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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 توجييات في العمل الخيري

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
من ييده اهلل فبل مضل  ، من شرور أنفسنا وسياات أعمالنانحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل ،إن الحمد هلل

صمى  ،محمدًا عبده ورسولووأشيد أن  ،ومن يضمل فبل ىادي لو، وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،لو
   وعمى آلو وصحبو أجمعين، أما بعد:  ،م وبارك عميواهلل وسم

أن يجعل ىذا المجمس خالصًا لوجيو  -تبارك وتعالى-وأسأل اهلل  ،فمرحبًا بكم جميعًا معاشر اإلخوة واألخوات
ياكم عمى ذكره وشكره وحسن عبادتو. ،الكريم  ومقربًا إلى مرضاتو، وأن يعيننا وا 

كما في  ،-صمى اهلل عميو وسمم–في البداية أسوق لكم ىذه البشرى النبوية من قول من ال ينطق عن اليوى 
العامل في الصدقة بالحق ))قال:  –صمى اهلل عميو وسمم–أن النبي  –رضي اهلل عنو–حديث رافع بن خديج 

 .(1)((كالغازي في سبيل اهلل حتى يرجع إلى أىمو -عز وجل-لوجو اهلل 
ن كان في العاممين عمى الصدقات ممن يذىبون إلى أىل األموال ويأخذون الزكوات، إال أن ذلك  فيذا الحديث وا 

 قيل في قوم يسعون في مثل ما تسعون فيو، فالحال متشابية ومتقاربة.
في ىذا  -صمى اهلل عميو وسمم-واسع، وىذا من أجمى صور النفع المتعدي، وقولو  -عز وجل-وفضل اهلل 

، "في الحق"فذكر ىذين القيدين  ،((عز وجل-الصدقة في الحق لوجو اهلل العامل في ))في ىذا القيد  الحديث،
الصدق، الصواب، لم يحصل منو خيانة في ىذه الصدقة، ولم يحصل منو ظمم ألرباب األموال، ولم يحصل لو 

ودون محاباة ألحد، فيذا إن  ،دون ظمم ألحد -تبارك وتعالى-فيو يقوم عمييا كما أمر اهلل ، محاباة ألحد منيم
 فيو كالغازي في سبيل اهلل. -عز وجل-فعمو لوجو اهلل 

المستفيد عندنا ىو ، وىو ما يتصل برضا المستفيد ،بعد ذلك ندخل في ىذا الموضوع الذي اجتمعنا من أجمو
 يذا مستفيد أيضًا.ف قد يعطيك ،وىو الذي يتعامل معك ،الذي يأخذ
كأن  :العين ،ل عمى العين أو المنفعةيمكن أن نمخص مطموبو بأنو يريد الحصو  ماذا يطمب؟ ماذا يريد؟المستفيد 

يحصل عمى  أنك :والمنافع ،كانت اأي   ةال، أو أن يحصل عمى مساعدات عينييريد أن يحصل عمى ىذا الم
طالب التي ىي تدريب، يحصل عمى عبلج، يحصل عمى تعميم، يحصل عمى حج، يحصل عمى مطموب من الم

 من جممة المنافع.
أن يراعى فيو ستة أمور، ىذه األمور  -المستفيد رضا يوى- بد فيو من أجل تحقيق ىذه الغايةفمطموبو ىذا ال
 :ناىا عمى االستقراء كما ىو معمومالستة إنما مب

 :: يريد الجودة في المبذولأولً 

                                                           

 .وقال محققو المسند: إسناده صحيح، (ٕٙٛ٘ٔ(، رقم: )ٚٗٔ/ٕ٘رجو أحمد )أخ( ٔ)
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َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَّْباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم }َيا : -تبارك وتعالى-فيذا المبذول كما قال اهلل 
 {ا َأنَّ المََّو َغِنيّّ َحِميدٌ َوَل َتَيمَُّموا اْلَخِبيَث ِمْنُو ُتْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبآِخِذيِو ِإلَّ َأْن ُتْغِمُضوا ِفيِو َواْعَمُمو  ِمَن اْْلَْرضِ 

 .[ٕٚٙلبقرة: ]ا
، ءالردي خرج ما كان بخبلف ذلك منال يُ  يذه اآلية أمرت باإلنفاق من طيبات ما كسب الناس، فمفيوميا أنوف

الرديء من  :يعني ،{اْلَخِبيَث ِمْنُو تُْنِفُقونَ } ال تقصدوا :يعني {َوَل َتَيمَُّموا}ثم صّرحت بيذا المفيوم بالنيي 
، إال {ِفيوِ  ِإلَّ َأْن ُتْغِمُضوا}عطي لكم لو أُ  :يعني {تُْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبآِخِذيوِ } الطعام، والثياب، والمتاع، وغير ذلك

 عمى سبيل اإلغماض والمجاممة، ثم بعد ذلك لعمو يخرجو من الناحية األخرى.
وىو بالمعنى  :وىو ينتظم معنيين عمى سبيل اإلجمال، المعنى األول ،المحسن :-تبارك وتعالى-ومن أسماء اهلل 

متواترة، متتابعة كما ىو معموم، وفي  -تبارك وتعالى-إحسانو  ففيوض ،المحسن إلى خمقو :يعني ،المتعدي
 .(1)((محسٌن يحب اإلحسان -عز وجل- إن اهلل))الحديث: 

 .ى بإلىعدّ فيذا الذي يُ  ،[ٚٚ]القصص: }َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن المَُّو ِإَلْيَك{ يقول:  -عز وجل-واهلل 
-كما قال عنى صحيح أيضًا، وىذا  المحينما خمقيم،  -تبارك وتعالى-أنو أحسن في خمقو  :والمعنى الثاني
اإلتقان، فيذا اإلحسان بمعنى البذل، ىذا بمعنى ، [ٚ]السجدة:  }الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَمَقُو{: -تبارك وتعالى

َرُكْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُكْم{ونحو ذلك  ،ىذا العمل وكذلك أيضًا اإلتقان في الصنعة، اإلتقان في  . [ٗٙ]غافر:  }َوَصوَّ
ىذا العنت قد يزىده في  ذلك بيسر وسيولة من غير عنت؛ ألنوأما الثاني من مطالبو: فيو أن يحصل عمى 

حينما أثنى عمى المنفقين، قال:  -تبارك وتعالى-سان، وقد تفوت الحاجات والمصالح معو، واهلل ىذا البذل واإلح
 َخْوٌف َعَمْيِيْم َوَل ُىْم َيْحَزُنوَن{ }الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُيْم ِبالمَّْيِل َوالنََّياِر ِسرِّا َوَعََلِنَيًة َفَمُيْم َأْجُرُىْم ِعْنَد َربِّْيْم َوَل 

 .[ٕٗٚ]البقرة: 
بالميل والنيار، وذلك بحسب ما يعرض من الحاجات،  :-في الوقت- الزمانن في فذكر األحوال األربع، األوليْ 

ذ، افي ليل اآلن في الصباح يكون خيرً  يقول: نحن ،ما ينتظر إذا كانت الحاجة في الميل ا كانت الحاجة قد وا 
نم ،فإنو ال ينتظر إلى الميل عرضت في النيار ا يخرج ذلك في حينو من غير تأخير، ىذا المعنى الذي يؤخذ وا 

 .}ِبالمَّْيِل َوالنََّياِر{ :من قولو
والعبلنية كذلك أيضًا، فإذا كانت المصمحة تقتضي أن يكون ىذا اإلخراج عبلنية أخرجو عبلنية  موضوع السر
ذا كان المقام  :ا ألن الحال تقتضيو، يعنيموا   ،إما لبلقتداء عرضت ىذه الحاجة أمام الناس فبلبد من البذل، وا 

ن، وتارة يكون لمصمحة تتعمق يْ يقتضي اإلسرار فيذا ىو المطموب، فتارة يكون ذلك مراعاة لمشاعر ىؤالء المعطَ 
خبلصو.بالمعطِ   ي لحفظ نيتو وقصده وا 

مما  ةا أذكره في كل ىذا القضايا بأمثممى مفضي إلى التضييع، لعمي أمثل عيإذًا اليسر والسيولة مطمب بما ال 
ويريد  ،عنده شيءىذا اإلنسان ليس ، بذل ومساعدة المحتاجين في الزواجحتاج إليو، عمى سبيل المثال في القد يُ 

                                                           

وصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادتو ، (ٕٔٔٚ(، رقم: )ٕ٘ٚ/ٚأخرجو الطبراني في المعجم الكبير ) (ٔ)
 .(ٕٗٛٔ(، رقم: )ٖٗٚ/ٔ)
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، المساعدةنفسو، ونحن نرى الكثيرين يذىبون ىنا وىناك ألامة المساجد وغيرىم يطمبون  أن يتزوج، أن يعف
إحضار  بد منالجواب الذي قد يتكرر ىو أنو ال ب إلى الجمعيات المعنية بيذا الموضوع؟طيب، لماذا ال تذى

حضار العقد يتطم  ،ب لدى البعض أن يدفع المير، يقول: ال أستطيع أن أعقد إال إذا دفعت الميرالعقد، وا 
 بد أن تحضر لنا العقد.ال :وىؤالء يقولون

، لكن وبووىو غير جاد في مطم ذلك قد يدخل بعض من يستغل فييا، نعمبد من تبلحاجتو معمقة، ىذه ال فتبقى
 ر لمثل ىذا.يس  وما إلى ذلك، لكن يُ  ،ة، باحتياطات معينة، باحترازاتتبلفى ىذا باشتراطات معينيمكن أن يُ 

معو إلى مثل  ال ُيحتاج لييا في موضوع، في مشروع، في عملوكذلك أيضًا المطالبة أحيانًا بأمور ال حاجة إ
لطمبات، عمى سبيل المثال عندي فقراء في قرية، أريد أن أقوم عمى ىؤالء الفقراء، قرية بعيدة، أو أرامل، أو ىذه ا

ب بخطة أطالَ  أنال حاجة ىنا  ،تي يكثر فييا الجيل والمخالفاتأيتام، أو كممات في ىذه الناحية البعيدة ال
من مااة ألف لاير لدى المختصين من أجل أن  ستراتيجية، ورؤية، ورسالة وأىداف، ولربما أبذل عمييا أكثرإ

فما أحتاج إلى  ،ما تزوجوا، غير قادرينو ين جاوزوا األربعين مثبًل أذىب وأساعد، أو أقدم، أو أجمع الناس الذ
أو كم كممة في  ؟عندنا أو كم أرممة ،؟عندنا ايتيمً أو كم  ؟ج كل سنةأحتاج فقط إلى أرقام، كم سنحج  ، مثل ىذا

سيقيمون  وكم ؟أو كم سيذىب إلييم من طبلب العمم، ؟أو نحو ذلك في ىذه الناحية عندنا درساً و األسبوع، أ
  ما يحتاج الموضوع أكثر من ىذا. ،؟عندىم من الدروس

}َقْوٌل يقول:  -تبارك وتعالى-وماء الوجو، وىذا في غاية األىمية، فاهلل  ،ىو ما يتعّمق بحفظ الكرامة: والثالث
 .[ٖٕٙ]البقرة:  َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَيا َأًذى َوالمَُّو َغِنيّّ َحِميٌم{َمْعُروٌف 

يعاجمو بالعقوبة، عن ىذا وعن صدقتو، كما أنو حميٌم لم  مم ىنا، فيذا مشعر بأن اهلل غني  نى والحِ والحظ ذكر الغِ 
 يل.األمر ليس بالس

ِو آَمُنوا َل ُتْبِطُموا َصَدَقاِتُكْم ِباْلَمنّْ َواْْلََذى َكالَِّذي ُيْنِفُق َماَلُو ِرَئاَء النَّاِس َوَل ُيْؤِمُن ِبالمَّ َأيَُّيا الَِّذيَن  }َياثم قال: 
َشْيٍء ِممَّا َكَسُبوا َوالمَُّو  َمىَواْلَيْوِم اْْلِخِر َفَمَثُمُو َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَمْيِو ُترَاٌب َفَأَصاَبُو َواِبٌل َفَتَرَكُو َصْمًدا َل َيْقِدُروَن عَ 

 .[ٕٗٙ]البقرة:  َل َيْيِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن{
بيا أو يعقبيا، وأما الرياء فيو يبطميا إذا داخميا من  إذا كان ذلك يحتف ،ىذا المن واألذى يبطبلن الصدقة

 عمى الراجح.، ثم استرسل معو ،اوأو كان ذلك عارضًا في أثنا ،فسدت النية والقصد في أول العمل :أوليا، يعني
فيكون ذلك مبطبًل ليذا  ،ثم بعد ذلك يحصل المن واألذى ،لكن العمل قد يكون صحيحًا والنية فيو صحيحة

 العمل الصحيح الذي قد استوفى شروطو.
يقول لآلخرين: أعطيناه  أو، يقول لو: أنا أعطيتك، كأن ث بذلك عمى سبيل االمتنان: التحدمن صور ىذا المن

 .وأوليناه
م لي تقدأن  :-واهلل تعالى أعمم-الذي يدخل في ىذا المذكور في اآلية  من ىذا المنو فيذا يبطل ىذه الصدقة، 

 .معروفًا ثم تقول لي: إذا حضرت المحفل الفبلني اشكرني
أو أن تقول: اكتب لي كممة ، ىذا يدخل في المن ،لكن أن تطمبو أنت نفسي، عند من ذلكأنا ممكن أن أذكر 

 فيذا فيو إشكال.، شكر
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لممؤسسة، أو ليذه الجية  اكتب لي كممة :ىذا كمو من صور المن، وكذلك أيضاً  ،طمب مني تقول: قّدم لي درعاً ت
  ىذا كمو داخل فيو. ،عمينا، أو تمدحنا، أو نحو ذلك أو تثني ،منا لكم دعماً أننا قد

و بأن قد امتن عمي -تبارك وتعالى-و األعمى، ويعمم أن رب اء وجو رّبولييم ابتغفإذا أحسن إلى الناس إنما يحسن إ
فيذا  ،[٘]الفاتحة:  }ِإيَّاَك َنْعُبُد{ :المذكور في قولوىو فيرى أن عممو هلل وباهلل، وىذا  ،جعمو محسنًا فيستشعر ىذا

يَّاَك َنْسَتِعيُن{هلل،  وأنا  ،وقّواني عمى ىذا العمل، فمو المن والفضلأن اهلل وفقني  :باهلل، يعني [٘]الفاتحة:  }َواِ 
 متوجو بو إليو.

ىذا –الناس ما يقابل ذلك، فيو بحاجة ينبغي أن أحتسبيا عنده دون أن أطمب من  -عز وجل-فيذه عبودية هلل 
 ره في ىذا العمل. يسره، واستعممو، وسخ إلى أن يشكر اهلل أنْ  –المحسن

}ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِو المَِّو َل : -تبارك وتعالى-وال شكورًا، كما قال اهلل  ن اآلخرين جزاءظر موكذلك أيضًا ال ينت
 .[ٜ]اإلنسان:  ُنِريُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوَل ُشُكورًا{

ميو ىذا، فيذا أو ما إلى ذلك ال يكون ممن يصدق ع ن يجازوه، أن يعطوه، أن يشكروهفيذا الذي يطمب منيم أ
نما يعطي محتسبًا لؤلجر من اهلل  ،يكون من جممة المن  دون شيء آخر. -تبارك وتعالى-وا 

يقول: بارك اهلل  ،؟ما يقولون :تقولكانت  كانت إذا أرسمت أحدًا بصدقة –رضي اهلل تعالى عنيا–ذلك عااشة ول
  .(1)فتقول عااشة: وفييم بارك اهلل ،فيكم

يكون  لابل ؛ما كانوا يسكتون عن مثل ىذا، فعمى ىذه العطية واإلحسانألن ىذا الذي يقول ذلك يكون قد كافأك 
 .قد استوفى أجره

ال تنتظر من مراعاة ىذه المعاني العظيمة،  بد منون عمى ىذه األعمال الجميمة، فبلوأنتم معاشر الفضبلء تقوم
  .ءوال لي شي ،ي شيء، اجعل أمرك هلل، قل: ما منشيااً س النا

عطاني، فصرت عامبًل أو اجتباني، وحباني، و وسخرني ليذا العمل، أن ،استعممني بيذا أناهلل لو المن والفضل 
 بيذه األعمال الفاضمة الجميمة.

سواء كان من الفقراء الذين يأتون  ،مع ىؤالء المستفيدين من ذلك التعامل بفوقية :واعأما األذى فيذا صنوف وأن
 من الجيات المستفيدة التي تتعامل معيا.أو كان ، ويقولون: أعطونا

خ  .بد من ىذابات، التعامل معيم بتواضع وا 
 ،ألنيم يممسون الحاجات ؛الذين يعممون بيذه األعمال ينبغي أن يكونوا ىم أكثر الناس انكسارًا في قموبيم

 ويعرفونيا ويدركونيا، ىم أكثر الناس معرفة ومبلمسة لمجراح.
وكنت أظن أن من أعظم األسباب التي تبعث  ،وان الذين يقومون عمى الفقراءوكنت أرى ىذا في بعض اإلخ

–وىذا قالو النبي  ،وما أشبو ذلك ،وأصحاب الحاجات عمى اإلخبات واالنكسار ىو القيام عمى األرممة، واليتيم،
 .(2)فأطعم المسكين، وامسح رأس اليتيم(( ))إن أردت أن يمين قمبك: –صمى اهلل عميو وسمم

                                                           

 (ٕٙٓٓٔ(، رقم: )ٕٔٔ/ٜأخرجو النسااي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والميمة، ما يقول لمن أىدى لو ) (ٔ)
 .(، وقال محققو المسند: إسناده ضعيفٙٚ٘ٚ)(، رقم: ٕٕ/ٖٔأخرجو أحمد ) (ٕ)
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، يكون صاحب إخبات، صاحب ذلكفيتجافى  ،ينبغي أن يكون من يقوم عمى ىذه األعمال الفاضمة فيكذا
  انكسار.

ل األمر المعافسة والمبلبسة، لربما يتحو  لربما من كثرة، والشدة في التعامل مع الناس ،الجفاء من صور األذى:و 
 .أرق   ىي يضعون أحيانًا امرأة، يقولون: ىمأو نحو ذلك، تجد ،كما يحصل عند بعض من يعممون في اإلسعاف

تكون لربما أغمظ من كثير من الرجال، فيي تتعامل كثرة رؤية الدماء ونحو ذلك  لكن ىذه المرأة مع الوقت، مع
 ألنيا قد اعتادت عمى ىذا. ؛وما إلى ذلك بغاية الغمظة ،مع الجرحى والجثث

 ،الغمظةقموبيم ال تحتمل  يم العطاءىؤالء الذين يقدم لاآلخرين، و سان في التعامل مع ينبغي أن تمين عريكة اإلنف
}َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَيا َأًذى َوالمَُّو  :كما في اآلية السابقة -ك وتعالىتبار -اهلل  يقول ولذلك

 .[ٖٕٙ]البقرة:  َغِنيّّ َحِميٌم{
ما يكون ، إذا صار عندنا شيء أعطيناك ، أبشر،اد، تقول لو: يكون خيرً بلم جيل المعروف أن تتكمم معو بكلقو ا

 ىذا القول المعروف. ،اخاطرك إال طيبً 
، قد يأتي من وجوه مختمفة، طمب قد يمحف في المسألة، قد يتصرف بتصرفات تستفزألن ىذا الذي ي {َوَمْغِفَرةٌ }

 .[ٖٕٚ]البقرة:  }َل َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإْلَحاًفا{في مدح فقراء المياجرين:  -عز وجل-كما قال اهلل 
ف" مأخوذ أصل ذلك من المحاف، فيو يشتمل عمى البسو من كل النواحي، فيو يسأل بيذه الطريقة، محِ و"المُ 

فيخرج  ،ق، ومن ىذه الناحية، فيذا يمحفوبيذه الطريقة، ومن ىنا، ومن ىنا، ويتعرض لك من ىذا الطري
 اإلنسان أحيانًا عن طوره.

، قد تصدر منيم مزاوالت، إلى تتعامل معيم قد تصدر منيم تصرفات، قد تصدر منيم عبارات نفيؤالء الذي
 .هآخر 
أو كممات ، نا أعطيك، لكن ال أراك بعد اليومتعطيو وتؤذيو، تقول لو: أ {َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَيا َأًذى}

 فيذا ال يصح بحال من األحوال. ،، أو كممات جارحة، أو نحو ذلكةقاسي
ير مقبول، غ صاية عميو، أو نحو ذلك، فيذا أمرل في عممو بصورة غير مقبولة، أو تمارس و من األذى أن تتدخ

و إليو بعض التيم الظالمة الجارحة بغير حق، فيذا ال يمكن أن يقبمو من يحترم نفسو وكذلك أيضًا لربما توج
 إطبلقًا.

يمقي الكبلم  -في سرعة- في عجمةإذا كان قد يكون من عادة اإلنسان أنو  ،الكمماتاإلنسان فبلبد أن يحسب 
يا تيمًا ال يمكن وال يحسب لو حسابًا، ولكن ىذه األشياء قد تحمل أحيانًا في طّيات –كما يقال–واىنو ععمى 

يذىب بيذه الصدقة، ويذىب بعمل عامميا، فبل يجد وىو من صور األذى الذي  ،فيذا ال يجوز ،السكوت عمييا
 مو من األجر والثواب.ما كان يؤم -تبارك وتعالى-عند اهلل 

 :الرابع: النضباط في ىذه المزاولت
وىذا يرجع إلى موضوع البصيرة، أن يكون عند اإلنسان من البصيرة ما يميز بو بين  ،وىو في غاية األىمية

 .وخبلفوبين اليدى و الحق والباطل، 
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، وخيرًا ليؤالء ، ومعروفاً ايريد أن يقدم نفعًا، وبر  و ، -عز وجل-األعمال ما عند اهلل  يريد من ىذه المسمم اإلنسانو 
السبب أنو غالبًا تكون رؤيتو الشرعية وخمفيتو الشرعية ناقصة، فيعتمد عمى ، إشكاالت في ولكنو قد يقع الناس،

 وىذه مشكمة كبيرة. ،فات، والمزاوالتعمال، والتصر ثم يبني عمييا تمك األ ،ما عنده من معمومات
ة، وىنا يأتي لمؤسسات واألعمال الخيرية الدعويلو نظرنا إلى الموارد المالية مثبًل، التي ىي شغل شاغل ليذه ا

فيذا ، اتكيف يوّفرون الحاج ،ل ىذا االنشغال الذىني والبدنيدور المؤسسات المانحة أن يكفوىم عن مث
 ر حاجات ىذه المؤسسة؟ شغال، ىذا القمق الداام، كيف نوفالتفكير، ىذا االن

 ر الموارد المالية؟ عاية أيتام، أو نحو ىذا، كيف نوفر  تودع خيري، أومكتب تعاوني، أو مؤسسة، مس
نعقد ورشة أن نفكر  ،فترضيا، أمثمة افتراضية، مثبلً دعوني أمثل أمثمة أ، تجد أحيانًا تصرفات قد ال تكون شرعية

 ما رأيكم فييا؟ ،لمبحث عن موارد مالية -كما يقال-عمل 
أضع صناديق مبلبس عند المساجد، صناديق المبلبس ىذه أضع عقدًا مع مؤسسة من المؤسسات الخاصة مع 

 مثبًل. اأحد األشخاص يكون بمقتضاه مالكًا لما يوضع فييا، فأقول مثبًل: في الشير بسبعين ألفً 
، وال يسمى عقد بيع، يسمونو عقد إجارة ا العقد شرعاً ىذا عقد، توصيف ىذ، في السنة بثبلثمااة ألف :أو أقول

نحن لم نبع ىذه الصناديق، ىذا عقد إجارة، نؤجر لك ىذه الصناديق، لكن بمقتضى ىذا العقد ما الذي حصل؟ 
 الصناديق.صار يممك ما سيوضع في ىذه  –يعني الطرف اآلخر–حصل أن ىذا الطرف ي الذي

 فيذا فيو ثبلثة إشكاالت:
نما يتممك المنفعة فقط، فكيف تممّ   ك ىذه المبلبس؟ أواًل: عقد اإلجارة ال يمكن أن يكون في تممك العين، وا 

الحة لبلستعمال؟ ؟ قديمة؟ صةدرى، ما نوعيا؟ جديدمجيول، كم عدد ىذه المبلبس؟ ما يالثاني: أنو عقد عمى 
 عقد عمى مجيول. ،غير صالحة؟ ما يدرى

ىل سيضع الناس  غيره،مع  أجود المباسأن ىؤالء المتبرعين لو كانوا يعممون أنيا ستباع ىكذا وجزافًا  الثالث:
ال  ،ديدة، يقولون: لمفقراءاأللبسة الجيدة في ىذه الصناديق؟ ىم لربما تنازلوا عن كثير من األلبسة الجيدة أو الج

بينيا وبين الرديء من الثياب، فيم سيمسكونيا ويعطونيا فييا فرق يال  وبطريقةعممون أنيا ستباع، ما ي ،بأس
 أو يبحثون عنيم، فيذا فيو إشكال. ،بأنفسيم لفقراء يعرفونيم

لكن في الحقيقة ما ، قد أقول: إفطار صاام خمسة رياالتقد يرد عميو إشكاالت كثيرة، مثبل  امإفطار الصا
لمشخص الواحد خمسة  كون تكمفة اإلفطارتم، لو حسبناىا مال، وأجور المخيفطار، وأجور العيوضع في ىذا اإل

 الحد األدنى. ،عشر رياالً 
ث، أن يفطر ىؤالء ناس عمييم نذور أن يفّطر كذا من الصاامين، وصار الثم ،طيب، لماذا تكتب خمسة رياالت؟

  ىذه مسألة شرعية. ،ثبلثين صاامًا، وتبين أن الذين فطرىم عشرة
يقول: ما شاء اهلل، ر عنو في كل يوم في رمضان كذا من العدد، فيأتي و فط  ىؤالء عندىم وصايا أن يُ  بعض

العدد، لو عمم الناس بيذا ما يرضون، يرون أنو قد  والواقع أنو لم يفطر إال ثمث ىذا، رخيص ،ىؤالء بخمسة
 .ىذا ال يجوز شرعاً  ،غرر بيم
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 :أو كبير ،أحيانًا ىذا اإلفطار يفيض، وقد أكتب بخط صغير إذًا نبحث عن طريقة أخرى، إفطار الصاام
 .، طيب ىذه الدعوة ما ىي؟ ال يفيم لدى المستفيدين"عوةود"

 الحظوا المستفيد عندنا ىو الذي يأخذ، وىو الذي يتعامل معك قد يعطيك، ىذا مستفيد أيضًا.
ينضبطون مع  ،يتعاممون الذينرضا المستفيد اآلن نحتاج إلى ضبط شرعي، بصيرة عند ىؤالء  تحققحتى ي

  الضوابط الشرعية.
ىو ال يفيم من  ،لتخرج من حرج أن ىذا الذي يبقى يستغل في األعمال الدعوية "إلفطار ودعوة"فحينما تقول: 

مغات مختمفة بدعاة لمجاليات ب ييؤت، س المخيممدعوة ىو ما سيكون في نفىذا العنوان إال أن ىذا المال الذي ل
 يعممونيم ويدعونيم.

بو ال أفيم غير ىذا، لكن ال يصح بحال من األحوال أن نأخذ ىذا المال ونشغل  اأنا شخصي  ، يفيم الذيىذا 
 جرة المخيمات الدعوية في أوقات مختمفة في السنة.المكتب طول السنة، اإليجار، أجرة الموظفين، أ

، ىذه لئلفطار فقط، ال ىذا حرام وما يجوز، "إفطار ودعوة"كيف ىذا؟ قال: كتبنا من أين؟ من إفطار صاام، 
كتب  بيا طبعتُ كأْن يجوز أن تصرف في أجور موظفين، وال في إيجار المبنى، وال غير ذلك من وجوه الصرف 

 أو نحو ذلك.
ج عنو كل حج  عندي كذا، أن يُ  وصايا، عندي ثمث، لاير، ممتاز، أنا عندي يألفب كفالة حاج :خذ أمثمة أخرى

فعبًل المبمغ بد فيو من الضبط، أن يكون ممتاز، ىذا ال ،ن وبحممةاغير مستطيعين، ألفج ناس حج  أو أن يُ  ،سنة
 ،التكمفة أربعة آالف ،ن مؤسسة مانحة تقدم نصف المبمغتكاليف الحج، ال يجوز أن يكون في الباط يغطي

 ىذا حرام ما يجوز. ،لاير يألفبكفالة حاج  :مكتوب ليالنصف فقط، و  ني قدمتأأكتشف ف
، والحج عمى المستطيعين، أنا ايدفعو أن ببلزم  ليس ،؟أربعة آالف، خمسة آالف :ا قمنايدفعون إذناس ما الطيب 

إلى  ،إفطار بيذه الطريقة :ي وأقول ليمآت ل ىذه األموالأحصّ  حتى، ؟أحججيم حتىاألوزار عمى ظيري  حملأ
 .؟يدفعحد ا أم بخمسة عشر رياال :آخره؛ ألني لو قمت ليم

ليذا العمل كمو، وأقفل المؤسسة، والحمد هلل، وأجمس  مخّيم، وال في داعٍ ل ، وال في داعٍ أحديدفع أن  ما في داعٍ 
 وأمسك مصحفي وأقرأ فيو.

فيذا ال يمكن أن  آخرتي آلخرة غيريع شقى بو وأضيّ ثم أنا الذي أ ،يصعد منو ىؤالء الناس اأكون جسرً أن ا أمّ 
بد عون، أو يحسنون، أو غير ذلك، الأو يتبر  ،ونآخرتي من أجل أن الناس يتصدقن أضحي بأيكون، ال يمكن 

 من الضبط الشرعي.
نو ما عندنا، أوات وصرفيا في غير مصارفيا بحجة في الموارد المالية، قضية أموال الزك باب واسع لباب التأوي
 ف بقدر ما تستطيع، واهلل ال يكمف نفسًا إال وسعيا.، تصر شيااً قات، ماذا نصنع؟ ال تصنع ما في صد

، ليس ؟ى قسمتيا بنفسو، وتذىب تبحث عن فتوى توافق ما تريدىو الذي تول -تبارك وتعالى-ىذه الزكوات اهلل 
 ىذا ىو المخرج.

  .فيذا كمو ال يصح ،في أعمال، في عقاراتاستثمار أموال الزكوات في مشاريع، 
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إما ألنيم  ،ةال تبرأ بيم الذم اأناسً  يم، قد أستضيف في برامجتقد لتيكاالت في البرامج اكون اإلشتأحيانًا 
 .وال يستطيع أحد أن يأكل النار ،يأكل النار، فيخيل لممشاىد أنو -السيرك- مة كالشعوذةمحر  يمارسون أعماالً 

يحممون  الذينىؤالء ، داكموقمت: أروني، أتح ،وقد جمست مع عدد من ىؤالء الناس ،فيذه ألوان من الشعوذة
وجمست  ،افعموا ،وجمست، وقمت: أنا اآلن أمامكم، مون أشياء، قمت ليم: ما تستطيعونويفع ،اإلنسان بإصبعين

 أقرأ، ما استطاعوا، قمت: اجتمعوا كمكم، ما تستطيعون.
، أو آتي بفرق ىذا حرام ال يجوز من أجل جذب الناس، ،أنيا فرق مسميةار أماميم بحجة فيأتي ىذا يقضم الن

 إنشادية ىي غناء تمامًا.
كال، وأنواع، لكن منيا ما ال، األناشيد عمى صور، وأش ،إن األناشيد محرمة :شيد أو أقولأنا ال أنكر اآلن األنا

تق اهلل يا أخي، أنكر عميو، ا ارة،حب محل، أو صاحب سيأسمع صا، ال يشك بأنو غناء، وقد جربت ىذا مراراً 
 .قول: يا أخي ىذا نشيدي أفاجأ مراراً ف ،وىذه األغاني جالس عند المسجد

 .قمب الحكمال ي افكونو يسمى نشيدً  ،ال يوجد غناءإًذا  انعرف الغناء، إذا كان ىذا نشيدً إذًا نحن ال 
 ،لبلحتساب، يعني بداًل ما ينشرون الخير فات تجعل من ىذه الجية التي تقوم بو محبلً أحيانًا مزاوالت وتصر 

ل القضية إلى لون من مزاولة المنكرات التي تحتاج إلى احتساب تتحو  ،يعممون الناسو الوعي، و ف، المعرو و 
 المحتسبين.

 :خامسًا: اْلمانة
سجدًا، أو يريد أن يبني مالذي  متبرعالوىذا الذي يتعامل معك المستفيد  ،بد منيا في ىذا العملاألمانة ال

ىو يريد من العاممين أن يكونوا عمى مستوى  ى صاحب المالأو يأخذ، ىو يريد أمانة، حت مؤسسة، أو جامعة،
 من األمانة.
المماطمة : - يعني أنيا موجودة لدى المؤسساتأنا أفترض ىذه الصور، ال- ر الخمل في ىذا الجانبمن مظاى

المماطمة وكذلك وىم أحوج ما يكونون،  ،ة، يمضي عمييم مدةأو اإلىمال في تسميم أجور العاممين في المؤسس
 .نفذوا مشاريع مثبلً  الذينأو اإلىمال في تسميم أجور المتعاممين مع المؤسسة من الناس 

نجازاتيا، وسير أعماليا، وأحيانًا  ،أحيانًا التدليس بل أحيانًا الكذب عند إعطاء معمومات عن مشاريع المؤسسة، وا 
 فيذا خبلف األصل. ،عطَ التشبع بما لم يُ ون من قبيل يك

، ، وقمت ليم: سأدعمكمةكثير إلى دورات  وجات، ت عممية منيجية في مناطق المممكةأنا أريد أن أقيم دورا: مثبلً 
أتكمم:  جات، سويت مؤسسة عن الدورات العممية المنيجية، وعمقت لوحتي عمييم ثم وعّمقت شعار مؤسستي

 .رة عممية منيجيةة دو عندنا في المممكة أربعماا
 مت، فإذا تكماودعمتيم مالي  قت الموحة، لست أنا الذي أقمتيا، لكن فقط عمذه الدورات أصبًل قاامة من سنين، ى

يم اآلخرين أني أنا فوأُ ، ال أقول: عندي أربعمااة دورة، ا أدعم أربعمااة دورة في المممكةني أقول: أنأالصحيح 
 .رةأنشأت أربعمااة دو 
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غير أو  ،ا، أو إلى المدينة، أو إلى مكةفة مثبًل لحفظ القرآن، وأذىب بيم إلى أبيحينما آتي بحمقة مكثىكذا و 
ثم آتي ، لكن جاءوا لممراجعة ،ن ثبلثين من ىؤالء كانوا من الحفاظاشترك معي مثبًل مااة واحد، الواقع أ، ذلك

 .جازة بمغ خمسين حافظاً في ىذه األاظ عدد الحف :باإلحصااية
فظوا ال ح الذينإن  :من قبل، المفروض أقول قد حفظوانو ما حفظ إال جزء من ىؤالء، واألكثرية كانوا أواقع لا

بد من ، وىذه أمانة، فيذا العطَ لم يُ ما ع بشبتحتى ال يكون اإلنسان ي، ىذا الصحيح ،يتجاوزون العشرين
 مبلحظتو.

ىذا ال يجوز، سواء كانت سيارة، أو كانت آالت،  ،مؤسسة وممتمكاتيا ألغراض شخصيةكذلك استخدام أموال ال
 أو غير ذلك.
 أو عامبلت. ،فاتموظ أو حتى لو كنّ  ،المستفيدات عع في ىذا مالتوس، ءز عند التعامل مع النساضعف التحر 

 في التعامل مع الموظفين كذلك، أو اختيار المستفيدين.و  ،المحاباة والمجاممة عند التوظيف
 طاامة عمى أمور يمكن أن يصرف فييا أقّل من ىذا.اإلسراف، بذل أموال 

 .و التأخر في ذلك بدون سبب مقبولعين في المجال الذي اختاروه، أعدم صرف أموال المتبر 
 ضعف االنضباط في أوقات العمل.

اإلسراف في اإلنفاق عمى محاولة تغطية الفااض من الميزانية، يعني بقي جزء من الميزانية نبحث عن شيء 
 ىذا ال يجوز. ،ولو كنا ال نحتاج إليو حتى ال تقمل الميزانية بعد ذلك ،ونشتري

 الدخول في مغامرات استثمارية، فتضيع األموال.
 :سادسًا: اإلتقان في العمل

أو المعرفة بعمم اإلدارة في  ر،ن الضعف اإلداري، إما لضعف التصو بد من اإلتقان، فمن مظاىر عدم اإلتقاال
دارت ألنو يخشى  يا، أو استصعاب ىذا العمل في تصور البعض، أو توىم الروتين والتعويق، أوبناء المؤسسات وا 

كذلك الفردية باتخاذ القرارات، اعتبار ، كل ىذا مظاىر لمضعف ،فو، أو ألنو يميل إلى الفوضويةأن يظير ضع
 سيا مثبًل.أن المؤسسة كأنو يممكيا؛ ألنو أس

 المركزية في العمل.
 ضعف الثقة باآلخرين.

 ضعف التعاون مع المؤسسات المشابية.
 كثرة االختبلف مع األقران في المؤسسة.

 اإلصرار عمى الخطأ.
 التسويف في إنجاز األعمال.

 ر األموال. التراخي في إقامة األوقاف مع توف
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُأوِلي اْْلَْيِدي َواْْلَْبَصاِر * ِإنَّا َأْخَمْصَناُىْم }َواْذُكْر ِعَباَدَنا كل ىذا يجمعو قولو تعالى:  ِإْبرَاِىيَم َواِ 

نَُّيْم ِعْنَدَنا َلِمَن اْلُمْصَطَفْيَن اْْلَْخَياِر * َواْذُكْر ِإْسَماِعيَل َواْلَيَسعَ  َوَذا اْلِكْفِل َوُكلّّ ِمَن  ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّاِر * َواِ 
 .[ٛٗ - ٘ٗ]ص:  َياِر{اْْلَخْ 
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 ث عنيا بكبلم كثير ألخصو بدقااق قميمة.تحدىذه اآلية يمكن أن يُ 
القرآن يعبر و  ،في نفسك، واذكر ألمتك :أي، {َواْذُكرْ }: -صمى اهلل عميو وسمم-يقول لنبيو  -وتعالى تبارك-اهلل 

 عنو باأللفاظ القميمة الدالة عمى المعاني الكثيرة، فالمعنيان صحيحان. 
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُأوِلي اْْلَْيِدي َواْْلَْبَصاِر{ القّوة، القوة في النيوض  :يدياأل، [٘ٗ]ص:  }َواْذُكْر ِعَباَدَنا ِإْبرَاِىيَم َواِ 

 بالحق، والقيام بو، وتبميغو، والعمل بذلك في جميع المجاالت.
القوي، يدخل فييا األمانة، يدخل فييا جمل ة، فأولي األيدي ىنا يدخل فييا العمل اإلداري فنحن بحاجة إلى قو 

 مما ذكرتو آنفًا.
أصحاب البصاار، بصاار القموب الذين يميزون بين الحق والباطل، الذين يضبطون العمل بضوابط  {َواْْلَْبَصارِ }
 ادة، يكون عمميم صحيحًا.رعية، فيؤالء يكون عمميم عمى الجش

ِذْكَرى }خصصناىم بصفة، ما ىي؟  :يعني ،[ٙٗ]ص:  َخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّاِر{}ِإنَّا َأْخَمْصَناُىْم بِ  :الصفة الثالثة
 ما بالنسبة ليؤالء.السي ،اآلخرة، والدار إذا أطمقت فيي اآلخرة {الدَّارِ 

ذا كانت اآلخرة بين أعينيم فمعنى ذلك أنيم يعممون ليا، أنيم  :يعني {ِذْكَرى الدَّارِ } أن اآلخرة بين أعينيم، وا 
}ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِو المَِّو َل ُنِريُد ِمْنُكْم  :وال شكورًا، شعارىم ال يبتغون من الناس جزاء ،يخمصون في أعماليا

 .[ٜ]اإلنسان:  َجزَاًء َوَل ُشُكورًا{
الدور الذي تقومون بو دور كبير ال يمكن لمجتمع أن يستغني عنو، من الميم أن يتميز األخيار،  ،أييا األحبة

 .ىذا األداء والصالحون، والنببلء من أمثالكم في
 .ينبغي أن نتذكر مغبة السموكيات الخاطاة ومردودىا

 والخير، والقبول، والنفع.تك داامًا، فيذا يحصل بو البركة، والنماء، والتكثير، أوصيك أن تتعاىد ني
 .مع مال اليتيم، أنت مؤتمن عميو تعامل مع ىذا المال كما تتعامل

ط نفسك بممارسات فييا مخالفات شرعية، ما عند اهلل من الثواب فبل تتحمل األوزار، ال تور  ثالثًا وأخيرًا: أنت تريد
 .ما عند اهلل ريد: أنا أوتقول

 ا ومنكم.أن يتقبل من -عز وجل-م، وأسأل اهلل أشكركم أييا األحبة عمى حسن إنصاتك
 وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد.

 


