رقم )-1

(، د. ت، 1، الباب األول: تعاريف وأحكام عامة، املادة رقم )2014/ 15
goo.gl/xVm8UM :م.21/11/2015 ه  املوافق1437/ 2/ 9، اتريخ املشاهدة  

شمي، عجيل ، النالةندوة الثالثة لقضااي الزكاةبيت الزكاة )املركز العلمي للزكاة(، -2
، اتريخ goo.gl/crb0l0جاسم وآخرون، فتاوى وتوصيات استثمار أموال الزكاة، 

 م2016/ 4/ 6املشاهدة، 
 موقع الشيخ ابن جربين:-3
،  goo.gl/50glkYوق خريي يكون ريعه ألعمال الرب واخلريحكم إقامة س-أ

 م.2016/ 4/ 23اتريخ املشاهدة: 
،  اتريخ goo.gl/gTM048، يسؤال وجواب يف العمل اخلري  100-ب
 م.6/11/2016املشاهدة: 
لزكاة وبيان عدم كفايتها إذا تلفت عند الوكيل، رقم الفتوى: الوكالة يف توزيع ا-ج

369 ،goo.gl/gTM048 :7/1ه ، املوافق 1437/ 3/ 27، اتريخ املشاهدة /
 م.2016

، اتريخ goo.gl/K2OF4rم، 2009ه / 1430حكم أتخري الزكاة لعذر، -د
 م.14/9/2016املشاهدة: 
اجلبري، هاين، كتاب الزكاة، صرف رواتب املوظفني يف اجلمعيات اخلريية من الزكاة، -4

، اتريخ goo.gl/q34mhu،  2004سبتمرب  26املوافق  1425شعبان  12االحد 
 .2014، 11/ 6املشاهدة: 
/ 28 المي، القرار السابع ابلدورة العاشرة جملمع الفقه اإلسالمي،رابطة العامل اإلس-5

/ 4/ 23، اتريخ املشاهدة:  goo.gl/IN2BPdم، 1987/ 10/ 21ه / 1408/ 2
 م.2016

، د. ت، goo.gl/69DOLPمجعية اهلالل األمحر القطري، اترخينا ونشأتنا، -6
 م.25/11/2015ه ، 1437/ 2/ 13اتريخ املشاهدة: 

https://goo.gl/crb0l0
https://goo.gl/50glkY
https://goo.gl/gTM048
https://goo.gl/gTM048
https://goo.gl/K2OF4r
https://goo.gl/q34mhu
https://goo.gl/IN2BPd
https://goo.gl/69DOLP
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، د. ت، اتريخ املشاهدة: goo.gl/OebM10مجعية قطر اخلريية، من حنن، -7
 .م2015/ 11/ 26ه ، املوافق 14/2/1437

 الزكاة جلمعيات اخلريية وكيلة عن يفدائرة اإلفتاء العام ابململكة العربية األردنية، ا-8
، اتريخ goo.gl/c3G0acم، 30/7/2013، 2815عن املتربعني، رقم الفتوى: 

 م.11/2015/ 6ه  املوافق 1437/ 23/1املشاهدة:
دار اإلفتاء املصرية، حكم تصرف اجلمعيات اخلريية يف زكاة الفطر، رقم -9

، اتريخ املشاهدة:  goo.gl/vTKTyUه ، 2010/ / 14، 4349 الفتوى:
 م.2016/ 1/ 6ه ، املوافق 1437/ 3/ 26

الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، الرتيث يف دفع الزكاة ملصلحة، -10
goo.gl/9HfxlMم.7/3/2016خ املشاهدة: ، اتري 

 

 مواقع الصحف:-11
مجعيات  تدر املاليني على خزائن« الصدقة اإللكرتونية»، صحيفة احلياة اللةندنية-أ

، اتريخ املشاهدة: goo.gl/uJecPbم، 2/2/2007، «أعوام عجاف»خريية بعد 
 م.2016/ 18/4

أمني، نشأت، تدشني مؤسسة "األصمخ" لألعمال  صحيفة الراية القطرية،-ب
ه ، 21/2/1437، اتريخ املشاهدة: goo.gl/eoeGJXم،  8/8/2012اخلريية، 

 م.12/2015/ 3املوافق 
، شرعية "األصمخ اخلريية" جتيز التربع أبموال "التطهري"، األحد ة الرايةصحيف-ج

/ 24، اتريخ املشاهدة: goo.gl/dbJcnxم ،  29/6/2014ملوافق ا -ه   3/9/1435
 م.2016/ 4

من إيرادات الزكاة تنفق داخل  % 95، ألنصاري، حممد، صحيفة الراية القطرية-د
، goo.gl/B3Ob64م،  12/6/2012ه  / املوافق،  23/7/1433قطر، الثالاثء 

 م.2016، 28/11اتريخ املشاهدة: 
ألف أسرة،  17أمني، نشأت، صندوق الزكاة يكفل  صحيفة الراية،-ه 

23/1/2014 ، goo.gl/c7eYux ،25/ /2016.م 

https://goo.gl/OebM10
https://goo.gl/c3G0ac
https://goo.gl/vTKTyU
https://goo.gl/9HfxlM
https://goo.gl/uJecPb
https://goo.gl/eoeGJX
https://goo.gl/dbJcnx
https://goo.gl/B3Ob64
https://goo.gl/c7eYux
https://goo.gl/c7eYux
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ات عي(، املنيع، عبد هللا بن سليمان، هل للجم15856)العدد  صحيفة الرايض-و
/ 22/11ه ، املوافق 26/12/1432اخلريية جباية الزكاة وما أثر ذلك؟، 

/ 12/ 25ه ، املوافق1437/ 3/ 14، اتريخ املشاهدة: goo.gl/2cpClIم،2011
 م.2015

ق ابلتنسي« الشؤون االجتماعية»(، املنيع يطالب 430العدد ) الشرقصحيفة -ز
، goo.gl/tQYpNdمعيات اخلريية ملنع االزدواجية والعبث أبموال احملسنني، بني اجل

 م.2015/ 11/ 9اتريخ املشاهدة: 
ريج التربعات العينية، برامج لرتشيد االستهالك وتف، فكري، نشوى، جريدة الشرق-ح

/ 23، اتريخ املشاهدة: 2016-03-22الثالاثء ، goo.gl/KhDloDالكرابت، 
 م.2016/ 10

م، 8/9/2010، تsmsهل جيوز دفع الزكاة عن طريق ال   صحيفة الشروق،-ط
goo.gl/U9CnoM،  :م.2016/ 3/ 4اتريخ املشاهدة 

هيل دفع زكاة الفطر عرب احلواالت ، الرحيم، هناء، تسجريدة العرب القطرية-ي
، اتريخ goo.gl/i9GkPA، 2011/ 8/ 29، بتاريخ smsاملالية والقسائم وال  

 م.2016/ 1/ 9ه ، املوافق: 1437/ 3/ 29املشاهدة: 
صالح، حممد، مجعيات خريية تستغل التربعات يف أنشطتها ، صحيفة الوطن-ك

 م.2016/ 11/ 8، اتريخ املشاهدة:  goo.gl/EayYQV، !ةاخلاص
، اتريخ goo.gl/huAumZ، االستقطاع الشهري، الصدقة االلكرتونية-12
 م.19/4/2016املشاهدة: 

 م2013/ 8/ 7،  الفطر زكاة إبخراج اخلريية تاجلمعيا توكيلالطريفي، عبد العزيز بن مرزوق، -13
goo.gl/dY35CW :2016/ 1/ 9ه ، املوافق 1437/ 3/ 2، اتريخ املشاهدة./ 

 لماً(،ع دين )قناة املسلمني غري من حيضرها اليت العامة اإلفطار موائد إقامة حكم العزيز، عبد الطريفي،-14

goo.gl/09xyGj، م.12/2016 /6 ه /1438 /7/2 املشاهدة: اتريخ 

الطريفي، عبد العزيز بن مرزوق، ال مانع شرعاً من أخذ نسبة على تسويق -15
، اتريخ املشاهدة: goo.gl/AwsCVoم، 2015/ 22/10املشاريع اخلريية، 

9/11 /2016. 

https://goo.gl/2cpClI
https://goo.gl/tQYpNd
https://goo.gl/KhDloD
https://goo.gl/U9CnoM
https://goo.gl/i9GkPA
https://goo.gl/EayYQV
https://goo.gl/huAumZ
https://goo.gl/dY35CW
https://goo.gl/09xyGj
https://goo.gl/AwsCVo
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فتاوى اللجنة الدائمة، هل تصرف زكاة الفطر للجمعيات اخلريية، -16
ه ، 1437/ 3/ 26، اتريخ املشاهدة،  goo.gl/5EfLcIه ،  25/4/1430

 م.6/1/2016املوافق 
، 4/3/2016القرضاوي، يوسف، األصل يف األشياء اإلابحة، -17

goo.gl/OoA2sw :م.2016/ 12/11، اتريخ املشاهدة 
ظ فتوى امشايخ والعلماء يف جواز صرف الزكاة جلمعية حتفياملطلق، عبد هللا، -18

  ه6/1/1438، اتريخ املشاهدة:  goo.gl/eP0x1zه ، 14/8/1415، القرآن الكرمي
 م.8/10/2016، 

مكتب دولة قطر )منظمة الدعوة اإلسالمية( رائدة املنظمات اخلريية يف العامل -19
/ 26ه ، املوافق: 1437/ 14/2، اتريخ املشاهدة: goo.gl/ZFSvhKاإلسالمي، 

11 /2015. 
، goo.gl/wJYHd8 مؤسسة الشيخ اثين بن عبد هللا، نبذة عن املؤسسة،-20

 .2015/ 27/11، املوافق 15/2/1437اتريخ املشاهدة: 
مؤسسة الشيخ جاسم ومحد بن جاسم اخلريية، حول -21

م، املوافق 15/2/2015، اتريخ املشاهدة: goo.gl/CJ8Gwsاملؤسسة
27/11/2015 

م، goo.gl/LGr0Yg ،12 /6 /2013مؤسسة الشيخ عيد اخلريية، -22
 م.2015/ 11/ 26ه / 1437/ 2/ 14اتريخ املشاهدة: 

مليون رَيل مشاريع رمضان وإطالق محلة  150مؤسسة الشيخ عيد اخلريية، -23
، اتريخ املشاهدة: goo.gl/hRx1xH"قطوف" لدعم املشاريع اخلريية واإلنسانية، 

 م.2016/ 11/10
مؤسسة الشيخ عيد اخلريية، عيد اخلريية تدّشن صندوق "عبد هللا بن انصر -24

، اتريخ املشاهدة: goo.gl/HTqNl5م، 9/2/2014الكعيب ألعمال الرب"، 
 م.16/4/2016

https://goo.gl/5EfLcI
https://goo.gl/OoA2sw
https://goo.gl/eP0x1z
https://goo.gl/ZFSvhK
https://goo.gl/wJYHd8
https://goo.gl/CJ8Gws
https://goo.gl/LGr0Yg
https://goo.gl/hRx1xH
https://goo.gl/HTqNl5
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، 2015/ 5/ 11مؤسسة الشيخ عيد اخلريية، االستقطاع عن طريق اجلوال، -25
goo.gl/pR7FQM :م.2016/ 4/ 19، اتريخ املشاهدة 

( لسنة 1قرار وزير الشؤون االجتماعية رقم )امليزان، البوابة القانونية القطرية، -26
ل وشهر مؤسسة الفيصل بال حدود لألعمال اخلريية، ابملوافقة على تسجي 2011

goo.gl/IPNm1V :2015./ 12/ 4ه ، املوافق 1437/ 2/ 22، اتريخ املشاهدة 
، 1992( لسنة 8إنشاء صندوق الزكاة، قانون ) امليزان، البوابة القانونية القطرية،-27

goo.gl/kpvRzJ :م.2015/ 12/ 26، اتريخ املشاهدة 
وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، نبذة عن أهداف اجلمعيات -28

  م.12/11/2016، اتريخ املشاهدة: goo.gl/iCgq4Fواملؤسسات اخلاصة، 
طرية، مؤسسة راف تطلق مشروعا وقفيا لدعم مشاريعها اخلريية، وكالة األنباء الق-29

 م.2016/ 4/ 15، اتريخ املشاهدة: goo.gl/Ca1hBAم، 2016/ 12/ 30
 

 امقابالت الشخصية:
مقابلة مع مالح، مراد أمحد )موظف بقسم العالقات العامة(، الدوحة، مؤسسة -1

 م6/5/2015بن عبد هللا للخدمات اإلنسانية )مؤسسة راف(،   الشيخ اثين
لدوحة، ، اخالد محيدة عوض )خبري مايل جبمعية قطر اخلريية(مقابلة مع -2

  م.2016/ 1/6، مجعية قطر اخلريية
مقابلة مع أمل زين السعدي، الدوحة، مؤسسة الشيخ عيد بن حممد آل -3

 م. 10/5/2015اثين اخلريية، 
حممود السمان، الدوحة، مؤسسة األصمخ )عفيف(، مقابلة مع -4

 م.27/4/2015
 .2015/ 5/ 26مؤسسة الفيصل،  الدوحة،طارق الشريف، مقابلة مع -5 
  

https://goo.gl/pR7FQM
https://goo.gl/IPNm1V
https://goo.gl/kpvRzJ
https://goo.gl/iCgq4F
https://goo.gl/Ca1hBA
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 (1ملحق )
 دراسة ميدانية حول مجعية قطر اخلريية
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 خطاب
 

 ه  17/7/1436
 م5/5/2015

 
 احملرتم  سعادة الرئيس التنفيذي جلمعية قطر اخلريية 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 

أين طالبة "ماجستري الفقه وأصوله" يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية       
اجلهات اخلريية ودورها يف اجملتمع )دراسة فقهية جبامعة قطر، سجلت رسالة بعنوان )

مجع املعلومات عن م، وأحتاج إىل عونكم يف 2015ه / 1436( هذا العام أتصيلية نقدية(
 طريق اإلجابة على األسئلة يف الصفحات اآلتية.

 وتقبلوا وافر التحية والتقدير.
                          

 مقدم الطلب                                   
 الطالبة: حممودة حممود كرمي                                                 

 55605646التواصل:                                       
                                                 

 200361035@qu.edu.qa 

mailto:200361035@qu.edu.qa
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 اسةة الدر لأسئبعض 
 

مىت أُنشئت جهتكم اخلريية؟ وإىل أي جهة تتبع؟ ومن مؤسسها؟ وما الدافع لةنشأهتا؟ -1  
 أهدافها؟وما 

  الجمعية: جمعية قطر الخيرية. اسم 

  .منطقة عملها: داخل وخارج دولة قطر 

 .مقرهـا: مدينة الدوحة 

  1992تأسست: عام. 

 .تتبع: هيئة تنظيم األعمال الخيرية 

  مؤسسها: المؤسسون مجموعة من األشخاص الطبيعيون من
 أهل الخير والفضل.

 ى المحتاجين من الدافع لنشأتها: مد يد العون والمساعدة إل
األيتام واألرامل والمتضررين من القحط والجفاف والمجاعات والكوارث 
والحروب، وانشاء المدراس وإقامة المساجد ومراكز تحفيظ القرآن وكفالة 
األسر المحتاجة، وجمع الصدقات والتبرعات والزكوات وتوزيعها على 

 المحتاجين في الداخل والخارج على المحتاجين.

 أهدافها: 

دعم وتقديم وتشجيع العمل الخيري والتنموي  .1
 واإلنساني.
ترسيخ العمل الخيري وتدعيم قيم المواطنة وحقوق  .2

 .اإلنسان في المجتمع
تقديم المساعدات المالية والعينية والمعنوية للفئات  .3
 .المحتاجة
توفير الخدمات اإلنسانية واالجتماعية والصحية  .4

   اتوالثقافية والتعليمية لكافة المجتمع
 اقامة المشاريع الخيرية بكافة انواعها. .5

 

 ما هي أهم أنشطتكم وأعمالكم اخلريية سواء  داخل الدولة أو خارجها؟-2
 :التاليةوللجمعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض األعمال 

 .تلقي وقبول وجمع جميع أنواع التبرعات وفق القانون .1
ات والقروض النقدية والعينية تقديم األموال واإلعانات واإلغاث .2

 .للمحتاجين
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مساعدة الفئــات المحتاجة إلخراجهــــم من دائــرة  .3
وخلق موارد رزق  ،الفقـر والعـوز إلى دائـرة االكتفاء واإلنتاجية

 .خاصة بهم عبر المشاريع المختلفة
 إنشاء صناديق متنوعة للمشاريع الخيرية واإلنسانية. .4

مع للتطوع واالنخراط حث وإشراك جميع فئات المجت .5
 .بالعمل الخيري والتنموي واإلنساني

بناء المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات  .6
 .والمساجد ومراكز التعليم المختلفة

إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل  .7
 .والمحاضرات المختلفة المتعلقة بالعمل الخيري والتنموي

اردها وتمويل استثمار وإدارة أموال الجمعية لتنمية مو .8
 .أنشطتها الخيرية والتنموية

 .إقامة المعارض واألسواق الخيرية والمشاركة فيها .9
االنضمام لعضوية المنظمات العالمية الخيرية واألهلية  .10

 العاملة في خدمة المجتمعات اإلنسانية وتنميتها.
 

 واإلنسانية الخيرية المؤسسات جميع مع التعاون .11
 قيقوتح الخيري بالعمل والنهوض تقاءلالر المدني المجتمع ومؤسسات

المنشودة وتأسيس شراكات مع مختلف القطاعات الخيرية  أهدافه
 والتنموية.
 كفالة األيتام. .12
التشجيع على التعليم من خالل مكافحة ظاهرة األمية  .13

 واالنقطاع المبكر عن التعليم.
ترسيخ العالقة مع مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات  .14

قديم الدعم المادي والمعنوي للمشاريع الخيرية الدولة وحثهم على ت
 .التنموية

القيام بحمالت توعوية للمحافظة على القيم النبيلة في  .15
 .المجتمع

المساهمة في معالجة الظواهر والعادات والسلوكيات  .16
 .الخاطئة في المجتمع

 
 ما مصادر متويل جهتكم اخلريية؟-3

 مـن: الجمعيةتـتـكـون مـوارد 

 .ضاءاألعاشتراكات  .1
الحكومية من المنظمات والهيئات الدولية  اإلعانات .2
 المانحة.

 التبرعات والهبات والوصايا واألوقاف. .3
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 أرباح االستثمارات المالية والعقارية. .4
 تأجير العقارات. إيرادات .5
 مقابل خدمات مؤداه. إيرادات .6
 .أربـاح الـودائـع لـدى الـبـنـوك .7
 بيع التبرعات العينية.  إيرادات .8
 أخرى. إيرادات .9

 
وما مصارف أموالكم )سواء  مصارف الزكاة أو غريها(؟ وهل هةناك شروط للصرف أم -4

ال؟ وماهي شروط كل مصرف إن وجد؟ وهل تصرف أموال مصرف مصرف آخر سواء لفائض أو 
 ال؟

مصارف أموال الزكاة )للفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل( وتفصيال مساعدات 
رج قطر، واغاثات المنكوبين، ومشاريع مدرة للدخل تخدم الفقراء والمساكين، للمحتاجين داخل وخا

 وأيضا للغارمين في مصلحة ويتم صرف األموال في الجهات والمشاريع التي يحددها المتبرعين.
 

هل هةناك تعاون وتةنسيق بني جهتكم اخلريية واجلهات اخلريية األخرى سواء  كانت داخل -5
 يف ذلك اجلهات اخلريية غري اإلسالمية؟ ويف ماذا؟ الدولة أو خارجها، مبا

نعم يوجد تعاون بين الجمعية وبعض الجهات الخيرية سواًء في الداخل أو في الخارج ومن 
ضمنها بعض الجهات غير اإلسالمية )حيث أن أغلب المنظمات الدولية تكون غير إسالمية( وذلك في 

 مجاالت اإلغاثة وتنفيذ بعض المشاريع.

 
هةناك رقابة على العاملني يف جهتكم اخلريية؟ وكيف تتم هذه الرقابة؟ وما أتثريها  هل-6

 على نشاط امؤسسة؟
نعم هناك رقابة على العاملين بقطر الخيرية ويقصد بهذه الرقابة " 
المتابعة والتدقيق لألعمال قبل وأثناء القيام بها من قبل العاملين حتى يتم 

افية وتفادي وقوع أي شبهات أو أخطاء غير تحقيق الجودة والنزاهة والشف
 مقصودة "

بخصوص تأثير هذه الرقابة على نشاط المؤسسة بأنها تحد من وقوع 
مخالفات قانونية أو إجرائية للنشاط الذي تقوم به قطر الخيرية حتى ال تقع 

 تحت طائلة أي مساءلة قانونية أو مخالفات إدارية.

 

رجاء لغري امسلمني وإغاثتهم؟ )وإذا كانت بشروط فال هل تقوم جهتكم اخلريية ابلتربع-7
 ذكرها(

نعم يتم ذلك في حالة الكوارث حيث يتم اغاثة بعض الشعوب التي تحدث بها هذه الكوارث 
من خالل تقديم بعض المساعدات العينية لتخفيف من أثار الكارثة حيث أن من قيم الجمعية الحيادية 

 وعدم التمييز.
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تكم اخلريية امساعدات من غري امسلمني، ومشاركتهم يف بعض وهل تستقبل جه-8
 األعمال وامشاريع اخلريية؟ )الرجاء ذكر الشروط إذا كانت اإلجابة بةنعم(

نعم ولكن من جهات حكومية أو مؤسسات العمل المدني المعترف بها دولياً من خالل 
 ض الدول الفقيرة أو المتضررة.الشراكات في تنفيذ بعض المشاريع التنموية أو اإلغاثية في بع

 

 هل تستثمر جهتكم اخلريية أمواهلا؟ )سواء  كانت فائضة أم ال(؟ وماذا؟-9
نعم تستثمر قطر الخيرية فوائض األموال لديها بما يتوافق مع قوانين الدولة وطبقاً لسياسات 

ها شاريع التي تقوم بوإجراءات قطر الخيرية، ويقوم هذا االستثمار بتوفير عوائد منتظمة لصالح الم
قطر الخيرية سواء داخل أو خارج الدولة ، ورؤيتنا في قطر الخيرية أنه البد من وجود أصول 
استثمارية سواء كانت وقفية أو هبات أو شراء بفوائض األموال مما يجعل هناك تنوع في مصادر 

 ي لسد االحتياجات الماليةاألموال التي تأتي لقطر الخيرية ومحاولة لتحقيق نوع من االكتفاء الذات
للمشاريع الخيرية التي تقوم بها قطر الخيرية وكذلك المصروفات اإلدارية والتشغيلية واألعباء التي 

 تقع على عاتق قطر الخيرية .

يتم توزيع األموال الفائضة والمتاحة لالستثمار في عمل محافظ استثمارية متنوعة )قصيرة، 
غالل كل منها لصالح مشاريع معينة مما يتيح لنا المرونة في التعامل متوسطة، طويلة األجل( يتم است

 مع هذه االستثمارات وتسييل األموال الخاصة بها في الوقت المناسب.

 

 هل أتخذ جهتكم اخلريية نسب التطهري من امال؟ وكيف تصرفها؟-10
طرق،  نعم نأخذ نسب التطهير من المال، ونقوم بصرفها في منافع المسلمين )آبار،

 مستوصفات، وغيرها ...( ماعدا صرفها في المساجد وفي طباعة المصاحف.

 
 

هل تقوم جهتكم اخلريية بتوزيع االستقطاعات اخلريية؟ وما مدى التزامكم فيها -11
 بشروط امتربعني؟

نعم يتم توزيع االستقطاعات الخيرية عن طريق الجمعية ومكاتبها المنتشرة في أنحاء العالم 
الشركاء التنفيذيون في الدول التي ال توجد للجمعية مكاتب بها، وفي جميع األحوال يتم  ومن خالل

 االلتزام بشروط المتبرعين بكل دقة.

 
 كيف خترج جهتكم اخلريية زكاة أمواهلا إذا حال عليها احلول؟-12

الجمعية ليس عليها زكاة، ألنها ال تملك المال وإنما هي وكيلة عن صاحبه في ايصاله 
 شرط المتبرع.ب

 

هل وسائل السكن امتةنقلة )الكرفاانت( اليت مت التربع هبا لالجئني السوريني وقف أم -13
 ملك هلم؟ )علما  أبن تكلفتها ابهظة الثمن(

تم تسليم المساكن المتنقلة )الكرفانات( الى الجهات الشريكة في الدول الموجود بها الالجئين 
مة ثم لها حرية استخدامها في األعمال الخيرية األخرى بالتشاور مع للقيام بإدارتها لحين انتهاء األز

 الجمعية.

 
 هل حتبس اجلهة أموال امتربعني من الصدقات والزكوات؟ وماذا؟-14



 

 205 

ال يتم حبس أي أموال من صدقات وتبرعات وزكوات المتبرعين وإنما يتم صرفها مباشرة 
شروط المتبرعين حيث أن الجمعية هي جهة  على المشاريع والكفاالت والبرامج واألنشطة حسب

 تنفيذية لشروط ورغبات المتبرعين.
 

 ما دور جملس اإلدارة يف تعديل سياسة جهتكم اخلريية؟-15
يكون لمجلس اإلدارة السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة وتصريف شؤون الجمعية واتخاذ 

 يلي:القرارات الالزمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه الخصوص ما 

 وضع السياسة العامة للجمعية، واإلشراف على تنفيذها. .1
 إقرار الهيكل التنظيمي للجمعية. .2
إقرار خطط وبرامج المشروعات الخاصة بالجمعية  .3

 ومتابعة تنفيذها.
 اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. .4
رفع الموازنة السنوية التقديرية للجمعية العمومية  .5
 لالعتماد.
 تعيين مراقب للحسابات. اقتراح .6

 

 هل جلهتكم اخلريية هيئة شرعية؟ وما دورها؟ وعلى أي مذهب تفيت؟-16
ليس لقطر الخيرية هيئة رقابة شرعية معتمدة أو ضمن هيكلها اإلداري ولكن هناك وحدة 
حساب الزكاة تقوم بالرد على استفسارات المتبرعين بخصوص أموال الزكوات وكيفية إخراجها سواء 

 شركات أو أفراد. كانت
 

إذا كانت جلهتكم اخلريية هيئة شرعية، فهل كل الفتاوى الصادرة عةنها تطبق على -17
 أعمالكم وأنشطتكم؟ وهل تتعارض أحياان  أم ال؟

قطر الخرية ليس لها هيئة شرعية معتمدة ضمن هيكلها اإلداري ولكن في حال وجود نوازل 
ة لدى قطر الخيرية يتم الرجوع في تلك النوازل إلى شرعية بخصوص النشاطات أو األموال الموجود

أهل العلم المختصين من أمثال فضيلة الشيخ الدكتور / يوسف القرضاوي أو غيره من أهل االختصاص 
ويتم التعامل مع األمر طبقاً لما ورد بالفتوى وال يتم معارضة أو مخالفة الفتوى الصادرة وإن حصل 

 الوضع ومعالجته على قدر اإلمكان. أي تعارض أ ومخالفة يتم تصحيح

 

 إىل أي مدى تتوافق أعمالكم وأنشطتكم مع القانون القطري؟ وما رأيكم؟-18
تلتزم الجمعية بكافة القوانين والتشريعات المنظمة لعملها والتي أسست وفقا لها وتزاول 

تم واالشراف عليها وال ياعمالها وفقا للقوانين القطرية وتقوم هيئة تنظيم االعمال الخيرية بالرقابة 
إجازة اية أعمال أو تحويالت مالية أو إقامة اية فعاليات أو أنشطة أو مشاريع داخل قطر او خارجها 

 اال بموافقاتها.

الرأي: وجود القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية يحمياها 
ة تأخذ في اعتباراتها القوانين الدولية وتتطور وفقا على المستوى الداخلي والخارجي فالقوانين القطري

لألحداث المتغيرة على المستويين الداخلي والخارجي وحتى ال يتم مصادرة أموال الجمعيات 
والمؤسسات الخيرية في حال التحويالت الخارجية والتي تمر عبر القنوات المالية العالمية والتي تحكمها 

رهاب وغسل األموال، وفي المجمل فالقوانين تنظم العمل وتجعله يسير قوانين دولية أهمها قوانين اإل
وفق أسس ومحددات معنية ما لم تتضمن هذه القوانين قيودا تحد من عمل الجمعيات والمؤسسات 
الخيرية وتجحم من أنشطتها أو تقيد من تطورها أو تخضعها للرقابة المفرطة التي تبطء إنجازها 

 ألعمالها.



 

 206 

 

 ةنسبة امستقطعة من التربعات؟ما هي ال-19
النسبة المستقطعة من التبرعات لمقابلة المصروفات التشغيلية والمصروفات اإلدارية تتراوح 

 . %12,50 –بين صفر 

 

 ما هي امعوقات اليت تؤثر على نشاطكم؟ وماذا تقرتحون من حلول هلا؟-20
 أوالً: المعوقات:         

ماكن من العالم مما يصعب العمل في هذه النزاعات وعدم األمان في بعض األ -1
 األماكن.

ثقافة المتبرعين من حيث االهتمام بالمشروعات الخارجية دون المشروعات  -2
 الداخلية.

التركيز من جانب المتبرعين على المشاريع في دول بعينها ومشاريع بعينها )كحفر  -3
يز بالتعليم أو الصحة، وكذلك التركالمساجد( دون المشاريع النوعية األخرى كتلك المتعلقة  –األبار 

 على المشاريع ذات التكلفة المنخفضة.
  

 ثانياً: الحلول:         

 تأهيل الموظفين بشكل جيد للعمل في مناطق النزاعات والحروب. .1
العمل على تغيير ثقافة المتبرعين من خالل توضيح أهمية المشروعات المتعلقة  .2

يرة مثل أهمية المساجد واألبار وإن كان في بعض األحيان بالتعليم والصحة وخالفة للدول الفق
 تكون أكثر أهمية.

 التركيز على المشاريع المحلية في عملية التسويق وتوعية المتبرعين بأهميتها. .3
 

مع التزويد ببعض مصادركم ومةنشوراتكم اليت ميكن أن تسهم يف إثراء حبثي يف الةنقاط -21
 م، للرجوع إليكم يف حل بعض اإلشكاالت الحقا .امذكورة، وذكر وسيلة التواصل معك

 المصادر والمنشورات: (1
 عقد التأسيس للجمعية. .1
 النظام األساسي المعدل للجمعية. .2
 .2019ـ 2015هوية قطر الخيرية والخطة االستراتيجية  .3
 بشأن تنظيم األعمال الخيرية. 2014لسنة  15قانون رقم  .4
يئة تنظيم األعمال بإنشاء ه 2014لسنة  43القرار األميري رقم  .5

 الخيرية.
 .2015دليل مشاريع قطر الخيرية لعام  .6

 تعاميم وقرارات هيئة تنظيم األعمال الخيرية ـ تطلب من الهيئة. .7
 بعض الفتاوى الخاصة بالجمعية من السادة العلماء. .8

 وسيلة التواصل: (2
  :44290186السيد / خالد حميدة ـ الرقابة والجودة ت 
 44290185ابة والجودة ت: السيد / علم شلبي ـ الرق 
  44594735السيد / عبد الحميد البغدادي ـ الموارد البشرية ت 
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 (2ملحق )
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 دراسة ميدانية حول مؤسسة الشيخ عيد اخلريية
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 (3ملحق )
 ()رافاثين بن عبد هللا انية حول مؤسسة الشيخ دراسة ميد
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 اسةة الدر لأسئعض ب
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أين طالبة "ماجستري الفقه وأصوله" يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة       

قطر، سجلت رسالة بعنوان )اجلهات اخلريية ودورها يف اجملتمع )دراسة فقهية أتصيلية 
 اإلجابة على األسئلة اآلتية:نقدية(( وأحتاج إىل عونكم يل عن طريق 

مىت أُنشئت جهتكم اخلريية؟ وإىل أي جهة تتبع؟ ومن مؤسسها؟ وما الدافع لةنشأهتا؟ وما -1  
 أهدافها؟

م، وتتبع للشيخ اثين بن عبد هللا آل اثين، وحتت 2009إبريل عام 9يف  أوال : أتسست مؤسسة راف
 ؤسسات اخلاصة.وزارة العمل للشؤون االجتماعية إدارة اجلمعيات وامل

 ولكن هناك جلنة جديدة تسمى ب  )جلنة األعمال اخلريية(.
 اثنيا : الدافع من إنشائها:

رغبة شخصية من الشيخ اثين، وذلك ألنه أراد أن يكون له بسمة يف اخلدمة اإلنسانية يف العديد -1
 من املشاريع اخلريية مثل: رعاية األيتام، وحفر اآلابر، وبناء املساجد.

 انة وافتخار وتواضع، وجزء من املوروث اجملتمع القطري من إغاثة امللهوف.أم-2
 اثلثا : أهداف امؤسسة:

مؤسسة راف وقفية غري رحبية، وكل مشاريعها ال تنتظر منها مقابل إال األجر من هللا عز وجل، فمن 
 أهدافها:

 حتقيق التكافل االجتماعي.-2 . ترسيخ الرتاحم اإلنساين-1
 تعزيز األخالق.-4    لهوفني.إغاثة امل-3
 تطوير العمل اخلريي.-5

......................................................................................... 
 ما هي أهم أنشطتكم وأعمالكم اخلريية سواء  داخل الدولة أو خارجها؟-2

، ة املؤسسة خمتلفة، وهي: اإلدارة الثقافيةوخارجها(، فهيكل داخل الدولة)نشاطات املؤسسة خمتلفة 
وخدمة اجملتمع، ومراكز تتبع لراف، وهي: بيت الطعام القطري، ومركز حياة جديدة، ومركز شباب 

 اجملتمع.
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فمن خالل هذه اإلدارات يتم خدمة اجملتمع احمللي مبجموعة من املشاريع املختلفة، مثل: مشروع 
ن شباب وتزوجيهم، واهلدف منه دعوي، توعوي، اقتصادي، إعفاف، ومشروع اسرتاتيجية دعم وتكو 

 تربوي.
فمن خالل هذا املشروع يعطون للزوج والزوجة ليسن، وذلك ألهنم ال يكتفون ابلدعم املادي، بل هناك 

 دورات يف اجلانب الصحي والشرعي واالجتماعي والنفسي والرتبوي عل أساس أن تنشئ أسراً قوية.
 ة.واملشروع وصل يف السادس

واملشاريع االسرتاتيجية األخرى مشروع تفريج كربة، يتضمن شقني: شق سد الدين، وشق آخر توعوي 
 أكثر.

فشق سد الدين يكون كاآليت: شخص دخل يف جتارة وخسر، وأغلب احلاالت انس مدينة مببالغ 
 بسيطة، أعطيت هلا شيكات بدون رصيد، فيذهب الطرف اآلخر فيعبئ الرقم ثلث أضعاف الرقم.

فاملؤسسة يف هذه احلاالت تتوسط لدى البنك أو اجلهة اليت تدين لدى الشخص، فتحاول أن ختطط 
 للمبلغ وتفك النزاع، وهذا هو املقياس.

 ومشروع محلة بركة: مشروع اسرتاتيجي ي عىن ابهتمام األعمال املنزلية.
ل الشتاء أو هلم سواًء يف فص ومشروع برّ د عليهم: مشروع ي عىن ابلعمالة من انحية توفري مياه ومعدات

 الصيف.
 اخليم الرمضانية يف خمتلف مناطق الدولة يفّطر فيها العمالة.-1ومشاريع مومسية مثل: 

مشروع بشائر الرمحة: مشروع رمضاين مستمر، وتوعوي، ديين، تربوي، ثقايف، ترفيهي، ولكل فئات -2
 األسرة، وخاص بشهر رمضان.

 مشروع األضاحي: مشروع حملي.
 هذه أهم املشاريع، وهناك الكثري. مراجعة حصاد السنة.و 

 مشروع تراحم: يومياً تنزل حاالت حتتاج إل مساعدات يف اجلريدة، ويتم كفالتها.
مشروع حتقيق أمنية: وهذا املشروع حتت رعاية الشيخة املياسة يهدف إل تقيق أمنيات أطفال ذوي 

 األمراض املستعصية، مثل: مرض السرطان.
 تشرف عل املشاريع اخلارجية إدارة املشاريع والربامج الدولية.مشاريع خارج الدولة:  اثنيا :

دولة يف العامل، فشركاء املؤسسة يف العامل كثرية تتنّسق معها، وتصل  93ومؤسسة راف تتواد يف أكثر من 
 شريك. 217اآلن إل حوايل 

 س ودور األيتام، وحفر اآلابر.إنشائية كاملستشفيات واملدار -1فاملشاريع اخلارجية خمتلفة: 
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 جانب آخر إغاثي: مثل إغاثة الالجئني السوريني وبورما، واملسلمون يف أفريقيا الوسط.-2
ومؤسسة راف تتحرك حسب املستجدات، مثل الزالزل، والنزوح )كما حصل لالجئني العراقيني(، 

 ومحلة سحابة الرمحة يف اليمن.
 (: بداًل من تقدمي اإلغاثة املباشرة، أي القيام مبشاريع صغريةمشاريع تنموية )التمكني االقتصادي-3

تدير دخل مستمر على هذه اجملتمعات يف سبيل تطويرها بداًل من أن تعتمد على اإلغاثة املباشرة يف  
كل مرة، مثال عل ذلك: قوارب الصيد يف أندونيسيا للفقراء، واملسامهة يف أتسيس بعض املزارع مثل: 

  الصومال.البقر احللوب يف
....................................................................................................... 

 ما مصادر متويل جهتكم اخلريية؟-3
 مصدرين: وقفي، ومن تربعات أهل اخلري.

ؤسسة، ونسبة من ملمن أوقاف الشيخ اثين بن عبد هللا )شخصي(، فهذه تشكل نسبة كبرية من ميزانية ا
 التربعات من أهل اخلري من خالل مواقع التحصيل واملواقع االلكرتونية.

وهناك بعض املؤسسات والشركات احمللية تدعم كثرياً من مشاريع املؤسسة، مثل: شركة اخلطوط اجلوية 
وازدان م، وشركة قطر للغاز، وقطر للبرتول، وشركة رات، 2022وجلنة اإلرث لكأس العامل القطرية، 

 القابضة، فهذه تساهم مع املؤؤسسة يف مشاريعها داخل الدولة وخارجها.
....................................................................................................... 

وما مصارف أموالكم )سواء  مصارف الزكاة أو غريها(؟ وهل هةناك شروط للصرف أم ال؟ -4
 اهي شروط كل مصرف إن وجد؟ وهل تصرف أموال مصرف مصرف آخر سواء لفائض أو ال؟وم

توجد جلنة شرعية يف مؤسسة راف، تعرض عليها القضاَي بصفة مستمرة، وهي تستحضر يف الصرف 
 شرط الواقف )أي: مبثابة الشارع(.

 فاملؤسسة حترص متام احلرص يف صرف هذه األموال يف مصارفها الشرعية.
 هل هناك إحصاء دقيق يف معرفة الفرق بني الفقري واملسكني وهكذا.ولكن 

فهذه مستوىف لوجود قسم حتت اسم )املساعدات(، فيه جمموعة من اإلخوة الباحثني االجتماعيني 
والباحثات االجتماعيات، فلما تعرض احلاالت، مل تكتفي بتصديق ما تسمع، بل تنزل وتذهب للبيت، 

ص معينة، ملف معني، أي تقوم ببث كامل حول االلة، واآلن تود قاعدة بياانت وأحياانً تسأل، ففي ف  رَ 
 تصرف يف فائدة فئتها.

 وتوجد هناك تنسيق بني اجلهات اخلريية يف الصرف للحاالت، ولكن أحياانً هناك حاالت ت  ف لت.
لناس اوتوجد مصارف أخرى غري مصارف الزكاة ت صرف هلا مساعدات مثل: عيش كرمي، مثاًل: بعض 

 عليها ديون إجيار معينة، حمتاجني مصاريف أدوية، متعطلني يف أشغال معينة .
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وهذا البند موجود يف املؤسسة، أحياانً تصرف هلا من ميزانية املؤسسة، وأحياانً تعرض على املتربعني، 
 وتكفل بصفة كبرية جداً.

 وهل تصرف أموال مصرف آلخر؟ 
ة وال لأليتام، وهذا البند مكتفي، ففي هذه احلالة ترجع املؤسسكأن يقول املتربع أبن تذهب هذه األم

للمتربع عن طريق إدارة خدمة املتربعني للتواصل معه، وتقول له: جزاك هللا خرياً أنت تربعت لفئة مت 
 تغطيتها وهلل احلمد، ولكن تود عندان نقص يف فئة أخرى.  والناس ال ترفض.

....................................................................................................... 
هل هةناك تعاون وتةنسيق بني جهتكم اخلريية واجلهات اخلريية األخرى سواء  كانت داخل الدولة -5

 أو خارجها، مبا يف ذلك اجلهات اخلريية غري اإلسالمية؟ ويف ماذا؟
ني مؤسسة راف واملؤسسات األخرى، فهناك تعاون يف تنفيذ توجد هناك تنسيق ب أوال : داخل الدولة:

 بعض املشاريع مثاًل: قد تتواجد مؤسسة خريية قطعية يف دولة ال تتواد فيها مؤسسة أخرى.
وأحياانً تدخل يف شراكة يف تغطية مشروع معني مثاًل: مشروع ضخم تتشارك أكثر من جهة خريية 

 قطرية وتنفذها.
ية مثاًل: محلة إغاثة الصومال والفلبني يف اإلعصار األخري، شاركت املؤسسات  وأحياانً توجد محلة وطن

 كلها يف الدولة )ألن يف النهاية البعد الوطين ومه ّمة وطنية(.
والتعاون ليس على مستوى تنفيذ املشاريع اخلريية بل يف تعاون حىت يف جمال التكوين، وآخر نشاط 

( ابلتعاون مع مكتب التنسيق للشؤون money  astiyesقامت به مؤسسة راف بدورة ابسم )
اإلنسانية، حيث دعوا كل املؤسسات اخلريية القطرية يف مؤسسة راف عن طريق مركز راف للتدريب 

 والتنسيق.
وال توجد دورة إال ودعت املؤسسة املؤسسات اخلريية األخرى يف الدولة، وذلك انطالقاً من مبدأ )نعم 

وق بل من ابب التنافس يف فعل اخلري، فدور املؤسسات دور خريي للخري(، وليس من ابب التف
تكاملي يف فعل اخلري، ولكن ال توجد مؤسسة تغطي كل شيء، لذا ابلتكامل تغطي مناطق جغرافية 

 خمتلفة، حبيث ال تعمل خيمتني يف مكان واحد، وهذا مكفول وموجود.
ال، ولكن املؤسسات اخلريية القطرية وتشابه النشاط هذا وارد، وذلك ألن الكل يعمل يف نفس اجمل

بلغت مستوى من النضج واالحرتافية يف األداء مما جعلها تتميز عن غريها يف فعل اخلري، هلا بصمتها 
 وأمهيتها ومجهورها، وهذا ال يتعارض.

وأيضاً يوجد تعاون بني املؤسسات اإلسالمية خارج الدولة، وتتعاون املؤسسة مع األمم املتحدة بصفة 
باشرة، ولكنها ليست إسالمية، وكذلك مع بعض املنظمات يف التنسيق خاصة يف األزمات يف توصيل م

 املساعدات مثل الصليب األمحر، وجلنة شؤون الالجئني.
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..................................................................................................... 
ى العاملني يف جهتكم اخلريية؟ وكيف تتم هذه الرقابة؟ وما أتثريها على هل هةناك رقابة عل-6

 نشاط امؤسسة؟
َتزّمت )املفهوم األمين( ولك ألهنم انس 

 
توجد رقابة على العاملني يف املؤسسة ولكن ليس مبفهومها امل
 واعني ون ضج، لديهم وازع ديين، ويستشعرون رقابة هللا تعاىل.

لية العمل وضبها ال شك أن مؤسسة راف عندها جودة العمل، فالعمل يتم أما قضية الرقابة على آ
 ضمن شفافية اتمة وفق اللوائح والقوانني، لذا فاألمور ال حتتاج إىل ذلك النوع من اإلدارة الشديدة.
فاألمور تنساب حباهلا الطبيعي، والعاملون حيملون الوالء هلل عز وجل، ووالء إىل ذلك املكان الذين 

ن فيها، لوجود التقدير هلم من قبل املؤسسة. واملؤسسة تؤمن أبن العامل هو رأس ماهلا احلقيقي يعملو 
 وثروهتا، وهي غري رحبية ال تنتج منتوج، والعمل يف اجملال اخلريي هو شرف كبري من هللا.

...................................................................................................... 
 هل تقوم جهتكم اخلريية ابلتربع لغري امسلمني وإغاثتهم؟ )وإذا كانت بشروط فالرجاء ذكرها(-7

نعم، تتربع املؤسسة لغري املسلمني، وذلك من ابب البعد اإلنساين، وأتلفاً لقلوهبم، وبنسبة قليلة جداً، 
 ويف حاالت اندرة، أكثرها يف األزمات.

.................................................................................................... 
وهل تستقبل جهتكم اخلريية امساعدات من غري امسلمني، ومشاركتهم يف بعض األعمال -8

 وامشاريع اخلريية؟ )الرجاء ذكر الشروط إذا كانت اإلجابة بةنعم(
 اركتهم يف العمل اخلريي، ولكنهم أبنفسهم يشاركون املسلمني يفال توجد بصفة مباشرة. وال يتم مش

العمل اخلريي، مثل: اخليمة الرمضانية، أيتون إليها األكثر غري املسلمني، وال ترفضهم املؤسسة، وذلك 
 ولكن ماذا عن مشاركتهم يفمن ابب تسامح اإلسالم وإظهار صورته. فهؤالء هم املستفيدين منها، 

 ة؟العمل يف امؤسس
...................................................................................................... 

 هل تستثمر جهتكم اخلريية أمواهلا؟ )سواء  كانت فائضة أم ال(؟ وماذا؟-9
 ر.اال، ولكن األموال أتيت هلا من وقف الشيخ اثين وتصرف، وذلك ألن شرط الشيخ عدم االستثم

..................................................................................................... 
 هل أتخذ جهتكم اخلريية نسب التطهري من امال؟ وكيف تصرفها؟-10

 ال، ولكن أتيت هلا زكاة الشركات من غري ذكر أهنا نسبة التطهري أم ال.
...................................................................................................... 
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هل تقوم جهتكم اخلريية بتوزيع االستقطاعات اخلريية؟ وما مدى التزامكم فيها بشروط -11
 امتربعني؟

ابملكتوب،  ونعم، تقوم املؤسسة بتوزيع االستقطاعات اخلريية، وتصل تقارير دورية للمتربعني ابلرسائل أ
 وتلزم املؤسسة بتوصيل األماانت إىل أهلها.

 كيف خترج جهتكم اخلريية زكاة أمواهلا إذا حال عليها احلول؟-12
 يرجع للجهة اخلريية.

....................................................................................................... 
متةنقلة )الكرفاانت( اليت مت التربع هبا لالجئني السوريني وقف أم ملك هل وسائل السكن ا-13

 هلم؟ )علما  أبن تكلفتها ابهظة الثمن(
 نعم ملك هلم.

...................................................................................................... 
 الصدقات والزكوات؟ وماذا؟هل حتبس اجلهة أموال امتربعني من -14

نعم توقف املؤسسة أموال املتربعني، وذلك ألن الناس تتربع ملشاريع وقفية، أو توقفها هلم على شكل 
 مشاريع وقفية.

.................................................................................................... 
 يف تعديل سياسة جهتكم اخلريية؟ما دور جملس اإلدارة -15

جملس اإلدارة هو الذي يرسم اسرتاتيجية العمل، وذلك ألن الوضع يتطلب التكييف مع أوضاع معينة 
 مثاًل: زَيدة احلضور أو التواجد أو تكثيف العمل يف جانب معني.

....................................................................................................... 
 هل جلهتكم اخلريية هيئة شرعية؟ وما دورها؟ وعلى أي مذهب تفيت؟-16

نعم توجد هيئة شرعية، وهي جتتمع بصفة دورية، واملستشار الشرعي يكون دائماً موجود بصفة مستمرة، 
 تطرح عليه اإلشكاالت، وهو يتدخل أو يوجه، ويفيت على مذهب أهل البلد.

ت جلهتكم اخلريية هيئة شرعية، فهل كل الفتاوى الصادرة عةنها تطبق على أعمالكم إذا كان-17
 وأنشطتكم؟ وهل تتعارض أحياان  أم ال؟

اجلهة الشرعية ما يصدر عنها م لزم يف أعمال املؤسسة، وفتاويها ال تتعارض مع أعماهلا، بل تضفي شيئاً 
 من املصداقية.

.................................................................................................... 
 إىل أي مدى تتوافق أعمالكم وأنشطتكم مع القانون القطري؟ وما رأيكم؟-18
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 املؤسسة تعمل ضمن القانون القطري وال تتعارض معها، وهذا األمر مطلق.
 اجلانب اخلريي. واهلدف من جلنة األعمال اخلريية يف القانون القطري هو إثراء

...................................................................................................... 
 ما هي الةنسبة امستقطعة من التربعات؟-19

 يف املئة. 10إىل  5
...................................................................................................... 

 ما هي امعوقات اليت تؤثر على نشاطكم؟ وماذا تقرتحون من حلول هلا؟-20
خارج الدولة: املعوق الرئيسي هو مستوى اجلمعيات اليت تعمل معها املؤسسة، تتعامل مع دول وأقاليم 

 مارسة.املفقرية، فناس بسطاء يفتقدون للتكوين ولثقافة العمل االحرتايف، وكذلك إمكاانت 
 وبعض األقاليم ظروفها صعبة على خمتلف األصعدة، وهذه قد تكون معوقات يف العمل.

وتتداركها املؤسسة من خالل إقامتها مللتقى شركاء املؤسسة يف خمتلف الدول وإعطائها دورات 
 متخصصة يف مجيع اجملاالت اليت ختدم عملهم سواًء يف اجلانب املايل واإلداري والتسويقي.

 ياً: صعوبة الوصول للحاالت.حمل
 ولذا أقامت املؤسسة بعمل مشروع: عّرف ولك األجر، فمن يعلم من احلاالت تبلغ املؤسسة.

 وكذلك العزوف عن حضور الندوات واحملاضرات.
....................................................................................................... 

مع التزويد ببعض مصادركم ومةنشوراتكم اليت ميكن أن تسهم يف إثراء حبثي يف الةنقاط -21
 امذكورة، وذكر وسيلة التواصل معكم، للرجوع إليكم يف حل بعض اإلشكاالت الحقا .
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